دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا

پەیامی پیرۆزبایی لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکرات بەبۆنەی «جێژنی قوربان»
بەبۆنەی جێژنی قوربانی پیرۆزەوە ،پیرۆزبایی پێشکەش بە هەموو خەڵکی موسڵمان لە کوردستانی ئێران دەکەم،
بەتایبەت لە بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان و زیندانییانی سیاسی.
هاونیشـــتمانییانی بەڕێـــز! هەرچەنـــد لـــەم ڕۆژانـــی جێژنـــەدا ،پەتـــای کۆرۆنـــا ،بێداهاتـــی و بێـــکاری ،نابەرپرســـبوونی
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی لــە بەرانبــەر خەڵکــی ئێــران بەگشــتی و خەڵکــی کــورد بەتایبەتــی لەالیــەک و توندوتیژتربوونــی
ف ــەزای ئەمنییەت ــی لەس ــەر خەڵک ــی تێکۆش ــەر و چاالکان ــی سیاس ــی و مەدەن ــی ،ژیانێک ــی ئ ــارام و جێ ــژن و خۆش ــیی ب ــۆ
ک ــەس نەهێش ــتووەتەوە ،ب ــەو حاڵ ــەش وش ــیاریی خەڵ ــک و پێداگریی ــان لەس ــەر داخ ــوازە ڕەواکانی ــان نیش ــانەی بەچۆک ــدا
نەهات ــن ل ــە بەرانب ــەر ئ ــەو هەم ــوو دژوارییانەی ــە و هیوابەخش ــی ڕۆژان ــی درەوش ــاوەیە ل ــە داهات ــوودا.
جێژنتان پیرۆز و هیواکانتان وەدی بێت.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری
٩ی گەالوێژی ١٣٩٩ی هەتاوی

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باڵوی دەکاتەوە
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سامانی ئێران له پێناو سووتاندنی كوردستاندا

پـەیــڤ

ترسی ملهوڕان
كەریم پەرویزی

ڕێکەوتــی 13ی گەالوێــژ ماڵپــەڕی
کوردســتان میدیــا لە هەواڵێکــی بەپەلەدا
ئاشــکرای کــرد کە لە درێــژەی جینایەت
و دەســتدرێژییەکانی ڕێژیمی ئیســامیی
ئێران بۆ ســەر خاکی کوردســتان ،ســپای
تێرۆریستی پاسداران ناوچە شاخاوییەکانی
کوردستان تۆپباران دەکات.
لــەو هەواڵــەدا هاتبــوو :ڕێکخــراوی
ســپای تێرۆریســتی پاســدارانی ڕێژیمــی
ئێــران ،كاتژمێــر ١٢ی نیــوهڕۆ بــه كاتــی
كوردســتانی ڕۆژهــهاڵت ،بــه فڕۆكــهی
بێفڕۆكهوان هێرشــی كرده ســهر بنكهکانی
هێزی پێشــمهرگهی كوردستان و بەتوندی
ناوچــه شــاخاوییهكانی كوردســتان،
بنكهكانــی هێــزی پێشــمهرگه و شــوێنی
نیشتهجێبوونی خهڵكی ئاسایی ئەم دەڤەرە
تۆپباران دهكات.
ئــەوەی ڕوونــە ڕێژیمــی ئیســامیی ئێران
چەندین ســاڵە کە بە بێ لەبەرچاوگرتنی
نیگەرانــی و گوشــار و گەمــارۆ و
ســزای واڵتانــی جیهانــی و ڕێکخــراوی
نەتــەوە یەکگرتــووەکان بــۆ ســەر خۆی و
شارۆمەندانی ،مووشەکی جۆراوجۆری لە

واڵتانــی وەک کۆریای باکوور و چین و
ڕووســیه هــاوردە کــردووە یــان بەهۆی ئەو
تێکنۆلۆژییــەوە کە بە ســامانی خەڵکانی
ئێــران کڕیویەتــی بەرهەمیــان دێنێــت و
تاقییــان دەکاتەوە .هەوڵێک کە بەتایبەت
لــە دوو دەیــەی ڕابــردوودا خێراییەکــی
زیاتــری بەخــۆوە گرتــووە و لــە هەمــان
کاتیشــدا نیگەرانییەکــی زۆری الی
واڵتانــی جیهــان و بەتایبەت الیەنگەلێکی
وەک ئامریکا و ئیســڕاییل و عەرەبســتان
پێک هێناوە.
لــە ئەنجامــی هێرشــی ئەم جارەی ســپای
پاســداران بۆ ســەر شــاخەکانی کوردستان
بەداخــەوە ڕێژەیەکــی بەرچاو لە ڕەز و باخ
و ژینگە و سرووشتی کوردستان سووتێنرا
و لەنێــو چــوو؛ ئــەم پەالمــارەی ڕێژیــم
ئەگەرچی یەکەم جار نییە ئەنجام دەدرێ
و پێشــتریش کــردار و هەوڵی لەو چەشــنە
لە گۆڕێدا بووە و بە دووریش نازانرێ کە
لــە داهاتووشــدا هەوڵی ترســنۆکانەی لەو
جــۆرە بێتــە ئــاراوە بــەاڵم لە ناخــی خۆیدا
هەڵگــری پەیامێکــی گرینگە کە ئەویش
بریتییــە لــە حەقانییەتــی ویســت و داوا و

داخوازەکانی گەلی کورد کە چاوڕژدانی
جەمــاران نەیانتوانیــوە و ناتوانــن بیبینــن و
دانی پێدا بنێن.
مووشــەکباران و کاتیوشــاباران و
تۆپبارانکردنــی شــاخ و کوێســتانەکانی
کوردســتان پێش لەوەیکە هێمای دەسەاڵت
و توانایی دەســەاڵتدارانی بیرتەســک بێت
نیشانەی زەبوونی و دەستەوەستان و ترسی
ئەوانــە لە ئیــرادەی گەلێک کە دەیهەوێ
ئــازاد بــژی و ئاوەدانــی بکاتــە دیاری بۆ
نەوەکانی دوای خۆی.
ماوەی زیاتر لە سێ ساڵە کە کوردستانی
رۆژهــەاڵت پێــی ناوەتــە قۆناخێکــی نوێ
لــە خەبات؛ قۆناخی ڕاســانەوە و جارێکی
تر ســەرهەڵبڕینەوە کە شــار و شاخ پێکەوە
و پشــت ئەســتوور بــە یــەک بچنــە پێش.
بارودۆخــی زەمەنــی ،بارودۆخی ناوخۆیی
و ناوچەیی و جیهانی لەو کاتەدا و دوای
ئەویــش لە ســێ ســاڵی ڕابــردوودا بوونەتە
زەرورەت و پێویســتییەک بــۆ ڕاگەیاندن و
دەســت پێکردنی ئەو شێوە نوێیە لە خەبات
لــە کوردســتانی ڕۆژهەاڵتــدا ،کــە وایــان
کــردووە مــرۆڤ بــێ دوودڵــی درک بەوە

بــکات کــە ئــەو بڕیارە درووســت ،بەجێ و
گونجاو بووە.
وەک چــۆن دیتمــان کــە بــە دەرچوونــی
ئــەو بڕیــارە ،لــە الیــەن زۆربــەی خەڵکــی
کوردســتانەوە پێشــوازی لێکــرا و
ڕۆژهەاڵتییــەکان وەگــەڕ کەوتــن .هــەر
لــە ڕۆژی یەکەمــەوە ڕێژیم ئــەو بڕیارەی
بــە گرینــگ وەرگــرت و کەوتــە هەڕەشــە
و گوڕەشــە لــە حیزبــە کوردییــەکان و
تــرس و پشــێوی و هەناســە ســواریی پێــوە
دیار بــوو .ئاخونــدەکان دوای ڕاگەیاندنی
«ڕاســان» هەر دەســبەجێ و بــە پەلە پەل
بڕیــاری «خنکانــدن»! ،لەنــاو بــردن! یان
هــەر نەبــێ کزکردنی ئەو لەمپەڕەیان دا و
بۆ ســەلماندنی سووربوونیشیان لە جێبەجێ
کردنــی بڕیارەکەیان ،ترســنۆکانە کەوتنە
جوڵــە و لــە ئەنجامدانی هیچ جینایەتێک
بەرانبــەر بــە ئیــرادەی ئــەو حیزبــە خۆیــان
نەپاراســت کــە دواییــن نمونەشــی
مووشــەکبارانی ١٣ی گەالوێــژە لە شــاخ
و کوێستانەکانی باشووری کوردستان کە
وەک ئامــاژەی پێکــرا بەهۆیــەوە خەڵکی
مەدەنــی و ســڤیل و ژینگــەی ناوچەکــە

زەرەرمەنــد بــوو .کۆمــاری ئیســامی
بەهــۆی هەڵەبیرکردنــەوەی خۆیــەوە پێــی
وایــە کە پێشــمەرگە و خەباتــکاری کورد
تەنیا لە شــاخەکاندایە و بە تێنهگهیشتنی
خــۆی دەیهــەوێ بەم پیالنــە دزێوانە کورد
و خەباتکارانــی لــە یەکتــر داببڕێنــێ!
غافــڵ لەوەی کە ڕۆحی شۆڕشــگێڕی و
بەرخودان و خەبات لە ناخی تاکی کورددا
چ لــە شــار بــێ یــان لە شــاخ بوونی هەیە
و لەگــەڵ یەکــەم ســاتەکانی هاتنەدنیاوە
فێــری دەبێت و بەرهەڵســتبوونەوەی زوڵم و
ســتەم یەکــەم وانەیــە کە دایکانــی کورد
فێری ڕۆڵەکانیانی دەکەن.
ئەوەیکــە کۆمــاری ئیســامی بەرامبــەر
بە شــاخ و کێوەکانی کوردســتان دەیکات
هەوڵێکە بۆ دامرکاندنی هەستە سادیسمی
و بهردهوامیــی کۆلۆنیالیســم و هیچــی
دیکــە چونکــە کــورد لــە بەڕووەکانــی
نیشــتمانەوە فێــر بــووە کــە قــورس و قایــم
ڕەگ داکوتــێ و بــە ڕەشــەبا و تۆفــان
و باهــۆز نەچەمــێ و بــە ئاگــر نەســووتێ
و ئەگەریــش ســووتا هــەڵ بداتەوە و شــین
ببێتەوە.

لــهو دهمهیدا كه مهترســییهك بــهرهوڕووی
هــهر تاكێــك یــان سیســتمێك دهبێتــهوه،
شــێوازی وهاڵمدانــهوهی به مهترســییهكان
و ههڕهشــهكان ،ناتوانــێ لــه خــودی
پێكهاتــهی دهروونیــی ئــهو تاكــه یــان ئهو
سیســتمه بــهدوور بــێ .بــهو مانایــه كــه
ناكرێ ههڕهشهی ماددی یان نهخۆشییهك
كــه تێچــووی ماددیــی زۆری ههیــه
بهرۆكی مامۆســتایهكی زانكــۆ بگرێتهوه
و كاردانــهوهی ئــهو مامۆســتایه ئــهوه بێ
كــه پهالمــاری بانكێــك بــدا و پــارهی لێ
بڕفێنــێ! هــهر لــه ههمــان كاتــدا ناكــرێ
ههمان مهترسی بهرۆكی چهتهیەك بگرێ
و چاوهڕوانی ئهوهت ههبێ كه ئهو چهتهیه
بڕواتــه ئیــدارهی كار و داوای كار بــكا
تاكوو پارهی نهخۆشییهكهی دابین بكا!
كۆلۆنیالیســتیش
سیســتمێكی
بهپێچهوانــهی سیســتمێكی خهڵكــی لــه
كاتــه قهیراناوییهكانــدا ههڵوێســت دهگرێ
و ههڵوێســتی ههركامهیــان لــه سیســتم و
پێكهاتهی دهروونییانهوه سهرچاوه دهگرێ.
كاتێك كه سیستمێكی خهڵكی بهرهوڕووی
قهیــران و گرفــت دهبێتــهوه لــه رێــگا
یاســاییهكانیهوه ههوڵی چارهســهری دهدا و
گــهر ههر چارهســهر نهبــوو پهنــا دهبرێتهوه
بــهر دهنگی خهڵــك تاكوو لــه ههڵبژاردنی
دیكهدا كهســانی دیكــه و بهرنامهی دیكه
پهسند بكهن.
لــه سیســتمێكی كۆلۆنیالیســتیی وهكــوو
كۆمــاری ئیسالمیشــدا بــهردهوام وهكــوو
كۆڵۆنییهك چاو له دهوروبهر دهكا و خۆی
وهكوو كۆلۆنییهكی دیكه دهبینێ.
لهالیهكــهوه هــهوڵ دهدا كــه دووبــاره
ئاغایهكــی دیكــه بدۆزێتــهوه و ببــێ بــه
نۆكهری ئهو ئاغایه و پێی وایه كه ههموو
جیهــان له ســهر ئهساســی كۆلۆنیبوون یان
خاوهنی كۆلۆنی بوون دهسووڕێتهوه و گهر
ئاغا و كۆلۆنیالیســتێكی وهكوو بریتانیای
له دهســت داوه ،دهبێ بڕوا چین بدۆزێتهوه
تاكــوو وهلیــی فهقیــه نۆكهرایهتیــی ئــااڵ
سوورهكهی كۆمۆنیزمی چینی! بكا.
لــهههمــان كــرداری دوو جهمسهرانهشــدا،
كاتێــك كــه ئامریكا و ئیســراییل بــهردهوام
هێزهكانــی ســوپای پاســداران لــه ناوچهكه
دهكــوژن و بۆردومــان دهكــهن و تهنانــهت
لــه نێــو تــاران و لــه بنكــهی پارچیــن و
نهتهنزیــش لێــی دهدهن ،خــۆ ئــهم سیســتمه
كۆلۆنیالیســتییه بهخۆیــدا نایهتــهوه و بڵێ
مــن دهرهقهتــی ئیســراییل نایــهم ،بهڵكــوو
چوونكه ئهساســی بیركردنهوهكهی لهســهر
خۆفشــكردنهوه و ژێســتی لهخۆڕایــی
دامــهزراوه ،بــۆ قهرهبووكردنــهوهی ئــهو
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پەیامــی سەرەخۆشــیی لێپرســراوی گشــتیی
حیزبــی دێموکــرات
بەبۆنــەی کۆچــی دوایــی «ئەحمــەد ئیبراهیــم»

«مســتەفا هیجری» لێپرسراوی گشتیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
بەبۆنەی کۆچی دوایی کاک
«ئەحمــەد ئیبراهیــم» لــە کوردانــی
قەزاقستان ،پەیامێکی باڵو کردەوە.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:
بــرای بەڕێــز پڕۆفیســۆر «کنیــاز
ئیبراهیم»
بەڕێوەبــەری یەکیەتیــی کوردانــی
قەزاقستان «بەربانگ»
ئێمــە بە بیســتنی هەواڵی کۆچی دوایی
برای ئێوە «ئەحمەد ئیبراهیم» دڵگران و

خەمگین بووین.
بــەو بۆنەوە سەرخۆشــی دەکەم لە بەڕێزت
و هەمــوو کوردانــی نیشــتمانپەروەری
قەزاقستان.
ڕۆحی خوالێخۆشبوو «ئەحمەد ئیبراهیم»
شاد بێت و خۆتان ساڵمەت.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری
٣١ی پووشپەڕی ١٣٩٩ی هەتاوی

دووهەمیــن ژمــارەی «ورە»،
باڵڤۆکــی هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان چــاپ و بــاو کرایــەوە
لە دووهەمین ژمارەی باڵڤۆکی «ورە»دا
بابەتــی جۆراوجــۆری پێشــمەرگانە و
بابەتی «شۆڕش و ئەرکی پێشمەرگانە»
سەروتاری ناوەرۆکی ئەو باڵڤۆکەیە.
لــە بەشــێکی ســەروتارەکەدا هاتــووە؛
ئەرکــی پێشــمەرگە ئاشــناکردنەوەی
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردســتانە بەو ئیش
و ئــازار و بــێ مافــی و بێدەرەتانیانــەی
کــە ســتەمکار بــە ســەریدا هێنــاون و لەم
ڕاستایەشدا بە ئامادەبوونی لەسەر خاکی
خــۆی هۆشــیاری دەدات بــە خەڵک و بە
کــردەوەش لە مەیدانــی کردەوەدا ئامادەی
بەرگرییە لە مافەکانیان.
باڵڤۆکــی تایبــەت بــە ڕاســانی خاکــی
پۆشــان ،هاوکاتــە لەگــەڵ  ٧٥ســاڵەی
دامەزرانــی ڕێکخراوەیــەک کــە دانــەر و
دامەزرێنــەری نــاوی پێشــمەرگە و هێزی
پێشمەرگەی کوردستانە.
ورەی ژمــارە  ،٢لــە  ٨٨الپەڕە پێکهاتووە
و لە بابەتگەلێکی وەک:
«داهاتــووی شــەڕ» ،گرینگتریــن
بنەمــاکان لــە کــردەوەی شــەڕدا»،
«شــەڕی پارتیزانــی وەک زانســتێکی
ســەربازی»« ،پێوەندیــی نێونەتەوەیــی و

پێشمەرگە»« ،ئەدەبیاتی بەرەنگاری» و
«قەرارگای حەمزەی ســپا لە کوردســتان
خەریکی چییە؟» پێکهاتووە.
کورتە ڕاپۆرتێکی وێنەیی کاروچاالکیی
وەرزی هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان و
هەروەهــا ئەنجامدانــی دیمانە لەگەڵ دوو

پێشــمەرگەی چاڵەڕەشــەکانی کۆمــاری
دژیگەلــی ئێــران ،هاوڕێیــان «عوســمان
مســتەفاپوور» و «والــی دروودی»،
«ورە»ی زیاتر پێشمەرگانە کردووە.
ورە کاتنامەیەکی پێشمەرگانە ـ نیزامییە
کــە فەرماندەیــی هێــزی پێشــمەرگەی

کوردســتان سەرنووســەرییەتی و ئەرکــی
نووســین و پێداچوونــەوەی زمانەوانــی و
گرافیســتی لــە ئەســتۆی کۆمەڵێــک
پێشمەرگەی خۆنەویست و خۆشەویستە.

١٥ـــەمین کۆنگــرەی ڕێکخــراوی نەتــەوە بــێ دەوڵەتــەکان بــە بەشــداریی حیزبــی دێموکــرات بەڕێــوە چــوو

لــە ١٥ـــەمین کۆنگــرەی ڕێكخــراوی
نهتــهوه بــێ دەوڵەتــەکان (،)UNPO
کــە بــ ه بهشــداریی هەیئەتێکــی حیزبــی
دێموکرات بەڕێوەچوو؛ لەســەر پێشــنیاری
هەیئەتــی حیزبــی دێموکــرات ،کۆنگــرە
بڕیارنامەیەکــی تایبــەت بــە ڕەوشــی
نەتەوەکانــی ئێــران ،بــە تایبــەت لــە ســەر
کورد لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت ،پەسەند
کرد.
ڕۆژانی هەینی بۆ یەکشەممە ،ڕێکەوتی
 ١٠هەتــا ١٢ی گەالوێــژ١٥ ،هەمیــن
کۆنگــرەی ڕێكخــراوی نهتــهوه بــێ
دەوڵەتــەکان ( ،)UNPOبه بهشــداریی
هەیئەتێکــی حیزبی دێموکرات ،پێکهاتوو
لــە دوکتــور «عهلــی عهبدیلــزاده«،
جێگــری پهیوهندییــه نێونهتهوهییهكانــی
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران و
‹›شــنە ڕەزابــی›› ،نوێنــەری حیــزب لــە
فنالند ،بهڕێوه چوو.
کۆنگــرە بە ڕاپۆرتێکی کورتی ‹›ڕالڤ
بەنچ›› ،سکرتێری ڕێكخراوی نهتهوه بێ
دەوڵەتــەکان ،دەســتی بە کارەکانی خۆی
کرد.
ناوبــراو لــە بەشــێک لــە وتەکانیــدا
ئاوڕدانەوەیەکــی لــە ڕەوشــی مافــی
کەمەنەتەوەییــەکان لەچەنــد ســاڵی
ڕابــردوودا  ،بەتایبەتــی لــە دوای
باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا دایەوە.
ناوبــراو ،ئامــاژەی بــەوە دا دوابــەدوای
باڵوبوونەوەی ڤایرۆســی کۆرۆنا ڕەوشــی

كەمەنەتەوەییەکان لە سەرانســەری جیهان
خەراپتــر بــووە ،بــە جۆرێــک کــە ماف و
ئازادییەکانیــان زیاتــر لــە جــاران پێشــێل
دەکرێن و لە ژێر هەڕەشە دان.
بەشــێکی یەکەمــی ڕۆژی یەکەمــی
کۆنگــرە تەرخــان کرابــوو بــۆ ناســاندنی
ئەندامانــی نــوێ لــە ڕێكخــراوی نهتــهوه
بــێ دەوڵەتــەکان کە پێنــج ئەندامی نوێ
لــە بەشــە جیاجیاکانــی جیهان بــە ڕێزی
ئەندامانی ڕێكخراوەکەوە ،زیاد بوون.
بەشی کۆتایی ڕۆژی یەکەمی کۆنگرە
پانێلێکــی تایبەتــی لەخۆ گرتبوو لەســەر
ئــەو گرفتانــەی کــە زیاتــر بەرۆکیــان بە
نەتــەوە بــێ دەوڵەتــەکان لەســەردەمی
ڤایرۆسی کۆرۆنادا ،گرتووە.
لــەم بەشــدا چەندین کەســایەتی نــاودار و
شارەزا باســیان لەسەر شوێنەوارەکانی ئەو
ڕەوشــەی کــە ڤایرۆســی کۆرۆنا بەســەر
جیهانیدا هێناوە ،کرد.
لــەم بەشــەدا بەشــێوەیەکی بەرباڵوتر و لە
سۆنگەی جیاواز تیشک خرایە سەر ماف
و ئازادییەکانــی نەتەوە بێ دەوڵەتەکان لە
سەردەمی ڤایرۆسی کۆرۆندا.
کارەکانــی ڕۆژی دووهەمــی کۆنگرە لە
چوارچێــوەی کۆمیتــەی کاری تایبــەت
بەڕێوەچوو.
هەیئەتــی حیزبــی دێموکــرات چاالکانــە
لــە کۆمیەتەکانــی کاردا بەشــدارییان لە
باســەکاندا کرد و چەند پرسی گرینگیان
هێنایە بەرباس .لە بەشــێک لە قسەکاندا

هەیئەتــی حیــزب باســی لــەوە کــرد کــە
پێویســتە هــاوکاری و هاوئاهەنگــی
لەنێــوان ئەندامانــی ڕێکخــراوی نەتــەوە
بــێ دەوڵەتــەکان کــە دەکەوتنــە یــەک
هەرێمــەوە بەمەســتی گۆڕینــەوەی بیروڕا
و وەرگرتنــی ئەزمــوون لــە کار و خەباتی
یەکتر ،زیاتر پتەوتر و بەهێزتر بکرێت.
هــاوکات لــە چوارچێــوەی کۆمیتــەی
تایبەت بە پرســی ژنــان ،هەیئەتی حیزبی
دێموکرات باسی لەوە کرد کە خەبات بۆ
گەیشــتن بە مــاف و ئازادییەکانی ژیان،
بەشــێکی گرینگ و دانەبڕاوە لە خەباتی
نەتەوایەتیــی و خەبــات بۆ وەدەســتهێنانی
مەفە دێموکراتیکەکان.
لــە درێــژەی باســەکەدا هەیئەتی حیزب،
باســی لــەوە کــرد کــە ژنانــی کــورد لــە
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت لــە چەندیــن
بــاری جیــاوازەوە ســتەمیان لەســەرە و
مافــە بنەڕەتییەکانیــان پێشــێل کــراوە.
جیــا لــە ســتەمی جنســی ،ژنانــی کــورد
هاوکات بەرەوڕووی ســتەمی نەتەوەیی و
چینایەتی دەبنەوە.
ڕۆژی کۆتایــی کۆنگــرەی ڕێكخــراوی
نهتهوه بێدەوڵەتەکان دووبەشی جیاوازی
لەخۆ گرتبوو.
بەشــی یەکەمــی کۆنگــرە تەرخــان
کرابــوو بــۆ بــاس و تاوتوێکردنی چەندین
کەمپەینــی جیاواز کە ڕێكخراوی نهتهوه
بــێ دەوڵەتــەکان کــە لە ماوی دووســاڵی
ڕابردوودا بە شــێوازی جۆراوجۆر بەڕێوەی

بردوون.
بەشــی کۆتایــی کۆنگرە دیــاری کرابوو
بــۆ باس و پەســەندکردنی بڕیارنامەکانی
کۆنگرە.
لەســەر پێشــنیار و ڕەشنووســێکی
ئامادەکــراوی هەیئەتــی حیزبــی
دێموکــرات ،کۆنگرەی ڕێكخراوی نهتهوه
بــێ دەوڵەتــەکان بڕیارنامەیەکــی تایبەت
بە ڕەوشــی نەتەوەکانی ئێــران ،بەتایبەتی
لەســەر کورد لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت،
پەسەند کرد.
لە بەشــێک لەو بڕیارنامەیەدا هاتووە کە
لــە چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا هەلومەرجی
سیاســی ،پێشــێلکاری مافــی مــرۆڤ و
ئاســایش لە ئێران  ،بە تایبەتی بۆ نەتەوە
غەیــرە فارســەکان لــە ئێرانــدا زۆر نالەبار
بووە.
بڕیارنامەکــە بــە تایبەتــی ئامــاژەی
بەوەکــردوە کــە لــە ســااڵنی ڕابــردوودا،
ڕێژیمــی ئێــران هێزێکــی نیزامــی
زۆری لــە کوردســتانی ئێــران و ناوچــە
ســنوورییەکان کۆکردوەتەوە و سیاســەتی
میلیتاریزەکردنــی کوردســتان و هەرێمــی
نەتەوەکانی دیکە ،زیادی کردووە.
لــە دڕێــژەی بڕیارنەمەکــەدا هاتــووە کــە
میلیتاریزەکردنــی کوردســتان ،ئێعــدام
و چەوســاندنەوە و هەاڵواردنــی خەڵــک
ســتراتیژی بنەڕەتی ڕێژیمی ئیســامیی
ئێرانــە بــۆ بێدەنگکردنــی گەلــی کورد و
نەتەوەکانــی دیکــە لە خەباتــە ڕەواکەیان

بۆ وەدیهێنانی مافی چارەی خۆنووســین،
ئازادی ،دێموکراسی و یەکسانی لەبواری
زمان ،فەرهەنگ و مافی سیاسی.
لــە بەشــی کۆتایــی بڕیارنەمەکــەدا ،کە
بــە کــۆی گشــتیی دەنگــی ئەندامانــی
بەشــدار لە کۆنگرە پەســەند کــرا ،هاتووە
کــە کۆنگــرەی ڕێكخــراوی نهتــهوه بــێ
دەوڵەتەکان:
پشتیوانیی بەردەوامی خۆمان بۆ خەباتی
گەلی کورد لە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت،
ڕۆژئــاوای بەلووچســتان ،باشــووری
ئازەربایجان و ئەهواز دەردەبڕین بۆ گەیشتن
بــە مافــی چارەنــووس ،دێموکراســی،
ئازادی و مافی نەتەوایەتی.
نیگەرانیی خۆمان دەردەبڕین بەنیســبەت
هەلومەرجــی زیندانییانــی سیاســی
کــورد و نەتەوەکانــی تــر کــە بە شــێوەی
نادادپەروەرانــە و لــە دەرەوەی چوارچێــوە
یاساییەکان بە ئێعدام و زیندانی درێژماوە
مەحکــووم دەکرێــن ،هەروەهــا نیگەرانــی
خۆمان لــە دەستبەســەرکردنی چاالکانی
سیاســی ،نووســەران ،ڕۆژنامەوانــان،
چاالکانــی کرێــکاری و مافــی مــرۆڤ
دەردەبڕین.
بە توندترین شێوە ڕێژیمی ئێران لە هەمبەر
ئێعدامکردنــی زیندانییانــی سیاســی و
چاالکانی مافی مــرۆڤ ،ڕۆژنامەوانان
و زیندانیانی دیکە مەحکووم دەکەین.
داوا لــە ڕێژیمــی ئێــران دەکەیــن کە هەر
ئێســتاوە هەمــوو ئێعدامــەکان ڕابگــرێ

و پابەنــد بێــت بــە یاســا نێونەتەوەیــەکان
لــە پێوەنــدی لەگــەڵ هەڵســووکەوتکردن
لەگەڵ زیندانیانی سیاسی.
داوا لــە ڕێژیمــی ئێــران دەکەیــن کــە
میلیتاریزەکردنی کوردستان ،بەلووچستان
و هەرێمەکانی دیکەی نەتەوە بندەستەکان
ڕابگرێت.
داوا لــە ســپای پاســدارانی کۆمــاری
ئیسالمی ئێران دەکەین دەست لە کوشتنی
کۆڵبەرانــی کــورد لــە ســنووری نێــوان
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت و کوردســتانی
باشوور و کۆڵبەرانی بەلووچ ،ڕاگرێت.
تێرۆریزمــی دەوڵەتیــی کۆمــاری
ئیســامیی ئێــران کــە ڕکابــەرە
سیاسییەکانی خۆی لە نەتەوەکانی ئێران
کردووەتــە ئامانــج ،نەتەنیــا لــە ناوخــۆی
ئێــران بەڵکوو ئەوانــەش کە لە یەکیەتیی
ئورووپــادا دەژیــن ،کردووەتــە ئامانــج ،بــە
توندترین شێوە مەحکووم دەکەین.
داوا لــە یەکیەتیــی ئورووپــا دەکەیــن کە
هەوڵەکانــی ئەندامانــی ڕێــک بخــات
بــۆ ئەوەیکــە باشــتر خــۆی بپارێزێــت و
بەرپەچدانــەوەی هەبێــت بەرامبــەر بــە
تێرۆریزمــی دوڵەتی کۆماری ئیســامی
لــە ناو خاکی یەکیەتیــی ئورووپا ئەنجام
دەدرێن.
ڕۆژی یەکشەممە١٥ ،هەمین کۆنگرەی
ڕێكخــراوی نهتــهوه بــێ دەوڵەتــەکان
کۆتایی بەکارەکانی خۆی هێنا.

ژمارە ٥ ، ٧٧٩ی ئاگۆستی ٢٠٢٠

راگەیەندراوی
ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران
ســەبارەت بــە پەالمــاری تیرۆریســتانەی
ســپای پاســدارانی کۆمــاری ئیســامی
بــۆ ســەر ناوچــە ســنووریەکانی رۆژهــەالت وباشــووری کوردســتان

جەمــاوەری خۆشەویســتی کوردســتان،
حیــزب و رێکخــراوە سیاســیەکان،
کــۆڕ و کۆمەڵــە مرۆڤدۆســتەکان و
داکۆکیکارانی مافەکانی مرۆڤ !
ســەرلەبەیانیی ئــەوڕۆ دووشــەممە
١٣ی گەالوێــژ ،جارێکــی دیکــە هێــزە
تیرۆریســتیەکانی ســپای پاســدارانی
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران ،ناوچــە
سنووریەکانی رۆژهەاڵتی کوردستانی لە
ناوچە شــاخاویەکانی نێــوان رۆژهەاڵت و
باشووری کوردستان لە رێگای فڕۆکەی
بێ فڕۆکەوان و هاویشــتنی مووشەک و
تۆپبارانەوە کردە ئامانج.
بــە خۆشــییەوە لــەو پەالمــارە کوێــر و
تیرۆریستانەی کۆماری ئیسالمی ،هیچ
زەرەرێکی گیانی وەبەر هێزی پێشــمەرگە
نەکــەوت بــەاڵم ئــەو کــردەوە نامرۆڤانەی
ســپای پاســدارانی کۆمــاری ئیســامی
جارێکــی دیکــە بــوو بــە هۆی ســووتانی
سرووشــتی ناوچەکــە و ترس و دڵڕاوکێی
خەڵکی دەڤەرەکە.
هێرشە یەک لە دوا یەکەکانی کۆماری

ئیسالمی بۆ سەر ناوچە سنوورییەکان لە
کاتێکدایە کە خەڵکی ئێران و کوردستان
بــە هۆی ئــەو قەیرانە ئابووری ،سیاســی
و کۆمەاڵیەتیــەی کــە دەســەاڵتدارانی
رژیــم بــە ســەر خەڵکیانــدا ســەپاندوە ،لــە
بارودۆخێکی خراپ و تاقەتپڕووکێن ژیان
بە ســەر دەبــەن و دەســەاڵتدارانی گەندەڵ
و نابەرپرســی رێژیــم ،ئــەو واڵتــە بــەرەو
چارەنووســێکی خــراپ و هەڵدێــر دەبەنــە
پێشێ.
کۆمــاری ئیســامی لــە باتی چارەســەر
کردنی ئەو قەیرانانەی کە خودی خۆیان
خولقاندوویانە ،هەموو پارەوســامانی واڵت
خەرجی کاری تێرۆریستانە و تێکدەرانەی
ســپای پاســداران و هێزە تیرۆریستیەکانی
ناوچەکە دەکەن.
لــە الیەکــی دیکــەوە ســەرنجڕاکێش
ئەوەیــە ،رۆژ نییــە لــە واڵتانــی ناوچــە و
تەنانــەت لــە تــاران و شــارە گەورەکانــی
ئێرانی بنکەیەکی ئەتومی و ســەربازییان
نەکرێتە ئامانج بەاڵم هەر ئەم ســپایە کە
بە سەر خەڵکی ئێرانەوە بووەتە مۆتەکەی

ســەرکوت و نەهامەتی ناوێــرن لەبەرانبەر
ئەو هێرشانەدا چووکەترین لێدوانیش بدەن.
ئێمــە جارێکــی دیکــە وێــڕای
شــەرمەزارکردنی رژیمــی کۆمــاری
ئیســامی ئێــران  ،خەڵکی خۆمــان دڵنیا
دەکەینــەوە کــە تــا گەییشــتن بــە مافــە
ڕەواکانــی خەڵکی کوردســتان لە خەبات
بــەردەوام دەبیــن و کۆمــاری ئیســامی و
ســپای تیرۆریســتەکەی دەبــێ بزانــن کە
بەو پەالمارانە ناتوانن پێش بە بزووتنەوەی
سەرتاسەری و ئازادیخوازانەی کوردستان
بگرن.
بــە هیــوای وەدی هاتنی خــۆری ئازادی
و نوقــم بوونی هەرچی زووتری کۆماری
ئیســامی لــە زەلــکاوی جینایەتەکانــی
خۆیان.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
١٣ی گەالوێژی ١٣٩٩

شــاندێکی یەکیەتیــی نیشــتمانیی کوردســتان
ســەردانی حیزبــی دێموکراتــی کــرد

لە دیداری نێوان شاندەکانی «یەکیەتیی
نیشــتمانیی کوردســتان» و حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــدا دوایین
ئاڵوگــۆڕە سیاســییەکانی پێوەندیــدار
تاوتوێ کرا.
ڕۆژی چوارشــەممە ١ی گەالوێــژی
١٣٩٩ی هەتــاوی ،هەیئەتێکــی
یەکیەتیــی نیشــتمانیی کوردســتان بــە
سەرپەرەســتیی «ئەبــوو زەیــد ســاڵح»،
ئەندامــی ســەرکردایەتیی یەکیەتــی،
ســەردانی نووســینگەی کارگێڕیــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانی
کــرد و لەالیــەن هەیئەتێکــی حیزبــەوە
بــە سەرپەرەســتیی «محەممــەد نەزیــف
قــادری» ،جێگــری دووەمی لێپرســراوی
گشــتی و بەرپرســی دەزگای پێوەندییــە
گشــتییەکانی حیزبــەوە پێشــوازیی
لــێ کــرا .لــە ســەرەتای ئــەو دیــدارەدا
«قــادری» وێــڕای بەخێرهاتنی شــاندی
میوان و ســپاس و پێزانین بۆ هاوکاری و
کارئاســانییەکانی ئیدارات و بەرپرســانی
حیزبــی و حکوومەتیی یەکیەتی لەگەڵ
ئەندامانی حیزب لە هەرێمی کوردســتان،
بەتایبەتی دوای باڵوبوونەوەی نەخۆشیی
کۆرۆنــا ،جەختــی لەســەر پێویســتیی
هاوئاهەنگیــی بــە کــردەوەی زیاتــر و
ڕاگۆڕینــەوەی بــەردەوام لەنێــوان هەردوو
الدا بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی دۆخــە
نەخوازراوەکان کردەوە.
«قــادری» لــە قســەکانیدا وێــڕای

ئامــاژە بە کۆمەڵێک بابەتــی پێوەندیدار
بــە بارودۆخــی هەســتیاری هەنووکــەی
ناوچەکە و دەســتێوەردانە دەرەکییەکان لە
کاروباری نێوخۆی هەرێمی کوردســتاندا
ئامــاژەی بــەوە کــرد کە لــە هەلومەرجی
ئێســتادا پێویســتە وەک هەمیشــە ڕۆحی
هــاوکاری و یەکیەتیــی نەتەوەیــی بــاڵ
بەســەر پێوەندییەکانــی نێوانــی هەمــوو
الیەنەکانــی باشــووری کوردســتاندا
بکێشــێت و کاری هاوبەشی زیاتر بکرێت
بــۆ دەربازبــوون لــەو کێشــە و قەیرانــە
نێوخۆیــی و دەرەکییانــە کــە هەڕەشــە لە
ئەمنییەت و یەکڕیزیی نیشتمانیی کورد
و هەرێمی کوردستان دەکات.
جێگــری دووەمــی لێپرســراوی گشــتیی
حیــزب هەروەهــا لــە درێــژەدا باســێکی
تێروتەســەلی لەســەر بارودۆخی نێوخۆیی
ئێران و قەیرانی قووڵی نێوخۆیی ڕێژیمی
کۆماری ئیســامی لە هەموو بوارەکاندا
و بارودۆخــی نەتــەوە ســتەملێکراوەکان
و ناڕەزایەتیــی بەربــاوی خەڵــک
لــە سیاســەتەکانی ڕێژیــم و هەروەهــا
بارودۆخــی خەڵــک و بزووتنــەوەی
ڕزگاریخوازیــی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردستان پێشکەش کرد .لەو پێوەندییەدا
بەڕێزیــان ئامــاژەی بــە هەوڵەکانــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
بــۆ پێکهێنانــی هــاوکاری و هاوخەباتیی
بەکــردەوە لەنێــو الیەنــە سیاســییەکانی
ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانــی و هەروەهــا الیەنە

ســااڵنە لــە شــار و ناوچــە جیاجیاکانــی
کوردســتان و ئێــران خەڵکــی کوردســتان
لــە بەرەبــەری ســاڵیادی دامەزراندنــی
حیزبــی خۆشەویســتی خۆیــان حیزبــی
دێموکراتی کوردستانی ئێران ،بە شێوەی
جۆراوجــۆر ڕێــز لــەم ڕۆژە مێژووییــە
دەگرن .ئەمســاڵیش بەبۆنــەی هەڵکردنی
٧٥ەمیــن مۆمــی تەمەنــی لــە چەندیــن
شــار و ناوچــەی کوردســتان و ئێــران و
بەشــکۆیەکی هەرچــی زیاتــرەوە خەڵک
بەرەوپیــری ٢٥ی گەالویــژ چــوون:

پیرانشار:
ڕۆژی یەکشــەممە ٥ی گەالوێــژ،
ئەندامانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران لــە «پیرانشــار» لــە
چاالکییەکــی تەبلیغیدا ئــااڵی پیرۆزی
کوردســتانیان لەســەر تاڤگــەی «کانــی
ڵۆســە» هەڵ کرد .ئەو شــوێنەی کە بە
دەستی ئەندامانی دەروەستی حیزب ئااڵی
کوردستان هەڵ کرا ،شوێنێکی هەڵدێر و
ئەســتەم و بەرانبەر بە بنکەیەکی ســپای

تێرۆریســتی پاســداران بــووە .فەرمانــدەی
ئەو بنکەیەی سپای تێرۆریستی پاسداران
پێشــتر لە دەســتی بەکرێگیراوێکی ڕێژیم
بەنــاوی «حاســڵ ئەحمەدیـ»ـــدا بــووە.
ڕۆژی هەینی ١٠ی گەالوێژ ،ئەندامانی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
لــە «پیرانشــار» بــە نووســینی دروشــم
یــادی دامەزرانــی حیزبیــان بــەرز نرخاند.
ئەندامانــی حیــزب لــەو چاالکییــەدا بــە
نووســینی دروشــمی «پیــرۆز بێــت ٢٥ی
گەالوێــژ» ،یــادی شــکۆداری  ٧٥ســاڵ
خەباتــی حیزبەکەیــان بــەرز نرخانــد .ئــەو
چاالکییە لە ســێڕێیانی بەنداوی «کانی
ســێو» ئەنجــام دراوە .هەروەها ڕۆڵەکانی
دێموکــرات لە ســەیرانگای «پردانان» لە
پیرانشــار ئــااڵی پیــرۆزی کوردســتانیان

کێشــاوەتەوە .پێشتریش لە ٣١ی پووشپەڕ
ئەندامــان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات
لــە ناوچــەی «الجانـ»ـــی پیرانشــار
بــە بەڕێوەبردنــی چاالکیــی تەبلیغــی،
وەفاداریــی خۆیان بە ڕێبازی حیزبەکەیان
دووپات کردەوە.قارەمانانی دێموکرات لەو
چاالکییەدا ئااڵی پیرۆزی کوردســتانیان
بــە شــێوەیەکی گــەورە کێشــاوەتەوە و ئەو
کارە بووەتــە هــۆی دڵخۆشــیی خەڵکــی
ناوچەکــە .هەروەهــا تێکۆشــەرانی
ماندوونەناسی دێموکرات لەو چاالکییەدا
بــە نووســینی دروشــمگەلی« :بــژی
حیزبــی دێموکــرات»« ،ڕاســان تــا
لووتکــە بەردەوامــە» و «ســەرکەوێ
ڕاســان» ،ســەرلەنوێ ئەمەگناســیی
خۆیان بە ڕێبازی حیزبەکەیان نیشــان دا.

قووچان:
تێکۆشــەردانی دێموکــرات لــە قوچــان
لــە شــەقامی گشــتی و لەســەر دیــواری
قوتابخانــەی «ئەبــوزەر» ئــااڵی
کێشــاوەتەوە.
«کوردستانـ»ـــیان
هەروەهــا لــەو چاالکییــەدا دروشــمی
«ڕێــگای قاســملوو درێــژەی ھەیــە و
بــژی حیــزب دێموکــرات» نووســراوە.
بــۆکان ،مەهابــاد ،جاددەی سەردەشــت:
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات،
لــە بۆکان ،مەهاباد و جادەی سەردەشــت،
چاالکیــی بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
قارەمانانی دێموکرات لەو چاالکییەدا بە

کوردســتانییەکان لــە بەرامبــەر ڕێژیمــی
کۆماری ئیسالمیدا کرد.
پاشــان «ئەبوو زەید ساڵح» وێڕای ئاماژە
بە پێوەندیی مێژوویی نێوان هەر دوو ال و
ڕۆڵــی دوکتور قاســملوو و مــام جەالل لە
دانانــی بــەردی بناغەی ئــەو پێوەندییەدا،
پێداگریــی لەســەر پێویســتیی درێژەدانــی
ئــەو پێوەنــدی و دۆســتایەتییە کــردەوە و
هاوئاهەنگیــی نێــوان حیزبــی دێموکــرات
و یەکیەتیی نیشــتمانیی بە فاکتەرێکی
گرینــگ بــۆ پەرەپێــدان و پاراســتنی
یەکڕیزیــی نەتەوەیــی لــە ئاســتی هەموو
کوردســتاندا زانــی .بەڕێزیــان هەروەهــا
بــە ئاماژەکــردن بــە بارودۆخــی نێوخۆیی
عێــراق و هەرێمــی کوردســتان و هەڕەشــە
و دەســتێوەردانە دەرەکییــەکان بەتایبەتــی
لەالیــەن ئێران و تورکیەوە جەختی لەســەر
ئــەوە کــردەوە کــە دەســەاڵت و ئەزموونی
ئێســتای هەرێم موڵکی هەمــوو نەتەوەی
کــوردە و هەمــوو الیەنــە سیاســییەکانی
بەشــەکانی دیکــەی کوردســتانیش لــەو
هەرێمەدا مافی خاوەندارێتییان هەیە.
لــە کۆتاییــدا هــەر دوو الیــەن وێــڕای
بــە ئەرێنــی هەڵســەنگاندنی دیــدار
و چاوپێکەوتنەکانــی لــەو چەشــنە،
پێداگرییــان لەســەر هــاوکاری و
هاوئاهەنگیــی هەرچــی زیاتــری نێوانیان
بــۆ بەرەوڕووبوونــەوەی هەڕەشــەکان و
یەکخســتنی زیاتــری نێــو ماڵــی کــورد
کردەوە.

درێژەی پەیڤ

کوردســتان ڕێــز لــە  ٧٥گەالوێــژ دەگرێت

تاران:
لە تاران بەبۆنەی ٧٥ـــەمین ساڵوەگەڕی
دامەزراندنی حیزبی دێموکرات چاالکیی
تەبلیغــی بەڕێــوە چــوو .الیەنگرانــی
تێکۆشــەری حیزبــی دێموکرات لە تاران،
ڕۆژی دووشــەممە ٦ی گەالوێــژ بــە
باڵوکردنــەوەی وێنــە و دروشــمی حیزبی
و یوبیلی ئەڵماســیی حیزبــی دێموکرات،
لە شــەقام و گەڕەکەکانی «دەوڵەتـ»ـــی
تــاران ،چاالکیی تەبلیغییــان بەڕێوە برد.
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باڵوکردنەوەی تراکت و پوستێری تایبەت
بــەو ڕۆژە ،دامەزراندنی یەکەمین حیزبی
مۆدێڕنــی کوردســتانیان بــەرز ڕاگــرت.
ئــەو شــوێنانە کــە چاالکیــی بەرینــی
تەبلیغیــی تێــدا بەڕێــوە چــووە بریتیــن
لــە« :گوندەکانــی گەورکایەتیــی
بــۆکان ،شــاری مەهابــاد ،گوندەکانــی
ســاردە کوێســتان ،تابلــۆی پیربادیــن
و کوێــر کانــی ،گڵۆاڵنــی ســەروو و
خــواروو ،کاوالن ،خوڕخــوڕە ،زیرانــدۆڵ،
زاوکێــو ،ســامەت و قروچــای».
زۆربــەی ئــەو گونــد و ناوچانــە
تێرۆریســتی
ســپای
مۆڵگــەی
پاســدارانی تێدایــە و لــەم ڕۆژانــەدا بــە
هێــزی جــاش و بەکرێگــراو تەنــدراوە.

ســووكایهتییه نیزامییانــهی پێــی دهكــرێ
دهبێ كارێك بكا و ناتوانێ شهڕی
ڕاســتهوخۆش لهگــهڵ ئامریــكا یــان
ئیسراییل بكا!
لــهم حاڵهتــەدا بــۆ قهرهبووكردنــهوهی
ســووكایەتی پێكرانهكــهی و ڕووشــانی
ئابڕوویــهك كه نیهتی ،هێرش دهكاته ســهر
كهســانی الواز و كــهم هێــز و دهیهــهوێ
قهرهبــووی شكســتی دهروونیــی خــۆی به
دهس بهرزكردنــهوه لــه بێهێز و بندهســتهكان
بكاتــهوه یــان تۆڵــه لهوانــه بكاتــهوه كــه
سااڵنێكه داخیانی لهدڵدایه.
رۆژی ١٣ی گهالوێــژ ،چهنــد رۆژ دوای
ههمــوو تهقینــهوه و وێرانكارییــهكان لــه
بنكــه و پادگانهكانــی ســوپای پاســداران
له چهند شــوێنی ئێران ،ســوپای پاسداران
به مووشــهك و تۆپ و كاتیووشــا دووباره
شــاخهكانی كوردســتانی دایه بهر ئاگری
ڕق و كیــن و زیانێكی زۆری به سروشــت
و داهاتــی كوردســتان و خهڵكی دهڤهرهكه
گهیاند.
سیســتمێكی كۆلۆنیالیســتیی وهكــوو
دهســهاڵتی نیشــتهجێ له تــاران ،له ڕقی
دهروونیدا و بۆ شاردنهوهی شكستهكانی و
داپۆشــینی ترس و دڵهڕاوكێی لهڕادهبهدهر
لــه نهمــان و داتهپینــی سیســتمهكهی،
چهند مووشــهك و تۆپێك به كوردســتانهوه
دهنــێ؛ بــهاڵم تهنیــا و تهنیا دهیســهلمێنێ
كــه ئــهم سیســتمه وێرانبــووه چیدی هیچ
دهرهتانێكــی بــۆ مانــهوه نهمــاوه و ههموو
هــهرا و هاوارهكانــی بــۆ ئهوهیــه كــه لــه
تهنیاییدا گیری كردووه و دهیههوێ گوێی
له زایهڵهی ههرای خۆی بێتهوه!
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ژمارە 15 ، ٧٧٩ی گەالوێژی ١٣٩٩

ڕاسانی ڕۆژهەاڵت
قۆناغێکی پڕ سەروەری لە مێژووی  ٧٥ساڵەی حیزبی دێموکراتدا
مستهفا هیجری ،لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازیــی کــورد لــە
کوردســتان وەک واڵتێکــی دابەشــکراو،
پرۆســەیەکی بــەردەوام و مێژوویەکــی پڕ
لــە هــەوراز و نشــێوی بڕیوە .بــە درێژایی
ئــەم مێــژووە ،لە هــەر کام لە بەشــەکانی
کوردســتان ،ئــەو حیــزب و الیەنانــەی کە
نوێنەرایەتیــی ئــەم بزووتنەوەیــان کــردووە،
لەژێــر کاریگەریــی کۆمەڵێک هۆکاری
جیاوازی ناوخۆیی و ناوچەیی و دەرەکی،
ڕێــڕەوی خەبــات و تێکۆشــانی خۆیانیــان
دیــاری کــردووە .ئەمــە بــەو مانایەیە کە
ژینگــەی سیاســی ،کۆمەاڵیەتــی و
پێکهاتەی دەســەاڵت و حکوومەتەکان لە
ناوەنــدی واڵتانیــش فاکتەری شــوێندانەر
لەسەر بزووتنەوەکە بوون.
کــۆی ئــەم فاکتەرانــە ،لەگــەڵ ئــەوەی
پێکهێنــەری دەرفــەت و هەڕەشــە بوونــە،
بەاڵم هــاوکات دینامیزمــی گۆڕانکاری
و بەردەوامــی و زینــدوو ڕاگرتنــی
بزووتنەوەکــەش بوونــە .سروشــتییە کــە
بزووتنەوەی نەتەوەیی کورد لە ڕۆژهەاڵتی
نیشتمان بەدەر لەم هاوکێشانە نەبووە.
لــە کاتێکــدا بــەرەو ســاڵیادی دامەزرانی
حیزبــی دێموکــرات دەچیــن ،پێویســتە
مێژووی  ٧٥ساڵەی ئەم حیزبە بە گوێرەی
قۆناغەکانــی خەبــات و هەلومەرجــی
ســەردەم ،لــە بەســتێنی مێژوویــی خۆیــدا
شــیتەڵ بکرێــت و بــە ڕوانگەیەکــی
ڕەخنەگرانــە و وردبینانــە ،لێکۆڵینــەوە و
خوێندنەوەی تایبەتیی لەسەر بکرێت.
ئــەوەی لەم وتارە مەبەســتمە ئاماژەی پێ
بکــەم ،قۆناغێکــی نوێیــە لــە بزووتنەوەی
نەتەوەیــی -دێموکراتیکــی ڕۆژهــەاڵت
کــە بــە «ڕاســان» دەناســرێتەوە .ئــەم
قۆناغــە کــە لــە بەســتێنی نــوێ و لــە
دەقــی گۆڕانکارییــەکان هاتــە کایــەوە،
هــاوکات بــووە لەگــەڵ گۆڕانــکاری لــە
ئاســتی پێکهاتەی حیزبی و ڕێکخراوەیی
و هەروەهــا خوێندنــەوەی نــوێ بــۆ
چەمکەکانــی ناوەنــد ،ڕۆژهــەاڵت،
چەمکی شــار ،چەمکی شــاخ ،چەمکی
سەرمایەی شۆڕشگێڕانە و دواجار خستنە

بــەر باســی پــرۆژە و گوتارێکی نوێ کە
ڕوانگــە و هێــزی الیەنەکانــی بەشــدار
لــە بزووتنــەوەی کوردســتان بــە هەمــوو
جیاوازییــەکان ،لێک نزیــک بکاتەوە بۆ
ئەوەی چەمکێکی دیکەمان وێنا کردبێت
کە هەمان ڕۆژهەاڵتێکی بەهێزە.
«ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت» کە بــە پەیامی
نەورۆزیــی ســاڵی ١٣٩٥ی ســکرتێری
گشــتیی حیــزب لە چیاکانی سەرســنوور
ڕوو لە ڕۆژهەاڵت ڕایگەیەندرا ،هەڵگری
ئەم پەیامە بوو کە:
دەنــگ و تواناکانمــان لــە شــاخ و شــاردا
ڕێــک بخەیــن بــۆ پێکهێنانــی هێزێکــی
پتــەوی چارەنووسســاز کــە ژیانێکــی
نوێمــان بۆ بنووســێتەوە ،ژیانێکی دوور لە
ملکەچی و بێ مافی.
ناوەرۆکــی ئــەو پەیامــە هەســتانەوە
و وەســەریەک خســتنی هێــز و توانــا
و ســەرمایەی شۆڕشــگێڕانەیە بــۆ
تەیارکردنــی ڕۆژهــەاڵت و چوونــە
نێــو کایــە و هاوکێشــە سیاســییەکانی
دواڕۆژ .هێــزی پاڵنەر بۆ دەســتپێکی ئەم
قۆناغەش ،ئامادەبوونی هێزی پیشمەرگە
لەنێــو خەڵــک و خاکــی خۆیدا بــوو .ئەم
خوێندنەوەیــە بــۆ ڕاســان ،بــە دروشــمی
لێکگرێدانی خەباتی شار و شاخ ،دواتر لە
کۆنگــرەی ١٦ی حیــزب وەک گەالڵەی
گۆڕانکاری پەسەند کرا.
ڕاسان،
هەنگاوێک بۆ دەرباز بوون لە قەیران
وەک بەرایــی بــۆ ڕوونکردنــەوەی
پێویســتیی گۆڕینــی ڕوانیــن و شــێوازی
خەبــات و چوونــە نێــو قۆناغــی ڕاســان،
پێوســیتە ئاوڕێــک لــە دۆخــی حیــزب لە
پێش لەم گۆڕانکارییانە بدرێتەوە.
وەک وەفــا و ئەمەگناســییەک بەرانبــەر
بــە بزووتنــەوەی چەکداریــی ســاڵەکانی
 ،٤٧-٤٦وێڕای دانەواندنی ســەری ڕێز و
دروود بۆ گیانی پاکی هەموو شەهیدان،
بــەراوردی ئــەم ڕاپەرینــە چەکدارییــە
لەگــەڵ قۆناغــی ڕاســان بــە پێویســت

دەزانــم .بــەدەر لــە خاڵــە جیاوازەکانی ئەم
دوو قۆناغــە ،پێوســتە ئامــاژە بــە خاڵــە
هاوبەشەکانیان بدرێت.
بزووتنــەوەی چەکداریــی  ٤٧-٤٦کــە
ڕەهەنــدی تەشــکیالتی ،سیاســی و
چەکداریــی هەبوو ،لە ڕاســتیدا هەوڵێک
بــوو بــۆ دەربازبــوون لــە بنبەســت کــە لەو
ســەردەمەدا تەنگی بە حیزب هەڵچنیبوو.
لــە ڕوانگەیەکــی گشــتیدا دەکرێــت هەر
دوو قۆنــاغ بــە ڕاســانەوە لە قەڵــەم بدەین،
وێــڕای ئــەوەی کە خاڵی هاوبەشــی هەر
دوو قۆناغەکە ،بڕیارێکی شۆڕشــگیڕانە
بــوو بــۆ دەرباز بــوون لە قەیــران .خاڵێکی
دیکەی هاوبەشــیان «جووڵە» بوو ،بەاڵم
ســەرەتا وەجووڵــە کەوتنی حیــزب و دواتر
وەجووڵە خستنی کۆمەڵگای ڕۆژهەاڵت،
بەاڵم بۆ قەیران؟
دوای چڕبوونــەوەی هێرشــی پەیتاپەیتای
کۆمــاری ئیســامی بۆ ســەر بنکەکانی
حیزب و پاشەکشێ لە شاخ و جێگربوونی
لە باشووری کوردستان (،)١٣٧٥-١٣٧٢
چاالکیــی هێزی پێشــمەرگە کــەم بووەوە
و دواتریــش بــە هــۆکاری هەڕەشــە و
مەترســییەکانی کۆمــاری ئیســامی بۆ
ســەر ئەزموونــی حکوومەتــی هەرێمــی
کوردستان ،چاالکی و حوزووری ئەم هێزە
لە دیوی ڕۆژهەاڵت بۆ ماوەی نزیک بە
دوو دەیە ڕاگیرا.
لە ماوەی ئەو دوو دەیەیەدا ،ئامادەنەبوونی
پێشــمەرگە لەســەر خاکــی ڕۆژهــەاڵت،
بۆشــاییەکی ئەوتــۆی پێــک هێنابوو کە
ســەرباری کار و چاالکیــی تەشــکیالتی
و ڕاگەیاندن و دیپلۆماسی ،بەتاڵییەکەی
پــڕ نەدەبووەوە .ئەم بۆشــاییە وای کردبوو
کــە بەهــۆی پــان و پیالنــی بەردەوامــی
ڕێژیــم و بانگەشــەی نەمانــی حیزبــی
دێموکرات ،سەرنج و پرسیاری جیددی لە
نێوخۆ و دەرەوەی ڕۆژهەاڵتیش لەسەر ئەم
دۆخەی حیزب دروست ببوو.
درێژمــەودا بوونــی ئــەو دۆخــە خــۆی
یارمەتیــدەر بــوو بــۆ ئــەوەی جیابوونەوە و
دابەش بوونەکان لەنێو حیزبەکان و یەک

لەوان حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەســت پێ بــکات .ئەنجامی لێکدابڕان و
جیابوونــەوەکان بوو بــەوەی کە الیەنەکان
هێز و وزهی زۆر له دژی یەکتر ئاراســتە
بکــەن .لێــرەوە بوو کە گوتــاری ڕەقیب و
تەنانەت دژ ،لەنێو حیزبەکان سەری هەڵدا
و ئەمــەش دڕدۆنگــی و بێ هیوایی الی
ئەندامــان و الیەنگــران و تەنانەت خەڵکی
ڕۆژهەاڵت دروســت کردبوو .چاوەڕوانیی
ڕۆژهــەاڵت لــە حیزبــەکان و سیاســەتی
چاوەڕوانیــی خــودی حیزبەکانیــش،
کەشــێکی ئەوتــۆی پێــک هێنابــوو کــە
نیشــانەی پرســیار لەســەر بەردەوام بوونی
خەباتی ئەم حیزبانە دانرابوو.
شــوێندانەریی نەرێنیــی دۆخــی
ئاماژەپێــدراو ،تەنیــا لەســەر کــورد لــە
ڕۆژهــەاڵت نەبوو .سیاســەتی چاوەڕوانی
و بــێ جووڵەیــی هێــزی پێشــمەرگە ،کەم
تــا زۆر باڵی بەســەر ڕیزی تێکۆشــەرانی
حیزبیشدا کێشابوو .لەم ماوەیەدا بەشێکی
بەرچــاو لــە پێشــمەرگە و تەنانــەت کادرە
بــە ئەزموونەکانــی حیــزب ڕیزەکانــی
پێشــمەرگایەتییان بەجــێ هێشــت و
زۆربەیــان ڕوویــان لــە هەندەران کــرد ،ئەم
دیاردەیــەش بــە نۆرەی خــۆی بێ هیوایی
لەنێــو ڕۆژهــەاڵت زیاتــر دەکــرد و ئــەو
نیگەرانییــەی دروســت کرد کــە لەوانەیە
جێگای ئەو کەسانە پڕ نەبێتەوە.
بــەم چەشــنە ڕەوتــی کــزی و الوازیــی
حیزبەکانــی ڕۆژهــەاڵت ڕۆژ بــە ڕۆژ
پــەرەی دەســەند و خەڵکــی ڕۆژهەاڵتــی
زیاتر بێ هیوا دەکرد .ئەمەش دەرفەتێکی
گونجــاو بــوو بۆ ئــەوەی ڕێژیــم دۆخەکە
بــە قازانجــی خــۆی بقۆزێتــەوە و بتوانێت
لەنێــو توێــژی کــەم ئــاگای کۆمەڵــگا،
ژمارەیەکــی بەرچــاو لــە گەنجــەکان بــۆ
الی خــۆی ڕابکێشــێت و لــە ڕیزەکانــی
بەسیج و بەکرێگیراواندا دژ بە کۆمەڵگا
و حیزبەکانــی چەکداریــان بــکات ،یــان
لــە باشــترین حاڵەتدا بــێ الیەنیان بکات.
بەشــێک لــە ئەرکــی ئــەم چەکدارانــەش
بریتــی بــوون لــە« :زەخــت خســتنە ســەر

بنەماڵەی کادر و پێشمەرگە و ئەندامانی
حیزبەکان ،کۆکردنەوەی زانیاری لەســەر
ئــەو کەســانە و دانەوەیان بــە ناوەندەکانی
ســەرکوت و داپڵۆســینی وەک ئیتالعات
و سپا و ...هتد».
لەالیەکــی دیکــەوە ،لــە ئەنجامــی
ئــەو بۆشــاییەدا ،بەشــێک لــە توێــژی
خوێنــدەواری کۆمەڵــگاش ئاگاهانــە یان
نائاگاهانــە کەوتنــە بازنــەی گوتــاری
ڕێفۆرمیســتی و بــوون بــە بڵیندگــۆی
ئــەو ڕەوتــە .ئــەم توێــژە ئــەو بۆچوونەیان
تیۆریــزە و کردەیــی دەکــردەوە کــە تەنیــا
ڕێگای گەیشتن بە ماف و ئازادییەکان،
ڕێفــۆرم و چاکســازییە لــە چوارچێــوەی
یاســا و ڕێســاکانی کۆماری ئیسالمیدا،
بۆیــەش پەیوەســت بــوون بــە ڕیزەکانــی
ڕێفۆرمخوازی کە دیارە تێچووی کەمتر
و بگرە ئیمتیازی زۆری هەبوو بۆیان .بەم
شــێوەیە ڕەوتــی ڕێفۆرمخوازیــش النیکەم
بــۆ ماوەیەک شــوێندانەریی خۆی هەبوو
لــە پشــتکردنی بەشــێک لــە خەڵکــی
ڕۆژهــەاڵت لــە خەباتــی ڕاســتەقینە و
شــوێندانەر لــە دژی ڕێژیــم .لێــرەدا بــە
پێویســتی دەزانــم ئامــاژە بەو ڕاســتییەش
بکــەم کــە هــەر لــەو ســااڵنەدا ،دۆخــی
الیەنەکانی دیکەی ئۆپۆزســیۆنی ئێرانی
زۆر لــە دۆخــی حیزبەکانــی ڕۆژهــەاڵت
خراپتــر بــوو کــە لێــرەدا مــژاری باســی
ئێمــە نییــە .لــەم هەلومەرجــە نالەبــار و
نەخــوازراوەدا ،ڕێبەرایەتیــی حیزبــی
دێموکرات لەســەر دووڕێیانێکــی دژواردا
بــوو .ڕێگایەک سیاســەتی چاوەڕوانی و
دواجار توانەوەی حیزب و دابڕانی زیاتری
تەشــکیالتی و هەڵوەرینــی هێزەکانی بوو
کــە ئــاوات و پالنــی هەمیشــەیی دوژمن
بووە؛ ڕێگای دووەم ،ڕێگای ســەروەری و
وەگەڕخستنەوەی هێز و توانای ڕۆژهەاڵت
و پتەوکردنی ڕیزی تێکۆشــەرانی خەبات
بــوو لــە پێنــاو بەرەدوامیــی بزووتنــەوەی
ڕزگاریخوازانە .هەڵبژاردنی هەر کام لەم
دوو ڕێگایــە کــەم و زۆر تێچــووی خۆی
هەبوو ،بەاڵم ڕێبەرایەتیی حیزب بە پشت

بەســتن بە ئیرادەی کادر و پێشــمەرگە و
ئەندامــان لــە نێوخــۆ و دەرەوە و ســەرباری
لێکدانــەوەی ئەگــەری تیچــووی گیانی
و ماڵــی و کۆمەڵێــک گرفتــی دیکــە،
ڕێگای دووەمی هەڵبژارد کە «ڕاســانی
ڕۆژهــەاڵت» بــوو .بــا ئەوەش بــۆ مێژوو
بڵێــم کــە حــوزووری پێشــمەرگە لەســەر
خاکــی کوردســتان ،ویســتی ســەرەکیی
خەڵکی ڕۆژهەاڵت بوو.
ڕاســان لــەو هەلومەرجــەدا کــە حیــزب
تێــی کەوتبــوو و بــە لەبەرچاوگرتنــی
هەڵکەوتــەی جوغرافیایــی حیــزب لــە
باشووری کوردستان ئەرکێکی زۆر گران
بوو ،بەو حاڵەشــەوە« :چاالکی و هەســت
بــە بەرپرســیاریەتی کردنــی ئەندامانــی
حیــزب و وەفــا و ئەمەگناســییان لــەم
ڕۆژە ســەختانەدا بــۆ ســەربەرز ڕاگرتنــی
حیزبەکەیان ،کردارێکی شۆڕشــگێڕانە و
مێژوویــی بــوو .ئەم ئەندامانە لــە پێدان و
گەیاندنــی یارمەتیــی دارایی بــە حیزب،
بەشــداری لــە کاری پێشــمەرگایەتی،
پاراســتنی بنکــە و بارەگاکانــی حیزب و
بەگشــتی هەمــوو ئــەو کاروبارانــەی کە
لــەم ڕۆژانــەدا بــۆ حیــزب پێویســت بوون،
بــە دڵفراوانــی و شــانازییەوە ئامــادەی
هاوکاری و بەشداری کردن بوون.
بەاڵم بۆ دەستپێکی ڕاسان پێویست بوو کە
دوای نزیک بە بیست ساڵ دوورمانەوەی
هێــزی پێشــمەرگەی حیــزب لــە شــاخ و
نیشــتەجێ بوونیــان لــە کەمپــەکان لــە
قوواڵیی باشــووری کوردســتان ،جارێکی
تر ئەو هێزە له شــاخەکانی ســەر سنووری
ڕۆژهەاڵت جێگیر بێتەوە ،ئەو شــوێنانەش
لەژێــر دەســەاڵتی هێزەکانــی پارتــی
کرێکارانــی کوردســتاندا بــوو و هەروا بە
ئاســانی ڕێگەی بــە جێگیر بوونی هێزی
پێشــمەرگەی حیزبــی دێموکــرات نەدەدا،
بــەاڵم ئــەم ئامانجە دەبوایــە هاتبایە دی،
بۆیــە ئــەو بڕیارە گرینگــە درا ،هێزەکانی

درێژە لە الپەڕەی ٥
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درێژەی الپەڕەی ٤
حیزب بەرەو شــوێنی دیاریکــراو جووڵەیان
کــرد و هــەر وەک چــاوەڕوان دەکــرا
لەســەر ســنوور لەالیــەن هێزەکانــی پارتی
کرێکارانــی کوردســتانەوە ڕێگەیــان لــێ
گیــرا و لە ئاکامدا تێکهەڵچوون لە نێوان
هــەردوو هێزدا ڕوویدا و بە شــەهید بوونی
پێشــمەرگەیەکی حیــزب بە نــاوی «قادر
کەریمــی» لــە ڕۆژی ٣ی جۆزەردانــی
ســاڵی ١٣٩٤ی کۆچــی هەتــاوی ،بــە
زەحمەتێکــی زۆر ،ئیــرادەی حیزبــی
دێموکرات ســەرکەوت و هێزەکانی حیزب
لــە شــوێنەکانی مەبەســت جێگیــر بــوون.
شــەهید «قــادر کەریمــی» لــە ڕاســتیدا
یەکەم شــەهیدی قۆناغی ڕاســان بوو کە
گیانی خۆی لەو پێناوەدا بەخت کرد.
ڕاســان وەک دروشــم بریتییــە لــە
لێکگرێدانــەوەی خەباتــی شــار و شــاخ .
لــە جەوهەریشــدا تێپەڕین لــە هەلومەرجی
چاوەڕوانــی بــەرەو دۆخێکــی نوێیــە
کــە تێیــدا زیاتریــن هێــز و ســەرمایەی
شۆڕشــگێڕانە بــۆ بزووتنــەوەی کــورد لە
ڕۆژهــەاڵت پاشــەکەوت بــکات .ڕاســان
لە ڕاســتیدا بریتییە له گۆڕینی شــێوازی
ڕێکخســتن و هەڵســووڕانی سیاســی و
تەشــکیالتی و چەکداری ،به چەشنێک
کــه زیاترین پوتانســییەلی شۆڕشــگێڕانه
و توانســتی سیاســی ،لــە جەســتەی
فیزیکیی حیزب و له مێشــکی بیرکەرەوە
و دیسکۆرســخولقێنی تەشــکیالتدا
پاشــەکەوت بــکات هەتــا لــە کاتوســاتی
پێویســتدا ،ئــەو پوتانســییەلە ببێــت بــه
جووڵە و دینامیزمی خەباتێکی بەرباڵوی
جەمــاوەری .ئەگــەر ئــاوا چاو لە ڕاســان
بکەیــن ،گەڕانــەوەی پێشــمەرگە بــۆ نێــو
خهڵــک و دەســتپێکردنەوەی بەرخۆدانــی
چەکداریــش دێتــە نێو پێناســەی ڕاســان،
بــەاڵم پــرۆژەی بەربــاوی ڕاســان تەنیــا
لــە چەنــد ئۆپەراســیۆنێکی چەکدارانە و
چەنــد جەولەیەکــی هێزی پێشــمەرگه لە
نێوخۆی کوردستاندا بەرتەسک نابێتەوە.
لــەم پێناســەیەدا حیــزب و کۆمەڵــگا
پێوەندییەکــی دووالیەنەیــان پێکەوە هەیە.
واتــه حیزب لەالیەکەوە وزە دەبەخشــێت به
کۆمەڵــگا و لەالیەکی دیکەوە وزەی لێ
وەردەگرێــت و لــەم ڕێگایــەوە به باشــترین
شــێوە ســەرمایە هەمەچەشــنەکان دەبــن
بــه ســەرمایەی شۆڕشــگێڕانه .ئــەو دوو
قۆناغه لە ڕاستیدا تێک تەنراون.
ڕاسان ،ئامادەیی شار و شاخ
بــەر لەوەی کــە ڕەهەندە ســەرەکییەکانی
ڕاســان وەبیربێنینەوە ،پێویســتە بە کورتی
ئاماژەیــەک بــە ژینگــەی سیاســی و
کۆمەاڵیەتــی و کولتووریــی ڕۆژهەاڵت
بکەیــن کــە لــە ڕاســتیدا بەســتێنێکی
نوێیــە کــە دەشــێ خوێندنــەوەی نوێی بۆ
بکرێــت .لــە ڕوانینێکــی گشــتیدا ،لــە
مــاوەی ئــەو بیســت ســاڵەدا ،ژینگــەی
کۆمەڵگای کوردستان گۆڕانکارییەکی
بەریــن و قووڵی بەخۆوە بینیوە و ســەرجەم

بوارەکانی ژیانی کۆمەاڵیەتی ،سیاســی
و کولتووریــی کۆمەڵــگا و تاکەکانــی
ڕۆژهەاڵتــی تەنیوەتــەوە .مەســەلەی
شارنشــینی ،گۆڕانکاریــی کۆمەاڵیەتی
و بەرینتــر بوونــەوەی چینــی مامناوەنــد،
خوێندنی بااڵ ،سۆشــیال میدیــا ،زانیاری
و شێوە ڕوانین و خوێندنەوەی تاکەکان بۆ
پرســەکانی خۆیــان ،خۆڕاگریی مەدەنی،
وشــیاریی نەتەوەیــی ،نــوێ بوونــەوە و
جیــاوازی و گۆڕانــی نەســڵی و ئاشــنا
بوونــی ئــەم جیلە نوێیە بــە مافەکانیان و
خۆزیای ژیانیکی ئازاد و سەربەستانە...
کــۆی ئــەو فاکتەرانەن کــە ئاماژەکانی
ڕۆژهەاڵتێکی نوێن.
لــە خەباتــی شــاخ و شــاردا ،شــاخ نــاوی
«دۆخـ»ـــێکە کــە هێــزی پاڵنــەر و
بزوێنــەری خەبــات و ڕاپەڕینــە .شــاریش
ئاماژەیــە بــۆ کۆمەڵێــک دەرفــەت،
پوتانســییەل ،وزە و ســەرمایەی هــزری و
مرۆیــی؛ بــە ڕوانینێکی تر ،شــار هەموو
ئــەو دەرەتانــه مەدەنییانــەن کــە بههــۆی
خەڵکی سیڤیلەوە ــ چ خەڵکی شار بن و
چ خەڵکی دێ ــ چاالک دەبن .مەبەست
لــە شــاخیش کۆی ئــەو دەرەتانه سیاســی
و شۆڕشــگێرانەیەن کە بەهــۆی ئەحزابی
پێشــەنگ و خەباتــکارەوە چــاالک دەبن.
حیزب لێرەدا لەالیەکەوە وزە دەبەخشــێت به
کۆمەڵــگا و لەالیەکی دیکەوە وزەی لێ
وەردەگرێــت و لــەم ڕێگایــەوە به باشــترین
شــێوە ســەرمایە هەمەچەشــنەکان دەبــن
بــه ســەرمایەی شۆڕشــگێڕانه .لــە دەقی
ڕاســاندا ،شــاخ و شــار پێوەندییەکــی
دووالیەنەیان پێکەوە هەیە .ئەم ئاراســتەیە
لەســەر ئەم لێکدانەوەیە دامەزراوە که شار
خاوەنــی هێزێکــی فرەڕەهەنــد و چەقــی
گۆڕانکارییەکانە.
لــە بەشــێک لــە پێناســەی «ڕاســانی
ڕۆژهــەاڵت» ،لــە ڕاپۆرتــی کۆنگــرەی
شــازدەهەم« ،کۆنگــرەی ڕاســانی
ڕۆژهەاڵتـ»ـدا هاتووە:
ڕۆژهەاڵتــی نــوێ ،لەگــەڵ شــاخ پەیمان
دەبەســتێت و یارمەتــی وەردەگرێــت بــۆ
ڕاســانێکی نــوێ .ئامانــج ئەوەیــە کــە
بــۆ خــۆی ببێتــە ڕزگاریــدەری خــۆی و
جگــە لــە یارمەتــی وەرگرتــن لــە شــاخ
(پێشــمەرگە) کــە ســەرمایە و هێــزی
خۆیەتــی ،چاوەڕوانــی یارمەتیــی هیــچ
الیەنێــک نــەکات .بۆ ئــەوەی هەنگاو بە
هەنــگاو ببێت بــە پالنداڕێــژ و بەڕێوەبەر،
بــۆ گەیشــتن بــە ئــازادی .بــۆ گەیشــتن
بــەو ئامانجــە ،لــە پێــش هەمــوو شــتێکدا
دەبــێ ئــەو کۆمەڵگەیــە ببێتــە هێزێکــی
شــوێندانەر لــە نێوخــۆ و دەرەوەی واڵت.
نەخشــەڕێگای پێکهێنانــی ئاڵوگۆڕێکی
ئەوتۆ ،ئەوەیە کە هەموو ئەو هێزانەی کە
دەتوانــن لەم بوارەدا یارمەتیدەر بن ،هەموو
ئەوانــەی کــە دژی ملهوڕیی دەســەاڵتی
ناوەندی ،پەراوێز خســتنی کورد ،یان هەر
نەتەوەیەکی دیکە لە پێکهاتەی سیاســی
و حەشــیمەتی ئێــران بە هــەر ئایین ،زمان
و کولتوورێکــن ،تەنیــا بــەو مەرجــەی
دێموکــرات و ئازادیخــواز بــن ،لەژێــر
چەترێکی بەرینی سیاسیدا کۆ بکاتەوە.

بۆیــە هــەر چەشــنە خــۆ بــە جەمســەر
زانیــن و قەتیــس مانــەوە لــە هەر چەشــنە
چوارچێوەیەکــی بەرتەســکدا ،کۆســپی
ســەرکەوتنی ڕاســانن .لێــرەدا پێویســتە
ئامــاژە بــە خاڵێکــی جەهەوریــی دیکــە
بکــەم لە ڕوانینمــان بەنیســبەت ناوەندەوە.
پێمــان وایــە کە جــۆری پەیوەندیــی ناوەند
و نەتەوە غەیرە فارسەکان ،پەیوەندییەکی
داگیرکارییە و تا ئەم جۆرە لە پەیوەندی لە
ناوەندەوە هەڵنەوەشــێتەوە ،هیچ دەرەتانێک
بــۆ پێکەوەبوونــی دڵخوازانــە بوونی نییە،
پەیوەندییــەک کــە کۆمەڵێک ڕەهەندی
ئابــووری ،ســەربازی ،کولتــووری و
ژینگەیی هەیە کە لەســەر یەک بوونەتە
هەڕەشــە بــۆ ســەر ناســنامە و ئاسایشــی
نەتەوەییمــان .بە ســەرنجدان بــەم خااڵنەی
سەرەوە ،لە پرۆژەی ڕاسان بۆ ڕۆژهەاڵتی
نــوێ ،گرینگــی بــە گوتارێکــی نــوێ
بــۆ کوردایەتــی دەدرێــت کــە ئەرکــی
ڕزگارکردنی کوردستان تەنیا لە ئەستۆی
هێزی پێشــمەرگەدا نییــە .بەڵکوو پێکەوە
گرێدانــی بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییەکانــی
وەک ژنــان ،خوێنــدکاران ،ژینگەپارێزی
و پەروەردەیــی لــە چوارچێــوەی گوتــاری
کوردایەتــی وەک تەواوکــەری شــۆڕش
ســەیر دەکرێت .لەم پێناســەیەدا ،ڕزگاری
لــە ســتەم و گەیشــتن بــە سەربەســتی
و ســەروەریی نەتــەوەی کــورد لەســەر
خاکی کوردســتان و هەروەها ســازکردنی
کۆمەڵگایەک بەدوور لە چەوساندنەوە و
دابینکردنی ژیانێکی بەرامبەر بۆ هەموو
تاکەکان ئامانجی کۆتاییە.
ڕاسان و سەربەخۆیی سیاسی
لەژێــر ڕووناکایــی ئەم باســانە ،پێویســتە
ڕەهەندێکــی دیکــەی ڕاســان بــە کورتی
شــی بکرێتەوە .یەکێک لە دەاللەتەکانی
ڕاســان ئەوەیە که ســووژەی ڕووناکبیر و
سیاســیی کورد به شــێوەیەکی ســەربەخۆ
چــاو لــە پێداویســتییەکانی خەباتــی
ئازادیخوازانــەی کوردســتان دەکات و ئەو
نوســخەیەی لــە تــاران و لــە ناوەندەکانــی
پێوەندیــدار بــه دەزگا حکوومییــەکان بــۆ
شــێوازی خەباتــی سیاســی دەپێچرێتــەوە،
لــە کوردســتاندا بــه واڵمــدەر نازانێــت.
ســووژەی سیاســی و ڕووناکبیریی کورد،
هــەم لــە ســەردەمی پەهلەویــدا و هــەم لە
ســەردەمی کۆماری ئیســامیدا ،شێوەی
خەباتــی خــۆی به گوێــرەی هەلومەرجی
کۆمەڵگای خۆی دیاری کردووە و دیاری
دەکات .ئــەو نوســخانەی ناســیۆناڵیزمی
ناوەندخــواز لــە تارانــەوە یــان تەنانــەت لــە
پێگــەی ئۆپۆزیســیۆنەوە بۆ کوردســتانی
بــەڕێ دەکات ،بێ هیــچ دڕدۆنگییەک
بۆ ئەستاندنەوەی جەوهەری شۆڕشگێڕانە
و پتانســییەلی خەباتکارانەی بزووتنەوەی
کــورد گەاڵڵــه دەکرێــن .ڕاســان بــەم
پێشگریمانەیەوە گەاڵڵەی بۆ دادەڕێژرێت
کــە ئێمە دەبێ خۆمان نوســخەی خەباتی
خۆمان بپێچینەوە.
ڕاسان و گوتاری کوردایەتی
ڕەنگه دەســتپێکردنی ڕاســان لــە دیارترین
دەرکەوتــەی خۆیــدا له دەســتپێکردنەوەی

ئۆپەراســیۆنی هێــزی پێشــمەرگەدا خۆی
وە دیار بخات .بەاڵم پێناسەکردنی ڕاسان
بەم شــێوەیە ،هــەم دابەزاندنی پرۆژەیەکی
گرینــگ و بەربــاو بــۆ یەکێــک لــە
دەرکەوتــەکان و ڕەهەندەکانــی پــرۆژەی
ڕاسانە کە زیاتر ڕەنگ و بۆنی حەماسی
بەخۆیــەوە دەگرێــت و هەم ئەســتاندنەوەی
ڕادەیەکــی زۆر لە جەوهەر و دینامیزمی
ڕاســتەقینەی ئــەم پرۆژەیــە لــە ئاســتی
دامەزرانــدن و بەڕێوەبردنــی پراتیکــی
پرۆژەکەدایه .پێناســەکردنی ڕاسان تەنها
لــە ڕەهەنــدی ئامادەیــی و حــوزووری
پێشــمەرگانە لەســەر خاکــی ڕۆژهەاڵت،
خوێندنەوەیەکــی نیوەچڵــە لــەم پرۆژەیــە.
بــۆ ئــەوەی خۆمان لەم جــۆرە خوێندنەوەیە
بــە دوور گرتبێت ،پێویســتە ڕەهەندەکانی
ڕاســان جومگەبەنــدی بکرێــت؛ ئەویــش
چەمکــی حــوزووری گوتاریــی ڕاســانە
کــە دەبــێ هاوتەریــب لەگــەڵ حــوزووری
مەیدانیــی پێشــمەرگە بــە بایەخــەوە لێــی
بڕوانین.
کــورد نەتەوەیەکــی بــێ دەوڵەتــی خــاوەن
گوتــاری نەتەوەییــە .ئەگــەر هەتــا
ئێســتا ئاگــری خەبــات دانەمرکاوەتــەوە
و بەپێچەوانــەوە هــەر هاتــووە و بڵێســەی
ئەســتاندووە ،بــەم هۆیــە بــووە کــە ئێمەی
کــورد هــەر لــە خۆیبوونەوە هەتــا ژێکاف
و هەتــا کۆمــار و دواتریــش حیزبــی
دێموکــرات ،خاوەنــی گوتــاری نەتەوەیــی
خۆمان بووین.
کاتێــک گوتــاری نەتەوەیــی بەهێــز و
ئەوڕۆیــی لــە گۆڕێــدا بێــت ،تەنانــەت
ئەگــەر دەزگا فەرمییەکانــی پــەروەردە
و بارهێنانیــش لەبەردەســتی ئێمــەدا نەبن،
ئــەو گوتــارە بە شــێوەیەکی هەراو بەســەر
کۆمەڵــگادا بــاو دەبێتــەوە .بــە درێژایی
هەمــوو ئــەو ســااڵنەی کــورد ژێردەســت
بووە ،هەست و هۆشی نەتەوەیی لەوپەڕی
خۆیــدا بــووە و کوردایەتی لــە بەرەیەکەوە
ڕاگوێزراوە بۆ بەرەیەکی دواتر ،لەبەر ئەوە
بــووە کــە گوتارێکی نەتەوەیی لــە ئارادا
بووە.
ڕاسان و بەرژەوەندیی نەتەوەیی
لە ئاســتێکی دیکەدا گوتــاری نەتەوەیی
پێویســتی بەوەیە کە بــە هەموو جۆریک
کار لەســەر پێناســەکردنی دوو چەمکــی
ســەروەری و بەرژەوەندیی نەتەوەیی بکەین
و خۆمــان لــە دەمارگــرژی و خــۆ بــە
جەمســەر زانین بپارێزین« .یەکگرتن» و
«یەکگرتوویی» لەنێو کورددا ،بەتایبەت
بــۆ ڕۆژهەاڵتــی ئێســتا دەبــێ ببێتــە
ڕێــڕەوی بیرکردنەوەمــان .ئێمــە کــە باس
لــە زەروورەتی یەکگرتــن دەکەین ،مانای
وایــە کــە تا ئێســتا یەکگرتــوو نەبووینە.
هەر بۆیە بەردەوام پێویســتیمان بەوەیە کە
بــاس لــە یەکگرتــن و یەگرتنــەوە بکەین،
چ لــە ئاســتی کۆمەاڵنــی خەڵکــدا ،چ
لــە ئاســتی حیزبەکانــدا .بــۆ یەکگرتن و
یەکگرتوویی ،ســەرەتا پێویستیمان بەمەیە
کــە «بەرژەوەندییــە بااڵکانــی کورد» و
«ناسنامەی کورد» پێناسە بکەین .دەبێ
لەسەر بنەما سەرەکییەکانی بەرژەوەندیی
نەتەوەیی کورد و ناسنامەی کورد پێک

بێیــن .بەبێ پێناســەکردنی ئەم دوو بنەما
ســەرەکییە بــۆ سیاســەتێکی یەکگرتــوو،
زۆر ئەســتەمە بتوانیــن لەســەر خاڵەکانی
تــر یەک بگرین .بۆیە بە پێویســتییەکی
مێژوویی دەزانم لە ســۆنگەی ئەم گوتارە
نەتەوەییــەوە بڕوانینــە داهاتــووی کــورد
لــە ڕۆژهــەاڵت و حــوزووری گوتــاری
ڕاســانیش بــەم خوێندنەوەیــە بــە ئامانــج
بگرین.
ڕاسان و گۆڕینی پێکهاتەی حیزب
ئەرکێکــی گرینگــی دیکــە کــە
لــەو هەلومەرجــە و لــە چەقــی ئــەم
گۆڕانکارییانــە کەوتــە ســەر شــانی
حیزبــی دێموکــرات ،پێکهێنانی ئاڵوگۆڕ
لــە پێکهاتــەی حیزبــدا بــوو .ســەرەڕای
کارامەبوونــی بــۆ ســەردەمی خــۆی ،ئەو
پێکهاتەی کە ســااڵنێکی دوورودرێژ بوو
لە حیزبدا ڕیشــەی داکوتابــوو نەیدەتوانی
بەرنامەی ڕاسان لە بەستێنی ڕۆژهەاڵتی
نوێــدا پێــش بخــات و بــە واتەیەکی دیکە
چیتــر وەاڵمــدەر نەبــوو .سروشــتییە دوای
هــەر گۆڕانکارییــەک پێویســتمان بــە
میکانیزمــی نــوێ و خوێندنــەوەی نــوێ
هەیە .زۆر ئاستەمە بەرنامەی خەباتێکی
نــوێ بە پێکهاتەیــەک بەڕێوە بچێت کە
پێشتر بۆ هەلومەرج و دۆخێکی درێژماوە
دانــراوە و تــۆ ئێســتا دەتەوێــت ماڵئاوایــی
لێ بکەیت و بە ڕابردووی بســپێریت .ئەو
پێکهاتــە و بەرنامــە نوێیــەش لە دووتوێی
گەاڵلەیەکــدا کــە ئامادە کرابــوو ،دوای
بــاس و لێکدانەوەیەکــی تێروتەســەل لــە
ماوەی نزیک بە دوو ســاڵدا ،ســەرئەنجام
لەالیەن زۆرینــەی ڕێبەرایەتی و بەدەنەی
حیــزب لــە کۆنگــرەی شــازدەهەم پەســند
کــرا .بــەدوای کۆنگــرەدا ،دەســت کــرا
بــە دابەزاندنــی بەرنامــە و پێکهاتــەی
ڕێکخراوەیــی نــوێ ،بــەاڵم لــە ڕەوتــی
دابەزاندنیــدا بەرەبــەرە لەگەڵ دوو گرفتی
سەرەکی بەرەوڕوو بوویەوە:
یەکــەم :لە دەقــی هــەر گۆڕانکارییەکدا
و لــە ڕەوتی جێبەجێکردنی بەرنامەکاندا،
هەندێــک گرفــت دێنــە ئــاراوە کــە یــان
پێشــتر بــە باشــی بیــری لــێ نەکراوەتەوە
یــان ئــەوەی کــە پێشــبینی نەکــراوە.
بوونی ئەم گرفتانە شــتێکی ئاســاییە .لە
پرۆســەی گۆڕانکارییەکانــدا تەنانەت لە
دامــەزراوە ،ڕێکخــراوە و حکوومەتەکاندا
کە ئاستێکی بەرزی پیشکەوتنیان هەیە،
ئەگــەر بتهەوێــت پێکهاتــە یــان بەرنامە و
شــێوەی کار بــەڕۆژ بکرێتــەوە ،لە ڕەوتی
جێبەجــێ کردنیــدا و بــە تێپەڕینی کات،
لەگــەڵ هێندێــک کەموکۆڕی و گرفت
بــەرەوڕوو دەبێتەوە ،هەر بۆیە ڕێگەچارەی
گونجاویــان بــۆ دەدۆزرێتــەوە بــۆ ئــەوەی
ڕەوتەکــە بــەردەوام بێــت .لــە مێــژووی
حیزبــی ئێمەشــدا ،گۆڕانکارییــەکان و
نوێکردنــەوەی خوێندنــەوە و بەرنامــەکان،
هەڵســەنگاندن و گفتوگۆیــان لەســەر
کــراوە ،گرفتــەکان دەستنیشــان کــراون و
لە شــوێنی خــۆی کەوتوونەتــە بەرباس و
ســەرئەنجام ڕێگەچارەیان بــۆ دۆزراوەتەوە
و وردەکاری نەبووەتە بەربەســتی سەرڕێی
بەردەوامبــوون .واتــە هــاوکات لەگــەڵ
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بەردەوامبوونــی پرۆســەکە ،دەبــێ هــەوڵ
بــۆ کەمکردنــەوە و البردنــی گرفتــەکان
بدرێــت ،بــەاڵم بێگومــان ئەولەوییــەت بــە
بەردەوام بوونە.
دووەم :قەناعــەت هێنان بــە گۆڕانکاری.
ئەگەرچــی هەمــوو گۆڕانکارییــەک
دژوارە ،بــەاڵم دژواتــر لــە خــودی
گۆڕانــکاری ،باوەڕهێنــان و قەناعەتــە
بــە ئاڵوگــۆڕ .واتــە گۆڕانــکاری دەبــێ
لــە هــزر و شــێوەی بیرکردنــەوەی تــاک
و کۆمەڵــگادا ڕوو بــدات تــا بگــەی بــە
خاڵــی دەســتپێکی خــودی گۆڕانکاری.
ئەمــە بــەو مانایــە دەبــێ بــەر لــە هەموو
شــتێک تێگەیشــتنێک ســەبارەت بــە
زەروورەت و پێویســتیی گۆڕانــکاری و
نوێبوونــەوە بێتــە ئــاراوە ،بەتایبــەت الی
بەرپرســانی حیزبی دێموکــرات کە خۆی
بە حیزبێکی پیشــکەوتنخواز و ئەمڕۆیی
پێناســە دەکات و بــە ســامانی نەتەوەیــی
ڕۆژهەاڵت و بزووتنەوەکەی دێتە ئەژمار.
لــە دەقــی ڕاسانیشــدا ئێمــە ســەرمایەی
شۆڕشــگێڕانەمان وەک پوتانســییەلێک
بــۆ پێکهێنانــی گۆڕانــگاری لــە
کۆمەڵگادا پێناسە کرد ،کەواتە پێویستە
بــەر لــە هەمــوو شــتێک تێگەیشــتن و
پێویستیی گۆڕانکاری ،سەرەتا لە حیزب
پێک بێت .چونکە میکانیزمی سەرەکی
لــە هەر ئاڵوگۆڕێکدا ،ئەو کەســانەن کە
بــە کــردەوە پێکهێنانــی گۆڕانکارییەکــە
دەکەوێتە ســەر شــانیان و بەرپرســایەتییان
هەیــە و بەرانبــەر بــە حیــزب و کۆمەڵگا
هەســت بــە بەرپرســیاریەتی دەکــەن .بــۆ
وەبیــر هێنانــەوە ،ڕاســان لــه جەوهــەری
خۆیــدا بریتییــە لە تێپەڕین لە شــێوازێکی
ڕێکخراوەیــی و سیاســی و گوتارێکــی
کەمتــر چــاالک بــۆ فیگۆڕێکــی
چــاالک و هەڵســووڕ و شــوێندانەر کــە
گۆڕینــی پێکهاتــەی حیــزب دەبــێ لــەم
گۆشــەنیگایەوە لێک بدرێتەوە .بەگشتی
لــە کۆمەڵــگای ســوننەتیدا پێکهێنانــی
ئاڵوگۆڕ وەک لەدایکبوونێکە کە ئێش و
ئازاری هەیە .دۆخی مانەوە لە ڕابردوودا
ئەوەنــدە لــە نــوێ بوونــەوەکان دوورمــان
دەخاتــەوە کە پێی ناگەین و ئاکامەکەی
دەبێتــە دواکەوتــن و خۆنەگونجانــدن لــە
ڕەوتــی گۆڕانکارییەکاندا کە لە حیزبی
دێموکراتــدا تێچــووی مرۆیــی ،ماڵــی و
زەمانی ئەو دۆخه زۆر لەوە قورســتر دەبێ
کە تا ئێستا بووە.
بــە لەبەرچاوگرتنــی هەمــوو ئــەو گرفت
و کۆســپانەی کــە لەســەر ڕێــگای
نوێبوونەوەی سیســتەم و پێکهاتەی حیزب
لە بەســتێنی ڕۆژهەاڵتی نوێدا هاتوونەتە
کایــەوە ،ئــەم قۆناغە لە مێــژووی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران قۆناغێکی
گرینگ و شــوێندانەرە بۆ نوێ بوونەوە و
وەجووڵە کەوتنی حیزب و وەجووڵە خستنی
کۆمەڵــگای ڕۆژهــەاڵت .پێویســتە بــە
بایەخــەوە ســەیری بکرێــت و هەوڵ بدرێت
بۆ البردن یان کەمکردنەوەی کۆســپەکان
و بــە هیــوا بــە داهاتــوو و بەبــێ مانەوە و
ماندووبــوون ،ڕێــگای بەرەدوامبوونــی
هەموار بکرێت.
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ژمارە 15 ، ٧٧٩ی گەالوێژی ١٣٩٩

حیزبی دێموکرات
زەڕاتخانەی ئینێرژیی خەباتگێڕانە لە بزووتنەوەی کوردستاندا

ئیبراهیم الجانی
٢٥ی گەالوێــژی ئەمســاڵ ،حیزبــی
دێموكراتــی کوردســتانی ئێــران٧٥ ،میــن
ســاڵی دامەزرانــی خــۆی جــەژن دەگرێ.
لەســەرمانە ئــەو دەرفەتــە بقۆزینــەوە بــۆ
پیشــاندانی حزوری سیاســی و جهماوهری
حیــزب لــە مەیدانــی خەباتــدا و بیکەینــە
خۆنیشــاندانێکی سیاســی و تهشکیالتیی
گــهوره .ئــەوەش کاتێــک ئیمکانــی
هەیــە کــە یوبیلــی ئەڵماســی حیــزب لەو
پێوەندییــەدا پێشــنیار بکهینــه ڕۆژی
نیشــاندانی ڕێککەوتنــی نەتەوەیــی و
لێکتێگەیشــتنی میللــی و یەکیەتــی و
هــەل بــۆ دروســتکردنی پــرد و ڕووخاندنی
دیوارهکانی نێوانمان.
دوو تایبەتمەنــدی گــەورە لــە کاک
سەعیددا بەرجەستە بوون .یەکەم ئەوە کە
سیاســەت بــۆ کاک ســەعید کوردایەتی
بــوو .یانی پێوانەی هەرکارێکی سیاســی
و خەباتگێڕانە لە کوردستاندا ئەوە بوو کە
تــا چەنــدە لــە خزمــەت ڕزگاری کــورد و
کوردستاندایە.
دووهەمیــش ئــەوە کــە ناوبــراو بەڕاســتی
پێشــمەرگەیەکی فیــداکارو گیــان
لەسەردەســتی شــۆڕش و بزووتنەوە بوو .لە
پێشــدا پێشمەرگە بوو جا دوایە ببوە ڕێبەر
و سکرتێر.
پڕۆژهی سیاســی حیزبــی دێموکرات ،ئەو
پڕۆژەیــە کــە پێشــەوا و شــەرەفکەندی و
قاســملوو و دەیان هەزار شەهیدی دیکەی
میللەتەکەمــان گیانیــان لــە پێناویــدا
بەخشــی ،ئەمــڕۆ بۆته پڕۆژهی سیاســیی
بــۆ ههمــوو میللهتــی کــورد .خهڵکــی
کورستان به ههموو چین و توێژهکانییهوه،
بەرنامــەی حیــزب بــەبهرنامــهی داخوازه
میللــی و دێموکراتییهکانی خۆیان دهزانن
و کاری بۆ دهکهن.
بزووتنــهوهی کــورد لــه کوردســتانی
ئێــران خەریکــە دەکەوێتــە قۆناخێکــی
تــازەوە .قۆناخــی بهرینبوونــهوهی زیاتــر
و بهجهماوهریبوونــی خهبــات .حیزبــی
دێموکــرات دهیههوێ ههموو هێز و توانای
خۆی و هێزهکانی دیکهی نێو بزووتنهوهش
بــۆ ههرچی باشــتر ســازماندان و ڕێبهری
کردنــی خەباتــی کۆمەاڵنــی خەڵــک
مۆبیلیزە بکا.

بــەاڵم ئەو کارە تەنیــا ئەو کاتە ئیمکانی
هەیــە کــە هەمــوو هێــزە سیاســی و
کەســایەتییە سیاســییەکانی نێو بزوتنەوە،
ئازایەتــی ئەوەیــان هەبێــت ،زەنجیــری
تەعەســوب و دەمارگــرژی سیاســی و
حیزبــی و ئیدئۆلۆژیک لە دەســت و پێی
بیری سیاســی و ڕەفتاری سیاسی خۆیان
بکەنەوە و لێوەشاوەیی و پوختەیی سیاسی
و فەرهەنگــی لــە خۆیان نیشــان بدەن .لەو
نێــوەدا ڕۆڵــی حیزبــی دێموکــرات دەبێــت
ڕۆڵێکــی بنەڕەتــی بێــت و ببێتــە هەوێنی
شكڵگرتن و بردنەپێشی ئەو پڕۆسەیە.
بــهو پێیــه دهردهکــهوێ کــه کاری
ههرهگــهورهی حیزبەکەمــان لــە یــادی
 ٧٥ســاڵەی دامەزرانیــدا ئهوهیــه کــه
تهشــکیالتی حیزب لــه نێوخۆ و دهرهوه بۆ
وهاڵمدانــهوه بــهو ئهرکانه ئامــاده بکا که
لهوبارهوه دهکهونه سهر شانی حیزب.
لــهوهش زیاتــر یهکێــک لــه ئهرکــه هــهره
گرنگهکانــی حیــزب لەوبارەوە ئــهوه دهبێ
کــه کۆمهڵــه سیاســهتێک دابڕێــژێ که
حیزبــی دێموکــرات بــه جۆرێــک تهیــار
بکــهن که بتوانــێ ئیبتیکاری پێکهێنانی
هاوئاههنگــی و هاوکارییهکــی نزیکتــر
لــه نێــوان هێــز و الیــهن و کهســایهتییە
سیاســییهکانی نێو بزووتنهوهدا بهدهستهوه
بگرێ و ببێتە پردی متمانەی نێوانیان.
ئێســتا ههمــوو خهڵکــی کوردســتان
چاوهڕوانییەکــی لــەو جۆرەیــان لە حیزبی
دێموکرات هەیە.
چاوەڕوانیــان ئەوەیە لە یادی  ٧٥ســاڵەی
دامەزرانــی حیزبــدا ببێتــە ســەرەتای
سالمســازی لــە پۆلیتیکــی کــورد و
سیاســەتی کــوردی لــە کوردســتانی
ئێرانــدا .ئــهوان چاوهڕوانیــان ئهوهیــه
کــه تێکۆشــهرانی حیــزب بــه ههســت
کــردن بــهو بهرپرســایهتییه گــهوره کــه
لهســهر شــانیانه ،لــه عهقڵــی بەکۆمــەڵ
و فەزیلەتــی سیاســی کهڵکوهرگــرن و
حیزبی دێموکرات مهنزڵێکی دیکهش ،به
ڕێــگای دوورودرێــژی خهبــات بۆ ئازادی
و دێموکراســی و مافهنهتهوایهتییهکانی
خهڵکــی کوردســتاندا ،بــە ڕێــگای
خزمەتکــردن بــە ئامانجــە بەرزەکانــی
بزووتنەوەی کوردستاندا ،بهرهوپێش بهرن.
دهزانیــن کــه بهبــێ ڕێزگرتن لــهو بایهخ و
نرخانــه ،لــهو بایــهخ و نەریتــە بەرزانە که
بوونهتــه ناســنامهی حیزبــی دێموکرات و
حیزبی دێموکراتیان گهیاندۆته ئێره و لهو

ڕێگا دوورودرێژهدا چرای ڕێنیشــادهرمان
بــوون ،لــه ههمــان کاتیشــدا بــه بــێ
بهخۆداچوونــهوه و خۆههڵســهنگاندنهوهی
خۆمــان و سیاســهت و تاکتیکهکانمــان،
ناتوانیــن لــه داهاتــوودا بڕۆینــه پێــش و
خۆمان و حیزبهکامان بهرینه ئاســتی ئهو
قۆناخه که له پێشمانه .
قۆناخێــک کــە مەیدانی شــەڕی گەورە
و چارەنوسســازە .چەرخی بیستەممان بێ
دەســکەوت لــە دەســتدا ،قەرنــی  ٢١نابێ
لــە دەســت بدەیــن و ئــەو قەڕنــە مەیدانی
زەمانیــی شــەڕی هەرەگــەورەی کــوردە.
دەبــێ خۆمــان و میللەتەکەمــان بــۆ ئــەو
شــەڕە گەورە هەمووالیەنە ئامادە بکەین.
جارێکــی دیکــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت
وەک ســەرەتا و نێوەڕاســتی چەرخــی
بیســتەم کەوتۆتــە بــەر گەردەلــوول و
ئاکامەکانــی دابەشــکردنی ئیســتعماری
لــەو ناوچەیــەدا پــاش سەدســاڵ ئیــدی
خەریکە پوچەڵ دێنەدەر.
ئــهوهش وهختێــک دهتوانیــن بکهیــن کــه
پێش ههرشتێک وهفاداری و ئهمهگناسی
خۆمان بهرامبهر به نهسڵهکانی پێشوتری
حیزب و بزووتنهوه نیشان بدهین.
ســهری ڕێــز و کڕنــۆش بــۆ زهحمــهت و
ماندووبــوون و تێکۆشــان و خهباتــی ئهوان
دانەوێنیــن  .ئهوانــهی وجــودی خۆیــان،
ســهروهت وســامانی خۆیــان ،بیــر و هێــزو
تهمهنی خۆیان بۆ بهرزکردنهوه و ڕاگرتن
و بهرهوپێشــبردنی ئااڵی خهباتی حیزب و
نەتەوەکەمان ڕاگرتووه.
ئهوانــهی لــهو حیزبهدا شــههید بوون ،ههر
له پێشــهوای ســهرقافڵهی شــههیدانمانهوه
تــا باقــی شــههیدانی ســهردهمی کۆمار،
شــههیدانی قۆناخهکانی دواتری هێرشــی
ساواک بۆ سهر تهشکیالتهکانی حیزب،
شــههیدانی بزووتنــهوهی ســاڵهکانی 46
و  ،47شــههیدانی خۆپیشــانهکانی
ســهرهتاکانی شــۆڕش و بهربهرهکانێــی
قارهمانانــهی شــهڕی ســێ مانگــه،
شــههیدانی شــهڕی داســهپاوی کۆماری
ئیســامی بهســهر خهڵكــی کوردســتان و
حیــزب و بزووتنهوهکهمانــدا ،شــههیدانی
هێزی پێشــمهرگهی کوردســتان و هێزیی
بهرگریــی میللــی و کۆمهاڵنــی خهڵکی
بــێ دیفاعی کوردســتان ،شــههیدانی نێو
زیندانهکانی کۆنهپهرســتی و شــههیدانی
ماشــینی تێرۆری ڕێژیم له کوردســتانی
عێراق ،تورکیه و واڵتانی دیکه.

لــهوهش زیاتــر پێویســته وهفــا و
ئهمەگناســی خۆمان بهرامبهر به ههموو
ئهندامــان و الیهنگــران و تێکۆشــهرانی
حیــزب دهرببڕیــن که لهو ڕێــگا پیرۆزهدا
زهحمهتیــان کێشــاوه ،ئهوانهی کهمئهندام
بــوون ،ئەوانــەی لــەو ڕێگایــەدا ئــاوارە و
دەربــەدەر بــوون ،ئهوانــهی ئازیزانیــان لــه
دهســتداون و ئهوانــهی کــه پشــتیوانیان
لــه حیــزب و تێکۆشــهرانی حیــزب و
بنهماڵهکانیان کردووه.
بهڵــێ لهســایهی ئــهو فیــداکاری و
گیانبازییانهیــه کــه حیزبــی ئێمــه و
خهباتــی میللهتــی ئێمــه گهیشــتۆته ئێره
و بوونهتــه جێــگای هیــوا و هومێــد.
حیزبێکی تهشــکیالتی و دڵسۆز ،ئهگهر
وهفــا و ئهمهگــی بهرامبــهر ئــهو بههــا
بهرزانــ ه و ئــهو نهریتــه خهباتگێڕانهیــهی
حیــزب نهبێــت و ئهو وهفایهش له کردار و
ڕهفتاردا نیشان نهدا ،ناتوانێ ئهو کاروانه
بهرێته پێش ،یا یارمەتی به بردنهپێشــی
ئــهو خهباته بکات یــا دهتوانین بڵێین که
ناتوانــێ لهگهڵ ئهو کاروانه بڕواته پێش
و لــەو شــەڕە گەورەدا کە لە پێشــماندایە
پێشمەرگەبێت.
ئێســتا کــه حیزبهکهمان یــادی  ٧٥مین
ســاڵی دامەزرانــی خــۆی دەکاتــەوە،
ئامانجهکانمــان ،لــه جهوهــهری خۆیاندا
ههرئــهو ئامانجانــهن کــه لــه ڕۆژهکانی
ســهرهتای دامهزرانــی حیزبــدا ئامانجمان
بــوون؛ واتــه دابینکردنــی مافــه
نهتهوایهتییهکانــی میللهتــی کــورد،
ئــازادی و دێموکراســی و عهداڵهتــی
کۆمهاڵیهتــی و ڕهفــاه و بهختــهوهری بۆ
ڕۆڵهکانی کوردستان.
ئهوهتــا ئهمــڕۆش پاش بڕینــی ئهو ڕێگا
دوورودرێــژه ،پاش ئهو ههمــوو چونهپێش
و ســهرکهوتن و تێکشــکان و کهوتــن و
ههســتانهوهیه ،هــهروا ئــااڵی خهبــات
بــۆ ئــازادی و مافــه نهتهوایهتییهکانــی
میللهتــی کــورد لــه کوردســتانی ئێــران
بهدهســت حیزبهکهمانــهوه دهشــهکێتهوه و
لهگهڵ خۆماندا بهرهوپێشی دهبهین.
ئێمــه ناتوانیــن لــه ههڵســهنگاندنهوهی
ئــهو ڕێــگا دوورودرێــژه کــه بڕیومانــه
خۆببوێریــن .ئاخــر ئێمــه عهزممــان
جــهزم کــردووه کــه بڕۆینــه پێــش و ئــهو
خهباتــه بگهیهنینــ ه ترۆپکــی ڕزگاری.
ئێمــه دهمانههوێــت پێشــڕهوی بکهیــن و
نامانههوێت له جێگای خۆمان بوهســتین،

یــا هــهر بــهم شــکڵ و شــێوهی خهباتــهوه
بنوسێین .ئێمه نیشانمان داوه که چهنده له
سهر ئامانج و پرەنسیپه ستڕاتیژییهکانمان
شێلگیر و سوورین ،ئهوهندهش له دۆزینهوه
و ڕهچاوکــردن و بهکارهێنانــی میتــۆد و
ڕێــگای جۆراوجــۆر بــۆ کار و خهبات بۆ
گهیشتن بهوان ،لێوهشاوهین.
مێــژووی خهبــات و تێکۆشــانی حیزبــی
دێموکــرات و تێکۆشــهرانی دێموکــرات
بهشــێکی گهورهی مێــژووی هاوچهرخی
میللهتهکهمانــه و لــه یهکتــر جیــا
ناکرێنهوه .ئێســتا که دهمانههوێ نهریتی
خهباتگێڕانــهی حیزبهکهمان بۆ نهوهکانی
ئهمــڕۆ و ســبهی کوردســتان بگوێزینهوه،
لــهو خهباتــهدا له کوردســتاندا بهتهنیا نین
و ههموو خهڵکی کوردستان پشتیوانمانه.
لــهو ڕێگایــهدا ئێمــه ههمــوو ئــهو هێــز و
حیزب و کۆڕوکۆمهڵ و کهسایهتییانه به
هاوڕێ و هاوخهبات دهزانین که بۆ ئازادی
و دێموکراســی و مافه نهتهوایهتییهکانی
گەلی کورد خهبات دهکهن.
پێکهێنانــی ناوەنــدی هــاوکاری
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران ،دەبــێ
لــەو گۆشــەنیگایەوە تەماشــای بکرێــت.
ئەوە ســەرەتای شــکڵگرتنی نیهادینەبوون
و جێگرتنــی دێموکراســی و پلۆڕالیزمــی
سیاســی لــە کۆمەڵــگای ئێمەدایە؛ بەاڵم
دەبــێ کار بکەیــن تــا گــەورە و بەریــن و
قــوڵ ببێتــەوە و بزووتنەوەی کورد بەهێزتر
و هاوئاهەنگتر و چاپوکتر بکات.
بۆ ئەوەش شەرتی ئەساسی ئەوەیە حیزبی
دێموکرات لە پێشدا ڕیزەکانی خۆی پتەو
بکات و ڕیزەکانی خۆی وەسەریەکخاتەوە
تــا بتوانێ لە عــۆدەی ئەرکە نەتەوەیی و
نیشتمانییەکانی بێتە دەر.
ئێمــە قــەت ئارەزوومــان ئــەوە نییــە کــە
حیزبــی تاقانەی گۆڕەپانەکــە بین ،بەاڵم
تێکۆشــاوین و لە داهاتووشــدا تێدەکۆشین
کاریگەرترین و بەهیزترین هێزی سیاســی
کوردستان بین و تەشکیالتی خۆشمان بۆ
گێڕانی ئەو ڕۆڵە ئامادە دەکەین.
وەختــی ئــەوە هاتــووە بهرعــۆده بیــن لــه
یــادی یوبیلــی ئەڵماســی حیزبەکەمانــدا،
ههمــوو توانــا و ئیمکاناتــی خۆمــان بــۆ
یهکخســتن و هاوئاههنگکردنــی هێــز و
ئینێرژییهکانی نێو بزووتنهوهی کوردستان
دهکار کهین و بەربەســت و کۆســپهکانی
ســهر ڕێگای چوونەپێشــی ئــهو زهروورهته
تهخت بکهین.

چاک تێگهییوین که بۆ بهرینکردنهوهی
خهبــات بــهدژی ئیســتبدادی ڕهشــی
دینــی و ســهرکوت و زهبروزهنگــی
کۆمــاری ئیســامی لــه کوردســتان ،بۆ
بهجهماوهریترکردنــی خهباتــی کۆمهاڵنی
خهڵــک ،مهرجــی ههرهســهرهکی ئهوهیــه
که هێزهکانی نێو بزووتنهوهی کوردســتان
یهک خهین.
ئــهوهش بــهوه دهکــرێ کــه تێکۆشــین
لهسهر پالتفۆڕمێکی میللی ڕێککهوین.
ئاســتی هاوکاری و هاوئاههنگی لهگهڵ
یهکتر بهرینه ســهرتر .ئهگهر له جێیهک
ئیمکانــی یهکگرتنــی تهشــکیالتی ههیه
کاری بۆ بکهین.
ئهگــهر لــه جێیــهک دهتوانیــن لــه ســهر
بهرنامهیهکــی هاوبــهش ڕێککهویــن
درێخــی لــێ نهکهیــن .پێشــمهرجی کار
بۆ ئهو مهســهلهش بریتییه له سالمســازی
لــە فــەزای سیاســەتی کوردســتاندا و
سازکردنی زهمینه و فهزا بۆ لێکحاڵیبوون
و لێکتێگهیشــتنی هێــز و الیهنــه
سیاســییهکانی کوردســتان و بردنەپێشــی
دیالۆگێکی میللی و کوردستانی.
ئێـــمه قاڵبــووی مهیدانــی خهبــات
وتێکۆشــانین .هیــچ هێزێــک ناتوانــێ
ئیرادهی حیزبی ئێمه بۆ درێژهدانی خهبات
و بهربهرهکانــی و ڕێبهریکردنــی خهباتــی
خهڵکی کورستان تێک بشکێنێ.
بــهو بــڕوا و متمانهبهخۆبوونــهوه و بــه
لهمهیدانــی خهباتدابــوون خۆمــان و
حیزبهکهمــان گهیشــتوینهته ئێــرهو زیندوو
ماوین و زیندووش دهمێنین.
هیچ شــتێک ناتوانــێ حیزبی دێموکرات
لــە ڕێــگای ئەســڵی خــۆی کــە ڕێگای
خزمــەت بــە ئامانجــە بەرزەکانی خەڵکی
کوردســتانە الدا .لــە داهاتووشــدا هــەروا
دەبێت.
ئاخــر تەشــکیالتی حیزبــی دێموکــرات
زەڕاتخانەیەکــی گــەورە و لەبننەهاتــووی
بزووتنەوەی کوردســتانە و ڕێئاکتۆرێکی
بەرهەمهێنانــی ئینێــڕژی خەباتگێڕانەیــە
کــە قــەت لــە کار ناکــەوێ .ئێســتا
وەختــی کەڵکوەرگرتــن و دەکارکــردن و
هەڵخراندنــی هەمووی ئــەو ئەو زەڕاتخانە
گەورەیەیە.
کــەس لــە فێربــوون بێنیاز نییــە تا ئێمە
لێــی بێنیــاز بیــن .چوونــە قوتابخانــە و
فێربوون هەمیشە شتێکی باشە و پێویستە
و ڕەمزی چوونەپێش و گەشەکردنیشە.
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پێگهی جهماوهریی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

سندووس

بۆ دامهزراندن و هاتنهئارای ههر
حیزبێکی سیاســی ،ههلومهرجی
قۆناغــی دامهزرانــدن ،وهک
ســهرهکیترین و تۆخترین ماک،
خۆی دەنوێنێ و ئهو کهســانهی
خــاوهن بیــری سیاســین ،گــهر
قۆناغهکــ ه لهبهرچــاو نهگــرن،
تووشــی ههڵــهی گــهوره دهبــن.
چوونکه ،ئهگهر داوا ســهرهکیی ه
سیاســییهکان بــهدهر ل ه ویســت و
ئیــرادهی کۆمهاڵنــی خهڵــک
و جهمــاوهر بــن ،بــێ پشــتیوان
دهمێنێتــەوه و ناتوانــێ درێــژه
بــ ه تهمهنــی بــدات .دوای
لــ ه کزیــدان و پاشهکشــهی
ههســتی «ئۆممهت»ســازی
و تۆخبوونــهوهی ههســتی
«نهتهوه«یی ،ک ه بهرههمی دوو
شــهڕی ماڵوێرانکــهری یهکــهم
و دووههمــی جیهانــی بــوو و بۆ
دیاریکردنی ئهو ماف ه سهرهکیی ه
کــ ه دهمێــک بــوو گــهالن لــ ه
قهوارهیهکــی
چوارچێــوهی
سیاســیدا بــۆی تێدهکۆشــان،
ئێلیــت و ڕووناکبیرانــی
نهتــهوه جیاجیــاکان ،ڕوویــان لــ ه
درووســتکردنی حیزبــی سیاســی
کــرد و ویســتیان لــ ه ڕێگــهی
کایــ ه و گهمــ ه سیاســییهکان و
بــ ه شــێوهیهکی دێموکراتیــک
هــهل ،بــۆ وهدهستخســتنی مافی
نهتهوهیــی بڕهخســێنن؛ بــهاڵم
زۆرجــار ههوڵــی ئــهم ڕووناکبیر
و سیاســهتمهداران ه لهگــهڵ
ئاریشــهی قووڵــی دهمارگرژیــی
نهتهوهکانی تر ڕووبهڕوو بووهتهوه
و بهربهســتی گهورهیــان لهبهردهم
درووســتکردوون ،ئــهوهی باســی
لهســهر دهکهیــن بهپێی بــاوهڕ ب ه
بیــری دێموکراتیــک و قهبووڵی
«ئهویتر» ،ل ه نێو ههموو گهالنی
جیهاندا ئاڵوگۆڕی بهسهردا دێت
و ل ه زۆر شــوێنی ئهم جیهان ه ب ه
بێ کێشــ ه و برائاسا ماڵیان بهش
کــردووه و بوونهتــ ه درواســێ و
جیرانی ئهرکداری یهکتریش.
گهلی کوردیش ل ه کوردســتانی
ئێرانــدا بــهدهر لــهم ڕێســای ه نیی ه
و هــهر لــ ه دوای هاتنــی بیــری
نهتهوهســازیی و ههوڵــدان بــۆ
درووســتکردنی دهوڵــهت –

نهتــهوه ،ڕووناکبیرانی ل ه دهوری
گونجــاو
«بهرنامه»یهکــی
لهگهڵ نیشــتمان و ب ه سهرنجدان
ب ه خوێندنهوهی قووڵی سیاســی،
کهوتنهخــۆ و بهمهبهســتی
ههڵکردنــی ئااڵ ،له ســهر واڵتی
کوردان و داڕشتنی قهوارهیهکی
سیاســی ،حیزبــی سیاســییان
درووســت کــرد .دامهزراندنــی
«کۆمهڵهی ژێــکاف» ،ههوڵی
ڕووناکبیرانــی کــورد بــوو،
بــ ه مهبهســتی وهدهستخســتنی
ئــهم داوا سیاســییه ،وهک
ک کــ ه ههلومهرجــی
ســهرهتای ه 
ئهوکاتــی ئێــران ،ناوچهکــ ه و
جیهــان ،دهیخواســت .کهچــی
کهســایهتی مهزن و بیری تیژ و
وردی «پێشهوا» ،ههر زوو ،ههم
پهرهی ب ه بهرنام ه سیاسییهک ه دا
و ههمیــش ئاســۆیهکی گهش و
ڕوونــاک و بهربــاوی لــ ه بیری
سیاســی ،بــ ه ڕووی نهتــهوهی
کــورددا کــردهوه .قهڵهمبــازی
دامهزرانــدن لــە «ژێــکاف»،
بــۆ «حیزبــی دێموکــرات» و
لــ ه «حیزبــی دێموکــرات»هوه
بــۆ دامهزراندنــی «کۆمــاری
کوردســتان» ،ئاکامــی کارایی
سیاســیی حیزبــی دێموکــرات و
ڕێبــهر و پێشــهنگ ه مهزنهکــهی
واته «پێشهوا»یه.
لــ ه
کۆمــار،
ڕاســت ه
بهرهۆکارگهلی وهک:
 -1ناوهندخــوازی و ههبوونــی
بیــری فاشیســتی لــ ه سیســتمی
ئهو کاتی دهسهاڵتی ئێراندا،
 -2دهمارگرژیــی نهتهوهیــی،
نهتهوهی خۆسپهپێن و بااڵدهست،
 -3گهمــه و کایــ ه ئیقلیمــی و
جیهانییــهکان لــە ســەر ئێــران و
کوردستان،
هێندێــک
ههروههــا
-4
کهموکوڕی نێوخۆیی.
تهنیــا یازده مانگــی تهمهن بوو،
بــهاڵم پرســیاره ســهرهکییهک ه
ئهوهی ه ک ه بۆچی دوای  75ساڵ
لــ ه دامهزراندنــی «کۆمــار»،
لهســهر دهســتی «حیزبــی
دێموکــرات» ،ئــهو حیزبه ههر وا
بهگوڕ ،لــ ه گۆڕهپانی خهباتدای ه
و لهگــهڵ دوو سیســتمی
داگیرکــهری «پاشــا»یهتی و
«پاشــائاخوند»یدا ،قوربانی داوه
و ئێستاش خوێنی لێ دهچۆڕێ،

بــهاڵم بــ ۆ چرکهســاتێکیش لــ ه
تێکۆشان و خهبات نهوهستاوه؟
بــۆ حیزبێکــی سیاســی وهک
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران کــ ه دهرفهتــی خهباتــی
سیاســییان لــ ه نێوخــۆی واڵتــدا
بهتهواوی لێ بەربەست کردووە و
بهناچــار بۆ کردنهوهی بهســتێنی
سیاســی و وهدهستخســتنی ماف ه
ڕهواکانی نهتهوهی کورد ،پهنای
بــۆ پارێــزگاری کــردن لــ ه خۆی
و لــە ئامانجــە سیاســییەکانی
بــردووه ،پێنــج ماکــی ســهرهکی
پێوستن:
 -1دیســکۆرس و گوتــاری
سیاسی،
 -2پێگهی جهماوهری،
 -3هێــزی چهکــداری ئامــاده،
هــهم لــ ه بــواری فیزیکــی و ههم
ل ه بــواری فکرییهوه(پــهروهردهی
کارا)،
 -4دیپلۆماسی کارا،
 -5ئابووری به توانا.
دیسکۆرســی سیاســی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
ههر ل ه ســهرهتای دامهزراندییهوه
تا ب ه ئەمڕۆ ،ئهوهندەی ئینسانی و
دونیاپهسهند بووه ک ه ل ه سیاسهتی
گشــتی خۆیــدا بــۆ یهکجاریــش
لــ ه ئوســوولی دێموکراســی الی
نــهداوه ،تهنانهت ئهگهر ب ه زیانی
خۆشــی تــهواو بووبێــت .ڕاســتی
ئــهم خاڵ ه کاتــێ دهردهکهوێ ک ه
لــ ه «پێشــهوا»وه تــا «دوکتــور
قاســملوو» و لــ ه «دوکتــور
قاســملووه تــا دوکتورســهعید و
مســتهفا هیجــری» ،ڕهچــاوی
«ڕهوشــت» ،لــ ه سیاســهتیان
کــردووه .یانی لــ ه دونیای پڕ ل ه
کێشهی سیاسهت کردنی ڕابردوو
و ئێســتادا کــ ه ههمــوو بابــهت و
شــتهکان ،تهنانــهت مرۆڤیــش
بووهتــ ه ئامــرازی گهیشــتن بــ ه
مــهرام و ئامانجــ ه سیاســییهکان
و سیاســهتی بهرژهوهندیخوازانــ ه
و «ماکیاڤێــل»ی ،باڵی بهســهر
فــهزای سیاســیدا کێشــاوه،
حیزبــی دێموكــرات بــ ه ههمــوو
توانایــهوه ویســتووی ه «ڕهوشــت»
و «سیاســهت» بهیهکهوه ئاشــت
کاتــهوه؛ کهوابــوو لــ ه گوتــاری
سیاســی حیزبــی دێموکراتــدا،
«مافــی
«دێموکراســی»،
نهتهوهیــی» و «ڕهوشــت» ،بــ ه

ڕادهیــهک تێکــهاڵون ،ک ه یار و
ئهغیار ئیعترافیان پێکردووه.
له ســهر خاڵــی دووهــهم دهتوانین
ب ه شانازییهوه ئاماژه بهم ڕاستیی ه
بکهیــن ک ه حیزبــی ئێم ه ههر ل ه
ســهرهتای دامهزرانییــهوه پشــت
ئهســتوور بــه کۆمهاڵنی خهڵک
بووه ،ئــهوهش دهگهڕێتهوه بۆ ئهم
ڕاستییهی ک ه حیزب ،ب ه شێوهی
دێموکراتیــک ،ههڵگری ئااڵی
مافهکانــی نهتهوهیــی ،نهتهوهی
خــۆی بــووه .گــهر پشــتیوانی
جهمــاوهری نهبوایــ ه حیزبــی
دێموکــرات ،بــ ه دونیایــهک لهو
تهنگوچهڵهمــهی کــ ه بۆیــان
درووســتکردووە ،تــا ئێســتا
ئاسهواریشــی نهدهما ،لهو تهمهن ه
 75ســاڵییهدا ،حیــزب ،زۆر جــار
زامــدار بــووه ،بــهاڵم کۆمهاڵنی
خهڵــک لــ ه ڕێگــهی ڕۆڵــ ه
بهتوانــا و بەئەمەگەکانییــەوە،
هیــچ کات نهیانهێشــتووه بــ ه
چۆکدابــێ و بچهمــێ .دوای
شۆڕشــی گهالنی ئێران ل ه ساڵی
 57و ئاشــکرابوونی تێکۆشــانی
حیــزب ،ئهم ڕاســتیی ه بــۆ ههموو
الیــهک دهرکــهوت ک ه ویســت و
ئیــرادهی کۆمهاڵنــی خهڵکــی
کوردســتان ،لــ ه سیاســهتهکانی
حیزبــدا ڕهنگی داوهتهوه ،بۆی ه ب ه
شــههامهتهوه دهتوانیــن بڵێین ک ه
حیزبــی دێموکرات و کۆمهاڵنی
خهڵــک بــ ه هیــچ شــێوهیهک
لێــک جیا ناکرێنهوه و گهیشــتن
بــ ه ئامانجــ ه سیاســییهکانی
حیزب ،شــتێکی حاشــاههڵنهگره
و بە مانای گەیشــتنی نەتەوەی
کــورد بــە مافــە ئینســانی و
هێــزی
نەتەوەییەکانیەتــی.
چهکــداری کارای حیزبهکهمان
هــهر ل ه دەریــای لهبڕاننههاتووی
کۆمهاڵنــی خهڵکــهوه ســهرچاوه
دهگــرێ کــ ه گشــت کات لــ ه
هاوکێشــهکاندا ڕۆڵ و نهخشــی
کارای خــۆی بینیــوه .ڕهنگــ ه
ئاماژهکــردن بــ ه مێــژووی پــڕ
لــ ه هــهوراز و نشــێو و لێوڕێــژ لە
شــانازی خهباتــی چهکــداری
حیــزب ،لــهم کورتهوتــارهدا
نهگونجــێ ،بــهاڵم خــۆ دهتوانیــن
ئاماژه ب ه «ڕاســان» بکهین ک ه
چــۆن لهوپــهڕی بــێ ئیمکاناتی
ماڵیــدا ب ه لێکگرێدانــی خهباتی
«شــاخ» و «شــار» و دیسان ب ه
پشــتیوانی کۆمهاڵنــی خهڵک،
لهرزهی لە دڵی دوژمن خستووه.
کاراکردنــهوهی هێــزی چهکدار،
هــاوڕێ لهگــهڵ دیپلۆماســی
لــ ه ئاســتی ئێــران ،ناوچهیــی
و نێونهتهوهییــدا ،ئهرکــی
ڕێبهرایهتی حیــزب زیاتر دهکات
و کوردوتهنــی دوژمنێک زۆره،
بهاڵم ههزار دۆســت کهمه .بۆی ه
دیپلۆماسی کارا و بهتوانا ڕهوایی
زیاتــر بــ ه خهباتــی حیزبهکهمــان
دهبهخشــێ و دهتوانــێ هــهزاران
دۆستمان بۆ پهیدا بکات و زیاتر
کاراکردنــەوەی «ڕاســان»یش،
ڕۆڵی حیزب ،لە بەاڵنسی کێشە
سیاســییەکان ،زیاتــر تەزمیــن و
گەرەنتی دەکات.
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وێــــــــــستگە

 ٧٥ســاڵ تێکۆشــان

نووسین :هێــــمۆ
لە  ٧٥ساڵ لەمەوپێشەوە تاکوو ئێستا ،حیزبی دێموكرات وەکوو سازمانێکی سیاسیی
خاوەن جێگە و پێگەی دیار لە کۆمەڵگادا ،بە ڕاشکاوی باسی لە مافی ژنان کردووە
و هەمــوو چەشــنە دەرفەتێکــی بــۆ پێگەیاندن و خۆپێگەیاندنی ژنــان لە کۆمەڵگای
کوردستان و بەتایبەتیش لە چوارچێوەی ئەم حیزبەدا بۆ ئەم توێژە ڕەخساندووە.
حیزبــی دێموکــرات هەمیشــە جەختــی لــە ســەر هەبوونــی ئــەم توێــژە لــە کۆمەڵــگا
کردووەتــەوە و بــە ڕوونــی لــە بەرنامەکانــی خۆیــدا ئامــاژەی بــە گرینگیــی هێنانــە
مەیدانی ئەم ژنانە کردووە.
ئاشــکرایە کــە کاتێــک ڕێبەرێکــی وەک پێشــەوا قازی محەممەد بــە دامەزراندنی
یەکەمیــن ناوەنــدی پێگەیاندنــی ژنــان لە ژێر نــاوی «یەکیەتی یایــان»دا هەوڵ بۆ
سەقامگیرکردنی یەکسانی ڕەگەزی و بەشداریی یەکسانی ژنان لە کایە سیاسی و
کۆمەاڵیەتییەکاندا دەدات ،حاشای لێ ناکرێت کە ئەم رێچکەیە دەبێ بەردەوام بێت
و دەبێ ڕۆژ لە دوای ڕۆژ زیاتر پێشکەوتن بەخۆوە ببینێ.
حیزبــی دێموکــرات هــەر لــە ســاڵی ١٣٢٤ی هەتاوییــەوە تاکــوو ئێســتا ســەبارەت بە
پرسەکانی ژنان ڕۆڵێکی ئێجگار بەرچاوی گێڕاوە.
یەکێــک لــە گرینگتریــن خاڵەکان کە دەکرێ ئاماژەی پێ بکرێ ،باس کردنی ئەم
حیزبە لە کەرامەتی مرۆیی و هەروەها گرینگیدان بە ئەم کەرامەتەیە بۆ ژنان.
هــەر بۆیــە لــە مــاوەی  ٧٥ســاڵی ڕابــردوودا دەتوانیــن بڵێیــن کــە حیزبــی دێموکرات
ئااڵهەڵگــری ڕاســتەقینەی پارێزگاری لە کەرامەتی مــرۆڤ و هەروەها کەرامەتی
ژنــان بــووە و هەوڵــی داوە تاکوو لــە ڕێگەی پەروەردە و پێگەیاندنی درووســتەوە ژنان
بــەو قەناعەتــە بگەیەنێ کە ئەوان بەشــێک لــەو کۆمەڵگایەن کە ژیانی تێدا دەکەن
و بەدڵنیاییەوە کاریگەریی بەرچاو و شوێنداریان لە سەر پرسەکانی ئەو کۆمەڵگایە
دەبێ.
خەباتــی حیزبــی دێموکــرات بەپێــی ئــەو هەلومەرجــە سیاســییەی کە هاتووەتە ســەر
ڕێــگای هــەوراز و نشــێوی زۆری بەخۆیــەوە بینیــوە ،بــەاڵم لــە هەموو ئــەم هەوراز و
نشــێوانەدا هیچــکات حاشــای لــە هەبــوون و ڕۆڵ و کاریگەریــی ژنــان لــە خەباتــدا
نەکــردووە بەڵکــوو بــە پێی شــوێن و کات ،ئەرکی دیار و بەرچــاوی بۆ ژنان لەو بازە
زەمەنییەدا پێناسە کردووە.
ژنان لە ڕیزەکانی حیزبی دێموکراتدا لە ســەنگەرەکانی بەرخودان و بەرگریدا ڕۆڵی
پزیشــک و پەرســتاریان بینیوە ،هەوڵیان داوە هەر لەو ســەنگەرەدا هەم پێشــمەرگە بن،
هەم هاوسەر و هەم هاوسەنگەر ،زۆر جار توانیویانە بە خۆپێگەیاندن و کەڵکوەرگرتن
لــە دەرفەتــەکان وەکــوو کادرێکــی بەوەجی حیزب جێگە و پێگە بۆ خۆیان مســۆگەر
بکەن و خاوەن قسە و بیروڕای خۆیان بن.
ژنان لە ماوەی  ٧٥ساڵ خەباتی بێوچانی حیزبدا ،لێبڕاوانە وبێوچان خەباتیان کردووە
و تێکۆشان و فیداکارییەکانیان لە مێژوودا تۆمار کراوە.
ئــەم ژنانــە زۆر جاریــش ڕۆڵــی دایکێکــی ئــازا و قارەمانیان گێڕاوە و نەســڵی نوێیان
پەروەردە کردووە و ئەوانیشیان پێشکەش بە شۆڕشی نەتەوەیی کردووە.
بەپێچەوانەی ئەو پڕوپاگەندەیە کە لە الیەن کۆماری ئیسالمییەوە دەکرێ کە گوایە
حیزبی دێموکرات نەماوە یان پاسیڤ بووە و کاریگەرییەکی ئەوتۆی نەماوە ،لە سێ
چارەکە سەدە خەباتی بەردەوامی خۆیدا نیشانی داوە کە زۆر ئەکتیڤە و بە بەرنامە
و پالنــی نــوێ و هاواهەنــگ لەگــەڵ کات و ڕووداوە سیاســی و کۆمەاڵیەتییــەکان
بەرەوپێش دەچێت و بۆ هەر بڕگەیەک لە ژیان هەنگاوی بەجێ و کارا هەڵدەگرێت.
ئەمساڵ کە حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران یادی  ٧٥ساڵەی دامەزرانی بەرز
ڕادەگرێت ،حاشا لەو ڕاستییە ناکرێت کە ژنان و کچان ڕۆڵ و پێگەیەکی ئێجگار
جیاوازیان لە ڕابردوو هەیە و ئێستا لە هەموو چەشنە کاروبارێکی سیاسی و نیزامی
و کۆمەاڵیەتیشدا ڕۆڵ دەگێڕن.
پــاش ڕاگەیاندنــی ڕاســان وەکوو قۆناغێکی نوێ لــە خەباتی حیزبی دێموکرات و بە
دروشــمی گرێدانی خەباتی شــار و شــاخ ،پێناسەیەکی نوێ لە خەبات هاتە مەیدان و
ئەمجارە ژنان لە هەر دوو ژینگەکە ئەرکی نوێ و جیاوازیان پێ ئەسپێردرا.
لە ڕاسانی ڕۆژهەاڵتدا ،ژنان کاراتر و ئەکتیڤتر هاتنە نێو مەیدانی خەبات و تەنانەت
بە بەڕێوەبردنی ئەرکێکی بچووکیش بووبێت هەوڵیان دا خۆیان لەو خەباتەدا ببیننەوە،
ژنان لە خەباتی ڕزگاریخوازیی نەتەوەییدا هەمیشــە ڕۆڵی کاریگەریان هەبووە بەاڵم
ڕاسان پێناسەیەکی نوێ و دەرفەتی نوێشی پێ بەخشین.
ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت یەکێــک لــە الپــەڕە زێڕینەکانــی خەباتی  ٧٥ســاڵەی حیزبی
دێموکراتە ،خەباتێک کە هەســتی گرینگبوون و کاریگەربوونی بە ژنان بەخشــی و
نیشــانی دا کــە ژنــان لــە هەر پێگە و شــوێنێکدا ،لە هەر ڕۆڵ و نەخشــێکدا ئەتوانن
کاراکتەرێکی بەهێز بن و جێگە پەنجەیان لەم خەباتەدا دیار و بەرچاو بێت.
درەوشــانەوەی یووبیلی ئەڵماســیی حیزبی دێموکرات ،نیشــانەی هاوهەنگاوبوونی دوو
ڕەگــەزی کۆمەڵــگا لــەو خەباتەدایــە ،چونکە بەدڵنیاییەوە پەراوێزخســتنی بەشــێک
لــە کۆمەڵــگا نەیدەتوانــی حیزبــی دێموکرات بــە ئەمڕۆ بگەیێنێت و ئــەوە بە مانای
کەڵکوەرگرتنی حیزب لە هێز و توانای هر دوو ڕەگەزی کۆمەڵگا بۆ دەستەبەرکردنی
مافی نەتەوایەتی کورد لە کوردستانی ڕۆژهەاڵتە.
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داهاتووی سیاسی و ئابووریی ئێران بە تەواوی لێڵ بووە
محەممەد سلێمانی
ڕێژیمــی ئاخونــدی ئێــران دژوارییەکــی
سیاســی و دیپلۆماســی گەورەی لە ســەر
ئاســتی نێوخۆیــی و دەرەوەدا بــۆ خــۆی
دروست کردووە و ئاکامی ئەو هەڵوێست
و ڕوانینە شەڕەنگێزییانەی تاران ،خەریكە
بەشــێك لــە دۆســت و واڵتە درواســێکانی
لــێ هەڵدەگەڕینێتــەوە؛ بەچەشــنێک
کــە ڕاســتەوخۆ دژایەتــی پێگــە و دزەی
تــاران لــە واڵتەکانیــان دەکــەن و بەغداش
یەکــەم هەنــگاوی خۆی بەو ئاراســتەیەدا
هەڵگرتووە.
خامنەییــی بەفەرمــی چەنــد ڕۆژ
لەمەوەبــەر وەزیــری دەرەوەی ڕێژیمەکەی
نــاردە بەغــدا تا داوا لە مســتەفا کازمی
ســەرۆكوەزیرانی عێــراق بــکات لــە تــاران
چــاوی بــە ڕێبەری شۆڕشــی ئیســامی
بکــەوێ و بــۆ ئــەو مەبەســتە کازمــی
ســەردانی تارانی کرد و چەند دیدارێکی
ڕاستەخۆی لەو واڵتە ئەنجام دا.
عەلی خامنەییی ڕێبەری بااڵی سیاسی
و مەزهەبی ڕێژیم بەو دێرەی خوارە هەوڵی
داوە شوێنی قووڵ لە سەر سەرۆكوەزیرانی
نوێــی حکوومەتــی عێــراق دابنــێ کــە
دەڵێت « :وشیاری دین و ئەزموونەکانیان
بن و بنەمای پەیوەندییەكانی نێوان عێراق
و ئێــران پێکــەوە بپارێــزن و زیاتــر پــەرەی
پێبدەن ».یانی ئەگەر کازمی بە قسەیان
نــەکات نــە ژیــرە و نە دینــدار و ڕێزی بۆ
ئەزموونــە تیرۆریســتییەکانی تــاران لــە
عێــراق نەگرتــووە کــە ئــەو واڵتــەی بــەو
کاولکارییە گەیاندووە لە ڕووی سیاســی
و ئابووری و کۆمەاڵیەتییەوە.
لــە درێــژەی کۆبوونــەوەی دووالیەنــدا،
خامنەیــی بــە ڕاشــکاوی دژایەتی خۆی

لەگەڵ هەبوونی پێگە و نفوزی ئەمریکا
لە عێراق دەربڕیوەتەوە و کۆشــکی ســپی
بــە هــۆکاری ناســەقامگیری سیاســی
و ســەربازی ناوچــە زانیــوە و داوا لــە
حکوومەتــی عێــراق دەکات ڕێــگا بــە
هێزەکانــی ئەمریکا نەدرێــت لەوەی زیاتر
ســواری شــانی دەسەاڵتی ئاخوندی بن لە
عێراقدا و هاوکاریان بن بۆ کردنەدەرەوەی
هێزەکانــی ئەمریــکا لــە ســەر ئاســتی
ناوچەدا.
ڕێبــەری بەســااڵچووی تــاران بەوپــەڕی
دووڕووییــەوە بە کازمــی دەڵێت :ڕێژیمی
ئاخوندی ڕێز لە سەروەری سیاسی عێراق
دەگرێ و بە هیچ جۆرێك دەســتتێوەردانی
لە کاروباری عێراقدا نەکردووە و نایکات
و تەنیا وەك دوو دراوســێ کە بەرژەوەندی
سیاسی و ئابووری و ئاسایشی هاوبەشمان
هەیــە ،دژایەتــی خۆمــان بۆ ئــەو الیەن و
واڵتانە دەربڕیوە کە هەبوونی هێز و دین و
پەیوەندییەکانیان قبووڵ ناکەن .واتە تاران
و بەغدا لە بەرەیەكدا دژی ئەمریکا شەڕ
بکەن بۆ ئەوەی خامنەیی تۆڵەی خوێنی
قاســم ســلێمانی لــە هێــزە ئەمریکاییەکان
بکاتــەوە و الوازی پێگەیــان لــەوەی زیاتر
دەرنەکەوێــت .دەســەاڵتی خۆســەپێنی
ئاخونــدی بــە ڕێککەوتنــە سیاســی
و ئابوورییەکانــی لەگــەڵ چیــن و
ڕووسیەشــدا ،ناتوانــێ خۆی لــە گێژاوی
قەیرانــە جۆربەجــۆرەکان ڕزگار بــکات و
بەو کارەشــیان بااڵنســی سیاسی و هێزیان
لــە بەرژەوەنــدی خۆیــان بگــۆڕن و ئەوەی
دەســەاڵتی تــاران بــەرەو الوازی زیاتــر
دەبات ،مەســەلە سیاســی و ئابوورییە کە
بــەو ڕێكکەوتنــە زیانێكــی گەورەتــر بــە
ژێرخانــی ئابــووری و کۆمەاڵیەتی واڵت
دەگات و ئــەو الیەنەی ســوودی پێدەگات
و ئابوورییەکــەی زیاتــر گەشــە دەکات،
بەتەنیــا چیــن و ڕوســیە دەبــن و تــاران

لەگەڵ دۆخی خراپتر بەرەوڕوو دەکاتەوە.
سەردانی خێرای شالیاری هەندەرانی ئێران
بــۆ عێــراق و پاشــان هەرێمی کوردســتان،
بێگومان بێ هۆکاری سیاســی و ئەمنی
نەبووە و تاران بەتەواوی نیگەرانی ڕووداوە
سیاســییەکانی داهاتــووی حکوومەتــی
عێراقــە و تــا دێ ڕێژیمــی ئاخونــدی
نفوزی سیاسی و هەواڵگری بەرەو الوازی
زیاتــر دەچێت و ئەو وشــیارییە سیاســی و
کۆمەاڵیەتییــە کــە لــە عێراقــدا ســەری
هەڵــداوە کە دژایەتی دەســتتێوەردانەکانی
تاران لە نێوخۆی واڵتەکەیان بکەن.
ئەمریکا و ئیسرائیل بە ڕێگای گەالنی
عێراقــدا دەســتیان بــە کردنــەدەرەوەی
ڕێژیمــی ئاخونــدی دەســت پێکــردووە؛
عێراقییەکانیــش بــە ڕاشــكاوی
ناســەقامگیری سیاســی و ئابــووری و
کۆمەاڵیەتــی و بارگرژییــە سیاســی و
مەزهەبییەکان بۆ دەخالەتی ڕاستەوخۆی
حکوومەتــی تــاران دەگەڕێننــەوە و
دەیانهەوێت بەتەواوی دەستی ببەستن.
پــاش ئــەوەی مســتەفا کازمــی بــوو بــە
ســەرۆكوەزیرانی عێراق و بــە ڕاگەیاندنی
کارنامــەی حکوومەتەکــەی ،وێــڕای
پێداگــری لەســەر ڕێکخســتنەوەی توانــا
سیاســی و ئابــووری و ســەربازییەکانی
بەغــدا و دژایەتیکردنــی ڕاشــکاوانەی
پێگــە و نفــوزی ئێران لــە واڵتەکەی ،ئەو
هەنگاوەی بە پێویستییەکی هەنووکەیی
زانی و هەڵوێستی لەو چەشنەی مستەفا
کازمی ،نیگەرانی گەورەی بۆ دەسەاڵتی
سیاسی و مەزهەبی تاران بە دوای خۆیدا
هێنــاوە و بەوپەڕی دڵەڕاوکێیەوە دەڕواننە
هەنــگاوە سیاســییەکانی ســەرۆكوەزیرانی
نوێــی عێراقــی دراوســێیان کە تــا دوێنێ
وەك هاوپەیمــان و دۆســتی ســتڕاتیژی
خۆیــان ســەیریان دەکــرد و بەدڵــی ئــەوان
هەڵدەسووڕان.

هــەر وەك لــە وێنەکانــدا دەردەکــەوت بــە
شــێوەی پرۆتۆکۆڵی و فەرمی پێشــوازی
لــە محەممەدجــەواد زەریــف نەکــراوە و
«ئااڵ» ی ڕێژیمی تاران لە دیدارەکانی
لەگــەڵ حکوومەتــی عێــراق بەرچــاو
نەکــەوت و پێدەچێــت دیدارێکــی پــڕ لــە
ناکۆکی و دژایەتیان پێکەوە ئەنجام دابێت
و کاتێــك کازمــی چــاوی بــە خامنەیــی
لــە تــاران کەوت ،هــەر وەك لــە وێنەکەدا
دەردەکەوتــەوە ،خامنەیــی ڕێگای نەدابوو
«ئااڵ»ی عێراق لە تەنیشــتی ئااڵکەیان
وەك تۆڵەکردنەوەیەك لە کازمی دابنرێت.
ئەگــەر بــەوردی ســەرنج بخەینــە ســەر
نێوەرۆکــی قســەکانی عەلــی خامنەیــی
ئــەو کات زیاتــر هەســت بــە لێكتــرازان
و دوورکەوتنــەوەی ئــەو دوو واڵتــە لــە
یەکــدی دەکەین و ئامــاژەکان بە ڕوونی
لــە تێکچوونی پەیوەندییە سیاســییەکانی
ئێــران و عێراق دەدوێن .ســەردانی وەزیری
دەرەوەی ئێــران بــۆ ئــەو مەبەســتە بــووە تا
باســی باشــترکردنی پەیوەندییەکانیــان
لەگــەڵ کازمــی بــکا و هــەروەك ڕابردوو
عێــراق بــە شــوێنی تەڕاتێنــی خۆیــان بۆ
دژایەتــی لەگــەڵ ئەمریــکا و دژبەرانیان
بــەکار بێنــن و گوشــار لــە ســەر ئەمریکا
دروســت بکەن تا ناچــار بکرێت لە عێراق
بڕواتە دەر.
کاتێــك هەواڵــی چوونــی وەزیــری
ڕێژیــم بــۆ بەغــدا لــە میدیاکانــی
ئــەو واڵتــەدا بــاو بوویــەوە ،خەڵــك بــۆ
دژایەتــی و مەحکوومکردنــی ســەردانی
«محەممەدجــەواد زەریــف « ڕژانە ســەر
شــەقامەکان و پێكهاتەکانــی عێــراق
نیشــانیان دا لەو ڕاســتییە گەیشتوون کە
ئــەو نەهامەتییانــەی لــە پــاش ڕوخانــی
ڕێژیمی سەدام حوسێن بەسەریاندا هاتووە،
بەشــێکی زۆری لەســایەی حکوومەتــی
تــاران بــووە و هــەر بۆیــەش دژایەتــی

هەژموونی تارانیان دەربڕییەوە.
نیزامی ئێران دەمێکە لە ڕووی سیاسی و
ئیدارییــەوە لــە گێژەنەی خۆیان دەرچوون
و ناوەندەکانــی بڕیاردانــی کاریگەرییــان
بــە ســەر ڕووداوەکانــی واڵتــدا نەمــاوە و
کاتێــك توانــای چارەســەرکردنی پرســە
سیاســی و ئابــووری و کۆمەاڵیەتییــە
گرینگــە نێوخۆییەکانیــان لــە دەســت داوە
و شــەقامی واڵت بەگشــتی بەدژیــان لــە
بەرەیەكــدا یەکیــان گرتــووە ،دەریدەخــات
کــە هۆکارەکــەی بۆ بڕیــارە نابەجێکانی
دەســەاڵتی تــاران دەگەڕێتــەوە و بــەو
ڕێککەوتنــەش کــە لەگــەڵ پێکــەن و
مۆســکۆ دەیکــەن ،هێنــدەی تر شــەقامی
واڵتیان لە خۆیان دەهری و بێزار کردووە.
جگە لە قەیرانی سیاســی و ئابووری ،لە
ڕووی ئیداریشــەوە دەســەاڵتی ئاخونــدی
لەگــەڵ کێشــە و گیروگرفتــی زۆر
بەرەوڕوویە و لەباری سەقامگیری سیاسی
و کۆمەاڵیەتــی و ئابووریــدا لە دۆخێکی
گەلێــك دژواردایــە و هەتــا بــەو دواییانــە
پرســی لێپرســینەوەی ســەرکۆماری ئێران
حەســەن ڕوحانی بەشێکی سیاسییەکانی
نێــو بازنەی حوکمڕانــی تارانی بەخۆیەوە
خەریــك کــرد و کاربەدەســتانی تــاران
نیگەرانییەکانــی خۆیان لــەو پەیوەندییەدا
ڕاگەیاند و بە ڕاشــکاوی ئەوەیان درکاند
کە واڵتەکەیان لە هەلومەرجێکی شیاودا
نییــە تــا لێپرســینەوە لــە حەســەن ڕوحانی
بکــرێ و ئــەو هەنگاوەیان بــە کردارێکی
پــڕ لەمەترســی و ژانەســەر وەســفکرد و
بــە ســەرچاوەی تەشــەنەکردنی ئاڵۆزییــە
نێوخۆییەکانیان لە قەڵەم دایەوە.
تەقینەوەکانی ئێران هێندەی تر ئاماژەکانی
الوازیــی ڕێژیمیــان دەرخســتووە و ئــەو
شــوێنانەی بــە زۆری دەکرێنــە ئامانــج و
ئاگر دەگرن ،بێگومان بە هۆی ڕووداوی
سڕوشــتییەوە نیــن و بەگوێرەی ســەرچاوە

هەواڵگرییەکانــی نزیــك لــە تەقینەوەکان،
هێــزە ئاســمانییەکانی ئیســرائیل پێگــە
ئەتۆمییەکانــی ئێران بــە ئامانج دەگرن و
تــاران لــەو بارەوە خۆی مــەاڵس داوە و نە
بوێــری واڵمدانــەوەی هەیــە و نــە توانای
خۆپاراستن و دەنگ بەرزکردنەوەی ماوە.
پەیوەندییە سیاســی و دیپلۆماســییەکانی
تــاران لەگــەڵ واڵتانــی ناوچــە و
نێودەوڵەتیــدا زۆر بــاش نییــە و تەنانــەت
کێشــەکانیان لەگــەڵ ئەمریــکا و
هاوپەیمانــە ناوچەییەکانیدا پێی ناوەختی
دۆخێکــی ئاســتەم و دژوار و ئێــران بــە
ڕێگای جووڵەی سەربازی لە سەر سنوورە
ئاوییەکانــدا ،هــەوڵ دەدات تۆزێــك خۆی
پیشان بدات کە هێشتا توانای کۆنتڕۆڵی
بەســەر ناوچە بازرگانی و ئاوییەکاندا لە
دەســت نەداوە و تۆزێك دڵی بە هاوپەیمانە
تازەکانی لەســەر حیســابی گەالنی ئێران
خــۆش کــردووە کە پارێــزگاری لە مانەوە
و بەهێزبوونــەوەی تــاران دەکەن و ڕێگای
الوازتربوونــی دەگــرن و کاریگــەری
گەمــارۆ ئابوورییەکانی ئەمریکا لەســەر
ئێران کەمڕەنگ دەکەنەوە.
واڵتێك کە بەرنامەی لە پێناو ئاسوودەیی
و بەرژەوەنــدی گەالنــی واڵتەکەیــدا
دانەڕێــژێ و بەالیەنــی هێــزی ســتەم و
زۆرداریــدا ،هەوڵــی پاراســتنی پایەکانی
حوکمڕانی بدات و بە ڕێگای ناشــیانە و
ناعاقاڵنیدا زیان بە ئاسایش و سەقامگیری
سیاســی و ئابــووری پێكهاتەکانــی
واڵتەکــەی بگەیەنێــت ،بێگومــان لــە
درێژخایەنــدا لەگــەڵ شــەپۆلی بێــزاری
و ناڕەزایەتــی و ڕاپەڕینــی بەرفراوانــی
جەماوەری خەڵك بەرەوڕوو دەبێتەوە و ئەو
ڕۆژە دێ بەزۆر ماڵئاوایی لە حوکمڕانی
واڵتیان پێ بکرێت و بە پۆل و بەتاك وەك
جینایەتکاری شەڕ بەرەوڕووی لێپرسینەوە
و دادگاییکردن بکرێنەوە.

ڕازی مانەوە و شوێندانەرییەتی بەردەوامی حیزبی دێموکرات
د.ئیدریس ئەحمەدی
چۆنــە حیزبی دێموکــرات ،بۆ ماوەی ٧٥
ســاڵ ،نــەک تەنیــا مانــەوەی خــۆی لــە
ژینگەیەکی پڕ لە مەترســی ئاسایشــییدا
مســۆگەر کــردووە ،بەڵکــوو هەروەهــا لــە
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا ،پێگەی خۆی
وەک هێزی سەرەکیی پاراستووە؟
ڕاســتە ،ڕێکخــراوی دیکــەی کــوردی
هاوشــێوەی حیزبــی دێموکــرات زەربەیــان
وێکەوتــووە ،لــە هێندێــک قۆناغــدا
ناچــار بــوون بــە پاشەکشــەکردن،
نســکۆیان ئەزمــوون کــردووە ،بــەاڵم
دیســان بووژاونەتــەوە و ســەرکەوتنیان
بەدەســت هێنــاوە .هەڵبــەت هیچیان وەک
حیزبــی دێموکــرات ســێ جــار بااڵتریــن
ڕێبەرایەتییــان لەنێو نەچووە ،کەچی هەر
خۆڕاگــر و شــوێندانەر ماوەتــەوە .ئەمەیە
ڕازی حیزبی دێموکرات.
لــە گــەڵ دوو ڕێژیمــی پڕچــەک و
پڕئیمکانــات ،واتــە ڕێژیمــی پەهلــەوی
و کۆمــاری ئیســامی ،لــە ملمانێــی
خوێناویــدا بــووە ،هــەم زەربەی لــێ داون،
هەمیــش زەربــەی وێکەوتــووە ،بــەاڵم
یەکێک لەو ڕێژیمانە لە نێو چوو ،ئەوی
دیکەشــیان لــە ســەر لێــواری داڕماندایە،
کەچــی حیزبــی دێموکرات ،پاش بیســت
ســاڵ نسکۆ ،لە ساڵی  ٢٠١٥بەدواوە ،بە
بەرپاکردنی ڕاســان ،نــەک تەنیا پێگەی
بەرینــی جەماوەریــی خــۆی ســەلماندەوە،
بەڵکــوو هێــزی نیزامــی و جەماوەریــی
خۆی بە دۆست و دوژمن سەلماند.
مانــەوە و شــوێندانەریی بەردەوامــی
حیزبێکی سیاسیی ،دەگەڕێتەوە بۆ چەند
فاکتەرێــک ،لەوانــە :هەبوونی ڕیشــە لە
کۆمەڵــگادا ،ســەربەخۆبوون لــە ڕووی
سیاسی و ڕێکخراوەییەوە ،لەبەردەستبوونی
ڕێکخســتنی لێهاتــوو و نیشــتمانیی یــان
بەریــن ،هەروەهــا خــاوەن یەکگرتوویــی

دەروون ڕێکخراوەیی (انسجام).
ڕازی مانــەوە و شــوێندانەریی حیزبــی
دێموکــرات لە پلەی یەکەمدا دەگەڕێتەوە
بــۆ ڕیشــەی ئــەم حیزبــە لــە کۆمەڵگای
کوردســتاندا .ڕیشــەی کۆمەاڵیەتــی
حیزبــی دێموکــرات لــە یەکــەم قۆناغــدا،
دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو کاتــەی کــە ،پاش
شــێوەگۆڕین لــە کۆمەڵــەی ژێکافــەوە،
کــە زۆرتــر کۆمەڵەیــەک لــە نوخبــەی
ئەوکاتــی کوردســتان بــوو ،بــۆ حیزبێکی
سیاســی جەماوەریــی پێــش دامەزراندنــی
کۆمــار؛ دواتــر ،بــە تایبەت پــاش کاری
ڕێکخســتنی ئازاد دوای شۆڕشی ١٩٧٩
وێــڕای خەباتــی چەکداریــی و شــەهید
بوونــی زیاتــر لــە پێنج هەزار پێشــمەرگە،

ئەو پێگەیە بەرینتر بوویەوە.
لــە الیەکــی دیکــەوە ،حیزبــی دێموکرات
لــە کاتێکــدا ســەربەخۆیی سیاســی و
ڕێکخراوەیی خۆی لە قۆناغێکدا بە هۆی
نزیکایەتی لە حیزبی توودە لە دەســت دا،
لە کاتی ڕێبەرایەتیی دوکتور قاسملوودا،
ســەربەخۆیی خــۆی وەدەســت هێنایــەوە
و لــەو کاتــەوە ،بەدامەزراوەیــی کــردووە.
هەرچەنــد حیزبــی دێموکــرات لە زۆربەی
تەمەنیدا ناچار بووە لە باشــوور بمێنێتەوە،
ڕێکخســتی نیشــتمانی یــان بەرینــی لــە
پاش شۆڕشــی  ١٩٨٩پێکهێنا ،هەرچەند
دواتــر زۆرتــر بــە شــێوەی نهێنــی کاری
کــردووە .ئــەو ڕێکخســتنە جەماوەرییــە
لــە هێندێــک قۆناغــدا الواز بــووە ،بەاڵم

هــەر بەریــن و کاریگەر ماوەتەوە .ڕاســان
بە بێ ئەم ڕێکخســتنە مەیســەر نەدەبوو،
هەرچەند ڕاسان بە نۆرەی خۆی هەم ئەو
ڕێکخســتنە نهێنییــە ،هەمیــش پێگــەی
جەماوەریی دێموکراتی بەهێزتر کردووە.
ســەبارەت بــە یەکگرتوویــی دەروون
ڕێکخراوەیــی ،دابڕانــە یــەک لــە دوا
یەکەکانــی نێــو حیزبــی دێموکــرات ،یان
لەئارادابوونــی کۆتەڵــەی جۆراوجــۆر لــە
کاتی یەکگرتنەوەدا ،حیزبی دێموکراتیان
الواز کردووە و زەربەیان لە پڕەستیژی داوە.
ئەگەر دێموکرات ڕیشەی لە کۆمەڵگای
کوردســتاندا نەبوایــە ،هەروەهــا ئەگــەر
بێبــەری بوایــە لــە ســەربەخۆیی سیاســی
و ڕێکخســتنی جەماوەریــی لەبەردەســتدا

نەبوایــە ،بەرگــەی ئــەو هەمــوو دابــڕان
و باڵباڵێنــەی ()factionalism
نەدەگــرت؛ بۆیــە ،وێــڕای زەربەی دوژمن
لــە حیزبی دێموکــرات ،دابــڕان و باڵباڵێن
مەترسی بەرچاو بوون و هەن لەسەری.
وێــڕای ئــەو فاکتەرانــە ،ڕێبەریــی
دەروەســت و خــاوەن دیــدی ســتراتیژیک،
هەروەهــا ئەندامــی دەروەســت و فیداکار،
لــە شــوێنێک وەک ڕۆژهەاڵتــی ناوین،
ســامانی گرنگــی ڕێکخراوەیــی پێــک
دێنــن؛ لــەو ڕووەوە ،حیزبــی دێموکــرات
خــاوەن ســامانێکی بەرچــاوە .بــۆ نموونە،
لــە ســااڵنی  ١٩٦٧و  ،١٩٦٨زۆربــەی
ئەندامانــی ســەرکردایەتی دێموکــرات لە
شــەڕدا گیانیــان لەدەســت دا .هەروەهــا

ڕێبــەری بەتوانــا و خــاوەن دیــدی
ســتراتیژیکی وەک پێشــەوا و دوکتــور
قاســملوو و دوکتور شەرفکەندی هەبووە.
لــە الیەکــی دیکــەوە ،ســەرەڕای شــەڕی
درێژخایەن و خوێناویی ،هەروەها سەرەڕای
زەبروزەنگی سیســتماتیک و ئەنجامدانی
ڕەشــەکوژی بەربــاو دژ بــە ئەندامانــی
لــە الیــەن دوو ڕێژیمــی پڕئیمکانــات و
دڕندەوە ،پێشــمەرگە و کادری دەروەســتی
دێموکــرات ئەو ڕێکخراوەیــان ڕاگرتووە و
بوژاندوویانەتــەوە .پشــتیوانیی بەردەوامی
خەڵکــی مەدەنــی کوردســتان لــە حیزبی
دێموکــرات بە هەمان شــێوە ،ســەرچاوەی
هێز بووە.
دوافاکتــەر کــە یارمەتــی شــوێندانەریی
حیزبــی دێموکرات بووە ،دەرفەتی لەباری
سیاســیی بــووە لــە ئێرانــدا ،بــە تایبــەت
کاتێک کە حکومەتی ناوەندی تووشــی
داڕمان یان الوازیی بووە .بە بێ الوازبوون
یان داڕمانی حکومەتی ناوەندی لە ئێران،
ئەســتەم دەبــوو کۆماری کوردســتان پاش
شــەڕی دووهەمی جیهانی یان بوژاندنەوە
و بەهێزتربوونــی حیزبــی دێموکــرات پاش
شۆڕشی  ١٩٧٩مەیسەر بوایە.
ئێســتا کــە کۆماری ئیســامی لە ســەر
لێــواری داڕماندایــە ،ڕەنــگ بێ دیســان
دەرفەتی لەباری هاوشــێوەی پاش شەڕی
دووهەمــی جیهانــی یان شۆڕشــی ١٩٧٩
بۆ حیزبی دێموکرات هەڵکەوێ .هەڵبەت
دابــڕان و باڵباڵێــن مەترســی بەرچــاون
لەبــەردەم توانایــی حیزبــی دێموکــرات بۆ
کەڵــک وەرگرتن لە وەها دەرفەتێک ،بە
تایبەت بە لەبەرچاوگرتنی لەتووپەتبوونی
بزووتنــەوەی کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت و
لەئارادابوونــی بەدیلــی دیکــە (هەرچەند
الوازیش بن).
مانــەوەی حیزبــی دێموکرات مســۆگەرە،
بــەاڵم شــوێندانەریی لــە داهاتــوودا وەک
هێــزی ســەرەکی بەندە بــە کۆتایی هێنان
بــە دابڕانی ڕێکخراوەیــی و دەربازبوون لە
دۆزەخی باڵباڵێن.
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کەنداو و گەرووی هۆرمۆز

خەزان هەورامی
بەشی یەکەم
لــە فەرهەنگــە سیاســییەکاندا گــەروو
بریتییــە لــە «دەرووگە یــان باریکەیەکی
ئاو کە بە شێوەی سرووشتی دەبێتە هۆی
پێوەنــدی دوو دەریــا پێکەوە»(دهخــدا ).
هەڵبــەت ئــەو لێکدانــەوە تــا ڕادەیــەک
ناتــەواوە ،چونکــە لــە ســەدەی ڕابــردوودا
چەندیــن کانــاڵ وەک ســوئێز و پانامــا
درووست کراوە کە هەم وەک گەروو دوو
دەریــای پێکەوە تێکــەڵ کردووە و هەم لە
بــاری بازرگانییــەوە بووە بــە ناوچەیەکی
ژێئۆپۆلیتیــک .گــەرووی هۆرمــۆز لەو
چاخــەدا زیاتــر لــە هەمــوو گــەرووەکان
ناوبانگی هەیە و باسی لەسەرە .لەو چەند
ســاڵەی دواییــدا کە کۆماری ئیســامی
گوشاری نێودەوڵەتی و ناوچەیی لەسەرە،
بەتەمایە وەک خاڵێکی گوشــار بۆ ســەر
واڵتانــی دراوســێ و ســەرجەم واڵتانــی
جیهــان کە ئاوەن و ڕەوەنی بازرگانی تێدا
بــە ئەنجــام ئــەگات ،کەڵــک وەربگرێ.
یەکێــک لــە هۆکارەکانــی دژایەتیــی
ئێــران و واڵتانــی عەرەبی ،پرســی کەنداو
و گــەرووی هۆرمــۆز و دوڕگەکانــی
نێــو کەنــداوە .ئێــران دەڵــێ :کەنــداوی
فــارس و عەرەبەکانیــش دەڵێــن کەنــداوی
عەرەبــی .بەپێــی بەڵگــە مێژووییــەکان و
هەروەها لەســەر بنەمای ڕێژیمی یاسایی
دەریــاکان هەندێــک راســتی دەرئەکەوێ
کــە خاوەندارێتیــی کەنــداو و ســنوور و
کەوشــەنەکان ڕوون ئەکاتــەوە .ســەرەتا
پێویســتە بە کورتی سەبارەت بە گەرووی
هۆرمــۆز و هەڵکەوتــەی جوگرافیایــی
و ژێئۆســتراتژیکی و ژێئۆپۆلیتیکیــی
ناوچەکە بدوێین.
گــەرووی هۆرمــۆز :دەســەاڵتی
ناوەندخوازی ئێران بۆ سڕینەوەی شوناسی

گەالنــی ئێــران و توانەوەیــان لەنێــو گەلی
فارســدا پــرۆژەی بەربــاو و درێژمەودای
گرتۆتــە بەر .لە باشــووری ئێــران بەهۆی
ســتراتژیک بوونی ناوچەکەوە هەوڵەکان
زیاتــر بــووە .گۆڕینــی نــاوی شــار و
گونــدەکان هــەر لــە ئابــادان (عبــادان)،
خوڕەمشــار (محمره) ،شــادەگان (فالحیە
)وە بگــرە هەتــا کەنــداو نموونــەی ئــەو
ناوانەیــە .ئەگــەر بەپێی داتــا مێژوویی و
دیمۆگرافییــەکان ناو لــە زەریاکان بنرێ،
دەبــوا بــەری ئێرانیــی کەنــداو بەهــۆی
مێژوویــی بــوون و زۆریــی حەشــیمەتی
لــوڕەوە نــاوی کەنــداوی لــوڕی لەســەر
بنرایــە« .گــەرووی هۆرمــۆز کەوتۆتــە
نێــوان ئێــران و عەممــان و گەروویەکــی
هاوبەشــە .گــەرووی هۆرمــۆز هیاللییە و
بە ڕادەیەکی زۆر و بە شێوەی سرووشتی
هاتۆتــە نێــو وشــکانییەکانی باشــووری
ئێرانەوە (زعیمی ،غالمرضا ،تنگه هرمز،
ص .)12
قوواڵیــی کەنداو و گــەرووی هۆرمۆز لە
باکــوورەوە بــەرەو باشــوور و لــە ڕۆژئاواوە
بــەرەو ڕۆژهەاڵتــە .قوواڵیی ئــەو زەریایە
لەالی لێوارەکانی ئێرانەوە وردەوردە دەست
پێــدەکات و لــە چەندیــن میتــر تێناپەڕێ
بــەاڵم لە لێوارەکانــی ئەمارات و عەممان
لــە نەوەد میتــر زیاتریش تێئەپەڕێ (امین
زاده ،ابراهیــم ،خلیــج فــارس ،ص .)99
بەهــۆی ئــەو تایبەتمەندییــەوە بــەزۆری
کەشــتییە بارهەڵگــرەکان بــە خاڵــی لــە
بەری ئێرانەوە بە بارەوە لە بەری باشوورەوە
و قوواڵیــی دەریــاوە ئــاوەن و ڕەوەن ئەکەن
(الهــی ،همایــون ،خلیج فارس و مســائل
آن ،ص .)58
ســەبارەت بــە پانتایــی گــەرووی هۆرمۆز
بیــروڕای جیاواز هەیە .بەپێی پێوانەکانی
ڕابــردوو ،درێژایــی ئــەو گەروویــە 87
کیلۆمەتــر بــووە بــەاڵم ئێســتە بەپێــی
گەاڵڵــەی نــوێ ،نزیــک بــە 310
کیلۆمەتــرە .پانایــی گــەرووی هۆرمــۆز
بەپێــی شــوێنەکان جیــاوازی هەیــە.
کەمترین مەودا  38کیلۆمەترە .لە بەشی

نێونجــی  90کیلۆمەتــر و زیاتریــن مەودا
 150کیلۆمەتــرە (زعیمــی ،غالمرضــا،
تنگــه هرمــز ،ص  .)13لــە کەنــداوەوە
بەرەو گــەرووی هۆرمۆز  130دووڕگەی
گــەورە و بچــووک هەیە کــە هەندێکیان
واڵتــی ئێــران خاوەندارێتییــان ئــەکات و
ئەوانــەی بەری واڵتانی عەرەبی لە نێوان
واڵتانی لێواردا دابەش بووە .بەشــێک لە
دووڕگــەکان ژیانــی تێــدا ئەکــرێ بەاڵم
هەندێکیــان بەهــۆی بچووکی و نەبوونی
ئــاوی شــیرینەوە کەســی تێدا نیشــتەجێ
نییە .ناوی گەرووی هۆرمۆز لە دوڕگەی
هۆرمــۆزەوە گیــراوە .ئــەو دووڕگەیــە بــە
کلیــل یــان دەروازەی گــەرووی هۆرمــۆز
ناســراوە .قیشــم گەورەتریــن دووڕگــەی
کەنــداوە .لــە دووڕگەکانــی کەنــداودا
بێجگە لە بازرگانی و ماســیگری ،نەوت
و گاز و کانــزای دیکــەی وەک مــس،
کرۆمیــت ،گۆگــرد ،ئەڵمــاس ،خــوێ،
خاکــی ســوور (ئۆکســید دوفر) ،ســورب
(قوڕقوشــم) ،ئاســن و هتــد بەرهــەم دێــت
(الهــی ،همایــون ،خلیــج فارس و مســائل
آن ،صــص  41و  .)42ناوچــەی کەنداو،
ناوچەیەکــی خــۆش ئــاو و هــەوا نییــە،
ڕێژەی شێداری زۆرە و لە بووشەهر ٪84
و لــە کوەیتــدا  ٪80بەگشــتی هــەوای
کەنــداو گەرمــە و لــە وەرزی گەرمــدا
تاقەتپڕووکێنــە و گەرمیــی ئاوی کەنداو
لە مانگی پووشــپەڕ و گەالوێژدا دەگاتە
 36پلەی سەنتیگراد .ڕێژەی باران بارین
لــە کەناراوەکانی کەنــداودا کەمە ،بەاڵم
دیســان بــەو حاڵــەش کەنارەکانــی بــەری
ئێــران ڕێــژەی بــاران بارین لە چــاو بەری
عەرەبــی زیاتــرە .نێونجــی بارینــی بــاران
لــە کوەیــت  ،cm 12.2لــە بەســرە 25
 ،cmلــە خوڕەمشــار  ،cm 21.3لــە
بووشەهرcm ۴۴ە (خلیج فارس و مسائل
آن ،صص  9و .)10
بایەخــی ژێئۆســتراتیژیایی گــەرووی
هۆرمــۆز :دیــارە ناوچەیەکــی وەک
کەنــداو و گــەرووی هۆرمــۆز هــۆکاری
پێوەندیــی واڵتانــی ناوچــەی کەنــداو بــە

دەریــای ئازادەوەیــە .زۆربــەی خاوەنڕایــان
پێیان وایە کە نزیک بە  ٪70بازرگانیی
واڵتانــی ناوچــەی کەنــداو بەهــۆی ئــەو
ئاوەڕێگــەوە ئەنجــام ئــەدرێ و هەروەهــا
زۆربــەی واڵتانــی جیهــان هەریــەک بــە
ڕێــژەی بەرچــاو پێویســتییان بــەو ناوچــە
هەیــە .ڕووســیا لــە یەکســەد ســاڵی
ڕابردوودا هەوڵی ئەوەی بووە کە دەســتی
بــە ئــاوە گەرمەکانــی کەنــداو بــگات.
بایەخ و گرنگی و ژێئۆپۆلیتیکی بوونی
ناوچــەی کەنداو لە ڕاســتیدا ئەگەڕێتەوە
بۆ ســەد ســاڵی ڕابردوو کە نەوت و گاز
دۆزرایەوە .نەوت و گاز وەک سەرچاوەی
وزە لــە هەموو واڵتانی ناوچەی کەنداودا
بــەدی ئەکــرێ و ئاســانترین ڕێــگا بــۆ
گواســتنەوەی ئــەو وزەیــە بــۆ واڵتانــی
دووردەســت تەنیــا لــە ڕێگــەی دەریا و بە
کەشتییە نەوتهەڵگرە زەبەالحەکان ئەنجام
ئــەدرێ .هەتــا نەوت و گاز تەواو ئەبێ و
هەروەهــا هەتا جێگرەوەیەک بۆ ئەو وزەیە
پەیــدا ئەبــێ ،بێگومــان ناوچــەی کەنداو
گرنگیــی خۆی لە دەســت نادات .بێجگە
لــە نــەوت و گاز ،کااڵ و شــتوومەکی
نانەوتیــی واڵتانــی ناوچەکــە ،بەهــۆی
پێشــکەوتنی ســەنعەتی کەشــتیوانی و
تێچووی کەمتــرەوە لەو ڕێگە دەریایییەوە
ئەنجــام ئــەدرێ .ئالبرکرک هێرشــبەری
پورتەگالی لە کاتی هێرش بۆ هێندوستان
و کەنــداو ( 886ک 1507 ،ز)دا دەڵێ:
هەر دەوڵەتێک دەســەاڵتی تەواوی بەسەر
ســێ گــەرووی هۆرمــۆز ،بــاب المنــدب
و مــاالکادا ببــێ ،دەســەاڵتی بەســەر
جیهانــدا هەیــە .ژان ژاک شــرایبری
ئەمریکــی لە ســەر ئــەو باوەڕەیە کە هەر
واڵتێک دەســەاڵتی بەسەر شێوەدوڕگەی
عەرەبستاندا ببێ ،دەسەاڵتی بەسەر دنیادا
دەبــێ (خلیــج فــارس و مســائل آن ،صص
 19و .)20
بیرۆکەگەلــی هارتلەنــد (دڵــی زەوی) و
ریملەند لە ئێستەدا بایەخی خۆی لەدەست
داوە و بەهۆی گەشەی ڕێگاوبانە زەوینی
و ئاســمانییەکانەوە ناکرێ ناو و نازناوی

گــەورە و قەبــە بەســەر شــوێنێك لە گۆی
زەویــدا بچەســپێنی .هەڵبەت ئــەو وتە بەو
مانــا نییــە کــە لــە بایەخ و ســتراتیژیک
بوونــی ناوچــەی کەنداو کــەم بکەینەوە،
گرنگــی و بایەخــی کەنــداو بــۆ واڵتانی
ناوچەکــە هــەر لــە تەشــقی خۆیدایــە.
هەڵبــەت عەرەبســتان ،عێــراق و عەممــان
بەهــۆی گواســتنەوەی نــەوت و گاز لــە
ڕێــگای بۆڕییــەوە بــۆ کەناراوەکانــی
دەریــای ســوور ،دەریــای عەممــان و
مەدیتەرانــە وەک باقی واڵتانی شــۆرای
هاوئاهەنگیــی کەنداو پێویســتی ســەد لە
ســەدیان بە کەنــداو و گــەرووی هۆرمۆز
کەم بۆتەوە.
کێشــەی واڵتانــی کەنــداو :بــەر لــەوەی
کەنــداو و گــەرووی هۆرمــۆز بایەخــی
ســتراتژیک پەیــدا بکــەن ،گــەالن و
واڵتانــی دەوروبــەری کەنــداو بــەردەوام
لــە شــەڕ و کێشــەدا بــوون .دیاردەگەلــی
ڕەگــەزی ،دینــی (ئایینــی) ،ئابــووری
و کۆچبــەری هــۆکاری ســەرەکیی
کێشــە و ئاڵۆزییــەکان بــوون  .لــە دوای
ئێمپراتۆرییەکانــی
هەڵوەشــانەوەی
ناوچەکــە و چەقبەســتنی گەاڵڵــەی
ســایکس پیکۆ ،چەندین واڵتی بچووک
لــە دەوروبــەری کەنــداودا درووســت بــوو.
دابەشبوونی بە بڕەی واڵتان ،هەم ویستی
گەالنــی ناوچەکــە نەبوو و هەم کێشــەی
لە نێوانیاندا ســاز کردن .دراوسێتیی ئێران
چ لــە ســەردەمی حەمــەڕەزا شــادا و چ
لە دوای کۆماری ئیســامی بۆ واڵتانی
عەرەبــی مەترســی لێکەوتــەوە .واڵتانــی
عەرەبــی لەبــەر ڕەواندنــەوەی مەترســیی
ئێــران ،دژایەتییــە نێوخۆیییەکانیــان وەال
نــاوە و ڕێکخــراوە و ناوەنــدی ئابــووری،
سیاســی و ئەمنییەتییــان پێــک هێنــاوە.
ســەرهەڵدانی ڕادیکاڵیزمــی شــێعە لــە
ئێــران و هەناردەکردنــی ئــەو بیرۆکەیە بۆ
ئەودیــوی ســنوورەکان ،زۆربــەی واڵتانی
ئیســامی تووشــی کێشــەی ناوخۆیــی و
شەڕی مەزهەبی کردووە.
بێجگــە لــەو ناکۆکییانــەش ،مەترســیی

شــەڕی دوو بــەرەی مەزهەبیــی ســوننە
و شــێعە بــە پێشــەنگایەتیی ئێــران و
هاوپەیمانیــی عەرەبــی لەئارادایــە.
دوای بــێ ئاکامیــی شــەڕی نیابەتــی،
بەرەبــەرە شــەڕی نێــوان زلهێــزە دینییەکان
(ئایینییــەکان) لــە ئاســتی دەوڵەتانــی
ناوچەکەدا دێتە ئاراوە.
کەنــداوی لــوڕ بەهــۆی گرنگــی و
هەســتیاری ژێئۆپۆلیتیکییــەوە بێگومــان
لە هەڵگیرســانی شەڕدا ،هەڵکەوتی لەبار
و ئەولییەتــی (وەبەرایەتیــی) یەکەمــی
هەیە .کۆماری ئیســامی لەوبەر کەنداو
لــە واڵتــی یەمەنــدا بــە هەڵگیرســانی
شــەڕی ناوخۆیــی ،ئــەو واڵتەی تووشــی
قەیرانــی سیاســی کردۆتــەوە .واڵتــی
قەتــەر لە بــەرەی تورکیادایە و ســەبارەت
بــە کۆماری ئیســامی وا نیشــان ئەدات
کــە مەترســی نییــە و  . ...لــە عێراقــدا
وێژمانــی شــێعەگەری بااڵدەســتە و
کۆماری ئیسالمی هەوڵی داوە لە هەموو
جمگەکانــی دەســەاڵتدا ئەندازیاریــی
سیاسی بکات.
واڵتانــی عەرەبی ســوننە لــە چوارچێوەی
ئێرانــدا خــاوەن ڕێکخســتنی ســوننەی
ڕادیــکاڵ نیــن کــە بووبێتــە مەترســی بۆ
ڕێژیمی ئێران .هەشت واڵت لە دەوروبەری
کەنــداودا هاولێــوارن کــە شــانزدە بڕگــە
ســنووری دەریایی لە نێوانیانــدا دەتوانرێ
درووست ببێ.
لەو شــازدە ،حەوتیان دیــاری کراون و لەو
حەوتەش شەشــیان بە فەرمی ناســراوە کە
بەم چەشنەن:
 -1بەحرەیــن و عەرەبســتانی ســعوودی
()1959
 -2ئێــران و عەرەبســتانی ســعوودی
()1968
 -3ئێران و قەتەر ()1969
 -4قەتــەر و ئەبووزەبــی (ئەماراتــی
یەکگرتوو) ()1969
 -5ئێران و بەحرەین ()1972
 -6ئێــران و عەممــان (( )1975مرزهای
دریایی خلیج فارس ،ص )173
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لوقمان مێهفەر:
سەرجەم بزووتنەوە سیاسی-نەتەوەییەکانی پارچەکانی دیکەی کوردستان لە ئەزموون و کارتێکەرییە
فکرییەکانی حیزبی دێموکرات بەهرەمەند بوونە
دیمانە :ڕەحمان سەلیمی

دامەزرانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران وەکــوو یەکــەم
حیزبــی مۆدێــڕن لــە کوردســتان
کــە  ٧٥ســاڵ لــە تەمەنــی پــڕ لە
شانازیی تێدەپەڕێت نوقتە گۆڕانێکی
سیاســی گرینگی لە نێو کۆمەڵگای
کوردســتاندا بــە شــێوەی ڕێکخــراو
پێــک هێنا کــە توانی ببێتــە خاوەن
بەرنامەیەکــی سیاســی کــە لــەودا
داخوازەکانی نەتەوەی کورد و مافی
چارەی خۆنووسی کردە ئامانجی خۆی.
کــە پێشــتر لــە بزوتنەوەکانی گەلی
کــورد لە کوردســتان بــەدی نەکراوە.
لــەم وتووێــژەدا لەگــەڵ بەڕێــز
‹›لوقمــان مێهفــەڕ›› ئەندامــی
هەیئەتــی ئیجرایــی ناوەنــدی
سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،بزووتنــەوەی
ڕزگاریخوازانــەی کــورد پێــش لــە
دامەزرانــی حیزبــی دێموکــرات
و کاریگەرییەکانــی دامەزرانــی
حیزبــی دێموکــرات لــە ســەر بزاڤی
کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت و بەشــەکانی
دیکــەی کوردســتان و پێگــەی
حیزبــی دێموکــرات لــە هاوکێشــە
سیاسییەکانمان خستووەتە بەر باس.
دۆخی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی
کــورد پێش لــە دامەزرانی حیزبی
دێموکــرات چۆن هەڵدەســەنگێنن؟

پێشــەکی دەبــێ ئــەوە بزانین کە ســەرجەم
شــۆڕش و ڕاپەڕینەکانــی کــوردی بەر لە
ســەردەمی دامەزرانی حیزبــی دێموکرات،
بەشــێکن لــە خەباتــی نەتەوایەتیمــان کــە
هەریەکەیــان بەپێــی کات و شــوێنی
ســەرهەڵدانیان کاریگەرییــان لەســەر
قۆناغەکانــی خەباتــی ناســیۆنالیزمی
کــوردی هەبــووە و جوواڵنەوەکانــی دوای
ئەوانیــش تەواوکــەر و لەڕاســتیدا لەســەر
بنەمای بیر و هزری شۆڕشەکانی ڕابردوو
درووســت بوونە و بە بەشــێک لە سەروەری
نەتەوەیــی و شــانازییەکانی نەتەوە لەقەڵەم
دراون و بە بایەخەوە لە خەبات و قوربانیدانی
سەرجەم ڕاپەڕین و شۆڕشەکان یاد کراوەتەوە
و ئێســتاش یاد دەکرێنەوە؛ بەاڵم بەگشــتی
بزووتنەوەکان خۆڕســک و لە ناوچەیەکی
بچووکــی جوگرافیایــی دیاریکــراوی
کوردســتاندا بــوون و ڕێبەرایەتییەکەشــی
بەگشــتی لەدەســتی ســەرۆکهۆز یــان
ســەرۆکی عەشــیرەتێکدا بــووە .بنەمــای
ڕێکخراوەیــی و یەکدەنگــی جوواڵنەوەکان
هاوپەیمانییەتێکــی کۆمەاڵیەتــی و
پابەندبوونێکــی عورفــی بووە کــە لە نێوان
تاکەکانی هۆز و عەشیرەتە کوردییەکانی
ئــەو ســەردەم (بەتایبەتــی کۆتاییەکانــی
ســەدەی نــۆزدە و ســەرەتاکانی ســەدەی
بیســتەم) باو بــوو .زۆر جاریش لێکنزیکی
چەند هۆز یان عەشــیرەت لەیەکەوە بووەتە
هــۆکار بــۆ گەورەبوونــی بزووتنەوەکــە یان
بەرباڵوتربوونــی ناوچەی دەســەاڵتەکەی.
خاڵــی جیاکــەرەوەی حیزبــی دێموکــرات
لەگەڵ جوواڵنەوەکانی بەر لە درووستبوونی
حیزبــی دێموکــرات ،ڕەنگــە زۆر بــن بەاڵم
ســەرەکیترینیان دیاریکردنــی بەرنامــە و
پالنداڕێــژی بــۆ خەباتــە لەچوارچێــوەی
ڕێکخستنێکی هۆشیارانە و دڵخوازانە کە
خۆی لە درووستکردنی حیزبدا دەبینێتەوە.

دامەزرانــی حیزبــی دێموکــرات،
چ گۆرانکارییەکــی لەســەر
لــە
کــورد
بزووتنــەوەی
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت پێکهێنا؟

بەبۆچوونــی مــن دامەزرانــی حیزبــی
دێموکــرات دەکــرێ بــە خاڵــی وەرچەرخان
دابنــدرێ لــە مێــژووی سەرتاســەری
بزووتنەوەی کورددا و تەنها لە کوردستانی
ڕۆژهەاڵتــدا کــورت نەکرێتــەوە .بەڵگەی

ئەو ڕاســتییەش ئاشــکرا و ڕوونە ،دەکرێ
بەکورتی ئاماژە بەچەند خاڵێکی گرنگ
بکەم:
بــۆ یەکەم جــار حیــزب وەک دیاردەیەکی
مۆدێــڕن دێتــە نێــو فەرهەنگــی سیاســی
کــوردەوە کــە لەالیــەک خاوەندارێتــی
حیزبەکە دەگەڕێتەوە بۆ خودی کوردەکان
و لەالیەکــی دیکەشــەوە بنەمای فیکری
و سیاســی ئەندامانــی حیــزب مۆرکــی
نەتەوەیــی و نیشــتمانی پێوە دیــارە .ئەوەش
بــەو مانایــەی کــە بزووتنەوەکــە خــاوەن
تەشــکیالتێکی ڕێکخــراو و بەرنامەیەکی
ئامانجــدارە کــە بەشــێوەیەکی ئاســۆیی
پانتایــی کۆمەڵگــەی تەنیــوە و ســەرجەم
چیــن و توێژەکانــی لــەدەوری خــۆی
کۆکردۆتــەوە .ویســت و داخوازی خەڵکی
کــورد لــە بەرنامــەی حیزبــدا بەتــەواوی
ڕەنــگ دەداتــەوە و بەشــێوەیەک گەاڵڵــە
دەکــرێ کــە تاکــی کــورد و بەرژەوەندییە
گشــتییە نەتەوەییــەکان دەکەونــە چەقــی
ستراتیژ و بەرنامەی ئەو حیزبە.
ئەگــەر تــا ئــەوکات تاکی کــورد لەنێوان
بەرداشــی بیــری چەپگەرایــی و نەریتــی
خێڵەکیدا ناچار بوو ڕێگەیەک بۆ خەبات
هەڵبژێرێ کــە دەرەنجامەکەی بێهێوایی
دەبــوو ،ئەوا دامەزرانــی حیزبی دێموکرات
توانــی بــە خوێندنەوە و هەڵســەنگاندنێکی
هەمەگیــر ڕەوتێکــی نــوێ لــە شــێوەی
خەبــات دیــاری بکا کە بناغــە فیکری و
سیاســییەکەی لەسەر پرسی نەتەوایەتی و
پارێــزگاری لە شوناســی کوردبوون بنیات
نرابوو .ئەو خەســڵەتە گرنگەیە کە حیزبی
دێموکرات دەگەیەنێتە تەمەنی  ٧٥ساڵی و
ڕێبازێکی نەپساوەی لێ درووست دەکات.
ڕەنگــە درووســتکردنی هێــزی چەکــدار،

دابینکردنی ســەرچاوەی دارایی ،هەبوونی
پەیوەندی سیاسی لەگەڵ حیزب و الیەنی
سیاسی دیکە ،دانانی دەزگای ڕاگەیاندن و
باڵوکردنەوەی باڵوکراوەی ڕەسمی حیزب،
بەشــداری و ڕۆڵی الوان و ژنان لە حیزبدا
و پێکهێنانــی کۆبوونەوەی تەشــکیالتی و
چەندین خاڵی گرنگی دیکەش کە حیزبی
دێموکــرات پێشــەنگ و دەسپێشــخەر بــوو
لــە ئەنجامدانیان لەو ســەردەمدا ،هۆکاری
ســەرەکی بــوون کــە توانیــان بزووتنــەوەی
کــورد لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت لــە
خەباتــی نەتەوەخوازییــەوە بــەرەو ڕەوتێکــی
نوێی خەبات کە ڕزگاریخوازی یەکجارییە
ئاراســتە بکــەن کــە لووتکەی ئــەو ئاواتە
لــە دامەزرانــی کۆمــاری دێموکراتیکــی
کوردســتان لە مەهاباددا خۆی بەرجەســتە
دەکاتــەوە .بەداخــەوە هەرچەنــدە کۆماری
کوردســتان لەالیەن ڕێژیمــی داگیرکەری
پەهلــەوی (دەوڵەتــی ئێرانــی ئــەوکات)
ڕووخێنــدرا بــەاڵم ڕێبــاز و هــزری حیزبــی
دێموکرات هەروا زیندووە و لە تێکۆشان بۆ
گەیشتن بە ئامانجەکان نەوەستاوە.

دامەزرانــی حیزبــی دێموکــرات لە

ڕۆژهــەاڵت وەکــوو یەکــەم حیزبی
مۆدێــڕن ،هەتا چەنــدە کاریگەری
خســتە ســەر بزووتنەوی کــورد لە
بەشەکانی دیکەی کوردستان؟
لەڕاســتیدا نەتــەوەی کــورد بــە درێژایــی
مێژوو بەشــێوازی جیــاواز ڕوو بە دوژمنان
و داگیرکەرانــی کوردســتان بەرەنــگاری
کــردووە و لەزۆربــەی ناوچــە جیاجیاکانی
کوردســتان جوواڵنــەوە و شــۆڕش ســەریان
هەڵــداوە .بێگومــان ئــەوکات و ئێســتاش
ئــەو بەرخــۆدان و شۆڕشــانە لەســەر یەکتر
کاریگەرییــان هەبــووە ،لەباشــترین حاڵەتدا
هەســتی هاوســۆزی و نەتەوایەتی لە نێوان
ناوچەکانــی کوردســتانی بەرزکردۆتــەوە
و بەداخــەوە بەهــۆی تێکشــکان و
لەنێوبردنیشیان ورە و ئیرادەی خۆڕاگری و
بەگژداچوونەوەی لەالی تاکی کورد الواز
کــردووە .هەربۆیــە دامەزرانــی حیزبێکــی
پێشــکەوتوو لەبــاری بیروبــاوەڕ و خاوەنهێز
لەباری ڕێکخســتنی جەماوەری و تیژبین
ســەبارەت بــە پــان و ســتراتیژی کارکردن
لــە ئێســتا و داهاتــوودا ،بەدڵنیاییــەوە
کاریگــەری ئەرێنــی و بەرچــاوی لەســەر
بەشــەکانی دیکــەی کوردســتان دەبێت تا
ئەوانیش لە شۆڕشــدا ئەزموونی لێوەربگرن
و پێڕەوی لێ بکەن .هەرچەندە لە بنەڕەتدا
حیــزب بیرۆکەیەکــی ڕۆژاواییــە و بەر لە
کوردیــش نەتەوەکانــی دراوســێی کــورد
کەڵکیان لێوەرگرتووە ،بەاڵم لەناو کورداندا
دەتوانیــن بڵێیــن کــە حیزبــی دێموکــرات
لــە دەســتەمۆکردنی ئــەو ئامــرازەدا بــۆ
خەباتەکــەی پێشــەنگە و پێناســەیەکی
نوێ بە حیزبی سیاسی-نەتەوەیی کوردی
دەبەخشــێت کــە تــا ئەو ســەردەم بــەو فۆرم

و قەبــارە لــەڕووی فکــری و جەماوەرییەوە
لەناو کوردەکاندا خۆی دەرنەخستبوو.
لــە باشــووری کوردســتان کــە شۆڕشــی
کــوردەکان تا ئــەوکات لەژێــر ڕابەرایەتی
بنەماڵــەی بارزانــدا خەباتی دەکــرد ،دواتر
حیزبێکیــان بەنــاوی پارتــی دێموکراتــی
کوردســتان درووســت کــرد .زۆر لــە
کوردەکانــی باشــووری کوردســتان و
بەشــێک لــە کوردەکانــی باکــووری
کوردســتان ،پشــتیوانی خۆیان بــۆ حیزبی
دێموکــرات لــە دامەزرانــی کۆمــاری
کوردســتاندا دەربڕی و لــەو ڕێباز و ڕەوتە
نوێیــەی خەباتــی نەتەوەیــی گەلــی کورد
بــە گەرمــی پێشــوازیان کــرد .کۆمــاری
کوردستان وەک دەســکەوتێکی نەتەوەیی
حیزبی دێموکرات دێتە هەژمار کە توانی
دەوڵەتی کوردستان ڕابگەیەنێت و نزیک بە
ساڵێکیش تەمەن بکات ،تێکڕای خەڵکی
کــورد بــە پیــرۆزی دەزانــن و لــە مێژووی
پڕســەروەری گەلــی کــورددا بەبایەخــەوە
لــە ڕۆڵــی ڕێبــەران و دامەزرێنەرانــی ئەو
کۆمارە دەڕوانن و تایبەتمەندی و خەسڵەتە
دیارەکانــی ئــەو کۆمــارە و ڕێبەرانــی کە
هەمــان خەســڵەت و تایبەتمەندییەکانــی

حیزبــی دێموکراتیش بوون ئــەوکات ،بۆتە
هەوێنــی خەبــات و تێکۆشــانی نەتەوەییان
و ئیلهامــدەری بیــری ســەربەخۆییخوازیی
هەمــوو کوردێک و هاوکات ســیمبۆلێکە
بۆ شکۆی ناسنامەی کوردی.
پێویســتە ئــەو ڕاســتییەش بڵێیــن کــە لــە
درێــژەی تەمەنی حیزبەکەماندا زۆر کەند
و لەمپــەڕ هاتوونەتــە پێــش کــە هیچکات
نەیتوانیــوە لــەو پەیامــە مێژووییــەی کــە
نەســڵی یەکەمــی حیزبــی دێموکــرات
هەڵیگرتــووە ،دوورمــان بکاتــەوە بەڵکــوو
لەبەرامبــەردا بــە پێداگرییەکــی لێبڕاوانــە
و پشــتیوانی کۆمەاڵنــی خەڵکــی
کوردســتان لەســەر ویســت و داوا نەتەوەیی
و ئینســانییەکانمان مکــوڕ بووینــە و
لەهەمبــەر دۆســت و دوژمنــدا سیاســەتی
ڕاســت و واقعبینانــە و نیشــتمانییانەمان
گرتۆتە پێش کە ڕێبەرایەتی حیزبەکەمان

ناوەڕۆکــدا خاوەنی بڕیاردانی ســەربەخۆی
خۆیــان نیــن یــان پێگــەی جەماوەریــان
نییــە .بــەر لەهەر شــت حیزبــی دێموکرات
بــەر لــە نەتەوەخوازییەکــەی باوەڕمەنــد بە
ئــازادی و دابینبوونــی مافەکانــی مرۆڤە
و دێموکراســی وەک بنەمــای ســەرەکی
بــۆ کاری ڕێکخراوەیــی و دەســەاڵتداری
و تەنانــەت دەوڵەتداریــش دیــاری کــردووە.
ئــەو باوەڕمەندییــە ڕیشــەیەکی حقوقــی
و ئەخالقــی هەیــە کــە حیــزب پێــڕەوی
لێــدەکات .بــەو مانایــە کــە حیــزب وەک
چۆن مافی چارەنووس بۆ گەلی کورد بە
ڕەوا دەزانــێ بەهەمــان شــێوەش بۆ گەالنی
دیکــە و کەمایەتییــە نەتەوەییەکانــی
دیکــەش ئــەو مافــە بــە ڕەوا دەزانــێ و
بەهەمــوو شــێوەیەک ڕەگەزپەرســتی و
دیکتاتــۆری ڕەت کردۆتــەوە .بەرهەمــی
ئەو شــێوە بیرکردنەوە دەیهەوێ هۆشــیاری

لە ئاکامــی کۆدەنگی و لەبەرچاوگرتنی
بۆچوونــی ڕێکخســتنەکانی حیــزب پێــی
گەیشــتووە .بۆیە نموونــەی وەها حیزبێک
بۆ هەموو بەشەکانی کوردستان ئاشنایە و
ســەرجەم بزووتنەوە سیاسی-نەتەوەییەکانی
پارچەکانــی دیکــەی کوردســتان لــە
ئەزمــوون و کاتێکەرییــە فکرییەکانــی
حیزبی دێموکرات بەهرەمەند بوونە.

تاک لەســەر مافــە ئینســانی ،مەدەنی و
سیاســییەکانی بەڕادەیــەک بباتە ســەرەوە
کــە پێشــگیری بــکات لــە ســەرهەڵدانی
هــەر چەشــنە جیاوازیدانانێکــی نەتەوەیی،
ئایینــی ،مەزهەبــی و ڕەگــەزی .حیزبــی
دێموکــرات لــە ســەرەتاوە پابەند بە چەندین
پڕەنســیب و پێــوەری دێموکراتیــک بــووە
کــە ڕەهەندێکــی فکــری و مەعریفــی لە
پشــت بــووە ئەویــش دابینبوونــی ســەرجەم
مافــە ئینســانی و سیاســییەکانی
«تاک»ـــە ،جــا ئەگــەر تــاک بــە تەنها
داوای ئــەو مافــە بــکات یــان بەشــێوەی
کۆمــەڵ داوای بکــەن ،ئەوا دەبێ یاســای
بنەڕەتی واڵت ئەو مافە دەســتەبەر بکات.
لێرەدایــە کــە دەبینیــن حیزبــی دێموکــرات
نــەک لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت
بەڵکــوو لــە چوارچێــوەی جوغرافیــای
ئیجبــاری بەنــاو ئێرانیشــدا هەنگاوێــک
زیاتــر لــە حیزبەکانــی دیکــە لە ڕاســتای
دابینبوونــی دێموکراســی و مافەکانــی
مــرۆڤ و دادپــەروەری کۆمەاڵیەتــی
خەبــات دەکات .هــاوکات پشــتیوان و
الیەنگــری کەمایەتییــە نەتەوەییەکانــی
دیکــەی نــاو ئــەو جوگرافیایەشــە تــا بــە

لە ماوەی  ٧٥ساڵ خەباتی حیزبی
دێموکراتــدا چەندیــن حیــزب لــە
ئێــران و کوردســتان هەبــوون کــە
بانگەشــەی ئازادیخوازیــان دەکــرد
و تەنانــەت هەندێکیــان پێگــەی
بەهێزیــان هەبــوو؛ چۆنــە کــە
ئێستا بوونیان نەماوە و چۆنە کە
حیزبــی دێموکــرات ســەرەڕای ئەو
هەموو پیالن و هێرشــی دڕندانەی
دوژمنــان لــە بــەراورد لەگەڵ ئەو
حیزبانــە هــەروا لــە خەبــات و
تێکۆشــانێکی پێداگــر بەردەوامە؟

بەڵــێ زۆر هەبــوون و ئێســتاش حیزبی لەو
شــێوە هەیە کە بانگەشەی ئازادیخوازی و
تەنانەت سەربەخۆییخوازیش دەکەن بەاڵم لە

مافی چارەنووســی خۆیان بگەن .هەربۆیە
حیزبــی دێموکــرات لەنــاو کۆمەاڵنــی
خەڵکــی کوردســتاندا ســەربەرز ماوەتــەوە
و گەلــی کــورد هــەردەم پشــتیوانی لــە
سیاســەت و بەرنامەکانــی کــردووە و
حیزبیــش هەر لەو خەڵکــە و تواناییەکانی
ئــەو خەڵکە هێــزی مرۆیی و هزری خۆی
گەشەپێداوە و لەسەر پێی خۆی ڕاوەستاوە.

ئایــا حیزبــی دێموکــرات لــە
ئێســتادا لــە هاوکێشــە سیاســی
و نەتەوەیــی و ناوچەییەکانــدا
جێــگای خــۆی کردووەتــەوە؟

بەڵــێ بــە دڵنیاییــەوە .حیزبــی دێموکــرات
لەئاســتی ناوخۆییدا هێزێکی جەماوەری و
کاریگەری کوردســتانە و خــاوەن مێژوو و
فەلســەفەی خەباتە بۆ قۆناغە جیاوازەکان
کــە پێیــدا تێپەڕیــوە .خاوەنــی هێزێکــی
بەرچــاوی کۆمەڵگەیــە ئەوانیــش کادری
پێگەیشــتووی سیاســی و بەئەزموونــن کە
هەڵگری پەیام و ئەندێشەکانی سێ ڕێبەری
شــەهیدی حیزبەکەمــان پێشــەوا قــازی
محەممــەد و دوکتــور قاســملوو و دوکتور
شــەرەفکەندین .بەپێــی هەلومەرجێکــی
نالەبار و ئاڵۆز بەتایبەتی کە کوردستانی
باشــوور و دەســکەوتەکەی (حکومەتــی
هەرێمی کوردستان) ڕووبەڕووی بۆتەوە ،لە
هاوکێشە سیاسییەکانی ناوچەکەدا حیزبی
دێموکــرات ئەگــەر ئێســتاش بەهەندێــک
هۆکار نەیهەوێت یان بەرژەوەندی نەتەوەیی
کــورد بــە گشــتی وا نەخوازێــت ،ڕۆڵــی
ســەرەکی تێــدا ببینــێ بێگومــان یەکێک
لــەو فاکتەرانەیــە کــە هەمیشــە لەبەرچاو
گیراوە .حیزبی دێموکرات هەم لە ناوخۆی
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت تەشــکیالتێکی
بەرینــی بەبیروبــاوەڕی هەیــە ،هــەم لــە
دەرەوەی واڵت (واڵتانــی ئۆرووپایــی و
ئامریکا) خاوەنی ســەرمایەیەکی مرۆییە
کــە بــە بیری ســەردەم و زانســت پــەروەردە
بــووە و خۆی پێگەیاندووە ،هاوکات هێزی
پێشــمەرگەی کوردســتان و قۆناغی نوێی
خەباتمــان لەژێــر نــاوی «ڕاســان»دا لــە
مەتەرێــزی خۆڕاگــری و بەرگریــدا درێژە
بە تێکۆشــانی ڕێکخراوەیــی حیزبەکەمان
دەدەیــن .هەمــوو ئەوانــەش دەرخــەری ئــەو
ڕاســتییەن کــە هێزێکــی زینــدووی خاوەن
ڕێبــاز لــە گۆڕەپاندایــە و وەک هێزێکــی
سیاسی-نیشــتمانی خــاوەن پێگــە و بڕوای
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردســتانە و دۆســت
و هاوپەیمانیشــی نــەک لەنێو حیزبەکانی
کوردســتانیدا بەڵکــوو لەنێــو پــارت و
ڕێکخراوە نێونەتەوەیی و جیهانییەکانیشــدا
هەیــە و لــە زۆر کــۆڕ و کۆمەڵــی
نێودەوڵەتــی بانگهێشــت دەکــرێ و پرس و
ڕاوێژی لەگەڵ دەکرێ و لە زۆر ناوەندی
سیاسی-جیهانیشدا هەوڵی داوە کە دەنگی
حەقخوازانــەی گەلــی کــورد بگەیەنێت و
پشــتیوان بــۆ دۆزی ڕەوای گەلــی کــورد
پەیــدا بــکات؛ بۆیــە دەتوانیــن بڵێیــن کــە
بەڵــێ بــە دڵنیاییــەوە حیزبــی دێموکــرات
لــە هاوکێشــە سیاســییەکانی ناوچەکــەدا
کاریگــەری و ڕۆڵــی خــۆی هەیــە و زۆر
شوێندانەریشە..

ژمارە ٥ ، ٧٧٩ی ئاگۆستی ٢٠٢٠

کورتەیەک لە ژیاننامەی مەال ئاوارە
مەال «ئاوارە»ی شۆڕشــگێڕ و دۆســت و
پشــتیوانی ڕاســتەقینەی زەحمەتکێشــان،
نــاوی «ئەحمــەد» کــوڕی مــەال
«حەمەدەمینــی هەمەوەندی»یــە ،لــە
گونــدی شــەڵماش ســەر بــە شارســتانی
سەردەشــت و لــە ڕۆژهەاڵتــی شــاری
سەردەشــت لــە کوردســتانی ئێــران ،لەژێر
ســێبەری لەوتکــەی هۆمڵــی ســەربەرز و
لــە ســاڵی  ١٣١٣دا چــاوی بــە دنیــای
ڕووناک هەڵێناوە.
مــەال ئــاوارە لــە منداڵییــەوە الی باوکــی
کــە پیاوێکــی خوێنــدەوار و زانــا بــووە،
دەخوێنێت و پاشــان بە شــوێن بەرفراوانیی
زانیاریــی زیاتــر دەســت دەکات بــە
گــەڕان بــە نێــو حوجــره و مزگەوتەکانــی
کوردســتاندا ،ئــەو گــەڕان و گەڕیدەییــە،
مــەال ئاوارە دەباتە قۆناخێکی نوێ .مەال
«ئــاوارە» لــە ســەردەمی گەڕان بە شــار
و دێهاتەکانــی کوردســتاندا ،زۆر لــەوە
زیاتــر چــاو و گوێــی دەکرێتــەوە .هــەر
ئــەوەش هانــی دەدات و هەســت و بیــر و
توانــای دەخاتە گەڕ و دەکەوێتە هاندانی
خەڵــک بۆ دەرچــوون لە دەســتی تەنگی
و نەداریــی ژیانــی توولەمەرگــی ،هــەر
خۆشــی وەک پێشــەنگ و خەمخۆرێکی
ڕەســەن و تێگەیشــتوو و شۆڕشــگێڕێکی
ماندوونەنــاس ،بــۆ ڕزگاریــی گەلــی
کــورد ڕێگای شــۆڕش و بەرەنگاربوونەوە
دەگرێتە بەر.
مەال «ئاوارە» کەســێکی خۆشەویســت و
بەهەڵوێســت بووە و الی خەڵکی ناوچەی
سەردەشــت ناســراو و بەڕێز و جێی متمانە
بووە .دوای ئەوەش کە ڕێگای خەبات بۆ
ڕزگاریی خەڵکی کورستان هەڵدەبژێرێت،

دەچێتــە نێــو حیزبــی دێموکــرات و دەبێتە
کەســێکی ناودار و کادرێکی تێکۆشــەر
و زانا و ئازا.
مــەال «ئــاوارە» زانــا و ئەدیبێکــی
خۆڕســک و کۆمەاڵیەتــی بــووە و بــە
زمانێکــی ســادە بــۆ خەڵکــی گونــدەکان
شــێعری هۆنیوەتــەوە؛ شــێعرەکانی لەنێــو
خەڵکــدا دەنگیان داوەتــەوە و دەماودەمیان
پێکراوە.
مــەال «ئــاوارە» لــە ســاڵی ١٣٤٥ی
هەتاویــدا ڕوو لــە باشــووری کوردســتان
دەکات و پــاش چەنــد مانــگ و هەر لەو
ســاڵەدا لەگەڵ هاوڕێکانی «ئیســماعیل
شــەریفزادە ،ســلێمان موعینی و عەبدوڵاڵ
موعینی و گەلێک تێکۆشەری تر» بەرەو
خۆرهەاڵتــی کوردســتان هەڵدەکشــێنەوە
بــۆ زەبروەشــاندن لــە هێزەکانــی ڕێژیمــی
پاشایەتی و بەداخەوە لە ساڵی ١٣٤٧دا بە
پیالنــی داگیرکەران و خۆفرۆشــان ،مەال
ئــاوارە و ســێ هاوڕێــی تــری لــە گوندی
دیوااڵنی سەردەشتی سەربەرز بە پالنێک
ژەهرخــوار دەکرێــن و دەسبەســەر دەکرێن.
لــە ڕۆژی ٢٠ی بانەمــەڕی ١٣٤٧ی
هەتــاوی ،مەال «ئاوارە»یــان لەگەڵ دوو
خەباتگێــڕی دیکەی دێموکرات (ڕەحمان
وەتمان چاوشین و مەال کەچە) لە شاری
سەردەشت تیرباران دەکرێن.
کاتێــک کە جەالدەکانی شــای خائین و
خوێنڕێــژ ،مــەال «ئاواره» بــۆ گۆڕەپانی
تیربــاران دەبــەن ،بــە دەنگــی بــەرز و
شۆڕشــگێڕانە دەڵێت« :بە کوشــتنی من
خەباتی ڕزگاریخوازیی نیشتمانپەروەرانی
کورد دوایی نایەت».

دوو نموونە لە شێعرەکانی مەال ئاوارە
ەڵی پێشمەرگەی خاکین

ئێمە کە بە ناو کۆم

ەڵی پێشمەرگەی خاکین
ئێمە کە بە ناو کۆم هەموو کوردێکی چاکین
پێشدەست و فیداکاریڵ و کوڕ و باب و داکین
دەسهەڵگری سەر،
ی ڕماەگەزی کاوەی پاکین
چونکە بە دروست منی گەل هێندە بێباکین
بۆیە لە شەڕی دیوژ قەد و بااڵی مە چەقاوە
لەو کاتەوە خەڵف دانی وەتەن ئاوی دراوە
بە خوێنی شەمەهیی کوردییەوە تێر کراوە
چونکە لە مە و نەبەزی هەرچی خوراوە
هەر بۆتە دلێری منی گەل هێندە بێباکین
بۆیە لە شەڕی دفروژەقە ،گەر ماف خوراوین
تا ئەوڕۆ لەبەر تە
ڵ و یەک زار و تەواوین
ئێستاکە هەموو یەکەردی دوژمن چ بەتاوین
بڕوانە بۆ سەر سەنگ کیزەی ئەییووبی بەناوین
چونکە لە بەرەی پامنی گەل هێندە بێباکین
بۆیە لە شەڕی د
نوژوەکی شێر لە مەیدان
ئێستاکە چەقیوی
لە جەنگین و هەوڵدان
ە
رج
ە
دەس هەڵنەگرینیم خوراوی گەلی بابان
تا وەرنەگرین ماف قەدەم خێر و کەریم خان
ئێمەینە بەجێماوی منی گەل هێندە بێباکین
بۆیە لە شەڕی دوژوارە بە پێشمەرگە دەنازی
سەیری کە ،کە ئا
ی دەڵێ هەروەکی بازی
س
تر
چریکەی دێ ،بەبێ ێ ئەی خوێنمژی قازی
ڕاوەستە هەتا دەتیگەهمەموو بێگانە بە سازی
هاتووینە نەبەرد منی گەل هێندە بێباکین
بۆیە لە شەڕی دوژ

کوردم کوردستانم دەوێ

هەدا نادەم ڕۆژ و شەوێ
خۆم بسرەوم دڵ ناسرەوێ
تاکوو هەلم دەس دەکەوێ
دنیا گشتی سەر یەک کەوێ
لێم ببڕن خۆراک و خەوێ
کوردم و کوردستانم دەوێ
هیوای بەرزم قەت نانەوێ
تاکوو قۆناخی سەربەستی
ئەسپی خەباتم ناوەستێ
تا دەرنەچم لە ژێر دەستی
نامەوێ سەرمایەی هەستی
مەرگ ،نەک ژینی ژێردەستی
کوردم و کوردستانم دەوێ
هیوای بەرزم قەت نانەوێ
بۆ ئازادی و خودموختاری
بۆ سەربەخۆیی و ڕزگاری
بە سەربەرزی و بەختیاری
بە گیان دەکەم فیداکاری
تا دەبڕم کلکی زۆرداری
کوردم و کوردستانم دەوێ
هیوای بەرزم قەت نانەوێ
کلکی زۆردار دەقرتێنم
قەاڵی سەختی دەڕووخێنم
بەردی بناخەی دەردێنم
وەک دێڵەسەگ دەیتۆپێنم
کە نەشتۆپا دەیڕەتێنم
کوردم و کوردستانم دەوێ
هیوای بەرزم قەت نانەوێ
دەیڕەتێنم تا کێوی قاف
جیهانی پێ دەکەم تەواف
بەبێ گاڵتە و الف و گەزاف
شەرتە نەکەم وەعدە خیالف

یا بمرم یا بستێنم ماف
کوردم و کوردستانم دەوێ
هیوای بەرزم قەت نانەوێ
دەستێنمەوە مافی خوراو
بۆ نیشتمانی بەش کراو
هەزاران دایکی زگ سووتاو
هەزاران الوی سەربڕاو
دەژیەنمەوە وەک گوڵ بە ئاو
کوردم و کوردستانم دەوێ
هیوای بەرزم قەت نانەوێ
من ناهێڵم نەسڵی بەدکار
وەک هەڵۆ لێی دەکەومە کار
بچتە ئاسمان نایکەم قوتار
لە ژێر زەوی بۆی دەچمە خوار
لێی ناهێڵم یەک جووقەوار
کوردم و کوردستانم دەوێ
هیوای بەرزم قەت نانەوێ
جووقەواری لێ ناهێڵم
واڵتی پێ بەجێ دێڵم
خاکی خۆم بۆ خۆم دەکێڵم
سوودی بزن و مەڕ و چێڵم
چیدی نایدەم بە فڕ و فێڵم
کوردم و کوردستانم دەوێ
هیوای بەرزم قەت نانەوێ
تا کەی خەزێنە و نەوتەکەم
بە بووکۆڵە و فیتفیتە دەم؟
خەڵک شاد و من دڵ بە خەم
لە سەر گەنجی واڵتەکەم
خاکی خۆشم ئاوارەکەم
کوردم و کوردستانم دەوێ
هیوای بەرزم قەت نانەوێ
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پیرۆزبایی بەبۆنەی ٢٥ی گەالوێژ

بەبۆنەی ٧٥ەمین ساڵڕۆژی دامەزراندنی حیزبی دێموکرات چەندین کەسایەتی و الیەنی سیاسی پەیامی پیرۆزباییان ئاراستەی حیزبی دێموکرات کرد:
یەکێتیی نەتەوەیی دێموکراتی کوردستان
بۆ بەڕێزان لە دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
بابەت /پیرۆزبایی
ساڵوی سەرخۆبوونو ئازادی ...
بەبۆنەی ٧٥ـــەمین ســاڵیادی دامەزراندنی حیزبەکەتان (حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران) بەنــاوی خۆمــان و تــەواوی ئەندام و الیەنگرانی یەکێتیمــان ، YNDKڕازاوەترین
پیرۆزباییتان ئاراستە دەکەینو خوازیارین ساڵیادی دامەزراندنی ئەمساڵتان هاندەرێ بێت
بۆ زیاتر پێشەڤچوونی پارتەکەتان.
بەڕێزان! حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران وەک حیزبی دایک لە گۆڕەپانی خەبات و
تێکۆشانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،لە ماوەی تەمەنی خەباتی ،وەک الیەنێکی سیاسیی
کوردســتانیی کاریگەر و ڕێبەر توانیویەتی کەســانی نیشتمانپەروەر و واڵتپارێز لە دەوری
خۆی کۆ بکاتەوە و ڕێبەرایەتیی شۆڕشەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بکات و چەندین
ســەرکردە و شــەهیدی لەم پێناوەدا کردووەتە قوربانی و چەندین دەســتکەوتی نیشتمانی و
نەتەوەیی لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان بەدەســت بهێنێت ،ئەوەی لەم قۆناغەی ئەمڕۆشــمان
گرینگە ،یەکڕیزی و تەبایی سەرجەم هێز و الیەنەکانی کوردستانە بۆ بەدیهێنانی تەواوی
مافەکانــی گەلــی کوردســتان ،لەم بۆنەیەتانــدا جارێکی تر جەخت دەکەینەوە ســەر زیاتر
توندوتۆڵکردنی پەیوەندیی برایانەی نێوانمان .
هەر سەرکەوتوو بن لەگەڵ ڕێزماندا
مەکتەبی سیاسی
یەکێتیی نەتەوەیی دێموکراتی کوردستان YNDK
١٥ی ژووئیەی ٢٠٢٠ی زایینی

پەیامی پیرۆزبایی حیزبی دێموکراتی «بێت نەهرێن»:
بەڕێز :دەزگای پێوەندییە گشتییەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
ب :بروسكەی پیرۆزبایی
ساڵوێکی دۆستانەی گەرم...
بەبۆنەی ٧٥ـــەمین ســاڵڕۆژی دامەزراندنی حیزبە تیکۆشــەرەکەتان ،بە ناوی مەکتەبی
سیاســیی حیزبەکەمان حیزبی دێموکراتی بێت نەهرێنەوە گەرمترین پیرۆزبایی ئاراســتەی
ئێــوەی بەڕێــز و گشــت ئەندام و الیەنگرانتــان دەکەین ،بە هیوای ســەرکەوتنی بەردەوام و
وەدیهاتنی گشت مافەکانتان لە سەرانسەری ئێراندا.
بەڕێــزان :هــەر بــەم بۆنە شــکۆمەندەیەوە پشــتگیریی تەواو لە خەبات و تیکۆشــانی حیزبە
تێکۆشەرەکەتان دەکەین لە پێناو وەدیهێنانی گشت ماف و داخوازیی گەلەکەتان و سەرجەم
گەالنــی ئێــران و خەباتــی ئێــوە خەباتێکی مرۆڤانە و ڕەوایە دژی زوڵم و ســتمکاری و بۆ
گەیشتن بە مافە ڕەواکانتان.
لــە کۆتاییــدا جارێکــی تر پیرۆزباییمان قەبووڵ بفەرمــوون و جەخت لە پەیوەندیی هەر دوو
گەلــی ئاشــووری و کــورد و ســەرجەم گەالنــی ئێــران دەکەینــەوە بۆ گرینگیــدان بە بەها
مرۆییەکان و پێکەوە ژیانی سیاسی و نەتەوەیی.
لەگەڵ ساڵو و ڕێزمان.
حیزبی دێموکراتی «بێت نەهرێن»
١١ی ژووئییەی ٢٠٢٠ی زایینی

پیرۆزبایی پارتی کرێکاران و ڕەنجدەرانی کوردستان
بۆ /دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بەڕێز
ساڵوێکی گەرم...
بەبۆنەی تێپەڕبوونی  ٧٥ساڵ لە خەبات و تێکۆشانی خەڵکی تێکۆشەر و نیشتمانپەروەری
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و دامەزراندنی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێــران ،بە ڕێزەوە
لە ئاســت ئەم بزاوتە نیشــتمانی و نەتەوەییە ڕادەوەســتین و دەینرخێنین و ســەری خۆمان لە
بەرامبــەر بــە تــەواوی قوربانییەکانی ڕۆڵــە قارەمانەکانی گەلەکەمــان دادەنوێنین کە بە
درێژایــی ئــەم میــژووە پــڕ لە گیانفیداییــە لەپێناو مافــە ڕەواکانی خەڵکی ســتەمدیدەی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەخشیویانە .حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە ساتەوەختێکی
مێژوویی و پڕ لە شــانازیدا و لە ســایەی کۆماری کوردســتاندا دامەزرا کە بۆ ئەو کاتە
دەســتکەوتێکی گرنــگ بــوو بۆ ڕێکخســتنی چیــن و توێژەکانــی کۆمەاڵنی خەڵک و
خڕکردنەوەیــان لــە چوارچێوەی حیزبێکی پێشــکەوتووخوازی پێشــڕەودا ،لــە هەمان کاتدا
یتر بەتایبەتیش بۆ باشووری
ئومێد و چرایەکی پڕشنگداریش بوو بۆ تەواوی پارچەکان 
کوردستان.
هەرچەنــدە کۆمــارە ســاواکە بەزوویــی لەناو بــرا ،بەاڵم ئــاوات و ئامانجەکەی لە ڕێگای
پارتە پێشڕەوەکەتانەوە بەردەوامیی پێدرا و کاروانی پڕ لە سەروەری و پاراستنی شوناسی
گەل و داکۆکیکردن لە خەڵکی ستەمدیدەی کوردستان و بەگژداچوونەوەی داگیرکاری
و دوژمنــکاری درێــژەی کێشــا .کــورد وەک گەلێکی داگیرکراو و بێبەشــکراو لە مافە
نەتەوەیــی و نیشــتیمانییەکانی بــەردەوام لەالیەن داگیرکەرانی تــورک و فارس وعەرەبەوە
کە لە لووتکەی دەسەاڵت بوونە هەوڵی لەناوبردنی دراوە و خواستراوە لە بۆتەی شۆڤێنی
ئەواندا بتوێنرێتەوە ،هێندەی پێیان کراوە سیاســەتی پاکتاوکردن و کۆمەڵکوژییان لەســەر
ێ پێیــان لەق بــووە ،هەوڵیان داوە
کــورد ئەنجــام داوە ،هــەر کــە بارودۆخەکــە گــۆڕاوە و ج 
بزووتنەوەی کوردایەتی بە بەڵێنی بێ کردار و کوشتنی کات هەڵبخەڵەتێنن .مێژووی ٧٥
ســاڵەی حیزبی دێموکراتی کوردســتان لە ڕۆژهەاڵت و پارتی دێموکراتی کوردســتان لە
باشوور لێوان لێوە لە هەوراز و نشێو لە دیالۆگ و گفتوگۆ ،پێویستە ئەم ئەزموونە قووڵ
و زەنگینە پەزمەندە بکرێت و بە شــێوەیەکی حەکیمانە و بە ســەلیقەیەکی وردەوە بخرێتە
خزمەت دۆزی ڕەوای گەلەکەمان لە هەر چوار پارچەی کوردستان.
پێمــان وایــە خەباتــی چەکداری ئامرازێکی ناچارییە و بــۆ خۆپارێزی و داکۆکیکردن لە
مانەوە کورد و بزاڤە ڕزگاریخوازەکەی پەنای بۆ بردووە ،دەبێ داگیرکەرانی کوردســتان
لــەوە تێبگــەن کــە ناتوانــن گەلی کورد و نیشــتمانەکەی بــە هێز و بە زەبــر و توندوتیژی

لەناو بەرن و هەر هیچ نەبێ مێژووی نزیکی ئەم سەد ساڵەی ڕابردوو وەک ڕاستییەکی
حاشاهەڵنەگر بهێننە بەرچاو.
بۆیە دەوڵەتەکانی ناوچەکە دەبێ لەم حەقیقەت و واقعە مێژووییە تێبگەن ،ئەگەر بیانهەوێت
گەالنی ناوچەکە و دەوڵەتەکانیان ئارام و سەقامگیر بێت ،پێویستە دان بە مافی خەڵکی
کوردستاندا بنێن و کۆتایی بە سیاسەتی داگیرکەری و قڕکردن بهێنن ،زەمینەی ئاشتی
و پێکەوە ژیان و خۆگونجاندن لە ڕێگای دێموکراسی و یەکتر قەبووڵکردن بهێننە ئاراوە.
ئێمە لە پارتی کرێکاران و ڕەنجدەرانی کوردستانەوە وێڕای پیرۆزبایی گەرممان بۆ یادی
دامەزراندنــی  ٧٥ســاڵەی حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێــران ،خوازیاریــن ئەم بۆنەیە
بکرێتە هاندەرێک بۆ چارەســەرکردنی ئەو کێشــە و کۆسپ و تەگەرانەی کە هاتوونەتە
پێش و ڕێگرن لە زیاتر بەرەو ڕێکخستن و یەکگرتنی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان.
ئومێدەواریــن هەماهەنگــی و هــاوکاری و کاری هاوبەش لە چوارچێوەی ســتراتیژییەکی
هاوبەشــدا لــە نێــوان حیــزب و الیەنەکانــی ڕۆژهــەاڵت زیاتر بەرەو پێش بچێــت و هەر کار
و ئەرکێکیــش بــە ئێمە بکرێت بــۆ پتەوکردنی پەیوەندییەکانی نێوانمان ،بێگومان درێغیی
لێناکەین.
هەر سەرکەوتوو و سەرفراز بن
لەگەڵ ڕێزماندا
پارتی کرێکاران و ڕەنجدەرانی کوردستان
مەکتەبی سیاسی
١٢ی ژووئیەی ٢٠٢٠

پەیامی پیرۆزبایی دوکتور «ڕزگار ڕەنجەڕۆ»:
لە یادی  ٧٥ساڵەی دامەزراندنی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران و هەڵوەستەیەک
لەوەتەی چاوم کردووتەوە ئەو گەلە ژێردەستەی ئێمە لەژێر جەور و ستەمدا بووە ،هەستی
نەتەوەیی لەدایک بووە زیاتر لە ئەنجامی جەور و ســتەمی ڕێژیمە ڕەگەزپەرســتە یەک
لەدوا یەکەکان کە کوردستانیان پێوە لکاوە ،دوای شەڕی جیهانیی دووەم زیاتر زەمینەساز
بوو کە مرۆڤ ڕاچڵەکێ و زیاتر هۆشیار ببێتەوە لە داواکردنی مافەکانیان لە ئالیەکیتر
ئەو ســەرهەڵدان و شۆڕشــانەی کە لە پارچەکانی تری کوردســتان دامرکابوونەوە وەکوو
شۆڕشی شێخ مەحموود و شێخ عەبدولسەالم بارزانی هاندەربوون کە تێکۆشەرانی کورد لە
باشوورەوە بەشداربن لە دامەزراندنی کۆمەڵەی ژ.ک.
لەدوای خەباتێکی چڕ ســاڵی  ١٩٤٥ئەو کۆمەڵەیە بوو بە هەوێنی دامەزراندنی حیزبی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران و هەروەها ســاڵی  ١٩٤٦ڕابەرایەتیی کۆماری کوردســتان
بکات ،بێگومان پێشــەوا قازی محەمەد (بینایی) هەردەم ڕۆڵی کوردی باشــووری بەرز
دەنرخانــد و بــە پشــت و پەنــای خۆی و کۆماری کوردســتانی دەزانــی ،بەتایبەتی ڕۆڵی
بەرچاوی مستەفا بارزانیی نەمر و هەڤاڵەکانی.
ڕووخانــی کۆمــاری کوردســتان و لەســێدارەدانی پێشــەوا قــازی و هەڤاڵەکانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــی دەســتەوئەژنۆ نەکرد و گوڕوتینێکی تــری بە خەبات دا
بۆ بەدیهێنانی مافە ڕەواکانی گەلی کورد ،بۆیە لە مێژووی  ٧٥ســاڵەی ئەو حیزبە بە
دەیان سەرکردەی تێکۆشەر و هەزاران شەهیدی لەم ڕێبازە پڕ شکۆیە دوور و درێژەدا داوە.
دوژمــن هەمــوو هەوڵــی خــۆی تەرخان کــردووە تا ئێمە تیکە تیکە بیــن و تا ڕادەیەکیش
لە پیالنە گاڵوەکانیان ســەرکەوتوو بوون ،ئەمڕۆ لە ســەدەی بیســت و یەکدا لە ســەدەی
تەکنەلۆژیا و جیهانگیریدا کاتی ئەوە هاتووە وتەی تێکۆشەرە نەمرەکانمان بەبیر خۆمان
بهێنینــەوە کــە دەیانفەرمــوو «مــن تاک و تەنهام من تاقە دەســتەم کــە پەرتەوازە و تیکە
تیکــە بــم مــن ئەو دەریایە چۆن وشــکەوەکەم» بۆیە دامەزرانــدن و ڕاگەیاندنی بەرەیەکی
فراوانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بۆ بەرەنگاربوونەوەی دوژمن هیچ کاتێک درەنگ نییە
و پێویستییەکی هەنووکەییە .
وەک کوردێکی نەتەوەیی بۆ هێنانەدیی مافی چارەنووسی گەلەکەم خۆم بە پێشمەرگەی
ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوا و باکوور و باشوور دەزانم ،حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران کە
 ٧٥ســاڵە توانیویەتی بە زیندوویی لە ســەرپێ بمێنێتەوە ئەوە دڵنیام ئاســۆی گەلەکەمان
ڕوونە ،لەو بۆنە پڕ شــکۆیەدا وێڕای پیرۆزبایی یوبیلی ئەڵماســیی ئەو حیزبە تێکۆشــەرە
بــە بیــر لێژنــەی بەڕێوەبردنــی ئــەو یــادە دەهێنمەوە کە چەنــد جارێک بە دیداری شــەهید
دکتور قاســملوو گەیشــتووم و نووســینەکانی ئەو مرۆڤــە پایەبەرزەم خوێندووتــەوە و دەزانم
جــێ پەنجــەی چەنــدە دیارە لەناو حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێراندا بۆیە کاتی ئەوە
هاتووە ئەو مرۆڤە ئاشتیخوازە کە لە گفتوگۆی ئاشتیدا تێرۆر کرا پێویستە کاندید بکرێ
بــۆ خەاڵتێکــی جیهانــی لەوانە خەاڵتی نۆبێل ،کاندیدکردنی شــەهید قاســملوو کەیســی
تێرۆرکردنــی دووبــارە زینــدوو دەکاتــەوە و داڕێژەری ئەو پیالنە نگریســە بــۆ کورد و ڕای
گشــتیی جیهانی ئاشــکرا دەکات و دوور نییە لەم ســەدەیەی تەکنەلۆژیادا ئەو کەیســە
بەخزمەتی کورد و پرسە ڕەواکەی بشکێتەوە و تاوانبارانیش پەلکێشی دادگا بکرێن و بە
سزای خۆیان بگەن.
هەزاران دروود بۆ گیانی پاکی شەهیدانی کوردستان
پیرۆزە یادی  ٧٥ساڵەی دامەزراندنی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
هەر شەکاوە بێت ئااڵی کوردستان
هونەرمەند و مامۆستای زانکۆ
پڕۆفیسۆری یاریدەدەر دوکتور ڕزگار ڕەنجەڕۆ
زانکۆی سەالحەدین
کۆلێژی ئاداب
بەشی ڕاگەیاندن
١٣ی ژووئیەی ٢٠٢٠ی زایینی

پەیامی پیرۆزبایی دوکتور «نەجمەدین کەریم»
بەڕێزان:
سکرتێری حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ئەندامانی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکرات

ئەندام و الیەنگران و دڵسۆزانی حیزبی دێموکرات
پاش ساڵوێکی شۆڕشگێڕانە.
خۆم بە خۆشحاڵ دەزانم ،لە یادی  ٧٥ساڵەی دامەزراندنی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران ،ئەم پەیامە کورتە پێشکەشی بە ئێوەی ئازیز و شۆڕشگێڕ بکەم و تێیدا پیرۆزبایی
خۆمتان ئاراستە بکەم بەبۆنەی یادی یوبیلیی زێڕینی حیزبتان.
دیــارە حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێــران لە ڕۆژگارێک هاتــە دامەزراندن و کۆڕی
خەباتــی سیاســی ،کــە جیهان لە کۆتاییهاتنی جەنگی جیهانیــی دووەم نزیک دەبوویەوە.
ئەمەش زەروورەتێکی حەتەمی هێنایە ئاراوە کە برایانمان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەپێی
ئەو قۆناغە نوێیەی ئەو ســەردەمە کار بۆ خەباتی میلەتەکەمان بکەن .ئەویش خۆی لە
دامەزراندنی حیزبی دێموکرات بینییەوە.
لــە مــاوەی کاروانــی خەباتــی سیاســی و چەکداریشــدا ،ڕۆڵی حیزبی دێموکــرات وەک
بەشــێکی دانەبــڕاو لــە خەباتی ئازادیخوازانەی گەلەکەمــان ڕۆڵ و بایەخی خۆی هەبووە
و دەبێت.
ئێســتاش دوای  ٧٥ســاڵ لــە دامەزراندنــی حیزبتــان ،وێــڕای ســاو و ڕێــزی بێپایانــم بــۆ
تــەواوی ســەرکردایەتی و ئەندامانــی حیزبتــان .هــەر لێرەشــەوە پێویســتە یــادی شــەهید
دوکتور عەبدولڕەحمان قاســملوو بەرز بنرخێنم لە تێکۆشــانی سیاســیی حیزبی دێموکرات
و گەلەکەمــان لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان کە بە شــەهیدبوونی خەســارەتێکی گەورە لە
میلەتەکەمان کەوت.
هاوکات سەری ڕێز و نەوازش بۆ ڕووحی تەواوی شەهیدانی ڕێگای ئازادیی گەلەکەمان
دادەنوێنم .جارێکی دیکە یادی دامەزراندی حیزبی دێموکراتتان لێی پیرۆز دەکەم.
دوکتور نەجمەدین کەریم

بەشێک لە پەیامی «ئەردەشیر ڕەشیدی کەلهوڕ»
«ئەردەشــیر ڕەشــیدی کەلهــوڕ» یەکێــک کــە موهەندیســەکانی «ناســا» ،بەبۆنــەی
٢٥ی گەالوێژ ســاڵڕۆژی دامەزراندنی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران پەیامێکی
پیرۆزبایی بۆ حیزبی دێموکرات نارد.
«ئەردەشــیر ڕەشــیدی کەلهوڕ» لە پەیامێکی پیرۆزبایی بەبۆنەی ٧٥ـــەمین ســاڵڕۆژی
دامەزرانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران نووســیویەتی ٧٥« :ســاڵ لەمەوبــەر
ڕێبەرانی داهاتووبینی حیزبی دێموکرات لە مەیدانی چوارچرا ڕاوەستان و پشتیوانییان لە
ئارمان و ئامانجە دێموکراتیکەکانی حیزبی دێموکرات کرد».
لەو پەیامەدا هاتووە« :خەڵکی کوردستان مافی خۆیانە خاوەنداری واڵت ،نەتەوە ،مێژوو
و فەرهەنگی خۆیان بن .ئێمە وەک نەتەوەی کورد مافی خۆمانە خودموختاریمان هەبێت،
ئێمە دەتوانین ئارمانەکانی خۆمان لەسەر ئوسوولە دێموکراتیکەکان کە حیزبی دێموکرات
لەسەری دامەزراوە بپارێزین».
لە بەشــێکی دیکەی ئە پەیامەدا هاتووە« :ئێمە بە هەموو ئەو کەســانەی کە لە ماوەی
 ٧٥ســاڵدا گیانی خۆیان لە ڕێگای ئازادیدا بەخت کردووە و هەموو ئەو کەســانەی کە
هەوڵیان داوە و فیداکارییان کردووە ،قەرزدارین.

پەیامی یەکیەتیی دێموکراتی کوردستان
بەڕێزان ،ئەندامانی سەرکردایەتی و پێشمەرگە و ئەندامانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران ،وەک یەکیەتیی دێموکراتی کوردستان٧٥ ،ـەمین ساڵڤەگەڕی دامەزراندنی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێرانتان لێ پیرۆز دەکەین.
حیزبی دێموکراتی کوردستان ،ئەو شانازییەی پێ بەخشراوە کە وەک یەکەمین حیزبی
سیاســیی هاوچەرخ لە کوردســتانی ئێراندا پێ بنێتە گۆڕەپانی خەباتی ڕزگاریخوازی و
دێموکراسیخوازی و مافخوازیی گەلەکەمان لە کوردستانی ئێران.
مێژووی پڕ لە هەوراز و نشێوی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران شاهیدیی ئەوە دەدات
کە بۆ بەدەستهێنانی مافی گەلی کورد لە ئێراندا ،هەتا چەندە قوربانیی داوە و هاوکات
دامەزراندنی کۆماری کوردستان وەک یەکەمین ئەزموونی سیاسیی مۆدێرن لە مێژووی
هاوچەرخی کورددا ،شانازییەکی تری حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانە.
دیارە حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران هەر لە سەرەتای بە دەسەاڵت گەیشتنی ڕێژێمی
کۆماری ئیسالمیی ئێرانەوە ،هەست بە مەترسیی دەسەاڵتداریەتیی ئەو ڕێژیمە دەکات و
بوێرانە و ئازایانە بەرهەڵســتی ئەو دەســەاڵتە دەبێتەوە و ئەنجامی دەســەاڵتداریی کۆماری
ئیســامی ڕەوایەتیی خەبات و تێکۆشــان و هەڵویســتی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران بــە ڕێبەرایەتیی شــەهید دوکتور قاســملوو نیشــان دەدات و کۆڵنەدان بە ســەپاندنی
سیاسەتەکانی کۆماری ئیسالمی شانازییە بۆ حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران.
جێــگای خۆیەتــی لێــرەوە ئــەو داواکارییــە دووبارە بکرێتــەوە بە لــە بەرچاوگرتنی پێگەی
مێژوویــی و سیاســی و هەروەهــا کۆمەاڵیەتیــی حیزبــی دێموکراتی کوردســتان لە ئێران،
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران لەگەڵ هاوڕێیانی حیزبی دێموکراتی کوردســتان
یەک بگرنەوە و بەهێزتر لە جاران لەم قۆناغە گرینگەی خەباتدا و لەم دۆخە هەستیارەی
کوردســتان و ئێران و ناوچەکەدا قورســایی بۆ خەباتی گەلی کورد لە کوردســتانی ئێران
بگێڕنەوە.
لە کۆتاییدا ،بەڕێزان ئەندامانی سەرکردایەتی و پێشمەرگە و ئەندامانی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران ،وەک یەکیەتیی دێموکراتی کوردســتان٢٥ ،ی گەالوێژ و ٧٥ـــەمین
ســاڵڤەگەڕی دامەزراندنــی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانتــان لێ پیرۆز دەکەین و
جێگای خۆیەتی کە لەم ڕۆژەدا ســەری ڕێز و وەفا بۆ شــەهیدانی کورد و کوردســتان،
تایبەتی شەهیدانی حیزبی دێموکراتی کوردستان دابنوێنین.
وێڕای پیرۆزبایی ئەو ڕۆژە ،هیواخوازین کە حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران ،بەهێزتر
و یەکگرتووتر لە هەموو کات لە گۆڕەپانی سیاسی و خەباتی ئازادیخوازی و مافخوازیی
نەتەوەکەمان لە کوردستانی ئێران ،ئامادەیی و بوونی هەبێ.
هیوای سەرکەوتن و بەردەوامبوونتان لە خەباتدا بۆ دەخوازین.
بژی کورد و بژی کوردستان
٢٦ی ژووئیەی ٢٠٢٠ی زایینی

