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وتووێژی کوردستان گەڕانەوەی ڕێژیم 
بۆ بەرجام...

ڕاسان نوێنەری 
بەرەنگاربوونەوەی 

....

هه ره سهێنانی 
ئه منییه تی 

ڕاگەیەندراوی 
ناوەندی سیاسیی 
حیزبی دێموکرات...

كەریم پەرویزی

به  دڕۆنه  ئینتحارییه كانیان هێرشیان كرده  
ســه ر شــاخ و به رزاییه كانی كوردســتان و 
ژیــان و ماڵــی خه ڵكــی ئاســاییان وێــران 
كــرد و ئاگریــان لــه  پــووش و پــه اڵش و 
دارستان و باخی ناوچه كه  به ر دا و به دیار 
ئاگره كه وه  خۆشییان ده ربڕی كه  گوایه  له  

پیالنه كه یان سه ركه وتوو بوون!
له و هێرشه دا كه  ڕۆژی ١٨ی خه رمانان، 
ســوپای پاســداران به  فڕۆكه ی شــه ڕكه ر 
و دڕۆنی ئینتحاری و كاتیوشــا و تۆپ 
كردیه  ســه ر كوردســتان، بیانووی سوپای 
پاسداران ئه وه  بوو كه  هێزی پێشمه رگه ی 
كوردســتان بنكه  و مه قه ڕی له و ناوچانه  
دروســت كــردووه  و هــه ر وه كوو ســه رۆكی 
ستادی هێزه  چه كداره كانی ڕێژیم گوتی، 
ئــه وان نیگه رانــی كۆبوونــه وه  و كۆنگــره  
و به رنامه كانــی هێــزی پێشــمه رگه  بــوون 
بۆیــه  بــه و شــێوه  به رباڵو و دژه یاســایی و 
ســه ره ڕۆییانه  هێرشــیان كرده  ســه ر خاكی 

واڵتێكی دیكه .
هێزه كانــی ســوپا لــه  كاتێكــدا بــه  ده وری 
ئاگردانی دارســتانه كاندا خۆشییان ده كرد 
ده زانــی كوردســتانیان كردۆتــه   وایــان  و 
بــاش  خۆیشــیان  بــۆ  كــه   خۆڵه مێــش ، 
ده یانزانــی كــه  هێــزی چه كــدار و چه كی 
ئه وان ته نیا ده ره قه تی خه ڵكی ئاســایی و 
ســیڤیل دێ و ئــه وان ته نیــا لــه  مه یدانی 
چۆڵــدا بــۆ ئــه وه ی ئــازان كه  لــه  دزفوول 
و بووشــه هر و ... شــاره كانی دیكــه ، بــه  
دۆشــكا لــه  خه ڵكــی هــه ژار و ڕه نجــه ڕۆ 
بــه   دژه  كوردســتاندا  لــه   ئــه وان  بــده ن. 
ڕۆڵه كانی كورد ئه و بوێرییه یان نییه  و به  
فڕۆكــه ی ئینتحــاری له  شــاخ و ڕه وه زی 

كوردستان ده ده ن.
ســه ره ڕای چۆنیه تیی كرده وه  دزێوه كانیان 
دوو  بێبنه ماكانیــان  پڕوپاگه نــده   و 
ده وره یــه   لــه م  بــوو  گرنــگ  زۆر  شــت 
ڕیژیمــی  پیالنگێڕییه كانــی  لــه  

كۆلۆنیالیستیی تاراندا:
یه كــه م، بــه  زمان و ڕاگه یه ندراوی خۆیان 
دانیــان پێدا نا كه  له  ســوپای پاســدارانی 
تیرۆریستیدا یه كه ی تایبه تیان بۆ دڕۆنی 
ئینتحــاری كردووه تــه وه  و ئــه و یه كه یــه ش 
كوردســتان  لــه   تاقیكردنــه وه ی  یه كــه م 
كــردووه  و له م پیالنگێڕییه یاندا له  دڕۆنی 
كه ڵكیــان  خه ڵــك  دژی  بــه   ئینتحــاری 
وه رگرتووه . ئه مه  دانپێدانانێكی ڕه ســمییه  
ده ڵــێ  كــه   ڕێژیــم  تیرۆریســتبوونی  بــه  
دژی كه ســانێك كــه  ئــه و پێــی دوژمنــه ، 
لــه  كرده وه ی ئینتحــاری كه ڵك وه رده گرێ 
و لــه  دووره وه  و بــێ ئــه وه ی ئاكامه كــه ی 

بزانێ، كرده وه ی ئینتحاری به ڕێوه  ده با.
دووهــه م، پرســی گرنگــی ئه منیه تییــه . 
میلیــارد  ده یــان  ســااڵنه   كــه   ڕێژیمێــك 
دۆالر لــه  ســامانی واڵت كــه  ده بــێ بــۆ 

پەالماری ئینتحاری، خۆکوژیی سیاسیی ڕێژیم بوو

بەرەبەیانیــی ڕۆژی پێنجشــەممە ١٨ی 
خەرمانــان، لــە کاتژمێــر ٦ی بەیانییەوە، 
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمیی ئێران بە 
پێشــمەرگەی  هێــزی  بوونــی  بیانــووی 
کــردە  ئاســمانیی  هێرشــی  کوردســتان، 
ســەر ناوچە شــاخاوییەکانی کوردستانی 
باشــوور و بــۆ مــاوەی چەنــد ڕۆژ و بــە 
شــێوەی پچڕپچڕ بــەاڵم بەردەوام درێژەی 
هەبــوو. بەپێــی زانیارییــەکان، ڕێژیمــی 
هێرشــی  ئێــران،  ئیســالمیی  کۆمــاری 
بەربــاڵوی کــردە ســەر چەنــد ناوچــە لە 
کوردســتان و بــەم جــۆرە لــە فڕۆکــەی 
شــەڕکەر و هەروەهــا ئاگــری تۆپخانە و 
دڕۆنی ئینتحاری و فڕۆکەی چاودێری 
و ســیخوڕی هەوڵی تێکدانی ئاسایشــی 

هەرێمی کوردستانی باشووریان دا.
بەپێــی زانیارییــەکان ئــەو ناوچانەی کە 
کرانە ئامانج بریتی بوون لە ناوچەکانی 
"ســیدەکان، بەربەزیــن، چۆمــان و حاجی 

ئۆمەران".
دەزگای  بەرپرســی  بەهرامــی''،  "کاوە 
پێشــمەرگەی  هێــزی  فەرماندەیــی 
هێــرش  ئــەو  بەنیســبەت  کوردســتان 
ئێرانــەوە  ڕێژیمــی  پەالمارانــەی  و 
ئــەو  ئاکامــی  ''لــە  ڕایگەیانــدووە: 
هێرشــانەدا بەخۆشییەوە هێزی پێشمەرگە 
هیــچ زیانێکــی گیانــی بەرنەکەوتووە و 
ئەم هێرشە شتیکی نوێ نییە و پێشتریش 

ڕێژیمی ئێران لەم هێرشانەی هەبووە''.
دەزگای فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی 
چەنــد  لــە  و  لەمبــارەوە  کوردســتانیش 
ئاشــکرای  جیاجیــادا  ڕاگەیەنــدراوی 
کــردووە کــە "بــه   به رده وامــی فڕۆكــه ی 
بێفڕۆكه وانی ڕێژیم به  سه ر ئاسمانی ئه و 
ناوچه یه دا سووڕاوه ته وه  و چه ندین جاریش 
تۆپبارانی چه ندین شــوێنی كردووه  و ئه و 
تۆپبارانه  چه ند سه عات جارێک، ناوه  به  

ناوه  به رده وام بووه ."
جێگای ئاماژەیە کە لە کاتی پەالماری 
دڕۆنەکانــی ڕێژیم، هێزی پێشــمەرگەی 

کوردســتان توانیویانــە چەنــد دەزگا لــە 
دڕۆنــە ئینتحارییەکانــی ڕێژیــم بخەنــە 
خوارەوە کە الشەکانیان لە دەستی هێزی 

پیشمەرگەدایە.
ڕێژیمــی  هیســتریاییەکانی  پەالمــارە 
تــاران کــە مــاوەی ٥ ڕۆژ بــەردەوام بــوو 
هاشەوهووشــەی  هەنــدێ  دوابــەدوای 
بەرپرســانی ســەربازی ســەر بــە ســپای 
پاســدارانی ڕێژیم هاتنە ئاراوە؛ لە ١٥ی 
خەرمانانــدا و لەبەرەبــەری نیزیکبوونــەوە 
١٧ی  جینایەتەکانــی  ســاڵیادی  لــە 
پاکپــوور  محەممــەد   ،٩٧ خەرمانانــی 
فەرماندەی هێزی زەوینی سپای پاسداران 
هەرێمــی  حکومەتــی  لــە  هەڕەشــەی 
کوردستان و حیزبە دژبەرەکانی ڕێژیمی 
ئێــران کــرد کە بە زووترین کات واڵمیان 
دەدرێتــەوە و لــە چوارچێــوەی شــەڕێکی 
ڕەوانی بۆ خەڵکی باشــووری کوردستان 
ڕایگەیاندبوو کە دەبێ خەڵکی مەدەنی و 
سڤیل لە دەوروبەری بنکە و بارەگاکانی 
حیزبەکانــی ڕۆژهــەاڵت دوور بکەونــەوە 
تاکــوو خەســاریان وێ نەکەوێــت؛ هــەر 
لــەم چوارچێوەیەشــدا چەند بەرپرســێکی 
دیکــەی ڕێژیــم هاتنــە دەنــگ و شــەڕە 

میدیایی و ڕەوانییەکەیان زیادتر کرد.
و  هەڕەشــە  ئــەم  دوابــەدوای  ئەوەیکــە 
جێگــەی  و  ســەرنجڕاکێش  پەالمارانــە 
هەڵوەستەلەســەرکردنە  و  لێوردبوونــەوە 

چەند خاڵی گرینگن:
دژکردەوەی خێرای بەرپرســانی ناوچەیی 
حکومەتی هەرێمی کوردستان؛ لە یەکەم 
پەرچەکــردار بەرامبەر بــە پەالمارەکانی 
بەرپرســانی  باشــوور،  ســەر  بــۆ  ڕێژیــم 
ناوچەیــی حکومــەت و هەروەها خەڵکی 
سڤیلی کوردستانی باشوور هاتنە دەنگ 
و وێــڕای ئیدانــە و مەحکوومکردنی ئەم 
کــردەوە قێزەونانــەی ڕێژیــم ڕایانگەیانــد 
ئەوەی کە کۆماری ئیسالمی ئەنجامی 
دەدات نەتەنیا شــەڕ لەگــەڵ حیزبەکانی 
ڕۆژهــەاڵت نییــە، چونکــە هیچ بنکە و 

بارەگایەکــی ئــەم حیزبانــە لــەو ناوچانــە 
بــۆ  هەوڵێکــە  بەڵکــوو  نییــە،  بوونیــان 
تێکدانی ژینگەی کوردستان و شێواندنی 
ئارامی و هێمنی ناوچەکە و سازکردنی 
سەرێشە بۆ خەڵکی کوردستان. هەر لەم 
چوارچێوەیەشــدا هەڵوێســتی بەشێک لە 
خەڵکی کوردســتانی باشــوور و نووســەر 
و ڕووناکبیرانی ئەم بەشــەی کوردســتان 
وێــڕای  کــە  بــوون  ســەرنج  جێگــەی 
پشــتیوانییان لە خەباتــی ئازادیخوازانەی 
هیســتریایی  کــرداری  ڕۆژهــەاڵت، 

ڕێژیمیان مەحکوم کرد.
. پشــتیوانی هەمەالیەنەی ڕووناکبیران، 
شــاعێرانی  و  هونەرمەنــدان  نووســەران، 
و  هێــرش  دوابــەدوای  کوردســتان؛ 
پەالمارەکانــی ڕێژیــم و لــە چوارچێوەی 
هەوڵێکــی خۆڕســکی میدیاییــدا و بــە 

هەشتەگەکانی
 #ڕۆژهەاڵت_تەنیا نییە،
 #پشتیوانی_پێشمەرگە،

StopIranAttachKurdistan
کۆمەڵێــک لە نووســەران، هونەرمەندان، 
شــاعێران و کەســایەتییە سیاســییەکانی 
کوردســتان لە چوار پارچەی کوردســتان 
بــە پەیامەکانیــان کردەوەکانــی تارانیــان 
مەحکــوم کــرد و پشــتگیری خۆیــان بــۆ 
ڕۆڵەکانیان لە چیا و ســەنگەر ڕاگەیاند 
و داوایــان لــە خەڵکــی کوردســتان کــرد 
هێــزی  پاڵپشــتی  هەمیشــە  وەک  کــە 

پێشمەرگەی کوردستان بن.
کــوردی؛  دیاســپۆرای  هەڵوێســتی   .
بــە هەســت  لــەم چوارچێوەیــەدا و  هــەر 
لەبەرامبــەر  کــردن  بەرپرســایەتی  بــە 
و  پێشــمەرگە  هێزەکانــی  گیانــی 
پێشــێلکراوەکانی  ســەروەرییە  هەروەهــا 
هەرێمــی کوردســتان لەالیــەن کۆمــاری 
ئیســالمییەوە، کوردانــی نیشــتەجێ لــە 
دەرەوەی واڵت بە وەڕێخســتنی ڕێپێوان و 
دەربڕینی ئێعتراز لە بەردەم کۆنســولخانە 

لــەم واڵتانــە  باڵوێزخانەکانــی ڕێژیــم  و 
ئیدانــەی کردارەکانی ڕێژیمیان کرد کە 

بەشێکیان بریتی بوون لە:
٢١ی  ڕێکەوتــی  بریتانیــا  کوردانــی   
خەرمانــان، کوردانــی ســۆئێد ڕێکەوتــی 
فینالنــد  کوردانــی  خەرمانــان،  ٢٤ی 
ڕێکەوتــی ٢٥ی خەرمانــان، کوردانــی 
خەرمانــان،  ٢٦ی  ڕێکەوتــی  نۆروێــژ 
٢٧ی  ڕێکەوتــی  دانمــارک  کوردانــی 
خەرمانــان، کوردانــی ســویس ڕێکەوتی 
کانــادا  کوردانــی  خەرمانــان،  ٢٧ی 
)ڤەنکۆڤێــر( ڕێکەوتی ٢٨ی خەرمانان، 
٢٨ی  ڕێکەوتــی  ئۆتریــش  کوردانــی 
خەرمانان، کوردانی ئاڵمان )نۆرنبێرگ( 
ڕێکەوتــی ٢٨ی خەرمانــان،  کوردانــی 
٢٩ی  ڕێکەوتــی  )کۆڵــن(  ئاڵمــان 

خەرمانان.
هەڵوێستی کوردانی ڕۆژهەاڵت؛ لە پاش 
هەڕەشــە و پەالمارەکانــی ڕێژیم چەندین 
و  ئایینــی  فەرهەنگــی،  کەســایەتی 
خامەبەدەســتی نیشتەجێ لە کوردستانی 
ڕۆژهــەاڵت بــە پەیامــی هاوبــەش کــە 
تێیــدا هاتــووە: "بەنیســبەت بۆردوومان و 
تۆپبارانکردنــی بەرزاییەکانــی هەرێمــی 
هێــزی  بنکەکانــی  و  کوردســتان 
پێشــمەرگەی کوردســتان، لەالیەن سپای 
تێرۆریستی پاسدارانی ڕێژیمی کۆماری 
پشــتیوانیی  ئێمــە  ئێرانــەوە،  ئیســالمیی 
خۆمان لە هێزی پێشمەرگەی کوردستان 
دەردەبڕین کە پێشمەرگە پارێزەری خاک 
و نیشــتمانە و لەپێنــاو مافــە ڕەواکانــی 
نەتــەوەی کــورد خەبــات دەکات" دژ بــە 
تێــرۆر و ســێدارە هەڵوێســتیان  ڕێژیمــی 

نواند. 
ئەمــە هــاوکات بــوو لەگــەل پشــتیوانی 
بەربەرینــی خەڵکــی کوردســتان کــە لــە 
شــارە جۆراوجۆرەکانــدا بــە ئەنجامدانــی 
چاالکــی بەرینــی تەبلیغــی جارێکی تر 
لەســەر هێــڵ بوونــی خۆیــان ســەلماند و 
بێزراوەیــی خۆیــان لەبەرامبــەر سیســتمی 

زاڵ جارێکی تر نیشان دایەوە.
. دەرکەوتنی جارێکی تری پووشاڵیبوونی 
ڕێژیــم  ئەگەرچــی  ڕێژیــم؛  ئەمنیەتــی 
بــە دڕۆنــە ئینتحارییــەکان دەیهەویســت 
هەیمەنەیــەک بــۆ خــۆی لــە ناوچــە و 
لــە نێــو خەڵــک و بەتایبــەت الی هێــزە 
بێنێتــەوە  وەدەســت  فریوخواردووەکانــی 
بــەاڵم بــە خســتنە خــوارەوەی دڕۆنــەکان 
لەالیەن هێزی پێشــمەرگەوە کە هەنووکە 
الشەکانی الی ئەوانە، دیسانەوە دەرکەوت 
تــاران دەیڵێــت و  ئــەوەی ڕێژیمــی  کــە 
دەیکات تەنیا فڕوفیشاڵ و پڕوپاگەندای 
تێکنۆلۆژییانــەی  ئــەو  و  بێبنەمایــە 
خاکــی  هەرزانفرۆشــکردنی  بــە  کــە 
ئێــران لــە ڕێگــەی ڕووســیە و چینــەوە 
وەدەســتی هێنــاون ناتوانــن و نەیانتوانیــوە 
زەبــر وە ئیــرادەی پۆاڵیینــی ئــەم گەلــە 
کــردارە  ئــەوە  بەپێچەوانــەوە  و  بوەشــێنن 
هیســتریاییەکانی ئەوانــە کــە خەڵکــی 
کوردستان یەکڕیزتر لە جاران دەکاتەوە.

لــەم دەمــەدا کــە ڕێژیــم بۆ شــاردنەوەی 
وەبیــری  و  نێوخۆییەکانــی  قەیرانــە 
خەڵــک بردنــەوەی ناتوانایــی و بێهیزیی 
دەرەکیــدا،  و  نێوخۆیــی  زۆربــواری  لــە 
هێرشــی کــردەوە ســەر کوردســتان بــەاڵم 
کــۆی ئــەو خااڵنەی ئاماژەیــان پێ کرا 
ئەو ڕاســتییەی جارێکی تر نیشان دایەوە 
کــە کورد لە هەر شــوێنێکی دنیادا بێت 
هاوچارەنووســە و تــا ئــەو کاتــەی کــە 
کۆماری ئیســالمی وەک ســەرەکیترین 
دوژمنی کورد بوونی هەبێ بەرد لەســەر 
بەرد ڕاناوەستێ بەاڵم لە هەمان کاتیشدا 
بــۆ هەمــوو الیــەک دەرکــەوت ئەوەیکە 
ڕێژیمــی تــاران دەیکات تەنیا فیشــەک 
بــە تاریکییــەوە نانــە و تــا ئێســتە وەک 
ڕێبــەری گەورەمــان دەڵــێ: لــە مێژوودا 
بــە  میللەتێــک  کــە  نەکــراوە  تۆمــار 

زەبروزەنگ توابێتەوە و لەنێو چووبێ!
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پەیامی سەرەخۆشیی لێپرسراوی گشتیی حیزب
 بەبۆنەی کۆچی دوایی کاک عوسمان مستەفاپوور

پــوور،  مســتەفا  عوســمان  کاک 
دۆزەخییەکانــی  زیندانــە  قارەمانــی 
ڕێژیمــی کۆماری ئیســالمیی ئێران، 
ئەمــڕۆ سێشــەممە ١٦ی خەرمانــان، 
دڵــی پــڕ لە تاســە و ئاواتی لــە لێدان 
و  لــێ کردیــن  کــەوت و مااڵوایــی 
بــۆ  تێکۆشــانی  و  خەبــات  ڕیــزی 
هاوســەنگەرانی لە حیزبی دێموکراتی 

کوردستانی ئێران بەجێهێشت.
مســتەفاپوور،  عوســمان  شــەهید   
بــە درێژایــی دەیــان ســاڵ تێکۆشــان 
و لــە مــاوەی ٢٨ ســاڵ مانــەوەی لــە 
زیندانەکانــی کۆمــاری ئیســالمی و 
خۆڕاگریــی لە بەرانبــەر هەموو جۆرە 
ئەشکەنجەیەکی جەستەیی و ڕووحی، 
بیروبــاوەڕی  لەســەر  مانــەوەی  بــە 
شۆڕشگێڕانەی حیزبەکەی، بەچۆکدا 
نەهات و سەری بۆ دەسەاڵتی خوێنمژ 

و ستەمکار نەوی نەکرد.

و  زینــدان  لــە  ڕزگاریــی  هیــوای   
گەڕانەوەی بۆ ڕیزی هاوســەنگەرانی 
دێموکــرات، ڕۆژبــەڕۆژ زیاتــر ورەی 
پــێ دەبەخشــی، هەر بۆیــە ماوەیەکی 
کــورت لــە دوای ئازادبوونــی، ڕۆژی 
٧ی جۆزەردانــی ١٣٩٩ی هەتــاوی، 
خــۆی گەیاندەوە ســەنگەری ئاوەدانی 
خەبــات و چەکــی پێشــمەرگایەتی لە 
شــان کــردەوە و بــەم شــێوەیە ئاواتــی 
ڕۆژان و ســااڵنی زیندانــی وەدیهــات. 
بــەاڵم بەداخێکی گرانەوە، نەخۆشــیی 
کۆرۆنــا دەرفەتی پێ نەدا ماوەیەکی 
زۆرتــر لە خزمــەت گەل و حیزبەکەیدا 

بێ.
 کاک عوسمان مستەفاپوور بە ژیانە 
پڕ بەرهەمەکەی، بە باوەڕ و ئیرادەی 
بــەرزی و بــە وەفا و خۆشەویســتی بۆ 
نەتەوەکــەی، قوتابخانەیەکی جێگای 
لــێ فێربــوون بــوو و ســەلماندی کــە 

ئــاوای  ڕۆڵــەی  کــە  نەتەوەیــەک 
ســەرکەوتنی  کردبــێ،  پــەروەردە 

مسۆگەرە.
شــەهید  هاوســەنگەرانی  ئێمــە،   
عوســمان مســتەفا پوور و هاوبیرانی، 
بــەو  و  بەپەرۆشــین  لەدەســتدانی  بــۆ 
خۆمــان  سەرەخۆشــیی  بۆنەیــەوە، 
بــە  بەتایبــەت  و  هاوســەنگەران  بــە 
بنەماڵــەی ســەربەرزی ڕادەگەێنین و 
پەیمانــی وەفا بــە ڕێبازەکەی لەگەڵ 
دووبــارە  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی 

دەکەینەوە.

 یــادی هەتایــی و ڕێــگای خەباتــی 
بەردەوام 

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری

1٦ی خەرمانانی 1400ی هەتاوی

ڕاگەیەندراوی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
 بەبۆنەی ساڵوەگەڕی کارەساتی 17ی خەرمانان

هاونیشتمانییانی خۆشەویست
خەڵکــی  خۆڕاگــری  کۆمەاڵنــی 

کوردستان

سێ ســاڵ پێش ئێستا، ســەرلەبەیانیی 
خەرمانانــی  ١٧ی  شــەممە  ڕۆژی 
کۆمــاری  هەتــاوی،  ١٣٩٧ی 
ئێــران  ئیســالمیی  تیرۆریســتیی 
كۆمەڵێــك تاوانی دیکەی لە مێژووی 
پڕ لە تاوان و شوورەیی خۆیدا خوڵقاند 
و  دێموکــرات  حیزبــی  بنکەکانــی  و 
بنەماڵەکانــی پەنابەرانــی ڕۆژهەاڵت 
باشــووری  کۆیــەی  شــاری  لــە 
کوردستان دایە بەر هێرشی مووشەکی 

بالێستیک.
 لە ئاکامی ئەو هێرشە تێرۆریستییەدا 
بەداخــەوە ١٦ کــەس شــەهید و نزیک 
بــە ٤٠ کەســیش برینــدار بــوون کە لە 
نێویانــدا چەندیــن ژن و منداڵیــش وە 
بەرچــاو دەکەوت کە نیشــانی دەدا بۆ 
کۆمــاری ئیســالمی جیاوازییەک لە 
نێو تێکۆشەرانی سیاسیی کورد و ژن 

و منــداڵ و خەڵکــی ئاســایی کورددا 
نیــە وهەمــوو تاکێکــی کــورد وەکوو 

دوژمن سەیر دەکات.
هاوکات و لە درێژەی تاوانکاریەکانی 
نێوخــۆی  لــە  ئیســالمی  کۆمــاری 
لەســێدارەدانی  بــە  ڕێژیــم  واڵتیشــدا 
ســێ زیندانیــی سیاســیی شۆڕشــگێر 
ســەر بــە کۆمەڵــە، دەری خســت کــە 
ســامناکانه  تاوانــه  لــەو  ئامانجــی 
ئەوەیە کە نەتەوەی ســەربەرزی کورد 
بــە چۆکــدا بێنــی و بــە خوڵقاندنــی 
کەشــی ترس و تۆقاندن لە کوردستان 
و لەو ڕێگەیەشــەوە چاوترســێنکردنی 
خەڵکــی ئێــران وهەمــوو ناوچەکە، لە 
هێــزی ســەربازیی کاولکــەری خۆی 
بــۆ خولقاندنی جینایەت و تاوانی دژە 
مرۆیی بۆ گەیشــتن بە ئامانجەکانی 

کەڵک وەربگرێت.
كۆمەلــە  بــەو  ئیســالمی  کۆمــاری 
تاوانــە قیزەونــه پێــی وابــوو خەڵک و 
ڕزگاریــی  ڕێــگای  خەباتکارانــی 
کوردستان چاوترسێن دەکات و ڕەوتی 

خەبــات تووشــی ڕاوەســتان و نســکۆ 
دەبێــت، بەاڵم نەک هەر ئەو خەونەی 
بــەدی نەهات، بەڵکــوو یەکگرتوویی 
و ئیــرادەی شۆڕشــگێڕانەی خەڵــک 
خەباتگێڕەکانــی  ڕێکخــراوە  و 
و  کــرد  پتەوتــر  کوردســتانی 
ڕیســواییەکی بەربــاڵوی لــە ئاســتی 
نێودەوڵەتیدا بۆ ڕێژیم بە دوای خۆیدا 

هێنا کە ڕێژیم چاوەڕێی نەدەکرد.
لــەو پێوەندییــەدا ڕۆژی ٢١ی  هــەر 
کوردســتان  خەڵکــی  خەرمانــان، 
و  شۆڕشــگێڕانە  هەڵوێســتێکی  لــە 
شــێوەیەکی  بــە  نیشــتمانپەروەرانەدا 
دایــە مانگرتــن و  بەربــاڵو دەســتیان 

دووکان و بازارەکانیان داخست.
دیکــە  جارێکــی  بــۆ  ئەوهەڵوێســتە 
بــە ڕێژیمــی ســەلماند کــە پێگــەی 
ڕێکخراوە خەباتگێڕەکانی کوردستان 
لەنێو دڵی خەڵکی کوردستاندایە و بە 
لێدانــی چەنــد بنکە و شــەهیدکردنی 

ڕۆڵە خەباتکارەکانی
و لــە ســێدارەدانی چەنــد خەباتــكار، 

تۆزقاڵیک لە ڕەوایی و پێگە وهێزی 
بزووتنــەوەی کوردســتان کەم نابێتەوەو 
تەنیا ڕیسوایی و ئابڕووچوونی ڕێژیم 
لە چاوی هەموانەوە ئاشکراتر دەبێت.

دوابــەدوای  دیکــەوە  الیەکــی  لــە 
خەرمانــان،  ١٧ی  کارەســاتی 
شــەپۆلێکی بەربــاڵو لــە پاڵپشــتی و 
هاوســۆزی لەگەڵ حیزبــي دێموکرات 
و کۆمەلــە وخەڵکــی کوردســتان لــە 
ئاســتی کوردســتان و ئێــران و هەمــوو 
ئاســتی  لــە  هەروەهــا  و  ناوچەکــە 
کۆمەڵــگای نێودەوڵەتــی و تەنانــەت 
لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی ئاسایشی 
ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتووەکانــدا 
لەســەر ئــەو بابەتــە کەوتــە ڕێ کــە 
بــۆ ڕێژیــم چاوەڕواننەکراو بــوو و بوو 
بــە پەڵەیەکــی شــەرم و شــوورەیی و 
بەڵگەیەکــی حاشــاهەڵنەگر بــۆ ئــەو 
ڕاســتییە کــە ڕێژیمی ئێــران جێگەی 
پێچەوانــەی  بــە  و  نییــە  متمانــە 
لــە  ئامانــج  خــۆی،  بانگەشــەکانی 
و  ســەربازی  توانــای  پەرەپێدانــی 

نــەک  ڕێژیمــە،  ئــەو  مووشــەکیی 
بەڵکــوو  خۆپاراســتن،  و  بەرگــری 
هێرشــکردن و تێــرۆر و کۆمەڵکــوژی 

و تۆقاندنە.
کارەساتی ١٧ی خەرمانان ئەگەرچی 
ڕۆژێکــی تاڵ لــە بیرەوەریی نەتەوەی 
و  ئێــران  ئازادیخوازانــی  و  کــورد 
پەرچەکــرداری  بــەاڵم  جیهاندایــە، 
شۆڕشــگێڕانەی خەڵکــی کوردســتان 
هاوســەنگییەکەی  خێرایــی  بــە  زۆر 
پێچەوانــە کــردەوە و لە ئاســتی نێوخۆ 
و دەرەوەدا شکســت و سەرشۆڕییەکی 
کــرد  تۆمــار  ڕێژیــم  بــۆ  گــەورەی 
کــە  ســەلماندی  دیکــە  جارێکــی  و 
ڕەمــزی  یەکگرتوویــی  و  یەکبــوون 
هێزێکــی  وهیــچ  ســەرکەوتنە 
کاولکــەر ناتوانــێ ئیــرادەی خەبــات 
و یەکگرتوویــی نەتــەوەی کــورد بــە 

چۆکدا بێنێ.
حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
ســێهەمین  لــە  ئێــران  کوردســتانی 
ســاڵیادی کارەســاتی ١٧ی خەرمانان 

خەڵکــی  ئیــرادەی  ســەرکەوتنی  و 
خەرمانانــدا،  ٢١ی  لــە  کوردســتان 
وێــڕای نوێکردنــەوەی پەیمــان لەگەڵ 
شــەهیدانی ئــەو کارەســاتە و هەمــوو 
ڕزگاریــی  ڕێــگای  شــەهیدانی 
کوردســتان، پێداگریــی خۆی لەســەر 
خەباتــی  رەوتــی  بەردەوامبوونــی 
کوردســتان  خەڵکــی  مافخوازانــەی 
ڕادەگەیەنیــت و بەڵێــن دەدات کــە تــا 
گەیشــتن بــە لووتکەی ســەرکەوتنی 
یەکجاری، لە پێناوی مافە ڕەواکانی 
نەتــەوەی کورد لە کوردســتانی ئێران 
ماندوویی نەناســانە خەبــات دەکات و 
لەو ڕێگا پیرۆزەدا لە هیچ گیانبازی 

و قوربانیدانێک سڵ ناکاتەوە.

حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
کوردستانی ئێران
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ڕاگەیەندراوی فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان
 بەبۆنەی شەهیدبوونی هاوڕێ عوسمان مستەفاپوور

زۆرەوە  کەســەرێکی  و  داخ  بــە 
ڕایدەگەیەنین کە دڵســۆزی نیشــتمان 

و تێکۆشــەری دێرینی حیزبەکەمان و 
پێشمەرگەی ڕۆژانی سەخت، هاوڕێ 

عوســمان مســتەفا پــوور بەرەبەیانیــی 
ڕێکەوتــی ١٦ی خەرمانانــی ١٤٠٠ 

بەهۆی پەتای کورۆنا لە نەخۆشخانە 
ســەربەرزی  کاروانــی  ڕیــزی  چــووە 

شەهیدانی نیشتمان.
هاوڕێ عوسمان مستەفا پوور کوڕی 
حوسێن  لەدایکبووی ١٣٤٦ی هەتاوی 
"کاسەکەرانـ"ـــی  گونــدی  خەڵکــی 
ناوچەی پیرانی پیرانشارە. ناوبراو، لە 
تەمەنی ٧ ساڵیدا دەچێتە قوتابخانە و 
تا پۆلی ســێهەمی  ناوەندی درێژە بە 

خوێندن دەدا.
هەژاری و دەستکورتی ناهێڵێ هاوڕێ 
عوســمان درێژە بــە خوێندن بدا و بۆیە 
وەک زۆربــەی مندااڵنــی تامەزرۆی 
خوێندنــی کــورد، بــە ناچــاری واز لە 
خوێندن دێنێ و  وێڕای بنەماڵەکەی 
مــل وەبــەر کار دەنێ، تاکــوو بتوانێ 
بژێــوی ژیانــی بنەماڵەکــەی دابیــن 

بکا.
لــە  ئــارای گۆڕانــکاری  بــە هاتنــە 
دەســەاڵتداری  سیاســیی  سیســتمی 
ئێراندا و، هاتنە ســەرکاری کۆماری 
ڕووی  دەرکەوتنــی  و  ئیســالمی 

و  دەســەاڵتە  بێچمــە  ئــەو  ڕاســتیی 
خەباتــی  ســەرهەڵدانی  هەروەهــا،   ،
نوێــی کورد بــۆ وەدیهێنانــی ئامانجە 
نەتەوایەتییەکانــی، هاوڕێ عوســمان 
ڕوو  ســاڵی ١٣٦٤  لــە  مســتەفاپوور 
دەکاتــە ڕیزەکانــی حیــزب و لە هێزی 

قەندیل سازمان دەدرێ.
هاوڕێ عوســمان لە ساڵی  ١٣٦٧ بۆ 
مەئموورییەتێکــی دیاریکــراو دەچێتە 
هێــزی ئاگــری و ســاڵی ١٣٧٠ لــە 
گەڕانــەوە لە مەئمووریەتێکی شــاری 
"ورمێـ"ـــدا کەوتنە بۆســەی هێزەکانی  
دوژمن  و دوای شەڕێکی قارەمانانە، 
بــە دیــل دەگیــرێ و دوای ٢٨ ســاڵ 
بەربەرەکانــێ و بەرخودان  لە بەرانبەر 
ئەشــکەنجەگەرانی  و  جەلــالدەکان 
دەگەڕیتــەوە  ئیســالمی،  کۆمــاری 
پیشــمەرگەی کوردســتان  ڕیزەکانــی 
و تــا کاتــی شــەهیدبوونی دڵســۆزتر 
بــە  درێــژە  جــاران  لــە  ئۆگرانەتــر  و 
ئەرکەکانی حیزبی و نیشتمانیی دا.

هاوڕێی خەباتگێڕ و تێکۆشەر شەهید 

عوسمان مستەفاپوور پیشمەرگەیەکی 
بەبیر و باوەڕ  و خەمخۆری گەلەکەی 
بــوو، تایبەتمەندیــی شۆڕشــگێڕانە و 
تێکۆشــانی بێ وچانی  لەو ماوەیەدا 
کۆمــاری  ســیاچاڵەکانی  لــە  کــە 
وێــردی  بــە  بــوو  بــوو،  ئیســالمی 
زمانــی هەمــووان و پــاش گەڕانەوەی 
دێموکــرات  شۆڕشــگێڕانی  ڕیــزی 
دەســت  گەرمــەوە  هەناســەیەکی  بــە 
بــە خەبــات و تێکۆشــان کــرد، هــەر 
بۆیــە لەالیــەن دەزگای فەرماندەیــی 
کوردســتان   پێشــمەرگەی  هێــزی 
پلــەی کادری نیزامــی پێــدرا و لــە 
گشــتیی  ڕێکخســتنی  دەزگای 
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران  
ســازمان درا، لــەو ئۆرگانــە ئەرکــی 

خۆی بە باشترین شێوە بەڕێوە برد.

ڕۆحی شاد و ڕێگای پڕ ڕێبوار بێت.
هێــزی  فەرماندەیــی  دەزگای 

پێشمەرگەی کوردستان
1٦ی خەرمانانی 1400ی هەتاوی
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درێژەی پەیڤدرێژەی پەیڤ

ڕاگەیەندراوی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران بەبۆنەی 
2٦ی خەرمانان، ساڵیادی تێرۆری شەهیدانی میکۆنووس

کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان
کۆڕ و کۆمەڵە نێودەوڵەتییەکان

 ئازادیخوازان
 ٢٩ ســاڵ پێــش ئێســتا و لــە ٢٦ی 
هەتاویــدا  ١٣٧١ی  خەرمانانــی 
ئیســالمیی  تێرۆریســتیی  کۆمــاری 
ئێــران لە درێژەی زنجیــرە تێرۆرەکانی 
واڵتانــی  جەرگــەی  نێــو  لــە  خــۆی 
دژەمرۆیــی  تاوانێکــی  ئورووپاییــدا، 
دیکــەی لــە مێــژووی پــڕ لــە تــاوان 
و سەرشــۆڕیی خۆیــدا خولقانــد و لــە 
قیزەونــدا،  تیرۆریســتیی  پیالنێکــی 
دوکتور سادق شەرەفکەندی ناسراو بە 
"دوکتور سەعید"، سکرتێری گشتیی 
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران 
وێڕای ســێ کــەس لــە هاوڕێیانی بە 
ناوەکانــی فەتــاح عەبدولی، ئەندامی 
هۆمایــوون  ناوەنــدی،  کۆمیتــەی 
ئــەردەاڵن، نوێنــەری حیزب لــە ئاڵمان 

و نــووری دێهکــوردی، خەباتــکاری 
ناســراوی ئێرانــی و دۆســتی حیزبــی 
دێموکــرات، لە شــاری بێرلینی ئاڵمان 
بە دەســتی تیرۆریستەکانی کۆماری 

ئیسالمی شەهید کران.
دوکتوور شەرەفکەندی کە لە مانگی 
مەبەســتی  بــە   ١٣٧١ خەرمانانــی 
کاروبــاری  هێندێــک  بەڕێوەبردنــی 
ئورووپــای  ســەفەری  سیاســی 
کردبــوو، بۆ بەشــداری لــە کۆنگرەی 
ئینترناســیۆناڵ سۆسیالیست سەردانی 

واڵتی ئاڵمانی کرد.
 دوای ئــەو کۆبوونەوەیــە و کاتێــک 
چەنــد  نوێنەرانــی  لەگــەڵ  کــە 
بــۆ  ئۆپۆزیســیۆن  سیاســیی  الیەنــی 
دیالــۆگ و ڕاگۆڕینــەوە و گەیشــتن 
لــە  هــاوکاری،  پالتفۆرمێکــی  بــە 
ڕێســتورانی میکۆنــووس لــە شــاری 
بێرلیــن لە دەوری یەک کۆ ببوونەوە، 

تێرۆریســتانی ڕێژیــم خۆیــان گەیانــدە 
شــاندی  و  کۆبوونەوەکــە  شــوێنی 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
بــە  و  دەســتڕێژ  بــەر  دایــە  ئێرانیــان 
و  ســەعید  دوکتــور  شــەهیدکردنی 
تیرۆریســتیی  تاوانێکــی  هاوڕێیانــی 

دیکەیان خولقاند.
پۆلیســی  تیــرۆرە،  ئــەو  دوابــەدوای 
بــوو  بــە کار  ئاڵمــان دەســت  واڵتــی 
توانیــی  کورتــدا  ماوەیەکــی  لــە  و 
و  بــکات  دەسبەســەر  تێرۆریســتەکان 
پــاش  درێژخایەنــدا  دادگایەکــی  لــە 
تاوتوێکردنی هەموو بەڵگەنامەکان و 
بیستنی شایەتیی شایەتحااڵن، سزای 
دیــاری  تێرۆریســتەکان  بــۆ  یاســایی 
بــکات و لــەوەش گرینگتر، بۆ یەکەم 
جــار لــە دادگایەکــدا کــە ســەرنجی 
هەمــوو جیهانی لەســەر بــوو، ڕێبەر و 
ســەرکۆمار و بەشــێک لــە وەزیــران و 
بەرپرسانی باالی سیاسی و سەربازی 

و دیپلۆماتیکــی ڕێژیمی ئێران وەکوو 
بڕیاردەرانــی تێرۆریزمــی نێودەوڵەتــی 
بناسێنێت و بڕیاری دەسبەسەرکردنیان 

دەربکات.
مــاوەی  لــە  ئیســالمی  کۆمــاری 
بەڕێوەچوونی پرۆسەی دادگاییکردنی 
جۆراوجــۆر  شــێوەی  بــە  تاوانبارانــدا 
خستنەســەر  گوشــار  بــە  دا  هەوڵــی 
حکوومەت و دەزگای قەزایی ئاڵمان، 
هاوشــێوەی کەیســی تێرۆری دوکتور 
قاســملوو و تیرۆرەکانی دیکە، تاوانی 
خــۆی پەردەپۆش و تاوانبــاران ڕزگار 
بــکات، بــەاڵم ســەربەخۆیی دەزگای 
قەزایی و گوشاری بیر و ڕای گشتیی 
واڵتی ئاڵمان هەموو ئەو پەلەقاژەیەی 
ڕێژیمــی پووچــەڵ کــردەوە و دادگا 
بــە دەرکردنــی بڕیارێکــی مێژوویــی، 
و  ئیســالمی  کۆمــاری  ڕێژیمــی 
وەکــوو  ڕێژیمــەی  ئــەو  ڕێبەرانــی 
بڕیاردەرانــی ئــەم کــردەوە دژەمرۆییە، 
بە دنیا ناســاند و ڕیسواییەکی گەورە 
و تەریککەوتنێکــی بەربــالو داوێنــی 

کۆماری ئیسالمیی گرتەوە.
یەکــەم  میکۆنــووس  دادگای 
بەڵگــەی یاســایی نێودەوڵەتییــە کــە 
ڕێبەرانــی  و  ئیســالمی  کۆمــاری 
تێرۆریســت  وەکــوو  ڕێژیمــەی  ئــەو 
کــرد.  ڕیســوا  تێــرۆر  بڕیــاردەری  و 
دەنگدانــەوەی بەربــاڵوی ئــەم حوکمە 
لــە ئاســتی نێونەتەوەیــی و نێوخۆییــدا 
ئورووپایــی  واڵتانــی  هەڵوێســتی  و 
لەمــەڕ کشــاندنەوەی باڵوێزەکانیان لە 
ئێران، ڕێژیمی بەرەوڕووی قەیرانێکی 
قووڵــی نێوخۆیــی و دەرەکی کرد، بە 
جۆرێــک کــە پــرۆژەی تیرۆرەکانــی 
دەرەوی واڵتی بە تایبەتی لە واڵتانی 
پــەک خســت و ڕێژیــم  ئورووپاییــدا 
ناچــار  باڵوێــزەکان  گەڕانــەوەی  بــۆ 
بــوو باجــی زیاتــر بــدات، تەنانــەت لە 
ئاســتی نێوخۆییشــدا ڕێژیم ناچار بوو 

بەوەڕێخستنی شانۆگەریی ئیسالحات 
و وتووێژی شارستانیەتەکان، وا نیشان 
بدات کە ئاڵوگۆڕی بەسەر سیاسەتی 

نێودەوڵەتیی خۆیدا هێناوە.
تێــرۆری میکۆنــووس، نــە یەکەمیــن 
و نــە دوایین کردەوەی لەو چەشــنەی 
ڕێژیــم بوو بەڵکوو وەک لە کەیســی 
تەقاندنــەوەی بنکــەی جوولەکەکانی 
ئاڕژانتینیشــدا دەرکــەوت، جەوهەری 
کۆمــاری ئیســالمی لەگــەڵ تێــرۆر 

گرێ دراوە و لێک جیا ناکرێنەوە.
 لەم ڕۆژانەشدا و بە هاتنە سەرکاری 
ڕەئیسی دەبینین کە دوو لە بڕیاردەران 
و تاوانبارانــی داواکــراو لە دۆســیەی 
تێرۆرەکانی میکۆنووس و ئامیا، واتە 
مۆحســێن ڕەزایــی و ئەحمەد وەحیدی 
لــە کابینــەی ناوبــراودا ئەرکیــان پێ 
ســپێردراوە و ئــەوە نیشــان دەدات کــە 
لــە کۆمــاری ئیســالمیدا تێرۆریزمی 
دەوڵەتی بەشــێکی دانەبڕاو لە پێناســە 
دەزگاکانــی  و  بەرپرســان  ئەرکــی  و 
هیــچ  و  بەڕێوەبردنــە  و  بڕیــاردان 
دانوســتان و سات و ســەودا و تەنانەت 
نێودەوڵەتیــش  ڕێککەوتنێکــی  هیــچ 
ناتوانێ وەها ئاڵوگۆڕێکی جەوهەری 
بە سەر ئەو ڕێژیمەدا بێنێ کە واز لە 

تێرۆر و تێرۆریزم بهێنێت.
هــەر بۆیە لە ئێستاشــدا ڕێژیمی ئێران 
بــە شــێوەیەکی ئاشــکراتر لــە جــاران 
درێــژە بە سیاســەتی تیرۆر و کوشــتن 
و تۆقانــدن لەنێوخــۆ و دەرەوەی ئێــران 
دەتوانیــن  نموونەکانــی  کــە  دەدات 
لــە هەڕەشــەکانی ئــەم دواییانــەی لە 
چــاالکان و ڕێکخراوە سیاســییەکانی 
کوردســتانی ئێران و هێرشی ئاسمانی 
هەرێمــی  ســنوورەکانی  ســەر  بــۆ 

کوردستاندا ببینینەوە.
هەرکاتێــک  ئیســالمی  کۆمــاری   
الوازیــی  بــە  هەســتی  کــە 
هەڵوێســتی نێودەوڵەتــی لــە بەرانبــەر 

لە کۆبوونەوەی ناوەندی هاوکاری بۆ کۆمەڵێک پرسی 
نیشتمانی بڕیاری پێویست درا

هاوکاریــی  ناوەنــدی  کۆبوونــەوەی 
بــە  ئێــران  کوردســتانی  حیزبەکانــی 
یەکەمــی  بەرپرســانی  بەشــداری 
ناوەنــدی  بەشــداری  حیزبەکانــی 
هــاوکاری و هەروەهــا هەیئەتەکانــی 

بەشداری ناوەند بەڕێوە چوو.
سەرلەبەیانی رۆژی هەینی ڕێکەوتی 
٢٦ی خەرمانانــی ١٤٠٠ی هەتــاوی 
بەرانبــەر ١٧ی ســپتامبری ٢٠٢١ی 
ناوەنــدی  کۆبوونــەوەی  زایینــی، 
هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی 
بەرپرســانی  بەشــداریی  بــە  ئێــران 
هەروەهــا  و  الیەنــەکان  یەکەمــی 
هاوکاریــی  ناوەنــدی  هەیئەتەکانــی 
حیزبەکانی کوردســتانی ئێران بەڕێوە 

چوو.
کە  ە و نە و بو Hکۆ ی تا ە ر ســە
قــادری"  لەالیەن"محەممەدنەزیــف 
بەرپرسی هەیئەتی ناوەندی هاوکاریی 

حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران 
شــەهیدانی ٢٦ی  لــە  ڕێزگرتــن  بــۆ 
خەرمانانــی )میکۆنــووس( و هەمــوو 
شــەهیدانی کوردســتان چەند ساتێک 
بێدەنگــی ڕاگەیەنــرا و دواتــر وێــڕای 
بەخێرهاتنــی میوانــەکان، بەرنامــەی 
کاریــی کۆبوونەوەکــەی خســتە بــەر 
نەزەری بەشــداربووان و پاش پەسەندی 
دەســتووری کار، داوای لــە "مســتەفا 
هیجری" لێپرســراوی گشــتیی حیزبی 
و  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
بەرپرســی دەورەیی ناوەند کرد کە لەو 

بارەوە باسەکەیان پێشکەش بکەن.
ناوبراو سەبارەت بە مژار و بابەتەکانی 
کۆبوونەوەکە ڕاپۆرتێکی پێشکەشــی 
مــژاری  کــە  کــرد  بەشــداربووان 
ســەرەکی بریتی بوو لە هەڕەشەکانی 
و  پاســداران  ســپای  فەرماندەرانــی 
تۆپبارانکردنــی ناوچە ســنوورییەکان 

پێشــمەرگەی  هێــزی  بنکەکانــی  و 
حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت.

بەشدارانی دوای تاوتوێکردنی باس و 
بابەتەکان ڕا و سەرنجی خۆیان خستە 
بــەر نــەزەری هەمووان و لــە کۆتاییدا 
ڕاســپاردەی  و  بڕیــار  کۆمەڵێــک 
گرینــگ و عەمەلــی دەســت نیشــان 
کــرا. هەروەهــا ســەبارەت بە هێندێک 
بــە  پەیوەندیــدار  نیشــتمانی  پرســی 
الیەنەکانــی دیکــەوە ئاڵوگــۆڕی بیر 
و ڕا کــرا و بڕیــاری پێویســتیش لــەو 

بارەیەوە درا.
خرایــە  تیشــک  کۆبوونەوەکــەدا  لــە 
ســەر هێرشــەکانی ڕێژیمی کۆماری 
ئیســالمیی ئێــران بــۆ ســەر هەرێمــی 
بارگاکانــی  و  بنکــە  و  کوردســتان 
حیزبەکانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان 
و  باشــوور  نێــوان  ســنوورەکانی  لــە 
ڕۆژهــەاڵت؛ هەروەهــا نائەمنکردنــی 

ئــەو ســنوورانە بەهــۆی تۆپخانەکانی 
ئینتحارییەکانــی  پەهپــادە  و  ڕێژیــم 
سپای پاسدارانی و پێکهێنانی کەشی 
ترس و دڵەڕاوکێ بۆ دانیشتووانی ئەو 
ســنوورانە و کۆمەاڵنــی خەڵکــی ئەو 

دەڤەرە.
کۆبوونــەوە وێــڕای مەحکوومکردنی 
نابەرپرســانەی  و  چــەوت  سیاســەتی 
ســپای  فەرماندەرانــی  و  بەرپرســان 
پێکهێنانــی  و  پاســداران  تێرۆریســتی 
فەزایەکــی پــڕ لە مەترســی بۆ ســەر 
لــە  داوای  ناوچانــە،  ئــەو  خەڵکــی 
ڕای گشــتی کــرد کــە ئــەم کــردەوە 
کۆمــاری  ڕێژیمــی  نابەرپرســانەی 
ئیســالمیی ئێــران مەحکــووم بکــەن و 
لە بەرانبەر ســەرەڕۆییەکانی ڕێژیمی 
کــە  ئێــران  ئیســالمیی  کۆمــاری 
دەســتێوەردانی ئاشــکرا و پێشێلکردنی 
سەروەریی خاکی هەرێمی کوردستانە 
بێدەنــگ نەبــن و ســنوورێک بــۆ ئەو 

کارە نامرۆڤانەی دیاری بکرێ.
کۆبوونــەوە وێــڕای ســپاس و پێزانینی 
خــۆی لــە هەمــوو ئەو حیــزب و الیەن 
بەرانبــەر  لــە  و کەســایەتیانەی کــە 
ئــەم هێرشــانەی ڕێژیمــی کۆمــاری 
نائەمنکردنــی  و  ئێــران  ئیســالمیی 
کەشی سیاسی کوردستان، هاودەردی 
و پشــتیوانیی خۆیــان لــە بزووتنــەوەی 
مافخــوازی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان 
و پشــتیوانیان لــە ناوەنــدی هــاوکاری 
کــردووە، پێزانینــی خــۆی دەردەبــڕی 
هەڵوێســتی  و  دەکات  سپاســیان  و 

بــە  ئــەوان  نیشــتمانی  و  نەتەوەیــی 
بایەخەوە چاو لێ دەکات.

ناوەنــدی هــاوکاری سپاســی هەمــوو 
و کۆمەڵــە  کــۆڕ  و  ڕێکخــراو  ئــەو 
نێونەتەوەییانە دەکات کە بە شــێوازی 
مافــی  داکۆکیــکاری  جۆراوجــۆر 
مرۆڤــن و لــەو ماوەیــەدا پشــتیوانیی 
خۆیــان لە بزووتنــەوەی کورد و هێزی 
پێشــمەرگە و تێکۆشــەرانی کــورد لە 

ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەربڕیوە.
هەروەهــا پێزانینــی خۆی لە پەیوەندی 
بە هەموو ئەندامانی تێکۆشەری هێزە 
سیاسییەکانی کوردستان، بە تایبەتی 
ئــەو کەســانەی کــە لــە ناڕەزایەتــی 
ڕێژیمــی  تاوانەکانــی  بــە  دەربریــن 
کۆماری ئیســالمیی ئێران پشتیوانی 
بزووتنــەوەی مافخــوازی کــورد بــوون 

دەکات.
لە بەشــێکی دیکەی  کۆبوونەوەکەدا 
ڕاپۆرتــی کاریــی ٢ی کۆبوونــەوەی 
هەیئەتەکانــی ناوەنــد ســەبارەت بــە ٢ 
هەیئەتــی  لەالیــەن  پرســی گرینــگ 
ڕاســپێردراوە باس کرا و کۆبوونەوەکە 
وێڕای دەسخۆشــی و ماندوونەبوون لە 
هەیئەتــەکان جەختــی کــردەوە بۆ هەر 
کام لــەو دوو بابەتە ناوەند ڕێوشــوێنی 

پێویست دیاری بکات.

حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
کوردستانی ئێران

2٦ی خەرمانانی 1400ی هەتاوی
17ی سێپتامبری 2021ی زایینی

ئاوه دانــی و ته ندروســتی و كار و ژیانــی 
ســوپای  بــۆ  بــكا،  هه زینــه   خه ڵكــی 
پاســداران و گرووپــه  تیرۆریســتییه كانی 
ته رخــان ده كات و بــه  ده یــان هه زار هێزی 
ســه ركوتكه ر و ده یــان هــه زار ســیخوڕ و 
تــرس  دوورودرێــژی  دامو ده زگایه كــی 
و دڵه ڕاوكــێ دروســتكردن و ســیخوڕی 
به ســه ر خه ڵكــی نێو ئێــران و نه ته وه كانی 
ئێرانــی وه گه ڕ خســتووه ، بــه اڵم به  وته ی 
خــودی به رپرســانی پله بــه رزی ڕێژیــم و 
فه رمانــده  هــه ره  پله به رزه كانــی نیزامــی 
بوونــی  چه كــدار،  هێــزی  و  ســوپا  و 
تیمێكــی چه نــد كه ســیی پێشــمه رگه  له  
كو ردســتانی ڕۆژهه اڵت ته واوی سیستم 
فه قیهــی  ویالیه تــی  دامــوده زگای  و 
وه مه ترســی ده خــا و ئه منیه ته كه یــان لــێ 

به تاڵ ده بێته وه !
دانپێدانانــی  بــه   گرنگــه،   بابه تــه   ئــه م 
خــودی ڕێژیــم نیشــانی ده دا كــه  هــه ر 
سیســتمێكی دیكتاتــۆری كــه  هه رچه ند 
بــێ و  دڕنــده  و هه رچه نــد پڕچه كیــش 
ته نانــه ت گــه ر چه كــی ناوكیش به  دژی 
خه ڵكــی واڵته كــه  بــه كار بێنــێ، تــا چ 
ڕاده یــه ك  له رزۆكــه  و به  دروشــمی الوێك 
و بــه  گه ڕانــی تیمێكــی چه ند كه ســیی 
پێشمه رگه  ته واوی هه یبه ت و ئه منیه تی 
پووشــاڵیی تێــك ده ڕووخــێ و خــه و لــه  
چــاوی ڕێبه رەكه یان و هه مــوو فه رمانده  
و به رپرسه  تیرۆریستییه كه یان ئاڵۆز ده كا! 
وه هــا ڕێژیــم و سیســتمێك به دڵنیاییــه وه  
بــه   نــه ك زۆر دووردا و  لــه  زه مانێكــی 
ســاناترین شــێوه  داده ڕووخــێ و هــه ره س 
دێنێ و ســه ری فه رمانده  نیزامییه كان و 
به رپرســانی ڕێژیم بــۆ پێاڵوی مندااڵنی 

نه ته وه كانی ئێران نه وی ده بێ.

بــە  کردبێــت،  دەســتدرێژییەکانیدا 
لــە  ڕوو  و  ســنوور  بــێ  شــێوەیەکی 
هەڕەشــەکانی  و  تێــرۆر  زیادبــوون، 
تەشــەنەی ســەندووە و بەپێچەوانــەش 
هــەر کاتێک وەک نموونەی بڕیاری 
میکۆنــووس  دادگای  ئازایانــەی 
لەگەڵ هەڵویســتی توند و سیاســەتی 
گونجــاوی کۆمەڵــگای نێودەوڵەتــی 
بــەرەوڕوو بۆتەوە، النیکەم لە کردەوەدا 
پاشەکشەی کردووە و گەڕاوەتەوە نیو 

قاوغی خۆی.
ناوەنــدی  وەکــوو  ئێمــە  بۆیــە  هــەر 
هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی 
ســاڵوەگەڕی  ٢٩هەمیــن  لــە  ئێــران 
کارەســاتی تێرۆریســتیی میکۆنۆسدا 
وێــڕای بەرزڕاگرتنــی یــادی شــەهید 
دوکتــور شــەرەفکەندی و هاوڕێیانــی 
قوربانیــی  ئازادیخوازانــی  هەمــوو  و 
تێــرۆر و تاوانــی کۆمــاری  دەســتی 
لــە کــۆڕ و  ئێــران، داوا  ئیســالمیی 
کۆمەڵــە نێونەتەوەییــەکان دەکەین لە 
بەرامبــەر ماشــینی تێــرۆر و کوشــتن 
و  ئێــران  ڕێژیمــی  کاولکاریــی  و 
بەتایبەتی هێرشــەکانی ئەم ڕۆژانەی 
بــۆ ســەر هەرێمــی کوردســتان، کــە 
بووەتــە هــۆی کاولکردنــی ژینگــە و 
تۆقاندنــی خەڵکی مەدەنی و تێرۆری 
چاالکانیــی سیاســیی ئۆپۆزیســیۆن، 
بێدەنــگ نەبن و بزانن کە تا کاتێک 
کــە هەڵوێســتی شــیاویان لــە بەرانبەر 
ئەو سیاســەتەی کۆماری ئیســالمیدا 
ئازادیخوازانــی  هــەر  نــەک  نەبێــت، 
کــورد و گەالنــی ئێــران بەڵکوو هیچ 
کەســێک لــە هیچ شــوێنێکی ناوچە 
و جیهاندا لە مەترسیی تێرۆر پارێزراو 

نابێت.
حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 

کوردستانی ئێران
24ی خەرمانانی 1400ی هەتاوی
1٥ی سێپتامبری 2021ی زایینی
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ڕاگەیەندراوی ناوەندی سیاســیی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران بەبۆنەی 2٩ ســاڵەی تێرۆری »میکۆنووس«
گەالنی بە شەرەفی ئێران!

خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان!
ئەندامــە  و  پێشــمەرگە  کادر، 

تێکۆشەرەکانی حیزبی دێموکرات!
کاتێــک  لەوەپێــش  ســاڵ   ٢٩
کۆمــاری  ڕێژیمــی  تێرۆریســتانی 
ئیســالمیی ئێران لەســەر مێــزی بەناو 
وتووێــژ دوکتــور "قاســملوو"یان تێــرۆر 
کرد، دوکتور "ســادق شــەرەفکەندی" 
بــە  "ســەعید"  دوکتــور  بــە  ناســراو 
حیزبــی  ڕێبەریــی  لێوەشــاوەییەوە 
ئێرانــی  کوردســتانی  دێموکراتــی 
بــە ئەســتۆ گــرت و ئــااڵی خەباتــی 
لــە پێنــاو وەدیهێنانــی ئامانجەکانــی 

نەتەوەکەمان شەکاوە ڕاگرت.
ئــەو کــە لــە مەکتەبــی خۆڕاگریــی 
دێموکراتــدا پەروەردە ببوو ئەرکەکانی 
بــە جۆرێــک بەڕێــوە بــرد کــە بــێ 
"قاســملوو"یی بە حیزبــی دێموکراتەوە 
زۆر بە کەمی دیار بێ ، هەر ئەمەش 
ڕێژیمــی کۆمــاری  کــە  کــرد  وای 
ئیسالمیی ئێران بێنێتە سەر ئەو باوەڕە 
بــۆ جارێکــی دیکــە و بــە مەبەســتی 
پیالنــی  حیزبەکەمــان  الوازکردنــی 
"شــەرەفکەندی"  دوکتــور  تێــرۆری 

دابڕێژێ.
١٩٩٢ی  ســاڵی  ســێپتامبری  لــە   
زایینی دوکتور "سادق شەرەفکەندی" 
بــە  وەڤدێــک  سەرپەرەســتیی  بــە 
لــە  بەشــداریکردن  مەبەســتی 
نۆزدەهەمین کۆنگرەی ئینترناسیۆناڵ 
ئاڵمــان.  بــووە  چــوو  سوسیالیســت 
کۆنگــرەی  کاری  کۆتایــی  پــاش 
ئینترناسیۆناڵ، بە مەبەستی بیر و ڕا 
گۆڕینــەوە لەگــەڵ چەند کەســایەتی 
لــە ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانــی لــە ئاڵمــان 
ڕووبەرووبونــەوە  چۆنییەتــی  لەســەر 
لەگەڵ ڕێژیمی کۆماری ئیســالمیی 
ئێران، کۆبوونەوەیەکی لە ڕێستۆرانی 
ڕێــک  "بێرلیــن"  لــە  "میکۆنــووس" 

خستبوو.

لــە ٢٦ی خەرمانانی ســاڵی ١٣٧١ی 
١٧ی  بــە  بەرامبــەر  هەتــاوی 
زایینــی   ١٩٩٢ ســاڵی  ســێپتامبری 
لــە کاتــی وتووێــژدا، دوکتور "ســادق 
گشــتیی  ســکرتێری  شــەرەفکەندی" 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ئێــران؛ "فەتــاح عەبدولــی" ئەندامــی 
کۆمیتەی ناوەندیی حیزب و نوێنەری 
حیــزب لــە دەرەوەی واڵت؛ "هومایــون 
ئــەردەاڵن" نوێنــەری حیــزب لە واڵتی 
ئاڵمان، "نووری دێهکوردی" دۆســتی 
دێموکراتــی  حیزبــی  مێژینــەی  لــە 
کوردســتانی ئێــران لــەم ڕێســتۆرانەدا 
گولـــلەی  دەســتڕێژی  بــەر  کەوتنــە 
تێرۆریســتەکانی ڕێژیمــی کۆمــاری 

ئیسالمیی ئێران و شەهید کران.
لەالیــەن کۆمیتەیەکــی  تێــرۆرە  ئــەم 
بااڵی ڕیژیم بە ناوی "کمیتە عملیات 
ویژە" کە لە گەورە بەرپرســانی ڕێژیم 
پێک هاتبوو، بەرنامەڕێژی و بڕیاری 

لەسەر درابوو. 
ئەندامانــی ئەو کۆمیتەیە بریتی بوون 

لە:
١ـ عەلــی خامنەیی ڕێبەری نیزام ٢- 
هاشمیی ڕەفســەنجانی سەرکۆمار٣- 
عەلی ئەکبەر ویالیەتی وەزیری دەرەوە 
٤ـ عەلــی فەالحیان وەزیری ئیتالعات 
پاســدارانی  ســپای  فەرمانــدەری  و 

ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران.
٢٨ی  لــە  "میکۆنــووس"  دادگای 
زایینــی   ١٩٩٣ ســاڵی  ئۆکتۆبــری 
کرایەوە و لە ڕێكه وتی  ١٠ی ئاپریلی 
خــۆی  حوکمــی  زایینیــدا  ١٩٩٧ی  
ســەبارەت بــەو تێــرۆرە ڕاگەیانــد. لــە 
حوکمــی دادگادا ئامــاژە بە ئامرانی 
هەمــان  کــە  درابــوو  تێــرۆرە  ئــەو 
ویــژە"  ئەندامانــی" کمیتــە عملیــات 
بــوون. پــاش دەرچوونــی ئــەم حوکمــە 
خۆیــان  باڵوێزەکانــی  ئورووپاییــەکان 
لــە ئێــران بانگ کــردەوە و ئەم کردەوە 
تێرۆریســتییەیان مەحکــووم و ڕیســوا 

کرد.
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمیی ئێران 
کە لە تێرۆری "ڤییەنـ"ـدا توانیبووی بە 
هەڕەشــە و سات و سەودای بازرگانی 
لەگــەڵ دەوڵەتــی "ئۆتریــش" پیــش بە 
دیپڵومــات  دادگاییکردنــی  ڕەوتــی 
تێرۆریســتەکانی بگــرێ، دیهەویســت 
بــە هەمــان تاکتیک پێش بــە ڕەوتی 
دادگای "میکۆنووس" بگرێت و خۆی 
و تێرۆریســتەکانی لــێ دەرباز بکات، 
کــە بــە خۆشــییەوە ویســت و ئیرادەی 
دەزگای دادوەریی ئاڵمان و بە تایبەت 
ئیــرادەی قازییــە "ئاڵمانـ"ـــییەکان بــۆ 
دەزگای  ســەربەخۆیی  پاراســتنی 
قەزایــی واڵتەکەیــان، بە ســەر فشــار 
و هەڕەشــەکانی ڕێژیمــی کۆمــاری 
ئیسالمیی ئێراندا سەر کەوت و دادگا 
ئەرکی یاسایی خۆی بەجێ گەیاند.

ئێســتا کە یادی ٢٩هەمین ساڵڕۆژی 
دەکەینــەوە،  "میکۆنــوس"  تێــرۆری 
دەبینیــن دەزگای تێــرۆر و ســەرکوتی 
ڕێژیمــی  و  چاالکــە  هــەروا  ڕێژیــم 
لــە  ئێــران  ئیســالمیی  کۆمــاری 
ڕابــردوودا  مانگــی  چەنــد  مــاوەی 
چەند هەوڵێکی تێرۆریســتی لە دژی 
لــە  ئــازادی  ڕێــگای  خەباتگێڕانــی 
باشووری کوردستان بەڕێوە بردووە کە 
تازەترینیــان تێــرۆری کاک "مووســا 
باباخانی" تێکۆشەری دێموکرات بوو.
 لــە جەرگــەی ئورووپاشــدا چەندیــن 
پیالنــی تێرۆریســتیی ڕێژیــم پووچەڵ 
کراونەتــەوە و لــە چەنــد واڵتێکیــش 
ســوئید"  و  "بلژیــک  لــە  وێنــە،  بــۆ 
کۆمــاری  ڕێژیمــی  تێرۆیســتەکانی 
ئیسالمیی ئێران سزای بەندکرانیان بە 

سەردا سەپاوە.
فەرمانــدەی هێزی وشــکانیی ســپای 
پاســداران "محەممەد پاکپوور" و باقی 
مۆرەکانی ڕێژیم بە بێ ئەوەی گوێ 
بدەنە هیچ ڕێوشوێنێکی نێۆنەتەوەیی، 
بــە  درێــژەدان  هەڕەشــەی  ملهۆڕانــە 

تۆپبــاڕان و بۆمباران دەکەن. جیهانی 
پاراســتنی  بــۆ  بەرژەوەندیخوازیــش 
ئــەم  ئاســت  لــە  بەرژەوەندییەکانــی، 
هەڕەشــە و یاساشکێنیانەی کۆماری 
ئیســالمیی ئێرانــدا هەروا چاولێکەر و 

بێدەنگە.
لــە درێــژەی ئــەم سیاســەتەدا، ڕێژیــم 
لــە ڕۆژی ١٨ی خەرمانــان بەهــۆی 
فڕۆکــە و تۆپخانــەوە هێرشــی کــردە 
ســەر بنکەکانی هێزی پێشــمەرگە لە 
شاخ کە بە خۆشییەوە بەهۆی وریایی 
پێشــمەرگەکان زیانــی گیانیــان بــەر 

نەکەوت .
خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان!

لە ڕێوڕەســمی ئاڵوگۆڕی دەسەاڵتدا، 
ســەرکۆماری  ڕەیســی"  "ئیبراهیــم 
دەبــوو  کــە  ڕێژیــم  دیاریکــراوی 
دەستنیشــانی ئــەو کــەم و کــوڕی و 
قەیرانانە کە بەرۆکی واڵتیان گرتووە، 
دەربازبــوون  ڕێگاچــارەی  و  بــکات 
هیــچ  کردبایــە،  پێشــکەش  لێیانــی 
ئاماژەیەکــی پێنــەدان و ڕێکارێکــی 
ڕوونی بۆ چارەســەریی ئــەو قەیرانانە 
کــە بەرهەمی سیاســەتە چەوتەکانی 
ڕێژیمن و ئێران بەرەو کارەســات دەبن، 

نەخستە ڕوو.
لــە جێــگای ئــەوە، "ڕەیســی" ڕاســت 
ئــەو مەبەســتە  هاتــە ســەر کاکڵــی 
کــە ئەویــان بۆ دەســت نیشــان کردووە 
و ڕایگەیانــد کــە: ئــەو "پارێــزگاری 
و  دەکات  شــۆڕەش  میراتــی  لــە 
بەرنامەکانی لەگەڵ ئەو چوارچێوەیە 
یەکانگیــردەکات کــە ڕێبــەری نیــزام 
بــە مانــای  مەبەســتیەتی"، ئەمــەش 
بەرخــورد بــە هــەر دەنگێکی نــاڕازی 
و درێژەدان بە سیاســەتی ســەرکوت و 
زەبروزەنگ و چاالکترکردنی گرووپە 
لــە  تێرۆریســتییەکان و ئاژاوەگێــڕی 

ناوچەکەدا دێت.
هاوواڵتییانی بەڕێز!

بــە  ســەرکارییەوە  هاتنــە  لــە  ڕێژیــم 

مەبەســتی هەناردەکردنــی "شــۆڕش" 
بــۆ دەرەوە دەســتی دایە دروســتکردنی 
گرووپگەلــی تێرۆریســتی لــە ناوچــە 
و هەوڵــدان بــۆ بەدەســتهێنانی چەکی 

ناوکی.
ئــەم سیاســەتەی ڕێژیم بە هەڕەشــەی 
ناوچــە  واڵتانــی  دژی  لــە  ئاشــکرا 
دەســتی پێکــرد، هــەر بۆیــە جیهانــی 
ئازاد دژی ئەم سیاسەتانە وەستایەوە و 
چەند ساڵێکە گەمارۆیەکی ئابووریی 
پڕۆکێنیــان  تاقــەت  نێونەتەوەیــی 
خســتووەتە ســەر ئێــران کــە تێچــووی 
ئــەم سیاســەتە ئاژاوەگێڕانەیــە، زیاتــر 
لەوەی لەســەر ڕێژیم بکەوێ بەرۆکی 

خەڵکی ئێرانی گرتووتەوە.
لــە  گەمارۆیانــە  ئــەو  شــوێندانەریی 
"ئێرانـ"ـــدا، بێــکاری و هەژارییەکــی 
لــێ  خەڵــک  بــۆ  لەڕادەبــەدەری 
کەوتووەتــەوە کــە ڕۆژ لــە ڕۆژ زیاتر 
خەڵــک بــەرەو هەژارتــر بــوون دەبات. 
دەیــان  هەژارییــە  و  بێــکاری  ئــەم 
دیاردەی ماڵوێرانکەری کۆمەاڵیەتی 
ئاکامــی  لــە  و  کەوتووەتــەوە  لــێ 
ناڕەزاییەتــی  نالەبــارەدا  وەزعــە  ئــەو 
خەڵکــی بەدواداهاتــووە و چاوەڕوانیی 

پەرسەندنی دەکرێ.
ڕێژیــم کــە توانــای چارەســەرکردنی 
قەیرانــەکان و ئەو هەلومەرجە نالەبارە 
نییــە،  و کۆمەاڵیەتییــەی  ئابــووری 
بــەر  دەباتــە  پەنــا  هەمیشــە  وەک 
ســەرکوت و زەبروزەنگ و دیهەوێ بە 
ترســاندنی خەڵک چەنــد ماوەییەکی 
دیکەش درێژە بە دەسەاڵتە سەرەڕۆیانە 
و داپڵۆسێنەرەکەی بدات، بەاڵم وەک 
دوکتــور "شــەرەفکەندی" لــە پەیامی 
پەیمان نوێکردنەوە دوای شەهیدبوونی 
دوکتــور "قاســملوو"دا دەڵــێ :"لەمێژە 
گووتوویانــە کــە قەبووڵــی زوڵــم لــە 
خودی زوڵم خراپترە، ئەگەر بمانهەوێ 
دەرســەکانی دوکتور قاسملووی نەمر 
لەیەک دەرســدا کــورت بکەینەوە ئەم 

دەرســە ئەوەیە کە سەرنجی ئێمەی بۆ 
الی هێــزی خۆمــان ڕاکێشــاوە و تێی 
گەیاندوویــن کــە ئەگــەر متمانەمــان 
بەخۆمان بێ و پشــتی یەکتر بگرین، 
خاوەنــی وەها توانایەکی گەورەین کە 
قەاڵی زۆرداران وەلەرزە دەخا و تووشی 

پەلە قاژەی مەرگیان دەکات".
خستنەســەریەکی  چوارچێــوەی  لــە 
ئــەو وزە و توانایانــەدا کــە ڕێبەرانــی 
داوە،  پــێ  ئاماژەیــان  شــەهیدمان 
یــا  بــەرە  پێکهێنانــی  پێداویســتیی 
هاوبەندییەکــی سیاســی لــە هەمــوو 

کاتێک زیاتر هەست پێ دەکرێ.
حیزبــی ئێمــە ئامادەیــە و تێکۆشــاوە 
لەگــەڵ هەمــوو ئەو هێــز و ڕێکخراوە 
"ئێرانـ"ـییانە کە ئامانجیان ڕووخاندنی 
ڕێژیمــی کۆماری ئیســالمیی ئێرانە 
ڕێژیمێکــی  ســەرکاری  هێنانــە  و 
مافــی  لــەودا  کــە  دێموکراتیکــە 
نەتەوەکانــی ئێــران لەبەرچاو گیرابێ، 
دیالــۆگ بــکا و هاوپەیمانــی پێــک 

بێنێ.
حیزبــە  یەکگرتوویــی  ڕوونــە 
کوردســتانی  خەباتگێڕەکانــی 
ڕۆژهــەاڵت لــە پێشــەوەی ئــەو هەوڵ 
ئــەوەی  لەبــەر  دایــە،  تێکۆشــانە  و 
سیاســییەکانی  هێــزە  یەکگرتوویــی 
کوردســتانی ڕۆژهەاڵت مافەکانمان 
لــە  ئەگەرێــک  هــەر  لەبەرامبــەر 

داهاتوودا دەستەبەر دەکات.
ساڵو لە شەهیدانی "میکۆنووس"

ڕێژیمــی  بــۆ  نەمــان  و  سەرشــۆڕی 
تێرۆریستیی کۆماری ئیسالمیی ئێران
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

ناوەندی سیاسی
2٥ی خەرمانانی 1400ی هەتاوی
1٦ی سپتامبری 2021ی زایینی

کوردستان یادی شەهیدانی خەرمانانیان بەرز ڕاگرت
تێکۆشــەرانی دێموکــرات و ئەندامــان 
و الیەنگرانی حیزب، لە سەرتاســەری 
کوردســتان وەک نەریتــی ســااڵنە و 
لە بەرەبەری ســاڵیادی شــەهیدکرانی 
د.ســادق شــەرەفکەندی و هاوڕێیانــی 
بەشــێوەی بەرین چاالکــی تەبلیغییان 

بەڕێوە برد.
شنۆ:

ڕۆڵەکانــی دێموکــرات لــە فەلەکەی 
بــە  "شــنۆ"  شــاری  "سینگانـ"ـــی 
کوردســتان  ئــااڵی  بەرزکردنــەوەی 
پەیمانیــان لەگــەڵ ڕێبازی شــەهیدان 
و شــەهیدی نوێی گەلەکەمان شەهید 
"عوسمان مستەفا پوور" نوێ کردەوە. 
هەروەهــا لــە گەڕەکــی "سەیداوێـ"ـــی 

شنۆ ئەم چاالکییانە بەڕێوە چوون.
حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
دێموکــرات بــە درووشــمی "ســاڵو لــە 
شــەهیدان، ســاڵو لە شــەهید عوسمان 
ڕاســان"  ســەرکەوێ  و  مســتەفاپوور 
چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێوە بردووە و 
ئامادەبوونــی خۆیــان بۆ هەر چەشــنە 
ئــەم  ڕاگەیانــدووە.  حیزبــی  ئەرکــی 
چاالکییانــە هەروەهــا لــە گوندەکانی 
ئالیاوێ، نەڵیوان، بێژاوێ، قەزەناوێ، 
نەرزیــوێ و قوڕوشــاوێ ، شــاوانێ و 

گرکاشان بەڕێوە چووە.
لــە  ئــەم چاالکییانــەدا  درێــژەی  لــە 
گۆندەکانی ''حەســن نووران، سەوجە، 
چەپــەراوێ، گــورگاوێ، پەردئــاوێ، 
چاالکییەکــی  لــە  قۆرشــاوێ'' 
تەبلیغییدا بە باڵوکەردەنەوەی تراکتی 
تایبــەت بــە ٢٦ی خەرمانان و وێنەی 
شــەهید ''عوســمان مســتەفاپوور''  و 
نووســینی دڕوشــم، پەیمانیــان لەگەڵ 
شــەهید دوکتور''سادق شەرفکەندی'' 
حیزبەکەمــان  شــەهیدی  نوێتریــن  و 
شــەهید ''عوســمان مســتەفا پــوور'' و 
هەمــوو شــەهیدانی ڕێگای ڕزگاریی 

کوردســتان نــوێ کــردوە و بەڵێنیان دا 
هەتــا ســەرکەوتن دەســت لــە خەبــات 

هەڵنەگرن.
ئیالم:

لــە ئیالم شۆڕەســوارانی دێموکرات بۆ 
پەیمــان نوێکردنــەوە لەگــەڵ ڕێبــازی 
شەهید دوکتور "سادق شەرەفکەندی" 
"مەلەکشــایی،  لــە  هاوڕێیانــی  و 
ئاودانان، شــەقامی بەسیج، چوارڕای 
کوشــتارگ، مزگەوتــی پێغەمبــەری 
گەورە، ئموزشــگای شۆفێریی پێدرام، 
شەقامی ئەرغەوان و پەژووهش سەرا" 

چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.
پیرانشار:

هــەر بــەم بۆنەوە لە "پیرانشــار" الوانی 
ئــااڵی  هەڵدانــی  بــە  دێموکــرات 
دروشــم  نووســینی  و  کوردســتان 
چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێوە بردووە و 
خۆیــان بــە قوتابیی ڕێــگای دوکتور 

"سادق" وەسف کردووە.
لــە  دێموکــرات  حیزبــی  ئەندامانــی 
''ســێڕیانی  لــە  پیرانشــار  شــاری 
شــیناوێ، ســەرین چــاوێ و گونــدی 
چاالکییەکــی  لــە  گەزگەســک'' 
دوکتــور  یــادی  تەبلیغیــدا  بەرینــی 
بــەرز  شەرەفکەندیـ''ـــیان  ''ســادق 
ڕاگــرت و هەروەها بــە باڵوکردنەوەی 
وێنــەی شــەهید ''عوســمان مســتەفا 
پــوور'' نوێترین شــەهیدی گەڵەکەمان 
ڕێبــازی  بــە  وەفادارییــان  پەیمانــی 
شــەهیدان نــوێ کــردەوە. لــە گونــدی 
ئیمــام  کەمەربەندیــی  دایەشــێخی، 
جومعە، شەقامی اللە، تاالری خەیام، 
کەمەربەندیــی  شــیناوێ،  ڕێــگای 
حەزرەتــی  شــیناوێ،مزگەوتەکانی 
محەممــەد،  حەزەرتــی  عومــەر، 
گەڕەکــی  ڕەســووڵەڵاڵ،  محەممــەد 
ئەندێشــە،  قوتابخانــەی  ســوتاو، 
ئیســالمی  ئینقالبــی  قوتابخانــەی 

الوانــی  شــیناوێ  وروودیــی  و 
شۆڕشــگێڕی کوردســتان بــۆ پەیمــان 
نوێکردنــەوە لەگــەڵ ڕێبــازی دوکتور 
"ســادق شــەرەفکەندی" و هاوڕێیانــی 

چاالکییان بەڕێوە برد.
دێموکــرات  قارەمانانــی  هــاوکات 
گونــدی  لــە  "پیرانشــار"  شــاری  لــە 
''بێکۆسـ''ـی ناوچەی بەری مێرگان، 
بەبۆنەی یادی شــەهیدکرانی دوکتور 
''ســادق شــەرەفکەندی'' و پشــتیوانی 
پێشــمەرگەی  هێــزی  و  ڕاســان  لــە 
کوردستان چاالکی تەبلیغییان ئەنجام 

داوە.
سەقز:

و  ئەندامــان  "ســەقز"  شــاری  لــە 
دێموکــرات   حیزبــی  الیەنگرانــی 
بەبۆنــەی ٢٦ی خەرمانــان لە گوندی 
"گــەورە قــەاڵ" چاالکیــی تەبلیغییــان 

بەڕێوە بردووە.
"ســه قز"  لــە  شــار  پێشــمه رگه كانی  
به بۆنــه ی  ٢٦ی  خه رمانــان بــه  ڕۆژی  
"كوردستانـ"ـــيان  ئــااڵی   ڕوونــاک 
لــه  به رزاییه كانــی  پاركــی  "كه وســه ر" 
هه ڵكــرد کە بوو بەهۆی خۆشــحاڵیی  

خه ڵک.
سنە:

لە شاری "سنە" تێکوشەرانی دێموکرات 
لە گەڕەکەکانی ''غەفوور، شــارەک 
ســەعدی، شــارەک، باوەرێــز، ئاوایی 
قوڵیــان و نەنەڵــە'' زیاتــر لــە هــەزار و 
٥٠٠ تراکــت و پۆســتێری تایبــەت بە 
٢٦ی خەرمانانیان باڵو کردووەتەەوە و 
پێداگەرییان لەســەر ڕێبازی شەهیدان 

دووپات کردوە.
چاونەترســی  و  دڵســۆز  ئەندامانــی 
حیزبی دێموکرات لە ناوچەی ''دێوالن 
و لەیالخــی'' ســنە بــۆ بەرزڕاگرتنــی 
''شــەرەفکەندی''  دوکتــور  یــادی 
تراکــت و پۆســرتێری تایبەتیــان بــاڵو 

کردوە.
ئــەو شــوێنانەی کــە چاالکیــی تێــدا 
''کەریــم  لــە:  بریتیــن  بەڕێــوە چــووە 
ئــاوا، تازاوا، ســراوقات، جــادەی نێوان 
نێــوان  جــادەی  کامیــاران،  دێــوالن 
دێــوالن ســونقور، هەروەهــا بەشــێکی 
کۆاڵنەکانــی  و  گــەڕەک  لــە  زۆر 
لەیــالخ،  ئــاوای  بڵــوان،   شــارەدێی 
ناوشــاری دێــوالن گەڕەکی شــافعی، 
جاشــەکان،  بلــوار  جــادەی  گەنــاوە، 
شــافعی،  بلــوار  کشــاوەرز،  بلــوار 
شەقامەکانی نەخۆشــخانەکانی بەناو 
ئــاوا،  بڵــوان  شــارەدێی  "شــوهەدا"ی 
ئاوایــی کێلەگالن، هەوارپان، ڕمشــت 

و دگن''.
لــە چاالکییەکــی دیکەشــدا لە ســنە 
تێکۆشەرانی دێموکرات جیا لە بەردەم 
ئیدارەی ئیتالعاتی ڕێژیم لە نایسەر و 
قوروچای چاالکی بەرینی تەبلیغییان 
تێرۆریزمــی  مەحکوومکردنــی  بــۆ 
دەوڵەتیی کۆماری ئیســالمی ئەنجام 

داوە.
به شێک له و شــوێنانه ی  كه  چاالكیی  
ته بلیغــی  تێــدا به ڕێــوه  چــووه  بریتییــه  
له : "چەم کەرســی، جــادەی گەنمان، 
و  ئاویــەر  و  ئــاوا  وروودیــی حەســەن 
''غەفــوور،  گەڕەکەکانــی  هەروەهــا 
شــارەک سەعدی، شــارەک، باوەرێز، 

ئاوایی قوڵیان و نەنەڵە'' بووە.
بانە:

لە "بانە" شۆڕشگێڕانی دێموکرات بۆ 
پەیمــان نوێکردنــەوە لەگــەڵ ڕێبــازی 
شەهیدانی "میکۆنووس" لەڕێگاکانی 
بۆیــەن،  ئــاوا،  کەریــم  "چیچــۆران، 
ئەنجیلە، ســورێن، ئاربابــا و پیرموراد" 
هەروەهــا لــە هەندێــک شــەقامی نێو 
شــار و شوێنە گشــتییەکان چاالکیی 

تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.
مەهاباد:

لــە ناوچــەی شــاماتی مەهابــاد لــە 
گوندەکانــی ''قوڵەســەن و بەفــرەوان'' 

چاالکیــی  دێموکــرات  تێکۆشــرانی 
تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.

لە "بۆکان" الوانی دێموکرات بەبۆنەی 
٢٦ی خەرمانــان لە گوندی "ئاڵباڵغ" 
بــۆکان  "فەرهادتاشـ"ـــی  ناوچــەی 

چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.
لــە  "بــۆکان"  شــاری  لــە  هەروەهــا 
شــەقامەکان  گــەڕەک،  زۆرەبــەی 
و شــوێنە گشــتییەکانی نێوشــار بــە 
پۆســتێری  و  تراکــت  باڵوکردنــەوەی 
نەمر دوکتور ''ســادق شەرەفکەندی'' 
ئارمــی  و  کوردســتان  ئــااڵی  و 
حیزبــی دێموکــرات چاالکیی بەرینی 

تەبلیغییان بەڕێوە برد.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە شــاری 
بــۆکان بە دروســتکردنی ''برچســپ'' 
ئارمــی  و  کوردســتان  ئــااڵی  بــە 
حیــزب لــە ئیداراتــی دەوڵەتــی وەک 
''فەرمانــداری بــۆکان، شــارەداری و 
شــارەداریی،  شار،پاســاژی  شــورای 
بــۆکان،  ئیداراتــی  موجتەمەعــی 
نەخۆشــخانەی بۆکان، نەخۆشــخانەی 
کــۆن، زانکــۆی ئــازاد، پیــام نــوور و 
هونەرســتانی  و  کاربــوردی  عیلمــی 
"موفەتــح" کار و چاالکیــی بەرینــی 

تەبلیغییان بەڕێوە برد.
هەروەها لە شــارۆچکەی "ڕەحیم خان" 
ســەر بــە شــاری "بــۆکان" چاالکیــی 
تەبلیغییــان بەڕێــوە بــرد و پەیمانیــان 
لەگەڵ ڕێبازی شەهیدان نوێ کردەوە. 
دێموکــرات  هــاوکات شۆڕشــگێڕانی 
لــە کێــوی "تەرەغــە، مەنبەعــی ئاو" 
ناوچــەی  گوندەکانــی  زۆربــەی  و 
بــۆکان  شــاری  "فەیزوڵاڵبەگیـ"ـــی 
چاالکیــی بەرینــی تەبلیغــی کــراوە.
ئەم چاالکییانە هەروەها لە شارەکانی 
پــاوە، جوانــڕۆ، سەالســی باوەجانــی، 
دزەی مەڕگــەوەر و گوندەکانی نییەر 
بەرچــاو  بەشــێوەیەکی  تەنگیســەر  و 

بەڕێوە چوون.

ڕێکخــراوی  تریشــەوە  لەالیەکــی 
لــە  ئێــران"  خەلقــی  "موجاهیدینــی 
تێلێڤێزیونی خۆیدا لە پێوەندی لەگەڵ 
ناوچــە  تۆپبارانکردنــی  و  هەڕەشــە 
شاخاوییە کوردستان پشتیوانیی خۆی 
لــە هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان و 
کوردســتان  ســتەملێکراوی  خەڵکــی 

ڕاگەیاند.
ئــەو ڕێکخــراوە لــە تێلێڤێزیونی خۆیدا 
بــۆ پشــتیوانی لە هێزی پێشــمەرگە و 
خەباتــی گەڵی کورد لە کوردســتانی 
ڕۆژهــەاڵت چەندیــن کار و چاالکی 
کــە لە شــارەکانی ئێــران بەڕێوە چووە 
''ئــەی  نەتەوایەتــی  ســروودی  بــە 
ڕەقیب'' و سروودی شۆڕشگێرانە باڵو 

کردووەتەوە.
لــەو چاالکیانــەی کــە لە شــارەکانی 
زەنجــان،  کــەرج،  ''تــاران،  وەکــوو: 
سێمنان، نیشابوور، تۆربەت حەیدەرییە، 
خوزســتان،  ئەندیــکای  کاشــمەر، 
بەڕێــوە  مەرودەشــت''  و  کوهدەشــت 
چــووە بنێرەکانــی "خامنەیــی، قاســم 
ســێلمانی"  ئــااڵی ڕێژیمــی ئێــران و 
و  بەســیج  ئیدارەکانــی  تابلۆکانــی 
ئیتالعــات و چەندین بنکەی دیکەی 

ڕێژیم سوتێندراون.
پێشــتریش ڕێکخــراوی موجاهیدینــی 
بوردومانــی  بەنیســبەت  خەلــق 
کوردســتان  شــاخاوییەکانی  ناوچــە 
ڕایگەیاندبوو: ''ڕێژیمی کوردکوژی 
ویالیەتی فەقیه دەســت لــە تۆپبارانی 
برایان و هاوواڵتییانی کورد لە ناوچە 
ســنوورییەکان هەڵناگرێــت و جیددیتر 
دەبێتەوە. بۆ پاشەکشــەپێکردنی ڕێژیم 
لە تۆپبارانکردنی خەڵکی بێ تاوان و 
حیزبە کوردییەکان لەو ناوچەیە دەبێ 
لە شارە ستملێکراوەکانی کوردستانی 
ئێــران و سەراســەری ئــەو واڵتە وەکوو 

خوزستان ناڕەزایەتی دەرببڕێت''.



٥ ٥ژمارە 807، 22ی سێپتامربی 2021

    ئیبراهیم الجانی

دوکتور شەرەفکەندی:
ئینتلێکتوێلێکی خەباتگێڕ 

 لــە ســەرەتادا وەک کەســێک کــە 
ســااڵنێک لــە نزیکــەوە لــە خزمــەت 
کاک دوکتور شەرەفکەندیدا ئەرکی 
حیزبیــم بەڕێــوە بردووە و لەبەردەســتی 
ئــەودا لــە کۆمیســیۆنی ڕاگەیاندن و 
کــردووە  کارم  حیزبــدا  ئینتیشــاراتی 
تێدەکۆشــم، بەشــێک لە ڕوانگەکانی 
خــۆم لەپێوەنــدی لەگــەڵ کەســایەتی 
خەباتگێڕانــەی ئــەو نەمــرەدا بخەمــە 

بەرباس. 
 شــەهیدانمان بەگشــتی و بەتایبەتــی 
ســەرچاوەی  ڕێبەرمــان  شــەهیدانی 
ئیلهام و سەرمەشقی خەباتن بۆ ئێمەو 
نەوەکانــی داهاتــووی میللەتەکەمــان 
بۆیــە لەســەرمانە لــە خســڵەتە بــەرزە 
ئینســانییەکانی ئــەوان فێربیــن و ئەو 
نــرخ و بەهایانەی ئەوان کاروخەباتیان 
بــۆ کــردن، بەرینــە پێش. ئــەوەش بەوە 
دەکرێ کە ناو و یادیان بەرز و ئااڵی 
ئامانــج و ڕێبازەکەیان هەروا شــەکاوە 
ڕاگرین و لە ژیان و خەباتیان فێربین.
باســەکەم بــەوە دەســت پێدەکــەم کــە 
ئینتلێکتوێــل کێیە؟ پاشــان ئەوە ڕوون 
دەکەمــەوە کــە ئــەرک و ڕیســالەتی 
ئینتلێکتوێــل و ڕووناکبیــر چییە؟ جا 
دوایە کاک سادق لە بەرتیشکی ئەو 
باســەدا و لە ڕوانگەی ئەزموونەکانی 
ئــەودا  لەگــەڵ  کارکــردن  لــە  خــۆم 
بزووتنــەوەدا  لــە  ئــەو  نەخشــی  و 

هەڵدەسەنگێنم.
دواتــر ئــەوە بــاس دەکــەم کــە کاک 
ســادق بۆ خەباتی دەکرد؟ بۆ ڕێگای 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ئێرانــی هەڵبژاردبــوو؟ چی دەویســت؟ 
بۆ ڕێگای شۆڕشی هەڵبژاردبوو؟ بۆ 
ژیــان و زانایی و ماڵ و ســەروگیانی 
خــۆی بۆ خەبــات تەرخان کردبوو؟ بۆ 

هاتبووە مەیدانی خەبات؟
لــە کۆتایــی باسەکەشــدا باســی ئەوە 
دەکەم کە ئێســتا دەبێت چی بکەین؟ 
چــۆن ڕێبــازی ئــەو شــەهیدانە درێــژە 
بدەین و ئەرکی ئێمە لەوبارەوە چییە؟

 
وەک  شــەرەفکەندی  ســادق  کاک 

ئینتلێکتوێلێکی خەباتگێر!
دەســەاڵتی  دەســەاڵت،  لــە  مەبەســت 
بڕیاردان و سیاسەتسازی و سیاسەتدانان 
ســەبارەت بە مەســەلەکانی پێوەندیدار 
بــە کاروباری کۆمەڵە. لــەوەش زیاتر 
بریتییــە لــە توانا و ئیــرادە و ئۆتۆریتە 
بۆ بردنەپێشی ئەو سیاسەت و بڕیارانە 

و پیادەکردنیان.
دەسەاڵت وەک سیاسەت هەویرەترشەی 
چــۆن  ئینســانییەکانە.  پێوەندییــە 
ماتــۆڕی ماشــێنێک بــێ ڕۆن کار 
دەســەاڵتی  و  سیاســەت  نــاکات، 
هەمــان  کۆمەڵــدا  لــە  سیاســیش 
ڕۆڵیــان هەیــە. کۆمەڵ بــە بێ ئەوان 
کۆمەڵــگای  واتــە  هەڵناســوڕێ 
و  یاســا  و  سیاســەت  بــی  ئینســانی 
ئیــدارە و ئۆتۆریتە لێک هەڵدەوەشــێ 

و ڕادەوەستێ.
دەســەاڵت بــۆ ئــەوەی وەک پێویســت 
دیــارە  ڕەوابێــت،  دەبێــت  بــکات  کار 
دەســەاڵتی ناڕەواش هەیە. دەســەاڵتی 
ڕەوا ئەو دەســەاڵتەیە کــە لەالیەن ئەو 
کەســانەوە کــە دەســەاڵتیان بەســەردا 

بەڕێوە دەبردرێ واتە لەالیەن خەڵکەوە، 
قبــووڵ بکرێ. لەالیەکی دیکەشــەوە 
ئەکتەرەکانــی  لەالیــەن  پێویســتە 

دیکەشەوە وەرگیرێ یا بناسرێ.
لــە یاســای نێونەتەوەییــدا، ڕەوابوونــی 
 )legitimation( دەســەاڵت 
لــە ئیقتــداری حکومەتییــەوە  زۆرتــر 
ســەرچاوە دەگــرێ تــا لــە قانــوون و 
ئەزموونــی  ئــەوە  قانوونمەدارییــەوە. 

سەدساڵی ڕابردوویە.
کێیــە؟  ئینتلێکتوێــل  بزانیــن  ئێســتا 

ڕووناکبیر کێیە؟
جۆراوجــۆری  پێناســەی  ڕووناکبیــر 
هەیە بەاڵم بەشــێوەیەکی گشــتی دوو 
تاریفــی ســەرەکیمان بۆ ئــەو دیاردەیە 

هەیە.
ناڕەزایەتــی  و  ڕووناکبیــر  "ســارتەر" 
لێــک گرێــدەدا واتــە لــە ڕوانگــەی 
ئــەوەوە ڕووناکبیــر کەســێکە کــە لــە 
وەزعــی مەوجود ناڕازییــە و ڕەخنەی 

لێدەگرێ و دەیهەوێ تێکی بدا.
بــە  چێکــی،  هاڤێــل"ی  "ڤاســاڵڤ 
جۆرێکــی دیکــە تاریفــی ڕووناکبیــر 
دەکا و دەڵێ ڕووناکبیر ئەو کەســەیە 
خــۆی و تەمــەن و لێوەشــاوەییەکانی 
خۆی، بۆ بیرکردنەوە لەســەر مەســەلە 
پێوەندیــدارەکان بــە کۆمەڵــگا تەرخان 
بیرەکانــی  بیردەکاتــەوە،  دەکات، 
فۆرمۆلە دەکات، بۆ خزمەت بە گەل 
بــۆ  کار  و  دەکا  لەکاریــان  واڵت  و 

جێبەجێ بوونیان دەکات.
یەکــەم گشــتییە و هەمــوو  تاریفــی 
دەگرێتــەوە  سیاســی  چاالکێکــی 
ڕووناکبیرانــی  زۆر  .ســااڵنێکی 
واڵتانــی دونیــای ســێهەم و تەنانــەت 
چەپی شیکی ئورووپاییش خۆیان لەو 

چوارچێوەیەدا پێناسە دەکرد.
ئەو ڕووناکبیرەی دەچێتە چوارچێوەی 
تاریفــی یەکــەم زۆرتــر وێــران دەکا و 
لەجــێ  شــتێکی  نایهــەوێ  زۆرجــار 

درووســت بــکات بــەاڵم دەبــێ بزانیــن 
نییــە،  بینــا  ئینســانی  کۆمەڵــگای 
لەجێــگای  بتوانــی  و  بدەیــت  تێکــی 
دیکــە  چاکتــری  بینایەکــی  وی 
بنیات بنێیت. ئینسانەکان و پێوەندییە 
ئینســانی و کۆمەاڵیەتییەکان خشــت 
نیــن.  گــەچ  و  ســمیت  و  بلــوک  و 
گــەل  و  بنەماڵــە  ســۆزو  و  هەســت 
و  دیــن  و  مەزهــەب  و  هەویــەت  و 
پێوەندییە ئینســانییەکان دەســتەواژەی 
بــێ نێــوەڕۆک نیــن. ئەگــەر ئەوانــە 
دواتــر  زەحمەتــە  زۆر  بکەیــن،  وێــران 
بتوانین کۆمەڵگایەکی سالم درووست 
بکەیــن. ئاکامــی کارێکــی ئاوا زۆر 

دژوارە یان زیانبارە.
و  ڕووناکبیــر  بــۆ  هاڤێــل  تاریفــی 
دیکەیــە.  جۆرێکــی  ئینتلێکتوێــل 
بیردەکاتــەوە  ڕووناکبیــر  دەڵــێ  ئــەو 
دەکاتــە  بیروبیردۆزەکانــی  و 
کــردەوەی کۆمەاڵیەتــی و دەکەوێتــە 
پڕاکتیکەوە بۆ بردنەپێشــی بیرەکانی 
پڕاکتیکییــە  بیرکەرەوەیەکــی  واتــە 
بردنەپێشــی  بــۆ  بەکــردەوەش  و 
بیرەکانــی خەبــات دەکات. بەوجــۆرە 

ڕووناکبیــرە دەوترێت ئینتلێکتوێل واتە 
ڕووناکبیری خەباتگێڕ.

ئێمــە لە کوردیــدا تەنیا دەســتەواژەی 
"ڕووناکبیر"مان هەیە و جیاوازی لە نێوان 
 intelligentsia(ئینتلیجنتســیا
 )Intellektuell(و ئینتلێکتوێــل(
هەمــوو  ئینتلیجنتســیا  ناکەیــن. 
خوێندەوارێک دەگرێتەوە و بەتایبەتی 
لــە واڵتانــی دونیای ســێیەمدا هەموو 
میــرزا و خوێندەوارێــک بە ڕووناکبیر 
ئــەوەش  دادەنــرێ.  ڕۆشــەنبیر  و 
لەبــەر نزمــی ئاســتی فەرهەنگــی و 
بــەاڵم  دواکەوتوویــی کۆمەاڵیەتییــە 
هەمــوو  کــە  ئەوەیــە  ڕاســتییەکەی 
نییــە.  ڕووناکبیــر  خوێندەوارێــک 
مەبەســت لە ڕووناکبیــر ئینتلێکتوێلە 

واتە ڕووناکبیری خەباتگێڕ.
ســارتەر دەڵــێ هــەر ڕووناکبیرێــک، 
کاری  و  بێتــەوە  دەســەاڵت  نزیکــی 
کــەوێ  ڕەگەڵــی  و  بــکات  لەگــەڵ 
ئــەوە  بــێ،  سیاســەت  بەشــداری  و 
ڕووناکبیر نییە واتە ناوبراو دەڵێ هەر 
ڕووناکبیرێک ئەگەر جگە لە ڕەخنەو 
ئێعتــراز بە وەزعــی مەوجود، بکەوێتە 
ئەنجامدانــی کردەوەی سیاســی، ئەوە 
لــە  خــۆی  ڕووناکبیــری  ڕیســالەتی 
دەســت دەدا بــەاڵم بەگوێــرەی تاریفی 
بیرکەرەوەیەکــی  ڕووناکبیــر  هاڤێــل، 
عەمەلگەرایــە. مــادام ئامادەیــە ژیان 
وکار و لێوەشــاوەییەکانی بــۆ خێــری 
گشــتی تەرخــان بــکات، باشــترە کــە 
ئەگــەر بتوانێ، دەســەاڵتی سیاســیش 
بەدەســتەوە بگرێ و بەو دەسەاڵتە کار 
بــۆ خێــری گشــتی بــکات و ڕیفــۆرم 
و چاکســازی بــکات واتــە سیاســەت 
بــکات و ڕاســتەوخۆ بێتــە مەیدانــی 

کاروباری سیاسییەوە.
کەســێک ئەگــەر بــۆ خێری گشــتی 
ئەگــەر  باشــتر  چ  بیردەکاتــەوە، 
دەســەاڵتیش بە دەســتەوە بگرێ و بەو 

دەســەاڵتە خزمــەت بــە میللەتەکــەی 
بــکات. ئــەوە زۆر لــەوە باشــترە کــە 
مایــە  بــێ  و  هەلپەرەســت  کەســانی 
دەســەاڵتخواز،  و  قازانجپەرســت  و 
دەســەاڵت بەدەســتەوە بگرن و کەڵکی 
خراپێ لێوەرگرن و ببنە کۆســپی سەر 
ڕێــگای پێشــکەوتنی واڵت؛ کەواتــە 
خەباتگێڕانــە،  و  سیاســی  کــردەوەی 
ئاکامــی مەنتقی تێکۆشــانی فکری 
جیدییــە  ڕووناکبیرێکــی  زەینــی  و 
کــە ســەبارەت بــە وەزعــی کۆمەڵ و 

واڵتەکەی بیردەکاتەوە.
تەنیــا یەک مەرج لێرەدا لەگۆڕێدایە. 
ئەویــش ئەوەیــە کە ئــەو ڕووناکبیرەی 
خەباتکارانــە  و  سیاســی  کاری 
واتــە  خوووخــدە  پێویســتە  دەکات 
  )temperament(تێمپرامێنتــی
کاری سیاســی هەبێت و شوروشەوقی 
سیاســی و خەباتگێڕانــەی تێــدا بێت؛ 
هەربۆیــە هــەر بزووتنــەوە و حیــزب و 
دەسەاڵتێکی سیاسی کە ڕووناکبیری 
بــە مانای ئینتلێکتوێل تێدا نییە، بێ 

نێوەڕۆکیی زۆری پێوە دیارە.
ســارتەر دەڵــێ ڕووناکبیر نابێت خۆی 

کاری  و  قــودرەت  و  سیاســەت  لــە 
سیاســی وەر بدا، بۆ ئەوەی ســەربەخۆ 
بــێ و ســەربەخۆیی خــۆی لــە دەســت 

نەدا.
ئینتلێکتوێــل  ڕیســالەتی  وتمــان، 
کاروبــاری  لەســەر  بیرکردنەوەیــە 
بــۆ  خەوندیتنــە  و  واڵت  و  کۆمــەڵ 
و  زانســت  بــەاڵم  باشــتر،  ژیانێکــی 
فەلســەفە و پێداگۆگــی دەڵــێ ئــەوە 

بیرەکانن دەبنە کردەوە و سیاسەت.
ئاخــر کەســێک لــە کۆمەڵــدا بــژی 
تــەواو  نییــە. ســەربەخۆی  ســەربەخۆ 
ڕۆبینســۆن  دووڕگــەی  لــە  تەنیــا 
لــە  بەتەنیــا  کــە  هەیــە  کرۆســۆدا 
لەڕاســتیدا  دەژیــا؛  دوڕگەیەکــدا 
لــە  تەنیــا  ڕووناکبیــر  ســەربەخۆیی 
خۆیدایــە  کەســایەتی  و  شەخســیەت 
کەواتــە بــەو تاریفــەوە کــە ڕووناکبیر 
دەیهــەوێ وەزعــی مەوجــود بگۆڕێ، 
چ لە نێو دەسەاڵتدا بێ یا لە دەرەوەی 
دەســەاڵت، ئەگەر ســەربەخۆیی خۆی 
بپارێــزێ و بەکردەوەی خەباتگێڕانەی 
وەک ئاکامی مەنتقی بیرەکانی کار 
بۆ جێبەجێکردنی ئەو ڕیسالەتە بکات 
کــە خســتویەتە سەرشــانی، هیــچ لــە 

مەوقعیەتەکەی ناگۆڕێ.
مرۆڤــی ســادەش دەتوانێ هەلپەرســت 
دەتوانــێ  ڕووناکبیریــش  و  بــێ 
ئینســان  ئــەوەی  بێــت.  فرســەتتەڵەب 
یەکپارچەیــی  و  دەکاتــەوە  جیــا 
ئەخالقــی )integrity( دەپارێــزێ 
و  ســادقبوون  ڕایدەگــرێ،  و 

شەرافەتمەندبوون و بەپرنسیپ بوونە.
یەکپارچەیــی  ئــەوەی  بــۆ  مــرۆڤ 
فکری و ئەخالقی خۆی ڕابگرێ، نە 
پێویســتە حەتمــەن ڕووناکبیر بێ و نە 
پێویستیشە حەتمەن خۆی لە سیاسەت 
و حیزبایەتــی و خەبــات و بزووتنەوەی 

کۆمەاڵیەتی دوور ڕابگرێ.
ئاکامــە  ئــەو  دەگەینــە  جــۆرە  بــەو 

کــە پێوانــەی ڕووناکبیربــوون ئەوەیــە 
کــە کارێکــی شایســتە و شــیاو لــە 
کۆمەڵــدا بــکا و چاالکــی فکــری 
و فەرهەنگــی و بیرکردنــەوەی ببێتــە 
چــرای ڕووناکیدەری دەوروبەری و لە 
هەمــان کاتــدا یەکپارچەیی ئەخالقی 

خۆشی لە دەست نەدا.
مەبەســت لــە یەکپارچەیــی ئەخالقی 
ئەوەیە کە ئینســانێکی شــەرافەتمەند 
لــە هــەر بارودۆخێکدا، لە هــەر زەمان 
و جێگایەکــدا، لــە هــەر پلەوپایــە و 
و  ئیــداری  و  سیاســی  پێگەیەکــی 
بێــت، ئاڕلــی هــەت،  کۆمەاڵیەتیــدا 
لەدەست نەدا واتە لەو نرخ و ئوسوول و 
پڕەنسیپ و بەها و چوارچێوانە النەدا 
کــە بــڕوای پێیانە و کاریــان بۆدەکا؛ 
کەواتە ڕیسالەتی ڕووناکبیر، بریتییە 
لــە بیرکردنەوە بۆ خێری گشــتی، کە 
ئاکامەکەی دەبێتە کردەوەی سیاسی 
تایبەتمەندیــی  ئــەوە  خەباتگێڕانــە. 
ڕووناکبیر و کەســایەتی ڕووناکبیر و 
ئەخالقــی خەباتگێڕانەیە کە نەخش و 
ڕۆڵ و  پۆزەیشــن و وەجاهــەت دەداتە 

ئینتلێکتوێل.

تایبەتمەندییەکانــی  لــە  یەکێــک 
جــار  زۆر  کــە  ئەوەیــە  ڕووناکبیــر 
بەپێچەوانــەی جەریانــی غالــب واتــە 
دەجوڵێــت   )mainstream(
و  دوکتــور  زۆر  خــۆ  تەنیایــە.  واتــە 
پرۆفیســۆری کــوردی دیکەشــمان لە 
نێوخــۆی  لــە  و  کوردســتان  دەرەوەی 
واڵت هەبوون، ئەی بۆ تەنیا کەسانی 
وەک کاک ســادق ئەو نەخشــەیان بە 
ئەســتۆوە گــرت کە مێژوو شــانازییان 
پێــوە دەکا؟ کەواتــە ڕووناکبیــر ئــەو 
کەســەیە کــە بیر لــە خێــری میللەت 
دەکاتــەوە و دەیهەوێ وەزعی مەوجود 
بگــۆڕێ و بــەدوای ڕێگاچارەوەیــە و 

کاروخەباتی بۆ دەکات.
ئێســتا لەبــەر ڕووناکایی ئەو باســەی 
سەرەوەدا، کاک سەعید دەخوێنینەوە و 
هەندێک نموونە لە کار و ئەخالقیاتی 
خەباتگێڕانــەی وەبیردێنینــەوە. ئەودەم 
بەڕاســتی  کــە  دەردەکــەوێ  بۆمــان 

کاک سەعید ئینتلێکتوێل بوو.
دوای شــەهیدبوونی کاک ســەعید، 
کــە ئــەودەم لــە ڕادیــۆ کارم دەکــرد، 
کارەســاتە  ئــەو  بەهــۆی  هەرچەنــد 
ســەختەوە لــە هەلومەرجێکــی ڕۆحی 
زۆر نالەباردا بووم کە سێبەری کاک 
ســەعیدمان لەســەر الچوو بــوو، بەاڵم 
چــل ڕۆژ لەســەرم نووســی. دەزانم لە 
تــەوازووع بەدوورە، بــەاڵم مێژووە. ئەو 
ڕســتانەی لــە ژیاننامەکەیــدا باس لە 
دەکــەن  ســەعید  کاک  کەســایەتی 
بــە قەلەمــی مــن نوســراون، خســڵەتە 
لــە  ســەعیدیان  کاک  ئەســلیەکانی 
خــۆ گرتــوون. ئێســتا کــە پــاش ئــەو 
هەمــوو ماوەیــە ئــەو تایبەتمانیانــەی 
کــە  دەخوێنمــەوە،  ســەعید  کاک 
لــە ژیاننامەکەیــدا هاتــون، بــڕوام بــە 
قســەکانی ئەودەمــم زۆرتــر دەبێــت و 
دەتوانــم زۆر زۆرتــر لــەوەش لــە ســەر 
کاک  خەباتگێڕانــەی  کەســایەتی 

لــە  هــەر  بنووســم؛ چونکــە  ســەعید 
کادرو  ئــەو  بــوو،  ئوســتاد  ئەساســدا 
پێشــمەرگانەی لە بەردەستی ئەودا لە 
ئۆرگانە حیزبییەکاندا کاریان دەکرد، 
فێردەبوون، گەشەیان دەکرد، دەبوون بە 
کەسانی درەوشاوە، دەبوون بە کەسانی 
ڕێبەر و بەڕێوەبەر، لەو کەســانە نەبوو 
کــە هــاوڕێ و هاوکارەکانــی تێــک 
بشــکێنێ، بــە ئاســتەم توانــای کارو 
جورئەتی خەباتگێڕانەی لە هەرکەسدا 
شک بردبا، تازە وازی لێنەدەهێنای و 
تەربیەتــی دەکــردی. باخەوانێک بوو 
کە زوو لە پەنای ئەو گوڵت دەکرد.

کاریزماتیــک،  کەســایەتییەکی 
دیســیپلینی و پڕئۆتۆریتــەی هەبــوو. 
زوو شــوێنەواری مەعنەویــی لەســەر 
کەســانی دەوروبــەری خــۆی دادەنــا. 
ڕێکوپێــک و وەختناس بوو.  دڵی پڕ 
بوو لە شوری شۆڕشگێڕانە و سەریشی 
دەریایــەک بوو لە ســامانی زانســتی 
و عیلمــی و فۆڕموولــی ڕیــازی و 
شــارەزایی  فیزیاییــەکان،  و  شــیمی 
هەمــوو تەکامولــی مادە بــوو هەر لە 
بیگبانگــەوە تــا ئێــرە و سەرتاســەری 

مێــژووی پەرەســەندنی ژیان و مرۆڤی 
قۆنــاخ بــە قۆنــاخ دەزانــی. مێــژووی 
کۆمەاڵیەتییەکانــی  ئاڵوگــۆڕە 
کۆمەڵگای ئینسانی دەزانی. هەموو 
ئەوانە ئەویان کردبووە تێکۆشــەرێکی 
تەواو عەیار. ئەو توانا زانســتییەی لە 
کــردەوەدا لەگــەڵ دڵســۆزی و دلێری 
تێکەڵ کردبوون بۆیە لە تەشــکیالتدا 

دەدرەوشایەوە. 
عەداڵەتخــوازی، فەزیلەتی ئەخالقی، 
ویژدانــی شۆڕشــگێڕانە، دووری گرتن 
بەرچاوتەنگــی،  و  هــەاڵواردن  لــە 
وردبینی و ســداقەت لە ژیانی حیزبی 
بەچۆکدانەهاتــن  هاوڕێیانــەدا،  و 
ســەر  ســەختییەکانی  بەرانبــەر  لــە 
کردبــووە  ئەویــان  خەبــات،  ڕێــگای 
خەباتگێڕێکی نموونەیی و سەرمەشق 
بــۆ هەمــوو هاوڕێیانــی. دوور بــوو لە 
کەموکــوڕی ئەخالقــی و ئالودەبــوون 
بــە مەشــروب و ســیگار. بــە نــان و 
ئاوێــك دەژیــا.  ســاڵێ دەســتێک جل 
و جووتە پێاڵوێکی پێشمەرگانەی لێ 
زیــاد بــوون. بــە مانای ڕاســتەقینەی 
و  خەباتگێــڕ  ڕووناکبیرێکــی  وشــە 

ئینتلێکتوێل بوو.
ڕێنوێنی بۆ ئێمە کادرەکانی ڕادیۆ و 
ڕۆژنامــە و دەزگای تەبلیغاتی حیزب 
ئــەوە بــوو کــە وەهــا بنوســین خەڵکی 
کوردســتان لێمــان حاڵــی بێــت بۆیــە 

داوای دەکرد کە
بنوســین،لە  پڕنێــوەڕۆک  و  کــورت 
وشــەی  لــە  پــڕ  و  درێــژ  ڕســتەی 

موتەرادف و هاومانا خۆ بپارێزین.
پڕکار و ماندویینەناس بوو، خوێندنەوە، 
کۆبوونەوەکانــی  لــە  بەشــداری 
دەفتــەری سیاســی و ئۆرگانەکانــی 
لەگــەڵ  دیــدار  حیزبــدا،  دیکــەی 
حیزبــی،  ئەندامانــی  و  پێشــمەرگە 
کەســایەتییە  لەگــەڵ  چاوپێکەوتــن 
ڕوناکبیرییــە  و  ئەدەبــی  و  سیاســی 
ئێرانــی و کوردســتانییەکان، نووســین 
بــۆ ڕۆژنامــە و ڕادیــۆ و هیدایەتــی 
دەزگای تەبلیغاتی حیزب و ڕایەڵکەی 
بێســیمی حیــزب و تەشــکیالتەکان و 
کۆمیتە شارســتانەکان، هەموو ئەوانە 
نێوەڕۆکــی ژیانی ڕۆژانــەی بوون لە 

شۆڕشدا.
ئــەو میللەتــی کــوردی ژێرچەپۆکــە 
دەدی و بــڕوای قوڵــی بــەوە بــوو کــە 
کــورد و کوردســتان دەبێــت ڕزگار بن 
و کــورد بۆخــۆی بــۆ ڕزگاری خۆی 
خەبــات بــکات. دەیگــوت ئەگەرچی 
هەلومەرجی خەباتی ئێمە زۆر سەختە 
بــەاڵم دەبێت، بە خەبات و تێکۆشــانی 
بێوچــان لێــی تێپەڕین. ئــەوە وەزیفەی 
مێژوویی ئێمە ڕۆڵەکانی کوردســتانە 
کە دەبێت لەو ڕێگایەدا خەبات بکەین 

و لەو ڕووبارە بپەڕینەوە.
عەداڵەتخــوازی، فەزیلەتی ئەخالقی، 
ویژدانــی شۆڕشــگێڕانە، دووری گرتن 
بەرچاوتەنگــی،  و  هــەاڵواردن  لــە 
وردبینی و ســداقەت لە ژیانی حیزبی 
بەچۆکدانەهاتــن  هاوڕێیانــەدا،  و 
ســەر  ســەختییەکانی  بەرانبــەر  لــە 
کردبــووە  ئەویــان  خەبــات،  ڕێــگای 
خەباتگێڕێکی نموونەیی و سەرمەشق 
بــۆ هەمــوو هاوڕێیانــی. دوور بــوو لە 
کەموکــوڕی ئەخالقــی و ئالودەبــوون 
بــە مەشــروب و ســیگار. بــە نــان و 
ئاوێــك دەژیــا.  ســاڵێ دەســتێک جل 
و جووتە پێاڵوێکی پێشمەرگانەی لێ 
زیــاد بــوون. بــە مانای ڕاســتەقینەی 
و  خەباتگێــڕ  ڕووناکبیرێکــی  وشــە 

ئینتلێکتوێل بوو.

درێژەی هەیە.....

بەشی یەکەم

عەداڵەتخوازی، فەزیلەتی ئەخالقی، ویژدانی شۆڕشــگێڕانە، دووری گرتن لە هەاڵواردن 
و بەرچاوتەنگــی، وردبینــی و ســداقەت لــە ژیانی حیزبی و هاوڕێیانــەدا، بەچۆکدانەهاتن 
لە بەرانبەر سەختییەکانی سەر ڕێگای خەبات، ئەویان کردبووە خەباتگێڕێکی نموونەیی و 
سەرمەشق بۆ هەموو هاوڕێیانی. دوور بوو لە کەموکوڕی ئەخالقی و ئالودەبوون بە مەشروب 
و سیگار. بە نان و ئاوێك دەژیا.  ساڵێ دەستێک جل و جووتە پێاڵوێکی پێشمەرگانەی لێ 

زیاد بوون. بە مانای ڕاستەقینەی وشە ڕووناکبیرێکی خەباتگێڕ و ئینتلێکتوێل بوو.
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سادقی شەرەفکەندی وەک قەندیل سەربڵندی

کۆڵەکەی شۆڕش

     هیوا کوردی

    یاسر مینا

ڕێبازی حیزبی دێموکرات ڕێبازێکە 
کــە لەئەســەر ئەساســی هــەوڵ بــۆ 
چارەســەری کێشــە بنەڕەتییەکانــی 
کۆمەڵــگای کوردســتان هەڵقــواڵوە 
و ٧٦ ســاڵە بــە ئامانجــی ڕزگاری 
ئــەم  وەدیهێنانــی  و  کــورد  گەلــی 
ویســتە بنەڕەتییانە خەبــات دەکات. 
بلیمــەت  و  لێوەشــاوە  ڕێبــەری  زۆر 
وەگــەڕ  تێــدا  خۆیــان  تواناکانــی 
خســتووە. د.قاســملوو کــە ڕۆچبووە 
نێــو بنــج و بناوانــی ئــەم کێشــانەی 
شــێوەی  کوردســتان  کۆمەڵــگای 
ئــەم  بــۆ  ســەردەمیانەی  خەباتــی 
ئامانجانــە هەڵبژارد. بــۆ به کردەیی 
ئــەم شــێوەیە هەوڵــی دەدا  کردنــی 
بژاردەکانی ئەم کۆمەڵگایە بۆ الی 
بزووتنــەوەی میللــی دێموکراتیکــی 
ڕاکێشــێ.  کوردســتان  خەڵکــی 
بــژاردەکان  باشــترین  لــە  یەکێــک 
بــوو کــە  د.ســادق شــەرەفەکەندی 
د.قاســملوو بــۆ الی ڕێبازی حیزبی 
دێموکراتی ڕاکێشــا. دیارە د.سادق 
کــە پێشــتر لــە بنەماڵەکــەی خۆی 
فرچکــی بــە کوردایەتــی گرتبــوو 
د.قاســملوو  بانگهێشــتنەی  بــەم 
ڕێبەرێکــی  بوونــە  چەخماخــەی 
لێــدا.  داهاتــوودا  لــە  لێهاتــووی 
د.شەرەفەکەندی مامۆستای زانکۆ 
بوو و مامۆســتای بۆ قوتابخانەکان 
ڕادێنــا بــەاڵم بە بلیمەتــی و زانایی 
د.قاســملووی زانیبــوو و بــە ڕێبــەر 
و مامۆســتای خــۆی دادەنــا. لــەو 
ئەندامــی  بــە  بــوو  کــە  کاتەیــەوە 
حیزبــی دێموکــرات لــە ئەندێشــە و 
کردەوەکانــی د.قاســملوو فێــر بوو و 
مەیدانــی خەباتی کــردە گۆڕەپانی 
تــا  خــۆی  بارهێنانــی  و  فێربــوون 
گەییشتە جێگایەک کە د.قاسملوو 
بە باشــترین جێگــری خۆی دەزانی. 
لێــی  نەســرین  خوشــکە  کاتێــک 
ڕێژیمــی  ئەگــەر  ئــەدی  دەپرســێ 
بەاڵیەکــی  ئیســالمی  کۆمــاری 
بەســەر تۆ هێنا کێ ئەو ئەرکانەی 
لــە  د.قاســملوو  دەبــا؟  بەڕێــوە  تــۆ 

واڵمیــدا دەڵــێ: د.ســادق هەیە. ئەم 
وتەیــە ئــەوە دەگەیێنێ کە د.ســادق 
کــە  جێگایــەک  گەییشــتووەتە 
د.قاســملوو بــۆ دوای خــۆی خەمی 

نییە و دڵنیایە.
لــە  د.ســادق  پێگەییشــتنەی  ئــەو 
کاتێکــدا بــوو کــە ئێــران و عێــراق 
و  هێنابــوو  شــەڕ  بــە  کۆتاییــان 
پێکهاتبــوون. ئــەم پەرۆشــییە هەبوو 
کە ئەم پێکهاتنە لە ســەر ئەساســی 
لێدانی بزووتنەوەی کورد لە باشــوور 
بــێ.  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  و 
دیــارە مێــژووی کــورد قوناغێکــی 
ئــاوای تاقــی کردبــۆوە. ئەزموونی 
لــە  ئەلجەزاییــر  گرێبەســتی  تاڵــی 
مێشــکی تاکی کورد و ئەندامان و 
ڕێبەایەتــی حیزبدا هەبوو و تووشــی 
د.قاســملوو  دەکــردن.  دڵەڕاوکێــی 
هەوڵــی ئــەوە بوو کە ئــەم ئەزموونە 
لــە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان دووپات 
ئــەم  لــە ســەر ئەساســی  نەبێتــەوە. 
ڕێبەرایەتــی  د.قاســملوو  هەوڵــەی 
حیــزب بــەم ئاکامــە دەگات کــە لە 
ئەگەری پێکهاتنی ئەم دوو دەوڵەتە 
لــە ســەر حیســابی کــورد، هێــزی 
پێشمەرگەی کوردستان لە شاخ بێ 
بــە هەموو تواناوە بەرگری لە خۆی 
بــکا. بەداخێکــی گرانــەوە دەســتی 
شــیعی  داعشــی  تێــرۆر  چەپەڵــی 
ویالیەتــی فەقیهــی لــە د.قاســملوو 
دەوڵەتــی  کــرا.  شــەهید  و  وەشــا 
ئیســالمی  کۆمــاری  تێرۆریســتی 
مێشــکی بزووتنــەوەی کــوردی لــە 
ڕۆژهــەاڵت کــردە ئامانــج چونکــە 
پێــی وابــوو جەســتەی حیزبیــش لــە 
عــەرز دەدا بــەاڵم ڕێبەرێکی بەتوانا 
وەک  پێگەیشــتووی  و  لێهاتــوو  و 
د.شــەرەفکەندی کــە قوتابییەکــی 
لــە  بــوو،  د.قاســملوو  بەوەفــای 
مامۆســتا مەزنەكــه ی فێــر ببــوو و 
خۆی بە باشی لە قەراخ د.قاسملوو 
پێگەیاندبوو.  ئێســتا دەبا توانایی و 
وزە شــاردراوەکانی خۆی لە ئاستی 
جێگرەوەی د.قاسملوو نیشان بدات. 
د.ســادق دەیزانی بــۆ جێبەجێکردنی 
هێــزی  خۆڕاگــری  بڕیــاری 

کوردســتان  پێشــمەرگەی 
پێویســتییەکی  قەندیــل  ڕاگرتنــی 
حاشــاهەڵنەگرە و دەبــێ بــە تەواوی 
هێــزەوە قەندیل ڕاگیــرێ. کۆماری 
دەیزانــی  تاڵەبانئاســاش  ئیســالمی 
قەندیــل پشــتیوانی گــەورەی هێزی 
پێشمەرگەی کوردستانە بۆیە دوای 
پێکهاتــن ڕێژیمــی ڕەفســەنجانی و 
خامنەیــی دەوڵەتــی عێراقی خســتە 
هێــزی  کــە  فشــار  و  زەخــت  ژێــر 
پێشــمەرگە لــە قەندیــل بێنێتە خوار. 
دیارە دەوڵەتی عێراق ئەم فشارەی بۆ 
حیزب هێنا کە لە قەندیل داگەڕێتە 
خوار بەاڵم د.سادق بە هەڵوێستێکی 
لێبڕاوانــە و ســوور ڕەدی کــردەوە و 

نەچووە ژێر باری.
لــە ســەردەمی د.شــەرەفکەندی بــە 
هەمــوو نرخێــک قەندیــل ڕاگیــرا و 
بوو بە پشتیوانی هێزی پێشمەرگەی 
دوای  دەبینیــن  بۆیــە  کوردســتان 
و  ئێــران  شــەڕی  کۆتاییهاتنــی 
جێگیرکردنــی  ســەرەڕای  عێــراق 
هێزێکــی زۆر و زەوەنــدی داعشــی 
لە کوردستان، هێزەکانی پێشمەرگە 
لە سەرانسەری ڕۆژهەاڵت حزووری 
بەردەوامیــان هەبــوو. ئــەم قســەیەی 
د.قاســملوو بەکردەوە نیشان دەدا کە 
کوردســتان بە شەو لە دەستی هێزی 
پێشــمەرگەدایە و بــە ڕۆژیــش لەژێر 
داگیــرکاری دەوڵەتی داعشئاســای 

کۆماری ئیسالمی.
بــەم حزوورە بەردەوام و سەرانســەرییە 
بەڕێــوە  ڕێکوپێــک  عەمەلیاتــی 
نابەرانبــەری  ســەرەڕای  چــوون. 

عەمه لیاتانــە  ئــەم  زۆر،  ئێکجــار 
تێچووی زۆری دەخستە سەر دەستی 
پاسدارانی داعشی و وەحشی، هێزی 
تێچــووی  کەمتریــن  پێشــمەرگەش 
هەبــوو. هاوکات لەگەڵ ئەم کارانە 
خەڵکــی  شۆڕشــگێڕی  هەســتی 

کوردستان بەرەو بان چوو.
شۆڕشــگێڕ  الوانــی  ئاراســتەی 
زۆرتــر بــۆ الی حیزبــی دێموکــرات 
ئێــران  ناوچەکانــی  هەمــوو  چــوو؛ 
کوردســتان  بــەاڵم  کرابــوون  کــپ 
ســەرەڕای ســەرکوتی داعشــیانەی 
قــەاڵی  هــەر  تێرۆریســت  ســپای 
وەک  بــوو.  لەگیراننەهاتــوو 
مەکــۆ و ڕووگــەی ئازادیخوازانــی 
لێهاتبــوو.  سەرانســەری  ئێرانــی 
پێشــمەرگەی  هێــزی  بەرگــری 
کوردستان کە هەستی شۆڕشگێڕی 
کوردســتان  و  ئێــران  ئاســتی  لــە 
بــەرز کردبــووە ئەم هەرێمــەی کردە 
ئێــران.  ئازادیخوارانــی  مەکــۆی 
دا  هەوڵــی  د.شــەڕفەکەندی 
ئێــران  سەرانســەری  ئازادیخوازانــی 
لێــک کۆ بکاتــەوە و لێکیان گرێ 
بــدات. بــۆ ئــەم مەبەســتە لەگــەڵ 
بــەردەوام  سەرانســەرییەکان  حیزبــە 
لــە پێوەندیــدا بــوو چونکــە دەیزانــی 
بــە نەبوونــی  کۆمــاری ئیســالمی 
هێزێکــی یەکگرتووی ئۆپۆزســیۆن 
لــە کوردســتان و سەرانســەری ئێران 
درێــژە بــە ســەرکوتی تاڵبانئاســا و 
داعشــیانەی  و  نگریــس  تەمەنــی 
خــۆی درێژە پــێ دەدا. ئەم هەوڵەی 
ئەوەنــدە بــۆی گــەورە بــوو کــە لــە 

پێناویدا گیانی فیدا کرد. 
گەورەیــە،  هەوڵــە  ئــەم  ســەرەڕای 
د.شــەرەفەکەندی  بیرکردنــەوەی 
لــە ئاســتی تاکەکەســی و حیزبــی 
تێپەڕیبــوو و تــا ئاســتی نەتەوەیــی 
هێــزی  خۆڕاگــری  ڕۆیشــتبوو. 
بــە  کوردســتان  پێشــمەرگەی 
فەرماندەیی د.ســادق شەرەفکەندی 
کوردەکانــی  بــە  دابــوو  وزەی 
باشــووری کوردســتانیش بۆیــە بــە 
ســازبوونی کێشــە لە بەغــدا، وزەی 
کوردەکانــی  شۆڕشــگێڕانەی 
باشــووری کوردســتان بــە ڕێبــەری 
حیزبەکانی باشــوور توانیان زۆربەی 
شارەکان لە چنگ داگیرکەر ڕزگار 
بکەن و له و بواره دا حیزبی دێموكرات 
كوردســتانی  هێزه كانــی  پشــتیوانی 
باشــوور بــوو. دوای ئــەم ڕاپەڕینــە 
لــە کۆڕەوەکــەی باشــووردا وێــڕای 
ئــەوەی ڕادیــۆ دەنگی کوردســتانی 
ئێــران داوای لــە خەڵک کرد پەنای 
بــرا کوردەکانیــان لــە باشــوور بــدەن 
بنکەکانــی حیــزب ببوونە پەناگەی 
کوردەکانی باشــووری کوردســتان. 
ئــەم پشــتیوانی و پەنادانەی حیزبی 
دێموکــرات بــە ســکرتێری د.ســادق 
نیشــان دەدا کە هەم د.ســادق و هەم 
حیزبەکــەی ئاســتی بیرکردنەوەیــان 
لــە بەرژەوەنــدی حیزبــی تێپەڕیبــوو 
و گەییشــتبووە ئاســتی نەتەوەیــی و 

نیشتمانی.
باندەکــەی،  و  خامنەیــی  ڕێژیمــی 
مەکــۆی  کردووەتــە  ئێرانیــان 
تێرۆریســتانی داعــش و تالبــان و لە 

نێوخــۆ ڕاپەڕینــی هاوینی ١٤٠٠ی 
ئەحــواز و شــارەکانی تــری ئێرانــی 
تالیبــان  و  داعــش  لــە  قێزەوەنتــر 
ســەرکوت کرد. دیارە لە سەرکوتی 
 ،١٣٩٨ خەزەڵــوەری  ڕاپەڕینــی 
لەالیــەن  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی 
ســپای تێرۆریست وەحشیتر لە تاڵبان 
کــرا  خوێنــی  خەڵتانــی  داعــش  و 
بۆیــە بیــری نیشــتمانی و نەتەوەیی 
لــە کوردســتان لــه  ڕۆژی ڕووناک 
پێویستترە و دەبێ ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ 

زۆرتر بێ. 
ڕاســانی خۆرهەاڵت لە شــاخەکانی 
کوردســتان و شارەکانی ڕۆژهەاڵت 
لــە گەشەســەندندایە. خەباتــی شــار 
و شــاخ بووەتە هیوای شۆڕشــگێڕان 
هێــزە  ئــەم  ئێــران.  ئازادیخــوازی  و 
ئازادیخــوازە لە کوردســتان بە دژی 
تاڵبانی ویالیەتی فەقیه قەندیلئاســا 
پێشــمەرگەی  هێــزی  و  ڕاوەســتاوە 
وانــەی  شــاخەکان  لــە  کوردســتان 
خۆڕاگــری و قارەمانەتــی بــە ســەر 
واڵتێــک باڵو دەکەنــەوە کە لە ژێر 
ســێبەری ڕەشــی ڕێژیمی خامنەیی 
و باندەکــەی ناڵەی دەگاتە تەشــقی 

ئاسمان.
لــە کوتاییــدا ئــەم کەتوارانــە پێمــان 
شــەرەفکه ندی  د.ســادق  دەڵــێ 
زۆر زەرفییــەت و توانایــی مابــوون 
کــە وەدەریــان بخــا تــا ئەوەنــدەی تر 
لێهاتوویــی ئەومــان بــە کــردەوە بــۆ 
دەرکەوێ بەاڵم دەســتی تیرۆریستی 
تالبــان و داعشــی ویالیەتــی فەقیە 
ئەم دەرفەتەی لە د.ســادق ئەستاند. 
ئەوەی لە کۆتاییدا دەبێ بوترێ ئەو 
ڕاســتییەیە کە کۆماری ئیسالمی 
دەبێ باش بزانێ حیزبی دێموکراتی 
ڕێبــازی  کــە  ئێــران  کوردســتانی 
پێشەوا و قاســملوو و شەرەفکەندییە 
هەروا لەسەر پێیە و پێشەنگە لەسەر 
خەباتی شــار و شاخ لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتان و ئێــران. ئــەم خەباتــەی 
بەردەوامــە تــا ئەو کاتــەی ڕێژیمی 
داعشــی ویالیەتــی فەقیــه دەچێتــە 
زبڵدانــی مێــژوو و گەلــی کــورد بە 

ئامانجە لەمێژینەکانی دەگات .

جارێکیــان دایکــم بــۆی گێڕامــەوە 
و گوتــی: ئــەو کاتــەی د.قاســملوو 
شــەهید بوو،خەڵک بە تێکڕا هەموو 
ناڕاحــەت بــوون بــەاڵم دەنگۆیــەک 
هەبــوو کــە خەڵــک پێــی دڵخــۆش 
بــوون ئەویــش ئــەوە بــوو دەیانکــوت 
کەسێک لە نێو حیزبدا پەیدا بووە و 
جێگای قاســملووی گرتۆتەوە دەڵێن 

لە قاسملووی زرینگترە.
بە شــەهیدبوونی د.قاســملوو، ئەگەر 
بــۆ جارێکیــش بێ یا بــۆ ماوەیەک 
پشــتی میللەتــی کــورد و حیزبــی 
دێموکــرات شــکا یــا ماڵــی کــورد 
خەریــک بــوو بڕووخــێ و شۆڕشــی 
شــوانی  بــێ  مــەڕی  کــورد وەک 
لــێ بێ بەاڵم لەو ســەردەمە ناخۆش 
ناســکەدا،  و  ئەســتەم  و کاتوســاتە 
سەردارێک و ڕێبەرێک، سەری لە 
نێــو ســەراندا دەرهێنا و بوو بە پشــت 
بــۆ میللــەت و شــانی وەبــەر ماڵــی 
داڕماوی گەل دا و بوو بە کۆڵەکە و 
خەڵکی لە سەرگەردانی و شۆڕشی 
لــە تێکشــکان ڕزگار کــرد، نــەک 
هەر ئەوە بەڵکوو خەباتی چەکداری 
لــە نێوخۆ بــە دژی دوژمــن بەهێزتر 
کــرد و هێرشــە چەکدارانەکانــی بە 
دژی دوژمن توندتر کردەوە و زەبری 

بە قووەتی لێ وەشاند.

حیزبــی  ئــەودا  ســەردەمی  لــە   
دێموکــرات توانــی پــەل بهــاوێ بــۆ 
بەشــەکانی دیکەی کوردســتانیش، 
لــە  دیپلۆماســی  پەیوەنــدی 
دەرەوەی واڵت بەهێزتــر کــرد و لــە 
لەگــەڵ  پەیوەنــدی  کوردســتانیش 
ئــەو هێزانەی کە کێشــەیان لەگەڵ 
حیزب هەبوو، تا ڕادەیەک ئاســایی 
کردەوە و پەیوەندییەکی دۆســتانەی 
لەگەڵ هەموو هێزەکان دامەزراند و 
بــە کردەوە شــەڕی براکــوژی حەرام 
کرد؛ ئەو کەسە قوتابی و شاگردی 
وەفــاداری د.قاســملووی شــەهید و 
ســەردار و ڕێبەری هەمیشە زیندوو، 

د.سەعید شەرەفکەندی بوو.
پــاش شــەهیدبوونی د.قاســملوو،زۆر 
کەس دەســتی لە شــۆڕش هەڵگرت 
و ترســێکی گــەورە هەبــوو چونکــە 
پێیــان وابــوو بــە نەمانــی قاســملوو، 
ئیدی شۆڕشــیش تــەواو دەبێ بەاڵم 
لەبــەر ئەوەی لــە حیزبی دێموکراتدا 
ئیدامــەکاری  نــاوی  بــە  پرســێک 
بوونی هەبووە و هەیە و ئیرادەیەکی 
بەهێز لە پشــت ئــەو ئیدامەکارییەدا 
هەبووە و هەیه و هەمیشەش پێویستی 
هەبوونــی حیــزب لەالیــەن خەڵکــەوە 
بینــراوە، هەربۆیــە بــە شــەهیدبوونی 
ئــەو شۆڕشــە نەشــکا  د.قاســملوو، 

بەڵکوو پەرەی زۆرتری ئەستاند.
د.ســەعید  ســکرتێری  ســەردەمی 
شــەرەفکەندی بــە دەورانێکی زێڕین 

دێموکراتــدا  حیزبــی   مێــژووی  لــە 
زۆر  کــە  دەورانێــک  دەژمێــردرێ. 
ڕووداوی چارەنووسســازی ناوچەیی 
و جیهانــی لێکەوتــەوە. لەالیەکــەوە 
بلووکــی ڕۆژهــەاڵت ڕووخــا و هەر 
یەکێتــی  هەرێمەکانــی  لــە  یەکــە 
خۆیــان  ســەربەخۆیی  ســۆڤییەت، 
وەرگــرت و سۆســیالیزمی مەوجوود 
تووشــی شکســت هــات، لەالیەکــی 
دیکــەوە بۆچوونــە مێژوویییەکانــی 
د.قاسملوو هاتنە دی، یەکەم ئەوەی 
کــە ئــەو ئاشــتییەی کە باســی لێ 
دەکــرا کە بە کۆتاییهاتنی شــەڕی  
عێــراق و ئێــران لــە ناوچــە پێــک 
دێ،پێک نەهات! دووهەم ئەوەی کە 
سەرەڕای فشــارهاتنە سەر شۆڕشی 
دێموکــرات  حیزبــی   و  ڕۆژهــەاڵت 
لــە ئاکامــی کۆتاییهاتنی شــەڕی 
شۆڕشــی   بــەاڵم  ئێــران،  و  عێــراق 
دێموکــرات  حیزبــی  و  ڕۆژهــەاڵت 
تووشــی پاشەکشە و شکست نەبوو، 
بــۆ  دەگەڕێتــەوە  به شــێكی  ئــەوەش 
مودیرییەتــی  و  کارامــە  ڕێبــەری 
بەجێــی د.شــەرەفکەندی. ئــەو بــەو 
ئیمانــەی کــە بــە ڕێبــازی حیــزب 
و بــەو پەیمانــەی کــە بــە خوێنــی 
شەهیدان و لە سەرووی هەموویانەوە 
بە د.قاســملووی دابوو، بۆ درێژەدان 
بــە ڕێگاکەی، بزووتنــەوەی میللی 
دێموکراتیکی ڕۆژهەاڵتی ڕێبەری 
کــرد و بــە بیــری ورد و ژیرانــەی 

بــرد.  بەڕێــوە  دێموکراتــی  حیزبــی  
گرینگیدان بە کار بۆ وەدەستهێنانی 
پشــتیوانی هەمەالیەنــەی خەڵک و 
بە ڕێکخســتن کردنیان، گرینگیدان 
بە ڕادیۆ و ڕۆژنامە و بەگشــتی بە 
تەبلیغات،گرنگیــدان بە پــەروەردەی 
شــێوەی  بــە  پێشــمەرگە  و  کادر 
دروســت و ئوســوولی، ڕێگەگرتن لە 
بێ نەزمی و کارشکێنی لە حیزبدا، 
یارمەتیدانی شــۆڕش لە بەشەکانی 
گرتنــی  کوردســتان،  دیکــەی 
کۆنگرە و نوێگەرایی و چاکسازی  
پەیوەندییــە  زیاتر،بەهێزکردنــی 
نێودەوڵەتییــەکان،  و  کوردســتانی 
بەخشــینی وزە و توندوتۆڵــی زیادتــر 
بــە خەباتــی چەکــداری و هێرش بۆ 
ســەر دوژمن، هەوڵ بــۆ پێکهێنانی 
بــەرە یــان هاوپەیمانییەک لــە نێوان 
هێزەکانی ئۆپۆزسیۆن و دژبەرەکانی 
و  کار  ئیســالمی،لەو  کۆمــاری 
چاالکییانــە بــوون کــە د.ســەعید و 
ڕێبەریــی ئەودەمی حیزب کاری بۆ 
کردن و بەشــی هەرەزۆری جێبەجێ 

کردن.
ســکرتێری  مــاوەی  هەرچەنــد 
د.ســەعید زۆر نەبوو و لە سێ ساڵ 
زیاتری درێژە نەکێشا بەاڵم لەو سێ 
ساڵەدا بە حەق سادقبوونی خۆی لە 
ســەر پەیمانەکانی ســەلماند، یەکەم 
ئــەوەی هەرچــی لە توانایــدا بوو بۆ 
ڕێــگای  درێژەدانــی  و  وەفــاداری  

د.قاســملوو بە کاری برد؛ دووەمیش 
ئــەوەی کــە خەریــک بــوو خــەت و 
نیشــانێکی کارکــردن و چاالکی و 
مێتۆدێکــی کاری حیزبــی  تایبەت 
بە خۆی دەدیتەوە کە ڕەنگە ئەگەر 
ده ســتی ڕه شــی تیرۆر ڕێگای دابا، 

ئەو مێتۆدە خۆی ده سه لماند.
هێنــدە بــە ســەر تێرۆری د.قاســملوو 
لە ســەر مێزی بەناو وتووێژ لەگەڵ 
ئیســالمی  کۆمــاری   نوێنەرانــی 
تێنەپەڕیبــوو کــە د.ســەعید لەگەڵ 
کار بــۆ فشارخســتنە ســەر ڕێژیــم، 
بیــری  لە دروســتکردنی هاوپەیمانی 
و  دێموکــرات  هێــزە  نێــوان  لــە 
سەرانســەرییەکان  پێشــکەوتنخوازە 
بــۆ  بــوو  ناچــار  ئــەو  دەکــردەوە. 
پێکهێنانی ئەو هاوپەیمانییە لەگەڵ 
زۆر حیزب و ڕێکخراو دابنیشێ کە 
تەنیــا ناویــان هەبــوو و ئەندامیان لە 
چەنــد کەس تێنەدەپــەڕی و لەگەڵ 
زۆر کــەس ڕووبــەڕوو بــێ کە هیچ 
خەڵکییــان  ئەوتــۆی  پێگەیەکــی 
نەبــوو، لــە حاڵێکدا،خــۆی ڕێبەری 
گەلێکی چەند میلیۆنی و بەرپرسی 
گەورەتریــن و ڕیشــەدارترین حیزبــی 
کوردی بوو. ئەگەر د.شەرەفکەدی 
بەمشــێوەیە ناچار نەبا، نە تێرۆرەکە 
دەکــرا و نــە بزووتنــەوەی کــوردی 
دوای  دەبــوو.  کارەســات  تووشــی 
کۆمــاری  بــۆ  کــە  د.قاســملوو 
ئیســالمی وەکــوو کاریگەرتریــن و 

مەترسیدارترین کەس ئەژمار دەکرا، 
د.سەعید توانیبووی ئەو جێگایە پڕ 
بکاتەوە. د.قاســملوو بــۆ دوو بابەت 
دەکــرد.  کاری  تونــدی  بــە  زۆر 
لــە  خەبــات  بەهێزکردنــی  یەکــەم 
نێوخــۆی واڵت و دووهەم ناســاندنی 
مەســەلەی کورد لــە دەرەوەی واڵت 
و وەدەســتهێنانی پشــتیوانی جیهانی 
بــۆ مافە ڕەواکانی میللەتی کورد. 
د.ســەعید وێــڕای کارکردنــی ورد 
بــۆ ئــەو دوو بابەتــە گرینگە، وەک 
گوتــرا هەوڵــی دا کۆبەندییەکیــش 
لــە هێــزە دژبــەرەکان دروســت بــکا. 
کارکرنــی د.ســەعید بــۆ ئــەو ســێ 
بابەتــە ترســی  گەورەی خســتە دڵی 
کۆمــاری ئیســالمی و هــەر بۆیــە 
کەوتنــە خــۆ بــۆ تێرۆرکردنــی. بــە 
تێرۆرکردنــی د.ســەعید، کۆمــاری 
ئیســالمی توانــی زه ربــه  له  ســەری 
بزووتنــەوەی کوردی بدا و زەبرێکی 
بــە ژان و کارەســاتبار لــە شۆڕشــی 
 کــوردی و حیزبــی دێموکــرات بــدا 
، بــەاڵم نــە خەبــات و تێکۆشــان لــە 
کوردســتان کۆتایــی پێ هێندرا و نە 
حیزبــی  دێمۆکــرات، بــێ ڕێبەر بوو 
ئەمــەش بەهــۆی ئــەو وانەگەلــەی 
فێــری  شــەهید  ڕێبەرانــی  کــە 
هاونەسڵەکانی خۆیان و نەسڵەکانی 

دواتریان کرد.
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ڕاسان
 نوێنەری بەرەنگاربوونەوەی بەرەی تیرۆری دنیا 

جیاوازی و پێشکەوتووبوونی حیزبی دێموکرات

ڕاگەیاندنــی ڕاســان لــە نــەورۆزی 
شــاخە  لــە  ١٣٩٥و  ســاڵی 
هەمــان  لــە  سەرکەشــەکانی واڵت 
کاتــدا کە مزگێنییەکی گەورە بوو 
بــۆ کۆمەاڵنی خەڵکی کوردســتان 
لــە  بــوو  مــەزن  هەنگاوێکــی  و 
ڕێــڕەوی ڕزگاربــوون لە ژێردەســتی 
و گەڕانەوەی شــکۆ بۆ خۆرهەاڵتی 
نیشتمان، لەڕاستیدا ئەو کات وەک 
مەلەکردنێــک دەچوو دژ بە ڕەوتی 
ئاســایی ئاو یان سیاســەت و ڕەوتی 

جیهانی.
 ئەوکات ئێران لەگەڵ واڵتانی ٥+١ 
ڕێککەوتبوو بە میلیارد دۆالری بە 
پاداشــی ئــەم ڕێککەوتنە بــۆ ئازاد 
ڕێفۆرمخــواز  دەســەاڵتی  کرابــوو، 
کلیــل  حەســەن  ســەرۆکایەتی  بــە 
جڵــەوی دەوڵەتــی لە ئێرانــدا وەدەس 
گرتبــوو و ڕێفۆرمخــوازان بــە دەیان 
چاکســازی  بەڵێنــی  و  دروشــم 
ناوخۆیشــیان  و  جیهانــی  بیــروڕای 
فریــو دابــوو؛ هەروەهــا توانیبوویــان 
چه ندســاڵ پێشــتر، بە گوشــارهێنانە 
سەر ڕێکخراوەی موجاهدینی خەلق 
وەک ڕێکخراوەترین ئۆپۆزۆسیۆنی 
بێدەنگــی  و  ئێــران  سەرانســەری 
توندوتیــژی  لەهەمبــەر  رۆژاوا 
بــەم  بەرانبــەر  کوشــتوبڕەکان  و 
ڕێکخــراوە ناچــار بــە کۆچکردنیان 
لــە عێــراق و بــە هــەزاران کیلۆمێتر 
دوورخســتنەوە لە ژینگــەی خەباتی 
لــە  بــە کورتــی  خۆیانیــان بکــەن. 
پــاش هاتنە ســەر کاری مەالکانەوە 
تــا ئــەو کات هێنــدە لەگــەڵ دنیا و 
و  نەببــوون  تەبــا  بەتایبــەت ڕۆژاوا 
نەیانتوانیبوو ئۆپۆزیســیۆنیش تا ئەو 

ڕادە دەستەوەستان و بێ هێز بکەن.
لــەو ســەروبەندەدا بــوو کــە زۆر لــە 
دژبــەران، دەســەاڵتی ئاخوندەکانیان 
وەک سیســتمێکی لەشــکاننەهاتوو 
پێناســە دەکــرد و گەیشــتبوونە ئــەو 
ئاکامــە کــە کۆمــاری ئیســالمی 
بێ پشــتیوانی  کــە  بەهێــزە  هێنــدە 
ئەمریــکا و ڕۆژاوا ناکــرێ خەباتی 
بەرانبەر بکرێت، کەواتە باشــتر وایە 
ڕەوتێکــی ڕیفۆرمخوازانە لەهەمبەر 
دەســەاڵتێک بگرنە بەر کە هەرگیز 
ڕێفۆرمی بــە قازانجی خەڵک تێدا 
نەکــراوە مەگــەر بــە دژایەتی مافە 
ڕەواکانــی خەڵــک، ئــەو کاتــە بوو 
کە ڕاسان بە پشتبەستن بە ئیرادەی 
شۆڕشگێڕانە و پێداگری لەسەر ئەو 
حەقیقەتەی کە تەنیا هێزی شیاوی 
پشــت پێبەســتن کۆمەاڵنی خەڵکی 
خۆیەتــی پــڕ بــە گــەرووی خەڵکی 
چەوســاوە و خاکداگیرکراو هاواری 
بەهێزبــوون و ســووربوون لــە خەباتی 

ڕەوای نەتەوەکەمانی دەکرد. 
لــە مــاوەی پێنــج ســاڵی ڕابــردوودا 
هزری ڕاســان توانیویەتی ســەرەڕای 
بــە  و  کەندوکۆســپەکان  هەمــوو 
بەوەفــای  ڕۆڵــەی  دەیــان  خوێنــی 
گــەل و بــە ســەدان بەنــدی سیاســی 

و چەندین خرۆشــانی شار داهێنەری 
کولتــووری نوێ بێت لە زاگڕۆس و 
سەرانســەری جوغرافیای ئێرانیشــدا 
کــە لــەم بابەتەدا بە کورتی باس لە 

دوو لەم چەمکانە دەکەین.
ســەرکاری  هاتنــە  پــاش  یەکــەم: 
٧٦ی  ســاڵی  لــە  ڕێفۆرمخــوازان 
ئیســالمی  کۆمــاری  هەتاویــدا 
کــە  کولتــوورە  ئــەو  توانیبــووی 
هەنووکــەش هێشــتا ئاســەوارەکانی 
کۆمەڵــگای  لــە  دەکرێــت  بــەدی 
هەمــوو  کــە  بخــات  جــێ  ئێرانــدا 
دڕەندەییــەک بــۆ دەســەاڵت ڕەوایــە 
بــەاڵم بەرگــری ڕەوا و دەســبردن بۆ 
زوڵملێکراوانــەوە  لەالیــەن  چــەک 
بڤەیە، ئەو بۆچوونەی لە نێو خەڵکدا 
دروست کردبوو کە لەهەمبەر هێرشە 
هۆڤانەکەی دەسەاڵتی ئاخوندەکاندا 
دەس بــۆ چــەک بــردن حەرامــە و 
تەنانەت کار گەیشــتبووە ئاســتێک 
لــە ڕووناکبیــران  کــە ژمارەیــەک 
بەرەنگاریــی ڕەوای خەڵکیــان وەک 
نــاو  توندوتیــژی  بەرهەمهێنــەری 

دەبرد!!! 
کەڵکوەرگرتــن  بــە  ڕاســان  بــەاڵم 
لــە هەمــوو مێتۆدەکانــی خەبــات و 
یــەک لــەوان بەرگــری چەکدارانــە 

بەرەنــگاری ئــەم چەواشــەکارییەی 
هەنووکــە  وەســتایەوە.  دەســەاڵت 
کــە  بابەتانــەی  لــەو  یەکێــک 
کۆمەڵــگای ئێــران و ڕووناکبیــران 
و تەنانــەت ڕووناکبیرانــی نەتــەوەی 
خەریــک  بەخۆیــەوە  بااڵدەستیشــی 
کــردووە، بــاس کردنــە لــە خەباتــی 
دەســەاڵتێک  بــە  دژ  چەکدارانــە 
کــە بە هەمــوو چەشــنێک خەڵک 
شــیاوترین  و وەک  دەچەوســێنێتەوە 
مــاف  خەڵکــی  بــەردەم  بــژاردەی 
زەوتکراو پێناسەی دەکەن و تەنانەت 
خەڵــک و زۆربــەی ڕووناکبیرانــی 
لــە  ئەوەیــان  چاوەڕوانــی  دەروەســت 
ڕاســان هەیە کــە پێ بنێتە قۆناغی 
هێرش بۆ ســەر دەسەاڵتی کۆماری 
ڕەوا  بەرگــری  لــە  و  ئیســالمی 

تێپەڕێت.
شۆڕشــگێڕانە  ئیــرادەی  دووهــەم؛ 
نــەک  دەرفــەت  خوڵقاندنــی  و 
چاوەڕوانــی ڕووداوەکان و کەڵــک 
کــە  بوارەیــە  ئــەو  لێوەرگرتنیــان 
دیکــە  بزوتنەوەکانــی  لــە  ڕاســان 
جیــا دەکاتــەوە؛ وایــش دەکات کــە 
کۆمــاری  دەســەاڵتی  هەنووکــە 
ئیســالمی وەک مەزنترین مەترسی 
ســەر مانــەوەی دەســەاڵتەکەی چاو 

لێبکات. تێكۆشه ران بە تێکۆشانیان 
بەســتێنەکانی  بەرخۆدانیــان  و 
دەخوڵقێنــن  دەســەاڵت  الوازکردنــی 
نــەک ئــەوەی چاوەڕوانــی الوازی 
دەســەاڵت بــن تاکــوو لەهەمبەریــدا 
ســەرەتادا  لــە  هــەروەک  ڕاپــەڕن. 
پشتبەســتوو  ڕاســان  کــرد  باســمان 
و  شۆڕشــگێڕان  ئیــرادەی  بــە 
خەڵکەکــەی خۆیەتــی لــە پانتایــی 
کشــانەوەی  هەربۆیــە  زاگڕۆســدا 
هێزەکانــی ئەمریکا لە ئەفغانســتان 
کەمکردنــەوەی  بــۆ  پالنیــان  و 
هێزیــان لــە خۆرهەاڵتی ناوەڕاســتدا 
هێزانــەی  لــەو  هەنــدێ  هەرچەنــد 
ڕێژیمــە  و  دیکتاتۆریــەت  بــە  دژ 
دەکــەن  خەبــات  ســەرکوتکەرەکان 
تووشــی بێ هیوایــی کــردووە بــەاڵم 
ڕاسانیانی زیاتر پشت ئەستوور لەسەر 
درێژەدانــی ڕێگەکەیــان کــردووە و 
خەڵکی هێناوەتە ســەر ئەو قەناعەتە 
کە دەبێ بە شــێوازی گشــتگیرتر و 
ڕادیکاڵتــر خەبــات بەرەوپێش بەرن و 
بیروڕای گشتی خەڵک ڕۆژبەڕۆژ 
زیادتــر گوشــار دێنــن کــە خەبــات 
زیادتــر پەرەپێبــدەن و ڕاســان بەهێزتر 
بکەن. هەربۆیە ڕاســان ڕەوتێکە کە 
چارەنووســی  ناتوانــن  ناوچه ییــه كان 
دیــاری بکــەن، چوونکــە هەنووکــە 
زۆرینەی خەڵکــی زاگڕۆس خۆیان 
و  دەزانــن  ڕاســان  خاوەنــداری  بــە 
ئازادیخوازانی ئێران وەک چاوگەی 

هیوا چاوی لێدەکەن. 
دوو  بــەم  ســەرنجدان  بــە  کەوابــوو 
کــرد  باســمان  کــە  چەمکــەی 
هــزری  مــەالکان  دەســەاڵتی 
ڕاســان و ئــەو گۆڕانكارییــەی لــە 
کولتــووری خەباتــدا لــە هەنووکەی 
نەخشــاندویەتی  گۆڕەپانەکــەدا 

وەک گەورەتریــن هەڕەشــەی ســەر 
مانــەوەی خۆیان چــاو لێدەکەن بۆیە 
بــە هەموو توانــاوە دژایەتــی دەکەن 
ناوەبەنــاوە  و  ســاڵێک  هەمــوو  و 
لــە  پێشــمەرگەیان  مەته رێزەکانــی 
شــاخە سەرکەشــەکانی کوردســتان 
ئاگربــاران کــردووە. ئەمســاڵیش لــە 
بەرەبەیانــی ١٨ی پوشــپەڕەوە پــاش 
جــار  چەنــد  و  زۆر  هەڕەشــەیەکی 
عێــراق  بەرپرســانی  لــە  داواکــردن 
حیزبــە  دەرکردنــی  بــۆ  هەرێــم  و 
کوردییەکان لە هەرێمی کوردســتان 
بــە نوێتریــن چــەک و بــە شــێوازی 
شــاخەکانی  بــۆ  هێــرش  دڕندانــە 
کوردستان، ئەو ڕاستییەیان سەلماند 
چ  ڕاســان  پەرەگرتنــی  لــە  کــە 
ترســێکیان لــێ نیشــتووە و بەتەنیــا 
بەربەســتی دەســەاڵتەکەیانی دەزانن 
لــە  هێژموونــی  پەرەپێدانــی  بــۆ 
بــە یەکجــاری  ناوچــە و قوتدانــی 
ڕۆژهەاڵتــی  گــەورەی  بەشــێکی 
ناوەڕاســت؛ هەربۆیە ئەرکی تەواوی 
ئازادیخوازانە لە سەرانسەری ئێران و 
دنیادا لە کاتێکدا کە ڕۆژاوا حازرە 
بە هەر تێچوویەک و بە چاوپۆشین 
لە تەواوی جینایەتەکانی کۆماری 
ئیســالمی دەرحەق بە خەڵکی ئێران 
و ناوچەکــە تەنیــا لە پێنــاو هەندێ 
وەدرەنگ خســتنی دەسڕاگەیشــتنی 
مەالکان بــە چەکی ناوکی هەموو 
ئیمتیازێــک بــە ڕێبەرایەتی بەرەی 
تیرۆریزمــی دنیــا بدات، بــە هەموو 
الیکــەوە پشــتی ڕاســان و خه باتــی 
كورد بگرن چوون هەنووکە هێزێكی 
گرنگه  کە لە گۆڕەپانەکەدایە و بە 
پانتایی زاگڕۆس لەگەڵ دڕندەترین 
بەربەرەکانــێ  ســەردەم  دەســەاڵتی 

دەکات.

بــە  جیهانــی  دووهەمــی  شــەڕی 
هەمــوو لێکەوتــە نەرێنییەکانییــەوە 
قۆناغێــک بــوو کــە کــورد توانــی 
ســەردەمی  لــە  یەکەمجــار  بــۆ 
مودێڕنــدا کۆمارێــک دابمەزرێنــێ 
کــە هەتــا ئێســتاش شــانازی پێــوە 
کوردســتان  کۆمــاری  بــکات. 
دەســکەوتێکی مەزنــە کــە لە ســەر 
دەســتی پێشــەوا قــازی محەممــەد 
بەنــرخ  ئەزموونێکــی  و  دامــەزرا 
بــوو لــە حوکمڕانــی کوردیــدا. ئەو 
دەســەاڵتە کورتماوە پیشــانی دا کە 
ڕێبەرێکــی دڵســۆز چەنــدە دەتوانێ 
کاریگەری باشی لە سەر تەبایی و 
پێکەوەژیــان و تەناهی کۆمەاڵیەتی 
لــە  دێموکــرات  حیزبــی  هەبــێ. 
ناوخــۆی کوردســتاندا پێــش لەوەی 
کە دەســەاڵت یان هێزێکی سیاســی 
بێت ڕۆحێکی پاکی مەعنەوی بوو 
کــە لــە ســەر بنەمــای دڵســۆزی و 
خۆبەخشــی بۆ نیشــتمان و ئەخالقی 
ئینســانی دامەزرابــوو. هەر ئەمەش 
وایکردبــوو حیزبــی دێموکــرات الی 
بەشــێکی زۆری خەڵکــی ئــەوکات 
ســەیر  پیــرۆز  بونیادێکــی  وەک 

بکرێ. 
کوردســتان  کۆمــاری  ڕوخانــی 
قــازی  پێشــەوا  شــەهیدکرانی  و 
محەممــەد شــوێندانەری زۆری لــە 
ســەر خەڵک و کەســانی خەباتکار 

ئەگەرچــی  شــا  ڕێژیمــی  دانــا. 
داگیــر  خاکــی کوردســتان  توانــی 
ڕۆحــی  نەیتوانــی  بــەاڵم  بکاتــەوە 
نێــو  لــە  خۆشەویســتی  نیشــتمان 
خەڵکدا بســڕێتەوە. بەشێکی زۆری 
دەســپێکردنەوەی خەبات لە ســااڵنی 
بــەدژی  کۆمــاردا  ڕوخانــی  پــاش 
ڕۆحــی  هەمــان  لــە  شــا  ڕێژیمــی 
دڵســۆزی و خۆبەخشــی و ئەخالقی 
شۆڕشگێڕانەوە ســەرچاوەی دەگرت 
کە کۆماری پیرۆزی کوردســتان و 
شەخســی پێشــەوا لــە دڵــی جەماوەر 
چاندبوویــان.  خەباتکارانــدا  و 
لــەو  یەکێــک  قاســملوو  دوکتــور 
کۆمــار  بەئەمەگانــەی  قوتابییــە 
بــوو کــە توانــی حیزبــی دێموکرات 
مودێــڕن  بنەمایەکــی  ســەر  لــە 
دروســت بکاتەوە. دوکتور قاســملوو 
هەتــا کاتــی شــەهیدبوونی، چەنــد 
کۆڵەکەیەکــی قایمــی بۆ جیاوازی 
و پێشــکەوتوویی حیــزب دانــا کــە 
هەتا ئێســتاش و پاشــی ئــەو هەموو 
ئاڵ وگۆڕانــە، ئــەو کۆڵەکانــە هــەر 
وەک خۆیان ماون و بوونەتە ڕەمزی 
جیــاوازی و پێشــکەوتوویی حیزبــی 
دێموکــرات لــە نێــو هێــز و الیەنــە 
سیاســییەکانی هەر چــوار پارچەی 

کوردستان. 
لــە  دوورکەوتنــەوە  یەکــەم؛ 
لــەو  یەکێــک  فەردپەرەســتی 
کۆڵەکانە بوو کە دوکتور قاســملوو 
لە کاتی ژیانی خۆیدا و یەکەمجار 

لە خۆیەوە دەستیپێکرد. 
دووهــەم؛ دێموکراتبــوون بــە تەواوی 
دژی  قاســملوو  دوکتــور  مانــا. 
دوگماتیزمێــک  چەشــنە  هــەر 
پــەرە  توانــی  بۆیــەش  هــەر  بــوو، 
حیزبــی  دیمۆکراتیزەکردنــی  بــە 
دێموکــرات بــدات و دەمارگــرژی و 
تاکــڕەوی لــەو حیزبەدا بە نیســبەت 
پارچەکانــی  هەمــوو  حیزبەکانــی 

دیکە زۆر کەمتر بکاتەوە. 
شۆڕشــگێڕانە  ئەخالقــی  ســێهەم؛ 
پێشــەوا  بەنرخــی  یــادگاری  وەک 
ســەردەمی  لــە  محەممــەد  قــازی 
دوکتور قاســملوودا وەک ئەسڵێکی 
خەباتــکاری  بــۆ  ئەمالوئــەوال  بــێ 
کورد لە هەر پلەیەکی تەشــکالتیدا 
مرۆڤــی  گیــرا.  چــاو  پێــش  لــە 
خەباتــکار دەبــێ خاوەنــی ئەخالقــی 
شۆڕشــگێڕانە بێ کە بە گیان و بە 
ماڵ بۆ سەرکەوتنی نەتەوەی کورد 
گشــتی  بەرژەوەنــدی  تێبکۆشــێ. 
بخاتــە پێش قازانجی شەخســییەوە و 
گیانفیدایانــە بــۆ ڕاپەڕاندنی ئەرکە 

حیزبییەکان تێبکۆشێ .
بــە پشتبەســتن بەم ئەســاڵنە حیزبی 
لــە  خــۆی  ڕێــگای  دێموکــرات 
نێــو هەمــوو حیزبــە کوردییەکانــی 
هــەر چــوار پارچــەی کوردســتان تا 
کــردەوە.  دیــاری  زۆر  ڕادەیەکــی 
هــەر ئــەم میراتــە بەنرخانــە و چەند 
تایبەتمەندییەکــی دیکــەی دوکتور 
قاسملووی شۆڕشگێڕ و پێشکەوتوو 

بــوو کــە شــوێندانەری زۆر ئەرێنــی 
لــە ســەر داهاتوو و شــێوەی خەباتی 
خەڵکــی کوردســتان  دانــا.  حیــزب 
بــە چــاوی خۆیــان دیتیــان کە پاش 
شــەهیدبوونی دوکتور قاســملوویش، 
حیــزب نەبــوو بــە حیزبــی بنەماڵــە 
یــان عەشــیرەت. دێموکراتیزەبوونــی 
هــۆی  بــووە  دێموکــرات  حیزبــی 
ئــەوە هەمــوو کەســێک بتوانێ بێ 
دەرببــڕێ  خــۆی  ڕای  دڵەڕاوکــێ 
ســەرکردایەتی  خۆشیشــەوە  بــە  و 
حیزب هەمیشــە بە دڵێکــی ئاوەاڵوە 
ڕاوبوچونــە جیاوازەکانی بیســتووە و 
بۆ بەرەوپێشــبردنی خەبــات کەڵکی 

لێوەرگرتون. 
ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت یەکێــک لەو 
دەنگانەیــە کــە خەڵکــی ناوخــۆی 
ڕۆژهەاڵت بۆ تێکۆشەرانی شاخیان 
بــەرز کــردەوە و پــاش لێکدانــەوەی 
وردی لەالیــەن ڕێبەرایەتــی حیزبەوە 
پەســەند کرا. کۆماری تیرۆریستی 
بــە  بــێ گوێــدان  ئێــران  ئیســالمی 
پوتانســیەلە  و  مانــا  و  چەمــک 
مەعنەوییەکانــی حیزبی دێموکرات 
ڕۆژهەاڵتــدا  لــە  ســاڵێک  چەنــد 
ڕەوتــی ســڕینەوەی بەها و ئەرزشــە 
خێراتــر  کــوردی  میللییەکانــی 
شــەڕێکی  لــە  ڕێژیــم  کردبــوو. 
دەدا  هەوڵــی  ڕەوانیــدا  ناڕاســتی 
هەتا بزاڤــی ڕزگاریخوازانەی کورد 
بــە پاســیڤ یــان لەنێوچــوو وەســف 
کەڵکــی  هەمانحاڵــدا  لــە  بــکات. 

پارچەکانــی  الیەنــی  هەنــدێ  لــە 
الوانــی  بەالڕێدابردنــی  بــۆ  دیکــە 
ڕۆژهــەاڵت وەردەگــرت. مەیدانــدان 
بە گروپە مەزهەبییەکان و جەریانی 
شــێوەیەکی  ڕیفۆرمخــواز  دۆڕاوی 
دیکەی سیاســەتی نەرمی ڕێژیمی 
ئاخوندی بۆ پشتگوێخستنی حیزبی 
بــوو.  کــورد  نەتەوەیــی  و  ڕەســەن 
حاشــاهەڵنەگرە  ڕاســتییەکی  ئــەوە 
دڕۆنــە  و  مووشــەکباران  کــە 
ئینتحارییەکانیــش لــە چەند ڕۆژی 
خاکــی  لــەوەی  پێــش  ڕابــردوودا 
کوردســتان بکەنــە ئامانج، ڕێژیمی 
ڕووڕەشی خامنەیی وەدرۆ دەخەنەوە 
کە ســااڵنێکی زۆر لە میدیاکانیدا 
دێموکــرات  حیزبــی  کــە  دەیگــوت 

نەماوە! 
میراتــە بەنرخ و شۆڕشــگێڕانەکانی 
دوکتــور قاســملوو کەتوارگەلێکــی 
دوای  لــە  نەســڵ  کــە  مەعنەویــن 
فرچکــی  توانــی  کــورد  نەســڵی 
لــە  خۆیــان  و  پێبگــرێ  خەباتــی 
پێشــکەوتووی  و  جیــاواز  حیزبــی 
بەشــێکی  ئێســتا  ببیننــەوە.  ئــەودا 
زۆری پێشــمەرگەکانی کوردســتان 
خەباتــدان  مەتەرێــزی  لــە  کــە 
دوکتور قاســملووی مامۆستایان بە 
جەســتە نەدیــوە بــەاڵم گیانفیدایانــە 
لــە خاکــی  لــە ســەنگەری دیفــاع 
کوردســتاندا خەریکــی خۆڕاگریــن 
ئــەو  چەکــی  فیشــەکی  ئــەوە  و 
دڕۆنەکانــی  کــە  پێشــمەرگانەیە 

ڕێژیــم دەئەنگاوێ و الشــەکانیان لە 
میدیاکانی جیهاندا باڵو دەبێتەوە .

ڕێژیــم بــە جێگەی ئــەوە لە ڕێگای 
دروستەوە هەوڵی چارەسەری کێشەی 
کورد لە ئێران بدات دیسان دەیهەوێ 
بە هێزی سەرکوتکەر و تیرۆریستی 
حاشــا لە ڕاســتییەکان بــکات. ئەوە 
زۆری  بەشــی  کــە  لەحاڵێکدایــە 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ئێــران لــە جوغڕافیــای زاگڕۆســدا 
ئامــادەی گیانبازییــە بــە دژی ئەو 
ڕێژیمــە. بــەو پێیە کــە ڕێژیم هیچ 
زێدەخوازییەکانــی  بــۆ  ســنوورێک 
لــە پێــش چــاو ناگــرێ و بــەردەوام 
ســنووری ڕۆژهەاڵتیــش دەبەزێنــێ، 
پێشــمەرگەکانی شــار بــە مەرجــی 
حیــزب  ســەرکردایەتی  بڕیــاری 
دەتوانن هەم شێوەی خەبات بگۆڕن و 
هــەم جوغڕافیای خەبــات بگوازنەوە 
حیزبــی  دوژمــن.  دڵــی  نێــو  بــۆ 
جیاوازبــوون  هــۆی  بــە  دێموکــرات 
توانــای  پێشــکەوتووبوونی،  و 
بەرزکردنــەوەی  و  نۆژەنکردنــەوە 
بــۆ  خــۆی  جمگەکانــی  هەمــوو 
لــە  و  هەیــە  ســەروتر  ئاســتێکی 
ماوەیەکــی کورتــدا دەتوانێ خەبات 
ڕۆژەڤــی  بکاتــە  ڕۆژهەاڵتــدا  لــە 
هەمــوو میدیاکانــی جیهــان. هــەر 
بۆیــەش ڕێژیم دەبێ پێش لەوە درێژە 
بــە ســەرەڕۆییەکانی بــدات بیــر لــە 
داهاتووی دۆڕاوی خۆی بکاتەوە .
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عوسمانی کوردان سەرمەشقی شۆڕشگێڕان
ئەلبورزڕووئینتەن

ئیســماعیل بێشــکچی کۆمەڵناسی 
کورددۆســتی تــورک دەڵــێ: کــەم 
گــەل بــە ئەنــدازەی گەلــی کــورد 
قوربانــی بــۆ ئــازادی داوە و پێــی 

نەگەیشتووە. 
ئــەم وتەیــەی تاکێــک کــە وەک 
زانایەکــی کۆمەڵناســی لــە دۆخی 
کورد ورد بووتەوە و وەک ئەنجامی 
لێکۆڵینــەوە زانســتییەکەی بــاڵوی 
بــێ  ســەرنجە.  جێــگای  دەکاتــەوە 
و  دۆز  و  کــورد  ناســینی  گومــان 
دۆخەکەشی کاریگەری لە سەر ئەو 
ئەنجامە هەبووە؛ بەاڵم بۆ کوردێکی 
ئاوێتــەی ئــەو خەبــات و تێکۆشــانە 
قوربانییــە  جۆرێــک  خــۆی  کــە 
قوربانییانــە  ئــەو  نزیکــەوە  لــە  و 
دەبینــێ و هــەر بەیانییــەک کــە لە 
ئەوەیکــە  ترســی  هەڵدەســتێ  خــەو 
نــەکا هەواڵێکــی دیکــەی ناخــۆش 
سەبارەت بە دۆز و خەباتکارانی ئەو 
دۆزە  ببیســتێ، زیادتــر لــە ســەرنج 
ئەوپەڕی ئازار و ناخۆشــییە، ئەگەر 
بێــت و ئــەو قوربانییانــە لــە نزیکەوە 
بناســێ و تەنانــەت لــە قوناغێکــی 
ژیانتدا هاودەم و ناســیاوی خســڵەت 
ئیتــر  بــی،  تایبەتمەندییەکانــی  و 

ئازارەکە دوو ئەوەندە دەبێت.
 ئــەو ئــازارە نەک چۆکت پێ شــل 
نــاکات بەڵکــوو شــێلگیرتر لە جاران 
وێــڕای خەبــات بۆ ئەو نرخانەی کە 
کەرامەتــی مرۆڤــی پێــوە بەنــدە و 
هەروەهــا بەردەوامی خەبات لە پێناو 
دانــەوەی پاداشــتی شــەهیدان و ئەو 
هەمــوو قوربانیدانە، واتە بەردەوامی 
ڕێگایان تا کوردستان ڕزگار دەبێت 
وەک ئەرکێکــی پیــرۆز دەبــێ بــە 

بەشێک لە ژیانی شۆڕشگێڕان.
ئــەو پێشــەکییە بــە کورتی وەســفی 
کــە  ســاتەی  ئــەو  بیرکردنــەوەی 
هەواڵــی شــەهیدبوونی تێکۆشــەری 
ناوداری کورد عوسمان مستەفاپوور 
دەبیســتی دەکات. شۆڕشــگێڕێک 
لــە هەڕەتــی الویــدا ڕێبــازی  کــە 
کوردســتان  شــەهیدانی  و  پێشــەوا 
دەگرێتــە بــەر و مەکۆی دێموکرات 
بــۆ خەبــات هەڵدەبژێرێــت، لــە ژێــر 
پلەی بە شــەرەفی پێشمەرگەایەتی، 
پێشــمەرگەیەکی  هەمــوو  وەک 
قارەمانــی دیکە کوردســتان دەکاتە 
مەڵبەندی خەبات دژی داگیرکەران 
و دوژمنانی ئازادی و مرۆڤایەتی.

خەبــات لــەو چوارچێوەیــە بەوپەڕی 
تــا  دەبێــت  بــەردەوام  دڵســۆزییەوە 
لــە  یەکێــک  لــە  کاتــەی  ئــەو 
مەئموریەتەکانــی دوای شــەڕێکی 
جوامێرانــە و نابەرامبــەر دەکەوێتــە 
مێــژووی  ســتەمکارانی  دەســتی 
مرۆڤایەتــی و بــۆ مــاوەی نزیکەی 
ســێ دەیە لە ژێر ئەشکەنجە و ئازار 
لــە زینداندا لــە چاوەڕوانی ئەوەیکە 

لە سێدارە دەدرێت دەمێنێتەوە.
ســەرەڕای هەموو ئەو بەڵگانەی کە 
لــە دوور و نزیــک لــە ســەر دۆخــی 
دەکەونــە  شۆڕشــگێڕانەی  ئــەو 
لــە  ئیســالمی  کۆمــاری  دەســت 
هەڵســوکەوتی  چۆنیەتــی  ســەر 
نامرۆڤانــەی ئــەو ڕێژیمــە بــەردەوام 
دەبیستین و دەبینین بەاڵم  تێگەیشتن 
لەو ئازارە بۆ تاکێک کە بە چاوی 
ڕەشــەکانی  چاڵــە  دۆخــی  خــۆی 
ڕێژیمی نەدیتبێ ئاســان نییە، تەنیا 
ئــەو مرۆڤانــە دەتوانــن بەرگەی ئەو 
هەمــوو ئــازارە بگــرن کــە بــاوەڕی 
قوڵیــان بــە دۆزی ڕەوایــان هەبێت تا 
بتوانــێ ببێتــە قەلغانێک بۆ ئەوەی 
بەرگەی ئەو هەموو ئازارە بگرێت.

عوســمانی کوردان هــەر لەو ڕۆژەوە 
کــە دەکەوێتــە دەســتی دوژمــن و 

بــە درێژایــی نزیــک بــە ســێ دەیە 
لەگــەڵ  دەبێــت،  لــە زیندانــدا  کــە 
هەمــوو  ئــەو  بەرگــەی  ئــەوەی 
ئــازارە دەگرێــت، زیندانیــش دەکاتــە 
ســەنگەرێکی دیکــە بــۆ بەردەوامی 
خەبــات. ئیــرادە و باوەڕی عوســمان 
نــەک ناڕووخــێ، نەک شــل نابێ، 
بەڵکــوو پەناگایــەک دەبــێ بۆ ئەو 
نیشتمانپەروەرانەی دەکەونە زیندان.

عوســمان بــۆ یــەک ســاتیش بیر لە 
بەرژەوەندی خۆی ناکەتەوە، بەڵکوو 
هــەر پێشــمەرگە دەمێنێتــەوە و، بــە 
لەش لە پشت میلەی ئاسنی زیندان 
و لە نێو قەفەســی دوژمن، بە ڕۆح 
ئازادیخوازێکــی ئــەم کوردســتانە و 
بەسەر ئاسمانی دااڵنپەر و کێڵەشین 
و  شــاهۆ  و  تەرەغــە  و  قەندیــل  و 

زاگرۆسدا دەفڕێ.
بۆ تێگەیشــتن لە ڕۆحــە بەرزەکەی 
پەیوەنــدی  مســتەفاپوور  عوســمان 
حیزبەکــەی  لەگــەڵ  بەردەوامــی 
یــان شــایەدی هەمــوو ئەوانــەی بــۆ 

ڕۆژێک لــە زینداندا ئەویان دیتبوو 
یــا ئــەو وێنانەی کە لــە زینداندا بە 
دوور لــە چــاوی دوژمــن دەیگــرت 
ویدیــۆی  چەنــد  ســەیرکردنی  یــان 
پێشــمەرگە کــە لە تیشــک تیڤییەوە 
بــاڵو بوونەتەوە یا وێنەکانی لەگەڵ 
شەهید هیدایەت عەبدواڵپوور بەسە. 
ئازادبوونــی  دوای  کاتێــک  بــەاڵم 
کــە پــاش ٢٨ ســاڵ جارێکی دیکە 
داوێنــی  بگەڕێتــەوە  توانیبــووی 
کاری  یەکــەم  دەبینیــن  قەندیــل، 
پەیوەنــدی  مســتەفاپوور  عوســمان 
گرتــن بــە حیــزب دەبێــت بــۆ ئەوەی 
ڕیــزی  بێتــەوە  دیکــە  جارێکــی 
بــە  ببێــت  پەیوەســت  و  پێشــمەرگە 
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان و 
لــە چوارچێــوەی حیزبــی دێموکرات 
درێــژە بــە خەباتــی خۆی بــدات، بۆ 
عوســمان  دەردەکــەوێ  هەموومــان 
مســتەفاپوور ئــازادی خــۆی تەنیــا 
لــە دەرچــوون لــە زیندانــدا نابینــێ، 
لــە  ڕاســتەقینە  ئــازادی  بەڵکــوو 

پەیوەستبوونەوە بە حیزبی دێموکرات 
و بەردەوامــی بــە خەبــات لــە جلــی 

خاکی پێشمەرگەدا دەبینێ.
هەروەها جارێکی دیکە دەیسەلمێنێ 
کە زیندان و هەموو ئەستەمییەکانی 
شۆڕشــگێڕانی  ناتوانــن  خەبــات 
ڕاســتەقینە لــە خەبات بۆ گەیشــتن 
بە ئازادی نەتەوەکەیان دوور بخەنەوە 
بەڵکوو مانــای ژیان بۆ ئازایخوازان 
لــە خەبــات بــۆ ئــازادی گەلەکەیان 

دەبینێتەوە.
کــە  ئێمەمانــان  زۆربــەی  بــۆ 
هەواڵــەکان  بوڵتەنــی  لــە  بــەردەوام 
بــە دوای هەواڵــی ئــەو شۆڕشــگێڕە 
ئــەو  زیادتــر  بوویــن  زیندانــدا  لــە 
شۆڕشــگێڕانەی  تایبەتمەندییــە 
عوســمان مســتەفاپوور لــە زەینماندا 
ئەگــەر  بــەاڵم  دەبــوون،  بەرجەســتە 
ناســینی  نزیکــەوە  لــە  شــانازی 
عوســمان مســتەفاپوورمان هەبا کە 
بــە خۆشــییەوە ئەو شــانازییە بە من 
بــڕا، دەماندیت ئەو مرۆڤە بەرزە کە 

لــە بەرانبــەر دوژمن وەک قەندیل و 
کێلەشــین ڕاوەســتاوە و بــە خەباتــی 
خــۆی زیندانــی ئــەو زاڵمانــەی بــە 
چۆکــدا هێناوە، لەگەڵ پێشــمەرگە 
و  خاکــەڕا  چەنــدە  هاوڕێکانــی  و 
ئــارام و مەنــدە، تایبەتمەندییەکانــی 
کەســایەتی عوســمان مســتەفاپوور 
دوای ئەو هەموو خۆڕاگرییە نەک 
گۆڕانی بە ســەردا نەهاتبوو بەڵکوو 
لــە جــاران، ئەرکەکانــی  دڵســۆزتر 
لــە نێــو شۆڕشــدا بەوپــەڕی ڕێــک 
و پێکییــەوە بەڕێــوە دەبــرد، ئــەوەش 
ئەوپــەڕی گەورەیــی عوســمان  بــۆ 
و  دەگەڕایــەوە  مســتەفاپوور 
تابلۆیەکــی زیندووی ئەو وتەیە بوو 
کــە نابــێ بڵێیــن شــۆڕش چــی بــۆ 
ئێمــە کــردووە بەڵکــوو ئێمــە چیمان 
لــە دەســت دێت بــۆ شــۆڕش بکەین 
بــۆ ئــەوەی بتوانین لە ســەرکەوتنی 

شۆڕشدا سەرکەوتوو بین.
بە شــەهیدبوونی، عوسمانی کوردان 
خەمێکــی قوڵــی خســتە نێــو دڵــی 

و  بەگشــتی  کوردێــک  هەمــوو 
هەمــوو هاوســەنگەرانی بەتایبەتی، 
بــە بیســتنی هەواڵــی شــەهیدبوونی 
بەردەوام ئەو هەموو قوربانیدانەی ئەو 
لە مێشــکی ئێمەدا وەک فیلمێکی 
تراژیــک دەبیندرێــت و لــە ژیــان و 
خەبــات و خۆڕاگــری ئــەو هــاواری 
لــە  کــورد  گەلــی  ئازادیخــوازی 
ویژدانــی ئێمــەدا دەزرینگێتەوە بەاڵم 
ئێمــە لــە ڕێبەرانــی شــەهیدبوومان 
فێــر بوویــن کە ئــەو خەمانە بکەینە 
ســەرچاوەیەکی دیکــەی پاڵنــەر بۆ 
بەردەوامــی خەبات و کارەکانمان لە 
بەرانبەر ئەو بەرپرسیارەتییە قورسەی 
کــە لــە بەرانبــەر شــەهیدان هەمانە 
بەڕێــوە ببەیــن و  ژیانــی ئــەوان کە 
سەرمەشــقی هەمــوو شۆڕشــگێڕانە 
بکەینــە وانە بۆ بەردەوامیدان بە ئەو 

ڕێبازە پیرۆزە.
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    هیوا خانی

    سەمیرا عەزیمیان

     هیوای کوردان

گه ڕانه وه ی ڕێژیم بۆ به رجام به  که متر!! 
خۆدزینه وه  و خۆگنخاندنی ڕێژیمی 
کۆمــاری ئیســالمی لــه  وتووێــژی 
ناوکــی بــه  نــاوی به رجــام، نیشــان 
ده هــۆی  و  درۆ  و  ناڕاســتی  لــه  
ئــه و ڕێژیمه یــه  لــه  خه ڵکــی خــۆی 
و واڵتانــی دراوســێ و  ده ره وه ! ده نــا 
ئه گــه ر وه ک خۆیــان ده ڵێــن پرســی 
ناو کی بۆ مه به ســتی پێداویســتی و 
ئاشــتییانه یه  هیچ ئه و دزی و فزییه  
دیــاره   نــاوێ!  خۆشــارووکێنه ی  و 
مه به ســتی دیکــه ی لــه  پشــته  بۆیه  
ڕێژیــم هێنــده  ناڕاســتییه  ده نوێنــێ! 
هه رچه نــد خامنه یی چه کی ناوکی 
بــه  حه رام ده زانــێ و ئیددیعا ده کات 
کــه  مه به ســتیان لــه  به رهه مهێنانــی 
کەیکــی زه رد و پیتاندنــی ئۆرانیۆم 
ســه رووی  هه تــا  به رزکردنــه وه ی  و 
٦٠% ته نیــا بۆ مه به ســتی ئینســانی 
و ئاشــتییانه یه  که چــی شــاره زایانی 
ئــه م بــواره  ئه م قســه یه  ڕه د ده که نه وه  
و پێیــان وایه  ئاســتی به رزکردنه وه ی 
پیتاندنه کــه  و ئــه و ئــاوه  ســووک و 
قورســه ی کاری بــۆ ده کــه ن بــه ره و 

ده ســت  لــه   و  مه ترســیدار  ئاســتی 
چوونــه ده ری ڕێژیــم ده چێتــه  پێــش! 
ســبه ی که  چه کی ناوکــی به رهه م 
هێنــا! وه ک خومه ینــی! خامنه ییش 
قســه ی خــۆی ده خواتــه وه  و زۆر بــه  
ئاســانی ده ڵــێ: )خدعــه  کردیــم(!! 
هه ست کردن به و خدعه یه  بووە هۆی 
ئەوەیکــە ترامــپ ئه و ده ســکه وته ی 
و  هه ڵوه شــێنێته وه   ئێــران  به رجامــی 
کارێــک بــکا که  ئه مــڕۆ بایدن به  
ئاســانی نه توانــێ بگه ڕێتــه وه  ســه ر 
خاڵی سیفر و له وێوه  دانوستان ده ست 

پێبکاته وه ! 
کارنامــه ی شــه ش گه ڕ دانیشــتنی 
ئامریــکا  و  ئێــران  ناڕاســته وخۆی 
نیشــانی دا کــه  گه ڕانــه  بــۆ ســه ر 
ئاســان  کارێکــی  وتووێــژ  مێــزی 
هــه م  ڕوحانــی  له والشــه وه   نییــه ! 
له الیــه ن واڵتانــی ئورووپایــی و هه م 

له الیــه ن  هــه م  و  ئامریــکا   له الیــه ن 
بناژۆخوازانــی ناوخۆیی فشــارێکی 
زۆری له ســه ر بــوو بۆیــه  زۆر پێــش 
ســه رکۆماری  واده ی  ته واوبوونــی 
بــه   و  هه ڵپه ســارد  دانیشــتنه کانی 
ئه ســتۆی ئه وانه  لــه  مه یداندا نه بوون 

و خۆیان پێ شێر بوو به جێهێشت. 
هیــچ  ئــه وه ی  له گــه ڵ  خامنه یــی 
کارێک به بێ پرســی ئه و و قســه ی 
ئه و نه ک له  بواری ناو کی بگره   له  
گشــت بواره کانــی سیاســه تی ده ره وه  
نه کراوه  به اڵم به  ڕواڵه ت وای نیشان 
ده دا کــه  ئــه و ڕه وتــه ی ئــاوا ده چێته  
پێــش بــه  دڵــی نییــه ! ئــه وه ش ده بووە 
هــۆی ئه وه یکــە ده روێشــه کانی لــه  
مه جلیس و شــۆرای به رزی ته ناهی 
نیشــتمانی و تاقمــی توندئــاژۆ بــه  
بــه   به رانبــه ر  ناڕه زایه تــی  ئاشــکرا 
ده رببــڕن.  وییــه ن  دانیشــتنه کانی 

قســه یان ئه وه  بوو که  ئه و دانیشتنانه  
بۆ هه ڵگیرســاندنه وه ی وتووێژه کانی 
و  داوا  و  ویســت  له گــه ڵ  به رجــام 
لێــک  زۆر  ئێــران  مه رجه کانــی 
قه بووڵکــراو  هۆیهــوە   بــه و  و  دوورن 
نییــه ؛ بــه اڵم به ڕوونــی ناڵێــن داوا و 
ویســت و مه رجه کانــی ئێــران چیــن  
و ده بــێ چــۆن بێ! ئێســتا که  ئه وان 
له ســه ر حوکمن ده بــێ چاوه ڕوان بین 
و  واده   هه مــووه   ئــه و  له گــه ڵ  کــه  
به ڵێنییــه ی بــه  خه ڵکیــان داوه  و بــۆ 
وه دیهێنانیشی دیاره  به  ده ستی به تاڵ 
چ وه دی نایــه ! زۆر به  ناچاری هه ر 
گه ڕانه وه یه  بۆ ســه ر په ت و سینگی 

خۆی.
به رنامــه ی ناوکــی ئێــران بــه  هــه ر 
شــێوه یه ک بچێتــه  پێــش که یســێکه  
کــه  مــاوه ی ١٥ ســاڵه  یه کێــک له  
گرینگتریــن کاره کانــی سیاســه تی 

ده ره وه ی ئێــران بــووه ، ئــه و که یســه  
لــه  زۆرێــک له  بواره کانی سیاســی 
و ئابــووری به تایبــه ت له  سیاســه تی 
هه بــووه .  کاریگــه ری  ده رەوه دا 
ده وڵه تانی جیهان پێیان وایه  که  ئێران 
هه ڕه شــه یه  و هه ڕه شــه کانی ئێرانیش 
هه ڕه شــه  له  ســه ر ته ناهی و ئارامی 
ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاست و ناوچه که یه 
بۆیه  کۆده نگی جیهانی له  به رانبه ر 
بــه   ئێــران  وێڕاگه یشــتنی  ده ســت 
چه کــی ناوکی له ئارادا یــه . هه موو 
واڵتــان و ڕێکخراوه کانــی جیهانــی 
بــه  تونــدی چاوه دێــری جموجــۆڵ و 
هه ڵســوکه ته کانی ڕێژیمن له  بواری 
کار  کــە  بەچەشــنێک  ناوکیــدا 
گه یشــتۆته  جێگایه ک که  ته نانه ت 
الیه نــه  ئورووپاییەکانــی به رجامیش 
ئێســتا به پێچه وانه ی ڕابردوو له گه ڵ 
ئامریکا هاوڕا و هاوپه یمانن. پێشان 

ئامریــکا توندوتیــژی ده نواند ئێســتا 
واڵتانی ئورووپایی ته نگه تاوترن. 

مانــای  بــه   به رجــام  ڕاگرتنــی 
واڵت  ئابووریــی  لــه   زەبروەشــاندن 
بــه   زه ره رگه یانــدن  و  زیــان  و 
هه ژارترکردنــی  و  هاوواڵتــی 
ئــه وان  و خراپترکردنــی بارودۆخــی 
کۆمه اڵیه تییــه !.  و  سیاســی 
درێــژه دان بــه و ڕاگرتنــه  هه لێکــه  بۆ 
گیروگرفتــه   ته وژمــی  زیادبوونــی 
و  ئێــران  هه مه الیه نه کانــی 
دوورکه وتنه وه  له  واده  و به ڵێنییه کان. 
هه ڕه شــه کانی ڕۆژاوا و هه ڵوێســتی 
تونــدی واڵتانــی ئورووپاییــش پــاش 
قسه کانی گه ڕووسی، ته نگی زیادتر 
بە ڕێژیــم هه ڵدەچندرێ و خامنه یی 
بــه  په نامه کی نه رمشــێکی دیکه ی 
هــه ر  داوه ،  نیشــانی  قاره مانانــه ی 
ئــه وه ش بۆتــه  هــۆی که مبوونه وه ی 
قه بــاره ی ویســت و داواکانــی ئێران! 
درێــژه ی ئــه و بارودۆخــه  کۆمــاری 
ئیســالمی و توندئــاژۆکان ده خاتــه  
ته نگه ژه  و ناچارکران بۆ ساڵوێکی 
بــه  که متــر بــۆ ڕێککه وتــن له گه ڵ 

ڕۆژاوا.

كۆماری ئیسالمی،
 كوردستانی بۆ به چۆكدا نایه 

ڕاســتییەکی حاشــاهەڵنەگرە کە لە 
ماوەی زیادتر لە چل ســاڵ تەمەنی 
کۆمــاری ئیســالمی ئێــران، ڕێژیــم 
هەوڵێکــی چڕوپڕی بــۆ تواندنەوەی 
نەتــەوە و بیروبــاوەڕە جیاوازەکان داوە 
هــەر بۆیــە لە کاتی ســەرنەکەوتنی 
ئامانجــی دیاریکراویــدا لــە ڕێگای 
کۆمەڵکــوژی و تێــرۆر و تەنانــەت 
ســڕینەوەی موڵک و ئاسەوار و.... 
هەوڵێکی بێوچانی داوە. دامودەزگا 
لەپێنــاو  ڕێژیــم  ســەرکوتکەرەکانی 
دەســەاڵتی  بەهێزکردنــی  و  مانــەوە 
سەرەڕۆیان بۆ پەرەپێدانی گۆڕەپانی 
لەهیــچ  خۆیــان  دیکتاتۆرییەتــی 
و  دڕندانــە  کردەوەیەکــی  چەشــنە 
کاری نامرۆڤانە سڵیان نەکردووەتەوە 
و ئەگــەر بمانهــەوێ هەڵســەنگاندن 
ئێــران و  بــۆ تاوانەکانــی ڕێژیمــی 
دەســتەبەندیی هــۆکارەکان بکەیــن، 
دڵتەزێــن  تراژێدیــای  هــەزاران 
ڕۆڵەکانــی  شــەهیدبوونی  بەنرخــی 
کــورد، بریندارانــی ڕێــگای خەبات 
و تێکۆشــان و زیندانیانــی سیاســی 
و ســەدان تاوانــی دیکە بــە بیانووی 
جۆراوجــۆرەوە ئاوقەگیــری خەڵــک 
بووە، تەنیا لە پێناو ڕزگاربوون لەژێر 
چەتــری کۆلۆنیالیزم و مافویســتی 
کەچی کوانێ یاسا، کوانێ وەاڵم و 
کوانێ ڕەچاوگرتنی مافی مرۆڤ 

و مرۆڤایەتی؟
ئــەوە ڕێژیمەکــەی خۆمەینــی بــوو 
کــە بڕیاری شــەڕی ماڵوێرانکەری 
دا و داوای لــە هێــزە چەکــدارەکان 
کــرد کــە دەبێــت "ئاژاوەگێڕەکانــی 
کوردســتان  لــە  خــودا"  دژبــەری 
فیشــەکی  لێزمــەی  و  ڕاماڵێــت 
بەســەر کوردســتاندا بارانــد کەچی 
لــە ئاکامــدا بوێــری و خۆڕاگــری 
خەڵکی کوردســتان بە شــەڕی سێ 

و  ناســێندرا و سەرشــۆڕی  مانگــە 
دۆڕانی تووشی ڕێژیم کرد.

پێویست بە باسکردنە کە بەنیسبەت 
هێــرش و پەالمارەکانــی کۆمــاری 
پەت وســێدارە بۆ ســەر ئۆپۆزسیون و 
الیەنە سیاســییە کوردەکان زیادترین 
فۆکۆس لەســەر حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران بووە و شــەپۆلی 
گەمارۆکانــی بۆ چرکەســاتێکیش 
لە خەباتی حیزبدا شــوێندانەر نەبووە 
و ڕێــک بەپێچەوانــەوە هــەردەم بــە 
تۆکمەتــرەوە  پڕۆگرامــی  بەرنامــەو 
هەمبەر بە پیالنی ڕێژیم ڕاوەستاوە.
حیزبــی  ٧٦ســاڵەی  مێــژووی  لــە 
ئێرانــدا  کوردســتانی  دێموکراتــی 
و  کەســایەتی  خــاوەن  حیزبــە  ئــەم 
پێکهاتــە و بناغەداڕێژەرانێــک بووە 
کــە بەشــێوەیەکی سیســتماتیک و 
دەروەســتانە لە پێناو ئاراســتەکردنی 
بەرژەوەندییەکانــی گــەل هەنگاویان 
و  شــەڕ  بەمجــۆرەش  هەڵگرتــووە، 
کۆمــاری  دوژمنایەتییەکانــی 
ئیســالمی دژ بــە کــورد پەیتاپەیتــا 
و بــەردەوام بــووە کە لــە بەرامبەریدا 
پووچەڵکردنــەوەی  بــۆ  هــەوڵ 
هــزری  و  بیرۆکــە  و  پیالنــەکان 
بناغــەی  حیــزب  مافویســتانەی 

سەرکەوتنمان هەژمار دەکرێ. 
پەالمــاری  و  دژکــردەوە  دواییــن 
ئیســالمی  کۆمــاری  دڕندانــەی 
دیکتاتــۆر،  حکوومەتێکــی  وەک 
کوردســتانی  خاکــی  بوردومانــی 
باشــور بوو کە لە ڕۆژانی ڕابردوودا 
چەشــنە  هیــچ  بــەاڵم  درا  ئەنجــام 
خەســارێکی گیانــی بــەدواوە نەبــوو 
و هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان 
کــە  ســەلماندی  دیکــە  جارێکــی 
پەالمــاری  و  بوردۆمــان  تەنانــەت 
ئاسمانیش ئێمە بەچۆکدا ناهێنێ. 

بەدرێژایــی مێــژوو ئێمــە بەرامبــەر 
بــەم کارەســاتانە ڕاوەســتاوین و لــە 
ڕێــگای پالنــی تۆکمــە و بەهێــزەوە 
بەرەنگاریمــان کــردووە، ئــەم هێرشــە 

کە لە ١٨ خەرمانان بەسەر ئاسمانی 
کوردستان دەســتی پێکرد هەروەک 
کــە ئامــاژە کــرا فرەمەبەســت بوو؛ 
کــە لێــرەدا دەتوانین ئاماژە بە ســێ 
ئامانجــی ڕێژیم لــەم چوارچێوەیەدا 

بکەین:
نی  د ســێنکر تر و چا  .١
سیاســییە  الیەنــە  و  ئۆپۆزســیۆن 
مەبه ســتی  بــە  کوردییــەکان 
ئاگادارکردنــەوە لــە پالنــی نــوێ و 
کارەســاتێکی  وەشــاندنی  هەروەهــا 
هاتنەســەرکاری  پــاش  هێرشــبەرانە 

سەرکۆماری نوێ.
وەبیرهێنانەوەی جینایەتی   .٢
١٧ی خەرمانــان و هەوڵدانێکــی تــر 
بۆ ســەپاندنی زەبرێکی خەسارهێنەر 

لە پەیکەرەی حیزبی دێموکرات.
هەوڵــدان بــۆ ڕووخاندنــی   .٣
ورەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان 
نوێــی  خەباتــی  پەکخســتنی  و 

"ڕاسانی خۆرهەاڵت".
کوردســتان  پێشــمەرگەی  هێــزی 
خه بات بۆ مافه كانی گه ل بە ئەرکی 
سەرەکی خۆی دەزانێ و بەداڕشتنی 
پالنی بەهێز و پڕۆژەی به پێز بۆ كار 
و ئه ركه كانــی تێده كۆشــێ، هەروەهــا 
هێزی شــوێندانەری ڕاســان بەردەوام 
دەبێت لە حزووری خۆی لە نێو دڵی 

كۆمه ڵگادا.
ڕاسان لە هەموو ڕەهەندێکی خەبات 
لەمەڕ پرسە سیاسی، کۆمەاڵیەتی، 
و...هتــد  ئابــووری  کەلتــووری، 
ســاختاری  بــە  کۆتاییهێنــان  بــۆ 
دەســکردی ڕێژیــم  و گەیشــتن بــە 
سیاســی  دەســەاڵتی  و  ســەرکەوتن 
تێدەکۆشــێ، هەربۆیە بەڕاشــکاوی 
و  هێمــا  هێــزی  ئێمــە  کــە  دەڵێیــن 
ورەبەخشــی ڕاســانی خۆرهەاڵتین و 
کۆماری ئیســالمی ئێــران، كوردی 

بۆ تێك ناشكێندرێ.

بۆ به ڵگه نامه ی 2030 نا!! 

له گه ڵ ئــه وه ی به ڵگه نامه ی ٢٠٣٠ 
به رژه وه نــدی هه مــوو  قازانــج و  لــه  
واڵتانــی ئــازاد و دێموکراتیــک و 
ته نانه ت له  خزمه ت به  جیلی ئه مڕۆ 
و نــه وه ی ســبه ی  مرۆڤدایــه ! به اڵم 
و  تۆتالیتێــر  ده ســه اڵتی  هێندێــک 
به رژه وەندیخــواز لــه  جیهــان بوونیــان 
هەیە کــه  به ختــه وه ری و کامه رانی 
گــۆی  ســه ر  ئیســانه کانی  نــه ک 
دوژمنــی  به ڵکــوو  نــاوێ  زەوییــان 
نه ته وه کــه ی  ته ناهــی  و  ئاشــتی 
خۆشــیانن. دیاره  ئه وان به خته وه ری و 
کامه رانی هه ر ناناســن و ئاشــتی و 
ته ناهی له  ده سه اڵتی ڕه شی خۆیاندا 
ده بیننــەوە، هــەر بۆیە هه موو ڕێی و 
شوێنه کان هه ر  ئه وان دیاری ده که ن! 
و هــەر ئه وانــن کــە وه کیل و وه لی و 

وه سی هه موو خه ڵکن!.
چ شــتێک ده بێتــه  هــۆی ئەوەیکــە 
به ڵگه نامه یەک که  له ســه ر ده ســتی 
شاره زایان و لێزانانی هه موو واڵتانی 
جیهان بڕیاری لێدراوه  و ١٦٤ واڵتی 
جیهان پێملی بوونه  و بۆ باشترکردنی 
ژیان داڕێژراوە، هێندێک ده سه اڵتی 
پێــی  ئیســالمی  کۆمــاری  وه ک 
هه ڵبه زنــه وه  و نه ک کاری پێنه که ن 

به ڵکوو دژایه تیشی بکه ن؟
کــۆڕی  ٢٠١٥دا  ســێپتامبری  لــه  
نه تــه وه  ڕێکخــراوی  گشــتیی 
 یه کگرتــووه کان بڕیارنامه یه کــی به  
ســه ردێڕی گه اڵڵــه ی کاری هه تــا  
٢٠٣٠ بــۆ گۆڕینــی دنیاکه مــان به  
ناوی "گه شــه ی ســه قامگیر" په سند 
کرد. ئه و بڕیارنامه یه  ١٧ ده ستوور ی 
کاری بــۆ گه شــه ی ســه قامگیری 
ڕێکخــراوی  ئه ندامــی  واڵتانــی 
نه تــه وه  یه کگرتــووه کان به  ته کوزی 
له خــۆ ده گرێ. ئــه و به ڵگه نامه یه  به  
نێوده وڵه تــی  پســپۆڕانی  هــاوکاری 
موختــار  واڵتــان  و  داڕێــژراوه  
کــراون لــه  به ڕێوه بردنــی و ده توانــن 
به ڵگه نامه یــه   ئــه و  یــان  هه ڵبژێــرن 
کۆمه ڵــگای  بارودۆخــی  له گــه ڵ 
خۆیــان ڕێــک بخه ن. لــه  ئه ده بیاتی 
ڕێکخراوی نه تــه وه  یه کگرتووه کاندا 
یانــی  ســه قامگیر"  "گه شــه ی 
ئه مــڕۆ  ویســته کانی  وه دیهاتنــی 
جیله کانــی  له به رچاوگرتنــی  بــه  
داهاتوو، یان به  واتایه کیتر گه شه ی 

سه قامگیر به و مانایه  که  وشیار بین 
ئه مڕۆ هه موو بنه ما و سه رچاوه کان 
بــه کار نه هێنیــن هه تــا  بــۆ گه شــه  
داهاتــوو  جیله کانــی  بــۆ  شــتێک 

بمێنێته وه . 
له نێوبردنــی  ژینگــه ،  پیســکردنی 
سه رچاوه  سروشتییەکان، له  هه مووان 
گرینگتــر ئاڵوگــۆڕی هه رێمیش له  

ڕیزی ئه مانه  دێته  ئه ژمار. 
پێویســته   به رچاوڕوونــی  بــۆ 
کاکڵــی  لــه   کورته ئاوڕێــک 
ئــه و  بده ینــه وه .  به ڵگه نامــه ی٢٠٣٠ 
و  ڕێبــه ران  لــه   داوا  به ڵگه نامه یــه  
خه ڵکــی جیهان دەکات هه تا ســاڵی 
و  هــه ژاری  بــه   کۆتایــی   ٢٠٣٠
برســێتی و توندوتیژی و گەندەڵی و 
قاچــاغ ... بهێنن و بەپێچەوانەوە بۆ 
ئــەم پرســانە هەوڵ بــدەن: كەرامه تی 
دادپــه روه ری،  ئاشــتی،  ئینســانی، 
ته ناهــی،  یه کســانی،  پاراســتنی 
ســه قامگیر،  به ڕێوه به رایه تــی 
چاوه دێری ســه رچاوه  سروشتییەکان، 
په ره پێدانی ساخله می و دابینکردنی 
هه مــووان،  بــۆ  خواردنــه وه   ئــاوی 
و  کچــان  و  ژنــان  به هێزکردنــی 
یه کســانی ژن و پیــاو، گرینگیــدان 
و  جۆراوجــۆره کان  کلتــووره   بــه  
نه هێشتنی جیاوازی لەنێوان که مینه  
لــه   داکۆکیکــردن  نه ته وه ییــه کان، 
کۆمەڵــگا،  خوارووەکانــی  چینــه  
دێموکراســی و مافی شارۆمه ندی، 
باشــترکردنی ژینگــه ، گه شــه دان به  
دێهاته کان، به ره وپێشبردنی ڕاهێنانی 
پیشــه یی،  و  فه ننــی  و  گشــتی 
بره وپێدانــی پێکه وه هه ڵکــردن، هه لی 
کار ڕه خســاندن کــه  تــه واوی ئه وانه  
ڕێگــه ی ڕاهێنــان و فێــرکاری لــه  
ســه ره تای ده ســپێکی خوێنــدن هه تــا 
دواقۆناغه کانــی پێگه یشــتن و نــاو 

کۆمه ڵگاش درێژه ی ده بێ. 
هه رچه نــد ئه و به ڵگه نامه یه  له الیەن 
ئێــران و لــە  ده وڵه تــی ڕوحانیــدا لــه  
کۆبوونــه وه ی گشــتیی ڕێکخــراوی 
وه ک  نه تــه وه   یه کگرتــووه کان 
ئه ندامــی ئــه و ڕێکخراوه یــه  واژۆی 
کردووه  و پێویســت بوو ساڵی ٢٠١٦ 
تێچــووی بــۆ باشــترکردنی ڕاهێنان 
کاری  بــەاڵم  بگیــرێ،  له به رچــاو 
بــۆ نه کــرا و لــه  ســاڵی ٢٠١٧ لــه  
شــۆرای بااڵی شۆڕشــی کلتووری 
کارپێکردنــی ڕاگیــرا و بــه  هاتنــه  
ڕۆژ  چه نــد  ڕه ئیســی  ســه رکاری 

لــه وه  پێــش به  فه رمــی کارپێکردنی 
هه ڵوه شایەوه . 

ئــه و  وه الخســتنی  هــۆی  بڵێــی 
چ  بــێ؟  چیــدا  لــه   بڕیارنامه یــه  
چ  و  خه ڵــک  بــۆ  قازانجێکــی 
هه بــێ؟  ڕێژیــم  بــۆ  زه ره رێکــی 
ڕاگه یه نــه کان و که ســانی نیزیــک 
له  ڕێژیم ته نانه ت دژبه ری سه ره کی 
ئــه و گه اڵڵه یــه ی خامنه ییــن !   ئــه و 
گه اڵڵه یــه  بــه  پیــالن )توطئــه ( بــۆ 
به وتــه ی خۆیــان خۆتێخزاندن )نفوذ( 
ئه ژمــار ده کــرێ! تاڕاده یــه ک کــە 
پێیــان وایــه  ئه گــه ر ئــه و گه اڵڵه یــه  
به ڕێــوه  بچــێ ئەوا بەبێ هۆ ســه رباز 
بــۆ ڕۆژاوا پــه روه رده  ده کــرێ!. ئه وه  
پیالنــی واڵتانی زلهێز و ڕۆژاواییه. 
ئەوانیــش پێیــان وایــە لــە ڕوانگــەی 
بێچــەوە دژی یاســاکان نییــە! بەاڵم 

لە ناوەرۆکدا زۆر ئاڵۆزە .
بەاڵم الیه نگرانی ئه و گه اڵڵه یه  پێیان 
وایــه  ئه و گه اڵڵه یه گه لێک ئامانچ 
ده پێکــێ لــه  ڕاهێنانی ســه ره تایی و 
ناوه ندی و دواناوه ندی، هه ڵسه نگاندن 
و خه مالندنــی چۆنیه تــی فێربــوون، 
چاوه دێری فێرکاری بۆ پێش چوونه  
قوتابخانــە  و ســه ره تایی، ڕاهێنانــی 
کارامه یــی  پیشــه یی  و  فه ننــی 
بێهداشــت  په ره پێدانــی  فه رمــی، 
و  ته ندروســت  ژیانــی  شــێوه ی  و 
و  ســه وادی  کــه م  که مکردنــه وه ی 
ته یارکردنــی ناوه نده کانی خوێندن له  
ڕاهێنانی سه ره تاییه وه  هه تا زانکۆ و 
زانســتگا و نه هاده کانــی ڕاهێنان له  
ناوه ندگه لــی به رزی خوێندن؛  به اڵم 
بــه  له  به رچــاو گرتنی که شــوهه وای 
ڕاهێنانــه وه ،  له بــاری  گه اڵڵه کــه  
به رزکردنــه وه ی  بڵێیــن  ده کــرێ 
و  فێرخــوازان  وشــیاری  ڕادده ی 
و  خۆناســی  له بــاری  کۆمه ڵــگا 
هه ڵســوکه وتی  و  ئینساندۆســتی 
شــیاو له گــه ڵ یــه ک و نه هێشــتنی 
توندوتیــژی و چاوکراوه یی جیلێکی 
نوێ، ترســی هه ره گه وره ی ڕێژیمی 
بره وپێدانــی  و  ئــارا  هێنانــه   ئێرانــه ! 
زانسته  مرۆییه کان )علوم انسانی(، 
و  ژن  یه کســانی  بــۆ  کارکــردن 
پیاو،بردنــی کۆمه ڵگا به  ئاقارێکی 
داماڵــراو لــه  بیروبــاوه ڕی ئایینــی، 
بااڵده ســتکردنی ســێکۆالریزم، یانی 
له نێوچوونــی ده ســه اڵتی داســه پاوی 
ئاخوندان، ئەمــەش بەواتای نه مانی  

کۆنه په رستی دێتە ئەژمار. 
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محەممەد ساڵح قادری: 
هەڕەشــە و هێرشــەکانی ڕێژیمی ئێران نیشــانەی بەهێزبوونی جوواڵنەوەی ڕۆژهەاڵت و کاریگەرییە جەماوەرییەکەیەتی کە ئەو 
ڕێژیمە لێی تۆقیوە و لەم بارودۆخە قەیراناوییەی کە تێیدایە نیگەرانی بۆ پەیدا بووە کە بزووتنەوەی کوردستان ببێتە هێما 

و داینەمۆ بۆ ڕاپەرینی سەراسەری خەڵکی ئێران

لەمەوبــەر  حەوتــوو  دوو  نزیکــەی 
ئێــران  ئیســالمی  کۆمــاری  ڕێژیمــی 
لــە ڕۆژی 18ی خەرمانــان لەڕێگــەی 
فڕۆکەی شەڕکەر، دڕۆن و تۆپخانەوە 
هێرشــی کردە ســەر بنکەکانی هێزی 
پێشمەرگە لە بەرزاییەکانی هەرێمی 

کوردستان.
پاســداران  ســپای  فەرماندەکانــی 
بەبــێ  ڕێژیــم  مۆرەکانــی  باقــی  و 
ئەوەی گوێ بدەنە هیچ ڕێوشوێنێکی 
نێۆنەتەوەیــی، هەڕەشــەی درێژەدان 
بــە تۆپبــاران و بۆمبــاران دەکــەن 
و تەنانــەت داوایــان لــە حکوومتــی 
ناوەندی عێراق و هەرێمی کوردستان 
کــردووە کــە حیزبــە کوردییەکانــی 
لــە خاكــی  کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت 
کوردســتان  هەرێمــی  و  عێــراق 

دەربکەن.
وتووێژێکــدا  لــە  بابەتەمــان  ئــەم 
''محەممەدســاڵح  کاک  لەگــەڵ 
پەیوەندییــە  بەرپرســی  قــادری''  
کوردستانییەکانی حیزبی دێموکراتی 
خســتووەتە  ئێــران  کوردســتانی 
بــۆ  ســەرنجتانی  کــە  بەربــاس 

خوێندنەوەی ڕادەکێشین.

    هەڕەشــە و هێرشــەکانی 
ئەمجــارەی ڕێژیمی ئێران بۆ 
ســەر ناوچە شــاخاوییەکانی 
کوردســتان چ جیاوازییەکــی 

لەگەڵ پێشووتر هەیە؟
ڕەهەنــدی  دوو  لــە  جیاوازییەکــە   
سەرەکییەوە خۆی دەنوێنێ؛ یەکەمیان 
ســااڵنێک بوو کە ڕێژیمی کۆماری 
شــێوازێکی  هەمــوو  بــە  ئیســالمی 
شــەڕی نــەرم،  نکۆڵــی لــە مانــەوە و 
کاریگــەری هێزەکانــی ڕۆژهەاڵت و 
بەتایبەتــی حیزبی دێموکرات و هێزی 
پێشمەرگەی کوردستان لە نێو خەڵکی 
و  دەکــرد  کوردســتاندا  ڕۆژهەاڵتــی 
وای دەنواند کە ئیتر ئەو هێزانە لە نێو 
خەڵکــدا پێگەیان نەمــاوە و ناتوانن بۆ 
ڕێژیمەکەیان ببنە هەڕەشــە، بەاڵم ئەم 
جــارە ناچــار بــوون دان بەو ڕاســتییەدا 
بنێــن کە بوونی ئەو هێزانە، بە قەولی 
خۆیان هەڕەشــە و مەترســییان بۆ سەر 
ســەقامگیری دەســەاڵتەکەیان هەیــە. 
بۆ ئەو مەبەستەش دیتمان لە بەرزترین 
لــە  نیزامــی و  ئاســتی فەرماندەیــی 
بەرزتریــن کاناڵــی دیپلۆماســی و لــە 
ڕاگەیەندنــە فەرمییەکانی خۆیانەوە، 
کەوتنە گوشــارهێنان بۆ سەر هەرێمی 
کوردستان و داواکاری لە حکوومەتی 
عێــراق و هەوڵــی بەالڕێدابردنــی ڕای 
گشــتی خەڵکــی عێــراق و باشــووری 
بــەم شــانتاژکردن و  تــا  کوردســتان، 
پەلەقاژەیــە بتوانــن بەربەســت لەبەردەم 
بوونــی هێزی پێشــمەرگە و چاالکیی 
ڕۆژهەاڵتــی  هێزەکانــی  سیاســی 
کوردســتان دروســت بکــەن. جیاوازی 
فڕۆکــەی  بەکارهێنانــی  دیکــە، 
ئینتحــاری  دڕۆنــی  و  بێفرۆکــەوان 
شــەڕ  نوێــی  تەکنۆلۆژیــای  وەک 
بــوو کە وێــڕای تۆپخانە و کاتیۆشــا 
هێــزی  ســەنگەرەکانی  ســەر  بــۆ 
بــەم  کــە  دانابــوو  وای  پێشــمەرگە، 
تاکتیــک و تەکنۆلۆژییــە نوێیــەی 
شــەڕ بتوانــێ زەربەیەکــی کاریگــەر 
لە هێزی پێشــمەرگە بــدات و هێندەی 
دیکــە توانــا نیزامییەکــەی بە ڕووی 
بیــروڕای گشــتی ناوچــە و جیهانــدا 

بکێشــێت بــەاڵم دیتمــان بــە وریایــی 
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان، ئەو 
نەیتوانــی  ڕێژیــم  پیالنــەی  هەمــوو 
هیــچ خەســارێکی گیانــی بــە هێزی 
پێشمەرگە بگەیەنێت و هاوکات چەند 
دڕۆنێکی لەالیەن هێزی پێشــمەرگەوە 
شکســتێکی  ئەمــەش  درانــەوە،  بــەر 
نیزامــی و سیاســی بــۆ ئــەو ڕێژیمــە 

بەدوای خۆیدا هێنا.
 

    ئایــا کۆمــاری ئیســالمی 
لەم قۆناغــەدا هەوڵ دەدات 
حیزبەکانــی  چارەنووســی 
ڕۆژهەاڵت یەکال بکاتەوە ؟ 

بــە  ئیســالمی  کۆمــاری  ڕێژیمــی 
لــە  درێژایــی تەمەنــی خــۆی، دوور 
بــە  هەمیشــە  سیاســی،  مەنتیقــی 
ڕوانگەیەکــی ئەمنیەتییــەوە ســەیری 
حیزبەکانــی  و  کــورد  بزووتنــەوەی 
کــردووە، هەر بۆیە لەهــەر قۆناخێکدا 
بە هەموو ئیمکاناتی خۆیەوە بەردەوام 
هەوڵی داوە کە حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت 
و بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی نەتەوەی 
کورد لە نێو بەرێت. ئەمەی ئێستا لەم 
قۆناغەشــدا دەیــکات، درێژەی هەمان 
سیاســەت و مەنتیقــی دیکتاتــۆری و 

دژی گەلی خۆیانە.
 

    حیزبەکانــی ڕۆژهەاڵتــی 
کوردســتان چۆن لــە دەرفەت 
و هەڕەشــەکانی ئەم قۆناغە 

تێدەگەن؟ 
بارودۆخــی  لەبەرچاوگرتنــی  بــە 
نێوەڕاســت  ڕۆژهەاڵتــی  قەیرانــاوی 
و ناهاوســەنگی هاوکێشــە سیاســی، 
ئابــووری و نیزامییەکانــی ناوچەکــە 
جەمســەربەندییەکانی  نێــوان  لــە 
هەروەهــا  نێودەوڵەتیــدا،  و  هەرێمــی 
کشــانەوەی هێــزی نیزامــی ئەمریکا 

لــە واڵتانی ناوچەکەدا، دەبینین جۆرە 
بۆشــاییەکی ئەمنی و سیاسی ڕووی 
لــە ناوچەکە کــردووە و تا ڕێککەوتن 
نێــوان  لــە  نــوێ  ئارایشــێکی  و 
زلهێزەکانی وەک ئەمریکا، ڕووســیە، 
بــە  ســەبارەت  فەرانســەدا  و  بریتانیــا 
ســووریە، عێــراق و ...، نەیەتــە پێش، 
سروشــتییە کــە ڕێژیمــی ئێــران هەوڵ 
بــدا لــەم بۆشــاییە کەڵــک وەربگرێ 
بــکات  جێبەجــێ  پیالنەکانــی  و 
بۆیــە پێویســتە ســەرەڕای بەجیــددی 
ڕێژیمــی  هەڕەشــەکانی  وەرگرتنــی 
کۆمــاری ئیســالمی لــەم قۆناغــەدا، 
هــاوکات بە یەکگرتوویــی و ئیرادەی 
هێزەکانــی  ســەرجەم  شۆڕشــگێرانەی 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان، هەوڵ بدەین 
بە پشــت بەســتن بە خەڵک و توانایی 
خۆمــان، ئەم قۆناغە هەڕەشــەئامێزەی 
ڕێژیمی ئێران تێپەڕێنین و شانبەشانی 
نەتەوە ژێردەســتەکانی ئێران قورسایی 
بخەینە ســەر خەباتــی نێوخۆیی و ئەو 
ڕێژیمە ناچار بە پاشەکشە بکەین. 

      ئایــا کۆمــاری ئیســالمی 
پێشــتر بــەم شــێوەیە باســی 
داماڵینــی چــەک لــە حیزبە 

کوردییەکانی کردووە؟ 
ڕێژیمی ئێران لە سەرەتای هاتنە سەر 
کارییــەوە تــا ئێســتا، بــە بــێ ئــەوەی 
سیاســییەکانی  داخــوازە  بــۆ  گــوێ 
خەڵکــی کوردســتان و بزووتنەوەکەی 
شــل بــکات، نــاوە نــاوە ئــەو داوایــەی 
ئاراســتەی تێکۆشــەرانی کوردســتان 
کــردووە بــەاڵم ئــەو ڕێژیمــە تا ئێســتا 
خــۆی لــەم ڕاســتییە خافاڵنــدووە کە 
پێــش ئــەوەی حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان حیزبی چەکدار بن، حیزبی 
سیاسین و خاوەن ئامانجی سیاسی بۆ 
خەڵکــی کوردســتانن و ئــەو حیزبانــە 

جیاوازن لە بزووتنەوە چەکدارییەکانی 
تالیبــان،  لوبنــان،  حیزبوڵــاڵی  وەک 
ئــەو  تــا  بۆیــە   ،... و  حەمــاس 
کاتــەی داوا سیاســییەکانی خەڵکــی 
ڕێژیمــەوە  ئــەو  لەالیــەن  کوردســتان 
ڕێژیــم  هــاوکات  و  نەکرێــن  قبــوول 
بیهــەوێ بــە ڕێــگای نیزامییــەوە ئەو 
بزووتنەوەیە دامرکێنێ، سروشتییە کە 
حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستانیش 
وەک مافێکــی ڕەوا بــۆ بەرگــری لە 
خۆیــان چەکەکانیان دەپارێزن و وەک 
شــێوەیەک لــە خەباتــی ڕەوا کەڵکی 

لێوەردەگرن.
ئــەم  جیددیتــر  ئەمجــارەش  ئــەوەی 
بەهێزبوونــی  نیشــانەی  داوایــە دەکا، 
جوواڵنەوەی ڕۆژهەاڵت و کاریگەرییە 
جەماوەرییەکەیەتــی کــە ئــەو ڕێژیمە 
لێــی تۆقیوە و نیگەرانە لەم بارودۆخە 
نــەکا  تێیدایــە،  کــە  قەیراناوییــەی 
بزووتنــەوەی کوردســتان ببێتــە هێمــا 
و داینەمــۆ بــۆ ڕاپەرینی سەراســەری 
خەڵکــی ئێــران بــۆ ڕووخاندنــی ئــەم 

ڕێژیمە دیکتاتۆرە.  

ســەردانی  ڕەوتــی  لــە    
ئەلکازمــی بــۆ تــاران، داوا 
لــە دەوڵەتــی عێــراق کراوە 
کــە حیزبــە کوردییــەکان لە 
کوردســتان  هەرێمــی  خاكــی 
دەر بکــەن، ئەو داواکارییەی 
ڕیژیمی ئێــران هەتا چەندە 

جێگای گرینگی پێدانە ؟ 
لــە  ئێــران  ڕێژیمــی  داوایــەی  ئــەو 
حکومەتــی عێــراق، لە باری یاســای 
نێودەوڵەتــی و کونوانســیۆنی ژێنێڤ 
مافــی  و  مــرۆڤ  مافەکانــی  بــۆ 
بــۆ  تەنانــەت  و  سیاســی  پەنابەریــی 
ئــەو  لەگــەڵ  تەعامــول  چۆنیەتــی 
هێــزە چەکدارانەی کە چەندین ســاڵ 

خەباتــی چەکدارییان هەڵپەســاردبێت، 
بێ بنەما و نایاســاییە. لەبەر ئەوەیکە 
حیزبەکانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان 
هەمیشــە ڕێزیــان لە ســەروەری عێراق 
کوردســتان  هەرێمــی  حکومەتــی  و 
گرتووە و چەندەیان پێ کرابێ، خاکی 
هەرێمــی کوردســتانیان بــۆ هێــرش لە 
بــەکار  ئیســالمی  کۆمــاری  دژی 
نەهێنــاوە بەاڵم دەبینیــن ڕێژیمی ئێران 
لە ماوەی بیســت ســاڵ هەڵپەســاردنی 
خەباتــی چەکــداری لــە الیــەن ئــەو 
حیزبانــەوە، زیادتــر لــە ٤٠٠ پەنابەر و 
تێکۆشــەری ڕۆژهەاڵتی کوردستانی 
لــە نێــو خاکــی هەرێمی کوردســتاندا 
تیــرۆر کــردووە و بــە جۆرەها هێرشــی 
هەوایــی و زەوینی، ســەروەری خاکی 
کوردســتانی  هەرێمــی  و  عێــراق 
بارودۆخێکــدا  وەهــا  لــە  شــکاندووە. 
ئەرکــی حکومەتــی عێراق و هەرێمی 
ئــەو  بەرانبــەر  لــە  کــە  کوردســتانە 
پێشــێلکارییانەی کۆماری ئیسالمیدا 
بێدەنــگ نەبــن و گیانــی پەنابــەران و 
تێکۆشــەرانی سیاســی دژبەری ئێران 
هــاوکات  بپارێــزن.  لــەو مەترســییانە 
ئێــران بکــەن کــە  لــە ڕێژیمــی  داوا 
باشــترە بە ڕێگای دیالۆگی سیاســی 
حیزبانــە  ئــەو  لەگــەڵ  کێشــەکانیان 

چارەسەر بکەن.  

ناوەنــدی  حکوومەتــی      
عێراق و هەرێمی کوردســتان 
پرســە  ئــەو  لەگــەڵ  چــۆن 

دەجوڵێنەوە؟  
لە کاتێکــدا کە حکوومەتی ناوەندی 
عێراق و هەرێمی کوردســتان لەبەردەم 
هەوڵــی  و  پارلمــان  هەڵبژاردنــی 
ســەقامگیری عێراقــدان، ئــەو کردەوە 
ئاژاوەگێڕییەی ڕێژیمی ئێران دەتوانێ 
ئەمنیەتــی  و  سیاســی  بارودۆخــی 

عێــراق و هەرێمــی کوردســتان بــەرەو 
ببــات  ناســەقامگێری  و  ئاڵــۆزی 
بۆیــە پێویســتە حکوومەتــی عێــراق و 
هەرێمــی کوردســتان داوا لــە ڕێژیمی 
ئێران بکەن کە کێشەی خۆی لەگەڵ 
حیزبەکانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان 
نەکاتــە بیانــووی هەڕەشــە و هێــرش 
بــۆ نێــو خاکی هەرێمی کوردســتان و 
بارودۆخی ناوچەکە لەمەی کە هەیە 
زیادتــر ئاڵۆز نەکات؛ هەروەها دەتوانن 
داوا لــە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی بکەن 
کــە ســنوورێک بۆ ئــەو زێدەڕۆیی و 
سنووربەزاندنانەی کۆماری ئیسالمی 

دابنێن. 

      واڵتانی ڕۆژاوایی هەتا 
چەنــدە گرینگی بە هەڕەشــە 
و پێشــێلکارییەکانی ڕێژیمی 
ئێــران لــە پێوەنــدی لەگەڵ 

ئەو بابەتەدا دەدەن؟ 
بەهــۆی ئەوە کە بابەتی هێرشــەکانی 
ئەم جارەی ڕێژیم تا ڕادەیەک نوێیە، 
بۆیــە تا ئێســتا هیــچ کام لە واڵتانی 
ڕۆژاوایی، لە بەرانبەر ئەو دەستدرێژی 
کۆمــاری  یاساشــکێنییانەی  و 
فەرمــی  شــێوەیەکی  بــە  ئیســالمیدا 
و  هەڵوێســت  و  دەنــگ  نەهاتوونەتــە 
کاردانەوەیەکــی جیدیــان نەبــووە بەاڵم 
لــە ئەگەری بەردەوامی هەوڵی ڕێژیم 
بۆ زیادتر ناسەقامگیرکردنی هەرێمی 
کوردســتان و عێراق، کــە بەرژەوەندی 
ئەو واڵتانە بکەوێتە مەترســییەوە، ئەو 
کات لــە ژێــر کاریگــەری بیــروڕای 
لەســەر  و  خۆیــان  خەڵکــی  گشــتی 
داوای حکومەتــی عێــراق و هەرێمــی 
لــە  داوا  دەبــن  ناچــار  کوردســتان، 
ڕێژیمــی ئێــران بکــەن کە ئــەو هێرش 

و دەستێوەردانانەی سنووردار بکات.

      وتووێژ: 
   ڕەحمان سەلیمی
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تۆ دووری لە کۆتاییتۆ دووری لە کۆتایی
تۆ دووری لە کۆتایی، زەمان دەتناسێ !

تۆ کوڕی مانەوەی، زەوی دەتناسێ !
چاوەڕوانیی براتە، قەفەس باشت دەناسێ !

هۆ پیاوە بااڵکورتە سەربەرزەکەی نیشتمان! 
بااڵی باوەڕت

پاش شکســتی خورافات گەیشــتە سینگی ئاسمان و چڕژی خستە بااڵی 
ئەفسانە نەبیندراوەکان، 

تۆ ئاوازی کوێری دااڵشانت بە شافڕینی بێ بەربەستی خۆت 
خستە چاڵی بێدەنگی و

لەپاشی شکستی دیکتاتۆر،   
کۆتاییت بە کۆتاییهاتنی خۆت هێنا .

تۆ دووری لە کۆتایی، سەرەتا دەتناسێ !
تۆ دووری لە مەرگ، ژیان دەتناسێ !

تۆ ئەویندارێکی هەرگیز نەچەماوی نیشتمانی، 
دووری لە کڕنۆش بۆ هەر شتێک جگە لە سەربەخۆیی !! 

تۆ وەفادارترین درەخەتی ئەم باخەی شۆڕشی، من خۆم ناڵێم لە وەرزەکانم 
پرسی !

ئەی ئەو حەیرانەی بە هەموو گەروویەک نایەیتە چڕین، 
گوێم لێ بگرە، 

چاوەکانت هەڵبێنە، 
ئــەو چاوانــەی پــاش شکســتی تاریکــی لــە عەشــقی ڕووناکیــدا دووبــارە 

گیانفیدایی تۆی بۆ شەرەف سەلماند !
گوێت بۆ من شل کە ئەی پارێزەری هیوا، 

ئەی لە ئەیووب ئەیبووبتر، 
مەرگ 

بە کڕنۆشەوە، 
بە شەرمەوە

دەستەکانی بۆ گیانی تۆ ڕادەدێرێ، 
تۆش ئاخ کە ترست تۆقاند، 

تۆش ئاخ کە سنوورەکانی خۆفت لە دڵی بەرینتدا خنکاند، 
تــۆ بــووی بــە خەنجەرێک لە جنســی تۆڵــە و کێ هەیــە بەرگەی تیژی 

تۆ بگرێ، 
من ناڵێم، کوردستان دەڵێ:  

"هۆ کوڕی من، 
هۆ عەوالدی دڵسۆزم 

جەرگم مەبڕە ڕۆڵەگیان، 
گەلێ جاران جەرگم بڕاوە 

گەلێ جاران بە فرمێسکان باخی خەمم دەدێرم و 
ئەسرینم لە خوێناوا دەبینمەوە 

ڕۆڵە گیان دایکتم 
وای لەوان عەزابی بەئێش، 
وای لەوان دەردی بەژان، 

کاکە عوسمان، 
ســروود  تــۆ  حیماســەتی  لــە  زەوی 

دەخوێنێ، 
گوێ ڕادێرە 

چەنــد ڕۆژێکــە لەجێــی بــاران خەمــم 
بەسەردا دەبارێ 

چەنــد ڕۆژێکــە داهاتــوو چووەتــە نێو 
ماڵەکەی خۆی، 

مانی لە ڕابردوو گرتووە 
مانی لە ئێستا گرتووە 

داوای سزا دەکات، 
داوای دادگایی بۆ ژیانکوژان دەکات 

.
ئەوە من نیم 

ئــەوە موعجیزەکانــن دێنــە دەنــگ و 
دەڵێن: 

هۆ عوسمانی سەبوور، 
کلیلــەکان خائینــن پێــت و تۆ هێشــتا 

دڵت بەخشندەیە 
فاشیســتەکان خائینن پێت و تۆ هەروا 

سەربەرزی.
هــۆ عوســمان ئیــدی ئێــرە کۆتایــی 

لێبووردەبوونە 

ئەو قەهرە ببارێنە بەسەریاندا 
کە لە مناڵییەوە گۆرانی ڕابوونی بۆ دەخوێنی 

ئەم دۆزخه بکەوە، 
ئەم جەهەنمە بکەوە،

هەر درەختێک لقێکی خائینی هەبێ 
هەر درەختێ خاوەنی گەاڵیەکی سپڵە بێ

ئەشێ جەهەنەم ماچی کات، 
تۆ لە ڕەچەڵەکی ئەستێرە یاخییەکانی ئاسمانی، 

شانت شل ناکەی بۆ هێزی تاریکی 
تۆ خوێنی ئەو کاکێشانانەت لە دەماریدا دێت و دەچێت 

کە سەریان دانەخست لەهەمبەر یاساکانی جیهانی گەورە 
تۆ ئێستا پەیوەست بووی بە نەمری 

لەمڕۆوە ئاسمان حیکایەتی دیکەت بۆ دەنووسێتەوە 
چیرۆکی زۆر لەسەرت دەنووسرێتەوە و پاش حەشر 

خوێنەرانی تۆ پەیمانێک لە جنسی وەفا لەگەڵ تۆدا دەبەستن 
هۆ لە ماندێال بەسەبرتر 
تۆ دووری لەکۆتایی، 

دووری لە ڕێگاکانی فەرامۆشی 
لێرەیت و لە الشەی بەهاردا دووبارە چاوانت هەڵدێنی، 

درەنگ یان زوو دەگەیتە الشەی ئەو گیانفیدایانەی واز لە شیرینی هەناسە دەهێنن، 
تۆ دووری لە کۆتایی گەورەم، 

دووری لە کۆتایی !!

زان
رتی

پا

خاتوونەکەم، 
مەڵێ یارم عاشقی چوار دیواری تەسک و 

میلەی ائسن و نانە ڕەقە، 
لەالی ائشق بێباکبوون لە مەرگ بە واتای ژیانە. 

ئەوین یانی خۆڕاگری، 
چاوەڕوانی بەر پەنجەرە و

 وێنــەی کێشــراوی هێمــای خەندەی دوای ئەشــکەنجەی 
ناو زیندانە.

 چوار دیواری ئەو کۆشکەی من
 خەتی خوێن و نوسینەوەی دوایادگاری پێش ئێعدامە.

 ژیانی پشت ئەو دەرگایە،
 پڕە لە دەنگ،
 پڕە لە ڕەنگ، 

لە ائوازی ائزادی، 
لێرە ژورە تاکەکان تەنها بۆ مرۆڤەکانە.

 لە پشت ئەو دەرگایە کوا ژیان؟
 کوا دەنگ؟ هەمووی کپە،

 کوا ڕەنگ؟ هەمووی ڕەشە،

 خانووەکان چۆلن لە مرۆڤی بێ ویژدان،
 یانیش برسین لە سەر شەقام ،

 یانیش هەڵۆائسا دەژین لە شاخ.
 شار کپ و مات، بێ ائواز و ڕەنگ.

 خاتوونەکەم من تەنیا نیم، 
لەگەڵ مندا، 

لە ناو دڵی پیرەالوی مندا 
خەونی رەنگاورەنگی ژین، 

ائوازی گۆرانی ژیان، 
دوایــن هــاواری پالەوانێــک کــە وەک شــێر نەحرەتــەی دەکــرد و پــڕ بــە زینــدان 

ائوازەی دەداوە) کەس نەلێت کورد مردووە، کورد زیندووە( وا لە گەڵمان.
 دەربازبوون لەو میلە ڕەق و نەحسانە،

 ائسانترە لە ژیانی بێ ائزادی.
 دێمەوە التان هەمدیسان، 

لە بەرە بەیانی ائزادی، 
لەگەڵ دەنگی ئەی رەقیب و
 لەگەڵ هەڵفرینی باڵندەکان.

ێژ مێهفەر گەالو
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