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پیرۆز بێ سەرکەوتنی نوێی حیزبی دێموکرات

١٦میــن کۆنگــرەی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران دوای چەنــد ڕۆژ
کاری بــەردەوام ،کاتژمێــر ٢٣:٠٠ی
شــەوی هەینی ،ڕێکەوتی ٤ی ڕەشەمەی
١٣٩٦ی هەتــاوی ،بــە ســەرکەوتوویی
کۆتایی بە کارەکانی خۆی هێنا.
کۆنگــرەی ١٦ی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران پاش نیــوەڕۆی ڕۆژی
سێشــەممە ڕێکەوتــی ١ی ڕەشــەمەی
١٣٩٦ی هەتــاوی لەژێــر نــاوی "ڕاســانی
ڕۆژهــەاڵت" دەســتی بــە کارەکانــی کــرد
و دوای چەنــد ڕۆژ کاری بەردەوامــی
ئەندامانــی کۆنگرەی  ،١٦شــەوی هەینی
کاتژمێــر  ٢٣:٠٠کۆتایــی بــە کارەکانــی
هێنا.
لــەو کۆنگرەیــەدا کۆمەڵێــک بڕیــاری
گرینگ ســەبارەت بە پێکهاتەی گشــتیی
حیــزب و شــێوازی خەبــات لــە داهاتــوو،
ســەرباری زاڵبوونــی کەشــێکی تــەواو
ئەمنیەتــی بــەاڵم لەوپــەڕی هێمنــی و بــە
پارێزراوی ،پەسند کرا.
لەم کۆنگرەیەدا بەنیشــانەی ئەمەگناســی
و ڕێز ،سێ کورسی بۆ هاوڕێیانی شەهید
"چەکــۆ ڕەحیمــی"" ،کاوە جەوانمــەرد" و
"هێمــن مەوالننــژاد" کە ئەنــدام و نوێنەری
کۆنگــرە بــوون ،بــەاڵم بەداخەوە لــە ماوەی
ڕابــردوودا شــەهید بــوون و نەیانتوانــی
بەشداری ئەم کۆنگرەیە بن دانران.
بەپێــی ڕاگەیەنــدراوی ناوەندیی سیاســیی

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
سەبارەت بە بەڕێوەچوون و کۆتایی هاتنی
ســەرکەوتووانەی شــانزدەهەمین کۆنگرەی
حیزبــی دێموکــرات ،کۆنگــرە بە ســروودی
نەتەوایەتی "ئەی ڕەقیب" و ڕاگرتنی چەند
ســاتێک بێدەنگــی دەســتی بــە کارەکانی
کــرد؛ پاشــان هاوڕێــی بەڕێــز "حەســەن
شەرەفی" بەرپرسی کۆمیتەی ئامادەکاری
کۆنگرەی١٦ڕاپۆرتــی کارەکانــی ئــەو
کۆمیتەی پێشکەشــی ئەندامانی کۆنگرە
کــرد ،کــە دوای پەســندکرانی ڕاپۆرتەکە
دەنگــی بــۆ مەشــرووعییەت و ڕەوایــی
کۆنگرە وەرگرت کە نوێنەرانی بەشــدار لە
کۆنگرە بە تێکڕای دەنگ مەشرووعییەتی
کۆنگرەیــان پەســند کــرد و کۆنگــرە بــە
فەرمــی چــووە بــواری بەڕێوەبردنــی ئــەو
بەرنامانــەی کــە لــە دەســتووری کاری
کۆنگرەدا دەست نیشان کرا بوون.
دواتر بەڕێز "مامۆســتا حەسەن شیوەسەڵی"
وتــاری کردنــەوەی کۆنگــرەی خوێنــدەوە؛
پاشــان ڕاپۆرتــی سیاســی کۆمیتــەی
ناوەندی لە الیەن بەڕێز "مســتەفا هیجری"
ســکرتێری گشــتیی حیزبــەوە پێشکەشــی
کۆنگــرە کــرا و دوای ئاڵوگــۆڕی بیــروڕا
لەالیــەن کۆنگــرەوە بــە زۆرینــەی دەنــگ
پەسند کرا.
لــە ڕاگەیەنــدراوی ناوەندیــی سیاســیی
حیزبــی دێموکــرات ،ســەبارەت بــە
بەڕێوەچوونــی شــانزدەهەمین کۆنگــرەی

حیــزب هاتووە :بڕگەیەکی کاری کۆنگرە
بــاس لەســەر گەاڵڵــەی پێکهاتــەی حیزب
بــوو ،گەاڵڵەیــەک کــە لەســەر بنەمــای
دابەشــکردنی دەســەاڵت و گرینگیــدان
بــە بایەخــە تەشــکیالتییە نێوخۆییــەکان
ئاڵوگۆڕێکــی بنەڕەتــی لــە پێکهاتــەی
حیزبــدا پێــک دێنــێ ،هەر بۆیــە بارتەقای
گرینگییەکــەی بــۆ مــاوەی زیاتــر لــە
ســاڵێک لــە الیــەن ئەندامانــی حیزبــەوە
کەوتبــووە بەربــاس و ڕادەربڕیــن و
ســەرئەنجام ئــەو گەاڵڵەیــە کــە ســەرەتا
لــە الیــەن ســکرتێری گشــتیی حیــزب و
چەنــد هاوڕێیەکــەوە ئامــادە کــرا بوو پاش
پێداچوونەوە و لەبەرچاوگرتنی تێبینییەکان
لــە پلینۆمەکانــی دوایــی حیزبــدا لە الیەن
کۆمیتــەی ناوەندییەوە کۆ دەنگی لەســەر
پێکهــات و وەک گەاڵڵــەی کۆمیتــەی
ناوەنــدی بــۆ پێکهاتەی حیزب پێشکەشــی
کۆنگرەی ١٦ی حیزب کرا.
ئــەو گەاڵڵەیــە لــە الیــەن بەشــدارانی
کۆنگــرەوە بــە تێروتەســەلی باســی لەســەر
کــرا و ئاڵوگــۆڕی بیروڕای بۆ کرا و پاش
لەبەرچاوگرتنــی رای زۆربەی بەشــدارانی
کۆنگــرە وەک گەاڵڵــەی ئاڵوگــۆڕ لــە
پێکهاتــەی حیزبدا بە زۆرینــەی بەرچاوی
دەنگی نوێنەرانی کۆنگرە پەسند کرا.
پاشــان کۆنگــرە پێداچوونــەوەی بەســەر
بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆی حیزبدا کرد کە
هەیئەتــی بەرنامەو پێڕەو بە سەرپەرســتیی
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"کەریــم پەرویــزی" بــە ســەرنجدان بــە
نێوەڕۆکــی گەاڵڵــەی پێکهاتــەی حیــزب
ئامــادەی کردبوو و پێشکەشــی کۆنگرەی
کــرد و ئەندامانــی بەشــدار بــە وردی
ڕاوبۆچوونی خۆیان خســتە بەردەم کۆنگرە
و لەکۆتاییشــدا بــە لەبەرچاوگرتنــی
تێبینییەکانی بەشداران ،بەرنامە و پێڕەوی
نێوخــۆی حیزبیــش لــە الیــەن نوێنەرانــی
بەشدار لە کۆنگرەوە پەسند کرا.
دوابــەدوای ئــەم بڕگانــە هەڵبــژاردن بــۆ
لێپرســراوی گشــتیی حیــزب و ئەندامانــی
ناوەندی سیاســیی حیزب ئەنجام درا کە لە
ئەنجامــدا بەڕێــز "مســتەفا هیجری" وەک
لێپرســراوی گشــتیی حیــزب هەڵبژێــردرا و
 ١٢کەسی دیکەش لە ئەندامانی کۆنگرە
دەنگی متمانەیان بۆ چاالکی لە ناوەندیی
سیاسی حیزب وەرگرت.
بەمجــۆرە کۆنگرەی شــانزدەهەمی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران کاتژمێــر
٢٣:٠٠ی شــەوی هەینــی ،ڕێکەوتــی
٤ی ڕەشــەمەی ١٣٩٦ی هەتــاوی
ســەرکەوتووانە کۆتایــی بــە کارەکانــی
خۆی هێنا و ڕۆژی دواتر جێژنی کۆتایی
هاتنی ســەرکەوتووانەی کۆنگرەی  ١٦بە
بەشــداریی ئەندامانــی تــازە هەڵبژێردراوی
کۆنگــرەی  ١٦بــۆ ناوەندیــی سیاســی،
کادر ،پێشــمەرگە ،بنەماڵەکانــی حیزبــی
دێموکــرات و میوانــان بەڕێوەچــوو کــە
تێیدا بەڕێز "مســتەفا هیجری" لێپرســراویی

گشــتیی حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران ،هەڵبژێردراوی کۆنگرەی  ١٦چەند
وتەیەکی پێشکەش کرد.
لــە بڕگەیەکــی دیکــەی ئــەو جێژنــەدا،
لەالیــەن کۆنگــرەی ١٦ی حیزبــی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران بۆ ڕێزگرتن
لــە خەبــات و تێکۆشــانی ژنە تێکۆشــەری
گــەل ،خاتــوو "کلســووم ئیبراهیمــی"
هاوســەری شــەهیدی زینــدوو مامۆســتا
"مــەال حەســەن شیوەســەڵی" لەوحێکــی
ڕێزلێنانــی پێشــکەش بــە ناوبــراو کــرد؛
هەروەهــا شــەهیدی زینــدووی گەلەکەمان
مامۆســتا مەال حەســەن شیوەســەڵی که لە
الیەن کۆنگرەوە بە زۆرینەی دەنگ ،وەک
ئەندامــی ئیفتخاریــی ناوەنــدی سیاســیی
حیزبــی دێموکــرات هەڵبژێــردراوە ،چەنــد
وتەیەکی پێشکەش کرد.
لــە نێوئاخنــی ئــەم ڕێوڕەســمەدا چەندیــن
سروود و گۆرانی پیشکەش بە بەشداربووان
کرا و لە کۆتاییشدا ڕێوڕەسمەکە بە شایی
و گۆڤەندی بەشداران ڕازێندرایەوە.
خوێنەرانــی خۆشەویســتی "کوردســتان"
ئــاگادار دەکەینــەوە کــە دەقــی وتەکانی
بەڕێز مستەفا هیجری ،لێپرسراوی گشتیی
حیــزب و بەڕێــز مامۆســتا مەالحەســەن
شیوەســەڵی لــە جێژنــی کۆتایــی هاتنی
ســەرکەوتووانەی کۆنگــرە ،لــەم ژمــارەی
کوردســتاندا دەخرێتــە بەرچــاوی ئێــوەی
بەڕێز.

پـەیڤ
« کۆنگرەی ڕاسانی
ڕۆژهەاڵت

كەریم پەرویزی

دوای نزیــک بــە یەک ســاڵ تێپەڕین بە
ســەر کاتــی ئاســایی خۆیــدا ،کۆنگرەی
شــازدەیەمی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران لــە رۆژی یەکــی
رەشــەمەی ١٣٩٦ی هەتــاوی دەســتی بە
کارەکانی کرد و دوای چوار رۆژ ،کاری
بــەردەوام و چــڕ و پــڕ و بە شــەو و بە رۆژ
درێژەکێشــانی کۆبوونــەوەکان ،لــە ٤ی
رەشــەمەدا کۆنگرەی راســانی رۆژهەاڵت
هەمــوو ئــەو بەرنامانەی بــۆ کاری خۆی
دانابوو بە سەرکەوتوویی و بە ڕێکوپێکی
بە ئەنجامی گەیاندن.
دۆخــی زەمانیــی کۆنگــرەی راســانی
رۆژهــەاڵت ،بەتایبــەت نەمانــی بــەاڵی
داعش و هاتنی بەاڵی حەشــدی شەعبی
و دوای رووداوەکانــی کەرکــووک و
هێرشــی تورکیە بۆ عەفرین و بانگهێشــت
کردنــەوەی ئەســەد بۆ عەفریــن و چەندین
رووداوی گرنگــی دیکــە ،هــەرکام بەجیا
هەڵگری شــیکاری و لێکدانەوەی جیاوازە
و هــەوڵ دەدەیــن لە داهاتوودا بچینە ســەر
ئەو باسانە.
لەبــاری نێوەڕۆکــی کارەکانــی
کۆنگرەشــەوە ،یەکــەم کۆنگــرەی دوای
دەســپێکی قۆناخــی نوێــی خەبــات واتــە
راســانی رۆژهــەاڵت بــوو و بەرنامەکانــی
کۆنگرە لەوبارەوە و هەروەها هەنگاوەکانی
حیزبــی دێموکــرات بــۆ هاوکاریــی
نێــو هێــزە کوردســتانییەکان ،و پــرس
وبابەتــە پێوەندیــدارەکان بــە رێکخســتن و
ئۆرگانیزاســیۆن و خۆتەیارکردنــەوەی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
هەموویــان گرنگیــی تایبــەت و جێــگای
تایبەتیــان هەیــە بــۆ شــیکردنەوەی زیاتــر
کــە دەبــێ لە دەرەتانی دیکــەدا هەموویان
بــاس بکرێــن؛ بــەاڵم ئــەوەی وەک
ئەمەگدارییــەک بەرامبــەر بە هەموو ئەو
کەســانەی رەنجیان بۆ پێکهاتنی کۆنگرە
کێشــا و هەمــوو ئەوانــەی بــە دڵەخورپەوە
چاوەڕیــی کۆنگــرە و ئاکامەکانــی بوون
پێویســتە لــە چەنــد خاڵــی کورتــدا لێــرە
ئاماژەیان پێ بکەین:
یەکــەم -ســەرکەوتنی کۆنگــرە لەبــاری
بەڕێوەبردنــی کارەکانــی لــە دۆخــی
ئەمنیەتیــی تایبەتــدا بــوو .رەنگــە زۆر
وردەکاری و زانیــاری لە دەرەتانێکی وەها
کورتــدا باس نەکرێن ،بــەاڵم ئاماژەیەکی
خێــرا بــەوە پێویســتە کــە لــە دۆخــی
نالەباری ئەمنیەتیــی دوای داگیرکردنی
کەرکووک لە الیەن حەشــدی شــەعبیی
ســەر بــە ســپای پاســداران و پەرەگرتنــی
دەســتێوەردانی گێرەشــێوەنانەی ســپای
پاسداران لە عێراق بەگشتی و کوردستانی
باشــوور بەتایبەتــی ،وێنەیەکــی گشــتیی
هەڕەشــە ومەترســییە تیرۆریســتییەکانی
کۆماری ئیســامی بۆ سەر خەباتکارانی
کوردمان بۆ دەربخا.
بەتایبــەت لــە کۆبوونــەوە و رووداوێکــی
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ناوەندی سیاسیی حیزبی دێموکرات
ڕاگەیەندراوێکی باڵو کردەوە
یەکەمیــن کۆبوونەوەی ناوەندیی سیاســی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
بەڕێــوە چــوو ،راگەیەندراوێــک لــەم
پێوەندییــەدا بــاو کرایــەوە کــە دەقــی
ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:
ناوەنــدی سیاســی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران هەڵبژێــردراوی
کۆنگرەی ١٦هەمی حیزب پێشــنیوەڕۆی
رۆژی دووشــەممە ڕێکەوتــی ٧ی
رەشــەمەی ١٣٩٦ی هەتــاوی بەرامبــەر
بــە ٢٦ی فێورییــەی ٢٠١٨ی زایینــی
یەکــەم کۆبوونــەوەی خــۆی بە بەشــداری

لێپرســراوی گشــتی حیزب ،هاوڕێی بەڕێز
کاک مســتەفا هیجــری و ئەندامانــی
ناوەندی سیاسی پێکهێنا.
لەم کۆبوونەوەیەدا ئەرک و دەسەاڵتەکانی
ئــەم ناوەنــدە کــە بــە پەســندی کۆنگرەی
١٦ی حیزب گەیشــتوون بــە بەرچاوروونی
زیاترەوە باســیان لەسەر کرا و وردبوونەوەی
پتریــان بــۆ کــرا؛ لــە بەشــێکی دیکــەی
کۆبوونەوەکــەدا لەســەر شــێوەی کاری
ناوەندی سیاسی ئاڵوگۆڕی بیروڕا کرا.
لــە دوابڕگــەی کاری کۆبوونــەوەی
ناوەندیــی سیاســیدا لــە ســەر پێشــنیاری

ناوەندیــی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێــران لــە دووتوێــی
ڕاگەیەندراوێکــدا پشــتیوانی خــۆی لــە
مانگرتنــی شــارەکانی کوردســتانی ئێران
دەربڕی.
دەقی ڕاگەیەندراوەکەیان بەم چەشنەیە:
ڕۆژی شــەممە ٥ی ڕەشــەمەی ١٣٩٦ی
هەتاوی كاسبكاران و بازاڕییانی شارەكانی
بانە و پیرانشار لە ناڕەزایەتی بە داخستنی
ســنوورەكانی ئەم شــارانە دوكان و بازاڕیان
داخست.
ئاشــكرایە لــە ئێســتادا بــە هــەزاران كــەس
لــە خەڵكــی ئــەو شــارانە لــە ئەنجامــی
سیاســەتی دواكەوتــوو ڕاگرتنــی بــواری
ئابــووری كوردســتان لــە الیــەن ڕێژیمــی
كۆماری ئیسالمییەوە ،بژێوی ژیانیان لەو
سنوورانەوە دابین دەكەن.
داخســتنی ســنوورەكان لــە الیــەن كۆماری

ئیســامییەوە بــە هــەر بیانوویەكــەوە
كاریگەری خراپی لە سەر ژیان و گوزەرانی
ئەو هەزاران كەسە و بنەماڵەكانیان بووە.
خەڵكــی شــارەكانی بانــە و پیرانشــار بــۆ
مــاوەی  ٤ڕۆژ لــە ناڕەزایەتــی بــەو بــێ
مافییــەی خەڵكــی كوردســتان دووكان
و بازاڕەكانیــان داخســت و ئــه م دوواييانــه
ش خەڵكی شــاری مەریوان بۆ هاوپشــتی
لەگەڵ خەڵكی شــارەكانی بانە و پیرانشار
دووكان و بازاڕەكانــی داخســت .پشــتیوانی
خەڵكــی شــاری مەریــوان لــە داخــوازی و
مانگرتنەكــەی خەڵكــی شــارەكانی بانە و
پیرانشار دەرخەری هاوچارەنووسی خەڵكی
كوردستان و لە هەمان كاتیشدا نیشانەیەكە
لــە پێگەیشــتوویی لــە خەباتــی مەدەنــی
خەڵكــی كوردســتان بــۆ دەســتەبەر كردنــی
ماف و داخوازییەكانیان.
ناوەندی هاوكارى حيزبەکانی كوردســتانی

ســەبارەت بــە هەواڵێکــی چەواشــەکارانە
کــە ماڵپــەڕی "پەیامنێــر" لەســەر حیزبــی
دێموکرات باڵوی کردۆتەوە ،نووسینگەی
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکــرات
وێڕای ڕەدکردنەوەی ئەم هەواڵە ناڕاســتە،
داوای ڕوونکردنەوەی لە بەڕێوەبەرانی ئەم
ماڵپەڕە کرد کە دەقەکەی بەم چەشنەیە:
بەڕێز ماڵپەڕی "پەیامنێر"
خەبەرێــک بــە رێکەوتــی ٢٨ی مانگــی
فێبرییــەی  ٢٠١٨لــە ماڵپەڕەکەتانــدا

باڵوکراوەتەوە ،کە گوایا حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران  ٥٠دەفتەر دۆالری لە
الهۆر شێخ جەنگی وەرگرتووە ،ئەو خەبەرە
ســەرتاپای ناڕاســتە و بۆیــە بــە تــەواوی
رەدی دەکەینــەوە .حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران هیــچ پارەیەکــی لــە
الهۆر شــێخ جەنگی وەرنەگرتووە ،هەروەها
هیچ پێشــمەرگەیەکی حیزبــی دێموکرات
لە الیەن ئاسایشــی قــەزای کۆیە بە هیچ
تاوانێــک دەســتگیر نەکــراوە تــا داوای

هێــزی تایبەتــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران لــە شــاخەکانی
کوردســتان بــه بۆنــەی ڕۆژی جیهانیــی
زمانــی دایکی ڕێوڕەســمێکی تایبەت بەو
ڕۆژەی بەڕێوە برد.
ڕۆژی چوارشــەممە ڕێکەوتــی ٢ی
ڕەشەمە ،هێزی تایبەتی حیزبی دێموکرات

لە شــاخەکانی کوردســتان ڕێوڕەســمێکی
بەشــکۆی بــە بۆنــەی ڕۆژی جیهانیــی
زمانی دایکی بەڕێوە برد.
لــەو ڕێوڕەســمەدا کــە بــە بۆنــەی ڕۆژی
جیهانیــی زمانــی دایکــی بەڕێــوە
چــوو ،فەرمانــدە نیزامییەکانــی هێــزی
پێشــمەرگە ،کادری سیاســی و نیزامــی

لێپرســراوی گشــتی و پــاش دەنگدانــی
بەشــدارانی کۆبوونەوەکــە هاوڕێــی بەڕێز
کاک حەســەن شــەرەفی بــە تێکــڕای
دەنگی بەشــداربووان بە بەرپرســی ناوەندی
سیاســی و لــە هەمانکاتــدا وەک جێگری
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران هەڵبژێردرا.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
ناوەندیی سیاسی
٧ی رەشەمەی ١٣٩٦ی هەتاوی

پشتیوانیی ناوەندی هاوكارى لە
مانگرتنی شارەکانی كوردستان

ئێــران وێــڕای مەحكووم كردنی داخســتنی
ســنوورەكان و گوشــارهێنان بــۆ ســەر ژیان
و گوزەرانــی خەڵــك لــە الیــەن ڕێژیمــی
كۆمــاری ئیســامییەوە ئــەم جوواڵنــەوە
مەدەنییــەی شــارەكانی بانــە ،پیرانشــار و
مەریوان بەرز دەنرخێنێت و پشتیوانی خۆی
لــە مــاف و داخوازییەكانــی خەڵكــی ئــەو
شــارانە دەردەبڕێــت .جێــی وەبیرهێنانەوەیــە
كــە هاوپشــتی و هاوخەباتــی هەموو چین
و توێژەكانــی كۆمەڵــگای كوردســتان،
ســەركەوتن و دەســتەبەری مافەكانــی
خەڵكی كوردستان گەرەنتی دەكات.

ناوەندی هاوكارى حیزبەکانی
كوردستانى ئێران
١/٣/٢٠١٨

نووسینگەی لێپرسراوی گشتیی حیزب داوای
ڕوونکردنەوەی لە ماڵپەڕی "پەیامنێر" کرد

ئازادبوونیان بۆ بکرێ.
ئێمــە چاوەڕوانیــن بــە پێــی یاســای
رۆژنامەوانــی ئــەم رەدکردنەوەیــە لــە
ماڵپەڕەکەتاندا چاپ و باڵو بکەنەوە.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
نووسینگەی لێپرسراوی گشتی
٣ی مارسی ٢٠١٨ی زایینی

ڕۆژی زمانی دایکی لە
شاخەکانی کوردستان پیرۆز کرا
و پێشــمەرگەکانی هێــزی تایبــەت لــەو
ڕێوڕەسمەدا بەشداریان کردووە.
لــە ڕێوڕەســمەکەدا چەندیــن وتــار لــە
الیــەن بەڕێوەبەرانی ڕێوڕەســمەکە تایبەت
بــە ڕۆژی جیهانیــی زمانــی دایکــی
خوێندرایــەوە کــه تێیدا باس لە گرینگی و
بایەخی زمانی دایکی کرا.

ناوەندی سیاسیی
حیزبی دێموکرات
ڕاگەیەندراوێکی باڵو کردەوە
ناوەندیــی سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ســەبارەت بــە
بەڕێوەچــوون و کۆتایــی ســەرکەوتووانەی
شانزدەهەمین کۆنگرەی حیزبی دێموکرات
ڕاگەیەندراوێکی باڵو کردەوە.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە:
ڕاگەیەنــدراوی ناوەندی سیاســیی حیزبی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران سەبارەت بە
بەڕێوەچــوون و کۆتایــی ســەرکەوتووانەی
شانزدەهەمین کۆنگرەی حیزب
لە ڕێگای ئەم راگەیەندراوەوە هەمووالیەک
ئــاگادار دەکەیــن کــە شــانزدەهەمین
کۆنگرەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران ئێــوارەی ڕۆژی ســێ شــەممە ١ی
ڕەشــەمەی ١٣٩٦ی هەتــاوی بەرانبەر بە
٢٠ی فێورییــەی ٢٠١٨ی زایینی ،بەپێی
ئــەو بەرنامەیــە کە وەک دەســتووری کار
دیــاری کــرا بــوو دەســتی بــەکار کــرد و
پــاش چــوار ڕۆژ کاری بــەردەوام درەنگ
وەختانێــی شــەوی هەینی لەســەر شــەممە
ڕێکەوتــی ٤ی ڕەشــەمە ســەرکەوتووانە
کۆتایی بە کارەکانی هێنا.
کۆنگــرەی شــانزدەهەمی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە
هەڵومەرجێکــی تایبەتــی و ناوچەییــدا
بەڕێوەچــوو کە پێویســت بوو هەم لە باری
سیاسی و هەمیش لە باری ئەمنییەتییەوە
گرینگییەکــی بەرچــاوی پــێ بــدرێ بــە
تایبــەت کــە کۆمــاری ئیســامیی ئێــران
زۆر بە جیددی بۆ زەبروەشاندن لە کۆنگرە
یا پێشــگرتن لە بەڕێوەچونی لە دارشــتنی
پــان و پیالنگێریــدا بــوو .بەخۆشــییەوە
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران بە
لەبەرچاوگرتنــی هەمــوو ئەگــەرەکان بــە
تایبــەت لە باری کات و شــوێنی کۆنگرە
و پاراســتنی ئاسایشــی شــوێنی کۆنگــرە
وردبینانە هەلســووکەوتی کــرد ،هەر بۆیە
کۆنگــرە لەوبارەشــەوە بــە ســەرکەوتوویی
بەڕێوە چوو.
ســاڵۆنی کۆنگــرە بــە چەندیــن دروشــم
رازابــووە کــە دەربــڕی بیروبۆچوونــی
دێموکراتیانە ،نەتەوەییانە و دادپەروەرانەی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بوون
و کۆنگــرە وەک کۆنگــرەی "ڕاســانی
ڕۆژهەاڵت" پێناسە کرد بوو.
کورســیی هاوڕێیــان شــەهید "چەکــۆ
ڕەحیمــی ،کاوە جەوانمــەرد و هێمــن
مەوالننــژاد" کــە نوێنەری کۆنگــرە بوون،
بەاڵم بەداخەوە بە هۆی شەهیدبونیان پێش
کاتــی بەســتنی کۆنگــرە بەتــاڵ بــوو بــە
چەپکەگووڵ ڕازێندرا بوون.
کۆنگرەی ١٦ی حیزبەکەمان بە سروودی
نەتەوایەتی "ئەی ڕەقیب" و چەند ساتێک
بــە پێوەڕاوەســتان بــە بێدەنگــی دەســتی بە
کارەکانــی کــرد و پاشــان هاوڕێــی بەڕێز
"حەســەن شــەرەفی" بەرپرســی کۆمیتــەی
کۆنگرەی١٦ڕاپۆرتــی
ئامــادەکاری
کارەکانــی ئــەو کۆمیتــەی پێشکەشــی
ئەندامانی کۆنگرە کرد ،پاش پەسندکرانی
ڕاپۆرتەکــە دەنگــی بۆ مەشــرووعییەت و
ڕەوایــی کۆنگرەوەرگــرت کــە نوێنەرانــی
بەشــدار لــە کۆنگــرە بــە تێکــرای دەنــگ
مەشــرووعییەتی کۆنگرەیــان پەســند کرد
و کۆنگــرە بــە فەرمــی چــووە بــواری
بەڕێوەبردنــی ئــەو بەرنامانــەی کــە لــە
دەســتووری کاری کۆنگرەدا دەست نیشان
کرا بوون.
بەپێی ئەو بەرنامەیە سەرەتا داوا لە تێکۆشەر
و کەســایەتی ناســراوی حیزبەکەمــان
کاک "مــەال حەســەن شێوەســەڵی" کــرا
کــە وتاری کردنەوەی کۆنگرە پێشــکەش
بــکا .بەڕێزیــان لە پەیامی خۆیــدا وێڕای
ئامــاژە بــە هەلومەرجــی ناوچە و شــوێنی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
لــە گۆڕەپانــی خەباتــی کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت ،تەبایــی نێوماڵــی کــورد و
یەکڕیزیی کادر و پێشمەرگە و ئەندامانی
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانی بە

پێویســتێکی گرینگ دانا کە ئەو پەیامە
بەگەرمی پێشوازی لێکرا.
لــە بڕگەیەکی دیکــەی کاری کۆنگرەدا
ڕاپۆرتــی سیاســی کۆمیتــەی ناوەنــدی
لــە الیــەن بەڕێــز "مســتەفا هیجری"ـــیەوە
ســکرتێری گشــتیی حیزبــەوە پێشکەشــی
کۆنگــرە کــرا .ئــەو ڕاپۆرتــە وەزعــی
جیهانــی و هەڵوێســتەکانی واڵتانی زلهێز
و شوێندانەریان لەسەر ڕەوتی ڕووداوەکانی
ناوچــە و ئێــران و دۆزی کورد بەگشــتی،
هەروەهــا ئاڵۆزییەکانــی ڕۆژهەاڵتــی
ناوەڕاســت و ڕۆڵــی تێکدەرانەی کۆماری
ئیسالمی لەو ناوچەیە کەوتبووە بەرچاو و
وەزعــی ئێســتای ئێــران و خەباتی خەڵکی
ئێــران بــۆ ئــازادی و مافەکانیان بە وردی
ئاماژەیــان پێکــرا بــوو .لــە ڕاپۆرتەکــەدا
دۆزی کــورد بەگشــتی لــە هەمــوو
پارچەکان بەمجۆرە کە هەیە باسیان لێکرا
بــوو و بزووتنــەوەی کــورد لە کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت و دەوری هێزە سیاســییەکانی
کــورد لــەو پارچەییــەی کوردســتان و
پێویســتی هــاوکاری و هاوخەباتــی ئــەو
هێزانــە و ڕۆڵەکانــی نەتــەوەی کــورد
پــێ لەســەر داگیرا بــوو ،لــەو چوارچێوەدا
وەدیهاتنی بەرە یا ئیتالفێک لە نێوان هێزە
سیاســییەکانی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت و
ئێران بە گرینگییەکی تایبەتییەوە سەیری
کــرا بــوو و البردنــی بەربەســتەکانی ســەر
رێــگای ئەم مەبەســتە دەســت نیشــان کرا
بــوون .لــەو پێوەندییەدا ئاماژە بەوە کرا بوو
کــە تا بــە ئــاکام گەیشــتنی یەکگرتنەوە
حــزوور و بەشــداری هاوڕێیانــی پێشــوو لە
هەر تەشــەکوولێک یا بەرە یا ئیتالفێکی
نێــوان هێزە کوردیــی و ئێرانییەکان ناکاتە
بەربەستی ئامادەبوونی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران لــەم بــەرە یــا ئیتالفــە
کوردی یا ئێرانییەدا.
بەشــێکی دیکــەی ڕاپۆرتکــە تەرخان کرا
بوو بۆ گرینگی دان بە ڕاسانی ڕۆژهەاڵت
کە لەو بارەوە شــێوەی بەرینترکردنەوەی و
شــوێندانەرتربوونی دەست نیشــان کرا بوو.
ئەندامانــی کۆنگــرە لــە چەنــد دانیشــتندا
زۆر چاالکانە بەشداری باس و ڕاوبۆچوون
دەربڕین لەسەر هەرکام لە بەشەکانڕاپۆرت
بــوون کــە تێبینــی و بۆچوونەکانیــان
ڕاپۆرتەکەی دەوڵەمەندتر کرد.
ســەرئەنجام لــە دەنــگ وەرگرتنێکــدا
ڕاپۆرتەکە بە زۆرینەیەکی بەرچاو پەسند
کــرا .دیــارە کــۆی بــاس و بابەتەکانــی
ئــەم ڕاپۆرتــە لــە داهاتــوودا پاشــچاپ و
باڵوکردنــەوە دەکەوێتــە بەرچــاوی هەموو
الیەک.
بڕگەیەکــی دیکــەی کاری کۆنگــرە
بــاس لەســەر گەاڵڵــەی پێکهاتــەی حیزب
بــوو ،گەاڵڵەیــەک کــە لەســەر بنەمــای
دابەشــکردنی دەســەاڵت و گرینگیــدان
بــە بایەخــە تەشــکیالتییە نێوخۆییــەکان
ئاڵوگۆڕێکــی بنەڕەتــی لــە پێکهاتــەی
حیزبــدا پێــک دێنێ ،هەر بۆیــە بارتەقای
گرینگییەکــەی بــۆ مــاوەی زیاتــر لــە
ســاڵێک لــە الیــەن ئەندامانــی حیزبــەوە
کەوتبــووە بەربــاس و ڕادەربڕیــن و
ســەرئەنجام ئــەو گەاڵڵەیــە کــە ســەرەتا
لــە الیــەن ســکرتێری گشــتیی حیــزب و
چەنــد هاوڕێیەکــەوە ئامــادە کــرا بــوو
پــاش پێداچوونــەوە و لەبەرچاوگرتنــی
تێبینییــەکان لــە پلینۆمەکانــی دوایــی
حیزبدا لە الیەن کۆمیتەی ناوەندییەوە کۆ
دەنگی لەســەر پێکهات و وەک گەاڵڵەی
کۆمیتــەی ناوەندی بــۆ پێکهاتەی حیزب
پێشکەشی کۆنگرەی ١٦ی حیزب کرا.
ئــەو گەاڵڵەیــە لــە الیــەن بەشــدارانی
کۆنگــرەوە بە تێروتەســەلی باســی لەســەر
کرا و ئاڵوگۆڕی بیروڕای بۆ کرا و پاش
لەبەرچاوگرتنی رای زۆربەی بەشــدارانی
کۆنگــرە وەک گەاڵڵــەی ئاڵوگــۆڕ لــە
پێکهاتــەی حیزبدا بــە زۆرینەی بەرچاوی

دەنگی نوێنەرانی کۆنگرە پەسند کرا.
بڕگەیەکــی دیکــەی کاری کۆنگــرە
پێداچوونەوە بە بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆی
حیزب بوو ،دیارە بەرنامە لە ژێر تیشــکی
ڕاپۆرتــی سیاســی کۆمیتــەی ناوەندیــدا
و پێــڕەوی نێوخۆیــش بــە ســەرنجدان بــە
نێوەڕۆکــی گەاڵڵــەی پێکهاتــەی حیــزب
دارێــژرا بــوون ،بــەم حاڵــەش بەشــدارانی
کۆنگــرە چاالکانــە لــە پێوەنــدی لەگــەڵ
بەرنامــە و پێــڕەوی نێوخــۆی حیزبیشــدا
بــە وردی ڕاوبۆچوونــی خۆیــان دەربــڕی،
ســەرئەنجام بــە لەبەرچاوگرتنــی
تێبینییەکانی بەشــداران بەرنامە و پێڕەوی
نێوخــۆی حیزبیــش لــە الیــەن نوێنەرانــی
بەشدار لە کۆنگرەوە پەسند کران.
بڕگــەی دوایــی کاری کۆنگــرە دیــاری
کردنــی لێژنەی هەڵبــژاردن و بەڕێوەبردنی
هەڵبژاردنــەکان بــوو ،بــۆ ئەنجامدانــی
ئــەم ئەرکــە لێژنەیەکــی ســێ کەســی لە
ئەندامانی کۆمیتەی ئامادەکاری کۆنگرە
بــۆ چاوەدێــری بەســەر هەڵبژاردنــەکان
دیاری کرا و ژمارەیەک هاوکاری دیکە
لــە ئەندامانی کۆنگرە کاری بەڕێوەبردنی
هەڵبژاردنەکانیــان پێئەســپێردرا  .ئــەم
لێژنەیە ســەرەتا هەڵبژاردنی بۆ لێپرسراوی
گشــتیی حیزب بەڕێــوە برد و لە ئەنجامدا
هاوڕێی بەڕێز کاک مســتەفا هیجری بە
زۆرینــەی بەرچــاوی دەنگــی بەشــدارانی
کۆنگرە وەک لێپرســراوی گشتیی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران هەڵبژێردرا.
پاشــان ئــەو لێژنەیــە کاری هەڵبژاردنــی
ئەندامانی ناوەندی سیاسی بەڕێوەبرد و لە
نێو کاندیداتۆرەکاندا کە ژمارەیان بەرچاو
بــوو ئەو رێژەیەی کە کۆنگرە بۆ ناوەندی
سیاســی پەســند کرد بوو کە چوار دەوری
هەڵبژاردنــدا بــڕاوەی هەڵبژاردنەکانــی
ڕاگەیاند .لێردەدا ئاماژە بەوە پێویستە کە
ڕێژەی بەشــداری ژنان چ وەک ئەندامی
نوێنــەری کۆنگــرە وچ وەک ئەندامــی
ناوەندی سیاســی تا ڕادەیەک هەڵکشانی
بە خۆیەوە بینیبوو.
پێویســتە بگوتــری لــە مــەودای نێــوان
بڕگەکانــی بەرنامــەی کۆنگــرەدا لیســتە
و نــاوی ئــەو حیــزب و الیەنە سیاســیانەی
بیانــی ،ئێرانــی و کوردســتانی کــە
پەیامییــان بــۆ کۆنگرەوە نارد بوو لە الیەن
کۆمیســیۆنی پەیامەکانــی کۆمیتــەی
ئامــادەکاری کۆنگــرە بــە ئــاگاداری
بەشــدارانی کۆنگــرە گەیشــت ولیســتی
ئــەو پەیامانــەش ڕاگەیانــدران کــە بــە
نــاوی کۆنگــرەوە بۆ الیەنەکانی پێویســت
دەنێردرێ.
هەروەهــا کۆمیســیونەکانی ســکااڵ و
بڕیارەکانــی کۆنگــرەش لــە ڕەوتی کاری
کۆنگرەدا ئەرکی پێ ئەسپێردراوی خۆیان
بەڕێــوە بــرد و ئاکامەکەیــان بــە کۆنگــرە
ڕاگەیاند.
بەمجــۆرە کۆنگــرەی شــانزدەهەمی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
ســەرکەوتووانە کۆتایــی بــە کارەکانــی
خۆی هێنا و هەروەک پێشتریش ئاماژەی
پێــدرا ،بەڵگەنامەکانــی کۆنگــرە پــاش
ئامادەبوون و بە چاوپ گەیشــتن دەکەونە
بەر دیدی خوازیارانی.

سەرکەوتن بۆ بزووتنەوەی
کورد و بزووتنەوەی سەرانسەری
ئێران
نەمان بۆ ڕێژیمی دیکتاتۆر و
کۆنەپەرەستی کۆماری ئیسالمیی
ئێران
حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
ناوەندی سیاسی
٩ی ڕەشەمەی ١٣٩٦ی هەتاوی
٢٨ی فێورییەی ٢٠١٨ی زایینی

ژمارە ٦ ،٧٢٠ی مارسی ٢٠١٨

"باوکی ڕاسان" بووە یەکەم شەهیدی دەستی تێرۆر
لە قۆناخی ڕاساندا

ئێــوارەی ڕۆژی پێنجشــەممه ڕێکەوتــی
١٠ی ڕەشــەمەی ١٣٩٦ی هەتــاوی،
ســەالح ڕەحمانــی ،پێشــمەرگە و یەکێک
لــە فەرماندەرانــی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان ،هــاوڕێ لەگــەڵ کوڕەکەی
بە ناوی ســەباح ڕەحمانی خەڵکی شــاری
کامیــاران و دانیشــتووی شــارۆچکەی
"بنەســاوه"ی هەولێــر ،لــە کردەوەیەکــی
تێرۆریستیدا و بەهۆی لکاندنی بۆمبێک
بە ماشــینەکەیانەوە ،بە تونــدی بریندار و
ڕەوانــەی یەکێــک لــە نەخۆشــخانەکانی
شاری هەولێر کران.
بــە هــۆی تەقینــەوەی ئــەم بۆمبــه،
هاوڕێ ســەالح و کوڕەکەی به ســەختی
برینــدار بــوون؛ بەداخەوە بەهۆی ســەختی
برینەکانــی و پــاش چەنــد کاتژمێــر
بەربەرەکانــێ لەگــەڵ مــەرگ ،ڕۆژی
دواتر کاک سەباح ڕەحمانی لە یەکێک
لــە نەخۆشــخانەکانی شــاری هەولێــر،
گیانــی لەدەســتدا و تێکــەڵ بــە کاروانی
شەهیدان بوو.
ســەباح ڕەحمانــی تەمــەن  ٣٣ســاڵ و
خەڵکی کامیاران ،لە تەمەنی  ١٨ساڵیدا
بــە فەرمــی بــووە ئەندامــی حیــزب و زۆر
چاالکانە بەشــداری لە کاروباری حیزبی
دەکــرد و هــەردەم ئامــادەی ڕاپەڕاندنــی
ئــەرک و پێئەســپێردراوە حیزبییەکان بوو؛
ناوبــراو خێزاندار و خاوەنی دوو منداڵ بوو
کــە تەمەنــی یەکێــک لــە منداڵەکانــی
بەناوی ڕاسان تەنیا دوو مانگە.
ســەرلەبەیانی ڕۆژی هەینــی ڕێکەوتــی
١١ی ڕەشــەمەی ١٣٩٦ی هەتــاوی ،بــە
بەشــداریی لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی
دێموکرات و ئەندامانی ناوەندیی سیاســی
حیــزب ،کادر ،پێشــمەرگە ،بنەماڵــە و
میوانان تەرمی شەهید "سەباح ڕەحمانی"،
لــە گۆڕســتانی شــەهیدانی حیزبــی
دێموکراتی کوردســتانی ئێــران بە خاکی
پیرۆزی کوردستان سپێردرا.
لەو ڕێوڕەســمەدا بەڕێز "حەســەن شەرەفی"
جێگــری لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی
دێموکــرات و بەرپرســی ناوەندی سیاســی
چەند وتەیەکی پێشکەش کرد.
شــەرەفی لــە قســەکانیدا باســی لــەوە
کــرد ،ئەمــڕۆ لــە ڕێوڕەســمی بــە خاک
سپاردنی تێکۆشەری نەتەوەکەمان شەهید
"ســەباح ڕەحمانــی" تەمــەن  ٣٣ســاڵ،

کــوڕی کاک "ســەالح ڕەحمانــی" کــۆ
بووینەتەوە ،کە تەرمی پیرۆزی بە خاکی
پیــرۆزی کوردســتان بســپێرین؛ دۆێنــی
ئێــوارێ دەســتی تێرۆریســتانی ڕێژیمــی
کۆنەپەرســتی ڕێژیمــی ئیســامیی ئێران
گەیشــتە ماڵــی کاک ســەالح و بــە
لکاندنــی بۆمبێــک بە ماشــینی ناوبراو،
خۆی و کوڕەکەی کەوتنە بەر پەالماری
تێرۆریستیی تێرۆریستانی ڕێژیمی ئێران و
لەو هەوڵەدا کاک سەباح بەهۆی قووڵیی
برینەکەی گیانی فیدای کوردستان کرد
و کاک سەالحیش بریندار بوو.
بەرپرســی ناوەنــدی سیاســیی حیزبــی
دێموکــرات لــە تەوەرێکــی دیکــەی
قســەکانیدا باســی لــەوە کــرد ،ڕێژیمــی
ئێران لە بزووتنەوەی کورد لە کوردســتانی
ڕۆژهەاڵت دەترسێت و لە ترسی تێکۆشان
و خەباتی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران دەســت بــۆ هەمــوو کارێــک و
یــەک لەوانــە تێــرۆر دەبــات؛ بــەاڵم دەبێ
ڕێژیمی ئیســامیی ئێران بزانێت کە ئێمە
هەنگاومــان نەتەنیــا شــل نابێــت بەڵکــوو
قایمتر لە جاران دەبێت.
شــەرەفی باســی لەوەش کرد کە ڕێژیمی
ئێــران لەمێــژە وادەزانێــت کــە بــە تێــرۆر
و کوشــتن دەتوانێــت پێــش بــە خەباتــی
ڕزگاریخوازانــەی گەلــی کــورد لــە
کوردســتانی ڕۆژهەاڵت بگرێت هەر بۆیە
دوو ڕێبەریــی نەتەوەکەمانــی لــە دەرەوەی
واڵت شــەهید کــرد ،بــەاڵم بەپێچەوانــەوە
شــەهیدکرانی دوو ڕێبەرمــان بــە دەســتی
تێرۆریســتانی ڕێژیمــی ئێــران ئێمــە و
تێکۆشــەرانی کــوردی بــۆ وەدیهاتنــی
ئامانجەکانمان قایمتر کرد.
پاشــان کاک "ســەالح ڕەحمانــی" باوکــی
شــەهید ســەباح چەند وتەیەکی پێشکەش
کرد.
کاک ســەالح لە قســەکانیدا باســی لەوە
کــرد ڕێژیمــی تێرۆریســتیی ئیســامیی
ئێــران دەبــێ بزانێــت من ئیرادەم شــل نابێت
و تۆڵــە دەکەمــەوە؛ ناوبراو هەروەها باســی
لــەوە کــرد مــن ســێ کــوڕم هەیــە و هــەر
ســێ کوڕم بە قوربانی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران دەکــەم و ئــەو کارەی
ڕێژیم من لە خەبات شل ناکات و هەنگاوم
بەهێزتر دەبێت.
شــەهیدکرانی ئەم الوە کوردە ،هەڵوێســت

و دژکــردەوەی چەندیــن الیەنــی سیاســی
کوردستانیشــی بــەدوای خۆیــدا هێنــا؛
بەپێــی دواییــن زانیارییــەکان مەکتەبــی
پێوەندییەکانــی یەکیەتیــی نیشــتمانی
کوردســتان ،ســازمانی کوردســتانی
حیزبــی کۆمۆنیســتی ئێــران  -کۆمەڵــە،
ســکرتاریای کۆمەڵــەی شۆڕشــگێڕی
زەحمەتکێشــانی کوردســتانی ئێــران،
کۆمەڵــەی زەحمەتکێشــانی کوردســتان،
هاورێیانــی پێشــوو  -پێوەندییەکانــی
سلێمانی ،ســازمانی خەباتی کوردستانی
ئێــران ،پارتــی ئــازادی کوردســتان،
ئەنجومەنــی نیشــتمانی کوردســتانی
ســووریە ،پارتــی ئازادی کورد -ســووریە،
پارتــی یەکیەتــی دێموکراتــی کــورد لــە
ســووریە ،هاکپار ،پارتی ماف و ئازادی،
پارتی سوسیالیســتی کوردســتان ،حیزبی
شــیوعی کوردســتان ،پارتــی ئــازادی
کوردســتان  -باکــوور ،پارتــی ئــازادی
کوردســتان ســووریه و پارتی سەربەستیی
کوردســتان پێوەندییــان بــە حیزبــی
دێموکراتــەوە گرتــووە و هاوخەمــی و
سەرەخۆشی خۆیان بەبۆنەی شەهیدبوونی
هاوڕێ سەباح ڕەحمانی ئاراستەی حیزب
و لــە ڕێگــەی حیزبیشــەوە ئاراســتەی
بنەماڵەی شەهید سەباح کردووە.
هەروەهــا بەشــێکی بەرچاو لــە ئەندامان و
الیەنگرانــی حیــزب لــە نێوخــۆی واڵت و
پیشمەرگەکانی شار لە شارەکانی سەقز،
بانــە ،پیرانشــار ،ورمــێ ،شــنۆ ،نەغەدە و
چەندیــن شــاری دیکــەی ڕۆژهەاڵتــی
کوردستان پەیامی هاوخەمییان بۆ حیزب
نــاردووە و بەلێنیــان داوە کــە شــێلگیرانەتر
لــە ڕابردوو درێژە بە ڕێبازی پڕســەروەری
شەهیدان دەدەن.
لەالیەکــی دیکەشــەوە رووداوی تیــرۆری
ناکامــی ســەالح رەحمانــی ،فەرمانــدەی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
لەالیــەن کۆمــاری ئیســامیی ئێرانــەوە
کــە بەداخــەوە تێیــدا ســەباح رەحمانــی،
کــوڕی فەرمانــدە ســەالح و ئەندامــی
چاالکــی حیزبــی دێموکــرات بــە پلــەی
بــەرزی شــەهید بــوون گەیشــت ،لەالیــەن
چەندیــن هەواڵدەریی بەناوبانگی جیهانەوە
روومــاڵ کــرا کــە بەرچاوترینیــان بریتین
لــە :ڕۆیتێــرز ،ئەلعەرەبییــە ،ئەلجەزیــرە و
نیۆیۆرک تایمز.

هەڵۆکانی زاگرۆس خۆفرۆشێکیان بە سزا گەیاند

نیشتمانفرۆشــێک لــە الیــەن هەڵۆکانــی
زاگرۆســەوە لــە ناوچــەی بانــە بــە ســزای
کردەوەکانی خۆی گەیشت.
وێبالگــی هەڵۆکانــی زاگــرۆس بــاوی
کردووەتــەوه ،جاشــێک بــە نــاوی "عەلــی
قــادری" ناســراو بە "عەلی ســەلیم بلەی"،
لەنێوان جاددەی ڕەشەقەاڵت -بانە کوژرا.
وێبالگــی هەڵۆکانــی زاگــرۆس بــاوی

کردووەتــەوە ،کاتژمێر ١٦:٠٠ـــی ئێوارەی
ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتــی ٨ی
ڕەشــەمەی ١٣٩٦ی  ،جــاش "عەلــی
قــادری" ناســراو بــە عەلــی ســەلیم بلەی،
لەنێوان جادەی ڕەشــەقەاڵت -بانە واتا بانە
بــۆ ســەقز بــە ســزای کردەوەکانــی خۆی
گەیشتووە.
هەڵۆکانــی زاگــرۆس لــە درێــژەی ئــەو

هەواڵــەدا ڕایانگەیانــدووە ،ئێمــە وەک
هەڵۆکانــی زاگــرۆس وێــڕای پشتڕاســت
کردنــەوەی ئــەو هەواڵــە ،بەرپرســیارەتیی
ســزادان و کوشــتنی ئــەو نیشتمانفرۆشــە
لەالیــەن "هێــزی وەنەوەشــەی" هەڵۆکانــی
زاگرۆســەوە وەئەســتۆ دەگریــن و
ڕایدەگەیێنیــن کــە بــە تاوانــی خیانەت بە
نیشــتمان و نەتەوەفرۆشــی و بەگرتدانــی
الوانــی نەتەوەکەمــان و خۆشــخزمەتی بۆ
داگیرکەران ،سزامان داوە.
ئــەو بەکرێگیــراوەی ڕێژیــم پێشــتریش
چەندین جارئاگادار کرابوویەوە کە دەســت
لــە خیانــەت و کوردفرۆشــی هەڵبگــرێ
و بگەڕێتــەوە داوێنــی کوردایەتــی بــەاڵم
ناوبــراو لــە خیانەتەکانــی خــۆی بــەردەوام
بــوو تا لــە ئاکامدا لــە دادگای دادوەریی
کوردایەتیدا ،بڕیاری ســزادران و کوژرانی
بۆ دەرچوو.

پهیامی ناوهندی هاوكاریی
حیزبهكانی کوردستانی ئێران بە
بۆنەی  ٨مارس

ناوهندی هاوكاریی حیزبهكانی کوردستانی
ئێران ،بە بۆنەی  ٨مارس ،ڕۆژی جیهانی
ژن پەیامێکی باڵو کردەوە.
دەقی پەیامەکە:
به بۆنهی ٨ی مارس ،ڕۆژی جیهانی ژن
٨ی مارسی ههموو ساڵێک وهبیرهێنهری
مێژوویهک له تێكۆشانی بێوچانی ژنان،
لــه سهرانســهری جیهاندا بــۆ دابین بوونی
مافهكانیــان و گهیشــتن بــه یهكســانیی
ڕاستهقینهی نێوان مرۆڤهكانه.
ژنانــی كۆمهڵــگای ئێــران و ڕۆژههاڵتی
كوردســتانیش بهتایبهتــی لــهم ســااڵنهی
دواییــدا خهبــات و تێكۆشــانێكی
ماندوویینهناســانهیان بۆ پاشهكشهكردن به
سیســتمی ڕێژیمــی كۆمــاری ئیســامی
و یاســاكانی كه لەســهر بناغــهی چهندین
جــۆر هــهاڵواردن و یــهک لهوانهش ســتهم
و ههاڵواردنــی ڕهگــهزی دژ بــه ژنــان
بونیات نراوه ،بهڕێوه بردووه .ئهو سیســتمه
سیاسییهی كه ئێستا وهكوو وهیشوومهیهک
باڵــی بــه ســهر واڵتهكهمانــدا كێشــاوه،
هــهم میراتگــری كۆمهڵێــک دابونهریتی
پیاوساالرانهیه ،كه خۆبهخۆ دژ به ویستی
ڕهوا و ئهمڕۆیی ژنانی یهكســانیخواز كار
دهكات و هــهم بــۆ خــۆی بهرههمهێنــهری
كولتــوور و عهقڵیهتێكی ئیدئۆلۆژیكه كه
ژن لهو كولتوورهدا خاوهنی هیچ مافێك و
ههڵگــری هیــچ بایهخێكی مرۆیی نییه و
تهنیــا وهكوو ئامــراز و كااڵ و كۆیلهیهک
بــۆ خزمهتكــردن بــه پیــاوان و دهزگای
بهرههمهێنانــی حهشــیمهتێكی گوێڕایهڵ
و پهروهردهكردنــی ســهرباز بــۆ بهردهوامــی
و مانهوهی سیستم چاوی لێ دهكرێت.
لــه دیارییهكانــی ئــهو سیســتمه بــۆ ژنان،
دهتوانیــن ئامــاژه بۆ هــهاڵواردن له بواری
میــرات ،یاســای فرهژنــی و یاســاكانی
دیكــهی تایبــهت بــه پێگــهی ژن لــه
بنهماڵــه و ژیانــی هاوبهشــدا ،قهســاس
و حــهد و تهعزیــر و خوێنبایــی ،ڕهوایــی
دان بــه قهتڵــی نامووســی ،دهســتدرێژیی
سێكســی له زیندانهكانــدا ،بهردبارانكردن،
گهشــتی ئیرشــاد ،حیجابــی زۆرهملــێ و
بهربهســت دانــان بــۆ بهشــداریی چاالكانه
و ئــازادی ژنــان لــه بوارهكانــی ژیانــی
سیاســی و كولتــووری و كۆمهاڵیهتیــدا
بكهیــن ،كــه لــه دووتۆیــی ههواڵهكانــی
پێوهندیدار به پێشێلكردنی مافهكانی ژنان
و كارهساتهكانی پێوهندیدار به ژیانی ژنان
وهكــوو تووشــبوون بــه مــادده ســڕكهرهكان،
خۆكــوژی و خهمۆكیــدا خــۆی دهنوێنێــت
و بهشــێكی زۆر كــهم لــهو ڕاســتییانه لــه
ڕاپۆرتــی ڕێكخراوهكانــی مافــی مرۆڤی
نێوخۆیی و نێودهوڵهتیدا ڕهنگ دهداتهوه.
لــه وههــا كۆمهڵــگا و سیســتمێكدا ژنــان
و پیاوانــی یهكســانیخواز ئهركێكــی زۆر
قورســیان بــۆ ههڵگرتنی بهربهســتهكان له
ئهســتۆیه و لهگهڵ ههڕهشــه و گوشــاری
سیســتمی سیاســی و توێژی كۆنهپارێز و
دواكهوتــووی كۆمهڵــگا بــهرهوڕوو دهبنهوه
كه چاوی به دیتنی پێناســهیهكی نوێ و
مرۆڤساالرانه بۆ پێگهی ژن و پێكهێنانی
هاوسهنگییهكی ڕاستهقینه له نێوان ژن و
پیاودا ههڵنایهت.
لهگــهڵ ئهوهشــدا ژنانــی خهباتــكاری

ئێــران و كوردســتان بوێرانــه بۆ داكۆكی ل ه
مافهكانــی خۆیــان ڕاوهســتاون و تێچووی
قورسی ئهو خهباته ههرگیز نهبووەته هۆی
ئــهوهی كــه ژنان لــه داوا ڕهواكانی خۆیان
پاشگهز ببنهوه.
لــهم ســااڵنهی دواییــدا خهباتــی ژنــان
بــۆ البردنــی كۆســپهكانی ســهر ڕێــگای
وهدیهێنانــی مافهكانیــان ،ڕۆژ لــه دوای
ڕۆژ زیاتــر بووەتــه بهشــێكی دانهبــڕاو و
پێشــهنگی خهباتــی ههموو چیــن و توێژه
ماف پێشــێلكراوهكان بۆ بــه چۆك داهێنان
و ڕووخاندنــی سیســتمی ســهرهڕۆ و
دژهمرۆیی ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی.
له خۆپیشــاندانه تابۆشــكێنهكانی زستانی
ئهمساڵیشــدا ژنــان بــه بهشــداریی خۆیــان
لــه ڕێكخســتن و بههێــز كردنــی ڕاپهڕینه
جهماوهرییهكانــی خهڵكدا توانیان ڕۆڵێكی
ئازایانــه بگێــڕن و ببنه هێما و پێشــهنگی
بهشــێك له ناڕهزایهتییهكان .نموونهی ههرە
دیــاری ئــهو ههواڵنــهی ژنــان ،ڕووداوی
البردنــی حیجابی زۆرهملــێ وهكوو یهكێك
له هێماكانی دهسهاڵتی ژنكوژی ڕێژیمی
كۆمــاری ئیســامییه ،كــه لــه ههنگاوی
بوێرانــهی كچێک له شــهقامی ئینقالبی
تارانهوه دهســتی پێكرد و سهرهڕای ئهوهی
كــه ڕێژیــم ههوڵــی داوه بــه ههڕهشــه و
ســهركوت و گرتــن و لێــدان ،پێــش بــه
پهرهســهندنی ئــهو جــۆره ناڕهزایهتییانــه
بگرێــت ،لــه ماوهیهكــی كورتــدا چاالكیی
"كچانــی شــهقامی ئینقــاب" بــوو
بــه نهریتێكــی گشــتی بــۆ دهربڕینــی
ناڕهزایهتیی ژنان دژ به ڕێژیمی كۆماری
ئیسالمی و یاساكانی.
ئێمــه وهكوو ناوهندی هاوكاریی حیزبهكانی
ڕۆژههاڵتی كوردســتان وێڕای پیرۆزبایی
٨ی مــارس ،لــه ههمــوو ژنانــی جیهــان
بهتایبهتــی ژنانــی یهكســانیخوازی
واڵتهكهمــان ،پشــتیوانیی خۆمــان لــه
ههمــوو داوا ڕهواكانی ژنان بۆ پێكهێنانی
كۆمهڵگایهكــی بهختــهوهر و ژیانێكــی
مرۆیی كه له ڕاستیدا داواكاری و ویستی
ههموومانــه دهردهبڕین ،له ههر دهرفهتێكدا
و له ههر تریبوونێكهوه كه له بهردهستماندا
بێــت ،دهنگمــان دهخهینــه پــاڵ دهنگــی
هــاواری مافخوازانــهی ژنانی بهندكراوی
واڵتهكهمان و خهبات بۆ دابینبوونی ماف
و داخوازییهكانیــان به ئهركی لهپێشــینهی
خۆمان دهزانین.
ساڵو له ژنانی مافخواز و خهباتگێڕی
واڵتهكهمان
سهركهوتوو بێت خهباتی
یهكسانیخوازانهی ژنان
ناوهندی هاوكاریی حیزبهكانی
کوردستانی ئێران
پێکهاتوو لە:
کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی
کوردستانی ئێران
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان
حیزبی دێموکراتی کوردستان
سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران
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درێژەی پەیڤ
گرنگــی وەکوو کۆنگرە و هی حیزبێکی
جیــددی و خــاوەن مەترســی بــۆ ســەر
کۆمــاری ئیســامیدا ،زیاتــر دۆخــی
ئەمنیەتیەکــە بەرجەســتە دەبێتــەوە و ئەو
هــەواڵ و زانیارییانــەش کــە دەگەیشــتن
باســیان لــەوە دەکــرد کــە کۆمــاری
ئیســامی بەهەمــوو شــێوەیەک بــەدوای
ئەوەوەیە کە شوێن و کاتی کۆنگرە بزانێ
و دەســتی لــێ بوەشــێنێ و بــە هاندانــی
هەندێــک لــە بیــروڕاکان دەیهەویســت بە
شــێوەی ناراســتەوخۆ ئــەو زانیارییانــەی
وەدەســت بکــەوێ کــە بــە وشــیاریی
حیزبــی دێموکــرات و هاوکاریــی کادر و
پێشــمەرگە و بنەماڵەکانی کە پێوەندیدار
بــەو کارە بــوون ،کۆنگــرە بەوپــەڕی
ئەمنیەتــی باشــەوە لــە ســەر تواناکانــی
خودی حیزبی دێموکراتری کوردســتانی
ئێران بەڕێوە چوو.
جێــگای ئاماژەیــە کــە لــە یــەک دوو
رۆژی پێــش دەســپێکی کۆنگرەدا دوایین
شــوێنی کۆنگــرە بــە ناچــاری گۆڕانــی
بەســەردا هــات و زانیاریــی وردتــر لــەو
بــارەوە بــا بمێنێتەوە بــۆ کاتێکی دیکە و
مێژوویەکــی دیکــە ،بەاڵم ســەرکەوتنی
ئــەم کۆنگــرە لــەم دۆخە پڕ مەترســییەدا
کــە بەداخــەوە هــەر حەوتوویــەک دوای
تەواوبوونــی کۆنگــرە ،مــاڵ و بنەماڵــە
و گیانــی ئەندامێکــی کۆنگــرە کرایــە
ئامانجــی کردەوەیەکــی تیرۆریســتی لــە
بنەســاوەی هەولێــر ،خــۆی دەرخــەری
تــەواوی دۆخــە پــڕ مەترســییەکەیە و
شــانازیی ســەرکەوتنی کۆنگــرە لەوەهــا
دۆخێکدا زۆرتر دەکا.
دووهــەم -باســێکی گرنــگ و پڕ کێشــە
و پــڕ لێــدوان و بــە هەڵوێســتی جیــاواز و
دەنــگ و رای زۆر جیــاوازەوە لەســەر
ئاڵوگۆڕ لە سیســتمی حیزبی دێموکراتدا
لــە مــاوەی ســێ ســاڵی رابــردوودا لە نێو
بەدەنــە و رێبەریــی حیزبــی دێموکراتــدا
لەئارادا بوو .ئەم باسە گرنگە ،راوەستان و
خوێندنەوەیەکی جیددی بۆ کۆی گرفت
و کێشــە وکەموکووڕییەکانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و گەڕان
بەدوای رێگاچارەی ریشەییدا بوو و دوای
زیاتــر لــە چــوار دەیــە ،ســەقامگیربوونی
سیســتمێکی رێکخراوەیــی ،حیزبــی
دێموکــرات دەیهەویســت ســاختاری خۆی
بگۆڕێ.
ئــەم باســە گرنگــە و رای جیــاواز
لەســەری ،دۆســتانی وەدڵەخورپــە
خســتبوو و بــزەی خســتبووە ســەر لێــوی
نەیــاران و دوژمنانــی هێنابووە ســەرخەت
تاکــوو هانــی وردوخاشــکردنی حیزبــی
دێموکــرات بدەن ،بەاڵم دوای چەند ســاڵ
لێکدانەوە وباســکردن ،حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران لە کۆنگرەی شازدەی
خۆیــدا ،گەیشــتە کۆدەنگــی و بڕیــاری
ئاڵوگۆڕی لە پێکهاتە و سیستمی خۆی
دا و باسە پێوەندیدارەکانی گەیاندە ئاکام
و بڕیــاری کــۆی لێکەوتــەوە؛ ئەمــە هەم
زیندووبوونی ئەم حیزبە و هەم ســەردەمی
بــوون و هــەم دیالۆگــی دێموکراتییانەی
نێــو حیزبــی نەک بــە دروشــم بەڵکوو بە
کــردەوە ســەلماند؛ ئەمــە شــانازییەکی
مێژووییــە بــۆ کۆنگــرەی شــازدەیەمی
حیزبی دێموکــرات کە مێژووخوڵقاندن بە
شێوازی دێموکراتیکی نیشان دا.
سێهەم -دوای چەند ساڵ لە دەسپێکردنی
راســان و هەڵســەنگاندنی خاڵــە بەهێــز و
الوازکانــی ئەم قۆناخــە نوێیە لە خەبات،
کۆنگرەی شازدەیەمی حیزبی دێموکرات
بڕیــاری درێــژەدان و پــەرەدان بە راســانی
رۆژهەاڵتــی دا کــە ئەمەش لە داهاتوودا
نیشــان دەدا کــە لــە خاڵــە وەرچەرخانــە
مێژووییەکانــدا دەس هەڵێنانــەوە
ئاســاییەکان بــۆ دەنگــدان ،دەتوانــێ
رەوڕەوی مێژوو بگۆڕێ.
کۆنگــرەی راســانی رۆژهــەاڵت
بەســەرکەوتنەوە کارەکانــی تــەواو کرد و
بڕیارە پێویستەکانی پەسند کرد و کردیە
بەرنامەی کار بۆ داهاتوو ،رێبەرایەتی و
کادر و پێشــمەرگە و ئەندامانــی حیزبــی
دێموکــرات دەتوانــن لــە مێــژوودا واڵم
بدەنــەوە کــە ئایا هەنــگاوی کردەییان بۆ
ســەلماندنی ئەو شــانازییانە نــاوە یان نە؟
ئــەوە دەمێنێتــەوە بــۆ داهاتوویەکی نەک
زۆر دوور.
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دەقی وتەکانی بەڕێز لێپرسراوی گشتیی
حیزبی دێموکرات لە جێژنی کۆتایی هاتنی
سەرکەوتووانەی کۆنگرەی ١٦ی حیزب

,,

حیزبی دێموکرات وەکوو حیزبێکی پێشکەوتووی ئەوڕۆیی و سەردەمیانە ،لە دوای ئەو هەنگاوانەی کە شەهیدی
گەورەمان دوکتور قاسملوو لە سااڵنی کۆتایی چل و سەرتاکانی پەنجادا گەڕایەوە عێراق و بە نووسینی بەرنامە
وپێڕەوێکــی نێوخــۆ توانــی حیزبــی دێموکــرات لــەو پەرتەوازییەی لە زەعفی تەشــکیالتی و سیاســەتدا هەیبوو،
دووبارە ڕۆحێکی نوێی پێ ببەخشێ و حیزبی دێموکرات بگەیەنێتە ئاستێکی نوێ لە بەرزی و پێشکەوتن.

,,

,,

ئێمە مافی خۆمان بوو هەر کامێکمان موخالیف و موافق لە سەر ئەو گەاڵڵەیە قسە بکەین و قسەمان کرد.
هەمــووی ئەوانــەی لەســەر ئــەو گەاڵڵەیە قســە دەکــەن و نەزەر دەدەن بــە موخالیف وموافق ،هەمــووی لە ڕووی
دڵسۆزیی و دیتنەوەی باشترین ڕێگەکانە بۆ بەرەو پێشبردنی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران.

,,

هاوڕێیانی بەڕێز؛
خەڵکــی تێکۆشــەر و دێموکــرات
پەروەری کوردستان؛
کادر و پێشــمەرگە و ئەندامــان و
الیەنگرانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران؛
ســەرکەوتنی کۆنگــرە شــازدەتان،
کۆنگــرەی "ڕاســانی ڕۆژهەاڵت" لێ
پیرۆز بێ.
خوشــک و برایانــی بەڕێــز ،بــە
خۆشــییەوە کۆنگــرەی شــازدەیەم،
کۆنگرەی ڕاســانی ڕۆژهەاڵت دوای
ماوەیــەک وەدواکەوتن بە خۆشــییەوە
بــە ســەرکەوتوویی کۆتایــی بــە
کارەکانــی خۆی هێنا .ئەو کۆنگرەیە
وەکــوو کۆنگرەکانــی ڕابــردووی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتان ئێران،
کۆمەڵێک ســەرکەوتن و شتی نوێی
بــەدوای خۆیــدا هێنــا کــە ئەزموونی
خەباتــی حیزبکەمــان و هەروەهــا
خەبــات لــە ڕۆژهەاڵتی کوردســتانی
دەوڵەمەندتــر کــرد .دەســکەوتەکانی
ئــەو کۆنگرەیــە ئەگــەر بــە کورتــی
ئیشــارەیان پــێ بکــەم لە پێــش هەموو
شــتێکدا پێمخۆشــە ئیشــارە بکــەم بــە
ئەمنییەتــی کۆنگــرە و ســەرکەوتن و
کۆتایــی هاتنەکەی بەخێر و خۆشــی
و ســامەتی .ئــەو مەســەلە لــەو
ڕوانگــەوە بــۆ ئێمــە زۆر گرینگــە کە

ئێمە ئاگادار بووین ڕێژیمی کۆماری
ئیســامیی ئێــران چەنــد مانگ پێش
بەســتنی کۆنگرەکــە زۆر بەدیقــەت
چاوەدێــری دەکرد بۆ کات و شــوێنی
کۆنگــرە تەنانەت پێم خۆشــە عەرزتان
بکــەم کــە لــە ڕۆژەکانــی ئاخــردا
کــە هەمــوو شــتێک ئامــادە ببــوو،
ئیمــە مەجبــور بوویــن لەژێر فشــاری
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی و
مەترسی وهەڕەشــەکانی ویدا شوێنی
کۆنگرەمــان بگۆڕیــن و بیگوازینەوە؛
ئــەوە بوو بە هۆی ئەوەیکە دوو ،ســێ
ڕۆژ کۆنگرەکەمــان لــەو ڕێکەوتەی
کــە ڕامانگەیاندبــوو وەدوا کــەوت،
بــەاڵم ئــەو ســەرکەوتنە لەبــاری
ئەمنییەتییەوە النیکەم دەســکەوتێکی
گەورە بوو و ئەزموونێکی بەهێز بوو.
ئــەو ئەزموونــە بریتــی بــوو لــەوە کە
هەمــوو ئەوانــەی لــە کاروبــاری
کۆنگــرەدا تێدەکۆشــان وفەعــال بوون
هەوڵیان دا و توانیان شــوێنی کۆنگرە
و کاتــی کۆنگــرە بــە نهێنی ڕابگرن؛
سپاســی هەمــوو ئــەو خۆشەویســتانە
دەکــەم کــە لەپێوەنــدی لەگــەڵ ئــەو
مەســەلە گرینگــەدا و پاراســتنی
کۆنگرەکەمــان هەوڵــی زۆریــان دا،
هەمــوو ئــەو کادر و پێشــمەرگانەی
کــە وەکوو نوێنەری کۆنگرە بەشــدار
بــوون ،ئــەو کادر و پێشــمەرگانەی

کــە وەکوو پارێزەری کۆنگرە بەشــدار
بــوون تەنانــەت بنەمەڵەکانی کەمپی
جێژنەکانــی حیزبــی دێموکــرات کــە
لەو ماوەیەدا کەڵکیان لە کەرەســتەی
تێکنیکــی وەکــوو تەلەفــوون و
ئینتێرنێت وەرنەگرت.
ئــەو ئەزموونــە بۆیــە گرینــگ بــوو
کــە پێمــان دەڵــێ ئێمــە ئەگــەر بــەو
شــێوەیە هەموومــان پێکــەوە کار
بکەیــن ،دەتوانین لەهەمــوو بوارەکاندا
پێشــکەوتن و ســەرکەوتن وەدەســت
بێنیــن ،بێجگــە لــەوە کۆمەڵێک زۆر
لــە خەڵک کاریان کــرد و زەحمەتیان
کێشــا بۆ ئەوەیکــە کۆنگرەکەمان بە
ڕێکوپێکی بەڕێوە بچێ.
جیــا لەمانــەش ئــەو کادر و
پێشــمەرگانەی کــە پارێــزەر بــوون لــە
مــاوەی چەنــد شــەو و چەنــد ڕۆژەدا
کە کۆنگرە بەردوام بوو لەژێر باران و
سەرما توانیان کۆنگرەکەمان بپارێزن.
بەرپرســانی ئاســایش و پێشــمەرگەی
ئاسایشی حکوومەتی هەرێم ،ئۆرگانە
پێوەندیدارەکانــی کاری کۆنگــرە،
بنەماڵەکانــی کەمپــی جێژنــەکان،
کۆمەڵێک لە کادر و پێشــمەرگەکان
کــە ئەرکی خزمەتگــۆزاری دیکەیان
هەبــوو وەکوو ئاشــپەزەکان و ئەوانەی
کــە ڕانندەگیــان دەکــرد هەموویــان
دەســتیان دا بە دەســتی یەک و بوونە

هۆی سەرکەوتنی کۆنگرەکەمان.
خاڵێکــی دیکــە لە ســەرکەوتنەکانی
کۆنگــرە ئاســتی بــەرزی باســەکانی
ئەندامانــی کۆنگــرە بوو؛ مــن کە لە
ڕابــردوودا لــە کۆنگرەکانــی حیزبــدا
بەشــدار بــووم ،بە وردبوونــەوە لەو باس
و بابەتانــەی کــە نوێنەرانــی کۆنگرە
هێنایانــە پێشــێ بێجگــە لەویکــە
گەاڵڵــەی پێشــنیاری بــۆ کۆنگرەیان
دەوڵەمەندتــر کــرد ،لــەم باسانەشــدا
بەشــێوەی بەرچــاو بەشــدارییان کــرد
کــە بریتی بوون لە ڕاپۆرتی سیاســی
کۆمیتــەی ناوەنــدی ،بەرنامــە و
پێــڕەوی نێوخۆ و گەاڵڵــەی ئاڵوگۆڕ
لــە پێکهاتەی سیاســی حیــزب کە بە
ئاســتی بــەرزی بــاس و لێدوانەکانیان
دەوڵەمەندتریان کردبوو.
خاڵێكــی دیکــە کــە لێــرەدا دەمهەوێ
ئیشــارەی پێ بکەم دەنگ هێنانەوەی
ژمــارەی ئەندامانــی ژن بــوو کــە
بەنیســبەت و موقایســە لەگــەڵ
کۆنگرەکانــی دیکەماندا زۆر بەرچاو
بوو؛ ئەگەر لە کۆنگرەی پێشــووماندا
بــۆ  ٢٠نەفــەر لــە ڕێبەڕایەتی حیزب
دوو نوێنەرمــان هەبــوو لە نێــو ژناندا،
لــەو کۆنگرەیــەدا لــە  ١٠نوێنــەر کــە
هەڵبژێراون دوو نوێنەرمان هەیە؛ یانی
دەرســەدی ژنــان کــە هەڵبژێــراون ٢٠
دەرســەدە؛ هەرچەنــد بــە گشــتی ئەوە

جێگــەی ڕەزامەنــدی نییــە بــەاڵم بــە
نیسبەتی بەشــداریی ژنان و نیسبەتی
هەڵبژاردنــەکان ،هەنگاوێــک بــەرەو
پێشەوەیە کە جێگەی خۆشحاڵیە.
مــن لێــرەدا دەمهــەوێ ئیشــارە بــەو
واقعیەتــە بکــەم کــە هەڵســووڕان و
فەعالیەتــی نوێنــەران و ئەندامانــی
ژنــی بەشــدار لە کۆنگرە لــە پێوەندی
لەگــەڵ ئــەو بــاس و بابەتانەی کە لە
کۆنگــرەدا دەهاتنــە بەربــاس جێگەی
دڵخۆشــی بــوو؛ بۆیــە ئەمــن دەڵێــم
حەقــی خۆیــان بــوو لــەوە زیاتریــش
دەنگیــان بدرێتێ ،بــەاڵم هەر ئەوە کە
لــەو بــوارەدا هەنگاوێــک چووینەتــە
پێشــێ بۆ ئێمــە جێگەی دڵخۆشــییە؛
هیوادارین ئەو هەنگاوە ڕێگەخۆشکەر
بــێ بــۆ هەنگاوەکانــی دیکەمــان لــە
کۆنگرەکانی دیکەدا.
خۆشەویســتان ،بــە بۆچوونــی مــن
سەرکەوتنێکی گەورە و نوێی دیکەی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــەو
کۆنگرەیــەدا ،پێکهێنانــی ئاڵوگــۆڕ
لــە سیســتم و پێکهاتــەی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــدا
بــوو؛ گەاڵڵــەی ئاڵوگــۆڕ لە سیســتم
و پێکهاتــەی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران مــاوەی زیاتــر لــە
دوو ســاڵ بــوو لــە نێــو ڕێبەرایەتــی و
بەدەنــەی حیزبەکەماندا کەوتبووه بەر

لێــدوان و قســە لێکــردن ،بــە جیاوازی
بیــر و بۆچوونــەوە ،ئێمــە توانیمــان لــە
ڕێبەرایەتیــدا بــە تەوافــۆق بگەیــن
بــۆ ئەوەیکــە گەاڵڵەیــەک کــە لــەو
پێوەندییــەدا پێشــکەش کرابــوو ،ببێتە
گەاڵڵــەی کۆمیتــەی ناوەنــدی و لــە
نیهایەتــدا لــە کۆنگرە پەســند بکرێ.
ئــەو مەســەلەیە لــە دوو جەهەتــەوە
تــازە بــوو و ســەرکەوتنی پێــوە دیــار
بــوو :یەکــەم ئــەوە کــە ئێمــە وەک
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
توانیمــان ئــەو زەرفیــەت و لێهاتوویــی
و پێگەیشــتووییە لــە نێــو کادر و
پێشــمەرگە و ئەندامــی ڕێبەرایەتــی
خۆماندا ببینین کە دەتوانین بە بوونی
جیاوازیــی بیــر و بۆچــوون لــە ســەر
مەسەلە تەشکیالتی و سیاسییەکانی
گرینگــی حیزبی بــە تەوافۆق بگەین
و بە قازانجی حیزبەکەمان گەاڵڵەکە
دەوڵەمەندتر بکەین.
خاڵی دووهەم کە دەمهەوێ ئیشارەی
پێ بکەم هەر لەو بوارەدا ئەوە بوو کە
حیزبــی دێموکــرات وەکــوو حیزبێکی
پێشکەوتووی ئەوڕۆیی و سەردەمیانە،
لــە دوای ئــەو هەنگاوانــەی کــە
شــەهیدی گەورەمــان دوکتــور
قاســملوو لــە ســااڵنی کۆتایی چل و
ســەرتاکانی پەنجــادا گەڕایەوە عێراق
و بــە نووســینی بەرنامــە وپێڕەوێکــی

ژمارە ٦ ،٧٢٠ی مارسی ٢٠١٨

نێوخــۆ توانــی حیزبی دێموکــرات لەو
پەرتەوازییەی لە زەعفی تەشــکیالتی
و سیاسەتدا هەیبوو ،دووبارە ڕۆحێکی
نوێــی پــێ ببەخشــێ و حیزبــی
دێموکــرات بگەیێنێتە ئاســتێکی نوێ
لــە بەرزی و پێشــکەوتن .لــەو دەمەوە
تاکــوو ئێســتا یەکــەم گەاڵڵەیــە کــە
ئاڵوگــۆڕ لــە پێکهاتــەی سیاســی و
تەشکیالتی حیزبی دێموکراتدا پێک
دێنــی؛ لە ســەر بنەمــای ئاڵوگۆڕی
سەردەمیانە کە بریتیە لە دابەشکردنی
دەســەاڵت وەکوو ئەســڵێکی گرینگی
دێموکراسی لەو سەردەمەدا.
لەم سەردەمەی ئێستادا کە قەبزەکردنی
دەســەاڵت لــە الیــەن حکوومەتەکان و
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کــردووە ،بــە دەرکی ئــەو ئاڵوگۆڕانە
و زەروورەتــی خۆتەتبیقــدان لەگــەڵ
ئاڵوگــۆڕەکان هەنــگاوی پێویســتی
هەڵگرتــووە ،هەنگاوێــک کــە ئــەو
حیزبــە هەماهەنــگ بــکا لەگــەڵ
ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت ،ڕۆژهەاڵتێکی
نــوێ کــە ئێمــه دەمانهــەوێ بیکەینە
چەقــی خەبــات ،ڕۆژهەاڵتێــک کــە
دەبــێ ببێتــە کانــگای خەبــات بــە
دژی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی
بــۆ بــە دەســت هێنانی مافــی ئازادی
و بەختــەوەری خەڵکــەی خــۆی.
ئاڵوگۆڕێــک کــە لەوێــدا خەڵک بە
چەقــی خەبــات دەزانــێ و شــاخ کــە
بریتــی بێ لە پێشــمەرگە ،پشــتیوانی

ئومێــدی حیزبەکەمــان .بــە دیالۆگی
دێموکراتیانــە توانیمــان ئــەو ئامانجــە
بپێکیــن ،ئێمە مافــی خۆمان بوو هەر
کامێکمان موخالیف و موافق لە سەر
ئەو گەاڵڵەیە قســە بکەین و قســەمان
کــرد .ئەمــن زۆر جــار لــەو پرۆســەی
زەمانییــەدا باســم کــرد کــە هەمووی
ئەوانــەی لەســەر ئــەو گەاڵڵەیە قســە
دەکــەن و نــەزەر دەدەن بــە موخالیــف
وموافق هەمووی لە ڕووی دڵسۆزیی
و دیتنــەوەی باشــترین ڕێگەکانــە بــۆ
بــەرەو پێشــبردنی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران. .ئێســتاش لەســەر
ئــەو بــاوەڕەم بۆیــە ئەوانــەی کــە
موخالیــف بــوون لەگــەڵ ئەوانــەی

بــوو ،ناوەنــدی سیاســی وەکــوو
ناوەندێکــی بڕیــاردان و یاســادانان،
یەکــەم هەنــگاو بــوو لە مــاوەی دەیان
ســاڵی ڕابردوودا لــە ناوەندی بڕیاردان
ژنــان ئەکســەریەتیان بە دەســت هێناوە
بــە موقایســە لەگــەڵ کۆنگرەکانــی
ڕابردوومــان؛ بێجگــە لــەوە بــۆ یەکەم
جــارە ناوەنــدی سیاســی ئۆرگانێکــە
کــە کەســانی بــە توانــا و شــارەزا و
پســپۆڕ و لێهاتــوو لەنێــو ئەندامانــی
کۆنگرەدا توانیان خۆیان کاندید بکەن
و دەنــگ بێننــەوە هــەر چەنــد کادر و
پێشــمەرگەی تــەواو وەختــی حیزبــی
دێموکراتی کوردستانی ئێران نەبوون،
ئــەوە یەکەم هەنــگاوی گەاڵڵەکە بوو

قەتیــس نامێنێتــەوە؛ خەباتــی ئێمــە
خەباتێکی خوێناوی ســەخت و دژوارە
لە بەرامبــەر ڕێژیمێکی دواکەوتووی
کۆنەپەرســت کە گەورەترین دوژمنی
کــوردە لــە هەمــوو دنیادا ،بــۆ ئەوەی
خەباتەکەمــان لــە بەرامبــەر ئــەو
ڕێژیمــەدا بەرینــە پێشــێ پێویســتیمان
بــە هێــز و توانــای هەمــوو خەباتــکار
و ئازادیخوازێکــە نــەک تەنیــا لــە
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بەڵکــوو لــە
هەموو بەشەکانی کوردستان.
پێمـــخۆشە ئەوش ئیزافە بکەم کە بە
لەبەرچاوگرتنــی زەرورەتــی هاوکاری
و کاری هاوبــەش و موشــتەرەک
لەگــەڵ حیزبەکانــی ئۆپۆزیســیۆنی
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و ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران چ
ئەوانــەی کــە لــەو ماوەیــەدا لە ســەر
گەاڵڵــەی ئاڵوگــۆڕ لــە حیزبــی
دێموکراتــدا بــە موخالیفــەت قســەیان
کردوە چ بە موافقەت ،ڕابگەیێنم من
خۆم بە لێپرســراوی گشــتی هەمووی
ئــەو حیزبــە دەزانــم بــە هەمــوو بیــر و
بۆچوونە جیاوازەکانەوە.
باوەشــی مــن ئــاوەاڵ دەبێ بــۆ هەموو
ئــەو خۆشەویســتانەی کــە ئامــادەن
لــەو بــوارەدا و لــەو ڕێگایــەدا کار
دەکــەن و تێکۆشــان دەکــەن .مــن
دەســتی یارمەتــی و کار و تێکۆشــان
بــۆ یــەک یەکــی ئێــوە درێــژ دەکــەم

ئەو حیزبە ،حیزبی ئەو خەڵکەیە چیدیکە حیزبی دێموکرات لە چوارچێوەی ژمارەیەک کادر و پێشــمەرگەدا
قەتیــس نامێنێتــەوە؛ خەباتــی ئێمــە خەباتێکــی خوێناوی ســەخت و دژوارە لە بەرامبەر ڕێژیمێکــی دواکەوتووی
کۆنەپەرســت کە گەورەترین دوژمنی کوردە لە هەموو دنیادا ،بۆ ئەوەی خەباتەکەمان لە بەرامبەر ئەو ڕێژیمەدا
بەرینــە پێشــێ ،پێویســتیمان بــە هێــز و توانای هەمــوو خەباتــکار و ئازادیخوازێکە نەک تەنیا لــە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان بەڵکوو لە هەموو بەشەکانی کوردستان.

,,

,,

سەبارەت بە خۆم وەکوو پێشمەرگەیەکی ئەو حیزبە پێمخۆشە ئەوە لێرە ڕوو لە کادر و پێشمەرگە و ئەندامان
و الیەنگرانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران چ ئەوانەی کە لەو ماوەیەدا لە ســەر گەاڵڵەی ئاڵوگۆڕ لە
حیزبــی دێموکراتــدا بــە موخالیفــەت قســەیان کردوە چ بــە موافقەت ،ڕابگەیێنم من خۆم بە لێپرســراوی گشــتی
هەمووی ئەو حیزبە دەزانم بە هەموو بیر و بۆچوونە جیاوازەکانەوە.

,,

لــە الیــەن سیســتمە دواکەوتووەکانــی
مەنتەقــە شــەڕ و ئــاژاوە و وێرانــی و
کوشــتار و برســیەتی پێکهێنــاوە،
حیزبــی دێموکرات هەنگاوێکی نوێی
هەڵگرتــووە ،ڕەنگــە ئــەو هەنــگاوە
نوێیــە ئامانجــی هەمــووی ئێمە نەبێ
بــەاڵم دەروازەیەکــی نوێــی کردۆتــەوە
بــە ڕووی ئاڵوگــۆڕی ئەساســی و
بونیادیدا کە هیوادارم ئێمە لە بڕگەی
زەمانــی نێــوان کۆنگــرەی  ١٦تاکوو
 ،١٧نــەک هــەر کەموکوڕییەکانــی
ئــەو گەاڵڵەیــە دیســان بــە تەفاهــووم
و بەلێــک نێزیــک بوونــەوە بتوانیــن
چارەســەر بکەیــن و بیبەینــە پێشــی،
بەڵکــوو لــە کۆنگرەکانــی دیکــەدا
چەنــد هەنگاوێکــی دیکــە لــە
دابەشــکردنی دەســەاڵتدا بچینە پێش.
مــن لەو باوەڕەدام کــە ئەو هەنگاوەی
حیزبــی دێموکــرات دەبێتــە نووقتــە
گۆڕانێــک لــە مێــژووی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان ئێرانــدا ،بۆیە
هەموومان شــانازی دەکەیــن بەوەیکە
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
دەرکی بە زەروریات و پێویستییەکانی
ســەردەم ،ئاڵوگۆڕەکانــی مەنتەقــە
و ناوچــە ،ئاڵوگۆڕەکانــی ئێــران و
کوردســتان لــە هەمــوو بەشــەکانیدا

شــارە؛ شــار و شــاخ یەکتری تەکمیل
دەکــەن و پێکــەوە بــەرەو ئــازادی
کوردســتان هەنــگاو دەنێــن .ئەگەر لە
سیســتمی پێشــووی حیزبەکەمانــدا
هەمــوو دەســەاڵتەکان لەبــەر دەســتی
یــەک ئــۆرگان یان یــەک ناوەند کە
ئەویــش کۆمیتــەی ناوەندیــدا بــوون،
ئیســتا النیکەم دەســەاڵت دابەش بووە
لــە بەینــی دوو ناوەنددا ،لــە نێوان دوو
ئۆرگاندا :یەکێکیان ناوەندی سیاسییە
کــە ئەرکەکــەی دانانــی یاســای پێ
ســپێردراوە ،هەموو ئەو یاسایانەی کە
حیزبــی دێموکــرات کاری پــێ بــکا
ئۆرگانەکانی چاوەدێری و هەڵبژاردن
کــە لەژێــر نەزەراتی ئــەودا کار دەکا
ئــەرک و وەزایفــی خۆی بەڕێوە دەبا،
ناوەندی دووهەم دەســتەی کارگێڕییە
کــە کارە ئیجراییەکانــی حیزب لەژێر
ڕێنوێنــی ئەو یاســایانەدا کە ناوەندی
سیاســیی تەنزیمیــان دەکا و ئیبالغی
دەکا بەڕێوەی دەبات.
ئێمــە لــە حیزبــی دێموکراتــدا وەک
پێشــتر ئیشــارەم پــێ کرد بەحســێکی
دوور و درێژمــان بــووە لــە پێوەنــدی
لەگەڵ لێک نیزیک کرنەوەی بیر و
بۆچوونەکانمان لە ســەر ئەو سیستمە،
بۆ ئەوەی ببێتە گەاڵڵەیەکی جێگای

کــە موافــق بــوون پێکــەوە هەوڵیانــدا
بــۆ ئەوەیکــە ئەو گەاڵڵەیــە بە ڕەخنە
گرتن ،بە پێشنیاردان دەوڵەمەندتر بێ،
ئێســتاش ئــەو گەاڵڵەیــە بەخۆشــییەوە
بووەتــە بەرنامــەی کاری حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە
کۆنگرەی شازدەیەمدا.
ڕێنوێنــی کاری هەموومانــە بــە
موافقیــن و موخالیفینەوە ،بۆیە ئەمن
ئــەو توانایــە لــە حیزبــی دێموکراتــدا
دەبینــم کــە هەموومــان پێکــەوە
دەس بدەینــە دەس یــەک بــۆ بــەرەو
پێشــبردنی ئــەو بەرنامەیــە؛ بێگومــان
لــە پڕۆســەی بەکردەیــی کردنــی ئەو
گەاڵڵەیــەدا کۆســپمان دێتــە پێــش،
چوونکــە ئەزموونێکــی نوێیــە ،بــەاڵم
کۆنگــرە ڕێنوێنــی داوە بــۆ ئەوەیکە
چــۆن بتوانیــن لــەو بڕگــە زەمانییەدا
کێشــەکانمان چارەســەر بکەیــن و
ڕێگــەی بەرەو پێشــچوونی هەنگاو بە
هەنگاو خۆش بکەین.
خۆشەویســتم،
هاوڕێیانــی
ئێمــە کاتێــک دەتوانیــن بڵێیــن
ســەرکەوتنەکەمان تــەواوە کە بتوانین
بــە کــردەوەش ئــەو بەرنامەیــە بەڕێــوە
بەرین ،یەکەم هەنگاوی ســەرکەوتنی
ئەو گەاڵڵەیە دابەشــکردنی دەسەاڵت

کە دەرگەی ئاوەاڵ کرد بۆ کەســانی
شــارەزا و بــە توانــا بــۆ ئــەوەی بێن لە
بەرەو پێشــبردنی حیزبەکەیاندا بەشدار
بن ،ئەوە سەرەتای هەنگاوێکە کە ئەو
حیزبە دەیهەوێ هەموو ئەو کەسانەی
لــە ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــن،
تەنانــەت خەڵکــی غەیــری حیزبــی،
بــەاڵم دێموکرات و ئازادیخــواز بێنێتە
ڕیــزی حیــزب و لەژێر چەتری حیزبدا
کۆیــان کاتەوە بۆ ئەوەیکە یارمەتیدەر
بن خەباتی کورد لە ڕۆژهەاڵتدا بەرنە
پێشێ.
ئەمــن هیــوادارم کــە هەموومــان
جارێکــی دیکــە پێکــەوە بتوانیــن بــە
هێــز و توانــای خۆمــان ،کــە هێــز
و توانایەکــی زۆرە لــە کۆنگــرەی
داهاتوودا شــاهیدی سەرکەوتنی زۆر
گەورەتر و خوڵقاندنی ئیدە و بەرنامەی
زۆر زیندووتــر و ســەردەمیانەتر بیــن.
مــن گومانــم تێــدا نییــە کــە حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و
خەباتکارانــی ڕۆژهــەاڵت ،زەرفیەتی
زۆر لــەوە زیاتریــان هەیــە؛ ئێمــە
باوەشــیان بــۆ دەکەینــەوە ،ئــەو حیزبە،
حیزبــی ئــەو خەڵکەیــە چیدیکــە
حیزبــی دێموکــرات لــە چوارچێــوەی
ژمارەیــەک کادر و پێشــمەرگەدا

کــوردی ئێــران ،لەگــەڵ حیزبەکانــی
ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانی کۆنگرە هەموو
کۆســپ و تەگەرەیەکــی البــردووە.
دەستی ناوەندی سیاسی ئازاد کردووە
هــەر کات بــە قازانــج بزانــێ لەگــەڵ
ئەو الیەنانە بتوانێ هاوپێوەندی پێک
بێنــێ؛ کاری هاوبــەش بــکا و لــە
نیهایەتــدا بگاتــە پێکهێنانــی بەرە بۆ
خەباتی گشتیترو بە جەماوەریترکردنی
خەبــات لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتاندا؛
بە گشــتی ئەگــەر کورتــی کەمەوە،
قسەکەم ئەوەیەکە هەموومان ئەندامان
والیەنگران و پێشمەرگە و کادرەکانی
حیزبــی دێموکراتــی کۆردســتان ئێران
دڵخۆشین بەوەیکە ئەو کۆنگرەمان بە
ســەرکەوتنی تــەواوەوە کۆتایی هات،
بــەاڵم ســەرکەوتنی نیهایــی کاتێکــه
کــە وەکــوو عــەرزم کــردن هەموومان
پێکــەوە ئــەو ئەرکانــەی کــە کۆنگرە
خســتوویەتە ســەر شــانمان ،هەر کامە
و بەپێی توانای خۆمان بیبەینە پێشێ
و دڵنیــام هەمــوو ئــەو ڕێگایانەی کە
ئێمە هان دەدا بۆ ئەو شــێوە لە خەباتە
لە پێشی دەگرین.
ســەبارەت بــە خــۆم وەکــوو
پێشــمەرگەیەکی ئەو حیزبە پێمخۆشە
ئــەوە لێــرە ڕوو لــە کادر و پێشــمەرگە

وهیــوادارم و موتمەئینــم هــەر وەکــوو
لــەو کۆنگرەیــەدا بــە دەنگێکــی زۆر
واڵمــی موســبەت بــەو ئاڵوگــۆڕە
دراوە ئێــوەش هــەر ئەو جوابــە بدەنەوە.
هاوڕێیــان بــا لــە ئاڵوگۆڕ نەترســێین،
تــرس و نیگەرانــی لە چەقبەســتویی،
لــە ڕازی بــوون بــە وەزعــی مەوجوود
و قانــع و شــوکرانە بــژاردن بــەو ژیانە
کــە هەمانــە ،ئێمــە شۆڕشــگێڕین،
شۆڕشگێڕ دەبی ئاڵوگۆڕ پێک بێنێ
مانــای شۆڕشــگێر یانــی پێکهێنانــی
ئاڵوگــۆڕ ،ئاڵوگــۆڕ بــەرەو پێشــەوە
بــەرەو ســەرکەوتن ،ئەرکــی ئیمە بەرو
پێشچوون و بەرەو سەرکەوتنە .
هیــوادارم ئەو کۆنگرە پڕ دەســکەوتە،
ببێتــە ســەرەتای دەســپێکی نــوێ
لــە ســەرکەوتنی حیزبەکەمــان ،لــە
ســەرکەوتنی خەباتــی گەلەکەمــان
لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و ببێتــە
نموونەیەک لە دابەشکردنی دەسەاڵت
لە کار و تێکۆشــان و ئیرادەی بەهێز،
لــە خزمەت بــە ئامانجەکانــی گەل و
نیشتمانەکەماندا.
هەر ســەرکەوتوو بن ،ســاغ وساڵمەت
بــن و موەفــەق بن لە کار و تێکۆشــان
لــە خزمــەت حیزبەکەمانــدا ،زۆر
سپاسی هەموو الیەکتان دەکەم.
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دیســیپلینی ئاگاهانــە بــێ دەروپەیکــەری
دەخنکێنیــت ،بــێ مەســئوولییەتی لەنــاو دەبا ،لە
عەینی حاڵدا توندڕەوی و تیژڕەوی مەهار دەکا

مامۆستا حەسەن شیوەسەڵی

هاوسەنگەرانی خۆشەویست؛
خۆشک و برایانی هێژا؛
تێکۆشەرانی ڕێگای ئازادی؛
پڕ بە دڵ ساڵوتان عەرز دەکەم
ســاڵەها بــوو مــن لــە دیــداری ئێــوە
مەحــرووم بــووم؛ ســاڵەها بــوو دڵــم بۆ
الی ئێوە لێی دەدا ،لە دانیشتنەکاندا،
لــە خەونەکانمــدا ،هەمیشــە لــە یادی
ئێــوەدا بــووم ،مەبەســتم ئــەوە نییە کە
خــوا نەخواســتە ڕیابــازی لــە حزووری
ئێــوەدا بکــەم؛ کــە دەچوومــە نێــو
خەونەکانمــەوە ڕاســت دەگەڕامــەوە
بــۆ الی پێشــمەرگەکان ،ڕاســت
دەبوومــەوە ئینســانێک کــە ســاغە،
ســامەتە لــە واڵتــی خۆیدایــە ،لــە
کوردستاندایە ،لەگەڵ پێشمەرگەکان،
لەگــەڵ کادرەکان ،لەگــەڵ خەڵکــی
واڵتەکەمان قســان دەکــەم دەیاندوێنم،
دەمدوێنــن ،لێــک تۆڕە دەبیــن ،بەگژ
یەکتردادێیــن جارجــارە ،بــەاڵم پــاش
لێک تووڕە بوون و بە گژیەکترداهاتن،
دەچینەوە نێو سەنگەرێک ،پشتمان بە
پشــتی یەکەوەیە ،لە بەرامبەر هێرشی
دوژمنەکانــدا ڕادەوســتین؛ ســەدان
جــار ،هــەزاران جــار ئەو خەونــەم دیوە،
پێشــم وابوو ناتوانم بێمەوە لە نیزیکەوە
گوێــم لــە ئێــوە بــێ ،گوێم لــە دەنگی
پێاڵوەکانتــان بــێ ،گوێــم لــە دەنگــی
هەناســەکانتان بــێ ،بــەاڵم ئێســتا خۆ
ســەیریش نییــە ئەگــەر پێــم وابێ هەر
خەونــە و نەهاتوومــەوە؛ ئێســتا بــاوەڕ
بــەوەی دەکــەم کــە ئەمن بــە جیددی
بــە جەســتە لەنێــو ئێــوەدام نــەک بــە
خەیــاڵ ،ئــەوە بۆ من ســەربەرزییەکی
زۆر گەورەیە.
لێرەدا ئەمن شانازی زۆر دەبینم؛ دیارە
هاتن بۆ کۆنگرە بۆ من شــانازییەکی
زۆر گەورەیــە و لە ڕۆژانی ئاخریشــدا
کە کلسووم نەخۆش بوو ،خەریک بوو
لێمــان تێکچێتــەوە ،بــەاڵم نایشــارمەوە
گوتی" :ئەگەر بشمرین هەر دەچینەوە
ئەمنیــش تەســلیمی بــووم" .هاتینــەوە
بۆخزمەت ئێوە ،کۆنگرەی شازدەیەمی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ئێران
گیــرا و بــە ســەرکەوتوویش گیــرا ،بە
ســەرکەوتووانە .بــەش بــە حاڵــی خۆم
دەمزانــی ســەرکەوتوو دەبــێ ،بــەاڵم
ئــەو ئەندازەیــه ئینتیــزارم نەبــوو ،پێــم
وانەبــوو ئێمــە تــا ئــەو حــەده دەتوانیــن
لەگــەڵ یەکتــر دابنیشــین لەگــەڵ
یەکتــر کێشــە بکەیــن جــەڕ و بەحــس
بکەیــن ،بە گژ یەکتردابێین ،بەرۆکی
یەکتــر بگریــن لە ســەر مەســەلەکان؛
بــەاڵم تا ئەو ئەندازە ئێمە بە تەفاهووم

بگەیــن ،ئــەو تەفاهوومە جێگەی ڕێز
و قەدرزانــی یەکجــار زۆرە بــۆ مــن،
لەوێشــدا عــەرزی هاوڕێیانــم کرد ئەو
تەرحــە ،تەرحێــک نییــە تــاوان بووبێ
یان گوناح بووبێ ،دانی تەرح ئەرکی
سەرشــانی هــەر حیزبێکی سیاســی و
مەسئوولە و حیزبی ئێمەش ئەو ئەرکە
قورســەی خۆی بەجێ گەیاندووە ،ئەو
وەزیفــەی ســەر شــانی خــۆی بەجــێ
گەیانــدووە ،ئیســکلێتی حیزبــی ئێمە
ئیســکلێتێکی ســوننەتی بــوو .دەیــان
ســاڵ بوو نەک دەیان ساڵ بەڵکوو لە
تــەواوی تەمەنــی خۆیــدا حیزبی ئێمە
بەو ئیســکلەتبەندییەوە هاتبوو ،ئیستا
ئەو ئیســکلێتەی گۆڕیوە زاهیرەکەی
گۆڕیوە و ڕۆاڵەتەکەشی کە گۆڕیوە
ناوەرۆکەکەشــی دەگۆڕیــن .دڵنیــام،
ئــەوەی بۆمــن جێگای زۆر شــانازیی
بوو ،تەحەممولی هاوڕێیانی ئێمە بوو،
ئەقڵیەتــی هاوڕێیانی ئێمە بوو؛ ئەمن
لەمێــژە لەگــەڵ حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ئاشــنام ،دوکتــور
قاســملوو کــە هاتــەوە لــە ســاڵەکانی
کۆنگــرەی 3دا و کۆنگــرەی 4دا
هەوڵــی جیــددی ئــەوە بــوو کــە
ئەخالقی سیاسی واریدی حیزب بکا،
نایشــارینەوە هێندێــک هاوڕێمان لێی
هەڵبەزینەوە ،بەاڵم دیســان ئەوانیش بە
تەحەممولەوە کەوتنە ژێر ئەو تەئسیرە
و حیزبــی ئێمــە توانــی بــەو ڕێگایەدا
بــڕوا؛ هاوڕێــی نەمرمــان دوکتــور
قاســملوو پێــی وابــوو کــە ئەخالقــی
سیاســی بــە تەنیــا ،بــێ مەنتــق ،بــێ
حیکمــەت ،بــێ فەلســەفە و بــێ
لێکدانــەوە ناتوانــێ بەڕێگــەدا بــڕوا.
حیزبــی ئێمە ئەو مەســەالنەی هەموو
تاقــی کــردووە ،ئەخالقــی سیاســی
پیــادە کــرد ،باســی ســانتڕالیزمی
دێموکراتیکــی کــرد ،دیســیپلینی
نوێی داهێنا ،دیسپلینێک کە لەگەڵ
ئاگاهی تێکەڵ بوو و ڕۆیشتە پێشێ.
ئەمن لەو کۆنگرەیەدا ئەو دیسیپلینە
ئاگاهانــەم بــە چــاوی خــۆم دیــت،
دیتــم کــە دیســیپلینی ئاگاهانــە بــێ
دەر و پەیکــەری دەخنکێنیــت ،بــێ
مەســئوولییەتی لەناو دەبا ،لە عەینی
حاڵــدا تونــدڕەوی ،تیــژڕەوی ئەوانــە
مەهــار دەکا ،ئەمــن بــە چــاوی خۆم
لەو کۆنگرەیەدا ئەو شتانەم بە ڕوونی
دیــت ،ئەوەیکە بۆ مــن زۆر زۆر جێی
شــانازی بــوو تەحەممولــی یەکجــار
زۆری هاوڕێیــان بــوو بــە نیســبەت
نــەزەری موخالیفــی یەکتر ،ئەمن ئەو
عەقاڵنیەتە بەرزەم دیت ،ڕیابازی نەبێ
لەعنــەت لە ڕیاباز ،عەقڵیەتی حیزبی

خۆمانــم بــە چاوی خۆم دیــت هەر لە
خوارێــڕا هەتــا ســەرێ ئاگاهییەکــی
یەکجــار زۆرم دیــت ،تەفاوتێکــی
یەکجــار زۆرم دیــت و نــەک دەتوانــم
پێی بڵێم سەرکەوتن و تەرەقی بەڵکوو
وەکوو جەهشێک دەیبینم ،جەهشێکی
زۆر بــە توانــا ،بــازدان بــە ســەر زۆر
مەســەلەدا ،تێپــەڕ بــوون بە ســەر زۆر
شتی نالەباردا ،گەیشتن بە فکرێکی
بــەرز ،بۆرجێکــی بــەرز لــە فکــری
پێشکەوتوو ،من بە دڵەوە ئەوانە دەڵێم.
هومێــدی زۆرم بــۆ درووســت بــوو؛
مــن هەرگیــز پێــش هاتن بــۆ کۆنگرە
ئــەو هومێــدە بــەرزەم تێــدا نەبــوو کــە
بــەو ئەنــدازە ئەمــن لــە پێشــمەرگەی
سادەڕا بگرە هەتا ئاخیری بەو ئەندازە
ئاگاهی ببینم و بینیم ،تا ئەو ئەندازە
ڕوشــدی کــردووە .مــن عەقڵیەتێکی
دیکە لێــرەدا دەبینم ئەویش عەقڵیەتی
پێکەوەســازان ،پێکەوەژیــان و لەگــەڵ
یەکتــر هەڵکردنــە ،ئێمــە لێــرەدا
هێندێــک هاوڕێــی دیکەمــان هەیــە،
هاوســەنگەری کۆنمــان هەیــە کــە
لەگــەڵ ئەوان لــە پەنای یەکتر دەژین
بــەاڵم دیتــم لەگــەڵ یەکتــردا چــۆن
بەرخــورد دەکــەن ،چــۆن دۆســتانە
لەگەڵ یەکتر هەڵدەســتن و دادەنیشن،
خۆیــان وەکــوو یــەک بنەماڵــە
حیســاب دەکەن ،خۆیــان وەکوو یەک
هاوســەنگەر حیســاب دەکــەن ،لەگەڵ
ئەوەشــدا کە کێشــەیان لەگەڵ یەکتر
هەیــە ،ئیختالفــی نەزەریــان لەگــەڵ
یەکتــردا هەیــە ،ئەوە بۆ مــن جێگای
شــانازییەکی یەکجــار زۆر گەورەیــە،
مــن بــەش بە حاڵی خــۆم ئەوەیکە پێم
گرینگ بوو ،مەســەلەی ئیدامەدانی
ڕاســان بــوو ،زۆرمــان لە ســەر ڕاســان
بــاس کــرد ،زۆریشــمان بــاس کــردووە
ناچینــەوە ســەر ئــەو شــتانەی کــە لە
ڕابردوودا بوون و کووتومانە.
ڕاســان گەرایــەک بــوو کــە لــەو
زۆلکانانــە ،زۆلکانەکانــی دەشــتی
کۆیەوە زۆر بە بێ مرادی و بەهەناسە
ســاردی وبــە بێکەســی چەکــەرەی
دایــەوە ،ڕۆی پێ هەڵگــرت ،ملی لە
بیابانەکان نا و لە بیابانەکان رۆشدی
کــرد؛ بــەاڵم ئــەو بیابانانــە بوونــە
پردێــک لــە نێــوان چیا و شــارەکاندا،
ڕووناکبیرانی شــارەکان ئــەو فکرەیان
تەحویــل وەرگــرت تەتەڵەیــان کــرد،
لێکیــان دایــەوە ،هەڵیــان گــرت،
لەگەڵیــان برد بۆ دەرەوەی شــارەکانی
کوردســتانیش گەیشــتە تــاران،
ئیســفەهان ،قۆم و شــیراز لە هەمووی
قســەی لەســەر کــرا؛ گەڕایــەوە بــۆ

کوردستان و بە شێوەیەکیتر ،خەستتر،
خەســت و خۆڵتر ،لەبارتر و مەنتقیتر؛
دواییــش گەڕایــەوە باوەشــی حیزبــی
ئێمە.
لــە ڕاســاندا قووربانی زۆر گەورەمان
داوە بــەاڵم ئــەو قووربانیانــە پەیامــی
زۆر گەورەیــان بــە دنیــا دا ،پەیامــی
زۆر گەورەیــان بــە هاوســەنگەرانی
ئێمــە دا ،ڕێگایەکــی تازەیــان بــۆ
ڕوون کردینــەوە .ڕاســتە لــە دەســتمان
دان ،بــەاڵم وەکــوو ڕەوە کۆترێــک
بــوون کــە بــە ڕاســتی لــە شــەقەی
باڵیــان دا و ڕێگایەکــی دیکەیــان لــه
ئاســمانەکاندا کێشــا .ئــەو ڕێگایەی
ئێمە دەکەوێتە ســەر شانمان ئیدامەی
بدەیــن .ئیدامەشــی دەدەین دیارە خوێن
و فرمێســکی دەوێ وەکــوو لەوێــش
عەرزم کردن بەداخەوە ڕاسان ،ئاشێکە
کــە بەخوێن دەگەڕێ ،بە فرمێســک
دەگــەڕێ ،بە ئارق دان دەگەڕێ ،من
هیــوادارم خوێنمــان تێدا نەڕژێ ،بەاڵم
ئەگەر خوێنیشمان تێدا بڕژێ ،ئەگەر
هەموومان لەبەین بچین ،ئەگەر زیانی
زۆرتریشــمان لێ بکەوێ ،دیســان ئەو
ڕاســانە ئیدامــە دەدەیــن ،چوونکە ئەو
ڕاســانە ،بە ئیستراتیژیەت دەزانم ،کە
ئەو ئیســتراتیژیە بــەرە و هەدەفەکانی
ئەســڵیمان ڕادەکێشــێ .ڕێگامــان
بــۆ ڕوون دەکاتــەوە بــۆ ئــەوەی بــەرەو
ئــازادی و سەربەســتی یەکجــاری
بڕۆیــن .ســەرکەوتنی گەورەمــان
وەدەســت هێنــا ،لە حیزبدا ســکرتێرمان
هەڵبــژاردەوە ،ڕێبەرێکــی تازەمــان
هەڵبــژاردەوە ،ناوەندێکــی تازەمــان
هەڵبــژاردەوە .دەســەاڵتمان دابــەش
کــردووە ،بــە کردەوە دەســەاڵت دابەش
دەکــرێ وهیوادارم ئەو هاوڕێیانەش لە
ناوەندی سیاسی ،لە ناوەندی بڕیاردان
کار بکــەن بــە کردەوە وەختــی خۆیان
ســەرفی ئەوەی بکەن کە بە جیددی،
بــە عەمەلــی ،لە مەیدانــی عەمەلدا،
ئــەوەی وەک تیۆری لە کۆنگرەدا بە
ئێمــە دراوە ،وەکــوو پراکتیک بیبەنە
پێشەوە ،دڵنیاشم دەیبەنە پێشەوە.
هاوڕێیانی خۆشەویســتم؛ نایشــارمەوە
زۆر جــاران ڕۆژهەاڵتی کوردســتانی
ئێمــە ســەری بــێ کاڵو دەمێنێتــەوە؛
بــەاڵم ڕۆژهــەاڵت ئــەو ئێنێــرژی و
توانایــەی تێدایــە کــە بــە ڕاســتی
واڵمدەری مەسەلەکان بێ .جارێکیان
ســکرتێری حیزبەکەمان باسی ئەوەی
کــرد گووتــی کۆمەڵــگای ئێرانــێ
دەکوڵێ ،ڕاست بوو زۆر درووست بوو،
کۆمەڵــگای ئێرانــێ دەکوڵێ ،ئێســتا
قۆڵتێکــی چکۆڵــەی داوە بــەاڵم ئــەو
قووڵتە ،قووڵتی دیکەی بەدوادا دێ.
دوژمنــان با دڵ بــەوەی خۆش نەکەن
کــە ئەوە نەخێر تەواو بوو خەاڵس بوو،
کۆتاییمــان پــێ هێنــا هــەر وەکوو بۆ
خۆشــم گوێــم لێبــوو پێیــان وایــە ئەوە
تازە هەموو شــتێکیان خاشەبڕ کردووە
تــەواو بــوو؛ بــەاڵم وا نییــە ئاگرێکی
زۆر گــەورە لــە بــن ئــەو ژیلەمۆیــه
دایســێ ،ئەو ئاگرە دێتەوە سەر عەرز،
ئەو ئاگرە دەبێتە ئاگرێکی زۆر گەورە
بە گــژ زۆردارانی مێژوودا دەچێتەوە،
بــە گــژ ئاخوندەکانــدا دەچێتــەوە ،بــە
گــژ جادوگەرانی مێــژوودا دەچێتەوە؛
دڵنیام گەالنی ئێران ســەرکەوتوو دەبن
و ئەو حەرەکەتە دەبێتەوە حەرەکەتێکی
تازەتر و شــکڵ دەگرێتەوە ،ناوەڕۆکی
دیکــە دەگرێتــەوە ،ئێمە بــا خۆمان بە

بچــووک نەزانین پێم خۆشــە لە ســەر
ئــەو مەســەلەی زۆر پــێ دابگــرم،
بۆخــۆم زۆر جــار لــە ڕاســت زۆر
مەسەلەی بچووکدا خۆم بە بچووک
زانیــوە ،بــەاڵم ئیشــتبام دەکــرد لە نێو
هاوڕێیانیشــدا ئــەو ڕۆحیە دەبینم ،کە
خۆیــان بــە بچــووک دەزانــن؛ جارجار
ناحەقیشییان نییە چوونکە میللەتێک
لە توولی تاریخدا ســەرکووت کرابێ،
هەڵدرابــێ ،زەوقــی شــکێندرابێ ،لــە
زەوقــی درابــێ ،دڵشــکاو کرابــێ،
بــە ڕوبــار خوێنــی لەبــەر ڕۆیشــتبێ،
ناحەقــی نییــە خــۆی بە کــەم بزانێ،
بــەاڵم با ئێمە خۆمان بە کەم نەزانین،
بەتایبەتــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
نابــێ خــۆی بــە کــەم بزانــێ ،حیزبی
دێموکراتــی کوردســتان نابــێ خــۆی
بەکەم بزانێ ،خۆشی بە کەم نازانێ.
ڕاســتە ئێمــە پەرتــەوازە بوویــن ،ئــەو
پەرتەوازەییــە تەئســیری لە ســەر ئێمە
داناوە ،بەاڵم هەر چەندێكی ئێمە کەم
بینەوە دیســان لە معادلــەی دواڕۆژدا
ئێمــە هەیــن ،هیــچ کــەس ناتوانــێ و
بــۆی ناکــرێ لە معادلــەی دواڕۆژدا
ئێمە وەکوو بەشــێکی معادله حیساب
نــەکا ،بــەاڵم ئەرکــی ئێمەیــە کــە
بتوانیــن ســەهممان هەبــێ ،هەمــوو
هەوڵەکانــی ئێمــە دەبــێ ئــەوە بن کە
ئێمە ســەهممان لە دواڕۆژی خۆماندا
هەبــێ .مەبەســتم دواڕۆژی ،دوای
ڕووخانی جمهوری ئیسالمییە.
زۆر چاکــم لەبیــرە کاک دوکتــور
قاســملوو هاتــەوە ،بەشــێک لــە
هاوڕێیانــی ئێمــە کەمتەرخەمیــان
کرد با بۆخۆشــم بڵێــم .ئەوەی کاک
دوکتــور دەیهەویســت بــۆ گەڕانــەوە
بــۆ نێــو واڵت جێبەجــێ نەبــوو .دوایه
هاتــەوە و ســەپاندی و کۆمیتــەی
زاگــرۆس پێــک هــات ،ڕۆیشــتینەوە
ئێرانــێ ،کــە ڕۆێشــتینەوە بە ڕاســتی
عەرزتــان دەکــەم عەیب نییــە درەنگ
بــوو ،بۆ ئێمــە تۆزێــک درەنگ ببوو
بــەاڵم فریای کەوتینــەوە ،بە هیمەتی
ئەو خەڵکەی توانیمان جێگای خۆمان
بکەینــەوە لــە نێو میللەتــی خۆماندا.
دوای ماوەیــەک پێکەوە لە خزمەتیدا
دانیشــتبووین فەرموویــان بــە قســەتان
نەکــردم ئەگــەر دوو ســاڵ پێشــەوە
هاتباینــەوە ئینقالبــی ئێرانــێ هــی
ئێمــە بوو .ئیســتاش دەڵێم ئەگەر ئێمە
فریــا نەکەوین له شۆڕشــی دواڕۆژی
گەالنی ئێراندا ئێمە سەهممان کەم تێدا
دەبــێ ،ئەگەر ئێمە ئێســتا لەســەر ئەو
بەرنامانەی کە دامانناوه ،پێشبینیمان
کردووە حەرەکەت بکەین لە دواڕۆژدا
ســەهمێکی زۆر زۆر گەورەمان دەبێ.
ئێمە ئــەوەی بە غەنیمەتێکی یەکجار
زۆر بزانیــن ،بــە فۆرســەتی بزانیــن،
کــە ئیســتا مەوجوودیەتمــان هەیــە
جێگایێکمــان هەیــە کە لێی چەقیوین
جێگاییکمــان هەیە کــە دەتوانین لێی
دەربــاز ببیــن برۆیــن بــۆ مەیدانێکــی
دیکــە بــۆ قۆناغێکــی دیکــە ،قۆناغ
بــە قۆناغ بیپێوین و ئەزموون بەدەســت
بێنیــن بــۆ ئــەوەی بگەینــە قۆناغــی
یەکجــاری .مــن لێــرەدا ســەرکەوتنی
کۆنگــرەی شــازدەیەمی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــە
فرســەتێکی زۆر گــەورە دەزانــم ،بــە
بۆرجێکــی تــازەی دەزانــم بۆرجێکــی
بەرزی بەرین.
دووپاتــی دەکەمــەوە زۆر جــار

کووتومانــە ،ئەگــەر هەڵەکانــی
یەکتــر نەبینین ،خەڵکانمــان نەبینین،
زیانەکانمــان نەبینیــن ،کۆســپی ســەر
ڕێگامــان نەبینیــن ،بــاری بــاش و
خراپی قەزییەکانمان نەبینین؛ نە ئێمە
نــە حیزبــی دێموکــرات ناتوانی ڕۆڵی
مێژوویــی خــۆی بگێڕێــت ،ڕۆڵــی
ئەساســی ئێمە لەوەدایە لەگەڵ یەکتر
تەفاهــووم بکەیــن ،دابنیشــین کێشــە
بکەین هەڵاڵ بکەین بەاڵم پشــتمان بە
پشــتی یەکتــرەوە بێ ،هاوســەنگەری
ڕاســتەقینەی یەکتــر بیــن ،لەگــەڵ
یەکتــر بین ،دڵنیــام لەگەڵ یەکتریش
دەبیــن بــەو عەقڵیەتــەی کــە عــەرزم
کــردن ئێمــە دەتوانیــن بگەینــە زۆر
جێــگا .ئــەو عەقڵیەتــە عەقڵیەتێکــی
یەکجــار زۆر بــەرزە و ئەمــن پــڕ بــە
دڵ پیرۆزبایــی لــە هاوڕێیانــی خــۆم
دەکــەم ،جارێکی دیکەش کە لەگەڵ
ئــەو هەموو ئیختالفی نەزەرە ،لەگەڵ
یەکتــر دانیشــتن و کێشــەکانیان
چارەســەر کــرد ،ئێمــە ئــاوا توانیمــان
بــە تەفاهــووم بگەیــن .لــە کۆنگــرەدا
زۆر کەســانی شایســتە هەڵبژێــردران؛
دیــارە موومکینــە هێندێــک
ئینســانی شایســتەش لەوێــدا کەوتبنە
جێگایەکــی دیکە کە ئەمن هیوادارم
ئەوانیــش هەر بمێننەوە ودڵنیاشــم هەر
دەمێننەوە .سیاسەتە و جارجارە ئینسان
تێدەکــەوێ ،مەتلووبــی ئێمــە نابــێ،
جارجارە بە خیالفی نەزەری ئێمە دەڕوا
و ئەوەیکــە لێــرەدا جێــی شــانازییە بۆ
من و شــانازی پێوە دەکەم مەســەلەی
خوشــکانە کــە هاتنــەوە ،ســەهمیان
هەیــە لــە قودرەتەکەیدا لە دەســەاڵتی
ئێمــەدا بەشــیان هەیــە ،دەتوانــن بچنە
پێشــێ ،دەتوانن نەزەریان هەبێ و ڕێی
ڕوونکەرەوەی خوشــکانی دیکەش بن
و دەســتی خوشــکانی دیکــەش بگرن
بیانهێنــن بــۆ مەیدانی خەبــات؛ دیارە
بــە خۆشــییەوە لــە داخڵــی واڵتیشــدا
ئەوەنــدەی مــن بیبینــم خەڵکێکــی
یەکجــار زۆر پێگەیشــتووە .لــە نێــو
خۆشکانیشدا ئینسانی زۆر خوێندەوار
و زۆر فیداکار درووست بوون تەنانەت
لە دەرەوی واڵتیشدا ئەمن سەرم سووڕ
دەمێنێ چۆن توانیویانە ئەو ژنانە ،ئەو
خوشکانە بەو مەرتەبەیه بگەن؛ لێرەش
دەبینم کە بە ڕاســتی بە دەرجەیەکی
عالی گەیشــتوون ئەمــن هیوادارم کە
هەموو الیەکی ئێوە ســەرکەوتوو بن و
هیوادارم جارێکی دیکەش فۆرســەتی
ئــەوەی بێتــەوە پێشــێ ،ئەمــن بۆ خۆم
بــە خانەوادەم باوەش لە گردنی بەرزی
ئێــوە بدەمەوە .ســەبارەت بەو خەاڵتەی
کــە بــە کلســوومی درا ،پێــم وایــە بە
مــن دراوە ،ئەمنیــش لەســەر ســەری
دادەنێــم و پێشکەشــی دەکەمــەوە بــە
هەموو بنەماڵەی شەهیدان ،بە هەموو
شەهیدانی کوردســتان ،بێ جیاوازی،
بــێ فــەرق و بەتایبەتــی پێشکەشــی
دەکــەم بــە شــەهیدانی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان و وەکــوو یادگارییەکــی
گــەورە لــە نێــو خانــەوادەی ئێمــەدا تا
هەین دەمێنێتەوە ،وەک شتێکی پیرۆز
دەیپەرەستین .من دەس لە باوەشی ئێوە
دەکەمەوە ،تەشەکورتان دەکەم ،داوای
لێبوردنتــان دەکــەم کــە بڕێــک زیــاد
لەحــەد ئەزیەتــم کردن ،وەختــم گرتن،
زۆر زۆر سپاســتان دەکــەم ،ســاو بــۆ
گەلی کورد و بۆ ئێوە.
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ڕاپۆرتی کاروباری کۆنگرەی ١٦ی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

کوردستان
کۆنگــرەی شــازدەهەمی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
لەژێــر نــاوی "ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت"
لــە کەشــوهەوایەکی ئەمنییەتــی و
هەستیاردا بەڕێوە چوو.
کۆنگــرەی ١٦هەمــی حیــزب ڕۆژی
سێشــەممە ١ی ڕەشــەمەی ١٣٩٦ی
هەتاوی ،بەرانبەر بە ٢٠ی فێورییەی
٢٠١٨ی زایینــی ،دەســتی بــە
کارەکانــی کــرد و پــاش چــوار ڕۆژ
کاری بــەردەوام ،لــە شــەوی هەینــی
لەسەر شەممە ڕێکەوتی ٤ی رەشەمە
بــە ســەرکەوتووییەوە کۆتایــی بــە
کارەکانی هێنا.
کۆنگــرەی شــازدەهەمی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،بــە
هــۆی مەترســیی و هەڕەشــەکانی
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران،
لــە بارودۆخێکــی هەســتیار و
کەشــوهەوایەکی ئەمنییەتــی بەڕێــوە
چــوو ،لەبــەر ئــەوەی کــە ماوەیەکــی
زۆر بــوو ،ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران
پیالنی بۆ زەبروەشــاندن و پەکخستنی
ئــەم کۆنگرەیــە هەبــوو و بــەردەوام لە
هەوڵــی ئــەوەدا بــوو کــە لــە شــوێن و
کاتــی کۆنگرەکــە ئــاگادار ببێتــەوە،
بــەاڵم بــە هۆشــیاری هەمــوو کادر و
پێشــمەرگەکان و ئەندامانــی حیــزب
ئــەو ئاواتــەی ڕێژیــم نەهاتــە دی و
کۆنگرە لە فەزایەکی ئەمن و ئارامدا
کارەکانی بە کۆتایی گەیاند.
لــەم کۆنگرەیــەدا هــەر وەک لــە
کۆنگرەکانــی دیکــەدا بــاو بــووە،
چەندیــن دروشــمی دێموکراتیــک،

نەتەوەیی و دادپەروەرانە کە دەرخەری
سیاســەت و هێڵــی فکــری حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بوون،
لــە هۆڵــی کۆنگــرەدا بــە شــێوەیەکی
بەرچاو هەڵواسرابوون.
لــە کۆنگــرەدا ســێ کورســی بــۆ
هاوڕێیانی شــەهید "چەکۆ ڕەحیمی"،
"کاوە جەوانمەرد" و "هێمن مەوالننژاد"
کــە ئەندام و نوێنــەری کۆنگرە بوون،
دانرابــوون کــە بە مەبەســتی ڕێزگرتن
و یادکردنەوەیــان بــە دەســتەگوڵ
ڕازێنرابوونەوە.
کۆنگــرە بــە ســروودی نەتەوەیــی
"ئــەی ڕەقیــب" و خولەکێــک
بێدەنگــی و بەپێــوە ڕاوەســتان بــۆ یــاد
و ڕێــزی ســەرجەم شــەهیدانی کــورد
و کوردســتان و ڕێــگای ئــازادی و
دێموکراســی دەســتی پێکــرد .پاشــان
هاوڕێــی بەڕێــز "حەســەن شــەرەفی"
بەرپرســی کۆمیتــەی ئامادەکاریــی
کۆنگرەی ١٦هەم ڕاپۆرتی کاروباری
کۆنفڕانســەکانی پێش لــە کۆنگرەی
پێشکەش بە نوێنەرانی کۆنگرە کرد؛
دوای ئەوەیکــە ڕاپۆرتەکــە پەســەند
کــرا ،لــە الیــەن نوێنەرانــەوە دەنــگ
بــۆ ڕەوایــی کۆنگــرە درا و کۆنگــرە
بــە شــێوەی فەرمــی کەوتــە دۆخــی
بەڕێوەچوونــی ئەو بەرنامانەی کە لە
دەســتووری کاری کۆنگــرەدا دیــاری
کرابوون.
لــە پێوەندیــی لەگەڵ ئــەو بەرنامەیە،
پێــش هەمــوو شــتێک داوا کــرا لــە
تێکۆشــەر و کەســایەتی ماندوویــی
نەناســی حیــزب و نەتەوەکەمــان
"مامۆســتا مەال حەســەن شیوەسەڵی"،
کــە وتــاری کردنــەوەی کۆنگــرە
پێشکەش بە نوێنەران بکات .بەڕێزیان
لــە وتارەکەیــدا ئامــاژەی بــە دۆخــی

ناوچەکە و شوێنی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران لــە بەســتێنی
خەباتــی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت
کــرد و یەکیەتیــی نێــو ماڵــی کــورد
و یەکڕیزیــی نێو بنەماڵەی گەورەی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێرانــی بــە پێوســتییەکی گرنــگ و
حاشــاهەڵنەگر زانــی ،ئــەم پەیامــە بە
گەرموگوڕییەکی بێوێنەوە پێشــوازی
لێ کرا.
دواتر لە بەشــێکی دیکەی کاروباری
کۆنگــرەدا ،ڕاپۆرتــی سیاســیی
کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکرات
لە الیــەن بەڕێز "مســتەفا هیجریـ"یەوە
ســکرتێری گشتیی حیزبەوە پێشکەش
کــرا .لــەم ڕاپۆرتــەدا لەســەر دۆخــی
سیاســیی و ئاڵوگۆڕەکانــی جیهــان و
هەڵوێستی واڵتە زلهێزەکان و هەروەها
کاریگەرییــان لەســەر شــێواز و ڕەوتی
ڕووداوەکانــی ناوچە و بەتایبەت ئێران
و پرســی نەتــەوەی کــورد بەگشــتی،
شــرۆڤەیەکی سیاســییانە کرابــوو،
هەروەهــا بە وردی تیشــکی خســتبووە
ســەر بشــێوییەکانی ناوچەکــە و
دەوری ســەرەکیی و تێکدەرانــەی
ڕێژیمــی ئێــران لــەم ئاڵۆزییانــە و
فــەزای سیاســی و خەباتــی خەڵکــی
ئێرانیــش بــۆ بەدەســتهێنانی ئازادی و
مافــە ڕەواکانــی خۆیــان لــە ڕابــردوو
و ئــەم دواییانەدا باســیان لــێ کرابوو.
لە بەشــیکی دیکــەی ئــەم ڕاپۆرتەدا
دۆزی کــورد لە ســەرجەم بەشــەکانی
کوردســتان بــەو شــێوەی کــە بوونــی
هەیــە باســیان لــێ کــرا و لەســەر
یەکڕیزیــی و هاوکاریــی بەرفراوانــی
خەباتکارانی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان
و الیەنــە سیاســییە کوردییــەکان
بەگشتی پێداگری کرا و بۆ گەیشتن

بــەم ئامانجــە ڕێــکاری هاوکاریــی و
مکانیزمــی گونجــاو پێشــنیار کــرا و
داوا لە الیەنە سیاسییەکان کرابوو بۆ
گەیشــتن بە تەبایــی نەتەوەیی هەموو
لەمپــەرەکان لەســەر ڕێــگا بســڕنەوە،
خاڵــی گرنگــی ئــەم بەشــە ئــەوە بوو،
کــە هەتــا یەکگرتنــەوەی یەکجاری،
بەشداریی و بوونی "هاوڕێیانی پێشوو"
لــە هــەر هاوپەیمانەتــی و بەرەیەکــی
نێــوان هێــزە کــوردی و ئێرانییــەکان
نەبێتە بەربەســت و بەشداری نەکردنی
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
لەو بەرە و هاوپەیمانەتییانە.
بەشــێکی بەرچــاو و گرنگــی ئــەم
ڕاپۆرتە لەســەر خەباتی شــار و شــاخ
واتــە "ڕاســان" بــوو ،کــە بــۆ درێژەدان
و بەردەوامیــی ئــەم شــێوازە خەباتە لە
الیــەن نوێنەرانــی کۆنگرە پێشــنیار و
تێبینیــی جۆراجــۆر پێشــکەش کــرا و
زۆربە بە دڵسۆزییەوە لەم باسە گرنگە
بەشدارییان کرد.
ســەرئەنجام ئــەم ڕاپۆرتە پاش تاوتوێ
کردنێکی بەپیت و دەوڵەمەند لە الیەن
بەشــدارانی کۆنگــرە ،بــە زۆرینــەی
دەنگ پەسەند کرا.
بەشی دیکەی کار و چاالکییەکانی
کۆنگــرە بــاس و تاوتــوێ کردنــی
گەاڵڵــەی پێشــنیارکراوی کۆمیتەی
ناوەندیــی حیــزب هەڵبژێــردراوی
کۆنگرەی 15هەمی حیزب ســەبارەت
بــە گۆڕینــی پێکهاتــەی حیــزب بوو،
ئــەو گەاڵڵەیــە کــە جەوهەرەکــەی
لەسەر بنەمای دابەشکردنی دەسەاڵت
و بایەخدان بە سیســتمی تەشکیالتیی
نێوخۆیــی حیــزب داڕێژرابــوو ،زیاتــر
لــە ســاڵێکە بــە هــۆی گرنگــی و
بایەخــە تایبەتییەکەیــەوە کەوتبــووە
بەر دەســتی ئەندامانــی حیزب و پاش

پێداچوونــەوە و ئاڵۆگــۆڕی نــوێ
لــە خــاڵ و بابەتەکانیــدا لــە دواییــن
پلینۆمــی حیــزب بە زۆرینەی دەنگی
ئەندامانی کۆمیتەی ناوەندی پەسەند
کرا و وەکوو گەاڵڵەی پەسەندکراوی
کۆمیتــەی ناوەنــدی پێشــکەش بــە
کۆنگــرەی ١٦هەمی حیزب کرا ،ئەم
گەاڵلەیە لە الیەن نوێنەرانی کۆنگرەوە
بــە تێروتەســەلی تاوتــوێ کــرا و پاش
ڕاپرســی و گۆڕینی بیروبۆچوونەکان
بــە زۆرینــەی دەنگی نوێنــەران وەکوو
پێکهاتەی نوێی حیزب پەسەند کرا.
پاشــان بەرنامــە و پێــڕەوی نێوخۆیــی
حیــزب بە ڕەچــاو کردنــی پێکهاتەی
نوێــی حیــزب ،کە لە الیــەن هەیئەتی
ئامادەکردنــی بەرنامــەو پێــڕەو بــە
بەرپرســیارەتیی کەریــم پەرویــزی
ئامــادە کرابــوو ،لــە الیەن بەشــدارانی
کۆنگــرە شــرۆڤە کــرا و دوای باس و
لێکدانەوەیەکــی زۆر و پڕنێوەڕۆک و
لەبەرچاوگرتنــی تێبینــی و پێشــنیارە
گونجــاوەکان بــە زۆرینــەی دەنــگ
بەرنامــەو پێــڕەوی نێوخۆیــی حیزبیش
پەسەند کرا.
بڕگــەی دیکــەی کاری کۆنگــرە
دیاریکردنــی لێژنــەی هەڵبــژاردن و
بەڕێوەبردنــی هەڵبژاردنــەکان بــوو،
بــۆ جێبەبەجــێ کردنــی ئــەم کارە
لێژنەیەکی سێ کەسی لە ئەندامانی
کۆمیتــەی ئامادەکاریــی کۆنگرە بە
مەبەســتی چاوەدێریــی بەســەر ڕەوتی
هەڵبژاردنــەکان دەستنیشــان کــران،
هەروەهــا ژمارەیــەک لــە نوێنــەران
وەکوو هاوکار لەو بەشــە ئەرکیان پێ
ئەسپێردرا.
ئــەم لێژنەیــە ســەرەتا هەڵبژاردنــی
بــۆ لێپرســراوی گشــتیی حیــزب
بەڕێــوە بــرد و لــە کۆتاییــدا هاوڕێــی

تێکۆشــەر کاک "مســتەفا هیجــری"
وەکــوو لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،بــە
زۆرینەی دەنگ هەڵبژێردرا.
هــەر لــەم پێوەندییــەدا لێژنــەی
هەڵبژاردنــی کاری هەڵبژاردنــی
ئەندامانــی ناوەنــدی سیاســی بەڕێــوە
بــرد و لــە نێــو بەربژێرەکانــدا ئــەو
ڕێژەیــەی کــە کۆنگــرە بــۆ ناوەنــدی
سیاســی دیــاری کردبــوو لــە چــوار
خولی هەڵبژاردندا ،هەڵبژێردراوەکانی
ڕاگەیانــد ،کــە لــەم ژمارەیــە ڕێژەی
ژنانــی هەڵبژێــردراو بــۆ ناوەنــدی
سیاسی لە چاو کۆنگرەکانی پێشووتر
کــە ژنــان بــۆ کۆمیتــەی ناوەنــدی
خۆیــان دەپــااڵوت ،بــەرز بوونــەوەی بە
خۆیەوە بینیبوو.
هەروەهــا لە مــەودای نێوان کارەکانی
کۆنگــرەدا کۆمســیۆنەکانی ســکااڵ
و بڕیارەکانــی کۆنگــرە ئەرکەکانــی
خۆیــان بە شــێوەیەکی گونجاو بەڕێوە
بــرد و ئەنجامــی کارەکانیــان بــە
کۆنگرە ڕاگەیاند.
لە نێوان بڕگەکانی کۆنگرەدا لیســت
و نــاوی ئەو حیزب و الیەنە سیاســییە
بیانی ،ئێرانی و کوردستانییانەی کە
پەیامیان بۆ کۆنگرە ناردبوو ،لە الیەن
کۆمســیۆنی پەیامەکانی کۆمیتەی
ئامادەکاریــی کۆنگرە بــە ئاگاداریی
بەشــداربووانی کۆنگــرە گەیشــت و
هەروەهــا ڕیــزی ئــەو پەیامانــەی کە
کۆنگــرە بــۆ الیەنەکانــی پێویســتی
دەنێرێت ،ڕاگەیەندرا.
بــەم شــێوەیە کۆنگــرەی شــازدەیەمی
حیزبی دێموکراتی کوردستان ،شەوی
4ی ڕەشــەمەی 1396ی هەتــاوی
ســەرکەوتووانە کۆتایی بە کارەکانی
خۆی هێنا.
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کۆنگرەی ڕچەشکێنی ١٦هەمی حدکا
جەماڵ فەتحی
ئەگەرچــی لــە دەســپێکی هــەر
ئاڵۆگۆڕێک دڕدۆنگییەک دروســت
دەبێــت ،ئەمــە ڕەوتێکی سروشــتییە و
تایبەت بە هیچ ڕێکخراو و دەستەیەکی
دیــار نییــە ،بابەتێکــی گشــتییە و
تایبــەت بــە هەمــوو کۆمەڵگایەکــی
مرۆییــە؛ ئاڵوگــۆڕەکان بــە دڵخوازی
تاک بە تاکی کۆمەڵگا تەواو نابێت
و ناکرێــت تاکەکانیــش چاوەڕوانــی
ئــەوە بــن ،کــە گۆڕانکارییــەکان
هەمــوو ئامانجــەکان بپێکێــت ،ئەگەر
لــە ســەرەتای ئــەم ڕەوتــە هەڵوێســت
گرتنێــک هەبێــت ،ناچێتــە خانــەی
دژایەتــی کردنێکــی ڕووخێنەرانــەوە،
بەڵکــوو لــە ڕوانگەیەکــی دیکــەوە
دەبێــت ئــەو بابەتــە لێــک بدرێتــەوە،
ئەویــش ئەوەیــە چۆن گۆڕانخــواز ئەو
مافــە بــە خۆی دەدات کە پشــتیوانی
لە پڕۆسەکەی بکات ،دەبێ ڕێگا بە
دووداڵنیش بدات داکۆکی لە بیرۆکە
و بۆچوونی خۆیان بکەن.
هــەر ڕێکخراوەیەک بەپێی هەلومەرج
و دۆخێــک کــە تێیدایــە ،پێویســتە
لەگــەڵ ئاڵۆگــۆڕەکان خــۆی
بگونجێنــی و پێکهاتــە و شــێوازی
کارەکەشــی جۆرێــک ڕێــک بخات،
کە لە کاروانی گۆڕانکارییەکان جێ
نەمێنــێ .لــە ســەردەمی ئێســتەدا کە
بــە ســەردەمی گۆڕانکارییــە خێراکان
ناسراوە ،ئەگەر هەر مرۆڤ ،ڕێکخراوە
و کۆمەڵگایەک هەســت بەوە نەکات
کــە پێویســتی بــە پێداچوونــەوەی
هەڵــە و کەموکۆڕییەکانییەتــی ،لــە
چاوتروکاندنێکــدا بــە قەد دەیان ســاڵ
وەدوا دەکەوێــت و بــۆ گەیشــتن بــەو
ئاســتە دەبێــت وزە و کاتێکــی زۆر
بــەکار بهێنێــت هەتــا قەرەبــووی ئــەو
دواکەوتووییانە بکاتەوە.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران کە یەکەمیــن حیزبی مودێڕنی
کوردییــە و لەســەر دەســتی وەهــا
حیزبێکیشــدا یەکەمیــن قــەوارە و
کیانــی ســەردەمیانە و مودێــڕن بــە
ناوی کۆماری کوردســتان دامەزراوە،
بــەردەوام لە الیــەن ئەندامانی ڕێبەری
و کادر و پێشــمەرگە و تەنانــەت
کەســانێک کــە خۆیــان بە دڵســۆزی
ئــەو حیزبە دەزانن ،هەوڵی ئاڵۆگۆڕی
سیاسەت و شێوازی خەباتی بۆ دراوە،
چونکــە ئــەم حیزبــە هــەر لــە بناغەوە
لەســەر عەقڵیەتــی گۆڕانــکاری و
ڕچەشــکێنییەوە دامــەزراوە؛ خــودی
دامەزرانی ئەم حیزبە یەکەم هەنگاوی
بنەڕەتی لەم پێوەندییە بووە و هەتا دێت
هەر ئەو هەســتە لە نێو ئەندامانی ئەم
حیزبــە هەســتیارتر و قووڵتــر چەکــەرە
دەکات.
لــە مێــژووی حیزبــی دێموکراتــدا،
قۆنــاغ نەبووە کە هەنــگاو بۆ گۆڕین
و ئاڵوگــۆڕ هەڵنەگیرابێــت ،یەکێــک
لــەو هەنــگاوە گرنگانــەی کە بەرچاو
دەکەوێــت هێنانــی بەرنامەیەکــی
ئابووری بۆ دواڕۆژی کۆمەڵگا لەژێر
نــاوی "سووســیالیزمی دێموکراتیک"
بوو ،کە لە الیەن ڕێبەری زانا شەهید
دوکتــور قاســملوو هەر لــە کۆنگرەی
چوارەوە بە شــێوەیەک کاری بۆ کرا،
بەاڵم بە شێوەی فەرمی لە کۆنگرەی
شەشــەوە لــە نێــو بەرنامــە و پێــڕەوی
حیزبــدا پەســندکرا .یەکێــک لە خاڵە
بەرچاوەکانــی ئــەم گۆڕانکارییە ئەوە
بوو ،کە هەم هێڵی سیاسیی حیزبی لە
حیزبە ناسیونالیســتە چەقبەستووەکان
جیا دەکردەوە و هەم حیزبی بە دەســت
عەقڵیەتــی ڕەهــای کۆمۆنیســتێکی
پەراوێزکەوتــوو ڕزگار دەکــرد و
هەمیش ســەلمێندرا کە لــە بەرنامەی
حیزبــدا ئــازادی و دادپەروەریــی
کۆمەاڵیەتــی وەکــوو یەک گرنگیان

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران کە یەکەمین حیزبی
مودێڕنی کوردییە و لەسەر دەستی وەها حیزبێکیشدا یەکەمین
قــەوارە و کیانــی ســەردەمیانە و مودێــڕن بە نــاوی کۆماری
کوردستان دامەزراوە ،بەردەوام لە الیەن ئەندامانی ڕێبەری
و کادر و پێشــمەرگە و تەنانــەت کەســانێک کــە خۆیان بە
دڵســۆزی ئــەو حیزبە دەزانــن ،هەوڵی ئاڵۆگۆڕی سیاســەت
و شــێوازی خەباتــی بــۆ دراوە ،چونکە ئــەم حیزبە هەر لە
بناغــەوە لەســەر عەقڵیەتــی گۆڕانــکاری و ڕچەشــکێنییەوە
دامەزراوە.
پــێ دەدرێــت و ئــەو دادپەروەرییــەی
کە بەشــێک لــە حیزبە چەپــەکان بە
فاکت وەرگرتن لە ڕووسیە هەوڵی بۆ
دەدەن ،لە ڕوانگەی دوکتور قاســملوو
و حیزبی دێموکراتەوە جیاوازی هەبوو
و دادپەروەرییــەک بــوو کــە لەگــەڵ
بارودۆخــی کۆمەڵگــەی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان گونجاو و هاوتەریبە.
پــاش کۆنگــرەی هەشــت و شــەهید
بوونــی دوو ڕێبــەری مــەزن د.
قاســملوو و د .شــەرەفکەندی و

هەروەهــا ڕزگار بوونــی پارچەیــەک
لــە نیشــتمانی داگیرکراومان ،حیزبی
دێموکــرات ســەرەڕای ئــەوەی کــە
ڕزگاری بەشــێک لــە نیشــتمانی بــە
دەســکەوتێکی نەتەوەی دەزانی ،لەبەر
پاراســتنی کیانــی ســاوای کــورد لە
باشــوور ماوەی نزیک بە  ٢٠ساڵ لە
خەباتــی چەکداری دابڕا .ئەگەرچی
ئــەم بارودۆخــە نەبــووە هــۆی ئــەوەی
کــە بزووتنەوەی کــورد لە ڕۆژهەاڵت
هەرەس بهێنێت ،بەاڵم تا ڕادەیەک لە

نێــوان حیزبــەکان و بەتایبــەت حیزبــی
دێموکــرات بۆشــاییەک لە کاروباری
تەشــکیالتی و ســەربازییان هەســت
پــێ دەکــرا .ئــەم چاوەڕوانییــە پــاش
لێکدانەوەیەکــی زۆر و بــە داخوازیــی
زۆرینــەی خەڵکــی ڕۆژهــەاڵت لــە
ئاڵوگۆڕێکــی دیکــە لــە شــێوازی
خەبات بە ناوی "ڕاسانی ڕۆژهەاڵت"
خــۆی نوانــد و الپەڕەیەکــی دیکە لە
مێــژووی پــڕ لــە ســەروەری حیزبــی
دێموکراتــی هەڵدایــەوە ،ئــەم خەباتــە

کە زۆرێک لە بیرمەندانی سیاســیی
وەکــوو ڕێنسانســێک لــە خەباتــی
نەتــەوەی کــورد شــرۆڤەی دەکــەن،
چەندین ئامانجی ســەرەکی هەیە کە
دەکرێــت ئامــاژە بەمانــە بکەیــن١( :ـ
گرێدانــی خەباتــی شــار و شــاخ ٢ـ بە
ناوەنــد کردنــی شــار وەکــوو ناوەنــدی
گرنگــی خەبــات ،کــە هــەم ناوەنــدی
زانیارییەکانــە و هەمیــش چینــی
ناوەڕاستی کۆمەڵگای تێیدا جێگیرن
٣ـ کەمکردنــەوەی تێچووەکانــی

خەبات).
ئــەم خەباتــە کــە بەرهەمــی چەندیــن
ســاڵ بیرکردنــەوە و لێکدانــەوەی
کەموکوڕییــەکان بــوو ،پێویســتی بە
سیســتمێکی نــوێ بــوو ،کــە بەپێــی
ئاڵوگــۆڕە ناوچییــەکان درێــژە بــە
خەباتەکــەی بــدات ،چونکــە ئــەو
پێکهاتــەی کــە هەتــا ئێســتە حیــزب
کاروبارەکانیــان پێــی ڕاپەڕانــدووە،
سیستـــمێک بــوو هەرچەندە لە کاتی
خۆیــدا کارا بــووە و کاری پێ کراوە،
بــەاڵم واڵمدەری دۆخی ئێســتەی ئەو
خەباتە و ئەو ئاڵوگۆڕانەی کوردستان
و ناوچەکــە نییــە .هــەر بــەم بۆنــەوە
بیرۆکــەی گۆڕینــی ئــەم پێکهاتە بۆ
پێکهاتەیەکــی گونجــاو لــە ئاســتی
ڕێبــەری حیــزب گەشــەی کــرد و بە
داڕشــتنی چەندیــن گەاڵڵە و تاوتوێ
کردنــی لە الیــەن ڕێبەرایەتی و دواتر
کادر و پێشــمەرگەکان و ئەندامانــی
ئاشــکرا و نهێنــی حیــزب و هەروەهــا
دڵســۆزانی نەتــەوەی کــورد و حیزبی
دێموکــرات ،لە کۆنگــرەی ١٦هەمی
حیزب بە بە زۆرینەی دەنگ یەکێک
لەو گەاڵاڵنە پەسەند کرا.
ڕەنگــە ئــەم گەاڵڵەیــە لــە ســەرەتا
هەمــوو ئامانجــەکان نەپێکێــت و
هەمــوو ئاواتــی ئــەو کەســانەی کــە
چاوەڕوانی ســەرکەوتنیان دەکرد ،یان
ئــەو کەســانەی کــە بــە نیگەرانییەوە
لــە هەمبەریــدا هەڵوێســتیان دەگــرت
بــەدی نەهێنێــت ،بــەاڵم بــەر لــە هــەر
شــتێک گرنــگ ئەوەیــە کــە نەریتی
تــرس و دڵەڕاوکێــی لــە نێــو ڕێکخراو
و حیزبــە کوردییــەکان بەتایبــەت
حیزبــە ڕۆژهەاڵتییــەکان ڕەوانــدەوە
و ســەلماندی کــە گۆڕانــکاری و
هەبوونی بیری جیاواز هەمیشــە نابێتە
هــۆی لێکترازان و شــەقبوون ،بەڵکوو
بیــری جیاواز و نیشــانەکانی پرســیار
لەســەر دۆخی هەنووکەیی و هەروەها
لە پێشــنیارە نوێیــەکان بناغەیەکن بۆ
گەشــەکردنی زیاتــر و خۆدەربازکردن
لــە دەســت وەزعێــک کــە دڵخــوازی
هەموومــان نییــە ،ئەم هەنگاوە ترس و
دڵەڕاوکێیەکانی بۆ "هیوا بە دواڕۆژ"
و "هەســت بــە بەرپرســایەتی زیاتــر"
گۆڕی.
یەکێــک لــەو خااڵنــەی کــە لــەم
کۆنگــرە جیاوازەدا بەرچــاوە ،ئەوە بوو
کــە حیزبــی دێموکــرات پــاش دەیــان
ســاڵ هێندێ چەمک و دەستەوشەی
گــۆڕی کــە گۆڕینــی ئــەو وشــانە
نیشــانەی تێپەڕینــە بــەرەو قۆناخــی
دیکــە؛ یــەک لەوانــە گۆڕینی ناوی
"سکرتێر" بوو کە پاشماوەی ئەدەبیاتی
حیزبــە مارکسیســتە ڕادیکاڵەکانــی
دەیەی  ٦٠بوو ،کە لەگەڵ عەقڵیەت
و بیری نەتەوەخوازیی تاکی کورد لە
ئێستەدا گونجاو نییە .لە بری ئەم ناوە
ناوی "لێپرسراو" پەسەند کرا ،کە جیا
لــەوەی وشــەیەکی ڕەســەنی کوردییە
لە باری ناوەڕۆکیشــەوە وشەیەکە کە
خاکەڕا بوون و هەست بە بەرپرسایەتی
کردنیشــی لــێ دەوەشــێتەوە ،واتــە ئەو
کەســەی کــە لێپرســراوە ،هــاوکات
لەگــەڵ ڕاپەڕاندنــی کار و ئەرکــی
حیزبــی بــە باشــترین شــێوە ،دەبێــت
واڵمدەریــش بێت .ئەمە جیا لە بواری
سیاســی ،هەوڵێکــی ئەمەگناســانەیە
بــۆ بــە خۆماڵــی کردنی سیاســەت و
بە ڕێکخراوەیی کردنی سیاســەتەکان
بەپێی هەلومەرج و دۆخی کۆمەڵگای
کوردســتان ،کە دەکرێت دێموکراسی
و عەداڵەتــی کۆمەاڵیەتــی و
ســێکۆالریزم و هەموو ئــەو چەمکانە
کــە حــەزی هەمــوو تاکێکــی کوردە
خۆماڵی بکرێت و لە پتانسیل و وزەی
هــزری و فەلســەفی خۆمــان بۆ بەرەو
پێشــچوونی خەباتەکەمــان کەڵــک
وەربگرین.
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خۆپیشاندان لە نێو بەرداشی یارگیرییەکاندا
کەیوان دروودی
ڕەوتــی ناڕەزایەتییەکانــی ئــەم
دواییــە ،وادەنوێنــێ کــە خەڵــک
خــۆی لــە گەمــەی نێــو پێکهاتەیــی
ڕێژیــم کشــاندووەتەوە .ئەمــە وەک
خــۆی مزگێنیــدەری هاتنەکایــەی
دینامیزمێکــی نوێیــە بۆ تێپەڕبوون لە
تۆتالیتاریــزم .لە ئێســتەدا ئەگەرچی
بەروونــی خەڵکــی نێــو جوغرافیــای
ئێران ئەوەیان دەرخستووە کە متمانەیان
بــە حاکمییــەت نەمــاوە ،بــەاڵم لەبــەر
نەبوونــی بژاردەیەکــی دیاریکــراو لــە
پرشــوباڵوییەکدا بەســەر دەبەن .ڕوونە
کــە لــە دۆخــی پەڕینەوە(گــذار) لــە
ڕێژیمــی ویالیەتــی فەقیهــدا ،الیەنی
جیــاواز بــۆ مۆبیلیزەکردنــی ئاپۆڕای
خەڵــک دێنە کایەوە و ئەمە لەخۆیدا
بەپێــی رێســاکانی کایــەی سیاســی
جێــی لۆمــە نییــە و میکانیزمــی
کاری سیاســیش هــەر ئەوەیــە ،بــەاڵم
کێشــەیەکی هــەرە گــەورە کــە لــەم
ڕەوتــەدا زەق و بەرچــاوە ئەوەیــە کــە
خوێندنــەوەکان بــۆ ویســتی خەڵــک
لــە چوارچێــوەی ئایدیۆلۆژییەکــی
بەرتەسکدا و بە ئاراستەیەکی نزیک
لــە تۆتالیتاریزمــی خــودی ڕێژیمــدا
دەچێ.
بەدیوێکیتــردا گیانــی قەبووڵــی
داخــوازی و ئاراســتەی جیــاواز و
ئامانــج و دڵەڕاوکــەی فرەجــۆر
لــە نێــو ئــەو الیەنانــەدا زۆر کــزە.
کێشــەکە لــە کوێدایــە و چــی
پێشــی بــە بژاردەیەکــی ئەوڕۆیــی
و ئالتێرناتیڤێکــی دێمۆکراتیــک
گرتــووە؟! یەکــەم هــۆکار بەروونــی

نەبوونی ئەزموونی دێمۆکراســییە کە
شــڵەژانێکی لــەو نێــوەدا پێکهێنــاوە و
بــە لەبەرچاوگرتنی بوونی پێشــینەی
فاشــیزمی پاشــایەتی و فاشــیزمی
مەزهەبــی لــە مێــژووی هاوچەرخــی
ئێــران ،بەســتێنێکی زۆر ئایدیــال بــۆ
خســتەڕووی بژاردەیەکی شیاو کە لە
تەک راســتییەکانی نێو ئێــران بێتەوە
بوونی نییە .گەورەترین کێشــەش هەر
ئــەم دوو رەوتــە پێکیــان هێنــاوە کە بە
هیــچ جۆرێک لــە خوێندنەوەیاندا رێز
لە پرەنسیپەکانی وەک :فرەچەشنیی
لــە ئاســتی داخوازیــی کۆمەاڵیەتی،
فرەپێکهاتەیــی و مەوجوودییەتــی
گەالنــی جیاوازی نێــو ئێران ،ئازادیی
بیروبۆچــوون ،جیهانبینیــی تــاک و
گــرووپ و رێکخــراو ناگیــردرێ.
ئــەم دوو رەوتــە کــە لــە زۆر خاڵــدا
یەکانگیرن لە هەمان کاتدا کە خۆیان
لــە بەرامبەر ئەویتردا پێناســە دەکەن،
رێگەچارەیەک کە بەدروستی دەزانن

ئەوەیــە کە هەرجۆرە دابەشــکارییەک
لــە دەســەاڵتدا الوازبوونــی پێگــەی
ئێرانــی لێدەکەوێتــەوە .بە دەربڕینێکی
بەرهەســت و ســادە ئەمــە بــە واتــای
ئەوەیــە کــە دەرکەوتــەی پێڕەوکردنی
مــەرج و بنەماکانــی دێموکراســی
تێکچوونــی واڵتێکــە! ئەوانــەی کــە
ناســیارییان لەســەر رابــردووی ئێــران
هەیــە بــە باشــی دەزانــن کــە پێشــتر
ئێرانــی ســەر کاغەزی ئەمــڕۆ بریتی
بــووە لــە چەندین یەکەی جیــاواز کە
لەژێــر نــاوی "ممالــک محروســە"دا
ناســراو بــووە و بــە پەرەگرتنــی
ناســیۆنالیزمی پشتبەســتوو بــە
ســڕینەوە و نکۆڵیی قەومی ڕەوتێک
زاڵ بــووە کــە ئــەم وێنــا دەســکردە
ئاراســتەکراوەی لێکەوتووەتــەوە .ئــەم
پڕۆســەیە بــە زەبــری هێــزی دەرباریی
پاشــایەتی جێبەجێکراوە ،بــە کۆتایی
هاتنــی پاشــایەتی ئەرکــی خــۆی
بــە زەبــری هێــزی بەیتــی رێبەریــی

پاژنەی ئاشیلی ڕێژیمی ئێران

نەوید کەرەمی
کێشە و ناکۆکیی نێو باڵەکانی ڕێژیم،
قەیــران و داڕمانــی ئابووریــی ئێــران،
ناکارامەیــی و دامــاوی بەرپرســان لە
واڵمدانەوە بە داخوازییەکانی خەڵکی
ناوخۆی ئێران و گوشارە جیهانییەکان
بۆسەر ڕێژیم ،بە مەبەستی کشانەوە و
وازهێنان لە دەســتێوەردان و ئاژاوەنانەوە
لــە واڵتانــی ناوچە هــەر ڕۆژ زیاتر و
زیاتر کاربەدەستان و بەڕێوەبەرانی ئەو
ڕێژیمە تووشی قەیران دەکات.
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی ئێــران
کە لە ئاکامی شۆڕشی سەرتاسەری
گەالنی ئێران دژ بە دەسەاڵتی ٢٥٠٠
ســاڵەی شاهەنشــاهی لــە ئێــران هاتــە
ســەر کار ،زۆر بــە باشــی لــە هێــزی
خەڵکــی نێوخۆی ئێران ئاگادارە ،هەر
بۆیە بە دەیان پیالنی نامرۆڤانە وەک،
هەاڵواردنــی ئایینــی ،مەزهەبــی،
ڕەگــەزی و نەتەوەیــی ،و هەروەهــا
پــەرەدان بــە بێــکاری و هــەژاری،
بــەردەوام هەوڵی نانــەوەی دووبەرەکی
و شــەڕ لە نێــوان پێکهاتەکانی ئێراندا

دەدات ،بە واتایەکی سادەتر سیاسەتی
نێوخۆیی ئەو ڕێژیمە لە سەر بنەمای
سیاســەتی پەرت کــەو زاڵ بە (تفرقە
بینداز و حکومت کن) دانراوە.
ســەرهەڵدانە خەڵکییەکانــی نێوخۆی
ئێــران و بەتایبــەت ســەرهەڵدانەکانی
ســاڵی ١٣٨٨ی هەتــاوی و هەروەهــا
زســتانی ئەمســاڵ ،ئــەو راســتییەیان
بــۆ هەمــوو جیهــان ،خەڵکــی ئێــران و
تەنانــەت ڕێژیمــی ســەرکوتکەری
کۆماری ئیســامی ئێرانیش سەلماند
کــە ئەگــەر خەڵکی ئێــران یەکگرتوو
و یەکدەنــگ بــن ،هەرچەنــد ڕێژیمی
کۆمــاری ئیســامی ئێــران دڕنــدە و
تــا ددان موســەلەح بێــت ،هەرچەنــد
بــە دەیــان و ســەدان ملیشــیای
تیرۆریســتی بە مەبەستی ئاژاوەنانەوە
و شەڕدروســت کــردن لــە ناوچــە و لە
سەرتاســەری جیهــان دامەزراندبــێ،
لــە بەرانبــەر لەشــکری ئازادیخوازانی
نێوخــۆی ئێراندا هیچی پێ ناکرێت و
بە خێرایی تێک دەڕووخێت.
یەکێکــی دیکــە لــەو تاکتیکانــەی
کــە ڕێژیــم بــە مەبەســتی
پەراوێزخســتنی قەیــران و ناکۆکــی

و کەموکوڕییەکانــی نێوخــۆی ئێران
بــەردەوام کەڵکــی لــێ وەردەگرێــت،
دروســت کــردن و نانــەوەی شــەڕی
نوێنەرایەتی لە دەرەوەی ســنوورەکانی
خــۆی ،واڵتانێــک وەک عێــراق،
ســووریە ،یەمــەن ،لوبنــان و  ...هتــد،
کــە بتوانێــت بــە گواســتنەوە و زەق
کردنــەوەی وێرانییەکانی ئەو شــەڕانە
بــەردەوام خەڵکــی ئێــران لــە ئاکامــی
هەرجــورە شــۆڕش و ناڕەزایەتییــەک
دژ بــە ڕێژیــم بترســێنێت ،یــان بــە
وێناکردنی ئەو شــەڕانە وەک شەڕی
نێوان ئیســام و کافران ،هاوســۆزی و
پشــتگیری خەڵکــی ئێران بۆ بەشــدار
بــوون و دەســتێوەردانی خــۆی لــەو
شەڕانە بەدەست بێنێت.
لوبنــان کــە یەکێــک لــە بنکەکانــی
خۆتەیارکردنــی
و
ڕاهێنــان
تیرۆریســتانی کۆمــاری ئیســامی
تەنانەت لە ســااڵنی پێش سەرکەوتنی
شۆرشــی گەالنــی ئێــران بــووە ،پــاش
هاتنــە ســەرکاری ئــەو ڕێژیمــەش
بــەردەوام شــەڕی نێــوان فلســتین و
ئیسرائیل لە الیەن کۆماری ئیسالمی
ئێرانــەوە گرینگی پێ دراوە و گرووپە

رێژیمــی تــازە هاتــوو دا و ئەوانیــش
بــە پەردەپۆشــکردنی لەژێــر یەکــەی
"امت"ی ئیســامدا قورســاییان لەسەر
شــانی هەڵگرت .بەدەر لــەم دوو رەوتە
ئارکائیســتە کۆنەگــەرە کــە بنەمای
خوێندنەوەیــان دەگەڕێتــەوە بــۆ یــەک
هــەزارە و دوو هــەزارە لەمەوپێــش،
رەوتێکیتریــش هەیــە کــە لــە کەلێنی
سیاســەتی ئابووریــی چەوتی رێژیمدا
و بەلەبەرچاوگرتنــی بەشــداریی
بەرچــاوی چینەکانــی خــوارەوە لــە
ناڕەزایەتییــەکان بــە گەڕانــەوە بــۆ
خەزێنــەی بیــری کۆمۆنیســتیی
رابــردوو ،روانگــەی خــۆی وەک
چارەســەری دۆخــی هەنووکەیــی
دەخاتــەڕوو و هەرجــۆرە بیرێکیتــر
بــە دوژمنــی خــۆی دەزانێــت .لــەم
نــاوەدا هەنێــک رێکخــراو و گرووپیتر
هــەن کــە لــە دێموکراســی وێرژێنــی
بەقســەی خۆیــان ئێرانــی دەخەنــەڕوو
کــە زیاتــر لــە وێــژەی سیاســەتدا بــە

دێموکراســیی بژاردەیــی (گزینشــی)
ناســراوە؛ بــۆ نموونــە خوازیــاری
حکوومەتــی ســێکۆالرن بەاڵم لەســەر
بوونــی ئیــرادەی گــەالن لــە نێــو ئــەم
حکوومەتــە ســێکۆالرەدا دوڕدونگــن!
زەبــری هەرەگــەورە کە ئەم الیەنانە لە
داهاتــووی دەدەن ئەوەیە کە متمانە لە
نێو کۆمەاڵنی خەڵکدا کزتر و وێنای
داهاتــووی پێکەوەژیــان خەوشــدارتر
دەکــەن .ئەگەرچــی ئــەم بزووتنــەوە
کۆمەاڵیەتییــە نوێیــە بەهێزترە لەوەی
کــە ببێتــە پاشــکۆی هــەرکام لەمانە
بــەاڵم دەبــێ ئــەوە لەبەرچــاو بگریــن
کــە پێشــینەی کێبەرکێــی سیاســیی
نێــو ئێــران ،جێگــە بــە رمبازێنیــان لە
داهاتــوودا دەدات .بۆیــەش پێکهێنانی
هاوســەنگییەک کــە لــە بەرامبــەر
هەمــوو ئەمانــە و رەوتەکانــی
هاوشــێوەیان قورسایی بێت و رابوەستێ
شــێوەگرتنی بەرەیەکــی بڕوامەنــدە
بــە پڕەنســیپە دێمۆکراتیکــەکان کــە

تیرۆریســتییەکانی وەک حیزبــواڵ
و حەماســی لوبنانــی لــە الیــەن ئــەو
ڕێژیمەوە پشــتگیری ماڵی و تەنانەت
چەکوچۆڵی ســەربازی کراون ،ئێستا
و بەتایبــەت پــاش بەهــاری عەرەبی و
هاتنی داعش بۆ ناوچەکە و دروســت
بوونی هاوپەیمانەتییەکی جیهانی دژ
بە داعش ،هێژمۆنی ڕێژیمی ئێران لە
واڵتانی وەک عێراق ،سووریە ،یەمەن
و لوبنــان بــە ڕادەیــەک زۆر بــووە کە
ڕیکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان،
واڵتانــی عەرەبــی ،ئامریــکا و بــە
تایبــەت ئیســرائیل نگەرانــی ئــەو
بارودۆخــەن ،کــە مانەوە و بەهێزبوونی
پێگــەی ڕێژیمی ئێــران لەو واڵتانە بە
ســوودی پرۆســەی ئاشتی و هێمنی و
تەناهی ناوچەکە نازانن.
پێشــتر لــە وتارێکمــدا لەژێــر نــاوی
"شــەڕی ئێران و ئیســرائیل" بە وردی
باسم لە بەهێزبوونی ئەگەری ڕوودانی
تێکهەڵچــوون و شــەڕی نێــوان ئێران و
ئیســرائیل لەســەر شــاری ئۆرشــەلیم
کردووە ،بۆیە لەم بابەتەدا زیاتر جەخت
دەخەمــە ســەر خاڵــی الواز و نوختەی
شکستی ڕێژیمی ئێران.
بــە ســرنجدان بــە هەڵســوکەوتی
بەرپرســانی ڕێژیمی ئێران و چۆنیەتی
کاردانەوەکانیــان بەرانبــەر بە خەڵکی
نــاڕازی ســەر شــەقامەکان وەک:
بەند و بێسەروشــوێن کردن ،کوشــتن و
جورەها سزای دیکە ،ئەو ڕاستییەمان
بــۆ دەردەکەوێــت کــە بەرپرســانی
ڕێژیمیش زۆر بە باشی خاڵی الوازی
دەسەاڵتەکەی خۆیان دەناسن و ئەویش
هێــز و یەکگرتوویی خەڵکی ناوخۆی
ئێرانە دژ بەو ریژیمە.
بۆیە سیاسەت و پیالن و بەرنامەکانی
ڕێژیم لە واڵتانی ناوچە وەک عێراق،
ســووریە ،یەمــەن و بەحرەیــن ،لــەو
کاتــەدا ســەرکەوتوو دەبــن کــە ڕێژیم
توانیبێتی هەرجۆرە دەنگێکی ناڕازی
لــە ناوخۆی ئێــران کــپ کردبێتەوە و
جوواڵنەوە و ناڕەزایەتی دەربڕینەکانی
خەڵکی بنبڕ کردبێت.
ملیشــیا شــیعەکانی ســەر بــە ســپای

قــودس ،گروپــە تیرۆریســتییەکانی
وەک حیزبــواڵی لوبنانــی و
حوســییەکانی یەمەنــی و هەموو ئەو
الیەنانــەی دیکــە کــە گرێدراوییان بە
ڕێژیمــی کۆماری ئیســامی ئێرانەوە
هەیە و لەالیەن ئەو ڕێژیمەوە پاڵپشتی
دەکرێن ،تا ئەو کاتە دەتوانن لە رەوتی
شــەڕخوازانە و ئاژاوەگێڕانەکانــی
خۆیــان بــەردەوام بــن کــە لــە الیــەن
دەسەاڵتی تارانەوە پاڵپشتی و ساپۆرت
بکرێن ،واتە ئەگەر بە هەر شێوەیەک
ڕێژیمــی ئێــران نەتوانێت لە پاڵپشــتی
کردنیان بــەردەوام بێت ،ئەو الیەنانەش
پــاش ماوەیەک یان شکســت دەخۆن،
یــان ڕێــگای دیالــۆگ و ئاشــتی
دەگرنە بەر.
ئەمــە ئــەو هۆکارەیــە کــە بــەردەوام
واڵتانــی وەک ئامریــکا ،فەرانســە،
ئاڵمــان و ئیســرائیل و هەروەهــا
واڵتانــی ناوچــە وەک هاوپەیمانیەتی
عەرەبــی ،داوا دەکــەن تا ئێــران واز لە
دەســتێوەردانەکانی لــە ناوچــە بێنێــت
و ئیــزن بــدات تــا پرۆســەی ئاشــتی
لــە ڕۆژهەالتــی نێوەڕاســت بەرەوپێــش
بڕوات.
بــەاڵم لــە الیەکی دیکــەوە هەر وەک
لە دێڕەکانی سەرەوەدا باسی لێوە کرا،
ڕێژیمــی ئێران کە بەدرێژایی تەمەنی
خــۆی ،ســااڵنە بە میلیۆنــان دۆالری
لە زاری خەڵکی ئێران گرتۆتەوە و بە
مەبەســتی خۆشــکردن و بەهێزکردنی
جــێ پێــی خــۆی لــە واڵتانــی دیکە،
بۆ ئەو الیەنانە ســەرف کردووە ،ئێستا
وەک بەرپرسانی بااڵی ڕێژیم بەردەوام
دەیڵێنــەوە کە زۆری نەماوە تا هەموو
ئامانجەکانــی شۆڕشــی ئیســامی
مسۆگەر ببن ،چۆن دەتوانێ چاو لەو
هەموو دەســکەوتانەی خۆی ببەستێت
و واز لــە هەمــوو شــتێک بێنێــت و
بکشــێتەوە و شکســتی خۆی قەبووڵ
بــکات ،ئــەدی پــاش کشــانەوە چ
واڵمێکی بۆ ئەو بنەمااڵنە دەبێت کە
ڕۆڵەکانیان لە پێناو سیاسەتە گاڵو و
چەوتەکانی ئەو ڕێژیمەدا لە واڵتانی
وەک عێــراق ،ســووریە ،بەحرەیــن،

ئەگەرچــی ژمارەیــان کەمــە بەاڵم بە
پشتبەســتن بە هاتنەکایەی پارادیمی
فرەچەشــنی و دابەشــکاری لــە
دەســەاڵت کە لە داهاتوودا بەهێزتریش
دەبــێ ،دەتوانــێ کار بــۆ دەربازبوونی
خەڵک لەم بەرداشە بکرێ و هەروەها
رێگــە لــە ســەرەڕۆیی بگرێــت .ئــەم
مەبەســتە ئەگەرچــی داڕشــتنی
لەســەر کاغەزیشدا ســەختە لە هەمان
کاتــدا تاقــە چارەســەرە کــە دەتوانــێ
الپەڕەیەکــی نــوێ لــە پێشــینەی
دێموکراســی ،پێکەوەژیــان و پلۆرالیزم
بــەڕووی گەالنــی وەزاڵەهاتــوودا
بکاتەوە.
هەروەهــا لــە ئەگــەری بوونــی
ئالتێرناتیڤێکــی تەکــووز و خــاوەن
پێگەی وا ،بااڵنســی هێز دەگۆڕدرێت
و ئەگــەری ســەرهەڵدانی هێزێکــی
ســانتراڵی تۆتالیتێــر لــە داهاتــوودا
وێــڕای گشــت ئــەو پووانانــەی
بەدەســتیانەوەیە کــەم و کەمتر دەبێت.
جیا لەمانەش پالتفۆرمێکی وا لەسەر
بنەمای دابەشــکاری لە دەســەاڵت لە
ئاســتی پێکهاتــەی سیاســی دەتوانێ
پێشــوەختە گەرەنتیــی پێکەوەهەڵکردن
و ئازادیــی رادەربڕیــن ،پلۆرالیزمــی
سیاســی و هەمــوو پێــوەرە بــاوە
دێمۆکراتیکــەکان بــکات و ورە بــۆ
خەبــات و هیوا بــەدواڕۆژ بۆ گەالنی
مافخوراو بگەڕێنێتەوە؛ لەسەر ئاستی
کۆمەاڵیەتیش پێویستە ئەوە بزانین کە
جێخســتنی کولتوورێکی سەردەمیانە
پێویســتییەکی حاشــاهەڵنەگری بــە
بوونــی دەســەاڵتێکی فرەچەشــنە کە
نوێنەرایەتیــی ئیــرادەی جیــاوازی
پێکهاتە ،گرووپ و رێکخراو بکات.
یەمــەن ،لوبنــان و  ...هتد ،لە دەســت
داوە و چ واڵمێکــی بۆ خەڵکی ئێران
کــە بــە درێژایــی  39ســاڵە لە مافی
شــارۆمەندی خۆیــان بێبــەش کــراون
تــا ڕیژیمەکەیان شۆرشــی ئیســامی
هەناردەی واڵتانی دەرەوە بکات.
ڕاســتە کــە شــەڕی نێــوان ئێــران و
ئیســرائیل لەســەر ئۆرشــەلیم دەتوانــێ
دەرخــەری ســەرکەوتنی یەکجارەکی
و زاڵ بوونــی ڕێژیمــی ئێــران بەســەر
واڵتانــی ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی
نێوەڕاســت ،یان بەپێچەوانە شکســت و
کشــانەوەی یەکجارەکــی تا ئەودیوی
ســنوورەکانی ئەو واڵتە بێت ،بەاڵم لە
ڕاســتیدا پاژنەی ئاشــیلی ئێران ســەر
شــەقامەکان و خەڵکی وەزاڵەهاتووی
نــاو شــارەکانی ئێرانــن کــە بەهــۆی
سیاســەتە چەوت و شەڕانگێزییەکانی
ڕێژیمــی خۆســەپێنی کۆمــاری
ئیسالمی ئێران ،تووشی دەیان قەیرانی
وەک هــەژاری ،گرانــی ،بێــکاری،
داڕمانــی ئابــووری و بــێ هوویەتــی
و دەیــان و دەیــان کارەســاتی دیکــە
بوونەتەوە.
ســەرەڕای هەوڵەکانــی ڕێژیــم بــۆ
کپکردنــەوەی هەرجــۆرە هــەوڵ و
دەنگێکــی ئازادیخوازانــەی خەڵکــی
ناوخــۆ ،دەســت ئاواڵەکردنــی هێــزە
سەرکوتکەرەکانی ئیتالعات و ناوەندە
بەنــاو دادوەرییەکانــی ئــەو واڵتــە بــە
مەبەســتی ســەرکوتی بێبەزەییانــەی
خەڵــک ،گرتــن ،کوشــتن و ســزا و
ئەشــکەنجەدانی نامرۆڤانەی جیابیران
و وەزاڵەهاتــووان و ئازادیخــوازان،
ئــەوە تەنیــا خەڵکــی ناوخــۆی ئێرانــن
کــە دەتوانــن بــە یەکگرتوویــی و
هەماهەنگــی و ڕێکخســتن ،کۆتایی
بــە تەمەنــی پڕنەگبەتــی ڕێژیمــی
ویالیەتــی فەقیهـــ بێنــن و هــەم خۆیان
و هەمیــش هەموو جیهــان و بەتایبەت
خەڵکــی واڵتانــی رۆژهەاڵتــی
نێوەڕاســت لــە دەســت شــەڕەنگێزی و
پیالنگێڕییەکانــی بەیتــی ڕێبــەری
ڕزگار بکەن.
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کاوه بههرامی:
لە سەرجەم بڕگەکانی کاری کۆنگرە ،ڕاسان بەشێکی دانەبڕاو
و سەرەکیی باسەکان بوو
بــۆ تاوتــوێ کردنــی زیاتــری دۆخ
و بڕیارەکانــی ئــەم کۆنگــره لەگەڵ
هاورێــی تێکۆشــەر ،کاوه بەهرامی،
وتووێژکمــان پێکهێنــاوه کــه دەقــی
ئەم وتووێژه بەم چەشنەیە:

دەقی وتووێژی رۆژنامەی «کوردستان» لەگەڵ کاوه بەهرامی
وتووێژ :شارام میرزایی
بــه درێژایــی خەباتــی رەوای
گەلەکەمــان ،حیزبــی دێموکــرات لــه
هەر قوناخێکدا کە توانیویەتی نەتەنیا
خــۆی بەڵکــوو پەیکــەرەی گشــتیی
بزاڤــی میللی-دێموکراتیکی کوردی
لەگــەڵ ئاڵوگــۆڕە هەنووکەییەکانــی
کوردســتان و ئێــران هەماهەنــگ و
رێــک خســتووە ،ئەمــه راســتییەکی
حاشــا هەڵنەگره که بــه ئاوڕدانەوە له
مێژووی تاڵ و شــیرینی نەتەوەکەمان
بــه ڕوونــی بۆمــان دەردەکــەوێ.

ئێستایش که زۆرتر له دوو ساڵه حیزب
"راســان"ی دەســت پێکــردووه تا کورد
بــه ئەکتەرێکی ســەرەکی له بازنەی
خەباتــی سیاســی ئێــران بناســێنێت،
هەســت به پێویســت بوونی ئاڵوگۆڕی
بنەرەتــی له ســاختاری خــۆی کردووه
تــا بتوانــێ بــه خێراییەکــی زیاتر ئەم
ئەرکــه مێژووییــه بەڕێــوه ببــات،
هــەر بۆیــه کۆنگــرەی شــازدەهەمی
حیــزب بــه ئاوڕدانەوەیەکی تــەواو بەو
باســانه زۆرینــەی چاالکییەکانــی
رێکخستەوە.

کۆنگــرەی شــازدەهەمی حیــزب لــه
چ بارودۆخێکــی سیاســی -مێژوویــی
بەڕێوە چوو؟
کۆنگــرە مەکــۆی گۆڕانــکاری
و نوێبوونــەوە و پێداچوونــەوە بــە
کار و چاالکــی هــەر حیــزب و
مودێڕنــە.
ئۆرگانیزاســیۆنێکی
کۆنگــرەی ١٦ی حــدکا (کۆنگرەی
راســانی رۆژهەاڵت) لە بارودۆخێکی
سیاسیی هەســتیاردا بەرێوە چوو ،کە
ئەگەری گۆڕانکاری لە رۆژهەاڵتی
ناڤیــن و ئێرانــی ژێــر دەســەاڵتی
کۆماری بە ناو ئیسالمی لە ئارادایە،
حیزبــی دێموکــرات وەک حیزبێکــی
مۆدێــرن و ســەردەمیانە ،شــوێندانەر
و بەرپــرس ،ئــاکام و سیاســەت و
هەڵوێستەکانی باندۆریان لەسەر بزاڤی
نەتەوەیــی ـ دێموکراتیکــی خەڵکــی
کوردستان هەیە ،لەم رووەشەوە ١٦مین
کۆنگــرەی حیــزب پــاش ماوەیــەک
دواکەوتــن بەڕێــوە چوو؛ بۆیــە دەڵێین
لە بارودۆخێکی هەستیاری سیاسی و
مێژوویی گرێدرا ،لە الیەک یەکەمین
کۆنگرەی دوای راگەیاندنی راســانی

رۆژهەاڵتــە و لــە الیەکی دیکەشــەوە
پــاش لێکدانــەوە و مشــتوومڕێکی
زۆر ،ســتراکچێر و ســاختاری حیــزب
لــەو برگــە مێژوویی و هەســتیارەدا بە
تەواوەتی گۆڕانکاری تێدا کرا.

بــه بــڕوای هەندێک لــه چاودێرانی
سیاســی لــهو کاتــەوە کــه حیــزب
شــاخەکانی نیشــتمانی بــه جــێ
هێشــتووه هەتــا ئێســتا ،ئــەم
کۆنگرەیــه هەســتیارترین کۆنگــرەی
حیزب بووه ،ئێوه ئەم هەســتیارییه
له چیدا دەبینن؟
هەموو الیــەک ئاگادارن ســااڵنێکی
دوورودرێــژ شــوێنی نیشــتەجێ بوونی
بەشــی ئاشــکرای حیزب پاش دابەزین
لــە قەندیــل ،بــەردەوام پاراســتنی
بەرژەوەنــدی بااڵیــی نەتەوەیــی و
بەتایبــەت لــە باشــووری کوردســتانی
لــە ســەرووی هەمــوو بەرژەوەندییەک
داناوە ،کۆنگرەی راســانی رۆژهەاڵت
لــەو رووەوە دەتوانیــن بڵێیــن هەســتیار
و مێژوویــی بــوو کــە توانــی پەیامی
شــاخ و شــار تاوتــوێ بــکا ،نێوخــۆی
رۆژهەاڵت وەک قوواڵیی ستراتیژی
و چەقــی خەبــات و تێکۆشــان
لــە رۆژهەاڵتێکــی نوێــدا پێناســە
بــکا ،هەروەهــا پــاش هێنانــە ئــارای
گەاڵلەی گۆڕینی ســاختاری حیزب،
خەونەکانــی کۆمــاری ئیســامی
بوونــە بڵقی ســەرئ؛ لــەم بارودۆخەدا

بــوو کە زۆرینــەی بەرچاوی کۆنگرە
بڕیــاری ئاڵوگــۆری پەســەند کــرد،
پێکــەوە بــەرەو داهاتوویەکــی روون
هەنــگاو هەڵدەگریــن و بەرێوەچوونــی
ئــەم بڕیارانــەش بــە بەشــداری هەموو
الیــەک و شایســتە ســاالری دەتوانێ
شــوێنداری پۆزەتیڤــی خــۆی هەبێ و
ئامانجی خۆی بپێکێ.

هەڵوێســتی کۆنگــره بەرانبــەر بــه
راســان ،وەکــوو ئولگــووی سیاســی-
رەفتاری چی بووه؟
راسان سەردێڕی بەرنامە و تێکۆشانی
ئێمەیــە ،راســانی رۆژهــەاڵت نــاو و
ناوەڕۆکــی کۆنگــرەی ١٦ی ئێمــە
بــوو ،کەواتــە هەڵوێســتی کۆنگــرە
نــەک رۆتینــی و ســادە نەبــوو بگــرە
سەرانسەری بەرنامە و تێکۆشانمان بۆ
بەرەوپێشــچوونی راســان و شــوێنداری
زیاتری تەنزیم کراوە ،دەکرێ بڵێین لە
سەرجەم بڕگەکانی کاری کۆنگرەدا،
راســان بەشــێکی دانەبڕاو و ســەرەکی
باسەکان بوو و میکانیزمی گونجاوی
بــۆ خەباتــی سیاســی ،دیپلۆماســی،
تەشــکیالتی ،نیزامی و  ....داڕشــت
کە دەتوانێ لە کات و شوێنی خۆیدا،
کاریگەری پۆزەتیڤی ببینین.
بەشــێک لــه نیشــتمانمان لــه
چوارچێــوەی خەباتــی ئێمــەدا
نەتەنیــا کەوتووەتــه پەراوێــز،

بەڵکوو دوژمنیش له نەبوونی بزاڤی
رزگاریخوازانــەی گەلەکەمــان لــەو
ناوچانــه کەڵکــی خــۆی وەرگرتووە
و بــه دژی بزوتنــەوەی میللــی-
دێموکراتیکــی کوردســتان کەڵکــی
لێوەرگرتــووه ،بــۆ چارەســەری ئەم
قەیرانــه نەتەوەییــه بەڕێزتــان چ
رێکارگەلێــک پێشــنیار دەکــەن؟ و
ئایا کۆنگره له نێو باســەکانی ئەم
بابەتهی هێناوهته ئاراوە؟
لوڕســتان ،کرماشــان و ئیالم بەشێکی
ســەرەکی و دانەبــڕوای کوردســتان و
کــوردن ،بەبڕوای من کاتێک ئێمەی
کــورد رزگارمــان دەبــێ کــە ئیــام و
کرماشان و لورستانیش داشدارمان بن،
کۆنگرەی راسانی رۆژهەاڵت لە زۆر
رووەوە ،تێکۆشــان و بەرزکردنــەوەی
وشــیاری نەتەوەیــی لــەم بەشــە
گرینگەی خاکی نیشــتمانی تاوتوێ
کــرد و رێنوێنــی پێویســتی بۆ کار و
چاالکــی داهاتوومان گەاڵڵە کردووە،
بە بڕوای من دەکرێ بۆ شوێندانەری
زیاتــری خەبات لــەم ناوچانە لەڕووی
راگەیاندن ،رێکخستن ،گرینگی پێدان
بــە کەســایەتییە شــوێندارەکان و زۆر
رێکار و رێگای گونجاوی دیکە ،کە
رەنگە ئێرە شــوێنی باســکردنیان نەبێ
کاری جیددی بکەی.

ئارش ساڵح:

تەنیا دەنگێک کە دەتوانێ گۆمی مەندی ئیستێبداد بشڵەقێنی ،دەنگی چەکی کاک سەالح و کاک سەالحەکانە

دەقی وتووێژی رۆژنامەی «کوردستان» لەگەڵ ئارەش ساڵح
ماڵپەڕی كوردســتان میدیا لە ســەر
پرسی تێرۆری ناجوامێرانەی هاوڕێ
ســەباح ڕەحمانــی لــە هەولێــری
پێتەختــی هەرێمــی کوردســتان
وتووێژیکــی کورتــی لەگەڵ "ئارش
ســاڵح" نوێنەری حیزبــی دێموکرات
لــە واڵتــە یەکگرتووەکانــی ئامریــکا
پێــک هێنــاوە کــە لەبــەر گرینگــی
باســەکە لێــرەدا دەخرێتــە بەر دیدی
خوێنەرانی بەڕێزی "کوردستان".
پێتان وایە ئەمە دەورێکی نوێ لە
ڕەشــەکوژییەکانی کۆماری ئیسالمییە
بەرامبەر بە چاالکانی سیاسی؟
کۆمــاری ئیســامی توانــای ئــەوەی
هەیــە کــە بــە یــەک شــەو دەزگای
تیــرۆری خــۆی لــە هەرشــوێنێک
وەگــەڕ بخاتــەوە .بــۆ ماوەیــەک کــە
خەباتــی حیزبیــان بــە گوشــار بــۆ

ســەر هەندێــک الیەنــی باشــوور و
لەبــەر ســادەیی هەندێــک الیەنــی
رۆژهەاڵتــی راوەســتاندبوو ئەوەیــان
بــە پێویســت نەدەزانــی کــە تێچــووی
تیــرۆر بــدەن ،بــەاڵم ئێســتا کــە ئــەو
خەباتــە دەســتی پێکردۆتــەوە بەباشــی
دەزانــن کــە گەورەتریــن مەترســی بــۆ
ئــەوان حــوزووری پێشــمەرگەیە لــە
ناوخــۆ؛ ئــەوان دەزانــن تەنیــا شــتێک
کــە رۆژهــەاڵت زینــدوو دەکاتــەوە
راســانە و تەنیا دەنگێک کە دەتوانێ
گۆمی مەندی ئیســتێبداد بشڵەقێنی
دەنگــی چەکــی کاک ســەالح و
کاک ســەالحەکانە .ئەوان دەزانن کە
ســەدان تەلەڤزیــۆن و تێلێگــرام ناتوانن
کاریگــەری دەرکەوتنــی یەکجــاری
کاک ســەالح و هاوڕێکانی لە شــار
و دێیەکانــی کوردســتان و لــە نــاو
خەڵکەکــەی خۆیانــی هەبێــت بۆیــە
لە راســتیدا بە زووترین کات دەســتیان

کــردەوە بــە تیــرۆر .بــە دڵنیاییــەوە
ئــەوە دەســپێکی مەوجێکــی نوێــی
تیــرۆرە .بۆیــە بــە بــاوەڕی مــن ئــەوە
ئەرکــی نیشــتمانی و حیزبییــە کــە
ئەندامان و پێشــمەرگەکانی حیزب لە
هەرشــوێنێک بــن خۆیان بە باشــترین
شــێوە بپارێــزن لەبــەر ئــەوەی ئەندامی
حیزبــی دیموکــرات و پێشــمەرگەی
حیزبــی دیموکــرات گەورەتریــن
ســەرمایەی حیزبــی دیموکراتــن بۆیە
ئەرکی سەرشانی هەرکام لە ئەندامان
و پێشــمەرگەکانە کە لەو سەرمایەی
کــە خۆیــان بــن ،بــە باشــترین شــێوە
پارێــزگاری بکــەن .چ لــە ناوچە بن،
چ لە هەولێر و چ لە ئوروپا پێویستە و
یەکەمین ئەرکی حیزبییانە کە خۆیان
بپارێزن و دەبێ بزانن کە خۆپاراستنیان
بە چالش کێشــانی شــەهامەتی ئەوان
نییە بەڵکــوو بەڕێوەبردنی گرینگترین
و یەکەمین ئەرکی حیزبییانە.
کۆمــاری ئیســامی بــۆ وەاڵمــی
کێشــەکانی زووتــر لە هەمووشــتێک
پەنــا بۆ تیرۆریــزم دەبات .تیرۆریســت
بوون و تیرۆر بەشــێکە لە کارەکتەری
ئــەم رێژیمــە؛ لــە مێــژووی دونیــادا
بــێ وێنەیــە کە دیپلۆماتــی واڵتێک
هاوکات تیرۆریست بێت.
تیرۆریســت بــوون تایبەتمەندیێکــی
حکوومەتەکانــی ئێرانــە ،یەکێک لە
گرینگترین ئێلێمانەکانی کاراکتێری
کۆمــاری ئیســامی و تەنانــەت
حکوومەتەکانــی پێــش ئەویــش لــە
ئێرانــدا تیروریزمــە .تیــرۆری ســمکۆ
نموونەیێکی بەرچاوی ئەو تیرۆرانەیە
کــە پێــش ئەم رێژیمــەش رووی داوە و

دەرخــەری ئەوەیــە کــە شارســتەنیەتی
داگیرکەر شارســتانیەتێک کە لەسەر
تیرۆر ،درۆ و تاوان بنیات نراوە .ئەوەی
کە هەمــوو ئەو رێژیمە سیاســییانەی
کــە لــە ئێــران ســەرهەڵدەدەن دەتوانــن
رێبەرانــی کــورد بانگهێشــت بکەن بۆ
ســەرمێزی وتووێــژ و تیرۆریــان بکــەن
دەرخــەری ئەوەیــە کە تا چ رادەیەک
بنەمــا ئەخالقییەکانی ئــەو کەلتوورە
دارووخاون.

پێتــان وایــە هێــزە سیاســییەکانی
کوردســتان چۆن دەتوانن بەرەوڕووی
ئەم دۆخە ببنەوە؟
هێــزە سیاســییەکانی کوردســتان
پێویســتە لــە بەرامبــەر تیــرۆردا بــە
یــەک دەنــگ و بــە هێزێکــی زۆرەوە
بەرگــری و خەبــات بکــەن .ئەمە ئیتر
تەنیــا بابەتی ئازادی نەتەوایەتی نییە
بەڵکوو وەک چۆن بەرگری و خەباتی
کــورد لە باشــوور و رۆژاوا ئەرکێکی
ئەخالقــی و مرۆیــی بــوو بــە هەمــان
شــێوە رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ داعشی
نــاو ئێران واتــە کۆماری ئیســامیش
ئەرکێکــی ئەخالقــی و مێژووییــە.
بەهیچ شێوە نابێت رێگە بدەین دوژمن
وا بزانێــت تیــرۆر دەتوانێــت کاریگــەر
بێــت .بەداخــەوە لە حەفتاکانــدا لەبەر
ئــەوەی لــە خەوێکــی زســتانیدا بووین
ئــەو رێگەیانــە پــێ درا ،بۆیــە ئــەوان
وایان بیر کردەوە کە تیرۆر لەسەر ئێمە
کارســازە و زیاتــر بــۆ بــەکار هێنانــی
هــان دران .بۆیــە یەکەمیــن ئەرکــی
ئێمە بەهێز کردنی راسان بە لەبەرچاو

گرتنــی ئــەو مەتەڵــە جیهانییەیــە کە
دەڵێــت کــوردەکان هیــچ دۆســتێکیان
نییــە بێجگــە شــاخەکانیان ،تەنانــەت
خۆشــیان دۆستی خۆیان نین .لە نێوان
خۆمان و شــاخەکانمان ،شــاخەکانمان
دۆســتێکی باشــترن بۆمان.راســان
پێویســتی بــەوە هەیــە کــە بچێتــە
ئاســتێکی دامەزراوەییەوە و دامەزراوە
و ئورگانەکانــی حیــزب بگرێتــەوە.
گرینگی ئەم باسە ئەوەیە کە کاتێک
ئێمە لە راگەیانداندا راســانمان دەســت
پــێ کردووە ئەگەر دامەزراوەکانمان و
ئۆرگانەکانمان بە شێوازێکی شایستە
و فەراخــۆری راســان رێــک نەخرێــن
ئــەوا ئاســیبپەزیری ئێمە لــە بەرامبەر
دوژمنەوە زۆر دەبێت .بۆیە ناچارین بۆ
پاراستنی خۆشــمان بێت دەزگاکانمان
و دامــەزراوەکان و ئۆرگانەکانمــان و
رێکخراوەکانمــان بە راســانی بکرێن و
بچنە ئارایشی راسانەوە.

ئەرکــی دەزگاکانــی پاراســتن و
ئاســایش لــە باشــوری کوردســتان
لەهەمبــەر ئــەم چەشــنە ڕووداوانە
چۆن هەڵدەسەنگێنن؟
دەزگاکانــی پاراســتن لــە باشــوور لــە
بــەردەم مێــژوودان؛ ئێمە لەم ســەردەمە
تێدەپەڕیــن ،بــەاڵم ئــەم رووداوانــە و
شێوازی هەڵســووکەتی ئەو دەزگایانە
بــۆ داهاتــوو دەمێنێتــەوە .بــۆ ئــەوەی
جیلەکانــی داهاتــوو بیانبینێــت .ئــەوە
بڕیــاری ئەوانــە کە مێــژوو قەزاوەتی
مــەالی خەتێیــان لەســەر بــکات
یــان قەزاوەتــی یــەزدان شــێر؛ بــەاڵم

بێجگــە لــەم بابەتــە کــوردی باشــوور
دەبێــت تــا ئێســتە لــەوە تێگەیشــتبێت
کــە گەورەتریــن مەترســی بــۆ ســەر
ئاسایشی ئەوان هەبوونی دەستئاوەاڵی
کۆماری ئیســامییە لە نێو باشووری
کوردســتاندا .ئــەوان دەبێــت تا ئێســتە
بــەوە گەیشــتبێتن کــە نفــووز و
دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامی لــە
نــاو نوخبــەی باشــوور بووەتــە هــۆی
گەورەتریــن شکســتێکی مۆراڵــی
کــورد لــە مێــژووی خۆیــدا .بۆیــە
رووبەڕووبوونــەوە لەگــەڵ کۆمــاری
ئیســامی پێویســتە یەکێــک لــە
گرینگترین ئەرکەکانی ئەو دەزگایانە
بێــت .دیارە ئەم رووبەڕووبوونەوە دەبێت
زۆر روون و قاتێــع بێــت .هەتــا ئێســتا
باشــووری کوردســتان نەتەنیــا هیــچ
قازانجێکــی لــە موماشــات کــردن
لەگەڵ دەسەاڵتی لە رادەبەدەری ئێران
و ســپای پاســداران لە باشوور نەبینیوە
بەڵکــوو بــە پێچەوانــە ئەوەیکــە لــەم
هەبوونەی ســپا و ئێران دەستی باشوور
کەوتــووە دووبەرەکــی و بەهێزبوونــی
خەیانــەت و لەکیــس چوونــی نیــوەی
خاکیــان و هەمــووی شــەئنیەت و رێز
لە خۆگرتنیان بووە .بۆیە ئەوان دەبێت
خاڵێــک دابنێــن بــۆ ئــەوەی بڵێن ئیتر
بەسە کە ئێران بتوانێت ئاوا بە ئاسانی
رێــز و بــاوەڕ بــە خۆبوونمــان بنێتە ژێر
پێیەوە و هەوڵ بدەن ئەو متمانە بە خۆ
بوونــە و ئــەو رێز لەخۆگرتنە کە ئێران
راستەوخۆ و ناراستەوخۆ لە کیسیانی
بردووە بە بەرگری لە بەرامبەر ئێرانەوە
بەدەستی بخەنەوە.
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بەهــار دێــت و من ئەم وشــە
یاخییانە شک دەبەم
بەهار دێت
تــا لــە مــن ئاشــقێکی تــر
درووست بکات،
من کە لەم ئاسمانە بەرینە
دا
ئەستێرەیەکم نییە.
بەهار دێت
تا باڵندەیەکی نەناسراو
لە مندا هێالنە بکات،
من کە لەم زەمینە بەرینەدا
والتێکم نییە .
بەهار دێت
تا لە من شاعیریکی شێت
درووست بکات،
مــن کــە تەنیــا ئــەم وشــە
یاخییانە شک دەبەم،
تا واڵتێکی پڕ شکۆ
بۆ خۆم و تۆ
بونیاد بنێم.

واژۆیەک کراوە بێ گومان ،کە سەری سەرانت لە سەری سەرین بێ!
سەری سەران لە سەر سەرینە و
دڵی تۆ خەڵتانی خوێن.
ڕاهاتووی بەم برینە کۆنانە
ئەی دڵی ئاشقی فڕینی جیاواز!
خەمڵیــون بــە وتــەی ســەر گــۆڕی
غەریبیت
سەرانی لە دەشتا سەر سپی کراوی
کورت پەرواز !
واژۆیەک کراوە بێ گومان،
کە سەری سەرانت
لە سەری سەرین بێ !
دڵی تۆش بەردەوام
بە گوللـە و تی ئین تی،
لەت لەت و
ئەنجن بێ !

فەرەیدوون ئەرشەدی

گردە سوور

ئێستا هەرچی باڵندەیە،
لە گەرمەسێر و کوێستان ڕا
بەرەو "گردە سوور" هەڵدەفڕن!

هــەڵــۆ

ئاسمان هەور و
هەتاوی وێکڕا ناردووە!
دەنگی حەیرانی "مام خدر"،
هەرس دێنێ بە ڕەشەمە!

باوەڕ

"گیاڕەنگ"،
ڕەنگی ئەرخەوانی لە مل دایە!
"چۆمی کەڵوێ"،
خوڕڕەمترە لە هەمیشە!
قەاڵفەتی "گردە سوور"م
بەرزترە،
لە "گیاڕەنگ" و "مەیدان چۆخە"!
کەسێک ئەمڕۆ،
وچان دەگرێ لە داوێنی!
کەسێک کە قەت
سەری بەرزی نەوی نەکرد؛
نە بۆ کوێستانی زۆر ئەستەم
نە بۆ ستەم!

ک.د.ئازاد

گرنگ نیە،
جەلالد بە چ زمانێ دەدوێ
لــە هــەر جــێ بــێ هــەر
جەلالدە!
خەباتکاریش،
لە زیندانیش دا ئازادە!

دڵی ئاسمان،
بۆ فڕین زۆر فراوانە!
خۆت دەزانی،
چەندە هاوڕێی هەڵۆکانی؟
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