بەرەﯾەک بﯚ چەپ لە ڕۆژھەالتی کوردستان
وەمک بە سياسەتی  ٣٣سا"ەی وهﺣشيگهرانهی کﯚماری ئيﺴالميی له کوردستان
ڕبوار ڕەشيد

پ وﯾستيەکی تاﯾبەت بە دووبارە وەبيرھ نانەوەی جيانەﯾەتەکانی کﯚماری ئيسالميی ئ ران نييە کە لە ٣٣
سا'ی تەمەنييدا دەﯾسەلم ن ت ھەميشە لە م ژوودا ئەگەری ھاتنەسەرکاری ڕژﯾم کی کﯚنەپەرست و
زەبرگير شت کە دەب ت حيسابی بﯚ بکر ت .زﯾانی گەورە و گرانی ئەم  ٣٣سا'ە و زﯾانەخرۆﯾی ئەم ڕژﯾمە لە
دونيا ئاشکراﯾە .ئەم راستييە بەرامبەر ئەرک کی سياسيی بەرپرسيار ڕامان دەگر ت کە بە ش کە لە
وە5مدانەوەﯾەکی دروست بە کﯚماری ئيسالميی و بە داڕشتنی ئە'تەرناتيﭭ کی سياسيی.
سەرئەنجامی تا ئ ستای ئەوی پ ی دەگوتر ت ”بەھاری عەرەبيی“ النی کەم دەتوان ت شت ک ف ری ھەموو
ئەوانەمان بکات کە دەمانەو ت بە جيددﯾی مامە'ە لەگەڵ مرۆڤ و سياسەتدا بکەﯾن .ئەوﯾش ئەوەﯾە کە
تەنھا بە پاک بوون و بە د'سﯚزﯾی ناتوانر ت بزووتنەوەﯾەکی جەماوەرﯾی بەرەو سەرکەوتن ببردر ت .نزﯾکەی
 ٣٣ساڵ لەمەوبەر ئ ران بە ئەزموون کی لەو چەشنەی ”بەھاری عەرەبيی“ دا ت پەڕبوو کە لە بەرھﯚگەل کی
بەرچاو مەخابن ئەوەی ل کەوتەوە کە ئ ستا باسی قسەمانە.
لە فەزای خەفەقان و دﯾکتاتﯚرﯾی و داگيرکەرﯾيدا ھەميشە جەماوەر و کﯚڕوکﯚمە'ی خە'ک بير لە ئازادﯾی و
ڕزگارﯾی دەکەنەوە و لە ھەل و دەرفەت دەگەڕ ن سوودی ل وەربگرن .ھەر لەبەرئەوە گيان لەسەردەست و
ناچاوەڕێ بە پاداشت ک بە ھەزاران و دەﯾان ھەزاران دەڕژ نە ناو کوچە تەنگەبەرەکان و بەرەو
شەقامەفراوانەکانی ناوەند و دەسە5ت ر دەپ ون و زنجير ک لە شەپﯚلی ھ رش و قە5ﯾەک لە
بەرەنگاربوونەوە ھەڵ دەچنن .تيرەبارانی سەر و خواری دەسە5تداران چﯚک بە جەماوەری ئازادﯾخواز دانادات
و لە سەر جەستەی خﯚ نداچﯚڕاوی خﯚﯾان سەنگەر دەبەستن.
بە5م سەرەڕای ھەموو ئەم ڕاستيە حاشاھە'نەگرە النی کەم لە م ژووی تەمەنماندا شاھيدی شکست و
قە5چووی دەﯾان لەم بزووتنە جەماوەرﯾانەﯾن .ھەروەھا دەبينين کە پاش ساڵ و سا5ن دووبارە الﯾەنانی ئەو
دەم بەشداری سياسيی لە پﯚلەميکی مندا5نە و ڕۆمانسيانەدا ،دوور لە خﯚڕەخنەکردن ،لە گﯚشەگيرﯾی
خﯚپەڕاندنەوە و تاوانبارکردنی ئەوانی دﯾکەدا ،ئەو دۆڕاندنانە ل ک دەدەنەوە و فەزاﯾەک لە ئەجيتاسيﯚنی
ناپ وﯾست ساز دەکەن کە ھيچ خزمەت ک بە باسە ئەسNەکە ناکات.
ڕابەراﯾەتيەکی سياسی دەب ت نەخشەر گاﯾەکی ڕوون و سەردەميانە بخاتە بەردەست ،و بەرپرسيارﯾەتيە
سەرەکيەکان و ئەرک و ڕاپەڕاندنە سەرەکيەکان بخاتە بەردەست ،و زەمينەسازﯾی بﯚ ھەرچی زﯾاتر
تاوتو کردنی ئەو پرسانە فەراھەم بکات و دەرگای گفوتگﯚ و دﯾالﯚگ لە فەزای تەواو ئازاددا بخاتە سەر پشت.
ئەگەر ئ مە بمانەو ت کﯚمەک کی دروست بە ئاﯾيندەی گەالنی ئ ران بکەﯾن ،دەب ت پ ش ھەر شت ک بتوانين
دۆخ کی خﯚڕاگری ئاشتيی و سەقامگير لە کوردستان فەراھەم بکەﯾن .وە5م کی لەو جﯚرە پ شمەرجی
ھەبوونی بەرەﯾەکی ھاوڕا لە کوردستان دەسەلم ن ت .بەرەﯾەک کە پابەندی سەقامگيرکردن و
سەرخستنی چەند خا' کی وەکو ئەمانەی خوارەوە ب ت:
 .١چﯚنيەتی بەر وەبردنی کوردستان لە  ٦بﯚ  ١٢مانگ ک تا سازدانی ھە'بژاردن کی ئازاد .بﯚ نموونە
چارەسەرکردنی ک شەی ”چيمان دەو ت“ لە ڕ گای ڕﯾفەراندۆم کەوە کە لە کوردستاندا بکر ت و خە'کی
کوردستان ،دوور لە فشار ،چارەنووسی خﯚﯾان دﯾاری بکەن.
 .٢ئامادەکردنی زەمينە بﯚ سازدانی ھە'بژاردنی ئازاد کە حکومەت کی براوە لە کوردستان بە پ ی پرﯾنسيپی
ھە'بژاردن کار بگر تە دەست ،و کە ھەموو پ کەوە سەقامگيرﯾی و ئاساﯾيش بچەسپ نين.
 .٣ئامادەکردنی کﯚمە5ﯾەتيانە و دەروونيانەی خە'ک کە نەکەونە ناو تﯚ'ەسەندنەوەی شەخسيی و
گروپگەرﯾی و کردنی کاری دﯾکەی ناﯾاساﯾی کە ژﯾانی تاکەکەس و خە'ک بخاتە مەترسيەوە.
 .٤پشت بەستن بە ڕاپرسيی گشتيی )ڕﯾفەراندۆم( بﯚ ھەند ک ک شەی دﯾکەش کە لە بواری جياوازدا
گشتگير ب ت.
خو نەر ئاگادارە ئەم باسە ،سەرەڕای گرﯾنگيی و بە باﯾەخيشی ،باسی بەرەﯾەکی گشتييە لە کوردستان
کە تا ئ ستا لە بەر ھﯚگەل کی نائاشکرا و ناڕوون نەبووە بە ج ی باسی جيددﯾی .بەرەﯾەکی وا لەو جﯚرە لە
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سەر ئاستی ئ ران تەواو زەحمەتە )کە باسی ئ رە نييە( و لە سەر ئاستی کوردستانيش دژوار و سەختە.
لەبەرئەوە ئەم وتارە تاﯾبەت بە جﯚرﯾکی دﯾکە لە بەرەﯾە و لە سەر ئاست کی دﯾکە لە بەرە دەدو ت.

ئەو بەرەﯾەی ل رەدا مەبەستمە بەرەﯾەکە کە بتوان ت چەپ و دﯾموکراسيخوازان لە سەرانسەری ڕۆژھە5تی
کوردستاندا کﯚ بکاتەوە .بە وشەی ”چەپ“ مەبەست لە ھەموو ئەوانەﯾە ،بە ڕ کخراوە و تاکەکەسانيشەوە،
کە لە پرۆگرامی سياسييدا دەکەونە چەپەوە و کە مەرجگەلی بەرەﯾەکی لەو جﯚرە بە پ ی پرﯾنسی
دﯾموکراسيی پەسەند دەکەن .بە وشەی ”دﯾموکراسيخوازان“ مەبەست لە ھەموو ئەوانەﯾە ،بە ڕ کخراوە و
تاکەکەسانيشەوە ،کە دەتوانن لە چوارچ وەی مەرجگەلی بەرەﯾەکی لەو جﯚرەدا کار بکەن.
پ وﯾستيی پ کھ نانی بەرەﯾەک بﯚ چەپ و بﯚ ھ زگەلی دﯾموکراسيی لە ڕۆژھە5تی کوردستان لەو پەڕﯾيداﯾە
ئەگەر خواست و وﯾستی سياسيی ئامادە ب ت و پ شدەستيی خﯚی بنو ن ت .گرﯾنگترﯾن ھەوﯾری ئەو
بەرەﯾە ھەبوونی کەسانی د'سﯚز و چاالکن ،دﯾارە تا خاوەن ئەزموون و ت گەﯾشتنی فرەالﯾەن بن باشتر.
من پ مواﯾە لەو بەرەﯾەدا با'ە کوردستانيەکەی حيزبی کﯚمﯚنيستی ئ ران ،واتە ”سازمانی کوردستانی
حيزبی کﯚمﯚنيستی ئ ران“ )کﯚمە'ە(” ،ڕەوتی سﯚسياليستی کﯚمە'ە“” ،کﯚمە'ەی زەحمەتک شانی
کوردستان“ و ”کﯚمە'ە – پارتی سﯚسيالدﯾموکراتی کوردستان“ دەب ت بتوانن ج] بگرن .ئەو الﯾەنانە دەتوانن
بەرنامەﯾەکی ھاوبەش بە پلەی ﯾەکەم لە ش وەی ئەو خا5نەی سەرێ ،و بە پلەی دووھەم وردتر و روونتر
بخەنە بەر دەستی خە'کی رۆژھە5تی کوردستان .لەم بەرەﯾەدا ڕ کخراوەی دﯾکە کە خﯚﯾان لە
چوارچ وەﯾەکی وادا دەبيننەوە ،واتە ”چەپی کورد ﯾان/و جەپی کوردستانيی“ ھەروەھا ئەو تاکەکەسانە کە
دﯾموکراسيخواز و چەپی ناحيزبيين و دەخوازن ،بﯚﯾان ھەب ت ھاومەرج و ھاوئەرک و ھاوماف بەشدار بن.
خو نەر ت بينی بکات کە ل رەدا باس لە ڕۆژھە5تی کوردستانە ،نەک لە ئ ران ،چون ر کخراوەگەلی چاالک لە
کوردستان توانای سازمانييان لە ئاست کدا نييە بتوانن نو نەراﯾەتی خە'کی ”ئ ران“ بکەن .ھەروەھا خواست
و وﯾست کی سياسيی لەو ش وە لە ئارادا نييە.
قسەی ت دا نييە ئەو بەرەﯾە دەتوان ت خزمەتی زۆر بەرچاو بە خەباتی ئازادﯾخوازانە و پ شکەوتووخوازانەی
خە'کی کوردستان بکات) ،ذ'نيام دوور لە ھەر جﯚرە دەستت وەردان کيش ،قازانجی بﯚ سەقامگيرکردنی
دەستکەوتەکانی باشوور و خەباتی ئازادﯾخوازانەی باکووری کوردستان دەب ت( بەم دەليالنەی خوارەوە:
 .١دەتوانين ڕوونی بکەﯾنەوە ”کﯚمە'ە“ لە پرۆسەﯾەکی النی کەم  ٣٠سا'ەدا لە حيزب کی چەپی
گشتگيرەوە وردە وردە خەتی دﯾکەی ئاﯾدﯾﯚلﯚژی ھە'گرتووە ،و کە سەرەڕای جياوازﯾی ئاﯾدﯾﯚلﯚژﯾی و
بﯚچوونگەلی سياسيی جياواز کە لە پرۆسەﯾەکدا پەﯾدابوون ،دەتوانن ھەموو پ کەوە خزمەت بە بزووتنەوەی
بەرابەرخوازﯾی و پ شکەوتووخوازﯾی و دادوەرﯾی کﯚمە5ﯾەتيی لە ڕۆژھەالتی کوردستان بکەن .بە ڕای من
ئەمە کﯚتاﯾی بە سياسەتی ئوسو'گەراﯾی و سوننەتگەراﯾی لەوەدا دەھ ن ت کە پ ی دەگوتر ت ”کﯚمە'ە“و
لە ئاست کی شاﯾانباسدا ھەوادارن و الﯾەنگران و ئەندامانی د'سﯚزی ”کﯚمە'ەکان“ لە سەرئ شەی ”کام لە
پ شدا ھاتووە ،مرﯾشک ﯾان ھ لکە“ ڕزگار دەکات و سەرلەنوێ ئينەرژﯾەکی پﯚزەتيﭭيان پ] دەبەخش ت کە
بتوانن وەکو جاران د'سﯚزانە و بو رانە و پشتبەخﯚبەستوو بکەونە کﯚڕی خەباتەوە .کردنەوەی دەرووازەﯾەکی
لەم چەشنە خەباتگ رانی د رﯾنی کﯚمە'ە لە تووڕەﯾی ئاﯾدﯾﯚلﯚژﯾی و لە تيئﯚری کﯚنسپيراسيﯚن ڕزگار دەکات و
پەڕەﯾەکی نوێ بﯚ بيری نوێ و بﯚ ھەنگاوی نوێ فەراھەم دەکات .قبو'کردنی ”کﯚمە'ەکان“ بە ڕەسميی و لە
بەرەﯾەکی وادا ھەمووان دەخاتە قﯚناخ کی نوێ بﯚ کاری ھاوبەش و بﯚ کﯚکردنەوەی خەرمان ک لە بەرھەم
کە ڕۆژانە لە کيسمان چوون و دەچن.
بەم کارە فەزاﯾەکی دﯾموکراسيی فەراھەم دەکەﯾن کە تاکەکەسەکان بتوانن ئازادانە خەتی سياسيی
ھە'بژ رن ،نەک ناچار بە ”الﯾەنگرﯾی“ بکر ن .من پ مواﯾە لەم ڕووەوە ھەمووان بە تاﯾبەتيی بە م ژوو
قەرزدارن.
ھەروەھا دەرفەت کی م ژووﯾی بﯚ ھەموو ئەو بەڕ زانە دەڕەخس ن ت کە ژمارەﯾەکی بەرچاو لە خەباتگ eانی
د رﯾنن و کە ئ ستا بە مانای توخن نەکەوتن لە ھيچ کﯚمە'ەﯾەک حيزباﯾەتی ناکەن ،کە ب ن و بە جيددﯾتر لەو
ئە'تەرناتيﭭانە بeووانن کە ھەن و ڕ گا بە خﯚﯾان بدەن لە خەت کدا کە پ يان واﯾە دروستە ڕۆ'ی خﯚﯾان بگ eن.
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 .٢ئەگەر ”کﯚمە'ە /کﯚمە'ەبوون“ ر کخراوە و جﯚر ک لە مرۆڤ ب ت کە لە الﯾەکەوە خەبات بﯚ وەدەستھ نانی
خە'کی کوردستان ب ت بﯚ وەرگرتنی مافی بeﯾاردان لەسەر چارەنووسی خﯚی و بﯚ وەدەستھ نانی ھەرچی
زﯾاترە لە مافی دادوەرﯾی کﯚمە5ﯾەتيی تا بە ئەوپەڕی قﯚناخی کﯚمﯚنيزم دەگات ،دەب ت )بە حوکمی ئەو
پ داگرتنە( کﯚمە' ک خا'ی ھاوبەش لە ن وانماندا ھەب ت کە بتوانين لە پالتفﯚرم کدا لەسەر ئامانجی کورت و
در ژخاﯾان ،ميکانيزمگەلی پ وﯾست و ش وەی ڕاپەڕاندنيان بە کردەوە ڕ ک بکەوﯾن.
 .٣کات ک بەالمانەوە گرﯾنگە کە دەسە5ت لە خە'کەوە سەرچاوە بگر ت ،کەواتە دەتوانين ”ڕﯾفەراندۆم/
راپرسيی گشتيی“ لە ناو کوردستان و بﯚ خە'کی کوردستان بکەﯾن بە پرۆژەﯾەک و تەنانەت بە پەروەردەی
سياسييش ،بە ش وەﯾەک کە بﯚ بeﯾاردان لە سەر پرسی دﯾکەﯾش خە'کی کوردستان سوودی ل وەربگر ت.
 .٤پ کەوە دەتوانين ھەوڵ بﯚ بردنەوەی دەسە5ت و در ژەدان بە ھاوپەﯾمانيەکی سياسيی بە پ ی ئەو
ئەج نداﯾانەی ئەو کاتە ج ی باﯾەخ دەبن ،بدەﯾن .ھاوپەﯾمانيەکی لەو جﯚرە دەب ت بە پا'پشتی الﯾەنگەلی
دﯾکەی دﯾموکراسيخواز و مافخواز لە جﯚری ف م نيستيی و ھتاد ،و بەھ زﯾان دەکات .لە در ژاخاﯾاندا دەﯾانکات
بە پا'پشتی خﯚی و بە بەش ک لە بزووتنەوەﯾەکی دﯾموکراسيخواز و ئاشتيخواز .ئ مە دەب ت لە پراکتيکدا
بيسەلم نين کە فەزای ئارام و ئاساﯾيش و ئاشتييمان پ] ھە'دەسووڕ ت و دەتوانين دەستکەوت لە ﯾەکەوە
بﯚ سەرەوە کﯚبکەﯾنەوە.
 .٥لە رەقابەت کی سياسييانەی مﯚد رن و دۆستانە و ھاوڕ يانەدا گەشە دەکەﯾن و پاوانخوازﯾی لە
گﯚڕەپان کی ئازادی بيروھزردا جNەو دەکەﯾن .تاکەکەس دەرفەتی بﯚ ساز دەب ت ،دوور لە ش وەگەلی فشار،
بتوان ت ئە'تەرناتيﭭی سياسيی خﯚی ھە'بژ ر ت و وەکو ماف کی مرۆﭬيانە و سياسيانەی خﯚی ،تەنانەت
ج گﯚڕک ی حيزبيش بکات ،ب] ئەوەی لە ژ ر ھەڕەشە و گوشاری جﯚرەکانی بيروباوەڕی ئەبسوليتيزم و
ئﯚرتﯚدۆکسييدا ب ت ،و ب] ئەوەی دووچاری وﯾژدان ناڕەحەتيی و فشاری دەروونی بکر ت و بە ”پەﯾمانشک ن“
ناوزەند بکر ت .من پ مواﯾە بە م ژوو و بە ھەزاران لە گيانی پاک قەرزدارﯾن کە نەک ھەر ”کﯚمە'ەبوون“ بە'کو
ھەموو ش وەکانی دﯾکەی حيزباﯾەتی و بيری ئاﯾدﯾﯚلﯚژﯾی لە فەزای تە5ق و سو ند و کوردەناموسيی بھ نينە
دەر.
 .٦کات ک ئ مە دە' ين کە دەب ت سياسەت لە ژووری داخراو و لە نھ نيگەرﯾی و تەليسمگەراﯾی بھ نينە دەر و
بيخەﯾنە بەر ڕۆشناﯾيەکی بەرچاو ،ئەی لە سەر چی راوەستاوﯾن و بﯚ ھەر ئ ستا ئامادە نيين قسەوباسەکان
بخەﯾنە ناو فەزای سيمينار و کﯚڕ و ميتينگی جەماوەرﯾيەوە؟ ئەوانەی ش وەﯾەک لە مﯚری ”چەپبوون“ لە
خﯚﯾان دەدەن ،دەب ت ڕاشکاوتر و کﯚنکر تتر و زو5لتر بکەونە مەﯾدانەوە .ئەگەر بورژوازﯾی بە مانای
کﯚشکنشنينيی ب ت ،ناکر ت ئ مە سياسەت لە ناو قە5کاندا بھ Nينەوە.
 .٧لە بەرەﯾەکی لەو جﯚرەدا لە پراکتيکدا ف ری مەشقی سياسيی دەبين و ھاودەميی ﯾەکترمان دەب ت
کات ک لە کردەوەدا دەکەوﯾنە ناو ھەزارەی داواکارﯾی و پ وﯾستيی و توانا جياوازەکانی ئابوورﯾی و تەکنيکيی و
مرۆﭬيی و ھتاد .لەگەڵ ئەوەﯾشدا کە ئامانجی دوورخاﯾانمان جياوازە ،بە5م ئيمکانی نييە بە ئامانجە نزﯾکە
ھاوبەشەکانمان بگەﯾن ئەگەر توانا و وزە و تاقەتمان نەکەﯾن بە ﯾەک .ئەوە ئاﯾيندەبينييەکە کە ھەر جﯚر ک لە
چەپ و لە دﯾموکراسيخواز و مافخوازی کوردستان ناب ت فەرامﯚشی بکات.
 .٨ئ مە ئەم کارە ئەنجام بدەﯾن ﯾان نا ،ج ی بەرەﯾەکی چەپ و دﯾموکراسيی لە ڕۆژھە5تی کوردستان تا ئەو
کاتەی دروست دەب ت خا'يی دەب ت .ئەزموونی سياسيی و دەستکەوتی سياسيی باش ،زﯾاتر توانا و
ئ نەرژی پەﯾدا دەکات .ھەموو جﯚرە ھەو' کی ئ مە پەنجەرەﯾەکی نوێ لە سەر ش وەی لەو کارە لە
بەشەکانی دﯾکەی کوردستان و لە کوردستان کی سەراسەردا دەخاتە کار.
 .٩ئاﯾيندەی ڕۆژھە5تی کوردستان و خودی کوردستان و ناوچەکە بە ئا'ﯚزﯾيەکی سەختدا دەرباز دەب ت،
ھەتا زﯾاتر نزﯾک بين و توانای راو ژ و ل کﯚ'ينەوە و شيرۆﭬە و ئامانج دﯾارﯾکردنمان پ کەوە بخەﯾنە کار ،باشتر
دەتوانين ئە'تەرناتيﭭی سياسيی بخەﯾنە بەر دەست .ئ وە دەزانن گرنگترﯾن کار لە ڕۆژەﭬی سياسييدا
فەراھەمکردنی ئە'تەرناتيﭭی دروست و بەکارە .ئ وە ھەروەھا دەزانن کە ئ مە لە بزووتنەوەی ئازادﯾخوازانە و
دﯾموکراسيخوازانەماندا ئەرکی سەرشانمانە سەدەی بيستوﯾەک بکەﯾن بە سەدەی بە سياسەتکردنی
کﯚمە'گا و ت وەردانی تەواوی کﯚمە'گا لە سياسەت و لە پرسی دەسە5ت.
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 .١٠ئ مە ھەموو داواکاری جياکردنەوەی ئاﯾين و دەو'ەت لە ﯾەکتر ھەﯾن و پالنمان بﯚ بەھ زکردنی کەرتی
گشتيی )کەرتی دەو'ەتيی( و بەپيشەسازﯾکردن و سەرسەوزکردنی ژﯾنگەی کوردستان و سەرخستنی
مافەکانی ژنان و بەرابەرﯾی و چيناﯾەتيين )ھەروەھا خا'گەلی دﯾکەی ب ئەژمار( .ئ مە باش دەزانين کە بە
تەنيا و ل رەولەوێ لە تواناماندا ناب ت وە5می شاﯾانباس بەو پرسانە بدەﯾنەوە.
ھاوڕ يان و د'سﯚزان لە جﯚرەکانی چەپ و لە دﯾموکراسيخوازان لە ڕۆژھە5تی کوردستان،
پرسەکان بەئەژمارن ،ﯾەک ک لەوانە ئەوەﯾە کە ئ مە چ چاوەڕووانيی و داواکارﯾيگەل کمان لە خﯚمان ھەﯾە و بە
چەند و بە چی ڕازﯾن و بە چ ش وەﯾەک گەرەکمانە وە5م بە م ژوو بدەﯾنەوە.
بە ڕای من ،کە دﯾارە دەتوان ت رازی کﯚمە' کی زۆر لە ھاوڕ يان و دۆستان ب ت ،وە5می دروست بە
کارەساتی  ٢٨گەالو ژ ،سازکردنی بەرەﯾەکی لەو جﯚرەﯾە کە ھەرچی زووتر و د'سﯚزانەتر و بە دەستوبردتر
بکەوﯾنە فەراھەمکردنيەوە ،باشتر و سەقامگيرتر دەچينە د'ی زۆرﯾنەی چەوساوە و ستەمدﯾدانەوە و بە ھ ز
و توانای ھەموومان ئە'تەرناتيﭭ کی خﯚگر و خﯚڕاگر دەخەﯾنە بەردەست و دەبين بە ج] متمانەی خە'ک کی
بەئەژمار کە ھەر ئ ستا چاوﯾان لە سەرمان و لە ڕ مانە.
ھاوڕ يان ،ئەو ر گاﯾە بﯚ ئەوە ل] نادەﯾن بە تەنھا بەوانە تاﯾبەت ب ت کە بە ش وەﯾەک خﯚ لە ”کﯚمە'ەﯾەکدا“
دەبيننەوە ﯾان دﯾوەتەوە ،بە'کو بﯚ ئەوەی ”کﯚمە'ە“ لە پرۆسەﯾەکی لەو جﯚرە بکەﯾن بە سفرەﯾەکی رەنگين
بﯚ ھەموو ئەوانەی لە بەری چەپ و دﯾموکراسيی و ئاشتيخوازﯾيدا دەﯾانەو ت بە پ ی توانا و تاقەت و
حەوسە'ەی خﯚﯾان کﯚمەک ک بەو خەباتە بکەن کە ھەر ئ ستا خە'ک لە کوردستان و لە بەش کی گەورەی
دونيادا پ وﯾستيانە.
ھاور يان ،ھەموو ئەوانەی خﯚﯾان لەو چوارچ وەدا دەبيننەوە بە خەبات و ڕەنج و بە م ژووﯾەک لە خﯚڕاگرﯾی و
خﯚبەخشيی قەرزدارن و بە وە5می دروست بەرپرسيارن.
بە ھيوای وە5می ڕاشکاو و پرسياری گران لە د'سﯚزانی کﯚمە'ە و لە ھەرچی جﯚرە لە چەپ و لە ھ زی
دﯾموکراسيی و پ شکەوتووخواز.
سەرکەوتوو بن!
تبينی :خو نەر ب گومان پرسيار دەکات کە بﯚ ناوی ”کﯚمە'ەی شﯚڕشگ eی زەحمەتک شانی کوردستانی
ئ ران“ ـم نەبردووە .وە5می من ئەوەﯾە کە سەرەڕای ھەبوونی ژمارەﯾەکی بەرچاو لە کەسانی د'سﯚز و
زەرەرک کەوتوو لەو حيزبەدا ،بەداخەوە لە تاقيکردنەوەی ڕابردوودا دەرکەوتووە کە ڕابەراﯾەتی ئەو تەشکيالتە
پەنای بﯚ بەکارھ نانی ھەڕەشە و گوڕەشە و کەساﯾەتی شکاندن و کارگەلی فرە ناشيرﯾنی لەو جﯚرە
بردووە .ڕابەراﯾەتی ئەو تەشکيالتە بە ئاشکرا لەگەڵ سە'تەنەتتە'ەب و ئيسالحخوازان و سەوزەکان لە
مامە'ەدا بووە کە ناکر ت لە بەرەﯾەکدا ج ی متمانە ب ت ،و بە کەسانی وەکو نورﯾزادەکان و سازگارەکان و لە
گەڵ پاسدار و مەئمورانی ئيتاالعت دانيشتنی کردووە و دەﯾکات .ھەموو ئەمانە لە ژووری داخراودا کراون و
کە دﯾارە ئەوەﯾش لە سەر ئاستی خانەوادە دەکر ت و کراوە .بەو ش وەﯾە لە ڕاستييدا تەنانەت ئەندامانی
ر کخراوەکە خﯚشيان نازانن چی گوتراوە وچی دەگوتر ت و مامە'ە لە سەر چييە .بە ڕای من ھەتا ئەو
تەشکيالتە النی کەم لەو خا5نەدا کە پ وەندﯾی بە الﯾەنەکانی دﯾکەوە ھەﯾە بە تەواوەتی شەفاف نەب ت،
ئەوا بەشداربوونی دەتوان ت زﯾانی گەورە بە بناخە و ساختاری دﯾموکراسيانە و ئازادﯾخوازانەی بەرەﯾەکی لەو
جﯚرە بگەﯾەن ت .بەو ش وەﯾە من پ مواﯾە بeﯾار لە دەست ئەندامانی د'سﯚز ،بە5م بەجەرگ و بو رداﯾە کە
ھەو'بدەن رابەراﯾەتيەکی وا ھە'بژ رن کە حيزبەکەﯾان بتوان ت شاﯾستە بە ئەندامبوون لە بەرەﯾەکی لەو
جﯚرەدا ب ت.
بەو ھيواﯾەی ھاوڕ يانی د'سﯚز ،بە5م بەجەرگ و بو ری ناو ”کﯚمە'ەی شﯚڕشگ eی زەحمەتک شانی
کوردستانی ئ ران“ خﯚ لەو قەﯾرانە چارەنووسازە و گەل ک کەموکورتی دﯾکە ڕزگار بکەن کە دﯾارە زﯾاتر
کاروباری ناوخﯚی خﯚﯾانە ،و خﯚﯾان لە ئاﯾيندەی بەرپرسيارن.
٢٠١٢/٣/١٨
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