دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا

ڕێکەوتی ٣٠ی گەالوێژ مێژووی هاوچەرخی گەلەکەمان شاهێدی ڕووداوێکی
مێژوویی دڵخۆشکەر بوو؛ پرۆسەی یەکگرتنەوەی دێموکراتەکان بە ئاکام
گەیشت و لە ڕێوڕەسمێکی پڕشکۆدا بە میدیایی کرا.
بەم بۆنەوە لەالیەن ستافی بەڕێوەبەریی "کوردستان"ەوە گەرمترین
پیرۆزباییەکانمان ئاراستەی هەموو خەمخۆران و دڵسۆزانی کوردستان دەکەین و
بەڵێن دەدەین لەم سەنگەرەدا دژ بە تاریکی بەردەوام بین لە خەبات
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باڵوی دەکاتەوە
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لــە ڕێوڕەســمێکی بەشــکۆدا
ڕیزەکانــی حیزبــی دێموکــرات یەکیــان گرتــەوە

دوای  ١٦ســاڵ دابــڕان لــە ڕیزەکانی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان و
دوای بەئاکامگەیشــتنی وتووێژەکانی
نێــوان ڕێبەریــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران و حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان ،دووالیەنــی
حیزبی دێموکرات یەکیان گرتەوە.
ئێــوارەی ڕۆژی یەکشــەممە٣٠ ،ی
گەالوێــژ لە ڕێوڕەســمێکی بەشــکۆدا
کــە بــە بەشــداریی ســەدان کادر و
پێشمـــەرگە و ،کەســایەتییە سیاســییە
دێرینەکانــی حیزبــی دێموکــرات
بەڕێــوە چــوو؛ حیزبــە خۆشەویســت و
تێکۆشــەرەکەی کۆمەاڵنــی خەڵکی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان یەکی گرتەوە.
یەکگرتنــەوەی
ڕێوڕەســمی
دێموکراتــەکان بە ســروودی نەتەوەیی
«ئەی ڕەقیب» و ڕاگرتنی ســاتێک
بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە یاد و بیرەوەریی
شــەهیدانی حیزب و گەل دەســتی پێ
کــرد .دوایــە بەیاننامــەی هاوبەشــی
یەکگرتنــەوەی دێموکراتەکان لەالیەن
خوشکە خەدیجە مەعزووری ،ئەندامی
ڕێبەری و تێکۆشەری دێرینی حیزبی

دێموکــرات خوێندرایــەوە .لە بەشــێکی
ئــەو بەیاننامەیەدا هاتبوو کە گومانی
تێــدا نییــە کــە یەکگرتنــەوەی حیزبی
دێموکرات ،دەبێتە دەسپێکی قۆناغێکی
نــوێ لــە خەباتــی ئــەم حیزبــە لەدژی
ڕێژیمــی کۆماری ئیســامیی ئێران و
لەدژی هــەر عەقڵییەتێکی ناوەندگەرا
کــە فرەنەتەوەبوونــی ئێــران و مافــە
نەتەوەییەکانــی پێکهاتــە جیاوازەکانی
ئێــران ڕەت بکاتــەوە .هەروەهــا هانــدەر
و ڕێخۆشــکەر دەبێــت بــۆ ئــەوەی
بزووتنــەوەی نەتەوەیی لــە ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان ببێتە هێزێکی شوێندانەری
ئەوتــۆ کــە لــە هــەر ئاڵوگۆڕێکــی
سەرانســەریدا ،حیســێبی تایبەتــی بــۆ
بکرێــت .ئــەم یەکگرتنەوەیــە پاڵپشــت
دەبێــت بــۆ پاراســتن و بەهێزکردنــی
پرەنســیپە لەمێژینــە و گرنگەکانــی
حیــزب .بــە دڵنیاییــەوە ئــەم ڕووداوە
پیــرۆزە دەبێتــە هــۆی گەشــەکردنی
بزووتنــەوەی نەتەوەیــی و ئازادیخوازی
لــە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان .کەوتنەوە
سەریەکی ئەو هەمووە سەرمایە مرۆیی
و مەعنەوییــە ،پشتئەســتوور بە جێگە

و پێگــە و ئێعتبــار و خۆشەویســتیی
کەموێنــەی حیزبــی دێموکــرات لەنێــو
خەڵکــی کوردســتان و ،دڵگــەرم بــە
دەرسوەرگرتن و وشــیاری و ئەزموونی
دەوڵەمەنــد و فرەڕەهەنــدی ڕێبــەری،
کادرەکان و ســەرجەم تێکۆشــەرانی
دێموکــرات ،زۆر دەرفەتــی نــوێ بــۆ
حیزبی دێموکرات دەخوڵقێنن.
لــەو ڕێوڕەســمەدا و دوای خوێندنەوەی
بەیاننامــەی هاوبــەش ،بەڵگەنامــەی
یەکگرتنــەوەی دێموکراتــەکان لەنێــو
چەپڵەڕیــزان و فرمێســکی شــادی و
دڵخۆشی ئامادەبوواندا لەالیەن بەڕێزان
کاک مســتەفا هیجــری و کاک
خالید عەزیزییەوە ئیمزا کرا.
کاک مســتەفا هیجری لــە وتارێکی
کــورت لــەو ڕێوڕەســمەدا باســی لــەوە
کرد کە ئەم یەکگرتنەوە و یەکڕیزییە
هەنگاوێکــی بوێرانەیــە بــۆ وەرزێکــی
نوێ لە خەبات و تێکۆشــانی سیاسیی
گەلەکەمــان بــەدژی کۆمــاری
ئیســامیی ئێــران .بەتایبــەت لــە
قۆناغێکــدا کــە لــە نێوخــۆی واڵت
ناڕەزایەتییــەکان و خەباتی جەماوەریی

چیــن و توێژە جۆراوجــۆرەکان تەنگیان
بــە کۆمــاری هەڵچنیوە و لــە دەرەوەی
واڵتیــش ڕێژیــم پتر لە هەموو کاتێک
بێــزراوە و لەســۆنگەی پاڵپشــتیی لــە
تێرۆریزمــی دەوڵەتــی و هــۆکاری
ناســەقامگیریی ناوچەکــە ئێعتبــار
و متمانەیەکــی لــە کۆمەڵگــەی
جیهانیــدا نەماوە .بۆیــە یەکگرتنەوەی
دێموکراتەکان و یەکخســتنەوەی وزەی
خەباتگێڕیی ئەم حیزبە تێکۆشــەرە هەم
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان گیانێکی
نــوێ وەبــەر خەباتــی مافخوازانــەی
گەلــی کورد دەنێتەوە ،هەم لە ئاســتی
سەراســەریدا شوێنی کاریگەری خۆی
لە هاوپەیمانییەکانی نێو ئۆپۆزیسیۆنی
ڕێژیمــدا دادەنێــت .بەڕێزیــان لــە
بەشــێکی دیکەی قسەکانیدا تیشکی
خستەســەر ئــەو بابەتــە کــە دوای
قۆناغــی یەکبوونەمان ،بە پشــتیوانیی
کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان و
بــە هیممەتــی کادر و پێشــمەرگە و
ئەندامانــی حیزبــە تێکۆشــەرەکەمان
وەرزێکی نوێ لە خەبات و تێکۆشانی
حیزبەکەمــان لەپێنــاو دەســتەبەری

مافــە نەتەوایەتییەکانــی گەلی کورد
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان دەســت
پێدەکا و ئــەو یەکگرتنەوەیە دڵنیایی
ئــەوە دەداتــە خەڵکــە مافخوازەکەمــان
کــە حیزبەکەیــان هەتــا دواتروپکــی
ســەرکەوتن لە ســەنگەری بەرگری لە
مافەکانی ئەواندا دەمێنێتەوە.
لە بڕگەیەکی دیکەی ڕێوڕەسمەکەدا
کاک خالیــد عەزیزی ،پیرۆزبایی ئەو
یەکگرتنەوەی لە خەڵکی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان کرد کە ئیلهامدەر و هەوێنی
هەمــوو ســەرکەوتنەکانی حیــزب بوون
و لــە قۆناغە ســەخت و ناخۆشــەکانی
خەبــات و تێکۆشــانی حیزبــدا پشــتی
ڕۆڵەکانــی خۆیــان بــەر نــەداوە و بــە
هیممــەت و توانــای لەبننەهاتوویــان
حیزبەکەیان هەستاندۆتەوە.
بەڕێزیــان لــە بەشــێکی دیکــەی
قســەکانیدا باســی زەروورەتەکانــی
یەکبوونــەوە و پەیامەکانــی
یەکگرتنــەوەی دێموکراتــەکان کــرد و
تیشــکی خســتە ســەر ئــەو بابەتــە کە
یەکگرتنــەوە دەرفەت بۆ پرســی کورد
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دروست دەکا

و هاوکات ئەرک و دەروەســتیی زیاتر
بــۆ خەباتکارانی حیزبەکەمان دروســت
دەکا .هــاوکات ئەو یەکگرتنەوەیە ئەو
پەیامەش بە ڕێکخراوە سیاســییەکانی
کوردســتان و ئێــران ،چاالکانــی
سیاســی و مەدەنــی وخەباتــکار لــە
نێوخــۆ و دەرەوەی واڵت ئــەودەدا
کــە ســەرکەوتن بــە ســەر کۆمــاری
ئیســامیدا پێویســتیی بــە یەکگرتن و
پتەوکردنــی ڕیزەکانیــان و هاوکاری و
خەباتی هاوبەش هەیە .لەگەڵ ئەوەشدا
ئــەو یەکگرتنەوەیــە پشــتقایمییەکی
گرینگــە بــۆ پاراســتن و بەهێزکردنــی
پرەنســیپە لەمێژینــە و گرینگەکانــی
حیزبــی دێموکــرات .بــە دڵنیاییــەوە
ئــەم ڕووداوە مێژوویــی و پیــرۆزە بــە
پشــتیوانیی لەبننەهاتووی کۆمەاڵنی
کوردســتان دەبێتە هۆی گەشــەکردنی
بزووتنــەوەی نەتەوەیــی و ئازادیخوازی
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان .ڕێوڕەسمی
وەســەریەککەوتنەوەی ڕیزەکانــی
دێموکــرات بــە چەنــد ســروود و
ڕیزەگۆرانییــەک و گــەڕی شــایی و
شادیی بەشداران ڕازایەوە.
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بەیاننامــەی هاوبــەش

یەکگرتنەوەی حیزبی دیموکرات ،دەستپێکی قۆناغێکی نوێ لە تێکۆشان و خەبات

خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان!
حیــزب و ڕێکخــراو و کەســایەتییە
دۆستەکان!
تێکۆشــەران ،ئەندامــان و ســەرجەم
دڵسۆزانی حیزبی دیموکرات!
بــە خۆشــحاڵی و شــانازییەوە ڕادەگەیەنین
کە سەرئەنجام وتووێژەکانی نێوان ڕێبەریی
حیزبــی دیموکراتــی کوردســتانی ئێــران و
حیزبــی دیموکراتی کوردســتان ،گەیشــتە
ئاکامــی دڵخواز و ،یەکگرتنەوەی حیزبی
دیموکراتی لێ کەوتەوە.
کاتێک لە سەرماوەزی ١٣٨٥ی هەتاوی
( دێسەمبری  ،)٢٠٠٦حیزبی دیموکراتی
کوردســتانی ئێــران لە درێــژەی ناکۆکییە
نێوخۆییەکانیــدا ،تووشــی لیکدابــڕان و
جیابوونــەوە بــوو ،ئەم ڕووداوە شــەپۆلێکی
گــەورە لــە نیگەرانــی و بەداخبوونــی
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردســتان ،ڕێکخراو
و کەسایەتییەکانی دۆست و دلسۆزی ئەم
حیزبەی بە دوای خۆیدا هێنا.
ئەگەرچــی ڕۆڵەکانــی دیموکــرات لــە
مــاوەی زیاتــر لــە  ١٥ســاڵی ڕابــردوودا
بەســەر دوو حیزبــی جیــادا دابــەش ببوون،
بــەاڵم خەڵکــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان،
هیــچ کات ددانــی خێریــان بــەم لێــک
جیابوونەوەیەدا نەنا و بە ڕەسمییان نەناسی.
هیچ کات لە ڕەخنەلێگرتن و سەرکۆنەی
ڕۆڵــە دیموکراتەکانــی خۆیــان ســڵیان
نەکــردەوە .هیــچ کاتیش لە گوشــارهێنان
بــۆ ســەر ڕێبــەران و تێکۆشــەرانی هــەر
دوو الی دیموکــرات و وەبیرهێنانــەوەی
پێویستیی یەکگرتنەوە ،ماندوو و ناهومێد
نەبــوون .ئــەوان لــە نێــو زەبروزەنــگ و
هەڕەشەی دامودەزگا ســەرکوتکەرەکانی
کۆمــاری ئیســامیی ئێرانــدا ،لــە هــەر
بۆنــە و دەرفەتێــک بــۆ دەربڕینــی داوای
یەکگرتــن و پەیامــی یەکگرتنەوەخوازیی
خۆیان سوودیان وەرگرت و سەلماندیان کە
حیزبی دیموکرات ،ئەمانەت و سەرمایەی
خەباتــی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردســتانە
لە الی ڕێبەران و تیکۆشەرانی ئەو حیزبە
و ،قبووڵ ناکەن ئەم ئەمانەت و ســەرمایە
لەمــە زیاتر بە دووپارچەیی و لێکدابڕاوی
بمێنێتەوە.
دیــارە حیزبەکانــی دۆســتی لەمێژینــەی
حیزبــی دیموکــرات لــە ئێــران و بەشــە
جیاوازەکانــی کوردســتان و زۆر لــە
کەسایەتییە خەباتکار و ئازادیخوازەکانیش،
بــەردەوام هانــدەری دانوســتان ،ڕێککەوتن
و یەکگرتنــەوەی ئــەو دوو الیەنــەی
دیموکــرات بــوون .بــە خۆشــییەوە لــە نێــو
ڕێبــەری ،تێکۆشــەران و ئەندامانــی هــەر

دوو الی دیموکراتیشــدا ،یەکگرتنــەوەی
دیموکراتــەکان ،نــەک تەنیــا وەک
ئەگەرێــک ،بەڵکوو وەک ئامانجێکیش،
هیچ کات وەالنەنرا و ،ئاواتی یەکگرتنەوە
و بیــری یەکگرتنەوەخــوازی بە تێپەڕینی
ســاڵەکان ،نەک هەر کەمڕەنگ نەبۆوە،
بەڵکوو ساڵ بە ساڵ پتر گەشایەوە.
ئەمــڕۆ حیزبــی دیموکــرات بــە
وەدەســتهێنانەوەی یەکگرتوویــی خــۆی،
قۆناغێکــی ناخــۆش لــە مێــژووی
خــۆی کۆتایــی پێدێنێــت .لــە مــاوەی
ســااڵنی لێکدابڕانــدا ،هــەردوو حیــزب
لــە زۆربــەی مەیدانەکانــی تێکۆشــاندا
دیــار و چــاالک بــوون .پــاش ســااڵنێک
دووری و لێکدابڕانــی نەخــوازراوی
خەڵــک و پێشــمەرگە ،جارێکــی دیکــە
خەڵکــی ڕۆژهــەاڵت شــایەتی حــزووری
پێشــمەرگەی دیموکــرات و فیداکاریــی
ڕۆڵەکانیــان لــە بەرەنگاربوونــەوەی هێــزە
ســەرکوتکەرەکاندا بــوون .پشــتگیریی
چاالکانــی مەدەنیــی نێوخۆ و پشــتیوانی
لە خەڵکی وەزاڵەهاتوو لە بێمافی و ستەم
و ســەرکوتی کۆماری ئیســامیی ئێران،
لــە گوتــار و سیاســەت و تێکۆشــانی ئەو
قۆناغــەی دیموکراتەکانــدا گرنگییەکی
تایبەتیی پێدرا .لە گۆڕەپانی دیپلۆماسی
و پێوەندییە نێودەوڵەتییەکاندا ،لە مەیدانی
پێوەندییــە کوردســتانی و ئێرانییەکانــدا،
هــەردوو حیزب هەوڵیاندا بە نۆرەی خۆیان
نوێنەرایەتیــی ویســت و چاوەڕوانییەکانی
خەڵکــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
بکــەن .لــە بــواری ڕاگەیاندن ،پــەروەردە،
ڕێکخــراوە ســینفییەکان ،بایەخــدان بــە
ژنــان و الوان لــە ڕیزەکانــی حیــزب و لــە
بەرنامــەی تێکۆشــانیاندا ،ئاوڕدانــەوە لــە
تاوانــەکان و پێشــێلکارییەکانی ڕێژیمــی
ئێــران لــە بــواری مافــی مــرۆڤ و لــە
پێوەندی لە گەڵ بەندییە سیاســییەکاندا،
لــە مەیدانــی گرنگیــدان بــە گوتــاری
نەتەوەیی و شوناسخوازانە لە ڕۆژهەاڵتی
کوردســتاندا ،هــەر دوو ال بــە تیــن و
گوڕێکی نوێوە ،قۆڵیان لێ هەڵماڵی.
لە ماوەی ســااڵنی ئەم قۆناغەدا ســەدان
و هــەزاران کــەس لــە نێوخــۆ و دەرەوەی
کوردستان لە نەسلی نوێی الوانی کورد،
هاتوونە سەر ڕێبازی دیموکرات و تێکەڵ
بــە خەبــات و تێکۆشــانی دیموکراتــەکان
بوون .لەو ماوەیەدا ســەرەڕای بارودۆخی
ســەرچاوەگرتوو لــە لێکدابــڕان ،ئــەم
دوو حیزبــە لــە ژمارەیــەک پالتفــۆرم
وهاوپەیمانەتیی سیاســیی کوردســتانی و
ئێرانییشدا بەشدار و هاوکار بوون .لەگەڵ
هەمــووی ئــەو ڕاستییانەشــدا ،قۆناغــی

 ١٥ســاڵەی لێکدابــڕان و پێکەوەنەبــوون،
بــە قۆناغێکــی نەخــوازراو و ناسروشــتیی
مێژووی حیزبی دیموکرات دەزانین.
دەرس و ئەزموونەکانــی ئــەم قۆناغــە لــە
مێــژووی دیموکراتــەکان بــۆ لێفێربــوون
یەکجار زۆر و هەر لەو کاتەشدا گرنگن.
لە ڕۆژێکی وەک ئەمڕۆدا کە دەمانەوێ
الپەڕەیەکــی نــوێ لــە مێــژووی حیزبــی
دیموکــرات هەڵدەینــەوە ،وەبیرهێنانــەوەی
هێندێکیان لە جێی خۆیدا دەبینین:
یەکــەم ،گومانی تێدا نییــە ئەگەرحیزبی
دیموکــرات بــە یەکگرتوویــی مابایــەوە
و لــە هەمــووی ئــەو مەیدانانــەدا ،بــە
یەکپارچەیــی بەشــدار و ئامــادە بوایــە،
دەرفەتەکانــی بەردەمــی خــۆی باشــتر
دەقۆزتەوە ،دەســکەوتی زۆر گەورەتری لە
خەبات و تێکۆشانی خۆی بەدەست دەهێنا
و ،بەردەنگەکانــی حیزبــی دیموکــرات و
بزووتنــەوەی نەتەوەیــی و ئازادیخوازی لە
کوردســتان ،زیاتــر بــە دەنــگ داخــواز و
پەیامەکانییەوە دەهاتن.
دووهەم ،بەردەوامیی خەبات و تێکۆشانی
دیموکراتــەکان و ئامادەبوونیــان لــە
ژمارەیەک لەو مەیدانانەدا کە ئاماژەیان
پــێ کــرا ،ئەگــەر دەســکەوتی هەبــووە،
قوربانیی بە نرخیشــی ویســتووە .بە دەیان
کادر ،فەرماندە و پێشمەرگە و تێکۆشەری
ئاشــکرا و نهێنی لەو ماوەیەدا لە پێناوی
ئامانجەکانی حیزبی دیموکراتدا گیانیان
پێشــکەش کــرد .ژمارەیەکــی بەرچــاو
لــە ڕۆڵــە خەباتکارەکانــی دیموکــرات
تووشــی بەندیخانــە ،ئەشــکەنجە و ئێعدام
یــا دەربــەدەری و ئاوارەیــی بــوون .هــەر
لــەو ماوەیــەدا دەیــان ســیمای ناســراو و
تێکۆشــەری لەمێژینــە لــە نەســلەکانی
پێشــووی دیموکــرات ،چوونــە ڕیــزی
نەمــران .جێــی خۆیەتی لەمــڕۆژەدا وەبیر
خۆمانــی بێنینــەوە کــە ئاواتــی هەمــوو
شــەهیدان و نەمرانــی ئــەو ماوەیــە لــە
دواســاتەکانی ژیانیانــدا ،یەکگرتنــەوەی
حیزبــی دیموکــرات بــوو کــە زۆربــەی
ساالنی تەمەنی خۆیان تێدا تێپەڕ کردبوو.
ســێهەم ،ئەزموونــی تێکۆشــانی بە جیای
هــەر دوو الی دیموکــرات لــەم ماوەیــەدا
ســەلماندی کــە لێکدابــڕان ناتوانێــت
ڕێگەیەکــی ســەرکەوتوو بــۆ دەربازبــوون
لــە کێشــە و قەیرانــە نێوخۆییــەکان بێت.
نــەک بــە لێکدابــڕان و تێکۆشــانی بــە
جیــا ،بەڵکــوو بــە ئەزموونوەرگرتــن لــە
هەڵــە و کەموکوڕییەکانــی ڕابــردوو،
بــە ڕێگەگرتــن لــە کۆمەڵێــک دیاردەی
نەرێنــی و نەخــوازراو ،بــە ڕەخنەگرتــن و
رەخنەقبووڵکردن و ڕاشکاوبێژیی ڕێبەری

و ئەندامان لە نێوخۆی حیزبدا ،بە گۆڕین
و نوێکردنــەوەی کولتــوور و سیســتەم و
شێوازی حیزبایەتی و پێکەوە کارکردن ،بە
ڕهخساندنی هەلومەرج بۆ شایستەساالری،
بــە پێکهێنانــی گیانــی هەســتکردن بــە
بەرپرســیارەتی لــە ئاســت یەکگرتوویــی
حیزب و پەســندکراوەکانی ،بە پەروەردە و
بارهێنانی ئەمڕۆیی و ڕاهێنانی تاکەکان
بــە گیانــی وێکهەڵکــردن و ڕێزگرتــن لە
جۆراوجــۆری و جیاوازییــەکان ،بــە
خولقاندنی کەشــوهەوایەک کە هەمووان
حیــزب بــە هــی خۆیــان بزانــن ،قەیــران و
کێشــە نێوخۆییــەکان کــەم دەبنــەوە و
چارەسەر دەکرێن.
چــوارەم ،ئــەم قۆناغــە لــە تێکۆشــانی بە
جیــای دیموکراتەکان ،بە هەموو خەســار
و دەســکەوتەکانییەوە ،بــە خاڵــە الواز
و بەهێزەکانییــەوە ،بــە ڕووداوە خــۆش و
ناخۆشــەکانییەوە ،بەشــێکە لــە مێــژووی
حیزبــی دیموکــرات .هەمــووی ئێمــە ئەو
کەســانەی لە دروستکردنی ئەو مێژووەدا
کــەم و زۆر بەشــدار و شــوێندانەر بوویــن،
بــە پێــی بەرپرســایەتیی حیزبــی و ڕۆڵ
و هەڵوێســتمان لــە بڕیــارەکان و ڕەوتــی
ڕووداوەکانــدا بەرامبــەر مێژوو و داهاتوو،
بەرپرســیارین .داننــان بــە بەرپرســایەتی
و قبووڵــی ڕەخنــە لــە پێوەنــدی لــە گەڵ
لێکدابڕانــی حیزبــی دیموکراتــدا،
تەواوکــەری بەرپرســایەتی و ئازایەتیــی
هەنگاونانــی ماندوویینەناســانەمان بــۆ
یەکگرتنــەوەی حیزبــی دیموکراتــە.
بــە دەربڕینێکــی دیکــە ،ســپاردنی
حیزبــی دیموکــرات بــە یەکگرتوویــی بە
نەســلەکانی داهاتوو ،بەشــێکە لە ئەرک
و بەرپرســایەتیی ئەمــڕۆی ئێمــە و ،تەنیا
کارێکــە کــە دەتوانیــن کەمتەرخەمــی و
هەڵــە و وێکهەڵنەکردنــی رابردوومانــی
تــا ڕادەیــەک پــێ قەرەبــوو بکەینــەوە.
هەڵگرتنی ئەم بەرپرســیارەتییانە ،پێویستە
و دەبــێ ببێتــە هانــدەری بەڕێوەبەریــی
لەمــەودوای حیزبــی یەکگرتــووی
دیموکــرات و ســەرجەم تێکۆشــەران
و ئەندامانــی حیــزب کــە بەوپــەڕی
هەســتکردن بە بەرپرســایەتی ،پارێزگاری
لــە دەســکەوتەکانی یەکگرتنــەوە ،بــە
تایبەتــی یەکگرتوویی حیزبی دیموکرات
بکەن.
ئەندامانی بنەماڵەی گەورەی دیموکرات!
ڕێکخــراو و کەســایەتییە ئازادیخــوازە
کوردستانی و ئێرانییەکان!
خەڵکــی دیموکراتپــەروەری ڕۆژهەاڵتــی
کوردستان!
لەمــڕۆ بــە دواوە کۆتایی بە تێکۆشــانی

بــە جیای هــەر دوو الی دیموکرات دێت.
ڕێکخــراوە و ئــۆرگان و دامەزراوەکانــی
هــەر دوو حیــزب لــە کوردســتان و
دەرەوەی واڵت ،بــە پێــی ڕێککەوتنە دوو
الیەنییەکان و ڕێوشوێنە دیاریکراوەکان و
لەژێر ڕێنوێنی و چاوەدێریی ڕێبەرییەکی
هاوبەشدا ،لە ژێرناوی حیزبی دیموکراتی
کوردســتانی ئێرانــدا ،یــەک دەگرنــەوە و
درێژە بە تێکۆشانی خۆیان دەدەن.
لەم بۆنە مێژووییەدا ،لە ئاســت کۆڵنەدان
و پێداگرتنــی خەڵکــی کوردســتان
لــە ســەر پێویســتیی یەکگرتنــەوەی
حیزبــی خۆشەویســتی خۆیــان ،حیزبــی
دیموکراتــی کوردســتانی ئیــران ســەری
ڕێــز دادەنوێنین .بە ئەمەگناســییەوە ئاوڕ
لــە هەوڵەکانــی دلســۆزان و خوازیارانــی
یەکگرتنــەوە لە ماوەی ســااڵنی رابردوو،
چ لەنێــو بنەماڵــەی گــەورەی دیموکرات
و چ لــە دەرەوەی حیزبــی دیموکراتــدا
دەدەینــەوە .بــە گەرمییــش ســوپاس و
دەســتخۆش بــە هەیئەتەکانــی هــەردوو
الی دیموکــرات دەڵێیــن کــە ڕەوتــی
دانوســتان و ڕێککەوتنەکانیــان بــە
ســەرکەوتنەوە گەیانــدە کۆتایــی .ئێمــە
بــاش دەزانین کــە یەکگرتنــەوەی حیزبی
دیموکــرات یەکێــک لــە داوا ڕەواکان و
ئاواتــە پیرۆزەکانــی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان بــە گشــتی و ،بنەمالــەی
شــەهیدان ،بەندییــە سیاســییەکان و
تێکۆشــەران و ئەندامانی ســەر بە حیزبی
دیموکــرات بــە تایبەتییــە .بــە بۆنــەی
وەدیهاتنی ئەو ئاواتە پیرۆزەیان گەرمترین
پیرۆزباییان پێشــکەش دەکەین .دڵنیاشیان
دەکەیــن خەمخــۆری و هەســتیاربوونی
ئــەوان لــە ئاســت پرســی یەکگرتنــەوە،
بەرپرسایەتی و ئەرکی ئێمە لە پاراستنی
ئەو دەســکەوتە گەورەیەدا ،قورستر دەکا.
گومانــی تێــدا نییــە کــە یەکگرتنــەوەی
حیزبــی دیموکــرات ،دەبێتــە دەســپێکی
قۆناغێکــی نــوێ لــە خەباتی ئــەم حیزبە
لــەدژی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی
ئێــران و لــە دژی هــەر عەقڵییەتێکــی
ناوەندگــەرا کــە فرەنەتەوەبوونــی ئێــران
و مافــە نەتەوەییەکانــی پێکهاتــە
جیاوازەکانی ئێران ڕەت بکاتەوە .هاندەر و
ڕێخۆشــکەر دەبێت بۆ ئەوەی بزووتنەوەی
نەتەوەیــی لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
ببێتــە هێزێکــی شــوێندانەری ئەوتــۆ کــە
لــە هــەر ئاڵوگۆڕێکــی سەرانســەریدا،
حیســێبی تایبەتــی بــۆ بکرێــت .ئــەم
یەکگرتنەوەیە پاڵپشــت دەبێت بۆ پاراســتن
و بەهێزکردنــی پرەنســیپە لەمێژینــە و
گرنگەکانــی حیــزب .بــە دڵنیایــەوە ئــەم

ڕووداوە پیرۆزە دەبێتە هۆی گەشــەکردنی
بزووتنــەوەی نەتەوەیــی و ئازادیخــوازی
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان .کەوتنــەوە
ســەریەکی ئەو هەمووە ســەرمایە مرۆیی
و مەعنەوییــە ،پشــت ئەســتوور بــە جێگە
و پێگــە و ئیعتبــار و خۆشەویســتیی کەم
وێنــەی حیزبی دیموکــرات لەنێو خەڵکی
کوردســتان و ،دڵگــەرم بە دەرســوەرگرتن
و وشــیاری و ئەزموونــی دەوڵەمەند و فرە
ڕەهەنــدی ڕێبەری ،کادرەکان و ســەرجەم
تێکۆشــەرانی دیموکــرات ،زۆر دەرفەتــی
نــوێ بــۆ حیزبــی دیموکــرات دەخوڵقێنن.
چاوەڕوانــی و هیــوای ئێمــە ئەوەیــە
یەکگرتنــەوەی حیزبی دیموکــرات ،ببێتە
مایــەی هیــواداری و دڵگەرمیی زیاتری
توێژە جۆراوجۆرەکانی خەڵکی کوردستان
بــۆ پشــتیوانی لــە حیزبــی دیموکــرات و
خەبات لــە پێناوی ڕزگاریی نەتەوەکەیان
بــە ڕێبەریــی ئــەم حیزبــە .بانگــەوازی
ئێمە لەم بۆنەیەدا بۆ ڕێکخراوە سیاســییە
خەباتگێڕەکانی کوردســتان و ئێران ،کۆڕ
و کۆمەڵە و گرووپ و ناوەندە مەدەنی و
ئازادیخوازەکان لە نێوخۆ و دەرەوەی واڵت
ئەوەیــە ،هەلومەرجــی سیاســیی ئەمڕۆی
ئێــران و ڕاوەســتانی بــێ وێنــەی خەڵکی
وەزاڵەهاتــووی ئێران لــە بەرامبەر ڕێژیمی
کۆمــاری ئیســامیدا ،هاندەریــان بێت بۆ
یەکگرتــن و پتەوکردنــی ڕیزەکانیــان،
هاندەریــان بێــت بــۆ هــاوکاری و خەباتــی
هاوبــەش .حیزبی دیموکــرات لەمەودوا بە
دەســتوباڵێکی ئاوەاڵتــرەوە بــۆ بەدیهێنان و
جێبەجێکردنی ئامانج و پرۆژە نەتەوەیی و
خەباتگێڕانەکانی ،یەک لەوان پێویستیی
پێکهێنانــی هاوخەباتــی و هاوپەیمانیــی
نێــوان ڕێکخــراوە سیاســییەکانی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و خۆ ئامادەکردن
بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەی ئاڵوگــۆڕە
چاوەڕوانکراوەکان هەنگاو دەنێت.
ســاوی وەفــا و ئەمەگناســی بۆ گیانی
پاکــی شــەهیدان و نەمرانــی مێــژووی
٧٧ســاڵەی حیزبی دیموکــرات بە تایبەت
ســێ ڕێبــەری شــەهیدی دیموکــرات:
پێشــەوا قــازی محەممەد ،د.قاســملوو و
د.شەرەفکەندی.
پیرۆزبێ یەکگرتنەوەی حیزبی دیموکرات
لــە کۆمەاڵنــی خەڵکی کوردســتان و لە
هەموو تیکۆشەران ،ئەندامان و دڵسۆزانی
حیزب.
حیزبی دیموکراتی کوردستان
حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران
٣٠ی گەالوێژی ١٤٠١ی هەتاوی
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بەڕێوەچوونــی ســمینارێکی هاوبــەش بەبۆنــەی یــادی ٧٧ســاڵەی دامەزرانــی حیزبــی دێموکــرات

هــەردوو الیەنــی حیزبــی دێموکــرات ،لــە
یــادی  ٧٧ســاڵەی دامەزرانــی حیزبــدا
و لــە دواقۆناغەکانــی یەکگرتنــەوەدا،
ســمینارێکی هاوبەشــیان بــۆ بەڕێــزان
حەســەن شــەرەفی و عومــەر باڵەکــی
پێکهێنا.
ئێــوارەی ڕۆژی دووشــەممە ٢٤ی
گەالوێــژی ١٤٠١ی هەتــاوی ،بــە
بەشــداریی بەڕێــز مســتەفا هیجــری
(لێپرسراوی گشــتیی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران) و بەڕیــز خالیــد
عەزیــزی (ســکرتێری گشــتیی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان) و ســەدان کادر
و پێشــمەرگەی بنەماڵــەی گــەورەی
دێموکــرات و لــە دواقۆناغەکانــی
یەکگرتنــەوەی حیزبــی دێموکراتــدا و
بەبۆنەی ٧٧هەمین ساڵڕۆژی دامەزرانی
ئــەو حیزبــە ،ســمینارێکی هاوبــەش بــۆ
بەڕیــزان کاک «حەســەن شــەرەفی،
جێگــری یەکەمــی لێپرســراوی گشــتیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران

و کاک «عومــەر باڵەکــی» ،ئەندامــی
دەفتــەری سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان ،لــە یەکێــک لــە بنکەکانی
دەفتــەری سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستان بەڕێوە چوو.
ســمینارەکە بــە خوێندنــەوەی ســروودی
نەتەوایەتیــی ئــەی ڕەقیــب و ســاتێک
بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتن لــە گیانی پاکی
ســەرجەم شــەهیدانی ڕێگــەی ڕزگاریــی
کوردســتان دەســتی پێکــرد .پاشــان بەڕێز
حەســەن شــەرەفی ،جێگــری یەکەمــی
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکراتی
کوردستانی ئێران ،لە دەسپێکی قسەکانیدا
باســی لــەوە کــرد کــە بەڕێوەچوونــی ئەم
ســمینارە هاوکاتــە لەگــەڵ دواقۆناغــی
یەکگرتنەوەی هەر دوو الیەنی دێموکرات
و ئەوەش مزگێنییەکی خۆشە بۆ خەڵکی
بەئەمەگــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
و بیــری هێنایــەوە کــە ٢٥ی گەالوێــژ
هاوکاتــە لەگــەڵ دامەزرانــی کۆمەڵەی
ژیانــەوەی کوردســتان «ژێــکاف» کــە

ســێ ســاڵ دواتــر حیزبــی دێموکراتیــش
لەو ڕێکەوتــەدا دامەزرا و دامەزرێنەرانی
ژێــکاف هەمــان دامەزرێنەرانــی حیزبــی
دێموکرات بوون.
ڕێــزدار شــەرەفی لــە بەشــیکی دیکــەی
قســەکانیدا وتــی« :دامەزرانــی
حیزبــی دێموکــرات ئــاوات و ویســتی
خەڵکــی شۆڕشــگێڕی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتانی وەدیهێنــا و دامەزرانــی
کۆمــاری کوردســتانی لێکەوتــەوە کــە
پەرچەکردارێــک بــوو بەرامبــەر بــە
دەسەاڵتی دیکتاتۆری ڕێژیمی پاشایەتی
کــە ئەمــەش شــانازییەکی مەزنــە بــۆ
حیزبــی دێموکــرات کــە لە هیــچ کات و
سەردەمێکدا سەری بۆ هیچ دەسەاڵتێکی
پاوانخــواز نــەوی نەکردووە و هەمیشــە بە
شــانازییەوە بەرگــری لــە مافــی ڕەوای
گەلەکــەی لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
کــردووە .حیزبــی دێموکــرات لــە کاتــی
دامەزرانی کۆماری کوردستاندا ،وێرای
ئــەوەی کە وەکــوو ئێســتا ڕاگەیاندن بەو

شــێوەیە بەرفــراوان و ئاســان نەبــووە بــەاڵم
سەرنجی تەواوی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی بۆ
الی خــۆی ڕاکێشــا و دوای کۆمــاری
کوردســتانیش هەمیشــە خاوەنــی زۆرترین
جەمــاوەر و الیەنگــر بــووە ،ئــەوەش
دەرخــەری ئەوەیــە کە حیزبــی دێموکرات
حیزبــی کۆمەاڵنــی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی
کوردستانە».
ناوبــراو لــە کۆتایــی وتەکانیدا ئاماژەی
بــەوە کرد کە حیزبــی دێموکرات باوەڕی
تــەواوی بــە یەکســانی ژن و پیاو هەیە و
لەو بوارەدا لەســەر هەموو پڕەنسیپەکانمان
پێداگرین.
دواتــر بەڕیــز عومــەر باڵەکــی ،ئەندامی
دەفتــەری سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان ،وێــڕای خۆشــحاڵی دەربڕیــن
لــە بــە ئەنجــام گەیشــتنی پڕۆســەی
یەکگرتنــەوەی دوو الیەنی دێموکرات ،بە
ئامــاژە بە کاریگەریی حیزبی دێموکرات
لەسەر گەشەی هەست و بیری نەتەوەیی،
بابەتێکــی پێشــکەش بــە ئامادەبووان کرد

و وتــی« :گەشــەی بیــری نەتەوەیــی بــە
پاڵپشتی حیزبی دێموکرات نەک هەر لە
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بەڵکــوو لــە هەر
چوارپارچــەی کوردســتان ڕەنگدانــەوەی
هەبــووە و دامەزراندنی حیزبی دێموکرات
پێویســتییەکی مێژوویــی بوو کە لەســەر
دەســتی پێشــەوا قــازی محەممــەد و
لەســەردەمی خۆیــدا دامــەزراوە و لــەو
هەلومەرجە بە قازانجی بەرژەوەندییەکانی
کــورد لــە رۆژهەاڵتی کوردســتان ڕۆڵی
کاریگەری هەبووە».
هەروەهــا بەڕێــز باڵەکــی لــە بەشــێکی
دیکــەی وتەکانیــدا باســی لــەوە کــرد
کــە« :دامەزرانــی حیزبــی دێموکرات لە
سەردەمی ڕێژیمی پاشایەتیی پەهلەویدا،
بەرپەرچدانەوەیەکی بەهێز بوو بەدژی ئەو
ڕێژیمە و حیزبی دێموکرات بۆ پەرەپێدانی
بیــری شوناســخوازی نەتەوەیــی کەوتــە
دروســت کردنــی هیمــا نەتەوایەتییەکانی
وەک ئااڵ ،ســروودی نیشــتمانی ،ســپای
میللی ،بەرەســمی دانانی زمانی کوردی

 ،جیژنــی نەتەوەیــی و لــە هەمــان کاتــدا
دروســت کردنی هاوپێوەنــدی نەتەوەیی لە
هــەر چوارپارچەی کوردســتان و دروســت
کردنی بەستێنی ئاشتەوایی نێوان عەشیرە
کوردەکاندا».
ناوبراو لە کۆتایی قســەکانیدا ئاماژەی
بــەوە کــرد کــە ئیســتاش دوای ٧٧ســاڵ،
گوتــاری حیزبــی دێموکــرات پێداگــری
لەســەر یەکیەتیــی نەتەوەیــی ،دانــی
ســەنگ و قورســایی بە خەباتی مەدەنی،
باوەڕمەند بوون بە چارەسەریی ئاشتیانەی
پرســی کورد ،پاریــزگاری لە ســەروەرییە
نیشــتمانییەکان و هاندانــی خەڵــک لــە
رۆژهەاڵتی کوردســتان بۆ پاریزگاری لە
ژینگــە و کلتــور وفەرهەنگــی نەتەوەیــی
دەکا.
شــایانی باســە کە ســمینارەکە بە شــادی
و خۆشــحاڵیی بەشــداربووان بەبۆنــەی
گەیشــتن بــە دواقۆناغەکانــی پڕۆســەی
یەکگرتنــەوەی حیزبــی دێموکراتــەوە
کۆتایی پێهات.

چاالکیی تەبلیغی
سااڵنە لە بەرەبەری بۆنە نەتەوەیی و حیزبییەکاندا خەڵکی کوردستان و ئەندامان و الیەنگرانی حیزب
بە شێوازی جۆراوجۆر چاالکیی تەبلیغیی بەرین بەڕێوە دەبەن؛
ئەمســاڵیش لە بەرەبەری ٢٥ی گەالوێژ ســاڵڕۆژی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێراندا شــار و شارۆچکەکانی
کوردستان بە دروشم و تراکتی حیزبی نەخشێندران کە لێرەدا سەرنجتان بۆ ڕاپۆرتی بەشێک لەم چاالکییانە ڕادەکێشین:
بەبۆنــەی ٢٥ی گەالوێــژ٧٧ ،ـــەمین
ســاڵوەگەڕی دامەزرانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و
یەکگرتنەوەی دێموکراتەکان ،ئەندامان و
الیەنگرانی دڵســۆزی حیزبــی دێموکرات
بــە بەڕێوەبردنــی چاالکیــی تەبلیغــی
یــادی ئــەو ڕۆژە مێژووییەیــان پیــرۆز
نرخانــد و شــکۆ و پێگەی بەرزی حیزبی
دێموکراتیــان لە میدانــی خەبات بە دژی
دوژمنانی گەل سەلماندەوە.
بــەو بۆنــەوە لــە شــاری پیرانشــار ڕۆڵــە
شۆڕشــگێڕەکانی دێموکــرات لــە
چاالکییەکــی بەرینــی تەبلیغیــدا ٢٥ی
گەالوێــژ و یەکڕیزیــی دێموکراتەکانیــان
پیــرۆز نرخانــد و ئاگری گەالوێژیان هەڵ
کرد.
ئەو شــوێنانەی کە چاالکیــی تێدا کراوە
بریتیــن لــە ›‹ :گوندەکانــی زەنگیــاوێ،
کونــدرێ ،شــنوزەنگ ،زاواکێــو ،دایــە
شێخی ،گردە بن ،رێگای نیوان قورچاوی
شێلمجاڕان.
لە بانە ،ئەندامانی تێکۆشەری دێموکرات
کە ماوەی چەندین ڕۆژە لە بەڕێوەبردنی
چاالکیــی تەبلیغی بەردەوامن ئەمجارەش
گڕوتین و شــکۆیەکی دیکەیان بە ٢٥ی
گەالوێژ بەخشی.

ئەو شوێنانەی کە لە بانە کاری تەبلیغیی
تێــدا کــراوە بریتیــن لــە›‹ :گەڕەکەکانی
ئازدگان و ســاڵحاوا ،بانه پشت دووکانان،
بناری ئاربەبا ،گوندی ئەنجێنە ،بەڵەسەن،
مەزرەالن ،بانە باسگاکی زەرواو.
لــە ســنەی خوێنــاوی ڕۆڵــە بەجــەرگ
و تێکۆشــەرەکانی دێموکــرات بۆنــەی
٧٧ـــەمین ســاڵیادی دامەزراندنی حیزبی
دێموکــرات و یەکگرتنــەوەی دوو باڵــی
دێموکــرات چاالکییەکــی بەربــاوی
تەبلیغییــان ئەنجــام دا و دڵــی ڕێژیمــی
ئێرانیان هەژاند.
ئەو شــوێنانەی کە چاالکیی تێدا بەڕێوە
چــووە بریتیــن لــە›‹ :چــوار باغ ،ســاڵۆن
تەختی ،فەراح ،شــەریف ئاوا ،شــەهرەک
ســەعدی ،ئەدەب٢٨ ،ی دەی ،حەســەناوا
هەروەهــا لــە ناوچــەی ژاوەرۆ لە گوندی
ساڵیان و سەرهوویە››.
لە مەریوان ڕۆڵە قارەمانەکانی دێموکرات
بــە باڵوکردنەوەی تراکتی حیزبی جێژنی
٢٥ی گەالوێژ و یەکڕیزیان پیرۆز نرخاند
و خۆشەویســتی و وەفــاداری خۆیــان بــە
حیزبی دێموکرات دووپات کردەوە.
ئەو شــوێنانەی کە لە مەریوان چاالکیی
تێــدا بەرێــوە چــووە بریتیــن لــە :پارکــی
میللــەت ،چواربــاخ ،کەمەربەندیــی

چواربــاخ ،گەڕەکی محەممەدی ،ئاتەش
نیشــانی ،مزگەوتــی هــەژارە ،گەڕەکــی
کونەدێــۆ ،ســەیرانگای گەشــتیاریی
زرێبــار ،ســەیرانگای قــەاڵی ئیمــام و
گوندەکانــی ســەرنژمار ،دەگاشــێخان،
تووتمەر.
هــەر بــەو بۆنــەوە لــە شــارەدێی ‹›نــێ››
ســەر بە مەریوان پێشــمەرگەکانی شار بە
چــەک و ڕەختی پێشــمەرگانەوە تراکتی
حیزبیــان باڵوکــردەوە و هەروەهــا تەقــەی
خۆشیان کرد.
لــە ســەقز ڕۆڵەکانــی هــەردەم لــە
ســەنگەری دێموکــرات بــە نووســینی
دروشــم و ئاگرکردنــەوە ٧٧ـــەمین
ســاڵیادی دامەزرانــی حیزبــی دێموکرات
و یەکگرتنــەوەی دێموکراتەکانیــان
پیرۆزبایــی کــرد و دڵــی خەڵکــی ئــەو
ناوچەیان شاد کرد.
ئــەو شــوێنانەی لــە ســەقز چاالکیی تێدا
بەڕێــوە چــووە بریتیــن لــە›‹ :حەمااڵوای
خــواروو و ســه روو ،ناوچــەی گەورکــی
ســەقز لــە بەرزایەکانــی فەقــەی یاڵــی
شــاخەڕەش لەپشــتی گوندەکانی شێوەتوو
و گوێزکوێرە.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە کامیــاران
‹›گونــدی زیویــە ،پشــت کوچکــە

ڕەشــەکان ،لەبان شــیرین ســوار و هێرسە و
تیلەکۆ›› بە هەڵکردنی ئاگری گەالوێژ،
ســاڵیادی دامەزراندنی حیزبی دێموکرات
و جێژنــی یەکڕیزیــی دێموکراتەکانیــان
پیرۆزبایی کرد.
لــە مەهابــاد ڕۆڵــە شۆڕشــگێڕ و پــڕ
لــە هەســتەکانی دێموکــرات بەبۆنــەی
٢٥ی گەالویــژ و یەکگرتنــەوەی حیزبــی
دیموکــرات لــە گوندەکانــی ‹›قســقەال،
قوڵەســەن ،بەفرەوان ،ســێڕای شــیالناوێ،
سێڕای حەوتەوانان و سارەوانان›› تراکتی
حیزبیان باڵوکردەوە و هەروەها لە گوندی
‹›حاجــی عەلی کەنــد›› ئاگری جیژنی
گەالوێژیــان کــردەوە و پێگــەی بــەرز و
خۆشەویســتیی حیزبــی دێموکراتیــان
دووبارە نیشان دایەوە.
لــە شــاری شــنۆ ڕێبوارانــی ڕێــگای
ڕزگاریــی کوردســتان بەبۆنــەی ٢٥ی
گەالوێژ بە ســەردانی گڵکۆی شــەهیدان
‹›محەممــەد کــورد نــژاد›› ناســراو بە››
محەممــەدی عەلی پیرێژنــێ›› پەیمانی
وەفایــان لەگەڵ شــەهیدانی ســوورخەاڵت
نــوێ کــردەوە ،هەر لــەو شــارە ئەندامانی
حیزب لە ســەیداوێی خــوارێ ڕووبەڕووی
مزگەوتــی قوبــا و هەروەهــا لــە گونــدی
‹›تاژەنــدەرێ›› بەبۆنەی ٢٥ی گەاڵویژ

بــە باڵوکردنــەوەی تراکتــی تایبــەت بــەو
ڕۆژە ئەو ڕۆژەیان بەرز و پیروز ڕاگرت.
هــاوکات لــە چاالکییەکــی دیکــەدا،
شــەوی ٢٥ی گەاڵوێــژ پێشــمەرگەکانی
شار لە گوندی سینگان بە باڵوکردنەوەی
تراکتــی تایبــەت بــە ٢٥ی گەالوێــژ
و تەقــەی خۆشــی ئــەو ڕۆژەیــان لــە
خەڵکی کۆردســتان پێــروز کرد ،حزووری
پێشــمەرگەکانی شــار لــەو گونــدە لــە
حاڵێکــدا بــووە کــە هێزێکــی زۆری
دوژمــن لەو ناوچەیــە باڵوەیــان پێکرابوو،
پێشــمەرگەکانی شار لەو گوندە پەیمانیان
نوێ کردەوە کە تا سەر دەرێژەدەری ڕێگا
و ڕێبــازی شــەهیدان بن و تا ســەرکەوتن
دەست لە خەبات و تێکۆشان هەڵناگرن.
لــە شــاری نەغــەدە ئەندامانــی حیزبــی
دێموکــرات بــە دانانــی ئــااڵی پیــرۆزی
کوردســتان لە سەر گڵکۆی ‹›محەممەد
ئــەوراز›› یــادی ٢٥ی گەالوێژیان پیرۆز
نرخاند.
ئەندامانــی بوێــر و تێکۆشــەری حیزب لە
شــاری بۆکان لە ‹›فەلەکەی موعەلم››
کــە ڕێــگای ســەرەکی و پێوەندیــی
پاریــزگای تەوریــز بــۆ پاریزگای ســنە و
شــاری بــۆکان بــۆ ســەقزە ،بە نووســینی

پیرۆزبایی ٢٥ی گەالوێژ لە پارچەیەکی
 ٢لە  ٣میتری خۆشــحاڵییان خســتە دڵی
خەڵکەوە.
هەروەها ئەندامانی حیزب لە ‹›سێڕییانی
قارنجە ،پیروەلی باغ ،سریلئاوا چاالکیی
تەبلیغییــان بەڕێــوە بــردووە و هەروەهــا
ئاگــری ٢۵ی گەالوێژیــان لــه کێــوی
پشتی سریئالوه کردووەتەوە .
هــەر بــەو بۆنــەوە ئەندامانــی حیزبــی
دێموکــرات لــە شــاری ســەرپێڵ زەهاو بە
باڵوکردنــەوەی نووســراوەی تایبــەت بــە
٢٥ی گەالوێــژ ،یادی دامەزرانی حیزبی
دێموکراتیان پیرۆز ڕاگرت.
لە شاری ئابدانان سەر بە پاریزگای ئیالم
تێکۆشەرانی دێموکرات لە چاالکییەکی
تەبلیغیــدا بــە باڵوکردنــەوەی تراکتــی
حیزبی ٧٧ـــەمین ساڵوەگەڕی دامەزرانی
حیزبــی دێموکرات و جیژنــی یەکڕیزییان
پیــرۆز نرخانــد و پێشــەنگایەتیی حیزبــی
دێموکراتیــان لــە ڕاســتای وەدەیهێنانــی
ئامانجەکانــی گەلــی کورد بــە دوژمنان
پیشان دا.
ئــەو شــوێنانەی کــە لــە شــاری ئابدانــان
چاالکیــی تێــدا بەڕێــوە چــووە بریتین لە:
درێژە لە الپەڕەی ٤
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«گەڕەکــی هــەزار دەر ،کوشــتارگا،
ڕەجایــی ،مەیدانــی وروودی ،مەیدانــی
ئەســڵی ،شــەقامی پەدافەنــدی نیــرووی
هەوایــی ئەرتــش ،ئیــدارەی پۆســت،
شــەقامی موتەهــەری و بلواری بەســیج،
هەروەهــا لــە شــارۆچکەی ســەراو بــاغ و
گوندی وەچکەبوود.
لــە شــاری «ئەســەدئاباد»ی هەمــەدان
ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات بەبۆنــەی
٢٥ی گەالوێــژ ســاڵڕۆژی دامەزرانــی
حیزبــی دێموکــرات وەک حیزبێــک
کــە سیاســەتی ئازادیخوازنــەوە و
ڕزگاریخوازنەی خۆی لە ڕەوتی خەباتی
خۆیــدا بــە بەرپرســیارەتییەوە بەێــوە بردووە
چاالکیی تەبلیغی بەڕێوە چوو.
لە شــاری کووهدەشــت ســەر بەپارێزگای
لوڕســتان ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات
بــە بەڕێوەبردنــی چاالکی لــە ‹›مەیدانی
ئیمام ،مەیدانی ئیمام حوســێن و مەیدانی
تەوحیــد›› ،دامەزرانی حیزبی دێموکرات
و یەکگرتنــەوەی دێموکراتەکانیــان
پیرۆزبایــی کــرد و ئامادەیــی خۆیــان بــۆ
هەر ئەرکێکی حیزبی دەربڕی.
لــە ڕاپۆرتێکــی دیکــە ماڵپــەڕی
کوردســتان میدیــا ئاشــکرای کــرد کــە
پێشــمەرگەکانی شــار لــە مەهابــادی
دێموکراتــەوە بەبۆنــەی ٢٥ی گەالوێــژ و
جێژنــی یەکگرتنەوەی دێموکراتەکان ،لە
چاالکییەکــی تەبلیغییدا بە نەخشــاندنی
ئااڵی کوردســتان و نووســینی دروشم ئەو
ڕۆژەیــان پیــرۆز نرخانــد و لــە پەیامێکــدا
گەرمتریــن پیرۆزبایــی خۆیان ئاراســتەی
کادر ،پێشــمەرگە ،ڕێبەرایەتیــی حیزبــی
دێموکــرات و هەمــوو خەڵکی کوردســتان
کرد بەو هیوایە کە ئەوســاڵ ببێتە ســاڵی
تەبایــی و یەکیەتیــی هەمــوو حیــزب و
الیەنەکانــی کــورد و هەمــوو خەڵکــی
کوردستان.
بــەو بۆنــەوە تێکۆشــەرانی دێموکــرات
لــە شــاری ســەقز شــەوی ڕابــردووو لەنێو
شــار و جــاددەی سەرشــیوی ســەقز
چاالکــی تەبلیغییــان بەڕێــوە بــرد.
هەروەهــا لە ماڵهكانیــان٢٥ی گهالوێژ و
یهكگرتنهوهیان جێژن گرت.
لــە ئیــام لە شــاری دەڕەشــار ،ئەندامانی
حیزبــی دیموکرات لە شــوێنەکانی وەک
ســەیرانگای ســراوی دەڕەشــار ،گەڕەکی
ئــەرازی شــاری ئیــام ،لەبــەر دەرگای
ئۆســتانداریی شــاری ئیالم ،بــەر دەرگای
دادســرای ڕێژیــم و مەیدانــی ئەرغــەوان،
بــە ئەنجامدانی چاالکیــی تەبلیغیی ٢٥
گەالوێژ و یەکگرتنەوەیان پیرۆزبایی کرد
و ئامادەیــی خۆیــان بــۆ هــەر بڕیارێکــی
حیزبی دەربڕی.
لــە ســنەی خوێنــاوی ،ئەندامانــی
دڵســۆزی حیزبی دێموکرات لە گەڕەکی
زاگــرۆس ،پارکــی بەهــاران و حەســەناوا
بــە باڵوکردنــەوەی تراکتــی حیزبــی
٧٧ـــەمین ساڵوەگەڕی دامەزرانی حیزبی
دێموکراتیان پیرۆزبایی کرد.
لــە ناوچــەی ژاوەرۆی ســنە لــە گونــدی
تەنگیســەری هەمیشــە دێموکراتــەوە
ئەندامانــی حیــزب بەبۆنــەی ٢٥ی
گەالوێــژ ،ســاڵڕۆژی دامەزرانــی حیزبی
دێمۆکــرات ئااڵی پیرۆزی کوردســتانیان
هــەڵ کــرد و ئاگــری ٢٥ی گەالوێژیــان
کــردەوە و هــاوکات ســروودی ‹›مــن
گەالوێژم››یــان بــاو کــردەوە و تەقــەی
شــادیان کــرد و وەفــاداری خۆیــان بــە
حیزبەکەیان نیشان دا .
لــە بانــەی ئارباباوە ڕۆڵــە بەرجەگەکانی
دێموکــرات بەبۆنــەی ٢٥ی گەاڵوێــژ
و جێژنــی یەکڕیــزی لــە چاالکییەکــی
بەربــاوی تەبلیغییــدا بــە هەڵکردنــی
ئــااڵی کوردســتان ،شــوێندانەریی و
پێگــەی بــەرزی حیزبــی دێموکراتیــان بە
داگیرکەران پیشان داوە.
ئــەو شــوێنانەی کــە لــە بانــە چاالکیــی
تێــدا بەڕێوە چــووە بریتین لە گوندەکانی:
‹›نێــزەڕۆ ،ســاوان ،خواجامیــر ،شــوێ،
ماماڵ ،کانیســوور ،ســەرقووڵ ،شەڕگە،
میــراوای ســەرێ ،میــراوای خــوارێ،
سپیدارێ ،پیاوێن ،بناری ئاربابا ،پیرمراد،

پەنــاگای شــاخەوانی ئاربابــا ،کانــی
سەوزی ئاربابا.
لــە پیرانشــار و کۆنەخانــی ڕۆڵــە
چاونەترســەکانی دێموکــرات لــە
بــە
تەبلیغییــدا
چاالکییەکــی
باڵوکردنــەوەی تراکتی حیزبی شــکۆیان
بە ٢٥ی گەاڵویژ بەخشی.
ئــەو شــوێنانەی کــە لــە پیرانشــار
چاالکیــی تێــدا ئەنجــام دراوە بریتیــن لــە
« :مەزگەوتــی مــام خەلیل ،مەنتیقەی
مــام خەلیــل ،کەمەربەندیــی کۆنەخانی،
گەڕەکی مام خەلیل ،مەزگەوتی سەلمان
فارسی ،کاسەکەران ،مزگەوتی ئەنساری
کۆنەخانی ،شەقامی کۆنەخانی ،بازاڕی
ســیگاران ٢٤ ،میتــری  ،مزگەوتــی
دارولقورئــان ،مزگەوتــی هیجــرەت،
مەدرەســەی شــورا ،مزگەوتــی حەزرەتــی
ئیســماعیل ،تــاالری خەیــام ،گونــدی
سەروکانێ
لــە بــۆکان پێشــمەرگەکانی شــار لــە
‹›کلکــەی بــەردە ڕەشــانی مەاللەر›› بە
هەڵکردنــی ئــااڵی پیــرۆزی کوردســتان
 ٢٥گەالوێژیــان پیــرۆز نرخاند و پەیمانی
وەفادارییــان بە ڕێبازی حیزبی دێموکرات
نوێ کردەوە.
قارەمانانــی دێموکــرات لــە نەغــەدە ،لــە
گونــدی دەشــتی قــوڕێ بــە هەڵکردنــی
ئااڵی کوردســتان ٧٧ـــەمین ساڵوەگەڕی
دامەزارانــی حیزبــی دێموکراتیــان پیــرۆز
نرخاند.
لــە شــنۆ تێکۆشــەرانی دێموکــرات بــە
بۆنەی  ٢٥ی گەالوێژ و یەکگرتنەوە بە
هەڵکردنی ئااڵی کوردستان و هەڵواسینی
پارچە نووســراوە لە فەلەکەی هەڵەبجە و
گەڕەکــی ڕەحیــم آبــاد ،خۆشەوەیســتی و
گەورەیی حیزبی دیموکراتیان نیشان داوە.
لــە مەریــوان ئەندامانــی بــەورەی
حیزبــی دێموکــرات بــە باڵوکردنــەوەی
تراکتــی حیزبــی لــە شــوێنەکانی
وەک «ئاواییەکانــی کاڵــی ســەروو
و کاڵــی خــواروو ،جــاددەی شــارەکی
هیجــرەت و ســێڕێیانی گونــدی دەگا
شــیخان›› ســاڵیادی دامەزراندنی حیزبی
دێموکراتیــان پیــرۆز نرخانــد و جێژنــی
یەکڕیزییان پیرۆزبایی کرد.
هــاوکات لە ناوچەی هاوشــار لە گوندی
«قازانلــی» ڕۆلــە بەجەرگەکانــی
دێموکــرات بە باڵوکردنەوەی نووســراوەی
حیزبــی ســاڵیادی دامەزرانــی حیزبــی
دێموکراتیــان پیرۆزبایــی کــرد و لەگــەڵ
ڕۆحــی شــەهیدانی ڕێــگای ڕزگاری
کوردســتان پەیمانــی وەفادارییــان نــوێ
کردەوە.
هەروەها لە شاری شیراز لە نزیک دەروازە
قورئــان ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات
بەئەنجامدانــی چاالکیــی تەبلیغــی
بەبۆنــەی ٢٥ی گەالوێــژ بــە دوژمنانــی
کوردیــان ســەلماند کــە خەباتــی حیزبــی
دێموکــرات هــەروا لــە پەرەگرتندایــە و
تــا گەیشــتن بــە ئامانجەکانی دەســت لە
خەبات هەڵ ناگرێت.
هەمــان ســەرچاوە بــاوی کردۆتــەوە کــە
لــە بەرەبەری ٢٥ـــی گەالوێــژ و هەروەها
بەبۆنــەی یەکگرتنــەوەی دێموکراتەکان،
ئەندامانــی حیــزب و خەڵکی کوردســتان
بە بەڕێوەبردنی چاالکی و باڵوکردنەوەی
شیرینی ،شادی و خۆشحاڵیی خۆیان لەو
بارەوە نیشان داوە.
لــە گونــدی هەمیشــە دێموکراتــی
«تەنگیسەر»ـــی ســەر بە شــاری سنە و
هەروەها لە نییەری کاکێشــانی شەهیدان
خەڵــک بــە باڵوکردنــەوەی شــیرینی،
شــادی و خۆشــحاڵیی خۆیــان بەنیســبەت
یەکگرتنەوەی دێموکراتەکان نیشان داوە.
یەکگرتنــەوەی دێموکراتــەکان شــادی
و خۆشــیی خســتووەتە نێــو خەڵکــی
کوردســتانەوە و خەڵــک بــە شــێوەی
جۆراوجۆر نیشــان دەدەن کە بەو پرۆســەیە
خۆشحاڵن.
لــە ناوچەکانی «باینــگان»« ،بانوورە»
و «الرانـ»ـــی ســەر بــە شــاری پــاوەش،
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بەبۆنەی
٢٥ـــی گەالوێژ٧٧ ،ـــەمین ســاڵوەگەڕی
دامەزرانــی حیزبی دێموکرات ،چاالکیی
بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە برد.

ئەندامانــی حیــزب بە نەخشــاندنی ئااڵی
کوردســتان و نووســینی دروشــمی ٢٥ـــی
گەالوێژ ،ڕێزیان لە ٧٧ـەمین ساڵوەگەڕی
دامەزرانی حیزبی دێموکرات گرت.
شــەوی  ٢١لەســەر ٢٢ی گەالوێــژ و بــۆ
چەندەمیــن جــار قارەمانانــی دێموکــرات
بەبۆنــەی ٢٥ی گەالوێــژ ســاڵڕۆژی
دامەزرانــی حیزبــی دێموکرات لە شــاری
نەغەدە چاالکیی تەبلیغیان بەڕێوە بردووە.
تێکۆشــەرانی گــەل بــۆ بەرزڕاگرتنــی
ســاڵڕۆژی دامەزرانــی حیزبی دێموکرات
لــە گوندەکانــی «قەاڵتــان ،دیالنچــەزخ
و دیالنچەرخــی خــوارێ» چاالکیــی
تەبلیغییان کردووە.
پێشــمەرگەکانی شــار لــەم چاالکییەدا با
ئــااڵی کوردســتان و ئارمــی حیــزب لــە
نێــو ئــەو گوندانەدا گەشــتیان لــێ داوە و
خۆشــحاڵیی خۆیــان بــۆ یەکگرتنــەوەی
دێموکراتەکان دەربڕیوە .ئەو ئااڵ و ئارمە
لــە گونــدەکان هەڵوســراوە و بووەتــە هۆی
خۆشحاڵیی خەڵک.
تێکۆشــەرانی هــەردەم لــە ســەرنگەری
دێموکــرات لــە شــاری مەهابــاد بەبۆنەی
٢٥ی گەالوێــژ و یەکگرتنــەوەی
دێموکراتەکان بە باڵوکردنەوەی تراکت و
پووســتێری تایبەت ،چاالکیی تەبلیغییان
بەڕێوە برد و پیرۆزبایی خۆیان ئاراســتەی
هەمــوو کادر و پێشــمەرگە ،بنەماڵــەی
شەهیدان و زیندانیانی سیاسی و خەڵکی
کوردستان کرد.
ئەو شــوێنانەی کە چاالکیی تێدا بەڕێوە
چووە بریتین لە  ›‹ :گەڕەکەکانی فەجر،
وەفایــی ،تێرمیناڵــی قەدیــم ،چــوارڕای
ئــازادی ،بەهارســتان ،مەجبــووراوا،
چوارڕای وەفایی››
لــە بۆکانیــش ڕۆڵــە بەرجەرگەکانــی
دێموکــرات بەبۆنەی ٧٧ـــەمین ســاڵیادی
دامەرزانــی حیزبــی دێموکــرات و جێژنی
یەکڕیزی ،بە هەڵدانی ئااڵی کوردســتان
و باڵوکردنــەوەی تراکت لە ‹›ســێڕێیانی
پیروەلــی باغــی ،ســێڕێیانی گوڵخانــە،
ڕووبــەرووی قــەاڵی بــەرزی ســاری بابا،
ناوچەی چۆمی مەجیدخان و هەروەها لە
سەیرانگای کێوە ڕەش›› کە بە هەزاران
کەســی لێ بووە دڵی خەڵکیان شــاد کرد
و بــە دوژمانــی گەڵی کوردیان ســەلماند
کە تا وەدیهاتنی ئامانجەکانی ئەو گەڵە
دەست لە تێکۆشان هەڵ ناگرن.
لە شــاری بانە ،تیکۆشــەرانی دێموکرات
بــە باڵوکردنــەوەی تراکــت و هەڵکردنــی
ئااڵی کوردســتان ٧٧ـــەمین ساڵوەگەڕی
دامەزرانــی حیزبــی دێموکراتیــان پیــرۆز
ڕاگــرت و هەڵوێســتی خۆیــان دژی
ڕێژیمی ئێران دەربڕی.
ڕۆڵە قارەمانەکانی دێموکرات لە گوندی
تەنگیســەر لە مزگەوتی ئــەو گوندە و لە
نوێــژی هەینیدا ،بەبۆنەی ٢٥ی گەالوێژ
و یەکگرتنــەوەی حیزبــی دێموکــرات بــە
شــیرینی پێشــوازییان لــە خەڵــک کــرد
و وەفاداریــی خۆیــان بــە ڕێبــازی حێزبی

دێموکرات جارێکی تر نیشان دا.
هــەر بــەو بۆنــەوە لــە مەریوان لــە گوندی
‹›گوڵچێــر›› ئەندامانــی تێکۆشــەر و
دڵســۆزی حیزبی دێموکرات بە نووســینی
دروشم یادی دامەرزانی حیزبی دێموکرات
و جیژنی یەکڕیزیان پێرۆز ڕاگرت.
بەبۆنــەی ٢٥ی گەالوێــژ ٧٧میــن
ساڵوەگەڕی دامەزرانی حیزبی دێموکرات
و یەکگرتنــەوەی دێموکراتــەکان،
ئەندامانی تێکۆشەری حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران لە شــار و ناوچەکانی
کوردســتانی ڕۆژهەاڵت بــە بەڕێوەبردنی
چاالکیی تەبلیغیی بە دوژمنانی گەلیان
ســەلماند کە حیزبی دێموکرات بە گوڕتر
لــە جــاران بــۆ بەدەســتهێنانی مافەکانــی
تێدەکۆشێت.
بەم بۆنەوە لە شــاری ورمێ تێکۆشــەرانی
دێموکــرات بە باڵوکردنەوەی نووســراوەی
حیزبــی ٢٥ی گەالوێژیــان پیرۆز ڕاگرت
و یەکگرتنــەوەی حیزبــی دێموکراتیان بە
ڕەمزی سەرکەوتن ناو برد.
ئــەو شــوێنانەی کە لە ورمــێ چاالکیی
تێــدا بەڕێــوە چــووە بریتیــن لــە :تەرزلــو،
شــارەک دانشــگاه ،جاده میراباد قشــاق،
کۆاڵنەکانی شــارەکی سپا ،پردی قویون
و جادەی بەند.
ئەندامانــی بوێری حیزبــی دێموکرات ،لە
شاری سنە لە شەقامی ١٧ی شەهریوەر،
میدانــی مامۆســتا بێســارانی ( )٢٥و
دەرووبــەری ،جاددەکانــی کەاڵتــێ و
گوندی ئەوێهەنگ و زۆربەی باخەکانی
گونــدی هوویە بە باڵوکردنەوەی تراکتی
حیزبــی چاالکیــی بەرینــی تەبلیغییــان
بەڕێوە بردووە و خۆشەویستی و وەفاداریی
خۆیــان بــە حیزبــی دێموکــرات دەربڕیــوە
و ڕایانگەیانــدووە کــە یەکگرتنــی ئێمــە
شکستیکی گەورە بۆ ڕێژیمی ئێرانە.
هەروەها ژنانی تەنگیسەر کە دانیشتووی
مەریوانــن ،بە پۆشــینی جامانــە و دانانی
ئارمی حیزب و وێنەی ڕێبەرانی شــەهید
‹› قــازی ،قاســملوو ،شــەرەفکەندی››
هەروەهــا بــە دانانــی شــیرینی٢٥ ،ی
گەالوێژ و یەکگرتنەوەیان پیرۆز ڕاگرت.
لــە بانــەی ئاربابــاوە ئەویندارانی ڕێگای
سەربەســتی و ئــازادی بــە هەڵکردنــی
ئــااڵی پیــرۆزی کوردســتان لــە ســەر
دەرگای شــارەداریی ئــەو شــارە یــادی
٢٥ی گەالوێژیــان بــەرز ڕاگــرت و وەبیــر
داگیرکەرانیــان هێنــاوە گەلی کورد هەتا
گەیشــتن بــە ئامانجەکانــی دەســت لــە
خەبات هەڵ ناگرێت.
ڕۆڵــە چاونەترســەکانی دێموکــرات لــە
شــاری شــنۆ لــە گەڕەکەکانــی ‹›ڕەحیم
ئاباد ،ســەلیم ئاباد ،ڕەحیم زادە و ســیداوا
تراکتــی تایبــەت بــە ٢٥ی گەالوێژیــان
باڵوکــردەوە و یــادی دامەزرانــی حیزبــی
دێموکراتیان پیرۆز ڕاگرت.
تیکۆشــەرانی دێموکرات لە پیرانشــار ،لە
سەیرانگای هەوشــینان و بناری سەیداوا،
بەئەنجامدانی چاالکیی تەبلیغی ٧٧مین

ســاڵیادی دامەزرانی حیزبی دێموکرات و
یەکگرتنەوەیان پیرۆز نرخاند.
لــە مەهابــاد ڕۆڵەکانی پێشــەوا بەبۆنەی
٢٥ی گەالوێــژ و جیژنــی یەکریــزی
دێموکراتــەکان ،لــە نێــو شــار ،پــردی
ئیندرقــاش و جــادەی مەهابــاد -بــۆکان،
بەباڵوکردنــەوەی تراکتــی حیزبــی چرای
خەباتیان گەشاوەتر کرد.
هــەر لــەم چوارچێوەیەدا و بەبۆنەی ٢٥ی
گەالوێــژ ســاڵڕۆژی دامەزراندنی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و جێژنی
یەکڕیــزی ،ئەندامــان و الیەنگرانــی ئــەو
حیزبە لە شــار و ناوچەکانی کوردستانی
ڕۆژهــەاڵت بــە بەڕێــوە بردنــی چاالکیی
تەبلیغیــی شــکۆی ئــەو حیزبەیــان بــەرز
ڕاگرت و بە داگیرکەرانی کوردستانیان
ســەلماندەوە پێگە و خۆشەویســتی حیزبی
دێموکرات هەروا لە بڕەودایە.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە ناوچــەی
مەرگەوەڕی ورمێ ،لە گوندی ‹›قایر››
بــە هەڵکردنــی ئــااڵی کوردســتان و
ئارمــی حیزبــی دێموکــرات لــە ســەر
دەرگای قوتابخانــە و تابڵــۆی ئەو گوندە
و هەروەهــا لــە ڕێــگای گــردەوان بۆ قایر
بــە باڵوکردنەوەی تراکتــی حیزبی یادی
 ٢٥گەالوێــژ و جیژنی یەکڕیزییان پیرۆز
ڕاگــرت و پێگــەی حیزبــی دێموکراتیــان
پێشان داوە.
بــەو بۆنــەوە لــە مەهابــاد ڕۆڵــە
بەجەرگەکانــی دێموکرات ،بەشــێوەیەکی
بەرین تراکت و پووستێری حیزبیان لە نێو
شاردا باڵو کردووەتەوە و یادی دامەزرانی
حیزبــی دێمۆکراتیــان پیــرۆز ڕاگــرت و
ســەلماندیانەوە کــە حیزبــی دێموکرات لە
بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازانــەی کــورد لــە
کوردستانی ڕۆژهەاڵت ئااڵهەڵگری ئەو
بزوتنەوەیە.
ئەو شــوێنانەی کە لە مەهاباد چاالکیی
تێــدا بەڕێــوە چووە بریتین لە :ســەنجاناوا،
بازاڕچە ،شــەقامی ئۆفۆق ،ئاموزشگای
حیکمەت ،باغی مکائیل ،باغی فێردۆس،
پاڕکــی ئەســحابە ،شــەقامی مەنبەعــی
ئــاو ،پارکی ئەرتش ،مەیدانچەی حەســن
زادە ،تــاالری وەحــدەت ،قوتابخانەی بداق
ســوڵتان ،باغــی شــایەگان ،مەزگەوتــی
عومــەری فــاروق ،مەزگەوتــی کۆنــە
پەشــتپ ،قوتابخانــەی حوســێن فەهمیدە،
فەلەکــەی مەالخەلیــل ،دۆڵــی گاقــڕان،
قۆتابخانەی ســەعدی ،مەیدانی کۆسار،
مەحمــوودکان ،قووتابخانــەی چەمــران و
جانبازان.
قارەمانانی دێموکرات لە نەغەدە بەبۆنەی
٧٧ـــەمین ساڵوەگەڕی دامەزرانی حیزبی
دێموکــرات لــە ‹›کانــی مــام ســەیدە
و ســێڕای مەمەلیــان›› بــە هەڵکردنــی
ئــااڵی کوردســتان و ئارمــی حیــزب
چالکیــی تەبلیغیان بەڕێوە برد و پەیمانی
وەفادارییــان لەگــەڵ ڕێبــازی پیــرۆزی
حیزبی دیموکرات نوێ کردەوە.
لە شــارەدێی پەســوێ ســەر بە پیرانشــار،
تێکۆشــەرانی دێموکــرات بــە هەڵکردنــی

ئــااڵی کوردســتان ٢٥ی گەاڵوێژیــان
پیرۆز ڕاگرت و لەسەر بەردەوامیی خۆیان
تا گەیشتن بە ئامانجەکانی گەلی کورد
پێداگرییان کردەوە.
هەر بەوە بۆنەوە لە شنۆ ڕۆڵەکانی هەردەم
لــە ســەنگەری دێموکرات بــە هەڵکردنی
ئــااڵی کوردســتان ٢٥ی گەالوێــژ،
ســاڵیادی دامەزرانی ئــەو حیزبەیان پیرۆز
ڕاگــرت و لەگــەڵ ڕێبــازی شــەهیدان
پەیمانیان نوێ کردەوە.
ئەندامانی دڵســۆز و تێکۆشــەری حیزبی
دێموکرات کوردســتانی ئێران لە ناوچەی
ژاوەرۆی ســنە لــە ئاواییەکانــی ‹›مێــراو
و نییــەر›› بەبۆنــەی ٢٥ی گەاڵوێــژ بــە
هەڵکردنی ئااڵی کوردســتان و نووسینی
درووشــم و باڵوکردنــەوەی تراکتــی
حیزبــی چاالکیــی تەبلیغیییــان بەڕێــوە
بــرد و هەروەهــا بەبۆنــەی یەکبوونــەوەی
حیــزب نوقــڵ و شــیرینیان دابــەش کرد و
پێشــەنگایەتی حیزبــی دێموکراتیــان لــە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان پیشان داوە.
لە بانە ئەندامانی بوێری حیزبی دێموکرات
بەبۆنەی  ٧٧مین ساڵوەگەڕی دامەزرانی
حیزبــی دێموکــرات و یەکگرتنــەوەی
دێموکراتــەکان بەباڵوکەنــەوەی تراکت و
شــیرینی و نووســینی دروشــم ئــەو ڕۆژە
مێژووییەیــان پیرۆزبایــی کرد و گەورەیی
و شــوێندانەریی حیزبــی دێموکرتیــان بــە
دوژمنانی کورد سەلماندەوە.
ئــەو شــوێنانەی کــە چاالکیــی تێــدا
بەڕێــوە چــووە برتین لە ››:جادەی بانە بۆ
ئارمــردە ،بــەرەو بلەکــێ ،جــادەی بلەکێ
بەرەو ســارداو ،بەشــێک لە گەڕەکەکانی
بانە›› .
هەروەهــا ئەندامانی حیزبی دێموکرات لە
ئیالم لە شــاری دەڕە شــار لــە ڕێگاکانی
دەرەشــار بــۆ پۆڵدەختــەر و ئابدانــان،
نزیــک باشــگای وەزشــی زەرەلــوار٢٥ ،
گەالوێــژ ســاڵوەگەڕی دامەزرانی حیزبی
دێموکراتیان پیرۆزبایی کرد و پێشوازییان
لــە یەکگرتنــەوەی دوو باڵــی دێموکــرات
وەکــوو وەرچەخانێکــی نوێ لــە خەبات و
تێکۆشانی گەلی کورد ،کرد.
لــە «سەالســی باوەجانــی» ئەندامــان و
الیەنگرانــی حیزبــی دێموکرات بە بۆنەی
جێژنــی ٢٥ـــی گەالوێــژ پیرۆزبایــی ئەو
جێژنەیــان لــە هەمــوو تێکۆشــەرانی نێــو
سەنگەری خەبات و تێکۆشان ،بنەماڵەی
شــەهیدان ،زیندانیانــی سیاســی ،کادر،
پێشــمەرگە و هەمــوو خەڵکی کوردســتان
کــردووە و لــە هەمــان کاتدا خۆشــحاڵیی
خۆیــان بــە یەکگرتنــەوەی دێموکراتەکان
نیشان داوە.
هەروەها لە شاری «مەریوان» و گوندی
«نــێ» هیواداری خۆیان نیشــان داوە کە
لەوەبەدوا بزووتنەوەی کوردی ڕۆژهەاڵت
هەمــوو هێــز و وزەی خــۆی لــە دژی
ڕێژیمــی پــەت و ســێدارە بــەکار ببــا و
ئەزموونــی ناخــۆش لەنێــو ماڵــی کورددا
دووپات نەبێتەوە.
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٢٨ی گەالوێژ ساڵڕۆژی دەرکردنی فتوای خومەینی دژ بە خەڵکی کوردستان
ئاکۆ عەلیزادە

پێشەکی :
بەپێــی ئەزموونــە مێژووییــەکان زۆر جار
ڕەوتــی شۆڕشــە ئازادیخوازانــەکان لــە
ئاکامــی بەدەسەاڵتگەیشــتنی پڕۆســەی
شــۆڕش هەڵدەگەڕێتــەوە و ڕوو دەکاتــە
ڕێچکــە و ئاقارێکــی تووندئاژۆیانــە و
دەرەنجامەکــەی دەبێتــە هــۆی چێبوون و
هاتنەسەرکاری حکوومەتە دیکتاتۆرەکان
و شۆڕشگێری دوێنێ دەبێتە دیکتاتۆری
ئەمــڕۆ و ئــەو قارەمــان و ئــەو خەڵکــەی
کــە لــە پێنــاو ئــەو شۆڕشــەدا قوربانی و
تێچوویــان داوە بــە خــراپ هەڵبژاردنــی
تاکێــک و فریوخواردنیــان دەبنــە هەمــان
جیلی چەوساوەی کۆمەڵگا .
لە دوای ســەرکەوتنی شۆڕشــی گەالنی
ئێــران و هەاڵتنــی شــا ،یــان ڕووخانــی
سیســتمی پاشــایەتی ،هــەر لەســەرەتاوە
داڕێژەرانی سیستمی کۆماری ئیسالمی
و ڕێژیمــی تــازە ڕواڵەتــی ڕاســتەقینەی
خۆیــان نیشــان دا و بــەرەو ڕەوتــی
پاوانخــوازی و قۆرغکردنــی دەســەاڵت
هەنگاویان نایەوە .
خەڵکانی بەشــداربووی ئەو شۆڕشە بەناو
ئیســامییە لەســەرەتاوە بــە ڕاپرســییەکی
فۆڕماڵیتــە و دوور لــە پڕەنســیپ و
یاســا و چوارچێــوەی هەڵبــژاردن ،و لــە
دوای ئــەو بەزۆرەملیکردنــی حیجــاب و
زۆر کێشــە و ئاریشــە کــە هەموویــان لــە
پێنــاو بەرتەســککردنەوی بیــری خەڵــک
و داڕشــتنی ئایدیۆلۆژیــای ئیســامی و
پاوانکردنی دەســەاڵت و زاڵبوونی سیستم
بەســەر خەڵکــدا بــوون ڕووی دیکتاتۆری
ئــەو ڕێژیمەیــان بــۆ دەرەو و زانیــان کــە
پابەنــد بــە هیــچ یــەک لە بنەمــا کان و
بنچینە کانی مەنشــووری مافی مرۆڤ
و بنەما دێمۆکڕاسییە کان نییە .
تەوەر :
لەو واڵتانەدا كە حكومەتی نادێموكراتیك
و دژە مرۆڤایەتــی دەســەاڵتی پــاوان
كــردووە ،هــەر چەشــنە ئازادیخــوازی یان
مافخوازییــەك ،بــە توندوتیــژی و شــەڕ
واڵمی دراوەتەوە و دەسەاڵتدارانی سەردەم
ویســتوویانە و دەیانــەوێ دایپڵۆســن و
هەروەها تێكی بشــكێنن وبیكەنە قوربانی
بەرژەوەنــدی دوورو نزیكــی خۆیــان و
هاوشانەكانیان .
لەوســااڵنەش دا کــە خەبــات و شۆڕشــی
گەلی کورد دوای سااڵنێک بووژانەوەی
بــە خۆیــەوە دیــت و هەنگاویــی بــۆ
قۆناغێکــی تر لــە دەســـــــــــتەبەر کردنی
مافــە نەتەوایەتییەکانــی نەتەوەکەمــان
هەڵێنــا بــەرەو ڕوویی هەڵوێســتی تووندی
ئاخوندە تازە بەدەسەاڵت گەیشتووەکان بوو
و لــە چەنــد مانــگ دوایــی دامەزراندنی
ئــەو ڕێژیمــە پالنــی خۆیــان بــۆ گەالنــی
ئێران و بە تایبەت نەتەوەیی کورد ئاشکرا
کرد .
بەر لە هێرش بۆ ســەر کوردســتان ڕێژیم
ڕەوتــە فکــری و سیاســییەکانی گەالنی
تریی ئێرانی کردە ئامانج و دەســتی دایە
سەرکووتی بزووتنەوەی تورکەمەن سەحرا
و ئەویــان دەخوێنــی خەڵکی بێتاوان دا ون
کــرد و هــەر وەهــا بوونە هۆیــی خەفەقان
و ســەرکووتی ناڕەزایەتییەکانــی خەڵکی
خووزستان و چەند پالنی تووندئاژۆیانەی
تــر لــە ئیــــــــــسفەهان و زانکــۆ کان کــە
هەمــووی ئەوانــە لەالیــەن مۆرەکانــی
جێگای بەوەڕیی خۆیان عەمەلی دەکران.
بــەاڵم بــە هۆیی بارودۆخی کوردســتان و
چاالکــی حیزبە کوردییەکان ســەرکووت
کردنــی کوردســتان لەچــاو گەالنــی تــر
ئەستەم بوو بۆیە لەسەرەتا بە پیادە کردنی
ورکە پیالن و بە شێوەیەکی سیستماتیک
و بەرنامــە داڕێژراو بە نانەوەی هەندێک
خرابی لە شــارەکانی کوردســتان دەستیان
کرد بە داگیرساندی مۆمی شەڕو ئاژاوە
لەو ناوچەیە و بەدژی خەڵکانی کورد .
لــە کۆتایــی مانگی ڕەشــەممەی 1357
و لــە دەســپێکی مانگــی بانەمــەڕی

ســاڵی  1358لــە شــارەکانی مەهابــاد و
ســنە  ،بــە دەســتووری ممــۆرە تازەکانــی
ڕێژیــم لــە پادگانەکانــی ئــەو ناوچانــە
دەســتیان دایــە بــەر دەســڕێژی خــەک و
کوشــتاریان بــۆ خەڵکــی کــورد وەک
مزگێنــی ســەرکەوتنی شۆڕشــە بــە نێــو
ئیــــسالمییەکەیان بە دیاری هێنا .
لــە مەهابــاد 20کــەس بــە هــۆی تەقەی
ئــەم هێــزە ســەرکووت کەرامــە و لە ســنە
نزیکــەی 200کــەس بــە هۆیــی تــۆپ
بارانــەکان گیانیــان لــە دەســت دا .وە
هەروەهــا پێــک هێنانــی (شــۆڕای
عەشــایری کوردســتان ) کــە پێــک
هاتبــوو لــە ئاغاوەتــەکان (فێئۆداڵەکان )
وە هەروەها عەشــایەر و ڕێکخســتنیان بۆ
ئامانجــە خۆفرۆشــەکانیان  ،هەوڵی وەی
دا کە شەڕی کورد بە کورد بکات .
لــە دوای ڕێژیمــی پەهلەویــی حیزبــە
کوردییـــــــەکان وەک دێمۆکــرات
و کۆمەڵــە کۆنتڕۆڵــی بەشــێک لــە
ناوچەکانــی کوردســتان گرتبــوو دەســت
و ئەمنیەتێکــی ســەقامگیریان دابیــن
کردبوو.
« بە ڕەیسی گشـــــــتی ستادی ئەڕتەش
و ڕەیســی گشــتی ژاندارمێری ئیسالمی
و ڕەیســی پاســداڕەکان ئەمردەکەم کە بۆ
هێزەکانی ناردراو بۆ ناوچەی کوردســتان
دەســتوور بــدەن کە تەواوی شــەڕخوازان و
هێرشــبەران کــە لــە حاڵــی هەاڵتــن دان ،
وەدوایــان کەون و ئەوان دەســتگیر بکەن و
بە زووترین کات ســزایان بۆ دیاری بکەن
و تــەواوی ســنوورەکانی ناوچە بە زوویی
بگــرن و ڕێگــری بکــەن لــە دعرچوونــی
ئەوان و سەرکردەکانیان بە تەواویی هێزەوە
دعستگیر و تەحویل بدەن  ،سەرپێچی لەو
فەرمانە دەبێتە هۆیی لێپرسینەوە و سزای
تووند » .
ئــەو وتانــە بەشــێکە لــە فەرمانی بــە نێو
جیهــادی خوومەینی لە دژی کوردســتان
کــە لــە ڕۆژی 28ی گەالوێــژی ســاڵی
 58دەرکرا  .فەرمانێک کە بۆ هۆکاری
تێکڕمــان و بێدەرەتانــی و چەوســانەوەی
خەڵکی کورد .
حــــــیزبە کوردییــەکان لەســەر ئــەو
بڕوایــە بــوون کــە ڕاپرســی کردن لەســەر

سیســتێمێک کــە نێوەڕۆکــی هێشــتا بۆ
کۆمەاڵنــی خەڵــک ڕوون نییــە هەڵەیــە
وئەویــان بە نادێموکراتیک نێو برد  .ئەوە
بــۆ هــۆکار کــە خوومەینی جــەالد لە بە
امبەر کوردســتاندا ڕاوەستێ و بە ئاشکرا
شەڕەکە ڕابگەیێنێت .
ئــەو هەروەهــا ڕێگــری لــەوە کــرد کــە
ڕێبــەری شــەهید دوکتــور عەبدولڕەحمان
قاســملوو  ،ڕێبــەری حیزبــی دێموکــرات
کــە لەســەرەتاکانی گەالوێــژی ســاڵی
 58بــە زۆرینــەی دەنــگ وەک نوێنەری
مەجلیســی شارەزایان لە پارێزگای ورمێ
هەڵبژێردرابوو بچێت بۆ مەجلیس .
لــە یەکەم هەنــگاودا لە دوایی دەرچوونی
فەرمانــی خوومەینــی ســادق خەڵخاڵی
دادوەری دادگاکانــی ئینقــاب حوکمــی
تیرەبــا ان کردنــی  12کــەس لە کوردانی
بێتاوانی لە شاری پاوە دەرکرد .
هەروەهــا لە ڕێکەوتــی 11ی خەرمانانی
هەمــان ســاڵ لــە ئاکامــی هێرشــی نــا
جوامێرانــەی هێــزە بەکــرێ گیــراو و
توندئــاژۆ کانی ڕێژیمی ئاخووندی تاران
بــۆ ســەر قاڕنــێ و قەاڵتــان 68کــەس لە
خەڵکــی ئــەو گووندانــە بــە تاوانی کورد
بــوون گیانیــان لە دەســت دا و ڕێــــــــــــژیم
و مۆرەکانــی بــە دڕندانــە تریــن شــێوە
ســەرکووتی خەڵکی ئەو ناوچانەیان کرد
و هــەر ئەو کارانەش بوونە هۆی ئەوەیکە
مۆرێکــی ڕووڕەشــی هەتا هەتایی بە نێو
چاوانــی ئــەو ڕێژیمە تێرۆریســت و خائین
بــە گەالنــی ئێــران و بــە تایبــەت گەلــی
کــورد بــێ و ببێتــە هۆیی بــێ ئابڕوویی
ئــەو ،هێرشــی كۆمــاری ئیســامی بــۆ
ســەر كوردســتان یەكێــك لــە گەورەتریــن
ڕووداوەكانــی مێــژووی ڕۆژهەاڵتــی
كوردســتانە كــە وەك پەڵەیەكــی ڕەش بــە
نــاو چاوانــی ئەم ڕژیمــەوە دەمێنێتەوە وبۆ
نەتــەوەی كوردیــش بەرگێكــی زێڕینــی
دیكە لە خۆڕاگری و خەباتی بێ وچانی
لە مێژووەكەی تۆمار كراوە.
كوردســتان تەنیــا ناوچەیەكــی ئێــران بــوو
كە خەڵك چارەنووســی خۆیان بە دەســتەوە
گرتبــوو .دوور نەبــوو كــە ئــەو دۆخــە لــە
كوردســتان بە خێرایی هەستی نەتەوایەتی
لــە ناوچەكانــی دیكەی ئێــران ببزوێنێ و

دۆخەكــە بــۆ ڕێژیمــی تــازە بە دەســەاڵت
گەیشــتووی ئاخوونــدی ناســەقامگیر و
دژوار بــكات؛ هــەر بۆیــە لــە ڕوانگــەی
دەســەاڵتدارانی بیرتەســكی ڕێژیمــی
ئەوکاتی ئێرانەوە هێرش بۆ سەر كوردستان
و كپكردنی دەنگی ئازادیخوازانەی كورد،
پێویســتییەكی خێرا بوو .بە بێ سەركوتی
بزووتنــەوی كوردســتان و داگیركردنــی
كوردســتان ،ســەقامگیربوونی كۆمــاری
ئیسالمی مەحاڵ دەبوو ،بەاڵم ئێستا پاش
تێپەڕبوونی زیاتر لە چوار دەیە دەبینین کە
ناوەڕۆکی فتوای ساڵی 58ی خومەینی
وەک تــازە دەرکرابــێ بۆتــە سەرمەشــقی
هەڵســوکەوت و جووڵــە هیســتریاییەکانی
ڕێژیمــی دوگــم و بیرتەســکی کۆمــاری
ئیسالمی لەهەمبەر کورد بەردەوامە .
بــەو جیاوازییــە الوەکییــە کــە ئــەوکات
بــەڕۆژی ڕووناک خەریکی تااڵنکردن و
خوێنڕشــتنی ڕۆڵەکانی کورد بوون بەاڵم
ئێســتا بــە سیاســەت و ئایدیۆلۆژیایەکی
مۆدێرنتــر و خوێنمژانەتــر لــە بەرامبــەر
وێژمانــی نەتەوەیــی ڕاوەســتاون و لــە
ڕێگاگەلــی جۆراوجــۆر و بــە چەنــد
جەمســەریکردنی پرسی لەنێوبردنی کورد
و پیرۆزییەکانــی خەریکــی ڕێڕەوبوونــی
ئەو ڕێگا قێزەونە و نامرۆڤانە لە بەرامبەر
گەلێکــی ژێردەســت کــە لــە تەواویــی
وێســـــــتگە مێژووییەکانــدا جگــە لــە
داواکردنــی مافــە ســەرەتاییەکانی ژیــان
و پاراســتنی پیــرۆزی و زمــان و خــاک
هیــچ مەترســییەکی بــۆ گەالنــی تــری
ئێــران نەبــووە خەریکــی بەتااڵنبردنــی
ســەروەت و ســامانی ماڵی کوردن و جار
بە بیانووگەلی سیاســی و جار بە بۆنەی
کۆڵبەربــوون و هەوڵــدان بــۆ تێرکردنــی
زگــی بنەماڵــە و زۆر جاریش بە نانەوەی
فیتنە خەریکی سەرکوتی گەلی کوردە.
ئێســتا ڕێژیمــی ئێــران لــە ماکزیمۆمــی
فاشیســتبوونی خۆیــدا و لــە ئاخریــن لێــو
و پلــەی دڕەندەییــدا بــە ئاســمیلەکردن و
بــە پشــوودرێژی خەریکــی تواندنــەوەی
گەلــی کــوردە لە نێــو پیرۆزییــە وەهمیی
و خەیاڵی و دەســتکردەکانی سیستمێکی
پۆپۆلیســتی کــە دایمــە بــە شــێوەی
ئاواراتووســی و لــە ڕێــگای شــەڕی نەرم

و تەنانــەت شــەڕی ســەربازیش هــەوڵ بۆ
پێشێلکردنی کەرامەت و تەسککردنەوەی
نەوەی نوێی کورد دەدا و وەک سەرەتای
دەســت بەکاربوونــی و بە لەشکەرکێشــی
ئــەو کارە نــاکا؛ بــەاڵم بە خۆشــحاڵییەوە
ئێستا بەهۆی هۆکاری جیاواز و بەبۆنەی
چاالکی  NGOو حیزبە سیاسییەکان
و بــە پێشــەنگبوونی چاوســاغانی
کۆمەڵــگا گەالنــی ئێــران بــەرەو ئاقــار و
قۆناغێکــی نوێــی لــە لێکدانەوە سیاســی
و فکرییەکان ڕۆیشــتوون و بە ڕادەیەک
ئاســتیان لەهەمبــەر چەواشــەکاری
سیستمی زاڵ و دیکتاتۆردا چۆتە سەرێ
کــە چیتر وەک ســااڵنی  58لەبەرامبەر
کورد دانابینن و بەڵکوو خۆیان بە دۆست
و هاوپەیمانــی کــورد دادەنێــن لە ڕێگای
ئەستەم و دژواری ڕووخاندنی ئەو ڕێژیمە
کە بە هێنانەئارای ئیســامیی سیاسی و
شیعەگەرایی و پەرەپێدانی تیرۆر لە ناوچە
بۆتــە هــۆکاری ســەرەکی کەمدەرەتانــی
خەڵک و نەهامەتییەکانیان .
حاشالێنەکراوە کە نەتەوەی کورد بەهۆی
مێــژووی پــڕ لــە خەبــات و فیــداکاری و
بەهــۆی ملکەچنەبوونــی لەبەرامبەر ئەو
ســتەم و زوڵمانــە دەکەوێتــە دلــەی یەکەم
و پڕبایەخــی چەوســاندنەوە و ئایدیۆلۆژیا
و فکریەتــی شــۆڤینیزمی و فاشــیزمی
ڕێژیمــی کۆلۆنیالیســت و تــەواوی
هەوڵەکانــی دەخرێتە گــەڕ بۆ لەناوبردنی
مەعنــەوی و فیزیکــی ئــەو گەلــە یا بۆ
هێنانــە ژێــر ڕکێفــی خــۆی و کــردن بــە
کۆیلە.
ئــەوە جــوان دیــارە کــە کۆمــاری پــەت و
ســێدارە لە ڕووی مەعریفەوە لەسەر هێڵی
فاشیســتی دیکتاتۆرییــە و هاوتەریــب
لەگەڵ تەواوی حکومەتە دیکتاتۆرەکانی
مێــژوو لــە هەوڵــی ســڕینەوەی هەرجــۆرە
دەنگێکــی دژبــەر و لەنێوبردنــی تــەواوی
وێژمــان و فکریەتەکانــی نەتــەوە و
ئیتنیک و ئایین و ئایینزاکانە و لە هیچ
هەوڵێک درێغی ناکا .
ســەرەڕای هەمووی ئەو باســانە ئاریشەی
ئێســتای گەلــی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان ئەوەیــە کــە دوای تێپەڕبوونی
 43ســاڵ لە دەرکردنی فتوای خومەینی

دەبینیــن کــە کوردقــڕان و خوێنڕشــتنی
ئــەو نەتــەوە ژێردەســتە لــە لووتکــەی
ئــەو هێرەمەدایــە و بــە گڕوتیــن هەوڵــی
ئاســمیلەکردن ،لەنێوبردنی شوناس ،زمان،
ئاییــن ،پیــرۆزی و کولتوورمــان دەدات
و ئەگــەر لــەو ڕێگەیەشــەوە نەتوانــێ لــە
بیانووگەلــی نــاڕەوا و پالنــە نگریــس
و شــوومەکانی بــە میلیتاریزەکــردن و
کردنی کوردستان بە پادگانێک بۆ هێزە
ســەرکوتکەرەکانی و تەنینــی چەندەهــا
دامــودەزگای ئەمنــی و زاڵکردنــی
کەشــێکی نالەبــاری ئەمنیەتی لە ناوچە
کوردنشینەکان هەوڵ بۆ کوشتن و ئێعدام
و زیندانیکــردن و لــە زۆر حاڵەتدا تەقەی
ڕاســتەوخۆ لــە خەڵکــی کــورد بەهــۆی
خۆپیشــاندان یــا ناڕازیبــوون کۆڵبــەری و
چاالکی حیزبە ئۆپۆزیسیۆنەکان دەکات.
دەرئەنجام :
لــە دوای دەرکردنــی فتــوای جیهــادی
خومەینی لە دژی گەلی کورد و هێنانی
لەشــکەر بــۆ کوردســتان و کاولــکاری و
کوشــت و کوشــتار لــە چەندیــن شــار و
گونــدی کوردســتان و دانپێدانەنــان بــە
ڕەوتــی فکــری و هــزری و سیاســی
کــورد و پەســەندنەکردنی مافەکانیــان
و هێشــتنەوەیان وەک نەتەوەیەکــی
ژێردەســت ئەمڕۆکە شــاهیدی ئەوەین کە
بــە مۆدێڕنکردنــی سیســتمی لەنێوبــردن
و بــە پڕاکتیــک و پالنــی نوێــی ڕێژیــم،
هەمــان ڕەوت و ڕێــڕەوی کوردقــڕان
وەک یاســایێکی شــەڕعی و فتوایەکــی
ئیســامی جێبەجــێ کــردووە و نەتەنیا بە
گــوزەری کات و تێپەڕبوونــی ســااڵنێک
لــەو جنایەتە بیرتەســکتر بۆتــەوە و ئاکارە
فاشیســتی و دژەگەلییەکانی گەیاندۆتە
ئەوپــەڕی خــۆی بەڵکــوو هــەروەک باس
کرا ،لێرە ئەوە مۆری ڕووڕەشی بۆ ڕێژیم
و میداڵێک لە چەندەها ئیفتخاری گەلی
کــورد زیــاد دەکا کە لــە هیچ هەلومەرج
و هیچ کاتوســاتێکدا ملکەچی سیاسەتە
توندئاژۆکانــی نەبــووە و نەیتوانیــوە
فکریــەت و بوونــی کــورد لــە نێــو ببــات
بەڵکــوو بــە ڕقئەســتوورتربوونی خەڵــک
دوژمنێکی گەورەتری لە بەجێماوانی ئەو
تراژێدیایە بۆ خۆی هەڵکەندووە .
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پیرۆزبایی
بەبۆنــەی ٢٥ی گەالوێــژ و بە ئەنجام گەیشــتنی پڕۆســەی یەکگرتنــەوەی ڕیزەکانی حیزبی دیموکرات ،لە ڕۆژانــی ڕابردوودا کۆمەلێک
پەیامی پیرۆزبایی لەالیەن حیزب و ڕێکخراو و کەسایەتییە سیاسی و مەدەنییەکانی کوردستانەوە ئاراستەی حیزبی دیموکرات کراون
کە لێرەدا وەک ئەمەگێک بۆ خەمخۆری ئەو ئازیزانە دەقی پەیامەکانیان باڵو دەکەینەوە:

پەیامی حیزبی شیوعی کوردستان بەبۆنەی ٢٥ی گەالوێژ
بەڕێزان :سکرتێر و ئەندامانی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران و حیزبی دێموکراتی کوردستان
هاوڕێیانی بەڕێز لە سەرکردایەتی هەردوو حیزبی خەباتگێڕ
ساڵوێکی شۆڕشگێڕانە
بەخۆشحاڵییەوە بەناوی مەکتەبی سیاسیی حیزبی شیوعی کوردستان ،جوانترین
و گەرمترین پیرۆزباییتان لێ دەکەین ،بەبۆنەی ســاڵڕۆژی دامەزراندنی حیزبی
دێموکراتی تێکۆشەر (٢٥ی گەالوێژ).
هەروەها لە ڕێگای ئێوەشــەوە ،پیرۆزبایی لە ســەرجەم تیکۆشــەرانی حیزبەکەتان
دەکەیــن ،هیواداریــن لــە خەباتی نیشــتمانیدا ڕۆڵــی ســەرەکی و کاریگەرتان لە
کــۆڕی خەباتــدا بەردەوامیــی هەبێت و ســەرکەوتوو بن ،ســاو لــە گیانی پاکی
سەرجەم شەهیدانی بزاڤی ڕزگاریخوازیی گەلی کوردستان.
هەر لەم بۆنەیەدا ،خۆشحاڵین بە هەنگاوەکانی یەکخستنەوەی ڕیزەکانی حیزبی
دێموکــرات و لــەم بــوارەدا ،حیزبی شــیوعی کوردســتان پاڵپشــت و هانــدەری ئەم
هەنگاوە پیرۆزەتانە.
بەڕێــزان ،ئــەم بۆنەیــە دەقۆزینــەوە بۆ ئەوەی جەخت لە دۆســتایەتی و هاوخەباتی
نێوان حیزبەکانمان بکەینەوە ،بۆ ئەوەش هەموو پشتیوانییەک دووپات دەکەینەوە.
جارێکی دیکە پیرۆزە
مەکتەبی سیاسی
حیزبی شیوعی کوردستان

کوردستانی ئێران.
ساڵوی ڕزگاری و سەرخۆبوونتان لێ بێ.
لە پەیوەند بە بیست و پێنجی گەالوێژ ،ساڵڕۆژی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران ،بەختــەوەرم کــە بــە نــاوی خــۆم و لــە جیاتــی هەڤااڵنــم لــە
سەرکردایەتیی حیزبی ڕزگاریی کوردستان ،جوانترین و گەرمترین پیرۆزباییتان
لێ بکەم و هیوای سەرکەوتن و پێشکەوتنتان بۆ بە ئاوات بخوازم.
بەڕێــزان هیــچ گومانــی تێــدا نییــە کە ڕۆژی بیســت و پێنجــی گەالوێژ وەک
ڕۆژی باوەڕبەخۆبــوون و ڕابوونــەوەی نەتــەوەی کــورد لە مێــژوودا تۆمار کراوە،
چونکــە لــەو ڕۆژەدا شــێوازی بەرخــودان و خەباتــی نەتەوایەتی بــەرەو ئاقارێکی
گشــتگیر و ڕێکخراوەیی ڕێچکەی گرت ،لە الیەکی دیکەوە ئەزموونی بیســت
و پێنجــی گەالوێــژی ســاڵی  ١٩٤٦و دامەزراندنــی کۆمــاری کوردســتان و
ئەزموونی ئێســتای باشــوور و ڕۆژاوای کوردســتان ،ڕاستەوخۆ ئاشکرای دەکەن
کە خەباتی کوردستانییان پێویستی بە هۆشیارکردنەوە و دروستکردنی ڕایەڵەی
پەیوەندیی بەرفراوانتر لەگەڵ جیهانی دەرەکیدا هەیە ،ئەم ڕایەڵە و پەیوەندییەش
بــە یەکگوتــاری و یەکهەڵوێســتیی ڕێکخراوە سیاســییەکان وەدی دێ ،هەروەها
خــۆی لــە خۆیشــیدا ئەرکی تێکڕای کوردســتانییانە کە لێبڕاوانە و شــێلگیرانە
تێبکۆشن و خەرمانەکە دەوڵەمەند و بەرهەمدارتر بکەن.
لــە کۆتاییــدا جارێکی دیکەش ســاو و پیرۆزبایــی ئەندامانی حیزبی ڕزگاریی
دووپات دەکەینەوە و دڵخۆشــین بەو هەنگاوانەی کە بۆ یەکخســتنەوەی نێوماڵی
دێموکراتەکان دەهاوێژرێن ،دەستتان دەگوشین و پیرۆزباییتان لێ دەکەین.
براتان
ڕێکار ئەحمەد
١٤ی ئاگۆستی ٢٠٢٢ی زایینی

و تــەواوی ئەندامانــى یەكیەتــی نەتەوەیــی دێموكراتــی كوردســتان ،YNDK
بەبۆنــەی ( )٧٧حەفتاوحەفتەمین ســاڵیادى دامەزراندنى حیزبە تێكۆشــەرەكەتان
(حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران) ،جوانترین پیرۆزبایی ئاراستەی بەڕێزتان
و تــەواوى هەڤااڵنــى حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێــران دەكەین و هێڤیدارین
ساڵیادى دامەزراندنى حیزبەکەتان ببێتە فاكتەری پێشڤەچوون و خاڵی وەرچەرخان
و سەركەوتنی زیاتر لە پێناو خزمەتكردنی دۆزی ڕەوای گەلەكەمان.
بەڕێــزان؛ لــە كاتێكــدا كە یادی دامەزراندنی (حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێران) دەكەنەوە كوردستان و ڕۆژهەاڵتی ناڤین بەشێوەیەكی گشتیی و بەتایبەت
ڕۆژهەاڵتى كوردســتان لە ڕەوشــێكی زۆر ناســک و هەســتیاردان و چاوەڕوانی
هاتنەپێشــی كۆمەڵێ ئەگەر و پێشــهات و گۆڕانکارىی مەزن دەكرێت ،لەســەر
هەموو الیەكمان پێویستە ڕەچاوى بەرژەوەندیی بااڵى نەتەوەیى و نیشتمانى بکەین
و لە پێناو یەكیەتی و یەكدەنگیی كوردان و ســوودوەرگرتن لە گۆڕانکارییەکان
خەبــات بكەیــن ،بێگومــان یەکبــوون و یەکدەنگیمــان کاریگەرتریــن چەکمانــە
بــۆ رووبەڕووبوونــەوەى پیالنــى دوژمــن و ناحەزانمــان ،لــەم ڕووەوە هەوڵەکاتان بۆ
یەکگرتنــەوەى هــەردوو حیزبى دێموکــرات بەرز دەنرخێنین و چاومان لەوەیە کەوا
بــە زووتریــن کات هەوڵــەکان بــە ئەنجــام بگــەن و یەکگرتنــەوەى یەکجارەکــى
رابگەیەنن ،بە باوەڕی ئێمە یەکگرتنەوەى هەردوو حیزبى دێموکرات و پێکهێنانى
بەرەیەک بۆ هێزەکانى ڕۆژهەاڵتى کوردستان و بەستنی كۆنگرەیەکی نەتەوەیی
سەتاسەرى دەبێتە فاكتەری سەرەكیی یەكڕیزیمان ،بۆیە پێویستە هەموو الیەكمان
لە پێناو ئەم ئامانجەدا تێبكۆشین.
لــە كۆتاییــدا؛ دووبــارە هیــوای ســەركەوتنتان بۆ دەخوازین و ســاو لە خەبات و
بەرخودانــی ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان دەكەیــن و بەچــاوی ڕێزەوە لێــی دەڕوانین و
هیوای پێشڤەچوون و سەركەوتن بۆ خەباتی ڕۆژهەاڵتى واڵت دەخوازین و جەخت
دەكەینــەوە ســەر پتەوكــردن و پێشــڤەبردنی پەیوەندیــی برایانەی نێوانمــان لە پێناو
زیاتر خزمەتكردن و پێشــڤەبردنی دۆزی ڕەوای گەلی كوردســتان و گەیشــتنمان
بە مافە ڕەواكانمان  ...لەگەڵ ساڵو و رێزى دووبارەماندا .
هەر بژین و سەركەوتوو بن بۆ كورد و كوردستان
براتان
غەفوور مەخموورى
سکرتێرى گشتیى یەکیەتیى نەتەوەیى دێموکراتى کوردستان YNDK
١٥ی ئاگۆستی ٢٠٢٢

پەیامی «بزووتنەوەی گۆڕان» بە بۆنەی ٢٥ـی گەالوێژ ٧٧ـەمین ساڵوەگەڕی
دامەزرانی حیزبی دێموکرات

ڕاگەیەندراوی کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی فێدراڵ
کۆنگــرەی نەتەوەکانــی ئێرانــی فێــدراڵ لــە ڕاگەیەندراوێکــدا پێشــوازیی لــە
یەکگرتنــەوەی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و حیزبــی دێموکراتــی
کوردستان کردووە و ئەم هەوڵەی بە هەنگاوێکی گرینگ لە ڕاستای بەهێزبوونی
خەباتی خەڵکی ئێران بۆ وەدیهاتنی مافە ڕەواکانی نەتەوەکانی ئێران زانیوە.
کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی فێدراڵ سەرەڕای ڕیزگرتن لە هەیئەتەکانی وتووێژ
بۆ ئاکام گەیاندنی پرۆسەی یەکگرتنەوە ،لە ئیرادەی هەردوو الیەنی دێموکرات
هیواداریــی دەربڕیــوە کــە ئــەو حیزبــە لە داهاتــووی نزیکی خۆیــدا ،خەبات دژی
ڕێژیمی ئێران بەگوڕتر بکات.
لــەو ڕاگەیانــدراوەدا هاتــووە کە ئێمە وەکوو هاوپەیمانییەکی سیاســی کە حیزبی
دێموکــرات تێــدا ئەندامــە ،ئــەم یەکگرتنەوەیە بە نیشــانەی ئیــرادەی بەهێزی ئەو
حیزبە بۆ بەرگری لە بایەخە مێژووییەکان و پتەوکردنی خۆمان لە خەبات دژی
ڕێژیمــی ئێــران بــۆ وەدیهێنانی ئامانجەکانی بزووتنــەوەی میللی  -دێموکراتیک
لە کوردستان و هەروەها بزووتنەوەی ئازادیخوازانە لە سەرتاسەری ئێران دەزانین.
کۆنگــرەی نەتەوەکانــی ئێرانــی فێــدراڵ یەکگرتنــەوەی دێموکراتەکانــی بــە
هەنگاوێکــی گرینــگ لــە ڕاســتای بەهیزبوونــی ڕێزەکانــی ئــەو هاوپەیمانییــە
سیاسییە زانیوە چونکە حیزبی دێموکرات لە دامەزراندنی کۆنگرەی نەتەوەکانی
ئێرانی فێدراڵ ڕۆڵێکی گرینگی هەبووە.

بەڕێز «مســتەفا هیجری» ،لێپرسراوی گشــتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران ـ ساڵو
لە یادی حەفتاوحەوتەمین ســاڵەی دامەزراندنی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێرانــدا ،بــە نــاوی ئەندامانــی جڤاتــی نیشــتمانی و گشــتی و هەڵســووڕاوانی
بزووتنــەوەی گۆڕانــەوە ،پیرۆزبایــی لــە بەڕێزتان و ئەندامانی دەفتەری سیاســیی
حیزبتــان و الیەنگرانتــان دەکەین و هیوادارین بە یەکدەنگی و یەکڕیزی و تەبایی
نێوان هەموو الیەنە کوردستانییەکان بتوانن هەنگاوەکانتان بەرەو پێش ببەن لە پێناو
بەدیهێنانی خواستەکانی گەلەکەمان لە ڕۆژهەاڵت و گەلی ئێران بەگشتی.
دیــارە ئــەوەش بــە یــەک بەرنامەیــی و کۆدەنگــی دەبێــت و هیواشــمان وایــە ببنە
جێگــەی ئومێــدی سەرتاســەری و داکۆکیکاری مافــە ڕەواکان .جارێکی دیکە
پیرۆز بێت و هەر شاد و سەرکەوتوو بن.
بزووتنەوەی گۆڕان
١٦ـی ئاگۆستی٢٠٢٢ـی زایینی
٢٥ـی گەالوێژی ١٤٠١ـی هەتاوی

پەیامی پیرۆزبایی یەکیەتیی نەتەوەیی دێموکراتی کوردســتان بەبۆنەی ٢٥ی
گەالوێژ

پەیامی حیزبی ڕزگاریی کوردستان بەبۆنەی ٢٥ی گەالوێژ
بەڕێــز کاک «مســتەفای هیجــری» لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،بەڕێــزان ئەندامانی دەســتەی کارگێڕیی حیزبــی دێموکراتی

برای بەڕێزمان كاک مســتەفا هیجری لێپرســراوی گشــتیی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران
بەڕێزان ئەندامانی دەفتەرى سیاسیى حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ساڵوێكی برایانەى گەرم ...
بەڕێزان؛ بەناوی خۆمان و ئەندامانى مەكتەبی سیاسی و كۆمیتەی سەركردایەتی

یەکیەتیــی دێموکراتــی کوردســتان – ئێــران بەبۆنــەی ٢٥ی گەالوێــژ پەیامی
پیرۆزبایی باڵو کردەوە
بەڕێزان :لێپرســراوی گشــتی و ئەندامانی ســەرکردایەتی و پێشــمەرگەی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران
وەک یەکیەتیــی دێموکراتــی کوردســتان ،بەبۆنــەی  ٧٧ســاڵەی دامەزراندنــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،پەیامی پیرۆزبایی خۆمانتان پێشــکەش
دەکەیــن ،دیــارە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،دەیــان ســاڵ خەبــات و
تێکۆشانی بێوچانی هەیە لەپێناو بەدەستهێنانی مافە نەتەوەییەکانی گەلەکەمان
لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان و چەســپاندنی دێموکراســی لە ئێراندا ،هەزاران شەهید
و قوربانــی لــەو پێنــاوەدا بەخشــیوە بە خەباتــی ڕزگاریخوازیی گەلــی کورد و لە
ئێستادا مێژووی حیزبی دێموکرات ،مێژووی بزووتنەوەی نەتەوەیی دێموکراتیک
و ئازادیخوازانەی کوردە لە ئێراندا و شایانی ڕێز و پێزانینە.
وەک یەکیەتیــی دێموکراتــی کوردســتان ،بــە بیرهێنانــەوەی دۆخــی ناوچەکە و
ئێران بە تایبەت و کوردستان بە گشتی ،هیوای ئەوە دەخوازین کە بۆ بەهێزبوونی
هەڵوێســتی نەتەوەیی و هەبوونی قورســایی خەباتی گەلی کورد لە ئێران ،هەوڵی
یەکگرتنــەوەی حیزبــی دێموکــرات ببێتە ســەرەتای دەســتپێکردنی قۆناغی نوێی
خەباتی پر گڕ و تینی نەتەوەکەمان و دڵی دۆستان و ئازادیخوازان و گەلەکەمان
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان شاد بکەن.
جارێکی تر یادی  ٧٧ساڵەی دامەزراندنی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانتان
لێ پیرۆز دەکەین و هیوای ســەرکەوتنتان بۆ دەخوازین و هەوڵی یەکگرتنەوەتان
لێ پیرۆز بێت.
یەکیەتیی دێموکراتی کوردستان ـ ئێران
١٥ی ئاگۆستی ٢٠٢٢ی زایینی
درێژە لە الپەڕەی ٧

ژمارە ٢٢ ، 829ی ئاگۆستی ٢٠٢٢

وێــــــــــستگە

درێژەی الپەڕەی ٦

حیزبی دێــــــموکرات
وێــــــــستگەیەک بۆ ژنان!

پەیامی پیرۆزبایی ڕێکخراوەکانی ژنان ،الوان و خوێندکاران
خەڵکی بەشەرەفی کوردستان!
بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان!
زیندانییانی سیاسیی خۆڕاگر!
کادر و پێشــمەرگە خۆشەویســتەکان و ســەرجەم ئەندامانــی بنەماڵــەی گەورەی
دێموکرات!
 ٧٧ساڵ پێش ئێستە لە وەها ڕۆژێکدا کە جیهان و ناوچەکە بە دەستی شەڕی
دووهەمی جیهانییەوە دەینااڵند ،لە بەشــێک لە کوردســتان لە شــاری مەهاباد،
هەواڵی هاتنە مەیدانی حیزبێک باڵو بووەوە ،کە  ٧٧ساڵە لە مەیدانی خەبات و
بەربەرەکانێ بۆ سەروەری و بەختەوەریی کورد خەبات دەکات.
حیزبی دێموکراتی کوردســتان ،کە لەســەر بنەماکانی ڕێکخســتنی کۆمەڵەی
ژیانــەوەی کــورد دامــەرزا ،بۆ دەســتەبەرکردنی ئــازادی و دێموکراســی هەزاران
شــەهید ،کەمئەنــدام ،زیندانیــی سیاســی لــە هەموو ئاســتەکاندا لــە کارنامەی
خۆیــدا تۆمــار کردووە .حیزبێکی وەها بەرپرســیار لە هەمبەر چارەنووســی نەتەوە
و نیشــتمانەکەی لــە مێــژووی کــورددا لــە خەبــات و تێکۆشــانێکی بێوچــان و
خاوێندا هەمیشــە جێگای ئاماژە و بەشــێک لە هاوکێشــە سیاســییەکانی کورد
و تەنانــەت ناوچەکــە و ئێرانــە؛ واتە ئەگەر چارەســەریی پرســی کورد بۆ خودی
کورد یەکێک لە بنەڕەتیترین بابەتەکانە لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســتیش یەکێک
لە پرسە گرنگەکانە و لە ئێرانیش بەبێ چارەسەرسەریی دۆزی کورد ،ئەم واڵتە
ئارامی بە خۆیەوە نابینێت و چارەســەریی ئەم کێشــانە کە پێکەوە گرێ دراون،
بەبێ بەشداری و هەبوونی حیزبی دێموکرات جێبەجێ ناکرێت.
بــە ڕەچاوکردنــی ئەو خاڵــە گرنگە کە ئاماژەی پێ کرا و هەروەها بە هەبوونی
دوژمنانێــک کــە بــۆ لەنێوبــردن کــورد و کاولکردنــی کوردســتان قۆڵیــان لــێ
هەڵماڵیــوە ،کــورد لــە هەمــوو کاتێــک زیاتــر دەبێــت یەکگرتــوو و یەکڕیــز بێت
و خــۆی لــە هەمبــەر داگیرکەرانییــەوە ئامادەتــر بــکات .حیزبــی دێموکرات کە
زیاتــر لــە ســێ چارەکە ســەدەیە لــە مەیدانــی کوردایەتی سیاســەتدایە و هەموو
شــێوازێکی خەباتی تاقی کردووەتەوە ،لەم کات و ســاتە هەســتیارە لە ڕاســتای
یەکگرتوویــی نێــو ڕیزەکانی خــۆی هەنگاوێکی پیرۆز و جیدی هەڵگرتووە و لە
ســەروبەری ٢٥ی گەالوێــژ کە هەم ســاڵیادی دامەزرانــی کۆمەڵەی ژێکافە و
هەم حیزبی دێموکرات ،خەڵکی تامەزرۆی ئازادیی ڕۆژهەاڵتی کوردستانی بە
یەکگرتنەوەی دوو الیەنی دێموکرات دڵخۆش و شاد کردەوە و مزگێنی ڕۆژێکی
خۆشی بە بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان ،زیندانییانی سیاسی و ئازادیخوازانی
کوردستان دا.
بۆیە لە ٢٥ی گەالوێژی ئەمســاڵدا ،وەکوو ڕێکخراوە دێموکراتییەکانی حیزبی
دێموکرات دوو پیرۆزبایی ،یەکەم پیرۆزبایی ٢٥ی گەالوێژ و دووهەم پیرۆزبایی
یەکگرتنــەوەی دێموکراتەکان ئاراســتەی خەڵکی ئازادیخواز و نیشــتمانپەروەری
ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەکەین.
پیرۆز بێت ٢٥ی گەالوێژ ساڵڕۆژی دامەزرانی حیزبی دێموکرات.
ســەرکەوێت بزاڤــی ڕزگاریخوازیــی کــورد لــە ژێــر ســێبەری یەکگرتوویــی و
یەکڕیزیدا.
یەکیەتییەکانی الوان ،ژنان و خوێندکارانی دێموکرات
٢٥ی گەالوێژی  ٢٧٢٢کوردی

بەشــێک لــە مامۆســتایان و خوێندکارانــی کوردســتان بەبۆنــەی ٢٥ی گەالوێژ
پەیامێکیان باڵو کردەوە
خەڵکی شۆڕشگێڕ و تێکۆشەری کوردستان
پێشمەرگە قارەمانەکان
 ٧٧ســاڵ لەمەوبــەر ،لەنێــو تەنــوورەی شــەڕی ماڵوێرانکــەری جیهانیدا و لەســەر
بناخــەی کۆمەڵــەی «ژێکاف» ،حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران دامەزرا،
دامەزراندنــی حیزبــی دێموکــرات لــە هەلومەرجــی ئــەو کاتــدا وەرچەرخانێکــی
تەشــکیالتی و سیاســیی گــەورە بــوو بــۆ نەتــەوەی کــورد و توانــی بــە بیرێکــی
تەیاری سیاسییەوە بێتە نێو هاوکێشە سیاسییەکانەوە و چی تر لە پێکهاتەیەکی
کالســیکیدا قەتیــس نەمێنــێ و بــۆ یەکەمجــار کــورد وەک حیزبێکــی سیاســی
پێبنێتــە نێــو گۆڕەپانی بەکــردەوە و بە دوور لە دەمارگرژیی نەتەوەیی ،ڕاوەســتە
لەسەر بابەتەکانی پێوەندیدار بە کوردستانەوە بکات.
حیزبی دێموکرات بە هەستکردن بە لێپرسراوێتی و حیکمەتێکی بەرباڵوی سیاسی
تــا ئێســتا توانیویــە وەکــوو حیزبێکــی بــە پرنســیپ دەرکەوێ و کــۆڕ و کۆمەڵە
جیهانییەکان بە حورمەتەوە لێیبڕوانن.
لە ٧٧ــەمین ساڵڤەگەڕی دامەزرادنی حیزبەکەماندا ،پڕ بە دڵ ساڵو دەنێرین بۆ
ڕۆحــی شــەهیدانی ســوورخەاڵتی گەلەکەمــان و لە بەرابەر گەورەیی شــەهیدانی
کوردستان سەری کڕنۆش دادەنوێنین.
بێگومان نەتەوەکەمان لەسەر دەستی حیزبی دێموکرات بە ئامانجەکانی دەگات و
داگیرکەران وادار بە پاشەکشە لەسەر ئەم واڵتە شیرینە دەکرێن.
لە ٧٧ـــەمین ســاڵوگەڕی دامەزراندنی حیزبە خۆشەویســتەکەمان ،ئێمەش پەیمان
و بەڵێن لەگەڵ شــەهیدان و پێشــمەرگە قارەمانەکانی کوردســتان نوێ دەکەینەوە
کە تێکۆشەری ڕاستەقینەی خەبات بین و حیزبی بیر بکەینەوە ،حیزبی بببینین،
حیزبی تێبکۆشین و حیزبی ڕەفتار بکەین.
بێگومــان خەبــات لــە دژی سیســتمێکی دڕنــدە کە قایــل بە هیچ ڕێوشــوێنێکی
ئەخالقــی و سیاســی نییــە ،ئەرکدارمــان دەکات تا لێبڕاوانەتــر قۆڵی هیممەت لە
پێناو وەدەسخســتنی ئامانجەکانمان هەڵماڵین و تا وەدیهێنانی گشــت مافەکانمان
لــە خەبــات نەوەســتین .هەر بۆیە ئێســتا بــۆ هەرچی زیاتــر لێکگرێدانی خەباتی
شــاخ و شــار دەبــێ هەنــگاو هەڵێنینــەوە .هەنووکە ڕۆژهەاڵتی ناڤین بەگشــتی و
ئێران و کوردستان بەتایبەتی لە هەر کات زیاتر بەرەو ئاڵوگۆڕی بنەڕەتی دەڕۆن،
جیهانــی پێشــکەوتوو چیتــر ئەو سیســتمە دڕندانەیەی پێقەبــووڵ ناکرێ کە بە
کەیفــی خۆیــان ئەســپی هەوســارنەکراوی ویســت و خواســتەکانیان لینگ بدەن و
چارەڕەشــی بــۆ ناوچــە بەدیاری بێنن ،ئێســتا ســەردەمی یەکڕیــزی و یەکگرتنی
تەواوی ئازادیخوازنی نەتەوەییە.
ئێمە وەکوو بەشــێک لە مامۆســتا و خوێندکارانی شــارەکانی کوردستان ،وێڕای
پیرۆزبایــی جەژنــی دامەزراندنی  ٧٧ســاڵەی حیزبەکەمان ،ئاواتەخوازین هەرچی
زووتــر ئــەم ڕێژیمــە تۆتالیتێرە چاڵ بکرێ و هەموو گەالنی ئێران بە دامەزراندنی
سیستمێکی المەرکەزی و فیدڕاڵ بە ئاوات و ئامانجەکانیان بگەن.
ســەرکەوێ خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی گەلەکەمــان بــە ڕێبەرایەتیــی حیزبــی
دێموکراتی کوردستانی ئێران،
ســاو لە تەواوی شــەهیدانی ســوورخەاڵتی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران،
بە تایبەت شەهیدانی نیشتمان قازی ،قاسملوو و شەڕەفکەندی،
مردن و نەمان بۆ کۆماری دژەئازادیی ئاخوندی

پەیامــی یەکیەتیــی پیشــەیی مامۆســتایانی کوردســتانی ئێــران و کۆمەڵێــک
ڕێکخراوی فەرهەنگی و مەدەنی بە بۆنەی ٢٥ـی گەالوێژ
فەرهەنگیان ،چاالکانی فەرهەنگی و مەدەنیی کوردستان!
٧٧ســاڵ لــەوە پێــش لە ٢٥ـــی گەالوێژی ١٣٢٤ـــی هەتــاوی ،حیزبێکی مۆدێڕن
و پێشــکەوتوو و مافویســت بــە نــاوی «حیزبــی دێموکراتی کوردســتان» لەســەر
بناغەی تەشــکیالتیی کۆمەڵەی «ژـ کاف» لە شــاری مەهاباد ،بە هیممەت و
تێکۆشــانی ڕووناکبیرانی ئازادیخواز و مافویســتی کورد و بە ڕێبەریی پێشــەوا
قازی محەممەد دامەزرا .دامەزرانی حیزبی دێموکرات لە هەلومەرجی ئەوکاتی
کوردســتان و ئێران و ناوچە و جیهاندا نوختە وەرچەرخانێکی مێژوویی و سیاســی
بــوو .حیزبــی دێموکــرات توانیــی لــە دەرفــەت و هەلومەرجــی ئــەوکات کەڵــک
وەرگرێــت و بــە دامەزاندنــی کیانــی دەوڵەتــی کوردی و کۆماری کوردســتان لە
بەشێک لە خاکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،مێژوویەکی زێڕین و پڕ لە دەسکەوتی
نەتەوەیی و فەرهەنگی و مەدەنی تۆمار بکات و ببێتە مایەی فەخر و شــانازی
بۆ نەتەوەی کورد بە گشــتی .لە وەها ڕۆژێکی پڕشــنگدار و زێڕینی مێژوویی
یەکگرتنەوەی حیزبەکەی پێشەوا جێژن دەگرین و بە دەنگی بەرز دەڵێینەوە:
مزگێنیم دەیە دەگەی بە ئاوات ،کوردە لە سایەی حیزبی دێموکرات.
یەکیەتی پیشەیی مامۆستایانی کوردستانی ئێران
کۆمەڵێک ڕێکخراوی فەرهەنگی و مەدەنی
٢٤ی گەالوێژی ٢٧٢٢ی کوردی
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کۆمەڵێــک کەســایەتیی فەرهەنگــی و ئایینــی و زانکۆیــی لــە چەنــد شــاری
کوردستان پەیامی پیرۆزباییان باڵو کردەوە
بەڕێز کاک مستەفا هیجری لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
بەبۆنــەی ٢٥ی گەالوێــژ ســاڵڕۆژی دامەزرانــدی حیزبــە خۆشەویســتەکەمان و
حیزبــی خۆشەویســتی کۆمەاڵنــی خەڵکــی ڕۆژھەاڵتــی کوردســتان و هەروەهــا
بەبۆنــەی یەکگرتنــەوەی بنەماڵــەی گەورەی حیزبی دێموکــرات ،پیرۆزباییەکی
گەرموگــوڕ پێشــکەش بە بەڕێزتــان ،ئەندامانی ڕێبەری و کادر و پێشــمەرگەی
شــاخ و شــار و ئەندامان و الیەنگرانی حیزب و بنەماڵەی ســەربەرزی شــەهیدان
و زیندانیانــی سیاســی دەکەیــن و هیواداریــن ســاڵی داهاتــوو ســاڵی وەدیهاتنــی
ئاواتەکان و ئامانجە نەتەوەییەکانمان بێت.

نووسین :هێمۆ
لــە ٢٥ی گەالوێــژی ئەمســاڵدا ٧٧ ،ســاڵ بەســەر دامەزرانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێرانــدا تێپــەڕی ،ئــەو حیزبــە مەزنــەی کە لــە ســەرەتای دامەزرانییەوە
هەتــا ئەمــڕۆ بــۆ تۆمارکردنی مێژوویەکی زێڕین و بەبایەخ توانیبووی و توانیویەتی
هەمــوو توێژەکانــی کۆمەڵــگا لە خۆیــدا جێ بکاتەوە و کەڵک لە وزە و هێز و توانا
و پۆتانسیێلیان وەربگرێت.
مێژووی  ٧٧ساڵەی حیزبی دێموکرات لێوڕێژە لە گیانبازی ،لێوڕێژە لە لەخۆبوردوویی
و تێکۆشــان و ماندووییەتیــی کەســانێک کــە ئــەم ڕێبازەیــان بە باشــترین بــژاردە بۆ
بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ داگیرکەران پێناسە کردووە.
چاوخشــاندنێک بە ســەر مێژووی حیزبی دێموکراتدا نیشــانمان دەدات کە چۆن ژنان
توانیویانــە لــەم گۆڕەپانــە پڕ لە ئاڵۆزی و ســەختەدا ڕۆڵــی ئەرێنی بگێڕن و ئەرکی
خەباتێکی نەپساوە بە دژی داگیرکەران لە ئەستۆ بگرن.
هەر لە دامەزرانی یەکیەتیی ژنانەوە و هەنگاوهەڵێناوەی ژنان بۆ بەئەنجامگەیاندنی
کاروباری ڕێکخراوەیی تا ئەو کاتەی کە ژنان بە فەرمی چەکی بەرگری لە خاک
و نیشتمانیان لە شان کرد ،تاکوو ئێستا لەم مەیدانی کردەوەیەدا ژنان ڕۆڵیان گێڕاوە
و ئەرکیان لە سەر شان بووە.
بێگومان خەباتی ژنان لە چوارچێوەی هەر حیزب و ڕێکخراوێکی سیاســیدا جێگای
بایەخــە ،بەتایبــەت کــە بــاس لــە کوردســتان دەکــرێ ئەم پرســە بایەخــی چەندقاتی
دەبێــت ،چونکــە ژنان لە چوارچێوەی ئەم حیزبانەدا تەنیا خەبات بۆ ئایدیۆلۆژییەکی
تایبــەت ناکــەن ،خەباتــی ژنان ڕەهەندی جۆراوجۆر لەخۆ دەگرێــت و بێگومان بەر لە
هەمــوو شــتێک بەگژداچوونەوەیــەک بەرانبەر بە بیری چەقبەســتووی داگیرکەرانە
کە لە قەبارەی گشتیی کۆمەڵگادا بە درێژایی سااڵنی دەسەاڵتدارێتی خۆیان و بە
کەڵکوەرگرتن لە هێز و توانای مادی ،جێگیریان کردووە.
خەباتی ژنان خەبات دژ بە کۆنەپەرەستی و دواکەتووییە ،خەبات دژ بە نەخوێندەواری
و نەزانینە ،خەبات دژ بە بیرۆکەی پیاوساالری و ژێردەستەبوونی ڕەگەزییە ،خەبات
دژ بــە داگیــرکاری و هــەاڵواردن و بــەالواز پێناســەکردنە ،هەربۆیــە خەباتــی ژنــان
خەباتێکی زۆر پیرۆز و جێگای بایەخە.
کوردســتان واڵتێکــی داگیرکــراوە کــە بــە درێژایــی مێــژووی خــۆی کەتووەتــە بەر
پەالمــاری دوژمنــان ،بــۆ ڕزگاربوون لەم ژێردەســتەییەش پێویســتی بــە وزە و توانای
هەموو کەس هەیە و ڕوونیشــە کە گیانفیدایی و تێکۆشــانی هەموو تاکەکانی ئەم
نیشتمانەیە کە دەتوانێ لە کۆتاییدا سەرکەوتن مسۆگەر بکات.
لە نێوان هەموو ڕێکخراوە سیاسییەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵتدا ،حیزبی دێموکرات
وەک دێرینەترین ڕێکخراوی سیاســیی مۆدێڕن توانیویەتی بە ســازماندان و پالندانان
و ڕێکخســتنی تایبــەت ،کەڵــک لــە هێز و توانــاکان وەربگرێت ،بۆ ئەم مەبەســتەش
هەمیشــە و لــە هەمــوو کاتێکدا ،بە وردبینــی و جیهانبینییەکی تایبەتەوە ڕوانیویەتە
پرســەکان و بــۆ هــەر قۆناغێــک لــە خەبات و تێکۆشــانی خۆی بەرنامــەی تایبەتی
داناوە.
خەباتی سیاسی و مەدەنی ،خەباتی ڕێکخراوەیی ،خەباتی چەکداری و شێوازەکانی
دیکــەی خەبــات بــۆ پاراســتنی کوردســتان لــە چنــگ داگیرکــەران هەرکامەیان بە
شێوازێک توانیویانە لە بەرەوپێشبردنی حیزبی دێموکرات و نزیکبوونەوەی لە ئامانج
کاریگــەر بــن ،هــەر ئەم شــێوازە جیاوازانەشــن کە لــە ســاڵی ٩٥ی هەتاوییەوە و پاش
ڕاگەیاندنــی ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت وەک فازێکــی نــوێ لــە خەبــات و تێکۆشــان دژ
بــە داگیرکــەران لــە نێــو جەمــاوەری کوردســتاندا جێگیربوون و ئێســتا هــەر تاکێکی
کوردســتان ،ئەرکی پێشــمەرگایەتی کەتووەتە سەرشــان جا چ پێشمەرگەی شاخ بێت
و چــەک بــە دەســت ،چ پێشــمەرگەی شــار بێــت و داربەڕوویەکــی کوردســتان لــە
ئاگری داگیرکەران بپارێزێ ،گرینگترین بابەت پێناسەکردنەوەی خەباتە ،بەو مانایە
کــە هەمــووان خەباتەکــە بــە هی خۆیــان بزانن و بتوانن لــە بونیاتنانــەوەی داهاتووی
نیشتمانەکەدا ڕۆڵ بگێڕن.
نکۆڵــی لــەو ڕاســتییە ناکــرێ کــە لــە دوای دەســپێکی قۆناغــی نوێــی خەباتــی
حیزبەکەمــان لــە ژێــر نــاوی ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت ،پەیوەســتبوونی ژنان بــەم حیزبەوە
و تیكۆشــانیان بــۆ دەســتەبەرکردنی ئازادیــی گــەل و نیشــتمان بە چەنــد قات زیادی
کردووە ،ژنان لە شاخ و لە شار جیا لەوەی کە لە ڕابردووشدا پاڵپشتی خەباتەکە بوون،
ئێستا ڕۆڵ و کاریگەریی بەرچاویان هەیە و ئامادەی هەموو چەشنە گیانفیدایی و
لەخۆبوردووییەکن .سەلمێنەری ئەم ڕاستییەش ئەو ئامارانەن کە بەردەوام لە ماڵپەڕە
مافی مرۆییەکاندا ســەبارەت بە دەسبەســەرکران و ســەپاندنی حوکمی قورس بە ژنان
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا بەرچاو دەکەوێ؛ بەاڵم بێگومان ژنان کاتێک هەنگاویان
ناوەتــە نێــو مەیدانــی خەباتەوە ،لە هەمــوو بوارێکەوە خۆیان ئامادە کردووە کە نرخ بۆ
دەستەبەرکردنی ئازادی بۆ خۆیان و نەوەکانی داهاتوو بدەن.
هیچــکات ناکــرێ نکۆڵــی لە بەشــداری و تێکۆشــانی ژنان لــە چوارچێوەی حیزبی
دێموکراتــدا بکــرێ ،بــەاڵم ئێســتا و پــاش ڕاگەیاندنــی هەواڵــی سەریەکخســتنەوەی
هێزەکانــی حیزبــی دێموکــرات ،ئەوەیکــە گرینگــە ئەوەیە کــە پێوەندیــی دووالیەنەی
نێــوان ژنــان و حیزبــی دێموکــرات ،پتەوتر لە ڕابردوو بێت ،چونکە هێز و توانایی ژنان
بــە یەکگرتوویــی دەتوانێ زۆر کاریگەرتر و شــوێندانەرتر لە جاران بێت ،هەربۆیە ئەم
قۆناغــە نوێیــە لــە خەباتی حیزبی دێموکرات ،دەبێ قۆناغێکی گرینگ و هەســتیار
و لەهەمــان کاتــدا گرینــگ بــۆ ژنانیــش بێت تاکوو ئەرکی زیاتر لە ئەســتۆ بگرن و
هەنگاوی گەورەتر بۆ گەیشتن بە داهاتوویەکی گەش هەڵێننەوە.
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کەشــتیی حیــزب لــە نێــو گەردەلوولــی ڕووداوەکانــی کۆتایــی دەیــەی ٨٠
و ســەرەتای دەیــەی کۆتایــی قەرنــی بیســتەمدا!
ئاوڕێک بۆسەر تێکۆشانی حیزب لە دەورەی ڕێبەرایەتیی شەهید دوکتور شەرەفکەندیدا( ١٤ی ژوئیەی ١٧-١٩٨٩ی سیپتامبری )١٩٩٢
ئیبراهیم الجانی
بەشی دووهەم و کۆتایی

ئێران
کۆتایــی شــەڕ و مەرگــی خومەینــی
بــە قۆناخێکی تــازە لە مێژووی ئێراندا
دادەنرێ .لە دەورانی شــەڕدا ئابووریی
دەوڵەتی و فەرماندەهی سەرچاوەکانی
ســەرمایەگوزاری وشــک کردبــوون.
کاری حکومــەت بریتی بوو لە چاپی
ئەسکیناس و فرۆشی ئەرز لە بازاڕی
ئــازاددا .داهاتــی ڕوولەکەمــی نــەوت
لــە ئابوورییەکــی نابەرهەمهێنــەردا،
لەدەســتی کاربەدەســتانی مەزهەبــی و
سیاسی و بازرگانەکانی سەر بەئەواندا
کۆببوویــەوە .بێــکاری و هــەژاری و
مەینەتبەشــی باڵــی بەســەر واڵتــدا
کێشابوو .قستی ئیسالمی و بەهەشتی
ئیســامی و کۆمەڵگای بێ تەبەقەی
تەوحیــدی و ئــەو جــۆرە خەیااڵتــە
بەکەڵكــی هیچ شــتێک نەدەهاتن .لە
دەرەوەی ئێران ،بناخە سیاسی و فکری
و ئایدیۆلــۆژی و تێئۆریکییەکانــی
ئابووریــی حکوومەتــی و دەوڵەتــی
لێکهەڵوەشــابوون .ئــەوە وەزعێکــی
پێکهێنا کە لە کۆماری ئیسالمیشــدا
کەســانێک پەیدا بن کە بکەونە بیری
چاکســازی و بازســازی و ڕێفــۆڕم.
بــەو جۆرە مەیــل بەالی بــازاڕی ئازاد
و تێکنۆکراســی و دوورکەوتنــەوە
لــە ڕێگاچــارەی مەکتەبــی و
ئایدیۆلۆژیــک بەرەبــەرە لــە نێــو
کاربەدەستانی ڕێژیم و دارودەستەکانی
دیکەی سەر بە ئەواندا سەری هەڵدا.
ئیســام وەک حکومــەت ،وەک
فەلســەفەی سیاســی و حکومەتکردن
و دەوڵەتــداری تەنیــا لــە زەیــن و بیری
موشتاقی ڕابردووی ڕێبەرانی ڕێژیمدا
مانای هەبوو .بۆ هەمووان دەرکەوتبوو
کــە ســەدری ئیســام و حکومەتــی
مەدینەی حەزرەتی ڕەســوڵ تازە ئیدی
زیندوو نابێتەوە و لە ســەدەی بیستەمدا
دووبــارە نابێتەوە .حکومەتی محەممەد
لــە ســەدری ئیســامدا تەنیــا یەکجار
لــە مێــژوودا هەبــووە و ئەودەمیــش لــە
هەلومەرجی زەمانی و مەکانی خۆیدا
شــکڵی گرتووە و لــەوەش زیاتر تازە لە
دووســێ دەیە زیاتری نەکێشــاوە .دواتر
ئەوە تەنیا سەرەنێزە و فتوحاتی نیزامی
و غــەزوە بــووە کــە پایــەی هەمــوو
شتێک بووە.
ئیدی فەلسەفەی حکومەتی ئیسالمی
شــتێک نەبــوو جگــە لــە قبووڵکردنی
ڕێبەرایەتــی خومەینــی؛ واتــە تەنیــا
ئــەوە بــەس بــوو کــە خومەینــی وەک
ئیمــام و جێنشــینی خودا لەســەر زەوی
بناســن .فەرمانــی خومەینــی قانــوون
بــوو .بەکەیفــی خــۆی چــی ویســتبا
دەیکــرد .کێــی ویســتبا الی دەبــرد و
کێی پێخۆشــبا دای دەنــا .حکوومەت
لەســەر بنەمــای مۆدێلــی حکوومەتــە
سۆسیالیســتییەکانی دونیــای ســێهەم
واتە نموونەی وەک میســر و ســوریە و
جەزایر و هتد سازمان درابوو.
هەمــوو شــتێک لــە قــۆرخ و پاوانــی
دەوڵەتــدا بــوو .دەوڵەتێــک کــە نــە
تەشــکیالت و نەتوانــای ئــەو هەمــوو
کارەی هەبوو .ئابوورییەکەی لەجیاتی
هێزی بازاڕ لەسەر ئەساسی زەبروزەنگ
و بــە زەبــری گۆپــاڵ هەڵدەســوڕا .لــە
ئاکامــدا گۆپــاڵ و زەبروزەنــگ هێزی
بازاڕی جاڕز و ماندوو دەکرد و هێزی
بازاڕیــش گۆپــاڵ و هێــزی زەرەنێــزە و
زەبروزەنگــی گیــرۆدەی گەندەڵــی و
فەســاد دەکرد .مۆدێلــی چینی تەواو

لەگەڵ ڕۆحیــەی ئاخوندی دەهاتەوە.
ئــەو حکومەتــە لەڕێــگای شــۆڕش و
خوێنڕێژییــەوە هاتبــووە ســەرکار و لــە
سیاســەت و کاروبــاری کۆمەاڵیەتیدا
قانوونمەداری و ڕەواداری نەدەناســی.
ئابووریی ئێران سەرمەشــقەکەی ناســر
و بنبێال بوون .سۆڤیەت بۆ ئاخوندەکان
لــە ملمالنــێ لەگــەڵ ڕۆژاوادا ببــووە
سەرمەشــق و ســەرچاوەی ئیلهــام .لەو
پێوەندییــەدا ئامــادە بــوون گەورەتریــن
ئیمتیــاز بدەنــە ســۆڤییەت .شــەڕی
کوەیــت ئاخووندەکانــی لــە ئەمریــکا
ترســاند .شکســتی ئێــران لــە شــەڕ
لەگــەڵ عێراقــدا ،پەرەئەســتاندنی
حــزووری ئەمریــکا لــە ناوچەکــەدا
خەیاڵــی ناردنــەدەرەوەی شۆڕشــی لــە
زەینی ئاخوندەکان خســتە بەر پرسیار.
پێداویســتییەکانی ڕێژیــم بۆ یارمەتی
تکنیکی و فەننی دەرەوە بەمەبەستی
ئاوەدانکردنــەوەی وێرانییەکانی شــەڕ
و وەگەڕخســتنەوەی چەرخەکانــی
ئابووری ،کۆتایی بە خەیاڵی دەوڵەتی
ئیســامی و هەناردەکردنــی شــۆڕش
النیکــەم لــەو دەمــدا هێنــا .هەرچەنــد
باڵی تووندڕەوی نێودەسەاڵت ناڕازیش
بــوو ،بەاڵم ڕێژیم بەکــردەوە هەنگاوی
بــەرەو ئاســاییکردنەوەی پێوەندییــەکان
لەگــەڵ ڕۆژاوا جگــە لــە ئەمریــکا
هەڵگــرت .مەرگــی خومەینی کاری
ئەو سوڕانەوە سێسەد و شەشت پلەیەی
ئاسانتر کرد.
فڕکردنــی ژەهــری خومەینــی لــەو
ڕاستییەوە سەرچاوەی دەگرت کە ئەو
هەســتی بــە گەورەیی مەترســییەکە
لەســەر ڕێژیــم کردبــوو .بــەو جــۆرە
بەرەبــەرە لــە دەوڵەتــی ئیســامی
جگــە لــە ڕواڵــەت و پێســتی دەرەوەی
هیچی دیکــە نەمایەوە .حکومەتێک
کــە قەراربــوو جێگــری پێغەمبــەر و
جێنشــینی خــودا ڕێبــەری بــکا ،ملی
بۆ پاڕلەمان و دابەشــکردنی دەسەاڵت
و قــودرەت ڕاکێشــا .بــەو جــۆرە وەلی
فەقیــە لەجیاتــی مەشــروعییەت بــە
ڕێژیــم بــدات ،دەســەاڵت و ئیقتیداری
خــۆی لــە ڕاگرتنــی بااڵنس لــە نێوان
دارودەســتە جیاجیاکانــی نێــو ڕێژیمدا
وەدەســت دەهێنــا .لەڕاســتیدا وەلــی
فەقیە ببووە پەردەیەک بۆ شاردنەوەی
مافیای دەســەاڵت .ئاخــر بناخەکانی
ئابووری و سیستمی ماڵیی ئیسالمی
خومــس و زەکاتــن کەچــی ڕێژیمــی
ئیســامی ڕووی کــردە وەرگرتنــی
ماڵیاتــی ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ،
کەوتــە باجســەندن و ســودوەرگرتن و
بەهــرە و قازانجســەندن بەاڵم پاشــگری
ئیســامی پێــوە زیاد کــردن .بەو جۆرە
ئابوورییەکــی دەوڵەتــی و حکومەتــی
لەســەر مۆدێلــی ڕۆژاوا کــە هیــچ
وێکچوونێکــی لەگــەڵ مەدینــە و
کوفــە و مەککــە و نەجــەف نەبــوو
بەرەبــەرە کەوتە دارەدارە .لە سیســتمی
قەزاییشــدا ڕێژیــم نەیدەتوانــی هەموو
قانــوون و یاســاکان بە تــەواوی بکاتە
یاسا و قانوونی ئیسالمی.
بەوجــۆرە حکومەتــی ئاخونــدی بــۆ
مانــەوەی خــۆی ڕەوتێکــی گرتەبــەر
کــە ڕۆژبــەڕۆژ لــە شــەریعەت دوور
کەوێتــەوە .پــاش مەرگــی خومەینــی
ئەو ڕاستییە باشتر دەرکەوت .لەخۆڕا
نەبــوو لــە ســاڵی ١٩٨٩دا شــوڕای
پاراســتنی قازانج و بەرژەوەندییەکانی
ڕێژیمــی پێکهێنــا .بــەو پێیــە
بەرژەوەندییەکانــی نیــزام لــە فەرمانی
خودا و ئەحکامی قورئان و ئیسالمی
عەزیــز گرنگتــر بــوون .شــوڕای
دیاریکردنــی بەرژەوەندییەکانــی نیزام
تەنانــەت چــووە ســەرەوەی شــوڕای
نیگابانیش.
ئیــدی کاربەدەســتانی حکومــەت

کارێکیــان بــە ئارمانگەرایــی و
ئامانجەکانــی حکومەتی ئیســامی
نەمــا .هەمــوو بیــر و زکــر و فکــر و
هەوڵ و توانا و تێکۆشــانی خۆیان بۆ
ئاوەدانکردنــەوە و پەرەپێدانــی ئابووری
تەرخــان کرد .تەنیا ڕاگرتنی زاهیری
شــەرعی کۆمەڵگای ئیســامی بەس
بــوو .حیجــاب هەبــێ جا ئەگــەر ژنان
لەگــەڵ پیــاوان تێکــەاڵوی و تەنانەت
دەســتیش تێکەڵ کەن ،بــەو مەرجەی
زاهیــری شــەرعی وەبەرچاوبگــرن،
مەسەلەیەک نییە.
ڕێژیمــی ئاخوونــدی خۆیلەخۆیــدا
ناناوەندگــەرا بــوو .خومەینی بۆخۆی
کــە قــەت فەقیــە نەبــوو ببــووە وەلــی
فەقیــە .هــەر فەقێیەی گۆشــەیەکی
حکوومەتــی بەدەســتەوە گرتبــوو .لــە
پشــت ســەری هەمووشــیانەوە حــەوزە
هەبــوو .ئاوێتەیــەک لــە دەســەاڵتی
دەوڵەتــی و خسوســی پێکهاتبــوو کــە
نــاوی ڕووحانیەتیــان لەســەر دانابــوو.
سەیر ئەوەبوو کە ئەو ڕووحانیەتە هیچ
قــودرەت و پرەســتیژ و ئۆتۆریتەیەکی
مەعنــەوی و ئەخالقــی و فکــری
نەبــوو .ئــەو قودرەتە سیاســییەش کە
لە ئاکامی شۆڕشدا وەدەستی هێنابوو
ئاکامــی ئەوەبوو کە ئەرتەش و ســوپا
و دەزگاکانــی دیکــەی ســەرکوت و
خەزێنەی گشــتی لەبن دەســتی خۆی
گرتبــوون و پێوەندییەکــی تووندیشــی
لەگەڵ بازاڕ و دەیان و سەدان نیهادی
دیکە درووســت کردبوو .هەرکام لەوان
بەشــی خۆیــان لــەو کەیکــە شــیرینە
پێبڕابــوو .هەمــوو ئــەوە لەئاکامــی
هاودەستی لەگەڵ ڕێبەریی مەزهەبی
واتە وەلی فەقیە ئیمکانی هەبوو.
ئولیگارشــییەکی
ڕەفســەنجانی
گــەورەی سیاســی و مەزهەبــی و
ماڵــی و نیزامــی پێکهێنا کــە قازانج
و بەرژەوەندییەکانــی هەمــووی ئــەو
دارودەســتە جۆاروجۆرانــەی نێــو
ڕێژیمی لێک گرێدابوو.
هــەر لــەو ڕاســتایەدا ویســتیان حــەوزە
نــوێ کەنــەوە ،زمانــی ئینگلیســی
و کۆمەڵناســییان بــە دەرســەکانەوە
زیــاد کــرد .مەبەســت ئــەوە بــوو کــە
کادری تــازە بــۆ ئیســام و دەزگای
مەزهەبــی پــەروەردە بکــەن ،بــەاڵم
ئاشــکرایە کــە ئیســام مۆدێرنبــوون
هەڵناگــرێ .لــەو ســەروبەندەدا بــوو
کــە ڕێژیــم لەگــەڵ هەمــوو کــەس و
هەمــوو الیــەک و تەنانــەت لەگــەڵ
شــەیتانیش ڕێکدەکــەوت بەومەرجەی
زاهیــر و ڕواڵەتــی ئیســامی ڕاگرێ
و وەبەرچاوبگــرێ .ئەزموون ئەوەی بۆ
حەوزە دەرخســتبوو کە نە سیســتمێک
بــە نــاوی حکومەتــی ئیســامی و نە
شــتێک بەنــاوی ئابووریی ئیســامی
هەیــە .خومەینــی توونــد ڕۆیشــت و
حکوومەتــی لە شــەریعەت بە گرنگتر
دانــا ،بەوجۆرە حەوزەی بێدەنگ کرد.
حــەوزەش هیچــی نەدەویســت و تەنیــا
داوای ڕاگرتنــی زاهیــری شــەرعی
دەکرد و بەس .بەو جۆرە جووتساالری
خامنەیــی و ڕەفســەنجانی دەســەاڵتی
گرتە دەست.
بەوجــۆرە بــێ دەســکاریکردنی خەتــی
ئیمام و حکومەتی مەزهەبی دەرگای
واڵت بــەڕووی بازرگانــی دەرەکــی
و هاوردەکردنــی کااڵی دەرەکــی و
وەرگرتنــی قــەرزی دەرەکــی کرایەوە.
مەیــدان بــۆ دەاڵڵی و سازکەوبفرۆشــە
لــە ئابووریــی ئێرانــدا تەخــت بــوو.
بەجۆرێــک کــە زیــان بــە پێگــە و
ڕێگەی دەســەاڵت نەگا ئیمکانیان بۆ
خۆشــکردنی ڕێژەیــی ژیانــی خەڵک
پێکهێنــا .داوایــان لەخەڵــک ئەوەبــوو
ئەگــەر کاریــان بــە سیاســەت نەبێــت
هەرچــی دەیکــەن بیکــەن گەردنیــان

خــۆش و ئازا ،تەنیا زاهیری شــەرعی
وەبەرچاوبگــرن و هیچــی دیکە! بەاڵم
ئــەو کرانــەوە بچکۆلەیــە بــووە هــۆی
ئــەوەی بااڵنســیان لەدەســت دەرچــێ.
لــە هــەر حکومەتێکــی دیکتاتۆریدا،
کەمتریــن چاکســازی و ڕێفۆڕمیش،
تەنانەت کە تەنیا لەڕووی ئیداریشەوە
بێ ،پێوەدەچێ و دەتەنێتەوە و شــوێنی
دیکەش دادەگرێ .تاقمی تێکنۆکرات
و پڕاگماتیستی نێو دەسەاڵت خێراییان
بەو ئاڵوگۆڕانە دا .ئاخر ئەوان دەبوایە
نان و کار و ئیمکانی سەرەتایی ژیان
بــۆ حەشــیمەتی ئێــران ئامــادە کــەن
کــە ئــەودەم بە خێرایــی  ٣.٧لە حاڵی
گەشــەدا بــوو٪٣٥ .ی خەڵکەکــەی
لــە ژێــر تەمەنــی پــازدە ســاڵیدا بــوون
و لــە بەرەبــەری هاتنــە نێوبــازاڕی
کاردا بــوون .ڕێژیمــی ئاخونــدی و
حکوومەتــی ئیســامی نــەک هــەر
لــە پیادەکردنی ئەحکامی ئیســامی
تەنانــەت لــە پەروەردەکردنــی کادری
ئیســامیش بــۆ ئیدارەکردنــی خــۆی
نــاکام مایەوە .ناچار بــوو تێکنۆكرات
و کادرە قەدیمییەکانی ســەردەمی شا
بێنێتەوە ســەرکار و وەخۆیان بگرێ بۆ
خزمەتــی خۆی .بەو جۆرە ڕۆژبەڕۆژ
ڕۆڵی ئەو تێکنۆكراتانە زۆرتر بوویەوە.
ڕەفســەنجانی هەوڵــی دا خۆی وەک
ســەرداری ئاوەدانکردنــەوە و ڕێفۆرم و
میانەڕەوی بناسێنێ بەاڵم ئەو پرسیارە
لەگۆڕێــدا بــوو کــە داخــوا کۆمــاری
ئیســامی ڕێفۆڕمهەڵگــرە؟ ئیمکانی
هەیــە چاکســازی تێــدا بکــرێ؟ ئایا
ڕێفــۆڕم دەبێتــە هــۆی کرانــەوەی
زۆرتــری ڕێژیــم یــا ڕووخانــی؟ یــا
دەکرێ جمهوری لەو بنبەســتە ڕزگار
بکرێ کە تێی کەوتبوو؟
تاقیکردنــەوەی دە ســاڵی یەکەمــی
دەســەاڵتی ئاخونــدی نیشــانی دابــوو
کــە ناکــرێ کۆمەڵــگا بــە بــێ
ســەرەوبەرەیی و نوشــتە و دووعــا و
ڕیــا و تەزویــر و ســەرفیترە و خومــس
و نــزا و نوێــژ و ڕۆژوو ئیدارە بکرێت.
حــەوزە و ئایدیۆلــۆژی و تەئویــل و
تەفسیری مەتنە ئایینییەکان و کتێبە
مەزهەبییــەکان بــێ کەڵکــی خۆیــان
لــە پێوەندیــی لەگــەڵ دەوڵەتــداری و
حکوومەتداریــدا نیشــان دابــوو .نــە
الســاییکردنەوەی حکوومەت و نیزامە
سۆسیالیســت و چەپەکانــی دونیــای
ســێهەم ،نــە لــە ڕێــگای ئابووریــی
ئایدیۆلۆژیــک و فەرماندەییــەوە،
دەوڵەتداری بەڕێوە دەچێ.
ڕێفۆڕمخوازەکانــی نێــو ڕێژیــم
لەگــەڵ ئــەو دژوازی و ناتەباییــە
بــەرەوڕوو بوون کــە ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمی هەم سەرچاوەی دەسەاڵت و
مەشروعییەتیان بوو و هەم سەرچاوەی
هەموو ئەو بەدبەختی و مەینەتبەشــی
و وێرانییــەش بوو کە خەڵک لەگەڵی
دەســتەویەخە بــوون ،بۆیــە دەبوایــە
ئاڵوگۆر لە هەموو سیســتمدا درووست
بووبایەت .دەستووری ڕێژیم بەجۆرێک
نوســراوە کە هاوســەنگی لە نێوان دوو
شــتی ناتەبــا لەگــەڵ یەکتــردا پێک
بێنــێ .حاکمییەتــی ســەرەڕۆیانەی
مەزهەبــی و دەســەاڵتداریەتی خەڵک
کە ئەو دووانەش لە حاڵەتی ئاســاییدا
قــەت پێکــەوە هەڵناکــەن .لەالیەکــی
دیکەشــەوە دەبوایــە کۆتایــی بــە
فێئۆدالیزمــی سیاســی و ئابــووری
بهێنــرێ .ئاخــر ســەدان دەســتەوتاقمی
جۆراوجــۆر دەســەاڵت و ئیمکاناتــی
واڵتیــان لە نێو خۆیاندا دابەش کردبوو
و وەک زێــرو پێــوەی نووســابوون و
دمیــان تێنابــوو .هــەر دەســتەوتاقمەش
ئەرتــەش و ســوپای تایبەتــی و ڕادێــو
و دامــودەزگای تەبلیغاتی و ئاپاراتی
خــۆی هەبــوو .لــە وەزعێکــی ئــاوادا

ڕێفــۆڕم بریتی بوو لە کورتکردنەوەی
دەســت ئــەو دارودەســتە و تاقمــە
جۆراوجۆرانــە بەاڵم لێرەدا ئەو پرســیارە
دەهاتــە پێــش کــە باشــە ئەگــەر ئــەو
دەســتە و تاقمە جۆراوجۆرانە لە ڕێژیم
بســتێنینەوە کــێ بــە دەورووبەرییــەوە
دەمێنێ؟ خۆ ئەوانە خۆشیان نەدەبوونە
پێشــقەدەم بــۆ ڕێفۆرم و چاکســازی و
پاکسازی و ئاڵوگۆڕ!
بــۆ ڕێفــۆرم و چاکســازی و ئاڵوگۆر
دەبوایــە مەیــدان بــە ڕووناکبیــران و
تێکنۆکراتــەکان بــدرێ و ئیمکانــی
ئەوەیــان بــۆ بڕەخســێ تــا بتوانــن لــە
پڕۆســەی سیاســیدا بەشــدار بــن و
شــوێنەوار دابنێــن کەچــی مەیدانــی
زۆریــش بــەوان لەالیەکــی دیکــەوە
دەبــووە هــۆی دوورخرانــەوەی ئــەو
دارودەســتانەی مــان و مەوجودیەتــی
کۆماری ئیســامیان نــەک هەر پێوە
بەسترابوو بەڵکوو لەسەر ڕاوەستابوو.
ڕەفســەنجانی و خامنەیــی بــۆ
چارەســەری ئــەو مەســەلەیە ڕیــگا
چارەیەکیــان دۆزییــەوە! بەهێزکردنــی
ماشــینی ســەرکوت و زەبروزەنــگ و
پشتبەســتن بە سەرکوت و زەبروزەنگ
و تیــرۆر و تۆقاندن .ئەوان مەیدانێکی
کەمیــان بە تێکنۆکڕاتەکان دا .ئەوان
کاروبــاری ئیــداری و بەڕێوەبەرییــان
بەدەســتەوە بــوو ،بــەاڵم دەســەاڵت و
قودرەتــی بڕیــاردان و سیاســەتدانان
هــەر دەبوایــە بەدســت خۆیانــەوە بێــت.
السایی چینیان دەکردەوە ،پەرەسەندنی
ئابوورییان دەویســت بــەاڵم ئاڵوگۆڕی
سیاسی و پەرەسەندنی سیاسی نا! لەو
چەنــد ســاڵەدا  ١٥٠میلیــارد دۆالر لە
ڕێگای فرۆشــتنی نەوت و وەرگرتنی
قــەرزی خدەرەکــی ڕژایە سەرســفرەی
ئاخوونــدەکان .بــەو جــۆرە چینێکــی
تــازە لە ئێرانــدا پەیدابوو کە لە دەیەی
یەکەمــی دەســەاڵتی ئاخوندیــدا ٣٠٠
میلیارد دۆالر ڕژابووە نێو گیرفانی.
زۆری نەکێشــا کــە ڕێفۆرمخــواز
و میانــەڕەو بۆیــان دەرکــەوت کــە
میانــەڕەوی و ڕێفۆرمخــوازی
یانــی خۆهەڵواســین بــە دارودەســتە
دەســەاڵتدارەکانی نێــو حکوومەتــی
ئاخووندی.
ئۆپۆزســیۆنی دەرەوەی واڵتیــش
جگــە لــە کــورد و چەنــد الیەنــی
دیکــە ،هەمــوو هەوڵیــان ئــەوە بوو کە
ناســناوی ڕێفۆرمخــواز و میانەڕەو بە
ڕەفسەنجانی بدەن و ئۆمێدی خۆیانی
پــێ ببەســتن بــەاڵم هیــچ کات ئــەوە
لــە چییەتــی خــودی ڕەفســەنجانیدا
نەبــوو کەچــی ئۆپۆزســیۆنی بــۆش و
چ لێنەهاتوو دەیەویســت لەو ڕێگایەوە
پاکانــە بۆ بێکیفایەتی و دەســتبەتاڵی
خــۆی بــکات .ڕەفســەنجانی کــە
ســەرداری میانــەڕەوی و بازســازی و
چاکسازی بوو ،سیمبۆل و پەیکەرەی

گەندەڵــی و فەســاد و دزی و تــااڵن
و ســەرکوت و تێرۆریــش بــوو .ئــەو
لــەو ماوەیــەدا چــل میلیــارد دۆالر
قــەرزی دەرەکــی وەرگــرت .تێــرۆر
و کوشــتنی زیندانیانــی سیاســی و
دژبەرانــی ڕێژیم لــە دەرەوە ،ڕوویەکی
دیکــەی ئــەو ڕێژیمە بوو .پەرەســەندن
لەگەڵ ســەرکوت و تااڵن و سەرکوت
الیەنێکــی دیکــەی ماهیەتــی ڕێژیــم
بوو.
بۆ سەرکوتی بزووتنەوە ئێعترازییەکانی
خەڵــک کە لە شــارە جۆراوجۆرەکانی
واڵتەکەمانــدا بــۆ داوای نــان و
پێداویســتییەکانی دیکــەی ژیــان
دەڕژانە ســەر شــەقامەکان لە ئەرتەش
و ســوپا و هێلیکۆپتێــر کەڵکــی
وەردەگــرت .قەتڵــە زنجیرەییــەکان،
تێــرۆری ڕێبەرانــی ئۆپۆزســیۆن و
دژبەرانــی ڕێژیــم لەدەرەوە ،کوشــتن و
ئەشــکەنجە و ئێعدام ،ســیمای ئەسڵی
ڕێژیم بوون.
ئــەو تێــرۆر و ســەرکوتە دەرەوەی
واڵتیشــی گرتەوە ،ڕێژیم سەرتاسەری
دەزگای دیپلۆماســی و ئیمکاناتــی
واڵتــی خســتە خزمــەت دەزگاکانــی
سەرکوتی خۆی و لە تورکیە ،قوبرس،
عێــراق ،پاکســتان ،کەنــداو و تەنانەت
ئورووپاشــدا دەســتی کــرد بــە کوشــت
و کوشــتاری دژبەرانــی کۆمــاری
ئیسالمی .تێرۆری ڕێبەرانی گەورەی
ئێمە نموونەی هەرەزەقی ئەو ڕاستییەن.
بــەو جــۆرە کاربەدەســتانی ڕێژیــم بــۆ
پاراستنی دەسەاڵتی خۆیان و قازانج و
بەرژەوەندییەکانیان ،لەبەرانبەر خەڵک
و ئازادیخوازانی ئێران هەموویان یەک
بوون و لە یەک ســەنگەردا پێکەوە بە
دژی خەڵــک ڕاوەســتابوون .نە قازانج
و بەرژەوەندیــی میللــی و نــە خێــری
گشــتی لە قامووســی بیری سیاســی
ڕەفســەنجانی و دارودەســتەکەیدا
نەبــوون .ئــەو کــە نەیدەتوانــی ببێتــە
گۆڕباچۆف ،مۆدێلی دینگ شــیائۆ
پینگــی هەڵبــژارد .یانی ســەرکوت و
تێــرۆر و تۆقاندنــی زۆرتــر و شــاراوەتر
لەگــەڵ دزســاالرییەکی بەرینتــر و
گەورەتــر .بــەو جــۆرە میانــەڕەوی و
تەعدیلــی ئابــووری هیــچ مانایەکــی
دیکــەی نەبوو بێجگە لە ئاوااڵکردنی
دەســتی مافیــای قــودرەت و مافیای
بــازاڕ .ئاخــر چاکســازی ئابــووری و
ڕێفــۆرم بــە بێ دانی هێز و دەســەاڵت
بــە خەڵــک ،بــە بێ دانی قــودرەت بە
خەڵــک ،بــە بــێ بەشــداری کارای
خەڵــک و بــە بــێ ئــازادی کەرتــی
تایبەتی ئیمکانی نییە.
ڕەفســەنجانی لــەو شــوێنانەدا کــە
مەترســی لەســەر ڕێژیــم هەبــوو وەک
درێژە لە الپەڕەی 9
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پێوەنــدی لەگــەڵ ڕۆژاوا و واڵتانــی
دراوسێ ،زوو تەسلیم دەبوو بەاڵم هیچ
کات ئامادە نەبوون دەسەاڵتی سیاسی
و نیزامی و ئابووری لەدەســت بدەن یا
لەگەڵ خەڵکی دابەش بکەن.
بــەو جــۆرە ئۆلیگارشــی ئاخونــدی
درووســت بوو .لــە بەرانبەر پشــتیوانی
ڕەفســەنجانی لــە ڕێبەربوونــی
خامنەیــی ،خامنەییــش بــەوە ڕازی
بــوو کە حکوومەت زاهیری شــەرعی
و دڵــی بــازاڕ کــە میلیــارد میلیــارد
پــووڵ دەڕژایــە گیرفانــی ڕاگرێ .لە
ئاکامــدا ڕەفســەنجانی ڕێــگای لــە
هەرچەشنە چاکسازی و ڕێفۆرمێکی
سیاســی گــرت .ئیــدی سانســۆر و
سەرکوت و زەبروزەنگ بە چەشنێکی
بێوێنە پەرەی ئەستاند.
دەتوانیــن بڵێین بە تەواوبوونی شــەڕی
ئێــران و عێــراق و مەرگــی خومەینــی
و هاتنەســەرکاری ڕەفســەنجانی دوو
دەستەی لێک نزیک کردنەوە؛ واڵتانی
دەرەوە و بەتایبەتــی ئورووپاییەکان کە
ئــارەزووی باشــتربوونی پێوەندییەکانی
خۆیانیــان لەگــەڵ ڕێژیــم دەکــرد
و هەروەهــا ئــەو ئێرانییانــەش کــە
ئــارەزووی ئەوەیــان دەکــرد بگەڕێنــەوە
و لــە نێوخــۆی ڕێژیمــدا کار بکــەن.
ئــەوان پێیــان وابوو کە بەرەبــەرە ڕێژیم
ڕەنگــی مەکتەبــی و مەزهەبــی و
ئایدیۆلۆژیــک لەدەســت دەدات و
لــە نێــو خۆیــدا دەگــۆڕێ و دەکــرێ
کاری لەگــەڵ بکــرێ .لەڕاســتیدا
هەر دوو دەستە لێکدانەوە و تەفسیری
قازانجویستانە و هەلپەرستانەی خۆیان
لــە میانــەڕەوی هەبــوو بــەاڵم کاک
ســەعید زوو ماهیەتــی ڕەفســەنجانی
ناســی و ڕایگەیانــد کــە تاکتیکــی
ڕێژیــم بریتییە لەوەی کــە لە ڕێگای
تووندترکردنــی ماشــینی ســەرکوت
لــە ژوورێ و وەکارخســتنی تێــرۆر و
کوشتار لە دەرێ و ڕاگرتنی زاهیری
شــەرعی پایەکانــی دەســەاڵتی خۆی
بپارێــزی و خۆی بەرێتە پێشــێ؛ یانی
ئەو ڕێژیمە بەر لە هەر شتێکی دیکە
مانەوەی خۆی بۆ گرنگە.
مێــژوو نیشــانی داوە کــە ڕێژیمــە
دژی گەلییــەکان بــۆ مانەوەی خۆیان
ئامادە بوونە دەســت بدەنە هەر چەشنە
جینایەتێــک .ســاختار و قــەوارەی
کۆمــاری ئیســامی ،ئــەو هەمــوو
دەســتە و تاقــم و نیهــاد و دارودەســتە
جۆراوجــۆرە کــە هەموویــان بــە هەزار
داوی دیتراو و نەدیتراوەوە لێک گرێ
دراون ،ئەرتەش ،سوپا ،بەسیج ،حەوزە،
ڕووحانیــەت ،مەجلیــس ،حکومــەت و
هتد هەموویان بۆ پاراســتی کۆماری
ئیســامی وەک یــەک ئامــادەی
هەمــوو چەشــنە جینایەتێکــن .لــەو
بارەشــەوە ئێــران تەنانــەت نەتوانــێ
مۆدیلــی چینیــش بێــت .چینییــەکان
توانیــان کرانــەوە بــە ڕووی دونیــادا
بکەنە ستڕاتیژی .کۆماری ئیسالمی
لەو بوارەشدا دەری خست کە نەیتوانی
کارێــک بــکات؛ واتــە ڕەفســەنجانی
نەیتوانی مۆدێلی چینی بەرێتە پێش.
یانی کۆنتڕۆڵی تووند لە نێوخۆ ،بەاڵم
کرانــەوە ڕوو لــە دەرێ و ئازادســازی
ئابــووری؛ کۆمــاری ئیســامی تەنیا
بەشی یەکەمی وەرگرت و بەس.
هەر زوو دەرکەوت کە کاک ســەعید
گوتەنــی فڕوفیشــاڵی میانــەڕەوی و
چاکســازی و بازســازی بێجگــە لــە
هەژاری و مەینەتبەشــی و ماڵوێرانی
و برســیەتی و نــەداری و ســەرکوت
و خەفەقــان و زەبروزەنــگ ،شــتێکی
دیکــەی بۆ گەالنــی ئێران تێدا نەبوو.
ئەو سیاســەتە چینێکی تازە گیرفانی
گەنــدەڵ و فاســدی درووســت کــرد
کــە نــە خــوای هەبــوو و نــە وەتــەن،
وەک بێگانــە و داگیرکــەر لەگــەڵ
ئێــران و گەالنــی ئێــران دەجواڵیــەوە.
بەوجــۆرە مەینەتبەشــی ،قــەرزی
دەرەکی ،ســەرکوت و تێرۆر ،سانسۆڕ
و خەفەقــان ،زینــدان و ئێعــدام ،دزی
و تااڵنــی ســەروەت و ســامانی واڵت

و گەندەڵــی و فەســاد بەرهەمــی
ڕاســتەوخۆی سیاسەتەکانی ڕێژیم لە
دەورانی جووتســاالری ڕەفسەنجانی و
خامنەییدا بوون.
لــە هەلومەرجێکــی ئــاوادا کاک
ســەعید بــە ڕامــان و خوێندنــەوە و
دەرکــی قوڵــی سیاســی خــۆی ،زوو
هەڵوێســتەکانی حیزبــی بــەو جــۆرەی
خوارەوە داڕشتن:
لەقاودانــی فڕوفیشــاڵی
بازسازی و چاکسازی و ڕێفۆرمخوازی
و میانەڕەوی ڕەفسەنجانی و ڕێژیمی
کۆمــاری ئیســامی بــۆ بیــروڕای
گشتی کوردستان و ئێران.
دەستنیشاکردنی ماهیەتی
کۆنەپەرســتانە و دواکەوتووانــەی
کۆماری ئیسالمی بۆ گەالنی ئێران
لەقاودانــی سیاســەتی
ســەرکوت و زەبروزەنگــی ڕێژیــم لــە
نێوخــۆی واڵتدا و هاندانی خەڵک بۆ
خەبات و بەربەرەکانی
لەقاودانــی هێــز و الیەنــە
سیاســییە ئێرانییــە سازشــکار و
تەسلیمتەڵەبەکانی نێو ئۆپۆزسیۆن
هەوڵــدان بــۆ ڕێکخســتنی
هێــزو الیەنــە ئێرانییــە میللــی و
نیشتیمانی و خەباتگێڕەکان بۆ خەبات
و بەربەرەکانــی لەگــەڵ کۆمــاری
ئیسالمی
دیفــاع و بەرگــری بێئامان
لە سیاســەتەکانی حیزب و لە داخوازە
میللــی و دێموكراتیکەکانــی گەلــی
کورد بۆ ڕزگاری لە ســتەمی میللی
و نەتەوایەتی.
هەوڵــدان بــۆ ئــەوەی
بزووتنــەوەی میللــی دێموكراتیکــی
کوردســتان وەک فاکتۆرێکی گەورە
و ســەربەخۆ لە کێشــەی نێوان ئێران و
عێــراق نیشــان بــدرێ و نەکەوێتە ژێر
سێبەری شەڕی کەنداو.
ئاگادارکردنەوەی بیروڕای
گشتی دونیا بە گشتی و ئوورووپا بە
تایبەتــی لــە ســەرکوت و زەبروزەنگی
کۆماری ئیسالمی لە کوردستان و لە
ناوچەکانــی دیکەی ئێــران و هەوڵدان
بــۆ ڕاکێشــانی ســەرنج و پشــتیوانی
کۆڕوکۆمەڵــە بەشەردۆســتەکان بــۆ
پشــتیوانی لە خەباتــی گەلی کورد و
گەالنی دیکەی ئێران.
لەقاودانــی سیاســەتی
سازشــکارانە و بەرژەوەندیخوازانــەی
واڵتانی ئورووپایی لە پێوەندی لەگەڵ
کۆمــاری ئیســامی و بێدەنگــی

ئــەوان لەبەرانبــەر پێشــێلکارییەکانی
مافەکانــی مــرۆڤ لــە ئێــران و
کوردستاندا.
لە ئاستی جیهانیدا
شــکانی ئەزموونــی سۆســیالیزمی
مەوجــود ،وەک باســمان کــرد،
قەیرانێکی قوڵی سیاسی و تەشکیالتی
و ئایدیۆلۆژیکــی بــۆ زۆربــەی هێــزە
چــەپ و سوسیالیســتەکانی دونیــا
بەدوای خۆیدا هێنا.
حیزبــی دێموکــرات حیزبێکــی میللی
و دێموکــرات بــوو ،بــەاڵم چوونکــە
بناخەیەکــی بەهێــزی هەبــوو ،لــە نێو
میللەتی خۆیدا ڕەگی هەبوو ،لەســەر
خاکــی کوردســتان و لەنێــو خەڵکــی
کوردســتاندا بــوو و پێگــەی خەڵکــی
و جەمــاوەری هەبــوو ،ئــەو قەیرانــە
نــەک هــەر زیانــی تەشــکیالتی و
سیاســی بــە حیــزب نەگەیانــد بەڵکوو
حیزبــی لە هەمــوو بارێکــەوە ،بەهێزتر
و پتەوتریــش کرد .ئاخر پێشــتر حیزب
بۆخــۆی لــە تەشــکیالتی خــۆی و لە
نێــو بزووتنــەوەدا کەمووکوڕییەکانــی
سوســیالیزمی پادگانــی دەستنیشــان
کردبــوون .ڕەخنــەی حیزبــی ئێمــە لە
سوســیالیزمی مەوجود بریتی بوو لەوە
کە لە سوسیالیزمی مەوجوددا توخمی
دێموکراســی غایبــە ،شــتێک کــە
دواتــر گالسنۆســت و پرۆســتۆریکای
گۆڕباچۆف ئەو ڕاستییەی پشتڕاست
کردەوە.
بۆیــە لەکاتێکــدا کــە چەپــی ئێــران
و دونیــا لەژێــر بــاری ڕووخانــی
سوســیالیزمی مەوجــووددا تاســابوو،
حیزب زوو هەڵوێستی خۆی لەو بارەوە
ڕوون کردەوە.
ئەوە سوسیالیزم نییە کە وەک بەرنامە
و سیســتمێک شــکاوە ،ئــەوە ڕێــگا
و مێتۆدێــک بــوو کــە بــۆ گەیشــتن
بــە سوســیالیزم لــە کــردەوەدا نــاکارا
هاتۆتــە دەر .عەداڵەتــی کۆمەاڵیەتی
و سوســیالیزم بــە ماهیەتێکــی
دێموکراتیکــەوە ئامانجــی بــەرزی
ئینســانین و چارەنوســی مرۆڤایەتیــن؛
بۆیەشــە حیزبــی ئێمــە لــە بەرنامــەی
خۆیــدا سوســیالیزمی وەک ئامانجی
دواڕۆژی خۆی گونجاندووە.
لەو بارەوە لە نێو هەموو هێزە ئێرانی و
کوردســتانی و ناوچەییەکانــدا حیزبی
ئێمــە پێــش هەمــووان ســاخ بووەتــەوە.
ئــەوەش حیزبــی لەبــاری سیاســی و
فکری و تێئۆریکەوە هێندەی دیکەش

بەهێــز و پتــەو کــرد .ڕۆژنامــەی
کەیهانــی لەندەن کە لەالیەن ڕێژیمەوە
بــاو دەکرایــەوە لەوبــارەوە نووســی:
«هەڵوێســتی حیزبــی دێموکــرات
ســەبارەت بــە شــکانی سوســیالیزمی
مەوجــوود وەک ئــەوە وایــە کــە
دەگوترێ حەســەن نەدەچووە مەدرســە،
ئەگــەر دەشــچوو ڕۆژانــی جومعــە
دەچوو .مەبەستیان ئەوە بوو کە ئێستا
کە هەموو دونیا پشــتی لە سوسیالیزم
کردووە و چەپی دونیا تاساوە ،حیزبی
دێموكراتی کوردستانی ئێران هێشتاش
هەر دیفاع لە سوسیالیزم دەکا.
شــایانی باســە کــە هەر ئــەودەم حیزب
پێــی لەســەر مەحکوومکردنــی
نیزامــی ســەرمایەداری داگرتەوە و بە
سیســتمێکی ناعاداڵنە و چەوسێنەری
لەقەڵــەم دا .دواتــر و ئیــدی ئێســتا
بەتــەواوی ڕاســتی و درووســتی ئــەو
هەڵوێستەی حیزب دەرکەوتووە .حیزب
نــەک بــەرەوالی ڕاســت وەرنەســووڕا،
بەڵکــوو ڕایگەیانــد کە ئــەوەی ڕووی
داوە ئەزموونــی هــەوڵ و تێکۆشــانی
مرۆڤایەتــی پێشــکەوتنخواز بــۆ
گەیشــتن بــە نیزامێکــی عاداڵنەتــر
و ئینســانیتر و دەوڵەمەندتــر دەکات.
دوکتــور ســەعید دەڵێ ئێمە ســەبارەت
بە داهاتووی چەپ خۆشبینین ،دەبێ
چەپی ئێران بەخۆیدا بێتەوە و دەتوانێ
ببێتە جێگای ئومێد.
مەســەلەی میللــی یــا کێشــەی
نەتەوایەتی
سیاســەتی ئەســڵی حیــزب لــەو
قۆناخەشدا بەپێی ئوسول بریتی بوو لە
پێداگرتــن لەســەر حەقانیەتــی خەباتی
گەلــی کورد و گەالنی دیکەی ئێران
لە پێناو مافە نەتەوایەتییەکانیاندا.
کاک دوکتــور ســەعید کێشــەی
نەتەوایەتــی لــە کوردســتاندا وەک
کێشــەی بنەڕەتی کوردســتان دەناسی
و هەر ئاواشی لە قەڵەم دەدا.
لــەو پێوەندییەدا حیزب دەبوایە بەرانبەر
بــە دوو دەســتە و ڕەوتــی جیــاواز
ڕاوەستابا.
ئەوانــەی حاشــایان لــە بوونی گەالنی
ئێــران و ســتەمی نەتەوایەتــی لــە
ئێرانــدا دەکــرد .هەروەهــا ئەوانەش کە
بــە بیانــووی مەســەلەی دێموکراســی
مەسەلەی دیکەی وەک مەسڵەحەتی
خەبــات و تێکۆشــان دژی ڕێژیــم
دەیانەویســت کێشــەی نەتەوایەتــی
بخەنە بن لیچ و بخرێتە پشــت گوێ.

کاک ســەعید هەمیشــە لە دەســتەی
نووســەرانی کوردســتان و لــە ڕادیۆدا
داوای لــە ئێمــە دەکــرد کــە دەبێ پێ
لەســەر ئــەوە دابگریــن کــە کێشــەی
نەتەوایەتــی دینامیزمــی بزووتنــەوەی
کوردستانە.
کۆتایــی شــەڕی ســارد و ڕووخانــی
ســۆڤییەت بــوو بە ســەرەتای گەلێک
ئاڵوگــۆڕی تــازە ،زۆر واڵتــی تــازە
درووست بوون و گەلێک گەل و نەتەوە
توانیــان ســەربەخۆیی خۆیــان وەدەســت
بێنن .لەوەش زیاتر بووە هۆی گەشەی
بزووتنــەوە نەتەوایەتییەکان لە زۆربەی
واڵتان و ناوچە جیاجیاکانی جیهاندا.
ئەوە لەالیەک هێز و گوڕوتینی دەدایە
بزووتنەوەی کورد بەگشتی و خەباتی
حیزبی ئێمە بەتایبەتی ،بەاڵم هەر ئەو
دیاردەیــە لەالیەکــی دیکــەوە زەندەقی
هێــزە بەڕواڵــەت میللــی و سیاســی و
دێموکراتیەکانی ئێرانی بردبوو.
بــە دامەزرانــی پارلمانی کوردســتانی
عێــراق ،شــۆوێنیزمی ئێرانــی و
فاشــیزمی فــارس کێچیــان کەوتــە
کەوڵــی و دەســتیان دایــە هێــرش
و پەالمارێکــی نەدیتــراو بۆســەر
بزووتنــەوەی کــورد بەگشــتی و
بزووتنەوەی کورد لە کوردستانی ئێران
بەتایبەتــی .ســەڵتەنەتخوازەکان ،بەناو
کۆماریخــوازەکان ،نیمــروز ،کەیهانی
لەنــدەن و دەیــان دارودەســتەی دیکەی
بەنــاو ئۆپۆزســیۆن دەســتیان کــرد بــە
هێــرش بــۆ ســەر کــورد و کوردســتان
و هەمــوو زەڕادخانــەی فکــری و
تێئۆریکی خۆیان وەڕێخست.
جارێکــی دیکــەش تێــزە ســواوە
لەباوکەوتووەکانی ســەردەمی شــەڕی
ســارد واتــە تەواویەتــی ئــەرزی و
حاکمییەتی میللیان هێنانەوە بەرباس.
داوایان دەکرد کە چارەنوســی سیاسی
کوردســتان بدرێتــە دەســت مەجلیســی
موئەسەسان ،یان ڕێفراندۆمی قانوونی
ئەساســی .داوایان دەکــرد بزووتنەوەی
کوردســتان بچێتە ژێر ســەرکردایەتی
ئــەوان .حیزب بەگشــتی بــە ڕێنوێنی
کاک سەعید بەتووندی بەرانبەر ئەوە
ڕاوەســتا و پێــی لەســەر حەقانییەتــی
داخــوازە ڕەواکانــی گەلــی کــورد و
گەالنــی دیکــەی ئێــران داگرتــەوە.
حیــزب پێی لەســەر ئــەوە داگــرت کە
لــە پێوەندیــی لەگــەڵ چارەنووســی
کوردســتاندا گەلــی کــورد بۆخۆی و
لە کوردســتاندا بڕیــار دەدا .ڕێفڕاندۆم
لەســەر مەسەلە گشــتییەکان دەکرێ،

ئــەو مەســەالنەی پێوەندیــان بــە
کوردســتانەوە هەیــە لەالیــەن خەڵکــی
کوردستانەوە بڕیاریان لەسەر دەدرێ.
ڕاســتە لــە ئێرانــدا مێژوویەکــی
هاوبەشــمان هەیــە و گەالنــی ئێــران
پێکــەوە ژیــاون بــەاڵم ئەوە بــەو مانایە
نییــە کــە هەتاهەتایــە هەر ئــاوا دەبێ
و حەقیان نییە چارەنووســی سیاســی
و ڕێــگای گەشــەی خۆیان هەڵبژێرن.
دونیــا لە گۆڕاندایە .پێکەوەژیان تەنیا
لــە ڕێــگای لێکتێگەیشــتن ئیمکانی
هەیــە نــەک لــە ڕێــگای زۆرەملی و
سەرکوت و زەبروزەنگ.
ئۆپۆزســیۆنی ئێران فشــاری خستبووە
ســەر حیــزب کــە لــە ژێــر چەتــری
دێموكراســیخوازیدا لــە دەوری ئــەوان
کۆبینــەوە .حیــزب ڕایگەیانــد کــە
بزووتنــەوەی کــورد هیچــکات مل بۆ
ئــەو جــۆرە شــانتاژ و پاڵەپەســتۆیانە
نــەوی ناکات .لــەو پێوەندییەدا حیزب
چــوار مەرجی بنەڕەتــی دیاری کردن
کە ئێستاش هەر لە جێگای خۆیانن و
خەتی سیاســی حیزب لــەو پێوەندییەدا
دیــاری دەکــەن .دێموکراســی،
چارەســەری مەســەلەی نەتەوایەتــی،
دابیــن و دەســتەبەرکردنی عەداڵەتــی
کۆمەاڵیەتــی ،البردنــی هــەاڵواردن و
جیاوازیدانان لەســەر ژنان ،کەمایەتییە
مەزهەبی و ئایینییەکان و هتد.
پڕۆسەی ئاشتی
حیــزب هەر لەوکاتەدا کە خوشــحاڵی
خــۆی لــە ســەرهەڵدان و چوونەپێشــی
پرۆســەی ئاشــتی لــە ناوچــە و
دونیــادا دەربــڕی ،ڕاشــیگەیاند کــە
بەبــێ چارەســەری کێشــەی کــورد
لــە ناوچەکــەدا و بەبــێ چارەســەری
کێشــەی گەالنــی چەوســاوە و
ژێرچەپۆکــە ،بەبــێ دابینکردنــی
عەداڵەتــی کۆمەاڵیەتی و لەنێوبردنی
هــەاڵواردن و جیاوازیدانــان ،ئاشــتی
هەرگیــز و لە هیچ کوێ ســەقامگیر
نابێت.
کاک ســەعید لــە ڕاپۆرتــی خۆیــدا
بــۆ کۆنگــرەی نۆهەمــی حیــزب
گووتــی تــازە ئەگــەر ئاشــتییەکی
ئــاوا داشــبمەزرێ ،وەک خامۆشــی
قەبرەستان پڕمەترسییە.
ئاخر گەالنی بندەســت و چین و توێژە
زەحمەتکێشەکان لەهەر هەلومەرجێکدا
خەبات و تێکۆشانی خۆیان دەبەنە پێش
و هیــچ هێزێکیش نییــە لەو ڕێگایەدا
پێشیان پێ بگرێ.
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تەیموور مستەفایی:

بێگومان ڕێژیم لە هەموو یەکگرتنێکی دژەبەرانی دەترسێ جا ئەگەر ئەو دژبەرە حیزبی دێموکرات بێ کە
مێژوویەکی پڕشنگداری لە خەبات لە دژی سەرەڕۆیی ئەم ڕێژیمەدا هەیە کە ئەوە ترسەکە دووچەندان دەکات
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یادکردنــەوە و پیرۆزڕاگرتنــی ٢٥ی
گەالوێــژ٧٧ ،میــن ســاڵوەگەڕی
دامەزرانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران لە ساڵی ١٤٠١ی
هەتــاوی ،هــاوکات بــوو لەگــەڵ
بەئاکامگەیشــتی هــەوڵ و ئیرادەی
دوو الیەنــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران و حیزبــی
دێموکراتی کوردستان بۆ یەکگرتنەوە
و وەســەر یەکخســتنەوەی ڕیزەکانــی
دێموکــرات .لــەم وتوویــژەدا لەگەڵ
بەڕێــز کاک ‹›تەیمور مســتەفایی››
ئەندامــی ڕێبەریــی حیزبــی
دێموکــرات ئــەم پرســە گرینگەمان
خستووەتە بەرباس کە سەرنجتانی بۆ
خوێندنەوەی ڕادەکێشین.
ــــ یەکگرتنــەوەی ڕیزەکانــی حیزبــی
دێموکرات چۆن هەڵدەسەنگێنن؟
پرۆسەی یەکگرتنەوەی دێموکراتەکان
لەدوای کۆنگرەی ١٥وە دەستی پێکرد
و تــا پێــش کۆنگــرەی ١٦ی حیزبــی
دێموکراتی کوردستانی ئێران هەنگاوی
زۆر باشــی بــڕی ،لــە ڕۆژەکانــی
نیزیک کۆنگرەی  ١٦دانووســتانەکان
ڕاوەســتان ،نامهــەوێ لێکدانەوەی خۆم
لە ســەر ئەم ڕاوەســتانە دەرببــڕم کە بە
بــڕوای من دەتوانی هۆکاری جیاوازی
هەبێ .لە ڕەوتی کارەکانی کۆنگرەی
١٦دا یەکگرتنــەوە باســێکی گەرمــی
لەســەر کــرا و کۆنگــرە ڕێبەرایەتــی
نوێــی ڕاســپارد کــە درێــژە بــە ڕەوتــی
دانیشتنەکان بە مەبەستی یەکگرتنەوە
بدرێت.
پــاش کۆنگــرە جارێکــی دیکــە
وەفدەکانــی وتووێــژ دانووســتانەکانیان
دەســت پــێ کــردەوە و ئەگەرچی چەند
جارێــک هەرجــارەو بــە هۆیەکــەوە
دابڕانــی تێکــەوت ،بەاڵم بەخۆشــییەوە
لــەو جێگایــەدا کــە هــەر دوو الیەنمــان
خوازیــاری ســەرکەوتنی پڕۆســەکە
بوویــن بەربەســتەکانمان تێپەڕانــدن و
بەخۆشــییەوە پڕۆســەکە بــە ئاکامــی
دڵخوازی هەر دووالمان گەیشت.
لەگــەڵ ڕێزمــان بــۆ دڵســۆزی حیزب
و الیەنە کوردستانییەکان ،کەسایەتییە
ناســراوەکان ،بەشــێکی زۆر لە کادر و
پێشــمەرگە و ئەندامانــی حیــزب و بــە
تێکــڕای دڵســۆزانی نەتەوەکەمــان کە
بــۆ بەئاکامگەیاندنــی ئــەم پڕۆســەیە
بــەردەوام گوشــاریان لەســەر ڕێبــەری
هــەر دوو المــان بــووە بــۆ یەکگرتنــەوە

هانیــان داویــن ،جێــگای شــانازی و
لێفێربوونــە ئــەم یەکگرتنەوەیــە بەبــێ
ناوبژیوانــی هیــچ کــەس و الیەنێــک
بەڕێوەچــووە و ئەوەی ئەو پڕۆســەیە بە
ئاکامــی دڵخواز گەیاند هەســت کردن
بە بەرژەوەندی نەتەوەیی و تەنیا هەست
بە بەرپرسایەتیکردنی ڕێبەری هەر دوو
الی حیزبــی دێموکــرات بــوو .دەتوانــم
بڵێم یەکگرتنەوە ڕووداوێکی گرینگی
مێژووییە کــە بەهۆی خۆمانەوە خوڵقا
و بێگومان لە داهاتووی خەباتەکەماندا
کاریگەری ئەرێنی دادەنێت.
کاری بــەردەوام و ســەبر و حەوســەلەی
وەفدەکانی دانووستانکار ،سەرەڕای ئەو
هەمــوو هێرشــەی کە دەکرایە ســەریان
جێــگای ڕێــز و پێزانینە کە ســەرەڕای
گوشاری زۆر لەسەریان توانیان ئەرکی

مێژوویــی خۆیان بە باشــترین شــێوە بە
ئەنجام بگەیەنن ،پڕ بەدڵ دەستخۆشــی
و ماندوونەبوونیان لێدەکەم.
ـــ زەروورەتی یەکگرتنەوەی ڕیزەکانی
حیزبی دێموکرات لە چیدا بوو؟
ئەگەرچــی پــاش لێکدابــڕان هــەر
دووالمان لە ئەرکە خەباتگێڕانەکانمان
کــە خەبــات لــە دژی نیزامــی
تاریکپەرەســت و ســەرەڕۆی کۆمــاری
ئیســامی و لــە پێناو مافــە ڕەواکانی
گەلەکەمانە غافڵ نەبووین ،بەاڵم بەو
حاڵــەش هێزی ئێمە دابەشــی دوو بەش
ببــوو و تەنانــەت جارجاریش ئــەو وزەیە
کە دەبێ لەدژی دوژمن بەکار ببردرێ
لــە دژی یەکتر بەکارمان دەبرد .ئەمە
لە کاتێکدا بوو کە ڕێژیمی قەیراناوی
کۆماری ئیســامی ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ
زیاتــر بەرەو الوازتربوونی هەرچی زیاتر
دەڕۆیشــت و پێویســت بوو هەردووالمان

هەمــوو هێــز و وزەی خۆمــان لــە دژی
دوژمنــی مافزەوتکــەری نەتەوەکەمان
بــەکار بردبا کە یەکگرتنەوەمان هێز و
وزەیەکــی نوێ بــە خەباتی ڕۆژهەاڵت
دەبەخشێ.
لە پەیوندی بە هاوپەیمانییەکانیشماندا
لەگەڵ ئۆپوزیسیونی ئێران بەمەبەستی
ڕووخانــی ڕێژیــم و هێنانــە ســەرکاری
ڕێژیمێکــی دێموکراتــی ڕێکخــراوە
فارسییەکان لەو دوو بوونەمان کەڵکیان
وەردەگرت و مانۆڕیان لەنێوانماندا دەدا،
بەاڵم یەکگرتنەوەمان هاوســەنگییەکە
دەگــۆڕێ و بێگومــان لــە بەرژەوەنــدی
چەســپاندنی مافەکانمانــدا دەبــێ لــەم
هاوبەندی و هاوپەیمانییانەدا.
لەســەر
دەبــێ
شــوێندانەری
پەیوەندییەکانمــان لەگــەڵ ڕێکخــراو و

دەوڵەتانی جیهان و بەتایبەت دەوڵەتانی
کاریگــەر لــە بڕیارســازی جیهانیــدا
و حیســابی زیاترمــان لــە ســەر دەکەن.
بەتایبــەت لــەم هەلومەرجــەدا کە ئێران
لە ئینزوا و تەحریمێکی نێونەتەوەییدایە
و وتووێژەکانــی بەرجامیــش ڕۆژ
دوای ڕۆژ بــەرەو بونبەســت دەڕوات و
ئەگەری ئەوە هەیە دەوڵەتانی بڕیارساز
سیاســەتیان لــە تەعامول لەگــەڵ ئێران
بەرەو سیاســەتی گــۆڕان و ڕووخاندنی
ڕێژیم بڕوات .
بێجگــە لەوانــەش ئێمــە دوو الیەنــی
دێموکــرات لــە بیروبۆچوونــدا
جیاوازییەکــی ئەوتــۆی فیکریمــان
نەبوو ،سونبولەکانمان ،شەهیدەکانمان،
مێژوومان یەک بوو ،هیچ پاســاوێک
بۆ ئێمە نەبوو کە بە ناوی دوو حیزبەوە
کار بکەین .لە داهاتووی کوردستانی
ڕۆژهەاڵتــدا دوو حیــزب بەیــەک نــاو
کێشەساز بوو.
بێجگــە لــەوەش خەڵکــی ڕۆژهــەاڵت

کــە ســەرچاوەی هێــز و وزە و ڕەواییــە
بۆمــان هــەر لــە ڕۆژی یەکەمــی ئەم
لێکدابڕانــەدا ئێمەیــان بــە دوو حیــزب
قەبــووڵ نەبــوو و بــەردەوام داوای
یەکگرتنەوەیان لێ دەکردین.
ــــ کاریگــەری ئــەو یەکگرتنەوەیــە
لەســەر خەڵکــی کوردســتان چــۆن
دەبــێ کاتێــک کــە ئــەوان مــاوەی
ســااڵنێکی زۆر داواکاری سەرەکیی بە
ئەنجامگەیاندنی ئەو پرسە بوون؟
ئێســتا کــە مــن ئــەم پرســیارانە وەاڵم
دەدەمــەوە ،ئەگەرچــی بەخۆشــییەوە
پرۆســەی یەکگرتنــەوە بــە ئەنجــام
گەیشــــــــــتووە و ڕێبەرایەتــی دوو
الیــەن چەنــد کۆبوونەوەی هاوبەشــمان
پێــک هێنــاوە و قۆناخەکانــی

تێکەڵبوونــەوەش دەســتی پێ کــردووە،
بەاڵم هێشــتا بەفەرمی یەکگرتنەوەکە
ڕانەگەیەنــدراوە .خەڵکی کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت بــە گێڕانــی شــیرینی و
گرتنی کۆڕی ڕەشــبەڵەک و ناردنی
پەیامــی پیرۆزبایــی بــۆ ڕێبــەری
هەردووال ،دانانی دەیان شــێعر و ســرود،
نووســینی دروشــم لەســەر دەرودیــواری
شــارەکان و هەڵکردنی ئااڵی حیزب و
ئااڵی کوردستان خوشحاڵی خۆیان لەو
یەکگرتنەوەیە ڕاگەیاندووە .
ئــەم یەکگرتنەوەیە خەڵک بەگشــتی
خەباتەکەیــان
بەســــــــەرکەوتنی
هیوادارتــر و ئەنگیزەیــان بــۆ بەشــداری
لــەو خەباتەدا بەهێزتر دەکات و هاتنیان
بۆ ڕیزی خەبات گەرموگوڕتر و زیاتر
دەکات ترسیان لە ڕێژیم زیاتر لە پێشوو
دەشکێنێ .
ــ ترســی ڕێژیمی ئێــران لە یەکڕیزی
حیزبی دێموکرات چییە و تا ئێستا چ

کاردانەوەیەکی نیشان داوە؟
بێگومان ڕێژیم لەهەموو یەکگرتنێکی
دژبەرانی دەترسی جا ئەگەر ئەو دژبەرە
حیزبی دێموکرات بێ کە مێژوویەکی
پرشــنگداری لــە خەبــات لــە دژی
سەرەڕۆیی ئەم ڕێژیمەدا هەیە کە ئەوە
ترسەکە دوو چەندان دەکات.
ڕێژیــم لــە تەواوی ماوەی دانووســتانی
وەفدەکانــدا لــە ڕێــگای جۆراوجــۆرەوە
دەیهەویست هەر بۆچوونێکی جیاوازی
دوو الیــەن زەق بکاتــەوە و درز بخاتــە
نێو ڕەوتی دانووستانەکانەوە  .دەزگای
ســایبەری ڕێژیــم لــەم ســااڵنەدا زۆر
چاالکانە کەوتە کار و بە ســازکردنی
پەیجــی جۆراوجــۆر بەنــاوی جۆراوجۆر
و جارجــارەش پەیجەکانیــان بەنــاوی
کەســایەتییەکانی کوردســتانەوە بــە
مەبەســتی ئاژاوەنانــەوە زۆر چــاالک
بــوو ،بێگومــان ڕێژیــم لــە ئێســتا و
لەداهاتووشــدا دەســت لــە پیالنگێــڕی
دژی بزوتنــەوەی کورد و لە ســەرەوەی
هەموویان حیزبی دێموکرات هەڵناگرێت
کە ئەمە نیشــانەی ترســی ئەو ڕێژیمە
لــە حیــزب و لەو هێــز و جەماوەرەیە کە
لە پشتی حیزبی دێموکراتدایە.
ــــ یەکگرتنــەوەی ڕیزەکانــی حیزبــی
دێموکرات لەسەر یەکڕیزی و تەبایی
حیزب و الیەنە سیاسییەکانی دیکە چ
کاریگەرییەکی دەبێت؟
ئــەم یەکگرتنەوەیــە دەتوانــێ
ئۆلگوویــەک بێــت بــۆ هێزەکانــی
گۆڕەپانــی خەباتــی کوردایەتی ،ئێمە
بەم یەکگرتنەوەیە و خستنە سەر یەکی
وزەکانمان بەشێوەیەکی شارستانییانە و
بەبێ ناوبژیوان بە سەبر و لەسەرەخۆیی
توانیمــان یەکگرتنــەوەی حیزبەکەمــان
بکەینــە ئەمــری واقیــع و بەم چەشــنە
گوڕوتینێکــی نــوێ بــە خەبــات بدەین
و هەردوو الشــمان لەم پرۆســەیەدا براوە

بووین .
ئــەو هێزانــەش کــە زەمینــەی
یەکگرتنەوەیان هەیە پێویستە لە پێشەوە
کار لە سەر خاڵە هاوبەشەکانیان بکەن
و پاشان بەربەستەکانی سەر ڕێگاشیان
بە گیانی هاوڕێیانە و برایانە چارەسەر
بکــەن .بــۆ ئــەوەی بەڕێککەوتن بگەن
پێویســتە هەرکامەیــان لــە ئاســتی
هەندێــک لە داخوازییەکانیاندا نەرمی
بنوێنــن .تاوێــک درەنگکــردن بــۆ
یەکگرتنەوە زیانهێنەر و قەرەبوونەکراوە
بۆیە پێویستە پەلەی لێبکەن و بازێک
بەسەر بەربەستەکاندا بدەن.
ــــ بەدەنــەی حیــزب و بەتایبــەت
ئەندامانــی دێرینــی حیــزب لــە
پەیوەنــدی بــە یەکگرتنــەوەی
دێموکراتــەکان چ ئەرکێکیان لەســەر
شانە؟
حیــزب کــە لــە کۆمەڵــێ ئەنــدام و
الیەنگــر پێــک هاتــووە و هەرکامەمــان

لــە پێگەیەکی کۆمەاڵیەتــی و خاوەنی
فەرهەنگێکــی جیاوازیــن ،ئــەوەی لــە
دەوری یــەک کــۆی کردووینەتــەوە
بەرژەوەندی نەتەوەکەمانە ،بەوچەشنە کە
لــە کۆمەڵگایەکــی فرەچەشــن هاتووین
هەر بــەو پێیەش لێکدانــەوەی جیاوازمان
لەسەر ڕووداو و پێشهاتەکاندا دەبێ ،بۆیە
پێویســتە لۆژیــک و قەناعــەت پێهێنــان
بکەینــە بــەردی بناغــەی تەعامولمــان
لەگــەڵ یەکتــر و لــە دەمارگــرژی و
بوغزاندنی یەکتر دوور بکەوینەوە.
ڕۆحــی لێبوردەییمــان بەرفراوانتر بکەین،
کەموکوڕییەکانــی ڕابردوومان تەنیا بۆ
دەرس لێوەرگرتــن بــۆ داهاتــوو لەبیــری
خۆماندا بهێڵینەوە ،بۆ ئەوەی ئەو کارانە
لــە ڕابردوودا کردوومانە و لێکترازانمانی
لێکەوتووەتــەوە دووپاتــی نەکەینــەوە و
ئــەوەش هانی داوین و بــەرەو یەکگرتنی
بردوویــن کــە قەبووڵکردنــی یەکتــرە بەو
جــۆرەی کــە هەیــن بەهێزتــر بکەیــن.
ئەرکــی هەموومانە ڕۆحــی هاوڕێیەتی
لــە نێــو حیزبەکەمانــدا بەهێــز بکەیــن،
خۆشەویستی و لێبوردەیی بکەینە بەردی
بناغەی پەیوەندییەکانمان .ئەرکی کادر
و پێشــمەرگە دێرینــەکان و بەتەعبیــری
ئێوە بەتەمەنەکانە کە بۆ ئەو یەکڕەنگی
و هاوڕێیەتییــە ڕێنوین و ڕێپیشــاندەر بن
ــــ دوای یەکگرتنــەوە ئەرکــی حیــزب
سەبارەت بە گەشەی زیاتری خەبات
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان چییە؟
دەزانــن دەســەاڵتدارانی کۆمــاری
ئیســامی ئێــران لــە مــاوەی ٤٣
ســاڵ دەســەاڵتدارەتییاندا بەهــۆی
سیاسەتەکانییانەوە واڵتی ئێرانیان لەگەڵ
قەیرانی جۆراوجۆر ڕووبەڕوو کردووەتەوە،
لەو قەیرانانەدا قەیرانی بێکاری ،قەیرانی
ئــاو ،قەیرانــی ژینگــە ،قەیرانــی بانکی
و لەگــەڵ ئەمانەشــدا بەهــۆی هەوڵــدان
بــۆ پیتاندنــی ئۆرانیــوم بەمەبەســتی
دروســتکردنی چەکــی ناوکــی ،ئێــران
لەگەڵ ئینزوایەکی نێونەتەوەیی بەرەوڕوو
بووەتــەوە و کەوتووەتە بەر گەمارۆیەکی
تاقەتپڕوکێــن ،ئەمــەش شــوێندانەری لە
بــەرەو هەژاریبردنــی کۆمەڵــگای ئێــران
دانــاوە .لەالیەکــی دیکــەوە ئازادییــە
دێموکراتییــەکان لەگــەڵ سیســتمی
کۆماری ئیسالمی نامۆیە و ڕێژیم هەر
دەنگێکــی ئازادیخوازانــە و مافخوازانــە
ســەرکوت دەکات .کــۆی ئــەم قەیــران
و مــاف پێــــــــــشێلکردنە خەڵکی ئێرانی
بەزاڵــە هێناوە بۆیە لەماوەی چەندســاڵی
ڕابردوودا خەڵک بەبێ ترس لە سەرکوت
ڕژانــە ســەر شــەقامەکان و دروشــمی
«مەرگ بــۆ دیکتاتور» و «خامنەیی
قاتلــە والیتــش باتلــە « یــان ســەردا و
ئەمەش هەلومەرجێکە کە ئۆپوزیسیونی
ئێــران دەبــێ خــۆی بــۆ ئامــادە و کاری
تێدا بکات .
یەکگرتنــەوەی حیزبەکەمــان لــەم
هەلومەرجــەدا کــە هــەر کات ئەگــەری
ئاڵوگــۆڕی لێ دەکــرێ ،ئەو ئەرکەمان
دەخاتــە سەرشــان کــە لــە هــەرکام لــە
شــێوەکانی خەباتــی مەدەنــی ،خەباتــی
پێشــمەرگانە ،خەباتــی سیاســی و
دیپلۆماســی ،خەباتــی تەشــکیالتی و
ڕاگەیانــدن و پەروەردەیــی و.....هتــد
کەڵک وەربگرین و بەرنامەی چڕوپڕمان
بۆی هەبێ.
دیــارە ئەولەویەتــدان بــە هەڵبژاردنــی
هــەرکام لــە شــێوەکانی خەبــات دەبــێ
گونجــاو بــێ لەگــەڵ زەرفییەتەکانــی
حیزبەکەمان .بۆ بەڕێوەبردنی هەرکام لە
شــێوەکانی خەبات کــە بێگومان لەگەڵ
ئەولەویەتــدان بــە شــێوەیەک لــە خەبات
دەبــێ لــە هەمــوو شــێوەکانی دیکــەی
خەبات کەڵک وەربگرین.
دەبــێ پــەروەردە و ڕاهێنانــی حیــزب بــۆ
کەڵکوەرگرتــن لــە ئامرازەکانی ســەردەم
بەرنامەی هەبێت و لەو بارانەوە چاالک
بێت.

گ
ە
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ژمارە ٢٢ ، 829ی ئاگۆستی ٢٠٢٢

سەیری گۆبەندی گەالوێژ ،گەل گەمارۆی خەم ئەدا
پێکەنینی پێشەوا ،قامچی لە هەرچی تەم ئەدا

وا لە سایەی خۆری ئااڵم ،ڕوونە ڕوومەت نیشتمان
شێعر و شەو مەستی شەراب و شان لە شانی شەم ئەدا

خۆری ئازادی لە ئامێزی گەالوێژم هەاڵت
بانگی سەرەبەستیم لە سەر قەندیل ،بەدڵ ئەودەم ئەدا
من لە نێو مەزرای گەالوێژ ،تۆمی کۆمارم کە چاند
بۆیە کانی نیشتمانم ،قەت بە زەمزەم نەم ئەدا
دیلی و یەخسیری و گریان و دەردم کەم دەکرد
ئاشتی و ئازادی و خەندەم لەگەڵ دڵ جەم ئەدا
بۆ سەما گەر بێ گەالوێژ،بگرێ دەستی داربەڕوو
دێڕ بە دێڕ شێعرم بە شاباشی هەموو عالەم ئەدا

گریانی شادی

ڕۆندکی گریانی شادی چاوی کوردی گرتووە
چونکە ئەمجارەم هەتاسەر دەست لەنێو دەست خستووە
ماوەیەک بوو دوژمنی من زۆربەوەی خۆش بوو دڵی
چونکە پێی وابوو هەتا سەر دوو برای لێک کردووە
ئاشتی دڵ خۆشە ئەمڕۆ کەو چریکەی دێتە گوێ
ژەنگی کینە و ناتەبایی بۆ هەتاسەر مردووە
سێبەری مردن دەبینێ ڕوومەتی ڕەش هەڵگەڕا
ئەو کەسەی ڕۆژێک بەناحەق خوێنی کوردی ڕشتووە
پڕ بە کوردوستان لەگوێمدا زایەڵەی قاقای شەهید
ئەمڕۆ پاداشێکی وەرگرت پڕ بەبااڵی مێژووە
نەک لەالی دایکی شەهید و باوکی ڕۆڵەی قارەمان
الی گەلی کورد جێژنە ژوورووی جێژنەکانی گرتووە
لێی بدەن ئاهەنگ وخۆشی وخوایە ئاوابێ وەتەن
جێژنی یەک گرتنمە چاوی دوژمنانم لێڵ بووە

بۆنی ئازادی دەپڕژێنێ لەگۆنەی باخ و سەوزایی و چیا
دەنگی ئەو ڕاسانە بەرزەی تاکوو حەووا هەڵچووە
سیروان

ڕاژین

ێژو
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