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پەیامی بەڕێز 
تەیموور مستەفایی، 

ئەندامی دەفتەری 
سیاسی ...

فەرمانی جیهادی 
خومەینی و 

مێژوویەك لە 
قوربانیدان

وتووێژی  ڕۆژنامه ی 
ده ستوور 

له گه ڵ به ڕیز 
مسته فا هیجری 

پیالنێكی ناوچەیی 
مەترسیدار 

دژ بە هەرێمی 
كوردستان ...

ل������ە شەس������ت و نۆهەمین س������اڵوەگەڕی 
دامەزرانی حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی 
ئێ������ران، خەڵك������ی كوردس������تان، ئەندامان و 
الیەنگران������ی حی������زب لە نێوخ������ۆ و دەرەوەی 
كوردس������تانی ئێران بە بەڕێوەبردنی چاالكیی 
تەبلیغ������ی و ڕێوڕەس������مگەلێكی تایبەت بەم 

رۆژە، خۆشیی و شادیی خۆیان دەربڕی.
ه������ەر ب������ەم بۆنەی������ەوە، پاش نی������وەڕۆی 
ڕۆژی ش������ەممە 25ی گەالوێژی 1393ی 
هەتاوی، ڕێوڕەس������مێك لە بنكەی دەفتەری 
سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 

بەڕێوەچوو.
پێشكەشكردنی سروودی  بە  ڕێوڕەسمەكە 
نەتەوەی������ی »ئ������ەی ڕەقی������ب« و ڕاگرتنی 
خولەكێك بێدەنگی ب������ۆ ڕێزگرتن لە گیانی 

ێ������گای پاكی شەهیدانی  ڕ
ی  ر گا ز ڕ
ن  س������تا د ر كو

دەستی پێكرد، پاش������ان تەیموور مستەفایی، 
دەفتەری سیاس������یی حیزب چەند  ئەندامی 

وتەیەكی بەم بۆنەیەوە پێشكەش كرد.
بەڕێز مس������تەفایی ل������ە وتەكانی خۆیدا 
ڕایگەیان������د ك������ە »حیزبی دێموك������رات لە 
س������ەرەتای دامەزرانیەوە زۆر دەسكەوتی بە 
نرخی هەبووە و لە هەمان كاتدا تووشی زۆر 
كارەساتیش بووە.. بەاڵم نە سەركەوتنەكان و 
نە كارەس������اتەكان نەبوونەتە هۆی ئەوەی كە 
لە ڕێ������ڕەوی خەبات بۆ گەیش������تن بە مافە 
نەتەوەی������ی و دیمۆكراتیكەكانی گەلەكەمان 
دوور بكەوین������ەوە و هەم������وو س������ەركەوتن و 
تێكش������كانەكانمان كردوونەت������ە دەس������تمایە و 

ئەزموون بۆ خەباتی حیزبەكەمان«.
بەڕێز مس������تەفایی ل������ە پێوەندی لەگەڵ 
بارودۆخی ئێس������تای كوردس������تان و عێراق و 
هەڵوێس������تی حیزب لەم پێوەندیی������ەدا وتی: 
»حیزبی ئێمە هەر لە سەرەتاوە بە هەستكردن 

بە بەرپرس������یارێتیی مێژووی������ی خۆی و بە 
خوێندنەوەی وردی ڕووداوەكان، هەڵوێس������تی 
گ������رت و ئامادەی������ی خۆی بۆ ه������ەر جۆرە 
پشتیوانی و یارمەتییەكی بەكردەوە ڕاگەیاند. 
لەو پێوەندییەدا ناردنی چەندین یەكەی هێزی 
پێش������مەرگەی دێموكرات بۆ بەشداریكردن لە 
بەرەكانی ش������ەڕی پاراستنی مەوجوودییەتی 
نەتەوەكەمان لە باشووری كوردستان، درێژەی 
نەریتی شۆڕشگێڕانەی چەندین دەیە خەباتی 
حیزبەكەمان و سەلمێنەری ئیرادەی پۆاڵیینی 
حیزبی دێموكرات بۆ درێ������ژەدان بە ڕێبازی 
ش������ەهیدی حیزب و گەلەكەمانە  ڕێبەرانی 
و نیش������ان دەدات ك������ە حیزب������ی دێموكرات 

قوتابخانەی شۆڕشە«.
ناوب������راو هەروەه������ا لە وتەكان������ی خۆیدا 
وێڕای هێماكردن بۆ هەلومەرجی سیاس������ی، 
ئابووری و كۆمەاڵیەتی زاڵ بە سەر ئێران و 
كوردس������تان ڕایانگەیاند كە: » بە سەرنجدان 

بە لەرزۆكیی رێژیمی كۆماری ئیس������امی 
و ئەزموون������ی دەوڵەمەند و ڕۆڵی میحوەریی 
حیزبەكەمان لە ڕێكخستن و یەكخستنی هێز 
و الیەنە ئازادیخوازەكانی ئێران و كوردس������تان 
ل������ە س������ەنگەری خەب������ات ب������ۆ ڕووخاندنی 
قەاڵی س������تەم و چەوس������انەوە و بنیاتنانی 
ب������ۆ كۆمەڵگاكەمان، بە  دواڕۆژێكی ڕوون 
پێداگریی  دەزانم جارێكی دیكە  پێویس������تی 
حیزب������ی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران لە 
سەر جێگیركردنی پرەنس������یپە بنەڕەتییەكانی 
خەباتی خۆی، واتە هەوڵدان بۆ دێموكراسی، 
مافی چارەی خۆنووس������ین، مافی مرۆڤ، 
دادپەروەری، پێشكەوتن، ئاشتی و پێكەوەژیان 
ل������ە كۆمەڵ������گای ڕزگارك������راوی پاش بە 
چۆكداهێنانی دیكتاتۆریی ویایەتی فەقیهدا 

دووبارە بكەمەوە«.
لە درێژەی ئ������ەم ڕێوڕەس������مەدا پەیامی 
هاوبەشی ڕیكخراوەكانی ژنان، خوێندكاران و 

الوانی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە الیەن 
ئیلهام چایچی بەرپرس������ی یەكیەتی ژنانەوە 

خوێندرایەوە.
ل������ە نێوخۆی كوردس������تانیش س������ەرەڕای 
گوش������ارەكانی ڕێژیم و هێزە س������ەركوتكەرە 
ئەمنیەتی و سەربازیی و بەكرێگیراوەكانیان، 
ئەندام و الیەنگرانی حیزب لە هەموو شار و 
گوندەكاندا بە هەڵكردنی ئاگر، باڵوكردنەوەی 
تراكت و هەڵدانی ئااڵی كوردستان و ئاڕمی 
حیزب، هێم������ا و وێنە پێوەندیدارەكان بەم بۆنە 
مێژووییەوە لەگەڵ ئامان������ج و ئارمانەكانی 
حیزب������ی دێموكرات و ڕێبەرانی ش������ەهیدی 
نەت������ەوەی كورد س������ەرلەنوێ پەیمانیان نوێ 

كردەوە.
***

دەق������ی وتەكان������ی تەیمور مس������تەفایی، 
بەم  دەفت������ەری سیاس������یی حیزب  ئەندامی 
بۆنەیەوە لە الپەڕەكانی 4 و 5دا بخوێننەوە.

بەرگریی  وەزی������ری  هی������گل،  چ������اك 
ئامریكا، ش������ەوی پێنجشەممە 21 ئووتی 
2014لە كۆنفرانس������یكی ڕۆژنامەوانیدا لە 
پێنتاگۆن ڕایگەیاند: »مەترس������ی داعش 
بۆ سەر جیهان لە مەترسی ئەلقاعیدە زۆر 

زیاترە«.
بە پێی ڕاپۆرتی تەلەویزیونی ئەلعەربیە، 
وەزی������ری بەرگریی ئامریكا لەم كۆنفرانس������ە 
ڕۆژنامەوانیەدا كە مارتین دێمپێس������ی، سەرۆكی 
ستادی هاوبەش������ی سوپای ئامریكایش تێدا بەشدار بوو، 
وتی: »تەنیا لە ڕێگەی هێرش������ە ئاسمانییەكانەوە دەكرێ 

داعش شكست پێ بهێنێن«.
ئەو بە جەختكردنەوە لە س������ەر درێژەی دەس������تێوەردانی 
بەرتەس������كی س������ەربازی ئامریكا لە عێراق������دا ڕایگەیاند:  

»لەوانەی������ە داع������ش هێزەكان������ی خۆی بۆ 
هێرشێكی نوێ ئامادە بكات«.

هێ������گل ب������ە باس������كردن ل������ەوەی ك������ە 
ڕێكخس������تنەكانی داعش بە شێوەیەكی زۆر 
ڕێكخراوە و تێكچێنراو كاردەكەن، وتی: »بۆ 
بەرەنگابوون������ەوەی داعش ل������ە ڕۆژهەاڵتی 
هاوپەیمانانێك������دا  دوای  ب������ە  نێوەڕاس������تدا 
دەگەڕێ������ن«. ناوبراو هەروەه������ا ڕایگەیاند، 
ئامری������كا بۆ بەرەنگابوون������ەوەی ڕێكخراوی 
تێرۆریس������تی داعش بیر ل������ە بەرنامەیەكی 

درێژخایەن دەكاتەوە.
وەزیری بەرگریی ئامریكا هەروەها وتی: 
»هەنووكە هێزە عێراقیەكان و پێشمەرگەكانی 
كوردستان بە س������ەر داعشدا زاڵن و ئەمریكا 

بە هێرشە ئاسمانییەكانی خۆی پشتیوانییان 
دەكات«. هێگل هەورەها باسی لە شكستی 
عەمەلیاتی هێزەكانی س������وپای ئامریكا بۆ 
ئامریكایی  بارمت������ەی  چەند  ڕزگاركردنی 
لە سووریە لە دەس������تی داعش كرد كە یەك 
لەوانە جیمز فوولی ڕۆژنامەوانی كوژراو بە 

دەستی داعش بوو.
وەزی������ری بەرگری������ی ئامری������كا وت������ی: 
»ب������ەدوور نازانم كە داع������ش عەمەلیاتێكی 
تێرۆریستی هاوشێوەی 11 سیپتامبر ئەنجام 
ب������دات، چوونكە ئەم ڕێكخس������تنە لە ڕووی 
پەروەردەی سەربازی و هەروەها پێداویستییە 
ماڵییەكانەوە لە هەموو ڕێكخراوەكانی دیكە 

بەهێزترە«.

ئەو هەروەها وێرای ئاماژە بە بارودۆخی 
س������ووریە وتی: »ئەس������ەد فەرمانڕەوایەكی 
دیكتاتۆرە كە زۆر دڕندانە دەس������تی داوەتە 
كوش������تاری س������وورییەكان. ناوبراو بۆ خۆی 

بەشی سەرەكی قەیرانی سووریەیە.«
هەروەها مارتین دێمپس������ی، س������ەرۆكی 
ك������ە لەم  س������تادی هاوبەش������ی ئامری������كا 
كونفرانس������ەدا هاوڕێی هێگل بوو وتی: »بە 
دۆزینەوەی چارەس������ەر بۆ قەیرانی سووریە، 

دەتوانین داعش بە چۆكدا بێنین«.
دێمپس������ی هەروەها ڕایگەیاند: »ئێمە بۆ 
پاڵپش������تی كردنی خەڵكی عێراق لە بەرانبەر 
داعش������دا چەكی قورس������مان ب������ە هێزەكانی 

پێشمەرگە داوە«.

حیزبی دێموكرات قوتابخانەی شۆڕشە

وەزیری بەرگریی ئەمریكا: داعش لە ئەلقاعیدە مەترسیدارترە

بەڕێز: ڕەجەب تەیب ئەردۆغان
وێڕای ساڵو  و ڕێز!

وەك  توركیە  خەڵكی  الی��ەن  ل��ە  ه��ەڵ��ب��ژاردن��ت��ان  ب��ە  خۆشحاڵین 
ڕابردوودا  لە  هەنگاوەكانتان  واڵت��ە.  ئەو  داه��ات��ووی  سەركۆماری 
یەكێك  و  توركیە  كێشەكانی  چارەسەریی  بۆ  هەوڵدان  بە  سەبارەت 
لەوانە پرسی كورد لە ڕێگای ئاشتی و دیالۆگ، ئەو هیوایە لە دڵی 
ئێمە  و كوردەكانی دانێشتووی توركیەش بەهێز دەكا، كە بەڵێنەكانی 
بەڕێزتان لە بانگەشەی هەڵبژاردندا بۆ بنیاتنانی توركیەیەكی نوێ، 
لە ئاشتی، چارەسەریی یەكجاری پرس و داخوازە ڕەواكانی كورد و 

پەرەگرتنی دێموكراسییەكی بەرینتر لە توركیە هەنگاوی بە كردەوەی 
بۆ هەڵدەگیرێ  و توركیە لە هەموو ڕوویەكەوە بەرەو پێش دەبا. ئێمە 
پشتیوانی لە بە ئەنجام گەیشتنی پرۆسەی ئاشتی دەكەین كە ئێستا 
ئەستۆتان  بە  كە  گرینگەدا  ئەركە  لەو  هیوادارین  دای��ە  و  ئ��ارا  لە 

گرتووە، بەسەر كۆسپەكاندا زاڵ و سەركەوتوو بن.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
سكرتێری گشتی �� مستەفا هیجری

1393/5/21ی هەتاوی 
2014/٨/12 زایینی

 نامەی پیرۆزبایی بەڕێز »مستەفا هیجری« بۆ ڕەجەب تەیب ئەردۆغان 
بە بۆنەی هەڵبژاردنی بە سەركۆماری توركیە 

پـەیڤ

ناهید حسێنی

پێشمەرگەی  هێزی  كردنی  بەش������داری 
حیزب������ی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران لە 
هەرەوەزی نەتەوەیی بۆ پاراستنی باشووری 
كوردستان لە هێرشی كۆمەڵی دواكەوتوو و 
دژی مرۆڤی داعش، هاوكات بوو لە گەڵ 
سەروبەندی پیرۆزباییەكانی 25ی گەالوێژ، 
ساڵڕۆژی دامەزرانی حیزبەكەمان. ٦9 ساڵ 
لەمەوبەر كاتێك پێش������ەنگە نەتەوەییەكانمان 
لە ش������اری مهاب������اد حیزب������ی دێموكراتیان 
دامەزراند، یەكەم و گرینگترین بەڵێنیان بۆ 
خەڵكی كوردستان ئەوە بوو كە ئەو حیزبەی 
ئەوان دایدەمەزرێنن تا سەركەوتنی نەتەوەی 
كورد و وەدەس������تهێنانی مافی دیاريكردنی 
چارەنووس، لە هەر شوێنێك كە بەرژەوەندیی 
نەتەوەی كورد وەمەترس������ی بكەوێ، بە بێ 
جی������اوازی لە تێكۆش������ان و چاالكی دا بێ. 
مێژووی خەباتی سیاس������یی ئەم چەند ساڵە 
و هەڵوێس������تە نەتەوەییەكانی حیزبەكەمان لە 
نەتەوەی  مێژووی  ئاس������تەمەكانی  قۆناغە 
ڕێگای  ڕێبوارانی  وەفاداری������ی  ك������ورددا، 

دێموكراتی بەو بەڵینە چەند پات كردووە. 
كوردستان  ئەمڕۆی  ڕەوشی سیاس������یی 
ل������ە زۆر ب������وارەوە وێكچوون������ی ل������ە گەڵ 
س������اڵەكانی ش������ەڕی جیهانی������ی دووهەم و 
س������ەردەمی دامەزرانی حیزب������ی دێموكرات 
هەیە. ئەمڕۆ. ش������ەڕێكی بەرینی ناوچەیی 
لە لوبنانەوە تا ئەفغانس������تان، بە تایبەت لە 
عێراق و سوورییە دەستی پێكردوە كە هەموو 
واڵتانی زاڵ بە سەر كوردستاندا بە شێوەی 
ڕاستەوخۆ تێوە گاون. زلهێزە جیهانیەكانیش 
لەو  بەرژەوەندییەكانی������ان  پاراس������تنی  ب������ۆ 
ش������ەڕەدا حوزووریان هەیە. هاوس������ەنگی و 
هاوپەیمانی������ە جیهان������ی و ناوچەییەكان بە 
خێرایی گۆڕانیان بە س������ەردا دێ. جاروبار 
دوژمنەكان لە بەرانبەر مەترس������ییەكی نوێ 
دا دەكەونە یەك بەرەوە، دۆس������تەكان لە پێناو 
پاراستنی بەرژەوەندییەكانیان پشت لە یەكتر 
دەك������ەن و بێ الیەنەكان ب������ە نەخوازراوی بۆ 
گۆڕەپانی كێشمەكێش������ە سیاسی و تەنانەت 

چەكدارییەكانیش ڕادەكێشرێن. 
كوردستان، ئێستا بۆتە ناوەندی سەرەكیی 
ئەم كێشمەكێش و ئاڵۆزییانە و گەلی كورد 
لە گەڵ یەكێك لە ئاستەمترین سەردەمەكانی 
مێژووی خۆی ڕووب������ەڕوو بووە. ڕۆژەكانی 
داهات������وو ب������ۆ چارەنووس������ی نەتەوەكەمان، 
لە هەموو بەش������ەكانی كوردس������تان دا زۆر 
بۆیەش تۆڕی ڕەشی دوژمنانی  گرینگن. 
گەلی كورد و لە س������ەرووی هەمووشیانەوە 
كۆماری ئیسامی بە شێوەیەكی بەرباڵو لە 
هەموو كوردستان ڕاچێندراوە تا ئەو دەرفەتە 

بۆ كورد بكاتە داوێكی نوێ. 
كۆماری ئیسامی كە بۆ خۆی 35 ساڵ 
لەمەو ب������ەر یەكەم جیهادی لە دژی گەلی 
كورد ڕاگەیاند، بە هیچ ش������ێوەیەك ناتوانێ 
لە ش������ەڕی دژی داعشدا، لە سەر قازانجی 
گەلی كورد هەنگاوێك باوێ. دەستتێوەردانی 
كۆماری ئیسامی لەو كێشەیەدا، تەنیا بە 
ئاڵۆزییەكان  مەبەس������تی قووڵتركردن������ەوەی 
و ب������ە الڕێ بردنی هەوڵەكان������ی نەتەوەی 
كورد ب������ۆ وەدیهێنانی ماف������ی دیاریكردنی 
چارەنووسیەتی. دەنا جیاوازیی نێوان دەوڵەتی 
ئیسامی داعش و كۆماری ئیسامی ئێران 
تەنیا لە مەزهەبەكەیان و لە ناوەكەیان دایە. 
لە بەرامبەر ئەو مەترسیەدا، هاودەنگی، 
هاوپەیمان������ی و ی������ەك هەڵوێس������تی هێ������زە 
كوردستانیەكان، ئێستا لە هەموو ساتەكانی 
مێژووی كورد پێویستترە. حیزبی دێموكرات 
لە ماوەی ٦9 ساڵ... درێژه ی له  اڵپه ره  2
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بەبۆنەی 12ی ئاگۆس������ت ڕۆژی جیهانی������ی الوان، گەرمترین پیرۆزبایی 
خۆم پێش������كەش بە الوانی جیهان، بە تایبەت الوانی كوردس������تانی ئێران دەكەم. 
ئێمە لە حاڵێكدا یادی ئ������ەو ڕۆژە دەكەینەوە كە لە جیهاندا زۆرن ئەو الوانەی 
كە لە جیاتی ژینێكی ئازاد و ش������یاوی الوەكان، لەژێر زەبر و زەنگی دەسەاڵتە 
دیكتاتۆرەكاندا، لە ژیانی الویەتی بێبە ش كراون، وەك نموونەیەك دەكرێ ئاماژە 
بە الوەكانی ئێران بە تایبەت ژیان و گوزەرانی الوانی كورد لەو واڵتەدا بكەین. 
الوەكانی ئێمە لەژێر دەس������ەاڵتی سەرەڕۆیانەی كۆماری ئیسامیدا لە هەموو 
خۆش������ی و ئازادییەكانی ئەمڕۆی جیهان بێبەش كراون، ژمارەیەكی بەرچاویان 
تەنیا بە تاوانی دەربڕین������ی بیر و بۆچوونی خۆیان لە زیندانەكانی ڕێژیم دان، 
یان ناچار كراون زێ������دی باب و باپیرانیان بە جێ  بێڵن و ئاوارەی هەندەران بن، 
بۆ ئەوەی لە ڕاس������تیدا خۆیان لە زیندانێكی گ������ەورەی بە ناوی ئێران ڕزگار 
بكەن هەتا تووش������ی ئیعدام، بێ  چارەنووس������ی و بێ  حورمەتی نەبن، بەاڵم بە 
هەمووی ئەوان������ەوە داهاتوو هی الوەكانمانە  و چاوەڕوان دەكرێ كە بەهێزی لە 
ش������كان نەهاتووی خۆیان ئەو داهاتوویە بەبێ  ڕێژیمی كۆماری ئیس������امی، 
داهاتوویەك������ی گ������ەش و بە ئارەزووی خۆیان بنیات بنێ������ن. بۆ خوڵقاندنی ئەو 

داهاتوویە ئاواتی سەركەوتنتان بۆ دەخوازین.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
سكرتێری گشتی �� مستەفا هیجری

1393/5/20ی هەتاوی ��  2014/٨/11ی زایینی

ڕێكەوت������ی 22ی گەالوێژی 1393ی هەتاوی، ش������اندێكی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران بە سەرپەرس������تیی بەڕێز »مستەفا هیجری« سكرتیری گشتی، 
س������ەردانی بارەگای پارتی پێش������كەوتنخوازی دێموكراتی كوردستانی سووریەی لە 
شاری سلێمانی كرد و لەالیەن ش������اندێكیانەوە بە سەرپەرستیی »حەمید دەرویش« 
سكرتێری گشتیی پێشوازیی لێكرا. لەو دیدارە دۆستانەیەدا باسێك لە سەر بارودۆخی 
ئێستای كوردستان، كورد و ناوچەكە لە الیەن دوو هەیئەتەوە كرا و حەمید دەرویش 
باسێكی لە سەر ڕەوشی ئێستای كورد و بە تایبەت بارودۆخی ئێستای ئەنجومەنی 
نیشتمانیی كوردی سووریە و ئەنجومەنی نیشتمانی سووریەی لەم قوناخەدا كرد. لەو 
دیدارەدا حەمید دەرویش داوای پش������تگیریی لە حیزبی دێموكراتی كرد و ئەو دەست 
پێشخەرییەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانی بۆ كۆبوونەوەی هێزە كوردییەكان 
لەس������ەر بارودۆخی كورد لە سووریە و دێتنەوەی ڕێگا چارەیەك بۆ یەكڕیزیی كورد 
لەو بەشەی كوردستان، هەتا ئەو دەرفەتەی كە لەو بەشەی كوردستان هاتوتە پێش، 
لە كیس نەچێت بە ئەرێنی وەس������ف كرد. لەم پێوەندییەدا مس������تەفا هیجری لەسەر 
بەردەوامی������ی هەوڵەكان������ی حیزبی دێموكرات لە پێن������او یەكڕیزیی گەلی كورد لەو 
بەش������ە لە كوردستان پێداگریی كردەوە و وتی، ئەوەی لە توانای حیزبی دێموكراتی 

كوردستانی ئێراندا بێت، لەو بارەوە وەك ڕابردوو درێغی ناكات.

خەباتی سەخت و دژواری خۆی دا، سەرەڕای ئەوەی كە هەمیشە مەیدانی سەرەكیی چاالكیەكانی 
خۆی لە چوارچیوەی جۆگرافیای ڕۆژهەاڵتی كوردس������تاندا زانیوە و قورس������ایی تێكۆشانی لە دژی 
ڕێژیمە دیكتاتۆرەكانی ئێران بووە، بەاڵم لە چوارچێوەی بەرژەوەندییە بااڵ نەتەوەییەكاندا شان بە شانی 
هێزە هاوپەیمانە كوردس������تانیەكان ئەركە نەتەوەییەكانی بە باش������ترین ش������یوە ڕاپەڕاندوە. ناردنی هێزی 
پێش������مەرگەی حیزب بۆ بەرەكانی شەر لە دژی داعشیش هەر لەو چوارچێوەیەدا بوو. بۆیە هێزەكانی 
پێش������مەرگەی حیزب، هەر بەو ئامادەیی، دڵگەرمی و ئیمانەوە كە لە بەرامبەر ڕێژیمی دژی گەلیی 
كۆماری ئیس������امی دا ڕادەوەستن، چوون بۆ بەرەكانی شەڕی پاراستنی بەرژەوەندییە نەتەوەییەكانمان 

لە باشووری كوردستان.

ڕێكەوتی 22ی گەالوێژی 1393ی هەتاوی، شاندێكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران بە سەرپەرس������تیی بەڕێز »مستەفا هیجری« سكرتێری گشتیی سەردانی مەكۆی 
سەرەكیی بزووتنەوەی گۆڕانی لە شاری سلێمانی كرد و لەالیەن شاندێكی ئەو بزووتنەوەوە 

بە سەرپەرستیی »نەوشیروان مستەفا« ڕێكخەری گشتیی پێشوازیی لێ كرا.
لەو دیدارە دۆس������تانەیەدا لە الیەن هەر دوو هەیئەتەوە بارودۆخی سیاس������یی ناوچەكە، 
عێراق و كوردستان تاوتوێ كرا و هەر دووالیەن پێیان وابوو لەم قۆناغە هەستیارە دا كە لە 
ناوچەكە تێدەپەڕێت، هێز و الیەنە سیاسییەكانی كوردستان زیاتر لە هەموو كات پێویستییان 
ب������ە تەبایی و یەكڕی������زی هەیە بۆ بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ ه������ەر ئەگەرێك بە تایبەت بۆ 
بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ چەكدارانی داعش و پاراستنی خاكی هەرێمی كوردستان. شاندی 
خانەخوێی بەڕێ كردنی پێشمەرگە و بەشداری كردنی حیزبی دێموكرات لە شەری دژی 
هێرش������ەكانی داعشى بە گرینگ و مەسئوالنە وەس������ف كرد. لەم چاوپێكەوتنەدا هەروەها 
باس������ێك لە سەر ڕۆڵ و پێگەی كورد لەم بارودۆخەی ئێس������تای ناوچەكەدا كرا. حیزبی 
دێموكراتی كوردس������تان ئێران و بزووتنەوەی گۆڕان وێڕای دەربڕینی خۆشحاڵی خۆیان لەو 

دیدارە، لەسەر پەرەپێدانی پێوەندییەكانی دوو الیەن پێداگرییان كردەوە.

پەیامی پیرۆزبایی به ڕێز مستەفا هیجری 
بەبۆنەی ڕۆژی جیهانیی الوان

هاودیتنی شاندێكی حیزبی دێموكرات، 
لەگەڵ پارتی پێشكەوتنخوازی دێموكراتی 

كوردستانی سووریە

پاشماوه ی سه روتار

شاندێكی حیزبی دێموكرات، لەگەڵ شاندێكی 
بزووتنەوەی گۆڕان لە شاری سلێمانی كوبوونەوە

ڕاگەیاندراوی هاوبەشی حیزبی دێموكرات و 
كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران بە بۆنەی 28ی گەالوێژ

شاندێكی یەكیەتیی دێموكراتی كورد لە سووریە سەردانی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كرد

لە ناوەندی 3ی كوردستان، ڕێوڕەسمی جێژنی 25ی گەالوێژ بەڕێوەچوو

هاونيشتمانییانی تێكۆشەر!
35 س������اڵ لەوەوپێش وات������ە لە 2٨ی 
گەالوێژی 135٨ بە فەرمانی خومەینی 
ڕێبەری كۆماری ئیسامیی بە دەسەاڵت 
ئەم  چەكدارەكان������ی  هێ������زە  گەیش������توو، 
دەس������ەاڵتە هەڵیان كوتایە سەر كوردستان 
و ش������ەڕێكی نەخوازراو و ناڕەوایان بەسەر 
گەڵ������ی كورددا س������ەپاند. بیان������ووی ئەم 
هێرشە بۆسەر كوردس������تان كۆمەڵێك درۆ 
 و بوختان������ی ب������ێ  بنەما ڕوو ل������ە حیزبە 
سیاس������ییەكان بوو كە تەنیا بۆ وروژاندنی 
هێزە چەكدارە توندڕەوەكانی خۆیان بوو كە 
بە پەلە ئامادەیان كردبوون بۆ پەالماردانی 
شار و دێهاتەكانی كوردستان. لە بەرانبەر 
ئ������ەم هێرش������ە هەمەالی������ەن و ناڕەوایەدا 
ل������ە هەموو  بەرگرییەكی سەرتاس������ەری 
كوردستان بە دژی كۆماری ئیسامی لە 
هەموو ش������ێوازەكانی خەبات و بە تایبەت 
خەباتی چەكداری بەرپا بوو كە دوای سێ 
مانگ كۆماری ئیس������امی و خومەینی 
هێنایە س������ەر مێزی وتووێژ  و دانووستان. 
هەرچەن������د ئەم وتووێژ و دانووس������تانە بۆ 
كۆماری ئیس������امی تەنیا بە مەبەستی 
پش������وویەك بوو ب������ۆ خۆتەیاركردنەوەیەكی 
دووبارە بۆ هێرشێكی سەرلەنوێ، بەاڵم لە 
هەمان كاتدا ئەزموونی زۆر گرینگیشی 
بۆ كورد بە گش������تی و هێزە سیاسییەكان 
بە تایبەتی تێدا بوو. 2٨ی گەالوێژ هەر 
چەند لە مێژوودا بە ڕۆژێك ناس������راوە كە 
بەر پەالماری هێزی  كوردستان دەكەوێتە 
سەركوتگەر و بێ ڕەحم، بەاڵم لە هەمان 
كاتدا ڕۆژێكیش������ە كە بەرگریەكی ڕەوا و 
مقاومەتێكی نەتەوەیی لە دایك دەبێ  كە 
تا ئێستاش بە شكڵ و شێوازی جۆراوجۆر 
درێژەی هەیە. كوردستانی ڕۆژهەاڵت 35 
س������اڵ لەوە پێش كۆمەڵگایەكی سێكوالر، 
كراوە و لێوانلێو لە ڕۆژنامە و چاپەمەنیی 
جۆراج������ۆر بوو، ژنان لەوپ������ەڕی ئازادی 

و بە بێ  هی������چ گرفتێك ل������ە چاالكییە 
كۆمەاڵیەتیی������ەكان و هەم������وو بوارەكانی 
ژی������ان بەش������دارییان دەكرد، كرێ������كاران و 
مامۆس������تایان و باقی چین و توێژەكانی 
كۆمەڵ������گا خەرێك بوون بە كەڵك وەرگرتن 
ل������ە كەش  و ه������ەوای ئازادی سیاس������ی، 
خۆیان ڕێك دەخست و بەرگرییان لە ماف 
و بەرژەوەندییە ڕەواكانی خۆیان دەكرد. لە 
حاڵێكدا لە باقی ش������ار و شارۆچكەكانی 
ئێ������ران ك������ە باڵ������ی ڕەش و نگریس������ی 
كۆنەپەرستی و خەفەقانی سیاسی خۆی 
بەس������ەر كۆمەڵ������گای ئێراندا دەكێش������ا و 
كۆماری ئیسامی نەیدەتوانی كوردستان 
وەك جەزیرەیەك������ی ئازاد تەحەمول بكات. 

ئەوە ڕاستییەكی حاشاهەڵنەگرە كە گەلی 
كورد بە گش������ت حیزبە سیاسییەكانیيەوە 
زۆر هەوڵی دا كە لە ڕێگای هێمنانە و بە 
شێوازەكانی ئاشتیخوازانە، داخوازییەكانی 
خۆی بەیان بكات و بۆ دەس������تەبەركردنیان 
خەبات بكات. ب������ەاڵم زۆر زوو دەركەوت 
كە كۆماری ئیسامی تەنیا زمانی چەك 
دەزانێ  و لە نیزامێكدا كە ئەو نوێنەرایەتی 
دەكا  و خەرێكە دایدەمەزرێنێ ، جێگایەك 
بۆ خەبات������ی ئاش������تیخوازانەی نەتەوەیی 
و مەدەن������ی نییە. بۆی������ەش گەلی كورد 

چارەیەك������ی نەما جگە لەوە دەس������ت بۆ 
چ������ەك بەرێ  و خەباتی پێش������مەرگانە لە 
س������ەر كوردستان  بۆ  دژی هێرش������كەران 
وەڕێ  بخ������ات و وەاڵمێك������ی ش������یاو بە 
هێرش������ەكانی كۆماری ئیسامی بداتەوە. 
قۆناغی خەباتی چەكدارانەی كوردستانی 
ڕۆژهەاڵت لە دژی كۆماری ئیس������امی 
پڕە لە حەماس������ەی شكۆدار لە قارەمانی 
و لەخۆبردوویی، هەموو الیەك لە بیرمانە 
كە كۆماری ئیس������امی بۆ داگیركردنی 
هەر بس������تێك لە خاكی كوردستان لەگەڵ 
چ خۆڕاگ������ری و مقاومەتێ������ك بەرەوڕوو 
دەبوو. لەسەر بەستێنی ئەم بەرخۆدانە كە 
ئێستاش بزووتنەوەی حەقخوازانەی گەلی 

كورد ل������ە كوردس������تانی ڕۆژهەاڵت هەر 
بەردەوام و زیندووە. ئەمس������اڵ لە كاتێكدا 
بەرەو یادی 35 ساڵەی ئەم ڕۆژە دەچین 
كە گەلی كورد لە كوردستانی ڕۆژهەاڵت 
هێشتا بە ئاواتەكانی نەگەیشتووە و هەروا 
لە ژێر گوش������اری سیاس������ی، نەتەوەیی، 
ئابووری و فەرهەنگی دایە. شێوازەكانی 
خەبات لە كوردس������تان بۆ دەستەبەركردنی 
ماف و ئازادیی������ەكان درێژەی هەیە و لە 
بەرانبەردا گرتن، زیندان و ئیعدام لە الیەن 
كۆماری ئیسامییەوە كۆتایی نەهاتووە و 

درێژەی هەیە، هەر بۆیە لەو موناسبەتەدا 
ئێمە پەیمان و بەڵێن لە گەڵ گەلی كورد 
لە كوردستانی ڕۆژهەاڵت تازە دەكەینەوە 
بۆ درێ������ژەدان بە خەبات ت������ا وەدیهێنانی 
ماف������ە سیاس������ی و نەتەوەیی یەكانم������ان. 
جێی خۆیەتی هەر لێرەدا لە س������ەروبەندی 
یادكردنەوەی 2٨ی گەالوێژ س������اڵڕۆژی 
فەرمانی جیهاد بۆسەر كوردستان ئاماژە 
بە پەالمار و هێرش������ی دڕندانەی هێزێكی 
تون������دڕەوی وەك داعش بكەین كە لە ژێر 
ئااڵی ئایین، هەر وەك كۆماری ئیسامی، 
خوێ������ن و ماڵی كورد بە حەاڵڵ دەزانێ  و 
ل������ە هیچ تاوانێك دژ ب������ە گەلی كورد و 
مرۆڤایەت������ی خۆناپارێزی. ئێمە جینایەت 
و كۆمەڵكۆژییەكانی خەڵكی مەدەنی و 
كەمایەتییە ئایینییەكان لە الیەن دەوڵەتی 
ئیسامی )داعش( كە دەچێتە چوارچێوەی 
جینۆساید و قڕكردن بە توندی مەحكووم 
دەكەین. ل������ە هەمان كاتدا ڕێز دەگرین لە 
یارمەتی و بە هاناوە هاتنی دنیای دەرەوە 
و خەڵكی بەش������ەكانی دیكەی كوردستان 
بە تایبەتی كوردس������تانی ڕۆژهەاڵت كە 
لە ش������ێوازی جۆراوجۆردا خ������ۆی نواند. 
لەو پێوەندییەدا پش������تیوانی لە خۆڕاگری 
و بەرگریی خەڵك و هێزی پێش������مەرگەی 
كوردستانی باشوور دەردەبڕينەوە لە دژی 
تیرۆریس������تانی داعش و هەر ئەو جۆرەی 
پێش������تریش ڕامانگەیان������دووە ئام������ادەی 
هەموو ه������اوكاری و پش������تیوانییەكین لە 
هەرێمی  پاراستنی  جۆراوجۆرەكانی  بوارە 

كوردستان و دەسكەوتەكانی.
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی  سەركەوێ 

گەلی كورد
بڕووخێ  كۆماری ئیسامیی ئێران

حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران           
كۆمەڵەی شۆڕش������گێڕی زەحمەتكێشانی 

كوردستانی ئێران
2٧ی گەالوێژی 1393ی هەتاوی

گەالوێژی 1393ی  ڕێكەوتی 2٧ی 
هەتاوی، شاندێكی یەكیەتیی دێموكراتی 
كورد لە س������ووریە بە سەرپەرستیی بەڕێز 
بەڕێز »محیەدین شێخ ئالی« سكرتیری 
گشتیی، س������ەردانی دەفتەری سیاسیی 
ئێرانی  كوردس������تانی  دێموكراتی  حیزبی 
ك������رد و لەالی������ەن ش������اندێكی حیزبەوە بە 
سەرپەرستیی بەڕێز »مستەفا هیجری« 
سكرتێری گشتیی پێش������وازیی لێ كرا. 

لەم س������ەردانە دۆس������تانەیەدا »محیەدین 
ش������یخ ئالی« باسێكی لە س������ەر دوایین 
ڕووداوەكانی كورد لە س������ووریە، ڕەوشی 
ئوپۆزیس������یۆنی سووریە و ڕێژیمی بەشار 
ئەسەد و دەس������تتێوەردانی الیەنی دەرەكی 
ب������ە تایبەت ڕێژیمی ئێران، هێنایە ئاراوە. 
بەڕێز مس������تەفا هیجری لە سەر ڕەوشی 
ئێ������ران و كوردس������تانی ئێ������ران و بەردەوام 
بوونی سیاسەتی زەبر و زەنگی ڕێژیمی 

كۆماری ئیس������امی و نكۆڵی كردن لە 
شوناس������ی نەتەوەكانی ئێران و سیاسەتی 
دەستێوەردان لە كار وباری واڵتانی ناوچە 
و یارمەتی كردنی تیرۆریزمی جیهانی و 
ڕێژیمە دیكتاتۆرەكانی ناوچە و هەڵوێست 
و ڕوانینی حیزبی دێموكرات لەسەر پرسی 
كورد بە گشتیی و پش������تیوانیی حیزبی 
دێموكرات لە ئیرادەی سیاس������یی گەلی 
كورد لە هەركام لە پارچەكانی كوردستان 

ڕێكەوت������ی2٦ی گەالوێژی 1393ی 
هەتاوی، ڕێوڕەسمی ٦9هەمین ساڵڕۆژی 
دامەزراندنی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێ������ران ل������ە ناوەندی 3ی كوردس������تان بە 
بەشداریی كادر و پێشمەرگەكانی حیزب 
و بنەماڵەكانی������ان و میوانان، بەڕێوەچوو. 
س������ەرەتای ڕێوڕەس������مەكە ب������ە خوێندنی 
س������روودی نەتەوەیی »ئ������ەی رەقیب« و 
ڕاگرتنی خولەكێك بێ دەنگی بۆ گیانی 
ڕزگاریی  ڕێ������گای  ش������ەهیدانی  پاكی 

كوردستان دەستی پێكرد. پاشان پەیامی 
ناوەندی 3ی كوردستان لەالیەن »سەدیق 
دەرویشی« ئەندامی كۆمیتەی ناوەندیی 
حیزبی دێموكرات و بەرپرسی ناوەندی 3 

پێشكەش كرا.
دواتر سروودێك لە ژێر ناوی »گەالوێژ 
ئ������ەی گزینگ������ی خۆرهەاڵت������م چرای 
ڕەوش������ەنگەری ڕێگای خەباتم« لەالیەن 
كوردس������تانەوە  ناوندی 3ی  مندااڵن������ی 
پێش������كەش كرا. گۆرانییەك لەژێر ناوی 

»رووناكيی ئاس������ۆ« لەالیەن هونەرمەند 
»غ������واڵم فاتحی«ی������ەوە پێش������كەش بە 
بەش������داربوان كرا. لە بڕگەكانی دیكەی 
هاوبەش������ی  پەیامی  ڕێوڕەس������مەدا،  ئەو 
كۆمیتەی یەكیەتییەكانی الوان و ژنان لە 
ناوەندی3، چەند بروس������كەی پیرۆزبایی، 
پەخشانێك لەژێر ناوی »كاروانی خۆر« 
و س������روودی »س������وورە گوڵ« لەالیەن 
ك������ۆڕی مووزیكی حیزب������ی دێموكراتەوە 

پێشكەش كران.

بۆ دیاریكردنی چارەنووسی خۆی بەپێی 
لەو پارچەی كوردستان  بارودۆخی كورد 
دەربڕی، ل������ەم پێوەندییەدا خەباتی گەلی 
ك������وردی لە ڕۆژئ������اوای كوردس������تان  و 
پێوەندی������ی برایانە و دۆس������تانەی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران و یەكیەتیی 
دێموكرات������ی كوردی لە س������ووریەی بەرز 
نرخاند و لەسەر بەردەوامیی ئەو پێوەندییە 

جەختی كردەوە.

ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموكراتی 
كوردس������تانی ئێران، بەبۆنەی 25ی گەالوێژ 
٦9هەمین س������اڵڤەگەڕی دامەزرانی حیزبی 
ب������ە باڵوكردنەوەی  دێموكراتی كوردس������تان، 
پوس������تری تایبەت بە 25ی گەالویژ، تراكت، 
س������ی دی و هەڵدانی ئااڵی كوردس������تان و 
ئااڵی ش������ينی ئاسمانی و نوسینی دروشم و 
كردنەوەی ئاگر لە س������ەر چیاكان، لە شار و 
گوند و ناوچەكانی كوردس������تانی ئێراندا بە 
شێوەێكی بەرباڵو چاالكیی بەرینی تەبلیغییان 
بەڕێوە ب������ردوە. ئەو چااڵكییان������ە لە كاتیك 
دا بەڕێ������وە چوون كە لە هەموو ش������ارەكانی 
كوردس������تاندا،لە الی������ەن ڕێژیم������ەوە حالەتی 
نائاس������ایی و ئەمنییەت������ی ڕاگەین������را بوو و 
هێزێكی زۆری چەكدار لە شار و ناوچەكانی 
كوردس������تان جێگیر كراب������وون. بە هۆی زۆر 
بوونی ناوچە و شوێنەكان، لیرەدا تەنیا ئاماژە 
بە ناوی ش������ارەكان دەكەی������ن. ورمێ، بۆكان، 
مەهاباد، بانە، پیرانشار، شنۆ، ڕەبەت، سنە، 
پاوە، مەریوان، سەواڵوا، كامیاران، نەوسوود، 

باینگان، سەقز و شیراز.
)ب������ۆ خوێندنەوەی زیات������ری هەواڵەكانی 
پێوەندی������دار ب������ە 25ی گەالویژ، س������ەردانی 

سایتی »كوردستان میدیا« بكەن(.

ئەندامانی حیزبی دێموكرات 
لە ناوخۆی واڵت، بەبۆنەی 
25ی گەالوێژ چاالكی بەرینی 

تەبلیغییان بەڕێوەبرد
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كۆمیتەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، لە واڵتانی نۆروێژ، سویس، 
دانمارك، ڕۆژهەاڵتی كانادا ڕێوڕەسمى تایبەتیان بە بۆنەی ٦9هەمین ساڵڤەگەڕی 
حیزب،  ئەندامانی  بەشداریی  بە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  دامەزرانی 
و  كوردستانی  سیاسییەكانی  الیەنە  و  حیزب  ونوێنەرانی  سیاسیی  كەسایەتیی 
كوردەكانی دانیشتووی ئەو واڵتانە بەڕێوە برد. ڕێوڕەسمەكان بە خوێندنەوەی سروودی 
ڕێگای  شەهیدانی  رێزگرتن  بۆ  بێدەنگی  خولەكێك  و  رەقیب«  »ئەی  نەتەوەیی 
ئازادی و ڕزگاریی كوردستان دەستی پێكرد. پاشان پەیامی كۆمیتەكانی حیزبی 
دێموكرات لەو واڵتانە لە الیەن بەرپرسی كومیتەكانەوە پێشكەش كرا. لە بڕگەكانی 
و  كوردستانی  سیاسییەكانی  الیەنە  و  حیزب  پەیامی  ڕێوڕەسمانەدا  ئەو  دیكەی 
یەكیەتییەكانی ژنان و الوانی دێموكراتی كوردستانی ئێران خوێندرانەوە. هەروەها 
حیزبی  دامەزراندنی  ساڵڕۆژی  ٦9هەمین  بەبۆنەی  سمینارێك  سویس  واڵتی  لە 
دێموكراتی كوردستانی ئێران بۆ »عەبدوڵاڵ حیجاب« چاودێری سیاسی لە سەر 
واڵتە  لەو  دێموكرات  حیزبی  ئەندامانی  بەشداری  بە  دێموكرات  حیزبی  مێژوویی 
پێكهات. هەروەها لە ڕۆژهەاڵتی كانادا، پەردە لەسەر یەكەم خولی »كاپی گەالوێژ« 
هەڵدرایەوە كە ئەمساڵ بە یەك یاری تۆپی پێ لە نێوان یانەی شارەكانی »سەینت 
كاترینز« و »لەندەن« بەڕێوەچوو. هەر لەو ڕێورسمەدا یارمەتی ماڵی بۆ خوشك 
و برایانی ئاوارە و لێقەوماوی ئێزیدی شەنگال كۆكراوەتەوە. لە نێواخنی بەرنامەی 
ڕێوڕەسمەكاندا فیلمى دێكۆمێنتاريی پێوەندیدار بە بۆنەی 25ی گەالویژ، گۆرانی 
و سروودی شۆڕشگێڕانە پێشكەش كراون. بڕگەی كۆتایی رێوڕەسمەكان بۆ شادی 

و خوشی بەشداران تەرخان كرابوو.

شەنگال  شاری  بۆسەر  ئیسامی)داعش(  دەوڵەتی  تیرۆریستانی  هێرشی  پاش 
بۆ  بردنیان  هانا  ه��ەروەه��ا  و  ش��ارە  ئ��ەو  ئێزدییەكانی  هاوواڵتییە  ئ��اوارەب��وون��ی  و 
كوێستانەكانی شەنگال، چەندین كەمپەین لە ڕاستای پشتیوانی كردنی ئەو ئاوارە 
ناوی  لەژێر  كەمپەینەكان  پێكهێنران.  ئێراندا  كوردستانی  شارەكانی  لە  كوردانە 
مەبەستی  بە  مەهێڵن«  بەجێ  تەنیا  بە  »شەنگال  و  نییە«  تەنیا  بە  »شنگال 
كۆكردنەوەی هاریكاریی ئاوارە كوردەكانی شنگال، لە زۆربەی شارەكانی كوردستانی 
ئیراندا ڕێخراوە بۆ كۆكردنەوەی یارمەتی ماددی، خوراك و جلوبەرگ. خەڵكی 
بە ئەمەگی كوردستانی ئێران، بە هەستی كوردایەتییەوە، پشتیوانیی و پاڵپشتیی 
بەهۆی  ئیزيی ڕاگەیاند، كە  بۆ كوردانی  یارمەتی  لە مەڕ كۆكردنەوەی  خۆیان 

هێرشەكانی داعشەوە لێیان قەوماوە.
ڕێكەوتی 19ی گەالوێژی 1393ی هەتاوی، »ئەسعەد حاجی حوسێنی« كوڕی 
گوندی  خەڵكی  خ��وری«  »ئەسعەد  بە  ناسراو  ساڵ،   40 تەمەن  و  »عەبدوڵاڵ« 
»شێلمجاڕان« و دانیشتووی گەڕەكی »كۆنەخانێ«ی پیرانشار لە شوێنێك بەناوی 
»سەوە لە چیای ملە مارە« لەالیەن هێزە ئینتزامییەكانی ڕێژیمی ئێرانەوە تەقەی 
لێ كرا و لە ئەنجامدا گیانی لە دەست دا. ئەسعەد حاجی حوسێنی لە كاتێكدا كە 
سەرقاڵی پێشەی كۆڵبەری بووە، لەگەڵ كاروانی كۆڵبەران كەوتووەتە بۆسەی هێزە 

ئینتزامییەكانی پاسگای چیانەوەو كوژراوە.

بەپێی ڕاپۆرتی هەواڵدەریی ناوخۆیی و بیانییەكان ،بوومەلەرەزە پارێزگار 
ئیاڵم و پاریزگاكانی لورستان و خوزستانی هەژاند. بەپێی دوایین ئامارەكان،  
ئەو بوومەلەرەزەیە، 11٦ میلیار تمەن زیانی ماڵیی بە شارەكانی ئابدانان، 
ناوچانە گەیاندووە.  ئەو  بەتایبەت گوندەكانی  موورمووری و دێهلوران  و 
هەزار   1٧ ئێستا  هەتا  هەروەها  زیادبوونە.  لە  ڕووی  ماڵییانە  زی��ان  ئەو 
لەو  بریندارەكان  ژمارەی  و  گەیشتووە  پێ  زیانیان  بوون  نیشتەجێ  یەكەی 
پارێزگایە، لە 415 كەس تێپەڕبووە. نەبوونی ستادی پشتیوانی بەڕێوبەریی 
توانای  نەبوونی  ن��ەك��راوەك��ان،  چ���اوەڕوان  ڕووداوەك��ان��ی  بەرنگاربوونەوەی 
بەڕێوبەرایەتی، نەبوونی بنكەی تەندروستی و فریاكەوتنی، ڕەچاونەكردنی 
بوونی  كۆن  ناستاندارد،  و  نائەمن  ڕێگەوبانی  بیناسازی،  ستانداردەكانی 
بەشەكانی ئاو، بەرق و مخابەرات لە ئیام، سەرەڕای ئەوەی كە زیانێكی 
قورسی بە هاوواڵتییانی ئەو شارە گەیاندووە بووەتە هۆی ئەوە كە ژیانی 
ئاسایی ڕۆژانەی هاوواڵتییانی ئەو پارێزگایی كوردستانی ئێران، دژوارتر 

ببێت.

خەڵكی  كوردی  هاوواڵتییەكی  ك��ردەوە،  باڵوی  كوردپا  هەواڵدەریی  ئاژانسی 
سەالس باوەجانی بەناوی »وەزیر مەحموودی« تەمەن 45 ساڵ و كوڕی حوسێن 
لە كاتێكدا كە سەرقاڵی لێخوڕینی ئۆتۆمبێلەكەی بووە، لەالیەن هێزەكانی ڕێژیمی 
ئێرانەوە گومانی هەڵگرتنی كەلوپەلی قاچاخ تەقەی لێ  كۆماری ئیسامیی 

كراوە.

خەڵكی  ك��وردی  كۆڵبەرێكی  هەتاوی،  1393ی  گەالوێژی  21ی  ڕێكەوتی 
عەزیز  سەید  كوڕی  ئەبتەحی«  كەماڵ  »سەید  بەناوی  مەهاباد  »چۆمان«ی 
دانیشتووی پشتەپی مەهاباد، لە شوێنێك بە ناوی »قەتقەت«ی بەری مێرگانی 
پیرانشار بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە ئینتزامییەكانی ڕێژیمی كۆماری ئیسامیی 

ئێران درایە بەر دەستڕێژی گولل�ە و لە ئەنجامدا گیانی لە دەست دا. 

حەیرانی  عەزیز  مامۆستا  ه��ەت��اوی،  1393ی  گ��ەالوێ��ژی  2٦ی  ڕێكەوتی 
مامۆستای قوتابخانەكانی شاری مەهاباد بەهۆی ڕووداوی هاتوچۆ لە شوێنێك بە 
ناوی كەمەربەندیی دارلەك، ماڵئاوایی لە ژیان كرد. ناوبراو ئەندامێكی تێكۆشەری 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، كەسایەتییەكی خۆشەویست الی خەڵكی ناوچە 

و بە تایبەت قوتابییەكانی بوو.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس و كاری دەكا 
پوور« و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە شەریك دەزانێ  و هیوای سەبوورییان بۆ دەخوازێ. عەلی  »بەدیا  دای��ە  هەتاوی،  1393ی  گەالوێژی  25ی  ڕێكەوتی 

بەهۆی  پی  چ��ی،  ئ��ار  كەریم  بە  ناسراو  داالنحەسار«  »كەریم  شەهید  دایكی 
لە  بەدیا  دایە  كرد.  دوایی  ورمێ كۆچی  نەخۆشخانەیەكی شاری  لە  نەخۆشی 
ڕۆژی شەهید بوونی كوڕەكەیەوە هەتا ئەمڕۆ خەمی لەدەست دانی كوڕەكەی و 
دوو برازای شەهیدی لەسەر شان بوو. كەریم داالنحەسار لە نێو خەڵكدا بە كەریم ئار 
پی  چى دەناسرا، بە هۆی ئەوەوە كە یەكەم تانكی ڕێژیم لە دەڤەری ئەنزەل، لە نێوان 
گوندەكانی حەمام و گواڵنك بە »ئار پی  چی«ی ناوبراو تێكشكێنرا، ئەو نازناوەی 
پێ بڕا و هەمیشە وەكوو نموونەیەكی پێشمەرگەی قارەمان بە چاوی ڕێزەوە سەیر 
دەكرا. شەهید كەریم دااڵنحەسار ساڵی 1340 لە گوندی قۆجغ سەربە شارستانی 

سەڵماس لە دایك بووە و ساڵی 13٦0 لە شوێنێك بە ناوی بڵندۆك شەهید بوو.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس و كاری 

دەكا و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە شەریك وبەشدار دەزانێت.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
لە  ڕاگەیەنراوێك  باڵوكردنەوەی  پاش 
بارەی هێرشەكانی داعش بۆسەر هەرێمی 
ڕەوانەكردنی  بۆ  ستادێكی  كوردستان، 
هێزی پێشمەرگەی حیزبی دێموكراتی 

كوردستانی ئێران، بە هەماهەنگی لەگەڵ 
وەزارەتی پێشمەرگەی هەرێمی كوردستان 
لە  دێموكرات  حیزبی  هێزەكانی  پێكهێنا. 
یەكەمین ڕۆژی شەڕ لە دژی چەكدارانی 
داعش دا گوندێكیان لەدەستی تیرۆریستان 

حیزبی  هاوبەشی  هێزەكانی  كرد.  ڕزگ��ار 
دێموكراتی كوردستانی ئێران و پێشمەرگەی 
هەرێمی كوردستان لە هێرشێكی هاوبەشدا، 
1393ی  گەالوێژی  1٧ی  ڕێكەوتی  لە 
لە  داع��ش  چەكدارانی  بۆسەر  ه��ەت��اوی، 

ناوچەی  لە  شۆڵە«  »چ��ەم  گوندی 
قورس  زەب��رێ��ك��ی  توانییان  »گ��وێ��ر« 
ب��دەن، تێكیان  لە چ��ەك��داران��ی داع��ش 
بە  گ��ون��دەك��ە  ك��ۆن��ت��رۆڵ��ی  و  بشكێنن 

دەستەوە بگرن. 

لە چەند واڵتی ئورووپایی و كانادا 
ڕێوڕەسمی 25ی گەالوێژ بەڕێوەچوو 

چەندین كەمپەین لەمەڕ كۆكردنەوەی 
یارمەتی بۆ ئاوارەكانی شەنگال لە 

كوردستانی ئێراندا پێكهێنران 

لە پیرانشار كۆڵبەرێكی كورد بە تەقەی 
ڕاستەوخۆی هێزە ئینتزامییەكانی ڕێژیم كوژرا

بوومەلەرەزەی پاریزگای ئیالمی هەژاند

لە پارێزگای كرماشان، هاوواڵتییەكی كورد 
بە تەقەی هێزەكانی ڕێژیم كوژرا

كۆڵبەرێكی دیكەی كورد لە پیرانشار بە 
دەستی هێزەكانی ڕێژیم كوژرا

ئەندامیكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران لە مەهاباد كۆچی دوایی كرد

لە سەڵماس دایكی شەهیدێكی ڕێگای 
ڕزگاریی كوردستان كوچی دوایی كرد

هێزی پێشمەرگەی حیزبی دێموكرات 
لە بەرەكانی شەر بە دژی داعش، سەركەوتنی بەدەست هێنا 
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پەیامی بەڕێز تەیموور مستەفایی، ئەندامی 
دەفتەری سیاسی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 

ئێران بە بۆنەی 25ی گەالوێژ، 69هەمین 
ساڵوەگەڕی دامەزراندنی حیزبی دێموكرات

هاونیشتمانانی بەڕێز!
بەشداربووانی ئازیز!

ڕێگ������ەم ب������دەن بە بۆن������ەی 25ی 
دامەزراندنی  س������اڵڕۆژی  گەالوێ������ژ، 
كوردس������تانی  دێموكرات������ی  حیزب������ی 
ئێرانەوە وێڕای س������اڵو و ڕێز، پڕبەدڵ 
پیرۆزبایی ئ������ەم ڕۆژە مێژووییەتان لێ 
بكەم. هەر لەم بۆنە پیرۆزەش������دا ساڵو 
دەنێرم ب������ۆ گیانی پاكی ش������ەهیدانی 
ڕێ������گای ڕزگاریی گەل و بە تایبەتی 
ش������ەهیدانی حیزبە تیكۆش������ەرەكەمان، 
زیندانییە سیاسییە كۆڵنەدەرەكان و كادر 
و پێشمەرگە و ئەندامانی حیزبەكەمان 
كە بە خۆڕاگری لە پێناو ئامانجەكانی 
گەلەكەمان������دا مایەی بەردەوامیی ئەم 

ڕێبازە پیرۆزەن. 
هاونیشتمانانی بەڕێز!

 ٦9 س������اڵ لەمەوبەر، لە ڕۆژێكی 
وەك ئەمڕۆدا لە شاری مەهاباد، حیزبی 
دێموكراتی كوردستان لە سە ڕ بناغەی 
كۆمەڵەی ژ.كاف دامەزرانی خۆی بە 
باڵوكردنەوەی بەرنامەیەكی ٨ مادەیی 
ڕاگەیان������د ك������ە دێموكراس������ی، مافی 
نەتەوایەت������ی، عەداڵەتی كۆمەاڵیەتی 
ئێ������ران  گەالن������ی  هاوپەیمانی������ی  و 
نێوەڕۆكی ئ������ەو بەرنامە ٨ مادەییەیان 
پێك دەهێنا. ئەم������ە یەكەمجار بوو كە 
ل������ە مێژووی پڕ لە هەوراز و نش������یوی 
بەرنامەیەكی  بە  حیزبێك  گەلەكەماندا 
پێشكەوتنخوازانە دوورەدیمەنی  ڕوون و 
ئامانجەكان������ی خۆی دەخس������تە بەردەم 
كۆمەاڵن������ی خەڵك و بۆ پراكتیزەكردنی 
ئەو بەرنامەیە داوای پش������تیوانیی لێ 

دەكردن.
خۆشك و برایان!

س������ەرەتای  لە  دێموكرات  حیزب������ی 
دامەزرانیەوە زۆر دەسكەوتی بە نرخی 
هەبووە و لە هەمان كاتدا تووش������ی زۆر 
كارەساتیش بووە. دامەزراندنی كۆماری 
كوردستان هەرچەند تەمەنەكەی كورت 
ب������وو و تەنی������ا م������اوەی 11 مانگی 
خایان������د، بەاڵم بوو بە هۆی ئەوەی كە 
گەلەكەمان لە بەشێكی نیشتمانەكەیدا 
چارەنووسی خۆی بە دەستەوە بگرێ و 
ئەو ناوچەیە كە كۆماری تێدا دامەزرا، 
بوو بە س������ەنگەری دیف������اع لە ئازادی 
و پێش������كەوتن لە سەرانس������ەری ئێراندا 
و جێ������گای هیوا و هومێ������دی هەموو 

بەشەكانی كوردستان.
چەكدارانەی  خەباتی  ڕێبەریكردنی 

س������اڵەكانی 4٦-4٧ بە دژی دیكتاتۆریی 
حەمەڕەزا ش������ا لە سەردەمێكدا كە ئێران بە 
دورگەی ئارامی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس������ت 
ن������او دەب������را و ڕێبەرایەتیكردنی بەرگریی 
ڕەوا و ئازایان������ە ی گەل������ی ك������ورد ل������ە 
بەرانبەر فەرمانی جیهادی خومەینی بۆ 
قەاڵچۆكردنی كورد و دەیان س������ەركەوتنی 
دیكە لە دەس������كەوتەكانی ئ������ەم حیزبەن. 
لە هەم������ان كاتدا مێ������ژووی حیزبی ئێمە 
ڕووخان������ی  وەك  كارەس������اتی  ش������اهیدی 
كۆماری كوردس������تان، تیرۆری ڕێبەرانی 
گەورەم������ان و ش������ەهیدكرانی دەیان هەزار 
كەس ل������ە كادر و پێش������مەرگە و خەڵكی 
كوردستانیش بووە. بەاڵم نە سەركەوتنەكان 
و نە كارەس������اتەكان نەبوونەتە هۆی ئەوەی 
كە لە ڕێڕەوی خەبات بۆ گەیشتن بە مافە 
نەتەوەیی و دیمۆكراتیكەكانی گەلەكەمان 
دوور بكەوین������ەوە و هەموو س������ەركەوتن و 
و  دەستمایە  كردوونەتە  تێكش������كانەكانمان 
ئەزموون بۆ خەباتی حیزبەكەمان. حیزبی 
ئێمە لە سەركەوتنەكاندا لە خۆ بایی نەبووە 
و لە تێكشكانەكانیش������دا ناهومێد نەبووە، 
بەڵكوو كۆڵنەدەرانە و پش������ت  ئەستوور بە 
كوردستان  خەڵكی  كۆمەاڵنی  پشتیوانیی 

ڕێگای خەباتی بڕیوە.
بەڕێزان!

35 ساڵ پێش ئێستا و لە ڕۆژی 2٨ی 
گەالوێژدا خومەینی فەرمانی جیهادی لە 
دژی گەلی كورد دەركرد و دەستی مۆرە 
كۆنەپەرست و قین لە دڵەكانی ئاوەاڵ كرد 
تاكوو بە خولقاندنی زۆر جینایەتی سامناك، 
نەتەوەكەمان چاوترسێن بكەن و بە چۆكیدا 
بێنن. بەاڵم كۆبوونەوەی ئەمڕۆمان لێرە بۆ 
یادكردن������ەوەی 25ی گەالوێژ، ٦9هەمین 
ساڵڕۆژی دامەزراندنی حیزبی دێموكرات 
نیش������انەی شكستی ئەو ئیس������تراتژییەی 
ڕێژیم و بەڵێندان ب������ۆ بەردەوام بوونمان لە 

خەباتە.
هاوڕێیانی بەڕێز!

ه������ەر وەك دەزانن، لە ه������ەر خولێك لە 
هەڵبژاردن������ە ڕواڵەتییەكان������ی كۆم������اری 
ئیس������امیدا بەربژێرەكانی سەركۆماری و 
هەرا  نانەوەی  بە  دەس������ت وپێوەندییەكانیان 
و هۆریا و بەڵێنی������ی درۆیین بە خەڵك وا 
دەنوێنن كە بە هاتنی ئەم یان ئەو بەربژێر، 
بە سەر سیاسەتەكانی كۆماری  ئاڵوگۆڕ 
ئیسامیدا دێت، لە كاتێكدا كە هەر بەپێی 
یاساكانی كۆماری ئیسامی، هەر چەشنە 
گۆڕانێك لە دەسەاڵتی بەربژێرەكاندا نییە، 
بەاڵم بەم حاڵەش������ەوە ژمارەیەكی بەرچاو 

لە خەڵ������ك فریوی چەواش������ەكارییەكانیان 
دەخۆن و بە هیوای گۆڕینی سیاس������ەتی 
س������ەركوتكەرانە و داپڵۆسێنەرانەی ڕێژیم 
دەچنە سەر سندووقەكانی دەنگدان، بەاڵم 
ئەم هەڵبژاردنانە هیچ ش������وێندانەرییەكی 
ئەرێنیی������ان ب������ە قازانجی خەڵ������ك نەبووە، 
بەڵكو ئ������ەوە ڕێژیم بووە ك������ە كەڵكی لەم 
هەڵبژاردنانە وەرگرتووە و لە هەر قۆناغێك 
لە ژیانی سیاسیی خۆیدا دەستی خستۆتە 
سەر مۆرەیەكی نێو دەزگا داپڵۆسێنەرەكەی 
كە بۆ ئەو هەلومەرجە پێویس������تی پێ بووە 
و بە شانۆس������ازی خەڵكیان پێ فریو داوە 
ئەگەرنا مێژووی هەڵبژاردنەكانی كۆماری 
ئیسامی سەلماندوویەتی كە هاتنی مۆرە 
جیاوازەكان هیچی نەگۆڕیوە و لە ڕاستیدا 

بە گۆڕینی ناو، نێوەڕۆك نەگۆڕاوە.
بۆ س������ەلماندنی ئەم ڕاستییەش ئەوەندە 
بەسە كە بزانین ئەوەی بە سەر چاالكوانانی 
سیاس������ی و فەرهەنگ������ی لە س������ەردەمی 
ئەحمەدی ن������ژاددا هاتووە، لە س������ەردەمی 
ڕۆحانی������دا زیاتریش ب������ووە و لە ئاكامی 
ڕێژیمی  فراوانخوازانەكان������ی  سیاس������ەتە 
ویایەتی فەقیهدا ژیانێكی كڕوكپ و پڕ 
لە كۆیلەتی و سووكایەتی و ئێش و ئازار 

بۆ خەڵكی ئێران بەردەوامە.
كۆماری ئیسامی لە هەوڵەكانیدا بۆ 
بەدەستهێنانی چەكی ناوكی بە مەبەستی 
گەرەنتیكردن������ی مان������ەوەی خ������ۆی، لە 
بەرەبەری خواردن������ەوەی جامی ژەهرێكی 
دیكەدایە و وتووێژەكانی گرووپی1+5 و 
كۆمەڵگای نێونەتەوەیی لەگەڵ ئێران هەر 
وا دڕێژەی هەیە. ڕێژیم بە گواستنەوەی 
بەش������ێكی بەرچاو لە گوشاری گەمارۆ 
ئابوورییەكان لە سەر شانی خۆیەوە بۆ سەر 
شانی خەڵك، كاریگەریی كارەساتباری لە 
س������ەر ژیان و گوزەرانی خەڵك بە تایبەتی 
توێ������ژی مامناوەن������د و ه������ەژار داناوە و 
ڕۆژبە ڕۆژ خەڵك ب������ەرەو هەژاریی زیاتر 
ئابوورییەكانی  ڕووداوە  تازەتری������ن  دەچن. 
چەن������د مانگی ڕابردوو ك������ە ئاكامی ئەم 

سیاسەتانەن، بریتی بوون لە:
بڕین������ی یارانەكان، بەرەوس������ەر چوونی 
نرخ������ی حاملەكانی وزە)ب������ەرق و نەوت و 

گاز( و هەاڵوسان. 
بە پێی ڕاگەیاندنی ڕێژیم، نرخی ئەو 
لە  كردووە  ئینرژییانە25%زی������ادی  حاملە 
حاڵێكدا كە كاتێك فیش������ی بەرق و گازیان 
بۆ خەڵك هێناوەتەوە چوونەس������ەرەكە زیاتر 
لە50% یش ب������ووە. بڕین������ی یارانەكانیش 
ش������وێندانەریی لە س������ەر ژیانی خەڵكی 

هەژار و فەقیر بووە كە بەشێك لە داهاتی 
ڕۆژانەی������ان ئ������ەو یارانانە ب������وون و ئەمە 
زەمین������ەی ناڕەزایەتیی زۆری لە نێو ئەم 
توێژان������ە دان������اوە و لە ئاكام������دا خەڵك لە 
دابینكردن������ی بژیوی ژیانی������ان، ناتەوان و 

دەستەوەستانن.
بەس������ە  ئەوەندە  بواری فەرهەنگیدا  لە 
ئاماژە بەوە بكەین ك������ە ڕێفۆرمخوازەكان 
ل������ە ب������واری سیاس������ەتی مەتبوعاتی������دا 
چاپەمەنیی������ەكان(( ناوی))بەرزەخ������ی 
ی������ان لەس������ەر دەوڵەت������ی بەن������او تەدبیر و 

ئومید)ڕوحانی( داناوە.
بارودۆخی كوردستانی ڕۆژهەاڵت:

وەك ڕابردوو كەشوهەوایەكی ئەمنیەتیی 
زۆر توند لە هەموو شارەكانی كوردستانی 
ئێران������دا بەردەوامە. گرتن و زیندانیكردنی 
چاالكانی سیاسی و مەدەنی و سەپاندنی 
حوكم������ی زیندان بە بیان������ووی جۆراوجۆر 
و بێ بناغ������ە ه������ەر وا درێ������ژەی هەی������ە، 
ڕۆژ  دوای  ل������ە  ڕۆژ  ئیعدامكردن������ەكان 
زیاتر دەبن. هەوڵدان بۆ ئاس������یمیلەكردنی 
بەرنامە  لە ڕێگای  ناوچە كوردنشینەكان 
تایبەتەكانی تەلەڤیزیۆن و كۆڕ و كۆبوونەوە 
دیاریكردنی  ڕادەی  تا  فەرهەنگییەكانەوە 
خەاڵتی تایبەت ب������ۆ ئەو ئۆرگانانەی كە 

لەم پێوەندییەدا چاالكترن، بەردەوامە.
كۆماری ئیس������امی ب������ەردەوام هەوڵ 
دەدات لە نێوان نەتەوە جیاوازەكانی ئێراندا 
ئاژاوە و دووبەرەك������ی بنێتەوە، بە تایبەتی 
ل������ە پارێزگای ورمێ كە لەم دواییانەدا بە 
گوشارخستنە س������ەر كوردەكان بۆ البردنی 
ناوی كوردی لە س������ەر شەقام و دووكان و 
شوێنە گشتییەكان، پێشگیری لە كڕینی 
نۆژەنكردنەوەی  تەنان������ەت  و  خانووب������ەرە 
خانووی كوردەكان كە دیارە ئەم گوشارانەش 
بە هۆی مۆرە بەكڕێگیراوە ئازەرییەكانیەوە 
دەخرێتە س������ەر كوردەكان و مەبەس������ت لەم 
نەتەوەی  دوو  بەگژیەكدادانی  سیاسەتەش 
س������تەملێكراوی ك������ورد و تورك������ە. دیارە 
چەوت  سیاس������ەتە  ئەم  بەرەنگاربوونەوەی 
ئاژاوەگێڕانەیە ئەرك������ی ڕووناكبیران و  و 

شۆڕشگێرەكانی هەر دوو نەتەوەیە.
هەرچەند ك������ە ڕێژیم بە چڕی هەوڵی 
و كەمڕەنگ كردنەوەی شوناسی  تواندنەوە 
بەتایبەتی  ئێ������ران  بندەس������تەكانی  نەتەوە 
نەتەوەی مافخ������وازی كورد دەدات، بەاڵم 
بە خۆش������ییەوە لەم سیاسەتەدا بە تەواوی 
شكس������تی خواردووە و هەڵوێستی الوان و 
هەم������وو چین و توێژەكانی كوردس������تانی 
ڕۆژه������ەاڵت بەرانب������ەر ب������ە ئەگ������ەری 
ڕاگەیاندنی دەوڵەتی كوردی لە باشووری 
كوردستان و پش������تیوانیی بەرباڵوی ئەوان 
و هەروەها هەڵوێس������تی كرماشانییەكان لە 
كۆنسێرتەكەی ش������ارام نازری لەم شارەدا 
ل������ە پەرەگرتنی بیری  نموونەیەكی تازەن 
نەتەوەیی لە ڕۆژهەاڵتی كوردس������تاندا كە 
نیشانەی شكستی سیاسەتەكانی ڕێژیمن 

لەو بارەیەوە.
باری ئابووریی كوردستانی ڕۆژهەاڵت
ب������ەدەر ل������ەو گوش������ار و گەمارۆیانە 
كە ب������ە هۆی سیاس������ەتی چەوتی ڕێژیم 
كەوتۆت������ە س������ەر ئێ������ران و كاریگەری������ی 
ڕاس������تەوخۆیان لە سەر وەزعی ئابووری و 
بژیوی ژیانی خەڵكی كوردس������تان هەیە، 
گەمارۆیەك������ی دیكەی ئابووری بە هۆی 
بە ئەمنیەتیكردنی ناوچەكە و سیاس������ەتی 
چەوساندنەوە و جیاوازیدانانی نەتەوەیی لە 
الیەن ڕێژیمەوە ل������ە بوارە جۆراوجۆرەكانی 

سەرمایەگوزاری لەو ناوچانەدایە.
بۆ نموونە لە بوودجەی ساڵی1393ی 
ج������ۆرە  هی������چ  ڕۆحانی������دا  دەوڵەت������ی 

س������ەرنجێك نەدراوەتە ناوچە بێبەش������كراو 
دابەش������كردنی  پەراوێزكەت������ووەكان.  و 
نادادپەروەران������ەی بوودجە و تەرخانكردنی 
بەش������ێكی ه������ەرە بەرچ������اوی بوودجەی 
ئێ������ران بۆ 9 پاڕێزگای س������ەنعەتی كە لە 
ناوەندی ئێران هەڵكەوت������وون، بە بیانووی 
كەالن������ی  بەرنام������ەی  جێبەجێكردن������ی 
ئاوەدانكردنەوە، ئیس������تراتژیك و دەرامەدزا 
بەش������ێك لەو بەرنامە ماڵ������ی، ئیداری و 
ئابوورییەیە، بە جۆرێك كە پشكی گشتیی 
پارێزگاكانی كوردس������تان )ورمێ، س������نە، 
خووزستان  بەلووچستان،  كرماشان(  ئیام، 
و ناوچ������ەی توركمەن س������ەحرا )بەدەر لە 
ئەویش  نەوت كە  پیشەسازیی  پڕۆژەكانی 
هیچ قازانجێكی بۆ خەڵكی خۆجێیی ئەو 
ناوچان������ە نیە( ناگاتە بوودجەی یەكێك لە 
پارێزگا ناوەندیی������ەكان و تەنانەت بە هیچ 

شێوەیەك بەراورد ناكرێن. 
ئەمە بە پێچەوانەی وادە و بەڵێنییەكانی 
لەگ������ەڵ  پەیوەن������دی  ل������ە  ڕۆحانیی������ە 
كەمكردنەوەی ئ������ازارەكان، كەمكردنەوەی 
گرژی و ئاڵ������ۆزی، البردنی هەاڵواردن و 
جیاوازیدانان، سڕینەوەی هەژاری لە سەر 
سیمای پارێزگاكانی ناوچە بێبەشكراوەكان 
)بێجگە لە بەڵێنییەكانی دیكە كە تایبەت 
بوون بە بوارەكانی مافی مرۆڤ، سیاسی، 
ئایینی، فەرهەنگی، پەروەردەیی و...( كە 
ئەمانە هیچكامیان بە ش������ێوەی ڕێژەییش 

نەهاتوونەتە دی.
بە ش������ێوەیەكی تایبەتی ت������ر كە دێینە 
س������ەر كوردستان، پش������كی كوردستان لەو 
بوودجەیە بە ڕێژەیەكی زۆر تەرخان كراوە 
بۆ بەرنامە و پڕۆژە ئەمنی و ئیتاعاتی 
و نیزامییەكان و دامودەزگا پێوەندیدارەكان. 
ئەگ������ەر بوودجەیەكیش������یان هەبێت، زۆرتر 
ل������ە چوارچێوەی بەرنامە و ئیس������تراتژییە 
ئەمنیەتیەكەیان������دا خەرج������ی دەك������ەن كە 
ئەمەش دەبێتە هۆی وەگەڕخستنی هەوڵ 
و تواناكانیان بۆ پێش������گرتن بە چاالكیی 
سیاس������ی و مەدەنی و پێشگرتن لە هەموو 
جۆرە بزاوتێكی ئازادیخوازی و سیاسی لە 

كوردستانی ڕۆژهەاڵتدا.
لە بواری مافی مرۆڤدا:

لە سەرەتای ساڵی 1393 تا ئێستا زیاتر 
لە150 هاوواڵت������ی بە هۆی جۆراوجۆرەوە 
بانگهێشت و دەستبەسەر كراون و 22 كەس 
لە بەندیخانەكاندا لە س������ێدارە دراون، 15 
كۆڵب������ەر كوژراون و 11ی������ش بریندار بوون 
و بە ه������ۆی تەقینەوەی مینەوە 10 كەس 

چوونەتە ڕیزی كەمئەندامان.
بەشداربووانی ئازیز!

لە دوو س������اڵی ڕاب������ردوودا ڕاپەڕینی 
خەڵك لە سووریە لە دژی ڕێژیمی بەشار 
ئەس������ەد، هێرشی داعش بۆ سەر موسڵ و 
دەستبەس������ەرداگرتنی چەند پارێزگایەكی 
سوننەنشین و جێگیربوونی هێزی پێشمەرگە 
لەو ناوچە كوردس������تانیانە ك������ە دەكەوتنە 
دەس������تووری  مادەی140ی  چوارچێوەی 
عێراق و بەردەوام بوونی پرۆس������ەی ئاشتی 
لە توركیە هەلومەرجێك������ی نوێی بۆ ئەم 
سێ بەشەی كوردستان هێناوەتە ئاراوە. لە 
پێوەندی لەگەڵ ئ������ەم هەلومەرجە نوێیەدا 
یەكگرتوویی هێ������زە كوردییەكان و دووری 
كردن لە تەك������ڕەوی و خوێندنەوەی ورد و 
واقعبینانەی ڕووداوەكان هەنگاوێكی گەورە 
ل������ە ئامانجە نەتەوەییەكانم������ان نزیكترمان 
دەكاتەوە. بە پێویس������تی دەزانم لە پێوەندی 
لەگەڵ ئەم بارودۆخە نوێیەدا هەڵوێس������تی 
ڕێژیم������ی كۆنەپەرس������تی و دژەك������وردی 
كۆماری ئیسامیی ئێران كە زۆر جار بە 
درۆ و چەواشەكارانە فرمێسكی تیمساحی 

بۆ ك������وردی عێراق ڕش������تووە و لە هەمان 
كاتدا كوردی ئێران������ی بە هەموو پێكهاتە 
و ئایینزاكانەوە بێڕەحمانە سەركوت كردووە 
بخەم������ە ڕوو تا پتر لە ڕیاكارییەكانی ئەم 

ڕێژیمە تێ بگەن.
باڵوێزی ئێران ل������ە بەغدا لە ئەگەری 
ڕاگەیاندنی دەوڵەتی كوردیدا هەڕەش������ەی 
لەگ������ەڵ  سەرس������نوورەكانی  داخس������تنی 
هەڕەش������ەی  تەنان������ەت  و  كوردس������تان 
شەڕكردن شانبەش������انی هێزەكانی عێراقی 
ل������ە دژی هەرێمی كوردس������تان كرد. لە 
ئیس������امی«  »جمهووری  ڕۆژنام������ەی 
كوردی  دەڵێ  ڕێكەوت������ی2014/٧/21دا 
عاق������ڵ و وش������یار و ئام������ادە نی������ن جیا 
ببنەوە و هەڕەش������ە ل������ە بارزانی دەكات و 
دەڵێت )كوردی عاق������ڵ یاری بە ئاگری 
س������ەربەخۆیی ناكات( لە س������ۆنگەی ئەم 
هەلومەرجە نوێی������ەوە حیزبی ئێمە هەروەك 
ڕابردوو پشتیوانی بەرەوپێشچوونی خەباتی 
گەلەكەمان دەبێ لە هەموو بەشەكانیدا هەر 
ئەركێك لەو پێوەندییەدا بكەوێتە سەرشانی 
و لە توانایدا بێت، بە بێ دوودڵی جێبەجێی 

دەكات.
سیاس������ەتی حیزبی ئێمە ئەوە بووە كە 
بە  كوردستان  بەش������ەكانی  ڕێكخراوەكانی 
سیاس������ی  هەلومەرجی  بەرچاوگرتنی  لە 
و كۆمەاڵیەتی������ی خۆیان، ڕێگا و ڕێبازی 
خۆیان و پێوەندییەكانیان لەگەڵ دەوڵەتانی 
دراوس������ێ ڕێك بخەن، ب������ە مەرجێك ئەو 
سیاس������ەتە زیان بە قازانج و بەرژەوەندیی 
بەش������ەكانی دیكەی كوردستان نەگەیەنێت 
ك������ە ب������ە خۆش������ییەوە حیزبی ئێم������ە لەم 
بارەوە زۆر بەرپرس������انە جوواڵوەتەوە و لەم 

پێوەندییەدا سەربەرزین.
دیاریكردنی  ب������ە ماف������ی  س������ەبارەت 
چارەن������ووس بۆ گەلی كوردس������تان، پێمان 
كوردس������تان  بەش������ەكانی  نوێنەرانی  وایە 
ل������ە پێوەندیی������ە نێونەتەوەییەكانیاندا دەبێ 
پێداگری لە س������ەر ئەم مافە ڕەوایە بكەن، 
بەاڵم لە هەمان كاتیش������دا دابینبوونی هەر 
شكڵێك لە مافی دیاریكردنی چارەنووس 
بەس������تراوەتەوە بە هەلومەرجی هەركام لە 
بەشەكانی كوردس������تان و بڕیاری پێویست 
ئەس������تۆی  دەكەوێتە  پێوەندیی������ەدا  ل������ەم 

دانیشتوانی. 
ل������ە پێوەندی لەگ������ەڵ بارودۆخی ئەم 
باشوور  دواییانەی هەرێمی كوردس������تانی 
بۆ  ناحەزان������ی گەلەكەمان  و هەوڵەكانی 
تێكدان������ی س������ەقامگیریی هیوابەخش������ی 
ئ������ەم هەرێمە كە هەڕەش������ەكانی گرووپی 
تیرۆریس������تیی داع������ش بۆ س������ەر ماڵ و 
حاڵی هاوواڵتیانی كوردستان بە تایبەتی 
هاونیشتمانییە ئێزیدییەكانی دەڤەری شنگال 
دوایین نموونەی بووە، حیزبی ئێمە هەر لە 
سەرەتاوە بە هەستكردن بە بەرپرسیارێتیی 
مێژووی������ی خ������ۆی و ب������ە خوێندن������ەوەی 
وردی ڕووداوەكان، هەڵوێس������تی گ������رت و 
ئامادەیی خۆی بۆ هەر جۆرە پش������تیوانی 
و یارمەتییەكی بەك������ردەوە ڕاگەیاند. لەو 
پێوەندییەدا ناردنی چەندین یەكەی هێزی 
پێشمەرگەی دێموكرات بۆ بەشداریكردن لە 
بەرەكانی شەڕی پاراستنی مەوجوودییەتی 
نەتەوەكەمان لە باش������ووری كوردس������تان، 
نەریتی شۆڕشگێڕانەی چەندین  درێژەی 
دەیە خەباتی حیزبەكەمان و س������ەلمێنەری 
ئی������رادەی پۆاڵیینی حیزبی دێموكرات بۆ 
درێژەدان بە ڕێبازی ڕێبەرانی ش������ەهیدی 
حیزب و گەلەكەمانە و نیش������ان دەدات كە 
حیزبی دێموكرات قوتابخانەی شۆڕشە و 
هەتا سەریش وەك ئااڵهەڵگری سەربەرزی 
خەب������ات و قوربانیدان ل������ە پێناوی بیری 
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نەتەوایەت������ی لە هەر چ������وار پارچەی 
نیشتمان دەمێنێتەوە.

حیزب������ی  سیاس������یی  دەفت������ەری 
دێموكراتی كوردستانی ئێران لە پێوەندی 
لەگەڵ چوونی هێزەكانی پێشمەرگەی 
حیزب بۆ بەرەكانی ش������ەڕی پاراستنی 
نەتەوەكەمان لە باشووری كوردستان و 
ئامادەیی كادر و بنەماڵە و ئەندامانی 
حیزب بۆ بەش������داربوون ل������ە بەرەكانی 
ئەو بەرگریی������ە ڕەوای������ەدا و هەروەها 
پش������تیوانیی بێ درێغ������ی كۆمەاڵنی 
خەڵك لە نێوخۆ و دەرەوەی كوردستان، 
سپاس و پێزانینی خۆی بە هەموو ئەو 
دڵس������ۆزانە ڕادەگەیەنێ و شانازی بە 
نەتەوەخوازییان  و  فی������داكاری  ڕۆحی 

دەكات.
ئامادەبووانی بەڕێز!

حیزبی دێموكرات بۆ گەیش������تن بە 
مافی دیاریكردنی چارەنووس هەر لە 
س������ەرەتای دامەزرانییەوە تا ئێستا سێ 

ئەركی لە پێش بووە:
یەك������ەم: ڕێكخس������تنی كۆمەاڵنی 
خەڵكی كوردس������تان و كۆكردنەوەیان لە 

ژێر ئااڵی حیزبی دێموكرات.
دووەم: گرێدان������ی خەبات������ی گەلی 

كورد لەگەڵ گەالنی دیكەی ئێران.
ڕاكێش������انی  بۆ  هەوڵدان  س������ێهەم: 
پش������تیوانیی هێزە ئازادیخ������وازەكان لە 
سەرانس������ەری جیهان و بە نێونەتەوەیی 

كردنی مەسەلەی كورد.
تێكۆشانیدا  ماوەی  لە  حیزبەكەمان 
ب������ۆ بە ج������ێ گەیاندنی ئ������ەو ئەركانە 
تێكۆشانێكی زۆری بووە و قوربانییەكی 
زۆری داوە و بەو هۆیەوە ئێستا خاوەن 
ڕێكخستنێكی پان و بەرین لە نێۆخۆ و 
دەرەوەی واڵتە، یەكێك لە بناغەدانەرانی 
كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی فیدراڵ، 
ئینترناسیۆنال  و   UNPO لە ئەندام 
سۆسیالیستدایە و لە ئەگەری هەوڵدان 
بۆ ه������ەر ئاڵوگۆڕێك ل������ە داهاتووی 
ئێراندا بە س������ەرنجدان بە جێگە و پێگە 
نێوخۆیی و ناوچەیی و جیهانییەكەی 
و بە لە بەرچاوگرتنی ئەو ڕاستییەش 
كە لە الی������ەن زۆربەی ه������ەرە زۆری 
خەڵكی كوردس������تانەوە پشتگیریی لێ 
دەك������رێ، دەورێكی كاریگەر و بەرچاو 

دەگێڕێت.
ل������ە كۆتایی������دا، ب������ە س������ەرنجدان 
ب������ە لەرزۆكی������ی ڕێژیم������ی كۆماری 
ئیس������امی و ئەزموون������ی دەوڵەمەند 
و ڕۆڵی میحوەری������ی حیزبەكەمان لە 
ڕێكخستن و یەكخستنی هێز و الیەنە 
ئازادیخوازەكان������ی ئێران و كوردس������تان 
لە س������ەنگەری خەبات بۆ ڕووخاندنی 
قەاڵی ستەم و چەوسانەوە و بنیاتنانی 
دواڕۆژێكی ڕوون بۆ كۆمەڵگاكەماندا، 
بە پێویس������تی دەزان������م جارێكی دیكە 
دێموكرات������ی  حیزب������ی  پێداگری������ی 
كوردستانی ئێران لە سەر جێگیركردنی 
پرەنس������یپە بنەڕەتییەكان������ی خەبات������ی 
خۆی، واتە هەوڵدان بۆ دێموكراس������ی، 
مافی چ������ارەی خۆنووس������ین، مافی 
پێش������كەوتن،  دادپەروەری،  م������رۆڤ، 
ئاش������تی و پێكەوەژیان لە كۆمەڵگای 
ڕزگاركراوی پاش ب������ە چۆكداهێنانی 
دیكتاتۆریی ویایەتی فەقیهدا دووبارە 

بكەمەوە. 
هەروەها ب������ە پێویس������تی دەزانم لە 
دامەزران������ی  س������اڵیادی  ٦9هەمی������ن 
ش������ەهیدە  یادی هەموو  حیزبەكەماندا 
قازی،  تایبەتی  بە  س������ەربەرزەكانمان، 
قاسملوو و شەرەفكەندی بەرز ڕابگرین 
و لە گ������ەڵ ئارمانج������ە پێرۆزەكانیان 
پەیمان نوێ بكەینەوە و موژدەیان پێ 
بدەین ك������ە ڕۆلەكانی ئەمڕۆی حیزبە 
بە  گەیش������تن  تا  شۆڕش������گێڕەكەمان 
لووتكەكانی س������ەركەوتنی یەكجاری و 
گەیشتن بە ئاواتەكانی ئەوان و هەموو 
تاكێكی مافخوازی كورد و كوردستان 
لە س������ەنگەری بەرگری و تێكۆشاندا 

دەمێننەوە.
ش������كۆدار بێ������ت 25ی گەالوێ������ژ، 
٦9هەمین ساڵیادی دامەزرانی حیزبی 

دێموكراتی كوردستانی ئێران
تێرۆری������زم،  ق������ەاڵی  بڕووخ������ێ 
دیكتاتۆری و كۆنەپەرستیی كۆماری 

ئیسامیی ئێران
بەردەوام بێت برایەتی و پێكەوەژیانی 

گەالن
خەبات������ی  ب������ۆ  س������ەركەوتن 

ڕزگاریخوازانەی كورد و كوردستان.

دێموكرات بوون و ویستی نەتەوەیی و 
دێموكراتی  حیزبی  مرۆییەكانی  داخوازە 
كوردس������تانی ئێران و ڕۆڵەكانی نەتەوەی 
كورد لە كوردس������تانی ئێران بۆ ڕێژیمی 
دواكەوتوو و دژی دێموكراسی خومەینی، 
لەوەیكە دەس������ەاڵتی نوێ بە  ڕێگربوون 
مەبەس������تە دژە مرۆییەكانی خۆی بگا. 
بە تایبەت كە بایكۆتكردنی ڕێفراندۆمی 
ڕەوایدان بە هاتنە س������ەركاری كۆماری 
ئیس������امی لە الیەن حیزبی دێموكراتی 
كوردس������تانی ئێ������ران و گەل������ی كورد و 
هەروەه������ا داواكاری������ی و خەباتی هەمە 
الیەنەی نەتەوەی كورد بۆ گەیش������تن بە 
ماف������ە ڕەوا و مرۆییەكان������ی و نەچوونە 
ژێر هێژمونی ئاخوندە تازە بەدەس������ەاڵت 
گەیش������تووەكان لە ئێران ب������وون بە هۆی 
ئ������ەوەی كە خومەین������ی وەك گەورەترین 

كەس������ایەتی ئایینی و سیاسی كۆماری 
ئیس������امی لە 2٨ى گەالوێژی 135٨ی 
هەتاوی بە فەرمانێك جیهاد لە دژی كورد 
ئاكامەكەی  كە  ڕابگەێنێت. جیهادێ������ك 
بوو بە مێژوویەك لە خوێن و قوربانیدانی 

كورد لە كوردستانی ئێراندا.
»لە ڕوانگەی موسڵمانەكانەوە جیهاد 
وەك  هەیە  پی������رۆزی  ئامانجگەلێك������ی 
نەهێش������تنی كافر، خەبات لە دژی تاوان 
و تاوانكاران، پارێزگاری لە ئیس������ام و 
سنوورەكان كە لە ڕوانگەی ئەوانەوە ئەم 
ئامانجانە دەبنە هۆی پیرۆزی ئەم جۆرە 
شەڕە لەگەڵ شەڕەكانی دیكەدا«. ئەمە 
لە كاتێكدایە زۆربەی هەرە زۆری كورد 
لە كوردستانی ئێران لە بواری ئایینییەوە 
موسڵمانن و بە درێژایی مێژووی ئایینی 
ئیس������ام گەورەترین خزمەتیان بەم ئایینە 
كردووە و جیهاد لە دژی كەسانێك دەدرێ 
كە بە كردەوە موس������ڵمان نین و لە هەوڵی 
خەوش������داركردنی ئیس������امن و ئەمە لە 

كاتێكدایە كە ڕێژیمی خومەینی هەم لە 
سەردەمی سیستمی پاشایەتی و هەمیش 
لە ماوەی شەڕی هەشت ساڵەی ئێران و 
عێراقدا بەردەوام ئەم ڕێژیمانەی بە كافر 
و دژە دین دەش������وبهاند بەاڵم هیچكات 
فت������وای جیه������ادی ب������ۆ ئ������ەو الیەنانە 

دەرنەكرد.
لە 2٨ی  جیهادەك������ەی خومەین������ی 
گەالوێژی 5٨ی هەتاوی جیا لە الیەنە 
بۆ سەقامگیركردنی  زۆرتر  ئایینیەكەی 
بوو و  سیس������تمی ویایەتی فەقیه������ی 
ب������ۆ س������ەقامگیركردنی ئەم سیس������تمە 
لە  كلیل  پاس������دارانی  كۆنەپەرەستانەیە، 
ملی كۆماری ئیس������امی هێرش������ێكی 
بێ بەزەییانەیان كردە س������ەر كوردستان. 
كوردس������تانێك كە ببووە قەالی بەرخودان 

و مافویستی.
35 س������اڵ پ������اش فت������وای جیهادی 
ئاس������ەواری  ئێس������تاكەیش  خومەین������ی 
ئ������ەو فتوایە هەر لە كوردس������تان ماوە و 

كاربەدەستان و بەرپرسە بااڵكانی رێژیم هەر 
بەو ڕوانگەیەوە سەیری كوردستان دەكەن. 
بارودۆخی ئابووری خراپی كوردس������تان، 
خەباتگێڕان،  ئێعدامی  و  دەسبەسەركردن 
بە ئەمنیەتی كردنی كوردستان، پەرەپێدان 
و هاوردەكردنی كەرەستە و دامەزراندنی 
ئەو ش������وێنانەی كە ماددە سڕكەرەكانی 
تێدا بەرهەم دێن، تەنیا بەشێكی چووكەن 
لەو پێش������ێلكاری و تاوانانەی كە دژی 
نەتەوەی كورد ئێس������تاكە لە كوردستانی 

ئێران بەڕێوە دەچن.
فتوای خومەین������ی هەرچەندە بوو بە 
ه������ۆی ئاوارەیی و قوربانی������دان و وێران 
بوونی دەی������ان گوند و ش������ار، بەاڵم لە 
هەمانكاتدا مێژوویەكی پڕ لە ش������انازی 
و خەبات و فیداكاری و خۆنەویستی بۆ 
ڕوڵەكانی كورد تۆمار كرد. خەباتێك كە 
تاهەنووكەش درێژەی هەیە و تا گەیشتن 
بە هەموو ئامان������ج و داواكارییەكانی لە 

تێكۆشان ناوەستێ.

رۆژی 10ی ئوت، بۆ یەكەمین جار 
لە مێژووی كۆماری توركیە، خەڵكی 
توركیە ڕوویان لە سندووقەكانی دەنگدان 
كرد بۆ ئەوەی كە سەركۆماری خۆیان 
ئەردۆغان  هەڵبژاردنەدا  لەو  هەڵبژێرن. 
كاندی������دی پارت������ی دەس������ەاڵتدار واتە 
AKP، توانی بە بەدەس������تهێنانی نزیك 
بە 52%ی دەنگەكان ببێتە دوازدەهەمین 
س������ەركۆماری توركیە. تا ئەو كاتیش 
هەم������وو س������ەركۆمارەكانی توركیە لە 
الیەن پارلەمانەوە هەڵدەبژێران و تا بەر 
لە بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵت لە الیەن 
س������ەركۆمارەكانی  زۆربەی  AKPەوە، 
توركیە لە جێگای ئەوەی كە لە خزمەتی 
خەڵكدا بن و لە بەرانبەر ئەواندا خۆیان 
بە بەرپرسیار بزانن، بە داخەوە زیاتر لە 
خزمەتی دەوڵەت و دەزگای سەركوت و 

تیرۆر و توندوتیژی و ئاس������یمیلەكردنی 
نەتەوەكان������ی غەیری تورك لەو واڵتەدا 

بوون. 
ل������ە ڕاس������تیدا ئەو س������ەركەوتنە بۆ 
ئەردۆغ������ان و حیزبەكەی زۆر گرینگ 
ب������وو، چونك������ە ه������ەم ناوب������راو توانی 
بەرزترین پۆستی واڵتەكەی لە ڕێگای 
هەڵبژاردنێك������ی ئازاد و دیمۆكراتیكەوە 
بۆ خۆی مس������ۆگەر بكات و هەمیش 
س������ەرەڕای خۆپێش������اندانەكانی پاركی 
تۆمەتباركردن������ی  و  »گ������ەزی« 
بەرپرس������انی پایەب������ەرزی AKP ب������ە 
گەندەڵیی ئاب������ووری و قووڵتربوونەوەی 
كێش������ەكانی نێوان ئەردۆغان و گولەن، 
هەر   AKPكە دەركەوت  دیس������انەكەش 
پارت������ی یەكەمە. ئەمەش بێگۆمان ئەو 
ڕاستیە دەسەلمێنێ كە زۆربەی خەڵكی 
توركی������ە لەگەڵ گەش������ەی ئابووریی 
واڵت و لە گەڵ پێڤاژۆی ئاشتی لەو 
واڵتەدان و بیروهزری پێكەوە ژیانی بە 

ئاشتیانە و دوور لە توندوتیژی، زاڵە بە 
سەر كۆمەڵگای ئازاد و دێموكراتیكی 
 AKP توركیەدا. بۆیە چاوەڕوان دەكرێ
ل������ە داهات������وودا بە بەیاس������ایی كردنی 
پێڤاژۆی ئاشتی و هەڵگرتنی هەنگاوی 
بە كردەوە لەو ڕاس������تایەدا، ڕۆژ لەگەڵ 
ڕۆژ زیاتر جێگا بە وتاری پارتە خاوەن 
ڕابردوو و شكس������ت خواردووەكانی وەك 

MHP و CHP لێژ بكات. 
دیكەوش������ەوە  الیەك������ی  ل������ە 
بەدەستهێنانی نزیك بە 10% دەنگەكان 
ل������ە الیەن دەمیرتاش������ەوە، )كە لە چاو 
زی������ادی   %3 پێش������وو  هەڵبژاردن������ی 
كردووە( ئەوە دەس������ەلمێنێ كە لەگەڵ 
كۆمەڵ������گای  دیمۆكراتیزەتربوون������ی 
توركی������ە، تاكی كوردیش ب������ڕوای بە 
چارەسەركردنی پرسی كورد لە ڕێگای 
ئاشتیخوازانەوە زیاتر بووە و هەر بۆیەش 
هەوڵ دەدەن كە ب������ە كەڵكوەرگرتن لەو 
هەر  لە  دێموكراتیك������ە،  هەلومەرج������ە 

هەڵبژاردنێ������ك زیاتر ل������ە هەڵبژاردنی 
ڕابردوو بۆ پاراستنی شوناسی نەتەوەیی 
خۆیان و پێویستیی چارەسەریی پرسی 
كورد دەنگ بە نوێنەرانی ڕاستەقینەی 

خۆیان بدەن. 
ب������ێ گومان ئەگ������ەرAKP بتوانێ 
لەم������ەودا هەن������گاوی بە ك������ردەوە بۆ 
چارەسەریی پرس������ی كورد لەو واڵتەدا 
هەڵگرێ و وەها تەنگ بە بڕەوپێدەرانی 
نەژادپەرەستی  و  بیروهزری فاشیستی 
لەو واڵتەدا هەڵچنێ، كە نەتوانن درز 
بخەنە نێو دیواری پتەوی دێموكراسی 
و پێكەوەژیانی ئاشتیخوازانەی گەالنی 
ئەو واڵتە، ئ������ەوا لە داهات������وودا هەر 
پارتی یەك������ەم دەبێ و گەلی كوردیش 
هەنگاو بە هەنگاو بە مافە سیاسی و 
دەبێتەوە  نزیكتر  نزیك و  نەتەوەییەكانی 
و توركیاش س������ەقامگیری و تەناهی 
و ئاسایش������ی ڕاس������تەقینە بە خۆیەوە 

دەبینێ.

ڕۆژەڤـ

عێراق و 
حكوومەتی ئیسالمی

و: ڕەزا فەتحوڵاڵنژاد

»ئێكۆنۆمیس������ت«  ماڵپ������ەڕی 
وتارێك������ی لە ژێر ن������اوی »عێراق و 
حكوومەتی ئیسامی، رووبەڕووبوونەوە 
لەگ������ەڵ دوژمنەك������ە« ب������ە قەڵەمی 
دەستەی نووسەرانی خۆی باڵو كردەوە. 
لە پاراگرافی س������ەرەتادا نووس������راوە: 
توندڕەوەكانی  كاتێ������ك  جوون������دا  »لە 
دەس������تیان  ئیس������امی  حكوومەت������ی 
بەسەری شاری موسڵی عێراقدا گرت 
و ڕێگەی باش������وور بەرەو بەغدایان بە 
باكوور  لە  خێرایی گرتەبەر، كوردەكان 
ب������ە خوش������حاڵییەوە پەرچەكرداریان لە 
عاش������قی  ئەوان  نواند.  بەرامب������ەری 
داعش نی������ن، گرووپێك ك������ە لە دڵی 
ئەلقاعیدە لە عێراق گەورە بوو و دواتر 
لە س������ووریە سەریهەڵدایەوە و ئێستایش 
لە هەر دوو واڵتەكەدا چاالكی هەیە. 
لە ڕاستیدا داعش بە تەواوی بێزراو و 
ملهوڕە و پێویس������ت بە وتنیش ناكات 
كە ئەوەندە شێتی دەسەاڵتە كە تەنانەت 
ئەلقاعیدەیش لەو بارەوە پێی ناگاتەوە. 
بەاڵم كوردەكان سەركەوتنی داعشیان بە 
زەبرێكی گورچبڕ لە نووری مالكی، 
س������ەرۆك وەزیرانی ش������ێعە دەبینی. وە 
ئەگەر شەڕ لەگەڵ داعش، عێراق لە 
باری سێكتاریس������تییەوە دابەش بكات، 
بە  نیوەخودموختار  كوردس������تانی  ئەوا 
ئاواتی لەمێژینەی سەربەخۆیی خۆی 

دەگات.«
نووسەر دواتر باسی هێرشی داعش بۆ 
سەر پێشمەرگە، گۆڕینی بارودۆخەكە 
بە زیانی هەرێمی كوردستان، شێوازی 
هێرشی داعش و دروستبوونی مەترسی 
لەس������ەر هەولێر و هەروەه������ا كوژران و 
ئاوارەبوونی تراژیكی مەس������یحییەكان 
و ئیزەدییەكانی ناوچەكانی شەنگال و 

گوێر و مەخموور دەكات.
نووس������ەر دواتر دێتە س������ەر باسی 
هێرشی ئاسمانی ئەمریكا و پێی وایە 
ئۆپەراسیۆنەكە بەقەدەر پێویست بەرین 
نییە. دواتر چەن������د پاراگراف بۆ ئەوە 
تەرخان دەكات كە شێعەكان، كوردەكان، 
س������وننییەكان و ڕۆژئاوایی������ەكان كێ 
هێزێكی  س������ەرهەڵدانی  تاوانباری  بە 
وەك داعش دەزان������ن كە لە هەموویاندا 
ناوی كەسێك دووپات دەبێتەوە، ئەویش 
پێشووی  وەزیرانی  س������ەرۆك  مالكی، 

عێراقە. 
لەخەوڕابوونی  باسی  دواتر  نووسەر 
سەرۆك  هاتنەسەركاری  عێراقییەكان، 
وەزیری نوێ لە بەغداد و هاوپەیمانی 
بەغدا و هەولێر دژی داعش دەكات. 

نووسەر پێی وایە: »باس و موناقشە 
عێراقێك������ی  دروس������تكردنی  لەس������ەر 
فێدراڵتر كە دەسەاڵتی زیاتری هەبێ، 

بە پێویست دێتەبەرچاو«.
نووس������ەر لە بەش������ێكی دیكەدا بە 
ئاماژە بەوە كە »ئەمریكا گەیشتووەتە 
ئەو قەناعەتە كە تەنیا س������ونییەكانی 
توندڕەوەكان  ڕیش������ەی  دەتوانن  عێراق 
دەربێن������ن«، باس������ی ئ������ەوە دەكات كە 
ئەلقاعیدە لە عێ������راق بە هۆی هێزی 
سەحوە شكس������تی خوارد كە ئەمریكا 
ب������ۆ بنبڕكردنی ئەلقاعی������دە لە عێراق 
یارمەتی ماڵ������ی دەكرد، بەاڵم مالكی 
پاش پاشەكشەی ئەمریكا، پارەكەیانی 
بڕی و دواتریش باسی ئەوە دەكات كە 
زۆرب������ەی گرووپە تون������دڕەوەكان دژی 
داعش������ن، مەگەر بەش������ار ئەسەد لە 
س������ووریە كە »بە زۆری ڕێگەی بەو 
گرووپە داوە ل������ە گۆڕەپانەكەدا بێ و 
لەو پێناوەدا كەڵك������ی لێوەرگرتووە كە 
نیش������انی بدا ئەگەر بك������ەوێ، چی 

بەدوایدا دێ«.
نووس������ەر لە كۆتاییدا دەنووس������ێ: 
زۆری  ب������ە  عێ������راق  »داهات������ووی 
بەس������تراوەتەوە بە پەرەسەندن لە بەغدا، 
نەیێتەئاراوە،  پێش������كەوتنێك  ئەگ������ەر 
شتەیەك كەمتر لە كارەسات پێشبینی 

ناكرێ«.
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خوێندنەوەیەك بۆ كتێبی
لە چیاكانی

زاگرۆسەوە
پێشەكی: 

سیاسیی  و  نەتەوەیی  بزووتنەوەی 
كوردس������تان  ڕۆژهەاڵتی  ل������ە  كورد 
بە پێش������ەنگیی حیزب������ی دێموكرات 
لە ماوەی ٦٨ س������اڵی ڕابردوودا بۆ 
لە  ڕەواكانی  دەس������تەبەربوونی مافە 
هەم������وو ش������ێوازێكی ڕەوای خەبات 
وەكوو:  نەتەوەی������ی  بەرەنگاری������ی  و 
سیاس������ی، دیپلۆماس������ی، خەبات������ی 
چەك������داری و پارتیزان������ی كەڵك������ی 
وەرگرتووە. ئ������ەم خەباتە نەتەوەییە و 
ئەم بزاوتە سیاس������ییە كە هەڵقواڵوی 
ناو جەرگ������ەی واقیعی كۆمەڵگەی 
كوردس������تانی ڕۆژهەاڵت������ە هەوراز و 
نش������ێو و تەنگ و چەڵەمەی زۆری 
هاتۆتە س������ەرڕێ و بۆ گەیش������تن بە 
ئامانجەكانی نرخ و قوربانیی زۆری 
داوە. شۆڕشی گەالنی ئێران و دواتر 
فەرمانی جیهادی خومەینی بەدژی 
ش������ەڕی  ك������ورد، هەروەها  نەتەوەی 
ئیس������امیی  كۆماری  داس������ەپاوی 
ئێران بەس������ەر خەڵكی كورد و الیەن 
و هێزە سیاس������ییەكان لە ڕۆژهەاڵتی 
كوردس������تان زۆرترین ڕووداو و پرسی 
سیاس������یی ب������ەدوای خۆی������دا هێنا. 
زۆرن ئ������ەو كاراكت������ەرە سیاس������ی و 
نیزامیی������ە ڕۆڵگێڕ و پێش������ەنگانەی 
واقیعبینانەی  بە خوێندنەوەیەكی  كە 
كۆمەڵگەی كوردس������تان و ئێران و بە 
كردەوە هاتوونەتە مەیدانی سیاس������ی 
و ش������ەڕی چەكداریی������ەوە و هەركام 
بە نۆرەی خۆیان ل������ەم پێناوەدا دەور 
و ڕۆڵی كارایان گێ������ڕاوە. مێژووی 
سیاس������یی حیزبی دێموكرات لێوانلێوە 
لەم كەس������ە شۆڕشگێڕ و لەخۆبردوانە 
كە بەداخەوە بەش������ێكیان شەهید بوون 
و چوونەتە ڕیزی كاروانی نەمرانەوە 
و بەشێكیش������یان ل������ە دەرەوەی واڵتن 
و بەشێكیشیان هێش������تا لە مەیدانی 
خەبات دان و لە كاروانی نەپس������اوەی 

خەبات و بەرەنگاری دان. 
قۆناغ������ە جیاجیاكان������ی ژیان������ی 
سیاس������یی ه������ەركام ل������ەم كاراكتەرە 
خەباتگێڕە سیاس������ی و س������ەربازییانە 
تەژیی������ە لە داس������تان، حیماس������ەی 
و  قارەمانەت������ی  و  لەخۆبردووی������ی 
قوربانیدان، نووسینەوەی ئەو بڕگە و 
زەمەنە مێژووییانە و تۆماركردنەوەیان 
وەك خ������ۆی بەپێ������ی مێتۆدەكان������ی 

نووس������ین و ژان������ری ئەدەبیی 

»بی������رەوەری و یاداش������ت« یەكێ������ك لە 
ئەرك و پێویس������تییەكانی ئەمڕۆی ئەو 
كاراكتەرانەی������ە ب������ۆ ئ������ەوەی مێژووی 
هاوچەرخی سیاس������یی ك������ورد پوختەتر 
بكرێ������ت و نەوەكانی ئەم������ڕۆ و داهاتوو 
بیانكەنە سەرباشقە و بیكەنە سەرچاوەی 
زانی������اری و دەرس������یان لێوەربگرن. دیارە 
نووس������ینەوەی بیرەوەری������ی و یاداش������تە 
كەس������ییەكان و خوێندن������ەوە و ڕوانگەی 
تایبەت������ی كاراكتەرەكان ل������ە بارودۆخی 
سەخت و ئەستەمی خەباتی چەكداریدا 
پرسێكی نەگونج بووە، بەاڵم بارودۆخی 
ئەمڕۆی خەباتی سیاسیی ڕۆژهەاڵتی 
كوردس������تان و بوون������ی دەرفەتی لەبار و 
ئیمكانات و پێداویس������تیی گونجاو ئەوە 
دەخوازێت هەركەس������ەو بەپێ������ی توانای 
خۆیان دەس������ت بدەنە ئ������ەم كارە بەنرخە 
و بە چ������اك و خراپ ئەو چركەس������اتە 
مێژووییان������ە وەك خۆیان بنووس������ینەوە و 

تۆماریان بكەن. 
ی������ەك ل������ەو كتێبانەی ك������ە لەبارەی 
ئ������ەم پرس و مژارە گرنگ������ەوە چاپ و 
باڵو كراوەت������ەوە، كتێبی »لە چیاكانی 
زاگرۆسەوە«یە لە نووسینی بەڕێز كاك 
تەیموو مس������تەفایی ئەندامی دەفتەری 
كوردسانی  دێموكراتی  حیزبی  سیاسیی 
ئێران������ە ك������ە وەك خۆی لە پێش������ەكیی 
بیرەوەرییەكانی������دا ئاماژەی پێداوە، تەوەر 
و م������ژاری ئەم كتێبە ل������ە كۆتاییەكانی 
س������اڵی 135٧ەوە دەست پێدەكات و هەتا 
س������اڵی 13٧0ی خایاندووە كە هەڵگری 
زۆر باس و خوێندنەوەی جۆراوجۆرە. ئەم 
كتێبە هەرچەند ساڵی 200٦ی زایینی 
چاپ و ب������اڵو كراوەتەوە، بەاڵم بەهۆی 
نەبوونی دەرفەتی لەب������ار، من هاوینی 
ساڵی 1393 بە وردی خوێندمەوە، بەاڵم 
وەك كورد دەڵێ »ماس������ی هەركاتێ لە 
ئاو بیگری، ه������ەر تازەیە« لە كۆتاییدا 
ویستم بەم كورتە نووسینە بایەخ و نرخی 
ئەم كتێبە و ئەم جۆرە نووس������ینانە زیاتر 

بۆ خوێنەر بخەمەڕوو. 
ئامانج و گرنگیی ئەم بابەتە:

بە نووسینی ئەم بابەتە نامەوێ تاریفی 
نووسینەكەی كاك تەیموو و خۆی بكەم، 
چونكە بەڕێزیان پێویس������تیان بەم جۆرە 
تاریفانە نییە و كەسایەتی و هەڵوێستی 
ڕاب������ردووی سیاس������ییان دەربڕی هەموو 
ش������تێكە و نە دەشمهەوێ، لە ڕوانگەی 
بۆچوونی خۆم  و  رەخنەگرانەوە ڕوانگە 
دەرب������ڕم، چونكە ب������ۆ ڕەخنەگرتن لەم 

جۆرە نووس������ینانە كەسی 
ڕەخنەگ������ر 

دەب������ێ خۆی ب������ە كردەوە ل������ە مەیدانی 
ڕووداوەكان������دا ئامادە بووبێ������ت و هێندە 
بەڵگە و داتای ڕاس������تی بەدەستەوە بێت 
هەت������ا ڕاس������تیی ڕووداوەكان بخاتەڕوو. 
بۆی������ە ه������ەروەك باس������م كرد ج������ۆر و 
ش������ێوازی نووس������ینی ئەم جۆرە بابەتانە 
و ناوەرۆك و هەوێن������ی بابەتی كتێبەكە 
لەم هەلومەرج������ەی خەباتدا تەوەری ئەم 
نووسینەیە و لە چەند بەش و بڕگەیەكدا 
ب������ە جیا ڕوانگ������ە و بۆچوونی خۆمیان 
لەبارەوە دەنووس������م، هی������وادارم گرنگیی 
نووسینی مێژووی سیاسی و سەردەمی 
خەباتی چەكداریی حیزب و بزووتنەوەی 
ڕەوای كورد لە ڕۆژهەاڵتی كوردس������تان 
ببێت������ە خەمێكی تری ئەندامە لەمێژینە 
و كاراكت������ەرە ڕۆڵگێڕەكان������ی حیزب������ی 

دێموكرات.
ڕوانگەی واقیع بینی: 

كتێبی  تایبەتمەندییەكانی  ل������ە  یەك 
»لە چیاكانی زاگرۆس������ەوە« ڕەهەندی 
واقیع بین������ی و خۆبواردنە لە درێژدادڕی 
و خ������ەون و خەیاڵ������ی بڵیندپەروازانە و 
ئەمەش بەڵگەیە بۆ ئەو پەروەدە سیاسی 
و دروستەی كە حیزبی دێموكرات كادر 
و پێش������مەرگە و ئەن������دام و الیەنگرانی 
پ������ێ بارهێناوە كە زۆرێ������ك لە كردەوە و 
كردار و هەڵسوكەوت و هەڵوێستەكانیان 
پێش������بینی  بنەمای واقیعە و  لەس������ەر 
و خوێندنەوەكانی������ان وەك زۆرێ������ك ل������ە 
دەردەچێت.  ڕاست  سیاسەتەكانی حیزب 
تەیمووریش  نووس������ینی كاك  ئاراستەی 
لەم بیرەوەرییانەدا وەك خۆی دەڵێ تەنیا 
بیرەوەری������ی و س������ەربوردەی خۆی نییە 
و وەك زۆر ك������ەس خ������ۆی نەكردووە بە 
قارەمانی س������ەرەكیی ڕووداو و پێشهات 
و دەس������كەوتەكان و دەورووبەریشی لەبیر 
بكات، بەڵكوو ئەوەی من لە نێواخنی ئەم 
كتێبەدا بۆم دەركەوت بەشی زۆری باسی 
قارەمانەتی������ی، دەورگێڕان و قارەمانانی 
س������ەرەكیی حیماس������ەكان، واتە كادر و 
پێشمەرگەكانی حیزب دەكات، كە ئەمە 
بۆ خۆی دەڕواتە خانەی نووس������ینەوەی 
مێژووەوە كە من بە بەش������ێك لە مێژووی 
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێرانی 
دەزانم لە ماوەی 13 س������اڵ لە قۆناغە 
س������ەخت و دژوارەكانی تەمەنی خەباتی 
حیزب������دا، چونكە هیچ������كام لە باس و 

ڕووداوەكان  و  بەس������ەرهات 
و تەنان������ەت بۆچوون 

لێكدان������ەوە  و 

سیاسییەكانیشی لە دەرەوەی سیاسەت و 
هێڵە گش������تییەكانی حیزبی دێموكراتەوە 
نین و سەرلەبەریان هەڵێنجراوی ڕێبازی 
ش������ەهیدانی  ڕێب������ازی  و  دێمۆك������رات 

ڕێبەرن.
 زانیاریی بەنرخ:

هەروەك خەس������ڵەتەكانی نووسینەوەی 
ژان������ری یادداش������ت و بی������رەوەری ك������ە 
دەب������ێ ڕووداو و واقیع، ش������وێن، كات و 
بگێڕن،  س������ەرەكی  ڕۆڵی  كاراكتەرەكان 
لەم نووسینەشدا نووس������ەر بەبێ ئەوەی 
شارەزاییەكی ئەوتۆی ئەدەبیی لەبارەی 
ژان������ری چیرۆك و گێڕانەوە و ڕۆمانەوە 
هەبێت، بە زمانێكی س������ادە و زارەكی و 
خۆماڵی ڕووداوەكانی گێڕاوەتەوە و زۆر 
جار دەقی قس������ەی كاراكتەرەكانی وەك 
خۆی������ان گێڕاوەتەوە ك������ە ئەمە خاڵێكی 
بەهێزە. لە زۆربەی ڕووداو، عەمەلیات، 
كەمی������ن و ڕووداوی كتوپڕ و ش������ەڕی 
پارتیزانیدا هەمیش������ە هەلومەرجی پێش 
ڕووداو، هەڵكەوتی جوغرافیایی، شوێن 
و كات و كاراكتەرەكانی چەقی سەرەكیی 
نووسینەوەكانن. ئەم نووسینە النیكەم بۆ 
من پڕ ب������وو لە زانیاریی بەنرخ لەبارەی 
ش������وێن، ئەن������دام و الیەنگرانی حیزب و 
بەتایبەت لەبارەی ژیان و كەس������ایەتیی 
بەستنەوە  قارەمانەكانی حیزب.  شەهیدە 
و زنجیرەی������ی بوون������ی ڕووداوەكان ب������ە 
یەكت������رەوە و بوونی زانیاری������ی بەنرخ و 
قس������ەی خۆش و پێكەنین و باس كردنی 
تایبەتمەندیی كەسێتی و  خەس������ڵەت و 
كاراكت������ەری ڕووداوەكان وای������ان كردووە 
خوێنەر وەڕەز نەبێ������ت و بەدوای خۆیدا 
پەلكێش������ی بكات هەتا ل������ە خوێندنەوە 
نووس������ەر لە كۆتایی  نەبێتەوە. هەروەك 
ئاماژەی  بیرەوەرییەكان������دا  لە  بەش������ێك 
پێكردووە كە ئەو ڕووداوە، یان كۆبوونەوە 
و ش������ەڕ و بەرەنگارییە قارەمانانەیە بە 
كامیرای حیزب وێنەی������ان هەڵگیراوە و 
لە ئەرش������یڤی حیزبدا پارێزراون، ئەمانە 
بەڵگ������ەن بۆ ئ������ەوەی ئەو كەس������انە كە 
خوازیاری بەرهەمی دیكیۆمێنتارین، با 
لەس������ەر بنەمای ئەم دەقانە و ئەو وێنانە 

هەوڵەكانیان بخەنە گەڕ.
ڕاستگۆیی:

حیزبم  مێ������ژووی  م������ن  ئەوەن������دەی 
خوێندبێتەوە، یان ل������ە ئەندامانی حیزبم 
چەند  هەروەه������ا  و  بیس������تبێت 

ب������ارەوە خوێندۆتەوە،  كتێبی دیكەم لەم 
زۆربەی زۆری ڕووداو و پێش������هاتەكانی 
ناو كتێبی »لە چیاكانی زاگرۆسەوە« 
پڕن لە ڕاس������تگۆیی نووس������ەر و بەبێ 
پێداهەڵگوت������ن و بێ ك������ەم و زیاد وەك 
خۆی گێڕاونیەتییەوە و تەنانەت هەندێ 
جار هەڵەی سیاس������ی و چەواشەكاریی 
ڕاس������ت  هەلپەرستیش������ی  خەڵكان������ی 
كردۆتەوە. باس������ی هەركەسێكی كردبێت 
بێحورمەتیی  و  س������ووكایەتی  لە  خۆی 
بەرانبەر ب������واردووە و تەنان������ەت ئەگەر 
مەس������ەلەكەش بە زەرەی خۆی بووبێت، 
قەت هەوڵی نەداوە ئەس������ڵی مەسەلە و 
و  بگۆڕێت  ڕاس������تەقینەكان  بەسەرهاتە 
هەوڵی ش������ێواندنی هیچ پرسێكی نەداوە 
كە ئەمە ئاراس������تە و هەوێنی نووسینی 
ژان������ری نووس������ینەوەی بیرەوەریی������ە كە 
بەپێ������ی ڕووداو و واقیع دەنووس������رێت. 
خاڵێك������ی بەرجەس������تەی كتێب������ی »لە 
چیاكان������ی زاگرۆس������ەوە« ئەوەی������ە كە 
نووس������ەر هیچ هەوڵێكی نەداوە لەخۆڕا 
خۆی بكاتە قارەمان و بۆ ش������اردنەوەی 
هەڵە و كەموكۆڕییەكانی درۆ دابتاشێ 
و خەیاڵبافی ب������كات و لە هەر كوێیەك 
هەڵەی تاكتیكی و سیاس������یی كردبێت، 
یان لە هەڵوێست و كردەوەیەكیدا بەالڕێدا 
چووبێت، بەوپەڕی جەسارەت و بوێرییەوە 
دانی بە هەڵەكەیدا ناوە و كەسی لەخۆڕا 
تاوانبار نەكردووە. ك������ە ئەمە یەكێك لە 
تایبەتمەندییەكانی كاك تەیموور و پێم وایە 
خاڵی س������ەركەوتنیەتی كە لە مرۆڤێكی 
شۆڕشگێڕ هەر ئەوە چاوەڕوان دەكرێت. 
لە دووتۆی ئەم كتێبەدا بۆم دەركەوت كە 
كاك تەیم������وور هەرچەند زۆر جار تەرح 
و گەاڵڵ������ەی بەجێ و س������ەربازییانەی 
پارتیزانی  بۆ عەمەلی������ات و ش������ەڕی 
داڕش������تووە و تێیدا س������ەركەوتوو بوون، 
بەاڵم هیچكات بەخۆیدا هەڵنەگوتووە و 
دانی بەوەدا نەناوە كە نیزامیكارێكی بە 
ئەزموون������ە و هەردەم هەوڵی داوە لەباتی 
ئەوەی وەك فەرماندەیەك بیناس������ن، وەك 
بەرپرس������ێكی سیاسی بیناسن و ئەمەش 
ڕاس������تییەكی تری ن������او كتێبەكە و لە 
ئەم مەسەلەیە  سیاسییەكانیدا  لێكدانەوە 
دەس������ەلمێت. ئەمەش ئەوە دەردەخات كە 
پەروەردەی سیاسی و ئەخاقیی حیزبی 
دێموكرات و دیاریكردنی كادرەكانی بۆ 
بەپرسی ناوچە هەستیارەكانی كوردستان 

لە چییەوە سەرچاوەی گرتووە. 
هەست  كە  خاڵێك  تەنیا 

دەكەم كە كاك تەیموور لە نووس������ینی 
ئەو بیرەوەرییانەدا بە قازانجی خۆی 
ئەوەیە كە  بینووس������ێت،  داوە  هەوڵی 
ئەگەر بۆچوون یان قس������ەی كەسێك 
بە نیسبەت خۆیەوە ڕاست نەبووبێت، 
هەوڵ������ی داوە تەنان������ەت لەدووتوێی 
الپەڕە و ڕوووداوەكانی تردا بیهێنێتەوە 
بەرب������اس و ڕاس������ت بوونی قس������ە و 
بۆچوونەكەی خۆی بۆ ئەو كەس������ە 
س������ەلماندووە و هەست دەكەم زۆر لەم 

بارەوە پێداگریی كردووە. 
كۆتایی:

ل������ە كۆتاییدا دەبێ ئام������اژە بەوە 
بك������ەم، هەروەك لە سەرەتاش������دا وتم، 
مەبەستی من لەم نووسینە ڕوانگەی 
ڕەخنەگران������ە نەبوو، دەن������ا لە بواری 
زمانەوان������ی، ڕێزم������ان و ڕێنووس و 
بەتایبەت شێوازی داڕشتنی كوردیی 
ئەم كتێبە تێبینی و سەرنجم زۆرە و لە 
تاقەتی ئەم وتارەدا نییە و دەیهێڵمەوە 
ب������ۆ دەرفەتێكی تر. باس كردنی ئەو 
خااڵن������ە یارمەتی و هانی ئەوە دەدەن 
كە هاوتەمەن و هاوخەباتەكانی كاك 
بیرەوەری  نووس������ینەوەی  لە  تەیموور 
و س������ەربوردەكانی سەردەمی خەباتی 
چەكداری قۆڵی لێ هەڵماڵن و هەتا 
تەم������ەن و ژیان مەودای������ان پێدەدات 
بیاننووس������نەوە، بەڵكوو الیەنە نادیار 
و نەنووس������راوەكانی ژیانی سیاس������ی 
و كۆمەاڵیەتی������ی حیزبەكەمان ڕوون 
ببێتەوە. با ئەم هەلە زێڕینە بقۆزنەوە 
و بیكەنە پێشبڕكێ و بە نووسینەوەی 
سەربوردە و بیرەوەرییەكانیان نەوەكانی 
داهاتوو لە دوێن������ێ و ئەمڕو بێبەش 
نەكەن. پێش������نیار دەكەم بەیانی دێرە 
و هەر ئەمڕۆ دەس������ت بدەنە قەڵەم و 
خۆیان بكەنەوە قارەمان و كاراكتەری 
دەیەكانی 50 و ٦0 و ٧0ی هەتاوی 
و حیماس������ەكانیان بهێننە سەر كاغەز 
و ب������ا تەنیا لە خەیاڵدان������ی خۆیاندا 
ئ������ەو خەونانەیان بكەنە  نەمێننەوە و 
واقیع با هەم������وو الیەك بەهرەیان لێ 

ببەن. 
دەست خۆش������انە لە كاك تەیموور 
دەك������ەم و ئاواتەخوازم 23 س������اڵەی 
ڕاب������ردووی ژیانی سیاس������یی خۆی 
و حیزبەكەمان ك������ە قۆناغێكی تری 
خەب������ات و لە هەلومەرج و ش������وێنی 

دیكەی كوردستان دایە بنووسێتەوە.

شەریف فەالح
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 هادی زیائەدینی 

س������اڵی 1335 لە گەڕەكی جەورئاوای سنە لە بنەماڵەیەكی فەرهەنگی و 
ئۆگری ش������ێعر و عیرفان چاوی بە دونیا هەڵێناوە.خۆی س������ەبارەت بە باوكی 
دەڵێت: »ئەو مرۆڤێكی بەشەرەف و خۆپارێز بوو و هەر ئەو بوو كە هەڵسوكەوت و 
ژیانی سەربەرزانەی فێركردم و دایكیشم بە ئەو پەڕی دڵسۆزیی و فیداكارییەوە 

ئێمەی پەروەردە كرد«.
س������ەبارەت بە كاری هون������ەری دەڵێت: »پێش قۆناخی س������ەرەتایی خوێندن 
سەرقاڵی نیگاركێش������ی بووم و پاش تەواوكردنی قۆناخی سەرەتایی، یەكەمین 
هەنگاوەكانم بۆ پەیكەرتاشی هەڵێنا. ساڵی 135٦ لە زانكۆی هونەرەجوانەكانی 
زانس������تگای تاران وەرگیراوە. یەكەمین مامۆس������تای كەس������ێك بووە بە ناوی 
»هانیب������اڵ ئەلخاس« كە بە وتەی خۆی ڕۆڵێك������ی زۆری هەبووە لەوەی كە 
لەگەڵ بەهاكانی نیگاركێش������ی ئاش������نا بێ و هەروەها دەڵێت كە ناوبراو فێری 
كردم كە سەركەوتن لە كاری هونەریی دا پێویستی بە كار و ماندووبوونی زۆرە. 
ناوب������راو ماوەی دوو دەیەیە كە هاوكات لەگ������ەڵ خوێندن، كاری وانە وتنەوەی 
هونەریش������ی كردووە و دەڵێت خۆم بەبەختەوەر دەزانم كە بنەما ئاكادیمكیەكانی 

هونەری نیگاركێشی و پەیكەرتاشیم لە كوردستان بونیاد ناوە.
هادی زیائەدینی لە ماوەی تەمەنی هونەریی خۆیدا بە دەیان پیش������انگای 
لە شارە جۆراوجۆرەكانی ئێران و كوردستان و دەرەوەی واڵت بەڕێوە بردووە و لە 
زۆر فێستیڤاڵیش������دا وەك هەڵسەنگاندنكار بەشدار بووە و بۆ بەشێكی بەرچاو لە 

گۆرەپانەكانی شارەكانی كوردستان پەیكەری ساز كردووە.
 

»پاركینسۆن«، ڕازی خۆكۆژیی ڕابین ویلیامز بوو

ڕازی خۆكوژی������ی ڕابین ویلیامز، 
ب������راوەی خەاڵتی ئوس������كار لە زاری 
ژنەكەی������ەوە باڵو كرای������ەوە. بە وتەی 
نەخۆشیی  تووشی  ئەو  هاوسەرەكەی، 
»شەپڵە« ببوو، بەاڵم نەیدەویست ئەم 
مەسەلەیە ئاش������كرا ببێ. ویلیامز لە 
سەرەتای نەخۆشیەكەیدا بوو و تووشی 

خەمۆكی ببوو.
ڕابی������ن ویلیامز ئەكتەری كۆمێدی 
ب������ە ناوبانگی ئامریكای������ی بە وتەی 
خێزانی تووش������ی نەخۆشی پاركینسۆن 
ببوو. س������ووزان ئیشنایدێری هاوسەری 
دەل������ێ: »ویلیام������ز ل������ە س������ەرەتای 
نەخۆش������یەكەیدا بوو و ل������ە خەمۆكی 
ئازاری  نەخۆش������یە  ئەو  و دڵەڕاوكێی 
دەچێشت. ئەو لەمێژ بوو بەكارهێنانی 

مادەی هۆش������بەری وەال نابوو و لەگەڵ 
خەمۆك������ی بەربەرەكانێی دەكرد. ویلیامز 
لەگەڵ ئەوەی كە خەاڵتی ئوسكاریشی 
بردبووەوە، بەاڵم هێش������تا ئەو ئامادەییەی 

تێدا نەبوو تا نەخۆشیەكەی بدركێنێت.
جۆرێ������ك  پاركینس������ۆن  نەخۆش������یی 
تێكچوون������ی كۆئەندام������ی دەمارە كە بە 
شێوەی ئاسایی لە كەسانی بەسااڵچوودا 

بەرباڵوە.
كەس������ی توش������بوو ب������ە نەخۆش������یی 
پاركینسۆن،خانە دەمارییەكانی بە هۆی 
تێپەڕبوون������ی كات دەم������رن و لە ئاكامدا 
نەخۆش كۆنتڕۆڵی ئەندامانی جەستەی 
لە دەس������ت دەدا. لەرە و لەرزینی دەست و 
پا، هیواش بوونەوەی جوڵەكان و سەختی 
و وش������ك بوون������ی جەس������تە و نەبوونی 
هاوس������ەنگی لە تایبەتمەندییەكانی ئەم 

نەخۆشیەیە.

ویلیام������ز كۆمێدیەنێكی ناس������راو بۆ 
هەموو س������ەردەمەكان ب������وو. ئیجرا تاك 
پێرس������ۆناژەكانی ئەو پڕ لە نوێس������ازی، 
فیكرە خوڵقێنەرە كوتوپڕەكانی تایبەت بە 

خۆی بوو.
ئ������ەو باوك������ی س������ێ من������داڵ بوو و 
ماوەیەكی زۆر بوو بە دەس خەمۆكییەوە 

ئازاری دەچێشت.
ویلیام������ز پێش������تر گی������رۆدەی مادە 
س������ركەرەكان و مەشروبات ببوو و لە سەر 

ئەو مەسەلەیە قسەی كردبوو.
سۆزان ئیشنایدێر هاوسەری سێهەمی، 
مەرگی ئەم ئەس������تێرەی هالیوود وەكوو 
درامایەك ب������اس دەكات. ئ������ەو دەڵێ : 
»ئەو دەیهەویست یارمەتی خەڵك بكات 
و هەمیش������ە دەیهەویس������ت بە كارەكانی 
پێكەنین بێنێتە سەر لێوی خەڵك. ویلیامز 
بەشی زۆری تەمەنی خۆی بۆ هاوكاری 

خەڵك تەرخان كردبوو. ئەو هەموو كات 
داوای لە ئێمە دەكرد كە شاد بین و لە 
هیچ شتێك نەترسین. بێجگە لەو سێ 
منداڵە، ئ������ەو میراتێكی گەورەی بۆ 

ئێمە بە جێهێشت كە«شاد بوون«ە.
مردنە  دوای  هیوادارە  ئیش������نایدێر 
دراماتیكەكەی ڕابین ویلیامز، كەسانی 
دیك������ەی تووش بوو بەو نەخۆش������ییە، 
بتوانن باری دەرونییان بەهێز بكەن و بە 

سەر ئەو نەخۆشیەدا زاڵ بن.
رابردوو  دوشەممەی  ویلیامز  ڕابین 
12ی ئوت لە تەمەنی ٦3 س������ااڵن دا، 
كۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا. بە وتەی 
پۆلیس ئەم كۆمێدییەنە خۆشەویستە لە 
ماڵكەی خۆی ل������ە كالیفۆرنیا خۆی 
هەڵواس������یوە. مەرگی ئەم ئەستێرەیەی 
هالی������وود دەنگدانەوەیەك������ی زۆری لە 

ماڵپەرە كۆمەاڵیەتیەكاندا هەبوو.

س������یمین خەلیلی، ناس������راو بە س������یمین 
بێهبەهانی نووسەر و غەزەل نووسی هاوچەرخی 
ئێرانییە. ناوبراو بە هۆی هۆنینەوەی غەزەلی 
فارسی لە كێشە بێ مێژینەكاندا بە »نیمای 

غەزەل« بەناوبانگ بوو.
س������یمین خەلیل������ی ناس������راو بە س������یمین 
بێهبەهانی كچی عەباس، لە دایكبووی 2٨ی 
پووشپەڕی 130٦ی هەتاوی لە شاری تارانە. 
س������یمین بێهبەهانی لە ساڵی 1325 لەگەڵ 
حەسەن بێهبەهانی ژیانی هاوبەشی پێكهێنا 
و زیاتر بە ناوی بنەماڵەیی هاوس������ەرەكەیەوە 
دەناس������رێتەوە. س������یمین س������اڵی 1330 وەك 
مامۆس������تا دەس������تی بەكار كرد. ناوبراو لە 
س������اڵی 133٧ لە زانكۆی یاس������ا وەرگیرا و 
بۆ خوێندنی  پێویستیشی  دەرەجەی  هاوكات 
زانكۆی ئەدەبیات هێنابووەوە. سیمین ساڵی 
1349 لە حەسەن بێهبەهانی جیابووەوە و لە 
هەمان س������اڵدا لەگەڵ مەنوچێهر كوشیار كە 
ئاشنا  لەگەڵی  س������ەردەمی خوێندكاریدا  لە 

ببوو، ژیانی هاوبەشی پێك هێنا.
ئ������ەو بۆ س������ااڵنێكی زۆر لە سیس������تمی 
پەروەردەدا، مامۆس������تایەتی كرد، بێهبەهانی 
بۆ ماوەی س������ی ساڵ لە ساڵی 1330 تاكوو 
13٦0 تەنیا س������ەرقاڵی گوتنەوەی وانە بوو 
و هیچ كارێكی پێوەندیدار بە لقی یاس������ای 

قبووڵ نەكرد.
 س������اڵی 134٨ بوو بە ئەندامی شۆرای 
ش������ێعر و موس������یقی. س������یمین بێهبەهانی، 
هوش������ەنگ ئیبتهاج، نادر نادرپور، یەدوڵاڵ 
ڕۆیایی، بیژەن جەاللی و فەریدون موشیری، 
ئەم شۆرایەیان بەڕێوەدەبرد. ساڵی 135٧ بوو 

بە ئەندامی ناوەندی نووسەرانی ئێران.
س������یمین بێهبەهانی پێش لە شۆڕش������ی 
گەاڵنی ئێران بۆ ڕادیو ش������ێعری دەهۆنیەوە 
و گۆرانیبێژانێ������ك وەك ش������ەجەریان، ئێاهە، 
عارف،  ئی������رەج،  داریوش،  گوڵپایەگان������ی، 

س������پیدە، كورس س������ەرهەنگ زادە، ڕامش، 
ئەهدی������ە، س������یما بینا، پ������وران و مەرزیە .. 

شێعرەكانی ئەویان كردووەتە گۆرانی.
ئەندامی  ماوەیەكی������ش  ب������ۆ  بێهبەهانی 
شۆرای موسیقی ڕادیۆ و دەنگ و ڕەنگی 

میللی ئێران بوو.
 س������اڵی 13٧٨ ڕێكخ������راوی جیهانیی 
ماف������ی مرۆڤ لە بێرلین، مەدالیای »كارل 
فون ئۆس������ی یتسكی«ی پێشكەشی سیمین 
بێهبەهانی كرد. هەر لەم ساڵەیشدا لە الیەن 
ڕیكخ������راوی چاوەدێ������ری ماف������ی مرۆڤەوە 
خەاڵتی » لیلیان هێلمن داش������یل هامت«ی 

پێشكەش كرا.
لە حەوت������ی خەرمانان������ی 1392)29ی 
ئووت������ی 2013(یش������دا خەاڵت������ی »یانوش 
پانونیوش« )janus pannonius(، لە الیەن 
ئەنجوومەنی قەڵەمی مەجارستان، لە شاری 
»پچ«ی واڵتی مەجارستان، بە بەشداریی 
سیمین پێشكەش������ی ناوبراو كرا. ئەم خەاڵتە 
بریتی بوو لە تەندیسێك و پەنجا هەزار پۆند. 
لەم ڕێوڕەسمەدا فەرزانە میانی، وەرگێڕی 
بەرهەمەكانی سیمین بۆ زمانی ئینگلیسیش 

بەشدار بوو.
بێهبەهانی لە ڕێكەوتی 1٧ ڕەشەممەی 
13٨٨دا، لەكاتێك دا كە بڕیار بوو بۆ لێدوان 
لەهەمبەر فێمێنیس������م ل������ە ڕۆژی جیهانیی 
ژندا بچێت������ە پاریس، لەالی������ەن مەئمورانی 
ئەمنیەتییەوە پێشی لێگیرا و پێیان ڕاگەیاند 

كە ناتوانێ لە واڵت بچێتە دەرەوە. 
باراك ئۆبامای������ش لە پەیامی خۆی دا بە 
بۆنەی ڕێوڕەس������مەكانی نەورۆزی 1390دا، 
وێرای هێماكردن بە یاساخبوونی سەفەركردنی 
سیمین بۆ دەرەوەی واڵت، بەشێك لە شێعری 
»سەرلەنوێ ئاوەدانت دەكەمەوە نیشتمان«ی 

خوێندوە.
سیمین بێهبەهانی كاتژمێر یەكی سەر لە 
بەیانیی ڕۆژی سێ شەممە 2٨ گەالوێژی 
1393 لە تەمەنی ٨٧ ساڵی دا كۆچی دوایی 

كرد.

ئەستێرەی ژیانی »سیمین بێهبەهانی«يش كشا

 و: سمایل ڕەحمانی

 و: كوردستان
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وتووێژی ڕۆژنامەی خەبات لەگەڵ 
به ڕێز مستەفا هیجری

وتووێژی  ڕۆژنامه ی ده ستوور 
له گه ڵ به ڕێز مسته فا هیجری 

خەبات: كوردس������تان ل������ە دوای ش������ەڕێكی نێوان عوس������مانییەكان و 
س������ەفەوییەكان كە بە جۆرێك لە جۆرەكان، هەمان سنووری ئێستای ئێران 
و توركیە دەكەن، كراوە بە دوو بەش لە دوای ش������ەڕی يەكەمی جیهانی، 
كراوەتە چوار بەش، ئایا هۆكاری س������ەرەكی ئەم دابەشكارییەی دووهەم 
ك������ە بەس������ەركردایەتی واڵتانی زڵهێزی جیهانی بەڕێ������وە چوو، بۆ چی 

دەگەڕێتەوە؟
مس������تەفا هیجری: بەدوای كۆتاییهاتنی ش������ەڕی يەكەمی جیهانی 
واڵتانی زڵهێزی براوەی ش������ەڕ سنووری دەسەاڵتداريی واڵتانی دۆڕاوی 
شەڕیان لە نێوان خویاندا دابەشكرد، لە ئاكامی ئەو دابەشكردنەدا بەشێك 
لە خاكی كوردس������تان كە لە ژێر دەس������ەاڵتی ئیمپراتوريی عوسمانیدا بوو 
لە نێوان دوو واڵتی تازە بنیاتنراوی س������ووریە و عیراقدا دابەش كرایەوە، 
بەش������ێكی هەر لەژێر دەس������ەاڵتی واڵت������ی توركیەدا مایەوە كە لەس������ەر 
وێرانەكانی دەوڵەتی عوسمانی بینا كرا بوو و بەشێكیشی لەژێر دەسەاڵتی 

حكوومەتی تاراندا مایەوە بەم چەشنە كوردستان بوو بە چواربەش.
خەب������ات: كورد نەتەوەیەك������ی دەیان میلیونییە خاكێك������ى فراوان و بە 
پیتیشی هەیە، هەمیش������ە دەوترێ كە واڵتانی زڵهێز ئەو نەتەوانە دەكەن 
ب������ە خاوەنی واڵتی خۆیان كە دەتوانن ب������ە جۆرێك لە جۆرەكان قازانجیان 
لێ بكەن، بۆچی لە كاتێكدا كوردس������تان سامانیشی زۆرە، واڵتان لەسەر 

نكۆڵی كردن لە مافە بنەڕەتییەكانی كورد بەردەوامن؟
مس������تەفا هیجری: ئەوە ڕاس������تە كە كوردس������تان خاكێكی فراوان و 
حەش������یمەتێكی زۆری هەیە و زۆری������ش بە پیتە، بەاڵم لە هەمانكاتدا لە 
بیرمان نەچی كە ئەو واڵتانەی كوردیشیان بەسەردا دابەش كراوە واڵتی 
بە پیتن بەرژەوەندییەكانیان بۆ زلهێزەكانی جیهان لە بەرژەوەندی كوردستان 
زیاترە، بۆیە لە پێناو پاراستنی بەرژەوەندی بچووك )كوردستان( نایانەوەێ 
بەرژەوەندییە گەورەكانیان )واڵتە گەورەكان( لە كیس بچێ. بێجگە لەوە 
مەسەلەی ئەمنی  و تێكدانی سنووری ئەو واڵتانە و كۆمەڵێك فاكتەری 
دیكەش لە بڕیاردانی زلهێزەكاندا هەیە كە لەبەرچاوە دەگیرێ، كە یەكێك 
لەو فاكتەرانە ڕەخس������اندنی مەجالی گونجاوی سیاس������ییە كە بە هۆی 
ئاڵوگۆڕەكان بۆ نەتەوەیەكی دابەشكراو یان ژێردەستەی واڵتێكی بەهێزتر 
دەڕخس������ێ وەك نموونەیەكی باش لەو پێوەندییەدا دەتوانین ئەرمنستان و 
ئازەربایجان ناو بەرین. كاتێك لە كۆتایی ش������ەڕی سارد واڵتی سۆڤیەت 
شكس������تی خوارد و حكوومەتەكەی تێكچ������وو، دەرفەتێكی باش بوو بۆ 
زۆرب������ەی ئەو نەتەوانەی كە خاكی خۆی������ان هەبوو و تا ئەو كات لە ژێر 
دەسەاڵتی سۆڤیەتدا دەژیان، جیابوونەوە و سەربەخۆیی خۆیان ڕاگەیاند، 
واڵتان������ی ڕۆژئاواش بە تایب������ەت ئەمریكا كە ئەو داب������ەش بوونەیان لە 
بەرژەوەندی خۆیان دەزانی ئەو واڵتانەیان بە ڕەس������می ناس������ی، بەاڵم تا 

ئێستا هەل و مەرجێكی سیاسی لەم چەشنە بۆ كورد هەڵنەكەوتووە.
خەبات: خەباتی كورد لە هەر چوارپارچەی كوردستان، بە شێوەیەكی 
گش������تی خەباتی لێكدابڕاو بووە، ئەگەر پێوەندییەكیش هەبوو بێت، زیاتر 
تەشریفاتی بووە، هەرچەند هێندێك جار دوو پارچەی كوردستان بە یەكەوە 
خەبات دەكەن، بۆ نموونە لە ئێس������تادا بەش������ێك ل������ە هێزەكانی باكوور و 
ڕۆژئاوای كوردستان بە یەكەوە خەبات دەكەن، یان لە ڕابردوودا ڕۆژهەاڵت 
و باش������ووری كوردستان بە یەكەوە خەباتیان كردووە .. ئایا خەبات كردنی 
كورد بە ش������ێوەیەكی یەكگرتوو لە هەر چوارپارچەی كوردستاندا بۆ ئەم 
واقیعە گونجاوە؟ ئایا ئەم لێكدابڕاوییەی خەباتی كورد هۆكارە نەبووە بۆ 

دواكەوتنی بەدینەهاتنی خەونی دەوڵەتی كوردی؟
مس������تەفا هیج������ری: وەك ئاماژەتان پێ كرد چەن������د جارێك وابوە كە 
كوردەكانی دوو بەش بە ش������ێوەی پچڕپچڕ یارمەتی سەربازی یەكتریان 
داوە لە دژی یەكیك لە حكوومەتە داگیركەرەكان، بەاڵم ئەو یارمەتییانە 
زۆر بەرتەس������ك و كات������ی بوونە و ش������وێندانەری بەرچاویان لە گۆڕینی 

پارسەنگی هێز پێك نەهێناوە.
یەكگرتنی هێزی كورد لە هەرچوارپارچەدا و تەنانەت لە دوو پارچەشدا، 
دەبێتە هۆی یەكگرتنی دەوڵەتەكان بۆ سەركوتی خەباتێكی یەكگرتووی 
ئەوتۆ، ئەو نموونانەش������مان لە مێژوویی خەباتی كورددا دیوە، بۆیە دەڵێم 
خەباتی یەكگرتووی كوردەكانی هەر چوار پارچەی كوردس������تان بە دژی 

چوار دەوڵەتی بەهێز كە كوردیان بەسەردا دابەش كراوە نەگونجاوە.
خەبات: بە لەبەرچاوگرتنی واقیعی كوردس������تان لە كاتی ئێس������تادا و 
هەڵسەنگاندنی الیەنی سیاسی، ئابووری، كۆمەاڵیەتییەكان لە باشووری 
كوردستان، ڕاگەیاندنی دەوڵەتی كوردی لە ئێستادا تا چەند لە واقیعەوە 

نزیكە و وەك زەروورەتێك ئەبێ چاوی لێ بكرێت؟
مس������تەفا هیجری: من لەو باوەڕەدام لە هەڵومەرجی وەك ئیستادا كە 
بەك������ردەوە دەتوانین بڵێین حكوومەتێك بەواتای ڕاس������تەقینەی خۆی لە 
عێراق������دا نیە و چاوەڕوانیش ناكرێ ب������ەم زووانە عێراق ڕووی ئارامی و 
سەقامگیری بەخۆیەوە ببینێ و، كوردیش دەسەاڵتی بەسەر هەموو خاكی 
خویدا هەیە و خاوەنی نەوتێكی زۆریشە كە ئەوە بۆخۆی لەباری دارایی 
و سیاسییەوە فاكتەرێكی گرنگە بۆ بنیاتنانی واڵتێكی سەربەخۆ، بەاڵم 
بێجگە لەوانە بۆ ڕاگەیاندنی س������ەربەخۆیی كوردس������تانی باشوور چەند 

فاكتەری دیكەش زۆر گرنگن و پێویستە لەبەر چاو بگیرێ:
یەكەم � یەكڕیزی خەڵك و ڕێكخراوە سیاسییەكان بەگشتی بەمەبەستی 

ئێرادەی پێكهێنانی ئەو سەربەخۆییە.
دووه������ەم � ئامادەیی خەڵك بۆ تەحەموڵی ئەو زەخت و كێش������انەی كە 
نەیارانی سەربەخۆیی كوردس������تان بۆی دەخولقێنن، بە تایبەت كۆماری 
ئیس������امی ئێران، وەك بەس������تنی س������نوورەكانیان بە ڕووی كوردستان و 
پێكهێنانی كەم و كۆڕی لە هەموو بارێكەوە و باقی پیانەكان النیكەم لە 
كورتخایەندا وەك شەهید د. قاسملوو فەرموویەتی، گەلێك ئازادی بوێ 

دەبێ ئامادە بێ نرخەكەشی بدا.
سێهەم � ئامادە بوونی واڵتێكی دراوسێ � وەك توركیە � كە حكوومەتەكە 

بەڕەسمی بناسێ و ڕێگایان بەرەو واڵتانی دنیادا بكاتەوە.
 

***

رۆژنامەی خەبات ژمارە )4٦14( 
لە ڕۆژی دووشەممە 2014/٨/4ی زایینی

به گش������تی   به ڕێزت������ان  ده س������توور: 
گۆڕانكارییه كان������ی  عێ������راق و هه رێمی  
كوردس������تان له دوای ده ستبه سه رداگرتنی  
هه ندێ������ك ناوچه  له الیه ن داعش������ه وه  چۆن 

هه ڵده سه نگێنن؟
گۆڕانگاریيه كانی  هیجری:  مسته فا 
عێراق دوای ده سبه سه رداگرتنی موسڵ و 
چه ن������د ش������وێنێكی دیكه  له  عێ������راق به  
بۆچوونی من به شێكی زۆری ده گه ڕێته وه  
بۆ شێوه ی به ڕێوه بردنی حكوومه تی عێراق 
كه  به ڕێوه به ریه كی سه قه ته ، ناسیاسی و نا 
قانوونی بووه . ئه و حكوومه ته  له سه ره تای 
به ده س������ته وه گرتنی ده س������ه اڵته وه  تا ئێستا 
نه یتوانیوه  متمانه ی دانیشتوانی ئه م واڵته  
كه  له  چه ند نه ت������ه وه ی جیاوازی ئایینی 
 و تایف������ی  پێكهاتووه  به ده س������ت بهێنێت، 
به ش������ێوه یه ك كه  هه مووی ئ������ه و نه ته وانه  
عێراق به  واڵتی خۆی������ان بزانن  و له  ژێر 
هه موو  دێموكراتیكدا  یاسایه كی  چه تری 
الیه ك به  مافی یه كسانه وه  پێكه وه  بژین  و 
واڵته كه یان به ره  و پێش به رن ناڕه زا  بوونی 
پێكهات������ه  جیاوازه كان ل������ه و حكوومه ته  به  
درێژایی سااڵنی ڕابوردوو  و ده سته وه ستانی 
حكوومه ت له  دۆزین������ه وه ی ڕێگاچاره ی  
ئه م كێشانه  فه زایه كی سیاسی گونجاوی 
پێكهێنا بۆ ئه وه ی داعش، پاش������ماوه كانی 
ئه فسه ر  و ئه منه كانی به عس، عه شیره ته  
خه ڵك������ی  په ن������ای  ل������ه   س������وننی یه كان 
بكه ن  یه كگرتوو  خۆیان  ناڕازیداڕیزه كانی 
 و بتوانن به شێك له  ناوچه كانی عێراق كه  
له  باری سیاس������ی و جوغرافييه وه  گرنگن 
داگیر بكه ن  و بیبه ستنه وه  به و ناوچانه  له  

سووریه  كه  له ژێر كۆنترۆڵی داعشدایه .

ده ڵێن كه  پێده چێ  ئه م ئاڵۆزی  و ئاژاوه یه  
درێژخای������ه ن  و خوین������اوی بێ، گۆڕینی 
س������ه رۆك وه زیرانی������ش له وپ������ه ڕێ خۆیدا 
ده توان������ی ته نی������ا بۆ ماوه یه ك������ی كورت 
ئارامی یه ك������ی ڕێژیه یی پێ������ك بێنێ، به  
كورت������ی دووره  دیمه نی پێكه وه  هه ڵكردنی 
ئه م پێكهاته  فره  جیاوازييانه  كه  هێندێكیان 
یه كتر  له گه ڵ  مێژوویي������ان  دوژمنایه تی 

هه یه  جێگای هیواداری نیه .
ئ������ه و گۆڕانكارييانه  ده توانێ بۆ كورد 
ببێته  ده رفه تێكی مێژوویی بۆ ئه وه ی به  
قازانجی خ������ۆی كه ڵكی لێ  وه ربگری  و 
مه س������یری چاره نووسی خۆی دیاری بكا 
به شێوه یه ك كه  له  به رژه وه ندی خۆیدا بێ، 
به  مه رجێ������ك هێزه  سیاس������ييه كانی كورد 
یه كری������ز بن  و دوژمنانی گه لی كورد و له 
 س������ه رووی هه موویان كۆماری ئیسامی 
ئێران نه توانێ جیایی له  نێوانیاندا سازبكا 

 و ئه و ده رفه ته یان له  كیس بدا.
گۆڕانكارییه كی   وایه   پێتان  ده ستوور: 

به رفراوانی ناوچه یی به ڕێوه یه ؟
مسته فا هیجری: ئه گه ر ئه م لێكدانه وه ی 
له سه ره وه  باس كرا لێكدانه وه یه كی دروست 
بێ ئاكامه كه ی ده بێت������ه  گۆڕانكاری له  
ناوچ������ه  به تایبه ت له  پانتای������ی عێراقدا. 
به رفراوان بوون یان به رته س������ك بوونی ئه و 
گۆڕانكارييانه ش به شێكی به ستراوه ته وه  به  
وه زعی داهاتووی سووریه   و ده وڵه ته كانی 
ناوچه  كه  ڕه وتی كایه كه یان به ده سته وه یه .

دوایی������ن  وای������ه   پێت������ان  ده س������توور: 
گۆڕانكارییه كان������ی  عێراق له  درێژماوه دا 
ل������ه  قازانجی  ك������ورد كۆتای������ی پێ بێت 
به تایبه ت������ی  داوی ئه وه ی  كورد كه ركوكی  

گرته وه ؟
مس������ته فا هیجری: من له و بڕوایه دام 
ك������ه  ئه گه ر ك������ورد ب������ه  یه كگرتوویی  و 
هه ڵس������ه نگاندن  و لێكدانه وه ی ورد بچێته  
نێ������و كایه كه وه  ده توان������ی زۆرترین قازانج 
ل������ه و وه زعه  بكا، ته نانه ت ب������ه  مانه وه  له  
چوارچێ������وه ی عێراقیش������دا. به ڕاس������تی 
هه لێك������ی نایابه  كه  بۆ كوردی باش������وور 
هه ڵكه وتوه   و ئه گه ر ل������ه  كایه كه دا هه ڵه  
بكا  و له  كیس������ی بدا له  به رانبه ر مێژوودا 

به رپرسیار ده بێ.
ده س������توور: ئێوه  چۆن ده ڕواننه  پرسی 
س������ه ربه خۆیی هه رێمی  كوردستان؟ پێتان 
وایه  كاتی  ئه وه  هاتووه  هه رێمی  كوردستان 
دوای ڕاپرسی سه ربه خۆیی ڕاگه یه نێت؟

سه ربه خۆبوونی  بۆ  هیجری:  مسته فا 
فاكته رێكی سه ره كی  كوردستان  هه رێمی 
ئابوورييه ك������ی به هێزه  كه  كوردس������تان به  
بوون������ی یه ده كێك������ی به رفراوان������ی نه وت 
ئ������ه و فاكته ره ی له به رده س������تدایه ، كه  ئه و 
فاكته ره  ده توانی فاكته ره  سیاسييه كه شی 
بۆ ده س������ته به ر بكا ئه گ������ه ر بێتوو خه ڵك 
بۆ ماوه ی������ه ك قه ناعه ت بكه ن  و به رگه ی 
زه خت  و زۆره كانی دوژمنانی سه ربه خۆیی 
كوردستان بگرن  و پشتی حكوومه ته كه یان 

بگرن.
فاكت������ه ری گرنگی دیك������ه ش بێجگه  
له  قسه وباس������ه كانی ئاش������كرا كه  له سه ر 
ده كرێن، چۆنیه تی  ڕاگه یانه  گشتييه كان 
سات وسه ودای حكوومه تی هه رێم له گه ڵ 
واڵته كانی ناوچ������ه   و ڕۆژئاوا به  تایبه ت 
ئه مریكای������ه  كه  تا چه ند له و ڕاس������تایه دا 
به  ڕووی  ڕێ������گای  ده بن،  یارمه تیده ری 

خاڵێك������ی گرنگی دیكه  ك������ه  لێره دا 
ب������ۆ بكه ی������ن ئه وه یه   پێویس������ته  هیمای 
ك������ه  ژماره یه ك������ی به رچاو ل������ه  واڵتانی 
به هێ������زی ناوچه ش ل������ه م فه زایه  كه ڵكیان 
وه رگرت  و به  مه به س������تی مسوگه ركردنی 
به رژه وه ندييه كانی خۆیان ده س������تیان خسته  
ناو عێراق  و هه ركام له  پێكهاته كانیش وه ك 
س������وننه   و شیعه  بۆ به هێز بوونی خۆیان  و 
شكست پێهینانی الیه نی دژ به خۆیان پاڵی 
وه یه كێك ل������ه و هێزانه دا  و ده توانین بڵێن تا 
ئاستێك بوونه ته  كارتی كایه ی ده ستی ئه و 
هێزانه   و له  ئاكامدا شه ڕه  ناوخۆیيه كه ی 
 proxy عێراق بوو به ش������ه ڕی پراكسی
نیابه تی( كۆماری ئیسامی  )ش������ه ڕی 
ئێران له الیه ك  و به ره ی به شێك له  واڵتانی  
ده وڵه مه ن������دی عه ره بی به س������ه رۆكایه تی 

سعوودی له الیه كی دیكه .
ئه م هۆیان������ه   و زۆر هۆی دیكه  پێمان 

مسته فا هیجری: كاریگه ريی ئه رێنی 
س������ه ربه خۆیی هه رێمی كوردستان له سه ر 
هه موو پارچه كانی دیكه ی كوردستان به  
تایبه ت خۆرهه اڵتی كوردستان زۆر به هێز 
ده بێ. هه ر بۆیه ش كۆماری ئیس������امی 
ل������ه وه  تۆقیوه   و ل������ه  ئێس������تاوه  كه وتوه ته  

هه ڕه شه كردن.
ل������ه دوای س������ه ربه خۆیی  ده س������توور: 
پارته كان������ی  چاره نوس������ی  كوردس������تان، 
 ڕۆژه������ه اڵت و به تایبه تی )حدكا(، چۆن 
ده بێت، پێتان وای������ه  ده وڵه تی  كوردی لێره  

چۆن مامه ڵه تان له گه ڵدا بكات؟
مس������ته فا هیجری: من هیچ هۆیه ك 
نابینم كه  مامه ڵه ی كوردستانی سه ربه خۆ 
له گه ڵ حیزبه كان������ی خۆرهه اڵت كه  له و 
به شه  نیشته جێن له گه ڵ ئێستا فه رق بكا، 

به ڵكوو ده توانێ باشتر بێ.
ده س������توور: ئایا له داوی سه ربه خۆيی  

ئه و گۆڕانكارييانه  
ده توانێ بۆ كورد 
ببێته  ده رفه تێكی 

مێژوویی بۆ ئه وه ی 
به  قازانجی خۆی 

كه ڵكی لێ  وه ربگری  
و مه سیری 

چاره نووسی خۆی 
دیاری بكا 
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دنیادا ب������ۆ ده كه نه وه   ل������ه  كۆتاییدا ئه و 
س������ه ربه خۆییه  به  ڕه س������می ده ناسن. ئه و 
به  ش������ه ش بۆ من ئاش������كرا نی������ه ، بۆیه  
ناتوانم پێش������نینی بكه م كه  سه ربه خۆیی 

ڕاده گه یه نن یان نا.
ده ستوور: ئێران به  ئاشكرا و ڕاسته وخۆ 
دژایه تی  خۆی بۆ سه ربه خۆیی  هه رێمی 
كوردس������تان ڕاگه یان������دووه ، هه ڵویس������تی  
حیزبی دێموكرات له باره ی  كاردانه وه كانی  
ئێران چییه ؟ پێتان وایه  ئێران بۆ ئاوا خێرا 

و به  توندی  هه ڵویستی  گرت؟
مسته فا هیجری: ئه وه ی كه  ئێران له  
پێش هه مواندا  و به  ئاشكرا دژایه تی خۆی 
بۆ هه رێم ڕاگه یاندوه  بۆ ئێمه  ش������تێكی 
ت������ازه  نیه   و المان س������ه یر نیه . كۆماری 
نه ته وایه تييه كانی  مافه   دژی  ئیسامی 
كورده  له  هه موو به ش������ه كاندا. كۆماری 
ئیسامی به  دیدێكی ئه منیه تی سه یری 
ئه م پرس������ه  ده ك ا و ده زانێ به  شێوه یه كی 
گشتی وه زعی ئێران  و عێراق له و خاڵه دا 
وه ك یه ك وایه  چوونكه  له  ئێرانیشدا هه موو 
نه ته وه كان  و به  تایبه ت كورد له و ڕێژیمه  
بێزارن بۆیه  س������ه ربه خۆبوونی باش������ووری 
كوردستان یان هه ركام له  به شه كانی دیكه  
ده توانێ هانده رێك بێ بۆ نه ته وه ی كورد 
له  ئێرانیش بۆ ئه وه ی ئه وانیش بچنه  ناو 
ئه و پرۆس������ه یه   و به م شێوه یه  ئێران دابه ش 

بێت.
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران 
مافی دیاریكردنی چاره نووس به  مافی 
كورد ده زانێ  و خه باتی ده یان ساڵه شی له و 
پێناوه دا بوه . بۆیه  ئێمه  پشتی حكوومه تی 
هه رێم  و خوش������ك  و براكانمان له  باشوور 

ده گرین له  حاڵه تێكدا كه  س������ه ربه خۆیی  
خۆی������ان ڕاگه یه نن  و، له و پێناوه دا چیمان 

بۆ بكرێ ده یكه ین.
ده ستوور: به  بڕوای ئێوه  كاردانه وه كانی  
ئێ������ران به  ش������ێوه ی  كرده ی������ی )عملی( 
له باره ی  ڕاگه یاندن������ی  ده وڵه تی  كوردی 

چی ده بێت؟
ده توانێ  ئێ������ران  هیجری:  مس������ته فا 
س������نووره كانی به رووی هه رێم������دا دابخا، 
هه روه ك سااڵنی ڕابووردوو به هانه یه ك ساز 
بكا بۆ تۆپبارانكردنی ناوچه  سنووریه كان، 
له نێوخۆی كوردستاندا به  هۆی هێندێك 
به  كرێگیراوی خۆی ته قینه وه  بكا، كاری 
تیروریس������تی بكا، كێشه   و دووبه ره كی له  
نێ������وان هێزه  سیاس������ييه كاندا پێك بێنێ  و  

هێندێك كاری دیكه .
ده ستوور: پێتان وایه  ئێران بۆ پاراستنی  
به رژه وه ندییه كانی  له  ئه گه ری  دابه شبونی  
به رفراوان������ی   ده س������تێوه ردانی   عێ������راق، 

سه ربازی بكات؟
مسته فا هیجری: ئێران نه ك به شێوه ی 
فه رمانده هی  له ژێ������ر  به ڵكوو  ئاش������كرا، 
سوپای عێراقدا  و به  ناوی سوپای عێراق 
به  مه بستی ده س������ت به سه ردا گرتنه وه ی 
ئه و به ش������ه ی كه  به  ناوچ������ه  ناكۆكه كان 
ناس������راوه  به  تایبه ت كه ركووك كه  ئێستا 
له ژێر ده سه اڵتی پێشمه رگه دایه ، هێزه كانی 
خۆی بۆ ش������ه ڕی پێشمه رگه  بنێرێته  ئه و 

به شانه .
سه ربه خۆیی  كاریگه ريی   ده س������توور: 
هه رێمی  كوردس������تان له  سه ر پارچه كانی  
تر و به  تایبه تی  ڕۆژهه اڵتی  كوردس������تان 

چی ده بێت؟

خاڵێك������ی گرنگی دیكه  ك������ه  لێره دا 
ب������ۆ بكه ی������ن ئه وه یه   پێویس������ته  هیمای 
ك������ه  ژماره یه ك������ی به رچاو ل������ه  واڵتانی 
به هێ������زی ناوچه ش ل������ه م فه زایه  كه ڵكیان 
وه رگرت  و به  مه به س������تی مسوگه ركردنی 
به رژه وه ندييه كانی خۆیان ده س������تیان خسته  
ناو عێراق  و هه ركام له  پێكهاته كانیش وه ك 
س������وننه   و شیعه  بۆ به هێز بوونی خۆیان  و 
شكست پێهینانی الیه نی دژ به خۆیان پاڵی 
وه یه كێك ل������ه و هێزانه دا  و ده توانین بڵێن تا 
ئاستێك بوونه ته  كارتی كایه ی ده ستی ئه و 
هێزانه   و له  ئاكامدا شه ڕه  ناوخۆیيه كه ی 
 proxy عێراق بوو به ش������ه ڕی پراكسی
نیابه تی( كۆماری ئیسامی  )ش������ه ڕی 
ئێران له الیه ك  و به ره ی به شێك له  واڵتانی  
ده وڵه مه ن������دی عه ره بی به س������ه رۆكایه تی 

سعوودی له الیه كی دیكه .
ئه م هۆیان������ه   و زۆر هۆی دیكه  پێمان 

مسته فا هیجری: كاریگه ريی ئه رێنی 
س������ه ربه خۆیی هه رێمی كوردستان له سه ر 
هه موو پارچه كانی دیكه ی كوردستان به  
تایبه ت خۆرهه اڵتی كوردستان زۆر به هێز 
ده بێ. هه ر بۆیه ش كۆماری ئیس������امی 
ل������ه وه  تۆقیوه   و ل������ه  ئێس������تاوه  كه وتوه ته  

هه ڕه شه كردن.
ل������ه دوای س������ه ربه خۆیی  ده س������توور: 
پارته كان������ی  چاره نوس������ی  كوردس������تان، 
 ڕۆژه������ه اڵت و به تایبه تی )حدكا(، چۆن 
ده بێت، پێتان وای������ه  ده وڵه تی  كوردی لێره  

چۆن مامه ڵه تان له گه ڵدا بكات؟
مس������ته فا هیجری: من هیچ هۆیه ك 
نابینم كه  مامه ڵه ی كوردستانی سه ربه خۆ 
له گه ڵ حیزبه كان������ی خۆرهه اڵت كه  له و 
به شه  نیشته جێن له گه ڵ ئێستا فه رق بكا، 

به ڵكوو ده توانێ باشتر بێ.
ده س������توور: ئایا له داوی سه ربه خۆيی  

هه رێمی  كوردس������تان، حیزبی دێموكرات 
به  هه مان ش������ێوازی پێش سه ربه خۆيی،  
درێژه  ب������ه  خه بات و چاالكی سیاس������ی 
ی������ان چاوه ڕوانی  و ڕاگه یان������دن ده ده ن، 
دیكه تان له  ده وڵه تی  سه ربه خۆی  باشوری  

كوردستان ده بێ؟
مس������ته فا هیجری: ئێم������ه  خه بات  و 
چاالكی خۆم������ان به گوێره ی توانا درێژه  
ده ده ین  و تا ئه و كاته ی به شی ئاشكرای 
حیزبه كه م������ان له  باش������وور نیش������ته جێیه  
به ڵكوو  كۆس������پ،  نه بینه   تێده كۆش������ین 
ده بین  حكوومه ت������ه   ئه و  یارمه تی������ده ری 
 و به  ده ركی هه لومه رجی سیاس������ی ئه و 

حكوومه ته ش چاوه روانیمان لێی ده بێ.
ده س������توور: بۆچی  حیزبی دێموكرات 
هه ڵوێستێكی  ئاش������كرای نه بووه  له باره ی  
هێرشه كانی  داعش به تایبه تی  هێرشه كانی  
ئه و ڕێكخراوه  بۆ س������ه ر هه رێمی  كۆبانی 

له  ڕۆژئاوای كوردستان؟ 
مسته فا هیجری: داعش وه كوو القاعیده   
و باقی گرووپه  ڕادیكاڵه  ئیسامی یه كان 
سااڵنێكه  خه ریكی كوشتار و وێران كردنن  
و ڕۆژانه  له  ناوچه   و شوێنه   جیاجیاكانی 
دنی������ا جینایه ت ده خولقێنن، له  خۆرئاواش 
یه ك������ه م جار نیه  كه  هێرش ده كه نه  س������ه ر 
كوبانی،  وه كوو  كوردنشینی  ناوچه یه كی 
بۆیه  به  پێویستمان نه زانیوه  كه  هه ڵویست 

ده رببڕین.
***

ئ������ه م وتووێژه  ل������ه  ژم������اره ی  ٨4ی 
 ڕۆژنام������ه ی  ده س������توور ل������ه  ڕێكه وتی  

2014/٧/23ی  زایینی  باڵوكراوه ته وه .

جووت حەوت

هەوراز

� 2٨ی گەالوێژی ئەمس������اڵ 35 ساڵ بە سەر 
فتوای جیه������ادی خومەینی دژ ب������ە گەلی كورد 
تێپ������ەڕی. بەپێی ئ������ەو فتوایە ب������ۆ یەكەمجار لە 
مێ������ژوودا بە ئەمری گەمژەترین س������وڵتانی مێژوو 
هێرش������ی دەریایی كرایە سەر كوردس������تان!!! و بەم 
چەشنە سەردەمی زێڕینی ئیمام بە موعجیزەیەكی 
مەزنی س������ەربازی و جوغرافیایی دەستی پێ كرد 
و خومەین������ی و ڕێژیمەكەی ب������وون بە یەكەم كەس 
و الیەنێك كە س������ەرەڕای ئەو فتوایە و دەرئەنجامە 
كارەس������اتبارەكانی بۆ س������ەر كوردس������تان، لە الیەن 
هێندێ������ك ب������رادەرەوە خەاڵتی گەورەترین دۆس������ت و 
پش������تیوانی گەلی كوردیان پێ بەخشرا. ئەوەش لە 
موعجیزەكانی دیكەی س������ەردەمی زێڕین بوو كە تا 
ئێستاش زۆر كەس خەون بە گەڕانەوەیەوە دەبینن. 

لە سەردەمی زێڕیندا قەبرستانە چۆڵەكان ئاوەدان 
كرانەوە، ئێرانییەكان بە پلەی ئینسانییەت گەیشتن! 
ئێران������ی س������ەڵتەنەتی بوو بە كۆم������اری پێنجەمی 
فەرانسە!!، باوەڕ بە وتووێژ بۆ چارەسەری كێشەكان 
هێن������دە باو بوو كە گەورەترین كێش������ەكان بە وتووێژ 
چارەس������ەر دەكران و چارەسەرەكەش مەرگ و تیرۆر 
بوو. ش������ەڕكردن و مردن نەك ئامراز بەڵكوو ئامانج 
ب������وون، هەموو ش������تێك گران بوو كەچ������ی گیان و 
نامووس و كەرامەت هەرزان بوو و.. ئەمانە بوون كە 
عەیاری س������ەردەمی ئیمامیان گەیاندە زێڕی 24 و 
تا ئێستاشی لەگەڵ بێت كەسانێك عەیاری ئەڵقەی 
غواڵمی������ی خۆیان لەگ������ەڵ ئەو پێوانەی������ە بەراورد 

دەكەن. 
�� ئایەتوڵاڵ كازم س������دیقی، پێشنوێژی هەینیی 
تاران دەڵێ: »كەسانێك لە سەرەتای شۆڕشدا )واتە 
لە هەمان سەردەمی زێڕینی ناوبراودا( وایان نیشان 
دەدا كە یاری ئیمامن، بەاڵم ئێس������تا دەركەوتووە كە 
هەر لەو كاتەش������دا درۆیان كردووە«. ئەم كەس������انە 
كە لەوانەیە مەبەس������ت ڕەفس������ەنجانی و خاتەمی و 
كەڕووب������ی و لقوپۆپەكانیان بێت، لەو كاتەدا هەموو 
شتێكی ئیمام بوون، یەكێك كوڕە شیرینەكەی ئیمام، 
یەكێك دەست  پەروەردەی ئیمام، یەكێك میوەی دڵی 
ئیمام، یەكێك جگەرگۆشەی ئیمام، یەكێك جمگەی 
لەشی ئیمام، و هەتا دوایی. بەاڵم ئێستا كەوتوونەتە 
بەر ش������ەقی نیزامەك������ەی ئیمام و لە حەس������رەتی 
ڕۆژانێكدا كە پێكەوە توێكڵە ش������ووتییەكانی بەردەم 
ئیمامی������ان دەخوارد، ه������ەر بۆ س������ەردەمی زێڕین 
دەكڕووزێنەوە. ئەمانە حەقی خۆیانە و هیچ س������ەیر 
نیە. سەیر ئەوەیە كە كەسانێك لە سەردەمی زێڕینی 
ئیمامدا بە شۆڕشگێڕ و دژبەری رێژیم دەناسران كە 
چی ئێس������تا دەیانهەوێ خۆیان بە عابای سەردەمی 
زێڕیندا هەڵواس������ن، بەڵكوو قەپاڵێ������ك لە بابۆڵەی 
ڕەئفەتی ئیسامییان بەر بكەوێت و بۆ ئەم مەبەستە 
رۆن و دۆشاویان تێكەڵ كردووە، كەس نیە پێیان بڵێ 
عەموو! ئەوان لەو س������ەردەمەدا نانیان لە ڕۆندا بوو، 
تۆ كە لەو سەردەمەشدا هەر وەك ئێستا بەگە ڕوووتە 
بووی، پێمان ناڵێی ئەو »ئیمام ئیمام« كردنەت لە 

پای چییە؟
� عەبدولڕەزا ڕەحمانی فەزڵی، وەزیری ناوخۆی 
مەال حەسەن ڕووحانی لە وەاڵمی پرسیارێكدا كە بۆ 
چی مۆڵەتیان بە كرێكاران نەداوە لە ڕۆژی خۆیاندا 
ڕێپێوان بكەن، گوتووی������ە: »لەبەر ئەوە نەماندا كە 
ئەگ������ەر بە ئەوان مۆڵەت بدەی������ن، ئەوانەی دیكەش 
داوا دەك������ەن و ه������ەر ڕۆژێك توێژێك و پیش������ەیەك 
داوای ڕێپێ������وان دەكەن كە ئەم كارەش تێچووی زۆر 
هەڵدەگ������رێ« كە واتە یان دەبێ ڕێپێوان یەكجار بۆ 
هەمیش������ە بكرێت یان هەر لە بنەڕەتدا نەكرێت. ئەو 
هەر وەها لە بەراوردێك������دا دەڵێ: »ڕۆژەكانی وەك 
22ی بەهمەن و ڕۆژی قودس پشوودانی فەرمین، 
بۆی������ە ڕێپێوانەكەی������ان خەرجی ت������ێ ناچێت، بەاڵم 
ئەوانەی دیك������ە جیاوازن و خەرجیان گرانە«. هیچ 
نەب������ێ ئەمە 35 س������اڵە خەڵكی ئێ������ران و ناوچە و 
بگرە هەموو جیهان چەقیونەتە نێو قوڕی خەس������تی 
22ی بەهمەن و ڕۆژی قودس، هەموو ش������تێك بە 
هۆی ئەم دوو ڕێپێوانەوە گران بووە، ش������ەڕ و ئاژاوە 
و ه������ەژاری و گەندەڵی و ق������ات و قڕیی گەمارۆ 
ئابوورییەكان بڕس������تی لە خەڵك بڕی������وە، خەڵك بە 
فرۆش������تنی گورچیلە و ئەندامانی لەش������ی خۆیان 
خەریك������ە خەرجی ڕۆژی ق������ودس و 22ی بەهمەن 
دەدەن كەچی هێش������تا ئەم كابرای������ە بە بێ خەرجیان 
دەزان������ێ. نازانم ئەگەر ئەمانە بێ خەرج بن، ئەدی 
كەم خەرج و پڕخەرجەكانیان كامانەن؟ بە ڕاس������تی 
جەنابی فەزڵی! هیچتان هێشتۆتەوە خەرجی ئەم دوو 
بۆنەیە نەكراب������ێ؟ ئەگەر هەیە فەرموو بیبەن و لە 

كۆڵ ببنەوە! كارمان هەیە با قاوەخانەكە دابخەین.

من له و بڕوایه دام 
كه  ئه گه ر كورد 
به  یه كگرتوویی 
 و هه ڵسه نگاندن  
و لێكدانه وه ی 
ورد بچێته  نێو 

كایه كه وه  ده توانی 
زۆرترین قازانج 

له و وه زعه  بكا
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 چۆن بوو كە حدكا ئەم هەڵویستە 
مێژووییەی گ������رت و هێزی ناردە بەرەكانی 

شەڕ؟
 هەر وەك ل������ە ڕاگەیەندراوی دەفتەری 
سیاس������یدا، لەم������ەڕ ڕووداوەكان������ی ئ������ەم 
دوواییانەی هەرێمی كوردس������تان و هێرشی 
داعش بۆ س������ەر هەرێمی كوردستان هاتبوو 
حیزب لەو بڕوای������ەدا بوو كە ئەوە پیانێكی 
ناوچەیی زۆر مەترس������یدارە كە بۆ زەربە لە 
تێك������ڕای بەرژەوەندییەكان������ی گەلی كورد، 
لە دژی حكوومەتی هەرێمی كوردس������تان 
داڕێژراوە. ئەو جار الیەنێكی كۆنەپەرەست و 
دژی گەلی و تیرۆریست كە بەزەیی بە ژن 
و منداڵ و تەنانەت بە ش������وێنە پیرۆزەكانی 
خەڵكی كوردستان بە گشتی نایەت و شەڕی 
بە دژی كوردستان و ئازادیخوازان و تێكرایی 
هێزە دێموكرات و نەتەوەپەروەرەكان ڕاگەیاند. 
بۆیە حیزب بەرامبەر بەو ڕووداوە بە ئەركی 
نەتەوەیی و بیرۆكەی مرۆڤدۆستانەی خۆی 
زانی كە ئەگەر داوای لێ بكرێت، ئامادەیە 
هاوكاری و بەشداریی لە شەڕ دژی داعشدا 

بكات.
هەر بۆیە كە الیەن������ی پێوەندیدار داوای 
كرد، حیزبیش لە م������اوەی چەند كاتژمێردا 
بەو پەڕی ئامادەگییەوە هێزەكانی ڕەوانەی 
سەنگەرەكانی پێشەوەی بەرەكانی شەڕ كرد. 
دیارە ئەگ������ەر هێزەكەی حی������زب لە بارەی 
چەندایتییەوە لەگەڵ هێزەكانی حكوومەتی 
هەرێمی كوردستان بەراورد بكەین ژمارەیان 
كەمتر بوو بەاڵم هێزێكی مونەزەم و ڕێك و 
پێك و تەیار بە چەكی سووك و نیوە قورس 
و بە ورەیەكی یەكجار زۆر بەرزەوە ڕەوانەی 
بەرەكانی ش������ەڕ كران ب������ە جۆرێك كە زۆر 
زەحمەت بوو بە بەشێكی دیكە لە هێزەكانمان 
بڵێین بۆ سەرەی دووهەم ئێوەی بۆ بەرەكانی 
شەڕ بەڕێ دەكەین. هەر بۆیە تێكڕای هێزی 
حیزب لە پێش������مەرگە و كادر و ئەندامانی 
ڕێبەریی و ئەندامانی تەشكیاتی ئاشكرای 
حیزب������ی لە هەرێمی كوردس������تان ئامادەیی 

خۆی������ان دەرب������ڕی و تەنانەت ل������ە دەرەوەی 
واڵتیش بە هەمانش������ێوە ئەندامانی حیزبیی 
ڕایانگەیاند كە ئەگەر حیزب ئیزنیان پێ بدا 
ئامادەن بە زووترین كات بگەڕێنەوە هەرێمی 
كوردستان و بەشداری شەڕی دیفاع لە مان 
هەرێمی  حكوومەت������ی  موجوودییەت������ی  و 
كوردستان و بەرژەوەندییەكانی گەلی كورد 

بكەن.
 ڕەنگدانەوەی ئەم هەڵوێس������تە لە 

نێوخۆ و دەرەوە چۆن هەڵدەسەنگێنن؟
 ئەمن پێم وای������ە دەنگدانەوەییەكی زۆر 
باشی بوو. مەسەلەی مان و مەوجوودیەتی 
كورد هاتبووە ئاراوە و ئەوە ئەركی ئەحزابی 
كوردی هەرچوار بەش������ی كوردستان بوو كە 
هاوكاریی هەرێمی كوردس������تان بكەن. ئەمە 

ب������ۆ یەكەمجار بوو كە ك������ورد ئاوا بە یەك 
دەنگ و یە هەڵوێس������ت وەك ی������ەك نەتەوە 
هاتە مەی������دان كە بۆ دۆس������ت و دژمنانی 
كورد ئەوە چاوەڕواننەك������راو بوو و هەر ئەو 
وەدەنگ هاتن������ەی ڕۆڵەكانی كورد بوو كە 
دەنگدانەوەی جیهانی و نێوخۆیی بە دوایدا 
هات و ئەو ج������ار دەنگدانەوەی جیهانی بۆ 
پاڵپشتی لە گەلی كوردی بە دوایدا هات. 
ئەوەش بۆ دوژمنان������ی كورد چاوەڕواننەكرا 
ب������وو. بۆیە لێ������رە و لەوێ ل������ە دژی ئەو 
هەڵوێستەی كە واڵتانی ئۆرووپا و ئامریكا 
بۆ پش������تیوانی گەلی ك������ورد گرتیانە بەر 
هەن������دێ دژكردەوە هاتە ئ������اراوە بە تایبەت 

كۆماری ئێس������امی نەیتوانی بێدەنگ بێ 
و زۆر بێش������ەرمانە ئەو هەڵوێستە واڵتانی 
ڕۆژئاوایی������ان بردە ژێر پرس������یار. چوونكە 
ڕێژیمی ئێران لەو هەڵویس������تەی كە جۆرێك 
یەكگرتوویی لە نێ������و گەلی كورددا هێنایە 
دی ترس و دڵەڕاوكەیەكی تێدا دروست بوو. 
سەیری هەڵوێستی ڕۆڵەكانی گەلی كوردی 
لە كوردس������تانی ڕۆژهەاڵت كرد كە دوای 
زیاتر لە س������ێ دەیە سەركوت و خەفەقان و 
كوش������ت و بڕ پێی وا بوو ئیتر گەلی كورد 
لەو بەشەی كوردستان دەستی لە مافەكانی 
هەڵگرتووە و بە تەواوی تەسلیمی ئیرادەی 
كۆماری ئێسامی بووە. بەالم كە ئەو وەزعە 
هاتە پێش لە پێش هەموو الیەك ئەوە گەلی 
كوردی ڕۆژهەاڵت بوو كە هاتنە مەیدان و 
ئازایەتییەكی بێ وێنەیان نیشاندا. ئەمەش 
بۆ ڕێژیم زۆر مەترس������یدارتر بوو لە هێرشە 
ئاسمانییەكانی ئامریكا و هاتنە سەر خەتی 
واڵتانی ڕۆژئاواویی بۆ پاڵپشتیی كردن لە 

نەتەوەی كورد لە باشووری كوردستان.
 ئ������ەم هێزە لە بەرەكانی ش������ەڕدا 

هەتا چەندە سەركەوتوو بوو؟
ئ������ەو هێزە لەو م������اوە كەم������ەی كە لە 
بەرەكانی ش������ەڕ بوون توانیان زەبری قورس 
لە دوژمن بوەش������ێنن بە بێ ئەوەی كە هیچ 
زەرەر و زیانێكیان پێبگات. بۆیە پێم وایە لەو 
كارەدا هێزەكانی ئێمە زۆر سەركەوتوو بوون. 
ئەگەر زیاتر مابانەوە حەتمەن جێ پەنجەی 
هێزی حیزب زۆر لە ئێستا دیارتر دەبوو و بە 
بەرپرسایەتیەوە دەڵێم هیزی ئێمە شوێندانەر 

بوو لە مەیدانی شەڕ.
 ئەم هێزە بۆچی لەو ماوە كورتەدا 
گرای������ەوە بارگاكانی حی������زب و بەرەكانی 

شەڕی بەجێ هێشت؟
بەداخەوە هەتا ئێس������تاش زۆر ڕوون نیە 
كە بۆچ������ی هێزەكانی حیزب������ی دێموكرات 
زوو داوای������ان لێكرا بگەڕێنەوە بۆ بنكەكانی 
خۆیان. هیوادارم لە دواڕۆژدا ئەو مەسەلەیە 
ڕوون بێتەوە. بەاڵم لەگەڵ ئەوەش كارێكی 
س������ەركەوتوو ب������وو بڕیارێك������ی نەتەوەیی و 

شۆڕشگێڕانە بوو.

25ی گەالویژ دەركەوتنی ئەستێرەی هیوا

به ڕێز ڕۆستەم جەهانگیری 
: ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزب لە وتووێژێكدا بۆ 

پیالنێكی ناوچەیی مەترسیدار 
دژ بە هەرێمی كوردستان لە ئارادایە

س������ەرووی هەموویانەوە پێش������ەوا قازی 
هەس������تی ب������ە پێویس������تیی دامەزرانی 
پێش������كەوتوو  و  مودێ������رن  حیزبێك������ی 
كرد، ه������ەر بۆیە ل������ە 25ی گەالوێژی 
دێموكراتی  حیزب������ی  هەتاویدا  1324ی 
كوردستان، لە سەر بناغەی تەشكیاتی 
) ژكاف( ب������ە هیمەتی پێش������ەوا قازی 
مەحەمم������ەد و كۆمەڵیك لە ڕووناكبیر و 
ئازادیخوازانی كورد لە ش������اری مەهاباد 
دامەزرا و پڕۆگرامی سیاس������یی خۆێ 
لە ٨ ماددەدا باڵو ك������ردەوە. دامەزرانی 
حیزبی دێموكراتی كوردس������تان خاڵیكی 
وەرچەرخ������ان بوو ل������ە مێژوویی خەباتی 
نەتەوایەتی گەلی كورد و س������ەرەتایەك 
بوو ب������ۆ پێكهاتنی حیزبێكی سیاس������ی 
پێش������كەوتوو و مۆدێ������رن و هەوەها وەك 
حیزبێكی نەتەوەیی – دێموكرانیك هاتە 
گوڕەپانی خەبات و تێكۆشانەوە و خۆی 
وەك نوێنەری تێكڕای چین و توێژكانی 
كۆمەڵگای كوردستان ڕاگەیاند. حیزبی 
دێموك������رات ل������ە نێو ڕووداوە سیاس������ییە 
گرینگ و چارەنووسسازەكانی مێژووی 
هاوچەرخی كوردس������تاندا، ڕۆڵی دیاری 
هەب������ووە و وەك حیزبێكی جەماوەریی و 
مۆدێڕن، پێشەنگی جوواڵنەوەی نەتەوی 
ل������ە كوردس������تانی ڕۆژهەاڵتدا  ك������ورد 

بووە. هەر بۆیە هەڵوێس������تەكانی حیزبی 
دێموك������رات لەمەڕ كێش������ەی نەتەوەیی 
كورد بە گشتیی و كوردستانی ئێران بە 
تایبەتی لە مێژوویی سیاسیی خەبات بۆ 
بایەخی  نەتەوایەتی  مافی  دابینكردنی 
تایبەت و گرنگیی خۆی هەیە. حیزبی 
دێموكرات ل������ە ماوەیەكی كەمدا هەموو 
توانا و چاالكی خۆی وەگەڕ خس������ت بۆ 
دامەزران������ی كۆماری كوردس������تان، هەر 
بۆیە دامەزراندنی كۆماری كوردس������تان 
بە خاڵێك������ی وەرچەرخان ل������ە مێژووی 
كوردس������تان بە گش������تی و لە مێژووی 
حیزبی دێموكراتی كوردستاندا بە تایبەتی 
كۆماری  ڕووخان������ی  پ������اش  دادەنرێت. 
كوردستان و لە سێدارەدەرانی سەركۆمار 
و هاوڕێیانی و دەستبەسەركرانی سەدان 
ئەندام������ی حیزب و نفوززی س������اواك لە 
لە  تودەدا، حیزب  تەش������كیاتی حیزبی 
یەكەمین كۆنفرانس������ی خۆیدا لە ساڵی 
1334ی هەتاویدا پەیوەندی تەشكیاتی 
لەگەڵ حیزبی تودەدا پچڕاند. پاش������ان 
چاالكییەكان������ی خۆی لە كوردس������تانی 
س������ەرلەنوێ  و  ڕێكخس������تەوە  ئێران������دا 
ڕۆژنامەی )كوردس������تان(ی، ئۆرگانی 
كومیت������ەی ناوەندی حی������زب بە زمانی 
كوردی بە چاپ گەیاندەوە. بڕگەیەكی 

هەڵگیرساندنی  خەباتی حیزب،  دیكەی 
جوواڵنەوەیەكی چەكدارانە دژی ڕێژێمی 
شاهەنش������اهی ل������ە كوردس������تانی ئێران، 
ل������ە س������اڵەكانی 134٦-4٧ی هەتاویدا 
بوو، كە ئەو ڕاپەڕین������ە نزیكەی هەژدە 
مانگ������ی خایاند و پ������اش بەكارهێنانی 
س������ەركوت و توندوتیژییەك������ی كەم وێنە 
و  الی������ەن ڕژێمی شاهەنش������اهییەوە  لە 
شەهید بوونی دەیان كادر و پێشمەرگەی 
قارەم������ان دامركاییەوە. پاش گەڕانەوەی 
دوكتور عبدڵرەحمان قاس������ملوو لە ساڵی 
1349ی هەتاویدا بۆ كوردستانی عێراق 
بە مەبەس������تی بووژانەوەی تەشكیاتی 
حیزبی دێموكرات و داڕش������تنی بەرنامە 
و ئەساس������نامەی حیزب، بۆ یەكەمجار 
پاش كونگ������رەی 3، حیزبی دێموكراتی 
كوردس������تانی ئێران بوو بە خاوەن بەرنامە 
و ئەساس������نامەیەكی ش������یاوی هێزیكی 

مۆدێرن.
ئاش������كرایە ك������ە ب������ە س������ەوكەوتنی 
شۆڕش������ی گەالنی ئێران و ڕووخاندنی 
ڕێژێمی حەمەرەزا ش������ای پەهلەوی لە 
س������اڵی 135٧ی هەتاویدا، هەلومەرجی 
كوردس������تانی ئێران گۆڕانی بە س������ەردا 
ه������ات، بە ڕادەی������ەك كە بە س������ەرەتای 
قۆناغێكی نوێ ب������ۆ وەدیهێنانی مافە 

نەتەوایەتییەكان������ی گەلی ك������ورد دێتە 
كوردستانی  دێموكراتی  ئەژمار. حیزبی 
ئێران، پاش سی و دووساڵ خەباتی نهێنی 
و ژیانی ئاوارەیی س������ەر لە نوێ ئاشكرا 
بوونی خ������ۆی ڕاگەیاند. كوردس������تانی 
ئێران بۆ یەكەمجار لە دوای ڕووخاندنی 
كۆماری كوردس������تاندا تام������ی ئازادی 
ڕاس������تەقینەی دەچێش������ت و دەسەاڵتی 
ناوەندی بە س������ەرەوە نەب������وو. پاش بێ 
ئاكام بوونی گفتوگۆی نێوان هەیئەتی 
نوێنەرایەت������ی گەلی ك������ورد و ڕێژیمی 
كۆماری ئیس������امی، ڕێژی������م بڕیاری 
دا كێش������ەی كورد لە ڕێگای هێرش������ی 
نیزامیی و گەمارۆی ئابوورییەوە یەكا 
بكات������ەوە. هەر بۆیە لە بەهاری س������اڵی 
بەرباڵوی  هێرشێكی  هەتاویدا  135٨ی 
نیزامیی بۆ س������ەر كوردس������تان دەستی 
پێكرد كە پاشان خومەینی بە دەركردنی 
فەت������وای جیهاد ل������ە 2٨ی گەالوێژی 
لەشكركێش������ی  هەتاوی������دا  135٨ی 
ئیسامی  كۆماری  ڕێژێمی  پاسدارانی 
بۆ كوش������تاری ڕۆڵەكانی نەتەوەی كورد 
لە كوردس������تانی ئێران دەس������ت پێكرد كە 
تا ئێس������تاش لە شێوەی جۆراوجۆردا هەر 
بەردەوامە. هەر لە س������ەرەتای شۆڕشی 
گەالنی ئێراندا شەهید دوكتور قاسملوو 

پ������اش داگیركردن������ی ئێ������ران لە 3ی 
خەرمانان������ی 1320ی هەتاویدا لە الیەن 
هەڵوەش������انەوەی  و  هاوپەیمانەكان������ەوە 
ئەرتەشی شاهەنشاهی و دوورخستنەوەی 
ڕەزاشا بۆ ئافریقای باشور، جوواڵنەوەی 
ئازادیخوازان������ەی نەتەوەكانی ئێران و بە 
تایبەت نەتەوەی كورد لە كوردس������تانی 
ئێ������ران، ل������ە پێن������او وەدیهێنان������ی مافە 
نەتەوایەتییەكانی������ان ب������ە خێرایی پەرەی 
خوازیاری  ئێ������ران  نەتەوەكانی  گ������رت. 
دێموكراتیك  سیس������تمێكی  دامەزراندنی 
بوون بۆ پێكەوە ژیانی هەموو نەتەوەكانی 
ئێران لە س������ەر بنەمای دێموكراس������ی، 
ئ������ازادی و دادپ������ەروەری. جوواڵنەوەی 
ئازادیخوازان������ەی نەت������ەوەی كورد دژی 
زۆرداری������ی  دەوڵەتی ناوەندیی بە هۆی 
چەن������د تایبەتمەندییەوە ل������ە نەتەوەكانی 
دیكەی ئێران بەهێزتر بوو. كوردس������تانی 
ئێران بە درێژایی س������اڵەكانی ش������ەڕی 
دووهەم������ی جیهانی ش������وێنی ڕوودانی 
بە  ڕاپەڕین������ی چەكداران������ە  چەندی������ن 
دژی دەس������ەاڵتدارانی ت������اران بوو. ئەو 
ڕاپەڕینانەی لە ناوچەكانی بانە، ورمێ، 
هەورامان و مەریواندا سەریان هەڵداوە بە 
نەتەوایەتی  سیاسی،  ئامانجی  گشتیی 
هەروەه������ا  هەب������وو.  فەرهەنگیی������ان  و 
ئێران  كوردس������تانی  موكریانی  ناوچەی 
پاش ڕووخاندنی دیكتاتۆری ڕەزاش������ا و 
شاهەنشاهی  ئەرتەشی  هەڵوەش������انەوەی 
و نەمانی������ان ل������ە ناوچەك������ە، بە هۆی 
هێندێ������ك تایبەتمەن������دی جوغرافیایی و 
كۆمەاڵیەتی و كاریگەریی جوواڵنەوەی 
كوردس������تانی  كوردەكانی  ئازادیخوازی 
توركیە و عێراق، هەلومەرجێكی لەباری 
تێدا ڕەخسا و پاش ماوەیەكی كەم بوو بە 
ناوەندی چاالكی ڕێكخراوەیی، سیاسی 

و نەتەوەیی. 
س������اڵی  گەالوێ������ژی  25ی  ل������ە 
ژیانەوەی  كۆمەڵەی  هەتاویدا  1321ی 
ڕێكخراوی  یەكەمی������ن  ك������ورد)ژكاف( 
سیاسی نەتەوەیی لە كوردستانی ئێراندا 
دامەزرا. ئەو ڕێكخراوەیە كە پرۆگرامێكی 
ڕزگاریی  ئامانجی  هەب������وو،  نەتەوەیی 
نەتەوەی كورد بوو. بەاڵم چونكە ژكاف 
نهێنی بوو و لە چوارچێوەیەكی داخراودا 
ب������وو، ئەندامانی ئ������ەو ڕێكخراوەیە و لە 

ڕێب������ەری نەتەوەیی كورد و س������كرتێری 
پێشووی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران یەكەم كەس������ی كورد و ئێرانی بوو 
كە هەوڵە پاوانخوزییەكانی خومەینی و 
تاقمەكەی ب������ە هەوڵێك بۆ دامەزراندنی 
دیكتاتۆرییەتێك������ی مەزهەبی لە ئێراندا 
لە قەڵەم دا. هەر بۆیە حیزبی دێموكرات 
ڕیفراندۆمی ڕێژیم������ی بۆ دامەزراندنی 
»كۆماری ئیس������امی« بایكوت كرد. 
بەاڵم زۆر الیەنی چەپ و ماركسیستی، 
ئەو باوەڕەیان ال دروست ببوو كە خومەینی 
لە دژایەتیكردنی ئیمپریالیزم و بە تایبەت 
ئەمریكا هەن������گاو دەنێت و هەر بۆیە بە 
كردەوە پشتیوانیان لە سیاسەتەكانی ڕێژیم 
دەك������رد. كاتیك باڵوێزخانەی ئەمریكا لە 
لە  13ی خەزەڵوەری 135٨ی هەتاویدا 
الی������ەن تاقمێك خوێندكارەوە دەس������تی بە 
سەردا گیرا و هێرش������ی نیزامیی ڕێژیم 
بۆ س������ەر كوردس������تان دەس������تی پێكرد، 
پشتیوانیان لەو حەرەكەتەی خوێندكارانی 
پێڕەوی ئیمام و هێرش������ی ڕێژیم بۆ سەر 
كوردستان كرد. بەاڵم حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران بە ڕێبەرایەتی شەهید 
دوكتور قاس������ملوو ئەو كردەوەی ڕێژیمی 
كۆم������اری ئیس������امی، وات������ە گرتنی 
باڵوزخان������ەی ئەمریكای مەحكووم كرد. 
كە ئیس������تا بۆتە جێگای ڕێزی زۆربەی 
حیزب و ڕێكخراوە سیاسییەكانی كورد و 
ئێرانی و بیانی. ئەوڕۆكە چەمكەكانی 
دێموكراس������ی و ماف������ی م������رۆڤ بۆتە 
فەرهەنگی ڕزگاریی بۆ گەیش������تن بە 
ئازادی و سەربەس������تی، دەردەكەوێت كە 
حیزب������ی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران 
هەر ل������ە كاتی دامەزرانیەوە تا ئێس������تا 
و  پێش������كەوتنخوازترین  دووربینتری������ن، 
مۆدێرنتری������ن حیزبی س������ەر گۆڕەپانی 
سیاسی كوردس������تان و ئێرانە كە باوەڕی 
قووڵی بە دێموكراس������ی و مافی مرۆڤ 
بووە. ه������ەر بۆیە ئیس������تاش پاش نزیك 
بەح������ەوت دەیە خەبات و تێكۆش������ان لە 
پێناوی ئ������ازادی و مافی نەتەوایەتیدا، 
ڕێباز و قوتابخانەی حیزبی دێموكراتی 
كوردس������تانی ئێ������ران نەك ه������ەر تۆزی 
كۆنبوونی لێ نەنیش������تووە، بەڵكوو وەك 
ئەس������تێرەیەكی پڕش������نگدار لە ئاسمانی 
وەك  و  دەدرەوش������ێتەوە  كوردس������تاندا 
گونجاوتری������ن ڕێبازی ڕێگای ڕزگاری 
و گەیشتن بە مافی نەتەوایەتی گەلی 
كورد لە گۆڕەپانی خەباتدا دەركەوتووە.

كانیاو

هەڤپەیفین: عارف وەلزی

لەگەڵ هێرش كردنی داعش بۆ سەر سنوورەكانی هەرێمی كوردستان و گرتنی چەن شارو گوندی هەرێمی كوردستانی باشوور 
لە الیەن تیرۆریستانی داعیشەوە، جۆرێك هاوهەڵوێستی لە نێو هێز و الیەنە سیاسییەكانی هەر چوار پارچەی كوردستان درووست 
بوو. لەم نێوانەشدا دوا بەدوای داوای هاوكاریی كردنی فەرمی حكومەتی هەرێمی كوردستان، لە حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران بۆ بەرگریی لە خاك و س������ەروەری هەرێمی كوردستان، حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە هەڵوێستێكی شۆڕشگێڕانەدا 
بڕیاری ناردنی هێزی بۆ بەرەكانی ش������ەڕ دژی داعش دەركرد و لە ماوەیەكی زۆر كەمدا چەن هێزی تەیار و پۆش������تە و پەرداخی 
خۆی ڕەوانەی بەرەكانی شەڕ بۆ پاراستنی دەسكەوتەكانی كورد كرد. بۆ ئەم مەبەستە و تاوتوێ كردنی ئەم بڕیارە شۆڕشگێڕانەی 
حیزب وتوووێژێكمان لەگەڵ بەڕێز ڕۆس������تەم جەهانگیری، بەرپرسی كومسیۆنی سیاسی نیزامی حیزب ساز كردووە كە سەرەنجی 

خوێنەرانی بەڕێزی ڕۆژنامەی كوردستانی بۆ ڕادەكێشین.

ڕێژیمی ئێران لەو 
هەڵویستەی كە 

جۆرێك یەكگرتوویی 
لە نێو گەلی كورددا 
هێنایە دی ترس و 
دڵەڕاوكەیەكی تێدا 

دروست بوو
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94 ساڵ پاش پەیماننامەی سیڤەر

ڕۆژی جیهانیی الوان و بارودۆخی الوانی كورد

3 ساڵ پێش لە بەس������تنی كۆنفرانسی 
لۆزان لە س������وییس و دروستبوونی واڵتی 
نوێی توركیە كە ب������ەو هۆیەوە بە فەرمی 
نیش������تمانی كوردان بە سەر 4 واڵتی ئێران 
و توركی������ە و عێراق و س������ووریەدا دابەش 
كرا، كۆنفرانس������ێك لە »سیڤەر«ی پاریس 
پێكهات. الیەنەكانی ئەم كۆنفرانسە بریتی 
ب������وون لە واڵتان������ی بریتانیا و فەرانس������ە 
و حكوومەت������ی عوس������مانی و هەیئەتی 
نوێنەران������ی گەلی كورد ب������ە ڕێبەرایەتی 
ژنراڵ ش������ەریف پاش������ا. ئەنجام و ئاكامی 
ئەم دانیشتنە واژۆكردنی پەیماننامەیەكی 
433 ماددەیی بوو كە لە ڕێكەوتی 10ی 
ئوتی 1920ی زایینی بەرامبەر بە 19ی 
گەالوێ������ژی 1299ی هەتاوی بەس������ترا. 
هەرچەند كە پەیمانی سیڤەر بۆ كوردستان 
و چارەنووس������ی نەتەوەی كورد، توانایی و 
هێ������زی ئیجرای������ی و پراكتیكی پێ نەبوو 
و ل������ە 24ی ژویی������ەی 1923ی زایینی 
بە بەس������تنی پەیمانی ل������ۆزان، بە كردەوە 
لەب������ار چوو بەاڵم بەو هۆیەوە كە یەكەمین 
جار ب������وو ل������ە ل������ە ڕێككەوتننامەیەكی 
نێونەتەوەییدا بە فەرمی باس لە مافەكانی 
تایبەتی  نەتەوەی كورد كرابوو، گرینگی 
خۆی هەیە بەتایبەتی لە مادەكانی ٦2 و 
٦3 و ٦4ی ئ������ەم پەیماننامەدا كە باس لە 
شێوازی پێكهێنانی كۆمسیونێكی تایبەت 
ب������ۆ دیاریكردنی س������نووری جوغرافیایی 
كوردستان و ئاس������تی حكوومەتی كوردان 
دەكات و دان بەوەدا دەنرێت كە گەلی كورد 
وەكوو نەتەوەیەك دەتوانێ واڵتی سەربەخۆی 
هەبێت. ئەم 3 مادە لە پەیماننامەی سیڤەر 
بەپێی یاسا و ڕێس������ا نێونەتەوەییەكان كە 
هەلومەرجی پێكهێنانی واڵتێكی سەربەخۆ 
لەس������ەر 3 پێ������وەری نیش������تمان، نەتەوە و 
حوكمڕانی سیاسی پێناسە دەكات، دان بە 
مافی كوردەكان دادەنێت لەمەڕ پێكهێنانی 
دەوڵەت������ی خۆجێ������ی، بەاڵم ئ������ەم هەلە بە 
چەندین هۆكاری جۆراوجۆر و یەك لەوان 

شێوازی ژیانی گەلی كورد لەو كاتەدا و 
چنراوەی )بافت( كۆمەاڵیەتی ئەم نەتەوە 
نێونەتەوەیی  لەوانە سیاسەتی  و گرینگتر 
ناتەبا لەگەڵ مافی كورد، لە كیس چوو 
و جێبەجێ نەكرا. بە هەرحاڵ ئێستا پاش 
94 س������اڵ لە واژۆكردنی ئەم پەیماننامە، 
بارودۆخی گەلی كورد گۆڕانی بە سەردا 
هاتووە و ڕەوتی ڕووداوەكان لە چەند ساڵی 
ڕابردوودا هەم لە ئاستی ناوچەیی و هەم 
لە ئاس������تی جیهانیدا ڕۆڵ و شوێندانەریی 
تایبەتی لەسەر پرس������ی كورد هەبووە. لە 
كوردس������تانی عێراقی فیدراڵ������دا كورد بە 
بەشێكی گرینگ لە مافەكانی گەیشتووە 
و نیش������انی داوە ئەم پارچەیە لە كوردستان 
چۆن بووەتە هەرێمێكی ئارام و سەقامگیر 
لە ئاستی ناوچەدا و لە هەمان كاتیشدا پشت 
و پەنایەكی لەبار و گونجاو بۆ پارچەكانی 
دیكە. هەرچەند كە لە ئێس������تادا بەردەوام 
وەبەر پەالماری ئەمنیەتی و تیرۆریستی 
دەكەوێت بەاڵم دیسانیش توانیویەتی ڕۆڵی 
بەرچاو لە هاوكێشەكانی ناوچەدا بگێڕێت. 
لە كوردستانی توركیەدا بۆ یەكەمین جار 
پاش چەندین دەیە حاش������اكردن لە بوونی 
شوناس������ی نەتەوەیەكی چەند میلیۆنی بە 
ش������ێوەی فەرمی دان بە بوونی نیشتمانی 
كوردس������تان و ماف������ی دانیش������توانەكەی 
دادەنرێ و پرۆسەیەك دەستی پێكردووە كە 
وێدەچ������ێ لە داهاتوودا بگاتە ئەنجامێكی 

لواو و ئاشتی سەرتاسەری. 
لە هەلومەرجی ئێس������تادا مەس������ەلەی 
كورد تەنیا بە باشوور بەرتەسك نەبووەتەوە 
بەڵكوو لە باكوور ب������ە جۆرێك و ڕۆژئاوا 
ب������ە جۆرێك������ی دیكە و ل������ە ڕۆژهەاڵت 
بە ش������ێوازێكی دیكە لە گ������ۆڕێ دان و 
دۆزی كوردیان گەیاندووەتە ئاس������تێك كە 
چاوەڕوانی ئەوەی لێدەكرێ زۆر لە جاران 
لەبارت������ر و زەقتر ببێت������ەوە، بە جۆرێك كە 
بیروڕای گش������تیی جیهانی و دامەزراوە 
نێونەتەوەیی������ەكان و واڵتانی ش������وێندانەر 
نەكرێ لێ������ی بێدەنگ بن و لەبەر چاوی 

نەگرن.  

پرۆس������ەی ئینتگراسیۆن ئەوانی لەگەڵ 
سیستمەكان ڕێكخس������تووە. الوانی كورد 
لە كوردس������تان ه������ەركام بەپێی جۆری 
سیستم و دەسەاڵتی سیاسی واڵتەكانیان 
بارودۆخ������ی جیاوازیان هەی������ە. الوان لە 
كوردستانی باكوور پاش هاتنەسەركاری 
AKP و گەاڵڵەی ئاشتی و تا ڕادەیەك 
كراوەتربوونی فەزای سیاسی لە توركیە 
توانیویانە س������ااڵنە لە ڕۆژی جیهانیی 
الواندا هەم ڕێوڕەسمی تایبەت بەو ڕۆژە 
بەڕێ������وە ببەن و هەمیش خواس������تەكانیان 
بە بەڕێوەبردنی خۆپیش������اندانی هێمنانە 
دەربڕن. پاش پرۆس������ەی ئازادی عێراق 
لە س������اڵی 2003ی زایینی و بە دوای 

یەكگرتنەوەی هەردوو ئیدارەی هەرێمی 
خۆشییەوە  بە  كوردس������تان،  باش������ووری 
ماوەی چەند س������اڵە بارودۆخی الوان لە 
باشووری كوردستان، ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ 
بەرەو باشتربوون دەڕوات، پێشكەوتنەكانی 
هەرێمی كوردس������تان، ب������ە هێزتر بوونی 
پێگەی الوان لە دەسەاڵتی سیاسی و خۆ 
لەگەڵ  كوردستان  هەرێمی  گونجاندنی 
بیر و ئەندیش������ەی مۆدێڕن ئاس������ۆیەكی 
گ������ەش ب������ۆ الوان لەم هەرێم������ە بە دی 

دەكڕێت.
الوانی كورد لە ڕۆژئاوای كوردستان 
ئازادیخوازانی  خۆپیشاندانی  دوابەدوای 
ك������ورد و ع������ەرەب ل������ە س������ووریە دژی 

لە  ئەس������ەد و هاوبیرانی  فەرمانڕەوایی 
زۆر الیەنەوە بوونەتە قوربانی، لە الیەك 
قوربانی دەس������تی ڕێژیمی دیكتاتۆری 
و دژی گەلی بەعس������ی س������وورین كە 
تەنانەت حاش������ا لە بوون و شوناس������یان 
دەكات و لە الیەكی دیكە پاش بەهاری 
عەرەب������ی و نەمانی ڕێژیمی بەعس������ی 
سووری لە بەشێك لە خاكی كوردستانی 
ڕۆژئاوا بوونەتە قوربانی پرش و باڵوی 
هێزە كوردیی������ەكان و نایەكگرتووی ئەو 
هێزانە و زۆر جاریش بیری دیكتاتۆری 
هێزگەلێكی كوردی كە مەجالی بۆ هیچ 
جۆرە، خەباتێكی نەتەوەیی و ڕێكخراوی 
بۆ الوان لەو بەش������ە لە خاكی كوردستان 

نەهێشتوەتەوە.
الوان ل������ە كوردس������تانی ڕۆژهەاڵت، 
ئەوڕۆك������ە بارودۆخیان ل������ە هەر یەك لە 
پارچەكان������ی تری كوردس������تان خراپترە، 
ئەگەر لە الیەك لە زۆربەی واڵتانی دنیا 
بەرەب������ەرەی ڕۆژی جیهانیی الوان،  لە 
دیاری حكوومەتەكان بۆ الوان خس������تنە 
ڕووی كۆمەڵێ������ك یاس������ا و گەاڵڵ������ەی 
س������ەردەمیانەیە بۆ باشتر كردنی بژێوی 
و گوزەرانی الوان لە الیەكی دیكەوە لە 
س������ایەی حكوومەتی سەدە ناوەڕاستی و 
دژی گەلی كۆماری ئێسامیدا نەتەنیا 
هیچ گەاڵڵە و پرۆژەی������ەك بۆ الوان لە 
ئارادایە نی������ە، تەنان������ەت ئیزنی بەڕێوە 

بردنی ڕێوڕەسمێك بۆ ئەو ڕۆژە جیهانییە 
نادرێت و دیاریی بۆ الوان، ئەشكەنجە، 

زیندان و لە سێدارەدانە.
ئەوە جێ������گای دڵخۆش������ییە الوان لە 
سەرانس������ەری ئێران و كوردستان لە هەر 
ڕێگایەك كە بۆیان بڕەخس������ێ و بە پێی 
توان������ا و ئیمكاناتی خۆیان هەوڵیان داوە 
جیهانی  پێشكەوتنەكانی  لەگەڵ  خۆیان 
ئازاد و مۆدێڕن������دا بگونجێنن و خەبات 
و تێكۆش������انی ئازادیخ������وازان و الوانی 
مزگێنی  ئێ������ران  نەتەوەكانی  س������ەرجەم 
ئەوەم������ان پێدەدەن كە جیهانێكی باش������تر 
بۆ الوان لە ئێرانێكی دێموكراتیكدا بێتە 

ئاراوە. 

نەتەوە  ڕێكخراوی  گش������تیی  كۆڕی 
یەكگرت������ووەكان ل������ە بڕیارنامەی ژمارە 
54/120ی خۆیدا، بە پش������تن بەستن بە 
كۆبوونەوەی وەزیرانی كاروباری الوان كە 
لە ڕێكەوتی ٨ بۆ 12ی ئاگۆستی ساڵی 
1999ی زایینی لە لیسبۆن ئامادە بوون، 
ڕۆژی  وەك  ئاگۆس������تی  12ی  ڕۆژی 

جیهانیی الوان دەستنیشان كرد.
لە ساڵی 2000ی زایینییەوە، هەموو 
ساڵێك بەپێی بارودۆخ و فەزای سیاسی 
بیركردنەوەی دەسەاڵتدارانی هەر یەك لە 
واڵتانی ئەم جیهانە پان و بەرینە لە 12ی 
بۆ الوان  تایبەت  ئاگۆستدا، ڕێوڕەسمی 
و زۆرب������ەی كاتەكانیش لە الیەن خودی 

الوانەوە بەڕێوە دەچێت.
ئەو واڵتانەی ڕێوڕەس������می تایبەت بۆ 
الوان بەڕێوە دەبەن، ئەو جۆرە سیس������تمە 
دێموكراتیك و مرۆڤتەوەرانەن كە بەردەوام 
و بەپێی پێشكەوتنەكانی دنیای مۆدێڕن، 
بی������ر لە جیهانێكی باش������تر ب������ۆ الوان و 

بەشداریی الوان دەكەنەوە.
ئەوەی لەالیەن خودی الوانەوە بەڕێوە 
دەچێت، لەو جۆرە سیس������تمە دیكتاتۆر و 
سەدەناوەڕاستی و دژی گەلییانەیە كە بە 
هیچ جۆر خۆیان لەگەڵ پێشكەوتنەكانی 
جیهانی مۆدێ������ڕن ناگونجێنن و الوان و 
لە  ئەم واڵتانە  ئازادیخوازانی  بەتایبەتی 
هەر ڕێگایەكی مومكین كە بۆیان بكرێ 
هەوڵ ئ������ەدەن یادێك لە ڕۆژی جیهانیی 

الوان بكەنەوە.
ئ������ەوەی لێ������رەدا جێگای س������ەرنج و 
تێڕامان������ە بارودۆخی الوان������ی كوردە و 
ڕۆژی جیهانی الوانیش موناسبەتێكە بۆ 
ئەوەی لەم كورتە باسەدا ئاوڕێكی خێرای 

لێ بدەینەوە.
الوانی ك������ورد، ئەوان������ەی چ خۆیان 
وەك ت������اك و چ لەگ������ەڵ بنەماڵەكانیان 
ڕوویان ل������ە هەندەران ك������ردووە، لەالیەك 
بەپێ������ی پێش������كەوتنەكانی ڕۆژئ������اوا و 
بان������دۆر و زەختی  لەالیەك������ی دیك������ە 

شەماڵ تەرغیبی

فواد خاكی بەیگی
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