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ئێران ...

«

ســەرەڕۆیی و دیکتاتۆری و ستەمکاریی 
بەردەوامی هەر سیستمێک، وا لە خەڵک 
دەکا هەڵوێســت و ســەرهەڵدانیان تونــد و 
توندتــر بکەنەوە و گەر سیســتمێک هیچ 
دەرگایەکــی بــۆ چاککردنــەوە و گــوێ 
لــە دەنگــی خەڵــک گرتــن نەبــێ، ئــەوا 
خەڵــک بە ناچــار تا ئاســتی هەرەبەرزی 

بەرەوڕووبوونەوەی رێژیم دەچن. 
رێژیمــی کۆمــاری ئیســامی نزیــک بە 
چــوار دەیەیــە کــە بــە هەموو شــێوەیەک 
هەمــوو  لەســەر  چەندقــات  ســتەمی 
خەڵکــی ئێــران و بەتایبــەت لەســەر نەتەوە 
ئــەم  دەبــات.  بەڕێــوە  ســتەملێکراوەکان 
وەدواکەوتنــی  دەرەتانــی  هیــچ  رێژیمــە 
نەتەوەکانــی  بــۆ  خەڵكــی  مافەکانــی 
رێــکارە  هەمــوو  و  نەهێشــتۆتەوە  ئێــران 
و  کولتــووری  و  مەدەنــی  و  سیاســی 
کۆمەاڵیەتییــەکان کــە لەالیەن خەڵک و 
تێکۆشــەرانی سیاســییەوە پەیــڕەو کرابێ، 
ســەرکوت  شــێوازی  توندتریــن  لەگــەڵ 
بــەرەوڕوو بۆتــەوە و تەنانــەت چاالکانــی 
ژینگەپارێزیــش لــە ئاگری ســتەمکاریی 
رێژیمــی ئاپارتایــدی ئیســامیی تــاران و 

سوپا تیرۆریستییەکەیدا سووتێندراون.
خەباتی چەکداریی کورد لە کوردستانی 
رۆژهــەاڵت بــۆ مــاوەی دوو دەیــە راگیرا 
لەبەرچاوگرتنــی  لــە،  جیــا  کــورد  و 
بەشــێکی  لــە  نەتەوەیــی  بەرژەوەندیــی 
دیکــەی کوردستانیشــدا، ئــەو دەرەتانەی 
کــە  دا  تــاران  ئیســامیی  رێژیمــی  بــە 
لەو بیســت ســاڵەدا هەنگاوێکی سیاســی 
بگرێتــە پێش بۆ کرانەوە بەڕووی خەڵکی 
کورددا و کوردســتان لەو هەموو گوشــار 
و میلیتاریزەکردن و کوشــتارە دەرباز ببێ 
یاســاکانی  لــە  ئیســامی  کۆمــاری  و 
پێــک  ئاڵوگۆڕێــک  بووبــێ  خۆیشــیدا 
بێنێ و کوردســتان بــە هەندێک لە مافە 
کۆمــاری  بــەاڵم  بــگا،  ســەرەتاییەکانی 
تەنیــا  ســاڵەدا  بیســت  لــەو  ئیســامی 
ســەرکوت و ئاسیمیاســیۆنی زۆرتر کرد، 
بانگەشەی نەمانی خەباتی لە کوردستان 
چــەک،  لەباتــی  دا  هەوڵــی  و  کــرد 
دەســت  بداتــە  موخەدیــر«  »مــەوادی 

الوەکانی کوردستان!
دیکــە،  هــۆکاری  چەندیــن  و  ئەمانــە 
کوردســتانی رۆژهەاڵتــی ناچار کرد کە 
قۆناخێکــی دیکــەی  خەبــات بگیرێتــە 
پێــش و راســانی رۆژهەاڵت، ئــەم قۆناخە 
ســەرەتاییەکانی  هەنــگاوە  کــە  نوێیەیــە 
دەســت پــێ کــردووە و پلــە بــە پلــە بــەرەو 
لووتکــە هەڵدەکشــێ. راســان بریتــی نییە 
لەوەی ئەرکی رزگاریی نەتەوەیی بخرێتە 
تەنیا ئەستۆی پێشمەرگە و شاخ، بەڵکوو 
بریتییە لە گرێدانی خەباتی شــارو شــاخ، 
و  کۆمەاڵیەتــی  رەهەنــدە  هەمــوو  واتــە 
خەباتێکــی  نەتەوەییەکانــی  و  سیاســی 

وتووێژی کوردستان 
لەگەڵ دوو ئەندامی 
ناوەندی سیاسیی 

حدکا

شار 
چەک هەڵ دەگرێ

ڕاگەیەندراوی فەرماندەیی هێزی پیشمەرگەی کوردستان سەبارەت بە ناسنامەی شەهیدانی نوێی گەل

سپاس و پێزانینی حیزبی دێموکرات لە ئاکادیمیسیەن و ڕووناکبیرانی کورد

کوردستان ڕێزی لە شەهیدانی خەرمانان گرت
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١٣٩٧ی  خەرمانانــی  ١٧ی  ڕێکەوتــی 
دیکــە  ڕەشــی  ڕۆژێکــی  هەتــاوی 
فاشیســتی  کۆمــاری  تەوێڵــی  بــە  بــوو 
ئیســامی ئێرانــەوە کە تێیــدا جینایەتێکی 
گەلــی  بــە  دژ  دیکــەی  لەبیرنەکــراوی 
غافــڵ  دا،  ئەنجــام  کــورد  مافخــوراوی 
لەوەیکە ئەم هەڵە ستراتێژیکە، چەند ڕۆژ 
دواتر حەماسەیەکی نیشتمانی و نەتەوەیی 
چوارشــەممە  ڕۆژی  دەبێــت؛  شــین  لــێ 
١٣٩٧ی  خەرمانانــی  ٢١ی  ڕێکەوتــی 
هەتــاوی، دوابــەدوای ئەوەیکــە کۆمــاری 
ئیســامی بە خەیاڵی خاوی خۆی ویستی 
بــە ســەرکوتی توندوتیــژ واتــە ئێعدامــی 
الوانــی کــورد و مووشــەکبارانی بنکــە و 
بارەگاکانی حیزبی دێموکرات لە قوواڵیی 
خاکی هەرێمی کوردســتان کە بووە هۆی 
تێکۆشــەری  پۆلێــک  گیان لەدەســتدانی 
بەردەوامــی  بــە  پێــش  ئــازادی،  ڕێگــەی 
بزووتنــەوەی  گەشــەی  پەرەســەندنی  و 
نەتەوایەتــی بگرێ، خەڵک موشــەکێکی 
بێدەنگیان نا بە تارانەوە و بێدەنگیان کرد.

ڕۆژی  ســاتەکانی  یەکــەم  لــە  هــەر 
چوارشــەممەوە کــە وادەی بەرێوەچوونــی 
مانگرتنــی گشــتی لــە کوردســتان بــوو، 
ناوەنــدی  بانگــەوازی  بەپیــری  خەڵــک 
هاوکاری حیزبەکانەوە هاتن و بە نەچوونە 
ســەر کارەکانیان و نەکردنەوەی دووکان و 
بــازاڕەکان تــۆوی هیوایــان لە دڵــی گەلدا 
چاندەوە و دۆشــداماوییان کــردە دیاری بۆ 

سەرانی کۆماری تاوان.
کــە  لەبیرنەکــراوەدا  حەماســە  لــەم 
و  سیاســی  پێگەیشــتوویی  نیشــاندەریی 

ئــەم  نەتەوایەتــی  هەســتی  گەشــەکردنی 
گەلەیــە، گەل یەکدەنــگ و بێ دڕدۆنگی 
ســەرباری بوونــی کەشــی تەواو پۆلیســی 
گوڕەشــە  و  هەڕەشــە  و  ئەمنیەتــی  و 
ڕێژیمــی  چاوســوورکردنەوەکانی  و 
داپڵۆســینەر، بــە کــردەوە ســەلماندیان کــە 
کــورد بــاوەڕی بە سیســتمی زاڵ بە ســەر 
یــان درەنــگ دەبــێ  نییــە و زوو  ئێرانــدا 

بسپێردرێ بە مێژوو.
ڕەنگــە یەکێــک لــە خاڵــە گرینگەکانــی 
ئێعتــراز و ناڕەزایەتــی دەربڕینی هێمنانەی 
ئەمجارە ئەوە بێت کە هەموو کوردســتانی 
تەنییەوە؛ کە ئەمە نیشانەی یەکگرتوویی 
و یەکدەنگــی فکــری و هــزری نەتــەوەی 
کورد لە ڕۆژهەاڵت لەهەمبەر چارەنووسی 

گەلەکەیان بوو.
هەرچەنــد کــە پێــش لــە بەریوەچوونی ئەم 
لەبیرنەکــراوەی گەلــی کــورد،  حەماســە 
لــە هەندێــک شــاری کوردســتاندا ڕێژیــم 
بەهۆی ترســی لــە بەڕێوەچوونی مانگرتن 
و  سیاســی  چاالکانــی  لــە  کۆمەڵێــک 
مەدەنی کوردستانی بانگهێشت و تەنانەت 
دەسبەســەر کــرد بەاڵم خەڵک نەترســان و 
لێبڕاوانە بڕیاری یەکاکەرەوەی خۆیان دا 
و بەپیــر بانگــەوازی حیزبەکانیانــەوە هاتن 
کۆمــاری  دژەمرۆڤانەکانــی  کــردەوە  و 

ئیسامییان مەحکووم کرد.
خاڵێکــی جێگــەی ســەرنجی دیکــە لــەم 
نێوانــەدا ئــەوە بوو کــە مانگرتن واڵمێک 
بوو بۆ پیشاندانی هاوپێوەندی ئۆرگانیکی 
"شــار و شــاخ"؛ بــەو واتایــە کــە هەمــوو 
توێژەکانــی کۆمەڵگــە نەخــش و دەوریــان 

تێــدا گێــڕا، ئەوانیــش بریتــی بــوون لــە: 
حیزبــەکان، خەڵکــی ئاســایی و بژاردەکان 
لەرزاندنــی  بــۆ  ســێکوچکەیەکیان  کــە 
زیاتــری کۆڵەکە ڕزیوەکانی دەســەاڵت لە 

ماوەیەکی زەمەنی کورتدا پێک هێنا.
حەماســەی ٢١ی خەرمانــان مووشــەکی 
بێدەنگی گەلی کورد بوو ڕوو لە دەسەاڵتی 
ناڕەوای تاران کە بە مووشەکی پڕهاژە و 
گیڤە هێرشی کردە سەر ژن و منداڵی بێ 

دیفاع و جینایەتی خوڵقاند.
واڵمــە  ئــەو  و  جینایەتکارییــە  ئــەم 
داگیرکەرانــی  بــە  گــەل  جەرگبــڕەی 
کــە  خووڵقــا  مانگێکــدا  لــە  کوردســتان 
جینایەتێکــی  وەبیرهێنــەرەوەی  بۆخــۆی 
ســامناکی دیکــەی ڕێژیــم دژ بــە گەلی 
کورد بوو؛ جینایەت و تێرۆری میکۆنۆس 
لــە ڕێکەوتــی ٢6ی خەرمانانی ١٣٧١ی 
هەتــاوی کــە تێیــدا ســکرتێری پێشــووی 
حیزبــی دێموکــرات و جێگــری شــەهیدی 
نەمــر دوکتور قاســملووی بیرمەند، وێڕای 
چەنــد هاوڕێی لە ڕێســتۆرانی میکۆنۆس 
لــە شــاری بێرلینــی ئاڵمــان کەوتنــە بــەر 
شــەهید  و  مێــژوو  دڵڕەشــانی  پەالمــاری 

کران.
دوای ئــەم ڕووداوە گەلــی کــورد هەمــوو 
ساڵێک یاد و ناوی شەهیدانی میکۆنۆس 
ئەنجامدانــی  لــە  جیــا  و  ڕادەگــرن  بــەرز 
واڵت،  دەرەوەی  لــە  تایبــەت  ڕێوڕەســمی 
بــە  کوردستانیشــدا  شــارەکانی  نێــو  لــە 
ئەنجامدانــی چاالکــی تەبلیغی حەماســە 
ڕێبــازی  لەگــەڵ  پەیمــان  و  دەخوڵقێنــن 

پرسەروەرییان نوێ دەکەنەوە.

لە ٢6ی خەرمانانی ئەمساڵیشدا بەهەمان 
شێوەی سااڵنی ڕابردوو جیا لە ئەنجامدانی 
چاالکی لە ســەر مێنیۆمێنتی میکۆنۆس 
لــە ئاڵمــان، تێکۆشــەرانی دیموکــرات لــە 
دەرەوەی واڵت بــە دەوری گۆڕی پیرۆزی 
شــەهیدان لە پیرالشــێزی پاریس کۆبوونەوە 
و بەلێنیــان لەگــەل شــەهیدانی بێرلین نوێ 
دووشــەممە  ڕۆژی  هەروەهــا  کــردەوە؛ 
١٣٩٧ی  خەرمانانــی  ٢6ی  ڕێکەوتــی 
هەتــاوی لــە کەمپــی جێژنیکانــی حیزبی 
بــە  تایبــەت  ڕێوڕەســمێکی  دێموکــرات 
٢6میــن ســاڵیادی تێــرۆری ناجوامێرانەی 
شــەهیدانی میکۆنــۆس بەرێــوە چــوو کــە 
تێیــدا بەڕێــز د. میــرۆ عەلیــار جێگــری 
ناوەنــدی سیاســی حیزب بــەم بۆنەوە چەند 
لــە  ناوبــراو  کــرد؛  پێشــکەش  وتەیەکــی 
وتەکانیــدا ئامــاژەی بــەوە کــرد کــە " بە 
تێروری د. شەرەفکەندی، دوژمن برینێکی 
بەژان و کەلێنێکی قووڵی خستە جه سته ی 
حیزبــی دێموکرات و زەبرێکی قورســی لە 
جوواڵنەوەی ڕزگاریخوازانەی  ڕۆژهه اڵتی 
کوردستان وه شاند، بەاڵم خه ونه که ی وه دی 
نه هــات و به  ئاوات نه گه یشــت. ئەوڕۆ ٢6 
ساڵ دوای تێروری بێرلین، ئااڵی خەباتی 
دەشــەکێتەوە  هــەروا  ڕزگاریخوازانەمــان 
حەماســە  شــەرەفکەندی  ڕۆڵەکانــی  و 

دەخوڵقێنن".
لــە بەشــێکی دیکــەی قســەکانیدا بەڕێــز 
عەلیــار پڕژایــە ســەر ئــەو قەیرانانەی کە 
ئەمڕۆکــە کۆمــاری ئیســامی لەگەڵیدا 
کۆمــاری   " ڕایگەیانــد:  و  بــەرەوڕووە 
ئیســامی ئــەوڕۆ لەگــەڵ گەورەتریــن و 

پڕمەترســیترین قەیرانــی مێــژووی خــۆی 
بۆتــەوە"  بــەرەوڕوو  دەرەوە  و  ژوورەوە  لــە 
کــە بەم شــێوەیە پۆلێنبەنــدی کردبوو: ١.  
قەیرانــی سیاســی و قەیرانــی حاکمییەت، 
٢. قەیرانــی ئابووری و کۆمەاڵیەتی، ٣.  

قەیران لە سیاسەتی دەرەوەدا.
سەبارەت بە دواپێشهات و ڕووداوەکان و ئەو 
بەرنامانــەی کــە کورد دەبــێ بیگرێتە بەر 
وتــی: " بۆ ئــەوەی بەســەر ئاڵوگۆڕەکاندا 
نەکەویــن یــان ئاڵوگــۆڕەکان بەســەرماندا 
نەڕووخێن، کورد دەبێ ئامادە بێ و خۆی 
ڕێــک بخــا کــە بتوانیــن خێــرا و لەکاتی 
خۆیــدا هەلەکان بقۆزینەوە، لە دەرفەتەکان 
کەڵــک  میللەتەکەمــان  قازانجــی  بــە 
وەرگریــن و پیــان و هەڕەشــەکانی نەیاران 
پووچەڵ کەینەوە. حیزبە کوردستانییەکان 
تاقیکردنەوەیەکــی  بــەر  کەوتوونەتــە 
مێژوویــی، دەبــێ بەرپرســانە و سیاســییانە 
هەنــگاو هەڵگــرن"؛ وتیشــی: " یەکیەتــی 
و یەکهەڵوێســتی حیزبەکانمــان نەک هەر 
بەرامبەر بە کۆماری ئیسامی حەیاتییە، 
کــورد  پێگــەی  و  مەوقعییــەت  بەڵکــوو 
بەرامبــەر بــە ئۆپۆزســیونی ناوەنــدی و لە 
ئاســتی کۆمەڵــگای نێودەوڵەتیشــدا بەهێز 

دەکا".

دەقی وتەکانی بەڕێز عەلیار و چەند 
بە  پێوەندیدار  ڕاپــۆرتــی  و  ــەواڵ  ه
حەماسەی ٢١ی خەرمانان لەم ژمارەی 
ــان"دا دەخــرێــتــە بــەرچــاوی  ــت ــوردس "ک

خوێنەرانی بەڕێز.

خەرمانی تاوانی رێژیم و
 حەماسەی کوردستان 



ژمارە ٧٣٤، ٣١ خەرمانانی ٢١٣٩٧

ڕاگەیەندراوی فەرماندەیی هێزی پیشمەرگەی کوردستان 
سەبارەت بە ناسنامەی شەهیدانی نوێی گەل

هەر وەک ڕۆژی ١٣٩٧/6/١٧ی هەتاوی 
لــە پێوەنــدی لــە گــەڵ مووشــەکبارانی 
بنکەکانــی کۆیــەی حیزبــی دێموکراتی 
دوو  رامانگەیانــد  ئێــران  کوردســتانی 
پێشــمەرگەی حیــزب تێکەڵ بــە کاروانی 

شەهیدان بوون کە بریتین لە:
ـ شــەهید "فاروق حەســەن خەیات"؛ ناوبراو 
لــە ســاڵی ١٣6٥ی هەتــاوی لــە شــاری 
بۆکان لەنێو بنەماڵەیەکی نیشــتمانپەروەر 
لــە دایــک بــوو، پــاش ڕەوانەکردنــی بــۆ 
قوتابخانە توانی سەرکەوتووانە بڕوانامەی 
بــااڵ(ی  )کارناســی  لیســانس  فــەوق 
کشــاوەرزی  موهەندســی  رشــتەی  لــە 
وەدەســت بهێنێت؛ شــەهید فاروق نموونەی 
پێشــمەگەیەکی لێهاتوو، ئازا و وشیار بوو 
کە بەو هۆیەوە بوو بە مامۆستای فێرگە 
و وەک کادرێکــی سیاســی و نیزامــی 
بەبڕشــت ئەرکە پێئەسپێردراوەکانی خۆی 

لەوپەڕی دڵسۆزیدا بەڕێوە دەبرد.
ـ شەهید "موختار قادرپوور"؛ ناوبراو ساڵی 
١٣6٤ی هەتــاوی لــە ئاوایی تایربۆغەی 
ســەر بە شاری سەقز لە نێو بنەماڵەیەکی 
گەلدۆست لە دایک بوو. شەهید موختار 
یەکێــک لــەو  پێشــمەرگە گیــان لەســەر 
دەســت، ئــازا و لێهاتووانــەی حیــزب بــوو 
کە دلسۆزانە کار و ئەرکە حیزبییەکانی 
ئــاکارە  بەهــۆی  و  دەبــرد  بەڕێــوە 
سەرباشــقەی  ببــوە  شۆرشــگێڕانەکانی 
بــەو  هــەر  هاوســەنگەرانی،  و  هــاورێ 
هۆیەشــەوە بــوو بــە مامۆســتای فێرگە و 
فێرخوازانــی  فێــری  نیزامــی  وانەکانــی 

دەورەی سەرەتایی پێشمەرگە دەکرد.
لەالیەکــی دیکەشــەوە بــە پێــی هەواڵــی 
ئــازا  پێشــمەرگەی  دوو  گەیشــتوو، 
پێشــمەرگەی  هێــزی  چاونەترســی  و 
کوردســتان کە لە رێکەوتی ١٩ لە ســەر 

٢٠ی گەالوێــژی ئەمســاڵ لــە شــەڕ و 
تێکهەڵچوونەکانی کێلەشین بە برینداری 
کەوتبوونــە دەســت هێــزە تێرۆریســتەکانی 
کۆماری ئیســامی لەم رۆژانەی دواییدا 
شــەهید کراون، ناوی ئەو دوو پێشــمەرگە 
ســەربەرز و قارەمانــە کە بــە برینداری تا 
دوافیشــەک لــە بەرانبــەر دوژمن کۆڵیان 

نەدا، بریتییە لە:
ـ شــەهید "ئەحــەد شــەباب" کــوڕی قادر، 
خەڵکــی مەهابــاد کــە لــە ســاڵی ١٣٩٥ 
پەیوەســت بــوو بــە ریزی پێشــمەرگەکانی 

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران.
ـ شــەهید "ناســر عەزیــزی" کــوڕی خالید 
ناسراو بە "هەژار" خەڵکی مەهاباد کە لە 
ڕیزی پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێرانــدا خزمەتی بە خاک و 

نیشتمانەکەی دەکرد.
لــە  شــەهید   هاوڕێــی  دوو  هــەر 

چاالکانــە  حیزبیــدا  مەئموورییەتەکانــی 
بەشــدار بــوون و دواجــار گیانــی ئازیزیــان 

کردە پردەبازی ئازادی.
لــە الیــەن ڕێبــەری حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتانی ئێــران و هێزی پێشــمەرگەی 
کورســتانەوە بــە بۆنەی شــەهیدانی ١٧ی 
شــەڕی  شــەهیدی  دوو  و  خەرمانــان 
کێلەشــین سەرەخۆشــی لە هەموو خەڵکی 
کوردستان و کەس و کاری ئەو شەهیدانە 
دەکەیــن و خۆمــان بــە بەشــداری خەمیان 

دەزانین، ڕۆحیان شاد.

 حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ــزی  ــێ دەزگــــــــای فـــەرمـــانـــدەیـــی ه

پێشمەرگەی کوردستان
١٨ی خەرمانانی ١٣٩٧ی هەتاوی

دەستەی کارگێری حیزبی دێموکرات:
 ئاکامی بێدەنگی هەموو الیەنەکان، بوو بەهۆی ئەم هێرشە لە خاکی واڵتێکی دیکە

ســەبارەت بە ئێعدامی چاالکانی سیاســی 
لــە ڕۆژانی ڕابــردوودا و هەروەها پەالمارە 
لــە  ڕابــردوو  ڕۆژی  تێرۆریســتییەکەی 
حیزبــی  کارگێــڕی  دەســتەی  کۆیــە، 
دێموکرات ڕاگەیەندراوێکی باڵو کردەوە.

دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:
راگەیەندراوی دەستەی کارگێڕی حیزبی 

دێموکراتی کوردستانی ئێران
رۆژی شــەممە ١٧/6/١٣٩٧ی هەتــاوی 
زایینــی،  ٢٠١٨ی   /٩/٨ بــە  بەرانبــەر 
ئێــران  ئیســامی  کۆمــاری  رێژیمــی 
حوکمی ئێعدامی ســێ الوی تێکۆشەری 
کورد بە ناوەکانی رامین حوسین پەناهی، 
زانیــار و لوقمــان مــورادی لــە زیندانــی 

رەجایی شــاری کەرەج بەڕێوەبرد؛ هەر لەو 
کاتــەدا، کەمپــی ئــازادی و دەورووبەری 
کە شوێنی نیشتەجێ بوونی تێکۆشەرانی 
بنەماڵەکانیانــە  و  دێموکــرات  حیزبــی 
لەالیەن هێزەکانی ســپای پاسدارانی ئێران 
کەوتــە بەر مووشــەکبارانی ئەو رێژیمە و 
لە ئاکامدا بەدەیان کەس لە دانیشتووانی 
ئەو کەمپە کە ژن و منداڵیشیان لە نێودا 

بوون شەهید و بریندار کران.
بێجگــە لەوانــە بــە پێــی راگەیەنــدراوی 
دەزگای فەرماندەیــی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران دوو پێشــمەرگەی ئەو 
حیزبــە کــە لــە تێکهەڵچوونێــک لەگەڵ 
کۆمــاری  بەرێژیمــی  ســەر  هێزەکانــی 

ئیســامی ئێــران لە رێکەوتی ١٩ لەســەر 
٢٠ی گەالوێــژی ئەمســاڵ لە کێلەشــین 
بە برینداری کەوتبوونە دەســتی رێژیم لەو 

رۆژانەدا شەهید کراون.
هەمــووی ئەو کــردەوە جینایەتکارییانەی 
رێژیم لە حاڵێکدایە کە ناوەندی هاوکاری 
حیزبەکانی کوردستانی ئێران لە رێکەوتی 
٢6/٧/٢٠١٨ی زایینی بیروڕای گشتی، 
ناوەندەکانــی  و  رۆژئاوایــی  واڵتانــی 
مافــی مــرۆڤ و ... لــە هەڕەشــەکانی 
فەرماندەرانــی ســپای پاســداران بۆ هێرش 
بوونــی  نیشــتەجێ  شــوێنی  ســەر  بــۆ 
بنەماڵەکانــی ئــەوان ئــاگادار کردبــووە و 
داوای لێکردبــوون کــە زەخت بخەنە ســەر 

ئــەو رێژیمــە بــۆ پاشــگەزکردنەوەی لــەو 
هێرشــە چاوەڕوانکــراوە. بــەاڵم بەداخــەوە 
ئاکامــی بێدەنگــی هەمــوو الیەنەکان بوو 
بەهــۆی ئــەم هێرشــە لە خاکــی واڵتێکی 
دیکــە و گیــان لەدەســتدان و برینداربوونی 
دەیان کەس لە دانیشــتوانی ئەو شــوێنە و 
لــە هەمانکاتدا دەســت ئاواڵەیی رێژیم بۆ 
کوشــتن و قەاڵچۆکردنــی تێکۆشــەرانی 
لــە  تەنانــەت  مناڵیــان  و  ژن  و  کــورد 
واڵتێکــی دیکە بەتاوانــی داخوازی مافە 
رەواکانیان کە دەیان ساڵە لەالیەن رێژیمی 
کۆمــاری ئیســامی ئێرانــە بــە هەمــوو 

شێوەیەک پشتگوێ دەخرێ.
ئێمــە وێڕای مەحکــووم کردنی کردەوەی 

ئێعدامــی الوە تێکۆشــەرەکانی کــورد لــە 
ئێران، سەرەخۆشــی لــە بنەماڵە و کەس و 

کاری ئەو الوانە دەکەین.
هــەر لەوحاڵــەدا بۆمبارانکردنــی شــوێنی 
نیشــتەجێ بوونــی حیزبــی دێموکــرات و 
ژن و منداڵــی ئــەوان لــە شــاری کۆیــەی 
باشــووری کوردســتان مەحکووم دەکەین، 
سەرەخۆشــی لە بنەماڵە و کەس و کاری 
قوربانیانــی ئــەم رووداوە دەکەین و ئاواتی 
زووتر چاکبوونەوەی بریندارەکانمان هەیە.
بە پێویســتی دەزانین بۆ جارێکی دیکەش 
وەبیــر رێژیمــی کۆماری ئیســامی ئێران 
بێنینــەوە ئەگــەر لــە مــاوەی چــل ســاڵی 
رابــردووی تەمەنیــدا لــە رەوتــی کوشــتن، 

زیندانــی کــردن و ئێعدامی تێکۆشــەرانی 
نەیتوانیــوە  بــەاڵم  بــووە،  بــەردەوام  کــورد 
خەڵکــی وشــیار و مافخــوازی کــورد بــە 
سەرکووت کردن لە داخوازی مافەکانیان 
پاشــگەز بکاتەوە، بێگومان لە داهاتووشدا 
لــەو پیانــە ســەرکەوتوو نابــێ و، گەلــی 
کورد لە ئێران تا گەیشــتن بە مافەکانی 

خۆی لە تێکۆشان کۆڵ نادا.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەستەی کارگێری

١٨ی خەرمانانی ١٣٩٧ی هەتاوی
٩ی سپتامبری ٢٠١٨ی زایینی

شەهیدانی ١٧ی خەرمانان
 بە خاکی نیشتمان ئەسپێردران

گۆڕســتانی شەهیدانی حیزبی دێموکرات 
جارێکــی دیکە تەرمــی پیرۆزی پۆلێک 
دەســتی  بــە  شــەهیدکراو  تێکۆشــەری 
تاوانکارانی کۆماری ئیســامی لە ئامێز 

گرت.
بەپێــی هەواڵــی گەیشــتوو بــە ماڵپــەڕی 

کوردســتان میدیــا، ئەمــڕۆ یەکشــەممە 
١٣٩٧ی  خەرمانانــی  ١٨ی  ڕێکەوتــی 
هەتاوی بە بەشــداری بەشێک لە کادر و 
پیشــمەرگەکانی حیــزب، تەرمی پیرۆزی 
شــەهیدانی تــازەی گەل کــە لە ئەنجامی 
کردەوەی تێرۆریستی کۆماری ئیسامی 

بۆســەر بنکــە و بارەگاکانــی حیــزب لــە 
کۆیــە گیانیــان پێشــکەش بــە بــارەگای 
ئــازادی کــرد، لــە گۆرســتانی شــەهیدان 

ئەسپەردەی خاک کران.
ڕێژیمــی  خەرمانــان  ١٧ی  ڕێکەوتــی 
ترس لێنیشتووی تاران لەڕێگەی بەزاندنی 
ســنووری خاکــی هەرێمــی کوردســتانی 
عێــراق و بەپێــی دانپێدانانەکــەی خۆیــان 
زەوی  بــە  زەوی  مووشــەکی  بەهــۆی 
جینایەتێکی خوڵقاند و بووە هۆی شەهید 
بــوون و بریندار بوونی پۆلێک ئازادیخواز 

و تێکۆشەری کوردستان.

ناوندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران:
 بە هەڵوێستێکی شیاو و یەکگرتووانە بەرەوڕووی 

تاوانەکانی کۆماری ئیسالمی دەبینەوە!
ناوندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی 
ئێران لە دووتوێی ڕاگەیەندراوێکدا ڕوو لە 
خەڵکــی کوردســتان داوا لــە گەلی کورد 

دەکات کە مان بگرن.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە:

هاوکاریــی  ناوەنــدی  بەیاننامــەی 
حیزبەکانی کوردستانی ئێران

بــە هەڵوێســتێکی شــیاو و یەکگرتووانــە 
کۆمــاری  تاوانەکانــی  بــەرەوڕووی 

ئیسامی دەبینەوە!
ئەمســاڵ)٨ی  خەرمانــی  ١٧ی  ڕۆژی 
ڕێژیمــی   )٢٠١٨ ســیپتامبری 
ئیســامی  کۆمــاری  جینایەتــکاری 
خســتە  دیکــەی  ڕەشــی  الپەڕەیەکــی 
ســەر مێــژووی پــڕ لــە تــاوان و دڕندەیــی 
خــۆی بەرامبــەر گەلی کورد. ڕاســت لە 
بەرەبەیانی ئەو شــەوە دا کــە جەلادەکانی 
ئەو ڕێژیمە،٣ بەندکراوی سیاســیی کورد 
بــە ناوەکانــی زانیار و لوقمــان مورادی و 
رامین حسێن پەناهییان لە دار دا، سوپای 
پاســداران بنکەکانــی حیزبــی دێموکراتی 
دێموکراتــی  حیزبــی  و  کوردســتان 
کوردســتانی ئێرانیــان لــە نزیــک شــاری 
کۆیــە دایــە بەر هێرشــی مووشــەکی. لە 
ئاکامــی هێرشــی مووشــەکیی ســوپای 
ئەندامانــی  لــە  کــەس   ١٣ پاســداران، 
ڕێبەری و کادر و پێشمەرگەکانی حیزبی 
دێموکراتــی کوردســتان و دوو کــەس لــە 
دێموکراتــی  حیزبــی  پێشــمەرگەکانی 
کوردســتانی ئێران شــەهید بوون. نزیکەی 
٤٠ کەس لە تێکۆشــەران و بنەماڵەکانی 
کــوردی ڕۆژهەاڵت بە هۆی ئەو هێرشــە 
مووشەکییەوە، بریندار بوون کە بە داخەوە 

بارودۆخی ژمارەیەکیان ناجێگیرە.
حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
دڕندانــەی  تاوانــی  ئێــران  کوردســتانی 
ئێعدامــی ٣ الوی ئازادیخــوازی کــورد، 
شــەهیدان رامیــن حســێن پەناهــی، زانیــار 
هێرشــی  هەروەهــا  مــورادی،  لوقمــان  و 

مووشــەکی و کۆمەڵکوژانــەی ســوپای 
بــۆ  ئیســامی  کۆمــاری  پاســدارانی 
ناوەندیــی  کۆمیتــەی  پلینۆمــی  ســەر 
حــدک بــە توندی مەحکــووم دەکا. ئێمە 
لــە گــەڵ  وێــڕای هاوخەمیــی قووڵمــان 
بنەماڵــە و هاوســەنگەرانی شــەهیدەکان، 
زووتــری  هەرچــی  چاکبوونــەوەی 
بریندارەکانــی ئــەو هێرشــە دڕندانەیــە بــە 

ئاوات دەخوازین.
تاوانخوڵقێنیــی  و  دەســتدرێژی  تیــرۆر، 
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران بەرامبــەر بە 
گەلــی کــورد و ڕۆڵــە ئازادیخوازەکانــی 
نەتەوەکەمــان، بــەردەوام و لــە زیادبوونــدا 
دەبــێ و ناوەنــدی هاوكاریــی بــە ئەركــی 
ئــەم  روودانــی  پێــش  زانیــوە  خــۆی 
كارەســاتانە لــە رێكەوتــی ٢٧ جووالی بە 
نووســینی نامەیەكــی ســەرئاوەاڵ هەمــوو 
رێکخــراوە  و  پێوەندیــدارەکان  الیەنــە 
نێودەوڵەتییەکانــی مافی مرۆڤ ئاگادار 

بكاتەوە.
 ئەگــەر خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان 
و هێــزە سیاســییەکانیان بە هەڵوێســتێکی 
شــیاو وەاڵمێکــی ددانشــکێن بــەرەوڕووی 

ئەو ڕێژیمە نەبنەوە.
ئێمــە لە ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانی 
بــەو  ســەرنجدان  بــە  ئێــران  کوردســتانی 
راســتییە، داوا لــە خەڵکــی خۆڕاگــر و بە 
ڕۆژی  دەکەیــن  کوردســتان  هەڵوێســتی 

دووشــەممەی داهاتــوو، ١٩ی خەرمانــان 
بــە مانگرتنی گشــتی، بێزاریی خۆیان لە 
نوێترین تاوانەکانی کۆماری ئیســامیی 
بــە  دیکــە  جارێکــی  رابگەیەنــن.  ئێــران 
نەهاتنــەدەر لــە ماڵەکانتــان، چۆڵکردنــی 
شــەقامەکان و داخســتنی دوکان و بازاڕ، 
نمایشــێکی پــڕ شــکۆ لە بێزاربــوون و "نا" 
گوتنــی خۆتــان بــەو ڕێژیمــە خوێنڕێــژ و 
دژە کــوردە، نیشــان بدەنــەوە. لــە هەمــوو 
لــە  کــورد  ئازادیخــوازی  چاالکێکــی 
نێوخــۆی کوردســتان و دەرەوەی واڵتیــش، 
داوا و چاوەڕوانیمــان ئەوەیــە بــە هەمــوو 
توانــای خۆیانــەوە پشــتی ئــەم بانگــەوازە 

بگرن و هەوڵی سەرخستنی بدەن.
ڕســوایی و نەمــان بــۆ ڕێژیمــی تیــرۆر و 
ســەرکوت و تــاوان، کۆماری ئیســامیی 

ئێران
شۆڕشــگێڕانەی  ئیــرادەی  ســەرکەوێ 

گەلی کورد
حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 

کوردستانی ئێران پێکهاتوو لە:
- کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی 

کوردستانی ئێران
- کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان
- سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران

- حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
- حیزبی دێموکراتی کوردستان

١٨ی خەرمانانی ١٣٩٧

کوردستان یەکدەنگ وتی "نا"

گەلــی کــورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان 
بەپیــری بانگــەوازی حیزبەکانــەوە هاتــن 
تــاوان و  و دژی تەواوییەتــی کۆمــاری 
جینایەت هەڵوێستیان گرت و بە بێدەنگی 
خۆیــان "نا"یەکــی قایمیــان دا بــە گوێــی 

ملهۆڕانی تاران.
خەرمانانــی  ٢١ی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
لــە  کــورد  گەلــی  هەتــاوی  ١٣٩٧ی 
کوردســتانی ئێــران الپەڕەیەکــی دیکەی 
پــڕ لــە شــانازییان بــۆ خۆیان تۆمــار کرد 
کە نەسڵەکانی دواتر بە شانازییەوە باسی 
لێوە دەکەن؛ لە شــارەکانی بۆکان، ســنە، 
سەقز، بانە، پاوە، نەغەدە، شنۆ، پیرانشار، 

مەریوان، کرماشان، و مەهاباد و چەندین 
شار و شــارۆچکەی دیکەی رۆژهەاڵتی 
ناڕەزایەتییــەک  وەکــوو  کوردســتان، 
بەرامبەر بە بۆردوومانکردنی بارەگاکانی 
کۆمــاری  لەالیــەن  دێموکــرات  حیزبــی 
ئیســامی ئێــران و هەروەها لەســێدارەدانی 
الوانــی کــورد، دووکانــدار و کاســبکاران 

مانیان گرت. 
ســەرباری  ئــەم مانگرتنــە سەرتاســەرییە 
و  پۆلیســی  تــەواو  کەشــی  بوونــی 
گوڕەشــە  و  هەڕەشــە  و  ئەمنیەتــی 
ڕێژیمــی  چاوســوورکردنەوەکانی  و 
ئیــرادەی  بــەاڵم  بــوو  داپڵۆســینەر 

لەشــکان نەهاتووی گــەل بەچۆکیدا هێنان 
و بە کردەوە سەلماندیان کە کورد باوەڕی 

بە سیستمی زاڵ بە سەر ئێراندا نییە.
هەرچەند کە شەوانی ڕابردوو لە هەندێک 
شــاری کوردســتاندا ڕێژیم بەهۆی ترسی 
لــە بەڕێوەچوونی مانگرتن کۆمەلێک لە 
چاالکانی سیاسی و مەدەنی کوردستانی 
بانگهێشت و تەنانەت دەسبەسەر کرد بەاڵم 
خەڵک بریــاری یەکاکەرەوەی خۆیان دا 
و بەپیــر بانگــەوازی حیزبەکانیانەوە هاتن 
کۆمــاری  دژەمرۆڤانەکانــی  کــردەوە  و 

ئیسامییان مەحکووم کرد.



٣ ژمارە ٧٣٤، ٢٢ی سێپتامربی ٢٠١٨

درێژەی پەیڤ
دەتوانــێ  نەتەوەیــەک  کــە  نیشــتمانی 
بیگرێتەبــەر تاکــوو بە هەمووان و وێکڕا، 
خەباتێکــی بەجەماوەریتــر بەڕێــوە ببــەن، 
ڕەچــاو بکرێــن و هیچیــان کەمتــر لەوی 
دیکەیان نەبن، یانی شــار و شــاخ پێکەوە 
دەســلەمانی خەباتێکــی فرەڕەهەنــد دەبن 
تــا گەیشــتن بــە لووتکەی ســەرکەوتن و 

بونیاتنانەوەی نیشتمانێکی نوێ.
لــەم دۆخەشــدا دەبینیــن کــە کۆمــاری 
وەکــوو  تــاران،  ئیســامیی  ئاپارتایــدی 
هەمیشــە لــە خەڵــک و مافەکانیــان و 
قســەکانیان تــێ نــاگا و تەنیــا دەیــەوێ 
بە نمایشــی ســەربازی و کوشتار و تاوان 
بســڕێتەوە.  پرســەکە  ئەســڵی  تیــرۆر،  و 
لەبەرامبــەر ئــەم تاکتیکــەی کۆمــاری 
ئیسامیدا، دەبینین کە وردە وردە، شاریش 
دەست دەداتە چەک بۆ پاراستنی خۆی. 
ئەگەر پێشــتر خەباتی پێشمەرگانە بریتی 
بــوو لــە تیم و هێزی پێشــمەرگە لە شــاخ 
و هێــزی رێژیــم بە چــەک و تەقەمەنیی 
بــە  و  دەدا  لــێ  زەربــەی  پێشــکەوتوو 
مووشــەک لە بنکە و بارەگاکانی دەدا، 
شــاری چەکــدار، دەبــێ بــە زۆنگاوێک 
بــۆ هێزی ســەرکوتکەر کە لە نێو خۆیدا 

دەیخنکێنێ.
چەکداربوونی شار تەنیا لە کوردستانیش 
نییــە، هــەر وەک نموونەکانــی دەبینین و 
هاتۆتە سەر ئەرزی خۆنواندن، لە زۆربەی 
و  هەڵــدەدا  ســەر  دیکــەش  شــوێنەکانی 
گــەر رێژیمــی کۆماری ئیســامی تەنیا 
بەچــەک واڵمــی داخوازیــی خەڵــک و 
پرســە سیاســی و نەتەوەییــەکان بداتــەوە، 
داهاتــووی ئێران، لە زۆر نیزیکدا شــاری 
نێــو  لــە  کــە  دەبــێ  چەکــدار  ســەرتاپا 
شەقامەکانی شاردا سەنگەر لێ دەدرێ.

دەزگای ڕێکخستنی گشتیی حیزبی دێموکرات 
سپاسنامەیەکی ڕوو لە ئەندامان و الیەنگرانی حیزب 

باڵو کردەوە
دەزگای  سپاســنامەیەکدا  دووتوێــی  لــە 
ڕێکخســتنی گشــتی حیزبــی دێموکرات 
ڕوو لــە ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزب لە 
نێوخــۆ و دەرەوەی واڵت، ڕایگەیانــد کــە 

ئێوە داینەمۆی ڕاسانی شارن.
دەقی سپاسنامەکە بەم چەشنەیە:

دەزگای  ڕێزلێنانــی  و  سپاســنامە   
ڕێکخستنی گشــتیی حیزبی دێموکراتی 
و  ئەندامــان  بــۆ  ئێــران  کوردســتانی 
الیەنگرانــی حیــزب لــە نێوخــۆ و دەرەوەی 

واڵت
پشــتیوانیی  حەماســەی  ڕۆژانــی 
جەمــاوەری، لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان و 
دەرەوی واڵت، لــەو ڕۆژە پڕشــنگدارانەن 
کــە ئێــوەی تێکۆشــەر، لێبڕاوانــە بوونــە 
هەوێنــی ڕاســانی کۆمەاڵنــی خەڵــک و 
ســەرکەوتن و ســەرفرازییەکی ترتــان لــە 
ڕەوتی خەبات و تێکۆشانتاندا تۆمارکرد.
ڕۆژی  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  لــە 

گەشــانەیە  ڕۆژە  لــەو  خەرمانــان  ٢١ی 
کــە کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان بۆ 
پشــتیوانی لــە ڕۆڵــە خەباتکارەکانیــان بە 
لــە حکوومەتــی  بێدەنگــی  گەردەلوولــی 
ئازادییەکانیــان  و  مــاف  داگیرکــەری 

ڕاسان.
ئێوەی تێکۆشەر لە کوردستان و بەشێکی 
بەرچاوی واڵتانی جیهان، بوونە پێشەنگی 
ئــەم ڕاســانە جەماوەرییــە. شــانازیتان پێوە 
دەکەیــن کە لە خۆرهەاڵتی نیشــتمان، لە 
قەســر و سەرپێڵ و کرماشان، لە ڕوانسەر 
و جوانــڕۆ ولــە پــاوەی هەورامان، لە ســنە 
و کامیــاران، بانــە و مەریــوان و ســەقز و 
بــۆکان تــا مەهابــاد و خانــێ و شــنۆ و 
نەغــەدە و الجــان، لە شــار و دێ لە دزەی 
مەرگەوەڕ و سیاوەشــانی ورمێ، نەخشــی 

بەرچاو و کاریگەرتان گێڕا .
حیزبــی  گشــتی  ڕێکخســتنی  دەزگای 
هــەوڵ  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 

و تێکۆشــانتان بــەرز دەنرخێنــێ و ڕێــز لە 
ماندوویــی نەناســی و ئیــرادە و تواناتــان 

دەگرێ.
ئێــوە ســەرەڕای بوونتــان بــە داینەمــۆی 
ڕاســانی شــار، لــە گەیاندنــی دەنــگ و 
ئــەم  تریبوونــی  دا،  شــەقامیش  ڕەنگــی 
بەرەنگارییــە شــکۆدارە بــوون و دەمامکی 
درۆتــان لە ڕوخســاری دزێوی دەســەاڵتی 
کۆماری ئیسامی لە کوردستان داماڵی 
و لمبــۆزی هێــزی بێــزراوی تارانتــان لــە 

خاک و خۆڵی نیشتمان وەردا.

 سەرکەوتنتان سەرکەوتنی حیزب و گەلە
 بڕووخێ کۆماری ئیسامی ئێران

بژی ڕاسان                                               
حیزبــی  دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی 

دێموکراتی کوردستانی ئێران
٢٣ی خەرمانانی ١٣٩٧ی هەتاوی

سپاس و پێزانینی حیزبی دێموکرات 
لە ئاکادیمیسیەن و ڕووناکبیرانی کورد

ئێــران  حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
پێزانینــی  و  ســپاس  نامەیەکــدا  لــە 
و  ئاکادیمیســیەن  بــە  پێشــکەش  خــۆی 

ڕووناکبیرانی کورد کرد.
دەقی نامەکە بەم چەشنەیە:

و  ئاکادیمیســیەن  ســەروەران،  و  بەڕێــزان 
ڕووناکبیرانی کورد

ساڵوێکی گەرم!
نامەکەتــان کــە بــە نــاوی ٢٧ کــەس لە 
نووســەر،  ڕۆژمانــەوان،  ئاکادیمیســیەن، 
نێردرابــوو،   ... و  مەدەنــی  چاالکوانــی 
بەدەســتمان گەیشــت. ئێمــەش بــە بۆنەی 
خەرمانــان  ١٧ی  دڵتەزێنــی  کارەســاتی 
سەرەخۆشی لە ئێوە و هەموو گەلی کورد 

دەکەین.
بــە  بــوو  ئامــاژە  نامەکــە  ناوەڕۆکــی   
هاودەردی لەگەڵ کەسوکاری شەهیدان و 
بریندارانی ١٧ی خەرمانان کە بە پیانی 

ڕێژیمی ســەرەڕۆی کۆماری ئیســامیی 
برینــدار  و  شــەهید  ڕۆژەدا  لــەو  ئێــران 
بــوون، و هەروەهــا نیشــاندانی هێندێــک 
هێــزە  یەکڕیزکردنــی  بــۆ  بــوو  ڕێــکار 
کــوردی  ئۆپۆزیســیۆنی  سیاســییەکانی 
ڕۆژهــەاڵت لــەم هەلومەرجــەدا کە ڕێژیم 
هێرشــەکانی بــۆ ســەر کوردســتان توندتر 
و تیژتــر کردووەتــەوە، بۆ ئــەوەی کوردی 
ڕۆژهــەاڵت لە ئاڵوگۆڕەکانــی داهاتوودا 
کــە چــاوەڕوان دەکــرێ بــە یەکدەنگــی 
بەرەنگاری هەرچەشــنە کۆســپێک بێتەوە 
کــە لە ڕێگای دەســکەوتەکانی سیاســی 

کورددا سەر هەڵ دەدەن.
ئێمە ئەو نامەیە بە نیشــانەی دڵســۆزی و 
هەســتکردن بە بەرپرســایەتی لە بەرامبەر 
گەلــی کــورد و بزووتنــەوە ڕەواکــەی لــە 
کوردســتان و هێزە سیاســییەکانی دەزانین 

و بە بایەخەوە سەیری دەکەین.

 وەک حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
ئێران، لە چەند ســاڵی ڕابردووشــدا دەوری 
بەرچاومان گێــڕاوە لە لێکنزیککردنەوەی 
هێزە سیاســییەکانی کوردی ئێران، وەک 
ئــاگادارن چەنــد ســاڵ لەوەپێــش لەگــەڵ 
کۆمەڵەی شۆڕشــگێڕی زەحمەتکێشــانی 
هاوپەیمانییەکمــان  ئێــران  کوردســتانی 
پێــک هێنا کــە هەتا ئێســتاش بەردەوامە 
ناوەنــدی  دواییشــدا"  یەکســاڵی  لــە  و 
هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران" 
پێــک هــات، کــە هەنگاوێکــی بەرچــاو 
بــوو لــە هاوکاری ئەو هێزانە لەســەر خاڵە 
هاوبەشــەکان و، وەک ئێوەش بە دروستی 
)قبوولکردنــی  پێکــردووە  ئاماژەتــان 
جیاوازییــەکان( هەتــا ئــەو ئاســتەی کــە 
پێکــەوە  ڕێــگای  ســەر  کۆســپی  نەبنــە 

کارکردن.
ئامانجــی  بــە  ئێمــە  بــەدواش  لــەوە 
پتەوترکردنــی هــاوکاری و هاوخەباتی  و 
کۆدەنگیــی نەتەوەیی و نیشــتمانیی هێزە 

سیاسییەکان هەنگاو دەنێین.
داواکاریــن ئێــوەش بــە گوێــرەی توانــا و 
لــەوە  و  بــن  هاوکارمــان  دەرفەتەکانتــان 
بەدواش لە بۆچوونەکانی خۆتان بێبەشمان 

مەکەن. سوپاس و ساڵوی دووبارە

ڕێوڕەسمی ڕێزگرتن لە شەهیدانی ١٧ی خەرمانان
 لە شاری کۆیە بەڕێوە چوو

بــۆ ڕێزگرتــن لــە یادی شــەهیدانی ١٧ی 
خەرمانــان و هەروەهــا مەحکوومکردنــی 
ئــەو کردەوە تێرۆریســتییە، ڕێوڕەســمێکی 

تایبەت لە شاری کۆیە بەڕێوە چوو.
خەرمانانــی  ١٩ی  دووشــەممە،  ڕۆژی 
١٣٩٧ی هەتاوی، بەبەشداری کۆمەڵێکی 
بەرچــاو لە حیزب و الیەنە سیاســییەکانی 
و  کوردســتان  پارچــەی  چــوار  هــەر 
بەشــێکی بەرچاو لە کەسایەتییە سیاسی 
کوردســتان  ئاکادێمیســیەنەکانی  و 
ڕێوڕەســمێکی تایبــەت بــۆ ڕێزگرتــن لــە 
شــەهیدانی ١٧ی خەرمانــان و هــاوکات 
جینایەتــە  ئــەو  کردنــی  مەحکــووم 
سامناکەی کۆماری ئیسامی لە شاری 
کۆیەی باشوری کوردستان بەڕێوە چوو.

  لەم ڕێوڕەسمەدا کە لە هۆڵی ئەتاسایی 
و  حیــزب  چــوو،  بەڕێــوە  کۆیــە  شــاری 
الیەن و کەســایەتییە سیاســییەکانی هەر 
چــوار پارچــەی کوردســتان بەشــدار بوون 
ئــەم  بۆنــەی  بــە  خۆیــان  هاوخەمیــی  و 
کارەساتە دڵتەزێنە بە ڕێبەرایەتی و کادر 
دێموکــرات  حیزبــی  پێشــمەرگەکانی  و 
ڕاگەیاند و پێشــێلکردنی سەروەرییەکانی 
هەرێمــی کوردســتانیان لەالیــەن ڕێژیمــی 

تارانەوە مەحکووم کرد.
ڕێژیمــی  خەرمانــان  ١٧ی  ڕێکەوتــی 
تێرۆریســتپەروەری کۆماری ئیسامی لە 
کردەوەیەکی قێزەوندا بنکە و بارەگاکانی 
شــارۆچکەی  لــە  دێموکراتیــان  حیزبــی 
کۆیــە، لــە باشــووری کوردســتان کــردە 

ئامانج کە بەهۆیەوە چەندین تێکۆشــەری 
دوو  و  ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی 
پیشمەرگەی حیزب شەهید و کۆمەڵێکی 

بەرچاویش بریندار بوون.
ئەم تاوانە لەبیرنەکراوەی رێژیم کاردانەوەی 
گەلی کورد لە هەر بەشــی کوردســتانی 
لێکەوتــەوە و جیا لە حیزبە سیاســییەکان، 
لــە  کوردســتانیش  مافویســتی  خەڵکــی 
هاوخەمــی  هــەم  جۆراوجــۆرەوە  ڕێگــەی 
و  شــەهیدان  بنەماڵــەی  لەگــەڵ  خۆیــان 
و  دەربــڕی  کارەســاتە  ئــەم  قوربانییانــی 
هەم سیاســەتە شۆڤێنیستییەکانی تارانیان 

مەحکووم کرد.

پەیامی دەزگای ڕێکخستنی گشتیی حیزبی دێموکرات 
بۆ تەشکیالتی نهێنی

تاوانکارییەکــەی  پــاش  ڕۆژانــی  لــە 
ڕێژیــم لــە ١٧ی خەرمانانــدا ئەندامــان و 
الیەنگرانــی حیــزب لــە نێوخــۆ و دەرەوەی 
واڵت، خەڵکــی تێکۆشــەر و ئازادیخــواز 
و دژە ڕێژیمــی کوردســتان بــە ڕێــگای 
جۆراوجۆر پەیامی هاوخەمییان ئاراستەی 
گەلــی کــورد و حیزبــی دێموکــرات کرد 
ڕێکخســتنی  دەزگای  بۆنــەوە  بــەم  کــە 
گشــتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران لەهەمبەر ناردنی پەیامی هاوخەمی 
و پەیمــان نوێکردنــەوە لەگــەڵ ڕێبــازی 

شــەهیدان، لە الیەن تەشکیاتی نهێنییەوە 
پەیامێکی باڵو کردەوە.

دەقی پەیامەکە:
الیەنگرانــی  و  ئەندامــان  الیــەن  لــه 
ڕێکخســتنی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێرانــەوه لــه زۆربــەی هــەره 
زۆری شــار و شــارۆچکه و گوندەکانــی 
پەیامــی  کوردســتانەوه،  خۆرهەاڵتــی 
هــاودەردی و سەرەخۆشــی و پــه یمــان و 
بەڵێنی به ڕێبازی شــەهیدان گەیشــتووەته 
حیزبــی  دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی 

دێموکرات.
بەم هۆیەوه سپاس و پێزانینی حیزبەکەمان 
بۆ سەرجەم هاوڕێیانمان دەردەبڕین و بەڵێن 
تازه دەکەینەوه که ڕێگایان هەتا گەیشتن 

به ئامانجەکانیان درێژەی هەیه. 

سەرکەوێ خەباتی ڕەوای گەلەکەمان 
بڕووخــێ ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی 

ئێران
ده زگای ڕێکخستنی گشتی

حیزبی دێموکرات
 لە سەر درێژەپێدان بە ڕاسان جەختی کردەوە

کۆبوونەوەی هاوبەشــی ناوەندی سیاســی 
و دەستەی کارگێڕیی حیزبی دێموکراتی 
و  پێهــات  کۆتایــی  ئێــران  کوردســتانی 
ڕاگەیەندراوێک لەو بارەیەوە باڵو کردەوە.

دەقی ڕاگەیەندراوەکە:
بۆ ئاگاداری هەموو الیەک ڕادەگەیەنین 
ڕۆژی  بەیانــی  ٩ی  کاتژمێــر  کــە 
پێنجشــەممە ڕێکەوتــی ٢٢ی خەرمانانی 
١٣ی  بــە  بەرانبــەر  هەتــاوی،  ١٣٩٧ی 
سێپتامبری ٢٠١٨ی زایینی کۆبوونەوەی 
حیزبــی  سیاســیی  ناوەنــدی  هاوبەشــی 
دێموکراتی کوردســتانی ئێران و دەستەی 

کارگێڕیی حیزب پێکهات.
کۆبونەوەکە بە چەند ساتێک بێدەنگی و 
بەپێوە وەســتان بۆ ڕێزگرتن لە شــەهیدانی 
ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت و شــەهیدانی ١٧ی 
و  بنکــە  مووشــەکبارانی  خەرمانانــی 
بارگاکانــی حیزبی دێموکرات و ســەرجەم 
شــەهیدانی ڕێگای ڕزگاریی کوردســتان 

دەستی پێکرد.
دواتر لێپرســراوی گشتیی حیزب "مستەفا 
هیجــری'' وێڕای بەخێرهاتنی بەشــدارانی 
لــە  سیاســی  باســێکی  کۆبوونەوەکــە 
ســەر دۆخــی ئیــران و کوردســتان و کار 
دێموکراتــی  حیزبــی  چااڵکییەکانــی  و 
پیانگێڕییەکانــی  و  ئێــران  کوردســتانی 
قەیرانــە  ئــەو  و  ئیســامی  کۆمــاری 
بــەرەوڕوو   لەگەڵــی  کــە  جۆراجۆرانــەی 
بەشــدارانی  بــە  پێشــکەش  بووەتــەوە 

کۆبوونەوەکە کرد.
بــە  و  وردی  بــە  بابەتانــە  و  بــاس  ئــەو 
واقیعبینییــەوە کەوتنــە بــەر ڕاوبۆچوونێ 
بەشــدارانی کۆبوونەوەکــە و بــە ســەرنج و 
تێبینییەکانی خۆیــان الیەنی جۆراجۆری 

مەسەلەکانیان تاوتوێ کرد.
لە ئاکامدا کۆمەڵێک هەڵویست و بڕیار 
و ڕاســپاردەی لێکەوتــەوە کــە ڕێبەریــی 
حیزبــی ئەرکــدار کــرد بــۆ ڕاپەڕانــدن و 
بەئەنجــام گەیاندنیــان. لــەو چوارچێوەیەدا 
کۆبوونەوەکــە جەختــی لــە ســەر درێــژە و 
پەرەپێدانــی ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت لــە بوار 
و  داگرتــەوە  جۆراجۆرکانــی  ڕەهەنــدە  و 
لەوبــارەوە ســپاس و پێزانینــی بەشــدارانی 
کۆبوونەوەکــەی ئاراســتەی هەمــوو ئــەو 
تێکۆشــەرانە و خەڵکــی کوردســتان کــرد 
کە لەو پرۆسە گرینگەدا ئەرکی سیاسی 
و نیشتمانیی خۆیان بەئەنجام گەیاندووە.

کۆبوونەوەی هاوبەشــی ناوەندی سیاســی 
ئــاوڕی  و دەســتەی کارگێڕیــی حیــزب 
لــە ڕێکخســتنەوەی ئۆرگانەکانی حیزب 
بەپێــی قــەوارەی نــوێ حیــزب دایــەوە و 
ڕێوشــوێنی پێویســتی بۆ بەکردەوەکردنی 
بــۆ بەرپرســان و ئۆرگانــە پێوەندیــدارەکان 

دیاری کرد.
کۆبوونەوەکــە بەگرینگییەکــی تــەواوەوە 
وردەکارییەکانی مووشــەکبارانی بنکە و 
بارگاکانــی حیزبــی دێموکراتــی لە الیەن 
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێرانــەوە 

تاوتــوێ کــرد و ئــەو جــۆرە کردەوانــەی 
ڕێژیمی بە نیشانەی ترسی تەواوی ڕێژیم 
لە بزووتنەوەی کوردســتان و شــوێندانەری 
ئێــران  حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
لــە ڕەوتــی ئــەو بزووتنەوەیــەدا زانی و لەو 
بڕوایــە دابوو کە ســەرەڕای شــەهیدبوونی 
پۆڵێــک لــە تێکۆشــەرانی دێموکرات کە 
جێــگای داخ و کەســەری هەموو الیەک 
بــوو ئێــرادەی تێکۆشــەرانی حیزبــی بــۆ 
خەبات دژی ڕێژیمی کۆماری ئیسامی 
لــە  کــرد.  گوڕوتینتــر  بــە  و  بەهێزتــر 
هەمانکاتدا سەرەخۆشیی خۆی ئاراستەی 
هاوســەنگەران و بنەماڵەکان و هەڤااڵن بە 
گشــتی جەمــاوەری خەڵکــی کوردســتان 
کــرد و دڵنیاییــدا کە خوێن و خەباتی ئەو 
شــەهیدانە لــە پێناو ئازادی نیشــتماندا بە 

فیڕۆ ناچێ.
لە پێوەندی لەگەڵ ئەو مووشــەکبارانەدا، 
حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
ژمارەیــەک  و  ئێــران  کوردســتانی 
هــۆی  بــە  بــوو  دیکــە  الیەنــی  و  هێــز 
کۆدەنگییەکی گشــتی لــە بانگەوازیکدا 
بــە مەبەســتی  بــۆ خەڵکــی کوردســتان 
مەحکوومکردنــی کۆمــاری ئیســامیی 
ئێــران لــە مووشــەکباران کردنــی بنکە و 
بارگاکانی حیزب و ئێعدامی کۆمەڵیک 
لــە ڕۆڵەکانــی کــورد هەڵویســت بگرن و 
لــە حەرەکەتێکی تێکڕایی و هەڵمەتێکی 
ئەرکــی  دیکــە  جارێکــی  نەتەوەییــدا 

نیشتمانیی خۆیان بەجێ بێنن. بەخۆشیەوە 
خۆڕاگــری  و  خەباتگێــڕ  خەڵکــی 
و  هەڕەشــە  هەمــوو  وێــڕای  کوردســتان 
فشــارەکانی کۆمــاری ئیســامیی ئیران 
و هێزە ســەرکوتکەرەکانی بە شــێوەیەکی 
بەریــن بــە پێشــوازی ئــەم بانگــەوازە هاتن 
و لــە مانگرتنێکــی بەرینــدا بــە ڕێژیمیان 
نیشــاندا کــە وەک هەمیشــە پشــتیوانی 
بزووتنەوە ڕەواکەیانن و لەسەر دابینبوونی 
مــاف و ئازادیەکانیــان ســوور و پێداگــرن 
و وەفاداریــی خۆیان بۆ شــەهیدان دووپات 

کردەوە.
بەوپــەڕی  کۆبوونەوەکــە  بۆیــە  هــەر   
ئــەو  ڕوانیــە  پێزانینــەوە  و  ئەمەگناســی 
هەڵویستە نەتەوەیی و نیشتمانپەروەرانەیەی 
خەڵکی خەباتگێڕ وخۆڕاگری کوردستان 
و سپاســی بێپایانی پێشــکەش بەو خەڵکە 

وەفادار و ئەمەگناس و تێکۆشەرە کرد.
بــە  کۆبوونەوەکــە  پێوەندییــەدا  لــەو   
ئــەو  ســەیری  تــەواوە  گرینگییەکــی 
الیەنــە  و  حیــزب  یەکگرتووییــەی 
و  کــرد  کوردســتانی  سیاســییەکانی 
نیشــانیدا کــە یەکگرتوویی ئــەو حیزب و 
الیەنانە و ئەو بەدەنگ هاتنەوەی خەڵکی 
کوردستان دەتوانێ وزەی نوی  و گرینگ 
بــە بزووتنــەوەی کــورد لــە کوردســتانی 
لەهەمانکاتــدا  و  ببەخشــێ  ڕۆژهــەاڵت 
ئــەو پەیامــەش بە حکوومەتــی کۆماری 
ئیســامیی ئێــران بدا کە لە کوردســتاندا 
و  سیاســی  پێگەیەکــی  هیــچ  خاوەنــی 
کۆمەاڵیەتــی نییــە و ناتوانــی بــە زەبری 
زۆر و گرتن و ئێعدام ئەو خەڵکە خۆڕاگرە 
رەواکانیــان  داوا  لــە  و  بــکا  چاوترســێن 

بگێڕیتەوە.
و  یەکگرتوویــی  ئــەو  گرنیگیــی 
شــوێندانەرەییەکانی، کۆبوونــەوەی هێنــا 
ســەر ئەو باوەڕە کە لە داهاتوودا هەرچی 
زیاتــر بــۆ پەرەپیدانــی ئــەو هــاوکاری و 
هاوخەباتییانــە هەنــگاو بنێــت و زیاتــر لە 

ڕابردووش پەرەی پێ بدا.

کۆبوونەوەکە بە ســەرنجدان بە هەڵویســت 
مەحکوومکردنــی  و  ڕادەربریــن  و 
بارگاکانــی  و  بنکــە  مووشــەکبارانی 
حیزبــی دێموکــرات لــە الیــەن دەوڵەتــان، 
پارلەمانتاران، حیزب و الیەنە سیاسیەکان، 
NGOکان، حیزب و الیەنە سیاسیەکانی 
هــەر چــوار پارچــەی کوردســتان کۆڕ و 
کۆمەڵــە نێوەدەوڵەتیــەکان و کەســایەتی 
کــورد، ئێرانــی و بیانییــەکان، ســپاس و 
پێزانینی خۆی بۆ هەموو الیەک دەربڕی 
کــە بە ئەرکی ئینســانی و ئازادیخوازیی 

خۆیان هەستان.
کۆبوونەوەکــە ســپاس و پێزانینی تایبەتی 
خــۆی ئاراســتەی خەڵکــی بەشــەرەف و 
دڵسۆزی شاری کۆیە و بەرپرسانی حیزبی 
و حکوومەتی ئەو شــارە خۆشەویستە کرد 
کــە لــە ڕەوتــی ئــەو ڕووداوەدا ئەوپــەڕی 
هاوکاریان لە خۆیان نیشــاندا و بە هانای 
بنەماڵەکانی کوردی ڕۆژهەاڵتەوە هاتن.
به لەبەرچاوگرتنی هەموو ئەو هەڵویســت 
و دڵســۆزی نیشــاندانە بــۆ تێکۆشــەرانی 
لــە  کــورد  بزووتنــەوەی  و  دێموکــرات 
بەتایبــەت  ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی 
گرتنــەی  هەڵویســت  و  پشــتیوانی  ئــەو 
کوردســتانی  خەڵکــی  کۆمەاڵنــی 
ڕۆژهــەاڵت، کۆبوونەوەکــە دڵنیا بوو کە 
ئــەو مووشــەکبارانە جگە لە ڕیســوایی و 
شــەرمەزاری هیچــی دیکــە بــۆ ڕێژیمی 
نەبــوو،  بــەدواوە  ئیســامی  کۆمــاری 
بەتایبــەت کــە ئــەم جــۆرە حەرەکەتانــەی 
ڕێژیــم نــەک لە ڕەوتــی خەبــات هەنگاو 
تێکۆشــەرانی  و  کــورد  ڕۆڵەکانــی  بــە 
دێموکرات شل ناکا، بەڵکوو لەبەردەوامی 
خەبــات لــە هەمــوو شــکڵ و شــێوەکانی 
دژی رێژیمی کۆماری ئیســامی ئێراندا 

شێلگیرتر پێداگرتر و بە ئیرادەتر دەکا.
نووسینگەی دەستەی گارگێڕی

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
٢٣ی خەرمانانی ١٣٩٧ی هەتاوی
١٤ی سپتامبری ٢٠١٨ی زایینی
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مستەفا هیجری: قۆناغێکی نوێ لە خەبات دژی ڕێژیمی 
تاران دەست پێ دەکرێت

"مســتەفا هیجــری" لێپرســراوی گشــتیی 
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران  له 
پەیامێكــدا ڕوو بــه خەڵکــی ڕۆژهەاڵتــی 
ئێمــە  کــە  کــردەوە  بــاڵوی  کوردســتان 
قۆناغێکی نوێ لە خەبات دژی ڕێژیمی 

تاران دەگرینە بەر.
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکراتی 
هێرشــی  دوای  ئێــران  کوردســتانی 
ســەر  بــۆ  ئێــران  ڕێژیمــی  مووشــەکیی 
دێموکــرات  حیزبــی  بارەگانــی  و  بنکــە 
و لــە ســێدارەدانی ســێ الوی کــورد لــە 
زیندانی ڕەجایی شاری کەرەج و دواتریش 
مانگرتنی گشــتیی خەڵکی کوردســتان، 
لە پەیامێکدا جەختی کردەوە کە لە ســەر 
ڕێگا و ڕێبازی خۆمان هەتا گەیشــتن بە 

ئامانجەکانمان بەردەوام دەبین.
ناوبراو لە پەیامەکەیدا باسی لەوە کردووە، 
رێژیمــی کۆماری ئیســامی بۆ تەکمیل 
کردنــی زۆرداری و ئیســتبدادی خــۆی 
بەســەر گەلــی کــوردی ئازادیخــوازدا، بە 
تەفســیری خۆی لە ئیســامیش کەڵکی 
بــە هەمــوو  تــا شــەرعییەت  وەرگرتــووە، 
دژی  لــە  خــۆی  دڕندانەکانــی  کــردەوە 

نەتەوەکەمان ببەخشێت.

هیجری لەو پەیامەیدا باســی لەوە کردووە 
ڕەنگــە لــە ئێســتادا دەســەاڵتدارانی رێژیم 
شــاییان لــە دڵــدا بگــەڕێ کە بــە خیالی 
خەباتــی  مووشــەکبارانە  بــەو  خۆیــان 
بــە چۆکــدا هێنــاوە و پشــتی  کوردیــان 
خەباتکارانــی کوردیــان لەرزانــدووە، بەاڵم 
کۆمــاری ئیســامی دەبــێ بزانــێ کــە 
دەســەاڵتدارانی پێــش لەوانیــش نزیــک لە 
ســەد ســاڵی ڕابــردوودا دژی کوردســتان 
بە دڕندانەترین شــێوە هێرشــیان کردووەتەوە 
ســەر نەتەوەی کــورد، کەچی نەک هەر 
نەیانتوانیوە بێدەنگی بەســەر کوردســتاندا 
زاڵ بکــەن، بەڵکــوو راســت بــە پێچەوانــە 
رۆژبــەرۆژ زیاتــر خەباتــی کــورد پــەرەی 

گرتووە .
لێپرســراوی گشتیی حیزبی دێموکرات لە 
پەیامەکەیــدا جەختــی کردووەتــەوە؛ ئێمە 
لێبڕاوین دەســت لە دەســتی هێزە سیاسییە 
تێکۆشــەرەکان، الوانی مافخواز و هەموو 
چین و توێژەکانی کوردستان، قۆناغێکی 
نوێــی لــە خەبــات دژی رێژیمــی تــاران 
بگرینــە بــەر و تــا بــە چنگهێنانــی مافە 
بێگومــان  نەوەســتین.  زەوتکراوەکانمــان  
ســەرکەوتن بــۆ ئێمەیــە و رێژیمیــش بەرەو 

نەمانە.
پەیامــەدا  لــەو  هیجــری"  "مســتەفا 
ســوپاس و پێزانینــی خــۆی پێشــکەش بە 
تێکــڕای حیــزب،  ڕێکخــراوە سیاســی و 
مەدەنییەکان، تێکۆشەران و ئازادیخوازانی 
کورد لە هەموو بەشــەکانی کوردستان لە 
ناوخۆ و دەرەوەی واڵت کرد کە بە هەموو 
شــێوەیەک هاوخەمی و پشــتیوانیان  لێ 

کردوون و لەگەڵیان بوونه.
کــردەوە  جەختــی  کۆتاییــدا  لــە  ناوبــراو 
کــە ئێمــەش وەک حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتانی ئێــران جارێکی دیکە پەیمان 
نــوێ دەکەینــەوە کــە وەک دەیان ســاڵی 
رابردوو هەر ئەو دەنگە بەرزەی ئێوە دەبین 
کە کۆشتن، ئیعدام و بۆمبارانەکانی تاران 
بەهێزتریان کردووین. بێگومان سەرچاوەی 
ئــەو هێــزەش هەر ئێوەن، هەموومان پێکەوە 
زۆر بەهێزین، هێزێک کە پشــتی دوژمن  

دەلەرزێنێ و بەچۆکیدا دێنێ.

لەم  هیجری  بەڕێز  پەیامی  دەقــی 
بەر  دەخەینە  کوردستاندا  ژمـــارەی 

دیدی ئێوەی خۆشەویست

شاندێکی لێژنەی ئاسایشی پارلەمانی کوردستان 
سەردانی حیزبی دێموکراتی کرد

شــاندێکی لێژنەی ناوخۆی ئاسایشــی پارلەمانی کوردســتان ســەردانی بنکەی دەســتەی کارگێریی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێرانیان کرد.

ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتــی ١٩ی خەرمانانــی ١٣٩٧ی هەتــاوی، شــاندێکی لێژنــەی ناوخــۆی ئاسایشــی پارلەمانــی کوردســتان بە 
سەرپەرەســتیی "ئەیووب عەبدوڵاڵ" ســەرۆکی لێژنەی ئاسایشــی پارلەمانی کوردســتان، ســەردانی بنکەی دەســتەی کارگێریی  حیزبی 

دێموکراتی کوردستانی ئێرانیان کرد.
شــاندی لێژنەی ناوخۆی ئاسایشــی پارلەمانی کوردســتان لە الیەن "مســتەفا هیجری" لێپرســراوی گشتیی حیزبی دێموکرات و شاندی 

یاوەری پێشوازیان لێکرا.
لەو دانیشــتنەدا لێژنەی ئاسایشــی پارلەمان وێڕای پرســە و سەرخۆشــی خۆیان بۆ شەهیدبوونی کادر و پێشمەرگەکانی حیزب پێداگریان 

لە سەر ئەوە کردەوە کە نابێت هیچ واڵتێک سەروەریی هەرێمی کوردستان لە مەترسی بخات.
هەروەها شاندی حیزب سپاسی هاوخەمی و هاوسۆزیی پارلەمانی کوردستان و حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حیزب و ڕێکخراوەکانی 

هەرێمی و خەڵکی باشووری کوردستانیان کرد.

هەیئەتێکی زانکۆی نۆڵج 
سەردانی حیزبی دێموکراتیان کرد

هەیئەتێکی زانکۆی "نۆڵج" سەردانی دەستەی کارگێڕی حیزبی دێموکراتیان کرد و کۆمەلێک هاوکاریی مرۆڤدۆستانەیان پێشکەش 
بە بنەماڵە زیانوێکەوتووەکانی حیزبی دێموکرات کرد.

رۆژی سێشــەممە ڕێکەوتــی ٢٠ی خەرمانانــی ١٣٩٧ی هەتــاوی هەیئەتێکــی زانکۆی "نۆڵج" بە سەرپەرەســتی بەڕێز دوکتور هیمداد، 
سەردانی بنکەی سەرەکی دەستەی کارگێڕی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانیان کرد کە لەالیەن بەڕێز کاک مستەفا هیجری 

لێپرسراوی گشتیی حیزبەوە بە گەرمی پیشوازییان لێکرا.
پاش دەربڕینی بەداخ بوونی خۆیان لە کردەوە شــەرمێونانەکەی کۆماری ئیســامی بەرامبەر بە حیزبی دێموکرات لە ڕێکەوتی ١٧ی 
خەرمانان، لەالیەن زانکۆکەیانەوە کۆمەڵێک یارمەتی و هاوکاری ئینساندۆستانەیان پێشکەش بە بنەماڵەکانی حیزبی دیموکرات کرد 

کە لە ئەنجامی مووشەکبارانی ١٧ی خەرمانان تووشی خەسار و زیان ببوون.

٢٦ەمین ساڵیادی شەهیدانی میکۆنۆس بەرز ڕاگیرا

ئەندامانــی  لــە  بەشــێک  بەشــداری  بــە 
ڕێبــەری حیــزب و کادر و پێشــمەرگە و 
ئەندامان و دڵســۆزانی حیزب، ڕێوڕەسمی 
بەرزڕاگرتنی یادی شەهیدانی میکۆنۆس 

بەڕێوە چوو.
٢6ی  ڕێکەوتــی  دووشــەممە  ڕۆژی 
لــە  هەتــاوی  ١٣٩٧ی  خەرمانانــی 
کەمپــی جێژنیکانــی حیزبــی دێموکــرات 
ڕێوڕەسمێکی تایبەت بە ٢6مین ساڵیادی 
شــەهیدانی  ناجوامێرانــەی  تێــرۆری 

میکۆنۆس بەرێوە چوو.
ســروودی  خوێندنــی  بــە  ڕێوڕەســمەکە 
نەتەوایەتی ئەی ڕەقیب و ڕاگرتنی چەند 
ســاتێک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە گیانی 
پاکــی شــەهیدانی کــورد و کوردســتان 

دەستی پێکرد.
دواتــر بەڕێــز د. میــرۆ عەلیــار جێگــری 
ناوەنــدی سیاســی حیزب بــەم بۆنەوە چەد 
لــە  ناوبــراو  پێشــکەش کــرد؛  وتەیەکــی 
وتەکانیدا ئاماژەی بەوە کرد کە "قسه ی 
تێــدا نییــه ، بە تێروری د. شــەرەفکەندی، 
کەلێنێکــی  و  بــەژان  برینێکــی  دوژمــن 

قووڵی خستە جه سته ی حیزبی دێموکرات 
جوواڵنــەوەی  لــە  قورســی  زەبرێکــی  و 
ڕزگاریخوازانەی  ڕۆژهه اڵتی کوردســتان 
وه شــاند، بــەاڵم خه ونه کــه ی وه دی نه هات 
و بــه  ئــاوات نه گه یشــت. ئەوڕۆ ٢6 ســاڵ 
دوای تێــروری بێرلیــن، ئــااڵی خەباتــی 
دەشــەکێتەوە  هــەروا  ڕزگاریخوازانەمــان 
حەماســە  شــەرەفکەندی  ڕۆڵەکانــی  و 

دەخوڵقێنن".
لــە بەشــێکی دیکــەی قســەکانیدا بەڕێز 
عەلیــار پڕژایە ســەر ئــەو قەیرانانەی کە 
ئەمڕۆکــە کۆماری ئیســامی لەگەڵیدا 
کۆمــاری   " ڕایگەیانــد:  و  بــەرەوڕووە 
ئیســامی ئــەوڕۆ لەگــەڵ گەورەتریــن و 
پڕمەترســیترین قەیرانــی مێــژووی خــۆی 
بۆتــەوە"  بــەرەوڕوو  دەرەوە  و  ژوورەوە  لــە 
کــە بەم شــێوەیە پۆلێنبەنــدی کردبوو: ١.  
قەیرانی سیاســی و قەیرانــی حاکمییەت، 
٢. قەیرانی ئابووری و کۆمەاڵیەتی، ٣.  

قەیران لە سیاسەتی دەرەوەدا.
ڕووداوەکان  و  دواپێشــهات  بــە  ســەبارەت 
دەبــێ  کــورد  کــە  بەرنامانــەی  ئــەو  و 

بیگرێتــە بــەر وتــی: " بــۆ ئەوەی بەســەر 
ئاڵوگۆڕەکاندا نەکەوین یان ئاڵوگۆڕەکان 
دەبــێ  کــورد  نەڕووخێــن،  بەســەرماندا 
بــێ و خــۆی ڕێــک بخــا کــە  ئامــادە 
بتوانیــن خێــرا و لەکاتی خۆیــدا هەلەکان 
بقۆزینــەوە، لــە دەرفەتــەکان بــە قازانجی 
میللەتەکەمــان کەڵــک وەرگرین و پیان 
و هەڕەشەکانی نەیاران پووچەڵ کەینەوە. 
کەوتوونەتــە  کوردســتانییەکان  حیزبــە 
بــەر تاقیکردنەوەیەکــی مێژوویــی، دەبــێ 
بەرپرســانە و سیاسییانە هەنگاو هەڵگرن"؛ 
" یەکیەتــی و یەکهەڵوێســتی  وتیشــی: 
حیزبەکانمــان نــەک هــەر بەرامبــەر بــە 
کۆمــاری ئیســامی حەیاتییــە، بەڵکــوو 
مەوقعییــەت و پێگــەی کــورد بەرامبــەر 
بــە ئۆپۆزســیونی ناوەنــدی و لــە ئاســتی 

کۆمەڵگای نێودەوڵەتیشدا بەهێز دەکا".
عەلیــار،  میــرۆ  بەڕێــز  وتەکانــی  پــاش 
پەخشانەشــێعریک لــە ژێــر نــاوی "تــاران 
پێشــمەرگە  شــاعێری  لەالیــەن  لــەرزی" 
مامۆســتا بێبەش پێشکەش بە ئامادەبووان 
کرا؛ هەروەها لە نێوئاخنی ڕێوڕەسمەکەدا 
لەالیــەن  شۆڕشــگێڕانە  مەقامــی  دوو 
هونەرمەنــدان غــواڵم فاتحــی و ســرێوان 

ئەحمەدییەوە خوێندرایەوە.
خوێنەرانی بەڕێز ئاگادار دەکەینەوە 
"د.میرۆ  بەرێز  وتەکانی  دەقــی  کە 
عەلیار" لە ڕێوڕەسمی ٢٦ی خەرمانان 
لەم ژمارەی کوردستاندا دەخرێتە بەر 

دیدی ئێوەی خۆشەویست.

کوردستان ڕێزی لە شەهیدانی خەرمانان گرت

ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێران و خەڵکی تێکۆشــەر و 
مافویســتی کوردســتان لە ڕۆژانی دوای 
جینایەتــی ١٧ی خەرمانان و لە بەرەبەری 
ناجوامێرانــەی  تێــرۆری  ســاڵڕۆژی 
گوندەکانــی  و  شــار  لــە  میکۆنۆســدا 
کوردســتان بەشێوەیەکی بەرباڵو چاالکی 

تەبلیغییان بەڕێوە برد.
خەرمانــان،  لەســەر٢٢ی   ٢١ شــەوی 
پێشــمەرگەکانی شــار، لــە شــاری بۆکان 
بــە بۆنــەی ٢6ی خەرمانــان ٢6هەمیــن 
ســادق  "د.  تێرۆرکردنــی  ســاڵیادی 
شەرەفکەندی" و هاوڕێیانی بە  نووسینی 
دروشــم و باڵوکردنــەوەی وێنە و وتەکانی 
ڕێبەری شــەهید د. سادق شەرەفکەندی، 
ڕێزیــان لــە ڕێبازەکــەی گــرت و پەیمانی 
وەفادارییــان لەگــەڵ ڕێبەرانــی شــەهید و 
ســەرجەم شــەهیدانی حیــزب و گــەل نوێ 

کردەوە.
ئــەو شــوێنانەی چاالکیــی تەبلیغیی تێدا 
مزگەوتــی  لــە  بریتیــن:  چــووە،  بەڕێــوە 
چواریاری نەبی و دەوروبەری دەبیرستانی 
کچانەی ئەلزەهرا، قوتابخانەی کچانەی 
کوڕانــەی  قوتابخانــەی  گوڵبانــگ، 
هاتنــەژوورەوەی  بــەردرگای   ،٢ ســالمی 
ترمینــاڵ، هاتنــەژوورەوەی ســی ان جــی 
ترمینــاڵ، زانکــۆی پەیــام نــوور، بلواری 
زانکــۆ، کۆاڵنەکانــی عەلیــاوا و دەوری 
ســۆنا، فەلەکــەی ئــازادگان تا فلســتین، 
شــەقامی  شــار،  عابربانکەکانــی  ســەر 
٥٥، مەجبوورئــاوا، کۆاڵنەکانــی میــراوا 
و دەوری ســایپا یــەدەک و هەروەهــا لــە 
گوندەکانــی گوندەکانــی حوســێن مامە، 
قەرەگۆل، سەوزی، سەرچنار و خەتایی.

لەم شــوێنانەی شــاری مەهاباد چاالکیی 
ئیســتگای  چــوو:  بەڕێــوە  تەبلیغیــی 
فەرهەنگیــان،  گەڕەکــی   ئــازادگان، 
ســەنجاناوا،  جانبــازان،  چواڕڕێیانــی 
سەروی باخی میکائیل، ڕێگای مەهاباد 
پیرانشــار، ســەرەتای بەنــداوی مەهابــاد، 

قازیئاوا، پشتەپە، بەرەی شیان، گەڕەکی 
ترانــزی بــەرق، ڕێــگای هەمــزاوا، خودی 
هەمــزاوا، ڕێــگای مەهاباد ـ سەردەشــت، 
مەحموودکان، شــەقامی ســەوکی، بەری 
مەدرەسە و چوارڕێیانەکەی، پشت تەپە و 

مزگەوتی کۆنی پشت تەپە.
ئەو شــوێنانەی شــاری ورمــێ، چاالکیی 
تەبلیغییــان تێــدا بەڕێــوە چــووە بریتیــن: 
ڕاژان، ڕزگە، گارانێ، ناری، سێگرکان، 
دووکانی ئەورەسی و ڕێگای ڕاژان دیزەج
هەروەها لە ڤستیڤاڵی ترێی سەردەشتیشدا 

چاالکیی تەبلیغیی بەڕێوە چووە.
لــە شــاری ســەقز لــە بەرەبەری ســاڵیادی 
تێرۆری میکۆنۆســدا، لە گەڕەکی شاناز 
و شــەقامی ســەعدی، شــەهرەکی گواڵن 
و ســاڵحاوا، قوتابخانەی کچانەی معراج، 
دواناوەندی کوڕانەی ســپیدە و دواناوەندی 
شــاهید، قوتابخانــەی ســەرەتایی نبــوت، 
ناوەندی بێهداشتی شەکەرڕیز و بێهداشتی 
مەولــودی چاالکــی بەرینــی تەبلیغییــان 
بەڕێــوە برد و پەیمانی وەفادارییان لەگەڵ 
رێبــازی شــەهیدانی حیــزب و گــەل نــوێ 
کردەوە هەروەها شــەوی ٢٥ی خەرمانان و 
بەبۆنەی ٢6مین ساڵڕۆژی شەهیدکرانی 
دوکتور سادق شەرەفکەندی و هاوڕێیانی 
لــە شــاری بێرلینــی ئاڵمــان بەشــێوەیەکی 
لــە گەڕەکەکانــی حەمــااڵوای  بەربــاڵو 
ســەروو، عەباساوا، قەرەچیاوا، سەرچەمی 
وەڵــی خــان ،گاراجی میــرەدێ، گەڕەکی 
گەڕەکــی  گــواڵن،  شــەهرەکی  شــاناز، 
کەریماوا و پشــت مزگەوتی داروســەفا و 
تەپــەی ســاڵحاوا زیاتر لــە ١٠٠٠ تراکتی 
تایبەت بەم ڕۆژیان لە نێو ماڵەکاندا باڵو 
کردووەتەوە و دیواری زۆربەی ماڵەکانیان 

بە پووستێری تایبەت ڕازاندەوە.
تێکۆشــەرانی دێموکرات لە شاری ورمی 
بــە بۆنــەی ٢6ی خەرمانــان لــە شــاری 
ورمــێ لــە شــوێنەکانی وەک "زانکــۆی 
لــە  زانکــۆ  شــەقامی  نــوور،  پەیامــی 
شەهرەکی ئەندیشەی ورمێ، قوتابخانەی 

دانشڤەران لە شەهرەکی ئیسار، مزگەوتی 
ئیســار، موشــاوری ئەماکی زیباشــەهر، 
بەنــدی  بەنــداوی  زیباشــەهر،  شــەقامی 
قاســملوو،  دوکتــور  شــەقامی  ورمــێ، 
شــەهرەکی وەلی عەســر و کانتینێرەکانی 
بەســیجییەکان لــە وەلــی عەســر" وێنــە و 
تراکتــی تایبــەت بــە ٢6ی خەرمانانیــان 

باڵو کردەوە.
هەروەهــا ئۆگرانــی ڕێبــازی دێموکــرات 
بەرامبــەر  لــە  خەرمانــان  ٢٥ی  شــەوی 
پاســگای مەالندەری گونــدی کومەرەی 
"ڕێبــازی  وەک  درووشــمەکانی  پــاوە 
"ڕاســان  و  هەیــە"  درێــژەی  قاســملوو 
بەردەوامە"یــان نووســیوەتەوە و بــەم شــێوازە 
لەگــەڵ  هەتاســەر  بەردەوامــی  بەڵێنــی 

ڕێبازی شەهیدانیان دووپات کردەوە.
قارەمانانــی دێموکــرات لە شــاری نەغەدە 
بــۆ پەیمــان نوێکردنــەوە لەگــەڵ ڕێبــازی 
چاالکیــی  میکۆنــوس  شــەهیدانی 

تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.
ئــەو شــوێنانەی کە چاالکیــی تەبلیغیی 
تێــدا بەڕێــوە چــووه بریتین لە: "شــەقامی 
شــەقامی  بەهــار،  فەلەکــەی  پیرانشــار، 
شافعیی ٢، مەیدانی سیگار و مزگەوتی 
پۆســتێری  و  تراکــت  حوســێن"  "ئەمیــر 

تایبەت بەو ڕۆژەیان باڵو کردووەتەوە.
ئەندامــان و الیەنگرانی حزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران لــە گونــدی "نێ"ـــی 
بۆنــەی ٢6ی  بــە  دێموکــرات  هەمیشــە 
خەرمانــان وێنەیەکــی گەورەی دوکتوری 
ســادق  دوکتــور  زینــدوو  هەمیشــە 
ئەســڵیی  تابلــۆی  لــە  شــەرەفکەندیان 

گوندی نێ بەرز کردووەتەوە.
ئەو تابلۆیە  ببوو بە جێگای خۆشــحاڵیی 
خەڵکــی ئــەو گونده؛ هــاوکات الونی نێ 
بــۆ چەندمین جار پیمــان لەگەڵ ڕێبازی 
شــەهیداندا نــوێ کردووەتــەوە و وتوویانــە 
هەتا گەیشــتن بە ئامانجەکانی ڕێبەرانی 
گەورەمــان دەســت لــە خەبات و تێکوشــان 

هەڵناگرین.

پێشمەرگەی شار لە ئامێزی بانەدا بوون

فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان ڕایگەیاند، پێشمەرگەکانی  شار لە بانه کۆبوونەوەیان بۆ خەڵک گرتووە و بە سەرکەوتوویی 
ئەرکی خۆیان بەجێ گەیاندووە.

بەپێی هەواڵی گەیشتوولە فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان، دەستەیەک لە پێشمەرگەکانی شار بۆ کۆبوونەوە لەگەڵ خەڵک 
لە ناوچەی بانە گەشتێکیان لەو دەڤەرە بەڕێوە برد کە لەگەڵ پێشوازیی گەرمی خەڵکی ئەو ناوچە بەرەوڕوو بوون.

دەڤــەری شۆڕشــگێڕی بانــە هەردەم مەکۆی پێشــمەرگەی کوردســتان بووە و هاوکاری و پێشــوازیی خەڵکــی ناوچەکانی بانە جێگای 
ڕێز و پێزانینە. 

هێزی پێشمەرگەی کوردستان سپاس و پێزانینی خۆی پێشکەش بە خەڵکی ناوچەکانی بانە دەکات و هێوادارە لە هاوکاری و پێشوازیی 
هێزی پێشمەرگەی کوردستان بەردەوام بن.
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مستەفا هیجری: 
قۆناغێکی نوێ لە خەبات

 دژی ڕێژیمی تاران دەست پێ دەکەین

پــاش هێرشــی جینایەتکارانــەی ڕێژیمــی 
لــە  ئیســامی  کۆمــاری  دژەگەلــی 
ســەر  بــۆ  خەرمانــان  ١٧ی  رێکەوتــی 
بنکــە و بارەگاکانــی عیــزب و واڵمــی 
شــیاو و لەجێــی خــۆی گەلــی کــورد لــە 
رۆژهەاڵتــی کوردســتان، بەڕێز "مســتەفا 
حیزبــی  گشــتیی  لێپرســراوی  هیجــری" 
دێموکراتی کوردســتانی ئێران پەیامێكی 
ڕوو لــه خەڵکــی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان 
بــاڵو کردەوە کە لێرەدا دەقی پەیامەکەی 
ئێــوەی  دیــدی  بــەر  دەخەینــە  بەڕێزیــان 

خۆشەویست.

هاونیشتمانیانی بەڕێز،
ڕۆژهەاڵتــی  ئازادیخــوازی  خەڵکــی 

کوردستان،

ســەرلەبەیانی رۆژی شــەممە ڕێکەوتــی 
هەتــاوی،  ١٣٩٧ی  خەرمانانــی  ١٧ی 
ســێپتامبری٢٠١٨(  )٨ی  بەرانبــەر 
کەمپــی  ئێــران  ئیســامی  کۆمــاری 
تەنیشــت  لــە  دێموکراتــی  تێکۆشــەرانی 
شاری کۆیە لە باشووری کوردستان کردە 
ئامانجــی مووشــەکەکانی و لــە ئاکامدا 
بەداخــەوە دەیــان کــەس لــە تێکۆشــەرانی 
رێــگای رزگاری واڵتەکەمــان شــەهید و 

بریندار بوون.
هەرلــە بەیانی ئــەو رۆژەدا ٣ چاالکڤانی 
کورد، رامین حسینپەناهی، زانیار و لوقمان 
مورادی کە ســااڵنێک زیندانی کرابوون 
و خەڵــک چاوەڕوانی ئازادکردنیان بوون، 
خەبــەری ئیعــدام کردنیــان لــە زیندانــی 
رەجایــی شــاری کــەرەج، ڕاگەیەنــرا. لەو 
نەتەوەیــەک  وەک  کــورد  کــە  رۆژەوە 
هەســتی بە مافخوراوی خــۆی کردووە و 
بــۆ ئەســتاندنەوەی مافەکەی دەســتی بە 

خەبــات کردووە، ئەوە حاڵ و وەزعی بووە. 
مێــژووی پڕ لــە خۆێــن و قوربانی گەلی 
کــورد لە کوردســتانی ئێرانیش بەشــێکی 
خەباتــە سەراســەرییەی  لــەو  درەوشــاوەیە 
کــورد لــە دژی داگیــرکاری، تەحقیــر و 

تواندنەوە.
بــەاڵم رێژیمــی کۆمــاری ئیســامی بــۆ 
تەکمیــل کردنی زۆرداری و ئیســتبدادی 
خۆی بەسەر گەلی کوردی ئازادیخوازدا، 
بە تەفسیری خۆی لە ئیسامیش کەڵکی 
وەرگرتــووە، تــا شــەرعییەت ببەخشــێ بــە 
هەمــوو کــردەوە دڕندانەکانــی خــۆی لــە 

دژی نەتەوەکەمان.
خوێنــدن بــە زمانــی دایکیمــان یاســاغە، 
کولتــوور و مێژوومــان چەواشــە دەکــەن، 
تەنانــەت  و  دەشــیوەێنن  ژینگەمــان 
سەربەســت  واڵتەکەمــان  ژینگەپارێزانــی 
خۆیــان،  ژینگــەی  پاراســتنی  لــە  نیــن 
پارێزگاکانی کوردســتان بەرزترین ئاستی 
بێکارییان هەیە، ئەوانەی لە تاوی برسێتی 
ژن و منداڵیان پەنا بۆ کۆڵبەری دەبەن تا 
بــەو کارە تاقــەت پرووکێنــە نانێکیــان بۆ 
دابیــن بکــەن، دەیانکــوژن، تــا ڕادەیــەک 
خەبــەری کوژرانــی رۆژانــەی کۆڵبــەران 
لە سنوورەکان بۆتە دیاردەیەکی رۆژانە و 
خەریکــە وای لــێ دێ بۆ خەڵک عادی 

دەبی و... .
لــە بەرانبــەر ئــەو هەمــوو مافخوراوییەدا، 
کــە داوای کار دەکــەن، دەڵێن ئەوە بیری 
گشــتی کۆمەڵگا دەشێوێنن، کە دەڵێن با 
منداڵەکانمــان بە زمانی کوردی بخوێنن، 
دەڵێن ئەوانە واڵت دابەش دەکەن، کە دەڵێن 
لێمانگەڕێــن بــا نوێنەرانــی راســتەقینەی 
بەڕێوەبــەرن،  کۆمەڵگاکەمــان   خۆمــان 
دەڵیــن ئەوانــە دژی شۆڕشــن و، ئــەو جار 
بــەو تاوانــە گەورانــە دەیانخەنــە زینــدان، 

شاربەدەریان دەکەن، ئەشکەنجەیان دەکەن، 
بــێ ئابــڕوو و ئیعدامیان دەکەن، شــوێنی 
نیشــتەجێی ئــەو بنەمااڵنــە لــە واڵتیکــی 
دیکە دەدەنە بەر مووشــەک و بۆمب کە 
لــە دەســتی ئــەو زوڵم و زۆرە بێ ســنوورە، 
بــەم  جێهێشــتووە.  بــە  خۆیــان  نێشــتمانی 
شــێوەیە دەبینین کە لە کوردســتانی ئێران 
دەرەتانــی ژیانێــک بۆ کــورد نەماوەتەوە، 
ئەوەی ئیستا بە ناوی ژیان تێپەڕی دەکا، 
رەزاڵــەت و نەهامەتییە. کەوابوو دەبێ بۆ 
ژیانێکــی ئینســانی خەبــات بکەیــن و لە 
هیــچ خەباتێکــی رەوا ســڵ نەکەینــەوە، 
هێــچ  ڕێژیــم  ڕێگایــە،  لــەو  بێجگــە 
رێگایەکی دیکەی بۆ نەهێشتووینەتەوە.

ئــەو رێگایــەش پــڕ زەحمــەت دەنوێنــێ و 
ئەگــەر هەمــوو  بــەاڵم  تێچــووی هەیــە، 
خــۆی  قــەدەر  لــە  هەرکــەس  و  پێکــەوە 
زەحمەتتــر  کــەم  ڕێگاکــە  دەســتبداتێ، 
و تێچــووی کەمتــر دەبــێ. ئێمــە وەکــوو 
کــورد لــە رۆژهەاڵت، دەبێ بــە خەباتمان 
ببینــە هێزێکــی شــوێندانەری ئەوتــۆ کە 
نەوێــرن  و  نەتوانــن  تــاران  ڕێژیمەکانــی 
بێباکانــە ژیــان و ســەروەریمان لــێ زەوت 
بکــەن، بە حیســابمان نەهێنــن و وردە وردە 

بمانتوێننەوە.
ئــەوەش هــەر ئەو پەیامە ئینســانییەیە کە 
ڕاســانی رۆژهەاڵت هەڵیگرتووە و، ئێوەش 
ئەو پەیامە رزگاریدەرەتان بەدڵ وەرگرتووە 
و خەریکــن بەڕێــوەی دەبــەن، ڕێژیمیــش 
لــە کاریگــەری ئەو خەباتــە زراوی چووە 
و، لەترســان پــەل داوێ بــۆ هەمــوو شــێوە 
بــە  تەنانــەت  و  کــورد،  ســەرکوتێکی 
بەرچاوی دنیاوە مووشــەکبارانی کەمپی 
ژن و منداڵــە ئاوارەکانمــان لــە واڵتێکــی 
دەنگــی  هیوایــەی  بــەو  دەکا،  دیکــە 
کــپ  قارەمانەکانمــان  رۆڵــە  و  کــورد 

بــکا، و بێدەنگیەکــی گورســتانی بەســەر 
واڵتەکەماندا زاڵ بکا.

رەنگــە لــە ئێســتادا دەســەاڵتدارانی رێژیم 
شــاییان لــە دڵــدا بگــەڕێ کە بــە خیالی 
خۆیان بەو مووشەکبارانە خەباتی کوردیان 
بــە چۆکدا هێناوە و پشــتی خەباتکارانی 
کۆمــاری  بــەاڵم  لەرزانــدووە،  کوردیــان 
ئیســامی دەبێ بزانێ کە دەسەاڵتدارانی 
پێــش لەوانیــش نزیــک لــە ســەد ســاڵی 
ڕابردوودا، بە سەدان جار کوردیان قەالچۆ 
کــردوە، کوردســتانیان وێــران کــردوە، بــە 
هــەزاران الوی تێکۆشــەریان ئیعدام کردوە 
و لــە زیندانەکانیاندا رزاندوویانن، داهاتی 
واڵتەکەیــان بە تااڵن بــردوون، بەو حاڵەش 
نــەک هــەر نەیانتوانیــوە بێدەنگی بەســەر 
کوردســتاندا زاڵ بکــەن، بەڵکــوو راســت 
بــە پێچەوانــە رۆژبــەرۆژ زیاتــر خەباتــی 
کــورد پــەرەی گرتــووە و بــە دەنگێکــی 
بەرزتــر هــاواری مافخوازی خۆی کردوە، 
بۆیــە ئێســتا کوردســتان زیاتــر لــە هەموو 
کات بــە دەنگــی بــەرزەوە هــاوار دەکا و، 
تا سەرکوت بەهێزتر بێ دەنگی کوردیش 

بەرزتر دەبێتەوە.
رووی دیکــەی ئــەم پرســە ئەوەیــە کــە بە 
ڕێژیــم  خۆهەڵکێشــانەکانی  پێچەوانــەی 
و الیەنــی پرۆپاگاندەیەکــەی کــە هــەوڵ 
شکســتەکانی،  هەمــوو  وەک  دەدا 
ئــەوەش بــە ســەرکەوتن بە خەڵــک و دنیا 
نیشــان بــدا، لــە گەمەی مووشــەکبارانی 
و،  رۆژهــەالت   تێکۆشــەرانی  کەمپــی 
ئیعدامــی الوانــی کــورد لــە زیندانــەکان 
و، ئــەو پرۆپاگانــدە بەرباڵوەی کە بۆ ئەو 
کــردەوە جینایەتکارانەیــە دەیکا، دۆڕاوی 
ئــەو  هەمــووی  چوونکــە  ســەرەکییە، 
هەواڵنــە ئامــاژە بــەو راســتییە دەکەن کە 
کــورد بەهێــزە و لەم کاتــەدا کە ڕێژیم لە 

گەمــارۆی قەیرانگەلێکــی زۆردا گیری 
خولقێنــەری  خــۆی  بــۆ  کــە  خــواردووە 
بــوون، نــەک هــەر هیــچ رێگاچارەیەکی 
بــۆ دەرباز بــوون لەو قەیرانانە بە دەســتەوە 
نیــە، بەڵکوو رۆژبــەرۆژ قەیرانەکان زیاتر 
و رووخێنەرتــر دەبــن، هــەر بۆیــە خەبات و 
بەرهەلســتکاری کورد بــۆ رێژیم جێگای 
نیگەرانییــە، چوونکــە لــە مــاوەی چــڵ 
ســاڵی رابــردوودا زۆر جــاری دیکــە هــەر 
زیندانــی  بۆمبــاران،  بــە  ئەوجــارە  وەک 
بێدەنگیــان  نەیتوانیــوە  کــردن  ئیعــدام  و 
بکا.  بە تایبەت نیشــاندانی هێز و ورەی 
خەڵکــی قارەمــان و دڵســۆزی رۆژهەاڵت 
لە بەدەنگەوەهاتنی داوای حیزبە سیاسییە 
چاالکــە  و  رێکخــراو  خەباتــکارەکان، 
مەدەنیەکانیــان کــە بەشــێوەی مانگرتنی 
سەراســەری لــە رۆژهەالتــی کوردســتان 
و  خولقانــد  کەموێنەیــان  حەماســەیەکی 
بــە  دەربڕینــی بێزاری لە رێژیمی ســێدارە 
، هاوســۆزییان لەگــەڵ شــەهیدانی ١٧ی 
خەرمانــان لــە شــارو و شــارۆچکەکانی 

رۆژهەالت دەربری.
 هەروەهــا ئــەو پشــتگیری، هاوپێوەنــدی 
و هاوخەباتییــەی کــە کــوردی هەمــوو 
پارچەکانی کوردستان لە باشوور، والتانی 
ئەورووپایی، ئەمریکا و شوێنەکانی دیکە 
لەدەربرینی نارزایەتی و مەحکوومکردنی 
ئێعدامــی الوانــی رۆژهــەالت و کــردەوە 
خەرمانــان،  ١٧ی  جینایەتکارییەکانــی 
ئــەو هێــز و دەنگــە وەک واڵمێکــی روون 
بــە رێژیمــی کۆمــاری  و ســەربەرزانەیە 
ئیســامی کــە کورد بێدەنــگ نابێ و لە 
خەبــات راناوەســتێ. لێرەدایە کــە خەباتی 

شاخ و شار لێک گرێ دەدرێ.
ئافەریــن و دەســخۆش گەلــی ســەربەرزی 
و  بەرزتــر  دەنگتــان  ئێــران،  کوردســتانی 

ورەتان پۆالیین بێ.
دێموکراتــی  حیزبــی  وەک  ئێمــەش 
کوردســتانی ئێــران جارێکی دیکە پەیمان 
نــوێ دەکەینــەوە کــە وەک دەیان ســاڵی 
رابردوو هەر ئەو دەنگە بەرزەی ئێوە دەبین 
کە کۆشتن، ئیعدام و بۆمبارانەکانی تاران 
بەهێزتریان کردووین. بێگومان سەرچاوەی 
ئــەو هێــزەش هەر ئێوەن، هەموومان پێکەوە 
زۆر بەهێزین، هێزێک کە پشــتی دوژمن  

دەلەرزێنێ و بەچۆکیدا دێنێ.
ئێمــە لێبڕاویــن دەســت لــە دەســتی هێــزە 
سیاســییە تێکۆشەرەکان، الوانی مافخواز 
و هەموو چین و توێژەکانی کوردســتانی 
خۆشەویســتمان، کــە باوەڕیان بە رزگاری 
واڵت و نەتەوەکەیــان هەیــە و، لەپێناو ئەو 
رزگارییــەدا هەنــگاو دەنێــن،  قۆناخێکــی 
نوێــی لــە خەبــات دژی رێژیمــی تــاران 
بگرینــە بــەر و تــا بــە چنگهێنانــی مافە 
بێگومــان  نەوەســتین.  زەوتکراوەکانمــان  
ســەرکەوتن بــۆ ئێمەیــە و رێژیمیــش بەرەو 

نەمانە.

لە کۆتاییدا ساڵو دەنێرم بۆ گیانی پاکی 
شــەهیدانی ١٧ی خەرمانــان و بەو بۆنەوە 
سەرەخۆشــی لــە بنەمالــە ئازیزەکانیــان و 

گەلی کورد بەگشتی دەکەم.
 هەروەهــا لــەو دەرفەتە کەڵــک وەردەگرم 
کە ســوپاس و پێزانینی خۆم پێشــکەش بە 
تێکــرای حیــزب و رێکخــراوە سیاســی و 
مەدەنییەکان، تێکۆشەران و ئازادیخوازانی 
کــورد لــە هەموو بەشــەکانی کوردســتان 
لــە ناوخــۆ و دەرەوەی والت بکــەم کــە بە 
هەموو شێوەیەک هاوخەمی و پشتیوانیان  

لەگەڵ کردووین و لەگەڵمان بوون.



ژمارە ٧٣٤، ٣١ خەرمانانی ٦١٣٩٧

دەقی وتەکانی بەڕێز د. میرۆ عەلیار
 لە ڕێوڕەسمی ساڵیادی شەهیدانی میکۆنوس

میوانە بەڕێزەکان،
هاوڕێیانی تێکۆشەر،

ئەوکاتەتان باش!
١٣٧١ی  خەرمانانــی  ٢6ی  ڕۆژی 
هەتاوی بەرامبەر بە ١٧ی سپتامبری 
ڕۆژێکــی  وه ک  زایینــی  ١٩٩٢ی 
تــاڵ و جینایه تێکی ســامناک چۆته  
خەباتــی  خوێناویــی  مێــژووی  نێــو 

نه ته وه که مانه وه .
د.ســادق  له مه وبــه ر،  ســاڵ   ٢6
گشــتی  ســکرتێری  شــەرەفکەندی 
ســێ  و  حیزبەکەمــان  ئه وکاتــی 
عەبدولــی  فەتــاح  کاک  هاوڕێــی، 
نوێنــەری حیــزب لــە دەرەوەی واڵت، 
کاک هومایــوون ئــەردەاڵن نوێنــەری 
حیــزب لــە ئاڵمــان و هەروەهــا کاک 
نــوری دێهکۆردی چاالکی سیاســی 
لــە  دێموکــرات،  حیزبــی  دۆســتی  و 
بێرلیــن  لــە  میکۆنــۆس  ڕێســتۆرانی 
بوونــه  قوربانیــی تێروریزمی ده وڵه تیی 
ڕێژیمــی کۆماری ئیســامی ئێران و 

شه هید کران.
ئــەوڕۆ لێــرە کــۆ بووینەتــەوە کــە ڕێز 
بگرین له  بیرەوەری ئەو ڕێبەرە به بڕشت 
و هەڵکەوتووە و هاوڕێکانی و خەبات 

و فیداکارییان وه بیر بێنینه وه .
هه مــوو ســاڵێ و له هــه ر ده رفه تێکــدا 
پێویســته  بێــزاری خۆمــان لــە تێروریزم 
تاوانــه  قورســانەی  لــه و  و  به گشــتی 
ڕێژیمــی ئێــران دژ بە کورد ئه نجامی 
داون، ده رببڕیــن. بۆ مرۆڤی خه باتگێڕ 
نــه   گرنگــه   ڕزگاریخــواز  گه لــی  و 
هــاوڕێ به نرخه کانــی له بیــر بکا و نه  

تاوانه کانی دوژمنی.
لەالیەن ڕێبەرایەتی حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێرانەوە به گه رمی میوانە 
بەڕێزەکان به خێرهاتن دەکەم و سوپاس 
هاوڕێیانــی  ئێــوە  بــۆ  و  ئــه وان  بــۆ 
بەڕێــز کــە تەشــریفتان هێنــاوە و لــەو 

ڕێوڕەسمەدا بەشداریتان کردووە.
دەزانــن، دوای ئــه وه ی مرۆڤکوژانــی 
لــه   ئیســامی  کۆمــاری  ڕێژیمــی 
)١٣6٨ی  زایینــی  ١٩٨٩ی  ســاڵی 
هه تــاوی( لــه  ڤییــه ن ڕێبــەری مــەزن 
تێــرۆر  قاســملوویان  د.عەبدولڕەحمــان 
کــه   شــەرەفکەندی  د.ســادق  کــرد، 
له نێو خۆماندا بە د.ســەعید ناسرابوو، 
دێموکراتــی  حیزبــی  ڕێبەریــی 
گرتــە دەســته  ئه میــن و بەتواناکــه ی 
ئــااڵی خەباتــی  نەیهێشــت  خــۆی و 
بــۆ  حیزبەکەمــان  ڕزگاریخــوازی 
ســاتێک بکەوێتــە ســەر عــەرز و به و 
جــۆره  دوژمنــی خوێنمــژی تــووڕه  و 

هه ناسه سارد و ته مابڕاو کرد.
ڕێژیــم،  چاوه ڕوانیــی  به پێچه وانــه ی 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ئێــران له ژێــر بــاری قــورس و گرانــی 
له ده ستچوونی قاسملووی نه مر پشتی 
نه چەمایه وه  و به ڕێبه رایه تی د.سادقی 
لێهاتــوو درێژه ی  به  خه بات و ڕێبازیی 

نه ته وه یی خۆی دا.
دیتــی  کاتێــک  دامــاو  دوژمنــی 
و  نه گرتــووه  ســەری  پیانەکــە  ی 
ئاواتەکــەی نەهاتۆتــە دی ، بڕیــاری 

و  دا  د.شــەرەفکەندی  لەنێوبردنــی 
که وته  داڕشتنی پیانی تێرورکردنی.
تێــروری  بــە  نییــه ،  تێــدا  قســه ی 
برینێکــی  دوژمــن  د.شــەرەفکەندی 
بــەژان و کەلێنێکــی قووڵــی خســتە 
و  دێموکــرات  حیزبــی  جه ســته ی 
جوواڵنــەوەی  لــە  قورســی  زەبرێکــی 
ڕۆژهه اڵتــی  لــه   ڕزگاریخوازانــە 
کوردســتان وه شــاند، بەاڵم خه ونه که ی 
وه دی نه هــات و به  ئاوات نه گه یشــت. 
ئەوڕۆ ٢6 ساڵ دوای تێروری بێرلین، 
ڕزگاریخوازانەمــان  خەباتــی  ئــااڵی 
ڕۆڵەکانــی  و  دەشــەکێتەوە  هــەروا 

شەرەفکەندی حەماسە دەخوڵقێنن.
کۆمــاری  میکۆنــۆس  تێــروری  بــە 
لــه ڕووی  پــه رده ی  ئیســامی 
نیزامه کــه ی هه ڵدایــه وه و ماهییه تــی 
بــه   زیاتــر  خــۆی  دژبه کوردبوونــی 
نه تــه وه ی کــورد ناســاند و بەتایبەتــی 
الوەکانــی وشــیارتر کــردەوە، هەســتی 
نەتەوایەتــی و بیــری ڕزگاریخوازیــی 
تێــدا بەهێزتر کــردن و متمانەی کورد 
بە حکوومه تی ئیســامی ئێرانی نایه  

ژێر خاک.
لــه  ئاســتی نێونه ته وه یــی و بیــروڕای 
بێرلیــن  دادگای  حوکمــی  گشــتیدا، 
کە بەدادگای "میکۆنۆس" ناوبانگی 
دەرکــرد و لە رێكه وتی  ١٠ی  ئاپریلی 
١٩٩٧ی  زایینــی  )٢١ی  خاكه لێــوه ی  
تێروریزمــی  راگەیەنــدرا،   )١٣٧6
ده وڵه تیــی ڕێژیمــی ئێرانــی له قاو دا، 
لــە  ڕێژیمــی  ڕێبەرانــی  ڕاشــکاوانە 
بەرزتریــن ئاســتی حکوومەتیدا وەک 
پانداڕێــژ و بەڕێوەبــەری تێروریــزم بە 
دنیــا ناســاند. لــە حوکمــی دادگای 
میکۆنۆســەوە هەتــا ئێســتاش مــۆری 
کۆمــاری  نێوچاوانــی  بــە  تێروریــزم 
ئیسامییەوە نووساوە و لێی نابێتەوە.

بەڕێزان!
شــەرەفکەندی  ســادقی  دوکتــور 
ڕێبەرێکــی سیاســی بــوو و لــە پێنــاو 
سیاســیدا  ئامانجێکــی  و  بیروبــاوەڕ 
ســەری دانــا، بۆیــە جێــی خۆیەتی لە 
ساڵوەگەڕی تێرۆرەکەیدا ئاوڕێک لە 
وەزعی ئێســتای کۆماری ئیســامی 
خنکاندنــی  بەهیــوای  کــە  بدەینــەوە 
نەهێشــتنی  و  ئازادیخــوازی  دەنگــی 
هەستی خەبات و خۆڕاگڕی کوردی 
تێــرور  ســادقی  کاک  ڕۆژهــەاڵت، 

کرد.
کۆمــاری ئیســامی ئــەوڕۆ لەگــەڵ 
گەورەتریــن و پڕمەترســیترین قەیرانی 
مێژووی خۆی لە ژوورەوە و لە دەرەوە 

بەرەوڕوو بۆتەوە.
قەیرانــی ئــەوڕۆ هەمــوو الیەنەکانــی 

سیستمەکەی گرتۆتەوە:
قەیرانــی  و  سیاســی  قەیرانــی   .١
حاکمییــەت: کێشــەکانی کۆمــاری 
ئیسامی ئەگەر لە سەرەتادا خۆیان لە 
بێ بەرنامەیــی، کێشــەی مودیرییەت، 
بێ ســنووری  گەندەڵــی  و  دزی 
بەرەبــەرە  دەبینــدران،  حاکمییەتــدا 
حکوومەتــی  ڕەوایــی  لەدەســتدانی 

قۆناخــەش  لــەو  ئێســتا  لێکەوتــەوە. 
تێپەڕیــوە و ڕێژیــم تووشــی قەیرانــی 

حاکمییەت هاتووە.
قەیرانی ســەروەری )حاکمییەت(، بەو 
مانایــە کــە درزێکی قــووڵ کەوتۆتە 
نێــوان خەڵــک و حکوومەتــەوە کــە 
نییــە.  پرکردنــەوەی  توانــای  ڕێژیــم 
و  هزرییــەکان  بنەمــا  ئیدئۆلــۆژی، 
حکوومــەت  سیاســی  ئۆتۆریتــەی 
کاڵ بۆتــەوە و توانــای قانــع کــردن 
بــۆ  کۆمەڵــگای  وەجووڵەخســتنی  و 
نەمــاوە.  ئامانجەکانــی حکوومەتــی 
وەک دەڵێــن، حکوومــەت دەســەاڵتی 
خەڵکــەوە  بەســەر  خــۆی  سیاســی 
دۆڕانــدووە و بــۆ هێمــن کردنــەوە یــان 
واڵمدانــەوە بــە داخوازەکانــی خەڵک 
و  درۆ  پێمــاوە:  شــتی  دوو  تەنیــا 
بەڵێنــی غەیرەعەمەلــی و پەنابردن بۆ 

توندوتیژی و سەرکوت.
لە ئاکامی ئەو قەیرانە هەمەالیەنەدا، 
شێواوی و یەکترلەقاودان و دووبەرەکی 
نێوخۆی حاکمییەت بەردەوام قووڵتر و 

ئاشکراتر دەبێتەوە.
٢. قەیرانی ئابووری و کۆمەاڵیەتی: 
و  ئابــووری  شــپرزەیی  ئاکامــی  لــە 
بەردەوامــی دراوی واڵت،  دابەزینــی 
گرانــی ڕۆژبەڕۆژ و جاروبار تەنانەت 
و  بێــکاری  بــە کاتژمێــر،  کاتژمێــر 
هەژاری بەشــێوەیەکی سەرسووڕهێنەر 

پەرەی ئەستاندووە.
و  کۆمپانیــا  "کــۆڕەوی" 
ســەرمایەگوزارانی بیانــی لــە ئێــران، 
ئابووریی شــپرزەی واڵتــی گەیاندۆتە 
یەکجــاری.  داڕمانــی  لێــواری 
ڕێبەرانــی ڕێژیــم هەرکەســە لە بیری 
تااڵنی واڵت و بردنە دەرەوەی سامانی 

خۆیەتی.
گرانی و بێکاری و هەژاری لەالیەک 
دابینکردنــی  لــە  ڕێژیــم  دامــاوی  و 
پێداویســتییەکانی  ســەرەتاییترین 
دیکــەوە،  لەالیەکــی  خەڵــک 
کۆمەڵــگای ئێرانی تووشــی قەیرانی 

کەم وێنەی کۆمەاڵیەتی کردووە.
دەرەوەدا:  سیاســەتی  لــە  قەیــران   .٣
لــە سیاســەتی دەرەوەدا ڕێژیــم بەهۆی 
چەکــە  وەدەســتهێنانی  بــۆ  هەوڵــدان 
لەســەر  پێداگریــی  کۆمەڵکــوژەکان، 
درێــژەدان بــە بەرنامــەی مووشــەکی 
بالســتیکی، ڕەچاوکردنی سیاســەتی 
و  ئاژاوەنانــەوە  و  دەســتێوەردان 
ناســەقامگیرکردنی واڵتانــی ناوچــە، 
تــەواو تەریک کەوتۆتەوە. بە قســەی 
"آیــت اللــە محمدتقی مصبــاح یزدی" 
لــە ڕۆژی ١٤ی خەرمانان "کۆماری 
ڕادەی  بــە  دنیــادا  لــە  ئیســامی 
قامکەکانی دەستیش دۆستی نییە".

ئەزقــەزا یەکێــک لــەو هۆکارانــەی 
کــە ڕێژیــم کەوتۆتــە بــەر گەمارۆ و 
و  تێرۆریــزم  نێونەتەوەییــەکان،  ســزا 

پشتیوانیی بەئاشکرا لە تێرۆریزمە.
ســەلماوەکان،  پێــوەرە  هەمــوو  بــە 
کۆماری ئیســامی لەباری سیاسی، 
ئیدئۆلــۆژی، ئابــووری و ئەخاقییەوە 

ڕێژیمێکی وەرشکستەیە.
کوردســتاندا،  لەگــەڵ  پێوەنــدی  لــە 
کۆمــاری  سیاســەتی  کــە  دەزانــن 
ئیســامی دژ بــە کــورد لــە هەمــوو 
ئەبعادی خۆیدا بە توندی بەردەوامە.

دوانموونــەی ئــەو سیاســەتە ڕووداوی 
١٧ی خەرمانانی ١٣٩٧ بوو کە ڕێژیم 
سەرەتا سێ الوی کوردی ئێعدام کرد 
خەباتگێڕانــی  بنکەکانــی  پاشــان  و 
دێموکــرات لە کۆیەی مووشــەکباران 
کــرد کــە بــوو بەهــۆی شــەهیدبوونی 
دەوری  بریندارکردنــی  و  کــەس   ١٥
٤٠ کــەس. کۆمــاری ئیســامی بەو 
دژ  دیکــەی  جینایەتێکــی  کارەی 

بــە کــورد خوڵقانــد. دوو ڕۆژ دوایــە 
کەمــاڵ  بەنێــوی  دیکــە  الوێکــی 

ئەحمەدی نژادی ئێعدام کرد.
ئەو هێرشــە بەمەبەســتی ناچارکردنی 
خەبــات  ڕاگرتنــی  بــە  حیزبــەکان 
حیزبــی  سیاســەتی  بەڕێوەچــوو. 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــەو 
پێوەندییــەدا ڕوونــە: ڕاگرتنــی خەبات 
و تێکۆشــان بــۆ ئێمە جێــگای باس و 

پرسیار نییە.
ســێ ســاڵە حیزبەکەمــان خەباتێکــی 
نوێی دەســتپێکردووە و لە داهاتووشدا، 
بەهەر شــێوەیەکی بە گونجاوی بزانێ 
درێژە بە خەباتی خۆی دژی کۆماری 
ئیســامی دەدا لەپێنــاو دابینکردنــی 

مافە ڕەواکانی گەلەکەمان.

یەکــەم  خەرمانــان  ١٧ی  جینایەتــی 
جینایەتی کۆماری ئیسامی بەدژی 
کــورد نەبــوو. ڕێژیــم نزیــک بــە ٤٠ 
ســاڵە بەهەموو شــێوەیەک سیاســەتی 
ســەرکوت و لەنێوبردنــی کورد بەڕێوە 

دەبا و کۆڵی بە کورد نەداوە.
ئــەو جینایەتانــە ئێمــە لەســەر خەبــات 
بــەدژی دیکتاتــۆری و تێکۆشــان بۆ 
ســوورتر  ئامانجەکانمــان  وەدیهێنانــی 
خەمــی  و  ژان  دەکا.  لێبڕاوتــر  و 
هاوســەنگەرەکانمان  لەدەســتدانی 
بــۆ  ئیــرادە  بــە  و  ورە  بــە  دەکەیــن 
بەگژداچوونــەوەی دوژمــن، دەیکەیــن 
بــۆ  یەکگرتوویــی  هەوێنــی  بــە 
پێنــاو  لــە  خەبــات  بەردەوامبوونــی 

ڕزگاری لە بندەستیدا.
ئێمە لێبڕاوین کە هەزینەی گەیشــتن 
بە ڕزگاری و ئازادی وەخۆگرین، ئەو 
جینایەتانە هەنگاومان پێ شل ناکەن.
لــە  کوردســتان  خەڵکــی  واڵمــی 
)١٢ی  خەرمانــان  ٢١ی  ڕۆژی 
ناوەنــدی  بانگــەوازی  بــە  ســپتامبر( 
هــاوکاری حیزبەکانــی کوردســتانی 
و  مەدەنییــەکان  ڕێکخــراوە  و  ئێــران 
مانگرتنیان بەو بەربەرینییە، حەماســە 
و پەیامێکــی ڕوون و قایــم بــوو بــۆ 

کۆماری ئیسامی.
خەرمانــان،  ١٧ی  مووشــەکبارانی 
بــوو بەهــۆی هاتنەئــارای ملمانێ و 
خۆتاقیکردنەوەیەک لەنێوان کۆماری 
کوردســتان  خەڵکــی  و  ئیســامی 
کــە ڕێژیــم حەســێبی بــۆ نەکردبوو و 
نەدەکــرد  لێکەوتەکــەی  چاوەڕوانــی 
بــەاڵم خەڵکــی کوردســتان دیســانەوە 
بە دنیای ســەلماند کــە بەپێچەوانەی 
ئیددیعاکانــی کۆمــاری ئیســامی و 
نەیارانی دیکە، پرسی کورد لە ئێراندا 
لێناکــرێ. پرســی  هەیــە و حاشــای 
کــورد لــە ئێرانــدا پرســی حیزبێــک و 
دوو یــان چەنــد حیزبی سیاســی نییە، 
پرســی نەتەوەیەکی زیندووە و وشــیارە 
کــە بــۆ ئــازادی و دابینکردنی مافە 
نەتەوەییەکانی ئامادەی فیداکارییە.

واڵم و هەڵوێستی خەڵک ئەوەندە قاتع 
و قایــم بــوو کە حکوومەتی تاســاند. 
خەرمانــان،  حەماســەی٢١ی  دوای 
دیکەشــمان  کەســی   ١٠٠٠ ئەگــەر 
لێ بکــووژێ، ئێســتا ڕێژیم دۆڕاوی 

ملمانەکەیە.
لەو پێوەندییەدا، ڕۆژی ٢٤ی خەرمانان 
موحەمەد حسەین رەجەبی فەرماندەی 
ســوپای پاســدارانی پارێزگایــی ســنە 
لــە  تۆڵەئەســتاندنەوەی  هەڕەشــەی 
خەڵکــی کوردســتان کرد کــە مانیان 
گرتووە و دوکان و بازاریان داخستووە! 
ڕاســتە کە دیکتاتۆرەکان لە مێژووی 

ڕەشی خۆیان دەرس وەرناگرن!
ئاخر هەڕەشەی چی دەکەن! لە ماوەی 
٤٠ ســاڵی تەمەنی ڕێژیمەکەتاندا چ 
جینایەتێکتــان دژ بــە میللەتــی کورد 

نەکردووە کە ئێستا هەڕەشەی کردنی 
دەکەن!

٤٠ ســاڵە دەکــوژن، دەبــڕن، ڕێبەران و 
تێکۆشەرانمان تێرور دەکەن، الوەکانمان 
لــە ســێدارە دەدەن، روحم بــە کۆڵبەری 
زەحمەتکێشــی کــورد و ژن و منداڵی 
ناکــەن، ٤٠ ســاڵە بەهەموو تواناتانەوە 
کوردســتان  خەڵکــی  دەدن  هــەوڵ 
لــە حیزبــە سیاســییەکان داببــڕن. بــە 

ئامانجەکانتان گەیشتوون؟!
ئاشــکرایە، ڕێژیمێکــی ســەرکوتکەر 
کۆمــاری  وەک  ئینســانی  دژی  و 
و  تانــک  خاوەنــی  کــە  ئیســامی 
تــۆپ و مووشــەک و تەیارەیــە، بــۆ 
لەمپەرێکــی  هیــچ  کوردکوشــتن 
ئەخاقــی و ئینســانی لەبــەر خۆیــدا 
نابینێ و دەتوانێ بکوژێ و وێران بکا 
بەاڵم ئەوە ٤٠ ساڵە ئەو کارە دەکەن و 
هەنگاوێک لە ئامانجەکانتان نزیک 
نەبوونەوە، تەنیا شکست و سەرشۆڕی 

و درێژەدان بە جینایەتتان پێ ماوە.
مووشــەکبارانی ١٧ی خەرمانــان بــە 
هیچ جۆر نیشــانەی هێز و دەســەاڵتی 
کۆماری ئیســامی نییە، بەپێچەوانە 
و  الوازی  دەرخــەری  هێرشــە  ئــەو 
دامــاوی و بەتایبەتــی ترســی زۆری 
ڕێژیــم لــە پەرەســەندنی جوواڵنــەوەی 
کورد و تەشەنەکردنی بۆ ناوچەکانی 

نەتەوە بندەستەکانی دیکە، بوو.
ئــەو هێرشــە بــۆ ترســاندنی خەڵکــی 
ناڕازی ئێران و بەالڕێدابردنی بیروڕای 
نێوخۆییــەکان،  قەیرانــە  لــە  گشــتی 

بەڕێوەچوو.

بەڕێزان!
دەرکــەوت کــە کاریگەرتریــن واڵم و 
بەژانتریــن تۆڵــەی ئــەو کارەســاتە بە 
یەکگرتن و خەباتی هاوبەش دەدرێتەوە. 
ڕێژیــم زیاتــر لــە هەمــوو شــتێک، لە 
هێــزە  یەکهەڵوێســتیی  و  یەکیەتــی 
دەترســێ.  کــورد  سیاســییەکانی 
دەترســێ لــەوەی حیزبــەکان و خەڵک 
بــە هێــزی یەکگرتوویــان بەرەنــگاری 
ئیســامی  کۆمــاری  دیکتاتۆریــی 

ببنەوە.
خەباتــی  ســەرکەوتنی  ڕەمــزی 
بــێ  نەتەوەیەکــی  ڕزگاریخــوازی 
لــە یەکیەتــی و هاوپێوەنــدی  واڵت، 
لــە  داگیرکــەر  یەکگرتووییدایــە.  و 
چەوســاوە  گەلــی  یەکهەڵوێســتی 

دەترسێ.
لێــرەدا پێمخۆشــە لەالیــەن ڕێبەرایەتی 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ئێرانــەوە جارێکــی دیکــە ســاڵو بــۆ 
خەڵکــی وشــیاری کوردســتان بنێــرم 
و بڵێــم پێتــان ســەربەرزین و شــانازی 

دەکەین ڕۆڵەی ئێوەین.
هاوڕێیان!

کۆماری ئیســامی بەهەر شێوەیەک 
دۆخــە  ئــەو  بەرەنــگاری  بیهــەوێ 
پــڕ لــە قەیرانــەی ئــەوڕۆی بێتــەوە، 
دەبــێ  نییــە.  ڕوونــی  داهاتوویەکــی 
چاوەڕوانــی ئاڵوگــۆڕ لــە ئێراندا بین، 
بــەاڵم ئاڵوگــۆڕ، تەنانــەت ڕووخانــی 
ڕێژیمیــش، بەشــێوەی ئوتوماتیــک و 
لەجێدا بە مانای نەمانی دیکتاتۆری 
و وەدیهاتنــی ئــازادی و مافەکانــی 
لــە شۆڕشــی پێشــوو و  ئێمــە نییــە. 
پاشــایەتییەوە  ڕێژیمــی  ڕووخانــی 

ئەوەمان بۆ دەرکەوتووە.
ئاڵوگۆڕەکانــدا  بەســەر  ئــەوەی  بــۆ 
نەکەوین یان ئاڵوگۆڕەکان بەسەرماندا 
نەڕووخێــن، کــورد دەبــێ ئامــادە بــێ 
بتوانیــن  کــە  بخــا  ڕێــک  خــۆی  و 
هەلــەکان  خۆیــدا  لەکاتــی  و  خێــرا 
بقۆزینەوە، لە دەرفەتەکان بە قازانجی 
و  وەرگریــن  میللەتەکەمــان کەڵــک 

پیان و هەڕەشەکانی نەیاران پووچەڵ 
کوردســتانییەکان  حیزبــە  کەینــەوە. 
تاقیکردنەوەیەکــی  بــەر  کەوتوونەتــە 
و  بەرپرســانە  دەبــێ  مێژوویــی، 

سیاسییانە هەنگاو هەڵگرن.
ئاســۆی خەباتمان ڕوونە. بەخۆشییەوە 
ڕۆژهەاڵتــدا  حیزبەکانــی  لەنێــو 
لــە  نــوێ  ئاڵوگــۆڕ و جموجۆڵێکــی 
ژوورەوە و دەرەوەی واڵت بــە ڕوونــی 

هەست پێدەکرێ.
ئەو ئاڵوگۆڕانە مزگێنی سەرهەڵدانی 
لــە  نــوێ  تێڕوانینێکــی  و  بیروبــاوەڕ 
خەباتــی نەتەوەییان پێیە. هەســت بەوە 
دەکرێ کە جوواڵنەوە لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتان پێویستیی بە ستراتێژێکی 

نوێ هەیە.
کاکڵــی ئــەو تێگەیشــتن و قەناعەتــە 
نوێیە لە نێو حیزبەکاندا ئەوەیە کە بە 
هاوکاری و یەکگرتوویی و داڕشتنی 
واقعبینانــە  سیاســی  بەرنامەیەکــی 
دەتوانیــن بەســەر کەموکووڕییەکانی 

جوواڵنەوەدا زاڵ بین و سەرکەوین.
دەبــێ ئەو بــڕوا و قەناعەتە بکەین بە 
بنەما و بناخەی ســتراتێژییەکی نوێ 
بەرەو بووژاندنەوە و پەرەپێدانی زیاتری 

خەبات لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان.
ئەوڕۆ ئەگەر دەرفەت و دەرەتانی نوێ 
بــۆ کــورد ڕەخســاوە، هەڕەشــەکانیش 
لەسەر کورد زیادیان کردووە. بەتایبەتی 
نیزامــی مەزهەبــی- ناسیۆنالیســتیی 
مــاوە،  هەتــا  ئیســامی،  کۆمــاری 
واز لــە دوژمنایەتــی کــورد ناهێنێ و 
درێژە دەدا بە ســەرکوت و پیانگێڕان 
بەدژی کــورد و بەرژەوەندییەکانی لە 
هــەر چــوار بەشــی کوردســتان، بۆیە، 
لــە دەرفــەت  لەپێنــاو کەڵکوەرگرتــن 
بەرەنگاربوونــەوەی  و  دەرەتانــەکان  و 
پووچەڵکردنــەوەی  و  هەڕەشــەکان 
پیانەکانی دوژمن، پێویستە ئامانجی 
ستراتێژی نوێی جوواڵنەوە، هاوکاری 
و خەباتــی هاوبــەش و یەکگرتوویــی 

خەڵک و حیزبەکان بێ.
نەتەوەیــی  خەباتــی  ســەرکەوتنی 
ڕزگاریخــواز گرێــدراوە بــە یەکیەتــی 
و بەشــداریی یەکگرتوو و هاوخەباتی 
هێزەکانی نێو جوواڵنەوە لە کەشــێکی 

دێموکراتیکدا.
لــەو پێوەندییــەدا، پێکهێنانی "ناوەندی 
هــاوکاری حیزبەکانــی کوردســتانی 
ئێران" وەک سەرەتایەک، هەنگاوێکی 
بەجــێ بــوو بــۆ ئامانجێکــی بەجــێ، 
بەاڵم بۆ ئەوەی ئامانجەکەی بپێکێ، 
پێویســتە چاالکتــر و بەکارتــر بکرێت 
و بــۆ ئــەو مەبەســتە، نهادینەکردنــی 

زەروورییە.
یەکهەڵوێســتی  و  یەکیەتــی 
نــەک هــەر بەرامبــەر  حیزبەکانمــان 
ئیســامی حەیاتییــە،  بــە کۆمــاری 
بەڵکــوو مەوقعییــەت و پێگەی کورد 
بەرامبــەر بە ئۆپۆزســیونی ناوەندی و 
لە ئاســتی کۆمەڵگای نێودەوڵەتیشدا 
بەهێــز دەکا. ئــەو پرســانە پێوەندیــی 

ڕاستەوخۆیان بەیەکەوە هەیە.
بــەرز و پیــرۆز بێ بیــرەوەری ڕێبەری 
لێهاتوومان د. سادقی شەرەفکەندی و 
هاوڕێیانــی کاک فەتاح عەبد ولی، 
کاک هومایــوون ئــەردەاڵن و کاک 

نوری دێهکۆردی
ســاڵو لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی 
حیزب و ڕێگای ڕزگاریی کوردستان 
بەتایبەتی شەهیدانی ١٧ی خەرمانان

حیزبــی  خەباتــی  بــێ  بــەردەوام 
دێموکراتی کوردســتانی ئێران لەپێناو 
و  نەتەوەیــی  ئامانجــە  وەدیهێنانــی 

دێموکراتیکەکانی
ئێوەش ساغ و سەربەست و سەرکەوتوو 

بن
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دوکتور شەڕەفکەندی 
ڕێبەرێک بۆ هەموو نەسڵەکان 

بێگومــان د. شــەڕەفکەندی یەکێــک لە 
ســیما هەرە ناسراوەکانی مێژووی خەباتی 
کورد بە گشــتی و بــە تایبەتیش خەباتی 
کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانە کــە 
لــە مێــژووی هاوچەرخــی کــورددا خاوەن 
ڕەنگــە  تایبەتییــە.  و  دیــار  پێگەیەکــی 
ژیانــی سیاســیی ئــەو، درەنــگ دەســتی 
پــێ کردبێــت بــەاڵم لــە ڕاســتیدا زۆر زوو 
گەیشــتە پێگەیــەک کــە دەبوایــە لێــی 
ڕاوەســتابا. لە فەڕانســە و لە تەمەنی ٣٥ 
ســاڵیدا بــوو کە بوو بە ئەنــدام و هۆگری 
و  دێموکــرات  حیزبــی  سیاســەتەکانی 
لــە تــاران و لــە تەمەنــی ٤٢ ســاڵیدا بــوو 
کــە یەکــەم بەرپرســایەتیی حیزبــی پــێ 
ئەســپێردرا. لــەو کاتــەوە ئیتــر ئــەوە ناو و 
ناوبانگــی بنەماڵەیــی نەبــوو کــە ئــەوی 
دەناســاند، بەڵکوو ئــەوە لێهاتوویی، ژیری 
و هەڵوێســتەکانی خــۆی بــوون کە نەک 
بــە خــۆی و بنەماڵەکــەی  مەزنایەتیــان 
بــە  مەزنایەتیــان  بگــرە  دەبەخشــییەوە 
شۆڕشــی کوردیــش دەبەخشــی. لەخــۆڕا 
لــە  ئــەو،  نییــە کــە تەمەنــی سیاســیی 
دێموکراتــدا  حیزبــی  خەباتــی  مێــژووی 
بۆتــە بڕگەیەکــی زێڕیــن و تەنانەت ئێمە 
ئەوڕۆش و دوای بیســت و شــەش ساڵ لە 
تیرۆرە ناجوامێرانەکەی وەک نمونەیەکی 
لێــی  کارا  ســیمبولێکی  و  ســەرکەوتوو 

دەڕوانین و کەڵکی لێوەردەگرین .
سیاســییانەی  ڕێبــەرە  ئــەو  دەگمەنــن 
تایبەتمەندییــە  هەمــوو  خاونــی  کــە 
حیزبێکــی  ڕێبەریــی  بــۆ  پێویســتەکان 
سیاســی و خەباتکار بن و لە ڕۆژهەاڵتی 
بــەاڵم   دەگمەنتــر،  ناوەڕاستیشــدا 
ڕاشــکاوانە دەتوانیــن ئیدیعــا بکەیــن کــە 
د.شــەڕەفکەندی یەکێک لە بەرچاوترین 
و ســەرکەوتووترینی ئەو ڕێبەرە دەگمەنانە 
بــوو. هەمــوو هاوڕێیان و هاوســەنگەرانی 
د.شــەڕەفکەندی  کــە  دەدەن  شــاهیدی 
ئیــرادە،  خــاوەن  کاریزمــا،  ڕێبەرێکــی 
بڕیــاردەر، بوێــر، زانــا، مودێــڕن، لێهاتوو، 
چاالک، مودیر، ئاشنا لەگەڵ بارودۆخی 
جیهان و ناوچە، گەشــبین، دوربین و .... 
بــوو. تایبەتمەندیگەلێک کە تواناییەکی 

زوو  زۆر  و  بەخشــیبوو  پــێ  بەرچاویــان 
ببــوو بــە کەســایەتییەکی دیــار و خــاوەن 
کاریگــەری و شــوێندانەر لــە نێــو ڕیــزی 
هاوڕێیان و هاوســەنگەرانیدا و بەو هۆیەوە 
توانــی بە ئاســانی پلەکان ببــڕێ و ببێتە 
کەســی یەکەمــی حیــزب، کــە بــە حــەق 
نیشانیشی دا کە شیاوی ئەو پێگەیەیە .
بڵێیــن  ئەگــەر  نییــە  زێدەڕۆیــی 
بەشــێکی  لــە  مــەزن   د.قاســملووی 

بەرچــاو لــە ســەرکەوتنەکانیدا قەرزداری 
د.شــەرەفکەندیی مودیر بــووە. لێهاتوویی 
د.شــەرەفکەندی لە مودیرییەتی حیزبیدا، 
هەوڵدانــی بۆ لەبەرچاوگرتن و پاراســتنی 

پڕەنســیپە حیزبییەکان لە الیەن ئەندامانی 
ئــەو حیزبــەوە و ڕاپەڕاندنــی بــە باشــیی 
جێگــری  وەک  خــۆی  ئەرکەکانــی 
حاشــاهەڵنەگر  هۆکارێکــی  ســکرتێر، 
و یارمەتیــدەر بــووە لــە بەشــێکی بەرچــاو 
د.قاســملوودا  ســەرکەوتنەکانی  لــە 
وەک کەســی یەکــەم و ســکرتێری ئــەو 
حیزبــە. ئــەم ڕاســتییە نــەک تۆزقاڵێک 
لــە گەورەیــی د.قاســملوو کــەم ناکاتــەوە 
ژیریــی  و  گەورەیــی  نیشــانەی  بەڵکــوو 
دوو  بــە  النیکــەم  زاتەیــە،  ئــەو  زیاتــری 

د.قاســملوو  ئەوەیکــە  یەکــەم  هــۆکار: 
بــوو کــە بــووە هــۆکاری ئاشــنا بوونــی 
زیاتــری د.شــەرەفکەندی لەگــەڵ حیزبی 
دێموکــرات و سیاســەتەکانی ئەو حیزبە و 
هــەر ئەویش بوو کە بە تیژبینی و ژیریی 
خۆی، زۆر زوو زانی کە د.شەرەفکەندی 
خــاوەن لێهاتوویــی و تواناییەکــی ئەوتۆیە 
کــە بتوانێ ببێتە کۆڵەکەیەکی بەهێز بۆ 
حیــزب لە داهاتــوودا. دووهــەم هۆکاریش 

دەتوانێ ئەمە بێت کە ئەوە ئەو بوو وەک 
کەســی یەکــەم و ســکرتێری ئــەو حیزبــە 
بــە بــاوەڕەوە ڕێگــەی بــۆ گەشــەکردنی 
زیاتــر و کەڵەکەکردنــی ئەزموونەکان بۆ 

د.شەرەفکەندی خۆش کردبوو .
هەســتیارترین  لــە  د.شــەڕەفکەندی 
بارودۆخی مێژوویی خەباتی گەلی کورد 
لــە ڕۆژهەاڵت و حیزبی دێموکرات وەک 
ئااڵهەڵگــر و پێشــڕەوی ئەو خەباتە، جگە 
لــە ئەندامەتــی لە دەفتەری سیاســی کە 
لــە ســاڵی ١٣6٥ یشــەوە وەک جێگــری 
دیــاری  حیــزب  گشــتیی  ســکرتێری 
کرابــوو، هــاوکات بەرپرســایەتیی بەشــی 
ڕاگەیاندنــی ئــەو حیزبەشــی لــە ئەســتۆ 
بــوو کــە ڕەنگــە بتوانیــن بڵێین ئەو بەشــە 

چارەنووسســازترین کۆمیسیۆنی حیزب لە 
بارودۆخە دژوارەکەی ئەو کاتدا بوو.

 د. شــەرەفکەندی لەو بەرپرسایەتییەشــدا 
و  ڕێــک  مودیرییەتێکــی  بــە  توانــی 
لــە  بــە هــاوکاری هاوڕێیانــی  پێــک و 
ڕۆژنامــەی کوردســتان و ڕادیــۆ دەنگــی 
کوردســتانی ئێرانــدا و بــە ئیمکاناتێکــی 
کەم و وەبەرچاو نەهاتوو، ســەرکەوتنێکی 
تۆمــار  حیــزب  بــۆ  مێژوویــی  و  مــەزن 

بــکات. ڕادیۆیەکــی بە ڕووخســار فەقیر 
بــەاڵم بــە دەنــگ و نــاوەڕۆک ئەوەنــدە 
دەوڵەمەنــد و ڕاســتگۆ، کە ببووە هاواری 
هیوابەخــەش بــۆ نەتەوەیــەک و ڕۆژانــە 

ســێ جار میوانی مــاڵ بە ماڵی خەڵکی 
ڕۆژهــەاڵت دەبــوو. بێگومان بەشــی هەرە 
زۆری ئــەو ســەرکەوتنانە لــە دەرەنجامــی 
مودیرییەتــی بەجــێ و کاری بێوچــان و 
د.شــەرەفکەندی  نەناســیی  ماندوویــی 
و هاوکارانــی لــەو ڕادیۆیــەدا بــوو. کــەم 
بیسەری ئەو ڕادیۆیە هەیە کە توانیبێتی 
لــە ژێر کارتێکــەری وتارە بــە نرخەکانی 
لــەو  ئــەوکات  کــە  د.شــەرەفکەندی 
ڕادیۆیــەدا دەخوێندرانــەوە دەربچێ و هیچ 
ئــەوە  وەرنەگرتبێــت.  بەرچاوڕوونییەکــی 

ژیریــی ئــەو زاتــە مەزنــە و هاوکارانی لە 
بەشــی ڕاگەیاندندا بوو کە توانیبوویان لە 
وەهــا بارودۆخێکی دژواردا ورەی خەڵکی 
کــورد لــە ڕۆژهەاڵتی کوردســتاندا ڕۆژ 
هیــچ  و  ســەرتر  بەرنــە  ڕۆژ  دوای  لــە 
دەرفەتێــک بە تەبلیغــات و پڕوپاگاندای 
ڕێژیــم نەدەن. کاریگەرییەکانی ئەوکاتی 
ڕادیــۆ دەنگــی کوردســتانی ئێــران لە نێو 
خەڵکــی ڕۆژهەاڵتــدا، پــاش ئــەو هەموو 

ســاڵە و وێــڕای پێشــکەوتنی زیــادە لــە 
چاوەڕوانیی میدیاکان، ئێســتاش هەستی 
پێ دەکرێ. زۆربەمان کە بیری نەتەوەیی 
و حیزبدۆســتیمان لــە زایەڵــە و مەکتەبــی 

ئــەو ڕادیۆیــەوە دەســتی پێکــرد و بیچمی 
بیرەوەرییــە  لــەو  حاشــا  ناتوانیــن  گــرت، 
نۆستالۆژیانە بکەین کە خۆزگە و بریای 
گەڕانەوەمانــە بــۆ ئەو ســەردەمە. بەشــی 
هــەرە زۆری ئەو ســەرکەوتنە لــە دەرەنجام 
و کارتێکەری مودیرییەتی بەجێ و ڕێی 

د.شەرەفکەندی بوو .
ڕێبــەرە مەزنــەکان لە ڕۆژانــی تەنگانەدا 
زیاتــر  کارەســاتبارەکاندا  کاتــە  لــە  و 
دەناســرێن و تاقــی دەکرێنــەوە. کێ هەیە 
بتوانــێ حاشــا لــە گەورەیــی، بوێــری و 

ژیریــی د.شــەرەفکەندی بــکات کــە لــە 
تیــرۆری  دوای  نەگبەتبارەکانــی  ڕۆژە 
کــێ  دا؟  نیشــانی  د.قاســملوودا  نەمــر 
و  ورەبەخشــی  ئینــکاری  بتوانــێ  هەیــە 
جوامێرییەکانــی  و  سیاســی  هەڵوێســتە 
ئــەو کەســایەتییە لــە کاتــی پێشــکەش 
ڕووداوە  دوای  لــە  وتارەکــەی  کردنــی 
دڵتەزێنەکــەی ڤیــەن، بکات؟ کەس هەیە 
شــاهیدی بۆ ئەو ڕاســتییە نــەدات کە لە 
کاتێکدا هەواڵی شەهید بوونی د.قاسملوو 
دەهات زۆربەمان هیوابڕاو بکات و دەستەو 
ئەژنۆ، ســڕ و کپ و مات ببووین، چۆن 
وەبــەر  ورەمــان  توانــی  د.شــەرەفکەندی 
بنێتــەوە و هیواکانمــان بــۆ بگەڕێنێتــەوە؟ 
بــوو  ئــەو ڕێبــەرە مەزنــە  شــەرەفکەندی 
بــۆ  بەهێــز  کۆڵەکەیەکــی  ببــووە  کــە 
گەلەکەی و بوومەلەرزەیەکی بەهێزتریش 
خەیااڵویــی  کۆشــکی  ڕووخانــی  بــۆ 
قاتاڵنی قاســملوو کــە خەونی لەناوبردنی 
و  کادر  هەمــوو  دەبینــی.  دێموکراتیــان 
پێشــمەرگەکان و خەڵکــی ڕۆژهــەاڵت و 
تەنانــەت دوژمنەکانیشــمان شــاهیدن کــە 
حیزبــی دێموکــرات و گەلی کورد، لەژێر 
بــێ  ئــەودا  ڕێنوێنییەکانــی  و  ڕێبــەری 

قاسملووییان پێوە دیار نەبوو 
گەورەیی و لێوەشــاوەیی د.شەڕرەفکەندی 
بە جۆرێک دوژمنی هیوابڕاو کردبوو کە 
زۆر زوو و زۆر ترسەنۆکانە بڕیاری تیرۆر 
کردنیــان دا. بەداخەوە نەیانهێشــت حیزبی 
دێموکــرات و گەلی کــورد زیاتر کەڵک 
لــە ئەزمــوون و زانســتەکانی وەربگــرێ. 
ڕێبەرێــک کــە دەیتوانــی ببێتــە هەوێنی 
یەکگرتوویــی و وزەبەخــش و ورەبەخشــمان 
بێت لە گەیشــتن بە ترۆپکی ســەرکەوتن، 
زۆر زوو تێکەڵ بە کاروانی شەهیدان بوو 
د.شــەرەفکەندی تەنیــا ڕێبــەری نەســڵی 
ئــەو  بەڵکــوو  نەبــوو،  خــۆی  ســەردەمی 
ڕێبەری نەســڵ و نەســڵەکانی داهاتووی 
گەلەکەشــمان بــوو و هەیە. ئــەو ڕێبەری 
هەمــوو ســەردەم و کاتــەکان بــوو، بۆیــە 
هیچــکات لــە ئەزمــوون و وانەکانــی ئەو 
بێبــەش نابیــن و ئێســتە و لــە داهاتووشــدا 
هــزر و بیری ئــەو، ڕووناکیدەری ڕێگای 

خەباتمانە و هەر ڕێبەرمانە .

لێهاتوویــی د.شــەرەفکەندی لــە مودیرییەتــی حیزبیــدا، هەوڵدانی بۆ 
لەبەرچاوگرتن و پاراســتنی پڕەنســیپە حیزبییەکان لە الیەن ئەندامانی 
ئــەو حیزبــەوە و ڕاپەڕاندنــی بــە باشــیی ئەرکەکانــی خــۆی وەک جێگری 
سکرتێر، هۆکارێکی حاشاهەڵنەگر و یارمەتیدەر بووە لە بەشێکی بەرچاو 
لــە ســەرکەوتنەکانی د.قاســملوودا وەک کەســی یەکــەم و ســکرتێری ئــەو 

حیزبە.

شــەرەفکەندی ئەو ڕێبەرە مەزنە بوو کە ببووە کۆڵەکەیەکی بەهێز بۆ 
گەلەکەی و بوومەلەرزەیەکی بەهێزتریش بۆ ڕووخانی کۆشکی خەیااڵویی 

قاتاڵنی قاسملوو کە خەونی لەناوبردنی دێموکراتیان دەبینی. 

کاروان



ژمارە ٧٣٤، ٣١ خەرمانانی ٨١٣٩٧

زانکۆی ڕازیی کرماشان ڕقی خۆی له هەمبەر 
کردەوه تێرۆریستییەکانی ڕێژیم دەربڕی

راپۆرت: ژیال موستەجەر

ئەندامانــی  و  الیەنگــران  چــاالکان، 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران، 
بــه  زانکــۆی ڕازیــی کرماشــان  لــه 
باڵوکردنــی راگەیەندراوێــک وێــڕای 
پاڵپشــتی خۆیان له هێزی پێشمەرگه، 
حیزبــی دێموکــرات و بەردەوامبوونــی 
هەروەهــا  و  خۆرهــەاڵت  ڕاســانی 
مووشــەکبارانی  مەحکوومکردنــی 
بنکەکانــی حیزب دێموکرات، داوایان 
لــە خەڵکی ڕۆژهەاڵتیش کردبوو کە 
پەیوەســت بە مانگرتنی سەرتاســەری 
گرنگیــی  لەبــەر  لێــرەدا  کــە  ببــن 
وەک  دەقەکــەی  راگەیەندراوەکــە، 
خۆی لەم ژمارەیەی "کوردستان" باڵو 

دەکەینەوە:
وە ناو بەرزناوێ کوردستان

قــەدردار  و  شــەرەفدار  خەڵــک   
ک  جــوورە  ئــەو  هــە  کوردســتان؛ 
خەوەر دیرین، ڕووژ شــەممە ڕێکەفت 
خوەریــن،   ١٣٩٧ خەرمانــان  هڤــدەی 
کۆمــار پــەت و ســێدارەی ئســامیی 
پێچەوانــەی  وە  و  جارێگ تــر  ئێــران 
داوای خەڵــک مەدەنــی، چااڵکەیــل 
سیاسیی کوردستان، چااڵکەیل ماف 
مــرۆڤ و کــووڕ و کۆمەڵەیــل ماف 
مــرۆڤ و ناونەتەوەیی، ســێ ڕووڵەی 
پــاک و چــاالک سیاســی واڵتمــان 
حوســێن پەناهی"،  "ڕامیــن  ناوەیــل  وە 
"زانیــار مــورادی" و "لوقمان مورادی" 
وە ســێدارە دادن و هاووەخــت وەگــەرد 
ئی کردەی نامرۆڤانە و دژه بەشەرییە 

ســپای تێرۆریستیی پاســداران بنکە و 
بارگایەیــل حزب دمۆکــرات لە کۆیە 
کــردە ئامانــج ئاگــر ڕق و کینــە و 

مووشەکواران خوەی.
 وەداخــەو لــە ئــاکام و نەتیجــەی ئی 
کردەی تێرۆریســتی و شکانن یاسای 
ســەروەری  یاســای  و  ناونەتەوەیــی 
و  کادر  لــە  ژمارێــگ  واڵتەیــل، 
مەدەنــی  خەڵــک  و  پێشــمەرگەیل 
گیانیــان  کەمپەیلــە  ئــی  دانیشــتێی 
ئــازادی  وەشــانازی  پــڕ  ڕێ  بەخــت 
کــورد و کوردســتان کــردن و چەنــد 
کەســێگ تر لە هاوڕێیەیلێیــان زامدار 

بین.
کۆمار تێرۆریســتی ئســامی وەگەرد 
ئی کردەیل وەحشیانە و دژ وە بنەمایل 
ئەخــاق و مــاف مــرۆڤ، توایدن ک 
ئــرادەی مافخــواز و ڕەوای نەتــەوەی 

کوردســتان  ڕۆژهــەاڵت  لــە  کــورد 
بایــس  بــوودە  و  بیەیــدن  شکەســت 
وە دویــا نیشــتن و ترســانن خەڵکــێ 
کــورد و دەســهەڵگردنیان لــە خەبــات 
ئــەڕای داهاتــوو گــەش و پڕهیــوای 
نەتەوەگەمان لە ئی بەش کوردستانە. 
ئامانــج  ئــی  وەپێچەوانــەی  وەاڵم 
کۆمــار  شوونیســتی  و  فاشیســتی 
ئســامییە، نەتەوەی کورد و ڕووڵەیل 
ئی واڵتە فرەتر لە پێش وە بان خەبات 
ڕەوا و ئنســانییان ئــەڕای ڕەســین وە 
دمۆکراتیــک  و  نەتەوەیــی  مافەیــل 
خوەیان لە چوارچێوەی ڕاســان شــاخ و 

شار، سوورتر بینە.
نەتــەوەی کــورد لــە دریــژەی خەبــات 
ئــەڕای ئــازادی لــە هــەر چواربــەش 
کوردســتان، چەندیــن کــەڕەت تــوش 
کیمیاییــواران،  ئەنفــال،  ژینۆســاید، 

ئاسیمیاســیۆن و  کوشــیان، ســێدارە، 
... بییــە، وەاڵم هــەر جارێــگ قایمتر 
و ســوورتر لە جار پێشــین پا ناســە ناو 
مەیــدان خەبــات و ســەرهەڵدان و هوچ 
 وەخــت لــە داخوازییەیــل ڕەوای خوەی 
نیشــان  یەیشــە  و  نەوییــە  دەســهەڵگر 
دەیــدن ک خەیــاڵ کۆمــار ئســامی 
ئــەڕای  کوردســتان  داگیرکەرەیــل  و 
نواگیــری لــە ڕەســین نەتــەوەی کورد 

وە ئامانجەیل بەرز و پیرووزی خاوە.
دژه  جنایەتــە  ئــی  بوونــەی  وە   
بەشــەرییەی کۆمــار ئســامی ئێرانــە 
ک لــە ئاکامــی ڕامیــن و لوقمــان 
و زانیــار وە ســێدارە دریــان و هێــرش 
وەحشــیانەی ســپای پاســداران وە سەر 
بنکەیــل حــزب دمۆکرات و کوشــیان 
و زامدار بین موبارزەیل ڕاســتەقینەی 
ڕێ ڕزگاریی کوردستان لە فاشیست 

و داگیرکەرەیــل و خەڵــک مەدەنی و 
مناڵەیــل بێتــاوان دانیشــتێی کەمپەیل 
ئیمــە چاالکەیــل  لــە کۆیــە،  حــزب 
خوێنــدکاری کــورد زانکــۆی ڕازی 
نهێنــی  تەشــکیات  ئەندامەیــل  و 
حــزب دمۆکــرات کوردســتان ئێران لە 
شــار کرماشــان سەرەخوەشــی خوەمان 
ئاراســتەی بنەماڵەیل سەربەرز ڕامین 
زانیــار  و  لوقمــان  و  حوســەین پەناهی 
مــورادی و شــەهیدەیل حــزب و کادر 
و پێشــمەرگەیل گیــان لەســەر دەســێ 
دمۆکــرات کەیمــن و پڕ وەدڵ هیوای 
ســاڵمەتی بریندارەیــل ئــی کارەســاتە 
پەیمانمــان  جارێگتریــش  و  توایمــن 
حزبــە  و  شــەهیدەیل  خــون  وەگــەرد 
خۆشەویســتەگەمان حــزب دمۆکــرات 
کوردســتان ئێــران دوارەوە کەیمــن و وە 
دژبەرەیــل نەتەوە و واڵتمان ئیویشــیمن 

ڕێ  ڕێــوار  و  ڕووڵــە  هــەزاران  ک 
دوکتــور قاســملووی نەمــر ئامــادەی 
گیانفدایی و پەیوەســت بین وە ڕاســان 
شاخ و شار لە شوون وە شوون واڵتمان 
کوردســتان، هەر لە ماکوو هەتا ئیام 
و لوڕســتان هــەن ک تــا ڕزگاریــی 
کــورد و کوردســتان لــە داگیرکەرەیل 

لە پا نیوەسن.
 هە ئەیجوورەیش داوا لە کۆمەڵگای 
مــاف  ڕێکخراوەیلــێ  و  ناونەتەوەیــی 
مــرۆڤ کەیمــن ک هەرچــێ زوتــر 
تێرۆریســتی  کردەیلــێ  ئــی  نــوای 
ســپای پاســداران و کۆمــار ئســامی 
و  کــورد  نەتــەوەی  وە  دژ  ئێــران، 
ئاســایش و ئارامــش ناوچەگــە بگــرن 
داوامانیــش  بکــەن.  مەحکوومــێ  و 
لــە کۆمەڵــگای مەدەنــی و خەڵــک 
کوردســتان  ڕۆژهــەاڵت  غیرەتمەنــد 
یەســە، ک لــە بەرانبــەر جنایەتەیــل 
کۆمار ئســامی ئێــران بێدەنگ نەون 
و ڕووژ چوارشــەممە ڕێکەفــت ٢١ی 
خەرمانــان ١٣٩٧ خوەریــن وە شــێوەی 
یەکدەنــگ و یەکگــردێ لە مانگرتن 
گشــتیی ڕۆژهــەاڵت دژ وە تاوانەیــل 

کۆمارێ ئسامی بەشدار بن.
شەهید نامرێ

پــەت و ســێدارەی  بڕووخــێ کۆمــار 
ئسامی

 بژی ڕاسان

لێقەوماوانی کرماشان 
بەرگەی چەند پاییزی نەهامەتی دیکە دەگرن!

ساڵی ڕابردوو ڕۆژی ٢١ی خەزەڵوەر، 
بوومەلەرزەیەکــی بەهێز کوردســتانی 
ناوەنــدی  لەرزانــد،  رۆژهەاڵتــی 
بوومەلەرزەکــە پارێــزگای کرماشــان 
و ناوچــەی ئزگەلــە ڕاگەیەنــدرا، ئەم 
بوومەلــەرزە بە گوڕی ٧.٣ ڕیشــتەر، 
وێرانییەکــی  و  لەرزانــد  ناوچەکــەی 

زۆری بەدوای خۆی بەجێهێشت.
ئامار و داتاکانی دوای بوومەلەرزەکە، 
بوومەلــەرزەی  کاولــکاری  ڕێــژەی 
دەرخســت، هەر بۆیە خەڵکانێکی زۆر 
بەشــێوەی خۆڕســک هەوڵیــان دا بــە 
کۆکردنەوی یارمەتی فریای خەڵکە 
لێقەوماوەکە بکەون. لەو کاتوســاتەدا 
یەکــەم  وەکــوو  ئێــران  حکومەتــی 
بەرپرســیار، هیچ هەوڵێکی لە ئاســت 
بەرپرســیارەتی خۆی وەکــوو "دەوڵەت" 
نــەدا و بووە هۆی ئەوەیکە هاوواڵتیان 
بــە تایبەتــی کوردەکان بە لێشــاو ڕوو 
لێــدراوەکان  بوومەلــەرزە  ناوچــە  لــە 
بکــەن و یارمەتــی خەڵکــی بێدەرتــان 
و لێقەومــاو بــدەن کــە لــە ســەرمای 
زســتان و بــێ ماڵ و حاڵــی نەجاتیان 
بێــت. هەرچەنــد ئــەو هەواڵنــەش لــە 
الیــەن هێزەکانــی ئێرانــەوە ســەرکوت 

دەکــران و پێداویســتییە گرینگەکانی 
لێقەوماوانی پڕ نەکردەوە.

لەو ڕۆژانەدا یەکێک لە سەرەکیترین 
کێشــەکان کــە خەڵــک بــەرەوڕووی 
و  کانێکــس  نەبوونــی  دەبوونــەوە، 
خێوەت بوو، کە هەنووکەش بەشــێک 
لــە خەڵــک نەیانتوانــی کانێکس یان 
ســەرپەنایەک  وەکــوو  خێوەتێکیــان 
وەدەســت کەوێت. ئەمە لە حاڵێکدابوو 
کــە کــوردەکان لــە هەر چــوار پارچە 
خەڵکــی  دیاســپۆرا،  کوردانــی  و 
ئێــران لــە هەموو نەتــەوەکان، زۆربەی 
واڵتــە ئەورووپییەکان بــە بەرێوەبردنی 
ماڵــی  یارمەتییەکــی  کەمپەیــن، 
زۆر باشــیان کۆکــردەوە کــە زۆربەی 
ئــەم یارمەتییانــە لــە الیــەن دەوڵەتــی 
و  گیــراو  بەســەردا  دەســتی  ئێرانــەوە 
ســەرەڕای ئەوەیکە خەڵکــی لێقەوماو 
لە ســەرمای زســتان رەق هەاڵتن و لە 
قوڵــەی هاوین لە گەرمای ســەرووی 
٤٥ درەجەوە گیانیان لەدەست دا، هیچ 
ئاوڕێکی جیددی تا ئێســتا لە بواری 
بنیاتنانەوەی خانووبەرەکان، قوتابخانە، 
شوێنە فێرکارییەکان، نەخۆشخانەکان 

و ئیدارەکان نەدراوەتەوە.
ئێســتا نزیک بە ســاڵێک لەم ڕووداوە 
کەمتەرخەمــی  بەهــۆی  تێدەپەرێــت، 
دەوڵەتی ئێران بەرانبەر بە لێقەوماوانی 

بوومەلــەرزەی کرماشــان، پاییزێکــی 
بەرۆکــی  نەهامەتــی  پــر  دیکــەی 
ناوچەکــە  لێقەومــاوی  خەڵکــی 

دەگرێتەوە.
 پاییــز لە ڕێگەدایە و بە پێی نەریتی 
خەڵــک  کوردەوارییــەکان،  ناوچــە 
کۆکردنــەوەی  جموجۆڵــی  دەکەونــە 
کەلوپەل بۆ زستان و ماڵ و منداڵ بۆ 
ســاڵێکی نوێی خوێندن ئامادە دەکەن، 
بەاڵم لە ناوچە بوومەلەرزەلێدراوەکانی 
بــۆ  ئاماژەیــەک  هیــچ  کرماشــان 
خۆئامــادە کــردن و بــەرەو پیرچوونــی 

پاییز نابیندرێت.
بەپێی ئەو ئامار و داتایانەی کە پێگە 
هەواڵییەکانــی ئێران باڵوی دەکەنەوە، 
ئەمساڵ ١٧ هەزار قوتابی لە ناوچەی 
کرماشــان ناتوانــن بچنەوە بەر خوێندن 
و زۆرتریــن ڕێژەکــە، شــاری قەســری 
شیرین، لەو شارانەیە کە خەسارەتێکی 
بوومەلەرزەکــە  رووداوی  لــە  زۆری 
لێکــەوت. ئەمە دەرخــەری ئەوەیە کە 
خزمەتگوزارییــەک  هیــچ  هەنووکــە 
بۆ دەســپێکردنەوەی خوێندنی ئاسایی 
مندااڵنــی لێقەومــاو جێبەجێ نەکراوە 
و بێ گومان نەچوونەوە بەر خوێندنی 
مندااڵن و لەدەســت چوونی ســاڵێکی 
دیکەی خوێندن، خەسارێکی گەورەی 
فەرهەنگی و ئابووری لەم ناوچەدا بە 

جێ دەهێڵێت.
لــەم پەیوەندییهــدا، فەرهــاد تەجەری، 
لــە  قەسرشــیرین  نوێنــەری  بەنــاو 
مەجلیســی ڕێژیمی ئیســامی ئێراندا 
و  دروســتکردن  کــە  ڕایگەیانــدووە، 
نۆژەنکردنەوەی قوتابخانەکانی ناوچە 
پارێــزگای  بوومەلەرزەلێدراوەکانــی 
کرماشــان بۆ خوێندنی ئەمساڵ تەواو 
نابن و بەشێکی زۆر لە قوتابیانی ئەو 
ناوچانــە لە خوێندن دادەبڕێن. هەروەها 
کــە  کــردووە،  لــەوە  باســی  ناوبــراو 
گواســتنەوەی قوتابیــان بــۆ قوتابخانە 
سازکراوەکان و بۆ قوتابخانەی ناوچە 
و شــارەکانی دیکــەش درەنگــە و ئــەم 
ســاڵی  نابێــت.  جێبەجــی  پرۆژەیــەش 
پاریش بەشێکی زۆر لە قوتابیانی ئەم 
ناوچانــە نەیانتوانی درێــژە بە خوێندن 
بــدەن و بەشێکیشــیان لەژێــر خێوەت و 
لــە نێــو کانێکســەکان بــە کەمتریــن 
پێداویستییەکانەوە درێژەیان بە خوێندن 

دا.
نەچوونــەوە بــەر خوێنــدن و بەتایبــەت 
بــە بۆنــەی جەبری لێقەومــاوی و بێ 
حــاڵ و ماڵــی کاریگەرییەکــی زۆر 
نەرێنی لەسەر داهاتووی بەهرەمەندی 
منــدااڵن و داهاتــووی ئابــووری ئــەم 

پارێزگایە دادەنێت.
لەالیەکــی دیکەشــەوە هــەر بــە پێــی 
ئامارەکانــی خــودی دەوڵەتی ئێران بە 
هۆی نەداری، هەژاری و ناهۆشیاری 
پارێــزگای  هەڵــە،  سیاســەتی  و 
کرماشــان لــە پلــەی دووهەمــی ئــەو 
پارێزگایانەدایە کە ڕێژەی خۆکوشتن 

تێیدا بەرزە. 
لــە لێکوڵینەوەیەکــی زانکۆی جەهاد 
پێوەرەکانــی:  پێــی  بــە  دانشــگاهی، 
چاالکی خۆشــگوزەرانی، ڕازی بوون 
لــە ژیــان، ســەرمایەی کۆمەاڵیەتی، 
و  تەندروســتی  داهــات،  تەمــەن، 
گەشبینی و...هتد، کە کاریگەرییان 
هەیە لەسەر ژیان، پارێزگای کرماشان 
پــاش خۆراســان دووهەمیــن پارێزگای 

خەمینە لە ئاستی ئێراندا.
کرماشــان،  بوومەلەرزەکــەی  دوای   
پێڕانەگەیشــتنەکان  بەهــۆی  هــەر 

لەالیــەن دەوڵەتــەوە لــە حاڵێکــدا کــە 
خەڵکی لێقەوماو زۆرترین پێویستییان 
بــە هــاوکاری مەعنــەوی هەیە و ئەم 
هــاوکاری نەکردنە و پێڕانەگەیشــتنە 
بــە ئەنقەســتانەی دەوڵەتی ئێــران بووە 
نائۆمێــدی  باڵوبوونــەوەی  هــۆی 
و  خەمۆکــی  تووشــی  خەڵــک  و 
هەوڵــی خۆکوشــتنیان دا کــە دوای 
بوومەلەرزەکــە خەڵکێکــی زۆر و زۆر 
جــار یەک بــەدوای یەکی ئەندامانی 
بنەماڵەیەک دەستیان دایە خۆکوشتن 

و گیانیان لەدەست دا.
بوومەلــەرزەی  لێقەوماوانــی 
کرماشــان کــه کۆمــاری ئیســامی 
بەردەوامــی  بــه هــۆکاری ســەرەکی 
کیشــەکانی خۆیــان دەزانــن له ١٢ی 
خەرمانــان بــە کۆبوونــەوە لــە بــەردەم 
پارێــزگاری کرماشــان، لــە هەمبــەر 
بەرپرســانی  کەمتەرخەمییەکانــی 
ڕێژیم بــۆ نۆژەنکردنەوەی ماڵەکانیان 
ناڕەزایەتــی  کەمئــاوی  بەتایبــەت 
خۆیان دەربڕی و داوایان لە بەرپرسانی 
پارێــزگای کرماشــان کرد کە کێشــە 
کات  زووتریــن  بــە  گرفتەکانیــان  و 

چارەسەر بکەن.
هەروەهــا هەواڵدەرییەکانــی ڕێژیمــی 
ئێــران لــە زاری "موجتەبــا جاســمی" 
ســەرۆکی شــۆرای شــاری ســەرپێڵ 
کــە  کردووەتــەوە،  باڵویــان  زەهــاو  و 
ئەوەیکــە  بــۆ  بوومەلەرزەلێــدراوان 
بکــەن،  دروســت  خانووبــەرە  بتوانــن 
دەفرۆشــن.  خۆیــان  گورچیلەکانــی 
بومەلــەرزە یــەک لــە دوای یەکەکان 
ڕۆح و دەروونــی خەڵکــی تێک داوە. 
بڕیــار بــوو یارمەتــی خەڵــک بدرێــت 
بــەاڵم هیچ یارمەتییــەک بە خەڵک 

نەدرا.
هەڵبــەت دەبــێ ئامــاژه بــەو راســتییه 
تاڵەیش بکەین که رێژیمی ئێران تەنیا 
لــه گەیاندنــی یارمەتــی و چارەســەر 
کردنی کێشــەکانی خەڵکی لێقەوماو 
کەمتەرخەم نەبووه بەڵکوو بەرپرســانی 
ئــەم رێژیمــه فاشیســتییه لــه قســە و 
کردەوەکانیــان گاڵتــه بــەم خەڵکەیــش 
چوارشــەممە  ڕۆژی  دەکــەن. 

ڕێکەوتــی ٧ی خەرمانانــی ١٣٩٧ی 
هەتاوی، حەســەن قازی زادە هاشــمی، 
دەرمانــی  و  تەندروســتی  وەزیــری 
ڕێژیم، بە مەبەســتی بەسەرکردنەوەی 
کرماشــان،  بوومەلەرزەلێدراوانــی 
سەردانی ناوچە بوومەلەرزەلێدراوەکانی 
کرد، کە نەتەنیا هیچ قازانجێکی بۆ 
خەڵــک نەبوو بەڵکوو بــە گاڵتەکردن 

بێڕێزیشی بە لێقەوماوان کردووە.
بــە هــۆی بەردەوامی بوومەلــەرزەکان 
لــە پارێــزگای کرماشــان و نەبوونــی 
ئەمنیەتــی گیانــی و لە نێو کانێکس 
ڕووخاوەکانــدا،  خانــووە  و  خێــوەت  و 
هەوڵیــان  هەمــوو  پارێــزگا  خەڵکــی 
ئەوەیــە لــەم دۆخــە زینــدوو بمێنــن و 
هەمــوو نیگەرانیــان ئەوەیــە کــە بــۆ 
زیندوومــان لەوانەیــە کــۆچ کــردن بۆ 
شــوێنێکی پارێــزراوی ئەمن باشــترین 
رێگــە بێــت، هەر بۆیــە لــەم ڕۆژانەدا 
چەند هەواڵێک لەســەر کۆچکردن و 
جێهێشــتنی ناوچەکــە بــاڵو بوویەوە و 
ئەمە کارەســاتێکە ئەگەر راســت بێت 
دەبێتــە هــۆی گۆڕینــی زۆریەک لە 
هاوکێشــەکانی کــورد لــەم ناوچــە و 
ســودمەندی ســەرەکی بــە دڵنیایــەوە 

داگیرکەرە.

هــۆی  بــە  کرماشــان  پارێــزگای 
و  جوغرافیایــی  تایبەتمەنــدی 
سیاســی و ئابــووری، لــە جوواڵنەوەی 
ئازادیخــوازی گەلــی کــورد، خــاوەن 
پێگەیەکــی تایبەتــە، ئــەو پارێزگایــە 
بــەردەوام لــە ڕێگــەی جۆراوجۆرەوە لە 
ژێر سەرکوت و سیاسەتی ئاسیمیلەی 
سیاســی  و  فەرهەنگــی  و  زمانــی 
لــەدوای  یــەک  رێژیمــە  الیــەن  لــە 
ڕوودانــی  بــووە،  ئێرانــدا  یەکەکانــی 
جارێکــی  ناوچــە،  لــەم  بوومەلــەرزە 
دیکــە ئــەو هەلــەی بۆ رێژیمــی ئێران 
رەخســاند و لــەم رێگــەوە و بــەو پەڕی 
دڕندەیی خۆی گوێی لە پێڕاگەیشتن 
پێداویســتییەکانی  دابینکردنــی  و 
خەڵکــی ئــەو ناوچــە خەوانــدووە و بە 
ئاشــکرا هەوڵی ژینۆســایدی خەڵکی 

دا!!
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جاقل

نەوید کەرەمی

بۆچی ڕێژیم هێرشی کردە سەر کۆیە؟
هێرشــی  لــە  ئیســامی  کۆمــاری 
موشەکی بۆ سەر بنکە و بارەگاکانی 
حیزبی دێموکرات چەندین مەبەســتی 
گــەورە و بچووکــی هەیــە کــە هەوڵ 
دەدەم لە دوو توێی ئەم نوسراوە کورتەدا 
بیخەمە بەر دیدی خوێنەرانی بەڕێز .
ئێــران لــە ناوخۆدا تووشــی قەیرانێکی 
و  ڕەوایــی  و  سیاســی  ئابــووری، 
کــە  بــووە  بێوێنــە  کۆمەاڵیەتــی 
و  ســەقەت  مودیریەتــی  بەرهەمــی 
حاکمییەتــی  بوونــی  ئیدئولۆژیــک 
تارانــە و هیــچ گومانی تێدا نییە کە 
ئەو بارودۆخە کە ئێران تێی کەوتووە، 
هەســتانەوەی تێــدا نییە و درەنگ یان 
زوو حکومەتــی تــاران بــەرەو ڕووخــان 

دەبات. 
گــەڵ  لــە  کێشــە  بەردەوامــی 
ناوچەیــی،  و  زلهێــز  واڵتانــی 
ناوخۆیــی،  سیســتماتیکی  گەندەڵــی 
ئێــران،  خەڵکــی  ناڕەزایەتییەکانــی 
کەمبــوون و نەمانــی ســەرچاوەکانی 
ژیــان وەک ئــاوی پــاک و خاوێــن و 
هەوای سالم و هتد، لە ژێر دەسەاڵتی 
تەنیــا  تارانــدا،  دینــی  حاکمییەتــی 
بەشــێکن لەو واقعییەتانــە کە ڕۆژانە 

هەموو کەسێک لێیان ئاگادارە. 
ســاڵە  دوازدە  لــە  زیاتــر  مــاوەی 
مەســەلەی ناوکی ئێران بووەتە پرسی 
ڕۆژی میدیاکانــی جیهــان و خەڵکی 
بــەم  تێکــەڵ  کــردەوە  بــە  ناوخۆیــش 
ملمانــێ بوونەتەوە. بــە جۆرێک کە 
تەئســیری ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆی 
ئــەو بابەتەیــش بــە ژیــان و گوزەرانی 
ڕۆژانــەی خەڵکــەوە دیــارە و کــەس 

ناتوانێت حاشا لەوە بکات .
ڕوون و ئاشــکرایە کــە هەتــا ئێســتا 
بونەتــەوە  قــووڵ  زیاتــر  کێشــەکان 
کیفایەتــی  بــێ  و  ناتەوانــی  و 
بــۆ  زیاتــر  ئێرانــی  کاربەدەســتانی 
خەڵکــی   . دەرکەوتــووە  خەڵــک 
ئەمڕۆی ئێران بە گشــتی نەتەنیا ئەو 
حاکمــە ڕیــش درێژانە بە پیرۆز نازانن 
بەڵکــوو متمانەیشــیان پێیــان نەماوە و 
لــە ماوەی یــازدە مانگی ڕابردووشــدا 

خەڵک ســەلماندیان ئەگەر هەلیان بۆ 
هەڵکەوێ لێیان خۆش نابن . 

ئەمــڕۆی  جوغڕافیــای  لــە  ئەگــەر 
ســەیری  و  کردبێــت  ژیانــت  ئێرانــدا 
ڕابــردووی ئــەم دەســەاڵتە و شــێوەی 
تەعامــول کردنــی دەســەاڵت لەگــەڵ 
بــاش  بکەیــت  خەڵــک  کۆمەاڵنــی 
دەزانیت کە هەمووی ئەمانە لە بیری 
ئیدئولۆژیکــی ڕێژیــم و تاکــڕەوی و 
ناڕەوابوونی دەســەاڵتییەوە سەرچاوەی 
کونتڕۆڵــی  بــۆ  ڕێژیــم  و  گرتــووە 
ڕوخانــی  لــە  پێشــگرتن  و  خەڵــک 

دەســەاڵتەکەی جگە لەوەی پەنا بباتە 
بــەر توندوتیــژی و کوشــتن و ئێعــدام 
و گرتــن و نانــەوەی ئاژاوە و بشــێوی، 
هیــچ ڕێگایەکی دیکە لــە بەردەمی 
خۆیــدا نابینێتەوە. بەداخــەوە تێچووی 

دەکەوێتــە  حاڵەتانــەش  ئــەم  تــەواوی 
ســەر شــانی خەڵکی ئێران و بەتایبەت 
ئازادیخوازان، کە لەو ناوەدا پێم وابێت 
پشــکی یەکــەم بەر نەتــەوەی کورد و 
کەســانی شۆڕشــگێڕ و قارەمانی ئەم 

نەتەوە دەکەوێت .
دیســان و لــە کاتێکــدا کــە گرفــت و 
دەرەکییــەکان  و  ناوخۆیــی  گوشــارە 
ڕێژیمی تارانیان خستبووە بارودۆخێکی 
کــە  جۆرێــک  بــە  ناســەقامگیرەوە، 
تەنانــەت ڕێژیم، ئێحتماڵــی بێ ئیرادە 
بوون لە هێزە چەکدارەکانیدا بۆ دیفاع 

لــە حاکمییەتــی ئێرانی بەدی دەکرد، 
ئــەو ڕێژیمــە بە شــێوەی هەمیشــەیی 
و  ئێعــدام  بــەر  بــردە  پەنــای  خــۆی 
کوشــتنی کەســانی دیــل و دژبــەر، 
هەتــا بــە خەیاڵی خــاوی خــۆی نەزم 

و ئێقتیدارێکی ڕووکەش بگەڕێنێتەوە 
بــۆ ســەرکردایەتی و بەدەنــەی نیزام و 
خەڵکانی ناوخۆیی و دەرەکیشــی پێ 

چاوترسێن بکات . 
خوێنڕشتن، ئینسان کوشتن، جینایەت 
کــردن و تــاد لــە جەوهــەرە و ناخــی 
و  ئیســامیدایە  کۆمــاری  ڕێژیمــی 
نابێــت هیــچ ڕۆشــنبیرێک و هیــچ 
شۆڕشــگێڕێک بــۆ یــەک چرکــەش 
لــەوە غافــڵ بێت کــە ئــەم ڕێژیمە لە 
کۆتایــی تەمەنــی خۆیدایــە و دەبێــت 
هەمــووان ئامادەبیــن خوێن و تێچووی 

ئەو ڕووخانە یەکجارییەش بدەین . پێم 
وابێت شــەهید دوکتور عەبدورەحمانی 
قاسملوو لە هەموو کەس باشتر ناخی 
ئەم ڕێژیمەی ناسیبوو بۆیە دەیفەرموو 
میللەتێــک کە ئــازادی بوێت، دەبێت 

نرخی ئەو ئازادییەش بدات .
ئێعدام و پەالماری موشەکی بۆ سەر 
ئێمــەی کوردیش هەر لەم چوارچێوەدا 
جێــگای بــاس و تەفســیرە  کــە لێرەدا 
پۆلێن کــراو  بەشــێوەی  دەدەم  هــەوڵ 

بیخەمە بەر دید:
لــەو  خۆدزینــەوە  بــۆ  ڕێژیــم   .١
لــە ســەری کەڵەکــە  قەیرانانــە کــە 
بــوون هەوڵ دەدات لە دەرەوەی ســنورە 
و  شــەڕ  خــۆی  جوغرافییەکــەی 

ئاژاوەیەکی نوێ بنێتەوە .
٢. چاوترســێن کردنی خەڵکی ناوخۆ 

و ناوچەکە.
٣.  ڕێژیــم کــوردەکان بــە بزوێنــەر و 
ڕێکخــەری ئاڵوگۆڕەکانی داهاتووی 
ئێــران دەزانێت و دەیهەوێت پێش لەوەی 
بەتــەواوی  دەســەاڵتی  گرفتــەکان 

بخەنــە مەترســییەوە، نەتەوەی کورد و 
هێزەکانی کورد الواز بکات .

نیســبەت  بــە  ڕێژیــم  بــەراوردی   .٤
بێدەنگــی واڵتانــی بیانــی و کــۆڕ و 
بەشەردۆســتەکانەوە  بەنــاو  کۆمەڵــە 
بــۆ خوڵقاندنــی ئــەم جینایەتــە تــازە، 
بەداخــەوە هەتا ئەم ســاتە بەراوردێکی 

هەڵە نەبووە .
٥.  بێدەنگــی یــان هــاوکاری یان بێ 
هەڵوێســتی کەســانێکی دیار و نادیار 

لە ناو خاکی باشوری کوردستاندا 
بــە  مووشــەک  بەکارهێنانــی    .6
دەرخــەری  دێموکــرات  حیزبــی  دژی 
ئەوەیــە کــە ڕێژیم لە ئاســت ڕاســانی 
ڕۆژهەاڵتــدا زەلیل و دۆشــداماوە و بە 
زمانی بێ زمانی ئاقاری شەڕەکە لە 
چریکییەوە بــۆ جەبهەیی دەگوازێتەوە 

.
٧.  ڕۆژ لــە گــەڵ ڕۆژ شــەڕەکانی 
ئەکتەرێکــی  ڕێژیــم  کــە  ناوچــە 
قووڵتــر  شــەڕانەیە  ئــەو  نێگەتیڤــی 
دەبێتــەوە و ڕێژیــم بــۆ دڵخۆشــکردنی 
جاشــەکان و میلیشــیاکانی پێویستی 

بە وەها مانۆڕێک هەبوو . 
لــە کۆتاییــدا پێویســتە هەموومــان   
ئەوە بزانین کە چوارشــەممە بیســت و 
یەکەمــی خەرمانان، تەنیا چوار ڕۆژ 
لــە پاش ئــەو ئێعدامە بــێ بەزەییانە و 
هێرشــە دڕندانــە بەشــێکی زۆری ئەو 
خولیــا و خەیــاڵ و ئاواتانــەی ڕێژیــم 
بــوون بــە بڵقــی ســەر ئــاو و ڕێژیم لە 
کوردســتانی ڕۆژهەاڵتدا شکستێکی 
خەڵکــی   . خــوارد  وێنــەی  بــێ 
و  دوکان  داخســتنی  بــە  کوردســتان 
بازاڕەکانــی شــار، بەپیــر بانگــەوازی 
حیزبەکانــی ڕۆژهەاڵتــەوە هاتــن و بە 
شــەفافی واڵمی "نا بۆ ئێعدام" و "نا 
بۆ موشەکباران" و "نا بۆ سەرەڕۆیی" 
و "نــا بــۆ کۆمــاری ئیســامییان" بە 
دژی ڕێژیــم بــەرز کــردەوە کــە ئــەم 
لــە  ئیســامی  کۆمــاری  "نا"وتنــە 
تەواوییەتــی خــۆی لــە مانــا بەتــاڵ 
کــردەوە و جارێکی تر نیشــانی دا کە 
ڕێژیم خاوەن هیچ پێگە و ڕەواییەکی 

خەڵکی لە کوردستان نییە.

خوێنڕشتن، ئینسان کوشتن، جینایەت کردن و تاد لە جەوهەرە و ناخی 
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیدایە و نابێت هیچ ڕۆشنبیرێک و هیچ شۆڕشگێڕێک 
بــۆ یــەک چرکــەش لەوە غافــڵ بێت کە ئــەم ڕێژیمە لە کۆتایــی تەمەنی 
خۆیدایــە و دەبێــت هەمــووان ئامادەبیــن خوێــن و تێچــووی ئــەو ڕووخانە 

یەکجارییەش بدەین. 

هۆکاری پەالمار و هەڕەشەکانی هارییە
هاتنەســەرکاری  پــاش  ســااڵنێکە 
ڕێژیمی ئیســامی لە ئێراندا، نەتەنیا 
مرۆڤــەکان بەڵکوو هیچ بوونەوەرێک 
لە دەست پەالمار و دەستدرێژییەکانی 

ئەو ڕێژیمە پارێزراو نەبووە.
بــە هاتنــی ئــەو ڕێژیمــە، لــە واڵتــی 
ژێــر  نێونەتەوەییــەکان  یاســا  ئێرانــدا 
پــێ خــراون و مافەکانــی مــرۆڤ لە 
مانــا بەتــاڵ بوونەتــەوە؛ مرۆڤــە زاناو 
ئازاکان قۆڵبەســت و لە سێدارە دراون، 
قاســملووەکان تیــرۆر کــران و شمشــێر 
و بڕیــار درایــە دەســتی خەڵخاڵییەکان 
هەتــا راســپاردەی دامەزرێنــەری ئــەو 
یاســای  وەکــوو  تاوانبــارە،  ڕێژیمــە 

ئاسمانی جێبەجێ بکەن.
ویایەتــی  خومەینــی  بڕیــاری  بــە 
فەقیهــی بــوو بــە نوێنــەری خــودا و 
هێــرش و هەنــاردەی ئــەو شۆڕشــە و 
ئەو سیســتمە بوو بە یاســای بنەڕەتی 
لــە  هــەر  ئەگەرچــی  ڕێژیمەکــەی؛ 
گەلــی  هەتاوییــەوە  ١٣٥٨ی  ســاڵی 
کــورد لــەو واڵتــە، کەوتــە بــەر ڕق و 
تازەدامــەزراوی  دەســەاڵتی  بێــزاری 
خومەینــی و تاقمەکــەی و بــە هێرش 
بۆســەر کوردســتان، بەرەوڕووی دەیان 
کارەســات و کوشــتن و بڕین بووەتەوە، 
بــەاڵم پــاش کۆتایــی هاتنی شــەڕی 
نێوان ئێران و عێراق لە ساڵی ١٣6٨ی 
و  دوور  واڵتانــی  بەرەبــەرە  هەتــاوی، 

نیزیک، کەوتوونەتە بەر دەستدڕێژی 
سیاســەتە  پەالمــاری  و  هەڕەشــە  و 
دوژمنکارانەکانــی ڕێژیمــی بــە نــاو 
کۆمــاری ئیســامی ئێرانــەوە، تا ئەو 
جێگایــەی کــە لــە هــەر شــوێنێکی 
جیهانــدا ئاژاوەیەک ســەر هەڵدەدات، 
یــان تیــرۆر و کردەوەیەکــی نامرۆڤانە 
دەســتی  بێگومــان  دەدات،  ڕوو 
تێــدا  ئــەو ڕێژیمــەی  ســەردەمدارانی 

بەدی دەکرێت.
وەک  کەســایەتییەکانی  تیــرۆری 
دوکتــور عەبدولڕەحمانی قاســملوو لە 
ڤییەن، دوکتور ســادق شــەرەفکەندی 
لە بێرلین، دوکتور شــاپووری بەختیار 
لــە پاریــس و ... و هەروەها کردەوەی 
تەقاندنــەوەی  وەک  تیرۆریســتی 
یەهوودییــەکان  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
ناسراو بە ئامیا لە ئارژانتین و چەندین 
کــردەوە و هەوڵــی تیرۆریســتی کە لە 
الیــەن ئەو ڕێژیمەوە لە واڵتانی وەک 
تایلەند، هێند، بەحرەین، عێراق، کێنیا 
و تەنانــەت هــاوکاری ســەرانی ئــەو 

ڕێژیمــە بــە ڕێکخــراوی تیرۆریســتی 
ئەلقاعیدە لە جێبەجێکردنی گەاڵڵەی 
ســێپتامبری  ١١ی  تیرۆریســتی 
هــۆی  بــووە  کــە  زایینــی  ٢٠٠١ی 
کوژرانــی ٢٩٩٣ کەس بەشــێکن لەو 
کردەوە تیرۆریســتییانەی کە بە بڕیار 
و هاوکاریی سەرانی ڕێژیمی ئێران لە 

واڵتانی دیکەدا بەرێوە چوون.
دژی  ڕێژیمــە  ئــەو  جینایەتەکانــی 
گەلییــە هــەر بــەوە نەوەســتاون و بگرە 
ساڵ بە ساڵ زیاتر دەبنەوە، ئەو ڕێژیمە 
هێژموونــی  ســەپاندنی  بەمەبەســتی 
خۆی بەسەر واڵتانی دیکە و دزەکردن 
لــە واڵتانــی جیهانــدا دەســتی داوەتــە 
دامەزراندن و پاڵپشــتی و بەهێزکردنی 
دەیان گرووپی تیرۆریستی لە واڵتانی 
تەنانــەت  و  نێوەڕاســت  ڕۆژهەاڵتــی 
واڵتانــی ئافریقایــی و بــە مەبەســتی 
ئــەو  نەیارانــی  ســەر  بردنــە  هێــرش 
ڕێژیمــە و نانــەوەی شــەڕ و ئــاژاوە لە 
ئیســامی،  کۆمــاری  بەرژەوەنــدی 
سااڵنە بە میلیاردها دۆالر لە داهاتی 

هەمــوو  بــە  و  دەدات  پــێ  ئێرانیــان 
شێوەیەک پاڵپشتی و ساپۆرتی ماڵی 

و مەعنەوییان لێدەکات.
بە ســەرنجدان بە دروشــمەکانی وەک 
جمهــوری  غربــی،  نــە  شــرقی،  "نــە 
بەردەوامــی  هەناردنــی  و  اســامی" 
مــەرگ و نەمــان بــۆ ئــەم و ئــەو کە 
وەک بڕیــار لــە دەزگای پەروەردەیــی 
و ســەربازی ئــەو ڕێژیمــەدا هــەر لــە 
ســەرەتای دامەزرانییەوە دەگوترێنەوە، 
بــە ڕوونــی دەردەکەوێت کە ســەران و 
دامەزرێنەرانــی ئــەو ڕێژیمــە تووشــی 
پارانۆیــا  وەک  نەخۆشــی  جۆرێــک 
بوونەتــەوە کــە لــە هەمــوو کــەس و 
تەنانــەت کەســە نزیکەکانــی خۆیــان 
بــە گومانــن و هەمــووان بــە دوژمنی 

خۆیان دەزانن.
هــەر بۆیە هەر وەک هــار، پەالماری 
هەمــوو ئــەو کــەس و الیــەن و واڵتانە 
دەدەن کە لە بەرانبەر سیاســەتەکانیان 
ڕادەوەستن و نا بە دەسەاڵت و پیان و 

بەرنامەکانیان دەڵێن.

لــە ئاکامــی ئــەو جۆرە سیاســەتانەی 
دەســەاڵتدارانی کۆمــاری ئیســامی 
ئێــران، ئێســتاکە هاوواڵتــی ئێرانی لە 
تیرۆریســت  وەک  دیکــەدا  واڵتانــی 
چــاوی لــێ دەکرێــت، ئێــران ناوێکی 
شــوم و بەرپرسانی ئێرانیش مەترسیدار 

و بێزارکەرن.
چــوار دەیەیــە کــە ئــەو ڕێژیمــە بــە 
سیاســەتە  بــەو  درێــژەدان  مەبەســتی 
نەخۆشــەی خۆی هەموو ســەرمایەی 
ئێرانــی بــۆ دروســت کردنــی چەکــی 
کۆمەڵکــوژ، پــەرەدان بە تێکنۆلۆژی 
مووشــەکی و کڕیــن و بەکرێگرتنــی 
هەزینــە  ناوچەکــە  لــە  تیرۆریســتان 
کردووە، کە لە ئاکامدا خەڵکی ئێران 
بــەرەروڕووی دەیان جــور قەیران وەک 
گرانــی، گەمــارۆی نێودەوڵەتــی و لە 
ئاکامدا داڕمانی ئابووری و بێکاری 

و ... هتد بوونەتەوە.
ئێســتا خە ڵکی ئێران کە لە سیاســەتە 
هەڵەکانــی بەڕێوەبەرانی ئــەو ڕێژیمە 
وەزاڵــە هاتــوون و خوازیــاری ژیانێکی 
باشترن، بوونەتە سەرەکیترین دوژمنی 
بــە  و  شــێوە  توندتریــن  بــە  و  ڕێژیــم 
تۆمەتگەلــی جۆراوجــۆر و بێبنەما لە 
الیەن ئەو رێژیمەوە دەگیرێن و تەنانەت 

لەسێدارەش دەدرێن.
ئــەو واڵتانــەی کە دڵیان بــۆ خەڵکی 
ئێران دەســووتێ و پاڵپشــتی خۆیان بۆ 
ئــەو خەڵکــە دەردەبڕێــن، دەکەونە بەر 
پەالمــاری ڕێژیــم و الیەنگرەکانــی و 
مووشــەکەکانی ڕێژیمیــش بە هیوای 

خامــۆش کردنــی چــرای ڕووناکایی 
داهاتــووی ئــەو خەڵکــە، ســنوورەکان 

دەبەزێنن و قوربانی دەگرن.
رێژیــم  ئەگەرچــی  لەکۆتاییــدا، 
وەکــوو گورگــی هــاری لــێ هاتــووە 
و پەالمــاری هــەر بوونەوەرێــک کــە 
بــەاڵم  دەدات،  دەکێشــێت  هەناســە 
هەموو ئــەو پەالماردانانە پیشــاندەری 
تــرس و الوازی ڕێژیمــن و دەرخــەری 
شکستی ئەو ڕێژیمەن لە هەموو پیان 

و بەرنامەکانی.
لە جیهانی ئەمڕۆدا کە بە دیالۆگ، 
مــاف  پاراســتنی  و  لێکتێگەیشــتن 
دەکرێــت  نەتــەوەکان  کەرامەتــی  و 
هەمــوو کێشــەکان چارەســەر بکرێــن، 
پەنابــردن بۆ مووشــەک و پەالماردان 
و هەڕەشەکردن نەک بەقەولی خۆیان 
"ئێقتدار" نییە، بەڵکوو ئاماژەیەکە بۆ 
مێشــک پووچــی و دواکەوتوویــی و 
هــەژاری فەرهەنگــی کاربەدەســتانی 

رێژیمی کۆماری ئیسامی ئێران.
تووندوتیژی و هەڕەشــە و هێرشەکانی 
ڕێژیم بۆسەر خەڵک و ئازادیخوازان و 
ڕزگاریخوازانی ئێرانی، نەک هەرگیز 
بەڵکــوو  تێکشــکانیان  هــۆی  نابێتــە 
یەکگرتووتــر،  ئــەوان  بەپێچەوانــەوە 
ســوورتر  و  بەئەزموونتــر  بەهێزتــر، 
دەکات بــۆ ڕوخانــدن و تێکەوەپێچانی 
توومــاری ڕەشــی ئــەو ڕێژیمــە هار و 
نگریســە و دامەزراندنی دەسەاڵتێکی 
خەڵکــی و ژیانێکــی ســەردەمیانە لــە 

ئێرانی داهاتوودا.



ژمارە ٧٣٤، ٣١ خەرمانانی ١٠١٣٩٧

هەر وەک ئاگادارن لەو ڕۆژەوە ڕێژیمی کۆماری ئیســامی هاتووەتە سەر کار، کوشتن و بڕین و تیرۆر سیاسەتە سەرەکییەکانی ڕێژیم 
بووە لە دژی نەتەوەی کورد؛ لە تازەترین کردەوەی تیرۆریســتی خۆیدا ڕێژیم بنکەکانی حیزبی دێموکراتی مووشەکباران کرد، لەبەر گرینگی 
مژارەکە تەلەفزیۆنی تیشــک لەگەڵ بەڕێزان کاک حەسەن شەرەفی جێگری لێپرسراوی گشتی حیزب و بەرپرسی ناوەندی سیاسی حیزبی 
دێموکرات و بەڕێز دوکتور میرۆ عەلیار ئەندامی ناوەندی سیاسی حیزب وتووێژی تایبەتی ئەنجام دا کە لێرەدا دەخرێتە بەر دیدی خوێنەرانی 

خۆشەویستی "کوردستان":

تیرۆریستییەی  کــردەوە  ئــەو  پ: 
هەڵوێستی  دەبینن،  چۆن  ڕێژیم 
حیزبی دێموکرات لە بەرانبەریدا 

چی دەبێت؟
دواییانــەی  ئــەم  کردەوەیــەی  ئــەو 
شــکڵی  لــە  ئیســامی  کۆمــاری 
و  بنکــە  ســەر  بــۆ  مووشــەکباراندا 
بارەگاکانــی حیزبــی دێموکــرات لــە 
واقعییەتــدا شــتێکی تــازە نییــە؛ لــە 
ســااڵنی ڕابردووشــدا لــە  ئەشــکالی 
چ  مووشــەکباران  چ  موختەلفــدا 
بۆمبــاران چ تــۆپ و کاتیۆشــاباران 
چ بە هێزی زەمینییەوە هاتنە سەری، 

هەمــوو لــە گۆڕێــدا بــووە، بۆیــە لــە 
هەلومەرجــی ئێســتادا کــە کۆمــاری 
لەبــاری  نێوخــۆدا  لــە  ئیســامی  
ئابوورییــەوە لــە وەزعێکی شــپرزەدایە، 
لــە  خەڵکەکــەی  ناڕەزایەتــی  لــە 
ئەوجــی خۆیدایــە بەرانبــەر بــە ڕێژیم، 
دەرەوە  دنیــای  لەگــەڵ  موشــکیاتی 
هەیــە، و دەخاڵەت و دەســتێوەردانی لە 
واڵتانــی ناوچــەدا هەیــە، ئــەو هەموو 
هاتوونەتــە  بــۆی  موشــکیاتانەی 
پێشــێ دەیەوێــت بــە جۆرێــک نیشــان 
بــدات ســەرەڕای هەمــوو ئەوانە هێزی 
بۆیــەش  و  هەیــە  بەرەنگاربوونــەوەی 

کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ئێرانــی کردە ئامانــج، چونکە حیزبی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران هــەر 
لــە ســەرەتاوە دژی هاتنــە ســەرکاری 
ڕێژیمــی کۆماری ئیســامی بووە  و 
لە ڕیفراندۆمدا بەشــداری  نەکردووە؛ 
هەر لەو دەمەوە هەتا ئێستا خەباتێکی 
شــێلگیری لــە شــێوازی جۆراوجۆر لە 
بەڕێــوە  ئیســامی  کۆمــاری  دژی 
بردووە، بۆیە ئەم جۆرە شــتانە بۆ ئێمە 
زۆر ڕووداوی دوور لە ئینتیزار نین وە 
بەداخــەوە ئەو مووشــەکبارانە زیاتر لە 
١6 شــەهیدی لێکەوتووەتەوە و نزیک 
برینــدار  کەســی   ٤٠ هەتــا   ٣٥ بــە 
لێکەوتووەتــەوە کــە شــفای عاجــل بۆ 
ئەوان دەخوازم و ڕۆحی شەهیدەکانیش 
شاد بێت؛ هەڵوێستی حیزبی ئێمە هەر 
هەمــان هەڵوێســتە کــە دوای هەمــوو 
حەرەکەتێکی لــەو بابەتەی کۆماری 
ئیســامی هەمــان بــووە ئەویش ئەوەیە 
مووشــەکباران،  شــتێک  هیــچ  کــە 
تۆپبــاران، خومپارەبــاران، هیــچ جــۆرە 
حەرەکتێکــی کۆماری ئیســامی دژ 
بــە خۆمــان، ئێمــە لــەو ڕێگایەی کە 

گرتوومانەتــە بەر و لە خەباتێکی کە 
ناگێڕێتــەوە، هەڵوێســتی  کردوومانــە 
ئێمــە ئەوەیــە کــە خەباتــی خۆمان لە 
شــکڵی جۆراوجۆریــدا بەڕێــوە دەبەیــن 
وە ســوور دەبیــن لەســەر داواکانمــان و 
ســوور دەبیــن لەســەر خەبــات لە دژی 

کۆماری ئیسامی ئێران.

پ: چاالکی و خەباتی حیزب لە 
دوای ئەو کردەوەیە چۆن دەبێت؟

من ئاماژەم بەوەی کرد کە ڕاسان لە 
جێی خۆیەتی و لە جێی خۆی دەبێت؛ 
ئەشکالی دیکەی خەباتیش لەسەریان 
ســوور دەبیــن، بــەردەوام دەبیــن چ لــە 
پێوەندی لەگەڵ درێژەدان بە ڕاســاندا، 
چ لە فەعالیەتی دیپلۆماسیدا، چ لە 
حاڵــەت و لە فەعالیەتــی ڕاگەیاندندا 
ڕێکخســتنی  و  تەشــکیاتی  چ  و 
نێوخۆیــی و دەرەوەیــدا هەمــوو ئەوانــە 
لــە جێــی خۆیاندا دەبــن، تەبیعەتەنیش 
ڕاســان هــەر لەســەرەتاوە کــە دەســتی 
پێکــرد ڕێژیمــی کۆماری ئیســامی 
نیگەران کردووە، مەترســی لێنیشتووە 
و ئــەو مەترســییەش ئێســتە هەر هەیە 

بــەاڵم  هەردەیبێــت،  ئایندەشــدا  وەلــە 
حیزبــی  خەباتــی  بیــن  دڵنیــا  دەبێــت 
هەمــوو  لــە  کوردســتان  دێموکراتــی 
خۆیــدا  ڕەوای  وشــێوەیەکی  شــکڵ 
درێــژەی دەبێــت وەهیــچ  شــتێک لەو 
ڕووداوانــەی کە کۆماری ئیســامی 
بەکاریــان  ئێمــە  دژی  لــە  دەیەوێــت 
بهێنێت و لە دژی ئێمە بەڕێوەی بەرێت 
ئێمە لــە ڕێگایەکی گرتوومانەتە بەر 
ناگێڕێتەوە و لەســەر داخوازییەکانمان 
سوورترمان دەکات و لە خەباتەکەماندا 

شێلگیرترمان دەکات.

ــەم کـــردەوەیـــەی ڕێــژیــم چ  پ. ئ
ڕۆژهــەاڵت  خەڵکی  بۆ  پەیامێک 

دەدات؟
ڕووداوە  ئــەو  کــە  ڕۆژە  ئــەو  هــەر 
ڕوویدا و ئەو مووشــەکبارانە بۆ ســەر 
ڕاســت  کــرا  بارەگاکانمــان  و  بنکــە 
تێکۆشــەری  ســێ  ڕۆژە  ئــەو  هــەر 
کــورد ســێ چاالکوانــی سیاســی لــە 
ســێدارەدران، ئــەوە دەبێــت ئــەو پەیامە 
بــە هەمــوو خەڵکی کوردســتان بدات 
کــە کۆماری ئیســامی ئێــران تەنیا 

خەباتکارانــی شــێلگیری دێموکــرات 
ئامانــج ناگرێــت بەڵکــوو هەمــوو ئەو 
کەســانەش کە لەســەر کاری خۆیانن 
لە ماڵی خۆیانن لە شارو گوندەکانی 
خۆیانــن بــۆ کۆمــاری ئیســامی بــە 
شــێوەیەکی دیکــە هەدەفــن چونکــە 
جهمــوری ئیســامی ئێــران هاتووەتــە 
سەر ئەو باوەڕە کە ویستەکانی حیزبی 
دێموکــرات ویســتی هەمــوو خەڵکــی 
کوردســتانن وە خەباتێــک کەحیزبــی 
ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
بەڕێــوەی دەبات لــە واقیعدا خەباتێکە 
کە هەموو خەڵکی کوردســتان پشتی 
دەگرن بۆیە کۆماری ئیسامی هیچ 
فەرقێــک دانانێــت بەینــی ئەوەی کە 
دەکات،  شــێلگیر  زۆر  خەباتێکــی 
کار  لەســەر  کــە  ئەوەیــدا  لەبەینــی 
و ژیانــی خۆیەتــی بــەاڵم دڵــی بــۆ 
مافەکانــی کورد لێــدەدات، ئارەزووی 
وەدیهاتنــی ئەو مافانەیــە و ئارەزووی 

سەرکەوتنی ئەو خەباتەیە.

د. عەلیار:
 پرســی کــورد، پرســی حیزبێــک و چەنــد حیــزب نییە، بەڵکوو پرســی ســەرجەم نەتــەوەی کورد لە 

کوردستانی ئێرانە لە هەموو ناوچەکاندا
- مووشەکبارانی بنکەکانی حیزبی 
نێوخۆیی،  کاردانەوەی  دیمۆکرات 
ــی و جــیــهــانــی هــەبــوو،  ــاوچــەی ن
لــە نــێــوخــۆی ڕۆژهــــەاڵت خەڵک 
ئەو  واڵمــی  گشتی  مانگرتنی  بە 
جینایەتەی ڕێژیمیان دایەوە، ئەو 
کــردەوەی خەڵک چ پەیامێکی بۆ 

ڕێژیمی ئێران هەبوو؟
مووشــەکبارانی  مەســەلەی 
لــە  دەبــێ  دێموکــرات  خەباتگێڕانــی 
بکەیــن،  لــێ  چــاوی  زاویــەوە  دوو 
یەکــەم ئەوەیکــە ڕێژیــم ویســتی بــەو 
بــدات،  پەیامێــک  مووشــەکبارانە 
جینایەتێکــی دیکــە لــە حەقــی کورد 
دیکــە  جینایەتێکــی  و  بخوڵقێنــێ 
بــەو جینایەتانــەی کــە لە چل ســاڵی 
ڕابردوودا بە دژی کورد کردوویەتی و 
بــە خەیاڵی خۆی کورد و حیزبەکانی 
کوردســتانی بترســێنێ، کــە واز لــە 
پاشەکشــەیان  یــان  بهێنێــن  خەبــات 
پێبکات؛ ئەمە الیەکی مەسەلەکەیە، 
بــەاڵم لــە زاویەیەکــی دیکــەوە ڕێژیم 
بــی ئــەوەی خۆی بیهــەوێ، ملمانێ 
و بەرەنگاربوونەوەیەکی لە بەین خۆی 
و نەتەوەی کورد لە کوردستانی ئێران 
دروســت کــرد کــە لــەو ملمانێیەدا بە 
هیــچ شــێوەیەک چاوەڕوانی نەدەکرد 
کــە بــەو بەربــاڵوی و ڕاشــکاوییە و 
بــە تایبەتــی بــە تونــدی واڵمێک لە 
خەڵکــی کوردســتانی ئێران ببیســتێت 
لــە پێنــاو پشــتیوانی لــە حیزبــەکان و 
ڕۆڵەکانیان، ئێستایش دوای هەڵوێست 
دوای  و  خەڵــک  ناڕەزایەتــی  و 
بەرینییــە،  بــەو  خەڵــک  مانگرتنــی 
ئەگــەر هەزاران کەســی دیکەمان لێ 
بکۆژرێت، دۆڕاوی ئەو ملمانێیە هەر 

ڕێژیمی کۆماری ئیسامییە.
کــە  ســەلماندی  ملمانێیــە  ئــەو 
ڕێژیــم،  ئیددعاکانــی  بەپێچەوانــەی 
پرســی کــورد لــە کوردســتانی ئێراندا 
هەیە و زۆریش بەهێزە و مەسەلەیەکی 
دیکــە کــە ســەلماندیی ئــەوە بــوو کە 
پرسی کورد، پرسی حیزبێک و چەند 
حیــزب نییــە، بەڵکوو پرســی ســەرجەم 
نەتــەوەی کورد لە کوردســتانی ئێرانە 

لە هەموو ناوچەکان.

ڕێژیم  جینایەتەی  ئــەو  -دوای 
نێوخۆی  کاردانەوەکانی  لە  جگە 
ڕۆژهەاڵت، بەشێک لە واڵتانیش 
ئەو  دوای  هەبوو؛  هەڵویستیان 
کردەوەیە هەڵویستە جیهانییەکان 

چۆن دەبن؟
واڵتانــی ناوچە تەنانــەت حکوومەتی 
ئــەو  کوردســتان  هەرێمــی  و  عێــراق 
دیــارە  کــرد،  مەحکــووم  کردەوەیــان 
بــەو شــێوەیە کــە ئێمــە پێمــان خۆشــە 
یــان چاوەڕوانمــان دەکــرد نەبوو، بەاڵم 
بەهەر حاڵ ئەو جینایەتەیان مەحکووم 
کــرد و بە گشــتی واڵتانــی ناوچەکە 
هەتا ئێســتە نەمدیوە کە هەڵویستێک 
نیشــان بــدەن، بــەاڵم لــەو بارودۆخــەدا 
کــە ئێســتە بەســەر ناوچەکــە حاکمە 
ناکرێــت چــاوەڕوان بیــن کــە هەمــوو 
واڵتــان هەڵوێســتیان بێــت چونکە ئەو 
دوو  بەســەر  بوونــە  دابــەش  واڵتانــە 
الیــەن و لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا 
و  هەیــە  گــران  و  قــورس  شــەڕێکی 
ناکرێــت  چــاوەڕوان  شــەرایتەدا  لــەو 
کــە بە ڕاشــکاوانە واڵتانی ناوچەکە 
هەڵوێســت  جینایەتــە  بــەو  بەرامبــەر 
هەڵویســتی  ئامریــکا  بــەاڵم  بگــرن، 
گــرت و بەرپرســانی ئــەو واڵتە وەکوو 
مایــک پێنــس جێگــری ســەرکۆمار، 

هێدێر نائورت کە گوتەبێژی وەزارەتی 
دەرەوەی ئامریکایە و هەروەها باڵوێزی 
هەڵوێســتیان  عێراقیــش  لــە  بریتانیــا 
گــرت ئەو کــردەوەی ڕێژیمی ئێرانیان 

مەحکووم کرد.

-هەڵویستی واڵتانی ئورووپایی و 
ئامریکا بەو شێوەیە کە چاوەڕوانی 
هەڵوێستەکان  و  نــەبــوو  ــرا  دەکـ
ــوەی  ــ ــێـ ــ ــوارچـ ــ ــا لـــــە چـ ــ ــی ــ ــەن ــ ت
کردن  مەحکووم  ڕاگەیەندراوێکی 
بوو، ئەوە نیشاندەری چییە، ئایا 
بەرامبەری ئەو  بێدەنگ دەبن لە 
کردەوەی ڕێژیم یان بەرنامەیەکی 

دیکەیان هەیە؟
بەرنامەیەکــی  کــە  وایــە  پێــم  مــن 
دیکەیــان هەیــە، هەڵوێســت گرتــن لە 
عورفی پەیوندییەکان و نێونەتەوەیی و 
دیپلۆماســی، بڕێک جیاوازییان هەیە 
لە هەڵویســت گرتن لەسەر پرسەکانی 
دیکــە، ئــەو پرســیارەم پــێ باشــە کــە 
هەڵوێســتیان  ئورووپاییــەکان  بۆچــی 
و  نەکــردن  میدیایــی  بــە  نەگــرت، 
دەرنەبڕینــی هەڵوێســت لــە میدیــاکان 
بــە مانــای هەڵوێســت نەگرتــن نییــە، 
ئامــاژە بــەوە دەکــەم کە لــە جەریانی 
دوکتــور  ئێمــە  ڕێبــەری  تێــرۆری 

شەرەفکەندی و هاوڕێیانی لە بێرلیندا 
لــە ڕێســتۆرانی میکۆنــۆس، واڵتــی 
ئاڵمــان و لە جەریانی تێرۆری دوکتور 
قاسملوویشــدا، واڵتی ئۆتریش هەوڵی 
زۆریانــدا کە مەســەلەکە بشــارنەوە و 
لە ســەرەتا وایان لە پرســەکە کرد کە 
بســەلمێنێن کاری ڕێژیمــی کۆماری 
ئیســامی نییــە و دوایش هەڵوێســتی 
وایــان نەبــوو کــە ئێمــە چاوەڕوانمــان 
دەکرد، بــەاڵم دوایی بۆمان دەرکەوت 
و  گرتــووە  توندیــان  هەڵوێســتی  کــە 
لــە  ئیســامیان  کۆمــاری  ڕێژیمــی 
بەرزتریــن  لــە  میکۆنــۆس،  دادگای 
ئاســتدا ڕێبەرانی کۆماری ئیسامی 
بە تێرۆریســت ناساند و ئەو ڕێژیمەیان 
وەک واڵتێکــی تێرۆیســت بــە جیهان 
ناســاند و ڕیسوایان کرد؛ ئەمن دڵنیام 
کــە دوای جینایەتی مووشــەکبارانی 

دیمۆکراتیش ئەو شتە ڕوو دەدات.
ئوروپــا  دیکەشــەوە  الیەکــی  لــە 
هەیــە،  دیکەیشــی  هۆکارێکــی 
مانــەوەی لــە بەرجــام بــە بەرژەوەندی 
خــۆی دەزانێــت و ئامادەیــە ئیمتیــاز 
بــە کۆماری ئیســامی بدات کە لەو 

ڕێککەوتنە پاشەکشە نەکات.

ــرۆ، ســـــــەرەڕای  ــ ــی ــ ــور م ــ ــتـ ــ -دوکـ

پێبەندبوونی واڵتە ئوروپاییەکان 
بە بەرجام، بە بەردەوامی باس لە 
چاالکییە مووشەکییەکانی ڕێژیمی 
دەدەن  هوشداری  و  دەکــەن  ئێران 
هەر  بەاڵم  ڕایبگرێت،  دەبێت  کە 
دەبینین بەردەوامە و بەکاریشیان 

دەهێنێت؟
واڵتانی ئورووپایی لەســەر مانەوە یان 
نەمانــەوی بەرجــام لەگــەڵ ئامریــکا 
ڕاســت  بــەاڵم  هەیــە،  جیاوازییــان 
ئامــاژەت  کــە  خاڵــەی  ئــەو  وەکــوو 
پێکرد، لەســەر بەرنامەی مووشــەکی 
نییــە  جیاوازیــان  هەڵوێســتی  ڕێژیــم 
بەرنامــە  ئورووپاییەکانیــش  و 
مووشــەکییەکانی ڕێژیــم بە هەڕەشــە 
لەسەر واڵتانی ناوچەکە و ئەمنییەتی 
نێونەتەوەیــی دەزانــن، بۆیــە مــن لــەو 
بــاوەڕەدام ئــەو مووشــەکبارانەی کــە 
کۆماری ئیســامی کردی عەواقبی 
زۆر مەترســیداری بەســەر ئەو ڕێژیمە 

دەبێت، بەاڵم کاتەکەی دیار نییە.

جینایەتەکانی  درێـــــژەی  ــە  -لـ
ــاری ئــیــســالمــی، حــیــزبــی  ــ ــۆم ــ ک
ئێران  کــوردســتــانــی  دێــمــوکــراتــی 
هەروا کە ئاماژەتان کردن وەکوو 
تــێــرۆری مــیــکــونــوس و تــێــرۆری 

ــوو، بـــــەردەوام  دوکـــتـــور قــاســمــل
دادگــا  کــردن کە  ــووە لە سکااڵ  ب
یاسایی  ڕێگەی  و  جیهانییەکان 
گرتووەتە بەر، ئایا بۆ جینایەتی 
بەرنامەی  لە  مووشەکبارانیش، 
حیزبدا هەیە کە لە ڕێگەی یاسا 
و  نێونەتەوەییەکان  ــا  دادگـ لــە 
دژی  بە  جیهانییەکان  ڕێکخراوە 

ڕێژیم سکااڵ بکات؟
بێگومان، ئێمە لە ئاستی نێونەتەوەییدا 
بە خۆشــییەوە پەیوندی بەرینمان هەیە 
و لەو ڕێگەیە کەڵک وەردەگرین و لە 
کۆڕ و کۆبوونەوە نێونەتەوەییەکان ئەو 
پرســە دەهێنینــە بەر بــاس و ئەوپەڕی 
هەوڵــی خۆمان دەدەین بۆ ئیفشــاکردن 
و لەقاودانی ئەو جینایەتەی کۆماری 

ئیسامی.

-لە کۆتاییدا بە گشتی لەسەر ئەو 
پرسە و لە ئاستی نەتەوایەتی و 
لەسەر پاڵپشتی خەڵکی ڕۆژهەاڵت 
لە  مانگرتن،  بە  حیزبەکان  لە 
واڵمـــدا حــیــزبــەکــان و نــاوەنــدی 
کوردستانی  حیزبەکانی  هاوکاری 
ــان دا و  ــدراوی ــەن ــەی ــران، ڕاگ ــێ ئ
دەسخۆشیان کرد لە خەڵک، ئەو 
لە  جیا  خەڵک  بــە  واڵمــدانــەوە 
حیزبەکان  واڵمــی  ڕاگــەیــەنــدراو، 
دیمۆکراتی  حیزبی  تایبەت  بە 
کوردستانی ئێران بە کردەوە چی 

دەبێت؟
ئەو پەیامەی کە خەڵکی کوردســتان 
دایــان تەنیــا بــۆ کۆماری ئیســامی 
نەبــوو، ئــەو پەیامــە بــۆ ئێمەیــش بوو 
یەکگرتــوو  حیزبــەکان  ئەگــەر  کــە 
بــن و یەکهەڵویســت بــن لــە بەرامبەر 
پرســی کورد و بەرامبەر بە کۆماری 
کوردســتان  خەڵکــی  ئیســامی، 
پاڵپشتی ڕۆڵەکانییەتی و پشتیوانیمان 
لێــدەکات و مــن هیــوادارم کە هەم بۆ 
خۆمــان هــەم حیزبەکانــی دیکــە ئــەو 
پەیامەیــان وەرگرتبــێ و بــە کردەیــی 

بکەن.



١١ ژمارە ٧٣٤، ٢٢ی سێپتامربی ٢٠١٨

ڕەحیم لوقمانی

گەلی یاران
شەوە هەی داد، گەلی یاران 

تاو لە تاوی ئێمە هەر دیلی نەهاتە

بە هەرایە كوندی شوومی شەوە زەنگ 

ائڵی بێدەنگییە وا زاڵی حاڵی ئێمەیە و

چۆكی داداوە لە سەر سینگی ژیان!

چ بێزارن! چ بێزارن! چ بێزار!

چاو لە دیتن،

گوێ لە بیستن،

دەم لە هاوار ...

پیرە ائواتی خەواڵووی چەقی ڕێی پڕ لە سنوور

پڕی باری لە برین و

لە ەئوینی تێشكاوی كوڕی مێژوو

ساڵەهایە بە وەكاز و هێزی ەئژنۆی 

دەیەوێ هەر دەیەوێ ڕابێتە سەر خۆی 

سەد مخابن! شەوە یاسا پڕی سامە و

چەمی ڕوانین هەتەری ڕێی چ نەماوە!

پـێ تەزووی مەرگی پێدادێ، گەلی یاران!

یەكەم هەنگاو دەیەوێ دەستی بەنێ

هەر سۆمایەك،

بەسە بەس، بۆ هەتەری چاو

هەر ڕێگایەك،

گەلی یاران بەسە بەس، بۆ یەكەم هەنگاو
      دە تەكانێك 

          دە چرایەك 
               دە هەرایەك                     

گزینگ قەت نامرێ
پێش لەوەی خۆری ئەم نیشتمانەمان 

لە شەوی تاریکی "ویەن" دا و
لە پێش چاوی مانگی کوێر و بێ ڕوناکی

بە ئاگری ترۆر و خەیانەت بسوتێنن
ئەو دۆست و نادۆست و

دوژمنی دەناسی ...

پێش لەوەی هیوا چرۆ بکات 
ئەو لە لوتکەی ئیماندا ڕاوەستابوو

پێش لەوەی خواست لە خەو هەستێ
ئەو لە ترۆپکی ئیرادە و هێزەوە 

وانەی شۆڕشی بێ وەنەوزی دەوتەوە

ئەو لە چەشنی شاخەکان و داربەڕو
بزەی شیرین و

بەیانێکی پڕ لە تیشک و گزینگی 
هەتوان بەخشی 

پاش پووشپەڕی زام دەچوو 
هەرچەند باسی باران بکەم 

لە کانی بدوێم 
هێشتا "سادق" ی ئێمە 
ڕوونتر و بە خوڕتر بوو

ڕەنگەکان 
وەرزەکان 

هونەر و جوانی
شۆڕش و فیداکاری

پەیمان و وەفا

کاتێک کاکە "سەعید"ی ڕێبەر
بە ناویاندا تێپەڕ دەبوو

زیاتر لە جاران لە مەزنایەتی و جوانی 
نیزیک دەبونەوە

میکۆنوس قەت نەیزانی
جینایەت قەت نەیتوانی و

مەال ئینسان کوژەکانی تارانیش 
هەرگیز نەیانفامی کە

شەرەفکەندی 
نە ماندودەبێ
نە دەنوێ و
نە دەمرێ

دوکتور سەعید هەموو ڕۆژێک
لە شاخەوە
لە شارەوە

سەرهەڵدەدا و
دەڕوێتەوە
دەڕوێتەوە

نەکەرۆز
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