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كاتێــك لــه  خه بات و شۆڕشــی نه ته وه یه كدا 
باس له  هێزی مرۆیی و گیانله سه رده ستی 
ئــه و شۆڕشــه  ده كــرێ، به دروســتی وه كــوو 
پێشــه نگی خه بــات و گیانبازانــی ڕیــزی 
ڕێــزی  جێــگای  شــۆڕش  هه ره پێشــه وه ی 
تایبه تیــن لــه  نێــو نه ته وه كــه دا و لــه  نێــو 
كوردیشــدا كه  ئه و كه ســانه  هه م پێشــه نگن 
و هه م وه پێش مه رگی خۆیان كه وتوون، به  
پێشمه رگه  ده ناسرێن و پێشمه رگه  له  ڕۆڵه  
هه ره  فیداكار و خاوه ن باوه ڕه كانی نیشتمان 
پێــك دێــن كــه  لــه  پێنــاوی بونیاتنانــه وه ی 
هه وێنــی  ده كه نــه   گیانیــان  نیشــتماندا 
خانووه كانــی  دیــواری  هه ڵچنینــه وه ی 

نیشتمان.
به اڵم له  هه مانكاتدا كه  باس له  پێشمه رگه  
و سه نگه ره كانی پێشمه رگه  ده كرێ، زۆرجار 
به جوانی ســرنجی ئــه و ڕه وه زانه  نادرێ كه  
پێشــمه رگه  له  پشتیان ســه نگه ری گرتووه  
و له وێــوه  و بــه  پشتبه ســتن و دڵنیایــی لــه  
قــورس و قایمیی ئه و ڕه وه زانه یه  كه  ســیڕه  
له  دوژمن ده گرێ و ئه رخایه نه  كه  ده توانێ 
درێژه  به  خه بات و گیانفیداییه كه ی بكا.

لــه  نێــو نه تــه وه ی كــورددا زۆرن ئه و كه س 
و گرووپانــه ی كــه  بــۆ پێشــمه رگه  ڕۆڵــی 
ڕه وه زه كانــی ســه نگه ر ده گێــڕن و به  بوونی 
ئه وانــه  كه  پێشــمه رگه  ســه نگه ركانی قایم 

ڕاده گرێ.
لــه   و ڕۆڵــی ژن  لــه  ژن  بــاس  زۆرجــار 
خه باتــی نه ته وه یه كــدا ده كــرێ و له  حیزبی 
دێموكراتیشــدا به حــه ق بــاس لــه وه  ده كــرێ 
كــه  هه ر لــه  یه كه م بناخه كانــی دامه زرانی 
ســه رده می  لــه   و  دێموكراتــه وه   حیزبــی 
كۆماردا هه وڵ ده درێ كه  ژنان به شــداری 
شــۆڕش بكرێن و به  درێژایی سێ چاره كه  
ســه ده  خه بــات و قوربانیــدان و هــه وڵ بــۆ 
ڕوونكردنــه وه ی بیــر و ڕێــگای خه بات له  
نێو چین و توێژه  جیاوازه كانی كوردستاندا، 
ژنانیش به ره به ره  به شــدارییان زیاتر و زیاتر 
ده بــێ و لــه  ڕیــزی پێشــه وه ی شۆڕشــه وه  
زۆرتر و زیاتر ده رده كه ون و ڕۆڵ ده گێڕن.

به اڵم ئه وه  هه موو ڕۆڵی ژنان له  شۆڕشدا 
نه بــووه  و زۆر الیه نی دیكه ی هه ن كه  كه م 
جــار بــاس كــراون و مافــی ڕاســته قینه ی 
ژنان له  شۆڕشدا به ته واوی پێ نه دراوه . 

بنه ماڵه كانــی  گشــتی  به شــێوه ی 
بنه مااڵنــه ی  ئــه و  چ  پێشــمه رگه كان، 
له گه ڵ پێشمه رگه كان و له  مه قه ڕ و بنكه  
و كه مپه كانی پێشمه رگه دا له گه ڵ هاوسه ر 
و باوك و دایكی پێشمه رگه یان ده ژین و چ 
ئه و بنه مااڵنه ی كه  له  نێوخۆی كوردستان 
ڕۆڵــه   و  ده ژیــن  كۆمه ڵــگادا  نێــو  لــه   و 
پێشمه رگه كانیان له  ڕیزی شۆڕشدان، ده ور 
و جێگه  و پێگه یه كی تایبه تیان له  خه باتی 

گرینگیی پرسی ژن 
و یاساکانی ڕێژیمی 

ئیسالمی ئیران

ڕه وه زه كانی شۆڕش
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خەباتی هەر گەلێکی ستەملێکراوی ژێر 
دەســت بــۆ رزگاربــوون، پێوەندییەکی زۆر 
نیزیکــی بە رێکخراوە سیاســییەکانی ئەو 

کۆمەڵگایەوە هەیە. 
بــەو مانایــە کــە ئــەو گەالنــەی هەلــی 
و  یاســایی  دامــەزراوەی  نییــە  ئەوەیــان 
سیاســیی تایبــەت بــە خۆیــان هەبێــت لــە 
بــۆ  سیاســییەکان،  رێکخــراوە  رێگــەی 
وێنــە ئەحزابــەوە نوێنەرایەتی دەکرێن. ئەم 
ئاراســتەیە لــە الیــەن رێکخــراوی نەتــەوە 
و  کــراوە  پەســەند  یەکگرتووەکانیشــەوە 
مافــی نێودەوڵەتــی بۆ وێنــە نوێنەرایەتی 
دامــەزراوەی  بــە  فلســتینی  گەلــی 

ئازادیخوازی فەلەستین داوە. 
بۆیە مێژووی خەبات و مێژووی سیاســی 
ئــەو نەتەوانــە پیوەنــدی ڕاســتەوخۆی بــە 
ڕێــژەی  و  سیاســییەکەیان  ڕێکخــراوە 

بەڕۆژبوونیان هەیە. 
٣ی  لــە  ئێــران  داگیركردنــی  پــاش 
خەرمانانــی 1٣٢0ی هەتاویــدا لــە الیــەن 
هەڵوەشــانەوەی  و  هاوپەیمانەكانــەوە 
ئەرتەشی شاهەنشــاهی و دوورخستنەوەی 
ڕەزاشــا بۆ ئافریقای باشــور، جوواڵنەوەی 
ئازادیخوازانــەی نەتەوەكانــی ئێــران و بــە 
تایبــەت نەتــەوەی كــورد لــە كوردســتانی 
مافــە  وەدیهێنانــی  پێنــاو  لــە  ئێــران، 
پــەرەی  خێرایــی  بــە  نەتەوایەتییەكانیــان 
خوازیــاری  ئێــران  نەتەوەكانــی  گــرت. 
دامەزراندنی سیستمێكی دێموكراتیك بوون 
بۆ پێكەوەژیانــی هەموو نەتەوەكانی ئێران 
لــە ســەر بنەمای دێموكراســی، ئازادی و 
دادپەروەری. جوواڵنەوەی ئازادیخوازانەی 
نەتــەوەی كــورد دژی زۆرداریــی دەوڵەتی 
ناوەندیــی بەهــۆی چەنــد تایبەتمەندییەوە 
لە نەتەوەكانی دیكەی ئێران بەهێزتر بوو. 
1٣٢1ی  ســاڵی  گەالوێــژی  ٢5ی  لــە 
ژیانــەوەی  كۆمەڵــەی  هەتاویــدا 
ڕێكخــراوی  یەكەمیــن  كــورد)ژكاف( 
سیاســی نەتەوەیــی لە كوردســتانی ئێراندا 

دامەزرا. 
ئەو ڕێكخراوەیە كە پرۆگرامێكی نەتەوەیی 
نەتــەوەی  ڕزگاریــی  ئامانجــی  هەبــوو، 
كــورد بــوو. بــەاڵم چونكــە ژكاف نهێنــی 
بــوو و لــە چوارچێوەیەكــی داخــراودا بوو، 
ئەندامانی ئەو ڕێكخراوەیە و لە ســەرووی 
هەموویانــەوە پێشــەوا قــازی هەســتی بــە 
پێویســتیی دامەزرانــی حیزبێكــی مودێرن 
و پێشــكەوتوو كــرد، هــەر بۆیــە لــە ٢5ی 
حیزبــی  هەتاویــدا  1٣٢4ی  گەالوێــژی 
دێموكراتــی كوردســتان، لە ســەر بناغەی 
تەشــكیالتی )ژ.ك( بــە هیمەتــی پێشــەوا 
قازی محەممەد و كۆمەڵیك لە ڕووناكبیر 
و ئازادیخوازانی كورد لە شــاری مەهاباد 
دامەزرا و پڕۆگرامی سیاســیی خۆی لە 

8 ماددەدا باڵو كردەوە. 
دامەزرانــی حیزبی دێموكراتی كوردســتان 
خاڵیكــی وەرچەرخــان بــوو لــە مێژوویــی 
و  كــورد  گەلــی  نەتەوایەتــی  خەباتــی 
ســەرەتایەك بــوو بــۆ پێكهاتنــی حیزبێكی 
سیاســی پێشــكەوتوو و مۆدێــرن و هەوەها 
وەك حیزبێكــی نەتەوەیــی – دێموكرانیــك 

تێكۆشــانەوە  و  هاتــە گوڕەپانــی خەبــات 
چیــن  تێكــڕای  نوێنــەری  وەك  خــۆی  و 
كوردســتان  كۆمەڵــگای  توێژكانــی  و 
ڕاگەیاند. حیزبی دێموكرات لە نێو ڕووداوە 
سیاســییە گرینــگ و چارەنووسســازەكانی 
مێــژووی هاوچەرخی كوردســتاندا، ڕۆڵی 
دیاری هەبووە و وەك حیزبێكی جەماوەریی 
و مۆدێڕن، پێشەنگی جوواڵنەوەی نەتەوی 
كــورد لــە كوردســتانی ڕۆژهەاڵتــدا بــووە؛ 
هەر بۆیە هەڵوێستەكانی حیزبی دێموكرات 
لەمەڕ كێشەی نەتەوەیی كورد بە گشتیی 
و كوردستانی ئێران بە تایبەتی لە مێژووی 
سیاســیی خەبــات بــۆ دابینكردنــی مافی 
نەتەوایەتــی بایەخــی تایبــەت و گرنگیــی 
خــۆی هەیــە. پــاش ڕووخانــی كۆمــاری 
كوردســتان و لە ســێدارەدەرانی ســەركۆمار 
و هاوڕێیانــی و دەستبەســەركرانی ســەدان 
لــە  ســاواك  نفــوزی  و  حیــزب  ئەندامــی 
تەشــكیالتی حیزبــی تــودەدا، حیــزب لــە 
یەكەمیــن كۆنفرانســی خۆیــدا لــە ســاڵی 
1٣٣4ی هەتــاوی پەیوەنــدی تەشــكیالتی 
پاشــان  پچڕانــد.  تــودە  حیزبــی  لەگــەڵ 
چاالكییەكانی خۆی لە كوردستانی ئێراندا 
ڕێكخســتەوە. بڕگەیەكی دیكەی خەباتی 
جوواڵنەوەیەكــی  هەڵگیرســاندنی  حیــزب، 
چەكدارانــە دژی ڕێژیمــی پاشــایەتی، لە 
ســاڵەكانی ٣46-47ی هەتاویــدا بــوو، كە 
ئــەو ڕاپەڕینــە نزیكــەی هــەژدە مانگــی 
ســەركوت  بەكارهێنانــی  پــاش  و  خایانــد 
لەالیــەن  كەموێنــە  توندوتیژییەكــی  و 
ڕێژیمی شــا و شــەهیدبوونی دەیان كادر و 

پێشمەرگەی قارەمان دامركایەوە. 
پاش گەڕانەوەی دوكتور قاسملوو لە ساڵی 
1٣49ی هەتاویــدا بــۆ كوردســتانی عێراق 

تەشــكیالتی  بووژانــەوەی  مەبەســتی  بــە 
حیزبــی دێموكــرات و داڕشــتنی بەرنامــە 
بــۆ یەكەمجــار  و ئەساســنامەی حیــزب، 
پــاش كۆنگــرەی ٣، حیزبــی دێموكراتــی 
كوردســتانی ئێران بوو بــە خاوەن بەرنامە و 
ئەساسنامەیەكی شیاوی هێزیكی مۆدێرن.
ئاشــكرایە كــە بــە ســەوكەوتنی شۆڕشــی 
ڕێژیمــی  ڕووخاندنــی  و  ئێــران  گەالنــی 
حەمەرەزاشای پەهلەوی لە ساڵی 1٣57ی 
هەتاویــدا، هەلومەرجــی كوردســتانی ئێران 
گۆڕانی بەســەردا هــات، بەڕادەیەك كە بە 
ســەرەتای قۆناغێكی نــوێ بۆ وەدیهێنانی 
مافــە نەتەوایەتییەكانــی گەلی كورد دێتە 
ئەژمــار. حیزبــی دێموكراتی كوردســتانی 
خەباتــی  دووســاڵ  و  ســی  پــاش  ئێــران، 
نهێنــی و ژیانــی ئاوارەیــی ســەر لــە نوێ 

ئاشكرابوونی خۆی ڕاگەیاند. 
لــە  یەكەمجــار  بــۆ  ئێــران  كوردســتانی 
دوای ڕووخاندنــی كۆمــاری كوردســتاندا 
تامــی ئــازادی ڕاســتەقینەی دەچێشــت و 
دەســەاڵتی ناوەندی بە ســەرەوە نەبوو. پاش 
بێ ئاكام بوونی گفتوگۆی نێوان هەیئەتی 
ڕێژیمــی  و  كــورد  گەلــی  نوێنەرایەتــی 
كۆمــاری ئیســالمی، ڕێژیــم بڕیــاری دا 
كێشەی كورد لە ڕێگای هێرشی نیزامیی 
و گەمــارۆی ئابوورییــەوە یــەكال بكاتەوە. 
هــەر بۆیــە لــە بەهــاری ســاڵی 1٣58ی 
هەتاویدا هێرشــێكی بەرباڵوی نیزامیی بۆ 
ســەر كوردســتان دەســتی پێكرد كە پاشــان 
خومەینــی بــە دەركردنــی فەتــوای جیهاد 
لــە ٢8ی گەالوێــژی 1٣58ی هەتاویــدا 
لەشكركێشی پاسدارانی ڕێژیمی كۆماری 
ئیسالمی بۆ كوشتاری ڕۆڵەكانی نەتەوەی 
كورد لە كوردستانی ئێران دەست پێكرد كە 

تــا ئێســتاش لە شــێوەی جۆراوجــۆردا هەر 
بەردەوامە. 

گەالنــی  شۆڕشــی  ســەرەتای  لــە  هــەر 
ئێرانــدا شــەهید دوكتور قاســملوو ڕێبەری 
پێشــووی  ســكرتێری  و  كــورد  نەتەوەیــی 
ئێــران  كوردســتانی  دێموكراتــی  حیزبــی 
یەكــەم كەســی كــورد و ئێرانــی بــوو كــە 
و  خومەینــی  پاوانخوازییەكانــی  هەوڵــە 
تاقمەكــەی بــە هەوڵێــك بــۆ دامەزراندنــی 
دیكتاتۆرییەتێكــی مەزهەبــی لە ئێراندا لە 

قەڵەم دا. 
هــەر بۆیە حیزبی دێموكــرات ڕێفراندۆمی 
»كۆمــاری  دامەزراندنــی  بــۆ  ڕێژیمــی 
زۆر  بــەاڵم  كــرد.  بایكــوت  ئیســالمی« 
ئــەو  ماركسیســتی،  و  چــەپ  الیەنــی 
باوەڕەیــان ال دروســت ببــوو كــە خومەینــی 
لــە دژایەتیكردنی ئیمپریالیــزم و بەتایبەت 
بۆیــە  هــەر  و  دەنێــت  هەنــگاو  ئەمریــكا 
سیاســەتەكانی  لــە  پشــتیوانیان  بەكــردەوە 

ڕێژیم دەكرد. 
كاتیــك باڵوێزخانــەی ئەمریــكا لــە 1٣ی 
خەزەڵــوەری 1٣58ی هەتاویــدا لــە الیــەن 
تاقمێــك خوێنــدكارەوە دەســتی بــە ســەردا 
گیــرا و هێرشــی نیزامیــی ڕێژیم بۆ ســەر 
كوردســتان دەستی پێكرد، پشــتیوانیان لەو 
حەرەكەتــەی خوێندكارانی پێڕەوی ئیمام و 

هێرشی ڕێژیم بۆ سەر كوردستان كرد. 
بــەاڵم حیزبــی دێموكــرات بــە ڕێبەرایەتــی 
شــەهید دوكتــور قاســملوو ئــەو كــردەوەی 
ڕێژیمــی كۆمــاری ئیســالمی، مەحكــووم 
ڕێــزی  جێــگای  بۆتــە  ئیســتا  كــە  كــرد 
زۆربەی حیزب و ڕێكخراوە سیاســییەكانی 
ئەوڕۆكــە  بیانــی.  و  ئێرانــی  و  كــورد 
چەمكەكانی دێموكراسی و مافی مرۆڤ 

بۆتــە فەرهەنگــی ڕزگاریی بۆ گەیشــتن 
بــە ئــازادی و سەربەســتی و دەردەكەوێــت 
كاتــی  لــە  هــەر  دێموكــرات  حیزبــی  كــە 
دووربینتریــن،  ئێســتا  تــا  دامەزرانییــەوە 
پێشــكەوتنخوازترین و مۆدێرنتریــن حیزبی 
سەر گۆڕەپانی سیاسی كوردستان و ئێرانە 
كە باوەڕی قووڵی بە دێموكراسی و مافی 
مــرۆڤ هەبــووە. هەر بۆیە ئیســتاش پاش 
75 ســاڵ خەبــات و تێكۆشــان لــە پێناوی 
ڕێبــاز  نەتەوایەتیــدا،  مافــی  و  ئــازادی 
نــەك  قوتابخانــەی حیــزب و گەالوێــژ  و 
هــەر تــۆزی كۆنبوونــی لــێ نەنیشــتووە، 
بەڵكــوو وەك ئەســتێرەیەكی پڕشــنگدار لــە 
ئاســمانی كوردســتاندا دەدرەوشێتەوە و وەك 
گونجاوتریــن ڕێبــازی ڕێگای ڕزگاری و 
گەیشتن بە مافی نەتەوایەتی گەلی كورد 

لە گۆڕەپانی خەباتدا دەركەوتووە.
بۆیــە لە راســتیدا دەتوانیــن بڵێین مێژووی 
سیاســیی کوردســتان لــە یــەک ســەدەی 
رابــردوو هــەر هەمــان مێــژووی پێکهاتــن، 
هەڵکشــان و داکشــانەکانی حیزبەکانی و 
زیاتــر لــە هەموویان حیزبی دێموکراتە؛ بۆ 
وێنە هەروەک چۆن مێژووی سیاسی 75 
ســاڵ لەمەو پێشــی کوردســتان بریتییە لە 
چۆنیەتــی گۆڕینــی کۆمەڵــەی ژێکاف 
بۆ حیزبی دێموکرات و هەروەها چۆنیەتی 
بــە  کوردســتان  کۆمــاری  دامەزراندنــی 
دەســتی ئــەو حیزبــە، ئەگەر پەنجا ســاڵی 
تر لێکۆڵەران بیانهەوێ مێژووی ئەمڕۆی 
پشــتی  بڕبــڕەی  بخوێننــەوە،  کوردســتان 
ئــەو خوێندەوەیــە، واتــە دەقــی مێــژوو بــۆ 
ئــەوان بریتــی دەبێــت لــە مێــژووی حیزبی 
دێموکــرات بــە هەموو ڕەهەند و فازەکانی 

خەباتییەوە.



  ژمارە ٧٨١ ، ٣١ی گەالوێژی ٢١٣٩٩

ڕاگەیەنـــدراوی ناوەنـــدی سیاســـیی حیزبـــی دێموکـــرات 
بەبۆنـــەی کۆچـــی دوایـــی تێکۆشـــەری دێرینـــی کـــورد 

کاک »جەلیـــل گادانـــی«

لـــە ٢٥ی گەالوێژدا
پۆلێـــک لـــە الوانـــی شۆڕشـــگێڕ پەیوەســـت بـــە ڕیـــزی هێـــزی پێشـــمەرگەوە بـــوون

هەیئەتێکـــی حیزبـــی دێموکـــرات لـــە پرســـەی کاک »جەلیـــل گادانـــی« بەشـــداریی کـــرد
هەیئەتێکــی ڕێبەریی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێران لە ڕێوڕەســمی پرسە و 
سەرەخۆشــیی کاک »جەلیــل گادانی« 
تێکۆشەری دێرینی دێموکراتدا بەشداریی 

کرد. 
17ی  ڕێکەوتــی  هەینــی  ڕۆژی 
هەتــاوی،  1٣99ی  گەالوێــژی 
هەیئەتیکــی ڕێبەریی حیزبــی دێموکرات 
بــە سەرپەرســتیی »حەســەن شــەرەفی« 
جیگــری یەکەمــی لێپرســراوی گشــتیی 
حیزبی دێموکرات، بەشدارییان لە پرسەی 
تێکۆشــەری دێرینــی دێموکــرات کاک 

»جەلیل گادانی« کرد. 
هەیئەتی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێــران لەالیــەن هەیئەتێــک لــە هاوڕێیانی 
»مســتەفا  سەرپەرســتیی  بــە  پێشــوو 

مەولوودی« پێشوازییان لێکرا. 
»شەرەفی« بە ناوی »مستەفا هیجری« 
لێپرســراوی گشتیی حیزبی دێموکرات  و 
ڕێبەریی حیزبی دێموکراتەوە، هاوخەمیی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئیرانی 

ئەمــڕۆ  زۆرەوە  پەژارەیەکــی  و  داخ  بــە 
پێنجشــەممە ڕێکەوتــی 16ی گەالوێژی 
6ی  بــە  بەرانبــەر  هەتــاوی  1٣99ی 
ئاگوســتی ٢0٢0ی زایینی تێکۆشــەری 
کــورد  بزووتنــەوەی  دێرینــی  و  ناســراو 
و  خەبــات  ســاڵەی  دەیــان  هاوڕێــی  و 
دێموکــرات،  تێکۆشــەرانی  خۆڕاگریــی 
پاش تووشبوون بە کۆڕۆنا و حەوتوویەک 
بەربەرەکانــێ لەگەڵ ئــەم بەاڵ هەمەگیرە 
لە یەکێک لە نەخۆشــخانەکانی هەرێمی 
کوردستان لە تەمەنی 87 ساڵیدا کۆچی 

دوایی کرد.
کاک جەلیــل گادانــی یەکێک لەو تازە 
الوانەی ســەردەمی کۆماری کوردســتان 
بوو کە هەر لەو کاتیەوە ئۆگری ئازادیی 
نەتەوەکــەی و خەبــات لەپێنــاو وەدیهاتنی 
ئــازادی و مافــە نەتەوایەتییەکانی کورد 

لە جێژنی 75 ســاڵەی دامەزرانی حیزبی 
دێموکراتی کوردســتانی ئێراندا، پۆلێک 
لــە الوانی شۆڕشــگێڕ تێکەاڵو لە کوڕان 
و کیژانــی نیشــتمان، چەکــی پیرۆزیــی 
نیشــتمانیان لەشــان کرد و سەلماندیان کە 
ڕێبازی قازی، قاســملوو و شەرەفکەندی 

درێژەی هەیە.

لە کوردستانی ئێران بوو.
لــە پــاش جوانەمەرگبوونــی کۆمــار لــەو 
تێکۆشــەرانە بــوو کە بۆ ڕێکخســتنەوەی 
ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات لە شــار و 
گوندەکان لە هەوڵ و تێکۆشانی بەردەوام 
دابــوو لــە ڕەوتی ئــەو تێکۆشــانەدا چەند 
جــار دەســتگیر و زیندانــی کــرا و هــەر 
جارێــک پــاش ئازادبــوون بۆ تێکۆشــان و 

درێژەی خەبات تێهەڵدەچۆوە.
پاشــایەتی  ڕێژیمــی  ڕووخانــی  پــاش 
حیزبــی  تێکۆشــانی  ئاشــکرابوونی  و 
دێموکرات بۆ چەند ســاڵ وەک یەکێک 
و  ناوەنــدی  کۆمیتــەی  ئەندامانــی  لــە 
ماندوویــی  حیــزب  سیاســیی  دەفتــەری 

نەناسانە لە هەوڵ و تێکۆشان دابوو.
کاک جەلیــل جیا لەوەی تێکۆشــەرێکی 
کەســایەتییەکی  بــوو،  سیاســی 

بــوو،  خەڵکــی  و  کۆمەاڵیەتــی 
لەدەســتچوونی ئــەم تێکۆشــەرە بۆ هەموو 

الیەک جێگای پەرۆش و خەمبارییە.
ناوەنــدی سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتانی ئێران وێــڕای دەربڕینی خەم 
و پــەژارەی خــۆی بۆ لەدەســتچوونی ئەم 
تێکۆشــەرە، سەرەخۆشــی لــە بنەماڵــەی 
و  دۆســت  هەمــوو  و  گادانــی  بەڕێــزی 
دەکات  هاوســەنگەرانی  و  ئاشــنایان 
ئــەم  ڕووحــی  کــە  دەخوازیــن  هیــوا  و 
تێکۆشــەرە دێرینە بــە وەدیهاتنی ئاوات و 

ئامانجەکانی شاد بێ.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ناوەندی سیاسی

١٦ی گەالوێژی ١٣٩٩ی هەتاوی
 ٦ی ئاگوستی ٢٠٢٠ی زایینی

بــۆ لەدەســتدانی کاک »جەلیــل« پــێ 
سپاســی  »مەولــوودی«  و  ڕاگەیانــدن 

ڕۆژی هەینی ڕێکەوتی ٢4ی گەالوێژی 
99ی هەتاوی، دەورەی ٢4٣ی سەرەتایی 
پێشــمەرگەی کوردســتان بــە بەشــداریی 
ئەندامانی ڕێبەرایەتی، کادر، پێشمەرگە 
و بەرپرســانی سیاســی و نیزامــی بەڕێــوە 
چوو. سەرەتای ڕێوڕەسمەکە بە خوێندنی 
ڕەقیــب«  »ئــەی  نەتەوەیــی  ســرووی 

بــۆ  بێدەنگــی  خولەکێــک  ڕاگرتنــی  و 
ڕێزگرتــن لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی 

کورد و کوردستان دەستی پێکرد.
بەرپرســی  بەهرامــی«  »کاوە  دواتــر 
دەزگای فەرماندەیی هێزی پێشــمەرگەی 
کوردســتان وێڕای ئەویکە پیرۆزبایی ئەو 
دەورەیەی لە بەشــداربووانی دەورەکە کرد، 

چەند وتەیەکی پێشکەش کرد.
بەهرامــی«،  »کاوە  وتەکانــی  دوای 
شــێعرێک لەژێــر نــاوی  »بــۆ خــاک و 
دەورە،  بەشــداربووی  لەالیــەن  نیشــتمان« 

هاوڕێ »مۆبین« خوێندرایەوە.
ڕاپۆرتــی  ڕێورەســمەکەدا  درێــژەی  لــە 
لەالیــەن  »هێمــن  فێرگــە،  پەروەردەیــی 

ڕەســووڵ ئابــادی« مامۆســتای فێرگەوە 
پێشکەش کرا.

دواتــر پەیامی دەورەی ٢4٣ی ســەرەتایی 
دەورە  کۆتایــی  بەبۆنــەی  پێشــمەرگە، 
لەالیــەن هاوڕێ »حەبیب« بەشــداربووی 

دەورەوە پێشکەش کرا.
لــەو دەورەیــەدا ســێ کەســی یەکــەم لــە 

بواری تاقیکارییە سیاسی و نیزامییەکان 
و هەروەها ســێ کەســی یەکەم لە بواری 
نــەزم و دیســیپلینەوە لەالیــەن بەرپرســانی 

فێرگەوە خەاڵت کران.
لە کۆتایی ئەو ڕێوڕەسمەدا گۆرانییەک 
لەالیــەن هاوڕێیــان »فــواد و ئەیــووب« 

بەشداربووانی دەورەوە پێشکەش کرا.

هەڵوێســتی حیــزب و هاوخەمــی دەربڕینی 
کــرد، بەتایبــەت بــە ڕاگەیاندنی ناوەندی 

سیاسی و بەشداریی حیزبی دێموکرات.
پــاش  گادانــی«  »جەلیــل  کاک 

ڕۆژی  خەبــات،  و  خزمــەت  تەمەنێــک 
16ی گەالوێــژ بــە نەخۆشــیی کۆرۆنــا، 

هاوڕێ و هاوســەنگەرانی بــە یەکجــاری 
بەجێ هێشت.



٣ ژمارە ٧٨١ ، ٢١ی ئاگۆستی ٢٠٢٠

كــورددا هه بووه  كه  زۆر به  كه می باســیان 
لێوه  كراوه .

پێشــمه رگه كان،  بنه ماڵه كانــی  و  ژنــان 
چ ئه وانه یــان كــه  له گــه ڵ پێشــمه رگه  و 
پێشــمه رگانه كاندا  ماڵــه   ژێرمیچــی  لــه  
له گه ڵیــان ده ژیــن و چ ئه وانــه ی لــه  نێــو 
دوورن،  لێیــان  ئازیزانیــان  و  كۆمه ڵــگان 
به شــێوه یه كی گشتی و گشــتگیر، ڕۆڵی 
كــه   گێــڕاوه   ســه نگه ریان  ڕه وه زه كانــی 
پشــتوپه نا و قه ڵغانی به رگری له  فیشــه ك 
و تیــری ژه هرینــی دوژمــن و هه م ســێبه ر 
و حه شــارگه  بــۆ حه ســانه وه ی پێشــمه رگه  

بوون.
ئه م  ڕه وه زه  گرنگ و پڕبایه خانه ی شۆڕش 
جێــگای ڕێــز و یادكردنــه وه ی تایبه تــن و 
ده بێ له  یادكردنه وه ی ســاڵیادی ده سپێكی 
شۆڕشــی مۆدێــڕن و نوێــی كوردســتاندا، 
لــه  75 ســاڵه ی دامه زرانــی قوتابخانــه ی 
گه الوێــژدا پیرۆزبایــی له  وانیــش بكه ین و 
پێیان بڵێینه وه  كه  ڕۆڵ و پێگه ی تایبه تی 
ئێوه مان له به ر چاوه  و بێ ئێوه  ســه نگه ری 

پێشمه رگه  ئاوه دان نابێ؛ 
ســاڵیادی ئــه م شۆڕشــه  مه زنه  لــه  ئێوه ش 

پیرۆز بێ.

پەیامـــی یەکیەتیـــی الوانـــی دێموکراتـــی کوردســـتانی ئێـــران، 
بەبۆنـــەی ڕۆژی نێونەتەوەیـــی الوانـــەوە

پەیامـــی ناوەنـــدی هاوکاریـــی حیزبەکانـــی کوردســـتانی ئێـــران 
بەبۆنـــەی ســـاڵڕۆژی فتـــوای بەدنـــاوی خومەینـــی و هێرشـــی 

هێزەکانـــی ڕێژیمـــی ئێـــران بـــۆ ســـەر کوردســـتان 

پەیامـــی پیرۆزبایـــی ڕێکخســـتنی گشـــتی حیـــزب لـــە دەرەوەی واڵت 
بـــە بۆنـــەی ٧٥ میـــن ســـاڵڕۆژی دامەزرانـــی حیزبـــی دێموکـــرات

درێژەی پەیڤ

کوردستانییانی ئازیز!
نەتەوەخــوازی  و  شۆڕشــگێڕ  الوانــی 

نیشتمان!
الوان وەک توێژێکــی زینــدوو و خــاوەن 
ئیرادەی کۆمەڵگە، بەردەوام و بەدرێژایی 
مێــژوو هێــز و داینەمــۆی ئاڵوگــۆڕەکان 
بــوون، هــەر بۆیە لــە واڵتــان و کۆمەڵگە 
پێشــکەوتوو و ئازادەکاندا بە گرینگییەوە 
چــاو لــەم توێژە کراوە و دەکرێت و لەپێناو 
پەروەردەیەکــی  بــە  الوان  تەیارکردنــی 

پێشکەوتوو و سەردەمیانە هەوڵدەدرێت.
ئاگوســت  1٢ی  ڕۆژی  لــە  ســااڵنە 
یەکگرتووەکانــەوە  نەتــەوە  لەالیــەن  کــە 
وەک ڕۆژی نێونەتەوەیــی الوان دیــاری 
کــراوە، چاالکیــی جۆراوجــۆر لە واڵتانی 
تیشــک  مەبەســتی  بــە  پێشــکەوتوو 
خستنەســەر پرســە پەیوەندیدارەکانی الوان 
و  جیــاوازەکان  کۆمەڵگــە  و  واڵت  لــە 
هاوکات پرســی الوان لە ئاستی جیهانیدا 
بەڕێــوە دەچێت. نەتــەوە یەکگرتووەکان لە 
میانــەی کۆنفڕانســێکی جیهانــی کە لە 
ڕێکەوتی 8 بۆ 1٢ی ئاگوستی 1999ی 
زایینی لە »لیسبۆن«ی پێتەختی واڵتی 
ڕۆژی 1٢ی  چــوو،  بەڕێــوە  پۆرتــوگال 

بەهەڵوێســتی  و  خۆڕاگــر  خەڵکــی 
کوردستان!

حیزب و الیەنە سیاسییەکانی کوردستانی 
و ئێرانی!

ئەمڕۆ ٢8ی گەالوێژ، 41 ســاڵ بە ســەر 
فتــوا بەدناوەکــەی خومەینــی و هێرشــی 
کۆمــاری  هێزەکانــی  هەمەالیەنــەی 
ســەر کوردســتان  بــۆ  ئێــران  ئیســالمیی 

تێدەپەڕێ. 
خەڵکــی  گــەورەی  شۆڕشــی  پــاش  لــە 
ئێــران و ڕووخانی ڕێژیمی پاشــایەتی لەو 
واڵتــە وا چاوەڕوان دەکــرا کە ئێران بەرەو 
بــە مافەکانــی  داننــان  و  ســەقامگیری 
خەڵکــدا بــڕوا، چونکە لەالیەک گەالنی 
ئێــران هــەم تێچوویەکــی زۆریــان بــۆ ئەو 
شۆڕشــە و البردنی ڕێژیمی پێشوو دابوو، 
هەم ڕێژیمی تازە بە دەســەاڵت گەیشــتوو 
وادە و بەڵێنیــی وایــان بــە خەڵــک دابــوو 
کە ڕێز لە داخوازییەکانی ئەوان دەگیرێ 
و ڕێــگا بــە هەمــوو هێــزە سیاســییەکانی 
پێکــەوە  بەشــداری شــۆڕش دەدرێ کــە 
ئێرانێکــی ئازاد و ئــاوەدان بنیات بنێنەوە، 
بــەاڵم بەداخــەوە هــەر زوو ئــەو شۆڕشــە 

  کۆمەاڵنــی ئازادیخــواز و شۆڕشــگێری 
کوردستان،

  هۆگران و ئەویندارانی ڕێبازی دێموکرات
  ئەندام و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات،

  بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان،
  زیندانیانی سەربەرز و خۆڕاگری سیاسی،
 75  ســاڵ لەمەوبــەر بەپێــی زەروورەتێکی 
سیاســی و بــە پاشــخانێکی مێژوویــی و 
لــە ســەر بناغــەی کۆمەڵــەی ژیانــەوەی 
مەبەســتی  بــە  )ژ-ک(،  کوردســتان 
ڕێکخســتنی خەباتــی نەتــەوەی کــورد و 
لە هەلومەرجی سیاسی نوێی ناوچەکەدا 
و لــە ســەر دەســتی نەمــر پێشــەوا قــازی 
محەممەد، حیزبی دێموکراتی کوردستان، 
حیزبــی خۆشەویســتی كۆمەاڵنی خەڵكی 
پڕشــنگداری  ئەســتێرەی  و  كوردســتان 
جوواڵنەوەی میللــی دێموكراتیكی گەلی 
كــورد لە خۆرهەاڵتی کوردســتان دامەزرا 
و لە ٢5ی گەالوێژی ئەمساڵ، 75 ساڵ 
لــە تەمەنــی پڕ لە شــانازی و ســەروەری 
خــۆی تێپــەڕ دەکا و یووبیلــی ئەڵماس لە 

بەرۆکی خۆی دەدات. 

ئاگوستی وەک ڕۆژی نێونەتەوەیی الوان 
دیــاری کــرد هەتا لــەم ڕێگەوە دەرفەت و 
هەلێک لە ئاستی جیهانیدا بۆ حکوومەت 
و دەوڵەتەکان بڕەخسێنێت کە پرسی الوان 
لــە کۆمەڵگەکانیانــدا بهێننــە ڕۆژەڤ و 
لــە هەوڵــی بەردەوامــدا بــن تا وەکــوو ئەم 
پۆتانســیێلەی  خــاوەن  و  زینــدوو  توێــژە 
کۆمەڵگــە لــە مــاف و داخوازییەکانــی 
بەهرەمەنــد بێــت و بــە ڕەخســاندنی هەلی 
لەبــار و گونجــاو بــۆ بەشــدارییان لە بوارە 
کۆمەاڵیەتــی  سیاســی،  جیاوازەکانــی 
ڕێگــە  کۆمەڵگاکانیــان  پەروەردەیــی  و 
بــۆ نوێکردنــەوەی ئــەم بوارانــە و هاتنــی 
بکەنــەوە.  نوێخــوازەکان  ئایدیــا  و  بیــر 
وێــڕای  نەتەوەیەکگرتــووەکان  هەرســاڵ 
بەرزڕاگرتنــی ڕۆژی نێونەتەوەیــی الوان 
بــاڵو  ڕۆژە  بــەم  تایبــەت  دروشــمێکی 
دەکاتــەوە کــە ئەم دروشــمانە بەشــێکن لە 
بەرنامــەی کاری نەتەوەیەکگرتــووەکان، 
ئەمســاڵ نەتەوەیەکگرتــووەکان دروشــمی 
یــان  کــردە  لەپێنــاو  الوان  »بەشــداری 
وەک  جیهانییــەکان«ی  چاالکییــە 
ڕۆژی  بــۆ  خــۆی  تایبەتــی  دروشــمی 
1٢ی ئاگوســت دیاری کردووە. ئامانجی 

نەتەوەیەکگرتــووەکان لــە هەڵبژاردنی ئەم 
دروشمە ڕەخساندنی بوار و دەرفەتی زیاترە 
بۆ بەشداریی الوان لە ئاستە جیاوازەکانی 
نەتەوەیــی و ناوچەیــی و جیهانیــدا تا لەم 
ڕێگەیــەوە الوان وەکــو توێژێکی نوێخواز 
کۆمەڵگەکانیــان  ئاڵوگۆڕخــوازی  و 
پەیوەندیــدارە  بابەتــە  ئاســتی  لــە  بتوانــن 
جیهانییەکان ڕۆڵــی کاریگەریان هەبێت. 
ڕووداو و پێشهاتە جیهانییەکان لە وێنەی 
جیهانیــی  پەتــای  زەوی،  گەرمبوونــی 
میانمــار  و  ســووریە  پرســی  کۆرۆنــا، 
دەخوازێــت کــە کاردانــەوەکان لە ئاســتی 
نەتەوەیــی و ناوچەیی بۆ کاردانەوەیەکی 
جیهانیــی و گشــتگیر بگوازرێتــەوە بۆیــە 
بەشداریی الوان لە کاردانەوە و چاالکییە 
نێونەتەوەییانــەدا زامنــی کاریگەرتربوونی 
یەکیەتیــی  لــە  ئێمــە  کردەوانەیــە.  ئــەم 
الوانــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، 
کــە لــە ســاتەوەختێکی مێژوویــی بزاڤــی 
شوناســخوازیی نەتەوەکەمــان دامەزراویــن 
و بــە ئامانجــی بەرینترکردنــی خەبــات و 
جواڵنــەوەی ئازادیخوازی نەتەوەکەمان بۆ 
حەفتا و پێنج ساڵە تێدەکۆشین و هاوکات 
هەوڵمانــداوە پرســی الوانــی واڵتەکەمــان 

بــە گوێــی الوانــی 
جیهانیــش بگەیێنین 
تا لــەم ڕێگەیەوە بە 
هەنگاومان  کــردەوە 
بــە  زیاتــر  بــەرەو 
نــی  د یکر ە و تە نە نێو
نەتەوەکەمان  پرسی 
 . بێــت ڵهێنا هە
ئێستاش کە الوانی 
جیهــان لــە واڵت و 

کۆمەڵگــە ئــازاد و دێموکراتیکەکانیــان 
پێداگری لەســەر بەشــداریی زیاتری الوان 
لــە بــوارە جیاوازەکانی یاســا و سیاســەت 
چارەنووســی  دیاریکردنــی  و  دانــان 
کۆمەڵگــە و واڵتەکانیــان دەکەن ئێمەش 
وەکــو ڕێکخراوێکــی سیاســیی تایبــەت 
بــە توێــژی الو کــە بــەردەوام بەشــێکی 
دیــار و بەرچــاوی بزاڤــی شوناســخوازیی 
لەســەر  پێداگــری  بوویــن  نەتەوەکەمــان 
واڵتەکەمــان  الوانــی  بەشــداریکردنی 
جواڵنــەوەی  و  شــۆڕش  ڕیزەکانــی  لــە 
نەتەوەیــی و لــە ئاســتی بــەرزدا دەکەین. 
یەکیەتیــی الوان لــە هەوڵــی بەردەوامــی 
خــۆی بــۆ پەروەردەکــردن و پێگەیاندنــی 

گەورەیــە بەالڕێــدا برا و پشــت لــە هەموو 
ئاوات و ئامانجەکانی خەڵک کرا.

چوارچێــوەی  گەالنــەی  لــەو  یەکێــک 
جوغرافیای ئێران کە بە هەموو شێوەیەک 
ڕۆڵی لەو شۆڕشە مەزنەدا هەبوو، گەلی 
کــورد و هێــزە سیاســییەکانی کوردســتان 
بــوون، کــە خوازیــاری ئەوە بــوون لە پاش 
شــۆڕش، کۆتایــی بــەو هەمــوو ناحەقــی 
و نەهامەتییانــەی لــە ڕێژیمی  پێشــوودا 

بەرانبەریان کرابوو، بهێنرێ.
خەڵکی کوردســتان و هێزە سیاسییەکانی 
هــەر لــە ســەرەتاوە خوازیاری ئــەوە بوون و 
بــە کردەوەش ســەلماندیان کــە دەیانهەوێ 
لــە  دوور  و  ئاشــتییانە  شــێوەیەکی  بــە 
توندوتیــژی پرســی کــورد لەگــەڵ ناوەند 

چارەسەر بکەن. 
بــەاڵم بەداخــەوە ڕێژیمی تازە بەدەســەاڵت 
لــە ســەرووی هەموویانــەوە  گەیشــتوو و 
چارەســەریی  بــە  بــاوەڕی  خومەینــی 
پرســی کورد نەبوو و داوای ئاشــتییانەی 
خەڵکیــان بــە فتــوای شــەڕ و هێــرش بــۆ 

کوردستان واڵم دایەوە.
کــە  جێگایــەی  ئــەو  گەیشــتە  کار 

فتــوای  بــە  گەالوێــژ  ٢8ی  ڕۆژی 
خومەینی هێرشــێکی هەمەچەشــنی هێزە 
زەویــن و  لــە  ســەرکوتکەرەکانی ڕێژیــم 

ئاسمانەوە بۆ کوردستان دەستی پێکرد.
لــەو هێرشــە داعــش ئاســاییەی ســەردەم 
ئــەوەی دەرحــەق بــە خەڵکــی کوردســتان 
لــە دەســتیان هــات کردیــان. لــە بۆمباران 
گوندەکانــەوە  و  شــار  تۆپبارانــی  و 
و  منــداڵ  و  ژن  هەتــا کوشــتنی  بگــرە 
بەدناوەکانــی دادگاییــە چەنــد  ئێعدامــە 
خولەکییەکانی خەڵخاڵیی جینایەتکار. 

لەم 41 ساڵەدا هەتا ئێستا بە دەیان هەزار 
خەڵکی بێدەرەتانی کوردســتان بە دەســتی 
کۆماری ئیســالمی کــوژراون و بە دەیان 
شــار و گوندی کوردســتان خاپوور کراون 
و بــە دەیــان ڕێبــەری و ســەدان کادری 
سیاســیی لێوەشــاوەی کــورد بــە دەســتی 
تێــرۆر  ئیســالمی  کۆمــاری  ڕێژیمــی 

کراون. 
بــە هەزاران پێشــمەرگە شــەهید کــراون و 
زیاتــر لە دوو هەزار زیندانیی سیاســی لە 

زیندانەکان ئێعدام کراون.
کار  هێشــتا  ســاڵ   41 پــاش  ئێســتاش 

بــەو فتوایــە دەکــرێ و ڕێژیــم دەســتی 
لــە جینایەتەکانــی دەرحــەق بــە خەڵکــی 

کوردستان هەڵنەگرتووە.
خەڵکی خۆڕاگری کوردستان!

لەالیــەک  ئەگــەر  گەالوێــژ  ٢8ی   
بەدنــاوە،  فتوایەکــی  وەهــا  ســاڵڕۆژی 
وەبیرهێنــەرەوەی  دیکەشــەوە  لەالیەکــی 
و  کــورد  گەلــی  بەرگریــی  بڕیــاری 
و  شۆڕشــەکەی  بوێــری  ســەرکردایەتی 
بەرەنگارییەکــی پیــرۆزە کــە نیشــاندەری 
ئیــرادە و هێــزی بــاوەڕی نەتەوەیەکــە کە 
ڕێگای نەدا و ڕێگا نادا ملهۆڕییەکان و 
جینایەتەکانی دەسەاڵتی تاران بەچۆکیدا 
بێنــێ و تەســلیمی ویســت و داخوازییــە 
کۆمــاری  ڕێژیمــی  نامرۆڤانەکانــی 
ئیســالمی ببــێ. ئــەوە 41 ســاڵە کە هێز 

و الیەنــە سیاســییەکانی کوردســتان بــە 
پشــتیوانیی خەڵکی خۆیــان، لە مەیدانی 
بەرگــری دان و ســەرەڕای قوربانیــدان و 
تێچــووی زۆر نەیانهێشــتووە بیــر و هزری 
دواکەوتوانەی ڕێژیمی مرۆڤکوژی تاران 

بە سەر کوردستاندا زاڵ ببێ.
بۆیە لەم ڕۆژە مێژووییەدا وێڕای ســەری 
رێــز و کڕنۆش لە بەرانبەر ڕووحی پاکی 
شــەهیدانمان، جارێکــی دیکــە بەڵێــن بــە 
خەڵکــی کوردســتان دەدەیــن کــە، هەتــا 
گەییشتن بە مافە ڕەواکانی گەلەکەمان 
لە خەبات و تێکۆشان ناوەستین و هاوکات 
ئــەو  چــۆن  وەک  لێدەکەیــن  داواشــیان 
هەموو ســاڵە پاڵپشــتمان بوون و هەن، دەبا 
هەموومــان و بــە هــاوکاری و یارمەتیــی 
یەکتــر خەباتــی گەرموگــوڕی خۆمــان 

بەرینــە پێشــێ و بــە هیممەتــی هەمــوو 
الیەکمــان ڕێژیمی داگیرکــەری تاران لە 
واڵتــی خۆمــان وەدەر بنێیــن و ئــازادی و 
ئاوەدانی بۆ واڵتەکەمان بە دیاری بێنین.
نەفــرەت لە فتــوا و فەرمانی خومەینی و 
ڕێژیمــی کۆماری ئیســالمی و هێرشــی 
و  ئازادیخــواز  خەڵکــی  ســەر  بــۆ  وان 

ئاشتیخوازی کوردستان

ساڵو لە بەرگری و خۆڕاگری و 
گیانبازی و فیداکاریی خەڵکی 
کوردستان و هێزە سیاسییە 

دەروەستەکانی
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 

کوردستانی ئێران
٢٨ی گەالوێژی ١٣٩٩

دێموکراتــی  حیزبــی  دامەزرانــی    بــە 
تەڤگــەری  و  کــورد  کوردســتان، 
ڕزگاریخــوازی نەتەوەکەمــان پێیــان نایــە 
قۆناغێکــی نوێ لــە خەباتێکــی مۆدێرن 
بەرنامەیەکــی  خــاوەن  و  ســەردەمیانە  و 

سیاسی و پێشکەوتنخوازانە. 
حیزبــی دێموکــرات بــە درێژایــی ژیانــی 
سیاســی و قۆناغــە ســەختەکانی خەبــات 
ســاڵی   75 مــاوەی  لــە  تێکۆشــانی  و 
ڕابــردوودا بۆ ســاتێکیش بێت لە چاالکی 

و خەبــات ســڵی نەکردۆتــەوە، و دێــڕ بــە 
دێــڕی مێژووی تێکۆشــانی حیزبەکەمان 
لە وەرزە زێڕینەکانی خەباتدا تۆمار کراوە 
و ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ  هەنگاوەکانــی لــە 
پێناو ئاشتی و ئازادی و وەدیهێنانی مافە 

الوانێکی وشیار و شۆڕشگێڕ لە ڕاستای 
کاریگەرتربــوون لــە شــۆڕش و جواڵنەوەدا 
بــەردەوام دەبێــت هەتــا وەکــوو ڕێگــە بــۆ 
خــاوەن  و  زینــدوو  توێژێکــی  بەشــداری 
ئیــرادە بکاتــەوە و پێشــکەوتنی واڵت و 
کۆمەڵگەکەمان لــە بوارە جیاوازەکاندا و 
بە ئایدیا و بیری نوێخوازەوە بڕەخسێنێت.

 بەرز و پیرۆز بێت ڕۆژی ١٢ی ئاگوست
سەرکەوێ خەباتی الوانی شۆڕشگێڕ و 

نەتەوەخواز
یەکیەتیی الوانی دێموکراتی 

کوردستانی ئێران

پتەوتــر  نەتەوەییەکانــی گەلــی کــورددا 
کردووە.

  بــەم بۆنە پیــرۆزەوە بە ناوی ڕێکخســتنی 
گشــتی حیزبــی دێموکــرات لــە دەرەوەی 
واڵت  پیرۆزبایــی لە هەمــوو ئازادیخوازان 

خەڵکــی  کۆمەاڵنــی  و  بەگشــتی 
ســەربەرزی  بنەماڵــەی  کوردســتان، 
شەهیدان، زیندانیانی خۆڕاگری سیاسی، 
و  قارەمانــەکان  پێشــمەرگە  و  کادر 
ئەندامــان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات 
بە تایبەتی دەکەین و هەروەها لە ئاســتی 
گیانــی هەمــوو ئــەو شــەهید و نەمرانەی 
کــە لە ڕێــگای خزمەت بە ئامانجەکانی 
حیزبــی دێموکــرات  و لــە ڕەوتی بەرگری 
لــە مــاف و ئازادییەکانــی نەتەوەکەماندا 
فیــدای  گیانیــان  و  نایــەوە  ســەریان 
بەختــەوەری نەتەوەکەیان کرد ســەری ڕێز 

دادەنەوێنین.   
گەالوێــژ، خاڵی گەشــانەوەی هیواکان لە 
هەمــوو خەڵکی ئازادیخواز و مافویســتی 

کوردستان پیرۆز و هیواتان بەرزتر بێت.

  ڕێکخستنی گشتی حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران لە دەروەوەی واڵت

 ٢٥ ی گەالوێژی ١٣٩٩ی هەتاوی



  ژمارە ٧٨١ ، ٣١ی گەالوێژی ٤١٣٩٩

درێژە لە الپەڕەی ٥

کوردستان »یووبیلی ئەڵماسی«ی لە بەرۆکی خۆی دا

سەردەشت:
گەالوێــژ،  19ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
ئەندامــان و الیەنگرانــی بەوەجــی حیزبــی 
بوێرانــە  »سەردەشــت«  لــە  دێموکــرات 
و  تەبلیغــی  چاالکیــی  داوەتــە  دەســتیان 
پوســتێر و  تراکــت و  بــە باڵوکردنــەوەی 
هەڵکردنــی ئــااڵی پیــرۆزی کوردســتان، 

چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.

بۆکان:
هەر لەو پێوەندییەدا لە گوندەکانی ناوچەی 
»پیرمحەممــەد«ی بــۆکان، ئەندامــان و 
الیەنگرانــی دڵســۆزی حیزبــی دێموکرات 
بەبۆنــەی ٢5ی گەالوێــژەوە چاالکییــان 
بەڕێــوە بــرد. ئــەو گوندانــەی بــۆکان کە 
چاالکییــان تێــدا بەڕێوە چــووە بریتین لە: 
»قــەره داغ، ده روێشــان، قزڵگومبــه د، قه ره 
گوێــز، شــاریکەند، عەیــش ئابــاد، چــوار 
ديوار، باغچه، سه یداواى قاجر، جه مۆغه، 
مەحمودئــاوا، كانــى پانكــه و بوغده داغى 
و هه روەهــا لــه ســێڕێیانی خواڵماڵــی«. 
لــە  »بــۆکان«  شــاری  لەنێــو  هەروەهــا 
زۆربەی شــەقام و پاساژەکانی ئەو شارەدا 
بــە باڵوکردنەوەی نوقڵ و شــیرینی یادی 
ڕاگــرت.  بــەرز  مێژووییەیــان  ڕۆژە  ئــەو 
دڵســۆزانی دێموکرات لە گوندی »ڕەحیم 
بــۆکان  ئاڵەشــینی  ناوچــەی  لــە  خــان« 
چوونەتــە ســەر شــاخی ئاڵەشــین و ئااڵی 
پیــرۆزی کوردســتانیان هەڵ کــردووە و تا 
درەنگانێکــی شــەو ئااڵکــە شــەکاوەتەوە. 
لــە شــوێنەکانی وەک عەلــی  هەروەهــا 
ئاباد هەتا کوڵتەپە، فەرهەنگیان، میراوا، 
جادەی ســەد، نەخۆشــخانەی تازە و شەقام 
و کۆاڵنەکان چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە 

بردووە.
هــەر لــە بــۆکان لــە شــوێنەکانی وەک: 
»باخچــەی گەورە، تەرەغــە، عەزیزکەند، 
سێڕێیانی کێوی تەرەغە ـ نۆبار، سێڕیانی 
دونگــوز،  ســێڕێیانی  قەرەکەنــد،  نۆبــار 
ســێڕێیانی ئاختەتــەر، شــێخلەر، شــەبەکە 
بێهداشــتی بــۆکان، نەخۆشــخانەی کۆن، 
مزگەوتــی  مەرکــەزی،  ئازمایشــگای 
مێعــراج، مزگەوتــی حەســەن ئیفتخــاری، 
قوتابخانەی نیایش، ســاڵمەندان، شەقامی 
عەشــایر، بێهداشــت و بێهزیســتیی عەلــی 
ســەالحەدین  مزگەوتەکانــی  ئابــاد، 
ئەیووبــی، مزگەوتی بــازاڕی مەجبوراوا، 
ئــازەری،  ئیبراهیــم  حاجــی  مزگەوتــی 
ئیدارەی دوخانیات، قوتابخانەی ئیستقالل 
ڕەشــید  ئیســتەخری  شــەرەف هەروەهــا  و 
عەبدوڵاڵهــی« چاالکیی تەبلیغی بەڕێوە 

چوو.
دێموکــرات  ماندوونەســانی  ئەندامانــی 
لــە گونــدی »برایــم ئاباد«ی ئاڵەشــینی 
بــۆکان بــۆ چەندیــن جار بەبۆنــەی ٢5ی 
گەالوێژەوە ســروودی شۆڕشــگێڕانەیان لە 
بڵندگــۆی مزگەوتــەوە بــاڵو کردووەتەوە. 
هــەر لــە »بۆکانـ«ـــەوە لە »ناڵەشــکێنە، 
ئاڵبــاڵغ و بــازاڕی حەیوانــان« چاالکیی 

تەبلیغی بەڕێوە چووە.
تەبلیغییەکانــدا  چاالکییــە  درێــژەی  لــە 
ئەندامانــى حيــزب لــه شــارى بــۆكان لــه 
پيامــى  پۆســت،  و  كورتەنامــه  ڕێــگاى 
پيرۆزبايیــان بــۆ کاربەدەســتانی ئيدارات، 
بەشێک له كەسايەتييەکانی فەرهەنگى، 

مەدەنى، سياسى و ئاينيى ناردووه.
هــەزار   ٢5 دێموکــرات  تێکۆشــەرانی 
كورتەنامــه  و 500 نامەیــان لــه ڕێــگاى 
ئێــران  ڕێژیمــی  ئيداراتــى  بــو  پۆســتەوه 
ناردووە. هەروەها بۆ بەشێک له بنەماڵەى 
شــەهيدان ئارمى حيزب، گوڵ و شــيرينیى 

جێژنى ٢5ى گەالوێژیان ناردووه.
شــوێنەکانی  لــە  بــۆکان  لــە  هــاوکات 
کوچەکانــی  و  شــەقام   « وەک: 

چوارڕای تراشکاریی بەهرامی، ئیدارەی 
دامپزیشــکی، ئازادەگان، سێڕای خاوەران 
هەتا ســیلۆ قەدیم، شــەقامی ســەقز هەتا 
مەیدانی فوتبــاڵ« چاالکیی تەبلیغییان 

بەڕێوە بردووە.
لە چاالکییەکی دیکەدا لە »بۆکانـ«ـی 
تێکۆشــەرانەوە بە باڵوکردنــەوەی نوقڵ و 
شــیرینی و تراکــت و پۆســتێری تایبــەت 
حیزبــی  دامەزراندنــی  ســاڵەی   75 بــە 
دێموکراتــەوە ئــەو ڕۆژە مێژوویەیــان بەرز 

ڕاگرت.
ئــەو شــوێنانەی دەورووبــەری بــۆکان کە 
چاالکیــی تەبلیغــی تیــدا بەڕێــوە چــووە 
بریتیــن لە: » باخچە، شــاخی تەرەغە، و 
میرقاز، پاشــباڵغ، عەزیزکەند، ئەختەتەر 
و دەنگــز«،  هەروەهــا لــە گوندی »برایم 
بــۆکان  ئاڵەشــینی  ناوچــەی  ئــاوا«ی 
بڵندگــوی  لــە  دێموکــرات  قارەمانانــی 
ســروودی  گونــدە  ئــەو  مزگەوتــی 
شۆڕشــگێڕی و وتــەی ڕێبەرانیــان بــاڵو 

کردووەتەوە.

دیواندەرە:
»دیوانــدەرە«ی  شــاری  لــە  هەروەهــا 
قارەمانانــی  دێموکراتــەوە  هەمیشــە 
نوقــڵ و  بــە باڵوکردنــەوەی  دێموکــرات 
شــیرینی یادی 75 ساڵەی  دامەزراندنی 

حیزبەکەیان بەرز ڕاگرت.

هەورامان:
لــە هەورامانــی دێموکراتــەوە لــە گوندی 
»ڕووەرە و هەجیــج« تراکــت و پوســتێری 
بــاڵو  گەالوێژیــان  ٢5ی  بــە  تایبــەت 
کردووەتــەوە. هەروەها پێشــمەرگانی شــار 
گەالوێــژ  ٢5ی  بەبۆنــەی  هەجیــج  لــە 
ســاڵڕۆژی دامەزرانــی حیزبی دێموکرات 
نــوێ کردووەتــەوە کــە هەتــا  پەیمانیــان 
دوایین ساتەکانی ژیان بە ڕێبازی حیزبی 

دێموکرات وەفادار دەمێننەوە.
هەر لە درێژەی چاالکییە تەبلیغییەکاندا 
لــە  دێموکــرات  ڕێبــازی  بــە  وەفــاداران 
گونــدی »هەجیج« ســەر بە شــاری پاوە 
بــۆ  ڕوار«  و  ئاواییەکانــی »دەل  لــە  و 
تەبلیغییــان  چاالکیــی  جــار  چەندەمیــن 
بەڕێوە بردووە و ئەو یادەیان بەرز ڕاگرتووە.
خۆڕاگرییــەوە  قــەاڵی  »پــاوە«ی  لــە 

پیــرۆزە  ڕۆژە  ئــەو  بەرزڕاگرتنــی  بــۆ 
بــە  باڵوکردنــەوەی تراکــت و پوســتێری 
تایبەت بە ٢5ی گەالوێژ، ئەمەگناســیی 
خۆیــان بــە ڕێبــازی حیزبەکەیــان نیشــان 
ڕێبــازی  ئەویندارانــی  هەروەهــا  دا. 
دێموکرات بە نووســینی دروشــمی حیزبی 
و باڵوکردنــەوەی تراکت و پوســتێر یادی 
یووبیلی ئەڵماسیی حیزبیان بەرز ڕاگرت.
لە »نۆدشە« پێشمەرگە نەسرەوتووەکانی 
دێموکــرات، لــە چاالکییەکــدا بەبۆنــەی 
٢5ی گەالوێــژەوە ئاگریــان هــەڵ کردووە 
و بــە باڵوکردنــەوەی یووبیلــی ئەڵماســی 
کردووەتــەوە  ڕوونــاک  هەورامانیــان 
گەرمیــان  پێشــوازییەکی  خەڵــک  و 
بــە  هەروەهــا  کــردووە.  چاالکییــە  لــەو 
باڵوکردنەوەی تراکت و پوستێری تایبەت 
بە ٢5ی گەالوێژ یادی ئەو ڕۆژەیان بەرز 

ڕاگرت.

پیرانشار:
ڕۆڵەکانــی  قارەمانــەوە  پیرانشــاری  لــە 
مەنگــووڕ،  شــەقامی  لــە   دێموکــرات 
قوتابخانــەی  دەوروبــەری  کۆالنەکانــی 
خراپــە  و  دربکــە  گوندەکانــی  و  شــورا 

چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
هەروەهــا لــە گونــدی »قەاڵتەڕەشـ«ـــی 
پیرانشــار یادی 75 ســاڵەی دامەزراندنی 
دێموکراتیــان بــەرز ڕاگرت و ئــەو یادەیان 

مێژوویەیان پیرۆز کرد.
لە پیرانشــار ئەندامانی حیزبی دێموکرات 
لــە ســەیرانگای »خەرپــاپ« بەبۆنــەی 
ســاڵڕۆژی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران چاالکیــی تەبلیغییان 

بەڕێوە بردووە.
تێکۆشــەرانی  پیرانشــار  شــاری  لــە 
دێموکــرات لە پارکی »خەیام، شــەقامی 
کانی جۆ،ســیداوا و ســەرگردەی پیرانشار 

چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.
هەروەها ڕێبوارانی ماندوونەناسی ڕێبازی 
»پیرانشــار«ی  شــاری  لــە  دێموکــرات 
گوندەکانــی  لــە  قارەمانانــەوە  
پەســوێ،  گردکشــانە،  »گردکســپیان، 
خورینج، ئەندێزێ، گردەبن، حاجی غەڵدە، 
کانــی بــاغ » بە بەڕێوە بردنی چاالکیی 
تەبلیغــی وەفــاداری خۆیــان بــە حیزبــی 

دێموکرات دووپات کردەوە.

ئەندامانی دەروەستی حیزبی دێموکرات لە 
»پیرانشــار«، وێــڕای پەیامی پیرۆزبایی 
حیــزب،  پێشــمەرگەکانی   و  کادر  لــە 
ئااڵیەکــی 1٢ میتریــان لــە نێوەڕاســتی 
»ســەرگردە« هــەڵ کــردووە و ئەو ئااڵیە 
بــە شــێوەیەک بــووە لە هەموو شــارەوە بە 

جوانی دیار بووە.
»پیرانشــار«  لــە  شــار  پێشــمەرگەکانی 
بــە باڵوکردنــەوەی تراکــت و پوســتێری 
پیوەندیــدار بــە ٢5ی گەالوێــژ یــادی 75 
بــەرز  حیزبەکەیــان  دامەزرانــی  ســاڵەی 

ڕاگرت.
ئەو شوێنانەی پیرانشار کە چاالکیی تێدا 
بەڕێــوە چــووە بریتیــن لــە: »زەوییەکانی 
و  کارودانــش  قوتابخانــەی  پــاداش، 

فەلەکەی ئەوراز.

نەغەدە:
پێشــمەرگە خۆنەویســتەکانی دێموکــرات 
لەشــاری »نەغــەدە« و »سندووسـ«ـــی 
هەردەم لە ســەنگەرەوە بۆ ڕێزگرتن لە 75 
ساڵ خەباتی بێوچانی حیزبەکەیان ئااڵی 
پیــرۆزی کوردســتانیانیان لــە »دیــواری 
 5٣ مەنتەقــەی  و  عیلمییــە  حــەوزەی 
هێکتاریــی نەغــەدە« هەڵکــرد و ئەو یادە 

مێژوویەیان پڕ شکۆ ڕاگرت.
لــەو گــەڕەک و شــەقامانەی  هەروەهــا 
»نەغــەدە« چاالکیــی بەڕێــوە چووە کە 
بریتیــن لــە »دەشــتی قــوڕە، بەگــم قەاڵ، 
قوتابخانەی ئێرشــاد، کۆاڵنەکانی پشــت 
مزگەوتی سەید کەماڵی، دوکتور لوتفی، 
دادگا و شــەقامی باڵقچــی« و هەروەهــا 
لە گوندی »گەرگوولی خوارێ« ئااڵی 
پیرۆزی کوردستانیان هەڵ کرد و ڕێزیان 

لەو ڕۆژە پیرۆزە گرت.

مەهاباد:
لــە  دێموکــرات  ڕێبــازی  بــە  وەفــاداران 
شــارۆچکەی »گوێکتەپــە«ی مەهاباد 
تەبلیغییــان  چاالکیــی  ماندوونەناســانە 

بەڕێوە برد.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە نێــو شــاری 
»مەهاباد« و گوندەکانی دەورووبەرییەوە 
چاالکیی بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە بردووە 
و ســەلماندیان حیزبی دێموکرات لە دوای 
75 ساڵ خەبات، ئێستاش شێلگیرانەتر لە 

جــاران حیزبی هەموو کۆمەاڵنی خەڵکی 
کوردستانە.

ئــەو شــوێنانەی نێــو شــاری مەهابــاد که 
چاالکیــی تەبلیغــی تێــدا بەڕێــوە چــووە 
بریتیــن لە: »فەجر، مەیدانچەی حەســەن 
بــەری شــیالنان،  شــایگان،  باغــی  زادە، 
بــەری مەدرەســە، ســێڕێیانی قەبرســتانی 
گوندەکانــی  هەروەهــا  و  مەهابــاد 
»ئوزندەرێ، گابازەڵە، کۆنەدێ، الچین، 
شــیالناوێ، ســەیدئاوا، حاجــی ئالیکەند، 
قەرەبــاڵغ، کەپەکەنــد، بەردەمێش و زگ 
دڕاو« و هەروەهــا ڕێگاکانی »قەرەباڵغ 

بۆ دەرمان، دەرمان بۆ قەمتەرێ.
لە شــاری مەهاباد ڕۆڵەکانی دێموکرات 
ســاڵڕۆژی  گەالوێــژ  ٢5ی  بەبۆنــەی 
لــە  دێموکــرات   حیزبــی  دامەزرانــی 
»بەری شیالنان، بەری مەدرەسە و باغی 
شــایگان« چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە 

بردووە.
پۆلێک لە ئەندامانی تیمی تەشــکیالتی 
٢5ی  بەبۆنــەی  مەهابــاد  لــە  پێشــەوا 
گەاڵوێــژ، ســاڵڕۆژی دامەزرانــی حیزبی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران ســەردانی 
گڵکــۆی شــەهیدانیان کــرد و بــە دانانی 
چەپکــه گوڵ پەیمانیــان لەگەڵ ڕێبازی 

شەهیدان نوێ کردەوە.
گەاڵوێــژ،  ٢٣ی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
پۆلێک لە ئەندامانی تیمی تەشــکیالتی 
٢5ی  بەبۆنــەی  مەهابــاد  لــە  پێشــەوا 
گەالوێــژ، ســاڵڕۆژی دامەزرانــی حیزبی 
دێموکراتی کوردســتانی ئێران، ســەردانی 
گــۆڕی شــەهیدان ›‹ســلێمان موعینــی، 
ســەرگورد عەباســی و ســەروان ئەحمــەد 
چەڵەبیـ‹‹ـــیان کــرد و بــە دانانی چەپکە 
گــوڵ لــە ســەر گڵکــۆی ئــەو نەمرانــە 
ڕێبــازی  لەگــەڵ  وەفاداریــان  پەیمانــی 

شەهیدان نوێ کردوە.
هــەر بــەو بۆنــەوە ڕۆڵــە تێکۆشــەرەکانی 

دێموکرات پەیامێکیان باڵو کردەوە.
لــە بەشــیکی ئــەو پەیامــەدا هاتــووە، بــە 
دامەزرانی حیزبی دێمۆکرات بە ڕێبەریی 
کــورد  نەتەوەیــی  بزووتنــەوەی  پێشــەوا 
پێــی نایــە قۆناغێکــی نوێــی سیاســی و 

نیشتمانی و مۆدێڕنەوە.
قۆناغــی  دوای  هاتــووە  پەیامــەدا  لــەو 
ڕاســانیش خەڵــک هیوایــان پەیــدا کرد و 

ئەندامــان و الیەنگرانــی نــەک حیزبــی 
دێمۆکــرات بەڵکــوو ڕاســان جووڵێنــەری 
ئەندامان و الیەنگرانی تەواوی حیزبەکانی 
دیکەش بوو و هەموو ئومێدیان بەو خەباتە 

نوێیە پەیدا کرد.
ناوچــەی  لــە  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی 
گەورکایەتیی »مەهاباد« لەسەر شاخی 
»قەاڵت« کە دەڕوانێتە سەر گوندەکانی 
»ســوێناس، کاواڵن، پاژبــەرد، کوڵتەپــە، 
کاواڵنــی ســەرێ، ماژگە و گرشــیالن و 
ڕێگای سەرەکیی مەهابادـ  سەردەشت«، 
ئااڵی پیرۆزی کوردســتانیان بە درێژایی 
ســێ میتــر و پانتایــی یــەک میتر هەڵ 
خۆشــحاڵیی  هــۆی  بــووە  کــە  کــردووە 

خەڵکی ناوچەکە.
لەســەر  ئااڵکــە  هەڵکردنــی  دوای  لــە 
شــاخی »قــەاڵت«، پاســگای کاواڵن بە 
هاوکاریــی ســپای تێرۆریســتی پاســداران 
ئااڵکەیــان  بەکرێگیراوێــک  چەنــد  و 

داگرتووە.
لــە  دێموکــرات  قارەمانانــی  هەروەهــا 
ناوچــەی »شــاروێران« ئــااڵی پیــرۆزی 
کوردســتانیان لەســەر پــردی قەتــاری بۆ 

سێڕێیانی دارەلەک هەڵ کردووە.
 75 بەبۆنــەی  »مەهاباد«ـــەوە  لــە 
ســاڵەی دامەزاندنــی حیزبــی دێموکرات، 
خەباتگێڕانــی دێموکرات بــۆ ڕێزگرتن لە 
خەبــات و خوێندانــی شــەهیدان ســەردانی 
گڵکۆی پیرۆزی ئەو نەمرانەیان کردووە.
بەبۆنــەوەی  چاالکییــەکان  درێــژەی  لــە 
٢5ی گەالوێژ، تێکۆشــەرانی دێموکرات 
لەنێــو شــاری »مەهابــاد« و گوندەکانی 
»بەیــرەم، بەرەجــۆ، میــرەدێ، خاڵدەلیــل، 
قەرەقشــالق،  عەینەمــەال،  پیرمکائیــل، 
ئــاوا«  قجــی  و  گاپیــس  قزڵقۆپــی، 

چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
تەبلیغییــەکان  چاالکییــە  درێــژەی  لــە 
حیزبــی  ئەڵماســیی  یووبیلــی  بەبۆنــەی 
»مەهابــاد«  شــاری  لــە  دێموکراتــەوە 
تێکۆشــەرانی ماندوونەناســی دێموکــرات 
لــە گەڕەکەکانی »موکریــان، جانبازان، 
مەعدەنــی  و  ســەنعەت  ئاپارتمانــی 
زاگرۆس، فەرهەنگییان و هەروەها ئاوایی 
قەڕەشاڵخ« چاالکیی بەرینی تەبلیغییان 

بەڕێوە برد.

مەریوان:
گونــدی  لــە  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی 
»سەردۆشـ«ـــی مەریــوان بە بەڕێوەبردنی 
چاالکیــی تەبلیغــی ڕێزیــان لە 75 ســاڵ 
لــە شــانازیی حیزبەکەیــان  پــڕ  خەباتــی 

گرت.   
شــاری  لــە  دێموکــرات  قارەمانانــی 
»مەریوان »و گوندەکانی بەری بەگزادە 
یادی ٢5ی گەالوێژیان بەرز ڕاگرت. ئەو 
چاالکییانــە لە گوندەکانــی »یەنگیجە، 
کانی ســپیکە، پیرســەفا، کانی ســانان و 
لە نێو شــارەدێی نێ و فەلەکەی دوکتور 
قاسملوو« بەڕێوە چووە و لەگەڵ ڕێبازی 
نــوێ  وەفــاداری  پەیمانــی  دێموکــرات 

کرایەوە.
قارەمانانــی دێموکــرات لــەو چاالکییــەدا 
بــە باڵوکردنــەوەی تراکــت و پۆســتێری 
گەالوێــژ،  ٢5ی  بــە  پەیوەندیــدار 
بــە  خۆیــان  وەفاداریــی  و  ئەمەگناســی 

ڕێبازی حیزبەکەیان دووپات کردەوە.
ئــەو شــوێنانەی قارەمانانــی دێموکــرات 
چاالکییــان تێــدا بەڕێــوە بــردووە بریتیــن 
چوارڕێیانــی  شــانۆ،  »پارکــی  لــە: 
شــەبڕەنگ، مەیدانەکانــی نەورۆز و ســپا 
و جاشەکان، ڕێگای زرێبار بۆ سەرسنوور 

ئەمساڵ جیاوازتر لە سااڵنی ڕابردوو، خەڵکی بەئەمەگی کوردستان و ئەندامان و الیەنگرانی دڵسۆزی حیزب 
لە شار و شارۆچکەکانی کوردستان بە گەرم و گوڕییەکی تایبەتەوە 

بەرەوپیری ٢٥ی گەالوێژ و ٧٥ەمین 
ساڵڕۆژی دامەزراندنی حیزبەکەیانەوە چوون و بەشێوازی جۆراوجۆر ئەم یادە مەزنەیان بەرز ڕاگرت.
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درێژەی الپەڕەی ٤

و ئاوایی گویزە کوێرە«. ئەو چاالکییانە 
لەکاتێکــدا بەڕێوەچــووە کــە نێــو شــار بە 

تەواوی حکوومەت نیزامی بووە.
ئەمەگناســی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
دێموکــرات لــە »مەریوان« لــە گەڕەکی 
شــوێنێکی  چەنــد  و  دوو«  »مووســک 
دیکەی نێو شــار یووبیلی ئەڵماســیی 75 
ســاڵەی دامەزراندنی حیزبی دێموکراتیان 

باڵو کردووەتەوە.
هەروەهــا ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبی 
دێموکــرات لــە گوندەکانــی »گۆگجە« 
ناوچــەی  بــە  ســەر  »تۆراختەپــە«  و 
پەیامــی  دوو  لــە  مەریــوان  سەرشــیوی 
ســاڵەی   75 پیرۆزبایــی  جیــاوازدا 

دامەزراندنی حیزبیان کرد.

تاران:
ئەندامــان و الیەنگرانــی 

دێموکراتــی  حیزبــی 
کوردستانی ئێران لە تارانی 
بەبۆنــەی  ئێــران،  پێتەختــی 
75ـــەمین  گەالوێــژ  ٢5ی 
دامەزراندنــی  ســاڵیادی 
حیزبــی دێموکــرات، چاالکیــی 

تەبلیغییان بەڕێوە برد.
لــەو  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی 
دروشــمی  و  تراکــت  چاالکییــەدا 

تایبــەت بــە ٢5ی گەالوێژیــان بــاڵو 
کردووەتەوە. ئەندامانی حیزبی دێموکرات 
لە شەقامی »ســۆهرێوەردی« چاالکیی 
لــە مــاوەی  بــردووە.  بەڕێــوە  تەبلیغییــان 
ڕابردوودا تێکۆشەرانی دێموکرات بەردەوام 
لــە تاران بە شــێوازی جۆارجۆر چاالکیی 
هــاوکات  بــردووە.  بەڕێــوە  تەبلیغییــان 
ئەندامانــی حیزبــی دێموکرات لە تاران لە 
دوای هێرشی سپای تێرۆریستی پاسداران 
بــۆ ســەر بنکەکانی هێزی پێشــمەرگەی 
»ئەگــەر  ڕایانگەیاندبــوو:  کوردســتان 
داگیرکردنــی  لــە  واز  ئێــران  ڕێژیمــی 
کوردســتان نەهێنێت، ئێمە تــاران دەکەینە 

سەنگەری خەبات دژی ڕێژیمی ئێران.

کرماشان:
»کرماشانـ«ـــی  لــە 
پێتەختــی  دێرینــی 
ە  و نــە ا د ر کو
پێشــمەرگەکانی شــار بە 
باڵوکردنــەوەی تراکــت و 

پۆستێری تایبەت بە ٢5 ی 
گەالوێــژ بە شــێوەی بەرباڵو 
لە نێو شەقام و گەڕەکەکانی 
بەڕێــوە  چاالکییــان  شــاردا 
شــوێنانەی  ئــەو  بــردووە. 
»کرماشــان« کــە خەباتکارانی 
دێموکــرات بە یووبیلی ئەڵماســی 

ڕازاندوویانەتــەوە بریتیــن لــە: »نەوبەهار، 
فەرهەنگیــان،  گوڵســتان،  مەرکــەزی، 
بلواری تەعاون، گاراژ، جالیە، شەهرەک 
ئیمام، مەســکەن، مەســیر نەفــت، وەکیل 
ئاقــا، دەوڵــەت ئابــاد، دااڵهــۆ و کەرەنــد 
غەرب«. هەروەها کۆمەڵێک لە گەنجان 
و خوێندکارانی دێموکرات لە گەورەشاری 
»کرماشانـ«ـــەوە لــە پەیامێکــدا ڕۆژی 
لــە  دێموکراتیــان  حیزبــی  دامەزراندنــی 
کادر و پێشــمەرگە و ئەندامانــی حیــزب 
پیرۆزبایی کرد و خۆشحاڵی خۆیانیان بەو 

بۆنەوە دەربڕی.

سنە:
قارەمانانــی دێموکــرات لە »ســنە«ی 

خوێناوی لەسەر کوچکەڕەش چاالکیی 
تەبلیغییان بەڕێوە برد و وەفاداریی خۆیان 
بە ڕێبازی حیزبەکەیان دووپات کردەوە.

هەروەهــا لە شــاری »ســنە«ی خوێناوی 
و ناوچــەی »لەیالخـ«ـــی ســەربەرزەوە بە 
باڵوکردنەوەی یووبیلی ئەڵماسیی حیزبی 
دێموکــرات یــادی ئــەو ڕۆژە مەزنانەیــان 
بــەرز ڕاگــرت. لــە گونــدی »بۆڕیــەر« 
»شــیان«  ئاواییەکانــی  لــە  هەروەهــا  و 
و »گەلێــن« و »هەرســین«ی هــەردەم 
دێموکــرات چیاباوەڕانی حیزب چاالکیی 

تەبلیغییان بەڕێوە برد.
دێموکراتــەوە  ســنه ی  شــاری  لــه 
تێکۆشەرانی دێموکرات له گەڕەکەکانی 
»مێعــراج، غەفوور، پادگان، حاجی ئاوا، 

گەڕەکــی ٢5« بەبۆنەی ٢5ی گه الوێژ 
و  داوە  ئەنجــام  تەبلیغییــان  چاالکیــی 
پشــتیوانیی خۆیــان لە حیزبــی دێموکرات 

دووپات کردووەتەوە.
لــە گونــدی »مێراو« ســەر بــە ژاوەرۆی 
ســنە، بەبۆنــەی 75 ســاڵەی دامەزرانــی 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانەوە 

ئااڵی کوردستانیان هەڵ کردووە.
لــە »دێــوالن« و ناوچەی »لەیالخـ«ـــی 
قارەمانانــی  ســەنگەرەوە  لــە  هــەردەم 
داوەتــە  دەســتیان  بوێرانــە  دێموکــرات 
چاالکیــی تەبلیغــی و شــاریان بە یوبیلی 

ئەڵماسی ڕازاندووەتەوە.
کــە  »دێــوالن«  شــاری  شــوێنانە  ئــەو 
چاالکیــی تێــدا بەڕێــوە چــووە بریتین لە: 
»خوار جادە، شەیدا، جەهادگەران، گەناوە، 
بلواری کشاوەرزی، بلوار شافعی، مەیدان 

ئــااڵ، پارکــی اللە، 

ڕێــگای 
دێــوالن،  ـ  دیوانــدەرە  نێــوان 
ئاوایــی کەڕەونان و ئەســڵە مــەرز، حەقە، 

سەراوشارەک و قەاڵ پۆاڵ«.
و  »قــوروە«  شــاری  نێــو  لــە  هەروەهــا 
ناوچەی »بان لەیالخ« بە باڵوکردنەوەی 
تراکــت و پۆســتێری پەیوەندیدار بە ٢5ی 
گەالوێــژەوە یادی ئــەو ڕۆژە مێژووییەیان 

بەرز ڕاگرت.
لە درێژەی ئەو چاالکییانەدا تێکۆشەرانی 
دێموکرات لە ئاوایی »یەمێنان« لە نێوان 
ســنە ـ کامێران بە بەڕێوەبردنی چاالکیی 
تەبلیغی وەفاداریی خۆیان بە حیزبەکەیان 

نیشان دا.
درێــژەی  لــە  هــەر 

نــی  کا کییە ال چا
قارەمانانــی دێموکــرات لە کوردســتان لە 
گونــدی »مێراو« ســەربە ژاوەرۆی ســنە 
بە شــایی و هەلپەڕکــێ و باڵوکردنەوەی 
نوقڵ و شیرینی  لەژێر دروشمی »خۆری 
ڕزگاریــی کــوردان لــە گەالوێــژدا هــەڵ 
دێــت« یــادی 75 ســاڵەی دامەزراندنــی 

حیزبەکەیان بەرز ڕاگرت.
لەنێو شاری »سنە« و گوندی »ساڵیان« 
ئەندامانی دڵسۆز و بەئەمەگی دێموکرات 
لە زۆربەی شەقام و گەڕەکەکانی شاردا 

و  »قاســملوو«  دوکتــور  وێنــەی 
و  تراکــت 

ی  ســتێر پو
یووبیلــی ئەڵماســیی حیزبیــان باڵو 
کردووەتــەوە و ئــەو یــادە مێژووییەیان بەرز 
ڕاگرت. هەروەها لە شــاری »شوێشە«ی 
ســەر بــە ســنە، ئەندامانــی تێکۆشــەری 
حیــزب لــە پەیامێکدا ڕێزیان لە 75 ســاڵ 
خەباتــی حیزبەکەیــان گــرت و ئامادەیــی 
خۆیــان بۆ بەجێگەیاندنــی هەر ئەرکێکی 

حیزبی دەربڕیوە.
لــە  شــەهیدان  ڕێبــازی  ڕێبوارانــی 
ژاوەرۆی  بــە  ســەر  »نییــەر«  گونــدی 
ســنە لــە بڵندگــۆی مزگەوتــی گونــدەوە 
ســروودی شۆڕشــگێڕییان باڵو کــردووە و 
ئەمەگناســیی خۆیــان بــە ئامانجەکانــی 

حیزبی دێموکرات دووپات کردەوە.
لە »تەنگیسەر«ی هەمیشە دێموکراتەوە 
بۆ چەندمین جار چاالکیی تەبلیغی بەڕێوە 
چــووە و یــادی 75 ســاڵەی دامەزراندنی 
بــەرز  خۆیانیــان  پێشــەنگەکەی  حیزبــە 
ڕاگرت. ڕێبوارانی ئەمەگناســی ڕێبازی 
لــە گونــدی »تەنگیســەر«  دێموکــرات 
بــۆ چەندمیــن جار لــە مــاوەی حەوتووی 
ڕابردوودا بە نووســینی دروشــم و نووسراوە 

کیــی  ال بەڕێــوە چا تەبلیغییــان 
بردووە.

گوندەکانــی  لــە 
و  »نییــەر« 
»سەرڕێز« سەر 
ژاوەرۆی  بــە 
 ، ســنە
کیــی  ال چا
ینــی  ر بە
بلیغــی  تە
ە  ێــو ڕ بە
و  چــو
ســپای  و 
تێرۆریســتی پاســداران لــە گوندی 
بەرینــی  چاالکیــی  ترســی  لــە  نییــەر 
تەبلیغی لەو گوندە تەقەیان بەســەر گوند 
و خەڵکــدا کردووە و ویســتوویانە خەڵکی 

ئەو گوندە چاوترسێن بکەن.
چاونەترســەکانی  الیەنگــرە  و  ئەنــدام 
دێموکــرات لە گوندی »تەنگیســەر« لە 
پیــرەژن، ســارایی ئاغەلییــە،  » کێــوی 
قۆلی قەاڵ، بان تازاوا و ڕێگای ئاوایی و 
نێــو کۆاڵنەکانی گوند« بە خوێندنەوەی 
ســروودی نەتەوایەتیــی »ئــەی ڕەقیــب« 

یادی ٢5ی گەالوێژیان بەرز ڕاگرت.
لــە گونــدی »نــزار« ســەر بــە ژاوەرۆی 
لــە  دێموکــرات  ماندوونەناســانی  ســنە 
ســاڵەی   75 یــادی 
ئەڵماســیی  یووبیلــی 
دێموکراتــدا  حیزبــی 
کیــی  ال چا
تەبلیغییــان بەڕێوە 
بردووە و لە شوێنە 
نــی  کا جیا جیا
تراکت  گونددا 
پوســتێریان  و 
و  بــاڵ
کردووەتەوە.

لــە 
مانگــی  گەالوێــژ، 
کوردانــدا  هیــوای  خــۆری  هەڵهاتنــی 
دێمۆکــرات  تێکۆشــەرانی  و  قارەمانــان 
لە شــاری »شوێشــە« ســەر بــە ناوچەی 
کەاڵتەرزانــی ســنە بــە شــێوەیەکی بەرین 
چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە بــردووە و 

یادی ٢5ی گەالوێژیان بەرز ڕاگرت.
»شوێشــە«  شــاری  شــوێنانەی   ئــەو 
بەڕێــوە  تێــدا  تەبلیغــی  چاالکیــی  کــە 
چــووە بریتیــن لــە: »شــەقامی دوکتــور 
مزگەوتــی  دەوروبــەری  قاســملوو، 

کۆاڵنەکانــی  ، جامێعــە،  ر شــا

ی  گا ر ە د ر بــە
مــااڵن، ڕێــگای هاتوچــۆی شــار بــۆ 
ئاواییەکانی کەاڵتەرزان، ڕێگای شوێشە 
ئاواییەکانــی  ڕێــگای  تاڵــەوەران،  بــۆ 
تێژتێژ، قەاڵشێخان، قەاڵجۆخ، دەرەوشکە، 

زەردەرە، تازاوا و سوورەوان.
شــەقامی  لــە  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی 
پیشــەیی،  شــارەکی  بەهمــەن،  شەشــەم 
شــارەکی ئەندێشــە، نەبــووەت و مەیدانــی 
بەڕێــوە  تەبلیغییــان  چاالکیــی  جەهــاد، 

شــێوەیەکی  بــە  چاالکییــەدا  لــەو  بــرد. 
بەربــاڵو تراکــت و پوســتێری تایبــەت بــە 
٢5ی گەالوێــژ لــە ئاســتی شــاردا بــاڵو 

و کراوەتــەوە. لە بەشــێک  لــە
وێنــەی  چاالکییانــەدا 
ڕێبەرانی شەهید باڵو 
هەروەهــا  کراوەتــەوە. 
بــە  وەفــاداری  بــۆ 
حیزبــی  ڕێبــازی 
و  دێموکــرات 
پێشــمەرگەکانی 
 ، ن ســتا د ر کو

ن  ا ر ە و ر نپە نیشــتما
وێنەی پێشمەرگەکانیان باڵو کردووەتەوە

جوانڕۆ:
جوانــڕۆ«  »قــەاڵی  شــاری  لــە 
پێشــمەرگەکانی شــار لەســەر تەپۆڵکەی 
پیــرۆزی  ئــااڵی  شــاردا  بەســەر  زاڵ 
کوردســتانیان هــەڵ کــردووە و لــە هەموو 
هەروەهــا  بینــراوە،  جوانــی  بــە  شــارەوە 
ڕۆژە  ئــەو  پیرۆزبایــی  پەیامێکــدا  لــە 
مێژووییەیــان لە گەلی کورد و بنەماڵەی 
شەهیدان و کادر و پێشمەرگەکانی حیزب 

کردووە.
هــەر لــە »جوانــڕۆ« و لــە چاالکییەکی 
لــە  دێموکــرات  چاونەترســانی  دیکــەدا 
»جانبــازان،  شــەقامەکانی  و  گــەڕەک 

ن پشــتی جەنگەڵبانی،  ا ر پاســدا
هەاڵنــی«  و 
ی  د ر کا پــال
پیرۆزبایــی ٢5ی 
ن  یــا ێژ و ال گە
و  هەڵواســیوە 
کیــی  ال چا
ینــی  ر بە
ن  بلیغییــا تە
ە  ێــو ڕ بە

بردووە.

بانە:
لــە »بانــە« و ئاربابای ســەر بەتەمەوە 

خابەتگێڕانــی دێموکــرات بەبۆنەی ٢5ی 
گەالوێژ 75 ســاڵەی دامەزراندنی حیزبی 
بــاڵو  شــیرینییان  و  نوقــڵ  دێموکــرات 

کردەوە.
وەفاداران بە ڕێبازی دێموکرات لە گوندی 
بەرزڕاگرتنــی  بــۆ  بانــە  »حەوتاشـ«ـــی 
پیــرۆزی  ئــااڵی  گەالوێــژ  ٢5ی 
کوردســتانیان هــەڵ کــرد. هــاوکات لــە 
»بانە« خەباتگێڕانی دێموکرات تراکت و 

پوستێری پەیوەندیدار بە 
٢5ی گەالوێژیان باڵو 
کــردووە و وەفاداریــی 
خۆیــان بــە ڕێبــازی 
حیزبەکەیان دووپات 

کردووەتەوە.

شنۆ:
لە »شــنۆ«ی 
قارەمانانــەوە، 

دێموکــرات  تێکۆشــەرانی 
یــادی ٢5ی گەالوێژیــان بــەرز ڕاگــرت 
بــرد.  بەڕێــوە  تەبلیغییــان  چاالکیــی  و 
دێموکراتــەوە  »شــنۆ«ی  شــاری  لــە 
قوتابخانــەی  ئەمەگناســەکانی  ڕێبــوارە 
دێموکــرات لــە ئاواییەکانــی »بێمزورتــێ 
ئــەو  کۆاڵنەکانــی  لــە  بابخــااڵوێ«  و 
ئاواییانــەدا تراکــت و پۆســتێری یوبیلــی 

ئەڵماسییان باڵو کردووەتەوە.
گەالوێــژەوە  ٢5ی  بەبۆنــەی  هەروەهــا 
لــە  دێموکــرات  حیزبــی  چاونەترســانی 
گونــدی  و  »ئەمیرئابــاد«  گەڕەکــی 
»ســەوجە«ی  شنۆ چاالکیی تەبلیغییان 
بەڕێــوە بــردووە و وەفاداریــی خۆیــان بــە 

ڕێبازی حیزبەکەیان نیشان دا.
ســاڵەی   75 گەالوێــژ  ٢5ی  بەبۆنــەی 
لــە  دێموکــرات  حیزبــی  دامەزراندنــی 
ئەویندارانــی  مەکــۆی  »شــنۆ«ی 
گەڕەکەکانــی  لــە  سەربەســتییەوە 
»فەرهەنگیــان و مــام تەمــر« چاالکیی 

تەبلیغی بەڕێوە چووە.
لــە ئاوایــی »ئەمیر ئاباد«ی شــنۆ هەڵۆ 

تیژباڵەکانی دێموکرات بوێرانە لە تەواوی 
»کۆاڵنەکانــی ئەمیر ئاباد، مەدرەســەی 
کچانــە و کوڕانــە، مزگەوتــی ئاوایــی، 
ســوپێرمارکێتەکان، نانەوایــی و مــاڵ بــە 
ماڵــی ئاوایــی و ســەر شووشــەی 
ماشینەکان« 

و  تراکــت 
پوستێریان باڵو کردووەتەوە.

لە شــاری »شنۆ« قارەمانانی دێموکرات 
دامەزراندنــی  ســاڵەی   75 یــادی  لــە 
ئاواییەکانــی  لــە  دێموکراتــدا  حیزبــی 
»هــێ، تاژانــدەرێ، کیســەاڵوێ، بێتریان 
و شــێخان« چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێوە 

بردووە.

ورمێ:
تێکۆشــەرانی دێموکرات لە »ورمێ« لە 
شارەکی ئیسالم ئاباد لە »قوتابخانەکانی 
لەیال و تەقوا و شــەقامی کوهنەوەرد« و 
ناوچــەی مەرگەوەڕ، گوندی باوان و دزە 
بەگشــتی ڕێــگای نێوان شــنوـ دزە، باوان 
پاســگا  دەرمانــگای  پشــتی  دزە،  ـ 
قەبرســتانی  و 

مــپ  پو
تەبلیغییــان  چاالکیــی  بێنزیــن« 

بەڕێوە بردووە.
هــەر لــەو پێوەندییــەدا پێشــمەرگە هەردەم 
»دزەی  لــە  دێموکــرات  ئامادەکانــی 
مەرگــەوەڕ« بەبۆنــەی ٢5ی گەالوێژەوە 
بە هەڵکردنی ئااڵی پیرۆزی کوردســتان 
و دانانی جامانە وەک هێمای پێشمەرگە 
حیزبەکەیــان،  لــە  پیرۆزبایــی  وێــڕای 
بەجێگەیاندنــی  بــۆ  خۆیــان  ئامادەیــی 
حیزبــی  ئەرکێکــی  هــەر 

وەفاداریــی  و  دەربــڕی 
خۆیان بە حیزبەکەیان دووپات کردەوە.

ئاوایــی  لــە  دێموکــرات  چیاباوەڕانــی 
لــە  ورمــێ  تەرگــەوەڕی  »ئەنبێـ«ـــی  
بەبۆنــەی  وێنــەدا  کــەم  چاالکییەکــی 
یووبیلــی ئەڵماســیی حیزبــی دێموکراتەوە 
تراکــت و پوســتێری پەیوەندیداریــان بــاڵو 
کردووەتــەوە. بەبۆنــەی ٢5ی گەالوێژ لە 
ناوچەی »تەرگەوەڕ«ی ورمێ و لەســەر 
ڕێبــازی  ڕێبوارانــی  گــردی »خیــزەن« 
شــەهیدان بــۆ ڕێزگرتــن لــە فیداکاریــی 
ســاڵیادی  پیرۆزبایــی  و  شــەهیدان 
دامەزراندنی حیزبی دێموکرات، سەردانی 
گڵکــۆی شــەهیدان »عەبدوڵــاڵ فەقــێ 
زەندەشت« ناسراو بە »عەدۆ« و »خالید 
پەیرەویــی خۆشــاکۆ«یان کــردووە و لــەو 

شوێنە ئاگریان کردووەتەوە.

سەقز:
هەر لەو پێوەندییەدا لە شاری »سەقز«ی 

حیزبــی  بەوەجــی  ئەندامانــی  دێرینــەوە 
دێموکرات لە گەڕەکەکانی »حەمااڵوای 
ســەرێ و خوارێ و بەهارســتانی ســەرێ 
گونــدی  لــە  هەروەهــا  خــوارێ«  و 
»چەکوشــە« تراکت و پۆســتێری ٢5ی 

گەالوێژیان باڵو کردووەتەوە.
شــاری  لــە  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی 
لــه  و  »ســەقز« 
کــی  کییە ال چا
پەیامێکیــان  دیکــەدا 
و  کردووەتــەوە  بــاڵو 
بــە  خۆیــان  وەفاداریــی 
ئامانــج و ڕێبــازی حیزبی 
دووپاتــی  دێموکــرات 
ئامادەیــی  و  کردووەتــەووە 
خۆیــان بــۆ بەڕێوەبردنــی هەر 

ئەرکیکی حیزبی دەربڕیوە.
ئەندامــان و الیەنگرانــی هەردەم 
لە ســەنگەری حیزبی دێموکرات 
لــە شــاری ســەقزەوە بەبۆنــەی 75ـــەمین 
ســاڵوەگەڕی دامەزراندنی حیزبەکەیانەوە 
چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە بــرد. ئــەو 
دێموکــرات  تێکۆشــەرانی  شــوێنانەی 
چاالکییــان تێــدا بەڕێوە بــردووە بریتین لە 
»ڕێگای سەرەکیی سەقزـ مەریوان، سەقزـ 
ســنە گەردەنــەی خوردەلووکی و ڕێگای 
چوونــەژوورەوەی ئاوایی قشــاڵق مەال«. 
لەو چاالکییەدا قارەمانانی دێموکرات بە 
نووســینی دروشمی پەیوەندیدار بەو بۆنەیە 
لەو شــوێنانە، ڕێزیان لە 75 ساڵ خەباتی 

پڕ لە شانازی حیزبەکەیان گرت.
پێشــمەرگەکانی  پێوەندییــەدا  لــەو  هــەر 
شــار لە ســەقز بەبۆنەی ٢5ی گەالوێژەوە 
پەیامێکیــان بــاڵو کــردەوە. لــە پەیامــی 
پێشــمەرگەکانی شاردا وێڕای پیرۆزبایی 
لــە ئەندامانی ڕێبەری و 
پێشــمەرگەکانی  و  کادر 
دێموکــرات  حیزبــی 
ڕایانگەیاندووە، »بێ گومان 
حیزبــی   دامه زرانــی  
دێموكراتــی  كوردســتانی  ئێران 
وه ک پێویســتییه كی  مێژوویی 
به رده وامبوونــی   ســووربوون  و    و 
خاكــی   لــه   به رگــری   له ســه ر 
پیــرۆزی  كوردســتان بووەتــه  هــۆی  
لــه   گه لێــک ده ســتكه وتی  مــه زن، 
كوردســتانه وه   كۆمــاری   دامه زرانــی  
تا ڕاســان. ڕۆژی یەکشــەممه ڕێکەوتی 
19ی گەالوێــژ كۆمه ڵێک له  ئه ندامان  و 
الیه نگرانی  حیزبی  دێموكراتی  كوردستانی  
ئێــران لــه  ناوچه ی  »خورخوڕه ی  ســه قز« 
لــە نێــوان گونده كانــی  »ماســیەری شــێخ 
ڕێــگای   ســه ر  لــه   ئــاوا«،  مــەوالن  و 
بــۆ  خۆفرۆشــه كان  جــاش و  هاتوچــۆی  
پای گای  »مه والن ئاوا« ئااڵی  پیرۆزی  

كوردستانیان هه ڵكرد. 
هه روه ها له ســه ر ئه و ڕێگایه  له ســه ر تاشــه  
به رده كانــی  دیــار لــه  جــادده   و 
دروشــمی   خه ڵــک؛ 

حیزبیان نووسیوه.
تێکۆشەرانی دێموکرات 
لــە »ســەقز« چاالکیی 
بەرینــی تەبلیغییان بەڕێوە 

برد. 
ئــەو شــوێن و گەڕەکانــەی 
چاالکیــی  کــە  »ســەقز« 
تێــدا بەڕێــوە چــووە بریتین لە: 
پشــت  ئــاوا،  کەریــم  »جاقــل، 
عومــەر،  حەزرەتــی  مزگەوتــی 
شــاناز، موعەللیــم، چوارڕێیانــی 
ئــازادەگان، ڕوودەکــی، گەڕەکــی ئیمــام 
قەدیــم«.  کوشــتارگای  و  جەمعــە 
شــار  ئامادەکانــی  هــەردەم  پێشــمەرگە 
لــە »ســەقز«، شــەوی ٢٣ لەســەر ٢4ی 
گەالوێــژ، لــە گوندەکانــی »مەوالنــاوا، 
ماســیەر، ڕۆســەمان، قووتڵوو، دەرەقووڵە، 
قامیشــەڵە،  قەرەبوغــرە،  ســەیی،  کانــی 
بــە  چنــارە«  و  حانەمیــران  خوڕخــوڕە، 
شــێوەیەکی بەرچــاو تراکــت و پوســتێری 
تایبەت بەبۆنەی 75 ساڵەی دامەزراندنی 
حیزبەکەیــان بــاڵو کردووەتــەوە و لەگــەڵ 
ڕێبــازی حیزبەکەیان پەیمانی وەفادارییان 

نوێ کردووەتەوە.
پێشــمه رگه كانی  شــار لــه    »ســه قز« لــە 
چاالکییەکی نوێدا ، ئااڵی  كوردستانیان 
بەســەر  زاڵ  »نۆکەجــاڕ«  کێــوی  لــە 

ساڵحاوا هه ڵ كردووە



  ژمارە ٧٨١ ، ٣١ی گەالوێژی ٦١٣٩٩

خوێنەرانی هێژا؛ بەبۆنەی ٧٥ەمین ساڵیادی دامەزراندنی حیزبی دێموکراتەوە تەلەفزیۆنی تیشک دیمانەیەکی تایبەتی لەگەڵ بەڕێز 
مستەفا هیجری لێپرسراوی گشتیی حیزبەکەمان پێک هێنا. بەهۆی گرینگی باسەکە، ئەم دیمانەیە دەخرێتە بەر دیدی ئێوەی ئازیز:

حیزبــی  لەمەوپێــش  ســاڵ   75 1ـ 
دێموکــرات دامــەزرا. دامەزرانــی حیــزب 
لــە هەلومەرجێکی زۆر دژوار و ســەختی 
ژیــان لەبوارەکانــی ئابــووری، سیاســی و 
فەرهەنگییــەوە بــوو. چــی وای کــرد کە 
ڕێبەرانی ئەو کاتی کورد بڕیارێکی لەو 
چەشنە بدەن؟ چ خوێندنەوەیەک لە هزری 
بــوو کــە وەک قەڵەمبازێــک،  ئەوانــدا 
کۆمەڵــەی ژ.ک بۆ حیزبــی دێموکرات 

بگۆڕن؟
لــە ڕاســتیدا ژ.ک یەکێک لە ئەزموونە 
وەکــوو  کــورد  ســەرەتاییەکانی خەباتــی 
حیزبایەتــی بــوو لــە ڕۆژهەاڵتــدا؛ بۆیــە 
ئــەو مەســەلەیەدا  لەگــەڵ  پێوەنــدی  لــە 
ئەودەمــی تەجروبــە کــەم بوو،بێجگــە لەوە 
دامــەزرا  ژ.ک  کــە  ســەردەمەدا  لــەو 
دەزگای داپڵۆسێنەری ڕێژیمی پەهلەوی 
لــە کوردســتاندا هــەر مابــوو و لەبــاری 
ئەمنیەتییەوە فەزایەکی توندوتیژ بەســەر 
حیزبێــک  بوو،بۆیــە  زاڵ  کوردســتاندا 
کــە لــەو ســەردەمەدا پێکهات لــە واقێعدا 
وەزعــی  لەگــەڵ  هەبــوو  هەماهەنگــی 
دەمــی  ئــەو  کۆمەاڵیەتــی  و  سیاســی 
کوردســتان. یانــی حیزبێکــی داخــراو کە 
زۆر نهێنییــە و بەرنامەکانــی تایبەتــن بۆ 
ئەو ســەردەمە بــۆ خەبات کردن بۆ مافی 
کــورد. بەاڵم بەو ئاڵوگۆڕانەی کە دوای 
شــەڕی دووهەمی جیهانی لە ئاڵوگۆڕی 
مەنتەقــەدا  لــە  سیاســییەکان  هاوکێشــە 
و لــە ئێرانیشــدا هاتــە پێشــێ و دەزگای 
داپڵۆســێنەری ڕێژیمــی پەهلــەوی وەک 
جــاران نەما و لە کوردســتاندا فەزایەکی 
ئــازاد پێکهــات پێویســت بــوو ئــەو حیزبــە 
لەگــەڵ  کــە  حیزبــەی  بــەو  بگــۆڕدرێ 
بــێ؛  ســازگار  ئەودەمــی  هەلومەرجــی 
ئــەوە بــوو کــە حیزبــی دێموکرات لەســەر 
بنەمــای ژ.ک بــۆ هەلومورجێکی تازە، 
بۆ ســەردەمی تازە دامەزرا کە ئەو حیزبە 
بــە ســەرۆکایەتی شــەهید پێشــەوا قــازی 
محەممــەد دوای چەند مانگ کۆماری 
کوردســتان و ســپای کوردستانی پێکهێنا 
و هــەر ئــەو بەرنامــە بەرباڵوانــەی کە لە 
حیزبــی  ئەگــەر  ڕاگەیەنــدرا  کۆمــاردا 
دێموکــرات نەبــا، ژ.ک لــە پێکهاتــەی 
بەرنامەکانیــدا  و  کار  سیســتمی  لــە  و 
وەک  کــە  بــوو  ئــەوە  نەدەگونجــا. 
زەروورەتێــک ئاڵوگۆڕێــک لــە شــێوەی 
کار و بەرنامەکانــی ژ.ک پێکهــات و 
بوو بە حیزبی دێموکرات کە توانای کار 
و بەرفراوانکردنــەوەی تێکۆشــانەکەی بۆ 
داخوازە نەتەوەییەکانی کورد لە باشووردا 
زیاتــر کــرد کــە دەیتوانــی پانتاییەکــی 
زۆر گەورەتــر لــەو فەزایــەی کــە ژ.ک 
کاری لەســەر دەکــرد بەدەســت بێنــێ کە 
بەداخــەوە دیــارە وەک ئاگاداریــن کۆمار 
چەندمانگێــک زیاتــر دەوامــی نەکــرد و 
تەمەنــی زۆر کورت بــوو، بۆیە بەو جۆرە 
بەرنامەکانــی  نەیتوانــی  پێویســتە  کــە 
خــۆی بەرفەراوانتر بکاتەوە، بەاڵم حیزبی 
دوای  خــۆی  کارەکانــی  دێموکــرات 

کۆماریش هەر بەردەوام کرد .
٢ـ شــەهید قاســملوو لە کتێبی 40 ســاڵ 
خەباتــدا و کاتێــک ئاوڕ لە ســاتەوەختی 
دامەزرانــی حیــزب و دواتریــش کۆماری 
کوردســتان دەداتــەوە باس لــە الوازییەکان 
بــۆ  ســەرەکی  هــۆکاری  دوو  و  دەکا 
تێکڕووخانی کۆمار دەهێنێتەوە کە بریتی 
بزووتنــەوەی  دەروونــی  الوازی  لــە  بــووە 
ڕزگاریخــواز و الوازی سیاســی لــە نێــو 
حیزبــی دێموکــرات و هەروەهــا نەبوونــی 
و  سیاســی  تۆکمــەی  بەرنامەیەکــی 
دواڕۆژ.  ئامانجــی  وەک  درێژخایــەن 
پرســیارەکە ئەمەیە: حیزبێک کە خاوەنی 
بڕیــاری  چــۆن  نەبــووە  خاڵــە  دوو  ئــەم 

پێکهێنانی حکومەتی داوە؟
مــن پێم وایە کە لــەو هەلومەرجەدا و لەو 
فــەزا ئــازادەدا کــە پێکهــات بــۆ ئــەوەی 
کــورد زیاتر خــوی بناســێنێت، و ئیرادەی 
خۆی بسەلمێنێ، ویست و داخوازییەکانی 
خــۆی بەشــێوەیەکی شــەفاف و عەمەلی 
لــە حکوومەتێکدا جێبەجــێ بکات ئەوانە 
هێندێــک ئامانجــی بەرز بــوون کە دەبوو 
کرابــا. بــە بۆچوونی من لەگــەڵ ئەوەی 
بۆچوونەکانــی  لەگــەڵ  هــاوڕام  منیــش 
شــەهید دوکتور قاسملوو کە هەلومەرجی 

لــە  ئابــووری  سیاســی،  کۆمەاڵیەتــی، 
بــۆ  بــوو  نەگونجــاو  زۆر  کوردســتاندا 
پێکهێنانــی حکوومــەت و دەســەاڵتێکی 
ئەوتــۆ بــەاڵم دەرفەتێــک بوو کــە ئەگەر 
لــە دەس چووبــا، کــە بەداخــەوە دیتمــان 
زۆر زوو لــە دەس چــوو، ئیــدی هەلێکــی 
ئــاوا پێــک نەدەهاتەوە بۆیــە بە بۆچوونی 
مــن حیزبی دێموکرات بەتایبەتی شــەهید 
پێشەوا ئەو دەرفەتەی قۆستەوە بۆ ئەوەی 

حکوومەتەکە پێک بێنێ .
لەگــەڵ  حکوومەتــە  ئــەو  پێکهێنانــی   
هەموو کەمــوو کوڕییەکانی کە هەیبوو 
لــەو ماوەیــەدا زۆر تایبەتمەنــدی بــەرز لە 
ویست و داخوازی گەلی کورد کە پێشتر 
باســی لەســەر دەکــرا و وەکــوو داخــواز 
مەترەح بوو، لەو ماوە کورتەدا بە شــێوەی 
عەمەلــی پیــادە کرد و بــە خەڵکی کورد 
لــە الیــەک،و بــە دنیاشــی نیشــان دا کە 
کورد دەســەاڵتێکی هەبــێ چۆن دەتوانێ 
دێموکراســی لەو ناوچەیەدا پیادە بکات،و 
ئەو بایەخانەی کە لە ئاستی نێونەتەوەییدا 
ئەرزشــیان هەیە وەکوو ئــەو دیاردانەی لە 
دێموکراسیدا دەیبینین وەکوو ئازادی بەیان 
وەکوو ئــازادی چاپەمەنی،وەکوو ئازادی 
ژنان لەو ســەردەمەدا کە شــتی زۆر بەرز 
و بایەخــدار بــوون ئەوانــە نیشــان بــدا بۆیە 
مــن لەگــەڵ هەمــوو کەموکوڕییەکانــی 
کۆمــار و ئــەو کەموکوڕییــە سیاســی و 
پێموایــە  ئــەو دەمــی  کۆمەاڵیەتییانــەی 
هەرچەنــد  کــراوە.  درووســت  کارێکــی 
کۆمار شکستی خوارد بەاڵم دەبینین کە 
کۆمار لــەو ماوە کورتــەدا زیهنییەتێکی 
لە فکر و ئیدەی خەڵکی کورددا پێکهێنا 
کە تاکوو ئێستاش دوای 75ساڵ خەباتی 
کورد لە ڕۆژهەاڵتدا لەسەر بنچینەی ئەو 
ماوە کورتەدا دەچێتە پێشــێ، و ئێســتاش 
تێکۆشــانەکە بــۆ پێکهێنانــی دووبــارەی 
کۆماری کوردستانە لە ڕۆژهەاڵتدا بەاڵم 
بە هەلومەرجی خۆیەوە. ئەوانە زۆر شتی 
مێژوویــی بەکەڵکــن کە لەو ســەردەمەدا 
لە کۆمــاردا خۆیان گونجاندوو،و خەڵک 

لەوێدا ئەوانەی دیتەوە .
حیزبــی  کۆمــار،  ڕوخانــی  دوای  ٣ـ 
دیموکــرات تووشــی جۆرێک لە ســڕبوون 
هــات. بەشــی زۆری ئەندامەکانــی یــان 
ناچــار بــوون زێــدی خۆیــان بەجــێ بهێڵن 
یــان گیــران و لــە زینــدان خران. باســێکی 
گشــتی فەزای ئــەو کاتەمان بــۆ بکەن. 
واتــە لــە نێــوان ســاڵەکانی 1٣٢5 تاکــوو 

ساڵی 1٣57:
پێــش ئەوەی کــە ئەو بڕگەیە باس بکەین 
پێــم وابــێ دەبــێ بڕگەیەک لــەوە کۆنتر 
کۆمــارەوە  ڕووخانــی  بکەین،لــە  بــاس 
تاکــوو ســااڵنی ٣٢-٣٣ ی هەتاوی؛ لەو 
ماوەیــەدا ئەو فەزای پۆلیســییەی کە لە 
دوای گەڕانــەوەی ئەرتشــی پەهلەوی بۆ 
داگیرکردنــی کۆمــار، و زاڵبوون بە ســەر 
فەزای سیاســی کوردســتان بــۆ جارێکی 
دیکە ترس و وەحشەتێکی زۆر بەهێزی لە 
نێو خەڵکدا  پێکهێنا. چونکە لەڕاســتیدا 
و  کۆمــار  ڕوخاندنــی  ئــەوەی  لەگــەڵ 
دەسبەســەرداگرتنەوەی مەهابــاد زۆر بــە 
ئاســانی جێبەجــێ بوو، بــەاڵم حکوومەت 
هــەر نیگەران بوو،ترســی لــەوە هەبوو کە 

ڕاپەڕینێک لەالیەن خەڵکەوە بێتە پێشێ. 
بەســەر  تونــدی  زۆر  فەزایەکــی  بۆیــە 
خەڵکــدا زاڵ کردبــوو هەمــوو ئەوانــەی 
کــە گومانیان لێدەکــرا لە ژێر چاوەدێریدا 
لــە  باســێکی  کەســێک  هــەر  بــوون. 
مەســەلەی کۆمار کردبا، دیفاعی کردبا 
دەگیرا و دەخرایە زیندانەکان، بە تایبەتی 
ئەوەشــمان لەبیر نەچێ کە مەعموولەن لە 
فەزایەکی ئاوا کە دێتە پێشــێ هێندێک 
ئینســانی نەفــس نەزم پاڵ وە دەســەاڵتەوە 
و  خۆیــان  خۆشەویســتکردنی  بــۆ  دەدەن 
ئــەو کەســانەی کــە خەباتــکارن،  دژی 
بیــری نەتەوەییــان هەیــە دەکەونــە گەڕان 
و ناســاندنیان بــە حکوومــەت بــۆ ئــەوەی 
لــەو ماوەیــەدا  ســەرکوت بکرێــن، بۆیــە 
بێدەنگییەکی زۆر ناخۆش، ئەوەیکە دەڵێن 
بێدەنگی قەبرستان، بەسەر فەزای سیاسی 
ڕۆژهەاڵتدا زاڵ بوو؛ بەاڵم لە ساڵەکانی 
٣٢-٣٣ کــە شــەهید دوکتــور قاســملوو 
ڕاســتەوخۆ لــە حیزبی تــوودە دەگەڕێتەوە 
نێو حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران، 
پێدەکاتــەوە  دەس  نهێنییەکــە  خەباتــە  و 
ئــەوە دەبێتە هۆی دووبارەدەســپێکردنەوەی 

کارەکانی حیزبی دێموکرات.
 دیــارە زۆر بەنهێنــی ئــەو هاوڕێیانــەی 
کــە هاتبوونە باشــوور لەالیەن ئەوانیشــەوە 
هێندێــک چاالکی و تێکۆشــان بەنهێنی 
لە شارەکانی ڕۆژهەاڵت دەستی پێکردەوە 
و وردەوردە چــووە پێشــێ تاکــوو دەگاتــە 
ســاڵەکانی شۆڕشــی گەالنی ئێــران، کە 
دووبارە بۆجارێکی دیکە فەزایەکی ئازاد 
لــە ڕۆژهەاڵت وەکوو هەموو بەشــەکانی 
حیزبــی  و  پێکهــات  ئێــران  دیکــەی 
دێموکــرات دەســتی بە چاالکــی کردەوە. 
لێــرەدا مەســەلەیەک کــە زۆر گرینگــە 
ئەوەیــە کــە ڕاســتە لە ماوەیەکــدا حیزبی 
دێموکــرات وەکوو حیزبێک کە هەڵگری 
دێموکراتیکەکانــی  داخــوازە  و  ویســت 
خەڵکی کوردە بێدەنگ کرا بەاڵم خۆ ئەو 
فەزایــە نەیتوانی ئەو ئــاوات و خولیایەی 
لــە دڵــی خەڵکــدا بــوو لەنێــو ببــات. تازە 
کۆمــاری ســاوای کوردســتان ڕووخابــوو 
ئەوانــە هەمــوو لــە زیهنی خەڵکــدا هەبوو 
لەبەر چاویان بوو، ئەوە فەرامۆش نەکراوە 
یانی هەست و بیری نەتەوایەتی،ئارەزووی 
ڕزگاری و خەبــات بــۆ ڕزگاری لــە دڵی 
خەڵکدا هەر هەبوو؛ لە دڵی تێکۆشەرانی 
حیزبیــدا هەبوو؛ بۆماوەیەک بێدەنگ بوو 
و دواتــر وردە وردە دووبــارە ئــەوە دەســتی 
پێکردەوە. من پێم وابێ ئەگەر ڕێژیمەکان 
کــە کوردســتانیان بەســەردا دابەشــکراوە 
تەنیــا  کــردووە  داگیــر  کوردســتانیان  و 
سەرنجێکی زۆر سەرەتایی بدەن بەو بڕگە 
مێژووییانــەی کە لە کوردســتان هاتووەتە 
پێشــێ لــە ڕۆژهــەاڵت لە بەشــەکانی تر 
زۆر  دیکــە،  شــێوەیەکی  بــە  هەریــەک 
جێگــەی لێفێربوونــە کە وەکوو ئیشــارەتان 
پــێ کرد،حیزبــی دێموکرات کــە کۆمار 
دادەمەزرێنێــت بەاڵم دوای ڕوخاندنی ســڕ 
و بێدەنــگ دەبــێ بــۆ ماوەیــەک. دوای 
ئەوە تێکۆشــەرانی کۆمار و تێکۆشەرانی 
حیزبــی دێموکــرات دەگیرێــن و دەخرێنــە 
زیندان بۆ ماوەی دوور و درێژ لە زینداندا 
دەمێننەوە یا ڕۆژهەاڵت بەجێ دێڵن بەاڵم 

ئــەو فکــرە، ئــەو ویســت و داخوازییــە کە 
ویســت و داخــوازی خەڵکــە، دەبینــن کــە 
هــەر هەیــە! بۆیــە دووبــارە لــە کەمتریــن 
فەزادا کە ئێمکانی هەناسەکێشــان هەبێ 
دووبــارە  57دا،  شۆڕشــی  لــە  بۆنموونــە 
گیــان دەگرێتــەوە و زینــدوو دەبێتەوە. ئەوە 
لــە واقێعــدا ســەلمێنەری ئــەو ڕاســتییەیە 
و  نەتەوایەتــی  وداخــوازی  ویســت  کــە 
ڕزگاری لــە دەســت ســتەم و چەوســانەوە 
بــە ســەرکووت، ئێعــدام، زینــدان و ئەوانــە 
کۆتایــی پێ ناێت بەڵکــوو تەنیا ڕێگای 
چارەســەری ئــەو مەســەلەیە گوێگرتن لە 
هێنانــەدی  و  گــەل  داخــوازی  و  ویســت 

داخوازییە ڕەواکانییەتی.
لەژێــر  وتارتانــدا  نوێتریــن  لــە  ئێــوە  ـ   4
لــە  کــە  ڕۆژهــەاڵت  ڕاســانی  نــاوی 
ماڵپەڕی کوردســتان میدیا و ڕۆژنامەی 
کوردســتاندا بــالو کراوەتــەوە، بەجۆرێک 
هــەوڵ دەدەن دیسکۆرســی ڕاســان گــرێ 
بدەنەوە بە خەباتی چەکدارانەی 47-46. 

ئامانجتان لەم کارە چییە؟
و  پێــش خەباتــی چەکدارانــەی 47-46 
پێش دەســپێکردنەوەی ڕاســان دوای دەیان 
ســاڵ دەبینیــن وەزعــی خەبــات تەقریبــەن 
وەکــوو یەکــە. پێــش لــە ســاڵەکانی 46-
بــە  ئارامــی  و  بێدەنگــی  جۆرێــک   47
ســەر فــەزای سیاســی کوردســتاندا زاڵ 
بــوو.  ڕێژیمــی پەهلــەوی ڕایگەیاندبــوو 
کــە هیــچ جووڵەیــەک نییە و بــە قەولی 
خۆیــان دەیانــوت ئێران جەزیرەی ئارامشــە 
و هەمــوو کــەس ڕازییــە لــەو حکوومەتە 
و دەنگێــک نییــە. لــە فەزایەکــی ئاوادا 
ڕووئــەدا!   47-46 ســاڵەکانی  خەباتــی 
لــەو  پێشــمەرگەکان  تفەنگــی  تەقــەی 
کاتــەدا ئــەو جەزیــرەی ئارامشــەی کــە 
حکوومەتــی شــا ڕایدەگەیاند و شــانازی 
پێــوە دەکــرد دەشــڵەژێ، دەنــگ دەداتەوە 
کــە ئــەو جەزیرە ئارامە کە باســی دەکرد 
بێجگــە  نییە،لێــردەدا  ئــارام  ئەوەنــدەش 
لەوەیکــە ڕێژیــم ترســێکی زۆر لــە دڵــی 
دەنیشــێ و زۆر نیگەرانە بەاڵم لە عەینی 
حاڵــدا هیــوا و ئۆمیــد جارێکــی دیکە لە 
دڵی خەڵکی کورد لە ڕۆژهەاڵتدا،و بگرە 
لــە بەشــەکانی دیکــەی کوردستانیشــدا 
زیندوو دەبێتەوە. کە ئەوە کاریگەرییەکی 
یەکجــار زۆری هەبــوو لە ســەر ڕۆحیەی 
ئــەو  بەداخــەوە  هەرچەنــد  خەڵــک. 
خەباتیــان  دەم  ئــەو  کــە  تێکۆشــەرانەی 
توانیــان  بــەاڵم  شــەهیدبوون  دەســپێکرد 
بۆماوەیــەک ڕێژیم بە خۆیانەوە ســەرقاڵ 
بکــەن. حکوومەتی پەهلەوی بە هێزێکی 
یەکجــار زۆری مەنتەقەیــی، مەنتەقەیی 
ڕۆژهەاڵتــی  ناوچــەی  مەبەســتم 
کوردســتانە، و باقی شوێنەکانی دیکەی 
ئێــران کاری کــرد و هەوڵــی دا تاکــوو 
جارێکــی  و  بــکات  ســەرکوت  ئەوانــە 
دیکە تەقەی تفەنگی پێشــمەرگە نەبێت. 
ئەگەر سەرنجتان دابێت پێش لە ڕاسانیش 
فەزایەک کە لە کوردستاندا هاتە پێشێ  
کــەم و زۆر، دیــارە بە جیاوازییەوە چونکە 
سەردەمەکان جیاوازن، وەکوو یەک بوون. 
کۆمــاری ئیســالمی بەردەوام باســی لەوە 
دەکــرد کە ئەوانــە بەقەولی خۆی زیددی 
ئینقــالب هەموویان لەنێــو چوون، هیچیان 

نەمــاون، ئەوانە چوون کەمپنشــین بوونە، 
یەکجــار  ژەهرئــاوی  تەبلیغاتێکــی  و 
زۆری لــە نــاو خەڵکدا دەکرد و خەڵکیش 
چونکــە جووڵەیەکــی ئەوتــۆی نــەدەدی، 
ببوو،لــەو  زاڵ  بەســەریاندا  نائۆمیــدی 
نائۆمێدییــەدا ڕێژیمــی ئیســالمی هەموو 
هەوڵــی خــۆی دەدا بۆ ئەوەیکــە هەرچی 
زیاتر خەڵک ڕاکێشــێ بۆ ڕیزی پاســدار 
و بەســیج و بەگشتی خەڵک لە خزمەتی 
نائومێــدی  جۆرێــک  ئــەوە  بــن،  خۆیــدا 
ڕیزەکانــی  لــە  تەنانــەت  کردبــوو؛  ســاز 
پێشمەرگەشدا! ئێمە هەموومان لە بیرمانە 
بــوون!  نائۆمیــد  پێشــمەرگەکانیش  کــە 
مــادام کــە حەرەکــەت و جوڵەیــەک نییە 
زۆرتر ڕیزەکانی خەباتیان بەجێ دەهێشــت 
خۆیانــدا.  ژیانــی  دوای  بــە  ئەڕۆیشــتن 
ڕاسان و دەسپێکردنەوەی ئەو خەباتە نوێیە 
درووست ئەو فەزای هیواو ئۆمێدەی لە نێو 
خەڵکــی کورددا پێــک هێنایەوە،ڕێژیمی 
کۆماری ئیسالمی ئەوجارە حاڵی بوو کە 
نەخێــر خەباتــی کورد یان بە قەولی ئەوان 
زیــددی ئینقــالب بێدەنگ نەبووە،تەســلیم 
نەبــووە، کــورد بــە چۆکــدا نەهاتووە،لــەو 
خەباتەشــدا کە دەستی پێکردووە بێگومان 
وەکــوو هەمــوو حەرەکەتێکــی چەکداری 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، 
پڕبایــەخ  زۆر  کــە  دا  زۆری  قوربانــی 
بــوون بــەاڵم بە بێ ئەو شــەهیدانە، بە بێ 
ئــەو قوربانیدانــە، ئەو فەزایــە ئاڵوگۆڕی 
بەســەردا نەدەهــات .ئەمــن لــەو جەهەتەوە 
ئــەو دوو فەزایــە پێکــەوە گــرێ دەدەمەوە 
و پێــم وایــە وەکــوو یەکــە، زۆر گرینگــە 
کاتێــک  هــەر  کــە  بڵێیــن  ئــەوە  لێــرەدا 
فەزاکە بێدەنگ دەبێ ڕێژیمی کۆماری 
بۆیــە  لێوەردەگــرێ  کەڵکــی  ئیســالمی 
دەبێ بە بۆچوونی من لە هەر قۆناغێکدا 
حەرکەتێــک هەبــێ کە هیــوا بداتەوە بە 
و  بــەرێ  بەرەوپێــش  خەبــات  خەڵکەکــە 
بەپێــی هەلومــەرج و ســەردەمەکە بتوانێ 
هەنگاو بەرەوپێش بنێ،ڕاسان ئەو هەنگاوە 
بــەرزە بــوو کــە جارێکــی دیکــە فــەزای 
سیاســی ڕۆژهەاڵتی گــۆڕی. کۆماری 
ئیســالمی ئێــران ئەوجار کەوتــە پیالن بۆ 
ئــەوەی کــە دووبارە تێکۆشــەرانی حیزبی 
دێموکــرات لــە نێوخــۆ ســەرکوتیان بکات 
خەڵک بترسێنێت و تاکوو ئێستاش ڕێژیم 
خەریكی ئەو سازماندان و بەرنامەڕیزییەیە 
بــۆ ئەوەی دەنگی ڕاســان جارێکی دیکە 
خەفــە بکاتەوە،بەاڵم من پێم وابێ ڕاســان 
کــە  بەرباڵوترە،فرەڕەهەندتــرە  لــەوە  زۆر 
دیکــە  جارێکــی  ئیســالمی  کۆمــاری 
بتوانــێ ئــەوە بێدەنــگ بکاتەوە کــە دیارە 

باسەکەی ئێرە نییە.
و  ئێــران  گەالنــی  شۆڕشــی  دوای  5ـ 
دەســپێکی دووبــارەی خەباتــی ئاشــکرای 
هێرشــی  ئیســالمی  کۆمــاری  حیــزب، 
لەگــەڵ  بــەاڵم  کوردســتان  ســەر  کــردە 
خۆڕاگــری قارەمانانــەی گەلــی کــورد 
بــەرەوڕوو بوویــەوە و شکســتی خــوارد و 
عەمەلەن کوردســتان کەوتە دەســت هێزی 
پێشــمەرگە؛ بەاڵم دوای خەستتربوونەوەی 
هێــرش و پەالمــارەکان حیــزب شــارەکانی 
بەجێ هێشت و ڕووی لە شاخەکان کرد. 
بۆچــی حیزبــی دێموکــرات لــە هێرشــی 

ڕێژیمــدا شــارەکانی بەجــێ هێشــت و ئەو 
پاشەکشە گەورەیەی کرد؟ بۆچی وەکوو 
خەباتی ئیرلەندییەکان یان فلستینییەکان 

لە شاردا نەمایەوە؟
مــن پێــم وابێ لــەو حەرەکەتەشــدا حیزبی 
کــرد؛  عەمــەڵ  درووســتی  دێموکــرات 
ڕەنگــە ئــەوەی جەنابــت دەفەرمــی وەکوو 
ئارەزوویەک،ئــارەزووی هەمــوو خەڵــک 
بێ،ئــارەزووی حیزبــی دێموکراتیــش بــێ 
بــەاڵم ئێمــە نابــێ لــە بیرمــان بچــێ کــە 
خەباتــی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــدا لە دژی 
حکوومەتــی تارانــە. توانایی حکوومەتی 
و  نیزامی،تیکنیکــی  لەبــاری  تــاران 
سیاســی لە کورد زیاترە بۆیە تۆ دەتوانی 
بۆماوەیەکــی بڕێک زیاتر لە شــارەکاندا 
بمێنییــەوە بەاڵم لە حاڵەتی وادا شــارەکان 
جێی وێران بوونە         بەاڵم لە نەهایەتدا 
تۆ مەجبوور دەبی شارەکان بەجێ بهێڵی، 
لــە  کــورد  ئازادیخــوازی  حەرەکەتــی 
ڕۆژهــەاڵت لەبــاری چەکدارییــەوە دەبێ 
پارتیزانــی بێــت. وەختێــک هاوکێشــەی 
نیزامــی بەینــی دووالیــەن زۆرنابەرانبەرن 
زەرەری  بــە  کالســیک  شــەڕی  لەوێــدا 
الیەنــی زەعیفتــر دەشــکێتەوە بۆیــە دەبێ 
پەنا بباتە بەر شــەڕی پارتیزانی، شــەڕی 
بۆیــە  نییــە.  قازانجیــدا  لــە  جبهەیــی 
ئــەو  لــەو کاتەشــدا  دێموکــرات  حیزبــی 
بڕیــارەی دا کــە لــە شــارەکان بێتــەدەرێ 
بــۆ ئەوەی هەم شــارەکان وێــران نەبن،هەم 
خەســاری پێشــمەرگەش لە نێو شارەکاندا 
زتاتــر نەبــێ. ئــەودەم لــە نێــو شــارەکاندا 
هەتــا ڕێژیــم بەخــۆ هاتــەوە و هێزەکانــی 
کۆکردەوە زەعیف بوو. حیزبی دێموکرات 
و باقــی حیزبەکانی دیکەی ڕۆژهەاڵت، 
کوردستانیان کۆنترۆڵ دەکرد تەنانەت لە 
شــەڕی سێ مانگەدا هێزەکانی ڕێژیمیان 
شکســت دا، بــەاڵم کاتێــک کۆمــاری 
ئیســالمی هــات و هێزەکانــی کۆکــردەوە 
ئیــدی بــە هەمــوو توانایــەوە گەڕایــەوە. 
ئەگــەر ئــەوەی نەکردبــا شــارەکان وێــران 
دەبوون بۆ وەبیرهێنانەوە پێم خۆشە ئەوەتان 
عــەرز بکــەم کــە هــەر لــەو ماوەیــەدا کە 
باقــی  و  دێموکــرات  هێزەکانــی حیزبــی 
هێزەکانی ئەو دەمی گۆڕەپانی خەبات لە 
ڕۆژهــەاڵت لە مەهابــادەوە و بەتایبەت لە 
ســنە، ئەو تۆپباران و هێرشــی فرۆکە کە 
بەســەر شــارەکان کرا یەکجار زۆر گەورە 
بــوو بــەاڵم لــە نەهایەتــدا هــەر مەجبــوور 
بــوون شــارەکان بەجێ بێڵــن. جا هەرچەند 
زیاتــر مابایــەوە تەلەفاتەکــە زیاتــر دەبــوو 
بۆیــە من پێــم وابێ کارێکی درووســتیان 
ئیشــارەتان  کــە  دیکــە  شــتێکی  کــرد. 
لەگــەڵ  فلەســتین  مەســەلەی  پێکــرد 
ئیرلەندییــەکان بە تایبەت من مەســەلەی 
فلەســتین بــاس دەکــەم، فلســتین لەباری 
قانوونــی نێونەتەوەییــەوە واڵتێکــی جیایە 
لــە ئیســرائیل. ئیســرائیل لــەو ماوەیــەدا 
هێرشــی کــرد بۆســەر لوبنــان دەورێــک 
کــرد،  نیزامــی  بەربــاڵوی  هێرشــێکی 
تەلەفاتێکــی یەکجار زۆری دا، تەالفات 
و وێرانییەکــی یەکجــار زۆری پێکهێنــا، 
چەندیــن جاریــش هێرشــی کردووەتە ســەر 
فلەستین بەاڵم چونکە ئەو واڵتە لە نەزەر 
قانوونی نێونەتەوەییەوە بە ڕەسمی ناسراون 
وەکــوو دەوڵەتێــک ئیســرائیل نەیدەتوانــی 
دەبــوا  بــوو  مەجبــور  بمێنێتــەوە.  لــەوێ 
بکشــایەوە بەاڵم لــە قانوونی نێونەتەوەییدا 
باقــی  وەکــوو  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی 
بەشەکانی دیکە بەشێکە لە خاکی ئێران 
بە خاکی خوێ دەزانی بۆیە لەوێ بنکەو 
بــارەگای هەیــە و تــۆ ناتوانی لــە هەموو 
لــەوێ  هێــزەی  هەمــوو  ئــەو  حاڵەتێکــدا 

دەرکەی و لەوێ بمێنیتەوە .
6ـ حیزبی دێموکرات کە هەر لە سەرەتاوە 
و  ناســرابوو  حیزبێکــی کوردســتانی  بــە 
خەباتــی  نەتەوایەتییــەوە  فیکرێکــی  بــە 
دەکــرد، بۆچــی نەیتوانــی لەگــەڵ حیزبە 
و  کوردســتان  ئەوکاتــی  کوردییەکانــی 
یەکگوتارییــەک  کۆمەڵــە  بەتایبــەت 

دروست بکات؟ کێشە لە کوێدا بوو؟
کۆمــاری  کــە  قۆناغێکــدا  لــە  دیــارە 
ئیســالمی لەســەرەتاوە هێشــتا هێزکانــی 

درێژە لە الپەڕەی ٧
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لەبیرمانــە  هەموومــان  کۆنەکردەبوویــەوە 
کــورد  نوێنەرایەتــی  هەیئەتــی  کــە 
پێکهــات لەوێــدا ئــەو هێزانــە بەشــداربوون 
کــە  ڕێژیــم  لەگــەڵ  وتووێژکــردن  بــۆ 
لەڕاســتیدا ئــەوە وتووێــژ نەبــوو بەڵکــوو 
دەیانویســت کات بــەدەس بێنــن بۆ ئەوەی 
کــە هێزەکانیــان کۆبکەنــەوە کــە دوایــی 
هێرشــیان کــردەوە ســەر کوردســتان، بەاڵم 
فەزای سیاســی ئەودەم لــە ڕۆژهەاڵتدا و 
لــە بەشــێکی زۆری ئێراندا فــەزای زاڵی 
چەپ بوو. چەپی مارکسیستی، حیزبی 
دێموکــرات حیزبێکــی نەتەوەیــی بوو. بۆ 
مافی نەتەوەیی خەباتی دەکرد بەاڵم هێزە 
چەپــەکان، کۆمەڵــە و هێندێــک حیزبی 
دیکــە ئەودەم لە کوردســتان بــوون، ئەوانە 
بیروبۆچوونــی مارکسیســتی تووندڕەویان 
حکوومەتــی  پێکهێنانــی  بــۆ  و  هەبــوو 
کرێــکاری لــە ئێرانــدا خەباتیــان دەکرد،و 
لەبــاری ئیدیولۆژییــەوە خەباتــی نەتەوەی 
کــە حیزبــی دێموکــرات بەڕێــوەی دەبــرد 
ئەوەیــان لەگــەڵ دژایەتی نــەزەری خۆیان 
مەســەلەی  کــە  وابــوو  پێیــان  دەبینــی. 
نەتەوەیــی دەبێتــە هــۆی ئــەوە کــە هێزی 
کرێــکاری دنیا دابەش ببێ، زەعیف ببێ 
ئیپمریالیزمــەوە  بەرانبــەر  لــە  نەتوانــێ  و 
خوێ ڕاگرێ. بە قەولی ئەوان بورژوازی 
کــە حیزبی دێموکراتیــان وەک نوێنەری 
و  ئیــدە  دژی  لــە  دەزانــی  بــورژوازی 
بۆچوونــی خۆیــان ئەبینــی و ئەگەر نەڵێم 
زیاتــر لــە ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی 
دژایەتی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێرانیــان دەکــرد و لەگەڵی مۆخالف بوون 
النیکــەم لەوە کەمتــر نەبوو، بۆیە لەباری 
فیکرییــەوە هیچ نیزیکایەتییەک لەنێوان 
حیزبــی دێموکــرات و ئــەو هێزانــە نەبــوو. 
تەنانــەت هەموومان دەزانین کە بەشــێک 
لــەو هێــزە چەپانــە کــە درووشــمی ســەیر 
وســەمەرەیان ئەدا لە کوردســتان وردە وردە 
کە ڕێژیم هات زاڵ بوویەوە ئەوجارە بوون 
بە عاملی کۆماری ئیسالمی، مەسەلەن 
الیەنگرانی حیزبی توودە و دواتریش لەژێر 
کاریگــەری حیزبی تــوودەدا هێندێک لە 
ئەحزابــی چەپ بوونــە عاملی کۆماری 
ئیســالمی. بۆیــە ئەودەمــی تەوافۆقێک 
لەنێــوان هێزێکــی  یــان هاوپەیمانییــەک 
نەتەوەخــواز کــە حیزبی دێموکــرات بوو و 
بــاوەڕی بــە هێــزی نەتەوەیــی و ڕزگاری 
کورد لە دەســتی زوڵم و زۆرداری هەبوو، 
پێکهێنانی ئەو یەکگرتنە ئیمکانی نەبوو. 
دیارە ئێستا زۆربەی زۆری ئەوانە لە سەر 
ئەو فیکرە نەماون، دەنا حیزبی دێموکرات 
زۆری هــەوڵ دا کــە بتوانــێ النیکــەم لە 
هێندێــک شــوێندا بتوانــێ هەماهەنگــی 
پێک بێنێ لە دژی کۆماری ئیســالمی 
ئێــران بــەاڵم لــە عەمەلدا چونکــە باوەڕ و 

ئێعتقادەکە بەوە نەبوو سەری نەگرت . 
خەباتــی  بڕگەکانــی  لــە  یەکێــک   .7
حیــزب، شــەڕی نێــوان حیــزب و کۆمەڵە 
بــوو! کــە بەداخــەوە بەهۆیــەوە خەســاری 
بەرچاو بە بزووتنەوەی کورد کەوت! چی 
وای کرد کە ئەم شەڕە ساز بێت؟ و دەبێ 
چی بکرێت کە لە داهاتوودا حاڵەتی لەو 

چەشنە ڕوو نەداتەوە؟
دیــارە ڕەنگــە لــەو بــوارەوە وەک حیزبــی 
هەبــێ  جیــاواز  فیکــری  دێموکــرات 
بــەاڵم ئــەو تەجروبــە تاڵــە نیشــانی دا کە 
و  دووبەرەکــی  و  جیــاوازی  تەفرەقــە، 
چەندبەرەکی لەنێو هێزی کورددا دەتوانێ 
هۆکارێکی زۆر گەورە بێت بۆ شکســتی 
و  دوژمنەکانیــدا،  بەرانبــەر  لــە  کــورد 
بەسووکنیشــاندانی خەباتی کورد لەباری 
فیکرییەوە، لەباری کۆمەاڵیەتییەوە کورد 
نەگەیشــتووەتە ئــەو قۆناغەی کە بتوانێ 
یەکدەســت بــۆ مافەکانــی خــوێ خەبات 
بــکات، ئــەوە تەنیــا دوژمنــی کــوردە کە 
کەڵکــی لێوەردەگرێت. ئێمە ئەو تەجرووبە 
تاڵــە نەک هەر لە ڕۆژهەاڵت بەڵکوو لە 
بەشەکانی دیکەشدا تەجروبەمان کردووە. 
هــەرکات کــورد یەکگرتــوو بێــت لە هەر 
بەشــێکدا ســەرنجی دنیــای بــۆالی خوێ 
ڕاکێشــاوە، حکوومەتــەکان حیســابیان بۆ 
کــردووە، بــەاڵم هەر کاتێک دژی یەک 
بوونــە هەم لــە کۆمەڵــگای نێونەتەوەییدا 
بــە جۆرێکی دیکــە فیکریان لێ کردەوە، 
هــەم ڕێژیمە داگیرکەرەکانیش لە واقێعدا 
کێشــەی نێوخۆییــان گــەورە کردووەتــەوە، 

دەســتیان تێکێشــاوە، گەورە بووەتەوە. ئەوە 
یەکێــک لــە تەجرووبــە گەورەکانــە بۆیە 
مــن پێــم وابێ حیزبی دێموکرات لە ســەر 
بنەمــای ئەو تەجرووبەیــە هەوڵی داوە کە 
لەگــەڵ هەمــوو ئــەو حیزبانــەی کــە لــە 
مەیدانــی خەباتــدا بۆ ئازادی کوردســتان 
خەبــات دەکــەن لــە هــەر ڕێگایــەک یان 
هــەر وەســیلەیەک کــە بۆیــان موومکێنە 
بتوانــێ نزیــک ببێتــەوە، ئاکامــی ئــەوە 
دەبینین کە ئێستا ئێمە لەگەڵ هاوڕێیانی 
کۆمەڵــە کــە ســەردەمێک وەکــوو ئێــوە 
زۆر  ســەردەمێکی  پێکــرد   ئیشــارەتان 
تــاڵ وناخۆشــمان هەبــوو ئێســتا پێکــەوە 
کــە  تەجروبەیەکــە  ئــەوە  هاوپەیمانیــن. 
ئێمــە  کــە  بکەیــن  بــۆ  حیســابی  دەبــێ 
وەک حیزبــی دێموکــرات حیســابمان بــۆ 
کــردووە؛ کــە لەڕاســتیدا لــە ڕۆژهــەاڵت 
یــان لە بەشــەکانی دیکــەی ڕۆژهەاڵتدا 
سەردەمی تاکحیزبی بەسەر چووە و دەبێ 
ئێمــە بە هەموو بۆچوونــە جیاوازەکان کە 
کەمیــش نیــن لــە نێوانماندا،بەاڵم لەســەر 
یــەک  بتوانیــن  هاوبەشــەکانمان  خاڵــە 
بگریــن لــە دژی دوژمنــی هاوبەش. ئەوە 
تەنیا ڕێگای چارەســەرە و ئێســتا ئێمە لە 
هێزەکانی ڕۆژهەاڵت بەو شــێوەیە عەمەل 

دەکەین .
و  تێــرۆر  باســی  ســەر  بێینــە  بــا  ـ    8
لــە  ئێــوە  د.قاســملوو.  شــەهیدکرانی 
باســێکی  نســکۆودابڕاندا  کتێبــی 
تێروتەســەلتان لەپێوەندی لەگەڵ کەیســی 
تێــرۆری د.قاســملوو هێناوەتــە گــۆڕێ. 
باســی  ڕەخنــە  وەک  شوێنێکیشــدا  لــە 
بەشــداری کاک دوکتــور لــەو دانیشــتنە 
ئــەو  دەڵێــن د.قاســملوو دوای  دەکــەن و 
هەمــوو ئەزموونــە مێژووییــە چاوەڕوانــی 

هەڵەیەکی لەو چەشنەی لێ نەدەکرا!
لــە  هــەر  لــە حیزبــی دێموکراتــدا  ئێمــە 
ســەرەتاوە حیزبێک بووین ئاشــتیخواز. لە 
زۆر بڕگەشــدا کە هاتووەتە پێشێ هەوڵی 
ئەوەمــان داوە کــە لــە ڕێــگای وتووێــژەوە 
کێشــەی خۆمــان لەگــەڵ ڕێژیمــی تاران 
چارەســەر بکەین، وەکوو ئیشارەشم پێکرد 
کــورد  گەلــی  نوێنەرایەتــی  هەیئەتــی 
یەکێــک لــەو خااڵنــە بــوو کــە کاتێک 
ڕێژیمــی کۆماری ئیســالمی پێشــنیاری 
وتووێــژی کــرد لەگــەڵ ئــەوەی ئۆمێــد 
زۆر کــەم بــوو کــە مافەکانــی کــورد بە 
ڕەســمی بناســێ بەاڵم حیزبــی دێموکرات 
لەگــەڵ باقــی حیزبەکانــی دیکە کە لەو 
دەمەیــدا لــە ڕۆژهــەاڵت لــە خەباتدا بوون 
ئەو پێشــنیارەیان قەبــووڵ کرد کە چوونە 
نێــو وتووێــژەوە نەتیجەیەکــی نەبوو؛ بەاڵم 
ئــەوە بــە مانای ئــەوە نەبوو کــە چوونکە 
ئــەو وتووێــژە ئاکامی نەبــوو ئیتر حیزبی 
دێموکرات پشت لە وتووێژ دەکات و وتووێژ 
بەجــێ دێڵێ. بەڵکوو جارێکی دیکە کە 
پێشــنیار دەکــرێ بە دوکتور قاســملوو بۆ 
وتووێــژ لــە الیەنــی جۆراوجــۆرەوە. بەپێی 
حیزبــی  کــە  گەشــتییە  سیاســەتە  ئــەو 
دێموکرات هەیەتی دەچێتە نێو وتووێژەوە، 
بۆیــە مــن پێــم خۆشــە لێــرەدا ئــەوە بڵێــم 
ئەســڵی وتووێژ،قەبووڵکردنــی وتووێــژ،چ 
ئــەو دەمــی بۆ شــەهید دوکتور قاســملوو 
لــە  ئێســتا چ  دێموکــرات،چ  حیزبــی  و 
داهاتوودا ئەسڵێکی پێشکەتووخوازانەیە و 
دەبێ پێشــوازی لێ بــکا. چونکە وتووێژ 
بــۆ خوێ جۆرێــک خەباتە،بەاڵم ئەوەیکە 
جێگای داخە ئەوە بوو کە شەهید قاسملوو 
کــە وتووێژەکــە دەســت پێــدەکات حیزبی 
نەبووە،دوایــی  ئــاگادار  لێــی  دێموکــرات 
کــە دێتەوە گــوزارش دەدا بــە کۆمیتەی 
ناوەنــدی  کۆمیتــەی  ناوەندی،لەوێــدا 
دەکات،  تەئیــد  وتووێژەکــە  درێژەدانــی 
بــەاڵم لەوێــدا ڕادەگیەنــێ کــە دوکتــور 
قاســملوو بــۆ خۆی بەشــدار نەبێ بەڵکوو 
بــۆ وتووێــژ لەگــەڵ  بنێــرن  هەیئەتێــک 
نوێنەرانی حکوومەت بەاڵم دواتر شــەهید 
قاسملوو کە دێتەوە دەرێ جارێکی دیکە 
دووبارە ئامادە دەبێ لەگەڵ ڕێژیم وتووێژ 
بەداخــەوە  لێرەدایــە.  کێشــەکە  بکاتــەوە، 
ئێســتە شــەهید دوکتــور قاســملوو لێــرەدا 
نەمــاوە کــە لێی بپرســین بۆ ئــەو کارەی 
کــرد بــەاڵم لــە هــەر حاڵــدا هەڵەیــەک 
بــوو کــە خەســارێکی یەکجــار زۆری بە 
حیزبی دێموکرات و جوواڵنەوەی کورد لە 

ڕۆژهەاڵت گەیاند. 
9ـ دوای شەهیدبوونی د.قاسملوو جۆریک 
لە نائۆمێدی باڵی بەسەر هەموو حیزب و 
خەڵکی کوردســتاندا کێشا؛ بەاڵم خەبات 

ڕانەوەســتا و ئیدامــەی بــە کاری خــۆی 
دا. حیزبی دێموکرات چۆن توانی بەســەر 
ئــەم کۆســتەدا ســەرکەوێ؟ یا ئەساســەن 
حیــزب توانــی دوای نەمانــی د.قاســملوو 
ئــەو نەخــش و دەورە مێژوویییــەی خــۆی 

بگێڕێتەوە؟
ئەگــەر بــە گشــتی مێــژووی کــورد لــە 
ســەرەتاوە تاکــوو ئێســتا مۆتــااڵ بکەیــن 
لــە واقێعــدا ئەوەمــان دێتــە بەرچــاو کــە 
هــەر کات لە هەر بەشــێکی کوردســتاندا 
خەبــات بــە هــەر هۆکارێــک کــز بووبێ 
ماوەێــک  بــۆ  بووبــێ  نســکۆ  ،تووشــی 
نیگەرانــن،  شــۆکەن،خەڵک  خەڵــک 
ڕێژیــم یــان دەســەاڵتەکان فــەزای تــرس 
پێکدێنــن بــەاڵم وردە وردە ئــەوە دووبــارە 
لــەو  ئێمــە  مەســەلەن  دەگرێتــەوە.  گــڕ 
ســەردەمەدا کــە کۆمــار دەڕووخــێ لــەو 
کاتــەدا کە ســمکۆ شــەهید دەکرێ و لە 
هەموو بەشەکانی دیکەدا ئەو ناڕەحەتییە 
بەســەر خەڵکدا زاڵ دەبــێ، بەاڵم چونکە 
بیروباوڕەکە و هەستی نەتەوەیی، هەوڵدان 
بــۆ ڕزگاری،لــە دەروونــی تــاک تاکــی 
ئــەو خەڵکــەدا هەیــە دووبــارە ئــەوە ســەر 
هەڵدەداتەوە .بەتایبەتی پێم خۆشە ئەوەتان 
عــەرز بکــەم کــە خاڵێکــی گرینگ ئەوە 
بوو کە لەو سەردەمەدا حیزبی دێموکرات 
ئیشــکاالتی  هێندێــک  ئــەوەی  لەگــەڵ 
لــە نێو خۆیــدا هەبوو دوای شــەهیدبوونی 
یەکگرتووییەکــی  قاســملوو  دوکتــور 
کەموێنــەی بەخۆوە گــرت. دیارە دوکتور 
بەرچــاو  کەســایەتییەکی  ســەعیدیش 
کادر  هەمــوو  حۆرمەتــی  جێــگای  بــوو 
و پێشــمەرگە و ئەندامــان و الیەنگرانــی 
حیزبــی دێموکــرات بوو کەســایەتییەکی 
زانا بوو. و ئەو ئینســیجامە و ئەو پشــتی 
یەکگترتــن وکاری پێکەوەکردنــە توانــی 
جارێکــی دیکــە هیوا و ئۆمێــد بداتەوە بە 
کادر وپێشــمەرگە بــە ئەندامانــی حیزبی 
لــە نێوخــۆی واڵت و دووبــارە خەباتەکــە 
بگەڕێنێتەوە ســەر ڕاســتەڕێی تێکۆشان و 
هەوڵــدان بــۆ ئــەو خەتە ڕاســتەقینەی کە 

حیزبی دێموکرات هەیەتی.
10. هێشــتا کۆســتی د.قاســملوو ساڕێژ 
نەببوو کە تێرۆری میکۆنۆس ڕووی دا. 
جیا لەوەیکە کۆماری ئیســالمی بەهۆی 
نێونەتەوەییــدا  ئاســتی  لــە  تێــرۆرەوە  ئــەم 
ئێــوە وەک حیــزب چــۆن  ڕیســوا کــرا، 
توانیتان بەسەر ئەم کارەساتەدا زاڵ ببن؟

شــەهیدبوونی دوکتور ســادق کۆســپێکی 
گەورەتــر بــوو لــە هــی دوکتــور قاســملوو 
لــەو بــارەوە کــە ئێمــە وەکــوو ڕێبەرایەتی 
حیزبــی دێموکرات لە بەرامبەر پرســیاری 
کادر و پێشــمەرگە وکۆمەاڵنــی خەڵــک 
دوکتــور  چــۆن  کــە  گرتبــوو  قەرارمــان 
قاســملوو شــەهید بــووە دوای ســێ ســاڵ 
جارێکی دیکــە ڕێبەری حیزب دەکەوێتە 
نێــو داوی کۆماری ئیســالمی و شــەهید 
بــوو،  گــەورە  زۆر  کۆســتەکە  دەبــی. 
بــەاڵم دیســان وەکوو ئەوەی عــەرزم کردن 
پێشــمەرگە  و  خەڵــک،کادر  هــاوکاری 
و ئینســجامی حیــزب توانــی خەباتەکــە 
درێــژە بــدات و دووبــارە کارێکی وابکات 
ئــەو  قوورســایی  هەمــوو  لەگــەڵ  کــە 
لــە حیزبــی دێموکــرات  کۆســتەی کــە 
و خەباتــی کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت کەوت 
دووبــارە خەباتەکە زیندوو ببێتەوە، دووبارە 
یەکگرتوویی،کاری بەکۆمەڵ،هاوفکری 
لەگــەڵ یەکتــر توانــی ئەو بۆشــاییە کەم 
لــە  بــدات؛  درێــژە  کارەکان  و  بکاتــەوە 
داهاتووشــدا هەروا دەبێ چونکە بەداخەوە 
بەتایبــەت  کوردســتان  داگیرکەرانــی 
ڕێژیمــی کۆماری ئیســالمی،ئەوان تەنیا 
بەڕێوەبەرانــی  کــە  دەکەنــەوە  لــەوە  بیــر 
حیزبی دێموکرات یا حیزبەکانی دیکەی 
خەباتــکار تێــرۆر بکــەن، بیانکــوژن و بــە 
کوشــتنی ئــەوان ئیتــر خەبــات کۆتایــی 
پێدێت،بــەاڵم ئــەوە تەجروبەیەکــە کە زۆر 
ڕاســتەڕێی  دەبێتــەوە.  تکــرار  زووبــەزوو 
خەبات بۆ ڕزگاری هەر بەردەوامە تا ئەو 

کاتەی بە ئاواتەکانی خۆی دەگات . 
11ـ  دوای شــەهیدبوونی د.شەرەفکەندی 
کــە  دا  بڕیــاری  دێموکــرات  حیزبــی 
و  بهێڵێــت  بەجــێ  قەندیــل  شــاخەکانی 
عەمەلــەن کەوتــە نێو دۆخێکی ســەختی 
دیکــە و لە قوواڵیی خاکی کوردســتانی 
باشــووردا نیشــتەجێ بوو کە خۆیشتان لە 
وتارەکەتانــدا ئیشــارەتان بــە زەرەرەکانــی 
کــردووە. بۆچــی حیزبــی دێموکــرات لــە 
قەندیــل دابــەزی و نســکۆی بــە خەباتی 

ڕۆژهەاڵت هێنــا؟ نەدەکرا بنەماڵەکانتان 
دابەزێنن بەاڵم ســەنگەری پێشمەرگە هەر 

لە شاخ بێ؟
شــێوەخەباتێک کــە حیزبــی دێموکــرات 
النیکەم لە دوای شۆڕشــی گەالنی ئێران 
دەســتی پێکردووەتــەوە پێشــمەرگە لەگەڵ 
بنەماڵەکانیان بوونە؛ کاتێک شــۆڕش لە 
شار بوو لە الی بنەماڵەیان بووە کە دێنە 

شاخیش هەر بەو شکڵەیە .
ئێســتا بریــا وانەبووایــە ئــەوە بەجۆرێکــی 
دیکــە بووبایە  و پێشــمەرگە توانیبای لە 
شــاخ بمێنێتەوە، بــەاڵم بوونی ژمارەیەکی 
زۆری ژن و منــداڵ لەگــەڵ پێشــمەرگە 
ئــەو کۆســپەی درووســت کرد کــە حیزب 
نەتوانێ لە شاخ بمێنێتەوە. ئەوە الیەنێکی 
دیکــەی  الیەنــی  بــەاڵم  مەســەلەکەیە 
لــە  کــە  ئێمــە  کــە  ئەوەیــە  مەســەلەکە 
بنکەکانمــان لــە مەنتەقەیەکــی قەندیــل 
بووین،ئەوانــە مۆڵــک و ماڵــی خەڵکــی 
کۆچیــان  کــە  بــوون  باشــوور  کــوردی 
پــێ کرابــوو؛ بــەاڵم لــەو ماوەیــەدا ئەوانە 
ســەر  بگەڕێنــەوە  دەیانویســت  وردە  وردە 
زەوییەکانــی خۆیــان. ڕێژیمــی کۆماری 
دیکــە  الیەنــی  هێندێــک  و  ئیســالمی 
کــە  بــدەن  هــان  خەڵکــە  ئــەو  توانییــان 
بێنــە ســەر حیزبــی دێموکــرات و حیزبــی 
دێموکــرات بە زۆر دەر بکەن .لێرە حیزبی 
دێموکرات لە دووڕییانێکدا قەراری گرت 
کــە ئایــا دەبــێ لــە بەرامبەر ئــەو خەڵکە 
ڕابوەســتێ؟ ئەگەر ڕابوەســتێ تۆ لەگەڵ 
خەڵکــی خــۆت تووشــی شــەڕ دەبــووی و 
بەتایبەتــی لە واڵتەکەی خۆیشــتدا نیت. 
ئەوە ڕەنگە شوێنەوارێکی یەکجار زۆری 
بێت،ڕێگاکەی دیکە هاتنەوە بۆ قوواڵیی 
خاکی باشــوورە بەاڵم بە تەحەموولی ئەو 
زەرەرانەی کە ئێوە ئیشارەتان پێکرد. یانی 
لەواقێعــدا وایە تــۆ زۆر جارێ لە بەرانبەر 
دوو ئاڵتێرناتیڤی سیاسی خۆت دەبینییەوە 
کە هیچیان بە دڵی تۆنییە بەاڵم دەبێ بیر 
بکەیەوە کە کامەیان زەرەرەکەی کەمترە 
ئەوەی هەڵبژێری و حیزبی دێموکرات لەو 

کاتەدا ئەوەی کرد .
1٢. ئایــا حیزبی دێموکــرات ئێرانچیەتی 
دەکا؟ ئەگــەر نایــکا بۆچی الی هەندێ 

کەس و الیەن ئەو فیکرە دروست بووە؟
ئــەو وشــەیە  لــە ســەر  پێــم خۆشــە  مــن 
ناومــان  ە  ئێــم  بــدەم؛  ڕوونکردنەوەیــەک 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــە! 
ئەســڵەن  بێــت  دیکــە  حیزبێکــی  ڕەنگــە 
ئێرانیان پێوە نەبێت. ئەو ناوە دیاری کراوە، 
لــە ڕووی موتــااڵوە دیاری کــراوە وەکوو 
ئەوە کە ئێمە ڕاستە کوردین بەاڵم لەباری 
نێونەتەوەییەوە، بەشــێکین لە خاکی ئێران. 
ئەوە بە خواســتی خۆمان هەڵماننەبژاردووە 
بــەاڵم ئــەوە هەیــە بۆیــە لەگــەڵ ئەوەیکە 
خاکی ئێمە بەشێکە لە خاکی ئێران و بە 
ڕەسمی ناسراوە بەاڵم ئێمە کوردین خەبات 
دەکەین بۆ مافی خۆمان لە چوارچێوەی 
ئێراندا. کاتێک باســی فیدراڵیزم دەکەین 
و لە ســەردەمێکدا باســی خودموختاریمان 
وشــانە  ئــەو  ناوەرۆکــی  خــودی  دەکــرد 
بەمانای مانــەوە لە چوارچێوەی ئێراندایە 
و ئەوە بۆخۆی شــکڵێکە لە شــکڵەکانی 
دیاریکردنــی چارەنووس. ڕەنگە یەکێک 
داوای ســەربەخۆیی بــکا کــە ئێمە ڕێزی 
بۆ دادەنین. ئێمە وەک حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران تاکوو ئێســتاش پێمان 
وایە شکڵی موومکین بۆخەباتی کورد لە 
ڕۆژهەاڵتــدا ئەو فیدڕاڵیزمەیە کە داوای 
دەکەیــن کــە کــورد بتوانێ چارەنووســی 
بــەدەس   خۆیــدا  مەنتەقــەی  لــە  خــۆی 
بێنــێ، ئــەوە بــەو مانایــە نییە کــە کورد 
هەمیشــە لــە ســەر ئــەو بــاوەڕە دەمێنێتەوە 
بەاڵم ئێســتا لەباری نێونەتەوییەوە،لەباری 
مەنتەقەییــەوە، و لەبــاری ئێرانــەوە ئێمــە 
ئــەوە بە موومکینتــر دەزانین بۆیە ئەگەر 
پێمــان بڵێــن ئێرانچییەتــی یــان ئەوەی کە 
خۆمــان بە بەشــێک لە ئێــران دەزانین من 
ئــەوە نــە بــۆ ئەوان بە تــاوان دەزانــم نە بۆ 
حیزبــی دێموکــرات بە گووناحــی دەبینم. 
ئــەوە واقەعیەتێکــە بــەاڵم لــە مووقابلیدا 
داوای  کەســەی  ئــەو  پێمانوایــە  ئێمــە 
سەربەخۆیی دەکات حەقی خۆیەتی بەاڵم 
مەسەلەکە ئەوەیە لە مەیدانی واقێعدا تۆ 
چیــت پێئەکرێــت؟ هاوکێشــەکان چۆنن؟ 
دەنــا ئەگەر وەکوو ئــارەزوو بێت، پێموابێت 
تاک تاکی ئەندامانی حیزبی دێموکرات 
باوەڕیان بە سەربەخۆیی هەیە بەاڵم ئێستا 

ئێمە ئەوە بە عەمەلی نازانین .

کێشــەی  دێوکراتــدا  حیزبــی  لــە   .1٣
بنەڕەتی چییە وا چەندین جار ئینشــعابی 
تێــدا  رووی داوە؟ئایا کێشــەی فکرە یان 

دەسەاڵت؟
کێشەی فیکری یا کێشەی سیاسی تەنیا 
من یەک حاڵەت دەبینیم لەو ئینشــعابانە 
ئەویــش دوای کۆنگــرەی چــوار بــوو کە 
ئەویــش لەژێــر نفــووزی فیکــری حیزبــی 
تێکۆشــەرانی  لــە  ژمارەیــەک  تــوودەدا 
حیزب کە الیەنگری ئەو فیکرەی حیزبی 
تــوودە بــوون جــودا بوونەوە. مــن پێم وابێ 
لــەو ســەردەمەدا ئەو جودابوونــەوە حەتمی 
بــوو وەک دەڵێــن ئیجتنــاب ناپەزیــر بــوو. 
تــەواو دژ لەگــەڵ یەکتــر؛  دووفیکــری 
کێشــەی  هەمــوو  باقییەکــەی  بــەاڵم 
کــە  کــردووە  وای  دەسەاڵتە،دەســەاڵت 
گرووپێک،دەســتەیەک زۆر بێت یان کەم 
بێــت بۆ ئەوەی لە بەشــی خــۆی ناڕازییە 
شــتێک ســازدەکات بــۆ ئــەوەی  بتوانــێ 
جــودا ببێتەوە. بۆخۆی ببێتــە گرووپێکی 
مــن  بۆچوونــی  بــە  ئــەوە  ســەربەخۆ. 
خــراب کەڵکوەرگرتــن لــە دێموکراســییە، 
دێموکراســی بەمانــای دەنگــی گشــتی، 
کاتێــک گرووپێــک دەنگــی گشــتی بە 
زەرەری خــۆی دەزانێــت لەباتــی ئەوەکــە 
وەکــوو دێموکراتێک پەیڕەوی لێ بکات 
و بە شــێوەی دێموکراتیــک لەنێو حیزبی 
دێموکراتــدا خەباتــی نێوخۆیی بکات ئەو 
ڕێگایە هەڵدەبژێرێت. کاتێک ئەوە وەکوو 
کەلێنێــک دێتە گۆڕێ زۆر سرووشــتییە 
کــە دوژمنی وەک کۆماری ئیســالمی 
بتوانێ کەڵکی لێوەربگرێت بۆ ئەوەی ئەو 
کەلێنــە گەورە کاتەوە، یەک نەگرێتەوە. 
ئــەوە بۆچوونی منە ئەگــەر مێژووی ئەو 
ئینشعابانە چاو لێ بکەین بێجگە لەوەی 
عــەرزم کــردی دوای کۆنگــرەی چــوار 

باقییەکەی لەسەر ئەو مەسەلەیەیە.
دیــارە ئــەوە دەتوانم وەکــوو ڕەخنەیەک لە 
حیزبــی دێموکــرات باســی بکــەم کە پێم 
وابێ بەشــێکی ئەساسی ئەوە دەگەڕێتەوە 
دێموکــرات  حیزبــی  کــە  ئــەوەی  بــۆ 
نەیتوانیــوە پەروەردەیەکــی وەهــا لــە نێــو 
ئەندامان و الیەنگران و کادروپێشمەرگەی 
خــۆی پێــک بێنــێ کــە لە دێموکراســی 
بەشــێوەیەکی درووســت کەڵــک وەربگرن 
کە بە قازانجی گەل، بەقازانجی کۆمەڵ 
حیزبــی  نێــو  لــە  لێوەربگــرن.  کەڵکــی 
خویانــدا بمێننــەوە، لەگــەڵ ئەوەیکــە لــەو 
ئازادییانــەی حیزبــی دێموکــرات وەکــوو 
یاســا بۆی داناون بتوانن کەڵک وەربگرن 

و بەرنامەی خۆیان بەرنە پێشێ. 
کوردســتانی  بەتایبەتــی  و  ئێــران  ـ   14
ئێران لە ئێســتەدا بــەرەوڕووی قۆناغێکی 
کــە  بەچەشــنیک  بووەتــەوە؛  هەســتیار 
ئیشــارەکان بــاس لــە ئەگــەری ڕوخانــی 
ڕێژیمــی تــاران دەکــەن. وەک ناوەنــدی 
یــان  پالتفــۆڕم  هیــچ  ئایــا  هــاوکاری 
پالنێکتــان هەیــە کــە لــەو چوارچێوەیــەدا 
بتوانن ئیدارەی وەزعی کوردستان بکەن؟ 
و دوور بکەونــەوە لــە چەنــد سیاســەتی و 

چەند گوتاری؟
ئێمە لە ناوەندی هاوکاری باسی ئەوەمان 
کــردووە بەاڵم هێشــتا بە بڕیــاری نەهایی 
نەگەیشــتووین. باســەکە ئەوەیــە کە چی 
بکەیــن لــە نەمانــی هێزەکانــی ڕێژیــم و 
دەســەاڵتی ڕێژیــم لــە ڕۆژهەاڵتــدا هەتــا 
ئەو مەرحەلەیە دەگاتە پێکهێنانی پارلمان 
و نوێنەرانــی خەڵــک بــۆ دانانی یاســا و 
دەبــێ  شــتێک  چ  واڵت  ئیدارەکردنــی 
بکەیــن؟ چ بەرنامەیــەک بگرینــە پێــش 
بــۆ ئەوەیکە کێشــەی نێوخۆیی،نائەمنی، 
نەبوونــی ئاســایش بۆخەڵکــی کوردســتان 
پێــک نەیــەت، بتوانیــن کوردســتان ئارام 
ڕابگرین تاکوو دەیگەیەنین بە مەرحەلەی 
هەڵبژاردنێکــی ئازاد و دێموکراتیک کە 
خەڵک لەوێدا بەدەنگی خۆیان نوێنەرانی 
خۆیان هەڵبژێرن و دەسەاڵتی ئیدارەکردنی 
واڵت بدەنــە دەســتییەوە. لــە ســەر ئەوە بە 
شــێوەی گشــتی قســە کــراوە بــەاڵم لــە 
نەتیجــە  بــە  ئێســتا  تــا  وردەکارییەکــە 
نەگیشتووین. هیوادارم بتوانین لەوەشدا بە 

ئاکام بگەین .
هــەروەک  دێموکــرات  حیزبــی  ـ   15
پێشــتریش ئیشــارەی پێکرا مــاوەی چەند 
ســاڵە خەباتێکــی نویــی بەنــاوی ڕاســان 
دەست پێکردووە کە بەشێک یان بەشێکی 
سەرەکی لەم فازە نوێیەی خەبات بریتییە 
لــە خەباتــی چەکدارانە؛ بــەاڵم لە ماوەی 
ئــەم چەنــد ســاڵەدا ئێمــە نەماندیــت کــە 

لەالیــەن ئێــوەوە هێــرش بکرێتە ســەر بنکە 
و بارەگاکانی ڕێژیم بەڵکوو زیاتر هەوڵی 
بەرگریکارانە دراوە و کاتێک کە دوژمن 
پێشــمەرگەکان  ســەر  کردبێتــە  هێرشــی 
دەســتتان کردۆتــەوە! بۆچی؟ ئایا ڕاســان 

تەنیا هەوڵێکی بەرگریکارانەیە؟
ئەزانی ئێمە وەک زۆرجار باسمان کردووە 
ڕاســان خەباتێکــی فرەڕەهەنــدە، لەبــاری 
کۆمەاڵیەتییــەوە کاری کردووە،لەبــاری 
جەزبــی ڕۆشــنبیران وخەڵکــی ئێلیــت لــە 
ڕۆژهــەاڵت؛ جــا چ ئەوانــەی لــە دەرەوەن 
یــا لە نێوخــوێ واڵتــدان، کاری کردووە؛ 
بووژانــەوەی  بــۆ  یارمەتیــدان  لەبــاری 
لەگــەڵ  لەپێوەنــدی  ژینگەپارێــزی، 
مەســەلەی ژنان کارێکــی زۆری کردووە 
تێکۆشــانی  لەگــەڵ  لەپێوەنــدی  بــەاڵم 
چەکداریدا پێم خۆشە ئەوەتان عەرز بکەم 
کــە لەوێدا شــتێکی زۆر سرووشــتییە کە 
بەگوێــرەی مەوقعیەتــی حیــزب لەگــەڵ 
ڕێژیم بەو شــێوە دەچێتە پێشــێ هەر جۆرە 
دەرفەتێک بێتە پێشــێ حیزبی دێموکرات 
کەڵکــی لێوەردەگرێــت. لــە مەوقعییەتی 
ئێســتادا حیزبــی دێموکرات پێشــمەرگەی 
لــە نێوخــۆی واڵتدا ئەگەر بێت خوازیاری 
ئــەوە نیــن تووشــی دەرگیــری و شــەڕ بن 
بەڵکــوو ئــەوەی زۆر موهیمــە حــوزووری 
پێشــمەرگەیە لــە نێــو خەڵکــدا، خەڵــک 
پێشمەرگە لە تەنیشتی خوێ ببینێت،ئێستا 
شــاخ  پێشــمەرگەی  پێشــمەرگەیە  ئــەو 
بێــت یــان نەخێــر پێشــمەرگەی شــار بێت. 
خەڵــک ئــەوە وەکوو پشــتیوانێک ببینێ 
بــە بۆچونــی مــن حیزبی دێموکــرات لەو 
بارەوە درووســت عەمەلی کــردووە،و دەبێ 
حیســابەکانی لەپێوەنــدی لەگەڵ خەباتی 
چەکــداری زۆر دەقیــق و وریایانــە بێــت 
کــە دوچــاری هەڵــە نەبێــت کە لێــرە هەر 
هەڵەیــەک بــە گیانــی خەڵکێکــی زۆر 
کۆمــاری  حکوومەتــی  دەبــێ.  تــەواو 
ئیسالمی ڕوو لە الوازییە بۆ ئێمە موهیم 
ئەوەیــە کــە لــە نێــو خەڵکــدا حوزوورمــان 
هەبێــت. ئەو حــوزووری فیزیکییــە لە نێو 
خەڵکــدا بۆخــوێ هێــز دەداتــە خەڵکەکــە 
بەو حیســابەی هەموومــان لەبەر چاومانە 
و زۆر چاوەدێری سیاســیش باوڕیان هەیە 
کە کۆماری ئیســالمی تازە ئەو ڕێژیمە 
نییــە بتوانــێ خوێ بگرێتەوە بەڵکوو ڕۆژ 
بە ڕۆژ بەرەو الوازی زیاتر دەچێ و لێرەدا 
خەباتــی کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت دەرفەتی 
زۆر زیاتری بۆ دێتە پێشێ کە نابێ پەلە 

بکات.
دواوتەتان:

هاونیشــتمانیانی  بــۆ  دواوتــەم 
خۆشەویســتم،کادر و پێشــمەرگە،ئەندامان 
و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات و هەموو 
تێکۆشــەرانی خــاک بــۆ وەدەســتهێنانی 
ڕۆژهــەاڵت  لــە  نەتەوایەتــی  مافــی 
ئەوەیــە کــە وەکوو باســمان کــرد ڕێژیمی 
کۆماری ئیسالمی ڕوو لە ڕووخانە. من 
ناڵێــم ســاڵێكی دیکــە یا دووســاڵی دیکە 
دەبێ؛ بەاڵم ئەگەر ســەردەمێک ڕێژیمی 
کۆمــاری ئیســالمی لــە هەڵکشــاندا بوو 
ئێستا لە داکشاندایە. ئەو داکشانە نەک 
هــەر لــە نێوخوێ ئێــران و لــە ڕۆژهەاڵت 
بەڵکوو لە مەنتەقەدا و لە دنیاشدا دەیبینین 
کــە چۆن لە دنیادا کەوتووەتە پەراوێزەوە. 
لەژێــر زەختــی یەکجــار زۆری دنیادایە و 
لە مەنتەقەشــدا ســەرمایەگۆزاری زۆری 
کردبــوو بــۆ پێکهێنانی مێلیشــیا و نفووز 
لــە نــاو حکوومەتەکانــی دیکەدا. ئێســتا 
لــە  تەزاهۆراتــەی  ئــەو  دەیبینیــن  ئێمــە 
درووشــمەکانیان،ئەوانەی  هەیــە  لووبنــان 
کــە لە عێراق دیتمان لە باقی واڵتەکانی 
دیکــەی دراوســێ دەبینین کــە کۆماری 
و  دەچــێ  داکشــان  بــەرەو  ئیســالمی 
لەگــەڵ  کــورد  خەباتــی  بەپێچەوانــەوە 
هەموو زەبروزەنگ و سەرکوتی کۆماری 
ئیســالمی لە هەڵکشاندایە. ئەوانە هەموو 
ئۆمێــد دەداتــە ئێمە،ئێمــە ئۆمێدمــان بــە 
ڕزگاری زۆر زیاتــرە لە ڕابردوو. هیوادارم 
خەڵکەکەمان لە یەکگرتوویی،لە پێناوی 
وەدەســتهێنانی مافەکەی خۆیاندا خەبات 
بەدەســتەوە بگــرن هــەر وەک لە ڕاســاندا 
بــە  خەڵــک  خەباتــی  کــردووە  باســمان 
وەســیلەی خەڵکــە ئێمەش لــە خەڵک ئەو 
هێــزە وەردەگریــن پێموابــێ دەتوانیــن زۆر 
نەکێشــێ کە ئــاوات و ئــارەزووی هەموو 
خەڵــک و شــەهیدەکان و بنەماڵەکانیــان 
بێتە دی و خەڵک لە دەست زوڵم و زۆری 

کۆماری ئیسالمی بێتە دەرێ.

درێژەی الپەڕەی ٦
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ئیبراهیم الجانی

بزووتنەوەی چەکدارانەی ساڵەکانی ٤٦-٤٧ی هەتاوی
الپەڕیەکی زێڕینی مێژووی حیزبی دێموكراتی کوردستانی ئێران

جوواڵنــەوەی حەماســی و چەکدارانــەی 
ساڵەکانی 46- 47ی هەتاوی لە مێژووی 
حیزبــی دێموكراتــی کوردســتانی ئێــران و 
بزووتنــەوەی حەقخوازانــەی گەلــی کورد 
لــە کوردســتانی ئێرانــدا، بــە قوناخێکــی 

کاریگەر و پڕشنگدار دادەنرێ. 
لەبــاری  جوواڵنەوەیــە  ئــەو  ڕاســتە 
بەشــێکی  لــە  تەنیــا  جوگرافییــەوە 
دیاریکراوی خاکی کوردســتاندا حزووری 
فیزیکــی هەبــوو و لەبــاری زەمانیشــەوە 
کەمتر لە دووساڵی کێشا، بەاڵم شوێنەوار 
و کاریگەرییەکانــی لەســەر پەرەپێدانــی 
هەســتی نەتەوایەتــی و خەباتگێڕانــە لــە 
نێــو خەڵکــی کوردســتاندا، ڕاســتییەکی 

حاشاهەڵنەگرە.
دوای ڕووخانــی کۆمــاری کوردســتان و 
لەداردانــی پێشــەوا و ڕێبەرانــی دیکــەی 
زۆری  بەشــی  بزووتنــەوە،  و  حیــزب 
بــەر  کەوتنــە  حیــزب  ڕێکخراوەکانــی 
شااڵوی سەرکوت و داپڵۆسین  و ڕاونان، 
خرانــە زینــدان یا ئاوارەی هەنــدەران بوون. 
لــە ڕاســتیدا لــە نێوخــۆی کوردســتاندا، 
تێکۆشــانی  لــە  ئەوتــۆ  شــوێنەوارێکی 
ئێــران  کوردســتانی  دێموكراتــی  حیزبــی 
نەمابوو بۆیە دەستپێکردن و درێژەکێشانی 
بــۆ   47-46 ســاڵەکانی  جوواڵنــەوەی 
مــاوەی هــەژدە مانگــی ڕەبــەق، گیانــی 
وەبــەر ڕێکخراوەکانــی حیــزب خســتەوە، 
تەشکیالتی حیزبی لە ورمێ وە تا دەگاتە 
ناوچەکانــی خوارووی کوردســتان زیندوو 
کردنــەوە، هیــوا و هومێــدی بــە خەبات و 
تێکۆشــان لــە نێــو خەڵکدا چانــد و بیری 
نەتەوایەتی و وشیاری و ئاگاهی سیاسی 

لەنێو کۆمەاڵنی خەڵکدا ژیاندەوە. 
لەســەر ئاستی ئێرانیشــدا کاریگەری ئەو 
بزووتنەوەیــە زەق و بەرچــاو بــوو. هەمــوو 
هەوڵــی ڕێژیمــی شــا ئــەوە بوو کــە ئێران 
وەک دووڕگەیەکــی ئــارام بــە بیــروڕای 
گشتی نێوخۆ و دەرەوە بناسێنێ و وانیشان 
بــدات کە لە ئێرانی ژێــر فەرمانڕەوایەتی 
حەمــەڕەزا شــادا، هیــچ گیروگرفتێکــی 
کۆمەاڵیەتــی  و  ئابــووری  و  سیاســی 
بارودوخێکــی  لــە  نییــە.   لەگۆڕێــدا 
ئــاوادا بوو کە بزووتنــەوەی چەکدارانەی 
پۆلێــک  بەڕێبەرایەتــی  کوردســتان، 
تێکۆشــەرانی حیزبــی  دێموکــرات،  لــە 
وەک حیزبێکــی سیاســی خــاوەن پێگــە و 
پێشــینەی سیاســی و جەماوەری، ســەری 
هەڵــدا و خــەوی لە چاوی ڕێژیمی شــا و 
دامودەزگا پۆلیســی و سەرکوتکەرەکانی 

تاراند.
یەکــەم  ئــەوە  دیکەشــەوە  لەالیەکــی   
جــار بــوو لــە ئێراندا، لــە دەورانی تــازەدا، 
حیزبێکی سیاســی بۆ بردنە پێشــی ئیدە و 
داخوازە سیاســییەکانی و بۆ بەربەرەکانی 
لەگــەڵ زوڵــم و ســتەم و ســەرەڕۆیی و 
دیکتاتۆری پاشایەتی، پەنای بۆ خەباتی 
چەکدارانــە دەبــرد.  لەخــۆڕا نەبــوو کــە 
ئــەو ڕاپەڕینــە لــە شــوێنەکانی دیکــەی 
واڵتــدا و بەتایبەتی لــە زانکۆکانی تاران 
ڕووناکبیــری  كۆڕوکۆمەڵــە  نێــو  لــە  و 
زۆری  دەنگێکــی  خوێندکارییەکانــدا  و 
پەرەســەندنی  بەمایــەی  بــوو  و  دایــەوە 
بەربەرکانــی دژی  و  ڕۆحیــەی خەبــات 
دیکتاتۆری و ئیســتبدادی حەمەڕەزاشــا. 
شــەڕی  بیرۆکــەی  چەکەرەکردنــی 
چریکــی و خەباتــی پارتیزانــی لەنێو هێزە 
چەپەکانی ئێران لە مانگ و ســاڵەکانی 
دواییــدا و پیادەکردنی ئەو ئیدە و مەرامە 
دەتوانــرێ  ســیاکەلدا،  ڕووداوی  لــە 
شــوێنەوارەکانی  لــە   یەکێــک  وەک 
ئــەو ڕاپەڕینــە لەســەر وەزعــی سیاســیی 
ئێــران لــە قەڵــەم بــدرێ. ئــەو ڕاپەرینە لە 
بارودۆخێکــی ســەخت و دژواردا ســەری 
هەڵــدا؛ لەالیــەک ڕێژیمی شــا لەوپەڕی 
بزووتنــەوەی  بــوو؛  خۆیــدا  دەســەاڵتی 
ئازادیخــوازی لــە سەرانســەری ئێرانــدا لە 

پاشەکشــەدا بوو؛ ئیســتبداد و سەرەڕۆیی 
باڵیــان بەســەر ئێرانــدا کێشــابوو؛ ئازادییە 
دێموكراتیکــەکان قەدەغە کرابوون؛ حیزب 
و ڕێکخــراوە سەرتاســەرییەکان ســەرکوت 
کرابــوون؛ لــە کوردســتانیش لــە ئاکامی 
هێرشــی ســاواک بۆســەر ڕێکخراوەکانی 
حیزب، لە ڕاســتیدا شوێنەوارێکی بەرچاو 
لــە کار و تێکۆشــانی سیاســی بەرچــاو 
نەدەکەوت. بەشــی زۆری ڕێکخراوەکانی 
حیــزب یــا لــە زیندانــدا بــوون یا ئــاوارە و 

پەڕیوەی کوردستانی عێراق ببوون.
و  کادر  و  ئەندامــان  لــە  بەشــە  ئــەو 
تێکۆشــەرانی حیــزب کە لە کوردســتانی 
عێــراق گیرســابوونەوە توانیبویــان خۆیــان 
ڕێک بخەنەوە و لە ناوچە ســنورییەکاندا 
جێگیر ببن. ئەوان هەر لەو کاتەدا کە بە 
کارو تێکۆشــانی حیزبــی و دامەزراندنی 
پێوەندیــی لەگــەڵ ناوخــۆی کوردســتانی 
ئێــران و ســازماندانەوەی ڕێکخراوەکانــی 
بەجۆرێــک  بــوون،   خەریــک  حیزبــەوە 
بزووتنــەوەی  یارمەتیــدەری  باســکی 
بەشــەی  ئــەو  شۆڕشــی  و  نەتەوایەتــی 
کوردستانیش بوون. بەشێکی زۆری کادر 
و پێشــمەرگەکانی حیــزب لــە ڕیزەکانــی 
شۆڕشــدا  کار و ئەرکــی جۆراوجۆریــان 

بە ئەستۆوە بوو. 
ڕێکخراوەکانــی حیزب لە نێوخۆ یارمەتی 
لەرێــگای  جۆراوجۆریــان کۆدەکــردەوە و 
و  خەبــات  بــە  درێــژەدان  بــۆ  حیزبــەوە 
دەیانخســتە  بەربەرەکانــی  و  تێکۆشــان 
خزمەت شۆڕش.  حیزب ئەوکارەی وەک 
بەشــێک لــە ئەرکــی نەتەوایەتــی خــۆی 
دەزانــی. ڕێژیمــی شــا کــە لــە گەشــەی 
بزووتنەوەی کورد بەگشتی لە ناوچەکەدا 
دەترسا، کەوتە پیالنگێڕان بە دژی حیزب. 
لە ئاکامدا کار و تێکۆشــانی حیزب  تا 

ڕادەیەکی زۆر بەرتەسک کرایەوە. 

لەو نێوەدا بەشێک لە تێکۆشەرانی حیزب 
کــە هەر لــە بنەڕەتڕا، لەژێــر کاریگەری 
دیسکۆرســی سیاســی ئەودەمــی دونیــادا 
بــوون، کۆمیتــەی شۆڕشــگێڕی حیزبــی 
ئێرانیــان  کوردســتانی  دێموكراتــی 
خوێندنەوەیــەک  بــە  ئــەوان  دامەزرانــد. 
کــە لەســەر وەزعــی کوردســتان و ئێــران 
و دونیــا هەیانبــوو، لــەو بڕوایــەدا بــوون 
کــە لــە کوردســتانی ئێرانیــش ئیمکانــی 
کارو تێکۆشــانی سیاســی و تەشکیالتی 
لەگۆڕێدایە. دەیەی شەســتی زایینی، لە 
ئاســتی جیهانی و ناوچەییدا، بە قۆناخی 

بزووتنــەوەی  و  ڕادیکاڵیــزم  گەشــەی 
دژەئیســتعمارییەکان  و  ڕزگاریخــوازی 
دادەنرێ. لە سەرتاسەری ئاسیا و ئەفریقا 
و ئەمریــکای التیندا، گەالنی چەوســاوە 
و بندەســت لــە حاڵــی بردنەپێشــی خەبات 
بــۆ ڕزگاری و داڕنینی نیری ئیســتعمار 
لــە شــان و پیــل خۆیــان بوون. لــە ئورووپا 
ئاشــتیخوازانە  بەرینــی  بزووتنەوەیەکــی 
و  فاشــیزم  بــەدژی  پێشــکەوتنخوازانە  و 
بەوجــۆرە  بــوو.  لەگۆڕێــدا  ئێمپێریالیــزم 
کــە  گــۆڕێ  هاتبــووە  هەلومەرجێــک 
زۆربــەی حیزب و ڕێکخــراوە ڕزگاریخواز 
لــە  بەتایبەتــی  شۆڕشــگێڕەکان  و 
ژێرچەپۆکــەدا  و  واڵتانــی کۆلۆنیکــراو 
لەســەر ئــەو بڕوایــە بــوون کــە بــۆ خەبات 
و بەربەرەکانــی بــە دژی زوڵــم و زۆری 
بەرگــری  لــە  بێجگــە  چەوســاندنەوە،  و 
چەکدارانــە و ڕاپەڕینــی شۆڕشــگێڕانە، 
ڕێگایەکــی دیکــە لــە گۆڕێــدا نییە. لە 
وەزعێکــی ئــاوادا ژمارەیــەک لــە کادرە 
بەوەج و تێکۆشــەرکان وەک ئیســماعیلی 
شــەریفزادە، ســولەیمانی موعینــی، نحــۆ 
شــکاک ، مــەال ئــاوارە و هتــد لەگــەڵ 
پێشــمەرگە  و  ئەنــدام  لــە  کۆمەڵێــک 
قارەمان و گیان لەسەردەســتەکانی حیزب 
گەڕانەوە نێوخۆی کوردســتان و بەو جۆرە 
چەخماخەی بزووتنەوەی ســاڵەکانی 46-

47ی هەتاوی لێدرا.
بزووتنەوەیــە  ئــەو  ســەرەکی  ئامانجــی 
بیروبــاوڕی کوردایەتــی  کــە  بــوو  ئــەوە 
دێموکــرات  حیزبــی  ئامانجەکانــی  و 
لــە نێــو خەڵکــدا بــاڵو بکاتــەوە، شــانە و 
ڕێکخراوەکانــی حیــزب زینــدوو بکاتــەوە 
پێوەندییــە  و  ڕایەڵکــە  ســەرلەنوێ  و 
تەشــکیالتییەکان لێــک گــرێ داتــەوە، 
ڕۆحیــەی خەبــات و بەربەرەکانــی وەبــەر 
بنــێ و هەیمەنــەی دەســەاڵتی  خەڵــک 

ڕەشــی ڕێژیمــی پاشــایەتی بخاتــە ژێــر 
پرســیار؛ بۆیــە ئــەوان زۆرتر بــۆ بەرگری 

لەخۆیان چەکەکانیان بەکار دەهێنان. 
جەغرافیایــی  مەیدانــی  هەرچەنــد 
پێشــمەرگەکان  کادرو  تێکۆشــانی 
بــوو،  کوردســتان  شــیمالی  و  ناوەنــد 
بــەاڵم ئــەو بزووتنەوەیــە لەبــاری سیاســی 
لەســەر  شــوێنەواری  مەعنەوییــەوە  و 
هەمــوو ناوچەکانــی کوردســتان دانابوو. 
خەڵکــی گونــدەکان بەچەشــنێکی بەرین 
و  کادر  بزووتنەوەکــەو  لــە  پشــتیوانییان 

پێشمەرگەکان دەکرد. 

لەباری خواردن و جلوبەرگ و دەواودەرمان 
و پێداویســتییەکانی دیکــەوە ئــەوە تەنیــا 
پێشــمەرگەکانیان  کــە  بــوون  خەڵــک 
تــەدارووک دەکردن. بۆیــە دەتوانین بڵێین 
کــە ئەو بزووتنەوەیە تەواو ســەربەخۆ بوو. 
زۆر بــوون ئەوانــەی هەوڵیــان دا کــە ئــەو 
بزووتنەوەیــە وەک ڕەوتێكــی بەســتراوە لە 
قەڵەم بدەن و وانیشان بدەن کە بە دنەدانی 
دەســتی هێزە دەرەکییەکان درووســت بووە. 
ئیــدی ئێســتا ئەو بیرۆکەیــە لەمێژە بۆتە 
بڵقی سەر ئاو. ڕاستە ڕێبەرانی بزووتنەوە 
لەهەوڵدابــوون تــا لــە ئاســتی نێونەتەوەیی 
و ناوچــە و دونیــادا پشــتیوانی و دۆســت 
بــۆ بزووتنەوەکــە پەیــدا بکــەن بــەاڵم لەو 
بارەشەوە بەڵگەکان تەنیا ئەوە نیشان دەدەن 
کــە ئــەوان بــۆ مەبەســتێکی لەوچەشــنە 
تێکۆشــاون پێوەندیــی لەگــەڵ باقــی ئــەو 
وەک  حیــزب  تێکۆشــەرانەی  و  کادر 
دوکتــور قاســملوو بگــرن کە لــە دەرەوەی 
واڵت بوون. تەرکیبی کادر و پێشــمەرگە 
و ڕێبەرانــی بزووتنەوەکــە ئــەوە دەردەخــا 
کــە ئەوان ســەر بــە هەموو چیــن و توێژە 
نیشــتمانی و زەحمەتکێشــەکانی خەڵکی 
کوردســتان بوون. مامۆســتایانی ئایینی، 
و  جوتیــاران  بازاڕیــان،  خوێنــدکاران، 
کرێکاران و کەسانی سەر بە بنەماڵە خاوەن 
مڵک و عەشــیرەتە نیشتمانپەروەرەکان لە 
ڕیزەکانــی ئــەو بزووتنەوەیــەدا دەبینرێــن. 
مانــەوە وخۆڕاگــری ئەو تێکۆشــەرانە بۆ 
مــاوەی نزیکــەی 18مانگ لــە کاتێکدا 
لــە  جگــە  جێگایەکــەوە  لەهیــچ   کــە 
خەڵکی خۆیان یارمەتی و پشتیوانیان پێ 
نەدەگەیشــت، لەالیــەک نیشــانەی ورەی 
بــەرز و بــڕوا و ئیمانــی قوڵــی ئــەوان بــە 
خەبــات و تێکۆشــان و ڕێبــازی سیاســی 
حیــزب و لەالیەکی دیکەشــەوە ئامادەیی 
ئەوان بۆ فیداکاری و گیانبازی لە پێناو 

ئامانجەکانــی بزووتنەوەکــە نیشــان دەدا. 
ئــەو فیــداکاری و گیانبازییــەی ئــەوان 
لە شــەڕ و بەربەرکانــی لەگەڵ ژاندارم و 
هێزە ســەرکوتکەرەکانی ڕێژیمدا لەخۆیان 

نیشان دەدا بەڵگەن بۆ ئەو قسەیە.
لــە  گیرابــوو  تەنیشــتی  هەرچــوار 
ســەنگەرێکدا بەتەنــێ ئــەو الوەی بەڵێنی 

دابوو هەتامردن چەك دانەنێ
گــەرم  وشــک  گــەروو  و  پشووســوار 
بــەاڵم هێشــتاش  دەســتی  ببــوو چەکــی 
نەلەزیبــوو دڵــی پــڕ لــە هیــوا و هەســتی 
لە ڕاســتیدا ســەرمایەی هەرەگەورەی ئەو 

تێکۆشەرانە لە خەباتدا بریتی بوو لە بڕوا 
و ئیمانــی خۆیــان بــە خەبــات، ئازایەتــی 
و فیــداکاری و قارەمانەتییــەک کــە لــە 
کار و تێکۆشــاندا لە خۆیان نیشان دەدا و 
پشــتیوانی مەعنەوی و مادی و سیاســی 

خەڵک لەوان. 
دەبــێ بگوتــرێ کــە لە سەرتاســەری ئەو 
ناوچانــەدا کە بزووتنەوەکە تێیدا چاالک 
بــوو، خەڵکی گونــدەکان بۆ چارەســەری 
گیروگرفتــی کۆمەاڵیەتــی و کاروباری 
ڕۆژانــە پەنایــان بــۆ تێکۆشــەرانی حیزب 
و  گیروگرفــت  بــە  ئەوانیــش  و  دەبــرد 
ڕادەگەیشــتن.  خەڵکــە  ئــەو  کاروبــاری 
ڕێگاچارەکانیــان  و  ڕێنوێنــی  و  بڕیــار 
لەالیــەن خەڵکــەوە بــە دڵــەوە وەردەگیــران 
لــە  بەوجــۆرە  لێدەکــرا.   پەیڕەوییــان  و 
لــەو  حکومەتیــان  دەســەاڵتی  کــردەودا 
بــارەوە خســتبووە ژێر پرســیار.  لە هەموو 
کــوڕی  وەک  خەڵــک  جێگایــەک 
خۆیــان وەریــان دەگرتن و ئەگەر پێویســت 
بایــە یارمەتیــان دەدان و دەیانشــاردنەوە و 
زانیــاری پێویســتیان دەدانــێ.  تــرس لــە 
بەرینبوونــەوە و پەرەســەندنی بزووتنەوەکــە 
بکەوێتــە  ڕێژیــم  ئەوەیکــە  هــۆی  بــووە 
پەلەقــاژە و پیالنگێــڕان بۆ ســەرکوتکردن 
و کوژاندنــەوەی ئاگــری جوواڵنەوەکــە.  
میلیتاریزەکردنی کوردستان، وەڕێخستنی 
ڕاونــان  و  گرتــن  ســەحرایی،  دادگای 
و زیندانــی کردنــی ئەوانــەی یارمەتــی 
تیکۆشــەرانی حیزبیان دەدا، ســازماندان و 
چەکدارکردنی دارودەستەی جۆراوجۆری 
پێشــمەرگەکان،  دژی  لــە  خۆماڵــی 
ڕاوی  چــاوو  و  دەنگــۆ  باڵوکردنــەوەی 
و  پێشــمەرگەکان  دژی  بــە  جۆراوجــۆر 
بــە چەتــە و ڕێگــر لەقەڵەمدانــی ئــەوان، 
وەگەڕخســتنی ڕایەڵکەکانــی جاسوســی 
و پیالنگێــڕان بــە دژی بزووتنەوەکــە لــە 

بەشــێک  تەنیــا  ســنوورییەکان،  ناوچــە 
لــەو هەنگاوانــە بوون کە ڕێژیمی شــا بۆ 
سەرکوتکردنی ئەو جوواڵنەوەیە گرتبونیە 
پێــش. پــاش ســاڵ و نیوێــک خەبــات و 
بەربەرکانــی، لــە کاتێکــدا کــە زۆربەی 
هــەرەزۆری ڕێبەران و کادرە بەوەجەکانی 
و  خەبــات  ســەنگەری  لــە  بزووتنەوەکــە 
بەربەرکانیــدا شــەهید ببــوون و گیانیــان 
کردبــووە قوربانــی ئامانجــە پیرۆزەکانــی 
حیــزب و گەلەکەمــان، بزووتنەوەکــە لــە 

باری نیزامییەوە تێک شکا. 
پــاش  کــە  پێشــمەرگەیەش  پۆلــە  ئــەو 

بزووتنەوەکــە  ڕێبەرانــی  شــەهیدبوونی 
مابوونــەوە بــە نێوبژیوانــی ســەرکردایەتی 
کەچــی  گەرمێــن  گەڕانــەوە  شــۆرش 
لــە  دەســتی  شــا  ڕێژیمــی  بەوحاڵــەش 

پیالنگێڕان بەدژی ئەوان هەڵنەگرت. 
ڕاســتە بزووتنەوەی ساڵەکانی 46 و47ی 
هەتــاوی لەبــاری نیزامییــەوە ناچــار بــە 
شــوێنەوارێکی  بــەاڵم  کــرا،  پاشەکشــە 
گــەورە و پڕبایەخــی لەســەر بزووتنــەوەی 
میللــی - دێموكراتــی گەلــی کــورد لــە 
کوردســتانی ئێران و خەبات و تێکۆشانی 
حیزبی دێموكراتی کوردستانی ئێران دانا. 
ئەوە کە کۆنگرە و کۆنفڕانسەکانی حیزب 
لــە ســاڵەکانی دواتردا، ئــەو جوواڵنەوەیان 
پڕشــنگداری  الپەڕەیەکــی  وەک 
خەباتــی حیــزب و قۆناخێکــی گرنگ لە 
بزووتنــەوەی حەقخوازانــەی گەلەکەمــان 
ســەرچاوە  ڕاســتییەوە  لــەو  دا،  لەقەڵــەم 
جارێکــی  بزووتنەوەیــە  ئــەو  دەگــرێ. 
دیکە تێکۆشــانی حیزبــی دێموكراتی لەو 
قۆناخــەدا لەگەڵ تێکۆشــانی ســەردەمی 
کۆماری کوردستان و ساڵەکانی دیکەی 
دوای ڕووخانــی کۆمــاری کوردســتانی 
لێــک گرێ دایــەوە. نەوەیەکــی دیکەی 
لە خەڵکی کوردســتان، کە دوای کۆمار 
لەگــەڵ  هەڵێنابــوو،  دونیــا  بــە  چاویــان 
حیــزب و ڕێبــاز و ئامانجەکانــی حیــزب 
ئاشــنا کرد. جوواڵنەوەکە جارێکی دیکە 
خەبــات  مەکــۆی  کــردەوە  کوردســتانی 
و تێکۆشــان. پێگــە و ڕیشــەی حیزبــی 
لــە نێــو جەمــاوەر و کۆمەاڵنــی خەڵکــی 
کوردستاندا هێندەی دیکەش بەهێز کرد.

لــە الیەکــی دیکەشــەوە کار و خەباتــی 
پێشــمەرگەکان و بەرگری قارەمانانەیان و 
شەهیدبوونیان لە مەیدانە جۆراوجۆرەکانی 
خەباتــدا، لــە نێو بیروڕای گشــتی نێوخۆ 
و دەرەوەدا دەنگــی دایــەوە. لــە هەمــووی 
گرنگتــر تەشــکیالتی حیزبی ســەرلەنوێ 
لــە  دیکــەی  نەســڵێکی  ژیانــدەوە. 
مەیــدان  هێنایــە  حیزبــی  تێکۆشــەرانی 
کــە توانیــان لە ســاڵەکانی داهاتــوودا لە 
تێکۆشانی حیزبدا ڕۆڵی بەرچاو بگێڕن.

ئەوە کە لە ڕەوتی شۆڕشــی سەرانســەری 
لەســاڵی  پاشــایەتی  ڕێژیمــی  دژی  بــە 
1979دا کوردســتان زوو توانی بە دروشــم 
و بانگــەواز و ڕێبەرایەتــی خۆیــەوە بێتــە 
گــەورە،  ببێتــە فاکتۆرێکــی  و  مەیــدان 
ئــەوە کە حیزبی دێموكراتی کوردســتانی 
ئێران لە ماوەیەکی کورتدا لەسەرتاسەری 
کوردستاندا وەک هێزێکی کارا و ڕێبەر 
ئاکامــی  زۆری  بەشــێکی  دەرکــەوت، 
و  مەعنــەوی  و  سیاســی  میراتــە  ئــەو 
تەشــکیالتی و فکــری و ڕووناکبیرییــە 
بــوو کــە لە بزووتنەوەی ســاڵەکانی 46 و 
47 و کۆمــاری کوردســتانەوە بــۆی بــە 
میرات مابوو. حیزبی ئێمە لەو قۆناخەشدا 
پۆلێک لە باشترین و لێوەشاوترین ڕێبەران 
و کادر و ئەندام و پێشمەرگەکانی خۆی 
لەدەســت دان.  ئــەوان یا لەســەنگەردا، یا 
لــە زیندانەکانــدا و لە ژێر ئەشــکەنجەدا، 
یا لەسەر داری ئێعدام و یا بەشێوەی زۆر 
ناجوامێرانــە و دڵتەزێــن گیانیــان فیــدای 
بردنــە پێشــی ئامانجەکانــی حیــزب کرد 
و بــە خوێنــی خۆیــان قۆناخێکی دیکەش 
حیــزب و بزووتنــەوەی میللــی دێموكراتی 
گەلی کوردیان لە کوردستانی ئێران بردە 

پێش. 
بۆیــە نــاو و یادیــان بــۆ هەتاهەتایــە لــە 
مێــژووی خەباتــی حیزبەکەمانــدا وەک 
نــاو و یــادی باقی شــەهیدەکانی دیکەی 
نێــو کاروانی شــەهیدانی حیزبەکەمان بە 

زیندوویی دەمێنێتەوە. 
لە 75مین ساڵی دامەزرانی حیزبەکەماندا، 
ســەری ڕێز و کڕنۆش بۆ شــەهیدانی ئەو 
قۆناخەی خەباتی حیزبەکەمان دادەنوێنین 
و ســاڵو دەنێریــن بــۆ گیانــی پاکیــان و 
پەیمــان نــوێ دەکەینەوە کە تا وەدیهاتنی 
ئامانجەکانی حیزبەکەمان و گەیشــتن بە 
داخــوازە ڕەواکانــی گەلەکەمــان، ئــااڵی 
ئەو خەباتە بەرز و شــەکاوە ڕادەگرین کە 
ئەوان سەری بەرزیان لە پێناویدا بەخشی.

ئامانجی سەرەکی ئەو بزووتنەوەیە ئەوە بوو کە بیروباوڕی کوردایەتی و ئامانجەکانی حیزبی 
دێموکرات لە نێو خەڵکدا باڵو بکاتەوە، شانە و ڕێکخراوەکانی حیزب زیندوو بکاتەوە و سەرلەنوێ 
ڕایەڵکە و پێوەندییە تەشکیالتییەکان لێک گرێ داتەوە، ڕۆحیەی خەبات و بەربەرەکانی وەبەر 

خەڵک بنێ و هەیمەنەی دەسەاڵتی ڕەشی ڕێژیمی پاشایەتی بخاتە ژێر پرسیار؛ 
بۆیە ئەوان زۆرتر بۆ بەرگری لەخۆیان چەکەکانیان بەکار دەهێنان  
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هەمــوو  لــە  دوژمــن  بەرەنگاربوونــەوەی 
بەشــەکانی کوردســتان بە هۆی ئەوە کە 
لــە الیــەن هێــزی حیزبەکانــەوە بەشــێوەی 
لێکەوتەکــەی  دراوە،  ئەنجــام  پچڕپچــڕ 
بــووە  نەرێنــی  هەندێــک خاڵــی الواز و 
بەرخۆدانێکــی  و  زەحمــەت  پــاش  کــە 
نەســیب  بــە  زۆری  دەســکەوتێکی  زۆر 
کــورد نەبــووە. خاڵــە الوازەکان بریتیــن لە 
ناوچەیــی کــردن و ناوبەناوبوونی خەبات، 
حەســادەتی سیاسی و شــەڕی براکوژی، 
دابەشــکردنی ناوچەکان و بە موڵکایەتی 
کردنی سیاسی ناوچەکان، درووستبوون و 
داڵدەدانی جاشەکان لە الیەن حیزبەکانەوە، 
ناهاوســەنگی هێــز لــە ڕووبەڕووبوونەوەی 

دوژمندا و ... .
ئاوڕدانــەوەی  و  سیاســی  خەسارناســی 
کــورد  ڕەوای  خەباتــی  لــە  زانســتی 
کــە  بــاوەڕەی  ئــەو  دەمانگەیەنێتــە 
هــەوڵ بدەیــن بەپێــی پێــوەر و ســتانداردە 
جیهانییەکان ڕێکخســتنێکی بەهێز پێک 
مافەکانــی  دەســتەبەرکردنی  بــۆ  بێنیــن 
کــورد، چوونکــە درێژەکێشــانی خەبــات 
بــەو شــێوازە ناتەندرووســتەی کە باســمان 
کــرد هــەم خەباتــکاران ماندوو ئــەکات و 
دەیتەزێنێ و هەم ڕۆحی ناسیۆناڵیزم الواز 

و کاڵ و کەمڕەنگ دەکاتەوە. 
بــۆ درووســتکردنی هێزێکــی یەکڕیــز و 
یەکدەســت لەو قۆناخە هەستیارەی ئێراندا 
هەلومەرجــی  و  زەوینــە  پێــش  پێویســتە 
سیاســی بــۆ ئامــادە بکــرێ. پێکهێنانــی 
دابەزاندنــی  و  هــاوکاری  ناوەنــدی 
و  بەدەنــە  گشــت  بــۆ  هاریکارییــە  ئــەو 
جمگەکانی حیزب و هەروەها خوێندنەوەی 
نوێ و بەرباڵو لە چەمکی ناسیوناڵیزم و 

سیاسەتی کوردی.
کاتێــک خوێندنــەوەکان بەربــاڵو بن ئیتر 
ئاکارەکانیــش  و  هەڵوێســت  پێویســتە 
)عملکــرد (بــۆ وەدیهێنانــی ئامانجــەکان 
بەربــاڵو بــن و لە قەوارەی حیــزب بێتەدەر 
ناوەنــدی هــاوکاری  لــە چوارچێــوەی  و 
حیزبەکانــدا هەوڵــی بــۆ بــدرێ. ناوەندی 
هــاوکاری بــە هێنانــە ئــارای چەمــک 
»هەرێمــی  وەک  دەســتەواژەگەلی  و 

دەریایییەکانــی کەنــداو هێشــتا  ســنوورە 
بەتــەواوی نەبڕاوەتــەوە و دیــاری نەکراوە. 
واڵتانــی عەرەبــی بێجگــە لــە کێشــەی 
ناوخۆیی بەجۆرێک کێشــەی ســنووریان 
بەکورتــی  لێــرەدا  هەیــە.  ئێــران  لەگــەڵ 
ئامــاژە بــە کێشــەی ســنووریی واڵتانــی 

کەنداو دەکەین:
بەهــۆی  ئەبووزەبــی  و  دوبــەی   –  «
ســنوورە  فیدراســیۆنێکدان،  لــە  ئەوەیکــە 
دەریاییەکانیــان بــە فەرمــی ناناســرێ و 

تەنیا سنوورێکی ناوخۆیییە.
- کێشــەی ســنووری دەریایــی ئێــران و 
عێــراق درێــژەی وشــکانیی دوو واڵت لــە 
هەڵپەســێراویی  بەهــۆی  و  شــەتولعەرەبە 
کێشــەی نێــوان عێــراق و کوەیت هەروا بە 

هەڵپەسێراوی ماوەتەوە.
- کێشــەی ســنووری دەریایــی عێــراق و 
کوەیت، پێوەندی بە چارەســەری کێشەی 

نێوان عێراق و کوەیتەوە هەیە.
- کێشــەی ســنووری دەریایــی بەحرەیــن 
دوڕگــەی  کۆمەڵــە  بەهــۆی  قەتــەر  و 

»حوار« ناڕوونە.
- کێشــەی ســنووری دەریایــی عێــراق و 

کوەیت بە هەڵپەسێراوی ماوەتەوە.
ــــ ســنووری دەریایــی ئێــران و ئەبوزەبــی 
دووڕگــەی  دۆخــی  ئاڵۆزیــی  بەهــۆی 

هێزی پێشمەرگەی کوردستان

کەنداو و گەرووی هۆرمۆز 

ڕێباز

خەزان هەورامی

بەشی دووهەم و کۆتایی

پێشــمەرگەی  »هێــزی   ، زاگــرۆس« 
کوردســتان«، »دیپلۆماســی هاوبــەش« 
و... ناچــارە چاالکییەکانــی بۆ ئاســتی 
داخوازەکانی بەرباڵو بکاتەوە . بەهێزترین 
هــاوکاری  حەڵقــەی  کاریگەرتریــن  و 
ســەربازیدایە.  بــواری  لــە  حیزبــەکان 
هێــزی  حیزبــەکان  بەهێــزی  باســکی 
پێشــمەرگەیە، هەر بۆیە ئەگەر حیزبەکان 
بتوانــن میکانیزم و نەخشــەڕێگایەک بۆ 
هاریکاری و چاالکی هاوبەش لەو بوارەدا 
پێــک بێنــن ئــەوا لە ئاســتی خۆرهەاڵتی 
کوردســتان و تەنانــەت ئێرانــی داهاتــوودا 

دەبنە خاوەن هێزی شوێندانەر.
بە هۆی دەستێوەردانی دەرەکی لە خاکی 
کوردســتان، پێویســتە بزاڤی کــوردی لەو 
بەشــەدا خاوەن هێزێکی تۆکمە و پۆشــتە 
و پەرداختی ســەردەمیانە بێ و ئەزموونی 
کــە  وانەیــەک  بــە  ببــێ  پارچەکانیتــر 
لــە خۆرهەاڵتــی  ئــەو بەشــانە  مێــژووی 
کوردســتان )وەک شەڕی براکوژی، دوو 
ئیدارەیی، ناوچەی دابڕێندراو و کێشە لە 

سەر و ...( دووپات نەبێتەوە. 
بۆ پێکهێنانی هێزێکی هاوبەش پێویســتە 
پێشــتر لــە الیــەن پســپۆڕانی ســەربازی و 

بەربــاڵوی  خوێندنــەوەی  ئاکادمیکــەوە 
تیۆریکــەوە  بــاری  لــە  و  کرابــێ  بــۆ 
دەوڵەمەنــد بــێ بــە بــاس و بابەتــی ڕۆژ. 
سیاســەت  لەگــەڵ  ئەرتــەش  پێوەنــدی 
فەرهەنگــی،  کۆمەاڵیەتــی،  بابەتــە  و 
ســەنعەتییەکان  و  پیشــەیی  ئابــووری، 
پێوەندییەکــی نزیــک و هەڵپێکــراوە؛ هەر 
بۆیــە ئەتوانیــن بڵێیــن کــە سیاســەتێکی 
دێموکراتیــک و تەندرووســت کاریگەری 
لە ســەر درووستکردنی ئەرتەشی مۆدێڕن 
هەیــە و بــە دوای ئــەودا هەمــوو ژێرخانە 
ئابــووری، کۆمەاڵیەتــی، فەرهەنگــی و 
هتدەکان بەردەوام لە گەشەدا دەبن. ئێستە 
کوردســتانی خۆرهەاڵت لــە گۆڕانکاری 
هێنانەئــارای  و  بۆتــەوە  نزیــک  گــەورە 
داڕشــتنی  بــۆ  تۆکمــە  بەرنامەیەکــی 
بنەمای هێزێکی هاوبەش پێویســتییەکی 
بــەڕۆژە. لە کاتی ســەرهەڵدانی شــۆڕش 
نەمانهــەوێ  و  بمانهــەوێ  ڕاپەڕینــدا  و 
هەمــوو خەڵــک لــە بەرەیەکی هاوبەشــدا 
دژی دیکتاتۆری شــەڕ دەکەن بەاڵم ئەو 
دۆخــە کاتییە و بڕیــاری هیچ الیەنێکی 
لــە ســەر نییە، بەاڵم ئەگــەر پێش ڕاپەرین 
و  یەکڕیــزی  سیاســی،  ئاڵوگــۆڕی  و 

بــەرەی سیاســی و چەکــداری درووســت 
ببــێ ئــەوا ئــەو بڕگــە کاتییــەش دیســان 
هەیمەنــەی  و  دەرناچــێ  کونتــڕۆڵ  لــە 
بزووتنــەوەی کــوردی لــە ســەر دەبــێ. لە 
نێو هەموو واڵتێکدا تێچووی ئەرتەش بۆ 
دەوڵەتــان لــە هەمــوو پێکهاتەکانی دیکە 
زیاتــرە و لە کاتی ئاســاییدا »ڕێژەیەکی 
 ٪٣0 نێــوان  گشــتی  داهاتــی  زۆری 
تــا40٪ بــۆ کاروبــاری نیزامــی تەرخــان 
دەکــرێ »)ارتش و سیاســت، د. علیرضا 

ازغندی،ص ٢0  (
لــە کاتــی نائاســایی و ئاڵــۆزی سیاســی 
خەرجــی  و  تێچــوو  ڕێــژەی  بەردەوامــدا 
ئەرتــەش چەندین بەرابــەر دەبێتەوە و بگرە 
دەوڵــەت قــەرزداری دەوڵەتانی دیکە دەبێ 
کالســیک  و  بــۆر  و  زۆر  ئەرتەشــی   .
لــە ئەمــڕۆدا هــەم دەوری نەمــاوە و هــەم 

تێچووی زۆرە. 
بە هۆی مۆدێرن بوونی ئەرتەش لە ئێستەدا 
زۆربــەی واڵتــان ڕێــژەی چەکدارەکانیان 
دابەزانــدووە. بۆنموونە واڵتانی ئەمریکا و 
ڕوســیا لە دوای تەواوبوونی شەڕی سارد 
و مودێــرن بوونــی ئەرتەشــەکانیانەوە بەرە 
بــەرە ژمــارە و ڕێــژەی ئەرتەش و تەنانەت 

چەکدارەکانیان کەم کردەوە.
 ٣٢00000  -  195٣  ( ـ  ئەمریــکا  ــــ 
 1٣98٣78  -  ٢009 ســاڵی)  کــەس( 

کەس(. )هەمان سەرچاوە ل 79 (
ـ   1985  ( ســۆڤیەت  یەکێتــی  ــــ 
4٣00000( ســاڵی) ٢014-  700000 

کەس(. ) هەمان سەرچاوە ل.10٣ (.
بــوو  ئەرتەشــەکان  بوونــی  مۆدێــڕن 
و  کادر  ڕێــژەی  کــە  هۆکارێــک  بــە 
پێرســۆنێلی ئیــداری بە تایبــەت لە هێزی 
هەوایی و دەریاییدا لە چەکدارەکان زیاتر 
ببــێ . مۆدێــڕن بوونی ئەرتــەش پێوەندی 
بــە پۆشــتەیی و باری لۆجســتیکەوە نییە 
بەڵکــوو پێوەنــدی ئەرتــەش و سیاســەت و 
دێموکراتیک بوون سەبارەت بە ئەرتەشی 

پێشکەوتوو ڕۆڵی سەرەکی دەبینێ .
 »لــە واڵتانــی ئورووپاییدا بە پێی یاســا، 
ئەولەوییــەت  نیزامیــدا  فەرماندەیــی  لــە 
بــە سیاســەتە، بــەو مانایــە کە سیاســەت 

پێگەی یاسایی ئەرتەش دیاری ئەکات« 
)هەمان سەرچاوە ل 4٣ (. مەترسیدارترین 
ئەرتەشەکان، ئەرتەشە ئایدۆلۆژیکەکانن، 
کۆمــاری  و  چیــن  باکــوور،  کۆریــای 
مەترســیدارترین  خــاوەن  ئیســالمی 
کۆمــاری  لــە  هەڵبــەت  ئەرتەشــەکانن، 
ئیســالمیدا ســپای تیرۆریســتی پاســداران 
هاوتەریبــی )مــوازی (ئەرتــەش خراپترین 
ڕۆڵی ســەربازی لــە ناوچەکەدا دەگێڕێ 
هەر بۆیە تێچووی سپای پاسداران ئەوەندە 
زۆرە کــە ئابووری واڵتی تووشــی قەیران 

کردووە. 
بــۆ ئێمــەی کــورد کــە بەشــێک دەبیــن 
لــە ئێرانــی فیــدڕاڵ، هێــزی پێشــمەرگە 
دەتوانێ ڕۆڵی ســەرەکی ببێ لە ســنگ 
و قورســایی کورد لە داهاتودا و هەروەها 
بە زەبری هێزی پێشــمەرگە ئێمەی کورد 
دەتوانیــن هەنــگاو بــۆ قۆناخەکانی دیکە 
ویســتی  )ئەگــەر  ســەربەخۆیی  وەک 
سیاســی و جەمــاوەری لــە ســەر بــێ ( 
حیزبەکانــی  ئێســتە  ڕەنگــە  هەڵبگریــن. 
ڕۆژهــەاڵت بە هــۆی نەبوونی ئیمکانات 
و بارودۆخــەوە نەتوانــن هێزەکانیان تێکەڵ 
بکــەن و هێزێکــی هاوبــەش پێــک بێنــن، 
لــە ڕاهێنانێکــی  پێرەویــی کــردن  بــەاڵم 
یەکدەســت و نــوێ و هەروەهــا هاریکاری 
و هاوپێوەنــدی دەتوانێ شــناژی هێزێکی 
داهاتــوو  بــۆ  یەکگرتــوو  و  کاریگــەر 

دابڕێژێ. 
ئێمەی کورد دەبێ لە ڕێگای ئاکادیمای 
ســەربازییەوە بە پێی خوێندنەوە و ناســینی 
بارودۆخی کوردســتان، ئێــران و ناوچەکە 
چوارچێــوەی هێزێکی یەکگرتوو و بەهێز 
بەپێی پێویســتیی حەشــیمەتی کوردستان 

دیاری بکەین. 
لە قۆناخی ئێستەدا وەک یەکەم هەنگاو 
حیزبەکانــی  هەمــوو  هێــزی  پێویســتە 
و  ســیمبۆلیک  شــێوەی  بــە  کــوردی 
یۆنیفۆرمێکــی  لــە  پێــڕەوی  هێماســازی 

هاوبەش بکات.

و  ئەبووزەبــی  کێشــەی  و  ئەبوومووســا 
عەرەبستان بە هەڵپەسێراوی ماوەتەوە.

- ســنووری دەریایــی ئێــران و دوبــەی بــە 
هەڵپەسێراوی ماوەتەوە.

نێــوان عەرەبســتان  - ســنووری دەریایــی 
لــە ســەر  ناکۆکــی  بەهــۆی  و کوەیــت 
بــە  الــرادم«  »ام  فــارو،  دووڕگەکانــی 

هەڵپەسێراوی ماوەتەوە.
- ســنووری دەریایــی عەمــان و ئیماراتی 
ســنوورە  کێشــە  بەهــۆی  یەکگرتــوو 
وشــکانییەکان لە بەشی باکووری »راس 
الخیمــه« و ناوچــەی »دیبــا« هــەروا بە 
هەڵپەســێراوی ماوەتەوە )مرزهای دریایی 

در خلیج فارس، صص 174 و 175(.
واژۆنەکردنــی کۆنڤانســیۆنەکان لەالیەن 
دەوڵەتانی ناوچەی کەنداوەوە، کێشەیەکی 
ئەوتــۆی ســاز نەکــردووە و تەنانــەت بــە 
کۆنڤانســیۆنەکان  ناوەرۆکــی  کــردەوە 
ڕەچاو کراوە. پەیدابوونی نەوت لە سنوورە 
تــا ڕادەیــەک  دەریایــی و دوڕگەکانــدا 
پرســی سنوورەکانی هەســتیار کردۆتەوە. 
بەوحاڵەش ســنوورەکان نەبوونەتە کێشەی 
ســەرەکیی واڵتان. زۆربــەی دووڕگەکان 
بــۆ ژیــان نابــن و کەســی تێدا نیشــتەجێ 
نییە. ناوچەی کەنداو لە باری ئاسایشەوە 
یەکێــک لــە هەســتیارترین ناوچەکانــە، 
کــە  کێشــەگەلە  لــەو  بێجگــە  چونکــە 
زلهێزەکانــی  کــرد،  باســمان  ســەرەوە  لــە 
ڕۆژئــاوا وەک ئەمریــکا، بریتانیــا و ... 
ناوەندی سەربازیی گەورەیان لەوێدا هەیە. 
واڵتانــی شــێخ نشــینی ناوچــەی کەنــداو 
بــە هۆکارگەلــی وەک نادیمۆکراتیــک 

)ژاندارمــی  ئێــران  مەترســیی  بــوون، 
ناوچەکــە(، پرســی نــەوت و ... بــاری 
ئاسایشــیان هەســتیارە. ئــەو هەســتیارییە 
واڵتانــی  کــە  ئاســتێک  گەیشــتووەتە 
عەرەبیی ناوچەی کەنداو لەمێژە شۆرای 
هاوبــەش و هــاوکاری پێک بێنن. دوایین 
بەرەی دژەئێرانی، بەرەی هاوبەشە لەگەڵ 
ئەمریــکا بــۆ گەمارۆدانــی زیاتر لەســەر 
ئێــران، کێشــەی ڕۆژهەاڵتــی ناوین ڕۆژ 
ناوچــەی  و  ئەبێتــەوە  قووڵتــر  ڕۆژ  بــە 
کەنــداو بەهــۆی ئەو کێشــەگەلەوە وەک 
ئەنبارێکی گەورەی تەقەمەنی مەترســی 

تەقینەوەی لەسەرە.
مافی دەریایی ئێران لە گەرووی هورمز:
کۆنڤانســیۆنی  پەســەندکراوی  بەپێــی 
ئەنــدازەی هەمــوو  بــە  ئێــران  دەریــاکان، 
واڵتانــی لێــواری کەنــداو مافــی هەیــە. 
کۆنڤانســیۆنەکانی 1958 چوارچێــوەی 
ســەرەکی و بەشــی گشــتیی پرســەکانی 
دەریاکانــەوە  مافــی  بــە  پێوەندیــدار 
واڵتــان،  لــە  زۆرێــک  دێنــێ.  پێــک 
198٢یــان  و   1958 کۆنڤانســیۆنەکانی 
عــورف،  وەکــوو  بــەاڵم  نەکــردووە  واژۆ 
بەندەکانــی ڕەچــاو ئەکــەن. یەکێــک لە 
دیاریکردنــی  لــە  ســەرەکییەکان  کێشــە 
ســنووری دەریاییــدا ناڕێکبوونــی لێواری 
زەریاکانــە. زۆربــەی زەریــاکان لێوارێکی 
ڕێکوپێکیان نییە. بەشێک لە سنوورەکان 
بڕگەبڕگەن، بڕێکیان کەنداوی بچووک 
بچــووک خاکی لێوارەکانــی دابڕیوە. لە 
بەشێک لە سنوورەکاندا دوڕگەی گەورە 
و تەنانــەت کۆمەڵــە دووڕگەی بچووک 

بەنــدەری  و  ئیســکلە  ئەکــرێ.  بــەدی 
دەســکرد، لــە هەندێــک لــە لێوارەکانــدا 
تیرەشــانی بەردینە چۆتە نێو زەریاکانەوە، 
دڵتــا و ڕووبــارە گــەورەکان لــە ســنووری 
دوو واڵتــەوە ئەڕژێنــە دەریاکانــەوە هــەر 
هەمــووی بــۆ خۆیــان هۆکارگەلێکــن بۆ 
ناڕێکیــی لێــواری دەریــاکان و کێشــەی 
لــە  دەریایــی.  ســنووری  دیاریکردنــی 
کەوشــەنی  بــۆ  مایــل  شــەش  ســەرەتادا 
دەریایــی دیــاری کرابــوو، بــەاڵم دواتر لە 
کۆنڤانســیۆنەکاندا بــوو بــە دوازدە مایــل 

)٢٢.4 کیلۆمەتر(. »
 بــە ئاوگەلــی پشــت هێڵــێ دەســپێک، 
ئاوگەلــی ناوخۆیــی ئەڵێــن.« ئاوگەلــی 
ناوخۆیــی لــە بــاری یاســاییەوە لــە ژێــر 
و  دەســەاڵتداردایە  دەوڵەتــی  چاودێریــی 
دەوڵــەت مافــی پاوانکاریی ماســیگری، 
ناوچەی پاوانی ئابووری و ... بەســەرەوە 
کــە  هێڵێکــە  دەســپێک  هێڵــی  هەیــە. 
ســنووری دەرەوەی دەریــای ســەرزەوین و 
باقــی ناوچەگەلــی دەوڵەتی لێــواری پێ 
ئەندازەگیــری ئەکــرێ )حقوق بین الملل، 

دریاها، ص 47(.
هــەرکام لــەو ســنوورە دەریاییانــە کــە لــە 
کــراوە  دیــاری  یەکــەم«دا  »خشــتەی 

و  مــاف  جۆرێــک  لێــوار  دەوڵەتــی  بــۆ 
گــەرووی  کــراوە.  دیــاری  خاوەندارێتــی 
هورمۆز بەهۆی کەمیی مەودای پانایی، 
هەم لە ئێران و هەم عەممان سنوورەکانیان 
چۆتــە نێو ســنووری دەریاییی یەکترەوە و 
بەجۆرێــک ئەتوانیــن بڵێیــن گەروویەکی 
هاوبەش یا مشاعە. مافی یاسایی واڵتی 
)٢٢km( لێوار لە دەریای ســەر زەوینیدا
بە پێی کۆنڤانسیۆنەکان دیاری کراوە.

 »واڵتی لێوار« وەکوو ئاوە ناوخۆییەکان 
مافی ڕەهای هەوایی و ئاوی بە ســەرەوە 
کەڵــک  مافــی  بــە  ســەبارەت  هەیــە. 
دیکــە،  واڵتانــی  دەریایــی  وەرگرتنــی 
هەندێــک مافــی ســەرەکی دیاریکــراوە 
دیکــە  واڵتانــی  و  لێــوار  واڵتــی  کــە 
دەبــێ ڕەچــاوی بکــەن. ئــاوەن و ڕەوەنــی 
دەوڵەتــی  ئیزنــی  دەبــێ  کەشــتییەکان 
لێــواری لــە ســەر بــێ. کەشــتییەکان بــە 
ئــااڵی واڵتــی خۆیــان و بــێ ڕاوەســتان 
)مەگــەر ڕاوەســتانەکە پێویســت بــێ( و 
بێ خەســار دەتوانن هاتووچوو بکەن. ناوە 
فڕۆکەهەڵگــرەکان لــەو ئاوگەلەدا ئیزنی 
فڕین و نیشتنەوەیان نییە. ژێردەریاییەکان 
بێنــە  ســەرزەوینییەکاندا  ئــاوە  لــە  دەبــێ 
ســەر ئاو و ئــااڵی واڵتەکەیان هەڵکەن« 

)زعیمــی، غالمرضــا، تنگە هرمزص 69  
(. بێجگە لە دەریای سەرزەوینی ناوچەی 
دەریــای  دوای  لــە  و  هەیــە  چاوەدێــری 
 ٢٢ km( سەرزەوینییەوە دەست پێدەکا و

( دیکە پانایی هەیە. 
»لــە ڕابردودا ئەو ناوچەیە وەک دەریای 
دەوڵەتــی  دەکــرا.  بــۆ  حەســابی  ئــازاد 
ناوچەیەکــی  وەک  ناوچــە  لــەو  لێــوار 
پاوانــی ــــ ئابووری دەتوانێ لە ســەروبنی 
پارێــزگاری  لێکۆڵینــەوە،  کەڵکــی  ئــاو 
درووســت  سروشــتییەکان،  ســەرچاوە  لــە 
وەربگرێــت.   .... و  ســەکۆ  کردنــی 
واڵتانــی دیکەش لــە ناوچەی چاوەدێریدا 
مافــی ئــازادی کەشــتیوانی، هەڵفڕیــن، 
 ... و  دانــان  بــۆڕی  کێشــی،  کابــل 
   )7 0 ص ، ضــا مر غال عیمی، ز ( » یە هە
گوشــارە  کاتــی  لــە  ئێــران  ئــەوەی 
بەســتنی  هەڕەشــەی  سیاســییەکاندا 
بەهــۆی  ئــەکات،  هورمــۆز  گــەرووی 
سەرکێشــی و ملهۆڕییەکانەوەیــە ئەگینا 
کۆمــاری ئیســالمی تەنیــا لــە ناوچــەی 
دەریای ســەرزەوینیدا دەتوانێ بەربەســت و 

کۆسپ درووست بکات.

سەرچاوەکان:
١- رابین چرچیل و آلن لو، حقوق بین الملل دریاها، دکتر بهمن آقایی

٢- زعیمی، غالمرضا، تنگه هرمز، دفتر پژوهشهای فرهنگی، ١٣٨١
٣- مهدوی گورابی، محمد، امین زاده، ابراهیم، خلیج فارس. چاپ سروش، ١٣٩٠

٤- الهی، همایون، خلیج فارس و مسائل آن، نشر قومس ١٣٩٣
٥- مجتهدزاده، پیروز، خلیج فارس، کشورها و مرزها، چاپ گهر، ١٣٧٩

سەرچاوەکان
ــ ازغندی، د .علیرضا . ارتش و سیاست،نشر قومس ١٣٩٢

ــ دلیرپور، د. پرویز .نظامیان و سیاست.دانشگا پیام نور.١٣٩٤



  ژمارە ٧٨١ ، ٣١ی گەالوێژی ١٠١٣٩٩

گرینگیی پرسی ژن 
و یاساکانی ڕێژیمی ئیسالمی ئیران

سۆران چووپانی

پێشەکی:
پرســە  لــە  یەكێــك  ئەمــڕۆ  ژن  پرســی 
ســەرەكیەكانی جیهانە و بەردەوام چاالكانی 
ژن و چاالكانی مافی مرۆڤ هەوڵ دەدەن 
بــۆ كەم كردنەوەی جیاوازییە رەگەزیەكان و 

كەلێنی نێوان ژن و پیاو. 
بــە هــۆی  ئێــران  لــە  بــە داخــەوە  بــەاڵم 
بوونــی رژیمێكــی دژە ژن نــە تەنیا رێگە 
بــە چاالكانــی ئــەم بــوارە نــادەن بەڵكــوو 
بــەردەوام مافەكانــی ژنان لە الیەن خودی 

دەسەاڵتەوە پێشێل دەكرێت. 
ئەگــەر ئاوڕیــک لــە بوچوونــی هەمــوو 
و   سیاســی  لێکۆڵەرانــی  و  زانایــان 
کۆمەالیەتــی و فەیلەســوفانی دەورانــی 
دوای ئیســالم  و دەســەالتی دیکتاتــۆری 
بدەینــەوە  لــەو باوەرەدان کە هەر واڵتیک 
سیســتەمی بەرێوەبــەری مەزهەبــی بێت، 
بە هیچ شــیێوەیەک مافی دیموکراســی 
و ئــازادی بەتایبــەت ژنانــی تێــدا ڕچاوو 
نەکــراوە، بەڵکــو تاکــو ڕێــگای پێــدراوە 
لــە چەنــد خاڵدا رەگــەزی مێینەی وەک 
کۆیلــە و بێدەســەاڵت  هێناوەتــە ئەژمــار 
دەســەالتی پیاووســاالری زەق کردوەتەوە و 
زیاتر بڕیاراتی کۆمەڵگا لە هەر بوارێکدا 

بە دەست پیاوانەوەیە.

توندوتیــژی  و  بێمافــی  پەیــڕەو کردنــی 
لەدژی ژنان ریشەی لە پێگەی ئابووری، 
کۆمەاڵیەتی، فەرهەنگی و سیاسی زاڵ 

بەسەر کۆمەڵگا دایە. 
لــە کۆمەڵــگای ئێرانــدا توندوتیژی دژبە 
ژنان ئەساســەن لە حاکمیەتی ڕێژیمێکی 
ستەمکاری مەزهەبیەوە سەرچاوە دەگرێت 
کە یاساکانی لەسەر پەروەردەی دینیە. 

ڕێژیمی کۆماری ئیســالمی بە ڕەســمی 
بــە  و  ده كات  ژنــدا  لەگــەڵ  دژایەتــی 
ڕەچــاو کردنــی قانوونــی ئیســالمی بــە 
شــێوەیەکی نیهادینەکــراو مافــە مەدەنی 
دەکات  پێشــێل  ژنــان  ئینســانیەکانی  و 
و بــە زەوت کردنــی هەمــوو ئازادیێکــی 
ژنــان  لــە  تاکەکەســی و کۆمەاڵیەتــی 
رەسمیەتی داوەتە پەیڕەوکرانی توندوتیژی 
هەمــە الیەنە لــەدژی ژنان لــە کۆمەڵگا 
و بنەماڵــەدا ،هــەم لــە الیــەن دەســەاڵت و 

پیاوانەوە. 
بــەردەوام  پاڵپشــتیەکانی  لــە  یەکێــک 
مانــەوەی حاکمیەتی ڕێژیمی ئیســالمی 

فەرهەنگــی پەرتووکاوی پیاوســاالریە لە 
کۆمەڵگادا.

لە قانونی ڕژیمی ئیســالمیدا ژنان وەک 
بەشــێک لــە دارایــی و مڵکی پیــاوان بە 

ئەژمار دێن. 
بەپێــی مــادەی 1105ی یاســای مەدەنی 
ڕژیمی ئێران لە پێوەندی نێوان ژن و مێرد 
دا پیــاو ســەرۆکی بــێ ئەمــال و ئــەوالی 

بنەماڵەیە. 
شوڕای نیگابانیش بڕیاری داوە ژن بەبێ 
ئیجــازەی مێردەکــەی ناتوانێــت لــە مــاڵ 
بچێتــەدەرەوە تەنانــەت ئەگەر بۆ ناشــتنی 

باوکیشی بێت. 
ژن  کردنــی  ســەرپێچی  ئەگــەری  لــە 
)مەعمولــەن(  کــە  مێــرد  بڕیــاری  لــە 
توندوتیــژی لەدژی ژنانــی لێدەکەوێتەوە، 
لــە ناوەنــدە قەزاییەکاندا بە پشــت بەســتن 

بەم یاسایانە ژنان سزا دەدەن.
قانونەکانــی ڕژیمی کۆماری ئیســالمی 
توندوتیــژی لەدژی ژنــان لە کۆمەڵگەدا 
نیهادینە و باڵوەی دەکات و ڕەوایەتیشــی 

پێدەبەخشێ. 
رۆحانیەکانی حاکم بەســەر ئێراندا پەسند 
کردنــی یاســا لــەدژی ژنــان وەک جــێ 
بــە جــێ کــردن بــە یاســاکانی ئیالهــی 
چاولێدەکــەن و پیادەکردنــی ئەم یاســایانە 
بۆ بەرژەوەندی کۆمەڵگەی ئیســالمی بە 

پێویست دەزانن. 
لەبــەر ئــەوەی پێیانوایە بــە پەیڕەو کردنی 
توندوتیــژی لــەدژی ئــەوان دەتوانن بەر بە 
فەســاد و بێ ســەروبەری لە کۆمەڵگەدا 

بگیردرێت. 
لــە حاڵێکــدا بەپێی راپۆرتــەکان، ئاماری 
کــە  پیاوانــدا  لەنێــو  دزێــوەکان  دیــاردە 
ئاخوندیشــیان تێدایە شیاوی بەراورد کردن 
لەگــەڵ رێــژەی ژنــان نەبــووە و گەلێــک 

زیاترە.
بەپێی مادەی 6٣1 ی یاســای ســزادانی 
ئیسالمی، ئەگەر پیاوێک هاوسەرەکەی 
لــە  دیکــەدا  پیاوێکــی  لەگــەڵ  خــۆی 
ژووری خــەودا ببینــێ و بیکــوژێ، بــە 
قەتــڵ هەژمــار ناکرێــت و هیــچ جــۆرە 

سزایەک نادرێت. 
لــە حاڵێکــدا ئــەم مافــە بــۆ ژنــان ڕچــاو 

نەکراوە. 
مادەی ٣00ی یاسای سزادانی ئیسالمی 
دەڵــێ: دیــەی کوشــتنی ژنــی موســڵمان 
بە ئەنقەســت یــان غەیرە ئەنقەســت نیوەی 

دیەی پیاوێکی موسڵمانە. 
مــادەی 10٢ی ئــەم قانونــە دەڵــێ: پیــاو 
لــە کاتــی بەردبــاران کرانیــدا تــا نزیکی 

لــە ٢5ی گەالوێــژی ئەمســاڵدا، حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 75ـــەمین 
ساڵڕۆژی دامەزرانی خۆی تێپەڕ کرد.

لــە مــاوەی ئــەم 75 ســاڵەدا، حیزبــی دێموکــرات بــە بەردەوامــی وەکــوو حیزبێکــی 
نەتەوەیی کە کاری بۆ دابینکردنی مافی نەتەوایەتیی گەلی کورد لە کوردستانی 
ڕۆژهەاڵتدا کردووە، پەرژاوەتە سەر هەندێک بابەت و پرسی دیکەش کە گرینگیدان 
بــەو پــرس و بابەتانــە هیچیــان کەمتــر لــە ئامانجــە ســەرەکییەکەی ئــەم حیزبــە بــۆ 

دەستەبەرکردنی ماف و ئازادییەکانی نەتەوەی کورد نەبووە و نییە.
لــە ڕاســتیدا حیزبــی دێموکــرات لــە مــاوەی 75 ســاڵ خەباتــی خۆیدا هیچــکات لە 
پرسەکانی ژنان غافڵ نەبووە و لە هەر بڕگەیەک لە مێژووی خەباتی خۆیدا هەوڵی 
داوە تاکوو بە باشــترین شــێوە هاوکات لەگەڵ پێناســەکردنی ئەرک و مافی ژنان، 
پرســە پێوەندیدارەکان بەم توێژە هاوتەریب لەگەڵ تێکۆشــان لە ڕاستای بەدەستهێنانی 

مافی نەتەوەییدا بە ئاکام بگەیێنێ.
ڕەنگە زۆر کەس باس لەوە بکەن کە پرســەکانی تایبەت بە ژنان ڕەوتێکی جیهانی 
دەپێــون و هاوتەریــب کردنــی ئــەم پرســانە لەگــەڵ پرســگەلی نەتەوەیــی بــە مانــای 
گرینگدانی ناســیۆنالیزم و زاڵکردنی بە ســەر فێمێنیزمدایە، بەاڵم لە ڕاســتیدا حیزبی 
دێموکــرات لــە مــاوەی تێکۆشــانی خۆیدا هەوڵــی داوە تاکوو بە پێناســەکردنی ژنان 
وەکوو بەشێک لە دانیشتووانی ژینگەی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی خۆی ئەرکداریان 
بکات بەوەی کە سەرەتا وەکوو تاکێکی کورد داوای مافەکانیان بکەن و دواجاریش 
وەکــوو ژن. بــە مانــای دیکــە حیزبی دێموکــرات ژنان وەک بەشــێکی جیانەکراو لە 
کۆمەڵگا دەزانێت و بە جیانەکردنیان لە پرســە نەتەوەییەکان هاوکات لەگەڵ ئەوەی 
کــە ئەرکێکی قورســی نەتەوەیی دەخاتە ســەر شــانیان، زیاتریــش ئەرکداریان دەکات 
بــەوەی کــە خەبــات بــۆ توێژەکــەی خۆیــان بکەن کــە لەم پێناوەشــدا خــودی حیزبی 
دێموکرات یارمەتیدەرێکی باش بۆ ژنان بووە و بە ڕەخساندنی دەرفەت و دابینکردنی 
ئیمکاناتی پێویســت هەوڵی داوە تاکوو وەکوو رێکخراوێکی بە پرەنســیپ و بەرپرس 

لە بەرانبەر تاکەکانیدا پرسەکانی ژنان بکاتە ڕۆژەڤ و کاریان لە سەر بکات.
مەگەر جگە لەوەیە کە لە ســێبەری نەتەوەیەکی ئازاددا، ژنانیش دەتوانن ئازاد بژین 

و ئازاد بیر بکەنەوە؟
لە ڕاستیدا حیزبی دێموکرات نەک هەوڵی داوە کە ژنان بە بیرۆکەی فێمێنیستییەوە 

قەتیس بکاتەوە و نەک بە بیرۆکەی نەتەوەییەوە.
بەداخەوە بەهۆی نەبوونی فێرکارییەکی درووســت و بەجێ بۆ ژنان، لە کۆمەڵگای 
ئێــران و کوردستانیشــدا داواکردنــی مافەکانــی ژنــان دەخەنــە قاڵبــی بیرۆکــەی 
فێمێنیســتییەوە و مۆرکــی فێمێنیســت بــوون لــەو ژنانــە دەدەن کــە داوای مافەکانی 
خۆیان دەکەن. بەالم لە راستیدا ئەمە مافێکی بێ ئەمالوئەوالی ژنانە کە پێداگری 
لە ســەر مافەکانی خۆیان بکەن و هەوڵ بۆ چارەســەرکردنی کێشــەکانی خۆیان لە 
نێو کۆمەڵدا بدەن، جا ئەگەر فێمێنیزم بتوانێ ئاڵترناتیڤێکی باش و گونجاو بێت، بە 

دڵنیاییەوە ئەتوانێ هەوڵەکانیان وەپێش بخات.
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران بە مەبەســتی زیاتر گرینگیدان بە توێژی ژنان 
و هەروەها هەوڵ بۆ پێگەیاندن و بەشداری پێکردنیان لە کایە سیاسییەکاندا، هەوڵی 
داوە تاکــوو بــە کــردەوە ژنــان بێنێتــە نێو بازنەی سیاســەتەوە و کەڵک لــە توانایی و 
لێهاتووییەکانیــان بگرێــت، هــەر بۆیــە بە ڕاشــکاویش لە بەرنامە و پێــڕەوی نێوخۆیی 
خۆیدا باسی لە خەباتی خۆی لە پێناو یەکسانیی کۆمەاڵیەتی و البردنی هەاڵواردنە 
ئابووری، کۆمەاڵیەتی، سیاسی و کولتوورییەکان کە بە دژی ژنان دەکرێت کردووە.
حیزبــی دێموکــرات لــە بەرنامە و پێڕەوی خۆیدا ئاماژە بە کەرامەتی مرۆیی دەکات 
و باســی لەوە کردووە کە دەبێ ســتەمی جنســی کۆتایی پێ بێت هەربۆیە دەبێ دان 
بــەو ســتەمەدا بنرێــت کــە بەرانبەر بــە ژنان دەکرێت و کەرامەتــی مرۆیی ژنانی پێ 

زەوت دەکرێت.
هــەر لەم راســتایەدا، حیزبی دێموکرات لــە ڕێگەی پەروردە و بارهێنانی ڕێکخراوەیی 
خۆیــەوە، لــە پێنــاو پــەروەردەی ڕێکوپێکی ژنانــدا هەنگاوی هەڵگرتــووە و بە هەموو 

شێوازێکیش ئیمکاناتی بۆ تەرخان کردوون.
لە ماوەی ئەم 75 ساڵەدا، رێژەیەکی بەرچاو لە ژنان لە ڕیزەکانی حیزبی دێموکراتدا 
توانیویانە خۆیان پێ بگەیێن و بە پێناسەی درووست لە ژنبوونی خۆیان ئەو کەرامەتە 

مرۆییەی کە باسی لێوە دەکرێت بە دەستی بێنن.
بە پێچەوانەی ئەو ســازمان و رێکخراوە سیاســییە ئیدئۆلۆژیکانەی کە ژنان تەنیا لە 
پێناو ئامانجەکانی خۆیاندا و وەکوو کااڵکانی دنیای سەرمایەداری و بۆ ڕاکێشانی 
خەڵک بەکاردێنن یان بە پێناسەیەکی هەڵە لە ژنبوونی خۆیان دەیانتۆرێنن، حیزبی 
دێموکــرات بــە ڕاشــکاوی دەڵێــت کە ژن بەشــێک لە پێکهاتــەی کۆمەڵگایە کە بە 
ڕەنــگ و بۆنــی خۆیــەوە دەتوانێ کاریگــەر بێت، حیزبی دێموکــرات هیچکات هیچ 
ژنێــک لــە ژن بــوون، لــە هاوســەربوون و لــە دایــک بــوون مەنــع نــاکات و هاوکات 
لەگــەڵ ئەرکــی پیــرۆزی پێشــمەرگایەتی دەرفەتی پێ دەدا تاکــوو ئەرکی دیکەش 
لــە ئەســتۆ بگرێــت چونکــە بــە دڵنیاییــەوە پــەروەردەی بــەرەی داهاتوو زیاتــر لە هەر 
کەسێک دەکەوێتە سەر شانی دایک و دایکێکی شۆڕشگیڕ دەتوانێ نەوەی داهاتوو 
شۆڕشــگێر بــار بێنێــت. لە راســتیدا فەلســەفەی خەباتــی حیزبی دێموکرات لە ســەر 
ئــەو بنەماێــە دامــەزراوە کــە خەبات بۆ ژیان بکات و هەر بۆیە بە هەموو شــێوازێک 
دەرفەتی ژیان و سەرکەوتنی بۆ تاکەکانی خولقاندووە و لەم بوارەدا یارمەتیدەریانە.

ژنان لە حیزبی دێموکراتدا بۆ دەستەبەرکردنی ژیان تێدەکۆشن و لەم پێناوەشدا ئەگەر 
پێویست بێ، گیانبازی بۆ ئامانجەکەیان دەکەن.

نووسین: هێــــمۆ

وێــــــــــستگە

حیزبـــی دێموکـــرات چۆن 
پێناســـەی ژن دەکات

پشــتوێنی و ژن تــا نزیکــی ســینگی لــە 
چاڵ دەندرێت ئەوکات ڕەجم دەکرێن. 

یەکێک لــە بابەتە گرنگەکان کە دەبێتە 
هۆی توندوتیژی لەدژی ژنان لە ئاســتی 
کۆمەڵگــەدا بە یاســایی کردنی حیجابی 

زۆرەملی ئیسالمی بۆ ژنانە. 
بەپێــی یاســای ســزادانی ئیســالمی ئــەو 
ژنانەی کە حیجابی ئیســالمی لە شوێنە 
گشــتیەکاندا ڕەچــاو نەکــەن بە 74 زەربە 

شه الق سزا دەدرێن. 
قانونــی ئەساســی ئێرانیش مافی ژنان لە 
چوارچێــوەی ئــەم قانونــە کۆنەپەرســتانە 
دژبە ژنەدا بە ڕەســمی دەناســێت و حیزبی 
تــواوی  ئێــران  دێموکراتــی کوردســتانی 
ئەمانــە مەحکــووم دەکات و دژی مافی 
مــروڤ دەیزانێــت. ئەمانــە تەنیــا چەنــد 
نمونەیــەک بــوون لــە یاســای دژە ژنــی 
ڕێژیمــی ئیســالمی ئێــران بــە پەیــڕەوی 
کردن لە پەروەردەی ئیسالمی کە لەگەڵ 
کەلتــووری پیــاو ســاالرانەی حاکــم لــە 
ژنانــی  وێکەوتــووی  زیــان  کۆمەڵــگادا 
توندوتیــژی هەمــە الیەنــە  بەرانبــەر  لــە 
بەرچــاو  بەڕێژەیەکــی  سیســتماتیکدا  و 

هەڵکشانی بەخۆوە دیتوە. 
واڵتێکــی  لــە  کــە  دەبینیــن  بەمجــۆرە 
وەک ئێرانــی ژێــر حاکمیەتــی ڕژیمــی 
ئیســالمیدا کە چەند هاوســەری، هاوسەر 
هەاڵواردنــی  ســیغە،  کاتــی،  گیــری 
رەگــەزی، بێبەش کردنــی ژنان لە مافی 
سەرپەره شــتی کردنــی منداڵەکانیــان کە 
دژوارترین گوشارە رەوانیەکان دەخاتە سەر 
دایــکان، ئەمانــە و زورێکتر ئەو نموونەی 
بنەمــای  لەســەر  کــە  توندوتیژیانــەن 
بەندێــک لــە قانــون و ئیلهــام گرتــوو لــە 
ئایات و ره وایاتی ئایینی ئیســالم، بەســەر 

ژناندا پەیڕەو دەکرێن.
توندووتیــژی لــەدژی ژنــان ســنوورێکی 
دزێــوی  دیاردەیەکــی  وەک  و  نییــە 
کۆمەاڵیەتــی، هەمــوو دنیــای داگرتوە و 
مێژویەکــی هەزاران ســاڵەی هەیە، بەاڵم 
لەمرۆشــدا نیزامی دیکتاتۆری ئاخوندی 
ڕژیمی تاران لە سەردەمی ئێمە هۆکاری 

مانەوەیەتی. 
لــەدژی  توندوتیــژی  ئیعتیبــارەوە  بــەم 
بۆتــە  دزێویەکانیــەوە  گشــت  بــە  ژن 
دیاردەیەکــی کۆمەاڵیەتــی و وەک هــەر 
دیاردەیەکی تر دەبێ بەستێنی سەرلەنوێ 
رەگ ئــاژۆ کردنــەوەی بناســین و بەپێــی 
تایبەتمەندیەکانــی بــە شــێوەی رێکخــراو 
و لــە ئاســتی کۆمەاڵیەتیــدا بــۆ خەبــات 
لــەدژی هێــزی ژنــان و پیاوانــی ئــازادی 

خواز و بەرابەری ئامادە ببن. 
دەبــێ گوشــارێکی وەها بخرێتە ســەر ئەو 
ڕژیمــە کــە قەبوڵی بکــەن پەیڕەو کردنی 
هەموو جــۆرە توندوتیژیەک لەدژی ژنان 
لــە ماڵەوە، مەدرەســە، ناوەندەکانی کار و 
لە هەر جێگایەکی دیکەی کۆمەڵگەدا، 

سزای قورسی بەدواوە بێت.
نابــێ هیــچ کــەس ئیــزن بە خــۆی بدات 
توندوتیــژی لــەدژی ژنان بــە کردارێکی 
ڕەوا، بنەماڵەیی، فەرهەنگی و مەزهەبی 
بزانێت و لە بەدواداچوون و سزای یاسایی 

بەدوور بێت. 
هەر کەسێک و بەهەر شێوەیەک لەدژی 
هیــچ  بەبــێ  بــکات،  توندوتیــژی  ژنــان 
ئەمــالو ئەوالیــەک دەبێ ســزا بدرێت. نە 
تەنیــا دەبــێ هەموو جۆرێکی ئــازاردان و 
ســوکایەتی کــردن لــە کۆمەڵگــە و هەر 
شــێوەیەک لــە توندوتیــژی لــە شــوێنی 
کاردا بە تەواوەتی قەدەغە بکرێت، بەڵکو 
دەبــێ ئــەو کەســەی توندوتیــژی نوانــدوە 
و خاوەنکاریــش بکەونەژێــر لێپرســینەوەی 

یاساییەوە و سزا بدرێن.
تەنیــا بــە هێــزی خەباتێکــی رێکخــراو و 
یەکگرتوانــە و بــە بەشــداری بەرینتــری 
جەمــاوەری ژنانــی بە بیر و شۆڕشــگێڕ و 
مافخواز و زۆرلێکراو و ئەو پیاوانەی کە 
مانەوەی ئەم ســتەمگەریە بە گوشارێکی 
بــە  ئاشــکرا  ســوکایەتی  و  ئــازاردەر 
ئینســانیەتی خۆیــان دەزانــن، دەکرێــت لە 
ئێستاوە تا رادەیەک ژینگەیەکی ئەمنتر 
لــە مــاڵ و پێوەنــدی و هەڵســوکەوتێکی 
و  کۆمەڵگــەدا  لــە  مرۆڤتەوەرانــە 
هەلومەرجێکیلەبــار و ئەمــن لــە شــوێنی 

کاردا فەراهەم بکرێت. 
بــەاڵم بێگومــان لــە کۆتاییــدا بــە ڕزگار 
بوون لەشــەڕی ڕژیمــی دیکتاتۆری ئێران 
و دامەزراندنــی نیزامێکی یەکســانیخوازە 
کــە دەکرێــت بــۆ هەتاهەتایە ئــەم پەڵەی 
مرۆڤایەتــی  داوێنــی  لــە  شــەرمەزاریە 
بەوپــەڕی دڵخۆشــیەوە  بســڕدرێتەوە کــە 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
توانویەتــی لــەو خەباتەیشــدا ســەرکەوتوو 
بێــت و زۆربــەی خەڵکــی ڕۆژهەاڵت لەم 

بابەتە گرینگه ئاگادار کاتەوە . 
رووخاندنــی ڕژیمــی کۆماری ئیســالمی 
هەنگاوێکــی گرینگــە لــە رەوتــی رزگار 
بــوون و ئــازاد بوونی ژنــان کە ماڤەکانی 

خۆیان بە جوانی بزانن. 
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شوێنی ژیان و واڵت و هەست بە یەکبوون و لێکنزیکبوون و هەروەها هۆگری بە پارچە زەوی 
دیاریکراو لە خاڵە بەرچاوەکانی بوونی نەتەوەیە. 

جیا لەوانەش هەست و بەسترانەوە و خۆشەویستی لە بەرانبەر مێژوو و ئایین و فەرهەنگ و زمانی 
هاوبەش لە نێو گەلدا دەبنە ناسنامەی نەتەوە. بۆی هەیە نەتەوە بە شێوەی کۆمەڵێکی مێژوویی و 
پێوەندی فەرهەنگی لەئارادا بێت؛ بێ ئەوەی خاوەنی سەربەستی ڕامیاری یان دەسەاڵتی سەربەخۆ 

بێت.
کورد یەکێک لە نەتەوەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستە که کەس له دێرینەی ئەم گەله حاشا ناکات 

و مێژووش ئەوەی سەلماندووە.
 به ڕوانین له نووسراوەکان و سەرنجدان له کاروبارێک که ئەم نەتەوە به ڕێوەی بردووە، دەتوانین 

بڵێین خاوەنی شارستانییەتی تایبەتە و بنەمای مێژوویی خۆی هەیە. ئەم گەلە هەوڵی داوە 
بە ئاشتی لەگەڵ گەالنی تردا بجووڵێتەوە و وەک نەتەوەیەکی ڕەسەن لە مێژوودا ناوی خۆی 

بپارێزێت.
سەرەڕای ئەو هەموو جەور و جەفایە که دیکتاتۆران دەرحەق بەم گەلە کردوویانه، توانیویەتی 

ناسنامەی نەتەوەیی خۆی بپارێزێت و تایبەتمەندییەکانی خۆی لە بیر نەکات. 
به ئاوڕدانەوە لە ڕابردوو و هەڵدانەوەی الپەڕەکانی مێژوو دەبینین کە هەوڵی نەیارانی ئەم گەلە 
بۆ سڕینەوەی شوناس و فەرهەنگی نەتەوەیی نەزۆک دەمێنێتەوە و سینگی زانایانی ئەم گەلە 

دەبێتە قەڵغانی پاراستنی ناسنامە.
لە ڕابردوویەکی نە زۆر دووردا ئێمەی کورد لە کتێب و ڕۆژنامە و ڕادیۆ و گۆڤار و میدیا و 

کەرەستەگەلی ڕۆشنکەرەوە و پەرەپێدەری فەرهەنگ بێبەش بووین. هەر بۆیه شاعیران و زانایانی 
گەل دەبوو بە ڕۆشنگەری و شێعر جێی ئەو کەرەستەگەلە پڕ بکەنەوە و ئەرکی خۆیان به جێ 

بێنن. لێرەدایە که کەسایەتیی دڵسۆز و شاعیری خاوەن هەڵوێستی گەل مامۆستا »قانع« وەک 
ئەستێرەیەکی پڕشنگدار لە ئاسمانی وێژە و ڕۆشنبیریی کورددا دەدرەوشێتەوە. »قانع« قۆڵی 

هیممەتی لێ هەڵماڵیوە و بۆ پاراستنی ناسنامەی نەتەوایەتی سڵی لە هیچ کەند و کۆسپێک 
نەکردووە و ژیانی خۆی فیدای ئەم مەبەستە کردووە. بە دڵ هەستی بەوە کردووە کە گەل 

پێویستی بە مرۆڤی هۆشیار هەیە و تا هۆشیارێک لەخۆبردوویی نیشان نەدا، گەل لە خەودا 
دەمێنێت و هەستانی ئەستەمە بەاڵم ئەم لەخۆبردووییە تەنیا لە نیشاندانی دەرددا نییە بەڵکوو 

حاجی قادر وتەنی دەبێ دەرمانیشی بۆ دەستنیشان بکرێت.
کێشەی شوناس تا ئێستاش پرسی سەرەکیی نەتەوە بەشخوراوەکانە. بە درێژایی مێژوو ئەم پرسە 
کەڵکەڵەی سەرەکیی ڕۆشنبیران و شوێندانەرانی کۆمەڵگا بووە. کێشەی بنەمایی و مێژوویی 
لە شێعری قانعدا ئااڵهەڵگرە. شاعیر دەیەوێت تاکی کورد وەک ئەندامی نەتەوەیەکی دێرین لە 

خۆی و گەلەکەی شارەزا بێت. 
دیارە ئەم باسە ئاوهەڵگرە و باسی ناسینی زمان و پێشینە و بنچینەی نەتەوایەتی و کولتوور و 

زۆر شتی دیکەش لەخۆ دەگرێت هەر بۆیە قانع بە تووڕەییەوە لەگەڵ ئەو کەسانە مامەڵە دەکات 
کە لە خۆیان و بنەچەکەیان نائاگان.

ڕۆڵە وەسیەت بێ کە مردم سەیری ئەم ئەشعارە کە

مامۆستا قانع

ڕۆڵە! وەسیەت بێ کە مردم سەیری ئەم ئەشعارە کە

هەفتەیەک جارێ تەماشای شۆری ئەم گوفتارە کە

بابی خۆت ڕەفتاری چۆن بوو، تۆش هەر ئەو ڕەفتارە کە

ڕوو لە قازانجی عموومی و پشت لە خاوەن پارە کە

بێرە مەیدانی دلێری، هەر وەکوو شێری ژیان

جەرگی دوژمن هەڵدڕە و ببڕە وەکوو تێغی دەبان

ڕۆڵە! الفی فەیلەسۆفی لێ نەدەی هەرگیز بە دەم

نۆکەری هەرگیز نەکەی، بۆ حاکمی ڕۆم و عەجەم

ی لە دڵتایە مەترسە بیخە سەر نووکی قەڵەم
چ

گوێ نەدەی ڕۆڵە، بە جەور و ئێش و ئازار و ستەم

ڕاپەڕە و بانگێ بدە، بۆ خزمەتی کوردی زمان

بەرخی نێر بۆ سەربڕینە نەک لە بۆ دۆشین و ڕان

ڕۆڵە! دایم چاوەڕوانی هەڵمەتی شێرانە بە

دوژمنێکی زۆڵە کوردی نۆکەری بێگانە بە

هەر بە هیوای دەنگ دلێری و ژینی سەربەستانە بە

کەوتە ڕۆژی خۆی خەریکی تۆڵەیی دووالنە بە

ڕۆحی شیرینت دەرێنە بۆ دەوای دەردی گران

ڕوو کەرە قەندیل و ئاکۆ، هەر بڵێ: یا نیشتمان!

کەڵووڕ و سوورسوور و گەشکی و شاری کرماشانەکەت

بەختیاری و مەنمی و هەم شاکەلی و شیروانەکەت

ماییدەشت و باجەاڵن و سانی هەورامانەکەت

پژدەر و بڵباس و هەرکی و جافەتی و گۆرانەکەت

دەس بە دەس یەکتر گرن، بۆ یەکتری وەک پشتیوان

تێ بکۆشین بۆ ژیانی کورد و خاکی کوردستان

ڕۆڵەکەم! خوێندن بخوێنە! مەکتەبە دەرمانی کورد

تێگەیشتن مەرهەمە، بۆ زامی بێ سامانی کورد

الپەڕەی مێژوو ئەزانێ، چۆن بوون شێرانی کورد

باسی بابا ئاردەاڵن و زەندی و بابانی کورد

ئەورووپا نووسیویە بۆ تۆ یەک بە یەک وەک داستان

تۆش بە چاکی ڕایگەیەنە بۆ نەخوێندەی کوردەکان

ئەو ژیانە کەی ژیانە؟ وەک کەوی بەندی قەفەس

ژێرچەپۆکەی ڕافزی بی و ژێردەسەی پیاوی تەرەس

پەت لە مل بی و ڕاتبکێشن، هەر وەکوو تانجی و مەرەس

نامەوێ ئەو جۆرە ژینە، دەک خوا نەیدا بە کەس

قەف قەفی حەڵقەی کەلەپچەت هەڵبڕە وەک پاڵەوان

خۆت و منداڵت بە کوشت دە بۆ ڕەواجی کوردستان

کوردە وەسفی کوردستانت خۆشترە تا سەد کیتاب خاکت بە نرخە

مامۆستا قانع

ت، خۆشترە تا سەد کیتاب
کوردە وەسفی کوردستان

ە خۆشترە بۆ تۆ هەتا چەنگ و ڕوباب
سیاچەمان

شۆڕشی قەلبت ببێ و گوێ ڕاگری بە دەنگی نەی

جەرگی بەدگۆی کوردستانت، هەڵ ئەقرچێ وەک کەباب

دەنگی شمشاڵ و خرۆشی دەف، بگاتە هەر دڵێ

حاسڵی كشف القبورە، ڕۆشنە زومرەی عەزاب

ئافەرەم بۆ تۆ وەتەن، وا خاک و خۆڵت گەوهەرە

غەیرە مەحسوورە تەعامت، زۆر و بێ حەد و حیساب

ارم ماڵە گەورە و شێرە بێ
من لە دنیادا هەو

 بۆ دەفتەر و نامە و کیتاب
ڕۆژی مەحشەر چاترم

مامۆساکانمان ئەڵێن: دنیا نموونەی ئاخرە

تێ بفکرێ خۆت ئەزانی کێیە حازر بۆ عەزاب

سابتت کرد قانعا! کوردان لە گشت کەس چاترن

مژدە بێ بۆ کوردەکانی هەرزەکارانی شەباب

شێرەزای کوردمهەموو کەس شارەزای من بێ کە شێر و شێرەزای کوردم 

مامۆستا قانع
لە چاوی ئەهلی دانشدا، وەکوو ڕۆح تووتیای کوردملە سووتانا چ بێ باکم، کە چۆن پاش مردنم قانعکەوابوو، هودهودی شەهری سلێمانی سەبای کوردملە خزمەت با بەجێ مابم، بە تەیرێ هەر ئەبم مەعلووممنی سەودازەدەش وەک بولبولی شاخ و چیای کوردمچ باخێ پڕ لە گوڵ، هەرگیز نەبینراوە بەبێ بولبولبە خۆم و ڕۆحمۆ حازر، لە بۆ دەفعی بەاڵی کوردمئەجەل دەستی من و داوێنی تۆ فریا کەوە زوو بێبچووکی بەگلەر و شێخ و مەال و شاهـ و گەدای کوردمفیدایی من لە بۆ کوردان، خوسووسی قەت نەبینراوەوەکوو قۆچ خەلیلوڵاڵ، بە قوربان و فیدای کوردمخوا نەیکا ئەگەر دەردێ زوهووری کرد لە کوردستانبە دایم گوە بەراوازی، دەلیل و ڕەهنومای کوردمهەموو کەس شارەزای من بێ، کە شێر و شێرەزای کوردم

قانع و کوردستان
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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:

ڕێکخراوی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتیی ئیسرائیل 

بەڕێز حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
75 ســاڵ لەمەوپێــش، حیزبــە تێکۆشــەرەکەتان لــە ســاڵی 1945دا، لە شــاری مەهابــاد دامەزراوە، 
ئامانجی ئێوە لە دامەزراندنی ئەو حیزبە مۆدێڕنە، خەبات و تێکۆشــان بووە  بۆ گەیشــتنی کورد 
بە سەربەســتی، ئاواتێک کە خەڵکی ئیســرائیلیش هەردەم لەپێناویدا هەوڵیان داوە. خەڵکی کورد 
هــەزاران ســاڵە لەســەر خاکــی بــاب و باپیرانی خۆیاندا، واته کوردســتان ژیــاون و دەژین. هەر بۆیە 
مافــی ئەوەیــان هەیــە وەک هــەر نەتەوەیەکی دیکە، خاوەن واڵتی ســەربەخۆی خۆیان بن. لەگەڵ 
ئەوەش ئێمە ڕێز لە ئێوە و بڕیارەکانتان دەگرین کە بەهۆی بارودۆخی سیاسیی جیهان و ناوچەکە، 
داوای پێکهێنانی ئێرانێکی دێموکراتیکی فێدراڵ دەکەن. خەڵکی ئیسرائیل و خەڵکی کوردستان، 
لە داهاتووی سیاسیی ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا هاوچارەنووسن و پێکەوە دەتوانن هەوڵ بدەن 
لەپێناو دروستبوونی هاوپەیمانیەتییەکی بەهێز. لە کۆتاییدا، پەیامی ئێمە بۆ ئێوە ئەوەیە کە قەت 
لەپێناو وەدیهاتنی ئاواتە بەرزەکانتاندا بێ هیوا مەبن، هەر وەک چۆن گەلی ئیســرائیل بێ هیوا 

نەبوون هەتا بە سەرکەوتن گەیشتن.
دیسان پیرۆزبایی ئەم ڕۆژەتان لێدەکەین و هیوای سەرکەوتنتان بۆ بە ئاوات دەخوازین!

ڕێکخراوی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتیی ئیسرائیل

یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان 

بەڕێز/ حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
بابەت/ پیرۆزبایی

ساڵوێکی گەرم...
بەبۆنەی »حەفتا و پێنجەمین« ساڵوەگەڕی دامەزراندن و »یووبیلی ئەڵماسیـ«ـی حیزبە 

تێکۆشەرەکەتان، پیرۆزبایی لە لێپرسراوی گشتی و ئەندامانی دەفتەری سیاسی و کۆمیتەی 
ناوەندی و کەسوکاری شەهیدان و تەواوی پێشمەرگە و ئەندامەکانتان دەکەین. دیارە کە لە 
مێژووی خەباتی پڕسەروەریی حیزبی دێموکرات، سەرباری ئاستەنگ و دژواری و ڕێگەی 

خەبات، دەسکەوتی گەلێک مەزنی بۆ گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەدەست هێناوە، 
لەم پێناوەشدا هەر لە سەرەتاوە، ڕێبەرانی حیزب سەرقافڵەی کاروانی شەهیدانیان گرتووە کە 

له پێشەوا قازی، شەهید دوکتور قاسملوو و شەهید سادقی شەرەفکەندی، نموونەی هەرە دیار 
و بەرجەستەی ئەو تێکۆشانە مەزنە بوون. جێی بایەخە کە یەکیەتی و حیزبی دێموکرات لە 
زۆر وێستگەی ژیانی سیاسی و پێشمەرگایەتیدا هاوکار و پشتیوانی یەکدی بوون کە ئەم 
دۆستایەتی و هاوپیشەییە، لە فکری پڕ حیکمەتی سەرۆک مام جەالل و شەهید دوکتور 

قاسملووەوە سەرچاوەی گرتبوو کە جێ پەنجەی بە سەر نەخشی زۆر ڕووداوی سیاسییەوە هەبوو.
دووبارە ئەم یادە پیرۆز دەکەین و ساڵو دەنێرین بۆ گیانی پاکی شەهیدان.

لەگەڵ ڕێزدا/ ساالر سەرحەد خەلیفه یونس
ئەندامی ئەنجومەنی سەرکردایەتی )ی.ن.ک(

ل. بۆردی پێوەندییە کوردستانییەکان
1٣ی ئاگۆستی ٢0٢0

ئەنیستیتۆی کوردی واشنتۆن 

بۆ بەڕێز »مستەفا هیجری« لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ڕێز و حورمەت

لە حەفتاوپێنجەمین ســاڵوەگەڕی دامەزراندنی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێراندا پیرۆزبایی 
خۆمان ئاراستەی جەنابتان، ئەندامانی ئەو حیزبە، خەڵکی ڕۆژهەاڵت و هەموو گەلی کورد دەکەم. 
ئــەم ڕۆژە وەبیرهێنــەرەوەی ئــەم ڕۆڵــە قارامانانەیە کە خەڵکی ڕۆژهەاڵت لــە خەبات بۆ ئازادی و 
مافەکانیان گێڕاویانە. حیزبی دێموکرات لە سەرەتای دامەزراندنیەوە بۆ هەموو گەلی کورد لە هەر 
چوار پارچەی کوردستان سەرچاوەی ئێلهام و ورە بووە. حیزبی دێموکرات هەڵگری چەندین میداڵی 
شانازییە وەکوو پێشەوا قازی محەممەد و قاسملووی مەزن. هەروەها دەمهەوێت لەم هەلە کەڵک 
وەربگرم بۆ ئەوەی ساڵوی خۆمان ئاراستەی هەموو ئەو قارەمانانە بکەم کە لە ڕیزەکانی حیزبی 
دێموکراتدا لە بەگژداچوونەوەی تێرۆریستانی سپای پاسداران و جاشەکانیان گیانیان بەخت کردووە.
ئێمە یادی دامەزراندنی حیزبی دێموکرات بەرز ڕادەگرین و ئەو یادە بۆ هاوکارانمان لە ئەنستیتۆی 
کــوردی واشــینگتۆن ئیلهامبەخــش و ورە بەخشــە. پێمــان وایــە کە لــە داهاتوویەکــی نزیکدا و بە 
ڕێبەرایەتیی ئێوە و حیزبی دێموکرات ئااڵی کوردستان لە ڕۆژهەاڵتی خۆشەویستماندا دەشەکێتەوە. 
لە کۆتاییدا دەمهەوێت سپاســتان بکەم بۆ بەردەوامکردنی خەبات بۆ ئەوەی شــۆڕش بەردەوام بێت. 
ئێمە بایەخی تەواومان بۆ ڕێبەرایەتیی جەنابتان هەیە و هەروەها خۆمان بە موتەعەهید دەزانین کە 
درێژە بە هاوکاری لەگەڵ ئێوە لە ڕێگەی نوێنەرتان »ئارش ســاڵح« لە ئامریکا بەین بۆ ئەوەی 

دەنگی ملیۆنها کوردی ڕۆژهەاڵت بگاتە گوێی دنیا.
لەگەڵ ڕێز / یوسف ئازاد

ئەنستیتۆی کوردی واشنتۆن

پارتی »لیبڕاڵ دێموکراتی کوردستان« 

بۆ بەڕێز: ڕێبەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ب/ بروسکەی پیرۆزبایی

لەگەڵ ساڵو و ڕێزێکی شۆڕشگێڕانە
بەبۆنەی 75 ــــەمین ســاڵیادی دامەزراندنی حیزبی دێموکراتی کوردســتان گەرمترین پیرۆزبایی 
خۆمان ئاراستەی دەفتەری سیاسی و کۆمیتەی ناوەندیی و هەموو ئەندامان والیەنگرانی حیزبی 

دێموکراتی کوردستان دەکەین.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئیران وەک یەکەمین حیزبی سیاسی کە 75 ساڵ پێش ئیستا  پێی 
نایە ناو  گۆڕەپانی خەباتی ڕزگاریخواز و نەتەوەیی و لەپێناو گەیشتن بە مافە نەتەوایەتییەکانی 
گەلەکەمان مێژوویەکی پڕلە سەروەریی لە مێژووی خەباتی سیاسی خۆیدا تۆماری کردووە و لەو 
ماوەیەشدا بە دەیان ڕۆڵەی گەلەکەمان بۆ پاراستی سەروەری و پاراستنی گەلە و خاک و نیشتمان 

گیانی پاکیان کردووەتە قوربانی.
لــە قۆناغێکــی هەســتیار و چارەنووسســاز داین پێویســتە گلەیــی و گازەنــدەکای و ناکۆکییەکان 
وەال بنێین بە یەکگرتوویی و یەکدەنگییەوە بێینە مەیدانەوە کە  زیاترلە هەموو کات گەلەکەمان 

پێویستیی بە یەکڕێزی و یەکدەنگی هەیە هیوادارین هەموو الیەنەکان بە هەستی بەرپرسیاریەتی 
بە یەکگرتوویی و یەکدەنگی کار بۆ گەیشتنی بە مافە ڕەواکانی گەلەکەمان بکەین کە ویستی 
گەلەکەمانە و ٢5ی گەالوێژ جێژنی  یەکگرتووی  حیزبی دێموکرات کوردستانی ئێران و ڕەمزی 
سەرکەوتمانە بێت. جارێکی دیکەش بە ناوی ئەنجومەنی سەرکردایەتی پارتی لیبڕاڵ دێموکراتی 
کوردســتانەوە گەرمتریــن پیرۆزبایــی خۆمــان بە بۆنەی 75ــــەمین ســاڵیادی دامەزراندنی حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئیران ئاراستەی ڕێبەرایەتی و پێشمەرگە و هەموو ئەندامان ول ایەنگرانی 

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئیران دەکەین.
پارتی لیبڕاڵ دێموکراتی کوردستان/ ئەنجومەنی سەرکردایەتی

چوارشەممه 15ی گەالوێژ ٢7٢0

کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران 

بۆ بەڕێز حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
وێڕای ساڵوێکی گەرم

بەبۆنــەی یادەوەریــی 75ـــەمین ســاڵوەگەڕی دامەزراندنی حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران، 
گەرمترین پیرۆزبایی خۆمان ئاراستەی ئێوەی بەڕێز و هەموو تێکۆشەرانی نێو ڕیزەکانتان دەکەین. 
یادی زیاتر لە 7 دەیە خەبات و تێکۆشان و چاالکیی ئێوە وەکوو حیزبێکی بە ئەزموون، لە دەروون و 
مێژووی نەتەوەکەماندا هەرمانە. لەم سەردەم و بارودۆخە نوێیەدا، پێویستیی یەکیەتی و پاراستنی 
یەکڕیزی کە یەکێک لە ئامانجەکانی دامەزراندنی حیزبە هەڵسووڕاوەکەتان بووە، زیاتر لە جاران 
خۆ دەنوێنێت. دڵنیاین بەپێی ڕەوت و کارنامەی پێشووتان، گرینگایەتی بەجێهێنانی ئەم ئەرکە الی 
ئێوەش پڕ بایەخ و هەستپێکراوە، هەر بۆیە ئاواتەخوازین بە کۆدەنگییەوە بەرەو پێشی ببەین. جارێکی 
دیکــە وێــڕای پیرۆزبایــی ئەم ڕۆژە، هیوادارین حیزبە خەباتگێڕەکەتان شــێلگیرتر و ســەرکەوتووتر 
لــە جــاران، لەپێنــاو و لە ئاراســتەی ئامانجەکانی گەلی کورد و مســۆگەرکردنی مافە ڕەواکانی 

تێکۆشان بکات و بە هەوڵێکی هەمەالیەنە، داهاتوویەکی گەشاوە بێنێتە دی.
لەگەڵ ڕێز/ کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران

سکرتاریەتی کۆمیتەی ناوەندی
15ی ئاگوستی ٢0٢0

حیزبی شیووعیی کوردستان-عێراق

بەڕێز: لێپرسراوی گشتی و ڕێبەرایەتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
بابەت: پیرۆزبایی

بەبۆنەی 75ـەمین ساڵڕۆژی دامەزراندنی حیزبە تێکۆشەرەکەتان، حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێــران، بــە نــاوی مەکتەبی سیاســی و ســەرکردایەتیی حیزبی شــیووعیی کوردســتان، پیرۆزبایی 
گەرمــی ئــەو یادەتــان لــێ دەکەیــن و هیــوای ســەرکەوتن و ســەرفرازیتان بــۆ دەخوازیــن. حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، هــەر لــە ڕۆژی دامەزراندنیــەوە تــا ئەمڕۆ کە یادی 75 ســاڵەی 
دامەزراندنــی دەکەنــەوە، درێــژەی بــە خەبــات و تێکۆشــان داوە، لەپێنــاو هێنانە دیــی مافی ڕەوای 
گەلەکەمــان لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا، ڕۆڵێکــی بەرچــاو و کاریگەری لــە کاروانی خەباتی 
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی هەبوو، لەم ڕیگایەشــەوە قوربانی و شــەهیدی زۆری پێشکەشــی گەلی 
کوردســتان کردووە. هیوادارین ئەم یادە ببێتە مایەی زیاتری یەکڕیزیی هێز و الیەنە سیاســییەکان 
لەپێناو بەدەستهێنانی ئاوات و ئامانجە ڕەواکاندا. لە کۆتاییدا جارێکی تر جەخت لەسەر پتەوکردنی 

پەیوەندیی دێرینەی هەر دوو المان دەکەینەوە. دوبارە پیرۆزباییمان قبووڵ بفەرموون.
لەگەڵ ڕێزما/ مەکتەبی سیاسی/ حیزبی شیووعیی کوردستان-عێراق

15ی ئاگۆستی ٢0٢0

 پارتی ئازادیی کوردستان 
ساڵوی خەبات و تێکۆشان

خۆشحاڵین لەالیەن مەجلیسی گشتی و کۆمیتەی ناوەندیی پارتی ئازادی کوردستانەوە بەبۆنەی 
یووبیلی ئەڵماسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران، پیرۆزبایی گەرم پێشکەشی ڕێبەرایەتی 
و سەرجەم ڕیزەکانی حدکا و دۆستان و الیەنگرانی بکەین. هەروەها لەم بۆنەیەدا ساڵو دەنێرین بۆ 
گیانی ڕێبەران و تێکۆشــەرانی شــەهیدی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران کە لە کاروانی 
خەباتــی 75 ســاڵەدا، گیانیــان بەختی وەدەســتهێنانی ماف و ئازادییەکانی کــورد و ئامانجەکانی 
حیزبەکەیان کردووە. پارتی ئازادی کوردســتان PAK هەمیشــە ســەرەڕای جیاوازییەکان، بەڕێز و 
بایەخەوە ڕوانیویەتە، خەبات و تێکۆشانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران و پێگەی لە بزاڤی 
ڕزگاریخوازیی ڕۆژهەاڵتی کوردســتاندا و لە هەندێک وێســتگە و بڕگەی گرینگ وهەســتیاری 
ســێ دەیەی ڕابردوودا لە ڕووبەڕووبوونەوەی هەڕەشــەکاندا هاوکار بوون و پشــتیان بەیەکەوە بووە. 
هەڤااڵنی بەڕێز، ئەم بۆنەیە بە دەرفەت دەزانین کە لە سەر پەرەپێدانی پێوەندییەکانمان و کارکردن 
لــە ســەر پێکهێنانــی بەرەیەکی یەکگرتووی کوردســتانی لەپێناو ئەســتاندنی مافــی دیاریکردنی 
چارەنووسی سیاسی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و پێکهێنانی دەزگا و دامەزراوەی نیشتمانی و 

بەهێزکردنی لەشکری نەتەوەیی و نیشتمانی ناحیزبیی ڕۆژهەاڵتی کوردستان پێدابگرین.
PAK لە گەڵ ڕیز و پیرۆزبایی دووبارەدا/ پارتی ئازادیی کوردستان

کۆمیتەی پێوەندییە گشتییەکان
15ی گەالوێژی ٢7٢0ک/ خەلیل نادری

کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان 

بەڕێزان ئەندامانی سەرکردایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لەگەڵ ساڵو و ڕێز؛

75میــن ســاڵوەگەڕی دامەزرانــی حیزبــی دێموکــرات لــە ئێــوە و هەمــوو تێکۆشــەرانی حیزبــە 
تێکۆشــەرەکەتان پیرۆزبایــی دەکەیــن، دروســتکردنی حیزبــی دێموکــرات لــە ڕاســتیدا ســەرەتای 
مۆدێڕنـبوونەوەی خەباتی نەتەوەییە لە بزووتنەوەی کوردستانی ڕۆژهەاڵت، ئەو حیزبە بە درێژایی 
تەمەنــی بــە دژی زوڵــم و زۆری ســەر گەلــی کورد وەســتاوە و قوربانیی داوە و شــوێن پەنجەی لە 
بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازیــی کوردســتان دیارە. هیوادارین لە یادی 75 ســاڵەی حیزبی دێموکراتی 
کوردستاندا، هەوڵەکان بۆ پێکهێنانی یەکڕیزیی حیزبە سیاسییەکانی کوردستان و بۆ بەهێزکردنی 

بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی نەتەوەیی چڕتر بکرێتەوە. بە پێویســتی دەزانین لەو یادەدا ســاڵو بنێرین 
بۆ گیانی پاکی هەموو ئەوانەی لە ڕیزەکانی ئەو حیزبەدا گیانیان بەخت کردوە و سەری ڕێز بۆ 
بنەماڵەی و کەسوکاریان دانوێنین. هەروەها بۆ جارێکی دیکە جەخت لە پێوەندیی دۆستانە و کاری 
هاوبەشــی خۆمان لەگەڵ ئێوە دەکەینەوە، المانوایە پێویســتە ئەو هاوکاری و دۆســتایەتییە لەگەڵ 

یەکتر و دیکەی هێزە سیاسیەکانی کوردستان پەرەی زۆرتری پێبدرێ.
دەستەی کارگێڕی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان

٣ی ئاگۆستی ٢0٢0 زایینی
1٣ی گەالوێژی 1٣99ی کۆچی

پەیامی »یزاکا« 
ڕێبەرایەتی و کادر و پێشمەرگە شۆڕشگێرەکانی دێموکرات!

بەبۆنەی ٢5ی گەالوێژ، ساڵوەگەڕی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران، پیرۆزبایی 
یەکیەتییەکەمان قەبووڵ بفەرموون.

ڕێبوارانی ڕێبازی پێشەوای کوردان، حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران یەکەم حیزبی مۆدێڕن 
و خاوەن بەرنامەیەکی تۆکمەی سیاسی و حیزبیی هەموو چین و توێژەکانی کوردستانی ئێرانە، 
ئــەم حیزبە هەڵگری بەیداخی نەتەوەیی و ڕســالەتێکی گــەورەی کوردایەتییە، گیانبازیتان لەپێناو 

گەیشتن بە ئازادی و ڕزگاری جێگای ڕێز و دەستخۆشییە. 
دڵنیاتان دەکەینەوە هەتا وەدیهاتنی ئامانجەکانی حیزبی دێموکرات، پشتیوانیی زانایانی ئایینیی 
کوردســتانی ئێــران لەگەڵتانــە، هیوادارین بــە یەکگرتوویی و یەکگوتاری لەم ڕێبازە پڕشــکۆیەدا 

بەردەوام بن.
یەکیەتیی زانایانی ئایینیی کوردستانی ئێران

سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران 

سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی

بەڕێز/ سەرکردایەتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
نامــەی بەڕێزتــان لــە پێوەنــدی بە یادی 75 ســاڵەی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران بە ئێمە 
گەیشت، بەم بۆنەوە پیرۆزباییەکی گەرم بە ئێوە و سەرجەم ئەندامانی حیزبەکەتان ڕادەگەیەنین و 
هومێدوارین لە ڕەوتی خەباتی ڕزگاریخوازانەی نەتەوەیی بە ئیرادە و هێزێکی زیاترەوە ڕوو بە پێشەوە 
بەردەوام بن. بێگومان حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران یەکێک لە حیزبەکانی کوردســتانی 
ئێرانە کە کاریگەریی لەسەر جوواڵنەوەی حەقخوازانەی گەلەکەمان و شۆڕش لە بەرانبەر ڕێژیمی 
دیکتاتۆری دەسەاڵتدار لە ئێراندا هەیە؛ هەر بۆیە پێویستە لەم قۆناغە چارەنووسسازەدا کە ڕووخانی 
حکوومەتی ئاخوندەکان نزیکە، بناغەی هاوکاری و یەکدەنگیی نێوان هێزە ڕەسەنەکانی گۆڕەپانی 
جوواڵنەوەی مافخوازانەی کوردســتان لەســەر بنەمای نەخێر بۆ دەســەاڵتی دیکتاتۆریی ویالیەتی 
فەقیهـــ داڕێژیــن و هەمــوو پێکــەوە کار بــۆ قۆناغە جۆراوجۆرەکان و یەک لــەوان کار بۆ پرۆژە و 
پالتفۆڕمی هاوبەش لەنێو جوواڵنەوەی مافخوازانەی کوردستانی ئێران بکەین. بەڕێزان! لە کاتێکدا 
یــادی 75 ســاڵەی حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێــران بەرز ڕادەگرن کە جیهــان و ناوچەکە و 
ئێران بە هەلومەرجێکی هەستیاردا تێپەڕ دەبێت و هەموو نیشانە و دەرکەوتەکان باس لە ئاڵوگۆڕی 
قــووڵ و بنەڕەتــی و نەمانــی یەکجاریی ڕێژیمی ئاخونــدی دەکەن و ئەو هەلومەرجەش، زەروورەتی 
خۆتەیارکردن بۆ پێشوازی لە هەر ئەگەرێکمان بیر دەخاتەوە. بە بڕوای ئێمە کۆبوونەوە لە دەوری 
گووتاری ڕووخان و هەنگاونانی کردەیی بۆ ئەو ئامانجە و یەکێتی و برایەتیی ناو جوواڵنەوەکە و 
هەروەها لە خەبات بۆ ڕووخانی دەسەاڵتی دیکاتۆر لە ئێران لە پێشترینی ئەرکەکانمانە و پێویستە 

دروستکردنی بەرەیەکی هەمەالیەنە لەو چوارچێوەدا بخرێتە دەستووری کارمانەوە.
بەڕێــزان! ســازمانی خەباتی کوردســتانی ئێران بــاوەڕی وایە، دووبارەنەبوونــەوەی ڕووداوە تاڵەکەنی 
ڕابــردوو و خولقاندنــی هەلومەرجــی شــیاو لەپێناو ئــازادی و بەختەوەریی گەلی کــورد و ڕووخانی 
ڕێژیمی ئاخوندی، حوکممان پێ دەکات ڕێگەی تەبایی و یەکدەنگی، باشــترین و چارەســازترین 
بژاردەیە. جارێکی تر پیرۆزبایی یادی دامەزراندنتان پێشکەش دەکەین و ئومێد دەکەین بە زووترین 
کات داری ئازادی بەر بگرێت و بە ئازادبوونی کوردســتان و ڕووخانی حکوومەتی ســتەمگەری 
ئاخوندەکان، شاهیدی بونیادنانی دەسەاڵتێکی خەڵکی و دێموکراتیک کە مافی هەموو توێژێک 

تێیدا پارێزراو بێت، بین.
سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران/ دەفتەری سیاسی

11/8/٢0٢0

 پەیامی بزووتنەوەی نوێبوونی کوردستان 
زۆر بەڕێز »مستەفا هیجری« لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

بابەت/ برووسكەى پيرۆزبايى
ساڵوی سەربەخۆیی و ئازادی...

بەبۆنەی ســاڵڕۆژی دامەزراندنی حیزبە تێکۆشــەرەکەتان )حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران(  
گەرمترين و جوانترین پيرۆزبايى ئاراســتەی بەڕێزتان و ســەرکردایەتی و گشــت ئەندام و دۆســت و 
جەماوەرتان دەكەين، داواكاریی پێشڤەچوون و سەركەوتنى بەردەوام بۆ حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێــران دەخوازيــن، ئــەو بۆنــە بە دەرفەت دەزانين جارێكى تر جەخت لەســەر پتەوكردن و بەرەو پێشــەوە 
بردنى پەيوەندیی دۆستانەى نێوان )بزووتنەوەی نوێبوونی کوردستان و حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران( دۆســت و هاوپەیمان دووپات بكەينەوە لەپێناو خزمەتكردن بە ئامانج و بەرژەوەنديیە بااڵكانى 

گەلى كوردستان.
ئەنجومەنی سەرکردایەتی

بزووتنەوەی نوێبوونی كوردستان
10ی ئاگوستی ٢0٢0ی زایینی


