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ڕێوڕەسمی نەورۆز
لە بنکەی سەرەکیی حیزبی دێموکرات بەڕێوەچوو

بــە بۆنــەی جێژنــی نەتەوەیــی نــەورۆز و
هاتنی ســاڵی نوێ ،رێوڕەســمێکی بەشکۆ
لــە بنکەی ســەرەکیی حیزبــی دێموکراتی
کوردستانی ئێران بەڕێوە چوو.
هەواڵنێــری ماڵپــەڕی کوردســتان میدیــا
ڕایگەیانــد ،ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتــی
٢٩ی ڕەشــەمەی ١٣٩٦ی هەتــاوی
ڕێوڕەســمی جێژنــی نەتەوەیــی نــەورۆز و
هاتنــی ســەری ســاڵی نوێــی کــوردی بــە
بەشــداریی لێپرســراوی گشــتیی حیــزب،
ئەندامانــی ناوەندیــی سیاســی ،کادر،
پێشــمەرگە و بنەماڵەکانــی حیزبــی
دێموکــرات لــە بنکــەی ســەرەکی حیزبــی
دێموکراتی کوردستانی ئێران بەڕێوەچوو.
ســەرەتای رێوڕەســمەکە بــە ســروودی
نەتەوایەتــی "ئــەی ڕەقیــب" و راگرتنــی
خولەکێــک بــێ دەنگــی بــۆ رێزگرتــن لە
گیانی پاکی شەهیدانی رێگای رزگاریی
کورد و کوردستان دەستی پێکرد.
پاشان پەیامی نەورۆزیی حیزبی دێموکرات
لەالیــەن بەڕێــز "مســتەفا هیجــری"،
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێرانەوە پێشکەش کرا.
هیجــری لە ســەرەتای پەیامەکەیدا باســی

لــەوە کــرد" :با لە ســەرەتای ســاڵی نوێ و
جێژنی نەورۆزدا ساڵو و پیرۆزبایی خۆمان
بنێرین بۆ کۆمەاڵنی خەڵکی کوردســتان،
بنەماڵــەی شــەهیدان ،کەمئەندامانــی
ڕێــگای خەبــات ،زیندانییە سیاســییەکان،
کادر و پێشــمەرگە و ئەنــدام و الیەنگرانــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
و هەمــوو چاالکوانانــی سیاســی لــە
سەرانسەری ئێران بە تایبەت الوە چاونەترس
و وشــیارەکانی کورد کە ســاڵی ١٣٩٦یش
وەک هەمــوو ســااڵنی ڕابــردوو لەژێر زەبر
و ســەرکووتی رێژیمــی دژی ئازادییەکان،
بوێرانــە خەباتــی خۆیــان بــۆ ڕزگاری و
ئــازادی نیشــتمان و گەلەکەیان درێژە دا و
لە تێکۆشان ڕانەوەستان".
لــە بەشــێک لــە پەیامەکــەی لێپرســراوی
گشــتیی حیزبــی دێموکراتــدا هاتبــوو:
"پێدەچێ واڵت و نەتەوەی كورد بەرەوڕووی
دەســكەوت و الوازی زۆر بــن بــەاڵم
فەلســەفەی وجــودی نــەورۆز پێمــان دەڵێ
كــە بەردەوامــی لــە ڕاســان دەتوانێ رەمزی
مانــەوەی كورد بێ .نەورۆز فێری كردووین
كە تەنیا بەرەو پیری نوێبوونەوەی سروشــت
ناڕۆیــن ،بەڵكــوو هەردەم روومان لە ڕاســان

و ڕابوونــە بەرانبــەر بــە دژبەرانــی کورد و
گــەڕان بەدوای بەئەنجام گەیاندنی دۆزێك
كە دەیان ساڵە كوردستانییەکان خەباتی بۆ
دەكەن".
لــە درێژەی پەیامەکەی مســتەفا هیجریدا
هاتبــوو" :دانوســتانەكانی نێــوان ئێــران و
واڵتانی ناسراو بە  ٥+١لە كاتێكدا بەڕێوە
دەچێــت كە كۆمــاری ئیســامی لەوپەڕی
الوازی ئابووریدایــە و ناچــارە رازی بێت بە
مەرجەكانــی رۆژئاواییــەكان تــا لــەو دۆخە
ناڵەبــارە ئابووری و سیاســییە خۆی رزگار
بــكات و لە لێــواری رووخان بگەڕێتەوە ،بۆ
ئــەو مەبەســتە تەنانەت رازی بــووە لەگەڵ
گەورەتریــن دوژمنــی وەهمیــی خــۆی واتە
ئەمریــكا ماوەیــەك بە نهێنی و ئێســتاش بە
راستەوخۆ گفتوگۆ بكات تا رۆژئاوا رازی
بێت سزا و ئابلۆقە ئابوورییەكانی سەر ئێران
البچێــت كــە ســەردەمانێك بە "كاغــەز پارە"
ناوی دەبرد و ئیدعای دەكرد كە بۆتە هۆی
بەهێزی و داهێنان".
مســتەفا هیجــری لــە قســەکانی خۆیــدا
ئاماژەی دا" :ئەگەر لە ماوەی ئەو سااڵنەدا
بــە شــانۆگەری و خەڵــک هەڵخەڵەتانــدن،
ویســتی دنیــا وا حاڵــی بــکا کــە رێژیــم

رێفۆرمهەڵگــرە و هەنــگاو بە هەنگاو بەرەو
چاکســازی دەچــێ و رێفۆرمیســتەکان
بلیندگــۆی ئــەم سیاســەتە فریوکارانەیــە
بــوون ،خوێنــدکاران لــە زانکــۆی تــاران
هاواریان کرد"ئیسالح تەلەب ،ئوسوولگەرا،
حکایەتی ئێوە کۆتایی هات" ،بەم چەشنە
ئــەم ســێحرەی رێژیمــی جادووگەریــان
هەڵوەشــاندەوە ،ئەم دروشــمە هەمان خولیا و
ئامانجەیە كە دەیان ساڵە حیزبی دێموكرات
هەوڵی داوە ئەو ڕاســتییە بۆ خەڵكی ئێران
روون بكاتەوە كە كێشــەی بونیادی لە ئێران
كۆمــاری ئیســامییە ،نــەك رێفۆرمخواز و
موحافیزهكار".
پــاش وتەکانی بەڕێز لێپرســراوی گشــتی،
ســروودێک لەژێر نــاوی "نــەورۆز" لەالیەن
کــۆڕی مووزیکــی حیزبــی دێموکراتــەوە
پێشــکەش بە بەشــداربووانی ڕێوڕەســمەکە
کرا.
لــە بڕگەیەکــی دیکــەدا پارچە شــێعرێک
لەژێــر نــاوی "ڕێبــاز" لــە الیــەن "شــەریف
فەالح"ـەوە خوێندرایەوە.
پاشــان گۆرانییــەک لەژێــر نــاوی "بــەری
بەیانــی" بــە دەنگــی هونەرمەنــد "غــواڵم
فاتحــی" و خاتــوو "بێهنــاز تەوەســۆلی"

پێشکەش کرا.
بەبۆنــەی جێژنــی نەورۆز و هاتنی ســەری
ســاڵی نوێــی کــوردی مندااڵنــی ســەر بە
ناوەنــدی نێرگــزی حیزبــی دێموکــرات،
ســروودێکیان لەژێــر نــاوی "نــەورۆز" بــە
سەرپەرەســتیی خاتــوو "زەمەنــد بەهــاری"
پێشکەش کرد.
پاشــان چەنــد تابلــۆی هەڵپەڕکێــی
ڕەشــبەڵەک لە الیەن گرووپی هەڵپەڕکێی
کوردستان پێشکەش کرا.
لە بڕگەی دووهەمی ئەو ڕێوڕەسمەدا داوا
لە "مســتەفا هیجری" لێپرســراوی گشتیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و
کاک "ســەالح ڕەحمانــی" باوکی شــەهید
"ســەباح ڕەحمانــی" کــرا کــە مەشــخەڵی
ئاگــر لــە دەســتی الوان وەربگــرن و ئاگری
نەورۆزی ســاڵی ١٣٩٧ی هەتاوی بەرانبەر
بــە ٢٧١٨ی کــوردی هەڵبکــەن کــه
هاوکاتیــش ســروودی "ئەمــڕۆژی ســاڵی
تازەیه" پێشکەش کرا.
دەقی پەیامی مســتەفا هیجری ،لێپرسراوی
گشتیی حیزبی دێموکرات لەم ژمارەیەدا لە
الپەڕەی چوار بخوێننەوە.

پـەیڤ
« کەرکووک ،کرماشان،
عەفرین ،نەورۆز

كەریم پەرویزی

ســاڵی ١٣٩٦ی هەتاوی ،ساڵێک بوو پڕ
لە رووداوی مێژوویی بۆ کوردســتان و بۆ
کــورد؛ رووداوی مێژوویــی دەتوانــێ هەم
تــاڵ و هــەم شــیرین بــێ ،بەاڵم بــە رادەی
گەورەیــی رووداوەکە ،دەتوانێ لە مێژوودا
دەنــگ بداتــەوە یان بــە مانایەکیتر مێژوو
بخوڵقێنێ.
چەند بڕگەی گرنگی مێژووی ئەمســاڵ
بریتین لە:
یەکەم کەرکووک :دوای رێفراندۆمێکی
مێژوویــی کــە لــە باشــووری کوردســتان
بەڕێــوە چــوو و وەکــوو بەڵگەیەکــی
مێژوویــی دەمێنێتــەوە کــە نەتــەوەی
کــورد چییــان دەوێ و لــە چ خاکێــک
چەنــدە دەنگــی هێناوەتــە ،دوژمنانــی
کــورد و بەتایبەتــی دوژمنــی ســەرەکیی
کوردســتان و کــورد واتــە رێژیمــی ئێران،
بە پیالن هێرشــیان کردە سەر کوردستان و
کەرکووکیان داگیر کرد.
ئەم رووداوە لە مێژووی کوردستاندا وەکوو
تراژێدیایەکــی هەمیشــەیی دەمێنێتــەوە،
کــە بــە پیالنی دوژمنان و بــە هاوکاریی
دەســتی نێوخۆیی کورد ،کارەســاتێک بە
سەر ئەم نەتەوەیەدا هات.
دووهــەم کرماشــان :لــە کارەســاتێکی
سروشــتیدا ،بوومەلــەرزە لــە کوردســتانیدا
و بەتایبــەت لــە ناوچەکانــی کرماشــان
زۆرترین خەسار و زیانی مرۆیی و ماددیی
لێکەوتــەوە کــە هێشــتاش کارەســاتەکە
بەردەوامــە و قوربانــی دەگــرێ و بە دەیان
هــەزار کــەس بــێ مــاڵ و لەژێــر دەواری
بێپەناییــدا دەژیــن .ئەم کارەســاتە مرۆیی
و رووداوە سرووشــتیە ،لــە الیــەن دوژمنی
کوردســتان واتــە رێژیمی ئێرانــەوە کرا بە
دەرفەتێــک بــۆ ئــەوەی گوێیــان پێنەدا و
بە کارەســاتی سروشــتی کورد تێدا بچێ
و کوردســتان وێــران ببــێ؛ لە وەاڵمیشــدا
نەتــەوەی کــورد لە رۆژهــەاڵت بە هانای
هاونیشــمانیانی کوردیانــەوە چــوون و
حەماســەیەکیان خوڵقانــد کــە لەمێــژوودا
دەمێنێتەوە.
ســێهەم :لــە عەفریــن دەوڵەتــی تورکیە بە
بیانــووی بوونــی لقێکی ســەر بە پ ک
ک  ،هێرشــی کــردە ســەر ئــەو بەشــە لە
خاکی کوردستان و رۆڵەکانی عەفرینیش
خۆڕاگرییەکــی بێوێنەیان کرد .داســتانی
خۆڕاگریی ژنان و پیاوانی عەفرین وەکوو
داستانێکی گەورە لە مێژوودا دەمێنێتەوە،
هەرچەنــد لــە ئاکامــی ئــەو هێرشــەدا
عەفریــن کــەوت و هێــزی تورکیە چوونە
ناو شارەوە .خۆڕاگریی عەفرین الیەنێکی
دیکــەی هەیــە کــە بریتییــە لە سیاســەت
و بەرنامــەی هەڵــەی حیزبێکــی کوردی
کــە پێویســتە کــورد ئەزموونــی لێــوەر
بگرێ ،کە هەرچەند خۆڕاگریی عەفرین
لەبیرنەکــراوە و مێژووییــە ،نابــێ ببێتــە
هۆی ئەوەیکە هۆکارەکانی ئەو شکســتە
تاڵە و ئەو دۆڕانە گەورەیە نەبینین.
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بانگەوازی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
بۆ نەورۆزی ٢٧١٨ی کوردی

لــە بەرەبــەری هاتنــی نــەورۆزی ٢٧١٨ی
کــوردی ،ناوەنــدی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردســتانی ئێــران بانگەوازێکیــان لەژێــر
نــاوی " نــەورۆز هێمــای ژیانــەوەو پێکەوە
بوون" باڵو کردەوە.
دەقی پەیامەکەیان بەم چەشنەیە:
نەورۆز هێمای ژیانەوەو پێکەوە بوون
 خەڵکی خەباتگێڕی کوردستانی ئێران!
لــە کاتێکــدا بەرەو پیری نەورۆز و ســەری
ســاڵی نوێ دەچین کە کوردســتانی ئێران
لەژێــر زەبــر و زەنگ و سیاســەتی ســێدارە
و سەرکوتی سیستماتیکی رێژیمی ئێران،
ساڵێکی پڕ لە حەماسەتی ئەزموون کرد.
بەرچاوتریــن ڕووداوی سیاســی ئەمســاڵ،
خۆپیشــاندان و نارەزایەتــی سەرتاســەریی
ئێــران بــوو کــە بەشــێک لــە شــارەکانی
کوردستانیشی گرتەوە.

ئــەوەی لــە ئێــران روویــدا ،دەرخــەری
وەڕێکەوتنــی ڕاپەڕینێکــی راســتەقینەی
جەمــاوەری بــە مانــای وشــە بــوو.
خۆپیشاندانەکان ریشەیان لەو ناڕەزاییانەدا
بــوو کە لە دژی هــەژاری و بێ دەرەتانی
و کارەساتی ژینگەیی هاتوونەتە کایەوە.
پێکهاتــەی ســەرەکیی ئــەم ڕاپەڕینــە
جەماوەرییــە بریتــی بوو لە خەڵکی ڕەش و
ڕووت و هــەژاری ناوچە پەراوێزخراوەکان؛
لەم ڕوویەشەوە دەکرێ بڵێین کە کۆماری
ئیســامی لــە ڕووی کۆمەاڵیەتــی و
ئایدیۆلۆژییەوە ،تووشی هەرەسهێنان بووە.
بەرچاوتریــن تایبەتمەندیــی ڕاپەڕینــی
ئــەم جــارە ،کردنــە ئامانجــی رێبەریــی و
دەســەاڵتی کۆماری ئیســامیی ئێران بوو
لــە تەواوییەتی خۆیدا .هەرچەند ســەرانی
رێژیمــی ئێــران هەوڵیان دا ســەرەداوی ئەم

خۆپیشــاندانانە گــرێ بــدەن بــە دەســتی
دەرەکییــەوە ،بــەاڵم ڕاســتییەکەی ئەوەیە،
کە حکوومەت بە تەواوی لە ئاستی ویست
و داواکارییەکانی خەڵک دەستەوەستانە و
توانای چارەسەرکردنیانی نییە.
الیەنــی دیــاری ئــەم خۆپیشــاندانانە،
بەشداریی خەڵکی شۆڕشگێڕی کرماشان
لە خۆپیشــاندانی سەرانسەریی ئێراندا بوو،
بــە جۆرێــک کــە قورســایی و ســەنگی
تایبەتیــی هەبــوو .خەڵکــی ئــەم بەشــە لە
نیشــتمان بــە دروشــمی شۆڕشــگێڕانە و
هەڵوێستی نیشتمانییان ،بەرەوڕووی هێزی
داپڵۆســێنەر و ســەرکوتکەری کۆمــاری
ئیســامی بوونــەوە .لەڕاســتیدا پارێزگای
کرماشان ئەم جارە فاکتەرێکی کاریگەرو
ئیلهامبەخشــی ناڕەزایەتــی و بزووتنــەوەی
ئێعترازیی کوردستان و ئێران بوو.

لــه چوارەمیــن کۆبوونــەوەی ناوەنــدی
هاوکاریــی حیزبەکانی کوردســتانی ئێران
گەاڵڵــەی پێشــنیاریی ئامانــج و پێــڕەوی
ناوخــۆی ناوەنــدی هــاوکاری خرایــە بــەر
باس.
ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی ١٣ی
ڕەشــەمەی ١٣٩٦ی هەتاوی ،لە بارەگای
ناوەندیــی کۆمەڵــەی شۆڕشــگێری
زەحمەتکێشــانی کوردســتانی ئێــران
چوارامین کۆبوونەوەی ناوەندی هاوکاریی
حیزبەکانی کوردستانی ئێران بەڕێوە چوو.
لــەو کۆبوونەوەیــەدا هەیئەتێکــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــە
سەرپەرەســتی "محەممەدنەزیــف قــادری"
بەرپرســی هەیئەتــی حیزبــی دێموکــرات
لــە ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردستانی ئێران بەشداربوو.
ســەرەتای کۆبوونەوەکــە ،هاوڕێیانــی

کۆمەڵــەی شۆڕشــگێر کــە بەرپرســی
دەورەیــی ناوەند بوون ،ڕاپۆرتێکان لە ســەر
فاســیلەی نێــوان دوو کۆبوونــەوە ،کار و
بەرنامەکان پێشکەش کرد.
دواتر بەرنامەی کاریی چوارەم کۆبوونەوە
کەوتە بەرباس.
بەشــدارانی کۆبوونەوەکــە لــە مــاوەی
کاریــی کۆبوونــەوەدا لە ســەر هەر کام لە
تــەوەرەکان ڕوانگــەی خۆیــان بــاس کرد و
جەخت لە ســەر کاری هاوبەش و بەردەوام
و هەڵوێستی هاوبەش کرا.
هــەر لــەو کۆبوونەوەیــەدا گەاڵڵــەی
پێشــنیاریی ئامانــج و پێــڕەوی ناوخــۆی
ناوەنــد کەوتــە بــە ربــاس بــۆ ئــەوەی
الیەنەکانی بەشداری ناوەند ،تا پیکهاتنی
بــەرە یان ئیئتالفێک بــەو ئایننامەیە کار
بکەن.
لــە بەشــێکی دیکــەی ئــەو دانیشــتنەدا،

عەبدوڵــا موهتەدی ســکرتێری گشــتیی
کۆمەڵــە بەشــداری دانیشــتنەکە بــوو و
باسێکی سیاسیی لە سەر دۆخی ڕێژیمی
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران و دۆخــی
ناوچەکە پێشکەش کرد.
لــە بەشــێکی ئــەو کۆبوونــەوەدا،
محەممەدنەزیــف قــادری ،ڕاپۆرتێکــی لە
سەر ١٦مین کۆنگرەی حیزبی دێموکرات،
کۆنگرەی "ڕاسانی ڕۆژهەاڵت" پێشکەش
کرد و بە تایبەت لە سەر راپۆرتی سیاسیی
کۆمیتــەی ناوەنــدی و هەروەها گەاڵڵەی
ئاڵوگــۆڕ لــە ســاختار و پێکهاتەی حیزب
و دابەشکردنی دەسەاڵتەکان قسەی کرد.
لــە کۆتایــی کاری کۆبوونەوەکــەدا
مکانیزمــی پێویســت و بەرچاوڕوونــی
نیســبەت بە کار و تێکۆشــانی ئەم مانگە
دار و ڕێوشوێنی پێویستیش دیاری کرا.

کۆمیســیۆنی تەشــکیالتی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،لــە
ڕاگەیەندراوێکــدا هۆشــداری بــە جــاش و
بەکرێگیراونــی ڕێژیمــی ئیســامیی ئێران
دا ،کــە دەســت لــە کار و کــردەوە دژە
گەلییەکانیان هەڵبگرن.

کۆمــاری ئیســامیی ئێــران ،بــە هــۆی
بەکرێگیرانی خۆفرۆشــەوە لە کوردســتان،
دەســتی داوەتــە پیالنێکــی دزێــو کــە بــەو
هۆیــەوە لــە نــاو و هێماکانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،بــە
کەڵکوەرگرتــن لــە بەڵگــە و نامــەی
ســاختەچی و تەزویــر ،وێــڕای هەڕەشــە
و گوڕەشــە و گوشــار بــە داوای پــووڵ و
پــارە لە خەڵکــی کەمداهاتــی گوندەکان،
هەوڵی ڕووتاندنەوە و ترساندن و تۆقاندنیان
دەدات و خەســار لــە بزووتنــەوەی ڕەوای
گەلەکەمان دەدات.
لــە چەنــد ڕۆژی ڕابــردوودا ،لــە ناوچەی
مەرگــەوەڕی ورمــێ ،لــە زیاتــر لــە پەنجا

گەاڵڵەی پێشنیاریی ئامانج و پێڕەوی ناوخۆی
ناوەندی هاوکاری خرایە بەر باس

کۆمیسیۆنی تەشکیالتی حیزبی دێموکرات
هۆشداری بە بەکرێگیراوان دا

دەقی ڕاگەیەندراوەکە:
ڕاگەیەندراوی کۆمیســیۆنی تەشکیالتی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
هاونیشتمانییە بەڕێزەکان!
هۆگرانــی خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی
خەڵکی کوردستان!
ســپای پاســدارانی ڕێژیمــی خۆســەپێنی

گونــدی ئــەو ناوچەیــە وەهــا پیالنێکــی
قێزەونی وەڕێ خستووە و نووسراو و داوای
لەو جۆرەیان کە بووەتە هۆی دڵەڕاوکی و
بێزاریی خەڵکی ئەو دەڤەرە باڵو کردۆتەوە.
بــەم هۆیــەوە پیالنگێــڕان و بەرماولێســانی
دەســتەمۆی ســپای ســەرکوتکەری
پاســداران ،لە ناوچەکە ئاگادار دەکەینەوە
کــە بەڕێوەبەرانی ئــەو کردارە دژە گەلییە
بــۆ تێکۆشــەرانی دێمۆکــرات ناســراون و
لــە ئەگــەری درێژەدانــی ئــەو کردەوانەدا،
دەکەونــە بــەر ســزای تاوانەکانیــان و
گەلەکەیان لێیان نابوورێت.
لــە خەڵکــی دێمۆکراتپــەروەری ناوچــەی
مەرگەوڕیــش داوا دەکەیــن ،کــە
وریایــی خۆیــان لــە هەمبــەر هەمــوو
دوژمنکارییەکانــی کۆمــاری ئیســامی
بپارێزن و پیالنەکانیان پووچەڵ بکەنەوە.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
کۆمیسیۆنی تەشکیالت
٢٤ی ڕەشەمەی ١٣٩٦ی هەتاوی

بوومــە لەرزەکــەی کرماشــان ،لــە
دەرکەوتنــی بوومەلــەرزەی سیاســیی ئــەم
جــارەدا کاریگــەری هەبــوو .ئــەم ڕووداوە
وەبیــری گەالنــی ئێرانــی هێنایــەوە کــە
پانتایــی و قوواڵیــی گەندەڵــی و دزی
و ناکارامەیــی کۆمــاری ئیســامی
تــا چ رادەیەکــە .پەیامێکــی دیکــەی
ئــەم بوومەلەرزیــە ئــەوە بوو ،کــە گەالنی
ژێرســتەمی ئێــران بەرامبــەر بــە کۆماری
ئیسالمی هاوچارەنووسن.
هــەر بــەو پێیــە ،بینیمــان کــە خەڵکــی
کوردســتانی ئێــران دوای ڕوودانــی
بوومەلەرزەکــەی کرماشــان ،بــە چ
هەســتێکی نەتەوەیی و نیشتمانپەروەرییەوە
بــە هانــای هاونیشــتمانانی لێقەومــاوی
خۆیــان لــە پارێزگای کرماشــانەوە چوون.
وەڕێخســتنی کەمپەیــن و بەڕێکردنــی
کاروانــی یارمەتــی ،بەشــێک لــەو
هاوپێوەندییــە بــوو کە تەنانەت هاوســۆزی
و یارمەتیــی کوردانی دەرەوەی واڵتیشــی
بــۆ لێقەومــاوان گرتەوە .ئەم هاوســۆزی و
هاوپێوەندییــە بــەدەر لــە الیەنــی ئەخالقــی
ومرۆیــی ،وێنەیەکــی دەگمەنــی لــە
هاوخەباتــی و یەکڕیزیــی خەڵکــی
کوردســتانی ئێران خستە روو ،بە جۆرێک
کــە کارەســاتی سروشــتی و حەماســەی
نەتەوەیــی ئاوێتــەی یەکتر بــوون .ئەمەش
وەک ســەرمایەیەکی مەعنــەوی و
پڕبەهای ڕەوتی ڕزگاری نەتەوەییە.
لــەم ســاڵدا ،سیاســەتی زەبروزەنــگ و

ســەرکوتی سیستماتیک وەک سیاسەتی
هەمیشــەیی و بەشــێکی جیانەکــراوە لــە
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران بــەرەوام بوو.
لــە ســێدارەدانی ئازادیخــوازان ،زیندانــی
کــردن و بێ سەروشــوێن کردنــی جیابیران
و چاالکانــی مەدەنــی و تێکۆشــەرانی
سیاسی ،کوشتن و بریندارکردنی خەڵکی
کاسبکار لە ناوچە سنوورییەکان بەشێک
لەم سەرکوتە سیستماتیکە بوون.
خاڵێکی دیکەی جێی ســەرنج ،هاتنە سەر
شــەقامی بەشــێکی بەرچــاو لــە خەڵکــی
شــارو ناوچەکانــی کوردســتانی ئێران بوو
بــۆ دەربڕینی پشــتیوانی لــە بەڕێوەچوونی
رێفراندۆمــی باشــووری کوردســتان بــۆ
پرســی ســەربەخۆیی ،هەروەهــا دەربڕینــی
ناڕەزایەتــی بەرامبــەر بــە کوشــتنی
کاســبکاران کــە دەزگا ئەمنییەتییەکانی
ڕێژیــم بــە هێــزی ســەرکوت و توندوتیژی
بەروڕوویان بوونەوە.
لە ئەنجامی ئەم سەرکوتەدا ژمارەیەکەی
بەرچــاو لە رۆڵەکانی نیشــتمان دەســتگیر
و زیندانــی کــراون .الیەنــی دیــاری ئــەم
خۆپیشــاندانانە حــوزوری بەرچــاون کچان
و ژنانــی ئازادیخوازی کوردســتان بوو کە
مەخابن ژمارەیەکیان دەســتگیر و رەوانەی
سیاچاڵەکانی رێژیم کران.
ئەمســاڵ کــە رابــرد ،دەســتپێکەکەی
نــەورۆزی جامانــەکان بــوو؛ دوای ئــەو
هەمــوو حەماســەتە کــە ئاماژەیــان پێکرا،
جێــی خۆیەتی نەورۆزێــک کە دادێ ،بە

هەمــان شــکۆوە و بــە هەمــان حەماســەوە
بــە جامانــە و هــەوری و لەبەرکردنــی
جلوبەرگــی کــوردی و هەڵگرتنــی گوڵی
ســوور بڕازێندرێتــەوە و لە گــەڵ ژیانەوەی
سروشــت ،ژیانەوەی نــەورۆزی جامانەکان
بــۆ نیشــتمان بکــرێ بــە دیــاری ،هــەر
بۆیــە داواکاریــن یــەک دەنــگ و یــەک
هەڵوێســت ،بــەرەو پیــری نەورۆز و ســەری
ساڵی نوێ بچن.
بێگومــان هاوخەباتــی و یەکڕیزیــی
نەتەوەکەمان ،رەمزی ســەرکەوتنمانە .لەم
روانگەیەشــەوە داوا لــە ســەرجەم خەڵکــی
کۆڵنــەدەر و نیشــتمانپەروەی کوردســتانی
ئێــران دەکەین بە هەمان ئیرادە و رۆحیەی
هاوخەباتییــەوە لــە خەباتــی نەتەوەیــی-
دێموکراتیکــی خۆیــان بــەردەوام بــن و
ریزەکانــی خۆیان بەهێزتر و پتەوتر بکەن و
سەری ساڵی نوێ پیرۆز بکەن.
لە کۆتاییدا ،لە ئێستاوە پیرۆزبایی سەری
ســاڵی نوێ لە ســەرجەم هاونیشــتمانیان و
رۆڵە ئازادیخوازەکانی کوردســتان دەکەین
و هیواداریــن ســاڵی داهاتــوو ،ســاڵی
هاوخەباتــی و دەســکەوتی زیاتــر بێــت بــۆ
نەتەوەکەمان.

سەرکەوێ ئیرادەی نەتەوەیی و
هاوخەباتیمان
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
١٧ی ڕەشەمەی ١٣٩٦ی هەتاوی

ناوهندی هاوکاریی حیزبهکانی کوردستانی ئێران
کردهوه تێرۆریستییهکانی کۆماری ئیسالمییان
مەحکووم کرد

کــردەوە
لەگــەڵ
لەپێوەنــدی
تێرۆریســتییەکانی ئــەم دواییانــەی
کۆمــاری ئیســامی دژ بــە چاالکانــی
سیاسی کوردی نیشتەجێ لە کوردستانی
باشــور ،ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێــران ڕاگەیەندراوێکی باڵو
کردەوە.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:
بهیاننامــهی ناوهنــدی هاوکاریــی
حیزبهکانی کوردستانی ئێران
کــردهوه تێرۆریســتییهکانی کۆمــاری
ئیســامی د بــه هێزهکانــی ڕۆژههاڵتــی
کوردستان مهحکووم دهکهین
وهک لــه ڕاگهیهنــدراوی خهبهریــی
ســکرتاریای حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتاندا هاتــووه ،شــهوی سێشــهمه
لهســهر چوارشهمه  ٦لهســهر ٧ی مارسی
 ١٥ ،٢٠١٨لــه ســهر ١٦ی ڕهشــهمهی
١٣٩٦ی هەتــاوی قــادر قــادری ،کادری
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــه
کردهوهیهکــی تێرۆریســتیدا شــههید بووه و
تهرمهکهی لهدهوروبهری ماشێنهکهی له
نزیک گوندی "ههرتهلێ" له کاتێکدا کە
ئاســهواری زیاتر له بیســت فیشــهکی پێوه
بووه ،دۆزراوهتهوه.
هــهر چهنــد ڕۆژ پێــش بــوو له نێو شــاری
ههولێــر ،دوو ئهندامــی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران بوونــه قوربانیــی
کردهوهیهکــی تێرۆریســتی کــه یــهک
لــهوان بهنــاوی" ســهباح ڕهحمانــی" دوای
ههڵگرتنی برینی قورس به داخهوه شههید
بوو.
پێشــتریش لهالیــهن کۆماری ئیســامییهوه
چهنــد ههوڵــی دیکــهی تێرۆریســتی دژ
بــه هێــزه سیاســییهکانی ڕۆژههاڵتــی
کوردســتان دراون کــه بهشــێکیان وهک
ههوڵه تێرۆریســتییهکان بۆ ســهر سازمانی

خەباتــی کوردســتانی ئێــران  ،کۆمهڵــهی
زهحمهتکێشــانی کوردســتان و کۆمهڵــهی
شۆڕشــگێڕی زهحمهتکێشانی کوردستانی
ئێــران پووچــهڵ کرانــهوه و تهقینهوهکــهی
شهوی یهڵدا له بنکهی دهفتهری سیاسیی
حیزبی دیموکراتی کوردستان که بهداخهوه
شــههید بوونی حهوت تێکۆشهری کوردی
لێ کهوتهوه.
ئێمــه وهک حیزبهکانــی ڕۆژههاڵتــی
کوردســتان ،کۆماری ئیســامی له پشت
ههموو ئهو تاوان و کردهوه تێرۆریستییانەوە
دهبینین ،چونکە جیا له ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمی هیچ الیهنێکی دیکە به نهیار و
دوژمنی خۆمان دانانێین.
به تایبهت که دهزگای تێرۆری کۆماری
ئیسالمی پێشینه و ڕابردوویهکی پڕدیاری
له تێرۆری کادر و پێشمهرگه و ئهندامانی
حیزبــه کوردییهکانــی ئۆپۆزیســیۆنی
ڕێژیمــدا ههیه ،ههر له تێرۆرهکانی دهیهی
٩٠ی زایینــی دژ بههێــزه سیاســییهکانی
ڕۆژههاڵتــی کوردســتان کــه ســهدان
تێکۆشــهری کوردیــان لــێ ســتاندین ،ههم
لــه تێــرۆری کهســایهتییه سیاســییهکانی
دژبــهری کۆماری ئیســامی له دهرهوهی
واڵت ،به تایبهت تێکۆشــهرانی کورد که
دواتــر لــه پهروهندهی تێرۆری مێکونۆســدا
دهزگای قهزایــی ئاڵمــان لــه بڕیــاره
مێژووییهکــهی خۆیــدا ڕایگهیانــد کــه
کۆماری ئیسالمیی ئێران و کاربهدهستانی
ههره ســهرووی ئهو ڕێژیمه له پشــتی ئهو
تێــرۆر و تــاوان و جیناتانــهن کــه ڕێژیم له
دهرهوهی واڵت کردوونی.
ئێمــه حیزبــه سیاســییهکانی کوردســتانی
ئێران چ به تاک و چ به کۆ (کۆبوونەوەی
هاوبەشــی حیزبــە کوردســتانییەکانی
هــەر چــوار بەشــی کوردســتان بــۆ
مەحکوومکردنــی کردەوەی تیرۆریســتیی

شــهوی یهلــدا) پێشــتر و هــهر ئــهو کات
ڕامانگهیانــد کــه نیگەرانیــن لــهوهی
تاوانی تیرۆریســتیی شەوی ١ی بەفرانبار
و پیالنــە پووچــەڵ بۆوەکانــی پێشــتر،
سەرەتایەک بێ بۆ ئەوەی جارێکی دیکە
هەرێمــی کوردســتان ببێتــەوە بــە مەیدانی
پیالن و هەڕەشــە و کردەوەی تیرۆریســتیی
لــە دژی الیەنە سیاســییە خەباتکارەکانی
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان و ،ئێستا بهداخهوه
دهردهکهوێ که نیگهرانییهکانمان له جێی
خۆیدا بووه.
ئێمــه جارێکی دیکهش وێــڕای مهحکووم
کردنــهوهی کــردهوه تێرۆریســتییهکانی
کۆماری ئیسالمی له دژی تێکۆشهرانی
ڕۆژههاڵتــی کوردســتان ،کــهنوێترینیــان
تێرۆری ســهباح ڕهحمانی و قادر قادرییه؛
بــە ئەرکــی حکوومەتی هەرێم و ســەرجەم
دەزگا پێوەندیدارەکانیشــی دەزانیــن
ڕێگــر بــن لــە جێبهجێبوونــی هەڕەشــە و
پیالنــه تێرۆریســتییهکان لــە دژی الیەنــە
سیاســییەکانی ڕۆژههاڵتــی کوردســتان
کە لە هەرێمی کوردســتان ،گیرســاونەوە.
ههروههــا بــه ئیمــان به ڕهوابوونــی خهباتی
کــورد لــه ئێــران بــۆ دهســتهبهری مافــه
مهدهنــی و نهتهوایهتییهکانــی ،پێ لهســهر
ئــهوه دادهگرینــهوه کــه تێــرۆر و ههڕهشــه
وتۆقاندن و سهرکوت ،ههنگاومان پێ شل
ناکهن و له خهبات و تێکۆشــان ســاردمان
ناکهنهوه.

ناوهندی هاوکاریی حیزبهکانی
کوردستانی ئێران
٧ی مارسی ١٦--٢٠١٨ی
ڕەشەمەی ١٣٩٦

ژمارە ٢٠ ،٧٢١ی مارسی ٢٠١٨

حیزبی دێموکرات و هاوڕێیانی پێشوو کۆ بوونەوە
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
لەگــەڵ شــاندێکی هاوڕێیانی پێشــوو کۆ
بووەوە.
ڕۆژی پێنجشــەممە ،ڕێکەوتــی ٢٤ی
ڕەشــەمەی ١٣٩٦ی هەتاوی ،شــاندێکی
هاوڕێیانــی پێشــوو ،بــە سەرەپەرەســتیی
"مســتەفا مەولوودی" ،ســکرتێری گشتی
ســەردانی بنکــەی دەســتەی کارگێڕیــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانیان
کــرد و لــە الیــەن شــاندێکی حیزبــی
دێموکراتەوە ،بە سەرپەرەســتیی "مســتەفا
هیجــری" لێپرســراوی گشــتیی حیزبــەوە
پێشوازییان لێ کرا.

لــەم کۆبوونــەوەدا ،مســتەفا مەولــوودی،
ئامانجــی ســەردانەکەیانی ،پێشــکەش
کردنــی پەیامــی پیرۆزبایــی خۆیــان ،بــە
بۆنــەی کۆتایی هاتنی ســەرکەوتووانەی
کۆنگــرەی ١٦هەمــی حیزبــی دێموکرات
لــە ڕێبــەری حیــزب ڕاگەیانــد و هیــوای
سەرکەوتنی بۆ ڕێبەری حیزبی دێموکرات
و بــە ئــاکام گەیاندنــی ئەرکەکانیانــی
خواست.
پاشــان مســتەفا هیجــری ،لەســەر بڕیار و
ئاکامی کۆنگرە و زیاتر دەرەتان ڕەخساندن
بــۆ هاوکارییەکانیــان لەگــەڵ حیــزب و
الیەنە سیاســییەکانی کوردســتان و ئێران،

چەنــد وتەیەکی پێشــکەش کرد و لەســەر
ئــەوە جەختی کــردەوە ،دەبێ کوردســتانی
ڕۆژهەاڵت لە بواری سیاســیدا شــوێندانەر
بێت.
شــاندی میوانیــش وێڕای قەبــووڵ کردنی
ئــەو ڕاســتییە ئامادەیــی خۆیــان بــۆ
قۆســتنەوەی هــەر دەرفەتێک بــۆ بوون بە
هێــزی شــوێندانەر لــە پرۆســەی سیاســیی
ئێران و کوردستانی ڕۆژهەاڵت راگەیاند.
لە کۆتایی ئەو باس و ڕاگۆڕینەدا لەسەر
هاوکارییەکان جەختیان کرد و لێپرســراوی
گشتیی حیزبی دێموکرات بە بۆنەی ئەوە
سەردانە سپاسی لێ کردن.

حیزبی دێموکرات و پارتی کرێکاران و ڕەنجدەرانی
کوردستان کۆ بوونەوە
شــاندێکی پارتی کرێکاران و ڕەنجدەرانی
کوردســتان ،ســەردانی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێرانیــان کــرد و کۆمەڵێک
پرســی تایبەت بــه کوردســتیانیان تاوتوێ
کرد.
ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی ٢٦ی
ڕەشــەمەی ١٣٩٦ی هەتاوی ،شــاندێکی
پارتی کرێکاران و ڕەنجدەرانی کوردستان،
بە سەرپەرەســتیی "باپیر کامەال" سەردانی
بنکــەی دەســتەی کارگێــڕی حیزبــی
دێموکراتی کوردستانی ئێرانیان کرد و لە
الیــەن شــاندێکی حیزب بە سەرپەرەســتیی
مســتەفا هیجــری ،لێپرســراوی گشــتیی
حیزب پێشوازییان لێ کرا.
لــەو دانیشــتنە فەرمییــەدا باپیــر کامەال،
ئامانــج لــە ســەردانەکەی پیرۆزبایــی
کــردن بــە بۆنــەی ١٦ـــەمین کۆنگــرە
حیــزب و هەڵبژاردنــی مســتەفا هیجــری
بە لێپرســراوی گشــتی ڕاگەیاند و هیوای
بــۆ ســەرکەوتنی ڕێبــەری نوێــی حیــزب
لــە بەئەنجــام گەیاندنــی ئەرکەکانــی
کۆنگرەی دەربڕی.

کامەال ،هەروەها باسێکی لەسەر خەبات و
تێکۆشانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران و ڕۆڵی خەباتگێڕانە لە بزووتنەوەی
ڕزگاریخوازی گەلی کورد و بەتایبەت لە
کوردستانی ڕۆژهەاڵت و جێگە و پێگەی
حیــزب لــە ئێــران و کوردســتان پێشــکەش
کرد.
لە بەشێکی دیکەی دانیشتنەکەدا ،باس و
تاوتــوێ کردنــی دۆخی کورد لە هەرێمی
کوردستان و بەتایبەت دوای ڕووداوەکانی
١٦ی ئوکتوبــری  ٢٠١٧بــوو ،لەم باســەدا
لەســەر هاوکارییــە ناوچەیییەکانــی
دەوڵەتەکانــی عێــراق ،تورکیــە و ئێــران و
دژی پرسی کورد و پرۆسەی دێموکراسی
ناوچــە بــوو ،هــەر دووال لــەو بــاوەڕە بوون،
کە پرسی کورد لە ناوچەکە هەنووکە لە
ئاســتێکدایە ،کە سیاســەتی نێودەوڵەتی و
ناوچەیی فاکتەرێکی شوێندانەرە و دۆخی
سیاسی ئەوە دەخوازێت ،کە کورد نێوماڵی
خــۆی ڕێــک بخــات ،هەتا لــەم ئاڵوگۆڕە
سیاسییانەدا بتوانێت ،بە مەبەستە سیاسی
و نەتەوەیییەکانی بگات.

لــەو دیــدارەدا ،مســتەفا هیجری باســێکی
لەسەر کۆنگرەی ١٦ی حیزب و ئاڵوگۆڕە
سیاسی ،ڕێکخراوەیییەکانی حیزب و کار
و بەرنامەی حیزب بۆ خەبات و تێکۆشانی
حیزب لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت کرد.
هیجــری لــە باســەکەیدا ئامــاژەی بــە
هاوکاریــی حیزبەکانــی ڕۆژهــەاڵت و
هەوڵەکانــی حیــزب بــۆ بەرینتــر کردنــی
هاوکارییــەکان لــە ئاســتی کوردســتان
و ئۆپۆزیســیۆنی سەرتاســەری ئێــران
کــرد و ئاکامــی ئــەو هــەوڵ و تەقەالیانە
دامەزراندنــی ناوەنــدی هاوکاریــی
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران بــوو ،کە
دەتوانــێ هەنگاوێکــی کاریگــەر بــێ،
بــۆ گەیشــتن بــە ڕێککەوتنی سیاســی و
نەتەوەیی لە کوردستانی ئێراندا.
لە کۆتاییدا بەڕێزیان سپاسی باپیر کامەال
و شــاندی یاوەری کرد و لەســەر پێوەندیی
حیزبــی دێموکــرات و پارتــی کرێــکاران و
ڕەنجدەرانی کوردستان جەختی کردەوە.

پارتی ئازادیی کوردستان و حیزبی دێموکرات
کۆ بوونەوە
لە دیداری نێوان پارتی ئازادیی کوردستان
و حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران،
لەســەر دۆخــی نێوخۆیی ڕێژیمــی ئێران و
دۆخــی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت قســەیان
کرد.
ڕوژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی ٢٧ی
هەتــاوی،
١٣٩٦ی
ڕەشــەمەی
شــاندێکی پارتــی ئازادیــی کوردســتان،
بــە سەرپەرەســتیی "حوســێن یەزدانپەنــا"
ســەرۆکی ئــەو پارتــە ،ســەردانی بنکەی
دەســتەی کارگێڕیــی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێرانــی کــرد و لــە الیــەن
شــاندێکی حیزبــەوە بــە سەرپەرەســتیی
"مســتەفا هیجــری" لێپرســراوی گشــتیی
حیزبەوە پێشوازیان لێ کرا.
"یەزدانپەنــا" مەبەســتی لــەم ســەردانەی
نوێکردنــەوەی پێوەندییــە سیاســییەکان و
پیرۆزبایــی کردنیــان بــە بۆنــەی کۆتایی
هاتنــی کۆنگــرەی ١٦هەمــی حیــزب
"کۆنگــرەی ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت" و
ڕاگۆڕینەوە لەسەر چۆنیەتی پێوەندییەکان

بــە ئامانجــی هاوکاریــی دژی ڕێژیمــی
کۆماری ئیسالمیی ئێران ڕاگەیاند.
لــەم دانیشــتنەدا "هیجــری" لێپرســراوی
گشــتیی حیزبی دێموکرات لەسەر ڕەوشی
سیاســیی ڕێژیمــی ئێــران و ئــەو قەیرانــە
هەمەالیەنانــەی ڕێژیــم لەگەڵــی بەرەوڕوو
بووەتەوە ،خستە بەر دیدی شاندی میوان.
هیجــری باســی لــە وەزعــی شــپرزەی
ئابــووری ،زیاتــر بوونــی ئاســتی بێکاری،
گرانــی و دابەزینــی نرخــی تمــەن لــە
بەرانبــەر دراوی بیانــی ،ســەرکەوتنی
خەڵکــی ئازادیخــواز و مافخــوازی ئێــران
بە شــێوەیەکی سامناک و بەردەوامبوونی
ڕێژیــم لە سیاســەتی نکۆڵیکردن لە مافە
سیاســی و نەتەوەیییەکانی گەالنی ئێران،
بەتایبــەت گەلــی کــورد و سیاســەتی
دەستێوەردانی ڕێژیم لە کاروباری واڵتان و
پشتیوانی کردن لە تێرۆریزم کرد.
لێپرســراوی گشــتیی حیزب ،لە بەشــێکی
دیکەی قسەکانیدا ئاماژەی بە هەڵوێستی
ئازادیخوازانــەی کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران

ڕێورەســمی ٢٤ی ڕەشــەممە ٧٢میــن
ســالیادی دامەزرانــی یەکیەتیــی ژنانــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران لە بنکەی
سەرەکیی ئەو یەکیەتییە بەبەشداری ژنان
و بنەماڵەکانیان بەرێوەچوو.
کاتژمێــر ٣ی پــاش نیــوەڕۆی ڕۆژی
پێنجشــەممە ڕێکەوتی ٢٤ی ڕەشەممەی
١٣٩٦ی هەتــاوی لــە بنکەی ســەرەکیی
یەکیەتی ژنانی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران ٧٢میــن ســالیادی دامەزرانــی
یەکیەتی ژنان بەرز ڕاگیرا.
ڕێورەســمەکە بەبەشــداری لێپرســراوی
گشــتی حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران مســتەفا هیجــری و ئەندامانــی
ناوەندی سیاسی و کادر و پێشمەرگەکانی

حیزبی دێموکرات و ئەندامان و الیەنگرانی
یەکیەتی ژنان بەڕێوەچوو.
لە ســەرەتای ڕێوەڕەسمەکەدا ،بە سروودی
نەتەوایەتی ئەی ڕەقیب و ڕاگرتنی چەند
ســاتێک بێدەنگی بــۆ ڕێزگرتن لە گیانی
پاکی شــەهیدان ،بەتایبەت ژنانی شــەهید
دەستی پێکرد.
پاشــان بەرێــز شــنە دروودگــەر جێگــری
ســکرتێری یەکیەتــی ژنــان پەیامــی
بەرێوەبــەری گشــتی یەکیەتــی ژنانــی
لــەو یــادە پێشــکەش کــرد کە تێــدا وێرای
ئاورێکــی کــورت لــە مێــژووی یەکیەتی
ژنــان ،رێــز لــە هــەوڵ و تێکۆشــانی ئــەو
کەسانە گرت کە بۆ ئازادی و بەختەوەری
ویەکســانی لــە بنەماڵــە و لــە کۆمــەڵ

و کوردســتان و ڕاپەڕینەکانی بەفرانباری
ئەمساڵی شارەکان بەتایبەت خۆپێشاندانی
کرماشــان کــرد .بەشــێکی دیکــەی
باسەکەی مستەفا هیجری لەسەر بەرنامە
و ئاکامــی کۆنگــرە و هەوڵەکانــی حیزب
بــۆ هاوکاریــی لەگــەڵ حیــزب و الیەنــە
سیاســییەکانی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت
بوو.
پاشــان "حوســێن یەزدانپەنا" وێڕای ســپاس
لە پێشــوازی شــاندی حیزب ،ڕاوبۆچوونی
خۆیانی لەسەر باس و بابەتەکان دەربڕی و
ســەرنج و تێبینییەکانی خۆیانی لە بواری
سیاســی ،هاوکارییەکانیــان لــە ئاســتی
کوردســتانی ئێــران وەک زەروورەتێکــی
سیاســی و مێژوویــی بــاس کــرد و
وەزاڵەهاتنی کۆمەاڵنی خەڵک لە بواری
ئابــووری و ژیــان و گوزەرانەوە خســتە بەر
دیدی بەشدارانی کۆبوونەوەکە.
لــە کۆتاییــدا هــەر دوو الیــەن ،لەســەر
هاوکارییەکانیان جەختیان کردەوە.

٧٢هەمین ساڵڕۆژی دامەزراندنی یەکیەتیی ژنانی دێموکرات بەرز ڕاگیرا
هەوڵدەدەن.
دواتر سروودی یەکسانی لە الیەن کۆرسی
کۆری هونەری حدکا پێشکەش کرا.
لــە بڕگەیەکــی دیکــەدا ڕێوڕەســمەکەدا،
تیپــی هەڵپەركێــی تەوار لە ناوەندی ســێی
کوردســتان بە نمایشــی چەنــد تابلۆیەک
ڕێورەسمەکەیان ڕازاندبووە.
پاشــان هــەردوو کیژۆڵــەی دەنگخــۆش
بێریڤــان عەزیمــی و شــەپۆل ڕەحیمــی بــە
پێشکەشــکردنی دوو گۆرانــی بەشــداری
یادەکە بوون.
هەروەهــا یەکیەتیــی خوێندکارانــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران پەیامێکی
پیرۆزباییان پێشکەش بە یادی  ٧٢ساڵەی
دامەزرانی یەکیەتی ژنان کرد.
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کتێبی "ئۆرووپاییەک لە واڵتی کوردان" لە
شارەکانی ورمێ و شنۆ چاپ و باڵو کرایەوە
بەمەبەســتی ڕێزگرتــن لــە خەبــات و
تێکۆشــانی خوشــکە نەســرین قاســملوو،
کتێبــی بیــرەوەری و بەســەرهاتەکانی
ناوبــراو بەناوی " ئۆرووپاییەک لە واڵتی
کــوردان" لــە ورمێ و شــنۆ چــاپ و باڵو
کرایەوە.
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران ڕێژەیەکــی بەرچــاو
لــە کتێبــی " ئۆرووپاییــەک لــە واڵتــی
کــوردان" لــە نووســینی خوشــکە نەســرین
قاسملوو ،هاوژینی شەهیدی نەمر دوکتور
قاسملوویان چاپ و باڵو کردۆتەوە.
ئــەم بەرهەمــە نــاوازە لــە نێــو کۆمەڵێک

کەســایەتی و ئاکادێمیســیەنی کــورد لــە
شــارەکانی ورمــێ و شــنۆ بــاو کراوەتەوە
کە پێشوازییەکی بێوێنەی لێکراوە.
کتێبی " ئۆرووپاییەک لە واڵتی کوردان"
تــا ئێســتا بــە زمانەکانــی فەڕانســەوی،
ئینگلیــزی ،تورکــی ،ئاڵمانی ،فارســی و
کوردی چاپ و باڵو کراوەتەوە.
هێلیــن كرۆلیــچ (نەســرین قاســملوو) بــە
ڕەگەز چێكییە ،لە ساڵی ١٩٣٣ی زایینی
لــە پــراگ لە دایك بووە؛ لە ســاڵی ١٩٦٣
لــە پــراگ خوێندنــی فەلســەفە و زمانــی
تــەواو كــردووە و بڕوانامــەی ماســتەری
تێدا بە دەســت هێناوە؛ زمانەكانی چێكی،

ئینگلیزی ،كوردی و فارســی دەزانێت؛ لە
ئورووپا و ئێران و عێراق ژیاوە و لە ســاڵی
١٩٧٦ەوە تــا ئێســتا لــە پاریــس دەژی؛ لە
ساڵی ١٩٥٢ی زایینی لە زانكۆی پراگ
لەگەڵ دوكتور قاسملوو یەكتر دەناسن و لە
ســاڵی  ١٩٥٣زایینی ژیانی هاوبەش پێك
دێنن و بۆ ماوەی  ٣٧ســاڵ چارەنووســیان
پێكــەوە گــرێ دەدرێــت؛ لــە حاڵێكــدا كــە
نەســرین خانم ژنێكی بە ڕەگەز ئورووپایی
بــوو ،بەاڵم بەشــی زۆری ژیانی خۆی بۆ
خزمەتی دۆزی ڕەوای كورد تەرخان كرد.

خوشکە نەسرین قاسملوو سپاسنامەیەکی ڕوو لە
تێکۆشەرانی دێموکرات باڵو کردەوە

پــاش چاپ و باڵو کردنــەوەی پەرتووکی
"ئۆرووپاییــەک لــە واڵتــی کــوردان" لــە
شــارەکانی ورمێ و شنۆ ،خوشکە نەسرین
قاسملوو سپاسنامەیەکی باڵو کردەوە.
پــاش ئەوەیکــە ئەندامــان و الیەنگرانــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
کتێبــی ناوازەی "ئۆرووپاییەک لە واڵتی
کوردان" لە نووسینی خاتوو هێلین كرۆلیچ
ناســراو بــە نەســرین قاســملوو ،هاوژینــی

شــەهیدی نەمــر دوکتــوور قاســملوویان لە
شــارەکانی شــنۆ و ورمــێ چــاپ و بــاو
کردەوە ،خوشــکە نەســرین سپاسنامەیەکی
ڕوو لــە تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە
نێوخۆی واڵت باڵو کردەوە.
دەقی ئەم سپاسنامەیە بەم چەشنەیە:
وێــڕای ســپاس و پێزانیــن بــۆ چــاپ و
باڵوكردنەوەی ئەو پەرتووكە و دەستخۆشی
و مانــدوو نەبــوون ،ھیــوادارم ئــاگاداری

خۆتــان بــن و نەكەونــە بــەر ڕق و قینــی
دڕندانــەی رێژیمــی كۆمــاری ئیســامی.
ئــاگاداری خۆتان بــن و نامهەوێ بەھۆی
چــاپ و بــاو كردنــەوەی ئــەو پەرتووكــە
تووشــی خەســار بــن .دڵم لەالتانــە و ھیوام
سەركەوتنتانە.
نەسرین قاسملوو
١١/٣/٢٠١٨
پاریس

ڕۆژی ١٧ی رەشــەمە ڕێوڕەســمێکی
تایبــەت بەبۆنــەی هاتنــی ڕۆژی جیهانی
ژنــان لــە شــاخەکانی کوردســتان بەڕێــوە
چوو.
بەپێــی ئــەم هەواڵە ڕێوڕەســمەکە کاتژمێر
٣ی دوانیــوەڕۆی رۆژی پێنجشــەممە
ڕێکەوتــی ١٧ی ڕەشــەمە ،بــە بەشــداری
کادر و پێشمەرگە و فەرماندەکانی هێزی
تایبەت دەستی پێکرد.
پــاش بەخێرهاتــن کردنــی بەشــداربووان
لەالیــەن دیــان عەزیزمــورادی ،وتەیەکــی
کــورت ســەبارەت بــە پێگــەی ژنــان لــە
کۆمەڵــی کــوردەواری و گرینگــی ئــەو
توێــژە لــە سیاســەت و داهاتــووی حیــزب
لەالیــەن غالــب حەبیبــی کادری سیاســی
هێزی تایبەت ،پێشکەش کرا.
دواتــر چۆنیەتی دەستنیشــانکرانی ڕۆژی
٨ی مــارس لــە ڕۆژژمێــری جیهانــی لــە
الیــەن دیالن عەزیزمــورادی خرایە بەرباس
و ڕاگەیەنــدراوی یەکیەتیــی ژنانــی
دێمۆکراتی کوردســتانی ئێــران بەم بۆنەوە
لە الیەن ئەڤین غواڵمی خوێندرایەوە.
لــە بەشــێکی دیکــەی ڕێوڕەســمەکەدا
ڕاپۆرتێــک لەژێــر ناوی "دۆخی ئێســتای
ژنانــی کوردســتان لە ڕوانگــەی ئامارەوە"
لە الیەن دڵنیا وەیســی پێشمەرگەی هێزی
تایبەت پێشکەش بە ئامادەبووان کرا.
پاشــان پەیامێــک لەالیــەن کچانــی شــاخ

بــۆ کچانی شــار لە الیــەن دڵنیا لوتفییەوە
پێشــکەش کرا؛ لە بەشــێک لەم پەیامەدا
هاتووە:حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران یەک لەو حیزبانەیــە کە باوەڕێکی
قووڵــی بــە بەرابــەری حــەق و مافــی دوو
رەگەزی ژن و پیاو هەیە و سەلماندوویەتی
کە کەرامەتی ئینســانەکان کە کەرامەت
و شوناســی ئــەم رەگــەزەش لــە خــۆ
دەگرێتــەوە بۆی لە ســەرووی هەموو بەها
مرۆڤایەتییەکانە و گرینگییەکی تایبەتی
پێ داوە.
ســەرەڕای هەمــوو ئــەو ناحەقییانــەی کە
باســی لێ کراو ئەو هیوا شــکاندنانە ،ئەم
حیزبــە ئازادیخوازە توانــی خوێندنەوەیەکی
ســەردەمییانە بــۆ ئــەم دیــاردە سیاســی و
کۆمەاڵیەتــی و نەتەوایەتییانــە بــکات و
هیوایەکــی نــوێ بخاتە دڵــی کۆمەاڵنی
خەڵکەوە کە لەژێر ناوی راســان(گرێدانی
خەباتی شاخ و شار) پێناس دەکرێ.
ئــەم هیــواو ئومێدە تازەیە ئومێدێکیشــە بۆ
ژنانی خۆرهەاڵت کە بگەن بە عەقڵییەتی
گۆڕانخوازانــە و لــە پێنــاو سەربەســتی و
رزگاری لەژێــر دەســتە بوونــی زۆرداران
خۆیــان بخزێننــە نێــو گۆڕەپانــی خەبات و
وەکوو شەهید چنوورەکان و فەوزییەکان و
حەبســەخانەکان ،هەم جەنگاوەری ڕێگەی
رزگاری نەتەوەیــی بــن و هــەم هەوێنــی
گەیاندنی ڕەســاڵەتی ســەرەکی خۆیان ژن

بوون.
لێــرەدا دووبــارەی دەکەینــەوە ئێمــە دەبــێ
خوڵقێنــەری ڕووداوەکان بیــن ،نــەک
ڕووداوەکان ئێمــە بــەدی بێنــن ،ئێمە دەبێ
پێش ڕووداوەکان بکەوین نەک ڕووداوەکان
پێــش ئێمــە بکــەون ،دەنا کاروانــی خەبات
دەڕوات و ئێمەیــش لــە هاوســەفەری ئــەو
کاروانە بەجێ دەمێنین.

لە شاخەکانی کوردستاندا ڕێز لە ٨ی مارس گیرا

یەکێکی دیکە لە چڵکاوخۆرەکانی
سەر بە ڕێژیم کوژرا
ئێــوارەی ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتــی
٢٢ی ڕەشــەمە ،چڵکاوخــۆری نــاوزڕاوی
سپای پاســداران "مامڵ پوورمحەممەدی"
خەڵکــی گوندی"باوان"ســەر بــە ناوچــەی
مەرگەوەڕ لەالیەن هەڵۆکانی زاگرۆســەوە
کوژرا.
لــە ڕاگەیەنــدراوی هەڵۆکانی زاگرۆســدا
هاتــووە :نــاوزڕاوی جــاش ،مامــەڵ
محەممــەدی کــوڕی جەمیــل خەڵکــی
باوانی مەرگەوڕ بە تاوانی دەستەمۆیی و
سیخوڕی بۆ چەکدارە سەرکوتکەرەکانی
کۆمــاری ئیســامی ،ئەزیــەت و ئــازاری
الوان و تااڵن و بڕی کاسبکارانی هەژاری
ناوچەکــە ،گوشــار و تــرس و تۆقاندنــی
الوان و بەهۆیــەوە ڕاکێــش کردنیان بۆ نێو
ڕایلکــەی ســیخوڕیی بەســیج ،لــە الیــەن
هەڵۆکانــی زاگــرۆس پۆلــی مەرگــەوەڕ
بەسزای تاوانەکانی گەیشت.
بەپیــی ئــەم هەواڵــە مامــەڵ لــەو

خۆفرۆشــانە بــووە کــە ســەرەڕای چەنــد
جــار وریاکردنــەوە و داوای وازهێنــان لــە
کــردەوە دژیگەلییەکانی ،هەروا درێژەی
بــە گــوێ لەمســتی بــۆ دەســەاڵتدارانی
ڕێژیم لە ناوچەکە دەدا ،هەر بۆیە ســەرلە
ئێــوارەی ڕۆژی ٢٢ی ڕەشــەممە بڕیــاری
ســزادانی لە الیەن هەڵۆکانی زاگرۆســەوە
درا و گوللە باران کرا.
لە کۆتایی ڕاگەیەندراوەکەشیاندا هاتووە:
بــەم هۆیەوە جارێکی دیکــەش هەڵۆکانی
زاگــرۆس هەمــوو ئــەو چەکدارانــەی
کەوتوونەتــە داوی پیالنەکانــی دەوڵەتــی
تــاران بۆ ســەرکوت و ئــازاری گەلەکەیان
وشــیار دەکاتــەوە کــە کۆتایــی بــە
خزمــەت کردنــی داگیرکەرانــی مــاف
و ئازادییەکانــی گەلەکەیــان بێنــن ،بــە
پێچەوانەوە لە الیەن هەڵۆکانی زاگرۆسەوە
بەسزای تاوانەکانیان دەگەن.

درێژەی پەیڤ

ئــەم ســێ بڕگــە ســەرەکییە لــە ســێ
بەشــی کوردســتان ،وەکوو داســتانەکانی
زنجیرەیــەک لــە بیرەوەریــی مێژوویــی
نەتەوەیــەک و خاکێــک ،دەمێننــەوە.
ســێ رووداوی جیــاواز کــە هەرکامەیــان
چەنــد الیەنێــک لــە ژیانــی نەتــەوەی
کــورد و خاکــی کوردســتان دەگێڕنەوە و
مێژوویەک دەخوڵقێنن .چوونکە هەستی
نەتەوەیــی و درککــردن بــە بوونێکــی
هاوبەشــی نەتەوەیــی تەنیــا بــە نووســین
و لێــدوان نابــێ ،بەڵکــوو رووداوە تــاڵ و
شــیرینەکانی مێژوون کە ناســنامەیەکی
مێژوویــی دەخوڵقێنــن .مــەرج نییــە تەنیا
حەماســە بتوانــێ داســتانی نەتەوەیــەک
بێ و ناسنامەی بۆ دروست بکا ،بەڵکوو
تراژێدیــش ئــەو توانایــەی هەیــە کە ببێ
بــە هێزێکــی هانــدەر کــە نەتەوەیــەک
هەســتی هاوبەشیان تێدا بەهێز بێ و ببێ
بــە پارامێتــری پێکهێنــەری ناســنامەی
نەتەوەیــی بۆیــان؛ وەک چــۆن لــە نێــو
پێڕەوانــی ئایینی یەهــوود مێژووی پڕ لە
کارەسات و هۆلۆکاست بۆتە ناسنامەیان
و نەتەوەیەکــی بەهێــزی لــێ خوڵقانــدون،
بــۆ کوردســتان و کوردیــش دەتوانــێ هەم
تراژێدیــاکان و هــەم داســتانی خۆڕاگری
و هەم حەماســەخوڵقاندنەکان ،ناسنامەی
پێ ببەخشن.
لێرەدایە کە دەگەین بە رمزێکی گرنگی
کوردســتان و کورد کــە ئەویش نەورۆزە؛
ئــەو رووداوە تــاڵ و کارەســات و هەروەها
حەماســانەی کــورد ،زۆرجار لــە مێژوودا
نیشانی داوە کە لە نەورۆزدا بە زمانێکی
نەتەوەیــی و جەمــاوەری وەرگێڕدراوەتــەوە
ســەر کردەوەیەکــی هاوبــەش و هێمــای
ســەرهەڵدانەوە و رســکانەوەو راســانی
نەتەوەیــی بــوووە .نــەورۆز بنەمایەکــی
گرنگــی بوونــی نەتەوەییمانــە چوونکــە
ناســنامەی بوونمــان بەهێزتــر دەکاتــەوە،
ئێمە نەتەوەیەکین کە لە نێو کارەســاتەوە
بە ســەرهەڵدانەوە و راســانەوە خۆڵەمێشی
ســووتانەکانمان دەتەکێنیــن و حەماســە
دەخوڵقێنین؛ کورد ســەرفراز و کوردستان
ئاوەدان و نەورۆزمان پیرۆز.
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پەیامی نەورۆزیی لێپرسراوی گشتیی حیزبی
دێموکرات بەبۆنەی هاتنی ساڵی نوێی کوردی

هاونیشتمانیانی تێکۆشەر!
خوشک و برایانی ئازیز!
با لە ســەرەتای ســاڵی نوێ و جێژنی
نــەورۆزدا ســاو و پیرۆزبایــی خۆمان
بنێریــن بــۆ کۆمەاڵنــی خەڵکــی
کوردســتان ،بنەماڵــەی شــەهیدان،
کەمئەندامانــی ڕێــگای خەبــات،
زیندانییــە سیاســییەکان ،کادر و
پێشــمەرگە و ئەنــدام و الیەنگرانــی
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
و هەمــوو چاالکوانانــی سیاســی لــە
سەرانســەری ئێــران بــە تایبــەت الوە
چاونەتــرس و وشــیارەکانی کورد کە
ساڵی ١٣٩٦یش وەک هەموو سااڵنی
ڕابــردوو لەژێــر زەبــر و ســەرکووتی
ڕێژیمــی دژی ئازادییــەکان ،بوێرانــە
خەباتی خۆیان بۆ ڕزگاری و ئازادیی
نیشــتمان و گەلەکەیان درێژە دا و لە
تێکۆشان ڕانەوەستان.

بــە دژبەرانی کــورد و گەڕان بەدوای
بەئەنجــام گەیاندنــی دۆزێك كە دەیان
ســاڵە كوردســتانییەکان خەباتــی بــۆ
دەكــەن .لــە نــەورۆزەوە فێــر بوویــن كە
لــە نوێبوونــەوە و تێکۆشــان بــەردەوام
بین ،چوونکە ڕاوەســتان مانای نییە،
ههر وهك چۆن سروشــت له نوێبوونهوه
ڕاناوهســتێ ،كوردیــش لــه تێكۆشــان
بــۆ گهیشــتن بــه ئامانجهكانی کۆڵ
نادا .نەتەوەیەك كە ژێرخانی فكری و
فەلســەفییەكەی ئەوە بێ كە قەبووڵی
زوڵــم نــەكات ،دەبــێ بــەردەوام بــێ لە
ڕابــوون و خوڵقاندنــی دونیایــەك كــە
لەوێدا هەســت بە ئارامی ،رزگاری و
ئازادی بكات.
ڕاســانی ڕۆژهەاڵتیــش لــە دڵ و
قوواڵیــی عەقڵییەتێكــی لــەم شــێوەیە
ســەرچاوەی گرتــووە؛ لــە دڵــی
عەقڵییەتێكــەوە كە دەبــێ خۆی نوێ
بكاتەوە ،فكری نوێ بخاتە مەیدانەوە
و بــۆ ئــەم مەبەســتە خــۆی تەیــاری

لــە ســاڵی ڕابــردوودا كوردســتانییان
لــە باشــور ڕابوونێكــی گەورەیــان بــە
خۆیانــەوە بینــی ،ئەویــش ئیــرادەی
ڕێفرانــدۆم بــوو ،تاكــوو بەهارێــك لــە
پاییــزدا ســاز بكــەن؛ ئــەم ڕاســانەی
باشــوور هەمــوو نەیارانــی بەرانبەر بە
كورد قیت كردەوە ،تاكوو نەهێڵن كورد
لەو بەشەدا ڕێگای سەركەوتنی خۆیان
مســۆگەر بكــەن ،بــەاڵم نەتەوەیــەك
كــە هەڵگــری فەلســەفەی نــەورۆز و
ڕاســان بــێ ،ئەســتەمە لــەم ڕێگایــە
بكشــێتەوە یان چــۆك دابدات .چونكە
لە ناسنامەی ئێمەدا یەك شت جێگیر
بووە ،ئەویش نەســرەوتنە تا سەركەوتن،
هــەر وەك چــۆن ڕۆژهەاڵتییــەكان لــە
نــاو دڵی دوژمنــدا زەماوەندی ئااڵیان
گێــڕا ،تاكــوو پیشــان بــدەن كــە "ئەی
رەقیب هەر ماوە قەومی كورد زمان".
لــە الیەكــی تــرەوە ســاڵی ڕابــردوو
خۆرهەاڵتــی كوردســتان تووشــی
كارەســاتێكی دڵتەزیــن هــات .ئەویش

خولیای "فەتح الفتوحات"یان بوو.
هــەر لــە ســاڵی ڕابــردوودا بــوو كــە
هاوپهیمانــی جیهانــی پاشەكشــەی بە
داعش كرد و زۆربەی ناوچەكانیان بە
یارمەتــی كورد لە داعــش وەرگرتەوە،
بهشێوهیهک كه ئهگهر یارمهتی كورد
نهبــا پێدهچــوو الوازكردنی داعش زۆر
ئهســتهم بێ ،.بەاڵم هەر وەك چۆن لە
ســەرەتاوە لەو باوەڕەدا بووین ،ئێستاش
لەو باوەڕەداین كە داعشــی ڕاستەقینە
كۆماری ئیسالمیی ئێرانە .كۆمارێك
كە دایكی هەموو داعشەکان و تێرۆر
و نەهامەتییەكانە لە ناوچەكەدا ،بۆیە
لەو بڕوایەداین تا كۆماری ئیســامی
مابــێ ،جیهــان ناتوانــێ داعــش و
داعشەکان بنبڕ بكات.
یەكێكــی تــر لــەو كێشــانەی كــە لــەم
مانگانــەی دواییــدا بەرۆكــی كوردی
گرتــەوە پەالمــار بــۆ ســەر عەفرینــه؛
پەالمارێــک كــە ئهزموونــی كــوردی
له ڕۆژئاوا خســتە مهترســییهوه ،بۆیە

و کار و تێکۆشــانەکانی کۆســپ
پێــک بێنــێ ،بــهاڵم نــه ڕهفتارهكانی
كۆمــاری ئیســامی بۆ ئێمــه نوێن و
نــه پیالنەکانــی هەنگاومــان پێ شــل
دەکا؛ چونكــه لــه مــاوهی ئــهم چوار
دهیــهدا بــۆ ههمــووان ئاشــكرا بووه كه
كوردی ڕۆژههاڵت و بهتایبهت حیزبی
دێموكــرات هێزێــك نییــه لــە بەرانبــەر
پیالنەکانی ڕێژیم ترســی لێ بنیشێت
یان پاشهكشە بكات ،بهپێچهوانەوە بهم
كارانهیــان هانمــان دەدەن كــه زیاتــر له
جاران خۆمان بۆ خهباتێكی توندوتۆڵ
ئامــاده بكهیــن؛ خهباتێك كه شــهقام و
کۆاڵنی شــارهكانی رۆژههاڵت مهكۆ
و مهڵبهنــدی ســهركییهتی .خاوهنــی
ئــهم خهباتــه خهڵكــی ڕۆژههاڵتــه و
ئیرادهی ئهوانه ك ه كۆماری ئیسالمی
تۆقانــدووه و وا دهكات پهنــا بۆ هەموو
كردهوهیەکــی نامرۆڤانــه ببــهن بــەاڵم
ئــەم پیالنانــە ئەگــەر دادی کۆماری
ئیســامییان دابــا ،لــە چــڵ ســاڵی

فەلســەفەی سەرپۆشــی زۆرەملــی
لــە مەیدانــە پڕحەشــیمەتەکانی تاران
سەرپۆشــەکانیان لــە ســەر البــرد و بە
دارێکەوە بەرزیان کردەوە ،بە نیشانەی
پووچــەڵ کردنــەوەی تەعالیمــی چل
ساڵەی ڕێژیم.
ئەگــەر لــە مــاوەی ئــەو ســااڵنەدا بە
شــانۆگەری و خەڵک هەڵخەڵەتاندن،
ویســتی دنیا وا حاڵی بکا کە ڕێژیم
ڕێفۆرمهەڵگــرە و هەنگاوبەهەنــگاو
بــەرەو چاکســازی دەچــێ و
ڕێفۆرمیســتەکان بلیندگــۆی ئــەم
سیاســەتە فریوکارانەیــە بــوون،
خوێندکاران لە زانکۆی تاران هاواریان
کرد " ئیســاح تەڵەب ،ئوســوولگەرا،
حکایەتــی ئێــوە کۆتایــی هــات"،
بــەم چەشــنە ئــەم ســێحرەی ڕێژیمــی
جادووگەریــان هەڵوەشــاندەوە ،ئــەم
دروشمە هەمان خولیا و ئامانجێكە كە
دەیان ســاڵە حیزبــی دێموكرات هەوڵی
داوە ئــەو ڕاســتییە بــۆ خەڵكــی ئێران

هەموو كەرەستەیەك بكات كە دەتوانێ
یارمەتیــدەری بــێ .ئێمــە وەك حیزبی
دیموكــرات بە بنچینــە وەرگرتنی ئەم
تێگەیشــتنە ،لە چهن ساڵی ڕابردووهوه
خۆمــان بۆ هێنانە ئارای گۆڕانكاری
لــە حیزبەكەمــان تەرخان كــرد بۆیە لە
بەرەبەری نەورۆزی ئەمساڵدا دەتوانین
ئەو موژدەیەتان پێ بدەین كە ڕێگای
نوێبوونەوەی خەباتی ڕۆژهەاڵت ڕۆژ
لــە دوای ڕۆژ هەموارتــر دەبــێ بــە
مەرجێک ئارام نەگرین ،تاكوو بتوانین
تا نەورۆزی داهاتوو دەسكەوتی زیاتر
مسۆگەر بكەین.
ئێمە لە ســەرەتای مانگی ڕەشــەمەی
١٣٩٦ی هەتاویــدا ،کۆنگــرەی
حیزبەکەمــان
شــانزدەهەمی
کۆنگــرەی "ڕاســانی رۆژهەاڵت"مان
بــە ســەرکەوتنەوە بەڕێــوە بــرد،
کۆنگرەیــەک کــە دەروازەکانــی بــە
ڕووی نوێبوونــەوەی حیزبەکەمــان
خســتە سەرپشــت ،بــۆ ئــەوەی حیزبی
دێموکــرات بتوانــێ ،هاوهەنــگاو
لەگــەڵ ئاڵوگۆڕەکانــی کۆمەڵــگا،
خــۆی بگونجێنێ و بەرە و گەشــانەوە
و نوێبوونــەوە هەنــگاو بنــێ ،بــهاڵم تا
گهیشــتن بــه ئامانجهكانمان ســاڵ له
دوای ســاڵ ههوڵی زیاتری بۆ دهدهین
و ماندوو نابین.

بوومەلــەرزەی كرماشــان بــوو ،بــەاڵم
كــوردەکان ئــەو كارەســاتەیان كــرد بــە
حەماســەیەك و كاروانــی یارمەتــی
لــە هەمــوو شــار و گوندەكانــی
كوردســتانەوە بــەرەو كرماشــان ڕیزیــان
بەســت؛ وەك چــۆن پێشــمەرگە ڕیــز
دەبەســتن بۆ جێگیربوونەوە لە باوشــی
نیشــتمان ،بۆ كارەســاتی كرماشــانیش
"ئەبووبەکــر مەعرووفی"یــهكان بــە
ئیــرادەی نیشــتماپەروەرانەوە خەمــی
هاونیشــتمانییە لێقەوماوەکانیــان بــە
خەمــی خۆیــان زانــی و قوربانیشــیان
لــەم ڕێگەیــە دا ،تاكوو بڵێن هەرچەند
خــاوەن دەوڵــەت و دەســەاڵت نیــن،
بــەاڵم یەكگرتــوو و خــاوەن ئیرادەیــن،
ئیرادهیــهک كــه بۆتــه چقڵــی چاوی
كۆمــاری ئیســامی و دهســت و
پێوهندییهكانی.
هــەر لــەم ســاڵەدا بــوو كــە ســپای
بەغــدا پەالمــاری کەرکووکــی دا لە
هەرێمی کوردستان ،تاكوو بە خەیاڵی
خۆیــان ئیرادەی كورد بشــكێنن ،بەاڵم
هەمدیســان ڕووبــەرووی نەتەوەیــەك
بوونــەوە كــە فێرنەبوون بە ژێردەســتی،
بــە تایبــەت کــە ســااڵنێكە تامــی
ڕزگاری و ئــازادی دەچێــژن ،بۆیــە
لــە كاتێكــدا كــورد تەنیــا بــوو ،بــەاڵم
ســەنگەری چــۆڵ نەكرد بــۆ ئەوانەی

لێرەشــدا ئێمە وەک حیزبی دێموكرات
وەك هەمیشــە لــە ســەنگەری كورد و
كوردســتانداین و هــەر كارەســاتێك بــۆ
نەتەوەكەمــان بــە كارەســاتی خۆمــان
دەزانین ،بە بــێ جیاوازی پارچەكانی
كوردســتان .عەفریــن زامــدارە هــەر
وەک چــۆن کەرکووکیــان زامــدار
کرد ،بەاڵم ئەو برینانە ساڕێژ دەبنەوە،
ئاخر کوردســتان زام هەڵدەگرێ بەاڵم
نامــرێ ،عەفریــن و کەرکووکیــش
هەڵدەســتنەوە ســەرپێ و هەمدیســان
بــۆ ئــازادی و ڕزگاری خۆیــان
تێهەڵدەچنەوە.
دەمهــەوێ لــەم دەرفەتــە کەڵــک
وەربگــرم بــۆ دەربڕینــی سیاســەتی
حیزبەکەمان لە هەمبەر بەرنامەکانی
ڕێژیــم دژی خەبــات و بەربەرەکانێــی
ڕەوای خەڵــک و حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران .لــەم ڕۆژەدا ئێمە
ئاگاداریــن کــە ڕێژیــم ئەمســاڵیش
وەک ســااڵنی پێشــوو خەریکــی
ئامادەکارییــە بــۆ ئــەوەی بــە پیالنی
تێرۆرکــردن ،پێکهێنانــی گوشــار لــە
ســەر ڕێبەرایەتــی حیــزب لە باشــوور،
هەوڵدان بۆ پێکهێنانی دووبەرەکی لە
نێــو هێزەکانــی کورددا و زۆر خەون و
خەیاڵــی دیکەش ئەگەر بۆی بکرێ،
لە ســەر ڕێگای گەشــەکردنی حیزب

ڕابــردوودا دەیانتوانی دەنگی هاواری
خەڵکەکــە کــپ کــەن ،بەاڵم ئێســتا
دەنگــی مافخوازی خەڵــک زوواڵڵتر
لە هەمیشــە لە گوێی خەڵکی دنیادا
دەزرینگێتەوە.
لــە ســاڵی ١٣٩٦دا دنیــا شــاهێدی
پێکهاتنی گەورەترین و شوێندانەرترین
ئاڵوگــۆڕی سیاســی و کۆمەاڵیەتی
لــە پانتایــی ئێرانــدا بــوو ،ڕاپەرینــی
خەڵکــی ئێــران لەم ســاڵەدا کە ڕێژیم
و دەســت وپێوەندەکانــی هەوڵیانــدا
لــە چوارچێــوەی گرانــی و قەیرانــی
ئابووریــدا پێناســەی بــۆ بکــەن،
بوومەلەرزەیــەک بوو کــە پاش چەند
دەیــە لــە دەســەاڵتداری ئــەو ڕێژیمــە
کۆڵەکــە فکری و فەلســەفییەکانی
حکوومەتــی تێــک ڕووخاند و ڕووی
راســتەقینەی کۆماری ئیســامی لە
دەرەوە و نــاوەوە بۆ هەمووان ئاشــکراتر
کرد.
ئەگەر لە ماوەی چل ساڵی رابردوودا
رێژیــم دڵــی بــەوە خــۆش کردبــوو کە
نەســڵێکی نــوێ لەژێــر تەعالیمــی
ئیســامی شیعەی ویالیەتی فەقیهی
پــەروەردە کــردووە و ئــەو نەســڵە
گەرەنتــی حکوومەتێکی هەتاهەتایی
ڕێژیــم دەبــێ ،کچــان و ژنانی بوێر و
گۆڕانخــواز ،هــەر لــەم نەســڵە دژی

ڕوون بكاتــەوە كــە كێشــەی بونیــادی
لــە ئێــران كۆمــاری ئیســامییە ،نەك
ڕێفۆرمخــواز و موحافیــزهكار؛ ئــەم
ئاڵوگۆڕانــە هــاوکات بــوون لەگــەڵ
گرژبوونــی دونیای دەرەوە بەرانبەر بە
كۆمــاری ئیســامی ،بۆیــە كۆماری
ئیســامی زیاتــر لــە جــاران دڕ بووە و
توندوتیژتر ســەركووتی خەڵك دەكات.
لــە ســەركووتی دەسبەســەركراوانی
راپەرینەكــەوە بگــرە تــا كوشــتنیان
لــە زیندانەكانــدا؛ هەمــوو ئەمانــە
پێمــان دەڵــێ كــە كۆماری ئیســامی
ئیتــر ناتوانــێ بــە نــاوی پێکهێنانــی
ئاڵوگــۆڕی بەرچــاو لــە واڵت،
چاکســازی هەنــگاو بــە هەنــگاو یان
پاراســتنی ئەمنییەتــی ئێرانەوە خەڵك
بەالڕێدا ببات.
ئێمە تێکۆشەران و ئازادیخوازانی کورد
شانبەشــانی هەمــوو ئازادیخوازانــی
ئێــران تــا گەیشــتن بــە ئامانجەکانی
گــەل کــە ڕزگاربوون لــە چنگ ئەو
ڕێژیمەیە ،ناوەســتین و دڵنیاین کە لە
کۆتاییدا ســەرکەوتن هەر بۆ ئێمەیە
و نەمان بۆ ڕێژیمی دژی مرۆڤایەتی
کۆماری ئیسالمیی ئێرانە.

لە نەورۆی ئەمساڵدا ئەو موژدەیەتان پێ دەدەین كە ڕێگای
نوێبوونەوەی خەباتی ڕۆژهەاڵت ڕۆژ لە دوای ڕۆژ هەموارتر دەبێ
كوردستانییانی خۆڕاگر!
ئەمســاڵیش لــە كاتێكــدا بەرەوپیــری
نــەورۆز دەچیــن كــە ســاڵی ڕابــردوو،
واڵت و نەتەوەكەمــان چەندیــن
پێشــهاتی جۆراوجــۆری بــە خۆیــەوە
بینیــوە كــە هەر یەك لــەوان دەكرێ بە
ســەركەوتن و الوازی هەژمار بكەین.
دەســكەوتگەلێك كــە پێشــهاتەكانی
خۆرهــەاڵت ،باشــوور و ڕۆژئــاوای
كوردســتان بــە خۆیانــەوە بینیویانــە و
الوازیگەلێك كە دیارترینیان لە باشوور
و ڕۆژئاوا بەدی دەكرێن؛ بەاڵم كاتێك
لە سۆنگەی نەورۆزەوە سەیری هەموو
ئەمانــە دەكەین ،لــە ڕۆژهەاڵت تەنیا
ناسنامەیەكمان وەبیر دەخاتەوە ،ئەویش
ناســنامەی "ڕاسان"ە ،ڕاسان ب ه واتای
بهردهوام بوون لە خەبات بە مەبەســتی
گرێدانی خەباتی شار و شاخ.
پێدەچــێ واڵت و نەتــەوەی كــورد
بــەرەوڕووی دەســكەوت و الوازی
زۆر بــن ،بــەاڵم فەلســەفەی وجــودی
نــەورۆز پێمــان دەڵــێ كــە بەردەوامــی
لــە ڕاســان دەتوانێ ڕەمــزی مانەوەی
كــورد بــێ؛ نــەورۆز فێــری كردوویــن
كــە تەنیــا بەرەوپیــری نوێبوونــەوەی
سروشــت ناڕۆیــن ،بەڵكــوو هــەردەم
ڕوومــان لە ڕاســان و ڕابوونە بەرانبەر

جارێکــی دیکــە نــەورۆزی ڕازاوە و
ساڵی تازەتان پیرۆز بێ.
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پەیامی کردنەوەی کۆنگرەی ١٦ی حیزب لە الیەن
بەڕێز مامۆستا حەسەن شیوەسەڵی

شێرە خوشکان ،برایانی دلێر

وێــڕای حورمەتــی شایســتەی ئــەم
بەیەکگەیشــتنەوەمان؛ بۆ من شەرەف
و شــانازییەکی یەکجار زۆر گەورەیە
کــە لــە بــارەگای بــەرزی جەمــاوەرە
بەرینەکــەی ڕاســانی ڕۆژهەاڵتدا ،بە
زیارەتــی ئێــوە دەگەمــەوە و بــاوەش بە
گەردنی بەرزی ئێوەدا دەکەمەوە.
خۆشەویستانم لەم هەلومەرجە ناسکەدا
کــە شــادەمارەکانی جوگرافیای لەت
لەتــی واڵتــی ئێمــە لەژێر هەڕەشــەی
قەڵــت و بــڕی مۆدێــل تازەدایــە و
گەلــی ئێمە لەژێر ڕەهێڵەی تیشــکی
چەکــە لەیزەرییــە وێرانکارەکانــدا بــە
چۆلگەی مەحەشــەرە خوێناوییەکاندا
تێپەڕدەبێــت ،جێــی ڕێز و قــەدر زانییە
کــە هاوڕێیانــی ئێمــە بــە ئەرکــی
پیرۆزی گرتنی کۆنگرەی ١٦هەمی
حیزبــی دێموکــرات هەســتاون و لــە
شــەمەندەفەرە خوێناوییەکەی ڕاسانی
ڕۆژهەاڵتــدا لــە ســەر بڕیــن و پێوانی
ڕێبــازە ســەختەکان هــەروا بــەردەوام
ماون.
خۆشەویســتانم ،هــەم زمانحاڵــی
کۆنگرەو هەم واقعیەتی موشەخەســی
ناوچــە ،هــەم ســیگناڵ و ئیشــاراتی
دەوروبەر ئەو حەقیقەتە دەخەنە باوەشی
ئێمە کە کۆنگرەی ئەوجارەمان لەگەڵ
کۆنگرەکانــی ڕابــردوو جیاوازییەکی
یەکجــار زۆری هەیــە ،بــەو مانایــەی
کــە هەلومەرجــەکان و ئاڵوگــۆڕی
ئیحتماڵــی هاوکێشــە ئاڵــۆزەکان،
ئەرکی زۆر قورس و گەورە و گران و
لــە عەینــی حاڵدا تــازە و نوێ دەخەنە
ســەر شــانی ئێمە ،چاوەڕوانییەکانیش
ئــەوەن کــە بــە ئیلتیــزام بــە ئایینــی
هاوسەنگەری و بە تەعەهودی سەریح
و شــەفافی نیــاز پاکانــە وەاڵمی ئەو
سیگنااڵنە بدرێتەوە.
خۆشەویســتانم ،لــەو کاتەیــدا کــە لە
بورجــە بەرزەبەرینەکــەی ڕاســانی
ڕۆژهەاڵتــدا لە خزمەتاندا ڕاوەســتاوم
پێـــم خۆشــە ئیجــازە بــدەن پێکــەوە
حورمــەت بــۆ شــەهیدانی هــەر چــوار
پارچەی کوردســتان و ســاو و ڕێزی
تایبەتــی بــۆ چــوار ڕووداوی تــازەی
ناوچــە واتــە ســاو بــۆ قوربانیانــی
تەکانــە سەرتاســەرییەکەی ئێــران،
بــۆ تازیەبارانــی بوومەلەرزەکــەی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و بــۆ
شــەهیدانی شــەوەکەی دووبــارە
ئەســیربوونەوەی قودسی کوردەکان وە
هەروەهــا بــۆ بێپەنایانی عەفرین و ڕێز
و نەوازشی تایبەتیش بۆ سوارچاکانی
ڕاسان بنێرینەوە؛ ئەو شاسوارانەی کە
گواڵڵەئاسا سوورگوڵئاسا لەهەرەک

جەنگــەی گەشــانەوەیاندا ســەریان
نایــەوە و ســوجدەیان بــۆ دارو بــەردە
خوێناوییەکەی کوردســتان بردەوە و لە
هەناوی عەرزە هەاڵڵییەکەیاندا سەریان
وە بــەردی خــەوی ئەبــەدی کــردەوە،
باوەشی گەرم بۆ ئەو گوڵە کێویالنەی
کــە لــە نێــو خۆڵــە خوێناوییەکــەی
ڕاساندا ڕوانەوە و ڕیشەیان داکوتایەوە
و ڕاژاندن و الوانەوەی ڕۆحیش بۆ ئەو
شــەهینە بەرزە فڕانەی کە لە کۆچە
سوورەکەیاندا بەرەو میحراجی ئەبەدی
هەڵفڕین و هەرگیز نەگەڕانەوە.
شێرە خوشکانم برایانی دلێرم،
دێمە نێو هەستی خۆم ،بۆ من کوڵ و
ئازارێکی گران بوو کە دەیان ساڵ بوو
لــە کۆنگرەکانــی حیزبــی دێموکرات
دابڕابوم؛ ئێستا سەر لە نوێ ژیانەوەمە
کە خۆم ڕووبەڕووی خەباتکارانی نێو
ســەنگەر و داهێنەرانی نەخشەڕێگای
ڕاســان و ڕێبوارانــی ڕێگای جواڵن و
تــەکان و ڕابوونی دلێرانەدا دەبینمەوە؛
گەڕانەومــە لــە تاراوگەیەکــی ســڕ
و تەزیــو و گۆڕســتانێکی تاریــک
و خامــۆش بەســەر دنیــای ڕوون کــە
خــۆم ڕووبــەڕووی سیاســەتمەدارانی
بەئەزموونــی خوێنــی جگــەر
خــواردوو ،گــەرم و ســارد چەشــتوو،
سیاســتوانانی بەبڕشــت و تازە نەفەس
و جەنگاوەرانــی دلێــردا دەبینمــەوە و
دەنگــی هەنگاوەکانیــان وەک هاژەی
شــەپۆلی دەریایەکــی بەریــن هەســت
و دەروونــم دەالوێننــەوە ،خۆزگــە لــە
هەلومەرجێکــدا بوومایــە بمتوانیایــە
تاجــە گوڵینەیەکــی گــەورەی بــە
بــەرزی هیمەتــی گیــان لەســەر
دەســتان و گەشــی خوێنی شــەهیدانی
قۆناغــی تازەمــان لە بــەردەم بارەگای
بــەرزی کۆنگــرەی ١٦هەمــی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێراندا دابنێم،
لــەم بــارەوە بە داخــم بۆیە تــکا دەکەم
ئیجــازەم بــدەن بــەو کلیلــە ڕەمزییــەی
بۆخۆتــان وەک میداڵــی شــانازی
بــە منتــان بەخشــیوە دەروازە ڕەمزییــە
بەرینەکــەی کۆنگــرەی ١٦هەمــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران بــە هیممەتی ئێــوە بکەمەوە ،وە
شــەرەف و شــانازی حــزوورم لــەو فەزا
پیرۆزەیــدا وەدەســت بێنــم و پێشــەکی
ڕێز و ئەمەکناســی و پیرۆزبایی خۆم
و نزیکتریــن کەســانم بــە ئێــوە یــەک
یەکــی بەشــداربووانی کۆنگــرە ،وە لە
ڕێــگای ئێوەوە بــە تێکڕای بنەماڵەی
شــەهیدان و زیندانیانــی سیاســی و
ئەندامان و هەواداران و سەوداســەرانی
ئــازادی و دێموکراســی و ســەرەوەری
نەتەوەیی ڕابگەیێنم.

خۆشەویســتانم ،شــانازی دەکــەم کــە
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
بەو هەموو قۆناغە سەخت و خوێناوی
و دژوارانــەدا تێپەڕدەبێــت ،بــەاڵم لــە
هەناســەدان ناکــەوێ .ئێمە هەموومان
شــاهیدی زۆر خولــی هەژێنەریــن
شــاهیدی زۆر ڕەشەشــەوی دوور
و درێــژ و تاریــک و تــروک هەیــن،
لێــرەدا ڕەنگــە باســکردنی هێندێــک
مەســەلە هــەم بــە فیڕۆدانــی وەخــت،
هــەم تــاڵ و نالەبار و هەم ناسیاســیانە
بێــت ،بــەاڵم مێژوویــە و ناتوانیــن بــێ
ئاوڕدانــەوە بــاس لێکــردن بەســەریاندا
بازدەیــن ،لێــرەدا زۆر بــە کورتی تەنیا
نیوەنیگایــەک بــە یــەک قۆناغــدا
دەخشــێنینەوە ،هەموومــان شــاهیدی
ئــەو قۆناغــە مەینەتبارەیــی هەیــن
کــە حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی
ئێران لە حەوت ئاســمان ئەســتێرەیەکی
نەمــا ،هەڵــوەدای نێــو مەیدانێکــی وا
ســامناک بوو کە جگە لە بەشــێکی
کــەم لــە دۆســتان و هاوپەیمانانــی
دێرینمــان ،جگــە لــە دەروازە لەســەر
پشــتانی دڵســۆزانی ناوخــۆ هەمــوو
دەرگاکان بەڕووی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێرانــدا داخــران ،بــەاڵم
حیزبــی ئێمە ئارام و پشــوودرێژ وەک
کێــو لە نێو ئەم مەیدانە ســامناکەیدا
چەقــی ،هەیکەلــی کوردانــەی
نەچەمایــەوە وە لەســەر بڕین و پێوانی
تاریکســتانەکان و شــەق کردنــی
شــەوەزەنگەکان لێبڕاوانــە پێی داگرت
و پشتی وە عەرزێ نەکەوت.
خۆشەویســتانم ،ســەربەرزم زۆریــش
ســەربەرزم کــە حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێران هەڵمەتی ڕاســانی
لەژێــر چەتــری دیفاعــدا ،دیفــاع
وەک ئەســڵی مەنتقــی و گونجــاو
ڕاگەیانــدووە ،وە ئاوڕێکــی جیددی و
بــە کــردەوەی لە هەلومەرجی ئێســتاو
هێڵــی جینایەتــکاران و لەشــکری
قرەقوشــی جەمهــوری ئیســامی
ئێرانــێ داوەتــەوە ،جگــە لــە حەقیقەت
شــتێكمان نەوتووە ،ئەگەر بڵێین ڕاسان
وەرچەرخــان و زەروورەتــی مێژوویــی
و گەڕانــەوەی شــکۆ و ئیعــادەی
هەیبەتــی شۆڕشــگێرانەی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و
ڕاماڵینــی شــەوەزەنگی نائومێــدی و
بێئاســۆیی بوو ،ڕیسالەتێك بوو دلێرانە
ئەنجــام درا وە ئێســتاش ســەرەڕای
ئــەو هەمــوو ئــازارە ،بــا و زریانــە با و
گەردەلــوول و تۆفانانــەی کــە خۆیان
بــە ســیمای هەیکەلــی برینــداری
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێرانــدا دەکێشــن ،حیزبی ئێمە لەســەر

جەماوەریتــر کــردن و بەرینتــر کردن و
خەڵکیتر کردنی ڕاسان هەروا بەردەوام
ماوەتەوە و بەردەوامیش دەمێنێتەوە.
خۆشەویســتانم ئێــوە باشــتر ئــاگادارن
هێندێــک دەنگــی ناســاز هەیــە
دەیانهەوێ نەک تەنیا شەرعی بوونی
ڕاســان بەڵکــوو ڕەوابوونــی خەباتــی
گەلــی ئێمــە بەرنــە ژێــر پرســیارەوە،
بــەاڵم بەخۆشــییەوە بەڵگــەی یەکجار
زۆری ڕەوابــوون و عاداڵنــە بوونــی
خەباتــی گەلــی ئێمــە و حەقانیــەت و
شــەرعیەتی ڕاســان بەدەســتی ئێمەوەن
کــە تەنیــا بەیەک نموونــەی چووکە
ئیکتفــا دەکەین ،زۆربەی زۆری هێزە
سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
وەک دەنگــی حەقخوازانــەی
ئەکســەرییەتی گەلــی کــورد لــە
ڕۆژهەاڵت ڕەخنەیان لە ڕاسان هەبوو،
تێبینــی و موالحەزاتــی تایبەتــی
خۆیــان هەبــوو بــەاڵم لــە کێشــەی
ڕاســاندا زۆر خۆیان بە جیا نەزانی وە
ئێســتاش ئەوەندەی ئێمــە بزانین لە نێو
زۆربەی زۆری ئەو هێزە سیاســییانەدا
جیــا لــە جیــاوازی ســەلیقە و بۆچوون
ســەنگەری جیــاواز نابینرێــت ،نــەک
تەنیــا ســەنگەری جیــاواز نابینرێــت
بەڵکوو ســەنگەری خوێناوی هاوبەش
لەســەر ئــەرزی واقیــع گــەش گــەش
دەتروسکێتەوە و دەگەشێتەوە کە ئەمن
بەش بە حاڵی خۆم ئەوەی بە نیشانەی
دابەزاندنی ئاشتی پایەدار و سیگناڵی
ڕێکخســتنی پالتفۆرمــی سیاســی
هاوبــەش و ســەرەتای پێکهێنانــی
بەرەیەکی دێموکراتیکی ڕۆژهەاڵتی
دەبینم کە ئاواتەخوازم هەرچی زووترە
پێک بێت.
خۆشەویســتانم ڕاســتە حیزبی ئێمە لە
پرۆســەی ڕاســاندا هەزینەی قورس و
بەهــای گرانی کەوت سەرشــان بەاڵم
گیــان لەسەردەســتانی ئێمــە گەلێک
پەیامــی بەســۆز و کــوڵ و زۆر
نیــدای بــەرزی ئینســانیان بــە گوێی
چەوســاوەکانی ناوخــۆ و ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاســت و بەشــێکی بەرچــاوی
دانیشتوانی سەر ئەم گەردوونە گەیاند،
گیان لەسەر دەستانی ئێمە لە بەرزترین
مینبەری خۆبەخشــینەوە ،لە بەرزترین
مینبــەری فیــداکاری و گیانبازییەوە
هاواریــان کــرد ،هاواریــان کــرد کــە
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و داماویــی
و دەســتەپاچەیی و بێهەڵوێســتیان
نەگوتــووە ،ڕۆژهەاڵتی کوردســتان و
مل ڕاکێشــان و تەسلیم بوون بە ئیرادە
و چارەنووســی لە پێشــدا دیاریکراویان
نەگوتــووە ،ڕۆژهەاڵتی کوردســتان و
بت پەرستی و چاوبەستی و "لەبەیکی

ڕیاکارانــە" بــە موجریانــی فتــوای
نگریســی جیهــادی جادووگەرانیــان
نەگوتــووە ،ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
و "ڕەوزەخانــی" و حینگەشــەلە و
هەنگڵەشــەلەی سیاســی نابەوەختیــان
نەگوتــووە ،ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
و شانۆســازی و ســیناریۆڕەنگاندن
و "دیــزە بەدەرخۆنــە کردنــی" پرســە
هەســتیارەکان و بازرگانــی کــردن بــە
سیاســەتیان نەگوتــووە ،لــە بەرانبــەردا
شــەهیدانی ئێمــە لــە قوواڵیــی
ویژدانیانەوە چریکاندیان ،چریکاندیان
کــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و
نەعرەتــەی شــێرانە و ئیرادەی جیددی
و عەقڵــی ئــازاد و دیفاع و مقاومەتی
سەرسەختانە و دلێرانەی مەیدانی لێک
دەوەشــێنەوە ،ڕۆژهەاڵتی کوردستان و
بەگژداچوونەوەی جەالدان و خوێنمژان
و تابووتانــی میراتگرانــی تابــووت و
لەڕووهەڵچوونــەوەی ســتەمکارانی
مێژوو یەکتر دەخوێننەوە ،ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان و شــکاندنی تەلیسمەکان
و هەڵتەکاندنــی بوتــەکان و نــای
یەکجــاری گوتــن بــە سیســتەمی
ویالیەتســاالری دەبێت دەستلەمالنی
یەکتــر بــن ،ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
ناتوانێ بۆ هەمیشە "قانگەالشکی نێو
شــەپۆلەکان و الیەزی دەم ڕووبارەکان
و خێشــكی بیالئیرادەی دوای ڕووداوە
سیاســییەکان" بێــت ،ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان ئیــرادە و کەســایەتی
مونحەســیر بــە فــەردی خــۆی هەیە،
گەشاوەتەوە و لەگەڵ دەرهاتووە ،جگە
لــە پســپۆڕانی کــەم وێنــەی زانســتە
جۆراوجۆرەکان گەلێک ڕۆژنامەوانی
چاونەتــرس و ســینەماکارانی
موعجیزەگــەر و سیاســەتمەدارانی
بەتوانــا و مودافێعانــی سەرســەختی
حقوقی بەشەری لە نێو هەناوی خۆیدا
پەروەردە کردووە ،راســتە کە ڕێژیم بە
تەنیــا لــە کوردســتانەوە ناڕووخێــت وە
حیزبــی ئێمە هەرگیــز ئەوەندەی ئەمن
پێم شــک بێت نە لە زمانی ڕەســمی
و نــە لــە ئەدەبیاتــی سیاســی خۆیــدا
ئــەو ئیدێعــای نەکردووە ،بــەاڵم لیرەدا
لــە ســاحەتی موقەدەســی کۆنگــرەدا
پێمان شــوورەیی نییە و بە ڕاشــکاوی
ڕایدەگیەنیــن کــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان وەک هەمیشــە دەتوانــێ
ســەنگەری ئازادیخــوازان و دیــواری
پۆاڵییــن و پاڵــەو پشــتێکی قایــم و
قۆڵــی جێــی متمانــەو بــاوەڕ بێــت وە
لــە هەلومەرجــی ڕەخســاودا وێــڕای
میللەتانــی چەوســاوەی ئێــران دەتوانن
ببنــە الفاوێکــی بەریــن و کۆشــکی
جادووگــەران و دزانــی ســەرگەردەنە
بــۆ هەمیشــە ڕاماڵــن؛ لــە ڕابــردوودا
گوتوومانــە و ئێســتاش دەیڵێیــن و
ســەدان جاری دیکەش پێمان شوورەیی
نییــە لــە دواڕۆژدا بیڵێین و بیڵێینەوە،
ڕاســان وەچەرخــان و ســەرلەنوێ
ژیانــەوە و هەســتانەوە و شــەرەف و
کەرامەتــی ئێمەیــە وە بــۆ پاراســتنی
ئــەو کەرامەتەمــان ئامادەیــن ئاخریــن
نوکــەی توانامــان وەگەڕبخەیــن وە
دڵنیاشــین دواڕۆژی میللەتانــی
چەوساوەی ئێرانێیە.
خۆسەویستانم ڕاسان جارێکی دیکەش
ئەو حەقیقەتەی پشــت ڕاســت کردەوە
کە هەر میللەتێکی چەوســاوە ئەگەر
کادری سیاســی بە تواناو لێوەشــاوەی
لــە مەیدانــی گەرمــی کێشــەکانی
ناوخــۆدا نەبێــت لــە ئامانجەکانــی
دوور دەکەوێتــەوە ،هــەر گەلێکــی
ژێرچەپۆک ئەگەر جەنگاوەری گیان
لەسەر دەست و جەربەزە و فیداکاری،
لــە مەیدانی گەرمــی کارزاری حەق

و ناحــەق و لێكڕاکێشــان و پێکدادانی
تاریکــی و ڕووناکیدا نەبێت ناکەوێتە
ســەر ڕەیــل و ڕێبــازی ســەرکەوتن
نەبوونــی ئەو دوو عونســورە کاریگەرە
شانبەشــان و هاوتەریــب لەگەڵ یەکتر
بەمەبەســتی دیفــاع و پارێــزگاری لــە
مــان و مەوجوودیەت و بــاوەش لێدانی
بەهــا بــەرزە ئینســانییەکان چۆکــی
میللەتانی ژێر دەستی دنیا دەشکێنێ.
عەرایــزم درێژبــووە و شــەرمەندەی
ئێــوە و داوای لێبوردنتــان لێدەکــەم؛
بۆیــە ســەبارەت بــە ناوەڕۆکــی
کۆنگــرە تەنیا ئەوەندەتــان عەرزدەکەم
کــە هاوڕێیانــی ئێمــە بەمەبەســتی
چاکســازی ،وە بەمەبەســتی تەکانی
ســالم و حەکیمانە گەلێک پێشنیاری
جیددی و ڕێنوێنی خەالق و شوعاری
گونجــاو لەگــەڵ ســەردەمیان پێیە کە
لــە پڕۆســەی کارو بــاری کۆنگــرەدا
بــە عــەرزی کۆنگرەیــان دەگەیەنــن،
هیــوادارم کۆنگــرەی ١٦هەمــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران ببێتــە هەوێــن و جەوهــەری
هاودەنگــی ،ببێتــە ســەکۆیەک بــۆ
هەڵفڕیــن بــەرەو قۆناغێکــی تــازە
کــە لــەو قۆناغــەدا حیزبــی ئێمــە
بتوانــێ بــە ئــەو پــەڕی یەکگرتوویی
و بــە ئەوپــەڕی پشــوودرێژی و بــە
ئەوپــەڕی یەکگرتوویــی کــەم وێنە و
پارادایــم و میتۆدی گونجــاو خەباتی
خــۆی لەگــەڵ جوغرافیــای سیاســی
و ئاڵوگــۆڕ و موعەدەالتــی ناوخــۆ
و ئیقلیــم و گــەردوون هەماهەنــگ
بکاتەوە
ســاو دەنێــرم بــۆ ئازادیخوازانــی
سەرتاسەری ئەو دنیایە
کڕنــۆش بــۆ ئیمامانــی سیاســی،
پێشەوا ،قاسملوو ،شەرەفکەندی
ڕێــز و نــەوازش و الواندنــەوەی ڕۆحی
بــێ جیــاوازی ،بێ فــەرق و فروق ،بۆ
گیانــی پاکی شــەهیدانی ڕۆژهەاڵت
وە بەتایبــەت شــەهیدانی قۆناغــی
تازەمــان ،دڵنیــام تاجــی شــانازی
سەرســەری خانــەوادەو کەس و کاریان
بــۆ هەمیشــە لە مێــژوودا درەوشــاوە و
درەوشاوەتر دەمێنێتەوە
ســاو دەنێــرم بــۆ خەڵکــی ڕاپەڕیوی
کوردستان و سەرتاسەری ئێران
ڕێز بۆ کەمئەندامان
ســاو بــۆ زیندانیانــی سیاســی وە بــە
تایبەتی ساڵوێكی تایبەتی بۆ نێلسۆن
ماندێــا بــە ســاڵدا چووەکانــی نێــو
زیندانــی ڕێژیــم وە بەتایبەتــی کاک
محەممــەدی نــەزەری ،وە ســاوێکی
تایبەتیتر بۆ نێلســۆن ماندێالی زنجیر
پسێنی ڕۆژهەاڵتی کوردستان کاک
سدیقی کەبوودوەند دەنێرینەوە.
قەڵەمی کادرە تێکۆشەرەکان و دەست
و پەنجــەی ســەر گێلەنگەدەنــی ئــەو
پێشــمەرگانە لەسەر سەرم دادەنێـــمەوە،
کە لە سەنگەری دیفاعدا سەرسەختانە
و دلێرانە مقاومەت دەکەن.
ســەرکەوتوو بــن حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران و هێزە سیاسییەکانی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان بۆ پێکهێنانی
بەرەیەکی یەکگرتووی ڕۆژهەاڵتی
جەماوەریتر بێ ڕاســان و ئاوڕدانەوەی
جیددی و بە کردەوە
ســەرکەوێ کۆنگــرەی ١٦ەهەمــی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
داتەپیــن بــۆ کۆشــکی جەردەنشــینی
جەماران
شــەکاوە بێــت ئــااڵی کوردســتان و
هــەر دڵــێ خۆشــی نەوێ ڕەبــی وەبەر
خەنجەر کەوێ
سوپاستان دەکەم
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بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
پێشەكی:

كوردســتان لەو پانتــا جوگرافیایییەدا
هەڵكەوتــووە ،كــە بــه ناوچــەی
"ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت" ناودێــر
كــراوه و هەرێمێكــی دەوڵەمەنــد لــه
بــواری ســەرچاوه سروشــتییەكانە .ئەو
ناوچەیە شوێنی سەرهەڵدانی چەندین
شارســتانییەتی مێژوویــی و ئایینیــی
جیاوازه ،كه هەر كام لقی جۆراوجۆریان
لــێ بۆتــەوه و خاوەنــی پێــڕەوی
خۆیانــن .ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت
لــه بــواری پێكهاتــەی كولتــووری و
نەتەوەییشــەوه ناوچەیەكــی فرەڕەنگــه
و چەندیــن نەتــەوەی تێــدا دەژین ،کە
هــەرکام خاوەنــی کولتــووری خۆیانن
و هــەركام لــەم كولتوورانــه خاوەنــی
ناســنامە و بایــەخ و ســەنگی تایبەت
بــە خۆیانن .ئەو ناوچــە فرەڕەنگە ،لە
كاتــی دامەزرانی دەوڵەتە مودێڕنەكان
لــە ســەرەتای ســەدەی بیســتەمدا ،بە
هۆی بێبەشــكرانی بەشێك له گەالنی
ئــەو ناوچەیــه لــه مافــی دیاریكردنی
چارەنووســیان و جێگیرنەبوونــی
دێموكراســی ،مەكۆی كێشــه و گرفت
بووە.
له ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستی وەها ڕەنگاڵە
و فرەچەشــندا ،نەتــەوەی کورد خاوەن
شارســتانییەتێکی دێرینــە .کــورد لــه
ســەردەمی ئيمپراتۆريەته دێرينەکاندا،
مودێلێک لە دەسەاڵتداریەتی تایبەت
بــە خــۆی هەبــوو ،کــه جيــاواز لــه
هەمــوو دەســەاڵتەکانی دەوروبەر بوو.
دەســەاڵتی مــادەکان لەســەر بنەمای
يەکیەتیــی دڵخوازانــەی قــەوم و
هۆزەکانی نيشتەجێی زاگرۆس پێک
هاتبــوو و شــێوە ئيدارەيەکی هاوبەش،
کــه تێيدا دان به جياوازیيەکان نرابوو،
هاتبووە ئاراوە .مێژووی ماد ،نيشانی
داوە کــه تەنيــا لــە بەرامبــەر هێرشــی
دەرەکيــدا بەرگريــی له خــۆی کردووە
و هێرشــی بۆ ســەر خــاک و خەڵکی
ديکه نەکردووە .هەروەها بەپێچەوانەی
دەوروبەريــش،
ئيمپراتۆریيەکانــی
ئایینێکــی ڕەســمی نەبــووە .دوای
ڕووخانــی دەســەاڵتی مــاد ،هەرچەند
کورد به درێژايی مێژوو دەسەاڵتێکی
يەکدەســتی نەبووە ،که تــەواو خاکی
کوردستان بگرێته خۆ ،بەاڵم مێژووی
کــورد پڕە له خەباتــی ڕزگاریخوازانە
و بەرگریکارانــە له بەرامبەر هێرشــی
بێگانــه لــە قۆناغــە جیاوازەکانــی
مێــژوودا و لــه هــەر شــوێنێکی
کوردســتان کــه توانــای هەبووبێــت،
دەسەاڵتی خۆی دامەزراندووە.
شارســتانییەتی کــورد لە ناســنامەی
نەتەوەیــی و سیاســەتی ڕێکخــراو
و حکوومەتــی مودێڕنــی کــورددا
ڕەنگی داوەتەوە .ســەرەڕای سیاسەتی
نکۆڵیکــردن لــە نەتــەوەی کــورد ،لــە
الیــەن ئــەو دەوڵەتانەی کە لە ڕێگای
هێــزی نیزامییــەوە حاکمیەتــی خۆیان
بەســەر کوردســتاندا ســەپاندووە،
بەردەوامییەکــی مێژوویــی لــە نێــوان
ئەو شارستانییەتە دێرینە و ناسنامەی
نەتەوەیــی کــورد و گوتــار و کرداری
سیاسی لە کوردستاندا دەبینین .وەک
نموونــە ،دەتوانین ئامــاژە بەوە بکەین،
کــە حکوومەتــی مودێڕنی کــورد لە
خۆرهــەاڵت (لــە ســاڵی  ،)١٣٢٤لــە
باشــوور (لــە دوای ڕاپەڕینی )١٣٧٠
و ئیــدارەی خۆرئاوای کوردســتان (لە
ســاڵی )١٣٩٤ـــی هەتــاوی ،نــەک
تەنیــا خوازیــاری ئەوە نەبــوون ئایینی
ڕەســمییان هەبێــت ،بەڵکــوو جەختیــان
لەســەر لێبوردەیــی (تۆلێرانــس) بــۆ
جیاوازیــی ئایینــی ،مەزهەبــی و

ئێتنیکی کردووە .هەروەها لە جێگای
خۆیدایە ئاماژە بەوە بکرێت ،کە حیزبی
دێموکــرات ،وەک دامەزرێنــەری
کۆماری کوردســتان ،ســێکۆالریزم و
پێکەوەژیانی ئاشــتیخوازانەی لەگەڵ
نەتــەوە و ئایینی دیکە ،بە سیاســەتی
نەگــۆڕی خۆی لە ١٣٢٤ـــەوە تاکوو
ئێستا ڕەچاو کردووە.
كــورد یەکێک لــە گەورەتریــن نەتەوە
بێدەوڵەتەکانــە .خاكــی كوردســتان لــه
پــاش شــەڕی چاڵدێران ،كه له ســاڵی
٨٩٣ی هەتــاوی (١٥١٤ی زایینیـــ)
ـــدا لــه نێــوان دوو ئیمپراتۆرییەتــی
عوســمانی و ســەفەویدا ڕووی دا،
بــە کــردەوە دژ بــە ئيــرادە و ويســتی
کــورد دابــەش کــرا .ئەم دابەشــكردنه
له ساڵی ١٠١٨ی هەتاوی (١٦٣٩ی
زایینیـ)ـــدا بــه واژۆكردنــی "پەیمانــی
زەهاو" له نێوان حكوومەتی ســەفەوی
و حكوومەتــی عوســمانیدا ،بــه
فەرمــی ڕاگەیەنــدرا .دوای شــەڕی
یەكەمــی جیهانــی و هەڵوەشــانەوەی
ئیمپراتۆرییەتــی عوســمانی ،خــاك
و خەڵكــی كوردســتان بــۆ جارێكــی
دیكــه ڕووبــەڕووی دابەشــكردنێكی
تــازه بوونــەوه و دواجــار به ســەر چوار
واڵتــی توركیــه ،ئێــران ،عێــراق و
ســووریەدا دابــەش كرانــەوه .نەتــەوەی
كورد له هەموو بەشەكانی كوردستاندا
بــه هــۆی دەســەاڵتدارانی ئــەو چــوار
واڵتــەوه ،مافــه نەتەوایەتییەکانیــان
پێشێل كراوە.

خەباتی نەتەوایەتی له كوردستان

تێكۆشــانی نەتەوەیــی كــورد ،بــۆ
وەدەســتهێنانی مافــی دیاریكردنــی
چارەنووس له ڕۆژهەاڵتی کوردستان،
بەشێك له خەباتی گشتیی نەتەوایەتیی
كــورده ،كــه لــه ســااڵنی كۆتایــی
ســەدەی نــۆزدەوه بــە گەشــەكردنی
هــزری نەتەوەیــی لــه ڕۆژهەاڵتــی
نێوەڕاســتدا ،سەری هەڵداوه .له ساڵی
١٢٥٩ی هەتاوی (١٨٨٠ی زایینی)
بەمــاوە ،بــه دەســتپێكردنی ڕاپەڕینی
شــێخ عوبەیدوڵــای نەهــری له دژی
هــەر دوو دەســەاڵتی عوســمانی و
قاجــار و بــه هێنانەگــۆڕی داخوازیی
دامەزراندنــی دەوڵەتێكی ســەربەخۆی
كــوردی ،بــەردی بناغــەی بیــری
نەتەوەیی له هەموو كوردســتاندا دانرا.
بەاڵم به هۆی گەشه نەكردنی بواری
ئابــووری ،پیشەســازی ،ڕێگەنــەدان
به گەشــەكردنی سیســتمی پــەروەرده،
نەبوونــی دەرەتان و ئامــرازی پێوەندی
و ڕاگەیانــدن بۆ باڵوکردنەوەی هزری
نەتەوەیــی له نێــو كۆمەاڵنی خەڵكدا،
خەباتێكــی ڕێكخراوەیــی هەمەالیەنــه
بــۆ ڕزگاریــی نەتەوەیــی لەو بەشــەی
كوردســتان درەنگتــر بیچمــی گــرت.
ســەرەڕای ئەمــەش پێشــەنگەكانی
كۆمەڵگای كوردستان ساتێك له بیری
ڕزگاریــی نەتەوەیــی غافــڵ نەبــوون،
بۆیــه یەكــەم هەوڵــی دەســەاڵتدارانی
نوێــی ئێــران لــه ســەرەتای ســەدەی
بیســتەمدا بۆ دامەزرانی سیســتمێكی
ناوەندگــەرا ،لەگــەڵ خۆڕاگریــی
خەڵكــی كوردســتان بــەرەوڕوو بــووەوه.
له ســااڵنی كۆتایی شــەڕی جیهانیی
یەكەمــدا بــه هاتنــه ســەركاری
ڕەزاخانــی پەهلــەوی ،بيــری دەوڵــەت
نەتەوەی يەکدەســت لە ڕێگای هێزی
نیزامییــەوە ســەپێندرا و تواندنــەوەی
نەتەوەکانــی ديکــه لــه ئێرانــدا بوو بە
سیاســەتی بــاو .هەروەها هەوڵ درا له
چوارچێــوەی ئــەو واڵتەی که پێشــتر
تەنیــا چوارچێوەيەکــی جوگرافيایــی

بــۆ هەمــوو نەتەوەکان بــوو ،بيکەن به
بنەمــای ناســنامەیەکی دەســتکرد بە
نــاوی نەتــەوەی ئێران .له نێــو هەموو
نەتەوەکانــی ئێراندا ســەرهەڵدان دژی
سیاســەتی سڕينەوە و حاشاکردن هاته
ئــاراوە و لــه نێــو نەتەوەی کورديشــدا
ڕاپەڕين دژی دەسەاڵتی سەرکوتکەر
و حاشــالێکەری ڕەزاخــان ســەريان
هەڵــدا .يەکێــک لــه بەناوبانگتريــن
ڕاپەڕینەکان لە کوردستان ،ڕاپەڕينی
ســمکۆی شــکاک بــوو .ســمکۆی
شــكاك ســەرهەڵدانێكی نەتەوەیــی
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا ،بــه
مەبەســتی دامەزرانــی قەوارەیەكــی
نەتەوەیــی بــۆ گەلــی كــورد ،وەڕێ
خست .هاوكاتبوونی ڕاپەڕینی سمكۆ
لەگــەڵ ســەرهەڵدانه نەتەوەییەكانــی
شــێخ مەحمــوودی بەرزنجــی و شــێخ
ســەعیدی پیران له باشوور و باكووری
كوردســتان ،لــه بەرامبــەر دەوڵەتــە
تازەدامەزراوەكانــی عێراق و توركیەدا،
دەرفەتێكــی مێژوویــی بــۆ كــورد
ڕەخســاند ،تــا بتوانێــت چارەنووســی
خــۆی بەدەســتەوە بگرێــت ،بــەاڵم
هەلومەرجــی دژواری نێونەتەوەیــی
ئەو ســەردەمە ،زیاتــر ناوچەكەی كردە
مەیدانــی گەمــەی ســتراتیژی نوێی
زلهێــزەكان .ئامادەنەبوونــی زەمینــەی
نێوخۆیــی و هێرشــه هەمەالیەنەكانــی
هــەر ســێ دەوڵەتــی تازەدامــەزراو و
پشــتیوانەكانیان بــۆ ســەر كوردســتان،
هــەر ســێكی ئــەو ڕاپەڕینانەیــان تێك
شــكاند .گەلی كورد لــە ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان دوای ئــەو تێكشــكانانە،
وازی لە هەوڵدان بۆ خۆ ڕێكخستنەوە
بــە مەبەســتی داواكردنــی مافــە
نەتەوەیییەكانــی نەهێنــا و بــە
كەڵكوەرگرتن لە هەلومەرجە ناوچەیی
و جیهانییــەكان ،تێكۆشــانی خۆی بە
مەبەســتی پێكهێنانــی ڕێكخراوەیەكی
سیاســی ،كــه بتوانێــت هەســتی
ڕزگاریخوازانــەی نەتــەوەی كورد لەو
پارچەیەی كوردستاندا پەرە پێ بدات،
دەســت پێكــرد .پێشــەنگ و بــژاردە و
ڕووناكبیرەكانــی كورد لە ڕۆژهەاڵتی
كوردســتان ،بــە كەڵكوەرگرتــن لــە
هەلومەرجــی سیاســیی پێكهاتــوو لــه
ئەنجامــی شــەڕی جیهانیــی دووهەم،
لــه ڕۆژی ٢٥ی گەالوێژی ١٣٢١ی
هەتاویــدا (١٦ی ئووتــی ١٩٤٢ی
زایینــی) ڕێكخــراوی نهێنــی "ژ ـ
ك"( ،كۆمەڵەی ژیانەوەی كورد)ـــیان
دامەزرانــد .دوای ســێ ســاڵ خەباتی
نهێنــی و ئەزموونــی ڕێكخراوەیــی،
لــه ٢٥ی گەالوێــژی ســاڵی
١٣٢٤ی هەتــاوی (١٦ی ئووتــی
١٩٤٥ی زایینیـ)ـــدا و لەســەر بنەمــا
تەشــكیالتییەكانی ئــەم ڕێكخراوەیــه
و بــه خوێندنەوەیەكــی واقیعبینانــە
کــە واڵمــدەری بارودۆخــی نێوخۆیی
کوردســتان و هەروەهــا هەلومەرجــی
نێودەوڵەتــی ئــەو ســەردەمە بــوو،
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان ،وەك
ڕێكخراوێكــی مودێــڕن دامــەزرا.
دامەزرانــی حیزبــی دێموكراتــی
كوردســتان بــه ڕێبەریــی پێشــەوا
قــازی محەممــەد ،واڵمێکــی بەجــێ
و مێژوویــی بــوو بــۆ ئــەو قۆناغــە
گرنگــەی بزاڤــی ڕزگاریخوازانــەی
نەتەوەكەمــان .دامەزرانــی حیزبــی
دێموكراتــی كوردســتان وەك تاكــە
پێشــەنگ و ڕێكخــەری جوواڵنــەوەی
میللــی -دێموكراتیكــی خەڵكــی
كوردســتان ،لــە مێــژووی خەباتــی
نەتەوەیــی كــورد لــە پێنــاو مافــی
دیاریكردنــی چارەنووســیدا ،بــە

خاڵێكــی وەرچەرخانیــش دەژمێردرێت.
لــە مێــژووی مودێڕنــی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان ،حیزبــی دێموكــرات
یەكەمیــن حیزبــی كوردســتانی بــوو،
كە هەســتی بە گرینگــی ڕێكخراوی
سیاســی كــرد و هــەر بــه ڕێبەرایەتــی
ئــەم حیزبە پێشــڕەوە خەڵكــی كورد بۆ
یەكەمجار له مێژوودا ،بوو بە خاوەنی
دەســەاڵتێكی نیشتمانی و دێموكراتیك
لــه شــێوەی كۆماریــدا .پێشــەوا قازی
محەممــەد ڕێبــەری هەڵكەوتووی ئەم
حیزبــە ،لــە ٢ی ڕێبەندانــی ١٣٢٤دا
(٢٢ی ژانویــەی  )١٩٤٦بە ڕەســمی
دامەزرانــی "كۆمــاری كوردستانـ"ـــی
ڕاگەیانــد و بــوو بــە ســەركۆماری
ئــەم كۆمــاره .كۆمــاری كوردســتان
لــە مــاوەی تەمەنــی كورتــی خۆیــدا
كــە یــازدە مانگــی خایانــد ،كۆمەڵێك
دەســكەوتی بەنرخــی بۆ گەلــی كورد
بەجێ هێشت.
بــه دوای ڕووخانــی كۆمــاری
كوردســتان و لەســێدارەدانی پێشــەوا
قــازی محەممــەد ،لــه ١٠ی
خاكەلێــوەی ١٣٢٦ی هەتاویدا (٣٠ی
مارســی ١٩٤٧ی زایینــی) ،لــە
الیــەن ڕێژیمــی پاشــایەتییەوە،
خەباتــی حیزبــی دێموكــرات كەوتــە
قۆناغێكــی ئەســتەمەوە ،بەاڵم حیزبی
دێموكــرات وەك حیزبێكــی ڕێنوێــن،
درێژەپێــدەر و وەدیهێنــەری ئامانجــە
بەرزەكانــی كۆمــاری كوردســتان،
ئەركــی ڕێكخســتنی بزاڤــی میللــی-
دێموكراتیكــی كۆمەاڵنــی خەڵكــی
كوردستانی درێژە پێ دا.
خەباتی چەكداری ســاڵەكانی -١٣٤٦
 ،)١٩٦٨- ١٩٦٧( ١٣٤٧لــە الیــەن
حیزبــی دێموكراتــەوە ،بــۆ جارێكــی
دیكــەش ،دوای كۆماری كوردســتان،
دەنگــی ئازادیخوازیــی كــوردی لــە
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــە گوێــی
جیهانیــان گەیانــد .هەرچەنــد ئــەو
جارەش پۆلێك لە ڕێبەران و پێشمەرگە
شۆڕشــگێڕەکانی دێموكــرات خوێنیان
ڕژایــە ســەر خاكــی كوردســتان ،بەاڵم
بــەو ڕاپەڕینه الپەڕەیەکی دیكەی پڕ
له شــانازی و حەماسەیان له مێژووی
جوواڵنــەوەی كورددا تۆمار كرد و ئەو
ڕاســتییەیان بــه دۆســت و دوژمنانــی
ئــازادی و نەتــەوەی كــورد ســەلماند،
كــە ڕێبەرانــی حیزبــی دێموكــرات
هەمیشــە لــە ڕیزی پێشــەوەی خەبات
و گیانبــازی دان .هەر ئەو فیداكاری
و لەخۆبوردووییــەی كه هەتا ئێســتاش
بووەتــە یەكێــك لــەو هۆكارانــەی كــه
حیزبــی دێموكراتــی كردۆتــه حیزبــی
خۆشەویست و جێگای بڕوا و متمانەی
كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان.
پــاش ســەركوتی ئــەم جوواڵنەوەیــه،
ڕێبەری زانای كورد ،د .عەبدولڕەحمان
قاســملوو ڕێبەرایەتیــی حیــزب و لــەم
ڕێگاشــەوە ڕێبەرایەتــی بزووتنــەوەی
میللــی ــــ دێموكراتیكــی نەتــەوەی
كــورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتانی بە
دەســتەوه گــرت .د .قاســملوو بەرنامە
و پێــڕەو و پێكهاتــەی حیزبــی لەســەر
بنەمــای فەرهەنگی شۆڕشــگێڕانە و
ئوســوول و پرەنســیپە دێموكراتیکــەكان
ڕێــك خســتەوە و حیزبــی دێموكراتــی
گەیاندە ئاستێكی کاریگەرتر.
دوای ڕاپەڕینــی بەرینــی گەالنــی
ئێــران ،لــه ســاڵی ١٣٥٧ی هەتــاوی
)١٩٧٩ی زایینــی) ،حیزبــی
دێموكراتــی كوردســتان ،لــه ڕۆژی
١١ی ڕەشــەمەی ١٣٥٧ی هەتاویــدا
(٢٦ی فێورییــەی ١٩٧٩ی زایینی(،
پــاش زیاتــر لــە  ٣٠ســاڵ خەباتــی

نهێنــی ،لــه میتینگێكــی گــەورە لــە
شــاری مەهاباددا ،خەباتی ئاشــكرای
خۆی ڕاگەیاندەوە .حیزبی دێموکرات
داخــوازە نەتەوەیییەكانــی گەلــی
كــوردی بــە شــێوەیەكی ئاشــتیخوازانە
خســتە بەردەســت دەســەاڵتدارانی
ئاخوندیــی پــاش شــۆڕش لــە ئێرانــدا،
بەاڵم ڕێژیمی نوێ به شەڕ و سەركوت
واڵمــی داخوازییەكانی نەتەوەی كورد
و حیزبــی دێموكراتــی دایــەوە .هــەر
لــەو كاتــەدا ڕێژیمی تازە بەدەســەاڵت
گەیشــتوو ،شــەپۆلێكی توندئاژۆیی و
دژایەتیــی لەگــەڵ گــەالن و بەشــێك
لــە واڵتانــی جیهــان و هاوواڵتییانــی
جیابیری دەست پێ كرد.
لــە هەلومەرجێكــی ئــاوادا حیزبــی
دێموکــرات ،كه دەرکــی به نێوەڕۆكی
دواكەوتووانــە و دیکتاتۆریــی ئــەم
ڕێژیمــە كردبــوو ،ڕێفراندۆمــی
چەواشەکراوی دیاریکردنی سیستمی
حکوومەتیی لە ئێراندا تەحریم كرد.
لــەو کاتــەوە داخوازييــە نەتەوەيــی و
دێموکراتيکەکانــی گەلــی کــورد،
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــه
بەردەوامــی هانــدەر و هەوێنی گشــت
چاالکییــە سیاســییەكانی كۆمەاڵنی
خەڵــک و حیزبــی دێموكــرات بــوون.
بزووتنــەوەی نەتەوەیی لە ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان وێــڕای پێداگــری لەســەر
مافــه نەتەوەیییەكانــی گەلــی
كــورد لــەو پارچەیــە ،هــاوكات بــوو
بــه مەكــۆی خەبــات لــه دژی هــەر
جــۆرە كۆنەپەرســتی ،دیكتاتــۆری و
چەوســانەوەیەك .بــه شــێوەیەک كــه
نــەك تەنیــا ئازادیخوازانــی كــورد لــه
پارچەکانی دیکەی كوردستان ،بەڵكوو
تێكۆشەرانی ئێرانیش ،له كوردستانەوه
هــاواری ئازادیخوازیــی خۆیــان بــه
گوێــی جیهــان گەیانــدووه .بۆیــەش
خەباتــی هەنووكەیــی نەتەوەكەمــان
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان هــاوكات
لەســەر دوو هێڵی ڕزگاریی نەتەوەیی
و دێموکراسیخوازی دەچێته پێشەوە.
لــە هەلومەرجــی ئێســتەی ناوچەیــی
و جیهانیــدا ،دوای ئاڵوگــۆڕە
سیاســییەکان لــە ناوچە و تێکچوونی
بەشــێک لــە هاوپەیمانییــە کۆنــەکان
و هاتنــە ئــارای هاوپەیمانیــی نــوێ
و شــەڕی دژی توندئاژۆیــی و
دیاردەیــەک کــە بــە نــاوی بەهــاری
عەرەبی دەســتی پێ کــرد و بە دوای
ئــەو ڕووداوانــەدا دەســتێوەردانەکانی
ڕێژیمــی ئیســامیی تــاران بەرباڵوتر
بوونەتــەوە .کــۆی ئــەم هۆکارانــە لــە
الیــەک شــوێندانەربوون بۆ پێکهاتنی
ئاڵوگــۆڕ لــە سیاســەت و کــرداری
شۆڕشــگێڕانە و خەباتکارانــەی
حیزبــی دێموکراتــدا و لــە الیەکــی
دیکــەوە ،دوای بیســت ســاڵ تێپەڕیــن
بەســەر ڕاگرتنی خەباتی چەکداری،
کۆمــاری ئیســامی ئــەو دەرەتانــەی
هەبــوو ،کــە بەشــێوەی سیاســی و
مەدەنــی کێشــەی نەتــەوەکان و
کێشەی کورد چارەسەر بکات؛ بەاڵم
کۆمــاری ئیســامی ســەلماندیەوە،
کــە لە ماهیــەت و ئیدئۆلۆژییەکەیدا
شتێک بە ناوی ئاشتی و چارەسەریی
ئاشــتییانە نییــە و هەروەهــا گوشــار
و داواکاریــی خەڵکــی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان بــۆ خەباتــی جیددیتــر لــە
پێناو سەلماندنەوەی ئیرادەی نەتەوەیی
کــورد لــەو بەشــەی کوردســتاندا،
حیزبــی دێموکــرات بــە پێداگــری
لەســەر بەردەوامیــی خەباتی کورد لە
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ،قۆناغێکی
دیکــەی لە خەباتی جیــددی لە پێناو

وەگەڕخستنی تواناکانی کۆمەڵگای
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا دەســت پێ
کردۆتەوە ،کە خەڵکی کوردســتان بە
"ڕاسانی ڕۆژهەاڵتـ"ـیان ناساندووە.
ڕاســانی گەلــی کــورد لــەم قۆناغــە
نوێیەدا ،کە بەشێوەیەکی بەرنامەدارتر
و لــە ڕەهەنــدی جۆراوجــۆرەوە لــە
پێنــاوی گرێدانــی خەباتــی شــاخ و
شــاردا هەوڵ دەدات ،کــە هێزی هێما
و ورەبەخشــی پێشــمەرگە و وزەی
جەمــاوەر تێکــەڵ بــکات و ئەرکــی
خەباتــی ڕزگاریخوازانــە بەرباڵوتــر
و هەمەالیەنتــر بــکات .ئــەم ئەرکــە
قــورس و پــڕ لە شــانازییە بــە خوێنی
شــەهیدانی نوێ و بەتایبەت لە کادرە
بەرجەســتەکان و ئەندامــی ڕێبەریــی
حیــزب هەڵگیراوەتــەوە و ڕاســانی
خۆرهــەاڵت دەیەوێــت هەمــوو چیــن و
توێــژی کۆمەڵــگا خۆیان بــە خاوەنی
خەبات بزانن و تێیدا بەشدار ببن.

بنەمــا فیكــری و سیاســییەكانی
حیزبــی دێموكراتــی کوردســتانی
ئێران

سیاســەتی حیزبــی دێموكراتــی
کوردســتانی ئێــران ،لەســەر بنەمایەك
داڕێــژراوه كــه كەرامەتــی مــرۆڤ به
گرینگتریــن بەهــای ژیــان دەزانــێ.
لــه فیكــری سیاســیی مودێڕنــدا،
كەرامــەت وەك بەهایەكــی گەردوونی
ناســراوه و له جاڕنامــەی گەردوونیی
مافی مرۆڤدا ،كه له ساڵی ١٣٢٧ی
هەتاویدا (١٩٤٨ی زایینی) ،لە الیەن
ڕێكخــراوی نەتــەوە یەكگرتووەكانــەوە
پەســەند كراوه ،گرینگییەكی سەرەكی
پــێ دراوه و وەك "بنەمــای ئــازادی،
دادپــەروەری و ئاشــتی" لــه جیهانــدا
جەختی لەسەر كراوە.
لــه ڕوانگــەی حیزبــی دێموكراتــەوه،
كەرامــەت دوو ســەرچاوەی ســەرەكیی
هەیــه :لــه الیەکــەوە دابینكردنــی
پێداویســتی ماددیــی مــرۆڤ و لــه
الیەکی دیكەوه پێكهێنانی فەزایەكی
سیاســیی ئــازاد بــۆ ئــەوەی هــەر
تاكێــك بتوانــێ خاوەنــی كەســایەتی
و ناســنامەی ئیتنیكــی ،ئایینــی و
نەتەوەیــی خــۆی بــێ و هەروەهــا بــۆ
ئەوەی ســتەمی جنســی یان جێندەری
کۆتایــی پــێ بێــت .لێــرەدا دەبــێ دان
بــە ســتەمی بەکۆمــەڵ و لەمێژینــە
لەهەمبەر ژندا بنرێت ،بۆ ئەوەی ژنان
بتوانن لە چەوســاندنەوەی کولتووری،
ئایینــی ،سیاســی ،کۆمەاڵیەتــی
و ئابــووری ڕزگاریــان بێــت و لــە
کەرامەتــی مرۆڤیــی بێبــەش نەبــن.
مرۆڤێــك كــه لــه هەژاریدا ڕاگیــراوه،
مرۆڤێــك كــه نكۆڵــی لــه ناســنامە
ئیتنیكــی ،ئایینی یــان نەتەوەییەكەی
دەکرێــت ،یــان دەكەوێته بــەر تەوژمی
سیاســەتی تواندنــەوه و ســووكایەتی
پێكــردن یــان لەژێــر ســتەمی جنســیدا
دەژیــت ،مرۆڤێكــه كــه كەرامەتی لێ
زەوت كراوه.
نکۆڵیکــردن لــە زمــان ،کولتــوور و
ناســنامەی نەتەوەیــی مرۆڤــی کورد،
یــان هەوڵــدان بــۆ تواندنەوەیــان لەنێــو
کولتــووری نەتەوەیەکــی دیکــەدا،
زەوت کردنــی کەرامەتــی مرۆڤــی
کــوردە .ژیانــی مرۆڤــی کــورد ،بــە
بوونــی زمــان ،کولتوور و ناســنامەی
نەتەوەیــی کوردییــەوە مانــا پەیــدا
دەکات ،بۆیە داکۆکی کردن لە مافە
نەتەوایەتییەکانــی نەتــەوەی کــورد،
داکۆکی کردنە لە بەها و کەرامەتی
مرۆڤانە.
نەتــەوەی کــورد ،خوازیــاری ئــەو
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مافانەیــە کــە نەتەوەکانــی خــاوەن
ســەروەریی (حاکمیەتــی) سیاســی و
دەوڵەتــی ســەربەخۆ ،بــۆ خۆیانــی بــە
ڕەوای دەزانن؛ بۆیە حیزبی دێموكرات
بەپێچەوانــەی هەندێــک هێــز کــە
چاوپۆشــی لە مەســەلەی نەتەوایەتی
لــه ئێرانــدا دەکــەن و تەنیــا گرینگــی
بە كێشــەی کۆمەاڵیەتــی و ئابووری
یــان پێشــێلکردنی مافــی تاکەکــەس
لــە الیــەن دیکتاتۆرییەتــەوە دەدەن،
دانپێدانــان بــه ناســنامەی نەتەوەیــی
و ڕێزگرتــن لــە کەرامەتــی مرۆڤــی
نەتەوە ســتەملێکراوەکان بە مەسەلەی
بنەڕەتــی دەزانێــت .بەکورتی ،حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران ستەمی
ڕەگــەزی ،نەتەوەیــی و چینایەتــی و
هەروهــا ســتەم لــە کەمئەندامــان بــە
ڕێگــری ســەرەکیی بەهرەمەندیــی
مــرۆڤ لــە کەرامــەت دەزانــێ .ئــەم
تێگەیشــتنە فەلســەفی و سیاسییە له
كەرامەت ،له ئامانجه ســەرەكییەكانی
حیزبی دێموكراتدا ڕەنگ دەداتەوه.
و
نکۆڵیکــردن
سیاســەتی
ســووکایەتیکردن بــە بەهــا و هێمــا
نەتەوەیییەکانــی کــورد ،تورکــی
ئازەربایجــان ،عــەرەب ،تورکمــەن و
بەلووچ له الیەن ڕێژیمه یەك له دوای
یەكەكانــی ئێرانــەوه ،نیشــاندەری ئــەو
ڕاســتییە مێژوویی و سیاســییەیە ،کە
الی حکوومــەت و لــە نێــو هەندێــک
ڕەوتی ناســیۆنالیزمی فارســدا بووەتە
شۆڤێنیزم .شوڤێنیزم نەک تەنیا ڕێگرە
لە بەرانبەریی نێوان نەتەوەکان ،بەڵکوو
بەردەوام دیکتاتۆریی لە ئێراندا بەرهەم
هێناوەتــەوە ،چوونکــە دیکتاتۆریــی و
کۆکردنــەوەی دەســەاڵتی سیاســی،
ئابــووری و نیزامــی لــە تارانــدا،
زامنــی ئــەو بااڵدەســتییەیە .دەوڵەتی
حاکــم لــە ئێــران و هەروەهــا بەشــێک
لــە ڕووناکبیــران ،ڕۆژنامەوانــان و
هێــزە ئوپۆزیســیۆنەکانی نەتــەوەی
فــارس "جوداییخوازی" یــان "تێکدانی
ئەمنییەتــی ئێــران" وەک پاســاوێک
بــۆ ڕەواییــدان بــەو بااڵدەســتییە و
ســەرکوتی نەتەوەکانی دیکەی ئێران
بــەکار دەهێنــن .لە گوتــاری دەوڵەتی
ئێران و بەشێکی زۆر لە ئوپۆزیسیۆنی
فارسدا ،دەستەواژەی "جوداییخوازیی"
کــراوە بــە تاوانێــک کــە دەبــێ بــە
زەبروزەنــگ و هێــزی نیزامــی واڵم
بدرێتــەوە .ئەمــە لــە کاتێکدایــە کــە
ئــەوەی ئــەوان بــە جوداییخــوازی
ناوی دەبــەن ،چەواشــەکردنی "مافی
دیاریکردنی چارەنووسـ"ـە و بۆیە مافە
نــەک تــاوان .هەروەهــا "ئەمنییەتــی
میللــی" لە ئێــران ئەفســانەیەکە ،کە
لەسەر حیســابی ئەمنییەتی نەتەوەیی
کــورد ،تورکی ئازەربایجــان ،عەرەب،
تورکمــەن و بەلووچ لە ڕێگای هێزی
نیزامییەوە ســەپێندراوە .لە ڕاستیدا لە
گوتــاری دەوڵەتی ئێراندا "ئەمنییەتی
میللیی ئێران" پاساوێکە بۆ پاراستنی
ئەمنییەتــی ڕێژیمێکــی دیکتاتــۆر
کــە تێکدانــی ئــەو بەنــاو ئەمنییەتــە
ستەمکارانە نەک تاوان نییە ،بەڵکوو
ڕەوایە.
سیاســەتی ئینكاركــردن و تواندنەوه بۆ
زیاتر له ســەد ســاڵ ،به كەڵكوەرگرتن
له زەبروزەنگی جەســتەیی و دەروونی،
نەیتوانیــوه نەتــەوەی كورد بــە چۆكدا
بێنێ و له ویستەكانی خۆی پاشگەزی
بکاتــەوه .ناســنامەی نەتەوەیــی كورد
بنەمایەكــی بابەتــی هەیــه ،لەوانە) :
خــاك ،زمــان ،کولتــوور و مێــژووی
هاوبــەش) و نەتــەوەی كــورد لەســەر
ئــەو بنەمایــە ،ویســتێکی هاوبەشــی
بــۆ ڕزگاریــی نەتەوەیی و ســەروەریی
سیاســی لەســەر خاکــی خــۆی
هەیــە .لــه هەمــان كاتیشــدا كــورد له
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان ڕابردوویەكی
دوور و درێــژی دراوســێیەتی و
پێكەوەژیانــی لەگــەڵ نەتەوەكانــی
دیكــەی ئێــران هەیــه و خوازیــاری
ئەوەیــە ڕێــز لــە مــاف و کەرامەتــی
مرۆڤانــەی یەکتر بگــرن و پەیوەندیی
ئاشــتییانەیان لەگــەڵ یەکتردا هەبێ،

بــەاڵم لــه هەمان كاتیشــدا سیاســەتی
نکۆڵیکــردن لــە ناســنامەی نەتەوەیی
خــۆی و پێشــێلکردنی مافەکانــی
قەبــووڵ نــاكات ،كەوابــوو دانپێدانــان
بــه ناســنامەی یەكتــر لــه ئێرانــدا،
پێشــمەرجی پێكەوەژیانی دڵخوازانەی
نەتەوەكانــی ئێــران ،له داهاتــووی ئەم
واڵتەیه.
چوارچێوەی فیكریی حیزبی دێموكرات
و ئــەو فەلســەفەیەی كــه لەســەری
دامــەزراوه ،بــه ڕوونی لــه دژایەتیدایه
لەگــەڵ دیکتاتۆرییەتــی ڕێژیمــی
پاشــایەتی و ئــەو تیئۆكراســییەی كــه
"كۆماری ئیسالمی" له پاش شۆڕشی
ســاڵی ١٣٥٧ی هەتاویــدا (١٩٧٩ی
زایینــی) ،لــە ســەری بونیات نــراوە و
هــەر جــۆرە دیکتاتۆرییەکــی دیکــە.
تیئۆكراســی (حكوومەتــی خــودا یــان
ڕۆحانییــەت) لەگــەڵ دێموكراســی
(حكوومەتــی خەڵك) له نێوەڕۆكدا له
دژایەتیدایه.
ســەبارەت بــه سیســتەمی سیاســی بۆ
داهاتــووی ئێرانــی دێموکراتیــک،
حیزبــی دێموكرات به لەبەرچاوگرتنی
فرەنەتەوەیــی بوونی ئێــران و داخوازی
مافــی نەتەوایەتــی لــە کوردســتان،
ئازەربایجــان ،بەلووچســتان و ئەهــواز
و تورکمەنســەحرا ،لــە هەلومەرجــی
ئێستەدا سیستمی فێدراڵی به گونجاو
دەزانــێ .چونكه له وەها سیســتمێكدا
نــەک تەنیــا دەســەاڵت بەڵکــوو
ســەروەریش لــە نێــوان حکوومەتــی
فێــدراڵ و حکوومەتــە هەرێمییەکاندا
دابــەش دەکرێــت .بۆ نەتــەوەی کورد،
گرنــگ ئەوەیــە لەســەر خاکی خۆی
ســەروەر بــێ .دابینکردنــی ئاسایشــی
نێوخــۆی کوردســتان ،سیاســەتی
پــەروەردە ،سیاســەتی کولتــووری،
کۆمەاڵیەتــی و کاروبــاری ئابووریی
نێوخۆی کوردستان ،دەبێ لە ئەستۆی
حکوومەتــی هەرێمــی ڕۆژهەاڵتــی
کوردستان بێ.
فرەنەتەوەیی بوونی ئێران وا دەخوازێت،
کــە ســنووری یەكــه یــان هەرێمــە
پێكهێنەرەكانــی ئێرانی فێدراڵ لەســەر
بنەمــای نەتەوەیــی ـ جوگرافیایــی
دیاری بكرێن ،هەروەها دەبێ دەسەاڵت
و توانســتەكان لــه نێــوان حكوومەتــی
فێــدراڵ و حكوومەتــه هەرێمییەكاندا،
بــه جۆرێــك دابەش بكرێــن ،كه مافی
نەتەوەكانــی ئێــران لــه چوارچێــوەی
هەرێمــی خۆیانــدا دەســتەبەر بكرێت و
دەرفەتی بەشــداربوونی یەكســانیان له
بەڕێوەبردنــی سیســتەمی فێدراڵــدا بۆ
بڕەخسێنێت.

سووسیالیزمی دێموكراتیك

لــه ڕوانگــەی حیزبــی دێموكراتــی
کوردســتانی ئێرانــەوە ،پێكهێنانــی
كۆمەڵگایەكــی بەختــەوەر لەســەر
بنەمــای دادپەروەریــی كۆمەاڵیەتــی،
ئامانجێكی نەگۆڕە .بۆ وەدەستهێنانی
ئــەو مافــە ،حیزبــی دێموكــرات
سووســیالیزمی دێموكراتیكــی وەك
ئامانجــی دواڕۆژ دیــاری كــردووە.
خاڵــە ســەرەكییەكانی ئــەو كۆمەڵــگا
دێموكراتیــك و سووسیالیســتییە
ئەمانەن:
ــــ بــۆ ئــەوەی ئــازادی بــۆ هەمــوو
ئەندامێكــی كۆمەڵگا دەســتەبەر بێ،
پێویســتە لــە پاڵ دەرەتانی یەكســانیی
سیاســی ،هــەوڵ بــۆ دادپەروەریــی
كۆمەاڵیەتیش بدرێت.
ــ دادپەروەریی كۆمەاڵیەتی ئامانجێكه
كه دەبێ هەمیشه خەباتی بۆ بكرێت،
چونكــه داهات و دەركەوتی كۆمەڵگا
و بەگشــتی دارایــی واڵت ،ئەگەر لە
ڕێــگای سیاســەتێكی دابەشــكردنی
دادپەروەرانــەی
خزمەتگوزاریــی
دارایییــەوە چوارچێوەیەكــی بــۆ
دانەنرێــت و ئــەو ســەروەتەی كــە لــە
كۆمەڵــگادا بەرهــەم دەهێنرێــت ،بــە
شێوەیەكی دادپەروەرانە دابەش نەكرێت،
نایەكســانی و كێشــەی كۆمەاڵیەتــی
بەرهەم دێنێت.
ــ دادپەروەریی كۆمەاڵیەتی له ڕێگای

پێكهێنانی سیستمێكی خۆشبژیوییەوە
بە باشــترین شــێوە دەســتەبەر دەکرێت،
چوونكــە ئــەو سیســتمە پێداویســتی
مــاددی هەموو ئەندامانــی كۆمەڵگا
لەبەرچــاو دەگرێــت و هەوڵــی
دابینكردنــی مافــی كۆمەاڵیەتــی بۆ
هەمووان دەدات.

بنەمــا گشــتییەکانی سیاســەتی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێران

حیزبی دێموكراتی كوردســتانی ئێران،
بــه پێبەندبــوون و پێداگریــی لەســەر
ئــەو پرەنســیپانەی كــه ئاماژەیــان پێ
دەکرێــت ،پشــتی بــە پشــتیوانیی
هەمووالیەنــەی كۆمەاڵنــی خەڵكــی
كوردســتان بەســتووه و بۆ گەیشــتن به
ئامانجەكانــی ،خەبــات و تێكۆشــانی
خــۆی بــه هەمــوو توانــاوه درێــژه
دەدات .ئــەو خااڵنــەی خــوارەوە ،لــە
قۆناغی ئێستەدا بنەما گشتییەکانی
سیاســەتی حیزبــی دێموکــرات پێــک
دێنن:
*حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی
ئێران ،له هەموو ئاستەكان بەگشتی و
لە پێوەندی لەگەڵ چارەسەریی پرسی
ڕەوای كــورددا ،بــاوەڕی بــە مێتۆدی
ئاشتی و دیالۆگی بونیاتنەر هەیە.
* حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی
ئێــران ،بۆ گەیشــتن بــە ئامانجە بەرزە
مرۆیــی و نەتەوەیییەكانــی لە هەموو
شــێوازەكانی خەباتــی ڕەوا ،بــە مافی
بەرگریشــەوە ،كــە لەگــەڵ بنەمــا
فیكــری و سیاســییەكانی حیــزب و
پێوانە نێونەتەوەیییەكانی خەباتی ڕەوا
دەگونجێن ،كەڵك وەردەگرێت.
* حیزبی دێموکرات ،وەکوو حیزبێکی
پێشەنگی کۆمەڵگا ،ئەرکی هەوڵدان
بــۆ پێگەیانــدن و بارهێنان و جێگرتنی
پەروەردەیەکــی ئەمڕۆیــی لــە نێــو
ئەندامان و الیەنگرانی لەســەر شــانە،
هەتاکــوو بــەو شــێوە کۆمەڵــگای
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ،لەژێــر
ســەرکوت و پەروەردەی ئیدئۆلۆژیک
و ســتەمکارانی کۆماری ئیسالمیدا،
تووشــی کولتــووری نامرۆڤانــەی
دەســەاڵتداران نەبــن و جیهانێکــی
مرۆڤانەتــر و یەکســانیخوازانەیان
لەبەرچاو بێت.
* حیزبــی دێموکــرات ،هەوڵ دەدات،
کــە لەژێــر هرۆژمــی هەمەالیەنــەی
فەرهەنگــی و زمانــی و پەروەردەیــی
دەســەاڵتی شۆڤێنیســتیدا ،فەرهەنگ
و زمانــی کــوردی بپارێزێــت و بەپێی
توانا هەوڵ بۆ گەشەکردنیان بدات.
* حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی
ئێــران ،خوازیاری هاوپەیمانیی لەگەڵ
نەتــەوه مــاف پێشــێلكراوەكان و هێــزه
دێموكــرات و ئازادیخوازەكانــی ئێرانــە
و لەســەر پێوەنــدی و هاوخەباتیــی
توندوتۆڵــی نێــوان نەتەوەكانــی ئێــران،
پێداگری دەکات.
* حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی
ئێــران ،پێبەنــدە بــە ســەربەخۆیی
بڕیاردان ،خۆپاراســتن لە دەســتێوەردان
لە كاروباری نێوخۆیی ڕێکخراوەکانی
دیکــەی سیاســی و لەســەر بنەمــای
ڕێزگرتنــی دووالیەنــە و هاوكاریــی
دۆستانه پێداگری دەكات.
* حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی
ئێــران ،دژی تێرۆریــزم و بەتایبەتــی
تێرۆریزمــی دەوڵەتییــە و مەحكوومی
دەكات .تێرۆریــزم بریتییە لە :بەئامانج
کردنی بەئەنقەســتی خەڵکی مەدەنی
و لەنێوبردنــی جەســتەیی ڕێبەرانــی
سیاســی و کەســانی جیابیــر لــە
ئیدئۆلۆژیی زاڵدا .حیزبی دێموکرات،
پێبەندی پاراســتنی مافەكانی مرۆڤه
و خــۆی بــە پشــتیوانی ئــەو هێــز و
الیەنانــە دەزانێت ،کە بۆ دێموکراســی
و یەکســانی لــە نێــوان گەالنــدا
وەک ڕێگاچــارەی درێژخایــەن بــۆ
کێشــەکانی ئێــران و ســەقامگیریی
مانــادار و ئاشــتیی پایــەدار لــە
ڕۆژهەاڵتی ناویندا تێدەکۆشن.
* حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی

ئێــران ،هاوهەنــگاوە لەگــەڵ ڕەوتــی
دێموكراتیزاســیۆن و لەســەر ئــەو
باوەڕەیــە ،كــە ویســت و داخوازیــی
خەڵــک ســەرچاوەی ســەرەکیی
ڕەواییدانــە بــە سیســتمی حوکمڕانی.
لە هەلومەرجی ئێســتەدا ،سیستمێكی
دێموكراتیكــی فێدراڵ دەتوانێت مافی
نەتــەوه ســتەملێكراوەكانی ئێران و یەك
لەوان نەتەوەی كورد ،دەستەبەر بکات.
* حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران ،لەســەر ئەساســی بــڕوا بــە
پلۆرالیــزم و فرەچەشــن بوونــی
کۆمەڵگای کوردســتان و پێویســتیی
بــە یەکڕیزیــی نەتەوەیی و نیشــتمانی
لــە کوردســتاندا ،بوونــی حیزبــی
دیکــەی تێکۆشــەر لە پێنــاوی مافی
خەڵکــدا هــەم بــە پێویســت دەزانێــت و
هــەم لەســەر هاوپێوەنــدی و هاوکاری
و پێکــەوە خەباتکــردن لە پێناو ئامانج
و بەرژەوەندییــە بــەرزە نیشــتمانی و
نەتەوەیییەکاندا پێداگری دەکات.
* حیزبــی دێموكراتــی کوردســتانی
ئێــران ،ڕێكخراوێكــی خــاوەن پێگــەی
مێژوویــی و جەماوەریــی ڕۆژهەاڵتی
کوردســتانە ،هــەر بۆیــە دەبــێ
تێبكۆشــێت هێــزی لەبڕاننەهاتــووی
نەتەوەكەمــان بــۆ بەدەســتهێنانی
ئــەو ئامانجانــەی كــه لــه بەرنامــەی
حیزبــدا داڕێــژراون ،وەگــەڕ بخــات.
لــە وەهــا ڕەوشــێكدایه كــه بەرنامــەی
حیــزب دەبێتــه هێزێكــی مــاددی و
كارا و دەتوانێــت مافــه دێموكراتیــك و
نەتەوەیییەكانــی نەتــەوەی كــورد ،لــه
چوارچێــوەی ئێرانێكــی دێموكراتیكی
فێدراڵــدا وەدی بێنێــت .بــۆ ئــەو
مەبەســتەش ئــەم بەرنامەیــە دەخاتــە
بەرچــاوی خەڵكــی كوردســتان و داوا
لــە هەمــوو دانیشــتووانی كوردســتان
دەكات ،بــۆ وەدیهێنانــی ئامانجەكانی
ئەم بەرنامەیه ،شــێلگیرانه تێبكۆشــن.
هەروەها پێویسته هەموو خەڵكی ئێران
بەگشــتی و نەتەوه ســتەملێكراوەكانی
ئێــران بەتایبەتــی ،لــە ویســت و
داخــوازە نیشــتمانی و دێموكراتیــك و
نەتەوەیییەكانــی خەڵكی كوردســتان،
ئاگادار بكرێنەوه.

بەشی یەكەم
بەرنامــەی حیزبــی دێموكراتــی
كوردستانی ئیران

فەسڵی یەكەم  :ئامانجە گشتییەكان
١ـ حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی
ئێــران ،حیزبــی ئااڵهەڵگــری خەباتی
نەتەوەیــی ــــ دێموكراتیكــی خەڵكــی
ڕۆژهەاڵتــی كوردســتانه و لەگــەڵ
نەتەوەكانــی دیكــەی ئێــران و هێــزه
دێموكــرات و پێشــكەوتنخوازەكانی
ئێــران بــۆ دامەزراندنــی سیســتمێكی
دێموكراتیكــی فێدراڵــی لــه ئێــران و
وەدەســتهێنانی مافــی دیاریکردنــی
چارەنووســی نەتــەوەی کــورد لــە
کوردستانی ئێران خەبات دەكات.
٢ـ ئامانجــی دواڕۆژی حیزبــی
دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران،
كۆمەڵگایەكــی
پێكهێنانــی
دێموكراتیكی سووسیالیستییە.
٣ـ دروشــمی ســتراتیژیكی حیزبــی
دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران،
دابینكردنــی مافــە نەتەوەیییەكانــی
گەلی كورد لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان،
لــه چوارچێــوەی سیســتمێکی
دێموكراتیكی فێدراڵ لە ئێراندایە.
٤ـ حیزبــی دێموكــرات ،نەتــەوە
ســتەملێکراوەکان لــە ئێرانــدا ،بــە
هاوچارەنووس دەزانێت و پشــتیوانی له
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی ئەوان بۆ
وەدەســتهێنانی مافه نەتەوەیییەكانیان
دەكات.
٥ـ پشــتیوانی لــە خەباتــی نەتەوەیــی
ــــ دێموكراتیكــی نەتــەوەی كــورد ،لە
هەموو بەشــەكانی كوردستان ،ڕێبازی
هەمیشــەیی حیزبــی دێموكراتــی
كوردستانی ئێرانه.
٦ـ حیزبــی دێموكــرات دژی هەمــوو
شێوازێكی هەاڵواردن ،لەسەر بنەمای:

پێگــەی كۆمەاڵیەتــی ،ڕەنگ ،دین،
ئایینزا ،نژاد ،ئێتنیك ،جنس و هتدە.
٧ـ حیزبــی دێموكــرات ،لــە پێنــاو
یەكسانیی كۆمەاڵیەتی و البردنی ئەو
هەاڵواردنــە كۆمەاڵیەتــی ،ئابــووری،
سیاســی و كولتوورییــە ،كــه لــە دژی
ژنان دەکرێت ،خەبات دەکات.
٨ـ حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی
ئێــران ،پشــتیوانی لــە خەباتــی
ئاشــتیخوازانە ،دێموكراســیخوازانە و
نەتەوەیــی هەمــوو نەتەوەكانــی جیهان
دەكات و الیەنگــری دۆســتایەتی و
ئاشــتی نێــوان هەمــوو نەتەوەكانــی
جیهانه .هاوکات لە نەبوونی دەرفەتی
خەباتــی سیاســی ،حیزبی دێموکرات،
هەمــوو شــێوازە ڕەواکانــی خەبــات
بــە مافــی بەرگریشــەوە ،بــۆ نەتــەوە
ستەملێکراوەکان بە ڕەوا دەزانێت.
فەســڵی دووهــەم :بنچینەكانــی
ئیــدارەی حكوومەتــی هەرێمــی
كوردستان
بە لەبەرچاوگرتنی بارودۆخی ئێستەی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،واتە قۆناغی
پێــش ڕزگاری ،حیزبــی دێموکــرات
بەپێویســتی دەزانێــت ،بەرنامەیەکــی
بەرینتر پێشــکەش بکات ،کە هەروەها
مۆدێلی حوکمڕانیی دێموکراتیک بۆ
داهاتووی کوردستان و حکوومەتێکی
فێدراڵ لە ئێراندا لە خۆ بگرێت.
١ـ ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان ،یەكێــك
لــەو هەرێمانەیــه ،كــه بــه شــێوەیەكی
ئارەزوومەندانــه و هاوشــان لەگــەڵ
هەرێمەكانــی دیكــەی پێكهێنــەری
ئێران ،واڵتی فێدراڵی ئێران پێك دێنن.
٢ـ هەرێمــی كوردســتان ،هەمــوو
خاكــی كوردســتانی ئێــران دەگرێتەوه.
جوگرافیایــی
چوارچێــوەی
هەرێمــی كوردســتان ،بەپێــی پێــوەری
جوگرافیایــی ـ نەتەوەیــی و ویســتی
زۆربەی دانیشتووان دیاری دەکرێت.
٣ـ له دەرەوەی هەرێمی كوردســتان ،له
هــەر شــوێنێكی ئێرانــدا ،كــه زۆربەی
دانیشــتووانی كــورد بــن و داوای
مافــی نەتەوایەتییان لــه چوارچێوەی
ســنووری جوگرافیایی خۆیاندا بكەن،
حكوومەتــی هەرێمــی كوردســتان
پشــتیوانیان لــێ دەكات و ئــەوان بــە
هاوپەیمانی نەتەوەیی و ستراتیژیكیی
خــۆی دەزانێــت .هەروەهــا لــه هــەر
شــوێنێكی ئێرانــدا كــورد نیشــتەجێ
بــێ و داوای مافــی كولتووریــی
خــۆی بــکات ،حكوومەتــی هەرێمــی
كوردســتان پشــتیوانیان لێ دەكات .به
هەمان شــێوه نەتــەوە غەیرە كوردەكانی
دانیشــتووی كوردســتانیش لــە مافــی
كولتووریی خۆیان بەهرەمەند دەبن.
٤ـ حكوومەتــی هەرێمــی كوردســتان،
لەســەر بنەمــای ســەروەریی خەڵــك و
ســەربەخۆیی و جیایی سێ دەسەاڵتی
یاســادانان ،ڕاپەڕانــدن و دادوەری و
پلۆرالیــزم و جیایی دین لە حكوومەت
دادەمەزرێت.
٥ـ لــە هەرێمــی كوردســتاندا،
ســەرچاوەی دەســەاڵت ،خەڵكە ،خەڵك
ئــەو دەســەاڵته له ڕێــگای نوێنەرانی
هەڵبژێــردراوی خۆیــان لــە پارلەمانی
كوردســتان و لە ڕێگای ئۆرگانەكانی
حكوومەتی هەرێمەوه بەكار دێنن.
٦ـ پێوەندیــی نێــوان حكوومەتــی
هەرێمی كوردستان و دەوڵەتی فێدراڵی
ئێــران ،لەســەر بنەمــای یاســایەكی
دێموكراتیك دیاری دەکرێت .نەتەوەی
كــورد لــه هەرێمــی كوردســتانی ئێران
و نەتەوەكانــی دیكــەی ئێرانیــش لــە
هەرێمەكانــی خۆیانــدا ،لــە ڕێگــەی
دەزگاكانــی فێدراڵــەوه بەبــێ هیــچ
جیاوازییەك ،لە بەڕێوەبردنی كاروباری
واڵتدا بەشدار دەبن.
٧ـ هەرێمــی كوردســتان ،ئااڵ ،ســروود
و جێژنــی نەتەوەیــی خــۆی هەیه ،كه
هەموویــان لــه پارلەمانی كوردســتاندا
بڕیاریــان لەســەر دەدرێــت .ئــااڵی
كوردستان لە هەموو ئیدارە دەوڵەتی و
فەرمییەكاندا هەڵدەدرێت .له هەرێمی
كوردســتاندا ئــااڵی ئێرانــی فێدراڵیش
لــه تەنیشــت ئــااڵی كوردســتاندا
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هەڵدەدرێت.
٨ـ پارلەمانــی كوردســتان ،بەرزتریــن
ئۆرگانــی یاســادانانی هەرێمــی
كوردســتانە ،نوێنەرانــی پارلەمــان لــه
ڕێــگای هەڵبژاردنێكــی گشــتی،
یەكســان ،بــە دەنگدانــی نهێنــی و
ڕاستەوخۆ هەڵدەبژێردرێن.
 -٩ئەنجوومەنــی وەزیــران لــە الیــەن
پارلەمانــەوە متمانــەی پــێ دەدرێت و
بەرانبەر بە پارلەمان واڵمدەرە.
 -١٠پاراســتنی هێمنــی و نەزمــی
نێوخۆیــی هەرێمــی كوردســتان ،لــە
ئەســتۆی پۆلیســی حكوومەتــی
هەرێمــه .ئەركــی هێــزی پێشــمەرگە،
پاراســتنی ئاسایشــی نەتەوەیــی و
سەروەریی هەرێمی كوردستانه.
 -١١زمانــی كــوردی ،زمانــی
فەرمــی هەمــوو ئاســتەكانی خوێنــدن
و پێوەندییــه ئیدارییەكانــی هەرێمــی
كوردســتانه .له هەرێمی كوردســتان و
له قوتابخانەكاندا ،زمانی فارسیش له
پاڵ زمانی كوردیدا دەخوێندرێت.
 -١٢پێوەنــدی هەرێمــی كوردســتان
لەگەڵ بەشەكانی دیكەی كوردستان و
ئەو واڵتانەی كە بەرژەوەندی كوردیان
تێدایە ،لــه ڕێگای نوێنەرایەتییەكانی
هەرێمی كوردســتانەوە بــە ڕێککەوتن
لەگــەڵ حکوومەتــی فێــدراڵ بەڕێــوە
دەچێت.
فەسڵی سێهەم مافەكانی دانیشتووانی
هەرێمی كوردستان
١ـ هەموو ئەو ماف و ئازادییانەی كه
لــه جاڕنامەی گەردوونیی مافەكانی
مــرۆڤ و پەیماننامــە پێوەندیدارەكاندا
دەستنیشــان كــراون ،لــە ناوچــەی ژێر
دەســەاڵتی حكوومەتــی هەرێمــی
كوردســتاندا دەستەبەر دەکرێن .هەموو
دانیشــتووانی كوردســتان بەبــێ هیــچ
جیاوازییەکــی نەتەوەیــی ،ڕەگەزی و
مەزهەبــی لــه مافــی كۆمەاڵیەتــی،
ئابــووری ،سیاســی و فەرهەنگیــی
یەكســان ،كەڵــك وەردەگــرن .ئــازادی
ڕادەبریــن و دەسپێراگەیشــتن بــە
زانیاری ،مافی دانیشتووانی هەرێمی
کوردســتانە و دەســتەبەر کردنیــان
ئەرکی حکوومەتی کوردستانە.
٢ـ ژن و پیــاو لــه نێــو خێــزان و لــه
نێــو كۆمەڵــگادا ،مافــی یەكســانیان
هەیــه و لــه وەرگرتنــی كار و مووچــه
یەكســانن و ژنــان لــه مافــی پشــووی
دووگیانــی و منداڵبــوون ،كەڵــك
وەردەگــرن .حكوومەتــی هەرێمــی
كوردســتان بــۆ ســڕینەوەی كولتووری
پیاوســاالری ،بەرنامەیەكــی تۆكمــە
دادەرێژێت و وێڕای بەیاســایی كردنی
له كۆمەڵگادا ،جێبەجێی دەكات.
٣ـ بــۆ دەســتەبەركردنی یەكســانیی
ڕەگــەزی ،ڕاســتكردنەوەی ئــەو
بێعەداڵەتییــه سیاســی ،كۆمەاڵیەتــی
و كولتوورییــەی كه ژنانی كوردســتان
لەگەڵــی بــەرەوڕوون ،له كار و شــوێنه
گرینگەكانــی بڕیاردانــدا ،دەرفەتــی
تایبەتییان بۆ دەڕەخسێت.
٤ـ حكوومەتــی هەرێمــی كوردســتان،
بەرامبــەر بــه دەســتەبەركردنی هەموو
مافــی منــدااڵن ،كــه لــه بەیاننامەی
جیهانیی مافی منداڵدا هاتووه ،خۆی
به بەرپرسیار دەزانێت.
٥ـ كەمینە نەتەوایەتی و ئایینییەكانی
هەرێمی كوردســتان ،لــە هەموو مافە
دیاریكراوەكانــی نێــو جاڕنامــەی
گەردوونیــی مافی مرۆڤ بەهرەمەند
دەبــن و له الیــەن حكوومەتی هەرێمی
كوردستانەوە ،بۆ پەرەپێدان و پاراستنی
كولتووری خۆیان یارمەتی دەدرێن.
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هێمای بەرخۆدان
ئاوات ساروج
پێناســەیەک لــە جوانــی سروشــت،
زینــدوو بوونــەوە ،نوێکردنــەوەی ژیان،
گۆڕانێــک لــە دەم و چــاو و تەنانەت
دەروونی سروشت و هەموو زیندەوەرێک
لــە وەرزێکی نوێ بە نــاوی نەورۆز و
هاتنــەوەی ڕەنگاوڕەنگــی سروشــت و
کرانــەوەی ئامێــزی زەوی لەم ڕۆژەدا
وەک هەموو ساڵێک دەبیندرێت.
لە مێژووی کەونی کوردەواریدا وەک
نەریــت ،چانــد و فەرهەنــگ ،وەک
پیرۆزییــەک لــە نوێبوونــەوەی ژیــان
و سروشــت خــۆی بووەتــە بەشــێک لە
ژیــان و گــەڕان بە دوای گۆڕانکاری
و گەشــەیەک بــەرەو شــادبوونەوەو
هەســتانەوەیەکی بەهێز بۆ بەردەوامی
ژیانــی تاکــی کــورد و پێکەوەبوونــی
کۆمەڵگــەی کوردی؛ هەر ســاڵە ،لە
وەرزی بەهــار و ڕۆژانــی شــادکامی
نــەورۆزدا چەندیــن هێمــا و نیشــانە
وەک ڕواڵــەت و ناوەڕۆک ،خۆی بۆ
پێناســەیەک بۆ نەتــەوەی کورد دێتە
هەژمار.
ئــەو کاتــە کــە نــەورۆز دێــت ،بــە
دەرکەوتنــی ڕەنگینــی و جوانــی
سروشــت هێمای شــادی ،ئاشــتەوایی،
پێکــەوە بــوون ،لێبووردەیی و خۆنواندن
بــەرەو هەســت و بینینــەوەی ناخــی

شــین ،رەنگینــی ،شــادی ،هەبــوون،
دوورخســتنەوەی قین و پەژارە و خەم،
تێکەڵ بە ســاتەوەختی هاتنی نەورۆز
دەبیــن .ژیانێک بە هێمای ڕەنگینی،
هەڵبــژاردەی ڕەنگــە جوانــەکان کــە
خۆی جوانییەکی دیکە بە سروشــتی
ژیانی نەتەوەکەمان دەبەخشێت و ڕەمز
و هێمای بوون و هەســتی نەتەوەیەک
وەدەر ئەخــات وەک هەڵبژاردنــی
جوانتریــن ڕەنگــەکان تێکــەڵ بــە
سروشــت بــۆ پۆشــینی جلوبەرگــی
ڕەنگاوڕەنگــی کــورد ،دەقــاودەق بــە
هێمای سروشت و بە حەز و تێکەڵ بە
جوانی ئەم سروشتە بەدی دێت ،لێرەدا
هــەر وەک لــە وەرزی نوێبوونــەوەی
ژیــان و سروشــتدا دەبیندرێــت ژیانــی
نەتەوەیــەک وەک کــورد کــە لــە
مێژووی خۆیدا تێکەڵ بە نەهامەتی،
کارەســات و قڕبــوون بووبێــت بــە
هاتنــی نــەورۆز بــە کەڵکوەرگرتــن
لــە هێماگەلێــک چــون ئاگــر ،جلــی
ڕەنگاوڕەنــگ ،هــەوری و گووڵوەنی،
جامانــە ،کیــش و ڕەشــتە ،یــەک بــە
یــەک بــە هێمــا و نەمادهایــەک
لــە سروشــتی ئێمــە ،خــۆی لــە خۆیدا
جەمگایەک(کۆمەڵگایــەک) پڕ لە
حەز و خۆشەویستی و ئاشتەوایی ساز
ئەکات کە سەرجەم ئەم هێما پیرۆزانە
وەک نیشــانەی هەبوونی نەتەوەیەک

لــە دونیــای دەوروبەر ڕەنــگ ئەداتەوە
و رەمزێــک وەک بەرخۆدان و مانەوە
ساز ئەکات .بەرخۆدانێک نەتەوەیی،
بە گەڕانەوە بۆ مێژوویەکی پڕمەینەت
و ســاڕێژ کردنــی زۆر برینــی قــورس
و چەرمەســەری بــۆ تاکــی کــورد و
نیشتمانێک پڕ لە زام.
هەڵپەرکــێ و ئاگر ،جامانەو هەوری،
ڕەشــبەڵەک و ڕەنگاوڕەنگی پۆشــین
و سروشــت دیتر هیچ چەشــنە جوانی
و ڕەنــگ و حــەز و خولیایــەک بــە
جــێ ناهێڵێت و دەبێتە ڕەمزی مانەوەو
پاوەگەزدان(پایەداری) بۆیە لە وەرزی
ژیانــی نوێی تاکی کورد و ســەرجەم

کۆمەاڵنــی خەڵــک و نەتەوەکەمــان
چەنــد ســاڵیک دەبێــت کــە بەرفراوان
و بەرچاوتــر لــە جاران ،خاکی پۆشــان
بە ڕەنگی نیشتمان ،موبارزە ،هەبوون،
بەرخــۆدان و بــە هەڵدانــی جامانــەو
هەوری ،تێکەڵ بەم چەشنە پایەدارییە
بوونــە و دەبیــن؛ ئــەوەش بــۆ ویســتی
ژیان و هەســت و هەبوون ،جووڵەیەک
بــەرز و بەنــرخ وەک ڕەمزێــک بــۆ
ســەرکەوتن بــە ســەر تاریکــی و
نەهامەتیــدا بە باڵزەی(گــڕی) ئاگر
و شــەکانەوەی ئااڵیــەک ڕەنگیــن بە
نــاو جامانە ،هــەوری و ئەو گوڵوەنییە
چەند ڕەنگەیە کە هێمای تێپەڕبوونی

ڕەشــەمە ،هاتنــی ڕەنگینی سروشــت،
نیشــتمانێک زامــدار و خوێنبەخــش،
هێمایــەک وەک ئاشــتی و گەڕانەوە
بــۆ سروشــتی کەونــی کــوردەواری
و میترائیســتیدا لــە ڕەنگاوڕەنگــی
هەوریدا بە نیشانەی ڕەمزی مقاومەت
و هەبــوون و مانــەوەدا ،بە هێز و بەدی
دەکرێت.
جامانــەش وەک هێمای ســەربەرزی
و گەیشــتن بــە لووتکــەی هەســت و
بەرخۆدانیــی نەتەوەیــەک بــە نــاوی
کورد ،تاکــی خەباتگێڕی کورد هان
دەدات کــە درێــژە بــە ڕەوتــی موبارزە
و ویســت و خواســتی نیشــتمانی
و حەقخــوازی خــۆی بــدات؛ لــە
کاتێکــدا بــەرەو ســێهەمین نــەورۆزی
ڕاســان و جامانــەو خاکــی پــۆش
دەچیــن هەمــوو چەشــنە هێمایــەک
بــۆ موبــارزە ،بەرخۆدان و ســەربەرزی
نەتەوەیــەک ڕوو لــە زیادبــوون و
بەرزکردنــەوی ئاســتی نەتەوەیــی
لــە چانــد و فەرهەنگــی کوردیــدا لە
پیــرۆزی نــەورۆز ،ئاگــر و نوێبوونەوە
بەدی دەکەین بۆیە گرنگ ئەوەیە ئەم
هێماگەلــە نەتەوەییە بــە بەرزڕاگرتنی
نەورۆزێــک بــۆ دەربــاز بــوون لــە
هەمــوو چەشــنە خــەم و نەهامەتــی
و کارەســاتێک ،بــە شــەکاوە بوونــی
ئــااڵی ئاشــتەوایی و حەقخــوازی،

نەورۆزی خاکیپۆشەکان هەلێک بۆ
یەکخستنی خەباتی کوردەواری

ئا :کوردستان
نــەورۆز وەکــوو جەژنێکــی نەتەوەیــی
بــۆ گەلــی کــورد ،بــە درێژایــی
مێــژوو هێمــای خۆشــی و یەکبــوون
و نوێبوونەوەیــە و وەکــوو ئاگرێکــی
هەمیشــە هەڵگیرســاو لە نێــو خەڵکی
کوردســتان ،جیــا لــە گەشــەکردنی
هەســتی نەتەوایەتــی ،بــۆ دوژمنانــی
گەلی کوردیش ئاگرێکی گەش بووە
بۆ سووتانی داگیرکەران.
لــە ڕۆژهــەاڵت  ،نــەورۆز هاوشــێوەی
بەشــەکانی دیکــەی کوردســتان،
واتــای خــۆی هەبــووە و تەنانــەت بــە
گەشــاوەتر بــوو هەرچــی زۆرتربوونــی
هەســتی نەتەوایەتــی و ئاگریــک
بــووە لــە چــاوی ،ڕێژیمــی پەهلــەوی
و کۆمــاری ئیســامی ،هەربوویــە،
ڕێژیمــە دیکتاتورەکانــی زاڵ بەســەر
نەتەوەکانــی ئێــران ،بــە تایبــەت لــە
کوردســتان ،هەمیشــە لە هەوڵدا بوونە
کە مێــژوو و هێمــا نەتەوایەتییەکانی
کورد لە نێوبەرن و بەالڕێدا بیبەن.
جیــا لــەوە کە ڕێژیمە فاشیســتەکانی
حاکم بەسەر ڕۆژهەاڵت و بەشەکانی
دیکــەی کوردســتان ،نــوروز ،کــە
جەژنێکی کوردییە ،نەیانهێشــتووە کە
بــە نــاوی کورد لــە جیهاندا بناســرێت
و لــە نێوخــۆی کوردســتان لــە هەوڵدا
بوونــە کــە بــە هێرشــی فەرهەنگــی،
ڕەنــگ و بوونی کوردی لێ بســتینن
و هێماکانــی خۆیــان لەو ڕێوڕەســمەدا
جێگیر بکەن.
هێرشــی فەرهەنگــی ڕێژیمــی
فاشیســتی ئێــران ،بــە شــێوەی چڕوپڕ
و پشتیوانی ئابووری ،بە دژی گەلی
کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت بەردەوامــە و
پڕۆسەی ئاسیمیالسیۆن لە کوردستان
بــە بەردەوامــی لــە پێشــەوە چووندایە،
بــەاڵم نەیتوانیــوە کاریگەرییەکــی
ئەوتۆ لەسەر کولتوری کورد دابنێت.
لێــرەدا جیــا لــەو هەوڵە فاشیســتییانە،
پێویستە ئاماژە بەوە بکەین هەر لەسەر

ڕەوتــی خەباتــی ڕاســان بــەرەو پێــش
ببەین و بەرفراوانی ویســتی ڕاسان لە
هەمــوو ڕەهەندێکدا وەک مافی ڕەوا
و خەباتــی بەرحەقــی نەتەوەکەمــان،
گرنگیەکــی بــەرز و بەنــرخ بە وەرزی
نــوێ ژیــان لــە ســەر نــاوی ڕاســانی
نــەورۆزی و بەرخۆدانــی نەتەوەیــی؛
ئــەوەش ڕاســانێک پڕاوپڕ لــە هێمای
موبــارزە و داخــوازی نەتەوەکەمــان
بدرێــت و بــە بەهێــز کردنــی ئاســتی
بەرزی ڕاســان و موبارزە لە وەرزێکی
سەوز و تێکەڵ بە ڕەنگاوڕەنگی ژیان
و بەنــرخ و پیــرۆز زانینــی هێماکانــی
نــەورۆز ،مۆبــارزە و ویســتی بەهێــزی
ڕاســان زیاتــر و بەرفراوانتــر لــە جاران
پێناسە بکرێت.
ئاگــری نــەورۆز ،خاکــی پۆشــان،
جامانە و هەوری و هەموو جوانییەکی
سروشــت تێکــەڵ بــە پیرۆزییەکانــی
نەتەوەیەک وەک نیشــتمان ،مۆبارزە،
شــەهید ،بەرخــۆدان و هەبــوون،
هەموویــان بــە بەنــرخ بزانرێــت و مانــا
بکرێت؛ ئەو کاتەیە کە نەورۆز وەک
ڕەمــز و هێمــای نەتەوەیەک ،بۆخۆی
دەتوانێت بە پێناسەیەکی نوێ بکرێتە
هێمــای بەرخــۆدان و خەباتــی ڕەوای
نەتەوەکەمان.

ئــەو سیاســەتە نامرۆڤانەیــە ،ڕێژیمی
ئێــران ،بــە تــااڵن کردنــی کوردســتان
و بــە ئەنقەســت گرنگــی نــەدان بــە
گەشــەی ئابــووری لــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردستان ،بە بەردەوامی لە هەوڵدایە
کــە هەژاری لــە نێو ڕۆژهەاڵت ببێتە
ئامرازیــک بــۆ گۆشــارهێنان بەســەر
خەڵکــی کورد و کاریگــەری ڕەوانی
لەســەر خەڵــک دابنێت کە لــە ئاوات
و ئارەزووەکانیــان دوور بکەونــەوە و
تووشــی خۆبەکەم زانین بن و باوەڕیان
بــە خۆیــان نەمینێــت کــە دەتوانــن
داهاتووی خۆیان چێ بکەن.
هەژارکردنــی خەڵکــی ئێــران ،جیا لە
سیاســەتە هەڵە ئابوورییەکانی ڕێژیم،
بەشــێکە لــە سیاســەتی کۆنتــرۆڵ و
گوشــار لەســەر نەتەوەکانــی ئێــران
کــە لــە کوردســتان ،بــە شــێوەیەکی
بەرچاوتــر وەکــوو پیالنێکی لە پێشــدا
داڕێــژراو ،لە الیــەن ڕێژیمــەوە بەڕێوە

دەچێــت ،هەتاکوو خەمی نان نەهێڵێت
بــە دوای ئاواتــەکان و خەمــی واڵت
بکــەون ،بــەاڵم خەڵکــی رۆژهــەاڵت
ســەلماندوویانە کە بەو هەموو گوشار
و هەوڵــەی ڕێژیمی فاشیســتی ئێران،
خەمــی واڵت و ئاواتــی ڕزگاری و
هەســتی ئازادیخوازییــان ،هەمــوو
پیالنەکانــی ڕێژیمــی ناســەرکەوتوو
کردووە.
ڕێژیم فاشیستی ئێران بە دامەزراندنی
وەزارەتخانــە ،نیهــاد ،ڕێکخراو و دابین
کردنــی بوودجــەی تایبــەت کــە بــە
گشــتی ســااڵنە  ٥٠هــەزار میلیاردە،
بــە کەڵــک وەرگرتــن لــە پســپۆڕانی
فەرهەنگــی و دەروونناســەکان و
کۆمەڵناســەکان ،بە بەردەوامی پیالن
دادەڕێــژن بــۆ ئاسمیالســیۆن و لــە نێو
بردنــی کٶڵەکــە فەرهەنگییەکانــی
نەتــەوە غەیــرە فارســەکان دەدات و
دەیانهەوێت ڕەســەنایەتی لە کولتوری

کورد بسڕنەوە.
نــەورۆز یەکێــک لــە کۆڵەکەکانــی
مێژوویــی و کولتــوری کوردســتانە و
هێمــای مێژوویــی و کولتوری زۆری
تیدایە بۆ گەلی کورد و نیشانەیەک
بــووە بــۆ یەکگرتوویــی کــورد ،لــەم
ڕاســتایەدا و بــۆ ســڕینەوەی ئەم هێما
نەتەوەییــە ڕێژیــم دەیهەوێــت ئاڵوگۆڕ
بەســەریدا بهێنێــت و بەالڕێیــدا ببات؛
وەکــوو نموونــە ئاگری نــەورۆزی کە
هەڵدەگەڕێتەوە بۆ پێش هاتنی ئیسالم
و لە ئایینی میترائیسم و ئاگرپەرەستی
سەرچاوە دەگرێت و ئاگر توخمەیە بۆ
پاکــی و دژە بەتاریکــی و ڕووناکــی
لەگەڵ خۆی دەیهێنێت.
لە سەری ساڵدا ،هەندێک رێوڕەسمی
تایبــەت هەیــە کــە هێشــتا لــە زۆر
ناوچــەی کوردســتان بەڕێــوە دەچێت،
بــەاڵم بەداخــەوە بە گشــتی بــه هۆی
هێرشــی فەرهەنگی فارسەوە ،تووشی

گــۆڕان بووە یان لە نێو چووە ،وەکوو:
حەڤــدە مــاڵ ،ســەوزی ،دانوپــەزی و
ڕۆژی نــەورۆز و ئاگــرە نــەورۆزی،
کــە بەرچاوترینیــان کــە وەکوو خۆی
ماوەتەوە ،ئاگرە نەورۆزییە.
لــە ڕۆژی نــەورۆزدا ،خەڵکــی
کوردســتان بــە هەڵکردنــی ئاگــری
نــەورۆزی و هەڵپەڕکــێ بــەرەو پیری
ســاڵی تــازە دەڕۆن و هەموویــان شــان
بــە شــانی یــەک و دەســت لــە نێــو
دەســت ،یەکبــوون و هاودەنگی خۆیان
بــە نیســبەت نەتەوەکەیــان ،وەکــوو
پەیمــان بەســتنێکی دووبارە کە پشــت
بەیــەک ببەســتن بــۆ گەیشــتن بــە
ئامانجەکانیــان ،هەروەها ئاگر وەکوو
نیشــانەیەک کــە بــە بەردەوامــی لــە
گەشــبووندایە و برایەتیــان گەرمتــر
دەکات و بــە هەڵکردنــی ئاگر ناهێڵن
کــە تاریکــی و ســتەم بەســەر واڵتیان
زاڵ بێت.

لە چەند ساڵی ڕابردوودا و بە تایبەت
لــە کاتــی دەســپێکردنی ڕاســانی
ڕۆژهــەاڵت ،نــەورۆز چەنــدە گرنگی
هەبووە لەنێو کوردان ،گرینگییەکەی
چەنــد قات بــووە و وەکوو ڕێگەیەکی
خەبــات بۆ بە دەســت هێنانــی ئازادی
و ڕزگاری لێهاتــووە و خەڵکــی
ڕۆژهــەاڵت لــە دوو ســاڵی ڕابــردوودا
بــە گرتنــی ڕێوڕەســمی نــەورۆز لــە
سەرانســەری ڕۆژهەاڵتی کوردستان،
بــە هەڵکردنــی ئاگــری نــەورۆز ،لــە
ڕاســتیدا ئاگری خەباتیان لە ڕاســانی
شاخ و شار ،لە شار گەشتر کردووە و
بوونەتە پشتیوانیک بۆ خەباتی شاخ.
فەلســەفەی ڕاســان لەســەر ئــەو
بنەمایەیــە کــە کورد لــە ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان وەکوو تاک ،بەاڵم لەسەر
ئامانجــی گشــتی ،چــی لــە توانایدا
هەیــە و بــۆی دەکــرێ بــۆ گەیشــتن
بــە ئــازادی لــەو ڕاســتایەدا هەنــگاو
هەڵگرێت و بگاتە خەباتێکی گشــتی
و جەمــاوەری و بــە پاڵپشــتی کردن و
هاوئاهەنگی لەگەڵ خەباتی شاخ کە
لە ڕاســاندا ،پێشــمەرگە ئەو شۆڕشــە
بــەرەو پێش دەبات ،دەســتی داگیرکەر
لــە واڵتیــان ببــڕن و بــە شــێوەی
ســەردەمیانە ،بە دەســتی خۆیــان و لە
سەر بونیادی بیرۆکەی خۆیان ،واڵت
بەڕێوە بەرن.
ئیســتەیش کــە ســاڵی ١٣٩٦ی
هەتــاوی کۆتایــی دێت و ســاڵی تازە
دەســپێدەکات ،خەڵکــی شۆڕشــگێڕی
ڕۆژهــەاڵت بــە نــاوی نــەورۆزی
پێکەوەبــوون و بــە هەڵگرتنــی جامانە
و گوڵوەنــی ،لــە پێنــاو هەرچــی قایم
کردنــی پەیمانــی یەکگرتوویــی لــە
شــاردا ،پەیمان دەبەســتن بۆ پاڵپشــتی
کردنی شــاخ و ئاگری یەکگرتووییان
و بیرۆکــەی ئازادیخوازییــان ،گــڕ لە
جەستەی داگیرکەری زاڵم بەر دەدەن.
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خوێنەرانی خۆشەویســت ،ڕۆژنامەی کوردســتان وەک نەریتی ســااڵنە لە دوایین ژمارەی ســاڵدا پوختەیەک لە ڕووداو و هەواڵە گرینگە حیزبییەکانی ســاڵ دەخاتە بەر دیدی ئێوەی ئازیز؛ لێرەدا بەشــێک لەم هەواڵ و
ڕووداوانە دەخەینە بەر چاوی ئێوەی هێژا:

ئا :کوردستان

شــەش الیەنــی کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت بــۆ بایکۆتــی
هەڵبژاردنەکانــی ڕێژیمــی ئێران
بهیانییهیەکی هاوبهشیان دا
ڕێکەوتــی  ٧ی بانهمــهڕی
١٣٩٦ی هەتــاوی ،شــەش الیەنــی
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت ،پێکهاتــوو
لــە حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی
ئێــران ،كۆمهڵــهی زهحمهتكیشــانی
كوردســتان ،كۆمهڵــهی شۆڕشــگێڕی
زهحمهتكیشــانی كوردســتانی ئێــران،
ســازمانی خهباتی كوردســتانی ئێران،
كۆمهڵه(ڕێكخــراوی كوردســتانی
حیزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران) و
هاوڕێیانــی پێشــوو لــە بەیانییەکــی
هەڵبژاردنەکانــی
هاوبەشــدا
ســەرکۆماریی ڕێژیمــی ئێرانیــان
بایکــۆت کــرد و داوایــان لــه ههمــوو
خهڵكــی كوردســتانی ڕۆژهــهاڵت
کــرد وهكــوو كاردانهوهیەكــی لێبڕاوانه
بهڕانبــهر بــه ههمــوو بێمافییــهکان،
لــه ههڵبژاردنهكانــی ڕۆژی ٢٩ی
بانهمهڕدا بهشداری نهكهن.
هــەر لــەم چوارچێــوەدا کۆمەڵــەی
زەحمەتکێشــانی
شۆڕشــگێڕی
کوردستانی ئێران و حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران لــە ســەر پرســی
هەڵبژاردنــەکان ڕاگەیەندراوێکــی
هاوبەشــیان ڕوو لە خەڵکی کوردستان
و ڕێکخســتنە نهێنییەکانیــان لــە

کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت باڵو کردەوە
و ڕایانگەیانــد :ئێمــە بــە ئەركــی
رێكخستنەكانی كۆمەڵە و دیمۆكرات،
چاالكانی سیاسی و مەدەنی ،هەروها
كەســایەتی كۆمەالتیــەكان دەزانیــن
لــە پێنــاو وریــا كردنــەوەی خەڵــك بــۆ
بەشــداری نەكردن لە پرۆســەی بە ناو
هەڵبــژاردن دەورو كاریگــەری خۆیــان
بنوێنــن .گرینگــە خەڵكی كوردســتان
ڕۆژی ٢٩ی بانەمــەڕ یــا لــە مــاڵ
بمێننەوە یا لە بری ڕۆیشــتن بۆ ســەر
ســندوقەكانی دەنگــدان روو دەرەوەی
شــار بكــەن بــۆ گەشــت و ســەیران و
تێكەڵ بە سروشــتی جوانی كوردستان
بن.

کۆچــی دوایــی کاک نەوشــیروان
مســتەفا ڕێکخــەری گشــتیی
بزووتنەوەی گۆڕان

کاک نەوشیروان مستەفا ،رێکخەری
گشــتی بزووتنــەوەی گــۆڕان و
تێکۆشــەری گۆڕەپانــی بزاڤــی
رزگاریخوازی لە باشووری کوردستان
کاتژمێــر ٨ی ســەرلەبەیانی ڕۆژی
هەینــی ١٩ی مــای ٢٠١٧ی زایینی
بەرانبەر بە ٢٩ی بانەمەڕی ١٣٩٦ی
هەتــاوی پــاش چەند ســاڵ نەخۆشــی
لــە شــاری ســلێمانی کۆچــی دوایــی
کــرد؛ بــەم بۆنــەوە دەفتەری سیاســی
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
ڕاگەیەندراوێکی بالو کردەوە و وێڕای
دەربڕینی پەژارەی خۆی سەرەخۆشــی

لــە بنەماڵــەی بەڕێــزی ،دوســت و
ئاشــنایان و هەڤــاڵ و هاوڕێکانــی لە
بزووتنەوەی گۆڕان کرد.

حیزبــی دێموکــرات پشــتیوانی
خــۆی لــە پرســی ڕێفرانــدۆم بــۆ
ســەربەخۆیی باشــوری کوردستان
دەربڕی

دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی
کوردســتان ئێران ســەبارەت بە بڕیاری
ســەربەخۆیی هەرێمــی کوردســتان
ڕاگەیەندراوێکــی بــاو کــردەوە کــە
تێیــدا هاتــووە :حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران وێــڕای ئــەوە کــە
ئــەم بڕیــارە بــە بڕیارێکــی مێژوویــی
و هەنگاوێکــی گرینــگ و مافێکی
سروشــتی لــە ڕەوتــی دیاریکردنــی
چارەنووســی ئەو بەشــە لە کوردســتان
دەزانــێ ،پیرۆزبایــی لــە ســەرۆکی
هەرێمــی کوردســتان و حیــزب و
الیەنــە سیاســییەکان و کۆمەاڵنــی
خەڵکــی کوردســتانی باشــوور دەکا
و ڕێــز لــە ئیــرادەی خوشــک و
براکانــی لــەم بەشــەی کوردســتان
دەگــرێ ،لــە هەمانکاتــدا هیــوادارە
و خوازیــارە کــە ســەرجەم کۆمەاڵنــی
خەڵــک لــە کوردســتانی باشــوور ئەم
دەرفەتــە مێژووییــە بە دوور لە کێشــە
ڕێکخراوەییــەکان بە گوێرەی شــیاوی
خۆی بقۆزنەوە و هەموو الیەک وەک
ئەرکێکــی نەتەوەیــی و نیشــتمانی

هانــدەری بەشــداری تاکەکانــی
کۆمــەڵ لــەو ئەرکــە مێژوویــی و
چارەنووس سازەدا بن بۆ ئەوەی رێژەی
بەشــداربووانی رێفراندۆم و دەنگدەرانی
ئــەم بابەتــە نیشــتمانییە بارەتەقــای
گرینگــی بڕیــارە مێژووییەکە بێ کە
چــاوی دۆســتان و دڵســۆزانی کــورد
بــە جۆرێــک و تەنانــەت نەیارانــی
کوردیشی بە جۆرێکی دیکە لەسەرە،
پێویســتە کــورد لــەو هەڵومەرجەدا بۆ
ئــەو مەبەســتە یەکدەنگــی و یــەک
هەنــگاوی خــۆی نیشــان بــدا بــە
جۆرێــک کــە ئاکامــی ڕاپرســی بــە
کۆمەڵــگای جیهانــی بســەڵمێنێ کە
ڕێفرانــدۆم ئیــرادەی هەموو الیەک و
هەمــوو تاکێکی کوردە و ئەوەی لێی
دەکەوێتەوە ویســت و خواســتی هەموو
رۆڵەکانــی نەتەوەی کورد لە هەرێمی
کوردستان و ناوچە کوردستانییەکانی
دەرەوەی هەرێمی کوردستانە.

لە ڕۆژی ٢٢ی پووشپەڕدا پەیمان
لەگــەڵ ڕێبــازی قاســملوو نــوێ
کرایەوە
بــە بۆنــەی ٢٢ی پووشــپەڕ،
٢٨ـــەمین ساڵیادی شەهیدکرانی
دکتــور قاســملوو و هاوڕێیانــی،
ڕێوڕەسمێک بە بەشداری چەندین
کەســایەتی و الیەنــی سیاســی
کوردســتانی لــە بنکــەی دەفتەری
سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران بەڕێــوە چوو

کــە تێیــدا بەڕێــز "مســتەفا
هیجری" سکرتێری گشتیی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
بە بۆنــەی ٢٢ی پووشــپەڕ چەند
وتەیەکی پێشکەش کرد.

هــەر بــەم بۆنــەوە چەندین ســێمیناری
زانســتی لــە شــارەکانی ســلێمانی و
هەولێــر و چەندیــن واڵتــی ئۆرووپایی
بەڕێــوە چــوو؛ هەروەهــا دوکتــور
بێرنــارد گرانژون ،بەرپرســی پێشــووی
ڕێکخــراوی پزیشــکانی بــێ ســنوور
لــە پەیامێکــدا بــە بۆنــەی ٢٨ەمیــن
ســاڵڤەگەڕی تێــرۆری دوکتــور
قاســملوو ،پشــتیوانی خــۆی لــە
درێژەدەرانی ڕێبازی قاسملوو دەربڕی
و ڕایگەیاند ٢٨ :ساڵ بە سەر شەهید
بوونــی دوکتــور قاســملوو ،ئەو مرۆڤە
ئیلهامهێنەرە بۆ هەمووان تێدەپەڕێ.
لــە  ٢٨ســاڵەی شــەهید بوونیــدا ،نــاو
و یــادی دوکتــور قاســملوو بــەرز
ڕادەگریــن و لــە ڕێبوارانــی خەباتــی
ڕێگای دوکتور قاســملوو لە ڕاستای
دێموکراســی ،ئــازادی و مافــی
نەتەوەیی کورد پشتیوانی دەکەین.

نــاوی شــەهیدانی نوێــی ڕاســان
لە حەماســەکانی قەرەســەقەڵ و
کۆسااڵن ڕاگەیەندرا

لە مانگی پووشــپەڕدا ،پاش ســاڵێک
بەدواداچوونــی وردی حیــزب و
دڵســۆزانی حیــزب لــە ناوچەکانــی
مەریــوان و شــنۆ دەرکــەوت کــە

بەداخــەوە چەنــد ڕۆڵــەی بەجەرگــی
حیــزب لــە ئاگــری قینــی دوژمنــدا
گیانــی پاکیان بەختی ڕێگای پڕ لە
ســەروەریی ئازادیــی گەل و نیشــتمان
کردووە و چوونەتە ڕیزی کاروانی پڕ
لە شــانازیی شــەهیدانی کوردستانەوە
کە بریتین لە شەهیدان بێهزاد پیرۆتی،
عەلی مەحموودی (شەماڵ) ،مێهدی
شــێخی ،بــەرزان حوســێنی ،ڕوحوڵــا
حەیدەری ،ســاحێب حوســێنی ،ئەفشار
سوورە بوومە ،هیوا قوربانی.
پــاش باڵوبوونــەوەی هەواڵــی شــەهید
بوونــی ئــەم پۆلــە لــە تێکۆشــەرانی
دێموکرات چەندین پەیامی هاوخەمی
لە نێوخۆی واڵت و لەالیەن کەسایەتی
و ڕێکخراوە مەدەنییەکانەوە ئاراستەی
حیــزب و بنەماڵــەی شــەهیدانی نوێی
حیزب کرا.

کریس کۆچێرا کۆچی دوایی کرد

ڕێکەوتــی 12ی گەالوێژ ،نووســەر و
ڕۆژنامەنووســی بەناوبانــگ کریــس
کۆچێــرا کۆچــی دوایــی کــرد و بەم
بۆنــەوە مســتەفا هیجــری ســکرتێری
گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئیران بە بۆنەی کۆچی
دوایــی کریــس کۆچــرا پەیامێکــی
هاوخەمــی بــاو کــردەوە کــە لــە
بەشــێکیدا هاتووە :بــە کۆچی دوایی
کوچــرا کــورد بــە گشــتی و حیزبــی

درێژە لە الپەڕەی ١٠
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درێژەی الپەڕەی ٩
دێموکــرات دۆســتێکی خۆرئاوایــی
وەفاداری لەدەســتدا ،بــەاڵم یادی ئەم
پیــاوە کــورد دۆســتە و خزمەتەکانــی
بــە کــورد لەبیــر هیــچ کوردێکــی
نیشتمانپەروەر ناچێتەوە.
بــەم بۆنــەوە سەرەخۆشــی لــە
بنەماڵەکــەی بەتایبــەت " ئیدیت" ی
هاوســەری دەکــەم کە لــە کارەکانیدا
یارمەتیدەرێکــی بــە توانــای کوچــرا
بوو.

 2پێشــمەرگەی وەفــاداری حیزب
تێکــەل بە کاروانی ســورخەاڵتی
شەهیدان بوون

لە ئەنجامی شــەڕی نێــوان هێزەکانی
پیشــمەرگەی حیزبــی دێموکــرات و
سپای تێرۆریستی پاسدارانی ڕێژیم لە
ناوچــەی پیرانشــار چەندین پاســدار و
دژی گەلــی ڕێژیــم کوژران و بریندار
بــوون و بەداخــەوە  ٢پێشــمەرگەی
فیــداکاری گەل تێکەڵ بــە کاروانی
سورخەاڵتی شەهیدان بوون.
شــەوی شــەممە لە ســەر یەکشــەممە
رێکەوتــی ١٤ی گەالوێژی ١٣٩٦ی
هەتــاوی ،کاتژمێــر ١١ی شــەو،
تیمێــک لــە هێــزی پێشــمەرگەی
نێوشــار ســەر بــە هێزی پێشــمەرگەی
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
لــە کاتــی ئەنجامدانــی گەشــت و
مەئمووریەتێکــی حیزبیدا لە ناوچەی
پیرانشــار کەوتنــە نێــو بۆســەیەکی
چەکدارانــی جەهــل و نەزانــی ســەر
بە ســپای پاســداران و بەکرێگیراوانی
ســەر بــەو ســپایە و لــە نێــوان هێــزی
پێشــمەرگەی کوردســتان و ســپای
پاســداراندا دەرگیــری و تێکهەڵچــوون
ڕووی دا.
لــەو تێکهەڵچــوون و شــەڕە
دەســتەویەخەیەدا دوژمنانــی ئــازادی
زەربەیەکــی قورســیان بەرکــەوت و
بەپێی هەواڵی گەیشــتوو چوار کەس
ســەر بــە ســپای پاســداران کــوژران
و شــەش کەســی دیکــەش برینــدار
بوونــە؛ بەداخەوە لــەم دەرگیرییەدا دوو
پێشــمەرگەی گیانفیــدا و دڵســۆزی
حیزبــی دێموکــرات بــە ناوەکانــی
"یەعقــووب مــورادی و هێمــن مەوالن
نــژاد" شــەهید بــوون و درێــژەی
ڕێگاکەیــان بــە هاوڕێیانیــان لــە نێــو
حیزبی دێموکرات ئەسپارد.

فســتیڤاڵی ٢٨ی گەالوێــژ لــە
هەولێر بەرێوەچوو

لــە ٣٨میــن ســاڵیادی دەرکردنــی
بڕیــاری بەدناوی جیهــادی خومەینی
لــە دژی گەلــی کــورد ،لــە هۆڵــی
پێشــەوای شــاری هەولێــر دەزگای
توێژینــەوە ســتراتیژییەکان یەکــەم
فێســتیڤاڵی رۆژهەاڵتی کوردســتانی
بــە بەشــداری ســەرجەم حیزبەکانــی
رۆژهــەاڵت بــە ناونیشــانی (٢٨ی
گەالوێــژ ،رۆژی خۆڕاگریی خەڵکی
کوردستان) سازکرد.
کاتژمێــر ٥ی ئێــوارەی ڕۆژی
٢٨ی گەالوێــژ ١٣٩٦ی هەتــاوی
لــە شــاری هەولێر ،بــۆ ئاوڕدانــەوە لە
٣٨مین ساڵیادی خۆڕاگریی خەڵکی
کوردســتان لــە بەرانبــەر فەرمانــی
جیهادی خومەینی بۆ سەر کوردستان،
ڕێوڕەسمێک لە ژێر ناوی "خۆراگری
شکۆمەندییە" بەڕێوە چوو.
لــەم ڕێوڕەســمەدا وەفدێکــی بــااڵی
حیزبــی دێموکــرات بــە سەرپەرســتی
بەڕێــز حەســەن شــەرەفی جێگــری
سکرتیری گشتی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران بەشــدارییان کرد و
وتاریان پێشــکەش کرد؛ لە وتارەکەیدا
بەڕێز شــەرەفی ڕایگەیانــد :ئێمە لیرە
کۆبووینەتــەوە تاکــوو ئــاوڕ لــە دوو
ڕووداو بدەینــەوە؛ یەکیــان پیــرۆز و
یەکیــان ناپیــرۆز .ڕووداوە ناپیرۆزەکە
ئەوەیە کە لە ڕۆژی ٢٨ی گەالوێژدا
ئــەو پەیامــە شــووم و فتــوا ناڕەوایەی

کــە خومەینــی دژ بــە گەلــی کــورد
دەری کــرد و لــە ئەنجامیــدا هەر لەو
ڕۆژەوە هێرشــی زەوینی و هەوایی بێ
بەزەییانە بۆ ســەر کوردســتان دەســتی
پێکرد.
بــۆ
ســەربازی
فەرمانێکــی
خاشــەبڕکردنی کوردستان و نەتەوەی
کــورد و فتوایەکــی مەزهەبــی
بــۆ بزاوتــن و هاندانــی بەشــێک لــە
هاونیشــتمانییانی شــێعەمەزهەبمان
لــەدژی کورد؛ ئەمەش وای کرد کە
کــورد  ٢ڕێــگای لەبەردەمدا مایەوە؛
یــان مــل دانەوانــدن بۆ ئەو هەڕەشــە و
هێرشەدا یان خۆڕاگری.
لەبەشــێکی دیکەی قسەکانیدا بەڕێز
شــەرەفی وتــی :رووداوە پیرۆزەکــە
ئەوەیــە کــە هــەر لــەو ڕۆژەدا کــە
بڕیاری ناپیرۆزی فتوا دەرکرا گەلی
کــورد بڕیاری خۆراگــری لەبەرامبەر
ئــەم پەالمــارەی دەرکــرد و بــە کردەوە
ســەلماندی کــە رەوتــی موقاومەتــی
خۆی کە هەیبوو بەهێزتر کرد.

حدکا :پشتیوانی لە سەربەخۆیی
کوردســتانی باشــوور ،ئەرکــی
نەتەوەییە

دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران بــۆ پشــتیوانی لە
ســەربەخۆیی کوردســتانی باشــوور
ڕاگەیەندراوێکــی بــاو کــردەوە
کــە تێیــدا ڕوو لــە گەلــی کــورد لــە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان داوای کرد:
یەکــەم :لــەم ڕۆژانــەدا تاکــوو
ڕۆژی بەڕێوەچوونــی ڕێفرانــدۆم بــە
هەرشــێوەیەکی تەبلیغــی کــە بۆتــان
دەکرێ پشتیوانیی خۆتان لە ڕێفراندۆم
بۆ ســەربەخۆیی کوردســتانی باشــوور
دەرببــڕن و لــە ڕۆژی ئەنجامدانــی
ڕێفراندۆمیشــدا بــە هەڵکردنی ئااڵی
کوردســتان و پۆشــینی جلوبەرگــی
کــوردی و ئامادەبــوون لــە شــوێنە
گشــتییەکان بەو جلوبەرگ و ئااڵوە،
نیشــان بدەیــن کــە نەتــەوەی کــورد
لــە هەمــوو بەشــەکانی کوردســتاندا
پشتیوان و هاوسۆزی یەکن.
دووهــەم :هەمــوو ئەندامــان و
الیەنگرانــی حیزبــی دێموکــرات لــە
دەرەوەی واڵت و لــە کوردســتانی
باشــوور بــە هەرشــێوەیەک کــە بۆیان
دەکــرێ لە ئاهەنگ و هاندانەکان بۆ
پشــتیوانی لە رێفراندۆم و سەربەخۆیی
کوردســتانی باشــووردا حــوزووری
بەرچاویــان هەبــێ و بــە هەڵگرتنــی
دروشــمی پێوەندیــدار یارمەتیــدەر بــۆ
گەشەکردنی پشتیوانییەکان بن.
ســێهەم :بــە وەرێخســتنی کەمپەینــی
تایبــەت لــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتیەکاندا
و پڕوپاگەنــدەی تایبــەت بــەو بــوارە،
واژۆی پشــتیوانی بــۆ ســەربەخۆیی
کوردســتانی باشــوور کــۆ بکەنــەوە و
لەو بوارەشــدا دەوری خۆتان بۆ هاندان
بگێــڕن و یارمەتیدەربن بۆ گەیشــتنی
نەتەوەی کورد لە بەشــێکی نیشتماندا
بە مافە رەواکانیان.

حــدکا ،بە بۆنــەی بەڕێوەچوونی
ســەرکەوتووانەی گشتپرســی،
پیرۆزبایی لە سەرجەم ڕۆڵەکانی
نەتەوەی کورد کرد

دەفتــەری سیاســیی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
ســەبارەت بە بەڕێوەچوونــی ڕێفراندۆم
بــۆ ســەربەخۆیی لــە باشــووری
کوردســتان راگەیەندراوێکــی بــاو
کــردەوە کــە تێیــدا وێــڕای پیرۆزبایی
لــە ســەرکردایەتی کــورد ،خوشــک
و براکانمــان لە باشــووری کوردســتان
و هێــزە سیاســییەکانی و ســەرجەم
ڕۆڵەکانــی نەتــەوەی کورد لە هەموو
پارچەکانی کوردســتان و دنیا ئاواتی
ئەوەی خواســت ئەم هەنگاوە سەرەتای
کۆتایــی هاتــن بە نەهامەتــی و ڕەنج
و ئازارەکانــی کــورد لــە باشــووری

کوردستان بێ و بەدیهێنەری ئاوات و
ئامانجە نەتەوەیی و نیشتمانییەکانیان
بێ ،کە بێگومان لە سەر چارەنووسی
کورد بە گشتی شوێندانەر دەبێ.

حیزبــی دێموکــرات :سەرەخۆشــی
لــە گەلەکەمــان بەتایبــەت لــە
کوردستانی عێراق دەکەین
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران ،بــە بۆنــەی
کۆچیدوایــی مام جــەالل پەیامێکی
پرســە و سەرەخۆشــی بــاو کــردەوە
کــە تێیــدا هاتــووە :بەداخــەوە ڕۆژی
١١ی ڕەزبــەری ١٣٩٦ی هەتــاوی،
٣ی ئۆکتۆبــری ٢٠١٧ی زایینــی،
کوردســتان کەســایەتییەکی گەورەی
لە دەســت دا کە زیاتر لە نیو ســەدە لە
ژیانی لە پێناوی ڕزگاریی نیشتمانی
و بەختەوەریی خەڵکدا تێپەڕ کرد.
لە بەشێکی دیکەی ئەم ڕاگەیەندراوەدا
هاتــووە :ئێمــە لــە حیزبــی دێموکراتدا
وێــڕای سەرەخۆشــی لــە کەســوکار
و بنەماڵــەی بەڕێــزی مــام جــەالل،
بەتایبــەت هاوســەر و کوڕەکانــی،
هاوخەمــی خۆمان لەگــەڵ مەکتەبی
سیاســیی و ســەرکردایەتی و هەمــوو
ئەندامانــی یەکیەتیــی نیشــتمانیی
کوردستان دەر دەبڕین .سەرەخۆشی لە
گەلەکەمان بەتایبەت لە کوردســتانی
عێــراق دەکەیــن .وێــڕای دەربڕینــی
پەژارەمــان بــۆ لــە دەســت دانــی ئــەو
کەســایەتییە گەورەیە ،دووبارە جەخت
لــە هاوئاهەنگــی و تەبایــی و پێکەوە
بــوون چ لــە نێــو ڕیزەکانــی حێزبــە
دۆســتەکەمان ،یەکیەتیی نیشتمانیی
کوردســتان و چ لە نێو هەموو حیزب
و الیەنــی سیاســی و خەباتکارەکانی
کوردستانی عێراق دەکەینەوە ،کە ئەم
بڕگە هەســتیارەی مێژووی ئەو بەشە
لە نیشــتمانمان ،لە ژێر خەمێکی وەها
گــەورەدا تەنیا بە پێکەوەبوون دەتوانێ
بە سەرکەوتنی مەزن بگات.
پێویســت بــە ئاماژەیــە کــە ســەر لــە
بەیانــی ڕۆژی هەینــی ڕێکەوتــی
١٤ی ڕەزبــەری ١٣٩٦ی هەتــاوی،
هەیئەتێکــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران بە سەرپەرەستی بەرێز
کاک مستەفا هیجری ،بەشداری لە
مەراســمی بەخــاک ســپاردنی بەڕێز،
مام جەالل تاڵەبانی سکرتێری گشتی
یەکیەتــی نیشــتمانیی کوردســتان و
سەرکۆماریی پێشووی عێراق کرد.

ڕاگەیەنــدراوی دەفتەری سیاســی
حیزبــی دێموکــرات لــە پێوەندی
لەگەڵ بوومەلەرزەی کوردستان

دەفتەری سیاســی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران لە پێوەندی لەگەڵ
بوومەلــەرزەی ڕۆژی یەکشــەممەی
کوردســتان ڕوو لە خەڵکی کوردستان
ڕاگەیەندراوێکــی بــاو کــردەوە کــە
تێیــدا هاتــووە :وێــڕای سەرەخۆشــی
لــە بنەماڵــەی قوربانیانــی ئــەو
بوومەلەرزەیــە ،هیــوای هەرچی زووتر
چــاک بوونــەوە بــۆ بریندارانــی ئــەو
کارەساتە دەخوازێ.
کارەســاتێکی وەهــا گــەورە کــە دەیان
شــاری کوردســتان لــە رۆژهــەاڵت
و باشــووری گرتۆتــەوە و بــە ســەدان
قوربانــی و بــە هــەزاران برینــدار و
وێرانییەکــی زۆری لــێ بەجــێ
مــاوە ،کارەســاتێکی نەتەوەییــە و
وێــڕای هاوخەمیمــان بــۆ هەمــوو
زیانلێکەوتووانــی مــادی و گیانــی،
داوا لــە هەمــوو هاونیشــتمانیانی
کــورد دەکەیــن کــە لــەم کارەســاتە
گەورەیــەدا بــە هــەر شــێوەیەک کــە
بۆیان دەکــرێ یارمەتیدەری قوربانیان
و ماڵوێرانکراوەکان بن.
هەروەهــا کۆمیســیۆنی تەشــکیالتی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی

ئێــران لــە دووتوێــی ڕاگەیەندراوێکــدا
بەڕێکەوتــی ٢٣ی خەزەڵوەر ١٣٩٦ی
هەتــاوی ،داوای لــە ســەرجەم
کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان ،بــە
هەمــوو چیــن و توێژەکانــەوە کرد کە
بە هانای خەڵکی ئەو ناوچانەوە بڕۆن
کــە تووشــی ڕووداوی بوومەلــەرزە
هاتــوون و ئــەوەی لــە توانایاندایــە
هاوکاری و یارمەتییان بکەن.

حیزبــی دێموکــرات :نەتــەوەی
کورد لە کارەساتدا ،حەماسەیان
خوڵقاند

ســەبارەت بــە حەماســەی نیشــتمانی
کوردانــی رۆژهــەاڵت پــاش
بوومەلەرزەکــەی کرماشــان دەفتەری
سیاســی حیزب ڕاگەیەندراوێکی باڵو
کــردەوە و ڕایگەیانــد :شــایی بە وەها
نەتەوەیەکــەوە دەکا و لــە بەرامبــەر
ئیــرادەی نەتەوەیــی و هەســتی پــاک
و بێگەردی مافخوازییاندا سەری ڕێز
دادەنەوێنێ.

کۆبوونــەوەی
بەڕێوەچوونــی
پێنــج حیــزب و الیەنی سیاســیی
کوردستانی ڕۆژهەاڵت
ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی ٣٠ی
بەفرانبــاری ١٣٩٦ی هەتــاوی ،پێنــج
حیزب و الیەنی سیاسیی کوردستانی
ڕۆژهــەاڵت ،لــە بــارەگای ناوەندیــی
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان
کۆبوونــەوە و تێیــدا ناوەندێــک بــۆ
هاوکاریی حیزبە کوردییەکان بۆ کار
و تێکۆشانی داهاتووو پێک هات.

ســێهەمین کۆبوونــەوەی "ناوەندی
هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی
ئێران" بەڕێوە چوو

ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتــی ١٧ی
ڕێبەندانــی ١٣٩٦ی هەتــاوی،
ســێهەمین کۆبوونــەوەی ناوەنــدی
هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی
ئێران ،بەڕێوەچوو کە تێیدا ویڕای باس
لە بریاڕ و ڕاسپاردەکانی کۆبوونەوەی
پێشــوو ،جەخت لەســەر پرنســیبەکان و
هێڵە گشــتییەکانی هــاوکاری کرا و
بەتایبەت لەســەر مەسەلەی ڕووخانی
کۆمــاری ئیســامی و دابین کردنی
دێموکراســی و مافــی نەتەوایەتی لە
کوردستانی ئێران باس کرا.
لــەو کۆبوونەوەیــەدا هەروەهــا بــاس
لــەوە کــرا ،کــە ناوەنــدی هاوکاریــی
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێران ،دەبێ
هەوڵ بدات بەپێی ئەو پرنسیبانەی کە
لەسەری ڕێک کەوتوون هێز و الیەنە
سیاســییەکان بانگهێشــت بکرێن و لە
نزیکــەوە لە بۆچــوون و ڕوانگەکانیان
ئاگادار ببنەوە ،هەروەها لەســەر ٢١ی
فێورییە ،ڕۆژی زمانی دایکی کار و
هاوئاهەنگی پێویست ئەنجام بدرێت.

ڕۆژی زمانی دایکی لە شاخەکانی
کوردستان پیرۆز کرا

ڕۆژی چوارشــەممە ڕێکەوتــی ٢ی
ڕەشــەمە ،هێــزی تایبەتــی حیزبــی
دێموکرات لە شــاخەکانی کوردســتان
ڕێوڕەســمێکی بەشــکۆیان بــە بۆنەی
ڕۆژی جیهانیــی زمانــی دایکــی
بەڕێوە برد.
لەو ڕێوڕەسمەدا کە بە بۆنەی ڕۆژی
جیهانیــی زمانــی دایکــی بەڕێــوە
چــوو ،فەرمانــدە نیزامییەکانی هێزی
پێشمەرگە ،کادری سیاسی و نیزامی
و پێشــمەرگەکانی هێــزی تایبەت لەو
ڕێوڕەسمەدا بەشداریان کردووە.
لــە ڕێوڕەســمەدا چەندیــن وتــار لــە
الیــەن بەڕێوەبەرانــی ڕێوڕەســمەکە
تایبــەت بــە ڕۆژی جیهانیــی زمانــی
دایکــی خوێندرایەوە که تێیدا باس لە
گرینگــی و بایەخــی زمانــی دایکی

کرا.

کۆنگــرەی ١٦هەمــی
بەڕێوەچوو

حیــزب

ڕێکەوتی  1تا 4ی ڕەشەمەی ساڵی
1396ی هەتــاوی کۆنگــرەی 16می
حیزب ،کۆنگرەی ڕاسانی ڕۆژهەاڵت
بەڕێوە چوو و پاش چەند ڕۆژ کاری
بــەردەوام ســەرکەوتووانە کۆتایــی
بــە کارەکانــی هێنــا و کۆمەلێــک
بریــاری گرینــگ ،لەوانەش گۆڕینی
پێکهاتــەی گشــتیی حیــزب ،تێیــدا
پەسند کرا.
هــەر لــەم پێوەندییــەدا ڕۆژی شــەممە
ڕێکەوتــی ٥ی ڕەشــەمەی ١٣٩٦ی
هەتــاوی ،جێژنــی کۆتایــی هاتنــی
ســەرکەوتووانەی کۆنگــرەی ١٦ی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران ،بــە بەشــداریی ئەندامانــی تازە
هەڵبژێــردراوی کۆنگــرەی  ١٦بــۆ
ناوەندیی سیاســی ،کادر ،پێشمەرگە،
بنەماڵەکانــی حیزبــی دێموکــرات و
میوانان  ١٦بەڕێوەچوو.
لــە بڕگــەی یەکەمــی جێژنەکــەدا،
بەڕێز "مســتەفا هیجری" لێپرســراویی
گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،هەڵبژێــردراوی
کۆنگــرەی  ١٦چەنــد وتەیەکــی
پێشکەش کرد.
هیجــری ســەرەتا باســی لــەوە کــرد
"ئەمنییەت"ـــی کۆنگــرە و ئــەو
فەزایــەی کــە کۆنگــرەی تێــدا
بەڕێوەچــوو کارێکــی بێوێنــە بــوو،
ئــەوەش لەو ڕوویــەوە گرینگ بوو کە
ئێمــە پێشــتر ئــاگادار کرابووینەوە کە
ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران پیالنی هەیە
لە هەر شــوێنێک کە کۆنگرە بەڕێوە
بچیت شەڕ و ئاژاوە بنێتەوە.
ناوبراو لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا
باســی لــەوە کــرد فــەزای فکریــی
کۆنگــرە بابەتێکــی زۆر گرینــگ
بــوو ،واتــە بوونــی ئەو فکــر و هزرەی
کــە لــە نێــو ئەندامانــی کۆنگــرەدا
هەبــوو ،فــەزای کۆنگرەکــەی لــە
کۆنگرەکانــی دیکــە جیــاوز کردبــوو
و ئــەوەش دەرخــەری چوونــە ســەری
ئاســتی فکــری ئەندامانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــه کــە
جێگای بایەخە.
لێپرسراویی گشتیی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران لە قسەکانیدا باسی
لەوە کرد کە ڕێژەی هەڵبژاردنی ژنان
بــۆ ڕێبەریی حیزبی دێموکرات خۆی
شــتێکی بــێ وێنــە بوو و بە نیســبەت
کۆنگرەکانی پێشــوو ژنــان توانیان لە
کار و چاالکیــی حیزبیــدا بەشــداری
زیاتریان هەبێ.

ناوەندیــی سیاســی حیزبــی
دێموکــرات ڕاگەیەندراوێکــی باڵو
کردەوە
ناوەندی سیاســی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران هەڵبژێــردراوی
کۆنگــرەی ١٦هەمــی حیــزب
پێشــنیوەڕۆی رۆژی دووشــەممە
ڕێکەوتــی ٧ی رەشــەمەی ١٣٩٦ی
هەتاوی بەرامبەر بە ٢٦ی فێورییەی
٢٠١٨ی زایینــی یەکەم کۆبوونەوەی
خۆی بە بەشــداری لێپرسراوی گشتی
حیزب ،هاوڕێی بەڕێز کاک مستەفا
هیجری و ئەندامانی ناوەندی سیاسی
پێکهێنا.
لــەم کۆبوونەوەیــەدا ئــەرک و
دەســەاڵتەکانی ئــەم ناوەنــدە کــە بــە
پەســندی کۆنگــرەی ١٦ی حیــزب
گەیشــتوون بــە بەرچاوروونــی زیاترەوە
باســیان لەســەر کــرا و وردبوونــەوەی
پتریــان بۆ کرا؛ لە بەشــێکی دیکەی
کۆبوونەوەکەدا لەســەر شێوەی کاری
ناوەنــدی سیاســی ئاڵوگــۆڕی بیروڕا
کرا.
لــە دوابڕگــەی کاری کۆبوونــەوەی
ناوەندیی سیاســیدا لە ســەر پێشنیاری
لێپرســراوی گشــتی و پاش دەنگدانی

بەشــدارانی کۆبوونەوەکــە هاوڕێــی
بەڕێــز کاک حەســەن شــەرەفی بــە
تێکــڕای دەنگــی بەشــداربووان بــە
بەرپرســی ناوەنــدی سیاســی و لــە
هەمانکاتدا وەک جێگری لێپرسراوی
گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران هەڵبژێردرا.

دوو ئەندامــی حیزبــی دێموکرات
لــە هەولێــر بوونــه ئامانجــی
کردەوەیەکی تێرۆریستی

دوو ئەندامــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،خەڵکــی شــاری
کامیــاران و دانیشــتووی شــاری
هەولێــر ،بــە هــۆی دانانــی بۆمــب لە
ماشــینەکەیاندا بــە تونــدی برینــدار
بوون.
ئێــوارەی ڕۆژی پێنجشــەممه ١٠ی
ڕەشــەمەی ١٣٩٦ی هەتاوی ،سەالح
ڕەحمانــی هــاوڕێ لەگەڵ کوڕەکەی
بــە نــاوی ســەباح ڕەحمانــی خەڵکــی
شــاری کامیــاران و دانیشــتووی
شــارۆچکەی "بنەســاوه"ی هەولێــر
لــە کردەوەیەکــی تێرۆریســتیدا بــە
تونــدی برینــدار و ڕەوانــەی یەکێــک
لــە نەخۆشــخانەکانی شــاری هەولێــر
کــران کــە بەداخــەوە ڕۆژێــک دواتــر
هــاوڕێ ســەباح ڕەحمانــی بەهــۆی
ســەختی برینەکانــی لــە یەکێــک لە
نەخۆشــخانەکانی شــاری هەولێــر،
گیانی لەدەستدا و تێکەڵ بە کاروانی
شەهیدان بوو.
سەرلەبەیانی ڕۆژی هەینی ڕێکەوتی
١١ی ڕەشەمەی ١٣٩٦ی هەتاوی ،بە
بەشــداریی لێپرسراوی گشتیی حیزبی
دێموکــرات و ئەندامانــی ناوەندیــی
سیاســی حیــزب ،کادر ،پێشــمەرگە،
بنەماڵــە و میوانــان تەرمــی شــەهید
"ســەباح ڕەحمانــی" لــە گۆڕســتانی
شــەهیدانی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران بە خاک سپێردرا.

بانگــەوازی ناوەندیــی هاوکاریی
حیزبەکانی کوردســتانی ئێران بۆ
نەورۆزی ٢٧١٨ی کوردی

لــە بەرەبــەری هاتنــی نــەورۆزی
٢٧١٨ی کوردی ،ناوەندی هاوکاریی
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران
بانگەوازێکیــان لەژێر نــاوی " نەورۆز
هێمــای ژیانــەوەو پێکــەوە بــوون" باڵو
کــردەوە کــە تێیــدا هاتــووە:ئەمســاڵ
کــە رابــرد ،دەســتپێکەکەی نەورۆزی
جامانــەکان بــوو؛ دوای ئــەو هەمــوو
حەماســەتە کە ئاماژەیان پێکرا ،جێی
خۆیەتــی نەورۆزێــک کــە دادێ ،بــە
هەمان شکۆوە و بە هەمان حەماسەوە
بــە جامانــە و هــەوری و لەبەرکردنــی
جلوبەرگــی کــوردی و هەڵگرتنــی
گوڵــی ســوور بڕازێندرێتــەوە و لــە
گــەڵ ژیانــەوەی سروشــت ،ژیانەوەی
نــەورۆزی جامانــەکان بــۆ نیشــتمان
بکرێ بە دیاری ،هەر بۆیە داواکارین
یــەک دەنــگ و یــەک هەڵوێســت،
بــەرەو پیــری نەورۆز و ســەری ســاڵی
نوێ بچن.
بێگومــان هاوخەباتــی و یەکڕیزیــی
نەتەوەکەمان ،رەمزی ســەرکەوتنمانە.
لــەم روانگەیەشــەوە داوا لــە ســەرجەم
خەڵکــی کۆڵنــەدەر و نیشــتمانپەروەی
کوردســتانی ئێران دەکەیــن بە هەمان
ئیــرادە و رۆحیــەی هاوخەباتییــەوە لــە
خەباتــی نەتەوەیی-دێموکراتیکــی
خۆیــان بەردەوام بن و ریزەکانی خۆیان
بەهێزتر و پتەوتر بکەن و سەری ساڵی
نوێ پیرۆز بکەن.
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مەلی کوێستان
لە کواڵنەکانی ئازادیدا
لە پەراوێزی جیهانێکی پڕ لە ژاوەژاو،
لە جەرگەی خۆرهەاڵتی نێوەڕاست کە خۆری ئاشتی بە خۆیەوە نەدیوە،
لە واڵتێک کە پڕە لە ئاوارەی هاونیشتمانیانی لە الیەک لە نیشتمان و واڵتی خۆیان دەژین
لە الیەک ئاوارەن و خۆزگەی گەڕانەوە بۆ مەفتەن دەچێژن.
ئەبێ هەر کوردستان بێت ئەو واڵتە،
چونکە تەنیا واڵتە کە واڵتی کوردانە و کورد تێیدا بێگانە.
لەم واڵتە
کۆمەڵێــک مرۆڤــی مــەزن لە گەڕەکێک بە نــاوی ئازادی دەژین کە بۆ ئازادی ئاوارەن و لە گەڕەکی ئازادیدا
خۆزگە بۆ ئازاد بوونی واڵت و مەفتەنی خۆیان دەچێژن.
بااڵی خانووەکانیان کورت و بەژنی ئیرادە و هێزی خۆڕاگرییان لە ئاسمان دەسوێ.
چ زەمەنێکە ،کە لە گەڕەکی ئازادیدا خوێن بۆ ئازاد بوونی واڵتەکەت بدەی.
چ قەدەرێکە کە بۆ ئازادی فیدا بکەی ژیان ،گەر واڵتیشت ئازاد نەبێ شوێنی حەوانەوەت بە ئازادی بانگ
بکەی.
ژیان بەردەوامە و پێکەنینی مندااڵن و هیوای گەنجان هەموو بەیانییەک
بەر لە هەاڵتنی خۆر ئەپشکوێ.
الوی شۆڕشگێر و ڕێبەرایەتی ئازادیخواز و پێشمەرگەی واڵت و دایکی شەهیدان پێکەوە هەناسەی خەبات
هەڵئەمژن،
هەر یەکێ بە جورێ
بۆ یەک ئامانج تێ ئەکۆشن
هەر هەمووشیان لە خوێن و دڵدا لە قوواڵیی نیگا و بیر و هزریاندا لە واڵتێک ئەژین ئەگەر دوریش بن
لێی لە ئازادییەوە بۆ ئازاد بوونی دەڕوانن.
لە پێدەشتی دوپشکان کۆتری ئازادی هەڵدەفڕێنن،
لە هەواری گەرمیان چریکەی خوایە وەتەن ئاواکەی بۆ نیشتمان دەخوێنن.
تۆز و غوباری غوربەت بە بارانی پڕ لە هەست و سۆزی یەکتر ئەسڕنەوە.
بزەیەک بەسە بۆ ڕەواندنەوەی خەمی دوری چەندین ساڵەیان.
ئەگەر کوێستانی وەتەنیشیان دور بێ ،بە شینایی دڵیان گەرمێن فێنک ئەکەنەوە.
ئێستاش دوای ئەو هەموو ساڵە ،بارگەی ژیانیان هەر دانەناوە
لە سوچێ بۆ دەرفەتێک ئەگەڕێن بەشکەم جارێکی تر ڕەشماڵی ژیان لە نیشتمان هەڵکەنەوە.
ئێستاش حەوشەی ماڵیان بۆنی شلێر و بەیبوونی شاخ دەدات.
ئێستاش پەنجەرەکانیان ڕوو لە خۆرهەاڵتە تا شەماڵ و کزەی واڵت بە ماڵەکانیاندا بسوڕێتەوە.
ئێســتاش هەر دەڵێن تەیری کوێســتانین لە گەرمێن زەنجیر ناکرێین زەمانەش بۆ ســاتێ قەتیســمان کات
هەر دەفڕین بەرەو لوتکە
بۆ دااڵهۆ
بۆ ئاویەر
بۆ ئاڕبابە
بۆ دااڵنپەڕ و
بۆ ئارارات
هەر دەفڕین بەرەو نیشتمان
با هەیبەت سوڵتانیشــم خۆش بوێ ،ناتوانم هەنســک و ئەســرینی ئیالم و کرماشــان و ســنە و موکریان و
ورمێ و دیلەمان بێ وەاڵم بە جێ بهێڵم.
ناتوانم بێ واڵتم هەناسەی ئارامی و ئاسودەیی هەڵبکێشم.

برووسکەیەک ..پەلە نییە ..شیعریش نییە
بەناوی ھەڵەبجە و پێنج ھەزار «مانگ»ەوە
بەناوی مەولەوی و پێنج ھەزار گوڵەوە.
بەناوی گۆران و پێنج ھەزار کۆترەوە،
بۆ زانا بلیمەتەکانی :واڵتی پوشکین،
واڵتی جاک لەندن.
واڵتی بایرۆن ،واڵتی جان دارک ،واڵتی بسمارک.
واڵتــی گاریباڵــدی ،واڵتــی ڤــان کــوخ ..واڵتــی..
واڵتی ..واڵتی
سوپاس بۆ ئەو دیارییەی کە بە کۆمەڵ سەرلەبەیانیی
ڕۆژی  ١٩٨٨/٣/١٦لە
ڕێگەی بەغداوە بۆ گوڵ و کۆتر و منداڵ و شێعری
کوردستانتان ناردبوو.

هەڵەبجە

ئەلبورز

چواردەی مانگ بوو
لەسەر گۆیژە" ،با" قەڵەمەکەی فڕاندم
کە دۆزیمەوە و پێم نووسی
پۆل پۆل فڕین وشەکانم.
پانزەی مانگ بوو
"سیروان" قەڵەمەکەی بردم
وەختێ گرتمەوە و پێم نووسی
بوون بە ماسی شێعرەکانم
شانزەی مانگ بوو!
ئاخ شانزەی مانگ!
کە شارەزوور قەڵەمەکەی لێ وەرگرتم
وەختێ دایمەوە بنووسم
وەک هەڵەبجە
شێرکۆ بێکەس
وشک ببوون پەنجەکانم!

:لە تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێتدا
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