لە دوای بــانــگــەوازی کۆمیسیۆنی تەشکیالتی حیزبی

دێموکراتی کوردستان بۆ یارمەتیدانی هێزی پێشمەرگە
کۆمەڵێک یارمەتی لەالیەن خەڵکی دڵسۆزو نیشتمانپەروەرو
پێشمەرگەخۆشەویست بە حیزبی دێموکراتی کوردستان

گەیشتوون کە جێگەی سپاسو پێزانینەو هیواخوازین ئەو
ئامادەگییەی خەڵکو ئەندامانی حیزب هەروا بەردەوام بێ بۆ
پیشمەرگەو خەباتی ڕەوای حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ

گەیشتن بە مافەکانی خەڵکی کوردستان.

دامهزرانی کۆماری کوردستان له چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا
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با  ٢٦ساڵەی تێرۆری دوکتور قاسملووی ڕێبەر بکرێ
بە دەرفەتێک بۆ یەکڕیزیو هاوپێوەندی نەتەوەیی
بانگەوازی کۆمیسیۆنی تەشکیالتی

حیزبی دێموکرات،

حیزبی دیموکراتی کوردستان

سهمبولسازی

22ی پووشپەڕی ئەمساڵ

یا ئوستورهناسی؟

بۆنەیەکی دیکە بۆ نیشاندانی

٤

یەکگرتووییو هەڵوێستی ئازادیخوازانە
خەڵکی خەباتکاری کوردستان!
هۆگرانو ڕێرەوانی ڕێگاو ئامانجەکانی
قاسملووی ڕێبەر!
خەریکین لە ٢٢ی ی پووشپەڕی ئەمساڵ،
بیست و شەشەمین بیرەوەریی تیرۆری ڕێبەری
لێهاتووی خەباتی نەتەوەییو شۆڕشگێڕانە لە
ڕۆژهــەالتــی کــوردســتــانو سکرتێری گشتیی
حیزبی دیموکرات ،نزیک دەبینەوە.
ئەمساڵ لە کاتێک دا بەرەو یادی  ٢٦ساڵەی
شەهید کرانی د.قاسملووو هــاوڕێ عەبدوڵال
قادری ئازەر دەچین کە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
هەر وا ماتەمباری شەهیدکرانی دەستەیەکی
دیکە لە ڕۆڵەکانیەتی .هێشتا ماتەمی شەهید
کرانی دوو لە قارەمانانی خەباتی نێو بەندیخانەو
خەباتی جــەمــاوەریو ســەرشــەقــام ،شەهیدان
مەنسوور ئــاروەن ـدو ئاکام تــەلــاج ،باڵیان بە
سەر کوردستان دا کێشاوە .هێشتا بە دەیان
ڕۆڵــەی ئەم خەڵکە کە بۆ ناڕەزایەتیدەربڕین
بەرامبەر مەرگی دڵتەزێنی کچی بێتاوانی کورد
فەریناز خــوســرەوانــی لە مەهاباد ڕژابــوونــە
سەرشەقامەکانو درانە بەر دەسڕێژ ،هەر وا
لە بەندیخانەو لە ژێر ئەشکەنجە دانو لە گەڵ
چارەنووسێکی نادیار بەرەوڕوون.
خەڵکی کوردستان ئەمساڵ لە کاتێکدا یادی
تاوانی شەهید کرانی ڕێبەرو سەرکردەیەکی بێ
وێنەی خۆیان بە هۆی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی
ئێرانو لە ســەر مێزی وتووێژ دەکــەنــەوە کە
سیاسەتی سەرکوتو تــاوان دژی گەلی کورد
هەر وا بەردەوامە .سەدان کەسی ئازادیخوازو
لەستەمو بێمافی وەدەنگهاتووی کورد هەر وا لە
بەندیخانەکان دان کە لە یەکساڵی ڕابردوو دا،
ژمارەیەکی دیکە لەوان ئێعدام کران .محەممەد
سەدیق کەبوودوەند دامەزرێنەری ڕێکخراوی
مافی مرۆڤ لە کوردستانو سیماو سەمبولی
خەباتی مەدەنی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان کە ٨
ساڵ لەمەوبەر هەر لەم مانگە دا قۆڵبەست کرا،
تا ئێستاش لە بەندیخانە دایە .کەبوودوەند هەر
ئەو تێکۆشەرە خۆڕاگرەیە کە هەموو ساڵێ لە
نێو بەندیخانەوە داواتان لێ دەکا ڕۆژی ٢٢ی
پووشپەڕ بکەن بە ڕۆژی دەربڕینی نارەزایەتی
بەرامبەر سەرکوت و تیرۆری دەولەتی.
ئەمساڵ لە هەلومەرجێک دا لە 22ی پووشپەڕ
نزیک دەبینەوە کە نــەک هــەر نیشانەیەک لە
جێبەجێکردنی ئەو بەڵێنانەی حەسەن ڕۆحانی
دوو ساڵ لەمەوبەر لە سەروبەندی هەڵبژاردنی
سەرکۆماریدا بە خەڵکی کوردستانی دابوون
لە گــۆڕێ دا نییە ،بەڵکوو قۆناغێکی نــوێ لە
لەشکرکێشی بۆ شارو ناوچەکانی ڕۆژهەالتی
کوردستانو ئاوەدانکردنەوە و زیادکردنی بنکەو
پێگە نیزامییەکان ،دەستی پێکردوەتەوە.
ل٣

ل ه دهفتهری بیرهوهری پێشمهرگهوه
یادێک ل ه  30ساڵهی.....
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 Hو حکومەتی هاوپەیمانی
 DP
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ئەمساڵ لە هەلومەرجێک دا لە 22ی پووشپەڕ نزیک
دەبینەوە کە نــەک هــەر نیشانەیەک لە جێبەجێکردنی ئەو
بەڵێنانەی حەسەن ڕۆحانی دوو ساڵ لەمەوبەر لە سەروبەندی
هەڵبژاردنی سەرکۆماریدا بە خەڵکی کوردستانی دابوون لە
گــۆڕێ دا نییە ،بەڵکوو قۆناغێکی نوێ لە لەشکرکێشی بۆ
شارو ناوچەکانی ڕۆژهەالتی کوردستانو ئاوەدانکردنەوە
و زیادکردنی بنکەو پێگە نیزامییەکان ،دەستی پێکردوەتەوە.
هەر ڕۆژەی لە شارو ناوچەیەکو لەبەرچاوی دامودەزگا
بێتەفاوەتو کەمتەرخەمەکانی ئەو ڕێژیمە سروشتی جوانی
کوردستان ،دەبێتە ئامانجی ئاگرو سووتمانی گوماناوی.
خەڵکی کوردستان ،کە لە ڕۆژی یەکەمی هاتنە سەرکاری
کۆماری ئیسالمییەوە ،داوای مافەکانی خۆیان کردو تەسلیمی
دیکتاتۆریو کۆنەپەرستی نــەبــوون ،هــەر وا لە بێبەشیو

بێمافیدا ڕاگیراونو بە شێوەی جۆراوجۆر تۆڵەی هەڵوێستی
ئازادیخوازانەیان لێ دەکرێتەوە.
هەروەها لە بارودۆخێکدا بەرەو یادی تیرۆری د.قاسملوو
دەچین کە لە سۆنگەی پەیڕەوکرانی سیاسەتی چاالککردنەوەی
تێکۆشان لە نیوخۆی ڕۆژهــەالتــدا ،هیواو هومێد بە هێزی
پێشمەرگەو ئامادەبوونی تیکۆشەران لە نێو کۆمەاڵنی خەڵکی
کوردستاندا ،ڕوو لە هەڵكشانە .حیزبی دیموکراتی کوردستان
وێڕای پیداگرتنەوەو دووپاتکردنەوەی شێلگیربوونی خۆی لە
سەر سیاسەتو تیکۆشانی ڕۆژهەاڵتتەوەر ،داوا دەکا ٢٦
ساڵەی تیرۆری د.قاسملووی ڕێبەر بکرێ بە دەرفەتێک بۆ
نواندنەوەی هاوپێوەندیی نەتەوەکەمان لە گەڵ ئامانجەکانی
ئەو ڕێبەرە مەزنە کە ڕزگاریی خەڵکی کوردستان لە ستەم و
دیکتاتۆریی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێرانە.

دیسان “ئاویەر” ئاگری تێبەردرا
له درێــژهی ئاگرکهوتنهوهکانی ئهمساڵ ل ه ناوچ ه
جیاجیاکانی کوردستان پڕیشکهی ئاگر ئهمجارهیان
ی
گهیشته ئاویهری سنه .بەو سووتانەی ئاویەر خەڵک 
کوردستان بەگشتییو بەتایبەتی شاری سنەی نیگەران
کرد.
ئاگرکهوتنهوهکهی ئاویهر ک ه له ئێوارهی ڕۆژی
ههینی دهستی پێکرد و تا درەنگانی شەو دریژەی کێشا،
له چوار قۆڵی حهسهنئاوا ،بهرهو شارۆچکهی پیشهیی،
مندااڵن و لوتکهی ئاویهر بڵێسهی سهند و نیزیک

پارکی
بە تەواوی داوێنی ئاویەری سووتاند.
تینی ئاگرەکە نەک بۆ لێرەواڕ و بەربناری ئاویەر،
بەڵکوو مەترسی بۆ ماڵەکانی بناری ئاویەریش ساز
کردبوو کە ئەو بەشە لە ئاگرەکە کە بە ڕووکاری شار
دابــوو ،بە هیممەتی کەم وێنەی خەڵک کۆنتڕۆڵ کراو
ئاگرەکە لە بەشەکانی دیکەی ئاویەر تا بەیانی درێژەی
هەبوو.
بــ ه گ ــوێ ــرهی لــێــدوانــی شــای ـهتــحــااڵن ســهرهتــای
ئاگرکهوتنه دهکــرا پێشێ پێ بگیرێ خهڵکێکی زۆر
ویستوویان ه به هانای ئاویهرهوه بچن ،بهاڵم لهالیهن
نــاوهنــده ئهمنیهتییهکانهوه ڕێــیــان پێگیراوه ،ئ ـهوهش

وایکردوه ئاگرهک ه پەرە بستێنێ ،بهاڵم ک ه دوای ه ئاگهر ه
له ڕووبهرێکی زۆردا پ ـهرهی سـهنــدوه ،خهڵکهک ه بێ
گوێدانه رێگرییهکان ب ه گژی ئاگرهکهدا چوونهتهوه.
مـــوڕتـــەزا ســەنــنــەدەجــی ،ب ــەڕێ ــوەب ــەری گشتیی
ئاگرکوژێنەوەی سنە وێــڕای پشتڕاستکردنەوەی ئەو
هەواڵە دەڵــێ ئەگەر بــەشــداریو هاوبەشیی خەڵک بە
گشتی نەبوایە ،کوژاندنەوەی ئەو ئاگرە لە توانای ناوەندە
دەوڵەتییەکاندا نەبوو.
چاالکێکی مەدەنیی شاری سنەش دەڵێ هاوسۆزیو
خەمی خەڵک لە بە دەنگەوە هاتنی ئاویەر بە جۆرێک بوو
کە خەڵک بە دەستی بەتاڵو بە داکەندنی جلی بەریان
هەوڵی کوژاندنەوەی ئاگرەکەیان داوە ،ئەوەش وایکردوە
ژمارەیەک لە خەڵکەکەش تووشی سووتانو کێشەی
هەناسەدان ببنەوە.
سەید ئەحسەن عەلەوەی ،نوێنەری شاری سنەش
لە کاردانەوە بەو ئاگرکەوتنەوەیەدا گوتی ئاویەر بووە
قوربانیی بێ مشووریو بێخەمیی کاربەدەستانی ئەو
شارە.

کێ تەلیسمەکەی شکاند؟!

١٠

فەتانەی وەلیدی؛ ئاوازێکی رۆشن،
لەملمالنی ژیان ومەرگێکی کپ و تاریکد ا
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١٦ی پووشپەڕی ٧ _ ١٣٩٤ی جوالی ٢٠١٥

ژماره٦٥٩ :

رۆژنامەی

سیمینارێکی سیاسی -تەشکیالتی بۆ خالید عەزیزی،
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

کــومــیــتــەی نــــۆڕوێــــژی حــیــزبــی
دیموکراتی کوردستان ،سیمینارێکی
س ــی ــاس ــی -تــەشــکــیــاتــی بـــۆ بــەڕێــز
خــالــیــد عـــەزیـــزی ســکــرتــێــری گشتی
حیزب پێک هێنا .سکرتێری گشتیی
حــیــزبــی دێــمــوکــڕاتــی کــوردســتــان ل ه
کۆبوونهویهکی سیاسی تهشکیالتیدا
کــه لــ ه شــــاری ســتــرۆمــمــێــن ،ســەربــە
پــارێــزگــای ئاکەشهوس بـهڕێــوهچــوو،
باسێکی لهسهر دوایین ئاڵوگۆرهکان
له کوردستان ،ئێرانو ناوچ ه پێشکێش
کردو خوێندهوهی حیزبی دیموکڕاتی
کوردستان بۆ ئهو ڕووداوانـهی هینای ه
بهرباس.
ل ـهو کــۆبــوونـهوهیـهدا ک ه ئێوارهی
ڕۆژی یـهکــشـهمــمـه٧ ،ی جــــۆزهردان
ب ـ ـهب ـــهش ـــداریـ ــی ســـــــەدان کـــــهس لـ ه
ئــــهنــــدامــــانو الیـــهنـــگـــرانـــی حــیــزبــی
دیــمــوکــڕات ـی کــوردســتــانو کۆمهڵێک

میوانو نوێنەرانی الیەنە سیاسییەکان
بهڕێوهچوو ،سهرهتا ئەسعەد خزری
بەرپرسی کومیتەی حیزب لە واڵتی
نۆڕوێژ بەخێرهاتنی بەشدارانی کرد
و مهبهست لــهو کــۆبــوون ـهوهی ـهی بۆ
بهشدرانی کۆبوونهوهک ه شی کردهوه.
پــــاشــــان خـــالـــیـــد عـــــەزیـــــزی لــە
ســەرەتــای باسەکەیدا بە ئاماژە بەو
گۆرانکارییانەی لە نــاوچــەکــەدا هەن،
باسیان لــەوە کــرد کە ئــەو ناوچەیەی
ئێمەی تێداین لــەگــەل زۆر قــەیــرانو
گۆرانکاریی ناڕوون بەروروویە ،بەاڵم
لــەگــەڵ ئ ــەوەش ــدا بـــارودۆخـــی کــورد
کــەوتــووەتــە حاڵەتێکی جــیــددیــتــرەوە
و وەک ئــامــاژەیــەک بــە رۆژهــەاڵتــی
کوردستان ،گوتی :کە گرفتی سەرەکی
ئێمە لە رۆژهەاڵتی کوردستان ئەوەیە
کە نەمانتوانیوە گوفتمانێکی یەکگرتوو
و هیوابەخش دروست بکرێ تاوەکوو

ئــادرەســێــکــی واحــیــد بــدەیــنــە دونــیــای
دەرەوە و خــەڵــکــی رۆژهـــــەاڵت .لـهو
پێوهندییهدا پێداگریی لهسهر پێویستیی
یـهکــگــرتــوویــی حیزبه سیاسییهکانی
ڕۆژههالتی کوردستان کردهوه.
بهڕێزیان لە درێــژەی باسەکەیاندا
بە ئــامــاژەدان بــەو هەڵبژاردنانەی لە
تورکیەو باکووری کوردستان هیوای
خواست خەباتی مەدەنی کورد لەو بەشە
لە کوردستان بەئامانجەکانی خۆی بگاو
بتوانن لە گۆرەپانی سیاسیو پاڕلمانی
ئــەو واڵتــــەدا بــە دیــالــۆگو ئاشتییانە
داوا ســیــاسـیو مەدەنییەکانی کــورد
بێنە گــۆرێو دەستەبەریان بکەن .لەو
پێوەندییەدا ناوبراو باسی لەوە کرد کە
هەموو خەباتێکی چەکداری لە ئاکام دا
بۆ ئەوەیە کە تێکەڵ بە خەباتی مەدەنی
و پەرلەمانی بێ بۆ ئەوەی دەستەبەری
مافەکان بکەی.

سەردانو چاوپێکەوتنەکانی دەفتەری سیاسیی حیزبی
دێموکرات لە حیزبو ڕێکخراوە کوردستانییەکان
رێکهوتی ١١ی پووشپهری  ٩٤شاندێکی ڕێبهریی حیزبی
دێمۆکراتی کــوردســتــان پێکهاتوو لـه قــادر وریــا ئهندامی
دهفتهری سیاسی ،ئیبراهیم زێوهییو سۆران نوری ئهندامانی
کۆمیتهی ناوهندی حیزب سهردانی حیزبی زهحمهتکێشانی
کوردستان ل ه ههولێریان کرد و له الیهن شاندێکی حیزبی
زهحمهتکێشانی کــوردســتــان ب ـه سهرپهرستیی بههمهن
حوسێن ،ئهندامی دهستهی سهرۆکایهتیی ئ ـهوه حیزبهو ه
پێشوازییان لێکرا .

لهو دانیشتنه دا کۆمهڵێک پرس و بابهتی پێوهندیدار
بهرپرسی کورد و ئاڵوگۆرهکانی ناوچ ه و دهورووبهر هاتن ه
بهر باسو ئاڵوگۆری بیرورایان له سهر کرا .
ههروهها رووداوهکانی یهک مانگی رابردووی رۆژههاڵتی
کوردستان ،حزووری پێشمهرگهکانی حیزبی دێموکڕات ل ه
سهر سنوور ،مافی حیزبهکانی رۆژههاڵت بۆ چاالککردنهوهی
زیاتری مێتۆدهکانی خهبات ل ه رۆژهـهاڵتــی کوردستان و
بــارودۆخــی ههرێمی کوردستان و رۆڵــی واڵتانی زلهێزی
ناوچه له ئاست ئهو رووداوان ـ ه هاتنه بهر باسو تاووتوێ
کران.
ل ه کۆتاییدا چهندوچۆنی پێوهندیی حیزبهکانی چوار
پارچهی کوردستان ب ه نیسبهت چۆنیهتی ههڵسوکهت لهگهڵ
ی و ب ه تایبهت تهداخول نهکردن ل ه کاروباری بهشهکانی
یهکتر 
دیکهی کوردستان باسیان لهسهر کراو لهو پێوهندییهشدا
پێداگری ل ه سهر هاوکاری و هاوههڵوێستی ههموو حیزب و
الیهنهکو ب ه تایبهت حیزبهکانی رۆژههاڵتی کوردستان لهو
برگه زهمانییهدا ،کرایهو ه .

رێــک ـهوتــی١١ی پــووشــپـهری  ٩٤ههیئهتێکی ڕێبهریی
حیزبی دێمۆکراتی کوردستان به سهرپهرستیی قادر وریا،
ب و هاوڕێیهتیی ئیبراهیم
ئهندامی دهفتهری سیاسیی حیز 
ی و سۆران نوری ،ئهندامانی کۆمیتهی ناوهندیی حیزب،
زێوهی 
سهردانی مهکتهبی سیاسیی حیزبی شیوعی کوردستان له
شاری ههولێریان کرد و لهالیهن شاندێکی حیزبی شیوعی
به سهرپهرستیی دوکتۆر کاو ه محمود ،جێگری سکرتیری
حیزبی شیوعی کوردستانهوه ،پێشوازییان لێ کرا .
لهو دانیشتنهدا قادر وریا ،ب ه وردی باسی له رووداوهکانی
دوو مانگی رابـــردووی رۆژهـهاڵتــی کوردستان ،بهتایبهت
رووداوهکانی سهرسنوی کێلهشین و جێگیربوونی هێزهکانی
حیزبی دێموکڕات له ناوچ ه سنورییهکانی کوردستانی کرد.
ناوبراو لهو بهش ه له باسهکانیدا وێڕای باس له خوێندنهوهی
ی و
حیزب بۆ ئهو ئاڵوگۆڕانه پرسی چۆنیهتیی ههماههنگ 
هاوکاری سهرجهم پێشمهرگهکانی دوو الیهنی دێمۆکرات
لهسهر سنووری بهکارێکی گرینگ ناوبرد.
پاشان کۆمهڵێک پرسو بابهتی فرهڕهههندی پێوهندیدار
بهکێشهی ک ــورد لهئاستی نــاوچــه و بـهتــایــبـهت ههرێمی
کوردستان ک ه لهههموو الیهکهو ه فۆکۆسی زیاتری لهسهره،
هێناتهبهرباس و تاووتوێ کران.
رۆژی یـهک شهمم ه  ٧ی پووشپهری  ٩٤ههیئهتێکی
حیزبی دێمۆکراتی کــوردســتــان پێکهاتوو لـ ه هــاورێــیــان :
قــادر وریــا ئهندامی دهفتهری سیاسی و ئیبراهیم زێوهیی
ئهندامی کۆمیتهی ناوهندی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان
سـهردانــی مهڵبهندی  ٣ی یهکێتیی نیشتمانیی کوردستان
له شــاری ههولێری کرد و ل ه الیـهن شاندێکی مهڵبهندهو ه
به سهرپهرستی رزگــار علی لێپرسراوی مهڵبهندی ( )٣ی
رێکخستنی ههولێرهو ه پێشوازییان لێ کرا.
دانیشتنهک ه ب ه ئاوڕدانهوهیهک ل ه پێوهندیی ه لهمێژینهکانی
نێوان حیزبی دێمۆکرات و یهکێتی نیشتمانی کوردستان
دهســتــی پــێ کــرد و دواتــریــش هێندێک بــابـهت و تــهوهری

درێژەی :بانگەوازی کۆمیسیۆنی تەشکیالتی حیزبی دیموکراتی کوردستان
هەر ڕۆژەی لە شارو ناوچەیەکو لەبەرچاوی
دامودەزگا بێتەفاوەتو کەمتەرخەمەکانی ئەو
ڕێژیمە سروشتی جوانی کوردستان ،دەبێتە
ئامانجی ئاگرو سووتمانی گوماناوی .خەڵکی
کوردستان ،کە لە ڕۆژی یەکەمی هاتنە سەرکاری
کۆماری ئیسالمییەوە ،داوای مافەکانی خۆیان
ک ــردو تەسلیمی دیــکــتــاتــۆریو کۆنەپەرستی
نەبوون ،هەر وا لە بێبەشیو بێمافیدا ڕاگیراونو
بــە شــێــوەی جـــۆراوجـــۆر تــۆڵــەی هەڵوێستی
ئازادیخوازانەیان لێ دەکرێتەوە.
بـــەاڵم ڕۆژه ــەاڵت ــی کــوردســتــان بــە چــۆک
دانەهاتوە .لە هەر دەرفەتێک بۆی هاتووەتە پێش
بۆ دەربڕینی ویستو پەیامی خــۆی ســوودی
وەرگرتوە .هەر کات کەمترین دەرەتانی هەبووە
بە شێوەیەکی هێمنانەو مەدەنی ،پێگەیشتوویی
خۆیو سووربوونی لە سەر داواکردنی ژیانێکی
ئازادو بە دوور لە ستەمو چەوسانەوە ،پێشان
داوەت ــەوە .بۆنە نەورۆزییەکان ،چاالکییەکانی
تایبەت بە پاراستنی ژینگە ،تێکۆشان لە ڕاستای
نەهێشتنی تــون ـدو تــیــژی بــەرامــبــەر مــنــدااڵنو
ژنــان ،وەســتــانــەوە بە دژی بــاوکــردنــەوەو بە
کارهێنانی ماددە سڕکەرەکان ،هەوڵی دڵسۆزانە
بۆ پاراستنو بەرەوپێشبردنی زمانو کولتووری

کوردیو ڕێزگرتن لە سامانە ئەدەبی و هونەریو
زانستییەکان ،هاوپیوەندی لە گــەڵ نەتەوەی
کورد لە بەشەکانی دیکە ،بەڵگەی زیندووییو بە
چۆکدانەهاتوویی گەلەکەمانن.
ئەمساڵ لە بارودۆخێکدا بەرەو یادی تیرۆری
د.قاسملوو دەچین کە لە سۆنگەی پەیڕەوکرانی
سیاسەتی چاالککردنەوەی تێکۆشان لە نیوخۆی
ڕۆژهەالتدا ،هیواو هومێد بە هێزی پێشمەرگەو
ئــامــادەبــوونــی تــیــکــۆشــەران لــە نێو کۆمەاڵنی
خەڵکی کوردستاندا ،ڕوو لە هەڵكشانە .حیزبی
دیموکراتی کوردستان وێــڕای پیداگرتنەوەو
دووپاتکردنەوەی شێلگیربوونی خۆی لە سەر
سیاسەتو تیکۆشانی ڕۆژهــەاڵتــتــەوەر ،داوا
دەکــا  ٢٦ساڵەی تیرۆری د.قاسملووی ڕێبەر
بکرێ بە دەرفەتێک بۆ نواندنەوەی هاوپێوەندیی
نەتەوەکەمان لە گەڵ ئامانجەکانی ئەو ڕێبەرە
مەزنە کە ڕزگاریی خەڵکی کوردستان لە ستەم
و دیکتاتۆریی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێرانە.
خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان!
چاوەڕوانیمان ئەوەیە ئەمساڵیش لە ٢٢ی
پووشپەڕدا ،یەکگرتووییو وەفــاداریــی خۆتان
بە ئامانجەکانی ڕێــبــەری شەهید د.قاسملوو،
لەهەڵوێستێکی خەباتگێڕانەو ڕاشکاوانەدا پێشان

ب ـهڕێــزیــان ل ـه ت ـهوهرێــکــی دیکهی
باسهکهیدا ب ه ئاماژه ب ه ڕووداوەکانی
چەند مانگی رابــردووی سهر سنوور،
ئـــامـــاژەی بـــــەوەدا کــە پــێــشــگــیــری لە
خــوێــنــڕشــتــن بــە الیــەنــێــک نــاکــرێــت و
هــەمــوو ئیحساسی مەسئولییەتێکی
ئــێــمــە ،ئیحساسی مەسئوولییەتێکی
پەکەکەشی پێویستە .پەکەکە دەبــێ
بە سیاسەتەکانی خۆیدا بچێتەوەو لە
بــاکــووری کــوردســتــان خەباتی خۆی
درێــژە پێبدا .بهڕێزیان گوتی ئێم ه بە
بــایــەخــەوە دەڕوانــیــنــە خــەبــاتــی هێزە
سیاسییەکان لە باکووری کوردستان،
بەاڵم پێمان وایە دەستێوەردانو حیزب
سازکردن بۆ بەشو پارچەکانی دیکە
هیچ خــزمــەت بــە ئــەو پــارچــانــە ناکاو
ئاستەنگو بەربەستیشیان بۆ دروست
دەکا.
بڕگەی کۆتایی ئەو باسە سیاسییە

کۆمەڵێک پرسیار و پێشنیار بــوو کە
لــە الیــان نوێنەرانی الیــەنــە سیاسییە
کوردستانیەکانەوە ئاڕاستە کاک خالید
عەزیزی کرا و لە الیــان بەڕێزیانەوە
وەاڵم درانەوە.
بەشی دووەمـــی سیمینارەکە کە
تایبەت بە ئەندامانی حیزب و باسێکی
تــەشــکــیــاتــی بـــــوو ،لــــەم بــەشــەشــدا
ســکــرتــێــری گــشــتــی وێــــڕای باسێکی
کورت لەسەر ئەرکە تەشکیالتییەکان،
سوپاسی دەفــتــەری سیاسی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی بــە ئەندامی
حیزب لــە نــۆڕوێــژ راگــەیــانــد کــە زۆر

جۆراوجۆری پێوهندیدار ب ه پرسی کورد ل ه ئاستی ناوچ ه و
وواڵتانی دراوسێی کوردستان هاتنه بهر باس و دوو الیهن
پێکهوه ئاڵوگۆری بیرورایان له سهر کردن  .پاشان وێرای
پێداگری ل ه سـهر راگرتن و پتهوترکردنی پێوهندییهکانی
نێوان حیزبی دێمۆکراتی کوردستان و یهکێتیی نیشتمانیی
کوردستان و هەروەها هاوکاری و هاوخهباتیی مێژوویی
نێوان ههرێمی کوردستان و رۆژههاڵتی کوردستان وهک
خاڵێکی ئهرێنی و پرشنگدار نرخێندراو به لهبهرچاوگرتنی
ههلومهرجی ههستیاری سیاسی و روداو ه خێراکانی ناوچهک ه
 ،ههر دوو ال ل ه سهر ئهو ئهسله هاونهزهر بوون که ب ه بێ
دهستوهردان له کاری یهکتردهرکی ههلومهرج و بارودۆخی
ناوچهکه و یهکتر بکهن
رێــک ـهوتــی ١١ی پــووشــپ ـهری  ٩٤ههیئهتێکی حیزبی
دێمۆکراتی کــوردســتــان پێکهاتوو لـه قــادر وریــا ئهندامی
دهفتهری سیاسی ،ئیبراهیم زێوهییو سۆران نوری ئهندامانی
کۆمیتهی ناوهندیی سهردانی بارهگای مهکتهبی یهکگرتووی
ئیسالمیی کوردستان له ههولێریان کرد و ل ه الیهن شاندێکی
یهکگرتوو به سهرپهرستیی مامۆستا خلیل ابراهیم ،ئهندامی
مهکتهبی سیاسیی یهکگرتووی ئیسالمییهو ه پێشوازییان
لێکرا .

لـهو کۆبوونهوهیهدا ههیئهتهکانی دوو الیهنی حیزبی
دێمۆکرات و یهکگرتووی ئیسالمی ئاوڕێکیان له ڕووداوهکانی
ن و ناوچه و دهوروب ـهر
پێوهندیدار به ههرێمی کوردستا 
دایهوهو ئاڵوگۆری بیروڕایان له سهر کرد .
دواتر قادر وریا ،کورت ه باسێکی لهسهر ڕووداوهکانی
ن و به تایبهت
دوو مانگی رابــردووی رۆژههاڵتی کوردستا 
ڕووداوهکانی سهرسنوور کرد و سیاسهت و ههڵوێست و
ڕوانگهی حیزبی دێمۆکراتی کوردستانی لهو پێوهندییهدا بۆ
ههیئهتی خانهخوێ شی کردهوه.

بدەنەوە .لەم پێوەندییەدا وێڕای پێداگرتنەوەمان
لە ســەر هەموو ئــەو چــاالکـیو حەرەکەتانەی
لە سااڵنی رابـــردوودا بۆ بەرزڕاگرتنی یادی
د.قاسملوو بەڕێوەچوون ،داواتان لێ دەکەین لە
رۆژی ٢٢ی پووشپەڕدا ،شەقامو بازاڕ بایکۆت
بکەن .بۆ ئەوەی مانگرتنی گشتیو داخرانی بازاڕ
وەکوو هەڵوێستێکی گشتی لەم بۆنەیەدا دووپات
بێتەوە ،پێویستە لە چوون بۆشەقامو بازاڕ خۆ
بپاریزنو بەم جۆرە هاندەرو هاوکاری خاوەن
دوکانەکان لە داخستنی دوکانو بازاردا بن.
خــەڵــکــی ڕۆژهـــــەاڵتـــــی کـــوردســـتـــان بۆ
بەردەوامیی ئەو خەباتو بەربەرەکانییەی لە
گۆڕەپانی جــۆراوجــۆردا ،بە دژایــەتــی لە گەڵ
ستەمو سەرکوتو بۆ بەرگری لە مافو ئازادییە
ڕەواکانیان  ،بــەرەو پێشی دەبــەن ،پێویستیان
بە نیشاندانەوەی دیمەنێکی بەشکۆی دیکە لە
یەکگرتووییو بەچووک دانەهاتوویی خۆیان
هــەیــە .بــا بــە هــەمــوو الیــەک 22ی پووشپەڕی
ئــەمــســاڵ ،بکەین بــە دەرفــەتــێــکــی گــونــجــاو بۆ
وەڕێخستنو نواندنی ئەم هەڵویستە خەباتگێڕانەو
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چاالکانە پشتگیری م ــاددی حیزبیان
کردووە و لە هاوکاریی ماڵی بە حیزب
دەریغیان نەکردووە .دوای ئەو باسە،
دەرگــای گفتوگۆ و رەخنە و پێشنیار
بــۆ ئەندامانی حیزب کــرایــەوە و لەم
بەشەشدا ئەندامانی حیزب چاالکانە
بەشداری ئەو بڕگەشیان کرد و قسە
ل ــەس ــەر کــۆمــەلــێــک بــــاسو خــواســی
دەرون تەشکیالتو باسی پێوەندیدار
بــە داه ــات ــووی ک ــاروب ــاری حــیــزبــی و
هــەروەهــا هەڵوێستە سیاسییەکانی
حیزبی دێموکرات کرا.

ت ـهوهرێــکــی دیــک ـهی ئــهو چاوپێکهوتنه ،چۆنیهتیی و
چهندوچۆنیی چاوهڕوانییهکانی حیزبو الیهنه سیاسییهکانی
پارچهکانی کوردستان ب ه رهچاوکردنی بهرژهوهندییهکانی
بزووتنهوهی کورد له ههر کام ل ه بهشهکانی کوردستان و
به واتایهکی دیک ه تهداخول نهکردن له کاروباری بهشهکانی
دیکهی کوردستاندا بوو که ههردوو ال ل ه سهر ئهو پرێنسیپ ه
پێداگر بوون.
رێــکـهوتــی ١٠ی پــووشــپ ـهری  ٩4ل ـ ه درێـــژهی دی ــدارو
چاوپێکهوتنهکانی حیزبی دێمۆکرات دهگهڵ حیزبو الیهن ه
سیاسییهکانی ههرێمی کــوردســتــان ،ههیئهتێکی حیزبی

دێمۆکراتی کوردستان پێکهاتوو ل ه کــاک عومهر باڵهکی،
ئ ـهنــدامــی دهف ــتـ ـهری ســیــاس ـیو ک ــاک ئــیــبــراهــیــم زێــوهیــی،
ئهندامی کۆمیتهی نــاوهنــدی حیزب سـهردانــی ئهنجومهنی
سـهرکــردایـهتــیــی پــارێــزگــای هـهولــێــری پــارتــی دیمۆکراتی
کوردستانیان کرد و لهالیهن کاکهمین نهجار ،بهرپرسی
ئهنجومهن سهرکردایهتییهوه پێشوازییان لێکرا .
لـــهو دیـــــدار ه دوو الیــــهن کــۆم ـهڵــێــک پــــرسو بــابـهتــی
پێوهندیدار به بارودۆخی ههستیارو ناسکی ئێستای ههرێمی
کوردستانیان هێنایه بهر باسو پێکهوه تاووتوێیان کردن،
ههروهها یهکڕیزیو یهک ههڵوێستی نێو ماڵێی کورد له ئاست
چۆنیهتیی چارهسهری کێشهکان له نێو هێزهکانی ههرێمی
کوردستانو سهرجهم هێزو الیهنه سیاسییهکانی دیکهی
کوردستان پێداگریی لهسهر کرایهوه.
پاشان باس له رووداوهکانی سهرسنوور ،ههڵکهوتوو ل ه
کهلهشینو دهوروبـهر کراو لهو پێوهندییهدا مێکانیزمهکانی
چۆنیهتی تهعامولو پێکهوه ههڵکردنی الیهنه سیاسییهکانی
پارچهکانی دیکهی کوردستان لهو ناوچان ه به شێوهیهکی
ئاشتی ،دیالۆگو لێکتێگهیشتن هاتن ه بهر باسو قسهو باسیان
له سهر .

كۆچ ی دوایی پێشمهرگهیهك ی
حیزبی دێموكرات ی كوردستان
ی
مام برایم پهیڕهوان ،پێشمهرگه 
حــیــزبــی دێــمــوكــرات ـی كــوردســتــان،
ی
ی پیر 
شهوی  8پووشپهڕ ب ه هۆ 
و نهخۆشی مــااڵوایــی ل ـه ژی ــان و
هاوڕێیانی كرد.
ی  ١٣٢٤له ئاوایی
مام برایم ساڵ 
ی ســهردهشــت ل ه
ی شـــار 
بێشاسپ 
ی  ١٣٤٦پێوهندیی ب ه
دایك بوو ،ساڵ 
ی  ٥٨به ڕهسمی
حیزبهو ه گرتو ساڵ 
ی
بۆت ه پێشمهرگه .ئەو ب ه شێوهیهك 
ڕێك و پێك كارو تێكۆشانی كردوهو
ی حــیــزبــەکــەی
ئــهركــه پــیــرۆزهكــان ـ 
بهڕێو ه بردووه.
ی خــوالــێــخــۆشــبــوو
مـــام بــرایــم ـ 
ی دلسۆز ،به بیروباوهڕ
پێشمهرهیهك 
تا بڵێی حیزبی بوو.
ی
ی شارستان 
ئــەو ل ـ ه كومیته 
ی
ی پــارێــزگــا 
ســــهردهشــــتو هــێــز 
خــزمــەتــی حـــیـــزبو ن ــەت ــەوەک ــەی
دەکردو ب ه هۆی دڵسۆزییەوە چەند
جارێکیش تەشویق کراوە.

ل ه کۆڕی پرسهو سهرهخۆشیی
مام برایمدا که به بهشداریی سهدان
کــهس ل ـ ه کــــادرو پێشمهرگهکانی
حــیــزبــی دێــمــوکــڕاتــی کــوردســتــان
بهڕێوهچوو ،کاک مستهفا مهولوودی،
جێگری سکرتیری گشتیی حیزبی
دێموکڕاتی کوردستان ل ه وتارێکی
کورتدا خزمهت و تێکۆشانی دهیان
ساڵهی مام برایمی بهرز نرخاند.
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هەواڵو راپۆرت

سەردانی هەیئەتێکی نوێنەرایەتیی حدک لە هەولێر لە
ژووری پێوەندییەکانی بزووتنەوەی گۆڕان

رێکهوتی ١٤ی پووشپهڕ شاندێکی نوێنهرایهتیی حیزبی
ی
دێمۆکراتی کوردستان له ههولێر پێکهاتوو ل ه ئیبراهیم زێوهی 
و حسن کاکیلی سهردانی ژووری پێوهندییهکانی بزووتنهوی
گۆران له ههوڵیریان کرد و لهالیهن ههیئهتێکی بزووتنهوهی
گۆران ب ه سهرپهرستیی زهردهشت مهال حهسهن ،بهرپرسی
ژووری پێوهندییهکانی گۆران له ههولێر پێشوازییان لێکرا .
لهم دانیشتنهدا بــارودۆخــی ههستیار و ههم ه الیهنهی
ب و هێزه سیاسییهکانیان
ههرێمی کوردستان و ههروهها حیز 
هاتنه بهرباس و دوو الیهنهک ه پێکهوه ئاڵوگۆری بیرورایان
له سهر کردنو هاوههڵوێستان ه قامک له سهر چهندوچۆنیی

مێکانیزمی دهرباز بوون لهو دۆخهیان خستهڕوو.
دواتر ئیبراهیم زێوهیی باسێکی ل ه سهر ئاڵوگۆرهکانی
دوو مانگی دوایی پێوهندیدار ب ه رۆژههاڵتی کوردستان و
بهشێوهی ڕوون رووداوهکانی سهرسنورکرد و چۆنیهتیی
تهعامول و هاوکاری و ههماههنگی نێوان هێز ه سیاسییه
کوردستانییهکا 
ن و ب ه تایبهت نیوان دوو الیهنی دێمۆکراتی
هێنایه بهرباس و ل ه سهر ئهو مهوزوعهش ههیئهتی حیزبی
دێمۆکرات و بزووتنهوهی گۆران هاوههڵوێست و هاونهزهر
بــوو 
ن و پێداگری لـه س ـه ر تهعاموڵ و پێکهوه ههڵکردن
کرایهو ه .

سهردانی رێکخراوی خێرخوازیی نێودهوڵهتیی
“ئاشتی” له نوێنهرایهتی حدک له ههولێر

ژماره٦٥٩ :

میزگردێکی سیاسی سهبارهت به چۆنیەتیی پهڕینهوه
بۆ دێموکراسی له واشینگتۆن

کانوونی فهرههنگی ئێرانییەکان له واشینگتۆن مێزگردێکی
بۆ کاوه ئاههنگهری ،نوێنهری حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
بۆ کــاروبــاری یهکیەتیی ئــورووپــا ،د .موحسین سازگارا
لێکۆڵهر و چاالکی سیاسی و د .ئارام حیسامی مامۆستای
زانستی سیاسی له واشینگتۆن له سهر چۆنیەتیی پهڕینهو ه
بۆ دێموکراسی له ئێران به ئاوڕدانهوهیهک له بزووتنهوهکانی
چهند دهیهی رابردوو ،پێک هێنا.
کاوە ئاههنگهری به ئاماژهی به دێموکراسی له ئێران له
گۆشهنیگای مێژووییهوه کرد و گوتی :ئهساسهن دێموکراسی
دیاردهیهکی نوێیه و کاتێک باس له دێموکراسی له ئێران
دهک ـهیــن ،زیاتر جهخت دهکهینه س ـهر پێکهاتنی دهوڵهتی
مۆدێڕ 
ن و مێژووی هاوچهرخی ئێران .ههر بۆیهش بۆ ئهم

خۆپێشاندانی کوردستانیانی دهرهوهی واڵت ،دژ بە حوکمی سێدارەی مەنسوور ئاروەند
بەردەم بارەگای ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان لە ژنێف
رێکهوتی ٢٧ی ژوئهنی  ٢٠١٥لە بەر دەرگای
سەرەکی ڕێکخراوی نەتەوەیهکگرتوەکان لە
ژێنێف ،بــۆ شــەرمــەزار و مــەحــکــووم کردنی
ڕەوتی گرتن ،ئەشکەنجە و ئێعدامی بەندکراوانی
سیاسی و بە تایبەت ئێعدامی چاالکی سیاسیی
کورد و ئەندامی حیزبی دیموکراتی کوردستان،
شەهید مەنسوور ئاروەند و هەروەها گەیاندنی
دەنگی ناڕەزایەتی خەڵکی کوردستان بە گوێی
کۆڕوکۆمەڵە نێودەوڵەتییەکان و بە تایبەت دام
ودەزگاکانی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان
کە نوێەرایەتی هەموو واڵتانی جیهان دەکــا،
خۆپیشاندانێکی بــەرفــراوان بــەڕێــوەچــوو .لەو
خۆپیشاندانە کــە کۆمیتەی سویسی حیزبی
دێموکراتی کوردستان و ناوندی ماف لە ژێنێف
ئامادەکارییان بۆ کردبوو ،بە دەیــان کەس لە
کوردانی هەرچوارپارچەی کوردستان ،نوێنەر
و ئەندامانی چەندین حیزبی سیاسی و ناوهند
و ڕێــکــخــراوی پ ــارێ ــزەری مــافــەکــانــی مرۆڤی
کوردستانی و ئێرانی تێدا بەشدار بوون.

سوئێد

رێکهوتی ٦ی پووشپەرێ ١٣٩٤ی هەتاوی،
کۆڕیادێک بۆ شەهید مەنسووری ئاروەند ،لە
الیەن کۆمیتەکانی سوئێد و وێسترۆسی حیزبی
دێموکراتی کوردستان و بنەماڵەی ئەوە شەهیدە
لە شاری ” وێسترۆس” پێکهات.
کۆڕەکە بە سروودی نیشتمانی ئەی رەقیب
و خولەکێک بێدەنگیی دهستی پێکرد و
دواتـــر پــەیــامــی کۆمیسیۆنی تەشکیالتی
حیزب بــە بــۆنــەی ئێعدام کــرانــی مەنسووری
ئارەوەند خوێندرایەوە.
خــالــیــدی عـــەزیـــزی ســکــرتــێــری حــیــزبــی
دێموکراتی کوردستان وتارێکی بەو بۆنەوە
پێشکەش کــرد و ویـــڕای مــەحــکــووم کردنی
ئێعدامی الوانی کورد لە الیەن رێژێمی ئیسالمیی
ئێرانەوە ،باسی پەرتەوازەیی و ناهاودەنگیی
هێزە سیاسییەکانی رۆژهــەاڵتــی کوردستانی
کرد.
مەال محەمەدی جوانڕۆیی لە وتارێکدا باسی
پێویستیی هێنانە رووی کێشەکانی رۆژهەاڵتی
کوردستانی کــرد و پاشان وتــاری بنەماڵەی
شەهید مەنسوور ئاروەند ،خوێندرایەوە.
دواتر مامۆستا ئاشق به وتارێکی کورت و
دوو بهشدارێکی دیکهی کۆڕیادهکه بوو.
چــەنــدیــن ڕێ ــک ــخ ــراوی کــوردســتــانــی و
کەسایەتیش بــرووســکــە و پــەیــام و وتــاریــان
پێشكەش کرد

یوتوبۆری

ئوتریش

رێکهوتی  ٢٠١٥-٦-٢٦لە الیەن کوردانی
دانیشتووی شــاری وییەن پایتەختی ئوتریش
لە نێوەڕاستی ئەو شارە پێک هات .ک ه لهوێ
دا چهندین وتــار و بابهت له الی ـهن حیزب و
ڕێکخراوە کوردستانیە بەشداربووەکانەوە لهم
پێوهندییهدا خوێندرانهوه و کۆماری ئیسالمییان
به هۆی پێشێلکردنی مافی مرۆڤهوه ،مهحکووم
کرد .پاشان بهشدارانی خۆپیشاندانهک ه بە بەرز
کردنەوەی ئااڵی کوردستان و وێنەی شەهید
مەنسوور ئــاروەنــد نــاڕەزایــەتــی و تــوورهیــی
خۆیان دژ بە سیاسەتی دژی مرۆڤانەی کۆماری
ئیسالمی نیشاندا.

فینالند

بــە بــەشــداریــی ژمــارەیــەکــی بــەرچــاو لە
رۆژهــەاڵتــیــانــی نیشتەجێی واڵت ــی فینالند و
ئەندامانی حیزبی دێموکراتی کوردستان لەو
واڵتە ،ئاکسیۆن و خۆپێشاندان دژ بە ئیعدامی
شەهید مەنسوور ئاروەند و بۆ ئازادیی سەرجەم
زیندانیانی سیاسی لــە ئــێــران و رۆژهــەاڵتــی
کوردستان ،لە شاری هێلسینکی بەڕێوەچوو.
کاتژمێر ١ی پاشنیوەڕۆی رۆژی دووشەممە
٢٢ی ژوئەنی  ،٢٠١٥خۆپێشاندەران بە دانی
دروشمگەلی وەک «زیــنــدانــی سیاسی دەبــێ
ئازاد بکرێ ،بژی ئازادی – بژی کوردستان»
لە بەردەم سەفارەتی کۆماری ئیسالمیی ئێران
کۆبوونەوە.
عەزیز شێخانی بە زمانی فینالندی سەبارەت
بە کارنامەی نیگەتیڤ و پڕ لە تاوانی کۆماری
ئیسالمی لە سەرکوت و ئەشکەنجە و ئیعدامی
جیابیران و تێکۆشەرانی کوردستان ،قسەی
کرد و ئامانجی ئاکسیۆن و خۆپێشاندانەکەی
راگەیاند.
پــاشــان «واڵت نــەهــری» لــە فیدراسیۆنی
کــۆمــەڵــە کــوردســتــانــیــەکــانــی فینالند پەیامی

خۆپێشاندەرانی بە زمانی فینالندی راگەیاند.
کــەریــم رەس ــوڵ ــی بــەرپــرســی کۆمیتەی
حیزبی دێموکراتی کــوردســتــان بڕیارنامەی
خۆپێشاندەرانی خــوێــنــدەوە کــە تێیدا وێــڕای
شەرمەزار کردنی ئێعدامی شەهید مەنسوور
ئــاروەنــد لــە الیــەن کــۆمــاری ئیسالمی ئیران،
داوا لە دەوڵەتی فینالند کرابوو تا لە توانایی
و نفووزی دیپلۆماتیکی خۆی روو بە کۆماری
ئیسالمی کەڵک وەرگرێ بۆ ئەوەی ئەو رێژیمە
کۆتایی بە ئازار و ئەشکەنجەی جیابیران بێنێ
و حوکمی ئیعدامی زیندانیانی سیاسی و مەدەنی
هەڵوەشێنێتەوە.
خۆپێشاندان بــە خوێندنەوەی دروشمی
جۆراوجۆر دژی کۆماری ئیسالمی و سروودی
ئەی شەهیدان کۆتایی پێ هات.

دانمارک

ڕۆژی شەممە ڕێکەوتی ٢٠١٥-٦-٢١ی
زایینی ،کومیتەی حیزبی دیموکراتی کوردستان
لە واڵتی دانمارک ،بە بۆنەی لە سێدارەدرانی
مەنسور ئاروەند کۆرێکی پێک هینا .ئەو کۆڕەیادە
کە لــەودا چەند کــەس لە ئەندامانی بنەماڵەی
شەهید مەنسووری ئاروەند ،نوێنەری حیزب
و ڕێکخراوە کوردستانییەکان و ژمارەیەکی
زۆر لــە کوردستانیانی دانیشتووی واڵتانی
دانمارک و سوید بەشدار بوون ،بە سروودی
ئــەی شــەهــیــدان و یــەک خــۆلــەک وەســتــان بۆ
ڕێزگرتن لە یادی شەهیدی تازەی ڕۆژهەاڵتی
ک ــوردس ــت ــان مــەنــســور ئـــاروەنـــد و هــەمــوو
شەهیدانی سوورخەاڵتی کــورد و کوردستان
دەستی پێ کــرد .پەیامی کۆمیتەی دانمارک
لــە الیــەن هیوا زەبیحی بەرپرسی کۆمیتەی
دانــمــارک خــوێــنــدرایــەوە .بەرپرسی کۆمیتەی
دانمارکی حیزبی دیمۆکراتی کوردستان لە
درێــــژەی پــەیــامــەکــەی دا لــەالیــەن کۆمیتەی
دانمارکەوە سەرەخۆشیی لە بنەماڵەی سەر
بەرزی شەهید مەنسور و هەموو ئەندامان و
الیەنگرانی حیزبی دیموکرات و خەڵکی خۆڕاگر
و نــیــشــتــمــانــپــەروەری کــوردســتــان و شــاری
مەهابادی کرد .لە بڕگەیەکی دیکەی کۆڕەکەدا
پەیامی پرسە و هاودەردیی حیزب و ڕێکخراوە
سیاسییەکان کە بــەو بۆنەیەوە نێردرابوون
خوێندرانەوە .هەر لەم برگەیەدا چەند وتەیەک
لــە الی ــەن کــاک نــاســری پــیــرانــی بــەم بــۆنــەوە
پێشکەش کرا .هەروەها پەخشانە شێعرێک کە
لە الیەن ئەحمەد رەحمانیەوە کە تەعبیری لە
خۆڕاگری و نەبەزی شەهید لە بەندیخانەکانی
کــۆمــاری ئیسالمیدا دەکــرد پێشکەش کــرا .بە
دوای ئەو دا سمایل ئاروەند ،برای شەهید بە

باسه ئیمه تهرکیز له سهر دوو رێژیمی پههلهوی و کۆماری
ئیسالمی دهکهینهوه و منیش لهم باسهدا دهپهڕژێمه سهر
دوو گوتاری ئهو دوو رێژیمه که دهکــرێ وهک جیهانبینی
رهسمیو پێناسهکراوی ههردووکیان ئاماژهیان پێبکهین.
له بهشی کۆتاییدا کــاوە ئاههنگهری هێندێک رێکاری
وهک :خهسارناسیی مــێــژووی سیاسی ئــێــران ،دیــالــۆگ،
گۆڕینی مێتۆدی کاری دژبهرانی کۆماری ئیسالمی ،بوونی
گۆشهنیگای چهند رهههندی و پلۆڕال ،پالنی ستراتیژیک ،پێک
هێنانی ئاڵترناتیڤ و دیالۆگ بۆ دهربــاز بوون لهم قۆناغه
هێنایه بهرباس.
پاشان دکتور موحسین سازگارا و ئارام حیسامی لهر
مژاری میزگردهکه پێشکهش به ئامادهبووان کرد.

سهردانی دەستەی نوێنەرایەتیی حیزبە
رۆژهەاڵتییەکان ل ه وهزارەتی دەرەوەی فینالند

ڕێــکــەوتــی ١ی پــوشــپ ـهری  ٩٤شاندێکی رێــکــخــراوی
خێرخوازیی نێودهوڵهتیی “ئاشتی” بهسهرپهرستیی سهرۆکی
بە بۆنەی هەشتەمین ساڵوهگهڕی زیندانیکرانی سەدیق
رێکخراوهک ه ” دلێر محهممهد سالح نهقشبهندی ” و به
کەبوودوەند ،سەرۆکی بەندکراوی ڕێکخراوی مافی مرۆڤی
هاورێیهتی ئیبراهیم رهشید عهبدوڵڵه بهرپرسی پێوهندیی ه
کوردستان ،دەستەی نوێنەرایەتیی حیزبەکانی رۆژهەاڵتی
نیشتمانییهکان  ،دوکــتــۆر بهسم ه ئ ـهلــکــوردی بهرپرسی
کوردستان ،سەردانی بەشی مافی مرۆڤی یەکەی سیاسی
پێوهندیی ه عهرهبییهکان و ،کارزان کاکهجوان ئهندامی مهکتهبی
و ستراتێژی وەزارەتی دەرەوەی فینالندیان کرد و لەالیەن
راگهیاندن سهردانی دهفتهری نوێنهرایهتیی حیزبی دێمۆکراتی
دواتــر ئیبراهیم زێوهیی ل ه بابهتێک له سـهر ئێران و بــەرێــوەبــەری بەشی مافی مرۆڤی ئــەو وەزارەتــخــانــەیــەوە
کوردستان لهههولێریان کرد و ل ه الیهن ئیبراهیم زێوهیی
رۆژه ـهاڵتــی کوردستاندا ئــامــاژهی به سیاسهتی ئینکاری پێشوازی لێ کرا.
نوێنهری حیزبهو ه پێشوازییان لێکرا  .لهو دانیشتهدا زۆر
لەو دیدارەدا دەستەی نوێنەرایەتی وێڕای پێشکەشکردنی
بابهت و تهوهری پێوهندیدار بهپرسی کورد و چهمکهکانی مافهنهتهوهیی  ،سیاسیی ،فهرههنگی و کۆمهاڵیهتییەکانی
خهڵکی کــورد لهئێران کــرد و ل ـهو پێوەندییەدا قامکی له راپۆرتێکی تێروتەسەل لــە ســەر پێشێلکارییەکانی مافی
دێمۆکراسی  ،مافی مرۆڤ  ،ئاشتی و بهتایبهت پێشێلکردنی
س ـهر ئێعدامی الوان ــی نیشتمانپهروهرو کوشتنی خهڵکی مرۆڤ لە ئێران و کوردستان ،وەرگێڕاوی ئەو قانوونانهی
مافهکانی مرۆڤ له رۆژههاڵتی کوردستان و ئێران و واڵتانی
زهحمهتکێشی کوڵبهر ههڵکهوتوو لـهسـهر سنور کــرد و کــۆمــاری ئیسالمی کە بەپێی ئــەوان چاالکانی سیاسی و
دهورووبهر هاتنهبهر باس و قسهیان لهسهر کرا  .سهرۆکی
هیوای خواست کهرێکخراوی ئاشتی خێرخوازی زیاتر لهوه مەدەنی دەستبەسەر ،زیندانی و ئێعدام دەکرێن و ،هەروەها
رێکخراوهک لهبابهت ئهرکی رێکخراوه که لهئاستی ههرێمی
پێشێلکارییهکانی مافی مرۆڤ و بهتایبهت شکهنجه ،ئێعدام و نامیلکەیەک لە سەر سیستەمی سیاسی کۆماری ئیسالمی
کوردستان و ناوچهو جیهاندا و ،بهتایبهت ئهو رهسالهته
کوشتنی کوڵبهرانی رۆژههاڵتی کوردستان بخات ه بهرنامهی و پرسی کورد لە ئیران پێشکەشی نوێنەرایەتی وەزارەتی
مرۆڤایهتییهی دهکهوێته سهرشانیان روون کردنهوهیهکی
دەرەوەیان کرد.
پێشکهش کرد و پێداگری لهسهر چهسپاندن و جێگیرکردنی کاری خۆی و رووماڵیان بکاو لەقاویان بدات .
لە پێوەندی لەگەڵ پێشێلکاری مافی مــرۆڤ دەستەی
ئهو چهمکانهکردهوه.
نوێنەرایەتیی حیزبە سیاسییەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان ،ل ه

ڕێکهوتی ٢٠١٥/٦/٢٧ی زایینی ،ب ه مهبهستی
مهحکووم کردنی ئێعدامی مهنسوور ئاروهند ،ل ه
سهر بانگهێشتنی کومیتهی یۆتۆبۆری حیزبی
دێموکراتی کوردستان خۆپێشاندانێک ل ه الیهن
کوردانی دانیشتووی رۆژئاوای سوئێد بهریو ه
چوو.
خۆپیشاندهران دهنگی ناڕهزایهتی خۆیان
له دژی ئێعدامی رۆڵهکانی گهلهکهمان که ل ه
الیهن کۆماری ئیسالمی ئیران له رۆژههاڵتی
کوردستان  ،بهرێوه دهچێ دهربڕی

رۆژنامەی

داوانامەیەکیهدا ،داوایان لە دەوڵەتی فینالند کر د تا لە رێگای
پیوەندیە دیپلۆماتیکییە دووالیەنە و لە رێگای پێوەندییەکانی
ئەنجومەنی ئورووپاوە ئێران ناچار بکەن واز لە سەرکوتو
ی و مەدەنی کورد بێنێ.
ئازارو ئەشکەنجەی چاالکانی سیاس 
هەروەها لە واڵتــی فینالند داواکــرا کە بە لەبەرچاوگرتنی
دۆکترینی سیاسەتی دەرەوەی خۆیان لە مــەڕ پاراستنی
مافی مرۆڤ ،هەموو هەوڵی خۆیان بۆ ئازادکردنی سەدیق
کەبوودوەند سەرۆکی رێکخراوی مافی مرۆڤی کوردستان
وەگەڕ بخەن.

نوێنەرایەتیی بنەماڵەکەی وتەیەکی پیشکەش
کرد .سمایل ئاروەند وێڕای ئاماژە بە بیروبڕوای
شۆڕشگێڕانەوەو نەتەوەیی و ئازایەتیی شەهید
مەنسوور ،چەند بیرەوەریەکی برای شەهیدی
گیرایەوە و باسیشی لە وەتەکانی دایکی کرد کە
گوتویەتی :با کۆماری ئیسالمی تەرمی کورکەم
نــەداتــەوە خــۆ هــەر لــە ســەر خــاکــی پــیــرۆزی
کوردستان نێژراوە» .لە درێژەی قسەکانی دا
سپاسی هەموو بەشدارانی کۆرەکەی کرد و
دەســت خۆشی لە کۆمیتەی دانمارک کرد بۆ
پێک هێنانی ئەم کۆریادە بۆ برا شەهیدەکەی.
ئــەو حیزب و ڕێکخراونەی کە بەشداری
کــۆڕی پرسەکەیان کرد و پەیامیان ناردبوو،
بریتی بوون لە:
بزووتنەوەی گۆران
– یەکیەتی نیشتمانی کوردستان
– کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان
– پارتی دیموکراتی کوردستان
– کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی
کوردستانی ئێران
– فدراسیۆنی کۆمەڵەی کوردی دانمارک
– پەژاک
– لــقــی نــاوچــەی دان ــم ــارک ئەنجومەنی
پشتیوانی لە زیندانیانی سیاسی لە دانمارک
– پارتی ئازادی کوردستان (باکور)
– ئیسیاتیفی کورد لە دانمارک

کۆڵنی ئاڵمان

رۆژی شــەمــمــه رێــکــەوتــی ٢٠١٥/٦/٢٠
ب ــەرام ــب ــەر ب ــە ٣٠ی جــــۆزەردانــــی ١٣٩٤ی
هەتاوی کاتژمێر ٣ی دوانیوەڕۆ له الیان هێزه
کوردستانییەکانی جێگیر لــە ش ــاری کۆڵنی
ئالمان ،کۆبوونەوەیەکی نارەزایەتی بەبۆنەی له
سێدارەدانی مەنسور ئاروەند ،چاالکی سیاسی
کورد و ئەندامی حیزبی دیموکراتی کوردستان
بەڕێوە چوو.
ســـەرەتـــا ئــەکــســیــۆنــەکــە بـــه خــولــەکــێــک
بێدەنگی بۆ گیانی پاکی شەهیدانی کوردستان
دەستی پێکرد ،ئینجا پەیامی هاوبەشی هێزه
کوردستانیەکان خوێندرایەوە.
له درێژەی چاالکییەدا ،دەیان نوسخە پەیام
و وتار به زمانەکانی کوردی و ئاڵمانی بە سەر
ڕێبوارانی ئەو گۆڕەپانە دا باڵوکرایەوه .پێویست
بە ئاماژەیە کە کۆمەڵێکی بەرچاو لە کوردانی
دانــیــشــووی ئــەو دەڤـــەرە لــەو خۆپیشاندان و
ناڕەزایەتییەدا بەشدارییان کرد.

بریتانیا

کۆمیتەی هاوکاری حیزبە کوردستانییەکان
ڕۆژی شەممە رێکەوتی ٢٠ی جونی ٢٠١٥
خۆپێشاندانێکی ڕێکخست.
لـــەو خــۆپــێــشــانــدانــەکــەدا کــە کۆمەڵێکی
بەرچاو لە کوردستانیانی دانیشتووی لەندەن
و دەروبــــەری تێیدا بــەشــدار ب ــوون ،چەندین

سروودی شورشگێری پێشکەش کران.
ئـــــاالی کـــوردســـتـــان و ویـــنـــەی شــەهــیــد
مەنسوور و بەشێکی دیکەی زیندانیانی سیاسی
نــاو چاڵەڕشەکانی ڕێژیمی ئیسالمی ئێران،
گۆرەپانی ترافلگارد سکوێری ڕازانــدبــووەوە
و سەرنجی ڕێبوارانی ئەو گۆڕەپانەی بەالی
خۆیدا ڕاکێشابوو.
لە درێــژەی چاالکییەکە دا و بە مەبەستی
هــەرچــی زیــاتــر ناساندنی ئــەو کـــردەوە دژی
ئینسانییەی ڕژیم ،دەیان بەیاننامەی کۆمێسیۆنی
تەشکیالتی حیزبی دیموکراتی کــوردســتــان،
پەیوەندیدار بە ئێعدامی ئەو تێکۆشەرەی کورد
کە وەرگێڕدرابووەوە سەر زمانی ئینگلیسی لە
نێو گەشتیارانی بێگانە و ڕێبوارانی گۆڕەپانی
بەناودەنگی ترافلگارد سکوێر دا بالوکرایەوە.
ڕیــبــوارانــی ئ ــەو گــۆڕەپــانــە پ ــۆل پ ــۆل لە
خۆپیشاندەران نزیک دەبوونەوە و سەبارەت بە
وێنەکان و هۆکاری خۆپیشاندانەکە پرسیاریان
دەکــرد و پاش وەرگرتنی ئاگاداری پێویست،
پشتیوانی خۆیان بۆ خۆپیشاندەران نیشان دەدا.
گرینگی ئەو خۆپیشاندانە لە وەها ڕۆژێک دا
ئەوە بوو کە جگە لە ڕێژەیەکی یەکجار زۆری
گەشتیاری ناوخۆیی و دەرەوە کە بەو شەقام
و گۆڕەپاندا تێپەڕ دەبوون ،بوونی فستیڤاڵیکی
گەورە بوو لە نزیک شوێنی خۆپێشاندانەکە و
ئــەوەش بووە هۆی ئــەوەی کە هــەزاران کەس
لەو خەڵکە بێن و پشتیوانی و پشتگیری خۆیان
بۆ بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی گەلەکەمان
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەربــڕن و هاوکات
بە مەحکووم کردنی ئێعدامی تێکۆشەری کورد
مەنسوور ئاروەند ،ڕق و بێزاری توندی خۆیان
دژ بــە ڕێژیمی کۆنەپەرست و تێرۆریستی
ئیسالمی ئێران نیشان بدەن.

ڤانکۆڤێری کانادا

ڕۆژی شـهمــمــه ڕێــک ـهوتــی ٢٠ی مانگی
ژوئێنی ٢٠١٥ی زایینی ،له ڕۆژئ ــاوای واڵتی
کانادا ،شاری ڤانکۆڤێر له الیهن چهند حیزبی
کوردستانی بە مەبەستی مهحکووم کردنی
جینایهتی دژی ئینسانی دهسهاڵتدارانی ڕێژیمی
ئیسالمی ئێران دهرحهق به شههید کردن و له
سێداره دانی مهنسووری ئاروهند خهباتکار و
تێکۆشهری حیزبی دێموکراتی کوردستان و
بۆ دهربڕینی هاوسۆزی و هاودهردی کوردانی
دانیشتوی ڤانکۆڤێری کــانــادا لــەگـهل بنهماڵه
س ـهرب ـهرزی ئــەو شەهیدە ،خۆپێشاندانێک له
ناوهندی ئەو شــارە و له ب ـهردهم ئارتگالهری
ڕێکخست .خۆپیشاندهران به بهرزکردنهوهی
ئااڵی کوردستان و وینهی شههید مهنسوری
ئاروهند و پۆستێر ودروشمهکانی دژ به ڕێژیمی
کــۆمــاری ئیسالمی ئــێــران بــێــزاری خــۆیــان ل ه
ئێعدامی زیندانیانی سیاسی له الیهن رێژیمی
ئێرانهوه دهربڕی.
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ژماره٦٥٩ :

رۆژنامەی

راگەیاندراو بە بۆنەی شەهیدبوونی ئاکام تەالج ،یەکێک لە بریندارانی رووداوەکەی شاری مهاباد
خەڵکی مافخوازی کوردستان!
هاونیشتمانانی ئازادیخوازی کورد لە
رۆژهەاڵتی کوردستان!
بــەداخ و کــەســەرەوە رادەگەیەنین کە
جارێکی دیکە دەستی رەشی تاوانی کۆماری
ئیسالمی ئێران گیانی رۆڵەیەکی دیکەی
ئــەم نیشتمانە زامـ ــدارەی لــێ ئەستاندین.
خوێندکاری خـــاوەن هەڵوێستی کــوردی
خەڵکی شــاری نەغەدە ،ئاکام تــەالج کە لە
رەوتی خۆپێشاندانەکانی مانگی بانەمەڕی
ئــەمــســاڵــی شـــاری مــهــابــاد دا بــە گوللەی
سەرکوتکەرانی رێژیمی کۆماری ئیسالمی
بریندار کرا ،رۆژی دوو شەممە ،رێکەوتی
٨ی پووشپەڕ ،دوای ماوەیەک بەربەرەکانێ
لە گەڵ مەرگ ،گیانی لە دەست دا و چووە
ریزی کاروانی نەمرانی گەل و نیشتمانەوە.
لە کات و ساتێک دا هەواڵی شەهیدبوونی
ئاکام تەالجی جوانەمەرگ باڵو دەبێتەوە کە،

هێشتا رێورەسمەکانی پرسەو سەرەخۆشیی
شەهید مــەنــســووری ئ ــاروەن ــد ،زیندانیی
سیاسیی و ئــەنــدامــی حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە شاری مهاباد لە نێو بنەماڵەو
هاوسەنگەرانی دا کۆتایی پێ نەهاتووەو زام
و برینی لە دەستدانی ئەم رۆڵە بەهەڵوێست
و چاالکەی خەڵکی کوردستان و حیزبی
دێموکراتی کوردستان سارێژ نەبووەوە.
هاونیشتمانانی ئازیز!
حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان بە
تێگەیشتن لە کەمتەرخەمیی و گوێنەدانی
کاربەدەستانی رێژیم لە حاست پێراگەیشتن
بە بریندارەکانی خۆپێشاندانەکانی شاری
مهاباد و گرتنە پێشی سیاسەتی سەرکوت
و ئەشکەنجەی دەزگا ئەمنییەتییەکانی رێژیم
بەرانبەر بە گیراوانی خۆپێشاندانەکە ،هەر
دوای روواداوەکانی شاری مهاباد و روو بە

“هەموو ڕێکخراوو دامەزراوە جیهانییەکانی
بەرگری لە مافی مرۆڤ” ،نیگەرانیی خۆی
لــە بــارودۆخــی بــریــنــدارەکــان و گیراوانی
رووداوەکە دەربڕی و سەرنجیانی بۆ الی
چــارەنــووســی بــەنــدکــراوانو بریندارەکان
راکێشا.
لــەم پــێــوەنــدیــیــەدا دەفــتــەری سیاسیی
حیزبی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان لــە ٢٤ی
بــانــەمــەرێ ١٣٩٤ی هــەتــاوی دا روو بە
هەموو ڕێکخراوو دامەزراوە جیهانییەکانی
بەرگری لە مافی مرۆڤ رایگەیاند:
“لەم بارودۆخە هەستیارەدا ،بە پیویستی
دەزانـــیـــن ،دامـــــــەزراوەو ڕێــکــخــراوەکــانــی
بەرگری لە مافی مرۆڤو بیروڕای گشتی
لەو سەرکوتو هەڕەشانە ئاگاداربکەینەوە
کە خەڵکی کوردستان بە تایبەتی چاالکانی
بــەشــدار لــە حــەرەکــەتــە ئێعتڕازییەکان لە
گەڵیان بەروڕوون .ئێمە سەرنجتان بۆ الی

چارەنووسی بــەنــدکــراوانو بریندارەکانی
ڕووداوەکـــانـــی ئــەم دوایــانــە رادەکێشین.
هــەر وەهـــا چــارەنــووســی دەیـــان بەندیی
سیاسیی کورد لە بەندیخانەکانی کۆماری
ئیسالمیتاندا وەبیردێنینەوە کە چەندین
کەس لــەوان ،حوکمی ئێعدامیان بە سەردا
سەپێندراوەو هیچ دوور نییە ئەو ڕێژیمە بۆ
چاوترساندنی خەڵک ،گیانیان لێ نەستێنێ”.
حیزبی دێموکراتی کوردستان بە بۆنەی
شــەهــیــدبــوونــی ئــاکــام ت ــەالج ــەوە ،لــە گەڵ
دەربڕینی داخ و پەژارەی خۆی بۆ گیان لە
دەستدانی ناوبراو ،سەرەخۆشی لە خەڵکی
کوردستان بە گشتی و بە تایبەت بنەماڵەی
تەالج دەکات و بۆ جارێکی دیکەیش رێژیمی
ک ــۆم ــاری ئــیــســامــی ئــیــران لــە بــەرانــبــەر
گیانلەدەستدانی ئاکام تەالج دا بە بەرپرسیار
دەزانێ.
بە دڵنییاوە شەهید بوونی ئاکام تەالج و

مەنسووری ئاوروەند ،نیشانەی زیندویەتی
و بەردەوامیی خەباتی مافخوازانەی خەڵکی
کوردستانە و لە کۆتایی دا ئەوە ئیرادەی
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستانە کە بە سەر
ســیــاســەتــی “ک ــوش ــت ــار”و “ســـەرکـــوت” و
“ئینکار”ی رێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران
دا سەردەکەوێ.
حیزبی دێموکراتی کوردستان
ناوەندی راگەیاندن
٩ی پووشپەری ١٣٩٤ی هەتاوی

حیزبی دێموکرات ،سهمبولسازی یا ئوستورهناسی؟

ئارەش لورستانی
و بۆ کوردی :ئاڵەشین
پــێــش ـهوا قـــازی مــحـهمــمــەد رێــب ـهری
ڕهوتێکه ،که به مودێرنیتهی کورد ناودێر
دهکرێ ،بزاڤێکی مودێرن که پاش له سهر
کار البــردن و دوورخستنهوهی رهزاشا
توانی کۆنترۆڵ و ئــیــدارهی کــاروبــاری
کوردستان بـهدهســتـهو ه بگرێ ،حیزبی
دێموکڕاتی کــوردســتــان دابمهزرێنێ و
یـهکـهم جــار لـ ه مــێــژووی گهلی کــورددا
کۆماری رابگهیهنێ .پێشهوا قازی محهممهد
یهکهمین سـهرکــۆمــاری کوردستان ه ک ه
ل ـ ه پێناو ب ـهرگــری لـهگـهلـهکـهی ملی بۆ
چارهنووسێکی تراژیک راکێشا و ب ه هۆی
داهێنان ،خۆڕاگری و فیداکارییهکانی ل ه
مێژوو ،زهین و ویژدانی نهتهوهی کورددا
وهک ئوستورهیهکی مهزن و سیمبولێکی
ههرمان تۆمار بووە.
دوکــــتــــور ق ــاس ــم ــل ــوو و دوکـــتـــور
شهڕهفکهندیش ئهو دوو رێبهرهی حیزبی
دێموکڕاتن که توانییان ل ه قۆناخێکی زۆر
ههستیار و قــهیــرانــاویدا لــە شۆڕشی
57ەوە تا تیرۆری میکۆنووس (پوشپهڕی
 1372ههتاوی) بزاڤی میللی ـ دێموکڕاتیکی
کــورد رێبهرایهتی بکهن .هێرشی زیاتر
ل ه یهک دهیەی سهربازانی خومهینی بۆ
سهر کوردستان رووبهرووی خۆڕاگری
و بهرگری گهلێک بــوویـهوه که هیوا و
ئۆمێدیان حیزبی دێموکڕات و ئهم دوو
رێبهر ه بوو .تیرۆری دوکتور قاسملوو
له ئوتریش ب ه دهستی دیپلوماتیکارهکانی
کــۆمــاری ئیسالمی و ،پــاشــان تیرۆری
دوکــتــور شـهرهفــکـهنــدی لـ ه ریستورانی
میکونوس بـ ه دهســتــی تیرۆریستهکانی
کۆماری ئیسالمی ،دیسان چارهنووسێکی
تراژیکی به سهر ڕێبهرانی کورد هێنا.
پــێــشـهوا قـــازی مــحـهمــمـهد ،دوکــتــور
قاسملوو و دوکتور شهڕهفکهندی سێ
سیمبول و سێ ئوستوورهی ههرمانی
گهلی کوردن ،ک ه ئەگەر بمانەوێ لە بزاڤی
میللی ـ دێموکراتیکی کورد بگەین؛ دەبێ
بیانناسین.
ل ه ئهدهبیات و فهلسهفهدا دهوتــرێ:
«ئــــهو گــهلــهی ئ ــوس ــت ــوورهی نــی ـه ،بێ
شووناسه ».کهوات ه بۆ تێگهیشتنی گهلی

کورد ،دهبێ تێگهیشتنێک لە دروستمان ل ه
ئوستوورهکانی ئهو گهله ههبێ.
ئــهو پــرســیــارهی ب ـ ه زهیــنــی مرۆڤی
ئهمڕۆدا ،به تایبهت تاکێکی خهباتگێڕدا
تــێــدهپ ـهرێ ئــەوەیــه ک ـ ه رهنــگ ـ ه پرسیار
بکرێ ،ئایا ل ـهم ههلومهرجهی ئێستادا
سیمبۆل و ئوستوور ه ساز دهکرێ؟ کێ
و ل ه چ ههلومهرجێکدا دهبێ به ئوستور ه
و سیمبول ؟
یــهکــهم بــاب ـهتــێــک کــه دێــتــ ه گ ــۆڕێ
و شــایــانــی تــاووتــۆیــه  ،ه ـهلــوم ـهرجــی
کۆمهاڵیهتی و بارو دۆخی کۆمەڵگەیەکە،
کە بۆ گهیشتن به ماف مرۆییهکانی خۆی
خهبات دهکا .بۆ وێن ه کاتێک رهزاشا ناچار
بوو دهسهاڵت بدا به کوڕهکهی و پادشای
الویــش توانایی ئــیــدارهی واڵتــی نهبوو،
کاتێک هێزه رۆژههاڵتی و رۆژئاواییهکان،
بهشێکی بهرینی ئێرانیان داگیر کرد ،ل ه
بهشێکی رۆژههاڵتی کوردستان (موکریان)
بــۆشــایــی دهســــهاڵت دێــت ـهگــۆرێ ،بــوون
و ههوڵهکانی پێشهوا قــازی محهممهد
ههروهک ل ه مێژووی گهلی کورددا تۆمار
کــراوه؛ خاڵێکی وهرچەرخانه ک ه دهبێت ه
هــۆی ئــهوهی وزهو هێزی کۆمهاڵیهتی
بە ئاقار و ئاراستەیەکی مەبەستداردا
بجووڵێ و مێژوویەک بئافەرینێ کە بۆ
هەموو گەلی کورد لە هەر چوار پارچەی
کــوردســتــان هێمای متمانە بەخۆیی و
شانازییە.
مــژارێــکــی کــە ڕەنــگــە هــەنــدێــک جــار
ببێتە جێی باس و مشتومڕ ،ئەوەیە کە
ئایا هەلومەرجی کۆمەاڵیەتی دەبێتە هۆی
ئ ــەوەی ئوستورە یــا سیمبۆلێکی وەک
پێشەوا قازی محەمەد بخوڵقێ ،یان ئەوەی
مرۆڤ بە توانایەکانی خۆیەوە دەبێ بە
ئــوســتــوورە و کۆمەڵگە و هەلومەرجە
کۆمەاڵیەتییەکان ب ــەرەو ئاراستەیەکی
تایبەت رێنوێنی و رێبەری دەکا؟
هەتا کاتێک هەلومەرجی کۆمەاڵیەتی
بۆ بوون بە سیمبۆل و ئوستوورەبوون
بۆ تاکەکەس نەڕەخسێ ،قەت ناتوانێ ئەو
دەور و بەرپرسایەتییە بگێرێ ،چونکی
کەسانێکی زۆر بەتوانا و خاوەن بەهرە
هەبوون کە نەیانتوانیوە بەم پێگە و پەلە
بگەن و ،لە الیەکی دیکەشەوە لەمێژوودا
کەسانێک هــەبــوون کە لە هەلومەرجی
لەباردا توانیوییانە ببن بە ئوستوورە و
سیمبول.
بــۆ وێــنــە دوکــتــور قاسملوو ئەگەر
لــە حیزبی تــــوودەوە نەهاتبایە حیزبی
دێموکراتی کوردستان ،رەنگبوو نەیتوانیبا

ئەم دەور و ڕۆڵە دیار و مەزنە بگێڕی،
یان ئەگەر نەمر مەال مستەفای بارزانی
و هــاورێــکــانــی نــەچــوبــانــە رۆژه ــەاڵت ــی
کــوردســتــان ،قــەت نەیانتوانیبا بناخەی

لــە الیــەکــی دیــکــەوە ســەرهــەڵــدان و
ک ــارک ــردی ئــوســتــوورە بــۆ هەماهەنگ
کــردنــی کــۆمــەڵــگــە و بـــەرزکـــردنـــەوەی
چۆنایەتی کۆمەڵگە ئەوەیە کە هەروەک

« ئهو گهلهی ئوستوورهی نیه ،بێ شووناس ه » .کهوات ه بۆ تێگهیشتنی
گهلی کورد ،دهبێ تێگهیشتنێکی دروستمان ل ه ئوستوورهکانی ئهو گهله ههبێ.
شۆڕشێکی بەم شێوەیە مەزن و بەربەرین
لە باشووری کوردستان دابڕێژن .کاتێک
لــە کــۆمــەڵــگــەدا ئــوســتــوورە و سیمبول
بــوونــی هــەیــە ،تایبەتمەندییە ئەرێنییە
مرۆییەکانی وەک دڵــۆڤــانــی ،فیداکاری
و بەزەیی و  ....هتد لە ئاستێکی بەرزدا
خۆ دەنوێنن و ئەدەبیاتی کۆمەاڵیەتی
ئەو قۆناخەش ،ئەدەبیاتی حەماسییە ،کە
دەبێتە هۆی هەڵخڕانی کەفوکوڵی توێژە
جۆراوجۆرەکانی خەڵک.

دەوترێ هەموو کۆمەڵگەکان ئوستوورە
وەردەگرن و تەنانەت ناتوانن لەو مژارە
خۆ ببوێرن.
گەلی کــورد لە هەلومەرجی ئێستادا
خــاوەن شوناسێکی دیــار و ئوستوورە
و سیمبۆلی ناسراوە کە نــەوەی ئەمڕۆ
دەتوانێ بۆ پێشەوەبردنی بزاڤی میللی
دێموکراتیکی خــۆی بــە ئاسانی کەڵک
ل ــە هــیــز و وزانـــــە وەربــــگــــری ،ئـــەوان
خــوڵــقــانــدوویــانــە و ،خــەبــات و شــۆڕش

لە قۆناغ و هەلومەرجی نوێتردا بەرەو
گەیشتن بە ئامانج پێش بخا .شرۆڤەی
بــارودۆخــی بــزاڤــی میللی دێموکراتیکی
کورد نیشان دەدا لە کاتی ئێستادا نیشانە
و سیگناڵێک بۆ سەرهەڵدان و خوڵقانی
سیمبول و ئــوســتــوورە بـــەدی نــاکــرێ.
زیــنــدوویــەتــی کــۆمــەاڵیــەتــی و شــیــرازە
مــێــژوویــیــەکــانــی گــەلــێــک ،پێکهاتەیەکی
تۆکمەیە پێکهاتوو لە بەشی جۆراوجۆر،
کە سیمبۆل و ئوستوورە تەنیا بەشێکی
پــێـکدەهــێــنــن و ئــەرکــی کــۆمــەاڵیــەتــیــش
بریتییە لــە کــۆمــەڵــێــک فــاکــتــۆر ک ــە لە
کاتێکی شیاو و لەباردا ئەکتیڤ ببێ و
بجوڵێ .لە هەلومەرجی ئەمڕۆدا پێویستی
راستەقینەی بزاڤ ،کەڵکوەرگرتن لە هێزە
کۆمەاڵیەتییەکانە بە شێوەی گرووپی و
هــــەرەوەزی ،کە نزیکبونەوەی سیاسی
و فەرهەنگی لێدەکەوێتەوە و بێگومان
یەکێک لە گرینگترین پوتاسییەلەکان بۆ
پێشەوەبردنی بزاڤی میللی ـ دێموکراتیکی
ک ــورد کــە بــوونــی هــەیــە ،ســەرنــجــدان و
ناسین و کــەڵ ـکوەرگــرتــن لــە سیمبۆل
و ئوستوورەکانی ئــەو نەتەوەیە کە لە
دژوارتــریــن هەلومەرجی کۆمەاڵیەتیدا
ئەرکی خۆیان ڕاپــەڕانــدوە ،کە پشتگوێ
خستن یــا گــریــنــگ ـینــەدان بــە ه ــەر کــام
لـــەو بــنــەمــا مــێــژوویــانــە دەبــێــتــە هــۆی
بـــەرزبـــوونـــەوەی تــێــچــووی بـــزاڤ یــان
قەیرانی چاالکی سیاسی و کۆمەاڵیەتی.
ئــــوســــتــــوورە و ســیــمــبــۆلــەکــانــی
ن ــەت ــەوەی ــەک ،بەشێکی جــیــا نــەبــووەی
شووناس و ناسنامەی گەلێکن کە دەبێ
بە کۆمەڵگە و نەوەکانی ئەمڕۆ و داهاتوو
بناسێندرێن ،بـــەاڵم بـــەرزی و مەزنی
ئەو کەسانە نابێ لە شرۆڤەی دروست
دوورمــان بخەنەوە و رەکێشی داوەری
ئیحساسیمان بکەن .ئەگەر ئوستوورە و
سیمبۆلەکانی گەلی کورد بۆ یەکڕیزی و
یەکێتی چین و توێژە جۆراوجۆرەکانی
کۆمەڵگەی کوردستان و پەرەپێدان بە
بەشداری سیاسی و کۆمەاڵیەتی بەکار
بهێنرێ ،دەتوانین هێوامان بە ساڵمەتی
سترەکچەری بزوتنەوە هەبێ ،بەاڵم ئەگەر
تاکەکانی کۆمەڵگە هەموویان بیانەوێ
ببن بە سیمبول و ئوستوورە ،بە کردەوە
تاکگەرایی و لێکدابڕان و پڕش و باڵوی
سیاسی و کۆمەاڵیەتی لێدەکەوێتەوە
و تاکە ئاکامی ئەم رەوشــەش هــەرەج و
مەرەج لە نێوەرۆک و پێکهاتەکانی بزاڤ
و تەنگەژەی رووخێنەرە.
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یادکردنەوە

ژماره٦٥٩ :

رۆژنامەی

ل ه دهفتهری بیرهوهری پێشمهرگهیەکەوه

یادێک ل ه  30ساڵهی شههید بوونی سهرگود کهریم علیار و هاورێیانی
عومهر باڵهکی
لــــه قـــــهد پـــاڵـــی بــــهرزایــــیــــهک،
کانیاویهکی سارد و روون و سازگار
ههڵدهقوڵێ به ناوی کانی شهکره .ئهو
بهرزایه و ئهو کانیاوه کهوتوونهته
سهر سنوورێکی دهستکردی ئێران
ـ عیراق .چهند سهد میترێک کە لە
کانیاوەکە هەلدەکشێ؛ ئاواییەکانی
سەرشیوی مەریوان بەدیار دەکەون
لــه کــانــیــاوهکــهش ڕا لـــێـــرهوار و
پێدهشتی شلێر دەبیندەرێ که دهبێته
باشووری کوردستان.
ڕۆژ بهرهو ئێوارێ سهرهونخوون
بــۆتــهوه ،ســێــبـهری ب ـهس ـهر بهشی
زۆری پێدهشتی شلێردا کێشاوه.
رێ ــکـ ـهوت8 ،ی مــانــگــی پــوشــپـهڕی
1364ی ههتاویه .هێزێکی پێشمهرگه
کـه بـه مهئموریهت هاتبوونە ئهو
نــاوچـهیـه ،ئــام ـهدهی رۆیشتنهوەن.
هــێــزی جــێــگــرهوه گهیشتۆته جێگا
و ش ـهوێــک ـه لـــهو شــووێــن ـه لـهگـهڵ
هێزهکانی دیکه نیشتهجێ بووه .ئهو
هێزهی که مهئموریهتی تهواو ببوو
سـهر بههێزی موعینی له ناوچهی
سهردهشت بوو ،ماوهی زیاتر له دوو
مانگ بوو له حاڵی جێبهجێ کردنی
مەئموریهتی پێئهسپێردراو دابوون.
کاتی رۆیشتن هات ،پێشمهرگهکانی
هێزی بێستوون و هێزی زرێواری
مــهری ــوان رێ ــز بــبــوون بــۆ ئــهوهی
خواحافیزی لـه یهکتری بکهین و
دوو مانگی پتر له بیرهوهری تاڵ و
شیرینی ژیانی پێشمهرگایهتی له بیر
و زهینی یهکتردا جێ بهێڵین.
سێبهر بهسهر پێدهشتی شلێر
داکــشــابــوو رێــچــک ـهی پێشمهرگه
ســازمــانــی خــۆی گــرتــبــوو و ئــارام
ئارام بهرهو شلێر شۆڕ دهبووینهوه
له زاهیرمان کهیفساز و دڵخۆش
بــوویــن ک ـه بـــهرهو شوێنی کــار و
تێکۆشانی حیزبیمان لـه ناوچهی
ســـهردهشـــت دهگـــهڕێـــنـــهوه ،بــهاڵم
له ههست و دهروونــمــانــدا بریندار
بووین؛ چونکه شوێنی 8ی هاوڕێمان
له نێو رێچکهکهماندا بهتاڵ دیار بوو،
ئهوان له تێکههڵچووونێکی شهڕی
«خۆکوژی» شههید ببوون.
بـه داخـــهوه نزیک بـه دووســاڵ
بوو رۆژههاڵتی کوردستان تووشی
شـهڕێــکــی خــۆکــوژی بــبــوو و دوو
هێزی دی ــاری مـهیــدانــی خـهبــات به
دژی کۆماری ئیسالمی وات ه حیزبی
دێــمــوکــرات و کۆمهڵه کهوتبوونه
شهڕێکی بێئاکام و شههیدبوونی
ئهو  8پێشمهرگهش له سۆنگهی ئهو
شەڕه دابوو.
له سهرر رووبارهکه له تهختایی
دهشتی شلێر دهستهیهکی دیکه له
پێشمهرگهکانی حیزب چاوهڕوانی
گهیشتنی ئێمه بـــوون کــه تێکهڵ
بــوویــن؛ زهحــم ـهت بــوو ههموومان
بناسێ چونکه پێشمهرگهکان ئی
چهند کومیته شارستان بوون ،بهاڵم
چهند کەسێکی دیار لە نێویاندا بوون
که به هۆی بهرپرسایهتییهکانیانەوە
زۆربــــهمــــان دهمــانــنــاســیــن (کـــاک
ح ـهس ـهن شــیــوهس ـهڵــی ،س ـهرگــورد
ک ـهریــم ع ـهلــیــار ،ف ـهتــاح ع ـهبــدولــی،
تاهیر عهلیارو )...دوای تێکهڵ بوون
و وەرگــرتــنــی ســازمــانــی رۆیشتن
،بــڕیــاری ح ـهرهک ـهت درا رێچکهی
ئهو جارهی پێشمهرگهکان ئهوهندهی
دیکه خــۆی لـه بـهریـهک کێشایهوه
و مـــاوهی نــزیــک ب ـه ســێ سهعات
رێپیوان درێژهی ههبوو.
ئارام ئارام لهگەڵ ههنگاوهکانی
ئێمه خۆر به تهواوی پهنای گرت و
تاریکی باڵی به سهر ناوچهکهدا کێشا،
ب ـهاڵم زۆری نهخایاند که مانگ له
کهل هاتهدهرێ و به رووناکی خۆی
وێنایهکی دیکهی له سروشتی جوانی
ئــهو نــاوچ ـهی ـه نیشانی رێــبــوارانــی
مــانــدوو شهکهتی ئ ـهو پێدهشتهدا.

ئـهو ناوچهیه سهردهمانێک جمهی
ژیــانــی لــێــوه دههــــات ،بـ ـهاڵم ئێستا
چـــۆلـــهوانـــهیـــه؛ ئـــهویـــش بـــه هــۆی
سیاسهتی پاکتاوکردنی رهگــهزی
رێژیمی بهعس که تـهواوی گوند و
ئاوهدانییهکانی ئهو ناوچهیه خاپوور
کــردبــوو ،دانیشتووانهکهی ب ـهرهو
ئوردوگاکانی زۆرهملی راگواستبوو.
رێچکهی پێشمهرگه وهک چهند
سهعات پێشتر به گالته و جهفهنگ
نهبوو ،ههموو بێدهنگ و تهنیا دهنگی
ههنگاوهکان بوو که ئاههنگێکی به
نهزمی دروست کردبوو که جار جار
دهبیسترا و جار و باریش بریسکهی
ت ـهقــیــن ـهوهی تــۆپــیــک ل ـه دوورهوه
بهرچاو دهکهوت و جاروبار دهنگی
تـهقــیــنـهوهکــەش دهبــیــســتــرا ،چونکه
نــاوچ ـهک ـه م ـهیــدانــی شـــهڕی ئــێــران
ـ عــیــراق بـــوو .لــه پـــڕدا رێچکهی
حـهرهکـهتــی پێشمهرگه راوهســتــاو
و گوتویان لێره دهمێنینهوه .کاتێک
نــزیــک ب ــووم ــەوە لــه بـ ـهر تریفهی
مانگهشهو شۆێنێکم بەرچاو کهوت
که ئاسهواری دهستی مرۆڤی پێوه
دیار بوو ،سپیداربهرز و حهوزوکانی
و رێچکه و ڕیگا ههموویان نیشانی
ژیان و ئاوهدانی بوون ،ئهو گونده
ک ــاول کـــراوه وێــنــهوداڕۆخــان بوو
«کاتێک خۆر بۆ جارێکی دیکه به
تیشکی خۆی رووناکی و گهرمای به
زهوی بهخشی و واڵت به تهواوی
روونــاک بــوو ،ئـهو کــات دهرکــهوت
که سروشتی ئـهو ناوچهیه چهنده
سهرنجراکێشه ،ئاسهواری خانووه
رووخــــاوهکــــان کــه س ـهردهمــانــێــک
ژی ــان تێیاندا جــمـهی دههـــات ههر
بەپێوه مابوون و هـهر  الدیــوار و
خانووه رووخاوێک و کۆاڵنێکی ئهو
گــونــده ،خــۆی ههڵگرێ سـهربــورده
و مێژوویهکی دوورودرێـــژی ژیان
بــوون .ئهو رۆژهی لهبهر سێبهری
سپیدار و رهزودار و دهوهنی گوندی
وێــرانــکــراوی «وێــنـه و داروخـــان»
تێپهڕمان کــردهوه لهگهل کۆمهڵێک
پێشمهرگهی  له هێزهکانی دیکهی
حیزب ئاشنا بووین.
ئێوارێیهکی دیکه و حهرهکهتێکی
دیکه که بهداخهوه نهماندهزانێ چ
رووداوێــکــی بـه ژان چــاوهڕوامــانـه
و حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
چ خهسارێکی لــێدهکــهوێ .ب ـهرهو
ئــاوایــی سـهیــرانبـهن که ئاواییهکی
س ـهرســنــووری نــاوچ ـهی بــانــه بوو
حهرهکهتمان کــرد ،سهعاتی 10ی
شهو گەیشتینه نێو ئاوایی ،لهگهڵ
ئهوهی مولگهی دوژمنی بهسهرهوه
بـــــوو ،بـــــهاڵم گ ــوێ ــم ــان پـــێنـــهدا،
ب ـهس ـهرمــاڵ ـهکــانــدا دابــــهش بــوویــن.
مۆڵهت یهک سهعات بــوو ،دهبوایه
ههم نانێک بخۆین و ههم بۆ سبهی
چهند نانێک و پێخۆرێک ههڵبگرین.
له بهر ئهوه پێشمهرگهکان رادهیان
زۆر ب ــوو و مــاڵ ـهکــان ه ـهمــوویــان
پــێــشــمـهرگـهی لــێبــوو ،هێندێک له
پێشمهرگهکان شوێنیان وهدهســت
نهکهوتبوو ،هـهر بۆیه رووم ــان له
دووکـانــی ئــاوهدانــی کــرد و کابرای
دووکانداریش ههر گهڤهی سمێڵی
دههــات .نزیک سهعاتی 11ی شهو
ئــاوایــی سـهیــرانــبــمــان جــێ هێشت.
بهپێی دابهشبوونی مهئموریهتهکان
ئــهو شـــهوه و مـهئــمــوریــەتــی تیمی
پــێــشــرهو وهبـــــهر پــهلــهکــهی ئێمه
کهوت .دیاره ئێمه شارهزا نهبووین
پێشمهرگهیهکیان راسپارد لهگهڵمان
بێ ،ئهو کهسه گورج و گۆڵ و شایی
بـهخــۆیــی بـــوو ،خــێــرا دهگــهڕایــهوه
بۆ الی رێچکهی پێشمهرگهکان و
دیــســان خــۆی دهگــهیــانــدهوه ئێمه،
لهسااڵنی دواییدا بۆم دهرکهوت ئهو
کهسه «مامۆستا زێڕه« بوو.
تیمی پێشڕهو دووبـــه دوو بە
مهودایهکی که یهکتر وون نهکهین
و له سهرهخۆ ههنگاومان ههڵدێناوه،
چونکه ههم نابهلهد بووین و ههم

هێزهکه قورس بوو ،نیزیک پردێک
بــوویــنــەوە پێیان گوتین زۆربـ ـهی
جــاران لێره کهمینی دوژمنی لێیه،
رامانسپارد هێزه که ههنگاوهکانیان
له سهرهخۆتر بکهن ههتا ئێمه له
پردهکه دهپهرینهوه ،لهو سهروبهندهدا
بــوو ک ـه سێ واڵغ ســوار له سەر
پردهکه پهیدا بــوون ،له بـهر مانگه
شهو جوان دیار بوو که ههر سێ
کهسهکه الوونیو سواری واڵغهکان
ببوون ههر که دهنگمان دان خۆیان
فرێدا خــوارێ و ههاڵتن ههرچهند
بانگمان کردن که ئێمه پێشمهرگهین
مهترسێن ،ن ـهگ ـهڕان ـهوه یهکێک له
پــێــشــمـهرگـهکـان چ ـهنــد فیشهکیکی
پێوه نــان ،ب ـهاڵم ســودی نـهبــوو ،له
واڵخـهکــان توانیمان ئهسپێکیان له
بن پردهکه بگرێنهوه .به ساڵمهت له
سهر پردهکه دهربازبوون و بهرهو
ئاوایی مهحمهل ئاوا بهرێ کهوتین
له نزیک ئاوایی یهک دوو فیشهک
به رووماندا تهقێندەرا .دوای ئهوه
خۆمان گەیاندە نێو ئاوایی  ،بهرهو

گــوێ لـێبــوون ل ـهو قسه و باسان ه
کــاک حهسهنی شیوهسهڵی بانگی
کردم کە لهگهڵ شارهزای رێگاکهدا
حهرهکهت بکهین ،حهرهکهتمان کرد،
ه ـهوازی ـهکــمــان ل ـه پێش بــوو ب ـهاڵم
زۆری نـهخــایــانــد گهیشتینه سهر
بهرزایهکه که ههمووی بە لێرهوار
داپۆشرابوو .لێرهواری ئهوه ناوچهیه
به پێچهوانهی هێندێک شوێن دهون
نــیــن ،ب ـهڵــکــوو داری گـــــهورهن و
خهڵک له گهاڵی دارهکــان بۆ تفاقی
زستانی مــااڵت کهڵک وهردهگـــرێ،
ههر بۆیه دارهکان له برین و فهوتان
پــارێــزراون و ئهگهر زۆر شــارهزا
نهبێ وهک سیاکێو نییه و بهشهو
نازانێ کوێ کوێیه.
پهلهکهی ئێمه گهیشتبوو سهرێ
و ههر کاممان پاڵمان وهداربهڕیهک
دابوو و چاوهروانی ستوونی ئهسڵی
پێشمهرگهکان بووین ،ئهوانیش دوای
10ـ  15دهقیقه گهیشتینه ئهو شوێنه
که بهسهر ئاواییهکانی مهحمهل ئاوا و
ناوهدا دهیڕوانی و له پشت سهرمان

بهردهسووری ههستاند له ڕاستیدا
خ ـهیــاڵــم ئ ــاس ــووده ب ــوو و لــه پــاڵ
داربهڕوویهکی قهد ئهستوور سهرم
وهســــەر کیسه خــهوهکــهم ک ــرد و
بــێ ئــهوه ڕهخــت و فیش هکدانهکه
له خۆم بکهمهوه ڕاکشام و چاوم
گهرم بوون ،پێم وابوو خهون دهبینم
له نێوان خهو و بێداریدا گوێم له
دهنگی عهلی بوو که دهیگوت کێیه
کوڕه؟ دهنگدانی عهلی و دهستڕێژی
فیشهک وهک یهک له نێو دارستاندا
دهنگی دایهوه ،عهلی وهدهست هاتبوو
دهنگی نێرانهی بــژی دێموکرات و
قرمهژنی تفهنگ تێکهڵ یهک بوون
و لهو بهریشرا هــاواری (اللهاکبر)
دهبیسترا .دوژمن هێرشی کردبوو،
ئــێــم ـهش هـــهر لــه شــوێــنــی خــۆمــان
بەڕهو شوێنی دوژمن دهستمان کرد
به تهقه .شوێنهکهی ئێمه وابوو که
تهقهی هێزهکانی دوژمن بهرهو ڕوی
ئێمه بوو و تهقهی پێشمهرگهکانی
دیــک ـهش کــه لــه پشت ســهری ئێمه
له مهیدانێکدا خهوتبوون به سهر

شــوێــنــی ت ـهق ـه رۆیــشــتــیــن ،یهکیک
پێشمهرگهکان ( )....کابرایهکی لهگهڵ
خۆی هێنا که چەکی کردبوو .کاتێک
پرسیارمان کرد بۆمان روون بووه
کـه ئــهوه هـهمــان کهسه کـه تهقهی
لێکردوین ،ههڵمانپێچا ،بهاڵم ههر
زۆر زوو روون بووه که به خهیاڵی
خۆی تهقهی له دز و جهرده کردوه
و ئــهوانــهی ئێمه ل ـهس ـهر پــردهک ـه
تووشیان بووین جهرده و دز بوون
و سهعاتێک پێشتر له نێو ئهو گونده
بووون و به زۆر پوڵیان له خهڵک
ستاندووه.
رێــچــکــهی هــێــزی پــێــشــمـهرگـه
گهیشتنه نێو ئاوایی و کاک حهسهن
شیوهسهڵی که فهرماندهری هێزی
موعینی بــوو و ئێمهش س ـهر بهو
هێزه بووین هێندێک پرس و جوی
له ئێمه کرد و دوای رووی له کاک
سهرگورد عهلیار دهکرد و دهیگوت
«کــاک زان ــا» چ بکهین بــاشـه ،ئهو
کــابــرایـه ک ـه ت ـهق ـهی کـــردوه لهگهڵ
خۆمانی بهرین یا ئــازادی بکهین؟
چـهکـهکـهی پــی بــدهیــن ـهوه یــا نــا؟ و
کۆمهڵێک پرسیار و واڵمی لهو بابهته
له نێوان کاک حهسهن شیوهسهڵی
و کاک سهرگورد عهلیاردا ئاڵوگۆڕ
کران.
لــــهو نـــێـــوهدا خ ـهڵــکــی ئــاوایــی
مهحمهل ئاوا که لە دهورووبهرمان
کــــۆ بــــبــــوونــــهوه هـــــهر کـــــهس لـه
ب ـهرخــۆی ـهوه رێنوێنی دهکــردیــن و
ئاگاداری دهداینی که هێزێکی زۆری
کــۆمــاری ئیسالمی هاتۆته پایگای
«نههێنی» و ئهحتمال ههیه هێرش
بکه ،دهیــانگــوت به چــاوی خۆمان
دیتومانه  ،...ئێوه ههوڵ بدهن بچنه
پشتی ئــاوایــی وشــتــرمــل ،ب ـه دهم

تــیــرهک ـه باسکێک ب ــوو ک ـه بــهرهو
ئاوایی وشترمل و بهرزاییهکانی ئهو
ناوچهیه دهڕۆیشت .نازانم چۆن بوو
بڕیار دهرا ههتا بهیانی که هێندهی
نـهمــابــوو رۆژ بێتهوه ل ـهو شوێنه
ئیستراحهت بکهین و بهیانی بهرهو
گوندی ناوه حهرهکهت بکهین .ئهو
پهلهی ئێمه که وهک پهلی پیشڕهو
زووتر گهیشتبوونه سهر ئاسوگهکه
ههر ئهو شوێنهمان پێ سپیدهڕا و
گوتیان هـهر پهله له شوینی خۆی
کێشک دابنێ.
ههمووالیهکمان زۆر شهکهت
و مــانــدوو بــوویــن ،بـ ـهاڵم دهبــوای ـه
چاوکراوه بین و ههموو ئهحتمالێک
له نــهزهر بگرین .ه ـهر ل ـهو شوێنه
کێشکی شهومان دانــا و قهرارمان
دانــــا هــهتــا روونــــاکــــی هــــهوا نیو
سهعات نیو سەعات کێشک بدهین
و ههرکاممان له پاڵ داربهڕوویهک
و له نزیک یهکتر خۆمان به ئهرز
دادا .چونکه دهمزانی پێشمهرگهکان
زۆر هیالکن و منیش هــهر وهک
ئـــهوان وا بـــووم ،بــهاڵم ههست به
م ـهســئــولــی ـهت وای ل ـێدهخــواســتــم
پۆستی ی ـهک ـهم خــۆم راوهســت ـم له
دوای خــۆم پێشمهرگهیهکم دیــاری
ک ــرد و ل ـه دوای ئ ـهویــش «عـهلــی
بـ ـهردهس ــووری» کــە بــهداخــهوه له
سااڵنی دواییدا به هۆی تۆپباران له
سونێ شههید بوو .ماوهی کێشکی
خۆم تهواو ببوو نهفهری دوای خۆم
ههستاند ،ههرچهند پێشمهرگهیهکی
بــاش و به ئیمان بــوو ،ب ـهاڵم باش
دهمــزانــی تــۆزێــک خــهوخــهوه ،ههر
بــۆیــه ئـــهو نــیــو س ـهعــاتــه کێشکی
ئهویش بهوێژنیک دان و به خهبهری
تێپهڕم کرد که گوێم لێ بوو عهلی

ئێمهدا بهرهو دوژمن بوو ،پهلهکهی
ئێمه کهوتبوو نێوان دووئاگر ههر
بــۆیــه ڕامــگـهیــانــد کــهس لــه جێگای
خــۆی نـهجــوڵــێ تــا ههلێکی لــه بار
دهڕهخ ــس ــێ و بــزانــیــن هــاوڕێــیــانــی
فهرمانده دهڵێن چی .له سهرهتای
دهســت پێکردنی تهقهکهدا ئــاوری
هێزی پێشمهرگه بۆ دوژمــن توند
بوو ،ههربۆیه ههتا ڕادهیهک ئاوری
چهکهکانی دوژمــن له کهمی دابوو.
ئێمهش هێدی هێدی و به ئهسپایی
و یهک یهک بهدهم تهقهکردن بهرهو
دواوه کشاینهوه که بزانین دهبێ چ
بکهین که هاتینه شوێنی مانهوهی
هێزی ئهسلی پێشمهرگه کهسی لێ
نهمابوو و جار به جارێک تهقهمان
لـــه شــوێــنــی دوژمـــــن دهکــــــرد ،بۆ
ئهوهی دوژمن وانهزانێ که شوێنه
که چــۆڵ کــراوه -له نێوان تاریکی
و ڕوونــاکــی ب ـهیــان ـیدا لــه شوێنی
مانهوهی پێشمهرگهکان چهند شتێک
دهبینرا که نهماندهزانی ئهوانه چین
ئایا جهنازهی پێشمهرگهیه یا شتی
دیکهیه بهجێ ماوه ،بڕیارمان دا ههتا
ڕوونــاک دهبێ خۆ بگرین و بزانین
دهبێ چ بکهین بۆ کام ال بڕۆین که
لــه پ ــڕدا لــه پشت س ـهرمــان خشپه
خــشــپ پ ـهیــدا ب ــوو پێشمهرگهکان
ویستیان تهقهیان لێ بکەن ،ئیزنم
نــهدا گوتم بــا زیــاتــر نزیک ببنهوه
ئـهگـهر دوژم ــن بــێ بــا بــێ تهلهفات
دهرنهچێ یا ڕهنگه پێشمهرگهکانی
خۆمان بن که نزیک بوونهوه کاتیک
کهوتنه ب ـهر لــوول ـهی چهکهکانمان
یهکهم ک ـهس که ناسیمانهوه کاک
ح ـهس ـهن شــێــوهسـهلــی ف ـهرمــانــدهی
خۆشهویستی خۆمان بوو.
ئهویش ئێمه ناسییهوه و زۆر

خــۆشــحــاڵ ب ــوو کــه شوێنهکهمان
چـــۆڵ نـــهکـــردوه و گــوتــی ه ـهمــوو
پێشمهرگهکان ساڵمهتن و ب ـهرهو
چهمی ناو حهرهکهتیان کردوه ،بهاڵم
ب ـهداخ ـهوه کــاک س ـهرگــورد عهلیار
برینداره ئهوانم بهڕێ کردوه ،بهاڵم
کــۆمـهڵــێــک مــــهدارک و ئ ـهســنــاد له
کۆڵهپشتیدا بهجێ مــاون ،دهبێ به
ههر قیمهتێک بێ بیانهێنن .دهبوایە
سینگ لــه ئــهرز قائیم بکهینهوه و
ئاوری چهکهکانمان بۆ سهر دوژمن
توندتر بێ ههتا بتوانین ئهو شتانهی
بهجێ ماون وە چهنگیان بخهینهوه و
وهدست دوژمن نهکهون .به شهڕێکی
توند و ئاوربارانێکی قورس توانیمان
ههموو ئ ـهو شتانهی بهجێ مابوو
لهگهڵ خومان بیانهێنین و زانیمان
که دووسهر ئهسپ که پێمان بوون
وه بهر ڕههێڵهی فیشەک کهوتوون و
ههردووکیان تۆپیوون.
ههوا ورده ورده ڕووناک دهبوو
بــه جــوانــی دهوروبـــــــهری خــۆمــان
دهدیـــــت ،بــــهرهو ب ـهرزایــی ـهکــانــی»
وشترمل و برۆشکانی» ههڵکشاین
به چهند جارێکی دیکه لهگهڵ دوژمن
دهرگیر بووین ،بهاڵم ههموو کاتێک
ئـهوان پاشهکشهیان دهکــرد .دهنگی
تهقه له نێو چەمی ناوەدا دهبیسترا و
تۆپبارانێکی قورس له سهر ئهو شوێنه
بوو ،بهداخهوه هیچ پێوهندێکمان به
پێشمهرگهکانی دیــک ـهوه نهمابوو.
هـهتــا ئــێــواره بــه مــانــدوو بوونێکی
زۆر توانرا زۆربـهی پێشمهرگهکان
کۆبکهینهوه و بهداخهوه دهوروبهری
ئێوارێ بوو که ههواڵمان پێگهیشت
کاک سهرگورد عهلیار لهگهڵ چهند
پێشمهرگهیهکی دیکه شههید بوون.
ئیمه پێمان وابوو شههید بوونی
کاک سهرگورد به هۆی برینهکهی
بهیانییهوه بووه ،بهاڵم که چووین
بۆ گواستنهوهی جهنازهکهی بۆمان
دهرکهوت ئهو پێشمهرگانهی لهگهڵی
بــــوون زۆریـــــان زهح ــمــهت ل ـهگ ـهڵ
کێشاوه ههتا ئ ـهو شوێنه ئاستمه
هــێــنــاویــانــه ،بـــهاڵم ســهد ح ـهیــف و
مخابن که تۆپخانهی دوژمن مهجالی
پێ نهداون تهنیا چهندسهد میترێکی
دیکهوه سهربکهون و له تیرڕهسی
دوژمن خهالسیان بێت .لهگهڵ کاک
سهرگورد پێشمهرگهیهک به ناوی
ئـهبــو س ـهقــزی شههید بــوو کــه له
تـــهواوی مهئمورییهتی حیزب لهو
ناوچهیهدا له نزیکهوه ئاگای له کاک
ســهرگــورد بــوو و ،بــه داخـــهوه له
ناوچهمی ناوهشدا دوو پێشمهرگهی
هێزی موعینی به ناوهکانی ههمزه
بوبانهیی و سولێمان پێرۆتی شههید
بوون.
تـــهرمـــی پــــیــــرۆزی هـــهرچـــوار
شـههــیــد بــه هـــاوکـــاری خـهڵــکــی به
ئـهمـهک و دڵــســۆزی ئ ـهو ناوچهیه
ههر ئهو ئێوارهیه به خاکی نیشتمان
سپێردران شهو ساعهتی  12ههموو
هێزهکان یهکیان گــرتـهوه و چهند
کادرێکی تهشکیالتی بانه بهڕاستی
لــــهو هـــهلـــومـــهرجـــهدا کــاریــگــهری
خــۆیــان ه ـهبــوو لــه ســهر ڕۆحــیـهی
پــێــشــم ـهرگ ـهکــان ،پــێــشــمــان کـهوتــن
و بـــهرهو نــاوچ ـهی نــیــروان ب ـهڕێ
کهوتین .جێگای خۆیهتی لێرهدا باس
لهوه بکرێ لە هەمان رۆژدا هێزیکی
زۆری دوژمــن هەولی دابــوو پشت
سەرمان بگری که پێشمهرگهکانی
سازمانی خهبات له نزیک ئاوایی
کهندهسوور لێیان وەدەست هاتبوون
و زهربهیهکی باشیان لێدابوون.
لە کۆتاییداساڵوی ئەمەگداری
دەنــیــرم بۆ رۆحــی کــاک سهرگورد
عـ ـهل ــی ــار و هـــهمـــوو شــههــیــدانــی
کــوردســتــان و هـــیـــوادارم ڕیــگــا و
ڕێبازیان ههتا سهرکهوتنی یهکجاری
بهردهوام بێ.
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سیاسی

ژماره٦٥٩ :

رۆژنامەی

مهاباد گۆمی مەندیی رۆژهەاڵتی شڵەقاند!
لە رووداوێکی کۆمەاڵیەتییەوە بۆ جوواڵنێکی سیاسی لە رۆژهەاڵت!

ئاگری باڵەکی

١٧ی بــانــەمــەڕی ئــەو ســاڵ بوو
بــە بیانوویەک بــۆ خەڵکی خوێن
گەرمی مەهاباد  ،بەاڵم بنەماکان
و هـــۆکـــارەکـــانـــی ئــــەو ڕاس ــان ــە
زۆرتر دەگەڕێتەوە بۆ ئەو رق و
بێزارییەیی کە خەڵکی رۆژهەاڵت
لــە کــۆمــاری ئیسالمی ئیرانیان
هەیە .لە راستیدا خەڵکی خۆڕاگری
رۆژهــــــەاڵتــــــی کــــوردســــتــــان لــە
بیانوویەک دەگەڕێن بۆ ئەوەی کە
رقی پیرۆزی خۆیانی پێ دەربڕن،
هەروەک پێشتریش خەڵکی مهاباد
لــە ســاڵــی  ١٣٨٤لــە کــاتــی گیان
لەدەست دانــی شوانە سەید قادر
نیشانیان دا ،کە دەتوانن هەر کاتێک
بیانهەوێ دورگــەی ئارامی ئێران
بشلەقێنن ،کوردەکانی رۆژهەاڵت
هــەر کاتێک بــیــانــهــەوێ دەتــوانــن
ناوەندکانی بڕیاردان لە ناوەندی
ئیران بلەرزێن.

رۆژهەاڵت  ،هێزەکانی رۆژهەالت
و بەتایبەتی حیزبی دێموکراتی
کوردستان بە جوواڵندنی هێزی
پــێــشــمــەرگــەی خــــۆی بـــۆ ســەر
سنووری رۆژهەاڵتی کوردستان،
گروتینێکی دیــکــەی بــە خەباتی
رزگــــاریــــخــــوازانــــەی کـــــورد لە
رۆژهەاڵتی کوردستان .دەتوانین
بلێن کــە ڕاســانــی خەڵکی مهاباد
و ئ ــاڵ ــوگ ــۆڕەک ــان ــی بـــاشـــووری
کــوردســتــان هــۆکــاری ســەرەکــی

رووداوی کوژرانی کیژۆڵەیەکی
مهابادی لە بەهاری ئەو ساڵدا بوو
بە هەوێنی هەستانەوەیەکی نوێ لە
رۆژهەاڵتی کوردستان ،هەرچەندە
لەو جۆرە راپەڕین و ڕاسانانە لە
 ٢٠ساڵی رابردوودا جار نا جارێك
لــە رۆژهـــــەاڵت ل ــەالی ــەن خەڵکی
خــۆراگــری کوردستانەوە ئەنجام
دراوە ،بەاڵم ڕاسانی ئەو جارەی
خەڵکی مەهاباد لە دوای ماوەیەکی
زۆر کپ و بێدەنگی گۆمی ئارامی
ئەو ناوچەیەی شڵەقاند ،کە ماوەی
چەندین ساڵە باڵی بەسەر هەموو
رۆژهەاڵتی کوردستاندا کێشابوو،
ئــەو بێدەنگیە بەشێوەیەک بوو
کــە زۆر لــە سیاسییەکوردەکانی
پــارچــەکــانــی دیــکــە بـــە ئــاشــکــرا
دەیانگوت شۆڕش لە رۆژهەاڵتی
کوردستان بوونی نەماوە ،بەاڵم
رقی پیرۆزی مهابادییەکان وەاڵمێک
بــوو بــۆ هــەمــوو ئــەو کەسانە کە
پێیان وایە بەرخۆدان و خۆڕاگری
لە رۆژهــەاڵتــی کوردستان نیە و
نەماوە .ئەو گۆمە مەند و دورگە
ئارامەی کە بەرپرسانی کۆماری
ئیسالمی باسیان لێوە دەکــرد ،لە
تراویلکەیەک زیــاتــر هیچی دیکە
نەبوو.
جــوواڵنــەوەی رزگــاریــخــوازی
رۆژهـــەاڵتـــی کــوردســتــان کــە بە
کـــــردەوە بــۆ مــــاوەی دوو دەیــە
دەچێ جوڵەیەکی ئەوتۆی لە خۆی
نیشان نەداوە ،لەراستیدا فیداکاری
و خواستی بــەرژەوەنــدیــی گشتی
لــەالیــەن رۆژهــەاڵتــیــەکــانــەوە بۆ
باشووری کوردستان ئەو دۆخەی
بەدوای خۆیدا هێنابوو ،بەداخەوە
ئەو فیداکاریەیی رۆژهەاڵتییەکان
لە مــاوەی دوو دەیــەی رابــردوودا
جــگــە لــە ســســت بــوونــی خــەبــات
لە رۆژه ــەاڵت هیچی دیکەی تێدا
نەبووە.

قەیرانی سیاسی ــ کۆمەاڵیەتی و
ئابووریی نێوخۆیی ،درەنــگ يان
زوو تووشی گۆڕانکاریی جیددی
و چارەنووسساز دەبێ.

سەر سنوورەکان هەڵگری چەند
پەیامێک بوو ،سەرەتا پەیامێکی
ئاشکرا بوو بۆ خەڵکی رۆژهەاڵتی
کوردستان کە هێشتا پێشمەگەر

ڕاسانی ١٧ی بانەمەڕی مەهاباد..
ه ــەرچ ــەن ــدە گــیــان لــەدەســت
دانـــی فــەریــنــاز خــوســرەوانــی لە

هەربۆیە دوای راسانی خەڵکی
مهاباد و گۆڕانکاری لە ناوچەکە
و بەهێزتر بوونی پێگەی کورد لە

م ــاوە و هەرکاتێک کــە پێویست
بکا ئــامــادەیــە بــۆ گیان فیدایی و
قارەمانییەتی و لەالیەکی دیکەوە

جواڵنی هێزەکانی رۆژهەاڵت بۆ سەر
سنورەکان
ئــاڵــوگــۆڕەکــانــی رۆژه ــەاڵت ــی
نــێــوەڕاســت و واڵتــانــی دراوســێــی
کــــوردســــتــــان و هـــــەروەهـــــا بــە
جیهانیبوونی کێشەی کورد لە دوو
دەیــەی رابــــردوودا ،ئــەم راستییە
دەسەلمێنێ کــە ئێرانیش بەپێی
قووڵتربوونی هەرچی زۆرتــری

بوون بۆ جواڵندنی هێزی چەکداری
حیزبەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان
بۆ سەر سنوورەکانی رۆژهەاڵت.
جووالندنی هێزی پێشمەرگە بۆ

جووالندنی هێزی پێشمەرگە بۆ سەر سنوورەکان هەڵگری
چەند پەیامێک بوو ،سەرەتا پەیامێکی ئاشکرا بوو بۆ خەڵکی
رۆژهەاڵتی کوردستان کە هێشتا پێشمەگەر ماوە و هەرکاتێک
کە پێویست بکا ئامادەیە بۆ گیان فیدایی و قارەمانییەتی و
لەالیەکی دیکەوە پەیامێکی روون و ئاشکرا بوو بۆ حکوومەتی
کۆماری ئیسالمی ئێران کە خەباتی کوردەکان لە رۆژهەاڵت نە
لە نێوخۆ و نە لەدەرەوەی کوردستان رانەوەستاوە و بەردەوامی
هەیە .لەگەڵ ئەوەشدا پەیامێکی ئاشکرا بوو بۆ هەموو ئەو
کەسانەی کە پێیان وابوو کە شۆڕش لە رۆژهەاڵت بوونی نەماوە،
جوواڵنی خەڵکی مهاباد و چوونی پێشمەرگە پەیامی خۆی گەیاند

پەیامێکی روون و ئاشکرا بوو بۆ
حکوومەتی کۆماری ئیسالمی ئێران
کە خەباتی کوردەکان لە رۆژهەاڵت
نــە لــە نێوخۆ و نــە لــــەدەرەوەی
کـــوردســـتـــان رانــــەوەســــتــــاوە و
بەردەوامی هەیە .لەگەڵ ئەوەشدا
پەیامێکی ئاشکرا بوو بۆ هەموو
ئــەو کــەســانــەی کــە پێیان وابــوو
کە شــۆڕش لە رۆژهــەاڵت بوونی
نەماوە ،جوواڵنی خەڵکی مهاباد و
چوونی پێشمەرگە پەیامی خۆی

گەیاند.
لە سێدارەدان و گرتن . .
رێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران
کە دورگە ئارامەکەی لێ تێکچوو
بوو ،هەوڵی دا بە گرتن و هەڕەشە
و لــە س ــێ ــدارەدان مهابادییەکان
دابمرکێنێتەوە ،کە بــەداخــەوە لە
هەوڵەکانی بۆ سەرکوتی خەڵکی
ناڕازیی تا ڕادەیــەک سەرکەوتوو
بوو ،گرتنی زیاتر لە سەدان کەس
لە خەڵکی ئــەو شــارە قارەمانە و
ناروونی چارەنووسیان تا ئێستا
نیگەرانییەکانی زیادکردووە ،ئەمە
لــە الیــەکــەوە لــە الیــەکــی دیــکــەوە
لەسێدارەدانی شەهید مەنسووری
ئـــاڕوەنـــد ب ــێ ئــــاگــــاداری ک ــەس،
نیشانەی ئەوە بوون کە حکوومەتی
کــۆمــاری ئیسالمی ئــێــران چەندە
ژانــی بە جەستەی گەیشتووە کە
ئاوا بێبەزەییانە دەستی کردوە بە
گرتن و کوشتنی رۆڵەکانی کورد.
لەڕاستیدا روودوای مهاباد،
گۆمی مەندی رۆژهەاڵتی شڵەقاند
و بــۆ جارێکی دیکە خەڵکی ئەو
شــارە قــارەمــانــە سەلماندیان کە
ئامادەن بە پێوە بمرن ،بەاڵم ئامادە
نین لە سەر چۆک بژین!
رووداوی مەهاباد پەیامێکی
دیکەی بە هیزەکانی رۆژهەاڵت کە
ئەگەر یەکگرتوو بن و پێکەوە بن،
بەهێزتر دەبن هەر بۆیە هەستیاریی
بارودۆخی رۆژهەاڵتی کوردستان
و بــزووتــنــەوەی رزگــاریــخــوازیــی
کــورد ئەمڕۆ ئەرکێکی مێژوویی
لە بەرامبەر تــەواوی رێکخراوە و
هێزە سیاسییەکانی رۆژهــەاڵتــی
کوردستان داناوە ،ئەویش هەڵێنانی
هەنگاوگەلی جیددی و پێویست بۆ
پێکهێنانی هاودەنگییەک لە زۆربەی
هێزەکانی رۆژهەاڵتی کوردستانە.

وتووێژ ل ه دوو ئاستدا
)1زیــــاتــــر لـــه  18مــانــگــه کـــه دانــوســتــانــه
ناوکییهکان دهستی پێکردۆتهوه و ههنووکه وهک
دهگوترێ له دوایین وێستگهی خۆی دایه .دوای
هــاتــنـهسـهرکــاری حهسهنی روحــانــی رێکارێکی
نوێ له پێوندیی لهگهڵ پرسی ناوکی گیرایهبهر
که له الیـهن رێبهریی کۆماری ئیسالمییهوه ،به
«نهرمی نواندنی قارهمانانه« نــاوزهد کــرا .ئهو
حهسهن شێخانی
گهمارۆیانهی خرانه سهر ئێران ،لهپاڵ کۆمهڵێک
هۆکاریی پێکهاتهییدا ،ئێرانیان تووشی قهیرانێکی ئابووریی قووڵ کرد.
به چهشنێک ک ه مهترسی له سهر ئاسایشی نهتهوهیی ئێران(بیخوێننهوه
مانهوهی کۆماری ئیسالمی) دروست کرد و ئێرانی ناچار کرد که به
جیددی بچێته نێو پرۆسهی دانوستانهکانهوه .ئهوهی که خامنهیی دهڵێ:
ئامانجی ئێمه له دانوستانهکان الچوونی گهمارۆکانه ،راستیی ئهو ئیدیعای
سهرهوه دهسهلمێنێ .ئێران ناچار بووه که له زۆر ههڵوێستی پێشووی
پاشهکشه بکا و بهرتهسک کردنهوهیهکی زیاتر له چوارچێوهی «ئێن پی
تی» له سهر بهرنامه ناوکییهکهی قبووڵ بکا.
نیگهرانی ئێران ئهوهیه که دهقی رێککهوتنهکه به شێوهیهک فۆرمۆله
بکرێ که دهرهتانی بیانووپێگرتن و ههڕهشه له دهست الیهنی  1+5دا
بهێڵێتهوه ،بۆیه دهی ـهوێ دهقــی رێککهوتنهکه به شێوهیهک دابڕێژرێ
که دهرهتانی خوێندنهوهی جیاواز نههێڵێتهوه .به پێی مهنتقی هێز له
پێوهندییه نێونهتهتهوییهکاندا زۆرتر خوێندنهوهی زلهێزهکانه که دواجار
دهسهپێنرێ و کــاری پێدهکرێ .ئهو کهسانهی له روانگهی ئاسایشی
نهتهوییهوه له پرسهکه دهڕوانن بهدگومانن لهوهی که ئهمریکا بیهوێ
پرسی ناوکیی ئێران به تهواوی چارهسهر بێ .پێیان وایه که ئهمریکا له
پرسی ناوکی وهک ئامرازێکی زهخت بۆ سهر ئێران کهڵکی وهرگرتووه
و لهمهو بهدواش ههوڵ دهدا به شێوهیهک ئهو ئامرازه له دهست خۆیدا
بهێڵێتهوه .بۆیه ئێران ئهگهر بۆ الچوونی مهترسیی ئهمنییهتیی گهمارۆکان
هاتۆته نێو پرۆسهی دانوستانهکانهوه ،زۆرترین ههوڵی خۆی دهدا که له
رێگهیهکی دیکهوه مهترسیی بۆ سهر ئاسایشی نهتهوهیی دروست نهبێ.
ههموو ئهو مقۆمقۆیانهی سهبارهت به پرۆتۆکۆلی ئیلحاقی و پرسی
سهردانی ناوهنده ناوکی و گوماناوییهکان له ئارادان لهم چوارچێوهیهدا
شی دهکرێنهوه.
به پێی زۆر نیشانه و داتا ،ئهگهری زۆره که له کۆتایی ئهم خولهی
دانوستانهکان ،رێککهوتنێک بکرێ .ئیرادهی دووالی ـهن ،ئهو وهخت و
تێچووهی که لهم  18مانگهی دانوستانهکاندا تهرخان کراوه ،پێویستیی
کهموزۆری دووالیهنهکه به رێککهوتن ،ئهو رێگهی تا ئێستا بڕیویانه
و ئهو پێشکهوتنانهی تا ههنووکه لهم پرۆسهیهدا بهدهست هاتوون و
دهرهنجامه نهرێنییهکانی شکستی دانوستانهکان ،لهو نیشانه و داتایانهن
که باسی کرا .ئهگهر دان و ستانهکان بۆ ئێران تا رادهیهک جێی قبووڵ
بێ و بتوانێ بۆ الیهنگرانی پاساوی بدا و له روویهکی دیکهوه وهک
خۆیان دهڵێن مهترسییهکی گهورتر ل ه گهمارۆکان ،رووبهرووی ئێران
نهکاتهوه ،رێککهوتن دهکرێ.
)2ئهو دانوستانانه ،وتووێژن له ئاستی سیاسهتی دهرهوهدا و لهگهڵ
«ئهمریکای دوژمن» و هێزگهلی دیکهی جیهان .لهم ماوهی دواییدا له
فهزای سیاسیی ئێراندا باسی وتووێژێکی دیکهش له ئاستی سیاسهتی
نێوخۆییدا دهکــرێ .لهو «بهربانگه سیاسییهی» که له الیهن حهسهن
روحانی پێکهات پێشنیاری «وتووێژی نهتهویی له پێناو بهرژهوهندیی
نهتهوهیی دا» له الیـهن غوالمحوسێن کهرباسچی سکرتێری حیزبی
کارگوزارانی بنیاتنهر ،کراو له الیهن ریفۆرمخوازانهوه پێشوازیی لێکرا.
قسهکهیان ئهوهیه مادام که دهتوانن له ئاستی سیاسهتی دهرهوهدا و
لهگهڵ ئهمریکا و دهوڵهتانی دیکه وتووێژ بکهن بۆچی له ئاستی نێوخۆیی
و له نێوان باڵهکان و رهوته سیاسییهکاندا ئهو وتووێژه ناکرێ!
له ئێراندا کۆمهڵێک کهلێن ،لهوانه :کهلێنی نێوان دهوڵهت-نهتهوه،
کهلێنی نێوان باڵهکان و فهزایهکی سیاسیی دوالیستیی ههیه .به هۆی
ئــهوهی که بهستێنێکی دێموکراتیک بۆ تهعامول و لێکتێگهیشتن و
کێبهرکێی سالم له نێوان بۆچوونه سیاسییه جیاوازهکان له ئاردا نییه،
چهشنێک دوژمنایهتیی سیاسی ههیه و باڵێکی دیاریکراو به پشت بهستن
به رانت و ئامرازه حاکمییهتی و ئهمنییهتییهکان ،دهیهوێ یاریی سیاسی
به شێوەی سفر و یهک بهڕێوهبهرێ و رهوتێکی سیاسی بسڕێتهوه .له
روانگهی ریفۆرمخوازانهوه فهزای سیاسیی ئێران له رابردوودا ههندێک
برینی ههڵگرتووه و پێویسته به وتووێژ ساڕێژ بکرێن.
له ئێراندا به هۆی الوازیــی فـهزای گشتی و نهبوونی دهرهتانێکی
جێگیری وتووێژی عهقاڵنی ،تێگهیشتنێکی هاوبهش له بهرژهوهندیی
نهتهوهیی بوونی نییه .ئهمهش لهو هۆکارانهیه که وایکردووه تا ئێستا
کۆدهنگییهکی پێویست له سهر پێناسهی بهرژهوهندیی نهتهوهیی و
ئامرازهکانی هێز و روانین بۆ گهشهسهندن و ،به گشتی ئهرکهکانی
حکومهتداری پێک نههاتبێ.
به هۆی نهبوونی چهند حیزبی سیاسیی بههێز و گشتگیر که خاوهنی
بهرنامه و مهرامنانهی روون و دیاریکراو بن ،چهشنێک ناڕوونی له فهزای
سیاسیدا بوونی ههیه ئهمهش وایکردووه که باڵ و رهوته سیاسییهکان
لهنێو خۆیاندا له سهر بهرنامه و ئیستراتیژیهکی کۆنکرێت ساغ نهبن و
بهم هۆیهشه که شاهیدی دهنگی جیاواز و تهنانهت ناکۆک بهیهک له
ههرکام له باڵهکانین .ئهمهش کۆسپێکی بهردهم ئهو وتووێژهیه که بۆته
جێی باس.
فشاری گهمارۆکان و دهرهنجامهکانی بۆ سهر ئابووریی ئێران،
کۆماری ئیسالمی ناچار کرد له ئاستی دهرەوهدا مل بۆ وتووێژ بدا،
پرسیار ئهوهیه که ئایا ئهو هێزه له کۆمهڵگهی ئێراندا ههیه که رهوتی
زاڵی نێو سیستم ناچار به وتووێژ له ئاستی نێوخۆیدا بکا؟!
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سیاسی

ژماره٦٥٩ :

رۆژنامەی

 HDPو حکومەتی هاوپەیمانی
عەزیز مەعروفی

کوردین» کۆتایی پێهات.
وەک دەزانــــــیــــــن ڕێــــــژەی
کورسییەکانی  ٤پارتە براوەکەی
٧ی ژوئــەن بــەم جــۆرەیـە :ئاکەپە
 ،٢٥٨جەهەپە  ،١٣٢مەهەپە ،٨٠
هەدەپە  ٨٠کورسی .هیچ کام لەم
پارتانە نەیانتوانی ڕێژەی پێویست
بۆ پێکهێنانی حکوومەت بەدەست
بێنن .ئاکەپە لــە ٣ی ئوکتوبری
٢٠٠٢وە ،واتە سێ دەورە بەدووی
یەکدا بە تەنیا حکوومەتی لەبەر
دەســتدا بــوو ،ئــەم جــارە ڕێــژەی
پێویست بۆ پێکهێنانی حکوومەتی
نــەهــێــنــاوەتــەوە ،ن ــاچ ــارە لــەگــەڵ
یەکێک یان دوو لە پارتە براوەکان،
حــکــوومــەتــی کــوالــســیــۆن واتـــە
پەیمانی پێک بێنێ .ئەگهرەکانی
پێکهێنانی حکوومەتی هاوپەیمانی:
ئاکەپە-جەهەپە :کەماڵ کلیچدار
ئــۆغــلــوو ،ســەرۆکــی جــەهــەپــە بە
شیوەیەکی کــراوە لە ســەرەتــاوە

ئامادەیین ئــەو ئــەرکــە وەئەستۆ
بگرین .ئاکەپە-هەدەپە :سەالحەدین
دەمیرتاش ،هاوسەرۆکی هەدەپە بە
ئاشکرا ڕایگەیاندووە ،بە شێوەی
ڕاستەوخۆ ناچێتە نێو هاوپەیمانی
لــەگــەڵ ئــاکــەپ ـە ،بـــەاڵم ئــامــادەیــە
بــە شــێــوەی الوەکـــی (کەمایەتی)
پ ــش ــت ــی ــوان ــی لــــە ه ــاوپ ــەی ــم ــان ــی
جەهەپە -ئاکەپە بکات .دەمیرتاش
مانگی مـــارس لــە کــۆبــوونــەوەی
پارتەکەیدا سەبارەت بە قسەکانی
ئەردۆغان کە وتی «کێشەی کورد
لە تورکیە نییە»و « کورد هەموو
مافێکی لــەو واڵتــەدا هەیە» زۆر
بە ڕاشــکــاوی واڵمــی ئەردۆغانی
دایەوە کە «هەتا هەدەپە لەو واڵتە
هەبێ ،هەتا ئەو پارتە نووزەیەکی
لە سینگیدا بمێنێ ،ئەتۆ نابی بە
ســەرۆک ،هەرگیز ناهێڵین بی بە
ســـەرۆک» هــەدەپــە دەڵــێ لەسەر
قەول و بەڵێنیەکانی خۆمان کە بە

بە پێچەوانەی ئەو ڕاستییە ،وێ
دەچێ ئاکەپە مەیلی بۆ هاوپەیمانی
ل ــەگ ــەڵ جــەهــەپــە نــەبــێ چونکە
ناچارە ئیمتیازی زۆر بەو پاڕتە
بــدا و لەسەر سیاسەتی دەرەوە
بەتایبەت سەبارەت بە ڕۆژئاوای
کوردستان ناکۆک بن .هاوپەیمانی
ئاکەپە-مەهەپە ،بەو هۆیەوە لێک
جیا کردنەوەی ئەو دوو پارتە زۆر
ئاستەمە و لە زۆربــەی سیاسەت
و ئــامــانــجــەکــانــیــان وێ ــک دەچــن،
ڕەنــگــە بتوانن لــەســەر پێکهێنانی
حکوومەت ساغ ببنەوە ،بۆ ئەمە
دەبێ سێ ڕاستی لەبەرچاو بگرین؛
ئاکەپە-مەهەپە لەسەر بەشداری
پــێــنــەکــردنــی هــەدەپــە لــە هــەمــوو
بوارێکی سیاسیو بەڕیوەبەریدا،
هاوڕوانگە و هاومەرامن ،تەنانەت
مەهەپە بە پێچەوانەی جەهەپە بۆ
گرتنەبەری هــەر چەشنە هێرش
و پەالمارێک بۆ سەر ڕۆژئــاوای

هەڵبژاردنە پارلەمانییەکەی ٧ی
ژوئــەنــی مانگی ڕابـــردوو ،وێــڕای
هەموو شرۆڤە و لێکدانەوەیەکی
بــۆی دەکــــرا ،کــۆتــایــی ه ــات .ئەو
هــەڵــبــژاردنــە ک ــە ب ــە یــەکــێــک لە
هەڵبژاردنە گرینگەکانی تورکیە
لێی دەڕوانـــرا ،هــەدەپـە ،لە ئاست
 ١٩پارتە بەشداربووەکەی دیکە
بە تایبەت سێ پارتی سەرەکیی؛
ئ ــاک ــەپ ــە ،جــەهــەپــە و مــەهــەپ ـە،
بـــە ســەمــبــولــی ســـەرکـــەوتـــووی
هەڵبژاردنەکە چاوی لێ دەکرێ .
زۆر الیەن لە تورکیەدا ،بە هێندێک
دەنگی نێوخۆدی هــەدەپــەشــەوە،
هــــەروەهــــا زۆر ل ــێ ــک ــدان ــەوە و
بۆچوونی دەرەوەی تورکیەش،
ه ــێ ــن ــدێ ــک لـــــەوانـــــە لــــە ڕووی
مــەبــەس ـت و هێندێکیش لــەبــەر
نــەبــوونــی زان ــی ــاری ورد ،هــەوڵ
دەدەن ،سەرکەوتنی هــەدەپـە ،بە
دەنــگــدەری چ ــەپ ،سۆسیالیست
و ئازادیخوازی تورک ببستنەوە!
ئەوە ڕاستە هەدەپە ،توانیویەتی لە
عەرەب ،ڕۆمان ،ئاشوری ،عەلەوی
و یەزیدی نوێنەر بخاتە پارڵمان،
بەاڵم ئامارەکانی پاش هەڵبژاردن
دەریخـــســـت کــە ئـــەو پــارتــە لە
کــۆی ٦میلیۆن دەنــگ  ٥میلیۆنی
لــە کــوردســتــان هــێــنــاوەتــەوە .جیا
لەوە ،ئەگەر حەشیمەتی کورد لە
شارە گەورەکانی وەک ئیستانبوڵ
لـــەبـــەر چــــاو ب ــگ ــریــن ،ئـــــەودەم
سەرچاوەی دەنگەکانی ئەو پارتە
باشتر دەردەکـــــەوێ .هــەدەپــە لە
تێپەڕاندنی ڕێژەی  %١٠هەدەپە و چوونی بۆ نێو پارلمان و سەرکەوتنی لە کوردستان ،وایکردووە
 ٢٣ئوستانی کوردستاندا ،لە ١٤
ئــوســتــان ،پــارتــی ســەرکــەوتــوو و پارتەکانی دیکەی تورکیە بە ئاسانی ئەو سەرکەوتنەی هەزم نەکەن .ئەگەرچی هیچ بیانوویەکی
یەکەمە .لە کۆی  ٨٠نوێنەر٦٠ ،
نوێنەری لە کوردستان بردۆتەوە شیاو بۆ هەڵبژاردنی پێشوەخت لە گۆڕێدانییە ،کەچی وێڕای ئەوە نابێ لەبیرمان بچێ «دێموکراسی»
کە دەکاتە دوو هێندەی نوێنەری تورکیە تەنیا رووی نەخشێندراوی سەر ڕووی کاغەزە ،ئەگینا دەبوو ،بوونی هەدەپە وەک دەرفەت و
ئاکەپە لە کوردستان .کەواتە ،ئەو
سەرکەوتنە ئەوەندەش قەرزداری ڕێکار بۆ چارەسەری کێشەی کورد لێی ڕواندرابا.
چەپ و سۆسیالیستی نێو تورکیە
نییە کــە بانگەشەی بــۆ دەک ــرێ.
بەڵکو ڕووداو و پێشهاتەکانی باسی لــە هاوپەیمانی کــرد .ئەو خەڵک مــان داوە ،ســووری ـن .جیا کوردستان لەگەڵ ئاکەپە هاودەنگ
نێوخۆی تورکیە ،کێشەی کورد پــارتــە بــۆ پێکهێنانی حکوومەت ل ــەوە ،بەپێی پــرۆســەی نەئاشتی بێ ،هەڵوێست گرتنی مەهەپە لە
لــە ڕۆژئــــاوای کــوردســتــان ،شەڕ و چوونە نێو هاوپەیمانی لەگەڵ نـــەشـــەڕ ،دەبـــــا ئــاکــەپــە مــەیــلــی هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی پەرلمان
پێفرۆشتنی داعــش بــە کــورد لە ئاکەپە چەند مەرجی هــەن؛ داود زۆری لە خۆنیشان دابــا هەدەپە لــە ١ی ت ــەم ــوزدا و شــکــانــەوەی
باشوور و ڕۆژئاوای کوردستان ،ئۆغلوو مافی کرانەوە بە سەرۆک حــکــوومــەتــی لــەگــەڵ پــێــک بێنێ .هەڵبژاردنەکە بە قازانجی ئاکەپە
وەستاندن و بەرەوپێش نەبردنی وەزیـــــرانـــــی نـــەبـــێ ،ســیــاســەتــی بــەاڵم بەشێوەیەک لــە شێوەکان و سەرکەوتنی پالێوراوی ئاکەپە،
پــڕۆســەی چــارەســەری و ئاشتی دەرەوەی تــورکــیــە ســەرلــە نوێ ه ــەم پــرۆســەی چـــارەســـەری لە عیسمەت یەلماز ،بۆ سەرۆکایەتی
کــورد ،پشتکردنی ئــەردۆغــان و دارێژڕێتەوە و لێکۆلینەوە لەگەڵ نەورۆزەوە وەستاوە ،هەم ئاکەپە پــارلــمــان ،مــەهــەپ ـە و ئــاکــەپــەی
پارتەکەی لە هەڵوێستی پێشوویان  ٤وەزیــرکــەی ئاکەپە و کەیسی هــــەوڵ دەدا بــەهــەر شــێــوەیــەک زۆر زیاتر لە جــاران لێک نیزیک
لەسەر کێشەی کــورد ،هەروەها گەندەڵی حکوومەتی ئاکەپە بکرێ .بــێ هــەدەپــە بــەشــداری پرۆسەی کردۆتەوە .لە ڕۆژی هەڵبژاردنەوە
پشتیوانی ئــەو واڵتــە لە گرووپی ئەو پارتە پێی وایە دەکرێ لەسەر سیاسی حکوومەتی نەکرێ.
هەتا ٤٥ڕۆژ ئەگەر حکوومەت پێک
تیرۆریستی داع ــش و تەڕاتێنی ئــەو خــااڵنــە دانــوســتــان بکرێ بە
نەهێنرێ ،ئەوا بەپێی دەستوور دەبێ
چــەکــدارانــیــی ل ــە ت ــورک ــی ــەڕا بۆ مەرجێک وەزارەت و پۆستەکان
ج ــەه ــەپ ــە-م ــەه ــەپ ــە-ه ــەدەپ ــە :هەڵبژاردنی پێشوەخت(دووبارە)
ڕۆژئاوا ،هەر هەموویان بە نۆرەی بە شێوەی عاداڵنە دابەش بکرێن .ئــەو سێ پارتە ،پێکەوە خاوەنی بەڕێوەپچێ .ئەگەرچی رێگاکانی
خۆیان گورزیان لە ئاکەپە وەشاند .ئاکەپە-مەهەپە :دەوڵەت باغچەلی ٢٩٢ ،کــورســی ـن .دەتــوانــن بــە بێ پێکهێنانی حکوومەتی هاوپەیمانی
کــوشــتــاری ڕۆبــۆســکــی و گــوێ ســــەرۆکــــی مـــەهـــەپـــە ( پ ــارت ــی بــەشــداری ئاکەپە حکومەت پێک زۆر ئــاســانـە ،ب ــەاڵم تێپەڕاندنی
ئاخنینی دەوڵەت لە ڕوونکردنەوە ڕەگەزپەرەستی تورکیە) ئەویش بێنن .جــەهــەپـە ،پــاش وازهێنانی ڕێـــژەی  %١٠هــەدەپ ـە و چوونی
و بە حقوقیکردنی کۆمەڵکوژییەکە بۆ چوونە نێو هاوپەیمانی چەند «دەنیز بایکال» جۆرێک ڕوانگەی بۆ نێو پارلمان و سەرکەوتنی لە
و هـــەروەهـــا لــە رۆژی جێژنی مەرجی هــەن؛ لێکۆلینەوەی ورد بەرامبەر بە کورد گۆڕاوە ،بۆ ئەو کوردستان ،وایکردووە پارتەکانی
قــوربــاندا کە ئــەردۆغــان مزگێنی لەسەر کەیسی گەندەڵی حکوومەتی پــارتــە ئاسانە لــە حکوومەتێکدا دیــکــەی تورکیە بــە ئاسانی ئەو
کــەوتــنــی «کــۆبــانــێ» بــە ئـــاوارە ئاکەپە بکرێ ،ئەردۆغان کۆشکە بــێ کــە هــەدەپــەی تــێــدایــە ،بــەاڵم س ــەرک ــەوت ــن ــەی هــــەزم نــەکــەن.
کــــوردەکــــانــــی ڕۆژئــــــــاوا دەدا ،تازەکەی لە «ئاک سەرای» چۆل مەهەپە ڕایگەیاندووە قەت ناچێتە ئەگەرچی هیچ بیانوویەکی شیاو
هـــەدەپـــەیـــان بــــەو ســەرکــەوتــنــە بکاو بچێتەوە کۆشکی پێشوو ،واز ژێــر ب ــاری هیچ هاوپەیمانییەک بــۆ هــەڵــبــژاردنــی پــێــشــوەخــت لە
گەیاند .وازهێنانی «هــودا کایا» لە خەونی سیستمی سەرۆکایەتی ک ــە هـــەدەپـــەی تــێــدایــە ،کــەواتــە گۆڕێدانییە ،کەچی وێ ــڕای ئــەوە
و کــەســایــەتــی کــەســایــەتــی کــورد بێنێ ،هەروەها پرۆسەی ئاشتی ئــەو سەناریۆیە کــە پێشتر ڕێی نابێ لەبیرمان بچێ «دێموکراسی»
«بەنگیر میر محەمەد ف ــورات» و چــارەســەری هێڵی ســوور بێ .تێدەچوو ئێستا سەناریۆیەکی جێی تورکیە تەنیا رووی نەخشێندراوی
دوو لە دامەزرێنەرانی ئاکەپە و بــاغــچــەلــی وێـــــرای ئـــەو مــەرجــە باس نییە .کەواتە ئێستا بەو ئاکامە سەر ڕووی کاغەزە ،ئەگینا دەبوو،
چوونیان بۆ نێو هەدەپە ڕاست لە قــورســانــە چەند ڕۆژ لــەوە پێش دەگەین ،دوو ئەگەری بەهێز هەن ،بوونی هــەدەپــە وەک دەرف ــەت و
سەر کێشەی کوردو دەمەقاڵەیان دەڵـ ـێ :بــۆ ئ ــەوەی واڵت تووشی دوو ئــەگــەرە بە هێزەکە دەکــرئ ڕێــکــار بــۆ چ ــارەس ــەری کێشەی
لەو بارەوە لەگەڵ ئەردۆغان بووە .قەیران نەبێ و بێ حکوومەت نەبین هاوپەیمانی نێوان ئاکەپە-جەهەپە کورد لێی ڕواندرابا.
بــەم جــۆرە ئاکەپە ،لــە بەرامبەر و ئاکەپە بۆ پێکهێنانی حکوومەت ،یـــان ئــاکــەپــە-مــەهــەپــە پــێــک ب ـێ.
هــەدەپــە بــە جــۆرێــک تێکشکا کە دەســتـە و داوێــنــی بــەدخــوازان – مەرجەکانی جەهەپە جیا لــەوەی
گوتاری «ئێمە گەورەترین پارتی مەبەستی کوردەکانە -نەبێ ،ئێمە قورس نین ،دووهەم پارتی براوەیە.

«تو سووكایهتی دهكهی،
كهواته نیت»!
نووسهری كتێبی«مالێكی لێكترازاو و
ویژدانێكی بیمار» له سهر فهزای مهجازی
رۆژههاڵتی دهنووسێت« :چات و ژووری
گفتوگۆكردنیان له ئهنتهرنیت زیاتر له
مهیدانی فرۆشتنی ئاژهڵ دهچێ وهك له
شوێنێك بۆ گفتۆگۆیهكی له سهرخۆ و
ئازاد»( )1هیچ گرنگ نیه لهگهل ئهم قسهیه
بین یا نهبین ئهوهند هی هێنانهو هی ئهم
خالید محەممەدزادە
رستهیه وهك فاكتێكه بۆ رهنگدانهوهی ئهو
دۆخ هی فهزای مهجازی رۆژههاڵتی بۆ دهرهو هی ئهم فهزایهو قسه
لهسهر كردنی له نێو كتێبی نوسهرانو چاالكانی ناڕۆژههاڵتیش.
له راستیدا ئهم پێناسهكردنه لهو رووهوه دێت كه ساالنێكه له
فهزای مهجازی له ئاسترین نزم تێكهل به تومهت لێدان و پهالماری
ههر رهخنه و رایهكی جیاواز دهدرێ .ههر جارێك له پێناو پاراستنی
سهرۆك ،حیزبێك و زۆرجاریش له پشتی پاراستنی «گهل» و له
«پێناو گهل» ئهم مهكینه به بیانوویهك ،کومهلێك تۆمهتی هاوشیوه
دهبهخشێتهوه .ئهم جۆره له دهربرینی پر له سووكایهتیو تا ئاستی
به جاش نێوبردنی خهڵكی و پهالماردانی دهنگهكانی كۆمهڵگهی
مهدهنی له لیدوانی سـهرۆك و بهیاننامهی حیزبهوه دهبینرێ تا
سادهترین ئهندامی حیزب.
ئـهم مهكینه له جنێودان و بی رێزیكردن ،نـهك هـهر حیزبی
ناشیرین كردوه له نێو بیرورای گشتی رۆژههاڵت ،بهڵكوو ههوڵی
بهرتهسكرنهوه و ویشكاندنی ئـهو پانتاییه بچووكه له ئــازادی
رادهربڕینیش دهدا كه به هۆی فهزای مهجازیو ماسمیدیاو تۆره
كۆمهاڵیهتییهكان دهستهبهر كراوه و بۆی بكرێ ههمان بێدهنگیو
الڵبونی نێو حیزبیش لهوێ دهسهپێنی.
ئهم گرووپه كه تا دوێنی جنێوفرۆشی نێو كۆر و كوبونهوه
داخــراوهكــان ـی حیزب بــوون و بهشێكیان له گۆپال بهدهستانی
راونــانـی جیابیرانی نێو حیزب و هۆكاری ئینشعابن له سایهی
تۆڕهكۆمهالیهتییهكان ،ههمان ههڵشاخانی پر له رقیان گواستوتهوه
بۆ رهخنهگرانی دهرهوهی حیزب و بۆیان بكرێ ههمان لێكترازانی
حیزبی دهگوازنهوه بۆ لێكترازانی كۆمهالیهتی و سیاسی له كۆی
كۆمهلگه و پارچه پارچه كردنی ئهم كۆمهلگهیه ،ئهمانه ههمان ئهو
كهسانهن كه به میتۆدی یا جاشی یا باشی كار دهكهن.
له راستیدا رای جیاواز ،نهقد و رهخنه و پێچهوانه بینین بۆ
ئهوهیه دهرگ هی دیالۆگی لهگهڵ بكرێتهوه .بۆ ئهوهیه بكێشرێته نێو
فهزایهك له یهكتر دواندن كه له دواجار مهوداكانی بینین و رهخنه
و دیالۆگی بهرههمدار و عهقلگهرایانه فراوانتر بكا .رای جیاواز بۆ
ئهوه نیه پهالمار بدرێ و بۆ ئهوه نیه دهرگــای هاتنه دهرێـی لێ
دابخرێ.
ف ـهزای مهجازی به جۆرێك رهنگدانهوهی ف ـهزای حهقیقیه و
ئهم دهنگه جیاوازانهی ف ـهزای مهجازی له ف ـهزای حهقیقی چهند
بهرامبهرن و ناكرێ به میتۆدی یا لهگهڵ منی یا دژی منی ،لهگهڵ
جیاوازییهكانی كۆمهڵگه بجووڵینهوه.
حیزبی سیاسی كه زۆرێــك لهم دهنگانه به نــاوی دیفاع لهو،
پهالماری ئاستنزمانهی خهڵك دهدهن؛ دهبێ له سهر ئهم دیاردهیه
بێته دهنگو ئهخالقی سیاسیو دیالۆگی دریژ مهودا و پر بهرههم
فێری ئهندام و الیهنگرانی بكا .وێنهك هی له هێزێكی رزگاریخوازهوه
نهگوازریتهوه بۆ هێزێكی سهركوتك هر و پهالماردهر .حیزبی سیاسی
و ئهندامانی دهبێ مهوداكانی ئازادی و ئازادی عهقل و رادهربرین
ب ـهرفــراوان بكهنهوه نـهك به ههمان میتۆدی كۆماری ئیسالمی
پهالماری ههر دهنگیك بدرێ كه لهوان ناچن.
هاوكات نابێ له بیرمان بچێ ئێمه له رۆژههاڵتی كوردستان هیچ
تریبونو هیچ فهزایهكی ئازادیی رادهبرینمان نیه ،رای جیاواز ههم
له نێوخۆی واڵتو ههم له دهرهوهی واڵت پهالمار دهدرێ ،پێموایه
له دۆخێكی ئاوادا ئهمه تۆڕه كۆمهالیهتییهكان و فهزای مهجازین
ئهم پانتاییه له رادهربرین یان بۆ مرۆڤی رۆژههاڵتی بهرههم هێناوه
و دهبێ ئهم پانتاییه بپارێرێو بهرگری لێ بكرێ.
هیچ كاتێ به قهد ئێستا ف ـهزای مهجازی رۆژههاڵتی ناتوانێ
كۆكهرهو هی جیاوازییهكان و شوێنێك بۆ بوونی دیالۆگ بێ .بۆیه
بهگژداچونهوه و پاشهكشه بهم عهقلییهته كه پهالماری سهر دیواری
شهخسیش د هدا تهنیا ئهركی ئهو كهسانه نیه كه سووكایهتیان
پێ دهكــرێ .بهڵكوو له پێناو هێشتنهوهی فهزایهكی ئــارام و له
سهرخۆ بۆ دیــالــۆگ ،له پێناو هێشتنهوهی كۆمهڵگهیهكی پڕ له
جیاوازی بهرههمهێن دهبێ خاوهندارییهتی له فهزای دیالۆگ بكهین
و مهوداكانی ئازادی رادهربرین بهر فراونتر بكهینهوه.
گۆمانی تێدا نیه ئهو هی ئهمرۆ له فهزای مهجازی دهبینرێ ،سب هی
دهگوازێتهوه بۆ پاتنایی كۆمهڵگهی كوردی و هێزه شهرئهنگیزهكان
داهاتووی ئهم كۆمهڵگهیه توشی دارمانی ههمیشهیی دهك هن و دهبێ
ههر له ئێستاوه كلتوورسازی بكهین بۆ فراوانتركردنی مهوداكانی
بینینو قسه كردن.
سهرچاوه:
ی فارۆق
ی بیمار» ل ه نوسین 
ی لێكترازاو و ویژدانێك 
( )1ـ «مالێك 
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ژماره٦٥٩ :

شێوازی ئاخاڤتن و کاریگهرییهکانی
ل ه پهراوێزی جاشایهتیدا
تههای رهحیمی
زمان وهک پردی پێوهندیی نێوان مرۆڤ و
دیارترین شۆڕشی ئهو بوونهوهر ه ئاوهزمهند ه
ل ه رهوتــی مــێــژووی خــۆیــدا ،ب ه چــڕی ب ه نێو
هـهمــوو کایهکانی ژیــانــی مرۆڤایهتیدا شۆڕ
بۆتهوه .یان به واتایهکی دیک ه هیچ دیاردهیهکی
فیزیکی و واتایی بهدی ناکهین که ل ه سنووری
زم ــان دهربــچــێ و بــوونــی ه ـهبــێ ،چونک ه ل ه
راستیدا ههر بیر و بیرۆکهیهک ناچاره دواجار
به تونێلی زماندا تێپهڕی و ل ه رێگهی زمانهو ه
پێناس ه بکرێ ،ههر بۆی ه ههموو کایهکانی ژیانی
مرۆڤ ل ه رێگهی تێپهڕبوون بهو رێڕهوهدا ل ه
ژیانی راستهقینه ،خۆ دهنوێنن و دێن ه بوون.
کاریگهری زمان و سێحری وشه ههر ل ه
سهرهتای پهیدابوون و سهرههڵدان و زمان
پژانی مرۆڤهو ه گرنگی پــێــدراوه ،ل ه راستیدا
خــودی زمــان جگه ل ه ههموو کارکردهکانی
دیکه ل ه پێناو کاریگهرییبهخشیندا بهرجهست ه
دهبـــێ ،هــهر بــۆیـ ه ک ـ ه دهگ ـهڕێــیــن ـهوه النکهی
بیر و سهردهمی سهرههڵدانی زۆرب ـهی کای ه
رووناکبیری و زانستییهکانی جیهانیش وات ه
یــونــان ،دهبــیــنــیــن م ـهزن ـه بــیــرمـهنــدانــی وهک
ئهفالتوون و ئهرهستوو باس ل ه گرنگی زمان و
کاریگهریی پێشڤهوهچوونی کۆمهلگ ه له رێگهی
زمانهو ه دهکهن.
ک ــوردی ــش وهک نــهتــهوهیــهکــی کـــۆن و
تــێــکـهاڵوێــک ل ـ ه ه ـهمــوو ئــهو گـ ــرووپ و لق ه
مــرۆیــیــان ـهی وهک مــیــتــی ،هــیــتــی ،هــالــیــدی،
مــانــایــی ،کــاســۆیــی ،مــادی و  .......ساسانی،
خــاوهن پاشخان و پاشهکهوتێکی فۆلکڵۆری
ل ه بڕاننههاتوویه؛ ک ه ریشهکهی دهگهڕێتهو ه
بۆ سـهربــرد ه و بهسهرهاتی ئـهو مرۆڤانهی
لهم ناوچ ه کوێستانییان ه ژیــاون ،که ئهمڕۆک ه
نهتهوهیهکی به ناوی کورد و ،زمانێکی بهرفر ه
و دهوڵ ـهم ـهنــدی ب ـهنــاوی ک ــوردی بـه ههموو
زار و لک و پۆیهکانییهو ه لێ بهرههم هاتوه؛
لـه گرنگی زمــان غافڵ نـهبــوو ه و لـ ه پهند و
ئیدیۆم و پێکهاتهکانی زمانی دا ئهو بههێزیی ه
رهنگی داوهتـهوه ،وهک :زمان راوهستێ سهر
ئــاســوودهی ـه ،بـه زمــانــی خــۆش مــار لـه کون
دێتهدهر ،زمان بهاڵی سهره و ......
مــرۆڤ ههموو بــوون و نهبوون و گشت
کایهکانی ژیانی ل ه رێگهی زمــان و وشـ ه و

کهرهسهکانییهوه پۆلێن دهکا و باش و خراپ،
ئهرێنی و نهرێنی و  ........هتد لێک ههڵداوێرێ.
زمانی کــوردی که به گوێرهی زانستی زمان
خــــاوهن خــاڵــی ب ـههــێــزی مــۆرفــۆلــۆژیــی ـه؛ ک ه
نیشاندهری زیندوویهتی و ئهکتیڤی زمانهکهن،
توانیوێ سهرهڕای کهند و کۆسپی سهر رێگهی
و ههوڵی تواندنهوه و الوازکردنی ل ه رێگهی
دوژمنانی ئهو نهتهوهیهو ه دهروهستی ههموو
چهمک و واتاکانی ژیان بێ و ئاخێورانی ل ه
ئاست هیچ دیاردهیهکدا دهستهوهستان نهکا و
زاراوه و دهســتـهواژهی پێویست بۆ ههموو
دیاردهکان دابهێنێ و دابڕێژێ.
زم ــان موڵکی گشتیی ه و ک ـهس ناتوانی
خاوهندارێتی خۆی بهسهر زماندا بسهپێنێ.
ک ه زاراو ه و دهستهواژهکانیش دادهڕیژرێن و
دهکهون ه چواچیوهی بهکار هێنانهوه ،ئهگهر ب ه
روحی ئاخێوران نامۆ بن ،جێ ناگرن و ههر
زوو دهخرێن ه الو ه (بۆ وێن ه پێنووس و لێنووس
ک ه ل ه بری قهڵهم و کاغهز ئافرێندراون ،ک ه
رهسـ ـهن کــوردیــن) .دهگـ ـهڵ ئ ـهوهشــدا ئهگهر
دهستهواژ ه و زاراوهیهک له الیهن کۆمهڵگهو ه
بهرههم هات و کهوت ه نێو وشهکانی زمانهوه،
ههتا روح و ئاستی رووناکبیری و دهروونی
ئاخێورانی گۆڕانی بهسهردا نهیهت ،ب ه کهسێک
و دوو کهس ناسردرێتهوه ،چونک ه زمان هێز ل ه
کووچ ه و کۆاڵن و بن دیوارانهو ه وهردهگرێ،
ن ـهک لـه کــاغـهز و میدیاوه (کــاژێــر کـه تیڤی
رووداو ب ه جێ کاتژمێر (س ـهعــات) بهکاری
دههێنێ) ،ههر چهند ل ه نێو ئاخێورانیشدا کهم
نین ئ ـهو کهسانهی جــێ پهنجهیان بـ ه سهر
رهوتی پێشڤهچوونی زمانهو ه دیاره ،به تایبهت
ئهدیب و شاعیر و زمانزانان.
دهگ ـهڵ ههموو ئـهو شتانهی بــاس کــران،
زمــان لـ ه ئاستی بـهکــار هێناندا لـه نێو چین
وتوێژهکانی کۆمهڵگهوه جیاوازیی خۆی ههیه.
بهو واتایهی زمان و راوێژی چینی دوکتور و
پزیشکان جیاواز ه له ئاخاڤتنی جووتیاران ،یان
پهیڤینی الوان جیاواز ه له پیران ،دوانی ژنان
جیاوازه ل ه هی پیاوان .قسهش لهم ه دا نییه ک ه
زمانی دوانی کامهیان بههێز و رهسهن و پاک
و بێگهرده یان تێکهڵ ب ه وشهی بێگانهی ه و هتد،
بهڵکوو ههر چینێک له بهڵگاندن و قسهکردنیدا
ههوڵ دهدا بۆ تێگهیاندن و گهیاندنی واتا و
روونبێژی ،مهبهستی خۆی بهو دیــاردانـهو ه
ببهستێتهو ه ک ه ناسیاری دهگهڵیان زیاتر ه و
ههوڵ دهدا بهو دیاردانهی ببهستێتهو ه ک ه الی

گوێگر ههستیارترن .ههر لهم ئاقارهدا ،شیوازی
دوانی کابرایهکی ئاسایی دهگهڵ نووسهرێک،
شۆڕشگێڕێک دهگهڵ دژه شۆڕشێک ،شوانێک
دهگـــهڵ مامۆستایهکی زانــکــۆ و سهرۆکێک
دهگهڵ خهڵکی دیک ه جیاوازه .ههروهک وتمان
زاراو ه و وشهکان دهگهڵ ئهوهی بۆ گهیاندن
و ناساندنن ،ههمیشه ل ه الی ـهن قسهکهرهو ه
ههوڵ دهدرێ زیاترین کاریگهرییش ببهخشێ.
ههر لهم سۆنگهیهشهو ه له سهرهتای سهدهی
بیستهمهو ه لکێکی زانستی ل ه بــوار زمــان و
ئهدهبیات سهر ههڵدهدا و گهشه دهستێنێ ب ه

رهههندهکانی ژیانی نهتهوه ،خزمهت ب ه ئامانج
و مهبهستی داگیرکهرانی گهل و هۆز دهکهن.
دهگهل ئهوهی جاش ب ه واتا فهرههنگییهکهی بۆ
وهچهی ئاژهڵێک بهکار دێ ،بهاڵم ل ه میتافۆر
و پراگماتیکدا گــوێــڕایـهڵــی و خۆشفرۆشی
دهگـــهیـــهنـــێ .هــهڵ ــب ــژاردن ــی ئـــهو وشــهیــ ه و
بهکارهێنانی بۆ ئهم کهسانهی پشت له نهتهوهی
خۆیان دهکهن ل ه زمانی کوردیدا زۆر بهجێی ه
و ئاخێورانی زمان ه بۆ ههاڵواردنی ئهو توێژ ه
کهسه ل ه باش و خاس ،وشهیهکی فهرههنگی
رهسهن و کاریگهرییان ههڵبژاردوه ،که ئهگهر

پێشینانی ئێم ه ل ه پێناو قهشق ه نیشاندانی ئهم کهسانهی که پشت ل ه
کۆمهڵگه و گهلی خۆیان دهکهن ،ب ه جۆرێکی جوان و ناسک ،وشهیهکی رهق و
بهبڕشتیان ب ه سهردا بڕیون ،پێویسته هزری ههنووکهیی کۆمهڵگهش دهگهڵ
پاراستنی روانگهی باب و باپیرانمان سهبارهت بهو دیاردهیه ،له پێناو
گهراندنهوهی ئهوانهی ههموو پردهکانی پشت سهر خۆیان نهڕووخاندوه ،ب ه
گوتار و دیسکۆرسێکی نوێ ههنگاو بێنێ
نــاوی شیوازناسی .ئ ـهم زانست ه ل ه شیواز ه
جیاجیاکانی دهربڕینی زمــان دهکۆڵێتهو ه و
هۆکارهکانی بهدیهاتن و شیوازه جیاوازهکانی
بـهرجـهســتـهبــوونــی زمـــان شــرۆڤ ـ ه دهکـ ــا .ل ه
ئاکامی ئهم لک ه زانستییهدا دهردهکهوێ ههموو
شیوازهکانی زمان بۆ یهک ئامانج ههول دهدهن
ئهویش کاریگهری بهخشینه .وات ه گهمهکردنی
به کهرهس ه زمانییهکان ل ه پێناو شوێندانان و
کارتێکردنی زیاتر .ئاخێورانی ههموو زمانهکان
به پێی روحی زمانهکهیان ههمیش ه ههوڵیان
داو ه زیاترین و کاریگهرترین شێوازهکانی
دهربڕین تاقی بکهنهوه .زمانی کوردیش لهم
بوارهدا دهستێکی بااڵی ههیه.
زاراو ه و وشــهی «جـــاش» یهکێک لهو
یه که زمانی کوردی بۆ ئهو کهسانهی
وشانه 
ب ـهکــار دێــنــێ ،پشتیان ل ـه نــهتــهوهی خۆیان
کردو ه و هاوتهریب دهگهڵ داگیرکهران ههوڵی
سڕینهوه و قهاڵچووی خهباتکاران و دڵسۆزانی
گـ ـهل دهدهن و لــ ه ب ــری خــزمــهت لــ ه پێناو
ئازادی نهتهوهیی و پێشخستن و گهشهپێدانی

سهرنج بدهین جگ ه ل ه واتــا میتافۆرییهکهی،
کـ ه س ـهرل ـهب ـهر ه خــۆنــان و گــوێ لهمستی و
پاشکۆیهتی کهسێکی غ ـهیــر ه خــۆ دهبینێ،
دهگهڕێندرێتهوه بۆ مانا فهرههنگییهکهی .ئهم
زاراوهی جاش و دواتر جاشایهتی بێ کاریگهر
نهبوو ه لهسهر دهروونیی ئهو کهسانهی ئهو
پیشه ناماقووڵهیان رهوچــاو کــردوه .دهگـهڵ
ئهوهشدا وهک وتمان کهس و الیهنێک ناتوانێ
دهسکاریی باری دهروونی قسهکهر بکا ،ههتا
ئـهم زاراوهیـــه ل ه ههست و نهستی کۆمهڵگ ه
بــســڕێــتـهوه ،چونکی ب ـهکــار هێنهر دهب ــێ ل ه
بــواری دهروونناسییهو ه وهگــری ئهو وشهی ه
بێ ،بهر ل ه ههموو شتێک راحـهت بێ دهگهڵ
ئهو وشهیهی بهکاری دههێنێ ،بۆی ه گۆڕێنی
وشه شهپۆلێکی دهروونــی گشتی کاریگهریی
دهکات ه سهر ،ههتا کاریگهریی تاک و گرووپێک.
ب ـهاڵم دهگــهڵ ئ ـهوهشــدا هــهروهک ئاماژهمان
کرد ،ههر چین و گرووپێکیش دهتوانی خاوهن
شێواز و زاری خۆی بێ .ل ه پێناوهدا کهسانی
ئیلیت و دیــاری کۆمهڵگ ه ک ه وهک رێنوێنێک

رۆژنامەی
پێشگهنگن ،روونــک ـهرهوهی رێگهی تاریک و
ههوراز و نشێوی پێشڤهچوون ،بهدڵنیاییهو ه
ههوڵ دهدهن شیوازێکی ئاخاڤتنی کاریگهرتر
ب ـهکــار بێنن ،ل ـ ه پێناو ئــاکــام و دهرک ـهوتــی
روونتر و ئاراستهکراو .کاتێک ئیلیتێکی دیاری
کۆمهڵگ ه خۆی له بهکارهێنانی زاراوهی جاش
دهبوێرێ ،ب ه مانای ئهوهیه نیه له ههست و
نهستی ئهودا قهباحهت و دزێوی ئهم دیاردهی ه
کهمڕهنگ بووهتهوه یان ب ه چاوێکی دیکهو ه
لێی دهڕوانــــێ ،بهتایبهت ئـهگـهر ئ ـهو کهس ه
ل ـ ه ریـــزی بــزووتــن ـهوهشــدا ب ــێ ،بـــهاڵم ئهم ه
پێوهندیی ب ه بهکارهێنان و بهکار نههێنانی
وشهیه الی کهسەکە بۆ دهرک ـهوتــی باشتر،
یــان کاریگهریی دهروونـــی کارلێهاتووتر ل ه
سهر ئهو کهسانهی له پرهنسیپهکانی گۆمهڵگ ه
الیــان داوه ،ئهگینا کهسێک ک ه دیــاردهکـ ه ب ه
دژی ئهو و هاوسهنگهرانی خوڵقاو ه و ،زیاتر
ل ه ههموو کهسانی کۆمهڵگه زهبــرهکـهی بهر
رهوتــی هزری و فیکری ئهو کهوتووه ،چۆن
ن ل ه تــاوان و
دهکــرێ ه ـهروا ســووک و ئاسا 
کاریگهریی ه نهرێنییهکانی ببوورێ و پێشهنگ
بێ بۆ گۆڕینی رای گشتیش لهسهر دیارهدهکه.
بهاڵم ب ه بڕوای نووسهر دهکرێ ئهم چهشن ه
ههڵسوکهوته بکرێ ب ه قهبیحتر نیشاندانی
دیــاردهک ـه ،دهگــهڵ ئ ـهوهشــدا وتارێکی نوێتر
لهم بــوارهدا بخرێت ه گـهڕ .ئهگینا بهخشین و
لێبووردن ل ه کارێکی بهم شێوه دزێو و ناحهز
نه کاری کهسێک ه و نهکاری گرووپێک ،بهڵکوو
قانوون و دام ـهزراوی دهوڵهتی و دواجاریش
گهل دهبێ بڕیاری وهرگرتنهوهی ئهو کهسان ه
بــدهن به ه ـهر هۆکارێک تێکهڵ ب ـهم دیــارد ه
نگریسه بــووون .دواجــار پێویسته گۆمهڵگهی
کوردی و بزاڤی کوردی لهو ههنووکه ساتهدا،
ک ـ ه هــێــزی مــرۆیــی و پوتانسیهلی گــهل ل ه
بهرانبهر دوژمناندا ،دهتوانێ ل ه تاکێکهوه ههتا
کۆمهڵێک؛ دهوری خۆی ههبێ ،دهبــێ هۆکار
و فاکتهکانی پهرهسهندن و الوازکــردنــی ئهم
دیــارد ه بکۆڵێ و رێگهی بنهبڕ و چارهسهی
دیارهدهکه بدۆزێتهوه ،نهک (طــرد)ی ههرچی
زیــاتــری کهسانێکی زۆری کۆمهڵگه کـ ه ب ه
هــۆکــاری ج ــۆراوج ــۆر تێکهڵ ب ـ ه دیــاردهکــ ه
بـــــووون .پێشینانی ئێم ه لــ ه پــێــنــاو قهشق ه
نیشاندانی ئهم کهسانهی که پشت له کۆمهڵگ ه
و گهلی خۆیان دهک ـهن ،ب ه جۆرێکی جوان و
ناسک ،وشهیهکی رهق و بهبڕشتیان ب ه سهردا
بڕیون ،پێویست ه هزری ههنووکهیی کۆمهڵگهش
دهگـهڵ پاراستنی روانگهی باب و باپیرانمان
سهبارهت بهو دیاردهیه ،ل ه پێناو گهراندنهوهی
ئهوانهی ههموو پردهکانی پشت سهر خۆیان
نهڕووخاندوه ،به گوتار و دیسکۆرسێکی نوێ
ههنگاو بێنێ.

دۆخی پهنابهرانی کهمپهکانی ئوسترالیا له دووڕگهکانی «مانوس»و «نارو»
بیهرۆز بۆجانی
ئازار و بێرێزی ،سووکایهتی
و دهس ــت ــدرێ ــژی وشـهگـهلــێــکــن
کــه ه ـهلــوم ـهرجــی پ ـهنــاب ـهرانــی
کهمپهکانی ئوسترالیای ل ه دوو
دووڕگهی «مانوس» و «نارو»
لــ ه نــاخــی زهریـــــای ئـــارامـــهو ه
پـــێ وهســـــف بــکــهیــن .حــیــزبــی
کــرێــکــارانــی ئــوســتــرالــیــا راســت
مانگێک پێش ئاگۆستی 2013
قانوونێکی پهسند کــرد ک ـه به
پێی ئهو قانوون ه سهرجهم ئهو
ی ک ه لهرێکهوتی 19ی
پهنابهران ه 
ژوالی 2013بــــهدواو ه خۆیان
ب ـ ه «گ ـهمــێ» دهگ ـهی ـهن ـ ه خاکی
ئوسترالیا  ،بـ ـهرهو دووڕگـ ـهی
مانوس ل ه باکووری ئهو والت ه
و دووڕگهی «نارو» ل ه زهریایی
ئـــارام دوور دهخــرێــن ـهوه .ئهم
قانوون بێ بهزهییان ه ب ـهدوای
هــاتــن ـ ه ســـهر ک ــاری ــی بــــراوهی
ه ـهڵــبــژاردن ـهکــان واتـــ ه حیزبی
لیبراڵ بهڕێوهچوو .که زیاتر ل ه
 1400کهس ک ه نێوهیان ئیرانین
لـ ـه دووڕگــــــهی «مـــانـــوس» و

نزیک بـ ه  100کهسی دیکهش
ل ه دوورگــهی «نــارو» زیندانی
کـــراون .ل ـه دووڕگــــهی مانوس
 50لهسهدی پهنابهرخوازهکان
کــوردی فهیلی»ن ،ههلومهرجی
ئاستهم وناخۆشی زاڵ بهسهر
ئــــهو کــهمــپــانــ ه بـــ ه م ـهب ـهســتــی
گۆشارخستن ه سهر پهنابهرهکان
ت ــا بــگــەڕێــنــهو ه بـــــهرهو واڵت ــی
خـــۆیـــان .ئــهمــه س ـهرهکــیــتــریــن
سیاسهتی دهوڵهتی ئوسترالیای ه
لـــــ ه دوای پـــهســـنـــدکـــردنـــی
ژوالی.
قـــــــانـــــــوونـــــــی19ی
ههلومهرجی لهشساغی ئێگجار
خراپ و نهبوونی دهوا و دهرمان
و پێڕاگهیشتن ،ئهشکهنجهی
رۆحــی و تۆقاندنی پـهنــابـهران
له داهاتوویهکی نــاڕوون  .لهو
کهمپان ه رووداوگهلێکی گهورهی
هێناوهت ه ئاراوه.
ل ـ ه فــێــڤــریـهی  2013راســت
6مانگ دوای قانوونی 19جوالی
شــۆڕشــێــکــی ب ـهریــن ل ـه کهمپی
«مانوس» سـهری ههڵدا ک ه ب ه
پیالن و فیتی وزارهتی پهنابهری
ئوسترالیا دهیان کهس ل ه خهڵکی

ل ه  1400کهس که نێوهیان ئیرانین له دووڕگـهی «مانوس» و نزیک به  100کهسی دیکهش
له دوورگهی «نارو» زیندانی کراون .له دووڕگهی مانوس  50لهسهدی پهنابهرخوازهکان کوردی
فهیلی»ن ،ههلومهرجی ئاستهم وناخۆشی زاڵ بهسهر ئهو کهمپانه به مهبهستی گۆشارخستنه سهر
پهنابهرهکان تا بگەڕێنهوه بهرهو واڵتی خۆیان
خــۆجــێــی دوورگــــــ ه بـــ ه دار و
شمشیر و چـهک ههڵیانکوتای ه
ســـهر پــهن ــابــهران و نــزیــک ب ه
170کهسیان شهل و کوت کرد،

لهم نێوانهدا «رهزا براتی» گیانی
ل ه دهســت دا .ههڵاڵکهی فێڤری ه
دهنگدانهوهیهکی ئێگجار زۆری
ههبوو ل ه میدیاکانی جیهان و

بوو بههۆی ئـهو ه ک ه سهرنجی
نـــاوهنـــد ه بــاوهڕپــێــکــراوهکــانــی
مافی مرڤ بـهرهو الی خۆی و
رووداوه دڵتهزینهک ه ڕابکێشێ

و دوای کومیتهی لێکۆڵینهوهی
سنای ئوسترالیا ل ه ڕاپۆرتێکدا
دهوڵهتی ئوسترالیای ب ه تاوانبار
زانـــــی و کــۆمــپــانــیــای ئـهمــنــی
«جــی فــۆر ئێس»ی ک ه ئهرکی
پــاراســتــنــی کهمپی پـهنــابـهرانــی
ل ه ئهستۆ بــوو ب ه کهمتهرخهم
ناساند .رێکخراوی نێونهتهوهیی
مــافــی مــــرۆڤ لــ ه راپــۆرتــێــکــی
ههژێنهر ،دۆخــی نالهباری زاڵ
بــهســهر کـهمــپــی «م ــان ــوس» و
دهیـــــان نــمــوونــهی پێشلکاری
دهوڵهتی ئوسترالیای ب ه وردی
خست ه بهرباس.
بــ ه ســـهردانـــی ســایــتــی ئ ـهم
ناوهند ه جێ باوهڕ ه دهتوانین ب ه
پۆختی ڕاپۆرتهک ه بخوێنینهو ه
«یــــــو ئـــێـــن ئـــــێ ســـــی ئـــــار»
رێکخراوێکی دیکهی جیهانیی ه
ک ه تا ئێستا دووجار راپۆرتێکی
وردی لهسهر پێشلکردنی مافی
مرڤ ل ه کهمپهکانی «مانوس»
و «مــــارو» ب ــاوک ــردۆتــهو ه و
ههروهها دهوڵهتی ئوسترالیای
لهم بارهو ه ب ه تاوانبار زانیو ه و
ل٩
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ژماره٦٥٩ :

مافی مرۆڤ لە ژێر سێبەری رەشی ستراکچەری

نادادپەروەرانە و ناڕێکوپێکی سیاسەت لە جیهان

ئــەو کــەســانــەی بـــەدواداچـــوون بۆ
هــەواڵ و رووداوەکــانــی جیهان دەکەن،
هەمیشە پرسیارێکی زۆری بێ وەاڵمی
هیوابڕ بە زەینیاندا تێدەپەڕێ ،بۆ وێنە
بــۆ کــەس کــارێــک بــۆ کۆتاییهێنان بە
توندوتیژییەکانی ســووریــە نــاکــا؟ بۆ
رۆژاوا و ئەوانەی ئیدیعای دیموکراسی
دەکـــەن ن ــاب ــزوون؟ بــەســەرهــاتــی نوقم
بوونی ئەو کوچەرانەی بە هۆی خراپی
و شپرزی بــاری ئــابــووری و سیاسی
و کۆمەاڵیەتی نیشتمانیان جێ دێڵن و
روو لەو واڵتە ئازادەکان دەکــەن ،کەی
کۆتایی پێ دێ؟ بۆچی ســەرەڕای ئەو
پێشکەوتنە تێکنۆلۆژییانە هێشتاش
نزیک بە میلیاردێک مرۆڤ بە برسێتی
دەنوێ و هەندێکیش بەهۆی برسییەتی
و کۆڵەوارییەوە دەمرن؟ ئەگەر لە ئێران
دەژین بەدڵنیاییەوە ئەم پرسیارە التان
دروست بووە ،ئەرێ ئەگەر رێککەوتنی
ناوکی نێوان ئێران و رۆژاوا سەر بگرێ،
مافی مرۆڤ لە ئێران پشتگوێ دەخرێ؟
بێگومان ترسی پەرەسەندنی توندوتیژی
لە جیهان یەکێکە لە کەڵکەڵەکانی ئەو
کــەســانــەی بـــەدواداچـــوونـــی هــــەواڵ و
رووداوەکـــانـــی جیهان دەکــــەن .بــەاڵم
ب ــەڕاس ــت ــی مــەتــرســی پــەرەســەنــدنــی
توندوتیژییەکان لە جیهان ،لە گۆڕێدایە؟
ئەگەر ئەو مەترسییە هەیە ،هۆکارەکەی
چییە؟
دامــەرزراوی توێژینەوەی ئاشتی و
ئابووری ،کە ناوەندەکەی لە ئوسترالیایە،
لــە راپـــۆرتـــی پ ــێ ــوەری ئــاشــتــی ساڵی
٢٠١٤دا رایگەیاند ژمــارەی ئــاوارەکــان
بەهۆی شەڕەوە بە زیاتر لە پەنجا ملیۆن
کــەس گەیشتوە و ژمـــارەی ک ــوژراون
بەهۆی هێرشە تیرۆریستییەکانەوە لەو
ساڵەدا لە چاو ساڵی  ٢٠١٠سێ بەرابە

ئیسالمی (داعــش) لە سووریە و ئێراق
لە هێرشە تیرۆریستییەکانی فەڕانسە و
چەند واڵتــی دیکەی جیهاندا بەڕوونی
دیارە .دیارە توندوتیژییەکان لە جیهان
هەموویان هەر تیرۆریستی نین و نابێ
سێبەری شەڕ ناوکی نێوان رۆژاوا و
رووسیەش لە جیهاندا لەبیر بکەین ،چەند
حەوتوو لەمەوبەر رووسیە رایگەیاند
 ٤٠مووشەکی پێشکەوتووی بالستیکی
وشکاڕۆپێو بە جبەخانە ناوکییەکەیەوە
زیــاد دەکــا و ئەمەش لە حاڵێکدایە کە
چەند مانگێک لەوەپێش راگەیەنەکانی
رووسیە رایانگەیاند پوتین ساڵی پار
لــەو کــاتــەدا کــە کــریــمــەی خستە سەر
واڵت ــەک ــەی خـــۆی ،ئــامــادە ب ــوو چەکە
ناوکییەکانی بخاتە ئامادەییەوە! تەنیا
هۆکاری بەرزبوونەوەی توندوتیژییەکان
و بەرزبوونەوەی مەترسیی پێکدادانی
رۆژاوا و رووســیــە و چین؛ نەبوونی
دادپــــەروەری و دیموکراسیی و مافی
مــرۆڤــە لــە پێوەندییە جیهانییەکاندا.
پ ــێ ــوەن ــدی ــی واڵتــــــان و شــک ـڵگــرتــنــی
پــەیــمــانــەکــان هـــەمـــوویـــان لـــە پــێــنــاو
بــەرژەوەنــدی نەتەوەیی واڵتــەکــان دان
و نموونەی زۆر لەم بــوارەدا دەبینرێ
کە بە هۆی بــەرژەوەنــدی ئابوورییەوە
مافی مرۆڤ پێشێل کراوە یان پشتگوێ
خــــراوە .تــەنــانــەت رێــکــخــراوی نــەتــەوە
یەکگرتوەکانیش بە هۆی کارتێکەری و
زۆرداری چەند واڵتێکی زلهێز بە کردەوە
بــۆتــە ئــامــرازێــک بــۆ رەوایـــی بەخشین
بــە ک ــردەوە بەرژەوەندییخوازانەکانی
چــەنــد واڵتـــێـــک ،رێ ــک ــخ ــراوی نــەتــەوە
یەکگرتوەکان هەنووکە  ١٩٣ئەندامی
هەیە (تا ساڵی  )٢٠١١لە هەندێک بواری
زۆر ســـنـــوورداردا نــەبــێ ،دەســەاڵتــی
جێبەجێکردنی نیە ،ئەنجومەنی ئاسایشی
رێــکــخــراوی نــەتــەوە یەکگرتوەکان کە
دامەرزاوێکی سەر بەو رێکخراوەیە ،بە
کــردەوە گشت رێکخراوەکەی خستۆتە
ژێر کاریگەریی خۆیەوە و لە  ١٥ئەندامی
ئەو ئەنجومەنە  ١٠ئەندامی بۆ ماوەی
دوو ساڵ لە نێو ئەندامانی ڕێکخراوی
نەتەوە یەکگرتووەکان هەڵدەبژێردرێن
و  ٥ئــەنــدامــەکــەی دیکەشی (ئەمریکا،
رووسیە ،چن ،ئینگلیز ،فەڕانسە) ئەندامی
هەمیشەیین و چونکی مافی ڤێتۆیان
هەیە ،دەتوانن بە بەکارهێنانی ئەو مافە،

زیــاتــر بـــووە! لــەو راپـــۆرتـــەدا هــاتــووە
ئاشتی و هێمنایەتی لــە رۆژاوا بــەرز
بۆتەوە و لە رۆژهــەاڵتــی نێوەڕاستیش
توندوتیژی زۆر بووە .بە سەرنجدان بە
پێچەاڵوپێچی و پێوەندییەکانی خەڵکی
ناوچە جۆراوجۆرەکانی جیهان ،ناتوانین
کاریگەریی توندتیژی بەشێکی جیهان
لەسەر ناوچەکانی دیکە پشتگوێ بخەین،
هــەر بــۆیــە واڵتــانــی رۆژاوایـــــش دەبــێ
نیگەرانی تەشەنەی ئەو توندتیژییانە بۆ
واڵتەکانی خۆیان بن ،کاریگەریی رەوانی
هێرشە تیرۆریستییەکانی حکوومەتی

راوبۆچوونی زۆربــەی ئەندامانی دیکە
ڤێتۆ بــکــەن! مافی ڤیتۆ ،ئــەویــش بــۆ ٥
واڵت لە نێو  ٩٣واڵتــدا هیچ پاساوێکی
دادپــــــەروەرانــــــە هــەڵــنــاگــرێ و هــەر
بۆیەش ئەنجومەن توانای چارەسەری
کێشە نێونەتەوەییەکانی نیە ،مەگەر
ئــەوەی کە قــەیــران رووی نــەدابــێ یان
چارەسەرکردنی پارادۆکسێکی زۆری
لەگەڵ بەرژەوەندییەکانی ئەو  ٥ئەندامە
سەرەکییە نەبێ.
یەکێک لــە ئــەرکــە سەرەکییەکانی
ئــەنــجــومــەنــی ئ ــاس ــای ــش پــاراســتــنــی

موختار نەقشبەندی
و .بۆ کوردی :کۆڤان

تەناهی و ئاشتی جیهانی و هەروەها
بــەکــارهــێــنــانــی هــێــز بــۆ پــاراســتــن یــان
گەڕاندنەوەی ئاشتییە ،ئەگەر پێویست
بــێ ،ب ــەاڵم هــــەروەک دەبینین بەهۆی
دژایــەتــی بەرژەوەندییەکانی رووسیە
و ئــەمــریــکــا لــە س ــووری ــە کــۆمــەلــگــەی
جیهانی توانای کۆتاییهێنانی کوشت و
کوشتاری لەو واڵتــەدا نیە و بەکردەوە
ئەنجومەنی ئاسایش ناکاریگەرە .دیارە

لە کارنامەی ئەنجومەنی ئاسایشدا ئەو
بابەتانە کــەم نین ،لە قەیرانی باڵکان،
دەیەی  ٩٠ی زایینی دیسانیش دژایەتی
بەرژەوەندییەکانی رۆژاوا و رووسیە

بنەمای مافی مــرۆڤ و دیموکراسی و
مرۆڤتەوەری ،هەر بۆیە هەتا گۆڕانێکی
ق ــووڵ لــە پێکهاتەی سیاسی جیهاندا
نەکرێ ،ئەم کارەساتانە هەر بەردەوامن.
بــێــگــومــان ئـــەگـــەر زل ــه ــێ ــزەک ــان،
مرۆڤایەتی و دادپـــەروەری وەســەروو
بــەرژەوەنــدیــیــە نــەتــەوەیــی و غــرووری
نــامــاقــوواڵنــەی نــەتــەوەیــیــخــوازانــە و
تەنانەت دەمارگرژییە بێ مانا حیزبی و

بەرژەوەندییە حیزبییەکان بخەن ،ئیدی
پێویست بە بوودجەی سەربازیی ١٧٧٠
میلیارد دوالری (بوودجەی سەربازی
جیهان لــە ســاڵــی  ،٢٠١٤دامــــەزراوی

گەلی زولملێکراوی کــورد کە بەشێکی زۆری دوای شــەڕی یەکەمی
جیهانی دابەشی سێ واڵت کرا؛ وەک زۆربەی نەتەوەکانی دیکە بەهۆی
بەرژەوەندیخوازی زلهێزەکان و نەبوونی ستراکچەی سیاسی نادادپەروەرانە
هەنووکە لە ساڵی ٢٠١٥دا بە جێی توێژینەوە و سەفەر بۆ هەسارەکانی
دیکە ،خەبات بۆ سەرەتاییترین مافەکانی خۆی ،تەنانەت خوێندن
بە زمانی زگماکی دەکــا و بە خراپترین شێوە لە الیــەن حکوومەتە
دیکتاتۆرەکانی وەک کۆماری ئیسالمی کە مۆرەی شەترەنجی زلهێزەکانە
سەرکوت دەکرێ
بــووە هــۆی درێــژ بــوونــەوەی شــەڕ لە
یوگوساڵڤی و کوژرانی ســەدان هەزار
کەس کە رێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان
و ئەنجومەنی ئاسایش بە کردەوە تەنیا
بینەری بــوون ،ناکارامەیی رێکخراوی
نەتەوە یەکگرتووەکان و ئەنجومەنی
ئاسایش لە رووداوی ژینۆسایدی ساڵی
١٩٩٤ی روانــــدا پــەڵــەیــەکــی رەشـــە بە
مێژووی مرۆڤایەتییەوە و ،بەڵگەیە بۆ
ئامرازبوونی ئەنجومەنی ئاسایش.
نەبوونی نــەزم و دادپــــەروەری لە
ستراکچەری سیاسی جیهان و بە تایبەت
رێــکــخــراوی نــەتــەوە یەکگرتووەکان و
ئــەنــجــومــەنــی ئــاســایــش ب ــووەت ــە هــۆی
ئـــەوەی کــە واڵتـــان و بــە تــایــبــەت ئەو
 ٥ئــەنــدامــە هەمیشەییەی ئەنجومەنی
ئاسایش بەتایبەتیش ئەمریکا و رووسیە
لە پێوەندییە نێونەتەوەییەکانی خۆیاندا
بــەرژەوەنــدیــیــە نــەتــەوەکــانــیــان وەپێش
مافی مــرۆڤ و دیموکراسی بخەن و
بە سەرنجدان بە راب ــردوو و پێشنەی
ئــەنــجــومــەنــی ئــاســایــش و ســیــاســەتــی
دەرەوەی ئــەمــریــکــا ،بێگومان پرسی
مافی مــرۆڤ لە ئێران نــەک سەرەتیی
دان ــوس ــت ــان ــەک ــان نــیــیــە ،بــەڵــکــو تــەنــیــا
ئــامــرازێــکــە بــۆ گوشارهێنان لــە پێناو
بەرژەوەندییەکانی رۆژاوا.
رێــکــخــراو نــەتــەوە یەکگرتووەکان
و دام ــەزراوەک ــان ــی وەک ئەنجومەنی
ئاسایش لە سەر وێرانەی ستراکچەرە
سیاسییەکان ،بەر لە شەڕی دوویەمی
جــیــهــانــی و لــەپــێــنــاو بـــەرژەوەنـــدیـــی
زلهێزەکان دامـــــەزراوە ،نــەک لــە سەر

ئاشتی ئێستۆهکۆلم ناسراو بە سیپری)
ناکا و بەو بوودجەیە دەتوانین بە جێێ
وێران کردنی ژێرخانی ئابووی والتان و
کوشتنی مرۆڤەکان ،هەژاری لە جیهان
بنەبڕ بــکــەن و تــەنــانــەت دەتــوانــیــن بە
پ ــەروەردە و دیموکراسی مرۆڤایەتی
لــە دەســت خورافاتیش رزگ ــار بکەین.
شایانی باسە گەلی زولملێکراوی کورد
کە بەشێکی زۆری دوای شەڕی یەکەمی
جیهانی دابەشی سێ واڵت کــرا؛ وەک
زۆربـــــەی نــەتــەوەکــانــی دیــکــە بــەهــۆی
بەرژەوەندیخوازی زلهێزەکان و نەبوونی
ستراکچەی سیاسی نــادادپــەروەرانــە
هــەنــووکــە لــە ســاڵــی ٢٠١٥دا بــە جێی
توێژینەوە و سەفەر بۆ هەسارەکانی
دیکە ،خەبات بۆ سەرەتاییترین مافەکانی
خــــۆی ،تــەنــانــەت خــوێــنــدن بــە زمــانــی
زگماکی دەکا و بە خراپترین شێوە لە
الیــەن حکوومەتە دیکتاتۆرەکانی وەک
کۆماری ئیسالمی کە مۆرەی شەترەنجی
زلهێزەکانە ســەرکــوت دەک ــرێ .دەگــەڵ
پــێــشــکــەوتــنــی خ ــێ ــرای تــێــکــنــۆلــۆژی و
دروس ــت ــک ــردن ــی چــــەک و تــەقــەمــەنــی
پێشکەوتووتر و ئیمکانی فەوتاندنی
تەنانەت ژیانی رووەکی لە گۆی زەوی،
لە ئەگەری هەاڵییسانی شەڕی سێیەمی
جیهانیدا ،گۆڕینی ستراکچەری سیاسی
جــیــهــان و کــۆتــایـیهــێــنــان بــە هەڤڕکێ
زیانبەخش و بێ کەڵک و ناماقووڵەکانی
نێوان مرۆڤ و دامەزرانی دیموکراسی و
مرۆڤتەوەری لە هەموو کاتێک پێویستر
دەکا.

رۆژنامەی
درێژەی:

دۆخی پهنابهرانی کهمپهکانی

ئوسترالیا له دووڕگهکانی
«مانوس»و «نارو»
هاوکات گۆشارهکانی لهسهر دهوڵهتی ئوسترالیا
درێژهی ههیه.
کۆنڤانسیۆنی دژ ب ه ئهشکهنجهی رێکخراوی
نــێــون ـهت ـهوهیــی بــه پــێــی راپــۆرتــێــک؛ دهوڵــهتــی
ئوسترالیای به ئهشکهنجه و ئازاری سیتماتیک
و داڕێــژراو شهرمهزار کرد  .کۆمسیۆنی مافی
مرۆڤی ئوسترالیا و رێکخراوی پشتگیری ل ه
پهنابهرانی ئهم واڵت ه ههرکامیان له ڕاپۆرتگهلێکی
جیاجیا گۆشاریان خستووته سـهر ئـهو والت ه
بۆ پێداچوونهوهیهکی بنهڕهتی لهسهرقانوونی
ناسراو ب ه  19جــوالی .بهاڵم دهیــان ڕاپــۆرت و
گــۆشــاری نــاوهنــدهکــانــی مافی مــرۆڤ هاوکات
لهگهڵ سـهدان رێپێوان و ناڕهزایهتی دهربڕین
له سهرجهم شارهکانی ئوسترالیا تاکوو ئێستا
نهبوونهته گۆشارێکی وا که دهوڵهتی ئوسترالیا
له بڕیار و قانوونی خۆی پاشگهز ببێتهوه ،بهاڵم
ئهم دهوڵهته (ئوسترالیا) هێشتا لهسهر سیاسهتی
خۆی له بارهی نیشتهجێکردنی پهنابهران لهو
دوو دوورگهیه سووره.
دوابهدوای باڵوبوونهوهی مهرگی پهنابهرێکی
دیکهی ئێرانی به نــاوی «حهمید خزایی» ل ه
ئوکتۆبهری  2014ل ه کهمپی «مانوس» دیسا 
ن
ئهم رووداوانـــه کهوتنهوه بهرباسی میدیاکان.
ئهو پهنابهره ئێرانییه بههۆی چڵککردنی القی
که مێشی ئوستووایی پێوهی دابوو و ههروهها
پێرانهگهیشتنی به وهخت بوو که مرد .ل ه راستیدا
مهرگی ئهم الوه ئیرانییه سهلماندی ک ه دۆخی
تهندروستی و پاک و خاوێنی ئهو کهمپانه باش
نیه .رووداوێک ک ه بوو ب ه هۆی خۆپێشاندان و
ناڕاهزایهتی دهربڕینی بهرفراوان له واڵتهک ه و
ئامادهبووان خوازیاری داخستنی کهمپی مانوس
بــوون .ب ـهاڵم دیسان دهوڵ ـهتــی (کۆنزهڤاتیڤی)
ئوسترالیا لهژێر ئـهو ههموو فشاره تهسلیم
نهبوو ،لە دووڕگەیەکی دیکه واتە «نــارو» کە
بنەماڵەیەکی پەنابەر لەگەڵ مندااڵنی کەم تەمەن
لەوێدا دیلن ،ڕاپورتگەلێکی دڵتەزین لە الیەن
کومیتەی لێکۆڵینەوە سەنای ئوسترالیا لەمەڕ
روودانی چەندین جار دەستدرێژی کردن سەر
ژن و کچ و مــنــدااڵن بــاوکــراوەتــەوە ،کە بوو
بە هــۆی هاتنە ئــارای دۆسیەیەکی گرینگ لە
داداگای باالی ئوسترالیا ،کە ئەم دۆسیە گرینگە
هێشتا دانەخراوە ،پتر لە  ٤٠جار دەستدرێژی
لە ڕاپۆرتی سەنای ئوسترالیا تۆمار کــراوە ،لە
ژانویەی ٢٠١٥مانگرتنێکی گەورە بە بەشداری
 ٩٠٠کەس و لە ماوەی دوو حەوتوو لە جەزیرەی
مانوس بــەرێــوەچــوو ،لە دەهەمین رۆژی ئەم
مانگرتنە مەدەنییەدا پۆلیسی ویلسۆن و پۆلیسی
گینە بەوپەڕی توندوتیژییەوە هێرشیان کردە
ســەر مانگرتووان و ئەوانیان لە بەندیخانەی
«سی ئای ئیس»ی دووڕگەکە لە هەلومەرجێکی
نالەبار زیندانی کرد .ئەم رووداوە هەمیسان لە
الیەن میدیاکان و رێکخراوی نێونەتەوەیی مافی
مرۆڤەوە سەرنجی پێدرا ،دزەکردنی فیلمێک کە
تێدا نێشان دەدرا زیندانیانی پەنابەر لە بەندیخانە
ئەشکەنجە دەدرێن بوو بە هۆی ئەمە کە گرۆپێک
لە پارێزەرانی مافی مرۆڤ دۆسیەیەک دژ بە
سیاسەتەکانی دەوڵەتی ئوسترالیا و وەزارەتی
پــەنــابــەرانــی «گــیــنــە» لــە دادگــــای بـــاالی گینە
ئامادە بکەن .لە هەنگاوی یەکەم ئەم پارێزەرانە
دۆسیەی  ٢٣کەسیان خستە بــەردەم دادگــا .لە
قوناخی دواتــر  ٢٧٧کەسی دیکە کە ل ه زیندان
ئەشکەنجە دراون بەم دۆسیەیهوه زیاد بوون.
رێکهوتی بــەڕێــوەچــوونــی دانیشتنێکی دیکەی
دادگـــای بــااڵی گینە ١٧ی ئاگۆستە ،مەبەست
لەم دادگایە شەرمەزار کردنی واڵتانی گینە و
ئوسترالیا»یە و هــەروەهــا داخستنی کەمپی
مانۆس و قەربووهکردنەوەی سەرجەم ئەو زیان
و خەسارەیە کە لە پەنابەران کەوتووە.
بــیــهــرۆز بــۆچــانــی/زیــنــدانــی کەمپی
مانۆس٢٨،ی ژوئەن ٢٠١٥
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بیرو ڕای ئازاد

١٦ی پووشپەڕی ٧ _ ١٣٩٤ی جوالی ٢٠١٥

کێ تەلیسمەکەی شکاند؟!

سامان کەریمی
چــاالکــبــوونــەوەی پێشمەرگە
لــــــە نـــــێـــــوخـــــۆی ڕۆژهـــــــەاڵتـــــــی
کــوردســتــانو پــیــداگــرتــن لــە ســەر
ڕۆژهــەالتــتــەوەریو گرنگیدان بە
تێکۆشان لــە نــێــوخــۆی والت لەم
ســااڵنــەی دوایــــیدا ،شانازییەکەی
پێش هــەمــوو الیەنێک هــی حیزبی
دیموکراتی کوردستانە .ئەم حیزبە
بوو کە بە چاالکییەکانی ،هیوای بە
پێشمەرگە لە نێو خەڵکی ڕۆژهەاڵتدا
زیندوو کــردەوەو بــووە هاندەرێک
بۆ حیزب و ڕێکخراوە سیاسییەکانی
دیکەی ڕۆژهەالتی کوردستان کە
چــی دیکە دەســت لــە ســەر دەســت
دانەنێنو تەکانێک لە خۆیان بدەن.
حیزبی دیموکراتی کوردستان لە
ڕێــگــای زیــنــدووکــردنــەوەی هومێد
ل ــە ڕۆژهــــەالتــــی ک ــوردس ــت ــان ،لە
گیانی تێکۆشەرانی بە نرخی وەک
شێخ غــەریــب حــەســەنــی ،هەمزە
ســارتــکــەیــی ،قـــادر ن ــەزم ــی ،قــادر
قادری ،محەممەد نەدیمی ،بێهرووز
ڕەزا نــەژادو هــەژار قاسمی مایەی
داناوە .ئەوە تێکۆشەرانی ئەم حیزبە
بوون کە تەلیسمی تێپەڕبوون لەو
سنوورانەی -بە هیزەکانی سوپای
پاسدارانو تەنرابوون -شکاندو بە
مانەوەی چەند مانگە لە نێو خەڵکی
پــێــشــمــەرگــەپــەروەری ڕۆژهــەالتــی
کـــوردســـتـــانو وەش ــان ــدن ــی زەب ــر
لــە کەمینی ج ــاشو پــاســدارەکــانــی
کۆماری ئیسالمی ،ئەم ڕاستییەیان
بۆ الیەنەکانی دیکە جاڕ دا کە ئەگەر
هیزێک بیهەوێ و ئیرادە بکا ،بەو
مەرجەی ڕۆڵەی خــاراوی مەیدانی
خــەبــاتو الوانـــی پــڕ لــە بـــاوەڕ بە

ژماره٦٥٩ :

رۆژنامەی

(لە بارەی هێندێک مقۆمقۆی پێوەندیدار بە سەرسنوورەکانەوە)
خەبات لە نیو خەڵکی ڕۆژهەاڵتی
کوردستانی هــەبــن ،دەتــوانــێ ئەو
شتانەی بــە نامومکین دەزانــرێــن،
بیانخاتە واری جێبەجێکردنەوە.
ئ ــەوە جێگای خۆشحاڵییە کە
الیەنەکانی دیکەش هــەوڵ دەدەن
لەو کاروانە پڕشانازییەی حیزبی
دیــمــوکــراتــی کــوردســتــان وەڕێـــی
خــســتــەوە بــەجــێ نــەمــێــنــن .بــەاڵم
ئ ــەوە جــەفــایــە کــە هێندێک کــەس،
بە کەوچکێک ئــاو کەوتوونە مەلە
کردنو بە خێرایی ئەم راستییە لە
بیر خۆیان دەبــەنــەوە! بێ ئــەوەی
شەرمێک لەو خوێنانەو لەو گیانانە
بــکــەن کــە لــە پــێــنــاوی کــردنــەوەی
ڕێگا پڕ لە کۆسپەکانی سنوورو
ژیاندنەوەی تێکۆشانی پێشمەرگانە
لە نیوخۆی ڕۆژهەالتی کوردستاندا
خۆیان بەخت کرد ،کەوتوونە تانەو
تەشەر لێدان لە حیزبی دیموکراتی
کــوردســتــان .ب ــاس لــە هــاوبــەشــی

لــەو شانازییانە دەک ــەن کــە گوایە
ئــەوان بەدەستیان هێناوەو حیزبی
دیموکراتی کوردستان ،لێیان بووە بە
شەریک؟ باس لەوە دەکەن کە هەتا
ئــەوان نەچووبوونە سنوور کەس
خۆی لەم سنوورانە نەدەدا؟! ئیدی
لە خۆیان ناپرسن لەو سااڵنەدا کە
ئەوان ،ڕێگای سەردانی ڕۆژهەاڵتی
کوردستانیان لە بیرچووبووە ،لەو
سااڵنەدا کە حوزووری پێشمەرگەی

حێزبی دیموکراتی کوردستانیان لە
نیوخۆی ڕۆژهەالت بە «شێوێنەرو
زیان پێگەیەنەری خەباتی مەدەنی»
ناو دەبرد ،مەگەر تێکۆشەرانی ئەو
حیزبە هەر بەو سنوورانەدا نەبوو،
هاتوچۆیان دەکرد؟ خۆ بە ئاسمان
یا بە بن زەویدا نەدەچوونو هەر

خــۆیــان ،بــیــر لــە شــتــی بــە راســتــی
پێویست بکەنەوە .بیر لەوە بکەنەوە
کــە چــۆن دەتــوانــن لــە ڕووبـــەڕوو
بوونەوە لە گەڵ پیالنەکانی کۆماری
ئیسالمیو هێرشی هیزەکانی ئەو
ڕێژیمە بۆ سەر پێشمەرگەکانیان،
هاوکاریی یەکتر بکەن .پێویستە بیر

کرێکارانی کوردستان و حدکا دا،
حیزبی دیموکراتی کوردستان زۆر
بەرپرسانە و ژیــرانــە جــوواڵیــەوە.
لــە الیــەکــەوە پــەکــی بەرنامەکانی
ساالنەی خۆی نەخست .هەم کادرو
پــێــشــمــەرگــەکــانــی خ ــۆی ڕەوانــــەی
قوواڵیی چەند ناوچەی ڕۆژهەاڵتی

لــەم ســنــوورانــەوە ،تێپەڕ دەبــوون
 .ئەمەش لە هەلومەرجێک دابــوو
کە دەیانزانی لــەم بــەرو ئــەو بەر،
کۆسپو کێشەو مەترسییان لە ڕێگا
دایــە بــەالم حەکیمانە ،بــەو پەڕی
مایەدانان لە خۆیانو بە دوور لە
هاتوهاوار ،ئەرکی شۆڕشگێڕانەی
خۆیان جێبەجێ دەکرد.
بزووتنەوەی کورد لە ڕۆژهەالتی
کوردستان زیانی زۆری لە دەست
پــــاوانــــخــــوازیو بــەرچــاوتــەنــگــیــی
هێندێک لــە الیــەنــە سیاسییەکانو
ملمالنێی نابەجێی ئــەوان دیتووە.
ئێستا کە بە خۆشییەوە الیەنەکانی
دیکەش کەمو زۆر دەیانەوێ وەک
حــیــزبــی دیــمــوکــراتــی کــوردســتــان
بکەنو چاالکبوونەوەو حوزووری
پێشمەرگانە لە نێوخۆی ڕۆژهەالتی
کوردستان بێننە ڕیــزی بەرنامەی
کــــارو تــێــکــۆشــانــیــان ،بــاشــتــرە لە
جیاتی یەکتر بوغزاندنو تەحەممول
نەکردنی الیەنەکانی دیکە لە تەنیشت

لەوە بکەنەوە لە جیاتی ئەوەی هەر
کام بە جیا تەپۆڵکەیەکو دەراوێکو
کاروانە ڕێیەک ،بە نیازی گومرگ
وەرگـــرتـــنو دەســتــڕاگــەیــشــتــن بە
خەڵکی ڕۆژهەالت کۆنتڕۆڵ بکا ،بە
یەکەوە و بە پیی پالن و بەرنامەی
هــاوبــەشو بــە هیزی هاوبەشەوە
بـــەرەوڕووی دەرفــەتــەکــان ببنەوە.
بــە راســتــی بــەڕێــزان! هیچ بیرتان
لــەوە کــردوەتــەوە ئەگەر الیەنێکی
ڕۆژهەاڵتی ،چاوی دیتنی الیەنێکی
دیکەی لە سەر سنوور یا لە نێوخۆی
ڕۆژهەاڵتیدا نەبێو تا ئەو ڕادەیە
بــیــانــووی پــێ بــگــرێو کێشەی پێ
بفرۆشێ کە شتی نەخوازراوی لێ
بکەوێتەوە ،هەرچی لەم یەک دوو
مانگەدا لە بارەی سنوورپارێزبوونو
داگیرکردنی سنوورەکانی هەرێمو
پاوانخوازبوونەوە بە» پە .کا .کا
«وتــــراوە ،هــەمــووی بـ ــەرەورووی
خۆتان دەکرێتەوە؟!
لــە کــێــشــەیــەی ن ــی ــوان پــارتــی

کـــوردســـتـــان کــــــردەوە ،هـــەم لە
ســنــووریــش بــە هیزێکی زۆرەوە
ئامادە بوو .ئەگەر چی ڕایگەیاند
بۆ شــەڕ لەگەڵ پارتی کریکارانی
کوردستان ،لەو سنوورانە نییە ،بەالم
هەر کەسیک تۆسقاڵێک تێگەیشتنو
خــوێــنــدنــەوەی ســیــاســیــیــانــەی بۆ
ڕووداوەکـــــان هــەبــێ ،دەیــزانــی کە
بــوونــی هیزی پێشمەرگەی حدک
لــە ســنــوورەکــان پشتیوانێکە بۆ
پێشمەرگەکانی حدکا ،بە تایبەتی کە
ئەو حیزبە بە ڕاشکاوی ڕەخنەی
لــە پــێ کــاکــا گـــرت ســـەبـــارەت بە
تێکهەڵچوونی چەکدارانەو شەهید
کردنی پێشمەرگەی حدکا .هەروەها
بە دەنگی بەرزیشو لە زمانی هەر
هەموو بەرپرسانییەوە تەنانەت لە
دانیشتن لەگەڵ سەرکردایەتیی ئەو
پارتەشدا رایگەیاند هەر ڕێگرییەک
لە بوونی پێشمەرگەکانی ڕۆژهەالت
لە سەر سنوورەکانو هاتووچۆیان
بۆ نیوخۆی ڕۆژهەالت لە الیەن پێ.

کا.کاوە ،ناڕەوایە.
بــە هــەمــوو حیسابێک لــە یەک
دوو مانگی ڕابــردوو دا ،لە رووی
هــەڵــوێــســتــی ســیــاس ـیو ل ــە ب ــاری
نزیکترین
کردەییومەیدانییەوە،
هــێ ـزو الیــــەن بــە حــدکــا ،حــیــزبــی
دیــمــوکــراتــی ک ــوردس ــت ــان بـــووە.
کــە چــی دەنــگــی پێزانین بەرامبەر
ئــەو حیزبە لــە نیو حــدکــا دا زۆر
نــزمــەو بــەپــێــچــەوانــەوە ،هـــەر لە
س ــەر خــولــگــەکــەی جــارانــی خــۆی
دەسووڕێتەوەو ئەرێ بەڕاستی چ
دەبێ ئەگەر بڕیاردەرانی نێو حدکا،
جارێک لە جاران ئەو هەموو خالە
پۆزەتیڤەی لە بواری هاوپێوەندیو
هــاتــنــەپــێــشــەوە بـــۆ هــــاوکــــاریو
هاوخەباتی لە حیزبی دیموکراتی
کوردستانیان دیــوە و دەیبینن ،لە
جیاتی رەتکردنەوەو پەنابردن بۆ
ملمالنێی بەرچاوتەنگانە ،نــاڕەواو
پاساوهەڵنەگر ،بە ڕووی خۆشو
ئامادەیی نیشاندان بۆ پشت پێک
بەستنو بەیەکەوە هەنگاونان بۆ
پێشەوە ،والم بدەنەوە؟

رۆژهەاڵت لە بەردەم دڕندەیی دیکتاتۆردا
بورهان پااڵنی
دوو ـ سێ مانگی رابردوو بۆ رۆژهەاڵتی
کوردستان پڕ ناخۆش و کارەساتبار بوو.
دەکرێ بێژین کۆمەڵێک رووداو روویان دا
کە لە جۆری خۆیاندا تراژدایەک بوون .لە
ناخی ئەم تراژدیاگەلەدا بێ بایەخی مرۆڤ و
مافەکانی خۆی دەردەخا و هاوکات دڕندەیی
دیکتاتۆرمان بۆ بەرجەستە دەکاتەوە.
رووداوی گیان لەدەست دانی فەریناز
خـــوســـرەوانـــی کـــە لـــە ئــاکــامــی هــەوڵــی
دەســتــدرێــژی کاربەدەستێکی ئیتاڵعاتی
کۆماری ئیسالمیدا لە مەهاباد روویــدا پڕ
هەژێنەر و تراژیک بوو ،کە بە خۆشییەوە
کۆمەڵگەی کــوردســتــان لــە رۆژهـــەاڵت لە
ئــاســت ئ ــەم رووداوە بــێــدەنــگ نــەبــوو و
کـــاردانـــەوەی شــیــاوی هــەبــوو .بێگومان
ئەمەش نیشانەی زیندوویەتیی کۆمەڵگەی
کــوردیــیــە لــە ئــاســت ویــســت و داخــوازیــیــە
بەرهەق و نەتەوەییەکانی .لە بەرانبەریشدا
شــێــوازی مامەڵە کــردنــی کاربەدەستانی
ک ــۆم ــاری ئــیــســامــی بــۆ ب ــەاڵرێ ــدا بــردنــی
دۆسییەی تاوانی گیان لە دەستدانی فەریناز
خوسرەوانی و رووداوەکــانــی پــاش گیان
لــەدەســتــدانــی فــەریــنــاز لــە شــار و ناوچە
جــۆربــەجــۆرەکــانــی رۆژهــــەاڵت ،دڕنــدەیــی
و بێبەزەیی بوونی ئــەو دەســەاڵتــە سەدە

نێوەڕاستییەمان بۆ دەردەخا .سەرکوتکردنی
ناڕەزایەتییەکان و گرتن و لێدان و کوشتن
و بریندارکردنی خەڵک ،رەت کردنەوەی
ئــەوەی کە دەستدرێژیکەر سەر بە دەزگا
ئەمنییەتییەکانی کۆماری ئیسالمی نەبووە،
ه ــەڕەش ــە کـ ــردن لــە بــنــەمــاڵــەی فــەریــنــاز
خــوســرەوانــی و ...نــمــوونــە رەفــتــارەکــانــی
کــۆمــاری ئیسالمی ب ــوون بــەرانــبــەر بەم
کارەساتە دڵتەزێنە.
پاش ئەم رووداوە و کاردانەوەکان بەم
رروداوە ،رووداوی لە سێدارەدانی بەندیی
سیاسیی کورد ،مەنسوور ئاروەند لە رۆژی
23ی جۆزەردان ( ،)14.6.2015کارەساتێکی
دیکە و غەدرێکی دیکەی کۆماری ئیسالمی
بــوو بــەرانــبــەر بــە کۆمەڵگەی کوردستان
بەگشتی و بنەمالەی مەنسوور ئاروەند
بەتایبەتی .مەنسوور ئاروەند شۆڕشگێرێکی
سیاسی و مەدەنیی کورد کە تەنیا تاوانی
ئــەوە بــوو داکــۆکــی لــە مافی نــەتــەوەکــەی
کردبوو ،کە ئەمەش مافی رەوای هەموو
مرۆفێکی ئــازاد و سەربەستە .ســەرەڕای
ئــەنــجــام دانـــی ئ ــەم کــــردەوە دڕنــدانــەیــە،
بەداخەوە بینیمان کە ئیزنیان بە بنەماڵەکەی
نەدا کە لە مزگەوت سەرەخۆشی بۆ دابنێن و
تەنانەت تەرمەکەشیان رادەست نەکردنەوە.
پاش ئەم رووداوە رۆژی 8ی پووشپەڕ
دی ــس ــان رۆژهــــەاڵتــــی ک ــوردس ــت ــان دوو
رووداوی دڵتەزێنێ دیــکــەی بــە خۆیەوە
بینی کە بەرهەمی دڕنــدەیــی و بێبەزەیی
دیکتاتۆری رەشی کۆماری ئیسالمی ئێران

بــوو .رووداوی یەکەم گیان لە دەستدانی
«ئاکام تەالج» ،خوێندکار و خەڵکی شاری
نــەغــەدە بــوو کــە لــە ئەنجامی بــەشــداری
لە ناڕەزایەتییەکان دژی مەرگی فەریناز
خــوســرەوانــی بــە گوللەی بەکرێگیراوێک

بریندار بوو و دوای تێپەڕینی دوو مانگ
کە لە نەخۆشخانەکانی ورمێ و مەهاباد لە
ژێر چاودێری پزیشکیدا بــوو ،بە داخــەوە
رۆژی 8ی پووشپەڕ گیانی لە دەســت دا
و چووە ریزی کاروانی شەهیدانی رێگهی
رزگاری کوردستان .پاش ئەم رووداوە و
لە ئێوارەی هەمان رۆژدا بەداخەوە کانی

ئــاگــووشــی کچی بەندیی سیاسیی کــورد
حەمەدەمین ئاگووشی لە شاری پیرانشار
کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا .کانی تەمەن 23
ساڵ کە خوێندکاریش بوو ،سااڵنێکە باوکی
بەند کراوە و لە نازی باوک بێبەش بووە و

ساڵی پاریش دایکی لە داست دابوو .ئەمانە
بووە هۆی ئەوەی تووشی خەمۆکی بێ و
لە ئەنجامدا کۆتایی بە ژیانی خۆی بێنێ.
ئەو رووداوانــەی لەسەرەوە ئاماژەیان
پێکرا ،هەمووی لە ژێر سایەی سیاسەتە
دژە مرۆییەکانی کۆماری ئیسالمیدا خوڵقاون
و بەرپرسیارەتیی ئەم تاوانانە لە ئەستۆی

ئەو رێژیمەیە .ئەگەرچی کۆماری ئیسالمی
هەر لە سەرەتاوە سیاسەتی سەرکوت و
هێرشی بۆ سەر کورد و چاالکوانانی کورد
گرتووەتەبەر و ئەم سیاسەتە شتێکی تازە
نییە ،بەاڵم بە سەرنجدان بە ئاڵوگۆڕەکانی
پێدەچێ ئەم سیاسەت و سەرکوتانە دژی
کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان زیاتر پەرە
بستێنێ .ئەو چەند نموونەی کە ئاماژەیان
پێکرا نیشانەی ئەو پــەڕهی دڕندەیی ئەو
رێژیمەیە بەرانبەر بە خەڵکی کوردستان لە
چەند دوو ـ سێ مانگی رابردوودا .وەک لە
سەرەتاوە هەر کام لەو رووداوانە لە جۆری
خــۆیــدا تــراژدیــایــەکــە و بــێ بــایــەخ بوونی
مــرۆڤ و مافەکانی ال کــۆمــاری ئیسالمی
نیشان دەدا.
بــە لــەبــەرچــاو گــرتــنــی جــمــوجــووڵ و
چاالکییەکانی ئــەم دوایــیــەی تێکۆشەرانی
دیــمــوکــرات لــە رۆژهـــەاڵتـــی کــوردســتــان،
بێگومان رێــژیــم بــازنــەی سەرکوتەکانی
فــراوانــتــر و تــونــدتــر دەکـــا دژی خەڵکی
کوردستان و دەبێ خۆمان بۆ ئەم قوناغە
ئامادە بکەین .لەم قۆناغەدا رەنگە رۆژهەاڵت
بکەوێتە بــەردەم پەالماری زۆر دڕندانەی
دیکتاتۆرییەتی کۆماری ئیسالمی و رەنگە
رووداوی زۆر قووڵتر و تراژیکتر لەوانەی
ســەرەوە دیسان دووبــارە ببنەوە .ئەوەی
لەم نێوانەدا گرنگە ئەوەیە کە نەترسین و
ئەم رووداوانــە هەنگاومان پێ شل نەکات
و نەهێڵین خوێنی مەنسوور ئاروەندەکان و
ئاکام تەالجەکان و ...بە فێڕۆ بچێ.

ژماره٦٥٩ :
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فەتانەی وەلیدی؛ ئاوازێکی رۆشن ،لەملمالنێی ژیان ومەرگێکی کپ و خامۆشێدا

ئەوانەی وا لە کۆمەڵگای خۆیاندا
دەگمەنن بــە تایبەت لــە کۆمەڵگەی
کــوردی کە بە دەیــان دەردوگرفتی
فیکری وفەرهەنگیەوە دەردەدارەو
دەناڵێنێ،رەنگە وەکــوو مێژوو هەر
بەدەگمەنی بمێنەوە بەاڵم ئەوەی کە
جێگەی داخــە هەتا لە ژیــانــدا ماون
لە ملمالنێی هــەر رۆژەی مەرگێکی
خامۆشدا ژیان دەبنە سەر .بێ ئەوەی
ژیان و حاڵی نالەباری ئەوان جاروبار
مووچڕکێک بە گیانماندا بهێنێ کە
هــەر ئــەم دەگمەن مرۆڤانە داژدارو
بــارهــێــنــەری فــەرهــەنــگ وهــونــەری
نەتەوەکەمانن .چیرۆکی بێ ئەمەگی و
الخرانی هونەرمەندانی کورد لە الیەن
کاربەدەستان و کۆمەڵگاوە شتێکی
تازە نیە و بەرۆکی زۆر کەسایەتی
و هونەرمەندی کوردی لە رۆژهەاڵت
گرتووتەوە ،ئەگەر ئەمرۆکە ئاوازو
موزیکی “حــەســەن زی ــرک” بووەتە
سەرچاوەی بەشێکی زۆر لە گورانی
کوردی و بە خاوەن شکۆی ئاوازی
رەســەنــی کــوردی یــادی لێدەکرێ و
عاشقانی ئەو دەنگە سیحراوییە وەکوو
کەلەپوورێکی هونەری رێزی لێدەگرن
و بــەرانــبــەر بــە دنــیــای دەرەوەش
پێشانی دەدەن .وەک دەزانین حەسەن
زیرەکی دەگمەن و نــاوداری ئێستا،
نموونەی وەالخراوترین و کڵۆڵترین
هونەرمەندی سەردەمی خۆی بوو.
یەکێکتر لــەو دەنــگــە دەگــمــەن و
چــریــکــەی رچەشکێنەری ک ــورد کە
ئێستا لــە ژووری خــەمــۆکــی و بێ
دەرەتانی لە گۆندی “حسێن ئاوای”
شاری سنە و لە تەنیایی شەوی ژینا
رووبـــەرووی مەرگێکی بــەردەوامــە،

ئەمە نێشان لە بەهەرەمەند بوونی
ئەو خاتوونەیە کە هەر زوو دەنگی
بــۆ ژەنــیــاران و موزیسیەنە بەناو
بانگەکان وەکــوو حەسەن کامکارو،
گریشا میکائیلزادەو موجتەبا میرزادە
و ...هتد .سەرنجڕاکێش دەبێ .ئەوەی
کە ئێستا لــەوە خانمە دەنــگ خۆشە
وەک ــوو ئ ــاواز و گــورانــی بەجێماوە
بەشێکی ئێگجار کەمە لە سەرجەم ئەو
گورانیانەی کە تۆماری کردوە ،بەاڵم
بەداخەوە باڵو نەکراوەتەوە نزیک ٥٦
گــورانــی لە رادیــۆ سنە و کرماشان
تــۆمــارکــردوە کــە هــەر ئەلبوومێکی
لەبەردەست دایــە .سۆزێکی ژنانە و
هەستێکی هونەرمەندانە لە سەرجەم
گۆرانییەکانی فەتانە شــەپــۆل دەدا
و بەچەشنی خرێنگەی کانیاوێکی
ب ــەه ــاری دەڕژێـــتـــە نــاخــی دەشــتــی
ئــەویــنــداران و دەوەنــــی دەروونــــی
گــوێــگــرانــی بــە ئەفسوونێکی سەیر
فێنک دەکاتەوە .رەنگە گیرۆدەبوونی
ئــەو خانمە رچەشکێنە بە ئەڤینێکی
تــراژیــک بــۆتــە هــۆی دەنــگــدانــەوەی
چریکەیەکی ئاسمانی لە گەرووی ژنە
کوردێکی کڵۆڵ و دیلی دەیان گرفت
و لەمپەڕی کۆمەاڵیەتی .ئەگەرچی
ئــەم خانمە هونەرمەندە هاوتەمەن
و هاوماڵی گۆرانیبێژانێکی وەکــوو
“عەباسی کەمەندی و ناسری رەزازی
و هوشەنگ شگرف و بیژەن کامکارە،
بــــەاڵم زۆر نــاخــەیــەنــی ک ــە چ ــرای
گۆرانی گوتنی ئەم ژنە روولەکزی
دەکــــا و لــە ســووچــی تەنیاییەکی
تـــاڵ و ت ــاق ــەتپ ــرووک ــێ ــن ،ب ــە دەم
بیروەرییەکانییەوە ژیانێکی پڕاوپڕ
لە بێ کەسی و نامۆی دەباتە سەر.
هەرچەند ژیــان تاڵی هونەرمەندانی
ک ــورد بــە تایبەتی لــە رۆژهــــەاڵت و
بەتایبەتیتر لەدوای هاتنە سەرکاری
کۆماری ئیسالمی دەردێکی هاوبەشە،
بـــەاڵم بــەشــی ژنــانــی هــونــەرحــەز””
هەر لەسەرەتاوە تا ئێستا بەشێکی
زیاترو دۆخێکی نالەبارترە ،ئەویش
دەگــەرێــتــەوە بۆ کێشەی ژن بــوون،
لــە کۆمەڵگەیەک کــە نــۆرمــی ئایین
ونــەریــت زاڵــتــرە و دەســەاڵتــی بااڵی

خانمی گۆرانیبێژ و داهێنەری کورد
“فەتانەی وەلیدی”یە.
فــەتــانــەی وەلـــیـــدی لـــە مانگی
گ ــواڵن ــی ١٣٣٦هـــــەتـــــاوی (١٩٥٧ی
زاینی) لەشاری سنە لە دایــک دەبێ
و بە هۆی هونەرمەندبوونی باوکی
“شەریف وەلــیــدی” هۆگری گورانی
و مــۆزیــکــی ک ـــوردی دەبـ ــێ ،فەتانە
لە یــەکــەم ژنانی بــواری گــۆرانــی و
هونەری موسیقای کوردییە کە هەر
لە تەمەنی مناڵییەوە واتە  ٦یا ٧سااڵن
بــە پــاڵــنــەری “حــەســەن کامکار” لە
رادیۆی سنە گۆرانی دەچڕێ و هەر

هەیە .هەر بۆیە “فەتانە” لە بەراورد
لــەگــەڵ پــیــاوانــی هــاوتــەمــەنــی زوو
پــــەرواێــــزدەخــــرێ و ت ــا ســنــووری
لــەبــیــرچــوونــەوەش دەچــــێ .ئــەگــەر
چــارەنــووســی ئــەم ژنــە هونەرمەندە
ئەوەند پڕ گێروکێشە نەدەبوو ئەگەر
لــە کــۆمــەڵــگــەیــەکــی ک ــراوەت ــر ژیــابــا
رەنگە ئێستا باخی ئــاواز و گۆرانی
پر بەرهەمترو خۆیشی ناسراوترو
خۆش بژیوتر دەبــوو ،بەاڵم چەندین
و چەندساڵە ئەوەی وەکوو دەنگۆ لە
بارەی فەتانەوە دەبیسین شێت بوونی
سەرشەقامەکانە هەتا هەڵکووڕمان لە

عەلی لەیالخ

دیوێکی تاکەکەسی .جێی داخە کە بێ
بێجگە چەند دیمانەی رۆژنامەوانی
و چــەنــد گــرتــە ڤــیــدیــویــی ئــەویــش
لەکاتی زەویری و زەلیلی جەستەیی
و نەخۆشی فــەرامــۆشــی ئێستاشی
لەگەڵ بێ ئاوڕێکی جیدی لە بەرهەم و
ژیانی هونەری ئەم ژنە پێشقەراوڵەی
گـــۆرانـــی کـــــوردی نـــــــەدراوە .وەک
ئاگادارین لەم دواییانە ئەمەگناسی
بنەماڵەی کــامــکــارەکــان بــە نیسبەت
ئ ــەم خــاتــوونــە دەنـــگ سیحراوییە،
ســـەردان و دیــدارێــکــی لێکەوتەوەو
بیژەن کامکارو سەبا کامکار لەگەڵ
گــەورە موزیسینی ئیرانی “حسەین
عەلیزادە” بوون بە مێوانی دیوی تەنیا
و تەریک کەوتووی “فەتانە وەلیدی”.
دیسانەکەی بۆ ماوەیەکی کورتخایەن
وێــنــەی فــەتــانــە و زڵـــەی فرمیسکی
روومــەتــی حــەســرەتــبــاری بەشێکی
زۆر لــە رۆژنــامــەکــان و میدیاکانی
ڕازانــــــدەوە ،بـــەاڵم بــەســەرکــردن و

گــەرچــی ئ ــەم خــانــمــە هــونــەرمــەنــدە
بــەم چــەن گۆرانییەوە نــاســراوە جێ
پــەنــجــە و رچــەشــکــێــنــی ل ــە بـــواری
هاتنە مەیدانی ژنان کورد لە بواری
موسیقا دەبێ زیاترو باشتر سەرنجی
پێ بــدرێ .هەرچەند ژنانی دیکەش
ئ ــەم ئــەزمــوونــە ئــاســتــەمــەیــان تاقی
کردۆتەوە کەسانێک وەکوو “شەهین
تاڵەبانی ،سدیقەی مەحەمەدنیژاد”.
بەاڵم ئەوانیش لەو سەردەمە بەهۆی
نەریتی کۆمەڵگەوئاستەنگەکان واز
لە گــۆرانــی گوتن دێنن .هەتا دوای
پچڕانێکی چەندین ساڵە “مەرزیە”ی
فەریقی لە دەرەوەی رۆژهەاڵت وەک
ژنە گۆرانی بێژێکی رۆژهەاڵتی دێتە
مەیدان و رێگەی هونەری کەسانێک
وەکــوو “فەتانە” درێــژە دەدا .بەاڵم
لە رۆژهەاڵتی کورستان نەتەنیا بۆ
ژنــان ،بەڵکوو بۆ پیاوانیش بەهۆی
زاڵبوونی دەسەاڵتی دوگم و داخراو
رووی خۆشیی بە هونەرو کۆمەڵگەی

بەها دان بە “فەتانە” لە کاتێک کە
تــووشــی دەردێ ــک ــی بــێ دەرمــــان و
حاڵێکی ناسازو جەستەیەکی ناساغە
و لە ئاویلکەدانێکی بــەردەوام بەرەو
پیری مەرگ دەچێ نەک بڵێم کارێکی
باش نیە ،بەاڵم بێ کەڵکە ،دەبا زۆر
پــێــشــتــر خــەڵــک و کــاربــەدەســتــانــی
پــێــوەنــدیــدار بــە بــــواری فــەرهــەنــگ
وهونەر! هەروەها رۆژنامەنووسان و
هەڵسوورانی بواری فەرهەنگی فریای
فەوتانی فەتانە بکەوتان .سەدحەیف و
خەسار کە چیتر “بولبولە خەمگین و
دڵشکاوەی بناری ئاویەر چاوەڕوانی
هیج فریاکەوتن و بەهانا چوونێک نیە.
چـــڕیـــنـــی هــــونــــەرمــــەنــــدانــــەی
گۆرانییەکان و کەڵک وەرگــرتــن لە
فــۆلــکــۆری کـــوردی و نــزیــک بوونی
تێکستی گۆرانییەکانی بە بەسەرهاتوو
ویستەکانی ،تایبەتمەندی گۆرانییەکانی
“فەتانە وەلید”ییە کە خاوەن شێوازو
ستایلی تایبەت بە خــۆیــەوە .بــەدەر
لە هەرچەشنە الساییکردنەوەیەک.
هەروەها لەیەکەم گۆرانیبێژانی کوردە
کە شێوە گۆرانی خوێندنی دووقۆڵی
بــە هــاودەنــگــی هــونــەرمــەنــد “ســاڵــح
پیرزەهیری” گۆرانی”بههار فهسڵێكی
خۆشه ،دوور لهیاری چاوجوانم و
كهومل كهومل”ی چڕیوە.
الوەن ــدن ــەوەی دڵێکی شــەیــدا لە
گۆرانی “الی الی دڵم الی لە باخی
ســیــنــە” و “ئـــەی دڵـــی غــەمــیــنــی من
بــۆچ بــێــقــەراری” ،دڵــی گۆرانییەکانی
“فــەتــانــە”ی تــاقــانــەن و لــە ئینجانی
ئـــاوازی رەس ــەن “هــەی گــوڵ ئامان
گــۆڵ”کــەی چەپکەگوڵێکی ج ــوان و
گەشاوەیە و”شیرین تەشی دەریسێ”
وەک ــوو “گــوڵــی نــاوبــاخــان” نواندنی
ناسک و خەیااڵویی”ڕازی شەیداییە”

هونەرمەندان تا ئێستا نیشان نەداوە،
وەک دەبینین لە ئەمڕۆکەی ئێرانی
ژێــر دەســەاڵتــی کــۆمــاری ئیسالمی
یـــەک لــــــەدوای یـــەک بــەرگــریــی لە
بەرێوەچوونی کۆنسیرتی موسیقی
دەکــــرێ بـــەاڵم بــۆ ســەیــری کــردنــی
ئیعدام و شەاڵق لێدان و سزادانی لەم
چەشنە .خەڵک هان دەدەن کە بێنە
سەرشەقام! ئەمە لەالیەک و الیەکتر
ن ــەری ــت و ســونــنــەتــی کــۆمــەڵــگــەش
رێگرە لــەوەی ژنان بتوان لە بواری
هونەری بەتایبەت لە بواری گۆرانی
و مــوســیــقــی ب ــێ کــۆســپ و گــرفــت
بەشدار بن .هەر بۆیە بەشێکی زۆر
لە لێهاتوویی و توانایەکانی ژنان لەم
بــــوارەشدا ،لــە نــاو دەچــێ و گەشە
ناکات .هەرچەند سەرەڕای زەخت و
زەبری سیاسی و فەرهەنگی بەسەر
ژنان لە رۆژهەاڵتی کوردستان رۆژ
بــەدوای رۆژ ڕادەی بەشداری ژنان
و کــچــان لــە نــاوەنــدە فــەرهــەنــگــی و
هونەرییەکان لە زیادبوون دایە ،بەاڵم
با یەک شت هەمیشە لە بیرمان بێ
کــە رچەشکێنەکانی هــەر بــوارێــک،
دەگمەنەکانی هەر سەردەمێک شیاوی
ناسینی ورێــزی زیاترن“ .فەتانە”ش
ئــەو دەنگە دەگمەن و ڕچەشکێنەیە
کە پێویستە وەک وەفاو ئەمەگناسی
بەرەی نوێ و داهاتوو زیاترو باشتر
بیناسن .النیکەم ناسین و رێزگرتن
کەمترین کارێکە کە لە دەستمان دێت.
....................
ژێـــدەر :ئاژانسی هەواڵنێری
کوردپا،،
حەوتەنامەی ئاویەر

جیهانی راستەقینەی شێعر
«الڕێــنــس پێرین» دەڵـــێ :شیعر هێندەی
زمان مێژووی هەیە ،سەرەتاییترین مرۆڤەکان
کەڵکیان لێ وەرگرتووە و نوێترین مرۆڤەکانیش
پەرەیان پێداوە ،لە هەموو قۆناغەکانی میژوو
و هــەمــوو واڵتــەکــان ،شیعر لــە الیــەن هەموو
جــۆرە خەڵکێکەوە لە بــارودۆخــی جۆراوجۆر
بە تامەزرۆییەوە خوێندراوەتەوە و گوێیان
ئەرسەالن چەڵەبی
بۆ هەڵخستووە ،،لە الیــەن سەربازەکانەوە،
سیاسەتمەدارەکان ،یاساناسەکان ،وەرزێڕەکان،
پزشکەکان ،مەالکان ،فیلسووفەکان ،پاشاکان و ....و هەروەها لە ئاساییترین
دۆخــی خۆیدا شیعر لە الیــەن خەڵکی نەخوێندەوار و مناڵەکانیشەوە
پێشوازی لێکراوە و بۆتە بەشێکی دانەبڕاو لە ژیان و مێژووی مرۆڤایەتی.
شیعری ڕاستەقینە هەوێن و ناوەڕۆکێکی راستینی هەیە کە لە
ئەزموونی راستەوخۆی ژیانی ناو کۆمەڵگای شاعیرەوە هەڵدەقوڵێ و هیچ
کات ئاڵۆزبێژی و بێ ئەزموونی و هەروەها دووپاتکردنەوەی ئەزموونە
بێناوەڕۆکەکانی کەسانی پێشووتر نییە ،بەڵکوو شاعیری راستەقینە وەها
مانایەک لە هەوێنی راستەقینەی ژیان دەبینێتەوە و هەروەها بە جل و
بەرگێکی وەها ڕازاوە لە زمان دا زەفەر دەباتە ڕۆحمان کە لەو جیهانە
سەیر و سەمەرەی کە نە کات و نە شوێنی ناسراوی هەیە ،خۆ رزگار
دەکا و خۆ دەگەیەنێتە ناو پانتایی ئەو جیهانە سەرڕێژ لە راستییەی کە
بوونی هەیە و ئەو خەون و جیهانە جادووییە نییە کە لە الیەن تاقمێک
شاعیری تایبەتەوە پێناسەی بۆ دەکرێ و هیچ پەیوندییەکی لە گەڵ ژیان
و کۆمەڵی هاوسەردەمی خۆی نییە.
شاعیر و چیڕۆکنووسی گەورەی جیهان «بۆرخێس» دەڵێ :لە ڕاستیدا
من خۆم بە خوێنەر دەزانم ،هەر وەک کە ئاگادارن چوومەتە ناو جیهانی
تەژی لە مەترسی نووسینەوە ،بیر دەکەمەوە ئەوەی خوێندوومەتەوە
لەوەی کە نووسیومە ،گەلێ گرینگترە ،چۆن مرۆڤ ئەوەی حەزی لێدەکا
دەیخوێنێتەوە ،بەاڵم ناتوانێ ئەوەی حەزی لێیەتی بینووسێ ،چۆن تەنیا
ئەوە دەنووسێ کە دەرەقەتی دێ.
لەو وتەیەی «بۆرخێس» دەردەکەوێ بە گشتی نووسەر تەنیا ئەوە
دێنێتە سەر الپەڕە کە بۆی دەگونجێ و لە باری فیکرییەوە دەرەقەتی دێ،
رەنگە خۆ لە قەرەی هەندێک بابەتی فیکری و فەلسەفی لە الیەن شاعیرانی
کوردەوە کارێکی ئەستەم بێت و لە ئاکامدا نەک خوێنەر بەلکوو خاوەنی
دەقەکەش تووشی قەیران و نامۆیی و سەرلێ شێوایی بێت ،واتە جیهانی
شیعر بە گوێرەی پێویست ئەوەندە پان و بەرین هەیە کە شاعیر لە ناو
جەغزی هەندێک بابەتی تایبەت دا پێنووسەکەی بەرتەسک کاتەوە ،هەر
لەو کۆمەڵگایەی کە ئێمە تێیدا دەژین و ناوی کوردستانە ،بە دڵنیاییەوە
لە هەر کون و کەلێنێکی جیهانێک لە سووژە و مانا و کێشە و بابەتی
فیکری هەیە کە پەیوەندی بە داب و نەریتی کۆمەڵگای کوردستانەوە هەیە
و دەتوانین لەنگەری لە سەر بگرین و چیها دەقی شاکاری لێ بوخولقێنین
کە زۆر بە ئاسانی لە ناو کۆمەڵ دا خوێنەری خۆشی دەبینێتەوە و ئەو
نامۆیی و قەیرانەش نامێنێ لە ڕەوتی شیعری نوێی کوردیدا.
بــەاڵم بە سەرنج دان لە مێژووی کــورت و ســاوای شێعری نوێی
کوردی و هەروەها سرنجێکی وردبینانەتر لە سەر میژووی ئەدەبیاتی
نــوێ و شیعری نوێی واڵتــانــی بیانی کە خــاوەنــی میژووییەکی چەند
بەرابەری میژووی ئەدەبی کوردییە ،هەروەها بەو پێیە کە کۆمەڵگای
ئێمە کۆمەڵگایەکی هەتا ســەر ئێسک سوننەتییە و تەنیا ئامێرەکانی
مۆدێڕنیتە هاتۆتە ناو کۆمەڵگا و هزر و بیری مۆدێڕن نەیتوانیوە جێگەی
بیر و عورفی سوننەتی کۆمەڵگا بگرێتەوە ،دەگەینە ئەو ئاکامە کە رەنگە
ڕەوتی نوێخوازی ئەدەبی کوردی لە چەرخەیەکی مەند و هێور دا رەنگە
سەرکەوتووتر بێت.

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت دا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،رۆژنامهی «کوردستان» ل 
ئیمەیل و تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
+9647508578190
Tashkilat.kdp92@gmail.com
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بهر ل ه مااڵوایی

کیمیابارانی سەردەشت لە نێوان تاوانی ڕێژیمی
بەعس و کەمتەرخەمیی ڕێژیمی ئێران دا

یادکردنەوەی کیمیابارانی شاری سەردەشت
یەکشەممە ٧ی پووشپەر لە شاری سەردەشت لە ساڵیادی
کیمیابارانی ئەم شارەدا ،رێوڕەسمێک بە بەشداریی ژمارەیەکی
بەرچاو لە خەڵکی ئەم شارە بەرێوە چوو.

لە پەراوێزی ئەو یادکردنەوەیەدا بە هیمەتی ژینگەپارێزانی
رۆژهەاڵتی١١٨ ،نەمامی دار بــەروو بە یادی  ١١٨شەهیدی
ئەو بۆردومانە شیمیاییە لە دەوروبــەری شاری سەردەشت
چاندرا .ههروهها لهو رۆژهدا خهڵک بۆ رێزلێنان و بهزڕاگرتنی
یــادی قوربانیانی ئهم جینایهته ،دوکــان وبــازاریــان داخست.
شاری سەردەشت ٢٨ ،ساڵ لەمەوبەر لەشەری ئیران وعیراق
لە الیەن حکوومەتی بەعسەوە کیمیاباران کرا ،ک ه تا ئێستاش
بەرپرسانی کۆماری ئیسالمی رێگەیان نەداوە که ئەم کارەساتە

وەکوو ژینۆسایدێکی مرۆیی بەجیهانی بکرێت

ڕ ێپێوانی مندااڵن لە رۆژی جیهانیی دووری لە ماددە هۆشبەرەکاندا
رۆژی پێنج شــەمــە  ٥ی پــووشــپــەڕ کــە بــەرامــبــەر بوو
لەگەڵ رۆژی جیهانی دووری لە مــاددە هۆشبەرەکان ،بە
دەستپێشخەری باخچەی مندااڵنی “باوان” لە شاری مەهاباد
پۆلیک لە مندااڵنی ئەوشارە بە رێپێوانی نمادین و هەڵگرتنی
تراکت و نــووســراوەی پێوەندیدار بــەم ب ــارەوە هــەرەشــە و
مەترسییەکانی دیاردەی ئیعتیادیان لەسەر ئێستاو داهاتووی
خۆیان بەرزکردەوە .ئەوە لە حاڵێکدایە کە تووشبوون بە ماددە
هۆشبەرەکان و پەرەئەستاندنی ئیعتیاد یەکێک لە گەورەترین
کێشە کۆمەالتییەکانی ئیرانە کە رۆهــەاڵتــی کوردستانیشی
گرتوتەوە

کۆڕیادێک بۆ ئەحمەدی قازی
ستۆکهۆڵم

دوانیوەڕۆی رۆژی  ٣٠ی جۆزەردانی ١٣٩٤ی هەتاویی،
کۆڕیادێک بۆ رێزگرتن لە کەسایەتی نیشتمانپەروەر ،نووسەر،
وەرگێڕ و سیاسەتوان ،مامۆستا ئەحمەدی قــازی ،لە الیەن
بنەماڵەی قازی لە سوئێد و بە هاوکاریی و پشتیوانی کۆمیتەکانی
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە سوئێد و ستۆکهۆڵم ،لە
ساڵۆنی ” شیستا ترێف” لە باکووری ستۆکهۆڵم پێکهات.
سەرەتای کۆڕیادەکە بە وتەیەکی کورتی بەڕێوەبەری
بەرنامەکە ،هــاوڕی سمکۆ عیسازادە و پاراستنی خولەکێک
بێدەنگیی بۆ گیانی پاکی شەهیدانی کوردستان و نەمر ئەحمەدی
قازی دەستیپێکرد.

پــاشــان پەیامی ســەرۆکــی هەرێمی کــوردســتــان رێــزدار
مەسعوود بارزانی ،لە الیەن کاک عەتا بانەیییەوە ،خوێندرایەوە.
دواتـــر پــەیــامــی دەفــتــەری سیاسی حیزبی دێموکراتی
کوردستان کە بە بۆنەی کۆچیدوایی مامۆستا ئەحمەدی قازی
نووسرابوو ،خوێندرایەوە.
ئەمجار بەڕێزان کاک ئەمیری قازی ،کاک حەسەن رەستگار،
مامۆستا ئــاشــق ،کــاک نــاســری حیسامی ،دوکــتــور حوسێن
خەلیقی،کاک تاهیری عەلیار ،کاک قاسمی قــازی ،کاک عەلی
ئەسغەری خوسرەوی ،کاک محەمەدی ئیسماعیلی ،هەرکامە
لەسەر الیەنێکی کــارە ئەدەبیی و نووسراوەکانی مامۆستا
ئەحمەدی قــازی و نەخشی ئهو لە بــوارە جۆراوجۆرەکانی
کۆمەڵگەی کوردەواریدا وتاریان پێشکەش کرد و کارەکانی
ناوبراویان بەرز نرخاند.
هەروەها زۆربەی وتاردەرەکان هاوکات باسی خەساری
لەدەست چوون و کۆچی دوایی نووسەر و لێکۆڵەرەوە کاک
ئەحمەدی شەریفیشیان کرد کە ناوبراویش چەند رۆژێک دوای
مامۆستا ئەحمەدی قازی لە شاری مەهاباد کۆچیدوایی کرد.
پاشان پەیامی فیدراسیۆنی کۆمەڵە کوردستانییەکانی
سوئێد ،کۆمیتەی هاوکاری هێزە سیاسییە کوردستانییەکان و
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە الیەن نوێنەرەکانیانەوە
خوێندرایەوە.
کۆڕیادەکە کاتژمێر ١٧ی دوانیوەڕۆ کۆتایی پێهات.

٢٨ساڵ لەمەوبەر لەمڕۆ دا ،ڕێژیمی بەعسی
گۆڕکراو ،تاوانێکی گەورەی دیکەی لە دژی
نەتەوەکەمان خولقاند .شاری سەردەشتی کرد بە
ئامانجی فڕۆکە شەڕکەرەکانی و بۆمبی کیمیایی بە
سەردا باراندن .تا ئێستاش ئەم پرسیارە بێ واڵمە
خەڵکی سڤیل و تەنانەت زۆرلێکراو و بێبەشی
قادر وریا
شارێک ،کە بۆ خۆیان لە گەڵ ڕێژیمی دەسەالتداری
واڵتەکەیان لە خەبات و بەربەرەکانێ دابوون ،بۆ چی
لە الیەن فڕۆکە شەڕکەرەکانی عێراق و ئەویش بە بۆمبی کیمیایی هێرشیان
کرایە سەر؟
شاری سەردەشت یەکەم شار یا لەو یەکەم شارانەیە کە کەوتنە بەر
بۆمبارانی کیمیایی .هەر لە ڕۆژی یەکەمی رووداوەکەو لە ڕۆژانی دواتر دا،
سەدان کەس لە خەڵکی بێتاوان کوژرانو بریندار بوون .بەاڵم مردن و ئازارو
تالنەوە بە دەست شوێنەوارەکانی ئەم بۆردومانە کیمیاییە ،دەستهەڵگری
خەڵکی ئەو شارە نەبووە .لەو کاتەوە هەتا ئیستا ،کەم ساڵو تەنانەت کەم
مانگ هەیە یەک یا چەند کەس لە بریندارانی بۆمبارانی کیمیایی سەردەشت
گیانیان لە دەست نەدەن .هەتا ئێستاش بە سەدان کەس لە خەڵکی ئەو شارە
هەر وا لە گەڵ شوێنەوارەکانی ئەم بۆمبارانە دەستو پەنجە نەرم دەکەن.
جەستەیان ،دەروونیان هەموو ڕۆژێ و هەموو ساتەکان لە گەڵ ئیش و ئازار
لە بەربەرکانی دایە .لە هەمووی ئەوانەش تاڵتر ئەوەیە کە خەڵکی ئەم شارە،
هەر لە سەرەتای ڕووبەڕووبوون لە گەڵ ئەم هێرشە کۆمەڵکوژییە ،لە گەڵ
کەمتەرخەمیو بێتەفاوەتیی ڕێژیمی دەسەالتداری ئێران بەرەوروو بوون و
هەتا ئێستاش هەر بۆ خۆیان مشوورخۆری خۆیانن.
سەردەشت بە هەزاران زیان پێگەیشتووی بۆمبارانی کیمیایی هەیە،
سەدان بنەماڵە هەن کە ئەندامێک یا چەند ئەندامی بنەماڵەکەیان بە هۆی ئەو
رووداوە گیانیان لە دەست داوە .بەاڵم کۆماری ئیسالمی بۆ پێڕاگەیشتن بە
بنەماڵەی قوربانییەکان و بۆ پێڕاگەیشتن بە برینداران و زیانپێگەیشتوانی ئەم
بۆمبارانە چی کردوە؟ چەند نەخۆشخانە و ئاسایشگای تایبەتی لەو شارە
دامەزراندوە؟ چەند بنکەی دەرمانی و ناوەندی تایبەتی بۆ پێڕاگەیشتن و
چاوەدێری کردنی بریندارەکان و زیانپێگەیشتووان لە سەردەشت پێک هێناوە؟
کام هاوکاریی ماڵیی ئەو بنەماالنە و ئەو کەسانە دەکا کە تا ئیستاش بە دەست
ئاسەوارەکانی ئەو بۆمبارانە دەناڵێنن؟ بۆ قەرەبووی کارەساتێک کە ئەم شارە
لە سۆنگەی شەڕی ئەو ڕێژیمە لە گەڵ ڕێژیمی سەددام حوسێن بەسەری
هات ،چ هەنگاوێکی ناوە؟ ئایا خانووبەرەی بۆ قوربانییەکان دابین کردوە؟ لە
ماوەی ئەم  ٢٨سالە دا ،پڕۆژەی ئابووری و ئاوەدانکردنەوەی تایبەتی بۆ ئەم
شارە تەرخان کردوە بۆ ئەوەی الوەکان بێکار نەبن و بتوانن بژیوی بنەمالە
بەاللێدراوەکانیان پەیدا بکەن؟ ئەم ڕێژیمە چ جیاوازییەکی لە نێوان سەردەشتی
دەستەخوشکی هێرۆشیماوناکازاکیو هەڵەبجە لە گەڵ شارەکانی دیکەی ئێران
داناوە تا بزانین ئاوردانەوەیەکی تایبەتی بە نیسبەت ئەو شارە هەبووە؟ بە
داخەوە واڵمی هەموو ئەو پرسیارانە نایە؟سەردەشت سەرەڕای ئەو کارەساتە
گەورەی بە سەری هاتوە ،لە گەڵ ئەوەی پێویستی بە ئاوڕدانەوەی تایبەت لە
هەموو بوارەکان دا هەبوو ،لە الیەن ڕێژیمی دەسالتداری ئێرانەوە پستگوێ
خراوە؟ دەسەالتداران و کاربەدەستان تەنانەت لەوەش ڕێگر بوون کە خەڵکی
شارەکانی دیکەی ڕۆژهەاڵت یا خەڵکی بەشەکانی دیکەی کوردستان بە ئازادی
و بەو جۆرەی لێیان چاوەروان دەکرێ هاوپیوەندیو هاوکاریی خۆیان لە گەڵ
دانیشتوانی ئەم شارە بنوێنن.
لە  ٢٨سالەی کارەساتی ٧ی پووشپەڕی سەردەشت دا ،وێڕای
موحکوومکردنەوەی تاوانی کۆمەڵکوژیی خەڵکی ئەو شارە لە الیەن ڕێژیمی
گۆڕکراوی بەعسەوە ،جارێکی دیکە لە گەڵ خەڵکی ئازادیخوازو خەڵکی
نیشتمانپەروەری سەردەشت هاودەردیی خۆمان دووپات دەکەینەوە .جارێکی
دیکە بێتەفاوەتی و کەمتەرخەمیی ماناداری دەسەالتدارانو کاربەدەستان لە
ئاست خەڵکی ئەو شارە مەحکووم دەکەین .بۆ جارێکی دیکە ڕووی چاوەروانی
و داوامان دەکەینە هەموو خەڵکی کوردستان کە وەک هەمیشە لە گەڵ
سەردەشتو خەم و ئازارەکانی دابن.
ساڵو لە شەهیدانی کارەساتی ٧ی پووشپەڕی سەردەشتو
بە هیوای سووک بوونی ئازارو مەینەتییەکانی زیانپێگەیشتوان و بنەماڵەی
قوربانییەکان

