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...
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 مەکتەبی شۆڕش

باســی تێخزینــی دەزگا ســیخوڕییەکان لە 
نێو دەزگای واڵتی دیکە، باســێکی کۆن 
و دوور و درێــژە و لــە ســەردەمی شــەڕی 
کۆنــی ئیمپراتۆرییەکانیشــدا، ئــەو جــۆرە 
دزەکردنانــە هەبــووە کــە هێــزی واڵتێــک 
خزاونەتــە  ســیخوڕەکانییەوە  رێگــەی  لــە 
نێــو هێزی دیکە و دەرگای پشــتەوەی بۆ 
هێزەکانیــان کردوەتــەوە و ئیمپراتۆرییەک 
شکســتی هێناوە. لــەم ســەردەمی نوێیەدا 
رێــکار و شــێوازی دزەکردنــی ســیخوڕی 
زۆرتــر بــووە و لە ســەردەمێکدا کە بڕوا و 
باوەڕەکان سست دەبن و بەرژەوەندییە تاکە 
کەســییەکان جێگایان دەگرنەوە، ئیمکانی 
ئەو جۆرە دزەکردنانە زۆرتر و زۆرتر دەبن.
لــە سیســتمی کۆلۆنیالیســتیی کۆماری 
ئیسالمیشــدا، ســەرەتا هاتنــە ســەر کاری 
ئــەم رێژیمــە بەهــۆی ئیدئۆلۆژیکبوونــی 
و  پاســدار  بــڕوای  رادەی  رێژیمەکــە 
بەســیجییەکان بەم دەســەاڵتە زۆرتر بوو و 
لە هرووژمیان بۆ سەر کوردستاندا زۆرجار 
ئەو رووداوانە بینراون کە بەســیجییەکانی 
قــۆم و ئیســفەهان دەیانگــوت هاتوویــن بۆ 
کلیلیــی  خومەینیــش  و  »شــەهادەت« 
بەهەشــتی پــێ دابــوون. بەاڵم لە ئێســتادا 
ئیــدی هیــچ بڕوایەکــی ئیدئۆلــۆژی و 
ئایینــی بــەم رێژیمــە نەمــاوە و ئەوەندەیــان 
ئەوەندەیــان  و  کــردووە  تــاوان  و  تــااڵن 
هیــچ  کــە  دەرکەوتــووە  لــێ  گەندەڵیــی 
پاســدارێکیش بــڕوای پێیان نییــە، بەڵکوو 
تەنیــا بەرژەوەندیــی تاکەکەســی بەدەوری 
رێژیمــەوە دەیانهێڵێتــەوە. لــە کاتێکــدا کە 
ئیدئۆلۆژیــی ویالیەتی فەقیهی هەرەســی 
هێناوە و قسەکانی رێژیم هیچ بڕوادارێکی 
بەدەورەوە نەماوە، پاسدارەکانی رێژیم تەنیا 
بەرژەوەندیی ئابووری بەدەوری رێژیمیانەوە 
ئابوورییــە  بەرژەوەندییــە  ئــەم  و  دەهێڵــن 
دەکرێ لە شوێنی دیکە بە فراوانتر دابین 
بکــرێ. هــەر ئەم درزەیــە کە دەبێتە هۆی 
واڵتانــی  زانیاریــی  دەزگای  دزەکردنــی 
دیکە لە دەزگا ئیتالعاتییەکانی رێژیمدا. 
ئاســتەکانی  بەرزتریــن  تــا  رێگــەوە  لــەم 
وەزارەتــی ئیتالعات و ئیتالعاتی ســوپای 
پاســداران دەبنە خۆراکی دزەی سیخوڕی 
دوژمنانــی  بــە  خۆیــان  مۆرەکانیــان  و 
لــە  کــە  کاتێــک  دەفرۆشــن!  ڕێژیــم 
کۆبوونەوەیەکی جیهانیدا ســەرۆکوەزیری 
ئیســراییل بەڵگەکانــی پــرۆژەی ناوکیی 
رێژیمــی تــاران ئیفشــا دەکا و دەڵــێ بــە 
هەزاران بەڵگەیان لە تارانەوە گواســتۆتەوە 
ئیسراییل، ئەمە دەرخەری رادەی تێخزینی 
دەزگای زانیاریی ئیســراییلە لە نێو دەزگا 
ویالیەتــی  رێژیمــی  هەســتیارەکانی  زۆر 

بێزاری و 
دوورکەوتنەوەی 

خەڵك لە دەسەاڵت، 
سەقامگیری سیاسی 

کۆماری ئیسامی لە 
خزمەتی ئیسراییلدا

پەیامی پیرۆزبایی لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ئێران بە بۆنەی 

بە بۆنەی جێژنی پیرۆزی قوربانەوە بە گەرمی پیرۆزبایی لە هەموو موسڵمانانی جیهان بە گشتی و هاونیشتمانانمان و خەڵکی 
کوردستان بە تایبەتی دەکەم. هیوادارم ئەم جێژنە، ڕۆژانی خۆش و هیوابەخشی بەدوادا بێت و نەهامەتییەکان کۆتاییان پێ بێت، 

کردەوەی خێرخوازانە و یەکتر خۆشەویستی باڵ بەسەر کۆمەڵگاکاندا بکێشێت.
جارێکی دیکە جێژنتان پیرۆز و ژیانتان پڕ لە شادی بێت.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری

گەالوێژی ١٣٩٨ی هەتاوی

جێژنی پیرۆزی قوربانەوە

کەرەستەی ئێمە بەتوانابوونی حیزبەکەمانە

 ٢٤ ڕێکەوتــی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
گەالوێژی ١٣٩٨ ی هەتاوی، لە بنکەی 
ســەرەکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
حیزبــە  ئــەو  دامەزراندنــی  یــادی  ئێــران 
بەبەشــداری ئەندامانــی ڕێبــەری حیزب و 

کادر و پێشمەرگەکانی بەرز ڕاگیرا.
خوێندنــی  بــە  ڕێوڕەســمەکە  ســەرەتای 
ڕەقیــب«  »ئــەی  نەتەوایەتــی  ســروودی 
ڕێزگرتــن  بــۆ  پاشــان  پێکــرد؛  دەســتی 
کــورد  شــەهیدانی  پاکــی  گیانــی  لــە 
بێدەنگــی  خولەکێــک  کوردســتان  و 
ڕاگەیەنــدرا. لــە بڕگــەی دواتــردا بەڕێــز 
»حەســەن شــەرەفی« جێگــری یەکەمــی 
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی 
حیزبــی  پەیامــی  ئێــران  کوردســتانی 
دێموکراتــی بەو بۆنەیەوە پێشــکەش کرد. 
ناوبــراو لە پەیامەکەیــدا وێڕای پیرۆزبایی 
ئــەم یــادە مەزنــە لــە کۆمەاڵنــی خەڵکی 
کوردســتان کــە حیزبی دێموکــرات وەکوو 
حیزبێکــی ئازادیخــواز دەناســن ڕایگەیاند: 
حیزبــی  ســاڵەدا،   ٧٤ ئــەو  مــاوی  لــە 
دێموکــرات  ڕێگایەکــی دوورو درێژی لە 

خەبــات بڕیوە. زۆر ســەرکەوتنی گەورەی 
بەدەســت هێنــاوە کــە لــە لووتکــەی ئــەو 
کۆمــاری  دامەزرانــی  ســەرکەوتنانەدا 
کوردســتانە؛ زۆر هەوراز و نشــێوی بڕیوە، 
زۆر ئــازاری دیــوە، تێکۆشــەرانی ڕەنجــی 
زینــدان و دەردی دایــک و باوکانی ڕۆڵە 
ئێعــدام کــراوان و ئــاوارە بــوون و هەرچــی 
تەســەور دەکــرێ لــە ڕەنــج و لــە ئێــش و 
ئــازار، ڕۆڵەکانــی تێکۆشــەری ئەو حیزبە 
بەخۆیانــەوە دیوە و تاقیان کردۆتەوە، بەاڵم 
جێی شانازی ئەویە کە هیچ یەک لەوانە 
نەتــەوەی  نەیانتوانیــوە ڕووی ڕۆڵەکانــی 
و  نەتەوایەتییــەکان  داخــوازە  لــە  کــورد 
دێموکراتیکەکانیان وەرگێڕێ . ســەبارەت 
حیزبــی  خەباتــی  نوێــی  قۆناغــی  بــە 
دێموکرات لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان کە 
بــە ڕاســان ناســراوە، ڕایگەیانــد: ئێســتاش 
لــەو  ئێمــە  کەرەســتەی  ئێمــە،  ئەبــزاری 
مەقتەعەدا شوێندانەربوونی حیزبەکەمانە، 
ئەوەیکــە  حیزبەکەمانــە،  بەتوانابوونــی 
نزیــک بــە ســێ ســاڵ لەمەو پێش راســان 
بۆ ئەو مەبەســتی شوێندانەربوون و بەتوانا 

بوونــە راگەیەنــدرا؛ مەبەســتمان لە راســان 
گشــتگیرترکردنی  و  هەمەگیرترکــردن 
زۆربــەی  ئەوەیکــە  بــۆ  خەباتەکەمانــە 
هەرەزۆری کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان 
بــە هــی خۆیان بزانــن و تێیدا بەشــداربن و 
رەهەنــدی جۆراوجــۆری هەیە کە دەبێ لە 
هەمــوو رەهەندەکانــدا هەنــگاو بەرەوپێــش 
چەنــدە  ئێســتەدا  لــە  وتیشــی:  بنێیــن. 
گوشــارەکان لەســەر ڕێژیمــی تــاران زیاتر 
و تاقەتپڕووکێنتــرن هــەر ئەوەنــدەش هیــوا 
و ئاســۆ بــە دواڕۆژ بــۆ ئێمــەی کــورد و 
حیزبــی دێموکــرات ڕووناکترە. ئێســتا کە 
و  هەســتیارترە  حەساســترە،  شــەرایەتەکە 
لەســەر وەزعی کورد بە گشــتی و ئێمە لە 
کوردســتانی رۆژهەاڵت کە رێژیمەکە لە 
هەموو بارێکەوە لە ژێرفشاردایە، دەبێ هەر 
ئــەو دیقەت و وردبینییــە کە تایبەتمەندی 
ئەو حیزبەی بووە دیسان بەکاربێ بۆئەویکە 
ببینیــن،  خــۆی  وەک  دەرفەتێــک  هــەر 
هــەر مەترســییەک وەک خــۆی ببینین. 
پاشــان پەیامــی کۆمیتــەی هاوئاهەنگی 
ڕێکخراوە دێموکراتیکەکانی کوردستانی 

ئێــران لەالیــەن »ســەالم ئیســماعیلپوور« 
ئەندامــی دەســتەی بەڕێوبــەری یەکیەتی 
کوردســتانی  دێموکراتــی  خوێندکارانــی 
لــە  ناوبــراو  خوێندرایــەوە؛  ئێرانــەوە 
پەیامەکــەدا وتــی: »حیزبــی دێموکــرات 
خاوەنی زۆر تایبەتمەندیی سەرنجڕاکێشــە 
کــە پێگــەی کۆمەاڵیەتیی ئــەو حیزبەی 
بەریــن  کوردســتان  هەمــوو  پانتایــی  بــە 
کردۆتــەوە و لــە قوواڵیی دڵی کۆمەاڵنی 
خەڵکــدا جێی خۆی کردۆتــەوە« هەروەها 
لــە پەیامەکەیانــدا ئاماژەیــان بــەوەدا کــە 
بــۆ  هەوڵێکــە  دێموکــرات،  »ڕێبــازی 
ئــەوەی کە مرۆڤی کورد لەســەر بنەمای 
بەهاکانــی وەک دێموکراســی، ڕزگاریی 
دادپەروەرانــەی  چارەســەری  نەتەوەیــی، 
و  ســێکۆالریزم  چینایەتــی،  پرســی 
یەکســانیی ڕەگــەزی پــەروەردە بکرێــت و 
لە ڕێگەی ڕێکخستنێکی شۆڕشگێڕانەوە 
تێکۆشــانی خۆی لــەو بوارانەدا ئامانجدار 
ئــەم  نێوئاخنــی  بــکات«.  کاناڵیــزە  و 
ڕێوڕەســمە بــە چەندیــن ســروود و مەقــام 
ڕازێندرابوویــەوە.  تایبــەت  پەخشــانی  و 

لــە  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی  هــاوکات 
بــە  و  کوردســتاندا  گوندەکانــی  و  شــار 
زاگــرۆس  زنجیرەچیاکانــی  بەرینایەتــی 
تەبلیغــی  چاالکــی  ئەنجامدانــی  بــە 
ســەلماندیان کــە ئەســتێرەی گەالوێژ قەت 
ئــاوا نابــێ و ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ زیاتــر 
لــە گەشــانەوەدایە و لــە پــاش ٧٤ ســاڵ 
هێشــتا ئەو مەکتەبەی پێشــەوای کوردان 
دایمەزرانــدووە هەر بــە پێوەیە و الوانی ئەم 
نیشتمانە بۆ گیانفیدایی، دەروەست بوون و 
قارەمانەتــی بــار دێنێ.  پێشــمەرگەکانی 
شــار و خۆڕاگرانی مەتەرێزی شــەرەف لە 
شــارەکانی ســنە، شنۆ، ســەقز، کرماشان، 
و  ئیــالم  و  دێــوالن  کامێــران،  پیرانشــار، 
دەڕەشار، مەریوان و ئابدانان، ئەندیمێشک 
بــۆکان و ورمــێ و مەهابــاد،   ، بانــە  و 
میاندواو و ســایەنقەاڵ و بوشێهر و تاران، و 
لە گوند و شــارۆچکەکانی ئەم نیشــتمانە 
ئاگــری بەتینــی گەالوێژیــان هەڵکــرد و 
بــە تراکت و پووســتێری تایبــەت بەم بۆنە 
کوردســتانیان ڕازاندەوە و شــەوی خۆشیان 

لەچاوی داگیرکەران زڕاند.  

کاروبــاری  وەزیــری  پۆمپێئــۆ  مایــک 
دەرەوەی ئامریــکا لــە دانیشــتنی ڕۆژی 
ئەمنیەتــی  شــۆرای  گەالوێــژی  ٢٩ی 
نەتەوە یەکگرتووەکاندا ســەبارەت بە پرسی 
ڕۆژهەاڵتــی ناڤیــن قســەی کــرد و تێیــدا 
وێــڕای ئامــاژەدان بەوەیکــە ســاتەوەختی 
چەکوچۆڵــی  تەحریمــی  کۆتاییهاتنــی 
ڕێژیمی تاران نیزیک بووەتەوە ڕایگەیاند: 
» بــۆ پێشــگرتن لە پەرەســەندنی تێرۆریزم 
لەالیــەن ڕێژیمــی ئێرانــەوە کات کەمــە و 
کۆمەڵــگای جیهانــی دەبــێ بزانــێ کــە 
کۆماری ئیســالمی بەردەوام هەوڵ دەدات 
ئاژاوەیەکــی نــوێ بنێتــەوە و خــۆی لــەو 

گرفتانــەی کــە بەرۆکــی گرتــووە دەرباز 
بــکات«. ناوبــراو لــە بەشــێکی دیکــەی 
بــە  ئامــاژەدان  وێــرای  ئاخاوتنەکەیــدا 
گرووپــە نیابەتییەکانــی تــاران لە عێراق و 
ســووریە و یەمــەن باســی لــە کاریگەرییە 
نێگەتیڤەکانــی سیاســەتی ئاژاوەگێڕانەی 
کۆمــاری ئیســالمی کــرد و وتــی: »لەو 
کاتەوە کە ئامریکا ڕایگەیاندووە دەیهەوێ 
ڕێــژەی کڕینی نەوت لە ئێــران بگەیەنێتە 
ســفر، خامنەیــی هەموو هەوڵــی خۆی بۆ 
دیپلۆماسی باجوەرگرتن خستووەتە گەڕ«.
پۆمپێئــۆ لــە درێــژەدا ئاماژەی بــە کردەوە 
شەڕئەنگێزانەکانی کۆماری ئیسالمی لە 

نێــوان مانگەکانــی پووشــپەڕ و گەالوێژدا 
کــرد کــە چۆن هەوڵــی داوە بــە بەزاندنی 
ئــاژاوە  نێودەوڵەتییــەکان  یاســا  ســنووری 
و بشــێوی لــە ناوچــەدا بنێتــەوە؛ لەوانــەش 
بالســتیک  مووشــەکی  تاقیکاریــی 
٢٢٣١ی  بڕیارنامــەی  بەپێچەوانــەی 
وەزیــری  هەروەهــا  ئەمنیــەت.  شــۆرای 
خەڵكانــی  لــە  ڕوو  ئامریــکا  دەرەوەی 
نیشــتەجێ لــە ئێــران ڕایگەیانــد: »ئــەوان 
دەزانــن کە کەمپەینی تێــرۆر، کەمپەینی 
شــەڕ و ئاژاوەیــەک کــە ڕێبەرانــی تاران 
نییــە؛  قازانجیــان  بــە  خســتووە  وەڕێیــان 
بتوانــن  یەکتــر  هــاوکاری  بــە  هیــوادارم 

ڕێژیمــدا  کردارەکانــی  لــە  ئاڵوگــۆڕ 
پێــک بهێنــن؛ لــە کۆتاییــدا دەبــێ ئــەوان 
لــە  دەوێ؟«  چییــان  کــە  بــدەن  بڕیــار 
ئەمــڕۆ  ڕوحانــی  حەســەن  بەرامبەریشــدا 
٣١ی گەالوێــژ لــە ڕێوڕەســمی »ڕۆژی 
ســەنعەتی بەرگــری« و پــاش پــەردەالدان 
لــە مووشــەکی »بــاوەڕ٣٧٣«، جارێکــی 
ئامریــکا  لــە  هەڕەشــەکردن  وێــڕای  تــر 
ڕایگەیاند کە ئێمە بۆ وتووێژ و نەهێشتنی 

خراپ تێگەیشتنەکان ئامادەییمان هەیە!
هەروەهــا لەحاڵێکدا کــە ناوەندیی ئاماری 
ڕێژیم ئاشــکرای کردووە: نرخی هەاڵوسان 
لە کۆتایی مانگی پووشــپەڕی ئەمســاڵ 

بەبەراورد لەگەڵ کۆتایی مانگی جۆزەردان 
گەیشــتووەتە  و  کــردووە  زیــادی   %٢/٨
٤0/٤%، ڕوحانــی وتی:«هەنووکە هەموو 
پێــوەرەکان دەریدەخەن کــە بارودۆخی ئێمە 
بەبەراورد لەگەڵ ڕابردوو زۆر زۆر باشترە، 
خۆشــبژێوی  و  ڕفــاه  لــە  خەڵکەکەمــان 
زیاتردا دەژین و ئارامی و سەقامگرتوویی 
بــۆ بــازاڕ گەڕاوەتــەوە! و لەبەرامبەریشــدا 
توانیومانــە ئامریکا لە هەمــوو بوارەکاندا 
کــە  بەچەشــنێک  بخەیــن،  تەریــک 
بەدرێژایی مێژوو ئامریکا بە قەدەر ئێستە 
بەتایبــەت  نەبــووە  تەریککەوتــوو  و  الواز 

لەبواری سیاسی و حقووقییەوە!«.

پۆمپێئۆ: تەمەنی کەمپەینی تێرۆری تاران بەرەو کۆتاییە



ژمارە ٧٥٦،  ٣١ی گەالوێژی ٢١٣٩٨

حیزبی دێموکرات: درێژە بە خەباتی شار و شاخ دەدەین
دێموکراتــی  ناوەنــدی سیاســیی حیزبــی 
کوردســتانی ئێــران لــە ٤0ـــەمین ســاڵی 
فەرمانــی جیهــادی خومەینــی بــۆ ســەر 
بەیانییەیەکــدا  لــە  کوردســتان  خەڵکــی 
باڵوی کردووە ئێمە درێژه بە خەباتی شار 

و شاخ لە هەموو بوارەکاندا دەدەین.
دەقی بەیانییەکە بەم چەشنەیە:

چل ســاڵ بە ســەر دەرچوونــی  فەرمانی 
جیهــادی ڕوحوڵــاڵ خومەینــی بــۆ ســەر 
خەڵکــی کوردســتان تێدەپــەڕێ. خەڵکی 
کوردســتان لــە شۆڕشــی ١٣٥٧ هەتــاوی 
مەبەســتی  بــە  زایینــی(  )١٩٧٩ی 
چاالکانــە  شــا  ڕێژیمــی  ڕووخاندنــی 
بەشــداریی و فیداکاریی کرد، بەو هیوایە 
کــە دیکتاتــۆری و سیاســەتی ســەرکوت 
و هــەاڵواردن دژ بــە گەلــی کــورد دوایی 
پێدێ و کورد لە سیستمی سیاسیی نوێدا 
بەو ماف و ئازادیانە دەگا کە لە ڕێژیمی 

پاشایەتیدا لێی پێشێل و زەوت کرابوو.
بەداخــەوە ئەو ئاواتــە نەهاتە دی و زۆری 
پێنەچــوو کــە ســەرکوت و دیکتاتۆریــی 
مەزەهەبی باڵی بە سەر واڵتدا کێشایەوە.
بەپێچەوانەی تاران و زۆربەی ناوچەکانی 
دیکەی ئێران، لە کوردســتان شۆڕشــێکی 
نەتەوەیــی-  پێشــکەوتنخوازی  گــەورەی 
دێموکراتیک بەڕێوە دەچوو. شۆڕشــێک 
کــە لــە ئامانــج و ماهییەتــدا بەتــەواوی 
جیــاواز بــوو لەگەڵ شۆڕشــی ئیســالمی 
خومەینــی.  ڕوحوڵــاڵ  ڕێبەرایەتیــی  بــە 
خومەینــی و دەســەاڵتدارانی تازە لە تاران 
باش دەیانزانی کە ڕاپەڕین لە کوردســتان 
لــە هیــچ بارێکــەوە، بێجگە لــە ڕووخانی 
لەگــەڵ  وێکچوونێکــی  شــادا،  ڕێژیــم 
و  نیــە  ئــەوان  ئیســالمییەکەی  شۆڕشــە 
بــەر.  گرتووەتــە  جیــاوازی  ڕێگایەکــی 
ئامانجی شۆڕشــی کوردستان دابینکردن 
موناســباتی  و  ئــازادی  پاراســتنی  و 
کەڕامەتــی  و  مــاف  و  دێموکراتیــک 
هەموو چین و توێژەکانی کۆمەڵگا بوو، 
بەبێ لەبەرچاوگرتنی جیاوازیی نەتەوەیی 
و مەزهەبــی و ڕەگــەزی. لــە کوردســتان 
ئازادییە سیاسی و دێموکراتیکەکان ڕێزیان 
لێدەگیــرا و دەپارێزران، تێکۆشــانی حیزب 
و ڕێکخــراوە سیاســییەکان،  ڕاگەیەنــەرە 

حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
ســاڵڕۆژی  لــه  ئێــران  کوردســتانی 
فەرمانــی جیهادیــی خومەینی بۆ ســەر 

کوردستان پەیامێکیان باڵو کردەوە.
 دەقی بەیانییەکە بەم چەشنەیە:

 ٢٨ی گه اڵوێژ ســاڵڕۆژی ٤0 ســاڵه ی 
فه رمانــی جیهــادی خومه ینییه  و هێرش 
بۆ سه ر خه ڵكی ئازادیخوازی كوردستان

كۆمه اڵنی خه ڵكی كوردستان!
هاونیشــتمانانی خۆڕاگر و خۆشه ویستی 
كوردســتان٤0 ساڵ له مه وبه ر و له  ٢٨ی 
هه تــاوی  ١٣٥٨ی  ســاڵی  گه اڵوێــژی 
خومه ینــی ڕێبــه ری تــازه  بــه  ده ســه اڵت 
گه یشــتووی كۆماری ئیسالمی پاش ٩ 
مانــگ حوكمڕانــی بــە دەرکردنی فتوا 
بەدناوەکــەی دژ به  خەڵکــی ئازادیخواز 
و بیرجیــاوازی کوردســتان، بــە کــردەوە 
خەڵکــی  قەاڵچۆکردنــی  بــۆ  ڕێــگای 
بێتاوانــی کوردســتان و ئازادیخــوازن بــە 
دادگای  وەک  جۆراوجــۆری  شــێوەی 
ســەحرایی خەڵخاڵــی و بریاری ئێعدامی 
ســەرانی ئەحــزاب و کوشــتاری خەڵکی 
ئاسایی کوردستان و به  بیانووی بێبنه ما 
هه ڵبه ســتراو،  بوختانــی  و  تۆمــه ت  و 
بــۆ ســه ر  به ربــاڵوی  له شكركێشــییه كی 

خاک و خه ڵكی كوردستان ده سپێكرد.
ڕێژیمێــک كــه  لــه  تاریكایــی مێــژووڕا 
بــۆ  نیگریســی  خه ونــی  و  هاتبــوو 
كۆمه ڵــگای ئێــران بــۆ بردنــی بــۆ نــاو 
ناوه ڕاســت  ســه ده كانی  تاریکخانــە ی 
كوردســتانێک  نه یده توانــی  هه بــوو، 
قبــووڵ بكا كه  لــه و ماوه  كورته ی دوای 
سه ركه وتنی شۆڕشی گه اڵنی ئێران هەتا 
٢٨ی گه اڵوێژ واته  له  ماوه ی كه متر له  
ســاڵێک، ســه ره ڕای كــه م ئه زموونــی له  
ئیداره ی واڵت وحوكمڕانی، كوردســتانی 

ناوەنـــدی هاوکاری: 
ئێســـتاش کوردســـتان هـــەر ســـەنگەری مقاومەتـــی ئێرانـــە

بۆنـــەی  بـــە  »یـــزاکا«   پەیامـــی 
حیزبـــی  دامەزراندنـــی  ســـاڵڕۆژی 

ە و تـــە ا کر ێمو د

پیرۆزبایی حیزبی شـــیوعیی کوردســـتانی 
عێـــراق بەبۆنـــەی ٢٥ی گەالوێژ

نێونەتەوەییەکانـــی  پێوەندییـــە 
دێموکـــرات  حیزبـــی 

نامەیەکی سەرئاوەاڵی باڵو کردەوە
 پاش ئه وه یکه په یوه ندییه  نێونه ته وه ییه کانی 
ده ره وه ی  وه زیــری  ســه ردانی  لــه  حیــزب 
ئێــران بــو ســێ واڵتــی »ســکاندیناوی« 
ئاگادار کرایه وه، نامه یەکی ســه رئاوەاڵ ی 
ئاراســته ی وه زاره تــی ده ره وه ی هــه ر ســێ 
و  »فینالنــد«  »ســوئید«،  واڵتــی 
»نۆروێژ« کرد که له ڕۆژانی داهاتوودا 
میوانــداری لــه وه زیــری ده ره وه ی ئێــران و 
شاندی هاوڕێی ده که ن.  له  به شێکی ئه م 
نامه یــه دا، وێڕای ئاماژه دان به ســه رکوت 
و چه وســانه وه ی سیســتماتیکی نه تــه وه ی 
و  کوردســتان  ڕۆژهه اڵتــی  لــه  کــورد 
باقــی نه ته وه  بنده ســته کانی ئێران، داوا له 
حکوومه تــی ئــه و ســێ واڵته کــراوه که، 
پێشــێلکارییه  زه قه کانی مافی مرۆڤ له 
ڕۆژهه اڵتی کوردســتان، وه ک بابه تێکی 
جیــددی لەگــه ڵ کاربه ده ســتانی ڕێژیمی 
لــه   هه روه هــا  بــاس.  بــه ر  بخه نــه  ئێــران 
نامه که دا هاتووه: ئێستا ئیدی کاتی ئه وه 
هاتــووه که یه کیەتیی ئورووپا به واڵتانی 
سکاندیناویشــه وه، ئه و ڕا ســتییه  ببینن كه  
پێوه ندیه كــی ڕاســــــته وخۆ هه یــه ، له نێــوان 
سیاســه ته كانی ناوخــۆ و ده ره وه ی ئێــران. 
لــه م په یوه ندییه دا لە نامه که دا ئاماژه به وه 
کــراوە کــه ناکرێــت واڵتانــی ئورووپایــی 
خۆیان ته نیا لەگه ڵ به شێک له کـــــــێشه  
ده ره کییه کانــی ئێــران خه ریــک بکــه ن و 
خۆیــان له کێشــه  ناوخۆییه کانــی ببوێرن، 
بــۆ نموونــه واڵتانــی یه کیەتیــی ئورووپــا 
خــۆی  فۆکووســی  هه مــوو  ســااڵنێکه 
خســتووەته ســه ر دۆزینه وه ی چاره ســه ر بۆ 
به رنامــه ی ناوکیــی ئێــران، لــه کاتێکــدا 
کێشه  نێوخۆییه کانی ئێران و له وانه پرسی 
مافی مرۆڤ له و واڵتەدا په راوێز خراون.
نامــه ی  لــه  په یوه ندییــه دا  لــه م  هــه ر 
ســه رئاوەاڵ ی په یوه ندییه نێونه ته وه ییه کانی 
کــه  دراوه  بــه وه  ئامــاژه  حـــــــیزبدا، 
چه وســاندنه وه ی سیســتماتیکی سیاســی، 
کۆمه اڵیه تــی  کولتــووری،  ئابــووری، 

دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:
ناوەنــدی  و  گشــتی  لێپرســراوی  بەڕێــز، 
سیاســی و دەســتەی کارگێــڕی و کادر 
حیزبــی  خۆڕاگرەکانــی  پێشــمەرگە  و 

دێموکرات، 
بەبۆنــەی ســاڵوەگەڕی دامەزرانی حیزبی 
پیرۆزبایــی  گەرمتریــن  دێموکــرات، 
یەکێتیــی زانایانی ئایینیی  کوردســتانی 

ئێران، قەبوڵ بفەرموون. 
تێکۆشەرانی ڕێبازی پێشەوا و قاسملوو و 

شەرەفکەندیی شەهید! 
حیزبــی دێموکــرات وەک یەکــەم حیزبــی 
لــە  نەتەوەیــی،  ڕەســالەتێکی  مودێــڕن، 
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان هەمیشــە جێگای 
کۆمەاڵنــی  خۆشەویســتی  و  شــانازی 
خەڵکی کوردســتانی ئێران بــووە و دەبێت، 
پرۆژەیەکــی  وەک  ڕاســان  ئێســتاکەش 
بووەتــە جێــگای هیــوا  چەنــد ڕەهەنــدی 
خەڵــک  و  گەلەکەمــان  هومێــدی  و 

گشتییەکان، دامەزراندنی ڕێکخراوگەلی 
ســێنفی و مەدەنی ئازاد بوون، خەڵک بە 
ئــازادی نوێنەرانی خۆیان لە شــووڕاکاندا 
وەک  کوردســتان  ژنانــی  هەڵدەبــژارد.  
ســەیر  دوو  دەرەجــە  هاونیشــتمانیی 
نەدەکــران و کــەس نەیدەتوانــی شــێوەژیان 
و جلوبــەرگ و شــێوەی هەڵســووکەوتیان 
بــۆ دیــاری بکا و بەســەریاندا بســەپێنێ. 
ئــازادی لــە کوردســتان ســنووردار نەبــوو 
ژیانــی  لــە  بەشــدارییکردن  ڕێــگای  و 
سیاســی و کۆمەاڵیەتــی بــۆ ژن و پیــاو 
ئاواڵــە بــوو. کــەس بــە تاوانــی جیاوازیی 
مەزهەبــی  یــان  سیاســی  بیروبــاوەڕی 
نەدەکەوتە بەر هێرش و تیغی سانسۆرەوە. 
هەر کەســایەتی و حیزب و ڕێکخراوێک 
کــە لــە تــاران ئازادیــی تێکۆشــانی لــێ 
بــەر  دەکەوتــە  و  دەکرایــەوە  ســنووردار 
هێرشی دیکتاتۆریی نوێ، ڕووی دەکردە 
کوردســتان و لە کوردســتان، بە دڵفرەوانی 
و باوەشــی ئاواڵەوە پێشــوازی لێدەکرا و بە 
ئازادی و بە بێ ترس کار و تێکۆشــانی 
سیاســیی خۆی بەڕێوە دەبرد. کوردســتان 
ئازادیــی  مەتەرێــزی  نــاوی  بەحــەق 
کوردســتان  خەڵکــی  لێنرابــوو.  ئێرانــی 
ئەوکاتیــش هــەر خوازیــاری ئیســتقراری 
ســێکۆالر  و  دێموکراتیــک  نیزامێکــی 
و  فرەنەتەوەبــوون  واقعییەتــی  کــە  بــوون 
ئێــران  کۆمەڵــگای  فرەمەزهەبیبوونــی 
بسەلمێنێ، ستەمی سیاسی و نەتەوایەتی 
لەســەر گەالنــی بندەســت هەڵبگیــرێ و 
مــاف و ئازادییەکانیــان لــە چوارچێــوەی 
ڕەســمی  بــە  دێموکراتیکــدا  ئێرانێکــی 
بناســرێ. ئەو دۆخە سیاسییە و هەمووی 
ئــەو بەهــا و ئازادیانە ناتەبــا بوون لەگەڵ 
بیــری تەســک و بــاوەڕی دواکەوتوانە و 
ئازادیکــوژی حکوومەتی ئیدئولوژیکیی 
تــازە. بۆیــە کوردســتان ببــوو بــە چقڵــی 

چاوی کۆنەپەرستانی حاکم لە تاران. 
ئەوە بوو کە ڕێژیمی ئیسالمی زەرفییەت 
و تەحەمولی گەشەســەندن و جێگیربوونی 
کوردســتان  لــە  ئازادیخوازیــی  بیــری 
نەبــوو و خومەینــی لــە ٢٨ی گەالوێــژی 
ئوگســتی  )١٩ی  هەتــاوی  ١٣٥٨ی 
جیهــادی  فەرمانــی  زایینــی(  ١٩٧٩ی 

بــە دژی خەڵکــی کوردســتان ڕاگەیاند. 
هێــزە ســەرکوتکەرەکانی ڕێژیم هێرشــیان 
هێنایە ســەر کوردستان و بە ناوی ئیسالم 
لە هیچ جینایەت و تاوانێک دژ بە کورد 
دەســتیان نەپاراســت. ڕێژیمی کۆنەپرست 
کــورددا  بەســەر  خوێنــاوی  شــەڕێکی 
ســەپاند، شــەڕێک کــە هەتــا ئێســتاش 
بەشــێوەی جۆراوجــۆر هــەر درێــژەی هەیە 
و بەدەیــان هەزار کــەس بوونەتە قوربانیی 
حکوومەتــی  شــەڕخوازانەی  سیاســەتی 
ئیسالمیی ئێران.  کوردستان دوو ڕێگای 
لەبــەر بــوون: یــان بێدەنگ دەبێ و دەســت 
دیکتاتۆریــی  ملکەچــی  و  بەردەداتــەوە 
دوژمنــی  بەرەنــگاری  ئــەوەی  یــان  بــێ 
بێتــەوە و ڕێــگای  خوێنڕێــژ و ســەرەڕۆ 
بــەر.  بگڕیتــە  ســەرفەرازیی  و  خەبــات 
کوردســتان بژاردەی دووەمــی هەڵبژارد و 
درێــژەی بــە خەبــات بۆ ئــازادی و مافی 
نەتەوەیــی گەلەکــەی درێــژە پێــدا. بۆیە، 
وەبیرهێنــەرەوەی  گەالوێــژی ١٣٥٨تەنیــا 
هێرشــی بەربــاڵوی کۆمــاری ئیســالمی 
و کاوەلکاریــی و قەاڵچۆکــردن و تێــرۆر 
و جینایەتەکانــی ڕێژیــم دژ بــە خەڵکــی 
کوردســتان نیە. بەڵکــوو وەربیرهێنەرەوەی 
و  فیــداکاری  لــە  داســتان  دنیایــەک 
ئازایەتیە، وەبیرهێنەرەوەی لەخۆبردوویی و 
خۆڕاگریی خەڵکی کوردســتانە بە دژی 
دیکتاتۆریــی  و  ســەرکوتکەر  دوژمنــی 
تازەپێگەیشــتوو. وەبیرهێنەرەوەی داستانی 
وەســتانەوەی گەڵێکە بــە دژی زوڵم  زۆر 
و چەوسانەوە و سەلمێنەری پێگەیشتوویی 
گەلــی  نەتەوەیــی  بــەرزی  هەســتی  و 
کوردســتانە.  ڕێژیــم پێــی وابــوو، ئەگەر 
ئــازادی داگیــر و  کوردســتانی قــەاڵی 
ســەرکوت بــکا، دەنگــی ئازادیخــوازی و 
هەرچەشنە جمووجۆڵێکی ئازادیخوازانەی 
لە هەموو ئێران کپ و سەرکوت کردوە و 
دەتوانــێ پاڵی لێبداتەوە. هاونیشــتمانیانی 
بەڕێز! ئەمڕۆ کۆماری ئیسالمی لەگەڵ 
گەورەتریــن قەیرانــی سیاســی، ڕەوایــی، 
ئابووریی و کۆمەاڵیەتیی مێژووی خۆی 
بەرەوڕوو بووەتەوە. ڕێژیم بەهۆی گەندەڵی 
ئیدئۆلۆژیــک،  و  چــەوت  سیاســەتی  و 
داماوە و توانای دۆزینەوەی ڕێگاچارە بۆ 

هیچــکام لــەو قەیرانانــەی نییە. بە هۆی 
تــرس لــە ڕاپەڕینــی خەڵــک و ڕووخانی 
نیزامەکــەی، ڕێژیــم لــە نێوخــۆدا پەنای 
بــۆ ســەرکوتی زیاتر بــردووە و لە دەرەوەی 
واڵت پــەرەی بــە ئاڵۆزینانــەوە و تێرۆریزم 
جیهانیــدا  و  ناوچــە  ئاســتی  لــە  و  داوە 
ڕۆژ بــە ڕۆژ زیاتر تەریــک دەکەوێتەوە. 
لــەو  بۆنبەســتەوە.  کەوتووەتــە  ڕێژیــم 
بارودۆخــە دژوارەدا دوور نییــە کۆمــاری 
ئیســالمی لە داماویــدا و بۆ ڕزگاربوونی 
سیســتمە دیکتاتۆرییەکــەی لــە ڕووخان، 
ئێــران بــەرەوە شــەڕێکی نەخــوازراو پــاڵ 
پێوەنــێ.  لــەو هەلومەرجــە هەســتیارەدا، 
وەک حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
ئێــران چوار ئەرکی ســەرەکیمان لەپێشــە:  
یەکــەم؛ پێداچوونــەوەی بەردەوام بە کار و 
تێکۆشانمان بە مەبەستی چارەسەرکردنی 
کەمووکوڕییەکانمــان. دووهەم؛ دڕیژەدان 
و  شــار  خەباتــی  نوێمــان  خەباتــی  بــە 
و  هەلوومــەرج  بەپێــی  )ڕاســان(  شــاخ 
بوارەکانــدا.   هەمــوو  لــە  پێداویســتیی، 
بــە  پەرەپێــدان  و  پتەوترکــردن  ســێهەم؛ 
هاوکاریــی و خەباتــی یەکگرتوو لەگەڵ 
کوردســتانی  ڕێکخراوەکانــی  و  حیــزب 
تێکۆشــان  و  هــەوڵ  چــوارەم؛  ئێــران.  
بەدیلێکــی  پێکهێنانــی  بەمەبەســتی 
دێموکراتیک و گشــتگیر بــە هاوکاریی 
کۆنگــرەی نەتەوەکانــی ئێرانی فێدراڵ و 
ئۆپۆزیســیۆنی ناوەنــدی. بەدیلێــک کــە 
لــە ژوورەوە و دەرەوی واڵت  متمانــه و 
پشــتیوانیی خەڵــک و بیروڕای گشــتیی 
ڕابکێشــێ  خــۆی  بــۆالی  جیهانــی 
ڕێژیمــی  دەســت  لــە  ئێــران  گەالنــی  و 
دیکتاتۆریی کۆماری ئیســالمی ڕزگار 
بــکات. دەرســی هــەرە گرینگــی ٢٨ی 
گەالوێــژ ئەوەیــە کــە ڕێــگای ڕزگاریی 
ئێمــەی کورد و پاراســتنی کەســایەتی و 
کەڕامەتی تاک و نەتەوەییمان، درێژەدان 
بە خەباتی و تێکۆشــان بە یەکگرتووییە.  
کــورد دەبێ ئامــادەی ڕووبەڕووبوونەوەی 

هەرچەشنە ڕووداو و سناریۆیەک بێت.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

ناوەندی سیاسی

به وپــه ڕی ئارامی و ســه قامگیری ئیداره  
ده كــرد و له ومــاوه  كورتــه دا و ســه ره ڕای 
گه مــارۆی ئابــووری لــه  الیــه ن ناوه نــده وه  
كوردســتان ببــوو بــه  نمونــه ی ناوچه یه كی 
ئــازاد و دێمۆكراتیــك و وه ک مۆدێلێكــی 
ئالترناتیو بۆ هه موو ئێران چاوی لێده كرا. 
نوێنه رانــی شــار و دێهاته كانــی به  ده نگی 
و  هه ڵبژێردرابــوون  خه ڵــك  ئازادانــه ی 
خۆیــان  ده وری  ســینفیه كان  ئه نجوومه نــه  
ده گێــڕا و دابینكردنــی مافــی یه كســانی 
كۆمه ڵــگای  ده ســتووری  لــه   ژنــان  بــۆ 
كوردســتان كه  ئه زموونــی كۆمه ڵگایه كی 
ســێكوالری تێپــه ر ده كرد ببــوو به  چه قڵی 
چــاوی حاكمانــی كۆمــاری ئیســالمی. 
نیگه رانی لــه  به هێزتربوونی ئه م ئه زموونه  
هانده ری سه ره كی كۆماری ئیسالمی بوو 
بــۆ له شكركێشــی و هێرش بۆ ســه ر خه ڵك 
و خاكی كوردستان. له  بیرمان نه چێت كه  
هه رئــه و جۆره ی چاوەڕوان ده كــرا ته نانه ت 
ئــه و هێزانــه ی به  بیانووی پڕوپووچ وه ک 
خه بــات لــه  دژی ئامریــكا و شــتی لــه و 
بابه تــه  چوونــه  پاڵ كۆماری ئیســالمی و 
پشــتیوانیان لێكــرد و له  دژی بزووتنه وه ی 
كوردستان ده ستیاندایه  دوژمنكاری، دوایی 
كه وتنــه  بــه ر گورزی ســه ركوتی كۆماری 
ئیســالمی و قوربانی غه زه بی ده ســه اڵتی 
ئایینــی كۆنه پارێز.به هه موو ئه وانه شــه وه و 
ســه ره ڕای توانایــی زۆرتــری ئیمكانیــات 
و كه ره ســه ی نیزامــی، بــه اڵم ده توانیــن به  
شــانازیه وه  بڵێیــن كــه  ٢٨ی گه اڵوێــژ لــه  
هه مان كاتدا ڕۆژی به ره نگاری و ئێراده ی 
نه تــه وه ی كــورد بــوو بــۆ خه بــات له  دژی 
ســه ره ڕۆیی و ســه ركووت.  هه مــوو شــاخ 
و دۆڵ و دێهــات و شــاره كانی كوردســتان 
بوون به  ســه نگه ری به رگری و مقاو مه ت 
و لــه و ڕێگایــه دا گه لێک شــانازی مه زن 

و شــكۆدار له  الیــه ن جه ماوه ری خه باتكار 
و هێزی پێشــمه رگه وه  تۆمار كران. ئێســتا 
و پــاش تێپەربوونــی ٤0 ســاڵ بــە ســەر 
ئێــران؛  ئیســالمیی  کۆمــاری  تەمەنــی 
ئێــران لــە بارودۆخێکی ناســەقامگیر دایە 
و حاکمیــەت بــە گشــتیی کەوتووه تە ژێر 
واڵتانــی  زۆری  جــار  یــەک  گوشــاری 
ڕۆژئاوایــی و ناوچەیــی لــە الیــەک و 
خەڵکــی مافخــوراوی ناوخۆی ئێرانش لە 
الیەکــی تــر و هەتــا دێــت ئەم گوشــارانە 
زیاتــر دەکات. لــە الیــەک زێدەخوازییــە 
ناوچەییەکانــی ئێــران و دەســتێوەردانی لە 
واڵتانــی دراوســێ و جیهــان و داڵــدە دان 
و پشــتیوانی کردنــی تێرۆریــزم، کێشــەی 
ئەتۆمــی و مووشــەک دوورهاوێژەکانــی 
هــۆکاری  و  گــەورە  قەیرانــی  بوونەتــە 
گەمارۆ ئابوورییەکان و کێشەی دەرەکی 
سیاســی،  ناکارامــەی  تــر  الیەکــی  و 
سیســتمی بەرباڵوی رانتخۆری-مافیایی 
و  بیرجیــاوازان  ســەرکوتی  ئابــووری، 
کێشــەی ناوخۆیــی باڵەکانــی دەســەاڵت 
و دەیــان هــۆکاری تــری ناوخۆیی ئێرانی 

گەیاندۆتە ئەم باردۆخەی ئێستا.
ناڕەزایەتییەکانــی ئەم ٢ ســاڵەی ڕابردوو 
دەرخــەری ئــەم راســتییەن کــە تــا دێــت 
خەڵکــی ئێــران لــە چاکســازی لــە نــاو 
سیســتەمی حاکم بێ هیواتر دەبن و ڕۆژ 
لــە دوای ڕۆژ قورســایی ژیــان لە ناو ئەم 
دام و دەزگایە زیاتر دەکەوێتە سەر شانی 
خەڵک و پتر هەســت بە بێ چارەنووســی 
دەکــەن، بــەاڵم هیوا بە خــۆی خەڵک بۆ 
بەرەنــگار بوونــەوە لــە بەرانبــەر حاکمیەت 
ڕوو لــە هەڵکشــانە و لە الیەکی دیکەش 
دەچیــن  بەرەوپێــش  هەتــا  جارێکیتــر  بــۆ 
ئاڵقــەی دژبەرانــی و دوژمنانی دەرەکیی 
دۆســتانی  ئاڵقــەی  و  بەرباڵوتــر  ئێــران 

دیمۆگرافیــی  بــۆ گۆڕانــی  و هه وڵــدان 
نه تــه وه  نیشــته جێبوونی  هه رێمه کانــی 
بنده ســته کان و هه روه هــا هه وڵــی بێوچانی 
ئاسێمیالســیۆن له کێشه  ســه ره کییه کانی 
ناوخۆیــی ئێرانــن.  له کاتێکــدا که پاش 
هاتنه  سه رکاری حه سه ن ڕۆحانی به ڵێنی 
چاره ســه ریی زۆر کێشه  به خه ڵک دراوە، 
بــه اڵم کێشــه کان نــه ک هــه ر چاره ســه ر 
ده ســه اڵتی  ژێــر  لــه  به ڵکــوو  نه بــوون، 
مودیریەتەکــەی  نــاو  بــه  و  حکوومــه ت 
ڕۆحانی له سێداره دانی جیابیران بەتایبه ت 
ئه وانــه ی ســه ر به نه تــه وه ی کورد و باقی 
نه ته وه بنده سته کانی ئێران بوون چه ند قات 

زیادی کردووه.  
له م نامه یه دا باســی خراپیی لەڕاده به ده ری 
بارودۆخی ئابووریی کوردســتان و ئاستی 
بــه رزی بێکاری له واڵتدا کراوه و ئاماژه 
بــه وه دراوه که له کاتێکــدا ڕێژیم هه موو 
ســه رچاوه ســـــــــرووشتیه کانی کوردســتان 
تــااڵن ده کات، بــه اڵم خه ڵکی کوردســتان 
بــو  په نــا  ژیانیــان  بژێــوی  بــۆ  ناچــارن 
ئــه م  ته نانــه ت  و  بــه رن  »کۆڵبــه ری« 
کۆڵبه رانــه ش ڕۆژانه ده که ونه به هێرشــی 
چه کداریی هێزه کانی ڕێژیم و ده کۆژرێن 
و برینــدار ده کرێــن. نامه  ســه رئاوەاڵ که ی 
حیزبــی  نێونه ته وه ییه کانــی  په یوه ندییــه  
دێــــــــموکراتی کوردستانی ئێران چه ندین  
بابه تــی گرینگــی دیکه  ی بــه هێنانه وه ی 
لــه م  متمانــه  جێــی  ئامــاری  و  فاکــت 

نامه یه دا هێناوه ته  به ر باس.  
لــه  داوا  نامه کــه دا  کوتایــی  لــه 
واڵتــی  ســێ  هــه ر  حکوومه ته کانــی 
فینالند، ســوئید و نۆروێژ کراوه، به رانبه ر 
بــه کرده وه کانــی  ڕێژیمــی ئێــران دژ بــه 
نه تــه وه    باقــی  و  کــورد  نه تــــــــــه وه ی 
بنده ســته کانی ئه و واڵتــه بێده نگ نه بن و 
ئــه م بابه تانــه لــه چاوپێکه وتنه کانیاندا له 
گه ڵ شــاندی ئێـــــــرانی بخه نــه به رباس و 

هه ڵوێـــــــستی شیاو بنوێنن.

هیوایــان لەســەر هەڵچنیــوە، ئــەم پرۆژەیە 
و  پێشــمەرگە  دەتوانێــت  هــەر  نــەک 
ئەندامانــی دێموکــرات لــە دەوری خــۆی 
بــە  ببێــت  دەتوانێــت  بگــرە  کۆبکاتــەوە، 
پرۆســەیەکی هەمەالیەن لە ســەرجەم هێزە 
شۆڕشــگێڕەکانی کوردســتان و دەتوانێــت 
ئامانجەکانی پێشــەوای نەمر و ڕێبەرانی 
شــەهید و هــەزاران شــەهیدی تێکۆشــەر 
بێنێــت،  وەدی  دێموکــرات  ڕێبــازی  لــە 
یەکێتییەکەمــان هەمیشــە پشــتیوانی لــە 
ئەرکێکــی  وەک  دێموکراتــی  حیزبــی 
گرنگــی نەتەوەیــی لــە ئەســتۆ گرتــووە و 
هیچکات پشت لەم پشتیوانییە ناکات. 

جارێکــی تــر ٢٥ی گەالوێــژ لــە هەمــوو 
و  دێموکــرات  ڕێبــازی  ڕێبوارانــی 
ڕاســانییانی بەوەفــای ڕێبەرانــی شــەهید 

بەرز و پیرۆز بێت.
یەکیەتیی زانایانی ئایینیی 

کوردستانی ئێران

حیزبــی شــیوعیی کوردســتانی عێــراق به 
بۆنــەی ســاڵڕۆژی دامەزراندنــی حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتان پیرۆزبایــی کرد. 
دەقی نامەکە بەم چەشنەیە: ساڵو و ڕێز، 
بە بۆنەی ٧٤مین ساڵڕۆژی دامەزراندنی 
حیزبە تێکۆشەرەکەتان، حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران؛ بــە نــاوی مەکتەبــی 
سیاســی و ســەرکردایەتی و ئەندامانمــان 
پیرۆزبایــی گەرمی ئــەو یادەتان لێدەکەین 
بــۆ دەخوازیــن.  هیــوای ســەرکەوتنتان  و 
بەڕێــزان، حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
دامەزراندنیــەوە  ڕۆژی  لــە  هــەر  ئێــران 
هەتــا ئەمــڕۆ لەپێنــاو هێنانــەدی مافــی 
گەلــی کوردســتان تێکۆشــاوە و ڕۆڵێکی 

هیــچ  نیهایەتــدا  لــە  دەبێتــەوە.  تەنگتــر 
دەســەاڵتێک نییــە کــە توانیبێتــی هەتــا 
کۆتایی بە گوشــار و ســەرکوت و ئێعدام 
درێــژە بــە ژیانی خۆی بدات و ئەوە هێز و 
وزە و ئیــرادەی جەماوەرە کە چارەنووســی 
دەکات.  دیــاری  کۆمەڵگایــەک  هــەر 
ئیســالمیی  کۆمــاری  دڵنیاییــەوە  بــە 
ئێرانیــش هــەر بــەم ڕێچکــە مێژووییــەدا 
دەڕوات کــە هەموو ڕێژیمێکی دیکتاتۆر 
پێیــدا  داپلۆســێنەر  و  ســەرکوتکەر  و 
ڕۆیشتوون و سەرکەوتن بۆ ئەو کەسانەیە 
کــە بــە بــێ هیــچ دوودڵییــەک بەرانبەر 
وەها دەسەاڵتێک دەوەستنەوە. دیارە دوای 
٤0 ساڵ خەڵکی کوردستان هەر بە ورەی 
ســەردەمی شۆڕشــی گەالنی ئێــران بگرە 
زیاتریــش درێــژە بــە نــا فەرمانــی خۆیــان 
بەرانبــەر کۆمــاری ئیســالمی دەدەن. بــە 
هەمــوو ئــەو گۆڕانکارییانــەی کــە بــە 
درێژایی ئەو ســااڵنە بەســەر کۆمەڵگای 
ئێــران هاتــووە دەیــان جــار  کوردســتان و 
بەبــەر چــاوی هەمــوو الیەکــەوە خەڵکی 
کوردستان بەرانبەر ئەو ڕێژیمە وەستاونەوە 
و نیشــانیان داوە کە ئێســتاش کوردســتان 
هەر سەنگەری مقاومەتی ئێرانە و خەڵکی 
کوردستانیش شۆڕشگێرانی پێشرەوی ئەو 
ڕێگایەن. ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
لــە  یەکدەنگتــر  ئێرانیــش  کوردســتانی 
هەمیشە و بەرچاوڕوونتر لە ڕابردوو بەرەو 
یەکگرتوویــی زیاتــری نێــوان کۆمەڵــگا 
دەنــێ  هەنــگاو  سیاســییەکان  هێــزە  و 
پشــت بەســتوو بــە پشــتیوانی بەربــاڵوی 
کۆمەاڵنــی خەڵکی کوردســتان دەروانێتە 
خەڵکــی  بــۆ  گەشــاوە  داهاتووییەکــی 

بەشمەینەتی کوردستان و ئێران.
ناوه ندی هاوكاریی حیزبه كانی 

كوردستانی ئێران

کاروانــی  لــە  هەبــووە  کاریگــەری 
خەباتــی بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازیــدا لەم 
ڕێگایەشــەوە قوربانیــی زۆری پێشــکەش 
کــردووە.  هیــوا خوازیــن ئــەم یــادەد ببێتە 
نێــوان هێــز و  مایــەی زیاتــر یەكڕیزیــی 
الیەنــە سیاســییەکانی ڕۆژهەاڵت لەپێناو 
ئامانجەکانــی  و  ئــاوات  بەدەســتهێنانی 
گەلەکەمان، جارێکی دیکە لەم بۆنەیەدا 
جەخت لەسەر پێوەندیی دۆستانەی دێرینی 
دەکەینــەوە.  دووالمــان  هــر  دۆســتانەی 
دووبــارە پیرۆزباییمــان قەبــووڵ بفەرموون. 

لەگەڵ ڕێزمان
مەکتەبی سیاسیی حیزبی شیوعیی 

کوردستان ـ عێراق



٣ ژمارە ٧٥٦، ٢٢ی ئاگۆستی ٢٠١٩

و

درێژەی پەیڤ
فەقیهیــدا. هــەر لەم رۆژانــەدا دووبارە لە 
زمانــی خــودی بەرپرســانی رێژیمەوە، بۆ 
وێنە کەسێکی وەکوو عەبدواڵ شەهبازی 
کــە راوێژکاری بەیتــی خامنەییە، دەڵێن 
کە بەرپرسی پایەبەرزی ئیتالعاتی رێژیم 
هەڵهاتووە و چۆتە ئیســراییل! ئەم باســی 
تێخزانی دەزگای زانیاریی واڵتانی دیکە 
ئیتالعاتیــی  و  ســیخوری  دەزگای  لــە 
رێژیمــدا، باســێکە کــە رەنگە بــە دەیان و 
ســەدان کەســی دیکــەی تێــدا هەبێ کە 
یان بەبەرنامەوە لە شــوێنێکی ئەم رێژیمە 
جێیــان گرتبــێ یــان لە رەوتــی بێبڕواییان 
بە رێژیمدا دەستیان کردبێ بە فرۆشتنی 
زانیاری، بەاڵم رێژیم دەیهەوێ لەم بابەتە 
بەشێوازی دیکە کەڵک وەربگرێ و ئەو 
پەروەندە پڕلە تاوانبارییانەی کە هەیەتی، 
کەســانەوە.  جــۆرە  بــەو  بیبەســتێتەوە 
جێگــری  موتەهەریــی  عەلــی  بۆوێنــە 
مەجلیســی رێژیــم دەڵــێ کــە پەروەندەی 
قەتڵــە زنجیرەییــەکان و کوژرانــی زانــا 
مەشــهەد  تەقینــەوەی  و  ئەتۆمییــەکان 
دووبــارە هــەڵ بدرێتــەوە. یانــی دەیهەوێ 
ئــەو بیروڕایە دروســت بکا کــە ئەو جۆرە 
پەروەندەی کوشتار و تیرۆرانە هی خودی 
رێژیــم نەبــووە و وەلیــی فەقیهــی داوێنی 
پاکە و ئەوە کەســانی ســەر بــە دەزگای 
زانیاریــی واڵتانــی دیکــە ئــەو کارانەیان 
کــردووە. لێــرەدا دوو خاڵی گرنگ دەبێتە 
جێــی پرســیار: یەکــەم – گــەر دەزگای 
زانیاریــی واڵتانی دیکــە ئەوەندە تێخزاون 
لــە دەزگاکانــی رێژیمــدا کــە تەنانــەت 
سیاسەتی ستراتژیک بۆ رێژیم دادەڕێژن 
و پەروەنــدەی وەها گەورە دروســت دەکەن 
پێــوە  رێژیمــی  ســاڵیش  ســی  بــە  کــە 
خەریــک دەبــێ، ئــەی ئــەم دەزگایانەیان 
بۆچییە، ئایا بۆ خزمەت بە ئیســراییلیان 
دروســت کردوون؟!! دووهــەم- خۆ هەموو 
هــەر  کۆمەڵکوژییــەکان  و  تاوانــەکان 
ئــەو چەند نموونە بچووکــە نین. گەربەو 
شــێوەیە وابێ کە تاوانەکان لەم رێژیمەدا 
زانیاریــی  دەزگای  بــە  ســەر  کەســانی 
بڕیاریــان  و  دیکــە کردوویانــە  واڵتانــی 
داون، لــەو کاتــەدا خــودی خومەینــی و 
خامنەیــی و رەفســەنجانی و خەڵخاڵــی و 
بەهەشــتی و هەموو ئایەتوڵالکانی رێژیم 
داهۆڵێک بوون بە دەستی بێگانەکانەوە!

ئەم پەروەندەی تێخزانی دەزگای زانیاریی 
واڵتانــی دیکــە لە وەزارەتــی ئیتالعات و 
ئیتالعاتــی ســوپا و شــوێنەکانی دیکــە 
 ، یەکــەم  دەڵــێ:  گرنــگ  شــتی  دوو 
پێناســەی  ئەساســیی  بەشــێکی  تــاوان 
ئــەم رێژیمەیــە، بۆیــە هەرکــەس تەنانەت 
تــاوان  »نفووزیــش«  خۆیــان  بەقەولــی 
بخوڵقێنــێ، نــەک لێــی بەگومــان نابن، 
بەڵکوو زۆر خۆشەویستتر دەبێ. دووهەم، 
سیســتمی کۆمــاری ئیســالمی لەبــاری 
ئیدئۆلۆژییــەوە هەرەســی هێناوە و هەموو 

مۆرەکانی ئامادەن خۆیان بفرۆشن.

گەالوێــژ،  ١٥ی  سێشــەممە،  ڕۆژی 
شــاندێکی حیزبــی ڕزگاریــی کوردســتان 
ئەحمــەد«  »ڕێــکار  سەرپەرســتیی  بــە 
کــرد.  دیمۆکراتیــان  حیزبــی  ســەردانی 
قــادری«  نەزیــف  »محەممــەد  ســەرەتا 
میــوان،  شــاندی  بەخێرهاتنــی  وێــرای 
باســێکی سەبارەت بە ڕەوشی هەنووکەیی 
ئێران و کوردستان، کار و چاالکییەکانی 
حیزبــی دێموکــرات و ناوەنــدی هاوکاری 
هەروەهــا  قــادری  کــرد.   پێشــکەش 

لــە چیاکانــی کوردســتان، دەورەیەکــی 
پێشــمەرگەی  ســەرەتایی  دیکــەی 
کوردســتان بــە ســەرکەوتووانە کۆتایــی 
الوانــی  لــە  دیکــە  پۆلێکــی  و  پێهــات 
تێکۆشــەری کوردســتان پەیوەســت بــوون 
پێشــمەرگەی  هێــزی  ڕیزەکانــی  بــە 
ڕێوڕەســمەکە  ســەرەتای  کوردســتانەوە. 
بــە ســروودی  ئــەی ڕەقیــب و ڕاگرتنی 
خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن لــە 
گیانی پاکی ســەرجەم شــەهیدانی کورد 
و کوردستان دەستی پێکرد. پاشان »فواد 
خاکی بەیگی« بەرپرســی نووســینگەی 
کارگێــڕی حیزبــی دێموکــرات، پەیامی 
پیرۆزبایی دەستەی کارگێڕی پێشکەش 
بە بەشداربووانی دەورەکە کرد. ناوبراو لە 
پەیامەکەیدا وێڕای ئاوڕدانەوە لە دۆخی 

باردوخی سیاســیی ئەمــڕۆی ناوچەکە و 
هەڵوێســتی حیزبــی دێموکراتی ســەبارەت 
بــە ڕووداوەکانــی ئەم دوواییانــە بەتایبەت 
لەســەر کۆمــاری ئیســالمی و هاوکێشــە 
سیاســییەکانی بــە وردی شــی کــردەوە. 
پاشــان »ڕێکارئەحمــەد« وێــرای ســپاس 
لــە پێشــوازی حیزبــی دێموکــرات، ڕۆڵی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــی 
لــە بزوتنەوەیــی نەتەوەیــی دێموکراتیکــی 
خەڵکــی کوردســتان بەرز نرخاند و باســی 

دروســت  هەڵوێســتی  و  سیاســیەت  لــە 
ناوبــراو  کــرد.   حیــزب  نەتەوەیــی  و 
هەروەها، ڕایگەیاند پشــتیوانی لە حیزبی 
دێموکــرات کە لە زۆر قۆناغی مێژوویدا 
ســەربەخۆیی سیاســیی خۆی پاراستووە، 
نیشــتمانپەروەرێکی  هەمــوو  ئەرکــی 
کــوردە.  لــە کۆتاییــدا هــەر دوو الیــەن 
وێــرای جەخــت لــە هــاوکاری و پێوەندی 
نێوانیان، پێداگرییان لەسەر بەهێزترکردنی 

پێوەندیی دۆستانەیان داگرتەوە.

 ،١٣٩٨ گەالوێــژی  ٢٣ی  ڕۆژی 
ناوەنــدی  كۆبوونــەوەی  ١٣هەمیــن 
هاوكاریی حیزبەكانی كوردســتانی ئێران، 
لــە ناوەنــدی ســەركردایەتیی كۆمەڵــەی 

زەحمەتكێشانی كوردستان بەڕێوەچوو. 
نوێنەرانــی  كــە  كۆبوونەوەیــەدا  لــەو 
حیزبەكانــی ئەندام لــە ناوەندی هاوكاری 
كار  ســەردێڕی  بەشــداربوون،  تێیــدا 
پێشــووی  دەورەی  چاالكییەكانــی  و 
نوێنــەری كۆمەڵــەی  لــە الیــەن  ناوەنــد 

زەحمەتكێشانەوە خوێندرایەوە.
لــە بەشــداربووان،   پاشــان هــەر یــەک 
تێبینی  و بۆچوونی خۆیان لەســەر كار و 
چاالكییەکانــی دەورەی ڕابــردوو دەربڕی 

دەورەی ٢٣٧ی سەرەتایی پێشمەرگە کۆتایی پێهات

حیزبی ڕزگاری: 
حیزبـــی دێموکـــرات چەمـــک و ناســـنامەیەکی نوێـــی بـــە 

نەتـــەوەی کـــورد بەخشـــی

٢٥ی  پیرۆزبایـــی  ڕەنجـــدەران  و  کرێـــکاران  پارتـــی 
کـــرد گەالوێژیـــان 

هەنووکەیی کوردستان و ئێران ڕایگەیاند: 
هێزی پێشمەرگەی کوردستان کە لە پێناو 
پاراستن و بەدیهێنانی ئامانج و بنەماکانی 
یەکەمیــن کیانــی دێموکراتــی کــوردی 
دامــەزراوە،  کوردســتان  کۆمــاری  واتــە 
»ڕاســان«  بەهێــزی  باســکی  هــاوکات 
واتــە خەباتی نوێی ڕۆژهەاڵتە. ناوبراو لە 
بەشــێکی دیکەی پەیامەکەیدا باســی لە 
گرینگــی و نەخــش و شــوێندانەرییەکانی 
هێــزی پیشــمەرگەی کوردســتان کــرد و 
ئامــاژەی بــەوە دا کــە بوونــی هێزێکــی 
زامنــی  دەبێتــە  لــەو چەشــنە  تۆکمــەی 
زووتــر بە ئامانج گەیشــتنی گەلەکەمان. 
ڕێوڕەســمەکەدا  دیکــەی  بەشــێکی  لــە 
پەخشانێک لە ژێر ناوی »ڕاسانی حیزب 
و گــەل« لەالیەن بەشــداربوویەکی دەورەوە 

بــە بۆنــەی ٢٥ی گەالوێــژ، ســاڵڕۆژی 
دێموکراتــی  حیزبــی  دامەزرندانــی 
کوردســتانی ئێرانــەوە، پارتــی کرێــکاران 
حیزبــی  لــە  پیرۆزباییــان  ڕەنجــدەران  و 

دێموکرات کرد.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:

دامەزراندنــی  ســاڵیادی  ٧٤ـــەمین  لــه 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێراندا 
پیرۆزباییەکی گەرم ئاراســتەی بەڕێزتان 
و  کادر  ســەرکردایەتی،  تــەواوی  و 
حیزبەکەتــان  قارەمانەکانــی  پێشــمەرگە 

دەکەین.

بــە بۆنەی تێپەڕبوونی ٤0 ســاڵ بە ســەر 
فەرمانــی جیهــادی خومەینــی بــۆ ســەر 
خەڵکی کوردستان، سێمینارێک لە الیەن 
هەیئەتــی بەڕێوەبەریــی ڕێوڕەســمەکانی 
حیــزب بــە هاوکاریــی بەشــی ئاشــکرای 
دەزگای ڕێکخســتنی حیزبــی دێموکرات 

لە کەمپی جێژنیکان بەڕێوەچوو.
گەالوێــژ،  ٢٨ی  دووشــەممە،  ڕۆژی 
و  پێشــمەرگە  و  کادر  بەشــداریی  بــە 
ئەندامانــی حیــزب لــە شــاری هەولێــر و 
دەوروبــەری، هەروەهــا نوێنــەری حیزب و 
الیەنە سیاســییەکانی هــەر چوارپارچەی 
کوردســتان، ســێمینارێک لــە دوو پانێلی 

جیاجیادا بەڕێوەچوو. 
لــە پانێلــی یەکەمــدا »محەممەدنەزیــف 
قــادری« جێگری دووهەمی لێپرســراوی 
گشتی و بەرپرسی پێوەندییە گشتییەکانی 
حیــزب، باســێکی گشــتیی ســەبارەت بــە 
فەرمانــی جیهــادی خومەینــی بــۆ ســەر 
جینایەتەکانــی  و  کوردســتان  خەڵکــی 
ڕێژیمــی خومەینــی دەرهــەق بەخەڵکــی 

کوردستان پێشکەش کرد.
 ٤0« وتــی:  قســەکانیدا  لــە  ناوبــراو 
ســاڵ لەمەوبــەر، بــە فتــوای خومەینــی، 
ئێــران،  ئیســالمیی  كۆمــاری  ڕێبــەری 
بــە  پاســداران  دامــەزراوی  تــازە  ســپای 
مەبەســتی داگیركــردن و هەژموونییــان بە 
ســەر كوردســتانی ڕۆژهەاڵت، هێرشــێكی 
بەرفراوانیــان كــردە ســەر كوردســتان و بــە 
هەزاران كەســیان كــردە قوربانــی و واڵمی 
داخــوازە ڕەواکانی خەڵکی کوردســتانیان 
بــە  هێــرش و کۆمەڵکــوژی و ســەرکوت 
و ســێدارە و گولـــلەبارانکردنی خەڵکــی 

بێتاوانی کوردستان دایەوە«. 
لــە درێــژەدا زیادی کــرد: »ڕێژیمی تازە 
بە دەســەاڵت گەیشــتوو، ڕێگر بوو لەوەی 
كە لە كوردســتانی ڕۆژهەاڵتدا كەشــێكی 
ئــازاد و دێموكراتیــك هەبێــت، هــەر بۆیــە 
چەكدارەكانــی  هێــزە  كات  زووتریــن  بــە 
ڕەوانــەی  ئێرانــی  ئەرتشــی  و  پاســدار 
كوردســتان كــرد و بە شــێوەیەکی دڕندانە 

شــاندێکی کۆمیتــەی گشــتیی حیزبــی 
دێموکــرات لە واڵتی ســوئید، بەشــداریی 
لــە ٧٣ـــهەمین ســاڵیادی دامەزراندنــی 

پارتی دێموکراتی کوردستانی کرد.
٢٦ی  شــەممە،  ڕۆژی  ئێــوارەی 
گەالوێژی، لەســەر بانگهێشتی فەرمیی 
لیژنــەی ناوچــەی »پارتــی دێموکراتــی 
کوردستان« لە واڵتی سوئید، شاندێکی 
کۆمیتەی گشتیی »حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران«، بــە سەرپەرســتیی 
لــە ڕێوڕەســمی  »تەیمــوور مــورادی«، 

ســەرکوت  دایــە  دەســتیان  بێبەزەییانــە  و 
کــورد«.  نەتــەوەی  قەتڵوعامکردنــی  و 
»قــادری« هەروەهــا وتــی: »گەالوێژی 
١٣٥٨ی هەتــاوی تەنیــا وەبیرهێنــەرەوەی 
هێرشــی بەربــاڵوی کۆمــاری ئیســالمی 
و کاولــکاری و قەاڵچۆکــردن و تێــرۆر 
و جینایەتەکانــی ڕێژیــم دژ بــە خەڵکــی 
کوردســتان نییە؛ بەڵکوو وەربیرهێنەرەوەی 
و  فیــداکاری  لــە  داســتان  دنیایــەک 
ئازایەتییە، وەبیرهێنــەرەوەی لەخۆبردوویی 
و خۆڕاگریی خەڵکی کوردستانە بەدژی 
دیکتاتــۆری  و  ســەرکوتکەر  دوژمنــی 
تازەپێگەیشــتوو«. لــە پانێلــی دووهەمدا، 
مامۆســتا »حەســەن واژەیــی«، کادری 
دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیــزب، 
باســێكی ســەبارەت بە الیەنی شــەرعی و 
ڕەهەندە جۆراوجۆرەکانی پشت ئەو فتوایە 
بۆ ئامادەبووان شی کردەوە و وتی: »فتوا 
و بڕیاردان مافی کەسایەتی و مەرجەعە 
ئــەو  نەتەنیــا  تایبەتییەکانــە، خومەینــی 
نەبــوو،  کەســایەتییەی  و  ســەاڵحییەت 
بەڵکــوو تەنانەت لەنێو شیعەکانیشــدا ئەو 

کەسایەتییەی نەبوو.  
نــزم  ئاســت  کەســایەتییەکی  خومەینــی 
و مرۆڤێکــی دڵ لــە قیــن و دڕنــدە بــوو 
و بــە ڕابردوویــەک کــە هەیبــوو تەنانەت 
هاوبیرانــی  و  هاوســەنگەر  بــە  ڕەحمــی 
لــه   داوای  ناوبــراو  نەدەکــرد.   خۆیشــی 
هه موو خه ڵکێکی موسوڵمان )الیه نگرانی 
ویالیه تی فه قیهـ( کرد ئه رکی شــه رعیی 
خۆیان، واته  هێرشکردنه  سه ر کوردستان و 
هه ڵکه ندنی »ئه ساســی کفر و ئیلحاد«، 
به جــێ بهێنن، هــەر بۆیــە جیهادییەکان و 
هۆگــری ویالیه تی فه قیهـ، له  کوردســتان 
تاوانی گەورەیان ئەنجام دا«. »واژەیی« 
وتی: »فتــوا و کۆمەڵکوژیی خومەینی 
و هاوبیرانــی نەیتوانــی چۆک بە ئیراەی 
مافخوازانــەی خەڵک دابدات و نەتەوەی 
بــەرزی  ئیرادەیەکــی  بــە  هــەروا  کــورد 
شۆرشــگێڕی و نەتەوەییەوە لە تێکۆشانی 

خۆیدا بەردەوامە«.

ئــەو  دامەزراندنــی  ســاڵیادی  ٧٣هەمیــن 
حیزبەدا بەشداریی کرد. 

ئەو ڕێوڕەسمە، لە شاری »ستۆکهۆڵم« و 
بە بەشداریی دوکتور«جەعفەر ئێمنکی«، 
پارتــی  سیاســیی  مەکتەبــی  ئەندامــی 
دێموکراتــی کوردســتان و نوێنەرایەتیــی 
کوردســتان«،  هەرێمــی  »حکوومەتــی 
لــە واڵتــی ســوئید، نوێنەرانــی حیــزب و 
ڕێکخــراوە کوردســتانی و عێراقییەکان و 

چەندین کەسایەتی، بەڕێوەچوو. 
لەو ڕێوڕەســمەدا وێــڕای پەیامی لیژنەی 

»جەعفــەر  دوکتــور  پارتــی،  ناوچــەی 
ئێمنکیـ«ـــش، چەنــد وتەیەکی بەو بۆنەوە 

پێشکەش کرد.
وێــڕای  دێموکــرات  حیزبــی  شــاندی   
پارتــی  بەرپرســانی  لــە  پیرۆزباییکــردن 
دێموکــرات، هیوایــان خواســت کــە درێــژە 
بــە پەیوەندیــی دووالیەنــە و هاوخەباتــی و 
هاوپشــتیوانیی زیاتــر لــە ڕاســتای پرســە 
هاوبەشــەکاندا  نیشــتمانییە  و  نەتەوەیــی 

بدەن.

شاندێکی حیزبی دێموکرات بەشداری لە ڕێوڕەسمی 
٧٣ ساڵەی پارتی دێموکراتی کوردستان کرد

سێمینارێک سەبارەت بە فەرمانی 
جیهادی خومەینی بەڕێوەچوو

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران کۆ بوونەوە

شاندێکی حیزبی ڕزگاریی کوردستان 
سەردانی حیزبی دێموکراتی کرد

و پێشنیاری پێویستیان بۆ چاالكییەكانی 
هــاوكاری  ناوەنــدی  داهاتــووی  خولــی 

خستەڕوو. 
قســەكردن لەســەر بارودۆخــی كوردســتان  
و ئێــران  و ناوچەكــە، تەوەرێكــی دیكەی 
كۆبوونەوەكە بوو كە الیەنەكان  لێكدانەوە  
و شیكاریی خۆیان بۆ دۆخی ئێستا خستە 
ڕوو و جەختیان لەسەر چڕ وپڕتركردنی كار 
و ئەركەكانــی ناوەنــدی هاوكاری كردەوە. 
كۆبوونەوەكــەدا،  دیکــەی  بەشــێكی  لــە 
ناوەندی هاوكاری، پشــتیوانیی خۆی بۆ 
١٤ چاالکــی مەدەنــی  و ١٤ چاالکــی 
بــواری ژنــان لــە ئێــران دەربــڕی كــە لــە 
بەیاننامەیــەی جیاجیا بــە ئاماژە بە دژە 

ژن بوونــی ڕێژیمــی كۆماری ئیســالمی، 
لەســەر ئــەوە  جەختیــان کردبــووەوە كە بە 
شــێوازی هێمنانــە  و دوور لــە توندوتیژی، 
دژی ڕێژیمــی ئیســالمی دەوەســتنەوە  و 
داوای دەســت لــە كاركێشــانەوەی عەلــی 
خامەنەیی، ڕێبەری ڕێژیمی ئێران دەكەن. 
ناوەنــدی  كۆبوونەوەكــەی  كۆتایــی  لــە 
شۆڕشــگێڕی  كۆمەڵــەی  هــاوكاری، 
ئێــران  كوردســتانی  زەحمەتكێشــانی 
و  كار  ناوەنــد،  دەورەی  بەرپرســی  وەک 
چاالكییەكانــی دەورەی داهاتــووی گرتــە 
ئەســتۆ  و كۆبوونەكــە پــاش نزیكــەی ٦ 

كاتژمێر كۆتایی پێهات.

حیزبی ڕزگاریی کوردســتان، بە بۆنەی 
٢٥ی گەالوێژەوە، پەیامێکدا پیرۆزبایی 

لە حیزبی دێموکرات کرد.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:

هیجــری،  مســتەفا  کاک  بەڕێــز 
لێپرســراوی گشــتیی حیزبی دێموکراتی 

کوردستانی ئێران،
بەڕێزان ئەندامانی دەســتەی کارگێڕیی 

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ساڵوی ڕزگاری و سەرخۆبوونتان لێبێ

بــە بۆنــەی ٢٥ی گەالوێــژ، ســاڵڕۆژی 
دێموکراتــی  حیزبــی  دامەزاندنــی 
کوردســتانی ئێران، لەســەر ناوی خۆم و 
لــە جیاتــی هەڤااڵنم لە ســەرکردایەتیی 
کوردســتاندا،  ڕزگاریــی  حیزبــی 
و  لێدەکــەم  پیرۆزباییتــان  گەرمتریــن 

لــە ڕێــی ئێــوەی بەڕێزیشــەوە  ســاڵو و 
پیرۆزبایی لــە تێکڕای ئەندامانی حیزبە 
خەباتگێڕەکەتــان دەکــەم و دەخــوازم کــە 

هەمیشە سەرفراز و سەرکەوتوو بن. 
لــە کــەس شــاراوە نییــە کــە  بەڕێــزان! 
دێموکراتــی  حیزبــی  دامەزراندنــی 
یەکەمیــن  وەک  ئێــران  کوردســتانی 
کوردســتانی،  سیاســیی  ڕێکخــراوی 
بــە  نوێــی  ناســنامەیەکی  و  چەمــک 
نەتەوەی کورد و خەباتی ڕەوای خەڵکی 
کوردستان بەخشی کە هەتا ئەمڕۆکەش 
کاریگەریــی خــۆی لەســەر ڕووداوەکان 
دەنەخشــێنێ و ڕاســتیی سیاســەتەکانی 

سەر ڕاست دەکاتەوە. 
ســاڵ   ٧٤ تێپەربوونــی  دوای  ئەوەتــا 
لــە  پێشــەنگایەتی  ڕۆڵــی  هێشــتا 

لــە ڕۆژهــەاڵت  بزاڤــی ڕزگاریخــوازی 
شــانازییەکی  هــەم  ئەمــەش  دەگێــرێ، 
گــەورەی مێژووییە، هەمیشــە دروســتی 

ئامانجەکانی وەبیر دەهێنێتەوە. 
ئێمــە لە حیزبــی ڕزگاریی کوردســتاندا 
بــە  تایبــەت  بایەخــی  و  گرنگــی 
حیزبــە  لەگــەڵ  پەیوەندییەکانمــان 
خەباتگێڕەکەتــان دەدەیــن. لــە کۆتاییــدا 
بــە بۆنــەی ٢٥ی گەاڵوێــژ، ســاڵڕۆژی 
دێموکراتــی  حیزبــی  دامەزراندنــی 
کوردســتانی ئێــران، ســاڵو و پیرۆزبایــی 

خۆمان دووپات دەکەینەوە.
 ڕێکار ئەحمەد

 سکرتێری گشتیی
حیزبی ڕزگاری کوردستان

دیــارە ئــەم یــادە شــکۆدارە لــەم کاتــەدا، 
هاوکاتــە لەگــەڵ بارودۆخێکــی وا کــە 
و  هەرێمــی  قەیرانێکــی  لــە  ناوچەکــە 
و  بشــێوی  پێشــبێنیی  و  نێودەوڵەتیدایــە 
ڕووداو و گۆڕانگاریــی زیاتــر دەکرێــت؛ 
نێــوان  ناکۆکیــی  بەهــۆی  بەتایبەتیــش 
و  ئامریــکا  یەکگرتووەکانــی  ویالیەتــە 
لــە  ئێمــە  ئێــران،  ئیســالمیی  کۆمــاری 
پارتی کرێکاران و ڕەنجدەرانی کوردستان 
ڕۆژهەاڵتــی  خەڵکــی  ئاواتەخوازیــن 
کوردســتان بــە کەمتریــن  قوربانــی بــە 
مافــە ڕەواکانی خۆیان بگەن و ئازادی و 

ئاشتی و دێموکراسی بچەسبێت.
حیزبــی  ئومێدەواریــن  پێناوەشــدا  لــەو 
دێموکــرات بــۆ ئەو پێشــهات و ڕووداوانە، 
بــە بەرنامــە و کاری هاوبــەش لەگــەڵ 
حیزب و الیەنەکانی دیکەی کوردستانی 
ڕۆژهــەاڵت  لە هەموو ڕوویەکەوە ئامادە 
و هاوئاهەنگ لە ئاست قۆناغەکان بێت.
دووبــارە بــەم بۆنەیــەوە پیرۆزبایــی خۆمان 
پەیوەنــدی  لــە  جەخــت  و  ڕادەگەیەنیــن 

دۆستانەی نێوانمان دەکەینەوە.
هەر سەرکەوتوو و سەرفراز بن

پێشکەشــکرا. دواتــر »خەلیــل میالنــی« 
مامۆســتای فێرگە، ڕاپۆرتی پەروەردەی 
بڕگەیەکــی  پێشکەشــکرد.  فێرگــەی 
لــە  بــوو  بریتــی  ڕێوڕەســمەکە  دیکــەی 
پێشکەشــکردنی گۆرانییەکی نیشتمانی 
لەالیــەن بەشــداربوویەکی دەورەوە. دواتــر 
»ئەمیــر پەیامەنی« پەیامی بەشــدارانی 
دەورەی ٢٣٧ی پێشــمەرگەی خوێنــدەوە.
ڕێوڕەســمەکەدا  دیکــەی  بەشــێکی  لــە 
دێموکــرات«  »مندااڵنــی  پەخشــانی 
لەالیەن بەشــداربوویەکی دەورەوە پێشکەش 
ڕێوڕەســمەکەش  کرا.کۆتابڕگــەی 
خــەاڵت  دابەشــکردنی  لــە  بــوو  بریتــی 
بەسەرکەســانی سەرکەوتووی  دەورەکە و 
ئەنجامدانی چەند نمایشــێکی نیزامی لە 

الیەن بەشداربووانی دەورەوە.



ژمارە ٧٥٦،  ٣١ی گەالوێژی ٤١٣٩٨

٢٥ی گەالوێژ مەکتەبی شۆڕش
ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات ، بە 
ســاڵیادی  گەالوێــژ،  ٢٥ی  بۆنــەی 
دێموکراتــی  حیزبــی  دامەزراندنــی 
کوردســتانی ئێــران، لــە شــارەکانی 
چاالکیــی  کوردســتاندا  ڕۆژهەاڵتــی 

تەبلیغییان بەڕێوە برد.

سنە: 
١٤ی  دووشــەممە،  ڕۆژی 
و  قارەمــان  ڕۆلەکانــی  گەالوێــژ، 
تێکۆشەری دێموکرات بە نووسینی 
درووشــمگەلێکی وەک : » ٢٥ی 
گەالوێژ پیرۆزبێت‹‹، »بژی حیزبی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران« و 
»ڕێبازی شەهیدان درێژەی هەیە« 

چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد. 
قارەمانانــی  گەالوێــژ،  ١٦ی 
دێموکرات لە شاری سنە، بە هەڵدانی 
ئااڵی پیرۆزی کوردستان و دانانی 
جامانــە و هەروەهــا باڵوکردنــەوەی 
تراکت و وێنەی ڕێبەرانی شــەهید، 
بەڕیــوە  تەبلیغییــان  چاالکیــی 
بــرد؛ تێکۆشــەرانی دێموکــرات لەم 
چاالکییــەدا، وەفاداریــی خۆیان بە 
ڕێبــازی شــەهیدان دەربــڕی  ١٧ی 
گەالوێــژ، بەرزەفڕانــی دێموکــرات 
پێــش  و  وەکێــڵ  »شــەقامی  لــە 
دووکانەکانی، شــەقامی ســەفەری 
و گەڕەکــی بێهزیســتی، گەڕەکــی 
ڕێزان، مەیدانی ئیقباڵ، قەرارگای 
ئوســتانیی شــارامفەڕ، کەاڵنتەریی 
١٥ و ١٧ی بنکــەی عەمەلیاتیــی 
لەشکەری ٢٨ی پیادەی کوردستان، 
ســپای بەیتولموقەدەســی پارێزگای 
ســنە، کۆمەڵگەی وەرزشیی ٢٢ی 
گشــتیی  دادگوســتەریی  گــواڵن، 
پارێزگای سنە، شۆرای ئیسالمیی 
میراتــی  ئیــدارەی  ســنە،  شــاری 
فەرهەنگیــی ســنە، زانکۆی علووم 
پزیشکی، لەشــکەری عەمەلیاتیی 
٢٢ی بەیتولموقــەدەس«، »وەکێڵ، 
ڕێــزان«،  کوچــە  و  چواربــاغ 

چاالکییان ئەنجام دا.
گەڕەکەکانــی:  لــە  هــاوکات 
کووزەڵــە،  کانــی  »فــەڕەح، 
نایســەر،  قشــاڵخ،  موارەکئــاوا، 
بەهــاران،  فەرەجــە و  فەیــزاوا«، 
تراکت و پۆستێری تایبەت بەو یادە 

باڵو کرایەوە.
هەروەهــا لــە شــوێنگەلێکی دیکــە 
و  جــەزب  »دەفتــەری  وەک: 
زەوینیــی  هێــزی  ئەندامگیریــی 
ئەرتەشی ڕێژیم لە پارێزگای سنە، 
و میکانیکیــی  فەنــی  تاقیگــەی 
ســەنعەتیی  شــارەک  خــاک، 
و  شــارۆچکە  لــە   و  ژمــارە ١« 
نــزاز،  »ئاســاوڵە،  گوندەکانــی: 
مێــراو،  کەمانگــەر،  دادانــەی 
حەســەن ئــاوا، قار، دووشــان، کانی 
باوەرێــز،  گەرمییــەر،  کوچــک، 
نایســەر، خڵیچیان،خەلیفــە تەرخــان 
)زێــدی شــەهید کاوە جەوانمــەرد(، 
ئەوێهەنــگ، نییــەر و تەنگیســەر، 
تــازاوای قەرەگــۆل«،  گــزەردەرە و 
پەیامــی گەالوێــژی دێموکــرات و 
ڕابوونەوەی خەباتیان گەیاندە بســت 

بە بستی سنەی دێموکرات. 
ســنە  شــاری  مالنــی  لــە  جامانــە 
بــە  دیکــەدا  چاالکییەکــی  لــە 
باڵوکردنەوەی تراکت و پووســتێری 
لــە  گەالوێــژ  بــە٢٥ی  تایبــەت 
»مەیدانــی  وەک:  شــوێنەکانی 
ئیقباڵ، پردی فردەوســی، شەقامی 
فردەوســی پێــش ســینما بەهمــەن« 

یادی ئەو ڕۆژەیان بەرز ڕاگرت.

شنۆ:

ڕۆژی سێشــەممە، ١٥ی گەالوێژ، 
لــە  دێموکــرات  چاونەترســانی 
شــەمس،  گوندەکانــی«دێ 
قــەاڵ،  کۆنــە  ســەوجە،  پردئــاوێ، 
گوندە وێڵە، حەسەن نووران، چەشمە 
گــۆل و بێژاوێ، هێیە و خورشتــــی 
شــاری شنۆ، بۆ پێشوازی لە ٢٥ی 
گەالوێــژ و پشــتیوانی لــە خەباتــی 
چاالکیــی  ڕاســان،  و  پێشــمەرگە 
بــرد.  بەڕێــوە  تەبلیغییــان  بەرینــی 
دروشــمەکانی ئەم چاالکییە بریتی 
بوون لە: »قاســملوو نامرێ، ڕاسان 
بەردەوامــە، بــژی ڕاســان و مەرگ 
بــۆ جــاش«، »دامەزراندنــی حدکا 
پیــرۆز بێــت، درێــژەدەری ڕێگــەی 
شــەهیدانین، بەردەوامی بۆ ڕێبازی 
قازی و قاســملوو و شــەرەفکەندی، 
٢٥ی گەالوێژ پیرۆز بێت، وەفاداری 
بە دێموکرات وەفادارییە بە ڕێبازی 

شەهیدان و بژی ڕاسان«.
هەروەهــا خاکیپۆشــانی مەتەرێــزی 
شــار بــە نووســینی دروشــمگەلێک 
وەک: » بــژی حیزبی دێموکرات، 
بــژی پێشــمەرگە، پیرۆز بێت ٢٥ی 
گەالوێــژ«، لە: »شــەقامی ئیمام، 
چوارڕێیانــی کرێــکار، فەلەکــەی 
گێالس، پارکی شــێخ عەبدولعەزیز، 
مەنبەعی ئاوی شــنۆ، ڕەحیم ئاوا، 
ئاپارتمانــی  میــراوا،  ســەیداوێ، 
سازمانی، شــارەکی فەرهەنگییان، 
شــنۆ،  شــاری  میــوەی  تەڕەبــاری 
شــەبانەڕووزی،  مەدرەســەی 
شــنۆ،  پەیامی نــووری  دانشــگای 
و  ڕەســووڵیان  قوتابخانــەی 
دەوروبەری یادی ٢٥ی گەالوێژیان 

بەرز ڕاگرت. 
شۆڕشــگێڕانی  گەالوێــژ،  ١٩ی 
گونــدی  ســەردانی   ، دێموکــرات 
قاســملووی  دوکتــور  شــەهید 
نەمریــان کرد و بــە هەڵدانی ئااڵی 
حیزبــی  لۆگــۆی  و  کوردســتان 
ئێــران و  دێموکراتــی کوردســتانی 
جامانــە، پەیمانیــان لەگــەڵ حیزبی 
دێموکرات و ڕێبازی شەهیدان نوێ 
کــردەوە کــە هەتــا ســەر ڕێبــواری 

ڕێگای شەهیدان بن.
ڕۆژی دواتــر و لــە چاالکییەکــی 
لــە  حیــزب  ئەندامانــی  دیکــەدا، 
کــە  شــنۆ  »قەاڵتووکـ«ـــی 
لۆگــۆی  ســیاحەتییە،  شــوێنێکی 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 

ئێرانیان هەڵدا.

دێوالن:
چیاباوەڕانــی دێموکرات لە شــاری 
دێوالن، شــەوی یەکشــەممە، ١٣ی 
گەالوێژ، لــە چاالکییەکی بەریندا 
و بــە نووســینی دروشــم، بــە پیریی 

٢٥ی گەالوێژەوە چوون.
لــێ  چاالکیــی  شــوێنانەی  ئــەو 
لــە:  بــوون  بریتــی  ئەنجامدرابــوو 
جەهادگــەران،  »گەڕەکــی 
ڕاشــێدین،  خولەفــای  مەیدانــی 
گەڕەکــی  زاگــرۆس،  گەڕەکــی 
فەرهەنگییان، ئامووزش و پەروەرش 
دێــوالن،  قەدیمیــی  ،گەڕەکــی 
کنــاوا،  قەاڵییــەکان  گەڕەکــی 
ســەدی  و  کەبوتەرخانــی  ئاوایــی 
ســەنگ ســیا، گەڕەکی شــافعی، 
شــەهرەکی  مێهــر،  مەســکەنی 
ئــەو  دروشــمەکانی  بەهــاران«. 
چاالکییــەش بریتیــن لــە: »حیزبی 
دێموکــرات قوتابخانــەی شۆڕشــە، 
گەالوێــژ،  ٢٥ی  قاســملوو،  بــژی 
بژی ڕاسان، بژی حدکا، وەفاداری 
بــە حیزبــی دێموکــرات وەفادارییــە 
بە ڕێبازی شــەهیدانی کوردســتان، 

قــازی،  ڕێبــازی  بــۆ  بەردەوامــی 
قاســملوو و شــەرەفکەندی، ڕاســان 

بەردەوامە و بژی دێموکرات .«

دەڕەشار:
١٦ی  چوارشــەممە،  ڕۆژی 
گەالوێــژ، قارەمانانی دێموکرات بە 
باڵوکردنــەوەی تراکت و پۆســتێری 
تایبەت بە ٢٥ی گەالوێژ و لۆگۆی 
هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان، لە 
گرینگەکانــی  و  گشــتی  شــوێنە 
»ئــوردووگای  وەک:  شــارە  ئــەو 
ســپای قودس، شوێنی گەشتیاریی 
ســەراو، پارکی ســەخرەیی ناوەندی 
شــار، پارکــی شــارەداری، چوونــە 
و  ئابدانانــەوە  لــە  شــار  ژوورەوەی 
گــردی بەناو ســەربازانی گومناو« 
چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە برد. 
دروشــمەکانی ئەو چاالکییە بریتی 
دێموکراتــی  »حیزبــی  لــە:  بــوون 
ڕێکخــەری  ئێــران  کوردســتانی 
بزووتنــەوەی میللــی دێموکراتیکی 
ڕێــگای  و  ئێرانــە  کوردســتانی 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 

ئێران ڕێگای ئازادیخوازییە«.

ئەندیمێشک:
لــە  دێموکــرات  نیشتماندۆســتانی 
ئەندیمێشــک، ڕۆژی چوارشەممە، 
١٦ی گەالوێــژ، بــە باڵوکردنەوەی 
تراکت و پۆستێری تایبەت بەو ڕۆژە 
و نووســینی دروشم لە شوێنەکانی: 
»چوونــەژوورەوەی شــار لە شــووش 
دانیڵ بەرەو ناوەندی شــار، ناوەندی 
حرفەیــی«. و  فەنــی  فێرکاریــی 
دروشــمەکانی ئەو چاالکییە بریتی 
بوون لە: »٢٥ی گەالوێژ ساڵیادی 
دامەزراندنــی حیزبــی دێموکراتــی 
بێــت،  پیــرۆز  ئێــران  کوردســتانی 
دێموکراتــی  حیزبــی  ڕێــگای 
کوردســتانی ئێــران ڕێگای ئازادی 
خوازییە، ڕێگای شەهیدان قازی و 
قاســملوو و شــەرەفکەندی درێــژەی 

هەیە«.

مەریوان:
ئەویندارانــی ئــازادی لــە گونــدی 
»هەرسین«ـــی ســەر بــە ناوچــەی 
ژاوەرۆی مەریــوان، بە ئەنجامدانی 
چاالکیــی تەبلیغــی و هەڵکردنــی 
ئااڵی پیــرۆزی کوردســتان، یادی 
٧٤ ســاڵەی دامەزراندنــی حیزبیــان 
ئــەو  ڕاگرت.دروشــمەکانی  بــەرز 
چاالکییــە بریتی بــوون لە:«پیرۆز 
بــێ ٢٥ی گەالوێژ، ســەردەکەوێت 

ڕاسان«. 
ئەم چاالکییە لە بێساران، هەرسین، 
بەڕێــوە  بۆڕیەریــش  و  لەنگەرێــز 
هەمیشــە  شــارەدێی  لــە  چــوون. 
دێموکــرات و خۆڕاگــری »نــێ«، 
پیــرۆزی  ئــااڵی  هەڵکردنــی  بــە 
ڕەنگینــی  لۆگــۆی  و  کوردســتان 
حیــزب، لــە کێــوی »میراجــی«، 
ئاواییەکانــی  ســەر  بــە  زاڵ 
بەگــزادە«،  »بــەری  ناوچــەی 
٧٤ـــەمین ســاڵیادی دامەزراندنــی 
پیــرۆز  و  بــەرز  حیزبەکەیانیــان 
ڕاگیــرا. تێکۆشــەرانی دێموکــرات 
لــە گوندی »نێ«، شــەوی ٢٤ی 
گەالوێــژ، لــە مزگەوتــی گــەورەی 
ئــەم گونــدە گۆرانــی و ســروودی 
کــردەوە.  بــاڵو  شۆڕشــگێڕییان 
هەروەها لە ›‹فەلەکەی مامۆســتا 
نــاری، چوارڕێیانی نەخۆشــخانەی 
دارایــی،  فەلەکــەی  بووعەلــی، 
ئیقبــاڵ  کوڕانــه ی  قوتابخانــەی 
الهــووری، فه له کــه ی ئیســتادیۆم، 

گەڕەکــی  موســک،  گەڕەکــی 
میانەییــەکان، گەڕەکــی مــەردۆخ 
و گەڕەکــی تێرمیناڵــی قەدیــم«، 
چاالکــی تەبلیغــی بەڕێــوە چــوو. 
١٩ی گەالوێــژ ژمارەیەک تراکت 
٢٥ی  بــە  تایبــەت  پۆســتێری  و 
گەالوێــژ، لە ســەیرانگای »قەاڵی 
چەمــی  ڕێــگای  ســەر  و  ئیمــام 
کۆماســی و جانــەوەرە«، لــە الیەن 
دێموکراتــەوە  ڕێبــازی  وەفادارانــی 

باڵو کرایەوە. 
لــە  دێموکــرات  پۆاڵباوەڕانــی 
بــە  ســەر  »نجێـ«ـــی  گونــدی 
ژاوەرۆی مەریــوان، ئاگرێکیــان بۆ 
گەالوێــژ  یــادی  گەرمڕاگرتنــی 

هەڵکرد.

بانە:
لــە  دێموکــرات  نیشتماندۆســتانی 
بانــەی ســەربەرزەوە، بە ئەنجامدانی 
ڕۆژەیــان  ئــەو  یــادی  چاالکــی، 
تێکۆشــەرانی  ڕاگــرت؛  بــەرز 
دێموکــرات لــەو چاالکییەدا کە لە 
»بلــواری کوردســتان، گوڵشــار و 
جادەی ســلێمانی« ئەنجــام درابوو، 
»بــژی  وەک:  دروشــمگەلێک 
ڕاسان، بژی حدکا، ٢٥ی گەالوێژ 
پیرۆز«ـیان نووسییەوە و هەروەها لە 
»کانیســوور«ی بانە بە نووســینی 
بــە  دروشــم، ئەمەگداریــی خۆیــان 

حیزبی دێموکرات دەربڕی.
گەالوێــژ،  ١٨ی  هەینــی،  ڕۆژی 
خاکیپۆشــانی دێموکرات لە دوندی 
ســەربڵیند،  »بابۆسـ«ـــی  چیــای 
شــەکاوەی  هەمیشــە  ئــااڵی 
کوردســتان و ئااڵیــەک بە ڕەنگی 
بەبۆنــەی  ئاســمانییان،  شــینی 
بەرزڕاگرتنی یادی ٢٥ی گەالوێژ، 

هەڵکرد.

پیرانشار:
جامانــە لــە مالنــی دێموکــرات لــە 
گونــدی »کەڵەکیــن«، ســەر بــە 
ناوچەی »بەربنە«ی پیرانشــار، بە 
باڵوکردنــەوەی تراکت و پۆســتێری 
ســاڵەی   ٧٤ یــادی  بــە  تایبــەت 
دامەزراندنــی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردستانی ئێران، یادی گەالوێژی 

دێموکراتیان بەرز ڕاگرت.

بۆکان:
تێکۆشــەرانی  گەالوێــژ،  ١٨ی 
دێموکــرات ڕێژەیەکــی بەرچــاو لە 
تراکــت و پووســتێر و ســی دی و 
وتەکانی ڕێبەرانی شەهید، تایبەت 
بە یادی ٢٥ی گەالوێژ، لە شــوێنە 
و  بــۆکان  شــاری  جیاجیاکانــی 
دەوروبەری باڵو کرایەوە و هەروەها، 
پیــرۆزی  ئــااڵی  هەڵدانــی  بــە 
حیزبــی  لۆگــۆی  و  کوردســتان 
دێموکــرات و هێــزی پێشــمەرگەی 
کوردســتان، خۆشحاڵییان خستە نێو 

دڵی ئازادیخوازانەوە.
لــێ  چاالکیــی  شــوێنانەی  ئــەو 
ئەنجام درابوو بریتین لە: »ناوچەی 
پیرمحەممــەد و ئەحمــەدی کــۆر، 
پاشــباڵغ،  باخچــە،  ئاواییەکانــی 
چوار دیــوار، تەرەغــە، عەزیزکەند، 
ســەیداوا،  و  چاوەرچیــن  دونگــوز، 
پارکی ساحلی، پارکی شاخەڕەش، 
بلواری پردی تازە تا میراوا، بلواری 
کەهریــزی  تــا  بورهــان  شووســی 
مەحموود ئاغا، بلواری کوردستان، 
مەیدانی حەســەن زیــرەک، بلواری 
شــەهرەکی  و  هــەژار  مامۆســتا 
تابلۆکانــی  فەرهەنگییــان، 
و  مەهابــاد  و  ســەقز  جادەکانــی 

بلواری جادەی ســەد تا بیمارستانی 
موجتەمەعــی  دەوروبــەری  تــازە، 
بــازاڕی مەڕومــااڵت و  ئیــدارات، 
شوێنە گەشتیارەکانی ئەو شارە ».
٢١ی گەالوێژ، ڕۆڵە بەجەرگەکانی 
تەرەغەی سەربەرز، بە پیریی هاتنی 
یادی ٢٥ی گەالوێژەوە چوون و بە 
باڵوکردنــەوەی تراکت و پۆســتێر و 
نووســینەوەی دروشم لە گوندەکانی 
و  ئــاوا«  مشــیر  و  »گۆگجەلــێ 
وتنــەوەی پەیامێــک، ئەمەگداریی 

خۆیان بە ڕێبازەکەیان دەربڕی.

پیرانشار:
شــوێنکەوتووی  چاونەترســانی 
شــۆڕش  نەمرانــی  ڕێبــازی 
نووســینی  بــە  پیرانشــار،  لــە 
دروشــمەکانی: »پیــرۆز بێت ٢٥ی 
گەالوێــژ، ســاڵڕۆژی دامەزراندنی 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ئێران، حیزبی دێموکرات ڕیکخەری 
بزووتنــەوەی میللی- دێموکراتیکی 
کوردســتانی ئێرانــە، بــەردەوام بــێ 
ڕێبــازی ڕێبەران قازی و قاســملوو 
خەڵکــی  بــژی  شــەرەفکەندی،  و 
کوردســتان پاڵپشتانی ڕاستەقینەی 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ئێران« لە »شــەقامی ئیسارگەران، 
چەمەنــی  بەهێشــتی،  شــەقامی 
فووتبــاڵ، دەبیرســتانی ٩ی دەی، 
نوقتەی ئا، فەلەکەی هواشناســی، 
پارکــی نیلوفــەر، تەپــەی نــەورۆز، 
پارکــی خەیــام، تێرمیناڵــی شــار و 
ڕەوشــەن  ئەحمــەدی  قوتابخانــەی 
لۆســە،  »کانــی  ســەیرانگای  و 
پشــتی گۆڕی دیالنان«، شارەدێی 
»کانــی  گونــدی  و  »پەســوێ« 
گونــدی  هەروەهــا  و  بــوداغ« 
»شــاوەلە« ســەر بە شــاری نەغەدە 
چاالکی بەرینی تەبلیغییان ئەنجام 

دا.

ورمێ:
وەفادارانــی ڕێبــازی شــەهیدان لــە 
ســەر  »گــردەوان«،  گۆڕســتانی 
بــە ناوچــەی مەرگــەوەڕی شــاری 
گڵکــۆی  ســەردانی  بــە  ورمــێ، 
شەهیدان و هەڵدانی ئااڵی پیرۆزی 
لەگــەڵ  پەیمانیــان  کوردســتان، 
ڕێبازی شــەهیدان نوێکــردەوە؛ هەر 
و  ئــازا  ڕۆڵەکانــی  بۆنــەوە،  بــەم 
بەجەرگــی دێموکــرات لــە شــاری 
وەک:  شــوێنەکانی  لــە  ورمــێ، 
ئیســالم  بااڵتەپــەی  »شــەقامی 
دەوروبــەری  شــەقامەکانی  ئابــاد، 
کوشــتارگا و قوتابخانەکانــی لەیال 
و تەقــوا«، بــە شــێوەیەکی بەریــن 

چاالکیی تەبلیغییان ئەنجام دا.
قارەمانانــی دێموکــرات لە ناوچەی 
تەرگــەوەڕ و مەرگــەوەڕی ســەر بە 
شاری ورمێ، بە نووسینی دروشمی 
دێموکراتــی  حیزبــی  »بــژی   :
کوردستانی ئێران، قاسملوو ڕێگات 
درێــژەی هەیــە، بــژی پێشــمەرگە، 
ڕێژیمــی  بــۆ  نەمــان  و  مــەرگ 
چاالکیــی  ئێــران«،  ئیســالمیی 

بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ئەو شــوێنانەی کە چاالکییان تێدا 
بەڕێوەچــووە بریتیــن لــە: ›‹جادەی 
شــەمزین  شــێخ  گونــدی  نێــوان 
هەتــا گــەرووی ئەنبــارەی شــێبان، 
ئــاودی،  هالــواڵن،  گوندەکانــی 
حەوتانــەی  بــازاڕی  و  حەکــی 
نێــوان  جــادەی  ماوانــە،  گونــدی 
گونــدی ماوانە بــو گوندی کوڕانە 
تــا پردی دۆبــرە، دزەی مەرگەوەڕ، 
زێــوە، چریاوا، شــێخ زەرد، گێســیان 

و تاڤگــەی ســوورە دووکــەڵ، زێوە، 
قایر، گردوان، برزان، جادەی زێوە و 
دزە، جادی ژاراوا - دزە بۆ شنۆ«.
هەروەهــا لــە کێوی »ئــاغ داخ«ی 
ورمــێ  »دۆڵــی«ی  ناوچــەی 

ئاگری ٢٥ی گەالوێژ هەڵکرا.
مەهاباد:

حیزبــی  دڵســۆزی  ئەندامانــی 
دێموکرات لەم شــوێنانە چاالکییان 
ئەنجــام دا: »مەیدانــی ئیســتقالل، 
مەیدانی حەسەنزادە و کۆاڵنەکانی 
پارکــی  دەزگا،   ٦0 دەوروبــەری، 
شــەهەرەکی کارمەندان، شــەقامی 
نــوور، پارکــی  زانکــۆی پەیامــی 
مکائیــل، زەمینەکانی شــارەداری، 
گــەورە،  تێرمیناڵــی  شــەقامی 
ســەرداران،  شــەقامی  ئــازادەگان، 
پارکــی  هونەرمەنــدان،  گڵکــۆی 
پەرســتار، بــەری شــیالنان و بــەری 

مەدرەسە«. 
تێکۆشــەرەکانی  ڕۆڵــە  هــاوکات 
مەهابــاد،  شــاری  لــە  دێموکــرات 
لــە گوندەکانــی: »کۆســە کەرێز، 
خانەگێ، بەیتاس، لەج« و ســێرای 
مامیــان،  »حاجــی  گوندەکانــی: 
هەمــزاوا، ســێلم ســاغوڵ، کەرێزەی 
وســووکەند،  شــاروێران،  شــێخان«، 
بەفرەوان و قوڵەســەن، مەســیری بەر 
ئەشــکەوتان بۆ ســێ کانی شــوێنی 
خەڵــک،  چاالکیــی  ســیاحەتیی 

بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە برد.

میاندواو:
ئەندامانــی چاونەترســی دێموکرات 
لە شــاری میاندواو، لە شوێنەکانی 
شــار،  »کەمەربەندیــی  وەک: 
ســەرەتای  عاشــورا،  فەلەکــەی 
جاددەی سایین قەاڵ، نەسیرکەندی 
بــە  بــارۆق«،  شــارۆچکەی  و 
ئەنجامدانــی چاالکیــی تەبلیغــی، 
٧٤ـــەمین ســاڵڕۆژی دامەزراندنی 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 

ئێرانیان بەرز ڕاگرت.

سایین قەاڵ:
ئەندامــان و الیەنگرانــی »ئــازەری 
زمانـ«ـــی حیزبــی دێموکــرات، بــە 
پیریــی ٢٥ی گەالوێــژەوە چــوون و 
بــۆ دەربڕینــی ئامادەیــی و بێزاریی 
ئاخونــدی،  ڕێژیمــی  لــە  خۆیــان 
تراکــت و پۆســتێری تایبــەت بــەو 

ڕۆژەیان باڵو کردەوە.
ئەندامانــی ئــازەری زمانــی حیزبی 
»ســایین  شــاری  لــە  دێموکــرات 
قــەاڵ« و گوندەکانــی دەوروبەری، 
تەبلیغییــان  بەرینــی  چاالکیــی 
بەڕێــوە بــرد. شــوێنی بەڕێوەبردنــی 
چاالکییــەکان بریتین لە: »شــاری 
ســایین قــەاڵ، دەوری پۆمپی گاز، 
دەوری معاینەفەنی، جادەی سایین 
ئاواییەکانــی  بــۆکان،  بــۆ  قــەاڵ 
قەدیــم، ئاختەپــە، ســاروجە کــۆن، 
عەقرەبلــوو، ئەحمــەد ئابــاد، بی بی 
کەنــد، موشــاندەرە، کــول ئابــاد و 

غەیبعەلی«.

بووشێهر:
قارەمانانــی دێموکــرات لــە شــاری 
بووشێهر، له »بۆزۆرگڕای ئازادی، 
بووشــێهر، باخــی زەهرا، تەنگەکــی 
ســپا«،  ڕووبــەڕووی  یەکــەم، 

چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوەبرد.
هەروەها لەم ماوەیەدا لە شــارەکانی 
تاران، دەماوەند، کرماشان و چەندین 
و  تراکــت  ئێــران  دیکــەی  شــاری 
پووســتێری تایبــەت بــە ســاڵڕۆژی 

دامەزراندنی حیزب بەڕێوە چوو.



٥ ٥ژمارە ٧٥٦، ٢٢ی ئاگۆستی ٢٠١٩

مستەفا هیجری: 
      حیزبی دێموکرات، لە خەڵکە و بۆ خەڵکە

دەقی پەیامی لێپرســراوی گشتیی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
ئێــران، بە بۆنــەی ٢٥ی گەالوێژ 
٧٤ـەمین ساڵوەگەڕی دامەزراندنی 

حیزبی دێموکرات
گەشــانەوەی  خاڵــی  گەالوێــژ، 
هیــواکان پیــرۆز و هیواتــان بەرزتر 

بێت.
٧٤ ســاڵ بــەر لــە ئێســتا، حیزبــی 
بــە  نــە  کوردســتان،  دێموکراتــی 
ڕووی  لــە  بەڵکــوو  ڕێکــەوت، 
بــە  و  سیاســی  زەروورەتێکــی 
لەســەر  مێژووییــەوە  پاشــخانێکی 
قــازی  پێشــەوا  نەمــر  دەســتی 
حیزبــە  ئــەو  دامــەزرا.  محەممــەد 
ئەوتــۆدا  مێژوویــی  دەقێکــی  لــە 
دامــەزرا کە بــە قۆناغی ملمالنێ 
و ڕکابەرایەتیی ئیدئۆلۆژییەکانی 
نازیســم، فاشــیزم و ســەرمایەداری 
ملمالنێیــەش  ئــەم  و  دەناســرێتەوە 

سەروبەری ناوچەی تەنیبووەوە.
لە الیەک کایەی بەرژەوەندییەکان 
لــە ئاســتی جیهانــی و ناوچەیی و 
بااڵدەســتیی ڕێژیمێکی سەرەڕۆی 
الیەکــی  لــە  و  پەهلــەوی  وەک 
مافخوراویــی  و  بێبەشــی  دیکــە، 
نەتــەوەکان و یــەک لەوان نەتەوەی 
زیاتــر  ڕۆژهــەاڵت،  لــە  کــورد 
مێژوویــی  و  سیاســی  زەروورەتــی 
دێموکراتمــان  حیزبــی  دامەزرانــی 
بــۆ ڕوون دەکاتــەوە. حیزبێــک کە 
لەســەر گەراکانــی جوواڵنەوەکانی 
بنەمــا  لەســەر  و  خــۆی  پێــش 
کۆمەڵــەی  تەشــکیالتییەکانی 
لەدایــک  کــورد  ژیانــەوەی 
ناكرێــت گرفــت و  بــوو. هەڵبــەت 
دەرفــەت و هەلومەرجــی تایبەتــی 
جوواڵنەوەکانــی پێشــتر، بــە یەک 
شێواز لێک بدرێتەوە و خوێندنەوەی 
بــۆ بکرێت، چونكە هەر یەک لەو 
جوواڵنەوانــە  پاشــخانی مێژوویــی 
و هەلومەرجــی تایبــەت و ئاســۆی 
تێكۆشــانی  شــێوازی  و  ڕوانیــن 
خۆیان هەبووە، بەاڵم لەسەر یەک، 
هاتنەکایــەی حیزبــی دێموکــرات، 
بــە وەرچەرخانێک ئەژمار دەکرێت 
لە مێــژووی بزووتنەوەی سیاســیی 

کوردستاندا.
زەروورەتــە  وەک  کــە  بــوو  لێــرەوە 
گوێــرەی  بــە  مێژوویییەکــەی، 
بەرپرســیاریەتییەک  و  ئــەرک 
سەرشــانی،  کەوتــە  کــە 
نوێنەرایەتیــی خەباتێکی ســەخت و 
بەربەرەکانێیەکــی بەردەوامی گرتە 
ئەستۆ. نوێنەرایەتیی  نەتەوەیەکی 
خاوەندارێتیکردنــی  بندەســت، 
هەوڵــدان  کوردایەتــی،  گوتــاری 
کۆمەاڵیەتــی،  یەکســانیی  بــۆ 
نەتەوەیــی  ڕزگاریــی  و  ئــازادی 
کەرامــەت  گەڕاندنــەوەی  و 
و  بەشــخوراو  نەتەوەیەکــی  بــۆ 
بەشــەی  لــەم  پارچەپارچەکــراو 
ســەرەکییەکانی  هێڵــە  نیشــتمان، 
ئــەم خەباتە بوون کە ئێســتاش هەر 
بەردەوامــە. نەبوونــی ئازادییەکان، 
بــێ دەرەتانــی، بێ مافــی، هەوڵی 
پەراوێزخســتن و دواجار تواندنەوەی 
لــە  کــوردی  شوناســی  و  مێــژوو 
و  بێبەزەیــی  دەســەاڵتە  الیــەن 
دژەمرۆییەکانی ناوەنــدەوە، بوونەتە 
هەوێنــی خەباتێکی دوورودرێژ کە 
بــە هەزاران هەزار شۆڕشــگێڕی لە 
خۆیــدا جــێ کردووەتــەوە و قۆنــاغ 
بــە قۆناغ، وێــڕای کەندوکۆســپ 
ڕێــی  زۆر،  نشــێوی  و  هــەوراز  و 

ئاســۆی  لــە  دێــت  تــا  و  کــردووە 
سەرکەوتن نزیکتر دەبێتەوە. حیزبی 
دێموکرات، لە خەڵکە و بۆ خەڵکە. 

ی  ز ا خــو ە و تە نە
دیاریکردنــی  و 
ســی  و نو ە ر چا
 ، ی کــە ە و تە نە
ی  و ە ێــڕ ڕ
کیی  ە ر ســە
خەباتەکەیەتــی. 
ســی  ا کر ێمو د
بەهاکانــی،  و 
نســیپی  ە پڕ
نەگــۆڕی بــووە. 
نــی  یا ژ ە و پێکە
 ، نــە ا ز ا ڵخو د
و  هاوخەباتــی  
تیی  یە ســتا ۆ د
نەتــەوە  لەگــەڵ 
ن  کا ســتە ە بند
الیەنــە  و 
ئازادیخــوازەکان، 

بنەما ســەرەکییەکانی خەباتەکەی 
بووە.

بە دامەزرانی کۆماری پڕشــکۆی 
مۆرکێکــی  کــە  کوردســتان، 

نەتەوەیــی و ســامانێکی گــەورەی 
حیزبــی  مێژووییــە،  و  سیاســی 
دێموکــرات بــە گوتار و بــە کردەوە 
ســەلماندی کــە پابەنــد و وەفاداری 
ویست و بەها نەتەوەییەکانە. خودی 
دەســکەوتەکانی کۆمار، گەڕانەوە 
بــۆ زمانــی دایــک و پــەروەردەی 
نیشــتمانی و کولتــووری نەتەوەیی، 
دەستنیشــانکردنی ئااڵ و ســروودی 
هێــزی  پێکهێنانــی  و  نەتەوەیــی 

ناونیشــانەن کــە  ئــەو  پیشــمەرگە، 
کیانێکــی  شــادەمارەکانی  وەک 
نەتەوەیــی دێنــە ئەژمــار، هەر بۆیە 
حیزبــی دێموکــرات و مێژووەکــەی 
لەگــەڵ  دەکــەن.  پێــوە  شــانازیی 
ئەوەی کە کۆتایی سەدەی نۆزدە و 
ســەرەتای سەدەی بیست، دەسپێکی 
قۆناغــی هۆشــیاریی نەتەوەیــی و 
گەشەسەندنی بیری ڕزگاریخوازی 
و پەرەسەندنی ڕاپەڕین و جوواڵنەوە 
بــەاڵم  بــوو،  نیشــتمانییەکان 
دێموکــرات  حیزبــی  هاتنەکایــەی 
قۆناغێکــی نوێــی بــەدوادا هــات. 

بــە دامەزراوەیی کردنــی کۆمــاری 
بەرنامــەی  دانانــی  کوردســتان، 

سەردەمیانە، سیاسەتی ئاشتەوایی، 
ڕەچاوکردنــی بەهــا مرۆییــەکان و 
پاراستنی مافی کەمە نەتەوەیی و 

زمانــی و ئایینییــەکان، دابینکردن 
و پاراســتنی ئاسایشــی هەرێمەکە، 
و  الوان  توێــژی  بــە  گرنگیــدان 
ژنــان، بەهــادان بــە بواری پــەروەردە 

و  چاپەمەنــی  و  ڕاگەیانــدن  و 
کۆمەڵیــک بابەتــی دیکە، کە لە 
یادەوەریی مێژووی زێڕینی کۆماردا 
بە زیندوویی ماونەتەوە، سەلمێنەری 
ئەو ڕاستییەن کە حیزبی دێموکرات 
هەوڵــی  ڕێبەرایەتییەکــەی  و 
داوە.  ڕووداویــان  دروســتکردنی 
کــۆی ئەم ڕووداوانــەش جیاوازبوون 
لە شــێوازەکانی ڕابــردووی خەبات. 
بــە  پشتبەســتوو  جیاوازییەکــی 

ڕەگەزی نوێخوازی و بەڕۆژکردنی 
پرۆســەی خەبات، لە هەمان کاتدا، 
هەڵدانــەوەی الپەڕەیەکی گەش بوو 

بە ڕووی ئایندەدا. 
جەمــاوەری  پەروەردەکردنــی 
بیــری  و  هەســت  بــە  کوردســتان 
بــۆ  ئاراســتەکردنی  و  نەتەوەیــی 
چارەنــووس،  مافــی  دیاریکردنــی 
حیزبــی  خەباتــی  جەوهــەری 
لــە  جەوهــەرەش  ئــەم  دێموکراتــە. 
گوتاری کوردبوون و شوناسخوازیدا 
پێمانوایــە  کــردووە.   وێنــا  خــۆی 
هێڵــە  و  بەرنامــە  گوتــارەش،  ئــەم 

سیاســییەکانی حیزبــی دێموکراتی 
ســەنگ  نــراوە.  بنیــات  لەســەر 

ئــەم  نرخاندنــی  پێوانەکانــی  و 
ڕاســتییەش لــە دووتوێــی مێــژوو و 
قۆناغەکانــی خەباتی ئــەم حیزبەدا 

دیــار دەکەوێــت. پرســی نەتــەوە لــە 
پرســی  ناوەرۆکــدا،  و  چەمــک 
هەمیشــەیی حیزبــی دێموکــرات و 
نەتــەوەی کــوردە لــە خۆرهــەاڵت. 

گشتیتریشــدا،  ئاســتێکی  لــە  
هەمــوو  چارەســەرنەکراوی  پرســی 
نەتــەوە بندەســت و مافخوازەکانــی 
جوغرافیــای ئێرانــە. جەخت کردنە 
ســەر مافی نەتەوەیی، مانای هەرە 
نزیکی ئەم گوتارە وێنا دەکات کە 
پێمان دەڵێت، کوردســتان بە شــێوەی 
سیســتماتیک بە کۆلۆنی کراوە و 
هەوڵــدان بــۆ ڕزگاری و تێپەڕبــوون 
بــەرەو قۆناغــی ئــازادی، ئاســۆی 

ڕوانینمان بەرفراوانتر دەکات.
دواجــار  و  دەســتەبەرکردن 
مســۆگەربوونی مافــی نەتەوەیــی، 
سیاســی،  پێــوەرە  هەمــوو  بــە 
کولتــووری  ئابــووری،  ئیــداری، 
ڕوانگــەی  کۆمەاڵیەتییــەکان،  و 
و  دێموکراتــە  حیزبــی  گشــتیی 
و  ئیــرادە  لەســەر  تەنیــا  ئەمــەش 
ویســت و داخوازیــی نەتەوەی کورد 
دەکرێــت.  ڕایــی  خۆرهــەاڵت  لــە 
ئــەوەی جەختی لەســەر دەکەینەوە، 
ناوەرۆکــی ئــەم مافەیــە و قــەوارە 
بــە  دراوە  گــرێ  فۆرمەکــەی  و 

نێوخۆیــی  فاکتــی  و  هەلومــەرج 
وایــە کــە  پێمــان  و  دەرەکییــەوە  و 

هەنووکەییــدا،  هەلومەرجــی  لــە 
و  دێموکراتیــک  سیســتمێکی 
فیــدڕاڵ بــۆ نهادینەکردنی ئازادی 
و  بەختــەوەری  و 
و  دێموکراســی 
نەتەوەیــی  مافــی 
نــی  کا تە پێکها
ئــەم  پێکهێنــەری 
یــە  فیا ا غر جو
پێویســتە، ئەمــەش 
بەندە بە یاسایەکی 
تیــک  ا کر ێمو د
ئەمڕۆیــی  و 
هاوكێشــەی  کــە 
ناوەنــدە – پەراوێــز 
ێــت  ڵبگر هە
کەرامــەت  و 
نەتــەوەکان  بــۆ 
و  بگەڕێنێتــەوە 
مافی دیاریکردنی 
ن  ســیا و نو ە ر چا

دەستەبەر بکات.
کــردەوەی  و  دێموکــرات  حیزبــی 

شۆڕشگێڕی
لــە ســەرەتای دامەزراندنــی حیزبی 
دێموکراتەوە تا ئێستا، لەو ساتانەی 

تێکۆشەرانی ئەو حیزبە لەنێو زیندان 
پەتــی  لەژێــر  تاریکخانــەکان،  و 
سێدارە و ڕەشەکوژی، لە دەربەدەری 
و ئاوارەییــدا بــوون تــا ڕاپەڕیــن، لە 
ســاتەکانی ڕاپەڕینی پڕشنگداری 
٤٦-٤٧؛ لــە قۆناغەکانــی خەباتی 
شاخ و بەرگریی شار؛ لە ساتەکانی 
و  مانگرتــن  و  شــەقامەکان  ســەر 
بەرەنگارییــەکان، ئــەوەی بە میرات 
بــۆ حیزبــی ئێمــە و نەتەوەکەمــان 

بەجێمــاوە، کردەوەی شۆڕشــگێڕی، 
و  لەخۆبردوویــی  بەرگــری، 
پێشــمەرگە،  و  کادر  گیانفیدایــی 
ئەنــدام و الیەنگــر لــە شــار و شــاخ 
ئــەو  ئەمــەش  بــووە.   هەنــدەران  و 
تایبەتمەندییــە بەرزانەیە کە حیزبی 
ئێمــەی کــردووە بە هێمــای حیزبی 
و  چیــن  جەماوەریــی  و  نەتەوەیــی 
توێژەکانی خۆرهەاڵتی کوردستان، 
دوو  بــە  بەرامبــەر  کــە  حیزبێــک 
مــرۆڤ  دژە  و  خوێنمــژ  ڕێژیمــی 
وەســتاوەتەوە. بــە درێژایــی ژیانــی 
سیاســی و قۆناغــە ســەختەکانی، 

حیزبەکەمــان بۆ ســاتێکیش بووە لە 
چاالکی و خەبات ســڵی نەکردووە، 

دێــڕ بە دێڕی مێژووەکەی لە وەرزە 
زێڕینەکانی خەباتدا تۆمار کراوە و 
ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ  هەنگاوەکانی 
پتەوتر کردووە. لە نەورۆزی ســاڵی 
١٣٩٥ی هەتــاوی، بــە ڕاگەیاندنی 
وەک  ڕۆژهــەاڵت،  ڕاســانی 
قۆناغێکــی نوێــی خەبــات، بــەرەو 
ئەزموونێکی نــوێ و ڕوانگەیەکی 

نوێ هەنگاوەکانمان پتەو کرد.
ڕاســانەوەی ئــەم جــارە، لــە دەقــی 
گٶڕانکارییەکانــی ناوچــە و ئێــران 
و خۆرهەاڵتی کوردســتاندا بیچمی 
گــرت. ڕۆژهەاڵتــی نــوێ، ئاماژە 
و خوێندنەوەیەکــی دیکــە بــوو بــۆ 
دۆخــی هەنووکەیــی ڕۆژهــەاڵت؛ 
هــەر بۆیــە ئــەم قۆناغــە نوێیــەی 
گرێدانــی  دروشــمی  بــە  خەبــات 
خەباتی شار و شاخ هاتە کایەوە. 

و  الیەنــە  هەمــە  ڕوانگەیەکــی 
جەخــت  تیایــدا  کــە  فرەڕەهەنــد 
دەکرێتە ســەر دابەشکردنی ئەرک 
بــە  خەبــات  بەرپرســیاریەتیی  و 
ســەر هەمــوو چیــن و توێژەکانــی 
ئەمەشــدا  لەگــەڵ  کۆمەڵــگادا. 
پێمانوایــە کــە گوتارێکــی نــوێ و 
میکانیزمــی  دەتوانێــت  ئەمڕۆیــی 
ئەویــش  بێــت.   لێکگرێدانــە  ئــەم 
هەمەگیــرە  نەتەوەیــی  گوتارێکــی 
کــە جیاوازییــەکان لەســەر بنەمای 
لێــک  بــااڵکان  بەرژەوەندییــە 
گــرێ بــدات؛ مانــا بــە ڕەفتــار و 
بــدات، هاوچارەنووســی  کردارمــان 
و  هاوخەباتــی  ســەر  وەربگێڕێتــە 
هیزێکــی  بــە  ببێــت  ڕۆژهــەاڵت 
تۆکمــە، یەکگرتــوو و شــوێندانەر.  
لــە ڕاســانی ڕۆژهەاڵتــدا، هەوڵمان 
ئەوەیــە کە خەباتێکــی فرەڕەهەند و 
هەمەالیەنە بەڕێوە ببەین. بۆشــایی 
جــێ نەهێڵیــن و هەمــوو  دەرفــەت 
و توانــاکان بخەینــە گــەڕ و هەوڵی 
بەهێزترکردنی ڕۆژهەاڵت بدەین کە 
دواجار ئەوە هێزە کە یەکالکەرەوەیە. 
بــاوەڕی قووڵمــان بە تەبایی، بوونی 
گوتاری هاوبەش و زمانی هاوبەش 
پێمــان  ئەوەشــدا  لەگــەڵ  هەیــە. 
وایــە کــە  ئــەو دیــوی ڕوانگــەی 
ڕەخنەگرانــە، ڕوانگەیەکــی کــراوە 
و دێموکراتیکە، هەر بەم دیدەشــەوە 
دەڕوانینــە داهاتــووی ڕۆژهەاڵت و 

دۆخی ئێستای خەبات. 
پێمانوایە کە دەبێ فەزایەک لەسەر 
بنچینــەی متمانــە و باوەڕبــوون بــە 
هێــزی خــۆ پێکبهێنیــن کە لــەودا، 
ئــەو هێــز و الیەنانەی کــە باوەڕیان 
بــە مافــی نەتەوەیــی و ئــازادی و 
پڕەنســیپەکانی دێموکراســی هەیە، 
پرۆســەیەک لــە خەباتــی هاوبــەش 
بنیــات بنێن؛ چ لە پێوەندی لەگەڵ 
ناوماڵــی کــورد و چ  لــە ئاســتی 

ئێراندا.
لێرەوە و لەم بۆنە پیرۆزەدا، 
ساڵو دەنێرم بۆ گیانی پاکی 
سەرجەم شەهیدانی ڕێگای 

ئازادی و ڕزگاریی کوردستان، 
بەتایبەت شەهیدانی ڕێبەرمان. 

ساڵو دەنێرم بۆ بنەماڵەی 
ڕووسووری شەهیدان، 
زیندانییانی سیاسی و 

قارەمانانی خۆڕاگریی نێو چاڵە 
ڕەشەکان. 

ساڵو لە ئیرادەی پۆاڵیینی 
پێشمەرگەی کوردستان لە شار و 

لە شاخ. 
ساڵو لە خەڵکی تێکۆشەر و 

ئازادیخوازی کوردستان.

لە ڕاسانی ڕۆژهەاڵتدا، هەوڵمان ئەوەیە کە خەباتێکی فرەڕەهەند و هەمەالیەنە بەڕێوە ببەین؛ 
بۆشایی جێ نەهێڵین و هەموو  دەرفەت و تواناکان بخەینە گەڕ و هەوڵی بەهێزترکردنی ڕۆژهەاڵت 

بدەین کە دواجار ئەوە هێزە کە یەکاکەرەوەیە

حیزبی دێموکرات، لە خەڵکە و بۆ خەڵکە؛
نەتەوەخوازی و دیاریکردنی چارەنووسی نەتەوەکەی، ڕێڕەوی سەرەکیی خەباتەکەیەتی. دێموکراسی 
و بەهاکانی، پڕەنسیپی نەگۆڕی بووە؛ پێکەوەژیانی دڵخوازانە، هاوخەباتی  و دۆستایەتیی لەگەڵ 

نەتەوە بندەستەکان و الیەنە ئازادیخوازەکان، بنەما سەرەکییەکانی خەباتەکەی بووە

نەبوونی ئازادییەکان، بێ دەرەتانی، بێ مافی، هەوڵی پەراوێزخستن و دواجار تواندنەوەی 
مێژوو و شوناسی کوردی لە الیەن دەسەاڵتە بێبەزەیی و دژەمرۆییەکانی ناوەندەوە، بوونەتە هەوێنی 
خەباتێکی دوورودرێژ کە بە هەزاران هەزار شۆڕشگێڕی لە خۆیدا جێ کردووەتەوە و قۆناغ بە قۆناغ، 

وێڕای کەندوکۆسپ و هەوراز و نشێوی زۆر،
 ڕێی کردووە و تا دێت لە ئاسۆی سەرکەوتن نزیکتر دەبێتەوە



ژمارە ٧٥٦،  ٣١ی گەالوێژی ٦١٣٩٨

دەقی وتەکانی بەڕێز حەســەن شــەرەفی 
گشــتیی  لێپرســراوی  یەکەمــی  جێگــری 
حیزبــی دێموکــرات لــە رێوڕەســمی ٢٥ی 
گەالوێژ، ساڵڕۆژی دامەزراندنی حیزبی 

دێموکراتی کوردستانی ئێران

خوشک و برایانی ئازیز
هاوڕێیانی تێکۆشەر

 ٢٥ی گەالوێــژی ئەمســاڵ، ٧٤ ســاڵ 
بەســەر تەمەنــی حیزبــە تێکۆشــەرەکەمان 
تێپەڕ دەبێ؛ بەو بۆنەوە بەناوی رێبەرایەتی 
حیزبــەوە، پیرۆزبایــی لــە ســەرجەم ڕۆڵــە 
خەباتگێڕەکانیــی کورد و ئازادیخوازان بە 
گشــتی، کادر و پێشــمەرگە و ئەندامــان 
دێموکراتــی  حیزبــی  الیەنگرانــی  و 

کوردستانی ئێران بەتایبەتی دەکەم.
٧٤ ســاڵ لەمەوپێــش، بــۆ یەکەمجــار لــە 
مێــژووی بزووتنــەوی کــورددا، حیزبێکی 
لــە  هــەر  کــە  حیزبێــک  ســەردەمیانە، 
وەدیهاتنــی  بــۆ  لەدایکبوونییــەوە  رۆژی 
مافــی نەتەویــی کــورد بــە تایبەتمەنــدی 

دێموکراتیکەوە هاتە کایەوە.
 بــۆ ئێمــە ڕێبوارانی ڕێبازی ئــەو حیزبە، 
جێگای شــانازییە، شــانازی بــۆ ئەوی لە 
ڕیــزی حیزبێکدایــن کــە هــەم هەوڵــدەری 
هــەم  و  نەتەوایەتییــە  مافــی  ودیهێنانــی 
تایبەتمەنــدی و خەســڵەتی دێموکراتیکی 
هەیــە؛ رەنگــە ئەگــەر لە دنیــای ئەمڕۆدا 
رزگاری  بــۆ  دابمــەزرێ  حیزبێــک 
تایبەتمەنــدی  بــە  تەنانــەت  نەتەوەیــەک 
دێموکراتیکــەوە، زۆر ئاســایی بێــت بەاڵم 
٧٤ ساڵ لەمەوپێش حیزبێک بۆ رزگاری 
کــورد  و بــۆ ئــازادی کورد و کوردســتان 
پــێ بنێتــە مەیدانــی خەبــات ئەویــش بــە 
زۆر   ، دێموکراتیکــەوە  تایبەتمەنــدی 
گرینگــە و بــە حەق جێگای شــانازییە بۆ 
ڕێبواران و ئەوانەی لە ریزی تێکۆشەرانی 

ئەو حیزبەدان.
حیزبــی  ســاڵەدا،   ٧٤ ئــەو  مــاوی  لــە   
دێموکــرات  ڕێگایەکــی دوورو درێژی لە 
خەبــات بڕیوە. زۆر ســەرکەوتنی گەورەی 
بەدەســت هێنــاوە کــە لــە لووتکــەی ئــەو 
کۆمــاری  دامەزرانــی  ســەرکەوتنانەدا 
کوردســتانە؛ زۆر هەوراز و نشــێوی بڕیوە، 
زۆر ئــازاری دیــوە، تێکۆشــەرانی ڕەنجــی 
زینــدان و دەردی دایــک و باوکانی ڕۆڵە 
ئێعــدام کــراوان و ئــاوارە بــوون و هەرچــی 
تەســەور دەکــرێ لــە ڕەنــج و لــە ئێــش و 
ئــازار، ڕۆڵەکانی تێکۆشــەری ئەو حیزبە 
بەخۆیانــەوە دیوە و تاقیان کردۆتەوە، بەاڵم 
جێی شانازی ئەویە کە هیچ یەک لەوانە 
نەیانتوانیــوە ڕووی ڕۆڵەکانــی نەتــەوەی 
و  نەتەوایەتییــەکان  داخــوازە  لــە  کــورد 
دێموکراتیکەکانیان وەرگێڕێ . نەیتوانیوە 
حیزبــی دامەزرێنــەری کۆمــار پێــی لــە 
خەبــات و گەیشــتنەوە بــە ئامانجەکانــی 
کۆمــار و ئامانجەکانــی نەتــەوی کورد، 
ڕزگاری کورد و کوردستان شل نەکردووە؛ 
ڕەنگــە ئــەو خەســڵەتەی دامەزرێنەرانــی، 
ئــەو زەروورەتــەی دامەزرانــی و ئــەو رێگا 
بــەاڵم  پێواویەتــی  کــە  درێــژەی  دوورو 
قــەت لەحزەیــەک لە خەبات نەوســتاوە، بە 
گرانتریــن قیمــەت و گرانتریــن هەزینــەی 
گیانــی خۆشەویســتانی رەمــزی مانەوەی 
ئــەو حیزبەیە و ئەگەر تابلۆیەک تەســویر 
ئەوەنــدە  دێموکــرات  حیزبــی  لــە  بکــرێ 
خۆشــی و ناخۆشــی، ئەوندە ســەرکەوتن و 
ئەونــدە رۆژانی تــاڵ لەخۆ دەگرێ کە بۆ 

بینەری جێگای سەرسوورمانە. 
جێگای ســەرنجە دامەزرێنەری ئەو حیزبە 
پێشــەوا قازی محەممەد کەســایەتییەکی 
کۆمەڵــەی  ئەندامــی  بــوو،  ئایینــی 
ژێــکاف بــوو، بــەاڵم قــەت لــە کۆمەڵەی 
ژێکافدا هەســتی ئایینی بەســەر هەستی 
نەتەوایەتیــدا زاڵ نەکرد. لــەوش بەوالوەتر 
ئــەو کەســایەتییە ئایینییــە کــە ئەندامی 

حیزبێکــی نەتەوەیی تــا رادەیەک ئایینی 
حیزبێکــی  دەیکاتــە  دەیگــۆڕێ  بــوو 
ئــەوە  کــە  دێموکراتیــک  نەتەوەیــی 
دوورئەندێشــی، وردبینــی، سەردەمناســی 

پێشەوا قازی محەممەد دەگەیەنێ.
ســاڵەدا  هەمــوو  ئــەو  ڕەوتــی  لــە   
ڕەمزێکــی دیکــەی مانــەوی ئــەو حیزبە 
پێشــەوا  ئەگــەر  بــوو؛  خۆنوێکردنــەوەی 
دێموکراتــی  حیزبــی  محەممــەد  قــازی 
کوردســتانی ئێرانــی دامەزرانــد، دوکتور 

قاســملوو پــاش کۆمــار، کــۆی کــردەوە، 
بووژاندییەوە، بە کۆمەڵێک تایبەتمەندی 
و  رازاندییــەوە  دێموکراتیــک  و  ســەردەم 
دوکتور ســەعید پارێــزەری ئەو ئیعتماد و 
خۆشەویســتییە بوو کە حیزبی دێموکرات 
لە رەوتی خەباتی خۆیدا وەدەستی هێنابوو 
و ئێســتاش ئەرکــی یەک یەکــی ئێمەیە 

ئەو خۆشەویســتییەی ئــەو حیزبە بپارێزین 
و ئــەو ئیعتمــادە بپارێزین کــە کۆمەاڵنی 

خەڵکی کوردستان بەو حیزبەی هەیە.
  ســاڵو لــە گیانــی پاکی پێشــەوا قازی 
حیزبــە،  ئــەو  دامەزرێنــەری  محەممــەد 
لــە دوکتــور قاســملوو بوژێنــەرەوەی ئــەو 
پارێــزەری  لــە دوکتــور ســەعید  حیزبــە، 
تایبەتمەندییەکانــی ئــەو حیزبــە و هەموو 

ڕزگاری  و   حیزبەکەمــان  شــەهیدانی 
گەلەکەمان.

 گۆڕەپانــی تێکۆشــانی ئێمــە کوێیــە؟ 
کوردســتانی رۆژهــەاڵت و ئێــران. ئێــران 
واڵتێــک کــە لــە ناوچــەی ڕۆژهەاڵتی 
ناوچەیــەک  هەڵکەوتــووە،  نێوەڕاســتدا 
کۆمەڵێــک  زەمینــەی  بۆخــۆی  کــە 
کێشــە و گیروگرفتــی تێدایــە. شــوێنی 

نیشــتەجێبوونی چەندین نەتــەوەی جیاوازە 
کە بەشێک لەو نەتەوانە خاون دەسەاڵتن، 
خــاون مافــن، بەشــێکیان بێ کیــان و بێ 
ئــەوە  پێشــێلکراون کــە  مــاف  دەســەاڵت 
هەمیشــە لە ناوچەدا ناتەباییەک دروست 
دەکات و زەمینەی کێشە ئامادە دەکات.
نیشــتەجێبوونی  شــوێنی  لــەوە  بێجگــە   
ســێ  کــە  ئایینــە  چەندیــن  پەیڕەوانــی 
کــە  دنیــا   گــەورەی  هــەرە  ئایینــی 
پەیڕەوانیــان لــەو دنیایــەدا یەکجــار زۆرە، 

لــەو ناوچەیــە ســەریهەڵداوە کــە ئەوانیش 
لەگــەل یەکتــر ناتەبــان؛ هــەر ئایینێکیش 
چەندیــن ئایینــزای لێبۆتەوە کــە ئەوانیش 
لەگەڵ یەکتری ناتەبان. بۆیە ئەو ئیشارە 
دەکــەم چونکــە لــە دنیای ئــەورۆ هەموو 
مەسەلەکان لێکگرێ دراون و بە جورێک 
پێک مەربووتن و تەئسیر لەسەر شتەکان 

دادەنێــن؛ ئەگــەر ئــەو وەزعە ئەوشــی پێ 
زیــاد بــێ کــە بەرژەوەنــدی زلهێــزەکان، 
تەماحی ئەوان لە سەروەت و سامانی ئەو 
ناوچەیــە، لــە نەوت، لە ئــاو، لە کانگای 
ژێرزەمینــی، لــە بەرهەمی ســەرزەمینی، 
بێتــە کایــەوە دەبینیــن ناوچەیەکــە کــە 
بۆخــۆی دەکوڵــێ، جــا ناوچەیەکــی ئاوا 
هەســتیار وەختێک ڕێژیمێکــی لێ پەیدا 

دەبێ وک کۆماری ئیســالمی ئێران کە 
خوڵقێنــەری ئاژاوەیە، خوڵقێنەری قەیرانە، 
لەگەڵ ڕۆحی ســەردەم ناتەبایە، دووژمن 
داتاشــە ئــەو وختــە دەبینــی ئــەو ناوچەیە  
ئــەو وزعــە بەخۆیــەوە دەبینــێ کە ئێســتا 
ئێمــە دەیبینیــن. بــەاڵم ئــەو قەیرانانــەی 
کــە کۆمــاری ئیســالمی لــەو ناوچەیەدا 
خوڵقاندوویەتی بەرۆکی خۆشی گرتۆتەوە، 

لە قەیرانی ئابووری بگرین، لە فەساد و 
لە دزی، لە سەرکوت و زیندانی کردن، 
لــە ئێعدام، لــە بێمافکردنــی نەتەوەکان، 
لــە هەاڵواردنــی پەیڕەوانــی ئایینــەکان، 
هەمــوو ئەوانــە تایبەتمەندییەکن کە ئەو 
رێژیمــەی نەک لەگەڵ دنیای ســەردەم 
جیــا دەکاتەوە  بەڵکــوو دەبێتە هۆکاری 
خوڵقاندنی قەیرانێکی ئاوا کە ناوچەکە 

بەدەستیەوە پێوە بوون.
 دوژمــن داتاشــە، دەبینین لە دەوروبەری 

خــۆی کــەم واڵت هەیــە کــە کێشــەی 
نامــۆ  لەگەڵــی  یــا  نەبێــت  لەگەڵــی 
نەبێــت، لــە دوورتریــش هــەروا! ئێمــە لــە 
پێونــدی لەگــەڵ ئێرانــدا وەکــوو حیزبی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران دڵمــان 
تەغیــرو  ئیســالحپەزیرێک،  هیــچ  بــە 
ئاڵوگۆڕێــک  ئەساســی،  تەحەولێکــی 

بــە قازانجــی ئــازادی خەڵکــی ئێــران و 
دابیــن بوونــی مافــی نەتەوەکانــی ئێران 
نەبەســتووە، لەبەرامبەریشــدا پشــتمان بە 
هیــچ پشــتیوانییەکی دەرەکــی لە هیچ 
شەرایەتێکدا نەبەستووە، تەنیا پشتمان بە 
خەڵکــی خۆمان، بە ڕۆڵەکانی نەتەوەی 
کــورد بەســتووە، بــەاڵم ئــەوەش دەزانیــن 
ئێــران  ئیســالمی  کۆمــاری  چەنــدی 

الوازبێ، ئەوندە دەرەتان و مەیدانی خەبات 
بــۆ ئێمــە لەبارتــرە، چەندە فشــار لەســەر 
ئــەو ڕێژیمــە لــە ڕێــگای جۆراوجــۆرەوە 
بێتــە ســەری ڕێــگای حەرەکەتــی ئێمە 
بــۆ پێشــەوە هەموارترە؛ بەاڵم ئــەوە تەنیا 
وکوو هۆکاری دەرەکی ســەیر دەکەین. 
کەوابــوو نــە دڵمــان بە ئیســالحتەلەبی و 
ئاڵوگۆڕ لە ئێراندا بەستووە نە پشتمان بە 

هیــچ هێزێکی دەرەکی، فەقەت میللەتی 
خۆمان و خەباتی خۆمان. 

خەباتــی  بۆخۆمانیــن،  کــە  ئێمــە 
خۆمــان بەڕێــوە دەبەیــن، تــا گەیشــتن بە 
ئامانجەکانمان لە هەر بڕگەیەکدا حیزبی 
ئێمە لە رابردووشــدا نوێبوونەوی بەخۆیەوە 
تازەتــری  گەشــترو  حەرەکەتێکــی  دیــوە 
ئەبــزاری  ئێســتاش  کایــەوە؛  هێناوەتــە 
ئێمــە، کەرەســتەی ئێمــە لــەو مەقتەعەدا 
حیزبەکەمانــە،  شــوێندانەربوونی 

ئەوەیکــە  حیزبەکەمانــە،  بەتوانابوونــی 
نزیــک بە ســێ ســاڵ لەمەو پێش راســان 
بۆ ئەو مەبەستی شوێندانەربوون و بەتوانا 

بوونە راگەیەندرا.
 مەبەستمان لە راسان کە بە لێکگرێدانی 
خەباتی شاروشــاخ تەعبیر دەکرێ چییە؟ 
خەباتەکەمــان  کــە  ئەوەیــە  مەبەســت 

بــێ، گشــتگیربێ، زۆربــەی  هەمەگیــر 
هەرەزۆری کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان 
بــە هــی خۆیــان بزانن و تێیدا بەشــداربن و 
رەهەنــدی جۆراوجۆری هەیە کە دەبێ لە 
هەمــوو رەهەندەکانــدا هەنــگاو بەرەوپێــش 
ماومانــە!  دیســان  ماومانــە،  بنێیــن، 
بــەو مەبەســتەیە کــە هیــچ ڕۆڵەیەکــی 
دڵســۆز و تێکۆشــەری کــورد چــاوەڕوان 

نەبــێ بەڵکــوو وەدیهێنــەری چاوەڕوانــی 
بــێ.  لــە هەرجێیــەک کە هەیە، لەســەر 
هەرکارێکە، لە هەر شــەرایەتێکدا دەژی، 
لە قەدەر خۆی، لەو شۆڕشەدا بەشدار بێ 
و لە پەنا ئەوەشدا سیاسەتی یەکگرتووی 
لەگەڵ هێزەکانی رۆژهەاڵتی کوردســتان 
و تەنانەت نەتەوەکانی دیکەی ئێرانیش ، 
ئەوانــەی وک ئێمە مافپێشــێلکراون،  لە 

رەوتــی ئــەو شــوێندانەری و بەتوانابوونەدا 
ئەگــەر  دەکەیــن چونکــە  بــۆ  حیســابی 
شــوێندانەر بیــن، بەتوانــا بیــن، بەهێزبیــن، 
لــە عەینــی حاڵــدا یەکگرتووبیــن، هــەر 
دەرفەتێک دەس بدا بەباشی دەقۆزرێتەوە، 
بەرهەمێکی زیاتری لێدەکەوێتەوە، ئەگەر 
پێچەوانــە  بــە  هەلومــەرج  و  شــەرایەت 
هەڵگــەڕا، بــە دڵــی ئێمــە نەبــوو زیــان و 
خەساری بەرەوڕوو کردین، دەتوانین پێشی 
پێبگریــن، بــە شــوێندانەری و بەتوانایــی 
و بەهێــزی و بەیەکگرتوویــی یــان ئەگەر 
بــوو  خەســارەتهێنەریش  و  زیانهێنــەر 
بەالنیکەمــی بگەیەنیــن.  ئێمــە لە ٢٥ی 
گەالوێــژی ئەوســاڵدا کــە وەزعــی ئێــران 
جۆرێکــی دیکەیــە بە نیســبەت ســااڵنی 
ئیســالمی  کۆمــاری  پێونــدی  پێشــوو، 
ئێــران لەگــەڵ واڵتــان جۆرێکــی دیکەیە 
بەنیســبەت پێشــوو، ئێمــە هەمــوو ئەوانــە 
لێک دەدەینەوە، بەخۆشــییەوە تا ئێســتاش 
لــەو ٧٤ ســاڵەدا حیزبی ئێمــە هەڵەیەکی 
سیاســی وا گــەورەی نەکــردووە بــۆی پڕ 
نەبێتەوە، قەرەبووی نەکریتەوە،  و ئێستاش 
کە شەرایەتەکە حەساسترە، هەستیارترە و 
لەســەر وەزعی کورد بە گشــتی  و ئێمە 
لە کوردســتانی رۆژهەاڵت کە رێژیمەکە 
لــە هەمــوو بارێکــەوە لــە ژێرفشــاردایە، 
دەبــێ هــەر ئــەو دیقــەت و وردبینییــە کە 
تایبەتمەنــدی ئــەو حیزبــەی بــووە دیســان 
دەرفەتێــک  هــەر  بۆئەویکــە  بەکاربــێ 
وەک خــۆی ببینیــن، هەر مەترســییەک 
وەک خــۆی ببینیــن. لــەو رۆژەدا وێڕای 
پیرۆزبایی لە هەموو کۆمەاڵنی  خەڵکی 
کوردســتان و ئازادیخــوازان کــە حیزبــی 
دێموکــرات وەک حیزبێکــی ئازادیخواز و 
دێموکرات دەناسن پیرۆزباییەکی تایبەتی 
لــە کادروپێشــمەرگەی ئــەو حیزبــەی، لە 
ئــەو حیزبــەی،  ئەندامــان و الیەنگرانــی 
کــە ئەرکــی قورســی شــوێندانەربوون و 
بەتوانــا بــوون و دەورهەڵگر زیاتر لە جاران 
تا گەیشــتن بە ئامانجەکانیان لە ئەســتۆ 
گرتــووە. بــەش بەحاڵــی خــۆم دڵنیــام، تا 
و  ئامانــج  لەســەر  کوردســتان  خەڵکــی 
ئاواتەکانیــان ســوورن، تــا خاوەنی حیزبی 
دێموکراتی کوردســتانی ئێران بەو هەموو 
پێداگری لەســەر ئامانجەکانیان و خەبات 
لــە پێناوی وەدیهێنانــی داخوازەکانیاندان، 
ڕۆژێــک بــەو ئاواتــە دەگــەن و حیزبــی 
دێموکراتیــش تــا خاونــی ئــەو سیاســەتە 
دروستە بێ تا خاونی ئەو رۆڵە تیکۆشەرو 
قارەمــان و فیداکارانــە بــێ، تــا خاوەنــی 
پشــتیوانی گەرمــی کۆمەاڵنــی خەڵکی 
کوردستان بێ، نەهایەتەن حەرەکەتەکەی 
بــەرەو  و  ئامانــج  بــە  گەیشــتن  بــەرەو 

سەرکەوتنە.
 ڕێــگا بــدەن ســاڵو بنێریــن بۆگیانــی 
پاکــی پێشــەوای  نەمــر دامەزرێنــەری 
ئــەو حیزبە خۆشەویســتە و ئەو حیزبە 

تێکۆشەرە
قاســملوو  دوکتــور  پاکــی  گیانــی  بــۆ 
کۆکــەرەوە و بوژێنــەرەوە و ڕازێنــەرەوی 
بەرنامەو سیاســەتی حیزبی دێموکراتی 

کوردستانی ئێران
ســادقی  دوکتــور  پاکــی  رۆحــی  بــۆ   
شــەهیدانی  هەمــوو  و  شــەرەفکەندی 
ڕێبــازی دێموکرات لە هــەر مەقتەعێک 

لە خەباتی ئەو حیزبەدا 
بــۆ  ســەرکەوتن  ئێــوە،  بــۆ  ســاڵمەتی 
ئــەو حیزبــە و بــۆ ڕێبوارانــی ڕێبــازی 
دامەزرێنەرانــی ئــەو حیزبە و بۆ گیانی 
پاکــی هەمــوو ئەندامانــی وەدیهێنــەری 

ئەو حیزبە
 ئێــوش لەش ســاغ بــن، بەتەمەن بن و 
مــەودای خزمەتێکی زۆرتر لەو حیزبەدا 
و لــە ریزی تێکۆشــەرانی ئــەو حیزبەدا 

بە نەسیب بێ
سپاستان دەکەم 

حەسەن شەرەفی: 
نـــە دڵمـــان بـــە ئیســـاحتەڵەبی و ئاڵوگـــۆڕ لـــە ئێرانـــدا بەســـتووە، 

نـــە پشـــتمان بـــە هیـــچ هێزێکـــی دەرەکـــی، 
تەنیا میللەتی خۆمان و خەباتی خۆمان

حیزبی دێموکرات تا خاوەنی ئەو سیاسەتە دروستە بێ تا خاوەنی ئەو رۆڵە تیکۆشەر و 
قارەمان و فیداکارانە بێ، تا خاوەنی پشتیوانی گەرمی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان بێ، نەهایەتەن 

حەرەکەتەکەی بەرەو گەیشتن بە ئامانج و بەرەو سەرکەوتنە

ئەگەر پێشەوا قازی محەممەد حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانی دامەزراند، دوکتور قاسملوو 
پاش کۆمار، کۆی کردەوە و بووژاندییەوە، بە کۆمەڵێک تایبەتمەندی سەردەم و دێموکراتیک 

رازاندییەوە و دوکتور سەعید پارێزەری ئەو ئیعتماد و خۆشەویستییە بوو کە حیزبی دێموکرات لە 
رەوتی خەباتی خۆیدا وەدەستی هێنابوو و ئێستاش ئەرکی یەک یەکی ئێمەیە ئەو خۆشەویستییەی ئەو 

حیزبە بپارێزین و ئەو ئیعتمادە بپارێزین کە کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان بەو حیزبەی هەیە



٧ ژمارە ٧٥٦، ٢٢ی ئاگۆستی ٢٠١٩

زەردەپەڕ

    میرۆ عەلیار

دەنگــۆی  باڵوبوونــەوەی  بــەدوای 
کوردســتانییەکانی  حیزبــە  وتووێــژی 
هاوکاریــی  »ناوەنــدی  ئەندامــی 
حیزبەکانی کوردســتانی ئێــران« لەگەڵ 
بەرەکەتــی    بــە  ئیســالمی،  کۆمــاری 
تۆڕەکۆمەاڵیەتییــەکان، خەڵکێکــی زۆر 
بــە شــێوەی جۆراوجــۆر بیــر و بۆچوونــی 

خۆیان لەمەڕ ئەو بابەتە دەربڕی.
 ئەگەر هێرش و بێڕێزی و تۆمەتلێدانەکانی 
خاوەنبیــران  بەشــداریکردنی  لێدەرکەیــن، 
و ڕووناکبیــران و چاالکانــی سیاســی و 
یارمەتییەکــی  باســەکەدا  لــە  مەدەنــی 
بەنرخــی داوە بــە دەوڵەمەندکردنی پرســی 
وتووێــژ بەگشــتی و بەرچاوڕوونیی زیاتر 

بە حیزبەکان بەتایبەتی.
یــەک لــەو بۆچوونانــەی کــە ســەرنجی 
کــە  بــوو  ئــەوە  ڕاکێشــا  زۆر  ئەمنــی 
نییــە  هیچــی  کــورد   ...« گوترابــوو 
بیــدا بــە کۆمــاری ئیســالمی« و لەوەڕا 
بــەو ئاکامــە گەیشــتبوو کــە »وتووێــژ 

تەسلیمبوونە«!
لــە  کــورد  ئــەوڕۆ  لــەوەی  ســەرفینەزەر 
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت بە دەیــان هەزار 
و  خوێنــدەوار  و  لێهاتــوو  پیــاوی  و  ژن 
لــە  ئەگــەر  کــە  هەیــە  پێگەیشــتووی 
حکوومەتێکی ئاساییدا ڕێگای بەشداریی 
لــە ژیانــی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی لــە 
ئێرانیاندا پێبدرێ، ســەروەت و سامانێکی 
گەورەی ئینســانین و دنیایەک یارمەتی 
واڵت  بەرەوپێشــچوونی  و  بووژانــەوە  بــە 
دەدەن، ئــەو بۆچوونە کــە »کورد هیچی 
ئیســالمی«،  بــە کۆمــاری  بیــدا  نییــە 
نادروســتە. ڕێژیــم هەمــوو جینایەتێکــی 
دەرحــەق بــە کورد تاقی کردۆتــەوە، بۆیە 
ڕەنگــە بڵێیــن کــورد شــتێکی وای بــۆ 
لەدەســتدان نییــە، بــەاڵم چارەســەرکردنی 
پرســی کــورد زۆر ئیمتیــازی گــەورەی 
بــۆ حکوومەتــی ناوەنــدی هەیــە و هــەر 
دەوڵەتێک لە تاران دەســەاڵتی بەدەســتەوە 
بێــت و پرســی کورد چارەســەر بــکا، زۆر 
دەسکەوتی گرینگ بۆ ئێران دابین دەکا.
ئــەوە کــە کۆماری ئیســالمی چل ســاڵە 
بــە هەمــوو هێــز و توانایــەوە هــەوڵ دەدا 
کورد ســەرکوت بکا و وەک ڕێژیمێکی 
توتالیتێــر و ئیدئولوژیــک، تەنیــا بیــر لە 
پاراســتن و مانــەوەی خۆی لە دەســەاڵتدا 
دەکاتــەوە و زەرفییەتــی چارەســەرکردنی 
پرســی کــوردی نییــە و لــەو چل ســاڵەدا 
ڕێژیم پرســی وتووێژی وەک ئامرازێک 
کــورد  بــە  دژ  پیــالن  بەڕێوەبردنــی  بــۆ 
چارەســەریی  بــۆ  نــەک  بەکارهێنــاوە 
پرســی کــورد،  بــۆ هەمــوو کــەس ڕوون 

و ئاشکرایە.
بــەدی  نیشــانەیەکیش  هیــچ  هەروەهــا، 
لــە  ئیســالمی  کۆمــاری  کــە  ناکــرێ 
سیاســەت و کــرداری خــۆی بەرامبــە بــە 

کورددا، ئاڵوگۆڕی پێکهێنابێ.
کۆمــاری  مەبەســت  لێــرەدا  کەوایــە 

دەوڵەتێکــی  مەبەســت  نییــە،  ئیســالمی 
بەرژەوەندیــی  کــە  تێبینــە  و  بەرپرســیار 
ئێرانــی بەالوە گرینگە و فارس گوتەنی: 

»دغدغە منافع ملی ایران«ی هەیە.

حکوومەتێکی ئەوتۆ بە چارەســەرکردنی 
پرســی کورد دەتوانێ زۆر دەســکەوت بۆ 

ئێران دابین بکا:
کــورد  پرســی  چارەســەرکردنی  بــە 
یەکێــک لە گرینگتریــن و لەمێژینەترین 

دەبێتــەوە.  یــەکال  ئێــران  کێشــەکانی  
یارمەتی یەکالکەرەوە دەکا بە دابینبوونی 
ئەمنییــەت و ســەقامگیریی سیاســی لــە 

واڵتدا.

چارەسەرکردنی پرسی کورد ڕێگە خۆش 
دەکا بــۆ چارەســەرکردنی پرســی نەتــەوە 
بندەســتەکانی دیکــەش و یارمەتییەکــی 

یەکێتیــی  دابینبوونــی  بــە  دەدا  زۆر 
دڵخوازانــە و هاوپێوەندیــی قایمــی نێــوان 
بەبــێ  سیاســەتە،  ئــەو  ئێــران.  گەالنــی 
پەنابردن بۆ شەڕ و سەرکوت و جینایەت، 

یەکێتیی خاکی واڵتیش دەستەبەر دەکا.
کۆمەڵــگای ئێران هەنگاوێکی گەورە لە 
وەدیهاتنی دێموکراسی نزیک دەکاتەوە.

ڕەوایــی سیاســی دەدا بــە حکوومــەت لە 

نێوخــۆ و بەرامبــەر بــە دەرەوەدا. ئیعتبــار 
و پڕســتیژی سیاســیی ئێران لــە ناوچە و 

دەرەوەی ناوچە دەباتە سەرێ.
لــە ملمالنــەی ناوچەیــی و لــە ئاســتی 
ئێــران  و هەڵوێســتی  پێگــە  نێودەوڵەتیــدا 

بەهێز و قایم دەکا. 
لــە  کــورد  پرســی  چارەســەرکردنی  بــە 
ئێراندا، حکوومەت قوواڵیی ستراتێژیکی 
بەهێز و پایدار و دڵخوازانە لە بەشــەکانی 

دیکەی کوردستان بۆ خۆی دابین دەکا.
بەپێی هەموو مەنتقێک، مەرج و بنەمای 
پێوەندیی ســالم و متمانەی کورد لە هەر 

چــوار بەشــی کوردســتان بــە یەکێک لە 
ڕێژیمەکانــی چــوار واڵتەکــە، سیاســەت 
و هەڵوێســتی ئــەو ڕێژیمەیــە بەرامبەر بە 

پرسی کورد لە واڵتەکەی خۆیدا.

ئێســتا هیــچ کوردێــک لــە هیچــکام لە 
بــڕوا  کوردســتاندا  دیکــەی  بەشــەکانی 
و متمانــەی بــە ئێــران نییــە. کۆمەڵێــک 
فاکتــەری دیکــە پێوەندیــی نێــوان ئێــران 

و نەتــەوەی کــورد لــە پارچەکانــی دیکە 
دیاری دەکەن و ئەو پێوەندییە ســەقامگیر 

و دەوامدار نییە. 
ئیمکاناتــی  و  پــارە  ســااڵنە  ڕێژیــم 
کــورد  ســەرکوتی  بــۆ  سەرســووڕهێنەر 

بــە  دەکا.  تەرخــان  جوواڵنەوەکــەی  و 
پرســەکە،  ئاشــتییانەی  چارەســەرکردنی 
بــۆ  دەگەڕێتــەوە  هەزینانــە  ئــەو  هەمــوو 

خەزێنەی دەوڵەت.

هەاڵواردنــی  و  پەڕاوێزخســتن  لــە  بــە 
کوردستان لە بواری ئابووریدا، تەنیا کورد 
زیــان نابینــێ بەڵکوو حکوومەت خۆشــی 

لــە ســەروەت و ســامان و بەرهەمەکانــی 
کوردســتانی »بالقوە« دەوڵەمەند، بێبەش 

دەکا.
لە باری مەزهەبییەوە، بە چارەسەرکردنی 

پرســی کــورد و گەالنــی ســتەملێکراوی 
زۆربەیــان  کــە  ئێرانــدا  لــە  دیکــە 
و  ئیعتبــار  ئێــران  ســوننەمەزهەبن، 
دنیــای  لەنێــو  یەکجــار زۆر  نفووزێکــی 

ســوننەمەزهەب،  گەالنــی  و  ئیســالم 
بۆخــۆی دەســتەبەر دەکا. بۆیە، کاتێک 
لە مەســەلەکە ورد دەبینــەوە، دەردەکەوێ 
کــە حیزبــە کوردســتانییەکان دەتوانــن لە 
مەوزەعــی هێــزەوە وتووێژ بکــەن و ئەگەر 

وتووێژێک بێتە گۆڕێ و ســەرنەکەوێ، 
حکوومــەت زیاتــر زەرەر دەکا هەتا کورد، 

ڕێژیم دۆڕاوی پرسەکە دەبێ.
لــە هەمــووی گرینگتر: لــە خەبات دژی 

ڕێژیمــی حاکم، حیزبە کوردســتانییەکان 
هێزێکی لەشکاننەهاتوو و یەکالکەرەوەیان 
لە پشــتە، ئەویش پشــتیوانیی کۆمەاڵنی 

خەڵکی کوردستانە. 
ئــەوە  بــاش  زۆر  ئیســالمی  کۆمــاری 

دەزانێ.
با خۆمان و جوواڵنەوەکەی خۆمان وەک 

لــە هەمــوو  ببینیــن،  واقیعبینانــە  هەیــە 
الیەنەکانــی پرســەکە وردبینــەوە و تەنیــا 
لــە ڕوانگەی فاکتەری هێزی نیزامییەوە 
بــە  نەکەیــن.  کــورد  بــۆ  خوێندنــەوەی 
وتووێــژەوە  ناکەوێتــە  بەتاڵــەوە  دەســتی 

لەگەڵ حکوومەتی ناوەندی.
کــورد بــڕوای بەخــۆی و ئامانج و هێزی 
دەبــێ  حەتمــەن  هەیــە،  خــۆی  خەڵکــی 
وشیار بێ بەاڵم بە »اعتماد بنفس«ـــەوە 
بەرەنگاری ڕووداو و پرســە سیاسییەکان، 

یەک لەوان پرسی وتووێژ، بێتەوە.
کۆماری ئیســالمی چل ســاڵە بە هەموو 
چەکێکــی  هەمــوو  بــە  و  شــێوەیەک 
بەردەســتی بۆ بێدەنگ و ســەرکوتکردنی 
خەڵکــی  ڕزگاریخوازیــی  جوواڵنــەوەی 
کوردستان و ئاسمیلەکردنی کورد هەوڵی 

داوە و بە هیچکوێ نەگەییوە.  
پێوەنــان نییــە ئەگەر بڵێین کــە کۆماری 
لــە  ئــەوڕۆ  کوردســتان  لــە  ئیســالمی 
دوای چــڵ  و  بێزراوتــرە  هەمووکاتێــک 
ســاڵ نەیتوانیوە هیچ پێگەیەکی سیاسی 
و کۆمەاڵیەتــی لــە کوردســتان بۆ خۆی 

دەستەبەر بکا. 
لــە الیەکــی دیکــەوە، هەســتی نەتەوەیی 
خەڵــک لە گەشەســەندنی بەردەوامدایە و 
ئــااڵی خەبــات هەروا شــکاوەیە و پرســی 
زەروورەتی یەکگرتن و یەکهەڵویستبوون و 
هاوکاریــی حیزبــەکان ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر 
دەبێتە قەناعەت و باوەڕ و زیاتر گرینگیی 
پێدەدرێ. ئەو ڕەوتە گەڕانەوەی بۆ نییە.
لــەوەش بــەوالوە، ڕێژیمــەکان دەزانــن کــە 
پرســی کــورد بەگشــتی، ســنووری چوار 
پرســێکی  بۆتــە  و  بڕیــوە  واڵتەکــەی 
و  نێودەوڵەتــی  و  ناوچەیــی  گرینگــی 
کەوتۆتە نێو هاوکێشــەکانی ناوچەوە کە 
بە پیالنگێڕیی و بە هێزی نیزامی ڕەنگە 
بتوانن ڕەوتەکە بۆ ماوەیەک خاوبکەنەوە 
و لێرەولــەوێ کۆســپی بۆ دروســت بکەن، 
بــەاڵم ناتوانــن پێش بە پڕۆســەکە بگرن و 

بیوەستێنن.
مەبەســت ئەوەیــە کــە هــۆکار زۆرن بــۆ 
ئــەوەی حکوومەتی ناوەنــدی هان بدا یان 
ناچــار بــکا داوای وتووێــژ لەگەڵ کورد 

بکا.
ڕێژیــم  ئامانجــی  لــەوەی  ســەرفینەزەر 
لــە وتووێــژ چییــە، وتووێــژ لــە خەباتــی 
ڕزگاریخــوازدا بەشــێکە لــە سیاســەت و 
الیەنێــک.  و  حیــزب  هــەر  ســتراتێژیی 
گرینگ ئەوەیە کەنگێ و چۆنی دەکەی 

و چەندە الیەنی بەرانبەرت دەناسی؟
بــە  و  یەکگرتــوو  وشــیار،  دەبــێ  کــورد 
بــۆ  خــۆی  تــەواوەوە  بڕوابەخۆبوونــی 
بەرەنگاربوونەوەی هەرچەشنە ڕووداوێک 

ئامادە بکا.
جوواڵنــەوەی کــورد لە کوردســتانی ئێران 
بەشــێوەی »بالقــوە« لە هەمــوو بارێکەوە 
زۆر بەهێــزە. ئێمــە بە هەمــوو الیەکمانەوە 
دەبێ تێبکۆشــین بە یەکگرتوویی و پالن 
واقیعبینانــەوە  هاوبەشــی  ســتراتێژیی  و 
بــە  بکەیــن  »بالقوە«یــە   هیــزە  ئــەو 
هێــزی »بالفعــل«. گومانــی تێــدا نییــە 

سەرکەوتوو دەبین.

وەکــوو  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی 
هەمــوو  لــە  کوردســتان  لــە  بەشــێک 
و  تــاک  بــە  کوردییەکانــدا  شۆڕشــە 
کــردووە.  بەشــداریی  تاقــم، خۆبەخشــانە 
لــە ڕاپەڕینەکانــی باشــوور و باکــوور و 
ئێســتە  تاکــوو  کوردســتاندا  ڕۆژئــاوای 
بــە گیانــی نەتەوەییەوە پشــتیوانی دۆزی 

کورد لەو بەشانەدا بووە.
دەکەیــن  ســتراتێژی  لــە  قســە  کاتــێ 
خەبــات دەبــێ لــە قوواڵیــی ئــەو بەشــەدا 
بنــج دابکوتــێ. واتە باشــوور لە قوواڵیی 
کۆمەڵگای خۆی، باکوور و ڕۆژئاوایش 
هــەر وەتر. هەر بۆیە زاراوەی ڕۆژهەاڵتی 
بــە  دەبــێ  ســتراتێژیدا،  لــە  کوردســتان، 

کورد هیچی نییە بیدا بە کۆماری ئیسامی...!

پانتایی چاالکییەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان
کوردستانی ڕۆژهەاڵت. 

دژایەتیــی  و  دابــڕان  واتــای  بــە  ئەمــە 
گیانــی  لــە  و  نییــە  تــر  بەشــەکانی 
بــە  ڕۆژهەاڵتــەوە  کــوردی  نەتەوەیــی 
دوورە. ڕۆژهــەاڵت لــە هەمــوو ڕاپەڕین و 
کارەســاتەکاندا بە پێی ڕەوشتی نەتەوەیی 

جوواڵوەتەوە.
 لــە ســتراتێژیی خەبــات بــۆ ڕۆژهــەاڵت 
چەنــد ڕەهەنــد دەبێ خەسارناســی بکرێت 
و لێــک بدرێتــەوە. کــە دەڵێیــن خەباتــی 
ڕۆژهــەاڵت، واتــە خەبــات بــۆ پانتایــی 
مرۆڤیــی  و  سروشــتی  جوگرافیــای 

ڕۆژهەاڵت. 
ئەمە بە دروشم ناکرێ بەڵکوو چەند پێش 

مەرجی پێویستە:
یەکــەم؛ هێزی ڕۆژهەاڵت لە ڕۆژهەاڵت 

و بۆ ڕۆژهەاڵت ڕێک بخرێت. 

بنەمــای  نەتەوەیــی  ناســنامەی  دووەم؛ 
الیەنیێکــی  و  بێــت  خســتنەکە  ڕێــک 
تایبەت بۆی نییە خۆی بە خاوەنی خەبات 
بزانــێ. پێش مەرجــی دووەم بۆ دەربازبوون 
لــە خێڵەکــی بــوون و ناوچەگەرایــی زۆر 

پێویستە. 
بــە وتەیەکــی تــر نابــێ ڕیــزی خەبــات 
ڕەنگ دانەوەی ئەقڵییەتی خێڵەکی بێت. 
کرمانــج و ســۆران و هەورامــی و لــەک 
و کەلهــوڕ و یــان ئەندامــان و هۆگرانــی 
الیەنــە سیاســییەکان لە ســەنگەرێکدا بۆ 
ناســنامەی کوردبوونــی خۆیــان خەبــات 

دەکەن.
کوردســتاندا  کۆمەڵــگای  لــە  کاتــێ 
خەباتــی کوردی لــە هەموو ڕەهەندەکاندا 
پەرەی ســەند، ئەوسا ماشینی پیشەسازی 
کەلتووریــی داگیرکــەر کــە حکوومەتی 

دەکــەوێ.  گــەڕ  لــە  بێــت،  ئێــران 
و  کــۆڕ  و  هەڵبــژاردن  پڕوپاگەنــدەی 
کونگرەبەســتن بۆ داگیرکەر بەرهەمێکی 
ئەوتــۆی نابــێ. لێــرەدا پرســیارێ دێتــە 
گۆڕێ  کە خەباتی چەکداری لە کوێی 
بەرەی خەباتی ڕۆژهەاڵتدا جێ دەگرێ؟ 
بــە پێچەوانەی بانگەوازی دەســت وپێوەندە 
ڕێفۆرمیســتە کوردەکان و هەندێ الیەنی 
دژ بــە بــەرەی نەتەوەخوازیی کوردســتان، 
خەباتــی چەکــداری هــۆکاری مانەوەی 

ناسنامەی کوردستانییە. 
ڕاســانی  بــە  کوردســتان  جەمــاوەری 
ڕۆژهــەاڵت گیانــی تازەیــان کرایــە بــەر 
کــە ئەمــە بەرپرســیارەتیی بەشــداربووانی 
ڕاســان قورســتر دەکات. ئەگەر لە پاساوە 
چەکــداری  خەباتــی  خێڵەکییەکانــی 
تێپەڕیــن کــە هۆکاری دەســت بە چەک 

بوون بۆ زۆرکاریی ناوەند و چەوسانەوەی 
کوردستان دەگەڕێنێتەوە، ئامانجی خەبات 
بە گشــتی مافی سیاســیی کوردســتانە. 
هێزیــەوە  هەمــوو  بــە  داگیرکــەر  کاتــێ 
دەیهــەوێ کــورد لــە خۆیــدا بتوێنێتــەوە، 
ئەگــەر نەیتوانــی، بــە کوشــتن و بڕیــن 
لەگــەڵ کــورددا دەجووڵێتــەوە، کــورد بۆ 
دەستەبەرکردنی مافی پێویستی سیاسیی 
خــۆی کــە ئامانجــە درێژخایەنەکەی بە 
دەوڵەت بوونە، بێ گومان دەبێ لە بەرەی 
خەباتدا پێکهاتەیەکی چەکداریی تۆکمە 

و گشتگیر لە خۆ بگرێت.
لــە  پێشــوو  کوردییەکانــی   شۆڕشــە 
ناوچەیەکدا ڕووی دەدا، ئەمە نیشاندەری 
لێکدابڕانــی ناوچــە و خێڵــە جیاوازەکانی 

کوردستان بوو. 
پێشــتر  پێــش مەرجــی  بــە دوو  بــەاڵم - 

پانتایــی  کــە  ڕادەگەیەنرێــت  وتــراوەوە- 
خەباتــی هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان 
لــە ئاگرییــەوە تــا لوڕســتانە، بــەو واتایــە 
دێــت کــە کۆمەڵــگای ئــەو پانتاییــە لــە 
ورووژاون.  نەتەوەییــدا  دینامیســمێکی 
ئێــرە خاڵی دەســتپێکە و نابێ حیماســەی 
خێڵەکی بوون ستراتێژی و پالنمان لەپێش 

چاو ون بکات. 
دیــارە دەبــێ پــالن هەبێــت. ڕادەی هێــزی 
کوردســتان و لە بەرانبەردا داگیرکەر، لە 
بەرچــاو گیرابێــت. ئەگــەری مەترســی و 

تێچوو لێکدرابێتەوە.
ئاســۆی خەباتــی چەکــداری، ئامانجــی 
تــا  ســا  دەکات.  دیاریــی  سیاســی 
سیاســی،  ئامانجــی  دەســتەبەرکردنی 
خەباتی چەکداری نەک درێژەی دەبێت، 

چڕتر و بەرینتر دەکرێتەوە.

چارەسەرکردنی پرسی کورد ڕێگە خۆش دەکا بۆ چارەسەرکردنی پرسی نەتەوە بندەستەکانی 
دیکەش و یارمەتییەکی زۆر دەدا بە دابینبوونی یەکێتیی دڵخوازانە و هاوپێوەندیی قایمی نێوان 

گەالنی ئێران. ئەو سیاسەتە، بەبێ پەنابردن بۆ شەڕ و سەرکوت و جینایەت، یەکێتیی خاکی واڵتیش 
دەستەبەر دەکا

ڕێژیمەکان دەزانن کە پرسی کورد بەگشتی، سنووری چوار واڵتەکەی بڕیوە و بۆتە پرسێکی 
گرینگی ناوچەیی و نێودەوڵەتی و کەوتۆتە نێو هاوکێشەکانی ناوچەوە کە بە پیانگێڕیی و بە هێزی 
نیزامی ڕەنگە بتوانن ڕەوتەکە بۆ ماوەیەک خاوبکەنەوە و لێرەولەوێ کۆسپی بۆ دروست بکەن، بەاڵم 

ناتوانن پێش بە پڕۆسەکە بگرن و بیوەستێنن

حیزبە کوردستانییەکان دەتوانن لە مەوزەعی هێزەوە وتووێژ بکەن و ئەگەر وتووێژێک بێتە 
گۆڕێ و سەرنەکەوێ، حکوومەت زیاتر زەرەر دەکا هەتا کورد، ڕێژیم دۆڕاوی پرسەکە دەبێ



ژمارە ٧٥٦،  ٣١ی گەالوێژی ٨١٣٩٨

٧٤ ساڵ خه بات له  پێناو مافی نه ته وایه تیی، ئازادی، 
دادپه روه ریی كۆمه اڵیه تی

ناسر ساڵحی ئەسڵ

ژیلەمۆ

له  كۆتاییه كانی ده یه ی چلی هه تاوی و له  
ئاستی جیهانیدا، شه ڕێكی سارد له  نێوان 
دوو جه مســه ری ڕۆژئــاوا و ڕۆژهه اڵتــدا 
له ئــارادا بــوو و هه ركام له  جه مســه ره كانی 
ئامریــكا و یه كیه تیــی ســۆڤیه تی پێشــوو 
بــۆ پاراســتنی به رژه وه نــدی و په ره پێدانــی 
ناوچــه ی ژێرده ســه اڵتی خۆیــان هه وڵیــان 
ده دا. له  هه مان كاتدا له  به شێك له  واڵتانی 
ڕزگاریخــوازی  بزووتنــه وه ی  جیهانــدا، 
گه الن، به  شــێوه ی خه باتی چه كدارانه  بۆ 
دابینكردنی مافه  سه ره كییه كانیان له ئارادا 
بــوو. لــه  قــاڕه ی ئاســیا شــه ڕی ڤییه تنام 
ڕزگاریخــوازی  بزووتنــه وه ی  چه ندیــن  و 
گــه الن بــه  شــێوه ی خه باتــی چه كداریــی 
له ئــارادا بــوو. نێوانــی واڵتــی چیــن بــه  
ڕێبه ریــی مائۆ له گــه ڵ واڵتی یه كیه تیی 
ســۆڤیه تی پێشــوو زۆر ئاڵــوز ببــوو. لــه  
ئورووپــا،  لــه   زایینــی  ١٩٦٨ی  ســاڵی 
ئالێكساندر دوبچێك وه ك سه رۆكی حیزبی 
كومۆنیســتی چێكۆســلۆڤاكی، بنچینه ی 
به هاری پراگی دادەڕێژێت و له  فه ڕانســه  
بزووتنه وه ی خوێندكاریی له  ســاڵی ١٩٦٨ 
پاشه كشــه ی به  دووگوڵ سه ركۆماری ئه و 
كاتی ئه و واڵتە كرد. له  ئه مریكای التین 
جوواڵنــه وه ی ڕزگاریخوازیــی چه كداریــی 
شــكڵیان گرتبــوو. له  رۆژهه اڵتــی ناڤیندا 
شــه ڕی ٦ ڕۆژه ی ئیســرائیل و واڵتانــی 
عه ره بی به  ســه ركه وتنی واڵتی ئیســرائیل 
كۆتایــی پێهــات. لــه  وه هــا بارودۆخێكــدا 
په هلــه وی،  شــای  حه مــه ڕه زا  ڕێژیمــی 
بناغــه ی ده ســه اڵتی ڕه شــی دیكتاتــوری 
خــۆی قایمتر كردبــوو. هه روه هــا ڕێژیمی 
حه مه ڕه زاشا به  هۆی پوڵی زۆری فروشیی 
نــه وت، تووشــی نه خوشــیی خۆبه زلزانیــن 
ببــوو و به  ته واوه تیی خۆی لێ گۆڕابوو. 
بــه  هــۆی پوڵــی زۆر و زه وه نــدی نــه وت، 
شــا توانی تازه ترین و باشترین چه كوچۆڵ 
بكرێت و ئه ڕته شیكی به هێزی دامه زراند. 
هــه ر بۆیه  ڕێژیمی حه مه ڕه زا شــا ببوو به  
ژاندارمــی كه نــداو و ئیدعــای ده كــرد كــه  
ئێــران دورگــه ی ئارامییــه  لــه  ناوچــه ی 
ئاڵــوزی ڕۆژهه اڵتــی ناڤینــدا . لــه  وه هــا 
بارودۆخێكــدا هیچ ده ره تانیــك بۆ خه باتی 
سیاســیی و مه ده نی له و سیستمه  سه ره ڕۆ 
و دیكتاتورییــه  حه مه ره زاشــا لــه  ئێــران و 
كوردستاندا بوونی نه بوو. ته نانه ت مێهدی 
ئــازادی  نێهزه تــی  ســكرتێری  بــازرگان 
لــه  بــه رده م دادگای نیزامیــدا لــه  ســاڵی 
١٣٤٣ی هه تاویــدا ده ڵــێ:« ئێمــه  دوایین 
كه ســانێكین كــه  لــه  ڕێــگای یاســاییه وه  
خه باتی سیاسی ده كه ین«. له  كوردستانی 
رۆژهه اڵت، ده سه اڵتی ڕه شی بێ سنووری 
ســاواك و ژانــدارم ، ژیانــی ئاســاییان بــه  
خه ڵكــی كــورد لــه  شــار و گونــده كان تاڵ 

كردبــوو. گوشــار و ســه ركوتی ســاواك بۆ 
ڕاوەدوونــان و گرتــن و زینــدان و ئێعدامی 
چاالكانی سیاســی، نیشــانه یه كی دیكه ی 
داخرانی ڕێگاكانی خه باتی ئاشتیخوازانه  
بــوو؛ هــه ر بۆیــه  خه باتگێڕانــی حیزبــی 
دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران، بیریان له  
شێوازی تازه ی خه بات ده كرده وه  كه  ئه ویش 
خه باتــی چه كدارانــه  بــوو. بــه  تایبه ت كه  

ی  ا هه و كه شــو
كــه   جیهانیــش 
تێیــدا گوتــاری 
ی  شــگێڕ ڕ شۆ
خه باتــی  و 
چه كدارانــه  زاڵ 
بوو، هانده رێكی 
بــۆ  بــوو  دیكــه  
و  ڕاپه ڕیــن 
ه ی  نــه و اڵ و جو
لــه   چه كدارانــه  
نی  ســتا د ر كو
 . هــه اڵت ژ ۆ ڕ
وه هــا  لــه  
خێكــی  ۆ د و ر با
 ، ا د ز ڵــو ئا
حه مه ڕه زاشــای 

په هلــه وی له ژێــر گوشــار و ئامــۆژگاری 
جــان ئێــف كنێدی ســه ركۆماری ئه وكاتی 
ســه رۆكوه زیری  هه روه هــا  و  ئامریــكا 
ئێــران »عه لــی ئه مینــی«، ده ســتی كرد 
نــاوی  له ژێــر  چاكســازی  هێندیــك  بــه  
»شۆڕشــی ســپی« لــه  ئاســتی ئێراندا و 
هه ڵوه شــانده وه .  ده ره به گایه تــی  سیســتمی 
حیزبــی  خه باتگێڕانــی  بۆیــه   هــه ر 
دێموكراتی كوردســتانی ئێران له  باشووری 

كوردستان، هاتنه  سه ر ئه و باوه ڕه  كه  ته نیا 
ڕێــگای به ربه ره كانــی له گــه ڵ ڕێژیمــی 
ڕاپه ڕینــی  په هلــه وی  حه مه ڕه زاشــای 
خه باتی چه كدارانه یه  و بۆ ئه م مه به سته ش 
به شــێكی گرینگ له  ئه ندامانی ڕێبه ری 
حیزبــی  پێشــمه رگه كانی  و  كادر  و 
دێموكراتی كوردستان، بۆ زیندووكردنه وه ی 
ڕێكخســتنه كانی حیــزب لــه  كوردســتانی 
شۆڕشــگێڕی  كۆمیتــه ی  ڕۆژهــه اڵت، 
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێرانیــان 
پێكهێنــا. له گــه ڵ گه رمبوونی شۆڕشــی 
و  كوردســتان  باشــووری  لــه   ئه یلــوول 
ئــه و ڕاســتییه  كــه   بــه  له به رچاوگرتنــی 
ڕێژیمــی حه مه ڕه زاشــا هیــچ پێگه یه كــی 
له  كوردســتانی ئێراندا نییه  و »شۆڕشــی 

ســپی« شــا، هیچ قازانج و ده سكه وتێكی 
خۆشــبژیویی بۆ خه ڵكــی كورد به  دیاری 
نه هێنــاوه  و ده ره به گــه كان هــه ر وه ك جــاران 
و  ده چه وســێننه وه   زه حمتكێــش  خه ڵكــی 
كێشه  سیاسی و نه ته وایه تییه كان چاره سه ر 
نه كــراو ن، خه باتگێڕانی حیزبی دێموكراتی 
زیندووكردنــه وه   بــۆ  ئێــران،  كوردســتانی 
و گه یشــتن بــه  ئامانجــه  نه ته وه ییه كانــی 

كۆماری كوردســتان ڕوویان له  شاخه كانی 
كوردستانی ڕۆژهه اڵت كرد و مه شخه ڵ و 
چه خماخه ی جوواڵنه وه یه كی چه كدارانه یان 
هه ڵگیرساند. كاك سمایلی شه ریف زاده   له  
دووتوێــی نامه یه كــدا بــۆ شــه هید دوكتور 
قاســملوو ئاوهــا دۆخی كوردســتانی ئێران 
ئــه وڕۆ   « ده نوســی:  و  ده كا  شــڕۆڤه  
شۆڕشــگێڕانه   ته وژمــی  بــه   تۆفانێكــی 
داگرتــووە،  واڵته كه مانــی  سه رانســه ری 

كۆمه اڵنــی خه ڵــك هاتوونه ته  ســه ر ئه وی 
ده ســتدانه   ڕزگاری  ڕێــگای  ته نیــا  كــه  
چــه ك و وه شــاخ كه وتنه . به ڵكــوو ڕێگای 
ڕزگاری هه مــوو نه ته وه یه كــی ژێرده ســت 
و چه وســاوه كان هــه ر ڕێــگای ڕاپه ڕینــی 
كۆمه اڵنــی زه حمه تكێشــه ، واتــە شــه ڕی 
لــه  دێهاتــه وه   پێشــدا  لــه   كــه   پارتیزانــی 
ده ســت پێ بكــرێ و كۆمه اڵنــی هه راوی 
بــۆ  بــدا  هــان  تێكۆشــه ره كان  جووتیــار و 
خه باتــی چه كدارانه  ....«.  جوواڵنه وه ی 
شۆڕشــگێڕی  كۆمیتــه ی  چه كدارانــه ی 
ئێــران  كوردســتانی  دێموكراتــی  حیزبــی 
لــه  ســاڵه كانی ١٣٤٦-٤٧ی هه تــاوی كه  
لــه  ســه ر یــه ك ١٨ مانگــی خایانــد، ئــه م 
جوواڵنــه وه  چه كدارییه  یه كه م چه خماخه ی 

ســه رهه ڵدانی  چه كدارانه ی خه باتگێڕانی 
كورد، له  دژی ده ســه اڵتی حه مه ڕه زاشای 
په هلــه وی  لــه  ئێــران و كوردســتان بــوو. 
لــه  واقیعــدا ئــه و جوواڵنــه وه  چه كدارییــه  
بڕگه یه كــی زێڕیــن لــه  مێــژووی حیزبــی 
دێموكراتــی كوردســتانی ئێرانــه . هه روه ها 
ئــه و جوواڵنــه وه  چه كدارییــه  بڕگه یه كــی 
پرشــنگداریی مێژوویــی نه ته وه یــی كــورد 

لــه  كوردســتانی ڕۆژهه اڵتــه  كــه  ڕابــردوو 
 – میللــی  بزوتنــه وه ی  ئێســتای  و 
دێموكراتیكی گه لی كورد له  كوردســتانی 
ڕۆژهــه اڵت پێكــه وه  گرێ ده دا.  خاڵێكی 
گرینــگ كــه  ده بــێ لێــره دا ئامــاژه ی پێ 
بكــرێ ئه وه یەكــه ، به پێچه وانــه ی هێندیــك 
جوواڵنــه وه ی  چه واشــه كارانه ،  بۆچوونــی 
چه كــداری  خه باتــی  پڕشــنگداری 
ساڵه كانی ٤٦-٦٧ی هه تاوی كوردستانی 

پێوه رێــك،  هه مــوو  بــه   ڕۆژهــه اڵت، 
خه باتێكــی ئامانجــدار و ڕه وا بوو. چونكه  
ئامانجــی ئــه و جوواڵنه وه یــه  دابینكردنــی 
مافــی نه ته وایه تــی كــورد لــه  ئێرانی ئه و 
كاتــدا بــوو و ڕه واش بوو، چونكه  نه ته وه ی 
كــورد له  كوردســتانی ڕۆژهــه اڵت هه موو 
هه روه هــا  كرابــوو.  زه وت  لــێ  مافێكــی 
بیرلێكــراو وخه ڵكــی بــوو چونكــه  پێشــتر 
خه باتی ئاشــتیخوازانه  به  شــێوه ی خه باتی 
مه ده نی له  سه رده می كۆماری كوردستان 
تاقــی كرابــۆوه ، بــه اڵم به داخــه وه  دیتمــان 
كۆماریــان بــه  هێــرش نیزامــی ڕووخاند و 
بێڕه حمانه  پێشــه وا و هاوڕێیانی له  ســێداره  
چونكــه   بــوو  خه ڵكــی  هەر وه هــا  دران, 
ئــازا  ڕۆڵــه   ڕاپه ڕینــی  به رهه مــی  هــه م 

و چاونه ترســه كانی گه لــی كــورد بــوو و 
هــه م لــه  الیه ن خه ڵكی كورده وه  پشــتیوانی 
لێده كرا. ڕاســته  ئه و جوواڵنه وه  چه كدارییه  
به  ئاكام نه گه یشــت، به اڵم شــوێندانه ری و 
كاریگــه ری ئــه و جوواڵنــه وه  شــكۆداره  له  
سه ر نه وه ی دواتر به  ڕاده یه ك بوو كه  پاش 
ســه ركه وتنی شۆڕشــی گه النــی ئێــران له  
ســاڵی ١٣٥٧ی هه تاویــدا به  هــه زاران الو 
بــه  ئیلهــام وه رگرتن 
خه باتگێڕانــی  لــه  
ه ی  نــه و اڵ و جو
-٤٦ چه کداریــی 
هه تــاوی،  ٤٧ی 
شــه ره فی  چه كــی 
ن  یه تییا گا پێشــمه ر

كرده  شان. 
و  ڕاپه ریــن 
ه ی  نه و ســا ا ڕ
شــكۆداری خه باتی 
لــه   چه كدارانــه ، 
نی  ســتا د ر كو
بــه   ڕۆژهــه اڵت 
یه تــی  ا ێبه ر ڕ
حیزبــی دێموكراتــی 
نی  ســتا د ر كو
ئێــران، كــه  لــه  پارێزگاكانــی كوردســتانی 
به ربــاڵوی  چاالكییه كــی  رۆژهــه اڵت 
سیاســیی و نیزامیــان هه بــوو، كاریگه ری 
خۆی له  ســه ر كۆمه ڵگای كوردســتان له  
بواری سیاسیی، هه ستی نه ته وایه تیی و به  
تایبه ت له  بواری فه رهه نگ و ئه ده بیشدا 
به جێهێشت. له  بواری ئه ده بییه وه  به  سه دان 
شــێعر و په خشــان و ڕۆمان له  وه سفی ئه و 
شۆڕشــگێڕانه دا هۆنراوه تــه وه  و ئه ده بیاتی 

الیه كــی  لــه   گــرت.  فۆرمــی  به رگــری 
كوردســتانی  خه ڵكــی  چونكــه   دیكــه وه  
ڕۆژهــه اڵت ئامانــج و ویســته كانی خۆیان 
لــه  نێــو ئامانــج و ویســته كانی ڕاپه ڕینی 
چه كدارانه ی حیزبی دێموكراتدا ده دی، به  
ته واوی پشــتیوانی ڕاپه رینی جوواڵنه وه ی 
چه كدارانــه  بــوون. خه باتــی چه كدارانــه ی 
بــوو  هه تــاوی  ٤٦-٤٧ی  ســاڵه كانی 
و  دواڕۆژ  خه باتــی  تیشــكاوێژی  بــه  
ئامانجه كانــی كۆمــاری كوردســتانی بــه  
زیندوویــی ڕاگــرت و ڕه گ و ڕیشــه ی 
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێرانــی 
لــه  نێــو كۆمه اڵنــی خه ڵكــی كوردســتاندا 
بــه  زینــدوو ڕاگــرت. هــه ر چه نــد كادر و 
پێشــمه رگه كانی حیزبی دێموكرات، پشتی 

جه بهــه  و ئیمكاناتــی باشــیان به  ده ســته وه  
به ربه ره كانێیه كــی  توانیــان  بــه اڵم  نه بــوو 
قاره مانانه  له  خۆیان نێشــان بده ن و ماوه ی 
١٨ مانــگ ئااڵی خه باتی چه كدارانه  به  
دژی رێژیمــی حه مه ڕه زاشــای په هلــه وی 
بــه رز ڕاگــرت. ئه گــه ر ئــه و جوواڵنــه وه ی 
چه كدارییه  پشــتیوانی كرابایه  و ئیمكانات 
و پشــتی جه بهــه  هه بووایــه  به دڵنیاییــه وه  
ده یتوانــی ماوه یه كــی زیاتــر له  ســه ر پێی 
خــۆی ڕاوه ســتێ و زه بــری كاریگه رتــر له  

پەیكه ره ی ڕێژیمی پاشایەتی بدا. 
ئه گه رچــی زۆربــه ی ڕێبه رانی ڕاپه ڕینی 
جوواڵنــه وه ی چه كدارانــه  وه ك: شــه هیدان 
ســلێمان موعینــی، ســمایل شــه ریف زاده ، 
عه بدوڵــاڵ موعینی، مه الئــاواره ، نه حۆی 
مــه ال  وێــردی،  ڕه حیــم  مــه ال  شــكاك، 
و  كادر  ده یــان  و  زه نگه نــه   مه حمــوود 
پێشــمه رگه ی قاره مانــی دیكــه ، شــه هید 
بــوون، بــه اڵم خه بات و تیكۆشــان درێژه ی 
كێشــا و شــانه  و ڕێكخراوه كانــی حیزبــی 
بــه رده وام  هــه روا  كوردســتان  دێموكراتــی 
مانــه وه  لــه  كار و تێكۆشــان لــه  نێوخــۆ و 
ده ره وه ی واڵتــدا. هه روه هــا پاش ڕاپه رینی 
٤٦-٤٧ی  ســاڵه كانی  چه كدارانــه ی 
هه تــاوی، ڕێژیمی حه مه ڕه زاشــا هێرشــی 
به رباڵوی کرده  ســه ر خه ڵكی كوردستان و 
به  سه دان كه سی ده ستبه سه ر كرد. چه ندین 
پێشمه رگه ی قاره مان به  فه رمانی تیمسار 
ئووه یسی جینایه تكار له  پادگانی جه لدیان 
ئێعــدام كــران، كــه  وه ك په ڵه یه كــی ڕه ش 
بــه  مێــژووی پــڕ لــه  جینایه تــی ڕێژیمی 

په هله وییەوە ده مێنێته وه . 
ئــه و ڕاپه ڕینــه ی نزیكه ی هــه ژده  مانگی 
خایانــد و پــاش به كارهێنانــی ســه ركوت و 
توندوتیژییه كی كه موێنه  له  الیه ن ڕێژیمی 
شاهه نشاهییه وه  و شه هیدبوونی ده یان كادر 
دامركایــه وه ،  قاره مــان  پێشــمه رگه ی  و 
پــاش گه ڕانــه وه ی دوكتــور عەبدولڕه حمان 
هه تــاوی  ١٣٤٩ی  ســاڵی  لــه   قاســملوو 
مه به ســتی  بــه   عێــراق  كوردســتانی  بــۆ 
بووژانه وه ی ته شكیالتی حیزبی دێموكرات 
و داڕشتنی به رنامه و ئه ساسنامه ی حیزب، 
بۆ یه كه م جار پاش كونگره ی ٣ی حیزبی 
دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران، بــوو بــه  
خاوه ن به رنامه  و ئه ساسنامه یه كی شیاوی 
مۆدێــڕن.  و  پێشــكه وتنخواز  هێزێكــی 
مێــژووی  دیكــه ی  گرینكــی  خاڵێكــی 
دێموكراتــی  حیزبــی  ســه روه ری  لــه   پــڕ 
كوردســتانی ئێــران، گه ڕانــه وه ی به شــێك 
لــه  رێبه رایه تــی راســته قینەی حیــزب كــه  
رێبه ری ناوداری كورد دوكتور قاسملووی 
لــه  پاییــزی  بــوو  لــه  پێشــه وه یاندا  نه مــر 
ســاڵی ١٣٥٧ی هه تاوی، بۆ رۆژهه اڵتی 
كۆمیتــه ی  چوارچێــوه ی  لــه   كوردســتان 
زاگرۆسدا نوخته وه رچه رخانێكی مێژوویی 
لــه  مێــژووی پــڕ لــه  ســه روه ری حیزبــی 

دێموكراتدایه .
یــاد و نــاوی دوکتــور قاســملووی نەمــر 

هەروا درەوشاوە و بەرز و پیرۆز بێت.
 

لە رۆژژمێری مێژووی شۆڕشــی گەالنی 
ئێراندا، رۆژی ٢٨ی گەالوێژی ١٣٥٨ و 
فتــوای بەدناوی خومەینــی لەمەڕ هێرش 
بۆ ســەر كوردســتان، دەكرێ وەك سەرەتای 
دەســەاڵتگرتنی توتالیتاریزمی ئیســالمی 

لە ئێراندا سەیری بكرێت.
دەسەاڵتی ناوەندی پاش شۆڕشی ئێران لە 

دوو الیەن پێكهاتبوو:
١ـ كەســانی تێكنۆكــرات كــە بــە گشــتی 
باوەڕی دینییان هەبوو، بەاڵم وەك نوێنەری 
دینیــی كۆمەڵــگای ئێران هەڵســوكەوتیان 

نەدەكرد
٢ـ كەســانی ئایینــی كــە هــاوكات لەگەڵ 
ئــەوەی لــە دەســەاڵتدا بــوون وەك نوێنەری 

به شی دووهەم

  ئه وڕۆ تۆفانێكی به  ته وژمی شۆڕشگێڕانه  سه رانسه ری واڵته كه مانی داگرتووە، 
كۆمه اڵنی خه ڵك هاتوونه ته  سه ر ئه وەیكه  ته نیا ڕێگای ڕزگاری، ده ستدانه  چه ك 

و وه شاخ كه وتنه . به ڵكوو ڕێگای ڕزگاری هه موو نه ته وه یه كی ژێرده ست و 
چه وساوه كان هه ر ڕێگای ڕاپه ڕینی كۆمه اڵنی زه حمه تكێشه ، واتە شه ڕی پارتیزانی 

كه  له  پێشدا له  دێهاته وه  ده ست پێ بكرێ و كۆمه اڵنی هه راوی جووتیار و 
تێكۆشه ره كان هان بدا بۆ خه باتی چه كدارانه  ....

٢٨ی گەالوێژ سەرەتای توتالیتاریزمی ئیسامی لە ئێران
ئێــران  ئەوكاتــی  كۆمەڵــگای  ئایینیــی 
هەڵســوكەوتیان دەكــرد.  بــەر لــە رۆژی 
٢٨ی گەالوێژی ١٣٥٨ لە نێوان كوردەكان 
و دەوڵەتــی ناوەندیــدا تێكهەڵچــوون رووی 
دابــوو. لەم تێکهەڵچوونانەدا كوردەكان، یا 
وەك شــەڕی ٢٣ رۆژەی ســنە رووبەڕووی 
دەســەاڵتی  نێــو  تێكنۆكراتــی  الیەنــی 
ناوەندی ببوونەوە یان وەك شــەڕی نەغەدە 
لەگەڵ گرووپێكی دەمارگرژی ناوچەیی 
بەاڵم بە دنەدانی رێبەرانی ئایینی سەر بە 
دەســەاڵتی ناوەندی کە پێشــتر هاوکاری 
نیزیکــی ســاواک بــوون، تووشــی شــەڕ 
ببوون.  الیەنی تێكنۆكرات هەڵســوكەوتی 
كەمتــر توندوتیژی بۆ چارەســەری دۆزی 
كــورد هەڵبژاردبــوو.  گرووپــە دەمارگرژە 
ناوچەییەكانیــش بــە تێكهەڵچــوون لەگەڵ 
دزێوپیشــاندانی  بــەدوای   كــوردەكان 

لــە  رەوایــی  وەرگرتنــی  و  كــورد  دۆزی 
دەســەاڵتی ناوەنــد بــوون. بــەاڵم لــە ٢٨ی 
گەورەجەلــالدی  خومەینــی،  گەالوێــژدا 
ســەدە، راســتەوخۆ لــە دژی دۆزی كــورد 

هەڵوێستی گرت.  
خومەینــی لــە پــاش شۆڕشــی گەالنــی 
ئێــران، لەگــەڵ ئــەوەی هەوڵــی دەدا وەك 
كەســی یەكەمــی ئــەو شۆڕشــە دیــاری 
بكرێــت بــەاڵم لــە راســتیدا نوێنەرایەتیــی 
الیەنــی ئایینــی نــاو شۆڕشــی دەكــرد و 
فتــوای جیهــادی ئەو، وەك یەكەم كەســی 
الیەنی ئایینی، بەرەوڕووبوونەوەی الیەنی 
دووهەمی نێو دەســەاڵتی ناوەندی لەگەڵ 
خەڵكی كوردســتان و داخســتنی دەرگای 
هەرچەشنە دیالۆگێك لەمەڕ دۆزی كورد 

لە كوردستانی ئێراندا بوو. 
هــاوكات لەگــەڵ ئەوەی هــەر دوو الیەنی 

نێو دەســەاڵتی ناوەنــدی و زۆربەی الیەنە 
سیاســییەكانی ناوەنــدی ئێــران خوازیاری 
ئــەوە بــوون كــە دۆزی كــورد لــە ئێــران بە 
دۆزێكــی مەترســیدار لەقەڵــەم بــدەن و بە 
ئاقارێكــی پــڕ لــە توندوتیژیــدا بــەرن، لە 
دەســەاڵتیش  نــاو  الیەنــی  دوو  راســتیدا 
بــە جۆرێــك ئاســتی دەســەاڵتی خۆیان لە 

بەرامبەر یەكتردا تاقی دەكردەوە؛ 
هــەر بۆیەش دەكرێت فتوای خومەینی لە 
رۆژی ٢٨ی گەالوێــژی ســاڵی ١٣٥٨دا 
وەك سەرەتای داسەپانی دەسەاڵتی الیەنی 
ئایینی بەســەر كۆمەڵگای ئێراندا دیاری 
بكرێــت.  الیەنێــك كە دواتر دەســەاڵتێكی 
ئێرانــدا  لــە  ئیســالمی  توتالیتێــری 
دامەزراند؛ هەر ئەم مەســەلەش تێڕوانینی 
کالســیک لــە دیــاردەی توتالیتاریزمــی 
توتالیتاریــزم  وابــوو  پێــی  کــە  ســڕییەوە 

دیاردەیەکــی تــەواو ڕۆژئاواییــە کە پاش 
شــەڕی یەکەمــی جیهانــی لــە ئورووپــا 
هاتــە ئــاراوە و لــە شــکڵ و شــێوازگەلی 
فاشــیزم، بۆلشــویزم و نازیسم خۆی نواند. 
بەپێچەوانــەوە هاتنەســەرکاری کۆمــاری 
ئیســالمی و دەرکردنی فتوای خومەینی 
بــەدژی کــورد خۆی بوو بــە بەڵگەیەک 
لەمــەڕ ناڕاســت بوونــی ئــەم ئیددعایــە و 
دەری خســت کــە لە هەر شــوێنێکی دنیا 
هەلومەرجی هاوشێوەی سەردەمی شەڕی 
یەکەمــی جیهانــی ئامــادە بــێ، بــوار بۆ 
سەرهەڵدانی توتالیتاریزمیش خۆش دەبێ. 
وەک  دەکــرێ  کــە  دیکــەش  خاڵێکــی 
دەســەاڵتە  وێکچوونــی  نوختــەی 
بکرێــت  ســەیر  جیهــان  توتالیتێرەکانــی 
بریتییــە لەوەیکــە لــە هەموویانــدا حیــزب 
حاکمــە،  دیاریکــراو  تاکێکــی  یــان 

ئیدیۆلۆژییەکــی پەســندکراوی ئەو تاکە 
یــان ئــەو حیزبــە دەرەتانــی گەشــەکردنی 
بــە  دەسەاڵتبەدەســت  تاکــی  هەیــە، 
کەڵکوەرگرتــن لــەو دەســەاڵتە ڕەهــا کــە 
هەیەتی هەوڵی کۆنتڕۆڵ کردنی هەموو 
قوژبنێکــی ژیانــی تاکــەکان دەدات و بۆ 
گەیشــتن بــە ئامانجەکانــی کەڵــک لــە 

ئامرازی زۆر و توندوتیژی وەردەگرێ.
بــە ئاوڕدانەوەیەکــی خێرا لە مێژووی ٤0 
ســاڵەی تەمەنــی کۆمــاری ئیســالمی و 
وەبیرهێنانــەوەی ئەو نوختــە وێکچووانەی 
زیاتــر  کــرد،  باســمان  ســەرەوە  لــە  کــە 
دەردەکەوێ کە ٢٨ی گەالوێژ ســەرەتای 
و  ئێرانــە  لــە  ئیســالمی  توتالیتاریزمــی 
بــۆ  ڕێچکەیــەک  بــووە  ئەمــەش  هــەر 
پەلهاویشتنی زیاتری ئەم دیاردە بۆ ناوچە 

و تەنانەت جیهانیش.



٩ ژمارە ٧٥٦، ٢٢ی ئاگۆستی ٢٠١٩

بۆ ده سە اڵتسپێریی سیاسی ؟ 

سووتانی زاگرۆس، سووتانی کوردستانە 

ئیبراهیم الجانی

شەماڵ تەرغیبی

مافــە  دەســتەبەرکردنی  و  دابیــن  بــۆ 
ئابــووری،  مەدەنــی،  سیاســی، 
نەتەوایەتییەکانــی  و  کۆمەاڵیەتــی 
گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ئێرانــدا، 
دامەزراندنــی سیســتمێکی دێموکراتیک 
لــە ئێراندا مەرجێکــی بنەڕەتییە. چونکە 
دێموكراتیزەبوونــی ئێــران، رێگا بۆ گەلی 
کورد و گەالنی دیکەی ئێران دەکاتەوە تا 
چاالکانەتر لە پڕۆســەی سیاسیدا بەشدار 
ئازادییەکانــی  بــن و تێکۆشــن مــاف و 
خۆیــان پڕاکتیزە بکەن، بەاڵم ئەوە بەتەنیا 

بەس نییە. 
لەســەر  پێداگرتــن  وێــڕای  ئێمــە 
دێموکراتیزەکردنی ئێران، پێویستە هەر لە 
ئێســتاوە لەسەر ئەوەش پێداگرینەوە کە لە 
یاســای بنەڕەتی نوێــی ئێراندا،هەموو ئەو 
ماف و ئازادییانە بە ڕەسمی بناسرێن کە 
کۆمەڵــگای نێونەتەوەیی بۆ کەمایەتییە 
میللــی و مەزهەبــی و فەرهەنگییەکانی 

پەسندی کردوون.
هەرچەند لە ئێرانی فرەگەلدا، دێموکراسی 
و دیســانتڕاڵیزەکردنی دەسەاڵتی ناوەندی 
دەبێتــە دەســتەبەرێک بــۆ تێکشــکاندنی 
دیکتاتــۆری، بــەاڵم ئەگەر ئەو ڕاســتییە 
وەبەرچاوبگریــن کە زۆرجار دێموکراســی 
لە کردەوەدا دەبێتە دیکتاتۆری و تیرانیی 
بــۆ  ئەوەمــان  باشــتر  ئــەودەم  زۆرایەتــی، 
دەردەکــەوێ کــە دەســتەبەرکردنی مافــە 
میللییەکانی گەالنی ئێران لە دەســتوری 
ئەو واڵتەدا، دەبێتە گەرەنتییەکی بەهێزتر 

بۆ پیادەبوونی ئەو مافانە.
لــەوەش زیاتردابەشــکردنی دەســەاڵت لــە 
نێــوان دەســەاڵتە ئیجرائــی و قەزاییــەکان 
و قانــوون دانانــدا لەالیــەک و پێکهێنانی 
کــە  بەجۆرێــک  نێوانیانــدا  لــە  بااڵنــس 
ســەربەخۆیی یەکتر نەخەنە ژێر هەڕەشــە 
لەالیەکــی دیکــەوە، مەرجێکــی دیکەیــە 
بــۆ دەســتەبەربوونی مافەکانــی گەالنــی 
ژێرچەپۆک بۆ شەریکایەتی عاداڵنە لە 

مافی حاکمیەتی میللیدا.
مەیدانــی  هەمــوو  ئەوانــە  حیســابە  بــەو 
کاروتێکۆشــانی تێکۆشــەرانی کوردن لە 
ئێســتا و دواڕۆژدا، تــا بزووتنەوەی کورد 
بەهێزتــر بێت و لە ئاســتی سەرانسەریشــدا 
بتوانێ پتر کاریگەر بێت، باشــتر دەتوانێ 
لــەو مەیدانانــەدا مانــۆڕ بــدات. حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران پێی وایە 
کــە ئۆتۆنۆمــی و فیدڕالیزمی ناوچەیی 

و دەسەاڵت ئەسپێریی سیاسیی، واتە

 Regional auotonomy  (
)and political devolution

میللــی  ئازادییــە  و  مــاف  دەتوانــێ 
لــە  کــورد  گەلــی  ئەساســییەکانی  و 
کوردستانی ئێران و باقی گەالنی دیکەی 
دەســتەبەربکات.  و  دابیــن  واڵتــە،  ئــەو 
ئــەوەی  رابــردوو  ئەزموونــی سەدســاڵەی 
دەرخستووە کە ئەو مۆدێلە لە دەوڵەتداری 
و حاکمیەتکــردن کــە ئێســتا لــە ئێرانــدا 
هەیــە و لەســەر ئەساســی حاشــاکردن لــە 
دامــەزراوە،  ئێــران  گەالنــی  مافەکانــی 
ئامانجەکانــی  بــە  هــەر  نــەک  ئیــدی 
مەوجودیەتــی  نەیتوانیــوە  و  نەگەییــوە 
فەرهەنگــی و میللی و سیاســی گەالنی 
قازانجــی  بــە  واڵتــە  ئــەو  پێکهێنــەری 
دەســتەوتاقمی فەرمانــڕەوا لەنێــو بــەرێ، 

بەڵکوو پێشــکەوتنی سیاســی و ئابووری 
بــە  فەرهەنگیشــی  و  کۆمەاڵیەتــی  و 
دواوە نەبووە و ئێســتا بۆتە هەڕەشە لەسەر 
یەکپارچەیی سیاســی و جوغرافیایی ئەو 

واڵتەش.
ســیکۆالریزم،  و  دێموکراســی  بۆیــە 
میللــی،  حاکمییەتــی  دابەشــکردنی 
و  سیاســی  ئەســپێری  دەســەاڵت 
وەک  دەتوانــن  ناوچەیــی  ئۆتۆنۆمــی 
ئێســتا بکرێنــە  بــۆ وەزعــی  ئەڵتێرناتیــو 
تێکۆشــان.  و  خەبــات  کارو  بەرنامــەی 
سەرانســەری  دێموکراتیکــی  بەرەیەکــی 
بــەرەو  ئێــران  گەالنــی  هەمــوو  دەتوانــێ 
مۆبیلیــزە  سیاســییانە  ئامانجــە  ئــەو 
بــکا. بێزاریــی کۆمەاڵنــی خەڵــک لــە 
کۆمــاری ئیســالمی و ئــەو هەژاریــی و 
مەینەتبەشــییەش کــە رێژیم بــە درێژایی 

بەســەر  خــۆی  جەهەننەمــی  دەســەاڵتی 
خەڵکیدا ســەپاندوە، فاکتەرێکی دیکەی 
عەینییــە کــە یارمەتــی بە چوونە پێشــی 
ئــەو سیاســەتە دەکات. ئــەوە کە تێكڕای 
بانگــەوازی  بەپیــر  کوردســتان  خەڵکــی 
حیزبــی ئێمــە و باقــی حیــزب و رێکخراوە 
مانگرتنــی  و  دێــن  سیاســییەکانەوە 
نیشــانەی  دەبــەن،  بەڕێــوە  سەرتاســەری 
ڕاســتی و دروســتی ئــەو سیاســەتەیە کە 
بزووتنــەوەی کورد لە کوردســتانی ئێراندا 

گرتوویەتە پێش. 
لەبــەر ئــەوەی تــا ئێســتا دێموكراســی لــە 
ئێرانــدا نەبــووە و تاقــی نەکراوەتەوە، هیچ 
بەڵگەیەکــی مەحکەمــە پەســندمان نییە 
کــە نیشــان بــدات گەلــی کــورد نەتوانێ 
لــە چوارچێــوەی ئێرانێکــی دێموكراتیــدا، 

کــە مافەکانی لە یاســای ئەساســی ئەو 
بەشــانی  شــان  دەســتەبەرکرابن،  واڵتــەدا 
گەالنــی دیکــەی نیشــتەجێی ئێــران لــە 

ئاشتی و ئەمنیەت و ئاسایشدا بژی.
هێنانــە گۆڕی داخوازی جیابوونەوە تەنیا 
کاتێــک ڕەوایــە و بــە گوێــرەی عورف و 
بەرگــری  دەکــرێ  نێونەتەوەیــی  یاســای 
لێبکــرێ، کــە بەڵگەو ســەنەدی ئەوەمان 
بەدەســتەوە بێــت کــە ئێمــە بەهــۆی ئــەو 
لــە مێــژوودا دەگــەڵ  تاڵــەی  ئەزموونــە 
ئێــران  نیشــتەجێی  دیکــەی  گەالنــی 
هەمانــە، ئیــدی پێکەوەبوونمــان مەحاڵە و 
ناتوانیــن لــە ئاشــتی و ئارامیــدا پێکــەوە 
هەڵکەیــن. راســتە ئەزموونــی تاڵمــان لــە 
دەوڵەتــی ناوندیــی هەیــە و بێوچان لە ژێر 
سەرکوت و زەبروزەنگدا بووین، بەاڵم هیچ 
دەلیلێک نییە کە ئەگەر ئەو سەرکوت و 

زەبروزەنگــە نەمێنی و دێموکراســی دابین 
بکــرێ، ئێمەی کــورد نەتوانین پێکەوە بە 
ئاشتی و تەبایی دەگەڵ گەالنی دیکەی 

واڵتەکەمان بژین.
ئەگــەر رۆژێــک کوردســتانی ئێــران لــە 
ئاکامی ئاڵوگۆڕە سیاســییەکانی ناوچە 
و قوڵبوونەوەی دێموکراسی لە ناوچەکەدا 
لە داهاتوودا، ئەو شانســەی بۆهەڵکەوێت 
کوردســتانێکی  چوارچێــوەی  لــە 
یەکگرتووی گەورەدا دەگەڵ بەشــەکانی 
دیکــەی کوردســتان یەکبگرێتــەوە، ئــەوە 
ئــەودەم بــە جیابوونــەوە بە حیســاب نایە و 
لەڕاســتیدا وەک وەسەریەک کەوتنەوەی 
کــوردان  پارچەپارچەکــراوی  نیشــتمانی 
لەقەڵــەم دەدرێ. لەغەیــری ئــەوەدا مــاف 
و ئازادییــە بنەڕەتییەکانــی گەلــی کورد 

لــە چوارچێوەی ئێرانێکــی دێموکراتیکدا 
جیابوونــەوەی  تــا  دەســتەبەردەبن  باشــتر 

ئەوبەشەی کوردستان بەتەنیا.
دەبێــت بگوترێ کــە مافــی دیاریکردنی 
چارەنــوس ماناو لێکدانەوەی جۆراوجۆری 
کات  هیــچ  بــەاڵم  دەکرێــت؛  بــۆ 
نایــەت.  جیابوونــەوە  بەمانــای  بەتەنیــا 
پەیماننامــە  هەمــوو  ئەوەشــدا  لەگــەڵ 
نێونەتەوەییــەکان لەســەر ئــەوە کۆکن کە 
نەتەوە و کەمایەتییە بێ دەوڵەتەکان مافی 
دیاریکردنی چارەنوسی خۆیان لە نێوخۆی 
ئــەو واڵتانــەدا هەیــە کــە ئــەوان لەنێویــدا 
دەژیــن. لە عــورف و حقوقی نێونەتەوەییدا 
زۆرتــر باس لە جیابوونــەوە وەک دواچارە 
و ئاخریــن رێگاچــارە دەکــرێ، واتە وەک 
رێگایــەک بــۆ دیفاع و بەرگــری لە مان 
و مەوجودیەتــی فیزیکی و فەرهەنگی و 

.)self-defense( .نەتەوەیی
بۆیــە ئــەو رێگایــە تەنیا کاتێــک بەجێ 
و ڕەوایــە کــە بۆ خۆپاراســتن لــە بەرانبەر 
جینۆســایددا  و  دەوڵەتــی  توندوتیژیــی 
هەڵبژێــردرێ. دەبــێ بگوترێ کە هەزینە 
و تێچوەکەشــی زۆرەو رێگاکــەی بەنێــو 
خەڵکــدا  فرمێســکی  و  خوێــن  دەریــای 
تێدەپــەڕێ. دەلیلێکــی دیکەشــمان هەیــە 
کێشــەی  چارەســەری  الیەنگریــی  بــۆ 
کــورد لــە چوارچێــوەی ئێرانــدا. هەمــوو 
هەوڵی ئێمە تێکۆشەرانی رێگای ئازادی 
کوردستان ئەوەیە میللەتەکەمان بەو ماف 
و ئازادییانــە بــگات کە لە کۆنڤانســیۆنە 
نێونەتەوەییەکانــدا بۆ هەموو ئینســانەکان 
هەمــوو  ئەگــەر  ناســراون.  بەڕەســمی 
مافــی  نێونەتەوەییەکانــی  پەیماننامــە 

مرۆڤ لە دەستوری ئێراندا دەستەبەربکرێن 
و لەهەمــان کاتــدا لــە قانوونــی ناوچــە 
ئۆتۆنۆمییەکانیشــدا  و  فیدڕاڵــی 
ئــەوە  گومــان  بــی  بکرێــن،  دەســتەبەر 
دەبێــت  درووســت  زیاتــر  گەڕەنتییەکــی 
بــۆ پیادەبوونــی ئــەو مــاف و ئازادییانــە. 
ئــەوەش بــە قازانجــی خەڵکی کوردســتان 
توێــژە  و  چیــن  بەتایبەتــی  و  بەگشــتی 
دێموکراتــی  حیزبــی  زەحمەتکێشــەکانە. 
کوردســتانی ئێــران لــە بەرنامــەی خۆیدا 
دەڵێ هەموو پەیماننامە نێونەتەوەییەکانی 
پێوەندیــدار بە مافی مــرۆڤ لە ناوچەی 
یــا  فیــدڕال  حکومەتــی  ژێردەســەاڵتی 
خودموختاری کوردستاندا دابین دەکرێن. 
ئاخر کۆمەڵــگای نێونەتەوەیی نیگەرانی 
ناوچــە میللییەکانــدا،  لــە  ئەوەشــە کــە 
کــە لەژێــر دەســەاڵتی دەوڵەتــی ناوەندی 

دێنــەدەر، تاقمێکــی مافیــا و ملهــۆڕ و 
و  بــن  شــەپۆلەکان  ســواری  دواکەوتــوو 
کەرامــەت و ژیــان و ماف وئازادییەکانی 
خەڵــک بخەنــە ژێرپــێ وفیــدای قازانــج 
و  عەشــیرەتی  و  تایفــی  بەرژەوەندییــە  و 

حیزبییەکانی خۆیانیانی بکەن. 
بۆیــە دەســتەبەرکردنی مافــە میللــی و 
فەرهەنگــی و سیاســی و مەدەنییەکانــی 
کەمایەتییــە نەتەوەییــەکان لــە قانوونــی 
ئەساسی نوێی ئێراندا، واتە لە دەستووردا، 
ئەو ئیمکانە پێک بێنێ کە گەلی کورد 
تەزمینێکی دیکەشــی هەبێت کە باشــتر 
بــە مافەکانــی خــۆی ڕابــگا.  دەســتی 
هەروەهــا بەشــداری کــورد لــە دامــەزراوە 
قانوونییەکانــی  و  قەزایــی  و  سیاســی 
ناوەنددا، دەرفەتی ئەوە پێک دێنێ کە لە 
ئاســتی دەوڵەتی مەرکەزی و حکومەتی 
فیدڕاڵیشــدا، گەلــی کــورد بتوانــێ بــە 
قازانجــی خــۆی شــوێن لەســەر بڕیارەکان 
و پڕۆسەی سیاسەتدانانی کەاڵن دانێ. 

یــەک مەســەلەی دیکــەش زۆر گرنگــە 
ئەویــش لەگۆڕێدابوونــی کۆمەڵگایەکی 
بەبــێ  مەدەنــی چــاالک و کاریگــەرە. 
هەبوونی جامعەیەکی مەدەنی ئازا و بوێر 
وچاالک، هەمیشــە مەترســی ئەوە هەیە 
کە دەسەاڵت و بازاڕ و هەیئەتی سیاسی، 
بێ گوێدانە ماف و ئازادییەکانی خەڵک 
ئەســپی خۆیــان لینــگ دەن. مەیدانێکی 
دیکــەش بــۆ تێکۆشــانی ئێمــە پێویســتە 
بریتی بێت لە کارکردن لەسەر ناوەندەکانی 
بڕیار لە ئاستی ناوچەیی و جیهانیدا کە 
فشــار بخەنــە ســەر دەوڵەتەکانــی ناوچــە 
چارەســەری  دەگــەڵ  پێوەندیــی  لــە  تــا 
کێشــەی نەتــەوەکان و کەمایەتییەکانــدا 
نەرمتــر  لــە چوارچێــوەی دەوڵەتەکانــدا، 
هەڵگــرن.  کارا  هەنــگاوی  و  بجوڵێنــەوە 
ناوچەیــە  ئــەو  ئــەوەدا  غەیــری  لــە 
و  پەرەســەندن  و  ئاســایش  و  ئەمنیــەت 
نابینــێ.  بەخــۆوە  ئابــووری  هەڵدانــی 
کــورد  دیپلۆماســی  پێوەندییەشــدا  لــەو 
پێویســتە کاراو جیــددی و یــەک دەنگ 
بێــت. نەبوونــی گەروویەکــی هاوبــەش و 
زمانێکــی کاریگــەری دیپلۆماســی کــە 
قازانــج و بەرژەوەندییەکانــی گەلی کورد 
و کەمایەتییەکانــی دیکــەی ناوچەکــە 
مەســەلەکە  بــە  زیــان  پێشــێ،  بەرێتــە 
نێونەتەوەیــی  دەگەیەنــێ و کۆمەڵــگای 
تووشی سەرلێشێواوی دەکات. پێکهێنانی 
هەندێک دامەزراوی ناوچەیی کە بتوانن 
مافی کەمایەتییەکان وگەالنی بندەســت 
لــە ناوچەکەدا و لە ئاســتی دەوڵەتەکاندا 
بەرنــە پێشــێ، دەتوانــێ بــە هەنگاوێکــی 

کاریگەر لەو رێگایەدا بە حیساب بێت.

كێیــە كــە نەزانێت هەموو ســاڵێك دارســتان 
و لێڕەوارەكانــی كوردســتان لــە لوڕســتان و 
ئیالمــەوە بگــرە تــا دەگاتە كامێــران و پاوە 
و مەریــوان و ســنە و بــۆكان و سەردەشــت 
لەنێــو ئاگــردا دەســووتێن و حاشــا لە دانان 
و داڕشــتنی پالنێك لــە الیەن حكوومەتەوە 
بــۆ پێشــگیری و رووبەڕووبوونــەوە لەگەڵ 
دەکــرێ؛  سرووشــتییە  كارەســاتە  ئــەم 
نەتەنیا پێشــگیری دەکــرێ بەڵکوو هەوڵە 
مەدەنــی و خەڵکییەکانیــش بۆ پیشــگرتن 
لــە بەفیڕۆچــوون و ســووتانی ئەم ســامانە 
دژایەتــی  خانــەی  دەچنــە  سرووشــتییە 
لەگــەڵ نیــزام و بەســتراوەبوون بە بێگانە و 
هەوڵــدان بــۆ تێکدانی تەناهی نیشــتمانی! 
کاتێکیــش کە لێپرســراوانی ڕێژیم لەســەر 
ئــەم بابەتە هەســتیارە دێنــە گۆ بێ یەک 
ســەرەکی  هــۆکاری  دوو  دەڵێــن  ودوو 
بوونــی  دارســتانەکان  گڕگرتنــی  بــۆ 
هەیــە: یەکــەم هــۆکارە ئینســانییەکان و 
گوێنەدانی خەڵکانی ناوچە و گەشــتیاران 
دووهــەم  و  ئیمنییــەکان  ئوســوولە  بــە 
بەهــۆی  کــە  سرووشــتییەکان  هــۆکارە 

پلەکانــی  بەرزبوونــەوەی  و  ئــاوی  کــەم 
گەرمــا دێتــە ئــاراوە و هیچــی لەگــەڵ 
ناکــرێ! بــەاڵم شــایەتحااڵن، چاالكانــی 
هەرێمــە  ئــەو  خەڵكانــی  و  ژینگەپارێــز 
بەربــاڵوەی کــە لــە ئاگــردا دەســووتێت و 

ئێمــە بــە زاگــرۆس دەیناســین، 
ئاگركەوتنانــە  ئــەم  هــۆكاری 
ناكــەن،  وێنــا  سرووشــتی  بــە 
بەڵكــوو ئــەم كارە بــە كارێكــی 
رێكخــراو و ئامانجــدار دەزانن و 
قامكیــان بۆ الی كاربەدەســتان 
رێژیــم  دەســتوپێوەندییەكانی  و 
رادەكێشــن. رێژیمێــك كــە تەنیــا 
گرینــگ  بەالیــەوە  شــتێك 
نییــە و ئــاوڕی لــێ ناداتــەوە، 
خەڵکانــی  بەرژەوەندیــی 
و  زاگرۆســە  لــە  نیشــتەجێ 
ئەوەیکــە  بەپێچەوانەشــەوە 
بۆیــان گرینگــە و لــە ســەرەتی 

کارەکانیان دایانناوە بریتییە لە سڕینەوەی 
تەواوی ئەو ناوچانە لە »ژیان«.

 ئەنجومەنــی ســەوزی چیــا لــە زنجیــرە 
کاناڵــی  لــە  کــە  تایبــەت  هەواڵێکــی 
کردۆتــەوە  بــاڵوی  خۆیــدا  تێلێگرامــی 
ئاگرگرتنــی  ڕێــژەی  بــە  ســەبارەت 
دارســتانەکان تەنیــا لە ناوچــەی مەریوان 

و دەورووبەری ئاشکرای کردووە کە تەنیا 
لە ماوەی ٤0 ڕۆژدا )ســەرەتای پووشپەڕ 
تــا ١٢ی گەالوێــژ( النیکەم ٤0 ناوچە و 
گوندی ئەم دەڤەرە ئاگر دراون؛ ناوی ئەم 
شوێنانەی کە بوونەتە نێچیری ئاگرەکان 

و بە هەوڵی چاالکانی ژینگەپارێزی ئەم 
ناوچە و خەڵکانی نیشتەجێ لەم گوندانە 
توانیویانە کۆنتڕۆڵی بکەن بەم چەشنەیە: 
دارئەسحەو گۆشخانی )٣١ی جۆزەردان(، 
چاڵی ســوور و ســێ ڕای ڕەشەدێ) لەق 
پووشــپەڕ(،  )١ی  بالــک،   و  لەقــان( 
پووشــپەڕ(،  )٢ی  ئەســراوا  و  نژمــار 

)٦ی  نــێ  پووشــپەڕ(،  )٣ی  شــارانی 
پووشــپەڕ(، دارستانی سێ ڕای ڕەشەدێ 
) لــەق لەقــان( )٧ی پووشــپەڕ(، دزڵی و 
بەیەڵــە و کانــی دینار  )٨ی پووشــپەڕ(، 
)١١ی  کۆڵیــت  و  باخــان  ئاواییەکانــی 

پووشــپەڕ(، کۆســااڵن )١٢ی پوشــپەڕ(، 
موســتەفا«)١٦ی  ئەسراوا«بەهەشــت 
پووشــپەڕ(، دارســتانەکانی پشــت ئاوایی 
دارســتانەکانی  و  ســیاناو«  نێ«کــەل 
کانــی دینار«پارک جەنگەڵی« )١٧ی 
و  »دوڵەبــێ«  ســەردۆش  پووشــپەڕ(، 
نــزارە ڕەش«  دارســتانەکانی دەرەتفــێ« 

شــاری  پشــت  فەیلەقووســی  هــەردی  و 
مەریوان )٢0ی پووشپەڕ(، شت گەڕەکی 
چوارباخــی مەریــوان )٢١ی پووشــپەڕ(، 
وشــکەاڵن)٢٣ی  دارســتانەکانی 
ژوروو  ســێف  ئاواییەکانــی  پووشــپەڕ(، 
)٢٧ی  ســەواڵوا  و  دەمەیــۆ  و 
)٣0ی  ئه ســراوا  پووشــپەڕ(، 
پووشــپەڕ(، »هــەوار ژوونــی« 
دووپلــوورە  دارســتانەکانی  و 
)٤ی گەالوێــژ(، دەمەیۆ )٦ی 
گەالوێــژ(، هه ڵیــزاوا و پیرخێران 
و الوێســان و بەرقــڕوو  )١١ی 
)١٢ی  بالــک  گەالوێــژ( 

گەالوێژ(.
و  دارســتان  ئاگرتێبەردانــی 
لێڕەوارەكانی زنجیرە شــاخەكانی 
زاگرۆس هەموو ساڵێک دەبێتە 
هــۆی لەنێوچوونی چەند هەزار 
هێکتــار لــە ڕووبــەری دارســتان 
و لێڕەوارەکانــی زاگــرۆس، هەرچەنــد کە 
ســەبارەت  ورد  ئامارێکــی  ئێســتاش  تــا 
بــاڵو  زیانــەکان  و  زەرەر  ڕێــژەی  بــە 
ئاشــکرایە  ئەوەیکــە  بــەاڵم  نەکراوەتــەوە 
ئەوەیــە کــە سرووشــتی جوانی كوردســتان 
لــە نێــو ئاگــردا دەســووتێت و ئەوانەی بۆ 
رزگاركردنی ئەم سرووشــتە دەچنە شەڕی 

خەڵكانــی  دیســانەوە  گەرمــا  و  ئاگــر 
ناوچەن و حاشــا لە هەڵمەتێكی بە پەلەی 
بەرپرســانی حكوومەتــی یــان دابینكردنی 
پێداویســتییەكان بــۆ ئــەم مەبەســتە.  لــە 
خەریكــە  ژینگــە  كارەســاتی  حاڵێكــدا 
ناوچەكانــی  زۆربــەی  ئێكۆسیســتمی 
ئێــران لەنێــو دەبــات، كاربەدەســتانی رێژیم 
كەمتەرخەم لە هەموو شتێك سەرمایەكانی 
ئــەو واڵتەیــان بــۆ شــەڕ لە ســووریە دژی 
خەڵكــی وەزاڵەهاتووی ئــەم واڵتە تەرخان 
دەكــەن یان دەیڕژێننــە گیرفانی رێبەرانی 
لــە قەیراناویتریــن  لوبنــان و  حیزبوڵــاڵی 
رەوشــی ئابووریــی ئێراندا، دەیــان میلیارد 
تمــەن بــۆ تاقیــکاری مووشــەکی خــەرج 
دەكــەن بەڵكــوو یــاری وەفــاداری ئــەوان 
)بەشــار ئەســەد( دیســانەوە لە دەســەاڵتدا 
بمێنێتــەوە.  گۆلــی ورمێ  خەریكە لە نێو 
شــەپۆلەكانی خۆیــدا دەخنكــێ ، خەڵكــی 
بەلووچســتان و ئیــالم لــە بێئاویــدا لێویــان 
و  كوردســتان  دارســتانەكانی  قەڵشــاوە، 
زاگــرۆس كــە زیاتر لە ٦0 جۆر گیانلەبەر 
لە خۆ دەگرێت دەسووتێنرێت تاکوو ڕێگە 
لــە هەناسەکێشــانی بگیرێــت؛ ئەمــە ئەو 
تابلــۆ قێزەونەیــە کە کۆماری ئیســالمی 
لــە ژینگــەی ئێــران و کوردســتان ســازی 

کردووە!



ژمارە ٧٥٦،  ٣١ی گەالوێژی ١٠١٣٩٨

ڕێژیمــی  بــەدژی  خەڵــك  ناڕەزایەتــی 
ئاخونــدی هەتــا دێــت زیاتــر پەرەدەگــرێ 
نێوخۆیــی  و  نێونەتەوەیــی  گوشــاری  و 
ڕێــژەی  بەرزتربوونــەوەی  و  گرانــی  و 
واڵت  ئابووریــی  داڕمانــی  و  بێــکاری 
ئازادییــە  نەبوونــی  و  بەســەریەكدا 
سیاســی و کۆمەاڵیەتییەکان، مەترســی 
بەرفراوانی لەســەر سەقامگیری سیاسی 
تــاران دروســت کــردووە. کاربەدەســتانی 
ڕێژیــم بــە فەرمــی و لــە پەناوپەســیواندا 
هێــرش دەکەنــە ســەر یەك و بــەو جۆرەش 
ناکۆکییەکانــی  کــە  دەردەکەوێــت 
لووتکــەی  بــە  حکوومــەت  نێوخــۆی 
بارگرژی لە نێو دەوڵەت و حوکمڕانی لە 
ئێرانــدا گەیشــتووە. لەو ماوەیەدا جێگری 
یەکەمی ســەرکۆماری ڕێژیم بە جۆرێك 
باســی کێشــەکان دەکات و ڕەخنە لەسەر 
شــێوەی ئەدایــی حکوومــەت دەگــرێ و 
بەو قســانەش پشتڕاســتی ئــەوە دەکاتەوە 
نێوگڕکانــی  لــە  ئێــران  ڕێژیمــی  کــە 
ملمالنــێ و قەیرانــدا دەکوڵێت و بە هۆی 
سیاســەتی ئاژاوەگێڕانــە و بەهەدەردانــی 
ســامانی گشــتیی نەتەوایەتــی و خراپ  
الیــەن  لــە  دەســەاڵت  بەکارهێنانــی 
کاربەدەســتانی ناوەندییــەوە و ڕفتارکردن 
بەپێچەوانەی بەرژەوەندییە گشــتییەکان، 
زیانــی گــەورەی بــە کەرتــی دارایــی و 

بازرگانی واڵت گەیاندووە.
جێگــری  جەهانگیــری  ئێحســان 
بــە  ئاخونــدی  ڕێژیمــی  ســەرکۆماری 
هەڵــەی  بــە سیاســەتی  دانــی  فەرمــی 
کابینەی ڕووحانی داناوە و ڕایگەیاندووە: 
»دەوڵــەت هــۆکاری ســەرەکی قەیرانــە 

سیاسی و ئابوورییەکانی ئیرانە«. 
جەهانگیــری ئامــاژەی بەوە کــردووە کە 
ئابووریی ئێران تووشی داڕمانێکی گەورە 
بووە و لە ئێستاشدا بە گوێرەی قسەکانی 
کاربەدەســتە سیاســییەکانی حکوومــەت 
ناتوانن خۆیان لەو بارودۆخە ڕزگار بکەن 
و کارێــك بکــەن کە بەســوودی گەالنی 

واڵت بێت. 
جەهانگیــری لــە درێــژەی لێدوانەکەیــدا 
هــۆکاری  بڵێیــن  »ناتوانیــن  دەڵێــت: 
تەنیــا  بــە  دارایــی  قەیرانــی  گــەورەی 
گەمارۆکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران بووە، 
بەڵکــوو سیاســەتە هەڵەکانــی کابینــەی 
حەســەن ڕووحانــی بــە ســەبەبکاری ئــەو 
کێشە گەورە ئابوورییەی واڵتەکەیان ناو 

بردووە.
یەکەمــی  جێگــری  قســانەی  ئــەو   
دیالۆگــی  و  بــاس  وەك  ســەرکۆماری 
نێــو خەڵکــی ســەر شــەقامەکانی تــاران 
کــە  کەســێك  دەکــرێ؛  بــۆ  لێکدانــەوە 
خــۆی لــە ناوەنــدی بڕیاردانــی سیاســی 
واڵتــدا کار بــکا و دەستنیشــانی هەڵەی 
حکوومەتــی واڵتەکــەی بــکات، ئــەی 
چۆن هەوڵی باشکردنی لە شوێنی خۆی 
خێرخوازانەیــان  هەنگاوێکــی  و  نــەداوە 
هەڵ نەگرتووە؟ دیارە ئەرکی سەرشــانی 
زۆربــەی سیاســییەکانی ئێران ئەوەیە کە 
تەنیــا کەس و الیەنێــك لە حکوومەت بە 
هۆکاری فەشەلی سیاسی واڵت بناسێنن 
و خۆیــان لــە قــەرەی کاکڵــی مەســەلە 
بنەڕەتــی و ئەساســییەکان بدزنــەووە. لەو 
ڕێگایــەوە هــەم دڵــی ڕێبــەر لــە خۆیــان 
ڕازی دەکــەن و ئامانجــی بنەڕەتی  ئەو 
قســانەیان بەالڕێدابردنی سەرنجی خەڵکە 
لــە ســەر فەســادی سیاســی و ئیــداری 
پێكهاتــەی  واڵت.  کۆمەاڵیەتــی  و 
دەســەاڵتێکی  وەك  ئاخونــدی  ڕێژیمــی 
دیکتاتۆر و شــڵەژاوی سیاســی بە هۆی 
ڕوانینی پێچەوانە سەبارەت بە داهاتووی 
هاوکێشــەکان، ئێرانی لــە گەڵ قەیران و 

ناکۆکی گەورە بەرەوڕوو کردۆتەوە. 
هــەر وەك پێشــبینی دەکرێت حکوومەتی 
تــاران دەســت لــە کــردارە تیرۆریســتی و 

بێزاری و دوورکەوتنەوەی خەڵك لە دەسەاڵت، 
سەقامگیریی سیاسی ئێرانی بەرەو لێکترازان بردووە!

دوژمنکارانەکانــی  سیاســییە  ڕفتــارە 
دەرحــەق بــە گەالنــی واڵت و گێتــی و 
و  هەڵناگــرێ  ناوچەییــەکان  دراوســێ 

بەردەوام دەبێت لە سەر کردارەکانی.
قســەکانیدا  درێــژەی  لــە  جەهانگیــری 
بەدڵەوەیــش  ئەگــەر  ڕوونــی،  ئامــاژەی 
لــە ڕاســتییەکان  هێندێــک  بــە  نەبێــت، 
کــردووە و دەریدەخات کە النیکەم هەســت 
بــە بێــزاری و دوورکەوتنــەوەی خەڵــك لە 
گــەورەی  کێشــەی  دەکــەن.  دەســەاڵت 
ســامانی  و  ســەرمایە  ئەوەیــە  دەوڵــەت 
بــەر دەســتی کەســانێك  لــە  نیشــتیمانی 
دانــاوە کــە جگە لە بە هەدەردانی داهاتی 

گشــتی، بەرنامەیەکیان نەبووە کە خەڵك 
لە بێهیوایی و نائومێدی سەبارەت بە ژیان 
و گوزەرانــی خۆیــان لە ســێبەری ڕێژیمدا 

کەمتر بکاتەوە. 
قەیرانــەکان یــەك بــەدوای یــەک لەســەر 

حکوومەتیــش  و  هەڵدەچنرێــن  یــەك 
ئەرکــی  جێبەجێــکار  دەســەاڵتێکی  وەك 
هێــزی  و  دەبــات  بەڕێــوە  تەماشــاکردن 
چارەســەرکردنی کۆی گرفتە سیاســی و 
ئابوورییەکانی لە ئێســتادا لەدەســت داوە. 
پــاش تەمەنێك لــە بەهەدەردانی ســامانی 
گشــتیی گەالنــی واڵت، کاربەدەســتانی 
ڕێژیــم تــازە بــەو ئاکامــە گەیشــتوون کە 
لەژێــر  دەوڵــەت  ســەرمایەی  پێویســتە 
چاودێری و کۆنتڕۆڵی کەســانی دەســت 
پاك و شارەزادا بێ و ئەو بەرپرسیارەتییەیان 
پێبدرێت کە لە بەرژەوەندی گشتیدا سوود 

لە داهاتی  واڵت وەربگیرێت و گیرفانی 
بڕیار بەدەســتە سیاسییە بااڵکانی واڵتی 
چیتــر پــێ پڕنەکرێــت. زیاتر لــە ١٦%ی 
ئێــران  نەتەوایەتــی  گشــتیی  داهاتــی 
دەبەخشــرێتە گروپە شــیعە توندئاژۆکانی 
ســەر بــە ئێــران کــە لــە ســووریە و عێراق 
و لوبنــان و چەنــد واڵتێکیتــردا چاالکــی 

تیرۆریستی ئەنجام دەدەن. 
ژێرخانی ئابووری بەتەواوی بەســەر یەكدا 
ڕمــاوە و نالەبــاری هەلومەرجــی دارایــی 

شــوێنی زۆر خراپــی لــە ســەر ئاسایشــی 
کۆمەاڵیەتی گەالنی ئێران داناوە.

بــە دڵنیاییــەوە جگە لە قســەیەکی پووچ 
جەهانگیــر  لێدوانــەی  ئــەو  بێکــردار،  و 
ئاکامی نابێت و لە نێو دەوڵەتدا کەس ئەو 
ســەرنج و بیروڕایــەی بە هێنــد وەرناگرێت 
لێــک  بێنێــوەڕۆك  چیرۆکێکــی  وەك  و 
دەدرێتــەوە. پاشــان ئێحســان جەهانگیــری 
یەکێكــە لــەو کاربەدەســتانەی تــاران کە 
پاشخانێکی گەندەڵی زۆری هەیە و چۆن 
دەکرێت ئەو نەسێحەتی خەڵك و دەسەاڵت 
بــکات! خــۆی یەکێك لــەو بڕیاربەدەســتە 
سیاســییانەی ئێرانــە کــە لــە گەندەڵییەوە 

گالوە و ڕێژەیەکــی زۆر لــە ســەرمایەی 
واڵت دەچێتە حیسابی ئەو کەسانەی کە 
لە حکوومەتدا پێگە و دەسەاڵتیان هەیە. 
بەپێچەوانەی قسەکانی جێگری یەکەمی 
ســەرکۆمار، لە ڕێژیمی ئاخوندیدا شــتێك 

بەنــاوی دەرفــەت بــە کەســانی بلیمەت و 
شــارەزای سیاســی و ئابــووری بــێ الیەن 
لــە واڵت بــدرێ، لــە ڕووی کردارییــەوە 
مەرجــی  پێناکرێــت.  کاری  بێگوومــان 
بنەڕەتــی بــۆ وەرگرتنــی هەر پۆســتێکی 
ڕێژیمــی  لــە  ســەربازی   و  سیاســی 
ئاخوندیدا، النیکەم کەســی پێشــنیارکراو 
و  بنەمــا  بــە  تــەواوی  بــاوەڕی  دەبێــت 
ئاخونــدی  نیزامــی  سیاســی  ســاختاری 
هەبــێ و لــە چوارچێــوەی بیرکردنــەوەی 
فەلســەفەی ڕێژیمــدا مەســەلەکان ســەیر 
لــە  باوەڕمەندییــەوە  بەوپــەڕی  و  بــکا 

خزمــەت حکوومەتــی تارانــدا بێ. لەوەش 
سەرنجڕاکێشــتر ئەوەیــە کــە بەرپرســانی 
جێــگای  دەبێــت  گشــتی  بــە  ڕێژیــم 
»عەلــی  باوەڕپێکــراوی  و  ڕەزامەنــدی 

خامنەیی« بن. 
تایبــەت  هاوکێشــەکانی  جەوهــەری     
بــە بارودۆخی حوکمڕانــی ڕێژیمی تاران 
لــە هەلومەرجــی ئەمــڕۆدا، بــە جۆرێــك 
دەرکەوتــووە کــە ئێران لە ڕووی سیاســی 
و ئابووریــی و کۆمەاڵیەتــی لــە گێژاوی 

قووڵــدا بــە دەوری بازنەیەکــی فەشــەلی 
سیاســیدا خــول دەخواتــەوە. حکوومەتــی 
تاران بەهۆی بەڕێوەبردنی سیاسەتی هەڵە 
و شــەڕانگێزیان کۆمەڵــگای فرەڕەنگــی 
ئێرانــی بــە تەواوی  دووچاری شــڵەژانێك 
و کۆمەاڵیەتــی  ئابــووری  قەیرانــی  لــە 
ئەوتــۆ کردۆتــەوە کە ڕێژیمــی ئاخوندی  
هەونــگاوی  دەتوانــێ  بــەدژواری  زۆر 
و  بەرژەوەنــدی  لــە  خۆڕزگارکردنــی 
بەســوودی هەمووالیــەك  هەڵبگــرێ و بە 
سیاســەت و رفتارەکانیاندا بچێتەوە و لەو 
ڕێگایــەوە بــە قازانجــی خەڵــك هەوڵێــک 

بدات. 

 کاتێــك کاربەدەســتانی ڕێژیــم لــە ســەر 
قەیرانــەکان باســەکان دەخەنــەڕوو، زیاتــر 
ئابووریــدا  قەیرانــی  چوارچێــوەی  لــە 
گەاڵڵەکراون و باسێك سەبارەت بە ئازادی 
سیاســی و فرەڕەهەنــدی و بیرکردنــەوەی 

جیاواز و مافخوازی نەتەوایەتی لە ئێراندا 
نــە لــە نزیــك و نــە لــە دوور ئاماژەیەکی 
پێنــەدراوە. ســەرچاوەی ئەساســی قەیرانە 
سیاسییەکانی ئێران، بێگومان زۆرتری لە 
بەر هۆکاری پێشێلکردنی مافی سیاسی 

و نەتەوایەتی گەالنی ئێران بووە. 
 حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە 
ســەرەتای بەالڕێدابرنی شۆڕشی گەالنی 
ئێــران لــە الیەن حکوومەتــی ئاخوندییەوە، 
بــەو ئاکامــە گەیشــتووە کــە پێكهاتــەی 
ڕێژیــم بــە جۆرێك دیزایــن کراوە کە جگە 
لە ڕوانینی هەڵە و سەرلێشێواوی سیاسی 

و ئیــداری، ناتوانــێ هەوڵێــك لــە خزمەت  
ژێرخانــی  بووژانــەوەی  بــە  گەشــەپێدان 
ئابووری و باشترکردنی ژیان و گوزەرانی 
مافــی  و  بــدات  واڵتــدا  کۆمەڵــگای 
ئێــران  گەالنــی  نەتەوایەتــی  و  سیاســی 
دابین بکات. حیزبی دێموکرات ســەبارەت 
بــە ڕێژیمــی ئاخونــدی ئاســۆی ڕوانینی 
بــە جۆرێــك بووە کە دەســەاڵتی تــاران لە 
درێژمــاوەدا ناتوانێــت لەگــەڵ کــۆی ئەو 
قەیــران و ئاڵۆزییانــەدا بــژی کە بە هۆی 

محەممەد سلێمانی
سیاسەتی هەڵە و خوێندنەوەی پێچەوانەی 
بڕیاربەدەســتە پلەبااڵکانــی حکوومەتــی 
ناوەنــدی لــە پەیوەندی لەگەڵ هاوکێشــە 
ناوچەییــدا  ســەربازییەکانی  و  سیاســی 

بۆیان پێشهاتووە.
 هەر مرۆڤێک ئەگەر تۆزێك شارەزایی لە 
ئەلفوبێی سیاســەت هەبێت زۆر بە چاکی 
لە پەیام و نێوەڕۆکی لێدوانی بەرپرســانی 
سیاســی و نیزامی تێدەگات کە تەنیا بۆ 
تەفــرەدان و بەالڕێدابردنــی یەکگرتوویــی 
خەڵك گلەیی لە دەسەاڵت دەکەن. ئەگەر 
وانییە ئەی چۆنە لە نێو کابینەکەیاندا بە 
نیەتــی خێر و لە پێناوی چاکەی خەڵكدا 

کارێکیــان نەکــردووە کە شــەقامی واڵت 
پشــتیوانی لــە هەڵوێســتەکانیان بــکات و 
هەر نەبێت ڕێژەی لە ســێدارەکانی الوانی 
ئازادیخوازی کورد و گەالنی تری واڵت 

کەمتر بکەنەوە!  

پێكهاتــەی ڕێژیمــی ئاخونــدی بە هەموو 
جوومگــە ســەرەکییەکانیەوە لەو دۆخەی 
کــە بــۆ گەالنــی بندەســتی واڵت پێکیان 
هێناوە، بەرپرسیارن و کەسیان لەوەی تریان 
باشــتر نییە.  پێكهاتــە ڕێژیمی ئاخوندی 
بــە جۆرێــك ڕێك خراوە کــە جگە لە وەلی 
فەقیــه هیــچ جــۆرە ناوەنــد و دەزگایەکی 
تری حکوومەت بۆی نییە بڕیار لە ســەر 
مەســەلە ئەساســی و گرینگەکانی واڵت 

بدات. 
و  پارلمــان  ئێرانــدا  وەك  واڵتێکــی  لــە 
حکوومــەت ڕۆڵی پاشــکۆیەتی سیاســی 

ڕێبەریــان وەك ئەرکێــك خراوەتە سەرشــان، 
پێــوەرە  ئەوتــۆدا  واڵتێکــی  لــە  کەوابــوو 
سیاســی و ئەخالقییەکان لە سەر بنەمای 
ڕوانینی جیابیری و دێموکراســی سیاسی 

مانایەکیان نییە. 
بەپێی دەســتووری ئێران کە لە ســەردەمی 
جۆرێــك  بــە  پەســەندکراوە،  خومەینیــدا 
و  مــاددە  کــە  خــراوە  ڕێــک  و  ئامــادە 
بڕگەکانی دەســەاڵتی ڕەهــا و بەرباڵویان 
بە ڕێبەری ئیســالمی داوە و ناوەندەکانی 

تری حوکمڕانی وەك نیهادی حکوومەتی 
دەســەاڵت و ســەاڵحییەتی ئەوتۆیان نییە. 
واڵت  بــۆ  هەســتیار  بابەتێكــی  وەختێــك 
بێتــە بــەرەوە، جا ئەو مەســەلەیە شــەڕ یان 
و  گــرژی  چارەســەرکردنی  و  ئاشــتی 
ناکۆکییەکانــی ئێــران لەگــەڵ واڵتێکی 
دیاریکراوبێــت، دواجــار بڕیــاری کۆتایی 

لەالی »عەلی خامنەیی«یە. 
زۆر جــار بــە شــێوەی فەرمــی هێندێك لە 
بەرپرســانی ڕێژیــم بــە ڕاشــکاوی پــەردە 
شکەســتخواردووەکانی  هەوڵــە  لەســەر 
الدەدەن  ڕووحانــی  حەســەن  کابینــەی 
و لەســەر ئــەوە کۆکــن کــە حکوومــەت 
دەســەاڵتی چارەســەرکردنی کۆی قەیران 
و کێشــە سیاسی و ئابوورییەکانی واڵتی 
نییــە و ئــەو دەرەتــان و هێــزەی نامــاوە. 
وشیاری سیاسی و کۆمەاڵیەتی گەالنی 
ئێــران لــە مــاوەی ٤0 ســاڵ دەســەاڵتی 
دیکتاتۆری ڕێژیمی ئاخوندیدا، بێگومان 
بۆتــە هەوێنــی یەکگرتوویــی سیاســی و 
دوورکەوتنــەوەی خەڵــك لــە حکوومەتــی 
بــە  ئــەو گۆڕانکارییــەش  ناوەنــدی کــە 
ســەر  لــە  کاریگــەری  خــۆی  نۆبــەی 
دەبێــت.  واڵت  رووداوەکانــی  داهاتــووی 
خواســتی گەالنــی واڵت بەگشــتی و بــە 
روونی ئەوەیە کە ئازادی و حکوومەتێکی 
دەوێــت  دێموکراتیكیــان  و  نیشــتیمانی 
کــە لــەو حکوومەتــەدا مافــی سیاســی 
تێیــدا  الیــەك  هەمــوو  نەتەوایەتــی  و 
و  سیاســی  ئازادییــە  بداتــەوە.  ڕەنــگ 
چوارچێــوەی  لــە  کۆمەاڵیەتییــەکان 
دەســەاڵتی ئاخوندیدا بەتەواوی بنەبڕبوونە 
و کارو تێکۆشانی ڕێکخراوە مەدەنییەکان 
کەوتۆتــە ژێــر گوشــار و کۆنترۆڵی هێزە 

سەرکووتکەرەکان.
ئێــران جگە لە کەاڵوەکێشــیکردن لەگەڵ 
ئەمریکا و ئیســرائیل کــە بە دوو نەیاری 
سەرســەختی  مێــژووی خۆیانــی زانیــون، 
واڵتانــی  لــە  بەشــێك  لەگــەڵ  ئێســتا 
ڕۆژئاواییــش پەیوەندییەکانــی تێكــداوە و 
دیپلۆماســیەتی سیاســی ڕێژیم بەتەواوی 

بەرەو الوازی چووە. 
ئــەو واڵتانــەش کــە خۆیان بــە هاوبەش و 
هاوپەیمانی تاران لە قەڵەم دەدا،  بە هەموو 
شێوەیەك پێناچێت پشتیوانی لە سیاسەتی 
حکوومەتــی ئاخونــدی بکــەن و کاتێــك 
پەیوەندییەکانــی تــاران بەرەو هەســتیاری 
هەڵدەکشێت، دۆســتە نزیکەکانیان لەوێدا 
زیاتــر ڕەچــاوی بەرژەوەنــدی سیاســی و 

ئابووری واڵتەکەیان لەبەرچاو دەگرن. 
قۆناخێکــی  بــە  ئاخونــدی  حکوومەتــی 
دژوار و مەترســیداردا تێپــەڕ دەبێــت و لــە 
مــاوەی حوکمڕانیــدا  بــە ڕادەی ئەمــڕۆ 
گوشــاری نێونەتەوەیــی لەســەر نەبــووە و 
ئیســرائیل زۆر بــە هێمنــی دەوری ئێران و 
بەرژەوەندییەکانــی داوە و فشــاری زۆری 
لــە ســووریە و  لــە ســەر دروســتکردووە، 
عێــراق و لوبنــان، ڕۆژانە پێگە ســەربازی 
و مووشــەکییەکانی بــە ئامانج دەگرێت. 
تــاران  هەڵــەی  سیاســەتی  بەرهەمــی 
داڕمانــی  و  دارایــی  قەیرانــی  بــە  هــەر 
کۆمەاڵیەتــی  و  ئابــووری  ژێرخانــی 
واڵتەکــەی کۆتایی پێنەهاتــووە، بەڵکوو 
قەیرانــی  ســەرهەڵدانی  هــۆکاری  بۆتــە 
گەورەتریش لە ســەر ئاســتی ناوچەییدا و 
ئــەو رووداوانەی بەو دواییانە لە گەرووی 
هۆرمــۆزدا ڕوویــان داوە، بــە دڵنیاییــەوە 
هێژمۆنــی  و  پێگــە  بــە  گــەورە  زیانــی 
دەگەیەنێــت.  ئاخونــدی  حکوومەتــی 
تــا  ناوچەییــەکان  ئاڵوگــۆڕە  بەگشــتی 
ڕادەیەکــی بــاش بــە ســوودی ئیســرائیل 
تــەواو بــووە و ئــەو واڵتــە لــە هەوڵدایــە 
بــە ڕێــگای هاوپەیمانــی دەریایــی و بــە 
خشــکەوە هێزە ئەمنی و ســەربازییەکانی 
ڕەوانــەی ســەر ســنوورە ئاوییەکانی تاران 
بــکات و گــەرووی هۆرمۆزیــان لێبگرێت 
بۆ ئەوەی مەترســی لە ســەر بەرژەوەندییە 
ئابووری و ســەربازییەکانی تاران دروســت 

بکات. 

جەوهەری هاوکێشەکانی تایبەت بە بارودۆخی حوکمڕانی ڕێژیمی تاران لە هەلومەرجی ئەمڕۆدا، 
بە جۆرێك دەرکەوتووە کە ئێران لە ڕووی سیاسی و ئابووریی و کۆمەاڵیەتی لە گێژاوی قووڵدا بە 

دەوری بازنەیەکی فەشەلی سیاسیدا خول دەخواتەوە

وشیاری سیاسی و کۆمەاڵیەتی گەالنی ئێران لە ماوەی ٤٠ ساڵ دەسەاڵتی دیکتاتۆری ڕێژیمی 
ئاخوندیدا، بێگومان بۆتە هەوێنی یەکگرتوویی سیاسی و دوورکەوتنەوەی خەڵك لە حکوومەتی 

ناوەندی کە ئەو گۆڕانکارییەش بە نۆبەی خۆی کاریگەری لە سەر داهاتووی رووداوەکانی واڵت دەبێت



١١ ژمارە ٧٥٦، ٢٢ی ئاگۆستی ٢٠١٩

ئەی دارە کەڵەگەتەکەی 
دوندی ئاواتی کوردستان!

لە پاش تۆ دەیان نەمام نێژران
هاتنە بااڵ و پەلیان  هاوێشت

بەاڵم باوەشی هەموویان
نەهاتەوە بە نێوقەدتا

شانیان بە شانت نەگەیشت.
چەند جار برایتە سەر کۆتە

چەندین پەلیان لێ قرتاندی
قۆڵ و باڵت ئەنجن کرا

چەند هۆرەیان لە بۆ تاشیت
هەزاران)لەلە(ت لێدرا،

تەنانەت ئاویان لێ بڕیت،
شااڵوەکانی تەور و داس

چەقۆ و مشار 
ئاگر و تەم،

هەرگیز زەفەریان پێتنەبرد.
تۆ هەر بە پێوەی، 

ناکەوی
چرۆ و چووزە و گەاڵ دەکەی

زۆر کەس لە بەر شنەت ڕازان
هێدی هێدی
بەژنی شینت

نیشتمانی ڕازاندەوە،
نەمامی دەستی پێشەوای

هەر دەڕۆیت و بااڵ دەکەیت،
تەژنەی  نیلوفەڕت  شکاند

سێبەری قرچەی هاوینی
بۆن و بەرەی ئاناهیتای،

بۆ گەل هیوا و
 بۆ هیواش ئەتۆ ئاهورای.

بینای دۆنادۆنی میترای.
تۆ بنەتووی دەنگی گەلی

شەختە و خەزانت زۆر دیوە
پرچ و بااڵت زۆر ڕنراوە

بەاڵم بااڵی خۆشەویستیت 
هەر دەمێنێت و هەر ماوە،
  هەوڵ درا هەتاو داخەن
گەالوێژ جوانـەمـەرگ کەن

دەنگی کپ و 
بااڵی سەرکوێــر و ون کەن،
دەرگای هێزی قوڵف بدەن،

تینی گه رمای زه ختی هاوین، هه موو هه رێمی زاگرۆســـی گرتبۆوه ، هه وای ته مومژاوی و خۆڵه مێشـــی 
ـــاوی هه تاوپڕووکێـــن ســـینگی  ـــه  ت ـــی ب ـــگای پشـــووی رێـــک ده کوشـــی! تین ـــووه  بینه قاقـــه  و رێ ده ســـتی ناب
قه ڵغانـــی رێبوارانـــی بـــه ره و لوتکـــه ی هه ڵقرچانـــدووه ، بڕســـت لـــه  هه نـــگاوی قورســـی شۆڕشـــگێڕانه یانی 
کـــز کـــردووه ، ده ره تـــان نابینـــرێ.   لـــه  ملـــه ی ملمالنێـــی ره وا و ناڕه وایـــا مـــل ده نـــێ رووه و ئاســـۆ. 
هه ڵـــوه دای گه یشـــتن، سه وداســـه ری پێگه یشـــتن بـــه  ئـــازادی، بـــه  خه نییـــان وه کـــوو ئـــه وان له گـــه ڵ 
ـــاد!! پێیـــوه  ره وا نابینـــن چه قـــه ڵ و ڕێویـــی  ئـــه وان، هـــاودڵ، هاوبـــه ش، هاوهه نـــگاو. نـــه  کـــه م، نـــه  زی
و که متیـــار، بـــۆی بـــه  ره وا نازانـــن به ڵحه رۆمـــی و پاپه تـــی و مردووپه رســـت.   ناهه نـــدرێ، بـــۆم ال، 
بـــۆو ال، ئـــارام ناگـــرێ کـــه  ئارامییـــان لـــێ بڕیـــوه . ســـه ری له گـــه ڵ ســـه ران لـــه  ســـه ر ســـه ران ســـه ردارانی 
ســـه ریان نـــه دا لـــه  ســـه رداری ســـێداره وه  بـــه  ســـه ربه رزی پـــێ لـــه  ســـه ران ئۆقـــره ی لـــه  دوژمـــن بڕیـــوه .   
هنـــدگ نـــادا، بـــۆم ال، بـــۆو ال، ده ره تانییـــان لێبڕیـــوه . که شـــی ده رو و ژووریـــان ژاراوییـــه  له ویـــش 
ــاری  ــا خوازیـ ــه ی رووناهییـ ــه  چاوگـ ــاوی لـ ــی چـ ــه  رووناهـ ــان بـ ــاو، چاویـ ــتان، نووته که چـ ــه ، تاریکسـ ژاراوییـ
رووناهییـــه  بـــۆ هه ڵنایـــه . ئـــه وه ی رووناهـــی پێیـــداوه  شه وپه رســـتان چاویـــان بـــه  ئـــه وەش هـــه ر هه ڵنایـــه ، 
درێغـــن لێـــی، لێـــی درێغـــن. وان زاڵمـــان.  ناهه نـــدرێ، بـــه م ال، بـــۆو ال، رێـــگای ســـه ختی زۆر بڕیـــوه . 
شـــیو و دۆڵ و ده ر و هه ڵه مووتـــی ته زانـــدووه،  نه یارانـــی لـــه  چـــوار ده وری ده وریـــان داوه . چـــوار 
قۆزاخـــه  دڕیـــان بڕیـــان کردیـــان بـــه  گۆشـــتی قوربانـــی، پشـــک پشـــکێن کـــه  هـــه ر پشـــکێ لـــه  پشـــکی تـــر 
ـــه و پشـــکه  هـــه ر  ـــه  ئ ـــچ پشـــکی ب ـــه  هی ـــه  ســـه ر پشـــکێ ک ـــۆ نه مـــاوه ، ل هـــه اڵواردرا پشـــکێک پشـــکی خـــۆی ب
نـــه داوه ! پشـــکان لـــه م پشـــک پشـــکێنه  لێکتـــر نامـــۆ بـــه  تێلبه نـــدان بـــه  ســـنووری ده ســـکردی خـــودای شـــه ڕ.  
ـــه  ســـۆران و  ـــه  ده رســـیم و ل ـــر و ل ـــه  دیاربه ک ـــری، ل ـــه  ئاگ ـــارارات، ل ـــه  ئ ـــرێ، ل ـــارام ناگ ـــادا، ئ هنـــدگ ن
ـــه رای  ـــه  گ ـــا. ســـمکۆ ک ـــه ڵ شـــێخ و ســـه ید و خان ـــی، ســـه رداده نێ له گ ـــا خۆڕاده ن ـــه  بارزان ســـوله یمانییه  و ل
ــه   ــاد لـ ــه  مه هابـ ــکا.  لـ ــی گه شـــت کوردێـ ــی دڵـ ــه  قوژبنـ ــی لـ ــه رای کوردایه تـ ــاندی گـ ــه که ی، شـ دا شۆڕشـ
هه رێمـــی قازییه کانـــا پـــاش شـــکانی که شـــی ته شـــقی ئاســـمان، ته شـــقی شـــکا بـــه  گه الوێـــژ ئاســـمانی 
شـــین. هاتـــه  کایـــه  وه رزێکـــی نـــوێ لـــه  شـــۆڕش و خوێـــن و خه بـــات. ئه نگـــووت گه الوێـــژی گه شـــا وه  
ـــدا ده کا. که شـــێکی روون، ســـازگار  ـــڕه و په ی ـــۆ که شـــێکی دڵکـــه ش ب ـــوا ب و موژده به خشـــی فێنکـــی داڵن. هی
ـــه   ـــێ. ل ـــه  داک ده ب ـــوه  ل ـــه وه  نه بینی ـــه  خۆی ـــه م ئاســـۆگه  ب ـــا وێســـتا ئ ـــه  ت ـــم، ســـه رده میانه  ک ـــد قای و چواربه ن
دایـــک بـــوو بزاڤێکـــی دێموکـــرات و ئاشـــتیخواز و دۆســـتی گـــه الن. ) کـــورده  گیـــان ئه مـــڕۆ چـــاو دڵـــت 
روون / الوانـــی واڵت پـــاک ئامـــاده  بـــوون ( تاقانـــه  و نـــاوازه  و نۆبه ره یـــه ، لـــه  کـــردار و لـــه  ره فتـــار 
و لـــه  گوتـــارا، لـــه  دروشـــم و ســـتراتێژی و پێناســـه دا، زۆر خۆمانـــه ، زۆر کوردانـــه ، لـــه  شوناســـا، رانکـــو 
و چۆغـــه ، پۆزەوانـــه  و که اڵشـــه که ی هه ورامـــان و ده ســـره  و جامانـــه  و ســـۆرانی، وره  و غیره تـــی 
باوانـــی. رێبـــاز هـــه ر رێبـــازی ســـه ردارانی، لـــه  ڕا و ڕه وتـــا ســـه رده میانه  و هه ڵپێچـــراوی هـــزری ســـه ده ی 
ســـه ده م، هـــه ر ده م نـــۆژه ن. پێبه پێیـــان لـــه  ســـه ر پێیـــه ! هـــه رده م لـــه  ره وتـــی پێشـــڕه وی کاروانـــی 
ئـــه م دنیایـــه ، گۆشـــکراوی ده ســـتی قـــازی پێشـــه وایه .  ناهه نـــدرێ، ئـــارام ناگـــرێ، کـــه  ئارامیـــان لـــێ 
هه ڵگرتـــووه . قۆنـــاغ لـــه  دووی قۆنـــاغ رووه  و ئاســـۆ ملمالنـــێ بـــۆ ئـــازادی زیاتـــر ده کا. کـــه  ده گاتـــه   
پێغه مبـــه ری ئاشـــتی، پۆشـــته تر و گه شـــاوه تر له ســـه ر پـــای خـــۆی خـــۆ ده نوێنـــێ. ده رده کـــه وێ حه اڵڵـــزاده  
له ســـه ر بنـــج و بناوانـــی باوانـــی خـــۆی. ناچـــاری ده بـــێ لـــه  گا زه ردی هه ڵده چه رخێـــت و عه بـــای 
نوێنـــه ری خـــوا! دابـــدڕێ! هه ڵده کێشـــێته  خه نجـــه رێ کـــه  گـــوێ نـــادرێ بـــه  داوای و نـــادرێ مافـــی 
ره وای. ســـوور ده بێـــت لـــه  ســـه ر داوا و شـــین ده بـــێ لـــه  ســـه ر هـــه وای ده م و کاوێـــژی پـــاراوی، 
شـــین شـــین لـــه  ئاشـــتی و بـــه  هه ڤـــرا ژیـــان، راناژێنـــێ بـــا به ژنـــی گیـــای ئـــه م ده ڤـــه ره  !  ناهه نـــدرێ، 
ئـــارام ناگـــرێ، کـــه  ئارامیـــان لـــێ ئه ســـتاندووه   ئه مـــڕۆش  پـــاش ســـێ چاره گـــه  ســـه ده ، لـــه  ســـاڵڕۆژی 
ــه   ــێکی که ڵه گـــه ت کـ ــکۆی شۆڕشـ ــه  شـ ــانه ، بـ ــه رده می رابـــوون و راسـ ــه  سـ ــه دا، کـ ــه  دایـــک بوونـ ئـــه م لـ
ـــه  راســـانێکی پڕره هه نـــد، راســـانی شـــاخ و شـــار،  ـــه  تاکـــی ئـــه و هه رێمـــه ی گرتۆتـــه وه ، ل تانوپـــۆی تـــاک ب
خـــۆ راده نـــێ، شۆڕشـــێکی به رپـــا کـــردووه  گۆڤه ندئاســـا کـــه  هه مـــوو راســـان و راســـانیان و راســـاوان لـــه  
شـــاخ و شـــار هه مـــوو به شـــمه ینه تان و به شـــخوراوانی کوردســـتان، لـــه  ناوخـــۆ و لـــه  گشـــت جیهـــان. 
ده ســـتیان داوه تـــه  یـــه ک بـــه  هاوبه نـــدی نه ته وه کانـــی کام نه دیـــوی ئـــه و دیـــو زاگـــرۆس، په یمانـــه ، 
ـــات و تێکۆشـــان  ـــه  ســـایه ی خه ب ـــر و نه مـــان. ل ـــه ره و هه ڵدێ ـــن ب ئه هریمـــه ن و شه وپه رســـتان راته وڵێن
ـــه  ســـایه ی هـــه وڵ  ـــه ر، به رهه مـــی ره نـــج و  شـــۆڕش و تێکۆشـــان. ل ـــه  ب و هنـــدگ نـــه دان، نیزیکـــه  بێت

و خه باتـــی حیزبـــی قـــازی و قاســـملوو و شـــه ره فکه ندی، حیزبـــی هه مـــوو شـــه هیدان. 
پیرۆز بێت ئه و ساڵڕۆژه  له   گشت کورد و کوردستان

ڕاسان بە تامی گه الوێژ

ڕاسان پیران

عەدنان قادری

زوقم و سیخوڕیان تێبەردای
ماندوو کرای 

کۆڵت نەدا
 تۆ بە ڕەشەباش، نەلەقای

 هەر مای
هەر مای

و
مای،

ڕۆڵەی ئازای ڕۆژ تەنگانەت
پاڵەوانانی سەنگەرت،

دڵ ناحەزیان پڕ کرد لە داخ
کوڵەکوێرە پێیانی گەست

بەاڵم لە پێیانی نەخست
هەر مانەوە ئااڵ بە دەست

هەر مان و 
مان و 
مان و
مان،

بااڵی مێژوویەکی پاکی
وەک چاوی قرژاڵ ڕووناکی

ڕەگی هەتا سەر گاڕەش چووت
ڕۆژانی لەخوێن تالنت

فرمێسک و ڕوومەت ڕنانت
زۆرن

بەاڵم سڵمان نەکرد، 
نەمانهێشــت ئاگــر و کوانــووت 

بکوژێتەوە،
تۆش،

هەر بەرز دەبی و 
هەر ڕۆ  دەچیت

نەوە لەدوای نەوە 
دێینە سێبەرت

دەڕوێین و دەبووژێینەوە
سەربەستیمان بوە بە مەبەست

چین بە چین
 خەڵفت دەردێت

چڵی وشکەڵیشت بڕوا
لە بەژنی تۆ دیاری نادا
کوردستانت گرتوەتەوە

ناوت دەڕوا و هەدا نادا.
مەهابادمان بووە بە ڕووگە

گەالوێژمان بووە بە ئەلەست.

گەالوێژ!
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