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لە الیەن دەستەی نووسەرانی ڕۆژنامەی کوردستانەوە:
بە بۆنەی ٧١مین ساڵیادی لە سێدارەدرانی پێشەوا قازی
محەممەد و هاوڕێیانی و هــەروەهــا ڕۆژی شەهیدانی
کوردستان ،سەری ڕێز و نــەوازش لە بەرانبەر قامەتی
بەرزی شەهیدانی کوردستان دادەنوێنین و پەیمان لەگەڵ
ڕێبازی پڕ سەروەرییان نوێ دەکەینەوە و بەڵێن دەدەین تا
سەر وەفادار بە ئارمان و ئارمانجه بەرزە نەتەوەییەکانیان
بین.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باڵوی دەکاتەوە
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پەیامی کۆمیسیۆنی

مانیفێستی ڕزگاری

کۆمەاڵیەتی بەبۆنەی
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بەرنامە و پێڕەوی

وتووێژی کوردستان

نێوخۆی حیزبی
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مـردن لـە پـێنـاو ژیـان

ســەر لە بەیانیی ڕۆژی هەینی ،ڕێکەوتی
١٠ی خاکەلێــوەی ١٣٩٧ی هەتــاوی،
ڕێوڕەســمێکی تایبــەت بەبۆنــەی ١٠ی
خاکەلێوە ـ ڕۆژی شــەهیدانی کوردســتان ـ
لە بنکەی ســەرەکیی حیزب بە بەشــداریی
بەرێــز ''مســتەفا هیجــری'' لێپرســراوی
گشــتیی حیــزب و ئەندامانــی ناوەندیــی
سیاســی و دەســتەی کارگێــڕی و کادر و
پێشمەرگە و میوانان و بنەماڵەی شەهیدان
بەڕێوە چوو.
ڕێوڕەســمەکە لــە ســێ بڕگــەی جیــاوازدا
لــە ســەر گڵکــۆی شــەهیدان ،کردنــەوەی
پێشــانگای وێنــەی شــەهیدان و ســاڵۆنی
گشــتیی رێوڕەســمەکانی حیــزب ،بەڕێــوە
چوو.
لــە بڕگەی یەکەمــدا به ڕێــژەی نیزامیی
هێزی پێشــمەرگەی کوردستان ،جەماوەری
بەشدار بەرە و گڵکۆی شەهیدان وەڕێکەوتن
و لــە ســەر گڵکۆی شــەهیدان دوو ســروود
لەژێــر ناوەکانــی ''ئــەی شــەهیدان'' و
''مەڕێــژن بــۆم فرمێســکی خــەم'' لە الیەن

هێزی پێشمەرگەوە خوێندرایەوە.
دواتر بەڕێز ''مســتەفا هیجری'' لێپرسراوی
گشــتیی حیزبی دێموکــرات لەگەڵ خاتوو
"شــکۆفه مســتەفایی" هاوژینــی شــەهید
کاک "ســەید ڕەزا درووگــەر" و خوشــکە
"ئایشــێ حەمەجانــی" دایکــی شــەهید
"هێمــن مەوالننــژاد" تاجەگوڵینــەی ڕێــز و
وەفادارییان لە سەر گڵکۆی شەهید کاک
"سەید سەالم عەزیزی" دانا.
لــە بڕگــەی دووهەمــدا پێشــانگای وێنەی
شــەهیدان لــە الیــەن ڕێــزدار ''مســتەفا
هیجــری" ،لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی
دێموکرات و بەڕێزان "شکۆفه مستەفایی"
و "ئایشێ حەمەجانی" بە ڕووی بەشدارانی
ڕێوڕەسمەکەدا کرایەوە.
ســێهەم بڕگــەی ئــەو ڕێوڕەســمەش بــە
خوێندنــەوەی ســروودی نەتەوایەتــی ''ئەی
ڕەقیب'' و ڕاگرتنی خولەکێک بێدەنگی
بــۆ ڕێزگرتــن لــە گیانــی پاکــی ســەرجەم
شــەهیدانی ڕێــگای ڕزگاریی کوردســتان
دەستی پێکرد.

پاشان پەیامی کۆمیسیۆنی کۆمەاڵیەتیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران لە
الیــەن بەرێز مامۆســتا "ئەحمــەد ڕەحیمی"
بەرپرســی کۆمیســۆنی کۆمەاڵیەتــی
حیزبی دێموکراتەوە پێشکەش کرا.
ناوبــراو لــە پەیامەکەیدا ئامــاژەی بە ڕۆڵ
و پێگەی پێشــەوا قازی محەممەد لە ســەر
بزووتنــەوەی کوردســتان کرد و باســی لەوە
کــرد کــە هەمــوو ژیانــی پێشــەوا شــیاوی
دەرس لێوەرگرتن و لێفێربوونە.
لە بەشــێک لە پەیامەکەیدا وتی :ئێمە لە
ڕابــردوودا و تــا هەنووکەش لــە خەباتێکی
قــورس و قایــم و خوێناویــدا بوویــن و هەین
بــەدژی زوڵــم و زۆر و چەوســانەوە کــە
تێیــدا بــە دەیــان ڕێبــەر و هــەزاران کادر و
پێشــمەرگە گیانیان پێشــکەش بە بارەگای
بەرزی ئازادی کردووە.
لــە بەشــێکی دیکــەی پەیامەکەشــدا
هاتبــوو :لــەم خەباتــەدا کــە ئەگەرچی بە
بــێ تێچــوو نابــێ بەاڵم پشــت ئەســتوور بە
میراتــی بەجێمــاوی شــەهیدانمان و بــە

فیــداکاری و ئازایەتــی پێشــمەرگەکانمان
و پشــتیوانی بــێ درێغــی خەڵکەکەمــان
دڵنیایــن کە ســەردەکەوین و گیانی پاکی
شەهیدەکانمان ئاسودە دەکەین.
لە نێوئاخنی بەرنامەکەدا سروودێک لەژێر
ناوی "شــەهید" لە الیــەن کۆڕی موزیکی
حیزبەوە پێشکەش کرا.
لــەو ڕێوڕەســمەدا هۆنراوەیەک لەژێر ناوی
"ســەردارەکەی ســەر دار" لە الیەن هاوڕێی
پێشمەرگە" ،جەماڵ فەتحی" خوێندرایەوە.
پاشان سروودی "شەهید" لە الیەن مندااڵنی
ناوەندی نێرگزەوە پێشکەش بە بەشداربووانی
ڕێوەڕەسمەکە کرا.
لــە کۆتایــی ڕێوڕەسمەکەشــدا بەســتە و
مەقامێــک لــە الیەن هونەرمەنــدان "غواڵم
فاتحی و نیزام سەجادی" پێشکەش کرا.
هــەر لــەم پێوەندییــەدا ڕۆژی شــەممە
ڕێکەوتــی ١١ی خاکەلێــوەی ١٣٩٧ی
هەتــاوی ،ڕۆژی شــەهیدانی کوردســتان
لــە ناوەندی ٣ی کوردســتان بە بەشــداریی
کادر ،پێشــمەرگە و بنەماڵەکانــی حیزبــی

دێموکراتــی کوردســتانی ئێران و میوانانی
ئەم ڕێوڕەسمە ،بەرز ڕاگیرا کە تێیدا پاش
خوێندنــەوەی ســروودی نەتەوەیــی "ئــەی
ڕەقیــب" و ڕاگرتنــی خولەکێــک بێدەنگی
بۆ ڕێزگرتن لە گیانی پاکی شــەهیدان بە
تایبەت شــەهیدانی ڕاسان پەیامی ناوەندی
 3بە بۆنەی ڕۆژی شــەهیدانی کوردستان
پێشــکەش بــە ئامادەبووانی ئەو ڕێوڕەســمە
کــرا؛ نێوئاخنــی ئــەم ڕێوڕەســمە بــە چەند
سروودی شۆرشگێڕانە ڕازێندرایەوە.

خوینەرانــی بەڕێــزی "کوردســتان"؛ دەقی
پەیامــی کۆمیســیۆنی کۆمەاڵیەتی حیزب
بەبۆنــەی ١٠ی خاکەلێــوە لــە الپەڕە ٤ی
ئــەم ژمــارەی کوردســتاندا چــاپ و بــاو
کراوەتــەوە و خراوەتە بــەر دیدی ئێوەی
خۆشەویست.

پـەیڤ
« سووکایەتی،
ئامرازی تواندنەوە

كەریم پەرویزی

لــە واڵتێکدا کە چەنــد کەلتوور و نەتەوە
و ئایینــی جیــاواز دەژیــن ،حکوومەتــی
دەســەاڵتدار لەگــەڵ هەڕەشــە و دەرفەتــی
جۆربەجۆر بەرەوڕوویە؛ لەو جۆرە واڵتانەدا،
بەهــۆی چەندنەتەوەیی و چەندکولتووری
و پێکهاتــەی ئاڵۆزی کۆمەڵگاوە ،ژیانی
کۆمەاڵیەتــی  -سیاســی و هەروەهــا
ئیدارەکردنــی حکوومەت و دابەشــکردنی
دەســەاڵت و ســامان و ئیمتیازەکان لە نێو
خەڵکــدا ئەرکێکی ئاڵۆز و پڕمەترســییە،
کــە هەرجــۆرە هەنــگاو و کردارێــک کە
نیشــان لــە هــەاڵواردن و بێبەشــکردنی
کــەس و کەســانێک و پێکهاتەیــەک
بــدا ،دەبێتــە هۆکارێــک بــۆ رووخانــی
ئێعتمادی خەڵک بەرامبەر بە دەسەاڵتدار
و حکوومەت.
لــە کۆمەڵــگای فرەنەتــەوە و فرەکولتوور
و فرەئایینــی ئێراندا ،هــەرکام لە پێکهاتە
ســەرەکییەکانی کۆمەڵــگا ،خۆیــان بــە
شوناســێکی سەربەخۆ و خاوەنی پێناسەی
تایبــەت دەزانن و هیچیــان خۆیان بە بەش
و پاشــکۆی بەشــێکی دیکــە نازانــن.
هەرچەنــد چەندیــن دەیەیە کە دەســەاڵتی
حاکم لە تاران هەوڵی سڕینەوەی ناسنامە
جیــاوازەکان دەدا و جارێــک بەنــاوی
نەتــەوەی مێژوویــی خاوەن شارســتانیەتی
دێرینــی ئێرانــی! و جارێــک بــە نــاوی
ئوممەتی یەکدەســتی ئیســامیی ئێرانی!
ویســتوویانە کــە ناســنامەی کۆمەڵگای
فرەچەشــنی نیشــتەجێی ئێــران ،بــە
یەکدەســت نیشــان بــدەن ،بــەاڵم نــە کورد
خــۆی پــێ فارســە و نە عــەرەب خۆی بە
شــوێنکەوتووی نەتەوەی دیکــە دەزانێ و
نــە هیــچ ئایینێــک خۆی بــە دواکەوتوو
و ئایینەکەی دیکەی پێ پێشکەوتوویە.
لــە وەهــا کۆمەڵگایەکــدا و لــە وەهــا
جوغرافیایەکی سیاســیدا ،حکوومەتێکی
دادپــەروەری وەدیهێنــەری یەکســانیی
نەتــەوەکان کــە هەمــوو پێکهاتــەکان
وەکــوو یــەک تێیدا بەشــدار بــن ،دەتوانێ
بــە هەمــوو ئاڵۆزییەکان رابــگا و هەنگاو
بــە هەنــگاو ،گرێکوێــرە مێژووییــەکان
بکاتــەوە و لــە پڕۆســەیەکی درێژمــاوەدا
هەوڵ بۆ ســڕینەوەی ئاسەواری سەرکوت
و ســووکایەتی و بێبەشــکردنی نەتەوەیــی
و ئایینــی بــدا؛ بــەاڵم لە گوتــار و هزری
دەسەاڵتی تاراندا ئەوەی تا ئێستا جێگای
نەبۆتەوە ،بەیەکســان چاولێکردنی هەموو
نەتەوەکانــە! دەســەاڵتی تــاران چ بەناوی
ئیدئۆلۆژیــی ویالیەتــی فەقیهــی و چ
بەنــاوی شارســتانییەتی دێرینــی ئێرانــی!
هەوڵــی داوە کــە جیاوازییــەکان ئینــکار
بــکا و پێناســەیەکی دەســکرد بەســەر
هەمــوو جوغرافیــای ئێرانــدا بســەپێنێ.
ئەو پێناســە دەسکردە ،چوونکە راستەقینە
نییــە و لــە هەنــاوی کۆمەڵــگای نەتــەوە
و ئایینەکانــی نیشــتەجێی ئێرانــدا
هەڵنەقــواڵوە ،بــۆ داســەپاندن پێویســتی
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ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی ئێران
سپاسنامەیەکی باڵو کردەوە
بەمەبەســتی ڕێزگرتــن لــە خەڵکــی
کوردســتان لەهەمبــەر بەڕێوەبردنــی
بەشــکۆی جێژنــی نەتەوەیــی نــەورۆز،
ناوەندیی هاوكاری حیزبەكانی كوردستانی
ئێــران سپاســنامەیەکییان ڕوو لــە خەڵکی
کوردستان باڵو کردەوە.
دەقی سپاسنامەکەیان بەم چەشنەیە:
هاونیشتمانییە بەڕێزەكان
خەڵكی خەباتگێڕی رۆژهەاڵتی كوردستان
لــە الیــەن ناوەندیــی هــاوكاری حیزبــە
سیاســییەكانی كوردســتانی ئێرانــەوە ،بــە
دڵ سپاســی هەمــوو الیــەك دەكەیــن كــە

لــە ئاســتێكی بەرزی نەتەوایەتیــدا ،بە دەم
بانگــەوازی ئێمــەوە هاتــن و ئەمســاڵیش
بەشــکۆوە ،مەراسیمی چوارشەممەسووری
و جەژنــی پیــرۆزی نەورۆزتــان ،بەڕێــوە
بــرد .ســەرەڕای ئــەوەی ڕێژیــم هەوڵــی
دا ڕێوڕەســمەکانی نــەورۆز بــە دەوڵەتــی
بکرێت ،بەاڵم سەرکەوتوو نەبوو.
ئێمــە وەكــوو هێــز و الیەنــە سیاســییەكانی
كوردستانی ئێران ،وێڕای جەژنە پیرۆزە بە
بۆنەی دەســپێكردنی ســاڵی نوێی كوردی،
ئــەوە وەبیــر دێنینــەوە كــە یەكدەنگــی و
یەكڕیــزی الیەنە سیاســییەكان و پاڵپشــتی

كردنــی خەڵكی رۆژهەاڵتی كوردســتان بە
گشــتی دەتوانێــت وەك باســكێكی بەهێزی
نەتەوەیــی بــە گــژ رێژێمــی داگیركــەری
ماف و ئازادییەكانماندا بچێتەوە و هاوكات
لــە هەمــوو ئەگەرێكــی ســەخت و دژواردا
وەكوو ئیرادەی تاك و كۆمەڵگای كوردی،
هەموو كات بۆ پرســی نەتەوە و پاراســتنی
بەرگری لە چارەنووسی نەتەوەی كورد ،لە
مەیدان ئامادە بێت.
هەروەك دەزانین سەرەڕای نەهامەتییەكانی
نەتەوەكەمــان لــە باشــوور و ڕۆژئــاوای
نیشــتمانمان و كارەســاتی دڵتەزێنــی

بوومەلــەرزەی كرماشــان و كوشــتار و
ئێعدامــی رۆژانــەی الوان و كاســبكارانی
كــورد ،لەالیــەن رێژیمــی دژە مرۆڤایەتــی
كۆمــاری ئیســامی ،بەرەو پیــری نەورۆز
و ســاڵی نوێــی كوردی چوویــن و جەژنی
نەورۆزیــش لــە ئاســتێكی سەرانســەری و
نەتەوەیــی لــە هەموو شــار و شــارۆچكە و
گوندەكانــی رۆژهەاڵتــی كوردســتان ،بــە
جلوبەرگــی کوردی و جامانە و هەوری و
گووڵی ســوور ،کە داوای ئێمە بوو بەڕێوە
چوو.
نــەورۆز وێــڕای رەهەنــدی كلتــووری و

بۆنەیەكــی شــادی ،هێمــا و ســیمبۆلی
خۆڕاگــری و رۆژی بەگژداچوونــەوەی
زاڵــم و ســتەمكارە و خەڵكــی وشــیاری
كوردســتانی ئێــران زۆر بــە جوانــی ئــەو
پەیامەیــان بە گوێی دەســەاڵتی ملهۆڕی
ئێراندا هەڵێنایەوە.
حكوومەتــی ئێــران وەك سیاســەتی
هەمیشەیی ویستی بە ئامرازی سەركووت
و ترســاندن و تۆقانــدن ،بــەرەوڕووی خەڵك
ببێتــەوە ،بــەاڵم خەڵكــی رۆژهەاڵتــی
كوردســتان لــە چەندین شــوێن ،بــۆ نموونە
شــارەدێی نــێ لــە مەریــوان بەرەوڕوویــان

دەقی ڕاگەیەندراوەکە:
خەباتــی خەڵکــی کوردســتان بــۆ
وەدەستهێنانی ئازادی و مافی دیاریکردنی
چارەنووسی خۆی هەروا بەردەوامە!
خەڵکی خەباتگێڕی کوردستان!
١٠ی خاکەلێــوە ،ڕۆژی لەســێدارەدانی
پێشــەوا قــازی محەممــەد ،ســەرکۆماری
کوردستان و سەدری قازی و حەمەحوسێـن
خانی ســەیفی قازییە ٧١ .ساڵ لەمەوبەر،
لــە ڕۆژی ١٠ی خاکەلێــوەی ســاڵی
١٣٢٦ی هەتاویــدا ،پێشــەوا قــازی
محەممــەد ،یەکەم ســەرکۆماری دەوڵەتی
کۆمــاری کوردســتان ،لــە چوارچــرای
شــاری مەهاباد ،ڕاست لەو جێگایەی کە
پێشــەوا قازی ،کۆماری کوردســتانی لێ
ڕاگەیاندبــوو ،بە فەرمانــی محەممەدڕەزا
شــای پەهلــەوی ،لەســێدارە دران و گیانی
پاكیــان بەختــی ئازادی و ڕزگاری گەل و
نیشتیمانەکەیان کرد .چەند ڕۆژ دواتریش
ژمارەیەکــی دیکە لە ئەفســەرانی ســپای
میللیــی کوردســتان و کاربەدەســتانی
دیکەی حکوومەتی کۆماری کوردســتان
لــە ناوچەکانــی ســەقز و بۆکان لەســێدارە
دران.
بەوجۆرە ڕێژیمی محەممەدڕەزا شا ،دوای
ئەوەی کە لە ئاکامی گەلەکۆمەکییەکی
نێونەتەوەییــدا ،توانیبــووی کۆمــاری

کوردســتان لەنێــو ببــات ،بــە مەبەســتی
سەرکوتکردنی جوواڵنەوەی مافخوازانەی
خەڵکــی کوردســتان ،شــەپۆلێکی بەرینی
ئیعــدام و کوشــتن و گرتــن و ڕاونــان
و زەبروزەنگــی لــە کوردســتاندا دەســت
پێکــرد .کاربەدەســتانی دەوڵەتــی تــاران
پێیــان وابــوو بــەو کارە دەتوانــن بیــری
ئازادیخــوازی لە نێو خەڵکی کوردســتاندا
بــۆ هەمیشــە لەنێــو ببەن ،بــەاڵم هەروەک
پێشــەوا لــە کاتــی لەســێدارەدانیدا ڕوو بــە
داگیرکــەران ڕایگەیانــد" :بــە کوشــتنی
مــن بیــری کوردایەتــی و ئازادیخــوازی
لــە کوردســتاندا نــەک هەر لەنێــو ناچێ،
بەڵکــوو لــە داهاتــوودا بەهێزتریــش دەبێ".
ڕووداوەکانــی دواتــر ڕەوایــی ئــەو وتــە
حەکیمانــەی پێشــەوایان ســەلماند ،کــە
گەلــی کــورد نــەک هــەر دەســتی لــە
خەبــات و بەرخــۆدان و ئامانجەکانــی
کۆمــاری کوردســتان هەڵنەگرت ،بەڵکوو
ئامانجەکانــی کۆمــاری کوردســتان بوون
بــە ئیلهامبەخشــی خەبــات بــۆ ئــازادی و
ڕزگاریــی نەتەوەی کورد لە سەرتاســەری
ناوچەکەدا.
تەنانــەت ئــەو هەمــوو ســەرکوت و
زەبروزەنگــەش کــە کۆمــاری ئیســامی
وەک میراتگــری بەحەقــی ڕێژیمی شــا،
لەماوەی دەسەاڵتی ڕەشی خۆیدا بە دژی

گەلــی کورد بەکاری هێنــاوە ،بە خەباتی
یەکگرتووانەی سیاسی و مەدەنی خەڵکی
کوردســتان واڵمــی توندی پــێ دراوەتەوە.
ئەوەتــا ئەمــڕۆ لــە هــەر چوارپارچــەی
کوردستان خەبات بۆ ڕزگاری بە شێوازی
جۆراوجۆر درێژەی هەیە.
هــەر بۆیــە ڕۆژی ١٠ی خاکەلێــوە لــە
مێــژووی خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی
خەڵکــی کوردســتاندا ،ئەگــەر لە الیەک
وەک ڕۆژێکی تاڵ و ناخۆش دەناســرێت،
لــە الیەکی دیکەشــەوە بــە ڕۆژی پەیمان
نوێکردنــەوە و نیشــاندانی یەکگرتوویــی
بــۆ وەدیهێنانی ئامانجەکانــی بزووتنەوەی
میللیــی ـ دێموکراتیکــی خەڵکــی
کوردستان دادەنرێت.
ئێســتا پــاش تێپەڕینــی حــەوت دەیە دوای
لەســێدارەدانی پێشــەوا و هەڤاڵەکانــی،
دەبینین بزووتنەوەی کورد بۆتە فاکتەرێکی
بەهێــزی خەبــات و تێكۆشــان بــۆ ئــازادی
و دێموکراســی لــە ئێــران و ناوچەکــەدا.
بیــری نەتەوایەتــی و ئازادیخوازانــە لــە
سەرتاســەری کوردســتاندا ،بــە باشــترین و
بەرزتریــن شــێوە خۆی نیشــان دەدا .ئەوڕۆ
کۆمەڵگای کوردســتان گــۆڕاوە و بووەتە
کۆمەڵگایەکی فرەچەشن و پێشکەوتوو و
پلــۆڕاڵ و فرەحیــزب .بــەاڵم هەموو حیزب
و ڕێکخــراوە نیشــتیمانی و دێموکراتیــک

و ئازادیخوازەکانی کوردســتان ،ســەرەڕای
جیاوازیــی سیاســیی نێوانیــان ڕێــز لــە
کۆمــاری کوردســتان و ئامانجەکانــی
دەگرن .ئەوە نیشاندەری ئەوەیە ،کە پێشەوا
و ئامانجەکانــی کۆمــاری کوردســتان،
نــەک هــەر موڵکی حیزبێکــی دیاریکروا
نییە ،بەڵکوو هێمای هاوبەشی کولتووری
سیاســیی و ئازادیخوازانــەی خەڵکــی
کوردســتان و حیزبە خەباتگێڕەکانی ســەر
گۆڕەپانی خەبات لە کوردستانن.
پێشــەوا قــازی چ لــە کاتــی ڕاگەیاندنی
کۆمــاری کوردســتاندا و چ لــە
وەســیەتنامەکەیدا وەک ڕێبەرێکــی
میللــی و دڵســۆز و شــارەزا پێــی لەســەر
ئــەوە دادەگرێــت ،کــە خەباتکارانی گەلی
کــورد پێویســتە لــە بەرامبــەر دوژمنانــی
کوردستاندا پتەو و یەکگرتوو و هاودەنگ
بــن و لــە نێــو خۆشــیاندا و لــە بەرامبــەر
یەکتــردا لەســەریانە نــەرم و دووربیــن و
سینگفراوان و بە تەحەموول بن.

جارێکی دیکەش لە پێناو بەرەوپێشــبردنی
ئامانجەکانــی خەڵکــی کوردســتاندا،
پێکەوە پێ لەســەر هاوکاری و هاودەنگی
و هاوخەباتیی لەگەڵ یەکتر دادەگرینەوە.
پەیمــان لەگــەڵ گیانــی پێشــەوا و هەموو
شــەهیدانی ڕێــگای ئــازادی و ڕزگاری
خەڵکــی کوردســتان نــوێ دەکەینەوە ،کە
ئااڵی خەباتی ئەوان تا سەرکەوتن بەرز و
شەکاوە ڕادەگرین.
لــەم دەرفەتــە کەڵــک وەردەگریــن و
داوا لــە خەڵكــی کوردســتان دەکەیــن،
هەرچــی زیاتــر لــە دەوری ئامانجەکانــی
بزووتنــەوەی کوردســتان کــۆ ببنــەوە و
خۆیان ڕێک بخەن و ڕیزەکانی تێکۆشــان
و ســەنگەرەکانی بەربەرەکانــێ بەهێزتــر
بکەن .ئــەو ڕووحیــە خەباتگێرانەیەی ئێوە
کە لــە بۆنــە جۆراوجۆرەکانی ئەمســاڵدا،
وەک ڕووداوی بوومەلەرزەکەی کرماشان
و پشتیوانیی لە کۆڵبەران و یادکردنەوەی
نەورۆزدا لە خۆتان نیشان دا ،بۆ ئێمەش لە
حیزب و ڕێکخراوە سیاســییەکانی خۆتاندا
بۆتــە هەوێنــی یەکگرتوویی و هاوخەباتی
زیاتــر و مایــەی دەرس لــێ وەرگرتن .ئێمە
بــە هیــوا و ئومێدێکــی زۆر و ورەیەکــی
بــەرزی خەباتگێڕانــەوە بــەرەو ســاڵێکی
دیکــە لــە خەبــات و بەربەرەکانــێ دەڕۆین
 .لێرەشــەوە بەوپــەڕی بەرپرســایەتییەوە

ناوەنــدی سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران لــە ڕاگەیەندراوێکــدا
بــاوی کــردەوە کــە چەندیــن بەرپرســی
ئۆرگانەکانی حیزبی هەڵبژارد.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە:
ڕاگەیەنــدراوی ناوەندی سیاســیی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران
ناوەنــدی سیاســی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران پێشــنیوەڕۆی ڕۆژی
چوارشــەممە ڕێکەوتــی ٨ی خاکەلێــوەی
١٣٩٧ی هەتــاوی ،کۆبوونــەوەی خــۆی
بــە ئامادەبوونــی لێپرســراوی گشــتی
بەڕێــز کاک مســتەفا هیجــری پێکهێنا،
کۆبوونەوەکە بە خولەکێک بێدەنگی و بە
پێوەڕاوەستان بۆ ڕێزگرتن لە گیانی پاکی
شەهیدان دەستی پێکرد.
ســەرەتا کاک حەسەن شــەرەفی بەرپرسی

ناوەنــدی سیاســی باســێکی لــە ســەر
گرینگــی و بایەخــی کار و بڕیارەکانــی
ناوەند و شــێوەی کاری داهاتوو پێشــکەش
کرد و بە دوای ئەودا لیســتەی پێشنیاری
لێپرســراوی گشــتی بۆ ئەسپاردنی ئەرک
و بەرپرسایەتی چەند هاوڕێیەک بۆ چەند
ئۆرگانــی حیزبــی خســتەبەر راوبۆچوونی
بەشــدارانی کۆبوونەوەکــە .ئەندامانــی
ناوەندی سیاسی بەهەست بە بەرپرسیارەتی
و تایبەتمەنــدی و گونجــاوی هــەر
هاوڕێیەک بۆ بەرپرســایەتی پێشنیارکراو
ڕاوبۆچوونــی خۆیــان لەســەر هــەرکام لــە
ئورگانــەکان و بەرپرســی پێشــنیارکراو
بــە جیــا دەربــڕی و لــە دەنگدانێکــی
نهێنیــدا زۆربــەی هــەرە زۆری هاوڕێیانی
پێشــنیارکراوی پەســند کــرد و ئاواتــی
سەرکەوتنی بۆ خواستن.

لــە چەنــد بڕگــەی دیکــەی کاری
کۆبوونەوەکــەدا چەنــد بابــەت و پرســی
دیکــەی پێوەندیــدار بــە ناوەنــدی سیاســی
باسیان لێکرا .ئەندامانی ناوەند لە پێوەندی
لەگــەڵ هەرباس و بابەتێکدا راشــکاوانە و
واقعبینانــە راوبۆچوونــی خۆیــان دەربڕی.
لە ئاکامدا بۆ هەر مەســەلەیەک بڕیاری
شــیاویان دا .کۆبوونەوەکــە دواینیــوەڕۆ
هەمان ڕۆژ کۆتایی بە کارەکانی هێنا.

ڕاگەیەندراوی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
بە بۆنەی ١٠ی خاکەلێوە ،ڕۆژی شەهیدانی کوردستان

ناوەندی سیاسیی حیزبی دێموکرات چەندین
بەرپرسی ئۆرگانەکانی حیزبی هەڵبژارد

حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
ناوەندی سیاسی
٩ی خاکەلێوەی ١٣٩٧ی هەتاوی
٢٩ی مارسی ٢٠١٨ی زایینی

لە ١٠ی خاکەلێوەدا یادی "کاکۆ" بەرز ڕاگیرا

هەر بۆیە ئێمە ئەو حیزب و ڕێکخراوانەی
لــە چوارچێــوەی ناوەنــدی هاوکاریــی
حیزبەکانی کوردستانی ئیراندا ،لە دەوری
یەک کۆ بوینەتەوە ،ئەمساڵ لە ساڵڕۆژی
١٠ی خاکەلێــوەدا ،ســەرەڕای هەمــوو
جیاوازییــە حیزبــی و سیاســیەکانمان ،بــۆ

بوونــەوە و بــە هەســتێكی شۆڕشــگێڕانە و
نەتەوەیی جەژنی نەورۆزیان كردەوە.
ئێمــە ،جارێكیتــر پیرۆزبایــی لــە هەمــوو
كۆمەاڵنــی خەڵكــی كوردســتان دەكەیــن
و پەیمــان لــە گــەڵ یــەك دەبەســتین كــە
لــە هەمــوو دەرفەتێــك بــۆ یەكدەنگــی بــۆ
بەدەســتهێنانی ئازادی ،بۆ خاك و خەڵكی
كوردستان كەڵك وەرگرین.
ناوەندیی هاوكاری حیزبەكانی كوردستانی
ئێران

٣ی خاکەلێوەی ١٣٩٧ی هەتاوی

ڕادەگەیەنیــن ،کــە گەلــی کــورد لــە
کوردســتانی ئێــران و حیــزب و ڕێکخــراوە
خەباتگێڕەکانــی ئامادەیــی و توانــا و
زەرفیەتــی ئەوە لــە خۆیاندا دەبینن ،کە لە
ڕەوتــی ئاڵوگۆڕەکانــی ئێــران و ناوچەدا،
وەک پارامیترێکــی گــەورە و کاریگــەر
و دێموکــرات دەوری خۆیــان بگێــڕن و
ئەزموونی سیاســیی کۆماری کوردســتان
و بزووتنــەوەی نوێــی ئــەو چــوار دەیــەی
ڕابــردووی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بەرەو
پێشەوە ببەن.

ساڵو لە گیانی پاکی پێشەوا
قازی و هەموو شەهیدانی
ڕێگای ئازادی و ڕزگاری!
سالو لە ئامانجەکانی کۆماری
کوردستان!
ساڵو لە خەڵکی خەباتگێڕی
کوردستان!
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
٨ی خاکەلێوەی ١٣٩٧ی هەتاوی

حیزبی زەحمەتکێشانی کوردستان و
حیزبی دێموکرات کۆ بوونەوە

لــە دیداری نێوان "حیزبی زەحمەتکێشــانی
کوردســتان و حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران" لە سەر پرسی کورد لە
هەر چوار بەشــی کوردستاندا گفتوگۆیان
کرد.
ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی ١١ی
خاکەلێوەی ١٣٩٧ی هەتاوی ،هەیئەتێکی
حیزبــی زەحمەتکێشــانی کوردســتان بــە
سەرپەرەســتیی "بەهمــەن حســێن و ســەعد

خالیــد" لــە دەســتەی ســەرۆکایەتی
حیزبــی زەحمەتکێشــان ،ســەردانی حیزبــی
دێموکراتی کوردستانی ئێرانیان کرد و لە
الیەن هەیئەتێکی حیزبەوە بە سەرپەرەستیی
"مســتەفا هیجــری" لێپرســراوی گشــتیی
حیزب پێشوازییان لێکرا.
ســەرەتا بەهمەن حســیێن بە ناوی ڕێبەری
حیزبــی زەحمەتکێشــانی کوردســتان بــە
بۆنــەی بەڕێوەچوونــی ســەرکەوتووانەی

ڕێبوارانی ڕێگەی پڕسەروەری شەهیدان لە
٧١ەمین ســاڵیادی شەهیدکرانی پێشەوادا،
یــادی کاکــۆ ،قوتابییــە بەئەمەگەکــەی
پێشەوایان بەرز ڕاگرت.
ئەندامان و الیەنگرانی حیزب و ڕێبوارانی
ڕێبازی شــەهیدان وەک ئەمەگناسییەک
بەرامبــەر بــە شــەهیدی ســەرکردە ،کاوە
جەوانمــەرد ،ســەردانی مــەزاری باوکــی
ناوبراویــان لــە شــاری کرماشــان کرد و بە
دانانی وێنەی شەهید کاوە و ڕازاندنەوەی
گڵکۆی شــەهید نەجمەدیــن جەوانمەرد بە
جامانە و ئااڵی کوردستان و چەپکەگوڵ
هــەم ئەمەگناســی خۆیــان بەرامبــەر بــە
ڕێبازی شەهیدان پیشان دا و هەم پەیمانیان

لەگەل ڕێبازی پڕسەروەرییان نوێ کردەوە.
شــەهید "داوود جەوانمــەرد" ناســراو بــە
''کاوە" کــوڕی شــەهید "نەجمەدیــن
جەوانمــەرد" ســاڵی ١٣٨٠ی هەتــاوی
لــە ڕێــگای هاوڕێیانــی تەشــکیالتی
ناوشــاری ســنەوە پێوەندیــی ڕاســتەوخۆی
بــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێرانــەوە گــرت؛ ســاڵی ١٣٨٨ی هەتــاوی
بــە هــۆی ئاشــکرابوونی چاالکییەکانــی
خــۆی گەیانــدە ڕیــزی پێشــمەرگەکانی
حیــزب و پــاش بەشــداری لــە دەورەی
١٩٣ی ســەرەتایی پێشــمەرگە لە بەهاری
١٣٨٩ی هەتــاوی بــە فەرمــی بەرگی پڕ
لــە شــانازی پێشــمەرگایەتی پۆشــی؛ بــە

کۆنگــرەی  ١٦پیرۆزبایــی ئاراســتەی
هەیئەتی حیزب کرد و لە سەر درێژەدان بە
دۆســتایەتی لە مێژینەی نیوان دوو حیزب
پێداگری کردەوە و پاشــان باســێکی لەسەر
وەزعییەتی سیاسی و دوایی پێشهاتەکانی
سیاســی لە کوردســتان و ناوچە و ئاســتی
نێونەتەوەیی کرد.
دواتــر مســتەفا هیجــری وێــڕای ســپاس
کــردن لــە هەیئەتــی میوان بــۆ پیرۆزبایی
و ســەردانەکەیان لــە ســەر بەردەوامــی
دۆستایەتی نێوان دوو حیزب پێی داگرتەوە
و لــە ســەر پرســە گرینگــەکان و دۆخــی
کــورد لــە چوارپارچــەی کوردســتان و
دەرفەت و هەڕەشــەکان و چەندین پرسیتر
ئاخاوتنێکــی بــە پێــزی پێشــکەش کــرد و
ئاڵوگۆڕی بیروڕایان کرد.
هــۆی لێوەشــاوەییەوە لە کۆنگــرەی ١٥ی
حیزبــدا بــە ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەندی
هەڵبژێــردرا .پــاش بوونــی بــە ئەندامــی
کۆمیتەی ناوەندی ئەرکی بەرپرســایەتی
تیشــک تــی ڤــی لــە کوردســتان وەســتۆ
گــرت و خزمەتێکــی شــایانی لەو بــوارەدا
ئەنجــام دا لــە ســاڵی ١٣٩٤ی هەتــاوی
بەرپرســایەتی تەشــکیالتی ئاشــکرای
حیزبــی پــێ ئەســپێردرا و لــەو ئەرکەشــدا
شــیاوی خــۆی نیشــاندا بەداخــەوە ڕۆژی
١٥ی پووشــپەڕی ١٣٩٥ی هەتــاوی لــە
ئاوایی بۆڕییەر لەگەڵ هاوســەنگەرەکەی
شەهید "سەرکەوت سەمەدی" شەهید کرا.

ژمارە 4 ،٧٢2ی ئاوریلی ٢٠١٨

خۆڕاگریی «نێ» دوژمنی تاساند
هاوواڵتییانــی گوندی "نێ"ـــی مەریوان،
لــە بەرەبــەری نەورۆز و دەســپێکی ســاڵی
نوێــی کــوردی ،خەریکــی بەڕێوەبردنــی
ڕێوڕەســمی نــەورۆز بــوون ،کــە لــە الیــەن
چڵکاوخــۆر و بەکرێگیراوەکانی ڕێژیمەوە
هێرش کرایە سەریان.
ئێوارەی ڕۆژی سێشەممە ڕێکەوتی ٢٩ی
ڕەشەمە ،چەکدارانی ڕێژیم هێرشیان کردە
سەر گوندی "نێـ"ـــی مەریوان و پێشیان بە
بەڕێوەچوونــی جێژنــی نەورۆز لــەو گوندە
گرت.
ســەرچاوەیەکی ئــاگادار لــەو بــارەوە
ڕایگەیانــد :لــە ئەنجامی ئەم هێرشــەدا بۆ
ســەر گونــدی نــێ ،شــەڕ و تێکهەڵچــوون
لــە نێــوان گۆپــاڵ بەدەســتان و خەڵکــی
ئــەو گونــدە هاتــە ئــاراوە و هێزەکانــی
ڕێژیــم دەســتیان کرد بــە تەقــەی هەوایی
و لە گازی فرمێســکڕێژ بــۆ باڵوەکردنی
خەڵک کەڵکیان وەرگرتووە.
هەروەهــا ســەرلەبەیانی ڕۆژی دواتر١ ،ی

خاکەلێــوە ،هێزە حکوومەتییەکان جارێکی
دیکــە هێرشــیان کردە ســەر گوندی نێ و
دەســتیان کــرد بــە گرتــن و تەقەکــردن و
کەلــک وەرگرتــن لە گازی فرمێســکڕێژ
کە لە ئەنجامدا چەند شووشــەی ماڵێک
شــکان و چەنــد منداڵیــش بــە گازی
فرمێسکڕێژ بریندار کران.
هــەر لــەو پەیوەندییــەدا ،مامۆســتا و
پێشــنوێژی گونــدی نێ لــە بانگەوازێکدا
داوای بەرگریــی لــە خەڵکــی ئــەو گوندە
کــردووە ،کــە بەرگــری لە خۆیــان بکەن و
ئــەم هێرشــەی هێــزە حکوومەتییەکانی بە
دەســتدرێژی بۆ سەر نامووسیانی لە قەڵەم
داوە.
"پــاش بەرەهەڵســت بوونــەوەی خەڵکــی
نیشــتمانپەروەری نێ ڕێژیمی داگیرکەری
ئیســامیی ئێــران ،لە بەرانبــەر خۆڕاگری
و شۆڕشــگێڕیی خەڵکــی گوندی "نێـ"ـــی
دێموکراتپــەروەر خــۆی ڕانەگــرت و
پاشەکشەی کرد.

هێــزە داگیرکــەر و جەنایەتکارەکانــی
ڕێژیمی تیڕۆریســتی ئیسالمیی ئێران ،لە
دوای هێرش بۆ سەر خەڵکی شوڕشگێڕی
نــێ و پەالماردانــی خەڵکی ئەو گوندە لە
بەرانبــەر خۆڕاگریــی خەڵکی ئــەو گوندە
پاشەکشــەی بە هێزە خوێنڕێژەکانی خۆی
کرد.
بــه بیانــووی بەڕێوەبردنــی ڕێوڕەســمی
نــەورۆز زیاتــر لــە  ١٠الوی گونــدی نــێ
لــه الیــەن هێزەکانــی ڕێژیمەوه دەسبەســەر
کراون.
زیاتر له  ٥٠کەس له خەڵکی نێ دوای ئەم
دەسبەســەرکردنانە چوونەته بەردەم دەرکی
فەرمانداریــی مەریــوان و بــه نیشــانەی
ناڕەزایەتیی لە هەمبەر دەسبەسەرکراوانی
الوانــی نــێ و هێرشــی هێزەکانی ڕێژیمی
ئێــران ،فەرماندار و بەرپرســانی ئیتالعاتی
ڕێژیــم بڕیاری ئازادیی الوان و هەڵگرتنی
گەمارۆی دەوری نێیان دا.

جەژنی نەتەوەیی نەورۆز لە
شاخەکانی کوردستان بەرز ڕاگیرا

بەشــێک لە پێشــمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران ،جێگیر لە ســنوورەکانی ڕۆرهەاڵتی کوردستان ،بە شادی و خۆشی
پێشوازییان لە ساڵی نوێی کوردی کرد.
ئێوارەی ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتی٢٩ ،ی ڕەشــەمه و لە دواســاتەکانی ســاڵی ڕابردوو ،خاکیپۆشــانی هێزی تایبەت لە شــاخەکانی
کوردستان بە کردنەوەی ئاگر و هەڵپەڕکێ ،ساڵی ٢٧١٨ی کوردییان پیرۆز کرد.
ئەو پێشــوازییە گەرموگوڕەی کۆڕی پێشــمەرگەکان لە ســاڵی نوێدا ،لە بنکەیەکی هێزی تایبەت و لە کەشــێکی زســتانەی شــاخە بە
بەفرینەکان بەڕێوەچوو و شادی و خۆشی تێکەڵ بە هیوای گەیشتن بە ئازادی و ڕزگاری ڕۆرهەاڵتی کوردستان کرا.
لەو کۆڕە دۆستانەیەدا ،سەرەتا بە یاد و ڕێزگرتن لە شەهیدانی حیزب و گەل بە تایبەتی شەهیدانی ڕاسان ،ساتێک بێ دەنگی ڕاگیرا
و دواتر پێشمەرگەکان وێڕای پیرۆزبایی هاتنی ساڵی نوێی هەتاوی لەیەکتری ،دەس کرا بەو ڕێوەڕەسمە شادی بەخشە.
کورتەیەک وتە لەسەر نەورۆزی کوردەواری و هێما بۆ نەورۆزی خاکیپۆشان لە الیەن "غاڵب حەبیبی" ،کادری سیاسیی هێزی تایبەت
پێشکەش کرا.
نێوئاخنــی ئــەم ڕێورەســمە بریتــی بوو لە کێبڕکێ لەســەر زانیاریی گشــتی ،بەســەرهاتی خــۆش ،یاری کوردەواری و کۆبوونەوە لەســەر
سفرەی ڕازاوەی نەورۆز.
ئەو ڕێوڕەسمە تا درەنگانی شەو بە شایی و هەڵپەڕکێ درێژەی کێشا.

لە ڕۆژهەاڵت تەرمی نیشتمانپەروەران
بە سروودی ئەی ڕەقیب بە خاک دەسپێردرێن
کاک "محەممەد محەممەدیان" ،خەڵکی گوندی تەنگیسەری دێموکراتپەروەر ،لە ڕێوەڕسمی نەورۆزدا کۆچی دوایی کرد.
کاک "محەممــەد محەممەدیــان" ناســراو بــە "حەمە شــکۆفە" ،خەڵکــی گوندی تەنگیســەری دێموکراتپەروەر ،لە ڕێوەڕســمی نەورۆزدا
کۆچی دوایی کرد.
کاک محەممەد ،ماوەی چەندین ســاڵ بوو ،لە شــاری دیواندەرە نیشــتەجێ بوو و ماوەی ســێ تا چوار ســاڵ دەبوو که ماڵی چووبووە
شاری سنە ،کە ناوبراو لە ڕێوڕەسمی نەورۆزدا لە گوندی تەنگیسەر بە هۆی وەستانی دڵەوە گیانی لەدەست دا.
کاک محەممەد ســاڵی  ،١٣٨٦لە الیەن هێزە ئیتالعاتییەکانی ڕێژیمی ئێرانەوە ،لەگەڵ چەند هاوڕێیەکی دەگیرێت و دوای ئەزیەت
و ئازاریەکی زۆرەوە ئازاد دەکرێن.
تەرمی کاک محەممەد ،لە نێو ئاپۆرای خەڵکی ناوچەکەدا ،بە سروودی دوژمنبەزێنی "ئەی ڕەقیب" بە خاک ئەسپێردرا.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران سەرەخۆشی لە بنەماڵە ،خزم و کەسوکاری ناوبراو دەکات و خۆی بە شەریکی خەمیان دەزانێت.

عەمەلیاتی هەڵۆکانی زاگرۆس لە
شارەدێی "نێ" ڕێژیمی تاساند
هەڵۆکانــی زاگــرۆس لــە عەمەلیاتێكــی
بەرنامەداڕێــژراودا پەالمــاری هێــزە
داگیرکەرەکانــی ڕێژیمــی ئیســامیی
ئێرانیان دایەوە.
وێبالگــی "هەڵۆکانــی زاگــرۆس" لــە
هەواڵێکدا بــاوی کردووەتەوە ،هەڵۆکانی
زاگرۆس لە شــارەدێی "نێ" عەمەلیاتێکی
قارەمانانەیــان ئەنجــام داوە و عەمەلیاتــی
هەڵۆکانی زاگرۆس لە دەڤەرە جیاجیاکانی
ڕۆژهەاڵت بەردەوام دەبێت.
بەپێــی ئــەو ڕاپۆرتــه ،هەڵۆکانــی
زاگــرۆس لە بەرەبــەری ١٠ی خاکەلێوەی
١٣٩٧ی هەتــاوی ،گورزێکــی بــە
گوڕیــان لــە هێزەکانــی ڕێژیــم وەشــاند،
هەڵۆکانــی زاگــرۆس ،کاتژمێــر ١٠ی
شــەوی چوارشــەممە ،ڕێکەوتــی ٨ی
خاکەلێــوەی ٢٧١٨ی کــوردی ،لــە
دەڤەری نیشــتمانپەروەری شــارەدێی "نێ"،

گورزێکــی گورچووبڕیــان لــە هێزەکانــی
ڕێژیم وەشاند.
لــەو عەمەلیاتەدا هەڵۆکانی زاگرۆس لەو
دەڤــەرە ماشــینێکی وەزارەتــی ئیتالعاتیی
ڕێژیمــی ئێرانیــان داوەتــە بــەر دەســتڕێژ و
دوای ئەنجــام دانی ئەو هێرشــە قارەمانانە
و سەرکەوتووانە ،شوێنی عەمەلیاتەکەیان
بــە بــێ هیــچ تێچوویەکــی گیانــی و
مــاددی بەجێهشــتووە و بــۆ ئەنجــام دانــی
عەمەلیاتێکیتــر لــە داهاتــووی نزیکــدا
خۆیان ئامادە دەکەنەوە.
تــا ئێســتا زانیاریــی ورد لەمــەڕ تێچــووە
گیانییەکانــی ڕێژیــم و کــوژراو و
بریندارەکانــی لەبەردەســتدا نییــە بــەاڵم
بەپێــی بەراوردە ســەرەتاییەکان ،النیکەم ٢
کــەس لە چەکدارانی ڕێژیم لەو هێرشــەدا
بریندار بوون.
هەڵۆکانی زاگــرۆس ڕایانگەیاندووە ،ئێمە

ئــەو عەمەلیاتەمان بە تۆڵەی هێرشــی بێ
بەزەیــی ڕێژیم بۆ ســەر خەڵکی شــارەدێی
"نــێ" لــە ڕۆژەکانی ســەرەتای نەوڕۆزی
ئەمســاڵ و بەرزڕاگرتنــی یــادی شــەهید
پێشەوا و هاوڕێیانی ئەنجام داوە.
لــە مــاوەی چەند ڕۆژی یەکەمی ســاڵی
نوێــی کوردییــەوە تا ئێســتاش ،گوشــار و
هێــرش و هەڕەشــەکانی ڕێژیــم لەســەر
شــارەدێی "نێ" بەردەوامــە و ڕێژیم گازی
فرمێســکڕێژ و باتۆمــی بە دژی خەڵکی
بــێ دەرەتــان بەاڵم خۆڕاگــر و کۆڵنەدەری
شارەدێی نێ بەکار هێنا.
لــە بەشــێکی تــری ڕاگەیەندراوەکەیانــدا
هاتــووە :هەروەهــا ڕاشــیدەگەیەنین کــە،
لــە ئەگــەری درێــژەدار و بــەردەوام بوونــی
دۆخــی ئەمنــی لەســەر شــارەدێی "نــێ"،
عەمەلیاتەکانــی ئێمــە چڕتــر و توندتــر
دەبنەوە.
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چاالکی تەبلیغی بەبۆنەی ١٠ی خاکەلێوە لە
کوردستان بەڕێوەچوو
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران لە شارەکانی مەهاباد و
ســنە بە باڵوکردنەوەی تراکت و پوستێری
تایبــەت ،یــادی پێشــەوا قــازی محەممەد
و هاوڕێیانــی و ســەرجەم شــەهیدانی
کوردستانیان بەرز ڕاگرت.
ئەو شوێنانەی اشاری مەهاباد کە کار و
چاالکی تەبلیغی تێدا کراوە بریتین لە:
ژێرگــوزەری قانــع ،پارکــی خەبەرنــگار،
بەرامبەر تاناکۆرا ،پردی کۆبانێ ،پارکی
شــەهرەکی کارمەندان ،پەیکەری حوســێن
فەهمیــدە ،شــەقامی ســاحیلی بەرامبــەر
بــە پارکــی خەبەرنــگار ،دەوروبەری ماڵی
مەال قادر ســۆهرابی ،قەســابخانەی کۆن،
پارکی فەرهەنگ و بەرامبەر بە زیندانی
مەهابــاد ،مزگەوتــی ســوور ،مەالجامی،
کۆاڵنــی ســەربەرداش ،مزگەوتــی حاجی
ئەحمــەد لــە نێــو بــازار ،کۆاڵنــی حاجــی
ئەحمــەد و رووبــەڕووی پاســگای ژمــارە
یازدە.
هەروەهــا ئــەو شــوێنانەی کــە لــە شــاری
سنەدا چاالکی تەبلیغی تێدا بەڕێوە چووە
بریتین لە:
مەیادن ئێقباڵ(مەیدانی ســەرەکی ســنە)،
شــەقامی وەکێــڵ الی کەالنتــەری ،١٢
دەوروبــەری زانکــۆی علــوم پزشــکی،
بەهاران و دەورووبەری.
هــاوکات تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە
شــارەدێی پەســوێ بــە بۆنــەی ١٠ی
خاکەلێــوە چاالکیــی بەرینــی تەبلیغییــان
بەڕێوە برد و پەیمانیان لەگەڵ شــەهیدانی

کوردســتان نوێ کــردەوە کە تا وەدیهاتنی
ئامانجەکانیان درێژەدەری ڕێگایان دەبن.
هەروەها  ،ئەندامان والیەنگرانی قارەمانی
حیزبــی دێموکــرات لــە گونــدی "کانــی
سوور"ـــی بانــە چاالکیــی تەبلغییــان
بەڕێــوە بــردووە و دروشــمی تایبــەت بــە
ڕۆژی شــەهیدانی کوردســتانیان لەســەر
دیوارەکانی ئەم گوندە نووسیوەتەوە.
هاوکات پێشــمەرگەکانی ڕاساوی حیزبی
دێموکــرات لــە نــاو شــاری بۆکان شــەوی
 ١٠لەسەر ١١ی خاکەلێوە بە بەڕێوەبردنی
چاالکیــی بەرینــی تەبلیغــی ،ئێعدامــی
پێشەوای هەرگیز نەمر قازی محەممەدیان
بــە دەســتی ڕێژیمی شــا مەحکــوم کرد و
ڕێزیان لە ســەرجەم شــەهیدانی کوردســتان
گرت و بەڵێنیان لەگەڵ نوێ کردنەوە.
ئــەو شــوێنانەی لــە شــاری بــۆکان کــە
چاالکیی بەرینی تەبلیغی تێدا بەڕێوەچووە
بریتیــن لــە دەوروبەری "زانکــۆی پەیامی
نــوور و زانکــۆی عیلمــی کاربــۆردی،
شــەقامی ئینقــاب ،فەرمانــداری تــا
ئەسکەندەری ،ئەبوزەر ،کەلهوڕاوا ،سەفی
گازی عەلــی ئابــاد و ســاحلی ،دەوری
تێرمیناڵــی نوێ ،کۆاڵن و شــەقامەکانی
دەوروبــەری پۆمپــی بێنزینــی حەبیــبزادە،
بەری میراوا.
هەروەها قارەمانانی دێموکرات لە شارەدێی
"نــێ"ی مەریــوان و "سوێرو"ـــێی بانــە بــە
بۆنەی ١٠ی خاکەلێوە ئااڵی کوردستان،
ئەمانەتە پڕ بەهاکەی پێشەوایان هەڵکرد.
تێکۆشەرانی دێموکرات لە شاری سەقزی

هەمیشــە لەمەیــدان بــه بۆنــەی ١٠ی
خاکەلێوە لە گەڕەکەکانی "سیلۆ ،بلواری
کوردســتان ،شــافعی و ئوســتاد شــیرازی
(کوشــتارگا) پوســتێر و وێنەی تایبەت بە
١٠ی خاکەلێوەیان باڵو کردەوە.
بەبونــەی ١٠ی خاکەلێــوە ،ئەندامــان
والیەنگرانــی قارەمانــی حیزبی دێموکرات
لــە شــاری نەغــەدە لــە داوێنــی بەرزایــی
"قۆزلــوو"ی گونــدی "یۆنسلیان"ـــی ئــەو
شاره ،بە هەڵکردنی ئااڵیەکی کوردستان،
بە درێژایی هەشــت میتر و بەرینایی ســێ
میتر ناوچەکەیان نەخشاند.
دوای هەڵکرانی ئەو ئااڵیەی کوردســتان،
خۆفــرۆش و بەکرێگیراوانــی مۆڵگــە،
چاویــان بەرایــی ئــااڵی نەخشــینی
کوردســتانیان نەبــووە و هــەر بۆیــە بەیانی
زوو پەالمــاری خوێــن و خــۆر و چیــای
باوەشی قۆزلوویان دا و کۆیان کردەوە.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە شــاری
کامیارانیــش ئــااڵی کوردســتانیان بــە
بۆنەی ١٠ی خاکەلێوە هەڵکرد.
لەالیەکــی دیکەشــەوە ئەندامــان
والیەنگرانــی حیــزب لە شــاری کرماشــان
چاالکیــی تەبلغییــان بەڕێــوە بــردووە و
تراکــت و پۆســتێری تایبەت بــەو ڕۆژەیان
باڵو کردووەتەوە.
تێکۆشــەرانی دێموکرات لە گەڕەکەکانی
"موعەلیــم ،ئاناهیتــا و کەڕناچی"ـــی
شــاری کرماشــان چاالکیــی تەبلیغییــان
بەڕێوە بردووە.

پەیامی پێشمەرگەکانی شار بەبۆنەی
١٠ی خاکەلێوە ،ڕۆژی شەهیدانی کوردستان

پۆلێــک لــە پێشــمەرگەکانی شــار لــە
دووتوێــی پەیامێکــدا بەبۆنــەی ٧١ەمیــن
ســاڵیادی لەســێدارەدرانی پێشــەوا قــازی
محەممــەد و هاوڕێیانــی ،پەیمانــی
وەفادارییــان لەگــەڵ شــەهیدانی ڕێگــەی
ڕزگاری نوێ کردەوە.
دەقی پەیامەکەیان بەم چەشنەیە:
لە ئولکەی عیشــقەدا بێ چوونە ســەردار،
بە ئاسانی مەزانە بوونە سەردار
هەیــە گەرعیشــقی ســەرداری لە ســەرتا،
بکە مەشقێ لەوانەی چوونە سەر دار
لــە ڕۆژی شــەهید کرانــی پێشــەوا قازی
محەممەد ،ساڵو دەنێرین بۆ ڕۆحی پاکی
پێشەوا و هەموو شەهیدانی حیزب و گەل.
ڕێژیمــی ناوەندگــەرای تــاران بــە شــەهید
کردنــی پێشــەوای نەمــر و هاوڕێیانــی
پێــی وابوو دەتوانێــت بزاڤی ڕزگاریخوازی
نەتــەوەی کــورد لە نێو ببات و بیر وهزری
ئازادیخــوازی و نیشــتمانپەروەری لــە
مێشکی نەتەوەی کورددا بسڕێتەوە ،بەاڵم
بەردەوامی خەبات لە الیەن شۆڕشــگێڕانی

ڕێبــازی پێشــەوا ،ســەلمێنەری ئەوەیــە
کــە ڕێژیمــە شوڤێنیســتەکانی تــاران لــە
هەڵەیەکــدا دەژیــن کــە بناغەکــەی لــە
ســەر ئینســان کوشــتن و دژایەتــی مافــە
ئینســانییەکان دامــەزراوە .ئێمــە وەک
هەمیشــە خۆمــان بــە درێــژەدەری ڕێبازی
پڕسەروەری شەهیدان دەزانین و لەم ڕۆژەدا
لەگەڵ ڕۆحی بەرزی پێشــەوای شەهیدان
و هەمــوو شــەهیدانی کوردســتان و کــورد
پەیمــان نــوێ دەکەینــەوە و بەڵێــن دەدەیــن
هەتا دواهەناســە پارێزەری خاکی پیرۆزی
کوردســتان و هەمــوو ســەمبۆل و هێمــا و
ئەرزشــەکانی کۆمــاری کوردســتان بین.
ڕێژیمی تیرۆریستی ئاخوندی بە نیسبەت
مافــە نەتەوایەتییەکانــی گەلــی کوردەوە
بــە میراتگــری هەمــان بیرۆکــەی هەڵە و
چەپەڵی دژە ئینسانی ڕێژیمی شا دەزانین
هــەر بۆیــە لە چوارچێوەی سیاســەتەکانی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــدا
بــۆ لەنێوبردنــی ئــەم ڕێژیمــە درێــژە بــە
چاالکییەکانمان دەدەین.

چاپ و باڵوکردنەوەی ڕۆژژمێری ساڵی نوێ،
دیاریی کۆمیسیۆنی ڕاگەیاندنی حیزب
ئەندام ــان و الیەنگران ــی حی ــزب ل ــە ش ــاری ب ــۆکان ڕۆژژمێ ــری س ــاڵی ٢٧١٨ی ــان
چ ــاپ و ب ــاو ک ــردەوە.
لــە شــەوانی ڕابــردوودا تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە شــاری بــۆکان ،ڕۆژژمێــری
ســـاڵی ٢٧١٨ی کـــوردی کـــە لـــە الیـــەن کۆمیســـیۆنی ڕاگەیاندنـــی حیزبـــی
دێموکراتـــەوە ئامـــادە کرابـــوو و کرایـــە دیـــاری ســـاڵی نـــوێ ،چـــاپ و بـــاو
ک ــردەوە.
بەپێــی ئــەم هەواڵــە ئــەم ڕۆژژمێــرە لــە نێــو خەڵکــی ئاســایی و ئەندامانــی حیزبــدا
بــاو کرایــەوە کــە بــووە هــۆی خۆشــحاڵی و بەرزتربونــەوەی ورەی شۆڕشــگێڕانەی
خەڵــک و بــە باوەشــێکی ئاواڵــەوە پێشــوازییان لێکــرد.
بەپێـــی ئـــەم هەواڵـــە ئەندامانـــی حیـــزب لـــە شـــاری بـــۆکان  ١٥٠دانـــە لـــەم
ڕۆژژمێرەیـــان چـــاپ کـــردووە

لــە کۆتاییــدا ســەری کڕنــۆش لــە
بەرانبــەر بنەماڵەی ســەربەرزی شــەهیدان
دادەنەوێنیــن ،ســاوی گەرم بــۆ زیندانییە
خۆڕاگرەکان دەنێرین و پێشــمەرگە قارەمان
و شۆڕشــگێڕەکانی شــاخ دڵنیا دەکەینەوە
کــە خەباتــی شــار تــا گەیشــتن بــە مافە
ڕەواکانــی گەلــی کــورد هــەر بــەردەوام
دەمێنێتەوە
مــردن و نەمــان بــۆ دوژمنانــی نەتــەوەی
کــورد ،ســەرکەوێ خەباتــی ڕەوای
گەلەکەمــان بــە ڕێبەرایەتــی حیزبــی
دێموکراتی کوردستانی ئێران.
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران لە شاری سەقز

درێژەی پەیڤ

بــە ســەرکوت و تواندنــەوەی ناســنامەی
نەتــەوە غەیرەفارســەکان و ئایینەکانــی
غەیرە شــیعەی ویالیەتی فەقیهی بووە و
یەکێــک لــە ئامرازەکانی ســەرکوت کە
بەکاریــان هێنــاوە بریتییە لە ســووکایەتی
بە ناسنامەی نەتەوە و ئایینەکانی دیکە.
بــە دەیان ســاڵە ئەو رەوتە بــەردەوام بەڕێوە
چووە و بە سەدان هەزار داستانی سووکی
بەنــاو گاڵتــە و جــۆک بــەدژی نەتــەوە
غەیــرە فارســەکان و ئایینــە جیــاوازەکان
دروست کراوە و بە سەدان فیلم و سریاڵی
تەلەفزیۆنــی لــە ســەردەمی پاڵــەوی و
ویالیەتــی فەقیهیــدا بەڕێــوە چــووە کــە
دوایین نموونەکانی لە سریاڵی نەورۆزی
ئەمســاڵی ١٣٩٧ە بە نــاوی «پایتەخت»
ئەنجــام درا کــە نارەزایەتیی نەتەوە غەیرە
فارسەکانی لێکەوتەوە.
سووکایەتیکردن بە ناسنامەی دیتران و بە
سووک و پاشکەوتوو و جێی شەرمەزاری
ناوبــردن و نیشــاندانیان ،ئامرازی دەســتی
دەســەاڵتی فاشیســتییە کــە دەیهــەوێ
ناســنامەی جیاوازی غەیرەفارس و غەیرە
شــیعەی ویالیەتــی فەقیهــی بەچۆکــدا
بێنێ و دەستەمۆی بکا و دواتر فڕێی دا.
ئەم شــێوازە لە سیاســەت و دەســەاڵتداری
نەک نەتەوە ستەملێکراوەکان بە چۆکدا
ناهێنــێ ،بەڵکــوو تەنیــا رقــی زۆرتــر لــە
نێــو کۆمەڵــگادا دەچێنێ و ســبەی رۆژ
تۆفانی لێ بەرهەم دێ.
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پەیامی کۆمیسیۆنی کۆمەاڵیەتی حیزبی دێموکرات
بەبۆنەی ٧١مین ساڵیادی لەسێدارەدرانی پێشەوا
قازی محەممەد و ڕۆژی شەهیدانی کوردستان

خەڵکی بەشەرەفی کوردستان
بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان
ئامادەبووانــی بەڕێــزی ڕێوڕەســمی
١٠ی خاکەلێــوە ،ڕۆژی شــەهیدانی
کوردستان
 ٧١ســاڵ لەمەوپێــش و لــە ڕۆژێكــی
وەکــوو ئەمــڕۆدا" ،پێشــەوا قــازی
محەممــەد" یەکەمیــن ســەرکۆماری
کوردســتان و سەیفی قازی و سەدری
قــازی ،لــە گۆڕەپانــی چوارچــرای
مەهاباد ،دوای تێپەڕاندنی ماوەیەک
زینــدان و بەڕێوەچوونــی دادگایەکــی
ڕواڵەتــی ،لە ســێدارەدران و چوونە نێو
کاروانی شەهیدان؛ بۆیە ئەمڕۆ دوای
 ٧١ساڵ لەو ڕۆژە ،لێرە کۆبووینەتەوە
تــا پێکــەوە و بــۆ جارێکــی تریــش
هــەم ڕێــز لــە ڕۆژێکــی مێژوویــی
لــە نێــو بزووتنــەوەی ڕزگاریخــوازی
نەتەوەکەمــان بگریــن ،کــە ڕۆژی
مەرگــی ســەربەرزانەیە و هــەم وەفا و
ســۆزی بــەردەوام بــوون لەســەر ڕێگاو
ڕێبــازی شــەهیدان دووبــارە بکەینــەوە
و بەڵێنیــان پێبدەیــن ،کــە هەروا قورس
و قایم لەســەر ئەو ئامانجانە ســوورین،
کــە ئــەوان لــە پێناویانــدا گیانیــان
بەختکرد ،بۆیە بە نوێنەرایەتی لەالیەن
ڕێبەرایەتــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێرانــەوە ،ســاو دەنێریــن
بۆ گیانی پاکی پێشەوای مەزنمان و
سەرجەم شــەهیدانی ڕێگای ڕزگاری
کوردســتان و ســەری ڕێــز و نــەوازش
لەبەرامبــەر بنەماڵــە ســەربەرزەکانیان
دادەنەوێنین.
بەڕێزان
حەفتــاو ســێ ســاڵ بــەر لــە ئێســتا،
کاتێک کۆماری کوردســتان لەســەر
دەستی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران و کۆمەڵێــک لــە مرۆڤــە
شۆڕشــگێڕ و نەتــەوە پەروەرەکانــی
کوردســتان و لە سەروو هەمووشیانەوە
پێشــەوای نەمــر دامــەزرا و یەکەمین
دەوڵەتــی مۆدێڕنــی کــوردی لــە
مێژووی کوردســتاندا نەخشــاند و ،لە
مــاوەی کەمتر لە ســاڵێکدا ،یەکێک
لــە پڕشــنگدارترین ئەزموونەکانــی
حوکمڕانــی لــە کوردســتان و تەنانەت
ناوچەشــدا بەدیهــات و ،شــکۆی
کۆشــکی دیکتاتــۆری و دەســەاڵتی
حکومەتی ناوەندی لەو وێرانەیەی کە
هەبوو زیاتر وەلەرزەخست ،ئەمە بوو بە

مۆتەکــەی داگیرکــەران و ســەرەنجام
هەرچــی پێیــان کرا خســتیانە کار بۆ
ئــەوەی ئەو ئەزموونــە لەناوبەرن؛ بۆیە
دوای یــازدە مانــگ لــە دامەزراندنی
کۆمار ،هێزی داگیرکەر بە یارمەتی
کۆمەڵێــک فاکتــەری دەرەکــی و
ناوخۆیی ،توانی بەســەر کوردســتاندا
زاڵ بێتــەوە و بــە لــە ســێدارەدانی
دامەزرێنەرانــی کۆمــار و لەســەروو
هەموویانەوە پێشەوای نەمر و سەدری
قــازی و ســەیفی قازی لــە ڕێکەوتی
١٠ی خاکەلێــوەی ١٣٢٦دا ،دوای
دادگایەکــی ڕواڵەتــی ،کۆتاییــان بە
تەمەنی کۆمار هێنا.
ئــەوان کۆتاییــان بــە کۆمــار هێنــا،
بــەاڵم نەیانزانی ئامانجەکانی کۆمار
و گیانفیدایــی ڕێبەرەکانــی ،چ
بەهایەکی مەزنن و چۆن بۆ نەوەکانی
داهاتــوو دەگوازرێنــەوە ،دوای حەفتاو
یــەک ســاڵ لــەو ڕووداوە ،داســتانی
مەرگی ســەربەرزانەی پێشەوا ،هێشتا
خاوەنی بەهێزترین وانەی خۆنەویستی،
خەڵکویســتی ،ئازادیخــوازی و
ســەرفرازییە و ئەوینێکی بەهێزیشە بۆ
بــە چۆکداهێنانی هەموو مەترســی و
ناخۆشییەکان.
خۆشەویستان
دامەزراندنــی کۆمــار و ئازایەتــی و
بەرخۆدانی ڕۆڵەکانــی دامەزرێنەری
کۆمــار و ژیانــی ئــەو مرۆڤــە
تێکۆشــەرانە ،چەنــدە هەڵگری وانەی
شۆڕشــگێڕی و ئازادیخــوازی بێــت،
گیان لەدەســتدان و شەهیدبوونیشــیان،
دوو هێندە هەڵگری ئەو مانا بەرزانەیە،
کە لەسەردەمی شەهیدبوونی پێشەواوە
تا هەنوکەش ،هێزێکی کاریگەری ناو
مێژووی ئازادیخوازی نەتەوەکەمانن.
ئەمڕۆ لێرە باسی ژیانی شۆڕشگێرانە
نییــە ،ئەمــڕۆ لێــرە باســی مردنــی
شۆڕشــگێڕانەیە ،کــە بێگومــان
بەهەمان ڕادەی ژیانی شۆڕشگێڕانە،
ڕۆڵــی کاریگەری لە مێژووی بزاڤی
ڕزگاریخوازانــەی نەتەوەکانــدا بــۆ
بەدەســتهێنانی ســەروەری و ڕزگاری
هەبووە ...پێشەوای مەزن بە بەخشینی
گیانــی خۆی ،وانەیەکــی فێرکردین،
کــە هیــچ زیندووبــوون و مانەوەیەک
ناتوانێــت بەرامبەریــی بــکات ،وانەی
مــردن لــە پێنــاو خەڵــک و خــاک و
واڵت !...مــردن لــە پێناوی ئازادی و

بە ســەربەرزی ژیان ...هەر ئەم وانەیە
بــوو ،کە ســەرەڕای ســەختی ڕێگای
خەبــات و بەرخۆدانــی نەتەوەکەمان و
دڕندەیی دوژمنانمان ،بەاڵم تاکەکانی
ئەم نەتەوەیە بە شەوق و زەوقەوە ڕووی
تێدەکەن و لە هیچ مەترسییەک سڵ
ناکەنــەوە ،تەنانــەت ئەگــەر بە دانانی
گیانیشــیان بێــت ...ئەمەیــە ڕازی
مەرگــی شۆڕشــگێڕانە .دیاریکردنی
ئەم ڕۆژەش وەکوو ڕۆژی شــەهیدانی
کوردســتان لەالیــەن حیزبەکەمانــەوە،
بەشــێکی هەرەگرنگــی بــۆ ئــەو مانا
بەرزانــە دەگەڕێتــەوە کە لە چیرۆکی
مەرگــی پێشــەوای مەزنــدا هــەن.
مردنێک لە پێناو نیشتمان ،مردنێک
لــە پێناو ئــازادی ،مردنێــک لە پێناو
خەڵــک و ســەرەنجام مردنێــک لــە
پێناوی ژیان...
بەڕێزان
ئێمــە لە ڕابــردوودا و هەتا هەنووکەش
لــە خەباتێکــی قــورس و قایــم و
خوێناویدا بووین و هەین ،بەدژی زوڵم
و زۆر و چەوســانەوە؛ لەم خەباتەدا بە
دەیان ڕێبەر و ســەدان و هەزاران کادر
و پێشــمەرگە و دەیــان هــەزار خەڵکی
ئازادیخوازی نەتەوەکەمان ،پێشــكەش
بــە بارەگای بــەرزی ئازادی کردوون.
کەســانێک لــە تاکــە بەهرەمەنــد و
بەتواناکانــی ئــەم واڵتــە گیانیــان
پێشــکەش کــردووە ،کــە بەدڵنیاییــەوە
دەتوانیــن بڵێیــن دەتوانــرا بناغــەی
کۆمەڵگایەکــی ئازاد و دێموکرات و
پێشکەوتوویان پێ بنیات بنرێ ...بەاڵم
فەلسەفەیەک کە حیزبی دێموکراتی
لەســەر بنیــات نــراوە و پەروەردەیــەک
کــە ئــەم حیزبە لــە ناخــی تاکەکانی
ئــەم نەتەوەیــەدا جێــی کردووەتــەوە،
وای کــردووە کــە هەمــوو ژیانێک و
بەتایبەتــی ژیانــی ژێردەســتی ،بەهەر
نرخێــك وەرنەگیــرێ ...هــەر لێرەوەیــە
داســتانی گیــان بەخشــین و شــەهید
بــوون لــە پێنــاوی ژیانێكــی باشــتر و
ســەربەرزانەتر دێتــە کایــەوە .ئەمــەش
وایکردووە ،کە داستانی شەهیدبوونی
ڕۆڵەکانــی ئــەم نەتەوەیــە و خەباتــی
قــورس و قایــم و خوێناوییــان ،نــەک
تەنیا نەبێتە هۆی شــێواندنی ســیمای
خەباتەکەمــان ،بەڵكوو بە پێچەوانەوە!
ئێمــە بە شــەهیدەکانمان ســەربەرزین و
هــەر لەبــەر ئەوانیشــە خەباتەکەمــان

خاوەنــی پرەســتیژێکی بەرزی مرۆیی
و ئەخالقــی و سیاســییە .ئەمــە
ڕازی فەلســەفەی شــەهیدبوونە لــە
ڕێــڕەوی ئــەم خەباتــە خوێناوییــەی
نەتەوەکەمــان ...ئێمە ناژین و نامرین
لــە پێنــاوی مــردن ،ئێمــە دەمریــن لــە
پێناوی ژیان.
خەڵكی بەشەرەفی کوردستان
لە سێ ساڵی ڕابردووەوە ،حیزبەکەمان
بــە هەســتکردن بە بەرپرســایەتییەکی
مێژوویــی بەرامبــەر بــە مــاف و
ئازادییەکانــی نەتەوەکەمــان و
لــە پێنــاوی بــرەودان بــە خەباتێكــی
هەمەالیەنە ،لەژێر ناوی ڕاسان و لەژێر
دروشــمی لێکگرێدانی خەباتی شار و
شــاخ ،قۆناخێكــی نوێــی لــە خەباتــی
خۆی بەدژی ڕێژیمی کۆنەپەرســتی
کۆمــاری ئیســامی دەســتپێکردووە.
بەداخــەوە لە ســەرەتای جێبەجێکردنی
ئــەو شــێوە خەباتــە لە قۆناخــی نوێدا،
زۆر کــەس هەســتانەوە و بەجۆرێــک
لە جۆرەکان دژایەتی خۆیان بەرامبەر
بــەم ڕەوتە نیشــاندا و لە دیدی کورت
و ئاســوودەتەڵەبی و بــێ ئیرادەیــی
خۆیانــەوە ،لــە فەلســەفەی ڕاســان و
ئیــرادەی ئــەم گەلە بۆ دروســتکردنی
مێــژووی خــۆی ،تێ نەگەیشــتبوون.
ئەوان نیشانیان دا ،کە نە لە مێژووی
ئاشتیخوازی ئەم گەلە تێگەیشتوون و
نە لە ڕازی شەهیدبوون و بە شەوقەوە
بــەرەو پیری مەرگ ڕۆشــتنی قازی
و قاســملوو و شەرەفکەندی و هەزاران
شەهیدی ئەم گەلە.
لــە دەســپێکردنی قۆناخــی نوێــدا،
ئاگامــان لــە مەترســییەکان و
تێچــووی ئــەو خەباتــە بــوو ،چونکــە
باشــمان دەزانــی دوژمنەکەمــان چەند
دڕندەیــە و باشیشــمان دەزانــی بەهای
ئــازادی چەنــد گرانــە و باشیشــمان
دەزانــی گەلێک ئــازادی بوێ ،دەبێ
نرخەکەشی بدات ...بەداخەوە ئێمە لە
ڕەوتــی ئەو خەباتــەدا ،ژمارەیەک لە
باشــترین ڕۆڵەکانی حیــزب و گەلمان
پێشــكەش بە بارەگای ئازادی کردن،
بــەاڵم حەماســە و گیانفیداییەک کە
ئــەوان نیشــانیان دا ،ســەلمێنەری ئــەو
ڕاستییە بوو کە ئێمە هێشتا بە پێوەین
و بــۆ ژیانێکــی ئــازاد و پێشــکەوتوو،
لــە هیــچ مەترســی و بەربەســتێک
ناگەڕێینــەوە ،ئەگــەر بــە بەخشــینی

گیانیشمان بێت ،ئەوان وەکوو ڕێبەران
و هاوســەنگەرانی شەهیدیان ،ئەو هزر
و فەلســەفەیەیان وەبیرهێنایــەوە ،کــە
مەرگێک لە ڕێی نیشتمان و لە ڕێی
ئازادی و بەختەوەریی مرۆڤەکان بێت،
زۆر بــە بەهــا و شــکۆمەندترە ،هــەر
ئەوەشە ڕازی مانەوە و بەردەوامی ئەم
نەتەوەیــە؛ بۆیــە بــە پێویســتی دەزانین
لــەم ڕۆژەدا جارێکی تر ســاو بنێرین
بۆ گیانی پاکی شــەهیدانی قۆناخی
نوێی خەباتی گەلەکەمان ،شەهیدانی
ڕاسان.
بەڕێزان
ئەمــڕۆ ناوچەکەمــان بــە یەکێــك
لــە هەســتیارترین و پــڕ گۆڕانتریــن
قۆناخەکانــی خۆیــدا تێدەپەڕێت .زۆر
کۆمەڵــگا ئاڵوگۆڕی بەرچاویان تێدا
بەدیهاتــووە ،کــە ئەگەرچی بەشــێک
لــەو گۆڕانکارییانــە ،هێمنــی و
ئارامییــان لــێ بەدی نەهاتــووە ،بەاڵم
ئەو مەسەلە لەوە کەم ناکاتەوە ،کۆی
ئــەو گۆڕانکارییانە شــتێکمان پێدەڵێن
و ئەویــش ئەوەیــە ،کــە ســەردەمی
دەســەاڵتی ڕەهــای دیکتاتــۆرەکان
بەســەردەچێت و هەمیشــە لەبــەردەم
ڕووبەڕووبوونــەوەی
مەترســی
خەڵكەکەیانــن ...کۆمەڵگای ئێمەش
لەژێــر دەســەاڵتی ئاخوندەکانــدا،
ناتوانێــت لــەم تایبەتمەندییــە بــەدوور
بێــت و بەســەرنجدان لــەو ناتەواوییــە
سیاســی و کۆمەاڵیەتی و کولتووری
و ئابوورییــەی کــە لــە ئێرانــدا هەیــە،
پێکهاتــەی ئــەو کۆمەڵگایــەی
لــەرزۆک کردووە ،بۆیــە زیاد لە هەر
کاتێکــی تر ئەگەری ئــەو گۆڕانەی
تێــدا نزیکــە ...ئەگەرچی لــەم نێوەدا
ئێــران دەیهەوێــت بــە دەســتێوەردان لــە
واڵتــان و پەرەپێدانــی چاالکییەکانی
لــە دەرەوە ،وێنەیەکــی بەهێز لە خۆی
نیشــان بدات ،بەاڵم هەموو ئاماژەکان
بــاس لــەوە دەکــەن کــە لــە ڕووی
نێودەوڵەتــی و ناوچەییــەوە ئێران بەرەو
کۆنترۆڵکــردن و دوورەپەرێــز کــردن
دەچێت و چیدی ناتوانێت بە خوڵقاندنی
کێشــە لــە دەرەوە ،ناتەواوییەکانــی
دابپۆشــی ،بەاڵم نابێــت ئەوەمان لەبیر
بچێــت کە هەرجــۆرە جێگرتنێک لەم
گۆڕانکارییانــەدا و دەســتەبەرکردنی
مافەکانــی نەتەوەکەمــان ،پەیوەســتە
بــە ڕادەی ئامادەیــی و کاریگــەری

ئێمەوە.
لــە ڕوانگــەی خۆئامادەکــردن
بــۆ جێگرتنێکــی کاریگــەر لــەو
گۆڕانکارییانــە ،لــە ســەرەتاکانی
مانگی ڕەشــەمەی ســاڵی ڕابردوودا
کۆنگــرەی شــازدەی حیزبەکەمــان
کۆمەڵێــک
و
بەڕێوەچــوو
گۆڕانــکاری گرنگــی لــە پێکهاتەی
حیزبــدا پێکهێنــا ،کە هــەر هەموویان
لــە پێنــاوی فراوانکردنــی ســنووری
چاالکــی و لەخۆگرتنــی زۆرتریــن
هێزی مرۆیین لە ڕەوتی خەباتدا.
ئێمــە لــە هەلومەرجێکدایــن کــە
پێویســتمانە زۆرتریــن هێــز و وزەکان
ڕێکبخەیــن و بــە ئاراســتەیەکی
کاریگــەردا ڕێنوێنییــان بکەیــن.
کۆنگــرەی شــازدە زۆر بــە باشــی
توانــی نەخشــەی فراوانکردنــی
ســنووری چاالکــی و کۆکردنــەوەی
هێــز و وزە کاریگــەرەکان دابڕێژێــت،
کــە هیواداریــن لە بواری کردەوەشــدا،
بتوانین بە باشترین شێوە بە ئەنجامیان
بگەیەنیــن .حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،ســەرمایەیەکی
ڕەمــزی و مرۆیــی زۆر گــەورەی
هەیــە و دڵنیایــن بــە پشتبەســتن بــەو
ڕەمــزە مەزنانەی کە لە بواری هزری
نەتەوەیی هەمانە و بەو هێزە مرۆییەی
کە هەیە ،سەردەکەوین.
لــەم خەباتــەدا ،کــە ئەگەرچــی بەبێ
تێچــوو نابێــت ،بــەاڵم پشــت ئەســتوور
بــە میراتــی بەجێمــاوی شــەهیدانمان
و بــە فیــداکاری و ئازایەتــی
پێشــمەرگەکانمان و پشــتیوانی
بــێ درێغــی خەڵکەکەمــان و بــە
بەرنامەیەکی پێشکەوتوو کە هەمانە،
دڵنیاین ســەردەکەوین و گیانی پاکی
شەهیدەکانمان ئاسوودە دەکەین.
لە کۆتاییدا جارێكی تر ساڵو دەنێرین
بــۆ گیانــی پاکی پێشــەوای شــەهید
و هاوڕێیانــی و ســەرجەم شــەهیدانی
کوردستان

سەرکەوێت خەباتی
ڕزگاریخوازانەی گەلەکەمان بە
ڕێبەرایەتی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران
کۆمیسیۆنی کۆمەاڵیەتی حیزبی
دێموکراتی کوردستان ئێران
١٠ی خاکەلێوەی ١٣٩٧ی
هەتاوی
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مانیفێستی ڕزگاری
ئەلبۆرز ڕوئینتەن
هەتــا الپەڕەکانــی مێــژووی کــورد
زیاتر هەڵدەدەینەوە ،تابلۆی تراژێدیای
کــورد زیاتــر دەردەکەوێت .لــە پەنای
ئەم تابلۆیە ســەربوردەی قارەمانیەتی،
فیــداکاری ،کاریگــەری بلیمــەت و
ڕێبەرەکانمان لەســەر زیندوو مانەوەی
کــورد وەکــوو نەتــەوە زۆر ڕوونــە .لە
الیــەک پرســیاری بۆچــی تــا ئێســتا
ســەرنەکەوتووین دەبێتــە خــۆرەی
مێشــک ،لــە الیــەک جــێ داخــە
بۆچی ئەم ڕێبەرە زانا و لێهاتووانە بە
ڕادەی پێویســت لە الیەن تاکی کورد
بەرجەستە نەکراون.
ڕاســتە گانــدی و گیڤــارا و ماندێــا
بــۆ دونیــا ناســراون و خزمــەت و
فیداکارییان جێگەی ڕێز و لێفێربوونن
بــەاڵم بــە بــڕوای مــن پێشــەوا قــازی
محەممــەد یەکــەم ســەرکۆماری
کوردســتان ئەگــەر کــورد نەبوایــە بە
هــۆی فیــداکاری بێوێنــەی بــۆ گەل
و نیشــتمان و مرۆڤایەتــی نــەک لــە
ڕیزی وان بەڵکوو لە هەندێ بواردا لە
سەرووی ئەوانیش بە ئەژمار دەهات.
یەکێــک لــە خەســارەکانی خەبــات
و تێکۆشــانی ئێمــە بــۆ گەیشــتن بــە
ڕزگاری کەمتــر کار کردنــە بــۆ
تۆمار کردنی ڕاستییەکانی مێژووی
نەتەوەکەمــان؛ هەروەهــا چەســپاندنی
ئــەو بابەتــە لە مێشــکی تاکی کورد
وەک یەکێــک لــە کۆڵەکەکانــی
نەتەوەســازییە ،زۆر جاریــش لەبــەر
دڕەندەیــی داگیرکــەران و ناکۆکــی
خۆمانیــش دەرفەتــی تۆمــار و
گەیاندنــی ئــەو مێــژووە بــە نەوەکانی
داهاتوو نەبووە.
مــن لێــرەدا دەمەوێــت بــاس لــە
وەســیەتنامەی پێشەوای نەمر بکەم و
تیشــک بخەمە ســەر چەندین الیەنی
ئــەو وەســیەتنامەیە و بــە بەراوردێک
لەگــەڵ بارودۆخــی ئێســتەی دۆزی
کــورد ،چونکــە پێــم وایــە ئــەو چەند
الپەڕەیــە ســەرەڕای ئەوەیکــە لــە
هەلومەرجێکــی زۆر نائاســایی و
ئەستەمدا نووسراون ،گەلێک پەیامی
بــە ســوود و ڕێنوێنــی ئامــۆژگاری
گرنگــی تێدایــە ،کــە دەتوانــێ وەک
تیشــکی خــۆر ڕێــگای تاریکــی
ڕێبــازی ڕزگاری گەلەکەمــان
ڕووناک بکاتەوە.
هەلومەرجی نووسینی وەسیەتنامەکە
ئەم وەســیەتنامەیە لــە هەلومەرجێکی
زۆر دژواردا نووســراوە ،چونکــە دوای
ســێ مانــگ لــە گیرانــی پێشــەوا و
هاوڕێکانــی لــە ژێــر گوشــارێکی
زۆری نێوخۆیــی و ئێرانــی ببــوون بــە
بەشــێک لــە پیالنیــان ،بۆ شــکاندنی
کەرامەتــی نەتەوەیــی و لێدانــی
بزمــاری کۆتایــی لە تابووتــی بزاڤی
ڕزگاریخوازیمانــدا .دوژمــن بــە
گوشاری دەروونی بە بێڕێزیان بەرانبەر
بــە کورد و کەســایەتیان لــە دادگای
بێــداد دا ،هەروەهــا ڕاگرتنیــان لــە
زیندانی تاکەکەســی لــە بەندیخانەی
تاکەکەســیی نیزامیــدا لــە ڕۆژانــی
کۆتایــدا ببــووە ســەرباری غەمــی
بێوێنەیــان بــۆ ڕزگاری میللــەت .لــە
بارودۆخێکــی وەهــادا لــە شــەوی نــۆ
لەســەر دەی خاکەلێــوە بە لــە بەرچاو
گرتنــی ڕێوشــوێنی ئەمنییەتــی
زۆرەوە بــە بیانــووی گواســتنەوەیان
بــۆ تــاران بــۆ گۆڕەپانــی چوارچــرا
دەگوازرێنــەوە ،لەوێدا دوای ئەوەی بۆ
بینای شــارەداریی دەبردرێن و پێشــەوا
بــە دیتنــی مەال و بەرپرســی بێهداری
مهابــاد و ئەفســەری نیزامــی ئیتــر
درک دەکات ،ئەمــەش درۆیەکــی
تــری دەســەاڵتی شاهەنشــای و
عەجەمە ،ئەوان بۆ گواستنەوەی تاران
نەهێنراون ،بەڵکوو بۆ جێبەجێ کردنی

حوکمی لەسێدارەدانیان لەوێن.
لــە کاتێکــی وەهــادا کــە بــۆ هــەر
مرۆڤێکــی ئاســایی دەبێتــە هۆکاری
تێکچوونــی بــاری دەروونــی بــەاڵم
پێشــەوا زۆر بــە هێمنــی و لێبــڕاوی
تەواوەوە داوای نووســینی وەســیەتنامە
دەکات ،کە دەبێتە بەڵگەیەکی بەنرخ
بــۆ کــورد ،کــە زۆر بابەتــی گرنگی
بــۆ بزاڤــی ڕزگاریخوازیمانــی تێدایە،
کــە بــە مانیفێســتی ڕزگاری لــە
قەڵــەم دەدرێت.کاتێــک بە مەال دەڵێ
وەســیەتنامەکەم بنووســە ئەویش دەڵێ
بە کوردی نازانم بنووســم پێشەوا ئەوە
بە یەکێک لە خەســارەکانی نەتەوەی
کورد دەزانێ ،کە ناتوانێ بە کوردی
بنووســین .نیشان دەدات پێشەوا لە دوا
کاتەکانی بەرەو پیری مەرگدا نەک
غەمی ژیانــی نەبووە ،بەڵکو بەردەوام
بــووە لــە ڕێبەرایەتــی کــردن و ڕێگــە
نیشاندان.
تــەوەرە گرنگەکانــی وەســیەتنامەی
پێشەوا
ـ دەڕبرینی خۆشەویســتی بۆ نەتەوە و
نیشتمان.
ـ هەوڵــدان بــۆ تەبایــی و یەکڕێــزی
وەک بنەمایەک بۆ سەرکەوتن.
ـ هەوڵــدان بــۆ بردنــە ســەری ئاســتی
زانســتی و زانیــاری هەروەهــا
خۆپێگەیاندن.
ـ بــاوەڕ نەکــردن بە دوژمن و پەیمان و
سۆزیان بەتایبەتی عەجەم.
ـ گرنگیدان بە لێهاتووی و شــارەزایی
و تاکەکان.
ـ ئامــاژەدان بــە ئەرکــی قورســی
بەرپرســایەتی بەرپرســان لــە بەرانبــەر
گەل و نیشتمان
ـ پاراســتن و پارێزگاری هەســتی خۆ
بەکــەم نەزانین وەک نەتــەوەی کورد
لە ئاست نەتەوەکانیتر.
ـ گرنگیــدان بــە ئــاوەدان کردنــەوە و
پێشخستنی واڵت لە ڕێگەی سامانی
تاکەکەسی خۆی.
ڕێکخســتنی ئــەم تەوەرانــە لــە
وەســیەتنامەیەکی چەنــد الپەڕەیــی
کــە لــە کاتێکــی وەهــادا نووســراوە
نیشــان دەدات ،کە پێشــەوا لــە دوایین
ســاتەکانی ژیانیــدا لــە الیــەک
بــاوەڕی بــە نەتەوەکــەی و بزاڤەکەی
دەگەیەنێــت ،کە هەر ســەر دەکەوێت.
ئەو باوەڕە لە کاتی وەهادا ئازایەتی و
بیلمەتی پێشەوا نیشان دەدات.
لــە الیەکــی تــر دەتوانیــن هــەر یەک
لــەم تەوەرانــە ئێســتەش دوای چەنــد
دەیە وەک خەســاری جوواڵنەوەکەمان
بــۆ گەیشــتن بــە ڕزگاری کۆتایــی
هەژمــار لە قەلەم بدەین .ئەوە ئەرکی
ڕێبــەرە کــە کۆمەڵــگای خــۆی
بناســێت وێڕای هەوڵدان بۆ نەهێشتنی
کەموکوڕییــەکان لــە هەمــان کاتــدا

هەوڵــی بــەرز کردنــەوەی ورەی
نەتەوەکــەی بۆ گەیشــتن بە ئامانج و
پارێــزگاری لــە کەرامەت و شــکۆی
بدات .کە پێشەوا لەم چەند دێڕەدا ئەم
ئەرکــەی بــە لێهاتوویییــەوە ئەنجامی
داوە.
لــە یەکــەم تــەوەردا کە خۆشەویســتی
بــۆ گــەل و نیشــتمان لە خــۆ دەگرێت
زۆر سەرنجڕاکێشــە کــە بارودۆخــی
ئەســتەمی ئــەوکات نەیتوانیــەوە
خۆشەویســتی گــەل و نیشــتمان بــۆ
یــەک چرکــەش لــە مێشــک و دڵی
پێشەوا بسڕێتەوە ،بەڵکوو بەردەوام هەر
بەو خۆشەویستییەوە تەنانەت کاتێک
بەرەو پەتی سێدارەی بەرۆکی ناحەقی
دوژمــن گرتووە ،وەســیەتنامەکەی بە
ڕســتەکانی "ڕۆڵە و بــرا عەزیزەکانم،
بــرا بەشــخوراوەکانم میللەتــە
زوڵملێکراوەکــەم" دەســت پــێ دەکات،
کە نیشــانەیەکە بۆ خۆشەویســتی بۆ
نەتەوەکــەی .هەروەهــا لــە بەشــێکی
تــردا دەفەرمێــت" :خۆشەویســتەکانم
کوردســتان ماڵی هەمــوو کوردێکە".
لە کۆتایی وەسیەتنامەکە بەئەنقەست
بــە واژۆی "خزمەتگــوزاری گــەل و
نیشــتمان قــازی محەممــەد" کۆتایی
بــە نووســینی دێنێ بۆ ئەوەی نیشــان
بدات ســەرۆک و بەرپرسەکانی واڵت
لە کاتی حوکم ودەسەاڵتدا بن ،یان لە
ژێر پەتی ســێدارە هەر خزمەتگوزاری
خەڵکن.
لــە تــەوەری دووهەمــدا کــە زۆر بــە
ڕوونــی و فراوانــی لەو وەســیەتنامەیە
ئامــاژەی پــێ کــراوە تەبایــی و
یەکڕیــزی نەتەوەیــی و خیانــەت
نەکــردن بــە نیشــتمانە .ئــەو بابەتــە
تەنانەت دەتوانین بە بابەتی سەرەکیی
وەســیەتنامەی پێشــەوا بزانیــن ،ئــەو
چەنــدەش ئاماژەیەکــە بــۆ خەســاری
یەکڕیزنەبوونــی گەلــی کــورد.
ئێستاش وەک یەکێک لە گرنگترین
خەسارەکانی بزاڤی ڕزگاریخوازیمانە،
بــە هــۆکاری ســەرەکیی نێوخۆیــی
نەگەیشــتن بــە ئامانجەکان و نســکۆ
و شکســتەکان ئەژمــار دەکرێــت،
کــە نموونــەی زینــدووی وەک
کەرکووک و عەفرینش لەم بەڵگەی
حاشــاهەڵنەگرەی ئەو ڕاستییەن .هەر
لــەو ســۆنگەیەدا بووە کە پێشــەوا بەو
شــێوەیە داوا لــە گــەل دەکات "وەرن
بــە خاتــری خــوا چیتــر دوژمنایەتــی
یەکتــری مەکــەن ،یــەک بگــرن و
پشتتان وە یەکتری بدەن".
هەروەها لە شوێنێکی تر بۆ نیشاندانی
گرنگــی یەکڕیــزی لــە خەباتــی
گــەالن بــۆ ئــازادی دەفەرمێــت" :ئەو
میللەتانــەی کــە لە چنگــی دوژمنە
زۆردارەکانیــان ڕزگاریــان بــووە وەک
ئێــوەن ،بــەاڵم ئەوانەی خۆیــان ڕزگار

کردووە یەکیەتییان لە نێواندا هەبووە".
پێشــەوا بــە هەمــان ڕادەی کــە
گرنگــی بە تەبایی و یەکڕێزی دەدا،
خۆپێگەیاندن و بەرز کردنەوەی ئاستی
زانســت و زانیاری بە پێویست دەزانێت
و تەنانــەت ئــەو چەنــدە بــە بنەمــای
ئاگایــی و هۆشــیاری نەتەوەیــی
دەزانێت ،بۆ ئەوەی لە الیەن دوژمنەوە
بە ئاســانی مــاف و ئازادیەکانمان لێ
زەوت نەکرێت.
لە خاڵێکی دیکەی وەسیەتنامەکەدا
بــە ڕوونی لەســەر ئــەو بابەتە دەدوێ:
"خوێندن و زانســت و پلــەی زانیاریتان
بەرنــە ســەر ،بــۆ ئــەوەی کەمتــر
فریــوی دوژمــن بخــۆن" .پێشــەوا
وەک زانایەکــی ســەردەمی خــۆی
لــە کوردســتان و ئێــران بەگشــتی
گرنگیەکــی تایبەتی بە خوێندن داوە،
چ کاتــی بەرپرس بوونــی لە مەهاباد
هەوڵی دامەزراندنی خوێندنگەی داوە
لــە وەسیەتنامەکەشــیدا بەشــێک لــە
ســامانی خۆی بۆ ئەو ئەرکە تەرخان
کردووە .بە خۆشــیەوە دەڵێم کە ئێســتا
ڕێــژەی خوێنــدەواری و پێگەیشــتنی
زانســتی لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
لە ئاســتێکی باشــدایە ،کە ئەو چەندە
بەشــێکی دەگەڕێتــەوە بــۆ هەبــوون و
گرنگــی پێدانــی ڕێبەرایەتــی زانــای
وەک پێشــەوا ،دەبێ لــەو خاڵە بەهيزە
کەڵک وەربگرین بۆ بەرەو پێشــبردنی
بزاڤەکەمان.
دەبــێ دان بــەوە دابنیــن باوەڕکــردن
بــە دوژمــن لــە خەســارێکی تــری
مێــژووی جواڵنەوەکەمانــە بەتایبەتی
ئەزموونێکــی زۆر تاڵمــان لــەو
بــوارەدا لەگــەڵ عەجەمدا (مەبەســت
دەســەاڵتی فــارس) هەیــە .کــەم
ڕێبەرمــان هەیــە نەکەوتبێتــە بــەر
پیالنــی ناجوامێرانــەی ئــەوان ،یــا لــە
هەســتی ئازایەتــی و جوامێــری و
پاکــی کوردیان کەڵــک وەرنەگرتبێ
یــا هەموو جاریش بە ناوی وتووێژ نێو
پیالنی تێرۆری ڕیبەرانیان داڕشتووە و
بە ئەنجامیشیان گەیاندووە.
پێشــەوامان بە ڕوونی و وردی ئاماژە
دەکات و دەفەرمێــت" :لــە نــاو هەموو
دوژمنەکانــی گەلی کورد ،دوژمنی
عەجەم لە هەموویان زاڵمتر و مەلعونتر
و خوانەناســتر و بێبەزەییتــرە ،لــە هیچ
تاوانێــک بەرانبــەر بــە گەلــی کــورد
دەســت ناگێڕێتــەوە ،هــەر بــە درێژایی
مێــژوو لەگــەڵ گەلی کــورد ،غەرەز
و کینــەی ڕیشــەداری هەبــووە و
هەیەتی".
ئــەو ڕاســتیە مێژووییــەی کــە لــە
وەســیەتنامەکەی پێشەوادا بە تەواوی
ڕەنگــی داوەتــەوە ،بێگومــان دوای
پێشــەواش بــە چەندیــن جــاری دیکــە
ســەلمێنرا ،هــەر بۆیە دەبێــت ئەو خاڵە

ببێتــە بنەماییتریــن خاڵی سیاســەت و
خەباتمان لە بەرانبەر دوژمنەکەماندا،
کــە هیــچ کات دوژمنــی عەجــەم
واتــە سیســتم و حکوومەتــی ناوەندیی
ئێــران ڕازی نابێــت کورد بە کەمترین
مافی بگات ،تەنانەت نەک کوردی
ڕۆژهــەالت بەڵکــوو دژایەتی کردنی
کوردی پارچەکانی دیکەش دەکات،
بــۆ لــە جیاتی واڵمــی ئاشــتیخوازانە
بــە دڕەندەترین شــێواز واڵمــی داخوازە
ڕەواکانی بداتەوە.
پێشــەوا ئەوەنــدە بە حــەق و دڵنیاییەوە
لــەو بابەتە دەڕوانێ ،کە لە بەشــێکی
دیکــەی وەســیەتنامەکەی خۆیــدا
دەڵــێ "دڵنیــا بــن ئەگــەر عەجــەم
هەنگوینتــان بداتێ ،دیارە ژەهری تێ
کــردووە" .بــە چاوخشــاندنێکی وردی
ئێســتەی بارودۆخی ناوچە زێدەڕۆیی
نییــە ،ئەگــەر بڵێیــن کــە بەشــێکی
زۆری نەهامەتییەکانــی ناوچــەی
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بەرهەمی پیالن
و سیاســەتە ڕیاکارییەکانــی ڕێژیمی
ئێرانە.
تەوەرێکی تری وەســیەتنامەی پێشەوا
گرنگیدانــە بە لێهاتووی و شــارەزایی
لــە نێــو کورد و پاڵپشــتی کردنی ئەو
توێــژە بــۆ ســەرکەوتنیان .ئەو ئەســڵە
واتە گرنگیدان بە پسپۆڕیی لێهاتووی
و کەســی شــیاو بۆ شــوێنی شــیاو لە
گرنگترین ئەســڵەکانی سەرکەوتن لە
بــواری کارگێڕییە.ئەگەر لەو کاتەدا
پێشــەوا ئــەو ئەســڵەی لــە بیــر بــووە،
زیاتــر لــەوەی کە لەوانەیــە گرفتێک
بێــت لــە نێــو حکوومەتی کوردســتان
وەک تایبەتمەندییەکــی کوردیــش
دەتوانیــن ئامــاژەی پــێ بکەیــن ،کە
کەمتــر پاڵپشــتی ئــەو توێژەیــن تا لە
کارەکانیاندا سەر بکەون هەر بۆیە بە
ڕوونی دەفەرمێت" :خۆشەویستەکانم!
کوردســتان ماڵــی هەمــوو کوردێکە،
هەروەکــوو لــە ماڵــەوەدا ئەندامانــی
ئــەو ماڵــە هــەر کــەس لــە هــەر جۆرە
کار و کردەوەیەکــدا دەیزانــێ ،ئــەو
کارەی پــێ دەســپێرن ،ئیتــر کــەس
مافــی چاوچنۆکــی پــێ نییــە،
کوردستانیش هەر ئەو ماڵەیە ،ئەگەر
زانیتــان کەســێک لــە ئەندامانی ئەو
ماڵــە کارێکــی لــە دەســت دێ ،لێی
گەڕێــن بــا بیــکا" ئیتــر نابــێ بــەرد
بخەنــە ســەر ڕێی و نابێ بــەوە دڵگیر
بن کە یەکێک لە ئێوە بەرپرسیارەتی
گەورەی بە دەستەوەیە".
لــە هەمــان کاتــدا گرنگــی دەدات
بەهەســتی بەرپرســیارەتی لــە بەرانبەر
گەلــدا کــە ئەگــەر کەســێک
بەرپرسیارەتیشــی هەبێ دەبێ ئەرکی
خۆی لە بەرانبەر ئەو بەرپرسیارەتییەش
بەجــێ بگەینێت .ئەو خاڵە وا لە ژیان
و کەســایەتی پێشــەوادا بەرجەســتە

ببــوو ،کــە کــەم ڕێبەری سیاســی لە
دونیــادا هەیــە کــە بەو شــێوەیە خۆی
لــە بەرانبــەر گــەل و نیشــتمانەکەی
بەرپرسیار بزانێت .ئەو هەست کردن بە
بەرپرســیارەتییە تا ڕادەیەک بوو ،کە
بــە نرخــی گیانی خۆی ئامــادە نەبوو
خوێــن لــە لووتــی یــەک هاوواڵتــی
کــورد بێت .کە چی بەداخەوە ئێســتا
دەبینین لە پارچەکانی تر ئەو ئەســڵە
لە بەرچاو نەگیراوە.
لــە وەســیەتنامەکەدا لــە کاتــدا بەرەو
پیــری مەرگ دەڕوات بە شــانازییەوە
لەســەر ئەو ئەســڵە پێداگیــری دەکات
دەڵێــت" :ئەگەر منیش بەرپرســیارەتی
گەورەم لەســەر شــانی نەبوایە ،ئێســتا
لە ژێر داری سێدارەدا ڕانەدەوەستام".
تەنانــەت نووســینی وەســیەتنامەش
وەک ئەرکێکــی بەرپرســیارەتی
خــۆی دەزانــێ و دەفەرمێــت" :ئەگەر
منیــش بەرپرســیارەتی گەورەم لەســەر
شــان نەبوایــە ،ئێســتا منیــش وەک
ئێــوە لــە نــاو خاوخێــزان و ماڵــی خۆم
لــە شــیرینی خــەودا دەبــووم ،ئــەوەی
کــە ئامۆژگاریتــان بــۆ دوای
خــۆم دەکــەم ئەمــەش یەکێکــە لــەو
بەرپرسیارەتییانەی کە لەسەر شانم".
لــە کاتێکــی وەهــا دژواردا کارکردن
بــۆ نەڕووخانــی ورەی بــەرزی
نەتەوەیــی کــورد ،یەکێکــی تــر لــە
خاڵە جەوهەرییەکانی سیاسیکارانەی
پێشــەوا بــوو ،کــە لــە گوتارەکانیــدا
بــە ڕوونــی ئامــاژەی پێداوە ،دروســت
کردنــی ئــەو هەســتە بــۆ ئــەوەی خۆ
بەکەم نەزانێ و هاوشانی نەتەوەکانی
تــر کە بەختیــارن ،گرنگیەکی زۆری
هەیــە بەتایبەتــی ئەگــەر دەســەاڵتی
داگیرکەر بەئەنقەســت بــۆ لەنێوبردنی
ئــەو هەســتە کار بــکات .هــەر لــەو
ڕوانگەوە دەفەرمێت" :با منداڵەکانتان
بخوێنــن چونکــەی ئیمــەی میللەتی
کــورد هیچمــان لــە میللەتانــی دیکە
کەمتر نییە".یا لە شــوێنی تر دەڵێت:
ئێــوە نابــێ بــە کوشــتنی مــن و برا و
ئامۆزاکانــم چاوتــان بترســێ ،هێشــتا
دەبــێ زۆر کەســی دیکــەی وەکــوو
ئێمــە لــەو ڕێگایــەدا گیانــی خۆیــان
بەخــت بکــەن ،تــا دەگەنــە ئــاوات و
مەبەستتان".
بەشــێکی تــری وەســیەتنامە بــۆ
گرنگیــدان بــە ئاوەدانکردنــەوە و
پێشخســتنی واڵت بەتایبەتی دروســت
کردنی خوێندنگە لە ڕێگەی سامانی
کەســیی خــۆی تەرخانــی کــردووە.
هەروەهــا جەخــت لەســەر بەدواداچوون
لــە الیــەن خەڵک بۆ جێبەجێ کردنی
ئــەو بەشــە لــە وەســیەتەکەی دەکات
و دەفەرمێــت" :ئــەو شــوێنانەی لــە
وەســیەتنامەکەدا نووســیومە بــۆ
مزگــەوت و نەخۆشــخانە و قوتابخانە،
ئێوە هەمووتان داوای بکەن تا دەکرێ
و سوودیان لێ وەربگیرێ".
هەمووی ئەو تەوەرانە و زۆر خاڵی تر
لە وەسیاتنامەیەکی چەند الپەڕەیی لە
الیەن پێشەوای نەمرەوە جێگیر کراون،
بێگومــان ئەگەر ئــەو خااڵنە لە الیەن
ئێمــەی کوردەوە بە باشــیەوە جێبەجێ
کرابان ،بارودۆخی ئێستای کورد زۆر
باشــتر دەبوو .هەروەها بۆ گەیشــتن بە
ترۆپکی سەرکەوتن جێبەجێ کردنیان
پێویستییەکی حاشاهەڵنەگرە.
ئەگــەر نووســینێک وەهــا کــە لــە
دواســاتەکانی یەکێک لە گرنگترین
ڕێبەرەکانــی کــورد واتــە نەمــر
پێشــەوا قــازی محەممــەد لــە چەنــد
چرکەســاتێک نزیکــە بــە مەرگــدا
بتوانــێ بنەماکانــی ڕزگاریــی گــەل
لــە خۆ بگرێــت ،بێگومان دەبێ وەک
بەڵگەیەکــی بەنــرخ ســەیر بکرێــت و
ببێــت بــە سەرمەشــقی وانــەی خەبات
و لە جێگای خۆیدایە بە مانیفێســتی
ڕزگاریی بزانین.
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فەسڵی چوارەم:
ئا ـ سیاسەتی ئابووری و كۆمەاڵیەتی
بە مەبەستی ڕوونکردنەوە ،دەبێ پێش
پێشکەشــکردنی سیاســەتی ئابــووری
و کۆمەاڵیەتــی حیزبــی دێموکــرات،
جەخــت بکرێتــەوە ،کــە ســەرچاوەی
داهاتــی کوردســتان پێــک هاتــووە لە
ســامانە سروشــتییەکان ،کشــتوکاڵ،
گەشــتیاری ،باجوەرگرتــن (مالیــات)
و پشــکی هەرێمــی کوردســتان لــە
بوودجــەی دەوڵەتــی فێــدراڵ ،یــان
هــەر داهاتێکــی دیکــەی خۆماڵــی.
حکوومەتــی هەرێــم لــە داڕشــتنی
سیاســەتی ئابووریــی و دابەشــکردنی
ئەو داهاتانە بە مەبەستی باشترکردنی
هەلومەرجی ئابووری و کۆمەاڵیەتیی
دانیشــتووانی هەرێــم و پێشــکەوتنی
ئابووریی کوردستان سەروەرە.
 ١ـ بەرەوپێشــبردن و پەرەپێدانی بواری
ئابووری لە ڕێگای بەرنامەداڕشتنێكی
زانســتییەوە لــە هەرێمــی كوردســتان،
لــە ئەســتۆی حكوومەتــی هەرێمــی
كوردســتانە .بــۆ قەرەبووكردنــەوەی
دواكەوتوویــی ئابووریــی كه بەرهەمی
ســتەمی نەتەوایەتــی و بورۆكراســی
ناوەندگەرایــه ،پێویســته دابەشــكردنی
داهاتــی گشــتیی واڵت لــه الیــەن
دەوڵەتــی فێدراڵەوە بە چەشــنێك بێت،
كــه بەشــی دانیشــتووانی هەرێمــی
كوردســتان بەپێی ڕادەی دواكەوتوویی
ناوچەكەیان زیاتر له داهاتی نێونجیی
سەرانەی واڵت بێ.
٢ـ یەکێک لە ڕێگا ســەرەكییەکانی
پێشــكەوتنی ئابووریــی كوردســتان
و سەرانســەری ئێــران ،لــە ڕێــگای
پیشەیی كردنە (صنعتی كردن) بەپێی
دەســكەوتەكانی زانســت و تێكنیــك لە
الیــەك و پێداویســتی و ئیمكاناتــی
سروشــتی واڵت لــه الیەكــی دیكــەوه،
پێكهێنانــی ئاڵوگۆڕێكــی بنچینەیــی
ئابــووری و كۆمەاڵیەتــی كــە بــۆ بــە
پیشــەیی كــردن پێویســتە ،یەكێــك لــه
بنەڕەتیتریــن ئەركەكانــی دەوڵەتــی
فێدراڵــی و حكوومەتــی هەرێمــی
كوردستانه.
٣ـ حكوومەتــی هەرێمی كوردســتان،
بــه هۆی بەشــی گشــتیی ئابوورییەوه
كــه بەشــی بنەڕەتــی بۆ پێشــكەوتنی
ئابوورییــە ،پیشەســازی پێشــكەوتوو
لــه كوردســتان دادەمەزرێنێــت و
هەمــوو ئاســانكارییەك دەكات بــۆ
بەشــداری کەرتــی تایبەتی و دەرەكی
لــە پێشخســتنی ئابووریــی واڵت و
بەتایبەتی پیشــەیی كردندا و هەر لەو
كاتــەدا پارێــزگاری لــە پیشەســازیی
خۆماڵی و نەتەوەیییەكانیش دەكات.
٤ـ ســەرچاوه سروشــتی و
ژێرزەوینییەكانــی كوردســتان ،وەك
هەمــوو هەرێمەكانــی ئێران ،ســامانی
گشــتین و حكوومەتــی هەرێمــی
كوردســتان وێــڕای ئەولەوییەتــدان بــە
پێشخســتنی ئابووریــی کوردســتان و
باشــترکردنی هەلومەرجــی ئابــووری
و کۆمەاڵیەتــی دانیشــتووانی بــه
ڕێكکەوتــن لەگــەڵ دەوڵەتی فێدراڵ،
بــه قازانجــی هەمــوو خەڵكــی ئێــران
كەڵكیان لێ وەردەگرێت.
٥ـ حكوومەتــی هەرێمــی كوردســتان،
گرنگــی دەداتە بواری مێكانیزەكردنی
كشتوكاڵ و ئاژەڵداری و وەك بەشێكی
گرنگ لە سیاسەتی ئابووریی چاوی
لێ دەكات و ڕێوشوێنی گەشەسەندنی
بۆ دابین دەكات و هەروەها حكوومەت
بەشــەكانی كشــتوكاڵ و ئاژەڵــداری،
بــە یەكێــك لــه بنەمــا ســەرەكییەكانی
ئابووریــی كوردســتان دەزانێــت و بــۆ
پێشخســتن ،پاراســتن و پەرەپێدانــی
وەرزێڕی و ئاژەڵداری لە كوردســتاندا،
بــە قازانجــی جووتیــاران و ئاژەڵــداران
كار دەكات .لــەو پێوەندییــەدا بەرنامــە
دادەڕێژێــت و بڕیــار و ڕێوشــوێنی
پێویست دیاری دەكات.
٦ـ بردنەســەرەوەی ئاســتی ژیانــی

خەڵــك و بەتایبەتــی زەحمەتكێشــانی
كوردســتان نێوەڕۆكــی ســەرەكیی
سیاســەتی ئابووریــی حكوومەتــی
هەرێمی كوردســتانه .ئــەم حكوومەته
هێــز و توانــای خــۆی وەكار دەخــات،
بــۆ ئــەوەی هاوواڵتییانــی كوردســتان
ژیانێكی شــیاوی ئەم ســەردەمەیان بۆ
دابین بكرێت.
٧ـ مــاوەی فەرمــی كار لــە حەوتوودا
نابێــت لــە  ٤٠ســەعات تێپەرێــت ،ئەو
كرێكارانــەی كاری ســەخت دەكــەن
دەبێ ســەعاتی كارەکەیان كەمتر بێ.
النیكەمی حەقدەستی كرێكاران بەپێی
تێچــووی گــوزەران دیــاری دەکرێت و
لەگەڵ چوونەســەری ئەو تێچووانەدا،
حەقدەســتەکەیان زیــاد دەکرێــت.
كرێــكاران بەرانبــەر بــه پێشــهاتەكانی
كار ،نەخۆشــی ،پەككەوتوویــی،
بێــكاری و پیــری بیمــە دەکرێــن .ئەو
كەســانەی كــە تەمەنیان لە  ١٦ســاڵ
كەمتــر بێ ،نابێ كاریــان پێ بكرێت.
مافــی مانگرتــن و خانەنشــینی دەبێ
لە هەرێمی کوردستاندا پارێزراو بێ.
٨ـ حكوومەتــی هەرێمــی كوردســتان،
پێویستە بەپێی گەاڵڵەیەكی زانستی،
پێــش بــە پارچەپارچــە بوونــی زەویی
جووتیــاران بگرێــت ،بــۆ ئــەوەی زیــان
بــە ڕادەی بەرهەمهێنانــی گشــتی
نەگەینێت.
٩ـ حكوومەتــی هەرێمــی كوردســتان،
لە پێنــاو پێکهێنانــی کۆمەڵگایەکی
سالم ،پێویسته به لێوردبوونەوە و سەرنج
و ڕوانگەیەكی خەسارناسانەوه ،ئاوڕ له
دیــارده دزێوه كۆمەاڵیەتییەكان بداتەوە
و بەرنامەیەكــی زانســتی گونجــاو بۆ
چارەسەركردنیان ،دابڕێژێت.
١٠ـ گرنگیدان و پێشخســتنی کەرتی
گەشتیاری دەبێ ،لە ئەولەوییەتەکانی
حکوومەتی هەرێم بێ.
ب :سیاسەتی فەرهەنگی و پەروەرده
١ـ له هەرێمی كوردســتاندا ،سیستمی
پەروەردەی نەتەوەیی هاوتەریب لەگەڵ
پێوانەكانــی پەروەردەیــی ڕێكخــراوی
نەتــەوه یەكگرتــووەكان و نــرخ و بەهــا
مێژوویــی و نەتەوەیییەكانــی خەڵكی
كوردستان دادەمەزرێت.
٢ـ حكوومەتــی هەرێمــی كوردســتان،
ســەرنجێكی تایبەت دەداته پێگەیاندن
و پــەروەردە كردنــی منــدااڵن و الوان و
ئیمكاناتــی پەروەردەیــی و فێركارییــان
بۆ دەڕەخسێنێت.
٣ـ هەموو مندااڵنی كوردســتان ،هەتا
پازده ساڵی دەبێ بخوێنن ،حكوومەتی
هەرێمــی كوردســتان بــۆ نەهێشــتنی
نەخوێنــدەواری هەنــگاو هەڵدەگرێــت.
لــه هەرێمــی كوردســتاندا دابینكردنی
پێداویســتییەكانی خوێندنی سەرەتایی
لــە ئەســتۆی حكوومەتــی هەرێمــی
كوردســتانه و خوێنــدن له قۆناغەكانی
دیكــەدا بەبــێ بەرانبــەرە .حكوومەتی
هەرێمی كوردستان تێچووی خوێندنی
مندااڵنی چین و توێژه كەمداهاتەكان
و مندااڵنی شەهیدان ،له هەموو فێرگه
پیشــەیییەكان و هونەرســتانەكاندا
دابیــن دەكات و تێچــووی خوێندنــی
خوێندکارانــی بلیمەت و هەڵكەوتووی
كەمداهــات و مندااڵنــی شــەهیدان،
لــه زانكــۆ و ئەنســتیتۆ بەرزەكانیشــدا
وەئەستۆ دەگرێت.
٤ـ حكوومەتــی هەرێمــی كوردســتان،
بــۆ بردنەســەرەوەی ئاســتی گشــتیی
فەرهەنگیــی خەڵــك و دامەزراندنــی
ناوەنــدی فەرهەنگــی و زانســتی
پێویســت هەنــگاو هەڵدەگرێــت و بــۆ
كۆكردنــەوه و پاراســتنی كەلەپــووری
كورد تێدەكۆشێت.
٥ـ بایەخــدان بــە پەرەگرتنــی زمــان و
ئەدەبیاتــی كــوردی و پشــتیوانی لــە
نووســەران ،هونەرمەنــدان ،پســپۆڕان و
زانایانــی كــورد ،ڕێبازی هەمیشــەیی
سیاســەتی فەرهەنگیــی حكوومەتــی
هەرێمــی كوردســتانە ،هەروەهــا
حکوومــەت پێویســتە کــە پاڵپشــتی

زانایانی ئایینیی نیشتمانپەروەر بێ.
٦ـ حكوومەتــی هەرێمــی كوردســتان،
پێویســتە هــەوڵ بــدات ،لە سیســتمی
پەروەردەییدا كولتووری پێكەوەهەڵكردن
و یەكتــر تەحەمووڵكردن جێگیر بکات
و قوتابیــان بــەدوور لــه كولتــووری
توندوتیــژی و یەكترســڕینەوه پەروەرده
بكرێن.
پ :سیاسەتی لەشساغی
١ـ حكوومەتــی هەرێمــی كوردســتان،
بۆ بردنەســەرەوەی ئاســتی لەشساغی
هەمــوو خەڵــك تێدەكۆشــێت و
هەلومەرجێــك پێك دێنێــت ،كه هەموو
خەڵكی كوردستان بتوانن له یارمەتیی
پزیشــكی و دەرمانیــی پێویســت كەڵك
وەربگرن.
٢ـ حكوومەتــی هەرێمــی كوردســتان،
بۆ دامەرزاندنی ئاسایشــگه ،دایینگە
و زایینگــه هەنــگاو هەڵدەگرێــت و بۆ
بەخێوكردنــی كەســانی كەمداهاتــی
بەســااڵچوو ،ڕەبــەن و بێخاوخێزانیــش
بنكه و بونیاتی تایبەتی دادەمەزرێنێت.
٣ـ حكوومەتــی هەرێمــی كوردســتان،
ئــەو مافانــەی كــە بــۆ كەمئەندامــان
لــە پەیماننامــه نیونەتەوەیییەكانــدا
لەبەرچاو گیراون ،دابین دەكات.
٤ـ حکوومەتــی هەرێــم ،دەبــێ بیمەی
کۆمەاڵیەتی بۆ گشــت هاوواڵتییانی
دانیشتووی کوردستان دابین بکات.
٥ـ حکوومەتــی هەرێــم پێویســتە ،کە
بەرنامەی تایبەتی بۆ پەروەردەکردنی
مندااڵنــی خــاوەن پێداویســتی تایبەت
هەبێت.
ت :سیاســەتی پارێزگاریــی ژینگە و
پاراستنی شوێنەوارە مێژوویییەكان
١ـ پارێــزگاری كــردن لــه ژینگــە،
ســەرچاوە سروشــتییەكان ،لێڕەوارەكان،
دەریاچــە و گیانلەبــەرەكان یەكێــك لــە
ئەركەكانــی حكوومەتــی هەرێمــی
كوردســتانە .هەر بۆیە دەبێ لە ڕاوی
بێسەروبەره پێشگیری بكرێت .پێویسته
لــه هەڵبژاردنــی جــۆر و جێــگای
پیشەســازیی نــوێ و لــە لێدانی ڕێگا
و كێشــانی ڕێگای ئاسندا ،پاراستنی
ژینگە لەبەرچاو بگیرێت.
٢ـ حكوومەتــی هەرێمــی كوردســتان،
بناغەكانــی پیشەســازیی گەشــتیاری
دادەڕێژێــت و بەرنامــەی گونجــاو
بــۆ پاراســتنی شــوێنەوار و ئاســەوارە
مێژوویییەكان دادەنێت.
فەســڵی پێنجــەم :سیســتمی فێدراڵی
لــە ئێــران؛ دەســتووری فێــدراڵ و
دابەشكردنی دەسەاڵت
١ـ دابەشــكردنی ســەروەری ،بنەمــای
سیســتمی فێدراڵییه ،بۆ ئەم مەبەستە
پێویســتە دابەشــكردنی ســەروەری
لــە نێــوان هەرێمــە "جوگرافــی ـ
نەتەوەیی"ییــەكان لــە دەســتووردا
دەســتەبەر بكرێــت ،هــەم دەســەاڵتی
فێــدراڵ و هــەم دەســەاڵتی هەرێمەكان
پەیڕەوی یاسای فێدراڵ دەبن.
٢ـ دادگای بــەرزی فێــدراڵ ،كــە لــە
پســپۆڕانی هەمــوو نەتەوەكانی ئێران،
بەشــێوەی یەكســان پێك دێت ،بە كێشە
یاســایییەكانی نێوان دەوڵەتی فێدراڵ
و حكوومەتــە هەرێمییەكاندا دەچێتەوه
و هاوســەنگی دەســەاڵت لــه نێوانیاندا
ڕادەگرێت.
٣ـ لــه ئێرانــی فێدراڵــدا چ له ئاســتی
دەســەاڵتی فێــدراڵ و چ لــە ئاســتی
هەرێمەكاندا ،هەركام لە دەسەاڵتەكانی
یاســادانان ،ڕاپەڕانــدن و دادوەری لــە
یەكتر سەربەخۆن.
٤ـ لــە ئێرانــی فێدراڵــدا ،بڕیــاردان
لــە شــۆرای فێــدراڵ و ئەنجومەنــی
نوێنەراندا لەســەر بنەمای ڕێککەوتن
دەبــێ .شــۆرای فێدراڵ لــە نوێنەرانی
نەتەوەكانــی واڵت ،بــە ڕادە و مافــی
وەك یــەك پێــك دێــت و هەمــوو ئــەو
بڕیارانــەی ئەنجومەنــی نوێنــەران كــە
پێوەندییــان بــە مــاف و بەرژەوەندیــی
هەرێمەكانەوه هەیه ،له الیەن شــۆرای
فێدراڵەوە پەسەند دەکرێن.

٥ـ مافــی پەســەندكردنی هەمــوو
ئــەو یاســایانەی كــه پێوەندییــان بــە
هەرێمەكانــەوە هەیــە ،بەپێــی بنەمــا
دەســتوورییەكانی ئێرانــی فێــدراڵ ،بە
پارلەمانی هەرێمەكان دەدرێت.
٦ـ هەموو نەتەوە پێكهێنەرەكانی ئێران،
بەبــێ هــەاڵواردن لــە دامەزراندنــی
سیســتمی ئێرانــی فێدراڵــدا بەشــدارن
و ئــەم مافــە لــە یاســای بنەڕەتیــی
سیستمی فێدراڵدا پەسەند دەکرێت.
٧ـ یاســای بنەڕەتیــی ئێرانی فێدراڵ،
بەپێــی پێــوەرە جیهانییەكانــی مافــی
مــرۆڤ و لەوانــە مافــە كولتــووری،
سیاســی ،ئابــووری و پەیماننامــه
نێونەتەوەیییــەكان ،بــە جۆرێــك ڕێــك
دەخرێــت ،كــە مافــی هەمــوو پێكهاته
نەتەوەیــی ،ئیتنیكی ،ئایینی ،زمانی
و كۆمەاڵیەتییەكانی نێو ئەو سیستمە
فێدراڵــە لــە چوارچێــوەی ســنووری
پێناســەكراوی جوگرافــی ـ نەتەوەیــی
هەرێمەكاندا ،بە فەرمی بناسرێت.
٨ـ ئــەو پرســە هاوبەشــانەی كــە
پێوەندییــان بــه حکوومەتــی فێدراڵەوە
هەیه ،وەك :دراو ،ئەرتەش ،بەرنامەی
درێژخایەنی ئابووری ،ســەرچاوەكانی
داهات و دابەشــكردنی دادپەروەرانەی
سامانە گشتییەكان ،سیاسەتی دەرەوه،
كێــش و پێــوەرەكان ،لــە دەســەاڵتی
هاوبەشــی حکوومەتە هەرێمییەکان و
حکوومەتی فێدراڵدا دەبن.
فەســڵی شەشــەم :سیاسەتی دەرەوەی
ئێرانی فێدراڵ
١ـ ئێرانــی فێــدراڵ لەگــەڵ هەمــوو
دەوڵەتــان لەســەر بناغــەی ڕێزگرتنی
دووالیەنە و ناســینی مافی سەروەریی
نیشــتمانی ،پێوەنــدی دادەمەزرێنێــت
و لەگــەڵ واڵتانــی پێشــكەوتنخواز و
دێموكــرات و ئــەو واڵتانــەی كــه ڕێــز
بــۆ مافــی مرۆڤ دادەنێــن ،پێوەندیی
دۆستانە پێك دێنێت.
٢ـ ئێرانــی فێــدراڵ لە نێــو ڕێكخراوی
نەتەوە یەكگرتووەكان و لە دەرەوەی ئەم
ڕێكخراوەیــەدا پشــتیوانی لە ئاشــتیی
جیهانــی و پێكەوەژیانــی هێمنانــەی
دەوڵەتــان دەكات و الیەنگــری
چارەسەریی ئاشــتییانەی گیروگرفتە
نێونەتەوەیییەكانــە لــە ڕێــگای
وتووێژەوە ،بەبێ بەكارهێنانی گوشار،
مەگــەر لــە كاتێكــدا كــە كۆمەڵگای
نێونەتەوەیــی لە ڕێــگای ناوەندە خاوەن
ســەاڵحییەتەكانییەوە بــۆ پاراســتنی
ئاشــتی و ئارامــی نێونەتەوەیــی،
بەكارهێنانی گوشار بەپێویست بزانێت.
٣ـ سیاســەتی دەرەوەی ئێرانی فێدراڵ،
بــۆ دۆســتایەتی نێــوان نەتــەوەکان
و هاوکاریــی سیاســی ،ئابــووری و
كولتــووری لــه ناوچــەی ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاستدا هەوڵ دەدات.
٤ـ پێویســته ئێرانی فێدراڵ پشــتیوانی
له چەسپاندنی بنەماكانی دێموكراسی
لــە هەمــوو جیهانــدا بــکات و لــه
خەباتــی دیاریكردنــی چارەنووســی
نەتــەوە بندەســتەكان داكۆكــی بکات و
مافــی پەنابەریی سیاســی بــە مرۆڤە
دێموكراســیخواز و نیشــتمانپەروەرە
خەباتكارەكان بدات.
٥ـ هــەرکام لــە هەرێمەکانــی ئێرانــی
فێــدراڵ ،دەتوانــن نوێنەرایەتــی خۆیان
لــە واڵتانی دیکــەدا بۆ داکۆکیکردن
لــە بەرژەوەندییــە تایبەتییەکانیــان
هەبێت.
فەسڵی حەوتەم :سیاسەتی بەرگری
١ـ سیاسەتی بەرگریی ئێرانی فێدراڵ،
لەسەر بنەمای پاراستنی بەرژەوەندیی
هاوبەشــی نەتەوەكانــی پێكهێنــەری
ئێرانی فێدراڵ ،دادەمەزرێت.
٢ـ ئەرتەشــی ئێرانــی فێدراڵ له كۆی
هەمــوو یەكــە چەكدارەكانــی هەرێمــە
فێدراڵەكان پێك دێت و فەرماندەییەكی
هاوبەشــی دەبێت ،كه به ڕێككەوتن لە
نێــوان هەرێمەكانــدا دیــاری دەکرێــت.
ئەرتەش بۆی نییه دەست لە سیاسەت
یــان لە كاروباری نێوخۆیی هەرێمەكان

وەر بدات.
٣ـ ئێرانــی فێــدراڵ ،لە دروســتكردنی
چەكــی كۆمەڵكــوژ و قەدەغەكراو خۆ
دەپارێزێــت و بــه هەمــوو رێككەوتنــە
جیهانییەكانــی پێوەندیــدار بــە كاتــی
شەڕەوە پێبەند دەبێت.
بەشی دووهەم
پێــڕەوی نێوخۆی حیزبــی دێموکراتی
کوردستانی ئێران
مــاددەی یەکــەم :نــاو و نێوەڕۆکــی
حیزب
 -١نــاوی حیزب "حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێرانـ"ـــە ،لــەم پێــڕەوەدا
و لــە درێــژەدا هــەر بــە نــاوی حیزبی
دێموکــرات ئامــاژەی پــێ دەدرێــت.
مەیدانــی تێکۆشــانی حیزبــی
دێموکــرات ،هەمــوو ڕۆژهەاڵتــی
کوردستان و ئەو شوێنانەی ئێرانە کە
کوردی تێدا دەژیت.
 -٢حیزبی دێموکرات ،حیزبی پێشڕەو
و شۆڕشــگێڕی خەڵکی کوردســتانی
ئێرانە .چین و توێژەکانی کۆمەڵگای
کوردســتان ،بە مەبەســتی وەدیهێنانی
ئامانجەکانــی حیزب کە لە بەرنامەدا
هاتــوون ،لــە ڕیزەکانــی خۆیــدا کــۆ
دەکاتەوە و ڕێکیان دەخات.
 -٣ناوی حیزب لە ئاستی نێونەتەوەییدا
"Democratic Party of
 "Iranian Kurdistanو
کۆرتکراوەکەی""PDKIـە.
 -٥ئارمــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران پێکهاتووە لە:
بازنەیــەک بــە ڕەنگــی شــین ،کــە
لــە الی ڕاســتیەوە گوڵــە گەنمێکــە
بــە ڕەنگــی زەرد و لــە الی چەپیــەوە
چەرخێکــی پیشەســازییە بــە ڕەنگــی
ســپی ،کە لە حەوت دەندە پێکهاتووە.
ناوەنــدی بازنەکــە پێکهاتــووە لــە
خۆرێکــی دە تیشــکی و کێوێــک بە
ڕەنگی ســەوز .لە خوارەوەی ئارمەکە
و لــە نێــوان گوڵەگەنــم و چەرخــە
پیشەســازییەکەدا ،زەمینەیەکی سوور
هەیــە ،کــە کتێبێکی ســپی لە ســەرە
و ) (١٣٢٤لــە خــوارەوەی کتێبەکەدا
نووســراوە ،کــە ئاماژەیــە بــە ســاڵی
دامەزراندنــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێرانە.
تێبینی :لە چاالکییەکانی حیزب
لە ئاستی نێونەتەوەیی و دەرەکیدا،
لە جیاتی ساڵی ١٩٤٥ ،١٣٢٤
بەکار دێت و لە ژێرەوەی ئارمەکەش
 PDKIدەنووسرێت.
ماددەی دووهەم :ئەندامەتی حیزب
هەموو کوردێک لە هەر شوێنێکی
ئێران و هەر هاونیشتمانێکی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،دەتوانێت
ببێتە ئەندامی حیزبی دێموکرات بە
مەرجێک:
تەمەنی لە  ١٨ساڵ کەمتر نەبێ.بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆیی حیزبپەسەند بکات.
تێبینی :هەموو کوردێکی
هاوواڵتیی ئێران و ئەو کوردانەی
ڕۆژهەاڵت کە پەڕیوەی هەندەرانن،
یان لە تاراوگەدا لە دایک بوون،
دەتوانن ببنە ئەندامی حیزب.
ماددەی سێهەم :وەرگرتنی ئەندام
بۆ ئەوەی کەسێک بە ئەندام
وەربگیرێت پێویستە:
بە فەرمی داوای ئەندامەتیبکات.
دوو ئەندامی حیزب بیناسێنن.النیکەم شەش مانگ بەبێ مافیهەڵبژێران و هەڵبژاردن ،لە قۆناغی
تاقیکردنەوەدا بێت.
لە الیەن ئۆرگانی تەشکیالتییپێوەندیدارەوە ،بە ئەندام وەربگیرێت.
ئەندامی حیزب و ڕێکخراوێکیسیاسیی دیکە نەبێ.
تێبینی :کوردەکانی دانیشتووی
واڵتانی ڕۆژئاوایی کە ئەندامی
حیزبن ،دەتوانن ئەندامی ڕێکخراوە

پێشکەوتنخواز و دێموکراتیکەکانی
ئەو واڵتانە بن.
ماددەی چوارەم :ئەرکەکانی
ئەندامی حیزب
ئەرکی سەرشانی ئەندامی حیزبە
کە:
بۆ وەدیهێنانی ئامانجەکانی حیزبکە لە بەرنامەی حیزبدا هاتوون،
تێبکۆشێت.
بە هەموو تواناوە بۆ پاراستن وگەشەپێدانی سیاسی و یەکیەتیی
تەشکیالتیی حیزب هەوڵ بدات.
بەپێی پێڕەوی نێوخۆ دیسپلینیحیزبی بپارێزێت.
لە یەکێک لە ئۆرگانەکانیحیزبدا ،چاالکانە تێبکۆشێت.
نهێنییەکانی حیزب بپارێزێت.ئاستی زانیاریی سیاسی و پێگەیکۆمەاڵیەتیی خۆی بەرێتە سەرەوە.
سیاسەتی حیزب بباتە نێوکۆمەاڵنی خەڵک و پێوەندییان
لەگەڵ بەهێز بکات و لە بیروڕا و
ئەزموونەکانیان کەڵک وەربگرێت.
بڕیارە حیزبی و ڕێکخراوەیییەکانبەڕێوە ببات و ڕاپۆرت بە ئۆرگانی
پێوەندیدار بداتەوە.
حەقی ئەندامەتی بە ڕێکوپێکیبدات.
تێبینی :ئەو کەسانەی پشتیوانی
لە سیاسەتی حیزب دەکەن ،بەاڵم
ئەرکەکانی حیزب بە تەواوی بەجێ
ناگەیەنن ،بە الیەنگری تەشکیالتیی
حیزب دەناسرێن.
ماددەی پێنجەم :مافەکانی ئەندامی
حیزب
ئەندامــی حیــزب مافی ئــەوەی هەیە
کە:
لــە هەڵبــژاردن و هەڵبژێرانــدا بەپێــیڕێوشــوێنە پێوەندیــدارەکان بەشــداری
بکات.
بە ئەندامی هەرکام لە ئۆرگانەکانیحیــزب هەڵبژێردرێــت .هەڵبژێــران بــۆ
ئۆرگانەکانــی حیزب ،بەپێی مەرجی
دیاریکراو دەبێت.
کار و چاالکیــی هــەر ئەنــدام یــانئۆرگانێکــی حیــزب هەڵســەنگێنێت و
لــە کۆبوونــەوە حیزبییەکانــدا ،بیخاتە
بەرباس یان ڕەخنەی لێ بگرێت.
لــە ڕێگای تەشــکیالتییەوە بیروڕایخــۆی بــە هەمــوو ئۆرگانێکی حیزب
ڕابگەینێت و پرسیارەکانی بخاتە ڕوو
و واڵم وەربگرێتەوە.
لە هەر ئۆرگانێک لە الی ئۆرگانیپێوندیــدار شــکایەت بــکا و واڵم
وەربگرێتەوە.
لــە هــەر کۆبوونەوەیەکــی ئۆرگانیخۆیــدا ،کــە تێکۆشــانی حیزبــی و
سیاسیی ئەو هەڵبسەنگێنێ و بیەوێت
بڕیاری لەسەر بدات ،بەشدار بێت.
ماددەی شەشەم  :دیسیپلینی ئەندام
 – ١ئەو ئەندامانەی ئەرکی خۆیان
بەجــێ ناگەیەنــن ،یان بــە پێچەوانەی
پێڕەوی نێوخۆیــی حیزب دەجووڵێنەوە،
یــان کردەوەیــەک ئەنجــام دەدەن ،کــە
زیــان بــە پرســتیژ و ســامانی حیــزب
دەگەینێــت ،یــان حەقــی ئەندامەتــی
نــادەن ،بەپێــی ڕادەی پێشــێلکردنی
دیسیپلینەکانی حیزب ،بەم چەشنەی
خوارەوە بڕیاریان لەسەر دەدرێت:
سەرکۆنە بە دەم.سەرکۆنە بە نووسراوە.ئەستاندنەوەی لێپرسراوی.هەڵپەساردن.وەرگرتنــەوەی مافــی ئەندامەتی لەحیزبدا.
تێبینی:
١ـ درێژتریــن مــاوەی هەڵپەســاردن
ســاڵێکە .ئەندامــی هەڵپەســێردراو لــە
مــاوەی هەڵپەســاردندا خاوەنــی هیــچ
مافێکی ئەندامەتی نییە.
 -٢ئەندامــی هەڵپەســێردراو ،پــاش
ماوەی هەڵپەســاردنەکەی ،ڕابردووی
حیزبــی بۆ لەبەرچــاو دەگێردرێت و لە
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ڕێگای ئۆرگانی ســەرەوەترەوە کاری
بۆ دیاری دەکرێت.
 -٣سزای حیزبی لە الیەن ڕێکخراوی
حیزبیــی پەیوەندیــدار و بــە زۆرینــەی
دەنــگ دیــاری دەکرێــت و بــۆ
وەرگرتنــەوەی مافــی ئەندامەتــی،
پێویســتە ئۆرگانــی ســەرەوەتر بڕیاری
لەسەر بدات.
 -٤مەبەســت لــە ســزای حیزبــی،
پێگەیاندنــی ئەندامــە و تەنیا ئەوکاتە
ئەنــدام ســزا دەدرێــت ،کــە ڕێــگای
دیکــەی وەک ڕەخنــە و ڕێنوێنــی و
ئیقنــاع لە باش کردنی ئاکاری ئەودا
کاریگەرییان نەبووبێت.
 -٥ئــەو ئەندامانــەی ســزا دەدرێــن،
مافــی ئەوەیــان هەیــە لــە ئۆرگانــی
پێوەندیــدار داوای پێڕاگەیشــتن بکەن.
ئــەو ئەندامــەی دەردەکرێــت دەتوانــێ
سکااڵ بۆ کۆنگرەش بنێرێت.
 -٢بــۆ هاندانــی ئەندامانــی حیــزب و
هەروەها ڕێزگرتن لە کار و تێکۆشانی
ئەندامانــی چــاالک ،هەروەهــا بــۆ
باشــتر بەڕێوەچوونــی دیســیپلینی
حیزب پێویســتە جیا لە بوونی سزادان،
هاندانیــش هەبێت؛ بەو پێیە ،پێویســتە
ئۆرگانــە پێوەندیــدارەکان ڕێزلێنــان
و هاندانــی ئەندامانــی چــاالک و
سەرکەوتوو بەڕێوە ببەن.
ماددەی حەوتەم :قەوارەی حیزب
نێوەڕۆكــی قــەوارەی حیــزب ،خــۆی
لــە دیســانتراڵیزەكردنی حیــزب و
دابەشكردنی ئەرك و دەسەاڵتدا دەبینێت
و لەســەر ئــەم بنەمایــە چۆنیەتیــی
هەماهەنگــی و هاوســەنگی لــە نێوان
بەرپرسایەتی و سەاڵحییەتی بەرپرسان
و ئۆرگانەكانــدا ڕێــک دەخــات .ئــەم
قەوارەیە بە لەبەرچاوگرتنی سیاســەت
و هەڵوێســتی حیــزب بــۆ تێكۆشــانی
داهاتــوو لە بــاری سیاســی ،نیزامی،
ڕاگەیاندنی و ڕێكخســتنەوە سەرنجی
پــێ دراوە .دیســانتراڵیزەكردنی حیــزب
وەك بنەمایەكی گشتی دەبێت.
داڕشتنی پێکهاتەی حیزب لەسەر ئەو
بنەمایە دەبێ ،کە:
بەڕێوەبەریــی هەمــوو ئۆرگانێکــیحیزب بە هەڵبژاردن دیاری دەکرێت.
ئۆرگانەکانــی حیزب بە ڕێکوپێکیڕاپۆرتی تێکۆشــانی خۆیــان هەم بەو
کۆنفڕانســەی کە هەڵیــان بژاردوون و
هەم بە ئۆرگانی پێوەندیدار ،دەدەنەوە.
هاوســەنگیی نێــوان مافــی ئەنــدام وئۆرگان بە شــێوەیەک دابین دەکرێت،
کە نە داهێنان و ئازادیی تاک پێشێل
بکرێــت و نــە چوارچێــوەی ئۆرگانــی
تێــک بدرێــت .کەمایەتــی لــە نێــو
ڕێکخــراوی حیزبیدا پێبەندی بڕیاری
گشــتییە .کەمینــەی فیکــری و
سیاســی مافی بەرگریی لە نەزەراتی
خــۆی ،لــە ڕێــگای کۆبوونــەوە و
باڵوکراوەکانــی نێوخۆیــی حیزبــەوە
پارێزراو دەبێت.
لــە نێــو حیزبدا بــۆ هەمــوو ئەندامانبەپێــی ئەساســنامە و بەبێ جیاوازی،
یەک دیسیپلین هەیە.
بڕیاری ئۆرگانی ســەرەوەتر بە ڕاوێژلەگــەڵ ئۆرگانی خوارەوەتر دەدرێت و
لــە الیەن ئۆرگانی خوارەوەتر جێبەجێ
دەکرێت.
داڕشــتنی پــان و بڕیار لــە بەرزترینئۆرگانــەوە تــا خوارتریــن ئــۆرگان ،بە
کۆمەڵــە .تاکڕەوی و ســەرەڕۆیی لە
حیزبدا ،جێگایان نییە.
ماددەی هەشتەم :کۆنگرەی حیزب
ـ کۆنگرەی حیزب بەرزترین ئۆرگانی
حیزبــە ،کــە لەســەر بنەمــای پێڕەوی
نێوخــۆ هــەر چــوار ســاڵ جارێــک
دەگیرێت.
کۆنگــرە ســتراتیژی و سیاســەتە
گشــتییەکان ،بەرنامــە و پێــڕەوی
نێوخۆیــی حیــزب پەســەند دەکات و
ڕێبەرایەتیی نوێ هەڵدەبژێرێت.
کۆنگــرەی حیــزب لــە ئەندامانــی
ناوەندی سیاسی ،دەستەی کارگێڕی،
هەروەهــا ئەندامانــی هەڵبژێــردراوی
کۆنفڕانســەکانی ئۆرگانە سیاســی و
کارگێڕییەکانــی حیــزب و ئەندامانی

حیــزب لــە دەرەوەی واڵت و لــە
کوردســتان بەپێــی کارنامــەی کار و
پێوەرە دیاریکراوەکان پێک دێت.
تێبینی یەکەم :کۆبوونەوەی هاوبەشی
ناوەندی سیاسی و دەستەی کارگێڕی
دەتوانــێ ژمارەیــەک لــە بەرپرســانی
ئۆرگانەکان و فەرماندەیی پێشمەرگە
دیــاری بــکات ،کــە ڕاســتەوخۆ بــە
مافــی دەنگدانــەوە بچنــە کۆنگرەوە.
بــەو مەرجــەی کــە ئەو کەســانە پێش
لە کۆنفڕانســەکان دیاری بکرێن و لە
کۆنفڕانسدا بەشــدار نەبن .پێکهاتەی
کۆنگــرە بە جۆرێــک دەبێت ،کە دوو
لەســەر ســێی ئەندامانــی کۆنگــرە لە
ئەنجامــی پرۆســەی هەڵبژاردنــەوە،
بەشداری کۆنگرە بن.
تێبینــی دووهــەم :لــە حاڵەتێکــدا
کــە ناوەنــدی سیاســی و دەســتەی
کارگێڕی بەپێویســتی بزانن ،کۆنگرە
زووتــر لــە مــاوەی دیاریکــراوی چوار
ساڵ دەگیرێت.
ناوەنــدی هەڵبــژاردن بەرپرســی
پێکهێنــان و بەڕێوەبردنی کۆنفڕانس و
هەڵبژاردنەکانە.
ئــەرک و دەســەاڵتەکانی کۆنگــرە
بریتین لە:
 ســتراتیژی و سیاسەتە گشتییەکانو بەرنامــە و پێــڕەوی حیــزب پەســەند
دەکات.
ـ لێپرســراوی گشــتیی حیــزب کــە
بەرپرســی دەســتەی کارگێڕییــە،
هەڵدەبژێرێت.
ـ ژمــارەی پێویســتی ئەندامانــی
ناوەنــدی سیاســی پەســەند دەکات و
هەڵیان دەبژێرێت.
کۆنگرەی نائاسایی :
 كۆنگــرەی نائاســایی بە بەشــدارییهەمــوو ئەندامانی ناوەندی سیاســی،
دەســتەی کارگێــڕی ،بەرپرســانی
ئۆرگانــەكان ،ئەندامانــی ئەســڵی
بەشــەکان ،فەرماندەکانی پێشــمەرگە
و بەرپرسانی ڕێکخستنی ئاشكرا پێك
دێت.
كۆنگرەی نائاســایی كاتێــك دەگیرێت
كە:
ئیمكانی گرتنی كۆنگرەی ئاســاییلە ئارادا نەبێت.
لــە هەلومەرجێكــدا كــە ناوەنــدیسیاســی نەتوانێــت ،ئەركــی خــۆی لە
ئاســتی بابەتە گرینگە سیاسییەکاندا
بەباشی بەڕێوە ببات.
بــۆ گرتنــی كۆنگــرەی نائاســایی
پێویستە:
دوو لەســەر ســێی ئەندامانــیتەواووەخت داوا بكەن.
 یان دوو لەســەر ســێی کۆبوونەوەیهاوبەشی ناوەندی سیاسی و دەستەی
کارگێڕی داوا بكەن.
تێبینی:
١ـ کۆبوونــەوەی هاوبەشــی ناوەنــدی
سیاســی و دەستەی کارگێڕی مافی
ئــەوەی هەیە ئەو پەڕەکەی بە ڕادەی
نیوەی ئەندامانی خۆی ،لە ئەندامانی
حیــزب و ڕاوێژکارانــی ئۆرگانــەکان
بــە مافــی دەنگدانــەوە ،لــە کۆنگرەدا
بەشــدار بــکات .ئــەم کارە دەبێــت،
پێــش بەڕێوەبردنــی کۆنفڕانســەکانی
حیــزب بکرێــت ،چونکە ئەو کەســانە
لە کۆنفڕانسەکاندا مافی دەنگدانیان
نابێت.
 – ٢کەســانێک دەتوانــن ببنــە
ئەندامــی ناوەنــدی سیاســی ،یــان
لێپرسراوی گشتی کە خاوەنی پێوەر و
پێوانە دیاریکراوەکان بن ،کە ناوەندی
هەڵبژاردن دیاری دەکات.
ماددەی نۆیەم:
کۆنفڕانسی ئۆرگانەکانی حیزب:
 کۆنفڕانســی ئــۆرگان پێك دێت ،لەهەمــوو ئەوانــەی كــە النیكــەم شــەش
مانــگ لــە ئەندامەتییــان لــە حیزبــدا
تێپەڕ بووبێت.
 ئەو كەسە دەتوانێت خۆی بۆ نوێنەرلە كۆنگرەدا بەربژێر بکات كە:
 النیكەم دوو ساڵ بەسەر ئەندامەتییلە حیزبدا تێپەر بووبێت.
 -كارنامــەی تێكۆشــانی بەربژێرەکان

هەڵســەنگاندنی بــۆ دەکرێــت و بەپێی
پێــوەر و پێوانــە دیاریکــراوەکان لــە
هەڵبژاردندا بەشدار دەبن.
تێبینی:
 دوای کۆنفڕانســی هەر ئۆرگانێك،نوێنەرانــی هەڵبژێــردراو كــۆ دەبنەوە و
بۆچــوون و پێشــنیار و ڕەخنەكانیــان
لەسەر ڕاپۆرتی سیاسی و هەر گەاڵڵە
و پێشنیارێکی دیکە کە دەخرێتە بەر
نــەزەری کۆنگــرە گەاڵڵەیــان دەكەن و
یــەك کــەس بــە نوێنەرایەتــی خۆیــان
بــۆ خســتنە بەربــاس و ڕوونكردنەوەی
ڕاوبۆچوونەکانیــان لــە كۆنگــرەدا
دیاری دەكەن ،تاکوو كاتی پێویستیان
بۆ هێنانە گۆڕی بابەتەكانیان هەبێت.
 كۆنفڕانســی ئۆرگانــەكان پێویســتەالنیکــەم دوو مانــگ بەر لــە كۆنگرە
پێــك بێــن و نوســخەیەك لــە گەاڵڵەی
بۆچــوون و پێشــنیار و ڕەخنەكانــی
خۆیــان بــۆ كۆمیتــەی ئامــادەكاری
كۆنگرە بنێرن.
ماددەی دەیەم:
ناوەندی سیاسی
ئــەم دەزگایــە وەک ناوەندی سیاســی
و یاســادانەری حیــزب ،ئۆرگانــی
داڕێــژەری سیاســەتە گشــتییەکانی
حیــزب لــە چوارچێــوەی بڕیــار و
ستراتیژی و بەرنامەی پەسەندکراوی
کۆنگرەدایە .
کۆبوونەوەکانــی ناوەنــدی سیاســی
بــە بەشــداریی ی ئەندامەکانــی
ڕەوایی پەیدا دەکات و بڕیارەکانی بە
دەنگی زۆرینەی "نیوە کۆ یەک"ـــی
بەشداران پەسەند دەکرێن.
ئــەرک و دەســەاڵتەکانی ناوەنــدی
سیاسی:
 هێڵــە سیاســییەکانی حیــزب لــەچوارچێــوەی بڕیارەکانــی کۆنگــرەدا
دادەڕێژێت و پەسەندیان دەکات.
یاســا و ڕێســاکانی ئۆرگانــەکارگێڕییەکانــی حیزبــی پەســەند
دەکات.
دەســەاڵتی دامەزرانــدن یــانئۆرگانــە
هەڵوەشــاندنەوەی
حیزبییەکانــی لــە ڕێگــەی یاســا و
ڕێسا پەسەندکراوەکان و بە پێشنیاری
دەستەی کارگێڕییان دەبێت.
 چاوەدێــری و پێداچوونــەوە بــە ســەربەڕێوەچوونی ئاییننامەکانی دەستەی
کارگێــڕی ،دەزگاکانی بەدواداچوون
و چاودێــری ،هەڵبژاردن و لێپرســراوی
گشتی دەکات.
 بەرپرســی پەسەندکردنی پێکهێنانیهاوپەیمانــی ،یان پێکهێنانی ئاڵوگۆڕ
لــە پێوەندیــی لەگــەڵ حیــزب و الیەنە
سیاسییەکانە.
 ئەندامانی پێشــنیاریی لێپرســراویگشــتی بــۆ دەســتەی کارگێــڕی
پەسەند دەکات.
 لــە ڕێــگای دەزگای بەدواداچــوونو چاوەدێرییــەوە ،چاوەدێریــی بە ســەر
کاری لێپرسراوی گشتی و ئەندامانی
دەستەی کارگێڕیدا دەکات.
تێبینی:
 -١ئەگــەر دەســتەی کارگێــڕی
بەپێویســت بزانێــت ،کــە ئۆرگانێکــی
نــوێ بــۆ حیــزب دامەرزێنێــت ،یــان
ئــەوەی کە یەکێک لە ئۆرگانەکانی
حیزبــی هەڵبوەشــێنێتەوە ،دەبێــت ئــەو
بابەتــە لــە الیــەن ناوەندی سیاســییەوە
پەسەند بکرێت.
 -٢لە حاڵەتی پێویستدا کە لێپرسراوی
گشــتیی حیزب ،توانــای بەڕێوەبردنی
ئەرکەکانــی نەبوو ،ناوەندی سیاســی
دەتوانــێ بــە دەنگــی ی ئەندامانی،
متمانــە لــە لێپرســراو وەربگرێتــەوە و
بڕیاری البردنی بدات.
 -٣لــە ئەگەری ڕووداوی نەخوازراودا
کــە لێپرســراو لــە ژیاندا نەمــا ،یان لە
کاتی ئەستاندنی متمانە لە لێپرسراو،
تــا گرتنــی کۆنگــرە لــە مــاوەی
ســاڵێکدا ،جێگری یەکەمی لێپرســراو
ئەرکەکانی ئەو جێبەجێ دەکات.
 -٤لــە حاڵەتــی ئــەوەی کــە جێگری
لێپرســراویش واڵمــدەری ئەرکەکانــی
نەبــێ ،لەســەر پێشــنیاری دەســتەی

کارگێــڕی ،بــە پەســەندی نیــوە کــۆ
یەکــی ناوەنــدی سیاســی ،متمانــەی
لــێ وەردەگیرێــت و کەســێکی دیکــە
لــە ناوەنــدی سیاســی ،بــە دەنگــی
نیــوە کۆ یەکــی ئەندامانــی ناوەندی
سیاســی ،بــە جێگــرەوە هەڵدەبژێردرێت
و هەتــا کۆنگــرەی نائاســایی کــە
لــە مــاوەی ســاڵێکدا دەگیردرێــت،
بەرپرسایەتییەکانی لێپرسراوی گشتی
بە ئەستۆ دەگرێت.
٥ـ ئەندامانی ناوەندی سیاســی بەپێی
پێــوەرە دیاریکــراوەکان ،لــە نێــو کادر
و پێشــمەرگە و ئەندامانــی شــارەزای
حیــزب لــە بــوارە جیاجیاکانــدا لــە
کۆنگرە هەڵدەبژێردرێن.
٦ـ ئەندامانی ناوەندی سیاســی کاری
ئیجراییــان پــێ ناســپێردرێت ،بۆیــە
دەکرێت تەواو وەخت نەبن.
 -٧ناوەنــدی سیاســی ئەوپەڕەکــەی
لــە مــاوەی  ١٠ڕۆژدا کۆبوونــەوە
دەگرێت و واڵمی دەستەی کارگێڕی
دەداتەوە لەســەر گەاڵڵە ،پێشــنیار یان
پرســیارێک کە بە نووسراوی فەرمی
پێشکەش کراوە.
 -٨ناوەنــدی سیاســی النیکەم وەرزانە
کۆبوونەوەیەک پێک دێنێت.
 -٩ناوەنــدی سیاســی و دەســتەی
کارگێــڕی بــە مەبەســتی پێکهێنانی
هاوئاهەنگــی لــە نێــوان ناوەندەکانــی
یاســادانان و بەڕێوەبەریــدا ســااڵنە
النیکەم دووجار کۆ دەبنەوە.
 -١٠دەستەی کارگێڕی بۆ بەرپرسی
دەرەوەی واڵت و هــەرکام لــە بەشــە
ســەرەکییەکانی ،پێشــنیاری خۆی بە
مەبەســتی پەسەندکردنیان بە ناوەندی
سیاسی دەدات.
 -١١کەسانی پێویست بۆ ئەندامەتیی
ناوەندی سیاسی لە دەرەوەی واڵت ،لە
الیەن کۆنگرەوە هەڵدەبژێردرێن.
 -١٢دەزگای هەڵبــژاردن وەک
دەزگایەکــی خــاوەن ســەاڵحییەت لــە
چوارچێــوەی یاســاکانی هەڵبژاردنــدا
کار دەکات و لــە الیــەن ناوەنــدی
سیاســییەوە هەڵدەبژێردرێت و بەرامبەر
بە ناوەندی سیاسی بەرپرسیارە.
 -١٣دەزگای بەدواداچــوون و
چاوەدێــری ،لــە الیــەن ناوەنــدی
سیاســییەوە هەڵدەبژێردرێــت و وەک
ئۆرگانێکــی خــاوەن ســەاڵحییەت
چاوەدێری و پێداچوونەوە بە کارەکاندا
دەکات و ڕاپۆرتــی خــۆی بە ناوەندی
سیاســی و دەســتەی کارگێــڕی
دەداتەوە.
ماددەی یازدەهەم :دەستەی کارگێڕی
لێپرســراوی گشــتیی حیــزب ،کــە
لــە کۆنگــرەدا هەڵدەبژێردرێــت،
بەرپرســی دەســتەی کارگێڕییــە و
کارە بەڕێوەبەرییەکانــی ئۆرگانــە
حیزبییــەکان لــەم ناوەنــدەدا بەڕێــوە
دەبردرێن.
لێپرســراوی گشــتی و بەرپرســانی
کارگێڕیــی حیــزب ،دەســتەی
کارگێڕی پێک دێنن.
ئــەرک و دەســەاڵتەکانی دەســتەی
کارگێڕی بریتین لە:
 بڕیارەکانــی ناوەنــدی سیاســی وئەرکەکانی حیزبی جێبەجێ دەکات.
 بەرامبــەر بــە ناوەنــدی سیاســیواڵمدەرە و ڕاپۆرتی کاری خۆی پێ
دەداتەوە.
 پێشــنیاری ئۆرگانــەکان بــۆدیاریکردنــی هاوکارەکانیــان کــە
بەپێی کارنامەی کار دەبێت ،پەســەند
دەکات.
 دەســتەی کارگێــڕی بــە شــێوەیڕێکوپێــک کۆبوونــەوە دەگرێــت و بە
کۆ بڕیار دەدات.
 ئەندامانــی دەســتەی کارگێــڕی،تەواووەخــت لــە خزمەتی حیزبــدا دەبن
و بــە گوێرەی پێوەرە پەســەندکراوەکان
پێشنیار دەکرێن.
تێبینی:
 ئەگــەر دەســتەی کارگێــڕیبەپێویســت بزانێــت ،کــە ئۆرگانێکــی
نــوێ بــۆ حیــزب دامەزرێنێــت ،یــان
یەکێــک لــە ئۆرگانەکانــی حیــزب

هەڵبوەشــینێت ،دەبــێ ئــەو بڕیــارە لــە
الیــەن ناوەنــدی سیاســییەوە پەســەند
بکرێت.
 یەکــەی کارگێــڕی لــە دەرەوەیواڵت بەپێی پێوەرەکان و بە پێشنیاری
دەســتەی کارگێــڕی و پەســەندی
ناوەندی سیاسی دیاری دەکرێت.
 ناوەنــدی ڕێکخــراوە دێموکراتیــکو مەدەنییــەکان بــە گوێــرەی یاســا و
ڕێســای ڕێکخــراو ،گرینگییــان پــێ
دەدرێــت و لــە چوارچێــوەی دەســتەی
کارگێڕیدا کارەکانی ڕێک دەخرێت.
ماددەی دوازدەیەم:
لێپرسراوی گشتی
 لێپرســراوی گشــتی ،بەرپرســیدەســتەی کارگێڕیــی حیزبــە و لــە
کۆبوونەوەکانی ناوەندی سیاســیش بە
مافی دەنگدانەوە بەشدار دەبێ.
 هەماهەنگــی لــە نێــوان بەشــەسەرەكییەکانی حیزب پێك دێنێت.
 دەربڕی ڕاوبۆچوون و سیاسەتەكانیحیزبــە و دەتوانــێ وتەبێژێــک بــۆ
دەربڕینــی بۆچوونــی حیــزب دیــاری
بکات.
بەڕێوەبردنی كۆبوونەوەكانی دەستەیکارگێڕیی لە ئەستۆیە.
 پاراســتنی یەكیەتیــی ڕیزەكانــیحیــزب ،لــە ئەســتۆی هەمــوو
ئۆرگانەکانــی حیــزب و بەتایبــەت
یەکێــک لــە ئەرکەکانی لێپرســراوی
گشتییە.
 وێــڕای لێژنەیەکــی ســێ کەســیکــە جێگــری لێپرســراویش ئەندامــی
دەبێــت ،بەرپرســی دارایی و چاالکییە
ئابوورییەکانی حیزبە.
تێبینی:
 لێپرســراوی گشــتی بــە گوێــرەیپێوەر و یاســاکان ،ئەندامانی دەستەی
کارگێــڕی دیــاری دەکات و بــۆ
پەســەندکردنیان بە ناوەندی سیاسییان
دەناسێنێت.
 هــەر بەرپرســێکی پێشــنیارکراویلێپرسراوی گشتیی حیزب بۆ دەستەی
کارگێــری ،بەپێــی پێوەر و ڕێوشــوێنە
دیــارەکان دەبــێ و ئەگــەر ئەو کەســە
لــە دەوری پێشــنیارکردنی یەکەمــدا
دەنگی پێویســت نەهێنێتەوە و لێپرسراو
دووبــارە بەربژێــری بکاتــەوە ،تەنیــا
بــۆ دەورى دووهــەم دەکرێ پێشــنیارى
بکاتــەوە و لــە ئەگــەرى ڕەتکردنەوەی
دووبارەیدا ،لێپرسراو دەبێ ئەوپەڕەکەی
لە ماوەى مانگێکدا کەســێکی دیکە
بۆ ئەو کارە پێشنیار بکات.
ماددەی سێزدەیەم:
جێگری لێپرسراو
 ڕێکخەری ناوەندی سیاسییە کە لەکۆبوونــەوەی یەکەمی ئــەو ناوەندەدا،
لەســەر پێشنیاری لێپرســراوی گشتی
بــە زۆرینەی دەنگ لە نێو ئەندامانی
ناوەنــدی سیاســی هەڵدەبژێردرێــت و
ئەرکی جێگری یەکەمی لێپرســراوی
گشتیی دەکەوێتە ئەستۆی.
 جێگــری لێپرســراو لــە نەبوونــیلێپرســراودا ئەرکەکانــی ئــەو
ڕادەپەرێنێت.
 كۆبوونەوەكانــی ناوەنــدی سیاســیڕێك دەخات.
 جێگری لێپرسراو لە کۆبوونەوەکانیدەستەی کارگێڕیدا بە مافی دەنگەوە
بەشدار دەبێت.
تێبینــی :لێپرســراو ئەگــەر بەپێویســت
بزانێــت ،جێگــری دووهەم لــە ڕێگای
پێشــنیار بــە ناوەنــدی سیاســی و
پەســەندکردنی لە الیەن ئەو ناوەندەوە،
دیاری دەکات.
ماددەی چواردەیەم:
ناوەندی بەدواداچون و چاوەدێری
دەزگایەکــی دامــەزراو لــە الیــەنناوەنــدی سیاســییە .بەڕێوەبەریــی ئەم
دەزگایــە لە ســێ کــەس پێک دێت و
لــە الیــەن ناوەندی سیاســییەوە دیاری
دەکرێــت .ئــەم دەزگایــە دەتوانــێ بــە
گوێــرەی پێویســتی خــۆی کەســانی
شــارەزا لــە کاری بەدواداچــوون
و چاوەدێــری وەک هــاوکاری
هەمیشەیی یان کاتی دیاری بکات.
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ـ دەزگای بەدواداچــوون ،چاوەدێری و
بەدواداچوون بۆ هەموو کارە ئیداری،
دارایی و یاسایییەکانی حیزب بەپێی
ئاییننامەی پەسندکراو دەکات.
ـ دەزگای بەدواداچــوون بەشــێوەی
ڕێکوپێک چاوەدێریی و بەدواداچوون
دەکات ،یــان ئــەو کاتانــەی کــە
دەزگاکانــی ناوەنــدی سیاســی،
کارگێــڕی یــان لێپرســراوی گشــتی
داوای بەدواداچوون لە بەشێکی کاری
حیزبیــان لێ دەکەن .لــەو کاتانەدا لە
ئاکامــی بەدواداچوونەکانیان ڕاپۆرت
دەدەنــەوە بــەو بەشــانەی کــە داوای
بەدواداچوونیان کردووە.
ماددەی پانزدەیەم:
ناوەندی هەڵبژاردن
 ئەم دەزگایە هەڵبژاردنەکانی حیزبلە هەموو ئاستەکاندا ،لەسەر بنەمای
ڕێســا و یاســا پەســندکراوەکان بەڕێوە
دەبــات .بەڕێوەبەریــی ئــەم ناوەنــدە لــە
ســێ کــەس پێــک دێــت و لــە الیــەن
ناوەندی سیاسییەوە دیاری دەکرێت.
 ئــەو یاســا و ئاییننامانــەی کــەدەزگای هەڵبــژاردن کاریــان پــێ
دەکات ،لــە چوارچێــوەی پێــڕەوی
نێوخۆیی حیزب و لە ناوەندی سیاسیدا
پەسەند دەکرێن.
 دەزگا ،ڕاپۆرتــی خــۆی لــە هــەرهەڵبژاردنێکــدا بە ناوەندی سیاســی و
دەستەی کارگێڕی دەداتەوە.
تێبینى:
ناوەنــدی هەڵبــژاردن بــە مەبەســتیبردنە ســەرى ئاســتی بەشــداریی ژنان
لە ڕێکخســتن و چاالکی حیزبی ،لە
چوارچێــوەی یاســای پەســەندکراوی
ناوەنــدی سیاســیدا ،مکانیزمێــک
پەیڕەو دەکات ،کە لە هەڵبژاردنەکاندا
و هەروەهــا بۆ دیاریکردنى ئەندامان و
هاوکارانــى کۆمیتــەکان ،بــە ڕێژهی
ژمارەى ئەندامانى ژن لەو شــوێنانەدا،
پشــكیان بــۆ دیــارى بــکات .ئــەو
ژنانــە دەبێــت مەرجــە گشــتییەکانی
بەربژێرییان تێدا ببێت.
ماددەی شازدەیەم:
ڕێکخراوەکانی حیزب
 – ١حیــزب دوو جــۆر ڕێکخــراوی
هەیە:
یەکەم :شانە تەشکیالتییەکان
دووهــەم :ڕێکخــراوە ســینفی و
تایبەتەکان
 -٢کۆمیتــەی حیــزب لــە هــەر
ناوچەیــەک پێک دێت ،لە کەســانی
هەڵبژێــردراوی کۆنفڕانســی ئــەو
کۆمیتەیە.
 – ٣کۆمیتــەی هــەر ڕێکخراوێــک
لە الیەن ئەندامانی ئەو ڕێکخراوە یان
نوێنەرانی ئەوانەوە ،بەپێی یاســاکانی
هەڵبژاردن هەڵدەبژێردرێت.
 – ٤کۆنفڕانسی کۆمیتە ناوچەیی و
ڕێکخراوەیییەکان ،دوو ساڵ جارێک
لە نوێنەرانی هەموو ئەندامانی حیزبی
هەر ئۆرگانێک پێک دێت.
 -٥لــە کاتــی پێویســتدا دەســتەی
کارگێــڕی دەتوانێــت ،لــە چەنــد
کۆمیتــەی هاوشــێوەدا لــە بــواری
تایبەتمەندییــەوە ،یان نزیک لە بواری
جوگرافیایییەوە ،ناوەندێکی گەورەتر
پێک بێنێت.
ماددەی حەڤدەیەم:
دارایی حیزب
بەرپرســیارەتی گشــتیی داهــات و
دارایــی حیزب لە ئەســتۆی دەســتەی
کارگێڕییــە ،کــە لــە ڕێگــەی
ئۆرگانێکــی تایبەتەوە کە لە ماددەی
دوازدەدا هاتووە بەڕێوە دەبرێت.
سەرچاوەی دارایی حیزب بریتیە لە:
 ئابوونەی ڕێکخراوەکانی حیزب ئابوونەی ئەندامانی حیزب یارمەتــی ئەندامــان و الیەنگرانــیحیزب و نیشتمانپەروەرانی ئازادیخواز
 داهاتــی چاالکییــە ئابوورییەکانــیبنکە و دامەزراوەکانی حیزب

بەشی کۆتایی
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بێستوون ،شوێنی خودای خوداکان

شەهرام میرزائی
بێســتوون ،هــەم نــاوی شــاره ،هــەم
دەشــت ،هــەم کێــوه و هــەم کەتیبــه و
هــەم ســەراو .له بنەڕەتــدا و به زمانی
کــوردی کــۆن  -یانی مــادی  -پێی
دەگوتــرا "باگســتان" یان "بوغســتان"،
یانــی جێــگای خــوداکان کــه لــە
ڕەوتــی مێــژوودا و به گۆڕینی شــێوه
دەربڕینــەکان دەبێتــه بێســتوون .هــەر
کات کوردێــک نــاوی بێســتوون
دەبیســتێ دەســبهجێ ،فکر و خەیاڵی
دەڕواته الی فەرهاد و شیرین ،ئەو دوو
عاشق و مەعشوقه که هەزاران ساڵه،
بەســەرهاتیان زار بــه زاری خەڵــک
گــەڕاوه هەتــا گەیشــتووەته ســەدەی
بیســتویەک ،له ســەردەمی بۆمب و
تەیــاره و مــەرگ ،تــا پەیامی جوانی
و ژیانمــان پێبــدات و پێمــان بڵێ هەتا
مــرۆڤ هەیه ،هیــوای داهاتوویەکی
روون و ژیانێکی بەختەوەرانەیش هەیه.
شــاری بێســتوون ،یەکێــک لــه
شــارەکانی کرماشــانه کــه لــه
باکووری رۆژهەاڵتی ئەو گەورەشــاره
جێــگای خــۆش کــردووه و لــه ســەر
رێــگای کرماشــان  -هەمــەدان کــه
ســەردەمانێک پێتەختــی ئیمپراتــوری
کــوردان بــوو ،هەڵکەوتــووه .خەڵکــی
بنــاری بێســتوون به زاراوەی شــیرینی
لەکی دەئاخفن و بەشــێکیان پەیڕەوی
ئایینی ئیســام و بەشێکیان یارسانین.
ئەگەر باشــتر بڕوانینه هەڵکەوتی ئەو
شــاره ،دەبینین که له نێوان شارەکانی
کرماشــان و ســەحنه و هەرســین
جێگایەکــی بــۆ خــۆی دۆزیوەتــەوه و
له پاڵدەستی خۆی کێوێکی گەورەی
لــه ئامێــز گرتــووه کــه هەر بــه ناوی
خــۆی خەاڵتی کــردووه ،یانی کێوی
بێستوون.
کێــوی بێســتوون لــه نێو وەرزشــوانانی
دونیــا بــه "بەهەشــتی بەردەوانــە"کان
بەناوبانگه و له هەر وەرزێکی ســاڵدا،
رێژەیەکــی بەرچــاو لــه وەرزشــوانانی
سەرانســەری دونیا بــۆ تاقیکردنەوەی
خۆیــان دێنــه کرماشــان و چنــگ
دەخەنــه ســەر دڵی کێوی بێســتوون تا
چاونەترســی و بوێری مرۆڤ نیشانی
سروشت بدەن .کێوی بێستوون یەکێک
لــه شــاخه بەرزەکانــی کوێســتانی
"پەڕئاو"ه و له نێو فەرهەنگی زارەکی

گەلەکەمــان جێگایەکــی تایبەتــی
هەیه و بێجگه له ســەمبولی عیشــق،
هێمــای خــەم و تەنیایــی و رۆژانــی
ســەختی ژیانیشــه .لــه وتەیەکــی
کۆنــی دەڤــەری کرماشــاندا هاتــووه:
"پــەڕاو و بێســتوون هەر دگ برا بین،
فەلــەک کاری کــرد وە یــەک جیــا
بیــن" یــان تەنانــەت کێــوی بێســتوون
ســنووری شــێعر و ئەدەبیاتــی بڕیــوه و
خــۆی خزاندووەتە نێــو گۆرانییەکانی
ئــەم گەلــه .نەمــر حەســەن زیرەک له
گورانییەکی بەناوبانگدا دەڵێ:
وەکوو کوێســتانی بیستون دایم سەرم
بە تەمە
سەرم سووڕ ماوە لە یار ،دەرحەق من

لەم شــێعره درێژهدا شاعێر دەردی دڵی
خــۆی و نەهامەتــی ژیــان و خاپــوور
بوونی واڵتەکەی به دەستی داگیرکەر
لەگــەڵ بێســتوون بــاس دەکات و لــه
ئامێــزی ئــەودا فرمێســک دەرژێنێت
و بــه حاڵــی گەلــە بێدەرەتانەکــەی
دەگری و بەرەو ئاسمان هاوار دەکات.
هەروەها بێسارانی -شاعێری گەورەی
گەلەکەمــان  -تەنیایــی و پــەژارەی
خۆی دەباته الی بێستوون و دەڵێ:
دەردەدار کەسێن دەردش بۆنەسەر
دوودش بێستون بگیروونە وەر
من زەڕێو دەردم هانە دەرووندا
وەختەن نەجد ،بدۆ وە بێستووندا
لــه نێــو دڵــی کێــوی بێســتووندا

هــەر لەژێــر پێی کێــوی بێســتووندا و
لەســەر دەروازەی شــاری بێســتوون،
ســەراوێکی زۆر کۆن ســینگی خۆی
ئاوەڵه کردووه که خەڵک به "ســەرئاو
بێســتوون" دەیناســن .ســەرئاوێک که
تینویەتــی دەشــت و خەڵکی بێســتوون
دەشــکێنێت و ئاوی هەموو فەالحەتی
ئــەو ناوچانــه دابیــن دەکات .بــه پێی
وتــەی زانایانــی بــواری مێــژوو ئــەم
ســەرئاوه هــۆکاری ســەرەکی شــکڵ
گرتنــی ژیان و ســەقامگیری مرۆڤ
لــەم شــوێنەی کوردســتان بــه ئەژمار
دێت و هۆکاری ســەرەکی بوونی ئەو
هەموو ئاســەواره کــۆن و مێژووییهیه.
خەیاڵی وێنەی کۆمەڵێک ئینســانی

نــاوی "شــوێنی خــودای خودایان"یــان
پــێ داوه و بــه درێژایــی مێژوو لە نێو
کەلتــور و داب و نەریتــی کوردەواری
جێگایەکی بەرزی بووه .بێســتوون بەو
هەموو ئاسەواره سروشتی و ئینسانییه
کــه لــه ئامێــزی خــۆی گرتــووه،
مێژوویەکــی تاڵیشــی لــه دڵی خۆی
ڕاگرتووه که له دڕندەیی و تەوەحوشی
داگیرکەرانی واڵتمان دەدوێ.
لــەو رۆژەوه کــه بەهــۆی خەیانەتــی
"هارپارگ" هەخامەنشــییەکان بەسەر
ئیمپراتــوری کــوردان زاڵ بــوون و
"کــوروش" ،کوردســتانی داگیر کرد،
کــوردان هــەر لــه تەقــەالی رزگار
بــوون لــه دەســتی داگیرکەر بــوون ،تا

بێستوون له نێو بیر و باوەڕی کورداندا جێگایەکی تایبەتی و پیرۆزی هەبووه و هەیه،
تــا ئــەو جێــگا که ناوی "شــوێنی خــودای خودایان"یان پــێ داوه و به درێژایــی مێژوو لە نێو
کەلتور و داب و نەریتی کوردەواری جێگایەکی بەرزی بووه.
مەیلی کەمە
شــاعێرانی کورد هەمیشــه و هەموو
کاتێــک بێســتوونیان لــه بیــر بــووه

مێژوویەکی زۆر کۆن و دوور جێگای
خــۆش کــردووه .پێنج ئەشــکەوت که
سەردەمانێک جێگای ژیانی ئینسانه

نێئاندێرتــاڵ له  ١٠٠هەزار ســاڵ پێش
کــه دوای خواردنــی گۆشــتی ڕاو له
ئەشــکەوتەکانی بێســتوون دەهاتنــه

ئەوەیکــه "گئومــاد" ئــااڵی شــۆڕش
و رزگاری بــه دەســت گــرت و توانــی
ناوچــه جۆراوجۆرەکانــی کوردســتان

لەم کەتیبهدا ،ئەو کەسه که لەژێر پێی داریوش نەخش کراوه ،گئوماد ،گەورە و رێبەری
شۆڕشــی کوردانــه و نەفــەری یەکەمــی راوســتاو له بەرانبەر داریوشــیش کــه کەلەبچه کراوه،
حاکمی "ماد" یان کوردستانه و ئەوانی دی پادشای واڵتەکانی دیکهی ناوچەن که بۆ پاڵپشتی
له کوردان و گئوماد ،دژ به هەخامەنشییەکان شەڕیان کردبوو و ئێستا لەم کەتیبەدا به دیل
کراون و بەرانبەر به داریوش راوەستاون و چاوەڕێی مردنی خۆیان دەکەن.
و بــۆ دەربڕینــی هەســت و خەیــاڵ و
ئەندێشــەیان پەنایــان بردووەتــه بــەر
تەنیاییەکانــی بێســتوون .مامۆســتا
"لــەک ئەمیــر" له شــێعرێکی درێژدا
بەردەنگــی خــۆی دەکاتە بێســتوون و
دەڵێ:
بیســتیون مەنی نەوین ئێ داخســتان
هاتمه
لــەک خوینــه ئاوارکــم وه هــەواڵ
پرسان هاتمه
بیستیون شیرین کووه؟؟ ئه ئەرمەنی
المەسەوه
ئــە نــازار بێهەوکــره ئــه پرچکــوو
بڕیا بێساووه

نێئاندێرتاڵــەکان بــووه ،جەســتەی
بێســتوونیان کــون کــون کــردووه و لــه
نێــوی خۆیانــدا ئاســەوارگەلێکی
زۆریــان لــه ژیانــی ئــەو ســەردەمانه
پاراســتووه تــا ئینســانی ئەمڕۆیی به
دۆزینیــان ،ئــاگاداری ژیانــی کــۆن
ببــن و لووتبــەرزی داینەگرێــت کــه
تەنیــا ئــەو توانیویەتــی کەلوپەل ســاز
بــکات .نــاوی ئــەو پێنــج ئەشــکەوته
"ڕاوچییــەکان ،خــڕ ،مــڕ ئەفتاو ،مڕ
دور ،مــڕ تەریک"ه که ئاســەوارێکی
زۆر لــه نێویانــدا دۆزراوەتــەوه کــه
کەونــارا بوونیــان هەڵدەگەڕێتــەوه بــۆ
نزیک به  ٧٠هەزار ساڵ لەمەو پێش.

دەرێ و بــۆ ئــاو خواردن بەرەو ســەرئاو
دەکەوتنــه ڕێ و لــه کەنــاری کــۆ
دەبوونــەوه ،بێشــک بیــر و رەوانــی
هــەر رێبوارێــک کــه بۆ ســاتێک لە
تەنیشــتی ئــەو ســەرئاوه دادەنێشــت
بــۆ الی خــۆی دەبــات .شــایانی
باســه ئــەم ســەرئاوه لــه ســاڵی ٢٠١٠
وەکــوو شەستوشەشــەمین ئاســەواری
سروشتی له الیەن رێکخراوی میراتی
کەلەپووری ئێران تۆمار کراوه.
بێستوون له چاوی کوردێکەوه
بێستوون له نێو بیر و باوەڕی کورداندا
جێگایەکــی تایبەتــی و پیــرۆزی
هەبــووه و هەیــه ،تــا ئــەو جێــگا کــه

رێــک بخــات و گەورەترین شۆڕشــی
کەونارای کوردستان دژ به داگیرکەر
بەڕێوه ببات و نیشتمان رزگار بکات،
بــەاڵم ڕووداوه مێژووییــەکان دوای
چەنــد ســاڵ دووبــاره دژ بــه کــوردان
هەڵســووڕان و هەخامەنشــییەکان
توانیــان به رێبەری "داریــوش" دووباره
کورد شکســت بدەن و نیشتمانەکەمان
داگیر بکەن.
داریــوش دوای ســەرکەوتنی
بهســەر کوردانــدا ئەوەنــده شــادمان و
خوشــحاڵ دەبــێ کــه فەرمــان دەدات
وەســفی ســەرکەوتنەکەی و شــێوەی
داگیرکردنــی کوردســتان و ســزادانی

کوردان ،له سەر دڵی بێستوون بکەنن و
نەخشی بکەن .ئاوا بوو که کەتیبەی
بێســتوون ســاز کرا و له دڵی بێستوون
نەخشــی بەســت تاکــوو ئــەو ڕووداوه
تاڵه وەکوو قورساییەک لەسەر شانی
بێســتوون بمێنێت و لەو رۆژە به دواوه،
بێســتوون پێکەنیــن و بزهخەنەکانــی
لهبیر کرد و بوو بە ســەمبوڵی خەم و
نەهامەتی نەتەوەیەک.
لــەم کەتیبــهدا ،ئەو کەســه که لەژێر
پێــی داریوش نەخش کــراوه ،گئوماد،
گــەورە و رێبــەری شۆڕشــی کوردانه
و نەفــەری یەکەمــی راوســتاو لــه
بەرانبــەر داریوشــیش کــه کەلەبچــه
کراوه ،حاکمی "ماد" یان کوردســتانه
و ئەوانــی دی پادشــای واڵتەکانــی
دیکــهی ناوچــەن کــه بــۆ پاڵپشــتی
لــه کــوردان و گئومــاد ،دژ بــه
هەخامەنشــییەکان شــەڕیان کردبوو و
ئێســتا لــەم کەتیبــەدا بــه دیــل کراون
و بەرانبــەر بــه داریــوش راوەســتاون و
چاوەڕێی مردنی خۆیان دەکەن.
داریــوش دوای ســەرکەوتنی بــه
ســەر کــوردان دەســتور دەدات کــه لــه
سەرانســەری کوردســتاندا زۆرینــەی
پیــاوان و ژنــان بکــوژن تــا چیــدی
کــورد نەتوانــێ ســەرهەڵبدات و دژی
داگیرکەر شــۆڕش بکات .هەروەها به
پێی نووسراوەکانی کەتیبەی بێستوون،
داریوش دەڵێ :من داریوششا فەرمانم
داوه تا چاوی گئوماد دەر بێنن ،لوتی
ببــڕن ،گوێــی ببڕن ،پێســتی بکەنن و
لــه نێــو پێســتی گا بخــەن و لەســەر
دەروازەی هگمتانــه ،شــۆڕی بکەنەوە
تا ببێته دەرســی عیبــرەت بۆ خەڵکی
ئەم واڵته".
لەو رۆژەوه هەتا ئێستا ،به پێچەوانەی
خواســتی داریوششــا ،خەڵکــی ئێمــه
نەتەنیــا لــه دڕەندیــی و تەوەحوشــی
داگیرکــەر نەترســاوه بەڵکــوو بــه
قینێکــی زۆرتــرەوە ،ڕۆڵــه بەنــرخ و
بەوەجەکانی خۆی رەوانهی ریزەکانی
شــۆڕش و خەبات کردووه و دەکات و
نەتەنیــا له مــەرگ نەترســاوه بەڵکوو
بــه قوڕووی مەرگیشــدا رۆیشــتووه و
مەرگی ،شەرمەزاری خۆی کردووه.
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پاژنەی ئاشیلی ڕێژیمی ئێران
نەوید کەرەمی

بەشی کۆتایی

لــە دوو بابەتــی پێشــوودا" ،شــەڕی
ئێــران و ئیســرائیل"و بەشــی یەکەمی
"پاژنــەی ئاشــیلی ڕێژیمــی ئێــران"،
هێڵی بەهێزی ڕێژیمی تاران (دەرەوەی
ســنوورەکان و کەڵــک وەرگرتــن لــە
ملیشــیا و الیەنگــرە شــێعەکانی لــە
واڵتانــی ناوچــە) و خاڵــی الوازی
ئــەو ڕێژیمــە (خەڵکــی نــاڕازی و
وەزاڵەهاتــووی نێــو شــارەکانی ئێران)
خرایە بەر باس و لێک درایەوە.
لەم نووســراوەیەدا وەک دوایین بەشی
ئــەو زەنجیــرە بابەتانــە ،چۆنیەتــی
و هــۆکاری دروســت بوونــی پاژنــە
ئاشــیلی ڕێژیــم و کار و ئەرکــەکان
و چۆنیەتــی بەچۆکداهێنانــی
دیکتاتۆریەتــی ڕێژیمــی ئاخونــدی
تــاران ،دەبێتــە تەوەری ســەرەکی باس
و شرۆڤەکاری بابەت.
"ئێمــە هــەم ژیانــی ئــەم دونیــا و هەن
ئــەو دونیــای ئێــوە باشــتر دەکەیــن،
خانووتــان بــۆ ســاز دەکەیــن ،ئــاو و
بەرق و ئوتووبوســتان بۆ بەخۆڕایی
دەکەیــن ،ئێمە هــەم ئەم دونیا و
هەم ئــەو دونیای ئێوە ئاوەدان
دەکەینــەوە ،پــارەی نــەوت
دێنینە سەر سفرەکانتان،
ئــەم
ســەرمایەی
مەملەکەتــە هــی
هەژارانــە و ئێمــە
بڕیارمــان داوە
تــا بگەیەندرێتە
دەستی هەژاران
و  ...هتــد"؛
خو مە ینــی
دامەزرێنەری
ڕ ێژ یمــی
کۆ مــا ر ی
ئیســا می
ئێــران پــاش
تنــە
ها
ســە ر کا ر ی
لــە یەکەمیــن
ئا خا و تنــی
خۆیــدا ئــەو
بەڵێنانــەی بــە
خەڵکــی ئێــران
دا ،تــا ژیانیــان
بگۆڕدرێت و باشتری
بکات ،ئــەو بەڵێنانە لە
الیــەن خەڵکــی هــەژاری
نەتەوەکانی ئێرانەوە بە هەند
وەرگیران و بوون بە داینەمۆی
ســەرکەوتنی خومەینــی بەســەر
الیەنەکانــی دیکــەدا و هەروەهــا
ســووتەمەنی شــەڕی  8ســاڵەی نێوان
ئێران و عێراق.
دروشــمەکانی خومەینــی بــۆ
باشترکردنی گوزەران و ژیانی چینی
هــەژار و کەمداهاتی ئێران و هاوکات
یارمەتیدانــی کەســانێک وەک
ئاهەنگــەران بــۆ چاندنی بــڕوای وارد
بوونــی تاکــەکان بە بەهەشــت کە لە
ڕێــگای ئامانجەکانی ئــەو ڕێژیمەدا
دەکوژرێــن ،لــە دەیــەی ســەرەتای
هاتنــە ســەرکاری ئەو ڕێژیمــە ،وای
کــرد کە بــە میلیۆنان گەنجی نەتەوە
جیاجیاکانــی پێکهێنــەری ئێــران،
فریــوی بەڵێنەکانــی خومەینی بخۆن
و ببنە سووتەمەنی لە پیناو خواست و
ئارمانەکانی ئەو خوێنمژەدا.
هــەژاران کــەس ،پــۆل پــۆل بــە گەنج
و پیــرەوە لــە ڕێکخــراوەکان و شــانە
ســەربازییەکانی ســپا و بەســیجی
ڕێژیمــدا ســازمان دران و بــۆ بــەرەی
شەڕ ،لە پێناو هەناردە کردنی شۆڕش
بــۆ دەرەوەی ســنوورەکان و بەتایبــەت
بە دروشــمی ئازاد کردن و پاراســتنی

گۆڕ و شــوێنە پیرۆزەکانی شــیعە لە
عێــراق ،ســووریە و لوبنانــدا ،کلیلــی
دەروازەی بەهەشــتیان کــردە ملیــان و
بــەرەو ســەنگەرەکانی فراوانخــوازی
خومەینی وەڕێکەوتن.
بــە میلیۆنــان گەنجــی چینــی هەژار
و کــەم داهاتــی نەتەوەکانــی ئێــران،
تەنیــا لــە پێنــاو بەدەســت هێنانــی
پاروویــەک نــان و بــە هیــوای
دامەزرانــدن لە ئیدارەیەک و دروســت
کردنــی داهاتوویەکی گەش ،فریوی
بەڵێنەکانــی حکومەتیــان خــوارد و
بوون بە هێزێکی بەهێز و لەشکرێکی
کوشــندە بۆ هێرش بردنە ســەر نەیاران
و کوشــتن و ماڵوێــران کردن و داگیر
کردنــی گیــان و مــاڵ و ســامانی
دژبەرانــی ئــەو ڕێژیمــە؛ بــەاڵم پــاش
کۆتایــی هاتنی شــەڕی  8ســاڵەی
ئێــران و عێــراق ،بــە تایبەت
لــە دەیەکانی دواتردا
بــەرە
بــەرە

ڕوخســاری
ڕ ا ســتە قینە ی
خومەینی و تاقمەکەی
بــۆ خەڵکی ئێــران دەرکــەوت و
ئاشکرا بوو.
نــەک هــەر ئــەو ڕێژیمە خانــووی بۆ
خەڵک دروست نەکرد و پارەی نەوتی
بەسەر خەڵکدا دابەش نەکرد و سفرەی
هەژارانی ڕەنگین نەکرد ،بەڵکوو بوو
بــە پووتکێــک بۆســەر خەڵکەکــەی
خــۆی و بــە پێچەوانەوە بوو بە باوک
بــۆ الیەنگرانــی لــە واڵتانــی دیکەی
وەک عێراق ،ســووریە ،یەمەن ،لوبنان
و  ...هتد و هەموو خێر و بێرو پارەی
نەوتــی ئێرانــی لە پێناو ڕێکخســتن و
بەهێزکردنی ئەو الیەنانە بردە دەرەوەی
سنوورەکان.
ئەگەرچــی لــە دەیــەی یەکەمــی
بەدەســەاڵت گەیشــتنی کۆمــاری

ئیســامی ئێرانــدا ،ئارمــان و
دامەزرێنــەری ئــەو ڕێژیمــە وەک
بۆتێــک لــە الیــەن خەڵکــی ئێرانــەوە
پەرســتش و پشــتگیری دەکــران ،لــە
دەیەکانــی دواتــردا و بــە دەرکەوتنــی
ســیمای ڕاســتەقینەی ڕێژیــم بــەرە
بــەرە خەڵــک و کەســایەتییەکان لەو
ڕێژیمــە کشــانەوە و دەســتیان دایــە
رەخنــە گرتن و ناڕەزایەتی دەربڕین لە
بەرانبــەر ئەو ڕێژیمــەدا کە ڕۆژێک
بە هەمووشێوەیەک خۆیانیان بۆ فیدا
دەکرد.
دەیــەی شەســتی هەتــاوی ،جیهــان
شــاهیدی زنجیرەیەک لە پاکسازی،
ئێعدام و تیرۆری جیابیران ،ڕەخنەگران
و دژبەرانــی ڕێژیمــی

کۆ مــا ر ی
ئیســامی ئێــران چ لــە ناوخــۆ و چ
لــە دەرەوەی ســنوورەکانی ئێــران
بــوو ،کوشــتنی کەســایەتییە ناســراو
و کاریگەرەکانــی وەک دوکتــور
قاسملوو ،د.شەرەفکەندی ،د.بەختیار،
فروهــەرەکان و ...هتــد کە بە تیرۆرە
زنجیرەییەکان ناسران.
لــەو کاتــەوە کە ڕوخســار و ســیمای
ڕاســتەقینەی دژە مرۆڤانــەی ڕێژیــم
بــۆ خەڵکــی ئێــران دەرکەوتــووە ،بــە
هــەر شــێوەیەک کە بۆیان ڕەخســابێ
بەرەنــگاری ئــەو ڕێژیمــە بوونەتەوە و
بــە ناڕەزایەتــی دەربڕین ،ڕەخنە گرتن

و لەقاودانــی سیاســی و تەنانــەت
بەربەرەکانێ و وەستانەوەی سەربازی،
هەوڵــی پێشــگیری و گۆڕانــکاری
لــە سیاســەت و بەرنامەکانــی ئــەو
ڕێژیمەیــان داوە و تەنانەت بە قیمەتی
لەدەست دانی گیانی خۆشیان بووبێت،
"نا"یان بەو ڕێژیمە گوتووەتەوە.
ئەو هێزانەی کە پاش دەیەی شەســت
لــە ڕێژیــم هەڵگەڕانــەوە و دەســتیان
دایــە دژایەتــی دەربڕیــن لــە بەرانبــەر
ڕێژیمدا ،زۆرینەی هەمان حەشــیمەتە
بــوون کە ســەرەتای دامەزرانی ڕێژیم
پشتگیرییان دەکرد و بۆی دەجەنگان،
بەاڵم پاش شەستەکان ،بوون بە دژبەر
و هێزێــک کــە کۆمــاری ئیســامی
بــە ڕادەیەک لێیان ترســاوە
کــە بە

هەمووشــێوەیەک دەســتی داوەتــە
پاکتاو و فەلەج کردنیان.
کۆمــاری ئیســامی ئێــران بــە
دوورخســتنەوە،
پەراوێزخســتن،
تووشــکردن بــە هــەژاری و نەخۆشــی
ماددە هۆشــبەرەکان ،گرتن ،کوشــتن
و ڕاوەدوونانــی سیاســی و وەدەرنــان،
هەمــوو هەوڵــی خــۆی داوە تاکــوو
ئــەو هێــزەی بووەتــە مەترســییەکی
جیددی لەسەر بەردەوامی سیاسەت و
حوکمڕانییەکــەی بەچۆکــدا بێنێت و
بنبــڕی بــکات ،بەاڵم لەگــەڵ هەموو
جورە دڕندەکارییەکان ئەو هێزە تا دێت

زیاتر و زیاتر گەشە دەکات و لەگەڵ
هــەر زەبرێــک کــە وێــی دەکەوێــت
جارێکــی دیکــە ســەرهەڵدەداتەوە و
پایەکانی ڕێژیم دەکاتە ئامانج.
بەڵێنــە بێبنەمــا و درۆ و
چەواشــەکارییەکانی بنیاتنــەری
کۆمــاری ئیســامی ئێــران ،هــەر
زوو ئــەو هێــزە کۆمەاڵیەتییــەی کــە
سەرەتاکان وەکوو بەهێزترین پشتیوانی
مــاددی و مەعنــەوی ئــەو ڕێژیمــە
بوون ،ڕووبەڕووی ڕێژیم کردەوە.
پــاش گەشــە کردنــی سیســتەمی
زانســتی و کۆمەاڵیەتــی ئێــران،
سیاســەتمەداران و ســەردەمدارانی
ڕێژیــم بــە مەبەســتی کــەم کردنــەوە
و نەهێشــتنی کاریگەرییەکانــی
ئــەو چاوەڕوانییانــەی کــە هــەر لــە
ســەرەتاکانی شــۆڕش بــە بەڵێــن و
قسەکانی خومەینی لە الیەن
خەڵکەوە دروست بووە،
لــە دەیەکانــی
د و ا تــر د ا

د ە ســە اڵ ت
کەوتــە هــەوڵ بــۆ
کۆنتــرۆڵ کردنــی ،بــەو
مانایــە کــە دەیهەوێت سیســتمی
کۆمەاڵیەتــی دەســتەمۆ بکات ،بۆیە
هەوڵەکانــی ڕێژیــم بــۆ بە ئیســامی
کردنــی زانکــۆکان ،البردنــی کتێــب
و دەرســە ئینســانییەکان و دانانــی
پۆلیســی ئەخــاق و  ...هتــد ،دەچنە
ئەو بازنەیەوە.
ئەگــەر بمانهــەوێ ئــەو وەبەریــەک
کەوتنــەی هێــزی کۆمەاڵیەتــی
لەگــەڵ هێزی سیاســی لــە ئێراندا لە
ڕووی چینایەتییــەوە ســەیر بکەیــن،
دەتوانیــن بڵێیــن پــاش ئەوەیکە چینی
مامناوەنــد لــە ڕووی کۆمەاڵیەتــی و
زانســتییەوە گەشــەیەکی بەرچــاوی
بەخۆیەوە بینی ،کاتێک پێی نایە نێو
کۆمەڵگا بەرەوڕووی ڕاستیەکی تاڵ

بوویەوە ،ئەویــش داخرانی دەرگاکانی
کار بــە ڕووی مندااڵنــی چینــی
هــەژار و کەمداهاتــی ئێــران بوو ،بەو
شــێوەیە چینــی مامناوەنــد لــە بــواری
کۆمەاڵیەتــی و سیاســییەوە کەوتــە
ناکۆکی لەگەڵ سیستمی سیاسی.
ئــەوە بــەو مانایــە دێــت کــە خــودی
چینــی مامناوەندیــش لەجیاتــی
پاراســتنی بارودۆخ یان گەشە کردن،
بەپێچەوانــە بەرەو هەژاری ڕۆیشــتووە
و هەرچەنــد دەڕواتــە پێــش دەرگاکان
بــە ڕوی مندااڵنــی زۆربــەی چینــی
مامناوەنــد بۆ بینینەوەی کار داخراوتر
دەبــن ،بۆیــە ئــەو ناکۆکییانــە کــە
هەرجــار لــە ســیمای ناڕەزایەتــی،
مانگرتن ،رێپێوانی گشتی و  ...هتد
خۆدەنوێنن ،دژ بە سیســتمی سیاســی
دروست بووە.
لــەم دواییانــەدا هەژارانــی کۆمەڵــگا
و ئەوانــەی کــە ســەر بــە چینــی
مامناوەنــدن ،کــە زۆربەیان لە تەمەنی
 16تــا  30ســاڵ بــوون ،زۆرینــەی
ئــەو کەســانەیان پێــک هێنــا کــە
بــۆ دەربڕینــی ناڕەزایەتــی و دژ بــە
سیاسەت و هەڵسووکەوتەکانی ڕێژیم
لــە زســتانی ئەمســاڵدا هاتنــە ســەر
شەقامەکان.
ئەنجام:
بێگومــان لەبــەر ئەوەیکــە
سیســتمی سیاســی ئێــران
سیســتمێکی داخــراوە،
ئــەوا دەتوانیــن بڵێیــن
کــە گەشــەکردنی
سیســتمی
کۆ مە اڵ یە تــی
و لــە دواییــدا
هە ژ ا ر بو و نــی
چینــی
ما منا و ە نــد
دەبێتــە هــۆی
تێکشــکا نی
سیســتمی
سیا ســی
د ا خــر ا و ی
ئێران ،ئەمەش
بــەو مانایەیــە
کە لە ئەنجامدا
سیســتمی
کۆ مە اڵ یە تیــی
نــاڕازی بەســەر
سیســتمی سیاسیدا
زاڵ دەبێت.
خۆ ڕ ێکخســتن
وهەماهەنگــی زیاتــری
ســەران و ڕێکخەرانــی
ئــەو چینــە ناڕازییــە ڕەوتــی
رووخانــی ڕێژیــم خێراتــر دەکات
و بــە دڵنیاییــەوە بــە گەشــە کــردن
و بەهێزبوونــی ئــەو ناڕەزایەتــی و
شۆڕشــە ناوخۆییانــە ،سیاســەت و
پیالنەکانــی ڕێژیــم کــە دۆخــی
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســتیان گەیاندووەتە
لێواری شەڕێکی خوێناوی ،پووچەڵ
دەکاتــەوە ئەمــەش هەمــان پاژنــەی
ئاشیلی کۆماری ئیسالمییە.
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شەریف هەژاری:

کورد خۆی دەرفەتەکان وەک پێویست
ناقۆزێتــەوە .بەشــێک لــە ھێــزە
کوردییەکان بوونەتە داردەستی ئێران
و بە بێ ھیچ شەرمێک ،فەرمانەکانی
جێبەجێ ئەکەن.

گۆڕانکارییەکانــی نــاو کابینەی ترامپ
و کاریگەرییــان لــە ســەر سیاســەت و
رووداوەکانــی ناوچە ،تــەوەری گفتوگۆی
ئــەم ژمارەیــەی رۆژنامەی کوردســتانە
لەگەڵ شــەریف هەژاری ،مامۆســتای
مێــژوو لــە زانکــۆی ســلێمانی ،کــە
سەرنجتانی بۆ ڕادەکێشین:

ئامادەکار :سەلیم زەنجیری
ئــەو گۆڕانکارییانــەی لــە کابینــەی
ترامپــدا کراون دەتوانێ چ گۆڕانێک
لــە سیاســەتی دەرەوەی ئامریــکا بــە
نیســبەت ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت بــە
دوای خۆیدا بێنێ؟
پێموایــە ئــەو گۆڕانکارییانــە بــۆ
مەبەستێکە کە خودی ترامپ باوەڕی
پێــی ھەیە و لــە کاتــی پڕوپاگەندەی
ھەڵبژاردنەکانــدا بەڵێنــی بــە گەلــی
ئامریــکا داوە کــە بــۆ بەدیھێنانیــان
تێبکۆشــێ .ئــەو گۆڕانکارییانــە
بەمانــای گرتنەبــەری سیاســەتێکی
جیــددی ئامریکایــە بەرانبــەر بــە
دۆســیەکانی کۆریــای باکــور و
ئێران .ئێســتا ئەگەری دانیشــتنی ھەر
دوو ســەرۆکی ئامریــکا و کۆریــای
باکــور ھەیــە ،بــەاڵم بــە نیســبەت
خۆرھەاڵتــی نێوەڕاســتەوە ،پێموایــە
ترامــپ بــاوەڕی وایــە بــۆ ئەوەیکــە
ئامریــکا لــەو ناوچەیــەدا ھێژمۆنــی
خۆی بپارێزێ ،پێویستە ئەجێنداکانی
ئێــران بپڕوکێنێــت ،بــەاڵم ئەوانــەی
بەرپرســی یەکــەم بــوون لــە وەزارەتــی
دەرەوە و ئاسایشــی نەتەوەیی ئامریکا،
لەگەڵ ناســینی واقیعیانــەی ترامپ
لــە دژی تیــرۆر و ئاژاوەنانەوەکانــی
ئێران لە خۆرھەالتی ناوەڕاستدا یەکیان
نەدەگرتەوە.
ئــەم کاراکتەرانــەی کــە ترامــپ
دیــاری کــردووە ،واقیعیانەتــر
ڕێژیمــی ئێــران دەناســن؛ بــۆ نموونــە،
ترامــپ پێــی وایە گەورەتریــن ھەڵەی
ســتراتێژی کــە ئۆبامــا کردبێتــی،
لەگــەڵ
ڕێککەوتنامەکەیەتــی
ئێراندا و ئێران گەورەترین سپۆنســەری
تیرۆریزمــە لــە جیھانــدا .هاوتــای
ئــەو بیرکردنــەوەش ،جــۆن بۆڵتۆنــی
دەستنیشــانکراو بــۆ ڕاوێژکاریــی
ئاسایشــی نەتەوەیــی ئامریکا باوەڕی
نەگــۆڕی وایــە کە ،تەنیــا ئامریکا و
ئیســرائیل بــە بوردومانکــردن دەتوانــن
ڕێگــری لــە ئێرانێکــی ناوکی بکەن.
هەروەهــا پۆمپێئــۆی دەستنیشــانکراو
بــۆ وەزیــری دەرەوەی ئامریــکاش پێی
وایــە کــە بــە کەمتــر لــە دوو ھەزار
ھێرشــی فڕۆکە ،ئەتوانرێت بەرنامەی
ئەتۆمی ئێران خاپوور بکرێت.
بــە وردبوونــەوە لــەم بۆچوونانــە،
دەردەکەوێــت کــە ترامــپ ئەیهەوێــت
تیمێکــی یەکدەســت لــە کابینەکەیدا
پێــک بێنێت کە لەســەر یــەک باوەڕ
و یــەک ئەجێندا بەرانبەر خۆرھەاڵتی
ناوەڕاســت ،بەتایبەت ئێــران کە وەک
دایەنگــەی تیرۆریزم دەناســن ،بکەونە
کار.
کەواتە مەبەســت لە گۆڕینی ئەوانە،
زیاتر وەستاندنی ئێرانە؟
کاتێک پۆمپێئۆ لێپرسراوی دەزگای

سیا بوو ،دیارترین کاری ،گۆڕانکاری
بــوو لــە بەشــی مەلەفــی ئێــران لــە
ســەرەتای مانگــی ٧ی  ٢٠١٧دا و
"میکایل ئەندریا"ی کردە لێپرســراوی
"ســیئایئەی" بــۆ دۆســیەی ئێــران.
پێموایە تا ئێســتا جێدەســتی ناوبراو لە
جووڵــە و بزاوتەکانــی نێوخۆی ئێراندا
بەرھەمدار بووە.
بــە داخــەوە تا ئێســتا توێژەرانی کورد
لــە خوێندنــەوە بــۆ کەســایەتییەکانی
دۆســیەی(ئێران ،عێــراق ،تورکیــا و
ســوریا)ی دەزگای "ســیا"دا الوازن و
لە میدیاکانی کوردستانیشدا بایەخی
پێ نادرێت .میکایل ئەندریا ڕۆڵێکی
گەورەی لە گرتنی تاوانبارانی ١١ی
ســێپتامبر و هەروەهــا لــە پاکســتان،
یەمــەن و زۆر واڵتــی ڕۆژهەاڵتــی
نێوەڕاســتدا گێــڕاوە ،بــە تایبەتــی
ڕۆڵــی دیــاری ھەبــووە لــە کوشــتنی
موغنییــە)ی
تیرۆریســت(عیماد
ســەرکردەی کاریگــەری ڕێکخــراوی
تیرۆریســتی حیزبــواڵ لــە دیمەشــقی
پێتەختی سوریا.
لە ئێســتادا "میکایل ئەندریا" نازناوی
"ئایەتــواڵ میــک" ی لێ نــراوە .وای
نابینــم ھەمــوو ئــەو گۆڕانکارییانە لە
خۆیــەوە کرابــێ و پێموایــە پڕووکانی
ئەجێندای ڕێژیمی تێرۆریستی ئێرانی
بەدواوەیــە .بــە کورتــی ترامــپ بــەم
گۆڕانکارییانــە دەیهەوێــت بــە ئێران و
ھەمــوو جــیھان بڵێــت کــە ،لــە ھەموو
ســاتێکی فەرمانڕەوایــدا ،بــژاردەی
سەربازی لە دژی ئێران کراوەیە!
بــە ســەرنجدان بــە ناکۆکییەکانــی
نێــوان ئامریــکا و ئۆرووپــا لــە ســەر
رێککەوتنــی بەرجــام ،پێشــبینی چ
ســناریۆگەلێک بــۆ ڕێککەوتنەکــە
دوای ئەو ئاڵوگۆڕانە دەکەن؟
دیــارە ئامریــکا تــا ڕادەیــەک ڕێــزی
واڵتانــی ئۆرووپــای ھاوپەیمانــی بــە
نیســبەت پرســەکانی خۆرھەاڵتــی
ناوەڕاســتەوە دەگرێــت .بــۆ نموونە ،بە
نیســبەت لێدانــی عێراقــەوە ،ئامریــکا
تا ســنوورێک گرینگی بە بۆچوونی
دەوڵەتانی وەک فەرەنسای سەردەمی
جــاک شــیراک و ھەنــدێ لــە
ھاوپەیمانــە ئۆرووپاییەکانــی دیکەی
دا ،بــەاڵم دواتــر ســەرەڕای جیــاوازی
بیرکردنەوەیــان ،ڕاســتەوخۆ لێدانــی
عێراقی ڕاگەیاند.
ســێ ئەگــەر لــە ئــارادان کــە ترامپ
بیگرێتەبەر لەبارەی ڕێککەوتننامەی
"بەرجام" ەوە:
 :١پێداچوونــەوەی بنەڕتیــی بــە
ڕێککەوتننامەکە لە الیەن ئامریکاوە.
 :٢هەڵوەشــاندنەوەی تاکالیەنــەی
ڕێککەوتننامەکــە لــە الیــەن
ئامریکایــەوە .لــەو بــوارەوە میــک
پۆمپێئــۆی وەزیــری دەرەوە پێــی
وایــە کــە لــە ســەرەتای مانگــی ٥ی
ئەمســاڵدا ،ترامــپ لــە ڕێککەوتنــی
ئەتۆمــی دەکشــێتەوە ،چونکــە
بەڵێنــی بــە ســەرۆکی ئیســرائیل داوە
ڕێککەوتنێکی ئەتۆمیی لەو جۆرەی
قبوڵ نییە.
 :٣لێدانــی بنکە ئەتۆمییەکانی ئێران
لەالیەن ئامریکا و ئیسرائیلەوە .پێشتر
"جــۆن بۆڵتــۆن" لــە بابەتێکــدا کــە لە
"نیویۆرک تایمز" باڵوی کردبوویەوە،
بــە ڕاشــکاوی وتبــووی کــە "تەنیــا

چارەســەری

ھێرشــی ســەربازی
بەرنامەی ناوکی ئێرانە".
دۆخــی
ئەگــەر
تەنانــەت
ڕێککەوتننامەکــە بــەم شــێوازەی
ئێســتاش بمێنێتەوە ،ئێــران قازانجێکی
ئەوتــۆی تێــدا نەکــردووە .چونکــە
ئامریکا لە پراکتیکدا ھیچ حسابێک
بــۆ ئــەو ڕێککەوتننامەیــە نــاکا و
نەتەنیــا تێڕوانینی ئامریکای بەرانبەر
ڕێژیمــی ئێــران نەگۆڕیــوە ،بەڵکــوو
توندتریشی کردووە.
گەر لێی ورد بینەوە لە شەش مانگی
ڕابــردوودا ،دراوی ئێرانــی خراپترین و
ھەرزانتریــن نرخــی لە مێــژووی خۆیدا
تۆمــار کــردووە .ئەمــەش دەرخــەری
ئەوەیــە کە لە دامەزراوەی پراکتیکی
سیاسیی-ســتراتێژیی ئامریــکادا،
ڕێژیمــی ئێــران لــە لیســتی ڕەش و
کۆتایــی پێھێناندایــە و ســەرەتا ئــەو
ڕێژیمــە لــە ڕووی ئابــووری و دراوەوە
ئەڕوخێنن و بە دوای ئەودا ،لێکەوتەی
تریشی دەبێت!
لــەم نێــوەدا هەڕەشــەیەک بــە نــاوی
ڕووســیە بــۆ ســەر بەرژەوەندییەکانــی
ڕۆژئــاوا ،دەتوانێ چ کاریگەرییەک
لــە ســەر یەکهەڵوێســتی ئامریــکا و
ئۆرووپا بۆ ئەو مەسەلەیە هەبێت؟
ھەڕەشەی ڕووسیە جیدییە و جیدیتریش
ئەبێــت ،تــا مەترســیی ڕووســیە
لەســەر بەرژەوەندییەکانــی ڕۆژئــاوا
زیاتــر ببێــت ،دەوڵەتانــی خۆرئــاواش
یەکگرتووتــر دەبــن؛ بــۆ نمونــە ،لــەم
دواییانــەدا كوشــتنی ســیخوڕێک
و کچەکــەی لــە بریتانیــا لەالیــەن
"ڕووســیە"یەوە کاردانەوەیەکــی زۆری
هەبــوو و بریتانیــا ،یەکیەتــی ئۆرووپا
و ئامریکا ژمارەیەک دیپلۆماتکاری
ڕووسیەیان دەرکرد.
ڕووســیە زلهێزێکــی جیهانییە ،نفوزی
مێژوویــی ھەیــە ،جیۆپۆلۆتیکــی
کاریگــەری ھەیە ،بــەاڵم ئایا واڵتانی
ڕۆژئــاوا و ناتــۆ لــێ ئەگەڕێــن کــە
ئێــران ببێتــە بەشــێکی بەدیھێنــەری
ئەجێنداکانــی ڕووســیە و ئەســەدیش
کارێــک بــکات کــە ڕووســیە بــە
کەیفــی خــۆی لە دەریای ناوەڕاســتدا
یاری بکات؟
بــێ گومان لێ ناگەڕێــن و ئابووریی
واڵتانی رۆژئاوایی ،ژئۆپۆلۆتیکیان،
نفــووز ،ھاوپەیمــان و تێکنۆلۆژییــان
وادەکات کــە ڕووســیە تــا ســەر
نەتوانێــت ســووریا و ئێــران بــە دەســت
دیکتاتۆرەکانــەوە بھێڵێتــەوە ،بــەاڵم
ئەم ملمالنێیە کاتی دەوێت و بە شــەو
و ڕۆژێ کۆتایــی نایــەت! بەاڵم ھەتا
ئێــران و ئەســەد ھاوپەیمانی ســەرەکی
ڕووســیە بــن ،ڕۆژئــاوا لــە دژیــان
یەکگرتوتر ئەبێت.
لــە ئێســتادا ملمالنێی نێــوان ئامریکا
و ڕووســیە ئەوەیە کــە ئامریکا وەک
بااڵدەســتی جــیھان ئەیهەوێت نفوزی
بەسەر تەواوی پانتایی جیھاندا ھەبێت
و ،ڕووســیەش تــەنھا ئەیهەوێــت لــە
دراوســێکانی و دەوروبەریدا ھێژمۆنی
خۆی بســەلمێنێت ،بۆیە لە حەقیقەتدا
نفــوزی ئامریــکا وەک زلھێزترینــی
جــیھان ،و ھێژمۆنــی ڕووســیە وەک

زلھێزێــک لــە جیھانــدا جیاوازییــان
زۆرە.
ئێســتا ،وەک سەردەمی شەڕی سارد
نییــە کــە شــەڕ دونیــای گرتبێتەوە و
لــە ئەنگــۆالوە تا کوبا و لەوێشــەوە تا
خۆرھەاڵتی ناوەڕاســت درێژ بووبێتەوە،
یان لە نێوان دوو ئیدئۆلۆژی لیبرالیزم
و کۆمۆنیزمدا بێت ،بەڵکوو ڕووســیە
شوناسێکی ئایدۆلۆژی نەماوە و شەڕ
نزیکە لە ســنورەکانی ڕووســیەوە ،ھەر
لە ســووریاوە بۆ ئێران و ،تا دەگات بە
جۆرجیــا و ئۆکرایــن ،کەوابــو ناکرێ
چاوەڕوانــی ئــەوە بیــن کــە ڕووســیە
وەک زلھێزێــک بــە ئاســانی خــۆی
بەدەســتەوە بدات؛ بەاڵم لە ســتراتێژیدا
ڕووســیە توانــای ھێشــتنەوەی ئــەو
ڕێژیمــە دیکتاتۆرانــەی وەک ئێران و
ئەسەدی نییە!
بــە لەبەرچاوگرتنــی هەمــوو ئــەو
ســناریۆیانە ،چەنــدە دەتوانــرێ
پاشەکشــێ بــە ســتراتێژی ئێــران لــە
ناوچەکــەدا بکرێــت و لــە ئەنجامــدا
گۆڕینی ڕێژیمی بە دواوە بێت؟
قۆناخــی ئــەم ڕێژیمــەی ئێــران ڕووەو
پاشەکشــەیە؛ لــە ئێســتادا ئەجێنــدا
دەرەکییەکانــی ڕوو لــە شکســتە و
لــە ستراتیژیشــدا شــەڕ دەخرێتــە نێــو
ئێرانــەوە و ڕووخانــی ئــەو ڕێژیمــەی
لێدەکەوێتەوە.
ســەرەڕای بااڵدەســتی ئێــران لــە
ســووریادا ،ئێســتا باســی کشــانەوەی
ئامریــکا لــە ســووریا و جێگرتنــەوەی
فەرانسە باسێکی گەرمی چاودێرانی
سیاســییە ،خوێندنەوەتــان بــۆ ئەمــە
چییە؟
پێموانییــە بەشــێوەیەکی ڕادیکاڵــی
ھەموو ھێز و ڕاوێژکارانی ئامریکا لە
سووریا بکشێنەوە ،چونکە تایبەتمەندی
ئیمپراتۆریەتی ئەمریکی جیاوازترە لە
تایبەتمەنــدی ئیمپراتۆرییەکانــی تــر،
بۆیە ڕۆیشتە ھەر خاکێک ،ئەستەمە
بە تەواوەتی لێی بکشێتەوە؛ بەاڵم ئەو
جێگرتنەوەیە ،چەند ڕەھەندێکی ھەیە:
 ڕەھەنــدی مێژوویی :پێموایە ھەندێڕووداوی مێژوویــی ھەن کە لە کاتی
جیــاواز یاخــود لــە شــوێنی جیــاواز
دووبــارە دەبنــەوە .بەپێــی دەرئەنجامی
پراکتیزەی ڕێککەوتننامەی سایکس
– پیکــۆ  -ســازانۆف ،فەڕانســە بووە
خاوەنــداری ویالیەتــی شــام (ســووریا
و لوبنانــی ئەمــڕۆ) .تایبەتمەنــدی
داگیــرکاری فەڕەنســی(کلتوری)
بوو ،واتە ھەوڵی دەدا کلتوور و زمانی
فەڕەنســی بەســەر ئــەو گەالنــەی کە
داگیــری دەکــردن ،لــە ناویانــدا بــاو
بکاتــەوە ،بۆیــە فەڕانســە کەســانی
ڕوێنــراوی مێژوویــی خــۆی ھەیــە
لــە نــاو ســووریادا .ئەمــەش دەکرێــت
وابێــت کــە فەڕانســە زیاتــر لە دۆخی
کۆمەاڵیەتی  -سیاســیی نێو ســووریا
تێ بگات تا ئامریکا.
 ئامریــکا ئەیهەوێــت بەکــردەوەبیســەلمێنێت کــە ھاوپەیمانەکانیشــی
لــە
دەکات
شــەریک
فراوانخوازییەکانیــدا ،بەمەش ڕۆڵ بە
ھاوپەیمانە ئۆرووپاییەکانی ئەســپێرێت
و ھێز دابەش کردنە.
 ئەکرێــت ئامریــکا لە دایکی خۆی(ئیمپراتۆریەتی بریتانیا)وە ئەزموونی
وەرگرتبێــت کە ھەنــدێ جار نەیهەوێت
ھێژمۆنییەکانــی بــەر فراوانخــوازی
ڕووســیە بکەوێــت ،بۆیە بریتانیائاســا
بە ھاوپەیمانێکی ئەو شــوێنە ملمالنێ
لەسەرە پڕ ئەکاتەوە.
 ھۆکارێکی تر ئەمەیە کە نەیهەوێتدڵی تورکیای ھاوپەیمانی ستراتێژیی
خــۆی لــە پێنــاو پەیــەدە بڕەنجێنێــت،
بەڵکــوو بە یارییەکی سیاســییانە لەو
مەســەلەیە خۆی الدەدات یان تەنانەت
ڕەنگــە ئامریــکا بیهەوێــت شــێوازی
نوێ بۆ ڕووبەڕووبونەوەی ڕووســیە لە
سووریا بەکاربێنێت.
لــەو نێــوەدا تورکیــا چــی لــێ دێت؟
ئایــا پاوانخوازییەکانــی هــەروا درێــژە

دەکێشێت؟
ئەردۆغــان سیاســییەکی فێاڵوییــە و
بەباشی لە گرینگیی ژیئۆپۆلۆتیکی
تورکیــا دەزانێــت .ئێســتا ئەردۆغــان
دەزانێــت کــە چــۆن لــە بەرژەوەنــدی
تــورک ،ھەم دیــن بەکاربێنــێ و ھەم
ملمالنێــی نێــوان ڕووســیە و ئامریــکا
بــۆ پێکانــی بەرژەوەندییەکانی خۆی
بقۆزێتەوە .هەڵبەت ســەرکەوتنەکانی
ئەردۆغــان بەشــێکی گرێــدراوی
ئەوەیــە ئــەو ڕەوتــە کوردییــەی کــە
دژایەتــی ئەردۆغــان دەکات ،خــاوەن
ســتراتێژییەکی ڕوونــی نەتەوەیــی
کوردی نییە!
بەرژەوەندییەکانــی تورکیــا وەک
ھێزێکی ناتۆ و هی فەرانسەش وەک
ھێزێکــی تــری ناتــۆ جیــاوازن و تــا
ئەندازەیەکیــش ئەجێندایان ناکۆکە لە
خاکی ســوریادا .بەو پێیەی فەڕانسە
لە ھەر ھێزێکی تری نێودەوڵەتی زیاتر
بایــەخ بــە پرســی کــورد دەدات ،کــە
لەمــەدا بــە جیھانــی کردنــی پرســی
کــورد لــە الیــەن قاســملووەوە ڕۆڵــی
گــەورەی لــە ڕاکێشــانی فەڕانســە
بــەالی پرســی کــورددا ھەبــووە.
بــەاڵم یــەک ســتراتێژی تورکیــای
ئەردۆغانــی ئیخوانــی و فەڕانســەی
ڕۆژئاوایــی لــە دەوری یــەک کــۆ
دەکاتــەوە ،ئەویــش دژایەتــی کردنــی
هێژمۆنــی ئێران ،ڕوخاندنی ئەســەد و
کەمکردنــەوەی هێژمۆنی ڕووســیایە
لە خاکی سووریادا.
بــە گشــتی ئــەو گۆڕانکارییانــە
چەنــدە بــە قازانجــی کورد دەبــن ،یان
کاریگەرییەکانــی لــە ســەر پرســی
کورد چۆن دەبینن؟
پێموایــە گــەر ئێمــە بڵێیــن دۆخ بــۆ
کــورد ناخوڵقــێ و دەرفــەت نایەتــە
پێشــەوە ،ئــەوا ڕاســتگۆ و واقیعــی
نیــن .کورد خــۆی دەرفەتەکان وەک
پێویســت ناقۆزێتەوە .بەشێک لە ھێزە
کوردییەکان بوونەتە دارەدەســتی ئێران
و بە بێ ھیچ شەرمێک فەرمانەکانی
ئێران جێبەجێ ئەکەن.
ھەرچەنــدە ئێــران ئەیهەوێت گەمارۆی
ئابــووری بخاتــە ســەر بەشــەکانی
کوردســتان و ئــاژاوە و تیــرۆر لــە
باشــور درێــژە پــێ بــدات ،بــەاڵم ئــەم
کارانــەی ،تەنیا پەلەقــاژەی کۆتایی
تەمەنیەتیی و لە ستراتێژیدا ڕووخانی
ئێران ،مانای پڕووکانی ترســناکترین
ڕێژیمــی دژی کــورد و ســڕینەوەی
بیــری تەنگەتیلەی تەواوی ئەو قەڵەم
بەدەســتە جاش -بیرانەیە کە ئێســتا لە
باشــوری کوردســتان وەک(مۆدێــل)
و بــە ھاوکاری کردنــی ڕاســتەوخۆی
کونســولی ئێران لە نێو تاکی کورددا
باڵو دەکەنەوە.
مــن ڕووخانــی ڕێژیمــی ئێــران بــە
حەتمی ئەزانم ،ئەمەش ســەد لە ســەد
لــە قازانجــی دۆزی کورددایــە و ئەو
حیزبانــەش کە خۆیان پێدا ھەڵواســیوە،
لە پاشەکشــێ و ئاشبەتاڵدان ،ئەمەش
کەمێک پشوودرێژی دەوێت.
کورد یان بزووتنەوەی سیاســیی کورد
چــۆن دەتوانــێ کەڵــک لــەو دۆخــە
وەربگرێت کە هاتووەتە ئاراوە؟
تــۆ دەبێــت خــۆت ئازادیــت بوێــت،
نــەک تــۆ ژێردەســتەیی و برایەتیــی
گــەالن و پێشکەشــکردنی کەرکوک
بــە داگیرکەرانــت بــوێ و الی ھێــزە
ئۆپۆزســیۆنەکانت بیریــی نەتەوەیــی
بــە عەیبــە بزانیــت و بڵێــی مۆدێلــی
نەمــاوە ،کەچــی دواتــر بشــڵێیت "بــۆ
ئامریــکا نایــەت بەرگریمان لێ بکات
و ئازادیمان پێ ببەخشێت"!
چــارەی پرســی کــورد ،تەنیــا و تەنیا
یەکڕیزییــە! بــەاڵم ئەگــەر یەکڕیزیش
بــەدی نــەھات ،ئەکرێــت ھێــزە
نەتەوەییەکانــی ھەر چــوار پارچەکــە،
میســاقێکی شــەرەف بــە نھێنیــی
ئیمزا بکەن و لەســەر چەند خاڵێك بۆ
پاراســتنی بەرژەوندییــە نەتەوەییەکان،
ئەگەرەکان و قۆستنەوەی دەرفەتەکان

ڕێــک بکــەون و نەترســانە لە ســاتی
نزیکبونــەوەی دەرفەتەکانــدا ،بــە بــێ
گوێدان بە ڕاگەیاندنەکان ،غافڵکارانە
تەواوی ســەرکردەکانی جاش -بیران و
کەرەستەکانی دەست داگیرکەران لەو
پارچەیە کــە دەرفەتەکەی بۆ ھاتۆتە
پێش ،قەلەپاچە بکەن!
ئەگینا گەر دووبەرەکیی ھەر ھەبێت،
یەکڕیزی پێک نەیەت و بەشــێک لە
ھێــزەکان ھەر ســیقەیان پێ نەکرێ و،
لە دەرفەتەکاندا ھەموو دەســکەوتێک
بــە داگیرکەران ببەخشــن ،ئــەوا دەیان
دەرفەتــی دیکــەش بێتــە کایــەوە ھەر
لــە دەســتی دەدەنــەوە؛ بەپێچەوانــەوە
دەبێت وەک شۆڕشــی ڕزگاریخوازی
گەالنیتــر ،غافڵگیرانــە تەمبێــی
میکرۆبەکانــی نــاو خــۆت بکەیــت،
ئەگینــا مێــژوو ھەمیشــە دووبــارە
دەکەنەوە!
کــوردی ڕۆژهــەاڵت و پارتــە
سیاســییەکانی دەبێ چ سیاســەتێک
ڕەچــاو بکــەن کــە لــەو دۆخــەدا بــە
قازانجیان بشکێتەوە؟
ھەرچەنــدە دۆخــی ئۆپۆزســیۆنی
کــوردی خــۆرھەاڵت لــە ھەرێمــی
کوردســتان لەژێــر ھەڕەشــەیەکی
ترســناکی تیرۆرکردندایە ،بەاڵم ســەد
لە سەد پێموایە دواڕۆژیان ڕووناکە.
ئەمەوێت ڕاشکاو بم ،ھیوایەکی ئەوتۆم
بــە بەشــێکی ھێزەکانــی خۆرھەاڵتــی
کوردســتان نییە چونکە سەربەخۆییان
نییــە ،ئەمــە زۆر ترســناکە بۆ ئێســتا
و ئاینــدەی خۆرھەاڵتــی کوردســتان.
چونکــە ھەمیشــە لــە ڕێــی ئەوانــەوە
دەســت دەخرێتــە نــاو کاروبــاری ئــەو
پارچەیــەوە ،تەنانــەت داگیرکەرانیــش
سودی لێ وەردەگرن!
پێموایــە حــدکا وەک ســەرەکیترین
ھێزی خۆرھەاڵت دەبێت ئەوە یەکالیی
بکاتــەوە کــە زیــاد لە پێویســت ھێز و
پێشــمەرگەی ھەبێــت ،چونکــە ئێمــە
لــە خۆرھەاڵتــی ناوەڕاســت ئەژیــن و
کوردیشین!!
بە کورتی حدکا پێویســتە لەســەر دوو
بنەما کار بکات:
 لــە ڕووی ئاشــکرا و ڕاگەیاندنــەوەمیساقێکی نەتەوەیی لەگەڵ ھەندێک
لــە ھێزەکانی خــۆرھەاڵت ئیمزا بکات
بۆ دەرفەتەکان ،بەاڵم بە وردی بزانێت
ئاکامەکانــی ئــەو میســاقە چــی لێ
دێتە بەرھەم.
 لــە ڕوی نهێنییــەوە ،تــەواویئەگــەرەکان و پێشھاتــەکان و
دەرفەتــەکان لــە بااڵتریــن ئۆرگانــی
لــە دیباچەیەکــدا کۆبکاتــەوە و وای
دابنێت کە میساقی یەکەمی لەگەڵ
حیزبەکانی خــۆرھەاڵت وەدی نایەت.
بەڵکــو وەک حــدکا خــۆی ئیشــیان
لەسەر بکات ،بۆ ئەوەی گەر بژاردەی
یەکــەم نەھاتــەدی ،ئەوا حــدکا خۆی
پەکێجی دووهەمی لە بەردەست دابێ
و پراکتیزەی بکات.
دوا وتەتان؟
گرنگــە حــدکا نوێنەرایەتییەکانــی
بەتایبەت لە ئامریکا ،کانادا و بریتانیا
بەھێز بکات و ،لە ئاستی ناوچەییشدا
گرنگــی بــە پەیوەنــدی بــدات بەپێــی
ســەرکەوتنی ھێزەکانــی قۆناخەكــە
و جیۆپۆلۆتیــک! ھەلومەرجەکــە لــە
بەرچاو بگرێ.
ســتراتێژیی فاشیســت مەزھەبــی -
نەتەوەیی ڕێژیمی ئێران بۆ شۆردنەوەی
بیریــی نەتەوەیــی تاکەکانــی کــوردە
و تەنانــەت خــودی ڕێژیمــی ئێــران
ھەندێ لە قەڵەم بەدەســتانی باشــوری
کوردستانیشــی بــۆ بەکاردێنێت ،ئایا
لــە ئاســت ئەم پیالنــە نوێیــەدا ،بزاڤی
نەتەوەیــی دەبێــت کام ڕێکارانــە
بگرێتەبەر؟
چــۆن بیریــی نەتەوەیــی کوردیــی لــە
ڕوی تیۆرییــەوە بەپێــی قۆناخەكــە
دادەڕێژرێتــەوە و بــە پراکتیکــی
شۆڕشگێڕانەش خۆی دەسەلمێنێتەوە!؟
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ڕۆژی

ئازادی

شەهیدان
ئەمڕۆ ڕۆژی شەهیدانــــە
ڕۆژی زیارەتــی ڕەخت و
کڕنۆشـــــە بۆ ئەوقارەمانە
یادی ڕۆڵەی نیشتیمانــــە
یادی دەکەین لەنەورۆزدا
بەگوڵ وهەوری وجامانە
نامرێ شەهید ،ناتوێــتەوە
شکۆی گەل وکوردستانە
ڕێــبازی ئــەو پــــڕڕێبـــــوارە
ڕێــگای ئامانجی هەمووانـــە
سەنگەری ئەوقەت چۆل نابێ
چونکە مەبەست کوردوستانە
زۆرنزیـــکە ڕۆژی شــــــــــادی
ڕاماڵیـــــن لە خـــاک بێـــــگانە
لەسەرگڵـــــــکۆی شەهیدانمان
ئەی ڕەقیب بڵێـــــــن بەئازادی

شکـۆ

"چرۆ"

شــکۆ...لە شاشەی نیگاتانەوە
دەبارێ
وهەواڵی قوورسایی ئیمانی...
بزەتان
لە دەڤەری دڵتانەوە
دڵۆپ...دڵۆپ دەڕژێتە ناو
دەمارەکانی ڕووبار...وخۆزگە
سپییەکانی...قەندیل و
و ێڕ ا ی  . . .پا ڕ ا نــە و ە
کەسکەکانی...دایکم
چەپک...چەپک
لەئامێزی...نیشتیمان دا
شکۆفە...دەکەن...
ئێوە...
بارانێک لە وەرزی تینوێتیی
شۆڕش...و زستانێک بەفر بە
ڕەنگی
ســەوز...لە نیشــتیمانێکی
بااڵی
نەخشاوە...
بەئــااڵی ...تەمەنەکانــی
شەهید
دەڵێتەوە...خەمتان...
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کەسکترین...زەردم
لەسووری دا...
سپییەک لەبەفر...
برینم
دەفڕم
تا
تەعبیری قەدەغە...
بۆ
نەوەکانی باران
لە شەقامی
ئازادی دا...
بخوێنمەوە...

"چرۆ"

"چرۆ"

:لە تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێتدا

www.kurdistanmedia.com
info@kurdistanmedia.com

Published by Democratic Party of Iranian Kurdistan

No:722 4 April 2018

pdkiran@club-internet.fr

telegram.me/PDKImedia

ڕێوڕەسمی ڕۆژی شەهیدان لە بنکەی سەرەکیی حیزبی دێموکرات

