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شەممە ٣١ی خەرمانان ٢٢ _ ١٣٩٧ی سێپتامرب ٢٠١٨

دامهزرانی کۆماری کوردستان له چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

مووشەکباران ئیرادەمان ناشکێنێ
ئهولهوییهتی ئێمه دیسان بههێزکردنی بهستێنی
خهباتی جهماوهری بهدژی کۆماری ئیسالمییه

ئهمریکا مووشهکبارانی «حدک»ی له شووڕای

مانگرتنی گشتیی خهڵکی کوردستان «نا»یهکی

ئهمنیهتی نهتهوه یهكگرتووهكاندا هێنایه بهر باس

بههێز بوو به ڕێژیمی تێرۆر و ئێعدام

بەیاننامەی کۆتایی پلینۆمی شەهیدانی
١٧ی خەرمانان ل٢ :

کاتێک کۆمەڵگە لەسەر سیاسییەکانی
دێتە دەنگ ل٥ :

ترسی هیستریکی ڕێژیم لە وێژمانی
حیزبی دێموکراتی کوردستان ل8 :

مووشهک تێگرتن ل ه «ئهوانی تر»
ل١٢ :

مانگرتن وهك غرووری ئازادی
ل١٦ :
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بهیاننام ه

بهڕێوهچوونی «پلینۆمی شههیدانی ١٧ی خهرمانان»ی قهاڵی دێموکرات

خهڵکی نیشتمانپهروهری کوردستان!
ئازادیخوازانی ئێران!
ئهندامان و الیهنگران و دۆستانی حیزبی
دێموکراتی کوردستان!
به ئاگاداریی ههموو الیهک دهگهیهنین
که نۆههمین پلینۆمی کۆمیتهی ناوهندیی
حیزبی دێموکراتی کوردستان ڕۆژی ٢٨ی
خهرمانانی ١٣٩٧ی ههتاوی (بهرامبهر
به ١٩ی سێپتامبری ٢٠١٨ی زایینی) به
بهشداریی ئهندامانی ئهسڵی و جێگران و
ڕاوێژکارانی کۆمیتهی ناوهندی و ژمارهیهک
له کهسایهتییهکانی حیزب و بهرپرسانی
هێندێک له ئۆرگانهکانی حیزب بهڕێوه چوو.
ئهو کۆبوونهوهیه که درێژهی ههمان ئهو
کۆبوونهوهیه بوو که بهیانیی ڕۆژی ١٧ی
خهرمانان (بهرامبهر به ٨ی سێپتامبر)
بههۆی مووشهکبارانی ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمی ڕهوتی کارهکانی ڕاوهستابوو،
به ساتێک بێدهنگی بۆ ڕێزگرتن له یاد و
بیرهوهریی شههیدانی ڕێگای ڕزگاریی
کوردستان بهتایبهتی تازهترین شههیدانی
قهاڵی دێموکرات و لهنێو ئهواندا شههیدان
کهریم مههدهوی ،ئیبرایم زێوهیی ،ڕهحمان
پیرۆتی ،نهسرین حهداد ئهندامانی کۆمیتهی
ناوهندی ،و سۆههیال قادری و هاشم
عهزیزی ،ئهندامانی جێگری کۆمیتهی
ناوهندی دهستی ب ه کارهکانی کرد .ههر بۆ
ڕێزگرتن له یاد و ناوی ئهو شههیدانهش
ئهم پلینۆمه به «پلینۆمی شههیدانی ١٧ی
خهرمانانی قهاڵی دێموکرات» ناودێر کرا.
شایانی گوتنه که ههر له جهریانی کارهکانی
پلینۆمدا بوو که ههواڵی شههیدبوونی یهکێکی
دیکه له بریندارهکانی مووشهکبارانی قهاڵی
دێموکرات ،هاوڕێ قادر عێزهتی ناسراو به
مامه قاله ڕیشه ،گهیشت و بهمجۆره ئاماری
ئهو هاوڕێیانهمان که بههۆی ئهم جینایهتهی
ڕێژیمهوه تێکهڵ به کاروانی شههیدانی
کوردستان بوون گهیشته چارد ه شههید.
له سهرهتای کارهکانی پلینۆمدا ،سکرتێری
گشتیی حیزب ،کاک مستهفا مهولوودی
وتهیهکی پێشکهش کرد .ناوبراو له قسهكانیدا
وێڕای ساڵو ناردن بۆ ڕووحی پاکی
سهرجهم شههیدانی ١٧ی خهرمانانی قهاڵی
دێموکرات و ئهو هاوڕێیانهی له ئهنجامی
مووشهکبارانی قهاڵی دێموکراتدا لهنێو
کۆڕی هاوڕێیانی ڕێبهریی حیزبدا نهمابوون،
به نوێنهرایهتی لهالیهن ڕێبهرایهتیی حیزب
و سهرجهم کادر و پێشمهرگه و ئهندامانی
حیزبی دێموکراتی کوردستانهوه پهیمانی
درێژهدانی ڕێگای شههیدان و بهردهوامی
له خهبات تا وهدیهاتنی ئاوات و ئامانجی
شههیدانی ڕاگهیاند .سکرتێری گشتیی
حیزب ئینجا گرینگیی ئهم کۆبوونهوهیه
لهبهر ڕووناکایی ههلومهرجی ههستیاری
ئێستا بهتایبهتی لهپاش مووشهکبارانی
دهفتهری سیاسیی حیزبی دێموکراتی
کوردستان و هۆکار و دهرهنجام و ڕهههند ه
جۆربهجۆرهكانی ئهم هێرشهی خستهڕوو.
لهگهڵ ئهوهشدا ،لهسهر پێشنیاری دهفتهری
سیاسی و پهسندی کۆمیتهی ناوهندی پلینۆم
وێڕای تهرخان کردنی بهشێکی گرینگ له
کارهکانی خۆی بۆ پرسی مووشهكبارانی
قهاڵی دێموکرات ،دهستووری کاری
پلینۆمی ههروهک له کۆبوونهوه پچڕاوهکهی
پێشوودا بڕیاری لهسهر درابوو پهسند
کردهوه ،و پلینۆم بهپێی ههمان دهستووری
کار درێژهی به کارهکانی خۆی دا.
ئهوهندهی دهگهڕێتهوه سهر مووشهکبارانی
پلینۆمی کۆمیتهی ناوهندیی حیزبی
دێموکراتی کوردستان لهالیهن سوپای
پاسدارانی کۆماری ئیسالمی و هۆکار و
دهرهنجامهکانی ئهم جینایهته کهموێهیهی
ڕێژیم ،ههڵسهنگاندنی پلینۆمی کۆمیتهی
ناوهندیی حیزبی دێموکرات بهشێوهیهکی
فرهالیهنه ڕهههنده جۆربهجۆرهكانی ئهم
پرسهی له خۆ گرتبوو که لهنێو ئهواندا
دهکرێ ئیشاره بهم خااڵنهی خوارهوه بکهین:
 /١ئهوه که کۆماری ئیسالمی له
ههلومهرجێکدا که ههم لهگهڵ ناڕهزایهتیی
بێوێنهی خهڵکی ئێران بهرهوڕوویه و
ههم لهژێر فشارێكی زۆری نێودهوڵهتی
دایه ،به لهژێرپێنانی سهروهریی واڵتێکی
دراوسێ و ههموو بنهما و پێوهره قانوونی
و ئهخالقی و ئینسانییهكان کۆبوونهوهی
ڕێبهریی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
مووشهکباران کرد هۆکاری جۆربهجۆری
ههیه .هۆکارهکانی ئهم جینایهتهی کۆماری
ئیسالمی که له مێژووی ڕووبهڕوونهوهی
ئهو ڕێژیمه لهگهڵ هێزه نهیارهکانی له
دهرهوهی سنوورهکانیدا بێوێنهیه ،فرهچهشنه
و کۆمهڵێك ڕهههندی نیزامی و ئهمنیهتی

و نێودهوڵهتیشی ههیه ،بهتایبهتی ئهو ه
که سهرانی ڕێژیم بهم کارهیان ویستیان
بهردهوامییان له یاغیگهری و توانای
تێکدهرانه و خراپکارانهشیان له ناوچهدا
نیشان بدهن .بهاڵم ئهوهی لهو پێوهندییهدا
له ههموو شتێک بڕیاردهرتره ئهوهیه
که کۆماری ئیسالمی حیزبی دێموکراتی
کوردستان به مهترسییهكی جیددی بۆ سهر
ئایندهی خۆی دهبینێ و دهزانێ که خهڵکی
کوردستانیش قهاڵی دێموکرات وهك هێما
و سهمبوولی خۆڕاگریی شۆڕشگێڕانه چاو
لێ دهکا  .کۆماری ئیسالمی له ڕابردووشدا
چهندین جار له ڕێگای ههواییهوه هێرشی
کردووهت ه سهر دهفتهری سیاسیی حیزبی
دێموکرات و پێشتریش ههر له قهاڵی
دێموکرات کۆبوونهوهی ڕێبهریی حیزبی
ئێمهی بۆمباران کردبوو .له ههلومهرجی
ئێستاشدا ئهو ه که پێش ههموو شتێک حیزبی
ئێمهی کردۆته ئامانجی هێرشی ڕێژیم
به چهکێک که ئهو ڕێژیمه ههرگیز پێشتر
لهدژی هیچ هێزێکی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی
بهكاری نهبردبوو ،ڕهگ و ڕیشه 
ی پتهو و
زیندووی حیزبی ئێمه له نێوخۆی کۆمهڵگهی
ڕۆژههاڵتی کوردستاندا و کاریگهریی
گوتاری و تهشکیالتیی حیزبهكهمان لهسهر
دهكارخستنی ههرچی زیاتری زهرفیهتی
خهباتگێڕانهی خهڵکی کوردستانه .لهڕاستیدا
ئهگهر حیزبی دێموکراتی کوردستان له
سااڵنی ڕابردوودا بووه به ئامانجی پله
یهکی پیالن و هێرشهکانی کۆماری ئیسالمی،
بهدهر له پاشخانی مێژوویی و نفوز و
ئیعتباری حیزب ،بۆ ئهوه دهگهڕێتهوه که
حیزبی ئێمه ههوڵی داوه ههموو شێواز و
بهستێنهكانی خهبات لێک گرێ بدا و لهو
نێوهشدا هێنانه مهیدانی کۆمهاڵنی خهڵک
و متمانهبهخۆبوونی ئهوان بۆ خهبات
بهدژی کۆماری ئیسالمیی له ئهولهوییهتی
کار و بهرنامهکانی خۆیدا داناوه.
 /٢حیزبی ئێمه تهبلیغاتی کۆماری ئیسالمی
بۆ پاساودانی ئهو جینایهته که بهدژی
ئێمهی ئهنجام داوه بهتهواوی بهرپهرچ
دهداتهوه و ڕهتی دهکاتهوه .ڕووههڵمااڵویی
کۆماری ئیسالمی له وهئهستۆگرتنی
خێرای ئهو جینایهته و ههڕهشهکردنی بۆ
دووپاتکردنهوهی ئهم جۆره هێرشانه لهسهر
ئیدیعای ڕێژیم سهبارهت به مهترسیی ئێمه بۆ
سهر بهناو ئهمنیهتی میللیی ئێران ههڵچنراوه.
لهپێشدا دهبێ بڵێین که ئهوه خودی کۆماری
ئیسالمییه که به دروستکردنی خهفهقان و
سیاسهتی سهرکوت تهنانهت له بهرامبهر
چاالکانی مهدهنی و خهڵکی بێدیفاعدا،
تهواوی ئێران و بهتایبهت کوردستانی
نائهمن کردوه .پاشان ،حیزبی ئێمه لهگهڵ
ئهوهدا که شانازی به خۆڕاگریی چهکدارانهی
له بهرامبهر هێرشی رێژیم بۆ سهر خاک
و خهڵکی کوردستان دهکا و ئێستاش
خاوهنی هێزی پێشمهرگهی تۆکمه و به
ئهزموونه ،بهاڵم ههم له رابردوودا ههمیشه
پشتیوان و خوازیاری چارهسهری سیاسی
و ئاشتیخوازانهی پرسی کورد له ئێراندا
بووه ،ههم له ههلومهرجی ئێستادا تهنانهت
حزوور و چاالکیی پێشمهرگهکانیشی زۆرتر
بهمهبهستی یارمهتیدان به لهمهیداندابوونی
خهڵک و بههێزکردنی بهستێنی مهدهنی
و جهماوهری بووه .ئێستاش که کۆماری
ئیسالمی بهم چهشنه دڕندانهیه هێرشی

کردووهته سهر دهفتهری سیاسیی حیزب،
ئێمه وێڕای دڵنیاکردنهوهی خهڵکی کوردستان
لهوه که هێزی پێشمهرگهی حیزبی ئێمه
وهک پێشوو له مهیدان دایه ،ڕادهگهیهنین
که به پشتبهستن به پاشخان و فهلسهفهی
سیاسیی خهباتی گهلهکهمان ،ئهولهویهتی
ئێمه دیسان بههێزکردنی بهستێنی خهباتی
مهدهنی و جهماوهری بهدژی کۆماری
ئیسالمی و بۆ کۆتاییهێنان بهو ڕێژیمهیه.
 /٣مووشهکبارانی دهفتهری سیاسیی
حیزبی دێموکراتی کوردستان له ئاستی
جۆربهجۆردا شهپۆلێکی بهرباڵو له
کاردانهوه و دهنگدانهوهی لێ کهوتهوه .لهو
پێوهندییهدا پلینۆمی کۆمیتهی ناوهندی ب ه
پێویستی زانی پێش ههموو شتێک ستایش
و دهسخۆشیی خۆی له بهرامبهر سهرجهم
ئهندامانی رێبهری و کادر و پێشمهرگه و
فهرماندهکانی حیزب له کوردستان و له
دهرهوهی واڵت و بنهماڵهی سهربهرزی
شههیدهکانی قهاڵی دێموکرات ڕابگهیهنێ
که سهرباری ئهو زهبره قورسه که و ه
پهیکهری حیزب کهوت ،بهوپهڕی وره و
مشوورخۆرییهوه له ههموو ئاستهکاندا
قورس و قایم رووبهڕووی دۆخهکه بوونهوه
و لهو کات و ساته ههستیار و سهختهدا
به ئیراده و خۆڕاگری و یهكگرتوویی
خۆیان حیزبی دێموکراتیان سهربهرز و
راوهستاو راگرت و مستێکی توندیان له
دمی بڕیاردهرانی ئهو جینایهته وهشاند.
 /٤پلینۆمی کۆمیتهی ناوهندی ئهمهگناسیی
خۆی له بهرامبهر ههڵوێست و ئیرادهی
خهڵکی رۆژههاڵتی کوردستان ڕادهگهیهنێ
که جیا له ههموو ئهو پشتیوانی و هاودهردییه
که له ده ڕۆژی رابردوودا به شێوهی
جۆراوجۆر لهگهڵ حیزبی ئێمهیان دهربڕیوه،
به شێوهیهکی بێوێنه بهپیل بانگهوازی
چاالکانی نێوخۆ و حیزبی ئێمه و ناوهندی
هاوکاریی حیزبهکانی کوردستانی ئێران
بۆ مانگرتنی گشتی و دهربڕینی ئیعتراز به
مووشهكبارانی قهاڵی دێموکرات و ئێعدامی
چاالکانی سیاسی و مهدهنییهوه هاتن .ئهو
مانگرتنه گشتییه له مێژووی ناڕهزایهتییه
جهماوهری و مهدهنییهكانی ڕۆژههاڵتی
کوردستان له چوار دهههی ڕابردوودا
ئهزموونێکی بێ وێنه و شیاوی دهرس لێ
وهرگرتنه .کۆمهاڵنی خهڵکی کوردستان
بهمجۆره «نا»یهکی بههێزیان به کۆماری
ئیسالمی گوت که له یهک ڕۆژدا چهند کهس
له چاالکانی سیاسی و مهدهنیی ل ه نێوخۆی
واڵت ئێعدام کرد و قهاڵی دێموکراتی
مووشهکباران کرد .پشتیوانی و هاوپێوهندیی
کهموێنهی خهڵکی کوردستان لهگهڵ حیزبی
دێموکرات و بزوتنهوهی سیاسیی کوردستان
و خاوهنداریی ئهوان له قوربانییانی
تێرۆر و ئێعدام لهم مانگرتنهدا پێویسته
وهك سهرفهسڵێکی تازه له پهرهپێدانی
خهباتی جهماوهری و یهکڕیزیی کۆمهڵگهی
سیاسیی کوردستان کهڵکی لێ وهربگیرێ.
 /٥ڕێبهریی حیزبی ئێمه ب ه پێویستی
دهزانێ جارێکی دیکه پڕ بهدڵ سوپاسی
دامودهزگا و الیهنهکانی ههرێم و خهڵکی
باشووری کوردستان به تایبهتی له شاری
کۆیهی خۆشهویست بکا که ههم له کاتی
کارهساتهکهدا له ههموو ڕوویهکهوه به
هانای حیزبی ئێمهوه هاتن و ههم دواتریش
بهردهوام هاودهرد و هاوخهمی ئێمه

بوون .ههرلهو کاتهدا لهو باوهڕهداین که
بهلهبهرچاوگرتنی ئهوه که مووشهکبارانی
کۆماری ئیسالمی بۆ سهر بنکهی دهفتهری
سیاسیی حیزبی ئێمه هاوکات دهستدرێژیشه
بۆ سهر سهروهری و جێگیریی عیراق و
ههرێمی کوردستان ،ئیعترازی توندتر له
بهرامبهر ئهم دهستدرێژییهی ڕێژیمی ئێران و
ههنگاونان بۆ پێشگیری له دووپاتبوونهوهی
جینایهتی لهم چهشنه و پاراستنی گیانی
تێکۆشهرانی ڕۆژههاڵت و بنهماڵهکانیان
بهرپرسایهتیی ئهخالقی و قانوونیی دهوڵهتی
عیراق و حکومهتی ههرێمی کوردستانه.
 /٦ئهوهندهی دهگهڕێتهوه سهر هێز و
الیهنه سیاسییهکانی ڕۆژههاڵتی کوردستان،
پلینۆمی کۆمیتهی ناوهندی هاودهنگیی
ئهوان بهتایبهتی له چوارچێوهی ناوهندی
هاوکاریی حیزبهکانی کوردستانی ئێران
بهدوای ئهم کارهساتهدا به شتێکی موسبهت
و هیوابهخش دهزانێ .بهاڵم نیگهرانیی
خۆی لهو ههقیقهته تاڵهش دهربڕی که
تهنانهت پاش ئهم کارهساته کهم وێنهیهش
ههماههنگی و هاوههنگاویی هێزهکانی
رۆژههاڵتی کوردستان وهک پێویست
نییه و هیندێك الیهن لهسهر تاکڕهوی
و تهنانهت بهالڕێدابردنی واقعیهتی ئهم
ڕووداوه بهردهوامن .حیزبی ئێمه وێڕای
بهردهوامیی بۆ مایهلهخۆدانان لهپێناو ئهو ه
که فهزای زێهنیی ئێستا بۆ یهكگرتوویی
نێوماڵی کورد له ڕۆژههاڵت بپارێزرێ و
پهرهی پێ بدرێ ،سهرنجی الیهنهکانی دیکه
بۆ ئهو زهروورهته ڕادهکێشێ که ئهگهر
دهمانهوێ له ئاستی ههستیاریی دۆخهکه
و چاوهڕوانیی خهڵکی کوردستاندا بین
پێویسته به بهرپرسایهتی زۆرترهوه بیر له
ههنگاوی زیاتر و راستهقینهتر بۆ یهكگرتنی
بهکردهوهی هێزهکانی رۆژههاڵت بکهینهوه.
 /٧سهبارهت به هێز و الیهن و
کهسایهتییهکانی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی ،پاش
ئهم موشهکبارانه و پاش ئهو هاوپێوهندییه
یهکدهسته که خهڵکی کوردستان لهگهڵ
حیزبی ئێمه و بزوتنهوهی سیاسیی
کوردستانی نیشان دا ،ههم کهسایهتی و
الیهنهکانی دۆستی ئێمه له ئۆپۆزیسیۆنی
ئێرانیدا هاوخهمی و هاوپێوهندیی خۆیان
لهگهڵ ئێمه دهربڕیوه ،ههم بهتایبهتی هێندێک
ئاڵوگۆڕی موسبهت له شێوهی ڕوانینی
کۆمهڵگهی سیاسیی ئێران بۆ بزوتنهوهی
کوردستان و خهباتی حیزبی ئێمهدا بهدی
دهكرێ .بهو حاڵهش بهداخهوه ناڕهزایهتی
دهربڕینی کۆمهڵگهی سیاسیی ئێران لهو
جینایهتهی کۆماری ئیسالمی و پشتیوانی
و هاوپێوهندیی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی لهگهڵ
حیزبی ئێمه و خهڵکی کوردستان زۆر لهوه
کهمتره که له ئاستی جینایهتهکانی کۆماری
ئیسالمی له ڕۆژی  ١٧ی خهرماناندا بێ.
بهوحاڵهش حیزبی ئێمه ههروا ئامادهیه
که یارمهتی به دیالۆگ و لێکتێگهیشتنی
بزوتنهوهی سیاسیی کوردستان و
کۆمهڵگهی سیاسیی ئێران بکا بۆ ئهوهی
هاوپێوهندی و هاوخهباتیی نێوان ئهم دووانه
کۆتایی به سهرهڕۆیی له ئێراندا بێنێ و
ئهلترناتیڤی دڵخواز جێگهی ئهو رێژیمه
بگرێ .بهاڵم ئهو هۆشدارییهش دهدهین که
ئهگهر بێت و ئاستی دهرک و پشتگیریی
کۆمهڵگهی سیاسیی ئێران و ئۆپۆزیسیۆنی
ئێرانی له بزوتنهوهی سیاسیی کوردستان

ههر بهو جۆره بێ که ئێستا دهیبینین ،درز و
مهوداکانی نێوان نهتهوهی کورد و کۆمهڵگهی
سیاسیی ئێران ههر دێت و زیاتر دهبێ و له
ئاکامدا ههر کۆماری ئیسالمی له پهرش و
باڵویی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی و نایهکگرتوویی
پێکهاتهکانی نێو کۆمهڵگهی ئێران قازانج دهكا.
 /٨دهنگدانهوه و کاردانهوه ناوچهیی و
نێودهوڵهتییهکانی مووشهكبارانی بنکهی
سهرهکیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لهالیهن کۆماری ئیسالمییهوه شتێکی
کهمتر دیتراو بوو .پلینۆمی نۆههمی
کۆمیتهی ناوهندی وێڕای دهسخۆشی لهو
ههواڵنهی تا ئێستا بهشهكانی پێوهندییهکانی
دهرهوهی حیزبی ئێمه داویانه بۆ ئهوهی
ئهم جینایهته له ئاستی مێدیا و ناوهند ه
سیاسییه جیهانییهکاندا دهنگدانهو ه و
دژکردهوهی زۆرتری لێ بکهوێتهوه،
هاوڕێیانی پێوهندیدار بهم بوارهی ڕاسپارد
که له کار و ههوڵهکانی خۆیان بهردهوام
بن .لهالیهکی دیکهوه ،پلینۆمی کۆمیتهی
ناوهندی وێڕای لهبهرچاوبوونی ههموو ئهو
ههڵوێستانهی تا ئێستا ل ه دنیای دهرهوهدا
بهتایبهتی لهالیهن دهوڵهتانی خاوهن
نفووزی جیهانهوه بۆ مهحکوم کردنی ئهو
دهستدرێژییهی کۆماری ئیسالمی گیراون،
بهلهبهرچاوگرتنی واقعیهتی دهسهاڵت و
دهستڕۆیشتوویی له عیراق بهتایبهتی له
ئاستی ئاسمانیدا ،بهرپرسایهتیی کۆمهڵگهی
نێودهوڵهتی بهتایبهتی واڵته یهكگرتووهکانی
ئهمریکا بۆ ههڵێنانهوهی ههنگاوی بهکردهوه
بهدژی ئهم دهستدرێژییهی کۆماری
ئیسالمی و پێشگیری له دووپاتبوونهوهی
جینایهتی لهم چهشنه دهستنیشان کرد.
 /٩سهبارهت به ڕهههندی ئهمنیهتیی
موشهكبارانی قهاڵی دێموکرات ،کۆمیتهی
ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
وێڕای تاوتوێی چهند و چۆنیی شێوازی
کار و تێکۆشانی ڕێبهری و ئۆرگانهکانی
حیزب و ڕێبهرایهتیی حیزب ل ه ڕوانگهی
ئهمنیهتییهوه ،سهبارهت به کهموکوڕییهكان
ڕهخنهی له خۆی گرت و ههیئهتێکی
تایبهتی بۆ تاوتوێی وردتری ئهم
الیهنهی پرسهکه و ههڵگرتنی ههنگاوی
پێویست بۆ ڕووبهڕووبوونهوهی زیاتری
پیالنهکانی کۆماری ئیسالمی دیاری کرد.
له بڕگهیهکی دیکهی کارهکانی پلینۆمی
نۆههمی کۆمیتهی ناوهندیدا ،گهاڵڵهیهک بۆ
پێداچوونهوه به هێندێک پرسی ڕێکخراوهیی
و ئهساسنامهیی که لهالیهن ههیئهتێکی
ڕێبهریی حیزبهوه له بهرهبهری کۆنگرهی
حهڤدهههمی حیزبی دێموکراتی کوردستاندا
ئاماده کراوه ،کهوته بهر دید و بۆچوونی
بهشدارانی پلینۆم .پاش گفتگۆیهکی تێر
و تهسهل سهبارهت به نێوهرۆکی ئهم
گهاڵڵهیه ،پلینۆم دهفتهری سیاسیی حیزبی
ڕاسپارد که به لهبهرچاوگرتنی تێبینییهکانی
ڕێبهرایهتیی حیزب ئاڵوگۆڕی پێویست لهم
گهاڵڵهیهدا پێک بێنێ به چهشنێک که باشتر
واڵمدهری پێویستییهکانی کار و تێکۆشانی
حیزبی دێموکرات ل ه قۆناغی ئێستادا بێ.
دوایین بڕگهی نۆههمین پلینۆمی کۆمیتهی
ناوهندی تایبهت بوو به دیاریکردنی کۆمیتهی
ئامادهکردنی کۆنگرهی حهڤدهههمی حیزبی
دێموکراتی کوردستان .لهو بهشهشدا
دهفتهری سیاسی ههیئهتێکی بۆ ئهم
مهبهسته به کۆمیتهی ناوهندی پێشنیار
کرد و کۆمیتهی ناوهندییش پێکهاتهی
ههیئهتهکهی وهک خۆی پهسند کرد.
بهم جۆره پاش چهندین سهعات کاری
چڕ و پڕ ،پلینۆمی نۆههمی کۆمیتهی
ناوهندی به سهرکهوتووییهوه کۆتایی
پێ هات و بهشدارانی پلینۆم شێلگیرتر
و سوورتر له ههر کاتێک بۆ درێژهدانی
ڕێبازی هاوڕێ و هاوکاره شههیدهکانیان
و به ئیمان به سهرکهوتنی خهباتی رهوای
حیزبی دێموکرات و خهڵکی کوردستان
گهڕانهوه شوێنی کار و تێکۆشانی خۆیان.
ساڵو له شههیدانی ١٧ی خهرمانانی قهاڵی
دێموکرات!
سهرکهوتن بۆ خهباتی حیزبی دێموکراتی
کوردستان و خهڵکی کوردستان!
ڕیسوایی و نهمان بۆ کۆماری ئیسالمیی
ئێران!
حیزبی دێموکراتی کوردستان
دهفتهری سیاسی ٢٩ی خهرمانانی ١٣٩٧
(٢٠ی سێپتامبری )2018
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مستهفا مهولوودی:
ناهێڵین مهشخهڵی دهستی ڕهفیقه شههیدهکانمان بۆ ساتێکیش بکهوێته سهر عهرز
(پهیامی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان دوای مووشهکبارانی قهاڵی دێموکرات)
ئهندامان و الیهنگرانی حیزبی دێموکڕاتی
کوردستان!
خهڵکی تێکۆشهری کوردستان!
دۆستانی گهلی کورد!
ههروهک ئاگادارن ،بهیانیی ڕۆژی
١٧ی خهرمانانی ١٣٩٧ی هەتاوی له
کاتێكدا کۆمیتهی ناوهندیی حیزبی
دێموکڕاتی کوردستان له کۆبوونهوهدا
بوو ،کۆماری ئیسالمی بنکهی دهفتهری
سیاسیی حیزبی ئێمه و ڕاست شوێنی
بهڕێوهچوونی کۆبوونهوهکهی مووشهک
باران کرد .له ئاکامدا بهداخهوه پۆلێک
له ئهندامانی ڕێبهریی حیزب و کادر و
پێشمهرگهکانی حیزب شههید بوون و
ژمارهیهکیش له هاوڕێیان بریندار بوون.
ئهمه یهکهم جار نیه ڕێژیمی ئێران له
دهرهوهی سنوورهکانی خۆی و له دهرهوهی
مهیدانی ئهسڵیی خهباتی ئێمه لهگهڵ ئهو
ڕێژیمه ،ڕێبهریی حیزبی دێموکڕات به
ئامانج دهگرێ .تهنیا شتی نوێ ئهوهیه که
کۆماری ئیسالمی بههۆی ئهو مهترسییانهی
ئهم ڕۆژانه لهسهر ئایندهی خۆی ههستی پێ
دهکا ،لێ بڕاوه دڕندانهتر له ههر کاتێک و به
بهزاندنی ههرچی زیاتری سنووره یاسایی و
ئینسانییهکان زهربه له ئێمه بوهشێنێ .ئهوهش
که حیزبی دێموکڕاتی کوردستان و ڕێبهریی
حیزبی ئێمه بۆته ئامانجی ئهم هێرشه بێ
وێنهیه بۆ ئهوه دهگهڕێتهوه که کۆماری
ئیسالمی ئهوهندهی له فشاره دهرهکییهکان

نیگهرانه ،چهند ئهوهندهش هێزی خهڵك
و بزوتنهوهی سیاسیی کوردستان
بهتایبهتی حیزبی ئێمه وهک ئااڵههڵگری
خهباتی فرهچهشن بهدژی ئهم ڕێژیمه به
مهترسی بۆ سهر مانهوهی خۆی دهزانێ.
مووشهک بارانی ڕێژیم بۆ سهر دهفتهری
سیاسیی حیزبی ئێمه به ههموو پێوهرێک
مهحکوومه .لهگهڵ ئهوهدا حیزبی ئێمه به
شانازییهوه له بهرامبهر هێرشی کۆماری
ئیسالمی بۆ سهر خهڵکی کوردستان
خۆڕاگریی چهکدارانهی کردووه و وهک
حیزبێکی شۆڕشگێڕ بۆ پارێزگاری له
مان و مهوجودیهتی گهلهکهمان خاوهنی
هێزی پێشمهرگهیه ،بهاڵم ئێمه ههمیشه
الیهنگری چارهسهری سیاسیی پرسی
کورد له ئێران بووین و بۆ یارمهتیدان
به دروستبوونی بهستێنێکی سیاسی
و دێموکڕاتیک لهو واڵتهدا تێچووی
زۆر گهورهشمان داوه .کهچی کۆماری
ئیسالمی ههمیشه وهاڵمی خواستی ڕهوا و
ئاشتیخوازانهی خهڵکی کوردستان و حیزبی
ئێمهی به تێرۆر و ئێعدام و سهرکوتی
بهرباڵو نهک ههر بهدژی تێکۆشهرانی
حیزبی ئێمه بهڵکوو بهدژی چاالکانی
مهدهنی له نێوخۆی واڵتیش داوهتهوه.
لهم ههلومهرجه ههستیارهدا که بههۆی ئهو
هێرشه دڕندانهیهوه هاتۆته پێش ،لهالیهن
ڕێبهریی حیزب و هاوڕێیانی دهفتهری
سیاسییهوه ئهو ئهرکهم پێ سپێردراوه

که له ڕێگای ئهم پهیامهوه لهپێشدا پڕبهدڵ
سوپاسی خۆمان به خهڵکی نیشتمانپهروهری
کوردستان بهتایبهتی خهڵکی شاری کۆیهی
خۆشهویست ،دامودهزگاکانی ئهمنی و
فریاکهوتن و تهندروستیی حکومهتی ههرێم
و به گشتی ههموو ئهو الیهن و کهسان ه
بکهم که له یهکهمین ساتهکانی روودانی ئهم
جینایهتهوه ههتا ئێستا به هانامانهوه هاتوون
ی
و له یارمهتیدانمان بۆ ڕووبهڕووبوونهو ه 
ئهو کارهساته ههرچی لهتوانایان دا بووه
درێغییان نهکردوه .ئهوان بهههق نیشانیان
دا که ئهوالتر له بهرپرسایهتیی ئهخالقی و
ئینسانی ،پاڵنهرێکی گهورهتریشیان ههیه
که هاونهتهوهبوونه .ههروهها سوپاس بۆ
رانه له
ههموو ئهو تێکۆشهر و نیشتمانپهروه 
نێوخۆ و دهرهوهی واڵت و ههموو دۆستانی
حیزب که له کۆستی لهدهستدانی پۆلێک
له باشترین تێکۆشهرانی حیزبهكهماندا
هاوخهمییان لهگهڵ کردووین و هاوپێوهندی
و پشتیوانیی خۆیان پێ راگهیاندووین.
چهند و چۆن و دهرهنجامهكانی قۆناغی
نوێی هێرش و دهستدرێژییهكانی کۆماری
ئیسالمی و کاریگهریی لهسهر دۆخی
خهباتی ئێمه پێویستی به بهدواداچوون
و لهقاودان و دهرس لێ وهرگرتنی
زیاتر ههیه .بۆ ههموو ئهو کارانه ئێمه
پێویستیمان به ههوڵ و هیممهتی ههرچی
زیاتری تێکۆشهرانی دێموکرات و
ههماههنگی و یهكگرتنی زیاتری هێز و

الیهنهکان و بهدهنگهوه هاتنی دۆستانی
گهلی کورد لهنێو کۆڕ و کۆمهڵه مێدیایی و
سیاسییهكانی ئێران و ناوچه و جیهان ههیه.
ههروهك ههموو الیهک دهزانن حیزبی
ئێمه عادهتی کردوه که زهبری زۆر گهوره
تهحهمول بکا .ئهمجارهش حیزبی ئێمه،
دڵگهرم و پشتگهرم به ئیمان و ئیرادهی
تێکۆشهرانی دێموکڕات و پشتیوانیی
خهڵکی کوردستان ،لهگهڵ ههموو قورسی
و جهرگبڕیی کارهسات و جینایهتهکه،
له خهبات و تێکۆشانی شێلگیرانه
ههتا گهیشتن به ئامانجه ڕهواکانی

گهلی کوردبهردهوام دهبێ و ناهێڵێ
مهشخهڵی دهستی رهفیقه شههیدهکانمان
بۆ ساتێکیش بکهوێته سهر عهرز.
ساڵو له گیانی پاکی شههیدانی
مووشهکبارانی قهاڵی دێموکڕات.
ریسوایی و نهمان بۆ کۆماری ئیسالمی.
سهرکهوتن بۆ خهباتی ڕهوای گهلی کورد
و بزوتنهوهی ئازادیخوازانهی ئێران.
20ی خهرمانانی 1397ی ههتاوی

مووشەکبارانی «قەاڵی دێموکرات» و هەڵەیەکی گەورە
پێشنیوەڕۆی ڕۆژی شەممە١٧ ،ی خەرمانانی
١٣٩٧ی هەتاوی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی
ئێران هێرشی مووشەکیی کردە سەر بنکەی
ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە
نزیک شاری کۆیەی باشووری کوردستان.
ئەم بنکەیە بە «قەاڵی دێموکرات» دەناسرێ
و بۆ حیزبی دێموکرات و تێکۆشەرانی
ڕۆژهەاڵتی و ،بە الی خەڵکی رۆژهەاڵتی
کوردستانەوە وەک هێما و ڕەمزی مقاومەت و
بەردەوامبوون لە خەبات و تێکۆشانی حیزبی
دێموکرات سەیر دەکرێ .قهاڵی دێموکرات لە
کاتێکدا لەالیەن ڕێژیمەوە مووشەکباران کرا،
کە ڕێبەریی ئەم حیزبە کۆبوونەوەی وەرزانەی
خۆی واتە پلینۆمی کۆمیتەی ناوەندیی بەڕێوە
دەبرد .گەرابەندییەکان بۆ مووشەکباران
کردنی حیزبی دێموکرات ڕاست ساڵۆنی
کۆبوونەوەی ڕێبەریی ئەم حیزبە بوو .لە
ئاکامی ئەم کردەوە تێرۆریستییەی ڕێژیمی
تاراندا بەداخەوە  16کەس لە تێکۆشەرانی
دێموکرات کە شەش کەسیان ئەندامی
ڕێبەری بوون شەهید و نزیک بە  ٤٠کەسیش
کە ژن و منداڵیان تێدا بوو بریندار بوون.
لە پێوەندی لەگەڵ کاردانەوەکان بەرانبەر بەم
دەستدرێژییەی نیزامی سیاسیی لە تاران بۆ
سەر حیزبی دێموکراتی کوردستان ،ئەوەی
لە هەمووان بۆ حیزبی دێموکرات و پرسی
کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان گرینگتر و
پڕبایەختر بوو ،هەڵوێستی خودی خەڵکی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان بوو .هەر دوای

مووشەک بارانکردنی قەاڵی دێموکرات کە
هەر بەرەبەیانی ئەو ڕۆژە سێ کەس لە
زیندانیانیی سیاسیی کورد بە ناوەکانی ڕامین
حوسێنپەناهی ،زانیار و لوقمان مرادی
بە بڕیاری دەزگای «دادی»!ی ڕێژیم لە
سێدارەدران ،لە بانگەوازێکی گشتیدا حیزبەکانی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و چاالکانی سیاسی و
مەدەنیی داوا لە خەڵک کرا کە بەرانبەر بەم
پێشێلکارییانە و سیاسەتە دژیگەلیانەی ڕێژیم
هەڵوێستیان هەبێ .بۆیە وەک دیتمان ڕۆژی
٢١ی خەرمانان ،ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە
مانگرتنێکی گشتی و داخستنی دوکان و بازاڕ
هەڵوێستێکی کەموێنەیان لە خۆ نیشان دا.
بۆ حیزبی دێموکراتی کوردستان کرایە
ئامانج؟
هۆکاری بە ئامانجگرتنی حیزبی دێموکراتی
کوردستان و تاقیکردنەوەی دەیان جۆر پیالنی
دژیگەلیانەی ڕێژیمە سیاسییەکانی تاران
بەرانبەر بەم حیزبە کە نازناوی «رێبەری
بزووتنەوەی میللی_دێموکراتی خەڵکی
کوردستان»ی پێ بڕاوە ،ڕیشەیەکی تاریخی
هەیە کە پێوەندی ڕاستەوخۆی بە فەلسەفەی
وجوودیی ئەم حیزبەوە هەیە .حیزبی
دێموکراتی کوردستان وەک یەکەم حیزبی
مودێرنی مێژووی جواڵنەوەی نەتەوەیی
خەڵکی کورستان ،بە دامەزرانی کۆماری
کوردستان و بنیاتنانەوەی سەر لە نوێی
کەسایەتیی ئینسانی کورد و خەباتی ئەم میللەتە

و هەروەهاجۆری خوێندنەوەی بۆ دەسەاڵتی
سیاسی لە تاران و شێوەی فورمولەکردنی
داخوازییە نەتەوەییەکانی میللەتێک بە ناوی
کورد بەرانبەر بە نیزامی ناوەندگەرای ئێران،
بەردەوام لەالیەن ڕێژیمە دژیگەلییەکانی
تارانەوە وەک مەترسی سەیری کراوە
و هەوڵی لێدان و «لەنێوبردن»ی دراوە.
عەقڵییەتی ناوەندگەرای دەسەاڵتی سیاسی لە
تاران کە هەمیشە بە دیدی میلیتاریستییەوە
ڕوانیویەتە بزووتنەوەی خەڵکی کوردستان
و بەردەوام هەوڵی داوە بە بەالڕێدابردن
و چەواشەکردنی بیروڕای گشتیی خەڵکی
ئێران جوواڵنەوەی خەڵکی کوردستان
و داخوازییەکانی دژ بە ئێران و ئێرانی
تەرجەمە بکاتەوە و ،لە بەرانبەر تێفکرین و
تێڕوانینەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لە پێوەندی لەگەڵ بنیاتنانەوەی ئێرانێکی
دێموکرات و کوردستانێکی ئازاددا سیاسەتی
حاشالێکردن و سڕینەوەی گرتۆتە بەر.
مێتۆد و شێوازی ڕێژیمەکانی تاران بۆ
لێدان لەم حیزبە جۆراوجۆر و لە جنسی
هەرە سەختی خۆی بوون ،وەک؛ ڕووخانی
کۆماری کوردستان ،قەاڵچۆ و داپڵۆسین
و ڕەشەکوژی ،لەسێدارەدان و تێرۆری
ڕێبەرانی کورد ،داسەپاندنی شەڕی نابەرانبەر
و خوێناوی ،تێرۆری بە دەیان کەس لە کادر و
تۆپبارانکردنی بنکە و بارەگاکانی حیزب و لە
کۆتاییدا و تا ئێرە؛ هێرشی موشەکی بۆ سەر
بنکە و بارەگاکانی حیزب و کۆبوونەوەی
ڕێبەریی ئەم حیزبە .دوایین شێوازی پیالن
و هێرشی دەسەاڵتی ناوەندگەرای تاران
بۆ سەر حیزبی دێموکراتی کوردستان کە
مووشەک بارانکردنی «قەاڵی دێموکرات»
(بنکەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی
کوردستان) بوو ،بە خەیاڵی خۆیان ڕاست بە
مەبەستی لەنێوبردنی یەکجارەکیی ئەم حیزبە
و بێهیواکردنی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان
بوو .ئەوان زۆر باش شارەزای جێگە و پێگەی
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە نێو دڵ و
باوەڕی خەڵکی کوردستاندا بوون و ههن.
بە ئامانجگرتنی حیزبی دێموکراتی کوردستان
بە تایبەت لەم چەند سااڵنەی دواییدا
سەلمێنەری دوو واقعیەتی ئینکارنەکراوە:
یەکەم ئەوەی کە ئەم حیزبە تا ئێستایش
سەرەڕای تەواوی ئەو کەموکوڕی و
کەمایەسیانەی کە لێی ئاگادارین و دەیزانین،
بەخۆشییەوە دیسانیش متمانەپێکراوترین
جەریانی سیاسییە کە بە پاشخانێکی
دەوڵەمەندی مێژوویی پڕ لە شانازی و

گیانبازی بۆ بزووتنەوەی نەتەوەیی و
دێموکراتیکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان هەر
ڕێبەر و ڕێنیشاندەرە .دووهەم ئەوەیکە
هەر ئەم جێگە و پێگەیەی حیزب لە نێو
بیر و باوەڕی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستانە
کە بەتەواوەتی دەسەاڵتی سیاسیی
تارانی تووشی ترس و دڵەڕاوکێ کردوە.
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران کە لە
ڕەفتاری سیاسی و مەدەنیی ڕۆژانەی خەڵکی
کوردستاندا هەست بە ڕەنگدانەوەی گوتار
و سیاسەتی شوناسخوازانە و نەتەوەیی و
نیشتمانیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
دەکا و بۆی دەرکەوتووە ناتوانێ ئیرادەی
ئەم میللەتە بە چۆکدا بێنێ ،بۆیە ترسەنۆکانە
و زەبوونانە وەک پیشەی هەمیشەیی خۆی،
ئەم حیزبە و ڕێبەرایەتییەکەی دەکاتە ئامانج
و بە خەیاڵی خاوی خۆی پێی وایە دەتوانێ
لەم ڕێگایەوە ئەم حیزبە و جوواڵنەوەی
ڕەوای خەڵکی کوردستان تووشی شکست و
الوازی و لە کۆتاییدا نەمان بکا .بەاڵم هەر
لە یەکەم کاتژمێرەکانی دوای ئەم ڕووداوەدا
و هەر سێ ڕۆژ دوای ئەم دەستدرێژییە بۆ
سەر حیزبی دێموکرات بۆ هەموو الیەک و
بەتایبەت بۆ دەسەاڵتی تەواوییەتخوازی
کۆماری ئیسالمیی ئێران دەرکەوت کە ئەم
حیزبە زۆر لەوە گەورەترە و ئەم میللەتە
زۆر لەوە هوشیارتر و بەهەڵوێسترە
کە دوژمنان و نەیارانی لێی دەڕوانن.
مانگرتنی گشتیی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان
خەڵکی کوردستان لەم مانگرتنە جەماوەرییەدا
پێش هەموو شتێک ئەو ڕاستییەیان سەلماند
کە بە پێچەوانەی ئەو ئیدیعا پڕوپووچانەی کە
ڕێژیم و دوژمنانی بزووتنەوەی مافخوازانەی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەیکەن ،حیزبی
دێموکراتی کوردستان وێڕای حیزبەکانی
دیکەی ڕۆژهەاڵت ڕۆڵی نوێنەرایەتیی ئەم
بزووتنەوەیە دەگێڕن و جێی متمانەی
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستانن .دەسەاڵتی
سیاسیی ناوەندگەرای تاران کە هەمیشە
هەوڵی داوە داواکارییە سیاسییەکانی حیزبی
دێموکرات و حیزبەکانی دیکە بە پرسێکی
جیاواز و جیا لە مافی نیشتمانی و نەتەوەیی
خەڵکی کوردستان پێناسە بکا و لێکیان داببڕێ،
دەبێ لەم مانگرتنە جەماوەرییەی خەڵکی
کوردستانەوە بەو ڕاستییە گەیشتبێ کە پیالن
و سیاسەتەکانی چەندە مایەپووچ دەرچوون.
خەڵکی زۆرێک لە شار و ناوچەکانی

سمایل شەڕەفی
کوردستان بەم مانگرتنە گشتی و جەماوەرییە
سەلماندیان کە هێرشی مووشەکیی سپای
پاسدارانی ڕێژیم بۆ سەر قەاڵی دێموکرات،
هێرش بۆ سەر نوێنگەی بیروباوەڕی
نەتەوەیی و نیشتمانیی میللەتێک بوو.
کۆماری ئیسالمی ئەگەر توانی لە گەرابەندیی
مووشەکەکانیدا دیقەتێکی ئەوەندە ورد بکا
کە شوێنی کۆبوونەوەی ڕێبەریی حیزبی
دێموکراتی کوردستان بپێکێ ،بەاڵم بێگومان لە
تێگەیشتن لە پێگەی ئەم حیزبە لە بیر و باوەڕ
و ڕەفتاری خەڵکی کوردستاندا زۆر بەهەڵەدا
چووە .ئەم ڕێژیمە کە هەمیشە هەوڵی داوە
پرسی مافخوازانەی کورد لە ئێران تەنیا
ببەستێتەوە بە حیزبێک و کۆمەڵێک کەس کە
لە دەرەوەی واڵت خەبات دەکەن و وا نیشان
بدا کە خەڵکی کوردستان بیرکردنەوەیەکی
جیاوازیان لە حیزبەکان هەیە ،ئێستا و دوای
ئەم مانگرتنانە دەبێ باشتری بۆ دەرکەوتبێ
کە بە چ هەڵەیەکی گەورەدا چووە.
مانگرتنی خەڵکی کوردستان بۆ ناڕەزایەتی
دەربڕین بەرانبەر بە مووشەکبارانکردنی
قەاڵی دێموکرات و لەسێدارەدانی سێ چاالکی
سیاسیی کورد ،دەریخست کە سیاسەتەکانی
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران بۆ
کپکردنی دەنگی خەڵک و تەسلیمکردنیان و
دوورخستنەوەیان لە حیزبەکان و ترساندنیان
لە هەڵوێست نواندن ،بە تەواوەتی شکستی
هێناوە .ئەوەی لە ڕۆژی چوارشەممەدا وەک
مانگرتنی گشتی و جەماوەری لەڕۆژهەاڵتی
کوردستان ڕووی دا ،بۆ حیزبی دێموکراتی
کوردستان و حیزبەکانی دیکەی ڕۆژهەاڵت
ێ وتنە
جێی شانازی پێوەکردن و ئافەرین پ 
و بۆ کۆماری ئیسالمیی ئێرانیش جیا لە
هەڵەیەکی زەبوونانە و داماوی شتێکی دیکە
نەبوو .کاربەدەستانی ئەم ڕێژیمە تووشی
هەڵەیەکی گەورە و گرانی قەرەبوونەکراوە
بوون کە بە دڵنیاییەوە ئەگەر بە وردی
سەرنجی پێگەی حیزبی دێموکراتی کوردستان
و لەسەرهەستبوونی کۆمەڵگهی کوردستانیان
دابا ،گران بوو وەها ریسکێکی گەورە بکەن.
***

ژماره ٧٣٤

4

٣١ی خەرمانان ٢٢ _ ١٣٩٧ی سپتامرب ٢٠١٨

نوێنەری ئەمریکا لە نەتەوە یەکگرتووەکان:

کۆماری ئیسالمیی ئێران هێرشی مووشەکیی کردووەتە سەر حیزبی
دێموکراتی کوردستان و پێویستە بەرەوڕووی هەڕەشەکانی ببینەوە

نوێنەر ئامریکا لە ڕێکخراوی واڵتەیەکگرتووەکان لە کۆبوونەوەی شووڕای ئەمنیەتدا پەالماری
مووشەکیی کۆماری ئیسالمی بۆ سەر بنکەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی مەحکووم کرد.
نیکی هێلی ڕۆژی پێنجشەممە٢٩ ،ی خەرمانان لە کۆبوونەوەی شووڕای ئەمنیەتی ڕێکخراوی
نەتەوەیەکگرتووەکاندا ،جارێکی دیکەش سیاسەتی دەستێوەردانی کۆماری ئیسالمیی ئێران و کردەوە
تیرۆریستییەکانی ئەم ڕێژیمەی مەحکووم کرد .نیکی هێلی بە ناوهێنانی حیزبی دێموکراتی کوردستان و
هێرشی ئاسمانیی ڕێژیم بۆ سەر ئەو حیزبە ،سیاسەتەکانی کۆماری ئیسالمیی بە مەترسییەکی گەورە
بۆسەر مرۆڤایەتی لە قەڵەم دا و ،لەو پێوەندییەشدا ئەندامانی شوڕای ئەمنیەتی ڕێکخراوی نەتەوە
یەکگرتووەکانی ئاگادار کردەوە کە دەبێ بە جیددی ڕووبەڕووی سیاسەتەکانی کۆماری ئیسالمی ببنەوە.

دەقی قسەکانی خاتوو نیکی هێلی
لە کۆبوونەوەی شووڕای ئەمنییەتی نهتهوه یهكگرتووهکاندا

بە باوەری من هەمیشە لە باس و لێدوانەکان
لەبارەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست بە ناحەق و
لەڕادەبەدەر تیشک دەخرێتە سەر ئیسرائیل،
بەاڵم ئەمرۆ من دەمهەوێ هەنگاوێک بچمە
پێشتر .شەری فەلەستین و ئیسرائیل زۆر جیدی
و گرینگە و شایانی ئەوەیە لەو شوورایەدا
باسی بکرێت .بەاڵم تاکە واڵتێک کە سەرچاوەی
شەڕ و ناساقامگیرییە لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاست،
واڵتێک کە شایانی ئەوەیە هەر سێ مانگ
جارێک کۆبوونەوەی شووڕای ئەمنییەتی لەسەر
بگیرێ ،ئەوە ئیسرائیل نییە بەڵکوو ئێرانە.
زیاتر لە  ٤٠ساڵە ڕێژیمی ئێران بە دژی هەموو
بنەما یاساکانی کۆمەڵگەی نێونەتەوەییە .لە
هەموو شەڕەکانی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا
جێی پەنجەی ڕێژیمی ئێران دەبیندرێ.
ڕێژیمی ئێران پشتگیریی ئەو دیکتاتۆرانە دەکا کە
هاوواڵتیانی خۆیان بە چەکی ناوکی دەکوژن .ئەوان
شەر هەڵدەگیرسێنن ،یارمەتی ماڵیی تیرۆریستان
و چەکدارانی واڵتانی دیکە دەدەن .ئەوان چەک
و مووشەک دەدەنە میلیشیاکان و بەردەوام
لەدژی بەرژەوەندی و سیاسەتەکانی شووڕای
ئەمنییەت دەوەستنەوە .ئێران لە سەراسەری
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا ،لە لوبنان ،لە سووریە،
لە یەمەن ،سەربەخۆیی واڵتانی دراوسێی لە
ژێر پێ دەنێ .هەروەها ڕێژیمی ئێران نیشانی
داوە کە ئەوپەڕی بێڕێزی بە سەربەوخۆیی
واڵتی عێراق دەکا کە لە باروخێکی ئەستەمدا،
هەوڵی پێشخستنی پرۆسەی سیاسی دەدەن.
ڕێبەرانی ئێران هەوڵ دەدەن نیزیکی و الیەنگریی
ئایینی بکەنە بیانوویەک بۆ دەستێوەردانی
واڵتانی دیکە .ئەوان دەیانەوێ وا ئیدعا بکەن
کە گوایە بۆ دەستێوەردان لە کاروباری واڵتانی
دیکە بانگهێشت کراون .بەاڵم بە پێچەوانەی ئەو
ئیدیعایە هۆی سەرەکیی دەستێوەردانی مەالکان
ئەوەیە کە ئەوان تینووی دەسەاڵتن .لەبارەی
عێراق ،ئامانجی سەرەکیی ئەوان ناسەقامگیری
و نانەوەی ئاژاوەیە بە مەبەستی دروستکردنی
دەروازەیەکی کونترۆڵکراو بۆ ناردنی چەک
و شەرکەر لە تارانەوە بۆ مەدیتەرانە.
لەو مانگەدا کردەوەی دوژمنکارانەکەی ئێران

زیادی کردووە .گرووپی بریکاران یا نیابەتییەکانی
ئێران لە ئێراق بە ئاشکرا بە پارە و ڕاهێنان و
چەکی ئێران ،کردەوەی تیرۆریستی دەکەن .لە
چەند مانگی ڕابردوو ئاشکرا بووە کە ئێران
چەک و مووشەکی بۆ ئەو گرووپە بریکارانە لە
عێراق ناردووە و بەردەوام خەرێکی پەرەپێدانی
توانایی ئەو میلیشیا بریکارانەیە کە بتوانن
مووشەک لە نێو خاکی عێراقدا دروست بکەن.
لەو ماوەیەدا ڕێژیمی ئیران لەوپەڕی
سنووربەزاندن و پێشێلکردنی سەروەریی خاکی
عێراق چەندین مووشەکی لە ئیرانەوە هەڵداونەتە
نێو خاکی عێراق .ئێران هێرشی کردۆووەە سەر
بنکەی دەفتەری سیاسی حیزبی دێموکراتی
کوردستان (Kurdistan Democratic Party
 )of Iranو  ١١کەسی کوشتوون .ڕێژیمی ئێران
بۆ خۆی ئەو هێرشەی کردووە ،نەک گرووپە
بریکارەکانی .لە دە ساڵی ڕابردوودا ئەوە یەکەم
هێرشی سەربازیی راستەوخۆی ئێرانە لە نێو
خاکی عێراقدا .ئەو هێرش و دەستێوەردان لە
سەروەریی خاکی عێڕاق بە دژی بریاری شووڕای
ئەمنییەتە و ئێمە دەبێ هەڵوێستمان هەبێ.
سولەیمانی ،فەرماندە و بەرپرسی سپای قودسی
ئێران هەوڵی دەستێوەردان و کارتێکردنی لە
دروستکردنی حکومەتی نوێی عێراقدا هەیە.
وەبیر هاوکارەکانم هێنایەوە کە بە پێی بریاری
شووڕای ئەمنییەت لە ساڵی  ٢٠١ ٧سەفەرکردنی
سولەیمانی بۆ دەرەوەی ئێران قەدەغەیە .ئەو
بریارە دووبارە پەسەندکراوی بریاری شووڕای
ئەمنییەتە لە ساڵی  ٢٠١٥دا .بێ لەبەرچاوگرتنی
ئەو بریارە ئاشکرایەی قەدەغەکردنی سەفەر
سولەیمانی ،ناوبراو لە دوای هەڵبژاردنی مانگی
 ،٥بەردەوام سەردانی شارەکانی عیراق دەکا .ئەو
بابەتە لە نوێترین ڕێپۆرتی جێبەجێکاری ژمارە
٢٢٣١ی سکرتێری گشتی باسی لێوەکراوە .با
بزانین کە سولەیمانی خەریکی چییە لە عێڕاق.
ناوبراو بۆ دروستکردنی حکومەتێکی بەرپرسیار
و وەاڵمدەری خەڵکی عێڕاق نەچووەتە بەغدا،
بەڵکوو ئەو دەیهەوێ حکومەتێک لە بەغدا دروست
بکا کە لە ژێر کۆنتروڵ و چاوەدێریی ئێراندا بێت.
ئێران ،عێراق وەکوو واڵتێکی سەربەخۆ سەیر

ناکا ،بەڵکوو عێراق وەک ڕێگەێک بۆ گواستنەوەی
چەک و ناوەندێک بۆ ڕاهێنانی گرووپە بریکار
و نیابەتییەکان دەبینێ .هەرچەند عێڕاق خاوەنی
سەرچاوە و سامانی خۆیەتی ،بەاڵم ئێران
دەیهەوێ ئابووریی عێراق الواز بکا و بیبەستێتەوە
بە خۆی ،بەاڵم بۆ؟ چونکە ئێران دەیهەوێ لە
ڕێگەی عێراقێکی الوازەوە پارە نایاساییەکانی
خۆی بۆ کردەوە تیرۆریستیەکان بەکار بێنێ.
ئێرانییەکان توندوتیژییەکی دیکەیان بە تایبەت
بەدژی ئەمریکاییەکان کردووە .دوو حەوتوو
لەمەوبەر دوو گرووپی بریکاری ئێران مووشەکیان
گرتووەتە باڵویزخانەی ئەمریکا لە بەغدا و
کونسولگەریی ئەمریکا لە بەسرە .کەڵکوەرگرتن
لە گرووپە بریکارەکان لە عێراق و هێرشی ئاوا
ناتوانێ ڕێژیمی ئێران بێبەری بکا .دەوڵەتی ترامپ
نە ئەوڕۆ و نە لە داهاتوودا ئەوە قبووڵ ناکا.
ئێران دەیتوانی ڕێگری لەو هێرشەی بریکاران
بکا ،بەاڵم ئەم کارەیان نەکرد بۆیە کۆشکی سپی
لە وەاڵمدا بە توندی هەرشەی لە ئێران کرد.
ئێمە ڕێژیمی ئێران سەبارەت بە هەر هێرشێکی
گرووپە بریکارەکان بۆ بینا و کارمەندکانمان
بە بەرپرسیار دەزانین .ئێمە بەدڵنیایەیوە زۆر
بە هێزەوە پاڕێزگاری لە ژیانی ئەمریکاییەکان
دەکەین .ڕاگرتنی سەروەریی ئەندامانی نەتەوە
یەکگرتووەکان هەمیشە بابەتی گرینگی باسکردن
لە شووڕای ئەمنییەت بووە .هەموو نەتەوەکان
مافی سەروەری و خۆبەرێوەبەرییان هەیە .مافی
پاراستنی خەڵک و خاک و سنووەرکانی خۆیان
هەیە .وەک هەموو واڵتانی تر عێراق ئەو مافانەی
هەیە .بەداخەوە تاکوو ئەوڕۆ و لە هەستیارترین
کاتەکانی مێژوودا کە عێراقییەکان دەیانەوێ
دەوڵەتی خۆیان پێکب ێنن ،ئێران بێشەرمانە بێڕێزی
بە سەروەیی عێراق دەکا .ئەوە هەرەشە کردنە
لە جەماوەر بۆ پێشخستنی ڕێبەرانی سیاسیی
خۆیان ،قورخکردنی حکومەتە بۆ کەڵکوەرگرتن لە
هێزی سەربازی و پێشخستنی میلیشیاکانی خۆیان
و دابەزاندنی خاڵی سەرکیی سەروەریی واڵتە.
واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بۆ یارمەتیدان بۆ
دروستکردنی حکومەتێکی سەربەخۆ بۆ هەموو
پێکهاتەکان لە عێراقدا خۆی بە بەرپرسیار دەزانێ.
عێڕاق لە هەوڵی بووژانەوە و دروستکردنەوەی
دووبارەی دوای شەری داعش دایە و ئێستاش
خەریکی سڕینەوە و سەرکەوتنە بەسەر میرات
و مێژووی ستەمکاریی سەدام حوسێندا.
دەستێوەردانی ڕێژیمی ئێران نەک هەر ڕێگری
لە پێشکەوتنی خەڵکی عیراق دەکا ،بەڵکوو
ئەوان دەگەڕنێتەوە بۆ شەڕ و دووبەرەکی.
ئەوە هەمان شەڕ و دووبەرەکییە کە ئێران لە
سووریە و یەمەن و لوبنان و سەرتاسەری
دەبا.
بەرێوەی
نێوەڕاست
ڕۆژهەاڵتی
هەموو ئەندامانی شووڕای ئەمنییەت کە ڕێز
لە پرەنسیپ و سەروەریی واڵتان دەگرن
دەبێ دڵگران بن .هەروەها هەموو ئەوانەی
ڕێز لە مافی خۆبەرێوبەریی خەڵکی عراق
دەگرن دەبێ بێن بۆ پارێزگاری کردنی ئەوان.
٢٠ی سيپتامبری ٢٠١٨

سپاسنامەی دەفتەری سیاسیی
حیزبی دێموکراتی کوردستان
و داوای ههنگاوی زیاتر له
شووڕای ئەمنییەتی
نهتهوه یهكگرتووهکان

دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
پێشوازیی لە وتارەکەی نیکی هێلی ،نوێنەری
ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە ڕێکخراوی
نەتەوە یەکگرتووەکان کرد کە لە کۆبوونەوەیەکی
شووڕای ئەمنیەتی ئەم ڕێکخراوەیەدا کردنی.
دەقی سپاسنامەکە بەمجۆرەیە:
بۆ سهرنجی باڵیۆزی واڵته یهكگرتووهكانی
ئهمریکا له نهتهوه یهکگرتووهکان و نوێنهرانی
ئهندامانی دائیمیی دیکهی شووڕای ئەمنییەت!
کهمتر له دوو حهوتوو دوای هێرشی مووشهکیی
ئێران بۆ سهر بارهگای سهرهکیی حیزبی ئێمه
(حیزبی دێموکڕاتی کوردستان) ،باڵیۆز نیکی هێلی،
نوێنهری دائیمیی ئهمریکا له ڕێکخراوی نهتهوه
یهكگرتووهكان ،له کۆبوونهوهی شووڕای ئەمنییەتی
ئهو ڕێکخراوهیەدا به فهرمی ئاماژهی بهو هێرشه
کرد و مهحکوومی کرد .ئهمه گرینگترین کاردانهوهی
نێودهوڵهتی لهدوای ئهم هێرشهوهیه که له بهرزترین
ئۆرگانی بڕیاردانی نێودهوڵهتیدا خراوهته ڕوو.
ئاشکرایه که هێرشی مووشهکی بۆ سهر بنکهی
سهرهکیی حیزبی ئێمه تهنیا بهو مهبهسته نهبووه
که ئێران ڕێبهرایهتیی حیزبی ئێمه لهنێو ببا .بهڵکوو
ڕێژیمی ئێران بهو هێرشهی ههروهها ویستی بۆ
جارێکی دیکهش دهمهالسکهی کۆمهڵگەی نێونهتهوهیی
بکا و توانای تێكدهرانهی خۆی له ناوچهدا نیشان بدا.
ههربۆیه ،وێڕای دهربڕینی سوپاس له تیمی
دیپڵۆماسیی ئهمریکا که سهرنجی شووڕای
ئەمنیەتی نهتهوه یهكگرتووهکانی بۆ الی هێرش بۆ
سهر بنکهی سهرهکیی حیزبی ئێمه راکێشاوه ،داوا
له ئهندامانی دائیمیی دیکهی شووڕای ئەمنییەت
دهكهین که واڵمێکی ئهرێنی بهو ههواڵن ه بدهنهوه
که ئهمریکا به مهبهستی دژکردهوه نیشاندانی
نهتهوه یهكگرتووهکان له بهرامبهر مانۆڕی
خراپکارانهی ئێران له ناوچهدا وهڕێی خستوون.
ل ه حاڵهتێکدا که به هۆکاری سیاسی هیچ ڕێکارێکی
خێرا له چوارچێوهی شووڕای ئەمنییەتی نهتهوه
یهكگرتووهکاندا نهگیرێته پێش ،ئێمه لهو باوهڕهداین که
ئهوه بهرپرسایهتیی واڵته یهكگرتووهکانی ئهمریکایه
که ئهوالتر له ڕاگهیاندراو و ههڵوێست دهربڕین،
ههنگاوی کۆنکرێت و خێرا ههڵێنێتهوه بۆ ئهوهی پێش
لهوه بگرێ که کۆماری ئیسالمیی ئێران جینایهتی
لهم جۆره بهدژی حیزبی ئێمه و کهسانی سیڤیلی
سهر به حیزبی ئێمه و پارته سیاسییهکانی دیکهی
کوردی ئێران له کوردستانی عیراق دووباره بکاتهوه.
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
دهفتهری سیاسی
کۆیه٢١ ،ی سێپتامبری ٢٠١٨
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پرێسکۆنفرانسی جێگری سکرتێری حیزبی دێموکراتی کوردستان
[ڕۆژی چوارشهممه21 ،ی خهرمانان
بهئامادهبوونی نیزیک ب ه  20پهیامنێری
ئاژانس و ههواڵدهریی ه بیانی و
پرێسکۆنفڕانسێک
نێوخۆییهکان
بۆ جێگری سکرتێری گشتیی حیزبی
بهڕێوهچوو.
کوردستان
دێموکراتی
لهو پرێسکۆنفڕانسهدا د .ئاسۆ حەسەن
زادە ،وێرای باس لە وردەکارییەکانی
هێرشی مووشەکیی کۆماری ئیسالمی
بۆ سەر بنکەی سەرەکیی حیزبی
دێموکراتی کوردستان ،وهاڵمی پرسیاری
میدیاکاران و کاناڵهکانی ڕاگهیاندنی
بهشدار له پرێس کۆنفڕانسهکهی دایهوه.
لێرهدا دهقی قسهکانی د .ئاسۆ حهسهن
زاد ه لهو پرێس کۆنفڕانسهدا دهخهین ه
"کوردستان"]
خوێنهرانی
بهرچاوی
ساڵو له ههموو الیهک .سوپاس که لهم
پرێسکۆنفڕانسهدا بهشدارن .ئهمن سهرهتا
به وهبیرهێنانهوهیهکی کورتی ڕووداوهکه
دهست پێ دهكهم .پاشان ڕوانگه و
ههڵسهنگاندنی خۆمانتان پێشکهش دهکهم.
دواتریش چاوهڕوانیمان له کۆمهڵگهی
نێودهوڵهتی باس دهکهم .بێگومان کاتیش
دادهنێین بۆ واڵمدانهوهی پرسیارهكانی ئێوه.
ڕوواوهكه ئێستا بۆ ههموو الیهک ئاشکرایه.
ڕۆژی شهممه٨ ،ی سپتامبر ،له کاتێكدا
کۆمیتهی ناوهندیی حیزبی ئێمه له حاڵی
بهستنی پلینۆمدا بوو ،دهوروبهری سهعات
 ١٠:٤٠بنکهی سهرهکیی حیزبی ئێمه و ڕێك
شوێنی کۆبوونهوهکه کهوته بهر هێرشی
مووشهک بارانی کۆماری ئیسالمی .بۆ
ئهوانهی شارهزا نین ،بارهگای سهرهکیی
ئێمه له نیزیک شاری کۆیهی پارێزگای
ههولێر و زیاتر له  ١٥٠کیلۆمیتر له
سنووری ئێرانهوه ههڵکهوتووه .هێرشهکه
بوو ه هۆی گیان لهدهستدانی پازده کهس
(که دواتر بوون ب ه  16کهس) که شهش
کهسیان له ئهندامانی سهرکردایهتیی حیزبی
ئێمه بوون و نزیکهی چل کهسیش بریندار
بوون .لهنێو قوربانی و بریندارهکاندا ژنان
و مندااڵن ههن .لهگهڵ ئهوهدا که دهفتهری
سیاسیی ئێمه لهنێو بنکهی نیزامیی
ڕێژیمی پێشووی عیراق ههڵکهوتووه و
لهالیهن پێشمهرگهکانیشمانهوه دهپارێزرێ،
بهاڵم ئهو شوێنه شوێنێکی نیزامی نییه.
ئۆرگانه سیاسی و مهدهنییهکانی ئێمه و
ڕێکخراوهکانی ژنان و الوان و منداڵپارێزی
لهوێ ههڵکهوتوون .ههروهک یهکسهر پاش
هێرشهکه ڕامانگهیاند ،ئێران بهرپرسیاری
ئهو هێرشانهیه چونکه ئێران تهنیا ڕێژیمه
که ئێمه بهدژی له خهبات داین و چهندین
مانگیش بوو کاربهدهستانی کۆماری

ئیسالمی ههڕهشهی زهربهوهشاندن له
ئێمهیان دهكرد .سهرچاوه و سروشتی
بۆتهوه.
ڕوون
ئێستا
هێرشهکه
مووشهكهكان ،که وا دیاره  ٥تا  ٧دانه بوون،
له بنکهی ئهلمێهدی له ورمێ ڕا هاوێژراون.
دیاره زانیاریی جۆراوجۆر و تهنانهت
پێچهوانهی یهكتر سهبارهت به ژماره و
شوێنی هاویشتن و جۆری موشهکهکان
لهو چهند ڕۆژهدا باڵو بۆتهوه .کۆمهڵێک
فڕۆکهش که ڕهنگه فرۆکهی بێ فڕۆکهوان
بووبن لهکاتی مووشهك بارانهکهدا له
ئاسماندا خوالونهتهوه و پێ دهچێ بۆ
ئهوه بهکار هاتبن که شوێنی ئامانجی

موشهکبارانهکه به وردی دهستنیشان بکهن
و وێنه ههڵ بگرنهوه .ئێمه ئهو فڕۆکانهمان
تهنانهت ڕۆژی دواتر له کاتی ناشتنی
شههیدهکانمان له ئاسماندا بهدی کرد.
تهنانهت ئهم بهیانییهش جمۆجۆڵی نائاسایی
فڕۆکهوانی له ئاسمانی کۆیه بهدی کرا
که دیاره هی ئهمڕۆ دڵنیا نین که فڕۆکهی
کوێ بوون .قهاڵی دێموکڕات ئامانجی
سهرهکیی مووشهك بارانهکه بووه بهاڵم
بهشێک له موشهکهكان خوارتر یا سهرتر
له قهاڵی دێموکڕات کهوتوونهته سهر عهرز
و بهم جۆره دوو پێشمهرگهی حدکاش له
شوێنی ڕاهێنانی پێشـمهرگهكانیان شههید
بوون .ئهمه بهبێ دوودڵی قورسترین و
بێ سابقهترین هێرشی لێدانی ئاسمانییه

که ڕێژیمی ئێران تا ئێستا له دهرهوهی
سنوورهکانی خۆی بۆ سهر الیهنێکی
ئۆپۆزیسیۆنی کردبێ .له حاڵهتهکانی
پێشوودا بۆ نموون ه ئهوهی موجاهیدین
توانای زیانگهیاندنی موشهکهکان زۆر
لهوانهی لهسهر ئێمه بهکارهاتوون کهمتر
بوو و هێرشهکانیش زۆربهی کات ههر
لهنێو خاکی عیراق ڕا و به هاودهستیی
حکومهتی عیراقیی الیهنگری ئێران یان تاقمه
شیعهکانی سهر به ئێران بهڕێوه چوون .له
دیدی ئێمهوه ،هێرشی مووشهکیی ئێران بۆ
سهر بارهگای ئێمه له ههموو ڕوویهکهمهوه
ناقانوونییه .ڕاسته که حیزبی ئێمه حیزبێکه

که بۆ ڕووخانی کۆماری ئیسالمی خهبات
دهکا .ڕاسته که ئێمه له ڕابردوودا موقاومهتی
چهکدارانهمان له دژی ئهو ڕێژیمه بهڕێوه
بردووه و ئێستاش هێزی پێشمهرگهمان
ههیه ،بهاڵم چاالکیی پێشمهرگهکانی ئێمه له
سااڵنی ڕابردوودا له نێوخۆی ئێراندا زۆرتر
بهمهبهستی سیاسی و تهشکیالتی بووه .له
زۆربهی ئهو دهرگیریانهشدا که ڕوویان
داوه دهرگیرییهکان بههۆی کهمین و هێرشی
هێزهکانی ڕێژیم بۆ سهر پێشمهرگهكانمان
ڕوویان داوه .ههربۆیه ئهوه که ڕێژیم دهڵێ
ئهم هێرشه واڵمێكه بۆ چاالکیی سهربازیی
ئێمه لهنێو ئێران هیچ بنهمایهکی نییه.
بهپێچهوانهوه ،له سااڵنی ڕابردوودا حیزبی
ئێمه ئهو حیزب ه بووه که زۆرترین جهختی

لهسهر شێوازه ناچهكدارییهكانی خهبات
و بههێزکردنی بزووتنهوهی مهدهنی ل ه
نێوخۆی ڕۆژههاڵتی کوردستان کردووه.
بهشێوهیهکی گشتی بهدرێژایی چوار
دهیهی ڕابردوو ،ئێمه ههمیشه گوتومانه
پرسی کورد له ئێران ڕێگاچارهی نیزامیی
نییه .ههمیشه پشتیوانیمان له شێوازهکانی
سیاسی و مهدهنیی کار وتێکۆشان کردووه.
ئێمه تهنانهت ڕێبهرانمان لهسهر مێزی
موزاکره لهگهڵ کۆماری ئیسالمیدا شههید
بوون .بهاڵم کۆماری ئیسالمی حیزبی ئێمهی
و حیزبهکانی تری له واڵت دهرکردووه
و ههمیشه واڵمی داواکارییهكانی خهڵکی

ئێمهی به ئینکار و تهبعیزی زیاتر بهدژی
گهلی کورد و به زیندان و شکهنجه و
ئێعدام و تێرۆری تێکۆشهرانی حیزبی ئێمه
و تهنانهت چاالکانی بێچهکی مهدهنی له
نێوخۆ داوهتهوه .ههر بهیانیی مووشهک
بارانهکه ،سێ کهس له چاالکانی سیاسی و
مهدهنی له زیندانهکانی ئێراندا ئێعدام کران.
بۆ دهربڕینی بێزاری و ئیعتراز له ئێعدامی
چاالکانی نێوخۆ و موشهكبارانی بنکهکانمان
ئهمڕۆ و ههر ئێستا مانگرتنێکی سهراسهری
له ڕۆژههاڵتی کوردستان له ئارادایه که
تهواوی خهڵکی کوردستان پێشوازیی لێ
کردوه .ڕاستییهكهی ئهوهی ه که ڕێژیمی ئێران
له ههموو کاتێك زیاتر ئاینده و مانهوهی
خۆی له مهترسیدا دهبینێ .بهلهبهرچاوگرتنی

شهپۆلی ناڕهزایهتییهکانی خهڵک لهم
دواییانهدا ،ئهوهی ڕێژیم زۆرتر له ئێمهدا
لێی دهترسێ ،زۆرتر توانمان بۆ ڕێکخستنی
هێزی جهماوهریی خهڵکه نهک چهکهكانمان.
ئهم پرسه ڕهههندێکی حاشاههڵنهگری
نێودهوڵهتیشی ههیه .ئهگهر سهرنج بدهینه
خێرایی و سهرکێشیی سوپای پاسداران بۆ
وهئهستۆ گرتنی بهرپرسایهتیی مووشهك
بارانی سهر ئێمه بۆمان دهردهکهوێ که
ئهو ڕێژیمه بهم جۆره ههروهها ویستی
پهیامێکیش بۆ کۆمهڵگهی نێودهوڵهتی
بهتایبهتی ئهمریکا بنێرێ ههتا توانای
تێکدهران ه و خراپکارانهی خۆی پێ نیشان
بدا .بهو حاڵهش دژکردهوه نێودهوڵهتییهكان
لهئاست قورسی و دڕندهیی مووشهک
بارانهك ه نهبوون .بێگومان لێر ه و لهوێ
هێندێک مهحکوم کردنمان دیوه .بهاڵم ئهوه
به هیچ جۆر کافی نییه .ههربۆیه زهرووره
که شوڕای ئهمنیهتی نهتهوه یهكگرتووهكان،
یهكیهتیی ئورووپا و واڵته یهكگرتووهکانی
ئهمریکا زیاتر بێنه سهر خهت و ههرچی
زووتر ههنگاوی بهکردهوه ههڵگرن بۆ
ئهوهی پێش به ئێران بگرن که ئهو جینایهته
که له ههقی ئێمهدا کردی دووباره بکاتهوه.
ههر دوێنێ سهرۆکی ستادی گشتیی هێزه
نیزامییهكانی ئێران ههڕهشهی له ئێمه کردوه
که به نیازن زهبری دیکهشمان لێ بوهشێنن.
ئهوه مووشهكانهی و ه ئێمه کهوتن ههر
ههمان ئهو مووشهکانه بوون که ڕێژیمی
ئێران داونی به حیزبوڵاڵی لوبنان .نهتهو ه
یهكگرتوووهکانیش قبووڵی کردووه که ئهوه
مووشهکانهی له عهرهبستانی سعوودی وه
عهرزی کهوتوون سهرچاوهکهیان ئێرانه.
مهبهستم ئهوهیه بڵێم که مووشهك بارانی
بارهگای ئێمه نابێ تهنیا وهك کێشهی نێوان
ئێمه و کۆماری ئیسالمی چاو لێ بکرێ بهڵکوو
پێویسته بخرێته چوارچێوهی گشتیی ئاشتی
و سهقامگیری له ڕۆژههاڵتی نێوهڕاستیش.
له کۆتاییدا ئهمن له ههموو ئێوه داوا دهکهم
که بانگهوازی ئێمه ڕوو به کۆمهڵگهی
نێودهوڵهتی باڵو بکهنهوه بۆ ئهوهی ئێران
ناچار بکا ئهو دهستدرێژییانه ڕابگرێ و بۆ
ئهوهی کۆمهڵگهی نێودهوڵهتی کهمپهکانمان
و ئهندامانمان و خانهوادهکانیان بپارێزێ.
لهالیهکی دیکهشهوه ،ب ه لهبهرچاوگرتنی
زیانهکان و ئاکامه ئینسانییهکانی ئهو
مووشهك بارانه ،له ههموو ڕێکخراوه
بهشهردۆست و ئینسانیهكان داوا دهکهم
که بێن له کۆیه سهردانمان بکهن و له
نزیکهوه پێویستییهكانمان و ئهوه که چۆن
دهتوانن به هانامانهوه بێن ههڵبسهنگێنن.
سوپاستان دهكهم.

كاتێك كۆمەڵگ ه لە سەر سیاسییەكانی دێتە دەنگ
مووشەك بارانكردنی قەالی دیموكرات
و لە سێدارەدانی سێ زیندانیی سیاسیی
كورد كاردانەوەی گەورەی كۆمەڵگهی
كوردی لێ كەوتەوە .كاردانەوەیەك كە
بە وتارنوسینی پر لە نارەزایهتیدەربرینی
نوخبەكانی نێو كۆمەڵگ ه دەستی پێ
كرد تا مانگرتنی سەرتاسەریی كۆی
كۆمەڵگهی كوردی .وەدەنگ هاتنێك
كە تا ئێستا نموونەی نەبووە كۆمەڵگ ه
لەم ئاستە بەرباڵوەدا لەسەر سیاسییە
نارازی و گیراوە سیاسییەكانی بێته دهنگ.
ئەم هەڵچوون و وەدەنگ هاتنە بە
كۆمەڵە ،بەرامبەر بە مووشەك باران
و لەسیدارەدانی سیاسییەكان ،هەر
تەفسیرێكی لێ بكرێ ،ناكرێ ئەو ڕاستییە
سادەیە نادیدە بگرین كە سیاسەتی 40
ساڵەی حكومەت بۆ پچراندنی پەیوەندیی
نێوان كۆمەڵگ ه وسیاسییەكانی ئیتر
شكستی هێناوە و بە بەرەكەتی ماسمیدیا
و تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان ،هێزەكانی
ئۆپۆزیسیۆن و سیاسییە نارازییەكان
لەژێر چەتری چاوەدێری و پاراستنی
بیرو ڕای گشتیدا دەبن و ئیتر ئەوەی لە
دەرەوەی ئەم چەترە دەمێنیتەوە ،حكومەت
و مەسینە هەڵگرەكانیەتی ،نەك سیاسی
و هێزە ناڕازییەكانی كۆمەڵگهی كوردی
بە هەموو ئەوانەشەوە ئەم كاردانەوە

گەورەیە لە بەرپرسیارەتیی هاوواڵتی و
حەسساسبوونی بە نیسبەت چارەنووسی
سیاسییەكانی ،ئۆپۆزیسیۆنی ئێمە دەخاتە
بەردەم بەرپرسیارەتی گەورە كە چی
تر كۆمەڵگه ناتوانێ شاهیدی پهڕش و
باڵویی ئەم هێزانە و دەستەوەستانییان
تا ئاستی بەقوربانی بوونیان بێ و ڕای
گشتی دەیەوی ،ئەوان لە هێزی بچووكی

سیاسییەوە ببن بە هێزی گەورە و ئەكتیڤی
سیاسی؛ بە جۆرێك كە ببن بە چەتری
پاراستنی كۆمەڵگهی كوردی لە بەردەم
ئاسیمیالسیون و هەرەشەكانی دەسەاڵت.
بۆ ئەمەش كۆمەڵگهی كوردی بەو مانگرتنە
سەرتاسەرییە لەگەڵ دووپاتكردنەوەی
پشتگیری و هاوخەمیان بۆ سیاسییەكان
ئەو پەیامەشی گەیاند كە درێژەدان بە

مۆدێلی حیزبی بچووك و مەحفەلی و
بەبێ یەكگرتن و بوون بە هێزی گەورەی
كاریگەرخوڵقێن نەك هەر هێندەی تر
سیاسییەكان دەكا بە قوربانی ،بەڵكوو
كۆمەڵگهش بێبەش دەبێ لە بوونی هێزی
فریادرەس و پارێزەر؛ چونكە ناكری ئەو
ڕاستییە سادەش هەست پێ نەكەین كە لە
بەردەم هەوسارپچڕاوی و وەحشیگەریی
دەسەاڵت ،ئەوە تەنیا هێزە ئۆپۆزیسیون
و سیاسییەكان نین كە پێویستیان بە
پاراستنە ،بەڵكوو كۆی كۆمەڵگهی كوردی
لە بەردەم ئەم وەحشیگەرییەی دەسەاڵت
پێویستیی بە دیواربەندێكە بۆ پاراستنی.
ئەمەش بە پلەی یەكەم ڕەساڵەتی هیزەكانی
ئۆپۆزیسیونە كە پارێزەری هاوواڵتی
و كۆمەڵگه بن لە بەردەم بەربەرییەتی
دەستدرێژییەكانی.
و
دەسەاڵت
ئەگەرچی قسەیەكی تاڵیش بێ بەاڵم لە
بەردەم گەورەیی ئەم كۆمەڵگ ه وشیارە
و خهڵکی بەرپرسیاری ،هێزەكانی ئێمە
لە ئاستی چاوەڕوانی و خواستی ئەم
كۆمەڵگهیەدا نین و ئەگەر ئهوان بەپێی
خواست وچاوەڕوانی هاوواڵتی خۆیان
فۆرمات نەكەنەوە ،هەر دهبنه قوربانیی
سیناریۆ و گۆرانكارییە نوێیەكان و
كۆمەڵگهش زیاتر دەكەوێتە بەردەم هاڕینی
حكومەت و دەست و پەیوەندییەكانی.

خالید محەممەدزادە
لە ڕاستیدا قۆناغی پێش موشەكبارانی
قەاڵ و قوناغی دوای موشەكبارانی قەاڵ
بە تەواوی دوو قوناغی جیاوازن وچی
تر هێزەكانی پێش مووشەك بارانی قەاڵ
ناتوانن هێزی فریادڕەسی كۆمەڵگه و
خۆشیان بن و لەمەو بەدوا دەبێ قسە
لەسەر پێویستی كۆمەڵە هێزێك بكەین
كە هێزگەلی فریادرەسی هەمووان بن،
نەك هێزی بوون بە قوربانیی سیناریۆ
و گۆرانكارییە نوێیەكان .وەك چۆن
تا ئێستاش هێزی بوون بە قوربانی
و گۆرانكارییەكانن!
سیناریۆ و
كۆتا قسە ئەوە كە لەمەوبەدوا پێش ئەوەی
باس لە ئەركداربوونی كۆمەڵگه و هاوواڵتی
بەرامبەر بە ئۆپۆزیسیۆن و سیاسییەكانی
بكەین ،دەبێ قسە لە سەر ئەركداربوونی
هێزە ئۆپۆزیسیونەكان و سیاسیەكان
بكەین ،چون كۆمەڵگ ه ڕەسالەتی خۆی
بەرامبەر بە سیاسییەكان خستە ڕوو
ئەوەی ماوە ئەركداربوونی ئۆپۆزیسیون و
سیاسیەكانە بەرامبەر بە كۆمەڵگهی كوردی.
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دیرۆکی خۆڕاگری
(لە دێکۆمێنتەکانی ئەنجوومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان)

ساڵی ١٣٥٢ی هەتاوی لە گوندە چوکەڵە و
خنجیالنەکەی «گۆلێ»ی شاروێران سەر بە
شارستانی مەهاباد لە دایک بووم .ڕۆژانی شۆڕش و
ڕاپهڕین دژی ڕێژیمی پاشایهتیم له بیره .هەر لە یەکەم
ساڵی قوتابخانەوە بە هۆی ئەوەی کە ئاواییەکەمان خوسرەو قادری
له ژێر کۆنترۆڵی حیزبدا بوو ،ئەمن و هاوپۆلەکانم
شانسی ئەوەمان هەبوو کە بۆ ماوەی دوو ساڵ به زمانی کوردیش بخوێنین
و هاوکات فێری وانەی شۆڕش و کوردایەتی و گەلێک سروودی شۆرشگێری
ببین .ئهمن ههر بەهۆی ئەوەی کە باوکم (کوێخا محەممەدی گۆلێ) ئەندامی
لە مێژینەی حیزب بوو و دوای ئاشکرابوونی خەباتی حیزبی دێموکراتی
کوردستان ،بەهۆی پێوەندی و هاتوچۆی زۆری کادرەکانی تەشکیالتی و
پێشمەرگەکان بۆ ماڵی ئێمە ،رۆژ لە دوایی ڕۆژ هەستی کوردایەتی و ئۆگری
بۆ حیزبی دێموکڕات لە ناخمدا پتر پەرەی دەستاند .ههروهها ساڵی ١٣٥٩
برایەکی گەورەترمان بوو بە پێشمەرگەی حیزب کە بەداخەوە دوایی ساڵێک
پێشمەرگایەتی شەهید بوو .ئەوانە هەموو بوونە هۆی ئەوەی بیری کوردایەتی
و خۆشەویستی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە مێشک و دڵمدا گەشە بکا.
خوێندنی دواناوهندیم له مههاباد تهواو کرد خوێندنی زانکۆم له ناوەندی
«پەروەردەی مامۆستا» لە رشتەی «زانسته کۆمهاڵیهتییهکان»دا درێژ ه
پێدا .بارودۆخی تایبهتیی بنهماڵهم و بیروباوهڕی خۆم وایکردبوو که ههر ل ه
سهردهمی تازهالوهتییهوه تێکهڵ به کاری ڕێکخستنی نهێنیی حیزب و چاالکیی
حیزبی ببم ،بهاڵم ڕۆژی ١٩ی سەرماوەزی ساڵی  ١٣٧٣بوو هێزهکانی ئیدارهی
ئیتالعاتی ورمێ لە سەر کالسی دەرس بە تاوانی ئەندامهتیی نهێنیی تەشکیالتی
حیزبی دێموکرات گرتیانم و به ئیدارهی ئیتالعاتی مههابادیان ڕاگواستم.
حەوتوویەک دوایی گیرانی من ،بەداخەوە یەکێک لەو پێشمەرگانەی کە ئێمە
هاوکاریمان کردبوون ،بە ناوی بازید پەریزن ،لە گەڵ پێشمەرگەیەکی دیکە با
ناوی کاوە مەوالنزادە ،بە هۆی خەیانەتی کەسێکی خۆفرۆش بە ناوی «عەلی
کاکەرەش» کە شەهید بازید متمانەی پێکرد بوو ،کەوتە تەڵەی ئیتالعات و بە
دیل گیران ،کە ئەوە بەداخەوە بووە هۆی گیران و ئاشکرابوونی ژومارەیەکی
زۆر لە ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات .دواتر بازید پەریزن هەر لە
ئیتالعاتی مەهاباد لە ساڵی  ١٣٧٥بەداخەوە ئێعدام کرا و چووە نێو کاروانی
نهمرانهو ه و کاوە مەوالنزادەش  ٣٠ساڵ زیندانیی بە سەردا سەپێندرا.
ئهمن  ١١٢رۆژ لە سلولی ئینفرادیدا بووم و لێدان و جنێو و بێحورمەتی
بەپێی فیالن بوو .دهیان جەلەسە بازجوویی کە کات و ساتی نەبوو.
ئەشکەنجەی جۆراوجۆر وەک لێدان بە قامچی ،هەاڵوەسین بە دەستێک
و بێ خەوی و بە سەرمای زستان ڕاگرتن لە دەرێ و ...کاری ڕۆژانەی
بازجوویەکانی ئیتالعات بوون ،بێ مالقاتی و نەبوونی باس و خەبەر لە
بنەماڵە ،چڵکنی و پێسی و بێ حەمامیش لە الیەکی دیکە ڕاوەستێ! چهند
مانگ دواتر بهیانییهکی بە دەستبەسراوی بردیانم بۆ دادگای ئینقالبی
مەهاباد و لە ماوەیەکی کورتی ده خولەکیدا قازییەک بە ناوی «حاج
انصاری» بێ ئهوهی وهکیلم ههبێ یان دهرفهتی بهرگری له خۆمم بدهنێ،
دادگایی کردم و پاشان ب ه تاوانی ئەندامەتی لە حیزبی دێموکراتدا ،سزای
 ١٠ساڵ زیندان و تەبعید بۆ زیندانی ناوەندیی ورمێی بهسهردا سهپاندم.
وابوو لە هاوینی ساڵی  ١٣٧٤دەگەڵ چهند زیندانیی دیکەی خەڵکی بۆکان بە
ناوەکانی ڕەحمان مەحمودی ،ناسر سوڵتانی و هەمزە کە ئەوانیش بە تاوانی
هاوکاری لەگەڵ حیزبی دێموکرات گیرابوون بهڕێی زیندانی ورمێ کراین.
بەندی ١٥ی زیندانی ورمێ کە تایبەت بوو بە زیندانییە سیاسییەکان ،ئەوکات
کە ئێمە چووین نزیک بە  ٣٠٠تا  ٣٥٠زیندانیی سیاسیی تێدا بوو کە دەکرێ بڵێم
زۆربەی زۆری بە تاوانی ئەندامەتی و الیەنگریی حیزبی دێموکرات گیرابوون.
لە شیمالی کوردستان ڕا تا سەقز و سنە و لە الوی تازە پێگەیشتووی  ١٨ساڵە
ڕا بگرە تا دەگاتە پیرەپیاوی  ٨٠ساڵەی تێدابوو .پێشمەرگە و ئەندام و الیەنگری
حیزبەکان ،گوندی و شاری ،خوێندەوار و نەخوێندەوار ،مەال و سەید و ئاغا
و مامۆستا و کرێکار و بە کورتی لە هەموو جۆرە چین و توێژیکی کۆمەڵگهی
کوردستانی تێدابوو .ههبوو  ٦مانگ زیندانی درابووی ه و ههبوو سزای ئەبەد و
ئێعدامی بهسهردا سهپابوو .بۆ منێک که ئەوکات  ٢١ساڵ بووم .بەڕاستی وەک
زانستگایەک وابوو .لە ماوەی پێنج ساڵ کە لە زینداندا بووم زۆر شت فیر بووم.
بناغەی بیروهۆشی کوردایەتی و باوەر بە ڕێبازی حیزبەکەم چاکتر داڕشتەوە.
لە نێو زیندانییانی سیاسیدا ژمارەیەکی زۆر کەم نەبێ کە بە هۆی دارمان و
ترسەوە بەداخەوە کەوتبوونە ژێر ڕکێفی ئیتالعات ،ئەوانی دیکە بە خۆشییەوە
پتر خۆڕاگرتر و بەباوەرتر بوون و بە تایبەتی کەسانی بە تەمەنتر و بە
ئەزموون ،دەبوون بە سەرمەشق بۆ ئێمەی الو و کەمتەمهنتر .زۆر جار
بە بیانووی جۆراوجۆر بەرپرسانی زیندان دەستیان دەکرد بە پشکنینی
بەندی سیاسییەکان و سووکایەتییان پێ دەکردین .یان تۆی دووبەرەکی
و دڕدۆنگیان لە رێگای مۆڕەکانی خۆیان لە نێو بەندییە سیاسییەکاندا
باڵودەکردەوە ،بەاڵم بە خۆشییەوە ئەوکارانە نەک نەیاندەتوانی ئیرادە و
ورەی بەرزی زۆربەی زیندانییەکان تێکب شکێنی ،بەڵکوو بە پێچەوانە دەبوو
بە رق و بێزاری زۆرتر و بەربەرەکانی زیاتری زیندانییەکان .هەرئەوە وایکرد
کە زۆرێک لە زیندانییەکان کە ئازاد دەبوون ،سەر لە نوێ پەیوەست بە حیزب
و شۆرش دەبوونەوە و بە گوڕتر لە پێشوو دەستیان بە خەبات دەکردەوە.
لەو ماوەی ئەو  ٥ساڵەدا کە لە زینداندا بووم بە داخەوە  ٣٥تا  ٤٠کەس لە زیندانیانی
سیاسی کە زۆربەیان لە سەر حیزبی دێموکرات گیرابوون ،ئێعدام کران .ههر وهها
تا ئێستاشی لهگەڵ بێ بە داخەوە دوو لە هاوبەندییە سیاسییەکانی ئەو کاتم ،کاک
«عوسمان مستەفاپوور» و کاک»محەممەد نەزەری» هەر لە زینداندا ماونەتەوە.
لە پائیزی ساڵی ١٣٧٨دا و ل ه کاتێکدا کە نیوەی زیندانەکەم کێشابوو ،ئازاد
بووم .دوای ئازادبوونم لە زیندان و ماوەیەک مانەوە ،هەستم دەکرد کە لە
زیندانێکی چکۆلە هاتوومەدەر و ئێستا لە زیندانێکی گەورەتر دام .لە الیەکی
دیکە هەستی نەتەوەیی و نیشتمانپەروەری و ڕیشەداکوتانی خۆشەویستی
حیزبی دێموکرات و ترسی دووبارە گیرانەوەم ـ کە دەمزانی ئەوجار نەجاتم
نابێ ـ هانی دام کە ئێران بەجێ بێڵم .وابوو که رێگهی تاراوگهم ههڵبژارد و
دواجار له واڵتی نۆروێژ گیرسامهوه .لێرهش هاوکات لهگەڵ خوێندنی زانکۆ و
کارکردن و ژیانی بنەماڵە ،لە کاروچاالکی و ئەرکی حیزبیش خافڵ نیم و ڕۆژ
لهگهڵ ڕۆژ بە گوڕتر لە پیشوو لە خزمەت گەل و نیشتمان و حیزبەکەم دام.

١٧ی خەرمانان و ١٧ی سێپتامبر
دوو «شاکار»ی دەستی تاوان

 ٢٦ساڵ لەمەوبەر لە ١٧ی سێپتامبری
١٩٩٢دا ڕێژیمی تاریکپەرستی کۆماری
ئیسالمی لە شاری بێرلێنی ئەڵمان و لە
نێوجەرگەی ئورووپای «النکی ئازادی»دا
حیزبی
دەرهەقی
سامناکی
تاوانێکی
دێموکڕات بەڕێوە برد .لەوڕۆژەدا تێرۆریستە
پیاوکوژەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران دوکتۆر
سادق شەڕەفکەندی ،سکرتێری گشتیی حیزبی
دێموکڕاتیان دەگەڵ دوو لە هاوڕێیانی کاک
فەتاحی عەبدولی ،ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی و
نوێنەری حیزب لە ئورووپا ،و کاک هومایوونی
ئەردەاڵن ،نوێنەری حیزب لە ئەڵمان و
تێکۆشەرێکی ئێرانیی دۆستی حیزب بە ناوی
«نووری دێهکۆردی» دایە بەر ڕەهێڵەی
گوللەی غەدر و تاوان و شەهیدیان کردن.
ئەمساڵیش لە بەرەبەری یادی  ٢٦ساڵەی
کوشتاری بێڕلیندا ڕێژیمی جەور و جینایەت
کارەساتێکی گەورەتری خوڵقاند .لە ڕۆژی
١٧ی خەرماناندا بە مووشەکبارانی بنکەی
ڕێبەرایەتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
بە دەیان کادر و پێشمەرگەی دێموکڕاتی
شەهید و بریندار کرد کە لەنێو شەهیدەکاندا
شەش ئەندامی ڕێبەریی حیزب دەبینرێن .جێی
سەرنجە ڕێژیمی پیاوکوژان هەروەک لە ساڵی
١٣٥٨دا ڕاست ڕۆژی ٢٨ی گەالوێژ ساڵوەگەڕی
کۆدیتا شوومەکەی ڕێژیمی حەمەڕەزاشای
بۆ دەرکردنی فەرمانی کوشتاری بە کۆمەڵی
خەڵکی کوردستان هەڵبژارد ،ئەمساڵیش بۆ
بەڕێوەبردنی ئەم کردەوە پڕشوورەییە١٧ ،ی
خەرمانان ساڵوەگەڕی کوشتاری ڕێژیمی
شا لە مەیدانی ژاڵەی تارانی بەگونجاو زانی
تا کەس پێی وا نەبێ ڕێژیمی شاهەنشاهی
بێ پاشەوارە و دنیا بزانێ کە کۆماری
ئیسالمی لە تاوان و خوێنڕێژیدا دەستی
ڕێژیمی پێشووی لەپشتەوەڕا بەستووە.
شایانی باسە کە پیاوکوژە خوێنمژەکانی حاکم
بەسەر ئێراندا هەر ئەم ڕۆژەیان بۆ بەڕێوەبردنی
حوکمی ئیعدامی ڕامین حوسێنپەناهی و زانیار و
لوقمان مورادی ،سێ زیندانیی سیاسیی کورد بە
دەرفەتێکی گونجاو زانی تا سیناریۆی دڕندەیی
و دژەمرۆیی هیچ کەموکوڕییەکی نەمێنێ.
حاشا لەوە ناکرێ کە جینایەتی سامناکی
١٧ی خەرمانانی ئەمساڵ نەک هەر زەبرێکی
بەژان لە پەیکەری حیزبی دێموکڕات بوو،
بەڵکوو ویژدانی بەکۆمەڵی هەموو نەتەوەی
کورد و تەنانەت خەڵکی ئێران و بیروڕای
گشتیی جیهانیشی هەژاند ،بەاڵم حیزبی
دێموکڕاتی قاڵبووی مەیدانی خەبات دژی
سەرەڕۆیی و کۆنەپەرستی و لەویش زیاتر
خەڵکی هەمیشە قارەمانی کوردستان نیشانیان
دا کە دارێک نین بەو بایانە بلەرن و تاوان
هەرچەندی سامناکتر بێ ڕقی پیرۆز و هەستی
تۆڵەی گونجاو لە دڵی ئەواندا پتر دەبزوێنێ.
ئەگەرچی هەقی شەهیدانی ڕێگای ڕزگاری
تەنیا بە وەدیهاتنی ئاواتەکانیان وەردەگیرێ،
بەاڵم ئەوەی خەڵکی کوردستان لە ڕۆژی چوار
شەممە ٢١ی خەرمانانی ئەمساڵدا لە خۆیان
نیشان دا جوابێکی پڕبەپێست بۆ هەموو ئەو
گەمژە و نەزانانەبوو کە پێیان وایە بە جورم
و جینایەت دەتوانن کورد ناچار بکەن واز لە
داوای ماف و ئازادییە ڕەواکانی خۆی بێنێ.
ئەمساڵ
خەرمانانی
١٧ی
جینایەتی
دەگەڵ هەموو بەژانی و کارەساتباریی
خۆی ،تاوانی ١٧ی سێپتامبری ١٩٩٢ی
ڕێستوورانی میکۆنووسی بێڕلین لە بیر
تێکۆشەرانی دێموکڕات و کۆمەاڵنی هەمیشە
سەربەرزی خەڵکی کوردستان ناباتەوە،
چونکە ئەوان تێ دەکۆشن هەموو غەمەکانیان

بکەنە گڕ بۆ ئاورتێبەردانی تەخت و بەختی
ستەمکاران و هەموو فرمێسکەکانیان بکەنە
الفاو بۆ ڕماندن و ڕاماڵینی کۆشکی زۆرداران.
بەڵێ ،شەهیدکرانی دوکتۆر شەڕەفکەندی
و هاوڕێکانی ،بەتایبەتی لەبەر ئەوەی هێشتا
برینی شەهیدبوونی ڕێبەری هەڵکەوتەی کورد
دوکتۆر قاسملوو و هاوڕێکانی لەسەر جەستەی
حیزبی دێموکڕات و نەتەوەی کورد بەتەواوی
ساڕێژ نەببۆوە کە ئەو کۆستەی بەدوادا هات،
کارەساتێکی دڵتەزێن و زەبرێکی ناخهەژێن
بوو( .دەزانین کە ماوەی نێوان تێڕۆری ئەو
دوو ڕێبەرە تەنیا سێ ساڵ و دوو مانگ و
چوار ڕۆژ بوو) ،بەاڵم گەلی قارەمانپەروەری
کورد و ڕێبەری کاریزمای دێموکڕات
تێکۆشەرانی ڕێگای ڕزگارییان وا ڕاهیناوە کە
بەرگەی زەبری زۆر قورس بگرن و کارەسات
هەرچەند جەرگبڕیش بێ ،ئیرادەیان نەڕووخێنێ.
دوکتۆر شەرەفکەندی ئەو ڕێبەرە بەتوانایەی
دێموکڕات و ئەو قوتابییە بەوەفایەی دوکتۆر
قاسملوو بوو کە دەگەڵ ئەوەی نەمانی قاسملوو
کەلێنەکەی پێش هەمووان لە ژیانی سیاسی و
خەباتگێڕانەی ئەودا خۆی دەردەخست ،بەجۆرێک
ئەرکەکانی ڕێبەری لەدەستچووی گرتنە دەست
و بەڕێوەی بردن کە نە دۆست نە دوژمن
نەبوونی دوکتۆر قاسملوو بە حیزبی دێموکڕات
و بزووتنەوەی ڕزگاریخوازنەی کوردی ئێرانەوە
کە بە یەکێک لە دژوارترین قۆناخەکانیدا
تێدەپەڕی ،نەبینن وهەستی پێ نەکەن.
لە
هێندێ
وەبیرهێنانەوەی
لێرەدا
تایبەتمەندییەکانی دوکتۆر شەڕفکەندی -یان وەک
هاوڕێکانی بانگیان دەکرد -کاک سەعید بەتایبەتی
بۆ شارەزابوونی بەرەی الوی تێکۆشەرانی
دێموکڕات بە گونجاو دەزانین .باسی ئەوە ناکەین
کە ئەو ئینسانە لەخۆیدا چەندە زیرەک و بەتوانا و
لێوەشاوە بوو .قسە لەو خەسڵەتانەیە کە بۆ ئەوە
دەبن هەر دێموکڕاتێک یان هەر تێکۆشەرێکی ڕێگای
ڕزگاری فێریان بێت و لە ژیانی خەباتگێڕانەی
خۆیدا بەکاریان بەرێ .کاک سەعید چەندی دڵ
بخوازێ مودیر و بەبەرنامە بوو .دەگەڵ هەموو
هۆشیاری و زیرەکیی خۆی کارەکانی تەنیا بە
(حافظە) نەدەسپارد ،بەڵکوو دەفتەری یادداشتی
هەبوو کە هەموو ئەرک و بەرنامە کارییەکانی
تێدا تۆمار دەکرد و بەگوێرەی پێویست ڕۆژانە
یان حەوتووانە دەگەڕایەوە سەریان و ئاڵوگۆڕی
تازەی لێ زیاد دەکردن .ئەوە وای کردبوو کە هەر
بابەتێکی هاتبایە بەر دەست سەراوان و بنەوانی
وەک پێویست و بێ کەموکوڕی لەبەر دەم بوو.
لە ژیانی ئاسایی خۆیدا هەتا بڵێی سادە
دەژیا ،دەگەڵ هەموو هاوڕێ و هاوکارەکانی
گەرم و میهرەبان و بێ فیزوئیفادە بوو .بەاڵم
کە کار دەگەیشتە سەر ئەرک و بەرپرسایەتی
و کاری حیزبی ،کورد گوتەنی «بەسەر
بابیشیەوە نەدەچوو» و لە نیزیکترین دۆست و
هاوڕێکانیی قبووڵ نەدەکرد لە ئەنجامدانی ئەرک
و بەرپرسایەتییە حیزبی و خەباتگێڕانەکانیاندا
کەمتەرخەم بن یان خۆ بدزنەوە .ئەگەرچی قەت
وەکوو پێشمەرگەیەک (بە مانا تایبەتییەکەی)
کاری نەکردبوو ،بەاڵم لە کاتی تەنگانە و
پەالماری دوژمندا یەکجار ئازا و ورەبەرز بوو،
بەجۆرێک کە زۆرجار ئازایەتییەکەی دەگەیشتە
سنووری بێباکی و خۆنەپارێزی ،کە دیارە بۆ
هیچ خەباتکارێک بەتایبەتی بۆ ڕێبەرێک ڕەوا نییە
و هەر بۆیەش دەکەوتە بەر گلەیی و گازندەی
هاوڕێکانی .لە باری بڕیاری سیاسییشەوە
کاک سەعید هەروا ئازا و بەزیبکوزاکوون بوو.
دیارە هەڵسەنگاندنی پێویستی بۆ هەنگاوەکانی
دەکرد ،بەاڵم بۆ هەڵێنانەوەی هەنگاوی
شۆرشگێڕانە سڵی لە هیچ بڕیارێکی سەخت

ئاوات

نەدەکردەوە و لە کۆسپ و لەمپەر نەدەپرینگایەوە.
کاک سەعید بە مانای تەواوی وشە نەتەوەیی بوو،
کوردی وەک یەک نەتەوەی دابەشکراو سەیر دەکرد
و وێڕای لەبەرچاوگرتنی هەلومەرجی نێوخۆیی و
ناوچەیی و نێونەتەوەیی ئەوکاتەی قازانجی گشتیی
نەتەوەی کورد پێویستی کردبا ئامادە بوو بێ
پەروا قازانجی حیزبی و تەنانەت خۆماڵییش فیدای
قازانجی گشتیی نەتەوەکەی بکا .نموونەی ئەو
هەنگاوانە لەبەر دەستن ،بەاڵم وەک زۆر شتی دیکە
هێشتا وەختی نەهاتوە پەردەیان لەسەر البدرێ.
لەم ساڵوەگەڕەدا بەجێیە و تەنانەت پێویستە یادێک
لە هاوڕێ و هاوچارەنووسەکانی کاک سەعیدیش
بکرێتەوە .کاک فەتاحی عەبدولی ئەندامی کۆمیتەی
ناوەندی و نوێنەری حیزبی دێموکڕات لە ئورووپا
کادرێکی یەکجار لێوەشاوە و بەتوانا بوو ،و بە
یەكێک لە هومێدەکانی دواڕۆژی حیزب دادەنرا .ئەو
کە بەداخەوە لە تەمەنێکی کەمدا دەستی تیڕۆر لە
باوەشی حیزبەکەی و نەتەوەکەی ڕفاند تا وەختێکی لە
کوردستان بوو لە بواری جۆراوجۆردا ئەرکی حیزبیی
بەڕێوە دەبرد کە لە هەموویاندا سەرکەوتوو بوو.
کاتێکیش بۆ نوێنەرایەتیی حیزب نێردرایە دەفتەری
پاریس دەگەڵ ئەوەی ئەزموونی کاری دیپلۆماسیی
نەبوو ،زۆر زوو لێوەشاوەیی خۆی نیشان دا و
لەماوەیەکی کورتدا هەم زمانی فەڕانسەیی فێر بوو،
هەم پێوەندییەکی بەربەرینی دەگەڵ کۆڕوکۆمەڵ
و کەسایەتییە ناودارەکانی فەڕانسە دامەزراند.
کاک هومایوونی ئەردەاڵنیش کادرێکی بەوەج،
تێکۆشەر ،مەسئوول و ئازا و بەجەرگ بوو ،لە پلەیەکی
بەرزی وشیاریی سیاسییدا بوو کە دەیتوانی لە
خەباتی دواڕۆژی حیزبی دێموکڕاتدا ڕۆڵی کاریگەری
هەبێ .ئەویش تا کاتێک لە کوردستان بوو لە هەر
بوارێکدا کاری پێ سپێردرا سەربەرز وسەرکەوتوو
هاتە دەر و لە ئەڵمانیش دەگەڵ ئەوەی ماوەی
کارکردنی کورت بوو جێگای شیاوی خۆی کردەوە.
کاک «نوری دهکردی» تێکۆشەرێکی ئێرانیی
دۆستی کورد و حیزبی دێموکڕات بوو .ماوەیەکی
زۆر لە بنکەی دەفتەری سیاسیی دێموکڕات ژیا و
بەجۆرێک تێکەڵ بە کۆڕی هاوڕێیان ببوو کە ئەوەی
شارەزا نەبووایە وای دەزانی ئەندامی حیزبە .ئەو کە
نووسەرێکی بەتوانا بوو ماوەیەکی زۆر هاوکاری
ڕۆژنامەی کوردستان و ڕادیۆی دەنگی کوردستان
بوو .بەڕادەیەک بە بیروباوەڕ لە حیزبی ئێمە نیزیک
بوو کە هیچکات وتارێکی لەباری سیاسەتی حیزبەوە
پێویستیی بە دەستکاری نەبوو .کاتێک چووە
ئەڵمانیش هەمیشە هاوکاریی حیزبی دێموکڕاتی
دهکرد و بەجۆرێک دەگەڵ ئەم حیزبە تێکەڵ بوو کە
سەرەنجام شانبەشانی ڕێبەرانی حیزب شەهید بوو.
ڕووحی هەموو ئەم عەزیزانەمان شاد و ڕێگایان
تا گەیشتن بە ئامانجەکانیان بەردەوام بێ ،نەفرەت
لە ڕێژیمی تیڕۆریست و تیڕۆریستپەروەری
کۆماری ئیسالمیی ئێران و سەرکەوتن بۆ خەباتی
ڕزگاریخوازانەی گەلی کورد و هەموو گەالنی
ئێران بۆ ڕزگاری لە رێژیمی تاریکی و نەزانی.
لەو بۆنەیەدا بەجێیە بە ئەمەگناسییەوە سوپاسی
ئەو بەشە لەخەباتگێڕانی ئێرانی بکەین کە لە
ماوەی سێ ساڵ دادگای تاوانبارانی تیڕۆری
میکۆنووسدا هەمیشە بەدوای مەسەلەکەوە بوون.
هەم کۆمەگیان بە ڕوونبوونەوەی ڕاستییەکان
کرد و هەم تەواوی ڕەوتی دادگایان بە دیکۆمێنت
کرد .لەوانە هەروەک نموونە ناوی «پرویز
دستمالچی» و «ابوالحسن بنیصدر» دەبەین.
هەر لەو پێوەندییەدا ناهەقی دەبێ ئەگەر
قەدرزانی لە دەزگای قەزایی ئەڵمانیش نەکرێ کە
بەرامبەر بە هەموو هەڕەشە و فشارێکی ئێران
و تەنانەت دەوڵەتی ئەڵمانیش ڕاوەستا هەتا
هەقیقەتی تیڕۆری میکۆنووسی ڕوون کردەوە و
کۆماری ئیسالمیی لەتەواوەتی خۆیدا ڕیسوا کرد.
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بەیاننامە:

پەالماری هەوایی و مووشەکیی کۆماری ئیسالمی
بۆ سەر بنکەی دەفتەری سیاسیی
حیزبی دیموکراتی کوردستان

هێز و ڕێکخراوە سیاسییە
کوردستانی و ئێرانییەکان!
ناوەند و کۆڕ و کۆمەڵە مرۆڤدۆستەکان!
کۆماری ئیسالمیی ئێران هەر چی زیاتر
لە نێوخۆی واڵت لەگەڵ پەرەگرتنی
ناڕەزایەتییەکانی خەڵک و ،لە دەرەوە
لە گەڵ گوشارە سیاسی و ئابوورییە
نێودەوڵەتییەکان بەرەوڕوو دەبێ ،پتر
پەنا بۆ سەرکوت و دەستدرێژی و تاوان و
تیرۆر لە دژی ئازادیخوازانی کوردستان
و ئێران لە نێوخۆ و دەرەوەی واڵت دەبا.
هەر وەک لە ڕاگەیەندراوی خەبەریی
هاتبوو،
ئەمڕۆماندا
نیوەڕۆی
کاتژمێر  ١٠:٤٥ی ئەمڕۆ شەممە ٨ی
سیپتامبر(١٧ی خەرمانانی  )١٣٩٧قەاڵی
دیموکرات ،بنکەی دەفتەری سیاسیی
حیزبی دیموکراتی کوردستان ،لە حاڵێکدا
پلینۆمی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی لێ
بەڕێوە دەچوو ،کەوتە بەر پەالماری
هەوایی و مووشەکیی سوپای پاسدارانی
کۆماری ئیسالمیی ئێران .پێویستە
بگوترێ بنکەی دەفتەری سیاسیی حیزب
کە لە نزیک شاری کۆیە و لە قوواڵیی
خاکی هەرێمی کوردستاندا هەڵکەوتووە،
هەر ئەو شوێنەیە کە لە شەوی یەلدای
٢١( ١٣٩٥ی دیسامبری  ،)٢٠١٦بوو
بە ئامانجی هیرشی تیرۆریستیی
کۆماری ئیسالمی کە بە داخەوە
شەهید بوونی  ٧کەسی لێ کەوتەوە.
هاوکات لەگەڵ ئەم پەالمارە مووشەکی
و هەواییەی ئەمڕۆ بۆ سەر بنکەی
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی
کوردستان ،فڕۆکەی بێ سەرنشینی
سوپای پاسداران لە ئاسمانی ئەو
ناوچەیەدا دەخوالیەوە .بەهۆی ئەو
پەالمارە مووشەکییە ،بە داخێکی
گرانەوە  ١٤تێکۆشەری حیزبی
دێموکراتی کوردستان شەهید و پتر لە
 40کەسیشیان بریندار بوون( .ناو و
زانیاریی پیوەندیدار بە شەهیدەکان هەر
لە درێژەی ئەم بەیاننامەیە دا هەیە ).بەو
هۆیەوە کە بنکەی دەفتەری سیاسیی
حیزب ناوەندی چاالکیی کۆمەڵێک
ڕێکخراو و دامەزراوەی مەدەنییە،
ژمارەیەک لە ژنان و مندااڵن ،کەسانی
پیر و بەساڵداچوو و کەم ئەندام بە هۆی
ئەم پەالمارەوە بریندار بوون و بنکە و
دامەزراوەکانی تایبەت بەوانیش زیانی
ماڵی و وێرانییەکی زۆریان بەر کەوت.
پەالماری دڕندانەی کۆماری ئیسالمیی
ئێران بۆ سەر بنکەی دەفتەری
سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لە کاتێکدا ڕێک خرابوو کە شەوی
ڕابردووش  ٣بەندیی سیاسیی کورد
بە ناوەکانی زانیار و لوقمان مرادی
و ڕامین حوسێن پەناهی ،سەرەڕای
داواکاریی کۆڕوکۆمەلە مرۆڤدۆستەکان
بۆ هەڵوەشانەوەی حوکمی ئێعدامیان،
بە هۆی جەلالدەکانی ئەو ڕێژیمە
خوێنڕێژە ئێعدام کران .شایانی وەبیر

هێنانەوەیە کە دەستدرێژیی کۆماری
ئیسالمی بۆ سەر خاکی هەرێم لە
ڕۆژانی ڕابردووەوە بە شێوەی
تۆپبارانی ناوچە سنوورییەکانی نێوان
سۆران و پیرانشار ،دەستی پێ کردبوو.
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی
کوردستان ،وێڕای مەحکوومکردنی
دەستدرێژی و پەالماری مووشەکیی
کۆماری ئیسالمی بۆ سەر بنکەکانی
حیزب لە خاکی هەرێمی کوردستاندا و
هەر وەها نوێترین تاوانی ئەو ڕێژیمە
بەرامبەر  ٣بەندیی سیاسیی کورد،
سەرەخۆشی و هاوخەمیی قووڵی خۆی
بە بنەماڵە وهاوسەنگەرانی شەهیدەکان و
سەرجەم خەڵکی کوردستان ڕادەگەیەنێ
و چاکبوونەوەی هەر چی زووتری
بریندارەکان بە ئاوات دەخوازێ.
پۆلێکی
شەهیدبوونی
ئەگەرچی
گەورە لە ئەندامانی ڕێبەری و ژنان
و پیاوانی پێشمەرگە و تیکۆشەری
دێرین و بەوەج ،بۆ حیزبی دێموکراتی
کوردستان و بزووتنەوەی ئازادیخوازی
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،زیانێکی
گەورە و زەبرێکی بەژانە ،بەاڵم حیزبی
دیموکراتی کوردستان دڵنیایی بە هەموو
دلسۆزانی خۆی و سەرجەم خەڵکی
کوردستان دەدا کە ئەم جۆرە تاوانانە،
ئەم حیزبە لە سەر خەبات بۆ ئامانجە
لەمێژینەکانی و بەربەرەکانی لە گەڵ
ڕێژیمی دیکتاتۆر و خوێنڕێژی کۆماری
ئیسالمیی ئێران شێلگیرتر دەکا .حیزبی
دیموکراتی کوردستان ،ڕاهاتوە کە زەبر
و پەالماری کۆماری ئیسالمی بۆ سەر
ڕێبەران و تێکۆشەرانی -هەر چەندیش
گەورە و بە ژان بن -بە چۆکی
دانەهێنن و لە خەبات ساردی نەکەنەوە.
ڕۆڵە بە هەست و دڵسۆزەکانی گەلی
کوردیش وەک هەمیشە نیشانیان
داوە کە ناهێڵن چەکی خەباتکارەکانی
کورد بکەوێتە سەر ئەرز و ڕێگەی
تیکۆشەرانی شەهید بی ڕێبوار ناهێڵنەوە.
ئێمە وێڕای دەربڕینی پێزانینی خۆمان
بەرامبەر بە بە دەنگەوەهاتنی خەڵکی
دلسۆز و دامودەزگا تەندروستی و
خزمەتگوزارییەکانی شاری کۆیە بۆ
بە فریاکەوتنی بریندارەکان و خەڵکی
ئاوارەبووی بنکەکانی دێموکرات بە
دوای ئەو پەالمارە مووشەکیەدا،
ڕادەگەیەنین کە دەیان برینداری ئەو
ڕووداوە وسەدان بنەمالەی دانیشتووی
کەمپەکانی سەر بەحیزبی دێموکرات
کە بە هۆی ئەو پەالمارە مووشەکی و
هەواییەوە ،ماڵ و حاڵی خۆیان بە جێ
هێشتوە ،پێویستییان بە هاوکاری و
پێڕاگەیشتنی مرۆڤدۆستانەی بەپەلە هەیە.
چاوەڕوانین نوێترین تاوانی کۆماری
ئیسالمی لە دژی حیزبی دێموکرات و
ڕۆڵە بەندکراوەکانی کورد ،ببێتە هەوێنی
مانگرتنی گشتی و ناڕەزایەتیدەربڕینی
یەکگرتووانەی خەڵک لە نێوخۆی

ڕۆژهەاڵتی کوردستان .لە هیزوالیەنە سیاسی
و خەباتکارەکانی کورد و ئێرانی لە هەرێمی
کوردستان و دەرەوەی واڵتیش داوا دەکەین
بە ڕێپێوان و کۆبوونەوە و ئاکسیۆنی
جۆراوجۆری دیکە ،دژی نوێترین تاوانەکانی
کۆماری ئیسالمیی ئێران دەنگ هەڵبڕن.
داوا لە ناوەند و کۆڕ و کۆمەڵە نێودەوڵەتییەکان
و بیروڕای گشتی جیهانیش دەکەین بەرامبەر بە
دەستدرێژی و تاوانەکانی کۆماری ئیسالمی لە
دژی ئازادیخوازانی کورد لە نێوخۆی ئێران و
لە دەرەوەی سنوورەکان بە تایبەتی بەرامبەر
کۆمەڵکوژیی ئەمڕۆ لە قەالی دیموکرات بە
دەستی ئەو ڕێژیمە ،بیدەنگ و بێهەلویست نەبن.
ئەوە کە کۆماری ئیسالمی لە دوو تاوانی نوێدا،
هاوکات گیانی چەندین تێکۆشەر و خەباتکاری
کورد لە حیزب و ڕێکخراوی سیاسیی
جۆراوجۆری ڕۆژهەاڵتی کوردستانی کردوەتە
کردەوەی جینایەتکارانەی خۆی،
ئامانجی
جێی خۆیەتی هاندەری هەموو الیەکمان بێ بۆ
یەکگرتوویی ،هاوپشتی وهاوخەباتی لە گەڵ
یەکتر و ،بەهێزکردنی خەبات تا کۆتاییهێنان بە
تەمەنی پڕ لە سەرکوت و تاوانی ئەو ڕێژیمە.
ساڵو لە گیانی نوێترین شەهیدانی حیزبی
دیموکرات و گەلی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان،
ڕیسوایی و مردن بۆ ڕێژیمی دیکتاتۆر
و خوینڕێژی کۆماری ئیسالمیی ئێران.
حیزبی دێموکراتی کوردستان
دەفتەری سیاسی
ئێوارەی شەممە ١٧ی خەرمانانی ١٣٩٧
٨ی سیپتامبری ٢٠١٨
***
لە پەالماری مووشەکیی ئەمڕۆی کۆماری
ئیسالمی بۆ سەر قەالی دێموکرات بە داخەوە
 ١٤کادر و تیکۆشەری بە وەجی دیموکرات
شەهید بوون و نیزیک بە  ٤٠کەسیش
شەهیدەکان بریتیین لە:
بریندار بوون.
* کەریم مەهدەوی(کەریم سەقزی) ،ئەندامی
کۆمیتەی ناوەندیی حیزب،
* ئیبراهیم ئیبراهیمی(برایم زیوەیی) ،ئەندامی
کۆمیتەی ناوەندیی حیزب،
* نەسرین حەداد ،ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی
حیزب،
* ڕەحمان پیرۆتی ،ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی
حیزب،
* سوهەیال قادری ،ئەندامی جێگری کۆمیتەی
ناوەندیی حیزب،
* هاشم عەزیزی ،ئەندامی جێگری کۆمیتەی
ناوەندیی حیزب،
* عوسمان عوسمانی ،تێکۆشەری لە مێژینەی
حیزب،
* کەریم ڕەسووڵزادە(مام شێرکۆ)،
تێکۆشەری لە میژینەی حیزب،
* هاوڕێ کارساز(هاوڕێ شێخانی) ،کادری
بەوەجی حیزب،
* پێشەوا سەید عومەر ،پێشمەرگە،
* جەماڵ ئەکبەری ،پێشمەرگە،
* مەنسوور ئەکبەر پوور ،پێشمەرگە.

سپاس و پێزانینی ناوەندی هاوکاریی
حیزبەکانی کوردستانی ئێران بە بۆنەی
پێشوازیی پڕ شکۆی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان لە بانگەوازی مانگرتنی گشتی

بە پێی ئەو هەواڵ و دێکۆمێنتانەی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستانەوە هەر لە
ورمێ و شنۆ ،پیرانشار ،مەهاباد و بۆکان و سەقزەوە تا دەگاتە بانە،
سەواڵوا ،سنە ،پاوە ،مەریوان و کرماشان و سەرپێلی زەهاو و کەنگاوەر
پێمان گەیشتوون و باڵوبوونەوە ،ڕۆژهەاڵتی سەربەرز و شۆڕشگێڕ
ئەمڕۆ بەپیر بانگەوازی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی
ئێران و سەرجەم الیەنە سیاسییەکان و چاالکانی مەدەنیی کوردستانەوە
هاتوون و بە مانگرتنی گشتی و داخستنی دوکان و بازاڕ ،وێڕای
مەحکوومکردنی تاوانەکانی ئێعدامی سێ بەندکراوی سیاسیی کوردستان
و پەالماری مووشەکی و پیالنی تیرۆریستی بۆ سەر هێزە سیاسییەکانی
ڕۆژهەاڵت لە خاکی هەرێمی کوردستاندا ،جارێکی دیکە یەکگرتووانە،
جینایەتەکانی  ٤٠ساڵ دەسەاڵتدارێتیی کۆماری ئیسالمی دژ بە خەڵکی
کوردستان و بزووتنەوە حەقخوازانەکەیان مەحکووم و ڕیسوا کردەوە
و هاوکات پشتیوانی و پشتگیریی خۆیان بۆ سەرکردایەتیی سیاسیی
بزووتنەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دووپات کردوەتەوە.
کوردستان!
تێکۆشەری
خەڵکی
کۆمەاڵنی
ئەو هەڵوێستە سیاسییە مانادارەی ئێوە سەلماندی کە جینایەتە
سیستماتیک و پیالن بۆ داڕێژراوەکانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی
بە درێژایی چڵ ساڵی ڕابردوو بۆ دابڕاندنی جەماوەری کوردستان
لە سەرکردایەتیی سیاسیی بزووتنەوە ڕەواکەیان ،ناسەرکەوتوو و
پووچەڵ بووە .هەڵوێستی جێی شانازیی ئەمڕۆتان جارێکی دیکە دەری
خستەوە کە گرتن ،ئەشکەنجە ،ئێعدام و سێدارە ،تیرۆر ،تۆپباران و
مووشەکباران ،چەواشەکاری و زەخت و گوشار و هەڕەشە و سەرکوت،
ناتوانن ئیرادەی گەلی کورد بۆ درێژەدانی خەبات و تێکۆشان لە
پێناو بەدەستهێنانی مافە ڕەوا و سەرەتاییەکانی خۆیان تێک بشکێنن.
ڕۆژهەاڵت!
کوردستانی
وشیاری
خەڵکی
ئێوە بەو مانگرتنە گشتییە بە بەرچاوی هەموو جیهانەوە ،بە
دۆست و دوژمنتان سەلماند کە ئێمە هەموومان وەک پەیکەرەیەکی
یەکگرتوو و لێک جیانەکراو ،سوورین لە سەر ڕێبازی بەرحەقمان بۆ
گەیشتن بە ئازادی و ،ئەوەندەی دیکە کۆماری ئیسالمیی ئێرانتان لە
بەرچاوی گەالنی ئێران و ڕای گشتی جیهانی ،سووک و ڕیسوا کرد.
ئێوە بە پێشوازیی پڕشکۆی خۆتان لە بانگەوازی سەرکردایەتیی سیاسی
بزووتنەوەی کوردستان ،سەلماندتان کە بزووتنەوەی کوردستان،
بزووتنەوەیەکی پێگەیشتوو و پێشکەوتووی بەرینە کە لە کات و ساتی
خۆیدا لە هەموو پۆتانسیێل و تایبەتمەندییەکانی خەباتی جەماوەری بە
هەموو ڕەهەندەکانییەوە بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانی ،کەڵک وەردەگرێ.
با کۆماری ئیسالمی و هەموو دەست و پێوەندییەکانی بزانن کە کوردستان،
سەنگەری لەشکان نەهاتووی خەبات بۆ ئازادییە و ،گەلێک کە خاوەنی ئەو
ئیرادە پۆاڵیینە بێت بۆ ئازادی و مافەکانی ،لە هیچ کۆسپ و تەگەرەیەک
ناپرینگێتەوە و لە خەبات و تێکۆشان تا گەیشتن بە لوتکەی ئازادی هەدا نادا.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران ،پێکهاتوو لە پێنج حیزب
و الیەنی سیاسی ،سپاس و پێزانینی گەرمی خۆی لە ئاست پێشوازیی
گەرم و کەم وێنەی ئێوە کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان لە بانگەوازی خۆی
ڕادەگەیەنێ .بە دەنگەوەهاتن و پشتیوانیی الیەنە سیاسییەکانی دیکە لە
بانگەوازی مانگرتنی گشتی و ،بەشداریی ژنان و پیاوانی ئازادیخواز،
چاالکانی سیاسی و مەدەنی و هەموو چین و تۆێژەکانی کۆمەڵگەی
کوردستان لەم مانگرتنە گشتییەدا ،سەری سەرکردایەتیی بزووتنەوەی
کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و هی خۆشتانی لە بەردەم هەموو خەڵکی
ئێران و جیهاندا بەرز کردەوە و ئیرادە و بڕیاری گشتیی بۆ خەبات و
بەربەرەکانی بەرامبەر ئەم ڕێژیمە دیکتاتۆر و تاوانکارە ،پتەوتر کردەوە.
ئیوە جارێکی دیکە سەرشۆڕی و زەبوونیتان کردە حاسڵی پیالنگێڕییەکانی
ڕێژیمی داگیرکەری کۆماری ئیسالمی و الپەڕەیەکی پڕشنگدار و زێڕینی
ترتان لە مێژووی خەباتی نەتەوەکەماندا تۆمار کرد کە دەتوانێ ببێ بە
سەردەقی قۆناغێکی نوێ لە خەبات بۆ تۆمار کردنی ڕزگاریی یەکجاریمان.
ئێوە بە مانگرتنی گشتی و یەکگرتووانەی خۆتان ،ئەم پەیامەشتان گەیاندە
ئێمە هیزە سیاسییەکانی خۆتان کە ئەگەر یەکدەنگ و هاوخەبات و یەکگرتوو
بین ،ئێوە سەد قات باشتر بە دەنگمانەوە دێن .ئێمەش لەم ڕۆژە پڕشکۆیەدا
بەڵێنتان پێ دەدەین کە بەرامبەر پەیامە پیرۆزەکەی ئێوە سەری ڕێز دادەنوێنین
و بە شانازی و بە ئەرکی خۆمانی دەزانین ئەم پەیامەتان لێ وەربگرین.
ساڵو لە یەکگرتوویی خۆراگری و ئیرادەی خەباتگێڕانەتان،
سالو لە گیانی پاکی نوێترین شەهیدانی گەلەکەمان لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان کە ئێوە ئەمڕۆ بە مانگرتنی پڕ شکۆی خۆتان ،گیانی
ئەوان و بنەماڵەکانیان و هاوسەنگەرانی ئەوانتان شاد و هێور
کردەوە و ،ڕێژیمی تاوانخوڵقێنی کۆماری ئیسالمیتان ڕیسوا کرد.
پتەوتر بێ یەکگرتوویی و هاوپێوەندیی نێوان هێزە سیاسییەکان
کوردستان.
ڕۆژهەالتی
خەڵکی
خۆڕاگری
کۆمەاڵن
و
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
ئێوارەی  ٢١خەرمانانی ١٣٩٧ی هەتاوی
١٢ی سێپتامبری ٢٠١٨ی زایینی
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تیرۆر و سەرکوت
میکانیزمی هەمیشەیی ڕێژیمی تاران
بۆ سەرکوتی گەلی کورد
تیرۆر و توندوتیژیی سیاسی ئەو چەمکانەن کە
لە دنیای ئەمڕۆدا زۆر بە بەرباڵوی دەبیسترێن.
بەاڵم ئەوەی کە وێنا جۆربەجۆرەکانی تیرۆر و
توندوتیژیی سیاسی لەو دوو چەمکەدا کورت
دەکاتەوە ،پێناسەیەکی گشتییە کە دەری دەخا
جۆرێک گوشار و هێزى فیزیکی لەالیەن
ساماڵ ئەحمەدی کەسانێکەوە بۆ سەر کۆمەڵە کەسانێکی
دیکە دەیەوێ ئەوکەسانە ناچار بکات مل
بۆ جۆرێک ژیان کەچ بکەن کە بە پێچەوانەى خواست و ویستی
خۆیانەوەیە .بە پێی ئەم پێناسەیە تیرۆر و توندوتیژیی سیاسی
کەرەستەیەکن بۆ ئەوەی کەسانێک ویست و ئازادیی کەسانێکی
دیکە زەوت بکەن ،یان هەرنەبێ بە جۆرێک سنووری بۆ دابنێن.
ڕێژیمی ئیسالمیی تاران کە ساڵی ١٣٥٧ی هەتاوی پاش سەرکەوتنی
شۆڕشی گەالنی ئێران بەسەر ڕێژیمی پادشایەتیدا توانی لە ڕێی
کەڵکاوەژوویەکی کاهینانەی خومەینی لە سۆزی ئایینیی خەڵکی
ئێرانەوە هاتنەسەرکاری خۆی بسەپێنێ ،هەر لە چەند مانگی
سەرەتای پەیدابوونییەوە ڕەفتاری توندوتیژانەی دژى ویستە
سیاسی و نەتەوایەتییەکانی گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
گرتە بەر و بە فتوای جیهادی خومەینی دژی نەتەوەی کورد لە
مانگی گەالوێژی ساڵی ١٣٥٨دا هێرشی سەربازی کرایە سەر
شار و گوندەکانی کوردستان و ،ئەو ڕێژیمە کاهینییە قەڵتوبڕی
گەلی کورد و زیندانیکردن ،سەرکوت ،ئەشکەنجە و لەسێدارەدانی
ڕۆڵەکانی کوردی کردە میکانیزمی سەرکوتکردنی هەرچەشنە
ویست و داوایەکی سیاسی و نەتەوایەتیی خەڵکی کوردستان،
کە هەتا ئەمڕۆش بەردەوامە و دوایین نموونەشی ڕۆژی ١٧ی
خەرمانانی ئەمساڵ جێبەجێ کرد ،کە هاوکات لەگەڵ لەسێدارەدانی
سێ چاالکی سیاسیی کورد ،بە مووشەک هێرشی کردە سەر بنکە
و بارەگا مەدەنی و سڤیلەکانی حیزبی دیموکرات لە شاری کۆیەی
باشووری کوردستان ،کە دەیان شەهید و برینداری لێ کەوتەوە.
مێژووی ڕێژیمی ناوەندی لە تاران ،بەتایبەت ڕێژیمی ئیسالمیی
ئێستا هەمیشە تیرۆر و توندوتیژیی سیاسیی وەکوو میکانیزمی
سەرکوتی ویست و ئازادییە نەتەوەییەکانی گەلی کورد بەکار هێناوە.
بەاڵم ئاخۆ توانیویەتی خەباتی پێچەوانەی گەلی کورد دژی تیرۆر
و توندوتیژیی سیاسی لەنێو ببا؟ ڕۆژی ٢١ی خەرمانان ،چوار
ڕۆژ دوای تازەترین تاوان و جینایەتە تیرۆریستی و توندوتیژەکانی
ڕێژیم ،گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە خولقاندنی
داستانی مانگرتنی گشتی و بە دروشمی ‹›لە ماڵ نایەمە دەر››،
وەکو مەدەنیترین خەبات دژی تیرۆر و توندوتیژی ،وەاڵمی ئەو
پرسیارەی بە گورچووی ڕێژیم دادایەوە و سەلماندی کە هەرچەند
نەتەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵت و پارچەکانی دیکەی کوردستان
و لە هاوکێشەکانی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا هێزی توندوتیژی
هاوسەنگی داگیرکەران و تیرۆریستانی بەدەستەوە نەبووە ،بەاڵم
وەکو گەلێکی دەیان ملیۆن کەسی کەخاوەنی یەکێک لە گەورەترین
شارستانەتییە دێرینەکانی دنیایە ،دەتوانێ بە ئاشتییانەترین شێوە
بەرەنگاری توندوتیژانەترین ڕەفتاری دژمنانی خۆی ببێتەوە و
بیسەلمێنێ کە هزرێکی سیاسیی هاوسەنگی پێشکەوتووترین
واڵتانی دنیای هەیە و هەر لەو سۆنگەیەشەوەیە کە ئێستا بووەتە
یەکێک لە ئەکتەرە گرینگەکانی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی لە
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا ،بۆیە واڵتانی وەکوو فەرەنسا و ئەمریکا بە
ڕەسمی هێرشە تیرۆریستییەکەی ئەم جارەی ڕێژیمی تارانیان بۆ
سەر بنکە و بارەگاکانی شۆڕشگێڕانی کوردستان مەحکووم کرد.
ڕێژیمە کاهینییەکەی تاران کە هەر لە سەرەتای سەرهەڵدانییەوە
گرژییە توندوتیژانەکانی وەکوو میکانیزمی سەرکوتی هەرچەشنە
نەیارێکی خۆی بەکار هێناوە ،بەو کارە تاک و کۆمەڵگهی سەرلەبەری
ئێرانی خستووەتە کەشێکی ناسەقامگیر و پڕ لە دڵەڕاوکێوە ،لە کاتێکدا
مەرجی سەرەکیی پێگەیشتنوگەشەسەندنى ئابووری _ کۆمەاڵیەتى
لە واڵتانی ئەمڕۆی دنیادا بوونی کەشێکی ئارام و سەقامگیری
دوور لە توندوتیژییە ،کەچی ڕەفتارە توندوتیژانەکانی ڕێژیمی تاران
وێنەیەکی زۆر نیگەتیڤی لە دەرەوەى خۆیدا لێ دروست کردووە
کە گورزێکى گرانە لە ناوبانگ و ئابڕووى کۆمەڵگهی ئێرانی داوە و
نەک هەر بووەتە ڕێگر لەبەردەم هێنانەناوەوەى سەرمایەى دەرەکى،
بگرە مەترسییە توندوتیژانەکانی ئەو ڕێژیمە وای کردووە کە
وەکوو هەڕەشەیەک بۆ سەر ئاسایشی دنیا بناسرێ و گەورەترین
گەمارۆ ئابوورییەکانیش لەالیەن ئەمریکا و واڵتانی گەورەی دنیاوە
بخرێتە سەر ئابووریی ئێران و ئابووریی واڵت بەرەو وێرانی بچی
و بێکاری و هەژاری و برسییەتی و ناهەنجارییە کۆمەاڵیەتییەکانی
وەکو گیرۆدەبوون بە ماددەی هۆشبەر و گەندەڵی جنسی خەریکە
تەنانەت کانوونی خێزانی ئێرانی لەبەریەک هەڵدەوەشێنێ .کەچی
ڕێژیم کە لە میکانیزمی توندوتیژی بەدەر هەرگیز هیچ تەگبیرێکی
دیکەی بۆ وەاڵمی داخوازییە ڕەواکانی گەالنی ئێران بەدەستەوە
نەبووە و ئێستاش لێی ڕوون بووەتەوە کە ئەو میکانیزمە هیچ
دادی نادا ،بەتایبەت کە لە بەفرانباری ساڵی ڕابردووەوە خەڵکی
ئێران لە شارە گەورە و بچووکەکانەوە دەستیان بە ڕاپەڕین
دژی سیاسەتەکانی کردووە و تەنانەت دروشمی ڕووخانی
ڕێژیمیان بەرز کردووەتەوە ،خەریکە پیالنی نوێ دادەڕێژێ و
پیالنەکەیشی نیشانەی لە گەلی کورد و مافە ڕەواکانی گرتووە.
ڕێژیمی خومەینی کە لە سەرەتاوە گەلی کوردی بە «دژەشۆڕش»
ناساند و بەو بیانووەوە هێرشی کردە سەر کوردستان ،ئێستا
خەریکە بۆ درێژەدان بە سەرکوتی نەتەوەی کورد و بۆ ئەوەی بتوانێ
دڵەڕاوکێ لە نێو خەڵکی ناڕازیی سەرانسەری ئێراندا دروست بکا و
پێش بە ڕاپەڕینی سەرانسەریی گەالنی ئێران بگرێ ،دەستەوشەی
تازەی وەکو «تیرۆریست» و «دژەئێرانی» بۆ گەلی کورد...
درێژە ل٩

ژماره ٧٣٤

٣١ی خەرمانان ٢٢ _ ١٣٩٧ی سپتامرب ٢٠١٨

ترسی هیستریکی ڕێژیم لە وێژمانی
حیزبی دێموکراتی کوردستان
لە ماوەی سااڵنی ڕابردوودا لێرە و لەوێ
پڕۆپاگەندەیەکی ژەهراوی و چەواشەکارانە
بەدژی حیزبی دێموکراتی کوردستان دەکرا
و دەگوترا هێڵی سیاسی و پراکتیکی حیزبی
دێموکراتی کوردستان ئەگەریش لەالیەن کۆماری
ئیسالمییەوە ڕەنگڕێژ نەکرێ ،ئەوە لەگەڵ
ئامانجەکانی ڕێژیم یەک دەگرێتەوە! ئەم تەبلیغاتە
ژەهراوییە دوو هۆکاری سەرەکیی هەبوون:
١ـ حیزبی دێموکراتی کوردستان و وێژمانەکەی
لەالیەن کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستانەوە و
بەتایبەت لەالیەن بژاردەکانی کۆمەڵگهوە بەباشی
و بە شێوەیەکی بەرباڵو وەردەگیرا و ئەم حیزبە
توانیبووی لەژێر تیشکی وێژمان و هێڵی سیاسی
و خەباتگێڕانەیدا ،پێگەیەکی بەرباڵویی جەماوەری
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەدەست بێنێ .بێگومان
ڕکهبەر و نەیاران ،چاوی دیتنی ئەم ڕاستییەیان
نەبوو ،بۆیە هەوڵیان دەدا بە بەراوەژوو
پێشاندانی ڕاستییەکان ،بە خەیاڵی خۆیان حیزبی
دێموکراتی کوردستان خەوشدار بکەن .خافڵ
لەوە کە حیزبی دێموکراتی کوردستان بەو
هەوڵە نەزۆکانە خەوشدار نابێ؛ چونکە خەڵکی
کوردستان بەو ئاستە لە تێگەیشتن و وشیاریی
سیاسی گەیشتوون کە توانای لێکهەاڵوێردنی
ڕاست و هەڵە و ،باش و خراپیان هەیە و ئەگەر
وێژمان و هێڵە سیاسییەکانی حیزبێکیان بەدڵ
نەبێ بە شێوەی جۆراوجۆر دژکردەوەی نەرێنی
لە هەمبەر ئەو حیزبە پێشان دەدەن؛ لە بەرامبەردا
ئەگەر سیاسەت و هەڵوێستی حیزبێکیان قبووڵ
بێ ،ئەوە تەبلیغاتی مەنفی و شایعەسازیی ئەم

سەرکردایەتیی ئەم سیاسەت و هەڵوێستانە لەنێو بەرێ.
با بزانین حیزبی دێموکراتی کوردستان چی کردووە
کە ڕێژیم لە ئاستی هەرە سەروویدا پیالنی بۆ دادەنێ
و بە چەکی قورس و بە موشک لێی دەدا؟ ئەگەر
وێژمانی حیزبی دێموکراتی کوردستان لەگەڵ ڕۆحی
سەردەم نەهاتبایەوە و لەگەڵ ئاڵوگۆڕەکانی کۆمەڵگ ه
ئاوێتە و یەکانگیر نەبایە و ئەگەر ئەم وێژمانە لەگەڵ
داخوازییەکانی کۆمەڵگ ه یەکی نەگرتبایەوە ،ڕێژیم بە
چەکی قورس لێی نەدەدا .مەعلوومە ڕێژیم لە ڕێگای
دامودەزگاکانی خۆیەوە باش دەزانێ کە حیزبی
دێموکراتی کوردستان و وێژمانەکەی چ پێگەیەکیان
لەنێو کۆمەڵگهدا هەیە ،بۆیە لە ئاستی هەرە سەروویدا
پیالنی بۆ دادەنێ و بە موشک لێی دەدا .ئەوەی کە بۆ
یەکەم جارە کۆماری ئیسالمی هێزی موشەکی دژی
حیزبێکی دژبەری خۆی بەکاردێنێ ،ئەوە گەورەیی و
ڕادەی کاریگەری و شوێندانەریی حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە کۆمەڵگهدا دەردەخا .لە گەنگەشەی
ڕووداوی ١٧ی خەرماناندا ،پرسیارێک کە زیاتر لە
هەر پرسیارێکی دیکە خۆی دەنوێنێ و زەق دەبێتەوە،
ئەوەیە :بەڕاستی حیزبی دێموکراتی کوردستان چی
کردووە و چەندە لە کۆمەڵگهدا کاریگەری هەیە و
چەندە مەترسی لەسەر ڕێژیم دروست کردووە کە ئاوا
بە چەکی قورس لێی دەدا؟ ئەگەر حیزبی دێموکراتی
کوردستان هێزێکی بچوکی کەمکاریگەر بوایە ،قەت
ڕێژیم ئەوەندە حیسابی بۆ نەدەکرد و بەم شێویە
پەالماری نەدەدا .بۆیە ڕووداوی ١٧ی خەرمانان
ئەگەر لەالیەکەوە کارەسات بوو و حیزبی دێموکراتی
کوردستان زەبرێکی قورسی بەرکەوت ،بەاڵم لەالیەکی
دیکەوە کاریگەری و قورسایی ئەم حیزبەشی لە

و ئەو ،بچوکترین کاریگەرییان لەسەر دانانێ.
٢ـ هۆکاری دووەمی پڕۆپاگەندەی نەرێنیی
نەیاران بەدژی حیزبی دێموکراتی کوردستان،
تێنەگەیشتن لە نێوەرۆک و چیەتیی
وێژمانەکەی بوو .ڕکەبەر و نەیارانی حیزبی
دێموکراتی کوردستان وایان دەزانی ئەگەر
بە شێوەی ڕابردوو سیاسەت نەکەی و
هەمان ڕێکارەکانی ڕابردوو دەقاودەق بەکار
نەهێنیەوە ئەوە لە هێڵی خەباتگێڕی الت داوە!
ڕووداوی موشەکباران کردنی قەاڵی حیزبی
دێموکراتی کوردستان لە ١٧ی خەرمانانی
ئەمساڵدا ،ئەوەی سەلماند کە بەپێچەوانەی شایعە
و قسەڵۆکی نەیاران ،وێژمان و هێڵی سیاسی
و پراکتیکی ئەم حیزبە نە تەنیا بچووکترین
هاوتەریبی لەگەڵ سیاسەت و ستراتیژیی ڕێژیم
نییە بەڵکوو ڕێک لە خاڵی بەرامبەر و دژیدا
جێدەگرێ .پرسیار ئەوەیە کە بۆچی سوپای
پاسداران قەاڵی حیزبی دێموکراتی کوردستان
و بنکەی سەرکردایەتییەکەی دەکاتە ئامانج؟ خۆ
ئەگەر بە قسەی نەیاران ،هێلی سیاسیی حیزبی
دێموکراتی کوردستان لەگەڵ ئامانجی ڕێژیم
هاوتەریب بێ و وێژمانی ئەم حیزبە تەسلیمبوون
لەهەمبەر ڕێژیم باڵو بکاتەوە ،نەدەبوو کۆماری
ئیسالمی بنکەی سەرکردایەتییەکەی بکاتە
ئامانج! ئەگەر سیاستەکانی حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە خزمەتی کۆماری ئیسالمیدا بوایە،
نە تەنیا نەدەبوو سوپای پاسداران موشەکی
تێ بگرێ ،بەڵکوو دەبوو دەرەتانی پەرەسەندنی
بۆ بڕەخسێنێ! لەڕاستیدا موشەکبارانی بنکەی
سەرکردایەتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان،
هێڵێکی سووری ڕاست و چەپی بەسەر هەموو
ئەو تەبلیغاتە ناڕاست و ناڕەوایانەدا هێنا ،کە
نەیاران وەڕێیان خستبوو؛ ئەوەی سەلماند کە
ڕێژیم حیسابێکی زۆری لەسەر سیاسەت و
هەڵوێستەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان
کردووە و لێی دەترسێ و هەر بۆیەش ویستی

کۆمەڵگهدا دەرخست .مانگرتنە بەشکۆکەی ٢١ی
خەرمانانیش ڕادەی پێگە و کاریگەریی وێژمان و
میتۆدەکانی مەدەنیی خەباتی دەرخست؛ ئەو وێژمان
و میتۆدانەی،کە حیزبی دێموکراتی کوردستان لە
سەرەتاوە کاریان بۆ دەکا .لەڕاستیدا مانگرتنی ٢١ی
خەرمانان سەلماندی کە ترسی ڕێژیم لەو وێژمان و
میتۆدانەی خەبات بێهۆ نییە .ئەگەر هێرشی موشەکیی
١٧ی خەرمانان بۆ سەر بنکەی سەرکردایەتیی حیزبی
دێموکراتی کوردستان ،ترسی ڕێژیمی لە وێژمان و
سیاسەتەکانی ئەم حیزبەی نیشان دا ،مانگرتنەکەی
٢١ی خەرمانانیش ،ئەو ترسەی ڕێژیمی پشتڕاست
کردەوە .بەڕاستی ڕێژیم دەبێ چ ئێشێکی پێگەیشتبێ
کە وەک ماری بریندار بە پێشکەوتووترین چەکەکانی
پەالماری حیزبی دێموکراتی کوردستان دەدا؟ ڕازی
تووڕەیی ڕێژیم لەوە دایە کە وێژمانی حیزبی
دێموکراتی کوردستان خەڵك و کۆمەڵگه بە بنەما
دەگرێ و پۆتاسیێلێکی گەورەی خەباتگێڕانەی هەیە.
وێژمانێک کە لەسەر بنەمای بەگژداکردنی هەموو
کۆمەڵگ ه لەگەڵ ڕێژیم بنیات نراوە؛ وێژمانێک کە
ئەرکی بەگژداچوونەوەی ڕێژیم ،لە ئەرکی کۆمەڵێک
کەسەوە دەکاتە ئەرکی هەموو کۆمەڵگه؛ وێژمانێک
کە لەنێوان کوچکەکانی خەباتدا پالتفۆڕمێکی هاوبەش
بۆ ڕووبەڕوبوونەوەی چەوسانەوە و ستەمکاری
پێک دێنێ .لەڕاستیدا حیزبی دێموکراتی کوردستان لە
سەرەتاوە ویستی کەلێنی نێوان خۆی و کۆمەڵگه پڕ
بکاتەوە .حیزبی دێموکراتی کوردستان لە سەرەتاوە
پێی وابووە بەتەنێ و بەبێ هاوبەشی و هاوتەریبی
لەگەڵ کۆمەڵگ ه ناتوانێ لە ئامانجەکانی نزیک ببێتەوە.
وێژمانی حیزبی دێموکراتی کوردستان خەڵکی
ڕۆژهەاڵت دەکاتە بەردەنگی خۆی و بێ ئەوەی
خۆی بەسەریاندا بسەپێنێ هەوڵی داوە پێوەندییەکی
تەندروست لەنێوان خۆی و کۆمەڵگا دامەزرێنێ؛
پێوەندییەک بە دوور لە خۆسەنتەربینی و خۆسەپاندن.
حیزبی دێموکراتی کوردستان لەسەر پێوەندییەکی
دینامیک ،ئۆرگانیک و دووسەرە لە نێوان خۆی و
کۆمەڵگهدا پێداگرە و هەمیشە خۆی لەوە پاراستوە

ڕوانینێکی
بە
کە
خۆبەزلزانانە و لە
سەرەوەڕا بۆ خوارێ لە
کۆمەڵگ ه بڕوانێ .حیزبی
دێموکراتی کوردستان
کۆمەڵگە
بۆ
ڕێز
خوێندنەوەکانی
و
دادەنێ و بە هەندیان
حەسەن شێخانی
لەجیاتی
وەردەگرێ.
پێوەندییەکی یەکالیەنەی
دیسیپیلینکراو لە سەرەوەڕا بۆ خوارێ ،پێوەندییەکی
دووالیەنە لەنێوان خۆی و کۆمەڵگ ه وێنا دەکا .کە
دەڵێین پێوەندییەکی دووالیەنە ،مەبەستمان ئەوەیە
حیزبی دێموکراتی کوردستان دەیەوێ لەگەڵ کۆمەڵگ ه
بێ؛ لە ڕەوتی ئەم لەگەڵبوونەدا هەم لەسەر کۆمەڵگ ه
کاریگەری دانێ و هەمیش کاریگەری لێ وەرگرێ.
ئەمەیە ڕازی وەرگیرانی وێژمانی حیزبی دێموکراتی
کوردستان لەالیەن کۆمەڵگهوە و هەروەها ڕازی
ترسی هیستریکی ڕێژیم لەو وێژمانە .ڕێژیم دەیەوێ
حیزبە دژبەرەکانی ،بە شێوەیەک مامەڵە لەگەڵ
کۆمەڵگه بکەن کە کۆمەڵگ ه وەریان نەگرێ و لێیان
دوور کەوێتەوە؛ بەاڵم حیزبی دێموکراتی کوردستان
خۆی لەو شێوەیە بەدوور گرتووە و بەردەوام میتۆد
و ڕێکارگەلێکی پێشنیار کردووە و بانگەشەی بۆ
کردوون کە هەموو کۆمەڵگه خۆی تێیاندا ببینێتەوە.
هۆکاری ترسی ڕێژیم لە وێژمانی حیزبی دێموکراتی
کوردستان ئەوەیە کە ئەم وێژمانە هەموو کۆمەڵگ ه
لە گشتییەتی خۆیدا بۆ بەشداریی چاالکانە لە بیاڤی
گشتی و خەبات بەدژی ڕێژیم بانگهێشت دەکا .حیزبی
دێموکراتی کوردستان بە شێوەیەک و لە بوارێکدا
ڕووبەڕووی ڕێژیم دەبێتەوە کە ڕێژیم لەو بوارەدا
توانای مانۆڕدانی زۆری نییە و دەستەوەستانە.
ڕێژیم دەیەوێ لە بوارێکدا ڕووبەڕووی ببیەوە کە
تێیدا بااڵدەستە نەک لە بوارێکدا کە کارێکی ئەوتۆی
لە دەست نایە .مانگرتنی ٢١ی خەرمانان بێدەرەتانی
و داماویی ڕێژیمی لە هەمبەر ئەو مێتۆدەی خەباتدا
سەلماند .لەڕاستیدا کاکڵ و جەوهەری وێژمانی
حیزبی دێموکراتی کوردستان ،ئەکتیڤکردن و
بەهێزکردنی کۆمەڵگ ه و چڕبوونەوەیەتی لەسەر
پۆتاسیێلی ئیعتڕازیی خەڵک لەدژی ڕێژیم .لەخۆڕا
نییە کە وێژمانی حیزبی دێموکراتی کوردستان
بۆتە زمانی دربڕینی خواستەکانی خەڵک و
هەروەها لە خۆڕا نییە کە ڕێژیم لێی دەترسێ.
حیزبی دێموکراتی کوردستان زۆر باش دەزانێ تا
کۆمەڵگ ه لە بواری جۆراوجۆردا خۆی ڕیک نەخا و
تا لەم ڕێگەوە بااڵنسی هێز لەنێوان کۆمەڵگه و رێژیم
بە قازانجی کۆمەڵگه نەگۆڕێ ،هیچ گۆڕانگارییەک
نایەتە ئارا ،بۆیە لە سەرەتاوە کاری بۆ ئەوە کردووە
کە کۆمەڵگه لە بواری جۆراوجۆردا خۆی ڕێک بخا
تا بتوانێ ڕووبەڕووی کۆماری ئیسالمی ببێتەوە.
حیزبی دێموکراتی کوردستان ویستوویەتی و دەیەوێ
گیروگرفتە سیاسی و کۆمەاڵیەتی و ئابووری و
ژینگەییەکانی کۆمەڵگه ،بکاتە پرسی هەموو تاکەکانی
کۆمەڵگه؛ بەچەشنێک کە هەموو تاکەکانی کۆمەڵگ ه لە
ئاست ئەو پرسانەدا هەستیار بن و بە پرسی خۆیانی
بزانن .ئەوەی حیزبی دێموکراتی کوردستان بەدوای
دایە ،هاوواڵتیی بەرپرس و ئەکتیڤە .هاوواڵتییەک کە
تەنیا بە پرسە تاکەکەسییەکانی خۆیەوە مژوول نییە،
بەڵکوو وەک هاوواڵتییەکی چاالکی بواری گشتی ،لە
حاند هەموو پرسەکانی کۆمەڵگه ،خۆی بە بەرپرس
دەزانێ .ئەوەی حیزبی دێموکراتی کوردستان کاری
بۆ دەکا ئەوەیە کە تاکەکانی کۆمەڵگە لە بێتەفاوەتیی
بێنەدەر و وەک مرۆڤی وشیار و بەهێز بۆ مافەکانیان
هەوڵ بدەن .هەر لە ماوەی یەک ساڵی ڕابردوودا
چەندین جووڵە و کەمپەین و ئاکسیۆنی مەدەنیی
بەرباڵومان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دیوە ،کە ڕێژیمان
تووشی شۆک کردووە؛ هەر لە یارمەتیی هەرەوەزیی
خەڵكی ڕۆژهەاڵت بۆ بوومەلەرزەلێدراوانی کرماشان
تا دەگاتە دوایین حەرەکەتی مەدەنیی ڕۆژهەاڵت بە
بۆنەی گیانلەدەستدانی  ٤ژینگەپارێزی مەریوان،
هەموویان وشیاریی مەدەنی و نیشتمانی و نەتەوەیی
خەڵکی ڕۆژهەاڵتیان دەرخست و ڕێژیمان ترساند .بۆیە
ڕێژیم ویستی داخی دڵی خۆی بە حیزبێک بڕێژێ کە
زیاتر لە هەموان ئااڵهەگریی ئەو حەرەکەت و جووڵە
و بزاڤانەیە .ئەمەیە ڕازی لێدانی بنکەی سەرکردایەتیی
حیزبی دێموکراتی کوردستان بە موشک.
دوا قسە؛ ڕێژیم دەتوانێ بە بۆمب و موشەک
بینایەک خاپوور بکا و لەنێوی بەرێ بەاڵم ناتوانێ
وێژمانی حیزبی دێموکراتی کوردستان و پێگە
کۆمەاڵیەتییەکەی لەنێو باێ .وێژمانی حیزبی
دێموکراتی کوردستان لە کۆمەڵگهدا رەگی داکوتاوە
و بۆتە وێژمان و زمانی خواست و داخوازییەکانی
کۆمەڵگه و ،بە بۆمب و موشەک لەنێو ناچێ.
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با ب ه کۆدهنگی پالن و پیالنی
کۆماری ئیسالمی پووچهڵ کهینهوه

لهمێژ ه کۆماری ئیسالمی بهرنامهی ههی ه
بۆ دهرپهڕاندنی ئۆپۆزیسیۆنی کوردی
ڕۆژههاڵتی کوردستان ل ه باشوری
کوردستان .له ساڵهکانی ڕابردوودا
بهرنامهی جۆربهجۆری بهڕێو ه بردو ه
و بهپێی نفوزی حیزبهکان ل ه نێو خۆدا،
ههوڵی داوه زهڕبهیان لێ بدا .بۆی ه ئهو
حیزبان ه ک ه ل ه نێوخۆی ڕۆژههاڵتی
کوردستاندا پایهگایان زۆرتره ،زیاتر
کهوتوون ه بهر پهالماری کۆماری ئیسالمی
و ،ڕێژیم چ ب ه شێوهی تیڕۆڕ بووبێ و
چ به شێوهی پالنی نیزامیی ئاشکرابووبێ،
ههوڵی داوه زهربهی کاریگهریان لێ بدا.
زۆر نموون ه ههن بۆ سهلماندنی ئهو
ئیددیعایهمان ک ه دهکرێ تهنیا ئیشاره ب ه
چهند نموونهیهکیان بکهین :ڕێژیم بهر
ل ه ههمو شتێک دهستی کرد به تیڕۆڕی
ڕێبهرانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان و
دوکتور قاسملو و دوکتور شهڕهفکهندیی
تیڕۆڕ کرد .پاشان فشاری هێنا بۆ حیزبی
دێموکڕاتی کوردستان و حکومهتی
ههرێمی کوردستان تا حیزب ل ه شاخهکان
قهندیل و بهربناری دوور خاتهو ه و ل ه
ناوچهیهکدا ک ه دهسڕهسی ب ه ڕۆژههاڵتی
کوردستان هاسان نهبێ جێگیر بکرێ،
ک ه بهداخهو ه ئهوهشی بۆ چۆ سهر.
ڕێژیم که دیتی بزووتنهوهی کورد و
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان ههروا
لهسهر پێی ه و له چاالکی نهکهوتووه،
ل ه الیهکهوه دهستی کرد به تیڕۆڕی
بهرفراوان و سهدان کادر و پێشمهرگهی
ل ه حیزبهکان تیڕۆڕ کرد ک ه لێرهشدا حیزبی
دێموکڕاتی کوردستان بهشی شێری بهر
کهوت و سهدان کادر و پێشمهرگ ه و
تهنانهت ئهندامی ڕێبهریشی تیڕۆڕ کران.
بهوهش جوواڵنهوهی کورد ل ه پێ نهکهوت
و لهبهر ئهوهی ڕهگی ل ه نێو کۆمهاڵنی
خهڵکی کوردستاندا داکوتابوو ،دیسان
ب ه شێوهی جۆراوجۆر خهباتی درێژ ه دا.
کۆماری ئیسالمی ،دوژمنی قین له دڵ
حهجمینی لێ ههڵ گیراو و هێرشێکی
نیزامی ڕاستهوخۆی بهرنامهڕیزی کرد
و زیاتر ل ه  200کیلۆمیتر هات ه نێو خاکی
باشووری کوردستان ب ه هێزێکی چهند
ههزار کهسیی تهیار ب ه ههموو جۆر ه
چهکێک هێرشی کرده سهر حیزبی
دێموکراتی کوردستان .بهاڵم لهو هێرش ه
ئاشکرایهشدا نهیتوانی ئامانجی خۆی بپێکێ
و به سهر شۆڕییهو ه گهڕایهوه دواوه.
کاتێک دووبهرهکی کهوت ه نێوماڵی حیزبی
دێموکڕاتهو ه و دابهش بوو بهسهر دوو
حیزبی دێموکڕاتدا ،کۆماری ئیسالمی
زۆرتر ئومێدی بهو ه بهست ک ه ئهو دوو
دێموکراته بکهون ه گیانی یهکتر و ئهو پاڵی
لێ بداتهوه .بۆیه زۆرتر کاری لهسهر ئهو ه
دهکرد که ل ه ڕێگای دهستوپێوهندهکانیهو ه
کهلێنی بهینی ئهو دوو دێموکڕات ه
زۆرتر بهرین بکاتهو ه و ل ه ئاوی لێڵ
ماسی بگرێ .دیار ه ههمان سیاسهتیشی
بهرامبهر حیزبهکانی دیکهش ک ه تووشی
ن گیرایه بهر .بهاڵم حیزبی
دابڕان هاتبوو 
دێموکڕاتی کوردستان و حیزبهکانی
دیکهش بهو حاڵهش ب ه سیاسهتی حهکیمان ه
نهیانهێشت ئهو دابڕان و جیابوونهوان ه
بهرهو لێکدان و توندوتیژی بڕۆن و
لێرهشدا خهیاڵی خاوی ڕێژیم نههات ه دی
و لێکدابڕانهکان مههار کران ک ه حهق وای ه
ئهو شاهیدییه بۆ ڕێبهری و بهدهنهی
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان بدرێ ک ه
ب ه شێوهیهکی حهکیمان ه بهسهر کهش و
ههواکهدا زاڵ بوون و زۆر ههلومهرجی
دژواریشیان تهحهممول کرد تا ل ه کۆتاییدا
گرژی و ئاڵۆزییهکان لهو قۆناغهو ه بۆ
ی وتووێژ له پێناو یهکگرتنهوهدا
قۆناغ 
ڕۆیشت .و ه لێرهشدا ههوڵهکانی
درێژەی:

کاربهدهستانی کۆماری ئیسالمی مایهپووچ
دهرچوون .بهاڵم ڕقێکی تازهی قوڵتر قوڕگی گرت
بهتایبهت نیسبهت ب ه حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
ک ه به نهرمی و لهسهرهخۆیی و سیاسهتی عهقاڵنی
توانی ڕۆڵێکی بهرچاو ببینێ ل ه ئارامکردنهوهی کهش
و ههوای حیزبه کوردستانییهکان و ،ههروهها لێدانی
پردێکی پهیوهندیی تاز ه لهگهڵ کۆمهاڵنی خهڵکی
ڕۆژههاڵتی کوردستان به گشتی و ڕووناکبیران و
چاالکانی فهرههنگی ،مهدهنی و سیاسی به تایبهتی.
حیزبی دێموکراتی کوردستان چهند کارێکی گرنگی
دیکهشی کرد :ل ه ڕادهی نێونهتهوهیی ،کوردستانی
و ئێرانیشدا ههنگاوی زۆرگهورهی ههڵێنا و پایهگا
و جێگایهکی باشی بۆخۆی دهستهبهر کرد ،ک ه
دهتوانین ئیشاره به پێوهندییهکی بهرباڵو لهگهڵ
حیزب و ڕێکخراوه جیهانییهکان و بوون ب ه ئهندامی
ئهسڵیی سۆسیالیست ئینتهرناشناڵ و پێکهێنانی
یهکگرتویی لهگهڵ دهیان حیزب و ڕێکخراوی
سهراسهری و میللییهتی ئێرانی و پهیوهندیهکی
بهرباڵو لهگهڵ زۆربهی ههرهزۆری حیزب و
ڕێکخراوه کوردستانییهکانی ههر چوارپارچهی
کوردستان بکهین .ئهو ه جگ ه له ئۆرگانیزهکردن
و بهرباڵوکردنی تهشکیالت ل ه نێوخۆ و دهرهوهی
کوردستان و بههێزکردنی هێزی پێشمهرگ ه
و جوواڵندنی بهرهو ناوچ ه سنوورییهکان.
ههربۆی ه کۆماری ئیسالمی ل ه شێتیهو ه گۆڕا بۆ
هاری و ب ه پانهو ه دهستی کرد ب ه پیالنگێڕان ل ه
حیزبی دێموکراتی کوردستان و حیزبهکانی دی،
ک ه دیار ه لێدان و الوازکردنی حیزبی دێموکڕاتی
کوردستانی ل ه سهرووی ههموو بهرنامهکان دانا و
بهمجۆر ه نیزیک دوو ساڵ لهمهوبهر تهقینهوهیهکی
سامناکی ل ه قهاڵی دێموکڕاتدا سازماندههی کرد
که ئهوکاتیش ئامانجهکهی پێکانی سهری حیزبی
دێموکڕاتی کوردستان بوو .وابوو ک ه ل ه بیرهوهریی
شهوی یهلدادا که ساڵڕۆژی له دایکبوونی دوکتور
قاسملوو بوو ،دوژمن ب ه ههستکردن بهوهی زۆرینهی
ڕێبهرایهتیی حیزب ل ه وێدا بهشدارن دوو بۆمبی
تهقاندهوه .ک ه دیار ه سهرهڕای شههیدبوونی  5کادر
و پێشمهرگهی حیزب و  2کهس ل ه هێزی ئاسایشی
حکومهتی ههرێمی کوردستان ،ڕێژیم دیسان ل ه
ئامانج ه سهرهکییهکهیدا که لێدانی زهڕبهی کوشند ه
ل ه حیزبی دێموکڕاتی کوردستان بوو ناکام مایهوه.
بهمجۆر ه دیسان تیڕۆڕ و پیالنگێری بۆ زهبرلێدان
درێژهی ههبوو ،چ ل ه دژی حیزبی دێموکڕاتی
کوردستان و چ ل ه دژی حیزبهکانی دیکهدا.
بهاڵم ههموی ئهوانه جواڵنهوهی ڕۆژههاڵتی
کوردستانی ب ه چۆکدا نههێنا هیچ ،بهڵکوو
زنجیرهیهک ل ه چاالکیی سیاسی ،دیپڵۆماسی و
مهدهنیی ل ه نێو کۆمهاڵنی خهڵک و دهرهوهدا دهستی
پێکرد ک ه حیزبهکانی ئۆپۆزیسیۆنی کوردستانی
ئێران ڕهقابهتێکی سالمی دێموکڕاتیکیان تێدا
دهکرد و ههرکام لهوان ههوڵی دهدا مهیدانداری
بێ رکابهر بێ .که دیاره لهو مهیدانهشدا
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان ل ه ههموو

گۆڕهپانهکاندا سهر و گهردنێ بهرزتر بوو.
لهو نێوهدا ڕوون و ئاشکرای ه ک ه بۆ ڕێژیمی
کۆماری ئیسالمی ههرچهند ل ه نێوبردنی ههموو
حیزبهکانی ڕۆژههاڵت له دهستوری کار دان،
بهاڵم حیزبی دێموکڕاتی کوردستان ل ه ڕیزی
پێشهوهی لیستهکهی دایه .ههربۆی ه ئهوجارهیان
لهبهر دهستهوهستانی چهکێکی له سهر حیزب
تاقی کردهو ه ک ه ل ه ڕاستیدا ل ه نێوان دهوڵهتانیشدا
یهکهم گوزین ه نیی ه بۆ تاقیکردنهوه ،چونک ه ب ه پێی
قهرارداده نێودهوڵهتییهکان تهنانهت له شهڕی
نێوان ئهڕتهشهکانی وهاڵتانیشدا نابێ بهکار
بهێنرێ و تهنیا ل ه وهاڵمی بهکارهێنانی چهکێکی
لهو بابهت ه ل ه دژت ،دهتوانی بهکاری بێنی .بهاڵم
کۆماری ئیسالمی ل ه دژی کۆبونهوهی سیاسیی
کومیتهی ناوهندیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
ب ه کاری هێنا و بهو هۆیهو ه  14کهس ،ل ه نێویاندا
 6ئهندامی ڕێبهری و چهند کادری بهوهج و
پێشمهرگهی حیزبی دێموکرات و دوو ئهندامی
حدکا شههید بوون و زیاتر ل ه  40کهس بریندار
بوون .ههرلهو ڕۆژهشدا بهرهبهیانی زوو سێ
زیندانیی سیاسی کورد ل ه سێدار ه درابوون و ل ه
دوو ڕۆژ دواتری ڕووداوهکهشدا سێ زیندانیی
سیاسیی دیکهی ل ه شنۆ و میاندواو له دار دا.
بهاڵم ئهوهش کۆڵی ب ه حیزبی دێموکراتی
کوردستان نهدا و ڕۆژی دواتر پێنج حیزبی ئهندام
ل ه ناوهندی هاوکاریی حیزبهکانی کوردستانی
ئێراندا پێکهو ه و لهگهڵ چاالکانی نێوخۆ بانگهوازی
مانگرتنیان کرد ل ه دژی هێرشی مووشهکی
بۆسهر قهاڵی دێموکڕات و ل ه سێدارهدانی الوانی
کورد .ئهوان داوایان ل ه خهڵک کرد که دوکان و
بازاڕ دابخهن و نهچن بۆ سهر کارهکانیان ،ک ه
ل ه سهرانسهری کوردستانی ئێراندا وهاڵمێکی
بهربهرینی پێ درایهوه و کورد ل ه ڕۆژههاڵتی
کوردستان جارێکی دیک ه ڕێژیم و بیروڕای جیهانی
تێ گهیاند ک ه قورس و قایم ل ه پشت حیزب و
ڕۆڵ ه تێکۆشهرهکانی خۆی ڕاوهستاوه و کۆماری
ئیسالمی قهبوڵ نیی ه و جینایهتهکانی مهحکوم دهکا.
ن ڕێژیم ک ه هلهو مهیدانهشدا دۆڕا،
دواتر بینیما 
پهنای بۆ پیالنێکی دیک ه برد و داوای له دهوڵهتی
عێڕاق و ههرێمی کوردستان کرد که هێز ه
کوردییهکان لهو واڵت ه وهدهر نێن ک ه دیار ه تا ئێستا
ئهوهشی بۆ نهچووهت ه سهر و زهحمهت ه بۆشی
بچێت ه سهر .ل ه ئێستادا وهاڵمی حیزب ه کوردییهکانی
ڕۆژههاڵتیش دهبێ یهکگرتنێکی بهرهیی بێ.
پێویست ه ههرچی زووتر حیزبه لێکدابڕاوهکان
یهک بگرنهو ه و بهرهیهکی کوردستانیش ل ه
نێو ههموو حیزبهکاندا پێک بێ .ئهو ه باشترین
زامنی سهرنهکهوتنی پیالنهکانی کۆماری
ئیسالمییه .تهنیا بهو ڕێگای ه دای ه ک ه حیزبهکانی
ڕۆژههاڵت ل ه الیهک دهتوانن البیگهرییهکی باش
ل ه ئورووپا و ئهمریکا بۆ مهسهلهی کوردی
ڕۆژههاڵت بکهن و ،ل ه الیهکی دیکهشهوه ببن ه
هێزێک ک ه ههمو الیهک حیسابیان لهسهر بکا.

حدك و دیفاكتۆی كوردستانی سەربەخۆ
لە زەینی تاكی كورددا

ھەموو پێدراوەكان ئەوەمان پێ دەڵێ كە كۆماری ئیسالمی
ئێران دوا قۆناغی خۆی تێپەر دەكا ،بەو مانایەی كە ھیچ
پێدراوێكی نێوخۆیی و دەرەكی بۆ مانەوەی دەسەاڵتی
كۆماری ئیسالمی ئێران نەماوە .رووداوی 17ی خەرمانان
و ھێرش بۆ سەر بارەگای حیزبی دیموكراتی كوردستان
ئەوەندەی ترسی دەسەاڵتدارانی ئێران لە ھێزی حیزبی
دێموکراتی بوو ،ئەوەندەش بە بۆچوونی خۆیان
شەلەلكردنی سەركردایەتی و لیدەری خەباتی مەدەنی ژیوار ڕەسووڵی
و سیاسی لەنێوخۆی ڕۆژھەاڵتی كوردستان بوو.
ئێستا یەك دۆالری ئەمریكایی لە ئێران بە نزیكەی  15ھەزار تمەنە ،رێژەی
ھەاڵوسان لە ئێران زیاتر لە -%30ە ،رێژەی بێكاری و نائۆمێدی لەسەروو -%60
ە ،ھیواش بە چاكبوونی دۆخەكە لە نێو خەڵك بەپێی دوایین ئامارەكان نزیكەی
سەفرە .ھەموو ئەوانە لە كاتێكدایە ھێشتا قۆناغی دووەمی سزاكانی ئەمریكا بۆ
سەر ئێران جێبەجێ نەكراون ،ل ه مانگی خهزهڵوهردا كۆشكی سپی و بەدیاریكراوی
وەزارەتی خەزێنەی ئەمریكا كەرتی نەوت و گازو پێترۆشیمیی ئێران دەكاتە
ئامانج ،ئەوەش واتای ئەوە دەگەیەنێ كە تمهن لە ئێران چەندین قاتی دیكەش
دادەبەزێ .دۆخی ئابووری و كۆمەاڵیەتی و بگرە سیاسی لە تاران و ئێران لەو
پەری خراپی خۆی دایە ،كۆمەڵگەی نێودەوڵەتیش بەتایبەت ئەمریكا ،ئیسرائیل و
واڵتانی عەرەبیی كەنداو خۆیان لەگەڵ كۆماری ئیسالمی ئێران یەكالیی كردووەتەوە.
لەگەڵ ھەمووی ئەوانەش تاكە مەترسیی كۆماری ئیسالمیی ئێران بۆ كورتخایەن
و درێژخایەن ڕۆژھەاڵتی كوردستانە ،لە ئیالمەوە بگرە ھەتا سەردەشت .بۆ
ڕوونكردنەوەی ئەو باسە سەرەتا با باسێك لە كاردانەوەكانی ناوچەكانی دیكەی
ئێران جگە لە كوردستان لەگەڵ قەیرانی ئێستای كۆماری ئیسالمی ئێران بكەین.
زۆربەی ھەرە زۆری دروشمەكان لە میترۆپۆلەكان بە تارانیشەوە داخوازی
ئابووری و لەھەندێك كاتیشدا ئازادی شەخسی و مەدەنین نەك سیاسی.
ئەگەریش داخوازییەكان بگۆدرێن كە لە ھەندێك لە خۆپێشانەكاندا لە ئابووری
و سینفییەوە بۆ سیاسی و بگرە ڕووخانی سیستەمی سیاسیش رۆیشت ،بەاڵم
گرفتە سەرەكییەكە ئەوەیە كە جێگرەوەیەكی لەسەر پێ و بەھێزبوونی نییە كە
النیكەم بەشێكی زۆری خەڵكی ئێران لەگەڵ خۆی ھاوڕا بكا و رێكخستنیان بۆ
بكا .خۆپێشاندانەكانی ساڵی ڕابردوو و ئەمساڵی ئێران دەریخست كە یەكەم نە
موجاھیدینی خەڵق و نە پەھلەوییەكان ھێزی جوواڵندنی ئامانجداری شەقامیان نییە،
كەوات ه ناشتوانن لە كۆمەڵگەی نێودەوڵەتیدا خۆیان وەكوو ئەلتەرناتیڤ وێنا بكەن.
ئەوە ڕاستە كە ئالترناتیڤی مەركەزی لەئێستادا بۆ تاران نییە ،ئەوەش دروستە كە
زۆربەی ڕەھای داواكارییەكانی خەڵك ئابووری و ئازادییە شەخسییەكانن ،بەاڵم
دوو ھۆكار ھەن كە كۆماری ئیسالمی ئێران ناتوانێ حسێب لەسەر ناڕێكخراوبوونی
دژبەرەكانی خۆی بۆ مانەوەی خۆی بكا .یەكەم لە سیاسەتی ڕۆژھەاڵتی نێوەراستی
داھاتوودا جێگەیەك بۆ كۆماری ئیسالمی ئێران نەماوەتەوە ،دووەم قبووڵكردنی
 12مەرجەكەی ئەمریكا شوناسی كۆماری ئیسالمی ئێران بە تەواوەتی دەگۆرێ،
قبووڵ نەكردنیشی پرۆسەی بە كۆریایی باكووری بوون و تەنانەت بە سووریایی
و لیبیایی بوونی ئێران دەست پێ دەكا .ئەوەش لە نەبوونی جێگرەوەیەكی بەھێز
و جەماوەریدا وا دەكا پرۆسەی ڕووخانی ئەو دەسەاڵتە درێژتر و خوێناویتر
بكا ،لەو نێوەندەشدا بە بەكارھێنانی ھێزگەلی تیرۆریستی وەكوو داعش وەكوو
سینارتۆی سووری ه سورەتی مەسەلەكە بۆ كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بگۆرن.
بۆ ئەو سیناریۆیەی كە سوپای پاسداران بە سەرپهرستیی خامنەیی دایان
ڕشتووە ،لەمپەرێكی بەھێز ھەیە ،ئەویش ڕۆژھەاڵتی كوردستان و بەدیاریكراوی
دیسكۆرس و گوتاری حزبی دیموكراتی كوردستانە .حیزبی دیموكراتی كوردستان
سەڵماندوویەتی كە دەتوانێ لە كەمترین كاتدا زۆرترین و ئامانجدارترین
رێكخستن بكا ،لە دە ساڵی رابردوودا ھەوڵدان بۆ سەرپشككردنی كۆمەڵگەی
مەدەنی و چاالكان و خەڵكی ئاسایی بۆ چاالكیكردن وایكردووە كە شەقامێكی
بزۆز ،مەنتیقی ،دیموكراتیك و نەتەوەیی دروست ببێ ،كۆماری ئیسالمیی ئێرانیش
باش دەزانێت كە لە ھەموو ئەگەرێك بۆ بە سووریاییكردنی ئێران كوردستان
خاوەنێكی ڕاستەقینەی ھەیە ،كە دەتوانێ بە كەمترین ھەزینە زۆرترین بەرھەمی
پێ بدا .لە بنەڕەتدا بۆ ئێستای كۆماری ئیسالمیی ئێران ھەموو فیشەكێك لە بەری
دەكەوێ خزمەتێكی گەورەی پێ دەكا ،بۆ ئەوەی ھەم خۆی مەزلووم وێنا بكا ،ھەم
دەرفەتی تاقیكردنەوەی چەكە كۆمەڵكوژەكانی بۆ بڕەخسێ و لەشەڕی ساردی
ئێستای لەگەڵ ئەمریكاش مانۆرێكی سەربازی بۆ ترساندنی واڵتانی دراوسێ و
بەرژەوەندییەكانی ئەمریكا بكا .كەواتا پاشنە ئاشیلی كۆماری ئیسالمی ئێران ئەو
گوتارەی حیزبی دیموكراتی كوردستانە بۆ خاوەنداریەتیكردنی خەڵك و چاالكان لە
خاك و خەڵكەكەیان .ئەوەش لەھەموو چەكێك بەھێزترە و ئاواتی ڕەشی سوپای
پاسداران بۆ درێژكردنەوەی تەمەنی بەپاساوی ئالۆزی نێوخۆیی لەنێو دەبا.
لێدان لە كۆبوونەوەی كۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دیموكراتی كوردستان لە ڕوانگەی
ژوورە تایبەتەكانی كۆماری ئیسالمیی ئێران لێدانە لە سەركردایەتیی خەباتی
نێوخۆ لە ڕۆژھەاڵتی كوردستان ،تەقینەوەكەی شەوی یەڵدا و موشەكبارانكردنی
قەاڵی دیموكرات تەنیا دەتوانرێ لەو گۆشەنیگایەوە سەیر بكرێ ،ئەگەرچی
سوپای پاسداران بۆ ڕەواییدان بۆ ھێرشەكەی دەیهەوێ وێنایەكی دیكە لە پیالنە
ڕاستەقینەكەیان بكەن .ئەوەی ڕوونە حیزبی دیموكراتی كوردستان لە دە ساڵی
ڕابردوودا توانی سەرەتا خەڵك و چاالكان لە بێ تەفاوەت بوون دەربهێنێت ،خۆیان
بكاتە خاوەن پرسی خۆیان ،لە جۆری ھەڵسوكەوتكردن لەگەڵ ڕووداوەكان و
چاالكییەكان سەرپشكیان بكا ،لەقۆناغی دووەمیشدا گوتاری حیزبی دیموكراتی
كوردستان ئەدەبیاتی چاالكانی سیاسی و مەدەنی ڕادیكال كرد ،ئەدەبیاتی ڕادیكاڵی
نێوخۆیی لە قسەكردن كردارێكی شۆرشگێرییە .لە دە ساڵی ڕابردوودا ئەوەی
كۆماری ئیسالمیی ئێران بۆ زیادكردنی مەودای نێوان خەڵك و حیزبی دیموكرات
كردی ،ئەنجامی پێچەوانەی ھەبوو ،ھەر ئەوەش وایكرد كە خەڵك لە ھەڵبژاردنەكانی
شارەوانییەكاندا ڕاھێنانی دیموكراسی بكەن و ھەوڵ بۆ دەرچوونی كوردپەروەرەكان
بكەن ،لە ھەڵبژاردنی مەجلیسدا گوتارێكی ڕاشكاو و دیاریكراوی بەتایبەت بەرامبەر
ورمێ ھەبوو ،ھەموو كاتێكیش بە تووندی ھەڵبژاردنی سەرۆككۆماری بایكۆت
كردووە .كۆماری ئیسالمی ئێران زۆر باش لەوە تێگەیشتووە كە حیزبی دیموكراتی
كوردستان خەریكە ئەسبی خۆی لە شەقامەكانی ڕۆژھەاڵت و لە چاالكییە مەدەنی
و بگرە سیاسییەكاندا تاو دەدا .حدك و سەركردایەتییەكەی بەڕادەیەك لە سیاسەت
و ئەنجامی سیاسەتەكەیان دڵنیابوون كە زیاتر لە سێ ساڵە حدك لە ئاستی
سكرتێرەكەیدا داوای ڕیفراندۆم بۆ ئێستا و داھاتووی رۆژھەاڵتی كوردستان دەكا.
ھەربۆیە گوتاری حیزبی دیموكراتی كوردستان بۆ ئێستای ئێران مەترسیدارترین
چەكە ،زۆر باش دەزانێ كە ئەو گوتارە دەتوانێ لە كەمترین كاتدا ئەو دیفاكتۆ زەینییەی
ئێستا دروستی كردووە بكاتە ئەمری واقیع ،ئێستا گوتاری حدك لە ئیالمەوە بگرە
ھەتا سەردەشت توانیویەتی كوردستانێكی سەربەخۆ لە مێشكی تاكی كورددا دروست
بكا ،ئەوەش ئیتر نە بە مووشەك بارانكردن و نە بە ھیچ پیالنێكی دیكە لەنێو دەچێ.

تیرۆر و سەرکوت میکانیزمی هەمیشەیی ڕێژیمی تاران بۆ سەرکوتی گەلی کورد

لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەکار دێنێ
و دەیەوێ هەستی ئێرانچییەتی لە دژی
نەتەوەی کورد بجووڵێنێ و ئامانجیشی
لەم کارەی ئەوەیە کە لە الیەکەوە
لەسێدارەدان و ئەشکەنجە و تیرۆری
ڕۆڵەکانی کورد بۆ خۆی بە ڕەوا بقەبڵێنێ
و لە الیەکی دیکەشەوە خەڵکی ئێران لە
پارچەبوونی جوگرافیای سیاسیی ئێران
بترسێنێ و بەو هۆیەوە پێش لە ڕاپەڕینی

سەرانسەریی خەڵکی ئێران بگرێ.
پیالنێکی
هەرچەشنە
سەرباری
توندوتیژانەی ڕێژیمی ناوەندەیی تاران،
بزووتنەوەی سیاسی نەتەوایەتیی کورد
لە چوارچێوەی ئێراندا بە درێژاییی
سەدەی ڕابردوو هەتا ئێستا بەردەوامە و
داستانی مانگرتنە سەرانسەرییەکەی ٢١ی
خەرمانانیش ئەو ڕاستییەی دووپات کردەوە
و هۆکاری سەرکەوتنی ئەو حەماسە

مێژووییەش داوای یەکدەنگی سەرلەبەری
هێزە سیاسی و شۆڕشگێرەکانی
ڕۆژهەاڵت بوو لە ڕێی ‹›ناوەندی
كوردستانی
حیزبەكانی
هاوكاریی
ئێران››ەوە ،کە بوو بە وزەی جووڵێنەری
قۆناغێکی نوێی خەباتی گەلی کورد لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،کە ئامادەییی
جەماوەری یەکگرتووی کوردستانە بۆ
پشتگیری لە ڕۆڵە شۆڕشگێرەکانی خۆی،

بەو مەرجەی پێکەوە هاوکاری بکەن.
حەماسەی ٢١ی خەرمانان لە الیەکەوە
ڕێژیمی تارانی دڵنیا کردەوە کە تیرۆر
و توندوتیژیی سیاسی ناتوانێت دەنگی
دلێری مافخوازیی گەلی کورد کپ بکا
و ،لە الیەکی دیکەشەوە پەیامێکی
بەرزی بۆ حیزب و الیەنە سیاسی
و شۆڕشگێڕەکانی خۆی نارد ،کە
دەبێ ‹›ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی

كوردستانی ئێران›› بەهێز بکرێ و
پەرەی پێ بدرێ و لە نێوخۆ و دەرەوەی
کوردستان چاالک بکرێ .پەیامی ٢١ی
خەرمانان گلەییەکی ماناداریش بوو
لە لەتبوونی حیزبەکان ،بۆیە هەر
هەنگاوێکی حیزبەکان بۆ یەکخستنەوەی
ڕیزەکانیان دەبێ بە هۆی وەدەستهێنانی
پشتیوانیی زیاتری جەماوەری گەلەکەیان.
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کاردانەوەکان بە پەالماری مووشەکیی کۆماری ئیسالمی
بۆ سەر بنکەی دەفتەری سیاسیی حیزب
پارلمانی بریتانیا15 /نوێنەری پاڕلەمانی
واڵتی بریتانیا لە هەڵویستێکی فەرمیدا ئەو
موشەکبارانەیان مەحکووم کردووە .ئەو ئەندام
پاڕلمانانە لە نامەکەیاندا دەڵێن مووشەکبارانی
بنکەی سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
پێشێلکردنی یاسا نێودەوڵەتییەکان و
سەروەریی واڵتانە ،و واڵمنەدانەوەی بەپەلە
بەو دەستدرێژییە بۆسەر خاکی عێراق ،وا لە
ئێران دەکا بەردەوام بێ لەو کارە تێکدەرانە
و دووپاتکردنەوەی ئەو کارەساتانە!

پارتی سۆسیال دێموکراتی سوید /هێرشی
موشەکیی ئێران بۆ سەر بنکەی دەفتەری
سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
مەحکووم دەکەین ».یوهان هاسێل» ،سکرتێری
نێونەتەوەیی پارتی سوسیال دێموکراتەکان
و «ئەڤین ئینجەر» ،جێگری بەرپرسی
بەشی نێونەتەوەیی سۆسیال دێموکراتەکان
لەو پەیامەدا وێڕای مەحکوومکردنی ئەو
هێرشانە داوای ڕاگرتنی بە پەلەی ئەو
هێرشانە دەکا و خوازیاری ئەوەیە کە ترس
و تۆقاندن دژی ئۆپۆزێسیۆن و دژبەرانی
خۆی لە نێوخۆ و دەرەوەی والت بوەستێنێ.

وهزارهتی دهرهوهی فهڕانسه /وهزارهتی
دهرهوهی فهڕانسه له ڕاگهیاندراوێکدا
«لهبارهی هێرشی موشهکیی ئێران بۆ سهر
کوردهكانی ئێران له عیراق» به توندی ئهم
هێرشهی مهحکووم کرد .وهزارهتی دهرهوهی
فهرانسه وێڕای دهربڕینی نیگهرانی له
پهرهگرتنی چاالکیی موشهکیی ئێران له ناوچهدا،
پێداگریی لهسهر ڕێزگرتن له سهروهریی
عێراق کرد .ڕاگهیاندراوهکهی وهزارهتی
دهرهوهی فهڕانسه ههروهها ئاماژه به لهسهر
خهتبوونی سهرۆکی فهڕانسه و وهزیری
دهرهوهی ئهو واڵته لهو پێوهندییهدا دهكا.
باڵوێزی بریتانیا ل ه عێڕاق /جان ویلێکس،
باڵوێزی بریتانیا له عێڕاق نیگهرانیی خۆی
له پهالماری مووشهکیی ئێران بۆ سهر
حیزبی دێموکراتی کوردستان دهربڕی.
جان ویلێکس ل ه پرێسکۆنفڕانسێکدا ل ه
ههولێر گوتی ئێران هێرشی کردووهت ه سهر
کۆبوونهوهیهکی ئۆپۆزیسیون و ئامانجهکهی
کوشتنی کوردهکان بوو ه و لهو پێشێلکاری
و هێرشه مهترسیدار و کۆمهڵکوژییهدا هیچ
ڕێزێكی بۆ سهروهریی خاکی عێڕاق دانهناوه.
ئەنترناسیونال سۆسیالیست/
ڕێکخراوی ئەنترناسیونال سۆسیالیست
سەبارەت بە هێرشی کۆماری ئیسالمی
ئێران بۆ سەر بارەگاکانی حیزبی دێموکڕاتی
کوردستان و حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستانی
ئێران تووڕەیی خۆی دەربڕی .سۆشیاڵ
ئینترناشناڵ دەڵێ ڕێژێمی کۆماری ئیسالمیی
ئێران به هێرشکردنه سەر خدڵکی بێ
گوناهی مەدەنی ،سەروەریی واڵتێکی جیران
و یاسا نێودەوڵەتییەکانیشی بەزاندوە و
داوای لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کردووە
تا دژی ئەو کردەوه قێزەونانه بوەستنەوه.
پارتی دێموکراتیکی گەالن /ئێمە ئەو
هێرشەی کۆماری ئیسالمیی ئێران بۆ سەر
حیزبی دێموکراتی کوردستان مەحکووم
دەکەین .ئەو هێرشانەی کە لە الیەن دەوڵەتانی
سەردەست دژی گەلی کورد دەکرێن ،تازە
نین ،پێشتریش زۆر جاران گەلی کورد
تووشی هێرش و کۆمەڵکوژیی جۆراوخۆر

الوانی
نێونهتهوهیی
ڕێکخراوی
سۆسیالیست /هێرشی ههوایی و مووشهکی
بۆ سهربارهگای ڕێبهرایهتیی حیزبی دێموکڕاتی
کوردستان به توندی مهحکوم دهکهین .ئێم ه ب ه
پهله داوای دهخالهتی کۆمهڵگەی نێونهتهوهیی
و دهوڵهتهکان دهکهین ههنگاو ههڵێنن
بۆ وهستاندنی کوشتار و له سێدارهدانی
خهڵکی سیڤیل لهالیهن حکومهتی ئێرانهوه.

بوون ،بەالم کوردان هیچ جارێک دەستیان لە دیموکراتی کوردستان بە مەحکووم دەکەین.
تێکۆشانی ئازادیی خۆیان بەرنەدا .بێگومان داواکارین هەرچی زووە هێز و الیەنە
ئەو هێرشانەش ناتوانن ببنە ڕێگر لە تێکۆشانی سیاسییەکان لە ئاستی هەموو بەشەکانی
بەهاداری کوردان لە ڕۆژهەاڵتی ناوین .کوردستان و کەسایەتی و ڕێکخستنە
مەدەنییەکان بڕیاری ئازایانە و بەرپرسانە
پارلمانی بریتانیا /لە مێزگردێکدا بدەن بۆ هانگاونان بەرەو کۆنگرەی نەتەوەیی
بەبەشداریی «جاک لۆپرێست» ،ئەندام کوردستان ،وەک باشترین وەاڵم بۆ داگیرکەران
پارلەمان و سەرۆکی گرووپی پارلەمانتاران کە تەنیا بەو تێکۆشانە دڵی برینداری
بۆ کاروباری عێراق؛ خاتوو «ماری گەلەکەمان و ڕووحی شەهیدان ئاسودە دەبێ.
کلیندۆن» ،ئەندامی پارلەمان و «لۆرد مۆریس تەڤگەری ئازادی کۆمەڵگەی کوردستان
گالسمەن»؛ «لۆرد لۆید راسێل مۆیل»،
«گاری کێنت» سەرپەرستی کۆبوونەوەکە یەکیەتیی دێموکراتی کوردستان_ ئێران/
و مەولوود سوارە ،ئەندامی ڕێبەری و کۆماری ئیسالمی ئێران بۆ پەردەپۆش
نوێنەری حیزبی دێموکراتی کوردستان کردنی شکستەکانی خۆی لە نێوخۆی واڵت
لە بریتانی؛ پرسی هێرشی مووشەکی بۆ و هەروەها قیزەونبوونی سیمای دەسەاڵت
سەر قەاڵی دێموکرات خرایە بەرباس .و حکوومەتەکەی لە دەرەوە ،لە ئەنجامی
هیچ جۆرە کردەوەیەکی نامرۆڤانە و دوور
پارتی سۆسیالیستی کوردستان/
لە بەها ئینسانییەکان سڵ ناکاتەوە و
مەسعود تەک ،سەرۆکی گشتیی پارتی مووشەکباران کردنی بارەگای حیزبەکان
سۆسیالیستی کوردستان_ تورکیە لە هەر لەو پێناوە دایە .بەاڵم کۆماری ئیسالمیی
پەیامێکی سەرەخۆشیدا بۆ حیزبی دیموکراتی ئێران دەبێ ئەوە بزانێ کە گەلی کورد
کوردستان ،هاوکات زۆر بەتوندی ئەو هێرشەی دەیان ساڵە خەبات دەکا و بە ئەو جۆرە
کۆماری ئیسالمیی مەحکووم کردووە .لە هێرش و پەالمار و دڕەندەیی و تاوانە
ناتوانێ ئیرادەی نەتەوەکەمان بشکێنێ.
تەڤگەری ئازادی کۆمەڵگەی کوردستان/
هێرش و بۆمبارانی مووشەکیی کۆماری سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران/
ئیسالمیی ئێران بۆسەر بارەگای حیزبی وێڕای مەحکوومکردنی توندی ئەو

پەالمارە دژەئینسانییە ،لەالیەن ڕێژیمی
ئاخوندییەوە ،داوا لە هەموو ناوەند و
ڕەهەندە سیاسییەکانی کوردستانی و
جیهانی دەکەین کە لەهەمبەر ئەو پەالمارە
دژە ئینسانییەدا بێدەنگ نەبن و ڕێژیمی
ئاخوندی بەتوندترین شێوە مەحکوم بکەن.
سازمانی خەباتی کوردستان وێرای
هاوخەمی و سەرەخۆشی لە کەسوکاری
حیزبی
هەردوو
سەرکردایەتی
و
دێموکرات ئامادەیی خۆی بۆ هەر جۆرە
هاوکارییەک کە خزمەت بە کەمکردنەوەی
زیانەکانی ئەو هێرشە بکا ،دەرددەبڕێ.
پارتی ژیانی ئازادی کوردستان -پژاک/
لەم سەردەمە هەستیارەدا کە ئاڵوگۆڕەکان
لە ناوچەکەدا بەخێرایی دەچێتە پێش،
پێویستە گەلی ئێمە بە هەستیاری و
بەشێوەیەکی زانستیانە ئەم دۆخە لێک
داتەوە و بە پێی ئەم ڕەوشە لە چوارچێوەی
پالن و پڕۆژەی نەتەوەیی و بەڕوحی
ئازادیخوازی هەڵسوکەوت بکا .تێگەیشتن
لە پالنەکانی دوژمنانی گەلەکەمان ڕێگە
خۆشکەر دەبێت لەداڕشتنەوەی سیاسەتی
دروست و عیلمانی پێشڕەوان و ئەم
شێوازە گەیشتن بە ئامانجی گەلەکەمان بۆ
ئازادی و سەربەستی نیزیکتر دەکاتەوە.

پارتی ماف و ئازادی لە باکووری کوردستان/
ڕ شاندێکی هاک پارتی بە سەرپەرستیی
لەتیف پۆزدیمیر ،جێگری سکرتێری گشتیی
ئەم حیزبە سیاسییەی باکووری کوردستان
سەردانی سکرتاریای حیزبی دێموکراتی
کوردستانی کرد .شاندی هاک پارتی وێڕای
ڕاگەیاندنی هاوخەمیی خۆیان و حیزبەکەیان
سەبارەت بە کارەساتەکەی 19ی خەرمانانی
قەاڵی دێموکرات ،ئەم دەستدرێژییەی
کۆماری ئیسالمی و سنووربەزاندنی
ئەم ڕێژیمەیان مەحکووم کرد و پێیان
لەسەر هاوپێوەندیی نێوان هاک پارتی و
حیزبی دێموکراتی کوردستان داگرتەوە.
هاوکات ئەم حیزب و ڕێکخراوە سیاسییانەش
بە ناردنی پەیام و باڵوکردنەوەی ڕاگەیەندراو
وێڕای دەربڕینی هاوخەمی لەگەڵ حیزبی
دێموکراتی کوردستان و مەحکوومکردنی
ئەم تاوانەی کۆماری ئیسالمی ،هەڵوێستی
خۆیان لەمەڕ ئەم ڕووداوە ڕاگەیاندوە:
کوردستان،
زەحمەتکێشانی
کۆمەڵەی
یەکیەتیی میللیی دێموکراتیکی ئازەربایجان،
جوواڵنەوەی کۆماریخوازانی دێموکراتیك
و الئیکی ئێران« ،حزب تزامن دمکراتيک
اهواز» ،حیزبی خەڵکی بەلوچستان،
ڕێکخراوی خەباتی شۆڕشگێڕی کوردستان،
ڕێکخراوی یەکیەتیی فدائیيانی خەلقی ئێران،
شووڕای کاتیی سۆسياليستە چەپەکانی
ئێران ،پارتی سەربەستیی کوردستان،
ئێران
دێموکراسیخوازانی
شووڕای

ئاکسیۆن و ناڕەزایەتییەکان لە دەرەوەی واڵت
بۆ مەحکوومکردنی تاوانی 17ی خەرمانان

کۆڕیادهکانی شههیدانی 17ی خهرمانان
ل ه نێوخۆ و دهرهوهی واڵت

کۆمیتەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە دەرەوەی واڵت بە بەشداریی ئەندامانی حیزب و
ڕێکخراوە کوردییەکانی دیکەی نیشتەجێ لە دەرەوەی واڵت بە وەڕێخستنی خۆپیشاندان و ئاکسیۆن
ناڕەزایەتیی توندی خۆیان سەبارەت بە پەالمارە مووشەکییەکەی کۆماری ئیسالمی دەربڕی.
لەم ئاکسیۆنانەدا کە لەبەردەم پاڕلمانی واڵتان ،باڵوێزخانە و کۆنسولگەرییەکانی کۆماری ئیسالمی
و هەروەها بەردەم نوێنەرایەتییەکانی ئەمریکا و نەتەوە یەکگرتووەکان بەڕێوەچوون ،خۆپیشاندەران
نەفرەت و بێزاریی خۆیان لە سیاسەتەکانی کۆماری ئیسالمی دەربڕیوە و داوایان لە کۆمەڵگەی
جیهانی کردووە پێش بە سەرەڕۆیی و کردەوە نائینسانی و جنایەتکارانەکانی کۆماری ئیسالمی بگرن.
لێرەدا بە کورتی ئاماژە بە چەند ئاکسیۆنێک دەکەین:
«کۆبوونەوەی ناڕەزایەتیدەربڕینی کوردەکانی بێرن لە سوئیس»« ،خۆپیشاندانی کوردانی دانیشتووی شاری
ترۆندهایمی نۆروێژ»« ،خۆپیشاندانی کوردان لە ژنێڤی سویس لە بەردەم ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان»،
«ئاکسیۆنی کوردانی نۆروێژ لەبەردەم وەزارەتی دەرەوەی ئەم واڵتە»« ،خۆپیشاندانی کوردانی ئۆتریش
لە بەر دەرکی ئۆپێرای شاری ڤییەن»« ،ئاکسیۆنی کوردانی فڕانکفۆرتی ئاڵمان لەبەر دەم کۆنسولگەریی
ئامریکا لەو شارە»« ،خۆپێشاندانی کورد و ئێرانییەکان لە پاریس»« ،خۆپیشاندانی کوردانی هامبورگی
ئاڵمان»« ،خۆپیشاندنی کوردان لە کۆپێنهاگی دانمارک» «کۆبوونەوەی ناڕەزایەتیدەربڕین لەبەردەم دەفتەری
نەتەوە یەکگرتووەکان»« ،خۆپێشاندانەکان لە واڵتانی فینالند ،ڤانکۆڤێری کانادا ،بریتانیا و دانمارک».

ل ه کوردستان و زۆربهی واڵتانی دنیا ک ه کۆمیتهی حیزبی و دانیشتوویان
کوردیان لێیه ،ڕێوڕهسم و کۆڕیادی شههیدانی 17ی خهرمانان بهڕێوهچوون.
لهم کۆڕیادانهدا ک ه بهبهشداریی ئهندامانی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،ئهندامانی حیزب و الیهن ه
سیاسیی ه کوردییهکانی دیکه و نوێنهرانی ڕێکخراو و الیهن ه بیانییهکانیش بهڕێوهچوون ،پهالمار ه
مووشهکییهکهی کۆماری ئیسالمی مهحکووم کراو ه و یاد و بیرهوهریی شههیدانی دهستی تاوانی
کۆماری ئیسالمی بهرز ڕاگیراوه .ههروهها به چاوی ڕێزهو ه باس له مانگرتنی خهڵکی 21ی خهرمانی
کوردستان و بهدهنگهوههاتنیان کراوه و پهیمانی بهڵێن و وهفا لهگهڵ شههیدان نوێ کراوهتهوه.
لهو کۆڕیادانان ه پهیامی حیزب و الیهن ه سیاسییهکان لهبارهی مهحکوومکردنی ئهم دهستدرێژییهی کۆماری
ئیسالمی خوێندراونهت ه و ب ه وتار و سروود و ههڵبهست باس ل ه الیهن ه جۆراوجۆرهکانی ئهم کارهسات ه کراوه.
بهشێک لهو شوێنانهی کۆڕیادی شههیدانی 17ی خهرمانانیان لێ بهڕێوهچوو بریتین له:
کۆیه_باشووری کوردستان ،تورکو_فینالند ،ئۆسلۆ_نۆروێژ ،گرێنخێن_ سویس ،ڤانکۆڤێر_ کانادا،
ئاداالید_ ئوسترالیا ،ناشویل_ ویالیهت ه یەکگرتووەکانی ئەمریکا ،بریزبێن_ ئوستڕالیا ،کۆڵن_
ئاڵمان ،واشنگتۆن_ ویالیهت ه یەکگرتووەکانی ئەمریکا ،ستۆکهۆڵم_ سوید و غۆسکیلدە_ دانمارک.
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خوێندنهوهیهكی كورت بۆ مانگرتنی خهڵكی ڕۆژههاڵتی كوردستان
هیچ دژكردهوهیهك لەبەرامبهر ڕووداوی
مووشهكبارانی بنكه و كهمپهكانی حیزبی
دێموكرات ل ه ١٧ی خهرمانان (٨ی سێپتامبر)دا
و ئێعدامی  ٣الوی كورد ل ه زیندانهكانی كۆماری
ئیسالمی ههر لهو رۆژهدا ،ن هیدهتوانی ب ه
ڕادهی مانگرتنی گشتیی خهڵكی كوردستان ل ه
٢١ی خهرماناندا ههتوان و سووكناییهك بێ بۆ
ئهم برین ه قورس و ڕووداوه تااڵنه .هاودهنگیی
مستەفا مەعرووفی كهموێنه و دهگمهنی حیزبهكانی رۆژههاڵتی
كوردستان بۆ داوای مانگرتنی گشتی ل ه خهڵكی
رۆژههاڵتی كوردستان( ،بهڵێ)یهكی گهورهو ماناداری لهالیهن ئهو خهڵكهو ه
وهرگرتهوه .له چهند ساڵی ڕابردوودا رۆژههاڵتی كوردستان چهندین
مانگرتن و حهرهكهتی ئیعترازیی ب ه خۆیهو ه دیون ،بهاڵم ئهمهی دوایی چ
له رووی بهرباڵوی و چ له رووی مهوزووعییهوه ب ه تهواوی جیاواز بوو.
جیاوازیی ئهم مانگرتن ه و تایبهتمهندییهكانی له چهند خاڵدا كورت دهكهمهوه:
یهكهم ،له حهرهكهتهكانی پێشوودا كورد له رۆژههاڵتی كوردستان
زیاتر شكست و سهركهوتنهكانی كوردی ل ه پارچهكانی دیكهی
كوردستان (بهتایبهتی باشوور) دهكرده بیانوو و وزهو پوتانسییهل 
ی
نهتهوهیی و ئازادیخوازانهی خۆی لهم رێگهیهو ه ئازاد دهكرد و
ناڕەزایەتییەکان زیاتر ڕوویان ل ه دهرهوهی كێشهكانی خۆیان بوو.
ئهم حهڕهكهته لهالیهك ڕاست پێوهندیی به خۆیان و حیزبهكانیانهو ه
ههبوو و لهالیهكی دیكهشهو ه ڕاست ڕووی له كۆماری ئیسالمیدا بوو.
دووهم ،ئهم مانگرتن ه گشتیی ه حهڕهكهتێكی بهتهواوی سیاسی –
نهتهوهیی بوو؛ وهاڵمێك به بانگهوازی حیزبهكانی رۆژههاڵت ل ه
بهرامبهر مووشهكبارانی كهمپهكانیان ل ه باشووری كورردستان
و ئێعدامی الوهكانیان له زیندانهكانی كۆماری ئیسالمیدا .ئهم
حهرهكهته لهبهرامبهر بابهتێكی كۆمهاڵیهتی ،فهرههنگی یان ئابووریدا
نهبوو .رهنگه ئهم بابهتان ه پێوهندییان پێكهوه ههبێ و شوێندانهر
بن ،بهاڵم كاكڵ و نێوهڕۆكی مانگرتنهكه سیاسی – نهتهوهیی بوو.
سێیهم ،حهرهكهتێكی یهكگرتوانه بوو؛ تایبهت نهبوو ب ه سینفێك ،توێژێك
یان ناوچهیهك .كردهویهكی ب ه تهواوی نهتهوهیی و سهرانسهری بوو .ل ه
باری جوغرافیاییهو ه تهقریبهن ههموو رۆژههاڵتی كورستانی ب ه ههموو
ناوچ ه و دیالێكت و چین و توێژهكانیهوه گرتهوه .ههموو جیاوازییهكان
ل ه یهك چهمكدا و له ژێر یهك چهتردا یهكیان گرتهوه ((:من كوردم)).
چوارهم ،حهرهكهتێكی پێشڕهوانه بوو؛ لهڕاستیدا ل ه ههر كۆمهڵگایهكدا
حیزبهكان دهبێ ئااڵههڵگری كۆمهڵگا یان النیكهم الیهنگرهكانیان بن ل ه
بردنه پێشی پرۆسهی سیاسیدا .له م حهرهكهت ه هاودهنگ و یهكگرتوویانهدا
جیاوازییه

كۆمهاڵنی خهڵك سهرهڕای ئهو ههموو ه رهنگاورهنگی و
وهپێش حیزب ه سیاسییهكان كهوتن .له راستیدا دهبێ حیزب ه سیاسییهكانی
رۆژههاڵت لهمهدا السای خهڵك بكهنهوه .ئهگهر بهگوێرهی ئهو ناكۆكی
و پهرشو باڵویی ه بوای ه كه ل ه نێو هێز ه كوردییهكانی رۆژههاڵتدایه ،ن ه
ئهم مانگرتن ه و ن ه چهشنی ئه و هاودڵی و هاوكاریهی خهڵكی ناوچ ه
دوور و نزیكهكانی كوردستان لهگهڵ خهڵكی قهسری شیرین و سهرپێلی

زههاو كردیان ،بهدی نهدههاتن.
پێنجهم؛ هیوا بهتێكڕای حیزب ه
كوردییهكان؛ رهنگ ه رێژهیهكی
كهم لهو میلیۆنان دووكاندار و
كاسبكارهی له مانگرتندا بهشدار
بوون ب ه جیاوازیی ئیدیۆلۆژی
و تهشكیالتیی حیزبهكان بزانن.
رهنگ ه زۆر كهس كاری بهو ه
نهبێ كه كام روومای سیاسی
هی كام حیزبه و سهر ب ه كام
الیه ،بهاڵم ههركام له وان ٣
چهمكی گرنگ دهزانێ :ئهلف:
كۆمهڵێك حیزبی شۆرشگێڕ و
ئازادیخوازی نهتهوهیی له پێناو
ئهواندا خهبات دهكهن ،ههر
بۆیهش تێرۆر و مووشهكباران
دهكرێن .ب  :ناسنامهیهكی
نهتهوهی ژێردهستی ههیه ك ه
((كورد)) بوونه .ج :رێژیمێك
لهسهر كار ه ك ه دوژمنایهتییهكی
تا سهری لهگهڵ چهمكی ((
كورد)) بوونیدا ههیه .ههرچهند
خهسارهتی گیانی و ماڵی بهشی
ههرهزۆری وهبهر حیزبی دێموكراتی كوردستان كهوت ،بهاڵم لهم مانگرتنهدا
و حهركهتی لهم چهشنه چ له رابردوودا و چ له داهاتوودا بهههر هۆیهك
دووپات بێتهوه ،ئهگهر حیزبێك یان كهسایهتییهك پێی وابێ لهبهر خاتری
ئهو رووی داوه ،بیركردنهوهكهی ب ه پێچهوانهی تایبهتمهندی و نێوهڕۆكی
مانگرتنی خهڵك ه و لهراستیدا پهیامی كۆمهڵگای خۆی وهرنهگرتوه .هیچ
حیزبێك خاوهنی ئهم حهرهكهت ه نیه ،ئهم ه حهرهكهتێكی نهتهوهیی بوو.
شهشهم ،ئهم مانگرتنه ده دۆست و دوژمنی گهیاند ك ه ئهم چهند حیزبهو
پێرسۆنێلی ئاشكرایان كه لهبهر بهرژهوهندیی نهتهوهیی گهورهتر ل ه
بهرژهوهندیی حیزبی و بۆ رهعایهتكردنی دۆخی دووهم حكوومهتی كوردی
ل ه مێژووی نوێدا ،نیشتهجێی باشووری كوردستان بوون(( ،چهند حیزبێكی
ئاوارهو سهرگهردان ك ه له باشووری كوردستان كهوتبن)) نین .ئهگهر
بهشداری لهم مانگرتنه بێ وێنهیهدا بهدهنگدان ئهژمار بكهین ،دهتوانین
بڵێین  ١٠میلیۆن دهنگ لهپشت بانگهوازی (( ئهو چهند حیزبه)) بوو.
حهوتهم ،ئهم مانگرتنه گشتییه ههر وا له پڕ و لهنهكاو بهدی نههاتوه.
وهك ههر رووداوێكی سیاسی زهمینه و بهستێنی ههیه .بهستێنی ئهم
حهرهكهته كۆمهڵگای مهدهنیی ه ك ه نیشانهی پێگهیشتوویی و پهرهگرتوویی
كۆمهاڵیهتی ل ه رۆههاڵتی كوردستاندایه ،بهخۆشیهوه پێناسهی نهتهوهیی
به خۆی بهخشیوه .ئهم كۆمهڵگا مهدهنیی ه زیاتر خۆی له چاالكیی ه
فهرههنگی و ئهدهبی و ژینگهییهكاندا بهدهر دهخستوه .ههتا فشاری
سیاسی و زهبر و سهركوتی كۆماری ئیسالمی لهدژی كورد زیاتر
بێ ،كۆمهڵگای مهدهنی بهرهو وشیاریی سیاسی و له ئاكامدا بهرهو

قۆرتێکی گەورە لە بەردەم ڕێژیمی ئێراندا

ڕاپۆرتی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لەبارەی ڕێژیمی ئێران
کە کۆماری ئیسالمیی ئێران وەک پشتیوانی تیرۆریزمی جیهانی
دەناسێنێ و هەر لەم مانگەدا باڵو بۆوە ،قسەکانی ڕۆژی ()٢٠١٨/٩/٢١
ی «نیکی هیلی» ،باڵوێزی ئەمریکا لە شووڕای ئهمنیهتی هاتە سەر.
هاوکات دۆنالد ترامپ ،سەرکۆماری ئەمریکا ،ڕای گەیاندوە کە بۆ
خۆی سەرپەرستیی کۆبوونەوەی شووڕای ئهمنییهت لە پێوەندی
لەگەڵ ئێراندا _کە حەوتووی داهاتوو پێک دێ_ دەگرێتە ئەستۆ.
قسەکانی نیکی هیلی و ڕاپۆرتی سااڵنەی ئەمریکا لە بارەی تیرۆریزم،
دەری دەخەن کە ئەمریکا لەگەڵ ئێران هەر تەنیا لەسەر کەیسی
ناوکی کێشە و ناکۆکیی نییە ،بەڵکوو لەسەر چەکی مووشەکی
و دەستێوەردانەکانی ئەو ڕێژیمە لە ناوچە و ،پشتیوانیکردنی
لە گرووپە تیرۆریستییەکانیش ،کێشەی جیددیی هەیە.
لە کاتی دەرچوونی ئەمریکا لە پەیماننامەی بەرجام ،کۆماری
ئیسالمی دڵی بە واڵتانی ئورووپایی خۆش بوو کە پشتی بگرن و لە
نێوان ئەمریکا و ڕێژیمی ئێران ،کۆماری ئیسالمی هەڵ بژێرن .بەاڵم
لە گەڵ ئەوەی هێندێک لە واڵتە گرنگەکانی ئورووپا بەڵێنێکی لەو
چەشنەشیان دا ،کاتێک زانییان ئەمە لە ڕووی ئابوورییەوە ،چەندە
بە زیانیانە ،بەڵێنەکەیان نەبردە سەر .لەو ماوەیەدا ئەو ڕێژیمە نەک
هەر نەیتوانیوە لە ژێر قورسایی پشت شکێنی شوێنەوارە ئابووری و
بازرگانییەکانی دەرچوونی ئەمریکا لە بەرجام و دەستپێکردنەوەی
گەمارۆکانی ڕاست بێتەوە ،بەڵکوو هەتا دێ پتر تێیاندا نوقم دەبێ.
بەو حاڵەشەوە (شڕی و وێرانیی دۆخی ئابووری لە الیەک و،
سەرڕێژ بوونی ناڕەزایەتیی سیاسی و ئابووریی خەڵکیش لە
الیەکی دیکە) دەبێ بەرەوڕووی کێشەیەکی دیکەش بێتەوە .کێشە
و ملمالنێیەک کە لەویاندا ،هەر بە تەنیا لەگەڵ ئەمریکا بەرەوڕوو
نییە .لەم کێشەیەدا ،واڵتانی ئورووپایی و ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست

نییە
بەرژەوەندێکیان
لەگەڵ ڕێژیمی ئێراندا
بن( .لە دەرەوەی ئەو
قادر وریا
ڕووسیە
جۆگرافیەش
و چین دەمێنن کە لەنگەر بۆ ئەو ڕێژیمە
ڕابگرن کە ئەمەش ناتوانێ هەتا سەر بێ).
جاری پێشوو لە کاتی هاتنەسەرشەقامی
خەڵکی شارەکانی ئێران دژی کۆماری
ئیسالمی و توند و تیژی نواندنی ئەو
ڕێژیمە بەرامبەر خەڵکی نارازی ،ئەمریکا
ئەو پرسەی بردە شووڕای ئهمنییهت .ئەمە
پشتیوانییەکی سیاسیی دیار بوو لە مافەکان
و داخوازەکانی ئەو خەڵکە وەزاڵەهاتوە .بەاڵم
زۆر لە واڵتانی ئەندامی شووڕای ئهمنییهت
دژی هەڵوێستەکەی ئەمریکا وەستانەوە
و سەرکوتی خەڵكی ناڕازیی زیاتر لە
 ١٠٠شاری ئێرانیان بە کێشەی خۆیان و
شووڕای ئهمنییهت نەزانی .بەاڵم هاسان
نییە کێشەی پشتیوانیی ڕێژیمی ئێران لە
تیرۆریزمی جیهانی و دەستێوەردانەکانی
ئەو ڕێژیمە لە واڵتانی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست
و ،هەڕەشەکانی بۆ سەر هاوپەیمانانی
خۆیان و بەرژەوەندەکانیان لەو ناوچەیەش،
هەر بەکەم بگرن و دژی تێهەڵپێچانەکانی
ئەمریکا بەرامبەر ڕێژیمی ئێران بوەستنەوە.
هەموو نیشانەکان پێمان دەڵێن کۆماری
ئیسالمی قۆرتی گەورەی لە پێشن.
کۆماری ئیسالمیی ئێران ،چۆن لەم قۆرتە
گەورە دەرباز دەبێ؟ واڵمەکەی لە گرەوی
سەرکەوتنی ئەمریکا بۆ پێکهێنانی ئیرادەیەکی
جیهانی بە مەبەستی ملکەچکردنی ئەو
ڕێژیمە و کۆتاییهێنان بە یاغیگەرییەکانی
دایە .بەاڵم بێ دروستبوونی خێرای ئەو
ئیرادە جیهانییەش ،تێکەوتنی کۆماری
ئیسالمی لە گەڵ ئەمریکای شێلگیر و
لێبڕاوی سەردەمی ترامپ ،هاسان نییە.

ههڵوێستی سیاسی دهڕوا .لهم قۆناغهدای ه كه ئۆپۆزیسیۆنی دهرهو ه
و بزووتنهوهی مهدهنیی نێوخۆ یهكدهگرنهو ه و بۆشایی و مهودای
نێوانیان پڕ دهبێتهوه .بهم جۆر ه بزووتنهوهیهكی نهتهوایهتیی پڕ ب ه
واتای خۆی وهگهڕ دهكهوێ .ئهم مانگرتن ه راست ئهم وێككهوتهو ه
و یهكگرتنهوهیهی دهرهو ه و ژوورهو ه نیشان دهدا .ئهم ه ههوڵی ٤٠
ساڵهی كۆماری ئیسالمی بۆ وهدهرنانی هێزو تێكۆشهری سیاسیی
كورد بۆ دهرهوەی سنوورهكانی ب ه تهواوی پووچهڵ كردۆتهوه.
ئهم مانگرتن ه گشتیی ه دهكرێ وهك سهرهتایهكی نوێ ل ه بزووتنهوهی
ئازادیخوازانهی نهتهوهی كورد ل ه رۆژههاڵتی كوردستان سهیری
بكرێ .ئهم ه نیشان دهدا ك ه كۆمهڵگای كوردی بهرهو ئهوه دهچێ
كه بزووتنهوهی رزگاریخوازانهی كورد ههر ب ه تهنیا لهسهر شانی
پێشمهرگ ه و ئۆپۆزیسیۆنی دهرهوه نیه .به كورتی و به سادهیی:
كوردایهتی ههر بریتیی نهبێ ل ه حیزبایهتی .حیزبهكانیش پێویست ه چی
دیكه ههواڵی ناخۆشی دووبهرهكی و ناكۆكی نهنێرنهوه نێو كۆمهڵگای
كوردی .ئهو (بهڵێ) گهورهیهی ك ه خهڵكی رۆژههاڵتی كوردستان ب ه
بانگهوازی حیزبهكانیان دایهوه ،پێویست ه حیزبهكانیش (بهڵێ)یهكی
ئاوا گهور ه ب ه یهكگرتووی و هاودهنگیی ئهوان بدهنهوه .به واتایهكی
دیكه حیزبهكان نابێ تهنیا حیزبایهتی بكهن بۆ حیزب ،بهڵكوو
پێویست ه لهسهر خاڵ ه هاوبهش ه نهتهوایهتی و ئازادیخوازانهكانیان
یهكبگرن و رێز له ورد ه جیاوازییهكانی دیكهی یهكتر بگرن.

کۆتایی دهورهی 229ی پێشـمهرگ ه
دهورهی شههیدانی 17ی خهرمانان

به کۆتاییهاتنی دهورهی 229ی سهرهتایی پێشمهرگه ،پۆلێکی دی له الوانی کوردستانی ئێران بهرگی
پێشمهرگایهتییان پۆشی و بهڕهسمی ل ه ڕيزهکانی حیزبی دێموکراتی کوردستاندا سازمان دران.
کۆتایی دەورەی ٢٢٩ی سەرەتایی پیشمەرگە ل ه ڕۆژی شهممه24 ،ی خهرمانان هاوکات بوو لهگهڵ ڕووداوی
مووشهکباران کردنی بنکهی دهفتهری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،بۆی ه ب ه دهورهی شههیدانی 17ی
خهرمانان ناودێر کرا .ل ه ڕێوڕسمی ڕاگهیاندنی کۆتایی دهورهی 229دا کاک برایم چووکهڵی ،بهرپرسی فێرگ ه
وتارێکی پێشکێش کرد و تیشکی خسته سهر ئامانجهکانی کۆماری ئیسالمی بۆ هێرشکردن ه
سهر حیزبی دێموکراتی کوردستان و لێکەوتە و دهرهنجامهکانی ئهم پهالمار ه تێرۆریستییه.
بهرپرسی فێڕگهی حیزبی دێموکراتی کوردستان ڕوو ب ه الوانی تاز ه پهیوهستبوو به ڕیزهکانی
حیزب ڕایگهیاند :ئەوانەی مێژووی حیزبی دێموکراتی کوردستانیان خوێندۆتەوە دەزانن کە ئەم
حیزبە زەبری لەو چەشنەی زۆر وێکەوتووە ،بەاڵم قورس و قایم لەبەریان هەستاوەتەوە .ڕووخانی
کۆماری کوردستان و لە داردرانی پێشەوا قازی محەممەد ،شکانی ڕاپەڕینە چەکدارییەکەی ،٤٧/٤٦
تێرۆری دوو ڕێبەری کاریزمای ئەم حیزبە دوکتور قاسملوو و شەڕەفکەندی چەند نموونەیەکن
کە تێیاندا لە سەری حیزبی دێموکرات درا ،بەاڵم ئەم حیزبە دانەنەوی و بەسەربەرزییەوە درێژەی
پێدا .بێگومان ئەمجارەش حیزبەکەمان ئەم کۆستە دەکاتە هەوێنی سەرکەوتنێکی دی .بە تایبەت کە
چەند ڕۆژ پێش مانگرتنەکەی کوردستان پێی گوتین کە کوردستان قەاڵیەکی لەگیراننەهاتوویە و،
ئەمڕۆش ئێوەن کە بە هاتنە ڕیزی پێشمەرگایەتی ،تاوتان داوەتە چەکی هاوڕێ شەهیدەکانتان و
نەتانهێشت نە سەنگەریان چۆڵ بێ و نە تفەنگی سەرشانیان بکەوێتە سەر عەرزی ..لەبەشیكی دیکەی
ڕێوڕهسمهکهدا ههردی سەلیمی پەیامی بەشدارانی دەورەی ٢٢٩ی خوێندهو ه و پهیمانی بهڵێن و وهفا
و درێژهدانی ڕێگا لهگهڵ شههیدانی 17ی خهرمانان و سهرجهم شههیدانی حیزب و گهل نوێ کرایهوه.
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دامهزرانی شهمس ،شووڕای ناوهندیی سووننی
کــاک ئەحمەد موفتی زاد ه دوای سهرکهوتنی ڕاپهڕینی
گــــەالن ل ــە ئ ــێ ــران و دیــاریــکــرانــی کـــۆمـــاری ئــیــســامــی _
بــهپــێــچــهوانــهی مــامــۆســتــا شــێــخ ع ــێ ــزهدی ــن حــوســێــنــی،-
پشتیوانیی لـهو دامـــهزراوه نوێیه کــرد و مهکتهبی قورئانی
لهشارهکانی ،سنه ،سهقز ،بۆکان و ...به ئاشکرا دامهزراند.
موفتی زاد ه خۆی ب ه ڕێبهرێکی مهزههبی_ سیاسی دادهنا و ل ه
کۆماری ئیسالمیدا ،خۆی به بهشدار و حهقدار دهزانی .چوونک ه
حەسەن حاتەمی بهقهولی خۆی« :کاتێک ئاگری شۆڕش له جۆزهردانی 1342دا،
بۆ یهکهمین جار هه 
ڵ بوو؛ ئهو ل ه شهقامی ناسر خوسرهو ل ه
تاران بوو و حیماسهی خهڵک و جینایهتهکانی ڕێژیمی شای بهچاوی خۆی دیت و
بیروبۆچوونی خۆی گۆڕی و پێوهندی عاتیفیی لهگهڵ جوواڵنهوهی سهرانسهری
ئێراندا ،پهیدا کــرد .پێش ئهو ڕێکهوته چاالکییهکانی ناوبراو تــاڕادهیـهک بهدژی
خورافاتی مهزههبی ،البردنی ستهمی نهتهوایهتی و خزمهت بهفهرههنگی کوردی
بو و و پێوهندییهکی ئهوتۆی به بزووتنهوهی سهرانسهری ئێرانهوه نهبوو)1(».
له ڕهشهممهی 1357دا ،موفتی زاد ه لهگهڵ چهند کهس ل ه پێشنوێژهکانی ژمارهیهک
له شارهکانی ڕۆژههاڵتی کوردستان و کهسانی میللی_مهزههبیی کورد ،لهسهر
مافی ئیسالمی_ نهتهوهیی کورد ،لهسهقز کۆبوونهو ه و نووسراوهیهکیان لهم بارهو ه
واژۆ کرد .واژۆلێدهران بریتی بوون له :ئهحمهد موفتی زاد ه ل ه سنه؛ مامۆستا شێخ
عێزهدین حوسێنی ،پێشنوێژی ههینیی مههاباد؛ قازی محهممهد خزری ل ه شنۆ؛
سهید عهبدولعهزیز له قهسری شیرین؛ حوسێن عهالیی مامۆستای مزگهوتی حاجی
ئهرجومهند؛ برایم مهردووخی له مهریوان ،عهبدولڕهحمان تاهیری مهرخوزی سهقز؛
مامۆستا ئهبووبهکر شهفیعی ،پێشنوێژی ههینی شاری بۆکان؛ زهڕینی ل ه قوروه؛
جهالل شافعی ل ه سهقز؛ سهید عوسمان خالیدی له مهریوان؛ مهال محهممهد ڕهبیعی
له کرماشان؛ سهید عهلی زاهید وارسی له ناوچهی شنۆ؛ مهال خدر عهباسی ل ه
ناوچهی سهردهشت؛ سهید جهالل حوسێنی ل ه بانه؛ مامۆستا عهبدوڵاڵ محهممهدی؛
پێشنوێژی ههینیی سهقز؛ مهال ساڵح ڕهحیمی ،پێشنوێژی ههینیی نهغهده؛ حهکیم
خوسرهوی ل ه کرماشان )2(.ههروهها ل ه ڕهشهممهی 1357دا ،موفتی زاد ه نامهیهکی
لهسهر مافی نهتهوهکانی بهرایی ئێران له تاران باڵوکردوه ک ه تێدا نووسرابوو:
 _1یهکسانی مافی نهتهوایهتیی ،فهرههنگی ،سیاسی ،کۆمهاڵیهتیی ههموو
نهتهوهکانی موسڵمانی ئێران.
 -2یهکسانیی قانوونیی شیع ه و سوننی.
 -3یـهکــســانــیــی مــافــی ئـــابـــووری و کــۆم ـهاڵی ـهتــیــی بــۆ هــهمــوو خـــهڵـــک»)3(.
لــ ه  22ی جــــۆزهردانــــی 1358دا ،ژمـــارهیـــهک لــه میللی_ئیسالمییهکانی
ڕۆژهــــهاڵتــــی ک ــوردس ــت ــان لــ ه شــــاری ســن ـه کــۆنــفــڕانــســێــکــیــان ســـهبـــارهت ب ه
خ ــودم ــوخ ــت ــاری گــــرت و گــهاڵڵــهیــهک ــی  15مـــاددهیـــیـــان پ ـهســنــد کـــــرد .ل ـهو
گـهاڵڵـهیـهدا ،زۆربــهی بێروبۆچوونهکانی موفتی زادهی تیدا گۆنجێندرابوو)4(.
کاک ئەحمەد موفتی زاده دژایهتیی توندی لهگهڵ موخالیفانی دهسهاڵتدارانی
تــاران و قــوم ،بهتایبهتی ڕێکخراوه چهپهکان ،کۆمهڵ ه و دێموکرات دهکــرد و
الیهنگری دهسهاڵتدارهتیی ئیسالمی سیاسی ئا .خومهینی بــوو .بـهاڵم ل ه کاتی
دهستووری شێوە جیهادی ئا .خومهینی ب ه دژی گهلی کورد و هێرشی بهرباڵوی
ڕێژیمی نوێ بۆ ڕۆژههاڵتی کوردستان [28ی گهالوێژی  ،]1358کاک ئهحمهد
موخالیفی ئ ـهو خـهزایـ ه بــوو و وهک ناڕازیهتیدهربڕین چــوو بۆ کــرمــاشــان)5(.
لهبارهی بیروبۆچۆن و ههڵسوکهوتی کاک ئهحمهد موفتی زاده ،کاربهدهستێکی
پێشووی کۆماری ئیسالمی دهنــووســێ»:کــۆڕی موسڵمانانی کــورد له دهورەی
موفتی زاد ه کۆببونهو ه کـه لـ ه ب ــواری سیاسی_ ئیدئۆلۆی یــهو ه لــەگـهڵ دوو
حیزب و ڕێکخراوی [دێموکرات و کۆمهڵه] ،جیاوازییان ههبوو .ب ـهاڵم لهسهر
م ـهس ـهل ـهی خــودمــوخــتــاری بــۆ ک ــوردهک ــان ل ـهگ ـهڵ دوو ڕێــکــخــراوهک ـهی دیک ه
ی ـهک بــۆچــوونــیــان ه ـهبــوو .نــاوهنــدی ئ ـهو بــزووتــنـهوهی ـ ه ش ــاری سن ه بـــوو»)6(.
دامهزرانی شەمس
شـهمــس (شــــووڕای مــهرکــهزی ســونــی) ،ل ـه ســاڵــی  1360لــه تـــاران دامــــهزرا.
ئامانجی ئهو دامـــهزراوه ،بهرگری له خهڵکی سوننی مهزههب له ڕێگای ڕاوێژ
و ڕا و تهگبیر دهکــرد و خــۆی وهک ڕێکخراوێکی مهدهنی پێناس ه دهکــرد .ئهو
شــووڕای ـهی بۆ کــارکــردن له ههموو ناوچه سوننی نشینهکان ل ه ئێران ههوڵی
دهدا .ئهندامانی ئهو شووڕایه ،زانایانی بهرجهستهی وهک :ئهحمهد موفتی زاده،
مهولهوی عهبدولعهزیز مـ ـهالزاده ،ناسر سوبحانی ،مهال عهبدوڵاڵ محهممهدیی
تــێــدا ئــهنــدام و ب ـهڕێــوهب ـهر بـــوون .کـهســانــی دیــکـهشــی تــێــدا چـــاالک بــــوون)7(.
شهمس یهکهمین کۆنگرهی خۆی ل ه ڕێکهوتی  12و  13ی خاکهلێوهی ساڵی
1360ی ههتاوی ل ه تاران و دوویهمین کۆنگرهی ل ه  14و  15ی مانگی گهالوێژی
ساڵی  ،1361ل ه ماڵ ه کــاک ئهحمهد موفتی زاده ل ه شــاری کرماشان گــرت)8(.
شهمس بهرنامهی خۆی ل ه  16خاڵدا له کۆنگرهکانیدا ،پهسند کرد ک ه بریتین له:
 -1بـــهپـــێـــی نـــــێـــــوهرۆکـــــی شـــــهمـــــس ،یـــهکـــهمـــیـــن ئـــــهرکـــــی شــــــــووڕای
مــــهرکــــهزی ســونــنــه ،هـ ـهوڵ ــدانـ ـه ب ــۆ لــێــک کـــۆکـــردنـــهوه (احــــیــــا)ی ئــۆمــمـهتــی
یــهکــگــرتــووی ئــیــســامــی و لــهنــێــوبــردنــی پــــهرش و بــــاوی ئــــهو ئــۆمــم ـهتــه.
 -2ههوڵدان بۆ سازماندانی خهڵکی سوننی لە ئێران بۆ الی یهکگرتوویی ئیسالمی.
 -3دامـ ـهزران ــدن ــی شــووڕاکــانــی سـ ـهر ب ـ ه ن ــاوهن ــدی ســونــنــی لـ ـهو کـهســانـهی
م ـهرج ـهکــانــی ئ ـهنــدام ـهتــیــان تــێــدابــێ ،ل ـه تــــهواوی ش ــار و نــاوچ ـهکــانــی سوننی
نشین ب ـهشــێــوهی ـهک ک ـه پــێــوهنــدیــی نــێــوان خ ـهڵــک و شهمسی لــێ بــکـهوێــتـهوه.
 -4تــێــکــۆشــانــی شــێــلــگــیــر و لــێــبــڕاوانــ ه ب ــۆ البـــردنـــی ســت ـهمــی مــهزهــهبــی،
مــیــلــلــی و چــیــنــات ـهتــی لــهســه ر ســونــنــیــیـهکــانــی سـ ـهران ــسـ ـهری ئـــێـــران؛ لــه ڕێــی
چــاکــســازی زۆربــــهی مــاددهکــانــی یــاســای بــنــهڕهتــی ،بـهتــایــبـهتــی مــــادهی .12
 -5ههولدان بۆ پێکهێنانی ناوهندێک له تاران وهک مزگهوت بۆ کۆبوونهو ه و بهڕێوهبردنی
ڕێوڕهسمی مهزههبی و خزمهتگوزاری دینی ،وات ه نوێژی ههینی و جهماعهت و قسهکردن.
 -6ههوڵدان بۆ بههێزکردنی مهدرەسهکانی زانسته دینییهکان ل ه تهواوی ناوچهکانی
سوننی نشین و دانانی دهورهکانی فێرکاری بۆ مامۆستایانی پ ـهروهردهی دینی.
 -7دانـــانـــی گـــــرووپ گ ـهلــێــکــی زۆر ل ـهک ـهســانــی بــ ه ئــیــمــان و بــاوهڕمــەنــد
بـهپــێــی زانــیــاریــی ـهکــانــیــان بــۆ تـهبــلــیــغــات لــ ه نــاوچ ـهکــانــی ژیــانــی سوننییهکان.
 -8دانانی گرووپێکی شارهزا بۆ نووسینی تهعلیماتی دینی مهدرهسه سوننییهکانی ئێران.
 -9هــــهوڵــــدان بـــۆ بــــاوکــــردنــــهوهی گ ــۆڤ ــارێ ــک ــی بـــــــــەردەوام کـــ ه بــاســی
ویـــســـت و داخــــوازیــــیــــهکــــانــــی کـــۆمـــهڵـــگـــای س ــون ــن ــی لــــ ه ئــــێــــرانــــدا ،بــکــا.
 -10هـــــــەوڵـــــــدان بـــــۆ بــــــهرگــــــری لـــــ ه بــــێــــڕێــــزی بـــــ ه گـــــهورهکـــــانـــــی
ئـــــیـــــســـــامـــــی و گـــــونـــــجـــــانـــــدنـــــی لـــــــ ه قـــــــانـــــــوونـــــــی ئـــــهســـــاســـــیـــــدا.
سەرچاوەکان:
 -٤ ،٣ ،٢ ،١دربارهی کوردستان ،احمد مفتی زاده ،انتشارات نور ،چاپ رودکی ،تابستان
 ،1359ص .158
 -٥ماڵپهڕی ویکی پێدیا و یووتیووب.
 - ٦کردستان علل تداوم بحران آن پس از انقالب اسالمی -دفتر مطالعات سیاسی و بین
المللی ،حمید رضا جالیی پور ،چاپ اول تهران ،سال  ،1372ص .-60
 ٧و  -٨ماڵپەڕی شەمس.

ژماره ٧٣٤

٣١ی خەرمانان ٢٢ _ ١٣٩٧ی سپتامرب ٢٠١٨

مووشەک تێگرتن لە «ئەوانی تر»
سەرلەبەیانیی ڕۆژی ١٧ی خەرمانان سێ
الوی کورد لە سێدارە دران کە بە بۆچوونی
پارێزەرەکانیان و هەروەها بەشێک لە مافناسان،
ئەم کردەوەیە وەک «قەتڵی سیاسی» پێناسە
دەکرێ؛ چوونکە ڕەوەندی دادخوازییەکانیان،
تەنانەت بە پێی یاساکانی ڕێژیمیش ،کۆتایی
پێ نەهاتبوو .چەند کاتژمێر بەداوی ئەو قەتڵە
سیاسییەدا ،بنکەی دەفتەری سیاسیی حیزبی
دێموکراتی کوردستان دەکرێتە ئامانجی
هێرشێکی مووشەکی و بەداخەوە بەشێک
لە کادری ڕێبەریی حدک و کۆمەڵێک لە کادر
پێشمەرگەکانی حدک و حدکا شەهید و بریندار
دەبن .ئێوارەی هەمان ڕۆژ ،سپای پاسداران
لە ڕاگەیاندراوێکدا بەرپرسایەتیی ئەو هێرشە
دەگرێتە ئەستۆ و وەک کردەوەیەکی ئازایانە
باس لە چۆنیەتیی جێبەجێکردنهکهی دەکا .ڕۆژی
دواتر لە الیەن ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران داوا لە خەڵکی کوردستان
کرا کە ٢١ی خەرمانان بە هەڵوێستێکی شیاو و
یەکگرتووانە بەرەوڕووی تاوانەکانی ئەو ڕێژیمە
ببنەوە و ڕۆژانی دواتر چاالکانی سیاسی و
مەدەنیش لە نێوخۆی کوردستانەوە پشتگری

بوو بۆ سەر سامانی سیاسیی کوردستانی
ئێران و تا ڕادەیەکی زۆر خەڵک و تەنانەت
حیزبەکانیشی ناهومێد کردبوو .ئەم دۆخە وای
لە حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت کرد کە وزە و توانای
خۆیان بۆ پاساوی جیابوونەوەکانیان تەرخان
بکەن و کەمتر هەوڵ بۆ گەشەی سامانی
سیاسیی بزووتنەوەی کورد لە ئێراندا بدەن.
ئەم هۆکارەی کە ئاماژەی پێدرا و هەروەها
دیجیتاڵیش،
تەکنۆلۆژیای
دەرکەوتنی
زەمینەخۆشکەری هۆکارە دەرەکییەکەش
بوون و دەستی ڕێژیمی لە جاران ئاوەاڵتر
کرد بۆ بردنە پێشی سیاسەتە نەرم ئامێری و
سەخت ئامێرییەکانی .ڕەنگە سیاسەتی سەخت
ئامێریی رێژیم کە مۆدێڕنیزەکردنی کۆنترۆڵی
هاوواڵتیان و تەکنۆلۆژیای شەڕە ،بابەتێکی
ئاسایی بێ ئەگەر سەرنج بە هەڵکشانی
سااڵنەی بودجەی نیزامی رێژیم بدەین .بەاڵم
سیاسەتی نەرم ئامێری ڕێژیم بۆ الوازکردنی
ئوپۆزیسیۆن ،بابەتێکی سایکۆ_فکری بوو
کە ئەگەر حیزبەکان و چاالکانی سیاسی
سەرمایەیان بۆ تەرخان کردبا ڕەنگە تا ئەو
ڕادەیە سەرکەوتوو نەدەبوو .ئاشکرایە کە

مانگرتنیان کرد .شارەکانی کوردستان بەپیل
ئەو بانگەوازەوە هاتن ،ڕۆژی ٢١ی خەرمانان
لە ماڵەکانیاندا مانەوە و بەم چەشنە ڕکۆردی
گەورەترین مانگرتنی گشتی و لە هەمان کاتدا
کردەوەییترین شێوەی نافەرمانیی مەدەنییان لە
کوردستانی ئێراندا تۆمار کرد .میدیاکان ڕووماڵی
ئەم دوو ڕووداوەیان کرد و چاودێرانی سیاسی لە
گۆشەنیگای جیاوازەوە شرۆڤەیان کرد .بەاڵم ئەو
شتەی کە جیگای سەرنجی ئەم وتارەیە؛ شرۆڤە
و چۆنایەتیی ڕووماڵی ئەو هەوااڵنە بوو کە لە
نێوان دوو قۆناغی پێش مانگرتن و دوای مانگرتندا
گۆڕانێکی ڕێژەیی بە خۆیەوە بینی .ئاوڕدانەوە
لەو گۆڕانە ڕێژەییە یارمەتیمان دەدا سەرنجێکی
زیاتر بە دیاردەیەک بدەین بە ناوی «ئەوانی
تر» کە دواتر لەم وتارەدا باسی لێ دەکرێ.
بۆ ئەو کەسانەی کە لەگەڵ کاری میدیاییدا
ئاشنان ،حەتمەن لە کاتێ ڕووماڵی هێرشە
مووشەکییەکانی ڕێژیم بۆ سەر بنکەی دەفتەری
سیاسیی حدک ،هەستیان بە ڕەوەندێکی ڕۆتینی
کردبێ لە هەواڵەکاندا :باس لە ڕووداوێک دەکرێ
لە شوێن و کاتێکی دیاریکراو و زیانەکانی ،دواتر
سەرنجی میدیاکان لەسەر توانای لوجیستیکی
ڕێژیم چڕ دەبێتەوە و لە ئاکامدا ئەم پرسیارە بە
شێوەیەکی گوماناوی ئاراستەی ڕای گشتی دەکرێ
کە داخوا ئەم حیزبانە لە کوێی هاوکێشەکاندا
ڕاوەستاون کە بەم چەشنە هێرشیان دەکرێتە
سەر؟ هەروەها لە پرسیارەکاندا بە گومانەوە
سەیری پێوەندیی نێوان ئۆپۆزیسیۆنی کورد و
کۆمەڵگهی خۆیان دەکرا و حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت
زیاتر وەک گرووپێکی چەکداری ئیزۆلەکراو
پێناسە دەکران کە لەمێژە لەگەڵ کۆمەڵگهی
خۆی نامۆیە .بەم چەشنە بەشێک لە میدیاکان
ئەم ڕووداوەیان وەک ڕەوتێکی ئاسایی پیشان
دەدا کە درەنگ یا زوو دەبوایە ڕوو بدا .هەڵبەت
ئێمە دەتوانین لەوە تێبگەین کە لە کاری میدیاییدا
پێشمەرجە فکرییەکان زەمینەی هاتنە ئارای
پرسیارەکانیش خۆش دەکەن ،بەاڵم داخوا
ئەو پێشمەرجانە چین کە میدیاکانی بەرەو
ئاراستەیەک پاڵ پێونا کە وەها پرسیارێک بەرز
بکەنەوە؟ بۆ تێگێشتن لەو پێشمەرجانە ئێمە
ناچارین ئەم ڕەوەندە وەک دیاردەیەک قبووڵ
بکەین ،دواتر لە کۆنتێکستی خۆیدا سەرنجی پێ
بدەین و دواجار وەک هەموو دیاردەکان شرۆڤەی
هۆکارە دەرەکی و دەروونییەکانی بکەین.
لەو
بەشێکن
دەروونییەکان
هۆکارە
خەسارناسیانەی کە لەالیەن حیزبەکان و
هەروەها چاودێرانی سیاسیییەوە بە بەردەوامی
ئاماژەیان پێ کراوە .حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان لە سەرەتای دەیەی هەشتای
هەتاوییەوە بە ڕادەیەک سەرقاڵی دێموکراسیهی
دەروون حیزبی و کێشە سەلیقەییەکانیان لەمەر
بەرێوەبەری لە حیزبدا بوون کە بەداخەوە پێگەی
کۆمەاڵیەتی و ئەرکی سیاسیی خۆیان لەبیر
کرد و لە ئەنجامدا حیزبەکانی تووشی لەتبوون
کرد .ڕەوتی ئینشیعابی حیزبەکان و شێوازی
مامهڵەکردنیان لەگەڵ یەکتر ،هەڕەشەیەکی جیددی

ڕێژیم هەمیشە ترسی لە نیهادەبوونی ئایدیای
کۆمەڵگهی مەدەنی بووە و هەشە ،بەاڵم
سیاسەتی نەرم ئامێری ڕێژیم لە هێندێ دۆخی
تایبەتدا توانی لە ڕێگای دیسکۆرسی مەدەنییەوە
هەوڵ بۆ الوازکردنی خەباتی حیزبەکانی
ڕۆژهەاڵت بدا و لە بەرچاوی کۆمەڵگهی ئێراندا
ئەم حیزبانە وەک ڕەوتێکی نامەدەنی بناسێنێ،
چوونکە چەکدارن .هەڵبەت لەم دیسکۆرسە
مەدەنییەدا دیار نەبوو کە بۆچی ڕێژیم مافی
مەشرووعی هەیە بۆ دەستبردن بۆ چەک!
جێی وەبیر هێنانەوەیە کە ئیدەی پێشمەرگە
وەک نیهادێکی نەتەوەیی ،لە چوارچێوەی
کۆنتراکتێکی نیشتمانیدا و لە سەردەمی
کۆماری کوردستان باسی لێ کراوە و تەنانەت
ماف و ئەرکەکانیشی لە یاسای کۆماری
کوردستاندا دیاری کراون .ساڵی  ١٣٥٧ئیدەی
دامەزرانەوەی هێزی پێشمەرگە وەک نیهادێکی
نیشتمانی بۆ پاراستنی ئەمنیەتی کوردستان و
دەسکەوتەکانی شۆرش دیسان هاتە ئاراوە .لە
هەر دوو قۆناغدا تاکتیک و ئیستعدادی نیهادی
پێشمەرگە بەرگریکردن بووە و بۆیە قەت
نەیتوانی لە چوارچێوەی بەرگری دەرچێ .بەاڵم
نیهادی پێشمەرگە لە ساڵی  ١٣٥٧بەو الوە
ئەرکی مەدەنیشی لە ئەستۆ بوو؛ بۆ نموونە
لە ناوچە ئازادکراوەکاندا پێشمەرگە تەنیا
نیهادێک بوو کە بە ناوی مامۆستای شۆڕش
هەوڵی دەدا کە مندااڵنی کوردستان لە خوێندن
دوا نەکەون ،لە بنبڕکردنی دیاردە ناپەسەندە
کۆمەاڵیەتییەکاندا ڕۆڵی کاریگەری هەبوو،
هەروەها پێشمەرگە ئەرکی ژینگەپارێزیشی
لە ئەستۆ بوو بۆ پاراستنی دارستانەکانی
کوردستان .چاوپۆشیکردن لە کارکردی
مەدەنیانەی ئەم نیهادە نیشتمانییە و ناساندنی
وەک هێزێکی چەکدار کە هەوڵ بۆ ڕووخانی
رێژیم دەدا ،وای لە ئۆپۆزیسیۆنی کورد کرد
کە لە حەوزەی عموومیدا کەمتر دەرکەوێ.
هەڵبەت سیاسەتی نەرم ئامێری ڕێژیم بەمەش
نەوەستا و هەوڵی دا پێناسەیەکی دیکە لە
ناسیۆنالیزم دابهێنێ و ڕای گشتی کوردستانی
پێوە سەرقاڵ بکا .بزووتنەوەی میللی
دێمۆکراتیکی کوردستان هەر لە سەرەتای
دەسپێکی خەباتیدا کۆمەڵێ نۆرمی لە ئیدەی
ناسیۆنالیزمی کوردیدا نەهادینە کردبوو کە
مەجالی تەعامولێکی دێمۆکراتیکی لەگەڵ گەالندا
هەموار دەکرد .بەاڵم ئەو ناسیۆنالیزمەی کە لە
ڕێگای سیاسەتی نەرم ئامێری ڕێژیمەوە کاری
لەسەر دەکرا لەو نۆرمە دێمۆکراتیکانە بەتاڵ
کرابوو .ئەم دیاردەیە وای کرد کە بە بۆچوونی
بەشێک لە چاالکانی سیاسی و مەدەنیی کورد،
ناسیۆنالیزمێکی سەقەت لە کوردستانی ئێراندا
سەرهەڵ بدا کە بەرچاوگەیەکی لێلی هەبێ
بۆ گەیشتن بە ئامانج .بێجگە لەمە ڕێژیم لەو
سااڵنەی دواییدا مەیدانی بە بەشێک لە نوخبەی
کورد دابوو کە لە چوارچێوەیەکی دیاریکراو،
لەسەر بنەمای فکریی ئەو ناسیۆنالیزمەی کە
الی ڕێژیم قەدەغە نییە و بە هەڵوێستێکی

ڕێژەیی باس لە
گرفتی کورد وەک
دیاردەیەک بکرێ
کە لە دەرەوەی
سنو و ر ە کا نی
ئێراندا هەیە .ئەم
شتانەی کە باس
کران و زۆر
دیکە،
هۆکاری
دەدا
هەوڵی
ڕزگار ئەمین نژاد
ڕەوتی خەباتی
میللی دێمۆکراتیکی
کورد لە ئێران وەک بزووتنەوەیەکی پاسیڤیزم
دەربخا و بێگومان پێشمەرجە فکرییەکانی میدیاکاران
بۆ شرۆڤە و ڕووماڵی هەواڵەکانی ڕۆژهەاڵت لە
دەوری وەها بازنەیەکی تەسکەدا دەخوالنەوە.
بەیانی ڕۆژی ٢١ی خەرمانان ،کاتێ وێنە و گرتە
ڤیدۆییەکانی مانگرتن بە دونیای مەجازیدا باڵو
بوونەوە ،نەک ڕێژیم بەڵکە میدیاکانیشی تووشی
شۆک کرد و بە هەمان ڕادە شرۆڤەکانیش تووشی
گۆڕانێکی رێژەیی هاتن .لە باری نیشانەناسییەوە
دەتوانین ئەم گۆڕانە ڕێژییە بەسەر دوو کانسێپتی
نێوخۆیی و دەرەکیدا دابەش بکەین .مەبەست
لە کانسێپتی نێوخۆیی شێوەی تێگێشتن و
شرۆڤەکردنی چاودێرانی سیاسی نێو ماڵی
کوردە کە بەشێکی بەرچاویان هەڵمەتی نافەرمانی
مەدەنی خەڵکی کوردستان بە دژی ڕێژیمیان
وەک پەیامێکی مانادار شرۆڤە دەکرد کە یەکێ
لە بەردەنگەکان حیزبە کوردییەکانن و پێیان
وا بوو خەڵک بەم کارەیان حیزبەکانیان ئاگادار
کردەوە کە هەرچەشنە جموجۆڵێک بۆ پشتیوانی
لە بزووتنەوەی کورد لە گرەوی یەکگرتوویی
حیزبەکان دایە .بەاڵم کاتێ سەرنج بە کانسێپتی
دەرەکی دەدەین ،واتە ئەو چاودێرانەی لە
دەرەوەی ماڵی کورد شرۆڤەی ڕووداوەکانیان
دەکرد ،کاردانەوەکان جیاواز بوون .بەشێکی
بەرچاو لە شرۆڤەکاران لە ئاست گەورەیی
ئەم کردەوەی خەڵکدا بێدەنگیان هەڵبژارد و
بەشێکی دیکە بەدەنگەوەهاتنی خەڵکیان وەک
هێمایەک بۆ پێگەی بەهێزی کۆمەاڵیەتی حیزبە
کوردییەکان لە نێوخۆی واڵت قبوڵ کرد.
ئەو شتەی کە لەم میانەیەدا جێگای سەرنجە
و ڕەنگە ئامانجی سەرەکیی ئەم وتارەش بێ،
دیاردەیەکە بە ناوی «ئەوانی تر» .تیۆری «ئەوانی
تر» سەرەتا لە زانستی کۆمەاڵیەتی و لەمەڕ پرسی
ناسنامەدا هاتە بەر باس .تاک ناسنامەی خۆی بە
پێی ئەو جیاوازییانە پێناسە دەکا کە لە «ئەوانی
تر» دا نییە .بەاڵم لە سیاسەتدا «ئەوانی تر» هەر
لە بەستێنی ناسنامەدا نەمایەوە بەڵکوو لە خانەی
ئاپارتاید و نادادپەروەریشدا دەکار دێ .کەوایە
«ئەوانی تر» لە سۆنگەی سیاسەتدا تەعامولێکی
نادێمۆکراتیکە لە نێوان زۆرینە و کەمینە ،ناوەند و
پەراوێز ،ڕەنگ و دەنگە جیاوازەکاندا .دەرکەوتەی
ئەم تیۆرە لەسەر کەمینە و پەراوێزنشینەکان
دەرەنجامێکی پێچەوانەی هەیە و دەبێتە هۆی
سەرهەڵدانی هەستی «خۆ بوون» .لە ڕووماڵی
هەواڵ و شرۆڤەکانی ئەم چەند ڕۆژەدا ،چ لە
کانسێپتی ناخۆیی و چ لە کانسێپتی دەرەکیدا ،ئێمە
هەست بە نێشانەکانی کارکردی تیۆری «ئەوانی
تر» دەکەین .لە گشت شرۆڤەکان کە لە کانسێپتی
نێوخۆییدا ئاماژەیان بەم ڕووداوانە کردووە،
پرسی کورد لە خانەی «خۆ بوون» و لە کانسێپتی
دەرەکیشدا پرسی کورد لە خانەی «ئەوانی تر»
کە هێندێ جار لە تێگێشتنێکی ئاپارتایدانەش نزیک
بوون ،شرۆڤە کراوە .کەوایە پرسی کورد لە هەر
دوو کانسێپتدا دیاردەیەکە کە دەبێ بە شێوەیەکی
سەربەخۆ ئاوڕی لێ بدرێتەوە .ئەم تێگێشتنە لە
مەڕ پرسی کورد بە گشتی و پرسی «ئەوانی تر»،
لە ڕاستیدا بەرهەمی تەعامول و گوتاری نەرم
و بەرپرسانەی بەشێک لە ئۆپۆزیسیۆنی کوردە
لەگەڵ نێوخۆی نیشتمان و بە تایبەت چاالکانی
مەدەنیی کورد .گۆرانی گوتاری ڕۆمانسیانەی
کورد بەرەو عەقڵییەتێکی پراگماتیک کە خۆی
لە خانەی ئادیالۆژیدا زیندان ناکا ،بەڵکوو چاوی
لەو فاکتۆرە عەقاڵنیانەیە کە بزووتنەوەی کورد
لە ئامانج نزیکتر دەکاتەوە ،توانیویەتی زەمینەی
سەرهەڵدانی شەپۆلی سێهەمی ناسیۆنالیزم لە
کوردستان فەراهەم بکا .پرسی ژینگە ،یەکسانیی
ڕەگەزی ،ئەخالق ،بەرپرسیارەتیی نیشتمانی،
ئازادی ،دێمۆکراسی ،دادپەروەری و گشت نۆرمە
کۆمەاڵیەتییەکان ،لە خانەی ئەم ناسیۆنالیزمەدا
جێی بۆ کراوەتەوە و بەرچاوگەی وەدیهێنانی
خەونەکانی کوردی ڕوونتر کردووە .ئەگەر
کانسێپتی دەرەکی بەتەمایە لەگەڵ دیاردەی
«ئەوانی تر»دا تەعامول بکا ،پێویستە سەرەتا
تەمرینی تەعامولێکی دێمۆکراتیک بکا لەگەڵ
پرسی «ئەوانی تر» و ئەوجار بیر لە سەرلەنوێ
پێناسەکردنەوەی چەمکی دێمۆکراسی ،ئازادی
و دادپەروەری کۆمەاڵیەتی بکاتەوە و بۆ ئەم
مەبەستەش پێویستە «ئەوانی تر» بەشدار بن
لەو مەیدانەدا .ڕێژیمی ئێران لە ڕاستیدا سیلەی
مووشەکەکانی لە «ئەوانی تر» گرت بۆ ئەوەی
ئەم گوتارە عەقاڵنی و سیاسییە بێدەنگ بکا.

ژماره٧٣٤ :
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ئینتێرێست
نەیشناڵ
لـــە وتـــارێـــکـــدا بـــە نـــاوی
«ه ــێ ــرش ــی مــووشــەکــیــی
ئــــەم دوایـــیـــانـــەی ئــێــران
نــیــشــانــدەری ستراتێژیی
ئێرانە» بە قەڵەمی سێت
جەی فرانتز و زەک هاف
بەم شێوەیە لەبارەی ئەو
ئا :کەماڵ حەسەنپوور کــارەســاتــەدا دەنــووســێ:
سوپای پاسدارانی ئێران پاش
چەند مانگ پێکدادانی پەرەئەستێن لەگەڵ چەند الیەنی
چەکداری کورد لە ئێران هێرشی کردە سەر کوردەکان.
لەم هێرشەدا کەڵک لە مووشەکی بالیستیکی وەرگیرا.
ئەم بەرنامەی مووشەکییە لەالیەن بەڕێوەبەرایەتیی
ئێستای ویــایــەتــە یــەکــگــرتــووەکــان وەک هــەڕەشــە
سەیر دەکرێ و وەزارەتی دارایی ئەندامانی سوپای
پاسداران کە پەیوەندییان بە بەرنامەی مووشەکیی
و ســوپــای قــودســەوە هەیە خستۆتە ژێــر گــەمــارۆ.
ئەوەی کە تاران بە ئاشکرا توانایی مووشەکیی خۆی
نیشان دەدا پەیامێکی ئاشکرایە بۆ واشینگتۆن کە
ئێران هەست بە گوشار ناکا .ئەو بە هەمان شێوە
بە پێکانی ئامانج و کۆبوونەوەکان توانای هەوڵگریی
خ ــۆی نــیــشــان دەدا .بــەبــێ ڕووبـــەڕووبـــوونـــەوەی

بە وردی پالنی بۆ هێرشی ٨ی سێپتامبر داڕشتبوو ،تا
جێیەک کە لەگەڵ ڕوسییەکان کە قەاڵی کۆیەیان دروست
کردووە لە بارەی شێوەی دروستکردن و پتەویی قەاڵکە
ڕاوێژیان کردبوو تا بزانن چەندە تەقەمەنی لە کاڵوی ئەو
مووشەکانەدا پێویستە کە کۆبوونەوەکەیان کردە ئامانج.
ئێران بە هێرشی مووشەکی نەوەستاوە .ئەو ئێستا هێزی
لەسەر سنوور کۆ کردۆتەوە و داوای لە بەڕێوەبەرایەتیی
کوردستانی عێراق کردووە کە یا شەڕکەرە کوردەکان
ڕادەست بکا یا دەریان بکا .لەجیاتی ببێتە هۆی کێشەی
نێوخۆیی ،هێرشی ٨ی سێپتامبر وێدەچێ بووبێتە هۆی
لێک نزیکبوونەوەی الیەنە ناتەباکانی کورد ،چونکە ئێستا
ئەوان دەیانهەوێ هەوڵەکانیان دژی تاران ڕێک بخەن.
ئــەلــشــەرق ئــەلــئــەوســەت وت ــووێ ــژێ ــک ــی لــەگــەڵ
ک ــاک خــالــیــد عــەزیــزی پــێــک هــێــنــاوە کــە بــەشــێــک لــەم
تــووێــژە بــەم شــێــوە لــە مــاڵــپــەڕەکــەیــانــدا بــاو بــۆتــەوە:
چەند ڕۆژ دوای هێرشی مووشەکیی سوپای پاسداران
بۆ سەر هەرێمی کوردستان ،خالید عەزیزی ،بەرپرسێکی
پایەبەرزی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان ،گوتی کە
تاران بۆیە مووشەکەکانی هاویشت «تا پەیامێکی ئاشکرا
بۆ ویالیەتە یەکگرتووەکان و واڵتانی ناوچە بنێرێ».
عـــەزیـــزی ،ســکــرتــێــری گــشــتــیــی پــێــشــووی حیزبی
دێموکڕاتی کوردستان ب ه ئەلشەرقەلئەوسەتی گوت

کـــوردان تاکتیکێکە کــە لــە ڕاب ــردووش ــدا بــۆ ڕاکێشانی
پــشــتــیــوانــیــی فــارســە نــەتــەوەپــەرســتــەکــان کــەڵــکــی لێ
وەرگــیــراوە .بــەاڵم هەلومەرجی هەنووکەیی نێوخۆی
ئــێــران کـــاری ڕێــژیــمــی بــۆ کــۆکــردنــەوەی پشتیوانیی
وەک ڕاب ــردوو دژوار ک ــردووە .تــاران لە ڕابــردووشــدا
لە کەڵکوەرگرتن لە کــوردان بۆ ڕاکێشانی پشتیوانیی
خەڵکی ناوەڕاستی واڵت بۆ دەوڵــەت شکستی هێناوە».
گۆڤاری النــگ وار جورنال لــە وتــارێــکــدا بــە نــاوی
«هێرشی مووشەکیی ئــێــران دژی ک ــوردە نەیارەکان
لــە عــێــراق» بــە قــەڵــەمــی بێهنام بــیــن تــالــیــبــلــو ،دەڵ ــێ:
بــە پــێــی نــەریــت ئــێــران چــەکــی بــچــووک ،مــووشــەک،
مــووشــەکــی ک ــورت مـــەودای بالیستیکی و مووشەکی
دژی تانک و دژی پــاپــۆڕ دەداتـــە بەکرێگیراوەکان و
هاوبەشەکانی تا خوێنی دژبــەرەکــانــی بڕژێنێ و بیان
وەستێنێ و هەروەها خۆێ بشارێتەوە .بەاڵم مووشەک
هاویشتنی بە ئاشکرا لە خاکی ئێرانەوە بەرەو ئامانجێک
لـــەدەرەوەی واڵتــەکــەی لەگەڵ بــاوکــردنــەوەی ڤیدیۆ و
وێنەی هێرشەکە لەگەڵ بەراوردکردنی زیانەکانی ئەم
هێرشە هەمووی نوێن و دەرخەری النیکەم پێنج دیاردەن:
 -١چـــوونـــە ســـەرێـــی ئــاســتــی بـــاوەڕبـــەخـــۆبـــوون
لـــە بـــــارەی هــەنــگــێــوی هــێــزی مــووشــەکــیــی ڕێــژیــم.
 -٢ویستی بەردەوام بۆ ڕاگەیاندن بە بیروڕای نێوخۆ و

ڕهنگدانهوهی پهالماره مووشهکییهکهی کۆماری ئیسالمی

بۆ سهر بنکهی دهفتهری سیاسیی حدک لە میدیای جیهانییدا

مــەیــدانــیــی لــەالیــەن ویــایــەتــە یــەکــگــرتــووەکــانــەوە،
تــاران هەست دەکــا کە لە عێراق بەتەواوی دەستی
ئــاوااڵیــە ،کە بە ڕۆژی ڕوونــاک مووشەکان داوێ.
ئــەو دەیــهــەوێ نیشان بــدا کــە عــێــراق بــە تــەواوی
وەک «دەرەوەیــەکــی نزیک» لە ژێر دەستی دایە و
هەر هەوڵێکی ویالیەتە یەکگرتووەکان بۆ پێکهێنانی
دەوڵەتێکی الیەنگری واشینگتۆن لە بەغدا دەبێ ئەمە
لەبەر چاو بگرێ ...بەڕیوەبەرایەتیی لێکۆڵینەوەی
بەرگریی گشتیی ویالیەتە یەکگرتووەکان لە ڕاپۆرتی
ئەمساڵدا بە هەمان شێوە هۆشداریی دابوو کە ئەو
میلیشیایانە کە لە الیەن ئێرانەوە پشتیوانیی دەکرێن
هەڕەشەن بۆ سەر ئامریکا لە عێراق .هێرەشەکانی سەر
هەرێمی کوردستان بە سیاسەتمهدارهکانی ئامریکا
دهڵێ هەر چەشنە پشتگیرییەک لە گرووپە کوردییەکان
بــە هێز واڵم دەدرێــتــەوە ،تەنانەت ئــەگــەر ئامریکا
سیاسەتی وەها داڕێــژێ کە بۆ بەرەوڕووبونەوەی
ئێران لە ناوچە و کەمکردنەوەی نفوزەکەی لە عێراق بێ.
حیزبی دێموكڕاتی کوردستان و الیەنەکانی دیکەی
ئۆپۆزیسیۆنی کورد گەمارۆی ئابووری دژی تاران
وەک دەرفەتێک بۆ هێنانە ئــارای ئاڵوگۆڕ لە ئێران
سەیر دەکەن .لە هەمان کاتدا تاران بەم الیەنانە دەڵێ
«جیاییخواز» و «تێرۆریست» ،حیزبی دێموکڕاتی
کــوردســتــان دەڵــێ داوای ئێرانێکی دێموکراتیک و
فێدێڕاڵ دەکا .ئەمە لەگەڵ ئیددیعای بەڕیوەبەرایەتیی
ترامپ کە دەڵێ بە تەمای گۆڕینی ڕێژیم نییە بەڵکو
دەیهەوێ ڕەفتاری تــاران بگۆڕی یەک دەگرێتەوە.
بــەاڵم کەڵکوەرگرتنی ئێران لە مووشەکی هەنگێو
بە پێچەوانەی گۆڕینی ڕەفــتــارە .ئەمە بەشێکە لە
ستراتێژی ناوچەیی ،لە گەڵ هێرشی مووشەکی لە
الیەن حوسییەکان کە ئێران پشتیوانییان دەکا ،بۆ سەر
عەڕەبستانی سعودی ،و ئەو مووشەکانەی کە ئێران
لە سورییە دروستیان دەکا و بە ئیسڕائیلییەوە ناون.
بە کەڵک وەرگرتن لە فڕۆکەی بێ فڕۆکەوان لە هێرش
بۆ سەر کۆیەی عێراق نیشان دەدا کە ئێران کەڵکی
لە فڕۆکەی بێ فڕۆکەوان بۆ دزەکردنە نێو هەرێمی
ئاسمانیی ئیسڕائیل لە مانگی فێورییە و هاویشتنی
بیست مووشەک کە لە مانگی مای ئاراستەی ئیسڕائیل
کران وەرگرتووە .بە پێچەوانەی ئیسڕائیل کە کەڵکی
لە هێزی ئاسمانیی بۆ بــەرپــەرچــدانــەوەی هێرشی
ئێران وەرگ ــرت ،کۆیەی عێراق هیچ بەرگەرییەکی
مووشەکیی نییە .واشینگتۆن دەبێ نیگەران بێ چونکە
هێرش بۆ سەر کۆیە نمایشێکی سەرسوڕهێنەری
تواناییەکان و ویستی ئێران بۆ کەڵکوەرگرتن لە
مــووشــەک دژی واڵتـــان و تاقمەکانی دراوســێــیــە.
ئەلمۆنیتۆر لە وتارێکدا لەژێر نــاوی «هێرشی
مووشەکیی ئێران دەرگــای پەرەگرتنی شەڕ لەگەڵ
الیەنە چەکدارە کوردەکان دەکاتەوە» کە فازڵ هەورامی
نووسیویەتی؛ بەم شێوەیە باسی ئەم ڕووداوە دەکا:
ئەلمۆنیتۆر لە سەرچاوەیەکی نزیکی ئێران زانیاریی
پێگەیشتووە کە قاسم سولەیمانی ئەمساڵ سێ جار
داوای لە کاربەدەستانی حکومەتی هەرێم کردبوو
کــە پێش بــە حیزبی دێــمــوكــڕات بــگــرن .لــە جــوابــدا،
کاربەدەستانی کوردستانی عێراق لەگەڵ حیزبی
دێموکڕاتی کوردستانی ئێران و حیزبی دێموکڕاتی
کوردستان چاوپێکەوتنیان کردبوو ،بەاڵم بەبێ گەیشتن
بە ڕێککەوتنێکی جێگای ڕەزامەندیی .سەرچاوەکە
هەروەها بە ئەلمۆنیتۆری ڕاگەیاند کە سوپای پاسداران

کــە ڕێژیمی ت ــاران « ئێستا ڕووبــــەڕووی ئاستەنگی
قــووڵــی سیاسی و ئــابــووری و ئاستەنگ لــە ئاستی
نــاوخــۆیــی و دەرەکــیــی بــۆتــەوە و بــە ئــاســانــی و بە
شێوەیەکی ئاشتیخوازانە لــە ژێــریــان نایەتە دەر».
عەزیزی گوتی»:بە هێرش بۆ سەر بنکەی سەرەکیی
ئێمە ، ،ئێران پەیامێکی ئاشکرا بۆ الیەنی دیاریکراو وەک
ئامریکا و هاوپەیمانەکانی لە ناوچەدا دەنێرێ کە تاران
توانایی پێکانی ئەو الیەنانەی هەیە کە بەرژەوەندییەکانی
دەخەنە ژێر مەترسی .ئەمە بەو مانایەیە کە ڕێژیمی
ئێران ناوچەی ئێمەی کردۆتە گۆڕەپانی تاقیکاریی».
لـــە پـــەیـــوەنـــدی لـــەگـــەڵ ه ــەڕەش ــەک ــان ــی تـــــاران بۆ
دووپاتکردنەوەی هێرش بۆ سەر هەرێمی کوردستان،
عــەزیــزی گــوتــی« :ئ ــەگ ــەری هــێــرشــی دیــکــەی ئــێــران
بــەســتــراوەتــەوە بــە ئــاکــامــی هــەڵــبــژاردنــی کــۆنــگــرەی
ویالیەتە یەکگرتووەکان کە بەم زووانە بەڕێوە دەچێ،
ئاراستەی وتووێژەکان لە بــارەی بەرنامەی ئەتۆمیی
ئێران و جیددی بوونی ئەو هەڕەشانەی کە لە نێوان
ئێران و ویالیەتە یەکگرتووەکان ئاڵوگۆڕ دەکرێن».

دەنــگــی ئامریکا لــە وتــارێــکــدا لــە بــــارەی هێرشی
مووشکیی ئێران بە ناوی «دوای هێرشی مووشەکیی
بــەرهــەڵــســتــکــارە کـــوردەکـــان بــەڵــێــنــی «بــەرخــۆدانــی
ن ــوێ» دژی ئــێــران  دەدەن»؛ دەق ــی وتــووێــژ لەگەڵ
کــاک مستەفا مــەولــوودی ،سکرتێری گشتیی حیزبی
دێموکڕاتی کوردستانی باڵو کــردۆتــەوە و دەنووسێ:
بەرهەڵستکارە کوردەکانی ئێران کە لە سەرەتای ئەم
مانگەدا بنکەی سەرەکییان بووە ئامانجی مووشەکەکانی
ئ ــێ ــران ،ڕایــانــگــەیــانــد کــە بــەتــەمــان چــاالکــیــیــەکــانــیــان
دژی کـــۆمـــاری ئــیــســامــیــی ئ ــێ ــران پــــەرە پ ــێ بـــدەن.
مستەفا مەولودی ،سکرتێری گشتیی حیزبی دێموكڕاتی
کوردستان بە دەنگی ئامریکای گوت «ئــەم کارەساتە
دەخــوازێ کە ئێمە لە نزیکەوە لەگەڵ یەک هاوکاریی
بکەین تا پێش بە تاوانکاریی نوێی کۆماری ئیسالمیی
بگرین .لە ئێستاوە ئێمە الپەڕەیەکی نوێ لە بەرخۆدان
دژی ڕێژیمی تاران بۆ ئازادای نەتەوەکەمان دەکەینەوە».
مـــەولـــوودی گــوتــی حــیــزبــەکــەی دەس بــە وتــووێــژ
لەگەڵ حیزبە کوردییە ئۆپۆزیسیۆنەکانی دیکە دەکا
تــا هــێــزەکــانــیــان دژی دەوڵ ــەت ــی تــــاران ی ــەک بــخــەن،
ئــەوەشــی زیـــاد ک ــرد کــە گــفــتــوگــۆکــان بــۆ بــەرەیــەکــی
یەکگرتوو تەنانەت پێش هێرشەکە دەستی پێکردبوو.
پــســپــۆڕان دەڵــێــن پـــەرە ئەستاندنی گــرژیــیــەکــان لە
نــێــوان ئــێــران و ک ــوردەک ــان شتێکی چــاوەڕوانــکــراوە
چونکە بەرهەڵستکارەکان بە هــۆی زەختە ناوخۆیی
و دەرەکییەکانی ســەر ڕێژیمی ئێران بوێرتر بــوون.
بە قسهی بابەک تــەقــەوی ،کارناسێکی ئێران کە لە
ماڵتا دەژی ،سنووری ئێران_عێراق وێدەچێ شاهیدی
زیادبوونی هێرشی چەکداریی حیزبی دێموکڕات و هێزە
چەکدارە کوردییەکانی دیکە بێ کە لەوانەیە کەڵک لەو
کەلێنە وەرگــرن کە بەو هۆیە دێتە ئــاراوە کە دەوڵەتی
ئــێــران نــاچــار دەب ــێ بــۆ ســەرکــوتــی نــاڕەزایــەتــیــیــەکــان
ل ــە شــوێــنــی دیــکــە ن ــاوچ ــە کــوردیــیــەکــان چـــۆڵ بــکــا.
ڕامــــان قـــەوامـــی ،لــێــکــۆڵــەرێــکــی دژە_ســـەرهـــەڵـــدان
لـــە لــــەنــــدەن ،گ ــوت ــی کـــە ڕێــژیــمــی ئـــێـــران دەتـــوانـــێ
لــە تــێــکــهــەڵــچــوون لــەگــەڵ کــــوردە چـــەکـــدارەکـــان بۆ
وەدەستهێنانی پشتیوانیی فارسە نەتەوەپەرستەکان
کــە دژی ســەربــەخــۆیــی کـــوردانـــن کــەڵــک وەرگــــرێ.
ق ــەوام ــی ئــــەوەی زیـــاد کـــرد کــە «هــێــرش بــۆ ســەر
الیــەنــە کــوردەکــانــی ئۆپۆزیسیۆن و لــە ســێــدارەدانــی

دەرەوە کە تواناییە مووشەکییەکانی لە گەشەکردن دایە.
 -٣ئاستی خۆبواردن لە هاویشتنی مووشەک بۆ نێو
حەوشەی واڵتێکی دیکە لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست دابەزیوە.
 -٤ڕێژیم دڵنیایە کە کردەوەیەکی لەم چەشنە نابێتە
هۆی جوواڵنەوەیەکی ناسەقامگیرکەر لە نێوخۆی ئێران.
 -٥کــاریــگــەریــی مــووشــەکــەکــانــی ئ ــێ ــران زۆر لە
بەهێزکردنی ڕێژیم لە ڕێگای چاوترسێن کردن زیاترە.

ماڵپەڕی کۆمپانیای مێدیایی بلومبەری لە بابەتێکدا
بــە نــــاوی «پــەیــامــی دڕنـــدانـــە و کــوشــنــدەی ئــێــران»
بــە قــەڵــەمــی ئێلی لــەیــک بــەم شــێــوەیــە بــاســی هێرشی
١٧ی خــەرمــانــان بــۆ س ــەر قـــەاڵی دێــمــوکــڕات دەک ــا:
کاتێک کە دەسەاڵتێکی ناوچەیی بڕیار دەدا کە دژبەرەکانی
بترسێنێ ،چەند ب ــژاردەی هــەن :مانۆڕێکی سەربازیی
بەڕێوەبەرێ ،مووشەکێک تاقی بکاتەوە ،ڕەنگبێ ژەنڕاڵێکی
پــایــەبــەرز وتــارێــکــی پــڕ هــەڕەشــە پێشکەش بــکــا .زۆر
دەگمەن چاوترسێن کردن بە مانای کوشتنی بێ تاوانانە.
بەاڵم ئەوە دەقاودەق شتێک بوو کە سەرەتای ئەم مانگە
ئێران کردی ،کاتێک کە مووشەکەکانی ئاراستەی بنکەی
سەرەکیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان کرد کە ئەندامانی
کۆمیتەی ناوەندییەکەی لە کۆبوونەوەدا بوون .بە وتەی
یەکێک لە گیان بەدەربردووان ،خالید عەزیزی ،ئەندامی
کۆمیتەکە ٦ ،کــەس لە ئەندامانی کۆمیتەکە کــوژراون.
هێرشەکە بــە چــەنــد هــۆ گرینگە .یــەکــەم ،شوێنەکە:
دەرەوەی خــاکــی ئــێــران لــە بــاکــووری عــێــراق .ئێران
پشتیوانیی لەو میلیشیایانە کردووە کە دوای داگیرکردنی
عێراق لە الیەن ویالیەتە یەکگرتووەکان لە  ٢٠٠٣خەڵکی
عێراق و هێزی هاوپەیمانانیان لە عێراق کوشتووە .بەاڵم
لە ناوەڕاستی نەوەدەکانەوە لە کاتی شــەڕی ناوخۆی
کوردان ،ڕاستەوخۆ هێرشی نەکردۆتە سەر خاکی عێراق.
وێــدەچــوو عــەزیــزی بــەو دۆخ ــەی کــە ڕێکخراوەکەی
تـــووشـــی بـــــووە دڵــــگــــران بــــێ .ئــــەو گ ــوت ــی «ئ ــێ ــران
هــــەوڵ دەدا ئــێــمــە بـــورووژێـــنـــێ ت ــا بــتــوانــێ خەڵکی
زۆرتـــرمـــان لــێ بــکــوژێ .ئــــەوان دەیــانــهــەوێ خەڵکی
ئــێــران بــە الڕێ ــدا ببەن و بڵێن کــە ئێمە دوژمنیانین».
بێگومان ئەوە دروستە ،و کوردەکانی ئێرانیش دەبێ
ژیر بن و خۆ لە وەاڵمدانەوە بە شێوەی شەڕەنگێزانەی
ئــێــران بــپــارێــزن .بـ ــەاڵم ڕۆژئـــــاوا پێویستە ئـــەم خۆ
بــواردنــەی نەبێ .ڕێبەرانی ویالیەتە یەکگرتووەکان و
ئــوروپــا دەب ــێ کــۆبــوونــەوەیــەک لــەگــەڵ دەســتــەیــەک لە
نوێنەرانی کوردەکانی ئێران پێک بێنن و نیشان بدەن
کــە دونــیــای ئــــازاد یــارمــەتــی خــەبــاتــی ئــــەوان دەکـــەن.
ڕێــبــەرانــی ئــێــران بــگــومــان ئـــەو پــەیــامــە وەردەگـــــرن.
جگە لەم سەرچاوانەی لەسەرەوە ئاماژەیان پێ کرا،
ئــەم ماڵپەڕ و گــۆڤــارانــەش باسی هێرشی مووشەکیی
١٧ی خەرمانان بۆ سەر قــەاڵی دێموکڕاتیان کردبوو:
«ئەنستیتۆی واشینگتۆن بــۆ سیاسەتی ڕۆژهــەاڵتــی
نــیــزیــک»« ،ڕۆیـــتـــێـــرز»« ،والــســتــریــت ژووڕنــــــاڵ»،
«ئەلعڕەبییە»« ،ئ ــان ــادۆڵ»« ،ڕادیـــۆ فــــەردا»« ،تایم
ئ ــاف ئــیــزرائــێــل»« ،واشــیــنــگــتــۆن پــۆســت»« ،گــلــۆبــال
نــیــوز»« ،عـــەرەب نــیــوز»« ،یــو ئێس نــیــوز»« ،چانێڵ
نیوز ئەیشا»« ،گــاردا»« ،میدێل ئیست ئــای»« ،بەشی
ئینگلیسیی کوردستان « ،»٢٤بەشی ئینگلیسیی ڕووداو».

مەال سمایل فهقێ یهسه
مــەال سمایل ک ــوڕی کاک
مەال عەبدوڵاڵ ،ساڵی ١٣٢٩ی
ه ــەت ــاوی ،لــە بنەماڵەیەکی
ئــایــیــنــی شــــاری پــیــرانــشــار
چـــاوی بــۆ ژیـــان کــــردەوە.
دوای قــۆنــاغــی مــنــداڵــی ،لە
حــوجــرەی فەقێیاندا نایانە
عادڵ مەحموودی
بـــــەر خـــوێـــنـــدن و دوای
بــڕیــنــی قــۆنــاغــی ســووخــتــەیــی لــەســەر نەریتی
مــامــۆســتــایــانــی ئــایــیــنــی ،دێ بــە دێ و نــاوچــە
بــە نــاوچــە بـــەدوای فێربوونی زانستی ئایینیدا
سەوداسەر بوو .قۆناغ بە قۆناغ سەرکەوت و لە
زانستی ئایینیدا پلەیەکی بەرچاوی وەدست هێنا.
کو
مــــەال ســمــایــل یــەکــێــک لــــەو الوە زیـــــرە 
تێگەیشتووانە بــوو کە س ــەرەڕای بردنەسەرێی
ئاستی زانــیــاریــی خــۆی بــە وردی ژیــانــی پــڕ لە
ئــازاری گەلەکەی دابــووە بەر سەرنج .بەڕوونی
لــــەوە ت ـێگــەیــشــتــبــوو ک ــە لـــەالیـــەن دەس ــەاڵت ــی
نــاوەنــدیــیــەوە گــەلــەکــەی دەچــەوســێــتــەوە و ،لە
هــەمــوو مافە نەتەوایەتییەکانی بێبەش کــراوە
و بــــواری دەربــڕیــنــی هـــەر چــەشــنــە دەنگێکی
ئازادیخوازانەشی لێ تەندراوە و ،کورد گوتەنی:
«مەردی ئازا لە سێبەری خۆی دەسڵەمێتەوە».
دیتنی ئەو قۆناغە پڕ لە سەرکوت و خەفەقانە
هەستی ئازادیخوازی و نیشتمان خۆشەویستیی
لــە نــاخــی م ــەال ســمــایــلــدا وەگـــڕوگـــاڵ خــســتو
بــەدوای ڕێگای ڕزگاربووندا گەڕا .بەهۆی ئەوە
کە لەو سەردەمەدا حوجرەی فەقێیان ئەمینترین
بنکەی تێکۆشانی تێکۆشەرانی حیزبی دێمۆکڕاتی
کــوردســتــان بــوو ،زۆر زوو لــەگــەڵ بــەرنــامــە و
ڕێــبــازی ئ ــەو حــیــزبــە ئــاشــنــا بـــوو .گەیشتن بە
خەون و ئاواتەکانی لە چوارچێوەی ئامانجی ئەو
حیزبەدا بەدی کرد و پێوەندیی تەشکیالتیی لەگەڵ
دامەزراند و ،وەک ئەندامێکی چاالک و هەڵسووڕ
ئەرکی وەئەستۆ گرت .بەاڵم دوای ماوەیەک ئەو
ئەرکەشی بــە کــەم زانــی و ،ڕاســتــەوخــۆ چەکی
بەرگریی لە نەتەوە و نیشتمانەکەی کردە شان
و بــە لەبەرکردنی بــەرگــی پــیــرۆزی پێشمەرگە
تێکەڵ بە کۆڕی هاوسەنگەرانی بوو و دەستی لە
ملی چیا کرد و هەموو ژیانی داهــاتــووی خۆی
بۆ خزمەت بە حیزب و گەلەکەی تەرخان کرد.
مـــەال ســمــایــل ک ــە ل ــە بـــوارەکـــانـــی ئــایــیــنــیو
کۆمەاڵیەتیدا وەک مرۆڤێکی ناسراو لە ناوچەکەدا
ناوبانگی دەرکردبوو ،زۆر زوو گەشەی کرد و
گەیشتە پلەی کادری سیاسی .لە ماوەیەکی کەمدا
لەنێو دڵی هاوسەنگەرانیدا هێالنەی چێ کرد و بوو
بە جێی بڕوا و متمانەی چین و توێژە جیاجیاکانی
کۆمەڵگه ،لەگەڵ ئەوەشدا فەرماندەیەکی بە توانا و
سەرکەوتووی بواری نیزامی بوو ،پێگەی سیاسی
و کۆمەاڵیەتیشی چەندی بڵێی لە ناوچەکەدا بەهێز
بــوو .لــەگــەڵ دێنشینەکان بــەڕادەیــەک خۆمانە
بوو کە هەمووان بەجێی بڕوا و متمانەی خۆیان
دەزانی و تەنانەت بۆ چارەسەرکردنی کێشە و
گیروگرفتە نێوخۆییەکانیشیان ڕاوێژیان لەگەڵ
دەکرد و لە ڕێنوێنییەکانی کەڵکیان وەردەگــرت.
م ــەال ســمــایــل بــە زمــانــی خــەڵــک دەدوا و ،بە
ڕاوێــژێــکــی خــۆمــانــە سیاسەتی حیزبی بــۆ دێ
نــشــیــنــەکــان شــی دەکــــــردەوە و جینایەتەکانی
ڕێژیمی پاشایەتی بــۆ لــەقــاو دەدا 
ن و ،ڕێگای
ڕزگــاربــوون لە ستەمی نەتەوایەتیی بۆ دەست
نیشان دەکردن .الوەکانی بۆ نێو ڕیزی تەشکیالتی
حیزبەکەی هــان دەدان و ،بۆ سەرکەوت 
ن و بە
ئاکام گەیشتنی خەباتی نەتەوایەتیی نەتەوە بێ
ماف و بندەست کــراوەکــەی دڵگەرمی دەکــردن.
م ــەال ســمــایــل یــەکــێــک ل ــەو کــــادرە خــۆڕاگــر و
کۆڵ نەدەرانە بوو کە لە تەنگەبەرترین قۆناغدا
نەدەخەجاڵ و ،لە کاتی پێویستدا بە پەلە هەڵوێستی
دەگـــرت و لــێــبــڕاوانــە بــڕیــاری دەدا .لــە پێناوی
گەیشتن بە ئازادی و دێمۆکڕاسی و ،دابینکردنی
مافی چارەنووسی گەلەکەیدا هەموو نرخێکی بە
هــەرزان دەزانــی و ،لە هیچ فیداکارییەک خۆی
نەدەبوارد و ،لەیەک قسدا کوڕی ڕۆژی تەنگانە
بوو ،بەاڵم بەداخەوە ئەویش بەو ئاواتە نەگەیشت،
کە هەوڵی بۆ دا و ،دەستی تــاوان زۆر زوو لە
گەلی کــوردی ستاند .نەمامی ســاوای ئازادیی
بــە خــوێــنــی گــەشــی پــــاراو ک ــرد و ،درێ ــژەدان ــی
رێگای خەباتی بۆ هاوسەنگەرانی بەجێ هێشت.
مهال سمایل فهقێ یهس ه ل ه ڕۆژی 16ی بانهمهڕی
 1346لـ ه لێکدانێکدا لـهگـهڵ هێزهکانی ڕێژیمی
پاشایهتی ل ه خڕهعهجهم شههید بوو و چوو ه ڕیزی
کاروانی نهمرانهوه و تهرمهکهی ل ه شوێنێک ل ه نێوان
ساکان_سهڵماس به ئامێزی نیشتمان سپێردرا.
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مووشەکبارانی قەاڵی دێموکرات و
ورەی بەرزی پێشمەرگە
حیزبی دێموکراتی کوردستان ڕۆژانی تهنگانهی زۆری
بوون ک ه ههموویانی ئهگهرچی به زیان ،بهاڵم به سهربهرزی
تێ پهڕاندووه17 .ی خهرمانان یهک لهو ڕۆژانهیه.
ڕۆژی ١٧ی خەرمانانی ١٣٩٧ی هەتاوی لە کاتێکدا
کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ل ه
کۆبوونەوەدا بوو ،کاتژمێر ١٠و  ٤٥دەقیقەی پێش نیوهڕۆ
کەوتە بەر هێرشی مووشەکی دوورهاوێژی کۆماری
برایم چووکەڵی ئیسالمیو ژمارەیەک لە ڕۆڵە قارەمانەکانی گەلی کورد
گیانی خۆیان کردە چرای ڕێگای تێکۆشانی داهاتووی
نەتەوەی کورد .لە نێو شەهیدەکاندا شهش ئەندامی رێبەرایەتیی حیزب و
پێنج کادری بەوەجی ماندوونەناس و سێ پیشمەرگەی قارەمانی نەسرەوتوو،
بوونە قووربانی و بە خوێنی گهشی خۆیان ئااڵی خەباتیان نهخشاند.
پەالماری ڕۆژی شەممە ١٧ی خەرمانانی کۆماری ئیسالمی ههر درێژهی چوار
دهی ه سیاسەتی دژەکورد و سهرکوتی جوواڵنهوهی کورد بوو ،بهاڵم دیسانهکهش
ئاسنی ساردکوتانه ،چونکی ههم بزووتنهوهی کورد لهسهر پێیه و ههم تێکۆشهرانی
کورد لێ بڕاون ههتا دوا قۆناغی سهرکهوتن له مهیدانی خهباتدا بمێننهوه.
ئاشکرا و بهڵگهنهویسته که لە ماوەی چوار دەیەی ڕابردوودا حیزبی دێموکرات
بههێزترین ڕێکخراوی سیاسی بووه کە بهرههڵستی سیاسەتەکانی کۆماڕی
ئیسالمی و پیالنهکانی ل ه کوردستاندا بۆتهوه .مێژووی خهباتی حیزبی
دێموکرات بۆ زۆر لهو ه پێشتریش دهگهڕێتهوه .ئهم حیزب ه ههر لە یەکەم ڕۆژی
دامەزرانی دوایهش به پێکهێنانی کۆماری کوردستان و نهادینهکردنی بیری
نهتهوهیی و شوناسخوازی و ،هەروەها ب ه خەباتێکی بێوچان بۆ وەدەستهێنانی
مافی گەلی کورد ،هەمیشە کۆسپێکی گەورەی بەردەم دهسهاڵت ه ناوهندییهکان
له تاران بووه .حیزبی دێموکرات ل ه ههموو ماوهی دهسهاڵتدارهتیی کۆماری
ئیسالمیدا پێشهنگی خهبات و بهربهرهکانی لهگهڵ ئهم ڕێژیم ه بوو ه و هێزی
پێشمهرگهی ئهم حیزب ه کارنامهیهکی پڕ سهروهرییان ههیه ل ه تێکشکاندنی
ههیمهنهی ئهم ڕێژیمه .ڕووداوهکهی 17ی خهرمانانیش دهری خست ک ه
ئیرادهی پێشمهرگه له بهرامبهر هێزی مووشهکیی ڕێژیم چهند قات بهرزتر ه
و ئهوهی لهو نێوهدا بهزیو ه و دهستی بهرداوهتهوه ،ههر کۆماری ئیسالمییه.
ههموو ساتهوهختهکانی ئهم ڕۆژ ه ئازایهتی و نهبهردی و نهسرهوتن بوو...
ئەوە یەکەم جار نییە کە تێکۆشەرانی دێموکرات لە قەاڵی بەرخۆدان گیانی
خۆیان بە سەخاوەتەوە بۆ هاوسەنگەرە شەهیدەکانیان خستە مەترسی،
بەڵکوو بەدرێژایی مێژووی خەباتی چەکداری دژی ئەو رێژیمە زۆردارە دەیان
بەڵگە و دێکومینت لەبەردەست دایە کە سەلمێنەری ئەم ڕاستییەن .لە مێژووی
ورەبەرزیی تێکۆشەرانی دێموکراتدا دوو مەسەلە زۆر گرینگ و بنهڕهتین.
یەکەم ئهوهی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان و ئازادیخوازان لەخۆبوردوویی
و شۆڕشگێریی پیشمەرگەیان زۆر باش ناسیو ە و ورەبەرزیی ئەوان لەنێو
دڵی خەڵکی کوردستاندا بە تەواوی جێگای خۆی هەیە ،بۆ ئهوهش سهدان
چیرۆک و بهسهرهات و حهماسهت ههن ک ه شایهتیی بۆ بدهن .دووهەم؛
دوژمنانی ئازادی و بەختەوەری نەتەوەکەمانن ک ه هەمیشە هێزەکانی لە
ئاستی هیزی لەشکان نەهاتووی پێشمەرگەدا زەبوون و داماو بوون ،بۆیە
دەبێ قامک بۆ ئەو راستییە دریژ بکەین کە ئەوەی ل ه ڕۆژی مووشەک
بارانی بنکەکانی دەفتەری سیاسیی حیزب هاوسەنگەرانی شەهیدان کردیان،
لە مێژووی خوێناویی گەلەکەماندا وەک الپەرەیەکی پرشەنگدار دەمێنێتەوە.
میژووی خویناویی گەلەکمان لە ڕووداوە خۆش و ناخۆشەکانی نێو ئەو
میژووە ،لە سات بەساتی هەوراز و نشیوەکانی و لە فیداکاری و تەنانەت لە
شکستەناخۆشەکان و ڕۆژە تاڵ و شیرینەکان پێک دێن .ئازایەتی هەر ئەوە
نییە لەشەڕە تفەنگدا دوژمن بەچۆکدا بێنی و ئازایانە لەبەرامبەر دوژمندا
ڕابوەستی ،بەڵکوو نەبەزی ،تاودانی بریندار و ڕزگارکردنی ،خۆڕاگری
ت گەورەترین ئازایەتییە.
و پشوودرێژی و چۆڵنهکردنی مەیدانی خەبا 
بەڵگەکان شایهدی بۆ خۆڕاگریی هیزی پێشمەرگەی دێموکرات دەدەن کە نەک
مووشەکەکانی کۆمار ئیسالمی نەی ترساندن ،بەڵکوو فرۆکەی بێفرۆکەوان
لە ئاسمانی زاڵ بهسهر بنکەکەکانی حیزبدا هێشتا تەقەی دەکرد کە پیشمەرگە
بەبیر و باوەڕەکانی دێموکرات زۆر زوو وەدەستهاتن و بە چەکی قورسی
باوهڕ بهرهنگاریان بوونهوه .ڕزگارکردنی بریندارهکان و هێنانهدهرێی تهرمی
شههیدان ل ه بن داروپهردووی ڕووخاو و ل ه بن تهوژمی ئاگر و دووکهڵ
ئهویش ل ه ماوهیهکی کورتدا ل ه دیمهنه پڕ حهمهساتهکانی ئهم تهنگانهیهن.
ئەوەی کۆماری ئیسالمی به تهمای بوو وەک هەمیشە لهنێوبردن و
ههڵتهکاندنی یەکجارهکیی حیزبی دێموکرات بوو ،بەاڵم خەون و ئاواتی
چەپەڵی دیسانهکهش بوونەوه بڵقی سەرئاو .هەر چەند ڕۆژ دوای مووشەک
بارانی بنکەکانی حیزب بوو ک ه دوژمن دووههم زهبری وێ کهوت ،ئهویش
له مهیدانی سهرهکیی خهباتی حیزبی دێموکراتدا .ئهو ه بوو ک ه خەڵکی
کوردستانی خۆڕاگر ،خهڵكی کوردستانی دیموکرات ب ه مانگرتنهکهیان
مستێکی توندیان لە دەمی ڕێژیم و دهزگای سهرکوتهکهی دا و دیسانهکهش
سەلماندیان کە حیزبی دێموکرات نهک بێ پشت و پەنا نییە ،بەڵکوو هەر دلۆپە
خوینێکی پیشمەرگە دەبێتە هەوێنی ڕزگاری و سەربەستیی ئهم کوردستان ه
و؛ ئەو خوێنانە دەبنە چرای ڕووناکیدەری رێی تێکۆشەرانی دێموکرات.
ئهوهی ل ه ڕۆژی 17ی خهرماناندا رێژیم چاندبووی ،لێی بوو ب ه
چهرمهسهرییهکی گهوره؛ چونکی چوار ڕۆژ دواتر خهڵکی کوردستان
ئهو پهیامهی پێدان ک ه قهاڵی سهرهکیی حیزبی دێموکرات ههروا لهجێی
خۆیهتی و دڵی ئهم بزووتنهو ه شوناسخواز ه ل ه ههناوی کوردستاندا
لێ دهدا .بۆیهش ئهوهی ڕێژیم لهو ڕووداوهدا ب ه نسیبی بوو،
دیسانهکهش ههر زهبوونی بوو ،دیسانهکهش بهچۆکداهاتن لهبهرامبهر
ئیراد ه و ورهی بهرز و پۆاڵیینی خهڵک و پێشمهرگهی دێموکرات بوو.

ژماره ٧٣٤

٣١ی خەرمانان ٢٢ _ ١٣٩٧ی سپتامرب ٢٠١٨

مانگرتنی کوردستان
و یەکڕیزیی نەتەوەکەمان
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان بە مانگرتنی
سەرانسەریی بێوێنەی خۆیان لە ڕۆژی
چوارشەممە ٢١ی خەرمانان ،الپەڕەیەکی
زێڕین و مێژووییان لە خەبات و
بەرەنگاربوونەوە بە دژی ڕێژیمی کوردکوژی
کۆماری ئیسالمیی ئێران هەڵ دایەوە .ئەو
مانگرتنە کە لەسەر بانگەوازی ناوەندی
هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی ئێران بەڕێوە
چوو و لەالیەن کەسایەتییە ناسراوەکان
و چاالکانی مەدەنی و ئایینی و بەگشتی
هەموو چین و توێژەکانی کۆمەاڵنی خەڵکی
کوردستان پشتیوانی لێ کرا ،بوو بە شەپۆلی
ڕق و توورەیی و خرۆشانی نەتەوەیی لە
بەرانبەر جینایەتکارانی زاڵ بەسەر ئێراندا.
ئەو مانگرتنە دەربڕ و هەڵگری زۆر لە
ڕاستییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بوو؛
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان بەو خرۆشانە
بەربەرینە نیشانیان دا که چیتر لە ئاست
تاوانەکانی کۆماری ئیسالمی بێدەنگ نابن
و ئامادە نین دەست لەسەر دەست دابنێن
و شاهیدی مووشەکباران و شەهیدکرانی
و
دێموکرات
تێکۆشەرانی
بەکۆمەڵی
لەسێدارەدرانی ڕۆڵەکانیان لە گرتووخانەکانی
ڕێژیمدا بن .جگە لەوەش بەپیلەوەهاتنی
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان بۆ بانگەوازی
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی
ئێران نیشانی دا سەرەڕای تەبلیغاتی چەندین
و چەند ساڵەی کۆماری ئیسالمی لەمەر بەناو
نەمان و توانەوەی حیزبەکانی کوردستان! و
نەبوونی پێگە و باوەڕی خەلکی بەوان! دیتمان
و هەموو دۆست و دڵسۆزانی نەتەوەکەمان و
دوژمنەکانیشمان شاهید بوون کە کۆمەاڵنی
خەڵکی کوردستان چۆن بە گوڕوتینەوە
وەخۆکەوتن و لە زۆربەی شارەکانی
کۆردستان دوکان و بازاڕەکانیان داخست و
بیزاریی خۆیان لە سیاسەتە دژی گەلییەکانی
ڕێژیم جینایەتکاریی کۆماری ئیسالمی نیشانی
خەڵکی ئێران و جیهان دا .ئەو خرۆشانە
دەربڕی ئەو ڕاستییە بوو کە حیزبەکانی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و لەسەرووی
هەموویانەوە «حیزبی دیموکرات» لە دڵ
و دەروونی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستاندا
ڕیشەیان داکوتاوە و دوورکەوتنەوە لە
ڕۆژهەاڵت بەهۆی هێرش و سەرکوتی
هەمەالیەنەی کۆماری ئیسالمی لەماوەی
دەسەاڵتدارێتی خۆیدا ،نەیتوانیوە جێگە و
پێگەیان لەرزۆک بکا و کۆمەاڵنی ئازادیخوازی
کوردستان لە حیزبەکانیان دوور بکاتەوە.
هەوەها ئەو مانگرتنە جارێکی دیکە ئەو
ڕاستییەی سەلماند کە کۆماری ئیسالمی
بەپێچەوانەی چەواشەکاریی و درۆ و
دەلەسەکانی ،هیچ پێگەیەکی لەنێو کۆمەاڵنی
خەڵکی کوردستاندا نییە و ئەوەی توانیویەتی
ئەو ڕێژیمە لە کوردستاندا لەسەرپێ ڕاگرێ
ئەڕتەش و سپای پاسداران و بەگشتی
زهبروزهنگ ه و خەڵکی کوردستان ڕابردوویەکی
زۆر تال و خوێناوییان لەگەڵ ئەو ڕێژیمە هەیە و
هیچکات لەبیریان ناچێتەوە کە هەر ئەو ڕێژیمە
بوو خەڵکی بێتاوانی کوردستانی کۆمەڵکوژ
کرد ،و خومەینی دامەزرێنەری ئەو نیزامە
بوو کە فتوای جیهادی لە دژی گەلی کورد
دەرکرد .هەر ئەو کۆماری ئیسالمییە بوو کە بە
فێڵ و تەڵەکە ڕێبەرانی حیزب و گەلەکەمانیان
لەهەندەران شەهید کرد و بە سەدان کادر
و پێشمەرگەی دێموکرات و تێکۆشەرانی
ڕێکخراوە سیاسییەکانی دیکەی کوردستانیان
لە باشووری کوردستاندا تێڕۆر کرد.
خەڵکی کوردستان دەزانن کۆماری ئیسالمی
ئەوەی بۆی گرینگ نییە ،گیانی تاکی کوردە
و لە ماوەی چوار دەیە دەسەاڵتدارهتی
خۆیدا سەلماندوویەتی بۆ سەرکوتی گەلی
کورد لە هیچ کاروکردەوەیەکی جینایەتکارانە
ناپرینگێتەوە و دەست بۆ هەموو ئامرازەکان
دریژ دەکا؛ تەنانەت جینایەتی وەک کوشتاری
خەڵکی بێتاوانی شار و گوندەکانی کوردستان
و لەسێدارەدانی بەکۆمەڵی دەیان الوی کورد
کە دەچێتە خانەی کۆمەڵکوژی و ژینوسایدەوە
ئەنجامی داوە .لە ئێرانی ژێردەسەاڵتی کۆماری
ئیسالمیدا تاکی کورد تا ئەو جێگایە پارێزراوە
کە داوای ئازادی و مافە نەتەوایەتییەکانی
خۆی نەکا و ڕخنە لە دەسەاڵت نەگرێ و لە
ئاست وێرانکارییەکانی سرووشتی واڵتەکەی
و بەتااڵنبردنی سەروەت و سامانەکەی
کپ و بێدەنگ بێ؛ ئەگینا ئەو کەسانە ،واتە
تاکی ڕخنەگری کورد لە هەموو بوارەکاندا،

بەناو دژی شۆرشە و دەبی سزا بدرێ.
دیارە بۆ ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی کادر
و پێشمەرگەکانی حیزب و ڕێکخراوە
سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و
چاالکانی مافی مرۆڤ و ژینگەپارێزان بەگشتی
هەرکەسێک کە ملکەچی یاسا دواکەوتووەکانی
نەبێ ،لە بەرەیەک دایە و لە سۆنگەی ڕێژیمەوە
دەبێ بە هەرشێوەیەک بێ بێدەنگ بکری یان
لەنێو ببردرێ ،جا ئەو کردەوەیە دەتوانێ لە
چوارچێوەی جینایەتی بێوێنەی مووشەکبارانی
قەاڵی دێموکرات و شەهید و بریندارکردنی
دەیان کەس لە ئەندامانی ڕێبەری ،کادر و
پێشمەرگە و تەنانەت منداڵی پێشمەرگەکاندا
بێ ،یان لەسێدارەدانی شەش الوی بهندکراوی
سیاسیی کورد لە گرتووخانەکان لە ماوەی
سێ ڕۆژاندا بێ .بەندکراوانێک کە لەژێر
گوشار و ئەشکەنجەی جەالدانی ڕێژیم ناچار
بە داننان بە تاوانگەلێک کراون کە هیچ چەشنە
بەڵگەیەکی دادگاپەسندیان لەپشت نەبووە،
پاشان هەر هەموویان وەدرۆخستوەتەوە.
کۆماری ئیسالمی بە مووشەکبارانی
قەاڵی دێموکرات و شەهیدکردنی کادر و
پێشمەرگەکانی حیزب و هاوکات لەسێدارەدانی
الوانی بەندکراوی کورد لە گرتووخانەکان،
جگە لە هەڵڕشتنی ڕق و کینی پەنگخواردووی
خۆی لە نەتەوەکەمان ،لە ڕاستیدا هەویستی
لەالیەک زەبرێکی کاریگەر لەو حیزبە بدا و
ڕێبەرییەکەی ،وەک کاکڵەی ئەو حیزبە لەنێو
بەرێ و بە ئاواتی لەمێژینەی خۆی بگا ،و
لەالیەکی دیکەش بەو هێرشە مووشەکییە
و لەسێدارەدانی بەندکراوە سیاسییەکانی
کوردستان لەڕۆژێکدا ،فەزای ترس و تۆقاندن
بەسەر نەتەوەکەماندا بسەپێنێ .بۆ کۆماری
ئیسالمی ،کوردستان وەک باقی ناوچەکانی
دیکەی ئێران نییە و بۆ مان و بوونی ئەو
ڕێژیمە سەرکوتکردنی گرینگیی تایبەتی
هەیە؛ چونکە کۆماری ئیسالمی باش دەزانێ
کوردستان بەو هۆیە کە ڕێژیم هیچ پێگەیەکی
تێدا نییە و هەمیشە جوواڵنەوەی ئازادیخوازی
و نەتەوایەتی و مافخوازانەی تێدا هەبووە و
هەیە ،الوازترین خاڵی سەقامگیری ڕێژیمە و

بوو کە کۆمەاڵنی
خەڵکی کوردستان
کۆماری
بە
ئیسال مییا ن
کوت و لەالیەک
ڕق و توورەیی
خۆیان سەبارەت
جینایەتی
بە
خەرمانان
١٧ی
ڕاگەیاند ،ڕەزا محەممەدئەمینی
پێ
دیکەش
لەالیەکی
بۆ جارێکی دیکە و بەو کردەوە بوێرانەیە بە
خەڵکی ئێران و جیهانیان ڕاگەیاند لە کۆماری
نگریسی کوردکوژی مووشەک و پەت و
سیدارە بێزارن نەفرەتی لێ دەکەن و تەنیا
ئەوەی لەدڵیان دایە و هەست و سۆزیان بۆی
هەیە تێکۆشەرانی ڕێگای ئازادیی کوردستانە.
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی بۆ لێدانی قەاڵی
دیموکرات سەروەریی خاکی عێراق و باشووری
کوردستانی شکاند و لەپێناو لەنێوبردنی حیزبی
دێموکرات ئامادە بوو سەرکۆنەی هەموو
واڵتانی جیهان قبووڵ بکا و تێچوویەکەی بدا؛
هەروەها ئەو ڕێژیمە کە هەموو ساڵێ لەالیەن
ڕێکخراوەکانی پارێزەری مافی مرۆڤ سەبارەت
بە لە ژێرپێنانی سەرەتاییترین مافەکانی مرڤ
مەحکووم دەکرێ سەرەڕای داوای زۆری
ئەو ڕێکخراوانە بۆ لەسیدارەنەدانی بەندکراوە
کوردەکان ،شەش الوی کوردی لەماوەی سێ
ڕۆژدا لەسێدارە دا ،بەدڵنیاییەوە ئەگەر زانیبای
جینایەتی ١٧ی خەرمانان وەها ڕەنگدانەوەیەکی
لە نێو کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستاندا دەبێ و ئاوا
لە نێوخۆ و دەرەوە دەسەاڵتەکەی شەرمەزار و
زەبوون دەکڕێ ،تەنانەت ئەگەر زانیبای دەتوانێ
زیاتر لەوەی خەسارەتی گەیاندووەتە حیزبی
دیموکرات ،دەسکەوتی دەبێ ،هیچکات هێرشی
مووشەکی لەوچەشنەی نەدەکرد و الوانی
بەندکراوی لەهەمان ڕۆژدا لەسێدارە نەدەدا.
چونکە بەراستی ئەوەی بۆ کۆماری ئیسالمی دوای
جینایەتی ١٧ی خەرمانان مایەوە تەنیا ڕووڕەشی
و شکست و داماویی بوو لەئاست نەتەوەی
کورد و تێکۆشەرانی ڕێگای ئازادی کوردستان.

دەتوانێ لە ئەگەری هەر ڕووداوێکی ناوچەیی
و نێوخۆییدا بەو پۆتانسیەلەی کە هەیەتی ببێ
بە پێگە و سەنگەری سەرەکی ئازادیخوازانی
ئێران بۆ بەربەرەکانی لەگەڵ کۆماری ئیسالمی
و کوردستان زۆر زوو لە کۆنترۆڵی دێتە
دەرێ .هەر بۆیەشە ڕێژیم تێچووی نێوخۆیی
و ناوچەیی ئەو هێرشە هەرچەند گرانیش
بێ قەبووڵ دەکا و نەک لە سەرسنوورەکان،
بەڵکوو لە قوواڵیی خاکی باشووری کوردستان
هێرش دەکاتە سەر بنکەی حیزبی دێموکراتی
کوردستان و جینایەتی ١٧ی خەرمانان
دەخوڵقێنێ و الوەکانی لە گرتووخانەکان
لەسێدارە دەدا .بەاڵم کۆماری ئیسالمی پێشبینی
نەدەکرد خەڵکی کوردپەروەری کوردستان
دوای مووشهک بارانی حیزبی دێموکراتی
کوردستان و لەسێدارەدانی الوانی بێتاوانی
کورد ،وەها لەسەر تیکۆشەرانی خۆیان و ڕۆڵە
لەسێدارە دراوەکانیان بێنە دەنگ و بە پێشوازیی
داوای ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانیان بێن و
مانگرتنێکی ئاوا مەزن و مانادار وەرێ بخەن .لە
ڕاستیدا ئەو مانگرتنە سەرانسەرییە جگە لەوەی
کە دەربڕینی خەم و پەژارە بۆ تێکۆشەرانی
نەتەوەکەمان و شەهیدانی دیموکرات و الوە
لەسیدارەدراوەکان بوو« ،نا»یەکی گەورە

کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان لەو خرۆشانەدا
بەگژ تەواویەتی ڕێژیمی کۆماری جینایەتکاری
ئیسالمیدا هاتنەوە و دووپاتیان کردەوە کە قەالی
دێموکرات ،تەنیا ئەو قەاڵیە نییە کە بنکەی سەرەکیی
حیزبی دیموکراتی کوردستانی لە گیرساوەتەوە،
بەڵکوو قەاڵ و شوورەی ڕاستەقینەی دێموکرات،
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و لە هەناوی کۆمەاڵنی
خەڵکی کوردستان دایە و ئەوانن کە هێزو
تین دەبەخشنە ڕۆڵەکان و تێکۆشەرەکانیان.
شک لەوەدا نییە تابۆ و هەیمەنەی ڕیژیم لە
کوردستان شکاوە و سیاسەتی زەبروزەنگ و
چاوسوورکردنەوە کاریگەری نەماوە و ناتوانێ
الوانی کورد بێدەنگ و بێهەڵوێست بکا لەئاست
جینایەتەکانی؛ هەر بۆیەشە دەبینین لە مانگرتنی
سەرانسەری ٢١ی خەرماناندا سەرکوتکەرانی
ڕێژیم بە هەڕەشە و گوڕەشە و گرتن نەیانتوانی
بەر بەو حەرەکەتە بگرن .هەروەها ئەو خرۆشە
سەرانسەرییەی کوردستان دەتوانێ هاندەرێکی
بەهێز بێ بۆ ناوچەکانی دیکە و باقی گەالنی
ئێران هەتا ڕاپەڕینێکی بەهێزتر و بەتەوژمتر
لە ڕاپەرینی بەفرانباری ڕابردوو دەست پێ
بکا و تۆماری کۆماری ئیسالمی تێکەوە
پێچێ و بیخاتە نێو الپەڕە ڕەشەکانی مێژوو.
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بزووتنەوەی کورد و پرسی کورد لە ئێران
لە دەالقەی پەالمارەکەی  ١٧خەرمانانهوه
هێرشی مووشەکی ڕێژیمی تاران بۆ سەر
بنکەی دێموکڕاتەکان لە دەشتی کۆیە ئاوێنەی
دەرخەری چۆنیەتیی تێڕوانینی دەوڵەتی ئێران
و بەڕێوەبەرانی سیاسەت و بڕیار بەرامبەر بە
پرسی کوردە .هێرش بۆ سەر مەکۆی سەرەکیی
دێموکڕاتەکان لە قوواڵیی باشووری کوردستان و
لێدانی ورد لە شوێنی مەبەست ،جێگای تێڕامان و
هەڵسەنگاندنی زیاترە .مەبەستی ئێران لەو هێرشانە
ڕەنگاوڕەنگن و جیا لە تۆڵە کردنەوە ،هەڵگری
ئامانجی کورتماوە و درێژخایەنن .پەیامی ڕێژیم
لە ڕووداوی  ١٧خەرمانان (هێرشی مووشەکی
و لەسێدارەدانی چەند کەسێک) نیشاندانی هێز و
توانای نیزام بە خەڵک ،کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی،
هەرێمی کوردستان و هێزە نەیارەکانیەتی.
نیزامی ئاخوندی بەم هێرشەی خوازیارە بە
هەموو الیەک ڕابگەیەنێ ،کە لە قوواڵیی خاکی
جیرانەکانیدا زەبری گەورە و ورد لە نەیارەکانی
دەدا .باوە دەڵێن ،لە شەڕدا گوڵ نابەشنەوە،
بەاڵم هێرشی ئەمجارەی ڕێژیم بۆ سەر بنکەی
دێموکڕاتەکان لە کۆیە لەگەڵ هێرشی ئاسمانی و
تۆپباران و تەنانەت تەقینەوەی بۆمب و تیرۆردا
جیاوازی بەرچاوی هەیە .ئاشکرایە کە دوای ئەو
هێرشانە ڕەنگە داواکاری ڕێژیم دژ بە پارت و
ڕێکخراوە کوردییەکانی ڕۆژهەاڵت ،کە لە باشوور
جێگیرن ڕەنگە لە بەغدا و هەولێر چڕتر ببنەوە.
ئێران لە دوو مەیدانی نێوخۆ و نێودەوڵەتیدا لەگەڵ
ژمارەیەک ئالەنگاری دژوار و هەستیار رووبەڕوو
بۆتەوە .خەڵک لە ناوەند و شارە گەورەکانی واڵت
زیاتر لە جاران لە سەر شەقامەکان ئامادەن و
درووشمی ڕەق و دژکردەوەی توند بەرامبەر
بە سیاسەتەکانی ڕێژیم دەنوێنن .کاربەدەستانی
ڕێژیم لە جوڵە نێوخۆییەکان دەترسن و دەزانن،
کە ئەگەر پەرەبستێنن و کانالیزە بکرێن زەبری
گەورە لە نیزام دەدەن .کاربەدەستانی ڕێژیم
ئاگادارن ،کە کوردەکان لە ڕۆژهەاڵت و پارتە
سیاسییەکانیان دەتوانن لە دەرفەتدا زیاتر لە حیزب
و ڕێکخراوەکانی دیکەی ئێران هەڕەشە و مەترسی
بۆ ڕێژیم بخوڵقێنن .هەڵوێستی واڵتە یەکگرتوەکانی
ئەمریکا و سیاسەتی دەرەکی بۆ پاڵەپەستۆ
خستنە سەر ئێران دەسەاڵتی ئاخوندەکانی زیاتر
بەرپرسانی ڕێژیم
لە جاران کردۆتە ئامانج.
تێگەیشتوون ،کە سیاسەتی ناردنەدەرەوەی
قەیران و نانەوەی ئاژاوە ناتوانێ لەوە زیاتر
قەیرانە نێوخۆییەکان پووشبەسەر بکا .لە ئاکامدا،
ئەندازیارانی سیاسەت و دەسەاڵت لە تاران بۆ
ڕەواندنەوەی مەترسییەکان و کۆنتڕۆڵکردنی
تەوژمی هەڕەشەکان دژ بە پایەکانی نیزام،
بازنەی تۆقاندن و پەالمارەکانیان بۆ سەر خەڵک
و هێزە ئۆپۆزیسیۆنە کوردییەکان زیاتر کردوە.
پرسی کورد و ئازادییەکان لە ئێراندا پێویستی بە
تەکانێکی بەهێز ،بەردەوام و خاوەن بەرنامەیە.
هێشتا ئەم پرسە لە سەرتاسەری ئێراندا نەبۆتە
بابەتی دیالۆگ و بە تەواوەتی پەراوێز خراوە.
لە ڕوانگەی دەوڵەت و هەروەها بژاردەی نەتەوە
بااڵدەستەکانی واڵت ،خەباتی کوردان و گەالنی
دیکەی ئێران دژ بە ئاسایش و هێمنایەتی ئێرانە و
لە گەڵ یەکیهتیی و سەروەری سیاسیی دەوڵەتدا
ناتەبایە .هێرش و دژکردەوەکانی ١٧ی خەرمانان
بۆ سەر بنکەی دیموکڕاتەکان و سیاسەتی
سێدارە سەلماندی ،کە چارەسەرکردنی پرسی
کورد و ئازادییەکان له ئەمڕۆدا و لە ئێرانی
بندهسهاڵتی کۆماری ئیسالمی خەونێکی نەزۆکە.
ئەو ڕووداوانە بە درێژەی سیاسەتی دەوڵەت و
هێزە سەرکوتکەرەکانی بەرامبەر بە داخوازییە
ڕەواکانی کورد لە ئێراندا پێناسە دەکرێن.
سیاسەتێک ،کە پڕاوپڕ لە توخمی رەشەکوژی
و تیرۆریزمی دەوڵەتی و هەروەها سڕینەوە
و لێدان لە هەوێنی خۆناسینی مرۆڤی کوردە.
بزوتنەوەی رۆژهەاڵتی کوردستان ،لە دوای
ڕووداوەکەی ١٧ی خەرمانان لە جاران زیاتر بە
ڕەچاوکردنی ڕێباز و سیاسەتێکی تازە مەحکومە.
شیاوی باسە ،کە پێداویستیی ئاڵوگۆڕ لە شێواز و
ستایلی خەبات لە هەموو گۆڕەپانەکاندا لەمێژ ساڵە
قسەی لەسەر دەکرێ ،بەاڵم بە هۆکاری جیاواز
پەراوێزخراوە .سیاسەتی کوردەکان لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستاندا پێویستی بە وەرچەرخانێکی
ڕیشەیی هەیە و ناکرێ لە سەر بەستێنی تەنیا
دروشم و کهفوکوڵ بەرامبەرکێ لەگەڵ دوژمن و
پیالنەکانیاندا بکا .ئەو ئاڵوگۆڕانە بە قسە جێبەجێ
نابن ،بەڵکوو بیرکردنەوە و هزری ورد ،پالن،
ئامرازەکانی جێبەجێکردن و ویستێکی ساغی
دەوێ .ئاڵوگۆڕەکان دەبێ القیان لەسەر زەوی بێ
و ئەکتەرەکانی جیهانی سیاسەت لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستاندا پێویستە بگۆڕدرێن .ئەلفبێی ئەو
وەرچەرخانە بریتییە ،لە بەهێزکردنی هێزی مەنتق و

لۆژیک لە ناخی سیاسەت و کردەوە ،ڕەفتاری
سیاسیی پارت و ڕێکخراوە کوردییەکان
و بژاردەی کۆمەلگەدا .ئەگەر کولتووری
بیرکردنەوە ،پالندانان و کار و تێکۆشان
نەگۆڕدرێن ،بێگومان ڕووبەڕووبوونەوەی
ئالەنگارییە تازە و بەتەوژمەکان کارێکی
دژوارە .لە ئاکامدا ،قەیرانەکان زیاتر لە
سەر یەکتر کەڵەکە دەبن و کورد توانا و
نەخشەی پەڕینەوە لە قەیرانەکانی نابێ.
لێرەدا ئاماژە بە چەند خاڵێک دەکرێ ،کە لە
کاراکردنی بزوتنەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی
نیشتماندا ڕۆڵ و نەخشی بەرچاو دەگێڕن.
یەکەم؛ حیزبایەتی ،تێکۆشان ،ڕێکخستنی
سیاسی و شێوازی شەڕی پێشمەرگانە
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا لە قەیران دایە.
پارت و ڕێکخراوە سیاسییەکان لە قۆناخی
ڕزگاریدا دەبێ سنووری پلۆراڵیزمی
سیاسی و ئاناڕشیزم و بێسەرەوبەرەیی
تێبپەڕێنن .بارودۆخی ئەمڕۆی کورد لە
ڕۆژهەاڵت سادەکردنەوەی خەبات و

زیاتر لە نیوسەدەی ڕابردوودا مێژووییەکی
ئاڵۆز و تاڵیان لەسەر مانەوە لە باشوور
تۆمار کردوە .باشووری کوردستان بە
عورفی سیاسی و جیرانەتی ناتوانێ و
تەنانەت ئیرادە ناکا و نهیویستوو ه وردە
پارێزگارییەک نەک لە پارتە سیاسییەکان
بەڵکوو لە خەباتی ڕەوا و ئاشتیخوازنەی
نێوخۆی رۆژهەاڵتی کوردستان بکا .لە
ژێر تیشکی ئەو بارودۆخەدا بیرکردنەوە
لە جوغڕافیا و شوێنی مانەوەی هێز و
بنکەکان کارێکی گرینگ و ڕۆژانەیە .بۆ
چارەسەرکردنی ئەو هاوکێشەیە چەند
ئاڵترناتیڤ و جێگرەوەیەک هەن ،کە
ڕەنگە هیچیان لە باشترەکان نەبن ،بەاڵم
بۆ مانەوە ڕۆڵی گرینگیان هەیە .یەکێک
لەو ئاڵترناتیڤانە جیاکردنەوەی دوو باڵی
چەکداری و سیاسییە .ئاشکرایە ،کە ئەو
کارە پێویستی بە وەسەریەککەوتنەوەی
حیزب و پارتە دابڕاوەکانە و ناکرێ
حیزبەکان بەو پەڕتەوازەییەی ئەمڕۆ ئەو

ڕەوادا دەکرێ پێشمەرگەی ئەمڕۆیی بۆ
لێدان لە بنکە و مەکۆکانی ڕێژیم لە تاران
و شارە گەورەکانی دیکەی ئێران ئامادە
بکرێن .بەدیلگرتنی مۆرەکانی رێژیم و
گۆڕینەوەیان بە دیلە کوردەکان سیاسەتێکە،
کە بەرهەمدارە و رێژیم لە سیاسەتی سێدارە
بە ڕێژەیەک دوور دەخاتەوە .دەستبەردانەوە
و تەسلیمی سێدارە و سیاسەتی سەرکوتی
ڕێژیم بوون ،ڕێگاچارە نییە .شایانی باسە،
کە لە پانتایی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و
لە نێو بیر و هزری زۆربەی کوردەکانی
ئەم پارچەیەی کوردستاندا داخوازییە
نەتەوەییەکان و ناسنامەی سیاسی نەبوونە
پرسی گشتی .پەروەردە و ڕاهێنان الوازە
و تەنانەت ئیدارەی ناڕەزایەتییەکان کزە.
کولتووری پێکەوەبوون و وەستانەوە
بەرامبەر بە نیزامی زاڵ گەشەی
نەکردوە و هێشتا شەپۆلە گەورەکانی
خۆناسین و مافخوازی نەکەوتوونە گەڕ.
چوارەم؛ خەباتی میدیایی کوردانی

دوورکەوتنەوە لە پەرتەوازەیی دەخوازێ.
دابڕان و جیابوونەوەی پارتە سیاسییەکانی
ڕۆژهەاڵت ،جووڵەی خەباتی کوردانیان
بەتەوەژم نەکرد و دەستی کۆماری ئیسالمی
ئێرانیان بۆ زەبروەشاندن لە حیزب و
ریکخراوە سیاسییەکان زیاتر ئاوەاڵ کرد.
قەیرانە نێوخۆییەکانی ڕێکخراو و پارتە
سیاسییەکان ،پایە کۆنەکانی ڕێکخستن و
ئیدارەی لە بەریەک هەڵتەکاندن و کۆڵەکەی
جێگرەوە و جێگای متمانەی ساز و ئامادە
نەکرد .لە ژێر سێبەری ئەو پەرتەوازەییەدا
خەباتی چەکداریی و هێزی پێشمەرگە
واڵمدەری
پاش سڕکرانی درێژخایەن
چاوەڕوانییەکان نابێ .سەرکەوتن لەو
مەیدانەدا بیری ورد ،بەرنامەی عەمەلی،
ناسین و پێناسەکردنی خاڵە الواز و
ئەرێنییەکان دەخوازێ .سیاسەتکار و
کۆنەکارەکان لەو گۆڕەپانەدا ئەرکی
گەورەیان لەسەر شانە و نابێ بۆ پاراستنی
سوکانی
کەسییەکانیان
بەرژەوەندییە
حیزبەکان بە گوێرەی تێڕوانینی خۆیان
بسووڕێنن .لەم قۆناخەدا شەڕی پێشمەرگانە
پێویستی بە سیاسەتی تازە و گۆڕینی
ستراتیژی جووڵە و تەنانەت ئامانجە .بۆ
سەرخستنی بەرنامە و پالنی تازە ناکرێ
چاوپۆشی لە ئاڵوگۆڕەکانی ناوچە و جیهان
و تەنانەت الیەنە بەهێزەکانی دوژمن
بکرێ .ئەگەر لە ناسین و خوێندنەوەی
ڕێژیمی تاران و پالنەکانیدا هەڵە بکرێ،
دەرفەتی زەبروەشاندن لە بزوتنەوەی
کورد و پرسی کوردان زیاتر دەخوڵقێ.
دووهەم؛ چۆنیەتیی مانەوە لە باشوور و
کەڵکوەرگرتن لە بنکە و مەکۆکان پێویستیان
بە خوێندنەوە و هەڵسەنگاندنی تازەیە.
حیزبە ڕۆژهەاڵتییەکان ڕەنگە درەنگ یان
زوو لەو جۆغرافیایەدا بخرێنە ژێر پاڵەپەستۆ
و تەنانەت داوای دەرکران ،چەککران و
ڕادەستکردنەوەیان بکرێ .بزوتنەوەی کورد
و چاالکانی کوردی ڕۆژهەاڵت لە ماوەی

ئەرکە ڕاپەڕێنن .لە ئەگەرێکی ئەوتۆدا،
باڵی سیاسی و چەکداری ناچارە خەباتی
شاخ بە مانا ڕاستەقینەکەی و هەروەها
ژێرزەمینی بە فۆڕمێکی ئەمڕۆیی دەست
پێ بکا .بهم ه شێوازی خەباتی چەکداری
و تەنانەت جۆری پێشمەرگایەتی دەگۆڕێ.
کەمپەکانیش باشترە بخرێنە ژێر چاوەدێری
ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان و باشتر
لەمڕۆ پارێزگاری نێودەوڵەتیان لێ بکرێ.
سێهەم؛ گۆڕینی سیاسەتی بەرگریی و
گواستنەوە بۆ قۆناخی تۆڵەکردنەوە و
سیاسەتی زەبرلێدان لە ڕێژیم .نیزامی
تاران لە گەڵ ئازادییەکان ناتەبایە و
کاربەدەستانی ئەم نیزامە بۆ سڕینەوەی
نەیارەکانیان لە هەموو چەکێک کەڵکیان
وەرگرتوە و وەردەگرن .با کەمێک
ڕاستگۆیانە لەگەڵ خۆمان و مێژوو
بدوێین .هیچ دەوڵەت و نیزامێکی دیکتاتۆر
و تەنانەت مەیلە و دێموکڕاتیک بەو خەباتە
سارد و سڕەی ئێمە ئامادە نییە تەنانەت
وتووێژێکی جیددی و ڕاستگۆیانە لەگەڵ
بەرامبەرەکەی بکا .ڕێژیم ناخوازێ باڵی
توند و رادیکاڵ لە کوردستاندا سەرهەڵدەن،
بۆیە ئانارشیزمەی ئەمڕۆی حیزب و
رێکخراوە خاوەن پاشخانە مێژووییەکان
و هەروەها بنەماڵەیی و ئینترنێتیەکان بە
گونجاو دەزانێ .سیاسەتی بەرگری گەلێکی
چەند میلوێنی نابێ ئەوەندە الواز و سڕ
بێ ،کە دوژمن و کاربەدەستەکانی بە
ئاسانی سەرکوت و تۆقی بکەن .ئیرادەی
بەگژداچوونەوەی رێژیم و سیاسەتەکانی
پێویستیان بە بیروباوەڕ ،تێڕوانین،
سیاسەتی تۆڵەکردنەوە و کانالیزەکردنی
ڕق و توڕەیی خەڵک هەیە .خەباتی گەلێک
بۆ ئازادکردنی گیراو و دیلێک ناکرێ
تەنیا هاواری سەر تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
بن .تۆڵەکردنەوەی هێرشی مووشەکی
ناگونجێ تەنیا نووسین و قسەکردن بێ،
بەڵکوو لە ژێر سیاسەتی خۆپاراستنی

ڕۆژهەاڵت الوازە و توانای واڵمدانەوە بە
ڕووداوەکانی گۆڕەپانی سیاسیی ئێران
و کوردستانی نییە .مێدیا و کاناڵەکانی
ڕاگەیاندن توانای ڕێکخراوکردنی خەبات و
نافەرمانیی مەدەنی لە ڕۆژهەاڵتیان نییە و
ناتوانن تینوایەتی چین و توێژەکانی خەڵک
بشکێنن .ئەوان لە گرێدانی خەبات و جووڵەی
کوردانی نێوخۆ و دەرەوەدا سەرکەوتوو
نین .ئاشکرایە ،کە دونیا گۆڕاوە و نەخش
و ڕۆڵی مێدیا و ڕاگەیاندنەکان گۆڕاون،
بەاڵم کوردە ڕۆژهەاڵتییەکان لەو مەیدانەدا
کارا و ئەکتیو نین .مێدیای حیزبەکان لەو
نێوەدا سەرکەوتوو نەبوون و بەهۆکاری
جیاواز بەشێکیان پاش ماوەیەک تێکۆشان
لە کارکردن وەستاون .بژاردەی کورد لە
دەرەوەی کوردستان و الیەنگر و ئەندامانی
حیزبەکان لە دەرەوەی واڵت لە کۆاڵنە
داخراوەکانی سیاسەت و ئیدۆلۆژی خۆیاندا
ماونەوە .ئەوان لە ژێر ڕەحمەتی ئەو
پەرتەوازییە ڕەنگاوڕەنگەدا سارد و سڕن و
بۆیان نەلواوە ناوەندێکی مێدیایی نەبەستراوە
و ئازاد دابمەزرێنن .نەبوونی مێدیا و کاناڵی
ڕۆژانەی کاریگەر کوردە ڕۆژهەاڵتییەکانی
ناچار کردوە ،کە چاو لە کاناڵە کوردییەکانی
باشوور و باکوور بکەن .لە ئاکامدا خەڵکی
کورد لە ڕۆژهەاڵت لە ژێر کارتێکەری ئارام
و شاراوەی مێدیاکانی دیکەدا ڕوانگەکانیان
گۆڕاون و ڕۆژهەاڵتیان بەکردەوە لەبیر
کردوە .سەرەڕای ئەوە ،نەبوونی کاناڵی
فارسی زمان ،پرسی کوردی وەک سااڵن لە
چاو و گوێی نەتەوە بااڵدەستەکانی ئێراندا
بە تەمومژاوی هێشتۆتەوە .بزوتنەوەی
کوردستان لەو سەردەمەدا پێویستی بە
ناوەندێکی مێدیایی بەهێز هەیە ،کە دەربڕی
ویست و داخوازیی و هەروەها جوڵەی
ڕۆژانەی خەڵک و بژاردەی کۆمەڵگە بێ.
خەباتی کوردان لە ڕۆژهەاڵت و ڕەوتی
جووڵەی خەباتکاران لە گۆڕەپانی نێوخۆ،
دەرەوە و پارتە سیاسییەکاندا بەبێ بوونی

عەزیز شێخانی
ناوەندێکی بەهێزی ڕاگەیاندن سەرکەوتوو
نابێ .مێدیاکان لە کورتماوە و درێژماوەدا
دەتوانن بۆ خەباتی گەلێکی ژێردەست ڕۆڵ و
نەخشی گەورە بگێڕن و تاک و کۆی کۆمەڵگە
لەگەڵ بەستێنی ڕاستەقینەی خۆیان و ئەوانی
دیکە ئاشنا بکەن .مێدیایەک سەردەکەوێ ،کە
خاوەنی بەرنامەی کار بێ و لەگەڵ سرووشت
و کەسایەتیی و کولتووری بینەر و بیسەر
بێتەوە و نەبێتە مەیدانی شەڕی زاراوە،
ناوچە ،ئیدۆلۆژیی و سەلقیەی ئەم و ئەو.
پێنجەم؛ نەبوونی یەکدەنگی و هاوهەڵوێستی لە
کاروباری دیپلۆماسیی و تێکۆشانی کوردەکانی
دەرەوەدا .دیپلۆماسی کوردانی ڕۆژهەاڵت،
لە ژمارەیەک خۆپێشاندان و بەشداربوون و
دیدار لە گەڵ بەرپرساندا کورت دەکرێنەوە،
کە قورساییان کەمە .ڕۆژهەاڵتییەکان لەو
بەستێنەدا الوازن و کادری شارەزا ،ناوەندی
لێکۆڵینەوە و هەروەها جوڵەی کاریگەریان
نییە .دیپلۆماسیی حیزبەکان زیاتر لە سەر
قسە و وتاری قسەکەری یەکەمی حیزبەکان
چەق دەبەستێ و خاوەنی قوواڵیی ستراتیژی
نییە .ئەو قسەکەرانەی کە ڕەنگە چەند دەییەک
بێ لە لوتکەی حیزب و پارتە کوردییەکاندا
جێگەیان گرتووە و لەگەڵ بەرپرسایەتی و
کورسی سەرتاپا ئاوێتەی یەکتر بوون! خەباتی
ڕەوای گەلی کورد لە دەرەوە لە سەر بناخەی
نەبوونی بەرنامە و پەرتەوازەیی پێوەندیی و
کار و تێکۆشانی پارتە کوردییەکان هەڵچنراوە.
جووڵە دیپلۆماسییەکان ،گیانی خوڵقاندنی
شەپۆلی گەورە و لۆبیکردنیان نییە و لە
ڕووکار و شکڵدا قەتیس ماوەتەوە .خەباتی
دیپلۆماسی کوردانی ڕۆژهەاڵت لە دەرەوەی
واڵت خەمخۆرییەکی گەورە و لێزانیەکی
زۆری دەوێ .پارتە کوردییەکان دەرفەتی
خوڵقاندنی دەرفەتی زۆریان لەو مەیدانەدا
هەبووە ،بەاڵم لەبەر نەبوونی پالن و بەرنامە
و هەروەها لە ترسی دەرکەوتنی روخساری
تازە لە پێدەشتەکانی خەباتی کوردایەتیدا
بە هیچ جۆر خۆیان لە قەرەی ئەو پرسە
نەداوە .شایانی باسە ،کە خەباتی دیپلۆماسی،
کولتووری ،مێدیایی و ئابوری لە جیهانی
ئەمڕۆدا لە گەڵ یەکتردا گرێدراون .کوردە
ڕۆژهەاڵتییەکان لەو بەستێنانەدا الوازن.
ئەوان خاوەنی هێزی گەورەی مرۆڤین ،بەاڵم
بە هۆکاری جیاواز نە سەرمایەگوزاریان
لەسەر کراوە و نە کەڵکیان لێ وەرگیراوە.
پارتە سیاسییەکان و بژاردەی کورد لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان پاش هێرشی مووشەکی
بۆ سەر بنکە و مەکۆی دێموکڕاتەکان،
ناچارن توانا و درووشمەکانیان یەکانگیرتر
بکەن .هاوکێشەی کوردە ڕۆژهەاڵتییەکان بە
وردبینی و هەڵسەنگاندنی ورد" ،فیعلی زۆر"
و "قسەی کەم" دەگۆڕدرێ .بزوتنەوەی کورد
لە رۆژهەاڵتی کوردستاندا پاشخانی بەهێزی
هەیە ،بەاڵم بۆ خوڵقاندنی داهاتوویەکی
گەش پێویستی بە نەخشە ڕێگایە .لە
شەڕدا الیەنەکان زەبریان وێدەکەوێ ،بەاڵم
زەبرەکان جیاوازن و شوێنەواری جیا لە دوای
خۆیان جێدێڵن .ئەگەر کەوتن و شکانەکان
ئاراستەی سیاسەت و ڕەفتاری الیەن و
کەسەکان نەگۆڕن ،بێگومان دەرچوون
لە داوی جاڵجاڵوکەیی سەردەم و دوژمن
کارێکی ئەستەم دەبێ .بزوتنەوەی کورد لە
ڕۆژهەاڵت توانا و ئەگەری کارپێنەکراوی
زۆرە و هونەری سیاسەت لەوەدایە ،کە
چەندە و چۆن لەو بەستێنەدا کار دەکرێ.
بۆ سەرکەوتنی ئەو خەباتە ئیرادە ،بڕیار و
نەخشەڕێگای کردەیی پێویستن .بزوتنەوەی
ڕۆژهەاڵت بۆ خۆپاراستن و گەشەکردن و
بوون بە بزوتنەوەیەکی سیاسی_کۆمەاڵیەتی
لە نێوخۆدا بژاردەی ئازا ،رێکخستنی تۆکمە،
هێزی لۆژیک و لۆژیکی هێزی دەوێ .لە
سەر بنچینەی ئەو ڕێکارانە ،کورد دەتوانێ لە
ڕۆژهەاڵتدا ببێتە خاوەنی پێگەیەکی بەهێز و لە
دۆست و دوژمن دیار بێ .کارەساتەکان کۆتایی
مێژوو نین ،بەاڵم هەر ڕووداو و کارەساتێک
شوێنەوارێک لە دوای خۆی جێدێڵێ١٧ .ی
خەرمانان لە مێژووی بزوتنەوەی کورد لە
رۆژهەاڵتدا کەمە و دەکرێ بە وانەوەرگرتن
لە خاڵە الوازەکان و کۆکردنەوەی هێز و توانا
و هەروەها دەرچوون لە کۆاڵنە داخراوەکانی
بیرکردنەوە بکرێتە سەرەتایەکی تازە بۆ
خەبات دژ بە رێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران.
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مانگرتن وهك غرووری ئازادی
ڕێبوار کەریمی

ڕۆژی  ٢١ی خهرمانان شتێكی سهیر ل ه
واڵتی ئێم ه ڕووی دا ،شتێك وهك پهرجوو.
تهنیا بهماوهی  ٤ڕۆژ دوای كارهساتێكی
گهورهی نهتهوهیی ،كۆمهڵگهیهك ههستایهوه
سهرپێیان .مانگرتنێكی سهراسهری خۆی
له خۆیدا ئهكتێكی سیاسیی جێی تهقدیره،
بهاڵم پرسیار ئهوهیه ئاخۆ چۆن تاكهڕۆژێك
مانگرتن توانیی ئهو ههموو كاریگهریی ه
سایكۆسیاسییه بهرههم بهێنێ؟ چی وای كرد
ههموو توێژهكانی كۆمهڵگهیهكی فرهبۆچوون،
بێ چهندوچوون ،ههست به پێویستیی
ههرهوهزێكی ئاوا یهكبڕ بكهن؟ خۆ پێشترین
هێزه سیاسییهكان ڕوویان ل ه خهڵكی نابوو
بۆ مانگرتن یان بایكۆتی سیاسی ،ئهی چۆن
بوو قهت ئاوا ب ه تۆپزی گهل بهدهمهو ه
نهدههات؟ ئهوهی  ٢١ی خهرمانان ڕووی
دا چی بوو؛ ئایا تهنیا بهخاوهندهركهوتن ل ه
شههیدانی ١٧ی خهرمانان بوو؟ ئایا وهك
هێندێكان دهڵێن؛ مانگرتنی تۆڵهسهندنهو ه
بوو؟ (ئایا ئهسڵهن وهاڵمدانهوهی خوێنڕشتن
ب ه مانگرتن ،لهگهڵ مهفهوومی تۆڵهسهندنهو ه
یهك دێتهوه؟) مانگرتن چ پهیامێكی
بهگوێی حاكمیهتێكی ڕووههماڵدراودا دا
كه نایههوێ سهرخۆی بهێنێ ،ههرچهند
بهڕوونی تهنگهتاوی كرد؟ ئهی چی وای
كرد كۆمهڵگهیك دڵی سوكنایی بێت؟ لهوهش
زیاتر؛ ئایا ههموو دهاللهتهكانی ئهودیوی ئهم
مانگرتنه بۆ ئهوهبوو دڵهكان سوكناییان بێت؟!
مانگرتنی ٢١ی خهرمانان ههڵدهگرێ لهزۆر
الوه شهنوكهو بكرێ .من بۆ ڕاڤهیهكی ئهو

ڕووداوه مێژووییه هانا دهبهم ه بهر بڕێك ل ه
بنهما تێۆرییهكانی بیریاری سیاسیی سهدهی
بیستهم هانا ئارنت .دهڵێم ''ڕووداوی مێژوویی''؛
چونكه بهبڕوای ئارنت بهشی زۆربهی ئهو
چاالكییه مرۆڤیانهی مێژووی مرۆڤایهتی ك ه
ناوی لێنراو ه سیاسهت ،سیاسهت نییه .ئهو ه
ل ه كاتێكدا مانگرتنی ٢١ی خهرمانان ،سیاسهت
بوو ئهویش ،ب ه تهعبیرێكی ئارنتی'' ،سیاسهتی
پهتی''! بهر له وهردانهوهیهكی ئارنتییانهی
دهاللهتهكانی ئهودیو مانگرتنی ٢١ی خهرمانان،
ڕوونكردنهوهیهكی سهرپێیی ڕاڤهی هانا ئارنت
بۆ چهند چهمكێكی سیاسیی ،بۆ تێگهیشتن ل ه
بهستێنی باسهكه ،بهپێویست دهزانم .ههڵبهت
خوێنهری شارهزا یان خوێنهری پشووكورت،
دهتوانێ باز بهسهر ئهو بڕگهیهدا بدا و ڕاست ل ه
بڕگهی دووههم ڕا ،شوێنی باسهكه ههڵبگرێ.
یهكهم :سیاسهت وهك ههرهوهزی ئازادی
سهرهتا با لهو خاڵه بنهڕهتییهوه دهست
پێ بكهم كه ئارنت پێی وایه ''هۆكاری
وجوودیی سیاسهت ،ئازادیی ه و ،گۆڕهپانی
ئهزموونكردنیشی ،تێكۆشانی بهكردهوه''.
كهواته ئازادی (و ،بهدوای ئهویشدا،
بهرابهری) ئامیانی ئهندێشهی سیاسیی
ئارنتن .سیاسهت بهالی ئارنتهو ه بایهخێكی
ههبوونناسانهی ههیه ،چونك ه ل ه گوێن وی،
مرۆڤ بوونهوهرێك ه ل ه گۆڕهپانی سیاسی دای ه
كه مانای خۆی و ئازادیی خۆی پهیدا دهكا.
یهكێك له جمگه سهرهكییهكانی الدانی ئارنت
ی
له نهریته دێرینهكانی فهلسهفهی سیاس 
پێوهندیی به تێڕوانینی ئهو بۆ پێوهندیی نێوان
ئازادی و تێكۆشانهو ه ههیه .ئارنت پێی وای ه
ئازادیی تێكۆشان لهخودی تێكۆشانهك ه دایه.
واته ،پێوهری تێكۆشان نهك له ئامانجهكهیدا،
بهڵكو دهشێ له ئیفادهی خودی تێكۆشانهكهدا
خۆی بنوێنێ ،ئهویش تێكۆشانێكی ههرهوهزی
و ،بێ پسانهوه .لهڕاستیدا ئارنت ''پێكڤهبوونی
گشتی'' یان ''خۆنمایشكردنی وێكڕایی'' ب ه
ی
سهرهكیترین ههوێن و هێمای ناسێنهر 
ئینسانی ئازاد دهنرخێنێ .خۆنمایشكردنی
ههرهوهزی و بهرابهرانهی یهكتریی ه
جیاوازهكان ،ههوێنی تێكۆشان بهرجهستهدهكا.
دایه وهدی دێت ،نهك
ئازادی ڕێك لهم بهستێنه 
پێش ئهم و نهك دوای ئهم .بهم پێیه ،ئازادی
دۆخێك نییه ل ه ژینگهیهكی ئایدیالی داهاتوودا،
بهڵكوو ههوێنی ههوڵ و تێكۆشانێكی
بێوچانه ههر لێر ه و لهم چركهساتهدا.
بهدربڕینێكی تر ،ئازادی ل ه كهیفیهتی خهبات
بۆ ئازادی دایه كه خۆی نیشان دهدا.
ئهگهر ب ه پهیژهی ئهندێشه وردهكانی ئارنتدا
داگهڕێین ،دواجار دهگهین ب ه چهمكێكی
بنهڕهتی ك ه ئهویش بهڵێن و پهیمانه .ئارنت
بنهمای ئازادیی مرۆڤ له هێزی بهڵێندانی
مرۆڤ ههڵ دهگۆزێت'' :هێزێك ك ه مرۆڤهكان
لێك خڕدهكاتهوه ،هێزی بهڵێن یان ڕێكهوتنی

دووالیهنهی نێوانیانه'' .ئهم هێزهی ه ك ه
مرۆڤهكان دهربهستی یهكتری دهكا ،تهنانهت
ئهگهر بهجهستهش لێك دوور بن .ئهوكاتهی
مرۆڤهكان ئهركدار دهبن ك ه بهڵێنی خۆیان
ببهنهسهر ،ئهوكاتهی ه ك ه زهمینهی پێكهاتنی
پهیمانی كۆمهاڵیهتی پێك دێ .ههڵبهت پهیمانی
كۆمهاڵیهتی لهڕوانگهی ئارنتهوه ،پهیمانێكی
ئاسۆییه .پهیمان ل ه ڕوانگهی ئارنتهو ه مانایهكی
جیاواز ل ه مهبهستی بیریار ه كالسیكهكانی
تیۆری كۆمهاڵیهتیی ههیه .مهبهستی ئارنت ل ه
پهیمان ،ڕێكهوتنێكی ئاسۆییه له نێوان تاكهكانی
كۆمهڵگهدا ،ئهوه لهكاتێكدا ،بۆ وێن ه الی
تۆماس هابز ،پهیمانی كۆمهاڵیهتی سروشتێكی
ئهستوونیی ههبوو بهشێوهیهك ك ه تاكهكان
هێزی خۆیان ڕادهستی ''كهسایهتییهكی
دهسكرد''ی سهرووی خۆیان دهكرد .هابز ئهو
كهسایهتیی ه دهسكردهی ناو نابوو ''لێڤیاتان''.
ههڵبهت بهالی ئارنتیشهو ه ''پهیمان'' پابهندێتی
دههێنێ ،بهو جیاوازییهوه كه ،پهیمانێك كهوا
سروشتی ئاسۆیی ههبێ ،ههرچهند كه توانا و
دهسهاڵتی تاكهكان سنوورداریش بكا ،بهاڵم
جڤاكییه دهپارێزێ ك ه

هێشتا ئهو دهسهاڵته
تاكهكان پێكهوه پێكیان هێناوه .بهدهربڕینێكی
تر ،هێزی بهڵێن و پابهندێتیی تاكهكان تهنیا
نابێت ه هۆی پێكهێنانی دهوڵهت یان هێزێكی
سهرووی خۆیان ،بهڵكو بهرلهوه ،دهبێت ه
هۆی سازكردنی جڤاكێكی مرۆڤی ،كه تهنانهت

دوای تێكچوونی شیرازهی دهوڵهت یاخود
بوونی به دهسهاڵتدارێتییهكی زۆرداریش،
هێشتاش دهتوانێ بهپایهداری بمێنێتهوه.
كهوات ه له ڕوانگهی ئارنتهوه ،تاكهكان لهم
بهستێن ه پێش-سیاسییهوهی ه Prepolitical
كه بناوانی دهسهاڵتی خۆیان ههڵ دهبهستن.
دهسهاڵتێك ك ه دهتوانێ ،ل ه ڕهوتی گهشهیهكی
ئایدیالدا ،بناغهی مهشروعیهتی دهسهاڵتی
سیاسیی بااڵدهست دهستهبهر بكات ،یان
له خراپترین حاڵهتی خۆیدا ،ببێته دوایهمین
مهتهرێزی بهرگریی تاكهكانی مرۆڤ ل ه
ئازادیی خۆیان .لێرهدا بۆ ئهوهی باشتر
له تێڕوانینی ئارنت بۆ هێز و دهسهاڵتی
تاكهكهس و حوكمڕانان تێ بگهین ،ئاماژ ه
ب ه جیاكارییهكی ورد و ههستیار كه ئارێنت
لهنێوان دهسهاڵت و زهبروزهنگدا دهیكا ،زۆر
پێویسته :وهك دهزانین ،له نهریتی تیۆری
سیاسیدا وا باوه ،ك ه توندوتیژی ب ه فۆڕمێكی
ڕادیكاڵی پڕۆڤهی دهسهاڵت پێناس ه دهكرێ.
ئارنت بهرپهرچی ئهم تێڕوانین ه دهداتهوه.
ئارنت دهڵێ ''دهسهاڵت وابهستهی ههژماره،
بهاڵم زهبروزهنگ تاڕادهیهكی زۆر ،پشت ب ه
ئامراز دهبهستێ'' ،بۆ وێن ه دهسهاڵت دهشێ
ل ه دۆخی ''ههمووان بهرامبهر یهكێك''دا
بێتهبهرچاو ،بهاڵم زهبروزهنگ له دۆخی
''یهكێك بهرامبهر ههموواندا'' خۆی بنوێنێ.
زهبروزهنگ سروشتی ئامرازینی ههیه و پشت
بهخۆی نابهستێ؛ زهبروزهنگ كارهكتهرێكی
وێرانكارانهی ههی ه و پشت به ترساندن
و تۆقاندن دهبهستێ .لهبهرامبهر ئهمهدا،
ئارنت پێی وای ه دهسهاڵت تایبهتمهندییهك
نییه به تاكهكهسێكییهوه گرێ بدهین،
بهڵكو سروشتێكی كۆمهاڵیهتیی ههی ه و
بهرههمی یهكگرتوویی مرۆڤهكانه .دهسهاڵت،
بهپێچهوانهی زهبروزهنگهوه ،حهوجێی ب ه

ئاشتی و كهشی تێكهڵ ب ه متمان ه ههیه .ئارنت
بگره واوهتر دهچێ و دهڵێ؛ ''ئهوهند ه بهس
نیی ه كه بڵێین دهسهاڵت و زهبروزهنگ لێك
جیاوازن ،بهڵكو دهبێ بڵێین ئهو دووانه خاڵی
پێچهوانهی یهكترین ...بهتهعبیرێك لهگهڵ یهك
'مانع الجمعن' .زهبروزهنگ ئهوكات ه دێته كایهو ه
ك ه دهسهاڵت لهمهترسیدا دهبێ .بهوهشهوه،
زهبروزهنگ دهتوانێ دهسهاڵت تهفروتونا بكا،
بهاڵم ههرگیز ناتوانێ پێكی بهێنێ ''.ئارنت
دهڵێ ''ل ه لوولهی تفهنگهو ه لهوانهی ه ملكهچی
سهرههڵ بهێنێ ،بهاڵم ههرگیز دهسهاڵت
سهردهرناهێنێ'' .ئهوهی لێرهدا زۆربایهخدار ه
ئهوهیه كه ،بهپێچهوانهی زهبروزهنگهوه،
دهسهاڵت جهوههرێكی كۆمهاڵیهتیی ههیه و
بهری هاوپێوهندیی و هاودڵیی نێوان هێز ه
مرۆییهكانی كۆمهڵگهیه .ههر لێرهشدای ه
ك ه چهمكی پهیمان بایهخ پهیدا دهكاتهوه.
ئهوهی لهم باسهدا بۆ من گرینگه ،ئهو بناوانهی ه
كه هانا ئارنت بۆ ''ملنهدانی مهدهنی'' و هێزی
ی مرۆڤی ههڵ دهبهستێ .ئارنت
ههڵگهڕانهوه 
ئهم هێز ه به چهمكی پهیمانبهستنهو ه گرێ دهدا.
نهك ههر لهبهر ئهوهی پهیمان كانگای هێزه،
بهڵكوو بهو هۆیهوه ك ه پهیمان ،بهشێوهیهكی
هاودژانه ،ههم پابهندی و بهرپرسیارهتی بۆ
تاكهكان دروست دهكا ،ههم دهشبێته نوێنگهی
ئازادیی ئهوان .ل ه ڕوانگهی ئارنتهوه ،پهیمان
ڕاستهوخۆ نابێت ه هۆی فهزیلهتی سیاسیی

هاوواڵتیان ،بهاڵم بناوانه پێش_سیاسییهكانی
بۆ دابین دهكا .كهوات ه ئارنت بهجێی ئهوهی
تێكۆشانی سیاسی ،بۆ وێن ه وهك جان ڕاوڵز،
به ویژدانی تاكهكانهوه گرێ بدا ،به هێزی
پهیمان بهستنهو ه گرێی دهدا .ئهمهش بۆ
ملنهدانێكی مهدهنی ك ه پشت به تێكۆشانی
خۆبهخشانه دهبهستێ ،بایهخی تایبهتیی ههیه.
لێرهدا خاڵێكی گرینگ له ئاڕادایه :ئهگهر تۆ
ویژدان پێوهرت بێت ،دواجار تهنیا ڕێكهوتنت
ل ه گهڵ خۆت ههیه ،بهاڵم كاتێك باسی پهیمان
دهكرێ ،ههرهیچ نهبێ دووكهس لهگۆڕێ
دان .بهم شێوهیه ،پهیمان لهڕوانگهی هانا
ئارنتهوه ،ڕهههندێكی بههێزی پێش_سیاسی،
واته جڤاكسازان ه و كۆمهڵگهخوڵقێنی ،ههیه.
لهبهر ڕۆشنایی ئهو سهرهێڵ ه ئارنتییانهی
سهرهوهدا ،با بزانێكین بۆچی مانگرتنی
٢١ی خهرمانان ڕووداوێكی مێژوویی بوو؟
دووههم؛ نهتهوهیهك وهك هۆمۆساكر
سهرهتا با بپرسین ،بههۆی ئهو جینایهتانهی
ڕۆژی ١٧ی خهرمانانهوه ،حاكمییهت ویستی
چی به كۆمهڵگهی ڕۆژههاڵتی كوردستان
بڵێ؟ پێم وابێ پهیامهك ه ڕوون بوو .حاكمییهت
ویستی بڵێ :من ههموو تاكه سهربزێوهكانت
قڵتوبڕ دهكهم؛ گهنجهكانت (نهوهی نوێت)
لهبهندیخانهكاندا ههڵدهواسم و گۆڕبزریشیان
دهكهم و ،دواجار زهفهر ب ه قهاڵی ئهوانهش
دهبهم ك ه دهیانهوێ تۆ بپارێزن( .قهاڵ
لێرهدا ،وهك دواپهناگا ،دوایین مهتهرێزی
پارێزگاری'' ،قهاڵی پارێزهرانی ڕۆژههاڵت''،
نهخشێكی هێمایی یهكجار گهورهی ههیه).
حاكمییهت ویستی به كۆمهڵگه بڵێ :تۆ
ڕووتیت! تۆ له ههر پارێزبهندییهكی مرۆڤی
داماڵدراویت و هیچ ڕێگهی ترت نی ه جگ ه ل ه
خۆبهدهستهوهدان .ویستی پێی بڵێ؛ چیتر

هیچ كۆڵهكهیهك نهماو ه تۆ پاڵی پێو ه بدهیت،
كهوات ه ملت كهچ ك ه و سهرت داخه! ئهوهی
سپای پاسداران كردی پێدانی پهیامێك بوو
ل ه بهدهویترین شێوهی مێژوویی خۆیدا.
ی ڕۆمییهكان لهگهڵ
شتێك لهشێوهی ڕهفتار 
هۆمۆساكرهكان :فڕێدانه دهرهوهی ژیانی
سیاسی ،داماڵین له بههای مرۆڤی .بهم
شێوهیه ،ئهگهر ب ه دهستهواژ ه باوهكانی ئهم
سهردهمه بدوێین ،ئهوهی لهرۆژی ١٧ی
خهرماناندا ڕووی دا سێرهگرتنی كۆماری
له كهرامهتی مرۆڤی كورد.
ئیسالمی بوو ڕاست 
كارهساتی ١٧ی خهرمانان بهاڵم ڕووداوی
مێژووسازی ٢١ی خهرمانانی لێ كهوتهوه .ل ه
٢١ی خهرماناندا چی ڕووی دا؟ ئایا دهتوانین
بڵێین ڕۆژههاڵت ''تۆڵه''ی كهرامهتی شكاوی
خۆی سهندهوه؟ ئایا مانگرتن تۆڵهسهندنهو ه
بوو؟ ئهگهر هانا ئارنت بكهین ب ه سهرپشك،
ههڵبهت بهالی ئهوهوه ،بهكارهێنانی چهمكی
یه
''تۆڵهسهندنهوه'' ناڕاست و بگر ه كهمكردنهوه 
ل ه بایهخ و دهاللهتهكانی ئهو دیو مانگرتنهكه.
بهبڕوای ئارنت ،تۆڵهسهندنهو ه هێمای ئهوهی ه
كه مرۆڤ نهتوانایی بهخشینی ههیه ،نه توانایی
بڕیاردانی سهربهخۆ .وهك له درێژهی ئهم
نووسینهدا و ،ههر ب ه یارمهتیی ئارنت ،نیشانی
دهدهم ،ئهوهی ل ه ٢١ی خهرماناندا ڕۆڵی
سهرهكیی گێڕا ،شێوهی مامهڵ ه لهگهڵ چهمكی
ئازادی بوو نهك ههستی تۆڵهسهندنهوه.

سێههم؛ دهرنهكهوتن وهك خۆدهرخستن
ل ه خوێندنهوهی كۆدهكانی مانگرتنی ٢١ی
خهرماناندا ڕهنگه یهكهمین خاڵی جێی
سهرنج ل ه فۆڕمی مانگرتنهكهدا بووبێ:
نههاتنهدهرلهماڵ .ئهم فۆڕمهی ملنهدانی
مهدهنی ،بهڕواڵهت پێچهوانهی تێڕوانینی
ئارنتی بۆ تێكۆشانی ئازادانهیه ،چونكه ئارنت
پێ لهسه ر خۆدهرخستن و خۆنمایشكردنی
ڕاشكاوانه بۆ یهكتری دادهگرێ .بهوهشهوه،
دهرنهكهوتن وهك تاكتیكی مهدهنیی
بهرنگاربوونهوه ،پڕاوپڕی خۆدهرخستن و
خۆنمایشكردن بوو له مانا ئارنتییهكهیدا .یهكێك
لهنووسهرانی كورد ئهمهی بهجوانی پێكا:
''هەموو شاردنەوەیەک شتێک ئاشکرا دەکا،
هەموو ئاشکراکردنێکیش شتێک دەشارێتەوە...
کوردەکان مان دەگرن ،لە ماڵ نایەنە دەرێ،
دەر و دوکان ناکرێنەوە ،ئەم خۆشاردنەوەیە
بۆ ئاشکراکردنی ڕێژێمێکی ملهوڕە کە لە
بنەڕەتدا بڕوای بە یاسا نێودەوڵەتییهکان نییە''.
لهڕاستیدا لهوكاتهوه كه ،بهدسپێشخهریی
چاالكانی ناوخۆ و دواتر به داوانامهی
هاوبهشی هێز ه سیاسییهكانی كوردستان،
جاڕی مانگرتنی گشتی له كوردستان درا،
حاكمییهت ههڵوێستێكی دووفاقهی گرتهبهر:
لهالیهكهوه به بانگكردن و ههڕهشهوگوڕهشه
ئیدارهی
لهالیهن
كهسایهتییهكان
له
ئیتالعاتهوه ،ههوڵی تهسككردنهوهی پهراوێزی
مانگرتنهكهی دا و لهالیهكی تریشهوه ،لێگهڕا،
بۆ وێنه تۆڕهكانی میدیای كۆمهاڵیهتی
كاری خۆیان بكهن و هێڵهكانی ئینتێرنێت
ههروا لهگهڕدا بن .واته ،ئهگهر لهالیهكهو ه
حاكمییهت پارێزی خۆی دهكرد ،لهالیهكیشهو ه
لهسهرههست بوو تا بزانێ ئاخۆ ڕێژهی
ههستیاریی كۆمهڵگه بهرامبهر بهو تاوان ه

گهور ه چهنده؟ خۆ ئهگهر ئهمجارهش ،وهك
هێندێك جاری پێشوو ،كۆمهڵگه بهپرژوباڵوی
پێشوازیی له داوای مانگرتن بكردایه ،ئهو ه
ئیتر حاكمییهت مافی خۆی دهبوو ل ه گرتنی
دواسهنگهر و تێكشكاندنی دواین هێڵی
بهرگریی كۆمهڵگهی كوردی دڵنیا ببێ.
حاكمییهت ،كوردگوتهنی ،خهونی گولیی ب ه
ڕۆژههاڵتهوه دهبینی! مهحهكی ههڵسهنگاندنیش
سادهبوو :حاكمیهت گهرمیی بازاڕ و،
ژاوهژاوی نێو كۆمهڵگهی دهویست .ئهم ه
مانای بهردهوامیی ژیانی ئاسایی دهگهیاند.
ههر ئهم بهردهوامییهش ل ه ژیانی ئاسایی،
دهبووه هێمای بهرقهراربوونی دهسهاڵتی
حاكمییهت (بهمانا ئارێنتییهكهی) .لهڕاستیدا،
كاتی مانگرتن چركهساتی تاقیكردنهوهیهكی
دووالیهنه بوو .حاكمییهت ڕێك ل ه ڕۆژی
مانگرتندا گهرمای دوكان و بازاڕ و ،ژاوهژاوی
دهویست ،چونك ه لێرهدا ژاوهژاو ڕێك مانای
ئاسایی بوونی ژیانی دهبهخشی؛ ''دهنگهدهنگ''
ڕێك دهبوو ه هێمای بێدهنگی! حاكمیهت بێزوی
بهم بێدهنگییهوه دهكرد تا پهیامی ڕهزامهندیی
كۆمهڵگهی كوردیی لێ ههڵ بگۆزێ .بێدهنگیی
گهلێكی كهرامهتشكێندراو ،ئهوپهڕی پهیامی
مهشروعیهتی ب ه حاكمییهت دهبهخشی .ڕێك
لهم ساتهوهخت ه ههستیارهدا بوو كۆمهڵگهی
ڕۆژههاڵت ڕێزمانی دهربڕینی گۆڕی و ،ل ه
جێی مژاری دهنگهدهنگ و بێدهنگی پرسی
دهركهوتن و دهرنهكهوتنی هێنایه ئاڕا .ئهویش
ب ه داهێنهرانهترین شێوهی ڕێتێچوو؛ تهبا لهگهڵ
تێگهیشتنێكی ئارنتی بۆ "تێكۆشانی ئازادانه".
ن ڕێك ئهو ساتهوهخته درهوشاوهی ه
مانگرت 
بوو كه نیشانی دا ئێمه له گهڵ كۆمهڵگهیهك
بهرهوڕووین ك ه دهتوانێ له چركهساتێكی
مێژووییدا ئازادیی خۆی له بهرزترین ئاستدا
بهرجهست ه بكا .له ڕۆژی ٢١ی خهرماناندا،
ڕۆژههاڵت سیگناڵێكی بههێزی دهستهجهمعیی
به حاكمییهت بهخشی و ،تێیگهیاند ك ه ئهو
تا ڕادهی موتڵهق ،ناڕازییه .ئهگهر بهڵێن بێ
بنهمای دهسهاڵتی حاكمییهت بهسهر كۆمهڵگهدا،
ڕهزامهندیی هاوواڵتیان و ،له سۆنگهی ئهو
ڕهزامهندییهشهو ه بهرپرسیارهتیههڵگرتن و
پابهندێتیی هاوواڵتیان بهرامبه ر حاكمیهت
بێ ،ئهوا مانگرتنی ٢١ی خهرمانان پهیامێكی
كورت و پوختی بهدهسهاڵتدارێتیی حاكم دا:
تۆ نهك ههر مهشرووع نیت ،بهڵكو كهمترین
دهسهاڵتیشت نییه ،لهبهر ئهوهی ئێم ه
كهمترین ڕهزایهتمان لێت ههیه و كهمترین
پشكی ئیرادهی ئازادیی خۆشمان له گهڵ
تۆ بهش ناكهین! پهیامی ٢١ی خهرمانان بۆ
حاكمیهت ئهم ه بوو :تۆ زهبروزهنگت ههی ه
نهك دهسهاڵت؛ ڕێژهی ئهو زهبروزهنگهش
ئاستی بێدهسهاڵتیی تۆ ،ب ه ئێمه نیشان دهدا!
بهاڵم ئهو ه كۆی بابهتهكه نهبوو .خهباتی
ناتوندوتیژانهی ڕۆژههاڵت ،دهبوایه لوتكهی
دهسهاڵتی كۆمهڵگهش بنوێنێتهوه ،تا
لهكۆنتراستی خۆیدا له گهڵ بێدهسهاڵتیی
حاكمیهتێك ك ه تهنیا به زاراوهی توندوتیژی
زمانی گۆ دهكا ،ببێته نوێنگهی ئازادی و
ههوێنی توانامهندیی نهتهوهیی National
 .Empowermentڕۆژههاڵت ئهمهی ل ه
نیشاندانی توانای پهیمانبهستندا بهرجهستهكرد.
چوارهم؛ پهیمانبهستن وهك ههوێنی
ئازادبوون
لهڕاستیدا ،پهیامی مێژوویی مانگرتنهكهی
٢١ی خهرمانان ئهو ه بوو ك ه كۆمهڵگ ه
ڕایگهیاند توانایی پهیمانبهستنی ههیه .ل ه
ڕوانگهی فهلسهفهی سیاسیی هانا ئارنتهوه،
توانایی پهیمانبهستن نیشانهی غرووری
ئازادییه .غرووری ئازادی واته خودئاگایی
مرۆڤ بهرامبهر به ئازادیی خۆی .غروری
ئازادی ئهو دۆخهیه ك ه تێیدا مرۆڤ یان
كۆمهڵ ههست به سهر-به-خۆ-بوونی خۆی
دهكا ،وات ه وشیار ه بهرامبهر ئیرادهی خۆی.
غرووری ئازادی لهوهدا بهرجهست ه دهبێ
ك ه تۆ شتێك دهكهی كه دهتوانی نهیكهی.
واته ،ڕێك خۆپابهندكردنی وشیارانه ب ه
بهڵێن و ،خۆدهروهستكردن له ئاست ئهوانی
دی ،هێمای بهئاگابوونی مرۆڤه بهرامبهر
بهوهی ك ه ئهو شتێكی ههیه ،كه دهتوانێ بهر
ب ه ناچاربوونی بگرێ به پابهندبوون .ئهم
شتهش ڕێك ئهو شتهیه كه لهچركهساتی
پهیمانبهستندا وهدی دێت :ئازادی .مرۆڤ
له ڕێی پهیمانبهستنهو ه بهرامبهر به...
درێژە ل١٧
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کارەساتی ١٧ی خەرمانان و تەناهیی نێودەوڵەتی
له کاتی نوسینی ئەم دێرانه  ٨ڕۆژ بەسەر
کارەساتی ١٧ی پووشپەردا تێ دەپەرێ،
بەاڵم لە ئاستی دیپلۆماسی نێودەوڵەتییدا
هەڵوێستێکی بەرچاو نابیندرێ .ئەگەر بمانەوێ
ئەو کارەساتە لە ڕوانگەی نێودەوڵەتییەوە
تاوتوێ بکەین ،باشتر وایه لە ڕەهەندی
تەناهی نێودەوڵەتییەوە تاوتوێ بکرێ.
لە پاش  ١١سێپتامبری  ٢٠٠١دیاردەیەکی
نوێ لە تەناهی نێودەوڵەتییدا سەری هەڵدا،
دیاردەکە ئەوە بوو" ،هێزێکی بچووک بتوانی
هێزێکی گەورە لەسەر خاکی خۆی تووشی
قەیرانی تەناهیی نێوخۆیی بکا" .پێشتر و لە
سەردەمی شەری سارددا ،هێزی چەکداری
نادەوڵەتی وەک دیاردەیەکی تەناهی لە
تەناهیی نێودەوڵەتییدا سەریان هەڵدا بوو.
سەرەکیترین هۆکار کە هێزی چەکداری
نادەوڵەتی لە تەناهیی نێودەوڵەتییدا بایەخیان
پەیدا کرد ،شەڕی سارد یان هەمان ملمالنێی
نێوان بەرەی سەرمایەداری و بەرەی
کۆمۆنیست بوو .بەاڵم ئەو شەڕە بە وەکالەتە
تەنیا توانیبووی لە ئاستی نێودەوڵەتییدا و لە
دەرەوەی خاکی زلهێزانی پشت شەرەکە ئەوان
تووشی قەیران بکا ،نەک لەسەر خاکی خۆیان.
لە پاش  ١١سێپتامبری  ٢٠٠١جۆرێ قەیرانی
نوێ لە تەناهیی نەتەوەییدا هاتۆتە ئاراوە ،ئەویش
گرێدانی زیاتری تەناهیی نێوخۆیی زلهێزان بە نادەوڵەتییەکان وەک ئەکتێرێکی نێو یارییە
ڕۆلی ئەوان لە تەناهیی نێودەوڵەتیدا ،بەو مانایە تەناهی و سیاسییەکانی ئەو ناوچەیە زۆر
کە چیتر ئامریکا یان واڵتێکی تر ناتوان تەنیا چۆتە سەرێ و بەشێوەیەک که بەشێک لەو
لە ڕێگایی هێزی سەربازی و لە دەرەوەی گرووپانە لەم سااڵنهی دواییدا وەک ئەکتێری
واڵت لەگەڵ گرووپی چەکداری نادەوڵەتی نێودەوڵەتی ناسێندران و دانیان پێداهێندرا.
بەرەوڕوو ببێتەوە ،بەڵکوو ئەگەری هەیە لێرەدا دەبێ چوونە سەرێی پێگەی گرووپە
هێزیکی بچووک بتوانێ لەسەر خاکی واڵتێکی چەکدارییەکان لە بەستێنی تەناهیی ناوچەی
زلهێز قەیرانێکی گەورەی تەناهی ساز بکا .کە ڕۆژهەاڵتینێوەراستدا زیاتر تاوتوێ بکەین.
دوایین نمونەکانی پرۆژەی "گورگی تەنیا"ی پێش ١١ی سێپتامبریش تەناهیی نێوخۆیی
رێکخراوە ئیسالمییەکان لە یەکیهتیی ئورووپایە .لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست تایبەتمەندیی خۆی
بۆ ڕوونبوونەوەی زیاتر دەبێ بڵێن پێش  ١١هەبوو ،لەو ناوچەیەدا تەناهیی نێوخۆی لە
سێپتامبر گرووپە چەکدارە نادەوڵەتییەکان لە ڕاستییدا درێژکراوەی تەناهیی ناوچەییە و
تەناهی نێودەوڵەتییدا تەنیا وەک ژانەسەرێک پێچەوانەکەشی ڕاستە تەناهیی ناوچەیی دەبێتە
دەستەبەرکردنی هۆی ئەوەی تەناهیی نێوخۆی سەقامگیرتر بێ.
بۆ
کەرەسەیەک
یان
ئارمانجی سیاسی و ئابووری لەالیان هێزە هۆکاری ئەو تایبەتمەندییەی ڕۆژهەاڵتی
جیهانی و ناوچەییەکانەوە سەیریان دەکرا ،نێوەراست دەگەرێتەوە بۆ پێنج دیارەی گرینگ
بەاڵم دوایی  ١١سێپتامبر ئەو گرووپانە کە لەو ناوچەیەدا هەیە ،لە هەموو قەیران
بوون بە مەترسییەک بۆ سەر تەناهی و پرسە سیاسی و تەناهییەکان ئەو پێنج
نێوخۆیی زلهێزانی ناوچەیی و جیهانی .دیاردەیە ڕۆل دەگێرن دیاردەکان بریتین لە:
ئەو دیاردەیە بۆ هەموو واڵتانی دنیا ڕاستە :١ ،ئیسرائیل وەک واڵتێک کە بەشێک
واتە هێزێکی چەکداری نادەوڵەتی بێئەوەی لە دراوسێکانی دانی پێدا ناهێنن و هەتا
هاوواڵتیی واڵتیک بێ ،دەتوانێ مەترسی بۆ ئێستا سنوورەکانی ئەو واڵتە ڕوون نییە.
سەر تەناهیی نێوخۆیی ئەو واڵتە هەبێت :٢ .ئەو ناوچەیهی وەک ڕۆژهەاڵتی نێوەراست
کە واتە لە پاش ١١ی سێپتامبرهوه تەناهیی دەناسرێ %٧٠وزەی دنیا لەو ناوچەیەوە
نێوخۆی هەر واڵتێک گرێدراوە بەوەی لە ئاستی دابین دەکرێ و تەناهی ئەو ناوچەیە
ناوچەیی و نێودەوڵەتیدا هەڵسوکەتی لەگەڵ ڕاستەوخۆ کارتێکەری دەکاتە سەر تەناهیی
گرووپە چەکدارە نادەوڵەتییەکان چۆنە .پێش  ١١وزە و تەناهیی نێودەوڵەتی و تەنانەت
سێپتامبر تەناهیی نێوخۆی زیاتر گرێدرابوو بە تەناهیی نێوخۆی ه واڵتانی کریاری وزە.
جۆری پەیوەندی لەگەڵ دەوڵەتەکان ،نەک جۆری  :٣پرسی کورد وەک پرسێک کە چوار واڵتی
هەڵسوکەت لەگەڵ گرووپە چەکدارییەکان .ناوچە هەر چەشنە ئالوگۆرێکی ناوچەیی لەو
لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا ،بەتایبەتی لە قۆناغی پرسەدا وەک پرس یان قەیران لە بەردەم
پاش بەهاری عەرەبی پێگەی گرووپە چەکدارییە تەناهیی نێوخۆیی خۆیاندا سەیر دەکەن .
کە
واڵتێک
وەک
فەلەستین
:٤

درێژەی:

ئاگری ئیسماعیل نیژاد

نییە.
دیار
چارەنوسی
ئێستا
هەتا
 :٥خەونی وەدیهێنانی هیاللی شێعه وەک
ئامانجێکی ناوچەیی کۆماری ئیسالمی ئێران.
ئەو پێنج دیاردە گرینگه وای کردووە که لە
ئاستی تەناهیی ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا
لەگەڵ سێ جۆر ئەکتیر بەرەوڕوو بین:
یەکەم :زلهێزە جیهانییەکان ،واڵتانی خاوەنی
مافی ڤێتۆ و  ٨واڵتی پیشەی جیهان چون
ئەو واڵتانە زیاترین وزەی دنیا بەکار دێنن.
دووهەم :دەوڵەتانی ناوچەی ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاست.
سێهەم :هێزە چەکدارەکانی ناوچەکە کە
لێرەدا وەک ئەکتێری نادەوڵەتی پێناسەیان
دەکەین ،ئەو هێزە چەکدارانە دەتوانێ هێزی
ڕزگاریخواز بن وەک هێزە کوردییەکان،
هێزەکانی سەر بە بزوتنەوەی فەلەستین یان
هێزی جیهادی بن وەک گرووپ گەلی داعش
"دەوڵەتی ئیسالمی عێراق و شام" ،تۆری
ئەلقاعیدە ،حیزبووڵاڵی لوبنان و حوسییەکان.
ئەگەر پاش ئەو خوێندنەوەیە بچینە سەر باسی
موشکەبارانی بنکەکانی حیزبی دێموکراتی
کوردستان و حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران لە کۆیە دەکرێ لە ڕوانگەی تەناهییەوە
سێ خوێندنەوە بۆ ئەو کارەساتە بکەین:
:١کۆماری ئیسالمی ڕاستەوخۆ ویستی به
ئیسرائیل و سعودی بڵێ کە ئەو توانایی
موشەکیه خاڵکوتی هەیە و باشتر وایه
هێزی مووشەکیی ئێران تاقی نەکەنەوە.
:٢کۆماری ئیسالمی خۆی بۆ قۆناغێکی نوێ
لە بەرەڕووبونەوەی ناوچەیی و نێودەوڵەتی
ئامادە دەکا و دەیەوێ هێزی چەکداری
بەرهەڵستکاری خۆی بە تەواوی لە نێو
بەرێ ،چوون وەک باسمان لێ کرد هێزی

مانگرتن وهك غرووری ئازادی

بوونی ئهو ئازادیی ه زاتییهی خۆی
وشیار دهبێتهوه .له كهیسی مانگرتن ه
سهراسهرییهكهی ڕۆژههاڵتدا ،لوتكهی
غرووری ئازادی لهوهدا بهرجهست ه بوو
ك ه هیچ كۆسپێكی دهرهكی نهیتوانی ڕێگ ه
به چێبوونی ئهو پهیمانه و نمایشكردنی
بهكردهوهی ،به باشترین شێوه ،بگرێ.
بایهخی مانگرتنی دهستهجهمعیی كۆمهڵگ ه
لێرهدا دهگات ه لوتكه ،غرووری ئازادی لێرهدا
ڵگه
بهرجهست ه دهبێ ك ه تاكهكانی كۆمه 
مامهڵ ه لهسهر كهرامهتیان ناكهن .لێرهشدا
دوو پهیامی گهوره ،ڕوون و ڕاشكاو
دهردهبڕدرێن؛ پهیامێك ڕوو به حاكمییهت و
پهیامێكیش ڕوو به كۆمهڵگ ه خۆی .ڕوو ب ه
حاكمییهت دهڵێ؛ تۆ دهسهاڵتت نییه ،بهڵكو
زهبروزهنگت ههیه .بهزهبروزهنگیش تهنیا
دهتوانی ئازادیی دهرهكی له ئێم ه زهوت
بكهی .كهواته ،له پانتایی ئیرادهی ئێمهدا ،تۆ
ئهسڵهن ههربوونت نییه ،چونكه تۆ بوونی
خۆت له ئاوتۆریتهیهكدا پێناسهكردوو ه
ك ه ئێمه لهبنهڕهتدا دان به بوونیدا نانێین!
پهیامێكیش ڕوو ب ه خودی كۆمهڵگه ك ه
دهڵێ؛ خاوهنی ئازادیی تۆ ،تهنیا خۆتیت!
تۆی ك ه ئاوێنهی بااڵنوێنی ئازادیی ههموو
ئێمهیت ،نهك دهسهاڵتێك كه مانای ههبوونی
ل ه نهبوونی ئازادیی ئێم ه ههڵدههێنجێ.

كهواته ،تهنیا تۆی كه ههیت ،نهك حاكمییهت!
ئهم خاڵهی دواییان زۆر گرینگه:
لهڕاستیدا ،مانگرتن نمایشی خاوهندارێتی
بوو .ل ه نمایشی خاوهندارێتیدا تاكهكان،
ئازادیی خۆیان ب ه پهیمانێكی هاوبهش
دهبهخشن ،تا لهڕێیهو ه ببنه خاوهنی هێزی
ئازادیی ههموو هاوپهیمانهكان ،ههموو
كۆمهڵگه .لێرهدای ه كه ئێم ه له پهتیترین و
دێمۆكراتیكترین مانای سیاسهت نزیك
دهبینهوه ،سیاسهت وهك بابهتی ''هاوبهشی
لهدابهشیننههاتوو'' .هاوبهش ،بهو مانایهی
ك ه ههر بهشدارێك دهتوانێ خۆی ل ه
ههمووی بهخاوهن بزانێ ،چونك ه لهدابهشین
نایات .لهدابهشیننههاتووش ،بهو مانایهی ك ه
یه (منحصربفرد)
خاوهن ڕهگهزێكی یهكدانه 
ك ه هیچ ئاكتۆرێكی سیاسهت (ن ه تاك ،ن ه
گروپ) ناشێ لهپاوانی خۆی بنێ .كهواته،
تۆ ل ه (وهدیهێنانی) ئازادیی ههموومان و،
ههمووانیش ل ه (وهدیهێنانی) ئازادیی تۆدا
بهشدارن! پێشمهرجی ههموو ئهمانهش یهك
شته :توانای ل ه خۆ تێپهڕین؛ پهڕینهو ه بهرهو
پانتایی سیاسهت؛ پهڕینهوه لهو شتهو ه ك ه
ههیت بۆ شتێكی مهزنتر؛ شتێكی هاوبهشی
لهدابهشیننههاتوو :پڕۆڤهی ئازادی ل ه
ههرهوهزی تێكۆشانێكی بێ پسانهوهدا.

پێنجهم :پاژنهی ئاشیلی رۆژههاڵت
گهلۆ ئاخۆ ''هێز ه سیاسییهكان''ی ڕۆژههاڵت
دهكهون ه كوێی ئهو مهنزوومهیهی سهرهوه؟
با ڕاشكاوانه بپرسین؛ هێز ه سیاسییهكانی
ڕۆژههاڵت ،بهو مهفهوومه ئارنتیهی
سهرهوه ،تاچهند ه سیاسین؟! لهجێدا حاشا
لهو ه ناكرێ كه ئهوان وهك كاتالیزۆرێك
یارمهتییان ب ه سهركهوتنی مانگرتنی ٢١ی
خهرمانان كرد .ئهوهش حاشاههڵنهگر ه ك ه
ئهو مانگرتنه پهیامی هاودڵیێكی گهورهش
بوو ل ه الیهن ڕۆژههاڵتهوه بۆ هێز ه
سیاسییهكانی خۆی .بهاڵم لهدهرهوهی
ئهم دانوستان ه كاتییهدا ،ك ه تهوهرهكهی
تراژێدییهكی نهتهوهیی یهكانگیركهر بوو،
ئایا حیزبهكان چهند ه لێوهشاوهیی تێكۆشانی
سیاسییان به مانایهكی ئارێنتی ،وات ه نهك
''تێكۆشان بۆ ئازادی'' بهڵكو ''تێكۆشانێكی
ئازادانه'' ههیه؟ تێكۆشانێك ك ه خۆی ل ه
توانایی پهیمانبهستندا بهرجهست ه دهكا.
كۆمهڵگ ه توانای پهیمانبهستنی لهخۆی نیشان
دا ،چونكه غرووری ئازادیی ههیه؛ كۆمهڵگ ه
ی بڕوای زاتیی بهوه ههی ه ك ه له كاتی
سهلماند 
ههرهوهز و پابهندبوون به بهڵێن و پهیمانی
ئازادانهدا ،ئازادیی ڕاستهقین ه وهدی دێ؛
ی نمایشێكی
وهدیی هێنا و كردی ب ه ههوێن 
پهرجووئاسا له ڕۆژی ٢١ی خهرماناندا.

چەکداری نادەوڵەتی لە ئێستادا پێگەیان لە
تەناهیی نێودەوڵەتیدا زۆر چۆتە سەرێ.
:٣سپای پاسداران بەو کارە دەیەوێ کارتێکەری
بخاتە سەر ملمالنێی نێوخۆیی ڕێژیم و ئەو
ملمالنێیە بە قازانجی باڵی خۆی بشکێنێتەوە،
ڕوونە ملمالنێی نێوخۆیی ڕێژیم چەند
ڕەهەندییە و بەمانایی ئەوەش نییە کە الیەنێک
لە نێو ڕێژیم بۆ کورد باشترن لە الیەنێکی تر.
لێرە پرسیارێکیتر دێتە گۆرێ ،ئایا سپای
پاسداران توانیویەتی ئامانجە تەناهیەکانی بپێکێ؟
بۆ واڵمی ئەو پرسیارە ،سەرەتا پێویستە
کە پرسی مووشەکیی ئێران لە ڕوانگەی
تەناهیی نێودەوڵەتییەوە تاوتوێ بکەین.
بەپێی تەناهیی نێودەوڵەتی ،یەکێ لە
مەترسییەکانی سەر ئەو تەناهییە لە ئێستادا
پرسی موشەکیی ئێرانە بە سێ مانا:
یەکەم :ئێران لە ناوچەکەدا خولیای وەدیهێنانی
هیاللی شێعەی هەیە و ئەوەش بۆتە مەترسی
بۆ سەر واڵتانی دراوسێی و هاوکات
ئێران دەستی لە شەڕی بەوەکالەتەکانی
ناوچەکەدا هەیە .شەڕی بە وەکالەتی ئێران
لە واڵتانی ئیسالمی_عەرەبی بۆتە هۆکاری
تیکڕووخانی تەواوی تەناهی واڵتانی عێراق،
سووریه ،یەمەن ،لیبی و هەر وەها مەترسیی
تەناهی خستۆتە سەر بەحرەین و کوێت.
دووهەم :توانایی مووشەکیی ئێران دەتوانێ
مەترسی بێت لەسەر تەناهیی وزە چون ئێران
لە ئێستادا لە ڕێگای حوسییەکانەوە دەتوانێ
مەترسی بخاتە سەر هاتووچۆ لە "تەنگەاڵنی
بابولمەندب" هەر وەها لە خاکی خۆشیەوە
دەتوانێ مەترسی بخاتە سەر هاتوچۆ لە
"تەنگەاڵنی هۆرمۆز" لە کەنداودا .هەر چەشنە
مەترسییەکی هاتوچۆ لەو دوو تەنگەاڵنە

با مهحهكی ههڵسهنگاندنهك ه دهورهبكهینهوه:
مهرجی سیاسهتێكی ئازادی_تهوهر توانایی
پهیمانبهستنه؛ مهرجی پهیمانبهستن توانای
لهخۆ تێپهڕینه؛ پێشمهرجی لهخۆتێپهڕینیش
بوونی خودئاگایی ه سهبارهت ب ه ئازادی
(ئهوهی كه تاكهكان بلووغی كۆمهاڵیهتیی
خۆیان ل ه تێكهڵكێشكردنی ئازادییهكانیان و
دهستهبهركردنی دهسكهوتێكی ''هاوبهشی
لهدابهشیننههاتوو''ی مهزنتردا دهبیننهوه).
به و مهحهكه ،دهشێ چ نرخاندنێك بۆ
حیزبهكانی ڕۆژههاڵت بكهین؟ ئهوان
چهند ه توانایی لهخۆتێپهڕینیان لهخۆیان
نیشان داوه؟ پێم وانی ه وهاڵمی ئهو جۆر ه
پرسیارانه بۆ كهسمان ناڕوون بێ.
ئێمه لهگهڵ هاودژییهكی تراژێدیك
بهرهوڕووین :لهگهڵ كۆمهڵگهیهك ك ه
مهرج ه ئارنتییهكانی شایستهگیی ژیانێكی
ئازادانهی لهخۆیدا نیشان داوه ،لهبهرامبهر
بزووتنهوهیهكی سیاسیدا كه ،بههیوای
ئازادی لهداهاتوودا ،تاڕادهیهكی دڵتهزێن،
سیاسهتی به مهفهوومه ئارنتییهكهی
ههڵپهساردووه .ئهوهی ك ه ئهوان كهمترین
ئهنگیزهیان بۆ لهخۆتێپهڕین ،بۆ پهڕینهو ه
ل ه ئهنگیز ه حیزبییه بهرتهسكهكان نیشان
داوه ،ئهوهی كه كهمترین كاریان بۆ
یهكانگیركردنی تواناییهكانی خۆیان ل ه
چوارچێوهی رێكخستنێكی سهرووحیزبیدا
ئهنجام نهداوه؛ ئهوهی ك ه ئهوان كهمترین
ئهنگیز ه و توانایی كاری ههرهوهزی و
پهیمانبهستنیان له خۆیان نیشان داوه،
ئایا بهو مانایه نیی ه كه ،بهپێچهوانهی

دەتوانێ مەترسیی تەناهیی نێوخۆیی لە واڵتانی
کریاری وزە ساز بکا و هاوکات تەناهیی
نێودەوڵەتیش تووشی قەیرانی زۆر گەورە بکا.
سێهەم :بە تەواوی دەرکەوتووە کە ئێران چەک
وچۆلی تایبەت دەدا بە دەستوپەیوەندییەکانی لە
ناوچەکەدا ،لێرە مەبەست لە دەستوپەیوەندی
گرووپە چەکدارە نادەوڵەتییەکان وەک حیزبوڵاڵ
و ..یه .دانی چەکی تایبەت وەک مووشەک و ...
بە هێزی چەکداری نادەوڵەتی ئەگەر لەسەر
بنەمایی ئەو دیاردە نوێیە کە "هێزی چەکداری
بچووک دەتوانێ تەناهیی نێوخۆیی زلهێزان
تووشی تەنگژە بکا" سەیر بکەین ئەوە بەو
مانایهیە کە واڵتگەلی وەک ئامریکا کە ئێستا
سەرکردایەتیی بەرەی دژە ئێران دەکەن،
توانایی مووشەکیی ئێران بۆتە مەترسییەکی
نێوخۆیی بۆ ئەوان .هەر لەو بەشەدا دەتوانین
ئاماژە بە مەترسی مووشەکی حوسییەکان بۆ
سەر بنیاتە نەوتی و ئابوورییەکانی پاشایەتیی
سعوودی و مەترسی مووشەکی حیزبوڵاڵ بۆ
سەر بنیاتە هەستیارەکانی ئیسرائیل بکەین.
کە وایە ئەگەر ئێستا بمانەوێ پاش ئەو
لێکدانەوەیە باس لەسەر ئەوە بکەین کە ئایا
مووشەکبارانی بنکەکانی حیزبی دێموکرات
لەالیان سپاوە بۆ کۆماری ئیسالمی دەستکەوت
بووه ،یان بە پێی بنەماکانی تەناهیی نێودەوڵەتی
قەیرانێکی نوێیی ه لە ئاستی نێودەوڵەتیدا؛
دەکرێ بڵێن :لە ئێستادا کۆمەڵگهی جیهانی
توانایی مووشەکیی ئێران وەک قەیرانی تەناهی
سەیر دەکا و پاش ئەو کردەوەیە کۆماری
ئیسالمی واڵتانی جیهان لە ئاستی پەیوەندی
لەگەڵ ئێران لەسەر توانایی مووشەکیی
ئهم واڵت ه هەستیارتر دەبن ،ئەوەش بەو
مانایهیەکە لە ڕوانگەی تەناهیی نێودەوڵەتییەوە
کۆماری ئیسالمی قەیرانێکی تری بۆخۆی
سازکردووە و بێباوەری بە کردەوەی ئێران
له ئاستی جیهاندا قووڵتر لە جاران دەبێتەوە.
گرینگی ئەو قەیرانە نوێیە که ڕێژیم خۆی تووش
کردووە زیاتر لە هەموو شتێک پەیوەندی بە
کاتی خوڵقانی قەیرانەکەوە هەیە .کۆماری
ئیسالمی ئێستا لە ئاستی نێودەوڵەتیدا تەریک
بۆتەوە و درێژبوونەوە و قووڵبوونەوەی قەیرانە
نێودەوڵەتییەکانیش زیاتر ئەو ڕێژیمە بەرهو
ئاراستەی "کورهی باکوور" بوون دەبا .هەرچەند
ئەگەر کۆی قەیرانە نێوخۆیی و ملمالنێکانی نێو
ڕێژیم لەسەر قەیرانگەلی نێودەوڵەتی کۆماری
ئیسالمی دانێن بە ڕوونی بۆمان دەردەکەوێ کە
سپای پاسداران و بنەماڵەی خامنهیی وەک باڵی
دەسترۆیشتووی نێو ڕێژیم زیاتر خوازیاری
ئەوەن ئێران بەرەو کۆریای باکوور بوون بەرن.
کەوایە لێدان لە بنکەکانی حیزبی دێموکرات لە کۆیە
بێگومان کۆماری ئیسالمی لە ئاستی نێودەوڵەتی
زیاتر بەرەو تەریک بوونەوە دەبا و نیشان دەدا
ئێران بۆ دەربازبوون لە تەنگژهی ڕووخان
ئاراستەی کورهی باکوور بوونی گرتووهتە بەر.

كۆمهڵگهوه ،ئهوان غرووری ئازادییان
لهخوارهوهتره؟! واته ،ئهوان تاڕادهیهكی
زۆر مهحروومن لهو خودئاگایی ه بهرامبهر
ئازادی كه بیانگهیهنێت ه ئهو قهناعهتهی كهوا؛
لهڕێی پهیمانبهستنیانهوه لهگهڵ یهك ،ئهوان
ئازادتر و بههێزتر دهبن .ئایا ئهم ه نیشانهی
ئهو ه نییه ك ه ''حیزب ه ئازادیخوازهكانی
به

زۆر
تاڕادهیهكی
ڕۆژههاڵت''
ئهخالقیاتی ئازادیخوازانهی ڕۆژههاڵتی
كوردستانیی ئهم سهردهمه ،نامۆن؟
ك ه
ئالێرهدای ه
من،
بهتێگهیشتنی
پاژنهی
ڕووبهڕووی
ڕۆژههاڵت
ئاشیل یان خاڵه الوازهكهی ستراتیژی
ئازادیخوازانهی خۆی دهبێتهوه .لێرهدا
و ،لهبهراوردی تاوانكارییهكانی سیستمی
مهیلهوتۆتالیتاریستیی كۆماری ئیسالمی
و ئاكاری خهمساردانهی بهشی زۆربهی
حیزبه سیاسییهكانی ڕۆژههاڵتدا ،من بیری
قسهیهكی دڵتهزێنی هانا ئارنت دهكهومهو ه.
سهبارهت به ههڵكشانی جوونهیاریی
نازییهكان و باڵكێشانی تۆتالیتاریسم
بهسهر ئاڵمانی سااڵنی سییهكان و چلهكانی
سهدهی ڕابردوودا و ،ههروهها خهمساردیی
فیلسووفه هاوپیش ه ئاڵمانییهكانی خۆی
لهبهرامبهر ئهو دیاردهی مانگرتن وهك
غرووری ئازادی هدا ،هانا ئارێنتی بهڕهگهز
جوو گوتبووی" ،ئهوهی لهو سااڵنه[ی
باڵكێشانی نازیسم]دا ههژێنهر و دڵتهزێن
بوو نهك كردهوهی نازییهكان ،بهڵكو
ئاكاری هاوڕێ و رفیقهكانی خۆمان بوو!"
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نیولیبڕاڵیزم لە ئاوێنەی مێژوودا
نیولیبڕاڵیزم لە ئەزموونی زەمەندا

د .کامران ئەمینئاوە
مێژووی سەرهەڵدانی نیولیبڕاڵیزم وەک
ئایدیۆلۆژییەک دەگەڕێتەوە کۆتایی ساڵەکانی
دەیەی  ،١٩٣٠کاتێک لە پاریس ،دەستەیەک
لە ڕووناکبیرە لیبڕاڵەکان لە ساڵی ١٩٣٨دا
مەترسییەکانی
ئەوەی
بۆ
کۆبوونەوە
تەوایەتخوازیی «حیزبی نازی ئاڵمان» و
ئابووریی
کۆخوازانەی
بەرنامەدارشتنی
دەوڵەتی «کینزی» ئینگلیس و سیاسەتی نوێ
ئەمریکا واتە «نیوودیل»ی فرانکلین ڕۆزوێڵت
لێک بدەنەوە .ئاکامی ئەم کۆبوونەوەیە داهێنانی
چەمکی نیولیبڕاڵیزم و گەاڵلەکردنی بیرۆکەیەک
بوو کە «گرنگیی دەوڵەت وەکو پارێزەی»بازاری
ئازاد»ی لە پێوەندی لەگەڵ مسۆگەڕکردنی
دەدی.
قانوون
بەرێوەبەری
ڕەوتی
بەشێک لە هۆیەکانی پێکهاتنی نیولیبڕاڵیزم
پێوەندی بە ڕێبازی ئابووری ئوتریش (نەمسا)
وە هەیە .بەپێی ئەم ڕێبازە» البردنی هەر چەشنە
نفووز و کۆنترۆڵێکی دەوڵەت بۆ دەرخستنی
پارە و لە ڕاستیدا سەرجەمی بەشەکانی
سیستمی ئابووری ،تەنیا ڕێگای گەیشتن بە
بازارێکی ڕاستەقینەی ئازادە» .لەو کاتەدا
ئابووری ،ڕاستەوخۆ گرێدراوی دوو بۆچوونی
لودویگ فۆن میزس( )١٨٨١-١٩٧٣و فردریش
فۆن هایک ( )١٨٩٩-١٩٩٢بوو ،کە بە هۆی
دارشتنی چوارچێوەی سەرەتایی ئایدیۆڵۆژیی
نیولیبڕالەکان وەک باوکی نیولیبڕاڵیزم پێناسە
دەکرێن .لە ڕوانگەی فۆن میزس_ ەوە
«خۆویستیی قانوون بنەمای کۆمەڵگهیە»
و بۆ هایکیش «ئازادیی بازار سەرتر لە
ئازادییەکانی دێموکراتیکە و تەنیا کاپیتالێزم
توانای مسۆگەڕکردنی دێموکرسی هەیە».
شەڕی دووهەمی جیهانی و كۆچکردنی
ئابووریناسەکانی ئوتریشی وەکوو فۆن
میزس ،فریتز مەکالپ و مایکەڵ پۆاڵنی،
بوو بە هۆی پەرەسەندنی بیری نیولیبڕاڵی
لە تەواوی جیهان .پاش شەڕی دووهەمی
جیهانی ڕێکخراوە و ڕێبازە نیولیبڕاڵییەکان
وەکو ئەنجوومەنی مۆنت پێڵرین پێک هات ،ئەم
ڕێکخراوەیە لقە جۆراوجۆرەکانی نیولیبڕاڵیی
وەکو کۆچەرە ئوتریشییەکان ،ڕووناکبیرە
بریتانیاییەکانی ڕیبازی ئابووری لەندەن و
زانستگای مەنچستر ،ئەمریکاییەکانی ڕێبازی
شیکاگۆ ،هەروەها میلتن فریدمن و ئاڵمانییەکانی
ڕێبازی فرایبورگی لە دەوری یەک کۆکردەوە.
درەنگتر ،ڕێکخراوەکانی ژووری بیرو هزری
نیولیبڕاڵیزم وەک ئەنستیتوی کاروباری
ئابووری لەساڵی  ١٩٥٥لە بریتانیا و ناوەندی
کەلەپوور لە ساڵی  ١٩٧٣لە ئەمریکا دامەزران.
ئەم ناوەندانە دژ بە سیاسەتی کینزی و
دەستێوەردانی دەوڵەت لە کار و باری بازار
بوون .داکەوتنی سیستمی «برێتۆن وودز»
لەساڵی  ١٩٧١کە هاوکات لەگەڵ ڕاگرتنی
قابلییەتی گۆڕانی دۆاڵر بە دراو لە ئەمریکا
بوو ،دەرفەتێکی باشی بۆ بردنە پێشەوەی
پڕۆژە سیاسییەکانی نیولیبڕاڵیی وەکوو
«بەهرەبەریی ،کەمترین ڕادەی دەستێوەردانی
دەوڵەت و بازارە ئازادەکان» پێک هێنا.
پڕۆژەی نیولیبڕاڵیزم لە ڕاستیدا لە الیەن
کۆی چینی سەرمایەدارەوە بۆ بووژاندنەوەی
هێزی چینایەتی و بەرهەڵستکردنی هێزی چینی
کرێکار هاتە بەرهەم و هەوڵی ویشککردنی
نەمامی لە حاڵی گەشەسەندنی کۆمۆنیزمی دەدا.
هێزەکانی چەپ لە سەرەتای دەیەی ٧٠ی زایین 
ی
سەدەی ڕابردوو ،هاوکات لەگەڵ بزووتنەوە
کۆمەاڵیەتییەکانی دیکە توانییان بەشێکی
بەرچاو لە ویستەکانیان وەکوو «بەرگریی لە
ژینگە ،ئاسایش و ساڵمەتی پیشەیی ،پاراستنی
مافی بەکارهێنەر و گەلێک شتی دیکە بەسەر
سەرمایەدارەکاندا بسەپێنن ،ئامانجی تەواوی
ئەم بزووتنەوە و خەباتانە بە هێزترکردنی
چینی کرێکار بوو .چینی دەستەاڵتداریش
لەم بارودۆخە مەترسیدار و هەستیارەدا بۆ
بەرهەڵستکردنی هێزی چینی کرێکار کەڵکی لە
بیرۆکەی نیولیبڕاڵی وەرگرت .ئەم پرۆژەیە لە
زۆربەی بوارەکاندا پرۆژەیەکی دژ بە شۆڕش
و سەرکووتکەری بزووتنەوەکانی شۆڕشگێرانە
لە واڵتەکانی لە حاڵی گەشەسەندن وەک
موزامبیک ،ئانگۆال و هتد بوو .تەنانەت
دەستەیەک لە ئابووریناسەکانی شیلیا،
بارهاتوو لە ژێر سەرپەرستی میلتن فریدمن
لە زانستگای شیکاگۆ ،پاش ساالنی ١٩٧٣
یارمەتیدەری دیکتاتۆڕێک وەک ئاگۆستیو
پینۆشە ،بە پێی بیرو هزری ئابووریی ئازاد
بۆ خۆییکردنی ئابووری لە شیلیا بوون.
لە دەیەی ٧٠ی سەدەی ڕابردوو ،بەشێک لە
سیاسەتوانانی ڕاست وەکو مارگرت تاچێر لە
بریتانیا و ڕۆناڵد ڕێگان لە ئامریکا ،پارێزەرانی
پڕۆژەی ئابووری نیولیبڕاڵەکان بوون .تەنانەت
دنگ شیائۆپینگ ،ڕێبەری کۆماری گەلی چین
لە ساڵی  ١٩٧٨هەنگاوگەلێکی گرینگی بۆ
ئازادکردنی ئابووریی ،بەاڵم لە ژێر کۆنترۆڵی
ڕیساکانی کۆمۆنیستی لە چین هەڵ گرت .پاش
ئەوەی کە تاچێر و ڕێگان بە دەستەاڵت گەیشتن
ڕەوتی دابەزینی بەرچاوی باجی دەوڵەمەندەکان،
سەرکوتی یەکیەتی کرێکاران ،البردنی ڕێساکان،
و ڕکەبەری لە خزمەتگوزاری گشتیی دەستی
خزمەتگوزارییەکانی
خۆییکردنی
پێکرد.
گشتی وەکوو وزە ،ئاو ،قەتار ،ساغیەتی و
ساڵمەت ،بارهێنان ،ڕێگا و بان ،هەروەها
بەندیخانەکان یان بە وتەیەکی دیکە ،ئەسپاردنی

(بەشی دووهەم)

ئەوان بە بازار ،ئەم دەرفەتەی بە بنگەکان دا
هەتا بنکەکانی وەرگرتنی باج وەڕێ بخەن.
سیاسەتە نیولیبڕاڵییەکان لە ڕیگای سەندووقی
نێونەتەوەیی پارە ،بانگی جیهانی ،پەیمانی
ماستریخت و سازمانی بازرگانی جیهانییەوە،
ناڕەزاییەکی زیاتری لەنێو بەشێکی بەرچاوی
واڵتانی جیهان پێک هێنا .سەرنجڕاکێش ،قەبووڵ
وبەرێوەبردنی سیاسەتەکانی نیولیبڕاڵی لە الیەن
حیزبگەلێک وەکوو کرێکار و دێموکراتەوە بوو
کە سەردەمێک خۆیان لە بەرەی چەپدا دەدیتەوە.
لە کۆتایی دەیەی ٧٠ی سەدەی بیستەم
سەرهەڵدانی قەیرانی دارایی لە بریتانیا ،بوو
بە هۆی ئاوسانی ئابووری ،دابەزینی بودجەی
دەوڵەت و بەرزبوونەوەی خەرج و مەخارجی
دەوڵەتی خۆشبژیویی کرێکار ،هەروەها
بێکاری بەرفراوان و مانگرتنی کرێکاریی و
پەنابردنی دەوڵەتی حیزبی کرێکاری ئینگلیس
بۆ سندووقی نێونەتەوەیی پارە و وەرگرتنی
قەرز لە ساڵەکانی  .١٩٧٥-٧٦لەم پێوەندییدا
دوو بەربژار بەرەورووی حیزبی کرێکار
بووەوە :قوربانیکردنی بەرژوەندی دارایی
دەوڵەتی بریتانیا واتە چاوپۆشی لە»لیرەی بە
هێزی ستێرلینگ» لە جیهانی سەرمایەداریی
ماڵیی ،یاخود مل دانەواندن بۆ شەرت و
مەرجەکانی سیاسەتی ڕەنج و سەختیی
سندووقی نێونەتەوەیی پارە ،واتە دابەزاندنی
بودجە و خەرج و مەخارجی خۆشبژیویی.
حیزبی کرێکاری بریتانیا بە هەڵبژاردنی خاڵی
دووهەم لە کردەوەدا دژ بە بەرژوەندی
ماددی پارێزەرانی نەریتی خۆی جوواڵیەوە.
ئەم سیاسەتە ناڕەزایەتی و کشانەوەی
الیەنگرانی دێرینەی حیزبی کرێکار و لە

لە ئورووپا بوو ،و لە نێوان سااڵنی دوو شەڕی
جیهانیدا لە سەدا ٧٠ی ڕێژەی دانیشتووانی
کرێکارانی
بریتانیا
ئابووریی
چاالکی
جەستەیی پیشەسازیی ،کانزایی و بیناسازیی
بوون .لە هیچکام لە واڵتە ئورووپاییەکاندا
ئەم ڕێژەیە تەنانەت نەدەگەیشتە سەدا ٥٠
و لە ئەمریکا سەدا  ٤٠یش .وێدەچێ هۆی
بەشێک لە دابەزینی گرنگی چینی کرێکار لە
کۆتایی دەیەی  ١٩٨٠لە سەردەمی تاچێردا،
پێوەندیی بە داکەوتنی ژمارەی ئەوان لە
نێوان دانیشتووانی بریتانیا بووبێ .بریتانیا لە
درێژایی چەند دەیەدا لە کۆمەڵگهیەکەوە کە
زۆرترین ژماری چینی کرێکاری هەبوو ،بوو بە
کۆمەڵگایەک کە ڕادەی پرۆڵتاریای بە بەراورد
لەگەڵ سوید ،ئاڵمان ،فەرانسە و ژاپۆن گەیشتە
ئاستێکی نزمتر .مارگارێت تاچێر لە ڕێگای
خۆییکردنەوە ،هەوڵی خۆی بۆ تێکشکاندنی
هێزی یەکیەتیی کرێکاران دا .لە نێوان سااڵنی
 ١٩٧٩و ١٩٩٤دا ،ڕێژەی کار لە بەشی دەوڵەتیی
بریتانیا لە  ٧میلیۆنەوە بۆ  ٥میلیۆن دابەزی.
بۆ تاچێرێک کە باوەڕی بە بوونی دیاردەیەک
بە ناوی کۆمەڵ نەبوو و تەنیا ژن و پیاوی
جیاجیای دەدی ،شۆڕاکانی شار[ کە بە پێی
ئامانجی سۆسیالیزمی شاری بەرێوە دەچوون]،
بەربەستێک لە سەر ڕێگای سیاسەتەکانی
نیولیبڕاڵی ئەو بوون .بەم پێیە ،بە کەمکردنەوەی
بودجە و چاکسازیی لە کاروباری دارایی
شارەوانییەکان و شۆڕای شار ،هەروەها دانانی
ماڵیاتی سەرانەی کۆنەپارێزانە لەجێی باجی مڵک
و ماڵ ،دەستی بە سەرکوتکردنی شۆڕاکان کرد.
خۆییکردنی بەشەکانی ئابووری و پێشەسازیی
وەکو پیشەسازیی هەوا – کەشی «فەزایی»،

چاودێری پزیشکی ،پاراستنی مافی بەکارهێنەر
و کەمکردنی بودجە ،هەروەها البردنی
ڕێساکانی پێوەندییدار بە الیەنە داراییەکان،
سەرمایەنانەوە و پێداچوونەوەیەکی بەرفراوان
بۆ دیاریکردنی باج [ئەم دەرفەتەی بە زۆربەی
شیرکەتەکانی سەرمایەنانەوەی دا هەتا هیچ
باجێک نەدەن] ،هەروەها ڕادەستکردنی بێ بەند
و بەستی داراییەکانی گشتی بە بەشی خۆیی.
ڕێگان بۆ بردنەپێشەوەی سیاسەتی نیولیبڕاڵی
پێویست بوو چۆک بە یەکیەتیی کرێکاران دادا.
ڕێگان لە ڕێگای وروژاندنی یەکیەتیی کارگێرانی
کۆنترۆڵی هەوایی بۆ مانگرتن و پاشان تۆڵە
لێسەندنەوە لە ساڵی  ١٩٨١لەالیەکەوە،
هەروەها گواستنەوەی چاالکییە پیشەییەکانی
خاوەن یەکیەتی لە ناوچەکانی باکووری
ڕۆژهەاڵت و باکوری ناوەندیی بۆ ئەیالەتەکانی
باشوری ئەمریکا کە خاوەنی یەکیەتیی
کرێکاری نەبوون و بە پیی یاسا پێویست
نەبوو کرێکاران ئەندامی ئەم یەکیەتییانە بن،
دەستەاڵتی یەکیەتیی کرێکارانی الواز کرد.
کێوین فیلیپس توێژەری کۆماریخواز و
یاریدەدەری پێشووی نیکسۆن سەرۆک کۆماری
ئەمریکا لە کتێبی «سیاسەتی دەوڵەمەند و
هەژار  »١٩٩٠ -ئاکامەکانی سیاسەتی ڕێگان
شی دەکاتەوە .ئەو باس لە چۆنیەتی گۆڕانکاری
بەشینەوەی داهات لە سااڵنی  ١٩٧٧هەتا ١٩٨٨
بە پێی سیاسەتەکانی دوکترینی نیولیبڕاڵ
دەکا .لە درێژایی دەیەی  ١٩٨٠مامناوەندی
داهاتی لە سەدا ١٠ی بەشی سەرەوەی بنەماڵە
ئەمریکاییەکان هەتا سەدا پێنج ،و لە سەدا
پێنجیان هەتا سەدا بیست و سێ بەرز بۆتەوە،
بەاڵم ئەم ڕادەیە لە سەدا یەکی هەرە خۆش

ئاکامدا شکستی ئەوان لە ڕێفراندۆمی ١٩٧٩
و سەرکەوتنی مارگرت تاچێری لێ کەوتەوە.
تاچێر وەک نوێنەری نیولیبڕاڵیزم هەموو
هەوڵی خۆی تەرخانی لەنێو بردن و
پاککردنەوەی تەواوی شوێنەوار و نیشانەکانی
حکوومەتی ڕابردوو و جێگیرکردنی نیولیبڕاڵیزم
کرد و لە ماوەی دە ساڵدا بریتانیای کردە واڵتێک
بە داهاتی تا ڕادەیەک کەم و هێزێکی کرێکاری
دەستەمۆ (بە بەراورد لەگەڵ بەشەکانی
دیکەی ئورووپا) .تاچێر بە کردنەوەی درگا
بۆ سەرمایەنانەوەی بیانی ،بەرگری نەکردن
لە بەرژوەندیی پیشەسازیی خۆماڵیی و ڕێدان
بە ڕکەبەری و سەرمایەنانەوە لە پیشەسازیی
بریتانیا ،نەک هەوڵی بۆ دابەزاندن و الوازکردنی
زۆرتری یەکیەتییەکانی کرێکاری دا ،بەڵکوو لە
ماوەی چەند ساڵدا بەشێکی بەرچاوی سەنعەتی
نەریتی بریتانیای وەکوو پیشەسازیی پۆاڵی
شێفیلد ،کەشتیسازیی گاڵسکۆ و سەنعەتی
خۆماڵیی ماشێنسازی ،لەنێو برد و بریتانیای
کردە گۆڕەپانی چاالکی شیرکەتە ژاپۆنییەکان کە
هەوڵیان دەدا دەستیان بە بازارەکانی ئورووپا
بگا .ئەم شیرکەتانە کەڵکیان لە کرێکارانی
دەرەوەی یەکیەتی کرێکاران وەردەگرت
کە ملیان بە شێوەی کاری ژاپۆنی دابوو.
بریتانیا یەکێک لەو واڵتانەیە کە خاوەنی
کۆنترین حیزب و یەکیهتیی کرێکاران ،هەروەها
دەوڵەتی خۆشبژیوی ئورووپایی بووە ،هەوەها
پاش شەڕی دووهەمی جیهانی هەتا پێش دەیەی
 ١٩٦٠نموونەیەکی باش لە دەسەاڵتی کرێکاریی

دەزگای هەواڵگری (موخابەرات) ،ڕێگای هەوایی
بریتانیا ،پیشەسازیی پۆاڵ ،کارەبا ،گاز ،نەوت،
خەڵووز ،ئاو ،پاسی نێو شار ،هێڵی ئاسن
و گەلێک شیرکەتە بچووکە دەوڵەتییەکان،
هەروەها قازانجی زۆری زەوییە ئازادکراوەکان
بوو بە هۆی پڕبوونی خەزێنەی دەوڵەتی تاچێر.
سیاسەتەکانی نیولیبڕاڵی بەگشتی ،زۆرتر
بوو بە هۆی بەرزبوونەوەی نابەرامبەریی
کۆمەاڵیەتی هەتا گەشەسەندنی ئابووریی
و کارامەیی .بۆ وێنە بە پێی ڕاگەیاندراوی
ڕۆژنامەی ئیندیپێندتی بریتانیا ،بەرهەمی
 ٤٥ساڵ نیولیبڕاڵیزم لە بریتانیا بریتی لە
هەژارییەکی بەرباڵوە لە نیوان مندااڵنی بریتانیا
تا ئەو ڕادەیەی کە نزیکەی سەدا  ٤٥ی مندااڵن
لە لەندەن ،بیرمێنگهام و مەنچستر ژیانێکی
هەژارانەیان هەیە ،هەروەها  ١٤میلیۆن کەس لە
بریتانیا تووشی هەژاری بوون کە بەرامبەر بە
یەک لە پێنجی ڕێژەی دانیشتوانی ئەم واڵتەیە.
نیولیبڕاڵیزم،
دیکەی
نموونەیەکی
سیاسەتەکانی دەوڵەتی ڕێگانە .ڕێگان لە ساڵی
 ١٩٨٠وەکوو نوێنەری حیزبی کۆماریخواز
و نیولیبڕاڵەکان بوو بە سەرۆک کۆماری
ئەمریکا .ڕێگان سیاسەتەکانی نیولیبڕاڵی بە
بیانووی خەبات لەگەڵ ئاوسانی ئابووری لە
هەموو ئەمریکادا بەرێوە برد کە بریتیی بوون
لە :دابەزاندنی پانتایی و نێوەڕۆکی چاودێری
و کۆنترۆڵی دەوڵەتی فیدرال لەسەر گشت
چاالکییە پیشەسازییەکان ،چۆنیەتی شوێنی کار،

شانسەکەیان بە هۆی سیاسەتەکانی ڕێگانەوە
هەتا سەدا  ٥٠چۆتە سەرێ و داهاتی ئەوان لە
 ٢٧٠هەزار دۆاڵر گەیشتۆتە  ٤٠٥هەزار دۆاڵر.
بەاڵم ئەمریکاییە هەژارەکان ،واتە لە سەدا
٨٠ی بەشی خوارەوەی کۆمەڵگه ،هەر کام بە
چەشنێک شتێکیان لەدەست داوە ،و ئەوانەی کە
پاژێک لە هەرە خوارترین بەشی کۆمەڵگه بوون
زۆرترینان لەدەست دا و داهاتی لە سەدا ١٠ی
بەشی خوارەوەی ئەمریکا بە نزمترین ئاستی
خۆی گەیشت .بە پێی لێکدانەوەکانی فیلیپس
(پێشتر) ،ئەوان لە سەدا ١٥ی نزمە داهاتی
خۆیان لەدەست دا :واتە خوارترین ئاستی داهاتی
سااڵنەیان کە  ٤.١١٣دۆاڵر بوو گەیشتە ٣.٥٠٤
دۆاڵر  .لە ساڵی  ،١٩٧٧لە سەدا یەکی بەشی
سەرەوەی بنەماڵە ئەمریکاییەکان مامناوەندی
داهاتیان  ٦٥جار زۆرتر لەسەدا ١٠ی بەشی
خوارەوەی بنەماڵە ئەمەریکاییەکان بووە.
بە پێی ڕاگەیاندنی ئیدارەی سەرژمێریی
ئەمریکا سەبارەت بە میزانی هەژاریی
(ساڵی ،)١٩٩٣جیاوازیی نێوان دەوڵەمەند و
هەژارەکان زۆرتر بووە .لە ساڵی ٣٦.٩ ١٩٩٢
س بە تاڵ بوون ،ئەم
ملیۆن کەس هەژار و دە 
ڕێژەیە  ١.٢ملیۆن لە ئاماری ساڵی  ١٩٩١و
 ٥.٤میلیۆن لە ئاماری  ١٩٨٩بەرزتر بوونەتەوە.
پتر لە سەدا ٤٠ی دەستەنگەکانی ئەم واڵتە
منداڵەکان بوون .نرخی هەژاری لە نێو ئافریقاییە
ئامریکاییەکان پتر لە لە سەدا  ٣٣و لە نێو
سپانیاییەکاندا  ٢٩.٣بووە .نزیکەی سەدا  ١١.٦لە

تەواوی سپیپێستەکان لە هەژاری و دەستەنگیدا
دەژین .ڕێژەی بێ ماڵ و حاڵەکان لە ساڵی
 ١٩٩١دا لە ئەمریکا  ٦٠٠هەزار کەس بووە و
لەم ڕێژەیە نەود هەزار کەسیان منداڵ بوون.
لە چەند دەیەی ڕابردوودا نابەرامبەریی داهات
و سامان و سەروت گەلێک بەرز بۆتەوە،
بۆ وێنە لە ساڵی  ٢٠١١شەش میراتبەری
ئیمپراتۆری والمارت خاوەنی نزیکەی ٧٠
میلیارد دۆاڵر بوون کە بەرامبەرە لەگەڵ سەدا
٣٠ی سامان و سەروەتی خوارترین بەشی
کۆمەڵگای ئەمریکایی .لە  ٢٠ساڵی ڕابردوودا
گەشەیەک لە خۆشبژیوویی باوی ئەمریکایی
نەدیتراوە و داهاتی لەسەدا یەکی بەشی
سەرەوەی دانیشتووانی ئەمریکا لە ماوەی
 ٤٠حەوتوودا زۆرتر لە داهاتی یەک لە پێنجی
بەشی خوارەوەی کۆمەڵگه لە ساڵێک دایە .بە
پێی ڕاپۆرتی بنکەی ساڵمەتی گشتیی زانستگهی
ئەمریکا لە سەتا ٤٤ی مندااڵنی ئەمریکایی ژێر
 ١٨ساڵ (سەرەوەی  ٣٠میلیۆن) ژیانێکی
هەژارانەیان هەیە .هێنری گۆنزالێس نوێنەرەی
کۆنگرە و سەرۆکی کۆمیتەی کار وباری بانکی،
ماڵی و شاریی کۆنگرە لە وتەیەکیدا ئاماژە دەکا
کە «ئێمە کارێکمان کردووە ئەمریکاییەکان لە
واڵتی خۆیاندا ماڵ بە کۆڵ بن ،ئێمە بنەماڵەگەلێک
دەناسین کە لەم واڵتەدا ئاوارەن ،بەشێک لەوان
لە ماشێن یان لە ژێر پردەکاندا دەخەون و
ڕیزی ئەوان رۆژ بە رۆژیش پەرەدەسێنی».
نمونەیەکی دیکە ،بەرێوەبردنی نیولیبڕاڵیزم
لە کۆماری گەڵی چینە .لە چین چاکسازییەکانی
نیولیبڕاڵی بە سەرپەرەستی دەنگ شیاوپینگ
توانی لە ماوەی چەند دەیە ئەم واڵتە بکاتە یەکێک
لە هێزە گرینگەکانی بازاری سەرمایەداری.
هەبوونی کرێکاری هەرزان ،ڕاکێشانی شیرکەتە
بەرهەمهێنەرەکانی تایوانی ،ژاپۆنی ،کۆریایی و
تەنانەت ئەمریکایی بۆ سەرمایەنانەوە لە چین،
چاکسازیی خۆییکردن و گۆڕان و سپاردنی
بەشێکی بەرچاو لەو شیرکەتە دەوڵەتییانەی کە
پێشتر لەسەر بنەمای خاوەنداری هاوبەشایەتی
دامەزرابوون ،بە شیرکەتە خۆییەکان ،بوو بە
هۆی گەشەکردنی ئابووریی چین و دەوڵەمەند
بوونی بەشێکی بەرچاو لە ئەندامەکانی حیزبی
کۆمۆنیستی چین کە بەرپرسی ئەم شیرکەتانە
بوون ،بەاڵم ئەم سیاسەتە هاوکات ،بوو بە
هۆکاری بەرزبوونەوەی ڕادەی نابەرامبەریی
کۆمەاڵیەتی و جیاوازیی لە داهاتی چین
و توێژەکانی جۆراوجۆر ،سەرهەڵدانی
گەندەڵیی ماڵی_ سیاسیی ،هێرشی خەڵکی
گوند بۆ شارەکان [سەرەڕای نەبوونی مافی
نیشتەجێبوونیان لە شارەکان] و سەرهەڵدانی
دیاردەیەکی تازە بە ناوی کرێکاری گەڕۆک و
گەشەکردنی کاری حەقدەستی و کۆبوونەوەی
سەروت و سامان لە نێو دەستەیەکی تایبەت،
و بەگشتی جەمسەریی بوونی کۆمەاڵیەتی.
چەوساندنەوەی هێزی کار و بە تایبەتی
ژنە کرێکارە الدێیەکانی کۆچەر ،هەروەها
ئاستی گەلێک نزمی حەقدەستی کرێکاران
سەرچاوەیەکی دیکەی گردەکۆیی سەروەت
و سامان لە چین بوو .بە وتەی پڕۆفسۆڕ
دوکتور «بینگ یان لی» سەرۆکی ئەنستیتوی
ئابووری نانجین و مامۆستای ئەنستیتوی
ئیداریی ئەیالەتی جیانگسۆ و زانستگای
ناوەندی کارو باری ماڵیی و ئابووریی شاری
پێکەن ،دۆخی ژیانی کرێکاران لە دەیەکانی
ڕابردوو لەژێر کاریگەی سیاسەتی نیولیبڕاڵی
گەلێک خراپتر بووە .بە بەراوردی قەبارەی
سەرمایەنانەوە لە شیرکەتەکانی پلە یەک و
دووی ئابووریدا ،ئەمڕۆ سەدا  ٥٢ی ئابووری
چین لە دەست بەشی خۆیی و سەدا  ٤٨ی
لە دەست دەوڵەتدایە .ئابووری خۆیی لە سەدا
٦٣ی بەرهەمی ناساف(ناخالص)ی نەتەوەیی
پێک دێنێ و ئەم ڕێژەیە بەرەو زیادکردن
دەچێ .بە پێی ڕاپۆرتی ساڵی ٢٠٠٥ی بەرنامەی
گەشەسەندن و تەواوکاریی ڕێکخراوی نەتەوە
یەکگرتووەکان لە سەدا ٥٩ی خاوەنداریەتیی لە
دەست سەدا ٢٠ی توێژی سەرەوەی کۆمەڵگهی
چینە ،ئەمەش لە حاڵێکدایە کە تەنیا لە سەدا ٣ی
خاوەنداریەتی بۆ سەدا ٢٠ی توێژی خوارەوەی
کۆمەڵگه تەرخان کراوە .ئەم ڕێژەیە لە نێوان
ئەواندا  ٢١بە یەکە .بە پێی ڕاپۆڕتی سااڵنەی
کۆمیسیۆنی بەرنامەی تەواوکاریی لە پێوەندیی
لەگەڵ دابەشکردنی داهات لە چین کە بۆ
ئیدارەی ئاماری نەتەوەیی و ئاکادێمی زانستی
کۆمەاڵیەتی ئامادە کراوە لە سەدا ١٠ی بنەماڵە
دەوڵەمەندەکان کە بەرزترین ئاستی داهاتیان
هەیە ،خاوەنی سەدا ٤٥ی خاوەنداریەتی
چینن ،ئەمە لە حاڵێکدایە لە سەدا ١٠ی بنەماڵە
هەژارەکان خاوەنی  ٪١.٤خاوەنداریەتیین
و ئەم ڕێژەیە لە نێوان ئەواندا  ٣٢بە یەکە.
سیاسەتەکانی نیولیبڕالی ڕۆڵیکی بەرچاویان
لە پەرەسەندنی ژیانی بەکارهێنەریی(مەسرەفی)
بووە .لە سالی  ٢٠٠٣دا ،چین بەکارهێنەری
سەدا  ٣٠ی بەرهەمی خەڵووز ،سەدا  ٣٦ی
پۆاڵ و سەدا  ٥٥ی سمیتی جیهان بووە و
پاش ئەمریکا دووهەمین هاوردەکەری نەوتە.
چاکسازییەکانی نیولیبڕاڵی چین لە کەمتر لە ١٠
ساڵدا بوو بە هۆی شێواندنی نەریتی دوچەرخە
(پاسکیل) لێخورین و چوونەسەرەوەی
میزانی ماشێن لێخورین ،پیسبوونی لە
ڕادەبەدەری ژینگەی چین و گەیاندنی
ئەم واڵتە بە پلەی شازدە لە نێوان بیست
واڵتێک کە پیسترین هەوای جیهانیان هەیە.
پاش چاکسازییەکانی بازاری ئازاد لە چین
بە میلیۆن منداڵ بە هۆی هەژاریی داراییەوە
بۆ یارمەتیدانی بنەماڵە ،خوێندنی مەدرەسەیان
ملیان ناوەتە کاری
بەجێ هێشتووە و
هەرزان .کارخانە گەورەکانی پارچەچنین
لە شانگهای ،بێ هیچ چەشنە بەربەستێک
دەتوانن کار بە مندااڵنی  ١٢هەتا  ١٥ساڵ
بکەن .لە سااڵنی  ٩٢و  ٩٣دا بە هۆی
دابەزینی حەقدەست و نارەزایەتی کرێکاران،
مندااڵن جێگای ئەوانیان پڕکردۆتەوە.
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هونهری دهروهست ل ه قوواڵیی کارهساتدا

شۆڕش ئاهی :مرۆڤ بە هەڵوێستەوە دەتوانێ هەست بە بوونی خۆی و سەلماندنی کەسێتیی خۆی بکا
بەیان سۆهرابی :خوێنمان تێکەاڵوی خوێنتان و بوونمان ئاوێتەی بوونتانە

دیمانه :شهونم ههمزهیی

دوای کارهساتهکهی 17ی خهرمانان و ڕهوتی نۆژهنکردنهوهی قهاڵی دێموکرات و ژیاندنهوهی ڕووحی خهبات و تێکۆشان لهو ژینگ ه سیاسییهدا ،هونهر بهشێک بوو لهو حهماسهته.
شۆڕش ئاهی و بهیان سۆهرابی ،دوو هونهرمهندی هاوژین و هاوڕێ ،ههنگاو ب ه ههنگاو لهگهڵ ڕهوتی ئهم ژیاندنهوهیهدا ب ه کاره هونهرییهکانیان شوێن پهنجهیان ب ه قهاڵی دێموکراتهو ه
دیار بوو .ئهوان ههوڵیان دا مانای خۆڕاگری و واتای بهردهوامیی خهبات و تێکۆشان له ڕێگهی ڕهنگ و وشهو ه به دارودیواری قهاڵو ه بنهخشێنن و ئاوازی ههرمانیان پێ بچڕن.
ل ه دیمانهیهکی کورتدا ویستمان ل ه زمان خۆیانهوه باس ل ه ئامانج و مهبهستهکانی ئهم زنجیر ه کار ه هونهرییانه بکهین که ئهو ژن و مێرد ه ڕووناکبیر و پهنجهڕهنگین ه کردوویانه:
کاک شۆڕش ئێوە زوو هاتنە
شوێنی ڕووداوەکە و ماوەی دوو
حهوتووی ه زۆر بە ماندووییش
خەریکن .دەکرێ بۆ خوێنهرانی ئێمەی
ڕوون بکهنهو ه ک ه خەریکی چین؟
ئێمە هەر لە ڕۆژی ئەوەڵەوە لێرە بووین،
دیاره دوو ڕۆژ پێش ڕووداوهکهش
لێرە بووین و هاتبووین بۆ سەردانی
هاوڕێ و خۆشەویستانمان و ئیدی
کهوتین.
کارهساتهکهدا
بهسهر
ل ه یهکهم ساتهکاندا ههموو ههوڵمان ب ه
هاناوهچوونی بریندارانی ڕووداوهکه بوو،
دوایهش که هاتینهوه سهر خاوێنکردنهو ه
و ئاوهدانکردنهوهی قهاڵ ،ویستمان بهشمان
بهو کارانهوه ههبێ که دهبوا بکرابان .و ه
کاتێکیش زانیمان دوژمن بەو وێرانیە
دڵشاده ،بڕیارمان دا ئهم خهونهی لێ ئاڵۆز
بکهین .لهبهر ئهوهی که گەورەترین ئەرکی
هونەر ئەوەیە ژیانەوە وەدەست بێنێتەوە.
ئێو ه بهشێک ل ه دیوار ه زامدارهکانی
قهاڵتان ب ه پهپوول ه نهخشاندووه.
جێگەی پڕیشکی فیشەک و مووشەک بۆ
دەبێتە پەپوولە؟ یان مەبەستتان هەر
داپۆشینی ئاسەواری هێرشەکە بوو؟
ئەوە ڕوونە کە ئێمە جاری وایە بە زمانی
مەفهوومی یا هونەری مەفهوومی قسە
دەکەین ،ڕاستە کارێکی سادەیە ،بەاڵم کە
هاتین بارودۆخ و شوێنی کارهساتهکهمان
بینی .ک ه بینیمان ئەو پۆلە هاوڕێ زۆر
خۆشەویستەمان شەهید بوون و ل ه
نەخۆشخانە بینیمان که به مووشهک
بارانهکه جەستەکانیان چۆن لهت و پهت
ببوون؛ کە من دەزانم ئەوانە چەند ڕوحێکی
لەتیف و مەعسوومیان بووە و چ ئینسانێک
بوون ،ویستم تهعبیر لهو ناخ ه پهپووکهییان ه
بکهم .ئێمه له پێشدا شوێنی پڕیشکەکانمان
سوور کرد ،دوایە ئەو فکرە بە زەینم
گەیشت ئەو ئینسانانە ئەو ڕوحە لەتیفەیان
بووە و وەک پەپوولەیەکی سادە ژیانێکی

خاکی و زۆر شۆڕشگێرانەشیان بووە ،با
وهک نمادێک ب ه دیوارهکانی قهاڵدا بمێننهوه.
وێنەی خاتوو سۆیال و خاتوو
نەسرینت بەسەر الدیوارێکی قەاڵدا
نەخشاندوە .بۆ ئەو دوو شەهیدەمان؟
فەرق و جیاوازییەک لە نێو شەهیدانی
کوردستاندا نییە ،چ پێشمەرگەیەک ک ه
لەبەر دەرکەی شوێنی کارەساتەکە
نیگەهبانی داوە و چ ئهندامانی ڕێبهریی
حیزب که ئامانجی سهرهکیی پهالمارهک ه
بوون .ئهوان بە یەک دڵ و یەک ڕوح
و ئیمانەوە پێشمەرگایەتیان کردووە و

ئەرکی خۆیان بەجێی هێناوە و هەرکەس
بە توانای خۆی تێ کۆشاوه .بەاڵم ئەوەی
کە یهکهمین جارە لە ڕێبەرایەتی حیزبی
دێموکراتدا دوو سەرکردەی ژن لەدەست
دەدهین ،دوو ژنی چاالکی ڕیزهکانی حیزب
ل ه دهست دهدهین ئهویش ل ه نیزیک شوێنی
ڕێکخراوی ئهکیهتیی ژنان ،که ههر دوو
شههیدهکه بهرپرسی ئێستا و پێشووی
ڕێکخراوهکهش بوون ،ئەوانه و زۆر شتی
دی هەموو هاندەری ئێمە بوون .بۆی ه
ئێم ه وەکوو هێمایەک و وەکوو سیمبولێک
ئەوانمان هەڵبژارد ،چونکی من پێموایە
ئهم ڕووداوه الوانی کوردستان بەتایبەت
کچان بۆ هاتنه نێو شۆڕش هان دەدا و
بۆ ڕێزگرتن له خهبات و ماندووبوونی ئهم
دوو ژنه تێکۆشهرهش بڕيارمان دا وێنهیان
لهسهر دیوار بکێشینهوه .ئهویش ڕاست لهو
دیوارهی بهرامبهر ب ه بینای ڕێکخراوهکهیان
بوو .ههڵبهت بهیانی هاوسهریشم
کاریگەریی لەسەر بڕیاره ههبوو .دیار ه جیا
لهوه ئێم ه دهمانهوێ نمادێکی باش و گشتی
بۆ سهرجهم شههیدانی کوردستان دروست
بکهین و ههروهها قوواڵیی ئهم کارهساتهش

ب ه زمانێکی هونهری پیشان بدهین و
لهگهڵ ئهوهشدا ههر ب ه زمانی هونهر و
جوانی باس له بهردهوامیی شۆڕش و
خهباتهکهمان تا ترووپکی سهرکهوتن بکهین.
ئێمه دهمانهوێ ئهو دروشمانهی له ماوهی
زیاتر ل ه  7دهیه خهباتدا ههڵمان گرتوو ه
ههموویان بکهینه هێما و نمادێک ل ه ئازادی.
چونکی خهباتهکهمان بۆ ئازادی بووه،
بۆ مافی ڕهوای گهلهکهمان بووه .ههموو
تێکۆشانمان بۆ ژیان و بووژانهوهی ه و ئێمە
بۆ خۆمان دەزانین واڵتی خۆمان چۆن
جوان بکەین نەک داگیرکەر .داگیرکەرئەوە
نییە لێت وێران دەکا ،بهاڵم ئێم ه دهزانین

ک ه

چۆن

دهبێ

ئاوهدانی

بکهینهوه.

شەڕ و وێرانی ،هونەر و جوانی،
داگیرکەر و خانەخوێ،ڕووخاندن و
بنیاتنانەوە .لەو نێوەدا کێ دەیباتەوە؟
هەمیشە جوانی دەیباتەوە ،هەمیشە
ئاوەدانی دیباتەوە .ئەوە ڕوونە هیچ
داگیرکەرێک ناتوانێ واڵتی ئێمە جوان بکا،
ئێمە خۆمان دەزانین چۆن ماڵی خۆمان
جوان بکەین ،بەاڵم داگیرکەر داگیری دەکا
و وێران و تااڵنی دەکا .بۆ ئەو جیاوازیی
نییە .غەنیمەتێکە وەدەستی کەوتووە و
هەر چۆنێک بێ تااڵنی دەکا؛ بەاڵم ئێمە
کە باس لە ئازادی دەکەین ،ئازادی بۆ
جوانییە و ئازادی بۆ ئاوەدان کردنەوەیە.
چون کاتێک کە دیکتاتوڕێک سێبەر بەسەر
واڵتێکدا دەکێشێ هەورێکی ڕەش دێ
واڵتت لێ تاریک دەکا ،لێره دوژمن ب ه
سێ مووشهک ک ه له قهاڵی دێموکراتی
دا ،پۆلێک تێکۆشهری لێ ستاندین ،بهاڵم
ههوڵهک ه بۆ کارهساتێکی گهورهتر بوو
ل ه نێوخۆی واڵت .بۆ ڕووخاندنی قهاڵی
خۆڕاگریی خهڵک بوو ،بهاڵم لهوێش دیمان

که ب ه هونهری مانگرتن ،ب ه زمانی خۆ ب ه
خاوهنکردن خهونی دوژمنیان ئاڵۆز و پالن
و پیالنهکانیان لهبار برد .خهڵکی کوردستا
قوواڵیی ئهو کارهساتهی ههست پێکردبوو،
بۆی ه ڕاچهنی و دژکردهوهی نیشان دا.
ههڵوێستی نواند ،وهک چۆن ئێمه لێر ه
ههڵویستمان ههبوو .مرۆڤ بە هەڵوێستەوە
دەتوانێ هەست بە بوونی خۆی و
سەلماندنی کەسێتیی خۆی بکا .وهک چۆن
له کوردستان ئهم ههڵوێستهمان بینی.
خاتوو بهیان؛ "چیرۆکی ژیانەوەیەک
بە گێڕانەوەی من" ،ئەوە ناساندنی

بەشێک لە کارەکانتە لە زمانی خۆتەوە.
ئێوە چۆن باس لەو ژیانەوەیە دەکەن؟
مرۆڤ بە گشتی و بە تایبەتی ئێمەی
کورد بە درێژایی مێژوو لە شەڕدابووین
و هەتا ئێستاش شەڕ هەر بەردەوامە،
بەتایبەت کوردی ڕۆژهەاڵت کە مافخوازی
و شێوازی شەڕ و بەرگرییەکەی جۆرێکی
ترە .ئەمن لە ڕوانگەی خۆمەوە سەیری
ڕەوتی ئەم شەڕ و بەرگرییانە ،ئەو کەوتن
و هەستانەوانە و ئەو مردن و ژیانەوانە
دەکەم .ئەمن لە ڕوانگەی خۆمەوە سەیری
ڕووداوەکانی دوای ئەم شەڕ و کاولکارییانە
دەکەم .ئەم شەڕ و وێرانییانە ئێمە لە پرسی
خۆمان دوور ناخاتەوە ،لێکمان دانابڕێ،
کەلێنمان تێ ناخا .دەمان کا بە یەک
پەیکەر .کارەساتەکانی ئەم دواییانە ،هەم
پرسی گیانبەختکردنی ژینگەپارێزەکانی
مەریوان ،هەم ئێعدامی ئەو چەند
زیندانییە سیاسییە کوردە و کەمپینەکان
بۆ ڕزگارکردنیان ،هەم کارەساتەکەی
17ی خەرمانان ئێمەی لە دەوری پرسی
سەرەکیی خۆمان کۆ کردەوە .سەرنجی
دنیای دەرەوەشی ڕاکێشا .لەو نێوەدا

گرینگ بوو هەڵوێستەکان ڕوون بن ،دیار
بن ،وە هەموو تاکەکان دەوری خۆیان
بگێڕن .ئەمنیش هەوڵم دا بە نۆرەی خۆم
و وەک تاکێک بێ هەڵوێست نەبم لەهەمبەر
هەموو ئەو پرس و بابەتانەی پێوەندییان بە
چارەنووسی خۆم و نەتەوەکەمەوە هەیە.
ئێوە دارەکان برینپێچ دەکەن،
کۆڵەکەی داڕماو و نێوبەتاڵ پڕ
دەکەنەوە لە کتێب .ئەوانە واتای چین؟
یەکێک لەو بابەتانەی کارم لەسەر کرد
ئەوە بوو کە باستان کرد .یەکیان برینپێچ
کردنی دارەکان و ئەوی دیکەشیان دانانی

کتێبەکان بوو لە نێو ئەو کۆڵەکانەی کە
ڕووخا بوون .ئەمن بەو دیمەنە و کارە
هونەرییە ویستم ئەو پەیامە بگەیەنم
ئێمە برینمان هەڵگرتووە بەاڵم هێشتا
نەکەوتووین .هێشتا بەپێوەین ،هێشتا ڕەگ
و ڕیشەمان هەر زیندووە و ڕەگاژۆ دەکا.
بە دانانی کتێبەکان و پڕکردنەوەی کۆڵەکە
ڕووخاو و نێوبەتاڵەکانی بەردەم کتێبخانە
داڕماوەکەی نێو قەاڵش ،ویستم بڵێم کە
ئێمە بە فکر و ئەندیشە وەاڵمتان دەدەینەوە
و هەمدیسان هەین و دەمێنین و بەردەوام
دەژینەوە .ئەمن باوەڕم وایە پرسی کورد
بابەتێکی هەرە گرینگ و حاشاهەڵنگری
کۆمەڵگەی ئێمەیە ،ئەم پرسە بە توندوتیژی
و ڕووخاندن و وێرانکردن چارەسەر
نابێ .ئەم پرسە هەم مرۆییە ،هەم ڕەوایە،
بۆیە دەبێ بە هەڵوێستی مرۆیانەی
خۆمان بتوانین چارەسەری بکەین.
خۆگونجاندنی هونەر لەگەڵ شەڕ و ژینگەی
شەڕ چۆنە؟ هونەر دەیەوێ بڵێ چی؟
قەدەر وای کردووە کە کورد هەمیشە لە
شەڕ دابێ .شەڕ بەشێکی جیانەکراوە و
دانەبڕاو لە ژیانی هەموو ئێمە بووە .بەاڵم
ئێمە کە قوربانیی ئەم شەڕە داسەپاوە
بووین ،ئێمە کە زیاندیتووی ناڕەوای ئەم
شەڕە نابەجێیە بووین ،هەوڵمان داوە لە
هەناوی ئەم کاولکارییانەدا باسی ژیان
و ژیانەوە بکەین .هەموومان بینیومانە
ئەو فیشەکانەی تۆپ و خۆمپارە کە بۆ
وێرانکردنی ژینگەی ئێمە هاوێژراون ،ژنان
و پیاوانی ئاسایی ئێمە دەیکەن بە گوڵدان و
ژیان و بووژانەوەی تێدا دەچێنن .لەو نێوەدا
دەبینین هونەرمەندان کەمتر گرینگیان داوە
بە بەرجەستەکردنی ئەم بایەخانە و ئەم
چەمکانە لە ژیان و خەباتی نەتەوەکەمان.
هونەر چییە؟ من بینیم لە هەناوی ئەم
کارەساتەدا ،ژن ،منداڵ ،پیر و الو لەو
ژینگە سیاسییەی پێشمەرگایەتیدا دیسان
بۆ داهاتوو دەڕوانن ،خەونە پیرۆزەکانیان
لە کاوالشی ئەم وێرانییەدا دەبیننەوە و
دەیژێننەوە .من دڵنیام نەتەوەیەک ئاوا بۆ
ژیان و خەون و مافە ڕەواکانی بڕوانێ،
سەرکەوتووە و براوەیە .مانگرتنەکانی ئەم
دواییانە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ئەوەی
پێ گوتین .خۆڕاگری کادر و پێشمەرگەکان
و بنەماڵەکانیان دوای کارەساتەکەی 17ی
خەرمانان ئەوەمان پێ دەڵێن .بێگومان
ئارامی و هەرمان و حەسانەوەی ڕووحی
شەهیدانمان لە گرەوی ئەم سەرکەوتنە
و وەدیهاتنی ئەم خەونە پیرۆزەدایە هەم
هەموو ئێمە دەبێ شانی وەبەر بدەین.

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت دا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،رۆژنامهی «کوردستان» ل 
ئیمەیل و تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
+9647507548621
Tashkilat.kdp92@gmail.com

www.kurdistanukurd.com
info@kurdistanukurd.org
info@kurdistanukurd.com
www.kurdch.tv: Yahsat 1A @ 52.5° East MHz 11958
polarization: Vertical -27500 FEc : 7/8
Radiodk59@gmail.com
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بهر ل ه مااڵوایی
هێزی ڕاستەقینە لە نێوان
خەڵک و دەسەاڵتدا
ئەوەی لە کوردستان ڕوو دەدا
و ئــەوەی لە سۆنگەی دەسەاڵتی
کــۆمــاری ئــیــســامــیــیــەوە بــەســەر
کورد لە ئێران دێ ،بەرهەمی دوو
عەقڵییەت و دوو جــۆر ڕوانــیــن،
و هــەروەهــا ئاکامی چــوار دەیــە
تۆڵەستێنیی کۆماری ئیسالمییە.
عەقڵییەتی نەتەوەیەک کە سێ
دەیــە پێش هــاتــنــەســەرکــاری ئەم
ڕێژیمە ئــەزمــوونــی دەسەاڵتێکی
عەلی بداغی
دێــمــوکــراتــیــک و بــەهــامــەنــد و
خەباتێکی دوور و درێــژ بۆ مافەکانی بــووە و ڕوانگەی
ڕێژیمێک کە بوونی خۆی لە سڕینەوەی هەموو «ئەوانی
دی»دا دەبینێ و لەو نێوەدا ڕق ئەستوورتر لە هەر الیەک
بۆ کــورد دەڕوانــێ .ئەویش بێ هۆ نییە .چــوار دەیــە لەوە
پێش و لە دەم و وەختێکدا کە دەسکەوتەکانی شۆڕشی
گەالنی ئێران لەالیەن تاریکپەرەستانەوە بە تااڵن دەبرا و
دەنگی مەشروعییەت بۆ ئەو دەسەاڵتە نگریسە وەردەگیرا،
کورد لە ئێران پێشەنگی «نا» گوتن بەو ڕێژیمە بوو کە
هــەر لە ســەرەتــاوە بــاش ناسیبووی .کــورد لە ئێران لەو
کــاتــەوە هەمدیسان وەک پێشوو بــۆوە بە «ناخۆیی» و
«کوردستان»یش ناوچەیەک بۆ تااڵن و بڕۆ و کاولکاری.
کــورد لــە ئــێــران چــوار دەیــەیــە تێچووی ئــەم «نا»گوتنە
دەدا و لەسەر خەباتی شوناسخوازیی خۆی بەردەوامە.
کارنامەی کۆماری ئیسالمی لە کوردستان تا بڵێی ڕەش
و هەتا خوا حەز بکا پڕ جینایەت ،کارەسات و شوورەییە.
لە یەکەم ڕۆژەکانی دوای سەرکەوتنی شۆڕشەوە بەهاری
ئازادیی کورد لە خوێن وەردرا .فیتوای جیهادی خومەینی دژی
کورد و پەالماردانی کوردستان لە ڕێگەی عەرز و ئاسمانەوە
و داگیرکردنی بە زەبری چەک و ویستی تۆڵەستێنی ،بوون بە
سەرەتای سیاسەتێکی دوژمنکاری لەسەر بنەمای سڕینەوەی
نــەتــەوەیــی و نەهێشتنی بیری خــەبــات و ئــازادیــخــوازی.
ئەم سیاسەتە چــوار دەیەیە بە هەموو ئیمکاناتی نەرم
ئامێری و ڕەق ئامێرییەوە لە کوردستان پەیڕەو دەکرێ.
سەپاندنی شەڕێکی بەردەوام و نابەرامبەر ،کۆمەڵکوژی لە
گوندەکان ،پۆل پۆل ئێعدامی تێکۆشەرانی سیاسیی کورد،
تێرۆری سەدان کادر و پێشمەرگە و ڕێبەرانی جوواڵنەوەی
سیاسیی کورد ،میلیتاریزەکردنی کوردستان و بەتااڵنبردنی
بەردەکان و سەرچاوە سروشتییەکانی ،هەوڵدان و پالندانانی
بەردەوام بۆ دروستکردنی قەیرانی شوناس بۆ نەوەی نوێی
کورد تەنیا بەشێک لە نێوەرۆک و پێناسی ئەم ڕێژیمەن لە
کوردستان؛ لە بەرامبەریشدا قەاڵی خۆڕاگریی کورد دەبینین
کە نە سیاسەتی زەبر و زەنگ و ،نە قەاڵچۆ کۆڵی پێ نەداوە
و دەرکەی بۆ ڕێژیم نەخستۆتە سەر پشت .حەماسەتەکەی
 21خەرمانان پیشانی دا ئــەو قەاڵیە لە گیراننەهاتوویە.
خەڵکی کوردستان نیشانیان دا با حیزبەکانیان پەرت و
باڵویش بــن ،با کەشی سەرکوت و زەبــروزەنــگ بێ پەڕ
و باڵی کردبن ،بــەاڵم چــوار دەیــە سیاسەتی دوژمنکاری
و هەواڵی ئاسیمیلە کــردن بێهەڵوێستی نــەکــردوون هیچ،
زیندووترین و ئەکتیڤترین بەشی نیشتمانەکەیان هەر ئەوانن.
ئەوەش کە لەو نێوەدا چەک بووە دەسەاڵتە و ئەوەش چەکی
لەسەر پێیە ،خەڵکە کە بە ئیرادەوە شەڕی مافەکانی دەکا.
چ ــەک ــی دەســـتـــی خ ــەڵ ــک پــاشــخــانــێــکــە لـــە خـــەبـــات و
مــافــخــوازی ،دەری ــای ــەک خــوێــن کــە بــۆ ئــــازادی داویــەتــی
و ئیمان و بـــاوەڕ بــە داهــاتــوویــەک کــە بـــەری ڕەنـــج و
قــوربــانــیــدانــێــتــی .چــەکــی ژەنــگــاویــی دەســتــی ڕێژیمیش
هەمدیسان سەرکوت و تەناف و دار؛ چەکێک کە تا ئێستا
دادی ن ــەداون و بــۆوان تەنیا ئاسنی ســاردکــوتــان بــووە.
ئەگەر سپای سەرکوتی کۆماری ئیسالمی بەوە دەنازێ
کە توانیویەتی چەند مووشەکی بالستیکی خاڵکوتی بیانی کە
بە بەهای لەشووشەکردنی خوێنی خەڵکی ئێران کڕیوتەتی
لە «قــەاڵی دێموکرات» ،ئــادرەســی خەبات و خۆڕاگریی
کــورد هەڵ بکا و هەندێ لە ئامانجەکەشی کە زەبرلێدان
لــە حیزبی دێــمــوکــرات بپێکێ؛ ب ــەاڵم چ ــوار ڕۆژ دواتــر
هەڵی گرتەوە .چوار ڕۆژ دواتــر خەڵك پێیان گوت قەاڵی
سەرەکیی دێموکرات ئەوانن کە لە گیران نایەن و گۆڕەپانی
سەرەکیی خەباتیش کوردستانە کە ئــەوان پێی نامۆن.
مێژوو دووپات دەبێتەوە ،ئەویش لە کوردستان! خەڵکی
کوردستان وەک چۆن چوار دەیە لەوە پێش «نا»یان بە
ڕێژیمک گــوت کە بناغەی دەســەاڵتــەکــەی لەسەر تێرۆر
و ســڕیــنــەوە دان ــاب ــوو ،ئــەمــجــارەشــیــان ب ــەو «نــا»گــوتــنــە
پێیان گوت کە هــەروا لەسەر پێن ،و وەک چۆن لە زۆر
کــات و ڕووداوی دیــکــەشــدا پیشانیان داوە کوردستان
هــەروا سەنگەری ئــازادیــیــە .خەڵکی کوردستان هاوکات
حیزبەکانیشیان قەرزباری ئەم هەڵوێستەیان کرد و ئەو
پەیامەیان دانــێ کە تەنیا یەکیەتیی بــەکــردەوە و تەباییە
دەتوانێ چۆک بە ڕێژیمدا بدا و بۆ ئەوەش پێویستە هێز
و الیەنە سیاسییەکانی کوردستان وزەی خەباتگێڕییان
یــەک بخەن و بە پاڵپشتیی ئــەم خەڵکە وەرزێــکــی دی لە
خەبات و تێکۆشان بۆ ڕزگاریی نەتەوەیی دەست پێ بکا.

