دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا

ئۆرگـــانی كۆمیتەی نـــاوەنـــدیی حیزبی دێمـــــوكراتی كوردستــــــــــانی ئێــــــــران

پەیامی هاودەردیی بەڕێزمستەفا هیجری بۆ بەڕیز فرانسوا ئۆالند

سەبارەت بە مەحکوومکردنی کردەوەی تێرۆریستیی شەوی ١٤ی ژوئیەی ٢٠١٦ی زایینی لە شاری نیس
بەڕێز جەنابی سەرکۆمار!
بــە نــاوی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانەوە ،ئەو کردەوە تێرۆریســتی و جینایەتکارانەی کە شــەوی ١٤ی ژوئیەی
٢٠١٦ی زایینی و لە کاتی بەڕێوەبردنی ڕێوڕەســمی جێژنی نەتەوەیی فەڕانســە کە لە شــاری نیس ڕوویدا و بووە هۆی
ئەوەیکە النیکەم  ٨٤کەس بکوژرێن و دەیان کەس بریندار بن ،بە توندی مەحکووم دەکەین.
ئەو کردەوە تێرۆریستییە ،بێگومان کردەوەیەکە دژی مرۆڤایەتی و دژی ئاشتی و ئازادی .لەو ساتە سەخت و خەفەتبارەدا،
ئێمــە کــە خۆمــان قوربانیــی تێرۆریزمی ڕێژیمی ئیســامیی ئێران بووینە و هەین ،خۆمان شــان بە شــانی نەتەوە و دەوڵەتی
فەڕانسە لە شەڕ دژی تێرۆریزم دەزانین و لێرەدا لە قوواڵیی دڵەوە سەرەخۆشیی خۆمان بە قوربانیانی ئەو جینایەتە سامناک
و دژە مرۆییە ڕادەگەیەنین و هاوسۆزیی خۆمان بۆ نەتەوە و دەوڵەتی فەڕانسە دەردەبڕین.
وێڕای ڕێز و حورمەت
١٥ی ژوئیەی ٢٠١٦ی زایینی
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران مستەفا هیجری
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دەنگی شار و شاخ یەکیان گرتەوە

خەڵکــی مافویســت و خەباتــکاری
کوردســتانی ئێــران لــە ڕۆژی 22ی
پووشپەڕدا ،بە داخستنی بازاڕ و دوکانەکان
وەاڵمــی ئەرێنییــان بــە بانگــەوازی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لەمــەڕ
مانگرتنی گشتی دایەوە.
بەپێی ڕاپۆرتە نێردراوەکان بۆ ماڵپەڕی
کوردســتان میدیــا ،خەڵکــی کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت لــە ڕۆژی ٢٢ی پووشــپەڕدا،
ڕۆژی شــەهیدکرانی دوکتــور قاســملوو
و هاوڕێیانــی بــە دەســتی دیپلۆمــات
تێرۆریســتەکانی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران،
لــە دوای بانگــەوازی مانگرتنی گشــتی،
دوکان و بازاڕەکانیان داخستووە.
بەپێــی ئــەو ڕاپۆراتانــەی بەدەســت
ماڵپــەڕی کوردســتان میدیــا گەیشــتووە،
شارەکانی ســەقز ،سنە ،کامیاران ،بۆکان،

پاوە ،کرماشان ،بانە ،دیواندەرە ،سەردەشت،
ســەواڵوا ،نەغــەدە ،پیرانشــار ،مەهابــاد،
شــنۆ ،مەریوان و ورمێ ،دوکان و بازاڕیان
داخســتووە و پەیمانــی وەفادارییــان لەگەڵ
حیزبی دێموکرات و شەهیدان نوێ کردەوە.
بەرپرســانی ئیــدارەی ئهماكنی ڕێژیمی
ئێــران لــە شــاری ســەقز ،ههڕهشــهیان لــه
دوكانــدارانو بازاڕییــان كــردووه كــه نابــێ
مانگرتــن بهڕێــوه بــهرن .هەروەهــا ڕێژیمی
ئێــران لــه ڕێــگای ئۆرگانهكانــی دیكــهی
ســهركوتكهری وهكــوو ئیتالعــات و ســپا،
ههڕهشهی تایبهتی له زۆربهی ئهو كهسانه
كــردووه كــه پهروهندهیهكی سیاســیان ههیه،
یــان كهســێكیان سیاســیه ،كــه بــه هیــچ
شــێوهیهك نابــێ هــهوڵ بدهن ئــهو مانگرتنه
ســهر بكــهوێ .ئــهم ههڕهشــانه بــه شــێوهی
ســهردان كردن ،بانگهێشــت كردنو پێوندی

له ڕێگای تهلهفۆنهوه بووه.
لــە کرماشــان ،بەکرێگیراوانــی ڕێژیــم
بــە هەڕەشــە کــردن و شــکاندنی قوفــڵ و
شیشــەی دوکانەکان ،هەوڵیان داوە پێش بە
بەرین بوونەوەی مانگرتنەکە بگرن.
ڕێژیمی ئێران لە شاری شنۆ تەلەفۆن بۆ
دوکانــداران دەکات و بە زۆر دوکانەکانیان
پــێ دەکاتــەوە .هەروەهــا لــە شــارەکانی
ورمــێ و مەهابــاد و مەریوانیــش خەڵــک
وەاڵمــی بانگــەوازی حیزبــی دێموکراتیــان
لەمــەڕ مانگرتنــی گشــتی داوەتــەوە و
خەڵک پێشــوازییان لە بانگــەوازی حیزبی
دێموکرات کردووە .لە شــاری پیرانشــاریش
بەرپرســانی ڕێژیمــی ئێــران هەڕەشــەیان لە
خەڵــک و دوکانــداران کــردووە کــە نابــێ
دوکان و بــازاڕ دابخەن .بەپێی ڕاپۆرتەکان
ئیــدارەی ئیتالعاتــی ڕێژیمــی ئێــران لــە

دزەی مەرگــەوەڕی ورمــێ ،وێنــەی ئــەو
دوکانانەی کە داخراونیان گرتووە .هەروەها
هێڵــی ئینتێرنێت لە شــارەکانی کوردســتان
یــا پچــڕاوە یــان زۆر الوازه .هەواڵنێرانــی
کوردســتان میدیــا لــە شــارەکانی ســنە،
کرماشــان ،پاوە ،پیرانشار ،مەهاباد ،سەقز،
بۆکان ،شنۆ ،مەریوان ،کامیاران و ورمێ،
ڕایانگەیاند کە ڕێژیم هێزی زۆری لە نێو
شــارەکان جێگیر کردووە و لە هەر ماشــین
و کەســێک کە بەگومان بن دەپرســنەوە و
کەشی نێو شارەکانی کوردستان بەتەواوی
ئەمنیەتی و میلیتاریزە کراوە.
هەروەهــا هەواڵنێرانی کوردســتان میدیا
ڕایانگەیاند کە لە زۆر گوندی کوردستان
و بەتایبــەت گوندەکانــی وەکــوو نییــەر و
تەنگیسەر و بۆڕیەر ،وێڕای باڵوکردنەوەی
دروشــم و تراکتــی تایبــەت ،خەڵــک

بەتــەواوی مانیــان گرتبــوو .ســەرکەوتنی
خەڵــک و بزووتنــەوەی کوردســتان لــەم
مانگرتنــە سەرتاســەرییە دژ بــە ڕێژیمــی
کاولــکاری تــاران ،پەیامێکی ئاشــکرا بۆ
دۆست و دوژمنان بوو کە دەنگدانەوەیەکی
بەرباڵوی لە کۆڕە سیاسییەکان و ڕاگەیەنە
جیهانــی و ناوچەییەکانــی بــەدوای خۆیدا
هێنــا .حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێرانیــش بــە دەرکردنــی ڕاگەیەندراوێــک
ڕوو لە خەڵکی کوردستان ،وێڕای سپاس و
پیرۆزبایی بەبۆنەی ئەم سەرکەوتنە ،ڕێزی
لــە ئیــرادە و خۆڕاگــری و هاوپێوەندییــان
لەگــەڵ خەباتــی شــاخ بــۆ دابیــن کردنــی
ماف و ئازادییەکانیان گرت .دەقی تەواوی
ئــەم پەیامــە لــە الپــەڕە 5ی ئــەم ژمارەی
کوردســتاندا خراوەتــە بەرچــاوی ئێــوەی
خۆشەویست.

پـەیڤ
ڕێژیم تەزی
كەریم پەرویزی
لــەم چەنــد ڕۆژ و حەوتــووی
ڕابــردوودا ،کۆمــاری ئیســامیی
تیرۆریست ،هەوڵ و پەلەقاژەی زۆری
دا کــە وا لەنێــو بیرکردنــەوە و ڕای
خەڵکــدا دووبــارە جێــی بخاتــەوە کــە
کێشــەیەک بەناوی کێشەی کورد لە
ئێــران بوونی نیە و ئەو هەراوهوریایەی
حیزبــی دێموکــرات دروســتی کردووە،
شــتێکی ڕووکــەش و بێبناغەیــە و
خەڵکی لەگەڵ نیە و بە چەند تۆپ و
هەڕەشە و چاوسوور کردنەوە ،کۆتایی
دێ.
لــەم بــارەوە پڕوپاگەنــدەی زۆری
کرد و درۆ و بوختانی وەک هەمیشە
زۆری هەڵبەســت ،بــەاڵم لــە دوو
ڕەهەنــدەوە خــودی کۆمــاری پــەت و
ســێدارە لە هەموو کەس باشــتر دەزانێ
کە شکستی گەورەی خوارد:
یەکەم ڕەهەندی خەبات لە شاخ:
 وای دەنواند کە پرســی کوردبۆ هەمیشــە بێدەنگ بووە و حیزبەکان
و بەتایبــەت حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،بــەرەو فەوتانــی
کۆتایــی دەڕۆن و هیچیــان بەســەر
هیچــەوە نەماوە .بەاڵم وای لێ هاتووە
کــە ئەوەندەیــان تــرس لــە حیزبەکانــی
کوردســتان و حیزبــی دێموکــرات لــێ
نیشــتوە ،کــە هــەر ڕۆژە و یەکێکیــان
هەڕەشە دەکا.
 لە شنۆ و کۆسااڵن خودی ڕێژیمو ســوپا تیرۆریستەکەی چاک دەزانن
چەند تەڵەفاتیان داوە و چ شکستێکی
ئابڕووبەرانەیــان خــواردووە ،بــەاڵم لــە
تەڵەفاتەکــە زیاتــر ،ئەو هێزانەی ســەر
بەڕێژیــم کە ســااڵنێکە بەخێویان دەکا
و لــە ڕۆژی شــەڕدا ئامــادە نەبــوون
لەگــەڵ پێشــمەرگە شــەڕ بکــەن و
ســوپا دەستبەســەری کــردوون ،خــۆی
گەورەتریــن شکســتی نیزامیــە بــۆ
سوپای تیرۆریستی پاسداران.
 خاڵەکانــی دیکەی ئــەم ڕەهەندەبۆ کاتێکیتر
دووهەم ،ڕەهەندی خەبات لە شار:
 وەک هەمیشــە و زۆر خاڵــیدیکــە ،ڕێژیــم وای دەنوانــد کە کورد
لە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت بەتەواوی
تەســلیمی کۆماری ئیســامی بووە و
وەک فەرمانــدە درۆزنەکەی ســوپا لە
تلویزیۆنــی ڕێژیــم لە ســنە دەیوت کە
فەرماندەی پێشمەرگەکانی دێموکرات
نووســیویە خەڵک لەگــەڵ ئێمە نین و
لەگــەڵ ڕێژیمــن ،بــەاڵم هــەر خــودی
ڕێژیــم بــاش دەزانــێ کە چەنــدە ژن و
منــداڵ و خەڵکی ئاســایی بــە هانای
پێشــمەرگەوە چوون و چ لەخۆبردوویی
و گیانفیداییەکیان کردووە ،کە ڕێژیم
لەداخان دەستی داوەتە ڕەشبگیری.
 ڕێژیــم وای دەزانــی بــە چەنــدتــۆپ و کاتیووشــا و خومپــارە ،کورد
و کوردستان چاوترسێن دەبێ ،بەاڵم لە
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ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسی سەبارەت بە شەهید بوونی
كاوە جەوانمەرد و سەركەوت سەمەدی

پــاش دە ڕۆژ تێپەڕبــوون لــە
تێکهەڵچوونەکانــی ڕۆژی شــەممە
ڕێکەوتــی ٥ی پووشــپەڕی ١٣٩٥ی
هەتــاوی ،لــە نێــوان هێــزە دژی
گەلییەکانــی کۆمــاری ئیســامیی
ئێــران و پۆلێــک لــە پێشــمەرگەکانی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
لــە کێــوی کۆســااڵن لــە ناوچــەی
ســەواڵوا کــە کــوژران و برینداربوونی
ژمارەیەکی بەرچاو لە بەکرێگیراوانی
ڕێژیمــی لێکەوتەوە ،پێشــمەرگەکانی
حیزبی دێموکراتیش بە دانی  ٣شەهید
داســتانێکی دیکەیــان لــە حەماســە و
خۆڕاگری تۆمار کرد.
ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتــی ١٥ی
پووشــپەڕی ١٣٩٥ی هەتــاوی٢ ،
پێشــمەرگەی هەڵبــڕاو لــە تیمــی
شەڕەکەی کۆسااڵن و بە دوورکەوتنەوە
لــە شــوێنی شــەڕەکە و جێگیربوونیــان
لــە نێزیــک ئاوایــی «بۆڕییــەر» لــە
الیــەن جاش و پاســدارەکانی کۆماری
ئیســامیی ئێــران و بــە پشــتیوانی
تۆپخانــە و مۆشــەکی کاتیوشــا و
چەکــی جۆراوجۆر گەمــارۆ دەدرێن و

شــەڕێکی دوو کاتژمێــری خوێنــاوی
لــە نێــوان ئەو  ٢فیداکار و تێکۆشــەرە
دێموکراتــە لــە الیەک و هێزی زۆر و
پۆشــتە و پەرداخــی ڕێژیم لە الیەکی
دیکەوە ڕوو دەدا.
قارەمانەکانی دێموکرات پاش کوشتن
و بریندارکردنی ژمارەیەک لە جاش و
پاســدارەکان و تەواو بوونی کەرەســەی
بەرگــری لــە خۆیــان ،بــۆ ئــەوەی بــە
زیندوویی نەکەونە دەســت دوژمن و بە
دیل نەگیرێن ،دوا نارنجۆکی دەســتی
بــە خۆیانــدا دەتەقێنــەوە و بەداخــەوە
شەهید دەبن و دەچنە ڕیزی شەهیدانی
حیــزب و گەلــەوە .دوو شــەهیدی
تازەمــان بریتیــن لــە شــەهید «داودی
جەوانمــەرد» ناســراو بــە «کاوە»
ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەندیی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و
شــەهید «ســەرکەوت ســەمەدی»
کادری حیزب.
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران وێــڕای بەداخبوون
بــۆ شــەهیدبوونی ئەو دوو تێکۆشــەرە،
سەرەخۆشــی لــە هاوڕێیــان و بنەماڵــە

ئاژانســی کوردپــا :ئاژانســی
هەواڵدەریی کوردپا بە بۆنەی شــەهید
بوونــی کاوە جەوانمەرد ،ڕۆژنامەوانی
ناســراوی کــورد ،سەرەخۆشــی خــۆی
ئاراســتەی تەواوی چاالکانی مەدەنی
و ڕاگەیەنکارەکان دەکات.
جەوانمــەرد
کاوە
شــەهید
یەکێــک لــە ئەندامانــی هەیئەتــی
دامەزرێنــەری ئاژانســی هەواڵدەریــی
کوردســتان(کوردپا) بوو کە ڕۆڵێکی
بەرچــاوی لــە جێگــر کــردن ،فــۆرم
پێــدان و بــەردەوام بوونــی ئەو ئاژانســە
سەربەخۆیە بووە.
لــە مــاوەی  ٥ســاڵدا کــە بــە ســەر
دەســتپێکی چاالکییەکانــی ئــەو
ڕاگەیەنــە تێدەپــەڕی ،کاوە هــاوکات
بــە دانــی ڕێــکار و ڕێنوێنییەکانــی
خۆی ،لە کردەوەدا بوو بە یەکێک لە
ڕاگەیەنکارەکانی ئاژانسی کوردپا.

ئــەو ڕۆژنامەوانــە بەئەزموونــە
ســەرەڕای ئەندامیەتــی و چاالکی لە
حیزبــە کوردەییەکانــی ئۆپۆزســیون،
بــۆ پاراســتنی ســەربەخۆیی و
باڵوکردنــەوەی هەواڵــی ڕاســت و
گشتگیر ،هەواڵەکانی پەیوەندییدار بە
کوردســتانی ئێرانی کردبووە ئامانجی
ئیستراتژی هەواڵدەریی کوردپا.
کاوە جەوانمــەرد خاوەنــی بەڵگــەی
بڕواپێکــراوی نێونەتەوەیــی لــە بیاڤــی
ڕۆژنامەوانــیدا بوو .ماوەی ســااڵنی
 ١٣٨٣و ٨٤ی هەتــاوی لەگــەڵ
حەوتوونامــەی «کەرفتوو»هاوکاری
کردبوو.
دەزگای قەزایــی حکوومەتــی
ئیســامیی ئێــران لــە ســاڵی ١٣٨٥ی
هەتاویدا ،ناوبراوی لە دوو دۆســیەی
جیاجیــادا بــە تۆمەتــی «دژایەتــی
لەگــەڵ خــوا» بــە  ٥ســاڵ زینــدان و

کۆنگــرەی نەتەوەکانــی ئێرانــی
فێــدراڵ لەمەڕ پشــتیوانی لــە خەباتی
ڕزگاریخوازانە و میللی دێموکراتیکی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
ڕاگەیەندراوێکی باڵو کردەوە.
لــە بەشــێکی ئــەو ڕاگەیەنــدراوەدا
هاتــووە ،هــەر وەک هەمــوو الیــەک
ئاگادارن هێزەکانی ســپای پاســدرانی
ڕێژیمی ئیســامیی ئێــران ماوەی دوو
حەوتــووی ڕابردوو بە شــێوەی بەردەوام
هێرشــیان کردووەتــە ســەر تیمەکانــی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
کــە کاری تەبلیغاتی و تەشــکیالتیان
کردووە.
لە ئەنجامی ئەو هێرشــانەی هێزەکانی
سپای پاسداران بۆ سەر پێشمەرگەکان،
ڕێژیم تەلەفاتێکی قورســی بەرکەوت
و بــە داخــەوە ژمارەیــەک لــە
پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێرانیش شەهید کران.

بوونــی هێزەکانــی پیشــمەرگە لــە
نێوخۆی واڵت ترس و لەرزێکی زۆری
خستووەتە ناو بەرپرسانی ڕێژیمی ئێران
و ڕێژیمیــش بــۆ ئەوەیکــە شکســتی
خــۆی بشــارێتەوە دەســتی داوەتــە
تۆپبارانــی شــوێنی نیشــتەجێبوونی
هاوواڵتییانــی کــورد لــە کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت و لــە ئەنجامــی ئــەو
تۆپبارانانەدا زیانی قورسی مادی بەر
هاوواڵتییان کەوتووە.
هەروەهــا ڕێژیمی ئیســامیی ئێران لە
درێــژەی هەوڵــە دژە مرۆییەکانیــدا،
جێگــری فەرماندەی ســپای پاســداران
حوســێن ســەالمی لــە نوێــژی هەینــی
حەوتووی ڕابردوو لە تاران بە زمانێکی
ســەخیفانە هەڕەشــەی لــە هەرێمــی
کوردســتانی باشــوور کــرد و هاوکات
باسی لە لەناوبردنی ئیسرائیل کرد.
جیا لە هەڕەشەکانی ڕێژیمی ئێران کە
چەنــدە کردەیی دەبێــت و کۆمەڵگای

دەنــگ و ڕەنگــی ڕێژیمــی ئێــران
کــە زوڕناژەنــی دەســەاڵتی ڕێژیمــە
و جیــا لــه بیرۆکــەی دواکەوتوانــە و
چەقبەســتوو و باڵوکردنــەوەی بیــری
ئیدئۆلۆژیــک ،هیــچ بەرنامەیەکــی
دیکــە باڵو ناکاتەوە ،لە بەرنامەیەکی
تەلفزیۆنیدا سووکایەتی و بێڕێزی بە
نەتــەوەی کورد کــرد .لەو پێوەندییەدا،
بەرنامەیەکــی کۆمێــدی لەژێــر ناوی
«دورهمــی» لــە دەرهێنانــی «مێهران
مودیــری» ســینەماکاری گۆپــاڵ
بەدەســتی ڕێژیمــی ئێــران ،کــە لــە
ئێرانــدا بــاو دەبێتەوە ،ســووکایەتی بە
نەتــەوەی کورد کردووە.ئــەم بەرنامەیه
بــە تەواوەتــی لــە بەرنامەیەکــی

«هێنــدی» هەڵگیراوەتــەوە و ئــەوەش
دەرخــەری ئەوەیــە کــە ســینەمای
ڕێژیمی ئێران بە هۆی ژێر دەســتەیی
ســپای پاســدارانی ڕێژیمی ئێران هیچ
بەرهەمێکــی نوێــی نییــە .مێهــران
مودیــری ئەو ســینەماکارەی ڕێژیمی
ئێران ،لەو بەرنامەیەدا ،بە شــێوەیەکی
زۆر ســەخیفانە باسی هەولێر پێتەختی
هەرێمی کوردســتان دەکات که گۆیا
لە ڕەوتی فرۆشتنی بڵیتی یارییەکانی
جامــی جیهانیــی برێزیــل ،فڕۆکــەی
تەماشــاوانان بــە جێــگای ئەوەیکــە له
شــوێنی یارییــەکان بنیشــێت ،هــەر لە
هەولێــر دەنیشــێتەوە و تەماشــاوانانی
ئەو یارییانە سەر لە مسافیرخانەیەک

بەڕێزەکانیــان دەکا و لە دەســتچوونیان
بە خەسارێکی گەورە دەزانێ بۆ حیزبی
دێموکــرات و جوواڵنــەوەی کــورد ،لــە
هەمــان حاڵــدا کــە هاوســەنگەرانیان
درێــژەدەری ڕێبــازی ئەو دوو شــەهیدە
و باقــی شــەهیدانی ڕێــگای ئازادیی
کوردســتان و ڕێبــازی پــڕ ســەروەریان
تــا گەیشــتن بــە ئاواتەکانیــان دەبــن و
بــە وتەی ڕێبــەری گەورەمان دوکتور
قاسملوو «باشترین پاداش بۆ شەهیدان
درێــژە پێدانــی ڕێگایانــە» ژیاننامە و
تێکۆشانی ئەو دوو شەهیدە تازەمان بە
جیاو و بەوردی باڵو دەکرێتەوە.
ڕۆحــی شــەهیدانی تازەمــان کاوە
جەوانمــەرد و ســەرکەوت ســەمەدی و
هەمــوو شــەهیدانی ڕێــگای ئــازادی
شــاد بــێ و ڕێبازیــان پــڕ ڕێبــوار و
ئاواتەکانیان وەدی بێ.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی
١٨ی پووشپەڕی ١٣٩٥ی هەتاوی
٨ی ژوئیەی ٢٠١٦ی زایینی

بە بۆنەی شەهید بوونی کاوە جەوانمەردەوە
دوورخســتەوە بــۆ زیندانــی مەراغــە
حوکم دابوو.
ڕۆژی ڕابــردوو ،ماڵپــەڕی ناوەندیــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران بــە باڵوکردنــەوەی بەیاننامــەی
دەفتــەری سیاســیی حیــزب ،شــەهید
بوونــی کاوە جەوانمــەرد لــە شــەڕ و
تێکهەڵچــوون لــە ڕۆژی سێشــەممە
١٥ی پووشــپەڕ ،لەگــەڵ هێــزە
چەکدارەکانی سپای پاسداران لەگەڵ
پێشمەرگەکان ڕاگەیاند بوو.
ئاژانســی هەواڵدەریی کوردپا شــەهید
بوونی کاوە جەوانمەرد بە خەســارێکی
گەورە بۆ ڕۆژنامەوانانی ســەربەخۆ و
ئازادیخوازی کوردستان و سەرتاسەری
ئێران دەزانێ و سەربەرزیی بۆ بنەماڵە
و هــاوڕێ و هاوســەنگەرانی کاوە لــە
کوردستان دەخوازێ.

کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی فێدراڵ پشتیوانیی لە خەباتی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران کرد

جیهانــی قەبووڵی بــکات ،ئێمە وەک
کۆنگــرەی نەتەوەکانی ئێرانی فێدراڵ
لــەو باوەڕەدایــن کــە هەڕەشــە و هێرش
بــۆ ســەر بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازیی
هــەر یــەک لــە نەتەوەکانــی ئێــران،
بــە مانــای هێــرش بــۆ هەمــوو نەتەوە
ئازادیخوازەکانی ئێرانە.
هەروەهــا ئێمــە وەک کۆنگــرەی
نەتەوەکانی ئێرانی فێدراڵ ،پشتیوانی
لــە حــزووری چاالکانــەی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە
نێوخــۆی واڵتدا دەکەیــن و هێرشــی
هێزە نیزامییەکانی ڕێژیمی ئیسالمیی
ئێران بۆ سەر پێشمەرگە خەباتکارەکان
و هەروەهــا هــەر هێرشــێک بــۆ ســەر
کەمپەکانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران مەحکووم دەکەین.
کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی فێدراڵ

دەنگ و ڕەنگی ڕێژیمی ئێران سووکایەتی بە نەتەوەی کورد
کرد

دێنە دەری و لە ڕێگای تەلفزیۆنێکی
سەرەتایی سیاسفید تەماشای بەرنامە
دەکــەن .ئــەو کارەی مودیــری لــە
کاتێــک دایــە کــە بۆ هەمــوو کەس
ئاشکرایە ســەرەڕای ئەوەیکە هەرێمی
کوردســتان ،بــە هــۆی شــۆڕش
دژی ڕێژیمــی بەعســیی عێــراق،
لــە ســەرەتایترین ئیمکاناتــی دەنــگ
و ڕەنــگ و تەنانــەت خۆشبژیــوی
بێبــەش بوونه ،بەاڵم ئێســتا تەلەفزیۆن
و کاناڵەکانــی ڕاگەیاندنــی کوردیی
لــە ئاســتی جیهانــی و ناوچەیــی لــە
هەرێمــی کوردســتاندا بە شــێوەیەکی
بەرچاو گەشــەیان کردووە و سینەمای
ئێران لە ئاستیدا زۆر بێ بایەخە.

پەیامی تیشک تی ڤی بەبۆنەی شەهید بوونی کاوە
جەوانمەرد بەرپرسی پێشووی ئەم کاناڵە

خەڵکی بەشەرەفی کوردستان
پێشــمەرگە خۆشەویســتەکانی حیزبی
دێموکرات
بەناوی پێرسۆنێلی کاناڵی تەلەفزیۆنی
تیشــکەوە بەداخبوونی خۆمان بەهۆی
لەدەســتدانی هاوڕێــی تێکۆشــەر کاوە
جەوانمــەرد ،ئەندامــی کۆمیتــەی
ناوەندیــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران و بەرپرسی پێشووی
کاناڵەکەمان ڕادەگەیەنین.
هــاوڕێ کاوە جەوانمــەرد نموونــەی
مرۆڤێکی بەمانای ڕاستەقینەی وشە
شۆڕشــگێر و لەخۆبــوردوو ،کادرێکی
کارامــە و لێــزان و بەڕێوەبەرێکــی
لەســەرەخۆ و لێــزان بــوو کــە نەخــش و
شــوێندانەرییەکانی لە سەر کاروباری
تەلەفزیۆنەکەمــان تــا ئێســتاش دیار و
بەرچاوە.
هــاوڕێ کاوە ،بــە کــردەوە ســەلماندی
کــە ســوارچاکێکی جوامێــر بــۆ

حەماســەی نوێی ڕاســانی رۆژهەاڵتە
و بە کردارە جوامێرانەکانی وانەیەکی
مێژوویــی فێــری هەموومــان کرد کە
ئەویــش بریتییــە لــە خۆبەخشــین بــۆ
ئازادیی نیشتمان.
ئەگەرچی لەدەستدانی وەها کەسێک
هــەم بــۆ ئێمــە وەک تەلەفزیۆنــی
تیشــک و هــەم بــۆ بزوتنــەوەی
میللــی دێموکراتیکــی گەلەکەمــان
خەســارێکی گەورە بــوو ،بەاڵم هەموو
الیــەک دڵنیــا دەکەینــەوە کــە وەهــا
برینێک ناتوانێ خەبات و بەرخودانمان
بــە چۆکــدا بێنــێ و هــەردەم لــە
ســەنگەری پێشــەوەی خەبــات بەدژی
تاریــک پەرســتان و بکوژانی شــەهید
کاوە و هەموو شــەهیدانی کوردســتان
دەبین.
پڕئاشــکرایە کــە ئەرکــی سەرشــانی
هەمــوو ئازادیخوازێکــی کــورد لــەم
کاتــە هەســتیار و ناســکەدا بریتییــە

لــە بــەردەوام بــوون لــە ڕێــگا و ڕێبازە
پــڕ ســەروەرییەکەیان؛ وەک ڕێبــەری
هــەردەم زیندووشــمان دوکتــور ســادق
شــەرەفکەندی فێــری کردوویــن ،لــەم
ڕێگایــەدا یــان ســەردەکەوین یــان ئــەو
شــانازییەمان بە نەسیب دەبێ کە سەر
ببەخشین.
جارێکــی دیکــە وێــڕای هاوخەمــی
دەربڕیــن لەگــەڵ بنەماڵــەی بەڕێــزی
شــەهید کاوە جەوانمــەرد و هەمــوو
خەڵکی کوردســتان ،ڕادەگەیەنین کە
تەنیــا شــتێک ڕۆحی شــەهید کاوە و
شەهیدانی کوردستان شاد و دوژمنانی
گەل زەبوونتر دەکات ،گەرمتر کردنی
کوورەی خەباتە.
ڕۆحیان شاد ،ڕێگەیان پڕ ڕێبوار
بەڕێوەبەرایەتی تەلەفزیۆنی تیشک
١٨ی پوشپەڕی ١٣٩٥ی هەتاوی

بەرێوەبەرانی ناوەندی چاالکانی مافی مرۆڤی کوردستان
هاوخەمیی خۆیان بۆ شەهید کاوە جەوانمەرد دەربڕی

بەڕێوەبەرانــی ناوەنــدی چاالکانــی
مافــی مرۆڤــی کوردســتان ،لــە
پەیامێکدا هاوخەمیی خۆیان سەبارەت
بــە شــەهیدبوونی کاوە جەوانمــەرد،
ئەندامی کۆمیتــەی ناوەندیی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران دەربڕی.
دەقی پەیامەکە:
شــەهید بوونــی چاالکێکــی مافــی
مــرۆڤ ،زامێکی دیکە لە پەیکەری
مافی مرۆڤی کوردستان
شــەهید بوونــی «داوود جەوانمــەرد»
ناســراو بــە «کاوە» ،ڕۆژنامــەوان و
دۆســتی ناوەنــدی چاالکانــی مافــی
مرۆڤــی کوردســتان ،خەمێکی قووڵی
خســتە دڵی هەمووالیەک و زامێکی
دیکەی خســتە سەر پەیکەرەی مافی
مرۆڤ لە کوردستان.
شــەهید کاوە ،ســەرەتای ژیانــی بــە
لەســێدارەدرانی باوکی خۆشەویســتی،
«نەجمەدیــن جەوانمــەرد» لــە ســاڵی
 ،1363بــە ئازارەکانــی نەتەوەکــەی
ئاشــنا بوو .هــەر ئەمــەش وایکرد کە
هــەوڵ بــۆ نەهێشــتی پێشــێلکردنی
سەرەتاییترین مافەکانی مرۆڤ بدات

و بــە هۆی هەوڵەکانــی لەم بوارەدا لە
ســاڵی  ،138۴دەستبەســەر بکــرێ و
دوای ماوەیەک ئازار و ئەشــکەنجەی
ئەشکەنجەدەران ،ئازاد دەبێ.
بــەاڵم لەبەر هەســت بــە بەرپرســایەتی
و دڵســۆزی لەهەمبــەر نەتەوەکــەی،
وای کــرد دیســان لەســەر هەوڵــە
مــرۆڤ دۆســتانەکەی ســوورتر بێ و
لەکۆتایــیدا بخرێتــە ژێــر گوشــاری
ناوەنــدە ئەمنیەتییەکانی ئێران و ناچار
بکــرێ ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان جــێ
بێڵێ.
دوای ئــەوەی بەناچــار زێدی لەدایک
بوونــی جــێ دێڵــێ ،لــە بنکەکانــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران دەگیرســێتەوە و دیســان لــە
هەوڵە مرۆڤ دۆســتانەکەی نەوەســتا
و بــە هەوڵەکانــی لەبــواری مافــی
مــرۆڤ ،خزمەتێکــی بەرچــاوی بــە
بەرەوپێشچوونی دۆخی مافی مرۆڤ
لــە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان ،بەتایبەت
بەندکراوانی سیاسی و مەدەنی کرد.
لەکۆتاییــدا هــەر لەپێنــاو نەتەوەکەی
و بــۆ دەســتەبەربوونی ســەرەتاییترین

مافەکانی نەتەوەکەی لە ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان ،لــە ڕێکەوتــی 1۵ی
پووشپەڕی 139۵ی هەتاوی هاوکات
لەگــەڵ هاوڕێیەکی دیکــەی بەناوی
«ســەرکەوت ســەمەدی» کە ئەویش
یەکێ لە بەندکراوانی سیاسیی کورد
بــوو ،لــە «بۆڕیــەر»ی نیزێــک بــە
«کۆسااڵن»ـــی «مەریوان» شــەهید
دەبن.
لــەم پێوەندیــەدا ئێمــە بەڕێوەبەرانــی
ناوەنــدی چاالکانــی مافــی مرۆڤــی
کوردستان ،خۆمان بە شەریکە خەمی
لەدەســتدانی کاوە جەوانمەرد ،دۆستی
ناوەنــد ،ڕۆژنامــەوان و چاالکوانــی
مافەکانــی مــرۆڤ ،دەزانین و پرســە
و سەرەخۆشــیی خۆمــان ئاراســتەی
بنەماڵــە و دۆســتان و هاوڕێیانــی
ئــەم شــەهیدە و گشــت شــەهیدانی
کوردستان ،دەکەین.
ناوەنــدی چاالکانــی مافــی مرۆڤــی
کوردستان
18ی پووشپەڕی 139۵
8ی جوالی 201۶

پەیامی هاوخەمی و پشتیوانیی حیزب و الیەنە سیاسییەکانی
هەر چوار بەشی کوردستان لە حیزبی دێموکرات

ژمارەیەکــی بەرچــاو لــە حیــزب و
الیەنــە سیاســییەکانی هــەر چــوار
بەشــی کوردســتان بە پەیام و پێوەندی
و ســەردان ،پشــتیوانی و هاوخەمیــی
خۆیــان لەگــەڵ حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران دەربڕی.
دوای دەســپێکردنەوەی خەباتــی نوێــی
حیزبــی دێموکــرات لــە کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت و شــەهیدبوونی پۆلێــک
لە پێشــمەرگەکانی حیزبی دێموکرات
لــە ئاکامــی هێرشــی دڕندانــەی هێزە
داگیرکەرەکانی کوردستان ،بەتایبەت
شــەهیدبوونی کاوە جەوانمــەرد
ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەندیی حیزب
و ســەرکەوت ســەمەدی جێگــری
فەرمانــدەی هێــزی تایبــەت ،حیزب و
الیەنــە سیاســی ،کەســایەتی و ناوەندە
مەدەنییەکان پشــتیوانی و هاوخەمیی
خۆیــان لەگــەڵ حیزبــی دێموکــرات
دەربڕی.
ئەو حیزب و الیەنە سیاسی ،کەسایەتی
و ناوەندە مەدەنییانە بریتین لە:
پارتــی دێموکراتــی کوردســتان،
یەکیەتیــی نیشــتمانی کوردســتان،
شۆڕشــگێڕی
کۆمەڵــەی

زەحمەتکێشــانی کوردســتانی ئێــران،
کۆمەڵــە ـ ســازمانی کوردســتانی
حیزبــی کۆمۆنیســتی ئێــران ،حیزبــی
شیوعی کوردستان ،هاوڕێیانی پێشوو،
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان،
ڕێکخــراوی موجاهیدینــی خەڵکــی
ئێــران ،پارتــی دێموکراتی کوردســتان
سووریا ،پارتی سەربەستی کوردستان،
پارتی دێموکراتی کوردســتان/باکوور،
یەکگرتــووی ئیســامیی کوردســتان،
ســازمانی خەباتــی شۆڕشــگێڕی
کوردســتانی ئێران ،پارتیا سوسیالیستا
کوردســتان ( ،)PSKحیزبــی
سوسیالیســتی کوردســتانی باکــوور،
پارتــی دێموکراتی پێشــڤەڕۆی کورد
لــە ســووریا ،)K.C.K( ،پارتــی
کرێکارانــی کوردســتان (،)P.K.K
پارتــی مــاف و ئــازادی (HAK
 ،)- PARپارتــی دێموکراتــی
گــەالن ( ،)HDPپارتــی ئازادیــی
کوردســتان باکــوور ،بزووتنــەوەی
گۆڕان ،کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی
فێــدراڵ ،ســازمانی دێموکراتیکــی
یارســان ،حیزبــی زەحمەتکێشــانی
کوردســتان ،بزووتنــەوەی دێموکراتــی

گەلــی کوردســتان ،ڕێکخراوەکانــی
کۆمەڵــگای مەدەنیــی کوردســتان،
کۆمەڵــەی کولتــووری شــاری
ئورێبــرۆ ،ناوەنــدی ئاشــتی لە شــاری
ئورێبرۆ ،بەڕێوەبەری ناوەندی گشتیی
یەکیەتیــی کــوردان لە واڵتی ســوید،
شــێخ ســەالح شــێخ شــەرەف تاڵەبانــی،
یەکیەتــی مامۆســتایانی ئایینیــی
کوردستانی ئێران (یزاکی) ،یەکیەتیی
قۆتابخانەکانــی
مامۆســتایانی
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت ،یەکیەتیــی
ژنانــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران ،کۆمەڵێــک لــە فەرهەنگیــان
و دەبیرانــی شــاری پــاوە ،یەکیەتیــی
الوانــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران ،مامۆســتایانی زانســتگه و
قوتابخانــەکان ،ناوەنــدی چاالکانــی
مافی مرۆڤی کوردستان ،فێدراسیۆنی
کۆمەڵــە کوردســتانییەکان لە ســوید،
دەســتەی ســەرۆکایەتى حیزبــى
ڕزگاریــى کوردســتان ،ئەنجومەنــى
ســەرکردایەتی بزووتنــەوەى نوێبوونــى
کوردســتان ،مەکتەبــى سیاســى پارتى
ســەربەخۆیى کوردســتان ،مەحمــوود
دەرویش ،ماڵپەڕی خاکەلێوە.

وێــڕای بهداخبوونمان بو شــەهیدبوونی
ئــەو دوو شــەهیده ســەربەرزه ،کاک
کاوه جەوانمــەرد ئەندامــی کۆمیتەی
ناوەندیــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران و کاک سەرکەوت
سەمەدی کادری حیزبی دێموکرات،

هاوخەمیــی خۆمــان بــه نــاوی
تەشــکیالتی بــۆکان بــۆ بنەماڵــەی
ســەبەرزیان و حیزبــی دێموکــرات و
خۆمــان ڕادەگەیەنین و پەیمان لەگەڵ
شەهیدان نوێ دەکەینەوه.
هەروەهــا داوا لــە حیزبــی دێموکــرات

دەکەیــن کــە پێشــمەرگەکان لــە
چوارچێوەی هێــزدا بنێرێتەوە تا بتوانن
باشتر کار و چاالکییەکان لە نێوخۆی
واڵت بەڕێوە ببەن و باشــتر بەرەنگاری
پەالمــار و هێرشــەکانی ڕێژیمی ئێران
ببنەوە.

پەیامی هاوخەمیی تەشکیالتی نهێنیی بۆکان بۆ شەهیدان
کاوە جەوانمەرد و سەرکەوت سەمەدی
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ڕاگەیەندراوی کۆمیسیۆنی سیاسی نیزامیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

هاوڕێیانی حیزبی،
کادر و پێشــمەرگە و ئەنــدام و
الیەنگرانی حیزب،
لــەم قۆناغــەی خەباتــدا کــە حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
بــە بڕیارێکــی مێژوویــی هەنــگاو
بــۆ گرێدانــی خەباتــی شــاخ و شــار
هەڵدەگــرێ و لــەو ڕێگایــەدا تاکــوو
ئێســتا قورســایی زۆری تێکۆشــانی
لەســەر شــان بــووە ،بــە گیانفیدایــی و
ماندوونەناســیی کادر و پێشــمەرگە
و ئەندامانــی حیــزب ،هیــوادار بــە
سەرکەتن لەو ڕێبازەداین.
لــەم ماوەیەدا زۆر جــار لەبەر دژواریی
ڕێــگا و ئەزموونکردنــی نــوێ لــە
هەندێــک بــوار ،بەتایبــەت لــە بواری
کەڵــک وەرگرتــن لــە تێکنۆلۆژیــی

نوێــی پێوەندیگرتــن و زانیــاری و
بەتایبــەت کەڵــک وەرگرتــن لــە تۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکانــدا ،هــەم الیەنــی
باشــی ئەو تێکنۆلۆژییە نوێیانە و هەم
شێوازی خراپی کەڵک وەرگرتن لەوان
بــۆ زۆربــەی زۆری خەڵــک ڕوونتــر
بۆتەوە.
ئێســتا لــە دوای چەنــد شــەڕ و
تێکهەڵچوون لەنێوان ســوپای پاسداران
و پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتدا،
هەم دوژمن دەســتی داوەتە شــەڕێکی
تەبلیغی و ڕەوانی بە دژی تێکۆشەران
و بــۆ دوژمنایەتــی ســازکردن لــە نێــو
خەڵکدا و هەم هەندێک لە ئەندامانی
حیــزب لەبــەر دڵســۆزی و لــە ڕووی
نائاگاییەوە هەنگاوی نادروســتیان لەو
بارەوە هەڵ گرتووە.

بەتایبــەت ئێســتا دیاردەیەکــی زۆر
مەترســیدار هاتۆتە ئاراوە کە لە الیەن
بەرپرسانی ڕێژیمیشەوە دەست پێدەکا
و پــەرەی پــێ دەدرێ ،ئەویــش ئەوەیە
کە هەر کەس و بە تێگەیشتنی خۆی
و لە سەر ئەساسی زانیارییەکانی کە
ڕاســتی و ناڕاســتییەکەی دیــار نیــە،
وێنە و پێناسەی خەڵک باڵو دەکەنەوە
کــە گوایــە ئەوانە ســەر بــە ڕێژیمن و
هاوکاریــی ئیتالعاتــی و ...هتــد ،بە
هێزەکانی ڕێژیمیان کردووە.
ئــەو جــۆرە زانیارییــە بێســەروبەرانە
کــە باڵو دەکرێنــەوە نەک خزمەت بە
خەباتــی ڕەوامان نــاکا ،بەڵکوو دەبێتە
هــۆی دڕدۆنگی زیاتر دروســت کردن
لــە نێــو خەڵکــدا و ڕەنگــە کەســانی
بێتــاوان و تەنانەت دڵســۆزی خەباتیش

ناویــان لەخــۆڕا بزڕێنــدرێ و ئەمــە
قازانج بە دوژمن دەگەیەنێ.
ســەبارەت بــەو هەڵســوکەوتانە لــە
دونیــای نوێــی پێوەنــدی و تــۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکاندا پێتان ڕادەگەیەنین
کە:
یەکــەم -هیــچ کادر و پێشــمەرگە و
ئەندامێکی حیزب ڕێگەی پێ نەدراوە
کــە لە ســەر ئەساســی زانیارییەکانی
خــۆی کە ڕەنگە ڕاســت یان ناڕاســت
بن ،دەست بکا بە ناوزڕاندنی خەڵک.
تکایــە هەر زانیارییەکتان پێ دەگا بە
شــوێنی خــاوەن ســەالحیەتی حیزبیــی
بگەیەنــن و لــەم ڕێکەوتــە بــەو الوە
هــەر کــەس ئەو جــۆرە کارانــە بکا بە
ژێرپێنانــی پرەنســیپی شۆڕشــگێڕی و
حیزبیــی دەبینین و بەرخوردی حیزبیی

لەگــەڵ دەکرێ کــە ڕەنگــە دەرکردن
لە ڕیزی تێکۆشــەرانی حێزبی بەدواوە
بێ.
دووهــەم -تەنیــا ماڵپــەڕی جێــگای
بــڕوا و ڕەســمیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،ماڵپــەڕی
کوردســتانمیدیایە و هەمــوو ماڵپــەڕ
و ســەرچاوەکانی دیکــە کــە خۆیــان
بە ئۆگری حیزبــی دێموکرات دەزانن،
تەنیــا کوردســتانمیدیا بکــەن بــە
ســەرچاوەی زانیارییەکانیان سەربارەت
بــە کار و چاالکــی و سیاســەتی
حیزبــی .حیزبــی دێموکــرات خــۆی
لەبەرانبــەر بــە زانیــاری و باڵوکراوەی
هیچ ماڵپەڕێکی دیکە (کە خۆی بە
نزیک لە حیزب دەزانێ یان خۆی سەر
بە ئۆرگانێکی حیزب پێناسە دەکا )بە

بەرپرسیار نازانێ و هەر ماڵپەڕێک لە
داهاتوودا شتێک لە دەرەوەی سیاستی
حیزبــی و دژ بــە سیاســەت و کرداری
حیزبی باڵو بکاتەوە بە ڕاگەیەندراوی
ڕەسمی باسی دەکەین.
هیوادارین کە لەم قۆناغە هەستیارەی
خەبــات و تێکۆشــاندا هەمــوو کادر و
پێشمەرگە و ئەندامی حیزبی و دۆستان
و دڵســۆزانی کــورد بــە هەســتیاری و
چاوکراوەییەوە هەڵسوکەوت بکەن.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
کومیسیۆنی سیاسی نیزامی
١٩ی پووشپەڕی ١٣٩٥
٩ی ژووئیەی ٢٠١٦

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران سەبارەت بە کۆچی دوایی میشێل ڕوکارد ،سەرۆک وەزیرانی پێشووی
فەرانسه پەیامێکی هاوخەمی باڵو کردەوە

مستەفا هیجری ،سکرتێری گشتیی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لــە پەیامێکــدا بــە بۆنــەی کۆچــی
دوایــی میشــێل ڕوکارد ،ســەرۆک
وەزیرانی پێشــووی فەرانســە ،پرسە و
هاوخەمیــی خۆی لەگەڵ ســکرتێری
گشــتیی حیزبــی سوسیالیســتی
فەرانســە دربڕی کە دەقی پەیامەکە

بەم چەشنەیە:
پەیامی پرســە و هاوخەمیی مستەفا
هیجری ،ســکرتێری گشــتیی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــۆ
بەڕێز «ژان کریستۆف کامبادلیس»
ســکرتێری گشــتیی حیزبــی
سوسیالیستی فەرانسە
بــە بۆنــەی کۆچــی دوایــی بەڕێــز

میشــێل ڕوکارد ،ســەرۆک وەزیرانی
پێشووی فەرانسە لە خولی دووهەمی
ســەرۆک کۆماریــی فەرانســوا
میتەران
بەڕیز ســکرتێری گشــتی و دۆســتی
بەڕێز!
وێڕای خەم و پەژارەی زۆر ســەبارەت
بــە کۆچــی دوایــی بەڕێــز میشــێل

دەفتــەری پێوەندییەکانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
لــە شــاری هەولێــر ،ســەبارەت بــە
چەواشــەکاریی کاناڵــی ڕاگەیاندنی
( )KNNڕوونکردنەوەیەکــی بــۆ
ڕای گشتی باڵو کردەوە.

لــە ڕۆژی ٢٢ی پووشــپەڕدا دوکان
و بازاڕیــان داخســتووە و وەاڵمــی
بانگــەوازی مانگرتنــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانیــان
داوەتەوە.
خەڵکــی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت لە
ڕۆژی ٢٢ی پووشــپەڕدا ،ڕۆژی
شــەهیدکرانی دوکتــور قاســملوو و
هاوڕێیانــی بــە دەســتی دیپلۆمــات
تێرۆریســتەکانی ڕێژیمی ئیسالمیی
ئێران ،لە دوای بانگەوازی مانگرتنی
گشــتی ،دوکان و بازاڕەکانیــان
داخستووە.
بەپێــی ئــەو ڕاپۆراتانــەی بــە دەســت
ماڵپــەڕی کوردســتان میدیــا
گەیشــتووە ،شــارەکانی ســەقز،
مەهابــاد ،شــنۆ ،مەریــوان و ورمــێ
دوکان و بازاڕیــان داخســتووە و
پەیمانــی وەفادارییــان لەگەڵ حیزبی
دێموکرات و شەهیدان نوێ کردەوە.
بەرپرســانی ئیــدارەی ئهماكنــی
ڕێژیمــی ئێــران لــە شــاری ســەقز
ههڕهشــهیان له دوكانــدارانو بازاڕیان
كردووه كه نابێ مانگرتن بهڕێوه بهرن.
هەروەهــا ڕێژیمــی ئێــران لــه ڕێگای
ئۆرگانهكانی دیكهی ســهركوتكهری
وهكــوو ئیتالعات و ســپا ،ههڕهشــهی
تایبهتــی لــه زۆربــهی ئــهو كهســانه
كــردووه كــه پهروهندهیهكــی سیاســیان
ههیــه یــان كهســێكیان سیاســیه،كــه
بــه هیــچ شــێوهیهك نابێ هــهوڵ بدهن
ئــهو مانگرتنــه ســهر بكــهوێ .ئــهم
ههڕهشــانه به شــێوهی ســهردان كردن،
بانگهێشــت كــردن و پێونــدی لــه
ڕێگای تهلهفۆنهوه بووه.
بەپێــی ئــەو ڕاپۆرتانــەی بەدەســت

دەفتەری پێوەندییەکانی حیزبی دێموکرات لە هەولێر
چەواشەکارییەکانی کاناڵی ڕاگەیاندنی  KNNڕەت دەکاتەوە

دەقی ڕوونکردنەوەکە:
لــە ڕێکەوتــی ١٤ی پووشــپەڕی
١٣٩٥ی هەتــاوی ،ڕاپۆرتێــک
لــە ماڵپــەر و کاناڵــی تەلەڤزیۆنــی
( )KNNبــاو کرایــەوە کــە
تێیــدا بــە ئامــاژە بــە ســەرچاوەی
«ماڵپــەری دەنگــی کوردســتان» لە
زمانی»محەممــەد ســاڵح قــادری»

ڕوکارد ســەرۆک وەزیرانی پێشــووی
فەرانســە لــە خولــی دووهەمــی
ســەرۆک کۆماریــی نەمــر فرانســوا
میتەران کە ڕۆژی شەممە ڕێکەوتی
٢ی ژوئیــەی ٢٠١٦ی زایینــی لێــی
ئــاگادار کراینــەوە ،لــەو کاتــە پڕ لە
خــەم و ئــازارەدا ،ئیــزن بە خــۆم دەدەم
کــە بــە نــاوی حیزبــی دێموکراتــی

کوردســتانی ئێــران ،هاوخەمیی خۆم
بۆ لەدەســتچوونی ئــەو پیاوە بیرمەندە
گەورەیــە بــە ئێوە و لــە ڕێگای ئێوەوە
بە هەموو سوسیالیستەکان بگەیەنم.
ئێمە خۆمان لە خەمی لەدەستچوونی
ئــەو کەســایەتییە گەورەیــەی
سوســیالیزمی دێموکراتیــک بــە
شەریک و بەشدار دەزانین.

وێڕای حورمەت و ڕێزگرتن لە یاد و
بیرەوەریی میشێل ڕوکارد
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
سکرتێری گشتی
مستەفا هیجری
٥ی ژوئیەی ٢٠١٦ی زایینی

حیزبی دێموكرات بەشداریی لە ڕۆژی جێژنی نیشتمانیی
فەڕانسەدا كرد

نوێنــەری حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێران لە هەولێر ،قســەی
دوور لە ڕاســتی و ئامانجداری لەژێر
نــاوی «دوو پــرۆژهی ســعوودیه و
قهتــهر لــه دژیكورد ئاشــكرا دهبن»
باڵو بووەتەوە.
ئێمــە بــە نــاوی نوێنەرایەتــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە
هەولێــر ،ڕادەگەیەنین کــە لێدوانێکی
لــەم چەشــنە کــە ســەلمێنەری ئــەو
ناوەرۆکــە بــێ ،لە الیەن ئێمەوە نەبووە
و بۆیــە ڕادەگەیەنیــن کە ســەرتاپای
ئــەو ڕاپۆرتــە کــە پەیوەندی بــە ئێمە
بووبێــت دوورە لــە ڕاســتی و ڕەتــی
دەکەینەوە.

بنەمــا و پرەنســیپی ســەرەکیی هــەر
ڕاگەیاندنێکی بەرپرسیار و دەروەست،
گەیاندنــی زانیــاری دروســت و دوور
لە چەواشــەکارییە بۆ ڕای گشــتی.
لــە کاتێکدا کە ڕاپۆرتی  KNNبە
هەر مەبەستێکی سیاسی و ئامانجدار
دارێژڕابێــت ،دوورە لــە ڕاســتییەوە و
وەک چەواشەکاری،خەوشــدارکردن
و پرســیار خستنەســەر خەباتی ڕەوای
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــەم ســاتە
هەستیارەدا هەژمار دەکرێت.
حیزبی دێموكراتی كوردســتانی ئێران
پێوەندییەكانی هەولێر
محەممەد ساڵح قادری

هەیئەتێکــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێران بە سەرپەرەستیی
قــادری»
«محەممەدنەزیــف
ئەندامــی دەفتــەری سیاســیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێران ،بەشــداریی لە ڕۆژی جێژنی
نیشتمانیی فەڕانسەدا كرد .ڕۆژی
پینجشــەممە ڕێکەوتــی ٢٤ی
پووشــپەڕی ١٣٩٥ی هەتــاوی،
لــە ســەر بانگهێشــتی فەرمیــی
كۆنســولخانەی فەڕانسه لە هەولێر،
هەیئەتێكــی حیزبــی دێموكراتــی
كوردســتانی ئێران بە سەرپەرەســتی
قــادری»
«محەممەدنەزیــف

ئەندامــی دەفتــەری سیاســیی
حیزبــی دێموکــرات ،بەشــدارییان لە
ڕۆژی نیشــتمانیی فەڕانســەدا كرد
و پیرۆزبایــی ســكرتێری گشــتیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێرانیــان بــەو بۆنــەوە بــە «ئالێــن
گێپخات» سەركۆنســولی گشــتیی
فەڕانســە ڕاگەیانــد .لــە میانــەی
ئــەو مەراســمەدا ،هەیئەتــی حیزبی
دێموکــرات لــە گــەل چەندیــن
كۆنســولی واڵتــان و كەســایەتییە
سیاســی و دیپلۆماتكارەكان دیدار و
ئاڵوگۆڕی بیروڕایان هەبوو.
لــەو مەراســمەدا سەركۆنســولی

گەیشــتووە ،ڕێژیمی ئێران لە شــاری
شــنۆ تەلەفۆن بۆ دوکانداران دەکات
و بە زۆر دوکانەکانیان پێ دەکاتەوە.
هەروەهــا لــە شــارەکانی ورمــێ و
مەهاباد و مەریوانیش خەڵک وەاڵمی
بانگــەوازی حیزبــی دێموکراتیــان
لەمــەڕ مانگرتنی گشــتیی داوەتەوە
و خەڵــک پێشــوازییان لە بانگەوازی
حیزبی دێموکرات کردووە.
لــە شــاری پیرانشــاریش بەرپرســانی
ڕێژیمی ئێران هەڕەشــەیان لە خەڵک
و دوکانداران کردووە کە نابێ دوکان
و بازاڕ دابخەن.
بەپێــی ڕاپۆرتــەکان ڕێژیمی ئێران لە
دزەی مەرگــەوەڕی ورمێ ،ئیدارەی
ئیتالعاتــی ڕێژیــم وێنــەی ئــەو
دوکانانەی کە داخراونی گرتووە.
هەروەها هێڵی ئینتێرنێت لە شارەکانی
کوردستان یا پچڕاوە یا زۆر الوازه.
بەپێی ئەو هەواڵەی کە بە ماڵپەڕی
کوردستان میدیا گەیشتووە لە شاری
مەهابــاد بــە شــێوەیەکی زۆر بەرچاو
دوکان و بــازار داخراوە و هاتوچۆی
خەڵک زۆر کەم بووە.
لــە شــارەکانی ســنە ،پیرانشــار،
کرماشــان ،پــاوە و نەغــەدە،
هەواڵنێرانمــان رایانگەیاند کە وێڕای
پچڕانــی هێڵی ئینتێرنێــت کە ڕێژیم
بــۆ کپکردنــی دەنگــی خەڵــک ئەو
کارەی کــردووە ،هەواڵی مانگرتن لە
شــارەکانی کوردستان بە نێو خەڵکدا
بــاو بۆتــەوە و ئــەو چاالکیانــەی
خەڵــک توانــراوە بــە ڕێــگای دژوار
بــە ماڵپــەڕی کوردســتان میدیــا
بگەیەندرێن.
هەواڵنێرانــی کوردســتان میدیــا لــە

پیرانشــار ،مەهابــاد ،ســەقز ،بــۆکان،
شــنۆ ،مەریــوان ،کامیــاران و ورمێ
ڕایانگەیانــد کــە ڕێژیم هێزی زۆری
لــە نێــو شــارەکان جێگیــر کــردووە
و لــە هــەر ماشــین و کەســێک کــە
بەگومــان بــن ،دەپرســنەوە و کەشــی
نێو شــارەکانی کوردســتان بەتەواوی
ئەمنیەتی و میلیتاریزە کراوە.
ئەو شارانەی کوردستان کە بەشێوەی
ڕێژەیی بەشێکی شوێنەکان و دوکان
و بازارەکانیــان داخرابــوون بریتین لە؛
شــارەکانی بانە ،دیواندەرە ،کامیاران
 ،سەردەشــت و سەواڵوا .لەو شارانەدا
بەشــێوەی ڕێژەیــی دوکان و بــازار
داخرابــوون و جووڵــەی هێزەکانــی
ڕێژیــم لــە نێــو شــاردا بــە شــێوەی
بەرچــاو دیاربــوو .شــارەکانی ســنە و
بــۆکان و پــاوە و ســەقز و مەریــوان
و دیوانــدهره و چەندیــن شــوێنی
دیکــە لــە دوانیوەڕۆشــدا مانگرتنیان
بــەردەوام بــووە و بەتایبەت لە شــاری
ســنەدا مانگرتــن بەشــێوەیەکی
یەکجــار بەرچــاو بەڕێــوە چــوو و
سەرتاپای شوێنە قەرەباڵغەکانی شار
مانگرتنیان پێوە دیار بوو.
بەپێی هەندێک زانیاری ،لە شــاری
کرماشــان ،هێزەکانی ڕێژیم لەداخی
داخســتنی دووکانــەکان ،لــە چەنــد
شوێن قوفڵی دوکانەکانیان شکاندوە.
هەروەها هەواڵنێرانی کوردستان میدیا
ڕایانگەیانــد کــە لــە زۆر گونــدی
کوردســتان و بەتایبــەت گوندەکانــی
وەکوو نییەر و تەنگیســەر و بۆڕیەر،
وێــڕای باڵوکردنــەوەی دروشــم و
تراکتــی تایبەت ،خەڵــک بەتەواوی
مانیان گرتبوو.

هێرشــەکانی ئــەم دواییانــەی هێــزە
ســەرکوتکەرەکانی ڕێژیمی کۆماری
ئیســامیی ئێــران بــۆ ســەر کادر و
پێشــمەرگە و تێکۆشــەرانی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت و بەرگــری
تێکۆشــەرانی حیــزب لــە خۆیــان،
چەنــد تێکهەڵچوونــی لێکەوتەوە .لەو
پێوەندییــەدا کاربەدەســتانی پلەبــەرزی
نیزامی و حکوومەتیی ڕێژیم هەرکام
بــە جۆرێــک و بــە زمانــی هەڕەشــە
هاتنــە دەنــگ و تەنانەت بە کردەوەش
ناوچە سنوورییەکانی حاجی عومەران
و ســیدەکانیان لە هەرێمی کوردستان
تۆپبــاران کــرد و زیانــی گیانــی و
ماڵییــان بــە خەڵکــی ئــەم ناوچانــە
گەیاند.
لــە درێــژەی ئــەو هەڕەشــەکردن
و خۆڕانانــەی ڕێژیمــدا ،ڕۆژی
یەکشەممە ڕێکەوتی ١٣٩٥/٤/٢٧ی
هەتــاوی ،موحســین ڕەزایــی کۆنــە
فەرماندەی ســوپای پاســدارانی ڕێژیم
و دەبیری «مجمع تشخیص مصلحت
نظــام» لــە وتووێژێکــی تەلەویزیونیدا
وێــڕای ڕەخنەگرتــن لــە چەنــد واڵتی
ناوچــە و هەڕەشــە لێکردنیــان،
تۆمەتبــاری کــردن بەوەی کە پشــتی

هێــزە کوردییەکانــی کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت دەگــرن و لــە ناوچــە
ســنوورییەکان بنکەیان بۆ کردوونەوە.
لەو بارەوە لە بەڕێز مەسعوود بارزانی،
ســەرۆکی هەرێمی کوردستانی دەوێ
کە ئەگەر فکرێک بۆ ئەو مەسەلەیە
نەکاتەوە ،بە زوویی کردەوەی نیزامیی
وێرانکارانــە دژ بــەو هێزانە دەســت پێ
دەکــەن و وەباڵــی ئاکامەکەیشــی
دەخاتــە ئەســتۆی ســەرۆکی هەرێمی
کوردستان.
هەمــوو ئــەو بانگەشــە بێبنەمایانەی
کۆمــاری ئیســامی و لێدوانانەکانی
موحســین ڕەزایــی لــەو پێوەندییەدا ،بە
تونــدی ڕەد دەکەینــەوە و ڕادەگەیەنین
کــە بەرینتــر کردنــەوەی خەبــات لــە
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت دژ بــە
سیاسەتی هەاڵواردن ،ماف پێشێل کردن
و سەرکوت و زەبر و زەنگی کۆماری
ئیســامیی ئێــران دەرحــەق بــە گەلــی
کــورد ،ســەرچاوە گرتــوو لــە ئیرادەی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران و لەســەر داوای کۆمەاڵنــی
خەڵکــی کوردســتانی ڕۆژهەاڵتــە.
خەباتێــک کــە تــا وەدیهێنانــی مــاف
و ئازادییەکانــی نەتــەوەی کــورد لــە
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت درێــژەی

فەڕانســە لــە میانــەی گۆتارێکــدا
ڕۆڵی پێشــمەرگەی كوردستانی لە
شــەڕی دژی تێرۆریزم و پاراســتنی
پێكهاتــە جیاوازەكانــدا بــەرز نرخاند
و پێداگریــی لــە ســەر دۆســتایەتی
گەلی فەڕانسە و گەلی كوردستان
كردەوە.
دواتر گوتــاری حكومەتی هەرێمی
كوردســتان لــە الیــەن «فــەالح
مســتەفا» ،بەرپرســی فەرمانگەی
حكوومەتــی
پەیوەندییەكانــی
هەرێمی كوردستانەوە پێشكەش كرا.

کوردستان بەپیر بانگەوازی حیزبی دێموکراتەوە هات ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
خەڵکــی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت ماڵپــەڕی کوردســتان میدیــا شــارەکانی ســنە ،کرماشــان ،پــاوە ،ئێران لەمەڕ تۆمەت و چەواشەکارییەکانی موحسین ڕەزایی

درێژەی پـەیڤ

دەبــێ و هیــچ هەڕەشــە و تۆمــەت
وەپاڵدانێکیــش ناتوانــێ لــە بڕینی ئەو
ڕێگایــە بــە هەمــوو دژوارییەکانییەوە
هانگاوی پێ شل بکا.
ئــەو قســانەی موحســین ڕەزایــی
درێــژەی ئــەو سیاســەت و کــردەوەی
کۆماری ئیســامیی ئێران بەرانبەر بە
دژبــەران و ناڕازییانــی خەڵکــی ئێــران
و لــە ســەرووی هەمووانــەوە حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــە کــە
هــەر لەســەرەتاوە ئــەوە بووە لــە جیاتی
چارەســەری کێشــەکان و دابینکردنی
مافــەکان ،وەاڵمــی هــەر دەنگێکــی
دژبەر و ناڕازی بە ئاگر و ئاسن و وێران
کــردن بداتــەوە و لــە هــەر بڕگەیەکی
زەمەنیدا دژبەرانی خۆی بەســتراوە بەم
و بــەو تۆمەتبار بــکا و ئەوەش کردەوە
و سیاســەتێک بــووە کــە هیــچ کات
نەیتوانیــوە نــە ســەلمێنەری بــێ و نــە
بەرهەمی دڵخۆشــکەری بۆ کۆماری
ئیســامیی ئێــران لێبکەوێتــەوە و
ئێستاش لێیناکەوێتەوە.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی
١٣٩٥/٤/٣٠
٢٠١٦/٠٧/٢٠

ژێر دەسەاڵتی نگریسی ڕێژیم و لە ژیر گوشاری چەکمەی هێزەکانی حکوومەتدا ،شار و گوندی کوردستان بە شێوەیەکی بەرچاو
مانیان گرت ،یان ڕێژیم ناچار بوو بە هەڕەشە و گوڕەشە دوکانەکانیان پێ بکاتەوە.
 ڕێژیم وای دەنواند کە چاالکی لە کوردستان دەستکردی دەرەکیە وبیانیەکان هانی دەدەن ،بەاڵم لە نێو شارەکانی کوردستانداو لە نێو دڵی خەڵکی کوردستاندا مانگرتن و دەنگی ناڕەزایەتی بەرانبەر بە ڕێژیم بەرزکرایەوە.
 خاڵەکانی ئەم ڕەهەندەش بۆ کاتێکیتربەم کورتە سرنجەدا دیارە کە ڕێژیمی پەتوسێدارە ،تا چ ڕادەیەک لە خەباتی کورد تەزیوە و چەندە زەندەقی لەو خەباتە چووە.
بۆیە خەباتی ڕەوای کورد بۆتە مۆتەکەی ڕێژیمی ســەرەڕۆی ئیســامی لە تاران و هەر ڕۆژە یەکێکیان پێشــی ترســەکەی پێ
ناگیرێ و دەست دەکەن بە هەڕەشە و هاتوهاوار تاکوو لەو نێوەدا بە دەنگە دەنگ و هەرا نانەوە ،ترسەکەیان بشارنەوە.

4

ژمارە 681ـ 31ی پوشپەڕی 1395

چاالکیی تەبلیغیی ئەندامان و الیەنگرانی حیزب بە بۆنەی ٢٢ی پووشپەڕەوە
کوردســتان میدیــا :ئەندامــان و
الیەنگرانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،بــە بۆنــەی ٢٢ی
پووشــپەڕ ٢٧ـــەمین ســاڵڕۆژی
تیرۆرکرانی دوکتور قاســملوو ،لە شار
و شــارۆچکەکانی کوردســتان تراکت
و وێنەی شــەهید دوکتور قاســملوویان
باڵو کردەوە.
موچش:
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی
دێموکــرات لــە بەخشــی موچشــی
کامیــاران بە بالوکردنــەوەی تراکت و
پوســتێری تایبــەت بە ٢٢ی پوشــپەڕ،
یادی دوکتور قاسملوویان بەرز نرخاند
ئــەم چاالکییانە بەشــێوەیەکی بەرباڵو
شــەوی یەکشەممە لەســەر دووشەممە
واتــە  ١٣لەســەر ١٤ی پووشــپەڕ لــە
موچــش بەڕێــوە چــووە کــە لەگــەڵ
پێشــوازیی دانیشــتوانی ئــەم ناوچــە
بەرەوڕوو بوویەوە.
نەغەدە:
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە
شــاری نەغــەدە لــە گەڕەکــی «١٦
دەزگا» بــە بالوکردنــەوەی تراکــت و
پوســتێری تایبــەت بە ٢٢ی پووشــپەڕ
لــە یــادی ٢٧ـــەمین ســاڵڕۆژی
شــەهیدکرانی دوکتــور قاســملوو بــە
دەســت تێرۆریســتانی ڕێژیمــی ئێــران
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
هەروەهــا لــە گوندەکانــی «حەڵبــێ
،كویكان ،گەرگولی خوارێ ،یونسلیان
و ئاڵیــاوێ ســەر بــە شــاری نەغەدە»
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.
ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات بــە
بۆنــەی ٢٢ی پووشــپەڕ ئااڵیەکــی
گــەورەی كوردســتانیان بــە دەكەڵــی
بەرقدا هەڵواسیبوو.
مەهاباد:
ئەندامــان و ڕۆڵــە قارەمانەکانــی
دێموکــرات لــە شــاری مەهابــاد بــە
بەڕێوەبردنــی چاالکیــی تەبلیغاتــی،
وەفاداریی خۆیان بە ڕێبازی شەهیدان
دووپــات کــردەوە .ئــەو شــوێنانەی کە
چاالکیــی تەبلیغیــی تێــدا بەڕێــوە
چــووە بریتیــن لــە :تێرمیناڵــی گەوره،
شــەهرەکی کارمەندان ،تەپەی قازی،
زەمینهکانــی شــارەداری ،شــەقامی
«صداوســیما» ،پارکــی میللــەت،
وروودی شــار ،تاقــەدار ،شــەقامی
بیمارســتان ،پارکــی باغــی شــایگان،
بــەری مەدرەســه ،بــەری شــیالنان،
باغی ســەفا ،شــارەكی فەرهەنگییان،
كــوی دانیشــگا ،ســنجاناوا ،شــارەكی
موكریــان ،خیابانــی سەداوســیما،
مەحمــوودكان ،تەپەی قازی و بلواری
شــاریكندی ،گەڕەكــی سێئاشــان.
هەروەهــا لــە زۆربــەی گوندەكانــی
شــارویران چاالكیــی تەبلیغــی كــراوە.
هەروەهــا ڕۆژی هەینــی ڕێکەوتــی
١٨ی پووشــپەڕ لــە شــاری مەهابــاد
ئەندامانی حیزبی دێموکرات بە سەدان
بانگەوازی مانگرتنی گشتییان لە نێو
نوێژخوێنانــی مزگەوتــی «ســوور»دا
بــاو کردەوە و هەوەها بە كورتەنامەی
«مانگرتنــی شــار ،دەنگــی دلێــری
شــاخە» داوایــان لــە خەڵكــی مەهاباد
كردووە كە بەشداریی مانگرتنی ٢٢ی
پووشپەڕ بکەن.
سنه:

خەڵکــی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت لە
ڕۆژی ٢٢ی پووشــپەڕدا ،ڕۆژی
شــەهیدکرانی دوکتــور قاســملوو و
هاوڕێیانــی بــە دەســتی دیپلۆمــات
تێرۆریســتەکانی ڕێژیمــی ئیســامیی
ئێــران ،لە دوای بانگەوازی مانگرتنی
گشــتی ،دوکان و بازاڕەکانیــان
داخستووە.
بەپێــی ئــەو ڕاپۆراتانــەی بــە دەســت
ماڵپەڕی کوردستان میدیا گەیشتووە،
شــارەکانی ســەقز ،مەهابــاد ،شــنۆ،
مەریــوان و ورمــێ دوکان و بازاڕیــان
داخســتووە و پەیمانــی وەفادارییــان
لەگەڵ حیزبی دێموکرات و شــەهیدان
نوێ کردەوە.

ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێکەوتــی ١٧ی
پووشپەڕی ١٣٩٥ی هەتاوی ،ئەندامان
و الیەنگرانــی حیزبــی دێموکــرات
و ڕێڕەوانــی شــەهیدانی کوردســتان
و بەتایبــەت شــەهیدانی ســەربەرزی
قۆناغــی ڕاســانەوەی دێموکــرات و
ڕۆڵەکانــی قاســملوو لــە بەرەبــەری
٢٢ی پووشــپەڕدا ،لە چەندین شــوێنی
شــاری ســنە دەســتیان دایــە چاالکیی
تەبلیغیــی بەرباڵو و بە باڵوکردنەوەی
وێنــە و وتەکانــی دوکتور قاســملووی
ڕێبەر و هەڵواسینی پۆستێر و تراکتی
تایبــەت بــە یــادی ٢٢ی پووشــپەر،
سیاســەتی تێــرۆر و ســەرکوت و
ڕەشــەکوژیی ڕێژیمــی ئیســامیی
ئێرانیانــان مەحکــووم کرد و بە زیندوو
ڕاگرتنــی یــادی شــەهیدان و پەیمــان
نوێکردنەوە لەگــەڵ حیزبی دێموکرات
دڵی جەماوەی شاری سنەی هەمیشە
لەسەنگەریان شاد کرد.
ئــەو شــوێنانەی کار و چاالکیــی
تەبلیغییان تێدا کراوە بریتین لە:
ئەمیریــە ،مەیدانــی ئێقبــاڵ ،خیابانی
مەولەوی و ژاندارمری ،بناری کێوی
ئاویــەر ،مەیدانــی گاز ،شــارەکی
ساحلی ،شــارەکی فێردەوس ،شارەکی
دگــەران و موارەکئــاوا و چەندیــن
شوێنی دیکە.
هەروەها لە چەمشــاری ســنە و لەسەر
جــادەی کامیــاران ،وێنــە و تراکتــی
تایبــەت بــە ٢٢ی پووشــپەڕ بــاو
کرایەوە.
سەقز:
ئەندامــان و الیەنگرانــی دێموکــرات
پــەروەری شــاری شــەقز بــە بۆنــەی
٢٢ی پووشپەڕ ساڵڕۆژی تێرۆركردنی
شــەهید دوكتــور قاســملوو لــە ڕۆژانی
 ١٤و ١٥ی پووشــپەڕی ١٣٩٥ی
هەتــاوی ،لە چەندین گەڕەكی شــاری
ســەقز ،بــە باڵوكردنــەوەی پۆســتێری
كۆمیســیۆنی تەشــكیالتی نهێنیــی
حیزبــی دێموکــرات تایبەت بــەو بۆنە،
هەروەها بەشــێوەی دروشــم نووســین بۆ
بانگــەواز بــۆ مانگرتنی گشــتی ،لەم
شــوێنانەی خوارەوە بە شــێوەی بەرباڵو
چاالکیی تەبلیغیی بەڕێوەچوو.
گەڕەكــی شــاناز ،خیابانــی مزگەوتی
حەزرەتی عومەر و كەریم ئاوا.
هەروەهــا لــە درێــژەی چاالکیــی
تەبلیغاتی لە شاری سەقز الیەنگرانی
حیزبی دێموکرات لە شوێنانه چاالكی
تهبلیغاتییان بەڕیوە برد:
گــهڕک و شــهقام و كۆاڵنهكانــی:
كهریمئــاوا ٣٢ ،میتــری ،حاجیئــاوا،
شــههرهكی جیهــاد ،شــههرهكی نیرووی
ئینتیزامــی ،شــههرهكی ئــازادهگان،
نهشمیالن ،ئوستاد شیرازی ،كوشتارگا،
گهڕهكــی ماڵی ئیمام جومعهی شــار،
پشــت دوخانیــات ،شــافێعی و تهپــهی
شــافێعی ،ڕوودهكی ،شاناز ،چوارڕای
ئــازادهگان ،ســهرقهبران ،ســاڵحاوا و
شــههرهكی جیهــاد ،قەرەچیئـــاوا،
بەردبران ،شــاناز ،تهپهى مااڵن ،قهوخ،
شــەهرەکی زانکــۆ ،شــیوی جوتیاران،
ســێ ڕای کانــی گەرمــکاو ،تپــهی
گــوره جوولهکــه ،بلــواری تهربیــت،
نەخۆشخانەی «ئیمام».
هەروەها لە گوندهكانی:
چۆمهڵــوو ،چاخلــوو ،تۆمــار قامیش،
دهرهســمایل ،كاكــه ســیاو ،ئهســراوا،

دهرهســلێمان ،كارێزه ،قهاڵكــۆن ،قارهوا،
ئاڵتوون ،مهرخوز ،یازیباڵغی ،ئاگجه،
گۆگجه ،بسام ،خوردهلووكی ،قشاڵق،
ههروههــا چهندیــن گونــدی دیكــهی
ناوچــهی سهرشــیو و فهیزوڵاڵبهگیو
ناوچهی قهمچیانی مهریوان.
ههروهها تابلۆی وروودی پۆلیسڕا.
چاالكییــهكان لــە شــاری ســەقز تــا
ڕادەیــەک زۆر و بهریــن بــوو كــه
لــە شــهوی جێژنــدا كــه زۆربــهی
مزگهوتــهكان پــڕ لــه خهڵــک بــوون،
تراكــت و ڕاگهیهندراوی كۆمیســیۆنی
تهشــكیالتی حیزبــی دێموکــرات لــە
مزگەوتەکان باڵو کرابووەوەو ههزاران
نهفــهر تراكــت و ڕاگهیهندراوهكانیــان
بەدەست گەیشتووە.
بەرباڵویــی چاالكییــەکان بەرادەیەک
بــووە کــە مــهالی ههندێــک لــه
مزگهوتــهكان ناڕەزایەتییــان دەربڕیــوە
و سهلهفییهكانیشــی تــووڕه كــرد و لــه
وتــاری ڕۆژی جێژنــی ڕهمهزانــدا بــه
تونــدی ههڵوێســتیان گــرت و به دژی
ئهو چاالكیی ه تهبلیغاتییه وتاریان دا و
ڕایانگهیانــد ئهو چاالكییه تهبلیغاتییه
پێوهنــدی بــه مزگهوتــهوه نیــه و ئــهو
كهسانهی كه ئهو كاره دهكهن له ئیسالم
به دوورن و دهیانهەوێ ئیســام له الی
خهڵــک ناشــیرین كــ هن و حكوومهتــی
ویالیهتــی فهقیهـ ڕاســتترینهو ئااڵی
ئیسالمی بهرز ڕاگرتووه.
ههروههــا لــه ڕۆژی جهژنی ڕهمهزاندا
ئیمــام جومعــهی ســهقز زۆر به توندی
به دژی هێزهكانی پێشــمهرگه قســهی
كــردو داوای لــه الوان كــرد خۆیــان به
دوور بگرن له حیزبهكان.
زۆربــهی وتــاره دژی حیزبییــهكان له
الیــهن مزگهوتــی ســاڵحاوای ســهقزو
مزگهوتی جامێعه دراوە.
ی حاجــی ئــاوا لــه
بــهاڵم لــه مزگهوتــ 
دۆعای جهژندا ناڕاســتهوخۆ دۆعایان
كــرد بــۆ پێشــمهرگه و پاراســتنی
كوردســتانی عێــراق و ههمــوو ئــهو
كهسانهی دژی داعش شهڕ دهكهن.
پێویســته بگوتــرێ ئــهم چاالكییــه
تهبلیغاتییــه لــه كهشوههوایهكــی زۆر
نیزامی و توندو تۆڵی ڕێژیمدا بهڕێوه
چــووه ،بــهاڵم ڕۆڵهكانــی حیــزب زۆر
بــه لهخۆبردوویــی و بهبــێ ترس ئهركه
حیزبییەكانیان جێبهجێ كرد.
بۆکان:
ئەندامــان و ڕۆڵــە نەبەزەکانــی
دێموکرات لە شاری بۆکان ڕۆژەكانی
پێنجشــەممە و هەینــی ڕێکەوتــی ١٧
و ١٨ی پووشــپەڕ ،بــە باڵوكردنــەوەی
ســەدان بــەرگ لــە بانگــەوازی
مانگرتنــی گشــتی لــە نێــو خەڵک و
بازاڕیــان ،بــە بۆنەی ٢٢ی پووشــپەڕ،
لــەو شــوێنانەی شــاری بــۆكان كار و
چاالكیــی تەبلیغییــان بەڕێوەبــردووە:
«پاركــی ســاحلی و جــادەی كۆســتە،
مەزگەوتــی جامیعەی بۆكان لە كاتی
نوێژی هەینی ،مەزگەوتی جامیعەی
میــراوا لــە كاتــی نوێــژی هەینــی،
مەزگەوتــی گوندی كۆســتە لە كاتی
نوێــژی هەینــی ،پارکــی میللــەت،
ئاتەشنیشــانی ،پارکــی ســاحلی،
فەرهەنگیانــی قەدیم ،چوارڕای ئیمام
جومعــە ،فەلەکــەی فەرمانــداری،
جادەحەسار و ئەبووزەر».
هەروەهــا ئەندامانی حیــزب بە ناردنی

كورتەنامــەی «مانگرتنــی شــار،
دەنگی دلێری شــاخە» بــۆ بازاڕیان و
كارمەنــدان و مامۆســتایان و خەڵكــی
گونــدەكان ،داوایــان لــە خەلــك كــردووە
لــە مانگرتنــی ٢٢ی پووشــپەڕدا
بەشداری بكەن .لە الیەن تێکۆشەرانی
دێموکراتەوە لەشــاری بۆكان بە بۆنەی
٢٢ی پووشــپەڕ لــە ســێڕای خــاوەر
تــا گونــدی ناچێــت ،بلــواری دوكتــور
قاسملوو ،میراوای بۆكان و گوندەكانی
جادەی نۆبار لە قەرەكەندەوە تا باغچە
و هەروەهــا گوندەكانــی ســەر جــادەی
بورهــان چاالکیــی تەبلیغاتــی کــراوە
و داوا لــە خەڵكــی شــار و گونــد و
بەتایبــەت بازاریــان لــە ڕێــگای بــاو
كردنــەوەی تراكــت و كورتەنامەوە كراوە
كــە لــە مانگرتنــی گشــتیی ٢٢ی
پوشپەڕدا بەشداری بكەن.
ورمێ:
ڕێبوارانــی ڕێگای ئازادی لە شــاری
ورمــێ بــە بەڕێوەبردنــی چاالکیــی
تەبلیغــی و باڵوکردنــەوەی پۆســتێر
و تراکتــی تایبــەت بــەو ڕۆژە ،یــادی
شــەهیدانی ٢٢ی پووشــپەڕیان بــەرز
ڕاگرت .ئەو شــوێنانەی کە چاالکیی
تەبلیغیــی تێدا بەڕێوە چوو بریتین لە:
«دزەی ســیاوەش ،شــارەکی دانشــگا،
تەرزیلــوو ،شــارەکی وەلیعەســر٨ ،ی
شــەهریوەر ،شــەقامی حوســێنزاده،
مزگەوتــی نوور و ئابیاری ،فەلەکەی
ئابیــاری ،فەلەکــەی مــادر ،قەهــوە
قەباغی ،شەهرەکی ئیسار ،شەهرەکی
کارگــەران ،خانەگــەل ،شــەهرەکی
شــەهریار ،شــەهرەکی فەرهەنگیــان،
ڕۆل باالجی ،گوندی ئەنهەر ،گوندی
تاڵین ،کوشتارگا ،ئاغجەقەاڵ ،جادەی
باالنیش ،تاناکۆرا ،مەدرەســەی ١٣ی
ئابان ،بیمارســتانی ئومید ،شــەهرەکی
بااڵو ،شــەقامی سەمەدزادە ،شەقامی
شــەهید کەرم پیشە ،شەقامی شووڕا،
شــەقامی موخابــەرات ،شــەقامی
ڕوودەکــی ،ئەحمەدئابــاد ،مزگەوتــی
ئەلــواج ،ئیســامئاباد کووچــەی ،١٤
گەڕەگی سۆفیان و سیلوانا.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە شــاری
ورمێ لە گوندی گێســیان و شارەدێی
دزەی مەرگەوەڕ چاالکیی تەبلیغییان
بەڕێــوە بــرد و هەروەهــا بــە نووســینی
دروشــم لە پێوەندی لەگەڵ ســاڵڕۆژی
شــەهیدکرانی دوکتــور قاســملوو،
پشــتیوانیان لــە چاالکییەکانــی
پێشــمەرگەی حیزبــی دێموکــرات
دەربڕی.
هەروەهــا ئەندامان والیەنگرانی حیزبی
دێموکــرات لــە ناوچەی دۆڵ ســەر بە
ورمێ تراکت و وێنەی شەهیدانیان بە
بۆنەی ٢٢ی پووشپەڕ لە گوندەکانی،
نــاڕێ ،داشــاغوڵ ،شــەهرەکی
داشــاغوڵ ،کەنعانــی کــوردان و
کەنعانــی تــورکان ،دزێ ،ســامورتێ،
جولبەر ،باڵســتان ،شەیتانئاوا ،ژارائاوا
و ناسرئاباد باڵو کردووەتەوە.
دااڵهۆ:
قارەمانانــی دێموکــرات لــە شــاری
کرماشــان لــە بەشــی «گاواره» لــه
هەمــوو کووچــه و کۆاڵنەکانــی ئــهم
شــاره تراکت و پۆستێری پێوەندیدار بە
٢٢ی پووشــپەڕیان بــاو کردووەتەوە و
به نووسینی دروشم داوایان لە خەڵکی
ئەو شارە کردووە دووکان وبازاڕ داخەن

و لــە چــوون بــۆ ســەر کار لــە ڕۆژی
٢٢ی پووشپەڕدا خۆ ببوێرن.
کرندی غەرب:
ڕۆڵــە نەبەزەکانــی دێموکــرات لــه
ســەیرانگای خاکهچەرمــوو چاالکیی
تهبلیغییان کردووە و له چەندین شــوێن
ئارمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێرانیــان ههڵواســیوە و تراکتی تایبەت
بــە ڕۆژی ٢٢ی پووشــپەڕیان بــاو
کردووەتەوە.
ڕێژاو:
شۆڕەســوارانی دێموکــرات لــە گوندی
ڕێژاو به شێوەیەکی بەرباڵو چاالکیی
تەبلیغیــان کــردووە و وێنەی ڕێبەرانی
شەهیدیان له هەموو کۆاڵنەکانی شار
ههڵواسیوە.
سەرپێڵ زەهاو:
ڕۆڵــە بەئەمەگەکانــی دێموکــرات لە
دەروازەی قەرهبــاغ ،پــردی ئەڵوەنــد،
گەڕەکــی فەرهەنگیــان ،گەڕەکــی
زەعفــەران ،مزگەوتی جامیعه ،پارکی
گشــتیی شار ،کەلی داوود ،ناوکەلی
ســەرپێڵ و شــەقامی دوکتــورەکان بە
باڵو کردنەوەی وێنە و تراکتی تایبەت
بــە ٢٢ی پووشــپەڕ یــادی شــەهیدانی
٢٢ی پووشپەڕیان بەرز ڕاگرت.
قهسری شیرین:
ئەندامــان و تێکوشــەرانی دڵســۆز
و وەفــاداری حیزبــی دێموکــرات لــه
زۆربــەی کۆاڵنەکانــی شــار تراکت و
پۆستێری تایبەت بە ٢٢ی پووشپەڕیان
لــە پارکــی میللــەت ،دەروازەی شــار،
شــەقامی دوکتــورەکان ،گاراژی
گشــتی بــۆ کرماشــان ،ســەر ڕێگای
چوونــه دەرەوەی شــار بــۆ مــەرزی
پەرویزخان باڵو کردووەتەوە.
ڕەبەت:
دڵســۆزانی دێموکــرات لــە بەرەبــەری
٢٢ی پوشــپەڕ٢٧ ،ـــەمین ســاڵڕۆژی
تێــرۆری مامۆســتای مــەزن و زانــا
دوکتــور قاســملوو و هاوڕێیانــی لــە
ڕێکەوتــی ٢١ی پووشــپەڕدا ،لــەو
شــوێنانەی شــاری ڕەبــەت چاالکیــی
تەبلیغییان بەڕێوەبردووە کە بریتین لە؛
«گەڕەکی ســەرچاوێ و دەوروبەری،
کەمەربەنــدی و مزگەوتــی ئیمــام
شافعی ،پشتی دەرمانگا و دەوروبەری
موخابــەرات ،دەوروبــەری مەدرەســەی
(ابن سینا)و گەرەکی ئاشی».
هەروەهــا لــە ســەر ڕێــگای سیســێر و
نســتان ،هۆرمزاوێ ،هەنداوێ ،لیالنێ
و نێــوان ئــەو دوو گونــدە چاالکیــی
بەرینــی تەبلیغاتــی بەڕێــوە چــووە،
ئــەو چاالکیانــە لــە حاڵێکدا بــووە کە
ڕێژێــم بــە تــەواوی توانــاوە لــە الیــەن
ســیخوڕەکانیەوە هەمــوو ناوچەکــەی
تەنی بوو.
پیرانشار:
ئەمەگدارانــی ڕێــگای شــەهیدان لــە
شــاری پیرانشــار لە شوێنەکانی وەک
تــاالری خەيام ،تێرميناڵی سەردەشــت،
فەلەكەی محەممەد ئەوراز ،فەلەكەی
مامۆســتا هــەژار ،خيابــان كاســهكەرا،
شــیناوێ ،کەمەربەندی و کۆنەخانێ،
چاالکیی تەبلیغاتی بەڕێوە چووە.
هەروەها لە شاری پیرانشار لە ڕێگای
كورتەنامەوە داوا لە زۆربەی بازاڕیان و
كارمەندانی دەوڵەتی و مامۆســتایانی
ئایینــی كــراوە لــە مانگرتنــی ٢٢ی
پوشپەڕدا بەشداری بكەن.

کوردستان بەپیر بانگەوازی حیزبی دێموکراتەوە هات

بەرپرسانی ئیدارەی ئهماكنی ڕێژیمی
ئێــران لــە شــاری ســەقز ههڕهشــهیان
لــه دوكانــدارانو بازاڕیــان كــردووه كه
نابــێ مانگرتــن بهڕێوه بــهرن .هەروەها
ڕێژیمی ئێران له ڕێگای ئۆرگانهكانی
دیكهی سهركوتكهری وهكوو ئیتالعات
و سپا ،ههڕهشهی تایبهتی له زۆربهی
ئــهو كهســانه كردووه كــه پهروهندهیهكی
سیاسیان ههیه یان كهسێكیان سیاسیه،
كــه بــه هیــچ شــێوهیهك نابــێ هــهوڵ
بــدهن ئهو مانگرتنه ســهر بكهوێ .ئهم
ههڕهشــانه بــه شــێوهی ســهردان كردن،
بانگهێشــت كردنو پێوندی له ڕێگای
تهلهفۆنــهوه بــووه .ڕێژیمــی ئێــران لــە
شــاری شــنۆ تەلەفــۆن بــۆ دوکانداران

دەکات و بــە زۆر دوکانەکانیــان پــێ
دەکاتەوە.
هەروەهــا لــە شــارەکانی ورمــێ و
مەهاباد و مەریوانیش خەڵک وەاڵمی
بانگەوازی حیزبی دێموکراتیان لەمەڕ
مانگرتنی گشتیی داوەتەوە و خەڵک
پێشــوازییان لــە بانگــەوازی حیزبــی
دێموکرات کردووە.
لــە شــاری پیرانشــاریش بەرپرســانی
ڕێژیمــی ئێران هەڕەشــەیان لە خەڵک
و دوکانــداران کردووە کە نابێ دوکان
و بازاڕ دابخەن.
بەپێــی ڕاپۆرتــەکان ڕێژیمــی ئێران لە
دزەی مەرگــەوەڕی ورمــێ ،ئیــدارەی
ئیتالعاتــی ڕێژیــم وێنــەی ئــەو

دوکانانەی کە داخراونی گرتووە.
هەروەها هێڵی ئینتێرنێت لە شارەکانی
کوردستان یا پچڕاوە یا زۆر الوازه.
بەپێــی ئەو هەواڵــەی کە بە ماڵپەڕی
کوردســتان میدیا گەیشتووە لە شاری
مەهابــاد بــە شــێوەیەکی زۆر بەرچــاو
دوکان و بــازار داخــراوە و هاتوچــۆی
خەڵک زۆر کەم بووە.
لــە شــارەکانی ســنە ،پیرانشــار،
کرماشان ،پاوە و نەغەدە ،هەواڵنێرانمان
رایانگەیانــد کە وێڕای پچڕانی هێڵی
ئینتێرنێــت کــە ڕێژیــم بــۆ کپکردنــی
دەنگــی خەڵــک ئــەو کارەی کردووە،
هەواڵــی مانگرتــن لــە شــارەکانی
کوردســتان بە نێو خەڵکدا باڵو بۆتەوە

و ئەو چاالکیانەی خەڵک توانراوە بە
ڕێگای دژوار بە ماڵپەڕی کوردســتان
میدیا بگەیەندرێن.
هەواڵنێرانــی کوردســتان میدیــا لــە
شــارەکانی ســنە ،کرماشــان ،پــاوە،
پیرانشــار ،مەهابــاد ،ســەقز ،بــۆکان،
شــنۆ ،مەریــوان ،کامیــاران و ورمــێ
ڕایانگەیاند کە ڕێژیم هێزی زۆری لە
نێو شــارەکان جێگیر کردووە و لە هەر
ماشــین و کەســێک کە بەگومان بن،
دەپرســنەوە .ئەو شــارانەی کوردســتان
کــە بەشــێوەی ڕێژەیــی بەشــێکی
دوکان و بازارەکانیــان داخرابــوون
بریتیــن لە؛ شــارەکانی بانە ،دیواندەرە،
کامیاران  ،سەردەشــت و سەواڵوا .لەو

ههوشار:
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی
دێموکــرات لــه زۆربــهی کۆاڵنــەکان
تراکــت و پۆســتێری تایبــەت بە ٢٢ی
پووشپەڕیان باڵو کردووەتەوە.
هەروەهــا بــە نووســینی دروشــم
تێرۆریزمــی نێودەوڵەتیــی ڕێژیمــی
ئێرانیان مەحکووم کرد.
سایین قەاڵ:
ڕۆڵەکانــی دێموکــرات لــە ســایین
قــەاڵ ،لــە «گەڕەکــی کوشــتارگاه،
فەلەکــەی د.قاســملوو ،شــەقامی
ســەهەند ،دەوروبەری زانکۆی پەیامی
نــوور ،جــادەی بۆکانـســایین قــەاڵ،
جــادەی میاندوئــاو ،جــادەی تیــکاب،
تێرمیناڵــی قاســملوو ،هەروەهــا لــه
گوندەکانــی حاجیئــاوا ،قازانڵــی،
ئەحمەدئــاوا ،ئاختەپــه ،داشکەســتان،
قۆزڵۆی هەوشار ،ئاغەجەری ،گەڕاو،
کارێز ،گۆزهباڵغ و مەمەڕ ،چاالکیی
تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ڕوانسهر:
ڕۆڵەکانــی دێموکــرات لــە «پارکــی
گشــتیی حەســەنئاوا ،دەروازەی
ڕەوانســەر بــۆ خەراجیــان ،بەدرئــاوا،
شــەقامی گشتی ،هەروەها له گوندی
بیاشــۆش» بــه شــێوەیەکی بەریــن
چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێوه بردووە و
داوایــان له خەڵــک کردووە که دوکان
و بازاڕ دابخەن.
تازاوای سەالسی باوەجانی:
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی
دێموکرات به شێوەیەکی بەرین وێنەی
ڕێبەرانی شــەهیدیان بــاو کردووەتەوه
و له چوار شــوێن ئااڵی کوردســتانیان
هەڵداوە.
کرماشان:
شــێرە کوڕانــی دێموکــرات لــە شــاری
کرماشــان لــە گەراجــی گشــتی بــۆ
شــارەکانی شــائاباد ،کرنــدی غەرب،
ســەرپێڵ زەهــاو ،قەســری شــیرین،
تاقۆســان ،جەوانشــیر ،دەوڵەتئــاوا،
مەســکەن ،مزگەوتــی محەممــەد
مســتەفا ،شــیرکەت ،دەره درێــژ و
شــارهکی کەشــاوەرزی ،دەوروبــەری
بانــک ،پارکــی شــیرین ،ڕێــگای
ســەرەکی بــۆ ســەیرانگای تاقۆســان،
مەیدانــی فرۆشــتنی حەیوانــات و
کتێبخانــەی گشــتی ،چاالکیــی
تەبلیغاتییان بەڕێوە بردووە.
پاوە:
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی
دێموکــرات لــە شــاری پــاوە بــە
بەڕێوەبردنــی چاالکیــی تەبلیغاتــی
یــادی شــەهیدانی ٢٢ی پووشــپەڕیان
بــەرز ڕاگــرت و پەیمانــی وەفاداریــان
لەگــەڵ شــەهیدانی ڕێــگای ئــازادی
نوێ کردەوە.
کامیاران :
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە شــاری
کامیــارن بــە بۆنــەی شــەهیدانی
٢٢ی پووشــپەڕ لــە شــەقامی دوکتور
قاســملوو ،تێرمیناڵی کامیاران ـ ســنه
و فەرهەنگسرا  ،لە نێوان گەشکی تا
کاشــتەر ،له ســەر ڕێگا و بانەکان ،له
ســەر تابلۆکانی ســەر جادە ،له جادەی
گوندی کاوانه ،لە جادەی چرۆســانه،
جــادەی زیویــه ،جــادەی تیلەکــۆ و
ســەر جــادەی گازرخانــی چاالکیــی
تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.

شــارانەدا بەشــێوەی ڕێژەیــی دوکان و
بــازار داخرابوون و جووڵــەی هێزەکانی
ڕێژیم لە نێو شــاردا بە شێوەی بەرچاو
دیاربــوو .شــارەکانی ســنە و بــۆکان و
پــاوە و ســەقز و مەریــوان و دیواندهره و
چەندین شوێنی دیکە لە دوانیوەڕۆشدا
مانگرتنیــان بەردەوام بــووە و بەتایبەت
لە شاری سنەدا مانگرتن بەشێوەیەکی
یەکجــار بەرچــاو بەڕێــوە چــوو و
ســەرتاپای شــوێنە قەرەباڵغەکانی شار
مانگرتنیان پێوە دیار بوو.
بەپێــی هەندێــک زانیاری ،لە شــاری
کرماشــان ،هێزەکانــی ڕێژیــم لەداخی
داخستنی دووکانەکان ،لە چەند شوێن
قوفڵی دوکانەکانیان شکاندوە.
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بــۆ کۆمەاڵنــی تێکۆشــەری خەڵکی
کوردستان
بــەدوای بانگــەوازی کۆمیســیونی
تەشــکیالتی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران و داواکــردن لــە
کۆمەاڵنــی خۆڕاگــری خەڵکــی
کوردســتان بە مەبەســتی ئەنجامدانی
کردەیەکــی ئیعترازیــی بەریــن و
تێکرایــی لــە ڕۆژی سێشــەممە
ڕێکەوتی٢٢ی پووشــپەڕی ئەمســاڵ،
بیســت و حەوتەمیــن ســاڵڕۆژی
تێــرۆر کردنــی دوکتــور قاســملوو ،بۆ
مەحکــووم کردنــەوەی تێرۆریزمــی
کۆماری ئیســامیی ئێران ،دەربڕینی
بێــزاری لــەو ڕێژیمــە و چەنــد پــات
کردنــەوەی وەفــاداری بــە ڕێبــاز و
سیاســەتەکانی حیزبــی قاســملوو و
لــەوەش زیاتــر بە مەبەســتی پێشــوازی
کــردن لــە بەرینتــر کردنــەوەی خەبات
و گرێدانــی خەباتــی شــاخ و شــار،
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران بۆ
پێشــگرتن بە وەها حەرەکەتێک وەک

سپاسنامەی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکرات لە خەڵکی کوردستان

هەمیشــە پەنای بۆ هەڕەشــە کردن لە
خەڵــک بــە تایبەتــی کاســبکاران برد
و لە ڕێــگای دەزگاکانی ئیتالعاتی،
ســوپای پاســداران ،ژووری بازرگانــی
و ئەســناف و ،...هەوڵــیدا خەڵکــی
کوردســتان لــە ژێر گوشــار و زەخت و
زۆر و هەڕەشــەدا وەاڵمــی ئەرێنی بەم
بانگــەوازە نەدەنەوە .بــەاڵم کۆمەاڵنی
خەڵکی کوردســتان ســەرەڕای هەموو
ئــەو هەڕەشــانە و نیزامــی کردنــی
کــەش و هــەوای شــارەکان ،بــە
لەخۆگرتنــی هەزینــەی ئەنجامدانــی
وەها حەرەکەتێک ،وەاڵمێکی ئەرێنی
و شــیاوی خەباتگێڕیــی خۆیــان بــە
بانگەوازەکــەی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێران دایەوە و دەســتێکی
بەهێزیــان بــە ســینگی ڕێژیــم و دام
و دەزگا ســەرکوتکەرەکانیەوە نــا،
ئــەوان بــە داخســتنی دوکان و بــازار و
نەچــوون بۆ ســەر کار و ڕەچاوکردنی
ڕێنوێنییەکانی حیزب لەو پێوەندییەدا،
وەک ســااڵنی پێشــوو نیشــانیان دا،

نــەک لــە پێداگــری لەســەر بیــر و
باوەڕەکەیــان و داخــوازە سیاســی و
ئەساســییەکانیان ســوور و پێداگــرن،
هــەروا پاڵپشــتی بەهێــزی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــن،
بەڵکوو ســەلماندیان کە هەڕەشــەکانی
کۆمــاری ئیســامیی ئێرانیــان لەخــۆ
دوور خســتووەتەوە و لەو بــاوەڕەدان ئەو
ترســە بۆ هەمیشــە دەبێ بڕژێ .بۆیە
دوێنــێ سێشــەممە هەمــوو الیــەک
نیشانەکانی ئازایەتی و چاونەترسی و
خەباتگێڕی و خۆڕاگریی کۆمەاڵنی
خەڵکــی کوردســتانیان لــە نێــو تــەم و
مژی هەڕەشــە و فشارەکانی ڕێژیمدا
بــە بــەرز کــراوی دیــت و دڵنیاییان دا
بــە هەمــوو الیەک کە شــار دەنگ و
پەیامــی شــاخی بیســتووە و بــە دڵ و
گیان وەری گرتووە و هەموو شێوەکانی
خەباتــی ڕەوایــان دەســتەمالنی یەکتر
کردووە.
پیــرۆز بــێ لــە کۆمەاڵنــی خەڵکــی
کوردستان ئەو وشیارییە سیاسییە

ڕۆڵەکانی نەتەوەی کورد!
خەڵکــی زامــدار و ماف پێشــێلکراوی
کوردستان!
ئێوە بە ئازایەتی و چاونەترسیی خۆتان
لە ٢٢ی پووشپەڕی ئەمساڵ ٢٧ـەمین
ســاڵڕۆژی تیــرور کردنــی دوکتــور
قاســملوودا ،هــەم مســتێکی توندتــان
لــە دەمی ڕێژیمی تیروریســت و تیرور
پەروەری کۆماری ئیسالمیی ئێران دا
و هــەم وەفاداریتان بۆ ڕێبازی دوکتور
قاســملوو و سیاســەت و بڕیارەکانــی
حیزبــی خۆتــان ،حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،دووپــات کــردەوە
و هەمیــش بــە گرینــگ نرخاندنــی
لێک گرێدانی خەباتی شــاخ و شــار،
وەاڵمێکی شــیاوتان بە گوێی دۆســت
و دوژمنــان گەیانــد و ئــەو مژدەیەتــان
دا کــە لــە داهاتــوودا شــارەکان لــە
ڕابــردووش زیاتــر دەبنــە مەکــۆی
خۆڕاگــری و خەباتــی ڕەوا لە شــکڵ
و شــێوەی جۆراوجــۆردا .نیشــانتان دا
کە خەبات لە پێناو گەیشــتن بە مافە

دێموکراتیــک و نەتەوایەتیەکانمــان
ئەرکــی یــەک یەکــی کۆمەاڵنــی
خەڵکی کوردســتانە و سەلماندتان کە
بــە یەکدەنگــی و یــەک هەڵوێســتی
دەکــرێ و دەشــێ بەســەر دوژمنانــی
کــورد و نەیارانــی کــورددا ســەر
بکەویــن و پیالنــە ڕەنگاوڕەنگەکانیان
پووچــەڵ بکەینــەوە .بــە تایبــەت کــە
هــاوکات لەگــەڵ بــە پیلەوهاتنــی
شــار لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت،
ڕۆڵەکانــی کورد لــە واڵتانی دەرەوە و
لە پارچەکانی دیکەی کوردســتانیش
بــە بەڕێوەبردنــی حەرەکەتی ئیعترازی
و ڕێوڕەســمی تایبــەت ،دەنگی خۆیان
هەڵبڕی و هەنگاوی شیاویان نا.
ڕێبەرایەتــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ئــەو حەرەکەتــە
ئیعترازییــە بەرین و بەرچاوەتان وێڕای
پیرۆزبایی پێگووتن ،بەرز و شوێندانەر
دەنرخێنــێ و وەک ســەرەتایەک بــۆ
خەباتێکــی بەرینتــر لــە سەرتاســەری
کوردســتان ســەیری دەکا و وەک
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هەمیشــە بە پشــتیوانی و پشــتگیریی
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردســتان پشــت
ئەستوورە.
جارێکــی دیکــە ســاو و ســپاس بــۆ
ئەندامــان ،الیەنگرانی حیزب و هەموو
ئازادیخوازانی کورد لە ڕۆژهەاڵت کە
بەشــێوەیەکی بەرچاو پەیامی حیزبیان
گەیانــد و هەروەهــا بــۆ بەشــدارانی
حەرەکەتــە شــیاو و شــوێندانەرەکەی
ڕۆژی سێشــەممە ٢٢ی پوشــپەڕی
ئەوساڵ.
بــەردەوام و یەکگرتــوو بێ خۆڕاگریی
خەڵکی کوردســتان ،شــوێندانەرتر بێ
خەباتی لێک گرێدراوی شــاخ و شار،
ســەر کــەوێ خەباتــی تێکڕایــی لــە
پێنــاو گەیشــتن بــە ئــاوات و ئامانجی
شــەهیدان و مــاف و ئازادییەکانــی
خەڵکی کوردستانی ڕۆژهەاڵت.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی
٢٣ی پوشپەڕی١٣٩٥ی هەتاوی
١٣ی جوالی٢٠١٦ی زایینی

خەڵکی دێموکراتپەروەری ناوچەی ژاوەرۆی سەواڵوا بە توندی وەاڵمی ڕاگەیاندنەکانی ڕێژیمی داگیرکەری ئێران دەدەنەوە
ســەواڵوا
ژاوەرۆی
خەڵکــی
بانگەشــەکانی ڕێژیمــی ئیســامیی
ئێــران لەمــەڕ یارمەتیدانــی خەڵکــی
گوندی بۆڕیەر بە هێزەکانی ڕێژیمی
ئێران بە توندی ڕەت دەکەنەوە.
خەڵکــی ژاوەرۆی ســەواڵوا،
بانگەشــەکانی ڕێژیمــی ئیســامیی
ئێــران لــە ڕاگەیاندنەکانــی ســەر بــە
باڵــی ســەربازیی ئێــران ،واتە ســپای
پاســداران ،کــە بــاس لــەوە دەکــەن
خەڵکی ژاوەرۆی سەواڵوا بە تایبەت
خەڵکی گوندی بۆڕیەر یارمەتیێکی
بێوێنــەی هێزەکانیــان کــردووە لــە
ڕۆژانــی ڕابــردووەدا بــە دژی هێزی
پێشــمەرگەی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،بــە تونــدی ڕەت
دەکەنەوە.
دەقــی پەیامــی خەڵکــی ناوچــەی

ژاوەرۆی سەواڵوا:
«ئــەوەی بــۆ هەمــووان لەبەرچــاوە
و زۆر ڕوونــە ،ئەمــە پیالنــی نوێــی
ڕێژیمــە کە بەردەوام شــەڕی ڕەوانی
دروســت دەکات و بــە پڕوپاگەنــدەی
بــێ بنەمــا و بــە دوور لــە هیــچ
سەرچاوەیەکی باوەڕپێکراو خەڵکی
کوردپەروەری کوردستان دەشڵەژێنێت
و بە شێوەیەکیش هەڵیاندەسەنگێنێت.
بــەاڵم خەڵکــی ورەبــەرز و ئیمانپتــەو
بــە نیشــتمان ،قــەت فریــوی ئــەم
پیالنــە نوێیانــەی نەیــار ناخوات و بە
پێچەوانەشــەوە وەاڵمــی کاریگەریــان
دەبێت بۆ ئەو هێرشــە جۆراوجۆرانەی
نیزامی تێرۆریستی.
ئــەوە تەشــکیالت و ئەندامانــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران و کۆمیتــەی ناوەندیی حیزبی

دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لێی
ئاگادارە کە خەڵکی کوردستان چۆن
لەگــەڵ نەیاری خۆیان هەڵســوکەوت
دەکەن.
بــە تایبــەت جەخــت دەخەینــە ســەر
خەڵکــی ژاوەرۆ  ،زۆرتــر ژاوەرۆی
ســەواڵوا کە ڕێژیــم بە پیالنی خۆی
باسی لێوە دەکات.
خەڵکــی کوردپــەروەر و هەمیشــە
دێموکراتــی ناوچــەی ژاوەرۆ ،لــە
سەرەتای ڕاســانی حیزبی دێموکرات
لــە نێــو خــۆی واڵتــدا ،دەســتیان بــە
چاالکییەکــی بەرچــاو و گشــتی
کــردووە و هەروەهــا بــە هەمــوو
گوندەکان و ناوچەکانی دەوروبەریەوە،
پشــتیوانییەکی بێوێنــەی هێــزی
پێشمەرگەیان کرد و دژ بە داگیرکەر
وەستان و سەلماندیشیان زۆر بە شەوق

مێهدی زانا پشتیوانیی خۆی لە خەباتی نوێی حیزبی
دێموكرات دەربری

«مێهدی زانا» کەســایەتی ناســراوی
باکــووری کوردســتان لــە ســەردان
بــۆ دەفتــەری نوێنەرایەتــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
پشــتیوانیی خــۆی لــە خەباتــی نوێــی
حیزبی دێموکرات دەربڕی.
ڕۆژی یەکشــەممە ڕیکەوتــی ٢٧ی
پووشــپەڕی ١٣٩٥ی هەتــاوی،
«مێهدی زانا» كەســایەتی ناســراوی
باكــووری كوردســتان و هاوســەری
خەباتــكاری ناســراوی گەلــی کــورد
«لەیــا زانــا» ،بــە مەبەســتی
دووپاتكردنــەوەی پشــتیوانی خــۆی لە
حیزبــی دێموكــرات و خەباتــی نوێــی
كوردســتانی ڕۆژهــەاڵت ،ســەردانی
نوێنەرایەتــی حیزبــی دێموكراتــی

كوردســتانی ئێرانــی لە شــاری هەولێر
كرد.
مێهــدی زانــا لــەو ســەردانەدا وێــڕای
دەربڕینــی هاوخەمــی بــە بۆنــەی
شــەهیدانی ئــەم دواییــەی حیزبــی
دێموکــرات ،وەبیــری هێنایــەوە كــە
هــەروەک چــۆن لــە ســاڵی ١٩٧٩ی
زایینــی بــە مەبەســتی پشــتیوانی لــە
حیزبی دێموكرات سەردانی د .قاسملوو
و حیزبــی دێموکراتــی لە كوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت كرد ،ئێســتاش بــە هەمان
نەفەســەوە ئامــادەی هــەر هــاوكاری و
پشتگرییەک لە خەباتی حیزبی قازی
و قاســملوو و شــەرەفكەندین و داوای
لــە هەمــوو كوردێكــی نیشــتمانپەروەر
كــرد كــە لــەو مەیدانــەی خەبات دژی

ڕێژیمــی ئێرانــدا هــاوكار و پشــت و
پەنای حیزبی دێموكرات بن.
لــەو ســەردانەی «مێهــدی زانــا» لــە
نوێنەرایەتــی حیزبــی دێموکــرات ،لــە
الیــەن «محەممــەد ســاڵح قــادری»
بەرپرســی دەفتــەری پێوەندییەکانــی
حیزبــی دێموکــرات لە شــاری هەولێر،
بــە نوێنەرایەتــی ســكرتێری گشــتیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران «مســتەفا هیجری» پێشــوازی
لــێ كــرا و زانیــاری پێویســت لە ســەر
بارودۆخــی كوردســتانی ڕۆژهــەاڵت
و دوژمنكارییەكانــی ڕێژیمــی ئێــران
دەرهــەق بــە گەلەكەمــان و خەباتــی
حیزبی دێموکراتی بۆ ڕوون كرایەوە.

کۆمەڵێک لە دڵسۆزانی ڕێبازی دوکتور قاسملوی نەمر لە
شارەکانی مەهاباد و شنۆ چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد
کۆمەڵێک لە دڵسۆزان و خەمخۆرانی
حیزبــی دێموکــرات و ڕێبازی دوکتور
قاســملوو کــە ئەندامــی حیزبیش نین،
بەشــێوەی بەرین چاالکیــی تەبلیغییان
بــۆ مەحکــوم کردنــی تێرۆریزمــی
دەوڵەتیــی کۆماری ئیســامی بەڕێوە
بردووە.
پۆلێــک لــەم دڵســۆزانەی کــورد و

کوردســتان لە شاری شنۆ لە کۆاڵنی
قەبری شەهیدان ،حەنەفیان ،مام تەمر
و قاوەخانــەی کاک مەنــاف لە ســەر
پــردی بــازاڕ ،بەشــێوەیەکی بەربــاو
چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێوە بردووە و
بــەم شــێوەیە ئەمەگناســیی خۆیــان بۆ
ڕێبازی شەهیدان دەربڕیوە.
هەروەها لە شاری مەهاباد خەمخۆرانی

هەیئەتێکــی دەفتــەری نوێنەرایەتــی
حیزبی دێموکرات لە سەردان بۆ پارتی
دێموکراتــی پێشــڤەڕۆی کــورد لــە
سووریە ڕەوشــی کورد لە کوردستانی
ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوایان تاوتوێ کرد.
ڕۆژی هەینــی ڕێکەوتــی ١٨ی
پووشــپەڕی ١٣٩٥ی هەتــاوی،
هەیئەتێکــی دەفتــەری نوێنەرایەتــی

حیزبی دێموکراتی کوردستان لە شاری
ســلێمانی بــە سەرپەرەســتیی»تاهیر
مەحمــوودی» ،ئەندامــی کۆمیتــەی
ناوەندیی حیزبی دێموکرات ،ســەردانی
«حەمیــد دەروێش» ســکرتێری پارتی
دێموکراتــی پێشــڤەڕۆی کــورد لــە
ســووریەیان کــرد .لــەو دیــدارەدا ،باس
لــە ڕەوشــی کــورد لــە کوردســتانی

ڕێبازی قاسملوی مەزن لە کوی زیبا،
شــەهرەک ،دەوروبەری زانکۆی پەیام
نــوور ،ســنجاناوا ،مەیدانــی حەیوانان،
باخــی شــایگان و پشــتەپی مەهابــاد
بــە بەڕێوەبردنــی چاالکیــی تەبلیغــی
وەفادارییــان بــۆ ڕێبــازی کەســکی
سەرداری دێموکراسی نیشان داوە.

هەیئەتێکی دەفتەری نوێنەرایەتی حیزبی دێموکرات لە شاری
سلێمانی سەردانی پارتی پێشڤەڕۆی کورد لە سووریەی کرد
ڕۆژهــەاڵت و ڕۆژئــاوا کــرا و ئــەو
هەڕەشــە و مەترســیانە کــە ڕووی لــە
خەباتی ئەو دوو بەشــەی کوردســتانە،
کەوتنــە بەربــاس .نوێنــەری حیزبــی
دێموکرات وێڕای ئاماژە بە بارودۆخی
حیزبی دێموکرات ،بە ســەرنجەوە ڕا و
بۆچوونەکانــی «حەمیــد دەروێشــی»
وەرگرت.

و تاسەیەکی بێوێنەوە پێشوازییان لە
گەڕانــەوەی هێزی پێشــمەرگە دوای
 ٢٠ساڵ بە شێوەی فەرمی کرد.
کۆمــاری داگیرکــەر چــاک
دەزانێــت کــە خەڵکــی کوردســتان بە
چ شــێوازێکی بەریــن لــە پێشــەوەی
هەنگاوەکانــی هێــزی پێشــمەرگەوە
بوون.
خەڵکی ســڤیلی کوردســتان نە تەنها
بەرپرســیارەتی خۆیــان لــە چاالکیــی
پێشمەرگە بە ئەستۆ گرت و بە دژی
کۆماری دژە گەلیی وەستان ،بەڵکوو
پێشــمەرگەیەک بــوون لــەم قۆناغــە
نوێیــەدا و گیــان و ماڵــی خۆیــان لە
ســەر دەســت دانا بۆ پێشــکەش کردن
بە کوردستانی خۆڕاگرمان.
ئــەوەی خەڵکــی ژاوەرۆ و بە تایبەت
بۆڕیــەر کردیــان ،بــۆ ڕێژیم سەرســام

هێنــەر بــوو و وەاڵمێکــی جدیــش
بــوو بــۆ ڕێکخســتنەکانی ڕێژیمــی
تێرۆریستی.
ئێمــە تەنهــا خەڵکــی کوردســتان لــە
ڕاگەیاندنەکانمانــدا بــە بەردەنــگ
دەزانیــن و خۆیــان چــاک دەزانــن
چییان کردووە و پێویست نیە باس لە
وردەکاری و زانیارییەکانی خەبات و
تێکۆشانیان بکەین.
ئەمــڕۆ هەمــوو تاکێکــی کۆمەڵگا
لــە خۆرهەاڵتــی واڵت پێویســتە کــە
بــە هەســتیاری هەڵســوکەوت بکــەن
لەگــەڵ پیالنە تیرۆریســتی و دەســت
تێوەردانەکانــی دوژمــن .هێــزی
پێشــمەرگەی خۆرهەاڵتی کوردستان
بە گشــتی بەرەو یەکڕیزییەکی پتەو
و تەباییەکی بەلەرزە هێنەری نیزامی
ســتەم و داگیرکــەری هەنگاو دەنێ.

بــەو هۆیەشــەوە ئەبێــت چاوەڕوانــی
هەموو شــێوە هێرشێک بین و خۆمان
لــە هەمــوو بوارێکــدا ڕێکبخەیــن و
نەکەوینــە ژێــر کاریگەرییەکانــی
چاالکیی نەیارانمان.
ڕاگەیاندنــی تەشــکیالتی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە
ژاوەرۆی سەواڵوا و سنە
پشــتگیری بــۆ هێــزی پێشــمەرگە و
ئەو کەســانەش کە لە کوردســتان بە
تۆمەتــی پڕوپاگەندە ،دەســت بەســەر
دەکرێن.
ســاو بــۆ ڕۆحــی پاکی شــەهیدانی
نوێ و ڕابردوومان
ســاو بــۆ خەڵکــی خۆڕاگــری
کوردستان
ساڵو بۆ بەندکراوانی سیاسی
بڕووخێ کۆماری ئیسالمیی ئێران»

ڕێكخراوی  UNPOبە توندی تۆپبارانەکانی کۆماری
ئیسالمیی ئێران مەحکووم دەکات

لــە
UNPO
ڕێكخــراوی
دەســتدرێژییە
بەیانییەیەکــدا
نیزامییەکانــی ڕێژیمی ئێران بۆ ســەر
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و باشــووری
کوردستان مەحکووم دەکات.
ڕێكخــراوی نهتــهوه بێدهوڵهتــهكان بــە
تونــدی دەســتدرێژییە نیزامییەکانــی
ئێــران بــۆ ســەر کوردســتانی ئێــران و
عێــراق مەحکــووم دەکا .دوای ١٥ی
جــوالی  ،٢٠١٦ڕەوشــی ناوچەکــە
بەهــۆی تۆپبارانەکانــی گونــدەکان
لــە الیەن هێزەکانی ســپای پاســدارانی
ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران ،لە کۆنتڕۆڵ
دەرچــووە .ئەو تۆپبارانانە بووەتە هۆی
بریندار و ئاوارەبوونی خەڵکی مەدەنی
کە لە ناویاندا منداڵیش هەبووە.
ڕێكخــراوی نهتــهوه بێدهوڵهتــهكان
لــە بەیانییەیەکــدا هێناویــە کــە:
تێکهەڵچوونەکانــی
«دوابــەدوای
نێــوان هێزەکانی پێشــمەرگەی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و

هێزەکانــی ســپای پاســدارانی ئێران لە
ڕێکەوتی ١٥ی جوالی ،هێرشــەکانی
ئێران پەرەی ســەندووە و بەرەو تۆپباران
کردنــی ناوچەکانــی کوردســتانی
ڕۆژهەاڵت و باشوور ڕاکێشراوە.
حکوومەتی ئێران سیاسەتێکی توندی
ستەمکارانەی بەرانبەر بە دانیشتوانی
کورد و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران و ڕێخکراوەکانــی
دیکــەی کــوردی گرتۆتــە پێــش و
زیندانــی ،ئەشــکەنجە و لەســێدارەیان
دەدا .بــە لەبەرچــاو گرتنــی ئــەم بــارە
ئەمنیەتییــە ،کادرەکانــی حیزبــی
دێموکــرات بۆ دیفــاع کردن لە خۆیان،
هێزی پێشمەرگەیان لەگەڵە.
ڕێژیمــی ئێــران لەمــاوەی ڕابــردوودا
هەڕەشــەی لــە حیزبــی دێموکــرات و
بنکەکانــی لــە باشــووری کوردســتان
کردووە و هاوکات هەڕەشــەی هێرشی
ســەر کەمپەکانــی پەنابەرانی کردووە
لــە هەمــان ناوچە .حوســێن ســەالمی،

جێگری گشــتیی فەرماندەی گشتیی
سپای پاسداران ،هەرەشەی کردووە کە
بــە «دەیان هەزار مووشــەک» هێرش
بکاتە سەر باشووری کوردستان».
هەروەهــا لــە بەیانییــەی ئامــاژە بــۆ
کــراودا هاتــووە کــە؛ «UNPO
داوا لــە حکوومەتــی ئێــران دەکات
کــە بــە زووتریــن کات دەســت لــە
دەســتدرێژییە نیزامییەکانــی لە ناوچە
کوردنشــینەکانی ســنوورەکانی ئێــران
و عێــراق هەڵگرێت UNPO .فشــار
بــۆ کۆمەڵــگای نێودەوڵەتــی دێنێــت
بۆئــەوەی پرســی هێرشــەکانی ئێــران
بۆســەر خەڵکی مەدەنی بەرز بکەنەوە
و هــاوکات پشــتوانیی بەردەوامــی
خــۆی ڕادەگەیێنێــت بــۆ هێزەکانــی
ئۆپۆزیســیونی دێموکراتخــواز کــە
لــە خەباتــدان بــۆ وەدەســت هێنانــی
دێموکراسی و مافی نەتەوایەتی».

کوژراوەکانی سوپای پاسداران لە شەڕی سەواڵوا و بۆڕیەر ،لە
ژێر ناوی دیکەدا دەشارنەوە

ســوپای تیرۆریســتیی پاسداران ،دوای
شــەڕ لەگەڵ پێشــمەرگەکانی حیزبی
دێموکــرات لــە ســەواڵوا و بۆڕیــەر،
لەمــەڕ کوژراوەکانــی لەو شــەڕەدا بە
شــێوەی جۆربەجــۆر چەواشــەکاری
دەکات.
بەپــێ زانیارییــەکان ،ســوپای
تیرۆریســتی پاســداران لە شەڕ لەگەڵ
پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێرانــدا ،تەڵەفاتێکــی
قورســی داوە و چەندیــن کــوژراو و
بــە دەیــان برینــداری بــووە کــە لەبــەر
دانەبەزینــی ڕووحیــەی پاســدار و
بەکرێگیراوەکانیــان ،ژامارەکانیــان
ڕانەگەیانــد و تەنیــا باســیان لــە چوار
کوژراویان کرد.

بەپێــی ئــەو زانیاریانــەی بەدەســتمان
گەیشتوون ســوپای پاسداران کەالکی
کوژراوەکانی و هەروەها بریندارەکانی
بــۆ شــارەکانی دەوروبەر گواســتۆتەوە،
تاکوو ژمارەی دروست دەستی خەڵک
نەکــەوێ و ئێســتا کــە کەالکەکانی
بەسەردەســتیەوە ماوەتــە ،لــە ژێر ناوی
جۆربەجــۆردا دەیــەوێ کەالکــەکان
چاڵ بکا .بەپێی هەواڵە باڵوبووەکان،
هێزەکانــی ڕێژیــم ڕۆژی پێنجشــەممە
٢٤ی پووشــپەڕ ،لــە مەریوانــەوە
کەالکــی  ٣١پاســداریان گواســتەوە
بــۆ ســنە و گوایــە ئــەم  ٣١کەالکــە
پاشماوەی شەڕی ماڵوێرانکەری ئێران
و عێراقن و تازە دۆزیویانەتەوە!
ئەوەیکە ئەو کەســانە کــە کەالکەیان

دۆزراوەتــە کێن و دەقیقەن چ کاتێک
دۆزراونەتەوە؟ هەروەها بەقسەی خۆیان
لــە چەنــد شــوێنی جیــاوازی عێــراق
دۆزراونەتەوە ،بەاڵم هەموویان هێناوەتە
مەریــوان و لــەوێ دەیگوازنــەوە لە بەر
چیــە؟ و  ...چەندین پرســیاری دیکە
نیشــان لــە ناڕاســتبوونی هەواڵەکانــی
ڕێژیم دەدەن.
بەپێــی هەندێــک زانیــاری ،ســوپای
کەالکــی
دەیــەوێ
پاســداران
کوژراوەکانــی بەنــاوی جۆربەجــۆر و
یــەک لەوان پاشــماوەی شــەڕی ئێران
و عێــراق و هەروەهــا کوژراوەکانــی
شــەڕی پاســداران لــە ســووریە و ...
ڕابگەیەنێ و بەم شــێوازە لە ژێر باری
چەواشەکارییەکانی دەربچێ.
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ئێران ،دیكتاتۆریی نێوخۆیی و ناسەقامگیریی دەرەكی
مستەفا هیجری
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێران
(حدكا) كە زیاتر لە  ٧٠ســاڵ خەبات
و ئەزموونــی سیاســیی هەیــە ،لــەم
ماوەیــەدا بــۆ بەدیهێنانی ئیســتراتژیی
دێموكراســی و مافــی دیاریكردنــی
چارەنووس بۆ نەتەوەی كورد لە ئێراندا
دەستی بە خەباتێكی نوێ كردووە.
لەم پەیوەندییەدا هێزەكانی پێشمەرگەی
ئێمــە ناردراونەتــەوە و بەشــدارییەكی
بەهێزیــان لــە هەمــوو ناوچەكانــی
كوردستانی ئێراندا هەیە .لە ماوەی دوو
حەوتووی ڕابردوودا ،پێكدادانی قورس
لە نێوان ســوپای پاســدارانی كۆماری
ئیســامی و پێشــمەرگەكانی حیزبــی
دێموكراتــدا لە ناوچــە جۆراوجۆرەكانی
كوردســتان ڕووی داوە كــە تێیــدا دەیان
كــەس لــە هێزەكانی ســوپای پاســداران
و لــە نێویاندا ئەفســەرە پایەبەرزەكانیان
كوژراون یان بریندار بوونە.
ئێســتا حیزبی دێموكراتی كوردســتانی
ئێــران بــە درێژایــی ســنووری ئێــران و
عێــراق بنكــەی هەیــە كــە ڕاهێنــان و
ڕێكخســتنی نیزامــی بــەو گەنجانــە
دەكات كــە بــە ڕیزەكانمــان پەیوەســت
بوونــە .خەباتــی ئەمجــارە لــە چەنــد
ڕەهەندێكەوە لە خەباتە چەكدارییەكانی
پێشــووتر جیاوازە ،بۆ نموونە هاوشــانی
حیزبــی دێموكــرات ،ڕێكخراوەكانــی
دیكــەش وەكــوو یەكیەتیــی ژنانــی
دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران وەگەڕ
كەوتوون.
لــە چوارچێــوەی ئەم خەباتــەدا ،حیزب
هێــزە كۆمەاڵیەتییــە جۆراوجۆرەكانــی
لــە نێوخۆی كوردســتانی ئێراندا ڕێك
خســتوەتەوە و بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی
ســتەمكارییەكانی رێژیــم ئامــادەی
كــردوون .چاالكانــی مەدەنــی لەگــەڵ
هێزەكانــی پێشــمەرگە لــە بەرەیەكــی
گشــتگیردا كار بــۆ بەدیهێنانــی
گۆڕانكارییەكــی بنەڕەتــی لــە
كوردســتانی ئێرانــدا دەكــەن كــە بــە
كوردستانی ڕۆژهەاڵت دەناسرێت.

حیزبــی دێموكراتی كوردســتانی ئێران،
ڕێبەرایەتیــی ئــەم خەباتــە لــە ئێرانــدا
دەكات و بــە ئەركــی ئەخالقیــی خۆی
دەزانێــت كــە پشــتیوانی لــە بزووتنــەوە
نەتەوەییەكانی دیكەش بكات .ئەمەش
هۆكاری سەرەكیی بەشداربوونی حیزب
لــە دامەزراندنی كۆنگرەی نەتەوەكانی
ئێرانــی فیدراڵدایــە كــە چەترێكــە
بــۆ كۆكردنــەوە و هــاوكاری لەگــەڵ
عــەرەب ،ئــازەری ،بەلــووچ ،توركمــەن
و هەروەهــا ڕێكخســتنە كوردییەكانــی
دیكە .گومانی تێدا نیە كە داهاتووی
بزووتنــەوە نەتەوەییەكانــی ئێــران وەكوو
كورد ،عەرەب ،تورك و بەلووچ ئاكامی
گرینگی بۆ جیهان دەبێت .ئەم خەباتە
تەنیــا ڕێگایەكــە كــە دەكــرێ هاوكات

بــەرەوڕووی دیكتاتۆریــی نێوخۆیــی
و ڕۆڵــە نێونەتەوەییــە تێكدەرانەكــەی
بێتەوە.
ئێمــە لــە حیزبــی دێموكراتــی
كورســتانی ئێرانــدا پشــتیوانی لــە هەر
هەوڵێــك دەكەیــن كــە پێشــگیری لــە
دەستڕاگەیشــتنی ئێــران بە هــەر جۆرە
چەكێكی كۆمەڵكــوژ بكات ،چوونكە
حكوومەتــی ئێــران لــە مــاوەی چەنــد
دەیــەی ڕابــردوودا ســەلماندوویەتی كە
كــورد و گرووپــە ئیتنیكیەكانــی دیكە
دەبنــە یەكــەم قوربانیــی ئــەم جــۆرە
چەكانە .دەســەاڵتدارانی ئێران هەرگیز
لە بەكارهێنانی هەر چەشــنە ئامرازێك
كە لە بەردەستیاندا بێت بۆ كوشتوبڕی
كەمایەتییەكانــی نێــو ئێــران دوودڵ

نەبوونە.
نزیكــەی ســاڵێك دوای ڕێككەوتنــی
ناوكیــی ئێــران ،ئــەوە زیاتــر ڕوونــە
كــە تاكــوو ئێســتا تــاران بەردەوامــە
لــە دروســتكردنی هەڕەشــەی جیــدی
لەســەر ســەقامگیریی ناوچەكــە و
ئاشــتیی جیهــان .هەوڵەكانــی ئێران بۆ
ســەپاندنی هەژموونــی خــۆی لەســەر
ناوچەكە یارمەتیدەر بووە بۆ گەشــەی
تیرۆریــزم و دوژمنایەتــی .ئێران تاكوو
ئێستاش گەورەترین پشتیوانی تیرۆریزم
و ســەرچاوەی ســەرەكیی ئــاژاوە لــە
ناوچەدایــە .هــاوكات لــە نێوخــۆی
ئێرانــدا ،لەســێدارەدانی چاالكانــی
سیاسی بە شــێوەیەكی سەرسووڕهێنەر
بــەرز بووەتــەوە و ئــازار و ئەزیەتــی

نەتــەوەكان و ئایینەكان زیادی كردووە.
بارودۆخــی كەمایەتییــە نەتەوەیــی،
ئاینــی و جیندەرییــەكان زۆر خراپــە و
ڕێژیــم لــە هەوڵدایە تاكــوو لە ڕێگای
ســەركوتی دڕندانــە و سانســۆری
دژبەرانــەوە ،گرووپــە جۆراوجۆرەكانــی
نێوخۆی ئێران لە نێو ببات.
زانینــی
بەرزتــر
بــە
خــۆ
( )supremacismشــیعەی
ســەرەكیی
هــۆكاری
فارســی
دەستێوەردانەكانی ئێران لە ناوچەدایە و
تا كاتێك كە ئەم رێژیمە بوونی هەبێت،
ئاشتی و سەقامگیری لە ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاســتدا بوونــی نابێــت .ئێرانییەكان
زیاتر لە ســەدەیەكە بەهۆی ئەم خۆ بە
بەرزتــر زانینەوە ئــازار دەچێژن و ئەمە

ســەرچاوەی بەردەوامیــی دیكتاتــۆری
لــە ئێرانــی هاوچەرخدا بــووە .ئەمەش
تەوەرێكــی گرینگــە كــە پەیوەندیــی
هەیــە لە نێوان دوو گرفتی ســەرەكیی
ئێرانــدا كــە بــەردەوام بەرهــەم دێنــەوە:
دیكتاتۆری لە نێوخۆ و ناسەقامگیری
لــە دەرەوە .لەبــەر ئــەوە ،ئێمــە لــەو
باوەڕەدایــن كــە خەباتــی گەالنی ئێران
بــۆ كۆتاییهێنــان بــەو خــۆ بــە بەرزتــر
زانینــە و دەوڵەتی ناوەندگەرا ،دەتوانێ
كلیلێــك بــۆ كۆمەڵــگای نێودەوڵەتــی
لــە تێڕوانینیــان بــۆ بەرەوڕووبوونەوەی
ئــەو هەڕەشــانە بێت كە ئێــران دەیكاتە
سەر ئاشتیی نێونەتەوەیی و بەتایبەتی
ســەقامگیریی ناوچەكە .بەم شــێوەیە،
دەبێ بڵێین ئەوەی كە ئێران مەترسیدار
دەكات ،جــۆری ئــەو چەكانــە نیــە
كــە لــە بەردەســتیدایە ،بەڵكــوو زیاتــر
لــەوە فراوانخــوازی و تۆتالیتاریزمــە،
دوو بەریانــی تێكئــااڵو كــە لــە خــۆ
بــە بەرزتــر زانینــی شــیعەگەریی
فارســییەوە ســەرچاوە دەگرێــت .بۆیــە
ئێمــە لــەو باوەڕەدایــن كــە كۆمەڵگای
نێونەتەوەیــی و هێــزە ناوچەییــەكان لــە
گەڕانیان بەدوای ڕێگایەكی باشــتردا
بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەو هەڕەشــانەی
كــە لەالیــەن ئێرانــەوە دەكرێتــە ســەر
ســەقامگیریی ناوچەكــە ،پێویســتە
فرەكولتوور بوونی ئێران وەكو ڕاستییەك
لــە بەرچــاو بگــرن .پرســی ســەرەكیی
نەتەوەكانــی ئێــران ،دێموكراســییە و
خەباتیــان دژی كۆمــاری ئیســامیی
ئێــران كلیلــی وەرچەرخانــی ئێرانــە لــە
واڵتێكی سەركێشەوە بۆ دامەزراوەیەكی
ئاشــتیخواز لــە ڕێگای سیســتەمێكی
كۆنترۆڵ و هاوسەنگییەوە.
بــە كورتــی ،ئێمــە پێمــان وایــە كــە
هاوپەیوەندییەكی ئیســتراتژیك لە نێوان
داخوازییەكانــی نەتەوەكانــی نێــو ئێران
و ئەكتــەرە ســەرەكییەكانی ناوچــەدا
هەیــە كــە دەتوانــن نەزمێكــی نوێ لە
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت بەدی بێنن كە
ببێتــە بنەمــای ئەمنیەتــی جێگیــر و
ئاشتیی بەردەوام.
سەرچاوە :ئورشەلیم پۆست

22ی پووشپەڕ،
ڕۆژی سەرکەوتنی مەزنەئامانجی لێکگرێدانی خەباتی شار و شاخ

ڕەزا فەتحوڵاڵنژاد
لــە 27ەمیــن ســاڵڕۆژی تیــرۆری
ڕێبــەری مەزنــی گەلــی کــورد،
دوکتور قاســملووی نەمــردا ،زۆربەی
شــار وشــارۆچکەکانی کوردســتانی
ڕۆژهەاڵت لەســەر داوای حیزبەکەی
دوکتور قاســملوو ،حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران ،بــه شــێوەی
جۆراوجــۆر و بەتایبــەت بە داخســتنی
دووکان و بــازاڕەکان پەیمانیــان
لەگــەڵ ڕێبــازی شــەهیدان و حیزبی
دێموکــرات نــوێ کــردەوە .مانگرتنی
22ی پووشــپەڕی ئەمجارەی خەڵکی
کوردستان لە باری ڕادەی بەشدارییەوە
بەرینتر و لە باری گەیاندنی پەیامەوە
بەرزتر و بەرباڵوتر بوو.
یەکــەم مانگرتنــی گشــتی 22ی
پووشــپەڕ لــە ســاڵی 13٨٤دا بــوو،
کاتێــک خەڵکــی شــاری مەهابــاد
لــە جەرگــەی ڕاپەڕینە بەشــکۆکەی
هاوینی ٨٤ی ڕوژهەاڵتدا ،بە تێکڕایی
بــە داخســتنی دووکان و بــازاڕەکان،
بێزاریــی خۆیــان لــە تیرۆریزمــی
دەوڵەتیی کۆماری ئیسالمی دەربڕی
و پەیمانــی وەفادارییــان لەگــەڵ
ڕێبــازی شــەهیدانی حیــزب و گــەل
نــوێ کــردەوە .لــە مــاوەی ســااڵنی
1390-13٨٥دا ،هــاوکات لەگــەڵ
ئەوەی گوشــارەکانی ڕێژیم بۆ ســەر
دووکاندار و کاســبکارانی کورد ساڵ
بە ساڵ زیاتر و زیاتر دەبوو ،بەشێکی
بەرچــاو لــە شــارەکانی کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت بــە پەیوەســتبوون

بــەم مانگرتنــە گشــتییە ،ئاســتی
ئامادەیــی خەڵکیــان بــۆ وەاڵمدانــەوە
بــە بانگەوازەکانــی حیزبی دێموکرات
و بەهێزیــی پێگــەی جەماریــی ئــەم
حیزبەیان زیاتر و زیاتر نیشان دا .بەاڵم
مانگرتنی ئەمساڵ ،جگە لەو پەیامە
بەنــرخ و کاریگەرانــەی بــاس کــران،
پەیامێکــی دیکــەی لەگــەڵ بــوو،
ئەویش وەاڵمدانەوەی شــار بە خەباتی
شــاخ بوو ،وەک چۆن لــە بانگەوازی
ئەمســاڵی کۆمیســیۆنی تەشکیالتی
حیزبدا هاتبوو.
هــەر لــە پەیامی نەورۆزی ئەمســاڵی

بەڕێــز مســتەفا هیجــری ،ســکرتێری
گشتیی حیزبەوە وەرچەرخانێکی مەزن
لە شێوەی تێڕوانین بۆ خەباتی گەلی
کــورد لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت،
بەڕۆژەڤکردنــەوەی پرســی کــورد لەو
بەشــە و بەکــردەوە بەرەوپێشــبردنی
بەرخۆدانــی نەتەوەیــی هاتــە ئــاراوە،
وەرچەرخانێــک کــە بەرهەمــی
بڕیارێکــی مێژوویــی بــوو ،واتــە
ناردنەوەی پێشــمەرگە بــۆ نێو گوند و
شــارەکانی ڕوژهــەاڵت پــاش نزیک
بە بیســت ســاڵ و هاوتەریب لەگەڵی،
گرێدانی خەباتی شار و شاخ .حیزبی

دێموکرات ڕاســانی مێژوویــی هێنایە
ئــاراوە و لــەو پێناوەشــدا تــا هەنووکــە
یــازدە کــەس لــە باشــترین ڕۆڵەکانی
ئــەم گەلــەی پێشکەشــی بــارەگای
ئازادیخوازی کرد .دواتر نۆرە گەیشتە
شــار و پێویســت بــوو شــار و گوندیش
وەاڵمــی شــاخ بدەنەوە ،جا بــەو بۆنەوە
چ ڕۆژێــک پڕماناتــر و گرینگتر لە
22ی پووشپەڕ بوو .هەر بۆیە 27ەمین
ســاڵڕۆژی شــەهیدبوونی مامۆستای
دێموکراســی و پێغەمبــەری ئاشــتی
وەکــوو ڕۆژی وەاڵمدانــەوەی شــار به
شاخ دیاری کرا .لە ئاکامدا هەر بەو

جــۆرەی دۆســت و دوژمــن چاوەڕێیان
دەکــرد و حیزبی دێموکرات لێی دڵنیا
بوو ،شــار وەاڵمی ئەرێنی بە خەباتی
شــاخ دایەوە .ورمێ ،پیرانشــار ،شنۆ،
مەهابــاد ،سەردەشــت ،بۆکان ،ســەقز،
دیوانــدەرە ،مەریــوان ،ســنه ،پــاوە و
کرماشــان وەاڵمێکی بەرزیــان دایەوە،
بەرز به قەد دەنگی تەقەی بەرگری لە
نیشتمان کە لەم ڕۆژانەدا زایەڵەکەی
دنیــای تەنیــوە .پێگــەی جوگرافی و
حەشــیمەتی ڕاســانی نــوێ لــە 22ی
پووشــپەڕی ئەمســاڵدا بــۆ ئــەو هێز و
الیەنانــەش که لە ڕووی نائاگاهییەوە

یــان بــە ئەنقەســت ئەوەنــدەی پێیــان
کرابــا حاشــایان لە ڕاســتییەکانی نێۆ
کۆمەڵگای کوردســتانی ڕۆژهەاڵت
دەکــرد ،دەرکــەوت ،پێگەیــەک کــە
بەهێزتریــن هــۆکاری بەردەوامیــی
خەبــات و تێکۆشــان و شــەکاوە
ڕاگرتنــی ئــااڵی خەبات بۆ ڕاســانی
هەنووکه بوو.
خاڵێکــی بەرجەســتەی دیکــەی ئــەم
مانگرتنە گشــتییە ،هــەر بەو جۆرەی
کە ئامانجی سەرەکیی لێکگرێدانی
خەباتی شار و شاخە ،بەشداریی چین
و توێــژە جیاجیاکانــی کوردســتان
لــە ڕەوتــی خەباتدایــە کــە ئەمــەش
هەرەتۆقێنەرترین مۆتەکەی کۆماری
ئیســامی بــووە و هەیــە .کاتێــک
تاکێک لە هەر ئاســتێکدا بەشــداری
خەبات دەبێت و دەبینێ ئەو بەشدارییە
بووەتــە هــۆی بەهێزیی بــەرەی گەل و
دەربڕینــی بێزاری لە بــەرەی دژەگەل،
کاتێک جۆش و خرۆشــی سەرکەوتن
لە نێو نەتەوە زوڵملێکراوەکەی و کزیی
و دەستەوەستانی زاڵمان دەبینێ ،ئیدی
ئەو تاکە پێ دەنێتە قۆناغی چەشتنی
بەکــردەوەی حــەز و چێژی بەرخۆدان،
جــا ئەمەش بە جۆرێک لە دەروونیدا
چەکــەرە دەکات و ئاوێتــەی ڕۆح و
جەستەی دەبێ کە هەردەم چاوەچاوی
دووبارەبووەنــەوەی دەکات .لێڕەدایــە
کــە دەتوانیــن بڵێیــن خەبــات ،خەبــات
دەهێنــێ ،هیواخوڵقانــدن هیــوا دەهێنێ
و ســەرکەوتن ،ســەرکەوتن دەهێنــێ.
کەواتــە ،پیــرۆزە ســەرکەوتنی مەزنە
ئامانجی لێکگرێدانی خەباتی شــار
و شاخ.

کۆمهڵگا
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گرێدانی شاخ و شار ستراتژییەک بۆ ئەمڕۆ و داهاتوو
حیسام دەستپیش

لــە

بەهــاری ئەمســاڵەوە باسوخواســتی
ڕۆژهــەاڵت گــەرم بــووە .لــە زۆر
بــوارەوە ئــەم باسوخواســتانە خۆیــان
دەنوێنــن .هێندێک بە گەشــبینییەوە
چــاوی لــێ دەکــەن بــەو مانایــە کە
دەچینــە قۆناغێکیتــر لــە ژیانــی
سیاســیی ڕۆژهەاڵت .لەهەمانکاتدا
کەســانێکی دیکــەش بــە ڕەشــبینی
ســەیری دەکــەن و لەو بــاوەڕەدان کە
ڕۆژهــەاڵت و پارتــە سیاســییەکان و
کۆمەڵگا هەڵگری ئەو تواناییە نین
کــە قۆناغێکیتــر لە ژیانی سیاســی
لــە ڕۆژهەاڵت بخوڵقێنــن .لەم نێوەدا
گرووپێکیــش هەیــە کــە بەرلــەوەی
بڕیــار لە ســەر بوون و نەبــوون بدات،
بیر لەوە دەکاتەوە کە دەبێ چاوەڕوان
بیــن تاکــو ببینیــن کــە ئاخــۆ ئــەم
باسوخواســتانە دەگەنــە کــوێ .واتــا
ئاخــۆ جووڵەیــەک دەبــێ تاکــوو
لەوێــوە وێنــای ســەردەمێکی نــوێ
بکەیــن ،یــان لــە ئەگــەری جووڵــەدا
دەبــێ چاو لــە ئاراســتەکانی بکەین
کــە بەرەو کــوێ دەڕوات .بەهەرحاڵ
هەمــوو ئەمانــە لــە خانــەی پارتــە
سیاســییەکان ،چــاالکان ،چاودێــران
و هەروەهــا کۆمەڵــگای کوردی لە
نێوخۆ خوێندنەوەیان لەسەر دەکرێ.
کاتێــک باس لــە دەســتپێکردنەوەی
نوێی خەبات لە ڕۆژهەاڵت دەکەین،
لە ڕاســتیدا مەبەست هێنانە ڕۆژەڤی
ئــەم خەباتــە لــە ئاســتی کۆمەڵگا،
هێــزە سیاســییەکان و کۆمەڵــگای
جیهانییە .بەو مانایە کە پرسێک بە
ناوی پرسی کورد هەیە کە دەتوانێ
جیــاواز و لەهەمانکاتــدا لەگــەڵ
پرسی کورد لە پارچەکانی دیکەی
کوردستان یەکانگیر بێ .لەالیەکی
دیکــەوە گەرمبوونــی خەبــات لــە
ڕۆژهــەاڵت هەڵگــری ئــەو واتایەیــە
کــە ئیــرادەی نەتــەوەی کــورد لــە
ڕۆژهەاڵتیــش بوونی هەیە و پرســی
کوردیــش لەوێ ،پرســێکە پەیوەســت
بە شوناســی کوردەوە .بۆیە کاتێک
خەبــات خۆی دەنوێنــێ ،واتای ئەوە
دەگەیەنێ کە ئەم پرسە لە جەوهەری
خۆیــدا ناتوانێ ئــارام بگرێت و دەبێ
بەئەنجــام بگات .هەموو ئەم باســانە
کاتێــک واتایــان دەبــێ کــە ئێمــە
قبوڵــی بکەیــن لــە خۆرهەاڵتــی
کوردســتان ویست و توانایەک هەیە
کــە دەیهــەوێ لــەم بــوارەدا چاالک
بــێ .جا پرســیاری ســەرەکی ئەوەیە
کــە ئــەم پرســە لــە کام توانــا و کام
ســتراتژییەوە دەیهــەوێ خەبــات لــە
خۆرهەاڵت زیندوو بکاتەوە؟
بــۆ وەاڵمدانــەوەی ئــەم پرســیارە
ئــاوڕ لــە ســتراتژیی یەکێــک لــە
پارتــە سیاســییەکان دەدەینــەوە کــە
لــە بەهــاری ئەمســاڵەوە پرســێکی
نوێــی خســتە بــەردەم ڕای گشــتیی
ڕۆژهەاڵتییەکانــەوە .ئەویش بابەتی
گرێدانــی خەباتی شــار و شــاخە .لە
ڕەوتــی ڕووداوەکانــدا بــەو ئەنجامــە
گەیشــتین کە ئەم پرســە لە ڕاستیدا
ســتراتژیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێرانــە بــۆ ئــەوەی
هەســتانەوەی خۆرهــەاڵت ببێــت بــە
ڕاســتییەک .بۆیە لێــرەدا دەمهەوێ
قامــک لەســەر ئــەم بابەتــە دانێــم و
ئاوڕ لەوە بدەینەوە کە ئەم ستراتژییە
هەڵگــری چ تایبەتمەندیگەلێکــە و
چ شــتێک پێویســتە تاکوو بتوانرێ
ئەم ستراتژییە بە ئەنجام بگات.
وەک بۆچوونێکــی ســەرەتایی
دەتوانیــن ئــاوای بــۆ بچیــن کــە
ســتراتژیی گرێدانــی خەباتــی شــار
و شــاخ ،ســەندنەوەی بەرپرســیاری
و پێشــەنگایەتی لــە پارتی سیاســی
و کۆمەڵگایــە و بەخشــینی ئــەم
بەرپرســیاریەتیە بــە هــەردوو الیــەن.
واتــە تەنیــا پارتــی سیاســی نیە کە
دەبــێ هەســت بــە بەرپرســیاریەتی و

فیداکاری بکات
لە ڕەوڕەوەی خەباتی خۆیدا ،بەڵکوو
لەهەمانکاتــدا کۆمەڵگاش هاوکات
دەبــێ هەســت بــەم بەرپرســیاریەتیە
بــکات .کاتێــک بــاس لــە خەباتــی
شار و شاخ دەکرێ ،مەبەست پەنجە
خســتنە ســەر ئەو ڕاستییە کە بزاڤی
ڕزگاریخوازیی کورد بەردەوام شاخی
وەک مەکــۆ و النکــەی خەبــات
پێناســە کردووە .بۆیــە هەڵگری ئەو
پەیامــە بووە کــە دەتوانــێ ڕزگاری
بــۆ کۆمەڵــگا بەرهــەم بێنــێ.
لەهەمانکاتــدا کاتێک باس لە شــار
دەکرێ ،مەبەست ئەو مەکۆیەیە کە
تێیــدا هێــز بۆ شــاخ بەرهــەم دێنێ و
پێداویســتییەکانی شاخ لە ڕەوڕەوەی
خەباتــدا ئامادە دەکات .ئەگەر ئەمە
وەک پێشــگریمانەی ئەم ســتراتژییە
لەبەرچــاو بگریــن ،کاتێــک باس لە

گرێدانیان دەکرێ ،ئامانج ئەوەیە کە
شــاخ وەک نوێنەری بزاڤی مێژویی
کــورد هەبــێ و پارتــی سیاســی بــە
ڕێکخستنی هێزی چەکداری خۆی
بێتــە مەیدانەوە و لە هەمانکاتیشــدا
شــار وەک مەکۆیەک کە دەتوانێ
ڕاڤــەی بوونــی خۆیــی بــکات
لــە هەوڵــی ئــەوەدا بــێ کــە توانــا
کورتخایــەن و درێژخایەنەکانــی
خــۆی پێشــان بدات .بۆیــە لە کاتی
گرێداندا شــاخ و شار دەکەونە جووڵە
تاکــوو یەکانگیرییەک لە نێوانیاندا
چــێ ببێ .لــەم گرێدانەدا ناســنامە
و هێــزی هەردووال پارێــزراو دەبێ بۆ
ئــەوەی کــە هیچکامیان نەتوانن بەر

بــاس لــە توانــای
زەینــی دەکەیــن ،مەبەســت ئــەو
توانایانەیــە کە پەیوەســتن بە مانادار
بوونــی بابەتــەکان و ئــەو مانایانــە
کــە دەتوانێ ســەرچاوەی جووڵە بێ،

کاتێــک بــاس لەســەر توانایــی
دەکەیــن ،دەتوانێ هــاوکات توانایی
عەینــی و توانایــی زەینــی هەبــێ.
توانای عەینی ئەو توانایانەیە کە بە

وەک وێنایــەک کــە پــاڵ دەنــێ بە
تــاک یــان کۆمەڵگایــەک کــە
فیــداکاری یان تێچــووی خەباتێک
بدات یان ئامادە بێ خۆی بۆ تەرخان

لــێ بکەیــن کــە
ئاخــۆ توانــای عەینــی و زەینــی لــە
کوێــدا جێگایــان دەبێتــەوە .ئــەوەی
پەیوەســتە بــە هێــزی پێشــمەرگەوە و
بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەوەی تاکــوو
ئەمــڕۆ هاتووەتــە ئــاراوە ،هەڵگــری
ئــەو پەیامەیە کــە هێزێک بە ناوی
هێــزی پیشــمەرگە بوونــی هەیە کە
ئامادەیــە گیانبەخشــی بــکات ،ئــەم
هێــزە تاکــوو ئەمــڕۆ نــەک ڕوو لــە
کەمبوون نیە ،بەڵکوو ڕۆژ لە دوای
ڕۆژ ڕووی لــە زیادبوونــە .بۆیــە لــە
دابەزاندنــی ئــەم ســتراتژییە و وەک
پێویســتییەکی بەرچــاو ،دەبینین کە
هێزێک بە ناوی هێزی شــاخ هەیە.
هەرچــەن دەبــێ ئامــاژە بــەوە بکەین
کە ئەم پێشمەرگە لە بواری فیکری
و پــەروەردەوە پێویســتی بە ڕاهێنان و
تەیارکردنــی بە ماناکانی کۆمەڵگا

چاو دەبینرێن ،وەک کەرەســتەکانی
پێویســت بــۆ درێژەدانــی خەبــات
و هەروەهــا ئــەو توانــا عەینیانــە

بکات.
بــە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی باســکرا،
توانــا ســتراتیژییەکانی گرێدانــی

کــە دەتوانێــت ڕۆژانــە داگیرکــەر
ڕووبەڕووی کێشە بکاتەوە و بە چاو
ببینرێ .لە الیەکی دیکەوە کاتێک

خەباتــی شــار و شــاخ ،پەیوەســتە بە
هێــزی پێشــمەرگە و کۆمەڵــگاوە.
جــا لــەم دوو بــوارەوە دەبــێ چــاوی

هەیــە .بەاڵم بە هۆی ئەوەی پرســی
پێشــمەرگە بابەتێکــی نــوێ لــە نــاو
کۆمەڵــگای کوردیــدا نیــە ،بۆیــە
پێناچێ شاخ لەم بوارەدا الواز بێ.
کاتێــک باس لە توانــا زەینییەکانی
دەکەیــن
ســتراتیژییە
ئــەم
کەموکووڕییەکانــی دەردەکــەون.
ئەویــش کاتێکــە کــە ڕوو دەکەینــە
کۆمەڵــگا .کۆمەڵــگای ئێمــە لــە
ڕۆژهەاڵت هەڵگری توانای زەینیی
زۆرە .ئــەم توانایــە بەتایبــەت لــە
زیادبــوون و بەرجەســتەبوونی چینــی
نێوەڕاســتدا بــە جوانــی دەردەکەوێ.
واتــا کۆمەڵگامــان هەیە کــە خاوەن
توانایــە ،بــەاڵم ئــەو توانایــە کــە

سەر ئەویتردا زاڵ
بێ و لە کۆتاییدا لە پەیوەندییەکی
هاوتەریــب و هاوســەنگدا داهاتــووی
ڕۆژهەاڵت بونیات بنێن.
تواناکانی ئەم ستراتژییە بۆ ئەمڕۆ

بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەوەی باســکرا ،توانــا
ســتراتیژییەکانی گرێدانی خەباتی شار و شاخ،
پەیوەســتە بە هێــزی پێشــمەرگە و کۆمەڵگاوە.
جــا لەم دوو بوارەوە دەبــێ چاوی لێ بکەین کە
ئاخــۆ توانای عەینی و زەینی لە کوێدا جێگایان
دەبێتەوە

ئەگــەر پێشــمەرگە بکەین بــە پێوانــە ،ئەو
هێزەیە کە توانایی خۆی دەرخســت و ئەگەر
توانای شار بکەین بە پێوانە ،پرۆسەیەکە کە
دەکرێ لە ماوەیەکــی زەمەنیدا وێنای هاتنە
ئارای بکەین

هێــزی جووڵــەی
هەبێت ،هێشتا نەهاتووتە ئاراوە .بۆیە
دەتوانیــن بڵێــن کــە جــارێ یەکێک
لــە کۆڵەکــە ســەرەکییەکانی ئــەم
ستراتیژییە تەیارە.
بەگشــتی لــە ئێســتادا شــاخ خــاوەن
توانایە و شار کە نوێنەرایەتی توانای
زەینــی دەکات و هێشــتا تواناکانــی
دەرنەکەوتــوون ( هەرچــەن لــە ٢٢
پوشــپەڕ هەوێنەکانــی دەرکەوتــن،
بەاڵم هێشتا ماوە ببێت بە بزاڤێک).
بۆیە هەر لەم ســۆنگەوە بوو کە شاخ
و پێشــمەرگە خۆیــان وەک هێمــا و
وێناکانی دەرکەوتنە سەرەتاییەکانی
ئــەم ســتراتژییە دەرخســت ،تاکو ئەو
پەیامــە بــە شــار بــدەن کە لــە بواری
هێزێــک کە پاڵپشــتتان بێ ،الوازی
بوونــی نیــە و تەنیــا مــاوە کــە شــار
ئاوێتــەی ئەم مانایە بێ و تواناکانی
خۆی دەربخات .لێرەوەیە کە کۆڵەکە
ســەرەکییەکانی ئــەم ســتراتژییە لــە
سەر توانا عەینییەکانی شاخ و توانا
زەینییەکانی شار ڕاوەستاوە و ئەگەر
پێشــمەرگە بکەیــن بــە پێوانــە ،ئــەو
هێزەیــە کــە توانایی خۆی دەرخســت
و ئەگــەر توانــای شــار بکەیــن بــە
پێوانــە ،پرۆســەیەکە کــە دەکــرێ لە
ماوەیەکــی زەمەنــیدا وێنــای هاتنە
ئارای بکەین.
تواناکانی ئەم ستراتژییە بۆ داهاتوو
یەکێــک لــە الوازییەکانــی بزاڤــی
ڕزگارخوازیــی کــورد ئــەوە بــووە کە
بەرپرســیاریەتیی کۆمەڵــگای کــەم
کردووەتەوە و هەموو قورســاییەکەی
بەخشــیوە بە پارتی سیاســی و هێزی
پیشــمەرگە .ئەم کەموکووڕییە وای
کــردووە پاش ڕزگاری ،پرۆژەیەکمان
بۆ دێموکراســی لە کوردستان نەبێ.
ئەزموونــی باشــووری کوردســتان
باشــترین ئەزموونــە کــە پیشــان دەدا
ڕزگاری ،دێموکراســی و ئــازادی،
دەبــێ لــە یەکــەم هەنگاوەکانــی
خەباتــەوە دەســت پێبــکات .بۆیــە
ڕاوەستەکردن لەسەر گرێدانی خەباتی
شار و شاخ ،بەخشینی ئەم تواناییە بە
بزاڤــی کوردی لە ڕۆژهەاڵتە تاکوو
لــە چرکــە ســاتەکانی هەســاتنەوەی
خۆیدا وێنای داهاتوویەکی لێوانلێو
لە دێموکراسی لە کوردستان بکرێت.
لــەم ســتراتژییەدا شــار ناوەنــد و
یەکێک لە کۆڵەکە سەرەکییەکانی
خەباتە .جا ئەوەی شار لە بوارەکانیتر
جیــا دەکاتــەوە ئــەو مانایانەیە کە لە
فرەیی دەنگ و ڕەنگدا هەیەتی .کە
واتە ئەم ستراتژییە ئەم تایبەتمەندیانە
دەبینێ و ڕاوەستەی لە سەر دەکات،
تاکــوو لەو ڕەهەندەوە شۆڕشــگێڕانی
کــورد خۆیان لە خەڵکانی کۆمەڵگا
بــە گەورەتر نەزانن و بەپێچەوانە بێتە
ئاســتێکەوە کە پێگەی کۆمەڵگاش
هاوتەریبــی خۆی بزانێ .لێرەوەیە کە
ئەم ستراتیژییە ڕوویشی لە داهاتووە.
داهاتوویــەک کــە بەرهەمــی شــاخ
و شــارە .بۆیــە بــەر لــە ڕزگاری
هەوێنەکانــی ئەم بەیەک گەیشــتنە
ســاز دەبێ بۆ ئــەوەی هەم کۆمەڵگا
بــە ڕوونــی داهاتــووی خــۆی وێنــا
بکات و هەمیش خەباتەکە هەڵگری
تایبەتمەندییەکانی ســەردەمی خۆی
بێ.
لە کۆتاییدا ئەوەی دەبێ باس بکرێت
پەنجە خســتنە ســەر ئەو بابەتەیە کە
ســتراتژی گرێدانــی خەباتــی شــار و
شــاخ ،گرێدانی ڕابــردوو و داهاتووە.
ڕابردوو کە شاخ بێ و ئێستا دەنگی
دەبیســرێ و داهاتوویەکیــش کــە
هێنانە دی پرۆســەیەکە و ماناکانی
شار دەبنە پاڵنەر و سەرمایەی .بۆیە
وێناکردنــی ســتراتیژیی گرێدانــی
خەباتــی شــار و شــاخ هەڵگــری
کۆمەڵێک ڕاســتییە کــە وا دەکات
بیری لێ بکەینەوە.
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كرماشان،
دێموكرات،
داهاتوو
كەیهان یووسفی
ـ ســەردەمی هەنووكەیــی ئیــدی
هەڵگری گوتاری داخراو و چەقبەستوو
نیــە ،ئایدۆلۆژی و گوتــارە داخراوەكان
ناتوانــن وەكــوو پێشــتر ببنــە ئایدیاڵ و
خولیــا بــۆ خەڵــك .لــە مــاوەی زیاتــر
لــەم یەك ســەدەی دواییــەدا دەركەوتووە
كــە ئەم چەشــنە گوتارانــە نەیانتوانیوە
بــۆ هەمیشــە لــە لووتكەی دەســەاڵتدا
بمێننــەوە و لــە الیــەن خەڵكــەوە ژێرپێ
خراون.
ـ گوتاری دێموكرات واتا ئایدیاڵ و
ئامانجی دواڕۆژی حیزبی دێموكرات،
گوتارێكــی كــراوە و بەرباڵوە ،گوتاری
پێكــەوە هەڵكردنــی جیاوزاییــەكان،
گوتــاری یەكتــر قەبووڵكــردن و ڕێز لە
یەكتــر گرتــن .گوتاری پێكەوە ســازان
و پێكــەوە بــوون .گوتــاری دێموكــرات،
گوتــاری زۆرەملــی ،خۆســەپاندن و
ئەویتــر قەبووڵنەكــردن و ســڕینەوەی
یەكتــر نیــە .هەموو ڕەنگە جیــاوازەكان
لــە ژێر چەتــری ئەم گوتــارەدا دەتوانن
هەســت بــە ســەربەرزی و ئاســوودەیی
بكــەن و هــەر بۆیــەش دوای تێپــەڕ
بوونــی زیاتــر لــە حــەوت دەیە بە ســەر
لەدایكبوونــی دێموكراتدا ،گوتاری ئەم
حیزبە هێشتا نوێ ،هەنووكەیی و جێی
پەســەندی چیــن و توێــژە جیاوازەكانی
كۆمەڵگایە.

ـ كرماشــان گەورەتریــن شــاری
كوردســتانی ڕۆژهــەاڵت و شــاری
ڕەنگــە جیاوازەكانــە .شــێعە ،ســوننە،
یــاری ،زەردەشــتی ،كرییســتیەن و
جوولەكە لەم شــارە دەژین .خەڵكی ئەم
شــارە بە زاراوەكانی كەلهۆڕی ،لەكی،
ســۆرانی و هەورامــی قســەدەكەن.
ئــەم جیاوازییانــەش بۆتــە هــۆی
ئەوەیكــە ڕێژیــم كەلێنــە كۆمەاڵیەتــی
و ئاینییــەكان لــەم شــارەدا قووڵتــر
بكاتەوە .گوتاری دێموكرات لەم شــارە
بەو چەشــنەی كــە دەبێت ناســراو نیە.
دێموكرات وەكوو ئااڵهەڵگری گوتاری
نەتەوەیــی لــە كوردســتانی ڕۆژهەاڵت
خــاوەن ســتراتژی و پرۆگرامێكــی
هیۆمانیستی و مرۆڤ تەوەرە بۆ ژیان.
بــەاڵم دامــودەزگای پڕۆپاگەنــدەی
ڕێژیــم تا بۆی كراوە وێنایەكی بەدوور
لــە ڕاســتی لــە گوتــاری دێموكراتــی
بــە خەڵــك پیشــان داوە .تێگەیشــتن و
قەزاوەتــی خەڵــك لە مــاوەی ڕابردوودا
لە ســەر بنەمای ناســان و ڕاســتیەكان
نەبووە .هەر بۆیەش هەڵوێستگیرییەكان
ناخرێتــە خانــووی هەڵبژاردنێكی ئازاد
و درووســتەوە .كرماشــان بــە پێــی
هەندێك سەرژمێری ،بە یەكێك لە شارە
ســیكۆالرەكانی ئێــران بەهەژمار دێت،
واتە بەســتێنی گەشــەكردنی گوتاری
دێموكــرات لــەم شــارە لەبــارە .هەروەها
هەبوونــی جیاوازییە جۆراوجۆرەكان لەم
شــارە دەتوانێت پوەنێكی پۆزێتیڤ بێت

باشووری زاگرۆس

بــۆ پەرەســەندنی گوتــاری دێموكرات.
پێكهاتــەی گشــتی كرماشــان
پیكهاتەیەكــی كوردییــە .كوردبــوون
خاڵی هاوبەشــی گشــت دانیشــتووانی
كرماشــانە .گوتــاری نەتەوەیــی و
ناســیۆنالیزمی كــوردی دەتوانێــت
كۆكــەرەوەی خەڵــك بێــت لــە دەوری
یەكتر.
ـ ڕێژیــم هەوڵــی زۆری بــۆ
ئاســمیلەكردنی كرماشــان دا ،بــەاڵم
بــۆی نەكرا .بووژانەوەیەكی كولتووری
و ئەدەبــی لــە كرماشــان توانی پێش لە
خەونی نگریســی ڕێژیم و شۆڤێنیســتە
ناوەندگــەراكان بگرێــت .كرماشــان
قۆناغــی بووژانــەوەی كولتــووری
تێپــەڕ كــردووە .هەســتی نەتەوەیی لەم
شــارە گەشــەی كــردووە و شــادەماری
كوردایەتــی بــە تێكۆشــانی كۆمەڵێــك

تێكۆشــەر جمانــی تێكەوتــووە .چەنــد
ســاڵی ڕابــردوو و بــە پێشــەنگایەتیی
یارســانەكان شاهێدی چەندین جووڵەی
ناڕەزایەتــی لەم شــارە بووین .نموونەی
دواییــش هاتنــی ڕۆحانــی ســەرۆك
كۆماری ڕێژیم و دەربڕێنی ناڕەزایەتی
لــە كاتــی لێداوانــی ناوبــراودا بــوو.
كرماشان هەنووكە هەنگاوی ناوەتە نێو
فازێكــی نوێــوە .كوردایەتی لەم شــارە
خەریكــە لە هەســتەوە تێپــەڕ دەبێت بۆ
ئــاوەز .قۆناغــی هەنووكەیــی قۆناغی
ڕێكخســتن و هاوئاهەنگــی و كاركردن
بــۆ بنبڕكردنی ســتەم و چەوســانەوە و
هەاڵواردنەكانە.
ـ ئەگــەر لــە ســااڵنی ڕابــردوودا بە
تایبــەت لــە دوای شۆڕشــی گەالنــی
ئێــران دەرفەت و بەســتێن بــۆ چاالكی
و خەباتێكــی بەربــاوی سەرانســەری

لــە كرماشــان و شــارەكانی خــوارووی
كوردســتان نەڕەخســا و ڕێژیــم توانــی
بــە كەڵكوەرگرتن لــە ئامرازی ئایین و
شــێعەگەری بەشــێك لــە ئامانجەكانی
خــۆی بــە شــێوەی كاتــی دەســتەبەر
بــكات ،هەنووكــە بــە هــۆی گەشــەی
تێكنۆلۆژیا و چوونەســەرەوەی ئاستی
خودئاگایــی خەڵــك ،هەموو شــتێك بۆ
گەشــە كردنی گوتاری دێموكرات لەم
شــارە لەبــارە .بێشــك خەڵك بــە دوای
گوتــار و پرۆگرامێكــدان كــە خۆیانــی
تێــدا ببیننــەوە و هەســت بــەوە بكــەن
كــە لــەوێ ڕێــز لــە خۆیــان و بۆچوون
و باوەڕەكانیــان دەگیردرێــت و هەربۆیە
دێموكــرات دەتوانێــت كاریگەرتریــن
حیزبی كوردی لە كرماشان بێت.
پۆتانسیلەكانی دێموكرات ،مێژووی
پــڕ لــە ڕاســتگۆیی و لــە خوبردوویی

ئــەم حیزبــە و هەروەهــا دەرگای
كــراوەی گوتــاری ئــەم حیزبــە توانای
ڕاكێشــانی هــەزاران گەنجــی خوێــن
گەرمــی كرماشــانی بۆ نێــو ڕیزەكانی
خــۆی هەیــە .بێگومــان بــە كاركــردن
و تێكۆشــانی بــەردەوام دەكرێــت لــە
داهاتوویەكــی نزیكــدا شــاهیدی
گۆڕانێكی گەورە لەم دەڤەرە بین.
كرماشــان وەكــوو بەنداوێكــی پــڕ
لــە ماســی وایــە ،ســااڵنێكە ڕێژیــم
توانیویەتی پێش لە ئاو و ماسییەكانی
بگرێــت و ڕایانگرێــت تــا پەیوەســت
بــە زەریــای كوردایەتــی نەبــن ،بــەاڵم
بەنــداو داڕزاوە و ئــاو دزەی كردووەتــە
نێــو ڕووبــار و ڕێــگای زەریــا بۆتــە
خولیای دانیشتووانی پشت بەنداو و لە
داهاتوویەكــی نزیكدا بەنــداوی داڕزاو
لە نێو زەریادا نوقم دەبێت.

هەڕەشەی تیرۆر و کوشتار ،وێکچوویی لەگەڵ ناوەڕۆکی ڕێژیمی ئێران
ن :جەماڵ ڕەسوڵ دنخه
پێناســەی ڕێژیمــی ئیســامیی
ئێــران لــە چوارچێوەی هیــچ چەمک
و دەســتەواژەیەکی سیاســیدا بە واتای
حکوومــەت خــۆ نابینێتــەوە و ئــەوە
دەکەوێتــە دەســت و مێشــکی هــەر
کەســێک کــە تەنیــا دەســەاڵتێکی
تــەواو میلیشــایی لــە جوگرافیایەکی
دیاریکــراودا بــە نــاوی «ئێــران» و
ئااڵیەک بە شوناسی «عەرەبی»ییەوە
کە ئەویش خۆی لە هەر بوارێکدا قسە
و باسی خۆی لەسەرە ،خۆ دەردەخات و
ئاشکرا دەبێت.
لــە مــاوەی نزیــک بە ســێ دەیە لە
دەســەاڵتداریی «کۆماری ئیسالمیی
ئێــران» کە هیــچ واتایەکی نیە جگە
لــە تیــرۆر و کوشــتن ،بەرپرســانی ئەو
ڕێژیمە یەک لە دوای یەک لە هەموو
کــۆڕ و کۆبوونەوەیەکــی خۆیانــدا لــە
هــەر ئاســتێکی سیاســیدا ،تەنیا باس
لە وێران کردن و سڕینەوەی دوژمنانی
دەرەوە دەکــەن کە ئەویش پێناســەی بۆ
نەکــراوە ،کامەیە دوژمــن و لەبەرچی
دۆژمنایەتی؟ .لە دەســەاڵتی ئێستای
ڕێژیمــی ئێرانــدا ،ئــەوەی کــە جڵەوی
دەســەاڵتداریی لەدەســتە ،گرووپێــک
یــان باشــتر وایــە بگوترێــت تاقمێکــی
دیاریکــراون کــە لــە بازنەیەکــی تەواو
داخــراو و ئەمنییەتــیدا کار دەکــەن و
لــە ڕەوتی کارەکانــدا تەنیا مۆرەکانی
جێگۆڕکێیان پێ دەکرێت و هیچیتر.
ئەوگرووپە یا تاقمە لە ئێران گرووپێکی
تەواو ســەربازی و ســەکوتکەرە کە بۆ
ڕاگرتنــی دەســەاڵتەکەی خــۆی لــە
هیــچ کارێک ناپرینگێتەوە و ئەوەی
لــە بەرژەوەنــدی و قازانجــی خۆیــدا
بێــت ئەنجامــی دەدات ،ئــەوەش نــاوی
«سپای پاسدارانی ئێران»ـە کە لە نێو
هەمــوو واڵتانی جیهاندا بە ئاژاوەچی،
شــەڕئەنگێزی ،تیرۆزیزمی نێودەوڵەتی
و پشــتیوانی لــە گرووپــە تونــدڕەوەکان

و دەستێوەردان لە کاروباری واڵتانی
ناوچەکــەدا دەناســرێتەوە .ســپای
پاســدرانی ئێــران ،هێزێکــی نیزامی و
خوێنڕێــژە کە بە کەڵــک وەرگرتن لە
هێــز و کەرەســتەی نیزامــی ،بــە زۆر
و کوشــتوبڕ خــۆی لــە جوگرافیــای
ئێرانــدا بەســەر هەمــوو نەتەوەکانــی
ئێراندا سەپاندووە و هیچ جۆرە ئوسوول
و یاســایەکی لــە بــواری ئاســایش و
گــوزەران و مافــی نەتەوەکانی ئێراندا
قبــووڵ نیــە و باســکردن لــە مــاف و
ئــازادی بــە هــاوردەی ئیســتکبار و
ڕۆژئــاوا دەزانێــت و کەســانێک یــا
ئــەو نەتەوانــەی نێو ئێــران باس لە هەر
مافێکــی میللــی ،ئایینی و ڕەگەزی
بکــەن ،بە توندترین شــێوە ســەرکوتیان
دەکات .ســپای پاســدارانی ڕێژیمــی
ئێســامیی ئێــران ،ســاڵی ١٣٥٩
لەســەر بڕیــاری خومەینــی بەشــێوەی
«جیهادی» دامەزرا و تا ئێستا خۆی
بــە نوێنەر و جێبەجێکەری بڕیارەکانی
خومەینــی دەزانێــت و لــە کاروبــاری
خۆیــدا چەنــد قســەی خومەینــی
کردووەتــە ســەردێڕی کارەکانــی و
لــە ڕوانگــەی ئــەو هێزە میلیشــاییەی
ســپای پاسدارانەوە ،هەر کەسێک یان
الیەنێــک ڕووی لــە سیاســەتەکانی
ئێــران وەرســووڕێنێت ،تیرۆریســت و
سەهیۆنیســتە ،تەنانــەت ئەگــەر ئــەو
کــەس یان الیەنە پێشــتر هــاوکاری بە
ئەمەگی ئەو ڕێژیمە بووبێتن.
ســپای پاســداران ئەگــەر زۆر بــە
ســاکاری و ئاســانی هەڕەشــەی
لەناوبردن و کوشتوبڕ و شەڕ دەکات،
زۆر ئاساییە و ئەوەش بۆ چەند هۆکار
دەگەڕێتــەوە کــە هــەر لــە ســەرەتاوە
ئــەو ڕێژیمــە بەمجــۆرە هەڵســوکەوتی
کردووە و هیچ بۆی گرینگ نەبووە.
یەکــەم هــۆکار بــۆ البردنــی
توندتیــژی لــە ئەدەبیاتــی خومەینیدا
دەگەڕێتــەوە ،خومەینــی ئەدەبیاتــی
توندوتیــژ ،گوتــاری پــڕ لــە شــەڕ و
هەڕەشــە و لەناوبردنــی هەموو ڕوانگە

جیاوازەکانی بەکار هێنا و بۆ شــەڕ
دژی جیابیــران و هەمــوو ئازادیخوازن،
خــۆی لــە نــاو ئایینــی شــیعه و دینی
ئیســامدا وەک نوێنــەری خــودا لــە
ســەر زەوی دیــاری کــرد و بە کەیفی
دڵــی خــۆی و لــە ڕووی ڕوانگــەی
شــەڕئەنگێزی و ئاژاوەچییەتــی و
جینایەتکارانــەدا شــرۆڤەی دینــی و
یاســاکانی دینــی دەکــرد و خەڵک و
نەتەوەکانی ئێرانی کوشتوبڕ دەکرد.
بەشــێکی دیکــە کــە بەرپرســانی
ڕێژیمــی ئێران لــە هەموو دام و دەزگا
ئەمنیەتــی و نیزامییەکانــی خۆیــان
بە ســاکاری و ڕاشــکاوانە هەڕەشــەی
ســەربازی لە خەڵکی خۆیان و هەموو
واڵتانــی جیهــان دەکەن ،بــۆ پێوەندیی
چڕ و پڕی ئەو ڕێژیمە لەگەڵ گرووپە
تونــدڕەوکان وەک «جەماعەتــی
ئیســامی لــە میســر ،ڕێکخــراوی
تیرۆریســتیی ئەلقاعیــدە ،داعــش و
حیزبوڵــای لوبنــان ،حوســییەکانی
یەمــەن» و هەمــوو ئەو تاقــم و الیەنە
توندڕەوانــە لــە جیهــان و بەتایبــەت
واڵتانی دراوسێ دەگەڕێتەوە.
ئــەوەی کــە ڕوونــە و نــاوەرۆک و
فەلسەفەی بوونی ڕێژیمی ئیسالمیی
ئێران دەردەخات و ســەرجەم بەرپرســانی
ئــەو ڕێژیمــە بــە هەموو هێــز و تواناوە
درێــژە بە سیاســەتی کوشــتار و تیرۆر
لــە نێوخۆ و دەرەوەی واڵتانی دیکەدا
دەدەن ،ســەلمێنەری ئەوەیــە کــە ئــەو
ڕێژیمە بە هیچ یاسایەکی نێودەوڵەتی
و تەنانــەت یاســای داڕێــژراوی خۆیان
پابەند نین.
ئــەو ڕێژیمــە تەنیــا واڵتێکــە لــە
جیهانــدا کــە سیســتمێکی کاری
و ئیــداری بــۆ خــۆی داڕشــتووە و
پێــڕەوی لــێ دەکات کــە هێزێکــی لە
تیرۆریســتانی فیرقەگەرا و میلیشایی
چەکــدار پێکهێنــاوە و گەورەتریــن
جینایەتەکانــی لەژێــر نــاوی وەک
پشــتیوانی لــە هەژارانــی جیهــان،
هەناردەکردنــی شــۆڕش کە بیرۆکەی

چــەوت و دزێــوی خومەینە ،ئەنجام
دەدات ،بەرپرســانی ئــەو ڕێژیمــە لــەو
بــاوەڕەدان کــە ئەنجامدانــی ئەو کار و
ئەو کــردەوە جینایەتکارانە لە ئیمامی
زەمانیان نزیکتر دەکاتەوە.
لــە دواییــن هەڕەشــەکانی ڕێژیمی
ئێــران بــۆ لــە ناوبردنــی کوردســتان و
تۆپبارانکردنــی هەرێمی کوردســتان و

هەروەها لە نێوبردنی واڵتی ئیسراییل،
لێدوانێکــی تیرۆریســتانە بــوو کە هەر
کام لە بەرپرســانی ئەو ڕێژیمە باسیان
لێ دەکرد و لە دوای بەرپەرچدانەوەی
یەکدەنگی گەلی کورد لەهەمبەر ئەو
لێدوانانەی بەرپرســانی ڕێژیمی ئێران،
بەرپرســانی نیزامــی و ئەمنییەتــی
ئــەو ڕێژیمە ،ئاســانتر لــەوە بە چۆکدا

هاتــن کە تەنانەت خۆشــیان باوڕیان
بێــت .ئــەوەش بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە
کــە گەلــی کــورد و خەڵکــی کــورد
ئەمڕۆ وشــیارتر لە ســەردەمی پێشــوو
لــە پیالن و کردەوەکانی ڕێژیمی ئێران
ئــاگادارە و پرســی کــورد لــە ئاســتی
جیهانــدا ڕۆژەڤــی کــۆڕ و کۆبوونەوە
سیاسییەکانی جیهانە.
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ڕاسان بێدەنگیی ڕۆژهەاڵتی شکاند

ئازاد کوردی
ماوەیــەک بــوو کــە نیگەرانــی
لەمــەڕ بێدەنــگ بوونــی کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت و ڕۆژەڤ نەبوونــی
پرســەکانی ڕۆژهــەاڵت ،لــە میدیــا
نێونەتەوەییــەکان و ناوچەییــەکان و
لــە هەمووشــی گرینگتــر لــە نێوخۆی
کوردســتان پەرەی سەندبوو .دەماندیت
بە دەگمەن لە نێو میدیا جیهانییەکاندا
باســی دۆخــی کــورد لە کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت دەکــرا ،ســەرەڕای ئەوەندە
زوڵــم ،ســەرکوت و پێشــڵکاریی مــاف
و ئازادییەکانــی نەتەوەکانــی ئێــران
کــە لــە الیــەن ڕێژیمــی دیکتاتــۆری
دەســەاڵتدار بــە ســەر ئــەو واڵتــەدا
بەڕیــوە دەچــوو و دەچێــت ،کــوردی
ڕۆژهەاڵت خراپترین دۆخی سیاســی،
حقووقــی ،ئابــووری و کۆمەاڵیەتیــی
هەیــە لــە ئاســتی هــەر چــوار بەشــی
کوردســتاندا .پێویستییەکی مێژوویی
و هەنووکەیــی بوو کە ڕۆژهەاڵت لەم
دۆخە بێتە دەر و دەنگی مافخوازانەی
دەربکەوێــت و ببێتــە ڕۆژەڤی نێوخۆی
کوردســتان و ناوچــە و تەنانەت میدیا
جیهانییەکانیــش .چوونکــە ڕێژمــی
دیکتاتــۆری زاڵ بەســەر ئیرانــدا،
بەهیچ شــێوەیەک یەک هەنگاویشی
بــۆ چارەســەریی پرســی کــردی هەڵ
نەگــرت لــەم ماوەیــەدا کــە خەباتــی
شــاخ هێندێــک بێدەنــگ ببــوو و
تەنانەت هەوڵی هەمەالیەنەشی دا کە
کەڵکاژۆ لەم قۆناغە وەربگرێت.
ئــەم ڕێژیمە لــە بنەما و جەوهەردا
بــڕوای بــە چارەســەرکردنی پرســی
کــورد و نەتەوەکانــی دیکــە نەبــووە و
نیــە .زۆربــەی چاالکڤانانــی مەدەنی
و سیاســی لەم ماوەیــەدا کە کەمترین
داوای مافــی حقوقــی و مەدەنــی و

سیاســییان لە ڕۆژهەاڵت بەرز کردەوە،
یــان گیــران و ئەشــکەنجە و زیندانــی
کــران ،یان ناچار بوون کە ڕۆژهەاڵت
بەجــێ بێڵــن .خەباتــی مەدەنــی و
ئاشــتیخوازانە لەگــەڵ حکوومەتێکی
مەدەنــی و دێموکراتیک جێدەگرێت،
نــەک حکوومەتێکــی تــەواو
ئیدئۆلۆژیک و سەڕەڕۆ و ستەمکار.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران ماوەیــەک بــوو زۆر بەباشــی
ئــەم دۆخــەی و ئالوگۆڕەکانــی
نێوخــۆی ڕۆژهــەاڵت و بەشــەکانی
دیکەی کوردســتان و هەموو ناوچەی
ڕۆژهەاڵتــی ناڤین و جیهانی بەوردی
شــرۆڤە دەکــرد .بۆیــە بڕیــاردان
بــۆ ڤەژاندنــی خەباتــی نەتەوەیــی
دێموکراتیکــی کورد لە کوردســتانی

ڕۆژهــەاڵت و بــەرز کردنەوەی دەنگی
مافخوازیــی خەڵکــی کوردســتان و
شــکاندنی ئــەم بێدەنگییــە لــە حیزبی
دێموکــرات شــتێکی چاوەڕوانکــراو
بــوو ،بــە هــۆی ڕۆڵــی ســەرەکی
و کاریگەریــی حیــزب لــە قۆناغــە
جیاجیاکانــی کوردســتاندا ،دەبوایــە
هەنگاوێکی کردەوەیی بۆ ڕۆژهەاڵت
هــەڵ بگیرێــت کــە بــە خۆشــییەوە بە
ئیرادەیەکــی شۆڕشــگێڕانەوە ئــەم
قۆناغە دەستی پێکرد.
لــە ســاڵی ڕابــردووە کە پێشــمەرگە
خۆشەویســتەکانی خەڵکی کوردستان
خۆیــان گەیانــدە ســنوورەکانی
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان و گەڕانەوەی
پۆلبەپۆلیان بۆ نێو خەڵکی مافخوازی
کوردســتان و گەڕانــەوەی هیوایەکــی

بــێ مینــاک بۆ خەڵکی کوردســتان،
تابــۆی هەوڵــدان بــۆ دوورخســتنەوە و
لێکدابڕانــی خەڵک و پێشــمەرگەی
شــکاند .ئەمە ئەو ڕاستییەی سەڵماند
کە خەڵک و پێشمەرگە هیچکات لە
یــەک دانابڕێــن و دەبێــت پێکــەوە بن،
هەتــا البردنــی زۆڵــم و ســتەمکاری.
دواتــر لە نــەورۆزی ئەمســاڵدا حیزبی
دێموکــرات لــە زمانــی ســکرتێری
گشــتیی حیزبــەوە ،پەیامێکــی
مێژوویــی و گرینگــی بــۆ گرێدانــی
خەباتــی شــار و شــاخ باڵوکــردەوە و
بەڵێنیــی زینــدوو کردنــەوەی خەباتــی
کــوردی ڕۆژهەاڵتــی بەبوونــی
هێــزی ڕزگاریــدەری کوردســتان ،واتە
پیشــمەرگە ،کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت
بکاتــە ڕۆژەڤــی هەمــوو ئاســتەکانی

نێوخۆ ،ناوچە و جیهانیش .ئەم بەڵێن
و پەیامە لە بەهاری ئەم ساڵەوە کەوتە
قۆناغــی جێبەجێکردنــەوە و هیــوای
گەل چەندقات زیاتری کرد.
ڕۆڵــە گیــان لەسەردەســتەکانی
کوردســتان بــۆ پەیوەندیی ڕاســتەوخۆ
لەگــەڵ خەڵکــی نیشــتمانپەروەی
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت و تاوتــوێ
و شــیکردنەوەی پرســە گرینگەکانی
ژیــان و چارەنووســیان و بیــروڕا
گۆڕینــەوە لــە نێــوان پێشــمەرگە و
خەڵــک و ڕێکســختنی مەیدانیــی
خەڵــک بــۆ خەباتــی مافخوازانەیان و
هەروەها لەقاودان و هۆشیارکردنەوەیان
لەســەر پیــان و سیاســەتە گاڵوەکانی
ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران ،پــۆل بــە
پــۆل گەڕانــەوە هەمبێــزی گــەڵ و
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ئیســتراتیژیی گرێدانــی شــاخ و
شاریان بەکردەوە جێبەجێ کرد.
دەســتپێکردنی ئــەم ڕاســانە
دەســەاڵتدارانی غــەداری تارانــی
تووشــی تــرس و دڵەڕاوکێیەکــی زۆر
کــرد و بەپێــی سروشــتی دڕندەبــوون و
دژی گەلیــی ســوپای تیرۆریســتی
پاســدارانی ڕێژیم ،چاوەڕوان دەکرا کە
هێــرش بکەنــە ســەر باســکی بەهێــز و
ڕزگاریدەری گەل.
بەداخــەوە لــە چەندیــن هێرشــدا،
دوای
دێموکــرات
قارەمانانــی
حەماســەخوڵقاندن و شــەڕێکی
نابەرابــەر ،لــە قەرەســەقەلی شــنو،
کۆســااڵنی ســەواڵوا و بۆڕیــەری
مەریــوان ،چەندین قارەمانی گەورەمان
تێکەڵ بە کاروانی شەهیدانی ئازادیی
کوردستان بوون.
بــەاڵم ئــەوان بــە خوێنــی خۆیــان و
بــە ئیــرادەی بەرزیــان لەگــەڵ هەمــوو
پێشــمەرگە گیــان لەسەردەســتەکانی
دیکــە ،بێدەنگیــی زاڵ کــراو و
داســەپاو بەســەر ڕۆژهەاڵتییان شکاند
و هیوایەکــی نوێیــان بەگــەڵ دا و
چیدیکــە ئــەم پەیوەندییــە بەرینــە لــە
نێوانــی باســکی بەهێزی گــەل و گەل
ناپچڕێت.
پەیامــی نەورۆزیی دەســتپێکردنی
ڕاســان و قۆناغێکــی نوێــی خەبــات و
تێکۆشــانی مافخوازی لە ڕۆژهەاڵت
لــە الیــەن حیزبــی دێموکراتــەوە و ئــەم
شــەڕ و پێکدادانــەی لە ڕۆژهەاڵت لە
نێــوان هێزی پێشــمەرگەکانی حیزب و
چەکــدارە داگیرکەرەکانی کوردســتان
لــە ئێــران هاتــە ئــاراوە ،دەنگدانــەوەی
مەزنــی نێوخۆیــی ،ناوچەیــی و
نێونەتەوەیــی بــەدوای خۆیــدا هێنــا و
تابــۆی بێدەنگبوونــی ڕۆژهەاڵتــی
تێکشکاند.

لە شارەکانی ئامەد و باتمانی سەر بە كوردستانی باکوور
یادی ٢٢ی پووشپەر و شەهیدانی نوێی حدکا بەرز ڕاگیرا

یادی شەهیدانی حیزبی دێموکرات لە ناوچەی «قۆسەر»
یباکووری کوردستان بەرز ڕاگیرا

ســەمەدی کادری حیــزب ،پارتــی
سۆسیالیستی کوردستان – باکوور
لــە شــاری ئامــەدی کوردســتانی
باکــوور ڕێوڕەســمی پرســە و
سەرەخۆشی بەڕێوەچوو.
لەســەر پالکاردە هەڵواسراوەکانی
تایبەت بەو ڕێوڕەســمە نووســرابوون
کە« ،شەهید دوکتور عەبدولڕەحمان
قاســملوو ،ئێمە لەبیرمان نەکردووی
و لەبیرتان ناکەین».
هــەر لــەو ڕۆژەدا پارتی ئازادیی
کوردســتانی تورکیــەش ،لــە
ڕێوڕەســمێکی تایبەتــدا لــە شــاری
باتمانــی ســەر بــە کوردســتانی
باکــوور٢٧ ،ـــهمین ســاڵوەگەڕی
تێرۆری ڤییەن و هەروەها شەهیدانی
ڕاســانی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێرانیان بەرز ڕاگرت.

ڕێکەوتــی ٢٠ی پووشــپەڕی
١٣٩٤ی هەتــاوی ،لــە ناوچــەی
«قۆســەر»ی ســەر بــە كوردســتانی
باکوور ،لە الیەن «لۆکاڵی پالتفۆرمی
دێموکراتــی کــورد» کۆڕیادێــک بۆ
شــەهید دوکتور قاسملوو و شەهیدانی
نوێی حیزبی دێموکرات بەڕێوە چوو.
بــە بۆنــەی ڕێزگرتن لــە خەبات و
تێکۆشــانی شــەهید دوکتور قاســملوو
و ٢٧ـــەمین ســاڵڕۆژی شــەهیدکرانی
دوکتــور قاســملوو و ڕێزگرتــن لــە
کاوە جەوانمــەرد ئەندامــی کۆمیتەی
ناوەندیــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران و شەهید سەرکەوت
ســەمەدی کادری حیزبی دێموکرات،
لــە الیــەن «لۆکاڵــی پالتفۆرمــی
دێموکراتــی کــورد» کۆڕیادێــک
لــە ناوچــەی قۆســەری کوردســتانی
باکــوور بــە بەشــداریی کوردانــی هەر
چوار بەشی کوردستان بەڕێوە چوو.
لە سەرەتای کۆڕیادەکەدا ،لە الیەن

پارتی سۆسیالیســتی کوردســتان
– باکــوور و هەروەهــا پارتــی
ئازادیــی کوردســتانی تورکیــە لــە
شــارەکانی ئامــەد و باتمانــی ســەر
بە کوردســتانی باکوور ،ڕێوڕەسمی
تایبــەت بە یادی شــەهیدانی ڤییەن
و شــەهیدانی ڕاســانی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانیــان
بەڕێوە برد.
ڕێکەوتــی ٢٣ی پووشــپەری
ســاڵی ١٣٩٥ی هەتــاوی بــە
بۆنــەی ٢٢ی پووشــپەر ٢٧ـــهمین
شــەهیدکرانی
ســاڵوەگەڕی
دوکتــور قاســملوو و هاوڕێیانــی و
هەروەهــا شــەهیدانی خەباتــی نوێی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران ،کاوە جەوانمــەرد ئەندامــی
کۆمیتــەی ناوەندیــی حیزبــی
دێموکــرات و هەروەهــا ســەرکەوت

کۆمیتــەی ئامــادەکارەوە بەخێرهاتنی
میوانــان کــرا و پاشــان بــۆ ڕێزگرتــن
لــە گیانــی پاکی شــەهیدانی کورد و
کوردســتان چەند ساتێک بە بێدەنگی
ڕاوەستان.
پاشــان داوا لــە دوکتــور خالیــد
ئامێــدی ،مامۆســتا عومــەر ســلێمان
و حەمیــد ســمایلئاغا کــرا کــە هــەر
کامەیان لە سەر ئەم شەهیدانە و پرسی
ڕۆژ قسە بکەن.
هەروەهــا هەر کام لەو کەســایەتیانە
لەســەر گیانفیدایــی ئــەو شــەهیدانە،
یەکگرتوویــی کــورد ،گرینگیــی بــە
دەوڵەتبــوون و ســەربەخۆیی کوردســتان
جەختیان کردەوە.
لــەو کۆڕیــادەدا دروشــمی وەک
«بــژی پێشــمەرگە ،بــژی کــورد هەر
بژی کوردستان» بەرز کرایەوە.

بۆچی سنوورە قانوونییە کرێ کۆڵەکان درا بە سپا

ن :ئاگری ئیسماعیلنژاد
مــاوەی  9مانگــە داخرانــی ســنوورە
کۆڵبەرییــەکان بووەتە بابەتی ڕۆژەڤی
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت ،دیــارە
داخرانــی ســنوورە کۆڵبەرییــەکان ئــەو
سنوورانە دەگرێتەوە کە ساڵی 138٥بە
هــۆی ڕێژەی بێکاریی زۆر و هەروەها
بــە مەبەســتی تەکووزکردنی دیاردەی
کــرێ کــۆڵ لــە دوو ئاســتی یەکــەم:
هاوردەکردنــی جــۆری شــتومەک بــە
مەبەســتی شــکاندنی گەمارۆکانــی
ســەر کۆمــاری ئیســامی و
ســنووردارکردنی جۆری هاوردەکان لە
ڕووی حــەاڵل و حەرامــەوە ،دووهــەم:
بەکارهێنانــی ئــەو ســنوورانە وەک

زەختێــک بــۆ هاوکاریــی خەڵکــی
هــەژار لەگــەڵ ناوەنــدە ئەمنییــەکان،
کراونــەوە .لە ســاڵی 1387دا ،بەهۆی
ئــەوەی ئەو ســنوورانە لەگەڵ ســنوورە
کــرێ کۆڵییــە ناقانوونییــەکان ببوونە
هۆی کرانــەوەی بازاڕێکی بازرگانی
لە کوردســتان کە کارتێکەریی لەسەر
بــازاڕە ناوەندییەکانــی ئێــران هەبــوو،
لــە الیــەن ســەرکۆماری ئەوکاتــی
ئێرانــەوە بڕیاری داخرانی درا .بڕیاری
داخســتنی ئــەو ســنوورانە بــە دوو
هــۆی ســەرەکی بەڕێــوە نەچــوو:1 :
گەمــارۆ ئابوورییەکانی ســەر ئێران لە
دەرئەنجامی نەســازان لەســەر قەیرانی
ناوکی بەرین کراوە  :2داخســتنی ئەو
سنوورە کە بۆ زۆرینەی خەڵک وەک
ســەرچاوەیەکی ســەرەکیی بژیــوی

ژیانــی لێهاتبــوو ،مەترســیی ئەمنیی
لێدەکەوتــەوە ،بــەاڵم نــۆ مانــگ
بەرلەئێســتا باســی داخســتنی ســنوورە
کــرێ کۆڵــە قانوونییــەکان لــە الیــەن
وەزارەتــی نێوخــۆی ئێــران بــە بیانووی
پشتگیری لە بەرهەمی نێوخۆیی هاتە
گۆڕێ و لە بەرانبەردا باسی «بازاڕی
کراوەی بازرگانیی پیشــەیی» لە دوو
شاری بانە ومەریوان هاتە گۆڕێ ،کە
ئەو پرۆژەیە دژکردەوەی سپا لە ڕووی
ئەمنــی و بازرگانیــی لێکەوتــەوە
و لەگــەڵ ئــەوەی دوو جــار ڕەوانــەی
مەجلیــس کرا ،بــەاڵم دەنگی نەهێناوە
و بــۆ کۆتایــی ئــەو بابەتــە خامنەیی
لــە کۆبوونــەوە لەگــەڵ ئەندامانــی
ســپا ڕایگەیانــد کــە کێشــەیەک نیە
بــا ســنوورە کۆڵبەرییــەکان هەبێــت.

بــەو قســەیە ســنوورە کۆڵبەرییــەکان
جارێکیتــر ڕادەســتی ســپا کــراوە.
ئــەوەی ســوپای پاســداران ســنوورە
کۆڵبەرییەکانی لــە الیەن خامنەییەوە
ڕادەســت کرا ،پێنج هۆکاری هەیە :1
ســپا گەورەتریــن قاچاخچیــی ئێرانە و
بــەو شــێوەیە دەیەوێــت لە ڕێــگای ئەو
ســنورانەوە هەم بازاڕەکانی کوردستان
بەدەســتەوە بگرێــت و هــەم پــەرە بــە
تــۆڕی قاچاخــی خــۆی بــدا :2.لــە
چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا ســنوورەکانی
نێــوان ڕۆژهــەاڵت و باشــوور لــە
ســنوورە هەرەگەرمەکانــی ئێــران بوون
بــۆ شــکاندنی نایاســایی گەمــارۆ
جیهانییەکانــی ئێــران و بــەو شــێوەیە
لــە داهاتووشــدا ئــەو تایبەتمەندییەیــان
دەمێنێتەوە  :3ســپا لە کۆنەوە شــێوەی

ســیخوڕی کردنــی لەســەر باشــوور و
هێــزە ڕۆژهەاڵتییەکانــی نیشــتەجێی
باشــوور ئــەوە بووە کە کەســانی ســەر
بەخــۆی ،لەســەر ســنووری نێــوان
باشــوور و ڕۆژهــەاڵت جێگــر بــکات.
ئــەو کەســانە بــە نــاوی کاســبکار،
بەاڵم بە مەبەســتی ئەمنی و تەنانەت
ســەربازی لــەو ســنوورانە نیشــتەجێ
دەبن :٤ .قاچاخی مادەی هۆشــبەری
پیشــەیی لــە ســنووری ڕۆژهەاڵتــەوە
دەکرێــت بــۆ نێــو ئێــران و قاچاغــی
مادە هۆشــبەری پیشەیی بە پێچەوانە
دەکرێت و لە هەردووک الیان دەســتی
ســپای تێدایــە .بــە هــۆی ئــەوەی
لــە ســاڵی 2020دا البردنــی ســزای
ئێعــدام لــە یاســای تاوان بــە زۆرەملێ
دەبێــت ،هەتــا ئێســتا ســپا لــە ڕێگای

ئێعدامــەوە ورە قاچاخچییەکانــی کــە
ســەر بــەو نەبوونی لە نــاو دەبرد ،بەاڵم
لــەو قۆناغــەدا بــەو شــێوەیە بــازاڕ لــە
دەســتیان دەر دێنێــت و لەگــەڵ ئەوەش
شــەڕێکی ئالــودە کردنــی خەڵــک
بــە مــادەی هۆشــبەر لــە نێــوان ســپا و
خەڵکی باشووردا هەیە کە بەو شێوەیە
ســپا ئەو گەاڵڵەیش دەباتە پێشــێ ،بۆ
پشتڕاســت کردنەوەی ئەو قســەی من
دەتوانن ئاماری دەستبســەرکراوەکانی
قاچاخــی مــادەی هۆشــبەر لــە دوو
ساڵی ڕابردوودا لە هەرێمی کوردستان
لە ئاســایش وەرگرن :٥ .ســپا دەیەوێت
بــەو ڕێگایــەوە ئەندامگیریــی نوێ لە
کوردســتان بــکات ،هەتا ئــەو ئەندامە
نوێیانــەی لــە دژی شۆڕشــی نوێــی
کوردستان وەگەڕ بخات.
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تەیموور مستەفایی:

حیزبی دێموکرات لە هەر هەلومەرجێکدا بۆ بەئەنجام گەیاندنی هەر ئامانجێک ،ئەگەر داوا لە
خەڵکی کوردستانی ڕۆژهەاڵت بکات ،وەاڵمی ئەرێنی وەردەگرێتەوە
وتووێژ :سەلیم زەنجیری
٢٢ی پووشــپەری ئەمســاڵ،
٢٧ـــەمین ساڵیادی تیرۆرکرانی
د.قاســملووی ڕێبەر بە دەستی
دیپلۆمــات تیرۆریســتەکانی
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران لە
شــاری وییەن بوو .هەر ســاڵ
لەو ڕۆژەدا خەڵکی کوردســتان
و ڕێبوارانــی ڕێبازەکــەی بــە
شــێوەگەلی جیاواز ســەرەڕای
یادکردنەوە لەو ڕێبەرە بلیمەتە
و مەحکــووم کردنی تیرۆریزمی
دەوڵەتیــی کۆماری ئیســامیی
ئێــران ،پەیمانی وەفــاداری بە
ڕێبازەکــەی نــوێ دەکەنــەوە.
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێران ،لــە بانگەوازێکدا داوای
مانگرتنــی سەراســەری لــەو
ڕۆژەدا لە خەڵکی کوردســتانی
ڕۆژهەاڵت کرد و دواتر دەفتەری
سیاســیی حیزبــی دێموکــرات
لــە بەیاننامەیەکــدا سپاســی
خەڵکــی کوردســتانی کــرد کە
بەدەنــگ بانگەوازەکەیــەوە
هاتوون .بۆ زانیاری زیاتر لەم
پێوەندییــەدا ،بەڕێــز تەیموور
مســتەفایی ،ئەندامی دەفتەری
سیاسی و بەرپرسی کومیسیۆنی
تەشــکیالتی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران وەاڵمی چەند
پرســیارێکی ئێــوە خوێنەرانی
«کوردســتان» دەداتــەوە کــە
سەرنجتانی بۆ ڕادەکێشین:
پ :دەکرێ بفەرموون مانگرتنی
ئەمســاڵ لە یادی  ٢٧ســاڵەی
تێرۆرکرانی د .قاسملوودا چۆن
و لە چ کەشێکدا بەڕێوەچوو؟

بانگــەوازی مانگرتــن لە یادی
٢٧ـــەمین ســاڵی تێرۆرکرانــی
د.قاســملووی ڕێبــەر لــە کاتێکدا
ڕاگەیەندرا کە کەشوهەوای شەڕ
و تێکهەڵچوونی چەند یەکەیەکی
حیزبــی
پێشــمەرگەکانی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و
هێزەکانی ســوپای پاســداراندا بوو
کــە بــە هێرشــی هێزەکانــی ســپا
بــۆ ســەر پێشــمەرگەکانی حیــزب
لــە گونــدی قەرەســەقەلی شــنۆ و
کۆســااڵنی ســەوالوادا لەگــەڵ
بەرەنگاریی قارەمانانە و حەماسیی
پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات
بــەرەوڕوو بوویــەوە و لــە ئاکامدا،
چەند کادر و پێشــمەرگەی بەوەج
شــەهید و دەیــان کــەس لــە هێــزە
بەکرێگیراوەکانــی ڕێژیــم لــەو
شــەڕانەدا کوژران و ڕێژیم کە بە
هێزێکــی زەبــەالح و پڕچــەک بە
چەکوچۆڵــی نوێوە لەم شــەڕانەدا
بەشداری کرد ،زەربەیەکی قورس
و گرانی وێکەوت و فڕوفیشاڵیی
هێــزە بێورەکانــی بــۆ دونیــا
دەرکەوت.
ڕێژیــم بۆ قەرەبــوو کردنەوەی ئەم
شکســتەی ،هێزێکــی یەکجــار
زۆری لــە ناوچەکانــی دیکــەی
ئێرانــەوە هێنایــە کوردســتان و
کوردســتانی میلیتاریــزە کــراوی
میلیتاریزەتر کرد .بەپێی ئەو ئامار
و داتایانەی دەستمان کەوتوون ،لە
نێــوان  ١٥٠تــا  ٢٠٠هــەزار هێزی
نیزامــی لــە کوردســتاندا مۆڵیــان
خــواردووە و ئــەم هێــزە دەســتی بە
هەڕەشــەکردن لە خەڵــک کردووە
و بــەردەوام دەســت دەداتە مانۆڕی
نیزامی لە نێو خەڵکدا و ئامانجی
لــەو جموجۆاڵنە چاوترســێن کردن
و تۆقاندنی خەڵکی کوردستانە.
لــەم بارودۆخــەدا بــوو کــە
کومیسیۆنی تەشکیالت لە ڕۆژی
١١ی پووشــپەڕ (٣٠ی ژووئــەن)

دا ،لــە ڕێــگای بانگەوازێکــەوە
داوای لــە خەڵــی کوردســتان کرد
کــە لــە ڕۆژی ٢٢ی پووشــپەڕدا
بــە داخســتنی دوکان و بــازار و
نەهاتنــی خەڵکــی گونــدەکان بۆ
شــارەکان و بەکاربردنــی هێمــا
و ســیمبولە نەتەوەییــەکان ،ئــەو
ڕۆژە بکەنــە ڕۆژی ناڕەزایەتــی
لــە هەمبــەر تێرۆرکردنی ڕێبەری
خۆشەویســت د .قاســملوو و
هەروەهــا پاڵپشــتی چاالکییــە
سیاســی و تەشــکیالتییەکان لــە
نێوخــۆی واڵت و لــە الیەکــی
دیکــەوە مەیدانێک بۆ «نا» وتن
بــە ڕێژیــم و ســەرکوت و زەبــر و
زەنگ و هەاڵواردنەکەی.

پ :بۆچی لە بەرانبەردا داواتان
لــە خەڵک نەکــرد کــە بڕژێنە
سەر شەقامەکان و بەم شێوەیە
ناڕەزایەتی دەرببڕن؟
و :لــەم جــەوە نیزامییــەدا،

گونجاوتریــن و کــەم هەزینەتریــن
شــێوەی دەربڕینــی ناڕەزایەتــی،
دوورەپەرێــزی بــوو لــە ڕووبــەڕوو
بوونــەوە لەگــەڵ هێزەکانــی ڕێژیم
کــە لــە بیانوویەک دەگــەڕان بۆ
ســەرکوتی خەڵــک و چاوترســێن
کردنیان .بۆیە ڕێگای مانگرتنی
بازاڕییــان و نەهاتنــی خەڵــک بۆ
دەرەوەی ماڵەکانیــان ،تێچــووی
کەمتــری دەبــوو ،بەاڵم هــاوکات
ئــەو پەیامــەی دەگەیانــد کــە لــە
ڕێپێوانێکــدا دەیــدات و ئەویــش
بریتییــە لــە بێزاریــی خەڵــک لــە
سیاســەتەکانی ڕێژیــم و خەبــات
بــۆ وەدەســتهێنانی مافەکانــی لە
سەفێکی یەکگرتوودا.

و
بەربەســتەکان
پ:
پیالنگێڕییەکانــی ڕێژیــم بــۆ
سەرنەگرتن و شکست پێهێنانی
ئەو مانگرتنە چی بوون؟
و :ڕێژیــم بــە میلیتاریزەکردنــی

شــارەکان ،کەشــێکی پۆلیســی
بــۆ چاوترســین کردنــی خەڵــک
پێکهێنــا ،ئەمــە بێجگــە لــەوە بوو
کــە هــەر لــە ڕۆژی دەرکردنــی
کومیســیۆنی
بەیاننامــەی
تەشــکیالتی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران بــۆ مانگرتن،
لــە ڕێــگای ئەماکــن ،شــوورای
ئەســناف ،ژووری بازرگانــی و
ئیــدارەی ئیتالعاتــەوە ،هەڕەشــە
لــە دوکانــدارەکان کرابــوو کــە
نابــێ دوکانەکانیــان دابخــەن و
لــە وەهــا ئەگەرێــکدا ،جــەواز
کەســبەکانیان لێ دەســەندرێتەوە.
بەو حاڵەش بەیانیی ڕۆژی ٢٢ی
پووشپەڕ ،ئێمە شاهێدی داخستنی
دوکان و بــازارەکان و نەهاتنــی
خەڵکــی گونــدەکان بۆ شــارەکان
بە شــێوەیەکی بەرچاو بووین .هەر
بۆیــە دارودەســتەی ڕێژیم کەوتنە
پەلەقــاژە و بــە تەلەفــۆن کــردن
بــۆ دوکانــدارەکان و هەڕەشــەی
گرتــن و ســزادانیان و شــکاندنی
قوفڵــی بەشــێک لــە دوکانەکان،
هەوڵــی شکســت پێهێنانــی
مانگرتنەکەیــان کرد .بــۆ نموونە
لــە شــاری ســەقز و زۆربــەی
شــارەکانی دیکــە خەڵکێکــی
زۆریــان گــرت و بــە ئەســتاندنی
بەڵێنــی کردنــەوەی دوکانەکانیان
ئــازاد کــران ،تەنانــەت لــە ڕۆژی
٢٤ی پووشــپەڕدا ٢٣ ،کــەس
لــەو دەستبەســەرکراوانەی ســەقز،
بــە دانی جەریمــەی نەخدی ٢٠٠
هــەزار تمەنــی بۆ هــەر یەکێکیان
ســزادران .نزیکەی دووسەد کەس
لە الوانی کوردســتان دەستبەسەرن
و تــا ئێســتا لــە چارەنووســی

ژمارەیەکی بەرچاو لەوان زانیاری
لەبەردەســتدا نیە و ژمارەیەک لە
دەستبەســەرکراوەکانیش بە دانانی
بارمتە ئازاد کراون.

پ :پێتــان وایــە کــە وەاڵمــی
ئەرێنیتــان لە خەڵــک بۆ ئەو
مانگرتنــە وەرگرتــووە و بــە
سەرکەوتووی دەزانن؟
و :بــە لێکدانــەوەی ئــەو

کەشــە پۆلیســییە کــە باســی
لێــوە کــرا و هاتنــە مەیدانــی
دەســتوپێوەندییەکانی ڕێژیــم بــە
نــاوی کەســانی ڕووناکبیــر و
چەواشــە کردنــی باردۆخەکــە،
کــە لــە ڕۆژانی تەنگەتــاو بوونی
ڕێژیمــدا دەکەونــە دژایەتیــی
خەباتــی خەڵــک و دەســکەوتی
خەڵک بە کەمبایەخ نیشــان دەدەن
و دەکەونــە تیئۆریداتاشــینی
پاساودەرانە بۆ کردەوەکانی ڕێژیم
لــە ســەرکوت و زەبــر و زەنــگ،
بــەاڵم بەم حاڵەشــەوە لــە ئورمیەوە
هەتــا ســەرپێلزەهاو ،دوکان و
بــازاری شــارەکان بــە ڕێژەیەکــی
بــاش داخران و خەڵکی گوندەکان
لــەو ڕۆژەدا خۆیــان لــە هاتــن بــۆ
شــارەکان پاراســت و بــەم چەشــنە
کەشــوهەوایەکی بەتەواوی ســارد

پ :بــەاڵم هەنــدێ کــەس ئەمە
بە چەواشــەکاری و زێدەڕەوی
نــاو دەبــەن و پێیــان وایە کە
بــەو شــێوە بەرفراوانە بەڕێوە
نەچووە؟
و :ئێمــەش بانگەشــەی ئەوەمــان

نەکــردووە کــە هەمــوو دوکان
و بــازارەکان داخــراون ،بــەاڵم بــە
دڵنیاییــەوە لــە ســەرلەبەیانیی
ڕۆژی ٢٢ی پووشــپەڕدا،
مانگرتــن دەســتی پێکرد و فیلم و
وێنــەی مانگرتنەکە لە ســەرەتای
بەیانییــەوە گەیشــتە کاناڵەکانــی
ڕاگەیانــدن ،بــەاڵم بــە هەڕەشــە
و گوشــار هێنانــی ڕێژیــم بــۆ
دوکانــدارەکان ،لــە کاتژمێــر ١٠
بــۆ ١١ی بەیانــیدا ،ژمارەیــەک
لە دوکانــە مانگرتووەکان کرانەوە
کــە هــەر بــە زوویــی جارێکــی
دیکــە دوکانــەکان بــە ڕێژەیەکی
بەرچــاو داخرانەوە ،بە چەشــنێک
کــە دوانیوەڕۆکەی ڕۆژی ٢٢ی
پووشــپەڕ ،ڕێــژەی داخســتنەکە
بەپێــی ئــەو ڕاپۆرتانــەی کــە بــە
دەســتی ئێمە گەیشــتوون ،لە %٧٠
تێپەری.
دوای باڵوبوونــەوەی هەواڵــی
مانگرتنەکە ،ژمارەیەک کەســی

ئەم مانگرتنە پیشاندەری ئەو ڕاستیەیە کە
حیزبی دێموکرات خاوەنی پێگەیەکی ئەوتۆیە
کە بۆ جێبەجێ کردنی هەر ئامانجێک لە هەر
هەلومەرجێکدا ،داوا لە خەڵکی کوردستانی
ڕۆژهەاڵت بکات ،وەاڵمی ئەرێنی وەردەگرێتەوە و
لە ڕاستیدا کۆمەڵگای کوردستان وەجووڵە دەخا
لــە کوردســتاندا هەبــوو و ئەمــە
بانگەوازەکــەی
ســەرکەوتنی
کومیســیۆنی تەشــکیالت بــوو.
تەنانەت ئەگەر بەو چەشنە بووبێ
کە دژبەرانــی حیزبی دێموکرات،
واتــە دەســتوپێوەندییەکانی ڕێژیــم
پڕوپاگەندەی بۆ دەکەن ،دیسانیش
بــە ســەرنجدان بــە هەڕەشــەکانی
ڕێژیم و نیزامی کردنی ناوچەکە
و زاڵ کردنی جەوی پۆلیســی بە
ســەر شارەکاندا ،کزی و داماویی
ڕێژیــم و دەســتوپێوەندییەکانی
لــە بەرانبــەر خەباتــی خەڵکــدا
دەردەخــات و ئەمــەش خــۆی لــە
خۆیــدا ســەرکەوتنە ،بــەاڵم بــە
دڵنیاییەوە ئێمە وەاڵمی ئەرێنیمان
لە بانگەوازەکە وەرگرتووە.

دیاریکــراو کــە زۆربــەی هــەرە
زۆریان ســەر بە باڵــە جیاوازەکانی
ڕێژیمــن ،کەوتنــە پەلەقــاژە و
دەســتیان بــە پێوەنــدی گرتــن بــە
کاناڵەکانــی ڕاگەیاندنــەوە کرد و
ویستیان ســەرکەوتنەکە کەمبایەخ
نیشــان بــدەن و وابنوێنــن کــە
گوایــە لــە ڕاگەیاندنــی ئەنجامی
مانگرتنەکــەدا زێدەڕەۆیی کراوە،
بــەاڵم بــە خۆشــییەوە بەڵگــەکان
لــەوە ڕوونتــر بــوون کە ئــەم هەوڵە
بــە ئاکام بــگات ،هەربۆیــە ناکام
مانەوە.

پ :بــە هەمــان شــێوە هەندێ
کەســی دیکــەش بانگەشــەی
بەدەنگــەوە نەهاتنــی زۆری
خەڵک ،بــە الوازبوونی پێگەی

سیاســیی حیزبــی دێموکرات و
شــێوە ڕێفراندۆمێــک بــۆ ئەو
حیزبە دەزانن .ڕای ئێوە چیە؟
و :ئــەم مانگرتنــە نەتەنیــا هیــچ

الوازییەکــی پێــوە دیــار نەبــوو،
بەڵکوو پیشــاندەری ئەو ڕاســتیەیە
کــە حیزبــی دێموکــرات خاوەنــی
پێگەیەکی ئەوتۆیە کە بۆ جێبەجێ
کردنــی هــەر ئامانجێــک لە هەر
هەلومەرجێکــدا ،داوا لــە خەڵکــی
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت بــکات،
وەاڵمی ئەرێنی وەردەگرێتەوە و لە
ڕاســتیدا کۆمەڵگای کوردستان
وەجووڵــە دەخــا ،ئەمــەش نــەک
الوازیی پێگەی حیزبی دێموکرات
ناگەیەنــێ ،بەڵکــوو نیشــانەی
ئەوپــەڕی پێگــە و خۆشەویســتیی
حیزبی دێموکراتە لە کۆمەڵگای
کوردستاندا.
لــە پێوەنــدی لەفراندۆمیشــدا،
کاتێــک ئەمــە دەکــرێ کــە
کــەش و هەوایەکــی دێموکراتــی
لــەو ناوچەیــەی ڕێفراندۆمی تێدا
بەڕێــوە دەچــێ ،بوونــی هەبــێ،
نەک لە ژێر گوشار و هەڕەشەی
ڕێژیم و لە کەشــێکی پۆلیسیدا.
لــە وەاڵمــی ئــەو کەســانەشدا،
هــەرکات ئــەو زەمینەیــە ڕەخســا،
هــەر ئــەو ئاکامــە وەردەگرنــەوە
کــە لــە یەکــەم هەڵبژاردنــی
مەجلیســی شــوورای ئیسالمی لە
کوردســتاندا بەڕێــوە چــوو و لەودا
حیزبی دێموکرات لە تەواوی شارە
ئازادەکانــی کوردســتاندا ،دەنگی
یەکەمی هێنایەوە.

پ :بۆچــی هەوڵتــان نــەدا بە
هاوبەشــی لەگــەڵ الیەنەکانی
دیکەی ئوپۆزیسیۆن ئەم داوایە
لە خەڵــک بکــەن ،بەتایبەتی
هاوپەیمانی ستراتژیکی حیزبی
دێموکــرات ،واتــە کۆمەڵــەی
شۆڕشــگێری زەحمەتکێشــانی
کوردستانی ئێران؟
الیەنەکانــی
لەگــەڵ
و:

دیکــەی ئوپۆزیســیۆن لــە
بــواری جۆڕاوجــۆری سیاســیدا
کۆبوونــەوەی هاوبەشــمان کــردووە
و لە بەشــێک لــەو کۆبوونەوانەدا
بــە بڕیاری هاوبەش گەیشــتووین،
بەاڵم بۆ (٢٢ی پووشــپەڕ) کە لە
ســااڵنی ڕابردووشــدا بەڕێوەچووە،
هیچــکام لە الیەنــەکان خوازیاری
ئــاگادار کردنەوەیــان ســەبارەت بە
بەشداری کردنیان لەو مانگرتنەدا

نەبوونە ،بەاڵم ئەمساڵ لە ڕێگای
ئــاگاداری
ڕاگەیاندنەکانــەوە
گلەیــی و گازنــدەی ژمارەیــەک
لــە ڕێکخــراوە خەباتگێڕەکانــی
ڕۆژهــەاڵت
کوردســتانی
بوویــن کــە داوای بەشــدارییان
لــەم مانگرتنــەدا لــێ نەکــراوە،
ئەگەرچــی خەبــات دژی ڕێژیــم
پێویســتی بــە بانگهێشــت کــردن
نیــە ،بەاڵم بەو حاڵەشــەوە جێگای
خۆشــحاڵیە ،چوونکــە بــە بــڕوای
ئێمەش یادکردنەوەی د .قاســملوو
ئەرکــی هەمــوو خەباتگێڕێکــی
ڕێــگای ئــازادی و دژی
تێرۆریزمی کۆماری ئیســامییە.
بۆیــە هیــوادارم حیزبەکانــی
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت لێــرە بە
دواوە بــۆ خەباتێکــی بــەردەوام و
بەبەرنامــە لــە دژی داگیــرکاری
و ســتەمی کۆمــاری ئیســامی
لە ســەر کۆمەڵگای کوردســتان،
هاوئاهەنگــی زیاتــر بکــەن کــە
بێگومــان یــەک هەڵوێســتی
و یەکدەنگیــی ڕێکخــراوە
خەباتگێڕەکانــی کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت دەتوانــێ کاریگەریی
زیاتــری لــە جوواڵندنــی خەڵکــی
کوردســتان بــۆ گەیشــتن بــە
مافەکانیان هەبێت.

پ :دوا وتەتان لەم پێوەندییەدا؟
و :سپاســی ئەندامانــی نێوخــۆی

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران ،هەمــوو میدیــا و
کەســایەتییەکان دەکــەم کــە
پەیامــی حیزبــی دێموکراتیــان بە
خەڵکــی ڕۆژهــەاڵت گەیانــد و
هەروەهــا سپاســی بێپایانــی ئــەو
بەشــە لــە خەڵکــی ئازادیخــواز و
چاونەترسی کوردستان دەکەم کە
وەاڵمــی ئەرێنییان بــە بانگەوازی
حیزبــە تێکۆشــەرەکەیان دایــەوە.
هیــوادارم لــە بانگەوازەکانــی
داهاتووی خەبات لە دژی ستەم و
سەرکوتی ڕێژیمدا ،ئەو کەسانەش
کە لەم دەورەیەدا بە هەر هۆیەک
نەیانتوانیــوە بەشــدار بــن ،ئەرکــی
نیشتمانیی خۆیان بە جێ بگەیەنن
و لــە هەڕەشــە و گوشــارەکانی
ڕێژیــم نەترســن و بــە یەکڕیزیــی
زیاتــر بە گــژ ڕێژیمدا بچنەوە کە
ئەمــە تەنیــا ڕێگای گەیشــتن بە
ماف و ئازادییەکانمانە.

ئەدەب و هونەر

«فڕ
ینی

بێ پیچکی پڕ هیوای نیگاتان
خۆی بەسەر ساجەوە ڕادەگرێ .
لەمەو دوا
قەەزوانی پووکەی نێو شەڕەکەی « دووڕۆ» نەبێ
دۆی مەشکەی هیچ کچێکی الدێیی
نە عەتری دەمێنێ
نە تینگیی دەشکێنێ،
بێ شەرحی چۆنیەتی سەفەرتان
لە قوتابخانەی هیچ شار و گوندێکدا
وانەیەک لە مانای نەمریی ناخوێندرێ.
لەمەودوا
لەو هەردوو کاوانە
پوشپەر بێ یان مانگی جۆزەردان
گوڵێک لە خاک سەردەر دێنێ
بەهار هێشتا نەیبینیوە،
لە ئەوپەڕی پەرژینی ئەفسانەوە
هاتوەتەوە،
السک بەرز و چل پەڕەیە،
گوڵێکی نێو باخچەی دەراخ و ڕەخت و چەکە
ناوی ئەم گوڵە تازەیە
گوڵە سوورەی نارنجەکە.
لەمەودوا
لە فەرهەنگی وشەی نوێدا
نارنجەک ناشرین نیە،
هاوڕێیەکی بن سەنگەرە و باڵی هەیە
بازە جەوانەکانی ئەمڕۆ
بەو بااڵنە تا ترووپکی زیندگی
هەڵدەفڕن .
لەو وەختەی بۆ دواجار
پەنجەتان
بە قژی خۆاڵویی سەنگەردا گێڕاوە
تا ئارام بگرێت و لە بەردەم ستەم دا
نەلەرزێ،
خوێنیکی پڕ شکۆ بە ڕەگی زەمین دا
ئەگەڕێ.
ئاخر چۆن دەستی مەرگ
دەگاتە ڕووباری وجوودتان؟
کەی کەمین دەتوانێ
چۆک دابات بە زناری هەنگاوتان؟
بەو گشتە خەندەی وا لە لێوتان ڕژاوە،
نیشتمان
لە جاران زیاتر
ڕەنگین و خەندان و شیرینە.
دێنەوە
ئەوانەی بۆ چرای ڕۆشنایی ڕۆشتوون
هەمیشە دێنەوە،
لە ڕەنگی گەزیزە و
لە چرای مااڵن و لە فڕینی تەوار و هەڵۆدا،
دێنەوە.
ئەوانەی بۆ ژیان مردوون،
لە تامی ڕێواس و سوورایی هەاڵڵە و ئاگردا،
سەردانمان دەکەن و
لە وەرزی ڕاسانا
داری نێو باخچەکان
پڕ دەکەن لە شکۆفەی زینگیی.
لەمەو دوا
ساڵ ئیتر الی ئێمە
پێنج وەرزە و
ناسینی نوێترین وەرزەکەی ئاسانە،
نازناوی ئەم ورەزە تازەیە
ڕاسانە !

باز
باڵ
بە
،
ی نا
نجە
ر

ک»

چۆن نابی بە ئاو ئەی بەرد
چۆن؟!
چۆن نابیتە خۆڵ ئەی با
چۆن؟!
نیشتمان
الوالوێک سوور پۆشە
بە سەوڵی نازداری « سەوڵئاوا»
هەڵزناو.
هێندە زام لە لەشی هەنار و دڵی من کەوتوە
ئەوەندەی نەماوە خاک ببێتە خۆڵەمێش
چاوی ڕۆژ کوێر بکات.
خۆمیش وەک داربلچی قەدپاڵی «کۆسااڵن»
سراپام لە خومێ کەوەدا
هەڵکێێشم،
تا ئاسمان بە سەری باراندا
وەک پشتی پردەکەی «دووڕۆ»
نەچەمێ،
دار بە شوێن چریکەی باڵندەی تەنیا دا
نەگەڕێت و
نەیکاتە خەڵووزی بە بەفر.
لەمدیوی شیوەن و پێکرانی لەشمەوە،
لە گیانما،
زایەڵەی سەنتووری ڕاسانە،
ڕاسانی خوێنی نوێ
لە لەشی زەمان دا
بە ئادگاری ئەمڕۆ.
زایەڵەی هێزێکی لە دەشتی دەستەوەستانیدا
سەرهەڵداو.
موژدەی ئەو نەریتەی کە هەرگیز
داربەڕووە جامانە لە ملەکان
بە چنگی چڵکنی کڕێوە
لە ڕیشە دەرنایەن،
بەردەوام پەل و پۆ
بۆ تەیری نەوپەرواز
سەوز ئەکەن.
شەڕێکە موقەدەس
لە نێوان فریشتەی ڕووناکی و ئیبلیسی تاریکی،
وەک جەنگی گاوەرۆی مانەوە و
کەویری کاولیی.
چەخماخەی ڕوانینی نەسڵێکی تازەیە لە هەور و،
نەسڵێکی ڕۆچوو تا هەزار توێی کارەسات
بە هەگبەی ئاخنراو
بە بەفر و بارانی
ڕۆشنایی.
گەردەلوولی ڕەشی گوللەیە
کەژ بە کەژ
دەلوورێ و کەڵوە لە الملی جوانووی شاخ
گیر دەدات.
کولێرەی ڕۆنماڵی نهێنیی گوندێکی دوورەدەست
هاوشانی مێوژ و کاکڵە گوێز،
بە پەلە و کۆمەکۆم
پشت بەردی هەوراز و باوەشی ئەشکەوتە تەریک و دوورەکان دەگەڕێن،
ناتوانن پارچەیەک لە توانای ئەوینیان
بخەنەە نێو زاری کۆڵەپشتییەکانتان.
ناوساجی لە تەلبەند دەرباز بووی شەوقی شار
لە جادەی تەنراو بە جاشان دا،
خۆ دەکا بە بێشەی ئەوبەری ڕووباردا و
نەرم نەرم
بە سەر سینگ،
تا کەنار کانییەکی بن داربییە شەرمنەکان
درخزێت و مخابن،
لەوێ نین.
هەمدیسان کۆمەکۆم
بۆ نزیک هەوارە بەرزەکان هەڵدەکشێ و
ئێوەی لێ دیار نین.
ئاشقی ڕەنگتانە بەربەیان!
لە بنی کام گوڵی دڵماندا
سەنەگرتان گرتووە؟
موبتەالی دەردتانە ئێوارە
لە کامە خانە باخ
بارگەتان خستووە؟
«شاڵیار»،
پیری ئەو بەندەن و چەمانە،
لە پاشکۆی ئەسپی چاو بە گریەی مەراقیا
چەند لرفە و چەند زڕەی دەفی سەر دیواری خەڵوەکەی
بۆ جەرگەی سەنگەرتان دەهێنی و
ئاگری کاتیوشا
ناهێڵێ بگاتە دیدارتان.
هەم بۆنی شەرمنی چنوور دەیزانی
بێدارن و نەنووستوون
هەم چاوە مەستەکانی ترێ.
هەم دۆانەی ژێر کەپری وەرزێران
تێگەیشتن چەند تینوون،
هەم لێوی ئەو کانییە شەنگانەی
کەوی نێو گەروتان
نەگەیشتە لێواریان.

خەو بە تاو،
بە خۆی و دەستەیەک لە گوڵە ئەستێرەی « ئاویەر « و
دوو باخی پەرۆشی « سەروماڵ»
هاتوون
تا لە بن دار مازووی وەستاو لە الشان و
نووساو بە بڕبڕەی پشتتاندا
لە باتی دیدەتان
ئێشک لە ڕێگاکان بگرن و
ئێوە تا بەربەیان
دەسماڵی دەور سەر و جامانەی دەور ملی یارتان و
نەمامی بااڵکەی زاروانانتان
لە خەونێک ئارامدا
ببینن.
ڕاسانە
ڕاسانە !
ئەسپی ئەم ڕاسانە
بە ناڵی برووسکە و بەیاڵی تریفەوە
هاتوەتە سەر پاشوو،
بە دەستی شاخ و شار
چەپۆکان دەکات و
خرۆشی سمکۆاڵن و حیلەی جەوانی
دەربەند و کۆاڵن و پێدەشت و شەقامی
تەنیوە.
کە ئێوە و قەناسەی قەڵەمتان
لە بناری «کێلەشین» بەرەو شار داگەڕان
هەر بەوری سەر زنارە بەرزەکان زانییان
چەند ترستان خستوەتە نێو دڵی دێوەزمە و
چۆن چۆنی
بە نووکی ئاگرینی گوللەتان
نێوچاوی ڕەشایی
دەپێکن.
«کاڵیسەر»!
ئەی شاخی تا سەر شان
بە مشکی و جامانە داپۆشراو!
تۆ بۆچی گڵۆڵە بەفرێکت
بە « کوچک چەرمگ»ی دراوسێت دا
نەناردە خوارەوە ؟
تا جەرگی سووتاوی « هۆزەڵی»
نەختاڵێک
پاراو بکات ؟
دارگویزی ڕەشپۆشی « بۆڕیەر»،
ئەو کاتەی دوو بازی هەڵبڕاوی کۆسااڵن
بەرانبەر چاوە سەوزەکانی ڕەنجت
بە باڵی خوێنینی نارنجەک
هەڵفڕین،
چۆن نەبووی بە دڵۆپێک فرمێسک
تا لە تەک شەپۆلی شینپۆشی شیوەن دا
بە ناخی «سیروان « دا
بچیتە
خوار.
ئەی دڵی لە ئاسن خولقاوی نارنجەک
بۆ نەبووی بە پەڕەی سوێسن و
بە قژی وەرکەمەر،
تا ئەوان
سەر بخەنە سەر شانت و
لە تریفەی پووشپەڕدا
سەرخەوێک بشکێنن؟
ئەی دایەی بەرچەنە بە مورووی ئاڵ و سوور ڕازاوەی « نیەر» م،
کۆڵوانەی چوار وەرزی هەاڵڵە لە کۆڵ!
چۆن نەبووی بە بەڵەد
ڕێگایەک وەک ڕێگای شاراوەی خەمانت
بە شەنگە سوارانی ئازادی
نیشان دەی؟
داخەکەم
شیعری من نەیتوانی ببێتە مانگە شەو
بکەوێتە بەردەمیان.
فیشەکی وشەی من
نەگەیشتە مەخزەنی تفەنگیان.
قەڵەمم
نەگەیشتە سەنگەری تا سەر سینگ بە سروود،
هەڵچنیویان.
خۆیشم هەر
نەگەیشتمە گەورەیی دوا وشەی بڕیاری
بە شنەی نارنجەک فڕینیان.
ڕەشکەوە سوارەکانی «شامیان»!
لەمەودوا
پاش شریخەی تفەنگ و پەیامتان
هۆرەیەک لە دەشت و سیاوچەمانەیەک لە هەوار
نابیسرێ،
گەر وەسفی ناوتانی تێا نەبێ.
لەمەودوا
بێ باسی بارانی هەوری ناو ڕەشتییەکی دەور مل و
گۆچانی نێو دەستتان،
نە مەرزەی « ژاوەڕۆ»
بەرامەی دەمێنێ،
نە ئیتر کەالنەی نەوبەهار
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فەرەیدوون ئەرشەدی

له باوهڕى مندا فرياى،
له سهر نيگاى دڵم زەرياى،
له پێدهشتى سهوزهاڵنى ههست و بيرم گوڵى برياى،
ئهى ههناسهى شمشاڵى شوان،
ويرهى شنهى بهره بهيان،
ئهى نۆبهرهى مزگينى و ڕاز،
ڕێ نوینى ڕێچكه و ڕێباز،
بيرى پاراوت نانوێ،
دهستى خاراوت ناسوێ،
تۆ پێاڵوى تاسهى ئينسانت له پێيه،
تۆ بهرپرسى،
ئهركى قافڵهت له ئهستۆيه،
تۆ له ڕوانگهى بيرى مندا وااڵى وااڵ،
لهسهر ههموو چركه ساتى ژيان دهشنیتهوه ئااڵى ئااڵ،
به وشهى جوان چهپكه گوڵێكم چنيوه،
به يادى تۆ كانياوى ههستم زنيوه،
له باخى دل چهند وشه و ڕستهم ڕنيوه،
پێشكهش به تۆ ئهى خۆشهويست،
تۆ دهرسى منت داداوه،
كۆسپت له ڕێگهم الداوه،
تابژيم دهڵێم ماڵئاوا،
تابژيم دهڵێم ماڵئاوا.

«تەرەغە بۆکانی»

