دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران:
هەموو رۆڵەکانی کورد کە بۆ پرسی کورد و دوارۆژی واڵت بە پەرۆشن
بە یەکگرتوویی تەواوەوە پشتی ناوەند بگرن
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حیزبی دێموکرات ڕۆژی ١٦ی سەرماوەزی وەک ڕۆژی کەمئەندامانی حیزب دیاری کرد
حیزبی دێموکرات:
لە نەزەری ئێمەوە هیچ شتێک بۆ یەکگرتنەوە کۆسپ نییە
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باڵوی دەکاتەوە
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لێکتێگەیشتنامەی
 ١٠حیزب و چەند
سەرنجێک
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وتووێژی کوردستان
لەگەڵ
ئاسۆ ساڵح

پێشمەرگە دینامیزمی
وەگەڕخستنی ئیرادەی
گەل بۆ...

٨

کەمئەندامانی نێو شۆڕش
مامۆستایانی دەرسی باوەڕمەندی و فیداکارین

بــە مەبەســتی ئەمەگناســی و ڕێزگرتــن
لــە تێکۆشــانی کەمئەندامانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،حیزبــی
دێموکــرات ڕۆژی ١٦ی ســەرماوەزی
وەک ڕۆژی کەمئەندامانــی حیــزب
دیاری کرد.
بەپێــی ڕاگەیەندراوێــک کــە ناوەنــدی
سیاسیی حیزب باڵوی کردۆتەوە ئەم بڕیارە
نوێیە بۆ ئەمەگناســی دەربڕین و ڕێزگرتن
لە تێکۆشــانی هەموو ئەو هاوڕێیانەیە کە
لــە ڕەوتــی خەبــات و تێکۆشــان ،لەپێنــاو
ئامانجەکانــی نەتــەوەی کــورد و لــە
ڕیــزی تێکۆشــەرانی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێرانــدا ،چ بەشــێوەی تێرۆر،
پیالنــی جۆراوجــۆری جینایەتکارانــی
ڕێژیم ،یا لە ســەنگەری بەرگری بەرانبەر
بــە نەیارانــی کــورددا ئەندامێک یا چەند
ئەندامی جەستەیان لەدەست داوە و لەگەڵ
ژیانــی کەمئەندامــی بــەرەوڕوو بــوون،
بەاڵم کەمئەندامبوون نەیتوانیوە بەربەســت
بــێ لــە درێژەدان بــە تێکۆشــان و تەنانەت

بیروبــاوەڕی ئازادیخوازانەیــان پتەوتــر و
ئیرادەیــان لێبڕاوانەتــر بووە،ئەم ڕۆژە وەک
ڕۆژی کەمئەندامانــی حیــزب دیــاری
کراوە.
هەروهــا تێیــدا هاتــووە" :ڕۆژی ١٦ی
ســەرماوەز وەک ڕۆژی کەمئەندامانــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
ڕادەگەیەنیــن .ڕۆژێــک کــە لــەودا
هاوڕێی تێکۆشــەر و ئەندامی ڕێبەرایەتی
حیزبەکەمــان کاک حەســەن شیوەســەڵی
لــە ١٦ی ســەرماوەزی ســاڵی ١٣٦٦ی
هەتاویدا لە پیالنێکی داڕێژراوی ڕێژیمی
جینایەتکاری کۆماری ئیســامی ئێراندا
تیرۆر و لە ئاکامدا زۆربەی ئەندامەکانی
هەستیاری سەروڕووی زیانیان پێ گەیشت
و هــەر دوو دەســت و هــەر دوو چاویشــی
لەدەست دا".
هــەر لەمبــارەوە و ڕێکەوتــی ١٠ی
ســەرماوەزی ١٣٩٧ی هەتــاوی ناوەنــدی
سیاســی پەیامێکی بەمەبەســتی ڕێزگرتن
و ئەمەگناســی دەربڕیــن بەرانبــەر بــە

کەمئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات و
بنەماڵــەی شــەهیدان بــاو کــردەوە کــە
لــە بەشــێکیدا هاتــووە " :چەنــد تاڵــە
کاتێــک کــە هــاوڕێ و هاوســەنگەرێک
یــان تەنانــەت کەســێکی دیکە لــە دیدە و
دیتــن بێبــەش دەکــرێ ،دوونیــای ڕوون و
دیمەنــی منداڵەکانــی نابینێ و ناچار ڕوو
و ڕواڵەتــی جگەرگۆشــەکانی لــە زێهنــی
خــۆی و عالەمــی خەیاڵدا وێنا دەکا .پێی
نەبــێ ،پــێ هەڵگرتــن فێــری منداڵەکەی
بکا ،یان دەســتی نەبێ بەســەر ڕۆڵەکانیدا
بکێشێ ئەوە ئەو کەمئەندامانەن ئەو دەردە
دەچێژن و لەگەڵ ئەم ئازارانە هەڵدەکەن".
ڕوو لــە خەڵکــی کوردســتان و ســەبارەت
بە شــەهیدانیش ڕایانگەیاندووە" :شــەهیدان
ســیمبۆلی فیــداکاری و خۆبەخشــینن لــە
پێنــاو نەتەوەکەیــان و خــاک و خەڵکــی
کوردســتان بۆیــە کۆمەاڵنــی خەڵکــی
کوردســتان لەبەرانبەر ئەو بەخششــە گەورە
و گرانەدا سەری ڕێز و نەوازش دادەنەوێنن
و ئەمەگناســی بەرانبــەر بــە شــەهیدان و

ڕاگەیشــتن بــە بنەماڵەکانیــان بــە ئەرکی
نیشــتمانی خۆیــان دەزانــن و درێژەدانــی
ڕێگایان بە باشترین پاداش سەلماندووە".
لــە کۆتاییەکەشــیدا و ڕوو لــە خەڵکــی
کوردســتان و وەک وەبیرهێنانەوەیــەک
هاتــووە" :پێڕاگەیشــتن بــە بنەماڵــە و
جگەرگۆشەکانی کەمئەندامان نەک هەر
ئەرکێکی نیشــتمانییە بەڵکــوو ئەرکێکی
ئینســانی و ئەخالقــی هاوســەنگەران و
هاوبیــران و هاوئامانج و تێکڕایی خەڵکی
کوردســتانە ،ڕاســتە ئەو ئەرکانە لە پێشدا
بەرەوڕووی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران دەبێتــەوە کــە خاوەندارەتی شــەهیدان
و کەمئەندامانــی دەکا؛ بــەاڵم مــادام
ئەرکەکە ئەرکێکی نیشــتمانی -ئینسانی
و ئەخالقــی و شۆڕشــگێڕییە هەمــوو
تاکەکانــی کۆمەڵــگا دەگرێتــەوە .ئەوەش
بەزەیــی نییــە چوونکــە کەمئەندامان لەوە
گەورەتــرن ئێمەمانــان بەزەییمان پێیان دابێ
بەڵکــوو ئــەوان فیــداکار و جەســتەبەخش
و قارەمانانــی نەتەوەکەمانــن کــە هەمــوو

الیەکمــان دەبــێ دەرســی باوەڕمەنــدی
و فیداکارییــان لــێ فێربیــن و لــە هەمــان
کاتــدا ئەرکــە نیشــتمانی – ئینســانی،
ئەخالقی و شۆڕشــگێڕانەمان بەجێ بێنین
و ئەمەگناســیمان بەرانبەریــان دەربڕیــن.
کاتــی ئەوەیــە ســەرلەنوێ بەڵێنییەکانمان
بەرانبەریان نوێ کەینەوە و پێیان بڵێین ئێوە
بــۆ ئێمە نموونەی فیداکارین ،ورەی بەرزو
بــاوەڕی پتەوتان هانــدەری بڕینی ڕێگای
گەیشــتن بــە ئامانجمانــە و جێگاتــان لــە
گۆڕەپانــی خەبات ،دیار و بیرتان ڕێنوێنی
ڕێگامانــە .بــا هــەوڵ بدەیــن دەرەتانی ئەو
ڕێزگرتــن و ئەمەگناســییە پێــک بێنین و
بــە بــاوەڕەوە ئەرکەکانمان لــەو پێوەندییەدا
بەجێ بێنین ،بەو هیوایه".

خوێنەرانی خۆشەویستی "کوردستان"،
دەقــی تــەواوی پەیــام و ڕاگەیەنــدراوی
ناوەندی سیاســی حیزب لەمبارەوە ،لەم
ژمــارەی کوردســتان دەخرێتــە بــەر دیدی
ئێوەی خۆشەویست.

ئامریکا:
کۆماری ئیسالمی بەئاشکرا بڕیارنامەکانی شۆرای ئەمنیەت پێشێل دەکات
مایــک پۆمپێئۆ وەزیری دەرەوەی ئامریکا
لە ئاخاوتنێکی تایبەتدا جارێکی تر باسی
لــە مەترســییەکانی کۆمــاری ئیســامی
کــرد و ڕایگەیانــد :تــاران بــە ئاشــکرا
بڕیارنامەکانــی شــۆرای ئەمنیەتی نەتەوە
یەکگرتــووەکان پێشــێل دەکات و تاقمــە
تێرۆریستییەکان پڕچەک دەکات.
ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتــی 14ی
ســەرماوەز ،پۆمپێئــۆ لــە ئاخاوتنێکــدا
لــە دامــەزراوەی مارشــاڵ لــە بروکســێل

ڕایگەیانــد" :کۆمــاری ئیســامی پــاش
بەرجــام ،بــۆ کۆمەڵــگای جیهانــی
نەگەڕایــەوە و ئــەو پــارەی کە لــەم بوارەدا
وەدەستی کەوت ڕادەستی گرووپ و تاقمە
تێرۆریستییەکانی کرد".
ناوبــراو وتوویەتــی" :ڕێژیمــی تــاران
شــارۆمەندانی ئامریکایــی بــە بارمتــە
گرتــووە ،بــە ئاشــکرا بڕیارنامەکانــی
شــۆرای ئەمنیەتــی پێشــێل کــردووە،
ســەبارەت بــە بەرنامــە ناوکییەکانــی درۆ

دەکات ،بــەردەوام هەوڵــی دەورلێدانــەوەی
تەحریمەکان دەدات و لە نوێترین نموونەشدا
بڕیارنامــەی 2231ی شــۆرای ئەمنیەتی
بە تاقیکردنەوەی مووشــەکی بالســتیکی
پێشێل کردووە".
ئــەم ئاخاوتنــەی پۆمپێئــۆ دوابــەدوای
دانیشــتنی شــۆرای ئەمنیەت ســەبارەت بە
تاوتوێ کردنی بەرنامە مووشەکییەکانی
کۆماری ئیســامی هاتنە ئاراوە کە تێیدا
نیکی هیلی نوێنەری ئامریکا لەم شــۆرا،
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مستەفا هیجری:
دوکتور قاسملوو
یەکێک بوو لە...
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باســی لــە مەترســیداربوونی تاقیکارییــە
مووشــەکییەکانی تــاران کــردووە و
وتوویەتــی :دوور لــە چاوەڕوانی نەبوو کە
ئێران کارێکی لەم شێوەیە بکات.
وتوویشــیەتی :کۆمەڵگــەی جیهانی نابێ
لــە ئاســت پێشــێلکارییەکانی کۆمــاری
ئیســامی بێدەنــگ بێــت و دەبــێ ئــەم
پێشــێلکارییانەی تــاران یەکدەنــگ
و هاوهەڵوێســت مەحکــووم بکرێــت و
دژکردەوەی شیاوی بەرامبەر بگیرێتە بەر.

هــاوکات دەوڵەتــی ئامریــکا بڕیــاری داوە
ناوگرووپێکــی فڕۆکەهەڵگــری خــۆی
لــە چەنــد ڕۆژی داهاتــوودا لــە ئاوەکانی
کەنــداو جێگیــر بــکات؛ بــە پێــی دواییــن
هەواڵــەکان نــاوی فڕۆکەهەڵگــری
"یوئێسئێــس جــان ســی .ســتێنیس" و
کەشــتییە ســەربازییەکانی هاوڕێــی تــا
کۆتایــی ئەم حەوتووە لــە کەنداودا جێگیر
دەبن.
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پـەیڤ

تێکئااڵنی بااڵی شاخ و
گیانفیدایی پێشمەرگە
كەریم پەرویزی

پێشــمەرگە ئــەو ئیرادەیەیــە کــە لە رەگی
مێژووی پڕشــانازیی نەتەوەیەک و بڕوای
پیــرۆزی مرۆڤێــک و هیــوا بــەدوارۆژی
نەوەیەک ســەرچاوە دەگــرێ .ئیرادەیەکی
لــەم چەشــنە نە دەتوانێ بــە چۆکدا بێ و
نە دەکرێ تووشــی قۆزاخــەی دۆگماتیزم
ببێتەوە.
پێشــمەرگە لــە نێو نەتەوەیەکدا ســەر هەڵ
دەدا کــە نیشــتمانەکەی بــە زەبــری ڕم و
پۆتیــن خراوەتــە ژێردەســتی دەســەاڵتێکی
ســتەمکار و دەنگی بــەرزی ئازادیخوازی
تێدا دیل کراوە ،بۆیە ئەم نەتەوەیە دەیەوێ
کــە نیشــتمانەکەی ئاوەدان بکاتــەوە و بە
دەنگــی زواڵڵــی خەباتــکاری و رزگار و
یەکســانیخوازی ،داهاتوویەکــی گــەش و
پێشکەوتوو بونیات بنێ و وەدی بێنێ.
ئــەم نەتەوەیــە لــەم پێناوەدا دەیان و ســەدان
ســاڵە کــە تێدەکۆشــێ و خەبــات دەکا و
قوربانــی دەدا ،بۆیــە ئیرادەیەکی لەگیران
نەهاتــوو و کۆڵنەدەرانــەی لــە نێــو نــەوە
بــەدوای نەوەدا تێدا بەهێــزو بەهێزتر دەبێ.
ئــەم ئیرادەیــە ،ئیرادەیەکــی دەرەکــی نییە
و هەڵقــواڵوی نێــو نــاخ و کۆنەســتی ئــەم
نەتەوەیەیە ،بۆیە بە هیچ چەک و زەبر و
زەنگێک تووشی داڕمان نابێ و پتەوتر لە
جاران و گەشــاوەتر لە قۆناخەکانی پێشوو
پەرە دەگرێ.
ئــەم ئیرادەیــە ،لە بااڵی بــەرز و پێداگریی
هەرمانیــی شــاخدا هێمــا و ورە دەگــرێ و
شــاخ دەبــێ بــە ســەمبۆل و هێما بــۆ وەها
ئیرادەیــەک کــە دەتوانیــن نــاوی لــێ
بنێیــن ئیــرادەی قــەت چۆکدانــەدان و
خولیابەخشــین .هێمــا و ســیمایەک کــە
لــە شــاخدا خــۆی دەبینێتەوە کــە دەیەوێ
زایەڵەی دەنگی مێژوو و حەزی هەرمانی
چێژبەخشــین و ژیــان بەرهەمهێنانەوە بێ.
شــاخ دەبێ بە ســیمای بەهیبەتی ئیرادەی
ئازادی و خۆسەلماندن و ژیانەوە.
بــەم پێیــە ،مرۆڤــی کــورد ،ئــەو رۆڵــە
وشــیارانەی کــە تەپوتــۆزو قۆزاخــەی
تەنیــوی دەســتی نەزانــی و نەزانپەرســتی
و کۆیلەتــی فــڕێ دەدەن و دڕ بــە
تەمومــژی تاریکپەرســتی دەدەن ،ســیما و
ناوی پێشــمەرگە وەکــوو خەاڵتی ئیرادەی
نەتەوەیــی وەردەگــرن و دەبــن بەوانــەی کە
هەرگیز لەبیر ناکرێن.
لێرەدایــە کــە پێشــمەرگە بــە هیواوەرگرتن
و دڵــدان بــە هەیبەتــی ورەدەری و
خولیابەخشــیی شــاخ ،عاشقی بااڵی شاخ
دەبێ و ئیرادەی لێوەردەگرێ و پێشــمەرگە
و شــاخ تێکدەئاڵێــن؛ بۆیــە لە مێژووی ئەم
گەلە و ئەم خەباتەدا ،شــاخ و پێشــمەرگە
وەهــا تێــک دەئاڵێــن کــە بــۆت لێک جیا
نابنــەوە و هــەر کــە نــاوی شــاخ دێنــێ
پێشمەرگەت وەبیر دێتەوە و بەپێچەوانەش.
قۆناخــی نوێــی خەباتــی گەلەکەمــان،
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ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران:
هەموو رۆڵەکانی کورد کە بۆ پرسی کورد و دوارۆژی واڵت بە پەرۆشن
بە یەکگرتوویی تەواوەوە پشتی ناوەند بگرن

ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێــران لە نوێترین دانیشــتنی
خۆیــدا ســەبارەت بــە دوائاڵوگۆڕەکانــی
کوردســتان و ناوچــە و ئێــران بیروڕایــان
گۆڕییەوە و تێیدا وێڕای دەربڕینی پێزانین
بەرامبــەر بە خەباتی بێوچانی ڕۆڵەکانی
گــەل داوایــان لە هەموو گەلی کورد کرد
کە ببنە پشتوپەنای ناوەند.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە:
راگەیەنــدراوی ناوەنــدی هاوکاریــی
حیزبەکانی کوردستانی ئێران
ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردستانی ئێران رۆژی شەممە رێکەوتی
٣ی ســەرماوەزی ١٣٩٧ی هەتــاوی
بەرامبــەر بــە ٢٤ی نۆوامبــری٢٠١٨ی
زایینــی کۆبوونەوەیەکــی بــە بەشــداری
بەرپرسانی بااڵی حیزبەکانی کوردستانی

ئێــران بــە خانەخوێیی حیزبــی دێموکراتی
کوردستانی ئێران پێکهێنا.
لــەم کۆبوونەوەیەدا ســەرەتا لە الیەن بەڕێز
مســتەفا هیجــری لێپرســراوی گشــتی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
بەخێرهاتنــی هەیئەتەکانــی بەشــدار
لــە کۆبوونەوەکــە کــرا و بــە ڕاگرتنــی
خولەکێــک بێدەنگی و بە پێوەوەســتان بۆ
رێزگرتــن لــە شــەهیدانی ئــەم دواییانــەی
کوردســتانی رۆژهــەاڵت و تێکۆشــەرانی
ئازادیخــوازی گەالنــی ئێــران دەســتی بــە
کارەکانی کرد.
لێپرســراوی گشــتی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێران لە باســێکی سیاسی و
گشــتیدا ئاماژەی بە وەزعی هەنووکەیی
رێژیمــی کۆمــاری ئیســامی ئێــران و
ئاکامەکانــی ئــەو گەمارۆیانەی خراوەتە

ســەر رێژیــم ودۆخــی نالەبــاری ئابــووری
واڵت و دابەزینــی ئیمکاناتــی ژیانــی
خەڵــک و فســادی ماڵــی و ئــەو فشــارە
نێوخۆیی و دەرەکییانەی ســەر رێژیم کرد
و پێویســتی بەهێزترکردنــی هــاوکاری
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێرانــی بــە
ئەرکێکــی گرینگ و شــوێندانەر لەســەر
رەوتی رووداوەکان زانی.
هــەر لــەو پێوەندییــەدا رەوتــی کار و
چاالکییەکانــی ناونــدی هــاوکاری
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێران لە ماوەی
رابــردوو ،مووشــەکبارانی بارەگاکانیان و
ئێعدامــی پۆلێک لە چاالکانی سیاســی
کــورد لــە الیــەن کۆمــاری ئیســامی لە
مانگــی خەرمانانــی ئەمســاڵدا کەوتــە
بەربــاس و وێــڕای ســوپاس و پێزانینــی
بەشــداران لەسەر درێژەدان بە کاری ناوەند

حیزبی دێموکرات:
دەرسی باوەڕمەندی و فیداکاری لە کەمئەندامان فێر بین

ناوەنــدی سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێران بە مەبەســتی ڕێزگرتن
لــە بنەماڵــەی کەمئەندامانــی حیزبــی
دێموکــرات و بنەماڵــەی شــەهیدان
پەیامێکی باڵو کردەوە.
دەقی ئەم پەیامە بەم چەشنەیە:
لەپێنــاو ڕێزگرتن و ئەمەگناســی دەربڕین
بەرانبەر بە کەمئەندامانی حیزب
مێــژووی جوواڵنــەوە و خەباتــی نەتــەوەی
کورد بۆ گەیشتن بە ماف و ئازادییەکان
و دابینبوونــی مافــی نەتەوایەتــی
کــورد ،بــەرزی و نزمــی جۆراوجــۆری لە
الپەڕەکانی خۆیدا تۆمار کردووە.
بەردەوامــی ڕەوتــی ئــەو خەبــات و
خۆڕاگرییــە کــە هەڵقــواڵوی ئیــرادەی
نەتەوەیەکی ماف پێشێلکراو و ژێردەستەیە
بــە خوێنــی هــەزاران تێکۆشــەری کــورد
ڕەنــگاوە کــە گیانــی خۆیــان لەپێنــاو
گەیشــتن بە ئــازادی و مافی نەتەوایەتی
کــورددا بــە ســەخاوەتەوە بەخشــیوە و هەر
بــەم خوێنانــە بەڵگەی ڕەوایــی خەباتەکە
و بەرحەقبوونــی مافەکانمان ســەلمێنراو و
مۆر کراوە.
هەروەهــا بــە هــەزاران تێکۆشــەری
نەتەوەکەمــان لە بڕگەکانی مێژووی ئەو
خەبــات و خۆڕاگرییــەدا کەوتنــە بەر تیغ
و تیــر و تێــرۆری جینایەتکارانــی ڕێژیــم
و بەشــێک یان چەند ئەندامی جەســتەیان
لەدەســت داوە و بەداخــەوە ژمارەیــان زۆرە
کــە نموونــەی بەرچــاوی ئــەم تێــرۆر و
کەمئەنــدام کردنــە تێکۆشــەری دێریــن و
کەســایەتی ناسراوی نەتەوەکەمان کاک
مــەال "حەســەن شیوەسەڵی"ـــیە ،کــە بــە
کەمئەندامــی بــەاڵم بــە باوەڕمەنــدی بە
ڕەوایی ماف و ئازادییەکانی نەتەوەکەیان
ژیانێکــی نــەک ئاســایی بەڵکــوو پــڕ لە
نەهامەتــی و ئێــش و ئازار تێپــەڕ دەکەن.
زیاتــر لــەوە ئــەو تایبەتمەندییــە تاڵــەی
جەســتەیی شوێنەواری نەرێنی لەسەر دڵ
و دەروونیــان داناوە لەگەڵ هەلومەرجێکی

ژیــان هەڵدەکەن کــە تەنیــا کەمئەندامان
دەتوانن هەستی پێ بکەن و لە نێوەڕۆکی
پڕئازاری ئەو حاڵەتانە تێ بگەن.
زۆربــەی کەمئەندامــان وێــڕای هــەر
کەســێکی ئاســایی خاوەن خێزان و منداڵن
کــە بەهــۆی کەمئەندامیــی جەســتەیی
و نالەباریــی بــاری دەروونــی ،نــە دەتوانن
بەشــێوەی ئاســایی و بەدڵــی خۆیــان بــە
بنەماڵەکانیــان ڕابگــەن و نــە ئــەو کارە
بــۆ دابینبوونی بژێوی ژیانــی بنەماڵەیان
بکــەن کــە پێشــتر کردوویانــە و ئەوەش بە
نۆرەی خۆی ئازاردەری دڵ و دەروونیانە.
بــەو حاڵــەش تەســلیمی ئــەو هەلومەرجــە
دژوارە نەبــوون و ســەربەرزانە درێــژە بــە
تێکۆشان و ژیانیان دەدەن.
چەنــد تاڵــە کاتێــک کــە هــاوڕێ و
هاوســەنگەرێک یــان تەنانەت کەســێکی
دیکــە لــە دیــدە و دیتــن بێبــەش دەکرێ،
دوونیــای ڕوون و دیمەنــی منداڵەکانــی
نابینــێ و ناچــار ڕوو و ڕواڵەتــی
جگەرگۆشــەکانی لــە زێهنــی خــۆی و
عالەمــی خەیاڵــدا وێنــا دەکا .پێی نەبێ،
پێ هەڵگرتن فێری منداڵەکەی بکا ،یان
دەســتی نەبێ بەســەر ڕۆڵەکانیدا بکێشێ
ئەوە ئەو کەمئەندامانەن ئەو دەردە دەچێژن
و لەگەڵ ئەم ئازارانە هەڵدەکەن.
شــەهیدان ســیمبولی فیــداکاری و
خۆبەخشــینن لەپێناو نەتەوەکەیان و خاک
و خەڵکــی کوردســتان بۆیــە کۆمەاڵنــی
خەڵکــی کوردســتان لەبەرانبــەر ئــەو
بەخششــە گــەورە و گرانــەدا ســەری ڕێــز
و نــەوازش دادەنەوێنــن و ئەمەگناســی
بەرانبــەر بــە شــەهیدان و ڕاگەیشــتن بــە
بنەماڵەکانیــان بــە ئەرکــی نیشــتمانی
خۆیــان دەزانــن و درێژەدانــی ڕێگایــان بــە
باشترین پاداش سەلماندووە.
هەر بەو پێیە ئەو ئەمەگناسی و ڕێزدانانە
بەرانبــەر بــە کەمئەندامانیــش کــە چەند
ئەندامی جەستەیان بە بارەگای ئازادی و
مافی نەتەوایەتی کورد بەخشیوە پێویستە

بە ئەرکێکی نیشتمانی دابنرێ.
ئاخــر کەمئەندامــان ڕاســتە لــە ژیانــدا
مــاون بــەاڵم لەگــەڵ ژان و ئــازار و
نەهامەتێــک هەڵدەکــەن کــە ڕەنگــە
ڕۆژانــە دەردی نزیــک لــە مــەرگ و
شەهیدبوون بچێژن و سەرلەنوێ بۆ ژیانی
پــڕ ژانــی کەمئەندامەتــی تێهەڵچنــەوە.
هەروەهــا پێڕاگەیشــتن بــە بنەماڵــە و
جگەرگۆشــەکانی کەمئەندامــان نــەک
هــەر ئەرکێکــی نیشــتمانییە بەڵکــوو
ئەرکێکــی ئینســانی و ئەخالقــی
هاوســەنگەران و هاوبیــران و هاوئامانــج
و تێکڕایــی خەڵکی کوردســتانە ،ڕاســتە
ئــەو ئەرکانــە لــە پێشــدا بــەرەوڕووی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
دەبێتــەوە کــە خاوەندارەتــی شــەهیدان و
کەمئەندامانــی دەکا؛ بــەاڵم مــادام
ئەرکەکە ئەرکێکی نیشتمانی -ئینسانی
و ئەخالقــی و شۆڕشــگێڕییە هەمــوو
تاکەکانــی کۆمەڵــگا دەگرێتەوە .ئەوەش
بەزەیــی نییە چوونکــە کەمئەندامان لەوە
گەورەتــرن ئێمەمانان بەزەییمان پێیان دابێ
بەڵکــوو ئــەوان فیــداکار و جەســتەبەخش
و قارەمانانــی نەتەوەکەمانــن کــە هەموو
الیەکمــان دەبــێ دەرســی باوەڕمەنــدی
و فیداکارییــان لــێ فێربیــن و لــە هەمــان
کاتــدا ئەرکــە نیشــتمانی – ئینســانی،
ئەخالقی و شۆڕشــگێڕانەمان بەجێ بێنین
و ئەمەگناســیمان بەرانبەریــان دەربڕیــن.
کاتــی ئەوەیــە ســەرلەنوێ بەڵێنییەکانمان
بەرانبەریــان نــوێ کەینــەوە و پێیــان بڵێین
ئێــوە بــۆ ئێمــە نموونــەی فیداکاریــن،
ورەی بــەرزو بــاوەڕی پتەوتــان هانــدەری
بڕینــی ڕێــگای گەیشــتن بــە ئامانجمانە
و جێگاتــان لــە گۆڕەپانــی خەبات ،دیار و
بیرتــان ڕێنوێنی ڕێگامانە .باهەوڵ بدەین
دەرەتانــی ئــەو ڕێزگرتــن و ئەمەگناســییە
پێــک بێنیــن و بــە بــاوەڕەوە ئەرکەکانمان
لەو پێوەندییەدا بەجێ بێنین ،بەو هیوایه.
ناوەندی سیاسی

پێداگیرایەوە ،بە تایبەت ئەو یەکگرتوویی
و هاودەنگــی و هاوهەڵوێســتییەی کــە
مانگرتنــە سەرانســەری و مێژووییــەی
٢١ی خەرمانانــی ئەمســاڵ کــە
الپەرەیەکــی پڕ لە شــانازی خســتە ســەر
کارنامەی خەباتی کورد لە کوردســتانی
ئێــران ،بــە ئاکامــی ئــەو هاودەنگــی و
هاوهەڵوێســتییە گشــتییەی حیــزب و
الیەنەکانی کوردستانی ئێران دانرا.
ڕای کۆبوونەوە دەربڕی پێداگری لەســەر
درێــژەی ئەم هاوکاری و هاوهەڵوێســتییە
بوو و ناوەند پێزانین و ئەمەگناســی خۆی
بۆ کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان دووپات
کردەوە و ساڵو و رێزی تایبەتی ئاراستەی
زیندانیانــی سیاســی و دەســتگیرکراوانی
ئــەم حەرەکەتــە یەکگرتووانەیــە کــرد
کــە بەرانبــەر بــە سیاســەتی زۆردارانــەی
کۆماری ئیسالمی ئێران خاوەن هەڵوێست
و ئیرادەی شۆڕشگێرانە بوون.
لــە چوارچێــوەی بــاس و لێکدانەوەکانــی
لێپرســراوی گشــتی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێراندا هەیئەتەکانی هەرکام
لــە ئەندامانــی ناوەند وێڕای تەئیدی باس
و بابەتەکانی پێشکەشــکراو راوبۆچوونی
خۆیــان بــۆ دەوڵەمەندترکردنــی باســەکە
خستە بەرچاوی بەشدارانی کۆبوونەوەکە.
کۆبوونەوەکــە بــەو ئاکامــە گەیشــت
کــە ناوەنــدی هــاوکاری حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێــران وێــڕای درێــژەدان بــە

کار و چاالکییەکانیــان ،بــە مەبەســتی
بەهێزترکردنی ناوەند لە هەموو شێوەکانی
خەباتــی رەوا و ســەردەمییانە لــە نێوخۆی
واڵت و لــە دەرەوەی واڵت کەڵــک
وەربگرن ،لەم راستایەدا بانگهێشتی هەموو
رۆڵەکانــی کــورد کــە بۆ پرســی کورد و
دواڕۆژی واڵت بــە پەرۆشــن کــرد کە بە
یەکگرتوویی تەواوەوە پشــتی ناوەند بگرن
و لــە دژی ســەرکوت و زۆردارییەکانــی
رێژیم بوەستنەوە.
لــە کۆتایــی کاری کۆبوونەوەکەدا بڕیار
درا ناوەنــدی هــاوکاری حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێــران ،هــەوڵ بــدا لــە
ماوەیەکــی دیاریکراودا پالتفۆرمی خۆی
بــۆ هــەر ئەگەرێک و ئــەو ئاڵوگۆڕانەی
کــە چــاوەڕوان دەکــرێ لــە ئێرانــدا ڕوو
بــدا ،ئامــادە بــکا و بــە ئــاگاداری
خەڵکی تێکۆشــەری کــورد ،حیزبەکانی
ئوپۆزسیۆنی ئێرانی و کۆڕ و کۆمەاڵنی
نێونەتەوەیی بگەیەنێ.
بــۆ ئەنجامــی خێــرای ئەو ئەرکانــە بڕیار
درا ،ھەیئەتــە نوێنەرایەتییەکانــی ناوەنــد
بــە کارێکــی پڕاوپــڕ و پێوەنــدی نزیکتــر
لەگــەڵ ڕێبــەری و بەرپرســانی یەکەمی
حیزبەکانی بەشــدار ،میکانیزمی پێویست
لە ھەر بوارێکدا دیاری بکەن.
لــەو کۆبوونەوەیــەدا هەریــەک لەبەرێــزان
کاک عومــەر ئیلخانــی زادە ســکرتێری
گشــتی کۆمەڵــەی زەحمەتکێشــانی

کوردســتان ،کاک مســتەفا مەولــوودی
ســکرتێری گشــتی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان ،کاک ســاڵح شــەریفی
ئەندامــی دەفتــەری سیاســیی کۆمەڵەی
شۆرشــگێری زەحمەتکێشانی کوردستانی
ئێران بە نوێنەرایەتی بەرێز کاک عەبدوڵال
موهتەدی ســکرتێری گشــتی کۆمەڵەی
شورشــگێری زەحمەتکێشانی کوردستانی
ئێران ،کاک ســەید کامیل نوورانی فەرد
ئەندامــی دەفتــەری سیاســیی ســازمانی
خەباتی کوردستانی ئێران بە نوێنەرایەتی
کاک باباشــێخ حســەینی ســکرتێری
گشــتی ســازمانی خەباتــی کوردســتانی
ئێران کە سەرۆکایەتی شاندەکانی بەشدار
لە کۆبوونەوەکەیان دەکرد لە چوارچێوەی
بــاس و بابەتەکانــی کۆبوونەوەکــەدا و
هەروەهــا بڕیــار و راســپاردەکانی ناوەندی
هــاوکاری حیزبەکانی کوردســتانی ئێران
شــرۆڤەی دواییــن گۆرانکارییەکانــی
پێوەندییــدار بــە پرســی کوردیــان کــرد و
هاودەنگــی و هاوهەڵوێســتی ناوەنــدی
هــاوکاری و هەروەهــا یەکگوتاری بزاڤی
کوردییــان بــە پێویســتیەکی هەنووکەیی
زانی.

نــاوەنــدی هــاوکــاری حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
٣/٩/١٣٩٧ی هەتاوی
٢٤/١١/٢٠١٨ی زایینی

حیزبی دێموکرات ڕۆژی ١٦ی سەرماوەزی وەک ڕۆژی
کەمئەندامانی حیزب دیاری کرد

بــە مەبەســتی ئەمەگناســی و ڕێــز گرتن
لــە تێکۆشــانی کەمئەندامانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،حیزبــی
دێموکــرات ڕۆژی ١٦ی ســەرماوەزی
وەک ڕۆژی کەمئەندامانــی حیــزب
دیاری کرد.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:
ڕاگەیەنــدراوی ناوەندی سیاســیی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران
بــۆ ئــاگاداری هەمــوو الیــەک ،کادر
و پێشــمەرگە و ئەندامانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران بە تایبەت
کەمئەندامانــی حیــزب ،ڕادەگەیەنین کە
بــۆ ئەمەگناســی دەربڕیــن و ڕێزگرتــن لە
تێکۆشــانی هەمــوو ئــەو هاوڕێیانەی کە
لــە ڕەوتــی خەبــات و تێکۆشــان ،لەپێنــاو
ئامانجەکانــی نەتــەوەی کــورد و لــە
ڕیــزی تێکۆشــەرانی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێراندا ،چ بەشــێوەی تێرۆر،
پیالنــی جۆراوجــۆری جینایەتکارانــی
ڕێژیم ،یا لە سەنگەری بەرگری بەرانبەر
بــە نەیارانــی کــورددا ئەندامێــک یــا
چەنــد ئەندامــی جەســتەیان لەدەســت داوە
و لەگــەڵ ژیانــی کەمئەندامــی بەرەوڕوو

بــوون ،بــەاڵم کەمئەندامبــوون نەیتوانیــوە
بەربەســت بــێ لــە درێــژەدان بە تێکۆشــان
و تەنانــەت بیروبــاوەڕی ئازادیخوازانەیــان
پتەوتــر و ئیرادەیــان لێبڕاوانەتــر بــووە،
حیزبی دێموکرات ڕۆژێک وەک ڕۆژی
کەمئەندامانی حیزب دیاری دەکا.
هەرچەند ئەمەگناسی دەربڕین و ڕێزگرتن
لە جەستە بەخشانی حیزبەکەمان ،ئەرکی
هەموو کات و هەموو ڕۆژەکانی ســاڵ و
هەمــوو تاکەکانی کۆمەڵــی کوردەواری
بەتایبــەت ئەرکــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێرانە بەم حاڵەش بۆ ئەوەی لە
ڕۆژێکی دیاریکراودا ئەمەگناسییەک و
ڕێزگرتنێکــی تێکڕایی بێنینــە ئاراوە کە
شــایانی تێکۆشــەرانی جەســتەبەخش بێ،
ڕۆژی ١٦ی ســەرماوەز وەک ڕۆژی
کەمئەندامانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران ڕادەگەیەنین .ڕۆژێک
کــە لــەودا هاوڕێی تێکۆشــەر و ئەندامی
ڕێبەرایەتــی حیزبەکەمان کاک حەســەن
شیوەســەڵی لــە ١٦ی ســەرماوەزی
ســاڵی ١٣٦٦ی هەتاویــدا لــە پیالنێکــی
داڕێــژراوی ڕێژیمــی جینایەتــکاری
کۆمــاری ئیســامی ئێرانــدا تیــرۆر و

لــە ئاکامــدا زۆربــەی ئەندامەکانــی
هەســتیاری ســەروڕووی زیانیــان پــێ
گەیشــت و هــەر دوو دەســت و هــەر دوو
چاویشــی لەدەســت دا .دیاریکردنــی
ڕۆژێــک بــۆ ئەمەگناســی دەربڕیــن و
ڕێزدانــان بــۆ ڕابــردووی تێکۆشــانی ئــەم
بەشــە لــە تێکۆشــەرانی دێمۆکــرات تەنیا
گۆشــەیەک لــەو ئەرکانەیە کــە بەرانبەر
بــە جەستەبەخشــانی حیزبەکەمــان لــە
ئەســتۆمانە .چوونکــە زۆر ئەرکــی
دیکەی نیشتمانی ،هاوڕێیەتی ،ئینسانی
و ئەخالقیشــمان هەیــە کــە پێویســتە لــە
ئەنجامدانیاندا شێلگیر و بەردەوام بین.
هیواداریــن بەســەرکەوتنی خەبــات و
وەدیهێنانــی ئامانجەکانمــان ڕۆڵەکانــی
نەتــەوەی کــورد لەگــەڵ ژیانێکــی ئەوتۆ
بەرەوڕوو نەبنەوە.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
ناوەندی سیاسی
١٣ی سەرماوەزی ١٣٩٧ی هەتاوی
٤ی دێسامبری ٢٠١٨ی زایینی

ژمارە 6 ،٧٣9ی دێسامربی ٢٠١٨

حیزبی دێموکرات:
لە نەزەری ئێمەوە هیچ شتێک بۆ یەکگرتنەوە کۆسپ نییە

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
لەبــارەی پرۆســەی یەکگرتنــەوە لەگــەڵ
هاوڕێیانــی پێشــوو ،ڕوونکردنەوەیەکــی
باڵو کردەوە.
دەقی ڕوونکردنەوەکە بەم چەشنەیە:
ڕوونکردنەوەیــەک لەســەر باڵوکردنەوەی
بابەتێکــی بەرپرســی هەیئەتی هاوڕێیانی
پێشوو
ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتــی ٢٨ی
خەزەڵــوەری ١٣٩٧ی هەتــاوی بەرانبــەر
بــە ( )٢٠١٨/١١/١٩کاک کەمــاڵ
کەریمــی ،بەرپرســی هەیئەتــی دیالۆگی
یەکگرتنــەوەی هاوڕێیانــی پێشــوو
بابەتێکــی بــاو کردووەتــەوە ،لــەو
بابەتــەدا هــۆکاری وەســتاندنی ڕەوتــی
دانیشــتنەکانی تایبــەت بە یەکگرتنەوەی
ڕیزەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران گێڕاوەتــەوە بــۆ گۆڕانکارییەکانی
کۆنگرەی ١٦هەمی حیزبی دێموکرات.
لــەو پێوەندییــەدا بــە پێویســتی دەزانیــن
ڕوونکردنەوەیــەک بــۆ ڕای گشــتی،
خەڵکــی کوردســتان و هەموو دۆســتان و
ئۆگرانی یەکگرتنەوەی ڕیزەکانی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بدەیــن و
ڕاســتیی ئەو پرســە گرینگە وەک خۆی
بخەینە بەر دیدی ڕای گشتی.
لــە ڕەوتــی دانیشــتنی چەنــد ســاڵەدا،
ڕێبەریــی حیزبی دێموکرتی کوردســتانی
ئێران بۆ بە ئاکام گەیاندنی ئەو پرۆسەیە
لــە هیــچ هــەوڵ و تەقەالیــەک کۆتایی
نەکرد هەتا گەیشــتینە ئەو ئاســتەی کە
لــە بەرەبەری کۆنگرەی ١٦هەمی حیزب،
لــە دانیشــتنێکی فەرمیمانــدا کە لە الی
ئــەوان پێکهــات؛ ئێمــە داوامــان لێکــردن
لەسەر ئاکامی وتووێژکان و ئەو خااڵنەی

کە لەسەری هاوڕاین ،با بڕیاری کۆتایی
بدەین ،دوای ئەوە لەسەر قۆناغی دیکەی
پرۆســەی یەکگرتنەوە کــە هەنگاوەکانی
ڕەوتەکــەی خێراتــر دەکرد ،قســە بکەین.
بەداخەوە پێچەوانەی پێداگرییەکانی ئێمە
واڵمــی نەرێنیان داینەوە ،دیار بوو کاک
کەماڵ و هاوڕێیانی چاوەڕوانی ئاکامی
کۆنگرەی ئێمە بوون .حیزبی دێموکرات لە
کۆنگرەدا بۆ مەسەلەی هاوکاریی الیەنە
سیاســییەکانی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
بڕیارێکی سیاســی و بەرپرسانەی دا ،ئەو
بڕیارە سیاسییەی حیزب لە الیەن زۆربەی
هێــزە سیاســییەکانی کوردســتان و ئێرانی
پێشــوازی لێکــرا و لــە مــاوەی ڕابردووش
شــوێندانەریی ئەرێنیــی ئــەو بڕیــارەی
کۆنگــرە بۆ گۆڕانکارییەکان پێچەوانەی
نەزەری کاک کەماڵ کەریمی لە ئاست
هێــزە سیاســییەکانی کوردســتان و ئێــران
بەرچــاوە و گیانێکــی نوێی بە هاوکاریی
الیەنە سیاسییەکان بەخشی.
دوای کۆنگرەش ،ئێمە سەردانمان کردن و
لەســەر بڕیار و ڕوانینی ئەرێنیی کۆنگرە
لەســەر پرســی یەکگرتنەوە و ڕەخساندنی
کەشــێکی سیاســی بــۆ هاوکاریــی نێوان
الیەنە سیاسییەکان ڕوانگەی کۆنگرەمان
خســتە بەرنەزەریــان و ڕامانگەیانــد کــە
لــە نــەزەری ئێمــەوە هیــچ شــتێک بــۆ
یەکگرتنــەوە کۆســپ نییــە و داواتــان
لــێ دەکەیــن بــا لــە بــە ئــاکام گەیاندنی
پرۆسەکەدا خێراتر هەنگاو هەڵگڕین.
هــەر لــە درێــژەی ئــەو بابەتــەدا دەفتەری
سیاســی ئــەوان ،داوایــان لــە بەڕێــز
کاک مســتەفا هیجــری ،لێپرســراوی
گشــتیی حیزبــی دێموکــرات کــرد بــۆ
وەاڵمدانــەوە و ڕوونکردنــەوەی زیاتــر
لەسەر ئاڵۆگۆڕەکانی کۆنگرە سەردانیان
بــکا و بەڕێزیشــیان بــە دڵفراوانییــەوە
پێشــوازی لــە پێشــنیارەکەیانی کــرد و
لــە کۆبوونــەوەی لەگەڵیــان ڕایگەیانــد؛
ئەگــەر ئیــرادەی یەکگرتنەوەتــان هەبــێ

کێشــەیەک لەســەر ڕێگــەی نابینیــن و
هەمــوو بابەتێــک جێــگای قســەکردن و
دیالۆگــە .دوای ماوەیــەک لەو ســەردانە
پێچەوانــەی چاوەڕوانییەکانــی ئێمــە
هەیئەتــی ئەوان بە سەرپەرەســتیی کاک
کەماڵ کەریمی سەردانی کردین و دوای
باســکردنەوەی بابەتەکانــی کۆنگــرەی
١٦هەمــی حیــزب بــە ڕوونــی ڕایگەیاند؛
ئێمەیش کاتمان پێویستە بۆ شرۆڤەکردنی
پرســە تەشــکیالتیەکانمان .ئێمــە هــەم
لــەم کۆبوونەوەیــەدا و هــەم لــە تــەواوی
دانیشــتنەکانی هەر دووال و هەیئەتەکاندا
ڕامانگەیاندوە بۆ پرســێکی گرینگی ئاوا
کــە ویســتی گەلەکەمان و تێکۆشــەرانی
دێموکــرات و دۆســتانمانە کۆســپێک
نابینیــن ،بــە تایبــەت لــەم بارودۆخــە
هەســتیارە سیاســییەدا کــە واڵتەکەمان و
گەلەکەمــان تێدا تێپەڕ دەبن ،پێویســتیمان
بــە یەکیەتــی و یەکڕیــزی و هاوکارییە.
هیواداریــن مەبەســتی کاک کەمــاڵ
کەریمــی لــە نووســینی ئــەو بابەتــە لــەم
هەلومەرجە ناسکەدا پەکخستنی پرۆسەی
یەکگرتنەوە نەبێ .لەو پێوەندییەدا حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران هەوڵــی
دۆســتانەی هەموو ڕۆڵەکانــی کورد لەو
پرۆســەیەدا بــەرز دەنرخێنــێ و بە بایەخەوە
سەیری دەکا.
ئێمــە بــە نیســبەت پرۆســەی یەکگرتنەوە
هەتــا بــە ئــاکام گەیشــتن و هــاوکاری
لەگــەڵ ئــەو هاوڕێیانــە بــەردەوام دەبیــن،
ئەگــەر ئەوانیش لەو ڕاســتایەدا بە کردەوە
هەنگاو هەڵبگرن.

بە هیوای سەرکەوتن
محەممەدنەزیف قادری
بــەرپــرســی هــەیــئــەتــی دیــالــۆگــی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
١ی سەرماوەزی ١٣٩٧ی هەتاوی/
٢٢نوامبری ٢٠١٨ی زایینی
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کوردستان ڕێز لە ٢٦ی سەرماوەز دەگرێت

ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران ،پێشــمەرگەکانی
شــار و خەڵکــی پێشمەرگەخۆشەویســتی
کوردســتان لــە مانگــی ســەرماوەزدا
و لەبەرەبــەری ڕۆژی پیشــمەرگەی
کوردســتان بەشێوەی جۆراوجۆر چاالکیی
بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
قارەمانانــی دێموکرات ،لە شــاری بۆکان
لــە گوندەکانــی "ئاڵبــاغ و ئینگیجــه"
تراکت و پۆســتێری تایبــەت بە ڕێبەرانی
شەهیدیان باڵو کردووەتەوە.
هــاوکات ڕۆڵەکانــی دێموکــرات لــە
دەوروبــەری شــاری بۆکان ،لــە مزگەوتی
گونــدی "کولتەپــە" ،تراکت و پۆســتێریان
باڵو کردەوە.
لــە بەشــێکی دیکەی ئــەو چاالکییانەدا،
ئەندامــان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات
لــە زانکــۆی عیلمــی کاربوردیی شــاری
بــۆکان و دەرگای چوونــەژوورەوەی ئــەو
زانکۆیە ئااڵی کوردستانیان هەڵ کردووە
و دروشمیان نووسیوە.
لەالیەکی دیکەشەوە ڕۆڵەکانی دێموکرات
لــە شــاری بۆکان ،پێشــمەرگەکانی شــار
و شــاخ بــە هــاوکاری یەکتــر لــە جــاددە
و نێــو گوندەکانــی "خەتایــی ،کلکــەی
ســووچیان ،ســەوزی ،ســەرچنار ،قــەاڵی
ڕەسووڵە سیت ،پیرۆلی باغی ،ئەتاباڵغی
و قەرەموســالی ،ئوتوبانــی مەهابــاد ـ
میاندووئــاو چاالکیــی بەرینــی تەبلیغیان
بەڕێوە برد.
هەروەها لە نێو شــارى بۆکان هەتا شــارى

مياندووئاو و جاددەی گوندەکانی ئەو دوو
شــارە تراکــت و وێنەی تایبــەت بەو ڕۆژە
باڵو کراوەتەوە.
لــە بەشــێکی دیکەی ئــەو چاالکییانەدا،
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە جاددەكانــى
بــۆكان ـ ســەقز و بــۆكان ـ مياندووئــاو بــە
باڵو کردنەوەی پۆســتێری تایبەت ڕێزیان
لە خەباتی پێشمەرگە گرت.
هــاوکات تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە
شــاری پیرانشار لە گوندی "كەڵەکین" بە
بەڕێوەبردنی چاالکیی تەبلیغی پەیمانیان
لەگــەڵ ڕێبــازی شــەهیدان و حیزبــی
دێموکرات نوێ کردەوە.
ڕۆڵەکانــی دێموکــرات لــە گونــدی
"کەڵەکین" بە نووســینی دروشــمی وەک
"قاســملوو لە ڕێبازیدا زیندووە ،پێشمەرگە
پارێــزەری کوردســتانە٢٦ ،ی ســەرماوەز
ڕۆژی پێشمەرگەی کوردستان پیرۆز بێت
و بــژی حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی
ئێران" پەیمانیان لەگەڵ حیزبی دێموکرات
نوێ کردەوە.
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران ،لە شارەدەێی "پەسوێ"
ســەر بــە شــاری پیرانشــار بــە نووســینی
دروشــم و باڵوکردنــەوەی وێنــە و تراکــت
ڕێزیــان لــە خەبــات و تێکۆشــانی هێــزی
پێشمەرگەی کوردستان گرت.
ڕۆڵەکانــی دێموکــرات ،لــە پادگانــی
ئەرتەشــی ڕێژیمــی ئێــران هەڵکەوتــوو لە
شارەدێی پەسوێ چاالکییان بەڕێوە برد.
لەو چاالکییانەدا دروشمی وەک" :ڕۆژی

پێشمەرگەی کوردستان لە خەڵکی کورد
پیــرۆز بێــت ،ڕاســانی الوانــی حیزبــی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران بەردەوامە،
٢٦ی ســەرماوەز ڕۆژی پێشــمەرگەی
کوردســتان لــە گەلــی کــورد پیــرۆز بێت
و خەباتــی قاســملوو هێمای خەباتی شــار
و شاخـ"ـــه ،وەفاداریــی خۆیــان بە ڕێبازی
حیزب نوێ کردەوە.
پێشــمەرگەکانی شار لە پیرانشار پەیمانی
خۆیــان لەگــەڵ پێشــمەرگەی شــاخ نوێ
کــردەوە و بەڵێنیــان دا کە هەتا وەدیهاتنی
ئامانجەکانــی حیــزب دەســت لــە خەبــات
هەڵناگرن.
لــەو چاالکییانەدا بە نووســینی دروشــمی
وەک'' :پێشــمەرگە باســکی بەهێــزی
گەلــە ،پێشــمەرگە شــکۆی پێناســەی
خەباتــی شــار و شــاخه ،پیــرۆز بێت ٢٦ی
سەرماوەز ڕۆژی پێشمەرگەی کوردستان
و بــژی ڕاســان" ڕێزیــان لــە خەباتــی
پێشمەرگە گرت.
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران ،بــۆ جارێکــی دیکــە
لــە شــارەدێی "پەســوێ" ســەر بــە شــاری
پیرانشــار ،ڕێزیان لە خەبات و تێکۆشــانی
هێزی پێشمەرگەی کوردستان گرت.
ڕۆڵەکانــی دێموکرات لــەو چاالکییانەدا
ئــااڵی کوردســتانیان هــەڵ کــردووە و
هــاوکات ســروودی دوژمنشــکێنی "ئەی
ڕەقیبـ"ـیان وتووەتەوە.

حیزبی دێموکرات پیرۆزبایی لە پارتی دێموکراتی
پێشڤەرۆی کورد لە سووریە کرد

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران بــە مەبەســتی کۆتایــی هاتنــی
ســەرکەوتووانەی ١٥هەمیــن کۆنگــرەی
پارتــی دێموکراتــی پێشــڤەرۆی کورد لە
سووریە ،سەردانی ئەو حیزبەی کرد.
ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێکەوتــی ٨ی
خەزەڵوەری ١٣٩٧ی هەتاوی ،شــاندێکی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران بە
سەرپەرەســتیی " فــواد خاکــی بەیگــی"

نوێنــەری حیزبــی دیمۆکــرات لــە شــاری
ســلێمانی ،بــە مەبەســتی پیرۆزبایــی
لــە کۆتایــی هاتنــی ســەرکەوتووانەی
١٥هەمیــن کۆنگــرەی پارتــی پێشــڤەرۆ،
ســەردانی نوێنەرایەتــی ئــەم حیزبــەی لــە
شاری سلێمانی کرد.
لەو ســەردانەدا شــاندی حیزبی دێموکرات
لــە الیــەن وەفدێکــی پارتــی پێشــڤەرۆ بە
سەرپەرەســتیی "عەلی شەمدین" ئەندامی
مەکتەبی سیاسی و نوێنەریان لە هەرێمی
کوردستان پێشوازییان لێکرا.
لــەو دیــدارەدا شــاندی حیــزب ،گەرمترین
پیرۆزبایــی حیزبیــان بــە بۆنەی بەســتنی
کۆنگرەکەیــان بە بەڕێز شــەمدین گەیاند
و هیــوای ســەرکەوتنی هەرچــی زیاتریان

بــۆ خواســتن .هەروەهــا "عەلی شــەمدین"
پێوەندیــی مێژوویــی هــەر دوو حیزبــی
بــەرز نرخاند و سپاســی پیرۆزبایی حیزبی
دێموکراتی کرد.
١٥هەمیــن کۆنگــرەی پارتــی پێشــڤەرۆ
ڕۆژانــی  ١٥و ١٦ی نوامبــری ٢٠١٨ی
زایینی لە شاری قامیشلۆی کوردستانی
ڕۆژئــاوا بەســترا و دەســتەی کارگێریــی
حیزبــی دیمۆکــرات پەیامێکی پیرۆزبایی
پێشــکەش بــە کۆنگرەکەیــان کردبــوو
کــە بەرێــز" حەمیــد دەروێش " ســکرتێری
گشــتیی پارتــی پێشــڤەرۆ لــە نامەیەکی
فەرمیــدا ســپاس و پێزانینــی خۆیانــی
پێشکەش بە "مستەفا هیجری" لێپرسراوی
گشتیی حیزبی دێموکرات کرد.

هەڵۆکانی زاگرۆس
هێرشیان کردە سەر مۆڵگەیەکی ڕێژیمی ئێران

ڕۆژی سێشــهممه ڕێکهوتــی ١٣ی
ســهرماوهزی ١٣٩٧ی ههتــاوی "ڕهفیــق
قهرهقــۆچ" ،ســهرۆکی پارتــی مــاف و
ئازادییــهکان (هاکپار) به ســهرۆکایهتیی
شــاندێکی ئــەو پارتە ســهردانی دهســتهی
کارگێڕیــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێرانــی کــرد و لــه الیــهن
شــاندێکی حیزبــەوە بــه سەرپەرەســتیی
"مســتهفا هیجری" ،لێپرســراوی گشــتیی
حیزبی دێموکرات پێشوازییان لێ کرا.
ڕهفیــق قهرهقــۆچ ،ســهرۆکی گشــتیی
پارتــی مــاف و ئازادییــهکان ،باســێکی
گشــتی لهســهر وهزعــی سیاســیی کورد،
ههلومهرجــی باکــوور و چوارچێــوه و
چاالکیی پارتهکەی پێشکهش کرد.
ناوبراوباســی لــەوە کــرد پرســی کــورد و
مافــه نهتهوهیییهکانــی بــۆ ئێمه ئامانجی
یهکهمــه و هــهوڵ دهدهیــن ،لــه ڕێــگای
چهسپاندنی فێدرالیزمهوه له تورکیه ماف

و ئازادییهکانــی کورد دهســتهبهر بکهین.
پاشــان ئامــاژهی بــهوهدا که ئــهوان وهک
پارتێکــی فهرمــی و یاســایی دهیانــهوێ
لــه ڕێــگای ئاشــتیخوازانهوه خهبــات و
تێکۆشانی خۆیان درێژه پێ بدهن.
قهرهقۆچ ،سیاسهت ،خهبات و تێکۆشانی
نهتهوهیی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێرانی جێگای پهسند و بهرز نرخاند.
پاشــان "مســتهفا هیجــری" ،لێپرســراوی
گشــتیی حیزبــی دێموکــرات باســێکی
لهســەر وهزعی ئێران ،کۆماری ئیسالمی
و کــورد لــه ڕۆژهــهاڵت پیشــکهش کــرد
و ڕایانگهیانــد کــه لــە ئێرانــدا ژیــان و
ئازادییهکانــی خهڵک لهوپــهڕی خراپییه
و هیــوا و دهرفهتێــک بــۆ ژیانــی نهماوه.
هــۆکاری ئهمانــهش دهگهڕێتــهوه بــۆ
ڕێژیمی پاوانخواز و ســهرهڕۆی کۆماری
ئیسالمی .بێکاری ،گهندهڵی و زۆرداری
ئهمــڕۆ لــه ههمــوو کات ئاشــکراتر و

بهرباڵوتــره ،بۆیــه ناڕهزاییهتییهکانــی
خهڵــک بــه شــێوهی جۆراوجــۆری وهک
خۆپیشــاندان ،مانگرتــن و  ...زیاتــر لــه
جــاران بهرچــاو دهکــهوێ و بهرۆکــی
ڕێژیمیان گرتووه.
هیجــری لــە قســەکانیدا ئامــاژهی بــه
دهستێوهردان و ئاژاوهگێڕییەکانی ڕێژیمی
ئێــران و ههوڵدانــی بــۆ پهرتهوازهیــی لــه
جیهــان و ناوچەکــە کــرد و بهتایبــهت
بــه شــێوهی ئاشــکرا و بــهردهوام ههوڵ بۆ
پێشــگرتن و الوازکردنــی پرســی کورد له
ههر چوار پارچهی کوردستان دهدا.
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکــرات
ئامــاژهی بــه گوشــاره جیهانــی و
ناوچهیییــهکان بــۆ ســهر ڕێژیمــی ئێــران
کــرد ،کــه هۆکارهکــهی دهگهڕێتــهوه بۆ
سیاسهته چهوتهکانی ڕێژیمی ئێران.
لێپرســراوی گشتیی حیزبی دێموکرات لە
بەشێکی دیکهی قسەکانیدا ،ئاماژهی به

وێبالگــی "هەڵۆکانــی زاگــرۆس" ،لــە
ڕاپۆرتێکدا باڵوی کردووەتەوە ،لە گوندی
"دەگاگا" لــە نێــوان شــارەکانی کامیاران
و ســەواڵوا و ســەر بــە پارێــزگای ســنە،
هێرشــیان کردووەتــە ســەر مۆڵگەیەکــی
ســپای تێرۆریســتیی پاســدارانی ڕێژیمی
ئیسالمیی ئێران.
بەپێــی ڕاپۆرتــی وێبالگــی هەڵۆکانــی
زاگــرۆس ،کاتژمێر ٥ی ئێــوارە بە کاتی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،پۆلی کۆسااڵنی
هەڵۆکانــی زاگــرۆس ،مۆڵگــەی تەپــە
عوســمانی هەوارمارانیــان لــە دەگاگا بۆ
مــاوەی نیــو کاتژمێر داوەتــە بەر گورزی
ئاگرینــی چەکەکانیــان .لــە ئاکامــی
ئــەو هێرشــەی هەڵۆکانــی زاگرۆســدا،
ژمارەیەک لە هێزەکانی دوژمن کوژراو و
بریندار بوونه و زیانی ماڵی بە کەلوپەلی

موخابراتی و لۆجێســتیکیی ســپای دژی
گەلیی ڕێژیمی تاران کەوتووە.
هەڵۆکانی زاگــرۆس باڵویان کردووەتەوە،
خەڵکــی نیشــتمانپەروەری دەگاگا لــە
ڕەوتــی خەباتــی نوێــی گەلەکەمانــدا
چاالکانــە بەشــدارییان لــە بزووتنــەوەدا
کــردووە و بــە گیــان و مــاڵ پشــتیوانیی
هێزی پێشــمەرگە بوون .سپای پاسدارانی
کۆمــاری ئیســامیی ئێرانیــش بــە
مەبەســتی سەرکوت و ترساندنی خەڵکی
گونــدی دەگاگا دوو مۆڵگــە لــە جــاش
و پاســدارەکانی خــۆی لــە نێــو گونــد و
بەرزایییەکانــی ئــەو گونــدەدا دانــاوە.
کــوڕەی گڵێــن کــە بــە تەپەعوســمانیش
ناســراوە ،لەمێژە بەو کوانەوە ئاوســاوە کە
بێــزراوی خەڵکی ئاوایــی و ناوچەکەیە و
هێمــای دزێوی ڕوخســاری داگیرکەرانی

کوردستانە ،هەڵۆکانی زاگرۆس بڕیاریان
دا بــۆ دەربڕینــی ئــەو ڕق و بێزارییــە
زەبرێکــی کاریگــەر لــەو مۆڵگەیــەی
دوژمن بوەشێنن.

درێژەی پەیڤ
وڕاســان ،بریتییــە لــە نوێبوونــەوە و
خۆنوێکردنــەوە ،بــە شــێوەیەک کــە ئــەم
چیرۆکی مێژووییەی شاخ و پێشمەرگە،
ببێ بە هێمایەک بۆ رابوونی شار .بۆیە
داســتان و حەماســەی هەرمانــی شــاخ و
گیانفیدایــی پێشــمەرگە و نوێبوونــەوی
شار ،هەرگیز ناتوانن لە رابردوودا بژین و
بــەردەوام و بەردەوام خۆیان نوێ دەکەنەوە
و ژیان بەرهەم دەهێننەوە.
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مستەفا هیجری:

دوکتور قاسملوو یەکێک بوو لە ڕووناکبیرە دەگمەنەکانی
کورد لە سەردەمی خۆیدا ،کە باوەڕی بە فرەیی هەبوو،
باوەڕی بە پێکەوەژیانی نەتەوەکان هەبوو.

گۆڤــاری "دیپلۆماتیــک"
ســەر بــە گرووپ ــی گوڵنــار
چاوپێکەوتنێکــی لەگــەڵ
بەڕێــز مســتەفا هیجــری
لێپرس ـراوی گشــتی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێ ـران
ســاز داوە کە لێرەدا دەخرێتە
بــەر دیــدی خوێنەرانــی
خۆشەویســتی ڕۆژنامــەی
"کوردستان".
ل ـهم دیــدارهدا بەڕێزمســتهفا
هیجــرى س ـهبارهت بــە
ئهزموونــى سیاســى خــۆى و
پرســى كــورد ل ـه ڕۆژههاڵتــى
كوردستان دهدوێت.
کەی و لەکوێ لەدایک بوویت؟
ســاڵی ١٩٤٥ی زاینی لە شــاری نەغەدە
لەدایکبووم ،نەغەدە شارێکە لە پارێزگای
ئازەربایجانــی ڕۆژئاوا ،ناوچەیەکە لەوێدا
کــوردو تورک پێکەوە دەژین ،ھەر لەوێش
خوێندنــی ســەرەتاییم تەواو کــردووە ،دواتر
چوومەتــە ورمێ بــۆ درێژەدان بە خوێندن،
ئــەو دەمە ناوەندێک ھەبــوو پێمان دەگوت
دانیشســەرای کەشــاوەرزی ،ئەوێــم تــەواو
کرد .دوای ئەوە بووم بە مامۆستا ناردیانم
بۆ ســەقز ،لە گوندێکی ســەقز بۆ ماوەی
سێ ساڵ مامۆستا بووم ،پاشتر گەڕامەوە
شــارەکەی خــۆم ،لەوێ درێــژەم بە کاری

مامۆســتایەتیەکەمدا ،ھەر لەوێــش لــە
تاقیکردنەوەکانــی دانیشــگای تەورێــز و
تــاران بەشــداریم کــرد ،لە ھەردووکیشــیان
وەرگیــرام ،بــەاڵم چــووم لــە تــاران
خوێندنەکــەی خۆم درێــژە پێدا ،لە بواری
ئەدەبیــاتو زمانی فارســی بەکالۆریۆســم
وەرگــرت .پاشــتر گەڕامــەوە بــۆ نەغــەدە
شــاری خــۆم ،لــەوێ لــە قوتابخانەکانــی

گیــرا ،لــەو کۆنگرەیــەدا وەک ئەندامــی
کۆمیتــەی ناوەنــدی حیزبــی دیموکــرات
ھەڵبژێــرام ،ئیــدی خەباتەکەمــان بە دژی
رێژیمــی خومەینی دەســتی پێکرد ،ناچار
بــووم دەســت لــەکاری مامۆســتایەتی
ھەڵگــرم ،وەک پێشــمەرگەیەکی حیزبــی
دیموکــرات ئیــش و کارم دەکــرد ،دوای
ســاڵێک کــە ڕێژیمــی ئیســامیی

کــە دوکتــور شــەرەفکەندی ســکرتێری
حیــزب بوو ،جێگری بووم ،لەو کاتەوە کە
نزیکەی  ١٢ساڵە سکرتێری حیزبم ،بەاڵم
لە کۆنگــرەی دواھەمیندا(کۆنگرەی١٦دا
فوورییــەی٢٠١٨دا) وشــەی ســکرتێر
گۆڕدرا بۆ لێپرســراوی گشــتی حیزب ،تا
ئێستاش بەو ناوە لە خزمەتی حیزبدام.

دەکراین ،ئێمە دووجار چەوســێنراوینەتەوە،
مــن کە منداڵ بووم ئەو چەوســاندنەوەیەم
دەدی ،جیاوازییەکــی زۆر ھەبــوو لە نێوان
منداڵەکانی کوردو تورک لە خوێندنگا،
بــاری ژیانــی ئــەو مامۆســتایانەی کــە
کــورد بــوون لەگــەڵ ئەو مامۆســتایانەی
کــە تورک بوون زۆریــان جیاوازی ھەبوو،
جیاوازییەکــە زۆر ئاشــکرا بــوو ،ئــەوە لــە

لــە ڕاســتیدا بەپێــی تێگەیشــتنی مــن نــە ئەوەیە حیزبــی دیموکرات ســۆڤییەت
داینمەزرانــدوە ،نــە ئەوەشــە کــە لە پێکھاتنەکەیــدا بوونی ســۆڤییەتەکان لە
ناوچەکەدا بێ کاریگەر بووبێت.
ناوەنــدیو دواناوەنــدی وەک مامۆســتا
وانــەم دەگوتــەوە ،کــە شۆڕشــی گەالنــی
ئێران دەســتی پێکــردو منیش یەکێک لە
چاالکەکانــی خۆپیشــاندانەکانی دژی
شــا بــووم ،ھەم کاتێــک کــە مامۆســتا
بــووم ،ھەم لــەو کاتــەی خۆپیشــاندانو
ناڕەزایــی خەڵکەکــە دەســتی پێکــرد،
دواتــر لــە نەغــەدە نەمتوانــی بمێنمــەوەو
ھاتمــە مەھابــاد ،ســاڵێکیش لــە مەھابــاد
مامۆســتا بــووم ،دوای ئەوەی کە حیزبی
دیموکــرات ئاشــکرا بــوو ،لــە کۆنگــرەی
چوارەمــی حیزبــدا کــە لە مەھابــاد گیرا،
واتــە یەکەمین کۆنگرەی کە بە ئاشــکرا

ئێــران مەھابــادی گرتــەوە ،لەگــەڵ ئــەو
ھاوڕێیانــەی تــردا کە بووبووینــە حیزبی،
شــارمان بەجــێ ھێشــت ،لــەو دەمــەوە تــا
ئێســتا لەگــەڵ حیزبــی دیموکــرات کارو
تێکۆشانمان ھەبووە.
ھەر لە کاتی بوونم بە حیزبی بە ئەندامی
کۆمیتــەی ناوەنــدی ھەڵبژێــردرام ،لــەو
کاتەوە تا ئێســتا ھەر ئەندامی کۆمیتەی
ناوەنــدی بــووم ،زۆربــەی کاتــەکان ھەر
ئەندامــی دەفتــەری سیاســیی بــووم،
ماوەیــەک دوای شــەھیدبوونی دوکتــور
ســادق شــەرەفکەندی بــووم بە ســکرتێری
حیــزب بــۆ ماوەی دوو ســاڵ ،لە کاتێکدا

بــەر لــە ئاشنابوونت بــە کــاری
سیاسیی ،لە سەرەتای مناڵیتەوە
ھەســتــی نــەتــەوەیــیــت چــۆن بــوو؟
کـــێ بـــــوون ئــــەوانــــەی ھەســتــی
نــەتــەوەیــیــتــیــان دەجـــوواڵنـــد و
کاریان لەسەرت کردبوو؟
لــە شــارێکدا دەژیــام ،تێکەڵەیــەک بــوو
لــە نەتــەوەی تــورکو کــورد لــە زەمانی
شــادا ،خەڵکی کورد یەکجار زۆر لە ژێر
ســتەمدا بــوو ،جیاوازییەکــی زۆر ھەبــوو
لــە نێــوان ئێمــەی کــوردو تورکەکانــدا،
ڕێژیمــی پەھلەوی ھەموو دەســەاڵتەکەی
دابــوو بــە تورکــەکان ،بۆیــە ئێمــە وەک
کــورد بەدەســتی تورکــەکان ســەرکوت

واقیعدا نەک ھەر لە مێشکی مندا ،بگرە
لــە مێشــکی ھەمــوو منداڵــە کوردێکــدا
کاریگەرییەکــی گــەورەی دانابــوو ،بۆیە
کاتێــک کــە وردە وردە گــەورە دەبوویــن،
زیاتــر ھەســتمان پێدەکــرد ،ھۆشــیاری
نەتەوەییمــان زیاتــر دەبــوو ،وە ھەســتی
نەتەوایەتی من بێجگە لە بنەماڵەکەم ،لەو
ژینگەیەدا گەشەی کردو ھەستم بە ستەم
و جیــاوازی کــردووە بەرامبــەر گەلەکەم،
وە پێــی ناڕەحــەت بووم ،ھەمیشــە نیگەران
بووم ،ھەمیشــە ئارەزووم بووە ڕۆژێک ئەو
جیاوازییــە نەمێنــێ و ھەموومــان بتوانیــن
وەکــو یــەک لە شــوێنی ژیانــی خۆماندا

بژین.
کاتێــک لــە زانکــۆش بــووم لــە تــاران،
لەگەڵ ھاوبیرەکانی خۆم لەسەر مەسەلەی
چۆنییەتــی البردنــی ئــەو ســتەمە لەســەر
خەڵکی خۆمان بیرمان دەکردەوە ،قسەمان
دەکــرد ،ئــەو کاتە تێکۆشــانی سیاســیی
و نەتەوەیــی ،تێکۆشــانێک کــە دژی
ســتەمی ڕژێم بێت قەدەغەکراو بوو ،بۆیە
بــە نھێنی کارمان دەکرد ،دوای ئەوە کە
ڕێژیمی شــا ڕووخــا ،حیزبی دیموکرات و
ئەندامانی بە ئاشکرا گەڕانەوە ناوچەکەو
دەســتیان کرد بــە کارو چاالکییەکانیان،
منیــش بەپێــی ھەڵســەنگاندنی خــۆم ،پێــم
وابــوو کــە بیروباوەڕی حیزبــی دیموکرات
وەکــو حیزبێکی نەتەوەیی تێدەکۆشــێ بۆ
البردنــی ســتەمی نەتەوایەتــی ،لەگــەڵ
ڕوحییەتــی من کە لەو ژینگەیەدا گەورە
بووبووم یەکی دەگرتەوە ،ئەگینا ئەو کاتە
لەگــەڵ ڕووخانــی ڕێژیمــی پاشــایەتیدا
زۆر حیــزب ســەریان ھەڵــدا لــە ئێرانــدا،
بەتایبەتــی لــە ناوچــەی کوردســتاندا ،لە
حیزبــە چەپەکانــەوە بیگــرە (کەحیزبــی
تــودە زیاتــر ئــااڵ ھەڵگریان بــوو) تا حیزبە
ئیســامییەکان .بەاڵم مــن چونکە زۆرتر
نەتەوەییتــر بیــرم دەکــردەوە ،ئامانجی خۆم
زیاتــر لــە حیزبــی دیموکراتــدا دەدییــەوە،
لــە کۆنگــرەی چــواردا ھەڵبژێــردرام بــۆ
ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی.

دەگوترێت حیزبی دیموکرات بە

ژمارە 6 ،٧٣9ی دێسامربی ٢٠١٨
ئــاراســتــەو پشتیوانی سۆڤییەت
دامەزراوە ،لە کاتێکدا دیموکرات
حــیــزبــێــکــی ڕاســــتــــڕەو بـــــووەو،
سۆڤییەتیش ئایدیۆلۆژیای چەپی
ھەبــووە ،چۆن یەکێتی سۆڤییەت
دیموکراتی دامەزراند؟
لــە ڕاســتیدا بەپێــی تێگەیشــتنی مــن نە
ئەوەیــە حیزبــی دیموکــرات ســۆڤییەت
داینمەزرانــدوە ،نــە ئەوەشــە کــە لــە
پێکھاتنەکەیدا بوونی ســۆڤییەتەکان لە
ناوچەکەدا بێ کاریگەر بووبێت .بێگومان
ســۆڤییەت کاریگــەری ھەبــووە بەســەر
حیزبــی دیموکراتەوە ،بەتایبەت دوای دوو
ســەفەر کــە گرووپگەلی کــورد چوون بۆ
ســۆڤییەت ،لــە یەکێک لە ســەفەرەکاندا
پێشــەوا بــۆ خۆی ئامادەیــی ھەبوو ،دوای
ئــەوەش گرووپێــک لــە خوێندەوارانی ئەو
دەمــی مھابــاد نێــردران بۆ ســۆڤییەت ،بۆ
ئــەوەی فێــری کاری عەســکەری ببــن،
ئەوانــە ھەموویــان کاریگەریــان ھەبــوو،
بەتایبەتــی ســۆڤییەتەکان لــە ناوچەکــەو
لــە مھاباددا پاڵپشــتی پێکھاتنی حیزبی
دیموکراتیــان دەکــرد ،بــەس نــەک بڵێیــن
ســۆڤییەت ڕاســتەوخۆ پێکیھێناوە ،بەاڵم
بێ کاریگەریش نەبوون لە پێکھاتنیدا.
دوکتــور قاســملوو بەڕەحمــەت بێ تاچەند
بــاوەڕی بــە فرەیــی ھەبــوو ،ھەم لەنــاو
کورددا ،ھەم لەناو حیزبەکەی خۆیدا؟
ئەوەندەی کە دوکتور قاســملوو دەناســم و
بەخۆشــییەوە ئــەو شــانازییەم بــۆ ماوەتەوە
کــە ماوەیەکــی زۆر لەخزمەتیــدا بــووم و
کارمــان کــردووە پێکــەوە ،یەکێــک بــوو
لــە ڕووناکبیــرە دەگمەنەکانــی کــورد
لــە ســەردەمی خۆیــدا ،کــە بــاوەڕی بــە
فرەیــی ھەبــوو ،بــاوەڕی بــە پێکەوەژیانــی
نەتــەوەکان ھەبــوو ،ناڕەحــەت بــوو بــەوەی
کــە کــوردو تــورک لــە ناوچەیەکــدا
دەژین ،لەبری ئەوەی کە پێکەوە بسازێنو
واڵتەکەیــان ئــاوەدان بکەنــەوە ،لەفیکری
تۆڵەکردنەوەدابــن لــە یەکتــری ،لەو بارەوە
پێموایــە لەنــاو ڕووناکبیرانــی کــورددا
ســەرتۆپ و ســەرچڵ بــوو ،بەتــەواوی
پێیوابــوو کــە مرۆڤــەکان ھەمــوو مافــی
خۆیانــە کــە ئــازاد بــن و ئــازاد بژیــن ،بە
ئــازادی بیروبــاوەڕی خۆیــان دەرببــڕن ،لە
تەواوی ئەو ماوەیەی کە لە ژیاندا مابوو،
دیموکراســی بۆ ئێران و خودموختاری بۆ
کوردســتان دروشــمی ســەرەکی حیزبــی
دیموکــرات بــوو ،دیموکراســی بــۆ ئێــران،
مانــا سیاســییەکەی ئــەوە بــوو کــە ئێمــە
ئــازادی و یەکســانیمان تــەنھا بــۆ کــورد
نــاوێ ،بەڵکو بۆ تــەواوی ئێرانمان دەوێ،
دوکتــور قاســملوو بــاوەڕی بــەوە بــوو کە
ئەگــەر ھەموو نەتەوەکانــی پێکھێنەری
حەشیمەتی ئێران بە ئازادی نەگەن ،کورد
زۆر زەحمەتــە بــە تەنیا بتوانێ مافەکانی
خــۆی بەدەســت بھێنێت ،بۆیــە ئەوەندەی
کــە ھەوڵــی دەدا بــۆ ڕزگاری کــورد،
ئەوەنــدەش ھەوڵــی دەدا بۆ ئــەوەی تەواوی
نەتەوەکانــی تــری ئێرانیــش پێکەوەژیان و
ھاوخەباتی لەنێوانیاندا ھەبێ.

پێت وانییە ئەوەی کە مافی کورد
بەڕەسمی دەناسێنێت ئەورووپاو
ئەمریکان ،نــەک ئــێــران ،واتــە
ئ ــێ ــران تـــــەنھا ن ــوێ ــن ــەرو کــار
ڕاپ ــەڕێ ــن ــەری ئـــەوانـــەو ،ئــەوە
ئــێــران نییە کــە نــایــەوێ کــورد
بە مافەکانی بگا ،بەڵکو ئەوە
ئەمریکاو ئــەورووپــان نایانەوێ
کورد ئەو مافەی ھەبێت؟
خۆزگە ئێمەی کوردیش دەگەیشتینە ئەو
ئاســتە لــە بیرکردنــەوە کە تاوانــی ھەموو
کــەم و کووڕییەکانــی خۆمان نەدەخســتە
ئەســتۆی ئەمریــکا و ئەوروپــا ،بەڵکــوو
بەشــی خۆشــمان دادەنــا .لــە بەرەســمی
ناســینی مافــی کــورد دا ئێمە بۆ خۆمان
وەکــوو کــورد ھەڵــەی زۆرمــان بــووە لــە
نایەکریزی ،پشتبەستن بە دوژمن ،ھەڵەی
سیاسی و  ...ھۆی دووھەمی دەگەڕێتەوە
ســەر دەوری کاریگــەری ئــەو حکوومەتە
دیکتاتۆریانــەی کوردســتانیان بە ســەردا
دابەش بووە.
لەنێــو ئــەو حکوومەتانــەش رژێمــی
کۆمــاری ئیســامی لــە ھەمــووان زیاتــر
رەگەزپەرەســت و دژی کوردە ،ئەو رژێمە
تەنیــا دژی مافــی کــورد لە ئێــران نییە،
بەڵکــوو دژی مافــی کــورد لــە ھەمــوو

بەشەکانە ،لێرەدا ئهمریکا و ئهوروپا ھیچ
تاوانێکیــان نیــە .النیکــەم لــە مــاوەی ٤
 ٥دەیــەی رابردوودا کــە کورد لە ھەمووبەشــەکانیدا خەباتــی کــردوە بــۆ ئــازادی
و بەدەســتھێنانی مافــە زەوتکراوەکانــی،
نەمان بیستووە کە یەکێک لەو دەوڵەتانە
مافێکــی کوردی بە رەســمی ناســیبێ و
ئهمریکا و ئهوروپا دژایەتیان کرد بێ.

لەنێو کــوردی باشووردا دیــاردەی
جــاشــایــەتــی و نــۆکــەرایــەتــی
بــۆ بــێــگــانــە زۆر بــەرچــاوتــرە،
تەنانەت بگرە بە گــرووپ ناوی
(جاشەکانی )٦٦یـــان لێناون،
وەک ئــــــەوەی مــــەال مــوســتــەفــا
ئــەو نـــاوەی بــڕی بــەســەر باڵی

زۆر الوازترە.

لـــە ھەش ــت ــاک ــان ــدا و بــــەر لە
تیرۆرکردنی ،دوکــتــور قاسملوو
یــەکــێــک بــــوو لــــەو کــەســانــەی
پەیوەندییەکی گەرم و گوڕو خۆشی
لــەگــەڵ س ــەدام حسێندا ھەبــوو،
تــەنــانــەت یــەکــەم ھەوڵــــدان بۆ
دانووستانی نێوان کوردی باشوورو
سـ ــەددام لــەڕێــگــەی قاسملووەوە
بــووە ،ئەم پەیوندیە لەسەر چ
بنەمایەک بووە؟
دوکتــور قاســملوو لەگــەڵ ســەدام حســێن
پەیوەنــدی شەخســی نەبــوو ،پەیوەنــدی
حیزبــی بــوو ،کاتێک حکومەتی ســەدام
حســێن دژی ڕێژیمــی خومەینی شــەڕی

ھێنــدەی لەســەر کەلەپــووری ڕابــوردوو،
وه مێــژووی ڕابــوردوو و باســکردن لــە
سکرتێرە تیرۆرکراوەکانی دەژی ،ھێندە لە
خەمی ئایندەدا نییە ،دەتانەوێ بە وێنەی
(پێشــەواو قاســملوو و شــەرەفکەندی)یەوە
سەروەرییەکان بە خەڵک بفرۆشنەوە؟
مــن لەگەڵ ئەو بۆچوونەتانــدا ھاوڕا نیم،
پێموایــە وەکو کــورد ھەموومان قەرزداری
خەباتــی ســەرکردەکانی ڕابــوردووی
خۆمانین ،لە ســەرەتاوە تاکوو ئێســتا ،من
پێموایــە ئەگــەر کــورد ڕێــز لــە خەبات و
تێکۆشــانی ئــەو ســەرکردانەی نەگرێــت،
لەڕاســتیدا ڕێــزی لــە خەباتەکــەی
نەگرتــووە ،بۆیــە حیزبــی دیموکراتیــش
ڕێــز لــەو ســەرکردانەی خــۆی دەگــرێ،
وە گرنگییەکــی زۆریــان پێــدەدا ،بەاڵم لە

خۆمــان درێژە پێدەدەین ،بۆ ئەوەی بتوانین
لەگــەڵ بــەرەو پێشــچوونەکانی ناوچــەدا
گوزەر بکەین.

پەیوەندیتان لەگەڵ حیزبەکانی
باشوور چۆنە؟
جگــە لــە گرووپێکــی ئیســامییەکان،
لەگــەڵ ئەوانــی تــر پەیوەندییەکــی
دۆســتانەمان ھەیە ،بزووتنەوەی ئیسالمیی
لە ڕابوردوودا حەوت کەس لە تێکۆشەرانی
حیزبــی دیموکراتیان تەســلیم بــە ڕێژیمی
ئێران کردەوە ،کۆماری ئیســامیی شەش
کــەس لەوانــی لەســێدارەدا ،یەکێکیــان
توانــی ھەڵبێــت ،تاکــو ئێســتاش ئــەوان
دانیــان بەوتاوانەدا نەناوەو بەرپرســیارێتیان
قبــووڵ نەکــردووە .بێگومانیــن کــە ئــەوە

بێگومــان کۆمــاری ئیســامی وەک دوژمنــی گەلی کورد چی لەدەســت بــێ دژی ئەو
نەتەوەیە کردوویەتی و دەیکا ،ھەر ئەو چاوەڕوانیەشی لێ دەکرێ ،بەاڵم ئەوەی
ئازارمان دەدا ئەوەیە کە حیزبێکی کوردی کە خۆی بە ئیسالمیش دەزانێ بۆ دەبێ
ببێتە بەکرێگیراوی دوژمنی نەتەوەکەی خۆی؟
مەکتەبی سیاسیی و خودی جەالل
تاڵەبانیدا ،ھەروەھا دەگوترێ
لــە حــەوتــســەد ھەزار نێرینەی

دەکرد ،حیزبی دیموکراتیش شەڕی دژی
خومەینی ھەبوو ،شتێکی زۆر ئاساییە کە
بەھۆی ئەو خاڵە ھاوبەشەوە پەیوەندییەکیش

کورد ،پێنجسەد ھەزاریــان بوونە
جــاش و نۆکەری ســەدام ،بوونی
ئەو ھەموو موستەشارو ئاغایانەی
کــە نــۆکــەریــان بــۆ س ــەدام دەکــرد
بــەرچــاوە ،تەنانەت بــاس لەوە
دەکــرێ کــورد ھەمیشە لەناخەوە

ھەبێــت ،بەاڵم ئامانجی حیزبی دیموکرات
لەگــەڵ ئامانجی ڕێژیمی ســەدام حســێن
بــۆ ڕووخاندنــی ڕێژیمــی ئێــران جیــاواز
بــوو ،حیزبــی دیموکــرات دەیویســت کــە
ڕێژیمــی خومەینــی بڕووخێــت بــۆ ئەوەی
سیســتەمێکی دیموکراتییــەت بێتــە

ھەمانکاتــدا ئــەو شــێوە خەباتــەی کــە لە
ســەردەمی پێشــەوا ،تەنانەت لە سەردەمی

لــە ئەســتۆی بزووتنــەوەی ئیســامیی
و ڕێبەرانیدایــە ،لــە باشــووریش یاســا

دوکتــور قاســملوو بــاوەڕی بەوە بوو کــە ئەگەر ھەموو نەتەوەکانــی پێکھێنەری
حەشــیمەتی ئێــران بــە ئــازادی نەگــەن ،کــورد زۆر زەحمەتە بە تەنیــا بتوانێ
مافەکانــی خۆی بەدەســت بھێنێــت ،بۆیە ئەوەندەی کە ھەوڵــی دەدا بۆ ڕزگاری
کــورد ،ئەوەنــدەش ھەوڵــی دەدا بــۆ ئەوەی تــەواوی نەتەوەکانی تــری ئێرانیش
پێکەوەژیان و ھاوخەباتی لەنێوانیاندا ھەبێ.
دوکتور قاسملوودا ھەبوو ،ئێستا لە حیزبی
دیموکراتــدا بــە تــەواوی گۆڕانــکاری
بەســەردا ھاتــووە ،لــە ســەردەمی ژیانــی
دوکتــور قاســملووداو تــەواوی خەباتــی
ئــەو بریتــی بوو لــە دیموکراســی بۆ ئێران
و خــود موختــاری بۆ کوردســتان ،ئێســتا

ســەروەرێکی وا نییــە تــا لەڕێــی یاســاوە
کێشــەکەمان یــەکال بکەینــەوە ،لــە
ئێرانیشدا ئەوە حاڵی ئێمەیە ،لەم ڕووداوەدا
ئێمــە بزووتنــەوەی ئیســامیی بــە تاوانبار
دەزانین ،چونکە مەسەلەکە ئەوە نییە بڵێ
پێشــمەرگەیەک یــا بەرپرســێک نەزانانە

ئەوەی کە مەال موستەفا لە کۆماری کوردستان کردی ،بە نیشتمانپەروەری دەزانم،
پێموایــە ھەمــوو ھەوڵ و تەقەالیەکــی خۆیدا بۆ خزمەتی کۆمــار ،بارزانییەکان
سەرەکیترین ھێزبوون کە بەرگریان کرد.،
ئ ــەم ســیــفــەتــەی تــێــدایــە ،وەک
چۆن لە ڕابوردوودا میرنشینەکان
ھەر یەکەیان بوونەتە داردەستی
(عوسمانلی و سەفەوی)یەکان،
مــەبــەســتــمــە بــپــرســم ئ ــای ــا لە
ڕۆژھەاڵتــــــی کــوردســتــانــدا ئــەم
دیاردەیە لە چ ئاستێکدایە؟ ئایا
لە ڕۆژھەاڵتیشدا ئەم دیاردەیە
بــەو زەقــی و بــەرچــاوی و ڕێــژە
زۆرەوە بوونی ھەبووە لە ڕابوردوو

ســەر کار ،ئــەو کاتــە درووشــمەکەمان
خودموختاری بوو.
بەاڵم سەدام حسێن بۆ ئامانجێکی خۆی
دژی ئێران دەجەنگا ،بەبۆچوونی من ئەوە
لە سیاســەتدا شــتێکی زۆر ئاســاییە ،ئەو
نزیکایەتییــەی حیزبی دیموکرات لەگەڵ
ڕێژیمــی عێــراق لەالیــەک ،وە پەیوەندی
نزیکی حیزبی دیموکرات لەگەڵ یەکێتی
نیشــتمانی کوردســتان بوو بەھۆی ئەوەی
کــە د .قاســملوو ھەوڵ بــدا کێشــەی
کوردی باشــوور لەگەڵ حکومەتی بەغدا

لــە کۆنگــرەی ١٣ەوە(ژوویــەی)٢٠٠٤
درووشــمی حیزبــی دیموکــرات گــۆڕاوە
بــۆ پێکھێنانــی ئێرانێکــی دیموکراســی
فیــدراڵ !.بەتایبەتتــر لــە کۆنگــرەی
١٦دا(فووریــەی  )٢٠١٨ئێمــە بە تەواوی
سیستەمی حیزبیمان گۆڕی ،پێکھاتەی
حیزبــی کــە پێشــتر لەســەری بوویــن ،بــە
تــەواوی گۆڕیومانــە ،ئــەو پێکھاتەیەی
کــە ئێمــە ئێســتا کاری لەســەر دەکەیــن،
ئــەو پێکھاتەیــە نییــە کــە لەســەردەمی
دوکتــور قاســملوو یــا ســەرکردەکانی

کردبێتی ،بەڵکو لە الیەن رێبەرایەتی ئەو
حیزبــەوە ،بەرنامەی بۆ داڕێژراوهو لەســەر
ویســتی کۆمــاری ئیســامی جێبەجــێ
کراوە ،ئەوانیش ھەستاون بەو کارە قێزەونە،
وە لەبەرامبەری ئەوەدا خەاڵتیش کراون.

پێتوانییە ئێران زۆر لێزانانە
دەتــوانــێ و تــوانــیــویــەتــی یــاری
و دوژمـــنـــایـــەتـــی بـــە حــیــزبــە
کوردییەکان بکا ،بۆ نموونە کارە
خراپەکەشیان پێدەکاو پاشتریش

ئێمە وەک حیزبی دیموکرات باوەڕمان بەوە ھەیە وەک ئەوەی کە ڕێز لە ڕابوردوومان
دەگریــن ،بــەاڵم لە ڕابوردوو ناژین ،بەپێی ئاڵوگۆڕەکانی ناوچەو جیھان کاری
خۆمان درێژە پێدەدەین ،بۆ ئەوەی بتوانین لەگەڵ بەرەو پێشچوونەکانی ناوچەدا
گوزەر بکەین.
لــە رۆژھەاڵتیشــدا جاشــایەتی و خزمــەت
کردن بە دوژمن لە رێگای زەربە وەشاندن

بە وتووێژ چارەســەر بکرێ ،بەغدا مافی
کورد بسەلمێنێ ،ئەو ئامانجە وایکرد کە
دوکتــور قاســملوو ھەوڵ بــدا و زەمینــەی
گفتوگۆ الی سەدام حسێن بسازێنێ.

لە خەبات بۆ ئازادی کورد ھەیە ،بەاڵم بە
ھەڵسەنگاندن لەگەڵ باشوور ،ئەو دیاردەیە

قســەیەک ھەیــە دەڵێ حیزبــی دیموکرات

و ئێستادا؟

ترماندا لەســەری بووین ،بۆیە ئێمە وەک
حیزبــی دیموکــرات باوەڕمــان بــەوە ھەیــە
وەک ئــەوەی کــە ڕێــز لــە ڕابوردوومــان

بەجۆرێک لە جۆرەکان ئابڕووی
ئـــەو جــاشــایــەتــیــیــەیــان دەبـــا،
پێت وانییە ھەڵھاتــنــی کەسی

من لەگەڵ ئەو بۆچوونەتاندا ھاوڕا نیم ،پێموایە وەکو کورد ھەموومان قەرزداری
خەباتــی ســەرکردەکانی ڕابــوردووی خۆمانین ،لە ســەرەتاوە تاکوو ئێســتا ،من
پێموایــە ئەگــەر کــورد ڕێز لە خەبات و تێکۆشــانی ئەو ســەرکردانەی نەگرێت،
لەڕاستیدا ڕێزی لە خەباتەکەی نەگرتووە،
دەگریــن ،بەاڵم لــە ڕابوردوو ناژین ،بەپێی
ئاڵوگۆڕەکانــی ناوچــەو جــیھان کاری

حەوتەمی ئــەو گــرووپــە پــان و
یارییەکی ئێران بووبێ ،بۆ ئەوەی
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ھەواڵــی ئــەوە بداتەوە بە کورد
کــە حیزبێکی ک ــوردی ئیسالمیی
ئەو کارەی کــردووە ،واتە ئێران
ھەم شەش کەس لەسێدارە دەدا،
ھەمیش پەیوەندی و ئــاڵــۆزی و
کێشە دەخاتە نێوان دیموکرات و
بزووتنەوەی ئیسالمییەوە ،واتە
بە تیرێک دوو نیشانە دەپێکێت؟
بێگومــان کۆمــاری ئیســامی وەک
دوژمنــی گەلــی کورد چی لەدەســت بێ
دژی ئــەو نەتەوەیــە کردوویەتی و دەیکا،
ھەر ئەو چاوەڕوانیەشی لێ دەکرێ ،بەاڵم
ئەوەی ئازارمان دەدا ئەوەیە کە حیزبێکی
کوردی کە خۆی بە ئیســامیش دەزانێ
بــۆ دەبــێ ببێتــە بەکرێگیــراوی دوژمنی
نەتەوەکەی خۆی؟

تــیــرۆرکــردنــی کــەســانــێــک وەک
ئیسماعیل شەریفزادەو مەال ئاوارەو
سولێمانی موعینی بەدەستی مەال
موستەفا ،چۆن لێکدەدەنەوە.؟! وە
بۆچی ئێوە زیاتر لە پارتییەوە
نزیکن؟ کە دەگوترێ پارتی ڕۆڵی
لــە تــەفــرەقــەکــانــی نــاو حیزبی
دیموکرات ھەبووە ،ھەروەھا مەال
موستەفا لــە کــۆمــاری مھابـــاددا
قازی موحەممەدی جێھێشت؟
ئــەوەی کە مەال موســتەفا لــە کۆماری
کوردســتان کــردی ،بــە نیشــتمانپەروەری
دەزانم ،پێموایە ھەموو ھەوڵ و تەقەالیەکی
خۆیدا بۆ خزمەتــی کۆمار ،بارزانییەکان
ســەرەکیترین ھێزبوون کــە بەرگریان کرد،
بــەاڵم ئیــدی کاتێــک بــەرەو کۆتایــی
دەچــوو و ھێزەکانــی شــا ھاتبوونــەوەو
ناوچەکەیــان دەگرت ،ئەویش لەوێ دەرباز
بوو ،لە واقیعیشدا بە ترس و دزییەوە جێی
نەھێشــتووە ،ئەوە شــتێکی زۆر ئاشــکرایە
کــە لــەو کاتــەدا چۆتە خزمەت پێشــەواو
بەویشــی گوتــووە ئەگەر دەتــەوێ لەگەڵ
ئێمــەدا بێی ،ئەوا ڕزگارت دەکەین ،بەاڵم
پێشــەوا بۆ خــۆی ڕازی نەبــووە بەوە ،من
ھیــچ کــەم و کوڕییــەک لەوبەشــە لــە
کاری مەال موســتەفادا نابینم ..ئێستاش
ئێمــە دەبێ مێــژوو وەکو مێــژوو بیبینین،
وە ئەمری واقعیش وەکوو ھەیە بیبینین.
پەیوەنــدی نێــوان حیزبەکان و دەوڵەتانیش
پرۆســەیەکی درێژخایەنــەو پێویســتە ھەول
بــدرێ بــۆ نەھێشــتنی ناکۆکییــەکان و
لێکنزیکبوونــەوەو ھاوکار کــردن لــە پێناو
بەرژەوەندی نەتەوەییدا ،بە تایبەت لە نێوان
حیزبەکانی کوردی لە ھەموو بەشەکاندا.
خــۆ ئەگەر ئەوە نەکــرێ کەم لە دەوڵەتان
و حیزبــەکان دەتوانــن بە یەکەوە ھاوکاری
و پێوەنــدی باشــیان ھەبــێ چوونکــە بــە
درێژایــی مێــژوو زۆرێک لەوانــە لەگەڵ
یەکتر ناڵێکی ،نێوان ناخۆشــی و تەنانەت
شەڕیشیان بووە.
پارتیــش وەکــوو حیزبێکــی لــە مێژینــەی
کــورد ،ســەرەڕای خەبــات و قوربانیدانــی
زۆری لــە پێنــاو دۆزی کــورد ،ھەڵەیشــی
بــووە دەرحــەق بــە حیزبــی دیموکراتــی
کوردســتانی ئێــران و تەنانەت حیزبەکانی
دیکەش لە باشــوورو ،ئەو ھەڵە گەورانەش
کــە دەرحــەق بــە حیزبــی دێموکــرات
کردوویەتــی لــە مێــژوودا تۆمــار کــراوە.
خۆ ئەگەر ئەو راستییانە لەبەرچاونەگرین
دەبوایــە لــە باشــوور لــە ئێســتادا ھیــچ
حیزبێک لەگەڵ ئەوەی دیکە پێوەندێکی
دۆستانە و ھاوکارییان نەبوایە.

ســــــەرھەڵــــــدانــــــی پــــــــژاک چ
کــاریــگــەریــیــەک لــەســەر ڕەوت ــی
سیاسیی ڕۆژھەاڵت جێدەھێڵێت؟
پــژاک یەکێــک لــەو حیزبانەیــە کــە
لــەوێ کارو تێکۆشــانی ھەیــە ،بــەاڵم بۆ
خۆتــان دەزانــن پەکەکــە وەک چــۆن لــە
پارچەکانیتــر بــۆ ئەجێندای خۆی حیزبی
پێکھێنــاوە ،لــە رۆژھەاڵتیــش پژاکــی
پێکھێنــاوە ،بــەاڵم ئەوانیــش بــەھۆی
کارو تێکۆشــانێکەوە کە ھەیانە ،سەرنجی
ھەندێ لە گەنجەکانیان ڕاکێشــاوە بۆالی
خۆیــان ،بــەاڵم ئەو نفووزەیــان نییە کە بۆ
خۆیان باسی دەکەن.
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لێکتێگەیشتننامەی  ١٠حیزب و چەند سەرنجێک
«پاراستنی ئازادییە دێموكراتیكەكان و پتەوكردنی كۆڵەكەكانی رێژیمێكی دێموكراتیكی راستەقینە لە سەرانسەری ئێراندا
گەرەنتیی سەرەكی پێشكەوتنی شۆڕش و بەدەستهێنانی مافە نەتەوەییەكان بۆ هەموو گەالنی ئێرانە .بێگومان بە نەبوونی
رێژیمێكی دێموكراتیكی راستەقینە ،مافە نەتەوەییەكانی كورد دابین ناكرێ و بێ دابینكردنی مافە نەتەوەییەكانی گەلی
كورد ،رێژیم بە مانای راستەقینەكەی دێموكراتیك نابێ )1(».
د .قاسملوو

شەماڵ تەرغیبی
ڕێکەوتــی 25ی خەزەڵــوەری ئەمســاڵ
 10حیــزب و الیەنــی سیاســی ســەر بــە
نەتەوەکانی ئێران لێکتێگەیشتننامەیەکی
هاوبەشــیان واژۆ کــرد و تێیــدا وێــڕای
ڕاگەیاندنــی پێبەنــد بوونیــان لەســەر
پێویســتی یەکیەتییەکــی بەربــاو
بــۆ ســەقامگیرکردنی سیســتمێکی
دێموکراتیکی کۆماری و فێدراڵ لە ئێران
و بایەخگەلــی وەک تۆلێرانس ،پلۆرالیزم،
جیایــی دیــن لــە دەوڵــەت لەســەر بنەمای
جاڕنامــەی جیهانی مافەکانی مرۆڤ و
پێکەوەژیانی هەموو ڕەوت و بیرە سیاسییە
دێموکراتیکــەکان ،داوای هاوکارییــان لە
باقی هێز و حیزبە سیاسییەکان بۆ خەبات
لەمەڕ ڕووخاندنی ڕێژیمی ئێران کرد.
ئــەم
باڵوبوونــەوەی
دوابــەدوای
لێکتێگەیشــتننامەیە کــە لــە چەشــنی
خۆیــدا کەموێنــە و تەنانــەت بێوێنــە بوو،
الی چاالکانــی سیاســی ڕۆژهــەاڵت و
بەشــێک لــە خەمخــۆران و دڵســۆزانی
نەتــەوەی کــورد (کــە خەمخۆربوونیــان
ســەلمێنراوە) مشــتومڕێکی جیــددی
درووست بوو کە ڕەنگە پێویست بکات بە
شــێوەیەکی جیددی هەڵوەستەی بەرامبەر
بکرێت.
کــۆی ئــەو باســانەی کــە لــەم ماوەیــەدا
وەک ڕەخنــە لەم تێگەیشــتننامەیە هاتنە
ئاراوە و دنیای مەجازییان بەخۆوە سەرقاڵ
کــرد بریتــی بــوون لــە دەســتەواژەکانی:
"واڵتــی ئێمــە"" ،پێکەوەژیــان" و "فێدراڵی
ئیــداری" و هەروەهــا ڕەخنەگرتن لەوەیکە
بۆچــی لەگــەڵ ئــەو الیەنە فارســانە وەها
تێگەیشتننامەیەک واژۆ کراوە؟
پێــش لــە هەمــوو شــتێک دەبــێ ئــەوە
وەبیــر بێنینــەوە کــە ئــەم نامــە یــان ئــەم
ســەنەدە لــە چوارچێوەی لێکتێگەیشــتن و
بانگــەواز باڵو کراوەتــەوە و دەکرێ وەک
هەنگاوێک بۆ بەرینترکردنەوەی و دواجار
پێکهێنانــی بەرەیەکــی هاوبــەش ســەیر
بکرێت .لە رابردوودا ڕەخنەیەکی جیددی
کــە لــە حیزبەکانــی نەتەوەکانــی ئێــران
دەگیرا و بەڕوونی ئاراســتەی "کۆنگرەی
نەتەوەکانــی ئێرانــی فێــدراڵ" دەکــرا ئەوە
بوو کە بۆچی الیەنی فارس تێیدا بەشدار
نیــن؛ ئێســتە کــە چەند الیەنێکــی فارس
ئامــادە بــوون دان بــەو کەتــوارەدا بنێن کە
پێکهاتەی حەشــیمەتی ئێران فرەنەتەوەیە،

هــەر ئــەو دۆســتانە قامــک لــە چــاوی
حیــزب ڕۆدەکــەن کــە بۆچــی لەگەڵیاندا
دانیشــتوون و تێگەیشــتننامەیان واژۆ
کــردووە .ئەمــەش بەلەبەرچاوگرتنــی ئەو
ڕاســتییەی کە لە پانتایی سیاسی ئێراندا
هەنووکە حیزبێکی جیددی بەبڕشتی سەر
بە الیەنی فارس یان بوونیان نییە یان زۆر
کەمــن! کەواتــە ئــەم ڕەخنــە زۆر لە جێی
خۆیدا نییە.
جگــە لەمــە دەبــێ ئــەو ڕاســتییە بخرێتــە
بەرچــاو کــە هــەر ئــەو الیەنە فارســانە تا
دوێنــێ ئامــادە نەبــوون دان بــە کەتــواری
"پێکهاتــەی فرەنەتــەوە"ی ئێرانــدا بنێــن،
بــەاڵم ئێســتە لــەو دوگمــە فکرییــە دوور
کەوتوونەتــەوە و چ بــە ئیختیــاری خۆیان
چ لــەڕووی ئیجبــارەوە بــێ ناچــار بــوون
دانــی پێــدا بنێــن ،کــە ئەمــە خاڵێکــی
جەوهەرییــە و دەبێ وەک ســەرکەوتنێک
بۆ خۆمان چاوی لێ بکەین نەک خاڵی
الوازی دیپلۆماســییەتی کــورد! هەروەهــا
ئەســڵێکی بنەڕەتــی لــە سیاســەتدا هەیــە
کــە دەڵێ لە کاتی دانوســتانی سیاســیدا
نابــێ چاوەڕوانیــی ئــەوەت هەبــێ کــە
الیەنــی بەرامبەری تــۆ ملکەچی هەموو
ویســتەکانت بــێ و تــۆش ئامــادە نەبــی
تەنانــەت یــەک پلە لە ویســتەکانت (هەر
چەنــد ڕەواش بــن) بکشــێیتەوە ،چوونکــە
ئەگــەر وا نەبــێ هیــچ پێشــکەوتنێک لە
دانوســتانەکەدا نایەتــە کایــەوە کەواتە لە
بنەڕەتڕا دانوستان بۆ دەکەی؟
مەســەلەیەکی تر کە دەبــێ بورووژێنرێت
ئــەو ڕاســتییەیە کــە لــە هیــچ شــوێن و
خاڵێکــی گەاڵڵــە هاوبەشــەکەدا باســی
"واڵتــی ئێمــە" نەکــراوە بەڵکــوو ئــەو
دەســتەواژە تەنیا لە دەقی "بانگەواز"ەکەدا
هاتووە کە ئەویش ناتوانێ باری سیاســی
و حقوقــی هەبــێ؛ بەم پێیەش نە ئێســتە و
نە لە داهاتوودا ناتوانێ کێشــەخوڵقێن بێت
بۆ ئێمەی کورد.
مەســەلەیەکی دیکــە کــە لــە ڕەخنــەی
ئــەو دۆســتانەدا هاتــووە و زۆریــش
نابەجــێ لــەدژی وەســتاونەتەوە چەمکــی
"پێکەوەژیــان" یــان "همزیســتی"یە؛ بــۆ
بەرپەرچدانــەوەی ئــەم هەوڵــە دەبــێ
ئاوڕێــک لــە بەرنامە و پێــڕەوی ناوخۆی
حیزبەکەمــان بدەینەوە و وەبیر بێنینەوە کە
حیزبــی دێموکــرات وەک پڕەنســیپێکی
چەســپاو و بنەمایەکی فکری و سیاســی
باوەڕی قوڵی بە پێکەوەژیان و پاراســتنی
کەرامەتــی مرۆڤەکان و پاراســتنی هەیە

و لــە چەندیــن شــوێنی بەرنامــەی حیزبدا
بەڕوونــی باســی لەوە کــردووە کە حیزبی
دێموکــرات خوازیــاری هاوپەیمانیــی
لەگەڵ نەتەوە مافپێشــێلکراوەکان و هێزە
دێموکــرات و ئازادیخوازەکانــی ئێرانــە.
یــان لــە فەســڵی پێنجەمــدا کــە بــاس لە
سیســتمی فێدراڵــی لــە ئێــران دەکات
دەڵــێ" :هەمــوو نەتــەوە پێکهێنەرەکانــی
ئێــران" ،بەبــێ هەاڵواردن لــە دامەزراندنی
سیســتمی ئێرانــی فێدراڵــدا بەشــدارن و
ئــەم مافــە لە یاســای بنەڕەتی سیســتمی
فێدڕاڵــدا پەســند دەکرێــت .کاتێــک کە
دەڵــێ هەموو نەتەوە پێکهێنەرەکانی ئێران
ئیتــر ناکرێ "فــارس" لەبەرچاو نەگیرێ؛
یــان کاتێــک دەڵــێ" :یاســای بنەڕەتــی
بەپێــی پێــوەرە جیهانییەکانــی مافــی
مــرۆڤ ڕێکدەخرێــت" و "مافی هەموو
پێکهاتەیەکــی نەتەوەیــی ،ئیتنیکــی،
ئایینــی ،زمانــی و کۆمەاڵیەتــی دەبــێ
بە فەرمی بناســرێت" ،ئیتر مشتومڕکردن
لەســەر ئەوەیکــە "پێکەوەژیــان" هەڵەیــە،
بــە کارێکــی نابەجــێ و نەشــیاو دێتــە
بەرچــاو .کاتێک وەها بابەتێک جێگای
رەخنەگرتنــە کــە ئێمەی کــورد قبووڵمان
کردبــێ کە بە درێژایی مێژوو ،لە ئێراندا
نەتەوەکان "ئاشــتییانە پێکــەوە ژیاون" یان
بــە چەمکــە ناســراوەکی "پێکەوەژیانــی
ئاشــتییخوازانەی مێژوویــی" قایــل بیــن.
لــە کاتێکــدا دەیــان و ســەدان رووداو و
کارەســاتی تــاڵ لە مێــژووی نەتەوەکانی
ئێرانــدا روویــان داوە و ئاشــتییانە پێکــەوە
نەژیــاوەن .ئــەوەی لــەو ســەندەدا هاتــوە
"پێکەوەژیانــی مێژووییــە" کــە هیــچ
بارێکــی ئەرێنــی یــان نەرێنــی نــادا کــە
ئەمانــە بە ئاســتێانە پێکــەوە ژیاون یان بە
شەڕ و قڕکردنی یەکترەوە.
مەسەلەیەکی دیکەی جێی سەرنج پرسی
"فیدراڵیزمــی ئیداری"یــە کــە وەک ئــەو
دۆستانە دەڵێن الدانە لە بەرنامە و پێرەوی
نێوخــۆی حیــزب؛ ڕەنگــە ئــەم هەڵوێســت
گرتنــە جۆرێــک لــە پەلەپڕووزەیــی پێــوە
دیار بێت چوونکە وەک لە دەقی گەاڵڵە
هاوبەشــەکەدا (کــە وەک باســمان کــرد
هەڵگــری بــاری سیاســی و حقوقییــە)
بــەدی دەکرێــت نەوتــراوە فیدرالیزمــی
ئیــداری بەڵکــوو وتــراوە" :سیســتمی
سیاســی و ئیــداری فێــدڕاڵ" .ئەمــەش
دەقــی ڕســتەکەیە" :ئێمــە خوازیــاری
یەکیەتیــی ئازادانــەی خەڵکانــی ئێــران
لــە نێــو سیســتمێکی سیاســی و ئیــداری

فیدراڵدایــن" .کەواتــە ئــەو بەڕێزانــە یــان
بــەوردی دەقی ڕســتەکەیان نەخوێندۆتەوە
یــان لێــی تێنەگەیشــتوون وا بەمشــێوەیە
لەســەر دواون یــان بەئەنقەســت چاویــان لە
ئاست ئەم ڕاستییە نووقاندووە و ئامانجدار
ئەو پرسەیان ورووژاندووە.
جیــاواز لــە هەمــوو ئــەم باس و خواســتانە
پرســێکی دیکــە بوونی هەیە کــە ئەویش
پێویســتی بە هەڵوەســتە کردنی جیددییە:
جیاوازبوونــی شــێوە ڕوانینــی حیزبــی
دێموکــرات لەگــەڵ ئــەو دۆســتانە بــۆ
پرســی "مافــی دیاریکردنــی چارەنووس".
بــە واتایەکــی دیکــە شــێوەڕوانینی ئــەم
دوو الیەنــە لەســەر مافــی دیاریکردنــی
چارەنــووس کــە ســااڵنێکی دوور و درێژە
لە کوردستان و لە پانتایی خەباتی گەلی
کــورددا مشــتومڕی لەســەر دەکــرێ.
هێڵــی فکــری هەنووکــەی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران وەک لە
بەرنامە و پێرەوی ناوخۆیدا هاتووە بریتییە
لــە "دابینکردنی مافــە نەتەوایەتییەکانی
گەلــی کــورد لــە چوارچێــوەی ئێرانێکی
دێموکراتیکــی فێدراڵدا" بــەاڵم زۆرینەی
ئەو دۆســتانە کە وتارە ڕەخنەئامێزەکانیان
لــە دنیــای مەجازیــدا بــاو کردۆتــەوە
لــە ڕوانینێکــی "ســەربەخۆییخوازانەوە"
هێرشیان کردووەتە سەر حیزب کە لەگەڵ
بەرنامــە و پێــڕەوی حیزبــدا ناتەبایــە یــان
النیکــەم جیــاوازن لــە یەکتــر چونکــە لە
هیــچ شــوێنێکی ئــەم بەرنامەیەدا باس لە
"ســەربەخۆیی" وەک سیســتمی سیاســی
خوازراوی حیزب بۆ داهاتووی کوردستان
نەکراوە.
جگــە لەمــەش تا ئێســتەش نــاوی حیزبی
ئێمــە "حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێرانــە" کــە هــەر ئــەم نــاوە بۆمــان ڕوون
دەکاتــەوە کــە حیــزب تا ئــەم ســاتەوەختە
نەیویســتووە ســەربەخۆیی ڕابگەیەنــێ.
ڕەنگــە ئەمــە وەک خولیایــەک یــان
پێخۆشــبوون لــە مێشــکی هــەر تاکێکــی
کــورددا هەبێ (بە ئەندامان و تاکەکانی
نێو حیزبی دێموکراتیشــەوە) کە ڕۆژێک
لــە ڕۆژان بتوانــێ بــە کیانێکی سیاســی
ســەربەخۆ بــگات و بۆخــۆی حوکــم و
دەســەاڵتی واڵتــی خــۆی بــکات (کــە
ویســتێکی و خولیایەکــی پیــرۆزە و
پرســێکی تــەواو ئاســایی و ڕەوایە) بەاڵم
ئایــا وەک ئەمــری واقــع (کــە تاکــی
سیاســی یان حیزب و ڕێکخراوی سیاسی
بەرپرســیار دەبــێ لەبەرچــاوی بگــرێ و

جووڵەی سیاسی خۆی تێدا تەنزیم بکات)
دەتوانێ بێتە گۆڕێ؟
پڕئاشــکرایە کــە درووســت کردنــی
واڵتیکی ســەربەخۆ پێویســتی بە چەندین
فاکتــی گرینگــی نێوخۆیــی و دەرەکــی
هەیــە .پێــش لــە هەموو شــتێک ئەوەیکە
پیویســتە بوونــی هەبــێ بریتییــە لــە
خودئاگاییەکــی نەتەوەیی بەرز کە تاک
بــە تاکــی ئــەو کۆمەڵگــە یــان النیکــەم
زۆرینەی حەشیمەتی ئەو واڵتە بەو ئاستە
لــە تێگەیشــتوویی سیاســی گەیشــتبێتن
کە دەبێ ســەربەخۆ بن و ئامادەش بن بۆ
گەیشــتن بــەم ئامانجــە بەرزە "نــرخ" بدەن.
پاشان ئەو واڵتەی کە بڕیارە سەربەخۆیی
خــۆی ڕابگەیەنێ پێویســتی بە هەندێک
فاکتــەری گرینــگ یــان ژێرخانــی
سیاســی ،کۆمەاڵیەتــی ،ئابووریــی و
بەتایبــەت فەرهەنگی هەیە تاکوو بتوانێ
بەهۆیانەوە بناغەیەکی قایم بۆ دواڕۆژی
دابمەزرێنێــت و بــە پشتبەســتن پێیــان
سەربەخۆبوونی خۆی ڕابگەیەنێ.
جیــا لــەم فاکتــەرە نێوخۆییانــە (کــە بــە
باوەڕی نووسەری ئەم دێڕانە هێشتا نەک
ئامادە نییە بگرە زۆریش الوازە) کۆمەڵێ
فاکتــەری دەرەکیــش دەور دەگێــڕن کــە
بــاس کردن لە هەر کامەیان پێویســتی بە
چەندیــن وتــاری تایبــەت و کۆنفڕانــس و
شــیکاری وردی سیاســی هەیە ،بەاڵم بە
کورتی بەم چەشنەیە" :پشتیوانی دەرەکی
لە ئاســتی ناوچەیی و جیهانی" .دەبێ لە
پێشــدا ئەو پرســیارە لە خۆمان بکەین کە
ئایــا بــە ڕاگەیاندنی دەوڵەتی ســەربەخۆ،
واڵتانــی ناوچــە و جیهان ،کــە بمانهەوێ
یــان نا کاریگەری و شــوێندانەرییان هەیە
لەســەر سیاسەتی گشــتی جیهان ،ئامادەن
پشــتگیری وەهــا دەوڵەتێــک یــان وەهــا
واڵتێکی تازەلەدایکبوو بکەن؟ ئیستە وەها
گریمانــە دەکەیــن کە واڵتانــی ناوچەیی
ئامــادە نیــن دان بــە وەهــا دەوڵەتێکدا بنێن
و بەهەمــوو شــێوازێکیش دژایەتی دەکەن
(وەک لــە ڕابردووشــدا بینیومانــە) بەاڵم
هەندێــک واڵتــی دیکــەی جیهانــی
ناڕاستەوخۆ پشتگیری لێدەکەن و تەنانەت
هەمــوو فاکتەرە نێوخۆییەکانیش لەبارن و
گەلــی کوردیش ئامادەیە هەموو نرخێک
بــدات تاکــوو واڵتەکەی ســەربەخۆ بێت و

لە سێبەری ئەم سەربەخۆییەدا نەوەی نوێ
و نەســڵی داهاتوو بحەســێتەوە ،ئایا باری
ژێئۆپۆلیتیکی کوردســتان هەڵگری ئەوە
هەیە کە کوردســتان بێ لەبەرچاوگرتنی
ســنوورەکانی لەگــەڵ واڵتانــی دەوروبــەر
پێوەندی بە دنیای دەرەوە هەبێ؟
ئەگەر ئەو نەخشــەیەی کە بۆ کوردستان
کێشــراوەتەوە و تێیــدا کوردســتان لــە
باشــوور و باکــووری ڕۆژئــاواوە ڕێگــەی
بــە دەریای ئــازاد هەیە ،لەبەرچاو نەگرین
و کوردســتان وەک ئــەو بەشــەی کــە
ئیمکانــی دەستوێڕاگەیشــتنمان هەیــە،
ببینیــن؛ کوردســتانی ســەربەخۆ تەنیا لە
کاتێکــدا دەتوانی درێژە بە تەمەنی خۆی
بــدات کــە یەکێک لە واڵتانی دراوســێی
ئیزنی پێبدات لە ســنوورەکانی ئەو یان لە
خاکی ئەو (هەوایی ،زەوینی و دەریایی)
پێوەنــدی بــە دنیــای دەرەوە بگرێــت؛
چونکە ئەساســەن لەبــاری جوغرافیاییەوە
کوردســتان رێگەی بە دریای ئازاد نییە!
بەاڵم ئایا ئەمە ڕوو دەدات؟ ئێ خۆ ئێمە
کوردستانێکیشــمان ناوێــت کــە لــە چوار
الوە گەمارۆ درابێت و هیچ پێوەندییەکی
لەگــەڵ دنیــای دەرەوەی خۆیــدا نەبێــت!
ئــەو کاتــە چی دەکەیــن؟ ئەمانە و دەیان
پرســیاری دیکەی لەم چەشــنە کە بەشی
زۆریــان واڵمەکانیــان تــاڵ و ڕوونــە
لــە ســەر ڕێگەمانــە کــە بــە دڵنیاییــەوە
شەنوکەوکردنی هەر کامێکیان هەڵگری
دەیان وتار و لێکۆڵینەوە و باسی قووڵە کە
لێرەدا جێگەی نییە.
کۆتادێڕەکانــی ئــەم وتــارە بــە چەنــد
وتەیەکــی ڕێبــەری هــەردەم زیندوومــان،
دوکتــوور قاســملووی زانا دەڕازێنمەوە کە
دەفەرمێ" :حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێــران باوەڕێكــی قوڵــی بــە دێموكراســی
هەیــە و ئامــادەی هــاوكاری لەگــەڵ
تــەواوی حیــزب و گرووپــە سیاســییەكان
لــە سەرانســەری ئێــران و نێوخــۆی
كوردســتانی ئێرانــە .....دابینكردنــی
ئازادییــە دێموكراتیكــەكان بــۆ تــەواوی
حیــزب و رێكخــراوە سیاســی نەتەوەییەكان
بــە بــێ جیــاوازی یەکێکە لــەو خااڵنەی
بــۆ هــاوکاری نێــوان ئێمــە و هەمــوو هێزە
نیشتمانپەروەر و پێشكەوتووەكان هەیە1".

1بەشێک لە وتاری د .قاسملوو لە ڕۆژی ڕاگەیاندنی خەباتی ائشکرای حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران١١ ،ی ڕەشەممەی ١٣٥٧ی هەتاوی ،مەهاباد.
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ئیرادەی پۆاڵیین و هێماکانی یەکدەنگی
جاقل
خواســتی مــرۆڤ بــۆ ژیــان و پاشــان بــۆ
گەیشــتن بــە سەربەســتی و هێــز لە ناخی
ئینســانەوە هەڵدەقوڵــێ و مــرۆڤ وەک
حــەز و خولیــا و ئــاوات هەمیشــە حەز بە
ئــازادی و ســەروەری دەکات ،بــەاڵم لــە
ڕووی کردارییــەوە زۆربەی جــارەکان ئەو
شــتانە لــە دووتوێــی ئاواتێکــدا دەمێننەوە
یــان زۆرجار مرۆڤ پــاش هەوڵێکی کەم
و زۆر لــەم ڕێــگادا مانــدوو دەبێــت و واز
لــە خواســتەکەی دێنێت بــە جۆرێک کە
دەتوانیــن بڵێیــن بەشــی زۆری مرۆڤــەکان
تێچــووی ئــەو سەربەســتی و هێزەیــان
پێنادرێ و لە ناوەڕاستی ڕێگادا هیالک
دەبــن و کــۆڵ دەدەن یــان زۆرجار فۆڕمی
داواکەیان دەگۆڕن بە شتگەلی دیکە و لە
باری دەروونییەوە خۆیان ڕادێنن و لەگەڵ
وەزعــی مەوجــوددا خۆیــان ڕێکدەخــەن .
تاک هەمیشــە لــەم بازنەدا دەســووڕێتەوە
و هــەر کەس لە ناخــی خۆیدا دەریایەکی
پڕ لە شــەپۆلی هەڵچوون و داچوون تاقی
دەکاتەوە.
هــەر وەک ئاماژەمــان پێکــرد ئامانجــی
ســەرەکی لــەم گەمــە پــڕ لــە هــەوراز و
نشــێوەدا هێزمەندییــە و بــۆ مانــەوە و
بەهێزبوونــە کە مرۆڤەکان بە ڕێگا دژوار
و پڕ کارەساتەکاندا تێپەڕ دەبن .لووتکەی
گشــتی ئــەو خواســتە لــە کۆمەڵــگادا
دەکاتــە دەوڵەت  .میللەتێک کە خاوەنی
دەوڵەتــی خــۆی بێــت بەشــێکی زۆری
ئاواتــە دەروونییەکــەی دێتە دی ،چونکە
دەوڵــەت پارێــزەری مــاف و کەرامەتــی
نەتەوەکــەی خۆیەتــی و دەبێت لە بەرانبەر
ژیــان و ئاســایش و هەســتی نەتەوایەتــی
میللەتەکەیدا واڵمدەر بێت.
دەوڵــەت لــە بــواری فەرهەنگــی و
ئابــووری و سیاســیدا پارێــزەری بەهــا و
بەرژەوەندییەکانــی نەتــەوەی خۆیەتــی و
بــە شــێوەگەلی جۆراوجــۆری ســازمانی
بەرژەوەندییەکانی نەتەوەکەی دەپارێزێت .
لــەو کاتەدایــە کــە هێمــا و ســیمبۆلە
نیشــتمانییەکان ئۆقرەیــی و ئارامــی
دەبەخشــن بە ناخــی تاکەکانی کۆمەڵگە
 .کۆمەاڵنــی خەڵــک بــە بینینــی
ئــااڵی واڵتەکەیــان یــان بیســتنی ســرودە

نەتەوەییەکەیــان خۆیــان بــە بەشــێک لــە
حکومــەت دەزانــن  .شــارۆمەندانی واڵت
تەنیــا ئەوکاتــە دەتوانــن بــە تــەواوی لــە
داهاتــووی ژیانی خۆیــان و منداڵەکانیان
ئەرخەیــان بن کە دەوڵەتی خۆیان حوکمی
خاکەکەیــان بــکات  .دیســان لێرەشــدا بە
پێویســتی دەزانم خوێنــەری بەڕێز ئاگادار
بکەمــەوە کــە پڕۆســەی دروســت کردنی
دەوڵــەت و حکومەت یان دەســتەبەرکردنی
ئازادی و مافە ئینســانییەکان و گەیشتن
بە سەربەستی ،پڕۆسەیەکی پڕ لە کەند و
کۆسپ و سەرکەوتنە ،ئەگەرچی هەموو
مرۆڤــەکان بــە گوێــرەی پێویســت دەتوانن
بەشــداری ئــەو خەباتــە ببن بــەاڵم ناتوانن

دنیــای ماشــینی و خێرایــی ئاڵوگــۆڕی
ڕووداوەکان و پەرەگرتنــی تێکنۆلــۆژی
ناخی مرۆڤی ئەم سەردەمەی بە مرۆڤێکی

پێشــەنگەکانی خەباتی ڕزگاریخوازانەی
نەتەوەکەیــان پەشــیمانیان بکاتــەوە.
لــە نێــو نەتــەوەی کــورددا و لــە ڕۆژە

پێشــمەرگە پارێــزەری مــاف و کەرامەتی نەتەوەی خۆیەتی و بۆ بەدەســتهێنانی
ئازادی و بەختەوەری میللەتەکەی تەنانەت گیانی ئازیزیشی دەبەخشێت.
ببنــە پێشــەنگ و ڕێبــەری ئــەو خەباتــە.
لێرەدا کەسانێک جڵەوی خەبات بەدەستەوە
دەگــرن کــە ئیرادەی پۆاڵیینیــان تێدا بێت
 .ئیرادەیێــک بــە دوور لە هیالک بوون و
بــە هەڵەداچــوون  .لــە مێــژووی نەتەوەی
کورددا شــۆڕش و گیانبازی و قارەمانی
زۆر تۆمــار کــراوە  .ژنــان و پیاوانی ئازا
و نیشتمانپەروەر هەمیشە جڵەوی خەباتیان
بە دەســتەوە بووە و بە خۆشیشــەوە بەشــی
زۆری کۆمەڵگــە پاڵپشــت و یاریدەدەریــان

بەپەلــە و کــەم تاقەت گۆڕیــوە و مرۆڤ
هەمیشــە پێی وایە هەموو شــتەکان دەبێ
لــە کەمترین کاتــدا جێبەجێ بکرێن ،هەر
لەم سۆنگەشــەوە دوژمــن هەوڵی هیالک
کردنــی ناخی کۆمەاڵنی خەڵک دەدات،
یــان فەرهەنگــی بەرژەوەندیخوازانــەی
جیهانــی بەســتێنکی وەهــای لــە دەروونی
ئینســانەکاندا دروســت کــردووە کــە
مرۆڤــەکان لــە چوارچێــوەی بەرژەوەنــدی
مــاددی یــان کەم ماوەی تاکەکەســییەوە

هەســتیارەکانی مێژوودا ڕێبەری قارەمان
و گیانفیدای کوردســتان و کورد "پێشەوا
قــازی محەممــەد"ی هەرگیــز نەمــر بــە
ئیــرادەی پۆاڵیینــی لە مەیدانــی خەباتدا
ڕێبەرایەتــی میللەتــی خۆی بە دەســتەوە
گــرت و هێمــا و ســیمبۆلە نەتەوەییەکانی
بــۆ یەکڕیزی و یەکگوتــاری نەتەوەییمان
تۆمــار کــرد کــە بــۆ هەتاهەتایــە لــە ناو
نەتەوەی کورددا دەمێنێتەوە .
ســەرەڕای ئەوەیکە هێشــتا نەتەوەی کورد

ســهرماوهزه و نــاو و یــادت ،ئــهی کاکــ ه
و دادهی پێشــمهرگه ،دهبێتــهوه وێــردی
ســهر زار و دەبێتــەوه خوێــن و بــە دەماری
یــادەوەری و خولیاکانــی کۆمهڵــگای
کوردســتاندا دەگــەڕێ و تــۆوی دڵنیایی
و هیــوا بــه دواڕۆژ ،لــه دڵ و دهروونــی
مندااڵنی کورددا دهچێنێ.
وهک چــۆن نــاوی بهڕێــزت بهرهــهم و
یادگاری کۆماره و ڕۆڵهی ئهو شانازییه
مێژووییــه و دهنگدانــهوهی ئــهو بانگــی
ئازادی و هاواری سهربهستییهیه ،تهنیا له
ســای بوونی تۆوه میللهتهکهت خۆڕێک
دەخــا ،گهشــه دهکا و بــه ئاواتهکانــی
دهگا.هــهر خۆتــی کیانێکــی وهک ئــهو
جارهکــهی بۆ چێدهکــهی و جارێکیتر
ئااڵکهی ههڵدهکهیتهوه.
ئــهی ڕێبــواره بهژنزراڤهکــهی ڕێبــازی
پیرۆزی پێشهوا و قاسملوو و شهرهفکهندی
و شهنگهسواره سوورخهاڵتهکانی ئازادی،
بــه بــێ نــاوی شــیرینی تۆ ،ئــهم زمانه و
ئــهم فەرهەنگــه چهنــد ناتــهواو ئهبوو .تۆ
پیرۆزتریــن وشــه و مهزنتریــن ناوی و ههر
کوردێک ئاواتییه بۆ ساتێکیش بووه ،ئهم
نازناوه جوامێرانهی تۆی لهسهر بێت.
ناوی تۆ ههم بهرههم و ههم ئاوێتهی خوێن
و فرمێســکی ســهدان ساڵهی نەتەوەیەکی
ســتەم لێکــراوه و لــه پهڕهکانــی مێژوودا،
ســهربهرزترین وشــه و فهرههنگــی ژیانــه
و ههرچــۆن بیڵێیــن ناتــهواوه و نــاگات به

ئــەو ڕۆژانــە لــە ڕێبــازدا هەنــگاوی
هــزری و کردەیــی هەڵدەگــرێ  .پێشــەوا
قــازی محەممــەد نەتــەوەی کــوردی
فێــر کــرد کــە ئەگــەر بــە ئیــرادەوە بەرەو
ئاواتــە دەروونییەکانیــان هەنــگاو هەڵگرن
بێگومــان ڕۆژێــک ئــەو ئاواتانــە دێننــە
دی  .فەرهەنگــی بــوون بــە پێشــمەرگە
و فەرهەنگــی کۆڵنــەدان و گیانبــازی
لــە یەکەم پێشــمەرگەی کوردســتانەوە بۆ
گەلی کورد بەجێماوە بۆیە نەتەوەی کورد

فەرهەنگــی بــوون بــە پێشــمەرگە و فەرهەنگی کۆڵنەدان و گیانبــازی لە یەکەم
پێشمەرگەی کوردستانەوە بۆ گەلی کورد بەجێماوە بۆیە نەتەوەی کورد هەمیشە
بە ناوی کۆماری کوردســتان و شەخســی پێشــەوا ئێحساســی غورور و ســەربەرزی
دەکات.

بووە  .زۆر جار داگیرکەرانی کوردســتان
بــە ئەنقەســت و بــۆ بریندارکردنی ڕۆحی
نەتەوەیــی میللەتەکەمان هەوڵ دەدەن ئەو
فیــداکاری و گیانبازییانــە بە کەم بایەخ
دەنرخێنــن و هــەوڵ و بانگەشــەیەکی زۆر
دەکەن کە گوایە ئەگەر گیانفیداییەکیش
کرابێت!!! دەسکەوتێکی نەبووە !!!

بۆ هەموو مەسەلەکان دەڕوانن  .هەر ئەم
دوو هۆکارە دەروونی و جیهانییە مەیدانی
فرتوفێــڵ و سەفســەتەبازی بــۆ ڕێژیــم
پێکهێنــاوە هەتــا بە خەیاڵــی خاوی خۆی
کۆمەاڵنــی خەڵک لە خواســتەکانیان بۆ
گەیشتن بە ئازادی و سەربەستی پاشگەز
بکاتــەوە یــان لــە پاڵپشــتی ڕێبــەران و

خاوەنــی دەوڵەتی ســەربەخۆی خۆی نییە
بــەاڵم ئااڵی کوردســتان و ناوی پیرۆزی
پێشــمەرگە و ســرودی نەتەوەیــی و تــاد
سیمبۆل و ڕەمزی یەکگرتنی کوردەکانن
لە تەواوی جیهاندا .
بەپێچەوانەی بیری تەسکی فایدەباوەڕانەی
بــاو لــە جیهانی ســەرمایەداریدا ،کچان و

سەرماوەز و پێشمەرگە
سەباح نیکخاه

کوڕانــی کوردســتان بەرژەوەندی گشــتی
و داهاتــووی نەتەوەکەیــان دەخەنــە پێــش
بەرژەوەنــدی کەســۆکییەوە و دەبنــە
پێشــمەرگەی کوردســتان .پێشــمەرگە
پارێــزەری مــاف و کەرامەتــی نەتــەوەی
خۆیەتــی و بــۆ بەدەســتهێنانی ئــازادی
و بەختــەوەری میللەتەکــەی تەنانــەت
گیانی ئازیزیشــی دەبەخشێت  .پێشمەرگە
ئوســتورە و کۆڵەکــەی ڕاگرتنــی ژیانــی
سەربەســتانەیە  .کۆماری کوردســتان لە
دڵــی خەڵکــی کوردســتاندا هــەر زیندووە
 ،چونکــە ســیمبۆل و هێماکانــی هێــزی
دەروونــی دەبەخشــێت بە هەمــوو تاکێکی
کــورد و کــورد بــۆ دووپــات بوونــەوەی

بارستای بااڵی شهنگت.
تــۆ سهرچهشــنی تێکۆشــان و کۆڵنهدانی
بــۆ بهدهســتهێنانی ماف و ئــازادی .تۆی
ئهم نیشــتمانهت پاراســتووه و ههر خۆیشت
سهریدهخهیت و ئهم گهله ڕزگار دهکهیت.
تۆ نهک مامۆســتا بهڵکــوو قوتابخانهی
ڕێبــازی کوردایهتیت و بڕوای پۆاڵیین و
ئیرادهی پتهو و ژیانی ساکار و ئهخالقی
شۆڕشگێڕانه ،وانه و ڕێنمان بۆ لێفێربوون.
تــۆی پێشــمهرگهیت که له یــهک کاتا:
دژ بــه داگیرکردنــی واڵت و زهوتکردنــی
ئازادی و سهبهرزی گهلهکهت ،سهرکوت
و توانهوهی زمان و فهرههنگی ڕهســهنی،
پێشــێلکرانی مافــی تــاک و کۆمهاڵنی
خهڵــک و ههاڵواردنــی ڕهگــهزی و
چینایهتــی؛ ئــااڵی خهبــات و بهرخۆدانت
ههڵکــردووه و پشتئهســتوور بــه خهباتــی
نهســرهوتووت ،لــە مەتەرێــزی ســهنگهری
پڕشــانازیتهوه ،شــەرەف و کەرامەتــی
نەتەوەیەکی غەدرلێکراو دهسێنرێتهوه.
تــۆی شــانت داوە بە شــانی چیاکانەوە تا
نەڕووخێن و لە وەیشوومەی دوژمنانی ئەم
گەلە بیانپارێزی.
ئەوە شریخەی چەکی دهستی تۆیە بووەتە
الیەالیــەی خــەوی شــار و هــاوکات خــەو
لــە چــاو و ئەهوەنــی لــە دڵ و دەروونــی
نەیارانی کورددا ئهتارێنێ.
ئــهوه لوولــەی کاڵشــینکۆفەکەی تۆیه،
ڕزگاریــی ئهو نیشــتمانه داگیرکــراوه ،بە
گڕ ئەنووسێتهوه.
هۆ کاکی پێشمهرگه،
ئهی سروودی لێوی پێدهشت و شار،

ئهی ئیرادهی سهربهرزیی شاخ،
هۆ شــابازی ســەر چیاکانی کوردستان و
هۆ شاباڵی فڕینی گەل،
ئهی بیلبیلەی چاوی کوردان،
تیری ڕقی چهوساوهکان،
ئهی هێما و ڕەمزی مانهوه،
هۆ قهڵخانی پۆاڵیینی بهرهنگاری،
ئهی چقڵی چاوی نەیاران؛
تــۆ لــە ســوچێکی دڵی هــەر کوردێکدا
جێگــەی تایبهتــت هەیــە و کامه شــاعیر
و هونهرمهنــد توانیویهتــی لــهو ههمــوو
فیــداکاری و شــانازییهت خۆببوێــرێ و
بهرههمێک بۆ شکۆت نهخولقێنێ؟
چهند گچکهیه قهڵهمی منیش و
چهند بهرتهسکه بازنهی وشهکانم،
له ئاستی مهزنیتدا.
چــۆن الڵ نهبــم لــه وهســفی پیــرۆزی و
گرنگی و خۆشهویستیتا؟
لــەم دوورەوە کڕنــۆش ئەبــەم بــۆ خەبات و
ئیــرادهی هیوابهخــش بــه نهتــهوه و ورهی
دوژمــن تۆقێنــت و ســهری ڕێــز بــۆ بیر و
بڕوا و خهباتت دادهنهوێنم.
سپاس کە تۆ هەیت و ڕۆژت پیرۆز بێ.

هەمیشــە بــە نــاوی کۆماری کوردســتان
و شەخســی پێشــەوا ئێحساســی غــورور و
سەربەرزی دەکات .
پێشمەرگەی کوردستان ئەو مرۆڤە بەرز و
بەخشندەیە کە بە ئیرادەی شۆڕشگێڕانەوە
درێژە بە ڕێبازی شــەهیدان دەدات و هەتا
ئێســتاش لێبڕاوانــە لــە مەیدانــی خەباتــدا
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ماوەتــەوە  .داگیرکەرانــی کوردســتان
بــۆ شــێواندنی مێــژوو یــان ڕواڵەتــی
هێماکانــی میللەتــی کــورد هەمــوو
هەوڵێکیــان داوە کەچی نــاکام ماونەتەوە
 .بەپێچەوانــەی ئیددعــای دوژمنانــی
نەتــەوەی کــورد ،خەبــات و گیانفیدایــی
ڕۆڵەکانــی کوردســتان بەرهەمــی هەبووە
 .زیندووڕاگرتنــی ڕۆحــی نەتەوەیــی
کورد ،ئاشــتیخوازی پێشــمەرگە ،بەردەوام
مانــەوەی بکەرانــە و چاالکانــەی کــورد
لــە هاوکێشــە سیاســییەکانی ناوچــە
و جیهانــدا ،کۆدەنگــی کــورد لــە ســەر
پرســە گرینگــەکان لەبــاری بەرژەوەنــدی
نەتەوەییــەوە ،تێگەیشــتنی قوڵــی
حیزبــە کوردســتانییەکان لــە دوژمــن و
داگیرکەرانی کوردستان و وریاکردنەوەی
کۆمەڵگە لەو بابەتانە بە شێوەی ڕۆژانە و
دەیان دەسکەوتی دیکە کە سەرچاوەکەیان
دەگەڕێتەوە بۆ ئەندێشەی ئازادیخوازانە و
خەبــات و گیانبــازی هێزی پێشــمەرگەی
کوردســتان  .لــە دونیــای ئاڵــۆز و پــڕ
کارەســاتی ئەمــڕۆدا هێزی پێشــمەرگەی
کوردســتان ئەکتەرێکــی گرینگــە بــۆ
پاراســتنی ئاسایشی کوردستان و تەنانەت
جیهانیش .
بــە
کوردســتان
داگیرکەرانــی
چەواشــەکاری لــە مێــژوودا هــەوڵ دەدەن
مەیلی مرۆڤی کورد بۆ ڕیفۆرم و تەسلیم
و پاشــگەزبوونەوە ڕابکێشــن  .لە حاڵێکدا
جواڵنــەوەی نەتــەوەی کــورد ڕەوتێکــی
شۆڕشــگێڕانەی پێکهاتەشــکێنە کــە لــە
بەشــێک لــە مێــژوودا هێماکانــی خــۆی
وەک دەســکەوتێکی نەمر چەســپاندووە و
بە شــێوەیەکی لێبڕاوانە و ماندوونەناســانە
لــە ڕێبــازدا ماوەتــەوە هەتــا ڕاســان و
خەباتەکــەی بــە لووتکــەی ڕزگاری
بگەیێنێت .
ئەگەرچــی دوژمــن خاکــی کوردســتانی
داگیــر کــردووە بــەاڵم نەیتوانیــوە و
نایشــتوانێت خواســتی خــۆی بــە ســەر
کۆمەڵــگای کوردیــدا بســەپێنێت چونکە
پێشــمەرگە ڕێبەرایەتــی خەباتی بە دژی
هەمــوو زوڵــم و زۆردارییــەک گرتووەتــە
ئەســتۆ و هەمــوو تاکێکــی کــورد لــەو
خەباتەدا بە گوێرەی ئیمکان بەشدارن .
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پێشمەرگە
دینامیزمی وەگەڕخستنی ئیرادەی گەل
بۆ گەیشتن بە داهاتوویەکی گەش
کاروان
خەبــات و شۆڕشــی ئەمــڕۆی ئێمــەی
کــورد ،بەرهەمی خودئاگایی و گەیشــتن
بە ئاستێکی باش لە خۆناسین و خۆپێناسە
کردنێکی ڕاســت و درووستی کەسانێکە،
کە میراتگری زوڵم ،هەاڵواردن ،سەرکوت،
چەوســانەوە ،قەتــڵ و بــڕ و ســڕینەوەی
سیســتماتیکی مێژوویــی گەلەکەیــان لــە
الیــەن داگیرکەرانی کوردســتانەوە بوون و
هــەن .ئــەوان خەباتی کورد بــە خەباتێکی
ڕەوا و پێویســتییەکی مێژوویــی پێناســە
دەکــەن و بــە دەرەنجامــی درز و جیاوازییە
مێژوویــی و سرووشــتییەکانی نەتــەوەی
کــورد لەگــەڵ داگیرکەرانــی کوردســتان
لــە الیــەک و لــە الیەکیتــرەوەش بــە
دژکردەوەیــەک بەرانبــەر بــە نەبوونــی
ئازادی ،دادپــەروەری ،لەژێرپێنانی مافی
گەلــی کــورد ،ســەرکوت ،چەوســانەوە
و شــکاندنی کەرامەتــی تاکەکانــی
ئــەو کۆمەڵگایــە لەالیــەن دوژمنــان و
داگیرکەرانــی کوردســتانەوە ،دەزانــن.
داگیرکەرانێک کە هەم لە ڕابردوو و هەم
لــە ئێستاشــدا جگــە لەوەیکە حاشــایان لە
بوون و ڕاســتیی ئــەم جیاوازییانــە کردووە
و دەکــەن ،لە بەرانبەر ویســت و داخوازییە
ڕەواکانی ئەم گەلەشــدا نەک هەر خۆیان
کــەڕ و الڵ کردووە بەڵکوو بە مەبەســتی
بێدەنگ کردنی کورد خۆیان لە ئەنجامی
هیــچ چەشــنە زوڵــم و زۆرییــەک،
نەپاراستووە .
خەباتــی کــورد هــاواری ئازادیخوازی و
شۆڕشــی وشیارانەی کەســانێکە کە دژ
بــە ســەرکوت ،چەوســانەوە ،پێشــێلکردنی
مافــی ڕەوای نەتەوەی کــورد ،ڕاپەڕیون.
کەســانێک کــە بــاوەڕی تەواویــان بــە
دیاریکردنــی چارەنووســی نەتەوەکەیــان
بــە دەســت و ئیــرادەی خــودی کــوردە .
شۆڕشــگێڕانیک کــە زاڵ بــوون بەســەر
چارەنووســی سیاســی ،کۆمەاڵیەتــی،
ئابــووری و کلتوریــی کــورد بــە مافــی
نەتەوەکەیان دەزانن.
ئــەوان پێشــمەرگەن کــە خــاوەن
تایبەتمەندیگەلێکــی وەک وشــیاری و
ئاگایــی ،هەســتی بەرپرســایەتی ،ئیــرادە،
باوەڕمەنــدی ،فیــداکاری و بوێریــن.
تایبەتمەندیگەلێــک کــە نــەک تەنیــا
کەســایەتیی پێشــمەرگە لــە بــواری
ئینســانییەوە دەوڵەمەندتــر دەکات ،بەڵکوو
کاریگەریــی قوڵیــش لەســەر کۆمەڵگا و
نەتەوەکەیــان دادەنێــت و مانــا بــە بوونیــان
دەدات .
وشــیاری و ئاگایــی گرینگتریــن و
یەکــەم تایبەتمەندیــی زەق و بەرچــاوی
پێشــمەرگەیە  .بــە بــێ بوونــی ئاگایــی
و وشــیاری ،خۆناســین و پێناســەکردنی
شوناســی نەتەوەیــی و خاوەندارێتــی کردن
لــە نیشــتمان ،چەمکگەلێکــی بــێ واتــا
و بــێ بایــەخ دەنوێنــن و ئیرادەیــەک بــۆ
دیفــاع و پارێــزگاری کــردن لــەوان بوونی
نابێــت  .کەوابــوو ئەگەر نەبوونی ئاگایی
و وشــیاری هۆکارێــک بێــت بــۆ غیابــی
ئیــرادە بــۆ دیفــاع و پارێــزگاری لە بەها و
بایەخــە نیشــتمانی و نەتەوەییــەکان ،ئــەوە
بوونی کەســانێکی شۆڕشگێڕ و پارێزەری
نیشتمان و هەڵگری ئااڵی نەتەوەپەروەریش
نیشــانە و هــۆکاری ســەلماندنی بوونــی
تاکی ئاگا و وشیار لەو نیشتمانە و لە ناو
ئەو گەلەدایە  .خەبات و شۆڕشی ئێمە بۆ
ڕزگاریی کوردســتان و دابینکردنی مافە
ڕەوا و ئینســانییەکانی کــورد ،بەرهەمــی
ئاگایــی و وشــیاریی پێشــمەرگەیە .
پێشــمەرگە تاکــی ئــاگا و خەمخــۆری
خاکی نیشتمان و داهاتووی نەتەوەکەمانە

 .ئــەوان ڕاپەڕیــون تــا زیندووبوونــی ئێمە
بســەلمێنن .شــۆڕش دەکــەن تــا لــە نــاو و
شوناســی نەتەوەییمــان پارێــزگاری بکــەن
 .خەباتکارانێکــن هەڵگــر و مزگێنیدەری
هیــوا و داهاتــووی گەشــی ئــەم خاک و
گەلەن .
هەســت بــە بەرپرســیارەتی کــردن

لە کوردســتاندا و بوونی پێشمەرگە وەک
ڕێکخــەر و هەڵســوڕێنەری ئــەو خەباتــە،
نیشــاندەری هەستی خۆبەبەرپرسیارزانینی
ئەوانە بەرانبەر بەو بارودۆخە  .پێشمەرگە
بەرانبــەر بە نیشــتمان و گەلەکەی ،خۆی
بــە خــاوەن ئــەرک دەزانــێ  .ئــەوان بــە
دوای واڵمدانەوە بە پرســیارەکانی نەسڵی

کوردســتانی ،دابینکردنــی ئاسایشــی
واڵتەکەی ،پاراستنی شوناسی نەتەوەیی،
بەرەوپێشــبردنی ئاســتی پێشــکەوتوویی
کۆمەڵــگای کوردســتان ،نەمانــی زوڵــم
و زۆری و هــەاڵواردن ،بــرەو و پەرەپێــدان
بــە کلتــور و تایبەتمەندییــە نەتەوەیــی و
نیشــتمانییەکانی کــورد و گەیشــتنی

بۆ سەلماندنی ئەو ڕاستییە .
یەکێــک لــە تایبەتمەندییەکانــی تــری
پێشــمەرگە ،باوەڕمەنــد بوونە  .باوەڕکردن
بــە ڕێبــاز و ئیمــان بەســەرکەوتن ،دوو
دینامیزمیــی بەهێزی دەروونــی و زەینیی
پێویســتن بۆ شــکاندن و زاڵ بوون بەســەر
کەنــد و کۆســپ و لەمپەڕەکانــدا .بــە

تایبەتمەندییەکــی دیکــەی پێشــمەرگەیە
 .بــە بێ هەســت کــردن بە بەرپرســیارەتی
لە ئاســت مرۆڤایەتی ،نەتەوەو نیشــتماندا،
کــەس ناتوانــێ پێشــمەرگە بێــت ،بۆیــە
هەســت بــە بەرپرســیارەتی کــردن بەرانبەر

داهاتــووی کــوردن  .ڕاپەڕیون بۆ ئەویکە
ئەرکــی خۆیــان کــە ڕزگاریــی نیشــتمان
و دابینکردنــی ئازادیــی کــوردە ،بــە جێ
بگەیەنــن بــۆ ئــەو مەبەســتەش خۆیــان لە
بەرانبــەر نەســڵی داهاتــووی کــورد بــە

گەلەکــەی بــە هەمــوو مافــە مرۆڤــی و
ئینســاییەکان ،بەشــی هــەرە زەق و دیاری
داخوازییەکانیەتی  .ئەو بوونی داگیرکەر
لــە نیشــتمانەکەی بــە هۆکاری ئەســڵیی
دیاریکردنــی ئــەو داخوازییانــەی دەزانــێ

بــێ بوونــی بــاوەڕ بــە ئامانــج و ئیمــان بە
هێــز و تواناییەکانــی خۆمــان ،ناتوانیــن
چاوەڕوانیی هیچ ســەرکەوتنێک بکەین.
ئێمە باوەڕمەند بە باوەڕمەندیی پێشمەرگە
بــە ئامانجەکانیانیــن و ئــەو ڕاســتییەش

بــە بارودۆخــی زاڵ بەســەر کۆمەڵــگادا،
بە تایبەتمەندییەکی دیار و شۆڕشــگێڕانە
پێناســە دەکــرێ  .پێشــمەرگە لــە ئاســت
داگیرکراویــی نیشــتمانەکەیدا ،نەبوونــی
ئازادی و پێشــێلکردنی مافی گەلەکەی
و بێڕێــزی و شــکانی کەرامەتــی
نەتەوەکــەی ،خــۆی بە بەرپرســیار دەزانێ
و بۆ ڕزگاریی کوردســتان و دابینکردنی
مافــی کوردســتانیان و پاراســتنی
کەرامەتــی کــورد خەبات دەکات .ئەو بۆ
خۆدەربازکردن و خۆدزینەوە لە گرفتەکانی
ئــەو ڕێگایــە ،ئامــادە نییــە تاوانــی
بارودۆخی ســەپاو بە سەر کۆمەڵگاکەیدا
بــە تەنیــا بخاتــە ئەســتۆی داگیرکەرانی
کوردســتان و بــەو بیانــووە خــۆی لــە هەر
چەشــنە بەرپرســیارەتییەک ڕزگار بکات
 .خەبــات بــۆ ســڕینەوەی زوڵــم و زۆری

بەرپرسیار دەزانن .
ئیــرادە تایبەتمەندییەکــی دیکــەی
پێشــمەرگەیە  .یەکــەم هەنــگاو بــۆ
دەســتەبەرکردنی ئیرادەیەکــی بــە هێــز،
دیاریکردنــی داخوازییەکانــە لــە ژیانــدا و
بیرکردنــەوە لە هــۆکاری دیاریکردنی ئەو
داخوازییانەیــە  .ئــەو کارە یارمەتیــدەرە
بــۆ پێناســەکردنێکی ڕوون و درووســت
لــەو کارانــەی کــە پێویســتە بــە ئەنجــام
بگــەن یــان نەگــەن  .خاڵــی هــەرە زەق و
بەرچاو لە کەسایەتییە خاوەن ئیرادەکاندا،
بەستنەوەی خواست و داخوازییەکانیانە بە
ئامانجێــک کــە الی ئەوان زۆر گرینگتر
و پڕبایەختر لە بوونی خۆیانە .
پێشــمەرگە هێمایەکە لە ئیرادەی نەتەوەی
کــورد کــە خــاوەن داخوازییەکــی ڕوون و
ئاشــکرایە  .پاراســتنی کەرامەتی تاکی

و ئامانجیشــی ڕزگاریــی نیشــتمان و
نەتەوەکــەی لــە هەمــوو ئــەو مەینەتــی
و نەگبەتــی و دواکەوتووییەیــە کــە بــەو
هــۆکارەوە تووشــی بــووە  .پێشــمەرگە
ڕۆڵــەی خــاوەن ئیــرادەی کوردســتانە کە
دژ بــە هەمــوو ســتەم و ســتەمکارییەک
ڕاوەستاوە و بەو ڕاستییەش گەیشتووە کە
دەســتەبەرکردنی ئــازادی و بەختــەوەری
بــۆ کۆمەڵگاکــەی ،زۆر گرینگتــر و
پڕبایەختــرە لــە ئاســایش و بەرژەوەندییــە
تایبەتییەکانــی خــۆی وەک تاکێکــی
ئــەم کۆمەڵگایــە  .بە درێژایــی مێژووی
خەباتــی گەلەکەشــمان ،بەخۆفیداکردن و
قوربانیــدان لــەو پێنــاوەدا ،ئەو ڕاســتییەی
بە ڕوونترین شــێوە ســەلماندووە  .کاروانی
دوور و درێــژی شــەهیدان و مــوی ســپی
ڕوخساری پێشمەرگە دێرینەکان ،شاهیدن

بــاش دەزانیــن کــە هەڵبژاردنــی ڕێبــازی
پێشــمەرگانە ،نیشــانەی باوەڕ و ئیمان بەو
ڕێبازە و گەیشتن بە ترۆپکی ڕزگاری و
ئازادییــە .ئــەوان زۆر لەمێژە بەو ڕاســتییە
گەیشــتوون کــە دڕدۆنگــی ،گومــان و
دوودڵــی ،دەتوانــن بەهێزتریــن لەمپــەڕ
لەبــەردەم تاکــەکان بــۆ وەگەڕخســتنی
تواناکانیــان و هەوڵدانێکی ڕاســتەقینە بە
مەبەســتی گەیشــتن بــە داخوازییەکانیــان
بــن .هــەر بۆیەشــە کــە لــە پێناســەی
ئەوانــدا ،تاکی شۆڕشــگێڕ کەســێکە کە
لــە هەر چەشــنە دڕدۆنگییــەک بەرانبەر
بــە ڕێبــازی پێشــمەرگانە و ئامانجی ئەم
ڕێبــازە بــە دوور بێــت  .پێشــمەرگە وەک
شۆڕشگێڕانی باوەڕمەند و خاوەن ئیرادەی
پۆاڵییــن ،چــاک دەزانن کە تەنیا دەتوانن
بــەو ئامانجانە بگــەن کە باوەڕی تەواویان

پێشمەرگە هێمای تاکی وشیار و باوەڕمەندی کوردە ،وەبیرهێنەرەوەی ماندوویی
نەناســی ،لەخۆبردوویــی ،گیانفیدایی و بوێرییە ،ســیمبۆلی ئیــرادەی پۆاڵیینی
تاکی ئاگای ڕاپەڕیوی کورد دژ بە تاریکی ،ژێردەســتەیی ،هەاڵواردن ،ســەرکوت
و نادادپەروەرییە.

پێشمەرگە ڕۆڵەی خاوەن ئیرادەی کوردستانە کە دژ بە هەموو ستەم و ستەمکارییەک
ڕاوەستاوە و بەو ڕاستییەش گەیشتووە کە دەستەبەرکردنی ئازادی و بەختەوەری
بــۆ کۆمەڵگاکــەی ،زۆر گرینگتــر و پڕبایەختــرە لــە ئاســایش و بەرژەوەندییــە
تایبەتییەکانی خۆی وەک تاکێکی ئەم کۆمەڵگایە.

پێیەتــی  .ئــەوان تەنیــا بیر لە ســەرکەوتن
دەکەنــەوە بۆیــە لە جێــی ناهومێدی و بێ
هیوایی ،بۆ گەیشــتن بــە ئامانجەکانیان،
بــە بەردەوامــی لــە هەوڵــی دۆزینــەوەی
ڕێگاچــارەی گونجاوتــر و شــیاوتردان
 .مێــژووی دوور و درێــژی خەباتــی
پێشــمەرگە بــۆ گەیشــتنی کــورد بــە
مافەکانــی و بەردەوامــی و زیندووبوونــی
ئێســتای ئەم خەباتە ،سەلمێنەری باوەڕی
پتەو و قوڵی پێشــمەرگە ،بە سەرکەوتن و
ڕزگاریی کوردستانە .
فیــداکاری و بوێــری دوو تایبەتمەنــدی
دیــاری دیکــەی پێشــمەرگەن .بــە بــێ
بوونــی فیــداکاری و لەخۆبردوویــی ،بــە
بــێ بوونــی بەخشــەندەیی و گیانفیدایــی،
چەمکگەلێــک و تایبەتمەندیگەلێکــی
وەک وشــیاری ،هەســت بە بەرپرســایەتی
کــردن ،ئیــرادە و باوەڕمەنــدی ،لــە مانــا
بەتــاڵ و پــوچ دەبنــەوە  .ئەگــەر ئــەو
تایبەتمەندیگەلــە پێکهێنــەری ئەنــدام و
جەســتەی پەیکەرێک بــن ،ئەوە بێگومان
فیــداکاری و بەخشــەندەیی خوڵقێنــەری
ڕۆح و بزوێنــەری ئــەو پەیکــەرەن  .هیــچ
شــتێک ناتوانێ بارتەقــای گیانفیدایی و
پێشــمەرگە بــوون ســەلمێنەری بوونــی ئەو
تایبەتمەندییــە ئاماژەپێکراوانــە بێــت ،لــە
دەروونی یەک پێشمەرگەدا  .بەخشەندەیی
نیشــانەی گەورەیــی ،وشــیاری ،بوونــی
هەســتی بەرپرســیارەتی ،ئیــرادە و
باوەڕمەندییــە .کــێ هەیــە بەخشــەندەتر و
فیداکارتر لە پێشمەرگە ،گیانفیدایانێک
کــە ئامــادەن بــۆ ڕزگاری و بەختــەوەری
نیشتمان و گەلەکەیان نەک هەر سەروەت
و ســامان ،بەڵکوو ڕۆح و ژیانی خۆشــیان
لە پێناو ئەو ڕێبازەدا فیدا بکەن .
بەخشــەندەکان بوێرتریــن تاکەکانــی
کۆمەڵــگان .ئەوانــەی نــە مانــدوو بــوون
دەناســن و نــە لەگەڵ ترس و ترســەنۆکی
ئاشــنان  .چیــاکان و پێدەشــتەکان ،گوند
و شــارەکان ،وشــە بــە وشــەی ژیاننامەی
پێشــمەرگەکان ،الپــەڕە بــە الپــەڕەی
چیرۆکــی قارەمانەتییــەکان ،بســت بــە
بســتی خاکی کوردســتان ،مــەل ،ڕووبار،
دارەکان هــەر لــە ماکــۆوە تــا کرماشــان،
شــاهیدی ئەدەن بۆ بوێری و چاونەترسیی
پێشــمەرگەکان  .بێجگــە لــە پێشــمەرگە،
کێــن ئەوانــەی لــە هەیبەتیان ئەســێرەکان
ئەلەرزن  ،لە گڕ و تینی شۆڕشگێڕانەیان
ڕووبــارەکان ئەوەســتن  .چــی هەیــە
لــە پێشــمەرگە باشــتر بتوانــێ پێــوەر و
پێوانەیەک بێت بۆ بوێری و چاونەترســی
 .ئــەوان بوێرییــان کــرد بــە هەوێنــی
گیانفیدایــی خۆیــان و بــەو هۆیەشــەوە
توانیــان غــروور و هەســتی "بــوون" ،بــۆ
هەمیشە بە کورد ببەخشن .
پێشــمەرگە هێمــای تاکــی وشــیار
و باوەڕمەنــدی کــوردە  .ناوێکــی
خۆشەویســت و وەبیرهێنــەرەوەی ماندوویی
نەناســی ،لەخۆبردوویــی ،گیانفیدایــی و
بوێرییــە  .پێشــمەرگە ســیمبۆلی ئیرادەی
پۆاڵیینــی تاکــی ئــاگای ڕاپەڕیــوی
کــورد دژ بــە تاریکــی ،ژێردەســتەیی،
هــەاڵواردن ،ســەرکوت و نادادپەروەرییــە
 .شۆڕشــگێڕێکی ڕاســتەقینەی دژ
بــە کۆنەپەرەســتی و چەوســانەوەیە
لــە کوردســتاندا  .ئــەوان دینامیزمــی
وەگەڕخســتنی ئیــرادەی گــەل بــۆ
گەیشــتن بــە داهاتوویەکــی گەشــن .
پێشــمەرگە پێــڕەو و گوێڕایەڵــی ویســتی
ئینســانیی کۆمەڵــگای کوردســتان و
ڕێبــەر و ڕێنیشــاندەری ئــەو کۆمەڵگایــە
بــۆ گەیشــتن بــە ئــازادی ،بەختــەوەری و
بونیادنانی ژیانێکی مرۆڤانەن .
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گیا لهسهر بنچکی خۆی دهڕوێ!
تێرۆر و تۆقاندن ،چهکی میراتی کهونارا!

هیوا خانێ
کۆمــاری ئیســامی بــۆ راگرتنــی
دهســهاڵتی نگریســی خــۆی و پهرهپێدانی
جیهانــی ئیســامی خــۆی لــه هیــچ
توندوتیــژی و کوشــتن و ماڵوێرانــی
و جینایهتێــک نەپاراســتووە و ســڵی
لێناکاتهوه .ههروهک له سهرجهلهی خۆی
بــۆی بهجێمــاوه کار دهکا .چونکه خۆی
بــه نوێنــهری بــه حهققــی ئیمامــی زهمان
دهزانــێ و بــه پێــی ئهمــر و نههی خودای
دهجوڵێتــهوه و لــه ههمــوو کردهوهکانــی له
نیشــانهکانی خودای کهڵک وهردهگرێ.
ئارمی نێوهڕاســتی ئااڵکــهی ،بۆ ههموو
وهزارهت و بنکــه و بارهگایــهک لــهو
نیشــانانهی کهڵک وهردهگرتووه .تهنانهت
لــه ئارمــی ســپای پاسدارانیشــدا رهنگــی
داوهتــهوه! ( هــهر هێزێــک لــه تواناتاندایه
بــۆ بهربهرهکانــی ئــهوان "دوژمنــان"حازر
بکهن).
ئهمڕۆ کۆماری ئیسالمی که دهسهاڵتی
ئێرانی له دهستدایه گهلێک هێز و توانای
لهبهردهسته؛ بۆ بهربهرهکانێش زۆر رێگای
لــه پێشــدایه بۆ بهرههڵســتبوونەوە لهگهڵ
دۆســت و دوژمــن لــه :تیــرۆر ،تۆقانــدن،
جینایهت ،رهشــهکوژی ،بێ ســهر و شوێن
کــردن ،قهتڵوعــام ،پیالنــی جۆراوجــۆر،
دههــۆ ،فێــڵ ،داو ،بــوار ههڵخســتن ،لــه
شــهڕدا لــه پشــتهوه لێدانی هێــزی خۆیی،
نهمانــی کاریگــهری( ئیکســپایهر بوون)
...
ئهڵبــهت ئــهو کاره لــه پێشــینیانی خۆیان
بۆیــان بهجێمــاوه و بــه ســوود وهرگرتــن
لــه میراتــی ئیســماعیلییهکان و
سهفهوییەهکان ،نهیارانی خۆیان ،ئهوانهی
لــه بهرامبــهر زوڵــم و زۆری ئهوانــدا
بوهســتێتهوه ،لهمپــهڕی پێشــوهچوونی
سیاســهتی ئهوان بێ به ههر لهونێ بۆیان
بلوێ به پشــت بهســتن به دوو ســهرچاوه،
کار بــۆ لهســهر رێــگای الدانــی دهکــهن.
یهکهم قورئان و دووههم سهرجهلهیه .
قورئان دهفهرموێ ( والذین معه اشداءعلی

الکفــار رحمــا بینهــم ) کــه تهئکیــد لــ ه
رفتاری توندوتیژانه و سهخت له بهرامبهر
کوففــاردا دهکا .لــه نێوخــۆ راســپاردهی
رهحــم و بهزهییــه .ئهوهش ســهرچاوهی ئهو
دروشــمهیه کــه لــه ســهرهتای به دهســتهوه
گرتنــی دهســهاڵت ،کۆمــاری ئیســامی
زهقــی کردبــۆوه کــه " :سیاســت ما عین
دیانت ماســت" که بهراست ههم سیاست و
ههم دیانهتیان له پێناو ئامانجی سهرهکیان
که دارشتنی جیهانی ئیسالمی (شیعی)
له ناوچهیه و بڕهوپێدانی مهزههبی شــیعه
بــووه .ئهوانهی له بهرامبهریاندا ڕاوهســتێ
مولحیــد و کافــر و عامڵــی دهســتی
بێگانهیــه! ئــهو ئایهتهیــان بــه تــهواوی به
کردهیــی و پراکتیکــی کــردووه .ئێســتا
دهبینیــن لهگهڵ دۆســتانی هــهم له ناوخۆ
و ههم له دهرهوه به دلۆڤانی ههڵســوکهوت
دهکــهن .لــه ناوخــۆ ههر چهشــنه رانتێک
بــه دۆســتان و الیهنگرانیــان دهدهن .جا چ
لــه رێگــهی یاســایی یــان نایاســایی ،چ
شــهرعی چ ناشــهرعی  ،رهوا یــان نــارهوا
بێت .کاتێکیش خهڵک له دۆســتهکانیان
راســت دهبنهوه با دۆســتهکانیان ناحهقیش
بــن ،بــا زوڵم و زۆریان له خهڵک کردبێ،
بــا بــێ ئهخالقیــان کردبــێ و کاری
ناشایســتیان لــێ روودابێ هــهر الیهنگری
لێدهکــهن .نموونــه زۆرن پیویســت نــاکا
شاهید بێنمهوه!
بــهاڵم ســهبارهت به توندوتیژیش (اشــداء)
هــهر بهتــهواوی ئهرکــی خۆیــان بــه جــێ
هێنــاوه .هــهروهک لــه ســهرهوه ئامــاژهی
پێکــرا هــهم ئایهتی قورئــان بهڕێوه دهبن و
هــهم ئامۆژگارییهکانــی ســهرجهلهکانیان
کــه ئیســماعیلی و ســهفهوییهکانن.
حهســهنی ســهباح لــه قــهاڵی ههلهمووتدا
دادهنیشێت( دهڵێن پاش گرتنی ههلهمووت
تهنیــا جارێــک لــهم قهاڵیــه دابهزیــوه)
بــۆ پێشــوهبردنی کاروبــاری فرقــهی
ئیســماعیلییه ههرچــی لــه توانایدابــا
درێغــی نهدهکــرد! یهکێک لــهو کارانهی
کــه ئهمڕۆ کۆماری ئیســامی الســایی
دهکاتهوه و کردوویهته سهرمهشــقی خۆی

تیرۆر و تۆقاندن بووه!.
شــهڕی تیرۆر و تۆقاندن شــهڕێکی وهک
فارس دهڵێ حیساب شده و دهقیق بوو که
بــه تــهواوی تــرس و دڵهراوکێی خســتبووە
دڵــی ههمــوو ســاحهب مهنســهبێک.
دهســهاڵتداران ،ئهمیــران ،ســهرکردهکان،
حاکمانــی ناوچــه ،تهنانــهت هێندێک له
زانایانــی ئایینــی و گهورهکانــی ئۆلــی
کــه بیروبــاوهڕی ئیســماعیلییهکانیان
رهد دهکــردهوه کوشــتنی ئــهوان بــه واجــب
دادهنــدرا .ئــهو کهســانه لهبــهر خهنجهری
خۆبهخشــهکان دهربازیــان نهدهبوو .ئهوهی
بهرچاوه و مێژوو باسیان دهکا زۆرن بهاڵم
گرینگهکانیــان خاجــه نیزامەلموڵــک،
گــهوره وهزیــری مهلهکشــا ســهلجوقی
و جهاللودەولــه حاکمــی نەیشــابوور ...
لــه بــواری تۆقانــدن بهســهرهاتی ئیمــام
فهخــری رازی سەرنجراکێشــه کــه بــه
هــۆی بهپێز (برهان قاطــع ) به نێوبانگه.
ئیســماعیلییهکان ،ئیمــام فهخــری رازی
دهعــوهت دهکــهن بــۆ قــهاڵی ههلهمووت؛
ئهویــش رهدی دهکاتــهوه ناچــێ! چوونکه
زۆرجــار لــه دانیشــتن و قســه و باســدا
زهممــی ئهوانــی کردبــوو بــه گومــرای
لــه قهڵــهم دابــوون و پڕوپاگهنــدهی
دژی ئــهوان دهکــرد .لهگــهڵ ئــهوهی
کاریگــهری کهالمــی لــه نێــو خهڵــک
ههبــوو توانــای زانستیشــی لهســهر بــوو،
بۆیــه ئیســماعیلییهکان بڕیــاری تۆقاندن
و پاشــگهزبوونهوهی دهدهن ،یهکێــک لــه
خۆبهخشــان رادهســپێرن ئیمــام بهرێته قهاڵ
ئهگــهر نههــات چاوی لێ ســوورکاتهوه و
بیترســێنێ و دهســت لــه پروپاگهنده دژ به
ئــهوان ههڵگرێ! خۆبهخش خۆ دهگهیهنێته
شاری رهی و داوای دهرس له ئیمام دهکا.
ماوهی حهوت مانگ دهرســی (وهجیزی)
ئیمــام غهزالی لهال دهخوێنــێ له ئاکامدا
رۆژێــک ههلی بۆ دهڕهخســێ و ئیمامی
به تهنیا وهگیر دهکهوێ .دهرگای لهســهر
پێوهدهدا و به چهقۆوه بۆالی دهچێ ئیمام
دهیهــهوێ ههڵــێ وهعــهرزی دهکــهوێ و
خۆبهخش ســواری سینگی دهبێ  .دهڵێ:

بۆ لهعنهت بۆ ئیســماعیلییهکان دهنێری؟
ئیمــام تۆبــهی نســووح دهکا ،تۆبهیــهک
ک ه به کهفاره نهشــکێ !،لهســهر سینگی
ههڵدهســتێتهوه دهڵێ :مهترسه له مهوالناوه
ئیجازهی کوشــتنی تۆم نهبوو وهره دهتبهم
بۆ قهاڵ لهوێ ببه به حاکم و ئێمه ههموو
دهبینه بهند و غواڵمی تۆ ،ئهگهر پێشــت
خــۆش نییــه زهممــان مهکــه و لهعنهتمان
بــۆ مهنێــره  ،چوونکه قســهی تۆ له دڵی
خــاس و عــام دهنیشــێ و ئێمــه باکمان له
قســهی خهڵکی نییه .دهســت دهگیرفانی
رادهکا و سێسهد و شێست و پێنچ دیناری
زێــڕ دهدا بــه ئیمــام فهخــری رازی دهڵێ:
ئــهوه ماجبی ســاڵیانهی تۆیه دوو دهســت
خهاڵتیشــیان بــۆ نــاردووی لــه ماڵه منن،
من دهڕۆم بنێره ئهوانیش بۆخۆت ههڵگره،
ماجبی ســاڵهکانی داهاتووش له (رەیسی
قهســران) وهربگــره .نــاردی خهاڵتهکانیان
بــۆ هێنــا و ههمــوو ســاڵێ ماجبــی خۆی
وهردهگرت و دهستی له لهعنهت و زهممی
ئیســماعیلییهکان ههڵگرت .شــاگردێکی
هۆیهکــهی لێپرســی ،گوتــی :ئــهوان
هــۆی بــه پێزیــان ( برهان قاطــع ) ههیه،
مهســلهحهت نییه به لهعنهت بکرێن و به
خهراپ باســیان بکرێ! (سهرچاوه :جامع
التواریخ کریم کشاورز)
کۆماری ئیسالمیش ئهوهتهی هاتۆته سهر
حوکم دهستی به تیرۆر و تۆقاندن کردووه.
لــه ســهرهتا تاقمێــک بــه نــاوی فورقــان
دهســتیان دا کوشــتنی کهســایهتییهکانی
ملــی مهزههبــی و ئیســامییهکانی
زانکــۆ دیتــوو و بهتوانــا .بــهوه نهوهســتان
ئهوجــار ده ئهحزابــی سیاســیان ههڵکێــا،
بــۆ دهرخســتنیان لــه گۆڕهپانــی سیاســی
ئێــران هــهر یــهک بــه بههانهیــهک و بــه
جۆرێک یهک یهک و دوو دوو زهختیان
بــۆ دێنــان و لــه خۆیــان دوور دهکردنــهوه.
بۆ کوردســتان حوکمی جیهــادی دهرکرد
و شــهڕێکی نهخــوازراوی بهســهر خهڵکی
ئــهو ناوچهیــهدا داســهپاند .چ جنایهتێک
نهمــا کــه لــه کوردســتان دهرحــهق بــه
خهڵــک نهیــکا .تهنانــهت رهحمــی بــه

حیزبی توده که حکومهتی ئیســامی ب ه
دوژمنی ئیمپریالیســت دهزانی و له پشــت
ههمــوو کــردهوه نالهبارەکانی رادهوهســتا و
ئیقتیــدای پێدهکرد! خــۆی لهگهڵ ئهو له
بــهرهی دژی ئیمپریالیــزم پێناســه دهکرد،
نهکــرد و رێبهرانی گرت و لهگهڵ ئهوهی
تۆبهنامهیان نووسی و پاکانهیان کرد و له
کهژراهەوه بهرهو رێگای راست گهڕانهوه
بهاڵم رهحمی پێنهکردن و له ناوی بردن.
جێگای ئاماژهیه که له تهواوی ئهو پیالن
و نهخشــه و تیرۆرانه دا دهوری بهرچاوی
رهفسهنجانی و شوێنپێی ئهو دیاره .پاش
مهرگــی خومهینــی و هێنانه ســهرکاری
خامنهیــی بــه دههــۆی رهفســهنجانی
وهک رێبــهر! ئــهو پیالنانــه گــوڕی زیاتر
دهســتێنن و بــۆ پتــهو کردنــی پایهکانــی
ناعهداڵهتــی خۆیــان بــه پێویســت دهزانــن
کــه ئهوانــهی به بــڕوای ئهوان مهترســین
بــۆ ســهر دهســهاڵتهکهیان لــه گۆڕهپانــی
سیاســی و مهزههبــی و فهرههنگــی
بســڕدرێنەوە .ئــهوان مهیدانیــان بــۆ چۆڵ
بێــت بــۆ پهرهپێدانــی جیهانــی ئیســام و
ههناردهکردنــی بــۆ دهرهوهی واڵت ،بۆیــه
له کۆتایی دهیهی شهســت و ههتا بهشــی
دووههمــی دهیــهی ههفتــا بهرنامهیهکــی
دارێــژراو بــۆ لــه ناوبردنــی جیابیــران و
کهســایهتییه سیاســی و مهزههبــی و
فهرههنگییــەکان دهخهنه بــواری جێبهجێ
کردنهوه له ناوخۆ و دهرهوهی واڵت و ئهو
کهســانه دهکهونــه بهر هێرشــی دڕندانهی
بهکرێگیراوانی نیزام و بهشــێوهیهکی دوور
له ئهخالق و ئینسانییهت تیرۆر دهکرێن و
پاش کوشتن ،تهرمهکانیان دهشێوێندرێن و
لێرە و لهوێ فرێ دهدرێن.
بیســت ســاڵ بهســهر قهتڵــه
زنجیرهییەکانــدا لــه ئێــران تێدهپــهڕێ،
جینایــهت و کارهســاتێک کــه بهبــێ
لهبهرچاوگرتنــی بنهمــا ئهخالقــی و
ئینسانی و نێودهوڵهتییەکان به دڕندانهترین
شــێوه له ماوهی ده ســاڵ و خوردهیهک به
سهرههڵســوڕاوانی سیاســی و مهدهنــی و
فهرههنگــی ئێراندا هێنــرا .لهگهڵ ئهوهی

لێپێچینــهوه لهگــهڵ بکهرانی ئــهو کردهوه
قێزهونــه کــرا بــهاڵم چوونکــه بکهرانــی
مهئمــوور بــوون و تاوانبارانــی ســهرهکی
مهقاماتــی ســهرووی دهســهاڵت بــوون
دادگایی کردنی ئهوان بێ سهمهر مایهوه
و تهنیا بۆ ئهوهی زانیاری زیاتر سهبارهت
بهم دۆســییه درز نهکا بۆ دهرهوه ،زۆر زوو
تاوانباری یهکهمی دۆســییەکە ( سهعید
ئیمامی) بهناوی خۆکوژی له ناو زیندان
لــه ناوبرا .پاشــان ههموو شــتێک دێزه به
دهرخۆنه کرا و خهتێکی ســووری راست و
چپ بهســهریدا کێشــرا و خرایە بایهگانی
ههمیشــهیی .ئهوانی تر نهک سزا نهدران
بهڵکوو خهاڵت کران و له شوێنی ئهمن و
لهژێر چاوهدێری خۆیاندا به بهرپرســایهتی
گرینگتــر و لــه ســهرتر درێــژه بــه ژیانــی
نگریسی خۆیان دهدهن.
کۆمــاری ئیســامی ئێســتا بــه هــۆی
دهســتێوهردانی لــه واڵتانــی ناوچــه،
الیهنگــری لــه ئاژاوهگێڕانــی رۆژههاڵتی
نێوهڕاســت ،قهیرانــی ئابــووری ناوخــۆ،
پێشــێلکردنی مافهکانــی مــرۆڤ ،لــه
الیــهن واڵتانی جیهان ،بهتایبهت ئۆرووپا
و ئامریــکا و واڵتانــی ناوچــه خراوهتــه
گهمارۆوه و لــه ناوخۆش ناڕهزایهتییهکان
کــهم و زۆر ســهریان ههڵــداوه ،بۆیــه
کۆمــاری ئیســامی دیســان دهســتی
داوهتــه رهشــهکوژی و تیــرۆر و تۆقاندنی
چاالکوانانــی سیاســی ،نهتهوهیــی،
مهزههبــی و فهرههنگــی .دەیهــهوێ
دیســان ئــهو چهکــه به میرات گهیشــتووه
بــۆ دهربازبوونــی خــۆی بــهکار بێنێ! که
بهختهوهرانه له دوو کردهوهی تیرۆریســتی
له ئورووپادا پێش له بهرێوهچوونیان ههڵیان
نــاون و بکــهران دهستبهســهر کراون .رێژیم
ئهوجار تیری وهبهردی کهوت و ههرچهند
ههوڵیــدا بهکرێگیراوانیــان رزگار بکهن له
دهستیان نههات .چونکه کاتی مامهڵهی
ژێر به ژێر تهواو بووه لهبهر ئهوهی وهختی
ئــهوه هاتووه رێژیــم بارهکهی بپێچێتهوه و
تووڕ بدرێته زبڵدانی مێژووەوە!.
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ئاسۆ ساڵح:

پێویستە لێکتێگەیشتننامەکە وەک دروست
کردنی بلــووک یان هاوپەیمانییەک بۆ
زەقکردنەوەی مەسەلەی نەتەوایەتی لە
ئێران و مافی نەتەوەکان لە داهاتووی
ئەم واڵتە لێک بدەینەوە.
لە ڕۆژانی ڕابردوودا حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران و  9الیەنی سیاسی
ئێرانــی لێکـتێگەیشــتننامەیەکیان
وێ ـڕای بانگهێشــتنامەیەک واژۆ و
بــاو کــردەوە کــە تێیــدا وێ ـڕای ائمــاژە
بــە ڕابــردووی خەباتــی خەڵــک
لــەدژی ڕێژیــم و پێویســتیــی یەکیەتی
ڕەوتــە سیاســییەکان لــەو پێنــاوەدا
هاتــووە :ئێمــە پێبەندیــن لەســەر
پێویســتی یەکیەتییەکــی بەربــاو
بــۆ ســەقامگیرکردنی سیســتمێکی
دێموکراتیکــی کۆمــاری و فێــدراڵ لــە
ئێران و بایەخگەلی وەک تۆلێرانس،
پلۆرالیــزم ،جیای ــی دیــن لــە دەوڵەت
لەســەر بنەمای جاڕنامــەی مافەکانی
مــرۆڤ و پێکەوەژیانــی هەمــوو ڕەوت
و بیــرە سیاســییە دێموکراتیکــەکان.
بــۆ شــەنوکەوکردنی ەئم باســی چەنــد
پرســیارێکمان ائراســتەی بەڕێــز
"ائســۆ ســاڵح" بەرپرســی ڕاگەیاندنــی
حیزبی دێموکرات لە دەرەوەی واڵت
کردووە.
دیمانە :کوردستان
ئامانجی سەرەکی لە واژۆکردنی
لێکتێگەیشتننامەی حیزب و نۆ
الیەنی سیاسی ئێرانی چی بوو؟
ئــایــا دەکـــرێ وەک دەرەنــجــامــی
هەوڵە دیپلۆماتیکەکانی حیزب لە
ڕابردوو سەیر بکرێ بۆ پێکهێنانی
بەرەیەکی هاوبەشی دژ بە تاران؟
یەکێک لە ئەرکەکانی هەر حیزبێکی
سیاســی دروســت کردنی هاوپەیمان و
هــاوڕا لــە مەقتەعێکی زەمانییە .ئەو
هاوپەیمانییانــە دەتوانــن بــۆ وێنــە لــە
هەڵبژاردنێک بن ،یان بۆ ئامانجێکی
درێژخایــەن .حیزبــی ئێمــەش وەکــوو
حیزبێکی خاوەن مێژوو و بە پڕەنسیپ
کە هەمیشــە لــە گۆڕەپاندا چاالکانە
خەباتی کردووە ،هەموو کات باوەڕی
بــە دانیشــتن و لێکتێگەیشــتن لەگەل
الیەنــە خەباتکارەکانی دیکە هەبووە،
بەاڵم تەنیا ئەوە کە حیزبێک لە سەر
الپــەڕەی کاغــەز بوونــی هەبێــت یان
تەنیــا بــۆ وێنە لەم کاتــەدا خوازیاری
نەمانــی کۆمــاری ئیســامی ئێــران
بێت ،ناتوانێ هاوکار و هاوپەیمانێک
بۆ ئێمە بێت ،بەڵکوو چەند پێداویستی
هــەن پێویســتە لــە بەرچــاو بگیردرێن،
بــۆ وێنــە بــاوەڕی ئــەو الیەنــە بــە
فرەنەتەوەبوونــی واڵتــی ئێــران ،بــاوەڕ
بــە دابینکردنــی مافــی نەتــەوەکان
لــە چوارچێــوەی سیســتمێکی دژە
ناوەند ،خەبات بۆ نەهێشــتی کۆماری
ئیســامی و هتــد ،هەروەهــا چەنــدە
جیددی بوونی ئەوحیزبە و چۆنیەتی
بوونــی لــە گۆڕەپانــی خەبــات .ئــەو
حیزبانەی کە لەم لێگتێگەیشتننامەیە

بەشــدارن ،کــەم تــا زۆر خاوەنــی ئــەو
تایبەتمەندیانەن.
خاڵێکــی دیکــە کــە پێویســتە لــە
بەرچاوی بگریــن ،کاتی واژۆکردنی
ئــەم لێکتێگەیشــتننامەیە بــوو .هــەم
بارودۆخــی قەیرانــاوی کۆمــاری
ئیســامی و هــەم دروســت بوونــی
بلووکەکانــی نــاو ئۆپۆزیســیۆن لــەم
کاتانەدا ،ئەو ڕاســتییەمان پێ پیشان
دەدەن کــە ئێمــەش لــە چوارچێــوەی
دابینکردنــی مافــی نەتەوەکەمــان و
بــۆ داهاتــووی نادیار ،پێویســتە هەوڵ
بدەین کە لە ڕێگەی دروســت کردنی

جیــاواز لــە ســەر ئەساســی مافــی
نەتــەوەکان و دروســت کردنــی
سیســتێمێکی فێدراڵــی دەکات ،بەاڵم
ئــەم لێکتێگەیشــتننامە جگــە لــەو
خااڵنــە کــە کۆنگــرەی نەتەوەکانــی
ئێرانــی فێــدراڵ پێداگریــان لــە ســەر
دەکات ،ئاماژە بە هەندێ خاڵی دیکە
وەکوو مافــی دیاریکردنی چارەنووس
بــۆ نەتــەوەکان و هەروەهــا زۆر خاڵــی
گشتگیری دیکە بۆ هەموو خەڵکانی
ئێران دەکات.
کۆنگــرەی نەتــەوەکان و ئــەم
لێکتێگەیشــتننامە لــەو ڕوانگــە کــە

نەتەوەکەت.
لــە الیەکــی دیکــەوە کاتــێ باســی
تەفاهۆمنامە دەکرێت ،واتە کارکردن
لــە ســەر ئەساســی چەنــد خــاڵ کــە
دەتوانن خاڵە سەرەکییەکانی هیچکام
لــەو جەرەیانانــە کــە تێیــدا بەشــدارن،
نەبن.
ســەبارەت بــە مەســەلەی “پێکــەوە
ژیــان” پێویســتە ئــەوە ڕوون بکەمــەوە
کــە بــە پێچەوانــەی ئەو کەســانە کە
ڕەخنەیــان لــەم لێکتێگەیشــتننامە
لــە ســەر ئەساســی مێــژوو بــووە ،ئــەم
لێکتێگەیشتننامە ڕووی لە داهاتووە،

وێــڕای لەبەرچاوگرتنی ئەو ڕەخنانە،
ئەرکــی مێژوویــی خۆمــان لــە
بیرنەچێتەوە.

واژۆک ــردن ــی سەنەدێکی لەم
چەشنە چەندە دەتوانێ یارمەتیدەر
بێ بۆ بەرەوپێشبردنی زیاتری
بــزووتــنــەوەی کوردستان یــان بە
واتایەکی تر کاریگەرییەکانی
ئەم سەنەدە لەسەر گەیشتنی کورد
بە مافە نەتەوایەتییەکانی چین؟
لــە پرســیارەکانی پێشــووتر ئاماژەتــان
بــە کۆنگــرەی نەتەوەکانــی ئێرانــی

پێویســتە هــەوڵ بدەیــن کە لە ڕێگەی دروســت کردنی بلووک یــان هاوپەیمانی
جۆراوجــۆر مەســەلەی نەتەوایەتــی لە ئێران و مافی نەتــەوەکان لە داهاتووی
ئەم واڵتە زەق بکەینەوە.
بلــووک یــان هاوپەیمانــی جۆراوجــۆر
مەسەلەی نەتەوایەتی لە ئێران و مافی
نەتەوەکان لە داهاتووی ئەم واڵتە زەق
بکەینــەوە .ئــەم لێکتێگەیشــتننامە
پێویستە لەم چوارچێوە لێک بدرێتەوە.

جــــــیــــــاوازی نـــــێـــــوان ئـــەم
لێکتێگەیشتنە لەگەڵ کۆنگرەی
نەتەوەکانی ئێرانی فێدراڵ لە
چیدایە؟ ئایا ئەم سەنەدە ڕێگر
نابێ لــەبــەردەم چاالکییەکانی
کــۆنــگــرە یـــان بــەپــێــچــەوانــەوە
دەتــوانــێ یــارمــەتــیــدەر بێت بۆ
بەهێزترکردنی کاروباری کۆنگرە
و وەپێشخستنی ئامانجەکانی؟
جیــاوازی ئــەم لێکتێگەیشــتننامە
لەگەڵ کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی
فێــدراڵ هــەم لــە بــواری قەوارەوەیە و
هەمیــش نــاوەڕۆک .کۆنگــرەی
نەتەوەکان لە  ١٣حیزب کە هەموویان
لە نەتەوە بندەســتەکانی ئێرانن ،پێک
هاتــووە .ئــەم کۆنگــرە هەرچەنــد زۆر
هەوڵــی داوە کــە الیەنــی فارســیش
بهێنێتــە نــاو خــۆی ،بــەاڵم تــا ئێســتا

هەردووکیــان ئەدەبیاتێکــی تــازەی
سیاســی لــە ئێــران لە ســەر ئەساســی
فرەنەتەوەیــی بوونــی ئــەم واڵتــە
دەخوڵقێنــن ،تەواوکــەری یەکتــرن.
هیچکامیــان ڕێگــر نین لە کاروباری
ئــەوی دیکە .هەر کامیان پێکهاتەی
خۆیانیــان هەیــە و هەرکامیــان لە ناو
خۆیانــدا کۆمیتــەی کاری تایبەتیان
پێکهێناوە و کاری خۆیان دەکەن.

پاش باڵوکردنەوەی هەواڵی
واژۆکردنی ئەم لێکتێگەیشتننامە
کــۆمــەڵــێــک ڕەخـــنـــە ل ــەالی ــەن
چــاالکــانــی سیاسی ک ــورد هاتە
ئــاراوە کە بە ڕوونــی باسیان لە
ســێ چــەمــکــی نــێــو ئ ــەم ســەنــەدە
دەکــرد و وایــان لێک دابــوویــەوە
کە بوونی ئەو دەستەواژانە کە
بریتین لە پێکەوە ژیان ،واڵتی
ئێمە و فێدراڵی ئیداری خەسار بە
بزووتنەوەی کوردستان دەگەیەنێ
و بەپێچەوانەی بەرنامە و پێڕەوی
نێوخۆی حیزبی دێموکراتە .ڕای
ئێوە چییە؟

واتە بۆ وێنە باسی دابینکردنی مافی
چارەنــووس بــۆ نەتــەوە بندەســتەکانی
ئیران دەکات کە لە مێژوودا بێ وێنە
بووە .ســەبارەت بە “فێدراڵی ئیداری”
ش باسەکە بە الڕێدا براوە ،واتە لە ناو
بەڵگەنامەکــە نووســراوە “سیســتەمی
سیاســی و ئیــداری فێدراڵــی” کــە
لەگەڵ ”سیستەمی فێدراڵی ئیداری”
واتە نزیک لەو شــتەی کە ئێســتا لە
چوارچێــوەی پارێــزگاکان هەیــە ،زۆر
جیاوازە.
بەشــێکی زۆر لــەو بەرپرســیارەتییە
کــە ئامــاژەم پێکــرد ئەوەیــە کــە هەر
لــە ئێســتادا دوژمنــی و دژایەتــی
نێــوان نەتــەوەکان کەمتــر بکەینــەوە
و ئــەو مەســەالنە کــە لــە نێوانمانــدا
هــەن ،ئەمــڕۆ چارەســەریان بکەیــن.
دروســتکردنی دوژمــن ئەمــڕۆ،
واتــە خەیانــەت لــە نەســڵی داهاتــوو.
ئەمــەش بــەو مانایــە نییــە کــە لــە
مافــە ڕەواکانمــان یــان داواکانمــان
پاشــگەز ببینەوە ،بەڵکــوو دۆزینەوەی
بااڵنســێکە بــە لەبەرچاوگرتنــی زۆر
فاکتەر.

فێــدراڵ کــرد .کاتێــک ســاڵی
 ٢٠٠٥ئــەم کۆنگــرە پێــک هــات،
ئەدەبیاتێکی نامۆی لە ناو گۆڕەپانی
سیاســی ئێرانــدا لــە ســەر ئەساســی
فرەنەتــەوە بوونــی ئێــران ،مافــی
نەتــەوە بندەســتەکان و فێدراڵیــزم،
دروســت کــرد .ئــەو ئەدەبیاتە لە الیەن
بەشــێکی زۆر لە ئۆپۆزیســیۆنی ئێران
بایکــۆت دەکــرا .واژۆکردنــی ئــەم
لێکتێگەیشــتننامە واتە ســەرکەوتنی
کۆنگرەی نەتەوەکان و ســەپاندنی ئەو
ئەدەبیاتە .ئێســتا ئیدی کەس ناتوانێ
حاشــا لە فرەنەتەوەبوونــی ئێران بکات
و کــەم کــەس دەتوانێ بیر لە دروســت
کردنــی سیســتمێکی ناوەندگــەرا بــۆ
ئێران بکاتەوە.
خاڵێکــی زۆر گرینگــی دیکــە کــە
لــەم بەڵگەنامــە هاتــووە ،ئامــاژەدان
بــە مەســەلەی دابینکردنــی مافــی
چارەنووســە کــە یەکــەم جــارە لــە
بەڵگەنامەیەکــی فەرمــی لــە
ئێئتالفێکــی گــەورەی لــەم چەشــنە
باسی لێوە دەکرێت.
حیزبــی ئێمــە وەکــوو حیزبێکــی

بەپێچەوانەی ئەو کەسانەی کە ڕەخنەیان لەم لێکتێگەیشتننامە هەیە و دەڵێن
لەسەر ئەساسی مێژوو بووە ،ئەم لێکتێگەیشتننامە ڕووی لە داهاتووە.
لــەم بــوارەدا ســەرکەوتوو نەبــووە .ئــەم
لێکتێگەیشــتننامە هەمحیزبی نەتەوە
بندەستەکان لە خۆ دەگرێت و هەمیش
چەنــد حیزبــی نەتــەوەی فــارس .بــە
دڵنیاییــەوە کۆنگــرەی نەتەوەکان هەر
چــۆن لــە مەنشــوورەکەی خۆیشــیدا
هاتــووە ،زۆرتــر پێداگــری لــە ســەر
مێژوویەکــی جیــاواز ،داهاتوویەکــی

ســەرچاوەی ئــەو ڕەخنانــە تاکەکەس
یــان فــەرد بــوون ،ئەمــە هەڵبــەت لــە
گرینگــی ڕەخنــەکان کــەم ناکاتەوە،
بەاڵم مەبەستی من لێرە لە باسکردنی
تاکەکەس لە بەرانبەر حیزب ئاماژەدان
بــە مەســەلەی بەرپرســیارەتییە،
بەرپرســیارەتی مێژوویــی لــە بەرانبەر
بارودۆخــی ئێســتا و داهاتــووی

بــە گشــتی پێویســتە سپاســی ئــەو
کەســانە بکەیــن کــە ڕەخنەیــان
گــرت و ئەمــە پیشــان دەدات کــە
کۆمەڵگایەکی هوشــیار و زیندوومان
هەیــە و کۆمەڵگاکەمــان بــە تایبەت
چاوەڕوانــی ئەکتــە سیاســییەکانی
حیزبەکەمــان ،حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێرانن .ئێمەش پێویســتە

دێمۆکراتیکــی نەتەوەیی ،گەیشــتنی
کــورد بــە مافــە نەتەوایەتییەکانــی
هەمیشــە لــە ئەولەویەتی بووە ،هەموو
ئەکتەکانیشی لەم چوارچێوەیەن.

وەهـــا ســەنــەدێــک کــە وەک
دەوتــــــرێ ل ــە چــەشــنــی خــۆیــدا
کەموێنە و تەنانەت بێوێنەیە

چەندە دەتوانێ سەرنجی الیەنی
بیانی و واڵتانی زلهێز ڕابکێشێ
تا وەک ئاڵتێرناتیڤێک بۆ پاش
ڕووخانی کۆماری ئیسالمی سەیری
بکەن؟
ئەم لێکتێگەیشــتننامە تەنیا بەشێک
لە ئۆپۆزیسیۆنی ئێران لەخۆ دەگرێت،
بۆیــە لــە بارودۆخــی ئێســتا ئێمــە
ناتوانیــن ئیددیعــای ئەوەمــان هەبێــت
کــە ئاڵتێرناتیڤێــک بیــن بــۆ ڕێژیــم،
بــەاڵم خاڵێکــی گرینــگ ئەوەیــە کە
ئــەم لێکتێگەیشــتننامە پــاش چەنــد
ســاڵ لــە دیالۆگــی نێــوان الیەنــەکان
واژۆ کــرا و هــەر بــەو شــێوە کــە لــە
(فراخــوان)
بانگهێشــتنامەکەش
نووســراوە ،داوا کــراوە کە الیەنەکانی
دیکــە پەیوەســت بــن ،بۆیــە ئەگــەری
ئــەوە هەیە کە لــە داهاتوودا بەرباڵوتر
بکرێتــەوە و ببێتــە ئاڵتێرناتیڤێکــی
جیددی بۆ پاش کۆماری ئیسالمی.
پێویســتە ئەوەشمان لەبیر بێت کە ئێمە
وەکوو حیزبی دێموکرات و حیزبەکانی
دیکــەی نەتــەوە ســتەملێکراوەکان
هەرچــی زۆرتــر لــە ئێئتێالفــەکان
بەشــداری بکەیــن و داخوازییەکانــی
خۆمــان مەتــرەح بکەیــن ،مەســەلەی
فرەنەتەوەبوونــی ئێــران و مافــی
نەتــەوەکان زۆرتــر بــاس دەکرێــت و
لــە داهاتــوودا دەبێتــە هــۆی ئاســانتر
دابینکردنی مافە زەوتکراوەکانمان.
کــاریــگــەریــیــەکــانــی لــەســەر
ئۆپۆزسیۆنی فارس کە ئامادە نین
دان بە فرەنەتەوەبوونی ئێراندا
بنێن چی بووە یان چی دەبێت؟
بەشێکی ئۆپۆزیسیۆنی فارس زۆر بە
باشی پێشوازی لەم لێکتێگەیشتننامە
کــردووە و ئامادەیــی خۆیــان بــۆ
هــاوکاری دەربڕیــوە ،ئەمــەش زۆر
دڵخۆشــکەرە ،بــەاڵم بەشــێکی دیکــە
کە لە بیرکردنەوە ســەبارەت بە نەتەوە
بندەســتەکان هیــچ جیاوازییەکیــان
لەگــەڵ کۆمــاری ئیســامی ئێــران
نییــە ،لەم لێکنزیکبوونــەوە نیگەرانن.
نیگەرانی بەشێکی ئەوانە دەگەڕێتەوە
بــۆ نەبوونــی بــاوەڕ و ئیعتێمــاد لــە
نێــو الیەنــەکان کــە مــرۆڤ دەتوانێ
هیــوادار بێت کــە چارەســەر دەکرێت،
بــەاڵم نیگەرانــی بەشــێکی دیکەیــان
ســەرچاوەکەی دەگەڕێتەوە بە باوەڕی
شۆڤینیســتی ،خــۆ بەســەرترزانین
و تەنانــەت ڕەگەزپەرەســتانەی ئــەو
الیەنانە کە پێویســتە لــە چوارچێوەی
مافــی مــرۆڤ و کەرامەتی مرۆڤ
مەحکووم بکرێت.

ژمارە 6 ،٧٣9ی دێسامربی ٢٠١٨

وەرزی تفەنگ و جامانە
سەرماوەزی ئەمساڵمان تامی شنەبای الملی واڵتی
هەڵگرتووە و
راسانی ئەم وەرزەمان،
لە گابەردی زنارانی حەفت دەیە نەوەستان دەگەڕێتەوە.
ئەوە نووکی قەڵەمی مێژووە
بە الپاڵی پەیکەرەی ئازادی و
سەر جەستەی خەواڵووی پەیمانی نێودەوڵەتی
وێنەی بێگەردی شۆڕشمان هەڵدەکۆڵێ و
بە سەر پەڕەی سەرماوەزەوە دەنووسێ:
پیاوانی ئەم وەرزەت
لە تفەنگی سەر شانیانەوە لە دایك دەبن و
ژنانی ئەم رۆژەت
چاوانیان لە ئاگردانی شاخەوە دادەگیرسێ.
تا قازی لە ئاسۆی سنووری سێدارە و پەتەوە
خۆری داھاتووی ئەم وەرزەمانی دەكێشا و
ئااڵمانی بە سەری بەرزتر لە سێدارەوە دەخستە شەکانەوە
كۆماری ئەم واڵتە ،لە گەالوێژ دا
سوێندی بە ناوی ئەم خاکەوە پیرۆز کرد.
گەر ژانی ئەم نەوە نەبوایە
چۆن قەندیل وەك دایك ،گەورەیی ئەم رازەی ئەخستە سەرشان
و چۆن سەنگەر وەك النك ،ئەم عەرزەی بن پێتی دەجوواڵند.
گەر ژانی ئەم نەوە نەبوایە
سەدەیەك بەپێوە راوەستان ،چۆن دەكرا
سەر بە بنمیچی ئاسمانەوە راگرتن ،كێ دەیكرد.
ئەوەتا جەالدان ،لە بازنەی فرت و فێڵ دانیشتوون
سەر پەنجەی تاوانی خۆیان بگەسن و
رەشایی غەدرەکان بە مۆری رێککەوتن داپۆشن.
ئەوەتا بەڕێوەن بە تانک و دەبابە بن بەردان داگیرکەن،
نەهێڵن لووتکەمان ،بە تاجی نیو سەدە راوەستان ،بوەستێ ،
نەهێڵن باوەشی ئەم خاکە گواڵڵە هەڵبێنێ و
گواڵڵەی پێدەشتان ،دێموکرات لەبەرکات،
ھێشتا لەوبەری ئەم سنوورانەوە
بەردی بەر دەرگای پاسەوانان لە خەیانەت ھەڵدەكێشرێن و
چەكی نێو لەپی دڕندەی یاخییان
بە بااڵی سێبەری ورەتانا ھەڵدەكوتێ،
تۆ لێرە بە نووكی قەڵەم و بە خامەی سەر لووتكەی چیاوە
وانەی ئازادی بۆ بیری ھەڵۆكانی فيرگەكەت دائەدەیت و
وێنەی ئەم خاكە بە ســنووری ڕوانینی پێش شــەھیدبوونمان
دەكێشیتەوە.
سەدەكان گەیشتوونەتە مەنزڵگەی باران و
دێموكرات ھەر بازەكەی جارانە
دۆاڵخی مانەوەی لە پێاڵوی پۆاڵدا ھەڵدەكێشێت و
كۆڵەپشتی گەڕانەوەی بە توێشووی ورەوە دەخاتە سەرشان.
لەم وەرزەی تفەنگ و جامانە
کە خۆر لە فیشەكدانی باخەڵتانەوە دەڕوانێتە رووناكی نیگاتان،
مانگ لە كاڵوە پێچراوەكەی دووتۆی جامانەوە
سروودێك بۆ رۆژبوونەوەی ئەم سەدە دەخوێنێت.
بەم ھەموو راسانەو
بەم گشتە ھەستانەوەی بناران
چی ماوە نەتانخستبێتە ھەڵفڕین و
چی ھەیە نەنووسابێتە ئارەقەی سەر روومەتتانەوە.
بەم جلە خاكییە و
بەم رەنگە سوورەی سەر پەڕەی مێژوومان
لە پێشوازی وەرزێكی تازەدا وەستاوین
پڕ دەبین لە رازی ئێوارانی پێدەشت و
هەتا خۆری نێوچاوانی كێلە شین و قەندیل و تەرەغە و كۆسااڵن
بە بزەی روخساری ئەڤینمان دەنەخشێ
بە دەست و مەچەکی شاخەوە ،خاکەڕاتر لە وەتەن
پێشمەرگە دەنووسینەوە.
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ڕۆژنامەی کوردستان بەمەبەستی هەرچی زیاتر ئاشکراکردنی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە
ناوچەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت ،هەر دوو حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک لە سەر بارودۆخی مافی
مرۆڤ لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو و دەیخاتە بەر دیدی خوێنەران ڕۆژنامەی کوردستان.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی سەرەتای مانگی سەرماوەزی ساڵی ٩٧ی
هەتاوی لە شار و ناوچە کوردنشــینەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکات کە بریتییە لە حاڵەتەکانی دەسبەسەرکردن ،بانگهێشت ،ئێعدام،
کوژران و بریندار بوونی کۆڵبەران ،کرێکاران ،خۆکوشتن ،زیندانیان و مەحکووم کردنی هاوواڵتییان لە کوردستانی ئێران.

دەسبەسەر کردن ،بانگهێشت کردن،
ناڕوونی چارنووسی هاوواڵتییانی
کورد:
هێزەکانــی ئیتالعاتــی حکوومــەت
لــە شــاری سەردەشــت  ٤هاوواڵتیــی
کــوردی خەڵکــی ئــەو شــارەیان کــه
مــاوەی زیاتــر لە  ٢٠ڕۆژە دەسبەســەر
کــردووە؛ هیــچ زانیارییــەک لــەو
بارەیــەوە لــە ســەر چارەنووســیان لــە
بەردەســتدا نییــە .شوناســی ئــەو
چــوار هاوواڵتییــە سەردەشــتییە بــەم
چەشــنەیە" :ڕەحمــەت کــوڕی قــادر،
بەرپرســی کتێبخانەی ئیمام شــافعی،
عەبدولڕحمــان حەســەننژاد کــوڕی
سەعید خەڵکی شارۆچکەی نەاڵس و
دوو برای دیکەی بە ناوەکانی سلێمان
و محەممــەد شــاکری کــوڕی حاجی
ئەحمەد" ،ڕاگەیاندووە.
"جەمشــید گــوڵ ئەندامــی" زیندانیی
کــورد لــە گرتووخانــەی زیندانــی
شــاری مەهاباد لە دۆخێکی نالەباری
دەروونیدایە.
ڕۆژی پێنجشــەممە ١ی ســەرماوەز،
"نەهیــە وەکیلــی" ،دایكی چاالکێکی
ژینگەپارێزی ،کە هەنووکە لە زیندانی
ئیتالعاتی شــاری ســنەدایە ،بە هۆی
گوشــاری ناوەنــدە ئەمنییەتییەکانــی
حکوومەتــی ،بە هۆی جەڵتەی دڵەوە،
گیانی لە دەسدا.
دوو هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانــی
"جەمــاڵ یووســفی" خەڵکــی گونــدی
"موشــیرئاوا" و "حوســێن ئیبراهیــم
حەمــزە" کــوڕی عەبدوڵــا خەڵکــی
گونــدی "قەرەگــۆل" ســەر بــە شــاری
بــۆکان ،ســەرەڕای تێپەڕینــی دوو
ســاڵ لــه دەسبەســەرکرانیان ،هەروەهــا
بارودۆخیان ناڕوونە.
دوو زیندانیــی سیاســیی کــورد بــە
ناوەکانــی "هوشــمەند عەلیپــوور"،
خەڵکــی شــاری سەردەشــت و
"محەممــەد ئوســتادقادر" ،خەڵکــی
شــاری ســەقز ،بە هۆی دەســتێوەردانی
ئیــدارەی ئیتالعاتــی شــاری ســنە ،لە
دەسپێڕاگەیشــتن بــە پارێــزەر بێبــەری
بوون.
ڕۆژی شــەممە ٣ی ســەرماوەز ،دوو
الوی کــورد ،بــە ناوەکانــی "پەیــام
ئەنــوەری" و "ڕەزا مەریەمــی"،
خەڵکــی شــاری بانــە ،لــە الیــەن هێزە
ئیتالعاتییەکانــەوە دەسبەســەر کراون؛
هێــزە ئیتالعاتییــەکان بەبــێ بەڵگەی
یاســایی ،هێرشــیان کردووەتــە ســەر
ماڵــی ئــەو دوو هاوواڵتییــە کــوردە و
دەسبەسەریان کردوون.
شــەوی شــەممە ٣ی ســەماوەز،
چالکێکــی ســێنفی مامۆســتایان بــە
نــاوی "حامیــد نەرگســی" خەڵکــی
شــاری دیوانــدەرە لــە الیــەن هێــزە
ئیتالعاتییەکانــی ســەر بــە ئیــدارەی
ئیتالعاتی سپا دەسبەسەر کرا.
ڕۆژی شــەممە ٣ی ســەرماوەز،

هێمایەک لە پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ
لە دوو حەوتووی ڕابردوودا
هاوواڵتییەکــی کــورد بە ناوی "ســینا
ئەحمــەدی" خەڵکــی شــاری بانــە لــە
الیەن هێزە ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەسەر
کــرا .چەند ڕۆژ پێش ،هاوواڵتییەکی
کــورد بــە نــاوی "حشــمەت ئادمــن"
تەمــەن  ٢٨ســاڵ خەڵکــی گونــدی
"ئەســپەڕێز" ســەر بــە دێهســتانی
"پیرشالیار"ی شاری سەواڵوا ،لە الیەن
مەئموورانــی ئیتالعاتــی ســەر بە هێزە
ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
دوو حەوتــوو پێــش ،هاوواڵتییەکــی
کــورد بــە نــاوی "حەســەن" کــوڕی
"قوربانــی" خەڵکی گوندی "بێران"ـــی
شــاری سەردەشــت لــە الیــەن هێــزە
ئیتالعاتییەکانی ئەو شارەوە دەسبەسەر
کــرا؛ هەواڵنێــری کوردپــا لــە شــاری
سەردەشــت ڕایگەیاند" :ئەو هاوواڵتییە
کوردە ،بە تۆمەتی "هاوکاری لەگەڵ
یەکێــک لــە حیزبــە کوردییەکانــی
ئۆپوزســیونی حکوومەتــی ئێــران"
لــە الیــەن هێــزە ئیتالعاتییەکانــەوە
دەسبەسەر کراوە.
ڕۆژی پێنجشــەممە ١ی ســەرماوەز،
هاوواڵتییەکــی کورد بــە ناوی "تاهیر
ســۆفی" تەمــەن  ٣٦ســاڵ خەڵکــی
گونــدی "گەرگوولــی خــواروو" ،ســەر
بــە شــاری پیرانشــار لــە الیــەن هێــزە
ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
"ئــازەر تاهێرئابــادی" ڕۆژنامەنووســی
کــورد ،خەڵکــی شــاری کرماشــان بە
هۆی پێنەدانی ویزا ،لە بەشداریکردن
کۆنفڕانســی
١١هەمیــن
لــە
پرســی نەتــەوەکان لــە ڕێکخــراوی
نەتەوەیەکگرتووەکان لە ژنێف ،بەجێما.
ڕۆژی سێشــەممە ٦ی ســەرماوەز،
هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی "یووسف
مەحمــوودی " خەڵکــی شــاری بۆکان
بــۆ تێپەڕاندنی ماوەی زیندانییەکەی،
بۆ زیندانی ئەو شارە گوازرایەوە.
ڕۆژی سێشــەممە ٦ی ســەرماوەز،
چاالکــی
نەســری"
"عێــزەت
کرێکاریــی کــورد ،بــۆ تێپەڕاندنــی
مــاوەی زیندانەکــەی بەپێــی حوکمی
دادگوســتەریی شــاری ســەقز ،خــۆی
بــە ناوەنــدە قەزاییــەکان ناســاند و بــۆ
زیندانی ناوەندیی ئەو شارە ڕاگوێزرا.
هاوواڵتییەکــی کورد خەڵکی گوندی
"شــەمۆلە"ی شــاری سەردەشــت ،بــە
نــاوی "ســۆران خــزری" تەمــەن ٢١
ســاڵ کــوڕی حەســەن خــزری ،لــە
ترسی دەسبەســەرکردنی لە الیەن هێزە
ئیتالعاتییەکانەوە ،ماوەی دوو مانگه
خۆی حەشار داوە.
پــاش دەسبەســەر کردنــی ئومیــد
شــامحەممەدی و حامیــد نەرگســی
لــە چاالکانی ســێنفی مامۆســتایانی
شاری دیواندەرە ،ناوەندە ئیتالعاتییەکان
گوشــاری زیاتریــان خســتووەتە ســەر
چاالکانی مەدەنیی ئەو شارە.
حوکمــی  ٢ســاڵ و  ١٨٨ڕۆژ زینــدان
بــۆ  ٦چاالکــی کرێــکاری خەڵکــی

شاری کامیاران بە ناوەکانی "مێهرداد
ســەبووری ،دڵنیــا ســەبووری ،ئومیــد
ئەحمــەدی ،ئارام محەممەدی ،شــاهۆ
سادقی و ڕۆژین ئیبراهیمی" لە الیەن
لقــی چــواری دادگای پێداچوونەوەی
شاری سنە پشتڕاست کرایەوە.
ڕۆژی ١٠ی ســەرماوەز  ٢٠ڕۆژ
بــە ســەر دەسبەســەرکردنی ئومیــد
شــامحەممەدی ،مامۆســتای کوردی
خەڵکــی شــاری دیوانــدەرە ،لــە الیــەن
هێــزە ئیتالعاتییەکانــەوە تێدەپــەڕێ و
چارەنووســی ناوبــراو هەروا بە ناڕوونی
ماوەتەوە.
بــۆ دووهەمیــن جــار ،بــە مەبەســتی
چاالکێکــی
دەسبەســەرکردنی
ڕاگەیاندنــکار ،بــە نــاوی "کاوان
ســەجادی" هێــزە ئیتالعاتییــەکان
هێرشیان کردە سەر ماڵی ناوبراو ،بەاڵم
لــە دەسبەســەرکردنی ئــەو هاوواڵتییــە
کوردە سەرکەوتوو نەبوون.
ڕۆژی یەکشــەممە ١١ی ســەرماوەز،
مامۆســتا عەبدولباقــی ســەعیدی،
پێشنوێژی پێشووی مزگەوتی "تەرخان
ئــاوا"ی بانە لەالیەن ئیتالعاتییەکانەوە
دەسبەســەر و بــۆ لێپێچینــەوە ڕەوانەی
گرتنگەی ئیتالعاتی بانە کرا.
ڕۆژی یەکشــەممە ١١ی ســەرماوەز،
"ســەحەر کازمــی" چاالکــی مەدەنیی
کــوردی خەڵکــی ســنە ،پــاش
بانگهێشــتی بۆ دادگوســتەریی شاری
سنە ،دەسبەسەر و ڕەوانەی گرتووخانە
کرا.
دووشــەممە١٢ ،ی ســەرماوەزی
 ،١٣٩٧هێــزە ئیتالعاتییــەکان بــۆ
دەسبەســەرکردنی "ســۆران خــزری"
تەمــەن  ٢١ســاڵ ،کــوڕی حەســەن،
هێرشــیان کردووەتــە ســەر خانــووی
ناوبراو ،بەاڵم نەیاتوانیوە دەستبەسەری
بکەن.
لقی چواری دادگای پێداچوونەوەی
سنە حوکمی یەک ساڵ زیندانی بۆ "
محەممەدنەعیم محەممەدپوور" تەمەن
 ٤٥ســاڵ و کــوڕی "عەبدولکەریم"ی
پشتڕاست کردەوە.

کۆڵبەران:
ڕۆژی چوارشــەممە ٣٠ی خەزەڵوەر،
کۆڵبەرێکــی الو بــە نــاوی "زەینەدیــن
شــێخە" خەڵکــی شــاری سەردەشــت
لــە ســنووری "کانــی خــوا"ی شــاری
پیرانشار لە الیەن هێزە ئینتزامییەکانی
حکوومەتی ئێرانەوە دەسبەسەر کرا.
ژمارەیــەک لــە کۆڵبەرانی کــورد لە
بەرزاییەکانــی دااڵنپــەڕی مەرگەوەڕ،
لــە الیــەن هێــزە نیزامییەکانــی
حکوومەتییــەوە تەقەیــان لێکــرا و
لــە ئەنجامــی ئــەو تەقەکردنــەدا،
کۆڵبەرێکی کــورد بە ناوی "مامەش
عەلیزادە" خەڵکی ناوچەی تەرگەوەڕ،
بە سەختی بریندار بوو.
ڕۆژی سێشــەممە ٦ی ســەرماوەز،

کۆڵبەرێکــی کورد ،بە ناوی "مێهدی
ئەمینــی" ،کــوڕی مەجیــد خەڵکــی
گونــدی "نەنــۆڕ"ی شــاری بانــە ،بــە
تەقەی هێزە نیزامییەکان پێکرا و پاش
ڕەوانەکردنی بۆ نەخۆشخانەی بانە ،بۆ
چارەسەریی پزیشکی ،بە برینداریی لە
الیــەن دوو کەس لــە مەئموورانی هێزە
ئینتزامییەکان ،لە نەخۆشــخانەی لێی
دراوە.
ڕۆژی پێنجشــەممە ٨ی ســەرماوەز،
کۆڵبەرێکــی کــورد بە نــاوی "هادی
ســەلیمی" ،تەمــەن  ٣٠ســاڵ کــوڕی
ئەحمــەد ،بــە هــۆی تەقــەی هێــزە
نیزامییەکانــی حکوومەتی ،جێگیر لە
پایگای "ماڵتە"ی شاری بانە ،گیانی
لە دەست دا.
شــەوی چوارشــەممە ٧ی ســەرماوەز،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی
"ســەعدوڵال شــەریفزادە" خەڵکــی
گۆنــدی "نەمشــیر"ی شــاری بانە ،بە
هۆی بەربوونەوە لە بەرزایی ،بە توندی
بریندار بوو.
ســەرلەبەیانی ڕۆژی هەینــی ٩ی
ســەرماوەز ،لــە ســنووری "داڵوان"ـــی
شــاری پیرانشــار ،کۆڵبەرێکــی
نەغەدەیــی بــە تەقــەی ڕاســتەوخۆی
هێزە نیزامییەکان گیانی لە دەست دا؛
شوناســی ئەو کۆڵبەرە کوردە بە ناوی
"محەممەد عەباســی" تەمەن  ٣٠ساڵ
خەڵکی گوندی "دایماوێ"ـــی شــاری
نەغەدە ڕاگەیەندراوە.
ئێــوارەی ڕۆژی پێنجشــەممە ٨ی
ســەرماوەز ،هێــزە نیزامییەکانــی
حکوومەت ژمارەیەک لە کۆڵبەرانیان
لــە ســنووری "کانــی خــوا" شــاری
پیرانشار دایە بەر دەسڕێژ و لە ئاکامدا
کۆڵبەرێکــی کورد بە نــاوی "فەرهاد
بەیانەک" خەڵکی گوندی "ماشکان"
گیانــی لــە دەســت دا؛ لــەو ڕووداوەدا،
"ســدیق بەیانــەک" بــرای فەرهــاد
بەیانــەک لــە ئەنجامــی تەقــەی هێزە
نیزامییەکان القی پێکرا.

خۆکوژی:
ڕۆژی دووشــەممە ٢٨ی خەزەڵــووەر،
ژنــە هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی
"نەرمیــن ســەمەدی" کچی عوســمان،
خەڵکــی شــاری بــۆکان بــە هــۆی
کێشەی بنەماڵەیی لەگەڵ مێردەکەی
کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.
ڕۆژی شــەممە ٣ی ســەرماوەز،
ســەبازێکی کــوردی خەڵکــی شــاری
مەهابــاد ،بــە هۆکارێکــی نادیــار
دەســتی دایــە خۆکــوژی و هەنووکــە
لــە نەخۆشــخانەی ئــەو شــارە لــە ژێــر
چاوەدێریی پزیشکیدایە.
الوێکــی دیکــەی خەڵکــی شــاری
بــۆکان بە هۆکاری نادیــار لە پارکی
میللەتــی ئــەو شــارە دەســتی دایــە
خۆکــوژی و کۆتایی بە ژیانی خۆی
هێنــا؛ شوناســی ئــەو الوە کــوردە ،بــە

نــاوی "ئەنــوەر .ن" تەمــەن  ٢٨ســاڵ
ڕاگەیەندراوە.
ڕۆژی دووشــەممە ٥ی ســەرماوەز،
ژنێکــی الو بــە نــاوی "فەرزانــە پاک
ئــاری" خەڵکــی گونــدی ســەرچنار و
دانیشــتووی گوندی "سەوزی" سەر بە
شــاری میاندوئــاو ،بە هۆی کێشــەی
بنەماڵەییــەوە ئاگــری لــە جەســتەی
خــۆی بەردا کە دواتــر ڕۆژی هەینی
٩ی سەرماوەز بە هۆی کاریگەربوونی
ســووتاوییەکەیەوە ،لــە نەخۆشــخانەی
شاری تەورێز گیانی لە دەست دا.
لە شــەش مانگی یەکەمی ئەمساڵدا،
 ١٩٥حاڵەتــی خۆکوژیــی لــە شــاری
مەهابــاد ڕووی داوە ،کە زۆربەی ئەو
کەســانەی هەوڵــی خۆکوژیــان داوە،
تەمەنیــان لــە نێوان  ١٥هەتا  ٣٤ســاڵ
بــووە؛ بەرپرســی تــۆڕی بێهداشــت و
دەرمانی شاری مەهاباد ڕایگەیاندووە:
 ١٩٥حاڵەتــی خۆکوژیــی لــە شــەش
مانگی یەکەمی ئەمساڵدا ،لە شاری
مەهاباد ڕووی داوە و لەو  ١٩٥کەسە،
 ١١کەســیان گیانیــان لە دەســت داوە؛
ســامرەند مەرزڕەنــگ ،هۆکارەکانــی
خۆکوژیــی هاوواڵتییانــی لــە شــاری
مەهابــاد بــۆ کێشــەی ئابــووری و
بنەماڵەیــی و خــراپ ڕوانیــن لــە ژیان
و  .....زانیوە.
ژنــە هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی
"الیقــە پەیــرەوی" خەڵکــی گونــدی
"خانقــا"ی ناوچــەی تەرگــەوەڕی
ورمــێ ،دەســتی دایە خۆکــوژی؛ ئەو
ژنــە هاوواڵتییــە کــوردە لــە ڕێــگای
خۆهەڵواســینەوە کۆتایــی بــە ژیانــی
خــۆی هێنــاوە و هەتا ئێســتا هۆکاری
خۆکوژییەکەی نەزانراوە.

به هۆی تەقینەوەی مینی بەجێماو لە
شــەڕی  ٨ســاڵەی نێوان عێراق و ئێران
لــە ناوچــەی چم هندی لە موســیانی
دێهلــۆڕان ،هاوواڵتێیەکــی تەمەن ٦٠
ساڵ ،بریندار بوو.

کرێکار:
ڕۆژی پێنجشــەممە ٨ی ســەرماوەز،
کرێکارێکــی بانەیــی بــە نــاوی "هـ .
ق" ،تەمــەن  ٤٤ســاڵ ،لــە شــاری بانە
تووشی ڕووداوی کار هات.

ئێعدام:
دیوانــی بــااڵی واڵت ،بــە پشتبەســتن
بە لێکۆڵینەوە و بەڵگەکانی پزیشــکی
یاســایی ،حوکمــی ئێعدامــی بۆ ســێ
هاوواڵتیــی بــە ناوەکانــی "کەمــاڵ
ئەسغەری ،دانیال دیوانیئازەر و دانیال
زینعابدیــن" بــە تۆمەتــی کوشــتنی
"ســادق بەرمەکــی" خەڵکــی شــاری
مەهابــاد بڕییــەوە؛ هەروەهــا ،لــەو
بڕیــارەی دیوانــی بــااڵی واڵت ،بــۆ
کەســی چوارەمــی بەشــداربووی ئــەو
ڕووداوە ،حوکمــی  ١٠ســاڵ زیندانــی
پەسەند کردووە.
کــوڕی
عەزیمــی"
"میــاد
محەممەدئیبراهیــم ،مێرمنداڵێکــی
کــوردە ،کــە بــە تاوانــی "قەســاس" لە
زینداندایه ،ڕۆژی ١٧ی ســەرماوەزی
ســاڵی ٩٢ی هەتاوی لــە تەمەنی ١٦
ســاڵیدا لــە شــەڕ لەگــەڵ قوتابییانــی
شــارەکی ڕوودەکــی بــە تۆمەتــی
"کوشــتنی بەئەنقەســت" ،لــە الیــەن
پۆلیســی ئاگاهییەوە دەسبەســەر کرا،
دوای تێپەڕینــی  ٥ســاڵ لــە زینداندا،
ئەگــەری هەیــە ئێعــدام بکرێــت .لــەو
پەیوەندییــەدا ،خێرخوازانی کرماشــانی
مین:
مێرمنداڵێکــی کوردیــان کە بە تاوانی
ســەرلەبەیانیی ڕۆژی ،یەکشــەممە" ،قەســاس" لــە زیندانــدا بــوو لە ســێدارە
١١ی سەرماوەز ،دوو هاوواڵتیی کورد ڕزگاریان کرد .دانش پەروەر ،بەرپرسی
بــه ناوەکانی "کامیــار عەبدوڵاڵهی" " ،جمعیــت امــام علــی کرماشــان" لــە
تەمەن  ٣٠ســاڵ و "ســەفەر ڕەحمانی" وتووێژێکدا لەگەڵ هەواڵنێری کوردپا
تەمەن  ٣٥ســاڵ ،به هۆی تەقینەوەی وێڕای پشتڕاست کردنەوەی ئەم هەواڵە
مین لە ناوچەی "هەنگەژاڵ"ی شاری گوتوویەتــی :بە خۆشــییەوە بڕە پارەی
بانــە ،تووشــی برینداربوونی الق بوون .پێویســت بــۆ ڕزگار کردنــی میالد لە
"کامیــار عەبدوڵاڵهــی" ،تەمــەن  ٣٠ئێعــدام بــە یارمەتــی خێرخــوازان کــۆ
ســاڵ و "ســەفەر ڕەحمانی" تەمەن  ٣٥کرایــەوە و دوای تێپەڕاندنــی قۆناغــە
ســاڵ کــه بــە هــۆی تەقینــەوەی مین ئیــداری و یاســاییەکان ڕادەســتی
لــە ناوچــەی "هەنگەژاڵـ"ـــی شــاری بنەماڵەی کوژراو دەکرێت.
بانــە ،القیــان بریندار ببوو ،لە قوالپەی
القیانەوە پەڕیوە.
سەرچاوە:
ســەرماوەز،
١٣ی
سێشــەممە،
ڕۆژی
ئاژانسی هەواڵدەریی کوردپا

