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حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران، ٧٣ 
ســاڵە خەبــات دەکا و لــەم زیاتر لە حەوت 
و زۆر  داهێنــاوە  دەیــەدا، زۆر چەمکــی 
چەمکــی گۆڕیوە و بووەتە هۆی ئەوەیش 
هەندێ چەمکی ماوەبەسەرچوو ئیدی لە 
کۆمەڵگادا نەمێنن و فەرامۆش بکرێن.

لەســەر  کاریگەریدانــان  لەگــەڵ 
قووڵــی  کاریگەریــی  چەمکــەکان، 
لەســەر ژیانــی کۆمەڵگای کوردســتانی 
توێژەکانــی  و  چیــن  و  ڕۆژهــەاڵت 
و  سیاســی  گرووپــە  و  تاکــەکان  و 
کۆمەاڵیەتی و کەلتووریەکانیش داناوە.

لەســەر مێژوو و کار و تێکۆشــان و هەڵە 
و کەموکووڕیەکانــی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێران، وەکوو کاریگەرترین و 
خــاوەن ڕابردووتریــن حیــزب لــە گۆڕەپانی 
سیاســیی ڕۆژهەاڵتــدا، زۆر وتراوە و زۆر 
نووســراوە و هەموو ئەو وتراو و نووســراوانە 
پێــم وانیــە بگاتــە ڕادەی یــەک لــە دەیان 
هــەزاری کار و تێکۆشــانی ئــەو حیزبــە، 
وەهــا  تێکۆشــانی  و  مێــژوو  چوونکــە 
حیزبێــک، تەنیــا چەنــد ڕووداوێــک لــە 

چەند بڕگەیەکی جیاوازدا نیە.
ئــەوەی لە مێژووی وەها حیزبێکدا ڕوویان 
داوە، خەبات و تێکۆشانی هەزاران وسەدان 
هــەزار ئەندامــە کــە هەرکامەیــان ژیانی 
تایبــەت و مێــژووی تایبــەت و داســتانی 
تایبەت بە خۆیان هەیە کە گەر ئەدەبیاتی 
زارەکــی و دۆخــی خەبات دەرەتانی بدایە، 
چیرۆکــی  و  حەماســە  هــەزار  دەیــان 
ئاواتەخوازیی ژیانی ئازاد و گیانبازی بۆ 

ئاوات و ئامانجەکان دەنووسرانەوە.
لــە  دێموکــرات،  حیزبــی  قوتابخانــەی 
تاکــوو  دامەزرانیــەوە  یەکەمــی  ڕۆژی 
ئێســتا و بــەرەو داهاتــووش، جیا لە هەموو 
وانــە و بارهێنــان و پەروەردەکردنــەکان و 
تۆمارکردنی هەموو حەماســە مێژوویی و 
نەتەوەییەکان، الیەنێکی گرنگی هەیە بە 
ناوی ئازادیی تاکەکان و ژیانی سەربەت 
و ســەرفرازانەی تاکێــک ئینســانی کــە 
پێناســەیەکی ســەربەرزانەی دەداتــێ و لە 
هەمــوو شــوێنێک بــە ســەرفرازیەوە دەڵێ 
کە ڕۆژێک لە ڕۆژان لەو قوتابخانەیەدا 

وانەم وەرگرتوە و بارهاتووم.
تاکەکانــی  ئــازادی،  قوتابخانــەی 
کوردســتان فێــر دەکا کــە بیــر بکەنــەوە، 
فێریــان دەکا کــە دەروونیــان و ڕەوانیــان 
لــە ڕایەڵــە کۆنەکان و گــرێ نالەبارەکان 
ڕزگار بکەن و چاویان بکەنەوە بەرەوڕووی 

دونیایەکی دیکەدا.
لە قوتابخانەی ئازدایدا، ڕێنێسانی هزری و 
روانگەیی دەست پێ دەکا و تاکی وشیار، 
بــەاڵم ئامادەی خۆبەختکردن و بە ڕۆحی 
خۆنەویســتی و نیشتمانپەروەری و خەڵک 
ویســتی بــار دێــن، بــەاڵم ئەوە بــەو مانایە 
نیــە کــە هەمــوو تاکێــک هەر کــە هاتە 
نێــو ئەم قوتابخانەیە رێک وەها دەردەچێ 
کە ئامانجی قوتابخانەکەیە. بەدڵنیاییەوە 

وتووێژی تیشک 
لەگەڵ مستەفا هیجری

٧٣ ســاڵ خەبات و خۆڕاگری

چوارشــەممە،  ڕۆژی  ســەرلەبەیانی 
ڕێکەوتــی ٢٤ی گەالوێــژ، لــە بنکــەی 
سەرەکیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران، ڕێوڕەســمێک بــە بۆنەی ٧٣هەمین 
ســاڵیادی دامەزراندنی حیزبی دێموکرات، 

بەڕێوە چوو.
ســروودی  بــە  ڕێوڕەســمە  ئــەم  ســەرەتای 
راگرتنــی  و  ڕەقیــب"  "ئــەی  نەتەوایەتــی 
بــۆ ڕێزگرتــن   بێدەنگــی  چەنــد ســاتێک 
لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی کــورد و 

کوردستان دەستی پێ کرد.
لێپرســراوی  هیجــری"،  "مســتەفا  پاشــان 
گشــتیی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێــران، بــە بۆنــەی ٧٣هەمیــن ســاڵڕۆژی 
دێموکراتــی  حیزبــی  دامەزراندنــی 
کوردســتانی ئێــران، پەیامێکی پێشــکەش 

کرد.
پەیامەکەیــدا  بەشــێکی  لــە  هیجــری 
ڕایگەیاند: "حیزبی دێموكرات ئه و حیزبەیە  
دامه رزاندنییــه وه   ســه ره تای  لــه   هــه ر  كــه  
وه ك حیزبــی گــروپ، چین یــان توێژێكی 
دیاریكــراو نه هاتووەتــه  گۆڕه پانــی خه باتی 
خۆرهه اڵتــه وه . له هه مانكاتــدا ئــه م حیزبــە  
الیەنگرانــی   و  ئه نــدام  موڵكــی  ته نیــا 
هه مــوو  موڵكــی  بووەتــه   به ڵكــوو  نییــه ، 
حیزبــی  ئــه وه ی  پێــش  خۆرهه اڵتییــه كان؛ 
دێموكــرات له دایــك بــێ، پێش ئــه وه ی وه ك 
ســه ره كی  كۆڵه كــه ی  و  پاڵپشــت  حیزبێــك 
كۆماری كوردستان بێ، حیزبی دێموكرات 
گۆڕانێكــی  ده ره نجامــی  و  ده رهاویشــته  
بونیــادی بووه  لــه  پێناســه كردنی كوردبوون 
و كوردستانیبوون. ئه و گۆڕانه  ده گه رێته وه  
بــۆ ئــه وه ی كــه  كۆمه ڵگای كــوردی بڕیار 
ده دات كــه  خــۆی ئاودیــوی جیهانێكیتر له  

كوردبوون بكات.".
ناوبــراو باســی لــەوەش کــرد: " بــه  پێــی 
گۆڕانه كان حیزبی دێموكراتیش له  شێوازی 
جیاواز بۆ ده ســته به ركردنی مافی نه ته وه ی 
كــورد كه ڵكی وه رگرتووه  به اڵم ئه وه ی الی 
حیزبی دێموكرات نه گۆڕه : ماف، ناسنامه ، 
خاك، واڵت، یه كسانی و كه رامه تی كورد و 

كوردستانییانه ".
لە بەشــێکی دیکــەی پەیامەکەیدا ڕێزدار 
هیجــری ئــاوڕی لــە راســانی خۆرهــەاڵت 
دایــەوە و وتــی: " له  ڕاســانی رۆژهه اڵتدا 
حیزبــی دێموكــرات بــه  ســه ر مێــژوودا بــاز 
نادات، به ڵكوو مێژو و ئێستا به  ته واوكه ری 
یــه ك ده زانێ. چونكه  فه لســه فه ی وجودی 
حیزبی دێموكــرات ته واوكارییه . به و مانایه  
كــه  هــه ر وه ك چــۆن بــه  هاتنــی حیزبــی 
دێموكــرات خه باتــی رزگاریخــوازی كــورد 
توانــی ده ربــازی ســه رده می مودێــڕن بێ، 
رۆژهــه اڵت  ڕاســانی  شــێوه ش  به هه مــان 
وه ك ســه رده مێك ده بینــێ، بــۆ په رینــه وه  بۆ 

قۆناغێكیتر".
خەباتــی  تــازەی  قۆناغــی  بــە  ســەبارەت 
حیزبەکەشــمان ڕوو لە "شــار" ڕایانگەیاند: 
نامورادەکانــی  و  خۆشەویســت  شــارە   "
کوردستانم، ئێوە ئەو دەریا لە بن نەهاتووەن 
و  توقێنــە  دوژمــن  شــەپۆلەکانتان  کــە 
ماســییەکانی  ئێوەیــە،  بــۆ  ســەرکەوتن 
شــاخ گــەرم لــە ئامێز بگــرن ئــەوان لە نێو 
شــەپۆلەکانی ئێوەدان، هێزیان پێ ببەخشن 
و هێزیــان لــێ وەرگــرن. بــا شــەپۆلەکانتان 
هــەروا پڕخــرۆش، هیواتان بەرز و لەشــکان 

نەهاتوو بێ".
پەیامەکەیانــدا  دیکــەی  بەشــێکی  لــە 
ڕوو لــە فریوخواردووانــی دەســتی دوژمــن 
ڕایانگەیاند: " کاتی ئەوە هاتووە تف بکەن 
لە ژیانی سەرشۆرانە و بگەڕێنەوە باوەشی 
گەل و نیشتمانەکەیان. نۆکەری کردن بۆ 
دوژمنــی گەل بەســە، ئــەو رێژیمە وەفای 
باوەڕمەندانــی  و  یــاران  وەفادارتریــن  بــۆ 
خۆشــی نییــە، بیر لــە دوارۆژێکی نزیک 
بکەنــەوە کە تەمەنــی پڕ لە نیکبەتی ئەو 
رێژیمــە کۆتایــی دێ و ئــەوان دەمێننــەوە 
ئەوانــەوە  الیــەن  لــە  کــە  خەڵکێــک  و 
یــان بــە چاوســاخی ئــەوان بێحورمەتییــان 
پێکــراوە، ماڵیــان داگیر و تــااڵن کراوە یان 
خۆشەویســتەکانیان کــوژراون یان زیندانی 
کــراون. ئێســتا کاتــی ئــەوە هاتــووە کــە 
کارێــک بکــەن لــەو رۆژەدا بتوانــن چــاو 

لــە چــاوی ئــەو خەڵکە زوڵملێکــراوە بکەن 
و لەگەڵیــان بژیــن، ئەو دەرفەتە لە دەســت 

مەدەن".
"مــن  نــاوی  لەژێــر  ســروودێک  پاشــان 
گەالوێــژم"، لــە الیــەن گرووپــی نەوەکانی 

قاسملوو  پێشکەش کرا.
لــە بەشــێکی دیکــەی ئــەو ڕێوڕەســمەدا 
ڕێژیمــی  "هێمــای  لــە  پەیکەرەیــەک 
ئیســامیی ئێــران" ڕوونوێنــی کــرا، کــە 
ئــەم پەیکەرەیــە لە الیەن مامۆســتا "ئارام" 
پەیکەرتاشــی بەناوبانگی شاری سلێمانی 

دروست کرابوو.
ڕێژیمــی  هێمــای  کــە  پەیکــەرەی  ئــەو 
ئێســامیی ئێــران بــوو، لــە الیــەن بەڕێــزان 
گشــتیی  لێپرســراوی  هیجــری  مســتەفا 
حیزبــی دێموکــرات، خاتــوو پەیمــان قلیــج 
هاوســەری شــەهید شــەهاب حەیــدەری و 

مامۆستا ئارام پەردەی لەسەر الدرا.
دواتــر مامۆســتا ئارامــی پەیکەرتــاش لــە 
بــارەی ئــەم پەیکــەرەوە چەنــد وتەیەکــی 

پێشکەش کرد.
ناوبــراو باســی لــەوە کــرد، ئــەم پەیکــەرە 
هێمــای ڕێژیمێکــی دیکتاتــۆرە کــە بــە 
ڕۆژانــە و هەفتانــه خەڵکی بێدەســەاڵت و 

ئازادیخوازی ئێران لە سێدارە دەدات.
یەکیەتییەکانــی  پەیامــی  دواتــر 
خوێنــدکاران، ژنــان و الوانــی دێموکراتــی 
"جەمــاڵ  الیــەن  لــە  ئێــران،  کوردســتانی 
ئیجرایــی  هەیئەتــی  ئەندامــی  فەتحــی" 

یەکیەتیی خوێندکارانەوە پێشکەش کرا.
ســروودێکی  بەرنامەکــە  دوابڕگــەی 
الیــەن  لــە  کــە  بــوو،  شۆڕشــگێڕانە 
بــڕوا  و  فاتحــی  "غــواڵم  هونەرمەنــدان 

دڵزار"ەوە پێشکەش کرا.
هــەر بەم بۆنــەوە ڕۆژی هەینی ڕێکەوتی 
٢٦ی گەالوێــژ، لــە کەمپــی جێژنیــکان 
ڕێورەســمێک بــە بۆنــەی ٢٥ی گەالوێژ، 

بەڕێوە چوو.
ســروودی  بــە  ڕێوڕەســمە  ئــەم  ســەرەتای 
نەتەوەیــی  "ئــەی  ڕەقیــب"  و ڕاگرتنــی 
چەنــد ســاتێک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتن لە 

گیانی پاکی شــەهیدان دەســتی پێ کرد، 
پاشــان کەریم پەرویزی ئەندامی دەســتەی 
کارگێڕیی حیزبــی دێموکرات، بەم بۆنەوە 

پەیامێکی پێشکەش کرد.
ناوبــراو لە پەیامەکەیــدا وێڕای پیرۆزبایی 
ئــەم یــادە پیــرۆزە لــە کادر، پێشــمەرگە و 
بنەماڵــەی  هەمــوو  و  بنەماڵەکانیــان 
شــەهیدان و زیندانییانی سیاسی، باسی لە 
هۆکارەکانی گرینگیی حیزبی دێموکرات 
لــە ڕۆژهەاڵتــدا کرد و بــە حیزبی هەموو 
چیــن و توێژەکانــی کۆمەڵــگای ناوبــرد، 
کە خەباتەکەشی لە ڕاستای دابینکردنی 
ژیانێکــی بەختیــار بــۆ هەمــوو کۆمەڵگا 

بەبێ جیاوازییە.
هەروەها لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا، 
ئامــاژەی بــە خەباتی ٧٣ ســاڵەی حیزبی 
"حیزبــی  وتــی:  و  کــرد  دێموکراتــدا 
دێموکــرات بە پانتایــی و قوواڵیی هەموو 
کوردســتانە و تەنیــا حیزبێکی وا دەتوانێت 
لە ٧٣ ساڵ خەبات خیانەتی تێدا نەبێت".

هەروەهــا باســی لــە خەباتی نوێــی حیزبی 
"ڕاســان" کــرد و  بــە  ناســراو  دێموکــرات 
لــەو پێوەندییــەدا وتی: "حیزبــی دێموکرات 
مێژوو دووپات ناکاتەوە و فڕیشــی نادات، 
بەڵكــوو لەســەر ئەساســی مێــژوو، مێــژوو 
دەنووســێتەوە،  ڕاسان لەســەر هەمان ڕەوت 
بونیــات نــراوە و خەباتــی شــاخ و شــاری 
لێــك گــرێ داوە، هەتاکــوو هەمــوو چیــن 
و توێــژەکان پێکــەوە ســەرلەنوێ نیشــتمان 

دروست بکەنەوە".
بڕگەی دواتری ئەم ڕێوڕەســمە شــێعرێک 
بــوو لەژێــر ناوی "ناســنامە" کــە لە الیەن 
شــاعێری پێشمەرگە "بێبەش پیرۆتیـ"ـــیەوە 

پێشکەش کرا.
پاشــان غــواڵم فاتحــی ســروودێکی لەژێر 

ناوی "ڕاسان" پێشکەش کرد.
دواتــر پەیامــی هاوبەشــی ڕێکخراوەکانی 
یەکیەتیــی ژنان و الوان و خوێندکاران، لە 

الیەن زەکییە سدقی خوێندرایەوە.
ســروودێک  ڕێوڕەســمەکە  کۆتایــی 
تــۆ  "پێشــمەرگە  ناونیشــانی  لەژێــر  بــوو 

ســەنگەری" لە الیەن  نەونەمامانی هێزی 
١٢٩ـەوە پێشکەش کرا.

یــادی دامەزراندنی حیزبــی دێموکرات لە 
نێوخــۆی واڵتیــش بە شــکۆیەکی بەرچاو 
ڕێــزی لیگیــرا و ئەندامــان و الیەنگــران 
ئەنجامدانــی  بــە  کوردســتان  خەڵکــی  و 
ئــااڵی  هەڵکردنــی  تەبلیغــی،  چاالکــی 
کوردســتان لــە بەرزاییــەکان، کردنــەوەی 
ئاگــری گەالوێژ و باڵوکردنەوەی نوقڵ و 
شیرینی وێڕای پیرۆزبایی لە تێکۆشەرانی 
و  حیــزب  لەگــەڵ  بەڵێنیــان  دێموکــرات 

ئارمانەکانی نوێ کردەوە.
بەڕێوەبردنــی  وێــڕای  بۆنــەوە  بــەم  هــەر 
جێــژن لــە بەشــێکی بەرچــاو لــە واڵتانــی 
ڕێکەوتــی  ئامریــکا،  و  ئورووپایــی 
٢٦ی گەالوێــژی ١٣٩٧ی هەتــاوی، لــە 
دەفتــەری نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران، لە شــاری ســلێمانی، 
ســێمینارێک بــۆ ڕێزگرتن لە یادی ٧٣ی 
ســاڵەی دامەزرانی حیزبــی دێموکرات، بە 
بەشــداریی هێــز و الیەنــە سیاســییەکانی 
هــەر چــوار بەشــی کوردســتان، ئەنــدام و 
الیەنگرانی حیزبی دێموکرات بەڕێوە چوو 
کــە تێیــدا هــەر کام لــە بەڕێــزان "تەیموور 
مســتەفایی"، ئەندامی ناوەندی سیاســیی 
شــەمدین"،  "عەلــی  دێموکــرات،  حیزبــی 
پارتــی  سیاســیی  مەکتەبــی  ئەندامــی 
دێموکراتی پێشــڤەڕۆی کورد لە سووریە، 
دوکتور "کەیوان ئازاد ئەنوەر"، مامۆستای 
زانکۆی ســلێمانی و پســپۆڕی مێژوو، لە 
چەند ڕەهەندی جیاجیاوە باســیان لە پێگە 
و نەخــش و دەوری عیزبــی دێموکــرات لــە 

ڕابردوو، ئێستا و داهاتوودا کرد.

"کوردســتان"  بەڕێــزی  خوێنەرانــی 
ئــاگادار دەکەینــەوە کــە دەقــی تــەواوی 
گشــتی  لێپرســراوی  بەڕێــز  وتەکانــی 
ســاڵەی   ٧٣ ڕێوڕەســمی  لــە  حیــزب 
لــەم  دێموکــرات  حیزبــی  دامەزراندنــی 
دەخەینــە  دا  کوردســتان  ژمــارەی 

خۆشەویســت. ئێــوەی  بەرچــاوی 

پەیامی لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکرات بە بۆنەی جێژنی قوربان
پیرۆز بێ جێژنی قوربان، جێژنی موسوڵمانانی جیهان

بە بۆنەی جێژنی قوربان، جێژنی موسوڵمانانی جیهان پیرۆزبایی لە بنەماڵەی شەهیدانی 
ڕێگای خەبات بۆ ئازادیی واڵت، بەتایبەت خەڵکی خۆڕاگری ڕۆژهەاڵتی کوردستان، کادر و 
پێشمەرگە و ئەندامانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران دەکەم، کە لە ماوەی نزیک بە چل 
ساڵ تەمەنی پڕ لە شۆرەیی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران، بەردەوام بوون لە خەبات بۆ 

ڕزگاری لە چنگ ئەو ڕێژیمە و بۆ گەیشتن بە مافەکانیان قوربانیان داوە.
سەرفراز بن و جێژنتان پڕ لە خۆشی و سەرکەوتن بێ

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری



ژمارە ٧٣٢، ٣١ی گەالوێژی ٢١٣٩٧

پەیامی هاوخەمیی لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکرات بە بۆنەی کۆچی دوایی کاک سەعید کوێستانی
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران، بــە بۆنــەی کۆچــی 
کوێســتانی،  ســەعید  کاک  دوایــی 

پەیامێکی هاوخەمی باڵو کردەوە.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:

دوایــی  کۆچــی  ناخۆشــی  خەبــەری 
کوێســتانیم  ســەعید  کاک  هاوڕێمــان 
بــووم، هەرچەنــد مــن  بیســت و دڵگــران 
نوێــی  خەباتــی  دەســتپێکردنەوەی  دوای 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان، بەردەوام خەبەری 
پێشــمەرگە  ســەربەرزانەی  شــەهیدبوونی 
خۆشەویســت و بــە ورەکانــی حیزبەکەمان 
لە بەربەرەکانێیەکی قارەمانانەی سەختدا 
کە بۆ ئازادی گەلەکەیان گیان دەبەخشن 

دەبیســتم، کــە زۆر پــڕ ئێــش و ئــازارن. 
مەرگــی هاوڕێیەکــی دێرینــی ڕێبــازی 
دێموکــرات  وەک کاک ســەعیدیش بــۆ 

من ئازاری خۆی هەیە.
 ناســیاریی مــن لەگــەڵ کاک ســەعید 
لــە شــاری نەغــەدە  لــە ڕۆژانــی ژیانــم 
دەســت پــێ دەکات، ئــەو کاتانەی کاک 
دووکانــە چکۆلــە  لــە  ڕۆژانــە  ســەعید 
وێنەگرییەکەی کاری دەکرد، بە ڕواڵەت 
ئەوەنــدە ئــارام و لەســەرخۆ بــوو کــە بــۆ 
کەســێکی کــە نەیانســیبا نەیدەزانــی لــە 
ژێــر ئــەو ڕواڵەتــە ئارامــە و لــە دەروونیدا 
چــۆن هەســتی نیشــتمانپەروەری ئــازادی 
قســەکانی  دەدات،  شــەپۆل  نەتەوەکــەی 

کــە ئیلهامی ئەو شــەپۆالنە بــوون کاری 
و  ئەشــکەنجە  باســی  دەکــردی،  تــێ 
زیندانیبوونــی لــە زیندانەکانــی ڕێژیمــی 
لــە  مەینەتییەکانــی  و  دەرد  پەهلــەوی، 
لــە  خەباتکردنــی  هــۆی  بــە  ئاوارەیــی 
ڕیــزی حیزبــی دێموکراتــدا و نەبوونــی و 
دەســتکورتی لە هەمان کاتــدا، هیوادار و 
بــە ورە هەمــوو شــایانی لێ فێربــوون بوو. 
هەر ئەو هیوا و ورە بەرزییەی بوو بە هۆی 
ئــەوەی دوای کۆتاییهاتــن بە دەســەاڵتی 
پەهلەوی لە درێژەدانی ڕێگاکەی خۆی، 
لــە ڕێــگای حیزبــی دێموکراتدا بــەردەوام 
بــوو، لــە ئاکامــدا جارێکی دیکــە  ئاوارە 
و دووریــی لــە نیشــتمانی لــێ کەوتــەوە، 

بەاڵم لە هەموو زیندان و ســەختی خەبات 
و لــە هەمــوو ئــەو ڕووداو و کۆســپانە کە 
هاتنە ســەر ڕێــگای خۆی و حیزبەکەی، 
بــۆ یەکجاریش گومانــی تێدا پێك نەهات 
و  لــە ڕێبــازی دێموکــرات الی نــەدا. لە 
دەســتدانی ئــەو هاوڕێیانــە زۆر ســەختە، 

بەاڵم ئەوانە بەهای ئازادین.
بــە بۆنــەی کۆچی دوایی ئــەو هاوڕێ و  
هاوخەباتەمان سەرەخۆشــی لــە ئەندامانی 
بنەماڵــەی و دۆســت و هاوڕێیانــی دەکەم 
و هیــوادارم کــە ئاواتی کاک ســەعید و 
هــەزاران ڕۆڵــەی کــورد کــە بۆ ئــازادی 
گیانــی خۆیــان بەخــت کــردووە بــە زووی 

بێتە دی، ڕۆحی شادبێت.

لێپرسراوی گشتیی حیزب لەگەڵ مندااڵنی نێو شۆرش کۆبوویەوە
حیزبــی  گشــتیی  لێپرســراوی  بەڕێــز   
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لەگــەڵ 
الوانــی  و  شــۆڕش  نێــو  مندااڵنــی 
کــۆ  دێموکــرات  حیزبــی  بنەماڵەکانــی 

بوویەوە.
بەپێــی هەواڵــی گەیشــتوو بــە ماڵپــەڕی 
کوردســتان میدیا، ده زگای ڕێكخســتنی 
رۆژی  دێموكــرات،  حیزبــی  گشــتیی 
یەکشــەممە رێكه وتــی ٢١ی گه الوێــژی 
كۆبوونه وه یه كــی  هەتــاوی،  ١٣٩٧ی 
بەرفراوانــی  به  به شــداری زۆربەی الوانی 
ســه ر به  بنه ماڵه كانی حیزبــی دێموکرات، 
بۆ ڕێزدار "مســته فا هیجری" لێپرســراوی 
گشــتیی حیزبــی دێموكراتی كوردســتانی 

ئێران ڕێكخست.
لــه   به شــێک  كــه   كۆبوونه وه یــه دا  لــه م   
ئه ندامانی ده ســته ی كارگێــڕی، ناوه ندی 
بــه  ده زگای  سیاســی، كادره كانــی ســه ر 
بــه   ســه ر  الوانــی  زۆربــەی  ڕێکخســتن، 
بنه ماڵه كان،  كادر و پێشمه رگه كانی حیزب 
به شــدار بوون، لێپرســراوی گشــتیی حیزب 
گرینگترین پــرس و بابه ته كانی پێوه ندیدار 
بــه  دۆخــی ئێســتای ئێــران و خۆرهه اڵتی 
كوردستان، حیزبی دێموكرات و به رده وامی 
حه ره كه تــی ڕاســان و فره ڕه هه نــد بوونــی 
به رچــاوی  و  فه عــال  حــزووری  خه بــات، 
پێشــمه رگه  له  ناوخۆی كوردستان، ئه رک 
و تێكۆشــانی الوان لــه م بڕگه  حه ســاس و 
مێژووییــه ی خه باتی گه له كه ماندا خســته  

به ر باس.
هیجــری بــه  وردی ئاماژه ی  بــه  ئاڵوگۆڕ 
و پێشــهاته  سیاسییه كانی ئێستای ئێران و 
خۆرهه اڵتــی كوردســتانی بــۆ ئاماده بووان 
كــرد. هەروەها دۆخی قه یراناوی ئابووریی 
به رفراوانتربوونــی  و  به رده وامــی  ئێــران، 
حه ره كه تــی ناڕە زایه تــی خه ڵكــی بێزراو له  
ڕێژیــم و سیاســه ت و گه مارۆكانــی ئــه م 
دواییانــه ی ئامریــكا بــۆ ســه ر ڕێژیمــی 
ئێــران، بانــدۆری ئه م دۆخه  نوێیه  بۆ ســه ر 
ته ڤگــه ری ڕزگاریخوازانــه ی گه لی كورد 
لــه  هه مــوو  لــه  خۆرهه اڵتــی كوردســتان 

ڕه هه نده كانه وه  شرۆڤه  كرد.

ناوبراو لەو کۆبوونەوەیەدا باسی لەوە کرد 
کــە لــه  ئاكامــی كشــانه وه ی ئامریــكا له  
ڕێكکه وتنــی به رجــام و ســه پاندنی قۆناغ 
به  قۆناغی گه مارۆكان بۆ ســه ر ڕێژیمی 
ئێــران، لــه  ماوه ی كه متر له  ســێ مانگی 
ڕابــردوودا، به هــای دراوی  ئێرانــی ســه دا 
په نجا داشــكاوه . وتیشی به  وته ی وه زیری 
كاری ئێــران ئەگەری ئــەوە لە ئارادایە به 
هــۆی گەمــارۆ ئابوورییەکانــەوە زیاتر له  

یه ك میلیۆن كه سی دیکە بێكار ببن.
بەسێکی دیکە لە وتەکانی بەرێز هیجری 
بــەم چەشــنە بــووە: بێــكاری و فه قــر و 
هــه ژاری بــه  شــێوه ی به رچاو و بــێ وێنه  
لــه  ئێراندا په ره ی ســه ندووه . هه ر به  وته ی 
به رپرســانی ڕێژیــم لــه م دۆخــه  ناله بــاری 
ئابووریــدا زیاتــر لــه  ٩ میلیــارد دۆالر لــه  
پــاره ی  حكوومــه ت دزراوه  و دیــار نه ماوه . 
خۆپیشــاندان و ناڕه زایه تییــه كان زۆربــه ی 
شار و شارۆچكه كانی ئێرانی گرتووەته وه ، 
ڕێژیــم له گــه ڵ قه یرانــی مه شــرووعییه ت 
دروشــمه   ســه ره ڕای  بــووه .  بــەرەوڕوو 
قه به كانی ڕێژیم، به اڵم ئه م نیزامه  ناتوانێ 
گیروگرفته كانــی  و  كێشــه   چاره ســه ری 
بــكات.  واڵتــدا  ده ره وه ی  و  نێوخــۆ  لــه  
بــۆ  ناچــاره   ڕێژیــم  دۆخێكــدا  وه هــا  لــه  
مانه وه ی  ده ســه اڵتی دیكتاتۆرانه ی خۆی 
مه رجه كانــی ئامریــكا قبووڵ بكات و مل 
بۆ وتووێژ ڕابكێشــێت. لــه  هه ر حاڵه تێكدا 
دۆخــی  بــۆ  بگه ڕێتــه وه   ناتوانێــت  ئێــران 
توانــای  ئه ساســه ن  و  گه مــارۆكان  پێــش 
و اڵمدانــه وه ی  به  ویســت و داواكارییه كانی 
خه ڵــك نییــه  و ناڕه زایه تییه كانــی خه ڵــک 
لــه  ئاســتی گشــتی واڵتــدا بــه رده وام په ره  
ده ســتێنن بۆیه  به  له به رچاوگرتنی هه موو 
ڕووخانــی  ســه ره تای  فاكته رانــه ،  ئــه و 
كۆمــاری ئیســامی ده ســتی پێكــرددووه . 
ئێرانیشــدا  چوارچێــوه ی  لــه   و  ئێــران 
بــه  بڕگه یه كــی  خۆرهه اڵتــی كوردســتان 

حه ساس و مێژووییدا تێده په رن.
لــه  وه هــا دۆخێكــدا پێویســته  خۆرهه اڵتی 
كوردســتان ببێتــه  هێزێكــی شــوێندانه ر تــا 
بتوانێ له  داهاتووی سیاسی ئێراندا خاوه ن 

پێگــه  و كاریگــه ری خــۆی بێــت. حیزبی 
دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران ئه ركێكــی 
بــه   پێویســتی  و  هه ڵگرتــووه   قورســی 
هــاوكاری و خه باتێكــی هه مه الیانه  هه یه . 
ڕاســانی خۆرهــه اڵت كه  بــه  لێکگرێدانی 
خه باتی شــار و شــاخ ده ستی پێكردووه ، له  
ماوه ی ســێ ســاڵی ڕابردوودا ئاســۆیه كی 
به رچــاوی   كاریگه رییه كــی  و  ڕوونتــر 
به ره وپێشــچوونی  و  له مــه ڕ گه شه ســه ندن 
نه ته وه كه مــان  ڕزگاریخوازانــه ی  خه باتــی 
دروست كردووه . شار وه ک چه قی خه بات 
پێشمه رگه ی له  ئامێز گرتووه ، شار و شاخ 
وه ک دوو كۆڵه كــه ی گرینگــی خه بــات 
یه كیان گرتووه  و تێده كۆشن بۆ سه ربه ستی 
په یوه ســتبوونی  نیشــتمان.  ڕزگاری  و 
ســه دان الوی ئازادیخواز و نیشــتمانپه روه ر 
به رهه مــی  پێشــمه رگه ،  ریزه كانــی  بــه  

به رده وامی حه ره كه تی ڕاسانه .
له  به شــی كۆتایی باســه كه یدا، لێپرسراوی 
گشــتی حیزبــی دێموکرات، ئامــاژه ی  به  
ئه ركــی الوان بــه  گشــتی و الوانــی ســه ر 
بــه  بنه ماڵه كانــی حیزبــی دێموكــرات بــه  
خه باتــدا  ئێســتای  دۆخــی  لــه   تایبه تــی 
كــرد و وتــی: "كۆمه ڵــگای خۆرهــه اڵت 
هه یــه ،  ئێــوه   لــه   زیاتــری  چاوه ڕوانیــی 
ئاڵوگــۆڕه كان بــه  خێرایــی ده چنــه  پێــش و 
ئاســۆی خه بــات و گه یشــتن بــه  ئامانجــه  
نه ته وه ییه كانمــان لــه  هه مــوو كات ڕوونتــر 
و نزیكتــره . گه لــی كــورد لــه  قۆناغێكــی 

دیرۆكی له خه باتی خۆیدایه . بۆ گه یشتن 
به  ئازادی و سه ربه ســتی و ڕزگاربوون له  
ئاواره یــی، پێویســته  چاالكتــر لــه  هه مــوو 
كاتێــک هــاوكار و یارمه تیــده ری حیزبــی 
بــن.  نوێیــه   شۆڕشــه   ئــه م  و  دێموكــرات 
ئێــوه  الوه كان وه ك نه ســڵی نــوێ و خــاوه ن 
ئیــراده  و پۆتانســیه لێكی به رزی نه ته وه یی 
و ئازادیخــوازی، لــه  به رده م ئــه م ئاڵوگۆڕه  
ده بــێ  گرتــووه ،  قه رارتــان  مێژووییانــه دا 
به رپرســیاریه تی  بــه   هه ســت  به وپــه ڕی 
كردنــه وه  بێــن و ئــه رك وه ئه ســتۆ بگــرن و 
تێبكۆشن. الوه كان پێویسته  به  گرینگییه وه  
بڕواننــه  پڕۆســه ی خوێندن و خۆپــه روه رده  
كردن و ئاســتی هوشــیاری و ڕۆشه نبیری 
داهاتــووی  ئێــوه   ســه رێ.  ببه نــه   خۆیــان 
گه له كه مانــن و ده بــێ به  شــێوه ی كرداری 
و بــه رده وام لــه  ڕاپه راندنــی كار و ئه ركــی 
حیزبیــدا تێبكۆشــن. حیزبــی دێموكرات به  
گرینگییــه وه  ده ڕوانێتــه  ئێــوه  و ده رفه تــی 
له بــار بــۆ په روه رده كــردن و پێئه ســپاردنی 
ئه ركــی حیزبــی لــه  ئۆرگانه كانــدا به پێــی 
بۆتــان  كاری  توانــای  و  شــاره زایی 

دەڕه خسێنێت.
لــه   به شــداربوو  الوانــی  كۆتاییــدا،  لــه  
كۆبوونه وه كــه دا ڕاوبۆچوونــی خۆیــان لــه  
پێوه نــدی له گــه ڵ باســی پێشكه شــكراودا 
خســتەڕوو و له  الیه ن لێپرســراوی گشتیی 
و  پێشــنیار  و  ســه رنج  و اڵمــی  حیزبــه وه  

ره خنه كانیان درایه وه .

هێــزی  فەرماندەیــی  راگەیەنــدراوی 
پێشــمەرگەی کوردســتان سەبارەت بە 

تێکهەڵچوونەکانی ئەم دواییەی
 هێزی پێشمەرگە

لــە درێــژەی کاروچاالکــی و تێکۆشــانی 
کوردســتان  پێشــمەرگەی  هێــزی 
لــە  دەســتەیەک  رۆژهــەاڵت،  لــە 
پێشــمەرگەی  هێــزی  پێشــمەرگەکانی 
ئاڵوگــۆڕی  کاتــی  لــە  کوردســتان 
شــوێنێک بۆ شــوێنێکی دیکــەی ناوچە 
شــاخاوییەکانی کێلەشــینی شنۆ، شەوی 
١٩ لەســەر ٢٠ی گەالوێژ، کاتژمێر ١ی 
ســەرلەبەیانی بەهــۆی راپۆرتــی جــاش و 
ســیخوڕ و جاسووســەکانەوە، لە ســێ الوە 
دەکەونــە کەمینی هێزێکی زۆری جاشــە 
خۆفرۆشــەکان و ســپای پاســدارانەوە و لە 
هەمــوو الیــەک ئاگرباران دەکرێــن. ئەوە 
لــە حاڵێکدایە کە هــاوکات مۆڵگەکانی 
رێژیم لە دوورەوە و هەروەها تۆپخانەیەکی 
بەرفــراوان لــە هەمــوو الیەکــەوە شــوێنی 
ئاگربــاران  پێشــمەرگەکان  هاتوچــۆی 
دەکــەن و شــەڕێکی قورســی نابەرامبــەر 

دەست پێ دەکات.
رۆڵــە ئــازا و گیــان لەســەر دەســتەکانی 
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان زۆر بــە 
خێرایــی بەرەنــگاری هێزی زۆری پۆشــتە 
و پەرداختــی رێژیــم دەبنەوە. شــەڕ تا دێت 
گەرمتــر و بەرفراوانتــر دەبێت بە جۆرێک 
کە پاش هاتنەدەستی ئازایانەی پێشمەرگە 
و شەڕێکی فیداکارانە و خوێناوی،هێزی 
پاشەکشــەی  قۆڵێکــەوە  لــە  دوژمــن 
هەڵســووڕانی  مەیدانــی  و  دەکــرێ  پــێ 
پێشــمەرگە بەرفراوانتر دەبێ بە شێوەیەک 
کــە پێشــمەرگەکان بەســەر دوژمنــدا زاڵ 
خۆیــان  هەڵســووڕانی  رێــگای  و  دەبــن 
مســۆگەر دەکــەن. ئەو شــەڕە تــا نیزیک 
کاتژمێــر ٦ی بەیانــی درێژەی کێشــاوە و 
خەســارەتێکی گیانیی بەرچاو بەر دوژمن 
دەکەوێــت، بــە پێــی زانیارییــەکان رێژیــم 
١٢ کــوژراو و ٨ برینــداری لــەو شــەڕەدا 
هەبووە. دوژمن دەســبەجێ بۆ داپۆشــینی 
خەســارەتی خۆی بە ماشــینی داپۆشراو و 
هێلی کۆپتێر، کوژراو و بریندارەکانی بۆ 
ورمێ گواستووەتەوە. لەو شەڕە نابەرامبەر 
کەســەرێکی  و  داخ  بــە  خوێناوییــەدا  و 
بــە  گیانفیــدا  پێشــمەرگەی   ٤ گرانــەوە 
ناوەکانی: عەبدولســەالم عەبدی، ســلێمان 

محەممــەدزادە، عەبدولواحید ســوهرابی و 
ئیســماعیل ئێران مەنــش، گیانی ئازیزیان 
کاروانــی  پەیوەســتی  و  دەکــەن  بەخــت 
شــەهیدانی کوردســتان دەبــن، کــە ســێ 
کــەس لــەو هاوڕێیانــە برینــدار بــوون و بە 
هــۆی نەبوونــی دەرەتانــی گواســتنەوە و 
نارنجۆکــی  بــە  برینەکانیــان  قورســیی 
دەســتی گیانــی خۆیــان فیدای نیشــتمان 
کرد و دوو پێشمەرگەی ئازا و گیانفیدای 
شاریش لەو شەڕەدا بە ناوەکانی: عوسمان 
رەحمانی و مێهران تەهاپوور، وێڕای چوار 
هاوڕێکــەی تــر چوونــە ریــزی کاروانــی 
پێشــمەرگەی  دوو  هەروەهــا  و  شــەهیدان 
تریش بریندار بوون. باقیی پێشــمەرگەکان 
پــاش مااڵوایــی لــە شــەهیدان ســوێندی 
وەفادارییان بۆ دووپات کردنەوە و درێژەیان 

بە مەئموورییەتی خۆیان دا.
لــە  کوردســتان  پێشــمەرگەی  هێــزی 
سەرەتای دەست پێکردنی راسان بەتایبەت 
لە بەهاری ئەمســاڵدا بەردەوام لە ناوخۆی 
کوردســتان لە شــار و گوندەکانی ئەرکی 
خــۆی بەڕێوەبرد و لە ئەگەری پەالماری 
دوژمــن پانی بەرگریی هەڵبــژاردووە بەو 
حاڵــەش زەربەی کاریگەری لە هێزەکانی 

دژی گەلی داوە.
ئێمــە خەڵکی کوردســتان دڵنیا دەکەینەوە 
کــە کۆماری ئیســامی تاوانــی ئەم بێ 
پرەنســیپییەی خــۆی دەداتــەوە و بێ وەاڵم 
نامێنێ، هەروەک لە شاخەکانی سیاکێو 
و بانــە و نەغــەدە و پیرانشــار و هەورامــان 
و ... سەلماندیان کە رۆڵەی بەجەرگ و 

شۆڕشگێڕ لە مەیدانی کوردستانن.
لــە الیــەن رێبەریــی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتانی ئێــران و فەرماندەیــی هێزی 
و  پرســە  کوردســتانەوە،  پێشــمەرگەی 
سەرەخۆشیی خۆمان ئاراستەی بنەماڵەی 
و  دەکەیــن  شــەهیدانە  ئــەو  ســەربەرزی 
خۆمــان بــە شــەریکی خەمیــان دەزانین و 
بەڵێــن تــازە دەکەینــەوە کە تــا وەدیهێنانی 
ئامانجەکانیان درێژەدەری رێگایان دەبین.

رۆحیان شاد بێت

فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی كوردستان

ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی ئێران کۆ بوونەوە

حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
کوردستانی ئێران، دوایین دۆخی سیاسیی 
کوردســتان و ئێرانیــان، لــە دانیشــتنێکدا 
تاوتــوێ کــرد و لەســەر چەندیــن خاڵــی 

سیاسی بڕیاریان دا.
١٦ی  ڕێکەوتــی  سێشــەممە  ڕۆژی 
گەالوێژی ١٣٩٧ی هەتاوی، لە بارەگای 
ناوەندیــی ســازمانی خەباتی كوردســتانی 
ئێــران بە ئامادەبوونی نوێنەرانی ســەرجەم 
الیەنــە پێكهێنەرەكانــی ناوەندی هاوكاریی 
حیزبەكانی كوردســتانی ئێران، هەشتەمین 

كۆبوونەوەی ئەو ناوەندە بەڕێوە چوو.
لەو كۆبوونەوەیەدا ســەرەتا، ســەید "كامیل 
نورانی فەرد"، بەرپرسی دەورەیی ناوەندی 

هاوكاریــی حیزبەکانــی کوردســتان ئێران، 
چەنــد وتەیەکــی پێشــکەش کــرد. دواتــر 
لە الیــەن نوێنەرانی هێزە سیاســییەكانەوە، 
كاری ئــەو ماوەیەی ناوەنــد خرایە بەرباس 
بــە كارەكان خــەت و  لــە پێداچوونــەوە  و 
بەرنامــەی كاری داهاتوویــان دیاری کرد 
و چەنــد خاڵێک بۆ باشــتركردنی كارەكان 

پەسەند كران.
لە بڕگەیەکی دیکەی دەســتووری كاری 
كۆبوونەوەدا، بۆنە و پێشهاتە سیاسییەكانی 
ڕۆژەڤی ئێران و كوردســتان خرایە بەرباس 
و لەم بەشــەدا الیەنــەكان بە وردی بابەتی 
خۆپێشــاندانەكانی شارەكانی ئێران، دۆخی 
قەیراناویــی ئابووریــی ئێــران، سیاســەتی 

ئێــران،  ڕێژیمــی  ئاســت  لــە  ئامریــكا 
كاریگەرییەكانــی ئەو دۆخە نوێیە لەســەر 
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی گەلی كورد 

لە كوردستانی ئێرانیان هەڵسەنگاند.
بــە  پشبەســتن  بــە  کۆبوونەوەیــەدا  لــەو 
گوتــاری ڕووخــان كــە گوتــاری ناوەندی 
هاوكاریــی حیزبەكانــە، لەســەر نەمــان و 
ڕۆیشتنی سیستەمی كۆماری ئیسامیی 
ئێــران پێداگریی كرایەوە و هەموو پرۆژە و 
بەرنامــە و بەدیلســازییەكانی تــر بــۆ ئــەو 
گوتارە چ لە دەرەوە و چ لە نێوخۆدا ڕەت 
كرانەوە و پشــتیوانی لە ویســتی گۆڕانی 
بنەڕەتــی و هاوخەباتــی لەگــەڵ ناڕازییان 
و خۆپیشــاندەرانی سەرتاســەری ئێــران بــە 

ئەركی ناوەندی هاوكاریی زانرا.
لــە درێــژەی ئــەو کۆبوونەوەیــدا پــرۆژەی 
كــۆدار و پــەژاک كــە لــە ماوەی پێشــوو 
باڵویــان كــردەوە، بە پرۆژەیەكی ناواقعی و 
ناتەبا لەگــەڵ ڕۆحی جوواڵنەوەی گەلی 
كورد و هاوتەریب لەگەڵ بەرژوەندییەكانی 
ئێــران  ئیســامی  كۆمــاری  سیســتەمی 

خوێندنەوەی بۆ كرا.
هەر لەو پێوەندەدا بە خوێندنەوەی دروستی 

دۆخ و هەلومەرجی كوردســتان شــرۆڤەی 
ئــەرک و بەرنامــەی كاریــی كوردســتان 
و  ئامادەیــی  و  كــرا  جوواڵنەوەكــەی  و 
یەكڕیزیــی جوواڵنــەوەی گەلەكەمان وەبیر 

هێندرایەوە.
لە درێژەی ئاڵوگۆری بیروڕا و قســەكردن 
لەسەر كارەكانی داهاتووی ناوەند، ڕۆژی 
٢٨ی گەالوێــژ كــە ســاڵڕۆژی دەركردنی 
فەرمانی جیهادی خومەینی دژی گەلی 
كورده، وەک ڕۆژی خۆڕاگریی نەتەوەیی 
و یەكێک لە الپەڕە پڕشــەرمەزارییەكانی 
دیكتاتۆریەتــی تاران و پڕســەروەرییەكانی 
مێژووی خۆڕاگریی گەلەكەمان پێداگری 
لەســەر كرایــەوە و هێندێــک بەرنامــە بــۆ 
یادكردنەوەی ئەو بۆنەیە خرایە دەســتووری 

كاری داهاتووی ناوەندی هاوكارییەوە.
هــەر لــەو كۆبوونەوەیــەدا چەندیــن تەوەر و 
باســی گرینگ و جێی بایەخی الیەنەكان 
قســەی لەســەر كــرا و پێداگــری لەســەر 
ئەســڵی پێكــەوە كاركردن و لێكتێگەیشــتن 

و سازانی گشتی كرایەوە.
ــی حــیــزبــەكــانــی  ــاریـ ــاوكـ ــدی هـ ــ ــاوەن ــ ن

كوردستانی ئێران



٣ ژمارە ٧٣٢، ٢٢ی ئاگۆستی ٢٠١٨

درێژەی پەیڤ
وەکــوو هەمــوو کۆمەڵگایەکــی دیکە و 
هەمــوو قوتابخانــەی دیکە، قوتابیی زۆر 
چااڵک و زۆر وریای تێدا هەڵ دەکەوێ 
و قوتابیــی دیکەشــی هەبووە و دەبێ کە 
لەگــەڵ  خۆرێکخســتن  هەوڵــی  کەمتــر 

راسان و رێنیسانی هزریدا دەدا.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، 
قوتابخانەی ئازدایە کە دەیەوێ  تاک و 
گرووپ و ژن و کۆمەڵگا و نەتەوە و بیرە 
تــاک و گشــتەیەکان و بەگشــتی ژیــان 
و خەبــات و گەشــەکردن لــە کۆمەڵگای 
رۆژهەاڵتــی کوردســتاندا ئــازاد و خاوەن 

بڕیار لەسەر چارەنووسی خۆی بار بێ.

پەیامی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران 
بە بۆنەی فەرمانی جیهادی خومەینی

بــە بۆنــەی ٢٨ی گەالوێــژ، ســاڵڕۆژی 
دژی  خومەینــی  جیهــادی  فەرمانــی 
هاوکاریــی  ناوەنــدی  کــورد،  نەتــەوەی 
ئێــران،  کوردســتانی  حیزبەکانــی 

ڕاگەیەندراوێکی باڵو کردەوە.
دەقی پەیامەکە:

لــە یــادی ٣٩ســاڵەی فەرمانــی جیهادی 
خومەینی دژ بە خەڵکی کوردستان

خۆڕاگریــی  و  مافخــواز  خەڵکــی 
کوردستان!

هاونیشتمانانی خۆشەویست!
٣٩ســاڵ لەوەپێــش و لــە وەهــا وەرزێکــدا، 
بەدەسەاڵتگەیشــتووی  تــازە  حکوومەتــی 
بــە  ئێــران،  ئیســامیی  کۆمــاری 
بناژۆخوازیــی  بیرۆکــەی  نوێنەرایەتیــی 
مەزهەبــی، کــە دەیەویســت وەک هاوتــا 
داعشــەکانی ئــەم ســااڵنەی دوایی خۆی 
پێناسە بکات، لە ڕۆژی ٢٨ی گەالوێژی 
ســاڵی ١٣٥٨دا، بە بیانووگەلێکی بەدوور 
دایــە  دەســتی  بێبنەمــا،  و  ڕاســتی  لــە 
هێرشــێکی بەرباڵو و هەمەالیەنە بۆ ســەر 
خەڵکی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان.
تەنیــا ٩ مانــگ دوای ڕووخانی ڕێژیمی 
پاشــایەتی و لــە کاتێکدا کە کوردســتان 
وەک دووڕگــەی ئەهــوەن و ســەقامگیر 
وێنا دەکرا، لە تاران و لە پشــت مێحرابی 
مزگەوتەکان و تریبوونە جۆراوجۆرەکانەوە، 
دەنگۆ و بۆختان بۆ خەڵکی کوردستان و 
بزووتنەوە مافخوازانەکەی هەڵدەبەســترا و 
بە ئاشــکرا بۆ کوشــتن و بڕینی خەڵکی 

کوردستان بانگەوازی جیهاد دەکرا.
 لــە الیــەک ڕێبــەر و ئیمامــی ڕێژیمــی 
)خومەینــی(،  بەدەسەاڵتگەیشــوو  تــازە 
کوردەکانی وەک کافر و فاســد پێناســە 
دەکرد و فتوای جیهادی لە دژیان دەردەکرد 
و لە الیەکی ترەوە کاربەدەستانی دیکەی 
ئەم ڕێژیمە بە هاندانی هێزە ســەرکوتگەر 
و دەمارگرژەکان، ڕشتنی خوێنی خەڵکی 
کوردســتانیان بە حەاڵڵ دەزانی و بڕیاری 
پاکتاوکردن و ســڕینەوەی ئەم میللەتەیان 

دەردەکرد.
لــەم ماوەیەدا هــاوکات لەگەڵ ئەوەی کە 
ژیــان و گوزەرانــی خەڵک لە کوردســتان 
سیاســییەکان  کۆنتڕۆڵــی  هێــزە  لەژێــر 
پێشــمەرگەدا  هێــزی  و  کوردســتان 
ڕۆژبەڕۆژ ڕوو لە گەشانەوە و پێشکەوتن 
لــە  بەپێچەوانەکــەی  دەنــا،  هەنــگاوی 
تــاران و شــوێنەکانی دیکــەی ئێــران، لــە 
ژێــر چەپۆکــی بیــری کۆنەپەرەســتانەی 
کۆمەڵێک ئاخوند و فاشیزمی مەزهەبیدا 
شێوی ژیان و گوزەرانی خەڵک بەخێرایی 
بــەرەو پــاش دەگەڕایــەوە، ژنــان بەردەباران 
بەســەریاندا  ڕەش  چارشــێوی  و  دەکــران 
دەکێشرا، تاقم و گرووپی تۆقێنەر بەناوی 
حیزبوڵاڵ  ئازادییەکانیان لە خەڵک زەوت 
دەکــرد، دەنگی ناڕازییان و دژبەران کپ 
دەکــران، مافی کەمایەتییــە ئایینییەکان 
پێشــیڵ دەکران و ماڵ و ســامانیان تااڵن  
و ئاگــر تێبــەر دەدرا، جیابیــران دەمکــوت 
دەکــران، پێنووســە ئــازا و ســەربەخۆکان 
و  گۆڤــار  و  ڕۆژنامــە  و  دەشــکێندران 
یــەک  لــەدوای  یــەک  باڵوکــراوەکان 

دادەخران.
لەو کاتە کورتماوەیە، دوای ســەرکەوتنی 
شــۆڕش ، خەڵکی کوردستان سەردەمێکی 

پێکەوەژیانیانــی  و  ئازادژیــان  لــە  نوێــی 
دەکــرد.  تەجرووبــە  دێموکراتیکانــەی 
شــۆرای گونــد و شــارەکان و ئەنجوومەنە 
خەڵــک  و  بــوون  دامــەزرا  ســینفییەکان 
ئازادانــەدا خۆیــان بەڕێــوە دەبــرد. الیەنــە 
سیاســی و فکرییەکان ئازادانە بیرۆکەی 
خۆیــان بانگەشــە دەکــرد و کرانەویەکــی 
سیاســیی واقعــی ســەری هەڵدابــوو. ڕێــز 
لــە بێروڕا جیاوازەکان و بــاوڕە جۆراوجۆرە 
ئایینییەکان دەگیردرا و ژنان وەکوو نیوەی 
هێــز و وزەی کۆمەڵــگا لــە گۆڕەپانــی 
بــوون.  گەشەســەند ا  لــە  ئاڵوگۆڕەکانــدا 
ئازادانــە  چاپەمەنییــەکان  و  باڵوکــراوە 
بیروبۆچوونــە جیاوازەکانــی کۆمەڵگایان 
بــاڵو دەکــردەوە و ڕێکخــراو و یەکیەتییــە 
و  چیــن  بــە  تایبــەت  جۆراوجۆرەکانــی 
توێژەکانــی کۆمەڵــگا بــەرەو پەرەســەندن 

دەچوو؛ لە پەرەسەند دا بوون.
زۆری نەخایانــد کــە بــۆ کاربەدەســتانی 
کۆنەپەرەســتی  ڕێژیمــی  
بەدەسەاڵتگەیشــتوو ڕوون بوویــەوە،  تاقــە 
بەســەر  دەســەاڵت  داســەپاندنی  ڕێــگای 
واڵتدا، دژایەتیکردنی کورد و کوردستان 
و لەنێوبردنی ئەو ئەزموونە ساوا و لە هەمان 
کاتــدا ســەرکەوتوویەی کوردســتان بــوو. 
الی ئــەوان ســەرکوتکردنی کوردســتانی 
ئــازاد، گرتنی دوایین ســەنگەری ئازادی 
لــە ئێرانــدا بــوو. لــە ڕاســتیدا هــۆکاری 
سەرەکیی ئەو هێرشە، نەک ئەو ئیدیعا و 
چەواشەکارییە پووچ و بێمانایانە بوون کە 
دەکران، بەڵکوو هەبوونی کوردســتانێکی 
ئــازاد و دێموکــرات و ســکۆالر بــوو کــە 
بۆ دەســەاڵتی پاوانخــوازی ناوەند قەبووڵ 
نەدەکــرا. هــەر بــەم بۆنــەوە، لــە ناوەنــدەوە 
و ڕاســت لــە الیــەن نوێنەرانــی بیرۆکەی 
ڕەشــی مەزهەبییــەوە فەرمــان دەرکرا، بۆ 
ئــەوەی هەموو هێــزە ســەرەکوتکەرەکانی 
ڕێژیــم لــە هەمــوو شــوێنەکانی  ئێرانــەوە 

ڕەوانەی کوردستان بکرێن.
بــەاڵم جەماوەری خۆڕاگری گەلی کورد 
و حیزبە سیاسییەکانی، کە چەند مانگ 
شــێوازی دێموکراتیــک و  بــە  پێشــتری 
مەدەنیانــە بــە بەشــدارینەکردن لــە بەنــاو 
١٣٥٨دا،  خاکەلێــوەی  ڕێفراندۆمــی! 
بــەم ڕێژیمەیــان وتبــوو نا، بڕیاریــان دا بۆ 
پارێــزگاری لــەو دەســکەوت و بەهایانەی 
کــە دەســتیان کەوتبــوو، لــە چوارچێوەی 
توانــاوە  هەمــوو  بــە  ڕەوادا  بەرگریــی 
لــە بەرامبــەر هێرشــی هێــز و لەشــکری 
ســەرکوتکەرا بوەســتنەوە و بــۆ جارێکــی 
نیزامــە  بــەم  دیکــە  ]نا[یەکــی  دیکــە 
ئــەم  ئاکامــی  لــە  بڵێنــەوە.  دژە گەلییــە 
بەرەنگارییــە ڕەوایەدا بەرانبەر بە هێرشــی 
رێژیم بۆ سەر کوردستان کە لە ئەدەبیاتی 
"بەرگریــی  بــە  کوردســتاندا  سیاســیی 
ســێ  شــەڕی  لــە  کوردســتان  خەڵکــی 
مانگە"دا ناســراوە، ڕێژیم ناچار بە وتووێژ 
خەڵکــی  نوێنەرانــی  لــە  گوێڕاگرتــن  و 

کوردستان کرا.
بــە  کوردســتان  کــە  بــوو  شــێوەیە  بــەم 
فیداکردنــی  و  بێوێنــه  خۆڕاگرییەکــی 
ڕۆڵــەی  هــەزاران  و  ســەدان  گیانــی 
وەک  خــۆی  خەباتــکار،  و  تێکۆشــەر 
یەکــەم ســەنگەری بەرەنگاری لە هەمبەر 
کۆمــاری ئیســامی ئێرانــدا وێنــا کرد و 

هەتــا ئێستایشــی لەگــەڵ بێــت خەڵکــی 
مافخوازەکــەی  بزووتنــەوە  و  کوردســتان 
جیدیتریــن و لێبڕاوترین دژبەرانی ڕێژیمی 

کۆماری ئیسامیی ئێرانن.
ئەمساڵ کە ٣٩ ساڵ بەسەر ڕاگەیاندنی 
بــە  دژ  خومەینــی  جیهــادی  فەرمانــی 
لــە  دەبــێ،  تێپــەڕ  کوردســتان  خەڵکــی 
سەروبەندێکدا ڕێز لە خۆڕاگریی مێژوویی 
خەڵکەکەمان دەگرین، کە زۆربەی نزیک 
بــە تــەواوی شــوێنە جیاجیاکانــی ئێــران 
بەرانبــەر بــە سیاســەتەکانی ئــەم ڕێژیمــە 
هــەر کامەیــان بوونەتــە کوردســتانێک و 
خەڵکــی زۆربەی شــارەکانی ئێــران دژی 
خەڵکــی  هاوهەڵوێســتی  دەســەاڵتە  ئــەم 
کوردســتانن و داوای ئاڵۆگۆڕی قووڵ و 
بنەڕەتی لە نیزامی سیاســیی ئەم واڵتەدا 

دەکەن.
لــە  ســاڵ   ٤٠ بــە  نزیــک  لــەدوای 
دەسەاڵتدارێی ئەم ڕێژیمە بە سەر خەڵکی 
ئێــران و کوردســتاندا، هەتــا ئێســتایش ناو 
و ناوەڕۆکــی کۆماری ئیســامیی ئێران، 
خولقێنەر و وەبیرهێنەرەوەی تێرۆر، مەرگ، 
زیندان، سەرکوت و بەرەو پاشگەڕانەوەیە. 
بەرهەمەکانــی ئــەم نیزامە بۆ خەڵک لەم 
چــوار دەیــەدا بەشــی زۆری بریتیــن لــە: 
"هەژاری، برسییەتی، گەندەڵی، بێکاری، 
پەرەسەندنی مەسرەفی ماددەهۆشبەرەکان، 
کەمئــاوی، تــەاڵق، خۆکوشــتن و دەیــان 
سیاســی،  دیکــەی  دزێــوی  دیــاردەی 
ئابــووری و کۆمەاڵیەتی". ســەرهەڵدان و 
ناڕەزایەتییەکانی تەنیا یەکساڵی ڕابردوو 
خەڵکــی ئێران بەگشــتی ســەلمێنەری ئەو 
ڕاســتییەیە، کــە خەڵــک بەتەواوەتی لەم 
ڕێژیمــە بێــزراون و خوازیــاری الچــوون و 

کۆتاییهاتنی ئەم نیزامەن.
لەســەر ئــەم شــێوه دەســەاڵتانه پێشــتریش 
هیــچ  داوە،  خــۆی  بڕیــاری  مێــژوو 
دژەگەلیــی  و  دیکتاتــۆر  دەســەاڵتێکی 
نەیتوانیوە و ناتوانێ هەتا سەر لە بەرنانبەر 
ئیــرادەی خەڵکەکــەی خۆی ڕابوەســتێ. 
کۆماری ئیســاڵمیش لەو قاعیدەیە بەدەر 
نییه. ســەروەریی بۆ ئەوانه دەمێنێتەوە کە 
بەرانبەری وەســتانەوە و ئیلهامی ئازادی، 
سەربەســتی و کەرامەتــی مــرۆڤ هانی 
دان بــۆ دوارۆژێکــی گــەش کــە تێیــدا 
دەسەاڵتێکی دێموکراتیک زامنی مافی 

هەموومان بێت.
ئێســتا کە کۆماری کۆنەپەرەستی تێرۆر 
قەیرانــی  دەیــان  ڕووبــەڕووی  ســێدارە  و 
نێوخۆیــی، ناوچەیــی و جیهانــی بووەتەوە 
لــە  لێبڕاوانەتــر  خەڵــک  کۆمەاڵنــی  و 
هەمیشــە بەرانبەری ڕاوەستاون، ئێمە هێزە 
کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  سیاســییەکانی 
بــە  یەکتــر،  دەســتی  نێــو  لــە  دەســتمان 
مەبەســتی گەیشــتن بــە کۆمەڵگایەکی 
ئــازاد و دێموکراتیــک، بــە ئیرادەیەکــی 
قورســترەوە بــەرەو داهاتوویەکــی گەشــاوە 
دەخەیــن  ڕێــک  خــۆ  و  یەککەوتوویــن 
تاکوو هەنگاوەکانمان پتەوتر لە هەمیشــە 

بەرەوپێش بهاوێین.

ــی حــیــزبــەکــانــی  ــاریـ ــاوکـ ــدی هـ ــ ــاوەن ــ ن
کوردستانی ئێران
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سێمینارێک لەسەر ٢٨ی گەالوێژ 
لە شاری سێلمانی بەڕێوە چوو

حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
بــه  ســێمینارێکی  ئێــران،  کوردســتانی 
ســاڵڕۆژی  گەالوێــژ،  ٢٨ی  بۆنــەی 
فەرمانــی جیهــادی خومەینی لە شــاری 

سلێمانی بەڕێوە برد.
دوانیــوەڕۆی ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی 
هەتــاوی،  ١٣٩٧ی  گەالوێــژی  ٢٧ی 
حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
کوردســتانی ئێران، بە بۆنەی ســاڵڕۆژی 
دەرکردنــی  ڕۆژی  گەالوێــژ،  ٢٨ی 
فەرمانــی هێــرش بــۆ ســەر کوردســتان، 
ســێمینارێکی تایبەتی لە هۆڵی ناوەندیی 
شۆڕشــگێڕی  کۆمەڵــەی  بــارەگای 
زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران، بەڕێوە 

برد.
ســێمینارەکە بــە خولەکێــک بێدەنگی بۆ 
ڕێزلێنــان لــە یــادی ســەرجەم شــەهیدانی 
گەلــی  ڕزگاریخوازانــەی  بزووتنــەوەی 

کورد دەستی پێ کرد.
ئەندامــی  ڕیشەســاحیب"  "ســامان  دواتــر 
جێگــری کۆمیتــەی ناوەندیــی کۆمەڵە، 
پەیامــی ناوەندیــی هاوکاریی حیزبەکانی 
٢٨ی  بۆنــەی  بــە  ئێرانــی  کوردســتانی 

گەالوێژەوە خوێندەوە.
پێشکەشــکاری  بــە  ســێمنیارەکە  پاشــان 
"فەرزیــن کەرباســی" ئەندامی کۆمیتەی 
ناوەندیــی کۆمەڵە دەســتی پــێ کرد، کە 
لــە پێنــج پانێلــدا بەڕێــوە چــوو. تــەوەری 

پانێلەکانی سێمینارەکە بریتیبوون لە:
ـ هۆکارەکان و دەرەنجامەکانی ئەم هێرشە 
بۆ ســەر خەڵک و شۆڕشــی کوردستانی 
"محەمەدنەزیــف  الیــەن  لــە  کــە  ئێــڕان 
قادری" بەرپرســی نووســینگەی دەستەی 

بــە  دێموکــرات،  حیزبــی  کارگێڕیــی 
دێمۆکراتــی  حیزبــی  نوێنەرایەتــی 

کوردستانی ئێرانەوە پێشکەش کرا.
ـ نەبوونــی گوتــاری هاوبەشــی حیزبەکان 
بــۆ دروســتکردنی بەرەیەکــی هاوبەشــی 
نەتەوەیــی بەرامبــەر بــە ڕێژیــم، کــە ئــەم 
پانێلــەش لــە الیەن "هێمــن بایەزیدپوور" بە 
نوێنەرایەتــی کۆمەڵــەی زەحمەتکێشــانی 

کوردستانەوە پێشکەش کرا.
ـ ئایــا بــە لەبەرچاوگرتنــی هەلومەرجــی 
ئەوکاتــە و ئەمــڕۆی کوردســتانی ئێــران 
ڕووداوی  دووبارەبوونــەوەی  ئەگــەری 
وەهــا هەیــە؟ و ڕێــکاری بەرگیــری لــە 
ڕووداوانــە  جــۆرە  ئــەم  دووپاتبوونــەوەی 
چییە؟ کە ئەم پانێلە لە الیەن "ئیسماعیل 
حیزبــی  نوێنەرایەتــی  بــە  شــەرەفی" 
دێمۆکراتی کوردستانەوە پێشکەش کرا.

ـ چۆنییەتــی دەرکردنــی فەرمانی جیهاد 
و ڕەهەندەکانــی بەردەوامی پێبەخشــینی، 
حاجیـ"ـــیەوە  "شــۆڕش  الیــەن   لــە  کــە 
خەباتــی  ســازمانی  نوێنەرایەتــی  بــە 

کوردستانەوە پێشكەش کرا.
بەرەنگاربوونــەوە،  ئامانجــی  و  شــێواز  ـ 
هەیئەتی هاوبەشــی کورد لەو سەردەمەدا 

و پرســی دانوســتان لــە ئەمــڕۆدا کــە ئەم 
پانێلــەش لــە الیــەن "ســاڵح شــەریفی" بــە 
شۆڕشــگێڕی  کۆمەڵــەی  نوێنەرایەتــی 
ئێرانــەوە  کوردســتانی  زەحمەتکێشــانی 

پێشکەش کرا.
دوای پێشكەشــکردنی تــەوەر و ناوەرۆکی 
هەر کام لە پانێلەکان، بەگەرمی لە الیەن 

بەشداربووانەوە پێشوازییان لێ کرا.
دوابڕگــەی ســێمینارەکە، بــۆ پرســیار و 
تێبینی و ســەرنجی بەشداربووان دەربارەی 
ناوەرۆکــی هــەرکام لــە باســەکان تەرخان 

کرابوو.
لەو بەشــە لە سێمینارەکەش دا بەشداربووان 
پرســیارەکان  و  ســرنج  و  تێبینــی  لــە 
باســەکانیان دەوڵەمەندتــر کرد و هەر کام 
لە باســکارەکانیش پرسیارەکانی پەیوەست 
دواجــار  و  دایــەوە  واڵم  خۆیانیــان  بــە 
ســێمینارەکە لە کەشــوهەوایەکی گەرم و 

خۆمانییانە کۆتایی پێ هات.

ــی حــیــزبــەکــانــی  ــاریـ ــاوکـ ــدی هـ ــ ــاوەن ــ ن
کوردستانی ئێران
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حیزبی دێموکرات 
بەشداری لە پرسەی 

کەسایەتییەکی ڕۆژئاوای کوردستان کرد

شــاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران، بەشــدارییان لە پرســەی "محەممەدساڵح شــەمدین" کەسایەتیی ڕۆژئاوای کوردستان 
کرد.

ڕۆژی دوشەممە ڕێکەوتی ١٥ی گەالوێژی ١٣٩٧ی هەتاوی ، شاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران، لە شاری سلێمانی  
بە سەرپەرەستیی "ڕۆستەم جەهانگیری"، بەرپرسی دەزگای چاوەدێری و بەدواداچوونی حیزبی دێموکرات، لە پرسەی "محەممەدساڵح 
شــەمدین"، کەســایەتیی ڕۆژئاوای کوردســتان و  باوکی "عەلی شــەمدین"، ئەندامی مەکتەبی سیاسی و نوێنەری پارتی پێشڤەڕۆی 

دێموکراتی کوردی سووریە لە هەرێمی کوردستان، بەشدارییان کرد.
شاندی حیزبی دێموکرات، پرسە و سەرەخۆشی حیزبی دێموکراتیان پێ ڕاگەیاندن.

لــەو پرســەیەدا، شــاندی حیــزب، بــە هاوڕێیەتی "مســتەفا ئیبراهیم"، کەســایەتی تێکۆشــەری ڕۆژئــاوای کوردســتان، کۆمەڵێک لە 
ئەندامانی مەکتەبی سیاســیی پارتی دێموکراتی کوردی ســووریە و پارتی یەکیەتیی کوردی ســووریە لەو ڕێوڕەســمەدا چاویان بە 

"حەمید دەروێش" سکرتێری پارتی پێشڤەڕۆ کەوت.

بەشداریی شاندی حیزب
 لە بەخاک ئەسپاردنی هاوژینی مامۆستا هەژار

شاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێــران، لــە بەخــاک ئەســپاردنی تەرمــی 
هاوژینــی  ئەحمــەدی"،  "مەعســوومە 
ئەدیبــی  و  شــاعێر  هــەژار،  مامۆســتا 

ناوداری کورد، بەشدارییان کرد.
١٩ی  ڕێکەوتــی  هەینــی  ڕۆژی 
گەالوێژی ١٣٩٧ی هەتاوی، هەیئەتێکی 
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران، بە 

سەرپەرەســتیی "محەممەدســاڵح قــادری"، 
نوێنــەری حیزبــی دێموکــرات لــە هەولێر، 
ئەســپاردنی  بەخــاک  ڕێوڕەســمی  لــە 
تەرمــی خاتــوو "مەعســوومە ئەحمەدی"، 
هاوژینی مامۆســتا هەژار موکریانی،  لە 

شارۆچکەی "پیرمام" بەشدارییان کرد.
دوانیــوەڕۆی هەمــان ڕۆژ بــە مەبەســتی 
خوالێخۆشــبوو،  پرســەی  لــە  بەشــداریی 
شــاندێکی دەســتەی کارگێڕیــی حیزبــی 
دێموکــرات، بە سەرپەرەســتیی "محەممەد 
دەســتەی  ئەندامــی  قــادری"،  نەزیــف 
کارگێــڕی، لە پرســەی ناوبراو لە شــاری 
هەولێــر بەشــدارییان کــرد و سەرەخۆشــی 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانیان 
بە بنەماڵەی مامۆستا هەژار ڕاگەیاند.



ژمارە ٧٣٢، ٣١ی گەالوێژی ٤١٣٩٧

کۆبوونــەوەی ناوەنــدی سیاســی و دەســتەی کارگێــڕی و 
ئۆرگانەکانی حیزب بەڕێوەچوو

لــە چوارچێــوەی کاروبــاری تەشــکیاتی 
ناوەنــدی سیاســی  حیزبــدا کۆبوونــەوەی 
و دەســتەی کارگێــڕی و ئۆرگانەکانــی 
حیــزب بــە بەشــداری بەڕێــز لێپرســراوی 
گشــتی بەڕێــوە چوو کــە تێیــدا بەڕێزیان 
بــە  ســەبارەت  سیاســی  ڕاپۆرتێکــی 
و  ئێــران  کوردســتان،  دواپێشــهاتەکانی 
ناوچە خستە بەرباس؛ بەمەبەستی ئاگادار 
کردنــەوەی ڕای گشــتی لــە نێوەڕۆکــی 
ئــەم ڕاپۆرتــە  دەقــاودەق  لێــرەدا  باســەکە 

دەخەینە بەرچاوی ئێوەی خۆشەویست.
دەقی ڕاپۆرتەکە:

 ڕاپۆرتی سیاسیی لێپرسراوی گشتی بۆ 
کۆبوونەوەی بەرفراوانی ناوەندی سیاســی 
و دەســتەی کارگێــڕی و ئۆرگانەکانــی 

حیزب
١٣٩٧ی  پووشــپەڕی  ٢٤ی  ڕێکەوتــی 
حیــزب  گشــتی  لێپرســراوی  هەتــاوی، 
ناوەنــدی  بەرینــی  کۆبوونەوەیەکــی  لــە 
و  کارگێــڕی  دەســتەی  سیاســی، 
بەرپرســانی کۆمەڵێک لــە ئۆرگانەکانی 
حیزب راپۆرتێکی سیاســی لەســەر دۆخی 
لــە  ئامریــکا  کشــانەوەی  دوای  ئێــران 
رێککەوتنــی ناوکــی کــە بــە ) بەرجــام( 
ناســراوە، شــپرزەیی ئابــووری، بەردەوامــی 
ناڕەزایەتــی دەربڕینەکانــی خەڵــک کــە 
بــە چــڕی لە زســتانی ســاڵی رابــردووەوە 
لە شــار و شــارۆچکەکانی ئێران دەســتی 
پێکــرد، دوورەدیمەنــی ئــەم دۆخــە دوای 
گەڕانــەوەی گەمارۆکانــی ئامریــکا بــۆ 
ســەر ئێــران و لەالیەکــی دیکــەوە زەختــی 
ئامریــکا لــە ســەر ئێــران بــە مەبەســتی 
پاشەکشەپێکردنی هێز و نفووزی ئێران لە 
واڵتانی ناوچە بە ئامانجی گەڕاندنەوەی 
مێــزی  ســەر  بــۆ  ئیســامی  کۆمــاری 
وتووێــژ و ناچارکردنــی بــۆ ملڕاکێشــان 
بــۆ مەرجەکانــی ئامریــکا کــە وەزیــری 
کاروباری دەرەوەی ئەو واڵتە لە ١٢ خاڵدا 
رایگەیاند، پێشکەش کرد. دوای باسێکی 
و  کۆبوونــەوە  بەشــدارانی  لەالیــەن  چــڕ 
تێبینییــەکان،  و  ڕا  خســتنەبەرچاوی 

راپۆرتەکە پەسند کرا.
بــۆ ئــاگاداری رای گشــتی و بەتایبــەت 
ئەندامــان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات 
کورتــەی ئــەم راپۆرتە لە چەنــد خاڵدا بە 

ئاگاداری دەگەیەنین:
١ـ هەرچەنــد خەڵکــی ئێــران لــە ئاکامی 
سیاســەتی هەڵــەی ئابــووری و سیاســی 
قووڵــی  قەیرانێکــی  بــەرەوڕووی  رێژیــم 
ئێســتادا  لــە  کــە  بوونەتــەوە  ئابــووری 
ســەرەتاییترین  بەدەســتهێنانی  نیگەرانــی 
پێویســتییەکانی ژیانی رۆژانەیانن، بەاڵم 

دەیــان  لــە  یەکێــک  ئابــووری  قەیرانــی 
پێیــەوە  خەڵــک  کــە  دیکەیــە  قەیرانــی 
دەناڵێنــن، نەخۆشــییە کۆمەاڵیەتییــەکان 
بــە  گیرۆدەبــوون  خەمۆکــی،  وەک 
بــە  هیوایــی  بــێ  ســڕکەرەکان،  مــاددە 
داهاتــووی باشــتر کــە ئاکامــی نەمانــی 
شــادی و دڵخۆشــییە، نەبوونــی ئازادییــە 
قەیرانانــەن  ئــەو   ... و  ســەرەتاییەکان 
دەســتەویەخەن.  لەگەڵیــان  خەڵــک  کــە 
مــاوەی نزیــک بــە چــل ســاڵی رابــردوو 
نیشــانی داوە کــە عەقڵیەتــی دواکەوتــوو 
و ناکارامــەی ئــەو رێژیمــە و ئیدۆلۆژییە 
توانــای  هــەر  نــەک  چەقبەســتووکەی 
چارەســەری ئــەو قەیرانانــەی ئەمڕۆیــان 
نییــە، بەڵکــوو رۆژ بە رۆژ ئــەو قەیرانانە 
زۆرتــر قووڵتــر دەبنــەوە. هــەر بۆیــەش لــە 
ئەمســاڵدا  رێپێوانەکانــی  و  مانگرتــن 
خەڵــک بە دروســتی لە دروشــمەکانیاندا 
خوازیــای گۆڕینی رێژیــم بوون، چوونکە 
دەزانــن خــودی رێژیم ســەرچاوەی هەموو 
نەهامەتــی و ماڵوێرانییەکانــی خەڵکــە و 
بەبوونی کۆماری ئیسامی لە دەسەاڵتدا 
قەیرانــەکان  بــۆ چارەســەری  هیوایــەک 

بەدی ناکرێ.
لــە  ئامریــکا  چوونــەدەری  بــە  ٢ـ  
رێککەوتنــی ناوکــی لەگــەڵ ئێــران کــە 
بــە رێککەوتننامــەی بەرجــام ناســراوە و 
گەڕانــەوەی گەمارۆکانــی ئامریــکا بــۆ 
سەر ئێران کە بەشێکی لە ١٥ی ئاگۆست 
مانگــی  لــە  ســەرەکییەکەی  بەشــی  و 
نوامبری ئەمساڵدا دەگەڕێتەوە سەر ئێران، 
کــە بریتــی دەبێ لــە گەمارۆکانی ســەر 
نــەوت و گازی ئێــران، رێژیمی کۆماری 
ئیســامی بــە چۆکــدا دێنــێ و ناچــاری 
دەکا کــە بگەڕێتەوە ســەر مێــزی وتووێژ 
و چوونەژێرباری مەرجەکانی ئامریکا و، 
جارێکی دیکە" پیاڵەی ژەهری شکســت" 
بخواتەوە یان " نەرمییەکی قارەمانانە!"ی 

دیکە بنوێنێ.
ئەو ســازانە لەســەر مەرجەکانــی ئامریکا 
بێگومــان دەبێتــە هــۆی لێدانــی پەلوپۆی 
رێژیــم لە ناوچــە و کەم کردنەوەی رادەی 
نفــووز و دەســەاڵتەکانی کە بــە قازانجی 
خەڵکی ئێران بەگشــتی و خەباتی حیزبی 
دێموکرات و باقی هێزەکانی ئوپۆزیسیۆنە 
کــە بە شــێوەی کردەیی درێــژە بە خەبات 
دەدەن لە سەرانسەری ئێران و کوردستاندا؛ 
بەاڵم ئەو ســازانەش ئەگەر لە کورتماوەدا 
یارمەتیــدەر بێ بۆ درێژبوونەوەی تەمەنی 
رێژیــم، لــە درێژخایەنــدا یارمەتیدەر نابێ، 
کــرد  باســمان  پێشــتر  وەک  چوونکــە 
قەیرانەکانــی رێژیــم یــەک و دوو نیــن، 

رێککەوتننامــەی  دوای  چــۆن  وەک 
بەرجــام کــە گەمــارۆکان لەســەر ئێــران 
الچــوون و تەنانــەت دەیــان میلیــارد دۆالر 
پارەی ئێران کە لە بانکەکانی ئامریکا و 
ئورووپا دەستی بەسەردا گیرابوو ئازاد کرا 
و گــەڕاوە ئێــران، ئاســتی هەناردەکردنــی 
بەرمیــل  میلیــون   ٢.٤ گەیشــتە  نــەوت 
لــە رۆژێکــدا، بــەاڵم ژیــان و گوزەرانــی 
خەڵــک خراپتــر بوو و زۆرتریــن دەربڕینی 
ناڕەزایەتییــەکان لە الیەن خەڵکی ئێرانەوە 
لەو ماوەدا و لە زستانی رابردووەوە دەستی 

پێکرد و تا ئێستاش بەردەوامە.
٣ـ ئەگــەر بێــت و رێژیــم ئامادەیــی وتووێژ 
لەگەڵ ئامریکا و ملڕاکێشانی بۆ مەرجە 
دیاریکراوەکانــی نەبــێ )کــە ئێمــە ئــەو 
الیەنــە زۆر بەدوور دەزانین( لە درێژماوەدا 
بەرگەی گەمارۆکان ناگرێ و دەکەوێتە 
دۆخێکی شڵەژان و لەژێر زەختی دەرەکی 
و خەڵــک لە ناوەوە بــەرەو رووخان دەچێ، 
خــۆ ئەگــەر بێت و وەک ئــەوەی هێندێک 
لە هەڕەشــەکانیان وەک دەســپێکردنەوە بە 
پیتاندنــی ئۆرانیوم، یــان گرتنی گەرووی 
هۆرمۆز و بڕینی رێگەی بارهەڵگرەکانی 
زیاتــر  زەختــی  تووشــی  بکــەن،  نــەوت 
دەبنــەوە و بــە ئەگــەری زۆر دەکەونە ژێر 
زەربــەی ســەربازیش لــە الیــەن ئامریکا و 

هاوپەیمانەکانیانەوە.
ئاکام

بــەو  ئیســامی  کۆمــاری  رێژیمــی 
عەقلییــەت و سیاســەتەوە کــە تــا ئێســتا 
لــە دەرەوەی واڵت و لــە ناوخــۆی واڵت 
پێڕەوی کردووە، ناتوانێ خۆی لەژێرباری 
قورســی زەختەکانی ســەری دەرباز بکا و 
رۆژبــەرۆژ، دۆخەکــەی خراپتر دەبێ و لە 
رووخــان نزیکتــر دەبێتــەوە، خاڵی کۆتایی 
رێژیــم  رووخانــی  واتــە  پرۆســەیە   ئــەم 
بەســتراوەتەوە بــەوەی کەنگــێ لــە ئێراندا 
ئاڵترناتیڤێکــی دێموکراتیــک پێک دێ 
کــە بــە بەرنامەیەکــی گشــتگیر مافــی 
نەتــەوە، ئایین و پێکهاتە جۆراوجۆرەکانی 
دەســتەبەر بــکا و ببێتــە جێــی متمانــە بۆ 
خەڵکی ئێران، دراوســێیەکانی و ئامریکا 
و، بــە یارمەتــی هەمووی ئــەوان کۆتایی 

بە تەمەنی ئەو رێژیمە بێنن.
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
هەمــوو  بــۆ  دەکا  ئامــادەکاری  ئێــران 
ئــەو ئەگەرانــە، بــۆ ئــەوەی بتوانــێ لــە 
ئاڵوگۆڕەکانــی داهاتــوودا بــە هــاوکاری 
هێزەکانــی کــوردی دژبــەری کۆمــاری 
لــە  کــورد  رەواکانــی  مافــە  ئیســامی 

رۆژهەاڵت بە دەست بێنێ.

حیزبی دێموکرات بەشداری لە 
ساڵڕۆژی دامەزراندنی پارتی دێموکراتی کوردستاندا کرد

شاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران، بەشداری لە ساڵڕۆژی دامەزراندنی 

پارتی دێموکراتی کوردستاندا کرد.
٢٥ی  ڕێکەوتــی  پینجشــەممە  ڕۆژی 
لــە  هەتــاوی،  ١٣٩٧ی  گەالوێــژی 
ســەر بانگهێشــتنامەی فەرمیــی پارتــی 
دێموكراتی کوردستان، شاندێكی دەستەی 
كارگێڕیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێــران بە سەرپەرەســتیی كاک "محەممەد 

نەزیــف قــادری" بەرپرســی نووســینگەی 
کارگێڕیی حیزبی دێموکرات، بەشــداری 
ســاڵڕۆژی  ٧٢میــن  ڕێوڕەســمی  لــە 
دامەزرانی پارتی دێموكراتی كوردســتاندا 

كرد.
هەیئەتی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
حیزبــی  پیرۆزبایــی  بۆنــەوە  بــەو  ئێــران 
 " و  ئێــران  کوردســتانی  دێموكراتــی 
مســتەفا هیجــری" لێپرســراوی گشــتیی 

حیزبیــان بــە بەڕێــز "مەســعوود بارزانــی"، 
ســەرۆکی پارتــی دێموکراتی کوردســتان 

و سەركردایەتی پارتی گەیاند. 
بــە بەشــداری زۆربــەی  ئــەو ڕێوڕەســمە 
كوردســتان،  بەشــی  چــوار  حیزبەكانــی 
دەزگا  و  دام  بیانییــەكان،  كۆنســولگەریە 
حكوومــی و ڕاگەیەنــە گشــتییەکان لــە 

شاری هەولێر بەڕێوە چوو.

یەکیەتیی نیشتمانی کوردستان
 سەردانی حیزبی دێموکراتی کرد

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران و 
یەکیەتیی نیشــتمانی کوردستان لەبارەی 

پرسەکانی ڕۆژ دانوستانیان کرد.
پێنجشــەممە  ڕۆژی  بەیانــی  لــە  ســەر 
١٣٩٧ی  گەالوێــژی  ٢٥ی  ڕێکەوتــی 
هەتاوی، هەیئەتێکی مەکتەبی سیاســی 
بــە  کوردســتان  نیشــتمانی  یەکیەتیــی 
سەرپەرەستی بەڕێز "سەعدی ئەحمەدپیرە" 
ئەندامــی مەکتەبــی سیاســی یەکیەتــی 
حیزبــی  کارگێــڕی  دەســتەی  ســەردانی 
دێموکراتی کوردستانی ئێرانیان کرد و لە 
الیەن هەیئەتێکی حیزبەوە بە سەرپەرەستی 
لێپرســراوی  هیجــری"  "مســتەفا  بەڕێــز 

گشتیی حیزب پێشوازییان لێکرا.
لەم سەردانەدا سەعدی ئەحمەدپیرە لەسەر 
ڕەوشــی سیاســی عێــراق و هەوڵــی الیەنە 
سیاســییەکان و پێکهاتەکانــی عێــراق و 
کــورد بــۆ پێکهێنانــی حکوومەتــی نوێی 
عێــراق و پــرۆژەی هاوبەشــی یەکیەتیــی 
نیشتمانی کوردستان و پارتی دێموکراتی 
کوردســتان و هەوڵدانیــان بــۆ یەکیەتی و 
یەکڕیــزی لە نێوان الیەنە سیاســییەکانی 
باشــووری کوردســتان باســێکی پێشکەش 

کرد.
بــە  ئامــاژەی  باســەدا  لــەو  ناوبــراو 
پێوەندییەکانی ئێران و ئامریکا و ڕوانینی 
واڵتانــی ناوچە لەســەر حکوومەتی نوێی 

پرســیاری  کۆمەڵێــک  و  کــرا  عێــراق 
حیزبــی  گشــتی  لێپرســراوی  بەڕێــز  لــە 
ئێــران  بارودۆخــی  لەســەر  دێموکــرات 
ئــەو  لەســەر  نێودەوڵەتــی  سیاســەتی  و 

بارودۆخەی ئێران کرد.
لــە بەرامبــەردا کاک مســتەفا هیجــری 
ئامــاژەی بــە شــوێندانەری گەمــارۆکان، 
ئەو مەرجانەی ئامریکا بۆ ئێرانی داناوە، 
خۆپیشــاندانەکانی شــارەکانی ئێران دژی 
ڕێژیــم، دامــاوی رێژیــم لــە دابینکردنــی 
کۆمەاڵنــی  داخوازییەکانــی  و  ویســت 

خەڵک و شپرزەیی ئابووری کرد.
لە بەشــێکی دیکەی باسەکەیدا ئاماژەی 
بــە خەباتی کورد لە ڕۆژهەاڵت، خەباتی 
ڕاسانی رۆژهەاڵتی کوردستان، هاوکاری 
حیــزب و الیەنە سیاســییەکان رۆژهەاڵتی 

ناوەنــدی  چوارچێــوەی  لــە  کوردســتان 
هــاوکاری حیزبەکانی کوردســتانی ئێران 
دژی رێژیمی کۆماری ئیسامی کرد و 
ئامــاژەی بەوە دا کــە حیزبی دێموکراتی 
بەشــداری  هەوڵــی  ئێــران  کوردســتانی 
سیاســییەکانی  الیەنــە  هەمــوو  کردنــی 
رۆژهــەاڵت و کەســایەتییە سیاســییەکان 
و چاالکانــی سیاســی و مەدەنــی ئــەدا 
بــۆ ئەوەی کورد و بزووتنــەوەی نەتەوەیی 
دێموکراتیکــی کوردســتان ببێتە هێزێکی 
شــوێندانەر لــە ئاڵوگــۆڕە سیاســییەکانی 

ئێراندا.

دوای ئــەو راگۆڕینەوەیە هەردووال لەســەر 
جەختیــان  پێوەندییەکانیــان  بەردەوامــی 

کردەوە.

لە سلێمانی، سێمینارێک بۆ ٢٥ی گەالوێژ بەڕێوە چوو

ســێمینارێک بە بۆنەی یــادی ٧٣هەمین 
ســاڵیادی دامەزرانی حیزبــی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران، لــە شــاری ســلێمانی 

بەڕێوە چوو.
ڕۆژی هەینی، کاتژمێر ٣ی پاشنیوەڕۆ، 
١٣٩٧ی  گەالوێــژی  ٢٦ی  ڕێکەوتــی 
نوێنەرایەتــی  دەفتــەری  لــە  هەتــاوی، 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، 
لــە شــاری ســلێمانی، ســێمینارێک بــۆ 
ڕێزگرتن لە یادی ٧٣ ســاڵەی دامەزرانی 
حیزبــی دێموکــرات، بــە بەشــداریی هێز و 
الیەنــە سیاســییەکانی هــەر چوار بەشــی 
کوردســتان، ئەنــدام و الیەنگرانــی حیزبی 

دیمۆکرات بەڕێوە چوو.
ســروودی  بــە  ســێمینارەکە  ســەرەتای 
پاشــان  و  ڕەقیــب"  "ئــەی  نەتەوایەتــی 
خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن لــە 
گیانــی پاکــی شــەهیدانی کوردســتان و 
بەتایبەت ڕاســانی خۆرهەاڵت دەستی پێ 

کرد.
پاشان  "ئیسماعیل ڕەحمانی" بەڕێوەبەری 
ســێمینارەکە بەرنامەی کاری سێمیناری 
ڕاگەیانــد و دواتــر "فــواد خاکی بەیگی" 

بەرپرسی پێوەندییەکانی حیزب لە سلێمانی 
بەتایبــەت  ئامادەبــووان،  بەخێرهاتنــی 
نوێنــەری حیــزب و الیەنە سیاســییەکانی 

بەشدار لە سێمینارەکەی کرد.
پانێلــی یەکەمــی ســێمینارەکە، "تەیموور 
مســتەفایی"، ئەندامی ناوەندی سیاســیی 
لەســەر  باســێکی  دێموکــرات،  حیزبــی 
پێویستیی دامەزرانی "حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران" و ڕۆڵی لە بزووتنەوەی 
ڕزگاریخوازیــی نەتــەوەی کــورد کــرد و 
هەروەها سیاســەت، هەڵوێســت و پرنســیپە 
نەگۆڕەکانــی حیزبــی دێموکــرات لەمەڕ 
بەرژەوەندیی گشتیی نەتەوەیی و قۆناغی 
ئێستای خەبات لە خۆرهەاڵت کە ڕاسانە 

بۆ ئامادەبووان شی کردەوە.
پانێلــی دووهەمــدا،  "عەلــی  لــە  دواتــر 
شــەمدین"، ئەندامی مەکتەبی سیاســیی 
پارتــی دێموکراتــی پێشــڤەڕۆی کورد لە 
ســووریە، باســێکی ســەبارەت بــە پێوەندی 
خۆرئــاوای  بزووتنــەوەی  بــە  "حــدکا" 
کوردستان کرد و هەڵوێست و سیاسەتەکانی 
ئەم حیزبە و بەتایبەت  دوکتور "قاسملوو" 
بــۆ پێکهاتنــی کۆدەنگیــی نەتەوەیی هێز 
و الیەنــە سیاســییەکانی هەر چواربەشــی 

کوردستانی بەرز نرخاند.
لە پانێلی سێهەمدا، دوکتور "کەیوان ئازاد 
ئەنوەر"، مامۆســتای زانکۆی سلێمانی و 

پســپۆڕی مێــژوو، لــە ڕووی مێژووییــە و 
بەپێــی بەڵگەنامــەکان  پێوەنــدی حیزبــی 
دێموکــرات و بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازیی 
باشــووری نیشــتمانی لە چەندین قۆناغی 
و  کــردەوە  شــی  وردی  بــە  مێژوویــی 
هەڵوێســتەکانی  و  سیاســەت  ڕایگەیانــد 
حیزبی دێموکرات لە ڕووی پرەنسیپەکانی 
ئەخاق لە سیاسەت، سەربەخۆیی بڕیاردان 
و پاراســتنی بەرژەوەندیی بااڵی نەتەوەیی 

جێگەی ڕێزن و پڕ بایەخن.
ئەو حیزب و الیەنە سیاسیانە کە بەشداری 
ســێمینارەکە بــوون و پەیامــی پیرۆزباییان 
بــۆ یــادی ٧٣ ســاڵەی دامەزرانــی حیزب 

ناردبوو بریتین لە:
کوردســتانی  رێکخــراوی  کۆمەڵــە،  ـ 

حیزبی کۆمۆنیستی ئێران
دیمۆکراتیــک   یەکیەتیــی  پارتــی  ـ 

)PYD(
ـ حیزبی شیوعیی کوردستان

)PAK(  ـ پارتی ئازادیی  کوردستان
ـ پارتی ئازادیی کوردستان، ڕۆژئاوا

ـ یەکیەتیــی دێموکراتــی کوردســتان _ 
ئێران

ـ پارتی دیمۆکراتی پێشــڤەڕۆی کوردی 
سووریە

سیاســیی  پەنابەرانــی  ئەنجومەنــی  ـ 
ڕۆژهەاڵت/ سلێمانی

حیزبی دێموکرات 
و پارتی دێموکراتی پێشڤەڕۆی کوردی سووریە کۆبوونەوە

شاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران سەردانی پارتی دێموکراتی پێشڤەڕۆی سووریەی کرد.
رۆژی شــەممە ڕێکەوتــی ٢٧ی گەاڵوێــژی ١٣٩٧ی هەتــاوی، هەیئەتێکــی حیزبــی دیمۆکراتی کوردســتانی ئێران، بە سەرپەرەســتی 
"محەممەد نەزیف قادری" ئەندامی دەستەی کارگێڕی حیزبی دیمۆکرات لە شاری سلێمانی، سەردانی پارتی دیمۆکراتی پێشڤەڕۆی 
کوردی ســوریەی کرد و لە الیەن هەیئەتێکی ئەو حیزبەوە بە سەرپەرەســتی مامۆســتا "حەمید دەروێش" ســکرتێری گشــتیی ئەو حیزبە، 

بە گەرمی پێشوازییان لێکرا.
لــەو دیــدارەدا، هــەر دوو الیــەن لەســەر دوایین پێشــهاتەکانی ناوچەکە، بە تایبەتی پرســی کــورد ئاڵوگۆڕی بیروڕایان کــرد وهاوڕابوون 
لە ســەر ئەوەی کە پێویســتە بە مەبەســتی پاراســتنی بەرژەوەندییە بااڵکانی نەتەوەی کورد، هێز و الیەنە سیاســییەکان زیاتر لە جاران 

یەکگرتوو و یەکگوتار بن.
لە بەشێکی دیکەی ئەو دیدارەدا، بە تایبەت باس لە دۆخی ئەوڕۆی ڕۆژاوا و ڕۆژهەاڵتی کوردستان کرا و پێویستی کاری هاوبەشی 
هێز و الیەنە سیاسییەکانی هەرکام لەو بەشانەی کوردستان لە ئەگەری گۆڕینی هەر هاوکێشەیەکی سیاسی، بە پێویست وەسف کرا.

دیدارەکە لە کەشێكی  دۆستانەدا پاش یەک کاتژمێر کۆتایی پێی هات.



٥ ٥ژمارە ٧٣٢، ٢٢ی ئاگۆستی ٢٠١٨

پەیامی بەڕێز مستەفا هیجری، لێپرسراوی گشتیی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 

بە بۆنەی ٢٥ی گەالوێژەوە

هاونیشتمانیان، كوردستانیانی خۆڕاگر

٢٥ی گه الوێژی هه موو ســاڵێك وه بیرمان 
دێنێته وه  كه  له م رۆژه دا بزاڤی رزگاریخوازی 
كــورد لــه  رۆژهه اڵتــی كوردســتان بووەتــه  
خــاوه ن حیزبێــک كه  بۆ ماوه ی ٧٣ ســاڵه  
بێوچــان بــۆ كــورد و كوردســتان خه بــات 
ده كات. حیزبــی دێموكــرات ئــه و حیزبەیــە  
كــه  هــه ر لــه  ســه ره تای دامه رزاندنییــه وه  
وه ك حیزبــی گــروپ، چین یــان توێژێكی 
دیاریكــراو نه هاتووەتــه  گۆڕه پانی خه باتی 
خۆرهه اڵتــه وه . له هه مانكاتــدا ئــه م حیزبــە  
الیەنگرانــی   و  ئه نــدام  موڵكــی  ته نیــا 
هه مــوو  موڵكــی  بووەتــه   به ڵكــوو  نییــه ، 
خۆرهه اڵتییــه كان. له  ئــاوا هه لومه رجێكدا 
پێویسته  ئاوڕ له و پرسه  بده ینه وه  كه  بۆچی 
٢٥ی گه الوێــژ وه ك رۆژی دامه رزاندنــی 
حیزبــی دێموكرات ئه وه نده  گرینگه ؟ و ئه م 
گرینگییە  له  كوێوه  سه رچاوه ی گرتووه ؟ 
پێــش ئــه وه ی حیزبــی دێموكــرات له دایــك 
بــێ، پێش ئــه وه ی وه ك حیزبێك پاڵپشــت و 
كۆڵه كــه ی ســه ره كی كۆماری كوردســتان 
و  ده رهاویشــته   دێموكــرات  حیزبــی  بــێ، 
ده ره نجامــی گۆڕانێكــی بونیــادی بووه  له  
پێناسه كردنی كوردبوون و كوردستانیبوون. 
ئــه و گۆڕانــه  ده گه رێتــه وه  بــۆ ئــه وه ی كه  
كۆمه ڵگای كوردی بڕیار ده دات كه  خۆی 
ئاودیوی جیهانێكیتر له  كوردبوون بكات.

بزاڤــی  وه ك  له مــرۆدا  ئێمــه   ئــه وه ی 
رزگاریخــوازی كــورد ده یناســین، بزاڤێكــه  
ده ســه اڵتی  رووخانــی  پــاش  لــه   كــه  
“ئه رده اڵنه كانه وه”  جڵه و و رێبه رایه تی پرسی 
كورد به ده ســته وه  ده گرێت. به واتایه كیتر له  
پــاش ئه رده اڵنــه كان و په ره ســه ندنی بیــری 
بونیادنانی ده وڵه ت-نه ته وه ی ئێرانی، كورد 
لــه  خۆرهــه اڵت بڕیــار ده دات كــه  ڕه وتــی 
به ره نگاری و به رخۆدانی خۆی له  فۆرم و 
شێوازێكی نوێدا رێك بخاته وه . لێره  به ماوه  
خۆرهه اڵتــی كوردســتان ده بێتــه  كانــگا و 

گۆڕه پانی سه رهه ڵدانی بزاڤی كوردی. 
یه كــه م چه خماخه كانی ســه رهه ڵدانی كورد 
بزاڤــی  یه كگرتنــی  بــه   خۆرهــه اڵت  لــه  
“شــێخ عوبه یدواڵ نه هــری” و هه ڤاڵبه ندی 
ده ســپێده كا.  مه نگــور”  ئاغــای  “حه مــزه  
ده گوازرێتــه وه   دواتــر  ســه رهه ڵدانه   ئــه م 
بــۆ “ســمكۆی شــكاك”. لــه  ده ره نجامــی 
ســه رهه ڵدانی نه هــری و حه مــزه  ئاغــا و 

ســمكۆ، كورد لــه  خۆرهه اڵتی كوردســتان 
له گــه ڵ به رخــۆدان و ڕابــوون رادێ. ئیتــر 
له مه بــه دواوه  به ره نــگاری داگیركه ر ده بێته  
به هایــه ك، بــه اڵم بۆ ئــه وه ی كۆمه ڵگایه ك 
ئه نجــام  بــه   خــۆی  رزگاری  رێــگای 
بگه یه نێــت ته نیــا بــه  به ره نــگاری ناكرێــت 
به ڵكوو پێویســتی به  بزاڤ و رێكخستنێك 
هه یــه  تاكــوو هه مــوو كۆمه ڵــگا ئاوێتــه ی 

پرسه كه  بكات. 
هێزگرتنــی بیــر و ده ســه اڵتی پاوانخوازی 
كــه   ده كات  وا  داگیركــه ره وه   له الیــەن 
بزاڤێكــی  لــه   بیــر  كــوردی  كۆمه ڵــگای 
كلتــوری و سیاســی بكاتــه وه،  تاكــوو لــه و 
رێگه وه  وشــه  و واتاكانــی داگیركاری بێ 
مانا بكات. له م وێســتگه دایه  كه  ) ژ.ك( 
ســه رهه ڵده دات. گروپێــك بــه  عه قلییه تــی 
بونیادنانــی  مه به ســتیان  كــه   بزاڤییــه وه،  
عه قلییه تــی  و  جه وهــه ر  لــه   به رخــۆدان 
كۆمه ڵــگادا بــوو. ئــه وه ی ) ژ.ك( كردی 
رێكخســتنی ئــه و وشــه  و مانایانــه  بوو كه  
كورد پێویســتی پێ بوو له  ڕه وتی دووباره  
بونیادنانــه وه ی ناســنامه كه ی خۆیدا. بۆیه  
“ژ.ك” توانی پرســی كورد له  خۆرهه اڵت 
ئاودیــوی قۆناغێكیتر بــكات. هه وڵه كانی 
ژ.ك توانی وانه یه كیتر به  پرسی كوردبوون 
زیاد بكات. به اڵم پێویســتییه كی بونیادیتر 
لــه  كۆمه ڵــگای كوردیــدا مابوو كــه  ده بوو 
بێته  كایه وه ، ئه ویش گۆڕین و جێگیركردنی 
جۆرێكیتــر له  رێكخســتن لــه  كۆمه ڵگای 
كــوردی بــوو. چونكــه  رێكخســتنه كانیتر 
پێــی  بــه   نه یانده توانــی  بــوون و  نه ریتــی 
زه مــه ن نوێنه رایه تــی كۆمه ڵــگا بكــه ن و، 
له هه مانكاتــدا مانفیســتی كردنــی پرســی 
كوردیــش پێویســتی بــه  ســازمانێك هه بوو 
تاكــوو لــه و رێگــه وه  ببێــت بــه  زمانحاڵ و 
وته بێــژی به رژه وه ندییه كانــی كۆمه ڵــگای 

كوردی. 
لێره دایــه  كــه  حیزبــی دێموكــرات لــه  دایك 
ده بێ تاكوو كۆمه ڵگای كوردی و پرســی 
گه شــه كردوو.  قۆناغێكــی  بگاتــه   كــورد 
بــه و مانایــه  كــه  رۆحــی به ره نــگاری لــه  
كۆمه ڵگای كوردی ساز ببوو، عه قلییه تی 
بوونــه  بزاڤێك ســه ریهه ڵدابوو، پرســی كورد 
ئاودیــوی رێكخســتنی نه ریتی ببوو و، له  
دواییــدا پێگــه  و شــوێنێك هه یــه  كــه  وه ك 
ده نگــی پراكتیكــی كــورد ده توانــێ رۆڵی 
وته بێــژی و نوێنه رایه تــی كورد به ده ســته وه  

بگرێت.
دێموكــرات  حیزبــی  كایــه ی  هاتنــه   بــه  
پرســی كورد ســیما و وێنایه كیتر به خۆیه وه  
ده گرێــت. وێنایه ك كــه  هه ڵگری ڕابوون و 
ڕاســانی كۆمه ڵــگای كــوردی بــووه . لــه م 
ڕاســانانه دا گوتار، ستراتێژی و تاكتیكی 
جیــاواز كاریــان لــه  ســه ر كــراوه  . بۆیــه  به  
پێــی گۆڕانــه كان حیزبــی دێموكراتیش له  
شێوازی جیاواز بۆ ده سته به ركردنی مافی 
نه تــه وه ی كــورد كه ڵكــی وه رگرتــووه . هه ر 
بۆیه  حیزب له  بواری گوتار، ستراتێژی و 
تاكتیكیدا به رده وام له  ژێر كاریگه ری كات 
و شــوێندا بووه ؛ به اڵم ئه وه ی الی حیزبی 
دێموكرات نه گۆڕه : ماف، ناسنامه ، خاك، 
كــورد و  واڵت، یه كســانی و كه رامه تــی 

كوردستانییانه" . 
و  گوتــار  دواییــدا  ســااڵنه ی  لــه م 
لــه  الیــەن حیزبــی  نــوێ  ســتراتێژییه كی 
دێموكراتــه وه  راگه یه نــراوه  كــه  به  ڕاســانی 
رۆژهه اڵت ناسراوه . ڕاسانێك كه  سه رچاوه  
لــه  میراتــی كوردبــوون لــه  خۆرهــه اڵت و 
گۆڕانه كانی كۆمه ڵگای كوردی ده گرێت. 
له  ڕاســانی ئه م ســه رده مه دا، شــار و شــاخ 
دوو كۆڵه كــه ی ســه ره كین كــه  نوێنه رایه تی 
وه ك  ڕابــردوو  ده كــه ن.  ئێســتا  و  ڕابــردوو 
میراتێــك لــه  ڕابوون ، ئــه و میراته ی كه  لە 
شۆڕشه كانی پێش كۆماره وه  ده ستی پێكرد 
و گه یشــته  قاره مانه كانــی قه ره ســه قه ڵ و 
كۆســااڵن و، تــا ئێســتایش هــەر درێــژەی 
هەیــە. له هه مانكاتــدا میراتێــك كه  بزاڤێك 
بــه  نــاوی ژ.ك خوڵقاندی و بۆته  هه وێنی 
خه باتێــك بــه  نــاوی خه باتــی شــار. ئــه و 
جامانــه كان،  نــه ورۆزی  كــه   خه باتــه ی 
حه ماســه ی كرماشــان، زه ماوه نــدی ئااڵ و 
پێشوازی گه رمی خه ڵك له  پێشمه رگه كان 

نوێنه رایه تی ده كات. 
له  ڕاســانی رۆژهه اڵتدا حیزبی دێموكرات 
به  ســه ر مێژوودا باز نادات، به ڵكوو مێژو 
و ئێســتا بــه  ته واوكــه ری یــه ك ده زانــێ. 
حیزبــی  وجــودی  فه لســه فه ی  چونكــه  
مانایــه   بــه و  ته واوكارییــه .  دێموكــرات 
كــه  هــه ر وه ك چــۆن بــه  هاتنــی حیزبــی 
دێموكــرات خه باتــی رزگاریخــوازی كــورد 
توانــی ده ربــازی ســه رده می مودێــڕن بێ، 
رۆژهــه اڵت  ڕاســانی  شــێوه ش  به هه مــان 
وه ك ســه رده مێك ده بینــێ، بــۆ په رینه وه  بۆ 
قۆناغێكیتــر. قۆناغێك كــه  ئێرانییه كانیش 

قۆڵیان لێهه ڵماڵیوه . 
گۆڕانكارییــه كان له  ئێــران له م مانگانه ی 
ئامــاژه كان  گرتــووه .  په ره یــان  دواییــدا 
ئه وه مــان پێده ڵێــن كــه  پــاش چــوار ده یه  له  
ده ســه اڵتداری كۆمــاری ئیســامی، ئــه م 
سیستمە  له  هه موو ڕه هه نده كانییه وه  تووشی 
هــه ره س هاتــووه . بونیــاده  ســه ره كییه كانی 
گوتــارە ســاخته كانی كۆماری ئیســامی 
الی خه ڵــک باویان نه ماوه . له هه مانكاتدا 
كێشه ی ئابووری، كۆمه اڵیه تی و كلتووری 
به رۆكــی هه مــوو جمگه كانــی كۆمــاری 
كــه   به شــێوه یه ك  گرتووەتــەوه .  ئیســامی 
كه سه  نزیكه كانی رێژیمیش هه لومه رجه كه  
وه ك مه ترســییه كی گــه وره  بــۆ كۆمــاری 
ئیسامی ده زانن. نمونه ی هه رە به رچاویان 
خاتەمی سه ركۆماری پێشوویه،  كه  داوای 
یه كگرتوویــی و پێكــه وه  ســازان ده كات بۆ 
ئه وه ی به ر به  هه ره سی كۆماری ئیسامی 
بگیردرێت. ئه وه ی له  شه قامه كانی ئێرانی 
ئه مڕۆدا بوونی هه یه  نابێ ته نیا لە پرسی 
ئابووریــدا كــورت بكرێته وه . به ڵكوو پرس و 
داخوازی سه ره كی خه ڵك سیاسییه ، ئەوه ش 
لــه  دروشــمه كان كــه  راســته وخۆ ویایه تی 

فه قیه ده كه نه  ئامانج ده رده كه وێ.
ئــه وه ی بۆ هه مووان روونه  ئەوەیە كه  ئێران 
ناتوانــێ وه ك ئێرانــی پێشــوو بــێ و، ده بێ 
ئێرانێكــی تــر  بێتــە كایــه وه . ئێرانێــك كــه  
وه همی مێژوویی، ئایدۆلۆژیای ئایینی و 
نائایینــی، ده ســه اڵتداری تاقــم، گروپ و 
نەتەوەیەکــی دیاریكــراو كۆتایی پێ بێت. 
هه مــان ســتراتێژی كــه  حیزبــی دێموكرات 
خه باتــی بۆ ده كات. بــۆ حیزبی دێموكرات 
ته نیــا ئێرانێــك ده توانــێ مانــای هه بێ كه  
ئێرانێكــی تــر بــێ، نــه ك دووباره كردنه وه ی 
ئــه وه ی بووه  و ئه وه ی ده یانهه وێ. ئه مه ش 
و  دیالــۆگ  ئه گــه ر  نــاگات  به ئه نجــام 
ســتراتێژی هاوبــه ش لــه  ســه ر ئه ساســی 
و  بنده ســته كان  نه تــه وه   مافەکانــی 
زامنكردنی ئاسایشی ناسنامه ی نه ته وه ی 

ئه وان نه یه ته  ئاراوه . 
خەڵکی خۆراگر و خەباتکاری کوردستان
ئێــران  حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
رۆژانــی  لــە  هــەر  بــەوەی  ســەربەرزە 
ســەرەتای دامەزرانییــەوە تــا ئێســتا کــە 
٧٣ ســاڵ بەســەر تەمەنیــدا تێپــەڕ دەبــێ، 
بــۆ شوناســی نەتەوەیــی و دێموکراســی و 
ئــازادی خەباتــی کــردووە و لــە پێناویــدا 

کــە  ئامانجانــەی  ئــەو  داوە،  قوربانــی 
ســەردەمانێک بــەالی هێندێــک الیەنــی 
فیکرییــەوە وەک دواکەوتوویــی و هزری 
خێڵ ســەیری دەکرا، بەاڵم ئێستا زۆر لەو 
الیەنانــە، ســااڵنێکە بایان داوەتــەوە خۆیان 
بە ئااڵهەڵگری ئەو هزر و بایەخانە دەزانن 
کە حیزبی دێموکراتی لەسەر بونیاد نراوە، 
ئەوەش ئەو راســتییەیە کە ئەو حیزبە زۆر 
زووتــر لەوان، پەی بە پێویســتی مێژوویی 
خەڵکی کوردســتان بردووە، پێویستییەک 
کە خۆی لە ســەروەری خاک و نەتەوەدا 
دەبینێتــەوە کە هەمیشــە ئامانجی دوژمن 
بــووە بــۆ ئەوەی ئــەو بایەخــە بەرزانە کەم 
بایەخ بکا، خاکەکەی داگیر بکا و بیری 
نەتەوایەتییەکــەی لــە خۆیــدا بتوێنێتــەوە 
و، لــەم ســۆنگەوە لــە هیــچ جینایەتێــک 
خــۆی نەپاراســتووە. بــەاڵم لــە بەرانبــەردا 
پێــش  ئەوانــەی  و  ئیســامی  کۆمــاری 
ئەویش لەو پیانەیاندا ســەرکەوتوو نەبوون 
و کوردی رۆژهەاڵت بە پاڵپشــتی حیزبی 
دێموکــرات وشــیارانە بەگــژ پیانەکانــی 
دوژمنــدا چوونەتــەوە و، نــەک هــەر لــە 
گەلــی بااڵدەســت و شــۆڤینیزمی ئێرانیدا 
نەتواونەتــەوە، بەڵکــوو هــزری نەتەوەیــی، 
مافویســتی و ئازادی نیشــتمانەکەیان لە 
ژێــر ســەرکوت و قەاڵچــۆ و پیاندا زیاتر 
خەمڵیــوە و هێــزی وەرگرتــووە و ئێســتاش 
لــە هەمــوو کات چاالکتــر بــە پاڵپشــتی 
بــە  گەیشــتن  بــۆ  خــۆی  حیزبەکــەی 

ئامانجەکانی خەبات دەکا.
٣ ســاڵ لەوە پێش لە قەدپاڵەکانی شــاخە 
بەرز و بەفراوییەکانی کوردستان پەیامی 
نــەورۆزی ڕاســانمان بــە گوێــی خەڵکــی 
تامەزرۆی ئــازادی رۆژهەاڵتدا چرپاند و 
مزگێنــی خەباتێکی نوێی هەســتانەوەمان 
راگەیاند، الوانی کوردستان ئەو پەیامەیان 
بــەدڵ و گیان وەرگــرت و، پۆل پۆل روویان 
کردە بنکەکانی حیزب و بەرگی پیرۆزی 
پێشــمەرگایەتییان پۆشــی و بوونــە شــاخ 
بۆ پشــتیوانی شــار، شــاریش باوەشــی بۆ 
کردنــەوە و لــە ئامێــزی پــڕ لــە جــۆش و 
خرۆشی راسانی گرتن، ئێستا ئیدی شاخ 
و شار یەکتریان لە ئامێز گرتووە و بوونەتە 
هێزێکــی ئەوتــۆ کە دوژمــن زروای لێیان 

چووە. 
ئێســتا شــاخ و شــار لێبڕاون نیشــتمانێکی 
دیکــە بونیــاد بنێــن و مێژوو ســەرلە نوێ 

بنووسنەوە.
نامورادەکانــی  و  خۆشەویســت  شــارە 
کوردستانم، ئێوە ئەو دەریا لە بن نەهاتووەن 
و  توقێنــە  دوژمــن  شــەپۆلەکانتان  کــە 
ماســییەکانی  ئێوەیــە،  بــۆ  ســەرکەوتن 
شــاخ گــەرم لــە ئامێــز بگرن ئــەوان لە نێو 
شەپۆلەکانی ئێوەدان، هێزیان پێ ببەخشن 
و هێزیــان لــێ وەرگــرن بــا شــەپۆلەکانتان 
هــەروا پڕخرۆش، هیواتان بەرز و لەشــکان 

نەهاتوو بێ.
بــا لێــرەدا ئاوڕێــک لەو هاونیشــتمانانەش 
بدەینــەوە کــە بــە هــەر هۆیــەک فریــوی 
نانێکــی  بــۆ  خــواردووە  دوژمنیــان 
سەرشــۆری، کاتی ئەوە هاتووە تف بکەن 
لە ژیانی سەرشۆرانە و بگەڕێنەوە باوەشی 
گەل و نیشتمانەکەیان. نۆکەری کردن بۆ 
دوژمنــی گەل بەســە، ئــەو رێژیمە وەفای 
باوەڕمەندانــی  و  یــاران  وەفادارتریــن  بــۆ 
خۆشــی نییە، بیر لــە دوارۆژێکی نزیک 
بکەنــەوە کە تەمەنی پڕ لە نیکبەتی ئەو 
رێژیمــە کۆتایــی دێ و ئــەوان دەمێننــەوە 
و خەڵکێــک کــە لــە الیــەن ئەوانــەوە یان 
بێحورمەتییــان  ئــەوان  چاوســاخی  بــە 
پێکــراوە، ماڵیــان داگیر و تااڵن کراوە یان 
خۆشەویســتەکانیان کوژراون یان زیندانی 
کــراون. ئێســتا کاتــی ئــەوە هاتــووە کــە 
کارێــک بکــەن لــەو رۆژەدا بتوانــن چــاو 
لــە چــاوی ئەو خەڵکــە زوڵملێکراوە بکەن 
و لەگەڵیــان بژیــن، ئەو دەرفەتە لە دەســت 

مەدەن.
بــا هەمــوو پێکــەوە کوردســتان بکەینــەوە 
بــا  دێموکراســی،  و  ئــازادی  نیشــتمانی 
وەچــەی داهاتــوو دوور بــن لــەو هەمــوو 
کێشە دەروونی و بێبەشیە، ئەوان و ئێوەش 
شایانی ژیانێکی سەربەرزانەی سەردەمی 

خۆتانن.
لە کۆتاییدا ساڵو دەنێرم بۆ گیانی پاکی 
خەباتــی  ســاڵ   ٧٣ شــەهیدانی  هەمــوو 

حیزبی دێموکرات .
ســاڵرۆژی  گەالوێــژ  ٢٥ی  پیرۆزبایــی 
بونیادنانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێــران لــە هەمــوو بنەماڵــەی شــەهیدانی 
ســەربەرزی حیــزب، کادر و پێشــمەرگە و 

هەموو خەڵکی کوردستان دەکەم.
و  شــار  پێشــمەرگەکانی  لــە  پیرۆزبــێ 
هەمــوو ئازادیخــوازان و نیشــتمانپەروەرانی 

واڵتەکەم.
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بۆچی لە مردن دەمانترسێنن؟
ئەوە ڕاســتییەکی بێ ئەماو ئەوالیە 
کــە هەمــوو ژیانێــک مردنێکــی بە 
مــرۆڤ  سروشــتی  واتــە  دواوەیــە؛ 
هێشــتا  گیانلەبــەرەکان  هەمــوو  و 
و  البــدات  ئەســڵە  لــەم  نەیتوانیــوە 

ڕێگایەکی دیکە ببینێتەوە. 
دەژیــن  دنیــاوە،  دێنــە  ئینســانەکان 
لــە  قوڵــی  بەســەرهاتی  دەمــرن؛  و 
دایــک بــوون و ژیــان و مــردن چ لە 
بــاری  لــە  بــاری چەندایەتــی و چ 
مێــژووی  دەبێتــە  چۆنایەتییــەوە 
مرۆڤــەکان لەم جیهانەدا. ئینســان لە 
هــەر چیــن و توێژێک بێت و لە هەر 
کات و شوێنێکدا بژیت بێگومان بەم 
قۆناغانــەدا تێپەڕ دەبێــت. مرۆڤەکان 
چ ئــەو کاتانــەی کــە چەنــد دەقیقە 
پــاش لــە دایــک بــوون دەمــرن و چ 
ئەو کەســانە کە دەیان ســاڵ دەژین و 
پاشــان دەمرن خواستی ژیانیان تێدایە 
و حــەز دەکــەن لە ســەر ئــەم  جیهانە 
زیاتــر بژیــن. لێــرەدا باســی ئێمــە بــە 
گشــتی لە خواستی بەشێکی زۆری 
ڕێژەیەکــی  بــە  دەنــا  ئینســانەکانە 
کــەم ئینســانگەلێکیش هــەن کە بەم 
چەشــنە بیــر ناکەنــەوە و ڕێگایەکی 
دیکــە بــۆ کۆتایی هێنان بــە ژیانی 
خۆیــان دەدۆزنــەوە. زۆربــەی زۆری 
مرۆڤــەکان لــە مــردن دەترســن و بــۆ 
ئــەوەی خۆیــان لەو مەترســییە گەورە 
لــە ئەمانــدا بهێڵنــەوە ڕێگاگەلێکــی 
جیــا جیــا هەڵدەبژێــرن. ژیــان حەقــی 
و  ئینســانە  ئــەوالی  ئەمــاو  بــێ 
هیــچ ئینســانێک نابێــت ئــەو مافــە 
لــە کەســێکی دیکــە زەوت بــکات. 
مــرۆڤ مــادام کــە ســەرقاڵی ژیــان 
دەبێت بە پێی سروشــت و بەرژەوەندی 
حەز دەکات و هەوڵ دەدات باشــترین 
ژیــان لە باشــترین ژینگەدا بۆ خۆی 

دابین بکات .
لوتکــەی هــەرە بەرزی ئــەو ژیانە لە 
ئــازادی تێپــەڕ دەبێت و لــە هەبوونی 
دەســەاڵت و هێزدا دەگیرسێتەوە. ئایا 
هەمــوو مرۆڤەکان خوازیــاری هێزن؟ 
ئایــا تەعریــف و تێگەیشــتنی وەک 
یەکیــان لــە ئازادی یــان هێز هەیە ؟ 

بێگومان نا ...
ئاســایی  ژیانێکــی  بــە  مرۆڤــەکان 
بــە  دەبــن  ســەرقاڵ  عامیانــەوە  و 
چەشــنێک کــە ئیســپینۆزا دەڵێــت: 
ئــەوان لــە چوارچێوەیەکــی جەبریــدا 
بــە ئێختیــاری  لــە دایــک دەبــن و 
خۆیــان لــەو جەبــرەدا دەژیــن و هەوڵ 
دەدەن هەنــدێ قــەراری جەبــری لــە 
ســەر خۆیــان الببــەن. ئینســان هەوڵ 
و  بــژی  ئازادانــە  النیکــەم  دەدات 
هەوڵەکانــی  مەبەســتەش  ئــەو  بــۆ 
هەتــا ئــەو میزانــە چڕ دەکاتــەوە کە 
گیانــی نەکەوێتــە مەترســییەوە چون 
هەمــوو شــتەکان الی ئــەو هەتا ئەو 
جێــگا بایەخیان هەیە کــە گیانی لە 
دەســت نــەدات چونکــە الی مرۆڤی 
ئاســایی لە دەســتدانی گیان یەعنی 
بــەاڵم  شــتێک،  هەمــوو  کۆتایــی 
مرۆڤەکانــدا  و  کۆمەڵــگا  نێــو  لــە 
توێژێــک بوونیــان هەیــە کــە ژیــان 
تێگەیشــتنی  و  تەعریــف  پێــی  بــە 
ئازادانە و دەسەاڵتدارانە الیان خاوەنی 
مانــای واقعییــە و هەر کات ئازادی 
تاکەکەســی یــان جەمعیــان بکەوێتە 
مەترســییەوە خێــرا دژکــردەوە پیشــان 
دەدەن و بە هیچ شێوەیەک ملکەچی 
ئەمری بە زاهیر واقع نابن و بە شورەوە 
دەست دەدەنە سەرکێشی. ئەوکەسانە 
بەشــی بەتوانــای ئینســانەکانن کــە 
نایانهەوێــت ناتــەوان و بێ دەســەاڵت 

بژین .
لــە  و  ئازادانــە  ژیانــی  خواســتی 
ســەرووی ئەویشــەوە ژیــان بــە هێــز و 
لێــرەدا تێچــووی زۆری  دەســەاڵتەوە 
دەوێــت و ئــەو ئینســانانە کــە خۆیان 

بەپێــی  ڕێژەیــان  بــدەن  ڕێــگا  لــەم 

بارودۆخــی نەتــەوە و کۆمەڵــگاکان 
جیــاواز دەبێــت. لە ئێرانــدا کە ژیانی 
پرســیاری  ژێــر  دەخرێتــە  ئینســانی 

دەســەاڵتەوە  و کــورد بــوون لە الیەن 
حاکمانی تارانەوە تاوانێکی گەورەیە 
ئایــا تاکــی دەروەســتی کــورد دەبێت 
چــۆن بــژی؟ ئایا بــۆ کوردێک کە 
خاوەنــی دەوڵەت بە مانای لووتکەی 
بەرزی دەســەاڵت نییە، دەبێ ئازادی 

ئینســانیش لــە بیــر بــکات ؟!!!! و بە 
مەرجــی درێــژەدان بە ژیان، لە بابەت 
بــکات؟  قــەپ  و  قــوڕ  ئازادیشــەوە 
ئایا  کورد هەتا ئێســتا ئەوەی قبوڵ 

کــە  تێگەیشــتنەدایە  لــەم  کــردووە؟ 

سروشــتی  هەناسەکێشــانێکی  ژیــان 
ژیــان  و  زیندووبــوون  لێــرەدا  نابێــت، 
ڕێگاکەیان لە یەک جوێ دەکەنەوە 

واتــە هــەر کــەس کــە ژیــان بــکات 
زیندویشــە.  کــە  نییــە  مانایــە  بــەو 
مــرۆڤ دەبێت زیندو بێــت و ژیانیش 
بــکات. ئــەو کەســانە کــە بــەو مانا 
لــە ژیــان تێدەگەن کاتێکیــش کە بە 
جەســتە لە نــاو دەچن هــەر زیندوون. 

ئــەوان خوڵقێنــەری ئــەرزش و بەهــا 
ئینســانیەکانن و مرۆڤە ئاســاییەکان 
کــە هیــچ تەئســیرێکی ئەوتۆیان لە 
ســەر کۆمەڵگا نییە قەت ناتوانن لە 

مرۆڤە بوێر و زیندووەکان تێبگەن .

تێگەیشــتنی قــوڵ لە ناخی ئینســان 
بــاوەڕە کــە  ئــەو  دەمانهێنێتــە ســەر 
مرۆڤە زیندووەکان تەنیا ئەو کەسانەن 

کــە لــە هەوڵێکــی شۆڕشــگێڕانەی 
بەردەوامدان بۆ ژیانێکی سەربەرزانە، 
بــۆ ئــەوەی کــە خۆیــان دەســەاڵت و 
حوکمی واڵتی خۆیان بگرنە دەســت. 
ئەوان ژیانی ژێردەستانەیان پێ قبوڵ 
ناکرێــت. ئــەوان بایــی و نرخــی ئــەو 

خەباتە دەدەن و مردن بە بەشــێک لە 
ژیان دەبینن و لێی ناترســن. هەر ئەو 
جیــاوازی و شــێوەی بیرکردنەوەش وا 
دەکات کــە ئــەوان بــۆ هەتاهەتایە بە 

نــاو و یــاد نەمرن و وەک ســەمبولی 

ئینســانی ئــازاد و قارەمــان لــە نــاو 
میللەتی خۆیاندا بمێننەوە .

لــە ناو هەمــوو نەتەوەیەکدا و لە هەر 

واڵتێکدا دەتوانین ئاماژە بەو کەسانە 
بکەیــن. گیانبــازی بــۆ ســەربەرزی 
زاڵــم  بەگژداچوونــی  میللەتێــک، 
و داگیرکــەر، کردەوەیەکــی پــڕ لــە 
فەخــر و شــانازییە کــە بــە هەمــوو 
کەســێک ناکرێــت. لێــرەدا مرۆڤــی 

بەتوانــا و ناتوانــا، مرۆڤــی ئاســایی 
و مرۆڤــی زینــدوو، ناتوانــن لە یەک 
ئاســتدا قــەرار بگــرن. پێشــمەرگەی 
کوردســتان نمونــەی ئاشــکرا و هەرە 

دیــاری ئــەو مرۆڤــە زیندووانەیــە کە 
بــۆ وەدەســتهێنانی ژیانێکــی پــڕ لــە 
ئازادی و دەسەاڵت بە گژ داگیرکەر 
پێشــمەرگە  دەچێتــەوە.  مەرگــدا  و 
حــەز لــە مردن نــاکات بەاڵم لێیشــی 
ناترســێت. پێشــمەرگە حــەز لە شــەڕ 
ناکات بەاڵم لە بەرانبەر داگیرکەردا 
و بــۆ وەدەســتهێنانی ژیانــی شــیاوی 

ئینسان خەباتێکی ڕەوا دەکات .
و  نابەجــێ  قســەی  بــە  داگیرکــەر 
عەقڵییەتــی چەپەڵ و لەغاوپچڕاوی 
نەتــەوەی  ڕۆڵەکانــی  زێدەخوازانــە 
کورد لە مردن دەترسێنێت. داگیرکەر 
بــە هێنانەوەی دەلیلی بێ ســەرەوبەرە 
عەقڵییەتــە  ئــەو  دەدات  هــەوڵ 
سەرکێشــە کــە بــە شــور و شــعورەوە 
ئــەو  ناڕەواکــەی  دەســەاڵتە  دژی 
وەســتاوەتەوە لە جوڵە بخات. تاران بە 
ســەبر و زانســتی داگیرکەرانە تۆوی 
جۆراجــۆر  فەلســەفی  و  فیکــری 
و  دەســت  و  میدیــا  ڕێــگای  لــە 
پێوەندییەکانیــەوە باڵو دەکاتەوە هەتا 
بوێــری لە ناخــی هەمــوو کوردێکدا 
بســڕێتەوە. گەورەتریــن مەترســی لــه 
ســەر دەســەاڵتی تــاران ئــەو خوێنــە 
لــە جۆشــانەیە کــە ئەمــڕۆ بوێرانــە 
پەالماری چەک دەدەن، ئەو کچان و 
کوڕانەن کە بە تێگەیشــتنەوە تێکەڵ 
بــە ســەفی پۆاڵیینــی ڕاســان دەبن و 
کۆمــاری  ڕێژیمــی  ڕووخانــی  بــۆ 
ئیســامی گیانبــازی دەکــەن. ئــەو 
کەســانە کــە بە هــۆی نەزانینەوە لە 
ناخی مرۆڤە بەرزڕەوشتەکان تێناگەن 
بــە دڵنیاییــەوە مافی ئەوەشــیان نییە 
ماڵــی  بچنــە  نەزانانــە  قســەی  بــە 
ئــەو  داگیرکــەرەوە.  بــە  یاریــدەران 
کەســانە کە لە شۆڕشــدا نین ناتوانن 
لەژێــر  نییــە  ئەوەشــیان  مافــی  و 
ئــازادی  و  دێموکراســی  چەتــری 
ناوخۆییــدا قســەی دوژمــن و نەیــار 
بڵێنەوە. ئەو کەســانە کە لە ڕێگای 
لــە  و  کۆمەاڵیەتییەکانــەوە  تــۆڕە 
دەرەوەی خاکــی کوردســتان بە ناوی 
دەســتەواژەی  هەنــدێ  دڵســۆزییەوە 
زەلیانــە و گرینۆکانە باڵو دەکەنەوە 

دەبێت زۆر ئاگایان لە خۆیان بێت .
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 
شــێوەیەک  هیــچ  بــە  و  هیچــکات 
نەیویستووە و نایشیهەوێت ژیانی ڕۆڵە 
ئازا و بە جەرگەکانی میللەتی کورد 
بخاتە مەترسییەوە بەاڵم هیچ کاتیش 
خــۆی لــە خەبــات و بەرپرســیاریەتی 
و  نەشــاردووەتەوە  خــۆی  مێــژووی 
مەیدانــی بــە داگیرکــەر نــەداوە کــە 
ئــەوەی دەیهەوێــت بیــکات. بێگومان 
بەشــێکی بەرچاوی ئەو گیانبازی و 
فیداکارییەش کەوتووەتە ســەر شانی 
پێشــمەرگە قارەمانەکان و زۆر جاران 
شــەهید بوونــی پێشــمەرگەکانی لێ 

کەوتووەتەوە.  
ئایا ئەوانەی کە ڕۆڵەکانی نەتەوەی 
کورد لە مردن دەترســێنن ڕاســتەوخۆ 
یان ناڕاســتەوخۆ  خزمەت بە دوژمن 
ناکــەن؟ ئایــا ئەوانــە کە لــە بازنەی 
دەرەوەی شــۆڕش هێــڵ بــۆ شــۆڕش 
نەتــەوەی  کێــن؟  دەکــەن  دیــاری 
ناوەڕۆکــی  ڕۆژهــەاڵت  لــە  کــورد 
دزێــوی داگیرکــەر بــاش دەناســێت و 
هەتا ئێستاشــی لــە گەڵ بێت تارانی 
ئاخوندەکانــی وەک داگیرکــەر بــۆ 
خەڵکــی  کــردووە.  پێناســە  خــۆی 
ڕۆژهــەاڵت لــە ســەنگەری ڕاســانی 
ڕۆژهــەاڵت و حیزبــی دێموکراتــەوە 
بــە شــێوەگەلی جۆراوجــۆر خەریکی 
نێوبردنــی  لــە  بــۆ  خۆڕێکخســتنن 
ئیســامین.  کۆمــاری  یەکجــاری 
بێگومان هەر ئەو خەڵکەش نرخی ئەو 
خەباتــە دەدەن . دەنگی ئازادیخوازی 
خەڵکی کوردســتان بە ترساندنیان لە 

مردن کپ نابێت .

پێشــمەرگەی کوردســتان نمونــەی ئاشــکرا و هەرە دیــاری ئەو مرۆڤــە زیندووانەیە کە بۆ 
وەدەســتهێنانی ژیانێکــی پــڕ لــە ئــازادی و دەســەاڵت بە گــژ داگیرکەر و مەرگــدا دەچێتەوە. 

پێشمەرگە حەز لە مردن ناکات بەاڵم لێیشی ناترسێت. 

گەورەترین مەترسی له سەر دەسەاڵتی تاران ئەو خوێنە لە جۆشانەیە کە ئەمڕۆ بوێرانە 
پەالماری چەک دەدەن، ئەو کچان و کوڕانەن کە بە تێگەیشتنەوە تێکەڵ بە سەفی پۆاڵیینی 

ڕاسان دەبن و بۆ ڕووخانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی گیانبازی دەکەن.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران هیچکات و بە هیچ شێوەیەک نەیویستووە و نایشیهەوێت 
ژیانی ڕۆڵە ئازا و بە جەرگەکانی میللەتی کورد بخاتە مەترسییەوە بەاڵم هیچ کاتیش خۆی 
لە خەبات و بەرپرســیاریەتی مێژووی خۆی نەشــاردووەتەوە و مەیدانی بە داگیرکەر نەداوە 

کە ئەوەی دەیهەوێت بیکات. 

جاقل
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حیزبی دێموکرات و پرسی ژن

ڕاســتییەکانی نێــو کۆمەڵگــە و ئەو 
ڕووداوە ناخهەژێنانەی کە لە ئاکامی 
بەشــداری کردن لە دنیای سیاســەتدا 
دێنــە ئــاراوە، هەمیشــە ڕێگرییــان لە 
بەشــداری تاکــەکان لــە سیاســەت و 
بابەتــە پێوەندیدارەکان بە سیاســەتەوە 
کــردووە. بە تایبــەت لە کۆمەڵگەی 
کوردســتاندا کە دەسەاڵتی پاوانخواز 
و دژەمرۆیی ڕێژیمی ئیسامی ئێران 
بــه درێژایــی تەمەنــی نگریــس و پڕ 
لە شــوورەیی خــۆی وای کردووە کە 
پرســی نەتەوەیی بــە تەواوەتی وەکوو 
پرسێکی سیاسیـ  ئەمنییەتی چاوی 
لــێ بکرێــت و شــێوازی تووشــبوونی 
دەســتوپێوەندییەکانی ڕێژیــم لەگــەڵ 
کەســانی ئازادیخواز و نیشتمانپەروەر 
لــە ئاکامــی بەشــداری کردنیــان لە 
پرسە نەتەوەییەکاندا ببێتە هۆکارێک 
کــە زۆربــەی تاکــەکان و بە تایبەت 
ژنان لە ترسی دڕندەیی ئەو ڕێژیمەدا 
و  داپۆشــن  راســتییەکان  لــە  چــاو 
نەوێــرن خۆیان لــە مەیدانی کردەوەی 
سیاســیدا ببیننەوە. هەر بۆیە دەوڵەتە 
دەســەاڵتگەرا و ســەرکوتکەرەکان به 
گشــتی لە دواکەوتوویــی ئەندامانی 
کۆمەڵگــەدا لــە بــواری سیاســییەوە 

دەورێکی گرینگ دەگێڕن.
مــرۆڤ لەو ڕووەوە کە بوونەوەرێکی 
خــاوەن هــزر و ئەندێشــەیە هەســت بە 
ئەم ڕاســتییانە دەکات بەاڵم کەی و 
چــۆن بتوانێ هەنــگاوی کردەیی بۆ 
چارەســەر کردنی هەڵبگرێ پێوەندی 
بە شــێوە ڕوانین و بەستێنی  گونجاو 
تاکەکانــی  کات  زۆربــەی  هەیــە. 
کۆمەڵگــەی کوردســتان لــە ترســی 
پڕوپاگەندەکانــی ڕێژیــم لــە هەنگاو 
هەڵێنــان خۆیان دەبوێــرن و بە تەمای 
بــە  هێزێکــی ڕزگاریــدەر کاتــەکان 
فیــڕۆ دەدەن. هەندێ جاریش هەندێ 
لــەو تاکانــە خۆیــان دەبنــە ئــەو هێزە 
ڕزگاریخــواز و ڕزگاریــدەرە و دەبنــە 

پیشەنگی کۆمەڵگە.
سروشــتی مــرۆڤ وایــه کــە زۆرتــر 
بزوێنــەرە،  هێزێکــی  چاوەڕوانــی 
بزوێنــەرە  هێــزە  ئــەو  زۆربــەی کات 

ئەوەنــدە دەتوانــێ کاریگــەر بــێ کــە 
ڕزگاریــدا  ڕێــگای  لــە  مرۆڤــەکان 
تەنانەت حازر دەبن گیانیشــیان بەخت 

بکەن.
ســاڵەهایە کۆمەڵگــەی ڕۆژهەاڵتی 
ژێردەســەالتی  لــە  کوردســتان 
دەوڵەتیکــی تۆتالیتــر و دیکاتــۆردا 
هــەر  هێشــتا  بــەالم  دەدات  هەناســە 
زیندوویــە، ترســاندن و تۆقانــدن ڕۆژ 
لــە دوای ڕۆژ زیــادی کــردووه بەاڵم 
نەهاتــووە  بــە چۆکــدا  کــە  ئــەوەی 
ئیرادەی لە شکان نەهاتووی خەڵکە، 
چونکە ئەو هێزە بزوێنەر و ڕزگاریدەرە 
لــەو کۆمەڵگایــەدا ڕیشــەی خــۆی 
هــەر  هەتاهەتایــە  بــۆ  و  داکوتــاوە 
چــرۆی تــازە دەردەکات. بزووتنەوەی 
ڕزگاریخــوازی نەتــەوەی کــورد لــە 
هیــچ  بــه  کوردســتان  ڕۆژهەالتــی 
چەشــنە کوشتن و بڕینێک لە الیەن 

دەسەاڵتەوە نەوەستاوە و ناوەستێ.
چیــن وتوێژەکانــی ئــەو کۆمەڵگەیە 
بــە دڕێژایی ئەم ســااڵنە درێژەیان بە 
خەباتی خۆیان داوە. لەم نێوانەدا ژنان 
ئەرکێکــی قورســتریان لە ســەر شــان 
بــووە، هــاوکات لە گەڵ ئــەوەی کە 
بــۆ دابیــن بوونی مافــی نەتەوایەتی 
شــەڕیان کردووە، لە بەرانبەر یاســا و 
دابونەریتە دواکەوتووەکانی داڕێژراو 
خەباتیــان  رێژیمیشــەوە  الیــەن  لــە 

کردووە.
ڕێبەری زاناو بلیمەتی گەلی کورد، 
دوکتر قاســملووی نەمــر دەفەرمێت: 
هەر چی ژنان له کارە کۆمەاڵیەتی 
بەشــداربن،  سیاســییەکاندا  و 
کۆمــەڵ پێشــکەوتووترەو هەرچی له 
نەتەوەیەکــدا  سیاســیی  بزووتنــەوەی 
ژنــان تێکۆشــەرتر بــن، بزووتنەوەکــە 
پێشــکەوتووترەو شانسی سەرکەوتنی 

زیاتره.

درووســتکردنی  و  هانــدان  کەوایــە 
کۆمەڵــگاوە  الیــەن  لــە  دەرفــەت 
بەشــداری  هەروەهــا  و  ژنــان  بــۆ 
کردنــی خــودی ژنــان لــە کاروباری 
دەتوانــێ  و کۆمەالیەتیــدا  سیاســی 
کاریگەریەکــی چەند قاتی لە ســەر 
ســەرکەوتن  و  خەبــات  پێشــکەوتنی 
هەبــێ، چونکــە ژنــان لــەو حاڵەتەدا 
جگــە لەوەی کە وەکوو کەســانێکی 
بەشــدار لــەو خەباتــەدا پاڵپشــتی لــە 
پیــاوان دەکــەن، لە الیەکی تریشــەوە  
لــە پەروەردەکردنی نەســڵی داهاتوودا 
هەیــە  دیاریــان  پەنجەیەکــی  جــێ 
چەشــنەکان  لــە  چەشــنێک  بــە  و 
هێــزی  دابینکردنــی  کــە  ئەوانــن 
داهاتــووی خەباتیان لە ســەر شــانە و 
گواســتنەوەی ئاکاری شۆڕشگیڕانە 
و هــزری نەتەوایەتییان لە ئەســتۆیە، 
وە ئەمە ڕاســتییەکی حاشاهەڵنەگرە 

کــە دایکێکــی شۆڕشــگێڕ منداڵــی 
دەکات،  پــەروەردە  شۆڕشــگێڕیش 
کوردســتاندا  کۆمەڵــگای  لــە  کــە 
بــه هــەزاران ژنــی لــەو چەشــنە بــە 
دی دەکرێــن کــە شــەهید بــوون و لە 
دەســتدانی  بــاوک، بــرا، هاوســەر و 
تەنانــەت ڕۆڵــە ئازا و نەترســەکانیان 
چۆکیــان پێ دانەداون و نموونەکانی 
خۆڕاگری بۆ نەسڵەکانی داهاتوون.

کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ئێــران وەکــوو حێزبێکــی ســەردەمیانه 
و مۆدێــڕن و بزوێنــەر کــه بە تایبەت 
پێشــەنگایەتی  ئێســتادا  کاتــی  لــە 
ڕزگاریخوازانــەی  خەباتــی 
ڕۆژهەاڵتــی  لــە  گەلیکــوردی 
کوردســتان وەئەستۆگرتووە، هەمیشە 
و لــە هەمــوو قۆناغەکانــی خەباتــی 
و  بزوێنــەر  وەکووهێــزی  خۆیــدا، 
کاریگــەر چــاوی لــە توێــژی ژنــان 
کــردووە و بایەخــی تایبەتــی پێداون، 

هــەر لە ســەرەتای دامەزرانی حیزبی 
کۆمــاری  دواتریــش  و  دێموکــرات 
کوردســتان و هەتــا ئێســتەش، وەک 
بڵێــی ئەمــە میراتێکــه کــه نەســڵ 
بــه نەســڵ وقۆنــاغ بــه قۆنــاغ هەتــا 
ئێســتای حێزبی دێموکــرات ماوەتەوە 

و بەدڵنیاییەوە هەر دەشمێنێتەوە.
درێژایــی  بــە  دێموکــرات  حیزبــی 
مێــژووی پــڕ لە شــانازی خۆی و لە 
هــەر قۆناغێکدا به پێی هەلومەرجی 
مەوجــوود و بــە تێبینــی و ڕوانینــی 
قــووڵ لــە ســەر بابەتــەکان شــێوازی 
وگونجــاوی  درووســت  خەباتــی 
بــۆ  و  لەبەریگرتــووە  و  هەڵبــژاردووە 
بەرەو پێشــچوونی هەر شێوەیەک لەو 
خەباتەش دەرفەتی یەکسانی بۆ ژنان 

و پیاوان خولقاندووە.
هــەر لە دامەزرانی یەکیەتیی ژنانی 
دێموکراتی کوردستانی ئێرانەوە بگرە 

هەتا بەشــداری ژنان لــە ڕێبەرایەتی 
بڕیاردانــی  ئاســتی  لــە  و  حیــزب 
سیاســیدا و بگرە بەشداری چاالکانە 
یــان لــە نێوخــۆی واڵت و بەشــداری 

چەکداری.
حیزبــی دێموکــرات وەکــوو حێزبێکی 
خــاوەن ڕابــردوو و بەئەزمــوون ئەوەی 
بە کردەوە نیشان داوە که ڕەخساندنی 
دەرفــەت بۆ ژنــان و کچان لە دنیای 
واقیعدا و بەدوور لە دروشمی بریقەدار 
و درۆییــن و لەقاڵبی کردەوەدا چەندە 
دەتوانــێ لــە ســەر گــۆڕان و بەئاکام 
گەیشتنی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی 
کاریگەر بێ، هەربۆیه به گونجاندنی 
بەرنامــه و دەرفەتی گونجاو بۆ ژنان 
له بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆیی خۆیدا 
نیشانی داوە که گرینگی به توێژی 
ژنان دەدات و لە ڕەخساندنی دەرفەت 
بــۆ پێگەیانــدن و پەروەردەی سیاســی 
و کۆمەالیەتییــان لــە هیچ هەوڵێک 

دەرێغ ناکات.
بــاس  پێشــتریش  وەک  لەڕاســتیدا 
کرا ژنــان لەخەباتــی ڕزگاریخوازیدا 
لەسەرشــانە،  قورســتریان  ئەرکێکــی 
ئەوان لە الیەکەوە شەڕ بۆ ژن بوونیان 
دەکــەن و ئەیانــەوێ وەکــوو ژن و بــە 
تایبەتمەندییــە ژنانەکانیانــەوە  شــان 
بــه شــانی پیــاوان و بە بــێ جیاوازی 
و هــەاڵواردن بەشــداری خەبات بکەن 
ولەالیەکــی تریشــەوە ئەیانــەوێ لــە 
مێژووخولقێنــدا  بزووتنەوەیەکــی 
بەشــداری بکــەن و بە نــۆرەی خۆیان 
الپەڕەیەکی مێژووی پڕ لە شــانازی 

خەباتی ڕزگاریخوازی هەڵدەنەوە.
دیــارە حیزبــی دێموکرات لــە ماوەی 
زیاتر لە ٧ دەیە تێکۆشــانی سیاســی 
خۆیــدا بــە پێی هەلومەرجــی تایبەت 
بــە هــەر قۆناغێکــی مێژوویــی و بە 
خوێندنــەوەی قــووڵ و وشــیارانە لــە 

و  ڕۆژهــەاڵت  کۆمەڵــگای  ســەر 
ڕووداوەکانی جیهان شێوازی خەباتی 
تایبەت و گونجاوی لە پێش گرتووە. 
لــە نــەورۆزی ٩٤ ی هەتاویــدا بــوو 
کــە بــە ڕاگەیاندنی قۆناغــی نوێی 
ڕاســانی  نــاوی  ژێــر  لــە  خەبــات، 
ڕۆژهەاڵت و بە مەبەســتی گرێدانی 
شــاخ کۆمەاڵنــی  و  شــار  خەباتــی 
خەڵکی کوردســتانی، به ژن و پیاو، 
پیر و جەوان، خوێندەوار و نەخوێندەوار 
بۆ بەشداری چاالکانە لە بزووتنەوەی 
و  بانگهێشــت کــرد  ڕزگاریخوازیــدا 
پاش ســااڵنێک دڕیژەدانــی خەباتی 
سیاســی و دیپلۆماســی ئەمجــارە لە 
قاڵبێکــی تــردا و بــە پۆتانســیێلێکی 
تــازەوە بانگــەوازی بــۆ ئــەو خەباتــە 
کــرد. ئــەوەی کە ڕوون و ئاشــکرایە 
بوونــی  ڕەوا  و  بەرحــەق  ئەمەیــە 
و  دێموکــرات  حیزبــی  خواســتی 
تەبابوونــی نێــوان ویســتی حیــزب و 

خەڵک وای کرد کە هەموو چین و 
توێژەکانــی کۆمەڵگەی ڕۆژهەاڵت 
خۆیــان بــە خاوەنــی خەباتەکــە بزانن 
بــە هــەر چەشــنێک کــە بۆیــان  و 
و  بکــەن  تێــدا  بەشــداریی  دەلــوێ 
ســتراتێژیی  بەرەوپێشــچوونی   لــە 
شــاخدا  و  شــار  خەباتــی  گرێدانــی 

هەنگاوی کردەوەیی هەڵبگرن. 
بەبیرێکــی  هەمیشــە  وەک  ژنــان 
ئــاوەاڵ و هزرێکــی ژیرانــەوە واڵمــی 
بانگــەوازی حیزبەکــەی خۆیاندایەوە 
و لــەم قۆناغەی خەباتدا بەشــدارییان 
نوانــد، ئــەوان بــە ئیــرادەوە هاتنــە نێو 
ڕیزی هێزی پێشمەرگەی کوردستان 
و شــان به شــانی کوڕانی نیشــتمان، 
چەکی شەرەف و کەرامەتیان لە شان 
کرد، بۆ بەرگری لە خاکی پیرۆزی 
نیشــتمان سوێندی پێشــمەرگایەتییان 
خوارد و هاوکات لە گەڵ پاراســتنی 
لــە  ژنانەکانیــان،  خولیــا  و  حــەز 
ســەنگەری بەرخودانــدا شــانیان دایــە 
ژێر باری قورسی نیشتمان و بەهێز و 
تواناوە لەو خەباتەدا بەشدارییان کرد.
لــە درێــژەی چاالکییەکانــی هێــزی 
پێشمەرگەی کوردســتان لە نێوخۆی 
واڵتــدا، پێشــمەرگانە چوونە نێو دڵی 
بانگــەوازی  و  خۆیــان  جەمــاوەری 
ئــازادی و سەربەســتییان بــۆ کــردن، 
هیــوای مانەوەیــان لــە دڵــی دایکــی 
و  کــردەوە  زینــدوو  شــەهیداندا 
پەیامــی نەســرەوتن تا ســەرکەوتنیان 
و  بــرد  کوردســتان  شــارەکانی  بــۆ 
هێڵــی بەتاڵبوونیــان بە ســەر بیرۆکە 
دواکەوتووەکانــی کۆمەڵگە بەرانبەر 

بە خۆیاندا کێشا.
ئــەو  توانایــان  و  هێــز  ســەلمێنەری 
شــەوقی  کــە  بــوون  فرمێســکانە 
دیداریان خســتیە نێو چاوانی خەڵکی 
تامــەزرۆی ئــازادی ڕۆژهەاڵت و بە 
جەولــەی سیاســی و نیزامــی خۆیان 
نیشــانیان دا کــە حیزبــی دێموکرات 
بــە گوتــار و بــە کردەوە بۆ گەیشــتن 
بە ئامانجی ڕەوای کورد تێدەکۆشێ 
بــە  دژ  خەبــات  لــە  هەمیشــە  و 
داگیرکەردا پێشــەنگە و تا گەیشــتن 
به لووتکەی سەربەســتی, ڕاســان دژ 

بە داگیرکەران درێژە پێ دەدات.

حیزبی دێموکرات وەکوو حێزبێکی خاوەن ڕابردوو و بەئەزموون ئەوەی بە کردەوە نیشان 
داوە کــه ڕەخســاندنی دەرفــەت بــۆ ژنــان و کچــان لــە دنیای واقیعــدا و بەدوور لە دروشــمی 
بریقەدار و درۆیین و لەقاڵبی کردەوەدا چەندە دەتوانێ لە سەر گۆڕان و بەئاکام گەیشتنی 

بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کاریگەر بێ

ئاسۆ منبەری



ژمارە ٧٣٢، ٣١ی گەالوێژی ٨١٣٩٧

کوردیکا، شاپەیڤی ڕەوتی فەرهەنگنووسی 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان

لــە  دەبێــت  دەیــە  یــەک  لــە  زیاتــر 
لەســەر  و  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی 
دەســتی کۆمەڵێک نووسەر، توێژەر و 
شارەزای بواری فەرهەنگ، ڕەوتێکی 
گرنــگ و بنیاتیی فەرهەنگنووســیی 
پســپۆڕی لە بوارە جیاجیاکان دەستی 
پێکــردووە کــە نیشــانەی خەمخــۆری 
و تێڕوانینــی قووڵــی ئــەو توێژەرانەی 
کوردە بە بواری نووســینەوە و داڕشتن 
و دانانی بەردی بناغەی قایمی زمان 
و ئــەدەب و فەرهەنــگ لــەو بەشــەی 

نیشتمان.
خاڵــی بەرچــاو و جێگــەی ســەرنجی 
ئــەم ڕەوتــە پڕ گوڕوتینە لە وشــەنامە 
کــە  ئەوەیــە  فەرهەنگنووســی،  و 
دامەزراوەیەکــی  و  ناوەنــد  هیــچ 
زانســتی و فەرهەنگــی پاڵپشــتی ئەو 
نییــە  دڵســۆزانە  توێــژەرە  و  نووســەر 
و زۆربەیــان لەســەر بنەمــای هەســت 
و  مێژوویــی  بەرپرســیارێتیی  بــە 
فەرهەنگیــی خۆیــان و لەوپــەڕی بێ 
ئیمکاناتــی و بێدەرەتانیــدا ســااڵنێکی 
تەمــەن و کاتــی بەنرخــی خۆیــان بــۆ 
و  وشــە  و کۆکردنــەوەی  نووســینەوە 
کــردووە.  تەرخــان  کــوردی  پەیڤــی 
هەنــدێ لەو وشــەدان و فەرهەنگانەی 
لــە  ڕابــردوودا  ســااڵنی  لــە  کــە 
ڕۆژهەاڵتی نیشتمان هاتوونەتە بەرهەم 
بریتیــن لــە: فەرهەنگــی زانســتگەی 
کــە  بــەرگ  چــوار  لــە  کوردســتان 
کۆمەڵێــک نووســەر و توێــژەر لەژێــر 
چاودێــری ماجید مەردۆخ ڕۆحانی و 
لەالیان توێژینگەی کوردستان ناســیی 
زانکۆی کوردســتان لە ســنە چاپ و 
باڵو کراوەتــەوە، فەرهەنگی زارەکیی 
موکریــان لە نووســین و ئامادەکردنی 
ســەالح پایانیانــی، کــە هەتــا ئێســتا 
هەشــت بەرگــی لــێ چــاپ و بــاڵو 

کراوەتــەوە، فەرهەنگی ســێ بەرگیی 
کاوە لە نووسینی عەبدواڵ ئیبراهیمی، 
فەرهەنگی هەژیر لە نووسینی هەژیر 
عەبدواڵپــوور، و چەنــدان فەرهەنگــی 
دیکــە لــە بوارەکانــی زمــان، ئەدەبــی 
زارەکی، کشتوکاڵ، ژینگە، باڵندە و 
پەلەوەرناسی، خورد و خۆراک چاپ 

و باڵو کراونەتەوە.
مــاوەی یــەک مانــگ زیاتــرە حەوت 
بــەرگ )پیتەکانــی ئەلف هەتا ج(ی 
وشــەنامەی "کوردیکا" لە نووســین و 
ئامادەکردنی ڕێــزدار ئاکۆ جەلیلیان، 
نووســەر و توێژەری بەتوانای دەڤەری 
کرماشــان لــە الیەن خودی نووســەر و 
وەشــانگەی دیباچــەوە چــاپ و بــاڵو 
کراوەتــەوە و کتێبخانەی کوردیی پێ 

ڕازاوەتر کراوە.
لێــرەدا بــە کورتــی هەندێ ئامــاژە بە 
تایبەتمەنــدی و شــێوازی لێکۆڵینــەوە 
زانســتنامەی  خەســڵەتەکانی  و 
هــەروەک  کــە  دەکــەم  "کوردیــکا" 
ئامــاژەی  بەرگــدا  لەســەر  نووســەر 
پێکــردووە "بابەتــی یەکــەم"ی بەناوی 

"وشەنامە" هاتووەتە وەشاندن.
بەشــی یەکەمــی کوردیــکا تەرخــان 
کــراوە بۆ "وشەناســی" کــە کۆی ئەم 
بــەرگ  نزیکــەی ٣٠  کارە گرنگــە 
دەبــێ کــە لــە ٣٤٠ هــەزار وشــە و لە 
٦٧ هەزار الپەڕە پێکهاتووە کە بەپێی 
ڕیزبەندیــی ئەلفبــێ، چــاپ و بــاڵو 

دەکرێنەوە.
ئــەم دەورەیەی کوردیکا کە لە حەوت 
بەرگدا چاپ بوون، پێشتر بەرگەکانی 
یەکــەم و دووهەمــی لە ســاڵی ١٣٩٦ 
)٢٠١٧( هاتوونەتە وەشــاندن و ئێســتا 
پێکەوە لەگەڵ پێنج بەرگی دیکە کە 
پێکهاتــووە لە پیتەکانــی )ئەلف هەتا 

ج( باڵو کراونەتەوە.
ئــەم  میتــۆدی  و  گەاڵڵــە  بەپێــی 
زانستنامە پوخت و کامڵە )کوردیکا( 
یەکەمــی  بەشــی  تەواوبوونــی  پــاش 

کــە بریتییە لە وشــەنامە، بەشــەکانی 
دیکــەی بــۆ بابەتەکانــی جوغرافیا و 
مێــژووی کــورد و کوردســتان تەرخان 
کراوە. لەم بەشەدا توێژەر بە ڕوانگە و 
میتۆدێکی زانســتیی زمانی کوردی 
و شــێوەزارەکانی، وشــە و دەستەواژە و 
پەیڤەکانی لە بواری ڕەچەڵەکناسی، 
پێناســە کــردووە و لێکــی داونەتــەوە 
و هــاوکات وشــەی هەڤبەریانــی لــە 
زمانەکانی فارسی و ئینگلیزی داناوە 
و گرنگتر لە گشت و خاڵی بەرچاوی 
ئــەم وشــەنامە ئەوەیــە کــە جیــاواز لە 
فەرهەنگەکانی دیکە پەرژاوەتە ســەر 
بنەمــا، ماکــە و چاوگی وشــەکان و 
لە بــواری ڕێزمانیدا لێکــی داونەتەوە 

و گەلێک زانیاریی خستووەتە ڕوو.
خاڵێکــی دیکەی بەرچاوی کوردیکا 
فرەڕەهەنــدی و پەرژانە ســەر شــێوەزار 
بن زارەکانــی  و  زاراوە  و  دیالێکــت  و 
هێنانــەوەی  و  کوردییــە  زمانــی 
لــە  هەڤبــەری  و  هاوواتــا  وشــەی 
شــێوەزار و بن زاراوە و هاوکات زمانی 
فارســی ئــەم فەرهەنگــەی کردووەتــە 
فەرهەنێکی جیاواز و جێی سەرنج کە 
ســەرچاوەیەکی گرنگە بــۆ توێژینەوە 
و پەیجــۆری زۆر بابەتــی زمانەوانــی 
و ژیــاری. لەڕاســتیدا زۆرێــک لــەو 
دەســتەواژانەی  و  پەیــڤ  و  وشــە 
جەلیلیــان لــەم وشــەنامەدا هێناونــێ، 
هەرکامەیان دەشێ سەرچاوەی کتاو، 

یان توێژینەوەیەکی فراوان بن.
ئــەم کارە گرنــگ و تاقەتپڕووکێنــە 
کە لە ڕاســتیدا لەنێو گەل و نەتەوەیل 
ئەنجامگەیاندنــی  بــە  بــۆ  دیکــە 
پــرۆژەی لــەم چەشــنە، دامــەزراوە و 
ناونــدی تایبەتــی پســپۆڕیی فەرمی 
بــە دەیــان فەرمانبــەر و بــە بوودجــە و 
پان و بەرنامەی کارییەوە بۆ تەرخان 
دەکرێت، لێ مخابن الی ئێمە نەتەنیا 
نووســەر و توێژەران پاڵپشــتی ناکرێن، 
و  دەیــان کەنــد و کۆســپ  بەڵکــوو 

لەمپەڕیان بۆ ساز دەکرێت.
شــێوازی کارکردنــی کوردیــکا، بــە 
زۆری پشتی بە پێوەر و ستانداردە باوە 
جیهانییەکانی بیاڤی زانستنامەنووسی 
هاوچــەرخ  زمانناســیی  زانســتی  و 
وێــڕای  پێشــگوتاردا  لــە  و  بەســتووە 
ئامــاژە بــە زەروورەتــی پەرژانــە ســەر 
گرنگیی زمانی کوردی )شــێوەزاری 
و  پێگــە  باســی  هــاوکات  پێــوەر(، 
پێکهاتەی زمانی کوردی و شــێوەزار 
و دیالێکتــە جیاوازەکانی ئەم زمانە و 
جوغرافیــای ئاخێوەرانی لە هەر چوار 

بەشی نیشتمان کراوە.
شــێوەی  بــە  دیکــەدا  بەشــێکی  لــە 
ڕیزبەندی ناو و ساڵ و شوێنی چاپ 
ناوەرۆکــی ١٣٠  لــە  و کورتەیــەک 

فەرهەنگی کوردی خراوەتە ڕوو.
کوردیکا، لەڕاســتیدا چەندان هەنگاو 
ســەرترە لەو وشــەدان و فەرهەنگانەی 
کە هەتا ئێســتا نووســراون و هەروەک 
بــە  پێشــەکیدا  وتــاری  لــە  نووســەر 
چــڕی باســی گرنگییەکەی کردووە، 
و  فەرهەنــگ  شــاپەیڤی  لەڕاســتیدا 
سەرەتای نووسینەوە و بەردی بناغەی 
ئەنســکلۆپیدیای  و  دانیشــنامە 
و  مێــژوو  ژیــار،  و  فەرهەنــگ 

جوغرافیای کوردستانە 
کەمــن ئەو کەســانەی لــە گرنگی و 
بایەخــی ئــەم پــرۆژە و کارە گرنگــە 
هــەژاری  کۆمەڵگــەی  لــە  بزانــن، 
کوردیــدا دەگمەنــن ئــەو دڵســۆزانەی 
کــە ســەرمایە و ئابووریــی خۆیــان لە 
بــواری گەشــەدان بــە فەرهەنــگ و 
دەکــەن،  تەرخــان  نەتەوەییــدا  ژیــاری 
لــێ نووســەر و توێــژەری خۆنەویســت 
و نیشــتمانپەروەر و ئاشــقی پەیــڤ و 
وشەی کوردی لە تۆرەمەی مامۆستا 
هەژار و زەبێحی، گیوی موکریانی و 

عەالئەدین سەجادی هێشتا هەن.
خاڵــی بەرچــاو و جێگــەی ســەرنج لە 
ڕوانگــەی منەوە کە وەک شــاپەیڤ 

لێی دەڕوانم، ئەم شــاکارە گرنگە کە 
لــە کەموکــووڕی بەری نییە، شــوێن 
و جوغرافیای نووســەری ئەم کتێبەیە 
شــابادی  و  کرماشــان  ئەویــش  کــە 
دەڤەرێــک  مێــژووە،  و  ژیــار  خــاوەن 
کــە دوژمنانــی زمــان و نەتەوەکەمان 
ســااڵنێکە بــە دەیــان پیــان و بەرنامە 
ئامانجیان تواندنەوە و ئاسیمیلەکردنی 
ئەو دەڤەرە گرنگەی نیشتمانەکەمانە. 
لــەم  شــاکارێکی  خوڵقانــی  بــەاڵم 
چەشنە لەالیەن کەسێک کە پەروەردە 
و گۆچکــراوی کرماشــانی هەرمــان 
و ئیامــی دێریــن و بنــاری پــەڕاو و 
بیســتوون بێــت و بــە بۆنــی بەیبوونــی 
مانیشــت و پەیامــی شــابادی هەردەم 
هێــژا پــەروەردە کرابــێ، زۆرێــک لــە 
خەونــە گاڵو و پیانــە نەزۆکەکانــی 
دوژمنانــی نەتەوەکەمانــی کردووەتــە 
بڵقــی ســەر ئــاو و شۆڕشــێکی مەزنە 
لەناو بۆســەی نەزانپەرستیدا. پێویستە 
نــەوەی ئەمڕۆ و داهاتوو ئەم وانەیەی 
مامۆســتا "ئاکــۆ جەلیلیــان" بکەنــە 
سەرباشقەی ژیان کە باوەڕبەخۆبوون و 
سووربوون لەســەر بە ئەنجامگەیاندنی 
ئاشــقی  و  ڕەنگاڵەییــەکان  خەونــە 
نیشــتمان و ژیــاری خۆماڵــی بــەردی 

بناغەی بوونە.
مەگــەر هــەر خــۆی بزانــێ لــە کاتە 
تەنیاییەکانــی ژیانــدا چەنــدە مانــدوو 
بــووە و چەنــدە ئاشــقانە و دڵســۆزانە 
بەدەم نووســینەوەی ئەم کارە ســەنگین 
ئــەم  داوە،  گینگلــی  زەنگینــەوە  و 
وەک  گەوهــەرە  لــە  پــڕ  زانســتنامە 
شــاپەیڤ و دوڕێک لــە کتێبخانەی 
کــوردی دەمێنێتــەوە و نــاو و یــادی 
بــۆ هەمیشــە  کاک جەلیلــی هێــژا 
هەرمان و سەوز لە دیرۆکی نیشتمانی 

کورداندا دەدرەوشێتەوە.
ئاکــۆ جەلیلیــان لەدایکبــووی ســاڵی 
ئیســام ئاوای  شــاری  ١٩٧٢ی 
و  کرماشــانە  بــە  ســەر  )شــاباد(ی 

یەکێکــە لــە نووســەرە پێشــەنگەکانی 
بووژانــەوەی زمــان و ئەدەبی کوردییە 
لــە پارێزگاکانــی ئیــام و کرماشــانە 
توێژینــەوەی  کارەکانــی  زۆربــەی  و 
مەیدانین لە بواری زمان و فەرهەنگی 
کوردیــدا. لــە بەرهەمەکانــی دەکرێ 

ئاماژە بکەین بە:
١ـ فه رهه نــگ باشــوور: وشــه نامه ی 

کوردیی خوارین.
٢ـ زەڕینه و سیمینه /بەرگی یەکەم / 

پەند و ئیدیۆمی کوردی.
٣ـ زه ڕینه و سیمینه /بەرگی دووهەم/ 

مەتەڵی کوردی.
٤ـ زه ڕینه  و ســیمینه /بەرگی ســێیه م/ 

هه ڵبەستی فۆلکلۆر.
۵ـ زه ڕینه و سیمینه /بەرگی چوارەم/ 

بیر و باوه ڕ  و ئەفسانە کوردییەکان.
۶ـ زه ڕینه  و سیمینه /بەرگی پێنجەم/ 
هه ڵبەســتی شــین و شەپۆڕ و ئازیه تی 

کوردی
چیرۆکــی  کورتــە   / ڕه نگامــه  ٧ـ 

کوردی
٨ـ ئاگــر مه لــووچ / ڕۆمــان کوردی 
زاراوەی  بــە  ڕۆمانــی  )یەکەمیــن 

کەلهوڕی(
٩ـ گه نجینــه ی شــێوه زاره  ئێرانییەکان، 
شێوه زارناســی پارێــزگای کرماشــان /

بەرگی یەکەم
١٠ـ تاریکخانــه: ناســنامەیەکی نوێ 
بــۆ مێژوویەکــی کۆن /  بەرهەمێک 
سەبارەت بە ناوی کوردی ئاواییەکانی 

کرماشان.
١١ـ فەرهەنگی کوردیکا: گەورەترین 
وشەنامەی کوردی )ئینسکلۆپیدیا(. 
وشــەنامەیەک لــه هەمــوو زاراوەکان 
لــه باکــوور و باشــوور و ڕۆژهەاڵت و 
هــاوکات  زمانەکانــی ئینگلیــزی و 

فارسیشی تێدا گونجێندراوە.

شەریف فەالح



٩ ژمارە ٧٣٢، ٢٢ی ئاگۆستی ٢٠١٨

حیزبی دێموکرات 
و سێ تایبەتمەندیی گرینگ

ئەم رۆژانە بەرەو ٧٣هەمین ســاڵیادی 
دێموکراتــی  حیزبــی  دامەزراندنــی 
کورستانی ئێران دەچین، تایبەتمەندی 
لــە  دەکرێــت  کــە  رێکخراوەیــە  ئــەو 
کوردســتان  مێــژووی  بەســتێنی 

گرینگی پێ بدەین چییە؟!
بەگشــتی دەکرێت ســێ تایبەتمەندی 
ڕوون و پڕبایــەخ بۆ حیزبی دێموکرات 
کوردســتان  مێــژووی  بەســتێنی  لــە 

دەستنیشان بکەین:
یەکەم:

بیانــی  رەخنەگرانــی  جــار  زۆر 
لێکدانەوەیــان بــۆ مێــژووی شۆڕشــی 
کوردســتان، ئەوەیە کە لە کوردستاندا 
تەنیا "سەرهەڵدان هەیە"، بەو مانایەی 
کــە هەرکات بۆشــاییەکی دەســەاڵت 
لــە ناوەند ســاز دەبێت، کورد داخوازی 
سیاســی هەیــە و ئەگەر ئەو بۆشــاییە 
نەبێت کورد هیچ داخوازییەکی نییە.
لێــرەدا ئەگــەر مێژووی کوردســتان لە 
ڕوانگەی ســەرهەڵدانەوە سەیر بکەین، 
دەبێــت بڵێین: خاڵی الوازی شۆڕشــی 
هاوســەنگی  نەبوونــی  کوردســتان 
لــە نێــوان هێــزی چەکــداری شــۆڕش 
داپڵۆســێنەری  هێــزی  لەبەرانبــەر 
دەســەاڵتدارە؛ ئەو هاوســەنگ نەبوونە 
و  مێــژووی کــۆن  لــە  کــردووە  وای 
نوێــی کوردســتاندا، هێزی چەکداری 
بڕیــاردەری  ســتەمکار  دەســەاڵتی 
کۆتایی بێت؛ بە کوردی و بە کورتی 
دەسەاڵتی زاڵ بە چەک کوردستانی 
داگیرکــردووە، واتــە کوردســتان  لــە 

رووی نیزامییەوە داگیر کراوە!
ئەوەیــە  مانــای  ســەرهەڵدان  کەوایــە 
کــە کوردســتان ژێردەســتەیە و کــورد 
هــەر دەرفەتێکــی سیاســی بدۆزێتەوە 
ژێردەســتەییە  ئــەو  رەوینــەوەی  بــۆ 
ســەرهەڵدان  بــەاڵم  دێنــێ،  بــەکاری 
ڕوویەکی تریشــی هەیە، ئەویش ئەوەیە 
کە شــۆڕش لە بەستێنێکی فکرییەوە 
دەگۆڕێ بۆ قۆناغێکی هەســتی بەو 
مانایەی کە لە قۆناغی سەرهەڵدان دا، 
ئــەوەی دنەدەری کۆمەڵگایە ســۆز و 

هەستە نەک ماف و فکر.
لەگــەڵ هەمــوو  حیزبــی دێموکــرات 
توانیویەتــی  کەوتنەکانــی  و  ڕاســان 

قۆناغــی  لــە  کوردســتان  شۆڕشــی 
ســەرهەڵدانی تەنیــاوە بخاتــە قۆناغی 
شۆڕشــی رێکخراو؛ واتــە لە قۆناغی 
بــۆ قۆناغــی  هەســتەوە بیگوازێتــەوە 
فکــر و دەســتەبەرکردن و پاراســتنی 

بەرژەوەندی بااڵ.
لە ئێســتادا چ بۆشــایی دەســەاڵت لە 
نێو دەسەاڵتداری ستەمکاردا هەبێت و 
چ لەوپــەڕی دەســەاڵت دابێت، مافی 
نەتــەوەی کــورد وەک داخوازییەکــی 
شۆڕشــی  و  کۆمەاڵیەتی_فکــری 
واقیــع  ئەمرێکــی  وەک  کوردســتان 
لــە گۆڕەپانــی سیاســی رۆژهەاڵتــی 
نێوەراست بوونی هەیە و کاراکتێرێکی 

نێو دۆخەکەیە.
دووهەم:

دژبەرانــی کوردســتان بــە مەبەســتی 
هێرش کردنە سەر مێژووی کوردستان، 
شۆڕشــی کوردســتان لە "جوغرافیای 
لێکپچــراوە"دا  "کات  لــە  و  جیــاواز" 
هەڵدەســەنگێنن؛ بەو مانایەی کە دێن 
بــاس لەســەر شۆڕشــی هەمزەئاغــای 
مەنگور یان سمکۆی شکاک دەکەن 
یــان بابەتــی رووخانــی دەســەاڵتداری 
بــەاڵم  دەکــەن،  تاوتــوێ  ئــەردەاڵن 
هیــچ کات ئــەو شــۆڕش و رووداوانــە 
یەکپــاژ"و  "کاتــی  بەســتێنی  لــە 
"جوگرافیــای یەک واڵتــدا" کە هەر 
دووکیان تایبەتمەندی نەتەوەن، ناهێننە 
بــەر باس، بــۆ ڕوون بوونەوەی زیاتری 
ئــەو باســە دەبێــت بڵێین: هێرشــبەرانی 
کــۆی  کوردســتان  مێــژووی  ســەر 
شۆڕشەکانی کوردستان کە لە رووی 
کاتــەوە لە قۆناغی جیاواز و ناوچەی 
جیــاواز کــراون هــەم بــە دابەشــکاری 
کاتی و هەم بە دابەشکاری ناوچەیی 
لێک هەڵدەپچڕن بەو شێوەیە دەیانەوێت 
وا نیشــان بــدەن کــە کــۆی رووداو و 
شۆڕشــەکان، مێــژووی یەکپارچــەی 
هەوڵــی  بەڵکــوو  نییــە،  نەتەوەیــەک 
"کەســی  کۆمەڵێــک  تاکەکەســی 

سەرەڕۆ"ن!
حیزبــی  تایبەتمەنــدی  دووهەمیــن 
دێموکــرات ئەوەیــە کــە بــەری بــەوە 
گرتــووە شۆڕشــی کوردســتان بەســەر 
کات و ناوچــەدا دابــەش بێــت و لــەو 
رێگایــەوە شــۆڕش پچڕپچــڕ بکرێت، 
حیزبــی دێموکــرات کــە لــە ئێســتادا 
بــەرەی ســێ و چــوار شۆڕشــی تێــدا 

دەکــەن، وەک رێکخراوەیەک کات و 
جوگرافیــای نەتەوەی کوردی پێکەوە 
گرێــداوە. ئــەو حیزبە لــە ناوچەیەکی 
بــۆ  پەلــی  و  دامــەزراوە  کوردســتان 
هەمــوو ناوچــەکان هاویشــتووە و ئــەو 
حیزبە بەرەیەکی کورد لە نێوەڕاســتی 
ســەدەی بیست دایمەزراندووە و بەرە بە 
بەرە تاکی کورد خۆی تێدا دیوەتەوە و 
ئــەوەش وای کردووە کە هاوکات هەم 
دەسکەوت و توانایی بەرە جیاوازەکانی 
شــۆڕش و هــەم دەســکەوت و توانــای 
کوردســتانی  جیاوازەکانــی  ناوچــە 
رۆژهەاڵت لەو حیزبەدا یەک بگرنەوە 
و بــۆ ئامانجــی شۆڕشــی نەتــەوەی 
بــەکار  کوردســتان  دێموکراتیکــی 

بهێندرێن. 
سێهەم:

حیزبــی  تایبەتمەنــدی  ســێهەمین 
شۆڕشــی  کــە  ئەوەیــە  دێموکــرات 
کوردستانی لە ئاڵۆزی رزگار کردووە، 
چــوار دەســەاڵت بەســەر کوردســتاندا 
زاڵــە و هــەر کامــە لــە پارچەکانــی 
لــە قۆناغێکــی جیــاوازی شــۆڕش و 
رزگاریــدان و لــە رووی ئەخاقییــەوە 
هیچ کام لە پارچەکان شۆڕشەکەیان 
پارچەکەی تــر  شۆڕشــی  لــە  ســەرتر 
نییــە؛ لــە رووی ستراتێژیشــەوە هــەر 
پارچەیــەک قوواڵیــی ســتراتێژیکی 

سێ پارچەیەکی ترە. 
کــە  کــردووە  وای  ئەوانــە  کــۆی 
تاکــی کــورد لە کوردســتان بــەردەوام 
لەگەڵ ئەو پرســیارە بــەرەڕوو بێت کە 
لــە "کــەی" و لــە "کــوێ" دەبێــت لــە 

شۆڕشدا بەشداری بکات؟!
پرســیارەی  ئــەو  دێموکــرات  حیزبــی 
بــۆ تاکــی کــورد واڵم داوەتــەوە؛ ئەو 
دەڵێــت کــە بــۆ هــەر تاکێکــی کورد 
کاتی شــۆڕش ئێستایە و جوغرافیای 

شۆڕشیش پارچەکەی خۆیەتی.
ئــەو تایبەتمەندییــە وای کــردووە کــە 
حیزبی دێموکرات دەست لە کاروباری 
وەک  و  وەرنــەدات  پارچەکا نی تــر 
پشــتیوانی  کوردســتانی  حیزبێکــی 
هەمــوو  لــە  کوردســتان  شۆڕشــی 

پارچەکان بێت.
ســێ  ســەرەوە،  خاڵــەی  ســێ  ئــەو 
تایبەتمەندیــی گرینــگ و پڕبایەخــی 
حیزبــی دێموکراتــن کە لە ٧٣ ســاڵی 

ڕابردوودا لەسەری پێداگر بووە.

ئاگری ئیسماعیل نژاد

ئه ستێره کانی گه الوێژ    

قۆناغی خه باتی کورد له  کوردســتان 
تا دێ رۆژ له گه ڵ رۆژ به ره و ژوورتر 
 " ک  ژ.   " رۆژه ی  ئــه م  ده چــێ؛ 
دامــه زرا و پاشــان حیزبــی دێموکرات 
له  دایک بوو و کۆماری کوردســتان 
چه خماخــه ی  یه کــه م  راگه یەنــدرا 
ته شــکیاتێکی سیاســی و مۆدێڕن و 
کۆمارێکــی دێموکراتیــک نه ک له  
ئێــران به ڵکــوو  له  رۆژهه اڵتــی ناویندا 

تاقانه  بوو. 
ئه و رێکخراوه یه  بوو به  سه رمه شــقێک 
بــۆ پارچه کانــی تر و دۆزی کورد له  
ناســاندن و به دواداچوونــی شــوناس و 
دیاریکردنی مافی چاره نووسی کورد 
به  ده ســتی خۆی ده ســتی پێکرد و له  
پارچه کانی دیکه ش به ره وپێشــچوونی 
بــه   ئێســتا  و  بینــی  به خــۆوه   باشــی 
دڵنیایــی ده توانین بڵێین ئه مڕۆ دۆزی 
کــورد له  به  جیهانی بــوون تێپه ڕیوه  و 
بــه ره و دامه زراندنی کیانێک بۆخۆی 

هه نگاو ده نێ! 
٢٥ی  لــه   چه خماخه یــه ی  ئــه و 
له مه وبــه ر  ســاڵ    ٧٣ گه الوێــژی 
و  قایــم  و  تۆکمــه   ئه وه نــده   لێــدرا 
بیرمه ندانــه  و به  پێویســت و له  هه مان 
کاتــدا له ســه ر بناغــه ی به رژه وه نــدی 
نه ته وه یــی دامه زرابوو، کــە له  هه موو 
لــه   کــورد  خه باتــی  قۆناغه کانــی 
کوردســتان ده ســته  ده ســته  فیــداکاران 
و رێبوارانــی بــه  ئه مه گی ئــه م رێبازه  
گیانیان له  رێگای به خشیوه  و بوونه ته  
ئه ســتێره یه کی پرشــنگدار له  ئاســۆی 

خه بات بۆ رزگاری کوردستان. 
له  قۆناغی دیکتاتۆرییه تی حه مه ره زا 
و   ٤٦ ســاڵه کانی  شۆڕشــی  و  شــا 
گه النــی  شۆڕشــی  هه تــاوی،  ٤٧ی 
ئێران و دیکتاتۆرییه تی کۆنه په رستی 
کۆماری ئیســامی و لــه و دواییانه دا 
لــه   نــوێ  قۆناغێکــی  ده ســپێکردنی 
گه یشــتن  و  رزگاری  بــۆ  خه بــات 
بــه  ئــازادی کــورد بــه  ناوی "ڕاســان" 
قۆناغــی  دواییــن  هیــوادارم  کــه  
رزگاری؛  بــۆ  بێــت  کــورد  خه باتــی 

لــه م قۆناغه شــدا رۆڵــه  بــه  ئه مه گ و 
رێبــازی  رێبوارانــی  و  فیــداکارەکان 
مه یدانــی  لــه   کوردســتان  رزگاری 
ســه خاوه تمه ندانه   و  ئامــاده ن  خه بــات 
رزگاری  فیــدای  شــیرینیان  گیانــی 

کورد و کوردستان ده که ن. 
کڵپه ی گه الوێژه  

گه الوێــژه  ئاگرێکــی خســتۆته  دڵ له  
قۆناغی راسانیشدا کڵپه ی دێ، شنۆ 
و پیرانشــار و مه ریوان و قه ره ســه قه ل و 
کۆســااڵن و بســت به بستی کوردستان 
ده بێته  مه یدانی خۆنواندنی رۆڵه کانی 

گه ل
دیسان گه الوێژه ! 

دیسان رۆڵه کانی حیزب و گه ل
گه الوێــژا،  شــه وێکی  لــه   دیســان   
لــه  چیــا  تیژبــاڵ  هه ڵــۆی  پۆلێــک 
سه رکه شه کانی کوردستان له  راسانی 
شاخه وه  به ره و مه کۆی راسانی شار له  

شه ققه ی باڵ ده ده ن.
لــه   پــڕ   له گــه ڵ خۆیــان هه گبــه ی 
تاســه و ئه وین و خۆشه ویستی نیشتمان 
و  ئه مــه گ  لــه   لێوڕێــژ  جانتــای  و 
وه فــاداری گــه ل و کۆڵه پشــتی پڕ پڕ 
لــه  وره  و هه ســت و ئیمــان به خــۆ لــه  

رێبازی سه ربه رزی دا 
بــه   بــڕوا به خــۆ و  مه خــزه ن مه خــزه ن 

دوارۆژی روونی رزگاری
 ته یــار ته یــار له ســه ر دونــدی هیــوا 
ئۆقره یــی  داوێنــی  بــه ره و  ئــاوات  و 
زیپــک و زاکونــی شــار دایــان دڕی 
ئه نگوســته چاو،  و  تاریــک  شــه وی 
بــه  هه نــگاوی قایــم و به  ســام. له ژێر 
سایه ی چیا و ئه شکه وت و زه ندۆاڵن، 
ده خوشــین،  به بێکســپه   سایه ئاســا 
له ســه ر هه ســت و ئــارام. بێخه بــه ر لــه  
ده هــۆی گورگه مێــش و شه وپه رســتان 
ئاگــری  به رقرمژنــی  ده ســته ویه خه  
گــه روو مــاری بێخاوه نــی تاریکســتان 
ده بــن! پشــت وێکــده ده ن، ئارام! له ســێ 
قۆاڵن ده سڕێژی گولله یان بۆ دێ. له  
باکــور و رۆژهــه اڵت و الی رۆژئاوا. 
دابه ش ده بن، جوابی ده ســڕێژ ده ده نه وه ، 

هه ڵیان ده نێن ده نکه  ده نکه  به  بڵێسه ی 
گــڕ راویــان ده کــه ن! بۆیــه  تۆپخانــه  
دێته گۆ! خه ست خه ست مه یدانی شه ڕ 

دابێژ ده که ن. 
شــه ڕی تۆپێ ســکنینه  له  ســه نگه را! 
له ســه نگه را ســێره  لــه  تاریکی ده گرن 
باســک و چیــا و ئاســۆ و ئاســمان 
لــه  ژێــر نیــگای چاویاندا ئــارام ئارام 
هــاوار  ئامانــج  ده گــۆڕن.  ره نــگ 
ده کا پێخــۆر بــه  گولله کانــەوە بکــه ن! 
ده نکێــک ده بێ غه نیمــی یه کێ بێ! 
خۆڕاگــرن هه تا هه تــاو موژده ی به یان 
دێنــێ، لــه  ســێ بــاری شــه و دایــن، 
گه لێــک  رێنومانــه ،  ئه ســتێره کان 
زۆرن. چــاو تــا چــاو هه تــه ر ده کا!.  
ئــه وه ی راســتی ســه رمان گه الوێــژه . 
چــاوی گه شــتر لــه  جارانــه  مــوژده ی 
فێنکــی و خۆشــی و شــکانی زه خــت 
و زۆری تیــن و قینــی لــه  گیرفانــه . 
زۆر له مێژه  نه نگوتووه ! له  رێبازیا پۆل 
پــۆل ئه ســتێره ی ره نگاوره نگ گه ش و 
رووناک دره وشاون! ئێمه ش ئه نگواین! 
کاروانکوژه مــان ناســیوه،  فریــوی زه ق 
و گرشــی رواڵه تــی ئــه و ناخۆین. خۆ 
ڕاگــرن ئه ســتێره ی به یان هاتــووه ، کۆ 
و ته رازوو له  میزاجێ راناوه ســتن وه کو 
ئێمــه  و شــار جارێــک ده ســته مان و 
حه یامێکــی لێکدابــڕاون! بــه اڵم لێک 
گــوم نابــن لێــک زیــز نابــن! بــه  دیار 
یــه کا ته وافــی گــۆی زه وی ده کــه ن. 
چــاو  چــاو  ده کا  هــاوار  شــاخه وانه  
دڕیــان  رۆژهــه اڵت  هه ڵۆکانــی الی 
بــه  دوژمنــدا مه یــدان به رفراوانتر بووه  
خۆڕاگــرن ئه ســتێره ی رۆژێ هاتــه ده ر 
ســوور،  شــه فه قی  ئــه وه ش   ... ئــاخ 
ســووری خوێنمــان ئاســۆی ره نگانــد. 
وه رن ئێمــه ش خــۆ به ده ســته وه  نه ده یــن! 
ته نیــا چل تیکه یه ک مــاوه  باببین به  
چل تیکه  له  ئاســمان به  ئه ســتێره . له  
هه رد جیا بین و له  گه الوێژ له  ته ک 
گه الوێــژا گه الوێــژ بــا گه شــتر بــێ 
تیرۆژی گه الوێژ، گه الوێژ، گه الوێژ.



ژمارە ٧٣٢، ٣١ی گەالوێژی ١٠١٣٩٧

دێموکراتەوە دەست  لە حیزبی  دەمەوێت 
٢٥ی  سەروبەندی  لە  ئێستا   پێبکەم، 
بەسەر  ــە  دەی  ٧ دوای  ــە  وات گــەالوێــژ، 
حیزبەدا،  ــەو  ئ تێکۆشانی  و  خــەبــات 
ــمــوکــرات لــە کوێی  پــێــگــەی حــیــزبــی دێ
ڕووداوە سیاسییەکان و هاوکێشەکاندایە؟

پێشــەکی ســاڵو لە بینەرانی تیشک و پیرۆزبایی 
لــە خەڵکــی ئازادیخــوازی کــورد لــە ڕۆژهەاڵت 
دەکــەم کە لــە خەباتکردن بۆ مافــی خۆیان هیچ 
کاتێک نەوەســتاون. لە واڵمی پرســیارەکدا دەبێت 
بڵێم کە ئەگەر هەڵســەنگاندنێک بکەین لە نێوان 
ئەوکاتەی حیزبی دێموکرات دامەزراوە )٧٣ســاڵ 
فاســیڵە  لــەو  ئالوگۆرانــەی  لــەو  و  لەمەوبــەر( 
زەمانییەدا بەســەر حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێرانــدا هاتــوون و ئــەو گیروگرفــت و کێشــانەی 
وەکــوو ئینشــعابەکان و تیــرۆری ڕێبەرانی حیزب 
و زەخــت و گوشــارەکانی ڕێژیمەکانــی تــاران )بە 
ئیســامییەوە(  و کۆمــاری  پەهلــەوی  ڕێژیمــی 
هەروەهــا بەلەبەرچاوگرتنی ئــەو واقیعییەتەی کە 
لــەو کاتــەوە هەتــا ئێســتا سیاســەتی نێونەتەویی، 
ناوچەیــی و دۆخــی کــورد بە گشــتی لــە هەموو 
بەشــەکان و بــە تایبەتــی لــە کوردســتانی ئێرانــدا 
ئالوگــۆڕی بەســەردا هاتــووە و دوای ئــەو هەموو 
ڕێــگای  لەســەر  کــە  لەمپەرانــە  و  گیروگرفــت 
حیزبی دێموکراتدا هەبوون، بەخۆشــییەوە ئێســتاش 
حیزبــی دێموکــرات پێگەیەکی زۆر بــەرزی لەنێو 
خەڵکــی کــورد بــە گشــتی و بــە تایبــەت لەنێــو 
کــوردی ڕۆژهەاڵتــدا هەیــە. حیزبێکــە هەتاکــوو 
ئێســتاش جێگەی بــاوەڕ وهیــوای خەڵکەکەیەتی 
و حیزبی دێموکراتیش بێگومان بە مەســئوولیەتی 
خــۆی دەزانێــت و لە هەموو کاتێکــدا هەوڵیداوە و 
لــە داهاتووشــدا هەوڵــدەدات لــە ڕێبــاز و ویســت و 
داخــوازی خەڵکەکــەی و ڕێبازی شــەهیدەکانیدا 
خەباتەکــەی درێــژە بــدات هەتــا ئەوکاتــەی کــە 
بــە ئامانجــی خــۆی دەگا کــە ئازادیــی خەڵکــە. 
بۆیــە مــن پێــم وابێ ئێســتا حیزبــی دێموکرات لە 
نیســبەتی  بــە  قەبووڵدایــە  قابیلــی  پێگەیەکــی 
ئاڵوگۆڕەکانــی  و  گیروگرفــت  و  موشــکیات 

ناوچەکە کە ئیشارەم پێکرد.
ڕووداوە  ــی  ــ ڕەوت کــە  دەبــیــنــیــن  ئێستا 
ئاڵوگۆڕێکی  بەرەو  ئێران  سیاسییەکانی 
ــە حــەرەکــەتــدایــە، ئێوە  ل ــەڕەتــی  ــن ب
ئەو  کوێی  لە  دێموکرات  حیزبی  وەک 

هاوکێشانەدا جێتان گرتووە؟
بە خۆشییەوە حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 
بەهۆی ئەو پێشــبینیانەی کە سێ ساڵ لەمەوبەر 
لەسەر ئاڵوگۆڕەکانی ئێرانی کردبوو و قۆناغێکی 
نوێی لە خەباتی بە نێوی ڕاسان ڕاگەیاند، حیزبی 
دێموکــرات پێش ڕووداوەکان کەوتووە. من پێموایە 
حیزبــی دێموکــرات زیاتــر لەهەرالیەنێکــی دیکــە 
ئامادەیی هەیە بۆ پێشوازیکردن لەو ئالوگۆڕانە و 
بەرنامــەی هەیــە لە نێو خەڵکی خۆیــدا. هیوادارم 
لــەو ئالوگۆڕانــەی کــە دێنــە پێشــێ، بتوانیــن بە 
یارمەتیــی هەمــوو خەڵکی فیداکاری رۆژهەاڵت 
بــە ئامانجەکانــی خۆمــان کــە دابینبوونــی مافە 

نەتەوییەکانی گەلی کوردە، بگەین.
کــرد،  ــەاڵت  ــ ڕۆژه ڕاســانــی  لــە  باستان 
لە  زۆر  یەکجار  نرخێکی  دانــی  ــڕای  وێ
ماوەی ئەو سێ ساڵەی ڕابردوودا، ئێوە 
خۆتان  ئامانجی  توانیوتانە  چەندە  تا 

بپێکن یان بە ئامانجتان بگەن؟
کاتێــک باســی تێچووی زۆر دەکەیــن، گومانی 
تێــدا نییــە کــە لــە خەباتــدا لەدەســتدانی یــەک 
پێشــمەرگەش بۆخــۆی تێچوویەکــی زۆرە، بــەاڵم 
کاتێــک حیســابی ئەوە دەکەیــن کە گەلی کورد 
بەدەســتهێنانی  پێنــاو  لــە  دێموکــرات  حیزبــی  و 
مافەکانــی خۆیانــدا ئامــادەی خەباتــن و ڕێگەی 
خەباتیــان گرتووەتــە بــەر بــە بێ ئەوەی چــاوەڕوان 
بمێنێتــەوە کــە ڕووداوەکان بە چ الیەکدا دەکەون، 
گومانی تێدا نییە کە دەبێت ئامادەیشی هەبێت بۆ 
قوربانیدان. ئەو قوربانیانە کە رەنگە زیاتریش ببن، 
بەهــای ئازادیــن. ئێمــە ناتوانیــن ئازادی بەدەســت 
بێنیــن، بــێ ئــەوەی ئامادەییمــان هەبێت بــۆ دانی 

بەهاکەی. 
ئــەو  هەمــوو  لەگــەڵ  دیکەشــەوە  لەالیەکــی 
تێچووانەی کە بوومانە، ڕاســان بەشــێکی زۆری 
ئامانجەکانی پێکاوە، یەکێک لەو ئامانجانە کە 
زۆر گرینــگ بــوو بــۆ ئێمە، ئەوە بــوو کە بتوانین 
خەباتی شار و شاخ پێکەوە گرێ بدەین. حزووری 
پێشــمەرگە لــە واڵت لــە الیــەک و و پێشــوازی 
گەرمــی خەڵــک لــە پێشــمەرگەکان لــە الیەکی 
دیکــەوە، بــە بۆچوونی مــن کەموێنەیە و خەڵک 
ئامادەیــە   تێچوویــەک،  هەمــوو  تەحەمولــی  بــە 
یارمەتــی بــکات. ئــەوە یەکێــک لەو دەســکەوتە 
گرینگانەیــە کــە ڕاســان بەدەســتی هێنــاوە و ئێمە 
هەوڵدەدەیــن، بەرنامەمــان هەیــە و کاردەکەیــن بۆ 
ئــەوەی کــە  شــار وەکــو باســمان کــردووە، ببێتــە 
چەقــی خەبــات. لەو بــارەوە زۆر چووینەتە پێشــێ 

و مــن زۆر هیــوادارم بــە داهاتــووی ڕاســان. بەش 
بەحاڵــی خــۆم پێم وایە زیاتر لــە چاوەڕوانییەکانی 
کــە مــن هەمبوو، ئــەو دەســکەوتانەمان بەدەســت 

هێناوە.
ــەدا وەکـــوو  ــدان ــەی ــەاڵم بــۆچــی لـــەو م بـ
سەرەڕای  بەتەنیان،  دێموکرات  حیزبی 
ئەوەی کە ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی 

کوردستانی ئێرانیش پێکهاتووە؟
خەبــات  نیســبەت  بــە  سیاســی  حیزبێکــی  هــەر 
ئــەو  بیــرو بۆچوونێکــی هەیــە،  لــە رۆژهەالتــدا 
جیاوازییــەش بووەتــە هــۆی ئــەوە کــە حــزووری 
لــە  هاوبــەش  بەشــێوەیەکی  پێشــمەرگەکانمان 
ڕۆژهەاڵتــدا نەبێــت، بــەاڵم ئەمــە نەبووتــە هــۆی 
ئــەوەی کە نەتوانیــن وەک ناوەندێکی هاوکاریی 
سیاســی پێکــەوە کار بکەیــن، لــەو بوارانــەی کە 
پێکــەوە نزیکیــن و دەتوانین خەبــات بکەین تاکوو 
هیــوادارم  دەکەیــن،  کار  بوارانــەدا  لــەو  ئێســتا 
لــە داهاتووشــدا لــە بــواری حــزووری پێشــمەرگە 
هەماهەنگــی  بــە  و  هاوپەیمانــی  بەشــێوەیەکی 
لــەو  کــە  بەریــن  بەڕێــوە  ئەرکــە  ئــەو  بتوانیــن 

هەلومەرجەدا زۆر گرینگە.
کاک مستەفا پێشبینیتان بۆ ئەم وەزعە 
چییە؟ پێتان وایە کە بەرەو چ ئاقارێک 
دەڕوات، ئایا دەتوانین گەشبین بین بە 
ئالوگۆڕێک کە بە قازانجی نەتەوەکانی 
ــی کـــورد  ــەل ــەوان گ ــ ئـــێـــران و یـــەک لـ

بشکێتەوە؟ 
ئاڵوگــۆڕەکان لە ئێراندا زۆرجیدین. بەاڵم ئەوەیکە 
ئێمــە گەشــبین بیــن بە داهاتــوو، من مەســەلەکە  
ئاوا دەبینم بێجگە لەوەی گەشبین یا ڕەشبین بین، 
دەبێ کار بکەین بۆ ئەوەی ڕۆژهەاڵت ببێتە هێز، 
کــە بــوو بە هێزی شــوێندانەر، هــەر ئاڵوگۆڕێک 
بێتــە پێشــێ، کــورد حیســابی بــۆ دەکرێــت. بۆیە 
یەکێکــی دیکــە لــە ئامانجەکانی ڕاســان ئەوەیە 
رۆژهــەاڵت ببێتــە هێزێکــی شــوێندانەر، ئێمــە لــە 
ڕابــردوودا تەجروبــەی ئەوەمــان بەدەســت هێنــاوە، 

ئەگەر هێز نەبین، حیسابت بۆ ناکرێ.
ــێــران  ــیــن کـــە دۆخــــی ئ ــن ــی ئــێــســتــا دەب
ــەک  ــەالی ــووە، ل ــ ــەواوی ئـــاڵـــۆز بـ ــ ــەت ــ ب
و  تەحریمەکان  نێودەوڵەتی،  گوشاری 
هێناوە  وەزاڵــە  خەڵکی  ئابووری  دۆخی 
خۆپێشاندانەکان  کە  دەبینین  ،بۆیە 
ڕۆژ بە ڕۆژ بەرینتر دەبن، پێتان وایە 
الیەنەکانی  نێو  لە  هەماهەنگییە  ئەو 
کوردەکاندا  تایبەتی  بە  ئۆپوزیسیۆن 
هەیە کە وەک ئاڵترناتیڤێک حیسابیان 
بۆ بکرێت لە ئێستادا یا جارێ دوورین 

لەوە؟ 
ئێمــە لە سیاســەتدا دەبێــت واقیعبین بین، یەکێک 
لــەو واقیعبینیانــە ئەوەیە کە کــورد ناتوانێ ببێتە 
ئاڵتێرناتیڤــی  حکوومــەت لــە ئێرانــدا. وەکــوو لە 
واڵمی پرســیاری پێشــوودا باسم کرد، دەبێ ببیتە 
هێــز، واتــە هێزی شــوێندانەر  تاکوو لــە داهاتوودا 
لــەو ئاڵوگۆڕانــەی کــە پێشــبینی دەکرێــت هــەر 
هێــزی  لەســەر  حوکــم،  ســەر  بێتــە  گروپێــک 
ڕۆژهــەاڵت حیســاب بــکات. ئەگــەر هێــز بووین، 
ناچار دەبن گوێیمان لێبگرن، و بە داخوازی گەلی 
کــورد نەرمــی بنوێنــن. ئێســتە ئێمــە لە ڕاســتای 
ئەوەدا دەچینە پێشــێ، بەاڵم خودی ئالوگۆڕەکان 
بوونەتــە هــۆی ئــەوە کــە هەنگاوی باشــتر بنێین. 
حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی  کــە  ئــەوەی 
کوردســتانی ئێــران پێکهاتــووە و کۆمەڵێــک لــە 
ئەحزابی سیاســیی کورد لەوێدا پێکەوە هاوکاری 
دەکەیــن، ئــەوە بۆخــۆی هەنگاوێکــی باشــە. من 
پێموایە زۆرتر لە هەموو کاتێک خەڵک ئامادەی 
بەشداری لە خەباتە بۆ بەدەستهێنانی مافەکانیان، 
ئەمەش هەنگاوێکی باشــە. ئێمە پێش ڕووداوەکان 
کەوتوویــن بە تایبەتی وەکــوو حیزبی دێموکرات. 
مــن پێموایــە کاری هاوبــەش لەگــەڵ حیزبەکانی 
ئۆپوزیسیۆنی کوردی ئێرانی و هەروەها بەشداری 
زۆرتری خەڵک لە خەباتدا و گرینگیدان بە شــار 
و وەجووڵــە خســتنی...، هەموویــان ئەو نیشــانانەن 
کــە مــن پێموایــە لــەو ئاڵوگۆڕانــەدا گەلی کورد 
النیکەم بە بەشی زۆری مافەکانی خۆی بگات.
ــتــان  ــەردەوام ب و  پــتــەو  پێوەندییەکی 
و  ڕێژیم  ــوردی  ک ئۆپوزیسیۆنی  لەگەڵ 
ئەحزابی سەراسەریدا هەیە، ئایا دوای 
چل ســاڵ لە دەســەاڵتــی ڕەشــی کۆماری 
لە  گۆڕانێک  هیچ  وایە  پێتان  ئیسالمی 
زیهنییەت یا مێنتاڵیتەی نەتەوەی حاکم 
ــەو نــەتــەوەیــەدا  و ئــەحــزابــی دیــکــەی ئ
ئاڵتێرناتیڤی  وەک  خۆیان  کە  هاتووە 
کە  وایە  پێتان  دەدەن؟.  نیشان  رێژیم 
بە  ــدا  ــەوان ئ زیهنییەتی  لــە  گــۆڕانــێــک 
ئێران  دیــکــەی  نــەتــەوەکــانــی  نیسبەت 

بەتایبەتی کورد هاتووەتە ئاراوە؟
لــەو ڕاســتایەدا ئالوگــۆر زۆر زۆر کەمــە، ئێمــە 

نابێــت وەکــوو کورد حیســاب لەســەر ئــەوە بکەین 
کە ئەگەر ئەوانە لە حکومەتێکی دیکەدا دووبارە 
بێنــەوە ســەر حوکــم، لــەڕووی بیروبــاوەڕەوە ڕازی 
دەبن بە مافەکانی نەتەوەی کورد و هەروها باقی 
نەتەوکانی دیکە کە لەژێر زوڵم و ستەمدا بوونە. 
بۆیــە ئــەوەی کە عەرزم  کــردی، پێش لە هەموو 
شــتێکدا دەبێــت لەســەرهێزی خۆمــان )مەبەســتم 
هێــزی کــورد لــە ڕۆژهەالتــە( حیســاب بکەیــن. 
ئەگەر ئێمە هێزێکی شوێندانەر بین ئەوانە گوێمان 
لێدەگــرن. بۆیە ئێمە دەبێــت لە ڕووداوەکاندا زۆرتر 
الیەنە مەنفییەکان لەبەرچاو بگرین، حیســاب هەر 
لەسەر ئەوە نەکەین کە ئەو ئالوگۆرانە دێنە پێشێ 
و حکومەتێــک کــە لــە داهاتوودا دێتە ســەرکار، 
ئیــدی حکومەتێکــی دێموکراتــە و بــاوەڕی بــە 
مافەکانــی کــورد و باقــی نەتەوەکانــی دیکــەی 
ژێردەســتە، نەخێــر! ئێمــە دەبــێ ببینە هێــز، ئەگەر 
بووینە هێز دەتوانین مافەکانمان بەدەست بێنین. 

بەاڵم ڕەخنەگرانتان شتێکی دیکە دەڵێن! 
بەردەوام باسی ئەوە دکەن کە ئێوە وەکوو 
ئۆپوزیسیۆنی کوردی رێژیم بەردەوام بە 
مافەکانتان  لە  باس  شەرمەوە  و  ترس 
و هەروها شێوازەکانی خەباتتان لەگەڵ 
تا  ئەمە  دەکەن،  فارسدا  ئۆپوزیسیۆنی 

چەندە ڕاستە و ئەگەر ڕاستە، بۆچی؟
ئەگەر لەسەر حدکا قسە بکەم دەتوانم بەڕاشکاوی 
بڵێــم کــە ئێمە لەگەڵ هیــچ الیەنێکدا )چ ئێرانی 
چ غەیرە ئێرانی( نەمانویســتووە بە جۆرێک قســە 
بکەیــن کــە ئەو الیەنــە پێی خۆشــە، بەڵکوو ئێمە 
پێداگریمان کردووە لەسەر ویست و داخوازییەکانی 
خۆمــان کــە بەڕەوا و حەقی دەزانین، چوونکە ئەو 
ویســت وداخوازییانەی ئێمە نوێنەرایەتیی دەکەین، 
حیزبێکــی  ئێمــە  خەڵکــە.  داخــوازی  و  ویســت 
خەڵکین، خەڵک چی بیەوێت، دەبێت ئینعکاســی 
دەنگــی خەڵکەکەمــان بین و لــە پێوەندی لەگەڵ 
ئــەو مەســەلەیەدا هیــچ کات نــەک بەشــەرمەوە، 
بەڵکوو زۆر بەســەربەرزییەوە دیفاعمان لەو مافانە 
کــردووە، ڕەنگــە الیەنێــک پێــی خــۆش یــان پێی 
ناخــۆش بێــت، ئــەوە بــۆ ئێمــە گرینــگ نەبــووە، 
گرینگ بۆ ئێمە ئەوە بووە کە ئێمە وەک حیزبی 
دێموکــرات ئەرکــی خۆمان بەڕێــوە ببەین و وەک 
وتەبێــژی خەڵــک بەجــواب بێیــن. لــەو پێوندییەدا 
ئێمە خۆمان بە شەرمەزاری خەڵکەکەمان نازانین. 
لە  ــەرە  ــ ب دوو  ئێستا  مــســتــەفــا  ــاک  کـ
واڵت  دەرەوی  لە  رێژیم  ئۆپوزیسیۆنی 
)مــوجــاهــدیــنــی خــەڵــق و ســەڵــتــەنــەت 
خۆیان  ئاڵتێرناتیڤ  وەکوو  خوازەکان( 
دەکەن  ئەوە  ئیدعای  یان  دەدەن  نیشان 
ڕادەیی  پشتیوانییەکی  یەکەیان  هەر  و 
لۆبیشیان  تــەنــانــەت  و  نێونەتەوەیی 
هەیە. ئێوە لە کام الیەن زیاتر نزیکن 
یان کام الیەن ئەو کرانەوەی تێدایە کە 
و  بکەن  لەسەر  حیسابی  داهاتوودا  لە 
بەهاوبەشی ئێران بەڕێوە ببەن؟ئێوە لە 

کامیان نزیکترن؟ 
لــە  بەشــە  ئــەو  واڵمــی  دەمەوێــت  پێشــدا  لــە 
پرســیارەکەت بدەمەوە کــە لەبــاری نێونەتەوییەوە، 
نــە موجاهیدیــن و نــە ســەڵتەنەتخوازەکان هیــچ 
پشتیوانیەکیان نییە. ئەوەیکە ئەگەر سێناتۆرێکی 
ئامریکایــی یــان ئەنــدام پەرلەمانێک لــە ئورووپا 
باس لە موجاهیدین یان سەڵتەنەتخوازەکان دەکات، 
بەمانای پشتیوانی نییە. وەکوو دەوڵەت هیچ کام 
لــە دەوڵەتــە ڕۆژئاواییــەکان و هەتــا واڵتەکانــی 
دیکەش رایاننەگەیاندووە کە پشتیوانی لە خەباتی 
یەکێــک لەوانــە دەکــەن. ئەوەیکــە ئێمــە لــە کام 
الیــەن نزیکین، ئێمە جیــاوازی بۆچوونمان لەگەڵ 
هــەردوو الیــەن یەکجــار زۆرە. لەگــەڵ ئەوەیکــە 
هەوڵمــان داوە لەگەڵ ئەوانیش دانیشــتنمان هەبێت 
و وەکــوو دوو هێــز کــە لــە ئێرانــدا هــەن، بــەالم لە 
ســەر مافەکانی کورد تاکوو ئیســتا لەگەلیان بە 
تەوافوق نەگەیشــتووین. بەاڵم ئەگەر موقایســەی 
نێوان ئەو دووانە بکەین، موجاهیدین ئیمتیازێکیان 
هەیــە. کاتێــک ئێمــە پێکــەوە هاوپەیمــان بوویــن 
لــە "شــورای ملــی مقاومــت" لەســاڵەکانی دوای 
ڕووخانــی ڕێژیمی پەهلــەوی، ئەوان گەاڵلەیەک 
کە لەالیەن حیزبی دێموکراتەوە پێشکەش کرابوو، 
دوای بــاس و وتۆوێژێکــی زۆر لــە "شــورای ملی 
مقاومــت" دا مافــی کوردیــان وەکــوو ئوتۆنۆمی 
لە کوردســتانی ئێراندا بەڕەســمی ناسییەوە، و لەو 
بوارەشــدا بەڵگــەی نوســراو هەیــە، و تــا ئێســتاش 
موجاهیدیــن لــە چەندین بۆنــەدا دووپاتیان کردووە 
کــە ئــەوان هــەروا وەفــادارن بــەو مافــەی کە لەو 

گەاڵلەیەدا بۆ کورد پەسەند کرابوو.
ــەوان نزیکتر  کــەواتــە ئــێــوە خــۆتــان لـ

دەبینن تا سەڵتەنەت تەڵەبەکان؟
لەو بەشــەدا کە ئەوان موافەقەتیان بە مافەکانی 

کورد کردووە، بەڵی لەوان نزیکترین.

بەاڵم ئێوە ئێستا درووشمی فیدراڵیزمتان 

دەتوانێت  چەند  تا  ئەمە  هەڵگرتووە، 
یان  بکات  دروســـت  نزیکایەتییە  ئــەو 
زەمینەی دیالۆگی زیاتر لە نێوانتان دا 

بڕەخسێنێت؟
بەڵــێ، فیدراڵیــزم کاتێک لە حیزبــی دێموکراتدا 
پەســەند کرا کە "شورای ملی مقاومت" کۆتایی 
هاتبــوو و ئــەو گەاڵڵەیــە تەســویب کرابــوو. ئیمە 
و  فیدرالیــزم  مەســەلەی  لەگــەڵ  پێونــدی  لــە 
داخوازییەکانمــان دوای "شــورای ملــی مقاومــت" 
لەگــەل  وتووێژێکمــان  و  بــاس  ئێســتا  تاکــوو 

موجاهیدین نەبووە.
بەاڵم ئێوە تەنیا هەڵگری ئەو درووشمە 
نین، زۆربەی حیزبەکانی دیکەش هەمان 
تەنانەت  و  هــەڵــگــرتــووە  درووشــمــیــان 
و  پێش  چوونەتە  زیاتریش  زۆر  بگرە 
دەکەن،  سەربەخۆیی  داوای  هەندێکیان 
تێدا  کــرانــەوەی  ئــەو  موجاهیدین  ئایا 

هەیە؟ 
لــە  کام  هیــچ  لــە  کرانەوەیــە  ئــەو  مــن  نــا،   
نابینــم،  ئێرانیــدا  ئۆپوزیســیۆنی  ڕێکخراوەکانــی 
بەڵکوو ئێستا داخوازی گشتی کورد و ڕێکخراوە 
سیاســییەکانی ئۆپوزیســیۆنی کــورد زۆرتــر لــە 
فیدرالیزمــدا ڕەنگ دەداتەوە تاکوو ســەربەخۆیی، 
فیدرالیزمیــش تاکــوو ئێســتا لەالیــەن هەندێــک 

ئۆپوزیسیۆنی فارسەوە نەبێت، پەسند نەکراوە.
ــۆی گـــوشـــاری نــێــودەوڵــەتــیــیــەوە،  ــەه ب
هەروەها تەحریمەکان و دۆخی ئابووری 
و سیاسیی خەڵک و زۆر هۆکاری دیکە، 
ئێستا ڕێــژیــم تــووشــی تــرس و لــەرزی 
لە چاودێرانی  زۆرێــک  بۆیە  بــووە،  زۆر 
ــەوە دەکـــەن کــە ڕەوتــی  سیاسی بــاس ل
ڕووخانی ڕێژیم دەستی پێکردووە، ئێوە 

پێشبینیتان بۆ ئەم دۆخە چییە؟
ئێمە لە کۆبوونەوەیەکدا کە مانگێک لەمەوپێش 
ئــەو  لەســەر  گرتمــان،  حیزبــدا  ڕێبەرایەتــی  لــە 
وەزعیەتــە قســەمان کــرد، و دوای ڕاپۆرتێک کە 
من پێشکەشــم کرد، گەیشــتین بــەوە کە ڕێژیمی 
ئاڵوگۆڕێکــی  پرۆســەی  لــە  ئێــران  ئیســامی 
جیدیدایــە و بــەرەو ڕووخان دەچێــت. ئەو ئەقلییەت 
و سیاســەتەی کــە کۆمــاری ئیســامی هەیەتی 
و لــە چــل ســاڵی ڕابــردوودا نیشــانی داوە کــە 
ئــەوان زۆر لــەوە الوازتــر و بێتواناتــرن کــە بتوانــن 
ویســت و داخــوازی خەڵکەکــە، هەتــا داخوازییــە 
ســەرەتاییەکانیان دابیــن بکــەن. بۆیــە ڕۆژ بەڕۆژ 
ئــەو گیروگرفتانــە کەڵەکــە دەبــن و ڕێژیــم بەرەو 
ڕووخــان دەچێت، بەاڵم لــە واقیعدا خاڵی کۆتایی 
ئەو پرۆســەیە کە ڕووخانی ڕێژیمە، بەســتراوەتەوە 
بەوەی کە ئایا لە نێو خەڵکی ئازادیخوازی ئێراندا 
کــە نزیکەی ســاڵیکە لەســەر شــەقامەکانن، ئایا 
ئاڵتێرناتیڤێکــی قابیلــی قەبــووڵ پێکدێــت یــا نا؟ 
ئــەوە لــە هەمــوو شۆڕشــەکاندا زۆر زۆر گرینگــە 
کــە ئــەو ئالتیرناتیڤــە پێــک بێت کــە بتوانێت بە 
ڕەنگدانــەوی ویســت و داخــوازی هەمــوو گەالنی 
ئێــران، بتوانــن ڕێبەرایەتی شۆڕشــێکی بەرباڵو لە 
سەراسەری ئێراندا بکات. من پێم وایە ئەگەر ئەو 
شــۆڕش و خۆپێشــاندانانە هەروا بــە بەرفراوانییەوە 
بچنە پێشێ، وردە وردە ئەو ئاڵتێرناتیڤە پێکدێت.

گوشارەکان ڕێژیمیان تەنگەتاو کردووە، 
کە  ئامریکا  تەحریمەکانی  بەتایبەتی 
لە ١٥ی گەالوێژەوە دەستیان پێکردووە، 
ڕەنگە  کــە  دەکــرێــت  ــەوە  ل بــاس  ئێستا 
ڕێژیم ژەهرێکی دیکە بنۆشێت و تەسلیم 
ببێت، پێتان وایە ڕێژیم ئەو بژاردەیە 
بەو  هــەروا  نەخێر  یان  هەڵدەبژێرێت 

کەلەڕەقییەوە دەچێتە پێشێ؟
بەپێی ناســیارییەک کە لە کۆماری ئیســامیی 
ئێرانمــان هەیــە و تەجروبەیــەک کــە لەماوەی ٤٠ 
ســاڵی ڕابــردوودا دیتوومانــە، وای بۆدەچیــن کــە 
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی ئەمجــارەش دێتەوە 
سەر مێزی وتووێژ و مەرجەکانی ئامریکا قەبووڵ 
دەکات. چونکــە ئەگــەر ئــەو کارە نەکات، ڕێژیم 
ئەو حکوومەتەی بۆ ئیدارە ناکرێت و حکومەتەکە 
دەڕووخێــت. مــادام کــە بزانێت دەرووخێــت، هەموو 
مەرجــەکان قەبــووڵ دەکات. هەروەکوو دیتمان لە 
شــەڕی ئێــران و ئێراقــدا دوای درووشــمێکی زۆر، 
وێرانــی واڵت و خەســارەتێکی گیانــی و ماڵیــی 
زۆر بــۆ خەڵکــی ئیران، ڕێژیمی خومەینی جامی 
ژەهری شکەســتی خــواردەوە. لە رەوتی "بەرجام"دا 
کــە درووشــمیان دەدا لەگــەڵ ئامریکا دانانیشــن، 
ناچار بوون لە ژێر زەختی گەمارۆکاندا دانیشن و 
دواتر ئیمزایان کرد. ئێســتاش بە بۆچوونی من لە 
ژێــر زەختــی ئەو گەمارۆیانەی کــە ئامریکا زۆر 
بەجیدی خستوویەتە سەری و لە داهاتووشدا زۆرتر 
دەبــن، ڕێژیــم بــە چۆکــدا دێ و جارێکــی دیکــە 

وتووێژ و مەرجەکانی ئامریکا قەبووڵ دەکەن.
ــەو مەرجانە  ئ کــردنــی  بــاشــە قــەبــووڵ 
ــەســەر  ــای چـــی دێــــت؟ ئــایــا ل ــ ــەوات ــ ب

مرۆڤ  مافی  و  ئێران  گەالنی  حیسابی 
ناوخۆ  لە  رێژیم  ئاوەاڵبوونی  دەســت  و 
دەرەکیدا  ئاستی  لە  دەستبەسترانی  و 

دەبێت؟ 
ئامریــکا  ئێســتە  هەتــا  کــە  مەرجانــەی  ئــەو 
ڕایگەیانــدووە بــۆ وتووێژ لەگــەڵ ڕێژیمی ئێراندا، 
١٢ مەرجــن کــە یــەک دوو مەرجیــان پێوەندییــان 
ئەوەیکــە  وەکــوو  هەیــە.  ئێرانــەوە  نێوخــۆی  بــە 
ڕێژیمــی کۆماری ئیســامی ئێــران دەبێت مافی 
مــرۆڤ بپارێزێــت و ژیــان و بارودۆخــی خەڵکــی 
باشــتر بــکات، ئەوانــە مەســایلێکن کــە ڕێژیمــی 
ئیســامی ئێــران پابەنــد دەکات. مــن ناڵێــم کــە 
ڕێژیــم لە نێوخۆدا هەمــووی ئەوانە بەڕێوە دەبات، 
بــەاڵم ئەوەندەی کــە ڕێژیم لە بەرامبەر ئامریکادا 
پاشەکشە بکات، نفووزی لە ناوچەدا کەم دەبێتەوە 
و لە ئێراندا زیاتر دەکەوێتە ژێر فۆکوس و دیدی 
مەیدانێکــی  بۆیــە  نێونەتەوەییــەوە،  کۆمەڵــگای 
گونجاوتــر بۆ خەبات و تێکۆشــانی خەڵكی کورد 
نەتەوەکانــی  و  کــورد  ئازادیخوازانــی  باقــی  و 
دیکــە پێکدێــت کە ئــەوەش بۆخــۆی هەنگاوێکە 
بەرەوپێش. مەبەســتم ئەوەیە کــە نابێت چاوەڕوانی 
ئەوە بین کە ئەگەر ئەو داخوازییانە قەبووڵ کران، 
ئیــدی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی دەڕووخێــت 
یــان دەبێتــە ڕێژیمێک کە ئێمــە چاوڕوانیمان لێی 
هەیە، بەاڵم هەر هەنگاوێک کە ڕێژیم پاشەکشە 
بــکات یان پاشەکشــەی پــێ بکرێت، هەنگاوێک 

بۆ خەبات و تێکۆشان زیاتر دەچێتە پێشێ.
ڕێژیــم  کــە  دەوترێــت  پێوەندییــەدا  لــەو  هــەر 
خۆپێشــاندەران  تووڕەیــی  دامڕکاندنــەوەی  بــۆ 
و  شــەقام،  ســەر  لــە  خەڵکــی  دوورخســتنی  و 
گەڕاندنەوەی بە قەوڵی خۆی ئاسایش و ئەمنیەت 
بۆ رێژیم، دەیەوێت "ئیساح تەڵەبەکان" بە تایبەتی 
کەڕووبی و مووســەوی وەک ئاڵتێرناتیڤ بێنێتە 

مەیدان، پێتان وایە ئەوە چەندە ئیمکانی هەیە؟ 
بــە دووری نازانــم کــە ئــەو کارە بــکات! لەبــەر 
بــدات  نیشــانی  ئیســامی  ڕێژیمــی  ئەوەیکــە 
خەڵکەکــە یەکگرتوویــە و ئــەو کێشــەیەی نێــوان 
ئوسووڵگەراکان و ئیساڵحتەڵەبەکان کەمبکەنەوە، 
مومکینــە ئــەو کارە بــکات، بــەاڵم ئەوە شــتێک 
لــە ماهییــەت و نێوەڕۆکــی کۆمــاری ئیســامی 
ناگۆڕێــت، چونکــە ئیســاح تەلەبــەکان بۆخۆیان 
پشــتیوانی ڕێژیمــن و ئــەوان ڕێژیمپارێزن و هەموو 
فیکــر و ئیدەیــان ئەوەیــە کە کۆماری ئیســامی 
بپارێزن. دەغدەغە و نیگەرانی "ئیساح تەلەبەکان" 
ئەوەیــە کــە ئەوانیــش لــە دەســەاڵت، ئەو تــااڵن و 
گەندەڵییانــەی کــە ســەرانی ڕێژیــم هەیانــە و بۆ 
خۆیــان هەنــدێ دوور کەوتوونەتەوە، تێیدا بەشــدار 

بن. 
کەواتە هێچ فەرقێکیان نیە؟ بەلێ لەبواری 
بیر و باوڕەوە هیچ فەرقێکیان نییە و و ئەوەیان 
نەشاردۆتەوە، کەوابوو هاتنەوی ئەوان تەئسیرێک 
ناکا.  خەڵکی  قازانجی  بە  وەزعیەتەکە  لەسەر 
لە  گرینگە  زۆر  کە  دیکە  مەسەلەیەکی  بەاڵم 
سەرەتای  وەکوو  ئێستا  کە  ئەوەیە  بێت،  بیرمان 
نیە،  ئیساڵحتەڵەبەکان  پێکهاتنی  و  دروستبوون 
ئێستا لە واقیعدا پێگەیەکان نیە، خەڵکی ئێران 
لەماوەی یەک ساڵی ڕابــردوودا بەدەیان جار بە 
ئاشکرا لە  شەقامەکان باسی ئەوەیان کردووە و 
درووشمی ئەوەیان داوە کە دەورانی "ئیساح گەرا 
کەس  ئێستا  بــووە.  تــەواو  گەرا"کان  ئوسووڵ  و 
ئەگەر  هەتا  نــاکــات،  تــەڵــەب"  "ئیساڵح  باسی 
ببوو  زەمانێک گرتنی کەڕووبی و مووسەویش 
بە بەحسێکی گرینگی ڕۆژ لە نێوخۆی ئێراندا، 
ئێستا کەس باسیان ناکات. من پێم وایە ئەوەی 
ئێستا خەڵک داوای دەکات، گۆڕینی دەسەاڵتی 
ڕازی  دیکە  شتێکی  بە  لەوە  بێجگە  و  ڕێژیمە 
نابن. لەبەر ئەوەیکە خەڵک لە ماوەی چل ساڵی 
ڕێژیمە  ئەو  لەگەڵ  شتێکیان  هەموو  ــردوودا  ڕاب
تاقی کردەوە و بۆیان دەرکەوت کە ئەو ڕێژیمە 
لەبەرچاو  خەڵک  ویستی  و  گەندەڵە  درۆزنـــە، 
ناگرێت، بۆیە تەنیا ڕێگایەک کە دۆزیویانەتەوە 
ــەو ژیــانــە سەختە  ــەوەی کــە ل و بــە حــەق بــۆ ئـ

رزگاریان ببێت، الچوونی رێژیمە.
 کاک مستەفا لە کوردستان چ باسە، بە 
ڕاستی ڕێژیم خەریکی چ سیناریۆگەلێکە، 
باستان لە خۆپێشاندانەکانی یەکساڵی 
ڕابردوودا کرد کە خەڵک لەسەر شەقامن، 
تا  پێوەندییەدا  لەو  کوردستان  بــەاڵم 
ڕادەیەک بێدەنگە، بۆ چی و کەی کەی 
دێتە سەر شەقام و وەجووڵە دەکەوێت؟ 
مــن پێموابــێ کــە ئێســتا کوردســتان لــە هەمــوو 
کاتێــک زیاتــر ئامادەیــە بــۆ پشــتیوانی کردن لە 
خەبات. بە هەمان شێوە حیزبەکانی ئۆپوزیسیۆنی 
کــوردی ئێرانیــش ئامادەییــان زیاتــرە. بــەاڵم بــۆ 
نایەتە ســەر شــەقام، بە بۆچوونی من جارێ کورد 
نیگەرانــە لــەو ئاڵوگۆڕانــەی کــە دێنە پێشــێ لە 
ئێرانــدا و بــە نیســبەتی مافەکانــی گەلــی کورد 
چ ڕوو دەدا، بــەاڵم ئــەوە بــە مەعنــای ئــەوە نییە 

کــە کــورد بێدەنگــە و کاری بــە ئێــران نییــە، من 
پێموایە ئامادەیە و لە کاتی پێویســتدا زۆر باشــتر 
و بەرباڵوتر لە بەشەکانی دیکەی ئێران دێنە سەر 

شەقام و مافەکانی خۆیان دەخوازن. 
وەکوو کورد دەتوانین گەشبین بین بەوەی 
کە دوای ئاڵوگۆڕێکی دیکە لە ئێراندا، 
گەالنی  ٥٧ی  شۆڕشی  وەکــو  کــورد  گەلی 

ئێران پەڕاوێز ناخرێت؟
من زیاتر لە گەشــبینی، قســە لە سەر هێز دەکەم. 
ئەگــەر هێــز بین، واتە هێزێکی شــوێندانەر، کەس 
ناتوانێــت پەراوێزمان بخــات، کەس ناتوانێت دوبارە 
ئــەو چارەنووســەمان بــۆ دیــاری بــکات کــە لــە 
گۆڕانــی ڕێژیمی شــادا هاتە پێشــێ. بۆیە زۆرتر 
لەوەی باس لە گەشــبینی بکەین دەبێت باس لەوە 
بکەیــن کــە ببینە هێزێکی شــوێندانەر، مەبەســتم 
تەنیــا حیزبی دێموکرات نیــە، بەڵکوو ڕۆژهەاڵت 
و  ئێمەیــە  رۆژهــەاڵت مەبەســتی  بــە گشــتییە، 
دەتوانێت ببێتە هێزێكی یەکجار زۆر شوێندانەر چ 

لە نێوخۆی ئێران و چ لە ناوچەکەدا. 
ــە ڕەســمــی  ــەو مـــاوەیـــەدا جــەنــابــت ب لـ
خۆشە  پێم  کــرای،  ئامریکا  بانگهێشتی 
ــە پــێــگــە، ســەنــگ و قــورســایــی  بـــاس ل
گەلی کورد و هەروها حیزبی دێموکرات 
لــەدیــدی کــاربــەدەســتــانــی ئــامــریــکــاوە 
بکەیت، ئایا ئاڵوگۆڕێک بەسەر ڕوانینی 

ئەواندا هاتووە؟  
هــەر ئــەوەی کــە حیزبــی دێموکــرات بــە شــێوەی 
رەســمی لــە الیــەن دام و دەزگاکانــی بەســتراو بــە 
حکومەتەوە بانگهێشت دەکرێت، ئەوە نیشان دەدات 
کە حیزبی دێموکرات جێگە و پێگەی خۆی هەیە 
لە سیاسەتی ئامریکادا و من پێم وایە ئەو جێگە و 
پێگەیە لە داهاتوودا زیاتریش دەردەکەوێت. دەتوانم 
بڵێم ئەو بانگهێشــتەی ئەمجار و ســەفەری من بۆ 
ئامریــکا، جیاوازی زۆری هەبوو لەگەڵ ســااڵنی 
پێشــوو وهەســت دەکــەم کە ئــەوان زۆرتــر کورد و 
خەباتــی کوردیــان لــە ژێــر فۆکــوس ونەزەردایە و 
تەعقیبــی دەکــەن بزانــن چ ڕوو دەدا و کــێ لــەو 
مەیدانــەدا کار و چاالکــی دەکات بــۆ ئــەوەی بۆ 
داهاتوویەکــی روون کــە هێشــتا بڕیاریــان لەســەر 

نەداوە،  بتوانن حیسابی لەسەر بکەن. 
ــە کـــۆی ئـــەو لــێــکــدانــەوە و  کـــەوایـــە ب
ــن گــەشــبــیــن بە  ــی ــوان هــاوکــێــشــانــە دەت

داهاتووی خۆمان؟
نیشــانەی یەکجــار زۆر هەیــە بۆ گەشــبینی، ئەو 
گەشبینیەش بەشێکی زۆری لە وشیاری خەڵکی 
کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــدا دەبینــم. خەڵکــی کــورد 
لەگــەڵ ئــەو هەمــوو زوڵــم و زۆر، جیاوازیدانــان، 
فشــار و کوشــتن و زیندانــە کە لــە الیەن ڕێژیمی 
کۆمــاری ئیســامییەوە لەســەریانە و رێژیــم پێــی 
وابــوو بــە چۆکیانــدا دێنێت، بەاڵم ئێســتا دەبینین 
لــە هەمــوو کاتێک زیندووترە. ئــەو نیگەرانییەی 
کــە خەڵک بە نیســبەت حیزبەکانــی ڕۆژهەاڵت 
هەیانبــوو کــە ڕەنگە دووبارە کێشــە و بەرخورد لە 
نێوانیاندا پێک بێت، بە خۆشــیەوە نیشــانماندا کە 
لــە پێنــاوی قازانــج و بەرژەوەندییەکانــی خەڵکــی 
کــورد لە ڕۆژهەاڵتدا ئێمــە لێک نزیک دەبینەوە 
داهاتــوودا  لــە  و  دەکەیــن  هــاوکاری  پێکــەوە  و 
دەتوانیــن هەنگاوی زیاتریش بەرەو پێش بهاوێژین. 
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی زیاتــر لــە هەمــوو 
تەمەنــی خــۆی، مەشــرووعیەتی لەدەســتداوە هەم 
لــە نێوخــۆ و دەرەوی واڵت. لە بــواری ئابوورییەوە 
تێــک ڕووخــاوە، بە تەجروبە نیشــانی داوە کە بەو 
عەقڵیەت و سیاسەتە شایانی حکومەتداری نییە. 
بۆیە من لە هەموو کاتێک زیاتر گەشبینم و پێم 
وابــێ لە داهاتــوودا ئاڵوگۆڕەکان زۆر بە قازانجی 
هەموو ئازادیخوازانی ئێران بەتایبەت گەلی کورد  

لە ڕۆژهەاڵتدا دەبێت.
وەک  ــان  ــەت وت دوا  نـــەمـــاوە،  کــاتــمــان 
دێموکراتی  حیزبی  گشتی  لێپرسراوی 

کوردستانی ئێران؟ 
و  تێکۆشــەر  خەڵکــی  لــە  مــن  قســەی  ڕووی 
فیــداکاری کوردســتانە کــە بەو پێشــوازییە گەرم 
و گــوڕەی کــە لــە پێشــمەرگە دەکــرێ وەکــوو 
ڕۆڵەکانی خۆیان، و لە الیەکی دیکەشەوە وەکوو 
شــاخ بەهێزتریــن پشــتیوانی جواڵنــەوی خەڵکن لە 
شارەکان،  من لەو پێوەندییەدا نازانم بە چ زمانێك 
سپاســییان بکــەم و ئــەوە بــە نیشــانەی وشــیاری 
ئــەوان دەبینــم و ئەوەیان پێدەڵیم کە ئەو پێشــوازییە 
گەرمە و ئەو بەشــدارییە لە خەباتی شــاخ و شــار 
کــە پێکهاتــووە، ئێمــە وەک حیزبــی دێموکــرات 
موتەعەهێدتــر دەکات بــە ئامانجــی خەڵکەکەی. 
پێــم خۆشــە لــەو دەرفەتــەدا پێیــان بڵێــم کــە ئێمــە 
وەک حیزبی دێموکرات جارێکی دیکە وەفاداری 
خۆی بۆ ڕێبازی شەهیدەکانی و بۆ ڕێبازی ئەو 
خەڵکە فیداکارە و داخوازییەکانیان نوێدەکاتەوە و 
هــەروەک ڕابــردوو لە  گەڵیانین لە خزمەتیانین و 
پێکەوە بەرەو گەیشــتن بــە ئامانجەکانمان دەچینە 

پێشێ.

ئێمە ناتوانین ئازادی بەدەست بێنین، بێ ئەوەی ئامادەییمان هەبێت بۆ دانی بەهاکەیمستەفا هیجری: 



١١ ژمارە ٧٣٢، ٢٢ی ئاگۆستی ٢٠١٨

شــێعرێکی باڵونەکراوەی مامۆســتا هێمن موکریانی کە بەم دواییانە 
لەالیەن بەڕێز "ســەالحەددین ئاشــتی" یەوە باڵو کراوەتەوە کە هی 

سەردەمی کۆمەڵەی "ژ.کاف"ە و لە وەسفی "وەتەن" هۆنراوە.
هەمیشە تەوئەمی ئەندووه و هەمسەری میحەنم

نەماوە قووەتی ئەژنۆم و تاقەتی بەدەنم
***

نییە تەفاوەت و فەڕقێك لە بەینی كوند و منا
منم كەالوەنشین و كەالوەیە وەتەنم

***
لەگوێن بەهەشتە وەتەنیان ئەوانی پێدەكەنن

كەالوەیە وەتەنی من، ئیرادە پێبكەنم
**

ڕەفیقی كوندی كەالوەنشین ببم حەیفە
ئەمن كە هەمدەم و ئاواڵی بولبولی چەمەنم

**
مەڵێن خەرابوو ئورووپا و ئاسیا، چ بكەم

وەتەن خەرابە، چ دەربەستی "بیرلەن" و "پیكەن"م؟
**

لە عیشقی تۆیە وەتەن، ئەی وەتەن كە وەك فەرهاد
بە نووكی تیشەیی خۆم بێستوون هەڵدەقەنم

**
خوایە یارمەتیم دە، ئەمن خەریكی ئەوەم

نەمامی دووبەرەكیی كورد لە ڕیشە هەڵبكەنم

وەتەن

م. ش. هێمن، بانەمەڕی ١٣٢٢ / ١٩٤٣

لووتکەی گەالوێژ
سەدەیەک بە هێمنی الپەڕەکانی مێژوومان هەڵدەداتەوە و من لە سەر لووتکەی گەالوێژ دەوەستم، بەشکۆوە دەڕوانمە رابردوو و 
لەداهاتووەوە دێمەوە، دەزانم ئەمجارەش نەوەکانی راسانی ئەم خاکە دەبنەوە بە ئااڵ و لە بەرزایی هەر چیایەکی نیشتمانە خاکی 

پۆشەکەمدا شەکانەوە لە شکۆی شانازی دیموکراتدا هەڵدەکێشن.
دەزانم ئەمجارەش هەر ئێمەین دەبینەوە بە سەنگەر بۆ شاخ و بە چیا بۆ واڵت.

ئێســتاکەش کە دەنگی چریکەی شــەوانی کۆاڵنەکانی رۆژهەاڵت بە نەرمە هەنگاوی هێمنانەی پێشــمەرگەدا ســروودێک لە 
شۆڕش بە گوێی ئەویندارانی الدێکانی ئەم نیشتمانەدا دەچرپێنێت تا هیوای شاخ بخاتەوە دڵی شارەوە، لە شاریشەوە تەوژمێک 

لە هیوا خۆی دەخاتە باوەشی بەیان و سپێدە بە هەناسەی گەرمی پێشمەرگە رۆژ دەکاتەوە.
 ئێمە لوتکەیەکین لە راسان، لە بەهارێکی سەوزتر لە هەمیشەی پێش ئەمکاتانەوە سەرمان بە سەری بەرزی ئاسماندا هەڵبڕی 

و ئەوینی شاخ و شارمان پێکەوە گرێدا. 
دەزانین دووبارە راسان و هەڵچوون بە شاخ و زناری واڵتدا، تەنیا لە باوەڕێکی دێموکراتدا سەرهەڵدەدا و تەنیا لە رێبازێکی پتەودا 
دەمێنێتەوە. تەنیا شــەهیدە دەتوانێت بەخشــەندەیی بخاتەوە دەســتە ماندووەکانی واڵتم و لە چاوەڕوانی چاوە ســوورهەڵگەڕاوەکانی 
دایکانــی ئــەم نیشــتمانەدا ببێتــەوە بــە ڕق. هیــوا بە داهاتوو شــین بکات و بۆ خەباتیــش نەوەیەکی نوێ لــە داوێنی ئەم خاکەدا 

پەروەردە بکات.
ئەم کاروانە ٧٣ ساڵە بەبێ وەستان رێ دەکات و بە بێ وەستان هەڵدەزنێ و بە بێ وەستان سەرهەڵدەداتەوە. رادەپەڕێ و سەرلەنوێ 
لە بەرگی راساندا دەژیێتەوە. ئەم کاروانە ناوەستێ و ئێمەش ناوەستین، ئەو دەڕوات و بۆ داهاتوویەکی پڕ لە سەربەرزی پێشمان 

دەکەوێ.
بۆ هەستانەوەیەکی تر و هاتنەوەیەکی تر و شانازییەکی تر دەستمان دەگرێت و لە باوەشی ئەم خاکە بە گواڵڵە رازاوەی شەهیددا، 

موژدەی سەرکەوتنێکیترمان بۆ بەدیاری دەهێنێت.
چیاکۆ- مەهابادسەدەیەک بە هێمنی چاوەڕێمان دەکات و من لەسەر لوتکەی گەالوێژدا وەستاوم.
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