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حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باڵوی دەکاتەوە

پـەیــڤ
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چاالکـــی تەبلیغـــی
فاشیزم خۆی لە 

ژێر عەبای ئاییندا 
دەشارێتەوە

دامەزراندنی حیزبی 
دێموکرات بوو بە 

هەوێنی شوناسی سیاسی 
و نەتەوەیی کورد

كــه   ڕایگه یانــدووه   یۆنــان  ده وڵه تــی 
سیستمی ئاسایش و ئه منیه تیی كه  له  
ســاڵی ٢٠١٥ بۆ پێشگرتن به  شه پۆلی 
دووبــاره   كردبــوو  جێبه جێــی  په نابــه ر 
وه گــه ڕی ده خاتــه وه . هاوكات ئه وه شــی 
ڕاگه یاندووه  كه  پرۆژه ی ٤٠ كیلۆمێتر 
دیواركێشــان له سه ر ســنووری وشكایی 
نێــوان یۆنــان و توركیه ی ته واو كردووه . 
گوایــه  ئــه م دیــواره ی چاكی كــردووه ، 
بــه  سیســتمی ئه منیه تیــی تایبه تیــش 
كۆنتــرۆڵ ده كــرێ و به و شــێوه  پێش له  
هاتنــی په نابــه ران لــه  توركیــه وه  بۆ نێو 
یۆنــان ده گرێ، به تایبه تــی په نابه رانی 
ئه فغانــی! هه روه هــا ده وڵه تی توركیه ش 
 ١٥٠ دیــواری  كــه   ڕایگه یانــدووه  
كیلۆمێتریی له  نێوان ســنووری ئێران و 
توركیه  كێشاوه  و زۆرتری ده كا و ده یكا 

به  ٢٤٠ كیلۆمێتر.
له  ڕۆژانی پێشووشدا ده وڵه تی ڕووسیه  
ڕایگه یانــد كه  هێزی قورســی نیزامی 
ده نێرێته  ســه ر ســنووری تاجیكســتان و 
ئه فغانســتان تاكوو ڕێگە لە دزه كردنی 
خه ڵكی ئه فغانستان بۆ نێو تاجیكستان 

بگرێ!
لــه  ســنووره كانی ڕۆژاوادا له  توركیه  و 
یۆنان دیواری بێتۆنی و له  سنووره كانی 
چیــن  ســنووری  لــه   ڕۆژهه اڵتیشــدا 
و ڕووســیه  دیــواری تانــك و زرێپــۆش 
ئه فغانــی  خه ڵكــی  تاكــوو  داده نــرێ 

نه چنه  واڵته كانی دیكه وه !
ئه مــه  گــه ر هــه ر ئــاوا وه كــوو هه واڵی 
كــۆچ و كۆچبه ری چــاوی لێ بكرێ 
ڕه نگه  به  شتێكی ئاسایی بێته  به رچاو 
كــه  واڵته كان ســنووره كانی خۆیان توند 
بكــه ن تاكوو ئه منیه تــی خۆیان بپارێزن 
و پێــش بــه  قاچاخــی مــرۆڤ بگــرن، 
به اڵم كــه  ده چیته  قوواڵیی ڕووداوه كه ، 

كاره ساته كه  زه قتر ده بێته وه .
دیــواری بێتۆنــی و دیــواری تانــك و 
وه كــوو  بــه  ده وری واڵتانــی  زرێپــۆش 
ســووریه  و ئه فغانســتان، ده كێشــرێن كه  
خه ڵكــی ئــه وێ كــۆچ نه كــه ن! بــه اڵم 
هێزی نیزامیشیان له  سااڵنی ڕابردوودا 
تاكــوو  واڵتانــه   ئــه و  نێــو  ناردۆتــه  
ده ســه اڵتێك كــه  خۆیــان پێیــان خــۆش 

بووبێ له وێ پشتیوانییان لێ بكه ن!
كاتێــك كــه  پووتیــن هێــزی نیزامیــی 
ده نــارده  ســووریه  تاكــوو پاڵپشــتی لــه  
ئه ســه د بــكا یــان ڕۆژاوا له به رامبــه ر 
پشتیوانیی واڵتانی ناوچه  له  ئه لقاعیده  
و تاڵبان بێده نگ بوون و ده یانبینی كه  
چه كوچــۆڵ بــه  تاڵیبــان ده گه یه نــدرێ 
تاكوو شه ڕ و ماڵوێرانی له  ئه فغانستان 

دیمانەی کوردستان

دیوار

پەیامی سەرەخۆشیی لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکرات 
بەنیسبەت کۆچی دوایی »کنیاز ئیبراهیم«

)FNDK( بەڕێز فێدراسیۆنی نێونەتەوەیی کوردانی دیاسپۆرا
ئێمە بە بیستنی کۆچی دوایی کەسایەتی و خەباتکاری تێکۆشەر و شوێنداری گەلەکەمان پرۆفیسۆر » کنیاز ئیبراهیم 

» خەمبار بووین.
بەم هۆیەوە لەسەر ناوی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران هاوخەمی و سەرخۆشیی خۆمان بە ئێوەی بەڕێز، و 

بنەماڵەی ڕێزداری خوالیخۆشبوو کنیاز ئیبراهیم ڕادەگەیێنین و خۆمان بە شەریکی خەمتان دەزانین.
ڕۆحی کاک کنیاز ئیبراهیم شاد و سەری نەتەوەی کورد و دۆستانی ساغ بێت.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری

١٨ی گەالوێژی ١٤٠٠ی هەتاوی

كەریم پەرویزی

درێژە لە الپەڕەی ٣

الوازیی ڕێژیم تا دێت زیادتر دەبێت

3٠ی  شــەوی  ئیســراییل  هێزەکانــی 
فڕۆکــە  کــە  ڕایانگەیانــد  گەالوێــژ 
ناوەنــدی  چــوار  شــەڕکەرەکانیان 
چەکوچــۆڵ  ســازکردنی  گرینگــی 
تەقەمەنــی  و  چــەک  کــۆگای  و 
حەماســیان کردووەتــە ئامانج. شــەوی 
چاودێــری  ڕێکخــراوی  پێشتریشــی 
بــاوی  ســووریه  لــە  مــرۆڤ  مافــی 
کردەوە ئیســرائیل بە ســێ مووشــەک، 
هێرشــی کردووەتــە ســەر دامــەزراوە و 
کۆگاکانی چەکوچۆڵ و تەقەمەنیی 

حیزبوڵای لوبنان. 
جیــا لــەم هەواڵ و ڕاپۆرتــە ناوچەییانە 
بەشــێکن  نێوخۆییەکانیــش  گرفتــە 
کۆمــاری  کــە  هاوکێشــانەی  لــەو 
ئیســامییان هێنــدەی دیکە خســتووەتە 
پەراوێزەوە و الوازیان کردوون؛ وەزارەتی 
کار و خۆشــبژێوی کۆمەاڵیەتــی لــە 
ڕاپۆرتێکــدا لەژێر ناوی »پایش فقر« 
ڕایگەیانــدووە: هێڵی هــەژاری بۆ هەر 
تاکێــک لــە ســاڵی ٩٩دا بریتــی بووە 
تمــەن  هــەزار  لــە ١ میلیــۆن و ٢٥٤ 
کــە بەبەراورد لەگەڵ ســالی پێشــتری 
خۆی 3٨٪ زیادی کردووە؛ واتە هێڵی 
هەژاری لە ســاڵی ٩٩ بۆ خانەوارێکی 
ســێ کەســی ٢میلیــۆن و ٧٥٨ هــەزار 
تمــەن و بۆ خانەوارێکی چوار کەســی 
3 میلیۆن و 3٨٥ هەزار تمەن بووە. بە 
دیوێکــی تریدا ڕێــژەی هەژارانی ئێران 
کــە دەکەونــە ژێــر هێڵــی هەژارییــەوە 

زیاتر لە ٢٧ میلیۆن کەس بووە!

هــاوکات لەگەڵ ئەم ڕاپۆرتە لەماوەی 
و  هــەواڵ  کۆمەڵێــک  ڕابــردوودا 
زانیــاری لــە تــۆڕە میدیاییــەکان باو 
بوویەوە کە نیشان لە گرینگ نەبوونی 
پرســی ژیانی خەڵک لە ئێران دەدات؛ 
لــە زۆربــەی شــارەکانی ئێراندا دۆخی 
بــەرەو  ڕۆژ  لەگــەڵ  ڕۆژ  کۆرۆنــا 
خراپتربوونــی زیادتــر دەچێــت و هیــچ 
ڕێگایەکــی کردەییــش بــۆ تێپەڕاندنی 
خەڵکــدا  بــەردەم  لــە  قەیرانــە  ئــەو 
نییــە، بــۆ نموونــە ناوەنــدی بێهداشــتی 
قووچــان ڕایگەیانــدووە کــە تەنیــا لــە 
یــەک حەوتــوودا 3٠ کــەس بەهــۆی 
داوە.  لەدەســت  گیانیــان  کۆرۆنــاوە 
هەروەهــا »مێهدی کەریمی« جێگری 
پزشــکییەکانی  زانســتە  زانکــۆی 
بەوەیکــە  ئامــاژەدان  بــە  عەبــادان، 
ڕێــژەی نەخۆشــە کۆرۆناییــەکان زۆرە 
و کادری دەرمانــی کەمــە و ماندوون، 
ڕایگەیاندووە کە باشــووری ڕۆژئاوای 
لــە  )ئەحــواز(  خووزســتان  پارێــزگای 
بارودۆخــی  هاوشــێوەی  بارودۆخــی 
دیکەشــەوە  لەالیەکــی  شــەڕدایە. 
جێگــری  بابایــی«  جــان  »قاســم 
وەزیــری تەندروســتی ڕایگەیاندووە کە 
نزیکــەی ٥٠ هەزار کەســی تووشــبوو 
ناوەنــدە  لــە  کۆرۆنــا  ڤایرۆســی  بــە 
دەرمانییەکانــدا خەوێندراون و هەروەها 
»حەســەن خوداپەرەســت« بەڕێوبــەری 
و  لێکۆڵینــەوە  فێــرکاری،  ناوەنــدی 
دەرمانیــی قائمــی مەشــهەد وتوویەتی 

کــە هەمــوو بەشــەکانی نەخۆشــخانە 
بێجگــە لــە بەشــی منداڵبــوون و ئــای 
ســی یووی مندااڵن بۆ نەخۆشــەکانی 

کۆرۆنا تەرخان کراوە.
دیکــەدا  ئامارێکــی  لــە  هەروەهــا 
»عەبدولڕەســوول هێمەتــی«، جێگــری 
زانســتە  زانکــۆی  تەندروســتیی 
پزیشــکییەکانی شــیراز ڕایگەیانــدووە 
کــە ئاماری فەرمیــی ڕۆژانەی گیان 
لەدەستدان بەهۆی کۆرۆناوە لەو شارەدا 

گەیشتووەتە ٥٠ کەس لە ڕۆژدا.
»بێهێشــتی  دەزگای  ســەرۆکی 
ڕێــژەی  وتوویەتــی:  زەهــرا«ش 
قوربانیانــی کۆڤیــد ١٩ لــە چارەکــە 
سەدەی ڕابردوو و ڕێژەی نێژراوانی ئەم 
نەخۆشــییە لەم گۆڕســتانە لە دەورانی 
شەڕی ٨ ساڵەی ئێران و عێراق زیادتر 
بووە! و ڕۆژانە ٢١٦ کەســمان تەنیا لە 

تاراندا بە خاک سپاردووە.
بێهداشــتیش  جیهانــی  ڕێکخــراوی 
نەخشــەیەکی  بــە  کــە  تویتێکــدا  لــە 
کۆرۆنــای جیهان نەخشــێندراوە باســی 
لــەوە کــردووە کــە ئێــران لــە هەمــوو 
واڵتانــی جیهــان زیادتــر بــە ڤیرووســی 
هــۆکارە  کــە  بــووە  پیــس  کۆرۆنــا 
خێــرا  ئەنجامنەدانــی  ســەرەکییەکەی 
و پێویســتی واکسیناســیۆن بــووە لــەم 
واڵتــەدا. خەڵکــی ئێــران لــەم دۆخــەدا 
بەرپرســانی ڕێژیم و بەتایبەت شەخسی 
خامنەیــی، ڕێبــەری ڕێژیمــی ئێران و 
سەعید نەمەکی، وەزیری تەندروستیی 

ڕێژیــم بــە تاوانبــار دەزانن کــە ئیزنیان 
ئێــران  بــۆ  کۆرۆنــا  ڤاکســینی  نــەدا 
هاوەردە بکرێت و ڕۆژانە دەبێ شایەتی 

گیان لەدەستدانی خەڵک بن.
ناڕەزایەتییەکانــی  لەگــەڵ  هــاوکات 
هاوەردەنەکردنــی  بەنیســبەت  خەڵــک 
»ڕەســووڵ  کۆرۆنــاوە،  ڤاکســینی 
فەالحەتــی« نوێنــەری خامنەیــی لــە 
گیــان ڕەخنەگــران بــەو دۆخــەی بــە 
»مێشــی ســەر بریــن« شــوبهاندووە و 
وتوویەتــی: »کۆمــاری ئیســامی بە 
ئەوپــەڕی توانــای خۆیــەوە خەریکــی 
هاوەردەکــردن و دابینکردنی ڤاکســینە 
بەاڵم جەماعەتێک هەر لە ڕۆژەکانی 
نیزامــی  دەســتپێکی  یەکەمــی 
ئیســامییەوە ســازی ناکۆکییان لێداوە 

و وەک مێشی سەر برین وان«.
ئەمــە ڕاســتەوخۆ بێڕێزییــە بە شــعوور 
و تێگەیشــتنی خەڵکــی ئــەو واڵتــە و 
درۆیەکی ئاشکراشە چونکە خامنەیی 
ڕێبــەری ڕێژیمی ئێــران هاوەردەکردنی 
ڤاکســینی کۆرۆنای لە دەرەوە قەدەغە 
کــرد و هــەر ئەمەش بووە هۆی ئەوەی 
کــە تۆوی کۆرۆنا لە ئێراندا نەبڕێتەوە 
و خەڵــک بگەیەنێتــە دۆخێــک کــە 
لەدەســتدانی  ڕۆژانــە شــایەتی گیــان 

ئازیزانیان بن. 
ســەرەڕای هەمــوو ئەم دۆخــە نالەبار و 
ناجێگیــرە کــە بەســەر خەڵکــدا زاڵــە و 
هۆشداریی کارناسان و چوونەسەرەوەی 
بەهــۆی  لەدەســتدان  گیــان  ڕێــژەی 

ناوەنــدی  چەنــد  کۆرۆنــاوە، 
بەهــۆی  کۆرۆنــاش  ڤاکســینەکردنی 
هاتنی عاشــوورا و تاســووعا داخراوە و 
ئەمەش دیســان دەیسەلمێنێ کە ڕێژیم 
بەرژەوەندییەکانــی خــۆی لــە گیانــی 

خەڵک بۆ گرینگترە.
لوتکــەی قەیرانەکانــی پێوەندیــدار بــە 
نەخۆشــی کۆرۆنــا لــە ئێران ئــەو کاتە 
زیادتــر خــۆی دەردەخــات کــە ڕێژیــم 
»موتالیعاتــی  دەرســیی  کتێبــی  لــە 
ئیجتماعیی پایــە«دا ئیدعای کردووە 
ڕێژیمــی ئێــران لــە واڵتانی پێشــڕەو لە 
دەرمانــی کۆرۆنــادا بــە هەژمــار دێت 
و ئەمــەش درۆیەکــی دیکەیــە کــە لە 
کۆمــاری  پەروەردەیــی  سیســتەمی 
ئیسامیدا دەکرێتە مێشکی مندااڵنەوە 
هــەر  داهاتــووی  ســەرمایەکانی  کــە 

نەتەوەیەکن.
ئیتــر پرســی ئاڵۆزتربوونــەوەی دۆخــی 
مافەکانــی مــرۆڤ لــە ئێــران لە جێی 
خۆیدایە کە پرسێکی نوێ نییە و بەپێی 
دواییــن ڕاپۆرتــی ڕێپۆرتێــری تایبەتی 
یەکگرتــووەکان  نەتــەوە  ڕێکخــراوی 
دۆخەکــە لــە ئێــران تــا دێــت خراپتــر و 

مەترسیدارتر دەبێتەوە!
ئــەو  بابەتانــە  و  بــاس  ئــەم  کــۆی 
ڕاســتییەمان زیاتــر بــۆ دەردەخــات کە 
تــا دیــت ڕێژیــم لەپەراوێزکەوتووتــر و 
الوازتر دەبێت کە دەکرێ ئەم مەســەلە 
وەک پێشــمەرجی ســەرەونخوون بوونی 

یەکجاری ڕێژیم لێک بدرێتەوە.



  ژمارە ٨٠٥ ، ٣١ی گەالوێژی ٢١٤٠٠

ڕاگەیەنـــدراوی ناوەنـــدی هاوکاریـــی 
حیزبەکانـــی کوردســـتانی ئێـــران 
بەنیســـبەت بـــە ڕووداوی نەغـــەدە

ڕاگەیەنـــدراوی ناوەنـــدی هاوکاری 
بەنیســـبەت تێـــرۆری مووســـا باباخانـــی

ڕاگەیەنـــدراوی دەزگای ڕێکخســـتنی گشـــتیی حیزبـــی دێموکـــرات 
بەنیســـبەت ڕووداوی نەغـــەدە

پەیامـــی سەرەخۆشـــیی حیزبـــی دێموکـــرات 
بەنیســـبەت شـــەهیدکرانی »مووســـا باباخانـــی«

ڕاگەیەنـــدراوی ناوەنـــدی هاوکاریـــی حیزبەکانـــی کوردســـتانی ئێـــران 
بـــە بۆنـــەی ســـالوەگەڕی فتـــوای جیهـــادی خومەینـــی دژ بـــە گەلـــی کوردســـتان

هاوواڵتییانی خۆشەویست
خەڵکی مافخوازی کوردستان

 بەپێی هەواڵێک کە لە »نەغەد«ەوە بە 
دەســتمان گەیشــتووە، بەهۆی دەمەقاڵەی 
چەنــد کەســێکی تــورک و کــورد« لــە 
شــاری »نەغــەدە« شــەڕ و هەڵپژانێــک 
بەداخــەوە  و  داوە  ڕووی  لەنێوانیانــدا 
گەیشتووەتە چەک کێشان و تەقەکردن و 
دوو کەســی کورد بە ناوەکانی »فەردین 
ئیبراهیمــی« و »محەممــەد عەلیــزادە« 
کــوژراون و کەشــی شــار بــە تەواوەتــی 
ئاڵــۆز بــووە و بشــێوی و نیگەرانــی بــۆ 
دانیشــتووانی شــار و دەوروبــەری پێــک 
هێنــاوە و بەرپرســانی ڕێژیمــی کۆمــاری 
ئیســامیی ئێرانیــش لــەو بەیانییەدا هیچ 
دەورێکــی ئەوتۆیــان بــۆ هێورکردنــەوەی 

دۆخەکە لە خۆیان نیشان نەداوە.
ئــەو ڕاســتییە دوو  لەبەرچاوگرتنــی  بــە 
نەتــەوەی »کورد و تورک« بە درێژایی 
مێــژوو لــەو دەڤــەرە پێکــەوە ژیــاون، لــە 
هەمــوو بارودۆخێکیشــدا دەبــێ هەســتی 
پێکەوەژیــان و هەڵکردنیــان لــە ســەرەوەی 
هەمــوو شــتێک بێ و ئیزن نەدەن لەســەر 
چەنــد شــتی بــێ مایــە و بەرژەوەندیــی 
چەند کەســی نابەرپرسیار کێشە بکەوێتە 
نێوان دانیشــتووانی ئەم شــارە و ئەزموونی 

پێکەوەژیانــی ئــەم دوو نەتەوەیــە ئەوەمــان 
پــێ دەڵێت تەنیا ڕێگای چارەســەرکردنی 
کێشــەکان دیالۆگ، پێکــەوە هەڵکردن و 

لە یەک تێگەیشتنە. 
بــە خۆشــییەوە زانیارییــەکان ئەوەمان پێ 
دەڵێــن لــە هــەر دوو نەتــەوەی »تورک و 
کــورد« کەســانێکی دڵســۆز بــە پەرۆش 
بۆ ئاســایش و پاراســتنی هێمنیی شــار و 
هێورکردنــەوەی ئــەو دۆخە نەخــوازراوە لە 
هەوڵێکــی جیــددی دان و ئــەوە مایــەی 
دڵخۆشــییە بــۆ هەمــوو الیــەک، وێــڕای 
بــۆ  پێزانینمــان  و  ڕێــز  و  دەستخۆشــی 
هیواداریــن  بەرپرســیارانەیان  هەوڵــە  ئــەو 
کۆمەاڵنــی خەڵکــی شــاری »نەغەدە« 
مرۆڤدۆســتانەیە  هەوڵــە  لــەو  پێشــوازی 
بکــەن و ئیــزن نــەدەن کەســانی ئاژاوەگێڕ 

ژینگەیان نائارام بکەن.
حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
بەداخبــوون  وێــڕای  ئێــران  کوردســتانی 
لــەو ڕووداوە ناخــۆش و نابەرپرســیارانەی 
هــاودەردی  ئاژاوەگێــڕ،  کەســی  چەنــد 
بــە  پێشــکەش  خــۆی  سەرەخۆشــیی  و 
بنەماڵــەی قوربانیانــی ئــەو ڕووداوە دەکا 
و هیــوای چاکبوونەوەش بــۆ بریندارەکان 
زووتــر  هەرچــی  هیــوادارە  و  دەخــوازێ 
ئارامــی و ئۆقرەیــی باڵ بە ســەر شــاری 

نەغەدە و دەوروبەریدا بکێشێتەوە.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران

١٧ی گەالوێژی ١٤٠٠ی هەتاوی
٨ی ئاگۆستی ٢٠٢١ی زایینی

خەڵکی خۆڕاگری کوردستان
ئازادیخوازانی ئێران

کۆڕ و کۆمەڵە نیودەوڵەتییەکان
بــە  بەرانبــەر  ئەمســاڵ  گەالوێــژی   ٢٨
١٩ی ئاگۆســتی ٢٠٢١ی زایینــی، ٤٢ 
ســاڵ بە ســەر فتوای جیهادی خومەینی 
دژ بــە خەڵکــی ڕاپەڕیــو و مافخــوازی 
کوردســتان تێدەپەڕێــت. لە وەها ڕۆژێکدا 
دامەزرێنەری کۆماری ئیســامیی ئێران 
بە دەرکردنی فتوایەک داوای لە هەموو 
هێزە چەکدارەکانی ئێران کرد کە لە زەوی 
و ئاســمانەوە هێرش بکەنە سەر کوردستان 
و بزووتنــەوەی مافخوازیی خەڵکی کورد 
قەاڵچــۆ بکــەن. دوابــەدوای ئــەو بڕیارە، 
هێرشی دڕندانەی هێزە سەرکوتکەرەکانی 
ڕێژیــم بــۆ پاکتاوی خەڵکــی مافخوازی 
کــورد دەســتی پێکــرد و لــە ماوەیەکــی 
کورتــدا شــار و گوندەکانــی کوردســتان 
بەربــاوی  ئامانجــی هێرشــی  بــە  بــوون 
و  ئێــران  ســەربازییەکانی  هێــزە  هەمــوو 
شــەپۆلێکی تەبلیغاتیــی دوژمنکارانە بۆ 
بەســیجی خەڵکــی ناوچەکانــی دیکــەی 
ئێــران و ناردنیــان بــۆ بەرەکانــی شــەڕ و 
خوێنڕشتن لە کوردستان وەکوو ئەرکێکی 

بــە داخ و کەســەرێکی زۆرەوە ئــاگادار 
کراین دوانیوەڕۆی ڕۆژی پێنجشــەممە 
هەتــاوی  ١٤٠٠ی  گەالوێــژی  ١٤ی 
بەرامبــەر بــە ٥ی ئاگۆســتی ٢٠٢١ی 
زایینــی، کاک »مووســا باباخانــی« 
ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەندیــی حیزبی 
دێموکراتی کوردســتان بەپێی پیانێکی 
لەپێشــدا داڕێــژراو لــە هۆتێــل »گوڵــی 
سلێمانی« لە شاری »هەولێر« لەالیەن 
کۆمــاری  ڕێژیمــی  تێرۆریســتەکانی 
ئیســامیی ئێــران شــەهید کــراوە و بــە 
یــەک دونیا هیواوە مااڵوایی لە گەلی 
کاک  کــرد.  هاوڕێیانــی  و  کــورد 
»مووســا باباخانــی« خەڵکــی دەڤەری 
١3٦٠ی  ســاڵی  لــە  »کرماشــان« 
هەتــاوی لەدایک بووە و ســاڵی ١3٧٨ 
پێوەنــدی بــە ڕێکخســتنی حیزبــەوە بــۆ 
و  گەلەکــەی  و  حیــزب  بــە  خزمــەت 
خەبــات بــۆ وەدیهێنانــی ئامانجەکانــی 
گەلــی کــورد کــردووە و پێشــمەرگە و 
کادرێکــی چــاالک و بە بیروباوەڕ بووە 
و ئەرکــی حیزبــی بەڕێــوە بــردووە و بــە 
ئــەو کار و تێکۆشــانە بەردەوامــەی لــە 
کۆنگــرەی ١٧یەمــی حیزبەکەیــدا بــە 
ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەندیــی حیــزب 
هاوکاریــی  ناوەنــدی  هەڵدەبژێردرێــت. 
ئێــران  کوردســتانی  حیزبەکانــی 
ئــەم تاوانــە  وێــڕای مەحکوومکردنــی 

بــۆ بەڕێوەبەرایەتیی بەڕێزی هاوڕێیانی 
دیکەی دێموکرات

بە ساو و حورمەت
هەواڵــی شــەهید و تێرۆرکرانی هاوڕێ 
مووسا باباخانی ئەندامی ڕێبەرایەتیتان 
بــە قووڵیــی غەمباری کردیــن. وێڕای 
محکوومکردنــی تێرۆریزمــی کۆماری 
و  داخ  پــەڕی  ئــەو  ئێــران  ئیســامیی 
لەدەســتدانی  بــۆ  خۆمــان  پــەژارەی 
نەناســەی  مانــدووی  تێکۆشــەرە  ئــەو 
دێموکــرات دەردەبڕین و خۆمان نە تەنیا 

ئایینــی وەڕێ خــرا.  لــە بەرانبــەر ئــەو 
هێرشــە دڕندانەیەدا خەڵکی کوردستان بە 
ڕێکخســتنی خۆیــان بــۆ بەرەنگارییەکی 
هێــزە  لــە  پاڵپشــتی  و  قارەمانانــە 
خەباتکارەکانی خۆیــان کە نوێنەرایەتیی 
دەکــرد،  خەڵکیــان  ڕەواکانــی  داوا 
الپەڕەیەکی زێڕینیان لە مێژووی خەباتی 
گەالنــی ســتەملێکراو دژ بــە فاشــیزم و 
تۆمــار  ســەرەڕۆییدا  و  کۆنەپەرەســتی 
کرد کە بە شــەڕی ســێ مانگە ناوبانگی 
دەرکرد و لەو شەڕە نابەرانبەرەدا دوژمنی 
تەیار بە چەکوچۆڵی پێشکەوتوو و هێزی 
بەرانبــەر  لــە  زەبەنــد،  و  زۆر  ســەربازیی 
ئیــرادەی بەرگریــی گەلــی کوردســتاندا 
بــە چۆکــدا هــات، هــەر بۆیــە خومەینی 
دوای ســێ مانگ و لە ڕێکەوتی ٢٦ی 
بــە  داننــان  وێــرای  خەزەڵــوەری ١3٥٨دا 
شکســتی سیاســی و ســەربازیی خــۆی، 
داوای  ڕیاکارانــەدا  هەڵوێســتێکی  لــە 
راوەســتاندنی شەڕ و دەستپێکردنی وتووێژ 
بــۆ چارەســەری پرســی کــوردی کــرد.  
بزووتنــەوەی کوردســتان  کــە  پێیــە  بــەو 
لــە بنەڕەتــدا خاوەنــی تایبەتمەندییەکــی 
ئاشــتیخوازانە و پێشــکەوتنخوازانە و دوور 

بە بەشداری غەمتان، بەڵکوو خۆمان بە 
غەم هەڵگرتوو دەزانین.

خۆمــان  سەرەخۆشــیی  بۆنــەوە  بــەم 
ئاراســتەی بنەماڵــەی بەڕێــزی، ئێوەی 
تێکۆشــەر، هاوســەنگەران و دۆســتانی 
کاک مووسا دەکەین و ئاواتی سەبر و 
سێبووری بۆ هەموو الیەک دەخوازین.

بەڕێزی دووبارە
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

ناوەندی سیاسی

لە هەر جۆرە الســاری و دوژمنکارییەک 
دژ بــە گەالنــی دیکــە بــووە و هــەر لــە 
سەرەتاشەوە ڕێکاری سیاسی و دیالۆگی 
بــە تاقەڕێــگای چارەســەری کێشــەکان 
زانیــوە، چاوەڕوان دەکرا ئەگەر خومەینی 
لــە پەیامەکــەی خۆیــدا ڕاســتگۆ بێــت، 
بــە ســەر  بــاڵ  ئاشــتی و ســەقامگیری 
کوردســتان  گەلــی  و  بکێشــیت  واڵتــدا 
بــە مافــە ڕەواکانــی خــۆی شــاد بێــت، 
بــەاڵم لــە ڕاســتیدا خومەینــی و ڕێژیمی 
کۆماری ئیسامیی ئێران وەک هەمیشە 
هەبــوو  دووڕوویانەیــان  هەڵســوکەوتێکی 
گەالویــژ  ٢٨ی  جەهــادی  فەرمانــی  و 
هەرگیــز کۆتایــی پــێ نەهــات و هەتــا 
ئێســتاش درێــژەی هەیە.  لە مــاوەی ئەو 
سااڵنەدا ڕێژیم بە شێوەیەکی داگیرکارانە 
کوردســتان  خەڵکــی  و  خــاک  لەگــەڵ 
و  کوشــتوبڕ  سیاســەتی  و  جوواڵوەتــەوە 
کاولکاری و تااڵن و تیرۆر و ســڕینەوەی 
پێــڕەو  کــوردی  کولتــووری  و  شــوناس 
کــردووە و وزە و ســەرمایەیەکی مــادی و 
مرۆیی سەرســووڕهێنەری لەو پێوەندییەدا 
تەرخــان کــردووە، بەاڵم ســەرەڕای هەموو 
ئەو هەواڵنە نەک هەر نەیتوانیوە خەڵکی 

کوردســتان لــە داوا ڕەواکانیــان پاشــگەز 
بکاتــەوە و بــۆ خزمــەت بــە داگیــرکاری 
کۆنەپەرەســتانەی  ئیدئۆلۆژیــی  و 
خــۆی دەســتەمۆیان بــکات، بەڵکــوو بــە 
پێچەوانــەی ڕابــردوو کــە دەنگــی دلێری 
بزووتنەوەی کوردســتان لە خەبات دژ بەو 
ڕێژیمــەدا لــە ناوچەکانــی دیکــەی ئێران 
کەمتــر دەبیســترا، ئێســتا شــەقامەکانی 
شــاهیدی  ئێــران  شــارەکانی  هەمــوو 
بەربەرەکانێــی ڕادیکاڵــی خەلکێکــن کە 
دروشــمی ڕووخانی ڕێژیم دەدەن و ئەگەر 
ســەردەمێک کــورد لە بایکۆتی شــانۆی 
بــوو،  تەنیــا  ڕێژیمــدا  هەڵبژاردنەکانــی 
ئیســتا ئەو هەڵوێستەی بزووتنەوەی کورد 
هەمــوو ئێرانــی گرتۆتــەوە، بــە جۆرێــک 
کــە لە دواییــن هەڵبژاردن بۆ دیاریکردنی 
ســەرکۆماری ڕێژیمدا ڕێژەی بەشــداریی 
خەڵــک لــە هەمــوو ناوچەکانــی ئێرانــدا 
هاوشــێوەی کوردســتان زۆر کــەم بــوو و 
سەرشــۆڕی و شکســتێکی گــەورەی بــۆ 

ڕێژیم تۆمار کرد. 
هەربۆیە ڕێژیم لە دوای هاتنە سەرکاری 
ئیبراهیــم ڕەئیســی وەکــوو تاوانبارێکــی 
ناســراو لە ئاستی نێودەوڵەتیدا کە دەستی 

بە خوێنی هەزاران کەس لە خەڵکی ئێران 
و کوردســتان ســوورە، شــەپۆلێکی نوێــی 
لــە دژایەتیکردنــی خەڵکی کوردســتان و 
پیانگێــڕی دژ بــە چاالکانی سیاســی و 
بزووتنــەوەی  خەباتکارەکانــی  ڕێکخــراوە 
کورد دەست پێکردووە کە لە راستیدا هەر 
درێــژەی فەرمانی جیهادی خومەینییە و 
نیشــان دەدات کە بەربەرەکانێ و خەباتی 
بــەو  دژ  کوردســتان  رەوای  بزووتنــەوەی 
سیســتمە خۆســەپێنە ئازادیکوژە پێوەندیی 
کــورد  ڕەواکانــی  داوا  نامۆبوونــی  بــە 
لەگــەڵ ماهیەتــی دژەمرۆیــی ڕێژیمــی 
ئێرانــەوە هەیــە و تا ڕووخانــی یەکجاریی 
بنەماکانــی  هەڵتەکاندنــی  و  ڕێژیــم 
ناوەندگــرا  پاوانخــوازی  عەقڵیەتــی 
ناوەنــدی  دەبێــت.  درێــژەی  ئێرانــدا  لــە 
هاوکاریی حیزبەکانی کوردســتانی ئێران 
فەرمانــی  ســاڵوەگەڕی  ٤٢هەمیــن  لــە 
جیهــادی خومەینــی دژ بــە گەلی کورد 
نەتەوەیــی خەڵکــی  بەرگریــی  و ڕۆژی 
دووپاتکردنــەوەی  وێــڕای  کوردســتاندا، 
پەیمانــی وەفاداریــی هەتاســەری خــۆی 
بــە خەبات بۆ دابینبوونــی داوا ڕەواکانی 
نەتــەوەی کــورد لــە کوردســتانی ئێــران، 

ئــاگاداری هەمــوو کۆمەاڵنــی خەڵــک 
و الیەنــە سیاســییە پێشــکەوتنخوازەکانی 
نەتەوەکانــی ئێــران دەکاتەوە کــە خەباتی 
خەڵک و بزووتنەوەی کوردستان بەشێک 
ئامانجــە  بــە  بــۆ گەیشــتن  خەبــات  لــە 
هاوبەشــەکانە و لــەو پێنــاوەدا خــۆی بــە 
و  هــەوڵ  هــەر  هاوپەیمانــی  و  پاڵپشــت 
پێشــکەوتنخوازانەی  جوواڵونەوەیەکــی 
هەمــوو نەتەوەکانی ئێران بۆ کۆتاییهێنان 
بــە سیسســتم و گوتــار و عەقڵیەتێــک 
دەزانێ کە لە جەوهەری خۆیدا سیاســەت 
فتــوا  ئــەو  هاوشــێوەی  بڕیارگەلــی  و 

نگریسەی خومەینی بەرهەم دەهێنێت.

سەرکەوتن بۆ بەرگریی قارەمانانەی 
خەڵکی کوردستان دژ بە پاوانخوازی 

و داگیرکاری
تۆکمەتر بێت ڕیزەکانی هاوپەیمانیی 

دێموکراتیکی نەتەوەکانی ئێران
بڕووخێ ڕێژیمی کۆنەپەرستی کۆماری 

ئیسالمیی ئێران
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 

کوردستانی ئێران
٢٧ی گەالوێژی ١٤٠٠ی هەتاوی

تێرۆریســتییە، داوا لــە الیەنــە سیاســی، 
ئەمنییەتی و یاساییەکانی حکوومەتی 
هەرێمی کوردستان دەکا لە پێوەندی بە 
ئــەم کــردەوە تێرۆریســتییەی کۆمــاری 
ئیســامیی ئێــران بەدواداچــوون بکەن و 
بێ هەڵوێســت نەبن و ڕێڕەوی یاســایی 
و  هــاودەردی  هەروەهــا  بــەر.  بگرنــە 
بۆنــەوە  ئــەم  بــە  خۆمــان  سەرەخۆشــی 
دێموکراتــی  حیزبــی  هاوڕێیانــی  لــە 
کوردستان و بنەماڵەی نیشتمانپەروەری 

کاک »مووسا باباخانی« دەکەین.
لــە کۆتاییدا جارێکــی دیکە ئەم تاوانە 
تێرۆریستییە مەحکووم دەکەین و نەفرەت 

لە تێرۆر و داڵدەدەرانی تێرۆریزم دەکەین 
و داوا لــە کــۆڕ و کۆمەڵــە سیاســی و 
ڕێکخراوەکانــی  و  مرۆڤدۆســتەکان 
داکۆکیــکار لــە مافی مرۆڤ دەکەین 
ڕێژیمــی  تێرۆریســتییەی  تاوانــە  ئــەم 
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران شــەرمەزار 

بکەن.

ساڵو لە گیانی پاکی 
کاک موسی باباخانی

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران

١٧ی گەالوێژی ١٤٠٠ی هەتاوی

خەڵکی نیشتمانپەروەری شاری نەغەدە!
ژێردەســەاڵتی  بندەســتی  خەڵکــی 
نگریــس و خۆســـــــــــــــــەپێنی کۆماری 
کــە  دەزانــن  بــاش  ئێــران  ئیســامیی 
ئــەم ڕێژیمــە دژی گەلییــە  مانــەوەی 
کــە ســـــــــــــــــەرچاوەی هەمــوو ئازار و 
لــە  کۆمەڵگاکەمانــە،  مەینەتەکانــی 
تێکدانی یەکڕیزی و پێکهێنانی گرفت 
و ئاڵۆزیــی نێــوان خەڵــک بەگشــتی و 
نەتەوەکانــی ئێــران و لــە ڕیزیانــدا دوو 
و  کــورد  مافزەوتکــراوی  نەتــەوەی 
تورکەوە سەرچاوە دەگرێت، بــــــــــــــــۆیە 
بــە شــــــــــــــێوەی بەرنامەداڕێــژراو و لە 
هەوڵــی  دەزگاکانیــەوە  و  دام  ڕێــگای 
درێژکردنــەوەی تەمەنــی بەســەرچووی 

دەدا.
ڕێژیــم  مشــەخۆرەکانی  و  داردەســت 
لــە نەغــەدە لــە بەرگــی درۆینــی ئولی 
پارێــزگاری  بەنــاوی  و  نەتەوەییــدا  و 
ئەوانــی  لــە  تایبــەت  نەتەوەیەکــی  لــە 

دیکــە، لــە ڕووداوەکانی نێــوان خەڵک 
شــلوێکردنی  هەوڵــی  پێشــهاتەکان  و 
گشــتیی  بیــــــــــــــــــــروڕای  و  ڕوانگــە 
دوو  لەنێــوان  و  داوە  کۆمەڵــگای 
نەتەوەی پێـــــــــــــــــکهێنەری پێکهاتەی 
تــۆوی  شــارەدا  ئــەم  جەماوەریــی 
کردوویەتــی  و  چانــدووە  دوژمنایەتــی 
بــە دەســتمایە و دەرفــەت بــۆ زاڵکردنی 
دەســەاڵتی ســەرەڕۆیانەی خــۆی، لــەو 
نێوەشــدا کــەم نیــن گــوێ لــە مســتی 
فاشــیزم و کۆنەپەرســت کــە فــوو لــە  
بــە  و  دەکــەن  ناکۆکییــەکان  ئاگــری 
کێشــەکان  هــۆکاری  چەواشــەکرانی 
خــوێ بە برینی کۆنــە و نوێی خەڵکی 
ئــەم شــارەدا دەکــەن و لــە بەرژەوەندیــی 
ئاغاکانیانــدا خوێنــی ڕۆڵــەی کــورد و 

تورکی ئەم شارەیان پێ دەڕێژن. 
هاونیــــــــــــشتمانییانی بەڕێــزی شــاری 

نەغەدە! 
مێــــــــــــــژووی پێکەوەژیانــی ئەم دەڤەرە 

فیتــی  بــە  هــەرکات  کــە  شـــــاهیدە 
پێکەوەژیــان،  و  ئاشــتی  ناحەزانــی 
شـــــــــــەڕ و گرژی بەرۆکی ئەم شارەی 
گرتبــێ، جگە لــە ناحەزانی تەبایی کە 
و  دەســتوپێوەندی  ئاشــــــــــــــــــکرا  بــە 
پارێزەرانــی ڕێژیمی زاڵــی تارانن، هیچ 
الیەنێکــی دیکــەی ئولــی و نەتەوەیــی 
قازانجــی لــێ نەکــردووە و دەســکەوتی 
لێ بەدەســت نەهێنــاوە، ئەگەر کوژرانی 
ناکارامەیــی  لــە  کــە  کاســبکارێک 
شــارەیە،  ئــەو  ئینتزامییەکانــی  هێــزە 
ئاراســتەی  گۆڕینــی  بەدڵنیاییــەوە 
کێشەکە بۆ ناکۆکیی ئولی و نەتەوەیی 
تەنیا لە بەرژەوەندیی ڕێژیمی کۆماری 
ئیــــــــــــسامیی ئێراندایە کە بە ئاشکرا 
بوونــی هەموو نەتەوەکان لەوان نەتەوەی 
کــورد و نەتەوەی تورک ئینکار دەکا، 
بــەاڵم لەوەها دۆخێکدا بە زەقکردنەوەی 
ئەم پرســە لە شــارێکی بچووکی وەک 
نەغــەدە تۆوی قین و دوژمنایەتی لەنێو 

خەڵکدا دەچێنێت.
دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبی 
ئێــران  کوردســتانی  دێــــــــــــموکراتی 
لــە  دەربڕینــی داخ و کەســەر  وێــڕای 
ڕووداوەکانــی ڕۆژی ١٦ی گەالوێــژی 
ئەمســاڵ لە شــاری نەغەدە و دەربڕینی 
دوو  گیانلەدەســتدانی  بــۆ  هاوخەمــی 
هاوواڵتیــی کــورد، لەگــەڵ کەســوکار 
و ئازیزانیــان، هیــوا دەخوازێــت خەڵکــی 
دیکــەش  جارێکــی  نەغــەدە  شــاری 
نەیــاری  پیانگێڕانــی  داوی  نەکەونــە 
یەکیەتــی و یەکڕیزیــی خەڵکەکەمــان 
و  برایەتــی  شــاری  هــەر  نەغــەدە  و 
پێکەوەژیانــی دوو نەتــەوەی هاوخەبــات 

بۆ ئازادی و بەختیاری بمێنێتەوە.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەزگای ڕێکخستنی گشتی

١٧ی گەالوێژی ١٤٠٠ی هەتاوی



٣ ژمارە ٨٠٥ ، ٢٢ی ئاگۆستی ٢٠٢١

درێــژه  بدا، نه ك بێده نگ بوون به ڵكوو 
ڕێــك له گــه ڵ پاڵپشــتی تێرۆریــزم و 
تاڵیبــان، واتــه  كۆمــاری ئیســامی 
دانوســتان  و  ڕێككه وتــن  خه ریكــی 
بــوون و ئێســتاش ده یانــه وێ له گه ڵی 
ڕێــك بكه ونــه وه ! له كاتێكــدا بــاس لــه  
جیهــان  لــه   ســه قامگرتوو  ئاشــتیی 
ده كــرێ، بــه اڵم كــرده وه كان وا نیشــان 
ناوچــه ی  لــه   خه ڵكانێــك  كــه   ده ده ن 
ڕۆژهه اڵتی نێوه ڕاســت ده بێ دیواری 
بێتۆنــی و تانــك و زرێپۆش به ده وریان 
بچنــرێ تاكــوو له  واڵته كــه ی خۆیان 
دوور نه كه ونــه وه  و ئارامیــی ڕوســیه  
و چیــن و ڕۆژاوا تێــك نــه ده ن. ئه مــه  
لــه  كاتێكدایــه  كــه  حاكمه كانــی ئــه و 
واڵتانــه ، له الیــه ن یــان ڕووســیه  یــان 
چیــن یــان ڕۆژاواوه  دیاری كراون یان 
هــه ر هیچ نه بێ به توندی پشــتیوانی 
پاریســه وه   لــه   خومه ینــی  ده كرێــن! 
نێردرایــه وه  بــۆ تــاران و خامنه یــی له  
مۆسكۆوه  پشــتیوانی ده كرێ! ئه سه د 
و  ماوه تــه وه   ڕووســی  فرۆكــه ی  بــه  
تاڵیبانیــش ئه وه  به رهه می هاوبه شــی 

بازارموشته ركی جیهانییه !
تێرۆریزم، كوشتار، كۆچی به كۆمه ڵ، 
بێكۆتاییه كانــی ڕۆژهه اڵتــی  شــه ڕه  
و  بێتۆنــی  دیــواری  بــه   نێوه ڕاســت 
تانــك و زرێپۆشــی سه رســنووره كان نه  
داده مركێنــه وه  و نــه  ڕووســیه  و چیــن 
و ڕۆژاواش لــه  پریســكه كانی به دوور 
كــه   ئه وه یــه   یه كــه م مه رجــی  ده بــن. 
ئه وان پشــتیوانی له  حاكمه  دیكتاتۆر 
مه رجــی  و  نه كــه ن  داســه پاوه كان  و 
دووهه می ئه وه یه  كه  ڕیشه ی تێرۆریزم 
و شــه ڕ له  ڕۆژهه اڵتی نێوه ڕاســت به  
هێنانــه  ئارای سیســتمی دادپه روه رانه  
كــه  هه مــوو نه ته وه یــه ك مافی خۆی 

بدرێتێ وشك بكرێ.

درێژەی پەیڤدرێژەی پەیڤ

ڕاگەیەنـــدراو بەنیســـبەت کۆبوونـــەوەی هاوبەشـــی ناوەنـــدی سیاســـی و 
دەســـتەی کارگێڕیـــی حیزبـــی دێموکراتـــی کوردســـتانی ئێـــران

تەرمـــی شـــەهید »مووســـا باباخانـــی« لـــە ڕێوڕەســـمێکی بەشـــکۆدا بـــە خـــاک ســـپێردرا

١٩ی  ڕێکەوتــی  سێشــەممە  ڕۆژی 
»مووســا  شــەهید  تەرمــی  گەالوێــژ، 
باباخانــی« بــە بەشــداریی هەیئەتێکی 
دێموکراتــی  حیزبــی  پایەبــەرزی 
گۆڕســتانی  لــە  ئێــران  کوردســتانی 
شــەهیدانی حیــزب ئەســپەردەی خــاک 
کــرا. لــەو ڕێوڕەســمەدا پــاش خوێندنی 
ســروودی »ئــەی شــەهیدان و ڕاگرتنی 
چەنــد ســاتێک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتن 
لــە گیانــی پاکی ســەرجەم شــەهیدانی 
کوردســتان«، لەالیــەن خالیــد عەزیزی 
ســکرتێری الیەنی دیکــەی دێموکرات، 
بــە  ســەبارەت  وتەیــەک  چەنــد 
شــوێندانەریی شــەهید مووســا باباخانی 
لەســەر پارێزگای کرماشــان، پێشکەش 

بە ئامادەبووانی ئەو ڕێوڕەسمە کرا.
خالید عەزیزی لە بەشــێکی قسەکانیدا 
شــەهید  کاریگەریــی  لــە  باســی 
مووســا باباخانــی لــەو پارێزگایــە کــرد 
لــە  هەبــوو  گرینگــی  دەورێکــی  کــە 
ڕێکخســتنی خەڵکــی ئــەو پارێزگایە و 
ئەمەش بووە هۆی ئەوەی کە کۆماری 
ئیســامی لــە پیانــدا بێــت بــۆ شــەهید 
مووســا و بتوانێــت لــە ڕێــگای تێرۆرەوە 

حەزفی فیزیکیی بکات.
ناوبراو وتــی: »هەرچەند کە کۆماری 
ئیســامی توانی بە جەســتە مووســامان 
لێ بستێنێت، بەاڵم دڵنیایی بە خەڵکی 
ئــەو پارێزگایە دەدەین کە دەیان مووســا 

بەڕێوەین بۆ ناو ڕیزەکانی شۆڕش«.

هاونیشتمانییانی بەڕێز!
خەڵکی خەباتکاری کوردستان!

گەالوێــژی  ٢١ی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
خولەکێــک  بــە  هه تــاوی،  ١٤٠٠ی 
یــادی شــەهیدانی کــورد  بــۆ  بێدەنگــی 
هاوبەشــی  کۆبوونــەوەی  کوردســتان،  و 
ناوەنــدی سیاســی و دەســتەی کارگێڕیی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 

دەستی پێ کرد.
ســەره تای کۆبوونەوەكه ، بەڕێز لێپرسراوی 
گشــتیی  حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
کۆبوونــەوەی  کاری  دەســتووری  ئێــران، 
خســتە بــەر بــاس و دوای پەســندکردنی 
یەکــەم  لــە  کۆبوونەوەکــەوە،  لەالیــەن 
بڕگەدا ڕاپۆرتێکی سیاسی لەالیەن بەڕێز 

مستەفا هیجرییەوە پێشکەش کرا. 
لەو ڕاپۆرتەدا بەڕێز هیجری سەرەتا باسی 
لــە دۆخــی ئێــران پێــش لــە دیاریکردنــی 
ســەرۆککۆماری  وەکــوو  »ڕەئیســی« 
دیکەی ڕێژیم کردبوو و  لەوێدا بەســتێنە 
کۆمەاڵیەتــی،  ئابــووری،  سیاســی، 
تەندروستییەکانی ئێران و هه روه ها دۆخی 
ناوچەکــە کــە بوونەتە هــۆی خولقاندنی 
دۆخــی هەنووکەیــی کە ئاکام و درێژەی 
سیاســەتی سیســتمی ویایەتــی فەقیهی 

بووە، باس کرد.
لــەو ڕاپۆرتــەدا کــە لێپرســراوی گشــتی 
میراتگــری  »ڕەئیســی،  نــاوی:  له ژێــر 
دەوڵەتی ڕووحانی« باسی كرد، ئاماژەی 
بەو دۆخە پڕ قەیرانە ئابووری و شپرزەییە 
سیاســی و دۆخە پڕ سەرکوت و کوشتارە 
و دەســتێوەردان و پەرەپێــدان بــە تێرۆریزمە 
کــرد کــە ئێــران و ناوچەی بــەرەو قەیرانە 

لەبن نەهاتووەکان بردووە.
دوای  کــە  ئیســامی  کۆمــاری 
ڕێککەوتنــی بەرجــام داهاتەکانــی تەنیــا 
خەرجی ســپا و گرووپە تێرۆریســتیرەکانی 
بەرجــام،  هەڵوەشــاندنەوەی  بــە  دەکــرد؛ 
ئــەو ســەرچاوە داهاتەشــی لەدەســت دا و 
گەمــارۆکان بوونــە هــۆی وێرانتربوونــی 

دۆخی ئابووریی ڕێژیم. 
پەتــای  کــە  کاتێکدایــە  لــە  ئەمــە 
ماڵوێرانکەری کۆرۆنا، زیاتر بێسەروبەری 

و سیاســه ته  دژەمرۆییانەکانــی ڕێژیمــی 
نەزانیــی  و  دەستەوەســتانی  و  دەرخســت 
ڕێژیم لە بەرامبەر کۆرۆنادا کۆمەڵگای 
بێهیوایــی  تووشــی  بەتــەواوی  ئێرانــی 
دۆخــی  دیکــەوە  الیەکــی  لــە  کــردووە. 
خەڵک لە ئێراندا گەیشــتووەتە ئاســتێک 
کــە لــه  خۆپیشــاندانەکانی ٩٦  و ٩٨دا، 
ترســیان لــەم ڕێژمــە کــەم بوویــه وە و لــە 
ئەحــوازدا  ناوچــەی  خۆپیشــاندانەکانی 
بەتــەواوی ترســیان شــکا و لــەم بڕگەیەدا 
بەو پشتیوانییە بەرین و کەم وێنانەی کە 
نەتەوەکانــی دیکــەی ئێــران و بــە تایبەت 
خەڵکــی تــاران لــە الیــەک و شــەپۆلی 
پشــتیوانیی واڵتانــی دیکــە یــەک لەوان 
ئامریــکا و ناوەندەکانــی مافــی مرۆڤ، 
ئاستی خەباتی خەڵک قۆناخێکی دیکە 

بەرەو سەره وه  هەڵکشا.
لــە درێــژەی ڕاپۆرتەکــەدا ئامــاژە بــەوە 
کرابــوو کــە ڕێژیــم تەنیــا و تەنیــا پشــت 
بــە هێــزە ئەمنیەتییەکانــی دەبەســتێت و 

بــە دیاریکردنــی ئیبراهیم ڕەئیســی وه كوو 
ســەرۆککۆمار و هه روه هــا بــه  پێکهاتەی 
ڕێژیــم  کــە  دا  نیشــانی  دەوڵەتەکــەی 
هەرچی زیاتر دەسەاڵت قۆرخ و یەکدەست 
دەکات، لــە بەرانبەریشــدا خەڵــک پەرەی 
زیاتر بە خەباتیان دەدەن، ئەمەش بەتایبەت 
لــە کەمپەینــی بەرفراوانــی سەرتاســەری 
بــۆ بایکۆتــی شــانۆی هەڵبژاردنــی ئــەم 
دواییانەی ســەرکۆماری و شۆراکاندا بە 

ڕوونی خۆی نیشان دا. 
لــە درێــژەی ڕاپۆرتەکەدا بەڕێــز هیجری 
باسی لە هەڵسەنگاندنی دۆخی ناوچەیی 
و نێونەتەوەیــی کردبــوو، لەژێــر ڕێنوێنیی 
ئەو هەڵسەنگاندنەدا باسی لە ئەگەرەکانی 
بــەردەم کردبــوو کــە ڕێژیمــی کۆمــاری 
ئیسامی چۆن بەرەو پەلەقاژەی مانەوەی 
هەنــگاو دەنێ و خەباتی خەڵک بەرەو چ 

ئاست و دۆخێک دەڕوا. 
لــە درێــژەی ئەو ڕاپۆرتــەدا هاتبوو کە لە 
بەرامبەر ئەم گشتە قەیرانە کەڵەکەبووەدا، 

خالیــد عەزیــزی هەروەهــا ئامــاژەی بە 
گرینگیی کرماشــان کرد و ڕایگەیاند: 
بەهــۆی  کرماشــان  »پارێــزگای 
فرەچەشــن بوونیــەوە لــە ڕووی ئایینــی 
و ڕەگــەزی، کــە هەمووانــی لــە خۆیدا 
جــێ کردووەتەوە، بووەتــە پارێزگایەکی 
هەســتیار و کۆمــاری ئیســامی هەوڵ 
لەنێــوان  دەدا دووبەرەکــی و ناکۆکــی 
پێکهاتەکانــی ئــەو پارێزگایــە دروســت 

بکات، بەاڵم سەرکەوتوو نەبووە«.
بەشــێکی  لــە  هەروەهــا  »عەزیــزی« 
دیکەی قســەکانیدا باســی لــەو گرفت 
و قەیرانانە کرد کە بەرۆکی کۆماری 
ئیســامییان گرتــووە و بە دروســتبوونی 
کێشەی بێ ئاوی لە ئەحواز و هەروەها 

کێشەی چەند ڕۆژی ڕابردووی شاری 
نەغــەدە، وەکــوو ڕابــردوو، هەوڵــی داوە 
دەســتبەکاربوونی  ڕۆژی  یەکــەم  لــە 
و  کێشــە  نوێیەکــەی،  ســەرکۆمارە 
دووبەرەکــی لەنێــوان دوو نەتەوەی کورد 

و تورک دروست بکات.
لە بەشــێکی دیکەی ئەو ڕێوڕەســمەدا، 
ژیاننامــەی شــەهید مووســا باباخانــی 
لەالیەن سەرگوڵ شابازی خوێندرایەوە.

لــە  یەکێــک  باباخانــی  مووســا 
بزووتنــەوەی  دیــاری  تێکۆشــەرانی 
ڕزگاریخوازانــەی کوردســتان بــوو کــە 
پێشــتر ئەندامــی جێگــری کۆمیتــەی 
دێموکراتــی  حیزبــی  ناوەندیــی 
کوردســتانی ئێــران بــوو و دواتر له گه ڵ 

کلیلــی چارەســەری ســەرکۆماری تــازە 
ســوێندخواردنی  ڕێوڕەســمی  لــە  وەک 
لــە  »حەرەکــەت  وتــی:  ســەرکۆماریدا 
ڕێــڕەوی ئــەو بایەخانەیــە کــە مەبەســتی 
ئیمــام خامنەییــە« هەروەهــا وتی ئەرکی 
ئەو »پاراســتنی میراتی شۆڕشــە«. هەر 
لــە ئێستاشــەوە ڕوونــە کــە ئــەو قەیرانانە 
کە لە حاڵی پەرەگرتنی زیاتریشــدانە بەو 
کلیلــە چارەســەر ناکرێــن و لــە ئاکامــدا 
ڕەئیســی  ســەرکۆماریی  ســەردەمی  و 
لــە هەمــوو ڕوویەکــەوە  دەوڵەتەکــەی  و 
کارەســاتبارتر لە سەردەمی سەرکۆماریی 

ڕووحانی دەبێت. 
لەو ئەگەرانەدا باس لە دۆخی کوردستان 
لــەو  و  کرابــوو  دێموکــرات  حیزبــی  و 
بوارەدا ئەرکی سیاســی و تەشــکیاتی و 
بەرنامە پێویستەکانی هێزی پێشمەرگەی 
کوردستان و ڕێکخستنی خەباتی خەڵک 
و تێكۆشانی ئۆرگانیزاسیۆنی حیزب باس 

کرابوو. 

الیه نــی دیكــه ی دێموكــرات درێژه ی به  
تێكۆشــانی خــۆی دا و بوو بە ئەندامی 

کۆمیتەی ناوەندیی ئەو حیزبە .
ناوبــراو لــەو ماوەیەدا کە لــە ڕیزەکانی 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێراندا 
بــوو، بــۆ ماوەیــەک لــە تێلێڤیزیۆنــی 
تیشــک چاالکیــی بەرچــاوی هەبوو و 
دواتریــش لــە تێلێڤیزیۆنــی کوردکاناڵدا 
ئەرک و بەرپرسایەتیی لە ئەستۆ بووە.
١٤ی  پێنجشــه ممه   ڕۆژی  ئێــواره ی 
گه الوێژ، تێكۆشه ر »مووسا باباخانی« 
له الیه ن تێرۆریســتانی ســه ر به  كۆماری 
ئیســامیی ئێرانــه لــە شــاری هەولێری 
پێتەختی باشــووری کوردســتان شــه هید 

كرا .

ڕاپۆرتەکــە  بــە  کۆتاییهاتــن  دوای 
تێروتەســەلی  بــە  بەشــدارانی کۆبوونــەوە 
لەسەر ڕاپۆرتەکە و لێکدانەوەی دۆخەکە 
قســەیان کــرد و ڕاپۆرتەکــە دەوڵەمەندتــر 
کرا و بڕیاری پێویســت بۆ ئۆرگانەکانی 

حیزبی درا. 
کۆبوونــەوەی  دیکــەی  بڕگەیەکــی 
هاوبەش، پێشکەشــکردنی ڕاپۆرتێک بوو 
کە لەالیەن بەرپرسی هەیئەتی وتووێژ بۆ 
یەکگرتنــەوەی دێموکراتەکان پێشــکەش 
ئاکامەکانــی  دواییــن  لەوێــدا  و  کــرا 
بــاس  ڕێککەوتنــەکان  و  دانیشــتنەکان 
تەئیــدی  وێــڕای  کۆبوونەوەکــە  و  کــرا 
هەیئەتــی  کارەکانــی  و  ڕاپۆرتەکــە 
پێوەندیــدار، پێداگریــی لەســەر درێــژەدان 
بەو وتووێژە بە مەبەســتی هەرچی خێراتر 
و  کــردەوە  ڕەوتەکــە  بەئاکامگەیاندنــی 
پێداگریی لەســەر درێژەی کاری هەیئەت 
بۆ ڕێککەوتن لەســەر خاڵەکانی دیکەی 

ڕێککەوتنامە کردەوە. 

بــاس  کۆبوونەوەکــە  کۆتایــی  بڕگــەی 
ناوەنــدی  هەنگاوەکانــی  و  کار  لەســەر 
کوردســتانی  حیزبەکانــی  هاوکاریــی 
ڕۆژهــەاڵت بوو کــە وێــڕای پێداگرتنەوە 
و  هێــزەکان  هاوبەشــی  کاری  لەســەر 
هــاوکاری،  ناوەنــدی  بەهێزکردنــی 
ڕێنوێنیی پێویســت بۆ بەردەوامیی کار و 
بەرنامەکانی بەردەم ناوەندی هاوکاری بە 
هەیئەتی نوێنەرایەتیی حیزبی دێموکراتی 

کوردستانی ئێران لەو ناوەندەدا درا.
کۆبوونەوەکــە دوای بــاس لەســەر بڕگــە 
و بەرنامــە کارییەکانی، وێــرای بڕیاردان 
لەســەر بەرنامە بەردەستەکان، کۆتایی بە 

کارەکانی هێنا.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
نووسینگەی کارگێڕی
٢٣ی گەالوێژی ١٤٠٠



  ژمارە ٨٠٥ ، ٣١ی گەالوێژی ٤١٤٠٠

چاالکیـــی تەبلیغـــی
هـــاوکات لەگـــەڵ نیزیکبوونـــەوە و لـــە ســـاڵیادی دامەزراندنـــی حیزبـــی دێموکراتـــی کوردســـتانی ئێـــران 

و وەک نەریتـــی ســـااڵنە، ئەندامـــان و الیەنگرانـــی حیـــزب و تێکۆشـــەرانی دێموکـــرات و ڕێبوارانـــی رێبـــازی پڕســـەروەری شـــەهیدان بـــە ئەنجامدانـــی چاالکـــی 
جۆراوجـــۆری تەبلیغـــی لـــە کوردســـتانی ڕۆژهـــەاڵت  ئـــەم یـــادە مەزنەیـــان بـــەرز ڕاگـــرت و لەگـــەڵ ڕێبـــاز و ئامانجەکانـــی حیـــزب پەیمانیـــان نـــوی کـــردەوە؛ 

لێـــرەدا بەشـــێک لـــەم کاروچاالکییانـــە دەخرێتـــە بەرچـــاوی خوێنەرانـــی ئازیـــزی »کوردســـتان«:
میاندواو:

»گەالویــژ«  ٢٥ی  بەرەبــەری  لــە 
دامەزرانــی  ســاڵوەگەڕی  ٧٦ـــەمین 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ئێــران ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی 
و  میاندوئــاو  شــاری  لــە  دێموکــرات 
بەرینــی  چاالکیــی  گوندەکانیــی 

تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ئــەو شــوێنانەی چاالکییــان لــێ بەڕێوە 
چووە بریتین لە »تێرمیناڵی میاندوئاو، 
بــۆکان  جــادەی  وەلیعەســر،  بڵــواری 
ســەوڵی تەپە،  گوندەکانــی  میاندوئــاو، 
عەســکەرئاباد، برایم ئابــاد، حاجی ئاباد، 
قورمیــش، کانی ســەیران، کــوڵ تەپــە، 
کانی شــقاقان،  ئەشــکەوتان،  قولــەر، 

ناچیت، ئوچتەپە و داشبەند«.

بۆکان:
هەروەهــا لە شــاری »بۆکان« ئەندامان 
دێموکــرات  حیزبــی  الیەنگرانــی  و 
گوندەکانــی  و  »تەرەغــە  کێــوی  لــە 
و  بورهــان  جــادەی  میرقــاز،  ناوچــەی 
نێو شــاری بــۆکان« بــە باوکردنەوەی 
لۆگــۆی حیزبــی دێموکــرات و وێنــەی 
ڕێبەرانی شــەهید و نووسینی درووشمی 
ســەرکەوی ڕاســان چاالکیــی بەرینــی 
تەبلیغییــان بەڕێــوە بــردووە و لــەو جەولە 
سیاسی و نیزامییەدا قسەیان بۆ خەڵک 

کردووە.
ڕۆڵەکانــی  تــردا  چاالکییەکــی  لــە 
هەمیشــە ئامادەی دێموکرات لە شاری 
»بۆکان« بە باوکردنەوەی »لۆگۆی 
حیزب و هێزی پێشمەرگەی کوردستان و 
هەروەها تراک و پۆستێری« تایبەت بە 
٢٥ی گەالوێژ جارێکی دیکە پەیمانیان 
لەگــەڵ حیزبــی دێموکــرات و ڕێبــازی 
شــەهیدانی کوردســتان نــوێ کــردەوە. 
ئــەو شــوێنانەی چاالکییــان لــێ بەڕێوە 
چووە بیرتین لە: »پاســاژەکانی شــار و 
ئیداراتی ڕێژیم، پاســاژی شــارەداری و 
شــارەداریی بۆکان، ژوورەکانی شۆرای 
شــار، فەرمانداری، یاریگەی فوتباڵ و  

گەڕەکی میراوا«.
هــەر لــەم چوارچێوەیــەدا ›‹تابڵۆکانــی 
جادەی بۆکان بۆ میاندواو، لە زانکۆی 
پەیامی نوور تا گوندی سەوڵی تەپەی 
خــان،  ڕەحیــم  گوندەکانــی  میانــدواو، 
ســەراو، گوێکتەپــە، قازانلــوو و شــاری 
ســیمینە و هەروەها گوندەکانی ڕێگای 
بورهــان وەکــوو ســەدرئاباد، خوراســانە، 
قەرەکەند، عیســا کەند و ســەهۆاڵن‹‹، 
ئــەو شــوێنانەن کــە لە ناوچــەی بۆکان 
بــە شــێوەی بەرباو تراکت و پۆســتێری 
تایبــەت بــە ٢٥ی گەالوێــژی لــێ باو 

کراوەتەوە.
لــە  شــار  پێشــمەرگەکانی  هەروەهــا 
شــارۆچکەی ›‹قەرەمووســالی‹‹ ســەر 
بەڕێوەبردنــی  بــە  بــۆکان  شــاری  بــە 
چاالکیــی بەرینــی تەبلیغــی جارێکــی 
دیکە ســاڵوەگەڕی دامەزراندنی حیزبی 
دێموکراتیــان بــەرز و پیــرۆز ڕاگــرت و 
دژواری  و  ســەخت  ڕوژانــی  خەباتــی 
ڕۆڵەکانی خۆیان و خەباتی حیزبەکەیان 

لەنێو دڵی خەڵکدا زیندوو کردەوە.
ئەو شوێنانەی کە چاالکیی تێدا بەڕێوە 
چووە بریتین لە: »پارکی شارۆچکەی 
کۆاڵنەکانــی  و  قەرەمووســالی 
دەوروبەری ئاویــی گۆکتەپە، ئەرمەنی 
باغی، ڕەحیم خان، ئوزنقشــاق، سەراو 

و کانی کوزەڵە«.
لــە  دێموکــرات  حیزبــی  تێکۆشــەرانی 
»بۆکان« لە سەر کێوی »ناڵەشکێنە« 
بــە هەڵدانی ئااڵی کوردســتان، ئارمی 
حیــزب و لوگــوی هێــزی پێشــمەرگەی 
گەالوێــژ  ٢٥ی  بەبۆنــەی  کوردســتان 
چاالکیــی تەبلیغییان کــردووە. هەروەها 
لــە »قەرەگــۆل« چاالکیــی تەبلیغــی 

کراوە.

پێشمەرگەکانی شاری بۆکان بەبۆنەی 
٢٥ی گەالوێــژ بــۆ پەیمــان نوێکردنــەوە 
لەگەڵ حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
حیــزب  شــەهیدانی  ڕێبــازی  و  ئێــران 
و گــەڵ ســەردانی گۆرســتانی »بابــە 
ڕۆســتەم« لــە گونــدی »کولیجە«یان 
 ٩ پیــرۆزی  تەرمــی  کــە  کــرد 
نێــژراوه.  لــێ  قارەمانــی  پێشــمەرگەی 
هەروەهــا تیمێــک لــە پێشــمەرگەکانی 
شاری بۆکان ئاگری ٢٥ی گەالوێژیان 
لــە کێــوی »بــەردەزەرد«ی بــۆکان و 
شــاخی »وشــتر هەڵدێــر« نزیــک لــە 
هــاوکات   کــردەوە.  لــەک«  »حاجــی 
ئــااڵی پیــرۆزی کوردســتان و لۆگۆی 
حیزبــی دێموکراتیــان هەڵکــردوو کە لە 
زۆربــەی  گوندەکانــی »ئاتاباغــی، 
باغــی،  پیروەلــی  ســریاوا،  ئاغەڵیــان، 
حاجــی لەک ســاڕووقامیش، قەرەگۆل، 
قــەاڵ، حاجیابــات، قاڕنجــەی چوکــە و 

گەورە«، تیشکی ئاگرەکە دیار بووه.
و  ئەندامــان  و  شــار  پێشــمەرگەکانی 
لــە  دێموکــرات  حیزبــی  الیەنگرانــی 
شــاری بــۆکان بــە ڕۆژی ڕوونــاک بە 
هاوکاریــی الوان و خەڵــک لە زۆربەی 
شــەقامە  و  هەوایــی  پــردی  مەیــدان، 
هەڵکردنــی  بــە  شــار  ســەرەکییەکانی 
ئارمــی حیــزب و ئــااڵی کوردســتان و 
لۆگۆی هێزی پێشــمەرگەی کوردستان 
یادی ٧٦ ســاڵەی حیزبــی دێموکراتیان 
خۆشــحاڵیی  ئەمــە  و  ڕاگــرت  بــەرز 

خەڵکی بۆکانی لێکەوتەوە.
هەروەهــا تیمێــک لــە پێشــمەرگەکانی 
شار لە بۆکان ئاگری ٢٥ی گەالوێژیان 
لــە کێوی بەردەزەردی بۆکان و شــاخی 
وشــتر هەڵدێــر نزیــک لــە حاجی لەک 
کــردەوە و ئــااڵی پیرۆزی کوردســتان و 
لۆگــۆی حیزبی دێموکراتیان هەڵ کرد 
کە لــە زۆربەی گوندەکانی دەوروبەری 

دەبیندرا.
هــاوکات لە ناوچەی ئاڵەشــینی بۆکان 
لــە شــارەدێی گامێشــگۆلی، قارنجــێ 
سەرێ و ناوچەی پیر محەممەد تراکت 
بــاو کرایــەوە و ســاڵیادی  و پۆســتێر 
دامەزرانــی حیزبــی دێموکــرات پیــرۆز 

کرا.

ساحێب:
دێموكراتــی   حیزبــی   ئه ندامانــی  
كوردســتانی  ئێــران لــه  شــاری ســاحێب  
به بۆنــه ی  ٢٥ی گه الوێــژ، ســاڵڕۆژی  
دێموكراتــی   حیزبــی   دامه زرانــی  
كوردستانی  ئێرانه وه  چاالكیی  ته بلیغییان 
به ڕێوه  برد. به شــێک له و شوێنانه ی  كه  
چاالكیی  ته بلیغی  تێدا كراوه  بریتین له : 

پارکی ساحێب و مەیدانی لەگزی.

شنۆ:
بــۆ  دێموکــرات  شۆڕشــگێڕی  الوانــی 
پشتیوانی لە حیزبی دێموکرات و پەیمان 
حیزبــی  ڕێبــازی  لەگــەڵ  نوێکردنــەوە 
دێموکــرات لە چاالکییــە تەبلیغییەکان 

بە شێوەی جۆراجۆر بەردەوامن.
لە »شنۆ« لە گوندەکانی »تەرسەباغ، 
پرداوێ، سەرگیز، سەوجە، شێر، گەلیی 
قاســملوو و هەروەها لــە ڕێگای جادەی 
شــنۆ و بــۆ ورمێ، جادەی ئیســاملوو، 
نێــوان پاســگای نەڵیوان و پایگای ســپا 

چاالکیی تەبلیغی بەڕێوە چووە.
لــە شــاری شــنۆ گەڕەکــی ســەیداوێ 
١٥ی  قووتابخانــەی  تاچینــاوێ،  و 
خــورداد و لــە ئاوایی حەســەن نــووران و 
گونــی کانــی ســۆرک بەبۆنەی ٢٥ی 
گەالوێــژ ســاڵڕۆژی دامەزرانی حیزبی 
دێموکــرات، ئەندامانــی گیــان لەســەر 
دەســتی حیــزب چاالکیــی تەبلیغییــان 

بەڕێوە برد.

پاوە:

هەروەهــا لــە شــاری »پــاوە« ئەندامــان 
دێموکــرات  حیزبــی  الیەنگرانــی  و 
بەبۆنــەی ٢٥ی گەالوێــژ لــە پارکــی 
»فەرهەنگییان« لە تەنیشت مزگەوتی 
چاالکیــی  ئەیووبــی«  »ســەالحەدین 

تەبلیغییان بەڕیوە بردووە.
حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
لــە  »پــاوە«  شــاری  لــە  دێموکــرات 
شــەقامی »دەرەنیشــە و کەمەربەندی« 
چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە بــردووە. 
پێشــمەرگەکانی شــار لە پاوە، ئامادەی 
ڕاپەڕاندنــی هــەر ئەرکێکــی حیزبیــن و 
پشتیوانی لە حیزبی دێموکرات دەکەن.

ورمێ:
دزەی  لــە  دێموکــرات  الوانــی 
»مەرگەوەڕ« لە گوندی »خۆراسب« 
ســەر بــە »مەرگــەوەڕ« بــە هەڵکردنی 
ئــااڵی کوردســتان و لۆگــۆی هێــزی 
پێشــمەرگە پەیمانــی وەفاداریــی خۆیان 
لەگەڵ حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێــران نوێ کردەوە. هاوکات لە گوندی 
»باوان« ســەر بە مەرگەوەڕ پیرۆزبایی 
»دزەی  لــە  و  کــرد  گەاڵوێژیــان   ٢٥
مەرگــەوەڕ« ئااڵی کوردســتانیان هەڵ 

کردووە.
شــارۆچکەی  لــە  بۆنــەوە  بــەو  هــەر 
و  ورمــێ  لەنێــوان  شــار‹‹  ›‹نوشــین 
ســەڵماس ئەندامانی حیزبــی دێموکرات 
ســاڵوەگەڕی  دروشــم  نووســینی  بــە 
دامەزرانــی حیزبــی دێموکراتیــان بــەرز 

ڕاگرت.

پیرانشار:
بەبۆنــەی  »پیرانشــار«  لــە  هــاوکات 
٢٥ی گەالوێژ لە گوندەکانی »دربکە، 
گردەســوور،  کەڵەکیــن،  بەردەقــەل، 
شنۆزەنگ، زەنگیاوێ، سێڵوێ، بندڕێ، 
گردکشانە، ئەندێزی، کوندرێ، بەلەبان 
و گــردی کاوالن« چاالکیــی تەبلیغی 
بەڕێوە چووە. جیا لەمەش تێکۆشەرانی 
دێموکرات لە پیراشار لە بەرەبەری ٢٥ی 
گەالوێژ لە گوندەکانی: »گڕڕەحمەت، 
کانی ئەشــکەوت، تەرکــەش، کەوپەڕ، 
بادیناوێ، نەمنجــێ، گردیمانە، خراپە، 
قروچــاوێ، ســەیرانگای کانــی لۆســە، 
توژەڵــە و ســەیرانگای بادینــاوێ‹‹ بــە 
پۆســتێری  و  تراکــت  باوکردنــەوەی 
تایبــەت چاالکیی بەربــاوی تبلیغییان 

بەڕێوە برد.
لــە  دێموکــرات  حیزبــی  ئەندامانــی 
جــار  چەندەمیــن  بــۆ  »پیرانشــار« 
دامەزرانــی  ســاڵڕۆژی  بەبۆنــەی 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ئێــران لــە گوندەکانــی: »گرڕەحمــەت، 
کانــی ئەشــکەوت، ترکــەش، کەوپــەڕ، 
بادینــاوێ، نمنجێ، خراپــە، گردیمخانە 
و سەیرانگای بادیناوی« بە شێوەیەکی 
زۆر بەرباو تراکت و پوســتێری تایبەت 

بە ٢٥ی گەالوێژیان باو کردووەتەوە.
هاوکات لە پیرانشــار ئااڵی کوردســتان 
لەنێــو شــاردا هــەڵ کــراوە و لــە جادەی 
نەغــەدە ـ پیرانشــار نزیک بە پاســگای 
کوردســتان  ئــااڵی  »دووئــاوان« 
نەخشــێندراوە. ڕۆڵەکانــی دێموکرات لە 
»پیرانشــار« لە چاالکییەکی بێوێنەدا 
شــاردا  لەنێــو  ڕەختــەوە  و  چــەک  بــە 
چاالکییــان بەڕێــوە بــردووە.   هــاوکات 
لــە گوندەکانی: »کەڵەکیــن، بندڕێ، 
شــیناوێ، جادەی سەر سنوور، شەقامی 
چاالکیــی  تێرمینــاڵ«  و  مەنگــووڕ 

تەبلیغی بەڕێوە چوو.
لــه   دێموکــرات  حیزبــی  ئه ندامانــی  
»پیرانشــار«   بەبۆنــەی ٢٥ی گەالوێژ 
گردەبــن،  »خورینــج،  گوندەکانــی  لــە 
بەرداشــان،  خــڕی  دایەشــێخی،خراپه، 
تۆنێلــی کانی ســێو، قووبــه. هەوارەبی، 
کولیچ، توانێ، گردکسپیان، کوندرێ، 

بەرینــی  چاالکیــی  مێشــەدێ« 
تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.

مەهاباد:
لــە  کوردســتان  تێکۆشــەری  الوانــی 
٢٥ی  پیرۆزکردنــی  بــۆ  »مەهابــاد« 
گەالوێــژ لــە گوندەکانی: »قوڵەســەن، 
بــە  گوێکتەپــە«  و  لــەج  بەفــرەوان، 
شــێوەیەکی بەریــن تراکــت و پوســتێری 

تایبەت بەو ڕۆژەیان باو کردووەتەوە.
ڕۆڵــە  مەهابــاد  شــاری  لــە  هــاوکات 
بەبۆنــەی  دێموکــرات  تێکۆشــەرەکانی 
دامەزرانــی  ســاڵوەگەڕی  ٧٦ـــەمین 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
و  تراکــت  باوکردنــەوەی  بــە  ئیــران، 
پۆســتێری تایبــەت و هەڵکردنی ئااڵی 
کوردســتان ئــەو ڕۆژە پیرۆزەیــان بــەرز 
نرخانــد و وەفاداریــی خۆیــان بــە حیزبــە 
خۆشەویســتەکەیان بــۆ جارێکــی دیکە 
دووپــات کــردەوە. ئــەو شــوێنانەی کــە 
لــە:  بریتیــن  کــراوە  تێــدا  چاالکیــی 
مەیدانــی  ســەفا،  باخــی  »گەڕەکــی 
ئیســتقال، بەری مەدرەسە، قوتابخانەی 
حیکمەت، قوتابخانەی شەریفی  و بداق 

سوڵتان«.
لــە  مەهابــاد  شــاماتی  ناوچــەی  لــە 
خێــراو،  و  تازەکەنــد  گوندەکانــی 
و  تراکــت  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی 
پۆســتێری تایبەت بە ٢٥ی گەالوێژیان 

باو کردەوە.
حیزبــی  ئەندامانــی  بۆنــەوە  بــەو  هــەر 
دێموکــرات لە شــاری »گوێکتەپە«ی 
ســەر بە مەهاباد  لە شوێنەکانی وەک 
»شــەقامی دوکتور قاسملوو، شەقامی 
شــەهید ســمکۆ، باغــی پاشــا، بــەری 
ئاشــی، گەڕەکی خەرمانــان، گەڕەکی 
عەبدوڵا جیهان و قەاڵتی گوێکتەپە« 

چاالکیی تەبلیغییان ئەنجام دا.
الوانی تێکۆشــەر لەنێو شــاری مەهاباد 
لــە شــوێنەکانی وەک »نەخۆشــخانە، 
گەڕەکــی  ســاعەت،  مەیدانــی 
باغــی شــایگان ســەرجەم گــەڕەک و 
کۆاڵنــەکان، پۆمپــی بێنزینــی باغــی 
بەربــاو  زۆر  شــێوەیەکی  شــایگان«بە 

چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.
لــە درێــژەی چاالکییــە تەبلیغییەکاندا 
لــە  مەهەبــاد  لــە  شۆڕشــگێڕ  الوانــی 
گوندەکانــی »قووڵەســەن و بەفــرەوان« 
وێــڕای پیرۆزبایــی ٢٥ی گەالوێــژ بــە 
چاالکیــی  بەربــاو  زۆر  شــێوەیەکی 
تەبلیغییان لەو گوندانەدا بەڕێوە بردووە.
و  جــاش  لــە  هەڕەشــەیان  هەروەهــا 
بەکرێگیــراوەکان کــردووە کــە واز لــە 

خیانەت بە نەتەوەکەیان بێنن.
هێــزە  بەرینــە  چاالکییــە  ئــەوە  دوای 
نیزامییەکانــی ڕێژیمــی ئێــران دەڕژێنە 
نــاو ئەو گوندانە بەاڵم ئەندامانی حیزب 

شوێنی چاالکییەکان بەجێ دێڵن.

نەغەدە:
پێشــمەرگەکانی شــار لــە »نەغــەده« 
بــە بەڕێوەبردنــی چاالکیــی بەربــاوی 
حیزبــی  دامەزرانــی  یــادی  تەبلیغــی 
لەنێــو  و  ڕاگــرت  پیــرۆز  دێموکراتیــان 
شــار و لــە گەڕەکانــی »حاجــی خــدر، 
گەڕەکــی  هێکتــاری،   ٥3 گەڕەکــی 
مزگەوتــی بیالــی حەبەشــی، مەیدانی 
ئێرشــاد،  مەدرەســەی  ســیگاران، 
گوندەکانی زەلیان، کامووس، قەاڵتان، 
دیانچــەرخ، گەڵوان، بایزاوێ، شــاوەلە، 
خەلیفەلیان، مەمەلیان، دەشــتی قوڕێ، 
باڵەخچی، ســێڕێیانی مەمەلیان، کانی 
مام ســەیدە و سێڕێیانی سەخزی تەپە« 

چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.

ئیالم:
قارەمانانــی دێموکــرات لــە پارێــزگای 
»دەڕەشــار«  شــاری  لــە  »ئیــام« 

شــاری  لــە  و  »دەشــتاباد«  گونــدی 
چاالکیــی   ، »مەلەکشــاهی« 

تەبلیغییان بەڕێوە برد.
بــۆ  الوانــی شۆڕشــگێڕ لــە »ئیــام« 
چەندەمیــن جــار لە شــاری »ئاودانان و 
مەلەکشاهی« بەبۆنەی ٢٥ی گەالوێژ 
کوشــتارگا،  »ســەراو،  گەڕەکــی  لــە 
شــەقامی  پەردیــس،  وەرزشــیی  هۆڵــی 
بەســیج، هۆڵــی وەرزشــیی نەشــات و لە 
چاالکیــی  مەلەکشــاهی«  چیاکانــی 

تەبلیغییان ئەنجام دا.

سەردەشت:
لــە »سەردەشــت« الوانــی دێموکــرات 
چاالکیــی  »هۆمــل«  ڕێــگای  لــە 
تەبلیغییــان بەڕێوە بــرد. هەروەها الوانی 
دێموکــرات لــە »سەردەشــت« بەبۆنەی 
٢٥ی گەالوێــژ لــە »مزگەوتــی بازاڕ، 
شــیرکەتی تەعاونی، شەقامی ئاڵوەتان، 
تێرمینــاڵ، گۆمــان، پــردی مێژوویــی 
قاتە ســیان، کەچەڵ ئاوا، موســاالن و 
شــیرکەتی گاز« چاالکیی تەبلیغییان 

بەڕێوە بردووە.
لــه   دێموکــرات  حیزبــی  ئه ندامانــی  
بەبۆنــەی  سه رده شــت  »میــراوا«ی  
بەرینــی  چاالکیــی  گەالوێــژ  ٢٥ی 
تەبلیغییــان بەڕێــوە برد. ئەو شــوێنانه ی  
كــه  چاالكیــی  ته بلیغــی ی تێــدا كــراوه  
موعه لیــم،  »شــه قامی   لــه :  بریتیــن 
گه ڕه كی  مزگه وتی  جامیعه  و گه ڕه می  

سه رمله ».

بانە:
لــە »بانــە« بەبۆنــەی ٢٥ی گەالوێــژ 
لــە »گەڕەکــی مزگەوتــی بەختیاری، 
فەلەکــەی  نێــوان  عەتــار،  شــەقامی 
بۆیــەن بــۆ چــوارڕای ڕێکخــراوی ئاو، 
پارکــی  نەخۆشــخانە،  کۆاڵنەکانــی 
پارکــی  ئاربەبــا،  پیرمــوراد،  ســمۆرە، 
گۆڕســتانی  جیهــاد،  شــەهرەکی 
گوندەکانــی کۆخــی  بــەگ،  ســڵێمان 
شێخولئیســام، ڕێگای نێزەڕۆ، ســێوچ، 
ســپیدار، شــکەدەرە، نجنــێ، کەشــەنێ، 
پیاوێن، کۆخان و کانیسور« چاالکیی 

تەبلیغی بەڕێوە چووە.
کامیاران:

٢٥ی  بەبۆنــەی  »کامیــاران«  لــە 
گەالوێــژ لــە »بازاڕی ئاژەڵ فرۆشــان، 
تروەڕێز و دوروبەری گوندەکانی کۆرەرە، 
چرۆســانە،زیویە،  ماویــان،  کــەڕەگڵ، 
تیلەکــۆ و پاڵنــگان« چاالکــی بەڕێــوە 
چــووه. هەروەهــا لــە شــاری کامیــاران 
ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات لەنێــوان 
گوندەکانــی ›‹تیلەکــۆ و مێســووراو« 
ئاگــری ٢٥ی گەالوێژیــان هەڵ کرد و 

ئەو ڕۆژەیان پیرۆز ڕاگرت.

مەریوان:
ئەندامانــی حیزب لە گوندەکانی »نێ، 
دەرەتفــێ، کانــی ســانان  و لــە بــەری 
 ٢٥ بەبۆنــەی  مەریــوان«  بەگــزادەی 
ی گەالوێــژ چاالکــی تەبلیغــی بەریــن 
هەروەهــا  بــرد.  بەڕێــوە  بەرباویــان  و 
قارەمانانــی دێموکرات لــە »مەریوان« 
بەبۆنەی ٢٥ی گەالوێژ لە قوتابخانەی 
»گونــدی موســک، بەهــاران، پارکی 
داســەیران«  و  شــەبڕەنگ  شــانۆ، 

چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.
سنە:

گونــدی  لــە  دێموکــرات  قارەمانانــی 
ســاڵڕۆژی  بەبۆنــەی  »تەنگیســەر« 
دامەزرانــی حیزبــی دێموکــرات تراکــت 
و پوســتێری تایبــەت بــەو ڕۆژەیان لەنێو 
هەروەهــا  کردووەتــەوە.  بــاو  گونــددا 
هەمیشــە  ژنانــی  »تەنگیســەر«  لــە 
دێموکــرات بە باوکردنــەوەی تراکت و 
پوســتێری تایبــەت و هەڵکردنی ئاگری 
٢٥ی گەالوێــژ چاالکیــی تەبلیغییــان 

بەڕێوە بردووە.
»ســنه«  لــە  »پێشــەوا«  ڕۆڵەکانــی 
بەبۆنــەی ٢٥ی گەالوێژ لە »شــارەکی 
سەعدی و پارکی کودەک« چاالکیی 

تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.
لە »ســنه« ئەندامانــی حیزب بەبۆنەی 
٢٥ی گەالوێــژ ســاڵڕۆژی دامەزرانــی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران 
لە ناوچەی لەیاخی ســنە و نێو شــاردا 

چاالکییان بەڕێوە بردووە.
چاالکییــان  شــوێنانەی  ئــەو  هەروەهــا 
لــە  بریتیــە  بەڕێوەچــووە  تێــدا 
گوندەکانی: »قاملوو، مەعســووم ئاوا، 
کەبووتەرخانــی، ســوور ســوور، اللــەی 
بچــووک،  ئــاوا،  گردمیرانــی  نەبــی 
شــاجۆ،  قادرمــەرز، شــارەدێ باشــماخ، 

جوامیراوا و  موارک ئاوا«.
قارەمانانــی  ئەندامانــی  ســنە  لــە 
گاوێــژ  ٢٥ی  بەبۆنــەی  دێموکــرات 
چاالکیــی بەرینــی تەبلیغییــان بەڕێــوە 
کــە  ســەلماند  دوژمنانیــان  بــە  و  بــرد 
پێشــەنگی  هــەروا  دێموکــرات  حیزبــی 
ئــەو  کــوردە.  گەلــی  داخوازییەکانــی 
وەک:  شــوێنەکانی  لــە  چاالکییانــە 
گەڕەکــی  ئــاوا،  حاجــی  »گەڕەکــی 
نایســەر،  شــلێر،  گوڵبــاخ،  زەفەریــە، 
گەڕەکی غەفوور و شــارکی کشــاوەرز 
و هەروەهــا گونــدی ئاســاوڵە« بەڕێــوە 

چووە.
لــەو چاالکییانەدا پۆســتێری تایبەت بە 
٢٥ی گەالوێــژ چــاپ و بــاو کرایــەوە 
و لــە حاڵێکــدا بەڕێــوە چــووە کــە هێــزە 
شەخســییەکان  لیبــاس  و  ئیتاعاتــی 
و  کووچــە  زۆربــەی  لــە  ماتــۆڕ  بــە 
بــاو  ســنەدا  شــاری  کۆاڵنەکانــی 
و  کــۆاڵن  چاوەدێریــی  و  بوونەتــەوە 

شەقامەکانیان دەکرد.
بەجەرگەکانــی  ڕۆڵــە  هەروەهــا 
دێموکــرات لــە ناوچەی ژاوەرۆی ســنە 
و  نییــەر  تەنگیســەر،  لــە گوندەکانــی 
تەوریــوەر بــە باوکردنــەوەی تراکــت و 
پۆســتێری تایبــەت بــە ٢٥ی گەالوێــژ 

چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.

سەقز:
لــە شــاری »ســەقز« الوانــی هەمیشــە 
دێموکرات لە کێوی »سەید ئەحمەد« و 
ناوچەی »فەیزوڵا بەگی« و هەروەها 
لــە گونــدی کوڵتەپــەی جەهانگیرخــان 
و ئاواییەکانــی مەوالنــاوا و ماســییەر 

چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ئەندامانی حیزبی دێموکرات لە شــاری 
گەالوێــژ  ٢٨ی  بەبۆنــەی  »ســەقز« 
ساڵڕۆژی فتوای خومەینی دژی کورد 
و مەحکوومکردنــی ئەو فتوایە ئاڕمی 

حیزبی دێموکراتیان باو کردووەتەوە.
ئەو شوێنانەی کە چاالکی تێدا بەڕێوە 
چووە بریتین لە: »پارکی شار، پایگای 
مقاومەتــی حەجــی، پارکــی کەوســەر، 
مەیدانی دوکتور قاسملوو، کتێبخانەی 

گشتیی پارکی شار و قەرەچیاوا«.

شوێشە:
تێکۆشەرانی دێموکرات بەبۆنەی ٢٥ی 
گەالوێژ ٧٦هەمین ساڵیادی دامەزرانی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئیران لە 
شــوێنەکانی وەک شوێشــە و ناوچــەی 
کەاڵتەرزان سەر بە شاری سنە چاالکی 

تەبلیغی بەڕێوە چووه.
 ئەم شــۆێنانەی کــە الوانی دێموکرات 
چاالکیــی تەبلیغییان تێدا بەڕێوە بردووە 
بریتین لە: »نێو شاری شوێشە، پارکی 
دوکتــور  بلــواری  شوێشــە،  مندااڵنــی 
بەخشــداریی  دەورووبــەری  قاســملوو، 
کەالتــەزان، شــەقامی ئاویــەر، جــادەی 
شوێشــە بۆ مەریوان و سنە، گوندەکانی 
ڕشــنەش، تازاوا، دادانەی کەمانگەر و 

جادەی شوێشە بۆ نگڵ«.
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پەیامی لێپرسراوی گشتیی حیزب 
بەبۆنەی ٢٥ی گەالوێژ ساڵڕۆژی دامەزراندنی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانەوە

دووهەمــی  شــەڕی  هەڵگیرســانی  دوای 
جیهانی و لەو بۆشاییەی کە لە ئەنجامی 
و  باکــوور  ناوچەکانــی  داگیرکەرانــی 
زلهێزەکانــی  لەالیــەن  ئێــران  باشــووری 
هاتــە  بریتانیــاوە  و  ئامریــکا  ســۆڤییەت، 
ئــاراوە، لەگــەڵ کۆتاییهاتنــی قۆناغێک 
هــاوکات  پەهلــەوی،  دیکتاتۆریــی  لــە 
چاالکیــی  بووژانــەوەی  بــۆ  دەرفەتێــک 
ڕێکخــراوە  و  کۆمــەڵ  سیاســیی 

سیاسییەکان ڕەخسا.
٢٥ی  لــە  هەلومەرجێکــدا،  وەهــا  لــە 
لەســەر  هەتــاوی،  ١3٢١ی  گەالوێــژی 
کەســایەتیی  کۆمەڵێــک  دەســتی 
نیشتمانپەروەر، کۆمەڵەی ژیانەوەی کورد 
بــە بیری ســەربەخۆییخوازی و نەتەوەییەوە 
حیزبــی  دواتــر،  ســاڵ  ســێ  دامــەزرا. 
بنەمــا  لەســەر  کوردســتان  دێموکراتــی 
وەک  ژێ.کاف،  تەشــکیاتییەکانی 
قەوارەیەکی نەتەوەیی-دێموکراتیک بەاڵم 
ڕێکخراوتــر و بــە بەرنامەتــر دامــەزرا کــە 
تــا ئەمــڕۆ، وەک بەڕابردووتریــن حیزبــی 
کوردی، لە ژیانی سیاسی و ڕێکخراوەیی 

خۆی بەردەوامە.
لە کاتێکدا حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
تەمەنــی  مۆمــی  ٧٦ـــەمین  ئێــران، 
دادەگیرسێنێت، خوێندنەوەی مێژووەکەی، 
و  تێکۆشــان  و  خەبــات  قۆناغەکانــی 
هەروەها سیاسەت و بەرنامەکانی، لەگەڵ 
هەموو شانازی و دەستکەوتەکان و کەوتن 
و هەســتانەوەکانی، پێویستیشــە لــە دیدی 
ڕەخنەییــەوە هەڵســەنگاندنی بــۆ بکرێت و 
قامــک لەســەر خاڵە بەهێــز و الوازەکانی 

دابنرێت.
لــە ژینگــەی سیاســی و کۆمەاڵیەتیــی 
ســەردەمی دامەزرانەکەی کــە کۆمەڵگا 
گەشــەی نەکــردووە، خاڵــی جیاکــەرەوەی 
ئــەم حیزبــە، ڕوانینــی ســەردەمیانەی بــۆ 
کاروباری ڕێکخستن و بواری ڕێکخراوەیی 
بووە. بە وتەی د. قاسملووی نەمر، خودی 
دامەزرانی حیزبەکە، نوقتەگۆڕانێک بوو 
لــە مێژووی خەباتــی لەمێژینەی نەتەوەی 
کــورد و ســەرەتایەک بــوو لــە پێکهێنانی 
و  پێشــکەوتوو  حیزبــی  و  ڕێکخــراو 
ســەردەمیانە کە بــە بەرنامەیەکی ڕوونەوە 

پێی ناوەتە ڕێڕەوی مێژوو.
هەنگاوێکــی گەورەی حیزبــی دێموکرات 
لە ڕەوتی مێژوویی خەبات و تێکۆشانیدا، 
خێڵەکــی،  ڕێکخســتنی  لــە  دابــڕان 
بنەماڵەیــی و ناوچەیــی و ئاراســتەکردنی 
خەبات بەرەو فۆڕمێکی کوردســتانی بووە 
کە وەک ئامانجێکی مەزن، هەر لە جێی 
خۆیەتــی. هەر ئەم ڕوانینەش وای کردووە 
کــە ناســنامەی کوردبــوون، ببێتە تەوەری 

سەرەکیی گوتار و کرداری ئەم حیزبە.
بنیاتنانــی گوتــاری نەتەوەیــی و هەوڵــی 
بێوچــان بــۆ گەشــەی بیــری کوردایەتی، 
حیزبــی  خەباتــی  دیکــەی  ڕەهەندێکــی 
دێموکرات و کاریگەریی ئەم حیزبە بەسەر 
کۆمەڵــگاوە بــووە. بە گوتــار و بە کردار، 
دێموکراتیکــی  کۆمــاری  پێکهێنانــی 
لــە  مێژووییــە  نموونەیەکــی  کوردســتان، 
کارنامــەی نەتەوەیــی ئــەم حیزبــە کــە بۆ 
هەمــوو قۆنــاغ و ســەردەمەکانی خەبــات 
بــەر  کوردســتان  کۆمــاری  مانابەخشــە. 
بێــت،  مێژوویــی  ئەزموونێکــی  لــەوەی 
ڕێــڕەو  کــە  هزرییــە  قوتابخانەیەکــی 
نەتەوەیــی-  خەباتــی  داهاتــووی  و 
وێنــا  نەتەوەکەمانــی  دێموکراتیکــی 
کــردووە. هــەر وەک چــۆن لــە پەیامێکی 
دیکــەدا ئامــاژەم پێ کــردووە، ئێستاشــی 
بــە  بێــت، تاکــی کــورد خــۆی  لەگــەڵ 
هاوواڵتیی ئەم کۆمارە دەزانێت. کۆماری 
کوردســتان بــەو ڕەمز و کــۆدە نەتەوەییانە 
دەناسرێتەوە کە بەشێکن لە ناسنامە و هێما 
گرانەکانــی خەباتی کورد لە ڕۆژهەاڵت، 
لەوانە ئااڵی کوردستان، هێزی پێشمەرگە 
و ســروودی نیشــتمانی کــە لــە خۆیانــدا 
ئاماژەن بۆ بەردەوامیی ئامانجێکی پیرۆز 
لــە چەشــنی بنیاتنانــەوەی دەســەاڵتێکی 
کــوردی و کوردســتانی وەک کۆمــاری 

کوردستان.
بزاوتــی  و  دەقــی مێــژووی سیاســی  لــە 

لــە  کــورد  دێموکراتیکــی  نەتەوەیــی- 
کولتــووری  کوردســتان،  ڕۆژهەاڵتــی 
ڕێکخراوەیــی و کولتووری سیاســیی ئەم 
حیزبــە کــە هــەر لــە ســەرەتاوە فاکتەری 
سەرەکیی بزووتنەوەیەکی نیشتمانی بووە، 
لەگەڵ هەموو خاڵە بەهێزەکانی، ناکرێت 

چاوپۆشی لە خاڵە الوازەکانی بکرێت.
و  هاوســەنگی  سیاســی،  ســەربەخۆیی 
واقعبینی، ڕاســتگۆیی، پشتئەستووربوون 
چارەنووســی  گرێدانــی  و  خەڵــک  بــە 
ناوخــۆی  وهێــزی  وزە  بــە  بزووتنەوەکــە 
پرەنســیپ  لــە  النــەدان  و  ڕۆژهــەاڵت 
لــەو  بەشــێک  فکرییــەکان،  هێڵــە  و 
تایبەتمەندییانــەن کــە ســەرباری کەوتــن 
و نســکۆ و دابڕانــەکان و شــەهیدبوونی 
ڕێبەرەکانــی، بوونەتــە هــۆکاری لەســەر 
پــێ مانــەوە و بەردەوامبوونــی لە خەبات. 
لەگــەڵ هەمــوو ئــەو تایبەتمەندی و بەها 
و پرەنســیپانەی کــە ئاماژەیــان پــێ کرا، 
بــەاڵم ئــەم حیزبــە لە خاڵــی الواز بێبەری 
نەبووە. دەبێ دان بەو ڕاستییەدا بنێین کە 
ســەرهەڵدانی کێشە و ملمانێی ناوخۆیی 
کە ڕەنگە هۆکاری سیاسی، فکری یان 
تەشــکیاتی و بەڕێوەبەریــی هەبووبێــت، 
لــە هەندێــک قۆناغــدا بەشــێکی زۆر لە 
وزە و هێــزی حیزبەکــەی بەفیــڕۆ داوە، 
وزەیــەک کــە دەیتوانــی لــە ســەنگەری 
بەرگــری و بەرەنگاربوونــەوەی دوژمنانی 
ڕەنگاوڕەنگــی بزووتنەوەکە بەکار هاتبا. 
زۆر جاریش ڕای جیاواز بووەتە دەستمایەی 
دژایەتی و ناکۆکی، تەنانەت تا ئاســتی 
بەبــێ  خۆکــوژی،  شــەڕی  و  دابــڕان 
ئــەوەی بیــر لــە دیالــۆگ و چارەســەریی 
دێموکراتیــک کرابێتەوە. دەرەنجامی ئەم 
حاڵەتانــە لەگەڵ دابەشــبوون و داهێزرانی 
بووەتــە  جــار  تەشــکیاتی، زۆر  توانــای 
مایــەی بێ هیوایی ئەندامان و الیەنگران 
گەڕانــەوە  حیزبــە.  ئــەم  دۆســتانی  و 
حیــزب،  دامەرزانــی  ئامانجەکانــی  بــۆ 
وەبیرهێنانەوەی ئەو ڕاســتییەیە کە حیزب 
ئامــرازە نــەک ئامانــج، وەبیرهێنانــەوەی 
لــە  دێموکــرات  حیزبــی  کــە  ئــەوەی 
خەڵکــە و بــۆ خەڵکــە، دەمانهێنێتــە ســەر 
ئــەو بــاوەڕە کــە تەنیا کولتــووری پێکەوە 
هەڵکــردن، یەکڕیــزی و هاوخەباتییــە کە 
لــە ئامانجەکانــی دواڕۆژ و بەرژەوەندییە 
لــە  دەکاتــەوە.  نزیکمــان  نەتەوەیییــەکان 
کۆتاییــدا دەبــێ ئەرکــی ڕێکخراوەیــی، 
بەرپرســیارێتییە  بــەو  بدرێتــەوە  گــرێ 
مێژوویی و ئەخاقییەی کە لەسەر شانی 
حیزبەکەمانــە و بــە چەندین نەســڵە خوێن 
و قوربانیــی بــۆ دەدرێــت. ئاشــکرایە کــە 
حیزبی دێموکــرات، بزووتنەوەی نەتەوەیی 
شــایانی  گەلەکەمــان  و  ڕۆژهــەاڵت 

ســەرکەوتنی  و  گەورەیــی  بەهێزبــوون، 
مەزنــن. نەشــیاوە کــە تێچــووی هەڵەکان 
و پێکــەوە نەبــوون، قورســایی بخاتە ســەر 
شــانی بزووتنەوە و لە ڕاستەڕێی گەیشتن 

بە ئامانجەکان دوورمان بخاتەوە.
دۆخی کۆماری ئیسامی

ئــەم  هەڵبژاردنەکانــی  چەندوچۆنیــی 
ئێــران  ســەرۆککۆماریی  دواییانــەی 
شــارەکانی  خەڵکــی  ســەرهەڵدانی  و 
هەرێمــی چەوســاوەی ئەهــواز و هاوکات 
لــە  خەڵــک  شــەقامی  ســەر  هاتنــە 
هەرێمەکانــی دیکەی ئێران و ســەرکوتی 
خوێناویــی ئــەم خۆپیشــاندانانە، جارێکی 
نیشــانەکانی قەیرانــی  ئامــاژە و  دیکــە 
ڕێژیمــی  مەشــرووعییەتی  و  دەســەاڵت 
کۆمــاری ئیســامی لــە دوای ٤٢ ســاڵ 
دەســەاڵتدارێتیی خســتە ڕۆژەڤی میدیا و 

ڕای گشتیی ئێران و جیهانەوە.
و  دەســەاڵت  ئێســتای  قەیرانەکانــی 
واڵتێکــی  وەک  ئێــران  کۆمەڵگاکانــی 
لێکەوتــەی  و  ئەنجــام  فرەنەتــەوە، 
پانەکانــی  و  سیاســەت  ڕاســتەوخۆی 
کۆمــاری ئیســامیی ئێرانــن. زنجیــرەی 
گەمــارۆکان، قەیرانــی کۆرۆنا، قەیرانی 
بەرپرســانی  خــودی  وەک  و  ئابــووری 
»نەمانــی  دەڵێــن  ئیســامی  کۆمــاری 
متمانەی خەڵک بە دەســەاڵت«، لەگەڵ 
دیکــەی  ئاریشــەی  و  قەیــران  لێشــاوی 
ژینگەیــی،  کۆمەاڵیەتــی، کولتــووری، 
و  بەڕێوەبــەری  گەندەڵــی،  ئیــداری، 
و...،  خەڵــک  هەژاریــی  و  بێــکاری 
بــە ژیانــی ڕۆژانــەی خەڵــک  تەنگــی 
هەڵچنیوە. تێچوو و بارگرانیی ئەم قەیران 
و سیاسەتە چەوتانە لەسەر شانی خەڵک 
و بــە تایبەتــی کۆمەڵــگا بــێ مــاف و 

پەراوێزخراوەکانی ئێرانە.
کەلێن و ملمانێی زیاتر لە نێوان دەسەاڵت 
و هەروەها بەرینتر بوونەوەی کەلێنی نێوان 
دەســەاڵت و خەڵــک، بــۆ هەموو الیەک 
ئاشکرایە، بەاڵم ئەم هەڵبژاردنانەی دوایی 
ڕووخســاربەندییەکی نوێی لە ناڕەزایی و 
دەنگــی »نــا« بە دەســەاڵتی خســتە ڕوو 
ڕێژیمــدا  دەســەاڵتی  مێــژووی  لــە  کــە 
یەکدەنگیــی  ئەویــش  بــووە،  وێنــە  کــەم 
تەنانــەت  و  ئێــران  کۆمەڵگاکانــی 
ئۆپۆزسیۆنی ناوخۆ و دەرەوە بوو سەرەڕای 
جیــاوازی لــە بۆچوونەکانیــان. ئەنجامی 
ئــەم یەکدەنگییــەش، بەشــداری نەکردنی 
زۆرینــەی خەڵکی خــاوەن مافی دەنگدان 
بوو لە شــانۆی هەڵبژاردنەکاندا. بەرانبەر 
بەم هەڵوێستەش، وەلی فەقیهـ »نا«یەکی 
دیکــەی بــە »نــا«ی گشــتیی خەڵکــی 
ناڕازی وت و لە ڕێوڕەسمی »تەنفیز«ی 
ڕەئیســیدا،  ئیبراهیــم  ســەرۆککۆماریی 

جارێکی دیکە جەختی لەســەر بەشداریی 
بەرباوی خەڵک کردەوە. وەک هەمیشە 
باســی لــە پیانی دوژمنانــی دەرەکی بۆ 
لێــدان لــە کۆمــاری ئیســامی کــرد. بە 
ڕێنوێنییەکانــی ستایشــی »مودیرییەتی 
و  ڕەئیســی  کابینــەی  جیهادیـ«ـــی 
بەرەنگاربوونەوەی بەرەی دوژمنانی کرد. 
هاوکات ئەندامی کۆمیســیۆنی مەرگ 
لــە تــاوان و ئێعدامەکانــی دەیــەی ٦٠ی 
هەتاویــی بــە »عالمی فەرزانە« ناو برد. 
هەروەک بە دروســتی لــە ڕاگەیەندراوی 
ڕێکخرای لێبووردنی نێودەوڵەتیدا هاتبوو، 
بــە هاتنــی ســەرۆککۆماری نــوێ بەاڵم 
مۆرەی بەڕابردووی سەرکوت، »سێبەری 
مەرگ« زیاتر لە ڕابردوو بەســەر فەزای 
پێیــە  بــەم  دەکات.  قورســایی  ئێرانــدا 
چــاوەڕوان دەکرێت لەگەڵ بەردەوامبوونی 
و  دەســەاڵت  سیســتماتیکی  ســەرکوتی 
دۆخی قەیراناویی ڕابردوو، ســەرهەڵدان و 
خۆپیشاندانەکان دژ بە ڕێژیم بە دروشمی 

ڕووخێنەر بێنە ئاراوە.
و  ســەرهەڵدان  بــە  ســەبارەت 
و  ئەهــواز  هەرێمــی  خۆپیشــاندانەکانی 
پشتیوانیی بەشێک لە خەڵکی شارەکانی 
ئیســفەهان  و  ئازەربایجــان  و  کوردســتان 
لــەم خۆپیشــاندانانە، ســەرەڕای  تــاران  و 
ســەرکوتی خوێنــاوی لەالیــەن ڕێژیمەوە، 
دەکرێــت ئــەم ڕەوتە لــە ناڕەزایەتی وەک 
درێژبوونەوەی دەنگی »نا« بە کۆماری 
ئیســامی هەژمــار بکەین کە دوابەدوای 
هەڵبژاردنــەکان هاتــە ئــاراوە. هــۆکاری 
سەرهەڵدانی گەلی چەوساوەی عەرەب لە 
ئێــران و هەرێمــە نەتەوەییەکانــی دیکەی 
ئەم جوغرافیایە، دەگەڕێتەوە بۆ ســەر ئەو 
پەیوەندییــە لــە داگیــرکاری کــە لەنێــوان 
داکوتــاوە.  ڕیشــەی  پەراوێــزدا  و  ناوەنــد 
بێجگــە لــە ڕەهەنــدە ئیــداری، ئابــووری، 
ئەمنــی، پەروەردەیــی و ژینگەییەکانــی 
ئــەم پەیوەندییــە لــە داگیــرکاری، بابەتی 
سروشــییەکان  ســەرچاوە  بەتااڵنبردنــی 
و  تەحقیــر  و  ســەرکوت  دواجــار  و 
بەکەمینــە کــردن و بــە ئەمنــی کردنــی 
تــا دێ زیاتــر درێــژەی  ئــەم هەرێمانــە، 
دەبێــت و ڕەهەندەکانــی بەرباوتر دەبنەوە. 
ڕاستییەکی دیکە ئەوەیە کە لە ئەگەری 
ســەرهەڵدان و ڕووداوی لــەم چەشــنە کــە 
چاوەڕوانکراوە، ئەوە هەرێمە بندەستەکانن 
کــە بــە ناســنامە و شوناســی نەتەوەیــی 
خۆیانەوە، دەنگی پشتیوانی و هاوخەباتی 
بــۆ یەکتــر هەڵدەبــڕن. بۆیــە ئێمــە وەکوو 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، 
لەمێژینەمــان،  سیاســەتی  گوێــرەی  بــە 
نەتەوە بندەســتەکانی ئێران بە هاوپەیمانی 
وەک  و  دەزانیــن  خۆمــان  ســتراتێژیکی 

پرەنسیپێک، پێداگریی لەسەر دەکەینەوە.
حیزبــی دێموکــرات و پرســی حاکمییەتی 

کورد
بنیاتنانەوەی دەسەاڵتی کوردی پەیوەستە 
بە پرســی ناســنامە، ئاسایشــی نەتەوەیی، 
البردنی ســتەمی نەتەوەیی، دێموکراســی 
مەســەلەی  گرینگتــر  هەمــوو  لــە  و 
خاکــی  بەســەر  کــورد  حاکمییەتــی 
خۆیــدا. کــورد خــۆی وەکــوو ئێتنیــک- 
ئێرانــدا  لــە  بێ حاکمییــەت  نەتەوەیەکــی 
دەبینێت کە کراوەتە یەکێک لە ئامانجە 
ســەرەکییەکانی سیاســەتی ســەرکوت و 
ئاســیمیلەکردنی ناوەند. کوردیش، وەکوو 
باقیی نەتەوە ژێردەستەکانی دیکە، لەسەر 
ئــەو بڕوایەیە کە بەبێ پێناســەکردنەوەی 
لــە  »نەتــەوە«  چەمکــی  ســەرلەنوێی 
بــۆ  داگیــرکاری  پەیوەندیــی  ئێــران، 
هەمیشــە دەمێنێتەوە. لە ئێران، پەیوەندیی 
سیاســیی  سیســتەمی  و  داگیــرکاری 
مەزهەبــی،  ئێتنیــک-  تاک الیەنــەی 
دوو جــۆرە جەمــاوەری خــاوەن ســەروەریی 
سیاســی و گەالنی  مافی ســەروەری لێ 
ســتێندراوی ســاز کردووە. ئــەم پەیوەندییە 
دووفاقییە، مەسەلەی مافی حاکمییەتی 
سیاســیی کردووەتە مەســەلەی سەرەکیی 
پێکەوەژیانــی ئێتنیــک- نەتــەوەکان لــە 
ئێرانــدا. لــە کاتێکــدا ئێلیتــی ئێتنیــک/
لەســەر  پێداگــری  سەردەســت  نەتــەوەی 
سیســتەمێکی ســێکۆالری دێموکراتیک 
دەکات، کۆمەڵگە ژێردەســتەکان لەســەر 
ئەو بڕوایەن کە سیستەمی دێموکراتیکی 
ســیکۆالر، بــە تەنیــا ناتوانێت هاوســانیی 
مێژوویــی،  دامەزراوەیــی،  پێکهاتەیــی، 
فەرهەنگــی و سیاســی بێنێتــە دی. هــەر 
بۆیــە گرووپــی دووهــەم پێداگــرن لەســەر 
هەمــووان  بــۆ  حاکمییــەت  زامنکردنــی 
کــە دەبێ نیشــانەکانی »دێموکراســی« 
و بنەماکانــی پێکهێنانــی دەســەاڵت لــە 
بکرێنــەوە.  پێناســە  ســەرلەنوێ  ئێرانــدا، 
بەبــێ ئەم پێناســە کردنەوەیــە، پەیوەندیی 
داگیرکاریــی ناوخۆیــی درێــژەی دەبێــت. 
هەڵگرتنــی  بەبــێ  ئەمانــە،  ســەرەڕای 
چەشــنە،  لــەم  بنەڕەتیــی  هەنگاوێکــی 
بەرهــەم  ناهاوســانیی میژوویــی دووبــارە 
دێتــەوە. لــە ئاکامــدا، هەمــوو ئێتنیک- 
نەتــەوە غەیــرە فارســەکان لە هەرچەشــنە 
بێبــەش  ڕاســتەقینە  نوێنەرایەتییەکــی 
دەبــن و مێــژووی ســەرکوت و بێبەشــی، 
ســەرلەنوێ دووبــارە دەبێتــەوە کــە ئەمــە 
بــۆ هەرێمە نەتەوەییــەکان قابیلی قەبووڵ 
نییە. هەر بۆیە وەکوو حیزبی دێموکراتی 
لەســەر  جەخــت  ئێــران  کوردســتانی 
مافــی حاکمییــەت بــۆ کــورد و هەرێمــە 

بندەستەکان دەکەینەوە.

لــە کۆتاییدا، جەخت دەکەینەوە ســەر دوو 
ئەســڵی مافــی نەتەوەیــی )ســەروەری( و 
دێموکراســی )فرەنەتەوەیی( لە دواڕۆژی 
پــاش کۆمــاری ئیســامیی ئێرانــدا کــە 
فیدراڵیــی  سیســتەمێکی  پێکهێنانــی 
دوو  ئــەم  نەتەوەییــە.  جوغرافیایــی- 
ئەســڵەش، بنەمــای ســازدانی هــەر جۆرە 
هاوپەیمانــی و بەرەیەکــی دێموکراتیکــە 
لە دژی دەسەاڵتی ستەمکاری کۆماری 
ئیســامی و مســۆگەرکردنی مافەکانی 

نەتەوە بندەستەکان.
سەبارەت بە ناوماڵی کورد، جەخت لەسەر 
ڕێزدانان بۆ جیاوازیی بۆچوونی سیاســی 
و تۆلێرانــس لەگــەڵ ســەرجەم ڕێکخراو و 
کەســایەتی و الیەنە نیشــتمانپەروەرەکانی 
دەکەینــەوە.  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی 
بــۆ ئــەوەی بــە گوتارێکــی نەتەوەیــی و 
پاتفۆرمێکــی هاوبەشــی خەبــات، بــەرەو 
چاوەڕواننەکــراوەکان  هاوکێشــە  پیریــی 
بچیــن. ئامانجی گەورەمان ئەوەیە کە بە 
هاوخەباتی و پێکەوە بوون، بەرەو بنیاتنانی 
ڕۆژهەاڵتێکی بەهێز و شوێندانەر هەنگاو 
بنێیــن، چــوون پێمــان وایــە کــە خەباتــی 
شــار و شــاخ لــە پێنــاو مســۆگەرکردنی 
ڕۆژهەاڵتێکــی بەهێــز، کەڵک وەرگرتنە 
لە هەموو دەرفەت و هێز و پتانسییەلێک 
کــە لــە خزمەت بەرژەوەنــدی و داهاتووی 
پرســی  بــە  ســەبارەت  خەباتەکەماندایــە. 
هەمیشــەییمان  هەوڵــی  یەکگرتنــەوە، 
ئــەوە بــووە کــە لەگــەڵ الیەنــی دیکــەی 
و  گونجــاو  شــێوەیەکی  بــە  دێموکــرات 
یــەک  ال،  هــەردوو  پەســەندی  قابیلــی 

بگرینەوە.
لــەم یــادە پیــرۆزەدا، وێــڕای پیرۆزباییــی 
حیزبــی  دامەزرانــی  ســاڵی  ٧٦ـــەمین 
دێموکراتی کوردستانی ئێران، سەری ڕێز 
دادەنوێنیــن بــۆ گیانی پاکی شــەهیدانی 
کــورد و کوردســتان و بنەماڵەکانیــان، بە 

تایبەتی شەهیدانی ڕێبەرمان.
ســاو لــە ئیــرادەی لــە شــکان نەهاتووی 
زیندانییانــی سیاســیی خۆڕاگر. ســاوی 
وەفــا بــۆ هەمــوو ئەو تێکۆشــەرانە کە لە 
ڕیزەکانــی حیزبــی دێموکراتــدا تەمەنــی 
ســاوی  کــردووە.  تەرخــان  خۆیــان 
ئەمەگداری بۆ کەمئەندامانی ڕیزەکانی 
بــۆ  کوردایەتــی. ســاوی ئەمەگــداری 
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان لە شــاخ 
توێــژە  و  چیــن  ســەرجەم  و  شــار  لــە  و 

نیشتمانپەروەرەکانی کوردستان.

بە هیوای یەكڕیزی و تەبایی
سەرکەوێ هاوخەباتی



  ژمارە ٨٠٥ ، ٣١ی گەالوێژی ٦١٤٠٠

دامەزراندنی حیزبی دێموکرات 
بوو بە هەوێنی شوناسی سیاسی و نەتەوەیی کورد

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران وەك هێزێکی شۆڕشگێڕی نەتەوەیی ڕۆژهەاڵتی کوردستان،
 لە هەموو تەمەنی سیاسی خۆیدا گەلێك شانازی گەورەی تۆمار کردووە و 

وەك سەرچاوەی بیری مۆدێڕنی سیاسی و نەتەوەیی  لەو بەشەی کوردستان سەیر دەکرێت، 
بەچەشنێک کە بەردەوام داکۆکیکارێکی سەرسەختی مافی نەتەوەیی کورد بووە

محەممەد سلێمانی

دێموكراتــی  حیزبــی  دامەزراندنــی 
كوردســتان لــە ڕۆژی ٢٥ی گەالوێژی 
ســاڵی ١3٢٤ی هەتاویدا، بە ســەرەتای 
سەرفەسڵێكی نوێی تێكۆشانی سیاسی 
و ڕزگاری نەتەوەیــی لــە ڕۆژهەاڵتــی 
كوردستان دادەنرێ و فراوانی بیركردنەوە 
و هەنــگاوە دێموكراتیكەكانــی حیزب لەو 
کاتــەوە تــا ئەمــڕۆ شــوێنی بەرچــاوی 
لەسەر وشیاری نەتەوەیی گەلی كورددا 
هەبووە و بەگشــتی فۆرمی ڕێکخراوەی 
گۆڕی و گۆڕانکارییەکی فراوانی لەو 

بوارەدا پێك هێنا.
کۆمەڵەی ژێكاف سەرەتای تێکۆشانی 
ناســیۆنالیزمی نەتەوەیــی کورد بوو کە  
ئــەو دەرفەتە گەورەی بۆ پێشــەوا قازی 
محەممەد ڕەخساند بۆ ئەوەی توانایی و 
لێهاتووییە سیاســی و نەتەوەییەکانی بە 
تەواوی گەاڵڵە و ئامادە بکات و پاشان 
دێموكــرات،  حیزبــی  دامەزراندنــی  بــە 
دێموكراتیكــی  نەتەوەیــی  خەباتــی 
دەســتپێکرد. لەو ســەردەمەدا حیزب زۆر 
بەخێرایی گەشــەی کرد و زۆر بڕیاری 
گرینگ و مێژوویی دران کە لە ماوەی 
کورتــی تەمەنی سیاســی خۆیــدا بوونە 
ماکە و ســەرچاوەیەک کە کورد تا بە 

ئەمڕۆش شانازییان پێوە دەکات.
 هێزێکــی وەك حیــزب کــە بــاوەڕی بــە 
مافی گەلەکەی و گۆڕانکاری فراوان 
لــە  ئێــران و کوردســتاندا هەبــوو، دوو 
ئەرکــی زۆر گــەورەی لەپێــش بــوو کە 
دەبــوو لــە ماوەیەکی کورتــدا ئەنجامی 
بــدات، وەك ڕێکخســتن و ئامادەکردنی 
هەنــگاوە  لــە  پشــتیوانی  بــۆ  خەڵــك 
بــە  پاشــان  و  حیــزب  نەتەوەییەکانــی 
شــێوەیەکی شارســتانی و بــە دوور لــە 
خێایەتــی،  و  ناوچەیــی  دەمارگــژی 
ڕێبەرییــان بــکات و بــە یەکگرتوویــی  

ئیدارەی کوردستان بکات.
کۆمەڵگای کوردســتان ڕاســتە بەهۆی 
ســتەمی سیاســی و نەتەوەیی لە ڕووی 
ڕۆشــنبیرییەوە بەباشــی پێش نەکەوتبوو 
و لــە ڕووی کۆمەاڵیەتی و ئابوورییەوە 
هەســتی  بــەاڵم  بــوو،  لەپــاش  زۆر 
نەتەوەیــی و خەونی پێكهێنانی دەوڵەتی 
کوردســتان بەتــەواوی هەســتی پێدەکرا 
و  زەمینــە و مێژوویەکــی دێرینــی لــە 
نێــو گەلــی کورددا هەبــووە، هەربۆیەش 
حیــزب بــە خێرایی بیروباوەڕی سیاســی 

توێــژە  و  چیــن  نێــو  بــە  نەتەوەیــی  و 
گەلییەکانی کوردســتاندا بــاو کردەوە 
و بە هەزاران کەس خۆیان لە ڕیزەکانی 
حیزبدا ڕێکخســت و بڕیاری سیاســی و 
تێکۆشــانی نەتەوەییــان لــە ژێر ڕێبەری 

پێشەوای مەزن بە کۆمەڵ ڕاگەیاند.
حیزبــی  دامەزراندنــی  بێگومــان 
دێموكــرات لــە هەلومــەرج و قۆناخێکی 
دیاریکــراوی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی 
ئــەو ســەردەمەدا و، بــە چاوگێــڕان بــە 
ڕابــردووی جوواڵنــەوەی نەتەوەیــی ئــەو 
بەشــەی کوردســتاندا، دروســت بــوون و 
هاتنــە مەیدانی هێزێکی خــاوەن ڕوانین 
و  سیاســی  جیــاوازی  بەرنامــەی  و 
نەتەوەیــی کــە توانــی مۆدێلێکی نوێی 
ڕێکخراوەیــی هێناوە پێش و ڕێکخســتن 
و پێشــڕەوی کردنــی شۆڕشــی لەســەر 
ئەساسی بنەمایەکی نوێ دەستپێکرد و 
بڕیــار و قەراری خەباتی ڕزگاریخوازی 
لە دەســتی بنەماڵە یان ســەرۆك هۆزێك 
کە بڕیاری گشــتی بەســەر جوواڵنەوەدا 
ژیانــی سیاســی  لــە  بەتــەواوی  بــدات 
و  ســڕایەوە  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی 
قۆناخێکــی تــازە لــەو بــارەوە هاتــە نێــو 
کایەی سیاسی و بەڕێوەبردنی حیزب.

پێشــەوا قــازی محەممــەد و هاوڕێیانی 
بــە  توانیــان  حیــزب  ڕێبــەری  وەك 
پێكهێنانی حیزبی دێموکرات ماڵئاوایی 
لــە کۆمەڵێــك بەندوبــاوی تەقلیــدی و 

ســوننەتی ژیانی سیاسی و تەشکیاتی 
تایبــەت بــە ژیانــی  ڕێکخراوەیــی بێنن 
و ئیــدی ئەوجــار دەبــوو کۆمەڵێــك لــە 
ئاســتی  دەگەنــە  کــە  سیاســییەکان 
بەرپرســیارەتی هەســتیاری تەشکیاتی 
بــە ســەرنجدان بــە هەلومــەرج و دۆخــی 
و  ڕوانیــن  کــورد،  گەلــی  سیاســی 
ڕابـــــــــــگەیەنن،  نەتەوەیــی  بەرنامــەی 
پــاش دامـــــــــــــەزراندنی حیــزب بە حەق 
کاری زۆر گــەورە و بەرچاویــان ئەنجام 
دا و هەستێکی بەرزی نەتەوەییان لە نێو 

خەڵكدا باو کردەوە.
ڕۆژهەاڵتــی  لــە  سیاســی  وشــیاری 
بەرئەنجامــی  بەدڵنیاییــەوە  کوردســتان 
حیزبــە  ئــەو  جەوهەرییانــەی  ڕوانینــی 
ئازادییــە  و  مــاف  بــە  ســەبارەت  بــوو 

سیاســی و نەتەوەییــەکان لــەو بەشــەی 
واڵتــدا و مــەودای دامەزراندنــی حیزب 
کوردســتان  کۆمــاری  ڕاگەیاندنــی  و 
ئەگەر سەرنجی بخەینە سەر  زۆر کەم 
بوو، ئەگەر ئەزموون و لێهاتووی پێشەوا 
نەبووایــە ڕەنگــە ئــەو بڕیارە سیاســی و 

نیشتیمانییە بەو خێراییە نەدرابا.
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
پێشــكەوتنخواز  هێزێكــی  وەك   ئێــران 
كــە ژینگــەی سیاســی  دێموكــرات،  و 
و پــەروەردەی نەتەوەیــی بەتــەواوی لــە 
هێزەكانــی تری جیا دەكاتــەوە، هۆكاری 
بنەڕەتــی بەهێزبوونــی پێگــە و نفــووزی 
ئەو هێزە دیار و كاریگەرەی ڕۆژهەاڵتی 
كوردســتان و ئێــران بــووە و لە ئێستاشــدا 
شوێنی گەورەی بەسەر ڕووداوە سیاسی 
کوردســتاندا  کۆمەاڵیەتییەکانــی  و 
هەیــە و سیاســەتێکی بەڕێــوە نەبــردووە 
کە زیان بە بەرژەوەندییە نەتەوەییەکانی 
بەشەکانی تری کوردستان  بگەیەنێت.

وەك هێزێكــی شۆڕشــگێڕی نەتەوەیــی 
خۆیــدا  خەباتــی  ڕەوتــی  لــە  بــەردەوام 
و  مــاف  بنەڕەتــی  داكۆكیكارێكــی 
نەتەوەییەكانــی  و  سیاســی  ئازادییــە 
گەلی كورد بووە و بەوپەڕی شانازییەوە 
پێشــەنگیی بزووتنــەوەی سیاســی لــەو 
جگــە  و  كــردووە  كوردســتان  بەشــەی 
و  گشــتی  هێڵــە  ڕەچاوكردنــی  لــە 
نەتەوەییەكانی خەباتــی ڕزگاریخوازی، 

هەوڵی داوە لە سەر ئاستی نێودەوڵەتیشدا 
پرسی كورد وەك كێشەیەكی بنەڕەتی لە 
ئێــران بناســێنێ و دۆســت و پشــتیوانی 

سیاسی بۆ بە دەست بێنێ.
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران 
وەرچەرخانێکــی گرینــگ و مێژوویــی 
لە نێو بزاڤی ڕزگاریخوازی کوردستاندا 
پێك هێنا و بە دانانی گەاڵڵە و بەرنامەی 
ڕوونــی سیاســی و نەتەوەیی، جەوهەری 
ڕوانیــن و جیهانبینــی نوێی هێنایە نێو 
بزووتنەوەی سیاسی كوردستان و خەمی 
چارەســەركردنی كۆی كێشــە سیاسی و 
ئابــووری و كۆمەاڵیەتییەكانــی گەلــی 
ئەركێكــی  و  خەمێــك  وەك  كــوردی 

نەتەوەیی خستە سەرشانی.
 لــە مەیدانــی خەباتیشــدا وەك هێزێکی 

کــە  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  دیــاری 
خاوەنــی پێگــەی بەهێــز و جەمــاوەری 
خــۆی  بەهێــزی  ڕیشــەی  و  فراوانــە 
بچــووك  ڕێکخراوێكــی  و  داکوتــاوە 
نییــە کــە متمانــە و خۆشەویســتی لــە 
ســنووری چەنــد شــارێك تێپــەڕ نەکات 
و لــە بەشــەکانی تــری ڕۆژهــەاڵت بــە 
ژینگەی سیاســی و کۆمەاڵیەتی نامۆ 

بێت.
ئەوەی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێــران بــە تــەواوی لــە هێزەکانــی تــری 
و  نفــووز  دەکاتــەوە،  جیــا  ڕۆژهــەاڵت 
پێگەیەتــی لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتاندا 
باکــور  لــە  بەگشــتی  و   بەتایبەتــی 
ڕۆژئــاوادا  و  ڕۆژهــەاڵت  و  باشــور  و 
و  جەماوەرییــە  قوورســایی  ،خاوەنــی 
شــوێنی گەورەی لە ســەر ڕووداوەکانی 
ئێــران و کوردســتاندا هەیە و هەڵوێســتە 
بەرئەنجامــی  بــەردەوام  سیاســییەکانی 
ڕوانینی ژیرانەی بووە و بە ڕێکخراوێکی 
جێگای باوەڕ و متمانەی خەڵك ناسراوە 
و لە ڕابردووشــدا لە دەرفەتەکان سودی 
وەرگرتــووە و بــۆ داهاتــووش هەنــگاوی 
نوێــی نــاوە و بەدڵنیاییەوە بە پشــتیوانی 
هەمــوو الیەك لەو قۆناخەی خەباتیشــدا 

سەردەکەوێت.
ڕۆژی  لــە  هەر  دێموكــرات  حیزبــی 
بــاوەڕی  ئەمــڕۆ  تــا  دامەزراندنییــەوە 
بــە ئاشــتی و پێکەوەژیانــی ئاشــتییانە 

هەیە و هەوڵی چارەســەرکردنی پرســی 
دابینکردنــی  ڕێــگای  بــە  نەتەوەیــی 
دیکــەی  گەالنــی  لەگــەڵ  فیدڕاڵیــدا 
بــە  ئێــران  لــە جوغرافیــای  نیشــتەجێ 
گەلــی  دەدات  هەوڵ  و  دەزانــێ  شــیاو 
گرینگــی  نـــــــــــەتەوەیەكی  وەك  كــورد 
بــگات و  بــە كــۆی مافەكانــی  واڵت 
حكوومەتێكــی دێموكــرات كــە ڕەچاوی 
پێكهاتــەی سیاســی و نەتەوەیــی ئێــران 
بــكات، دەســەاڵتی حوكمڕانی سیاســی 

بگرێتە دەست. 
نەتەوەیــی  هزری  و  بیــر  كاریگــەری 
حیـــــــزب لە نێو گەلدا بەتەواوی ڕیشەی 
داكووتــاوە و پشــــــــــــتیوانانی خەباتــی 
سیاسی لە ڕۆژهەاڵتی كــــــــــــــوردستان 
لــە هەمــوو وەختێــك زیادتــر هەســت بــە 

شــانازی دەکــەن کــە وەك کوردێــك لــە 
بــاری بیروبــاوەڕی نەتەوەییــدا خۆیان بە 

بەشێك لە حدكا دەزانن .
ڕێكخراوەیــی  و  سیاســی  پێكهاتــەی 
بنەمــای  ئەساســی  ســەر  لــە  حیــزب 
ئەخاقی سیاســی و وشــیاری نەتەوەیی 
پــەروەردەی  ژینگــەی  و  كــراوە  بینــا 
حیــزب بــە جۆرێك بووە كە وەك گلێنەی 
چــاو ســەروەری بڕیاردانــی سیاســی و 
بپارێــزێ و  نەتەوەییــەكان  بەرژەوەندییــە 
لــە پێناوی خۆســەپاندنی ڕێكخراوەییدا، 
زیان بە بزووتنەوەی سیاســی ڕۆژهەاڵت 
و بەشەكانی تری كوردستان نەگەیەنن.

دێموکــرات بوونــی حــدکا هەر بەوەشــە 
کرداریــش  بــە  بەڵکــوو  نەبەســتراوەتەوە 
بەتــەواوی  فیکرییــەی  چەمکــە  ئــەو 
پەیــڕەو كــردووە و ڕێــزی لــە بیروباوەڕ و 
فرەڕەهەنــدی لــە كوردســتاندا گرتــووە و 
بــۆ یەكاییكردنــەوەی ناكۆكی و كێشــە 
بــەرەوە،  هاتبێتــە  بــۆی  البــەالكان کــە 
پەنــای بۆ دیالۆگ و پێكەوە قســەكردن 
لەســەر ناكۆكییەكان بــردووە و بەتەواوی 
خۆی لە میكانیزمی ڕەق پاراســتووە تا 

ئەو جێگای دەرفەتی هەبووە.
١3٢٤ی  ســاڵی  گەالوێــژی  ٢٥ی 
هەتــاوی کــە تێیــدا هێزێکــی نەتەوەیی 
و  سیاســی  پێشــکەوتنخوازی  و 
شۆڕشگێڕ لە دایك دەبێت و بەمەبەستی 
پاشــان  و  حیزبــی  بەڕێوەبردنــی کاری 

ئیدارەکردنــی کوردســتان، بە کۆمەڵێك 
جیــاوازی گــەورەوە تێکۆشــانی خــۆی 
دەســت پێدەکات و پەرە بە دێمۆکراســی 
بۆتــە  ئەمــە  کــە  دەدات  نێوخۆیــی 

نەریتێکی باو لە نێو حیزبدا.
سیاســی  بزووتنــەوەی  ئــەوەی  لەبــەر 
و  دیکتاتــۆر  حکوومەتــە  لەگــەڵ 
بــەدوای یەکەکانــی  یــەك  ســتەمکارە 
ئێرانــدا بەرەوڕوویــە و حكوومەتــی شــا 
و پاشــان ڕێژیمــی ئاخونــدی ســەبارەت 
بــە مــاف و ئازادییەکانــی گەلی کورد 
بەتــەواوی وێــــــــــــــكچوو و سیاســەتی 
تونــدی  بــە  و  هەبــووە  هاوبەشــیان 
کــورد  ڕزگاریخــوازی  خەباتــی  دژی 
ســەنگەریان گرتووە و بە ڕێگای تیرۆر 
و توندوتیژیدا هەوڵیان داوە، خـــــــــەباتی 

کــورد الواز بکــەن و نەتــەوەی کــورد 
تەسلیم بکەن.

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران 
وەك هێزێکــی شۆڕشــگێڕی نەتەوەیــی 
هەمــوو  لــە  کوردســتان،  ڕۆژهەاڵتــی 
گەلێــك  خۆیــدا  سیاســی  تەمەنــی 
شــانازی گەورەی تۆمار کردووە و وەك 
ســەرچاوەی بیری مۆدێڕنی سیاســی و 
نەتەوەیی  لەو بەشــەی کوردستان سەیر 
بــەردەوام  کــە  بەچەشــنێک  دەکرێــت، 
داکۆکیکارێکــی سەرســەختی مافــی 

نەتەوەیی کورد بووە.
داگیرکــەری  بەرامبــەر  لــە  هەروەهــا 
و  سیاســی  هەڵوێســتە  تارانــدا، 
زیانــی  بــە  نــــــــــــــــــیشتیمانییەکانی 
گەلــی کــورد نەگۆڕیــوە و پێشــەوای 
پاشــان  و  ســکرتێر  وەك  مــەزن 
بــەردەم  لــە  ســەرکۆماری کوردســتان، 
جەالدەکانی شــادا زۆر بوێرانە بەرگری 
لە گەورەیی و قوودســیەتی نەتەوەکەی 
گــەورەی  ئەوەنــدە  بڕیارێکــی  و  کــرد 
سیاســی دابــوو، کــە پاشــان بــە گیانی 
خــۆی بەرگــری لە گــەل و دەســکەوتە 

سیاسییەکان کرد.
بەدرێژایــی  دێموکــرات  حیزبــی 
قۆناخەکانــی بەرخۆدانــی خــۆی، زۆر 
داگیرکــەری  بەرامبــەر  لــە  بوێرانــە 
کـــــــــــــوردستان کە حکوومەتە یەك لە 
دوای یەکەکانی ئێران بووە، تێکۆشــاوە 
ئامانجــە  نەکردۆتــە  پشــــــــــــــــتی  و 
شــێلگیرانە  زۆر  و  نـــــــــــەتەوەییەکان 
و  داوە  خەبــات  ڕەوتــی  بــە  درێــژەی 
قۆناخــە  نێــوان  لــە  بەراوردێــك  ئەگــەر 
بەخۆشــییەوە  بکەیــن،  سیاســییەکاندا 
ڕادەیــەك  بــە  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی 
تێیــدا  نەتەوەیــی  و  سیاســی  وشــیاری 
بەهۆیــەوە   کــە  کــردووە،  گەشــەی 
شــــــــــــــــوێنی لەسەر بەرتەسكبوونەوەی 
پێگــە و نفــووزی ڕێژیمــی ئاخوندی لە 

کوردستان هەبووە.
حیــزب  نەتەوەیــی  ســــــــــیاسەتی 
بەدیاریکــراوی ئەوە بووە کە پشــتیوانی 
لە هاوخەباتی و کۆدەنگی نیشــتیمانی 
نەتەوەیــی  و  سیاســی  یەکیەتیــی  و 
کــردووە  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  لــە 
تێکۆشــەرەکانی  هێــزە  لەگــەڵ  و 
خــەت  لەســـــــــــــەر  کوردســتان  تــری 
و  هێــزەکان  لێكترازانــی  دژی  و  بــووە 
ناکۆکییــە نێوخۆییــەکان بووە، ئاشــتی 
و پێکەوەکارکــردن و هەڵکــردن لــە نێــو 
وەك  کوردســتاندا  سیاســی  سروشــتی 
دەســــــــــــــــتمایەی بەنرخی جوواڵنەوەی 
سیاسی کورد سەیر کردووە و بە زامنی 
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خەباتی سیاســی و بەشــداریی سیاسی بۆ هەر مرۆڤێکی شۆڕشگێڕ چ ژن بێت 
و چ پیــاو دەبــێ وەکوو بەســتێن و پێویســتییەکی گرینگ چــاوی لێ بکرێت، 
چونکە تاکوو مرۆڤی شۆڕشگێر بەو قەناعەتە نەگات کە بۆچی و لە پێناوی 
بەدەســتهێنانی چ شــتێکدا خەبات دەکات و پێێ ناوەتە نێو دنیای سیاســەتەوە، 
هەڵگرتنــی چــەک و خەباتــی نیزامــی و چەکــداری وەک ئاڵترناتیڤێک کە 

لە هەندێ قۆناغی خەباتدا گرینگی تایبەت لەخۆ دەگرێت، بێ مانا دەبێت.
ئــەوەی کــە راســتی بێــت ، گەلی کــورد بە درێژایــی هەموو ســااڵنی خەباتی 
خــۆی لــە زۆربەی هــەرە زۆری قۆناغەکانی خەباتەکەیدا دوو الیەنی سیاســی 
و نیزامیی پێکەوە گرێداوە، بەالم لە هەندێک کاتیشــدا یەکێک لەم شــێوازانە 
ڕەنگــە بەپێــی هەلومــەرج و بەســتێنەکە زەقتــر و دیارتــر بووبــێ، بــەاڵم ئەمانە 
نەبوونەتە هۆی ئەوەی کە ئەم دوو شــێوازە لە خەبات هیچکات نە لە یەکتر و 

نە لە خەباتی گەلی کوردیش دابڕێن.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانیــش لــە مــاوەی ٧٦ ســاڵ خەباتــی پــڕ 
لــە شــانازیی خۆیــدا و بەگوێــرەی هەلومــەرج و دەرفــەت و بەســتێنی ژینگەی 
خەباتی خۆی، لە هەر دوو شــێوازەکە کەڵکی وەرگرتووە و ئەمە ڕاســتییەکی 
حاشــاهەڵنەگرە کە ئەم دوو شــێوازە لە خەبات، دووانەی لێکدانەبڕاوی خەباتی 

ئەم حیزبەن.
بەاڵم خاڵی سەرنجڕاکێش ئەوەیە کە ئەم حیزبە هەمیشە بە پێی بەرنامە و پانی 
پەروەردەیی تایبەتی خۆی، هەوڵی داوە کە بە پەروەردەی سیاسیی ڕێکوپێک، 
ئەندامانی خۆی بەو قەناعەتە بگەیێنێ کە حیزبێکی شــەڕخواز نییە و ئەگەر 
دەستی داوەتە چەک تەنیا و تەنیا بۆ بەرگری لە خۆی بووە و بە دڵنیاییشەوە 
لە هیچ قۆناغیکی خەباتی حیزبی دێموکراتدا نابیندرێت کە هێرشــی کردبێت 
جگــە لــەوەی کــە ئامانجــی تەنیا بەدەســتهێنانی مافی نەتــەوەی کورد ئەویش 
لــە ڕێــگای ئاشــتییانەوە بــووە کە شــەهیدبوونی هەردوو ڕێبــەری گەلەکەمان، 

شەهیدان دوکتور قاسملوو و دوکتور شەرەفکەندی شاهیدی ئەم بابەتەیە.
حیزبــی دێموکــرات لــە قۆناخێــک لــە خەباتــی خۆیــدا و تەنیــا بــۆ پاراســتنی 
بەرژەوەندییەکانی کوردستان، بە ناچاری خەباتی چەکداریی خۆی کەمڕەنگ 
کــردەوە کــە ئەمــە لــە الیەن تەنانــەت خــودی ئەندامانی ئەم حیزبەشــه وە کەوتە 
بــەر ڕەخنــە، بەاڵم لە ماوەی ئەو ســااڵنەدا حیزبی دێموکــرات، وەک حیزبێکی 
پوویا لە پێگەیاندنی سیاسیی ئەندامانی خۆیدا بەردەوام بوو تاکوو لە نەورۆزی 
٩٥ی هەتاویدا و پاش بڕیاری ڕێبەرایەتیی ئەوکاتی حیزب، بڕیاری دەسپێکی 
قۆناغێکــی نــوێ لــە خەبــات لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت درا کــە چاالکیــی 
پێشــمەرگانە و حوزووری پێشــمه رگه  له  نێو خه ڵك بەشێکی گرینگ لەم خەباتە 

بوو.
پــاش دەســپێکی راســان پــۆل پۆل الوانــی ئازادیخوازی کوردســتان پەیوەســت بە 
ڕێزی پێشمەرگەوە بوون کە بە خۆشحاڵییەوە لە هەموو دەورەکاندا ژنان و کچان 
وەک کۆڵەکەی ســەرەکیی ئەم خەباتە بەشــداریی چاالکانەیان هەبوو. کچان 
و ژنانێــک کــە بــە پێچەوانەی هەمــوو پڕوپاگەندەکانی کۆماری ئیســامی، 

نە زەعیفە بوون و نە پێشمەرگەبوونیان بە کارێکی تایبه ت به  پیاوان دەزانی.
ژنــان لــەم قۆناغــە لــە خەباتــدا زیاتــر لــە هەمــوو قۆناغەکانی خەباتــی حیزبی 
دێموکرات توانیویانە بدرەوشــێنەوە و ئەرک لە ئەســتۆ بگرن، هەر بۆیە دەکرێ 
ئــەم قۆناغــە هــەم بــۆ ژنــان و کچــان و هــەم بــۆ حیزبــی دێموکراتیــش وەکــوو 

قۆناغێکی گرینگ و جێی بایەخ و جێێ شانازی چاوی لێ بکرێت.
ئەم بەشدارییە بووە بەستێنک بۆ ئەوەی کە لە ١٥ی پووشپەڕی ساڵی ١٤٠٠ی 
هەتاویدا، پۆلێک کچی ئازا و چاونەترسی کوردستان ، لە دەورەیەکی تایبەتدا 
و پــاش تێپه ڕکردنــی ماوەیــەک لــە ڕاهێنانی سیاســی و نیزامی، پەیوەســت بە 
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتانەوە بــن کــە ئــەم ڕووداوە له  ٧٦ ســاڵەی حیزبی 

دێموکراتدا ڕووداوێکی بەڕاستی بێوێنە و جێگای شانازی بوو.
ئەم بەشــداری کردنە بەرچاو و کارایە نیشــاندەری ئەو ڕاســتییەیە کە کۆماری 
ئیســامی لە سیاســەتەکانی خۆی بەنیســبەت سەرکوتی خەڵک و بەتایبەتیش 
ژنــان شکســتی هێنــاوە و چیدیکــە ناتوانــێ بەنــاوی زەعیفــە بــوون و ڕەگەزی  

دووهەمەوە سەرکوتیان بکات و ئەوان لە خەون و ئاواتەکانیان دور بکاتەوە.
کچان و ژنانی کوردســتان ئێســتا لە ڕێزی پێشــمەرگەکانی کوردستاندا، بۆنی 
بارووتیــان لــێ دێــت و بەیانیــان بە چریکەی بولبولی شــاخەکانی کوردســتان و 
پرشــنگی هەتــاوی بەیانیانــی نیشــتمان ڕۆژ و خەباتــی دووبارەیــان دەســت پــێ 

دەکەن.
ئــەوان بــە تێگەیشــتن لــە دۆخی ژیانــی خۆیــان و هاوڕەگەزەکانیــان ، چەکیان 
هەڵگرتــووە و لــە پێنــاو گەیشــتن بــە مافەکانیــان خەبــات دەکــەن و هەبــوون و 
چاالکی و تێکۆشانیشــیان بووەتە چقڵی چاوی دوژمنانی گەل و بەدڵنیاییەوە 
ئەو خەباتەکەی کە ژن پێشەنگایەتیی بکات هەر مەحکوومە بە سەرکەوتن.

بەرز و پیرۆز بێت یادی ٧٦ ســاڵی دامەزرانی حیزبی پیشــەنگی کوردســتان و 
شەکاوە بێت ئاالی خەباتی گەلەکەمان

نووسین: هێمۆ

وێــــــــــستگەوێــــــــــستگە

حیزبـــی دێموکـــرات و پرســـی ژنـــان

بەشـــی دووهـــەم و کۆتایـــی: 
بەشـــداریی نیزامیـــی ژنـــان

شۆڕشگێڕبوون بەو مانایەی کە بە گژ سیستمی کۆنی زاڵدا دەچێتەوە و قەبووڵی ناکات، 
دەیهەوێت سیستمێکی نوێ دابمەزرێنێ لە نێو کۆمەڵگادا کە ئازادی ئینسانەکان قەدری هەبێت. شۆڕشگێڕبوون بەو 
مانایەی کە لە پێناوی ئەو تێکەوەپێچانی سیستمی زاڵەدا و هاتنەئارای سیستمێکی نوێدا ئامادەیە نرخ بدات، لە 

تاک، گرووپ و لە حیزب نرخ دەدا تلە پێناوی بەرژەوەندی بااڵدا و لە پێناوی ئاواتەکانی گەلدا. 
ئەوەیە شۆڕشگێڕبوونی حیزبی دێموکرات

مەولوود ئابجامە)پەیمان(

بەشی دووهەم و کۆتایی

پێناســـەیەکی کورتـــی ٢٥ی گەالوێـــژ 

چەنــد خاڵێــک لە مێتــۆد و کارەکانی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران: 

١- سەردەمییانە و مۆدێڕن بوون
٢- ڕەچاویی ئەخالق لە سیاسەت

٣- شۆڕشگێڕبوون

سەردەمییانە و مۆدێڕن بوون: 
ســەردەمی بــوون بــەو واتایە کــە ئەگەر 
حیزبــی دێموکــرات ٧٦ ســاڵ لەوە پێش 
لــە واقعێکــی سیاســی و جوگرافیایــی 
مەبەســتی  بــە  پێکهــات  تایبــەت 
دابینکردنــی مافی چارەنووســی گەلی 
وەک  ئێــران  کوردســتانی  لــە  کــورد 
ستراتیژییەکی نەتەوەیی و دێموکراسی، 
وەک بەهێزترین دەســتەبەری ئەو مافە، 
لــە تاکتیکەکانــی خــۆی لە ڕاســتای 
بەپێــی  ســتراتیژییەدا  بــەو  گەیشــتن 
کۆمەڵــگا  و  ســەردەم  ئاڵوگۆڕەکانــی 
نەرمــی نواندووە و لە چوارچێوەی هیچ 
ئیدئۆلۆژییەکــدا قەتیس و چەقبەســتوو 

نەماوەتەوە. 
وەک  )ژ-ک(  کۆمەڵــەی  ئەگــەر 
حیزبێکــی نەتەوەیــی تەســکبین بەردی 
بناغــەی حیزبــی دێموکــرات پێکدێنێ، 
بە دوای ئەو ئاڵوگۆڕە سیاسییانەی کە 
سێ ساڵ دواتر لە ناوچەدا دێتە کایەوە 
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی لە سەر 
بینا دەکرێ کە حیزبێکی دێموکرات بە 
سیاسەت و بەرنامەی کراوە و هاوتەریب 
لەگــەڵ سیاســەتێک کە لەو ســااڵنەدا 

سیاسەتی جیهانی و ناوچەیی بووە. 
بــە تێپەڕبوونــی زەمــان و لێکدانــەوەی 
ورد لــە ســەر بارودۆخەکە نــاوی حیزب 
دەبێ بە حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ســتراتیژییەکانی  دروشــمە  ئێــران، 
دەگــۆڕن بــە »دێموکراســی بــۆ ئێــران 
و  کوردســتان«  بــۆ  خودموختــاری  و 
سیســتمێکی  »بنیاتنانــی  دواتریــش 
و  ئێــران  لــە  فێدڕاڵــی  دێموکراتیکــی 
نەتەوایەتییەکانــی  مافــە  دابینکردنــی 

گەلی کورد لە کوردستانی ئێراندا«.
لە ڕاســتای ئەو ئاڵوگۆڕانە لە دروشــمە 
هەلومەرجــی  و  ســتراتیژییەکاندا 
داســەپاو بــە ســەر تێکۆشــانی حیزبــدا 
ڕێکخســتنەکان و ئــەو قانوونمەندییانــە 
کە ڕێکخستنەکانی لە سەر بنیات نراون 
لە ئاڵوگۆڕی خێرادا بوون. بەم چەشــنە 
مەیدانــی  بەرتەســکبوونی  ســەرەڕای 
خەباتی حیزب بە هۆی نایاسایی بوونی 
لە ســەردەمی ڕێژیمەکانی پاشایەتی و 
کۆماری ئیســامیدا، حیزب توانی لەو 
شــێوەیەکی  بــە  بەرتەســکانە  مەیدانــە 
شــیاو کەڵــک وەرگرێ و لــە خەبات و 

بەرخۆداندا بەردەوام بێ. 
ئاکامی ئەو کارە ئەوە بوو کە خەباتی 
نهێنــی لــە ســەردەمی پاشــایەتی و بــۆ 
دوای  ئاشــکرا  خەباتــی  ماوەیــەک 
شــێوەی  لــە  ڕێژیمــە  ئــەو  ڕووخانــی 
تەنانــەت  و  چەکــداری  ڕێکخســتن، 
ئیدارەی بەشــێکی بەرین لە کوردســتان 
و دوای ئەوە درێژەی دووبارەی خەباتی 
نهێنــی، دیپلۆماســی و ڕاگەیانــدن لــە 
سەردەمی دەسەاڵتی ڕێژیمی کۆماری 
ئیســامیدا بە ســەربڵیندی و شانازییەوە 

کراوە و دەکرێ. 
ئاڵوگۆڕانــەدا،  ئــەو  چوارچێــوەی  لــە 
بــە شــێوەیەکی  ئاڵوگــۆڕی دەســەاڵت 

دێموکراتیــک و قانوونمەنــد یەکێــک 
لە بنەماکانــی هەڵبژاردنی ڕێبەرایەتی 

حیزب لە خوارەوە بۆ سەرەوە بووە.

ئەخالق لە سیاسەتدا: 
زۆرمان بیستووە بۆ فێڵ و چەواشەکاری 
نییــە؛  سیاســەتدا  لــە  ئەخــاق  دەڵێــن 
درۆکــردن،  لــە  بریتییــە  سیاســەت 
کەســێک کــە درۆی زۆرتــر و چاکتر 
ســەرکەوتووترە؛  سیاســەتدا  لــە  بــکات 
ئەگەر ئەم پرســە بۆ زۆر کەس و الیەن 
وەڕاســت بگــەڕێ بەدڵنیاییــەوە حیزبــی 
دێموکــرات بــاوەڕی بە درۆکــردن نییە، 
حیزبی دێموکرات باوەڕی بە ئەخاق لە 
سیاســەتکردندا هەیە و ئەخــاق بریتییە 
لەو چوارچێوەیــەی کە ڕێککەوتنێکی 
کۆمەاڵیەتی، سیاسی لە سەر دەکرێت. 
ئەخاق لە ڕوانگەی دێموکراتەوە بریتی 
نییــە لە شــتێکی پیــرۆز و دەســتکاری 
دیکــەوە  شــوێنێکی  لــە  و  نەکــراو 
هێنــراو بەڵکــوو بریتییــە لــەو چوارچێوە 
کــە  سیاســییەی  و  کۆمەاڵیەتــی 
ڕێککەوتنی لە ســەر دەکرێت و دواجار 

دەبێ بە یاسا و دەبێ بە نۆڕم.
ئەو چوارچێوەی لە الی خەڵکی خۆی 
و  دەکەوێــت  ڕێــک  و  دەکات  باســی 
بــەو  دەبێــت  وەفــادار  پێــدەدات  بەڵێنــی 

چوارچێوەیە. 

لە پێناویشــیدا زۆر نرخی داوە و دەدات، 
بەاڵم ئەگەر ئەخاقت نەبێ ئاکامەکەی 
دەبێتە ڕەوتێکی ئۆپۆرتۆنیســت کە هەر 
ڕۆژە و لە باوەشــی کەســێکدا بیت، یان 
فــڕێ دەدرێی لە هاوکێشــەکاندا؛ بەاڵم 
کاتێــک لە سیاســەتدا ئەخاقت ڕەچاو 
کــرد کــە ئەســاس و مێتــۆدی حیزبــی 
دێموکراتــە، ڕەنگــە زۆر جار گوشــاری 
بــۆ بێــت لە الیەن دوژمنانەوە هەر وەک 
دەڵێــن شــۆڕش باریــک دەبێتــەوە بــەاڵم 
ناپســێت، ئەخاقیــش ڕەنگە باریک بێ 

بەاڵم ناپسێت.

شۆڕشگێڕبوون: 
شۆڕشــگێڕبوون بــەو مانایــەی کــە بــە 
گژ سیســتمی کۆنی زاڵــدا دەچێتەوە و 
قەبووڵی ناکات، دەیهەوێت سیستمێکی 
نــوێ دابمەزرێنــێ لــە نێــو کۆمەڵــگادا 
قــەدری  ئینســانەکان  ئــازادی  کــە 
هەبێــت. شۆڕشــگێڕبوون بــەو مانایــەی 
تێکەوەپێچانــی  ئــەو  پێنــاوی  لــە  کــە 
هاتنەئــارای  و  زاڵــەدا  سیســتمی 
سیســتمێکی نوێــدا ئامادەیــە نرخ بدات، 
لــە تــاک، گــرووپ و لــە حیــزب نــرخ 
دەدا تلــە پێنــاوی بەرژەوەنــدی بــااڵدا و 
لــە پێنــاوی ئاواتەکانی گەلــدا. ئەوەیە 

شۆڕشگێڕبوونی حیزبی دێموکرات.

شۆڕشــگێڕبوون لــە نێــوان دوو ڕەوتــی 
الوکیــدا دەتوانین پێناســەی بۆ بکەین. 
شۆڕشــگێڕێتی،  لــە  الدان  یەکــەم 
هەنــدێ جــار چــەک لە دەســت بــوون، 
نیزامــی گەریــی و خۆ بە زۆر بە ســەر 
خەڵکــدا ســەپاندن بــە بــێ ئــەوەی لــە 
پێنــاو  ئارمانەکانــی خەڵکــدا خەبــات 
بکــەی ئــەوە شۆڕشــگێڕی نییــە، لــەو 
بەریشــەوە بازەرگانــی کردن بــە ئارەق و 
ئــازار و ڕەنجــی خەڵــک و پێشــمەرگە 
بەرژەوەنــدی  پێنــاو  لــە  تێکۆشــەران  و 
شەخســیدا؛ ئەوەش شۆڕشگێڕبوون نییە. 
حیزبــی دێموکرات بریتییە لــەو حیزبانە 
بــە  شۆڕشــگێڕانەی  ڕێبازێکــی  کــە 
درێژایی ٧٦ ســاڵ هەیە کە لە پێناوی 
بەرژەوەندییــە گشــتییەکاندا، لە پێناوی 
بەرژەوەندی نەتەوەییدا زۆرجار لە تاک، 
لــە گــرووپ و لــە حیزبەکــەش مایەی 

داناوە.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە 
سەر ئەساسی هەمان سیاسەت، بنەما و 
مێتــۆدی کارکــردن و هەنگاوەکانی بۆ 
خەبات لە پێناوی گەیشتن بە ئارمان و 
ئاواتەکانــی گەلــدا تووندتــر و جیددیتر 
کردووەتــەوە، واتە ڕاســانی ڕۆژهەاڵت، 
قۆناغێکــی نوێیــە کە بــە تێکڕای ئەو 
مێتــۆد و سیاســەت و بیرکردنەوانــەی 
کــە ئەزموونــی ٧٦ ســاڵەی ئــەو حیزبە 

لێــوەر  کەڵکــی  نــاوە  یەکــی  وەســەر 
دەگرێت و دەیهەوێ ڕێچکەیەکی نوێی 
خەبــات بگرێتە بەر لە پێناوی ڕزگاری 
نیشــتماندا، لێکگرێدانــی خەباتــی شــار 
و شــاخ بریتییــە لە بڕوادابــوون بە هێزی 
بــوون  لــە دەروەســت  بریتییــە  خەڵــک، 
بــە ویســتەکانی خەڵــک، بریتییــە لــە 
دەروەســت بوون بە ئەخاق لە سیاسەتدا، 
حیزبــی  شۆڕشــگێڕبوونی  لــە  بریتییــە 

دێموکرات.
دێموکراتــی  حیزبــی  ســاڵە   ٧٦
دەکات؛  خەبــات  ئێــران  کوردســتانی 
لــە ٧ دەیــە دا، خەبــات و  لــەم زیاتــر 
قوربانیدان و زەحمەت و نــــــــــــــــــرخدانی 
تێکۆشەرانی دێموکرات تەنیا کەسێک 
دەتوانــێ دەرکــی پێبــکات کــە خــۆی 
ئــەو نرخــەی دابێــت؛ ئــەو نرخانەی کە 
لــە  داویانــە  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی 
گــۆ نایــەت و ناتوانی بەیانــی بکەیت، 
دڵەخورپەکانی ئەندامێکی تەشکیاتی 
نهێنــی حیزبــی دێموکرات ئــەو کاتەی 
کــە دەیهەوێ بــە دوژمنەکەی بڵێت لە 
ســەختترین شــەرایەتی ئەمنییەتیــدا بــە 
هەموو دژواری ئەمنییەکان کە ملهۆڕ 
و سەرەڕۆ و جاش و جەلادەکانی ڕێژیم 
کوردســتاندا  گوندەکانــی  و  شــار  لــە 
ســەپاندوویانە، دەیهــەوێ بڵێت کوانووی 

ئــەو  بەتینــە،  هێشــتا  شــــــــــــــــۆڕش 
کاتــەی کــە تراکتێکــی حیزبــی بــاو 
دەکاتــەوە، دڵەخورپە و نیگەرانییەکان و 
ئەو هەســتەی کە ئەو ئەندامەی حیزب 

هەیەتی لە وتن نایەت. 
ئــەو نرخــەی ئــەو کەســە دەیــدات دەبێ 
هــەزاران کتێبــی لــە ســەر بنووســرێ، 
لێــوی تینــووی پێشــمەرگەیەک کە لە 
شــاخ و دۆڵــی کوردســتاندا بــۆ ئــەوەی 
لــە دوژمنەکــەی خــۆی بشــارێتەوە بــە 
ســەعات و چەندیــن ڕۆژ ڕەنگــە خۆی 
حەشــار بــدات و چەندیــن ســەعات ڕێ 
دەپێوێــت بــۆ ئــەوەی بــە دڵۆپێــک ئــاو 
بگات، عارەقی ئەو پێشمەرگەیە، لێوی 
تینــووی ئەو پێشــمەرگەیە، ئەو نرخەی 
کە لە پێناوی ئازادیدا دەیدات بۆ گوتن 

نابێت. 
ئــەو الوانــەی کــە لــە پێنــاوی ئــازادی 
پێشــمەرگەی  هێــزی  بــە  پەیوەســت 
کوردســتان دەبن قســە کردن لە ئاستیان 
کــەم دەهێنێ، بەخشــینی ئــەو ژیانە بۆ 
گوتــن نابێــت، ئەندامــان و الیەنگرانــی 
زاری  لــە  کــە  دێموکــرات  حیزبــی 
منداڵەکانیــان دەگرنــەوە دەیهاوێنە ســەر 

داهاتی حیزب لە گۆ نایەت. 
هیــوا و بــڕوای زیندانیانی سیاســی کە 
بــە دەســتی جەلــادەکان و ملهــۆڕەکان 
تووندتریــن  لــە  کــراون  دەسبەســەر 

ئەشکەنجەدا، بەاڵم هێشتا هیوایان ئازاد 
بوونــە، ئــەو هیوایــە لە گــۆ نایەت و لە 
هەموویــان گرینگتر خوێنی شــەهیدانی 
پێشکەشــی  کــە  ئــازادی  ڕێــگای 
هــەر  بــە  و  دەکــەن  نیــــــــــــــــــشتمانی 
دڵۆپــە خوێنێکیــان کــە دەڕژێتــە ســەر 
خاکــی کوردســتان، داری پــڕ لقوپۆی 
خەبــات و تێکۆشــانی پــێ گەشــاوەتر و 
ســەوزتر دەکــەن و بــە خوێنی شــەهیدان 
بااڵ دەکات داری شۆڕشی نیشتمان ئەو 

خوێنە لە گۆ نایەت. 
زمــان و قســەکردن ناتوانێــت مافی ئەو 
هەمــوو نرخانــە بدات هەمــوو ئەوانە ئەو 
نرخانــەن کــە تێکۆشــەرانی دێموکــرات 

داویانە؛ 
بــە هەزاران شــەهید پێشــکەش کراوە لە 
پێنــاوی ئــەوەدا کــە ئــەو قوتابخانەیــە، 
بــە  بــووە  دێموکــرات  قوتابخانــەی 
کۆشــکێکی گــەورە و ڕازاوە و پــڕ لــە 
شــانازی کــە بە نــاوی زێڕینــی قازی، 
قاســملوو و شــەرەفکەندی ڕازاوەتــەوە. 
ئەوانــە نرخگەلێکن لە پێناوی شۆڕشــدا 
نایــەن، تەنیــا کارێــک  لــە گــۆ  کــە 
کــە دەتوانیــن بیکەیــن ســەری ڕێــز لــە 
بەرامبــەری هەموو ئەو نرخانەدا دابنێین 
و بـــــــــــــەڵێنی وەفاداری بە ڕێگاکەیان 
و ڕێبازەکەیان و ئاواتەکەیان بدەین.                                                                    



  ژمارە ٨٠٥ ، ٣١ی گەالوێژی ٨١٤٠٠

ئەمــڕۆ ٤٢ ســاڵ بەســەر فتــوای حــەاڵڵ 
کردنــی مــاڵ و ژیانی کــورددا تێدەپەڕێ 
لــە الیــەن خومەینــی خوێنمــژەوە. ڕاســت 
٤٢ ســاڵ بــەر لــە ئێســتا، خومەینــی بــە 
دەرکردنــی فتــوا دژی نەتەوەیــەک کــە 
لــە  موســوڵمانن،  تاکەکانــی  زۆربــەی 
بــاری ئایینییــەوە کارێکــی دژە ئایینــی 
کــرد کــە هیچ دەق و یاســایەکی ئایینی 
ئیســام پاســاو بــۆ دەرکردنی فتــوای لەم 
چەشنە ناهێننەوە و لەڕاستیدا بە کارێکی 
دژەئایینیــش پێناســە دەکرێــت و تەنانــەت 
دەســەاڵتی داعشیش بەو کارنامە ڕەشەی 
کە پاش خۆی جێی هێشــتووە فتوای لەم 
چەشــنە لــە کردەوکانیــدا بــەدی ناکرێــت 
و لــە مێــژووی ئیسامیشــدا بــە درێژایــی 
نزیــک بە هەزار و پانســەد ســاڵ تەمەنی 
ئــەم ئایینە هیچ فتوایەک بەدی ناکرێت 
کــە دژ بــە نەتەوەیــەک دەرکرابێــت کــە 
زۆربــەی ئەندامانــی موســوڵمانان پێکیان 

هێنابێت. 
خومەینــی کــە لە ســاڵی ٤٢وە پێی نابووە 
گۆڕەپانی سیاسەت و سەرەتا بە داواکاری 
ڕێفۆرمیســتانە لــە دەســەاڵتی پاڵــەوی و 
پاشــان لــە ٥٧دا بــە داواکاری ڕووخــان، 
ڕێبەرایەتــی بزوتنــەوە ئیســامخوازەکانی 
لــە نێــو خەڵکــی غەیــرە کــورد لــە ئێراندا 
دەکــرد و لــەم مــاوەدا هەرچەنــد زۆر جــار 
و پــاش ئــەوەی لە ســاڵی ٥٧دا چەند جار 
دەســەاڵتی پاڵــەوی خەڵکێکــی یەکجــار 
لــە  ناڕازییــەکان  و  دژبــەران  لــە  زۆری 
شــەقامەکاندا کوشت، داوای لێکرابوو دژ 
بە دەسەاڵتی حەمەڕەزا فتوای جەهاد دەر 
بــکات بــەاڵم خــۆی لــەو کارە بواردبوو و 
وەک نزیکانــی دەیگێڕنــەوە بــە کارێکی 

دژە ئایینیش پێناسەی کردبوو.
هەروەها هیچکات دژ بە دەسەاڵتی بەعس 
کە لە شــەڕێکی ماڵوێرانکەردا نزیک بە 
نیــو میلیۆن کــەس لە خەڵکی دوو واڵتی 
ئێــران و عێــراق بوونــە قوربانی سیاســەتی 
پاوانخوازانەی ئەم دوو دەسەاڵتە هیچکات 
ئامــادە نەبــوو تەنانــەت دژ بــە گشــتیەتی 
ئەرتەشی عێراق فتوای جەهاد دەربکات.

لێرەدا پرســیار ئەوەیــە کە ئاخۆ دەبێ چی 
ڕووی دابێت تا خومەینی ئامادە دەبێت دژ 
بــە نەتەوەیەکی زۆرینە موســوڵمان فتوای 

جەهاد دەربکات؟
تــا هەنووکە زۆر کەس و الیەن لەو بابەتە 
دوواون کە شــەڕی پاوە و کوژرانی چەند 

پاســدارێک و کەوتنــە مەترســی گیانــی 
پاسدارێک بە ناوی چەمران بووەتە هۆی 
ئەوەی کە خومەینی دژ بە نەتەوەی ئێمە 

فتوای جەهاد دەربکات!
هەرچەنــد ئــەم ئاماژانە دەتوانن بەشــێک 
بــن لە هۆکارە ڕواڵەتییــەکان بەاڵم دەبێت 
بــۆ وەرگرتنــی واڵمــی ڕاســتەقینە کــە 
ناوەندتــەوەرەکان  و  ئیســامی  کۆمــاری 
هەمیشە هەوڵی شاردنەوەیان داوە تۆزیک 
قووڵتــر بڕوانینــە کێشــەکە و چۆنیەتــی 

دەرکردنی فتوای لەم چەشنە.
ســەرەتا بــا ئامــاژە بــەو ڕاســتییە بکەیــن 
کە ئەو کەســانەی بــۆ دەرکردنی فتوای 

جەهــاد بەڵگــەی کوژرانی چەند پاســدار 
وەک  چەمــران  مەترســی  کەوتنــە  و 
بەڵگەی دژکردەوەی خومەینی لەهەمبەر 
ئــەم ڕووداوانــە دێننــە ئاراوە. کەســایەتی 
خومەینــی و خوازیاربوونی ئەم کەســە بۆ 
خوێنڕێــژی بــە باشــی ناناســن، هەرچەند 
لێکۆڵینەوەیەکــی  ئێرانــدا  واڵتــی  لــە 
دەرونشیکاری زانستی لە سەر کەسایەتی 
خومەینــی نەکراوە و لــە بنەڕەتدا ئیزن بە 
کارێکی لەو چەشنە نادرێت بەاڵم بە وتار 
و قســە و کردەوەکانیــدا دەردەکــەوێ کــە 
ئــەم پیــاوە خولیــای خوێنڕژان و کوشــتن 
بــووە جــا چ ئــەم کوشــتنە لــە دژبەرانــی 

بووبێت یان لە نزیکانی خۆی.
هیــچ  خــاوەن  خومەینــی  لەڕاســتیدا 

هەســتێکی تایبەت بۆ هیچ کەس نەبووە 
تا کەوتنە مەترســی گیانی پاســدارێکی 
چەنــد  کوژرانــی  یــان  چەمــران  وەک 
پاســدارێکی دیکــە لە شــاری پــاوە هێندە 
کاریگەری لە ســەر هەســتی دابنێت و بە 
پەلە هەڵوێستێکی بەو گرینگییە، ئەویش 
دەرکردنــی فتــوای جەهــاد بگرێــت کــە 
خۆی دەیزانی و ئاگادار بوو بۆ هەمیشــە 

لە کارنامەیدا دەمێنێتەوە.
وەک نزیکانــی خومەینــی باســی دەکەن 

ئــەو عاشــقی ئــەو ئایەتانــەی قورعانــی 
و  کوشــتن  لــە  بــاس  کــە  بــوو  پیــرۆز 
کــوژران دەکــەن و تەنانــەت لــە یەکێک 
لــە وتارە بەناوبانگەکانیــدا دەڵێت: »کەم 
باســی مێهرەبانــی قورعــان و حەزرەتــی 
عەلــی بکەن! بۆ باســی ئــەوە ناکەن کە 
خەلیفــەی چوارەمــی موســوڵمانان دەیــان 
لەڕاســتیدا  هــەزار کەســی کوشــتووە!!! 
لــە  حــەزی  دەرونییــەوە  بــاری  لــە  ئــەو 
بــە  ڕاستییەشــی  ئــەم  و  بــوو  کوشــتن 
فەرمانی کوشــتن و هەڵگیرسانی شەڕ و 
کوژرانــی زیاتر لە یــەک میلیۆن کەس 
بــە هــۆی کردەوەکانییــەوە لە ســەردەمی 

دەســەاڵتداریەتی خۆیدا بە باشــترین شێوە 
سەلماندووە.

 جێگەی خۆیەتی وەبیریشی بێنینەوە هەر 
لــەو ماوەیەدا تا بەر لە دەرکردنی فتوای 
جەهــاد بــە ســەدان کــەس لــە هێزەکانــی 
کۆمــاری ئیســامی لــە هێرش بۆ ســەر 
واڵتــی ئێمــەدا کوژرابــوون و خومەینیش 
هیچــکات بــەو ئاکامە نەگەیشــتبوو کە 

فتوای جەهاد دەربکات.
بەاڵم بۆ لە پاوەدا ڕەوتی دەسەاڵتی خۆی 
کە بریتی بوو لە  ســەرکوتی وەحشــیانە 
لەهەمبــەر  پێشــتر  هــەروەک  شــەڕ  و 
بزوتنەوەی خەڵکدا ڕەچاو ناکات و ناچار 
دەبێت فتوای بەدناوی جەهاد دەربکات؟

کــە  بکەینــەوە  بیــر  وا  دەکــرێ  ئاخــۆ 

خومەینــی هێنــدە گەمــژە بووبێــت کــە 
نەزانــێ خەڵکــی کــورد یــان ڕێبەرایەتی 
بزووتنــەوەی کورد زۆربــەی هەرە زۆریان 
موســوڵمانن و باوەڕمەندیش بە ئیســامن 
و تەنانــەت چەندیــن مــەال و شــێخ لە ناو 

بزوتنەوەکەدا ئامادە بوون.
یــان ئەگەر پێمــان وابێت خومەینی وەک 
کەســێکی بێ ئــاگا فتــوای دەرکردبێت 
کــە بــە ڕاســتی دوور لــە زەینــە ئاخۆ بۆ 
دەبێت کەســانێک وەک بازرگان و بەنی 

سەدەر و بە دەیان کەسی دیکە و تەنانەت 
ئــەو حیزبــە چــەپ و مارکسیســتییانەش 
کــە لە نەتەوەی بااڵدەســت بــوون و پاڵیان 
بــە کۆمــاری ئیســامییەوە دابــوو ببنــە 
فتوایــە؟  ئــەم  جێبەجێکــەری  ســەربازی 
کەوابــوو هەرچەنــد بڕیاری فتوا لە الیەن 
خومەینییــەوە دەرچــووە، لــە هەمان کاتدا 
زۆرینــەی هــەرەزۆری ئێلیتــی نەتــەوەی 
بااڵدەست پشتیوانی بە کردەوەی جێبەجێ 

کردنی ئەم فتوایەن.
دەبێت بۆ وەرگرتنی واڵمی پرسیارەکەمان 
بگەڕێینــەوە بــۆ ئــەو شــوێنەی کــە بــووە 
هــۆی ئەوەیکــە خومەینــی ئــەم فتوایــە 

دەربکات یانی شاری پاوە.
شــاری پاوە ســەر بە پارێزگای کرماشانە 
و لەڕاســتیدا یەکێــک لــە دەروازەکانــی 
زاڵبوون بە ســەر گەورەشــاری کرماشان و 
لەم ڕێگەشــە و زاڵبوون بە سەر خوارەوەی 
زاگڕۆس و پەلکێشــانی بزوتنەوی کوردە 
بــۆ خــوارەوە یانــی ناوچەکانــی ئیــام و 
کــە  کەنــداو،  و  لۆڕســتان  و  کرماشــان 
لــە ئێســتادا نــاوی درۆینــەی کەنــداوی 
بۆیــە  هــەر  دانــاوە!  لەســەر  فارســیان 
خومەینــی و باقــی ڕێبەرانــی ناوەندگەرا 
هەســتیان بە مەترسییەکی گەورە کردووە 
و وایان لێکداوەتەوە کە بە هێزی ئەرتەش 
ناتوانــن بەر بەم مەترســییە مەزنەی ســەر 
بااڵدەستبوونی خۆیان بگرن هەر بۆیە پەنا 

دەبەنە بەر هەستی ئایینی گشت خەڵکی 
واڵتی جوغڕافیای ئێران.

شــەڕ هــەر ئــەو کات لــە دوو پارێــزگای 
لــە هەمــوو شــارەکان و  ســنە و ورمــێ 
تەنانــەت ناوەنــدی ئــەم پارێزگایانــە کــە 
دەیــان قــات لــە پــاوە مەزنتــرن دەقەومــێ 
بەاڵم خومەینی فتوای جەهاد دەرناکات! 
لەڕاســتیدا دەسەاڵتی کۆماری ئیسامی 
و پاڵەویــش لــە ســەر ئــەو ڕاســتییە ســاغ 
بونەتەوە کە ناتوانن دوو پارێزگای ورمێ 

و ســنە لــە کوردبوون بســڕنەوە بــەاڵم لەو 
الشــەوە لەو ڕاســتییە گەیشــتوون کە ئەم 
دوو پاڕێزگایــە قەبارەیەکــی وایــان نییــە 
بەبەراورد لەگەڵ گشت ئێران کە تەنانەت 
بە لەدەســدانی حاکمیەتیشیان بە شێوازی 
کاتی مەترسی گەورە لە سەر دەسەاڵتیان 
و ناسیۆنالیزمی فارس دروست ببێت، هەر 
بۆیە گشــت هەوڵیــان ئەوەیە کە کورد لە 
پارێزگاکانی کرماشان، ئیام و لۆڕستان 
و تــا دەگاتــە کەنــداو ئاســمیلە بکــەن و 
بــەر بــەوە بگرن کە دەنگــی حەقخوازی و 
دژایەتــی لەگــەڵ کۆلۆنیالیزم بگاتە ئەم 
پارێزگانــە هــەر بۆیە کاتێک هەســت بە 

مەترســی دەکــەن دەزانــن ئەگــەری ئــەوە 
هەیــە کــە دژایەتــی لەگــەڵ کۆلۆنالیزم 
ڕێکخراوەیــی  و  کردەیــی  شــێوازی  بــە 
خەریکــە بــاڵ بــۆ ئــەو ناوچانە دەکێشــێ 
بۆیــە خومەینــی ناچار دەبێــت بڕیارێکی 
فاشیســتییانە بــۆ هێشــتنەوەی نەتــەوەی 
بااڵدەســت بــدات و لــە ئاخریــن پیــان و 
دەرکردنــی فتــوای جەهــاد هــەر چەنــد 
بــە قیمەتــی بەدناوکردنــی خۆیشــی بێت 

کەڵک وەرگرێت.
دەبــێ  ڕاســتییەش  ئــەم  ســەلماندنی  بــۆ 
ئاماژە بەو ڕاســتییە بکەین کە ئەو کات 
ناســیۆنالیزمی فــارس و ئــەو کەســانەی 
کــە بــە وتــەی خۆیــان دژ بــە ئایینیــش 
بــوون لەهەمبەر ئەم کردەوەدا هەڵوێســتیان 

نەگرت و  پشتیوانیشــیان لێکرد، جا هەر 
بۆیە لەڕاســتیدا دەگەین بەو باوەڕەی کە 
ئەمە فاشیزمی فارس بوو بۆ هێشتنەوەی 
دەســەاڵت لە دەســتی خۆیدا و بە هەســت 
بەردەوامــی  بــۆ  مەترســی  بــە  کــردن 
کۆلۆنالیزمــی نەتەوەیــەک خۆی لە ژێر 
عەبــای ئایینــدا دەشــارێتەوە بــۆ ئــەوەی 
ســاکارتر و بەنــاوی ئایینــەوە داخــوازی 

ڕەوای نەتەوەیەک سەرکوت بکات. 
جێگــەی وەبیــر هێنانەوەیــە پــاش فتــوای 

جەهــاد و پــاش ئــەوەی هێزەکانــی خۆیان 
کرماشــان  و  ئیــام  پارێزگاکانــی  لــە 
و  دەکــەن  ســەقامگیر  لۆڕســتان  و 
پاشەکشــە بە بزوتنەوەی کورد دەکەن بۆ 
پارێزگاکانــی ورمێ و ســنە ئیتر ناوێک 
لــە فتوا و کوشــتن و حەالڵ بوونی ســەر 
و ماڵــی کــوردان ناکرێت و تەنانەت دێنە 
ســەر باســی وتووێژیــش، هەرچەنــد لــەم 
بــارەوە بەرخۆدانــی خەڵــک و پێشــمەرگە 
کاریگــەری مەزنــی دانــاوە بــۆ ئــەوەی 
کۆماری ئیســامی لــەو ماوە زەمەنییەدا 
چۆک دابدات و داوای وتووێژ لە خەڵکی 
کوردســتان بکات بــەاڵم ئەوە کاتێکە کە 
مەترســی لەســەر شــۆڕبوونەوەی خەباتی 
دژە کۆلۆنالیــزم لــە ناوچەکــە تێپەڕیــوە، 
فریوکارانــە  زۆر  خومەینــی  بۆیــە  هــەر 
داوای وتووێژ دەکات بۆ ڕێکخســتنەوەی 
هێزەکانــی خــۆی و بــە شــێوازی کاتیش 
ئاخــی  زۆربــەی  دەدات  ئــەوە  ئیزنــی 
کوردستان لە دوو پارێزگای سنە و ورمێ 
لــە ماکــۆوە هەتاکوو نزیک پاوە لە دەس 

خەڵک و پێشمەرگەدا بن.
هەر بۆیە سەرنجدان بە سێ واقعیەتی

یەکــەم: دەرکردنــی فتــوای جەهاد دژ بە 
نەتــەوەی ئێمــە هیــچ پەیوەندییەکــی بــە 

ئیسام و ئایینی ئیسامەوە نەبوو.
کەڵــک  ناوەندتــەوەر  دەســەاڵتی  دوو: 
بــۆ  وەردەگرێــت  شــێوازێک  هەمــوو  لــە 
پێشــگرتن بــە شــۆڕبوونەوەی خەباتمان بۆ 
خــوارەوەی زاگــرۆس تەنانــەت ئەگــەر بە 
قیمەتــی بەدناوکردنــی خۆیان و مێژوویان 
بێــت و تــا هەنووکــەش زیاتریــن پیانیــان 
بــۆ دابڕانــی ئەم ناوچانە لــە خەباتی دژە 

کۆلۆنیالیستی بە هەر شێوازیک داوە.
سێ: نەتەوەی ئێمە و خەباتەکەی ئەگەر 
بتوانێــت خەبــات بۆ ڕاماڵینــی داگیرکەر 
لەڕاســتیدا  ناوچانــە  ئــەم  بگەیێنێتــە 

سەرکەوتنمان مسۆگەر بووە.
بــە بــاس کــردن لــە کــۆی ئــەم خااڵنــە 
دەبــێ بگەینە ئــەو قەناعەتەی کە خاڵی 
گرنگ لە  بزوتنەوەی ئێمەدا کرماشــانە 
و لەوێشەوە شۆڕبوونەوە بەرەو کەنداو هەر 
بۆیــە ڕاســان و خەباتــی نوێمان کە پشــت 
بەســتوو بــە ئەزموونەکانــی ڕابردوومانــە 
نییــە  پڕشــکۆیە  خەباتــە  لــەو  دابــڕاو  و 
بــۆ ئــەوەی بتوانــێ چارەنووســی خــۆی 
یەکایــی بکاتەوە دەبێــت چەقی خەباتی 
بگوێزێتەوە ئەو ناوچانە و ئەو کاتەیە کە 
دەبینین دەســەاڵتی ناوەنــد چۆن چۆکمان 
لــە کۆلۆنالیــزم  و  دادەدات  لەهەمبــەردا 
بــۆ هەمیشــە و بــە یەکجــاری ڕزگارمان 

دەبێت. 

فاشیزم خۆی لە ژێر عەبای ئاییندا دەشارێتەوە

زاگرۆس

 پاش فتوای جەهاد و پاش ئەوەی هێزەکانی خۆیان لە پارێزگاکانی ئیالم و کرماشان و لۆڕستان سەقامگیر 
دەکەن و پاشەکشە بە بزوتنەوەی کورد دەکەن بۆ پارێزگاکانی ورمێ و سنە ئیتر ناوێک لە فتوا و کوشتن و حەالڵ 

بوونی سەر و ماڵی کوردان ناکرێت و تەنانەت دێنە سەر باسی وتووێژیش

هەرچەند لە واڵتی ئێراندا لێکۆڵینەوەیەکی دەرونشیکاری زانستی لە سەر کەسایەتی خومەینی نەکراوە و 
لە بنەڕەتدا ئیزن بە کارێکی لەو چەشنە نادرێت بەاڵم بە وتار و قسە و کردەوەکانیدا دەردەکەوێ کە ئەم پیاوە 

خولیای خوێنڕژان و کوشتن بووە جا چ ئەم کوشتنە لە دژبەرانی بووبێت یان لە نزیکانی خۆی
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لە میلیشیاگەرییەوە بەرەو بەدەوڵەتبوون

ڕێگە و ڕێکخراو خەباتی مەدەنی 
پاژنە ئاشیلی ڕێژیمە

بــە دەســەاڵت گەیشــتنی تاڵیبــان جــۆش 
نێــو  لــە  ڕادەبــەدەری  لــە  خرۆشــێکی  و 
باکــووری  و  ڕۆژهــەاڵت  ســووننەکانی 
هێــز  ئــەو  و  کــردووە  درووســت  ئاســیادا 
کونتــڕۆڵ  لــە  داهاتــوودا  لــە  وزەیــە  و 
دەرئەچێ؛ ئەمەش وا دەکات کە واڵتانی 
پڕحەشــیمەتی ئیســامی کــە لەودیــوی 
دەژیــن،  ئێرانــدا  شــێعەی  دەســەاڵتی 
دەتەنێتــەوە. ئازادبوونــی وزە و ئینێــرژی 
حەشیمەتی گەورەی ئیسامی سووننە لە 
ژێــر دەســەاڵت و خوێندنــەوەی گروپێکی 
وەک تاڵیبــان، بێگومــان کاریگــەری لە 
ســەر ئیســامی خۆماڵی لە ڕوسیا، چین 

و هێندوستاندا دەبێ. 
هــەر چەنــد ئێســتە جۆرێــک ڕێککەوتن 

بــە درێژایــی مێــژووی گەلــی بندەســت 
و  ناوەندگــەرا  کــورد،  چەوســاوەی  و 
دەســەاڵتداران بــەردەوام هەوڵیــان داوە کــە 
کــورد وەکــوو تاک هەڵســوکەوت بکات 
و لە بازنەی تەســکی عەشــیرە و تایفەدا 
بمێنێتــەوە و هەرگیــز خۆی لە جلوبەرگی 
دا   NGO و  تەشــەکول  و  ڕێکخــراو 
پێناســە نــەکات و لــەو تریبوونــە مودێــڕن 
و ســەردەمیانەوە بانگەشــەی مافەکانــی 

خۆی نەکات .
بــۆ ئەم مەبەســتە بە هەموو جــۆرە پڕۆژە 
و بەرنامــە و پیانی بۆ دادەنێن و خەرجی 

لەپێناو ئەکەن. 
ئەم بیرۆکەی دەمبەســتن و چاوبەســتن و 
لــە کوێرەدێ ڕاگرتنەی کورد تایبەت بە 

هەر ڕێژیمێکی سیاســی بەپێی پێکهاتە، ســتراکتۆر و شێوازی هەڵسوکەوت لەگەڵ 
شــارۆمەندان، خــاوەن هەنــدێ خاڵــی الواز و بەهێــزە. جیــن شــارپ شــارەزا و پســپۆر 
لــە بــواری خەباتــی مەدەنــی و ناتوندوتیــژی لــە ســەر ئــەو باوەڕەیە، پاژنە ئاشــیل  و 
خاڵــی الوازی زۆربــەی ڕێژیمــە دیکتاتۆرەکان، خەباتی مەدەنییە. بە باوەڕی ناوبراو 
سەرەتاییترین وانەی دونیای سیاسەت ئەوەیە کە هێزە دێموکراتیکە بەرهەڵستکارەکان 
بە لێکدانەوە و هەڵسەنگاندنی ورد و واقعبینانە، خاڵی الوازیی دیکتاتۆر دەستنیشان 
بکەن. لە ســەر بنەمای لێکدانەوەیەکی ئەوتۆ، پێویســتە خاڵی الواز بکرێتە ئامانج، 

ئەگینا وەکوو پێویست دەستکەوتی نابێت. 
ئیســتدالل و بەڵگــەی شــارپ بــۆ ئەم ئیدیعایــە ئەوەیە کە ڕێژیمــە دیکتاتۆرەکان بە 
شــێوەی یاســایی و لــە ڕەوتێکــی دێموکراتیکدا دەســەاڵتیان بە دەســتەوە نەگرتووە و 
خاوەن هیچ جۆرە مەشروعیەت و پێگەیەکی کۆمەاڵیەتی نین؛ کەوابوو بۆ پاراستن 
 و ڕاگرتنــی دەســەاڵتە کارتۆنییەکەیــان پەنــا دەبەنــە بــەر هێزی ســەخت و خۆیان بە 
هەموو چەکوچۆڵ و کەرەستەیەکی مودێڕن تەیار دەکەن. لە بارودۆخێکی وەهادا، 
زۆر ئاســاییە کــە ڕێژیمــە دیکتاتــۆرەکان لــە بــواری نیزامــی و بەشــی ســەرکوتدا 
بەبەراورد لەگەڵ بەشــی مەدەنیدا بەهێز و لەســەرتر بن. بە دیوێکی تریدا بە ئامانج 
گرتنی بەشی نیزامی و چەکداری لە قازانجی هێزە دێموکراتیکەکاندا ناشکێتەوە. 
باشــترین بەڵگــە بــۆ ســەلماندنی ئــەم فەرزییــە و گریمانــە ئەوەیــە، زۆربــەی ڕێژیمە 
دیکتاتــۆرەکان بەشــێکی زۆر لــە بودجــەی واڵت بــۆ کەرتــی نیزامی، ســەرکوت و 
داپڵۆســین تەرخــان دەکــەن، لــە بەرانبــەردا بــە هەمان ڕادە بەشــی خزمەتگــوزاری و 
خۆشــبژیویی کۆمەاڵیەتــی لــە پەراوێــز دەخــەن. نموونــەی زەق و هــەرە بەرچــاو لەم 
پێوەندییەدا کە بۆ هەمووان ناســراوە، ڕێژیمی ســەرەڕۆ و دژی گەلی ئاخوندییە کە 
بێجگە لە یارمەتی ژێربەژێر بۆ دەســت و پێوەندییەکانی لە ناوچە، بەشــێکی زۆری 
بودجەی ســااڵنەی خۆی بە شــێوەی یاســایی بۆ ئەم کەرتە تەرخان دەکات. سەڕای 
هەمــوو ئــەم پرســانە، بــەردەوام و بە شــێوەی جۆراوجــۆر لە هەوڵی ئەوەدایــە، خەباتی 
مەدەنــی و ئاشــتیخوازانەی گەالنــی ئێران بەرەو ئاقــاری توندوتیژی ببات و دواتر بە 

بیانووی توندوتیژی و ئاژاوەنانەوە سەرکوتی بکات.
 بە پشت بەستن بەو فاکتەرانەی خرانە بەرباس، ژیرانە و عەقانیتر وایە کە خەباتی 
مەدەنــی وەک چەقــی ســەرەکی خەبــات ڕەچاو بکرێت. چونکە خەســار و تێچووی 
کەمتری هەیە، لە بەرانبەردا دەستکەوتی زیاتری هەیە و باشتر لەگەڵ هەلومەرجی 

سەردەم دەگونجێت.
بــە بــاوەڕی شــارپ بەهێزکردنــی خەباتی مەدەنی لــە دوو ئاســتدا گرینگە: یەکەم، 
قۆناخــی پێــش ڕووخاندنــی دیکتاتــۆر، دووهــەم، قۆناخی دوای ڕوخانــدن. گرینگی 
خەباتــی مەدەنــی لــە ئاســتی یەکەمــدا، بــۆ ئــەو هۆکارانــە دەگەڕێتەوە کە پێشــتر 
ئاماژەمــان پێــدا بــەاڵم گرینگــی خاڵی دووهــەم لەوەدایە کە لــە ئەنجامی ڕووخانی 

دیکتاتۆردا لە خۆڵەمێشی دیکتاتۆری پێشوو دیکتاتۆرێکی دیکە سەرهەڵنادات.
شارپ سەرەڕای گرینگیدان بە خەباتی مەدەنی وەک تەوەری سەرەکی، لە هەمان 
کاتدا جەخت لەوە دەکاتەوە، خەباتی مەدەنی بەبەراورد لەگەڵ شێوازەکانی دیکەی 
خەبــات ئاڵــۆز و فرەڕەهەندتــرە و چەندیــن ڕەهەنــدی دەروونــی، ئابــووری، سیاســی، 
کولتووری و کۆمەاڵیەتی لەخۆ دەگرێت. بە هەمان شێوە چەندین شێوازی جیاوازیی 
وەک بایکــۆت، هــاوکاری نەکردن، مانگرتن، خەباتی جەماوەری و هتد دەگرێتەوە، 

کەوابوو پێویستی بە مەشق و ڕاهێنان و قسەوباسی زیاترە. 
بە لەبەرچاوگرتنی ئەو هۆکارانەی ئاماژەمان پێدا، هەروەها بە هۆی تەشەنەسەندنی  
ناڕەزایەتی و پەرەســەندنی خەباتی جەماوەری لە بەشــێکی زۆری شــارەکانی ئێران و 
بــە تایبــەت ناوچــە ئیتنیکییەکاندا، پێویســتە زیاتر لە ڕابــردوو گرینگی بە خەباتی 

مەدەنی بدرێت.
پێویســتە بگوترێــت کــە گرینگیدان بە خەباتی مەدەنی بە مانای پشــتگوێ خســتن 
و نکۆڵــی لــە گرینگیــدان بــە شــێوازی خەباتی چەکــداری  و پێشــمەرگانە نییە. بە 
واتایەکــی تــر پێویســتە هەمــوو بــژاردەکان و شــێوازەکانی خەبات لە ســەر مێز بن و 
بە گوێرەی پێویســت و بە لەبەرچاوگرتنی کات و شــوێن دەکار بکرێن. بە مەرجی 
ڕەچاوکردنــی کات  و شــوێنی بەکارهێنانــی خەباتــی چەکــداری، نەتەنیــا لەگــەڵ 

خەباتی مەدەنی لە دژایەتیدا نییە، بەڵکوو پاڵپشت و تەواوکەری یەکترن.
ســەرەڕای گرینگــی و کاریگەری خەباتی مەدەنــی، بەدڵنیاییەوە ڕێژیمی گەندەڵی 
ئاخونــدی تەنیــا بــە خەباتــی مەدەنی لــە نێو ناچێــت، بەڵکوو لە هەندێ وێســتگەدا 
پێویستە هێزی چەکدار ڕۆڵی چارەنووسسازی خۆی بگێڕێ. بێجگە لەوەش تەنانەت 
بــۆ قۆناخــی دوای ڕێژیــم، هێــزی پێشــمەرگە بــۆ هاوســەنگی هێــز و دابینکردنــی 
داوا ڕەواکانــی خەڵکــی کوردســتان ڕۆڵــی یەکاکەرەوەی دەبێت. کەوابوو پێویســتە 
بەگوڕتر لە ڕابردوو پەرە بە ڕاســانی ڕۆژهەاڵت بدرێت، تاکوو ڕۆحی شۆڕشــگێڕی 
لــە بزووتنــەوەی کوردســتاندا بــە شــەکاوەیی ڕابگرێت و هیوا و ئومێــد بە چاالکانی 

خەباتی شار بدات.
وەک دواقسە پێویستە خەباتی مەدەنی ببێتە چەقی خەبات و، شار وەک شوێنگەی 
ســەرەکی ملمانێــکان، لە هەمان کاتدا هێزی پێشــمەرگە بــەردەوام وەک فڕۆکەی 

بێ فڕۆکەوان، ئامیارو پارێزەری خەباتی شار بێت.

زرێبار

مامۆستا پێکوڵ 

تەپی مااڵن

لــە نێــوان ڕوســیە، ئێــران و تاڵیباندا هەیە 
بــەاڵم بــە تێپەڕینــی زەمــەن خوێندنــەوەی 
نوێ لە دەقە دینییەکاندا درووســت ئەبێ 
و گروپ و دەســتەگەلی جیاواز لە دژی 
ڕوســیایەک درووست ئەبێ کە نیو سەدە 
دژایەتی لەگەڵ ئەو واڵتە هەیە. هەروەها 
هێندوســتانی  و  کۆمۆنیســت  چینــی 
بەرەهمایــی و بودایــی پزیســکی شــەڕی 

ئیسامخوازییان بەردەکەوێ. 
دنیــای ئیســام ئەگەر بەالی دوو بەشــی 
شــێعەی بلوکی ڕۆژهەاڵتی و سووننەی 
بلوکــی ڕۆژئاوییــدا دابــەش بــووە بــەاڵم 
مێژوویــی  و  دینــی  بەڵگەیەکــی  هیــچ 
بــۆ دۆســتایەتی ســووننە و ڕۆژهــەاڵت) 
کۆمۆنیســت( نییــە. چوونــە نێــو بــەرەی 
ئێرانــی لــە الیــەن تاڵیبانــەوە بــە شــێوەی 
مســۆگەر  هەمیشــە  بــۆ  و  تاکتیکییــە 
هەرچەنــد  ئیســامی  کۆمــاری  نابــێ. 

لــە نێــو جەرگــەی کارەکەدایــە بــەاڵم بە 
لێنیشــتووە  گــەورەی  ترســێکی  ڕاســتی 
پەنابــەرە  ناڕەزایەتــی  دەنگــی  خێــرا  و 
ئەفغانییەکانــی لە تاران و مەشــهەد بەرز 

کردەوە. 
لــە ژێــر دەســەاڵتی تاڵیبانــدا دەرەتــان بــە 
چاالکــی کەمینــە جیــاوازەکان نادرێــت 
لــە  وەهایــان  بەشــێکی  شــێعەکان  و 
ئەوەیکــە  مەگــەر  نابــێ  دەســەاڵتداریدا 
یەک دوو پارێزگا لە الیەن هاوپەیمانانەوە 
بــۆ خەڵکــی ئــاوارە و شــێعەکان و ...، 

پارێزبەندی بکرێ. 
مەولــەوی عەبدولحەمیــد لە بەلوچســتان 
خۆشــحاڵی خۆی بۆ سەرکەوتنی تاڵیبان 
دەربــڕی کە ئەوەش یانــی کاریگەری لە 
ســەر سووننەکانی ئێران هەیە. بە گشتی 
هەر سیاسەتێک لە پشت ئەو ڕووداوانەوە 
واڵتانــی  ســەر  بــە  زەرەرەکانــی  ببــێ، 

هەڵکەوتــی  دەشــکێتەوە.  ناوچەکــەدا 
ئەفغانســتان بــە جۆرێکە کــە ئێران وەک 
لەگــەڵ  پێوەنــدی  پۆاڵییــن  دیوارێکــی 
هەروەهــا  و  دابڕیــوە  عەرەبــی  واڵتانــی 
دەریــای عەمــان وەک ســنوورێکی ئاوی 
پاکســتانی  ئیســامی  واڵتــی  پێوەنــدی 
پێکهێنــاوە.  کەنــداودا  واڵتانــی  لەگــەڵ 
لــە  تاڵیبــان  بزوتنــەوەی  گەشــەکردنی 
حەشــیمەتی  زۆربــەی  ڕۆژهەاڵتــدا 
و  بــەر  دەگرێتــە  جیهــان  موســوڵمانانی 
هەروەهــا کارتێکــەری لــە ســەر بزوتنــەوە 
تونــدڕەوەکان لــە واڵتانــی دیکــەدا دەبێ. 
ســەرهەڵدانی دەســەاڵتێکی دینــی جیاواز 
لە سنووری ئێراندا تێچوویەکی زۆری بۆ 
کۆماری ئیسامی بە دواوە دەبێ و هیچ 
گەرەنتییەک بۆ مانەوەی ئەو هاوکێشــە 
و بااڵنسانەی ئێستە، لە داهاتوودا نییە.

دەوڵــەت و دەســەاڵتێک نییــە بەڵکــوو لە 
هەمــوو چــاخ و ســەردەمێکدا چ لــە دەور 
دەسەاڵتی پاشایەتی و هەروەها ئێستایشدا 
لە الی نەتەوەی سەردەســت ئەو عەقڵیەتە 

هەربووە و هەیە. 
و  ســڕینەوە  هەوڵــی  نیشــانەکانی  
نێــو  لــە  ڕێکخــراو  کاڵکردنــەوەی 
کۆمەڵگای کورددا لە گەلێ شــوێندا بە 

زەقی و بەرچاو دیارە :
پلەوپایــەی  هەتــا  تــاک  وەکــوو  کــورد 
فەرماندار و جێگر و بەرپرسی دامودەزگا 
و دایرەکاندا هەڵ ئەکێشن بەاڵم هەر ئەو 
تاکــە ئەگــەر وەکــوو ئەنــدام و الیەنگری 
ڕێکخراوی کوردی بێ، کەمترین سزای 

سێدارەیە!!
ئەوانــەی گرتووخانــە و زینــدان و ژوورە 
هــەر  لــە  دەزانــن  دیتــووە  تاریکەکانیــان 
هەموویانــدا یــەک قســە و ئاخر قســەیان 
ئەوەیە و دەڵێن ئەندامی کام ڕێکخراوی؟  

لــە شــەقام و بــازاڕدا وەکــوو تــاک هــەر 
بــدەی  جنێوێکیــش  تەنانــەت  و  لێــدوان 
لێپرســینەوەیەکی ئەوتــۆی نییــە!! بــەاڵم 
وەک ئەندامــی ڕێکخــراو ناتوانــی هیچ 

چەشنە لێدوانێکت ببێ.
کەوابــوو دوژمنــان دەزانــن دەســت بنێنــە 
کوێ و دەیشزانن چی دەتوانێ کۆمەڵگا 
بــە بیروباوەڕتــر و شۆڕشــگێڕتر بــکات. 
دەزانن هەرچەشــە ویســت و داخوازییەک 
وەکــوو تــاک داوا بکرێ بە مەرگی ئەو 
کاریزمــە و کەســایەتییە داواکارییەکەی 
ئەبڕێتــەوە بەاڵم هەر ئەو داخوازییە وەک 
و  مــەرگ  بــە  بکــرێ   داوا  ڕێکخــراو 
شــەهیدبوونی دەیــان ســەرکردە و هــەزاران 
دەم  بــە  دەم  و  دەمێنێتــەوە  هــەر  ئەنــدام 

دەیڵێنەوە .
دەزانــن وەکــوو تــاک هــاوار و گازەندەت 
لــە ناوچەکــەی خــۆت زیادتــر تێناپەڕێ 
گوێــی  بگەیەنیتــە  دەنگــت  ناتوانیــت  و 

هەمــوو جیهــان، بــەاڵم وەکــوو ڕێکخــراو 
میللەتانــی  لەگــەڵ  دەتوانــی  بــەردەوام 
جیهان پێوەندی دروســت بکەیت و دەنگی 
مەزڵوومیــەت و بــێ مافــی گەلەکــەت 
بــە هەمــوو کۆڕوکۆمەڵەکانــی جیهــان 

بگەیەنیت . 
هەربۆیــە دەبــێ گەالنــی وەکــوو کــورد 
ویســت  بــن  ئــەوەدا  لەهەوڵــی  بــەردەوام 
تریبۆنــی  لــە  داخوازییەکانیــان  و 
ڕێکخراوەکانــەوە دەرببــڕن و ڕۆژلــەدوای 

ڕۆژ ڕیزەکانی ڕێکخراو پتەوتر بکەن.
کوردگوتەنــی: لــە کــەم کــەم و لــە زۆر 
زۆر! لە هەر شار و گوند و ناوچەیەک لە 
هەر ســێنف و پیشــە و کۆڕوکۆمەڵێکدا، 
پێکهێنانــی  و  دامەزرانــدن  هەوڵــی  لــە 
تەشــەکول و NGOدا بن کە بێ شــک 
بــەم چەشــنە ڕوانینــە و نەهادینەکردنــی 
کۆمەڵگا کەمترین خەســارەت و زۆرترین 

دەسکەوتی دەبێ.



  ژمارە ٨٠٥ ، ٣١ی گەالوێژی ١٠١٤٠٠

چاوەڕواننەکــراوی  گەڕانــەوەی 
تاڵبــان بــۆ دەســەاڵتی ئەفغانســتان 
دۆخێکــی جیــاوازی لــەو واڵتــە و لــە 
بەهــۆی  پێــش،  هێناوەتــە  ناوچەکــە 
ئــەو دۆخــەوە بەشــێکی خەڵــک لــە 
هەوڵــدان ئەفغانســتان بەجێ بهێڵن 
دەســەاڵتی  ژێــر  لــە  نایانهەوێــت  و 
تاڵبــان کــە دنیــای دەرەوەش لێــی 
بــەرن. ســەر  بــە  ژیــان  نیگەرانــە 
لەم وتوویــژەدا لەگەڵ بەڕێز ›‹موختار 
هوشمەند‹‹ کارناسی بواری ئیسالمی 
سیاسی، چۆنییەتی گەڕانەوەی تاڵبان، 
کاریگەرییەکانی لەسەر ئەفغانستان و 
ناوچەکە و چارەنووســی ئــەو واڵتەمان 
ســەرنجتانی  کــە  بەربــاس  هێناوەتــە 
ڕادەکێشــین. خوێندنــەوەی  بــۆ 

-چــۆن بــوو کــە تاڵبــان دەســتی 
بەسەر ئەفغانستاندا گرت؟

بزووتنەوەی تاڵبان لەو کاتەوە کە ئامریکا 
هێرشــی کردە ســەر ئەو واڵتە و کۆتایی 
بــە خولی یەکەمــی ئیمارەتەکەی هێنا، 
بــەردەوام هەوڵی بۆ گێڕانــەوەی ئیمارەت 
داوە و بــێ پســانەوە شــەڕی هێزەکانــی 
ناتــۆ و ئەفغانــی کــردووە. بەردەوامیــی 
ئــەوە  هــۆی  بــووە  تاڵبــان  هێرشــەکانی 
کــە پــاش ماوەیەکــی کــورت بەشــێکی 
خاکــی ئــەو واڵتە بکەوێتەوە دەســت ئەو 
بزووتنەوەیــە. دیــارە تاڵبان لە پشــتیوانیی 
ناوچەیــی  هێــزی  و  دەوڵــەت  چەندیــن 
بەهرەمەند بووە و بەردەوام لەالیەن ئەوانەوە 
پشتیوانی لۆجســتیکی کراوە. پاکستان 
و ئێــران ڕۆڵــی ســەرەکییان هەبــوو لــە 
ڕێکخــراوی  و  تاڵبانــدا  یارمەتیدانــی 
یارمەتــی  ڕاســتەوخۆ  ئەلقاعیــدەش 
ئەوانی دەدا؛ چەکدارەکانی شانبەشــانی 
و  دەکــرد  شــەڕیان  تاڵبــان  هێزەکانــی 
ئامــادەی گۆڕەپانــی »جیهــاد« بــوون. 
جگە لە پشتیوانیی دەرەکی و یارمەتیی 
و  شــێلگیری  و  قاعیــدە  ڕاســتەوخۆی 
بەردەوامیی خودی تاڵبان لە »جیهاد«دا، 
پێکنەهاتنــی هێــز و الیەنەکانی ئەفغان 
پێکەوە و نوقمبوونی دەسەاڵتدارانی واڵت 
لــە گەندەڵیــدا هۆکار بــوو بۆ ئەوەی کە 

دەســەاڵتێکی تۆکمە و خــاوەن ئۆتۆریتە 
لەو واڵتەدا نەیەتە ئاراوە و ڕۆژبەڕۆژیش 
گەندەڵی و ناکۆکییەکان زیاتر دەبوون و 
ئیتر لە ســەردەمی »ئەشــرەف غەنی«دا 
گەیشــتبوونە ئەوپــەڕی خۆی و ئەمەش 
لەالیــەک ئامریــکا و هێزەکانــی ناتــۆ 
ئــەو  خەڵکــی  تریشــەوە  لەالیەکــی  و 
واڵتەی لە دەوڵەتی ئەفغانستان ناهومێد 
کردبوو؛ بۆیە کاتێک هێزە دەرەکییەکان 
واڵتەکەیــان بەجێهێشــت، لــە ماوەیەکی 
کورتــدا تاڵبــان توانیــی بــۆ جارێکی تر 
بەشــی هــەرەزۆری خاکــی ئەفغانســتان 
کۆنترۆڵ بکاتەوە و هەوڵی دابەزاندنەوەی 
شــەریعەت و دامەزراندنــەوەی ئیمارەتــی 
ئیســامی لــەو واڵتــە بداتــەوە. هەڵبەت 
وەک بینیمــان چەکدارانــی بزووتنەوەی 
تاڵبــان جگــە لــە دوو ســێ ویایــەت کە 
بەربەرەکانێیــان لــە بەرانبــەردا کــرا و بە 
شــەڕ ئــەو ناوچانەیــان کۆنتــرۆڵ کــرد، 
بەرپرســانی  لەالیــەن  تــر  ویایەتەکانــی 
ئەمــەش  و  کــران  تەســلیم  دەوڵەتــەوە 
بــۆ گەڕانــەوەی  بــوو  تــر  هۆکارێکــی 
خێراتــری تاڵبــان. باس لــەوە دەکرێ کە 
لەنێــوان  ڕێککەوتنێــک  جــۆرە  پێشــتر 
و  ئەفغانســتان  نێودەوڵەتــی  الیەنێکــی 
تاڵباندا هاتێبێتە ئاراوە بۆ تەسلیمکردنی 

واڵت و دەسەاڵت بە وان.

-بە دەسەاڵت گەیشتنی تاڵبان لە 
ئەفغانستان دۆخی ناوچەکە بەرەو 

کوێ دەبات؟

بــە  تاڵبــان  گەیشــتنەوەی  بەدەســەاڵت 
ڕووداوێکــی گرینــگ ئەژمــار دەکرێت 
زۆری  ســەرنجێکی  هۆیەشــەوە  بــەم  و 
دەخرێتــە ســەر و هــەرکام لــە واڵتانیــش 
تێبینی خۆیان لە سەر ئەم ڕووداوە هەیە. 
لــە ناوخــۆی ئەفغانســتاندا خەڵــک بــە 
تایبــەت توێــژی گەنجی ناو شــارەکان و 
ژنان تووشــی شــۆکێکی گــەورە هاتوون 
و لە هەوڵدان تاکوو خۆیان دەرباز بکەن. 
ئــەوان متمانەیــان بــە بەڵێنەکانــی تاڵبان 
نییە و لەو باوەڕەدان کە تەنیا تاکتیکن. 
هەمــان  بــە  دەرەوەش  دنیــای  هەروەهــا 
شــێوە بــاوەڕ و متمانــەی بــە بەڵێنەکانی 
تاڵبــان نییــە و تەنانــەت ئــەو واڵتانــەش 
کە پشــتیوانی لۆجســتکی و سیاســییان 
لــە تاڵبــان کــردووە، متمانــەی تەواویــان 
بــەو بزووتنەوەیە نییــە. هەروەها هەبوونی 

دوو بۆچوونــی زاڵ لــە نێــو تاڵباندا وای 
کــردووە کە بە ئاســانی هەم لە نێوخۆی 
ئەفغانســتان و هەمیــش لــە دەرەوە، باوەڕ 
بــە بەڵێنەکانــی ئــەوان نەکرێــت. لــە نێو 
تاڵبانــدا بۆچوونێکــی ئیســاحی و تــا 
ڕادەیــەک لیبــراڵ هەیە کە بەڵێنەکانی 
ئەم قۆناغە بۆ ئاشــتەوایی و دامەزرانی 
دەســەاڵتی هاوبــەش و پێوەندیــی گرتــن 
بــە واڵتانــەوە و زۆر شــتی تــر، لەوانــەوە 
ســەرچاوە دەگرێ و بۆچوونەکەی تریش 
کەمتر باوەڕی بە نەرمی نواندن هەیە و 
لەو باوەڕەدایە کە نەرمی نواندن تەنانەت 
ئەگــەر ڕووکەشــیش بــێ، لــە داهاتوودا 
بــە زیانی بزووتنەوەکە دەشــکێتەوە. بۆیە 
ترســی ئەو هەیە لــە داهاتوودا بۆچوونی 
ڕادیــکاڵ هێژمۆنــی خۆی بســەپێنێت و 
بەمەش تاڵبان دەبێتە هەڕەشــەی جیددی 
هــەم بــۆ ســەر خەڵکــی ئەفغانســتان و 
هەمیــش بــۆ ســەر واڵتانــی دراوســێ و 
ناوچەکــە بە گشــتیی. لەبیرمان نەچێ 
کە تاکوو ئێســتا ڕێکخــراوی ئەلقاعیدە 
خــۆی بــە موبایەعــی ڕێبــەری تاڵبــان 
دەزانێــت و ئەیمــەن زەواهیــری بەیعەتــی 
بــە مــەال هەیبەتوال ئاخوندزادە داوە و ئەم 
پێوەندییــەش، دوودڵییەکــی زیاتــری لــە 
ناوچەکەدا درووســت کردووە. لەالیەکی 
تریشــەوە، گەڕانــەوەی دووبــارەی تاڵبــان 
کاریگەریی ڕاستەوخۆی لە سەر ڕەوتی 
ناوچەکــەدا دەبــێ و  لــە  »جیهــاد«ی 
برووســکەی  و  هەڵوێســت  ســەرنجێکی 
و  ئیســامی  ڕێکخــراوە  پیرۆزبایــی 
جیهادییــەکان ئەوەمان بــۆ دەردەخات کە 
چۆناوچــۆن بــەم ســەرکەوتنەی تاڵبــان 
شاگەشــکە بوون و گوڕوتینێکی نوێیان 

گرتووە. 

-ڕێژیمی  ئیسالمیی ئێران هەمیشە 
خوازیاری ئەوە بووە کە هێزەکانی 
ئامریــکا لە ناوچەکە بکشــێنەوە، 
تاڵبــان  دەستبەســەرداگرتنی 
ئــەو  و  ئەفغانســتان  ســەر  بــەر 
ئاڵوگۆڕانــەی کە ئێســتا دەیبینین 
لــەو واڵتــە، چ قازانجێکــی بــۆ 

ڕێژیمی ئێران هەیە؟ 

قازانجــی یەکــەم ئەوەیــە کــە هێزەکانی 
ئامریکا ئەفغانســتانیان جێ هێشــتووە و 
ئەمــەش لە مــاوەی دوو دەیەی ڕابردوودا 
لــە هەمــوو الیــەک خواســت و  زیاتــر 
و  بــووە  ئیســامی  کۆمــاری  ویســتی 

وەک لە هەڵوێســتی بەرپرســانی ئێرانیدا 
دەبینــرێ، ئــەوان بەمــە زۆر خۆشــحاڵن. 
پــاش  کــە  بــوو  پێناوەشــدا  لــەو  هــەر 
نزیکبوونەوەیــان لە تاڵبان، بۆ ماوەیەکی 
زۆر پشتیوانیی ئەو بزووتنەوەیان دا تاکوو 
ســەرکەوتن بەدەســت بێنێــت. هەروەها بۆ 
کۆمــاری ئیســامیی گرینگــە کــە لە 
دراوســێیەتی ئــەودا دەســەاڵتێک ســەر 
هەڵنــەدات کــە گرینگــی بــە چەمکــە 
و  دێموکراســی  و  بــدات  مۆدێڕنــەکان 
ئازادیــی ڕاســتەقینە تێیــدا جێگیر بێت. 
بۆیــە لــەم ڕووەشــەوە هاتنــە ســەرکاری 
تاڵبانــی پێخۆشــە بە تایبــەت لەحاڵێکدا 
کــە تاڵبــان لە ماوەی ســااڵنی ڕابردوودا 
بە تەواوی لە عەرەبستانی سعوودی دوور 
کەوتووەتــەوە و هەڵســووکەوتی لەگــەڵ 
گۆڕیــوە،  ئەفغانســتاندا  شــیعەکانی 
ئەمــە زیاتــر هانــی کۆماری ئیســامی 
دەدات تاکــوو یارمەتــی تاڵبــان بــدات و 
پشــتیوانیی لە گەڕانەوەی ئەوان بکات. 
لەالیەکی تریشــەوە بــەو پێیەی کە ئێران 
هاوبەشــی  ســنوورێکی  ئەفغانســتان  و 
دوورودرێژیان هەیە و لە ماوەی ســااڵنی 
ڕابردوودا لەو ناوچە ســنوورییانە بەردەوام 
ئاڵۆزی و ناســەقامگیریی لەئــارادا بوو، 
هــەوڵ دەدات تاکوو لە ڕێگای تاڵبانەوە 
کۆتایــی بــەم دۆخــە بێنێــت و ڕێــگا لە 
خــۆی  نەیارەکانــی  هێــزە  هاتوچــۆی 
بگــرێ.  »جەیشــولعەدڵ«  بەتایبــەت 
یــەک  مــاوەی  لــە  بینیشــمان  وەک 
دوو مانگــی ڕابــردوودا و لــە میانــەی 
پێشــڕەوەییەکانی تاڵباندا، چەندین ئەندام 
لەالیــەن  جەیشــولعەدڵ  ســەرکردەی  و 
بــەاڵم  ڕفێنــدران  و  کــوژران  تاڵبانــەوە 
پرســیار ئەوەیــە ئایــا ئــەم دۆخــە دەتوانێ 
بــۆ ماوەیەکــی زۆر بــەردەوام بێــت یــان 
نــا؟ بــە بــاوەڕی مــن تاڵبــان هیچــکات 
بــە تــەواوی ناکەوێتــە ژێــر ســەیتەرە و 
کۆنترۆڵــی ڕێژیمی ئێرانــەوە و نایهەوێ 
بــە هەمــان شــێوەی حەمــاس و جەهادی 
ئیســامی فەلەســتین، ببێتە داشەهارەی 
زیاتــر  ئێرانــەوە  نیســبەت  بــە  و  ئێــران 
دەیهەوێ وەک ڕێکخراو و دەسەاڵتێکی 
ســەربەخۆ ڕەفتــار بــکات. هەروەهــا لــە 
واڵتــی ئێرانــدا ڕێژەیەکــی زۆر خەڵکی 
ســوننە مەزهــەب دەژیــن کە ســااڵنێکی 
زۆرە پەراوێــز خــراون و لەژێــر گوشــاردان 
ئەگــەری  و  دەکــرێ  لــێ  زوڵمیــان  و 
زۆرە ئەمــە لــە داهاتــوودا و لە ئەگەری 
بەردەوامبوونــی تاڵبانــدا لــە دەســەاڵت، 
تاڵبــان  بــکات. کاتێــک  ســاز  کێشــە 
هەڵســوکەوتی خۆی لەگەڵ شیعەکانی 
ئەفغانســتان دەگۆڕێت و ئامادەیە جیاواز 
لە جاران لەگەڵیان هەڵســوکەوت بکات، 
ئاساییە ئەو چاوەڕوانییەشی لە کۆماری 
ئیسامیی دەبێ کە لەگەڵ سوننەکانی 
ئێــران بــە تایبــەت پێڕەوانــی مەزهەبــی 
حەنەفییــەت لە ناوچەکانــی ڕۆژهەاڵت 
و باشووری ڕۆژهەاڵتی واڵت، بە باشی 
هەڵســوکەوت بکات و واز لە ســەرکوتی 

ئەوان بێنێت.

جیهانــی  کۆمەڵــگای  -ئایــا 
دەکات؟ قەبــووڵ  تاڵبــان 

ئــەوە  بیهــەوێ  خــۆی  تاڵبــان  ئەگــەر 
کۆمەڵــگای جیهانیــی بەتایبەت واڵتان 
قەبووڵــی دەکــەن. وەک چۆن کۆماری 
ئیســامییان قبــوول کــردووە! پێــوەر بــۆ 
کۆمەڵــگای جیهانی لە پلەی یەکەمدا 
ئەوەیە کە تاڵبان تەنیا بیر لە دامەزراندنی 
دەســەاڵت و ئیمــارەت لــە چوارچێــوەی 
واڵتــی ئەفغانســتاندا بکاتــەوە و نەبێتــە 
هەڕەشە بۆ سەر واڵتانی تر و ئەوەی کە 
پێی دەڵێن ئاســایش و تەناهیی جیهانی. 
کاتی خۆشــی هەمان داوا لە تاڵبان کرا 
و پێیــان وتــرا کە ئەگەر دەتانەوێ هێرش 
نەکرێتە ســەرتان، پێویستە ئێوەش وەکوو 

ســوودانییەکان »ئوســامە بــن الدەن« و 
بنێــن!  وەدەر  ئەلقاعیــدە  ســەرکردەکانی 
بــەاڵم »مــەال عومەر« ئەمــەی قبووڵ 
نەکــرد و ئیتر پاش هێرشــەکانی یازدەی 
سێپتەمبر، هێرش کرایە سەر ئەفغانستان 
و کۆتایــی بــە ئیمارەتــی تاڵبــان هــات. 
وەک دەبینــن ئێســتا هەمــان داخوازییش 
ڕووبەڕووی کۆماری ئیسامی بووەتەوە 
و داوای لێدەکرێ واز لە دەســتێوەردان لە 
واڵتانــی تــر و پشــتیوانیکردنی گرووپــە 
تیرۆریســتییەکان بهێنێ ئەمــەش بووەتە 
مەرجێکــی ســەرەکیی بــۆ ڕێککەوتــن 
لەگــەڵ ئێــران. بۆیــە واڵتانــی جیهــان 
بــە فەرمــی ناســاندنی  لــە  نایانهــەوێ 
دەیانهــەوێ  و  بکــەن  پەلــە  تاڵبانــدا 
مەرجەکانــی خۆیان و بەڵێنەکانی تاڵبان 
لێک گرێ بدەن و لەوە دڵنیا ببنەوە کە 
ئایا تاڵبان ئاڵوگۆڕی بەسەردا هاتووە یان 
نــا؟ ئایــا دەبێتە هەڕەشــە بۆ ســەریان یان 
نــا؟ ئایــا جارێکی تر داڵــدەی ڕێکخراوە 
تیرۆریستییەکانی وەک قاعیدە دەداتەوە 
یان نا؟ و زۆر پرســیاری تر کە تەنیا بە 
تێپەڕینی زەمەن وەاڵمیان بۆ پەیدا دەبێت. 
بەڕای من ئەمە مەرجی سەرەکیی دەبێ 
بــۆ وەرگیرانــی تاڵبــان و ئیمارەتەکــەی 
بەداخــەوە  و  جیهانیــدا  ئاســتی  لــە 
هەڵسوکەوتی ئەم بزووتنەوەیە لە نێوخۆی 
ئەوتــۆی  گرنگییەکــی  ئەفغانســتاندا 
پێنادرێ و ناکرێت بە مەرجی سەرەکی. 
ناوخۆیــی  هەلومەرجــی  چــۆن  وەک 
ئێــران و بەنیســبەت خەڵکــی ئەو واڵت و 
کەمایەتییــە ئیتنیکــی و ئاینییەکانەوە 
نەکراوەتــە مــەرج و پێــوەری ڕاســتەقینە 
بۆ هەڵســوکەوت لەگەڵ ڕێژیمی ئێران. 
دیــارە هەنــدێ لــە واڵتــان پێشــوەخت و 
بەشێوەی مەرجدار بەشێوازێکی نافەرمی 
تەئیدی تاڵبانیــان کردووە بەاڵم ئەوانیش 
هێشــتا بە گومانن و متمانــەی تەواویان 
بــەو بزووتنەوەیە نەکردووە. ئەوان مەرجی 
خۆیانیــان دەبێ بــۆ دانپێدانانــی فەرمی 
بــە دەســەاڵتی تاڵبانــدا لە ئەفغانســتان، 
بۆ نموونە »چین« وەک دراوســێیەکی 
تری ئەفغانســتان کە لە خولی پێشووی 
تەقاندنــەوەی  پــاش  و  دەســەاڵتدارییدا 
لەگــەڵ  نێوانــی  بــوودا،  پەیکەرەکانــی 
تاڵبــان بە تەواوی ئاڵۆز بــوو، ماوەیەک 
پێش ئێستا وەفدێکی تاڵبانی بانگهێشتی 
ئــەو واڵتــە کــرد و لە ئاســتێکی بــەرزدا 
لەگەڵیــان کۆبــووە تاکــوو لــە نزیکــەوە 
قســەیان لەگــەڵ بــکات و لــەوە دڵنیــا 
ببێتــەوە کــە تاڵبــان چ ڕاســتەوخۆ چ 
لــە ڕێگای داڵــدەدان و پشــتیوانیکردنی 
ئیسامخوازەکانی چینەوە، کێشە بۆ ئەو 
واڵتە درووست ناکات. هێندییەکانیش بە 
هەمان شــێوە بۆیــان گرنگە تاڵبان نەبێتە 
جیهادییەکانــی  هانــدەری  و  پشــتیوان 
بەرپرســانی  لەگــەڵ  ڕاوێــژ  و  کشــمیر 
تاڵبان، ماوەیەک پێش ئێستا وەفدێکیان 
ڕەوانەی دۆحە کرد و لەگەڵ نوێنەرانی 
تاڵبــان کۆبوونــەوە. بــۆ ڕووســیاش زۆر 
گرینگــە کــە ئیمارەتەکــی تاڵبان نەبێتە 
هەڕەشــە بــۆ ســەر هاوپەیمانەکانــی لــە 
ئاسیای میانە کە بریتین لە ئۆزبەکستان 
و تاجیکستان و تورکمەنستان کە لەالی 

باکوورەوە دراوسێی ئەفغانستانن.

--داهاتووی خەڵکی ئەفغانســتان 
چی لێ بەسەر دێت؟

بەداخەوە ڕووداوەکانی ئەم دوواییانە دەریان 
خســت کە زەرەرمەندی ســەرەکی پێش و 
پاش گەڕانەوەی تاڵبان بۆ ئەفغانســتان، 
خەڵکی ئەو واڵتە بوون و ئێستا ئەوان لە 
دۆخێکــی خراپــی پڕ لە بــێ هیواییدان. 
بەتایبەت گەنجان و ژنان تووشی زەرەری 
گەورەتر هاتوون و سەرباری ئەوەی تاڵبان 
دەیهەوێ نەرمتر لە جاران هەڵســووکەوت 
بکات بەاڵم ئەوان متمانەیان پێیان نییە و 

موختار هوشمەند: 

لە گەڕانەوەی تاڵبان بۆ ئەفغانستان ئەوەمان بۆ دەرکەوت کە دەسەاڵتی ناتەبا و گەندەڵ چۆناوچۆن خەڵکی 
واڵتێک دڵسارد و ناهومێد دەکات و دەبێتە هۆکاری تێکچوونی  شیرازەکانی کۆمەڵگا لە هەموو ڕوویەکەوە 

وتووێژ: ڕەحمان سەلیمی

نازانن داهاتوویان چۆن دەبێ. دەســەاڵتی 
پێشوو سەرباری ئەو هەموو یارمەتییەی 
لە واڵتان وەری دەگرت، هیچکات بیری 
لە پێشخســتنی کۆمەڵگای ئەفغانستان 
نەکردەوە و بەرپرسان بەشی زۆری داهات 
دواجاریــش  و  یارمەتییەکانیــان دزی  و 
دۆالری  میلیاردهــا  واڵت  ســەرۆکی 
لەگەڵ خۆی برد! ئێستا دڵەڕاوکە و ترس 
باڵــی بەســەر کۆمەڵگای ئەفغانســتاندا 
کێشاوە و ئەوان نە لە نێوخۆی ئەو واڵتەدا 
و نــە لــە دەرەوەش هیچ پشــتیوانییەکیان 
لــێ ناکرێــت و دۆخــی نالەبــاری ئــەوان 
ناکرێتە مەرج بۆ هەڵســووکەوتی دنیای 
دەرەوە لەگــەڵ تاڵبانــدا. ئەوەنــدەی کــە 
بەشــێک  دەرکەوتــووە،  ئێســتا  تاکــوو 
لــەو خەڵکــە هیوابــڕاوە دەیانــەوێ خۆیان 
دەربازبکەن و واڵتەکە جێبهێڵن. بەشێکی 
تریــش بڕیاریان داوە بمێننەوە و دژایەتیی 
ئەمانــە  بکــەن.  تاڵبــان  دەســەاڵتەکەی 
بریتیــن لە خەڵکی ئاســایی دانیشــتووی 
شــارەکان بــە تایبــەت کابۆلــی پێتەخــت 
و لــەم چەنــد ڕۆژەی ڕابــردوودا چەنــد 
جارێک لە ســەر شەقامەکان ئامادەبوون 
و دەستیان دایە دژایەتی تاڵبان. هەروەها 
هەندێ لە بەرپرســانی دەســەاڵتی پێشوو 
و کەســایەتییە ناســراوەکان کە لە دۆڵی 
پەنجشیر جێگیر بوون و دەیانەوێ لەگەڵ 
تاڵباندا بجەنگن. کەسانی دیاری ناویان 
بریتیــن لــە »ئەمروڵــا ســاڵح« جێگری 
ئەشــرەف غەنــی، »ئەحمەد مەســعوود« 
کوڕی جەنگاوەری ناســراو ›‹ئەحمەدشا 
مەسعوود‹‹، » ژنراڵ بسم اللە« وەزیری 
بەرگریی دەوڵەتی پێشوو و دەیان بەرپرس 
و فەرمانــدەری تــر و زیاتــر لە ٢٠ هەزار 
چەکــدار. بــەاڵم ئەگــەر واڵتانی جیهان 
دەســەاڵتە نوێیەکــەی تاڵبــان بە فەرمی 
لــە ســەر  بــێ  تاڵبــان ســوور  بناســن و 
بەڵێنەکانــی و نەبێتــە هەڕەشــە بۆ ســەر 
واڵتانی تر، ئەوا بەرەی باکووری جێگیر 
لــە پەنجشــیر شانســی بەردەوامبوونیــان 
نابــێ و پشــتیوانییەکی وایــان لێناکرێ 
و ئەگــەر پێچەوانــەی ئەمەش ڕوو بدات 
ئەوا پشتیوانی دەکرێن و النیکەم دەتوانن 
لە ویایەتەکانی باکووری ئەفغانستاندا 
دەســەاڵتەکەی  بــۆ  جیــددی  کیشــەی 

تاڵبان درووست بکەن.

-گۆڕانکارییەکانی ئەفغانســتان چ 
وانە و ئەزمونێکی بەدواوە بوو؟ 

ببێگومــان گەلێــک ئەزموونی بــەدواوە 
دەبــێ. بــۆ نموونە ئەوەمان بــۆ دەرکەوت 
گەنــدەڵ  و  ناتەبــا  دەســەاڵتی  کــە 
چۆناوچــۆن خەڵکــی واڵتێــک دڵســارد 
و ناهومێــد دەکات و دەبێتــە هــۆکاری 
کۆمەڵــگا  شــیرازەکانی  تێکچوونــی 
شانســی  و  ڕوویەکــەوە  هەمــوو  لــە 
کۆنســێرڤاتیڤ  الیەنێکــی  بــە  ئــەوە 
لــەو  تاکــوو  دەدات  ئۆپۆرتۆنیســت  و 
بۆشــاییەدا کە دێتــە ئاراوە، ســەرکەوتن 
بســەپێنێت.  خــۆی  و  بێنێــت  بەدەســت 
هەروەها ئەوەشمان بۆ سەلما کە سووربوون 
لە ســەر داخوازییەکان )ئەگەرچی لێرەدا 
نموونەکــە ڕێکخراوێکــی دواکەوتــووی 
وەکــوو تاڵبانــە( دواجــار دەتوانــێ بگاتە 
دەتوانــێ  یەکــەم  ئەزموونــی  ئامانــج. 
بــۆ دەســەاڵتی کــوردی لــە باشــووری 
کوردســتان بەکەڵک بێــت و ئەو وانەیان 
پێبــدات کــە بەردەوامبوونــی ناتەبایی و 
گەندەڵی هەڕەشــەیەکی جیدییە بۆ سەر 
ئــەو قەبارەیــە. ئەزموونــی دووهەمیــش 
حیزبەکانــی  بــۆ  گەورەیــە  وانەیەکــی 
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان و ئەو پەیامەیان 
پێبــدات کە دەتوانن بە زاڵکردنی ڕۆحی 
هاوکاری و هاوپەیمانی و پشــت بەســتن 
بــە هێــزی خۆیان و جەمــاوەر ئاڵوگۆڕی 
گــەورە بخولقێنن و ببنــە کاراکتەرێکی 

جیددیتری نێو هاوکێشەکان.   



١١ ژمارە ٨٠٥ ، ٢٢ی ئاگۆستی ٢٠٢١

هیوا خانی

وریشه ی پرشـــــنگی گه الوێژ وریشه ی پرشـــــنگی گه الوێژ 

ئه و کات له  دیاربه کر و هه ولێر و سوله یمانییه  سترانی جوواڵنه وه ی نه ته وه خوازی خۆیان له  کۆله که ی 
ده رهێنابوو و به  ئاشکرا له  دوژمنیان ڕاده خوڕی و بۆ ده ره وه یان به  گوێدا ده دان؛ 

له  ده وری به حری خوێیه ش باوکی ناسیۆنالیزمی کوردی له شکری ئێرانی وه له رزه  خستبوو و له  مه یدانی 
شه ڕانخێوی ئه سپی ده هێنا و جۆلالنێی دڕی به  له شکری ترسه نۆک ده دا. 

دیتیان ده ره قه تی هێزی نایه ن لێی ده که وتنه فێاڵن. 
به درۆ و  ده هۆی دوژمنان ده داو ده که وێ. 

که شێکی مات و سامناک هه وای موکریان داده گرێ.
لێ گه لۆ چما ئێمه  پاش گالنی سه رکرده مان مات و ده سته وه ستان ڕاوێستاین؟ 

له  شۆڕشی ئاگری داغ، شێخی پیران، دەرسیم و بارزان، شێخ مه حموده که ی حه فیدم شۆڕش پاش هه موویان 
دامرکاوه ؟ 

ڕه وتێکی مێژوو ڕاده برێ
 یه کێکیتر سه رهه ڵده دا 

ده ئاژوێ به ره وژوور 
هه تا لوتکه  
دیسان ده گلێ 

دیسان!!! 
دیسان!!! 

هه تا که نگێ! 
پشکۆی بن خۆڵه مێشی مێژووی هه ره سی شۆڕشه کان له  موکریان قه قنه س ئاسا خۆ ده بوژێننه وه . 

ئارام 
له سه ره خۆ 

هێدی هێدی 
فوو به  پۆلووی ته یاری کۆمه ڵ داده که ن. 

ئه و جار هیچیان سه روک عێڵ و خا ن و شێخ نین. 
ئه مجار خوێنده واری ئه م ده ڤه ره  خۆ له  باوی باو الده ده ن په نامه کی داده نیشن  مێژووی شۆڕشه کان 

په ڕبه په ڕی ئاودیو ده که ن 
دێره وه کان سه نگ و سوکی ده که ن. 

به  زانستی ڕۆژ وه ده ست دێنن ژێربەژێر زانیارێکان،
 کتێبه کان ده گۆڕنه وه ،

 ده خوێننه وه . 
ئاڵوگۆڕی پێده که ن به  نهێنی، 

ده ست وێکده ده ن  
ته نزیماتێک داده ڕێژن زۆر نهێنی به و چه غماغه  دڵی هه موو کوردان ئاگر ده ده ن . 

پاش دووهه م شه ڕی جیهانی له  سایه ی نه حسی ئێرانی کۆتایی شه ڕ، 
شه ڕ به رۆکی ئێمه ی گرته وه . 

ته یاره ی ڕه ش، پیاوی سووری چاوشین له  هه رێمی ئێمه  دابه زین. 
له شکری شا خۆڕانه گرت.

 هه ژار فه رمووی: به  باڵوبوونه وه ی دوو په ڕ ئاگاهی 
                    باڵوبۆوه  ئه رته شی شاهه نشاهی 

ئه وی ڕه شیده که یان تفه نگه که ی به نان ده دا ئه وانی تر فڕێیان ده دا و به  به رگی ژنان هه اڵتن و خۆیان 
قوتار کرد. 

ئاساری شه پکه  نه ما. 
دنیا ئه من و ئه مان، 

 گورگ و مه ڕ وێکڕا ئاویان ده خوارده وه.  
ئه و خوێنده وارانه ی ته یار بوون به نهێنی 

ڕه گیان له  ناو دڵی گه لی خۆیان داکوتابوو 
ته نزیماتیان له  ژێره وه  هه تا ماڵی قازی شاری ڕاکێشابوو.  

ئێشکی شار و ناوچه یان ده کێشا. 
چاوی بینای ئه و بیناییه  هه لی هه ڵکه وتووی قۆسته وه . 

ساڵداتی ڕووس که  ئه و مایه  پڕمایه یان له  شاره زا و خوێنده واری ئه و هه رێمه  چاو پێکه وت ده ستی 
هاوکاریان وه ده ست دا. 

هه ڵکه وته کان به  پیرۆزی هه ڵکه وتن و گۆپاڵیان له  خیزی ده رهات، 
خۆیان ته کاند، 

دایانه خۆی ته نزیماتیان سه روبن کرد به رگی تازه یان له به رکرد. 
ناوی دێموکراتیان لێنا. 

خه ڵکیان جاڕ دا 
داوه رووکان جه ماوه ری تامه زرۆ جمبوور جمبوور له  گشت الوه،  هوڕایان بۆ دێموکرات کێشا 

شادباشیان به شێوه  ژێکافه کان ژیانه وه  که  ژێکافیان گه وره  بووه  بۆته  دێموکرات.
 » مزگێنیم ده یه  ده گه ی به  ئاوات 
 کورده  له  سایه ی حیزبی دێموکرات

 پیاده ی ئه و شاهی دوژمن ده کا مات 
 بژی دێموکرات بژی دێموکرات »  

له دایکبووی گه الوێژ 
پڕشنگی هه موو دنیای ته نییه وه  

چاوی دوژمنانی کوێر کرد. 
ئه و گوڵه ی پڕشنگی گه الوێژ له  ڕێبه ندانی هه مان ساڵدا پشکوت. 

کۆماری جه ماوه ری له  ناخی خه ڵکی کوردستان له  دایک ده بێ. 
ئااڵی سێ ڕه نگ ده شه کێته وه  به  گوڵی گه نمی وه رزێڕ، 

ده نه خشێندرێ به  قه ڵه می خوێنده وار، 
به  هه تاوی دواڕۆژی کورد، 
به  چه رخی کارگه ی کرێکار 
به  خوێنی سووری شه هید 

به  سه وزایی کوردستان 
به  دڵی سپی و سافی تاک تاک کوردی به ڕێز. 

به ڕێــــــز  له  بن داری ئااڵی تازه  سرودی نه ته وه یی ده ڵێنه وه :
 » که س نه ڵێ کورد مردووه  کورد زیندووه 
   زیندووه  قه ت نانه وێ ئااڵکه مان« ... 

سه ربازی کورد ده بێته  پێشمه رگه  و به  ناوی سپای میللی بۆ ڕێز سان ده بینن
 گۆڤار و ڕۆژنامه  ده رده چن 

زمانی کوردی له  فێرگه کان ده خوێندرێ. 
کۆمارێکی تاقانه  له و ده ڤه ره  سه رهه ڵده دا و سه رکۆمارێکی ژیر و به بیر ڕێبه رایه تی جه ماوه ر وه ئه ستۆ 

ده گرێ. 
کۆتایی به  هه ره سی شۆڕشه کان دێ

 له  ٢٥ی گه الوێژی ساڵی ١٣٤٢ خه نه ی خه منێژی وریشه ی پرشنگی گه الوێژ له  ده ستی گه لی کورد ده درێ 
و مانه وه  و ماندگاری بۆ هه تاهه تایه  مسۆگه ر ده بێ.
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مەکتەبی پەیوەندییەکانی یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان 

بەڕێز: حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
بەبۆنــەی یــادی ٧٦ ســاڵەی دامەزرانی )حیزبی دێموکراتی کوردســتان(، گەرمترین 
پیرۆزبایی ئاراستەی بەڕێز لێپرسراوی گشتی و دەفتەری سیاسی و کۆمیتەی ناوەندی 
و کەســوکاری ســەربەرزی شــەهیدان و ســەرجەم ئەندامــان و کادرە تێکۆشــەرەکەتان 
دەکەیــن. )حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان( ســێ چارەگە ســەدەیە تەمەنی سیاســی 
وخەباتگێــڕی تێدەپەڕێنێــت و ڕەگ و ڕیشــەی لەنێــو مێــژووی کــورد چەســپاندووە و 
هیچ کات پەڕگیر نەبووە لە خەمی گەلەکەی و باوکردنەوەی هوشیاری نەتەوەیی، 
)حیزبی دێموکراتی کوردستان( بەرپرسیارەتی مێژووی نیشتمانی و نەتەوەیی قورسی 
لەســەر شــانە.  ئومێــد دەخوازیــن خەباتی سیاســیی )حیزبی دێموکراتی کوردســتان( 
بــۆ یەکخســتنی تــەواوی توانــا و هەوڵــەکان بەردەوام بێــت لەپێنــاو بەدیهێنانی مافی 
گەلی کوردمان لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان، بە ڕێگەی چارەی سیاســی و ئاشــتییانە 

و دیالۆگ.

بۆردی پەیوەندییە کوردستانییەکان یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان

یەکگرتووی ئیسالمیی کوردستان 

بە ناوی خوای گەورە و میهرەبان
بەڕێز: حزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

ئەندامانی مەکتەبی سیاســی و ســەرکردایەتیی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێران .

ساوی خوای گەورەتان لێ بێت .
بەبۆنــەی »٧٦«ـــەمین ســاڵیادی دامەزراندنــی حیزبە تێکۆشــەرەکەتان جوانترین 

پیرۆزبایی لە بەڕێزتان و سەرجەم ئەندام و الیەنگرانتان دەکەین .
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران خــاوەن خەباتــی دیــارە لــە گۆڕەپانــی 
شۆڕشــی ڕزگاریخوازیــی گەلەکەمــان، هیوادارین ئەم یــادەی ببێتە مایەی زیاتر 

بەرەوپێشبردنی حیزبتان و پتەوبوونی پەیوەندییەکانی نێوان هەردووال .
 دوبارە پیرۆزبێت.

دەزگای پەیوەندییەکانی یەکگرتووی ئیسامیی کوردستان

دەفتەری سیاسیی کۆمەڵە 

پەیامی پیرۆزبایی دەفتەری سیاسیی کۆمەڵە بۆ ساڵیادی دامەزراندنی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

بەبۆنەی ٧٦ـــەمین ســاڵیادی دامەزراندنی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران 
گەرمتریــن پیرۆزبایــی ئاراســتەی ئەندامانی ســەرکردایەتی و کادر و ئەندامان و 

الیەنگرانی حیزبەکەتان دەکەین.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران یەکێک لەو حیزبانە بووە کە بۆ وەدەستهێنانی 
مافــە ڕەواکانــی گەلــی کــورد لە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت خەبات و تێکۆشــانی 
کــردووە و پێشــمەرگە و الیەنگرانــی حیزبەکەتــان لــەم ڕێگایــەدا هاوشــان لەگەڵ 
حیزبەکانــی دیکــەی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت فیــداکاری و گیانبازییان کردووە. 
هیواداریــن بــە پەیڕەوکردنــی سیاســەتی یەکگرتــن و یەکریــزی لــە کوردســتانی 

ڕۆژهەاڵت، هەموومان پێکەوە هەنگاوی گەورەتر هەڵبگرین.
جارێکی دیکە پیرۆزبایی لە سەرجەم تیکۆشەران و بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان 

و کەمئەندامان و زیندانییانی سیاسی حیزبەکەتان دەکەین.

کۆمەڵەی شوڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی

١٥ی ئاگۆستی ٢٠٢١ی زایینی

پارتی کرێکاران و ڕەنجدەرانی کوردستان 

بۆ بەڕێز/ ناوەندی سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ساوێکی گەرم

بەبۆنــەی تێپەڕینــی ٧٦ ســاڵ لــە خەبــات و تێکۆشــانی خەڵكــی تێکۆشــەر و 
نیشــتمانپەروەری ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و دامەزراندنــی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردستانی ئێران، گەرمترین پیرۆزبایی ئاراستەی بەڕێزتان و تەواوی ڕێبەرایەتی 
و کادر و پێشمەرگە قارەمانەکانتان و خەڵک و جەماوەرە تێکۆشەرەکەتان دەکەین.
حیزبــی دێموکــرات لــە ســاتەوەختێکی مێژوویــی و پــڕ لە شــانازیدا و لە ســایەی 
کۆمــاری کوردســتاندا دامــەزرا کــە بــۆ ئــەو کاتــە دەســکەوتێکی گرینگ بوو 
بــۆ ڕێکخســتنی چیــن و توێژەکانــی کۆمەاڵنــی خەڵــک و خڕکردنەوەیــان لــە 
چوارچێــوەی حیزبێکــی پێشــکەوتووخوازی پێشــڕەودا، لــە هەمــان کاتــدا ئومێد و 
چرایەکی پڕشنگداریش بوو بۆ تەواوی پارچەکانی تر بە تایبەتیش بۆ باشووری 

کوردستان.
پێمان وایە داگیرکەرانی کوردستان دەبێ لەوە تێبگەن کە ناتوانن تا سەر نکۆڵی 
لە گەلی کورد و نیشتمانە داگیرکراوەکەی بکەن و لە ڕێگای سەرکوتکاری و 
زبر و توندوتیژییەوە درێژە بە سیاسەتی داگیرکاری بدەن. ئەگەر بیانەوێت گەالنی 
ناوچەکە و دەوڵەتەکانیان ئارام و ســەقامگیر بێت، پێویســتە دان بە مافی ڕەوای 
خەڵکی کوردســتاندا بنێن و کۆتایی بە سیاســەتی داگیرکاری و قڕکردن بهێنن. 
زەمینەی ئاشــتی و پێکەوەژیان و خۆگونجاندن لە ڕێگای دێموکراســی و یەکتر 

قەبووڵکردن بهێننە ئاراوە.
ئێمە لە پارتی کرێکاران و ڕەنجدەرانی کوردستانەوە، وێڕای پیرۆزبایی دووبارەمان 
بۆ یادی دامەزراندنی ٧٦ ساڵەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران، خوازیارین 
ئــەم بۆنەیــە بکرێتــە هاندەرێک بۆ زیاتــر بەرەو ڕێکخســتن و یەکگرتنی خەڵكی 

ڕۆژهەاڵتی کوردستان.

بەبۆنەی هاتنی ٢٥ی گەالوێژ ساڵڕۆژی دامەزراندنی حیزبی دێموکرات کۆمەڵێک الیەن و هێزی سیاسیی کوردستانی 
پەیامی پیرۆزباییان بۆ حیزبی دێموکرات ناردووە کە بەم چەشنەن:

ئومێدواریــن هەماهەنگــی و هاوکاریــی هاوبــەش لــە چوارچێــوەی ســتراتیژیکی 
هاوبەشــدا لەنێــوان حیــزب و الیەنەکانــی ڕۆژهــەاڵت زیاتر بەرەوپێــش بچێت و هەر 
کار و ئەرکێکیش بە ئێمە بکرێت بۆ پتەوکردنی پەیوەندییەکانی نێوانمان بێگومان 

دەرێغی لێ ناکەین.
هەر سەرکەوتوو و سەرفەراز بن

لەگەڵ ڕێزماندا

بزووتنەوەی دێموکراتی گەلی کوردستان

بەڕێز دەفتەری سیاسی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

ساوی ئازادی و تێکۆشان
بەبۆنــەی یــادی ٧٦ ســاڵەی دامەزراندنــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، 
گەرمتریــن پیرۆزباییتــان ئاراســتە دەکەیــن و هیواداریــن ئــەم یادە ببێتــە هاندانی زیاتر 
بۆ تێکۆشــان لە پێناو گەیشــتن بە ئامانجە نەتەوەیی و نیشــتمانییەکان کە ئازادی و 

ڕزگاریی گەلەکەمانی تێدا بەرجەستە بووەتەوە.
خەباتی نەپســاوە و پڕ لە فیداکاریی حیزبە تێکۆشــەرەکەتان بە درێژایی دەیان ســاڵ، 
وانەیەکــی پــڕ بەهــا و مێژووییە بــۆ نەتەوەکەمان لە هەموو پارچەکانی کوردســتان و 

پاڵپشتێکی بەنرخە بۆ بەردەوامیی خەبات لە پێناو ڕزگاریی نیشتمانی گەلەکەمان.
هیواداریــن ئــەم یــادە ببێت بە هاندەرێک بۆ یەکگرتنــەوەی هەر دوو حیزبی دێموکرات 
و پێکهێنانی بەرەیەک بۆ هێز و الیەنەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان کە ئەمە دەبێتە 

فاکتەری سەرەکیی یەکڕیزی و سەرکەوتن.
جارێکی دیکە بە گەرمی پیرۆزباییتان ئاراستە دەکەین و جەخت لە پێوەندی دێرین و 

مێژوویی نێوانمان دەکەینەوە.
مەکتەبی سیاسی

بزووتنەوەی دێموکراتی گەلی کوردستان

یەکیەتیی نەتەوەیی دێموکراتی کوردستان 

 برای بەڕێزمان كاک مســتەفا هیجری لێپرســراوی گشــتیی حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران!

بەڕێزان ئەندامانی دەفتەرى سیاسیى حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران!
ساوێكی برایانەى گەرم...

بەڕێزان؛ بە ناوی خۆمان و ئەندامانى مەكتەبی سیاسی و كۆمیتەی سەركردایەتی 
 ،YNDK نەتەوەیــی دێموكراتــی كوردســتان ئەندامانــى یەكیەتیــی  تــەواوی  و 
بەبۆنــەی )٧٦( حەفتاوشەشــەمین ســاڵیادى دامەزراندنــى حیزبــە تێكۆشــەرەكەتان 
)حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێــران( جوانترین پیرۆزبایی ئاراســتەی بەڕێزتان 
و تــەواوى هەڤااڵنــى حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران دەكەیــن و هێڤیداریــن 
ســاڵیادى دامەزراندنى حیزبەکەتان ببێتە فاكتەری پێشــڤەچوون و خاڵی وەرچەرخان 

و سەركەوتنی زیاتر لەپێناو خزمەتكردنی دۆزی ڕەوای گەلەكەمان.
بەڕێــزان؛ لــە كاتێكــدا كــە یــادی دامەزراندنی »حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێران« دەكەنەوە، كوردســتان و ڕۆژهەاڵتی ناڤین بە شــێوەیەكی گشتی و بەتایبەت 
ڕۆژهەاڵتــى كوردســتان لــە ڕەوشــێكی زۆر ناســک و هەســتیاردان و چاوەڕوانــی 
هاتنەپێشــی كۆمەڵێک ئەگەر و پێشــهات و گۆڕانکارىی مەزن دەكرێت، لەســەر 
هەموو الیەكمان پێویســتە ڕەچاوى بەرژەوەندیی بااڵى نەتەوەیى و نیشــتمانى بکەین 
و لەپێنــاو یەكیەتــی و یەكدەنگیــی كــوردان و ســوود وەرگرتن لــە گۆڕانکارییەکان 
خەبــات بكەیــن، بێگومــان یەکبــوون و یەکدەنگیمــان کاریگەرتریــن چەکمانــە بــۆ 
ڕووبەڕووبوونــەوەى پیانــى دوژمــن و ناحەزانمــان، بــە بــاوەڕی ئێمــە لەم پێناوەشــدا 
یەکگرتنــەوەى هــەردوو حیزبــى دێموکــرات و پێکهێنانــى بەرەیــەک بــۆ هێزەکانــى 
ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان و بەســتنی كۆنگرەیەکــی نەتەوەیــی سەرتاســەرى دەبێتــە 
فاكتــەری ســەرەكیی یەكڕیزیمــان، بۆیــە پێویســتە هەمــوو الیەكمــان لــە پێنــاو ئەم 

ئامانجەدا تێبكۆشین.
لــە كۆتاییــدا؛ دووبــارە هیــوای ســەركەوتنتان بــۆ دەخوازیــن و ســاو لــە خەبــات و 
بەرخۆدانــی ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان دەكەیــن و بــە چــاوی ڕێزەوە لێــی دەڕوانین و 
هیوای پێشــڤەچوون و ســەركەوتن بۆ خەباتی ڕۆژهەاڵتى واڵت دەخوازین و جەخت 
دەكەینەوە لەســەر پتەوكردن و پێشــڤەبردنی پێوەندیی برایانەی نێوانمان لەپێناو زیاتر 
خزمەتكردن و پێشــڤەبردنی دۆزی ڕەوای گەلی كوردســتان و گەیشــتنمان بە مافە 

ڕەواكانمان.
لەگەڵ ساڵو و ڕێزى دووبارەماندا

هەر بژین و سەركەوتوو بن بۆ كورد و كوردستان
براتان

غەفوور مەخمووری
سکرتێری گشتی

یەکیەتیی نەتەوەیی دێموکراتی کوردستان

حیزبی ڕزگاریی کوردستان

بەڕێز کاک مستەفا هیجری لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران

بەڕیزان، ئەندامانی دەستەی کارگێڕیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
وێڕای ساوێکی گەرم

بەبۆنەی ٧٦ـــەمین ســاڵیادی دامەزراندنی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران، 
بە ناوی خۆم و لە جیاتی هەڤااڵنم لەســەرکردایەتی حیزبی ڕزگاریی کوردســتان، 
جوانتریــن و گەرمتریــن پیرۆزباییتــان لــێ دەکــەم و لــە ڕێــی ئێــوەی بەڕێزیشــەوە 
پیرۆزبایــی لــە ئەندامانــی ســەرکردایەتی، کادر، پێشــمەرگە و ئەندامانــی حیزبــە 
تیکۆشــەرەکەتان دەکــەم. بــەو هیوایــەم کــە یادی ٧٦ـــەمین ســاڵەی دامەزراندنی 
حیزبــە خەباتگیڕەکەتــان وەک هەمیشــە پێداگــری لەســەر بنەماکانــی بەرگری و 
بەرخۆدان بکاتەوە و کاریگەری زیاتری لەسەر تێکۆشانی ڕزگاریخوازانەی گەلی 

کوردستان دابنێ.

بەڕیــزان، ئیمــە لــە حیزبــی ڕزگاریی کوردســتاندا شــانازی بە پێوەنــدی لەگەڵ 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران دەکەین و پەرۆشــی پەرەپێدانی پەیوەندین 
لەگــەڵ حیزبــە خەباتگێڕەکەتــان و ســەرجەم الیەنــە سیاســییەکانی کوردســتان، 
چونکــە یەکڕیزیــی نێوماڵــی کــوردەواری مەرجــی پێشخســتنی دۆزی ڕەوای 

گەلەکەمان و نزیک بوونەوەیەتی لە ئامانجە پیرۆزەکانی.

لە دوماهیدا ساڵو و پیرۆزبایی خۆمان دووپات دەکەینەوە و هیوای 
سەرکەوتن و پێشکەوتنی زیاتر بۆ حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 

دەخوازین.
ڕێکار ئەحمەد

یەکیەتیی زانایانی ئایینیی کوردستانی ئێران

بە ناوی پەروەردگاری بێ هاوتا
بەڕێــزان ڕێبەرایەتــی و کادر و پێشــمەرگە قارەمانەکانــی حیزبــی دێموکراتــی 

کوردستانی ئێران!
بەبۆنــەی ٧٦ـــەمین ســاڵوەگەڕی دامەزراندنــی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێران گەرمترین پیرۆزباییتان لێ دەکەین و ئاواتەخوازین ئامانجەکانی ئەم حیزبە 

نەتەوەییە بەدی بێت.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران یەکەمیــن حیزبــی مۆدێــڕن و خــاوەن 
بەرنامەیەکی تۆکمەی سیاسییە کە توانی خۆی لەگەڵ هەموو پەسندکراوەکانی 
کۆمەڵــگای نێونەتەوەیــی ڕێــک بخــات و داخوازییەکانــی گەلــی کــورد بــە 
شــێوەیەکی شارســتانییانە هەم بە گوێی دوژمنان و هەمیش کۆمەڵگای جیهان 
بگەیەنێــت، ئــەم حیزبــە هەڵقــواڵوی کۆمەڵــگای کوردســتانە و حیزبــی هەمــوو 
چین و توێژێکی ئەم نیشــتمانەیە و گرینگی بە داخوازیی گشــت دانیشــتووانی 
کوردســتان داوە، حیزبێکــی نەتەوەیــی و بەدیهێنــەری بەیداخــی یــەک بــوون و 

نیشتمانپەروەرییە.
ئێمە وەک یەکیەتیی زانایانی ئایینیی کوردســتانی ئێران وێڕای پیرۆزباییمان، 

هەردەم پشتیوانی لە حیزبی دێموکرات دووپات دەکەینەوە.

یەکیەتیی زانایانی ئایینیی کوردستانی ئێران
٢٣ی گەالوێژی ساڵی ١٤٠٠ی هەتاوی

یەکیەتیی پیشەیی مامۆستایانی کوردستانی ئێران 

مامۆســتایانی ســەنگەری زانســت، زیندانییانی سیاســی، بنەماڵەی ســەربەرزی 
شەهیدان!

لە ٧٦ـــەمین ســاڵوەگەڕی دامەزراندنــی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێراندا 
پەیمانی وەفاداری لەگەڵ قوتابخانەی چوارچرا نوێ دەکەینەوە. 

٢٥ی گەالوێژ چرا و مۆمی ڕووناکیی خەباتە بۆ گەلی کورد له کوردستانی 
ڕۆژهەاڵت و پارچەکانی دیکەی کوردستان.

یەکیەتیی پیشەیی مامۆستایانی کوردستانی ئێران وێرای پیرۆزبایی ٧٦ـــەمین 
ســاڵوگەڕی دامەزراندنی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران، لەگەڵ خوێنی 
شەهیدان و زیندانییانی سیاسی پەیمان دووپات دەکاتەوه کە هەردەم پێشمەرگەئاسا 

لە خەباتی ڕاساندا ڕێبواری ڕێگایان بین.

یەکیەتیی پیشەیی مامۆستایانی کوردستانی ئێران
٢٥ی گەالوێژی ٢٧٢١ کوردی

یەکیەتیی الوانی دێموکراتی کوردستانی ئێران

کوردستانییانی سەربەرز!
تیکۆشەرانی دێموکرات!

٧٦ ســاڵ پێش ئیســتا، لە کۆمەڵگای وریا و ئازادیخوازی کوردســتانی ئێران و بە 
ئیرادەی خەڵک و پێشــەنگایەتیی کەســایەتییە بەرزەکانی کورد، حیزبی دێموکرات 
وەکــوو یەکــەم حیزبــی مودێڕنی کــوردی دادەمەزرێــت، هەتاکوو کوردســتانییان بە 

ئامانجیان نزیک بکاتەوە.
حیزبێــک کــە بیــر و هزر، توانــا و داخوازییەکانی هەموو چین و توێژەکان لە خۆیدا 
بەشدار دەکات و پرەنسیپێکی دێموکراتێکی پێ دەبەخشێت کە هەمووان لەم حیزبەدا 
هاودەنگ و هاوشــان، بۆ ســەروەریی نەتەوەیی و پاراســتنی کەرامەتی تاکی کورد 
هەتــا ئێســتاش لە تێکۆشــان بەردەوامــن. بە لەبەرچاوگرتنی مێــژووی خەباتی کورد 
هەتا ئیستا و ڕۆڵی حیزبی دێموکرات لەو ئاراستەیەدا، دەتوانین بڵێین کە ئەم حیزبە 
وەکــوو پێشــەنگێک لــە خەباتــی نەتەوەیــیـ  دێموکراتیــک توانیویەتــی فۆرمێکی 
نــوێ و ســەردەمیانە بــە خەبــات بــۆ ئــازادی بــدات و لــە هەمــوو بڕگەکانــی پڕ لە 
شــانازیی تێکۆشــانیی خۆیــدا، بــە خوێندنــەوەی ورد و زانســتییانە و بــە ســتراتێژیی 
تایبــەت ببێتــە ڕێنیشــاندەری خەبات. یەکێک لە خاڵە هــەرە بەرچاوەکان لە خەباتی 
حیزبی دێموکراتدا، بەشداریی هەموو چین و تویژەکان بە تایبەت توێژی الوانە کە 
هەمیشــە وەکوو ســەرمایەیەکی نەتەوەیی لەم حیزبەدا لەبەرچاو گیراوە و بە پەروەردە 
و خولقاندی دەرفەت بۆ بەشــداریی الوان لە هەموو ڕەهەندەکانی خەبات، توانیویانە 
ببنە خاوەن هەڵوێســت و ئیرادە و لە ســەنگەری حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران 
بۆ بەرەوپێشبردن و بە ئامانج گەیاندنی خواستی توێژەکەیان و نەتەوەکەیان ڕۆڵێکی 
کاریگەریان هەبێت. بەدڵنیاییەوە حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران بە ســتراتێژی 
و ئامانجــی دواڕۆژی و تێکۆشــانی خەباتکارانــی نێــو ئــەم ســەنگەرە پیــرۆزە و بــە 
پاڵپشتی و هاوشانیی خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان وەکوو هەمیشە بەردەوام دەبێت 

و داهاتوویەکی گەش و بەختەوەرانە چاوەڕوانی کوردستان دەکات.
بــەرز و پیــرۆز بێــت ٢٥ی گەالوێــژ، ٧٦ـــەمین ســاڵڕۆژی دامەزراندنــی حیزبــی 

دێموکراتی کوردستانی ئێران

هەر شەکاوە بێت ئااڵی بەرز و پیرۆزی کوردستان
یەکیەتیی الوانی دێموکراتی کوردستانی ئێران

٢٤ی گەالوێژی ٢٧٢١ی کوردی

پیرۆزبایـــی


