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رێژیــم بۆنی ڕووخانی کردووە
هاوکات لەگەڵ بەردەوامی و پەرەسەندنی
ناڕەزایەتی و خۆپیشــاندانە جەماوەرییەکان
لە شــارەکانی ئێراندا ،کۆماری ئیسالمی
دەســتی کــردووە بە کۆمەڵێــک چاالکی
فریودەرانــە بــە مەبەســتی بەالڕێدابردنــی
ئاقــاری خۆپیشــاندان و ناڕەزایەتییــە
خەڵکییــەکان کــە لــە ڕۆژانــی ڕابــردوودا
تەواوییەتی ڕێژیمی تارانیان کردە ئامانج.
شــەوی ڕابــردوو ،بــۆ پێنجەمیــن شــەوی
یــەک لــەدوای یــەک لە چەندین شــاری
گــەورە و بچووکــی ئێــران لەوانــە تــاران،
کەرەج ،قۆم ،شــیراز ،قەهدەریجان و ئەبهەر
و کازروون خۆپیشــاندانی خەڵکی ناڕازی
ســەرەڕای بوونــی حکوومــەت نیزامــی
ڕانەگەیەندراو بەڕێوەچوو کە لە هەندێک
شوێندا تێکهەڵچوونیش هاتە ئاراوە.
بەپێــی دواییــن ڕاپۆرتــە پێوەندیــدارەکان
ئەگەرچــی ڕێژیــم هەوڵــی دا لەڕێگــەی
پچڕاندنــی بــەرق و ئینتێرنێــت ڕێگــر بێــت
لە گەیاندنی دوایین زانیاری و هەواڵەکان
لەم شــار و ناوچانە بەاڵم دیســان شکستی
خــوارد و خەڵــک بەگوڕتــر درووشــمی
ڕووخانیــان دەدا؛ ئەویــش لــە شــارگەلێک
کــە ســااڵنێکە ڕێژیــم هــەوڵ دەدات بــە
ژێرچەپۆکــی بیانهێڵێتەوە لەوانەش شــاری
قــۆم کــە بــە پێتەختــی مەزهەبــی ڕێژیــم
دەژمێردرێ.
ئەم ڕووداوانە هاوکاتن لەگەڵ کۆمەڵێک

" کۆچــەر بیــرکار" ،بیــرکاری بــژاردەی
نەتــەوەی کــورد ،بەناوبانگتریــن خەاڵتــی
بیرکاریی جیهانی بە دەست هێنا.
پرۆفسۆر "فەرەیدوون درەخشانی" ،یەکێک
لە مامۆستایانی الوی کورد ،لە زانکۆی
کەمبریج لە واڵتی بریتانیا توانی میداڵی
"فیلــدز" ،بەناوبانگتریــن خەاڵتی جیهان لە
بەشی بیرکاریدا بە دەست بێنێت.
میداڵی فیلدز لە ســاڵی  ١٩٣٦زایینییەوە
هەتا ئێستا ،لە الیەن دامەزراوەی فیلدز لە
شاری تۆرنتۆ ،هەر چوار ساڵ جارێک بە
دوو کەس هەتا چوار توێژەری ژێر تەمەن
 ٤٠ســاڵ دەدرێت،کە لە بەشــی بیرکاری
لە جیهاندا کار دەکەن.
لــە دوای ســەرکەوتنی ئــەو الوه کــوردە
لــە بەشــی بیرکاریدا ،خەڵکی کوردســتان
لــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــدا بە شــێوەی
جۆراوجــۆر خۆشــحاڵیی خۆیــان بــۆ
ســەرکەوتنی ئــەو الوه کــوردە دەربــڕی
و بــە هەشــتەگی #کۆچــەر #ســپاس
Caucher
#Thankyou#
پیرۆزبایــی خۆیــان بــەو بیرمەنــدە کــوردە
گەیاند.
ئــەو بیرمەنــدەی نەتــەوەی کــورد ،دوای
وەرگرتنــی میداڵــی "فیلــدز" ڕایگەیانــد:
هیــوادارم بــەم خەاڵتــە بــزه بخەمــە ســەر
لێــوی  ٤٠میلیــۆن کورد" .بەدەســتهێنانی

هەوڵــی نەزۆکــی باندەکانــی ڕێژیــم بــۆ
سواربوون بەســەر شەپۆلی ناڕەزایەتییەکان
و کۆنتــرۆڵ کردنــەوەی دۆخــی لــەدەس
دەرچوویان؛ موحەممەد خاتەمی سەرۆکی
بانــدی بەنــاو ئیســاحخواز کە تــا دوێنێ
ئیزنــی قســەکردن و دەرکەوتنیــان لــێ
ئەســتاندبوو ،بــۆ هێورکردنــەوەی دۆخەکە
و وەک ئامــرازی بەردەســت وەلــی فەقیــه
هێنرایــەوە نێــو یارییەکــە؛ ناوبــراو ڕوو لــە
ئەندامانــی باندەکــەی ڕایگەیاند" :تا ئەو
کاتەی ئیســاحات زیندووە شــوێنێک بۆ
ڕووخان بوونی نییە!".
بــۆ بەالڕێدابردنــی ئەســڵی مەســەلەکە و
ویســتی جەمــاوەر کــە ڕووخانــی رێژیمــە
وتوویشیەتی" :هەندێک کەس دەیانهەوێ
وەها نیشان بدەن کە ئەم ڕووداوانە بەهۆی
ئیســاحخوازانەوەیە بەاڵم مــن ڕادەگەیەنم
کــە بەتەواوی مانا داکۆکی لە کۆماری
ئیســامی دەکــەم و پێــم وایــە کــە دەبــێ
ڕێفۆرمهەڵگر بین!"
هەروەهــا ســادق زیباکــەالم کــە بــە
تێئۆریزیەنــی "ئیســاحات" لــە ئێــران
پێناســە دەکرێــت لە لێدوانێکی هاوشــێوەدا
وتوویەتــی" :تەنیــا ڕێگــەی گەیشــتن بــە
دێموکراســی لــە نێــو نیزامــی کۆمــاری
ئیســامیدایە! و گەورەترین کێشــەی ئێمە
الوازی کۆمەڵگای مەدەنییە!"
چاالکێکــی سیاســی لــە نێوخــۆی واڵت

لەمبــارەوە بــە "کوردســتان میدیــا"ی
ڕاگەیاندووە" :ئەم هەوڵەی باندی خاتەمی
و ڕوحانی هاوکاتە لەگەڵ ڕووماڵ کردنی
هەواڵی خۆپیشــاندانەکان لەالیەن ماڵپەڕ و
کاناڵــە تێلێگرامەکانی بــەرەی بناژۆخواز
کــە دەیانهــەوێ وەهــا نیشــان بــدەن ئــەم
ڕووداوانە نیشــانەی "ئینقالبی" نەجوواڵنی
دەوڵەتی ڕێفۆرمە و ناڕاستەوخۆ ئەو فکرە
چەوتــە بخزێننــە نێــو خەڵــک کــە ئەگەر
ئێمــەی "ئینقالبــی" لەســەر کار ببوایەتین
هیچ کام لەم گرفتانە نەدەهاتنە پێش".

ئــەم چاالکــە سیاســییە لەمبــارەوە دەڵێــت:
"لــەم ڕاستایەشــدا بــۆ ئــەوەی وەها نیشــان
بدرێت گرفتەکان لە حاڵی چارەسەرکردنن
و ئــەوە گەندەڵکارەکانمان دەسنیشــان کرد
و ئیتــر خەڵکینــە بڕۆنــە ماڵــی خۆتــان،
بڕیاریــان داوە چەند مۆرەیەکی ســووتاو و
یــەک لــەوان ئەحمــەد عێراقچــی جێگری
پێشووی کاروباری ئەرزی بانکی ناوەندی
و کارمەنــدی یەکێــک لــە جێگرەکانــی
ســەرکۆمار و چــوار چاالکــی ئــەرزی
دەسبەسەر بکەن و بدەن لە دەهۆڵ کە ئەوە

ئــەو خەاڵتە لە الیــەن بیرمەندێکی کورد،
لــە جیهاندا لــە ڕاگەیاندنەکانی جیهانیش
دەنگــی دایــەوە و باســی ســەرکەوتنی ئەو
الوە کوردەیــان کــرد؛ ئەمەش لــە کاتێکدا
بــوو کە بەدەســتهێنانی خەاڵتی فیلدز ،لە
الیــەن کۆچەر بیرکار بوو بە هۆی ئەوەی
کــە دەســتوپێوەندییەکانی ڕێژیمــی ئێــران
و بەنــاو ڕووناکبیرانــی ڕێژیمــی ئێرانیــی
دانیشــتووی تاران ،هێرش بکەنە ســەر ئەو
بیرمەندە کوردە و بێڕێزی بە ناوبراو بکەن.
ژمارەیــەک لە بەناو نووســەر و رووناکبیر
کــە بیری شۆوێنیســتیان بــە ڕوونی دیارە،
لــە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا بە نووســینی
"کەمینە ،خۆدۆڕاندوو ،پەنابەری بێسفەت"
و وشــەگەلێکی بێڕێــزی و جنێــودان،
هێرشیان کردە سەر کۆچەر بیرکار.
هــاوکات هەندێــک لــەو بەکارهێنەرانەش
باســیان لــەوە کردبــوو ،کوردێکــی پەنابەر
کە ئێمە بە دنیامان ناساند و لە کارەساتی
کیمیاییبارانــی مەریوانیشــدا ،ئێمــە
کوردمان بە دنیا ناســاند ،کەچی کۆچەر
بیرکار ئەمەگنەناس بوو.
لــە بەشــێکی دیکــەی ئــەو پۆســت و
نوســراوانەدا ،یەکێــک لــە نووســەرانی
ڕۆژنامەی "همشــهری" ســەر بــە ڕێژیمی
ئێــران ،بــە تونــدی هێرشــی کردبــووە ســەر
ئــەو بیرمەندە کــوردە و پیرۆزبایی خەڵکی

کوردستان و حیزبەکانی دژبەری ڕێژیمی
ئێرانــی بــە هاندانــی شــەڕ ،ئــاژاوە و
جیاییخوازی وەسف کردووە.
قســە و لێدوانی ئەو کەســە شوێنیستانە و
دوژمنانــی کــورد لە تاران لە کاتێکدایه،
کــە کاتێــک کوردێــک ســەرکەوتن
بەدەســت دێنێت باس لە برایەتی و ئاشــتی
دەکەن ،بەاڵم کە کوردێک داوای مافی
خۆی کرد و هەڵوێســتی جیای هەبێت بە
دوژمنی لە قەڵەم دەدەن.
کۆچــەر بیــرکار ،ســاڵی  ١٣٥٧هەتاوی،
لــە گونــدی "نێـ"ـــی مەریــوان چــاوی بــە
دنیــا هەڵێنــاوە و بڕوانامــەی کارناســی لە
زانستگەی تاران وەرگرتووە.
ناوبراو قۆناغی دوکتورای لە زانســتگەی
ناتینگهــام لــە بریتانیــا تەواو کــردووە و لە
ســاڵی ١٣٨٥وەکوو پرۆفســۆری بیرکاری
لە زانستگەی کەمبریج دەستبەکار بووە.
ئــەو الوە کــوردە هەتا ئێســتا لە  ٢٠واڵتی
جیهــان ،کۆبوونــەوەی لەســەر دواییــن
دەسکەوتەکانی بیرکاری گرتووە.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
وێــرای پیرۆزبایی لەو بیرمەندەی نەتەوەی
کورد ،خۆشــحاڵیی خۆی بۆ سەرکەوتنی
ئــەو الوه کــوردە دەردەبڕێــت و هیــوای
سەرکەوتنی لە بوارەکانی دیکەی زانستدا
بۆ بەئاوات دەخوازێت.

ڕێژیمــی ئێــران لــە بەرەبــەرەی دەســپێکی
گەمــارۆ نوێیەکانــی ئامریکادایــە ،کــە
بەرپرســانی ئامریکایــی بــە گەمــارۆ
کەمەرشکێنەکان ناویان دەبەن.
بەپێــی ڕاپۆرتــی دەنگی ئامریکا ،بەشــی
یەکەمی خولی نوێی گەمارۆکان ،ئەمڕۆ
دووشــەممە ١٥ی گەالوێــژی ١٣٩٧ی
هەتاوی ،دەست پێ دەکەنەوە .ئەو بەشە لە
گەمارۆ نوێیەکانی ئامریکا ،بەشی کڕین
و فرۆشــتنی دۆالر ،ئاســنە بەنرخــەکان و
کۆمپانیــا و پیشــەی ماشینســازی لەخــۆ
دەگرێت.
ئــەو چاالکییانــەی کە گەمــارۆ دەخرێتە
سەریان بریتین لە:
• کڕیــن و مامەڵەکــردن بــە دۆالری
ئامریکا
• مامەڵــە و بازرگانیکــردن لەگــەڵ
ڕێژیمــی ئێران بــە کەڵکوەرگرتن لە زێڕ و
ئاسنە بەنرخەکانی دیکە
• فــرۆش ،وەرگرتــن یــان گواســتنەوەی
ڕاســتەوخۆ یــان ناڕاســتەوخۆی گرافیــت،
ئاســنەکانی وەک ئالۆمینیــۆم و پــۆاڵ،

حیزبی دێموکرات پیرۆزبایی لە کۆچەر بیرکار کرد

هەموو کێشەکان خەریکن چارەسەر دەبن!"
یــان لــە هەوڵێکــی نــەزۆک و جێگــەی
شــوورەیی دیکەدا بە کەڵکاژۆوەرگرتن لە
دۆخی ژیانی بوومەلەرزەلێدراوانی ناوچەی
ســەرپێڵی زەهــاو بانکەکانی کرماشــانیان
ڕاسپاردووە بە دەرکردنی بەخشنامەی سەیر
و ســەمەرە بەڵێنــی درۆئینــی دانــی وامی
زۆر بــە بوومەلەرزەلێــدراوان بدەن تاکوو بۆ
ماوەیەکیــش بــووە ڕقــی پەنگخواردوویــان
دامرکێننەوە.

دەســپێکی گەمارۆ
قورســەکانی ئامریکا
بۆ ســەر ڕێژیمی ئێران
بــەردی خەڵــووز و هەروەهــا بەرنامــە
کامپیۆتێرییــەکان کــە لــە بەهێزکردنــی
پیشەدا کەڵکیان لێوەردەگیرێت
• هــەر جــۆرە چاالکییــەک ســەبارەت بە
مامەڵەکردن و بازرگانیی گەورە بە ڕیاڵی
ئێــران و هەروەهــا ســەرمایەدانانی ڕیاڵــی
ئێران لە بانکەکانی دەرەوە
• هــەر جــۆرە مامەڵــە ،فــرۆش یــان
ڕادەستکردنی قەرزەکانی ڕێژیمی ئێران
• گواســتنەوە و بازرگانیــی شــتومەک
و کەرەســتەگەلێک کــە لــە پیشــەی
ماشینسازی کەڵکیان لێ وەردەگیرێت
ڕێکەوتــی ١٨ی بانەمــەڕی ١٣٩٧ی
هەتــاوی ،ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی
ئامریــکا لــە بەرجــام کشــایەوە و دانڵــد
ترامــپ ســەرۆکی ئــەو واڵتــە بڕیــاری
وەگەڕخرانــەوەی گەمــارۆکان بــۆ ســەر
ڕێژیمــی ئێرانی واژۆ کرد و وەزارەتەکانی
دەرەوە و خەزێنەداریــی ئەرکــدار کــرد بــۆ
وەگەڕخستنەوەی هەموو ئەو گەمارۆیانەی
کــە بــە هــۆی ڕێککەوتننامــەی بەرجــام
هەڵگیرابوون.

پـەیڤ
« راسان و روانگەی چەند رەهەندی

كەریم پەرویزی
پرســیاری قــووڵ و جیــددی ،لــە زۆر
بڕگــەدا بــەرەوڕووی تــاک ،گــرووپ و
نەتــەوە دەبێتــەوە و مێــژووی مرۆڤایەتی و
هەروەهــا مێــژووی سیاســی و هــزری لەو
بڕگانــەی زۆر تۆمــار کــردووە .لــە وەهــا
بەرەوڕووبوونەوەیەکــدا زۆر جار مرۆڤەکان
و گرووپــەکان واڵمێکــی تاکالیەنــە و
تاکرەهەندییــان بــە پرســەکان داوەتــەوە،
بــەو مانایە کە لەژێر گوشــاری سیاســی
و ئابــووری و هەڕەشــەی ژیــان و عــەزی
داهاتــوو و دەیــان پارامێتــری دیکــەدا،
هێڵێکــی یەکالکەرەوەیــان دەسنیشــان
کــردووە و لەمبــەری هێڵــەوە بــە دروســت
و ئەوبــەر هێڵیــان بــە نادروســت ئەژمــار
کردووە.
ئــەو جــۆرە واڵمــە تاکرەهەندیانــە ،بــە
هــەر هۆیــەک کــە کۆمەڵــگای پــێ
ناچــار کرابــێ ،لەبــەر ســادەبوونیان ،زۆر
زوو وەردەگیرێــن و هــەر لەبــەر هێڵی روون
دیاریکردنیــان کۆمەڵــگا ئاســان لێیــان
تێدەگا ،بەاڵم لەبەر تاکرەهەندی بوونیان،
الیەنــی زۆری بێــوەاڵم هێشــتۆتەوە و لــە
راستیدا بۆتە واڵمێکی ئیدئۆلۆژیک کە
لە مێژوودا زۆر تاوان بەناوی ئیدئۆلۆژییە
تاکرەهەندەکانەوە خووڵقاون.
ئەساســی باســەکە لــە دۆزی ئێســتای
کۆمەڵــگای کوردســتانی رۆژهەاڵتــدا
ئەوەیــە کــە ئایــا لــە ســەردەمێکدا کــە
کوردســتان پێی ناوەتە قۆناخی راســانەوە،
لەوالشــەوە کۆمەڵگای بەشــەکانی دیکە
لــە ئێرانــدا خەریکــە دەکوڵێــن و هــەردەم
لەوانەیــە ئــەم گڕکانانــە ئاگردانیــان
بتەقێتــەوە ،دەبــێ چۆن بڕوانینە پرســێک
بە ناوی دێموکراسی لە ئێراندا؟
پرســیارەکە گــەر تاکالیەنــە لێــی بڕوانین
دەتوانیــن وەهــا واڵم بدەینــەوە کــە ئێمەی
کوردســتانی خێرمان لە نەتەوەی دەوروبەر
نەبینیــوە و لــە ســەر ئەساســی ئەزموون و
بێخێریی دیتران ،باشــتر وایە خۆمان بەهێز
بکەیــن و لــە دێموکراســی بــۆ دەوروبــەر
گەڕێین .ئەم واڵمە بەرەو چ داهاتوویەکی
دیکەمــان دەبــا ،جــارێ لێــی دەگەڕێیــن،
بــەاڵم ئایــا گەر لــە چەند رەهەنــدەوە لێی
بڕوانین و لە فیکری بەهێزکردنی راســان
و بونیاتنانــی داهاتوویەکــی دیکــەدا بین
دەبــێ چ واڵمێکــی فرەڕەهەندیــی دیکــە
بدۆزینەوە؟
هەر پرســیارێک تاکە یەک واڵمی نییە
و تاکــە یــەک واڵم ،واڵمــی کۆتایــی
هەتاهەتایــی نییــە .هــەر لــەو کاتــەدا
دەتوانــی بەدوای زۆر رەهەنددا بگەڕێی و
واڵمەکان جیاواز بن.
یەکێــک لــەو واڵمانــە دەتوانــێ ئــەوە
بــێ کــە ئێمــەی کــورد لــە کوردســتانی
رۆژهــەاڵت ،چ بــە دەســتی خۆمــان بــێ
یان نا ،ئێستە لە جوغرافیایەکدا بە ناوی
ئێران دەژین و هێشــتا بڕیــاری دامەزرانی
دەوڵەتــی ســەربەخۆمان نــەداوە ،کەوایــە،
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پیرۆزبایی لێپرســراوی گشــتیی حیزبی دێموکرات پەیامی پیرۆزبایی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
لە کۆچەر بیرکار
کوردستانی ئێران لە کۆچەر بیرکار

لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران ،بەبۆنەی سەرکەوتنی
مێژوویــی و جیهانیــی بیرمەنــدی کــورد
کۆچــەر بیــرکار ،پیرۆزبایــی لــەو زانایــە
کرد.
مســتەفا هیجــری ،لێپرســراوی گشــتیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
لــە پەیامێکــی پیرۆزباییــدا ڕێــزی لــە

ســەرکەوتنی مەزنــی بیرمەنــدی کــورد
کۆچەر بیرکار گرت.
دەقی پەیامەکەی بەڕێز مستەفا هیجری
بەم شێوەیە:
بەڕێز و تێکۆشەر کۆچەر بیرکار
هەواڵــی ســەرکەوتنتان له بەدەســتهێنانی
میدالیــای بــەرزی زانســتی ،وەک
ڕۆڵەیەکــی کــورد و بــه تایبــەت

وەک ڕۆڵەیەکــی خەڵکــی شــارەدێی
قارەمانپەروەی "نێ" ،سەربەرز به خەباتی
نەتەوایەتی و مەکۆی دێموکرات؛ بوو به
هۆی دڵخۆشیمان.
بەو بۆنەوه پیرۆزبایی گەرممان پێشکەش
به ئێوه و هەموو "نێ"ییە خۆشەویستەکان
و خەڵکــی چاوکــراوەی کــورد لە هەموو
شوێنێک دەکەین.
نموونەتــان لــه هەمــوو کوردســتان و
بەتایبــەت لــە کوردســتانی روژهــەاڵت
فراوان و سەرکەوتنەکانتان بەردەوام بێ.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری

حیزبی دێموکرات پیرۆزبایی لە کۆچەر بیرکار کرد
فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان
ڕاگەیەندراوێکی باڵوکردەوە

فەرماندەیــی هێــزی پیشــمەرگەی
کوردســتان بەبۆنــەی شــەهید بوونــی
هاورێیەکــی دڵســۆز و پێشــمەرگەیەکی
قارەمانــی گــەل ،ڕاگەیەندراوێکــی بــاو
کردەوە.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:
راگەیەنــدراوی فەرماندەیــی هێــزی
پێشمەرگەی کوردستان
لــە درێــژەی کار و چاالکییەکانی هێزی
پێشــمەرگەی کوردســتان ،تیمێــک لــە
پێشــمەرگە گیــان لەســەر دەســتەکانی
کوردســتان لــە کاتێکــدا ســەرقاڵی
بەســەرکردنەوەی بنەماڵــەی شــەهیدان
و ئەندامــان و دۆســتانی حیــزب بــوون،
ئێــوارەی رۆژی ٢١ی پووشــپەڕ کەوتنــە
بــەر کەمینی ســیخوڕە ئیتالعاتییەکانی
رێژیــم؛ لــە نێــو ئەوانــدا پێشــمەرگەی
تێکۆشــەر و فیــداکاری حیزبەکەمــان
کاک "شــەهاب حەیــدەری" هــاوڕێ
لەگــەڵ کاک "هەژار رەزایــی" ئەندامی
دڵســۆزی حیــزب شــەهید بــوون و چوونــە
ڕیزی کاروانی شەهیدانی حیزب و گەل.

هاوڕێی شەهید "شەهاب حەیدەری" کوڕی
"عوســمان" لە ڕێکەوتــی ١ی خەرمانانی
١٣٥١ی هەتــاوی لە گوندی "ســەرچنار"
ســەر بە شاری مەهاباد لە دایک بوو ،تا
قۆناغــی ٣ی ناوەنــدی دەرس دەخوێنێ و
دواتــر واز لــە خوێندن دەهێنێت .لە ســاڵی
١٣٧١ی هەتــاوی لەگــەڵ تەشــکیالتی
حیــزب ئاشــنا دەبێ .لــە ڕێکەوتی ١٨ی
خەرمانانــی ١٣٧٣ی هەتــاوی دەچێتــە
ســەربازی و دوای  ٢١مانــگ خزمــەت
لــە ســەربازی هەڵــدێ .ســاڵی ١٣٨٩ی
هەتــاوی وەکــوو تەشــکیالتی نهێنــی بــۆ
کاروبــاری تەشــکیالتی ســەردانی حیزب
دەکات .لــە ڕێکەوتــی ٣٠ی خەزەڵــوەری
١٣٩٥ی هەتــاوی ئاشــکرا دەبــێ و
زێــدی خــۆی بەجــێ دێڵــێ و پەیوەســت
دەبــێ بــە ڕیزەکانــی حیزبــەوە و دەبێتــە
پێشــمەرگە؛ لەو کاتەوە تا کاتی شــەهید
بوونــی بــەردەوام بــوو لە کار و تێکۆشــان
و ڕاپەڕاندنــی ئەرکــە حیزبییەکانــی و
لــە هیــچ فیداکارییــەک بــۆ حیزبەکەی
درێغی نەکرد.

بەداخــەوە لــە ڕێکەوتــی ٢١ی پووشــپەڕ
بــە دەســتی خائینان و خۆفرۆشــانی گەل
کەوتە بەر دەسڕێژی گوللە و چووە ریزی
کاروانی شەهیدانی حیزب و گەل.
هەروەها شــەهید "هــەژار رەزایی" خەڵکی
گونــدی "قــەاڵ" ســەر بــە میاندوئــاو لــە
بنەماڵەیەکــی کوردپــەروەر لــە دایــک
بــوو کــە بنەماڵەکەیــان خــاوەن ســێ
شــەهیدە؛ ناوبــراو وەک ئەندامێکــی
چــاالک و بەوەجــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێران تێکۆشــانی هەبوو و لە
دوامەئموریەتیدا هاوڕێ لە گەڵ شــەهید
شــەهاب حەیــدەری چووە ریــزی کاروانی
هەرگیز نەمرانی حیزب و گەل.
لــە الیــەن رێبــەری حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران و فەرماندەیــی هێزی
پێشمەرگەی کوردستانەوە سەرەخۆشی لە
بنەماڵەی بەڕێزیان و خەڵکی تێکۆشەری
کوردســتان دەکەین و خۆمان بە شەریک
و بەشداری خەمیان دەزانین.
فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان
٣ی گەالوێژی ١٣٩٧ی هەتاوی

چاالکییەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان بەردەوامە

لە درێژەی چاالکییەکانی هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان ،لە ڕۆژانی ڕابردوودا خەڵکی ناوچەی شــنۆ و دەورووبەری جارێکی دیکە
بە دیداری پێشمەرگەکانی کوردستان شاد بوونەوە.
بەپێی هەواڵی گەیشتوو بە ماڵپەڕی کوردستان میدیا ،لە ڕۆژانی ڕابردوودا پۆلێک لە پێشمەرگەکانی کوردستان بۆ چەندەمین جار
و لە درێژەی جەولە تەشــکیالتی و سیاســی و نیزامییەکانیان ،ناوچەی شــنۆ و دەوروبەریان بەســەر کردەوە کە بووە مایەی خوشــحاڵی
خەڵکی ئەم ناوچانە.
لەم ســەردانەدا کە لەگەڵ پیشــوازی گەرمی خەڵک بەرەوڕوو بوو و چەندین ڕۆژ درێژەی کێشــا ،هێزی پێشــمەرگە بە ســەرکەوتنەوە
مەئمووریەتــی خۆیــان بــە ئەنجــام گەیانــد و دواتــر ناوچــەی چاالکییەکــەی خۆیــان بەجێهێشــت و لــە ســامەتی تــەواودا درێژەیــان بە
چاالکییەکانیان لە ناوچەکانی تر دا.

ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێــران ،لــە پەیامێکــدا
پیرۆزبایــی خــۆی ئاراســتەی بیرمەنــدی
کورد" ،کۆچەر بیرکار" کرد.
دەقی پەیامەکە:
پەیامــی پیرۆزبایــی ناوەنــدی هاوكاریــی
بــۆ بلیمــەت "كۆچــەر بیــركار" ،بــراوەی
گەورەترین خەاڵتی ماتماتیكی جیهان.
پرۆفســۆر "فەریدوون درەخشــانی" ناســراو
بــە كۆچــەر بیــرکار ،هاوواڵتیــی كوردی
كوردســتانی ئێران و مامۆســتای زانكۆی
كەمبریجــی واڵتــی بریتانیــا توانــی ببێتە
بــراوەی میداڵــی (فیلــدز) ،بەناوبانگترین
خەاڵتــی جیهــان لــە بەشــی بیركاریــدا و

بــەو دەســكەوتە مەزنە هــەر وەک هیوای
بۆ خواســت ،بوو بە مایەی خۆشــحاڵی و
شانازیی هەموو تاكێكی كورد.
چیرۆكــی پرۆفســۆر كۆچــەر بیــركار،
وێــڕای ئــەوەی كــە دەرخــەری هــەوڵ و
تێكۆشــانی بێوچان بۆ وەدیهێنانی خەونی
مەزنی تاكێكی كوردە و پڕ لە شانازی و
سەرفرازییە ،هاوكات قوواڵیی تراژیدیای
میللەتێكــی ژێــر ســتەم و چەوســاوەش
دەردەخــات و بــە دەیان كۆچــەر بیركارمان
بیر دێنێتەوە ،كە لە ژێر سایەی دەسەاڵت
و حوكمــی دژی گەلیانــەی كۆمــاری
ئیســامیی ئێــران ،ڕێگــەی گەیشــتن بە
خــەون و ئاواتەكانیــان لێ بەربەســت كراوە

و هەر لە شــارەكەی كۆچەر و کوردســتان
بەگشــتی دەیان حاڵەتی هاوشێوە هەبووە،
كــە بەشــیان خەریکبــوون بــە ژیانــی
چەرمەسەری و نەهامەتی بووە.
ناوەندیــی هاوكاریــی حیزبەكانــی
كوردســتانی ئێــران ،بــە بۆنــەی ئــەو
دەســكەوتە پــڕ لــە شــانازییە ،پیرۆزبایــی
لــە پرۆفســۆر فەریــدوون درەخشــانی و
ســەرجەم كۆمەاڵنــی خەڵكــی كوردســتان
دەكات و ئومید دەخوازین ،ئەو دەســكەوتە
ســەرەتایەک بــۆ ســەركەوتنی گەورەتــر
و درەوشــانەوەی زیاتــری بەڕێزیــان بــێ و
هاوكات بە ڕووخانی دیكتاتۆریەتی ئێران
شــاهیدی ئــازادی و ڕەخســانی دەرفەتی
شیاو بۆ گەشانەوەی هەموو الوانی واڵت
لە بوارە جۆراوجۆرەكاندا بین.
نـ ــاوەنـ ــدی ه ــاوك ــاری ــی حــیــزبــەكــانــی
كوردستانی ئێران
١٢ی گەالوێژی ١٣٩٧

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردســتانی ئێران بە
نیســبەت هەڕەشــە تێرۆریســتییەکانی ڕێژیمــی ئێران
هۆشداری دا

ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێران لە ڕاگەیەنداروێکدا لە
پێوەندی لەگەڵ هەڕەشە تێرۆریستییەكانی
ڕێژیمــی تێرۆریســتپەروەری ئێــران
هۆشــداری دا و داوای لــه ڕێكخــراوی
نەتــەوە یەكگرتووەكان و كۆنســولی واڵتان
لــە هەرێمــی كوردســتان کــرد ،دژی
پیالنەکانــی ڕێژیمــی ئێــران هاوکاریمــان
بکەن.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:
سیاســەتی تێــرۆر و ڕەشــەكوژی یەكێک
لــە پێناســە و سیاســەتە نەگۆڕەكانــی
سیســتمی كۆماری ئیســامیی ئێران بووە
و بــە درێژایی مێژووی دەســەاڵتداریەتی،
ئەو مێتۆد و شــێوەیەی لە دژی نەیاران و
دژبەرانی خۆی بەكار بردووە و لە مێژوودا
نموونــەی زۆر دیار لە بردنەپێشــەوەی ئەو
سیاســەتە هەیــە كــە دەتوانیــن ئامــاژە بــە
تێــرۆری ئەندامانــی كۆمەڵــە ،ســازمانی
خەبــات و حیزبــی دێموكــرات بكەیــن كــە
لــە ســاڵی ١٩٩١وە هەتــا ئێســتا زیاتــر لە
 ٣٥٠كەسی لە ئەندامانی ئەو حیزبانە لە
رێگەی تۆڕە تێرۆریســتەكانیەوە لە عێراق
و هەرێمی كوردستان تێرۆر كردووە.
لــە نموونــەی دیارتردا دەتوانیــن ئاماژە بە
ســاڵی  ١٩٩٦بكەیــن كە هێزێكی ســەدان
كەســیی ســپای پاســداران بــە چەكــی
قــورس ســنووری هەرێمــی کوردســتانی
عێراقــی بەزانــد و كەمپــی حیزبــی
دێموكراتی كوردســتانی ئێران كە شــوێنی
نیشــتەجێبوونی ژن و منداڵــە ،کەوتــە بەر
ئــاوری تۆپخانــە و چەكە قورســەكانیان و
بنەماڵەكانی ئاوارەی شاری هەوڵیر كرد و
زیانێكــی زۆری بــە خەڵكی بێ چەک و

كەمپەكەیان گەیاند.
لــە  ٣ســاڵی ڕابردووشــدا چەندیــن تاوانی
تێرۆریســتی و بۆمبدانانــەوە لەســەر
بنكەكانــی ئــەو حیزبانــە بەڕێــوە چووە كە
لــە ئاكامدا كۆمەڵێــک خەڵكی بێ تاوان
كــوژران و بریندار بــوون .هەروەها چەندین
پێشــمەرگەی قارەمانیش شەهید بوونە كە
دیارترینیان كردەوە تێرۆیستییەكەی بەردەم
بارەگای حیزبی دێموكراتی كوردستان بوو
كە تێیدا  ٧پێشمەرگە شەهید بوون .
تۆپباران و مووشــەكبارانی سنووری نێوان
كوردســتانی ئێــران و عێراقیــش وەک
یەكێــک لــە ڕێگەكانی زیــان گەیاندن بە
حیــزب و الیەنەكانــی كوردســتانی ئێــران،
هەمیشــە پەیــڕەو كــراوە و لەدواترینیــان لە
ڕێكەوتــی ٢٦ی پووشــپەڕی ١٣٩٧ی
هەتــاوی (١٧ی جــوالی  )٢٠١٨دوو
پێشــمەرگەی حیزبەكانــی ئۆپۆزیســیۆنی
ئێران شەهید بوون.
هەمــوو ئەو ڕاســتیانە ئــەو پەیامەمان پێ
دەدەن كــە پێویســتە لــە بەرانبەر سیاســەتە
شــەرئەنگێز و تێكدەرانەكانــی ڕێژیمــی
ئێــران نابــێ غافــڵ بیــن و زیاتــر لە هەر
كاتێكــی تر پێوســتە بە وریاییــەوە مامەڵە
لەگەڵ ئەو دۆخە نوێیەی که دەســەاڵتی
دیكتاتۆریەتی تاران تێیكەوتووە ،بكەین.
ئێســتاش كــە لــە نێوخــۆی ئێــران دەنگــی
ناڕەزایەتــی خەڵــک ســەبارەت بــە
سیاســەتە هەڵەكانــی كۆماری ئیســامی
بــەرز بووەتــەوە ،ڕێژیــم بــە مەبەســتی
چەواشــەكردنی بیــروڕای گشــتی و
ڕاكێشــانی ســەرنجی ئــەوان بــۆ دەرەوەی
واڵت ،لــە ئامــادەكاری و پیالنــی
بەرفراواندایە بۆ هێرشكردن بۆ سنوورەكانی

كوردســتان بە مەبەســتی زەربەوەشــاندن لە
هێزەكانی كوردی ئۆپۆزیســیۆنی ڕێژیم و
پێكهێنانــی تەقینــەوە و تــرۆر و تۆقاندنی
ژن و منداڵــی نێو كەمپەكانی نیشــتەجێی
ئەوان لە كوردستانی عێراق.
بــۆ ئەو مەبەســتە پرۆپاگەندەیەكی زۆری
لــە ڕاگەیاندنەكانــی خۆی بە مەبەســتی
خۆشــكردنی زەمینەی ئەو هێرشــە دەســت
پێكــردووە .نموونەكــەی راپۆرتێكــە لــە
ناوەنــدی خەبەریــی "تسنیم"ـــی ســەر بــە
سپای پاسداران باڵوی كردوەتەوە.
ئێمــە  ٥حیزبــی ئوپۆزیســیۆنی كــوردی
ئێــران كــە لــە (ناوەنــدی هاوكاریــی
حیزبەكانــی كوردســتانی ئێــران) پێكــەوە
كاری هاوبــەش دەكەیــن ،داوامــان ئەوەیە،
وێڕای ئاگاداربوون لە پیالنی دەستدرێژیە
بەردەوامەكانی ڕێژیمی تاران ،هاوكاریمان
بكــەن بــۆ پووچەڵكردنــەوەی پیالنــی
دەســتدرێژیكەرانەی كۆماری ئیســامیی
ئێــران لــە هــەر ڕێگەیەكی گونجــاو ،پێش
ئــەوەی ژمارەیــەک خەڵكــی ســڤیل لــە
ســنووری كوردســتان یــان لــە كەمپەكانی
كــوردە ئاوارەكانــی ئێــران هەڵکەوتــوو لــە
هەرێمــی کۆردســتان ببنــە قوربانــی هەر
بۆیە بۆ ئەو مەبەستەش ڕوو لە ڕێكخراوی
نەتــەوە یەكگرتووەكان و كۆنســولی واڵتان
لــە هەرێمــی كوردســتان و حكوومەتــی
هەرێــم دەكەیــن لە هەر جــۆرە هاوكاریی و
پاڵپشــتیەكی مەعنــەوی درێغــی نەكەن و
پشتیوانمان بن.
ناوەندی هاوكاری حیزبەكانی كوردستانی
ئێران
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ڕاگەیەندراوی فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان کوردستان لەگەڵ ڕێبازی شەهیدانی پەیمان نوێ دەکاتەوە

فەرماندەیــی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان ،ســەبارەت بــە دواییــن
چاالکییەکانــی هێــزی پیشــمەرگە و
دەســکەوتەکانی ئاگادارییەکــی ڕوو لــە
خەڵکی کوردستان باڵو کردەوە.
دەقی ئاگادارییەکە بەم چەشنەیە:
ئاگاداری فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی
کوردستان
هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە ناوچەی
"دۆڵ"ی ورمێ کۆبوونەوەیەکی بەرینیان

بــۆ خەڵکــی ئــەو ناوچەیــە پێکهینــا کــە
لەگەڵ پێشــوازی گەرمــی گەل بەرەوڕوو
بوویەوە.
لــە درێــژەی چاالکــی و تێکۆشــانەکانی
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان ،لــە
ڕێکەوتــی ٦ی گەالوێژی ٩٧ی هەتاوی
هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە گوندی
"نەناس" سەر بە ناوچەی "دۆڵ"ی ورمێ
کۆبوونەوەیــان بــۆ خەڵکــی ئــەو گونــدە
پێكهێنــا کــە لەگــەڵ پێشــوازی گــەرم و

کەموێنــەی خەڵــک بــەرەوڕوو بوویــەوە
و بــووە مایــەی خوشــحاڵی خەڵــک و
بەشدارانی کۆبوونەوەکە.
لــەم کۆبوونەوەیــەدا هێــزی پیشــمەرگە
ســەبارەت بــە ڕاســان و خەباتــی نوێــی
خۆرهــەاڵت و پیالنەکانــی رێژیــم بــۆ
خەڵــک قســەیان کرد؛ دواتــر کۆمەڵێک
تراکــت و وێنــەی شــەهیدانیان لــە نێــو
خەڵک باڵو کردەوە.
دوای بەســەرکردنەوەی خەڵــک،
پێشــمەرگەکانی کوردســتان ئــەو
ناوچەیــان بەجێهێشــت و درێژەیــان بــە
مەئموووریەتەکانیان دا.

فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان
٩ی گەالوێژی ١٣٩٧ی هەتاوی

سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران
سەردانی حیزبی دێموکراتی کرد

شاندێکی ســازمانی خەباتی کوردستانی
ئێــران بــە سەرپەرەســتیی ســەید "کامیــل
نوورانــی فــەرد" ،ســەردانی دەســتەی
کارگێڕیــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێرانیان کرد.
ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتــی ١ی
گەالوێــژی ١٣٩٧ی هەتاوی ،شــاندێکی

ســازمانی خەباتــی کوردســتانی ئێــران بە
سەرپەرەســتیی ســەید "کامیــل نوورانــی
فــەرد" ئەندامــی دەفتــەری سیاســیی
ســازمانی خەباتــی کوردســتانی ئێــران،
ســەردانی دەســتەی کارگێریــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانیــان
کــرد و لــە الیــەن هەیئەتێکــی حیزبــەوە

شاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران ،وێــڕای ســەردانی قائیممەقامیــی

شــاری کۆیــە ،بەشــدارییان لــە ســاڵیادی
ناودێر کردنی شاری کۆیە کرد.
ڕێکەوتــی ١٠ی گەالوێــژی ١٣٩٧ی،
هەتــاوی شــاندێکی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،بــە سەرپەرەســتیی
"محەممەدنەزیــف قــادری" ،ئەندامــی
دەســتەی کارگێڕیی حیزبــی دێموکرات،
لەســەر بانگهێشتی فەرمیی "حاکم تاریق
حەیــدەری" ،قائیممەقامی شــاری کۆیە،

هاوســەری شــەهیدی نوێی ڕاسان شەهید
شــەهاب حەیــدەری بــه باڵوکردنــەوەی
پەیامێــک ،ســەرەڕای بــاس کــردن لــە
خەمــی لــە دەســتدانی هاوســەرەکەی،
وەفاداری خۆی بۆ ڕێبازی هاوسەرەکەی
دەربــڕی و ڕایگەیانــد :وانــەی وەفاداری
و نیشــتمانپەروەری هاوســەرەکەم بــۆ
منداڵەکانم دەگێڕمەوە.
دەقی پەیامەکە:
بەڕێزانم
لەدەســت دانــی هاوژینــی خۆشەویســت و
باوکــی پێنــج جگەرگۆشــەکەی ژیانــم،
شــەهید شــەهاب حەیــدەری کەلێنێکــی
گــەورە و برینێکــی قووڵــی خســتە نێــو
جەســتەی بنەماڵەکەمــان .لــە الیەکــی
دیکەشەوە سەربلیندم بەوەیکە هاوسەرەکەم
لــە بەرگــی پیــرۆزی پێشــمەرگایەتی و
سەربەســتی و رزگاری گەل و نیشــتماندا

خوێنــی تێکــەڵ بــە خوێنــی هەمــوو ئــەو
شــەهیدانە بووە کە بــۆ ئامانجێکی پیرۆز
گیانیــان بــە خاکــی پیــرۆزی نیشــتمان
بەخشیوە.
هەرچەنــد ئــەم زامــە بــۆ ئێمــە زامێکــی
بەژانــە ،بــەاڵم دڵســۆزی ،وەفــاداری و
ئەمەگناســی هاوژینــە شــەهیدەکەم بــە
رێبــازی شــەهیدان ئێشــی زامەکــەی
کــەم کردۆتــەوە و دەمهێنێتــە ســەر ئــەو
بــاوەڕە کــە :منیش وەفادار بــم بە رێگا و
رێبــارە پیرۆزەکــەی و وانــەی وەفاداری و
نیشــتمانپەروەری باوکیان بۆ مناڵەکانمان
بگێڕمەوە.
لێــرەدا بــە ئەرکــی خۆمــی دەزانــم کــە
سەرەخۆشــی خــۆم لــە بنەماڵــەی بەڕێز و
شــەهیدپەروەری هــاوڕێ شــەهیدەکەی
شــەهید شــەهاب ،واتــە شــەهید هــەژار
رەزایــی بکەم و خۆم بە شــەریکی خەمی

بــە سەرپەرەســتیی "محەممــەد نەزیــف
قــادری" ئەندامــی دەســتەی کارگێڕیــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانەوە
پێشوازییان لێکرا.
لــەو ســەردانەدا ،دوو الیــەن لەســەر
کۆمەڵێــک پرســی سیاســی و پێوەندیدار
بــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ،ئاڵۆگــۆڕە
سیاسییەکانی ئێران ،هەڕەشەکانی رێژیم
لــە ئۆپۆزیســیۆنی کــوردی ڕۆژهــەاڵت
و ئەرکــی سیاســی و نەتەوەیــی الیەنــە
سیاســییەکانی ڕۆژهــەاڵت ئاڵوگــۆڕی
نەزەریان کرد .
لــە کۆتاییدا لەســەر پێوەندی دۆســتانە و
هاوکارییەکانــی هــەر دوو حیــزب جەخت
کرایەوە.

شاندێکی حیزبی دێموکرات
سەردانی قایممەقامیی کۆیەیان کرد

بەشدارییان لە ٤٩مین ساڵی ناودێرکردنی
شاری کۆیە کرد.
ئەو فێستیڤاڵە لەژێر سەرپەرەستیی "قوباد
تاڵەبانــی" ،جێگــری حکوومەتی هەرێمی
کوردســتان ،لــە بنــاری هاوینەهــەواری
کۆسار لە هەیبەت سوڵتان بەڕێوە چوو.
ئەو فێســتیڤاڵە بۆ دووهەمین ساڵە کە بە
فەرمی بەڕێوە دەچێت.

ئەندامــان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات
و خەڵکــی تێکۆشــەری کوردســتان،
خوێنــدکاران و قوتابیــان و بەشــێک لــە
مامۆســتایانی قوتابخانــە و زانکۆکانــی
کوردســتان ،لــە شــارەکانی بــۆکان،
ســەقز ،ورمــێ ،ســنە و چەندیــن شــاری
دیکــەی کوردســتان دوای شــەهیدبوونی
دوو پێشــمەرگەی قارەمانــی کوردســتان،
شــەهیدان "شــەهاب حەیــدەری و هــەژار
ڕەزایــی" وێــڕای ناردنــی پەیامــی

دیداری کۆمەڵێک کەسایەتی ڕۆژئاوای کوردستان
لە حیزبی دێموکرات

ســەر لــە بەیانــی رۆژی دووشــەممە
رێکەوتــی ١٥ی گەالوێــژی ١٣٩٧ی
هەتاوی کۆمەڵێک کەســایەتی سیاسی
و ئەکادێمیکــی رۆژئاوای کوردســتان بە
سەرپەرەســتی بەڕێــز "مســتەفا ئیبراهیــم"
ســەردانی دەســتەی کارگێــڕی حیزبــی
دێموکراتی کوردستانی ئێرانیان کرد و لە
الیەن بەڕێز "مستەفا هیجری" لێپرسراوی
گشتی حیزب و ژمارەیەک لە ئەندامانی
رێبەری حیزب پێشوازییان لێکرا.
لە دانیشــتنێکی دۆستانەدا لەسەر رەوشی

"پەیمان" هاوسەری شەهید "شەهاب"

کــورد بەگشــتی و رۆژئاوا و رۆژهەاڵتی
کوردســتان و دۆخــی جوواڵنــەوەی
مافخــوازی کوردســتان ئاڵوگوری بیروڕا
کــرا و لــە ســەر خەباتــی رۆژهەاڵتــی
کوردستان و راپەرینی کۆمەاڵنی خەڵکی
ئێــران دژی رێژیمی کۆماری ئیســامی
ئێران و سەفەری بەڕێز لێپرسراوی گشتی
حیــزب بــۆ ئامریکا چەند پرســیارێک لە
بەڕێزیان کرا.
لەو پێوەندییەشــدا بەڕێز مستەفا هیجری
واڵمــی پرســیارەکانی دایــەوە و ئاماژەی

کادرێکی دێرینی
حیزبی دێموکرات کۆچی دوایی کرد

هاوسەری شەهیدێکی ڕاسان پەیامێکی باڵو کردەوە

ئەوانیش بزانم.
خۆشەویستانم
بــە پێویســتی دەزانــم لێــرەوە ســپاس و
پێزانینی خۆم ئاراســتەی هەموو هاوڕێ،
هاوســەنگەر ،دۆســت و ئاشــنایانی
شــەهید شــەهاب بکــەم کــە لــە نێوخــۆ
و دەرەوەی واڵت هاوخەمــی خۆیــان
لەگــەڵ مــن دەربڕیــوە ،هەروەها پێویســتە
سپاســێکی گەرمی کادر و پێشــمەرگەی
حیزبەکەمــان بــە گشــتی و رێزدار کاک
مســتەفا هیجــری بــە تایبەتــی بکەم کە
شۆڕشگێرانە هاوخەمم بوون.
هیوادارم هاوڕێ و هاوسەنگەرانی شەهید
شــەهاب و شــەهید هەژار لەســەر رێبازیان
سوورتر و تۆڵەی خوێنی بە ناحەق رژاویان
لە دوژمنانی گەلەکەمان بکەنەوە.
وێڕای سپاسی دووبارە

هاوخەمــی ،پەیمانیــان لەگــەڵ ڕێبــازی
ئــەو دوو شــەهیدە نوێ کــردەوە ،کە هەتا
گەیشــتن بــە ئامانجەکانیــان درێــژە بــە
خەبات دەدەن.
لــە یەکێــک لــەم پەیامانــەدا هاتــووە:
ئێمــه كۆمهڵێــک لــه مامۆســتایانی
قوتابخانهكانــی شــاری بــۆكان و
كۆمهڵێــک خوێندكاری زانكۆكانی ئێران
و كوردستان ،به بۆنهی شههیدكرانی دوو
پێشــمهرگهی شار و شاخ شههیدان كاک

"شــەهاب حەیــدەری" و كاک "هــهژار
ڕهزایــی" ،پرســهی خۆمــان ئاراســتهی
هاوســهنگهرانمان لــه حیزبــی دێموكــرات،
بنهماڵه ،خێزان و منداڵه چاوگهشــهكانی
ئــهو دوو شــههیده دهكهیــن و خۆمــان
بهشداری ئهو كۆسته دهزانین.
ئێمــە مامۆســتایانی قوتابخانەکانــی
کوردســتان و کۆمەڵێــک خوێنــدکاری
زانکۆکانــی کوردســتان و ئێــران لەگەڵ
ڕێبــازی ئــەو دوو شــەهیدە قارەمانــە و
هەموو شەهیدانی کوردستان پەیمان نوێ
دەکەینەوە کە درێژەدەری ڕێبازیان بین.
دڵنیــا بــن ســهركهوتن بۆ خهباتــی ڕهوای
نهتهوهی كورد له ڕۆژههالتی كوردســتانه
و سهرشــۆڕی بــۆ خائیینــان و گــهل
فروشانه.

ڕۆژی هەینــی ڕێکەوتــی ١٢ی
گەالوێــژی ١٣٩٧ی هەتــاوی ،کاک
"سەعید کوێستانی" ،پێشمەرگە ،کادری
دێرینــی حیزبی دێمۆکڕاتی کوردســتانی
ئیــران ،لــە تەمەنی  ٧٩ســاڵیدا لە واڵتی
سوید کۆچی دوایی کرد.
تەرمــی پیــرۆزی کاک ســەعید ،رۆژی
هەینی ١٠ی ئاگۆست لە شاری ئۆرەبروو
لــە گۆرســتانی "ڵێنگدبــروو" بــە خــاک
دەسپێردرێ.
کاک ســەعید کوێســتانی ،مامۆســتای
کوردایەتــی و تێکۆشــان ،لــە تەمەنــی
 ٧٩ســاڵیدا ،پاش ٦٥ســاڵ تێکۆشــان ،لە
واڵتــی ســوید کۆچیدوایی کــرد .کاک
سەعید ساڵی ١٩٣٩ی زایینی لە گوندی
"ئاڵیاوێـ"ـــی شــێخان ،لــە نزیــک شــاری
نەغــەدە ،لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان ،لە
بنەماڵەیەکــی مەالزاده ،چــاوی بە دونیا
هــەڵ هێنــاوە .کاک ســەعید هــەر لــە
تەمەنی مێرمنداڵییەوە بە هۆی ڕەوانشــاد
کاک ســادق کاوه ،بــرا گەورەکەیــەوه،
کــە خەباتــکار و سیاســی بــووە ،لەگــەڵ
خەباتکارانی ئەو سەردەمە ئاشنا دەبێ.
ئــەو تێکۆشــەرە بــە هیمەت و تێکۆشــانی
خــۆی دەبێتــە خوێنــدەوار و نووســەر .لــە
گونــدی ئاڵیــاوێ ،ماڵەکەیــان دەبێتــە
بنکەیــەک بۆ تێکۆشــەرانی دێموکرات.
خــۆی دەڵێــت" :یــەک دەهــات و یــەک

دەڕۆیشــت" .سەرەڕای ئەوەی تەمەنم کەم
بوو ،کاتێک کادرەکان دەهاتنەوه ناوچە،
منیان لەگەڵ خۆیان دەگێڕا.
کاک ســەعید هــەر زۆر زوو دەبێتــە
جێــگای بــاور و متمانــەی کادرەکانــی
دێموکــرات .لــە تەمەنــی  ١٦ســااڵنەدا،
لــە کۆبوونــەوەی ســەرکردەکانی بــااڵی
ئەودەمــی دێموکرات لە گوندی ئاڵیاوێ،
وەک ئەنــدام و باوەڕپێکــراو ئــاگادار بووه
و کاری بــۆ ڕاپەڕاندوون .لە تەمەنی ٢٠
ســاڵیدا ،کاتێــک زۆربــەی کادرەکانــی
حیزبــی لــە الیــەن ڕێژیمــەوە دەگیرێــن،
کاک ســەعید دەرفەتی بۆ دەڕەخســێت و
دەڕواتــە باشــووری کوردســتان و ژیانــی
دوور لــە خێــزان ،کەســوکار و تێکــەاڵوی
لەگەڵ شــۆڕش و خەباتی شــاخ ،هەر لەو
کاتەوه دەست پێ دەکات.
بــە ڕووخانی ڕێژیمی شــا ،ئەو خەباتکارە
ماندوویینەناســە دیســان وەک کادرێکــی
بەئەزموونــی ڕۆژانــی ســەختی خەبــات
دێتــەوه مەیــدان .کاک ســەعید بــە
پێشــنیاری شــەهید دوکتــور قاســملووی
نەمــر ،کــە دەفەرمێــت" :کاک ســەعید
دووجــار حیزبی لە هەڵدێر ڕزگار کردووه،
لــە کۆنگــرەی حیــزب وەک ئەندامــی
کۆمیتــەی ناوەنــدی هەڵدبژێــردرێ و
گەلێــک بەرپرســایەتی بــااڵی حیزبــی
هەبووه".
ناوبــراو لــە خەباتــی دوورودرێــژی
خۆیــدا لەگــەڵ زۆرێــک لــە ســەرکردە
بەناوبانگــەکان وەک" :جــەالل تاڵەبانی و
مەال مستەفا بارزانی" هاوکاری کردووه.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
وێڕای بەداخبوونی خۆی بۆ لەدەســتدانی
ئــەو تێکۆشــەرە گەورەیــە ،سەرەخۆشــی
لــە بنەماڵــە ،خــزم و کەســوکاری ناوبراو
دەکات و خــۆی بــە شــەریکی خەمیــان
دەزانێت.

بــەو قەیرانانە کرد کە لە بواری سیاســی
و ئابوورییــەوە رێژیــم لەگەڵــی رووبــەروو
بووەتــەوە؛ وتیشــی ئــەو خۆپیشــاندانانە
ئاکامــی سیاســەتە هەڵەکانــی رێبەرانی
کۆمــاری ئیســامی ئێرانــە و کۆمەڵــی
نێودەوڵەتــی بە بوونــی هێزەکانی رێژیمی
تــاران هەســتی نائەمنــی لــە رۆژهەاڵتی
ناوەڕاســت دەکا ،بێگومــان کۆمەڵــی
نێودەوڵەتــی ئیــزن نــادەن هــەر ئەوەیــش
لەگەڵ ئەو رەوشە گوشاری دەخەنە سەر،
خوێندنەوەی ئێمە ئەوەیە کە رێژیم ناتوانێ
خــۆی لــە بەرانبــەر ئەو قەیران و گوشــارە
نێودەوڵەتییانــە ڕابگــرێ و لــە ئاکامــدا
تەســلیمی ئامریــکا و هاوپەیمانەکانــی
دەبێ.
دوای ئــەو بابەتــە بەڕێــز مســتەفا
ئیبراهیــم سپاســی بەڕێز کاک مســتەفا
هیجــری کــرد بــۆ پێشکەشــکردنی باســە
سیاسییەکەی و واڵمدانەوەی پرسیارەکان
و دەسخۆشــی لــەو پێشــوازییەی شــاندی
حیزب کرد.

درێژەی پەیڤ
هــەم لەگــەڵ الیەنەکانی دیکەی نێو ئەم
جوغرافیایــەدا پێویســتمانە کــە هاوبیــر و
هاوپەیمــان بدۆزینــەوە و هەزینــەی بدەین
کــە ئــەوان لە ئارمانەکان و ویســتەکانی
خۆمــان تێبگەیەنیــن و لەباتــی بیانوودان
بــۆ بەهێزبوونــی شــۆڤێنیزم لەنێویانــدا،
هــەوڵ بدەیــن زۆر بەڕاشــکاوانە و بــە بێ
شــەرمکردن ویستی خۆمان و چۆنیەتیی
باشــتر ژیانمان پێکەوەیان بۆ باس بکەین.
لەوالشــەوە ،مەترســیی بــەرەو شــۆڤێنزیم
لــە نێــو کۆمەڵــگای خۆمانیشــدا لەبیــر
نەکەیــن ،چوونکــە راســانی نەتەوەیەک
پێویســتی بــە پێکەوەبوونــی هەمــوو
نەتەوەکە هەیە.
راســانی رۆژهەاڵت ناتوانێ هەم خەڵکی
دیکــە لــە جوغرافیــای هاوبەشــی ئێراندا
بەکــەم بگــرێ و بە ســووک چاویان لێ
بــکا و هــەم چــاوەڕێ بــێ کە ئــەوان لە
داهاتــوودا نەبنــە دوژمنــی .هــەر لــەو
کاتەشــدا راســانی رۆژهەاڵت ناتوانێ بە
شــەرمەوە بــدوێ و داخــواز و ئاواتەکانی
خــۆی و ئەرکەکانــی بەرامبەریــش
بــاس نــەکا .راســانی رۆژهــەاڵت لــە
هەمــان دەمــدا ،ناتوانــێ چــاوی لەوە بێ
هەمــوو کوردســتانییەک بەشــدار بێ لە
راســاندا ،بەاڵم بیری شۆڤێنیســتی لە نێو
کۆمەڵگەدا باڵو بکرێتەوە و بەشێک یان
چەندین بەشی کۆمەڵگاش و گرووپەکان
پشــتگوێ بخــا ،هــەر لەهەمان کاتیشــدا
راســانی رۆژهــەاڵت ناتوانــێ تەنیــا
لەســەر شــانی یەک یان چەنــد گرووپی
کۆمەڵــگا بــێ و ئەوانــی دی لە دوورەوە
دەستێک بە ئاگرەکە گەرم بکەن.
ئەمە دەتوانێ تەنیا یەکێک لە واڵمەکان
بــێ و واڵمی دیکــەش بدۆزرێتەوە ،بەاڵم
دێموکراســی یانی بەشــداریی خەڵک لە
ژیانــی سیاســی و کۆمەاڵیەتیی واڵتدا،
ناتوانــێ بەشــێک لــە خەڵکــی خــۆت و
خەڵکــی دەوروبــەر فەرامــۆش بــکا .هەر
فەرامۆشــکردنێک لــە داهاتــوودا بــە
تۆفانێکەوە بەرەوڕووت دەکاتەوە.
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بۆچی حیزبی دێموکرات؟

شەماڵ تەرغیبی
تــاک لــە نێــو کۆمەڵــدا بــەردەوام
لــە هەوڵــی ئەوەدایــە کــە باشــترین
بژاردەکان بۆ ژیانی خۆی بدۆزێتەوە
و بــە گرتنەبــەری ڕێچکەیەکــی
فکــری تایبــەت ،بەختــەوەری بــۆ
خــۆی مســۆگەر بــکات؛ لــە بیاڤی
سیاسەتیشدا ئەم پێوەرە ڕەچاو دەکرێ
و تاکــی ئاوەزمەنــد هــەوڵ دەدات لە
نێو بژاردەکانی بەر دەستی پاقژترین،
بــە بەرنامەتریــن ،پێگەدارتریــن
و لۆژیکیتریــن ڕەوتــی فکــری
بدۆزێتــەوە کــە بیرکردنەوە و ویســتە
سیاســییەکانی لە چوارچێوەی پێڕەو
و پڕۆگرامــی ئەو الیەنە سیاســییەدا
ببینێتەوە؛ بەواتایەکی دیکە بەریان و
مەیلە فکری و سیاسییەکانی خۆی
لــە قەوارەی هەر ڕەوتێکی سیاســیدا
ببینێتەوە خۆی لێ نیزیک دەکاتەوە
و دەیکاتە بناغەی چاالکی سیاسی
خۆی.
لەســەر ئــەم بنەمــا دەکــرێ رەوتــە
فکــری و سیاســییەکانی کۆمەڵــگا
بەپێــی پێــوەرە جۆراوجــۆرەکان و
بەکەڵکوەرگرتن لە شێوازی جۆراوجۆر
پۆلێــن بەنــدی بکرێــت؛ بــاوەڕەکان،
ئارمــان و بایەخــەکان ،بەرژەوەندییــە
هاوبەشــەکان ،شێوازی ســازماندان و
چوارچێوەی چاالکییەکان ،پێوەندییە
چینایەتییــەکان ،ئایدۆلۆژییــەکان و
پێوەندییــە ســتراتێژیکەکان ،پێشــینە
و بەگراوەنــدی مێژوویــی ،بەهێــزی
یــان الوازی تەشــکیالتی ،هەڵوێســت
گرتنــەکان ،شــێوازی جووڵــە و
سیاســەت کردنــەکان و زۆر پێــوەری
دیکــە بوونیــان هەیــە کــە بەشــێوەی
ڕاســتەوخۆ کاریگەری لەســەر پێگە
و ســەنگی سیاســی – کۆمەاڵیەتی
حیزبێکی سیاسی دادەنێن.
بەبــێ زێدەبێــژی و بــە دوور لــە
دەمارگــرژی دەتوانیــن بڵێیــن حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
لــە ئێســتادا و لــە پانتایــی سیاســی
– کۆمەاڵیەتــی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان ،یەکێــک لــە بەهێزترین
و خــاوەن پێگەتریــن الیەنــی سیاســی
کوردســتانە کــە ڕاســتەوخۆ و
ناڕاســتەوخۆ شــوێندانەری هەیــە
لەســەر ڕووداوەکانــی ئێــران و
کوردستان و لە ئاستی و ناوچەیی و
جیهانیــدا لە جێگەی شــیاوی خۆیدا
ڕاوەســتاوە و بەبــێ بوونی ئەو ڕەنگە
هاوکێشــە سیاســییەکان تووشــی
کەمایەســییەکی جەوهــەری ببــن؛
بەاڵم بۆچی حیزبی دێموکرات؟
وەک پێشتر ئاماژەی پێدرا یەکێک
لــە پارامێتــرەکان بۆ هەڵســەنگاندنی
ڕەوتێکــی فکــری ،خوێندنــەوە و

وردبوونــەوە لە باوەڕە سیاســییەکان و
ئــەو ئایدیۆلۆژیایەیــە کــە حیزبێــک
پێــڕەوی لێــدەکات و تاکەکانــی
کۆمــەڵ بــە دەوریــدا کــۆ دەکاتەوە؛
بەم پێیەش پێویســتە بۆ واڵمدانەوە بە
پرسیاری "بۆچی حیزبی دێموکرات؟"
لە سیاسەتە گشتییەکانی ئەم حیزبە
و بەرنامــە و پێڕەوی ورد ببینەوە کە

ڕووناکیــدەری قاســملووی بیرمەنــد
پێداگــرە لەســەر ئــەم مێتــۆدە
لــە چارەســەری چوونکــە پێــی
وایــە لەکۆتاییــدا تەنیــا ڕێگــەی
چارەســەری کێشــەکان هەر دانیشتن
و لێک تێگەیشــتن و دیالۆگە و ئەم
ڕاستییەش لە مێژوودا سەلمێنراوە.
لــە بڕگەیەکــی دیکــەی "بنەمــا

کــە لەژێــر هروژمــی هەمەالیەنــەی
فەرهەنگــی و زمانــی و پەروەردەیــی
دەســەاڵتی شۆڤێنیسیتدا ،فەرهەنگ
و زمانــی کــوردی بپارێزێ و بە پێی
توانا هەوڵ بۆ گەشەکردنیان بدا".
پڕئاشــکرایە کــە پرســی زمــان و
کلتــوور بەشــێوەی ڕاســتەوخۆ و
ناڕاستەوخۆ شوێندانەری هەیە لەسەر

دێموکــرات ڕادەگەیەنــێ پێویســتە
هــەوڵ بــۆ پاراســتنی فەرهەنــگ و
زمانــی کــوردی بدرێــت و هــاوکات
لەگەل گەشەپێدانی تێبکۆشین لەژێر
هروژمــی هەمەالیەنــەی فەرهەنگی
و زمانــی و پەروەردەیــی دەســەاڵتی
شۆڤێنیسیتدا بیپارێزین.
هەر لەم چوارچێوەشــدا و لە فەســڵی

*حیزبی دێموكراتی كوردســتانی ئێران ،له هەموو ئاســتەكان بەگشــتی و لە پێوەندی
لەگەڵ چارەسەری پرسی رەوای كورددا ،باوەڕی بە مێتۆدی ئاشتی و دیالۆگی بنیاتنەر هەیە.
لە بەرزترین ئۆرگانی ئەم حیزبە واتە
کۆنگرە پەســند کراوە؛ هەڵبەت نابێ
ئــەوە لــە بیر بکەین کە لــە دووتوێی
وتارێکی لەم چەشــنە ناکرێ هەموو
الیــەن و کــون و قوژبنەکانــی ئــەم
بەرنامە شــەنوکەو بکرێت بۆیە تەنیا
تەکــووزی لەســەر  3خاڵی گرینگی
دەکەین:
لــە بەشــی "بنەمــا گشــتییەکانی
سیاســەتی حیزبــی دێموکراتــی

گشــتییەکانی سیاســەتی حیزبــی
دێموکراتــدا ئامــاژە بــە شــێوازەکانی
خەبــات بــۆ گەیشــتن بــە مافــە
پێشــێلکراوەکانی گەلی کورد کراوە
و هاتووە:
* "حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی
ئێــران بۆ گەیشــتن بــە ئامانجە بەرزە
مرۆیــی و نەتەوەییەكانــی لــە هەموو
شــێوازەكانی خەباتــی رەوا ،بە مافی
بەرگریشــەوە ،كــە لەگــەڵ بنەمــا

ژیانــی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی
خەڵــک و بناغەی داهاتوو دادەنێت؛
لەســەر ئــەم ئەساسەشــە کــە دەبینین
دەوڵەتــە داگیرکەرەکانی کوردســتان
و لەســەرووی هەمــووان دەســەاڵتی
ناوەنــدی لــە ئێــران بــۆ پێکانــی
ئامانجەکانــی خۆیــان لــەدژی
گەلــی کــورد لــە هەمــوو بارێکــەوە
تێدەکۆشــن تاکوو کورد لە شوناســی
ڕاســتەقینەی خــۆی دوور بخەنەوە و

دووهەمــی بەرنامــەی حیزبــی
دێموکــرات بۆ داهاتووی کوردســتان
باس لەوە دەکات کە زمانی كوردی،
زمانــی فەرمیی هەموو ئاســتەكانی
خوێنــدن و پێوەندییــه ئیدارییەكانــی
هەرێمی كوردستان دەبێت.
لێــرەدا بــۆ ڕوونبوونــەوەی زیاتــری
مژارەکــە ئاماژەیەکــی دەقــاودەق
دەکەیــن بــە بەندەکانــی "سیاســەتی
فەرهەنگی و پەروەردە" لە بەرنامەی

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بۆ گەیشتن بە ئامانجە بەرزە مرۆیی و نەتەوەییەكانی
لــە هەمــوو شــێوازەكانی خەباتــی رەوا ،بــە مافی بەرگریشــەوە ،كە لەگەڵ بنەمــا فیكری و
سیاسییەكانی حیزب و پێوانە نێونەتەوەییەكانی خەباتی رەوا دەگونجێن ،كەڵك وەردەگرێ.
کوردســتانی ئێــران" لــە بەرنامــە و
پیرەوی نێوخۆیی حیزبدا هاتووە:
*حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی
ئێران ،له هەموو ئاســتەكان بەگشتی
و لــە پێوەنــدی لەگــەڵ چارەســەری
پرســی رەوای كــورددا ،بــاوەڕی بــە
مێتۆدی ئاشتی و دیالۆگی بنیاتنەر
هەیە.
لێرەدا بەمجدی و وەک پڕەنسیپێکی

فیكــری و سیاســییەكانی حیــزب و
پێوانــە نێونەتەوەییەكانــی خەباتــی
رەوا دەگونجێــن ،كەڵــك وەردەگــرێ"؛
بــەو مانایــە کــە ئەگەرچــی حیزبی
دێموکــرات بــاوەڕی قووڵــی بــە
چارەسەری کێشەکان و پرسی کورد
بــە گشــتی لەڕێگــەی دیالــۆگ و
وتووێــژ و لێکحاڵی بوونی بنیاتنەر
هەیە بــەاڵم ئەگەر الیەنــی بەرامبەر

ئەگەر پێی بکرێ لەباری شوناســەوە
پاکتــاوی بــکات .لــەم ڕاستایەشــدا
بــەردەوام لــە ســااڵنی ڕابــردوودا
هەوڵــی داوە لــە الیەکەوە فەرهەنگ
و زمانــی گەالنــی ئێــران و بەتایبەت
گەلــی کــورد بکاتــە دەســمایەی
گاڵتەجــاڕی خــۆی و بــە ســووک
ســەیرکردن و بــاس کردنــی لە کۆڕە
گشــتی و تایبەتییەکان تاکی کورد

حیزب بۆ داهاتووی کوردستان:
١ـ له هەرێمی كوردستاندا ،سیستمی
پــەروەردەی نەتەوەیــی هاوتەریــب
لەگــەڵ پێوانەكانــی پــەروەردەی
رێكخــراوی نەتــەوه یەكگرتــووەكان و
نرخ و بەها مێژوویی و نەتەوەییەكانی
خەڵكی كوردستان ،دادەمەزرێت.
٢ـ حكوومەتی هەرێمی كوردســتان،
سەرنجێكی تایبەتی دەداته پێگەیاندن

حیزبــی دێموکــرات هــەوڵ دەدا کــە لەژێر هروژمــی هەمەالیەنەی فەرهەنگــی و زمانی و
پەروەردەیــی دەســەاڵتی شۆڤێنیســیتدا ،فەرهەنگ و زمانی کوردی بپارێــزێ و بە پێی توانا
هەوڵ بۆ گەشەکردنیان بدا.
چەســپاو بــاس لــە ئاشــتیخواز بوونی
حیزبــی دێموکــرات و هەروەهــا
باوەڕمەنــدی ئــەم حیزبــە بــۆ
چارەســەری پرســی گەلــی کــورد
لەڕێگــەی دیالــۆگ و وتووێژێکــی
بنیاتنــەر دەکات؛ ئەگەرچــی
لــە ڕابــردوودا حیزبــی دێموکــرات
زۆر جــاران هەوڵــی داوە پرســی
کــورد بەڕێگــەی ئاشــتیخوازانەوە
چارەســەر بــکات و لەم سۆنگەشــەوە
خەســاری قەرەبوونەکــراوی بینیــوە
بــەاڵم دیســانیش بەلەبەرچاوگرتنــی
کەتــواری چارەســەری کێشــەکان
لەڕێگــەی وتووێــژ و لەژێر تیشــکی

ئامــادە نەبــێ دان بــەم مافانــەدا
بنێــت و وەک کەتوارێکــی سیاســی
– کۆمەاڵیەتــی ســەیری نــەکات،
ئــەوا لەبەرامبــەر هێــرش و پەالمــارە
ناجوامێرانەکانی دوژمن سەرداناخات
و وەک مافێکــی ڕەوا ئامــادەی
بەرگری لە گەل و نیشــتمانەکەیەتی
و لەو پێناوەشدا ئامادەی دانی نرخی
گران ،هەروەک چۆن لە ڕابردووشــدا
ئەم نرخە قورسانەی داوە.
لــە خاڵێکــی دیکــەی بنەمــا
گشــتییەکانی سیاســەتی حیزبــدا
هاتووە:
*"حیزبــی دێموکــرات هــەوڵ دەدا

لەو ڕاســتییە دوور بخاتەوە کە دەبێ
شــانازی بــە کوردبوونییــەوە بکات و
هەستی متمانەبەخۆیی لە نێو تاکی
کــورددا الواز بــکات؛ لەالیەکــی
دیکەشــەوە بــە ســەرف کردنــی
تێچووی سەرسووڕهێنەری ماددی و
مەعنــەوی هەوڵ بۆ ســاخکردنەوە و
زاڵ کردنی زمانی ئاخێوەرانی ناوەند
بەســەر هەمــوو نەتەوەکانــی ئێــران
دەدات تاکــوو هەنــگاو بــە هەنــگاو
تاکەکانــی کۆمەڵگای کوردســتان
لــە شوناســی ڕاســتەقینەیان دوور
بخاتەوە.
لــەم ڕاســتایەدایە کــە حیزبــی

و پەروەردەكردنــی منــدااڵن و الوان و
ئیمكاناتــی پەروەردەیی و فێركارییان
بۆ دەڕەخسێنێ.
٣ـ هەموو مندااڵنی كوردستان هەتا
پازده ساڵی دەبێ بخوێنن .حكوومەتی
هەرێمــی كوردســتان بــۆ نەهێشــتنی
نەخوێندەواری هەنگاو هەڵ دێنێتەوه.
لــه هەرێمی كوردســتاندا دابینكردنی
پێداویستییەكانی خوێندنی سەرەتایی
لــە ئەســتۆی حكومەتــی هەرێمــی
كوردســتانه و خوێندن له قۆناغەكانی
دیكــەدا بــه خۆڕاییــه .حكوومەتــی
هەرێمــی كوردســتان تێچــووی
خوێندنــی مندااڵنــی چیــن و توێــژه

كەم داهاتەكان و مندااڵنی شەهیدان،
لــه هەمــوو فێرگــه پیشــەییەكان و
هونەرستانەكاندا دابین دەكاو خەرجی
خوێندنــی خوێندکارانــی بلیمــەت و
هەڵكەوتووی كەم داهات و مندااڵنی
شــەهیدان ،لــه زانكــۆ و ئەنســتیتۆ
بەرزەكانیشدا وەئەستۆ دەگرێ.
٤ـ حكوومەتــی هەرێمی كوردســتان
بــۆ بردنەســەرەوەی ئاســتی گشــتیی
فەرهەنگیــی خەڵــك و دامەزراندنــی
ناوەنــدی فەرهەنگــی و زانســتی
پێویســت هەنــگاو هەڵدێنێتــەوه و بــۆ
كۆكردنــەوه و پاراســتنی كەلەپــووری
كورد ،تێدەكۆشێ.
- ٥بایەخــدان بــە پەرەگرتنــی زمــان
و ئەدەبیاتــی كوردی و پشــتیوانی لە
نووســەران ،هونەرمەندان ،پســپۆڕان و
زانایانــی كورد ،رێبازی هەمیشــەیی
سیاســەتی فەرهەنگیــی حكوومەتی
هەرێمــی كوردســتانە ،هەروەهــا
حکومــەت پێویســتە کــە پاڵپشــتی
زانایانی ئایینیی نیشتمانپەروەر بێ.
٦ـ حكوومەتــی هەرێمــی
كوردســتان پێویســتە هــەوڵ
بــدا لــە سیســتمی پەروەردەییــدا
كولتــووری پێكەوەهەڵكــردن و یەكتــر
تەحەموولكردن جێگیر بكا و قوتابیان
بــه دوور له كولتــووری توندوتیژی و
یەكترسڕینەوه ،پەروەرده بكرێن.
لێــرەدا وەک دواوتــە و بــۆ
ئەنجامگیرییەک لەســەر ئەو باسەی
پێشــکەش کــرا دەگەڕێینــەوە بــۆ
سەرەتای وتارەکەمان کە بە پرسیاری
"بۆچی حیزبی دێموکرات؟" دەســتی
پێکــرد و واڵمێکــی کــورت و پوخت
بەم پرســیارە دەدەینەوە؛ وەک باسمان
کرد تاکی ئاوەزمەند بۆ هەڵبژاردنی
ڕێڕەوێکــی فکــری هاوتەریــب یــان
نیزیــک لــە بیرکردنەوەکانی خۆی،
لــە بەرنامــە و ئایدیــا گشــتییەکانی
ئــەو ڕەوتــە سیاســییە ورد دەبێتــەوە
و ئەمەشــمان کــردە بنەمایــەک بــۆ
هــۆکاری پێگەداربوونــی حیزبــی
دێموکرات لە نێو کۆمەڵگاکەماندا؛
ئەوەیکــە لــەو  3خاڵــەدا بــاس کرا و
بەکورتی شڕۆڤەی بۆ کرا دەرخەری
چەنــد تایبەتمەنــدی گرینگــن کــە
بــەالی تاکەکانــی کۆمەڵــگای
کوردســتانەوە پێوانەیەکــن بــۆ
هەڵبژاردنــی ڕێبــازی دێموکــرات:
دەروەست بوون ،دوورنواڕی ،واقعبینی
بەرامبــەر بــە ڕووداوەکانــی ڕۆژ و
پراگماستیســت بــوون کــە زێدەبێــژی
نییــە ئەگــەر بڵێیــن لــە کەمتــر
حیزبێکی سیاســی لە ئاســتی نەک
تەنیــا کوردســتان بەڵکــوو هەمــوو
ڕۆژهەاڵتی ناڤیندا دەبیندرێ.
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دوورەدیمەنی خەباتی جەماوەریی کوردستان
لە بڕگەی داهاتوویدا
کەیوان دروودی
خۆپیشــاندانەکان و مانگرتنەکانــی
کوردســتان لــە مــاوەی تەمەنــی
ڕێژیمی فاشیستی – ئیسالمی ،بەر
لەوەی داخوازتەوەرانە بن ،سیاســی و
نەتەوەیــی بوونــە ،پێش لــەوەی ڕوو و
ڕواڵەتی ڕۆژانە و لیبرااڵنەیان هەبێت،
ڕەنــگ و ڕووی ڕزگاریخوازانــە و
هێڵــی نکۆڵیــی ڕەوایــی و داماڵینی
شــەرعییەتی دەســەاڵتی پێــوە دیــار
بووە .مانگرتنەکانی بیســت و دووی
پووشــپەڕ ،ناڕەزایەتــی بــۆ ئێعدامــی
بەندکراوانــی سیاســی و ڕێگــری
و پێشــپێگرتنی خەڵکــی ســێڤیل لــە
کاروانــی نیزامــی هێــرش بۆســەر
کوردســتان نموونــەی ســەلمێنەری
ئەم ڕاســتییەن بــەاڵم بە پلەی یەکەم
جوغرافیــای بەرتەســک و بــە پلەی
دووهــەم و ســێهەم ،کەمینەبوونــی
گەلــی کــورد لە ژینگەی سیاســیی
ئێران و بیری راسیزمی – ئیسالمی
دەســەاڵتداران ،ئــەو هەواڵنەیــان لــە
گەیشــتن بــە ئامانجەکانــی دوور
خستەوە.
پرســیاری بنەڕەتــی لێــرەدا ئەوەیــە
کــە لــەم ڕۆژانــە وا هــەر جــار و لــە
جمکێکــی جوغرافیــای ئێــران،
هەرچەنــد نایەکگرتــوو و لــەرزۆک
بــەاڵم بــەردەوام و نەپســاوە بینــەری
خۆپیشاندان ،مانگرتن و نافەرمانیی
مەدەنیــن ،تــا چەنــدە وەکــوو کــورد
لــەم بڕگــە زەمەنییــە هەســتیارەدا
ئــاگاداری چۆنیەتــی خســتنەڕوو
و دەســتەبەرکردنی مــاف و
ئامانجەکانــی خۆمانیــن و تا چەندە
ئامادەیــی بەرەوپێشــبردنی خەباتــی
خۆمان تێدا هەیە؟
لــە راســتیدا ئــەوەی کوردســتان و
گەالنــی پەراوێزخــراوی نێــو ئێران لە
ناوەنــد و ناوچەکانیتــر جیا دەکاتەوە،
جیاوازیــی داخوازییــەکان و جــۆری
پەیوەندیــی کولتــووری ،مێژوویــی
و سیاســییە لەگــەڵ ســتراکچێری
دەســەاڵت .ئــەم پرســە بە کــردەوە لە
ڕابــردوودا ئــەوەی ســەلماندووە کــە
شــەقڵێکی گەورە لە نێــوان پەراوێز و
ناوەنــدی جوغرافیای ئێران هەیە کە
زەربــەی لــە گشــتگیربوونی خەباتی
گشــتی بــۆ تێپەڕین بەســەر ڕێژیمی
ئیسالمی داوە.
هــەر لــەم دواییــەدا عەرەبــەکان
خۆپیشــاندانێکی گەورەیــان لــە
ناوچەکانــی خۆیــان ســەبارەت
بــە بــێ ئــاوی بەڕێوەبــرد ،بــەاڵم
ســەرەڕای هەبوونی هەمان کێشــە لە
شــوێنەکانیتر ،یەکگرتووییــەک لــە
کات و شــێوازی ناڕەزایەتــی بــەدی
نەکــرا .هەروەهــا مانگرتنــی بانــە و
چەنــد شــاری ســنووریی کوردســتان
لــە کۆتاییــدا نەیتوانــی دەنگــە
ناڕازییەکانیتر وەپاڵ خۆی بخات.
ئــەم زانیارییــە بنەماییانە ئەوەمان بۆ
دەردەخات کە جۆرێک کەرتبوون لەم
جــۆرە خەباتە لە سەرتاســەری ئێراندا
هەیــە کــە کۆنتــرۆڵ و خنکاندنــی
دەنگــە ناڕازییەکانــی بــۆ دەســەاڵت
ساناتر کردووە.
خەســارەکانی ئەم جۆرە لێکدابڕاوییە
چین؟
بــۆ ڕوونکردنــەوەی زیاتــری
مەبەســتەکەمان پێویســتە ئامــاژە بە
دوو کۆڵەکــەی بەهێــزی خەباتــی
جەمــاوەری و مەدەنی بکەین ،یەکەم
توانــای گلێرکردنــەوەی ئاپــۆرەی
خەڵک و بەشداری پێکردنی زۆرینە
و لــە ئاکامــدا بەهێزبــوون و ڕەوایــی

زیاتر بۆ خەڵک ،دووهەم وەدەنگهێنان
و وەرگرتنــی پشــتگیریی ناوخۆیــی
و دەرەکــی بــۆ بەرەوپێشــبردنی
بزووتنــەوەی کۆمەاڵیەتــی و لــە
پاشەکشــەپێکردنی
بەرامبــەردا
دەسەاڵت.
بەپێــی ئــەم دوو ڕەهەندە ،کەرتبوونی
کۆمەاڵیەتــی زەربــە لــە هــەردوو
خاڵــە بەهێزەکــە دەدات ،لەالیەکــەوە

و نەبوونــی ئیــرادە و پۆتانســییەل بــۆ
چارەســەری لــە ناوخــۆ ،ئەگــەری
ئەوەیکــە بەشــێوازێکی گشــتگیر
بینــەری تەقینــەوەی ناڕەزایــی
کەڵەکەکــراوی خەڵک بیــن ،زۆرە.
لــەم حاڵەتەدایــە کــە کوردســتانیش
دەبێتــە بەشــێک لە هاوکێشــەیەکی
سەرانســەری کــە تیایــدا جەمــاوەر و
دەســەاڵت لــە دوو بــەرەی دژەیــەک

نوێــی پێکــەوە نزیکتر و پێکهەڵپێکتر
بکات.
بەپێــی ئەوەیکــە هێزە سیاســییەکانی
کوردســتان بەشــێکی دانەبــڕاو
و چاالکــی ســەحنەی سیاســیی
ئــەو ژینگەیــەن و کوردســتان تاقــە
شــوێنێکی ئێرانــە کــە بەکــردەوە لــە
چــل ســاڵی ڕابردوو لــە خەبات دژی
ملهۆڕیــی دەســەاڵت بــەردەوام بــووە،

کانســێپتێک دیاری بکەین کە هەم
لــە هەڕەشــە تایبەتــەکان بمانپارێزێ
و هــەم دەرفەتــە گشــتییەکانمان بــۆ
ڕابگرێ و بگوازێتەوە.
لێــرەدا پێویســتە بگوتــرێ کــە
ئەگەرچی گشتایەتیی ئەم لێکدانەوە
لەسەر شیمانە کردن ڕاوەستاوە ،بەاڵم
ئامادەیــی پێشــوەختە بۆ ئــەم ئەگەرە
هەم ئاوەزمەندانە و هەمیش پێویســتە

بە بارتەقای بەرین بوونی ناڕەزایی دەشــێت ،کوردســتانیش قازانج بکات .لێرەدایە کە
کوردســتان دەتوانێ لەالیەکەوە هەم وەک هێزی سیاســی و بەرگری و هەم وەک بزووتنەوەی
مەدەنی و کۆمەاڵیەتی ،دوو ڕەهەندی سەرەکیی خەباتی نوێی پێکەوە نزیکتر و پێکهەڵپێکتر
بکات.

ئاســتی بەشــداری و بەجەمــاوەری
کــردن کــز دەکات و لەالیەکیتــرەوە
لەبــەر کەوتنــە کەمایەتیی چاالکان
و هەڵســووڕێنەران ،هــەم ســەرکوتیان
ئاســانتر دەکات و هەمیــش ڕێگــر
دەبێــت بــۆ وەرگرتنــی پشــتگیریی
بەرباڵو و یەکالیی دەرەکی.

هەڵدەکەون و کەرتبوونەکانی پێشــوو
کە ئاماژەی پێکرا کاڵتر دەبێتەوە.
ئــەم حاڵەتە کە بەهێزترین شــیمانەی
هەنووکەیــە بــۆ داهاتــووی نزیــک،
لــە چەنــد الوە دەتوانــێ یارمەتیــدەر
بێــت؛ یــەک ،دەســەاڵت ناتوانــێ
لەژێــر پرس و نــاو و ناتۆرەی ئەمنی

ئامادەیــی زیاتــری بــۆ ڕێکخســتن
و جوواڵندنــی شــەقام هەیــە.
ئەمــەش لەژێــر ڕووناکایــی ڕێڕەوی
ئیســتراتیژیکی شــاخ و شــار کــە
نوێنگــەی کۆمەڵگــەی مەدەنــی و
کۆمەڵگــەی سیاســییە ،ئیمکانــی
جێبەجــێ کردنی هەیە .لەم حاڵەتەدا

و ئەمــەش لــە ئیســتراتیژیی هێــزە
سیاســییەکاندا ڕەنگــی داوەتــەوە و
دەرکەوتــووە کە کورد گەرەکی نییە
ئەمجارە بە نیوەی هێزەوە بەرەو پیری
گۆڕانگارییــەکان بچێــت .واتــە هەم
بیچمگرتنــی کۆمەڵگــەی مەدەنــی
لەالیــەک و دەوڵەمەندتربوونــی

یــەک ،دەســەاڵت ناتوانــێ لەژێــر پرس و نــاو و ناتــۆرەی ئەمنی بــەرەوڕووی کۆمەاڵنی
خەڵکی کوردســتان ببێتەوە؛ دوو ،کەڵەکەی هێز لەســەر کوردستان تا ڕادەیەک دەڕەوێتەوە؛
ســێ ،پێشــمەرگە وەک هێــزی هەمیشــەیی خەڵکی کــورد کە هێــزی ڕزگاری و کارتی مێژوویی
کوردستان بۆ پشتگیری و بەرگری لە کوردستانییانە ،دێتە کایەوە.
بــەاڵم بــۆ داهاتــوو ئەم ڕەوشــە وەک
خــۆی دەمێنێتــەوە؟ شــیمانەکان
ئەوەمــان بــۆ دەردەخــەن کــە لــە
داهاتــوودا بــە لەبەرچاوگرتنــی
تێڕوانین و هەڵوێســتی هێرشــبەرانە و
ئایدیۆلۆژیکی دەسەاڵت سەبارەت بە
کێشــە و گرفتــە نێودەوڵەتییەکانــی
و لــە ســەرەوەی هەموویــان بەرامبــەر
بــە ئامریــکا ،سیســتمی حوکمڕانی
بــەرەوڕووی قەیرانــی جیددیــی
ئابووری و دارایی دەبێتەوە و ئەمەش
ڕاســتەوخۆ لەســەر بژێــوی خەڵــک
کاریگەریــی دەبێــت .بەدیوێکیتــردا
لــە ئاکامــی دروســت بوونــی گــرێ
کوێرەی پەیوەندیی دەرەکی لەالیەک

بــەرەوڕووی کۆمەاڵنــی خەڵکــی
کوردســتان ببێتــەوە؛ دوو ،کەڵەکەی
هێز لەســەر کوردســتان تــا ڕادەیەک
دەڕەوێتــەوە؛ ســێ ،پێشــمەرگە وەک
هێزی هەمیشەیی خەڵکی کورد کە
هێــزی ڕزگاری و کارتــی مێژوویی
کوردســتان بۆ پشتگیری و بەرگری
لە کوردستانییانە ،دێتە کایەوە.
کەوایــە ،بــە بارتەقای بەریــن بوونی
ناڕەزایــی دەشــێت ،کوردســتانیش
قازانج بکات .لێرەدایە کە کوردستان
دەتوانێ لەالیەکەوە هەم وەک هێزی
سیاســی و بەرگــری و هــەم وەک
بزووتنەوەی مەدەنی و کۆمەاڵیەتی،
دوو ڕەهەنــدی ســەرەکیی خەباتــی

پێویســتە ڕێکخــراوە سیاســییەکان
و هێــزی پێشــمەرگە زامنــی هێــزی
بەرگریکارانەی خەڵک بن و وێڕای
لەبەرچاوگرتنــی زەمینــەی فاشــیزم
بــۆ ڕووخاندنــی دیــواری داڕمــاوی
سیســتمی سیاسی بەسەر کوردستان،
ئەو وزە و هیوایە بە خەڵک ببەخشن
کــە بــە بارتەقــای بوونــی مەیلــی
ســەرکوتی کوردســتانییان ،هێــزی
بەرگــری بوونــی هەیــە .کەوایــە
ئێمــە دەبــێ وەک خۆمــان ئامادەیی
ئەوەمــان تێــدا هەبــێ کــە وەک
کاراکتەرێکــی تایبــەت کــە خــاوەن
هەڕەشــە و دەرفەتەکانــی خۆمانیــن،
لــە چوارچێوەی گشــتیی ناڕەزاییدا،

ئەزموون و توانای هێز و ڕێکخراوی
سیاســی لەالیەکیتــر هــەر یــەک
و لــە شــوێنی خۆیــان دەتوانــن بــۆ
کوردســتانێکی وشــیار و بەهێــز
شــوێندانەر بــن ،بــەاڵم لێکگرێــدان و
نزیککردنــەوە و هاوئاراســتە کردنیان
لــە ئێســتادا دەتوانــێ دەســکەوتی
هەرەگــەورەی بــەدواوە هەبــێ کــە
گرینگترینیــان ئەوەیــە کــە کــورد و
کوردســتان ئەمجــارە وەکــوو ئــەوەی
هەیە خۆی بنوێنێ و لە قەوارەیەکی
تایبەتــدا هــەم تەزمینــی مافەکانی
خــۆی بــکات و هــەم خــۆی لــە
دەســتێوەردانی رەوت و جەریاناتــی
سانتراڵیست و هێژمۆنیخواز بپارێزێ.

پێویستە سەرەڕای ئەم ئامادەکارییانە
ئەوەمــان لــە بیــر بێت کە کوردســتان
بــە تەنیــا ئاڵتێرناتیــڤ نییــە ،بــەاڵم
کەســیش بــێ کــورد ناتوانــێ
ئاڵتێرناتیــڤ بێــت .هــەر بۆیە وەکوو
کورد سەرەڕای زەروورەتی هاودەنگی
لەگەڵ گەالنیتر و گواســتنەوەی ئەم
یەکگرتووییــە بــۆ دەســتەبەرکردنی
قورســایی زیاتری سیاســی و ڕەوایی
کۆمەاڵیەتی ،پێویســتە قەوارەیەکی
یەکپارچــەی ناوخۆیــی هەبێــت کــە
هــەر لــە ئێســتەوە لــەو کەرتبــوون و
دابەشــبوونە تاڵــە مێژووییــەی کــە
هەیبووە ،پێشگیری بکات.
لــە کۆتاییدا نابێ ئــەوە لەبیر بکەین
کــە ئێمــە بــە شــەقام و چیــا و شــاخ
و شــار بەشــێکین لــە هاوکێشــە
گشــتییەکان و پێویســتە هیــچ
درگایــەک بــۆ داهاتــوو بــەڕووی
خۆمانــدا دانەخەیــن .ئێرانــی داهاتوو
ناتوانــێ و زەمینــەی ئــەوەی نەمــاوە
دەســەاڵتێکی داســەپاو و پاوانخوازی
بەســەرەوە بێــت و دابەشــکاری لــە
هێــز و دارایــی بێئەمالوئەوالیــە .لــەم
دواییــەدا دانپێدانــان بــە زەروورەتــی
دامەزراندنی دەســەاڵتێکی فرەچەشن
و دێســانتراڵ تەنانــەت لــەالی ڕەوت
و جەریاناتــی سیاســی بــە ڕوونــی
و ڕاشــکاوی بــاس دەکــرێ و لــە
ئاســتی بەدەنــەی کۆمەاڵیەتیــش
بــە حوکمــی پەرەگرتنــی پەیوەنــدی
و لێکنزیکبوونــەوەی داخــوازی و
دڵەڕاوکێ ســەرەتاییەکان لە داهاتوو
ئــەو تێڕوانینــەی پێشــوو لــە کــردەوە
کارایــی ئەوتۆی نامێنێت .هەر بۆیە
بەربەســتی ســەرەکی ســاختارێکە بە
ناوی رێژیمی کۆماری ئیســامی و
گەالنی ئێرانیش بە کوردەوە هەستیان
بەو بەربەستە سەرەکییە کردووە.
مامەڵــەی ئاوەزمەندانــە و بوونــی
پەیوەنــدی و هاوئاهەنگــی بــە
مەرجێــک زەبــر بــە یەکگرتــووی
نێوماڵــی کــورد نــەدات دەتوانــێ
یارمەتیــدەر بێــت بۆ پێوانــی ڕێگای
ڕزگاریی یەکجاری لە داهاتوودا.
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حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
و پرسی نەتەوایەتی

تالب قەیسەری
لــە پێش جەنگی جیهانــی یەکەمەوە
کورد بەهۆی سیاسەتی داگیرکەرانی
کوردســتانەوە پارچەپارچــە و ناتەبــا
و وەک داردەســتی دەوڵەتانــی
داگیرکــەر زیاتــر بەنــاوی ئومــەی
ئیســامییەوە لەالیــەن ئیمپراتــۆری
عوســمانییەوە بــەکار دەهێنــران،
پــاش شــەڕی عالەمــی یەکــەم و
دابەشــبوونی ئیمپراتۆری عوســمانی
کــە تــا ئــەوکات خاکی کوردســتان
بەهــۆی شــەڕ و ملمالنێــی واڵتانــی
داگیرکــەرەوە دواکەوتبــوو ،شــەڕی
عوســمانییەکان لەگــەڵ ئەرمەنەکان
زیانێکــی قەرەبوونەکــراوی لە گەلی
کــورد دا بەهــۆی بەشــدارییان لــەم
شەڕەدا .پاش شەڕی عالەمی یەکەم
کوردســتان بەهۆی ئــەوەی ناوچەی
ملمالنێــی هێــزە شــەڕکەرەکان بــوو
ژێرخانــی ئابــووری بەتــەواوی
تێکچبــوو و تــا ئەوکات کوردســتان
لەژێــر دەســەاڵتی شــێخ و مــەال و
ســەرۆک عەشــیرەکاندا بــوو .پــاش
کۆتایــی هاتنــی شــەڕی جیهانــی
یەکــەم و دابەشــبوونی کوردســتانی
ژێــر دەســەاڵتی عوســمانی بەرەبــەرە
لەهەمــوو پارچەکانــی کوردســتان
رزگاریخــوازی
بزووتنــەوەی
سەریهەڵدا ،لە رۆژهەاڵتی کوردستان
بەهاتنە سەرکاری رەزاشا لە شیمالی
کوردســتان ســمکۆی شــکاک
راپەڕینێکــی نەتەوەیــی لەســاڵی
 ١٩٢٠تــا  ١٩٢٢دەســت پێکــرد و
توانــی ناوچەیەکــی زۆر بخاتــە ژێر
دەســەاڵتی خــۆی کــە بەرنامەیەکی
کــوردی کــە داخوازەکانــی
جوواڵنــەوەی گەلــی کــوردی تێــدا
فورمولــە کرابــوو لــە ورمــێ بــاو
بکاتــەوە و لــە ســەفەرێکیدا بــۆ
باشــووری کوردستان ســەردانی شێخ
مەحمــود دەکات تــا پێکــەوە هەوڵــی
رزگاری نەتــەوەی کــورد بــدەن ،لــە

باشووری کوردستانی ئێران لە ساڵی
 ١٣١٠جافرخــان و لــە ســاڵی ١٣٠٣
تــا ســاڵی ١٣٠٩حەمــە رەشــیدخانی
بانــە و لــە مەریوانیــش مەحمودخانی
کانیســانان لــە ســاڵی  ١٣٠٥و لــە
مەهابادیــش مەالخەلیــل ســەرۆکی
مەنگــوڕەکان لــە ســاڵی  ١٣٠٧تــا
 ١٣٠٨و لــە ناوچــەی سوێســنایەتی
سەردەشــتیش راپەڕینێــک بــە
ســەرکردایەتی ئەمەرپاشــا و لــە
ســاڵی  ١٣٠٩عەشــیرەتی جەاللی بە
ســەرۆکایەتی بیرهــو راپەڕینێکیــان
دەســپێکرد کــە ســەرەنجام بەهــۆی
بەهێزبوونــی رێژیمــی پاشــایەتی و
نەبوونــی یەکگرتوویی کورد هەموو
راپەڕینەکانــی کوردســتان و گەلــە
زوڵملێکراوەکانــی ئێــران ســەرکوت
کران ،زۆرداری نەتەوەیی لە دەورانی
حکومەتی بیســت ســاڵەی رەزاشــادا
گەیشتە لوتکە و شۆڤینیزمی ئێرانی
بــوو بــە سیاســەتی فەرمــی رێژیمی
پەهلــەوی وگەالنــی غەیــرە فــارس
خرانــە ژێــر توندوتیژتریــن ســتەمی
نەتەوەیی و هەموو هەوڵێکی رێژیمی
پەهلــەوی ئاســمیلەکردنی گەالنــی
ئێــران و شــێواندنی مێــژووی کــۆن و
نوێی گەالنی ئێران بوو.
پــاش بیســت ســاڵ رێژیمــی رەزاشــا
رووخــا و خەڵکی ئێــران تا رادەیەک
رووی ئازادییــان بەخۆیانــەوە بینــی،
لــەم هەلومەرجــەدا کۆمەڵــەی
ژیانــەوەی کــورد کــە رێکخراوێکی
بەهێزی سیاسی نهێنیی کوردی بوو
لەســاڵی  ١٣٢١لەمەهابــاد پێکهــات
کــە ئامانجــی رزگاری گەلــی
کــورد بوو ،لــە بەرنامەی کۆمەڵەی
ژیانــەوەی کــورددا هەرکــەس دەبــوو
بــە ئەنــدام دەبوایە ســوێندی خواردبا
خیانــەت بــە گەلی کــورد نەکا و بۆ
رزگاری نەتــەوەی کورد تێبکۆشــێ
و هەمــوو کوردێــک بــە ژن و
پیــاوەوە بــە خوشــک و بــرای خــۆی
بزانــێ ،بەســەرنجدان بــەوەی ژێکاف

رێکخراوێکــی نهێنــی و داخــراو بوو،
بۆیــە نەیتوانــی کۆمەاڵنــی بەرینی
خەڵکــی کوردســتان بــۆ الی خــۆی
رابکێشــێ ،بۆیــە هەســت دەکــرا کە
رێکخراوێکی یەکگرتوو ،دێموکرات
و کــراوە بــۆ کۆمەاڵنــی خەڵکــی
کوردســتان لەگــەڵ بەرنامەیەکــی
روون و رێکوپێــک پێــک بــێ؛
ئەوەبــوو پێویســتیی دامەزراندنــی
حیزبی دێموکراتی کوردستان بوو بە
ئەمــری واقیع و لە ٢٥ی گەالوێژی
١٣٢٤دا لەشــاری مەهابــاد دامــەزرا
و بەرنامــەی خــۆی بــاو کردەوە کە
بەرنامەیەکــی مۆدێــڕن و ئەمڕۆیی
و داکۆکیــکاری مافی نەتەوایەتیی
گەلی بەشمەینەتی کورد بوو.
تــا ئــەوکات لەهەمــوو مێــژووی
نەتــەوەی کــورددا حیزبێکــی ئەوتــۆ
پێشــکەوتوو بە بەرنامەیەکی روونەوە
پێکنەهاتبــوو ،بۆیــە هەر لەســەرەتاوە
حیزبــی دێموکرات توانی پشــتیوانی
زۆربــەی کۆمەاڵنــی خەڵکــی
کوردستان بۆخۆی مسۆگەر بکات.
پاش ماوەیەکی کەم لە دامەزراندنی
حیزبــی دێموکــرات بەهــۆی ئــەو
دەرەتانــەی لەناوچەکــەدا بەهــۆی
کۆتایــی هاتنــی شــەڕی دووهەمی
جیهانــی بــۆ کــورد رەخســا حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان توانــی لــە
2ی رێبەندانــی١٣٢٤دا کۆمــاری
کوردســتان رابگەیەنــێ .بەحوکمــی
ئــەوەی دامەزرێنــەری کۆمــاری
کوردســتان حیزبــی دێموکــرات و
ئەندامانــی ئــەو حیزبــە بــوون ،بۆیــە
بەپێویســتی دەزانــم ئاوڕێکــی کورت
لــە بەرنامــە و کاری کۆمــاری
کوردستان بدەمەوە.
دامەزراندنــی کۆمــاری کوردســتان
و گرنگــی پرســی نەتەوایەتــی و
ســەربەخۆیی سیاســی بــۆ کــورد و
حیزبی دێموکرات:
بەحوکمــی ئــەوەی شــۆڕەوی لــە
ناوچەی نفوزی کۆماری کوردستان

و ئازەربایجــان نزیک و تارادەیەکیش
پێوەندی لەگەڵ کۆماری کوردستان
و فرقەی ئازەربایجان هەبووە ویســتی
کۆماری کوردســتان لەژێر رێنوێنی
حکومەتــی ئازەربایجاندا کار بکات،
بــەاڵم پرســی ســەربەخۆییخوازی و
گەڕانەوەی کەرامەت بۆ تاکی کورد
وای کــرد پێشــەوا قــازی محەمــەد
لــە واڵمــی پیشــەوەریدا کــە بۆچــی
کوردســتان ســەربەخۆیی راگەیاندووە
لەکاتێکدا ئازەربایجان خودموختاری
راگەیانــدووە ،قــازی محەمــەد پێــی
دەڵــێ ئێمــە پێشــتر لــەم بارەیــەوە
لەگــەڵ یرماکــۆف کــە یەکێــک
لــە ئەفســەرانی سیاســی شــۆڕەوی
لــە تەورێــز بــووە قســەمان کــردووە و
تەنانەت ئەو خۆی لەدوورەوە بەشداری
جێژنــی راگەیاندنــی ســەربەخۆیی
کوردســتان بــووە .قــازی محەمــەد
و حیزبــی دێموکــرات بــۆ پاراســتنی
شــکۆی کــورد و بیــری نەتەوەیــی
هەوڵــی دا لــە رێگای (باقــرۆف)ەوە
چەکوچــۆڵ و کەرەســتەی چــاپ و
پەخشــی کتێــب و رۆژنامە و گۆڤار
وەربگرێ و تەنانەت بۆرسییەشــی بۆ
پەروەردەکردنــی خوێندکارانــی کورد
لە زانســتگەی نزامی باکو دەستەبەر
کــرد .بیــری نەتەوەیــی و پاراســتنی
شوناســی کــورد ببــووە یەکێــک لــە
ئەرکــە ســەرەکییەکانی حیزبــی
دێموکــرات وکۆمــاری کوردســتان و
لە بەرنامــەی خۆیدا زمانی کوردی
وەک زمانــی فەرمــی گونجانــد و
وەرگرتنــی کارمەنــد بــۆ فەرمانگــە
حکوومییــەکان لە نێوان دانیشــتوانی
ناوچــە کوردســتانییەکان و بــرەودان
بــە باشــترکردنی وەزعــی ئابووری و
کۆمەاڵیەتــی لە رێگــەی رێفۆرمی
کشــتوکاڵی و بــرەودان بــە کەرتــی
تەندروستی و فێرکردن بوو بە ئەرکە
هــەرە گرنگەکانــی کۆمار و حیزبی
دێموکــرات ،ئــەم خااڵنــەی خــوارەوە
لــە بەرنامــەی حیزبــی دێموکــرات

و کۆمــاری کوردســتاندا بەروونــی
بەرچــاو دەکەوتــن کــە پێداگــری لە
مافــە نەتەوەییەکانــی گەلــی کورد
بــوون :دەبــێ کــورد لــە نێوخــۆی
ئێرانــدا بــۆ هەڵســوڕاندنی کاروباری
ناوچەیــی خــۆی ســەربەخۆ و ئــازاد
بــێ و لــە ســنووری دەوڵەتــی ئێراندا
خودموختــاری خــۆی وەدەســت
بێنــێ ،لەســەر بناغــەی یاســای
بنەڕەتــی ،ئەنجوومەنــی ویالیەتــی
کوردســتان بەزوویــی هەڵبژێــردرێ
و بەهەمــوو کاروبــاری کۆمەاڵتــی
و دەوڵەتــی رابــگا و چاوەدێرییــان
بەســەردا بــکا ،کاربەدەســتانی
دەوڵەتــی ئەبــێ لــە خەڵکــی ناوچــە
کوردنشــینەکان بــن ،پەرەپێدانــی
کەرتــی کشــتوکاڵ و پەرەپێدانــی
کەرتــی لەشســاغی و باشــترکردنی
ژیانــی ئابــووری نەتــەوەی کــورد و
سوودوەرگرتن لە سەرچاوە سرووشتی
و کانگاییەکانی کوردســتان ،حیزب
داوا دەکات هەمــوو گەالنــی ئێــران
هەلی تێکۆشانی ئازادیان بدرێتێ بۆ
بەختەوەری و پێشخســتنی نیشتمانی
خۆیــان ،مافــی خوێنــدن بــە زمانــی
زگماکــی خــۆی هەبــێ و تــەواوی
کاروبــاری فەرمانگەکانی حکومی
لەکوردســتان بەکوردی بەڕێوە بچێ
و زۆر خاڵــی دیکە کــە رەنگە لێرەدا
مەجالی باسکردنی هەمووی نەبێ.
حیزبــی دێموکــرات بــڕوای وابــووە
کــە بــە دابینکردنــی خودموختــاری
لــە ئێرانــدا نەتــەوەی کــورد دەتوانــێ
بەبەشــێکی زۆر لەمافەکانی بگات،
کەوابــوو نێوەڕۆکــی داخوازەکانــی
دانانــی مافــی چارەنووســە ،بــەاڵم
لــە شــکڵی خودموختاریــدا .حیزبــی
دێموکــرات بۆیــە پێداگــری لەســەر
زمانــی دایکــی کــردووە و دەیــکات
چونکو زمان نیشــانەی هەرە گرنگ
و هــەرە ئەساســیی فەرهەنگــی هــەر
نەتەوەیەکــە و بەفەرمــی ناســینی
زمانــی کــوردی رێــگا خــۆش دەکا

بۆئــەوەی هەم گەلی کورد بە مافی
رەوای خــۆی بــگا و مندااڵنی کورد
بەزمانــی دایکیــی خۆیــان بخوێنــن،
هــەم بــۆ پەرەپێدانــی فەرهەنگــی
نەتەوەییــش هەلومەرجێکــی لەبــار
پێــک بــێ .دیاریکردنــی پێوەنــدی
نێــوان کوردســتانی خودموختــار و
حکومەتــی ناوەنــدی بەتایبەتــی
دیاریکردنــی ســەالحییەتەکانیان بــۆ
بەڕێوەبردنــی خودموختــاری زۆر
گرنگــە کــە حیزبی دێموکــرات زۆر
لێزانانــە کەڵکــی لــەوە وەرگرتــووە
کــە لــە یاســای بنەڕەتــی واڵتــدا
ئەســڵی ئەنجومەنــی ئەیالەتــی و
ویالیەتی هاتبوو ،بەاڵم لە سەردەمی
مەشــروتەوە تــا ئــەوکات و ئێســتاش
لــە هیــچ شــوێنێکی ئێــران جێبەجێ
نەکراوە .ئەوەیکە هەرچی بەرپرســی
بــااڵ و کاربەدەســتی گرنگــە لــە
مەرکــەزەوە دێــن و بەهــۆی ئەوانــەوە
دەوڵەتی مەرکەزی دەسەاڵتی خۆی
بەســەر کوردستاندا دەســەپێنێ ،ئەوە
کــە کاربەدەســتان ئەبــێ کــورد بــن
خۆی دیســان شــێوەیەکە لەم راستییە
کە مافی چارەنووســی گەلی کورد
بەدەســت خۆیــەوە بــێ و خەڵکــی
کوردســتان هەست بەوە بکات کە لە
واڵتــی خۆیــدا بێگانە نییــە ،بەڵکوو
دەســەاڵتی خۆی بەدەســت خۆیەتی.
لــە بەندێکــی دیکــە لــە بەرنامــەی
حیزبــدا ئەنترناســیۆنالیزمی حیزبــی
دێموکــرات بەرچــاو دەکــەوێ ،کــە
حیزبــی دێموکــرات داوای مافــی
خــۆی دەکا بــەو مانایــە نییــە کــە
مافــی نەتەوەکانــی دیکــە ژێرپــێ
بنــێ بەڵکــوو مافــی گەالنــی دیکە
وەک ئــازەری ،ئاســوری ،ئەرمــەن و
هتــد بــە مافــی رەوا دەزانێ و داوای
دۆســتایەتی و برایەتــی نێــوان ئــەم
گەالنــە دەکا .لەالیەکــی دیکــەوە
وەدەســتهێنانی خودموختــاری بــێ
لەنێوبردنــی هــەژاری و کوێرەوەری و
درێژه لە الپەڕەی ٧
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درێژەی الپەڕەی٦
بــێ پەرەپێدانی ئابووری ،فەرهەنگی
و لەشســاغی ،باشــترکردنی ژیانــی
خەڵــک دەبێتــە داخوازێکــی بــێ
نێــوەڕۆک ،بۆیە حیزبــی دێموکرات
دەیهــەوێ لــە هەمــوو ئیمکانــات و
ســامانەکانی ژێــرزەوی و بــانزەوی
کەڵــک وەرگــرێ تــا ئابــووری و
فەرهەنگ و لەشساغی لەکوردستان
بەرەوپێش بــەرێ .بەداخەوە کۆماری
کوردســتان کــە حیزبــی دێموکــرات
دامەزرێنــەری دەبــێ پــاش یــازدە
مانــگ بــە هەنــدێ هــۆکاری
ناوخۆیــی و دەرەکــی هــەرەس دێنــێ
و قــازی محەممــەد و بەشــێک لــە
بەڕێوەبەرانی کۆمار لەسێدارە دەدرێن
و بەشێکیشــیان دەستبەسەر دەکرێن و
حیزبــی دێموکــرات بەشــێوەیەک لــە
شــێوەکان لێکهەڵدەوەشــێتەوە چونکــو
هەمــوو ئەندامەکانــی پــرش و بــاو
ببونەوە.
لەســاڵی  ١٣٣٢بــەدواوە حیزبــی
دێموکــرات توانــی رێکخســتنەکانی
خــۆی زیندوو بکاتــەوە و لە مەهاباد
و سنە بەیاننامەی فەرمی بە زمانی
کوردی لەالیــەن حیزبی دێموکراتەوە
بــاو بویــەوە و نفــوزی حیزبــی
دێموکــرات لــە شــارەکان تێپــەڕی و
بەرەبــەرە لەگوندەکانــی کوردســتان
رێکخراوەکانــی بووژانــەوە؛ حیزبــی
دێموکــرات توانی لەو ســاڵەدا نفوزی
خــۆی زیــاد بــکا و رێکخراوەکانــی
دیســان زینــدوو کاتــەوە و توانــی
دانیشــتوانی مەهابــاد و دەوروبــەری
بــەدژی راونــان و زیندانیکردنــی
خەڵک هان بدا و یەکگرتوویان بکا،
لە تارانیش توانی هەرایەکی سیاسی
زۆر بەریــن دژی کار و کــردەوەی
ئەرتەش و ژاندارم لەکوردســتان ســاز
بکا.
لە سەرەتای  ١٣٣٢تا ٢٨ی گەالوێژ
رێکخراوەکانــی حیزبــی دێموکــرات
نــەک هــەر لــە ناوچــەی مەهابــاد
بەڵکــوو لــە شــیمالی کوردســتان و
ناوچــەی شــنۆ و نەغــەدە و بــۆکان
و بانــە و سەردەشــت و ســنەش
بووژانــەوە و بــە ســەدان و هــەزاران
کــەس لــە هەلومەرجــی نیوەنهێنی و
نیوەئاشــکرای ئەوکاتــەدا هاتبوونــە
نێــو ریــزی حیزبــی دێموکراتــەوە.
هەوڵەکانــی حیزبــی دێموکــرات بــۆ
ئــەوەی هەموو جنوبی کوردســتانیش
بهێنێتە ژێر سەرپۆشــی تەشــکیالتی
حیزبی دێموکرات دەســتی پێکرد ،بۆ
ئــەم مەبەســتەش لــە ســاڵی ١٣٣٢دا
کۆمیتەیەکــی شــەش کەســی لــە
مەهابــاد پێکهــات هەرچەنــد نــاوی
کۆمیتــەی مەهابــاد بــوو ،بــەاڵم
بەکــردەوە هەمــوو حیزبی دێموکراتی
کوردستانی هەڵدەسوڕاند و بەرپرسی
ئەو کۆمیتەیە لە بانەمەڕی ١٣٣٢ەوە
دوکتور قاسملوو بوو ،ئەو کۆمیتەیە
رۆڵێکی سەرەکی لە وشیارکردنەوەی
بیــری نەتەوەیــی لەنێــو خەڵکدا گێڕا
و توانــی بناغــەی رێکخراوێکــی
پتــەو لەکوردســتان دابمەزرێنــێ و
کاریشــی باڵوکردنەوەی بیروباوەڕی
حیزبی دێموکرات و وشیارکردنەوەی
خەڵکی کوردســتان بــوو و زەمینەی
بــۆ باڵوکردنــەوەی رۆژنامــەی
کوردســتان ئۆرگانــی کۆمیتــەی
ناوەنــدی حیزبــی دێموکــرات خــۆش
کــرد کە یەکەم ژمارەی پاش ٢٨ی
گەالوێژ دەرچوو.
لە شــارەکان و تەنانەت لەگوندەکانی
کوردســتانیش شــانەکانی حیزبــی
دروســت بــوون و کۆمیتەی جوتیاران
دامــەزرا کــە لەمــاوەی چەنــد
مانگێکــدا بەخێرایــی پــەرەی گــرت
و جوتیارانــی کوردســتانی بــۆ الی
حیــزب راکێشــا ،هەروەهــا بــۆ یەکەم
جــار چەندیــن کالســی کادری
سیاسی بۆ پەروەردەکردنی کادرەکان
پێکهــات کــە ئاکامــی کارەکانیــان
زۆر بەسود بوو.
لــەدوای رێککەوتننامــەی یــازدەی

ئــاداری  ١٩٧٠لەنێــوان شۆڕشــی
کــورد لــە باشــوور بــە رێبەرایەتــی
خوالێخۆشــبوو مســتەفا بارزانــی و
رێژیمــی بەعســی عێــراق ،دوکتــور
قاســملوو دەگەڕێتــەوە عێــراق و پاش
ئــەوەی لەگــەڵ هاوڕێیانــی حیزبیدا
یەکدەگرنــەوە لــە بەهــاری ١٣٤٩ی
هەتاویــدا پێوەنــدی لەگــەڵ حیزبــی
بەعســی عێراقــدا دادەمەزرێنــن،
دوکتــور قاســملوو بــۆ بووژانــەوەی
حیزبــی دێموکــرات کــە تا ئــەوکات
بەهەندێ هۆکار کێشــە و ئاریشــەی
زۆر لەبــەردەم تێکۆشــانیان هاتبــووە
ئــاراوە ،هەوڵیــدا رەشنووســێک
بنووســێ کــە وەک پێوەنــدی نێــوان
حیزبــی دێموکــرات و رێژیمی بەعس
چــووە ســەر کاغــەز کە پێویســتە بۆ
بەرچاوروونــی خوێنــەری ئــەم بابەتە
ئیشــارە بە ناوەرۆکی ئەو رەشنووســە
بدەم تا زیاتر نەتەوەیی بوونی حیزبی
دێموکــرات و خەمخــۆری حیزبــی
دێموکرات لەسەر پرسی نەتەوەیی بۆ
خوێنەر روون ببێتەوە:
یەکــەم :هەردوو حیــزب خەبات دژی
ئەمپریالیســت دەکــەن( هەڵبــەت
ئەوکات حیزبی دێموکرات دروشــمی
دژایەتی ئەمپریالیزمی هەڵگرتبوو)،
دووهــەم :حیزبــی دێموکــرات بــۆ

دەبینرێــت ،لــەم کاتــەدا دوژمنایەتی
پارتــی دێموکراتــی کوردســتان و
رێژیمــی بەعــس دەگاتــە ئەوپــەڕی
خــۆی ،هەربۆیــە رێبەرایەتی حیزبی
دێموکــرات ناچــار دەبــن بڕیــار بدەن،
رێژیمی بەعس گوشــار دەخاتە ســەر
حیزبــی دێموکرات کە لە رۆژنامەی
کوردستان ئۆرگانی کۆمیتە ناوەندی
حیزبــدا دژی بارزانــی هەڵوێســت
بگــرێ و بارزانــی مەحکــوم بــکا،
بــەاڵم بیــری نەتەوەیی و هەڵوێســتی
نیشــتمانی حیزبی دێموکرات وادەکا
کــە حیزبــی دێموکــرات نەچێتــە
ژێربــاری ئــەم کارەوە ،هەربۆیــە
رێژیمی بەعس هەموو یارمەتییەک
لە حیزب دەبڕێ و ناچاریان دەکا کە
عێــراق بەجــێ بهێڵن ،دیســان حیزبی
دێموکــرات باجــی نیشــتمانپەروەری
خۆی دەدا و عێراق بەجێ دەهێڵن.
حیزبی دێموکرات خاوەن شــکۆیەکی
مێژوویــی و ســەروەرییەکی مەزنــە،
تەنیــا حیزبێکــی سیاســی کــوردی
بــووە لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتاندا
لــە پێــڕەوی نێوخــۆ و پڕۆگــرام و
کاروچاالکیــی خۆیــدا لەهەمــوو
قۆناغەکاندا ئامانجی بەدەستهێنانی
خــەون و خولیاکانــی گەلــی کــورد
و هەڵکردنــی ئــااڵی کوردســتان و

خــۆی لە فکــر و خەبات و ئامانجی
مرۆڤایەتی و مرۆڤپەروەری و فکری
ســەردەمدا
پێشــکەوتنخوازانەی
ئەبینێتــەوە .حیزبــی دێموکرات بیری
نەتەوایەتــی خۆی لە بازنەیەکی پان
و بەرینــی پۆزەتیڤــی هاوچەرخــی
مرۆڤتەوەرانــەدا ســەلماندووە و وەک
ئەســڵێک چەســپاندوویەتی ،ئــەم
ســەروەرییە نەتەنیــا الی هاوبیرانــی
وەک شــانازییەک لێــی دەڕوانــن،
بەڵکوو بۆ کورد و هەموو ئەو مرۆڤە
بەویژدانــە غەیــرە کوردانەش جێگای
سەربڵندی بووە.
وەک تایبەتمەندیــی دیــاری حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
پێویســتە ئــەم خااڵنــەی خــوارەوەش
بزانیــن کــە لــە ســتراتیژی حیزبــدا
رەنگــی داوەتەوە :یەکەم ،کوردســتان
و پرســی کــورد و بەرژەوەندیــی
گەلــی کــورد ،هــەر لــەم پێوەندییەدا
لــە هەمــوو دانیشــتنێکی شــەهید
دوکتور قاســملوو لــە دەرەوەی واڵتدا
لەگــەڵ سیاســەتمەداران و نووســەران
و رۆژنامەوانانــی بیانی خاڵێک کە
زۆر بەزەقی بەدیار دەکەوت شــێوازی
ئاخاوتنــی دوکتور قاســملوو بووە کە
قــەت وا قســەی نەکردووە کــە تەنیا
مەســەلەی کــورد لــە رۆژهەاڵتــی

ســفر و ســەددا ،لە نێوان باش و باشتر
و باشتریندا ،لە نێوان خراپ و خراپتر
و خراپترینــدا بــە لەبەرچاوگرتنــی
گۆڕانکارییەکانــی ناوخۆ و تەنانەت
ناوچەکەش یان ئەگەرەکانی روودانی
هــەر گۆڕانێک هەڵوێســتی شــیاو و
پراگماتیســتانەی هەبــووە ،ئەمــەش
ئەزموون و شارەزایی و بەرچاوروونی
دەوێت ،لە نێوان دونیای پڕفرتوفێڵ
و بەرژەوەندیخوازیــی داگیرکەرانــدا
هەمیشە بە چاوکراوەییەوە سیاسەتی
کــردووە کــە چــۆن زیانــی بچووک
بکەیــن بــۆ ئــەوەی زیانــی گــەورە
نەکەیــن یــان قازانجێکــی بچــووک
قبووڵ نەکەین بۆ ئەوەی قازانجێکی
درێژخایــەن لەکیــس خۆمــان نەدەین،
ئــەم خاڵــە لــە زۆر بڕگــەی زەمەنیدا
لــە سیاســەتی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێراندا رەنگی داوەتەوە،
بەتایبەتــی ئــەو بەشــەی ئەگەڕێتەوە
ســەر سیاســەتی نەتەوەیی ئەم حیزبە
کە زۆرجار بۆ پاراستنی سەبەخۆیی
سیاســی و بەرژەوەندیی گەلی کورد
زەربــەی زۆری خــواردووە ،بــەاڵم
سەرەڕای ئاگاداری لە بەرەنجامەکان
هــەر حــازر نەبــووە خیانەتێکــی
نەتەوەیــی بکات کە دوارۆژ بەزیانی
بشکێتەوە.

حیزبــی دێموکــرات خاوەن شــکۆیەکی مێژوویی و ســەروەرییەکی مەزنــە ،تەنیا حیزبێکی
سیاسی کوردی بووە لە رۆژهەاڵتی کوردستاندا لە پێڕەوی نێوخۆ و پڕۆگرام و کاروچاالکیی
خۆیــدا لەهەمــوو قۆناغەکانــدا ئامانجــی بەدەســتهێنانی خــەون و خولیاکانــی گەلی کورد و
هەڵکردنی ئااڵی کوردستان و دامەزراندنی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان بووە.
خودموختــاری تێدەکۆشــێ و
حیزبــی بەعســیش خودموختــاری
بــۆ کوردســتانی باشــوور بەفەرمــی
ناســیوە ،ســێهەم :هــەر دوو خۆیــان
بەدۆســتی واڵتانــی سوسیالیســتی
دەزانــن ،چــوارەم :حیزبــی دێموکرات
هــەم دۆســتی حیزبــی بەعســی
سوسیالیســتی عەرەبە و هەم دۆستی
پارتی دێموکراتی کوردستانە ،حیزب
خوشــحاڵە کــە ئــەو دوو دۆســتەی
ئێســتا پێکەوە دۆســت و هاوپەیمانن،
بەاڵم ئەگەر خوای نەکەردە رۆژێک
ئــەم دوو دۆســتەمان نێوانیــان تێــک
بچێ حیزبی دێموکرات دۆســتایەتی
هیچکامیان بۆ ئەوی دیکە وەالنانێ
و بە قازانجی یەکێکیان دژی ئەوی
دیکە هەڵوێست ناکرێ.
هــەر ئــەو بناغــە پتــەو و دروســتەی
دامەزراندنــی پێوەنــدی لەگــەڵ
حیزبــی بەعــس و دەوڵەتــی عێــراق
بــوو کــە زۆرجــار رێبەرایەتی حیزبی
دێموکراتــی لــە گرتنــی هەڵوێســتی
نادروســت لــە بەرامبــەر بزووتنــەوەی
کــوردی عێراقــدا پاراســتووە و
هەمیشــە الی خۆمان و نەتەوەکەمان
ســەربەرزین بــەو هەڵوێســتە
نەتەوەییانەمــان لــە پێوەنــدی لەگەڵ

دامەزراندنــی دەوڵەتــی ســەربەخۆی
کوردســتان بــووە ،رەنگــە وەک
تاکتیــک و بــە پێــی بــارودۆخ
هەندێ دروشــمی هەڵبژاردبێت ،بەاڵم
ئامانجــی ســەرەکیی دابینکردنــی
مافــی نەتەوەیــی و دێموکراتیکــی
خەڵکی کوردستان بووە وەک شەهید
قاســملوو دەیفەرموو ئەگەر رۆژێک
هەمــوو گەلــی کــورد لەهەمــوو
بەشــەکانی کوردســتان بیانهــەوێ
پێکــەوە دەوڵەتێکــی یەکگرتوویــان
هەبێ ئەوە جیاییخوازی نییە بەڵکوو
یەکگرتنەوەی گەلێکی دابەشکراو و
پارچەپارچەکراوە.
لــەم روانگــەوە حیزبــی دێموکــرات
هەوڵــی داوە جەمــاوەری خەڵکــی
کوردســتان بەگشــتی و هاوبیرانــی
بەتایبەتــی لەگــەڵ ئامانجــی
سەرەکی خۆی واتە البردنی ستەمی
نەتەوایەتــی ئاشــنا بــکات و ئــەم
بیروباوەڕەی دوور لە رەگەزپەرەســتی
و دەمارگیــری و تونــدڕەوی بەبــاوەڕ
بــە بەهــا ئەخالقییــەکان و بەهــا
مرۆڤایەتییــەکان بــە هەمــوو کــەس
ئاشــنا بــکات ،حیزبــی دێموکــرات
بــاوەڕی قوڵــی بــە ئــازادی تــاک،
بەدیهێنانــی ئیــرادەی جەمــاوەر،

کوردستان باس بکات بەڵکوو هەوڵی
داوە دۆزی کــورد و کێشــەی کــورد
لــە هەمــوو پارچەکانــی کوردســتان
بێنێتــە بەربــاس چونکــوو بــاوەڕی
وابــووە چارەســەری کێشــەی کــورد
لە هەرکام لەبەشــەکانی کوردســتان
بەشــێکە لــە چارەســەری کێشــەی
کــورد بەگشــتی و ســەرکەوتنی
دۆزی کــوردی لە هــەر پارچەیەک
بەســەرکەوتنی هەموو کورد زانیوە و
ئەمەش بووەتە پرەنســیپ و ئەسڵێک
لە حیزبی دێموکراتدا.
ماوەیەکــی زۆر نییــە هــەر ســاڵی
پــار بوو لە رێفراندۆمی ســەربەخۆیی
کوردســتان لە ساڵی ٢٠١٧دا حیزبی
دێموکرات بەهەســت بەبەرپرســیارەتی
مێژوویــی و نەتەوەیــی خــۆی
لــە راگەیەندراوێکــدا داوای لــە
جەمــاوەری خەڵکــی کوردســتانی
رۆژهەاڵت و خوشــک و برایانمان لە
باشــووری کوردستان کرد کە بەهەر
شــێوەیەک بۆیان دەکرێ پشــتیوانی
لە پرۆسەی رێفراندۆم بکەن ،تەنانەت
شەخسی ســکرتێری گشتیی حیزبی
دێموکرات بەڕێز مستەفا هیجری لە
کەرنەڤاڵی پشتیوانی لە ریفراندۆمی
ســەربەخۆیی کوردســتان لە ناوەندی

دووهــەم ،حیزبــی دێموکــرات بــۆ بــە
ئــاکام گەیاندنــی پرســی نەتەوەیــی
لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان کرانەوە
و فرەئاراســتەیی پێــڕەو کــردووە و
بەقەولی کوردی هەموو هێلکەکانی
نەخســتۆتە ســەبەتەیەکەوە و لــە
دیپلۆماســییەتی دەرەوەی خۆیدا زۆر
ســەرکەوتووانە هەنــگاوی هەڵێنــاوە
و لــەم روانگەشــەوە دۆســتایەتی و
بەرژەوەندیــی هاوبەشــی لەبەرچــاو
گرتــووە و بەهیــچ کلۆجێک لەســەر
حیســابی گەلــی کــورد و دۆزەکەی
لەگەڵ هیچ الیەنێکدا هاوپەیمانی و
دۆستایەتی نەکردووە.
دوکتــور قاســملوو وەک کەســی
یەکەمــی حیزبــی دێموکــرات وەک
سامپڵێک لەو پێوەندییە بەرفراوانەی
دەرەوەی خۆیــدا بــەردەوام هەوڵــی
دەدا دۆســت بــۆ دۆزی رەوای
کــورد ببینێتــەوە و بەردەوامــی بــەو
دۆســتایەتییە دەدا و لەگەڵ زۆربەی
پارتەکانــی ئەوروپاییــدا وەک
ئەنترناسیۆنالیســت سوسیالیت ،پارتە
لیبــڕاڵ ،پارتــە ســەوز و چــەپ و
راستەکانی ئەورووپا پێوەندی دروست
دەکــرد بــۆ ئــەوەی ببنــە دۆســت و
الیەنگر و پشتیوانی لە دۆزی رەوای

دوکتور قاسملوو ئەڵێ مەسەلەیەکی زۆر گرنگ هەیە کە بۆ دوارۆژی گەلی کورد گرنگییەکی
تایبەتی هەیە ،ئەویش دیاریکردنی هێز یان عامیلی ئەسڵی رزگاری کوردستانە کە حیزبێکی
شۆڕشــگێڕ ئەبــێ پشــت ئەســتور بە کۆمەاڵنــی خەڵکی خۆی بــێ ،بەهێزی مــادی و مەعنەوی
واڵتەکــەی بــێ ،نەک چاوەڕوانی واڵتێکی دیکــە بێ کە بێ رزگاری بکا ،هەروەها دەیفەرموو
هەر جوواڵنەوەیەکی شۆڕشــگێڕانە بکەوێتە ســەرباری ئەوە کە سیاســەتی دیفاعی بەخۆیەوە
بگرێ ،بەدەســتی خۆی گۆڕی خۆی هەڵدەقەنێ ،جوواڵنەوەی شۆڕشــگێڕانە دەبێ هێرش بکا،
دەبــێ هەمــوو وەختێــک هەلومەرجی ئەوتۆ بخوڵقێنێ کە تووشــی مەندی و راوەســتان نەبێ،
لە لێکدانەوەی مێژوویی زۆر نەتەوە هەروەک نەتەوەی کوردیش دەردەکەوێ کە هەر کاتێک
جوواڵنەوەیەکی شۆڕشــگێڕانە کەوتبێتە حاڵەتی دیفاعی ،یا زوو لەنێو چووە یان بەرەبەرە
هەلومەرجی لەنێوچوونی خۆی پێکهێناوە.
دەوڵەتــی عێراقــدا کارێکمان بەدژی
برا کوردەکانمان نەکردووە.
لە ساڵی ١٩٧٤دا پێوەندییەکی بەهێز
لە نێوان حیزبی دێموکراتی کوردستان
و حکومەتی بەعسی عێراق لەالیەک
و پارتــی دێموکراتــی کوردســتان و
حکومەتــی ئێران لەالیەکــی دیکەوە

یەکســانی و دادپەروەری ،سیســتمی
دێموکراســی و رێزگرتــن لــە فکری
بەرانبــەر و قبوڵکردنــی ژیانــی
برایەتــی هەبــووە و لــەو پێناوەشــدا
بەوپــەڕی تواناوە تێکۆشــاوە .فکر و
خەبــات و ئامانجی نەتەوەیی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران تەنیا

سێی کوردســتان وتارێکی پێشکەش
کــرد و داوای لەکۆمەاڵنی خەڵکی
کوردســتان کــرد بەهــەر شــێوەیەک
بۆیــان ئەکــرێ ببنــە پشــتیوانێکی
بەهێزی ئەم پڕۆسەیە.
حیزبــی دێموکرات بەردەوام لە نێوان
ئایدیالیزم و ریالیزمدا ،لە نێوان خاڵی

کــورد بکــەن ،ئێســتا لــە سیاســەتی
دەرەوەدا چەمکێــک هاتۆتــە ئــاراوە
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بەنــاوی چەمکــی نێتــۆرک کــە
زیاتــر ئەمریکییــەکان بــۆ خۆیــان
بەکاری دێنن ،ئەویش سەرکردایەتی
نێتۆرکــە ،بــەو مانــا کە هــەر کەس
و الیــەن و واڵتێــک بتوانــێ زیاتــر
بازنــەی نێتۆرکــی خــۆی فراوانتــر
بــکات زیاتــر دەتوانــێ دۆســت و
هاوپەیمــان بۆ خۆی و لەبەرژەوەندیی
گەلەکــەی پەیدا بــکات کە دوکتور
قاســملوو وەک ســکرتێری گشــتیی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ئــەوکات ئــەم چەمکــەی بەکــردەوە
بەکار هێناوە بۆ سەرخســتنی پرســی
نەتەوەکەی.
ســێهەم ،حیزبی دێموکرات هەمیشــە
بێالیەنــی و پاراســتنی هاوســەنگی
کردۆتــە سیاســەتی نەگــۆڕی
خــۆی ،بــۆ نموونــە قــەت هەوڵــی
نــەداوە دوژمنایەتــی و ناکۆکــی
نێــوان حیزبەکانــی بەشــەکانی
دیکــەی کوردســتان بــە قازانجــی
خــۆی بقۆزێتــەوە یــان دوژمنایەتــی
لەگــەڵ واڵتێکی نەیــاری کوردانی
قــەت لــە بەرژەوەندیــی خــۆی
نەگواســتۆتەوە و هەوڵــی نــەداوە
دەستێوەردان لەکاروباری پارچەکانی
دیکــەی کوردســتاندا بــکات کــە
زیانــی نەتەوەیــی لێبکەوێتــەوە یــان
ئاکامەکــەی شــەڕ و ئــاژاوەی
الیەنــەکان بــێ .حیزبــی دێموکــرات
هەمیشــە هەوڵیــداوە خوێندنەوەیەکی
دروســتی بــۆ رووداوەکان هەبــێ و
هەرگیــز خــۆی نەداوەتە دەســت قەزا
و قەدەر و هەمیشە لەکاتی پێویستدا
و پێــش روودانــی هــەر رووداوێک بە
خوێندنەوەی دروســت بــۆ رووداوەکان
سیاســەتی گونجــاوی هەڵبــژاردووە،
نمونەی ئەمە کە سێ ساڵ پێش واتە
لە بەهاری ١٣٩٥دا گرێدانی خەباتی
شــاخ و شــاری بەنــاوی راســان کردە
بەرنامەی حیزب و بەپراکتیک بردیە
بواری جێبەجێ کردنەوە و حیزبی لە
قۆناخێکــی بیســت ســاڵە دەرهێنــا و
بردیــە قۆناخێکی دیکەوە .وتەیەکی
شەهید دوکتور قاسملوو هەیە بۆئەوە
ئەبێ بەئاوی زێر بنووســرێ ئەویش:
دوکتور قاسملوو ئەڵێ مەسەلەیەکی
زۆر گرنــگ هەیە کــە بۆ دوارۆژی
گەلــی کورد گرنگییەکــی تایبەتی
هەیــە ،ئەویــش دیاریکردنــی هێــز
یــان عامیلــی ئەســڵی رزگاری
کوردستانە کە حیزبێکی شۆڕشگێڕ
ئەبــێ پشــت ئەســتور بــە کۆمەاڵنی
خەڵکــی خــۆی بێ ،بەهێــزی مادی
و مەعنــەوی واڵتەکــەی بێ ،نەک
چاوەڕوانــی واڵتێکــی دیکە بێ کە
بێ رزگاری بکا ،هەروەها دەیفەرموو
هــەر جوواڵنەوەیەکــی شۆڕشــگێڕانە
بکەوێتە سەرباری ئەوە کە سیاسەتی
دیفاعــی بەخۆیەوە بگرێ ،بەدەســتی
خــۆی گــۆڕی خــۆی هەڵدەقەنــێ،
جوواڵنــەوەی شۆڕشــگێڕانە دەبــێ
هێــرش بــکا ،دەبێ هەمــوو وەختێک
هەلومەرجــی ئەوتــۆ بخوڵقێنــێ کــە
تووشــی مەنــدی و راوەســتان نەبــێ،
لــە لێکدانــەوەی مێژوویــی زۆر
نەتەوە هــەروەک نەتــەوەی کوردیش
دەردەکــەوێ کــە هــەر کاتێــک
شۆڕشــگێڕانە
جوواڵنەوەیەکــی
کەوتبێتــە حاڵەتــی دیفاعــی ،یا زوو
لەنێــو چووە یان بەرەبەرە هەلومەرجی
لەنێوچوونــی خــۆی پێکهێنــاوە ،بــە
ئیلهــام وەرگرتــن لــە رێنوێنییەکانــی
رێبــەری گەورەمــان قۆناغێــک لــە
خەباتــی حیزبــی دێموکرات دەســتی
پێکــردووە کــە درەنــگ یــان زوو
ئاکامەکــەی سەرخســتنی پرســی
نەتــەوەی کــوردە لــە رۆژهەاڵتــی
کوردستان.

چڵ ساڵ خەبات لەپێناو ئازادیدا
جنبش ملی کورد
نیوسەدە تێکۆشان
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مندااڵنی لێقەوماوی کرماشان،
نێچیری سپای پاسداران!
ژیال موستەجر
هــەر کەســێک تەمەنــی لــە ژێر ١٨
ســاڵ بێــت ،منداڵــە ،ئەمــە پێناســەی
کۆنوانســیۆنی مافی مندااڵنە کە لە
ساڵی  ١٩٨٩منداڵی پێ ناساندووە.
هــەر لــەم پێناســەدا لەســەر مافــی
مندااڵنیــش بــاس دەکات و دەڵێــت
مافــی منــدااڵن بریتییە لە شوناســی
مرۆڤ بــوون ،دابین کردنی هەرجۆرە
پێداویســتییەکی سەرەکی ژیان وەک
نــان ،پــەروەردەی گشــتی لەالیــەن
حکومــەت ،پاراســتنی تەندروســتی
منــدااڵن ،پاراســتن لــە هــەر جــۆرە
هەاڵواردنێــک ،ڕێگــە خــۆش
کــردن بــۆ گەشــەی منــدااڵن بــە بێ
لەبەرچــاو گرتنــی ئاییــن و نــەژاد و
توانــا و نەتــەوەی هــەر منداڵێک ،لە
کۆتاییشــدا هیــچ کــەس و الیەنێک
مافی بێرێزی کردن و هەڵســوکەوتی
نابەجێی لەگەڵ مندااڵن نییە.
شــایانی باســە کە بڵێــم رێژیمی ئێران
لــە ســاڵی ١٣٧٢ی هەتــاوی ،دوای
پەســەند کردنــی ئــەم بەڵگەیــە لــە
پارلمــان و شــۆرای نیگەهبــان ،ئــەو
کۆنوانســیۆنەی قەبــووڵ کــردووە و
بەڵێنــی داوە کــە پابەندی یاســاکانی
بێت و مافی مندااڵن لەم چوارچێوەدا
بپارێزێت.
دیاردەیــەک کــە لــە ســەرەتای
دەســتبەکاربوونی ڕێژیمــی ئێــران،
بەرۆکی کۆمەڵگای ئێرانی گرتووە،
دیاردەی مندااڵنی کارە.
هــاوکات لەگــەڵ خــراپ بوونــی
بــاری ئابــووری لە ئێــران ،رۆژ بەرۆژ
مندااڵنــی کار لــەم واڵتــە ڕوو لــە
زیــاد بوونــە و ســەرەڕای واژۆکردنــی
ماددەکانــی کۆنوانســیۆنی مافــی
منــدااڵن ،دەســەاڵتدارانی ئێــران بــە
ئاشــکرا ئیــزن دەدەن منــدااڵن لــە
دژوارتریــن حاڵەتەکانــدا بە کرێکاری
بگیردرێــن و داکۆکــی لــە هیــچ

مافێکیشیان ناکات.
مندااڵنــی کار بــەو مندااڵنە دەوترێت
کە بە شــێوەی بــەردەوام یان کاتی بە
کرێــکاری دەگیردرێن کە لە زۆربەی
حاڵەتەکانــدا ،ئــەم مندااڵنــە ناتوانــن
درێــژە بــە خوێنــدن بــدەن و چێــژ لــە
منــداڵ بوونــی خۆیــان وەرگــرن .هەر
بۆیــە پســپۆڕان لەو بــاوەڕەدان کە ئەم
مندااڵنە لە ڕووی ساڵمەتی دەروونی
و تەندروســتی جەســتەییەوە ،کێشەیان
بۆ دروست دەبێت.
هــەر لــەم پەیوەندییــەدا ،لــە رۆژانــی
ڕابــڕدوو هەواڵێــک بــاو کرایەوە کە
ســپای پاســداران لە ناوچە بوومەلەرزە
لێدراوەکانــی کرماشــان لەژێــر نــاوی
دروســت کردنــەوەی خانووبــەرە بــۆ
لێقەوماوانــی ئــەم ڕووداوە ،منــدااڵن
دەچەوســێنێتەوە و بــە کەمتریــن پــارە
لــە هێــزی کاری منــدااڵن کەڵــک
وەردەگرێت.
ئەمــە یەکێــک لــە مەترســیدارترین
حاڵەتەکانی دیاردەی مندااڵنی کارە،
لــە الیەک هێزێکی نیزامی ،مندااڵن

بــە کرێــکاری بگرێــت و لەالیەکــی
دیکەشــەوە منــدااڵن لــە بەرانبــەر
کارێکی قورســدا بــڕە پارەیەکی کەم
وەردەگرن.
ئەگەر وردتر لە بارودۆخی هەنووکەیی
لێقەوماوانــی پارێــزگای کرماشــان
بنواڕیــن ،زەقتریــن کێشــەیەک لــەو
ناوچانــە بەرۆکــی خەڵکــی گرتــووە،
نەبوونــی ئیمکانات و دابین نەکردنی
لەالیەن حکومەتی ئێرانەوە بوو کە بووە
هۆی ئەوەیکە چەندین منداڵ لە زوقم
و ســەرمای زســتان گیانیان لەدەســت
دا و لــە ئاکامــدا بــێ هیواییەکــی
مەترســیدار رووی کــردە بوومەلــەرزە
لێــدراوان و چەندیــن بنەماڵە ئازیزانیان
بــە هــۆی تــووش بــوون بــە خەمۆکی
لەدەست دا و خۆیان کوشت.
منــدااڵن یەکێــک لــە ســەرەکیترین
قوربانیانــی بوومەلــەرزەی ســاڵی
پێشــووی ناوچەکانی کرماشان بوون،
لەگــەڵ ئەوەیکــە ئــەم بوومەلــەرزە
لــە چەنــد مانــگ دوای دەســپێکی
ســاڵی خوێنــدن رووی دا ،بــەاڵم پاش

چوارمەحــاڵ و بەختیــاری ،کرماشــان و سیســتان و
بەلووچستان ،بێکارترین پارێزگاکانی ئێرانن

بەپێــی ئامارەکانــی ڕێژیــم ،لــە
ســێ مانگــی بەهــاری ئەمســاڵدا،
پارێزگاکانــی چوارمەحــاڵ و
بەختیــاری ،کرماشــان و سیســتان
و بەلووچســتان زۆرتریــن ڕێــژەی
بیکاریــان هەیــە .ناوەنــدی ئامــاری
ڕێژیــم ،ئەتڵەســی بیکاریــی بەهاری
ســاڵی ١٣٩٧ی هەتــاوی بــاو
کردووە ،کە بە ڕێزەوە ،پارێزگاکانی،
چوارمەحاڵ و بەختیاری ،کرماشــان،
سیســتان و بەلووچســتان ،خوزســتان و
لوڕســتان ،پێنج پارێزگان کە زۆرترین
ڕێــژەی بێکاریــان لــە ئاســتی ئێرانــدا
هەیــە .ڕێــژەی بێــکاری لــە ئێرانــدا،

لــەو ئەتڵەســەدا ،بــە شــێوەی نێوەنجی
 ٪١/١٢دیــاری کراوە کــه پارێزگای
چوارمەحــاڵ و بەختیــاری ٪٨/٢٢
 ،کرماشــان  ٪٤/١٩و پارێــزگای
سیســتان و بەلووچســتان ، ٪٦/١٨
نرخــی بێکاریــان لــە وەرزی بەهــاری
ئەمســاڵدا هەبــووه .جێگەی ئاماژەیە،
کــە بەڕێوەبــەری گشــتیی تەعــاوون
کار و ڕفاه کۆمەاڵیەتیی کرماشــان،
ڕایگەیانــدووە ،پارێــزگای کرماشــان
بــە نیســبەت ئــەو ئامــارە کــە بــاو
کراوەتــەوە ،ڕێژەی بێــکاری زۆرترە و
باســی لەوە کردووە ،کە  ٣٢لەســەدی
بێکارەکانــی کرماشــان ،خوێندنــی

بااڵیــان تــەواو کــردووە .پارێزگاکانی
چوارمەحاڵ و بەختیاری ،کرماشان و
سیستان و بەلووچستان ،بە بەردەوامی
لــە ڕێزەکانــی یەکەمــی بێــکاری لە
ئاســتی ئێرانــدان و دەیــان ســاڵە کــە
خەڵکــی ئەو شــارانە ،لەگەڵ قەیرانی
بێــکاری بــەرەوڕوون و ڕێژیمیــش بــۆ
چارەســەرکردنی قەیرانــی بیــکاری
هــەوڵ نــادات و لەپێنــاو سیاســەتە
فاشیســتی و دژە مرۆڤانەکانــی ،بــە
بەردەوامــی هەوڵــی ئــەوە دەدات کــە
شــارە غەیــرە فارســەکان ،لــە هەمــوو
بواریک لە قەیراندا بن.

تێپەربوونــی چەندیــن مانــگ لــە
بوومەلەرزە ،حکومەتی ئێران نەیتوانی
ئیمکاناتــی خوێنــدن بــۆ مندااڵنــی
لێقەومــاو دابیــن بکات و لــە زۆربەی
شــوێنەکان بە هۆی نەبوونی تەنانەت
یەک کانێکس بۆ قوتابخانە ،مندااڵن
نەیانتوانــی لــە خوێندن بــەردەوام بن و
ئەم ساڵی خوێندنیان لەدەست چوو کە
ئەمــە خــۆی چەوســاندنەوەی منداڵ
و لــە ژێرپێنانی مافەکانــی مندااڵنە
کــە ئێــران ســەرەڕای واژۆ کردنــی
کۆنوانسیۆنی مندااڵن ،ئەم مافەیانی
بێباکانە پێشێل کرد.
ســپای پاســداران بــەو ســتراتیژی و
ڕوانگەی کە بۆ کوردستان هەیەتی،
بــە دڵنیاییــەوە ،خزمــەت بــە گەلــی
کورد لــە هیچکام لــە ئامانجەکانیدا
ناگونجــێ و بگــرە بــەردەوام پیالنــی
بــۆ لــە ناوبردنــی ســەرمایە و هێــزی
کوردستان لە بندەستدایە.
لــە دواییــن هەوڵــی نگریســی خــۆی
لــە ناوچەکانــی کرماشــان کــە دەبوو
حکومەتــی ئێــران ،تاوەکــوو ئێســتا

قەرەبــووی خەڵکــی لێقەومــاوی
بکردبایــە ،بــەاڵم ســەڕەڕای هەمــوو
کارشــکێنییەکانی ،ســپای پاســداران
ناوچەکــەی داگیــر کــردووە و بــە
بیانــووی دروس کردنــی خانووبــەرە
بــۆ لێقەومــاوان ،مندااڵنــی کــورد
دەچەوســێنێتەوە و بۆ سڕینەوەی بیری
کوردایەتــی و چەســپاندنی بنەمــا
فکرییە دواکەوتووەکانی خۆیان هەوڵ
دەدەن و وەک بینیمــان بــە پێشــکەش
کردنــی چەنــد دەفتــەر و جانتایــەک
کــە وێنــەی کوژراوانــی ئێرانــی لــە
شــەڕی ســوریا بــوو بــە مندااڵنی ئەو
ناوچەیــە چۆن دەیانهەوێ کاریگەری
لە سەر مندااڵن دابنێن.
ئەو پەیمانکارانەی کە ســەربە ســپای
پاســدارانن لــە ناوچــە بوومەلــەرزە
لێدراوەکانــی ســەرپێڵی زەهــاو ،بــۆ
ڕایــی کردنــی کارەکانــی تایبەت بە
درووست کردنی خانووبەرە ،مندااڵنی
لێقەومــاو کــە زۆربەیــان تەمەنیــان ٩
تــا  ١٣ســااڵنە ،وەکوو هێزی کرێکار
بەکار دێنن.

بــە دڵنیاییــەوە خەڵکــی ناوچەکــە،
لــە بارودۆخیکــی دەروونــی وەهــادا
نیــن کــە بەرپەرچــی ئــەم کردەوانەی
ســپای پاسداران بدەنەوە ،چوون ئەوەی
کــە لە ئێســتا بــۆ خەڵــک گرینگترە
دروســت کردنــی خانویەکــە تاکــوو
زســتانێکی دیکــە بەســەریان نەهاتووە
بتوانــن لــە ژێــر میچێــک ژیانێکــی
نــوێ دەســت پێ بکەنــەوە و جارێکی
دیکە تووشی سەرما و زوقمی زستان
و نەهامەتییەکانــی ســاڵی پاریــان
بەسەردا دووبارە نەبێتەوە.
بــەاڵم ئەوەیکــە جێــگای ســەرنجە
بێدەنــگ بوونــی ئــەو ڕێکخــراو و
دامەزراوانەیە کە بەردەوام پڕۆپاگەندە
دەکــەن ســەرقاڵی پێڕاگەیشــتن بــە
پێداویستییەکانی خەڵکی لێقەوماوی
کرماشــانن و بــە نــاوی ئــەم خەڵکــە
بێدەرەتانەوە چەندین میلیارد پارەیان لە
گیرفانی خۆیان نا لەڕاســتیدا هەموو
ئــەم پارانەیــان لــە گیرفانــی خۆیان و
کاربەدەستانی حکومەتی ئێران ناوە.
هەربۆیــە جارێکــی دیکــە بۆمــان
دەردەکەوێــت ،کــە نەتــەوەی کورد لە
هــەر ئــازار و ئێــش و مەینەتییەکدا و
بــۆ چارەســەر کردنــی هــەر برینێک،
بێجگــە لــە خــۆی هیــچ دۆســتێکی
دیکــەی نییــە ،هەمــان شــێوە کــە
ئەگەر خەڵکی کوردستان لە ڕۆژانی
یەکەمــی بوومەلــەرزەی کرماشــان،
خۆڕســکانە فریــای ئــەم لێقەومانــان
نەکەوتبان بێ گوومان کارەســاتێکی
گــەورەی مرۆیی لــەم ناوچانە ڕووی
دەدا.
پێویســتە
پەیوەندییــەدا
لــەم
ڕێکخراوەکانــی مافــی مرۆڤــی
کوردســتان لــە ســەر ئــەم بابەتــە
هەڵوێســت بگــرن و ئیزن نەدەن ســپای
پاســداران لــەوە زیاتــر مندااڵنــی بــێ
نازمان بچەوسینێتەوە.

 ٣٠٠کارێز لە پارێزگای چوارمەحاڵ و بەختیاری
وشک بوونە

قەیرانــی ئــاو لــە ئێرانــدا ،پارێــزگا
پڕئاوەکانیشــی گرتەوە و  ٧٠لەسەدی
پارێزگای چوارمەحــاڵ و بەختیاری،
ئاســتی پاشــکەوتی ئاوی بە شــێوەی
بەرچــاو دابەزیــوە .بەپێــی ڕاپۆرتــی
هەواڵدەرییەکانــی نێوخــۆی ئێــران،
پارێــزگای چوارمەحــاڵ و بەختیــاری
کــە یەکێک لە پارێــزگا پڕئاوەکانی
ئێرانــە ،لەگــەڵ قەیرانــی کەمئــاوی
بەرەوڕوو بووە و ژینگە و خەڵکی ئەو
پارێزگایــە لەگــەڵ مەترســی بێئــاوی
بــەرەوڕوون .بارودۆخــی کەمئــاوی
لــەو پارێزگایــە هەتــا ئاســتێک پێــش
چــووە ،کــە لــە ئامارەکانــی ڕێژیمدا
هاتــووە ،کە پارێزگای چوارمەحاڵ و
بەختیاری بووەتە حەوتەمین پارێزگای
وشــکی ئێران و زیاتر لە  ٣٠٠کارێز
لــەو پارێزگایــە وشــک بوونــە و ٥٦٠
کارێــزی دیکــەش ئاســتی ئاویــان
بــە شــێوەی بەرچــاو دابەزیــوە و بەرەو
وشــکبوون دەچــن .لــەو پەیوەندییــەدا،

بەرپرســی ئــاو ،خــاک و کاروبــارە
موهەندســییەکانی ئیــدارەی جەهادی
کشــاوەرزیی پارێــزگای چوارمەحــاڵ
و بەختیــاری ،باســی لــەوە کــردووە،
کــە  ٧٠لەســەدی کارێزەکانــی ئــەو
پارێزگایــە ،بەشــێوەی بەرچــاو و
مەترســیدار ئاســتی ئاویــان دابەزیوە و
ئامــاژەی بەوە کــردووە ،کە وەرزێڕی
لــەو پارێزگایــە بــە هۆی وشــکبوونی
کارێــزەکان ،لەگــەڵ قەیــران بەرەوڕوو
دەبێــت .لە بەشــی ئاوی خواردنیشــدا،
ئــەو پارێزگایــە تووشــی کێشــە بــووە
و بەرپرســی گشــتیی ئیــدارەی ئــاو و
ئاوەڕۆی گوندەکانــی ئەو پارێزگایە،
ڕایگەیانــدووە :ئــاوە ژێرزەوینییــەکان
بــە هــۆی کەمبارین ،کــەم بوونەتەوە
و ســەرچاوەکانی دابینکردنــی
ئــاوی گونــدەکان وشــک بوونــە .ئەو
بەرپرســەی ڕێژیــم ئامــاژەی بــەوە
کردووە ،کە ســەرچاوەی دابینکردنی
ئــاوی  ٢٠گونــدی چوارمەحــاڵ و

بەختیــاری ،لــە درێــژەی ئەمســاڵدا
وشــک بوونــە و  ٥٠گونــد بــە تانکێر
ئاوی خواردنیان بۆ دابین دەکرێت .لە
بەشــێکی دیکەدا ،یەحیا حەسەنپوور،
بەڕێوەبــەری گشــتیی کاروبــاری
هۆزەکانــی پارێــزگای چوارمەحاڵ و
بەختیــاری ،باســی لەوە کــردووە ،کە
کەمئــاوی لە ناوچــە کۆچەرییەکان،
یەکەمجارە بەدی دەکرێت و ئاماژەی
بــەوە کــردووە ،کــە  ٣٠لەســەدی
کانییەکانــی ئــەو پارێزگایــە ،کــە
دابینکــەری ئــاوی خواردنــی هــۆزە
کۆچەرییــەکان بــوون ،بەتەواوەتــی
وشــک بوونە .قەیرانی ئــاو لە ئێراندا
ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ پەرە دەســتێنێت و
ڕێژیم کە خۆی هۆکاری ســەرەکیی
ئــەو قەیرانەیــە ،لــە چارەســەرکردنی
دۆش داماوە و تەنانەت بۆ لەنێوبردنی
ناوچە غەیرە فارســەکان کەڵکئاژۆی
سیاسی لێ وەردەگرێت.
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بە بۆنەی ٢٥ی گەالوێژەوە
ئارش ساڵح
خەباتــی هــەر نەتەوەیــەک بــۆ
رزگاربــوون ،پێوەندییەکــی زۆری
بــە رێکخــراوە سیاســییەکانی ئــەو
کۆمەڵگایــەوە هەیــە .لە راســتیدا ئەو
گەالنــەی کــە هەلــی ئەوەیــان نییــە
دامــەزراوە یاســایی -سیاســییەکانی
خۆیــان وەک پارلمانیــان هەبێــت لــە
رێگــەی رێکخــراوە سیاســییەکان ،بۆ
وێنــە ئەحزابــەوە نوێنەرایەتی دەکرێن.
ئــەم ئاراســتەیە لــە الیــەن رێکخراوی
نەتــەوە یەکگرتووەکانیشــەوە پەســەند
کــراوە و مافــی نێودەوڵەتــی بــۆ وێنە
نوێنەرایەتــی گەلــی فەلەســتینی بــە
دامــەزراوەی ئازادیخوازی فەلەســتین
یــان  PLOداوە .هەروەهــا بــۆ
وێنە ســەردەمانێک ئێتــا نوێنەرایەتی
باســکەکانی کــردووە ،پلینگەکانــی
تامیلیــش نوێنەرایەتــی گەلــی خۆیان
دەکــەن .بۆیــە مێــژووی خەبــات و
مێــژووی سیاســی ئــەو نەتەوانــە کــە
ئــەو مافەیــان لــێ زەوت کــراوە کــە
لــە رێگــەی مێکانیزمــە یاســایی و
دێموکراتیکەکانــەوە نوێنەرایەتــی
بکرێن ،شتێک نییە مەگەر مێژووی
رێکخــراوە سیاســییەکانیان .ئــەو
رێکخــراوە سیاســییانە ســەردەمێک
لــە فۆرمــی عەشــیرە وەکــوو
دامەزراوەیەکــی دەســەاڵتی سیاســی
لــە کۆمەڵــگا خــۆی دەردەخــات و
هەندێــک جــار لــە فۆرمــی ئەحزابی
مودێڕنــدا .بۆیــە لە راســتیدا دەتوانین
بڵێیــن مێژووی سیاســیی کوردســتان
لە یەک ســەدەی رابردوو هەر هەمان
مێــژووی پێکهاتــن ،هەڵکشــان و

داکشــانەکانی حیزبەکانی و زیاتر لە
هەموویان حیزبی دێموکراتە؛ بۆ وێنە
هەروەک چۆن مێژووی سیاســی ٧٤
ســاڵ لەمەو پێشی کوردستان بریتییە
لــە چۆنیەتــی گۆڕینــی کۆمەڵــەی
ژێــکاف بــۆ حیزبــی دێموکــرات و
هەروەهــا چۆنیەتــی دامەزراندنــی
کۆمــاری کوردســتان بــە دەســتی
ئــەو حیزبــە ،ئەگــەر پەنجــا ســاڵی تر
لێکۆڵەران بیانەوێ مێژووی ئەمڕۆی
کوردســتان بخوێننەوە ،بڕبڕەی پشتی
ئــەو خوێندەوەیــە ،واتە دەقی مێژوو بۆ
ئــەوان "“ڕاســان”" دەبێــت ،هەڵبەت بە
مەرجێک "“ڕاسان”" بتوانێت بەردەوام
بێــت یــان وەک کۆماری کوردســتان
بتوانێــت ئەوەندە کاریگەر و بەهێز بێت
کــە خۆی بکات بە دەقی ســەرەکیی
پانتایی سیاسەت.
هەروەهــا شوناســی نەتەوەیــی هــەر
نەتەوەیــەک گرێدراوییەکــی زۆری
هەیــە بە تەتەوۆری هزری -سیاســیی
رێکخــراوە سیاســییەکان؛ بــۆ وێنــە
پێکهاتنــی حیزبــی دێموکــرات و
گەشــە کردنــی لەســەر رێچکەیەکی
مودێــڕن و دێموکراتیــک توانیویەتی

کاریگەرییەکی زۆری هەبێت لەســەر
گەشــەی شوناســی نەتەوایەتــی لــە
کوردســتانی ئێــران بــە رادەیەکــی
زیاتــر لــە بەشــەکانی کوردســتان.
ئەوەیکە شوناســی زاڵ لە رۆژهەاڵتی
کوردســتان بــۆ وێنــەی باشــوور
شوناســێکی عەشــیرەیی نییــە یــان
ئەوەیکە شوناســی زاڵ لە رۆژهەاڵتی
کوردســتان بە وێنەی باکوور تووشــی
توانــەوە نەبــووە هەڵدەگەڕێتــەوە بــۆ
ئەوەیکــە یەکــەم حیزبــی دێموکــرات
خاوەنــی بنەمای هزری سیاســییەکی
مودێــڕن بــووە و هەروەهــا ئەدەبیاتــی
شــۆڕش لــە نێــو حیزبــی دێموکراتــدا
ئەدەبیاتێکی کوردی بووە.
بۆوێنــە سوســیالیزمی دێموکراتیــک
و هەمــوو رەهەنــدە مودێــڕن و
توانیویەتــی
دێموکراتیکەکانــی
بنەمــای رەوایــی لــە عەشــیرە و بەهــا
عەشــیرەییەکانەوە بگوازێتــەوە بــۆ
دامــەزراوە حیزبییــەکان و بەهــا
دێموکراتیکەکان .لە ئاوا سیستمێکدا
کوڕی سەرکردە بوون هێچ رەواییەک
بــە کەس نــادات بەڵکوو دەنگهێنان لە
دامــەزراوە حیزبەکانە کــە ئەو رەواییە

دەبەخشــێت .لە الیەکی ترەوە هەروەها
حیزبــی دێموکــرات بــە هەڵگرتنــی
زمانــی کوردی وەکــوو زمانی ناخی
ئەدەبیاتــی شــۆڕش توانیویەتــی تــا
رادەیەکی زۆر رێگە بگرێت لە هەوڵی
داگیرکــەران بــۆ ئاســیمیلە کردنــی
کەلتووری کورد .ئەم هەوڵەی حیزبی
دێموکــرات ئەزموونــی مودێڕنیەتــی
لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان زیاتــر
لەســەر بنەمای گەشــەی کەلتووری
کــوردی بنیــات نــاوە .ئەگەرچی ئەو
مودێڕنیتــە لــە قەبارەی خۆیــدا الوازە
بــەاڵم لەهەمــان کاتــدا ئــەو ئەزموونە
ئەزموونێکــی کوردییــە کەچــی لــە
باکــوور ئــەو ئەزموونــە بــە تەواوەتــی
ئەزموونێکی تورکیە.
ئــەم راســتیانە وا دەکات کــە بتوانیــن
دامەزراندنی حیزبی دێموکرات وەکوو
خاڵێکــی وەرچەرخان لە رزگار بوونی
گەلی کورد لە توانەوە و دەربازبوونی
بۆ نێو ســەردەمی مودێڕن بە شــوناس
و کەلتــووری خۆیەوە پێناســە بکەین.
لــە هەنگاوهەڵێنانی کۆمەڵگاکان بۆ
دنیــای مودێــڕن ئــەو شــتەی کــە بۆ
نەتــەوە بــێ دەســەاڵتەکان روو دەدات

حیزبی دێموکرات
ڕچەشکێن و بوێری سەردەم

جەماڵ فەتحی
هەر دامەزراوە و حیزبێک هەڵقواڵوی
کۆمەڵــگای خۆیەتــی و لــەو تاکانــە
پێک دێت کە لە نێو ئەو کۆمەڵگایە
گەشــەیان کــردووە و پێگەیشــتوون؛
ئەگــەر حیــزب یــان دامەزراوەیــەک
کــە خــاوەن مانیفێســتێکی ڕێکوپێکە
و پێــڕەوە نێوخۆییەکــەی بــە هــزری
ســەردەمیانە و مرۆڤتەوەرانــە
داڕێژرابێــت ،بــەاڵم لــە ڕەوتــی کار
و چاالکییەکانیــدا تووشــی هەڵــە و
کەموکــۆڕی ببێــت ،کێشــەکان بــۆ
تاکــی نێــو ئــەو حیــزب و گرووپانە و
بــۆ ئامراز و ئیمکانەکان دەگەڕێتەوە،

نــەک ئــەوەی حیزبــەکان لەســەر
بنەمایەکی هەڵە دامەزرابێتن.
کوردســتان دوو جــار لــە الیــەن زلهێزە
جیهانــی و ناوچەییەکانــەوە دابــەش
کــراوە و هــەر جارێــک بەپێی ویســت
و حــەزی داگیرکــەران پێکهاتــەی
کۆمەڵگاکــەی چنــراوە؛ ئەمــەش
واقعیەتێکــی حاشــاهەڵنەگرە کــە
هەمــوو ڕەهەندەکانــی کۆمەڵــگای
کوردســتان وەکــوو :ڕەهەندە ئابووری،
فەرهەنگــی ،کۆمەاڵیەتی ،سیاســی
و......کەوتووەتــە ژێــر ســێبەری
سیاســەتی زاڵــی دەســەاڵتدارانی

ناوەنــدەوە و زیاتــر ئــەو کەلێنانــەی
کە لــە نێوان کۆمەڵگای کوردســتان
بــەدی دەکرێــن ،بــۆ ئــەو ناتەباییانــە
دەگەڕێنــەوە کە لە نێوان ســتەمکار و
ســتەملێکراودا هەن .یەک لەو هەوڵ
و سیاســەتانەی کــە دەســەاڵتدارانی
حاکــم بەســەر کوردســتان بــەردەوام
هەوڵــی پەرەپێدانیــان داوە ،سیاســەتی
دەمارگرژیــی و دووبەرەکیــی
دروســتکردن لــە نێــوان کــوردەکان و
نامۆکردنیــان لەگــەڵ یەکتــردا بووە،
ئــەو واقعیەتــەی کــە دەبــوا لــە نێــوان
کــورد و دوژمنانیــدا بــەدی بکرایە و

بکرێت ،بەداخەوە لە نێوان کۆمەڵگای
کوردستاندا دەبینرێت.
ئــەوەی کــە کوردســتان واڵتێکــە
خــاوەن چەندیــن وردە کولتــوور و
زاراوە و بنــزاراوەی جۆراوجــۆر ،بووەتە
ئامرازێــک و کەلێنێکــی گونجــاو
بــۆ دەســەاڵتدارانی ســتەمکار کــە
هــەر جــارەو بــە شــێوازێک خۆیان لەم
درز و کەلێنانــە بخزێنــن و هــەوڵ
بــدەن کۆمەڵــگای کوردســتان و
کــورد لــە حاڵەتێکــی خێڵەکییانــە
ڕابگــرن ،کــە لە ڕاســتیدا ئەم شــێواز
و پێکهاتەیــە گرێدراوی ئەو واڵتانەیە

زیاتــر توانــەوە و لەناوچوونە .ئەمە لە
رێگەی سیستمی ئامووزشی مودێڕن
کــە لــە الیــەن نەتــەوەی سەردەســت
بەڕێوە دەچێت و راگەیاندنی گشــتیی
و ئیمکانە تێکنۆلۆژیکە مودێڕنەکان
ئیمــکان پەیــدا دەکات؛ بــۆ وێنــە
فەرانســە کــە ئەمــڕۆ ئێمــە وەکــوو
گەلێکــی سەردەســت دەیانناســین ،لــە
راستیدا لە رێگەی ئەو مێکانیزمانەوە
بەم شێوەی یەکدەستە دەرهاتووە و بۆتە
یەک نەتەوەی فەرانســی زمان ،بەاڵم
لە راستیدا کورد لە رێگەی بنیاتنانی
حیزبــی دێموکــرات دەتوانێــت نەتەنیــا
پێــش بــەو تواندنــەوە بگرێــت ،بەڵکوو
هــاوکات دەتوانێــت بــە کەلتــووری
خۆیــەوە دەربــازی مودێــڕن بــوون بێت
تــا دواتر رێکخراوەی دامەزراوەییتر بۆ
خــۆی دامەزرێنێــت و بتوانێــت وەکوو
نەتەوەیەک فرەڕەنگییەکانی خۆشــی
بە فەرمی بناسێت.
لە ســەردەمی ئێســتادا کە ســەردەمی
بــە جیهانــی بوونــە ،ناســیونالیزمی
سەردەســت لــە پەرچەکردارێــک بــۆ
دەربازبــوون بــۆ نــاو بەجیهانــی بــوون
بــە شــێوازێک کــە پێوەندییەکانــی
سەردەســت و ژێردەســت لــە جێــگای
خۆیاندا بمێننەوە ،هەوڵی چاکســازی
سیســتمی خــۆی و هێشــتنەوەی
جەوهــەری خــۆی دەدات .یەکێــک
لــە تەوەرەکانــی ئــەو پــرۆژەی
چاکســازییە ،لــە ناوبردنــی شوناســی
سیاســی کــورد و تەبدیــل کردنی ئەو
شوناســەیە بە یەکەیەکی فەرهەنگی
لــە نــاو بازنــەی فەرهەنگــی فــارس
یــان ئێرانــدا .هــەر بۆیە هــەوڵ دەدات
لــە رێگــەی هەندێــک کلیشــەی

ناڕاســت بە نــاو لیبەراڵیزمەوە ،هەوڵی
لەناوبردنــی کورد وەکــوو نەتەوەیەک
بــدات و بیــکات بــە کەلتوورێــک لە
پەراوێــزی کەلتــووری ئێرانــی کــە
هەمــان کەلتووری فارســییە بۆ زیاتر
رازاندنەوەی ئەو کەلتوورە و ئەو ئێرانە.
دەتوانین دەســپێکردنی “ڕاسان” وەکوو
بەرگــری سرووشــتی گەلــی کــورد و
ئامرازێک بۆ رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ
ئــەو هەوڵــە لە الیــەن گەلی کــوردەوە
لــە رۆژهــەاڵت پێناســە بکەیــن ،بۆیە
ئەگــەر بــە روانینێکــی قووڵتر چاو لە
مەسەلەکە بکەین لە راستیدا “ڕاسان”
دەتوانێــت جارێکی تــر یارمەتیدەر بێت
بــۆ ئــەوەی کــورد بتوانێــت دەربــازی
قۆناخێکی مێژوویی نوێ ببێتەوە.
بەاڵم خودی “ڕاسان” پێویستە دابەش
بکرێــت بــە ســەر چەنــد قۆناخــدا.
ئــەم قۆناخبەنــدی کردنــە خــۆی
لــەو راســتییەوە ســەرچاوە دەگرێــت
کــە “ڕاســان” وەکــوو پرۆســەیەکی
کۆمەاڵیەتــی -نیشــتمانی پێویســتە
پوتانسییەلەکانی خەبات لە ناو بەتنی
کۆمەڵــگای کوردســتان قۆنــاخ بــە
قۆنــاخ ئازاد بکات و بەکاریان بێنێت.
بۆیە “ڕاســان” خۆی پرۆســەیەکە کە
ســەرەتایەکی پــڕ زەحمــەت و پــڕ لــە
تێچــووی هەیــە ،بەاڵم بــۆ دەربازبوون
بــە قۆناخــی داهاتــوو پێویســتە
دامەزراوەکانــی حیزبــی ئارایشــێکی
“ڕاســان”ی بگــرن و هێــدی هێــدی
بــەرەو شــوێنی راســتەقینەی خۆیــان
واتــە شــاخ بکشــێن و لــە نەخۆشــییە
کۆمەاڵیەتیەکانــی دەشــت دوور
بکەونەوە.

کــە کوردســتانی تێدا گەمــارۆ دراوە
و تەنانــەت ئــەو ناوچەیــەش کــە پێی
دەگوترێــت ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت
و واڵتــە خۆســەپێنەکانی زاڵ بەســەر
کوردستانیشی تێدا هەڵکەوتوون ،واتە
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت ناوچەیەکــی
بەربــاوی فرەڕەنگــە ،کــە ئــەم
فرەڕەنگییــە لــە جیاتــی بەخشــینی
جوانــی و ڕەنگاڵەبوونی پێکهاتەکەی
بەپێچەوانــە بــەردەوام دەمارگــرژی و
شــەڕ و کوشــتن و داگیرکەرییەکــی
ناوچەیی لێ کەوتووەتەوە.
حیزبــی دێموکــرات کــە  ٧٣ســاڵ
لەمەوبەر لە وەها ناوچەیەک ســەری
هەڵدا ،لە جۆری خۆیدا یەکەم حیزبی
مودێڕنی کوردستانی رۆژهەاڵتە کە
بەپێــی پێوەرە مرۆیــی و جیهانییەکان
دامەزرا ،واتە کۆمەڵەی ژێکاف کە
بناغەدانەری ئەم حیزبە بوو ،پاش سێ
ســاڵ ناوەکەی بــۆ حیزبی دێموکرات
گــۆڕدرا؛ کــە ئــەم گۆڕینــی نــاوە و
هاتنــە مەیدانــی حیزبــی دێموکــرات
بــە شــێوازێکی نــوێ و ســەردەمیانە
لــە چەندیــن بــوارەوە جێــی تێڕامــان و
ســەرنجە ،کە دەکرێت بڵێین حیزبێک
کە لە واڵتێکی بندەستی چەند هەزار
ساڵە و لە نێو دڵی ناوچەیەکی پڕکێشە
و خوێنــاوی و هەروەها گەمارۆدراوی
دەســەاڵتێکی دواکەوتووی پاشایەتی
لە قۆناغێکدا هەست بەوە دەکات ،کە
چارەســەریی کێشــەکانی نەک تەنیا
کوردســتان بەڵکوو هەموو مرۆڤایەتی
دامەزرانی سیستمێکی دێموکراتیکە،
کــە بــە هۆی ئــەو سیســتمەوە هەموو
الیەنــەکان جیاوازییەکانــی یەکتــر
وەکوو ڕاستییەکی بێئەمالوئەوال چاو
لێ بکەن.
حیزبــی دێموکــرات بــۆ جێگیرکردنی
دێموکراســی و ســازان و لەنێوبردنــی
هەاڵواردنە کێشەخوڵقێنەکان ،هەر لەو
کۆمەڵگایــەوە دەســتی پێــی کرد کە
تێیدا سەری هەڵدابوو ،ئەو کۆمەڵگایە
کــە کۆمەڵگایەکــی خێڵەکیی بووە،
کــە پتانســیلی بەدەوڵەتبوونیــان لەژێر
هەســتێکی خێڵەکییانــەوە دامرکابوو؛

حیزبــی دێموکــرات بــە ڕێبــەری
هەڵکەوتەکانی کۆمەڵگای ئەوکات
و یەک لەوان پێشەوا قازی محەممەد
هــەر هیچیــان نەکردبێــت ،هەســتی
دەســەاڵتداریەتیی هۆزەکانیــان لــە
بازنەیەکی بەرتەسکەوە بۆ بازنەیەکی
بەرفراوانتــر گوازتۆتــەوە و بــەم بۆنەوە
هەمــوو خێــڵ و هۆزەکانــی ناوچــەی
موکریانیــان لــە دەور هەســتێکی
نەتەوەیــی کــۆ کــردەوە ،ئەگەرچــی
ئــەم سیاســەتەی حیزبی دێموکرات بە
هۆی دابەشــبوونی ئێرانی ئەوکات لە
نێــوان واڵتانــی (متفقیــن و متحدین)
نەیتوانی لە سەقز بەو الوە پەل بهاوێت
و تەنانــەت یەکێک لــە هۆکارەکانی
ڕووخانــی کۆمــاری کوردســتان
پــاش  ١١مانــگ ئــەم دابەشــبوونەی
ئێــران لــە نێــو ئــەو واڵتانە بــوو ،بەاڵم
سەرەڕای ئەوەش لە کاتی خۆیدا وەها
سیســتمێک لــە واڵت و ناوچەیەکــی
وەهــادا بێوێنــە بــووە .چەنــد دەیە پێش
ئــەوەی ڕێژیمــی پاشــایەتی جێژنــی
 ٢٥٠٠ســاڵەی سیســتمی پاشــایەتی
بگرێــت ،لە خۆرهەاڵتی کوردســتانی
گەمــارۆدراودا سیســتمی کۆمار کە
یەکێــک لــە بەرهــەم و پێوەرەکانــی
دێموکراســییە ،دادەمەزرێــت؛ ئەمــە
خاڵــی هەڵســەنگاندنی کۆمــار و
سیســتمە خۆســەپێنەکانی ناوچەکەیە
و لێکیان جیا دەکاتەوە.
ئەم گۆڕانکارییە لە قەوارەی واڵتێک
کە ســەدان ســاڵ لە دەســەاڵتداریەتی
بێبــەش کرابــوو ،گۆڕانکارییەکــی
الوکی نییە ،کە بە کەمتەرخەمییەوە
بــاس لــە بەرهــەم و دەســکەوتەکانی
بکرێــت ،ڕاگەیاندنــی سیســتمی
کۆماری لە ناوچەیەکی عەشــیرەیی
و هەڵدانــی ئااڵیەکــی نــوێ بــە
داخوازییەکــی نەتەوەیی لــە ئێرانێک
کــە خــۆی بــە مێژوویەکــی چەنــد
هەزارســاڵەوە گرێ دابوو ،بوێرییەکی
زۆری دەوێت کە تەنیا لە کەسانێک
و پێکهاتەیــەک دەوەشــێتەوە کە دیارە
خوێندنەوەیەکــی جیاوازیــان لە مێژوو
بووە.
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پێشمەرگەی شار
ڕێئالیتەی پێگەی حیزبی دێموکرات لە نێو جەماوەر نیشان دەدات
ئەلبورز ڕووئینتەن
یەکێــک لــەو هۆکارانــەی کــە
حیزبێک یان ڕێکخراوێکی سیاســی،
بۆنموونە لە کوردستانی ئێراندا حیزبی
دێموکــرات ،بــۆ ماوەیەکــی دوور و
درێــژ لــە چەنــد دەیــەدا شــوێندانەری
خــۆی لــە دەســت نــادات و بــەردەوام
وێــڕای کاریگــەری دانــان لــە ســەر
دۆزی ڕەوای گەلەکەی بۆ ئامادەیی
و بەڕێوەبردنی شــۆڕش ،هیوا بە گەل
دەدات پێگە جەماوەرییەکەیەتی.
واتــە ئــەو پێگــە جەماوەرییەیــە کــە
دەتوانــێ پشــتیوانییەکی ســەرەکی
بێــت بۆ بــەرەو پێــش بردنی سیاســەت
و پالنەکانــی ئــەو حیزبــە کــە لێــرەدا
مەبەســت حیزبــی دێموکراتــە .ئــەو
سیاســەتە دروست و نەتەوەییانەشن کە
حیزب بەردەوام ئەو پێگە جەماوەرییەی
وەک دەوڵەمەندییەکــی گــەورەی
حیزب لە دەست نادات.
باشترین بەڵگە بۆ ئەم قسانە" ،ڕاسان"
واتــە هەســتانەوەی ئێســتامانە کــە لە
چەند ســاڵ پێش ئێســتاوە دەســتی پێ
کــردووە و قۆناغ بــە قۆناغ بەرەو پێش
دەڕوات ،هەڵبــەت بــە نرخێکــی گــران
و خوێنــی شــەهیدانی گــەل کــە لــەو
ماوەیــەدا بــۆ سەرخســتنی خەباتــی
گەلەکەمــان ڕۆڵەکانــی دێموکــرات
پێشــکەش بــە خــاک و نیشــتمانیان
کردووە.
ڕاســان لــە تەکامولــی شۆڕشــەکانی
پێشــووی گەلەکەمان خــاوەن تێزێکی
جیــا و دەوڵەمەندتــرە ،ئەویــش دابــەش
کردنــی ئەرکــی شــۆڕش بــە ســەر

هەمــووان واتــە شــاخ وەک هێمــای
پێشــمەرگە و شــار وەک هێمــای
جەماوەرە ،ئەو دابەشــکارییەی ئەرک
و کارکــردن بۆ جێبەجــێ کردنی جیا
لــەوەی ڕەوتێکــی پێشــکەوتنخوازانە
هەژمار دەکرێت لە پێگەی جەماوەری
دێموکراتــەوە هەڵدەقوڵــێ کە لەوانەیە
ئەو بابەتە زیاتر بۆ حیزبی دێموکرات
مومکین بێت.
لێــرەدا دەردەکــەوێ کــە چەمکــی
پێشــمەرگەی شــار وەک بەشــێکی
کاریگەر و گرنگ لە خەباتەکەماندا
هاوشانی پێشمەرگەی شاخ هەیەتی.
ئەگەر بێت و بگەڕێینەوە سەر مانای
قوڵی پێشــمەرگە کە داهێنانەکەشــی
بۆ کۆماری کوردســتان و ســەردەمی
خەباتی دێموکرات و پێشەوا بۆ مافی
ڕەوای گەلەکەمان دەگەڕێتەوە ،ئاوێتە
کردنی ئەو مانا گرنگە بە ڕاســان لە
خەباتــی ئێمــەدا کــە هەڵگــری تێزی

خرۆشاندنی شاری هەیە ،پێشمەرگەی
شار وەک پێویستییەکی هەنووکەیی
و کاریگەر خۆی دەنوێنێ.
نامهەوێ بچمە سەر باسی تەکنیکی
ڕێکخستنەکەی کە پێم وایە لە بەشی
تایبەتــی خــۆی کاری بــۆ دەکرێت و
هەوڵــی بەرفــراوان کردنیشــی هەبێت،
دەمهەوێ باس لە ڕۆحی فەلســەفەی
پێشمەرگەیاتی لە پێشمەرگەی شاردا
بکــەم کــە بە ئەســڵی فیــداکاری بۆ
نیشــتمان و ڕێبــازی شــەهیدان تێیــدا
بەرجەســتە بــووە ،هــەر ئــەوەش وای
کــردووە کــە وەک پێشــمەرگە بــەاڵم
لە هەڵکەوتــەی جوغرافیای نێوخۆی
واڵت و لــە شــارەکان هەڵگــری
بەڕێوەبردنی ئەرکی شۆڕش بێت.
ئــەو ئەرکــە لەوانەیــە پێشــتر زیاتر لە
چوارچێوەی ڕێکخســتنە نهێنیەکاندا
بووبێــت کــە وێــڕای بەڕێوەبردنــی
ئەرکــی ئەندامی نهێنــی قارەمانی و

فیداکاری بێ وێنە بۆ لە ئامێزگرتنی
پێشــمەرگە و پاراســتنی و پاڵپشــتی
کردنی خۆی نواندووە.
لــە وەرزی تێکۆشــانی ڕاســاندا ئــەو
ئەرکە قورســترە ،ڕەهەندی دیکەشــی
بەخــۆوە گرتــووە کــە وەک جۆرێــک
لــە رێکخســتن ،توانــای ئــەوەی هەیە
ڕاســتەوخۆ ئەرک وە ئەســتۆ بگرێت،
وەک پێشــمەرگەیەک خەبــات بکات
و دواتــر لــە ئامادەیی تــەواودا بێت بۆ
ئــەوەی کــە هــەر کات پێویســت بێــت
ئــەو ئەرکانــەی پێــی دەســپێرن وەک
پێشــمەرگەی شــار ئەنجامــی بــدات.
ئــەوەش نەتەنیا خەیاڵی خاوی دوژمن
کــە پێــی وایــە بــە گوشــارهێنان بــۆ
ســەر حکومەتــی هەرێــم و بەســتنی
ســنوورەکان دەتوانێ پێش بە چاالکی
ئێمــە بگــرێ لە گۆڕ دەنێــت ،بەڵکوو
حــزوری پێشــمەرگەی شــار لــە دڵــی
واڵتــدا دەبێتــە هــۆی ئــەوەی حیزبــی

ئێمــە ،یەک چرکەش لە بەڕێوەبردنی
ئــەرک و خەباتــی خــۆی وە پــاش
نەکەوێت.
لە واڵمی پرسیاری کێیە پێشمەرگەی
شــار؟ پێــم وایــە دەتوانیــن بە گشــتی
بڵێین هەر تاکێکی کۆمەڵگا ئەرکی
پێشــمەرگە چ بــە ڕێکخــراو و چ لــە
ڕووی ئیلهــام وەرگرتن بەڕێوە ببات و
لە ئاراســتەی خەباتی پێشــمەرگە یان
بۆ هاوکاری و ئاســانترکردنی کار و
تێکۆشــان بێــت ،وەک پێشــمەرگەی
شــار پێناســە دەکرێــت و زۆر جاریــش
کاریگەرییەکــەی کەمتــر نییــە لــە
خەباتی پێشــمەرگە بەڵکوو هاوشــانی
یەکتــر دەتوانــن باشــتر و کاریگەرتــر
ئەرکەکانیان بەڕێوە ببەن.
هــەر بۆیــەش هەموومــان لــە هــەر
شــوێنێکی ئەو کوردســتانە بین دەبێ
خاوەنــی ئــەو جــۆرە بیرکردنــەوە بــۆ
خزمــەت کردنــی واڵت بیــن لــە هــەر

چوارچێوەیەک بۆمان دەکرێ خەبات
بکەین کە پێشمەرگەی شار یەکێک
لــەو چوارچێــوە گرنگانەیە لە خەباتی
ئێمــەدا و دەتوانــێ پاڵپشــتییەکی بێ
وێنــە بــۆ سەرخســتنی ڕاســان بێــت.
سەرخســتنی ڕاســانیش رزگاری
نیشــتمان و بەختیــاری گــەل بە دوای
خۆیدا دێنێت.
لێــرەدا وەک ئــەرک و وەفایەکیــش
بــێ ،ســەری ڕێــز بــۆ فیــداکاری
و قارەمانێتیــی پێشــمەرگەی شــار
دادەنەوێنــم و وێــڕای پێزانیــن بــە
تێکۆشانیان دەمهەوێ وەبیر بێنمەوە بۆ
پێشخســتنی خەبات لە وەرزی ڕاساندا
دەبــێ جەخت بکەین لە ســەر گرنگی
ڕۆڵیان و هەروەها کارکردنی زیاتر بۆ
بــە دامەزراوەیــی کردنــی زیاتری ئەو
ئەرکــە پیــرۆزە تــا ببێتــە بەشــێک لە
کار و تێکۆشانی ڕاسانیان.
هەروەها لە مانگی گەاڵوێژدا دیســان
گەورەیــی پێگەی جەماوەری حیزبی
دێموکــرات ببینیــن کــە توانیویەتــی
نــەک لــە چوارچێــوەی ڕێکخــراوی
خۆیــدا بەڵکــوو لــە هێزێکــی گەورەتر
واتە جەماوەر و کۆمەاڵنی خەڵک لە
ڕۆژهەاڵتدا شــوێنی خــۆی کردۆتەوە
و بەجۆرێــک لــە هــەر شــوێنێکی
واڵت بێت پێشــمەرگە و پێشــمەرگەی
شــار هەیــە بــۆ بەڕێوەبردنــی ئــەرک
و خەبــات ،گەلیــش بــە پشــتیوانی
پێشــمەرگە لە هەر شــوێنێک ئاسۆی
سەرکەوتن نزیکتر دەکات.

پێشمەرگەیەكی شار تێكەڵ بە كاروانی شەھیدان بوو
چەکۆ ئەحمەدی
رابــوون و راســان بــۆ بەرەنــگار بوونەوە
لەگــەڵ سیســتمێكی دیكتاتــۆر و
فاشیســت ،بەشــێكە لە رەوتــی خەبات
بــۆ گەیشــتن بــە ئامانجــی نەتــەوە و
رەوتێكــی ھزری لــە ھەمــوو واڵتێكــی
داگیركراو.
كاتێــك بــاس دێتــە ســەر مافــی
تاكەكەســی و بەكۆمــەڵ ،ئەركــی
ئەخالقی و مرۆیی ھەر تاكێكە بەشێك
بــێ لە ئامرازی بەدەســتھێنانی ماف
و رزگار بــوون لــە ژێردەســتەیی و
چەوســاوەیی بەدەست سیســتمێك كەوا
لە ھەموو ئامراز و كەرەســتەیەك كەڵك
وەردەگــرێ تاكــوو جگــە لــە "خــوود"
ھەمــوو "ئــەوی دیكــە"كان داڕمێنێ و
پاكتاویان بكات ،بەاڵم بۆ گەیشتن بە
ئامانجێكــی رەوا ھەرچەنــد چــاوەڕوان
دەكرێ ھەموو تاكەكانی ئەو كۆمەڵگا
یــان نەتــەوە بەشــێك بــن و بەشــدار بن
لــە رەوتــی خەباتــدا ،زۆر روونــە كــە
بــە ھۆكارگەلێكــی زۆری پــەروەردە،
سیاســی ،ئابــووری و  ،...ناتوانــن و
بەشــدار نابن لە رەوتێكدا كە ئەگەری
خەساری قورس زۆر لە ئارادایە.
ئەم دیاردەیەش تەنیا لە واڵتێك و چەند
واڵتــی تایبەتــدا وەڕاســت ناگەڕێ و
دەكرێ بــە متمانەوە بڵێین لە زۆربەی
نزیــك لــە ھەمــوو واڵتانــدا ھەروایــە.
ئەگــەر چاو لــە زۆربەی شۆڕشــەكان
و گۆڕانكارییــە مەزنەكانــی واڵتانــی
دیكــە بكــرێ ،روون و ئاشــكرایە
كــە شــۆڕش بــە دەســت و ھزری
ھەڵكەوتەكانــی كۆمەڵــگا دەكــرێ و
تەنیــا كۆمەڵێكــی خــاوەن ھەڵوێســت
و ئامــادەی مەیدانــی قوربانیــدان لــە
شۆڕشــدا دەبنــە پێشــەنگی خەبات بۆ
گەیشــتن بە ئامانج؛ لە دوایەدایە کە
شۆڕش جەماوەری دەبێتەوە.
كوردســتان و نەتــەوەی كورد یەکێک

لەو واڵت و نەتەوانەیە کە مێژوویەكی
درێــژ و پــڕ لــە قوربانیــی ھەیــە بــۆ
گەیشــتن بــە ئامانجەكانــی .لــە نێــو
بزووتنــەوەی كورددا رێژەیەكی بەرچاو
بوونەتە ھەڵكەوتە و بژاردەی كۆمەڵگا
و توانیویانــە بەشــێك بــن لــە مێژووی
رزگاریخوازیــی نەتــەوە و نیشــتمان و
دەكــرێ بگوتــرێ نزیك بــە ھەموو ئەو
كەســانەش گیــان و ژیــان و ماڵیــان
لەپێنــاو گەیشــتندا پێشــكەش كــردووە
و ئــااڵی بزووتنەوەیــان داوەتــە دەســت
نــەوەی پــاش خۆیــان و بوونەتــە ھۆی
بەرھەمھاتنــەوەی نەوەیەكــی نــوێ لــە
ھەڵكەوتە و بژاردەكانی كۆمەڵگا.
رەوتــی خەباتــی رزگاریخوازیــی
كوردســتان لە خوێناویترین و درێژترین
و پڕتێچووتریــن خەباتــەكان بــووە كــە
تــا ئێســتاش درێــژەی ھەیــە .رەوتــی
خەبــات لــە رۆژھەاڵتــی كوردســتاندا
پشتبەســتوو بــووە بە ھێــزی مرۆیی و
ھزریــی نێوخۆیــی و بــۆ بەرھەمھێنانی
وزەی خەباتیــش تەنیــا ســەرچاوەی،
شــار و گوندەكانــی كوردســتان بــووە و
ھەر لــەو رێگەیــەوە ســامانی مرۆیــی
و ســەرچاوەكانی دیكــەی بــەرھەم
ھاتووەتەوە.
بەشــێك لــە بەشــدارانی خەباتــی
رزگاریخــوازی بە شــێوەی راســتەوخۆ
و بەشــی زۆری ســەرچاوەی وزەی
مرۆیــی خەبــات لــە نێوخــۆدان و بــە
واتــای پێشــمەرگە بوونــی ئاشــكرا،
بەشدارییان نەكردووە و النیكەم حیزبی
دێموكــرات چاوەڕوانیــی ئــەوەی لــە
ھەموو تاكەكانی كوردســتان نییە ببنە
پێشــمەرگە؛ بــەاڵم ھەروەك زۆرجــار
حیزبی دێموكرات رایگەیاندووە ،ھێزی
سەرەكیی و ســەرچاوەی راستەقینەی
خەباتــی رزگاری ،رێــژەی زۆری
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی پێشڕەوە
لــە نێوخــۆی رۆژھەاڵتــدا .دەكــرێ
بــە بــێ گومــان بگوتــرێ مەترســیی

ســەرەكی رووی لــەو ئەندامانەیــە و
ھەردەم ئەگــەری ھەرجــۆرە خەســارێك
لەســەریان لەئارادایــە ،بۆیــە دەكــرێ
ئــەو خەباتگێڕانــە لــە ریــزی یەكەمی
مەتەرێــزی بەرگرییەوە ببینرێ و وەك
پێشەنگەكانی كۆمەڵگا ناودێر بكرێن.
خەباتی كورد لە رۆژھەاڵت پێی ناوەتە
قۆناغێكــی مێژوویــی و ھەســتیارەوە.
بەپێی خوێندنەوە و لێكدانەوەی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران ،خەباتی
كــورد لــە رۆژھەاڵتــدا كوردســتاندا
خوازیــاری رابوونێكی نوێیە تاكوو لەو
رێگایــەوە ببێتــە ھێزێكــی شــوێندانەر
و لــە ھاوكێشــەكاندا جێــگای ببێتەوە.
حیزبــی دێموكــرات قۆناغێكــی نوێــی
لــە خەباتــی رزگاریدەری كوردســتاندا
راگەیانــد ،قۆناغێــك كــە دەتوانــێ

خاڵــی وەرچەرخانــی خەباتــی كــورد
بــێ لــە رۆژھەاڵتــدا .ھەر لە ســەرەتاوە
ناســنامەیەك بۆ ئەم قۆناغەی خەبات
دیاری كرا" :راسان".
یەكێــك لــە ســەرەكیترین ئامانجەكانی
راســان وەك قۆناغــی نوێی خەباتێكی
گشــتگیر ،لــە چەنــد خــاڵ و توخمی
سەرەكی پێكھات .بووژانەوەی شكۆی
ھێــزی خەباتگێــڕ و شۆڕشــگێڕی
رۆژھەاڵتــی كوردســتان ،رابوونــی ھزر
و ھیــواكان ،بەشــدار كردنــی زۆرینەی
تاكەكانــی كوردســتان لــە بزووتنەوەی
رزگاریخوازی ،گواســتنەوەی خەباتی
شۆڕشــگێڕان بــەرەو چــەق و ناوەنــدی
شــارەكان ،پێكھێنــان و بەھێزتر كردنی
پــردی پێوەندیی شۆڕشــگێڕانی شــاخ
و خەباتكارانــی شــار و لــەم رێگایــەوە

پێئەســپاردن و بەشــكردنی ئــااڵی
شۆڕشــگێڕی لە دەستی پێشمەرگەی
شاخەوە بۆ پێشمەرگەی شار كە ئەمە
واتای راســتەقینەی گرێدانی خەباتی
شــاخ و شــار باشــتر دەردەخات .كۆی
ھەموو ئەمانە و دەیان خاڵی تاكتیكی
و ســتراتیژیی دیكــەن كــەوا "راســان"
بــە ھەمــوو پێشــگر و پاشــگرەكانیەوە
پێناســە دەكــەن كــە لێــرەدا تەنیا چەند
خاڵــی پێوەندیدار بە تاكی شۆڕشــگێڕ
و خەباتــكاری نێــو مەتەرێــز واتــە
پێشمەرگەی شاخ و شار خراوەتەڕوو.
پاش راگەیاندنی راســانی رۆژھەاڵت،
ھێــز و وزەیەكــی چاوەڕوانكــراو كەوتە
بزاوتــن و گیانێكــی نــوێ بەبــەر
واڵتــدا كرایــەوە .گرووپــی بەربــاوی
كچــان و كــوڕان روویان لــە مەڵبەندی
ســەربەرزی كــرد و خوازیــاری راھاتــن
لە فێرگەی دێموكراتدا بوون و تێكەڵ
بــە ســیمبۆلەكانی كوردســتان واتــە
پێشمەرگە بوون .ھێزی مرۆیی الوانی
كوردســتان لــە نێوخۆ زیاتــر لە رابردوو
بەڵێنــی نەســرەوتن تــا ســەركەوتنیان
دووپات كردەوە و نازناوی پێشمەرگەی
شــاریان بــە بــااڵی خۆیانــدا بــڕی.
دەكــرێ بــە بــێ دوودڵــی بگوتــرێ
ئــەو پێشــمەرگانەی شــار یەكێــك لــە
گرنگتریــن و پــڕ بەرپرســیارەتیترین و
پڕمەترســیترین ئەركەكانیان لەئەســتۆ
گرت و تا ئێستاش زۆر سەركەوتووانە
و بوێرانــە ئەو ئەركەیان بەڕێوە بردووە.
دەكــرێ جگــە لــە ناوی پێشــمەرگەی
شــار ،وەك دەســت و چــاو و گوێــی
حیزب و پێشمەرگە ناودێر بكرێن .ئەوە
راســتییەكە كە حیزبــی دێموكرات زۆر
بەباشــی لێــی ئــاگادارە و ھاوكاتیــش
رێژیــم ھەمــوو تــاوان و جینایەتێــك
دەكات بــۆ ناســین و لەداوخســتنیان،
بــەاڵم پێشــمەرگەی راھاتــووی شــار
زۆر وریاتــر و بەئەزموونتــر لە رابردوو
دژكــردەوە بەرامبــەر پیالنەكانی رێژیم

نیشــان دەدەن و لــە ھیــچ كــردەوە و
تاوانێكی رێژیم سڵ ناكەنەوە.
ئــەوان بــە بیروبڕوایەكــی زانایانە و بە
لێكدانــەوەی ھەمــوو ئەگــەرەكان ئــەو
ھێڵــەی خەباتیــان ھەڵبــژاردووە و باش
دەزانن ئەگەری گیران و ئەشكەنجە و
تەنانەت شەھیدبوونیان ئەگەر بە رادەی
پێشمەرگەی شــاخ نەبێ ،النیكەم لەو
ئاســتەدان و ھاوكات بەرپرســایەتییان
زۆر قورســە و لەئەســتۆگرتنی لــە
توانــای ھەمــوو تاكێكــدا نییــە؛ بۆیــە
ئەگــەر بە كورتی پێناســەی ئەم تاكە
شۆڕشــگێڕانەی شــار بكــرێ ،تەنیــا
"پێشــمەرگەی شــار" دەتوانــێ پــڕ بــە
واتــای خــۆی بــێ كــە ئــەوەش بە بێ
دوودڵی ھەموو پێناســەكانی "ھەڵكەوتە
یان بژاردەی كۆمەڵگا" لەخۆ دەگرێ.
راســان و پێشــمەرگەی شــار لــە
رۆژھەاڵتــی كوردســتان ،شــەھیدی
خۆی پێشــكەش بە نەتەوە و نیشــتمان
كرد .ئەو پێشــمەرگەی شــارە ھاوكات
و لەگەڵ پێشــمەرگەی شاخدا شەھید
بــوو ،واتا چەمكی "گرێدانی خەباتی
شــاخ و شــار"ی بە كردەوە ســەلماند و
ھەر دوو پێشــمەرگەی شــاخ و شــار لە
یــەك مەتەرێــزدا و بــۆ یــەك ئامانج و
یەك داھاتوو و بە دەست و دڵ و ھزری
گرێدراو پێكەوە گیانیان پێشكەش كرد
و بوونە بەشێك لە "نرخی ئازادی".
كاك ھەژار رەزایــی وەك پێشــمەرگەی
شــار لەگەڵ پێشمەرگەی شاخ پێكەوە
و لە یەك مەئموورییەتدا پێكەوە چوونە
نێو كاروانی شەھیدانی كوردستان و لە
مەتەرێــزی شــارەوە پەیامــی نەبەزیی
و ھەرمانــی ھێــزی پێشــمەرگەی
كوردســتانیان بەرەو ئاســۆی روون نارد
و بوو بە شەھید "ھەژار رەزایی".
یــادی شــەھیدان ھەتاییــە و كاروانــی
ھاوســەنگەرانی تــا گەیشــتن بــە
ئامانجەكانــی رێبازەكەی ھەروا بەڕێوە
دەبێ.

ژمارە ٦ ،٧٣١ی ئاگۆستی ٢٠١٨

وەرزی راسان و نیشتمانێکی خاکیپۆش
بەهار بوو
لێرەوە بڵێسەی ئاگری راسانت هەڵکرد و
هەر لێرەش ئاوڕێک لە شکۆی خۆرهەاڵت ئەدەیت و
پشتێنی کەمەری ئەم شاخەش
بە دەستی وەک پۆاڵ قایمی پێشمەرگە توند ئەکەی.

هەر لێرە  ،لە گەرمەی خوێن جمانی خاکەوە
چیاکان هاتنە دەنگ
ئااڵیەک هەڵدرا بە رەنگی پێشمەرگەو
بە ناوی وەک واڵت مەزنی دیموکرات.

ئەو رۆژەی ھاوارم
دەشتاو دەشت سەرگەردان
وەك تەیرێك لە رەوەی كاروانی بەجێماو
لە گەرووی تاسەما دەخنکا
چاوانی داهاتوو كۆترێك بوون تامەزرۆ
بە تیلەی تەماشاو
شاباڵی پراوپڕ تاسەوە
لەم دەشتە بەرینەی بن پێی سەنگەرت و
لەم شاخە بەرزانەی سەر سینگی چیاییت
جامانەی ھاتنیان لە ملی راسانی ئەم خاكەت توند
ئەبەست.

ئەو رۆژەی مۆسیقای رووباری ھاتنیان ھاتە گوێت
دڵی من نۆتێكی تەریوی سروود و ئاگر بوو
وەك زامی بە جێماو بە جەستەی گڕەوە
بلێسەی حەسرەتم تا دوایین ھەنگاوی پڕ شەختە و
برینیان ھاتە كوڵ.

ئەو رۆژەی تۆ شاخت بە شنەی شەماڵی دەنگێکا
نووسیوە وەك شەھید
مووچڕكی ژانێكی چەند ساڵەت
خستەوە ناو لەشی ماندووم و
راسانی شۆڕشی وەرزێکی تازەشت
خستەوە نێو لەپی دەفتەرم.

ئێستاکەش لەم بەری سنووری جەنگەوە
لە نێوان رەھێڵەی بارانی شۆڕش و
سنووری تەنگاوتەنگ چنراوی مانەوەم
كراسی ئاواتم لە تاڵی تەلبەندە و
جامانەی ملی شاخ لە رەنگی خوێن و رەش.
گەر دەنگم نەخەمە پاڵ دەنگی دایكانت و
وەك شیوەن نەنووسێم بە بەژنی خاكەوە
چۆن سبەی بتوانم
جەستەی خۆاڵوی تەماشام
بخەمە باوەشی ئەو دایکەی دەستێکی رایەخی تەرمێکی
خوێناوی شەهیدتەو
دەستێکی ئااڵکەی خەباتتە ...راساوە.

لێرەوە تا وەرزی راسان و کردنەوەی باوەشی دایکانەی
شارتەوە هەتا شاخ
شۆڕشێک داگیرسا
بناغەی ئاگری رقێکی پیرۆزی تەنیەوە
سەدەیەک پاش و پێش لەودەمەی پێشمەرگە کۆماری
خستەوە ناو دڵی و
کۆماریش دەستانی ماندووی ئەم خاکەی
خستەوە ناودەستت.

گەر لە رۆژھەاڵتی روانینمەوە
بە جلی وەك باران تەڕونم
خاكی و داپۆشراو بە تاڵی تەنیوی چوارخانەی
جامانەم
بە ژانی سەدەیەك وەك سنوور،
نەپێچم بە نەخشەی سەدساڵەی دەستكردی كۆنەوە
چۆن گرێی بەختی خاك
بنوسمە بە بەژنی وەك چیا سەرکەشی شۆڕشت و
بە دەنگی پێشمەرگە بڕژێمە دوا ئێزگەی

دەستم بگرە وەك واڵت
بمخەوە نێو شكۆی شیعرێكی شەھید و
ماندووتر لە خاكی سەر پێڵووی شەووڕۆژ نەنووستووی پێشمەرگەو
رەنگینتر لە برینی گواڵڵە بە جەستەی جلێكی تا ئەبەد خاكییەوە
بە زامی ھاتنەوەی ئەمجارەم بنووسە.
پڕاوپڕ حەسرەتم ئەمەوێ سەر بخەمە سەر شانی بەردەوە
بەرد نیشتمانی منە و
نیشتمانی لە كۆسااڵن شەھیدتر
تۆ پێم بڵێ
بۆ ئەوەی ژیانت لە بەركەم
گوڵباخ بەهرامی
چۆن بمرم.
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و

ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشــێلکردنی مافی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی ســەرەتای مانگی گەالوێژی ٩٧ی هەتاوی لە شار
و ناوچە کوردنشــینەکانی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت دەکەن کە بریتین لە حاڵەتەکانی دەسبەســەر کردن ،بانگهێشت ،ئێعدام ،کوژران و بریندار بوونی
کۆڵبەران ،کرێکاران ،خۆکوشتن ،زیندانیان و مەحکووم کردنی هاوواڵتییان لە کوردستانی ئێران.

هێمایەک لە پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ
لە دوو حەوتووی ڕابردوودا

دەسبەسەر ،بانگهێشت
و زیندانیی کردن و
حوکمی زیندان و ناڕوونی
چارەنووسی زیندانیان:

پاش سێ حەوتوو لە دەسبەسەرکرانی
چاالکێکی مەدەنیی خەڵکی گوندی
"ســەرهوویە" ســەر بــە ژاوەرۆی ســنە،
چارەنووســی بــە ناڕوونــی ماوەتــەوە؛
شوناسی ئەو چاالکە مەدەنییە بە ناوی
"ئەرەستوو مورادی" ،ڕاگەیەندراوە.
خوێندکارێکــی کــورد بــە نــاوی
"زانیــار ئەحمەدینیــاز" تەمــەن ١٩
ســاڵ کــوڕی حوســێن ئەحمەدینیاز،
پارێــزەری کچانــی شــیناوێ و ڕامین
حوســێنپەناهی ،زیندانیــی سیاســی
کــوردی مەحکووم بــە ئێعدام لە الیەن
لقــی ٢٨ی دادگای ئینقالبی شــاری
تــاران ،بــە  ٨ســاڵ زیندانــی تەعزیری
مەحکووم کرا.
مامۆســتایانی
لــە
یەکێــک
قوتابخانەکانــی شــاری سەردەشــت،
بــە نــاوی "بەختیــار عارفــی" ،کــە بە
تۆمەتــی "ئەندامبــوون لــە جەماعەتی
دەعــوت و ئیســاح" ،بــە  ١٨مانــگ
زیندانــی تەعزیــری مەحکووم کرابوو،
ڕەوانەی زیندانی شاری مەهاباد کرا.
"بەختیــار خۆشــنام" ،چاالکــی مافی
مرۆڤ و هەواڵنێری ئاژانسی هەواڵی
موکریــان ،لــە لقــی ١٠١ی دادگایی
گشــتیی شاری سەقز ،بە  ٧٤قامچی
و دانــی  ١میلیــۆن و  ٨٠٠هەزار تمەن
سزای نەختی مەحکووم کرا
"یەدوڵــا ســەمەدی" ،چاالکــی
کرێــکاری خەڵکــی شــاری ســنە کە
لــە ڕۆژی جیهانیــی کرێــکاران لــە
ماڵــی باوکیــدا دەسبەســەر کرابوو ،لە
دوو دۆســیەی جیاجیــادا بانگهێشــتی
دادســەرای گشــتی و ئینقالبی شاری
سنە کرا.
کێشەی خێزانیی نێوان دوو بنەماڵە لە
شاری سەرپێڵیزەهاو ،دەسبەسەرکردنی
بــاوک و کوڕێــک و ناڕوونــی
چارەنووســیی ئــەو دوو هاوواڵتییــەی
پــاش نزیــک بە  ٤٠ڕۆژ بەدواوە بووە؛

شوناســی ئەو دوو هاوواڵتییەی کوردە
بــە "عەبدولکەریم محەممەدی" باوک
و "میقداد محەممەدی" کوڕی ناوبراو
ڕاگەیەندراوە.
دادگای پێداچوونــەوەی شــاری ســنە،
هاوواڵتییەکــی بەهایــی ،بــە نــاوی
"زەبیحوڵاڵ رەئووفی" ،تەمەن  ٦٩ساڵی
بــە تۆمەتــی "پڕوپاگەندە دژی نیزام"،
بــە یــەک ســاڵ زیندانــی تەعزیری و
ساڵێک دوورخرانەوە بۆ شاری میناب،
مەحکووم کرد.
لەســەر چارەنووســی هاوواڵتییەکــی
کوردی خەڵکی گوندی "سەردۆشـ"ـی
مەریــوان ،بــە نــاوی "عەتــا فەتاحی"،
کــوڕی محەممــەد کــە بە هــۆکاری
نادیار لە الیەن هێزە ئیتالعاتییەکانەوە
دەسبەســەر کرابــوو ،هیچ زانیارییەک
لە بەردەستدا نییە.
دۆزگــەری شــاری ســنە بــۆ حوکمی
ئازادیــی کاتیــی موختــار زارعــی،
چاالکێکــی مەدەنیــی کــورد داوای
بارمتەی  ٢٠٠میلیۆن تمەنی کرد.
حوکمی  ١٥ســاڵ زیندانــی تەعزیری
"تەحســین دادرەس" خەڵکــی گونــدی
"ســەردۆش"ی مەریــوان لــە دادگای
پێداچوونەوەی شــاری ســنە بە  ٦ساڵ
زیندانــی تەعزیــری کــەم کرایــەوە؛
ئــەم هاوواڵتییــە کــوردە لــە دادگادا
بــە تۆمەتــی "هەوڵــدان دژی تەناهــی
نەتەوەیــی و هــاوکاری لەگــەڵ حیزبە
کوردییەکانــی دژبــەری ڕێژیمــی
ئێــران" بە  ١٥ســاڵ زیندانی تەعزیری
مەحکــووم و دواتر ئەم حوکمە لەالیەن
دادگای پێداچوونەوەدا بە شــەش ساڵ
زیندانی تەعزیری کەم کرایەوە.
ڕۆژی سێشــەممە ٩ی گەالوێــژ،
پەیمــان نــەزەری ،بــرای چاالکێکــی
مەدەنیــی خەڵکــی شــاری ڕوانســەر،
کە لە ســاڵی  ٩٥لە ترســی هەڕەشەی
هێــزە ئیتالعاتییــەکان زێــدی خۆی بە
جێهێشــتبوو ،بانگهێشــتی ئــەو ناوەنــدە
حکوومەتییە کرا.
لــەو پەیوەندیەیــدا ،ڕۆژی دووشــەممە
٨ی گەالوێــژ" ،عۆســمان داڵوێــز" و
"محەممەد کەرەمی" خەڵکی گوندی

"گوێزە کوێرە " و "ئەکبەر ســەمەدی"
خەڵکــی مەریــوان لــە الیــەن هێــزە
ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەســەر کراون و
هیچ زانیارییەک لە چارەنووســی ئەو
سێ هاووواڵتییە لە بەردەستدا نییە.
ڕۆژی هەینــی ١٢ی گەالوێــژ،
زیندانییەکی کورد ،بە ناوی "مەولوود
وەنەوشــە" ،خەڵکی شــاری مەهاباد بە
هۆی "پێڕانەگەیشــتنی پزیشــکی" لە
زیندانی ناوەندیی شاری ورمێ گیانی
لە دەست دا.
ڕۆژی شــەممە ١٣ی گەالوێــژ،
دادگاییکردنــی ســێ چاالکــی
کرێکاریــی خەڵکــی شــاری ســنە بــە
ناوەکانــی "یەدوڵــا ســەمەدی ،ئەمیر
شــەهابی و ئارمیــن شــەریفە" ،لە لقی
١٠٩ی دادگای کەیفەریــی و لقــی
یەکــی دادگای ئینقالبــی ئــەو شــارە
بەڕێوە چوو.
ڕۆژی شــەممە ١٣ی گەالوێــژ ،دوو
هاوواڵتییەکــی کــورد ،بــە ناوەکانــی
"یووســف ئەحمــەدی" کــوڕی عەزیــز
خەڵکــی "تاچیناوێـ"ـــی شــاری
شــنۆ ،و "کــورش عەزیــزی" کــوڕی
محەممەدئەمیــن ،لــە الیەن ئیتالعاتی
ســپای پاســدارانەوە دەسبەســەر کران و
بۆ شوێنیێکی نادیار ڕاگوێزران.
بەپێــی هەواڵــی گەیشــتوو بــە
ئاژانســی هەواڵدەریــی کوردپــا ،هێــزە
ئیتالعاتییەکانــی شــاری ڕوانســەر
ســەر بــە پارێــزگای کرماشــان ،بــۆ
ســێهەمین جــار لــە یــەک حەوتــووی
ڕابــردوودا ،هاوواڵتییەکــی کــوردی
خەڵکــی ئەو شــارەیان ،بە نــاوی "باقر
سەفەری" تەمەن ٦٠ساڵ بانگهێشت و
لێپرسینەوەیان لێ کردووە.
حەوتــووی ڕابــردوو ،هاوواڵتییەکــی
کوردی خەڵکی شــاری کامیاران ،بە
نــاوی "ڕەحیــم خاتری" ،لــە الیەن هێزە
لیباس شەخسییەکانی سەر بە ئیدارەی
ئیتالعاتی ئەو شارە دەسبەسەر کرا.

کۆڵبەر:

شــەوی سێشــەممە ٢ی گەالوێــژ،
کۆڵبەرێکــی کــورد ،بە ناوی ڕەشــید

محەممەدعەلی کوڕی یوسف خەڵکی
گونــدی "شــەقاڵوە" ســەر بــە ناوچەی
مەرگــەوەڕ بــە تەقــەی ڕاســتەوخۆی
هێــزە نیزامییــە حکوومەتییــەکان ،لــە
سنووری نێوان ورمێ و تورکیە گیانی
لە دەست دا.
شــەوی چوارشــەممە ٣ی گەالوێــژ،
کۆڵبەرێکی کورد بە ناوی "مەحموود"
تەمــەن  ٤٥ســاڵ کــوڕی ســەعید،
خەڵکــی گوندی "گرناویک" ســەر بە
بەخشــی ناوچــەی قوتــوور بــە تەقەی
هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتی ئێران
لە ســنووری شــاری خــۆی گیانی لە
دەست دا.
ڕۆژی هەینــی ٥ی گەالوێــژ،
دوو کۆڵبــەری کــورد خەڵکــی
شــاری سەردەشــت ،لــە الیــەن هێــزە
نیزامییەکانــی حکوومەتی ئێران درانە
بەر دەسڕێژی گوللە و لە ئاکامدا ئەو
دوو کۆڵبەرە کوردە بە سەختی بریندار
بــوون؛ شوناســی ئــەو دوو کۆڵبــەرە
کــوردە "کۆســرەت مامەند" تەمەن ١٥
ســاڵ خەڵکــی گونــدی "دۆڵەتــوو"ی
سەردەشــت و "حوســێن" تەمــەن ٢٥
ســاڵ خەڵکــی گونــدی "گەردەنــە"
ڕاگەیەندراوە.
ڕۆژی هەینــی ٥ی گەالوێــژ ،هێــزە
نیزامییەکانــی جێگیــر لــە پاســگای
"سەقەڕ" ،لە سنووری شاری پیرانشار،
ژمارەیــەک لــە کۆڵبەرانــی کوردیان
دایــە بــەر دەســڕێژی گولـــلە و لــە
ئاکامــدا کۆڵبەرێکی کورد ،بە ناوی
"ســەید کامیــل بااڵشــار" ،خەڵکــی
شــاری پیرانشــار گیانــی لە دەســت دا
و دوو کۆڵبــەری دیکــە بــە ناوەکانــی
"عەزیــز شــۆخەاڵن" و "ســەالح شــێخ
محەممەد" بەسەختی بریندار بوون.
ســەر لــە بەیانــی ڕۆژی پێنجشــەممە
١١ی گەالوێــژ ،هێــزە نیزامییەکانــی
حکوومەتی ژمارەیەک لە کۆڵبەرانی
کوردیان لە ســنووری شاری چاڵدێران
دایە بەر دەسڕێژی گوللە و لە ئاکامدا
دوو کۆڵبــەری کــورد بــە ناوەکانــی
"بێهــزاد خەلیلــی حەیدەرانلــوو" تەمــەن
 ٢٥ســاڵ خەڵکــی گونــدی 'عیســا

کۆلیــک" کوڕی حەیــدەر و "جەعفەر
دەالیی میالن" تەمەن  ٣٠ساڵ کوڕی
نەبی بە سەختی بریندار بوون.
شــەوی چوارشــەممە لــە ســەر
پێنجشــەممە١٠ ،ی گەالوێــژ،
کۆڵبەرێکی دیکەی کوردی خەڵکی
یەکێــک لــە گوندەکانــی شــاری
ســەڵماس لــە ســنووری ئــەو شــارە ،بە
تەقــەی هێزەکانــی ڕێژیــم گیانــی لە
دەســت دا؛ شــوناس و ناونیشــانی ئــەو
کۆڵبەرە کوردە ،بە "سلێمان بادۆشێوە"،
خێزانــدار و کــوڕی عیســا ،خەڵکــی
گوندی "دەرگە"ی بەخشــی کۆساری
شاری سەڵماس ڕاگەیەندراوە.

خۆکوژی ژنان و پیاوان:

ڕۆژی یەکشــەممە ٧ی گەالوێژ ،دوو
کچــی مێرمنداڵــی کــورد لــە شــاری
ســەرپێڵیزەهاو ،بــە هــۆی کێشــەی
دەرونــی ،هەوڵــی خۆکوژیــان دا؛
شوناســی ئــەو دوو کچــە بــە "مریــەم
ڕۆســتەمی و نووشــین ڕۆســتەمی"
تەمەن  ١٧ساڵ ڕاگەیەندراوە.
ڕۆژی دووشــەممە ٨ی گەالوێــژ،
کچێکی  ١٧ساڵەی سەقزی ،بە ناوی
"ئیلهــام فاتمــی" ،کــە  ٤٠ڕۆژ پێــش
بــە هۆی هەوڵی خۆکــوژی کەوتبووە
حاڵەتــی کۆمــاوە ،گیانــی لــە دەســت
دا؛ ئــەو کچــە الوە بە هۆی کێشــەی
بنەماڵەییــەوە لــە ڕێگــەی خواردنــی
"حــەب" دەســتی دابــووە خۆکــوژی و
پاش  ٤٠ڕۆژ لە بێهۆشی درێژخایەن و
بێهیوایی دوکتورەکانی نەخۆشخانەی
سەقز ،گیانی لە دەست دا.
ڕۆژی پێنجشــەممە ١١ی گەالوێــژ،
الوێکــی تەمــەن  ٢٧ســاڵ ،خەڵکــی
شــاری ئیــام بــە نــاوی "ڕەزا نەزەری"
خــۆی کوشــت؛ ئــەو الوە کــوردە ،بــە
هــۆی کێشــەی بێــکاری و هەژاریــی
دەستی دایە خۆکوژی.
ڕۆژی ههینی ١٢ی گەالوێژ ،ئێران و
فەرید خــدری دوو هاوواڵتیی کوردی
خەڵکــی شــاری ســەرپێڵیزەهاو ،بــە
هــۆی گوشــارە دەروونییــەکان هەوڵی
خۆکوژییــان دا؛ ئــەم دوو هاوواڵتییــە

کوردە خوشک و برا بوون و بە "ژار و
حــەب" ویســتوویانە خۆیان بکوژن ،کە
بەداخەوە یەکەمیان ســەرکەوتوو بووە و
دووهەمیان ڕزگاری بووە.

برینداربوون و گیان لە
دەستدانی کرێکاران بە هۆی
ڕووداوی کار لە کوردستان:

کرێکارێکــی تەمــەن  ٢٢ســاڵ بــە
نــاوی "ئەمین ڕاجــی" ،کە کرێکاری
کارواش بــووە ،لــە کاتــی شــەڕ و
دەمەقاڵــە لەگــەڵ کەســێکی دیکەدا،
کوژرا.
ڕۆژی پێنجشــەممە ١١ی گەالوێــژ،
کرێکارێکــی خەڵکی شــاری بۆکان،
بــە هــۆی بەرکەوتنی تــەزووی کارەبا
لە کاتی کارکردن ،گیانی لە دەســت
دا؛ شوناســی ئــەو کرێــکارە کــوردە
"ی .ح" کوڕی ســەید سدیق ،خەڵکی
گونــدی "کانــی شقاقانـ"ـــی شــاری
بۆکان ڕاگەیەندراوە.
ڕۆژی هەینــی ١٢ی گەالوێــژ،
وەرزێڕێکــی کــورد ،بە نــاوی "حەمید
ئاجــۆری" ،تەمەن  ٣٢ســاڵ ،بە هۆی
پێوەدانــی ژنەگەســوورە ،پــاش ســێ
مانگ لە بێهۆشی درێژخایەن ،گیانی
لە دەست دا.

ئێعدام هاووالتییانی کورد:

ســەرلەبەیانیی دووشــەممە ١ی
گەالوێژ ،بەرپرسانی زیندانی ناوەندیی
شــاری ورمــێ ،حوکمــی ئێعدامــی
ســێ هاوواڵتیــی کــوردی خەڵکــی
شــارەکانی شــنۆ و بۆکانیان جێبەجێ
کردووە؛ شوناســی ئەو سێ هاوواڵتییە
کوردە ،بە ناوەکانی "فاروق دەریایی"،
"مەحمــوود حەمــزەزادە" و "کەمــاڵ
سوڵتانی" ڕاگەیەندراوە.
زیندانییەکــی کــورد بــە نــاوی
"جەهانگیر نەوجەوان" کوڕی ڕەسووڵ،
خەڵکــی گونــدی "بێکــەران" لەســەر
بڕیــاری دەزگایی قەزایی حکوومەتی
ئێران لە زیندانی ورمێ لە سێدارە درا.

