
كۆنگرەی پازدەی حیزب و 
چەند وتەیەك

حیزبی  شانازییەكانی  لە  یەكێك 
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 
تایبەتمەندیی دێموكراتبوونی ئەو حیزبە 
و سووربوونی لەسەر دێموكراسی و مافی 
نەتەوایەتیی گەلی كورد لە كوردستانی 
پێناو  لە  بەردەوام  خەباتی  و  ئێران 
دابینبوونی  و  مافانە  ئەو  وەدیهێنانی 
كەرامەتی  پاراستنی  و  عەداڵەت 
حیزبی  كە  دەبینین  بۆیە  ئینسانییە. 
سەرەڕای  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 
هەر هەلومەرجێكی نالەبار و مەترسیی 
خۆی  كۆنگرەكانی  بەردەوام  جۆراوجۆر 
دەبەستێ و هەر جارەش كۆمەڵێك بابەتی 
لە كۆنگرەكانیدا زەق  نوێ و ئەمڕۆیی 

دەكرێنەوە و پێیان لەسەر دادەگیرێ.
بە  كە  حیزب  پازدەهەمی  كۆنگرەی 
ناودێر  »شەرەفكەندی«  كۆنگرەی 
پێناو  لە  »یەكڕیزی  درووشمی  كرا، 
نیزیكی  و  كردەوە  بەرز  سەركەوتن«ی 
و هاوكاریی هێز و الیەنە سیاسییەكانی 
بۆ  مەرجێك  بە  ئێرانی  كوردستانی 
دژی  خەبات  لە  چ  كورد  بەهێزبوونی 
و  ئێراندا  ئیسالمیی  كۆماری  رێژیمی 
چ لە دیالۆگ لەگەڵ هێز و الیەنەكانی 
پێویست  بە  ئێرانی  ئۆپۆزیسیۆنی 
لە  رەخنەی  كە  كۆنگرە  هەروەها  زانی. 
و  حیزب  بێ بەرنامەیی  و  پەرشوباڵوی 
هەبوو،  ئێرانی  سیاسییەكانی  رێكخراوە 
حیزب  نوێی  ریبەرایەتیی  بۆ  ئەركی 
بۆ  پێوەندییەشدا  لەو  تا  كرد  دیاری 
پێكهێنانی یەكڕیزی لە نێوان ئەوانیشدا 
شوێندانەریی  و  توانا  لە  و  بدا  هەوڵ 
خۆی كەڵك وەربگرێ و ئەو هاوكاری و 
یەكڕیزییەشی بە مەرجێكی بنەڕەتی لە 
خەبات دژی كۆماری ئیسالمیی ئێران 

دانا.
و  باس  لە  راشكاوی  و  روونی 
بە  داننان  كۆنگرەدا،  بابەتەكانی 
كەموكوڕییەكانی حیزب و ئۆرگانەكانی، 
كە  بوو  كۆنگرە  كاری  لە  شێوازێك 
پێشنیار  دەستنیشانكردنی  دەرەتانی 
بەرەوپێشچوونی  بۆ  رێگاچارەكانی  و 
رەوتی خەبات رەخساند و هەموو الیەكی 
پتر لە رابردوو دڵنیا كردەوە كە لە نێوان 
پازدە تا كۆنگرەی داهاتوودا  كۆنگرەی 
چاالكتر تێبكۆشێ و شوێندانەریی خۆی 

بەو جۆرە كە شیاویەتی، دەربخات.

پـــەیـــڤ
زانیار

دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا
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»كۆنگرەی دوكتور شەرەفكەندی« لە ژێر درووشمی

»هەوڵدان بۆ یەكڕیزی لەپێناو سەركەوتن«دا 
بە سەركەوتنەوە كۆتایی هات

ناڕەزایەتیی خەڵك لە قەیرانی ئابووری لە ئێراندا
ناڕەزایەتییەكانی  ئێراندا بە تەواوی ناڕوونە و پەرەی بە  بارودۆخی بازاڕی دراوی بیانی لە 
خەڵك دژی كۆماری ئیسالمی و نیگەرانییەكانیان بەنیسبەت بژێوی رۆژانەی ژیانیان داوە. ئەمە 
سەرەڕای هەوڵە ئەمنییەتییەكانی كۆماری ئیسالمی و داسەپاندنی كەشوهەوای ترس و تۆقین 
بەسەر بازاڕی ئازادی دراو لە تاران بەمەبەستی كونترۆڵی بارودۆخەكە لە الیەن رێژیمەوەیە. بازاڕی 
بازاڕەكان،  و  دووكان  زۆربەی  داخرانی  شایەتی  رابردوودا،  حەوتووی  كۆتایی  رۆژانی  لە  تاران 
بەتایبەت »سەرافی«ییەكان و ناڕەزایەتیی خەڵك بوو. هەروەها بازاڕەكانی چەند شاری گەورەی 
دیكەیش هەر لەم پێوەندییەدا تووشی داخران و مانگرتن بوون، لەوانە دەكرێ  ئاماژە بە مەشهەد و 
ورمێ  بكرێ . یەكیەتیی ئورووپا و سێنای ئامریكا رایانگەیاندووە كە خەریكی دانانی دەورێكی 
نوێ  لە گەمارۆی ئابووری لەسەر ئێرانن. چاوەڕوان دەكرێ  قەیرانی ئابووری لە ئێراندا قووڵتر و 

ناڕەزایەتییە خەڵكییەكان بەرینتر و زیاتر بن.   
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بڕووخـێ رێژیمـی كۆنەپەرستی كۆماری ئیسالمیی ئــێران

راگەیەندراوی كۆتایی كۆنگرەی پازدەهەمی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

بڕیارنامەی كۆنگرەی 15هەمی حیزبی دێموكرات

پەیام بۆ بنەماڵەی شەهیدان

پەیامی كۆنگرەی 15ی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بۆ ئەندامان و الیەنگرانی حیزب لە كوردستانی ئێران

پەیامی كۆنگرەی پانزدەهەمی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران بۆ زیندانیانی سیاسی

هاونیشتمانانی بەڕێز!
خەڵكی ئازادیخوازی كوردستان!

كۆنگرەی پانزدەهەمی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، رۆژی شەممە، 
8ی رەزبەری 1391ی هەتاوی بە بەشداریی ئەندامانی كۆنگرە و ژمارەیەك 
رەوتی  لە  حیزب،  پازدەهەمی  كۆنگرەی  كرد.  كارەكانی  بە  دەستی  میوان، 
ئاسایی كۆنگرە و ئورگانیزاسیۆنی دێموكراتیكی حیزبی دێموكراتدا، لە كاتی 

خۆی و بە پێی پێڕەوی نێوخۆی حیزب بەڕێوە چوو.
لە رێورەسمی كرانەوەی كۆنگرەدا، پەیامی كرانەوەی كۆنگرە لە الیەن بەڕێز 
»رەزا خەیاتی«یەوە پێشكەش كرا، دوای پێشكەشكرانی راپۆرتی كومیتەی 
كومیتەی  راپ��ۆڕت��ی   هیجری  مستەفا  بەڕێز   ،15 كۆنگرەی  ئامادەكاری 
ناوەندی پێشكەش كرد و لەودا پێشنیار كرابوو كە كۆنگرەی پازدەهەم بە ناوی 
»دوكتور شەرەفكەندی« و لە ژێر درووشمی »هەوڵدان بۆ یەكڕیزی لە پێناوی 

سەركەوتندا« بەڕێوە بچێ  كە لە الیەن ئەندامانی كۆنگرەوە پەسند كرا.
لە رۆژانی بەڕێوەچوونی كۆنگرەدا، سەرەتا راپۆرتی كومیتەی ناوەندی بۆ  
كۆنگرەی پانزدەهەم خرایە بەرباس و ئەندامانی كۆنگرە بە شێوەیەكی بەرچاو 
گفتگۆیەكی  و  باس  لە  و  لێكدایەوە  راپۆرتیان  الیەنەكانی  هەموو  چاالك  و 
دێموكراتیك و كراوە و ئازاددا، كۆنگرە سێ  رۆژی بەردەوام لەسەر ئەو راپۆرتە 

كاری كرد و لە كۆتاییدا بە پەسندی كۆنگرە گەیشت.
جیهانییەكان  سیاسەتە  لە  ئاوڕدانەوە  وێڕای  ناوەندی  كومیتەی  راپۆرتی 
باسی  جیهاندا،  لە  پێوەندی  و  ئ��اب��ووری  و  سیاسی  ئاڵوگۆڕی  بنەمای  و 
نێوەڕاست  رۆژهەاڵتی  ناوچەی  لەسەر  جیهانییانەی  ئەو گۆڕانە  كاریگەری 
كردبوو و لەودا وێڕای لێكدانەوەی ورد و هەمەالیەنەی ئاڵوگۆڕەكانی باكووری 
ئافریقا و رۆژهەاڵتی نێوەڕاست بە گەشبینییەوە چاوی لە بزاڤەكانی رووخانی 
دیكتاتۆرەكان و بەشداریی خەڵك لە دیاریكردنی چارەنووسی خۆیاندا كردبوو.

هەمەالیەنەی  هەڵسەنگاندنی  وێ��ڕای  راپۆرتەكەدا،  دیكەی  بەشێكی  لە 
دۆخی سیاسی، ئابووری، كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی ئێران، رێژیمی كۆماری 
ئیسالمی بە رێژیمێكی روو لە الوازی و تەریككەوتنەوەی زیاتر ناساندبوو و 
بوارەدا وێڕای رەخنەگرتن لە ئۆپۆزیسیۆنی رێژیمی كۆماری ئیسالمی  لەو 

كە نەیتوانیوە یەكڕیز و یەكگرتوو بێ ، پێی لەسەر هەنگاوی بەكردەوەیی زیاتر 
لەو بوارە داگرتبوو.

لە راپۆرتەكەدا، باسی دۆخی كورد و كوردستان و ئاڵوگۆڕە كاریگەرەكان لەو 
بارەوە كرابوو و هیوا بە بەرەوپێشچوونی دۆخی پرسی كورد دەربڕا بوو.

بە دوای باس لەسەر راپۆڕتی كومیتەی ناوەندی كە بە شێوەیەكی دێموكراتیك 
و ئەمڕۆییانە، رەخنەی لە كاروباری حیزب و رێبەری گرتبوو و پێشنیارەكانی 
بۆ چارەسەریی گرفتەكانی خستبووە بەر باس، كاری كۆنگرە باسكردن لەسەر 
ئەندامانی  كارەكەشدا،  بەشەی  لەو  كە  بوو  حیزب  نێوخۆی  بەرنامەوپێڕەوی 
كۆنگرە بە شێوەیەكی بەرچاو و چاالك لە باس و دیالۆگی چاكسازیخوازانەدا 
نێوخۆی  بەرنامەوپێڕەوی  ب��ەردەوام،  كاری  رۆژ  چەند  دوای  و  بوون  بەشدار 

حیزبیش بە پەسندی كۆنگرە گەیشت.
و  سكااڵ  پەیام،  كۆمیسیۆنەكانی  كۆنگرەدا،  رەوتی  دیكەی  بەشێكی  لە 
بڕیارەكان راپۆرتی خۆیان دایەوە و بڕیار و راسپاردە پێویستەكان بە پەسندی 

كۆنگرە گەیشت.
جێگای ئاماژەیە كە لە نێوئاخنی كاری كۆنگرەدا، ژماریەكی بەرچاو لە 
پەیامی كەسایەتی و رێكخراو و الیەنە بیانی و ئێرانی و كوردستانییەكان كە 
بۆ كۆنگرەی 15ی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانیان ناردبوو، پێشكەشی 

كۆنگرە كران.
خاڵێكی گرنگی كۆنگرەی پازدەهەمی حیزب، بەشداریی ژماریەك میوانی 
دەرەوەی حیزب بوو كە لە كەسانی پسپۆڕ و شارەزای زانستی پێكهاتبوون و لە 
رەوتی كاری كۆنگرەی »شەرەفكەندی«دا بە پێشنیار و تێبینییەكانی خۆیان 
باسەكان  پڕنێوەرۆكتربوونی  و  كۆنگرە  كاری  بەرەوپێشچوونی  یارمەتیدەری 

بوون. 
بەشی كۆتایی كاری كۆنگرە بریتی بوو لە هەڵبژاردنی رێبەرایەتیی نوێ  
كۆنگرەكە  ئەندامانی  لە  ژمارەیەك  ئ��ازاددا،  و  دێموكراتێك  رەوتێكی  لە  كە 
خۆیان بۆ ئەندامی رێبەرایەتیی حیزب بەربژێر كردبوو و لە ئاكامدا 8 كەس 
لە دەرەوەی واڵت و 25 كەس لە كوردستان وەكوو ئەندامانی رێبەریی حیزبی 
و  سیاسەت  بەڕێوەبردنی  ئەركی  و  هەڵبژێران  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 

راسپاردەكانی كۆنگرەی 15ی حیزبی دێموكراتیان وەئەستۆ گرت. لە رۆژی 
كۆتایی كۆنگرەدا، كۆمیتەی ناوەندی هەڵبژێردراوی كۆنگرەی 15، لە یەكەم 
گشتیی  سكرتێری  وەكوو  هیجری  مستەفا  بەڕێز،  هاوڕێی  خۆیدا  پلینۆمی 

حیزب هەڵبژارد و بە كۆنگرەی ناساند.
هاونیشتمانانى بەڕێز!

كۆنگرەی پانزدەهەمی حیزب لە دۆخێكی هەستیار و گەشبین بە رووداو و 
ئاڵوگۆڕەكان بەڕێوە چوو و وێڕای هەڵسەنگاندنی هەمەالیەنەی دۆخی ئەمڕۆ، 
دڵخۆش بە پشتیوانی خەڵكی كوردستان لە حیزبی خۆشەویستی خۆیان، حیزبی 
نەتەوەیی  دێموكرات، لەسەر ئەرك و وەفای حیزب بە رێبازی دێموكراتیك و 
و خەباتگێڕانە پێی داگرتەوە و پەیامی یەكگرتوویی و یەكڕیزیی ئاراستەی 
رێكخراو و الیەنە سیاسییەكانی كوردستان و ئێران كردووە و كۆمیتەی ناوەندی 
پێداگرتنەوەی  وێڕای  وەها،  كۆنگرەیەكی  هەڵبژێردراوی  دێموكرات،  حیزبی 
خۆی  سەرشانی  ئەركی  بە  دێموكراتیكەكانی،  و  نەتەوەیی  پرنسیپە  لەسەر 
نەتەوەكانی  و  كورد  نەتەوەی  ئامانجەكانی  وەدیهاتنی  پێناوی  لە  كە  دەزانێ  
ئێراندا هەم خەباتی چڕتر و هەم هەنگاوی كردەییتر بۆ یەكڕیزی و هاوپێوەندیی 
و  ك��ورد  ئازادیخوازانی  هەموو  بۆ  وەف��ا  پەیامی  و  هەڵگرێتەوە  دێموكراتیك 
بنەماڵەی شەهیدان و زیندانیانی سیاسیی كورد و هەموو زیندانیانی سیاسیی 
ئێران و هەروەها پەیامی پیرۆزبایی بۆ ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموكراتی 

كوردستانی ئێران لە هەموو شوێنێكی جیهان دەنێرێ .

یەكڕیز و پتەوتر بێ  ریزی خەباتگێڕانی كورد
سەركەوتن بۆ ئازادیخوازانی ئێران

نەمان بۆ كۆماری ئیسالمی

كۆمیتەی ناوەندی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
17ی رەزبەری 1391ی هەتاوی
8ی ئۆكتۆبری 2012ی زایینی

كۆنگرەی  ئ��ێ��ران،  ك��وردس��ت��ان��ی  دێ��م��وك��رات��ی  حیزبی  پ��ازدەه��ەم��ی  ك��ۆن��گ��رەی 
بۆ  راس��پ��اردە  هێندێ   و  بڕیار  ژم��ارەی��ەك  پەسندكردنی  وێ��ڕای  »شەرەفكەندی«، 
رێبەرایەتیی هەڵبژێردراوی ئەو كۆنگرەیە بە مەبەستی  هەنگاونان بۆ جێبەجێكردنیان، 
پێوەندی  لە  حیزبی  چواردەهەمی  كۆنگرەی  هەڵبژێردراوی  رێبەرایەتیی  سیاسەتی 
حیزبی  ریزەكانی  لە  لەوەپێش  ساڵ   6 كە  جەمعەی  ئەو  لەگەڵ  دیالۆگ  لەگەڵ 
دێموكراتی كوردستانی ئێران جیابوونەوە، هەروەها واژۆكردنی رێككەوتننامە لەگەڵ 

كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێرانی پەسند كرد و درێژەدان بەو 
رەوتەی خستە ئەستۆی رێبەرایەتیی نوێی حیزب. هەروەها هەوڵدان بۆ نیزیكی و 
هاوكاری لەگەڵ حیزب و الیەنە سیاسییەكانی كورد لە كوردستانی ئێران و درێژەدان 
بە وتووێژ لەگەڵ حیزب و الیەنە سیاسی و كەسایەتییە ئازادیخواز و دێموكراتەكانی 
هەڵبژێردراوی  رێبەرایەتیی  ئەركی  وەك  مەبەستە  بەو  هەر  ئێرانی  ئۆپۆزیسیۆنی 

كۆنگرەی پازدەهەم دەستنیشان كرد.

بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدانی كوردستان
پشتیوانانی هەمیشەیی رێبازی ئازادی!

پڕبایەخترین  پێشكەشكردنی  لە  ئێوە  بێ وێنەی  خۆڕاگریی  و  بوردوویی  لەخۆ 
رەوای  خەباتی  ئامانجەكانی  بەرزترین  پێناوی  لە  مرۆیی  ژیانی  سەرمایەكانی 
مافخوازانەی گەلەكەماندا، الپەڕەیەكی زێڕین لە مێژوی پڕهەورازونشێوی خەباتێكە 
كە ئازادی و رزگاربوون لە دۆخی چەوسانەوە و ستەمی نەتەوایەتیی كردۆتە چرای 

رێگای تێكۆشانی خۆی.
ئێوە یادگارەكانی رەنج و حەماسە و بوێریی ئەو رۆڵە قارەمانانەی نەتەوەی كوردن 
و  بن  دەستەوەستان  و  كوێرەوەریدا ملكەچ  و  ژێردەستی  لە دۆخی  نەبوون  رازی  كە 
نەتەوەكەمان  پاوانخوازی  قەاڵی زۆرداریی ستەمكاران و دوژمنانی كۆنەپەرەست و 

چۆكی بە ئیرادە و شەهامەتی بەرزی ئەوان دانەدا.
ئێمە لە كۆنگرەی پازدەهەمی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێراندا، كە بە ناوی 

رێبەر،  شەهیدی  كوردستان،  شۆڕشی  پڕهەیبەتی  چیای  و  خەباتگێڕ  رووناكبیری 
و  فیداكاری  بەرامبەر  لە  حورمەت  و  رێز  سەری  رازێنراوە،  شەرفكەندی  د.س��ادق 
ئەمەگناسیتاندا بۆ رێبازی پڕسەروەریی شەهیدان دادەنەوێنن. بەڵێنیتان پێ  دەدەین و 
لەگەڵ شەهیدانی سوورخەاڵتی رێگای رزگاریی نیشتماندا پەیمان نوێ  دەكەینەوە كە 
وەك هەمیشە یادی ئەوان و ورە و باوەڕی شۆڕشگێڕانەی ئێوە بكەینە مۆمی رووناكی 
بەخشی رێگای یەكڕیزی لە پێناوی سەركەوتندا و تا گەیشتن بە ئامانجە رەواكانی 

رۆڵە شەهیدەكانتان لە هیچ كۆسپێكی سەر رێگای خەبات سڵ نەكەینەوە.
یادی شەهیدان بە رێزەوە دەكەینەوە، دڵمان مەكۆی خەمی لەدەستچوونی ئەوان و 

هەستمان لەگەڵ ژیانی پڕژانی بێ  ئازیزانی ئێوەیە.

كۆنگرەی پازدەهەمی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

ئەندامانی تێكۆشەر، الیەنگرانی دڵسۆزی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران!
لەوەی كە  بەداخە  پازدەهەمی حیزبەكەمان، كۆنگرەی شەرەفكەندی  كۆنگرەی 
ئێوەی  تێكۆشانی  بەسەر  زاڵ  سەركوتی  كەشوهەوای  و  ئەمنییەتی  هەلومەرجی 
ئازیزدا رێگای نەدا كە نوێنەرانی ئێوە لە كۆنگرەدا بەشدار بن، بەاڵم راسپاردە و 
رێنوێنی و پێشنیارەكانی ئێوە كە پێشتر بۆ كۆنگرەتان رەوانە كردبوون،  تا رادەیەك 
ئەو بۆشاییەی پڕ كردبووەوە و لەراستیدا بوونی ئێوەمان لە كۆنگرەدا هەر هەست 
تێكۆشانی  و  ئەرك  كە  كرد  راستییە  بەو  هەستی  پازدەهەم  كۆنگرەی  دەكرد.  پێ 
بەردەوامی ئێوە لە گۆڕەپانی ئەسڵی خەبات و خۆڕاگریدا تا چ رادەیەك شوێندانەر 
و لە هەمان كاتدا پڕمەترسییە، بۆیە بە چاوی رێزەوە سەیری كار و چاالكی نواندنی 
ئێوە كە لە چوارچێوەی سیاسەتەكانی حیزبدا بەڕێوەی دەبن، دەكا و بەروونی دەبینین 
كە شوێندانەری ئەو كار و چاالكییانە چەندە بۆ بزووتنەوەكەتان بەنرخ و لە هەمان 

كاتدا بۆ رێژیمی كۆماری ئیسالمی جێگای نیگەرانییە.
كۆنگرە كۆمەڵێك بڕیار و راسپاردەی بە مەبەستی بەرینتركردنەوەی بزووتنەوەكەمان 
كە  چاوەڕوانە  و  كردووە  دەستنیشان  كۆنگرەیە  ئەو  هەڵبژێردراوی  رێبەرایەتیی  بۆ 

و  بداتەوە  رەنگ  حیزبدا  تێكۆشەرانی  ریزی  لە  بەكردەوە  راسپاردانە  و  بڕیار  ئەو 
ئەركێكی  زەبروزەنگ  و  سەركوت  كەشوهەوای  بوونی  لەبەرچاوگرتنی  بە  ئەوەش 
قورستر لە پێشوو دەخاتە ئەستۆی ئێوەی ئازیز. لەو بارەشەوە كۆنگرە دڵنیایە بەو 
چاونەترسی، لەخۆبوردوویی و فیداكارییەی كە  ئێوەی تێكۆشەر لە هەموو كات و 
بۆنەیەكدا بە یەكگرتوویی لە خۆتان نیشان داوە و دوژمنتان هەراسان كردووە، هەروا 
بوێرانە و بەو جۆرە كە شیاوی رۆڵەكانی قازی، قاسملوو و شەرەفكەندییە دەتوانن 
بزووتنەوەی  بەرەوپێشچوونی  كە  بن  ئەركانە  ئەو  بەئەنجامگەیاندنی  یارمەتیدەری 

كورد و سەركەوتنی زیاتری حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانی لێدەكەوێتەوە.
دەكا  چاالكییەكانتان  و  كار  و  ئێوە  بە  شانازی  حیزب  پازدەهەمی  كۆنگرەی 
و  لەشساغی  نەناسانەتان.  ماندوویی  تێكۆشانی  و  ه��ەوڵ  دەڕوانێتە  ب��ەڕێ��زەوە  و 
ئاوات  بە  تێكۆشانتان  بۆ  سەركەوتن  و  ئازیزان  ئێوە  یەكی  یەك  بۆ  تەمەندرێژی 

دەخوازین.
كۆنگرەی پازدەهەمی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

رەزبەری 1391ی هەتاوی

خۆڕاگران، سەربەرزان!
زیندانیانی تێكۆشەری سیاسی!

وێڕای ساڵوی هاوخەباتی و هاوسۆزی
وەك ئاگادارن لە رۆژانی رابردوودا، پانزدەهەمین كۆنگرەی حیزبی دێموكراتی 

كوردستانی ئێران كۆتایی بە كارەكانی خۆی هێنا.
نەتەوەیی  و  سیاسی  گرینگی  بابەتی  و  باس  كۆمەڵێك  كۆنگرەیەدا  لەم 
هاتنە بەرباس و نوێنەرانی كۆنگرە بە پەسەندكردنی بابەتەكان و دانی بڕیاڕی 
خەباتی  بە  خزمەت  بۆ  حیزبیان  داهاتووی  سیاسەتی  و  ستراتێژی  پێویست، 

رەوای گەلەكەمان دیاری كرد.
بەڕێزان! 

ئێوە  خەباتی  و  خ��ۆڕاگ��ری  روانییە  پێزانینەوە  و  رێ��ز  چ��اوی  بە  كۆنگرە 
ئەشكەنجەی  و  زەبر  بەرامبەر  لە  ئێوەی  چۆكدانەدانی  و  لەخۆبوردوویی  و 
جەالدەكانی كۆماری ئیسالمی لە زیندانە رەشەكانی ئەو رێژیمە دژە مرۆییەدا 
بەرز نرخاند و وەك یەكێك لە فاكتەرە سەرەكییەكانی بەرەوپێشچوونی خەباتی 

نەتەوەكەمان دەستنیشانی كردن.
بنچینەیی  و  بەرفراوان  ئاڵوگۆڕێكی  ب��ەرەوڕووی  ناوچەكەمان  دەزانن  وەك 
ئەم  شەپۆلەكانی  نزیكدا  داهاتوویەكی  لە  كە  نابیندرێ   دوور  بە  و  بۆتەوە 
گۆڕانكارییە واڵتەكەی ئێمەش بگرێتەوە. لەم ساتەوەختە هەستیارەدا پێویستە 
ئێمەی كوردیش خۆمان بۆ قۆستنەوەی ئەو دەرفەتە و گەیشتن بە ئامانجە 
بدەین ریزەكانی خۆمان بۆ رووبەڕووبوونەوە  ئامادە بكەین و هەوڵ  رەواكانمان 

لەگەڵ ئەو هەلومەرجە نوێیە رێك بخەین.
هەر بۆیە كۆنگرەی پازدەهەمی حیزبەكەمان واتە كۆنگرەی رێبەری شەهید 
لە  یەكڕیزی  بۆ  »هەوڵدان  درووشمی  ژێر  لە  شەرەفكەندی  سادقی  دوكتور 
ناوەندیی  كومیتەی  بە  پێویستی  راس��پ��اردەی  و  بڕیار  سەركەوتندا«  پێناو 
تازەی حیزبەكەمان دا و هەوڵدان بۆ جێبەجێكردنی ئەو بابەتانەی كردە ئەرك 

لەسەریان.
رزگاریی  رۆژی  بگەینە  هەموومان  تێكۆشانی  و  ه��ەوڵ  بە  هیوادارین 
نەتەوەكەمان و ئەو ئامانجە رەوایانە دەستەبەر بكەین كە ئێوە لە پێناویاندا بەند 
كراون. بێگومان خەبات و قوربانیدانی نەتەوە غەدرلێكراوەكەمان و بە تایبەت 
نزیك  ستەم  كۆشكی  رووخانی  و  نابێ   بێئاكام  تێكۆشەر  ئێوەی  بەرخۆدانی 

بۆتەوە. بە ئاواتی گەیشتن بەو ئامانج و قۆناغە.
دێموكراتی  رێبەرایەتیی حیزبی  بە  نەتەوەكەمان  رەوای  سەركەوێ  خەباتی 

كوردستانی ئێران
ساڵو لە خۆڕاگری و قارەمانیتان

بژی كورد و بژی كوردستان

كۆنگرەی پازدەهەمی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
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پەیامی كۆنگرەی 15ی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانی
بۆ كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستانی ئێران

پەیامی كۆنگرەی 15ی حیزبی 
دێموكرات بۆ رووناكبیران، ئەدیبان و 

هونەرمەندانی كوردستان
ئێران،  دێموكراتی كوردستانی  پانزدەهەمی حیزبی  كۆنگرەی 
كۆنگرەی شەهید د.سادق شەرەفكەندی، كە لە ژێر درووشمی 
شەممە،  رۆژی  سەركەوتندا،  پێناو  لە  یەكڕیزی  بۆ  هەوڵدان 
رێكەوتی 8ی رەزبەر، دەستی بە كارەكانی خۆی كرد، گەرمترین 
ساڵوی شۆڕشگێڕانەتان ئاراستە دەكا و لە بەرانبەر ورەی بەرز و 
خەباتگێڕانە و ئیرادەی لەشكاننەهاتووتان بۆ خەبات و بەرخۆدان 
بە دژی سەركوت و زەبروزەنگی رێژیمی كۆنەپەرستی كۆماری 

ئیسالمیدا سەری رێز و حورمەت دادەنوێنێ .
سەرتاسەری مێژووی پڕ لە حەماسە و قوربانیدانی بزووتنەوەی 
و  گشتی  بە  ئێران  كوردستانی  لە  گەلەكەمان  رزگاریخوازیی 
راب��ردوودا شاهیدی بۆ ئەوە دا كە  بەتایبەتی لەو سێ  دەی��ەی 
كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان لە هەموو هەلومەرجێكدا پشتیوان و 
سەرچاوەی وزە و توانا و ئیرادەی بەرز بوون بۆ بردنەپێشی خەبات 
ئەو ستەم و چەوسانەوە  بەرانبەر  لە  بە خۆڕاگری  درێ��ژەدان  و 
كە  كۆمەاڵیەتییانە  و  ئابووری  سیاسی،  هەاڵواردنە  و  میللی 
سەپاندووە.  گەلەكەمانیدا  بەسەر  ئیسالمی  كۆماری  رێژیمی 
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  پانزدەهەمی  كۆنگرەی 
دڵنیایە لە داهاتووشدا ئێوە خەڵكی كوردستان لەسەر ئەو هەڵوێستە 
نەتەوەیی و نیشتمانییەتان هەر سوور دەبن و سەركوت و خەفەقان 
و زیندان، ئەشكەنجە و كوشتوكوشتاری دەزگا داپڵۆسێنەرەكانی 
پڕشانازییەدا  رێگا  ئەو  درێژەدانی  لە  ئێوە  ئیسالمی،  كۆماری 

ناگێڕێتەوە.
خەبات و بەربەرەكانێی ئێوە كە رۆژانە بە شێوەی جۆراوجۆر 
لە شار و گوندەكانی كوردستانی ئێراندا خۆی نیشان دەدا، ئەو 
هەموو ئیعترازو ناڕەزایەتییەیانە كە چین و توێژە جۆراوجۆرەكانی 
خەڵكی كوردستان رۆژانە لێرەولەوێ  بەرانبەر بە سیاسەتی دژی 
گەلییانەی رێژیم بەڕێوەی دەبەن، ئەو هەستی بەرزی نەتەوایەتییە 
نێو  لە  كە  خەباتگێڕانەیە  ئاگاهییە  و  وشیاری  هەموو  ئەو  و 
رۆڵەكانی گەلەكەماندا خۆی دەنوێنێ ، ئەو هەموو هاوپێوەندی 
خەباتگێڕەكانی  هێزە  لەگەڵ  كە  پشتیوانییە  و  ه��اوس��ۆزی  و 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  و  بەگشتی  خەبات  مەیدانی 
پەیام  هەموو  ئەو  دەدەن،  نیشان  خۆتانی  لە  تایبەتی  بە  ئێران 
و راسپاردە و رێنوێنییە دڵسۆزانەیە كە رۆژانە بۆ رێبەرایەتیی 
حیزبەكەمانی دەنێرن، ئەوە دەردەخەن كە كوردستان سەرەڕای ئەو 
هەموو سەركوت و زەبروزەنگە كە رێژیم سی ساڵە ب��ەردەوام بە 
لەگیراننەهاتووی  سەنگەری  هەروا  هێشتا  سەپاندوون،  سەریدا 
هەموو  و  بەربەرەكانێیە  و  خ��ەب��ات  و  دێموكراسی  و  ئ���ازادی 
پیالنەكانی كۆنەپەرستی بۆ لەنێوبردنی بزووتنەوەی گەلەكەمان و 
بەچۆكداهێنانی خەڵكی كوردستان، پووچەڵ بوونەتەوە. ئێستاش 
سەرەڕای ئەو هەموو سەركوت و زەبروزەنگە دەسەاڵتی كۆماری 
ئیسالمی لە كوردستاندا بێجگە لە حزووری پۆلیسی و نیزامی، 
نەیتوانیوە بچووكترین پێگەی  نیە و ئەو رێژیمە  شتێكی دیكە 
كۆمەاڵیەتی و سیاسی و فەرهەنگی لە نێو خەڵكی كوردستاندا 

وەدەست بێنێ .

ناوەندیی  كۆمیتەی  سیاسيی  راپ��ۆرت��ی  روون��اك��ای��ی  لەبەر 
و  ناوچە  و  دونیا  سیاسیی  وەزعی  هەڵسەنگاندنی  بە  حیزبدا، 
هەلومەرجی خەباتی گەالنی ئێران و بارودۆخی كورد بەگشتی، 
سیاسییەكانی  فاكتۆرە  و  پارامێتر  هەموو  لەبەرچاوگرتنی  بە 
لە  ئێراندا  و  ناوچە  لە  كە  ئاڵوگۆڕانە  ئەو  هەموو  و  مەوجوود 
حاڵی رووداندان، هەروەها بە لەبەرچاوگرتنی ئەو واقعییەتە كە 
رێژیمی كۆماری ئیسالمی نە توانای واڵمدانەوەی بە داخوازە 
سیاسییەكانی گەلی كورد و گەالنی دیكەی ئێرانی هەیە و نە 
دەشتوانێ  ئاڵوگۆڕ لە ماهییەتی كۆنەپەرستانە و دواكەوتووانەی 
ملمالنێیە  ئەو  لەبەرچاوگرتنی  بە  هەروەها  بینێ ،  پێك  خۆیدا 
كە رێژیمی كۆماری ئیسالمی لەگەڵ كۆمەڵگای نێونەتەوەیی 
ل��ەگ��ەڵ��ی دەس��ت��ەوی��ەخ��ەی��ە، ك��ۆن��گ��رەی پ��ان��زدەه��ەم��ی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران پێی لەسەر پێویستیی درێژەدان بە 
بزووتنەوەی  ئامانجەكانی  وەدیهێنانی  تا  بەربەرەكانێ  و  خەبات 
جارێكی  كۆنگرە  داگرتەوە.  گەلەكەمان  دێموكراتیكی  میللی 
دیكە هاتە سەر ئەو بڕوایە كە دابینبوونی دێموكراسی و مافە 
نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد و گەالنی دیكەی ئێران، مەرجی 
هەلومەرجە  و  سیاسی  وەزع��ە  لەو  ئێران  هاتنەدەری  بنەڕەتی 
دژوارەیە كە گەلی كورد و گەالنی دیكەی ئێران تێیدا دەژین. 
كۆماری  رێژیمی  ك��ە  هەیە  ئیمكانی  كاتێك  تەنیا  ئ���ەوەش 
ئیسالمی لە تەواویەتی خۆیدا نەمێنێ  و رێژیمێكی دێموكراتیك 
گەالنی  هەموو  سیاسی  ئیرادەی  نوێنگەی  كە  كار  سەر  بێتە 
دانیشتووی ئێران و بەرهەمی موشارەكەتی سیاسی و چاالكانەی 
واڵتە  كولتورییەكانی  و  مەزهەبی  و  نەتەوەیی  پێكهاتە  هەموو 

فرەگەلییەكەمان بێت.
هەموومان دەزانین كە كارێكی لەو چەشنە بە بێ  خەبات و 
بوارە  هەموو  لە  جەماوەری  و  یەكڕیز  و  توند  بەربەرەكانێیەكی 

كۆنگرەی  ئەندامانی  بۆیە  هەر  دی.  نایەتە  جۆراوجۆرەكاندا 
حیزبەكەمان  كە  داگرتەوە  ئەو  لەسەر  پێیان  حیزب  پانزدەهەمی 
و  یەكڕیزی  پێكهێنانی  بۆ  خ��ۆی  ت��وان��ای  و  ئیعتبار  هەموو 
هێزە  نێوان  لە  زۆرت��ر،  هاوئاهەنگیی  و  هاوكاری  و  هاوخەباتی 
نیشتمانپەروەرەكاندا چ لە كوردستان و چ لە ئێراندا بۆ رووخاندنی 
دیوارەكانی نێوان ریزەكانی گەل و بۆ دروستكردنی پرد لە نێوان 
بارودۆخی  تا  گەڕ  بخاتە  كەسایەتییەكاندا  و  سیاسی  الیەنە 
هەموو  و  بڕەخسێ   باشتر  بەربەرەكانێ   و  خەبات  گەشەسەندنی 
هێز و تواناكانی بزووتنەوە لە یەك ئاراستەدا و هاوتەریب لەگەڵ 
بڕۆنە  كوردستان  بزووتنەوەی  ئامانجەكانی  خزمەتی  بۆ  یەكتر 

پێش.
لە  كە  ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  ئێمە،  حیزبی 
كورەی خەبات و بەربەرەكانێدا قاڵ بۆتەوە، لە مێژووی خەباتی 
بووە،  كەندوكۆسپ  و  هەورازونشێو  تووشی  ج��ار  زۆر  خۆیدا، 
و  رێبەران  جار  زۆر  پۆلیسی،  ش��ااڵوی  بەر  كەوتۆتە  جار  زۆر 
تێكۆشەرانی خۆی لەدەستی داوە و بە هەزاران كادر و تێكۆشەر 
ئەندامی  س��ەدان  بە  قوربانی،  كردۆتە  خ��ۆی  پێشمەرگەی  و 
كەوتۆتە  جار  زۆر  داون،  دەس��ت  لە  زیندانەكاندا  لە  فیداكاری 
بەر پیالنی دوژمنانی گەلەكەمان، بەاڵم قەت مەیدانی خەباتی 
چۆڵ نەكردووە و پشتی لە ئامانجە بەرزەكانی خەڵكی كوردستان 

نەكردووە.
ئەوەی حیزبی ئێمەی لەو رێگا سەخت و دژوارەدا هێشتۆتەوە، 
ئەوەی هەمیشە لەو مەیدانەدا وزە و ئیلهام و هێز و گوڕوتینی 
بووە كە حیزبەكەمان  ئەوە  بەخشیوە،  دێموكرات  تێكۆشەرانی  بە 
هەمیشە بە پشتیوانی و یارمەتی و كۆمەكی خەڵكی كوردستان 
حیزبەكەمان  پانزدەهەمی  كۆنگرەی  بۆیە  ب��ووە.  پشتئەستوور 
راب���ردوو، بە تایبەت كە  چ��اوەڕوان��ە لە داه��ات��ووش��دا ه��ەر وەك 
و  ئارادایە  لە  لە خەباتی گەلەكەمان  قۆناغێكی چارەنووسساز 
بۆ  خۆی  لێوەشاوەییەكانی  و  توانا  هەموو  لێبڕاوە  حیزبەكەمان 
پشتیوانيی  بكا،  تەرخان  خەباتەدا  لەو  رۆڵی گرینگ  گێڕانی 

خۆتان لە حیزبەكەمان بەهێزتر و بەرینتر بكەن.
بە پشتیوانی سیاسی لە بەرنامەی حیزبەكەمان، بە حزوورتان 
لە مەیدانەكانی خەبات و ئیعتراز و بەربەرەكانێدا، بە هاتنتان بۆ 
ریزەكانی حیزب و بزووتنەوە، بەشداریتان لە خەبات و بەربەرەكانێدا، 
بە دانی یارمەتی مادی و مەعنەوی بە حیزب و بزووتنەوە، بە 
دانی  بە  و  بزووتنەوەكەمان  بۆ  الیەنگر  و  دۆس��ت  پەیداكرانی 
رێنوێنی و پێشنیار و رەخنە و زانیاری و بە هەر جۆرێكی دیكە 
كە بۆتان دەكرێ ، حیزبی خۆتان، حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
رۆڵەكانی  ئێمە  ب��ك��ەن.  چاالكتر  و  ك��ارات��ر  و  بەهێزتر  ئ��ێ��ران 
دێموكرات، لە كۆنگرەی پانزدەهەمی حیزبەكەماندا، ئەو جاریش 
داهاتوودا،  لە  كە  دەكەینەوە  نوێ   لەگەڵ  پەیمانتان  سەرلەنوێ  
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، ئااڵی خەبات، بەربەرەكانێ  
بە دژی ستەم و چەوسانەوەی نەتەوایەتی لە كوردستانی ئێران  
هەروا بەرز و شەكاوە رابگرێ  و جارێكی دیكە دڵنیاتان دەكەینەوە 
و  شەرەفكەندی  و  قاسملوو  پێشەوا،  حیزبی  حیزبەكەتان،  كە 
پرستیژی  و  توانا  هەموو  دیكە،  سەربەرزی  ه��ەزاران شەهیدی 
رێكخستنی  و  بزووتنەوەكەمان  بەهێزتركردنی  بۆ  سیاسی خۆی 
نێو ماڵی كورد و وەگەڕخستنی هەموو توانا و هێز و الیەنەكانی 
زووتر  هەرچی  تا  كار  دەخاتە  نەتەوەكەمان  خەباتی  گۆڕەپانی 
گەلەكەمان و گەالنی دیكەی ئێران لەو وەزعە سەخت و دژوارە 
چوارچێوەیەكی  لە  و  دێموكراسی  سێبەری  لە  بێت.  رزگ��اری 
سیاسی فیدراڵدا، بۆ گەیشتن بە ئاستی میللەتانی بەختەوەری 
رێگای  نێو دەست   لە  پێكەوە، دەست  با  باوێ .  دونیا هەنگاو 
پڕ لە شانازی ئازادی بپێوین. با هەموو تێبكۆشێن لە راستای 
درووشمی كۆنگرەی پازدەی حیزبەكەماندا، بۆ یەكڕیزی و تەبایی 
و هاوكاری و هاوئاهەنگی لە نێو ریزەكانی بزووتنەوەی میللی 
� دێموكراتی گەلەكەمان، هەنگاو باوێین و بەو كارە پوختەیی و 

وشیاری سیاسی خۆمان نیشان بدەین.
لە  پ��ڕ  رێگایە  ل��ەو  ئ��ێ��ران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
گەلی  رۆڵەكانی  لە  چاوەڕوانیشی  و  پێش  دەڕوات��ە  شانازییەدا 
كورد لە كوردستانی ئێران ئەوەیە كە وەك هەمیشە پێشوازی لێ 
بكەن و بۆ سەرخستنی ئەو ئەركە نیشتمانی و نەتەوەییە یاوەر 

و یارمەتیدەر بن.

و  خەبات  سەیری  رێ��زەوە  بە  حیزب  پانزدەهەمی  كۆنگرەی 
خۆڕاگریتان دەكا و ساڵوی هاوخەباتیتان بۆ دەنێرێ .

ساڵو لە هێزی لەبڕاننەهاتووی گەل
ساڵو لە كۆمەاڵنی خەباتگێڕی خەڵكی كوردستان، پشتیوانانی  

هەمیشەیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
كۆنگرەی 15ی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

رەزبەی 1391ی هەتاوی

رووناكبیران، ئەدیبان و هونەرمەندانی كوردستانی ئێران!
وەك  »شەرەفكەندی«  كۆنگرەی  ئێران،   كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  15ی  كۆنگرەی 
خاوەن  قەڵەم،  خاوەن  دڵسۆزانی  ئێوە  لە  حیزبەكەمان  لێبڕاوانەی  پشتیوانیی  لەسەر  هەمیشە 
هەستی ئەدەبی و خاوەن هەستی هونەری پێداگری دەكاتەوە. كۆنگرەكەمان كە دەكرێ  بگوترێ  
بە جۆرێك كۆنگرەی هەموو رووناكبیر و ئەدیب و هونەرمەندە نیشتمانپەروەرەكانی كوردستانی 
پێناو گەلەكەیان لە هیچ فیداكارییەك درێغییان نەكردووە و هەمیشە لە  ئێرانیش بووە كە لە 
نێو ریزی پێشەوەی خەباتگێڕانی ئازادیخواز و دێموكراسیخوازی نەتەوەكەماندا بوون، بە هەست 
بە بەرپرسیارەتیی تایبەتەوە ئاوڕی لە دۆخی توێژەی ئێوەی بەڕێز داوەتەوە. كۆنگرەی 15ی 
داهێنانی  ئازادیی  و  خەڵك  كۆمەاڵنی  روونكردنەوەی  ئازادیی  ب��ەوەی  سەرنجدان  بە  حیزب، 
ئەدەبی و هونەری لە ئێراندا رۆژ بە رۆژ بەرتەسكتر دەبێتەوە و رۆژ نیە رووناكبیرێك، ئەدیبێك 
یان هونەرمەندێكی گەلەكەمان بە تاوانی جیابیری و ئازادیخوازی نەكەوێتە چاڵە رەشەكانی 
نەمانی شەوەزەنگی  پێناو  لە  بێوچان  بە خەباتی  ئێراندا، هیوادارە  بەسەر  رێژیمی دەسەاڵتدار 
جەهل و نەزانیدا، تیشكی هەتاوی ئازادی دەركەوێ  و وزە و هێزێكی نوێ  بە ئەندێشە داهێنەرە 

نەتەوەییەكانی ئێوەی نەتەوەخۆشەویست ببەخشرێ . 
خۆشەویستان!

وەك چۆن سەدە تاریكەكانی ئورووپا لە سەرەتادا و لە كاتێكدا هێشتا دەسەاڵتی كلیسا هەر 
پەرەی بە جەهڵ دەدا و پێشی بە ئەندێشەی ئازاد دەگرت، بە داهێنانی هزری و ئەدەبی و 
هونەری بەرەو ئاوابوون رۆیشت، بە هەمان شێوەش لە ئێراندا لە كاتێكدا ئاخوندەكان سەركوتی 
ئازایخوازان و هەوڵ بۆ بنبڕكردنی هەر ئەندێشەیەكی ئازادیان گەیاندووەتە لووتكە، داهێنانە 
رەنگدانەوەی جیهانیشیان  ئێران كە زۆر جار  لە سەرانسەری  هونەرییەكان  و  ئەدەبی  و  هزری 
هەبووە، دڕی بە تاریكی داوە. وەك چۆن لە سەرەونخوونكردنی دەسەاڵتی مەزهەبی لە ئورووپا 
و واتابەخشینی كردەكی بە مرۆڤبوونی مرۆڤ� و دامەزراندنی دەوڵەتی مۆدێڕندا، رووناكبیران 
و ئەدیبان و هومەرندان لە ریزی پێشەوەی شۆڕشەكاندا بوون، هەر بە هەمان شێوەش چاوەڕوان 
دەكرێ  ئێوەش لە ریزی پێشەوەی خەبات لە پێناو كۆتاییهێنان بە دەسەاڵتی كۆماری ئیسالمیدا 

بن كە بە كەڵكوەرگرتنی ئامرازی لە مەزهەب، تەنانەت زەبری لە مەزهەبیش وەشاندووە.   
بەڕێزان!

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران كە هەر لە سەرەتای دامەزراندنییەوە تا بە ئەمڕۆ، رۆڵی 
رووناكبیران، ئەدیبان و هومەندانی شۆڕشگێڕ و ئازادیخوازی كورد تێیدا بەرچاو بووە، هیوادارە 
واڵتەكەمان،  هەنووكەی  هەلومەرجی  لە  درووس��ت  خوێندنەوەیەكی  بە  شوێندانەرە،  توێژە  ئەم 
بتوانێ  لە خەباتی رزگاریخوازانە و ئازادیخوازانەی نەتەوەكەماندا ئەو رۆڵە بگێڕێ  كە چین 
و توێژەكانی دیكەی كۆمەڵگای كوردستانی ئێران چاوەڕوانییان لێیان هەیە. كۆنگرەی 15ی 
حیزبی دێموكرات كە لە ژێر درووشمی »هەوڵدان بۆ یەكڕیزی لە پێناو سەركەوتن«دا بەڕێوەچوو، 
لە هەموو ئەو رووناكبیر، ئەدیب و هونەرمەندانەی كە لە پێناو نەتەوەكەیان لە بەندیخانەكانی 
رێژیمدا بەسەر دەبەن، رێز دەگرێ و دڵنیایان دەكاتەوە كە هەوڵەكانی حیزبی دێموكرات لە پێناو 
یەكڕیزیدا، ئاسۆی سەركەوتن و گەیشتن بە ئامانجە بااڵ مرۆییەكانی نەتەوەی كورد زیاتر لە 

هەر كات رووناكتر دەكاتەوە. 

چاڵەڕەشەكانی  لە  بیروباوەڕیان  پێناو  لە  هونەرمەندانەی  و  ئەدیب  و  رووناكبیر  لەو  ساڵو 
كۆماری ئیسالمیدا بەسەر دەبن

ساڵو لە ئازادیی ئەندێشە، ئازادیی قەڵەم و ئازادیی داهێنان

كۆنگرەی 15ی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
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هاوڕێی بەڕێز و تێكۆشەر!
ت���ەك، سكرتێری  ب��ەڕێ��ز ك��اك م��ەس��ع��ود   
كوردستانی  سوسیالیستی  حیزبی  گشتیی 
بەڕێزمان،  هاوپەیمانی  و  دۆس��ت  توركیە، 
زەحمەتكێشانی  ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕی  ك��ۆم��ەڵ��ەی 
بەڕێزی  ه��ەی��ئ��ەت��ی  ئ���ێ���ران،  ك��وردس��ت��ان��ی 
كوردستان،  زەح��م��ەت��ك��ێ��ش��ان��ی  ك��ۆم��ەڵ��ەی 
خەباتی  س��ازم��ان��ی  هەیئەتی  ه��اوڕێ��ی��ان��ی 
زانكۆ،  بەڕێزی  مامۆستایانی  كوردستان، 
پێشمەرگەكان،  و  ك���ادر  ب��ەڕێ��ز،  دۆس��ت��ان��ی 
خوشك و برایانی بەڕێز، ساڵوێكی گەرمتان 

لێ بێ  و بەخێرهاتنتان دەكەم 
حیزبی  ك��ۆن��گ��رەك��ان��ی  دەزان����ن  وەك  ه��ەر 
حاڵەتی  ل��ە  ئ��ێ��ران  كوردستانی  دێموكراتی 
ئاساییدا هەر 4 ساڵ جارێك پێك دێت. ئەو 
كۆنگرەیە یەكێك لە كۆنگرە ئاساییەكان بوو و 
هات.  كۆتایی  سەركەوتنەوە  بە  بەخۆشییەوە 
كە دەڵێم بە سەركەوتنەوە كۆتایی هات، لەبەر 
ئەوەیە كە ئەو كۆنگرەیە وەاڵمێكی سەردەمیانە 
بوو بۆ ویست و داخوازیی ئەوڕۆی تێكۆشانی 
ح��ی��زب��ی دێ��م��وك��رات��ی ك��وردس��ت��ان��ی ئ��ێ��ران و 
ئەو  كوردستان.  خەڵكی  كۆمەاڵنی  سەرجەم 
كۆنگرەیە هەڵگری چەند پەیامی زۆر روون 
و گرینگ و سەردەمیانە بوو، لە پێش هەموو 
شتێكدا كۆنگرە لە ژێر درووشمی هەوڵدان بۆ 
بەڕێوە چوو.  سەركەوتندا  پێناو  لە  یەكڕیزی 
ئێمە  كە  لەوە  بریتییە  پەیامە  ئەو  ناوەرۆكی 
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  وەك 
دێموكرات  حیزبی  وەك  خۆمان  سەركەوتنی 
یەكڕیزیدا  ل��ە  ن��ەت��ەوەك��ەم��ان  سەركەوتنی  و 
كە  دەك���ا  ئ��اش��ك��رای  پەیامە  ئ��ەو  دەبینین. 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران خەریكی 
ئێران  كوردستانی  لە  فەزایەكە  ئامادەكردنی 
كە نە حیزبی دێموكراتی كوردستان، نە هیچ 
حیزبێك و تاكێك قەبزەی قودرەت و دەسەاڵت 
بكا، بەڵكوو داهاتووی كوردستان، دەسەاڵتی 
ك��وردس��ت��ان و ح��ك��ووم��ەت��ی ك��وردس��ت��ان هی 
كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان بە هەموو چین 
و توێژەكانیەتی. بۆیە پەیامەكەمان یەكڕیزییە 
و یەكدەنگییە بۆ ئەوەی كە هەموومان تێیدا 
هەموومان  دەمانهەوێ   ئەگەر  بین.  بەشدار 
بەپێی  كوردستاندا  داهاتووی  دەسەاڵتی  لە 
ماناكەی  بین،  بەشدار  خەڵكەكەمان  دەنگی 
ئەوەیە كە بۆ ئامادەكردنی ئەو فەزایە دەبێ  
ه��ەم��ووم��ان پ��ێ��ك��ەوە ك���اری ل��ەس��ەر بكەین 
هیچ  حیزبێك  هیچ  ب��دەی��ن،  ب��ۆ  ه��ەوڵ��ی  و 
دەسەاڵتێك و هیچ تاكێك ناتوانێ  و كۆمەاڵنی 
تەنێ   ب��ە  ن���ادەن  ئیجازە  ك��وردس��ت��ان  خەڵكی 
خەڵكدا  بەسەر  خۆی  داخوازەكانی  و  ویست 
تەحمیل بكا. ئێمە بە بیروباوەڕ و لێكدانەوەی 
سەردەمیانە ئەو درووشمەمان هەڵبژاردووە بۆ 
كۆنگرەكەمان. ئەو پەیامە تەنها شوعارێكی 
پێش  مانگ  چەند  لە  بەڵكوو  نیە،  بەتاڵ 
داوە  هەوڵمان  ئێمە  كۆنگرەوە  دەستپێكردنی 
ئەو فەزایە بخولقێنین، ئیمزاكردنی پەیمانێكی 
كۆمەڵەی  ه��اوڕێ��ی��ان��ی  ل��ەگ��ەڵ  ه��اوك��اری 
شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستان كە بۆ 
نێو رێكخراوەكانی كوردستانی  یەكەم جار لە 
ئێراندا هاوپەیمانییەكی لەو چەشنە جێبەجێ  
دەك����رێ  و ه���ەروەه���ا پ��ەی��ام��ی دۆس��ت��ان��ە و 
هاوڕێیانەی  لەو  دێموكراتیكمان  داخ��وازی��ی 
كە چەند ساڵ لەوەپێش لە حیزبی دێموكراتی 
ئامادگی  و  بوونەوە  جودا  ئێران  كوردستانی 
رێگای   � دی��ال��ۆگ  ب��ۆ  دێ��م��وك��رات  حیزبی 
بە شێوەیەكی  ئەوڕۆ  چارەسەری موشكالتی 
سەردەمیانە � نیشانەی ئەو بیروباوەڕەن و ئێمە 
ئەو  پێناو  لە  كە  دەزانین  خۆمان  ئەركی  بە 
سیاسەتەدا هەنگاوی دیكەش هەڵگرین و هەر 
بەو شێوەیە چاوەڕوانیشمان هەیە كە رێكخراوە 
شۆڕشگێڕ  كەسایەتییە  دیكە،  سیاسییەكانی 
بێن  بانگەوازەوە  ئازادیخوازەكان بە پیر ئەو  و 

بتوانین  پێكەوە  ه��ەم��ووم��ان  ك��ە  ئ���ەوەی  ب��ۆ 
دەسەاڵتێكی  و  دێ��م��وك��رات��ی��ك  كۆمەڵێكی 
سەردەمیانە لە داهاتووی كوردستاندا فەراهەم 
ئەو  هەموو  لە  تەجروبەوەرگرتن  بە  بكەین، 
هەڵە و كەموكوڕییانەی كە ئێمەی كورد لە 

مێژووی جوواڵنەوەكەماندا بوومانە. 
پەیامێكی دیكەی كۆنگرەكەمان ئەوە بوو 
كە بە خەڵكەكەمان رابگەیەنین، بە دۆستانمان، 
حیزبی  كە  رابگەیەنین  هاوپەیمانانمان  بە 
دێموكراتی كوردستانی ئێران سەرەڕای ئەوەی 
كە لە سایەی تێكۆشانی كادر و پێشمەرگە 
و ئ��ەن��دام��ان و الی��ەن��گ��ران��ی��دا ل��ە م���اوەی 4 
بەرەوپێش  باشی  هەنگاوی  راب���ردوودا  ساڵی 
ناكا، بۆیە  ئێمە رازی  ناوە، بەاڵم ئەوە قەت 
ئێمە لەو بەشە لە راپۆرتدا كە لەسەر حیزبی 
دێموكرات باس دەكا زۆر راشكاوانە تێكۆشانە 
جۆراوجۆرەكانی حیزبی دێموكراتمان خستۆتە 
بەر رەخنە، رەخنەیەكی بێ  رەحمانە، چونكە 
پێمان وایە كە دەبێ  ئێمە زۆرتر كار بكەین، 
دەب���ێ  س��ەردەم��ی��ان��ەت��ر ب��ێ ، دەب���ێ  پ���ڕۆژە و 
زیاترمان  پێشكەوتنخوازانەی  ب��ەرن��ام��ەی 
هەبێ  بۆ گەیشتن بە ئامانجی نەتەوەكەمان 
لە  جالبتر  هەیە.  ئێمە  لە  چاوەڕوانییان  كە 
هەمووی ئەوە بوو كە ئەو پەیامە كە لە الیەن 
كومیتەی ناوەندییەوە پەسەند كرا و پێشكەش 
بە كۆنگرە كرا لە الیەن كومیتەی ناوەندییەوە 
حیزبی  جۆراوجۆرەكانی  بەشە  بەرپرسانی  كە 
تێدا بوون تەئید كرا. بەپێی سابقەیەكی كە من 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  خزمەتی  لە 
ئەو  كە  بكەم  عەرزتان  دەتوانم  ب��ووم،  ئێراندا 
بەرخوردەی حیزبی دێموكرات بەنیسبەتی كار 
مێژووی  لە  هەر  نەك  بەرنامەكانی خۆی  و 
لە  بەڵكوو  دێموكراتدا  حیزبی  ج��وواڵن��ەوەی 
و  ئێران  كوردی  سیاسییەكانی  رێكخراوە  نێو 
خاوەرمیانەشدا  لە  كە  بڵێم  دەتوانم  تەنانەت 
خۆمان  بە  راپ��ۆرت��ەدا  لەو  ئێمە  وێنەیە.  بێ  
نەكێشاوەبە  سەركەوتنەكانمان  هەڵنەگوتووە، 
رووی خەڵك، بەڵكوو موتەوازیعانە باسمان لە 
كەموكوڕییەكانمان كردووە و من پێموابێ  بەو 
بەرخوردە بە خۆمان و رەخنەگرتن لە خۆمان 
كۆمەڵگای  رووی  ب��ە  ن��وێ   دەروازەی���ەك���ی 

ئەوڕۆی كوردستاندا دەكرێتەوە.
خۆشەویستان!

ئێمە هەموو رێكخراوە سیاسییەكان، حیزبی 
بەتایبەتی  دەڵێم  بۆیە  بەتایبەتی،  دێموكرات 
قسە  دێموكراتەوە  حیزبی  الی��ەن  لە  من  كە 
دەكەم، وەك كۆمەڵگای ئێمە، وەختی هاتووە 
خۆبەزلزانین  بەخۆهەڵگوتن،  جیاتی  لە  كە 
لە  ج��ی��اواز  بیروبۆچوونی  نەخوێندنەوەی  و 
لە  زۆرە،  یەكجار  ك��ە  ئێمەدا  كۆمەڵگای 
ب��ات��ی ه���ەم���ووی ئ���ەوان���ە رەخ��ن��ە ل��ە خۆی 
بگرێ  كە رەخنە لە خۆی دەگرێ  بە مانای 
سیاسییەكەی ئەوەیە كە هەموو حەقانییەتەكان 
هەموو راستییەكان لە الی حیزبی دێموكرات 
مانای  بە  دیكەشن،  خەڵكی  الی  لە  نین، 

بیروبۆچوونە  لە  دەگرین  رێز  ئێمە  كە  ئەوەیە 
هەم  دێموكرات  لە حیزبی  هەم  جیاوازەكانمان 

لە دەرەوەی حیزبی دێموكرات.
ب��ە ح��ەوت��ووی��ەك كاری  ل��ە م���اوەی نیزیك 
مەیدانێكی  ساڵۆنە  ئ��ەو  كۆنگرە  چڕوپڕی 
بۆ  ب�����وو  ئ���وم���ێ���دب���ەخ���ش  و  دڵ���خ���ۆش���ك���ەر 
حیزبی  ل��ە  دێموكراسی  نەهادینەتركردنی 
لەوەش،  زیاتر  ئێراندا  كوردستانی  دێموكراتی 
جیاوازەكان  سەلیقە  جیاوازەكان،  بیروبۆچوونە 
لەسەر راپۆرتی كومیتەی ناوەندی، هەروەها 
لەسەر گەاڵڵەی بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆی 
كەوتنە  ئ��ازاد  شێوەی  بە  دێموكرات  حیزبی 
لەوە  بیرم  ج��ەڕاح��ی��ك��ردن.  و  لێكدانەوە  ب��ەر 
خەڵكانەی  لەو  هێندێك  رەنگە  كە  دەك��ردەوە 
بڕێك  ك��ۆن��گ��رەن  نەتیجەی  چ��اوەڕوان��ی  ك��ە 
درێژبوونەوەی ئەو كۆنگرەیە بە نیگەرانییەوە 
سەیر بكەن، بەاڵم لێرە باسی دەكەم كە هۆی 
بەحسێكی  كۆنگرە  رۆژان��ی  درێ��ژب��وون��ەوەی 
یەكجار زۆر  بوو كە ژمارەیەكی  دێموكراتیك 
لە ئەندامانی بەشداری كۆنگرە تێیدا بەشدار 
بوون، بۆیە راپۆرتێك كە بە ناوی كۆنگرە و 
بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران باڵو دەبێتەوە و دەگا بە دەستی 
لێكدانەوەی  ئاكامی  هاوڕێیانمان،  و  خەڵك 
سەردەمیانەی  ب��ی��روب��ۆچ��وون��ی  ئ���ازادان���ەی 
سەرجەم یا زۆربەی زۆری ئەندامانی بەشدار 
ئازادەیە  كەشوهەوا  ئ��ەو  و  كۆنگرەیەدا  ل��ەو 
و  بیروباوەڕ  ئەو  پێكهات.  كۆنگرەدا  لە  كە 
بۆچوونەی كە حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
زۆر  بەرهەمێكی  ئااڵهەڵگری  بۆتە  ئێران 
دڵخۆشكەری دیكەی بۆ من پێك هێنا، ئەویش 
ئەوە بوو كە دوای باسەكان لە هەڵبژاردنێكی 
لە  دێموكرات  حیزبی  دێموكراتیكدا  و  ئ��ازاد 
كە  هەڵبژارد  رێبەرایەتییەكی  كۆنگرەكەیدا 
یەكەم رواڵەتی نوێ  و گەنجی هاتە نێوەوە كە 
ئەوە یەكێك لە بەرنامەكانی ئێمەیە كە كۆنگرە 
بەینی  لە  بكەین  س��از  ف��ەزای��ەك  كۆنگرە  بە 
الوەكانماندا، لە ناو گەنجەكانماندا، مەیدانیان 
بدەینێ  تا تاقیكاری بكەن و خۆیان تەجرووبە 
كە  خەڵكێك  ن��ەزەری  بەر  بكەونە  و  وەربگرن 
كاریان لەگەڵ دەكەن، بۆ ئەوەی كە بێنە ریزی 
رێبەرایەتی، ببنە گەنجێكی ئازموون دیدە و 
تەجرووبەكردوو. ئەوە یەكێك لە بەرهەمەكانی 
هەڵبژاردنەكە بوو، بەاڵم لەوەش دڵخۆشكەرتر 
ئەوە بوو كە حیزبی دێموكرات نیشانی دا كە 
حیزبێكە لە شوماڵ ڕا تا جنووبی كوردستان، 
كە  رێ��ب��ەرای��ەت��ی��ە  ئ��ەو  پێكهاتەی  چ��وون��ك��ە 
تاكوو  تێدایەتی  ڕا  سەڵماس  لە  هەڵبژێردرا 

دەگاتە كرماشان. 
هاوڕێیانی بەڕێز! 

هاونیشتمانانی بەڕێز!
لە كۆنگرەی  پازدەهەم  لە كۆنگرەی  ئێمە 
هەنگاوێكمان  تەنها  شەرەفكەندی،  س��ادق 
ئەو  ب��ەاڵم  ماومانە.  هێشتا  و  هەڵێناوتەوە 
بە  تەنێ  ب��ە  دێ��م��وك��رات  حیزبی  ب��ە  رێگایە 

كۆتایی ناگات، بەڵكوو رزگاری كوردستان، 
فەزایەكی  پێكهێنانی  و  كوردستان  ئ��ازادی 
چاوەڕوانی  هەموومان  كە  دڵخواز  سیاسیی 
رێگایەدا  لەو  و  دەكەین  بۆ  كاری  و  دەكەین 
بە  پێویستی  دراوە،  قوربانی  ه���ەزار  دەی���ان 
هاوكاری و موشاركەتی تاك تاكی كۆمەڵگای 
رێگایەدا  ل��ەو  بێ گومان  هەیە.  كوردستان 
تێكۆشەر  سیاسییەكانی  حیزبە  ئێمە  ئەركی 
لە مەیدانی سیاسیی كوردستاندا گرینگترە. 
گرینگییە  ئەو  دێموكرات،  حیزبی  وەك  ئێمە 
هەست پێ دەكەین و كۆنگرەی دوكتور سادق 
چاوی  پێش  لە  داهاتوویەكی  شەرەفكەندی، 
ئێمە كردۆتەوە و رێگایەكی بە ئێمە نیشان دا 
كە بەو رێگایەدا بڕۆین بەپێی توانا و بەپێی 
ئیمكانات و وەزعییەتی سیاسیی مەنتەقە و 
بە  پێویستیمان  رێگایەدا  لەو  ب��ەاڵم  ناوچە. 
رێكخراوە  هەموو  بەشداریی  و  موشاركەت 
ئازادیخوازی  ئۆپۆزیسیۆنی  سیاسییەكانی 
خەڵكی  كۆمەاڵنی  هەموو  و  ئێران  ك��وردی 
توێژەكانی  و  چین  هەموو  بە  و  هەیە  ئێران 
باوەڕەداین  ل��ەو  ئێمە  چوونكە  هەیە.  ئێران 
لە چنگ  ناتوانین  و  بین  ئازاد  ناتوانین  كە 
هەموومان  كە  م��ادام  بێ،  رزگاریمان  ستەم 
بیروباوەڕی  هەڵگرانی  نەكەین.  كار  پێكەوە 
هەر  و  سوسیالیست  دێ��م��وك��رات،  ئایینی، 
بیروبۆچونێكی دیكە كە لە كوردستاندا هەیە، 
زەمانێك دەتوانن پەرە بە بیروبۆچوونی خۆیان 
بێت،  پێك  دێموكراتیك  فەزایەكی  كە  ب��دەن 
كە ئێمەی كورد خاوەنی ئیدارە و دەسەاڵتی 
ناوچەیی خۆمان بین و لە ئێراندا بتوانین لە 
وەكوو  دێموكراتیكدا  یاسایەكی  چوارچێوەی 
لە  هەبێ  كاریگەریمان  دیكە  هاوواڵتیانی 
چارەنووسی نەتەوە و واڵتەكەماندا. بۆیە ئەو 
پێویستیی و زەروورەتە بۆ هاوكاری كردن، بە 
سینگ فراوانی و تەحەموولی نەزەری جیاواز 
زی��ات��ر خۆی  كاتێك  ه��ەم��وو  ل��ە  رۆژەدا  ل��ەو 
دەردەخا. زەمانیش زۆر وەبەریەوە نەماوە. ئەو 
رێپێوانانەی كە لە چەند رۆژی رابردوودا لە 
بازاڕییەكان  زۆرت��ر  و  ئێراندا  شارێكی  چەند 
ئێران  ئابووری  خراپی  وەزعی  بە  ئێعتراز  بە 
بەڕێوەیان برد، پەیامێك دەدات بە ئێمە و ئەو 
پێمان  و  وشیاركردنەوەیە  پەیامی  پەیامەش 
و  یەكڕیزی  و  یەكگرتن  زەمانی  كە  دەڵێت 
لەوە  زۆر  رووداوەك����ان  و  گەیشتووە  تەبایی 
كە  راوەستن  ئێمە  لەسەر  كە  تێدەپەڕن  خێراتر 
كەوابوو  دەبین.  ئامادە  كەنگێ  ئێمە  بزانن 
بین  خەریكی خۆسازدانەوە  جیددی  بە  دەبێ 
و ئەو خۆسازدانەوەش پێویستی بە فەرهەنگ 
و بیروبۆچوونێكی نوێ هەیە، ئەگەر ئێمە چ 
وەكوو تاك و چ وەكوو حیزبە سیاسییەكان لە 
جیاوازەكان  خاڵە  بین،  تۆڵەكردنەوەدا  فیكری 
لە بەرچاومان بێ ، یان خودای نەخواستە لە 
فیكری ئەوەدا بین كە بە تەنێ  ببینە هەموو 
شتێك لە كوردستاندا، هەر ئەو چارەنووسەمان 

دەبێ كە لە رابردوودا بوومانە. 

ئێمە بۆ ئەوەی كە بتوانین لەو ئاڵوگۆڕانە 
كە چاوەڕوانیان دەكەین كە زۆریش ناكێشێ ، 
پێویستە بەهێز ببین و هێزیش لە یەكگرتندایە. 
و  هەبوو  دیكەشی  الیەنی  كۆنگرە،  پەیامی 
ئەویش ئەوە بوو كە ئێمە لە راپۆرتدا تەنیا 
بەڵكوو  و  ن��ەك��ردووە  كوردستان  لە  باسمان 
ئێمە گرینگە، چوونكە  بۆ  بەگشتی  ئێران 
هەر ئاڵوگۆڕێك بێتە پێشێ ، لە پێشدا دەبێ 
لە  هەموو ئێراندا بێتە پێش. بۆیە ئێمە بە 
خەمسارد  ئێرانیش  ئاڵوگۆڕەكانی  نیسبەت 
پەیامەشمان  ئەو  كۆنگرەیەدا  لەو  نەبووین 
دێموكراتی  ئازادیخوازی  هاونیشتمانانی  بە 
دێموكراتی  ح��ی��زب��ی  ك���ە  داوە  خ���ۆم���ان 
كوردستانی ئێران لە پێناو یەكڕیزی، تەبایی 
و ئامادەكردنی پرۆژە و بەرنامە بۆ ئێرانێكی 
تاكەكان،  ه��ەم��وو  مافی  ك��ە  دێموكراتیك 
بە  ئاینییەكانی  گ��رووپ��ە  و   ن��ەت��ەوەك��ان 
هەموو جیاوازییەكانەوە تێدا هەبێ، ئامادەیە 
راب��ردوو كارمان  كاری بۆ بكات وەك��وو لە 
كە  ئامادەین  ئێستادا  لە  و   ك��ردووە  ب��ۆی 
ب��وارەدا بۆ دابنێن و  مایەی زیاتریشی لەو 
لەو پێوەندییەدا دەستی هاوكاری بۆ هەموو 
رێكخراوە  بەتایبەت  ئێران،  ئازادیخوازانی 
درێژ  پێشكەوتنخوازەكان  و  ئ��ازادی��خ��واز 
دەكەین. ئێمە ئەگەر باوەڕمان بەوەیە كە لە 
تەنێ  بە  حیزبێك  هیچ  ئێراندا  كوردستانی 
چنگەوە  بە  كوردستان  دەسەاڵتی  ناتوانێ 
بگرێ  و قەبزەی بكات، هەر ئاوا باوەڕمان 
هەیە كە ئەو سەردەمەش تێپەڕیوە كە كەسێك 
یان گرووپێك بە هەر نێوێك و لە ژێر هەر 
عاملی  ببێتە  دیكە  جارێكی  درووشمێكدا، 
سەركوت و زەبروزەنگ و پێشێلكردنی مافی 
ئاوەدانكردنی  بۆ  ئێمە  ئێران.  نەتەوەكانی 
ئێرانێكی ئاوا و بۆ كوردستانێكی ئازاد، بە 
ئەركی خۆمان دەزانین كاری بۆ بكەین و لەو 
پێوەندییەدا ماندوونەناسانە تێدەكۆشین. دیارە 
نامەوێ باسەكەم زۆر درێژ بێتەوە، چوونكە 
لە راپۆرتی كۆنگرەدا كە باڵو دەبێتەوە و بە 
دەستتان دەگات باسمان كردووە، ئێمە بۆ ئەو 
داهاتوویە چ لە كوردستاندا چ لە ئێراندا، 
رێگا و شوێنمان دیاری كردووە و پێشنیار و 
بەرنامەمان داوە و لە پێشدا بۆ حیزبەكەمان. 
هەمووالیەنە  موشاركەتی  ب��ە  ه��ی��واداری��ن 
بەو  بتوانین  و  بپێوین  رێگایە  ئەو  بتوانین 
شەهیدەكانمان  بنەماڵەی  ك��ە  ئامانجەی 
شەهیدەكانمان  رۆحی  و  دەكەن  چاوەڕوانی 
هەموومان  و  بگەین  دەك���ەن  داوا  لێمان 
شاهیدی  سەربڵندییەوە  بە  و  س��ەرب��ەرزان��ە 
بەختەوەری و رفاە و ئاسایش و ئازادی لە 
نێو نەتەوەكەی خۆماندا بین. جارێكی دیكە 
تێكۆشانتان  بۆ  و  بەشداریتان  بۆ  سوپاس 
لە  خۆشەویستم  ه��اوڕێ��ی��ان��ی  ه��ی��وادارم  و 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  ریزەكانی 
ئێراندا، دۆستان و هاوپەيمانانمان و رێكخراوە 
هەروەها  و  ئێران  كوردستانی  سیاسییەكانی 
الپەڕێكی  بەگشتی،  ئێران  ئازادیخوازانی 
نوێ لە بەرنامە و بیركردنەوە و تەعامولی 
و  هەڵدەنەوە  یەكتری  لەگەڵ  دێموكراتیك 
هەروەها  سەركەوتنە.  رێگای  ئ��ەوە  تەنها 
هەموو  بەشداریی  سپاسى  دیكە  جارێكی 
بەڕێزەكان  میوانە  سیاسییەكان،  رێكخراوە 
دەكەم. بەشداریی ئێوە نیشانەی دۆستایەتیی 
زیاتر، قورساییی زیاتر و هاوپەیمانی زیاتر 
و ئۆمێدی زیاتر بۆ لە یەك نێزیكبوونەوە بە 
باسم  لێرەدا  كە  ئامانجانەن  ئەو  مەبەستی 
دەسپێرم  گەورە  خودای  بە  هەمووتان  كرد. 
و سپاستان دەكەم و لە ژیانی شەخسیتاندا 
ئارەزووی ساڵمەتی و لە رێبازی ئازادیی 
كوردستان و حیزبیدا داوای سەركەوتنتان بۆ 

دەكەم.

 سەركەوتنی ئێمە لە یەكڕیزیدایە
دەقی وتەكانی بەڕێز مستەفای هیجری، سكرتێری گشتیی PDKI، لە رێوڕەسمی كۆتاییهاتنی كۆنگرەی 15هەمی حیزبی دێموكراتدا



5 ژمارە 590 ـ 9ی ئۆكتۆبری  2012

رۆژەڤ پەیامی مۆهەندس رەزا خەياتی 
بە بۆنەی كردنەوەی كۆنگرەی پانزدەهەمی حیزبی دێموكرات

پەیامی خاتوو نەسرین قاسملوو بۆ پانزدەهەمین 
كۆنگرەی حیزبی دێموكرات

پەیامی بەڕێز مەال حەسەن شێوەسەڵی بۆ كۆنگرەی 
پانزدەهەمی حیزبی دێموكرات

كوردەكانی سووریە بۆ ژیانی 
پاش ئەسەد ئامادە دەبن

پاش  ژیانی  بۆ  سووریە  »كوردەكانی 
»الڤدەی  قەڵەمی  بە  دەبن«  ئامادە  ئەسەد 
مۆریس« ناوی راپۆرتێكە كە لە »واشینكتۆن 
پۆست«دا باڵو كراوەتەوە. نووسەر لە سەرەتادا 
دەرەوەی  لە  نەوت  »ماشینێكی  نووسیویەتی: 
وێستگەیەكی نوێی پۆلیس لە شاری گیركیلیج 
نەوتی  بەرهەمهێنەری  گرینگی  ناوچەی  لە 
زمانی  بە  تازە  بە  تازە  كە  وەستاوە  سووریە 
سێ   بینایەكی  لە  نووسراوە.  لەسەری  كوردی 
داڕماودا كە سەردەمێك وێستگەیەكی  ژووری 
بووە،  حكوومەت  بە  سەر  ئاگركوژێنەوەی 
چاك  جوان  الوی  پیاوێكی  توركمانی،  رایزان 
كاڵشینكۆفی  هێرشبەرانەی  چەكێكی  كە 
لەشانە، سەرپەرشتی هێزێكی بەكۆمەڵی 140 
ئەو  دەكات.  لە خۆبەخشە خۆجێییەكان  كەسی 
ئاكادێمییەكی  كردنەوەی  بۆ  بەرنامەكانیان 
مانگەدا  چەند  لەو  كەسانەی  ئەو  بۆ  راهێنان 
ئەمە  وتی:  ئەو  دەكاتەوە.  روون  دامەزراون، 
ناچارین  ئێمە  كەوابوو  بەپەلەیە،  بارودۆخێكی 
و  خودموختاری  بۆ  ئێمە  بجووڵینەوە.  بەپەلە 
دەكەين.  كار  خۆمان  كاروباری  بەڕێوەبردنی 
ئامادە  دەڕووخێ ،  رێژیم  كاتێك  دەبێ   .ئێمە   .

بین.
نزیك بە 1.7 میلیۆن كوردی سووریە، واتە 
تەنیا  لە سەدی حەشیمەتەكەی،  بە 10  نزیك 
گرووپن كە خاوەن مێژوویەكی بەرهەڵستكاریی 
ئەسەدن،  بەشار  حكوومەتی  بە  دژ  رێكخراو 
ماوەی  لە  شارەكان  زۆربەی  كاتێكدا  لە  بەاڵم 
ناڕەزایەتییە  شایەتی  راپەڕیندا،  مانگ   18
دژەحكوومەتییەكانن، ئەوان لە پەیوەستبوون بە 

ئۆپۆزیسیۆنی چەكدار خۆیان بواردووە«. 
خۆئامادەكردنی  بە  ئاماژە  دواتر  نووسەر 
هەمەالیەنەی كوردەكان لە ناوچە ئازادكراوەكانیان 
بۆ پاش حكوومەتى ئەسەد دەكات و ئاوڕێكی 
كورت لە مێژووی سەركوتی كوردەكان لە الیەن 

رێژیمی بەعسی ئەو واڵتە دەداتەوە. 
ئەو دواتر ئاماژە بەوە دەكات كە توركمانی 
كە  بینایەك  دەستبەسەرداگرتنی  لە  چاوی 
چەندسەد یارد دوورترە و ئااڵی جووت ئەستێرەی 
دواتر  بڕیوە.  دەشەكێتەوە،  لەسەریدا  سووریە 
دەنووسێ : »دەستەوەستانی حكوومەت لەوانەیە 
بڕیارێكی ستراتیژیكی بەدواوە بێ  بەمەبەستی 
خۆبواردن لە كردنەوەی بەرەیەكی دیكە لە شەڕ 
یان وەك زۆرێك لە ئۆپۆزیسیۆنی سووریە دەڵێن 
بزووتنەوەی  بەهێزبوونی  هۆی  ببێتە  دەتوانێ  
ئەوەی  بۆ  توركیە  لە  كورد  جیاییخوازی 
لە  پشتیوانی  كەمكردنەوەی  بە  ناچار  ئانكارا 
شۆڕشگێڕانی سوپای سووریەی ئازاد بكات.« 
دەكات كە  توركیە  بە هەڵوێستی  ئاماژە  دواتر 
كوردەكانی  بارودۆخی  لە  خۆی  نیگەرانیی 
ناوچە  لە  »پ.ك.ك«  رۆڵی  و  سووریە 

ئازادكراوەكانی كوردستانی سووریە دەربڕیوە.
راپۆرتنێرەكە دواتر ئاماژە بە بوونی دوو بەرە 
 »PYD« ،لە نێو كوردەكانی سووریە دەكات
عەبدوڵاڵ  وێنەی  و  نزیكە   »PKK« لە كە 
دیواری  بە  پارتەیان  ئەو  سەرۆكی  ئۆجەالن، 
دێموكراتی  حیزبی  و  هەڵواسیوە  مەقەڕەكەیان 
كوردی كە وێنەی مەسعوود بارزانی، سەرۆكی 
هەرێمی كوردستانیان بە دیواری مەقەڕەكەیان 
كە  دەكات  ئەوە  باسی  دواتر  هەڵواسیوە. 
حیزبی  رێبەری  ئیسماعیل،  موحەممەد 
 »PYD« لە  رەخنەی  كورد  دێموكراتی 
الوانی  لە  كەس  چەند  وتوویەتی  و  گرتووە 
ئەندامی پارتەكەیان لە الیەن ئەوانەوە دەستبەسەر 
كراون و چارەنووسیان ناڕوونە. راپۆرتنێرەكە ئەم 
بارودۆخە بۆ داهاتووی كوردەكانی سووریە بە 

جێی نیگەرانی لەقەڵەم دەدا. 
 

سەرچاوە:
Washingtonpost.com 

و: رەزا فەتحوڵاڵنژاد

دۆستانی بەڕێز!
پانزدەهەمی  كۆنگرەی  بەشداربووانى 

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران!
من، رەزا خەياتی، كادری لەمێژینەی 
ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
خزمەت  س��اڵ   32 پ��اش  ك��ە  خوشحاڵم 
بزووتنەوەی  و  دێ��م��وك��رات  ح��ی��زب��ی  ب��ە 
كردنەوەی  ش��ان��ازی��ی  ك����ورد،  ن���ەت���ەوەی 
كۆنگرەی پانزدەهەمی حیزبی دێموكراتی 
بەتایبەتی  ب��ڕاوە.  پێ   ئێرانم  كوردستانی 
ئازەری،  توركی  ئازادیخوازێكی  وەك��وو 
پاداشی زەحمەتەكانی سااڵنی رابردووم لە 
بە  و  وەف��اداری  بە  حیزبە  ئەم  ریزەكانی 
رەوابینینی ئەم كارە شایستە، وەردەگرم. 

بۆ  نەتەنیا  ساتانە  ئ��ەم  ب��ك��ەن  ب���اوەڕ 
كە  هاندەرێكە  بەڵكوو  لەبیرنەكراون،  من 
باقی تەمەنیشم لە هەمان رێگەی پڕ لە 
سەرەوەری بەسەر ببەم و تا ئەو شوێنەی 
لە توانامدایە، درێژە بە خزمەتەكانم بدەم. 

م��ن، ب��زووت��ن��ەوەی ن��ەت��ەوەی ك��ورد بە 
مافویست  و  ب��ەرح��ەق  ب��زووت��ن��ەوەی��ەك��ی 
دەزانم كە تایبەتمەندییە دێموكراتیكەكانی 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، من 
و منەكانی بەرەو ئەم حیزبە خۆشەویستەی 
رێبەرانی  لە  راكێشاوە.  ك��ورد  ن��ەت��ەوەی 

ئەم حیزبە زۆر فێر بووم و یادی قازی، 
قاسملوو و شەرەفكەندیم هەمیشە لە دڵمدا 
هاوسەنگەری  بە  هێشتووەتەوە.  زیندوو 
لەگەڵ هەموو ئێوە رێبەران و ئەندامانی 

حیزبی دێموكرات شانازی دەكەم. 
ئ����اوات����م ئ����ەوەی����ە ك����ە ك���ۆن���گ���رە بە 

دەستكەوتگەلێكی زیاترەوە بەرەو پێشكەوتن 
و سەركەوتن هەنگاو بنێ  و حیزب بەرەو 
لە  و  بكات  رێنوێنی  ب��ەرز  پێگەیەكی 
هاوهەنگاوی لەگەڵ نەتەوەكانی دیكەدا، 
ئێراندا  ل��ە  ئ����ازەری  ت��ورك��ی  ب��ەت��ای��ب��ەت 

سەركەوتوو بێ .
وێڕای پیرۆزبایی كردن لە یەك بە یەكی 
جەماوەری  و  كۆنگرە  بەشداربووانی  ئێوە 
هەرچی  سەركەوتنی  ك���ورد،  ن��ەت��ەوەی 
زیاتر بۆ كۆنگرە و بۆ ئێوە ئاواتەخوازم و 
لەو لوتفەی لە حەقی مندا كردتان، زۆر 

سپاستان دەكەم. 
وێڕای سپاسی دووبارە

پێشمەرگەی دێرینی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران

رەزا خەياتی

رۆڵەكانی نەتەوەی كورد!
دێموكراتی  ح��ی��زب��ی  ه���اوڕێ���ی���ان���ی 

كوردستانی ئێران!
دۆستانی بەڕێز!

گەیشتۆتە  ژم��ارەك��ەی  كۆنگرەكەتان 
كە  ئ��ەوەی��ە  سەلمێنەری  ئ���ەوەش  و   15
لە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
بووەتە  ئەوش  بەردەوامە،  خۆی  خەباتی 
نەتەوەی  دڵخۆشیی  و  رەزامەندی  هۆی 

كورد و هەروەها من.
نەتەوەی كورد كە پتر لە 33 ساڵە لە 
ئاخووندەكاندا  بێ بەزەیی  دەسەاڵتی  ژێر 
ئازار دەكێشێت، هیوای بە ئێوەیە، چونكە 
جگە لە ئێوە، رۆڵە خەباتكارەكانی، كەسی 

دیكەی نیە.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بە 
درێژایی مێژووی پڕ لە شانازیی خۆی، 
لە  بەاڵم  هەبووە،  زۆری  هەورازونشێوی 
رووبەڕووی  شێلگیرانە  حاڵێكدا،  هەموو 
كۆسپەكان بووەتەوە و هەردەم حازر و ئامادە 

بووە و خەباتی خۆی بردۆتە پێشێ .
دەڵێت:  ك����ورد  ن��ەت��ەوەی��ی  س�����روودی 
ن��ەڵ��ێ  ك����ورد م�����ردووە � كورد  »ك����ەس 
نیشتماندۆست  كوردێكی  هەر  زیندووە.« 
و نیشتمانپەروەر بە سەربڵیندی و چاوی 
پڕ لە فرمێسكەوە دەیڵێتەوە. ئەو دەزانێت 
خۆیان  خوێنی  بە  هاونیشتمانەكانی  كە 
داری بوونی نەتەوەكەیان ئاودێر كردووە و 

نەتەوەكەی چ ئازار و چەرمەسەریگەلێكی 
نیشتمانپەروەر  كوردێكی  ه��ەر  كێشاوە. 
شانازی بە رابردووی نەتەوەكەیەوە دەكات 
و لە هەمان كاتدا خەبات بە تاكە رێگای 
ئامانج  ئەو دەزانێت كە  ئازادی دەزان��ێ . 
نیشتمانە و ئەوەی  لە خەبات، رزگاریی 
كە لەم نیشتمانە رزگاركراوەدا، رەچاوكردن 
و رێزگرتن لە مافی مرۆڤ یەكێكە لە 
و  دێ��م��وك��راس��ی  س��ەرەك��ی��ی��ەك��ان��ی  بنەما 
دەشزانێ  كە چیدی كاتی ئەوە هاتووە كە 
پێویستە نەخوێندەواری و كەم خوێندەواری 
دوو  ئ��ەو  كە  ئ��ەوەی  لەبەر  بكرێن،  بنبڕ 
و  خەباتدا  كاتی  لە  ن��اح��ەزە، چ  دی��اردە 
كۆسپی  دەبێتە  ئاشتیدا،  كاتی  ل��ە  چ 

سەرەڕێی پێشكەوتن.
كورد،  خەباتكارانی  و  رۆڵ��ەك��ان  ئێوە 
ئارمانجەكانی  ه��ات��ن��ەدی��ی  ه���ی���وای 
هەروەها  و  خ���ۆت���ان  پ��ێ��ش  ب���ەرەك���ان���ی 
خ��ەڵ��ك��ی زوڵ��م��ل��ێ��ك��راوی خ��ۆت��ان��ن. ئێوە 
لێزان  و  بلیمەت  رێبەرانێكی  میراتگرانی 
و خەباتكارانێكی گیانفیدان. ئەم میراتە 
گرانباییە، هەم جێگای شانازییە و هەم  
قووڵبوونەوەی  و  پڕناوەرۆكبوون  هۆكاری 

خەباتە رزگاریخوازانەكەتانە.
كۆنگرەكەتان پڕناوەرۆك بێت

سەركەوتوو بن
نەسرین قاسملوو

پاریس 6 � 7 � 2012

بەشداربووانی كۆنگرەی  تێكڕای  ئازیزانم! 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  پانزەهەمی 
ئێران! لە ناخی دڵەوە رێز و حورمەت و تاسەی 
دیدارم هەیە. شادمان و سەربەرزم لە كاتێكدا 
هەواڵی بەسترانی كۆنگرەی پانزەهەمی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێرانم پێ دەگات كە 
ئاسۆی خەبات و تێكۆشانی گەالنی ناوچە 
تەلسمی  و  دەبێت  روونتر  و  روون  و  گەشاوە 
گرێكوێرەی جادووگەرانی ئەم هەرێمە یەك لە 
دوای یەك پووچەڵ دەبنەوە و دوای داڕمانی 
كۆشكی ژمارەیەكی بەرچاو لە ستەمكارانی 
لە  قین  ل��ە  یەكێك  جیهانە،  ئ��ەم  س��ەرگ��ۆی 
قەرەچناقترین خوێنمژانی مێژووی  و  دڵترین 
جینایەتكاری  بنەماڵەی  وات��ە  ه��اوچ��ەرخ، 
سەرەنگرێبوونی  و  داتەپین  رووەو  ئ��ەس��ەد، 
هاوپەیمانانی  پێشەنگی  وەك  ی��ەك��ج��اری، 
نیزیكی خۆی لە ناوچەدا سەرەولێژ، خەریكە 
سەر لە زبڵدانی مێژوو ڕا دەكات. لەو كاتە 
ئێمە چ  حیزبی  كە  دەكەم  شانازی  ناسكەدا 
لەگەڵ  پێوەندی  لە  چ  و  ناوخۆ  ئاستی  لە 
و  گوێڕاگرتن  لەسەر  كوردستانییەكاندا  هێزە 
دیالۆگ، نەك وەك تەنازول و پاشەكشە، بەڵكوو 
دادەگرێ،  پێ   كارا  مەنتقی  و  هونەر  وەكوو 
كە ئەمن لێرەدا جورئەت و بوێرییەكی بەرچاو 

هەست  دلێرانەیەدا  هەڵوێستە  ئەم  پشتی  لە 
پێ دەكەم. دڵنیام كە حیزبی ئێمە لە ئاستی 
لەیەك  كە  گەیشتووە  ئاكامە  ب��ەم  ن��اوخ��ۆدا 
وەدەستهێنانی  مەبەستی  ب��ە  نێزیكبوونەوە 
ئیمتیازی تاكەكەسی، خۆگوشین بۆ گەیشتن 
بە ترۆپكی دەسەاڵتی تەشكیالتی بە هەمان 
مەبەست، درزپێدان و قەاڵشتن، دیسان لەیەك 
تازەتر،  مۆدێل  ئیمتیازی  بۆ  نیزیكبوونەوە 
جوواڵنی  مەسەلەكەیدا،  دیكەی  دی��وی  لە 
و  بێ لێكدانەوە  پ��ی��ن��ەوپ��ەڕۆی  و  گ��ۆت��رە  ل��ە 
و  ئ��ەاڵب��ەخ��ت��ەك��ی  پ��ەی��وەن��دی��ی  و  گرێبەست 
هیچیان  تێئاتریكاڵ،  و  نمایشی  حەرەكەتی 
ناتوانن نوسخەی شیفابەخش و چارەنووسساز 
بن. هەموو الیەنەكان بە روونی ئەوەی دەزانن 
دراماتیزەكردنی  كورتی  بە  و  كوردی  بە  كە 
ئەهەمییەت،  ك���ەم   و  ب���چ���ووك  رووداوی 
رۆمانتیزەكردنی واقعییەتە تفت و و تاڵەكان، 
دەبڵ ستانداردبوون و یان خۆمانەتر بڵێین بانێك 
و دوو هەوا بوون، سیاسەت لەگەڵ یەكتر كردن 
جگە  دووپێوانەیی،  ستایلی  بەكارهێنانی  و 
پێوەندییەكان  گرژكردنی  و  ئاڵۆزتركردن  لە 
بە  دیكە  ئاكامێكی  ناكامی،  و  شكست  و 
دوای خۆیدا ناكێشێ. دڵنیام كە حیزبی ئێمە 
وەكوو رابردوو قەڵسە لەیەك گێڕان و نامۆیی 

لە سیاسەتی  ت��رازان، كەڵكوەرگرتن  لەیەك  و 
لەیەكدابڕین، وەك سیالحێكی  قەڵتوبڕكردن و 
تێكدان  و  لێدان  ئیستراتژیكی  ئیستتاركراوی 
جەماوەری  چ��ێ��ژی  و  زەوق  ت��رش��ان��دن��ی  و 
تێكۆشەری كوردستان بە هێڵی سوور دەزانێ. 
دەست بە دۆعاین كە حیزبی ئێمە لەو كۆنگرە 
چارەنووسسازەدا مێتۆدێك دابێنێ و ستایلێك 
بخوڵقێنێ كە درێشووكەی شمشێری دووسەری 
قەڵتوبڕكردن و لەیەك ترازاندن، وزەی ئەوەی 
راچێتەوە  كۆنەكان  سۆرە  دەنا  نەمێنێ،  تێدا 
و زامە مێژووییەكان بكولێنێتەوە. چاوەڕوانین 
كارێكی وا بكرێ كە ئەو چەكە ئێحتیاتیییە 
تاریكی  و  تەنگ  لە گۆڕیچەی  ژەنگاوییە 
كاالنی مێژوودا مۆركە و خۆرەی ئەبەدی بۆ 
زۆرتر  ئ��ەوەی  بۆ  بنیشێ.  لێ  هەتایە  هەتا 
بتوانرێ بۆ وەدەستهێنانی ئاشتیی راستەقینە 
و  هەماهەنگی  و  هاودەنگی  و  یەكڕیزی  و 
وەدیهێنانی خەون و ئاواتەكانی زۆرلێكراوانی 
ج��ی��ددی و شەفاف  ه��ەن��گ��اوی  ك��وردس��ت��ان 
هەموومان  هەڵبگیرێ،  چ��ارەن��ووس��س��از  و 
بڕوای توندمان بەوەی هەیە كە تەمتومان و 
تاریكی هەرچەندە بەرین و هەست و چڕوپڕ 
ئۆمێدی  تروسكەی مەشخەڵی  ناتوانێ  بێ، 
ئازادیخوازانی كوردستان بخنكێنێ، دالوەرانی 

ج���ەرب���ەزەی ئ����ەوڕۆی م��ەی��دان��ی ن��ەب��ەرد و 
بێ وچانی گەلەكەمان،  و  تێكۆشانی سەخت 
لە  كە  پاڵەوانانەن  ئ��ەو  رۆڵ��ەی  و  میراتگر 
و  ن��اح��ەق  و  ح��ەق  پێكهەڵپڕژانی  مەیدانی 
قومەئاوێكی  وەك  روون��اك��ی��دا  و  ت��اری��ك��ی 
دڵخوازانە  هەموومان  بەرچاوی  لە  بخۆنەوە 
و  نۆشی  نەمانیان  شەربەتی  خۆبەخشانە،  و 
كرد.  بەرپێیان  خۆڵی  وەس��ەر  سەرم  ئەمنیش 
هەتا دایكانی جگەرسۆزی كوردستان لەسەر 
رەوانەكردنی پۆل پۆلی گوڵی ئۆمێدی خۆیان 
بەرخۆدانی  و  ك��ارەزار  گەرمی  مەیدانی  بۆ 
كوردستان ئاوا سوور بن، ئااڵی كوردایەتی و 
مەردایەتی هەر شەكاوە دەمێنیتەوە. ساڵو لە 
پیرۆز  بێ گرێ وگۆڵ.  و  راستەقینە  ئاشتیی 
بێ و سەركەوێ كۆنگرەی پازدەهەمی حیزبی 
بێ  سەركەوتوو  ئێران.  كورستانی  دێموكراتی 
خەباتی سەخت و خوێناویی گەالنی سووریا 
جیهانەی.  ئەو  بندەستی  گەالنی  هەموو  و 
سەرەنگرێ   بێ  كۆماری ئیسالمیی ئێران. نا 

بۆ دوژمنایەتی و نامۆیی. 
مامۆستا حەسەنی شێوەسەڵی

8ی سێپتامبری 2012
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فەتاح ئەمیری

ئەودەمەیپایزە،زەردیدێنێ
گژەباتووڕەیەگوڵدەرفێنێ
ئەونەمامەیكەشلوساوایە
ئەوگوڵەیتازەدەپشكووندایە

تەڕوتورت،سووروسپی،ئاڵوگەش
زووپەالماریدەداچاڵیرەش
خونچەهەرتاقەپەڕێكیدەركرد
شەختەهاتباڵوپەڕیپەڕپەڕكرد
تۆبەهاربوویلەگوڵستانیكورد
خونچەدەكراوەبەئیحساسیورد
گێژەلۆوكەیسەرەتایپاییزی
گێژیداییالەبەهارەیزیزی
جەرگیدایكتبەخەموتەمفێرە
دایكیگەڵئێستاوەجاخیكوێرە
شاژنیشێعرووشەیسیحراوی
تۆنەمردوویدەداڵنداماوی
وەرەژیالدڵەكەمپڕخوێنە
چاویتۆزاویلەخەوهەڵبێنە
هەڵدڕەبستەگڵیسەرشانت
گوێبدەدەردوخەمیمیوانت
لەمواڵتەیكەئەدەببێ نازە
چەندسەربەرزەخەاڵتیتازە
گوڵەسوورێكیدەباوەشدایە
هیچگوڵێچاویلەبەرهەڵنایە
وەرەداخملەدڵەبمدوێنە

یادەناگوێمبدەیەومەمدوێنە
تۆبەقەدبەندەوچەمودەریابووی
ژیكەڵەوژیرونەبەز،وریابووی
شێعرەكانتدووڕوگەوهەرمانن
نەسرەكانتاجیسەریسەرمانن
هەستیهەستیدەوجووتدابوو
چێژیمەستیدەغوورتدابوو
پێمبڵێچەندەپەیامیخنكاو

پێشئەوەیببنەشێعربوونەسەراو
ئەیشەمیشەوگەڕیبێستانیكورد
شەونەمیباخوگوڵستانیكورد

بۆچیموویهەستوخەیاڵدەپسێنێ
چۆنەگوڵدانیتەمەندەشكێنێ؟
ئەوخەیاڵەیكەبەپارێزمابوو
كەمنەبوو،هاوقەدیئارێزمابوو

یەكبەئامێزیئەوینوهەستی
دڵنیامتاقەگوڵیسەربەستی
وەرەژیالدڵەكەمبەخۆێنە
وەرەژیالدڵەكەمبدوێنە

تۆهەزاررەمزیژیانتپێبوو
تۆهەزارمەتڵەبیجوانتپێبوو
بۆقەتیسماندەدڵیتەنگتدا
بۆئەسیرماندەتەلیچەنگتدا؟
خاسەكەودیلیدەسیداووقەفەس
تاپشوومابێ،گەرووهەیبێنەفەس
تۆكەوییاڵوگەوەیكوێستانی
شێرەژنشاعیریكوردستانی
كیژیكوردداریهومێدوهیوام
بۆئەوەیخاڵینەبێجێیهیوام
ڕاكەهەڵماڵەدەسوپەنجەیجوان
سەدهەزاربیریجەرجێڵبێنەژوان
نۆرەتە،هەستەقووتووریابە
وەكیدەریابە،وەكووژیالبە

بۆكان
75/7/11

ئ���اس���م���ان���ی ژوورس�����������ه رم، 
دێنێ  ره ن��گ��ێ��گ  ه���ه رج���اره و 
کۆنم  گورانییه کی   . ده ب��ا  و 
لێوه وه   ژێر  له   و  وه بیرهاتۆته وه  
ده یڵێمه وه . چاوه کانم ده قووچێنم 
و ه���ه س���ت راده گ��������رم .]ب���ێ 
ساتێکی  چه ند  ته نیا  ده نگی[ 
کورت ده خایه نێ و کاتێ چاو 
په یکه ره ی  ه��ه زاران  ده که مه وه  
س��ه ه��ۆل و خ��وێ ل��ه ب��ه ر چاوم 
خه ست  ته مومژێکی  تێکه ڵ 
داده ڕووخێن . له  ترسان دیسان 
چ��اوه ک��ان��م ده ق��ووچ��ێ��ن��م��ه وه  . 
ل��ه پ��ڕدا وه ب��ی��رم دێ��ت��ه وه . ده ست 
ناو  خ��ه ن��ج��ه ره ک��ه ی  و  ده ب����ه م 
له  ناو  سه وداسه رانه   گیرفانم، 
گیانم  ه��ه م��وو  ده گ���رم.  مشت 
که وتۆته  سه ر ئاو، پێم وایه  دڵی 
کوته کوتیه تی،  خه نجه ره که ش 
ل��ێ ده دا .  ج��ارب��ه ج��ار زی��ات��ر 
ه��ه ر ج��ار ته کانێک ده خ��وا و 
ده سره وێنێته   ده م��ه ن��ووک��ێ��ک 
گشت  ئ���ۆخ���ژن���ێ���ک  ران�������م.  
و  ده گه ڕێ  له شم  ده ماره کانی 
ده بێ.  بیناییم  تێکه ڵی  دواجار 
ده یبینم: تاته بردێکی ناو ده ریا 
شه وانه  سه ر له  ئاوه کان دێنێته 
 ده رێ. له  هه موو کاتی شه ودا 
ده سوێن.  سنگی  شه پۆله کان 
ده ی��ب��ی��ن��م: ک��راس��ێ��ک��ی سپی 
هه موو  وه ک  ک���ردووه ،  له به ر 
ده یهه وێ   [... تر  جاره کانی 
...[ - ده تهه وێ ... - ویستن 
...بمکوژی   - گ���ون���اح���ه ؟ 
به    ] ]ق���اق���ای���ه ک  ن���ه    - ؟ 
بێ   [- خ��ۆش��ه وی...  گیانی 
ده نگی  ل���ه   گ��وێ��م  گ��ی��ان��ی[ 
له  ژێر  تاته به رد  بااڵی  نابێ، 
تریفه ی زێڕینی هه یفدا وه ک 
ئ��ه ڵ��م��اس ده دره وش���ێ���ت���ه وه. بۆ 
ب��ه  له شييه  ده ڵ��ێ��ی ک��راس��ه ک��ه  
هه ست  ته نانه ت   . نووساوه   وه  
زۆر جێگای کراسه که   ده که م 
تێکه ڵ گۆشت بووه . توێژێک 
ئه ندامی  ئ��ازای  له سه ر  زوق��م 
له  ش��ه پ  ب��ه ق��ێ��زه وه   نیشتووه . 
هه ڵده ده م.  به رده مم   خیزه کانی 
قاشوولکه یه ک وه دیار ده که وێ. 
لێواری  ت���ا  ب���ه  ن���ووک���ه ش���ه ق 
ئاوه که ی ده به م. ] پانتایی بێ 
تاته به رده که   ده ری���ا،  ش��ه رم��ی 
له  خوێ  په یکه ره یه ک  وه ک 
هه ڵبه زدابه زی   ] راک���ش���اوه  
گیرفانم  ن��او  خ��ه ن��ج��ه ره ک��ه ی 
بۆ  چ��اوی   . ده چڵکێنێ  دام 
ده گ��ێ��ڕم. ه���ه ر وا س��ه رس��ام له  
ده ڵێم  وه ستاوه .  خۆی  جێگای 
شه یتان به  نه حله ت که م و ئه م 
خه نجه ره  تا ئه توانم فڕێ ده مه  
ناو ده ریاوه ، که چی دڵ و ده ستم 

سڕه  . - ]ئه ی ئه م شه یتانه  ؟ 
[ دێت و به رامبه رم راده وه ستێ. 
ل��ه  خه نجه رێکی  ک��ات��ه دا  ل��ه و 
بیهه وێ سنگی  ده چ��ێ  ده ب��ان 
ئاسمان کون کا. شه پۆله  توڕه  
و تۆسنه کان تا الی قاچه کانی 
که فوکوڵه کان  و  دێ��ن  ئێمه  
ل��ه س��ه ر ک��ه وش��ه ک��ان��م��ان جێ 
ده هێڵن. ده نگێکی گڕ گه رووم 
ده ڕووشێنێ: - ناحه قم مه گره ! 
تووڕه یه که ی  ده دا  ه����ه وڵ 
ب��ش��ارێ��ت��ه وه : - ت��ۆ ح���ه ق؟! به 
ن���او زارم   خ��ێ��رای��ی ت��ف��ه ک��ه ی 
 -  ]... ]خوێنم  ده ده م.  ق��ووت 
خ��وێ��ن��م پ��ی��س م��ه ک��ه ! هه ست 
ل���ه  جێی  ن���ات���وان���ێ  ده ک������ه م 
له   بجووڵێ. چاوه کانی  خۆی 
سه ر  ده گ��وێ��زێ��ت��ه وه   ئاسمانه وه  
قووڵ  بێده نگییه کی   [ م��ن. 
که ف  ده مبینێ:  بێره حمانه    ]
وه  .  داپ��ۆش��ی��ي��ه  ل��م��ه ک��ان��ی 
هه ست ده که م ئه و قه ت له  جێی 
ن��ه ج��وواڵوه ت��ه وه . کراسه   خ��ۆی 
 [ نه ماوه .  له به ردا  سپییه که ی 
له شی؟[ - له شم؟ پێت وانه بوو 
ئ���اوا ب���گ���ۆڕدرێ؟ س���ه ری به  
ئاسته م هه ڵدێنێ و به  پۆزه وه : 
ده کرێ!  ب��ت��ه��ه وێ  ئ��ه گ��ه ر   -
هه وڵ ده ده م تفێکی تاڵ قووت 
ده م. کوتم: ئه ی دڵت؟ ]سه ری 
ده که وێته  خوارێ. تف ده که مه 
 عه رزی. سه ری خلۆر ده بێته وه . 
ت��ف��ه ک��ه م ره ش����ه. س���ه ری خول 
ده خوا. تۆپه ڵه یه کی ره ش[  چاو 
قاشوولکه   تۆقله کان.  ده بڕمه  
ب��ێ ن��از ک��ه وت��ووه . ل��ه  یه ک 
وابێ  پێم  ده ک��ه وی��ن��ه وه .  دوور 
وا باشتره . له  دووره وه  ته ما شام 
ده کا. ره نگی چاوه کانی نابینم. 
لێی  به اڵم  گلێنه کانی خاڵین. 
خۆشه ...[  ]به گیانی  ناترسم. 
 - م��ه خ��ۆ!  ب���ه درۆ  - سوێندی 
 [ ؟  ناکه ی  پێ  ب��ڕوام  یانی 
قوڕگی وه ک تورمپای خراپ 
خڕه خڕی دێ[    - تۆ چی.... 
ک��وا ب��ڕواک��ان��ت؟! - من خۆم 
ب��اش ده ن��اس��م ]خ��ڕه خ��ڕی ...[ 
چ��اوه ک��ان��ی ب��ه  ت���ه واوه ت���ی له 
بێبه شن.  ره ن���گ���ه    ه���ه رچ���ی 
سپێنه ی  ن���او  ل��ه   فرمێسک 
تۆ   - ده ک��ا.  زن��ه   چاوه کانیدا 
دیسان  ده وێ؟  م��ن  ل��ه   چیت 
بۆته وه  کچه  سپی و سۆڵه که ی 
به  هه موو  منداڵی.  جیهانی 
هێزم چاوه کانم ده قووچێنم: ئاخ 
تاقه به رده که ! چه نده م پێ خۆشه  
القه کانمت  و  دانیشم  له سه رت 
ده ست  به سه ردا شۆڕ که مه وه . 
بێنم.  له شه  داغه کةتدا  به سه ر 
تنۆک  س��ه ری  شه ونمه کانی 

تنۆک بخۆمه وه . 
ه ،  بیهێنمه و

ب����ی����خ����ۆم����ه وه ، 
ب���ی���ه���ێ���ن���م���ه وه . چ����اوه ک����ان����م 
ده ک���ه م���ه وه . ی��ه ک ب��ه  خۆی 
 ... گلێنه کانت   - ده قیژێنێ: 
ت��ه م��ه ش��ام ده ک���ا و ده ل���ه رزێ.
ن��او مستمدا  ل��ه   خ��ه ن��ج��ه ره ک��ه  
له  تۆ  هیچم  من   - ده گوشم. 
نه ده ویست. ته نیا ئه وه  نه بێ ... 
قسه که م بۆ ته واو نابێ و تف 
له  زارمدا وشک ده بێ. دیسان 
ده ڵێم:  نووساوه وه   ده نگێکی  به  
پاڕانه وه    ... له شت  نه ده بوو   -
له  ناو چاوه کانیدا شه پۆل ده دا. 
- ده زانم ، به اڵم هه ر له  جێی 
ماوه .  خۆی  وه ک  خۆیه تی. 
ده ترسم:  و  ده یبینم  ب��ه !  دڵنیا 
دوو قاش بووه . گشت گیانی، 
چاوه کانی نه بێ، که  چوونه ته  
ناو قاشوولکه وه . به  نووکه شه ق 
ت��ا ل��ێ��واری ئ��اوه ک��ه ی ده ب��م و 
قاشوولکه   ده ری���اوه .  ده یخه مه  
نووقم ده بێ و چاوه کان ده که ونه 
سپی  کراسێکی   ... ئاو   سه ر 
با  ک��ه وت��ووه .  لمه کان  ل��ه س��ه ر 
کایه ی  ب��ا،  ده ی  و  ده يهێنێ 
به   توند  ده سته کانی  پێده کا. 
ده ڵێی  گ���رت���ووه .  س��ن��گ��ی��ی��ه وه  
دڵ��ی ده ی��ه��ه وێ ب��اڵ بگرێ و 
ئه و نایهێڵێ. - چۆن ده توانی 
]ره نگه   ب��ک��ه ی؟  وا  ک���اری 
گۆمی  وه ک  چ���اوم  ئێستا 
مه ردی   - لێهاتبێ[  خوێنی 
خوابه ، وامه که ! ]عه یب و عاره  
تۆڵه  ؟ هه هه ، هه هه [ – خوا 
ده ستێنێ.  ] خوا ... هه هه  ... 
خڕه  خڕ ....[ - نا ... نا... 
نا بێده نگییه کی سه رسوڕهێنه ر 
هه موو واڵت داده گرێ. ] من 
زاڵم نیم. پێش ئه وه ی بیکوژم، 
قسه کانی  هه موو  دا  مۆڵه تم 
بکا[   ده ڵێم: ده مهه وێ خه ڵک 
ببینن.  شه قکراو  ئافره تێکی 
ده ڵێم:  مه گره !  ناحه قم  ده ڵێم: 
بۆ خۆشم  ده ڵێم: من  نابیستم. 
هه میشه  هه ر شه قار شه قار بووم. 
ده ڵێم: ده زووله  زه ردوسووره کانی 
ناو مێشکم پرته پرتیانه .   ده ڵێم: 
ناهێڵم سه ر بنێی به  سنگمه وه  
خۆش  قاشوولکه م  ده ڵێم:   ...
ده موچاوت  ]ده ڵ����ێ:  ن����اوێ. 
به رامه ی  بۆن  کوتم:  قووپاوه [ 
گه مارۆ  ت��ات��ه ب��ه رده ک��ه   ده ری���ا 
سپی  کچه   ده ن���ووس���م:  ده دا. 
لمه کان،  س��ه ر  س��ۆڵ��ه ک��ه ی  و 
بووه   شه اڵڵی خوێنێکی گه ش 
به رده وام  ده ری��ا  که فوکوڵی  و 

دای ده پۆشێ .
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ئاسایی سڕینەوە لە شێعری هاوچەرخی کوردیدا
سمایل عەزەمی  پێشه کی:

خه ریکی  ب������ه رده وام  ی��ه ک��ه م؛م��ن 
خوێندنی شێعرم و زۆرجار له  وتوێژی 
ئاساییشدا به  دوای شێعردا ئه گه ڕم. 
بۆ من دنیا به  هه موو ئه و شتانه یه وه  
که  هه ستیان پێناکه م و هه ستیان پێ 
هونه ره وه ،  رێگای  له   زۆرت��ر  ئه که م 
به تایبه ت له  رێگای شێعره وه  هه ستی 
پێ ئه کرێت وئه بن به  مه عره فه ی من 
به رانبه ر به  ژیان. ئه گه ر که سی وه کوو 
بیه وێ  هه رچه ن  بدوێ  شێعر  له   من 
مه سه له که   بۆ  زانستیانه   و  علمیانه  
شێعر  خۆشه ویستی  ب���ه اڵم  ب��ڕوان��ێ 
ئه که ن  ل��ێ  وای  وش��ه ک��ان  هێزی  و 
تاکه که سی  بۆچوونی  و  بیروڕا  که  
به ر  بکه وێته   شاعر-   – که سیه تی 
له   ه��ه رب��ۆی��ه   علمیه که وه .  روان��ی��ن��ه  
زانی  پێویستم  باسه که دا  س��ه ره ت��ای 
ئ���ام���اژه ی پ��ێ ب��ک��ه م و ب��ۆ ک���ه م و 
لێ  بووردنتان  لێ  داوای  کۆڕیه کان 

بکه م.
بۆچوونی  وت�������اره   دووه م؛ئ�����������ه م 
سمایل  وه ک  م��ن��ه   ت��اک��ه ک��ه س��ی 
عه زه می و بیروڕا و خوێندن وئه زموونی 
چه مکه   ل��ه   یه کێک  ل��ه س��ه ر  منه  
ئیمڕۆییه کانی ئه ده بی که  له  شێعری 
ناوشیارانه   یان  وشیارانه   کوردیشدا 
ئه گه ر  به کارهێنراوه . هه ندێ جاریش 
شێعری شاعرێ یان وته  و بۆچوونی 
ئه هێنمه وه   ره خنه گرێک  یان  نووسه ر 
ته واوی  به   ده ق��ه ک��ه م  ئه گه ر  ئه گه ر 
سه رچاوه که م  ی��ان  ن��ه ک��رده وه   راس���ت 
به باشی نه ناسیه وه  ، زیاتر له به ر ئه وه یه  
که  زۆربه یانم پێشتر خوێندوه  و ئه وه یم 

له بیرماوه  نووسیومه .
سێهه م؛ به کارهێنانی ئاسایی سڕینه وه  
 defamiliarization به  جێگه ی
ئه ده بی  له   که   زدای��ی  آشنایی  ی��ان 
له به ر  ته نیا   ، هاتووه   به کار  فارسی 
نه بوونی وشه ی به رانبه ر بووه  له  زمانی 
مانایه   ئه و  رێک  ئه گه ر  و  کوردیدا 
ناگرێته وه  له  زمانناسان و ره خنه گران 

داوای لێبوردن ئه که م
ئاسایی سڕینه وه  چیه ؟

دنیای ئێمه  پڕه  له  ئاسایی بوونه وه  و 
عاده ت کردن به  بیستن ،دیتن، خواردن 
زۆرجار  و   ... و  کڕین   ، دیمانه    ،
شته کان هێنده  المان ئاسایی ئه بنه وه  
که  هه ستیان پێ ناکه ین تا ئه وکاته ی 
زۆر  شێوازێکی  به   و  جارێکیتر  که  
ئێمه   ب��ۆ  خ��ۆی��ان  ج���اران  پێچه وانه ی 
له   وه ک   ، ئ��ه وک��ات��ه    . ده رئ���ه خ���ه ن 
راچڵه کابێتین  ق����ورس  خ��ه ون��ێ��ک��ی 
له   ئه که ین  ت��ازه ب��وون��ه وه   ب��ه   ه��ه س��ت 
یه که مجاره   بڵێی  وه ک  شته کاندا 
رووبه ڕوویان ئه بینه وه . وه کوو رووبه ڕوو 
بوونه وه  له گه ڵ که سایه تییه کی نوێ، 
له  پڕ  نه کراو  سروشتێکی چ��اوه ڕوان 
ئه وه یه   ئه بینین.   به رانبه ر خۆماندا  له  
شێوه کانی  ه��ه م��وو  ب��ه   ه��ون��ه ر  ک��ه  
کاتێ سه رکه وتوو ئه بێ که  هه ستی 
تازه بوونه وه  له  ئاکار و ئاسه واره کانیدا 
رووب���دات.  ئ��اف��ران��دن  ت��ا  به دیبهێنی 

یه کێک له و چه مک یان سه ناعه ته  
ئافراندن  بۆ  رێگای  که   ئه ده بیانه ی 
له  هونه ر به تایبه ت شێعر و چیرۆک 

کردۆته وه  ئاسایی سڕینه وه یه .
ئاسایی  ب�������اری  س����ڕی����ن����ه وه ی 
وه کوو  س��ڕی��ن��ه وه ((  وش��ه ))ئ��اس��ای��ی 
ت��ێ��ئ��ۆری ب��ۆ ی��ه ک��ه م��ج��ار ل��ه  الیه ن 
که   رووسییه وه -  نوێخوازی  شاعرانی 
هێندێ  ئ���ارای  هێنانه   ل��ه ب��ه ر  دوات���ر 
ف���ۆرم���ی ن����وێ ل���ه  ن��ووس��ی��ن��دا به  
به کارهات.  ن��اس��ران-  فۆرمالیست 
شکلۆفسکی وه ک ئااڵهه ڵگری ئه م 
فۆرم نوێیه  بوو ، به  ڕای ئه و ؛ هونه ر 
به  گشتی و شێعر و چیرۆک به تایبه ت 
کارئه که نه  سه ر باری ئاسایی وشه  و 
به شێوه یه کی  جارێکیتر  و  ئه یگۆڕن 
نوێ ئه ینووسنه وه  یان ئه یخوڵقێننه وه . 
شته کان  ))که   ئه ڵێ:  شکلۆفسکی 
ئه چنه وه ،  ل��ه ب��ی��ر  ب���وون���ه وه   ئ��اس��ای��ی 
خۆشه ویستی،  ب���وون���ه وه   ئ��اس��ای��ی 
سرووشت ،جل وبه رگ، واڵت، دایک 
و...هه ڵئه لووشێ  هاوڕێ  هاوسه ر،   ،
و وامان لێ ئه کات که متر بیریان لێ 
بکه ینه وه . هونه ر بۆیه  دێته  ئاراوه  تا 
به   هه ست  و  بگرێ  م��رۆڤ  ده ستی 
ژیانی پێ ببه خشێته وه . هونه ر له سه ر 
ئه و کۆڵه که یه  ڕاوه ستاوه  که  شته کان 
که   بدات  نیشان  مرۆڤ  به   به وجوره  
هه ستی تازه ی پێ ببه خشێ نه وه ک 
به و جۆره ی که  هه یه  و ناسراوه .((1 

هونه ر  شکلۆفسکی؛  ڕای  ب��ه  
شته کان  ک��ردن��ه وه ی  نائاسایی  یانێ 
زیاتر  تێگه یشتنمان  و  فام  ئه وه ی  بۆ 
بکات، هونه ر دۆزینه وه  و ده رخستنی 
باری هونه ری و ئه ده بی ده قه . به  ڕای 
به شێک  فۆرماڵیسته کان؛  ))هونه ر 
له  بینای کۆمه اڵیه تی پێک دێنێت 
له گه ڵ  دیالێکتیکی  پێوه ندییه کی  و 
ساز  کۆمه ڵگا  دیکه ی  به شه کانی 
هاوئاهه نگی  وئ��اڵ��وگ��ۆڕی  ده ک���ات 
ک���ارک���رده   ب�����ه اڵم  دێ،  ب����ه س����ه ردا 
جوانناسییه  خۆکرده کانی ده پارێزێ و 

سووره  له  سه ر ئێوه ت کردنیان.(( 2
کاری  س���ه ره ک���ی  ((م��ه ب��ه س��ت��ی 
ئه ده بی ئه وه یه  که  به  که ڵک وه رگرتن 
به کارهێنانی  و  ن��اس��ی  ج����وان  ل��ه  
گۆڕانی  و  ئه ده بییه کان  سه ناعه ته  
هێما و وێناکان، شته کان به  جۆرێک 
وا هه ست  به رچاو که  خوێنه ر  بخاته  
رووبه ڕوویان  ج��اره   یه که م  بۆ  بکات 
ئه بیته وه. ئه مه  هۆکارێکه  بۆ ئه وه ی 
زیاتر بتوانێت خوێنه ر له  بازنه ی ده قی 
ئه ده بی دا بهێڵێته وه   و سرنجی بۆ الی 

ناوه ڕۆک رابکێشێ .((3
ئه ده بی  ل���ه   س���ڕی���ن���ه وه   ئ��اس��ای��ی 

کوردیدا؛
که   وای���ه   ب����اوه ڕی  شکلۆفسکی 
 ، وێنه   یارمه تی  به   ئه توانێ  شێعر 
له   ئاسایی  بیرێکی  ی��ان  چ��ه م��ک 
که   ئه کات  باس  نائاساییدا  ده قێکی 
له  خودی  ره نگه  هه ست پێ کردنی 
ماناکه  سه ختتربێ. وته یه کی باومان 
هه یه  که  ئه ڵێ))دڵ ئاوێنه ی دڵه (( 

، ئ��ه م وت��ه ی��ه  ی��ه ک��ه م��ج��ار ل��ه  زاری 
که سه   ئ��ه و  ه��ات��ه ده ر  هه رکه سێکه وه  
نائاسایی  و  ت��ازه   شتێکی  بێگومان 
وتووه ، ئه م وته یه  ئه مڕۆ شتێکی باو 
و تا راده یه کی زۆر کلیشه ییه . به اڵم 
شێوه یه کیتر  به   وته یه   ئه م  که سێک 
که   یه که مجار  و  به رچاومان  ئه خاته  
ئه بيسین واهه ست ئه که ین یه که مجاره  
ئه یبیسین و بۆ فامکردنی ماوه یه ک 
دڵ  که ی  ))خوابیبرێ،  رائه مێنین؛ 

ئاوێنه ی دڵه .(( 4
سڕینه وه   ئ��اس��ای��ی  ج���ار  ه��ه ن��دێ 
تێگه یشتنی خوێنه ر له  ده قی ئه ده بی 
بۆ ماوه یه ک دوائه خا و هه رچی زیاتر 
لێ  زی��ات��ری  ح��ه زی  درێژه ئه کێشێ 
ده ریاته وه / ئارامی  ئه به ین؛))تکامه  
ئاسمانی   / ئ���او  ل��ه   گ���ه رده ل���وول���ێ 
یان؛))حه قیه تی  ه��ه ڵ��ل��ووش��ی��م.((5 
ل��ه  شۆڕش/  /ت���ووڕه ب���ێ  ح��ه ق��ی��ق��ه ت 

یه کجاریش نه یچه قاند.((6

وشه  ئاسایی  باری  سڕینه وه ی  بۆ 
مانایه کی  ئه کات  پێویست  زۆرج��ار 
ئه م  وه ک���وو  ببه خشین  پ��ێ  دووه م���ی 
به یته ی نالی؛))له  شیرینی ئه تۆ ئه ی 
ره نگه / زه م��ی��ن،  ته ختی  خ��وس��ره وی 
فه رهادی  بێستوون  ئاسمانی  بگاته  

هاوارم.((7
هه ندێک له  شاعرانی ئێمه  وه کوو 
حاجی قادر و قانع و هێمن و په شێو 
له سه ر  ئه نگوستیان  زۆرت���ر   ... و 
کۆمه ڵگا داناوه  و باری ئاسایی ئه و 
کارئه که نه   ک��ه   گ��ۆڕی��وه   وش��ان��ه ی��ان 
کۆمه اڵیه تی  ب���اری  و  ژی���ان  س���ه ر 
هه ر   ، گشتی  به   توێژه کان  و  چین 
به  زیاتر  ئ��ه وان  ئێمه   ئ��ه وه ی��ه که   بۆ 
ئه وان  ئه ناسین،  خه باتگێڕ   شاعرانی 
به رله  هه ر شتێک به گژ هه ندێ وشه  
ب��اودا ئه چن که   و چه مک و دابی 
بۆ هه موو که سێک شتێکی عاده ت 
پ��ێ��ک��راو و ئ��اس��ای��ی��ه ، ئ���ه وان ل��ه  پاڵ 
هێندێ  عاده تانه   ئ��ه و  له   هه رکامه  
پرسیار دائه نێن و هه روا که  ئاماژه یان 
وڵتی  ده ه��ه زار  کردووه ؛))گڵۆپێکی 
دائه گیرسێنن((. ئه وه یش جۆرێک له  

ئاسایی سڕینه وه یه  له  ده ق.
شێوه یه کی  ب��ه   ئ��ه ت��وان��ی��ن  ب����ه اڵم 
ئه ده بی  له   سڕینه وه   ئاسایی  گشتی 
کوردیدا بۆ چه ن ده وره  یان سه رده می 
جیاواز بگۆزینه وه  که  هه رکامه یان به  
هۆی  بوونه ته   تایبه ته وه   ک��ارک��ردی 
ئه ده بیه کاندا.  ئاسه واره   له   تازه گه ری 
به  رای من شێعری کوردی به  چه ن 
سه رده م و شێوازی جیاجیادا تێپه ڕیوه  
بۆ ئاسایی سڕینه وه  له ده ق، هه رچه ن 
سه رده مێکیشدا  ل��ه   ک���ورد  ش��اع��ری 
خوێندنه وه یه کی  و  ئاشنایی  هیچ 
ئاسایی  له   تێئۆریکی  و  زانستیانه  
س��ڕی��ن��ه وه  وه ک ش��ێ��وه  روان��ی��ن��ێ بۆ 
خولقاندن و به دیهێنانی ده قی ئه ده بی 
به وه   هه ستی  ب��ه رده وام  ب��ه اڵم  نه بووه ، 
ده س  ئه بێ  ئافراندن  بۆ  که   ک��ردووه  
بخاته  باری ئاسایی شته کانه وه  و به  

شێوازێکی نائاسایی به  خوێنه ره که ی 
بناسێنێته وه  تا هه ستی پێ بکات وبه  
لێ  بیری  ت��ازه وه   نیگایه کی  گۆشه  

بکاته وه ؛ 
یه که م؛ نووسین به  زمانی کوردی 
له  سه ره تای چه ن سه ده  پێش ئێستا به  
نیسبه ت ده قه  عه ره بی و فارسییه کان 
سڕینه وه بووه   ئاسایی  شێوه یه ک  به  
شاعری   ، دوات��ر،خ��ه ڵ��ک��ی  ده ق.  ل��ه  
و  به رانبه ر شاعری عه ره ب  له   کورد 
به م  و  دائه نێن  و...  تورک  و  فارس 
که سایه تی  ک��وردی  ده ق��ی  بۆ  پێیه  
قایل  سه ربه خۆ  و  جیاواز  پێگه ی  و 
ئه بن. به اڵم شاعری کورد به مه  رازی 
نییه  و تێده کۆشی به رده وام له  نێو ئه م 
بکات،  ئافراندن  و  داهێنان  زمانه دا 
دراوسێ  زمانانی  ده ق��ی  که   ه��ه روا 
ئه خوێنێته وه  ئه و که شفه  زمانییانه  بۆ 
ده وڵه مه ندکردنی زمان و وه خۆ گرتنی 
ئه توانێ  ئاماژه   ئه قۆزێته وه .  خوێنه ر 
کوردیه کان  کالسیکه   ده قه   زۆربه ی 

بێ.
فۆرم  له   سڕینه وه   ئاسایی  دووه م؛ 
و ب��ه ک��اره��ێ��ن��ان��ی خ��ش��ت��ی ن���وێ و 
خۆماڵی بۆ ئافراندنی ده قی ئه ده بی 
ت��ێ��ک��ه اڵوی ه��ه ن��دێ چه مک  ک��ه  
 ، سیاسه ت  وه ک���وو؛  ن��وێ  مانای  و 
خه بات، نه ته وه  ، ماف و... ئه بێ و به  
یارمه تی ئه م تێگه یشتنه  سه رده میانه  
ئه توانێ له گه ڵ ناوشیاری خوێنه ری 
کورد خۆی رێک بخات و جارێکیتر 
کاریگه رترین  و  به رباڵوترین  به   ببێ 
ده قی  و  ه���ون���ه ری  ک���اراک���ت���ه ری 
بۆ  ئ��ام��اژه    بخولقێنێ.  س��ه رک��ه وت��وو 
ئه م شێوازه  که  رێگای بۆ نوێگه ری 
زیاتر له  شێعری کوردیدا خۆش کرد؛ 
شاعرانی  زۆرب��ه ی  شێعری  ئه توانێ 
وه کوو گۆران و نووری و ... تا ده گاته  
سواره  و ... ئێستاش له  زۆربه ی ده قه  

شێعریه کاندا درێژه ی هه یه . 
سێهه م؛ ره وتی ئه ده بی که  به  پۆست 
مۆدێڕنیسم ناوزه د کرا و به  روانینی 
ت��ای��ب��ه ت ب��ه  خ��ۆی��ه وه  و ب��ه  که ڵک 
وه ر گێڕانی  و  خوێندنه وه   و  وه رگرتن 
ئاشنایی  و  رۆژئ��اوای��ی��ه ک��ان   ده ق���ه  
له   سه رده میانه کان  چه مکه   له گه ڵ 
ماوه ی ده  تا پانزه  ساڵی رابردوو توانی 
ره نگه   ئه مه   بنووسێ.  جیاواز  ده قی 
یه که م هه وڵی زانستیانه  و ئه قڵیانه ی 
که مه وه   –به الی  شاعربێ  تاقمێک 
ل��ه  رۆژه���ه اڵت���ی ک������ورده واری- که  
باڵوکراوه کان  یارمه تی  به   تێبکۆشن 
و  ک���ۆڕ  س���ه ر  خستنه   ده س����ه اڵت  و 
بانگه شه ی   ، ئه ده بیه کان  کۆبوونه وه  
ده ربکه ن.  ن��ووس��ی��ن  ل��ه   ش��ێ��وازێ��ک 
ئه ده بییه   ره وت����ه   ئ���ه و  ک��ه   ئ����ه وه ی 
بێنێ  به ده ست  سه رکه وتن  توانیبێتی 
ئاسایی  خوێنه ری  پێخۆری  ببێته   و 
به ده ره .  نووسراوه یه   ئه م  تاقه تی  له    ،
به اڵم من وه ک خوێنه رێک و وه ک 
شاعرێک له  هه ندێ له و ده قانه  چێژم 

وه رگرتووه .  
چ������واره م؛ ک��ه س��ای��ه ت��ی و ده ق���ی  

ئه ده بی  س���ه رب���ه خ���ۆ. 
به تایبه ت  و  ک����وردی 

نییه  جگه  له  هه وڵ  شێعر ، شتێک 
که سایه تی  هێندێ  تێکۆشانی  و 
ئه ده به که یان  ره وت����ی  ک��ه   ت��ای��ب��ه ت 
بردووه و  ن��وێ  ئاراسته یه کی  ب���ه ره و 
ئه ده بی  سه ر  به   تازه یان  ده القه یه کی 
کوردیدا کردۆته وه . ئه م که سایه تیانه  
دامه زرێنه ر  وه ک  ره نگه   ئه گه رچی 
سێ  ل��ه و  یه کێک  له   رچه شکێن  و 
لێ  باسمان  که   پێشوودا  قۆناغه ی 
کرد کاریگه ر و درووشم راگر بوونه  
به اڵم ئێمه  زیاتر ئه وانه  وه ک به رزترین 
لووتکه  ئه بینین و که سایه تی تایبه ت 
و شوێنی دیاریکراو و به رچاویان بۆ 

دائه نێین. 
پێموایه  ئه م وته یه  هی شاعری فارس 
وتوویه ؛))له   که   بێ  رۆیایی  یه دواڵ 
یه کێکیان  یه کان،  ئاسایی  شته   نێو 
زۆر ئاسایی تر خۆی ئه نوێنێ ، ورده  
ده رئه چێ،  ئاسایی  ب��اری  ل��ه   ورده  
ئه وکات زقتر و نامۆتر دێته  به رچاو 
شته   نێو  له   بڵێین  ئه توانین  بۆیه    .
بوون  ئاسایی  له   میراتێک  نامۆکان 
،بوونی هه یه...ئه مه  له  جه غزێکدا له  

ئاسایی بوون خۆی ئه پارێزێت. ((8
))کاری هونه ر و به تایبه ت شێعر، 
داهێنه رانه ی  ب��ه زان��دن��ی  و  شکاندن 
شته  ئاسایی کانه  به و مه رجه ی که  
هیوای  وپڕ  تازه   هه ستێکی  بتوانێت 
و  بکاته وه   زیندوو  ئێمه دا  له   منااڵنه  
هه میشه یی  ده سکه وته   سه ر  بیخاته  
هونه ر  و  ئ��ه ده ب  جێکه وتووه کان.  و 
ب����ه ره و ئه و  پ��ێ��چ��ه وان��ه ی زان��س��ت ، 
مونه زه م  ساختێکی  که   ناچن  ئاسته  
دونیا  به   باوه ڕپێکراو  مه فهوومی  و 
ب��ب��ه خ��ش��ن، ب��ه ڵ��ک��وو ئ��ه ی��ان��ه وێ به  
ناو  ده سخستنه   و  به زاندن  و  شکاندن 
ده القه یه ک   ، زم��ان  ساختی  و  وشه  
بکه نه وه  تا ئێمه  به  چاوێک جوانتر و 
تازه تر و نامۆتر ژیان و مرۆف هه ست 

پێبکه ینه وه .((9

سه رچاوه کان؛
1-درآمدی بر فرمالیسم.

2- درآمدی بر فرمالیسم.25
سمایل  داه���ێ���ن���ان-  و  ه��ێ��م��ن   -3

عه زه می. گۆڤاری مه هاباد
تاڵه سواری  ق��وره ی��ش��ی-  هیوا   -4

تینوو. وبالگ
ئ��ه ح��م��ه د ک��ه ری��م��ی-ه��ه ن��اس��ه .  -5

وبالگ
6- حه مه  ساڵه ح سووزه نی

7- نالی- دیوانی نالی
8- یدالله  رویایی

سمایل  داه���ێ���ن���ان-  و  ه��ێ��م��ن   -9
عه زه می. گۆڤاری مه هاباد

}کونگره ی  ب��ۆ  ن���ووس���راوه   *ئ���ه م 
مه ریوان{  له   ک��وردی  نوێی  شێعری 

ئاماده کرابوو.
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پەیامە پێشكەشكراوەكان بە كۆنگرەی پانزدەهەمی حیزبی دێموكرات
پەیامی پارتی دێموكراتی كوردستان

دێموكراتی  حیزبی  كۆنگرەی  پانزدەهەمین  ئەندامانی  بەڕێزان  بۆ 
كوردستانی ئێران!

ساڵوی كوردایەتی
پیرۆزبایی  دێ��م��وك��رات��ەوە  حیزبی  كۆنگرەی  بەستنی  ب��ۆن��ەی  ب��ە 
لێتان  چاوەڕوانیمان  دەكەین.  بەڕێز  ئێوەی  یەكەی  بە  یەكە  لە  گەرم 
لە  رەواك��ان��ی  مافە  پێناوی  لە  كوردمان  گەلی  خەباتی  بە  ب��رەودان��ە 
لەم  نیشتمانپەروەران   یەكڕیزی  پتەوكردنی  نیشتمان،  رۆژه��ەاڵت��ی 
كردووە،  ناوچەكەمان  لە  رووی��ان  گشتگیر  گۆڕانكاری  كە  قۆناخەدا 
یەكڕیزیی  بێگومان  گەرەكە.  كوردانەی  ئامادەكاری  و  خۆتەیاركردن 
بەو  گەیشتنە   و  سەركەوتن  بناغەی  ب��ەردی  كوردستانییەكان  هێزە 
قوربانی  كە  كوردستان  نیشتمانپەروەرانی  هەموو  و  ئێوە  ئامانجانەی 
زۆروزەوەندمان لە پێناویاندا داوە. رێككەوتنی نێوان حیزبی دێموكرات و 
كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران  هەنگاوێكی 
درووستە لەسەر راستەڕێی گەیشتن بە رێككەوتن و خەباتی هاوبەشی 
بنكە فراوان كە هەموو هێزە سیاسییە كوردییەكانی رۆژهەاڵت لەخۆ 
دەگرێ . ئۆمێدەوارین كۆنگرەكەتان سەركەوتووانە كۆتایی بە كارەكانی 

بهێنێ  و ئەو ئامانجانە بەدی بهێنێت كە لە پێناویدا بەستراوە.
پێشوەختیش پیرۆزبایی گەرم لەو خوشك و برا بەڕێزانە دەكەین كە بۆ 
كومیتەی ناوەندی و دەفتەری سیاسی هەڵدەبژێرێن و سەركەوتنیش بۆ 
ئەو رێزدارە دەخوازین كە دەبێتە سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی 

كوردستانی ئێران.
ئیتر بۆ پێشەوە. . .

مەكتەبی سیاسیی پارتی دێموكراتی كوردستان
2012�9�6

پەیامی كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی 
زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران

لەگەڵ ساڵوێكی گەرم
پیرۆزبایی  گەرمترین  15ەوە  كۆنگرەی  بەستنی  بۆنەی  بە 
گشت  و  دێموكرات  حیزبی  رێبەريی  هەموو  ئاراستەی  خۆمان 
ئەندامانی كۆنگرە دەكەین و هیوادارین كۆنگرەیەكی پڕ دەسكەوت 

و سەركەوتوویان هەبێ .
كە  دەچێ   بەڕێوە  كاتێكدا  لە  كۆنگرەكەتان  دەزانین  هەموومان 
بە  بەتایبەتی  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  ناوچەی  و  بەگشتی  جیهان 
واڵتی  لەسەر  ئاڵوگۆڕانە  ئەو  و  ئاڵوگۆڕدایە  حاڵی  لە  خێرایی 
بە  الیەكمان  هەموو  پێویستە  هەیە.  خ��ۆی  كاریگەری  ئێرانیش 
وردی بارودۆخەكە هەڵسەنگێنین و لە راستای بەرژەوەنديی بااڵی 
نەتەوەییمان و هەروەها لەسەر بنەمای گەشەپێدانی دێموكراسی و 
پەرەپێدانی  بۆ  ئێران،  و  كوردستان  كۆمەڵگای  لە  مرۆڤ  مافی 
هەموو بوارەكانی خەباتی سیاسی، مەدەنی و دیپلۆماسی هەوڵی 
چڕوپڕتر بدەین و هەروەها بۆ دابینكردنی جێگە و پێگەی شیاوی 
بزووتنەوەی كورد لە خەباتی دێموكراسیخوازی لە ئاستی ئێرانیشدا 
هەموو  و  حیزبەكەتان  دڵنیاین  ئێمە  هەڵگرین.  پێویست  هەنگاوی 
بارودۆخەكە  و  دوورودرێ���ژن  ئەزموونی  خ��اوەن  كۆنگرە  ئەندامانی 
راستایەدا  ل��ەم  شیاو  هەنگاوی  و  دەگ��رن  چ��او  ب��ەر  لە  باشی  بە 

هەڵدەگرن.
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  نێوان  پێوەندی  ئێمە  ب��ەڕێ��زان، 
ئێران  كوردستانی  زەحمەتكێشانی  كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی  و  ئێران 
بە خاڵێكی گرینگ بۆ بەهێزكردنی بزووتنەوەی رزگاریخوازانەی 
گەلی كورد دەزانین و هەر لێرەدا جارێكی دیكە پێداگری لەسەر 
پتەوكردنی دەكەین و پێشوازی گەرمی كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان 
لە رێككەوتننامەی هاوبەشی نێوان حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران  كوردستانی  زەحمەتكێشانی  كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی  و  ئێران 

ئەم راستییەی سەلماند.
جارێكی دیكە هیواخوازین كۆنگرەكەتان بە سەركەوتوویی بەرنامە 
و  شاد  بگەیێنێ .  ئەنجام  بە  باشی  بە  خۆی  داڕێ��ژراوەك��ان��ی  بۆ 

سەركەوتوو بن.

زەحمەتكێشانی  شۆڕشگێڕی  كۆمەڵەی  ناوەندیی  كومیتەی 
كوردستانی ئێران

5ی ئاگۆستی 2012

پەیامی گاوانگ چۆفەل، سەرۆكی 
UNPO

دێموكراتی  حیزبی  گشتیی  سكرتێری  هیجری،  مستەفا  بەڕێز 
كوردستانی ئێران!

بەڕێز جەنابی هیجری!
وەكوو سەرۆكی رێكخراوی گەالن و نەتەوە بێنوێنەرەكان، پێم خۆشە لە 
كاتی كرانەوەی پانزدەهەمین كۆنگرەی ئێوە كە لەم مانگەدا دەگیرێ ، 
حیزبی  ئەندامانی  بۆ  ئێوەوە  رێگای  لە  و  ئێوە  بۆ  ساڵو  گەمترین 

دێموكراتی كوردستانی ئێران بنێرم.
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  2007دا،  ساڵی  لە  كە  كاتەوە  لەو 
هەنگاوی  ل��ە  م��ن   ،UNPO رێ��ك��خ��راوی  ئەندامی  ب��ە  ب��وو  ئ��ێ��ران 
حیزبەكەتان بەرەو دۆزینەوەی الیەنی هاوبەش لەگەڵ باقی ئەندامانی 
ئەو،  بنەمای  لەسەر  كە  بیرەی  ئەو  ك��رووە.  پشتوانیم  رێكخراوەكەمان 
حیزبەكەتان بوو بە ئەندامی رێكخراوەكەمان، رەنگدانەوەی هەمان هزر 
لە ساڵی 1991دا  دامەزرانییەوە  كاتی  لە   UNPO كە  و سوننەتە 

پێبەندی بووە. 
 PDKI پانزدەهەمی  كۆنگرەی  بڕیارەكانی  و  باس  كە  هیوادارم 
لە حیزبی  پشتیوانیی خۆمان  تا  بڕەخسێنێ    UNPO بۆ دەرفەتێك 
دێموكراتی كوردستانی ئێران و خەباتی هەنووكەیی باقی نەتەوەكان بۆ 

وەدەستهێنانی مافەكانیان لە ئێراندا دەرببڕین.
بۆ كۆبوونەوەكەتان داوای باشترین سەركەوتن دەكەم

بەڕێزەوە
UNPO گاوانگ چۆفەل، سەرۆكی

پەیامی حیزبی سوسیالستی فەڕانسە
دێموكراتی  حیزبی  گشتیی  سكرتێری  هیجری،  مستەفا  بەڕێز 

كوردستانی ئێران!
دۆستی بەڕێز!

ئ��اگ��اداری��ی پ��ێ��وەن��دی��دار ب��ە ب��ەڕێ��وەچ��وون��ی ك��ۆن��گ��رەی داهاتووی 
حیزبەكەتانمان پێ گەیشت. بە ناوی حیزبی سوسیالیستی فەڕانسە و 
بە ناوی خودی خۆمەوە، بۆ كارەكانی كۆنگرەكەتان ئاواتی سەركەوتن 

دەخوازم.
هەر وەك بۆ خۆیشتان دەزانن، سوسیالیستەكانی فەڕانسە، هەمیشە 
و لە هەر شوێنێكدا لە پەنای گەلی كورد، بەتایبەت كوردەكانی ئێران 
هاوبەشى  پێوەندییەكی  ئێران  كوردەكانی  لەگەڵ  لەمەش،  زیاد  بوون. 

چەند دە ساڵەمان هەیە. 
هەنووكەدا  لە  ئێران،  ئێوە  واڵتی  لەوانەش  و  ناوچەكە  سەرانسەری 
لە بارودۆخێكدایە كە بووەتە هۆی نیگەرانیی هەموو دێموكراتەكان و 
لەسەر پشتیوانی  لە سەرانسەری جیهان.  داكۆكیكارانی مافی مرۆڤ� 
و هاوپێوەندیی پتەوی خۆمان لەگەڵ هەموو ئەوانەی كە لە ئێراندا لە 
پێناو وەدیهێنانی دێموكراسی و دادپ��ەروەری، بە شێوەی ئاشتیخوازانە 

خەبات دەكەن، بەتایبەتی نەتەوەی كورد، پێداگری دەكەینەوە. 
وێڕای پێشكەشكردنی دۆستییە برایانەكانمان

 Jean-Christophe( ك��ام��ب��ادل��ی  ك��ری��س��ت��ۆف  ژان 
)Cambadelis

سكرتێری نەتەوەیی: بەرپرسی پێوەندییە نێونەتەوەییەكان و پێوەندییە 
ئورووپاییەكان

پاریس � 24ی ژووئیەی 2012

پەیامی یەكیەتیی نیشتمانیی كوردستان
بەڕێزان، كومیتەی ئامادەكاری كۆنگرە!

كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  كۆنگرەی  پانزدەهەمین  ئەندامانی 
ئێران!

لە  هیوادارین  كۆنگرەكەتان،  بەستنی  گەرمی  پیرۆزبایی  وێ��ڕای 
راپەڕاندنی ئەركەكانی قۆناخەكەدا، سەركەوتوو بن. 

پەیامهەڵگرانی كۆنگرە!
دەكەوێتە  كۆنگرەكەتان،  بەستنی  زەمینەی  و  زەم��ان  هەڵبژاردنی 
ئەم  ن��اوەڕاس��ت.  رۆژهەاڵتی  چارەنووسسازی  هەستیاری  قۆناخێكی 
و  كۆلۆنیالیست  ی��ان  بیستەم،  س��ەدەی  درێ��ژای��ی  بە  رۆژه��ەاڵت��ەی، 
بێگانەكان نەخشەی تێكوپێكدانیان كێشاوە، یان بەپێی بەرژەوەندییەكانیان، 
ئەمەش  كردووە.  دیكتاتۆرەكانیان  و  داگیركەر  حكوومەتە  پشتیوانیی 
سەدەیەكی پراوپڕی لە چەوسانەوەی نەتەوایەتی و چینایەتی و سیاسی 

خایاند. 
لە دەهەی دووهەمی هەزارەی سێهەمدا، لە سەردەمی جیهانگیریدا، 
گەالن خۆیان لە رۆژهەاڵتدا راپەڕیون و سەرەتای پڕۆسەی پێكهێنانی 
ئەم  وایە  پێمان  كە  پێكردووە.  دەستی  گەلپەسەند  سیاسی  سیستەمی 
پڕۆسەیە، لە دواسەرەنجامدا، گەالن دەكاتە خاوەن بڕیاری سەربەخۆیی 
ملمالنێیەكی  دوای  دوائاكامدا،  لە  ئەمەش  دێموكراسی،   � سیاسی 
دژوار و هەڵبەزودابەزی هێزە دێموكرات و دژەدێموكراتەكان، بەدیهێنانی 
ئامانجە دێموكراسییەكانی لێدەكەوێتەوە، بە مافی چارەی خۆنووسینی 
رووداوەكاندا،  گۆڕانكاریی  ناو  لە  نازانرێ ،  دووریش  بە  گەالنیشەوە. 
رۆژئاوای  وەكوو  رۆژهەاڵتیش،  سیاسیی  نەخشەی  بەشێكی  تەنانەت 

ئورووپا، لە هەژانێكی ئیقلیمگیردا، ئاڵوگۆڕی بەسەردا بهێنرێ . 
بەڕێزان!

كەوتووە،  وەڕێ  سەرەتاكەی  رۆژهەاڵتدا،  لە  دێموكراسی  پڕۆسەی 
و  سەنگ  دێموكراتخوازەكان،  و  رزگاری  هێزە  ئەوەیە  گرینگ  لێرەدا 
سیاسەت و كاریگەریی خۆیان، لەگەڵ رەوتی بابەتی گۆڕانكارییەكاندا 

بگونجێنن. 
هەڵبەتە، نەتەوە هەرە زیانلێكەوتووەكەی ئێمەش، لەم رۆژهەاڵتەدا، لە 

ناو ئەم پڕۆسەیەدا، مافی خۆیەتی بگات بە مافی چارەنووسی. 
ئۆمێدەوارین، هەلومەرجی ئەوتۆ، لە ژێر كاریگەریی گۆڕانكارییەكاندا 
بێتە پێشەوە، نەتەوەكەمان، بەبێ  دووبارەبوونەوەی تژاژیدیاكانی سەدەی 
بیستەم، لەم سەدەیەدا، وەكوو هەنێك لە واڵتانی رۆژهەاڵتی ئورووپا، بە 

تەواوی مافی دێموكراسییە دڵخوازەكانی بگات.
ئێوەش . . . دۆستان، دیسان لە كۆنگرەكەدا سەركەوتوو بن و هەر 

بژین و سەرفراز بن بۆ رزگاری و دێموكراسی. 

خۆشیتان
مەكتەبی سیاسیی یەكیەتیی نیشتمانیی كوردستان

2012 �9�22

پەیامی كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی فێدراڵ
گەرمی  پیرۆزبایی  فێدراڵ،  ئێرانی  نەتەوەكانی  كۆنگرەی 
حیزبی  كۆنگرەی  پانزدەهەمین  بەڕێوەچوونی  بۆنەی  بە  خۆی 
و  رێبەری  بەڕێزی  ك��ادری  بە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 

هەموو ئەندامانی حیزب پێشكەش دەكات. 
ژمارە  ئ��ەو  نێو  ل��ە  ئ��ێ��ران،  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
كەمە حیزب و الیەنە سیاسییانەدا بوو كە هەر لە سەرەتاوە، بە 
سەرەڕۆیی كۆماری ئیسالمیی ئێران، وەك رێبەرەكەی خومەینی 
دەیگوت )نە وشەیەك زیاتر و نە وشەیەك كەمتر( »نا«یەكی 
گەورەی گوت و بە بایكۆتكردن و بەشدارینەكردن لە رێفراندۆمدا، 
لێكدانەوەی درووستی خۆی لە چیەتیی دژەمرۆیی ویالیەتیی 
فەقیه و رێژیمی دواكەوتووی كۆماری ئیسالمیی ئێران خستنە 

بەردەم دادوەریی نەوەی هەنووكە و داهاتوو و مێژووەوە. 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، 

بە  دێموكراسی  مرۆڤ�،  مافی  قبووڵكردنی  بە  الیەكەوە  لە   �
و  )تاكەكەسی  مرۆیی  یەكسانی  و  جیابیرانی  ئازادیی  مانای 
بەكۆمەڵ( هاوواڵتییانی ئێرانی، و بە قبووڵكردنی سێكۆالریزم 
)بە واتاى جیایی دامەزراوەی ئایین لە دامەزراوەی حكوومەت و 
دەوڵەت( و فێدرالیزم كە لە واڵتێك وەك ئێران لە پێشمەرجەكانی 

دێموكراسییەكی راستەقینەیە
و  زانستی  ش��ێ��وازی  لەپێشگرتنی  بە  دی��ك��ەوە  الیەكی  لە   �
دێموكراتیك )هەڵبژاردنی كادری رێبەری( و بەشداریی چاالكانە 
ئێرانی  نەتەوەكانی  كۆنگرەی  ئامانجەكانی  بەرەوپێشبردنی  لە 
فێدرال كە لەگەڵ ئامانجەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
بۆ  هیوابەخش  داهاتوویەكی  مزگێنی  هاوئاراستەن،  ئێراندا 
دامەزراندنی دێموكراسی لە ئێرانی فێدراڵی داهاتوو دەدا كە تەنیا 
رێكخراوە سیاسییە  و  لەگەڵ حیزب  و هاودڵی  بە دۆستایەتی 
كوردەكان و هەموو نەتەوە ئێرانییەكان لەگەڵ یەكتر بەدی دێت.

رەنگدەرەوەی  )ك��ە  ف��ێ��دراڵ  ئێرانی  نەتەوەكانی  كۆنگرەی 
ئێرانە  چەندنەتەوەیی  و  چەندكولتووری  كۆمەڵگای  سیاسیی 
لە  هەر  دەهێنن(  پێك  ئێران  نەتەوەی  نەتەوانە،  ئەم  كۆی  كە 
ئێرانی  دێموكراتی كوردستانی  دامەزرانییەوە، حیزبی  سەرەتای 
وەكوو یەكێك لە حیزبە كوردستانییەكان كە نوێنەرایەتیی نەتەوەی 
ی��اوەری خۆی  شەریفی ك��ورد لە ئێران دەك��ات، بە ه��اوڕێ و 

زانیوە. 
كۆنگرەی  ب��ەڕێ��وەب��ردن��ی  ل��ە  ت���ەواو  سەركەوتنی  ئ��اوات��ی  ب��ە 

پانزدەهەمی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێراندا

لەگەڵ باشترین ئاوات و پیرۆزباییەكان
كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی فێدراڵ
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پەیامە پێشكەشكراوەكان بە كۆنگرەی پانزدەهەمی حیزبی دێموكرات
� ئایەتوڵاڵ یووسف تەباتەبایی، ئیمام 
جومعەی ئیسفەهان لەمەڕ گرانبوونی 
ئەحمەدی نژاد  پ��اس��اوەك��ان��ی  و  دۆالر 
گ��وت��ووی��ە: »س��ەرك��ۆم��ار، خ��ەڵ��ك بە 
دەزانێت«.  گ��ەم��ژە(  و  )گێل  ه��ال��وو 
شایانی باسە، ئەحمەدی نژاد گوتبووی 
بازاڕدا  ك��اروب��اری  ل��ە  »دەس��ت��ێ��وەردان 
ئەحمەد  ه��ەروەه��ا  شەیتانە«.  ك��اری 
تارانیش  جومعەی  ئیمام  خ��ات��ەم��ی، 
دەڵ���ێ: »داب��ەزی��ن��ی ن��رخ��ی ت��م��ەن لە 
دەبێتە  ئەمریكادا  دۆالری  ب��ەران��ب��ەر 
مایەپووچبوونی  و  ش��پ��رزەی��ی  ه��ۆی 

ئابووریی ئەمریكا!!!!!!
كلینتۆن،  هیالری  كە  نیە  خۆڕا  لە 
ن���اس���راو ب���ە »م�����ادر ع�����روس« واتە 
دای��ك��ی ب��ووك��ی��ش ه����اواری ل��ێ بەرز 
بۆتەوە و تاوانەكەی خستۆتە ئەستۆی 
ئەحمەدی نژاد )واتە باوكی عەرووس(. 
ب��ووك��ە هەزار  ئ��ەم  بێت  ك��ە  ه��ەرچ��ی 
زاوای���ە، وات��ە ئ��اب��ووری��ی ئ��ێ��ران سەری 
زاوا و  لە خ��ۆی و ماڵی خ���ەزروور و 
برازاواكانیش شێواندووە. بە جۆرێك كە 
هیچ شوێنێكی پێوەندی بە شوێنەكانی 
نیە  روون  نموونە  بۆ  و  نیە  دیكەیەوە 
دەبێتە  تمەن چۆن  نرخی  دابەزینی  كە 
یان  ئەمریكا؟  ماڵی  كاولبوونی  هۆی 
میكانیزمی  شێوەیەك  چ  بە  شەیتان 
15لە  ی��ان  دەك���ات؟  دەستكاری  ب��ازاڕ 
1000000 چۆن دەبێتە سەد میلیۆن؟ 
كەس بە كەس نیە. شەپۆالنی بەحری 
نەماوە خۆی لێ  كەنار  ق��ەدەر  و  قەزا 
بە  تێئۆرییە  بەو  خەریكە  هەڵنەسوێ. 
»ئ��اب��ووری هی  ك��ە  دەگ���ەم  ناوبانگە 

كەرە«.
كیسینجری  ع��ەب��اس��ی،  ح��ەس��ەن   �
ئیسالم!! گوتوویە: »ئێستا لە بۆچوونی 
ویالیەتی  رۆژئ��اوای��ی��دا  دێموكراسیی 
لە  پێنتاگۆن  ك����راوە.  ق��ب��ووڵ  فەقیه 
وتەكانی 12 ساڵ پێشی خامنەیی بۆ 
داڕشتنی بەرنامە و پێڕەوی شەڕەكانی 

داهاتووی كەڵكی وەرگرتووە«.
پ��ێ��م واب���ێ م��ەب��ەس��ت��ی ل��ە رۆژئ����اوا 
هەمان رۆژئاوای عێراق )واتە سووریە( 
بێت. چوونكە ویالیەتی فەقیه سەرچاوە 
ئەو  دێموكراسیی  سیاسیی  رێنوێنی  و 
رۆژئ���اوا ن��ام��وب��ارەك��ەی��ە. س��ەب��ارەت بە 
»ئەگەر  بڵێین:  دەب��ێ  پێنتاگۆنیش 
وابێ، مشتێ قوڕی سوور بگرنەوە و لە 
دەمی رێبەرەكەتان بدەن با چیدیكە نەبێتە 
شەڕڤانانی  سیخوڕی  و  بەرنامەڕێژ 
ئەمریكایی. وەڵاڵ بە خ��ودای!! تا زار 
دەكاتەوە، چەكوچۆڵ و تەقەمەنییە كە 
و  ئەكات  سەرڕێژ  مبارەكی  لێوی  لە 

دەڕژێتە نێو تەلیسی ئاڵفەكە.
نوێنەری  ش����ی����رازی،  ح���ائ���ری   �
گوتوویە:  خ���وب���رەگ���ان  م��ەج��ل��ی��س��ی 
بە  تەنیا   598 بڕیارنامەی  »قبووڵی 
هۆی گوشارە دەرەكییەكان نەبوو بەڵكوو 
خێرێكی تێدا بوو كە ئیمامی ناچار كرد 

ژەهرەكە بخواتەوە«.
كەوتوونەتە  ك��ە  ل���ەوەدای���ە  خ��ێ��رەك��ە 
نابێتەوە.  كۆ  بۆیان  و  كوردەنامووسی 
ئەم  كە  بدۆزنەوە  ئیمامێك  دەیانهەوێ 
ژەهرە دەرخواردی بدەن. مەال خامنەیی 
نە ژەهرەكە دەخوا و نە بۆ خۆی دەمرێ. 
ئەرێ بڵێی عیزرائیل بیناسێ؟ نەوەڵاڵ 
دەڵێی  هەیە،  جەننەتی  لەوەتی  ئەویش 

تەقاعودی كردووە.

جووت حەوت

هەوراز

پەیامی ئەنجوومەنی نیشتمانیی كورد لە سووریە
هاوڕێیانی كومیتەی ئامادەكاری كۆنگرەی 15ی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران!

سكرتێر، ئەندامانی رێبەرایەتی، دەفتەری سیاسی و الیەنگران و پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران!

وێڕای ساڵوێكی گەرم و برایانە!
زۆر خوشحاڵین بە بۆنەی بەڕێوەچوونی كۆنگرەی پانزدەهەمی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، 
گەرمترین پیرۆزبایی لە ئەندامانی رێبەرایەتی و ئەندامانی كۆنگرەكە بكەین و ئاواتی سەركەوتن بۆ 
كاروباری كۆنگرە و بڕیاردانی سەردەمیانە لە خزمەتی بەرژەوەندیی گەلی كورد لە كوردستانی رۆژهەاڵت 
كە جێی رێزی حیزبەكەتان بێ ، بخوازین. هیوا بەوە زۆرە كە حیزبی پێشەوا، قاسملوو و شەرەفكەندی، 
حیزبی هەزاران شەهیدی رێگەی ئازادی و دێموكراسی لە كوردستان بەم كارە رۆڵێكی بەرچاو لە پێناو 
یەكڕیزی كوردان لە كوردستانی رۆژهەاڵت بگێڕێ  و كار بۆ پێكهێنانی بەرەی كوردستانی بكات و رۆڵی 
كورد لە نێو كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی فێدراڵ بەهێز بكات لە پێناو رووخاندنی رێژیمی كۆنەپەرستی 

ئاخوندی ئێران و دامەزراندنی ئێرانێكی دێموكراتیك و فێدراڵ و دابینبوونی مافی گەلی كورد.
پیرۆز بێ  كۆنگرەی 15هەمی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

بژی كورد، بژی كوردستان
كومیتەی هەرێمی كوردستانی ئەنجوومەنی نیشتمانیی كورد لە سووریە

2012�8�25

پەیامی حیزبی سوسیالستی كوردستان ـ باكوور
نوێنەرانی هێژا!

دۆستانی تێكۆشەر!
كۆنگرەی پانزدەهەمی حیزبی تێكۆشەری ئێوە لە رەوشێكی زۆر هەستیار و ناسكدا 
هەڵی  ناڤیندا  رۆژهەاڵتی  لە  دێموكراسی  و  گۆڕانكاری  رەشەبای  دەچ��ێ .  بەڕێوە 
ناوچە  دیكتاتۆرەكانی  رێژیمە  هەرێمە.  سەروەریی  لەسەر  مەترسییەك  بۆیە  ك��ردووە، 

كەوتوونەتە بەر ئەو رەشەبایە و وەكوو گەاڵی پاییز كەوتوونەتە لەرزینەوە. 
لە  و  دێموكراسییە  و  ئازادی  بۆ  نەتەوەكەمان  خەباتی  كوردستان،  سەرانسەری  لە 
نێوەڕاستدا، رۆڵێكی گرینگیان  لە رۆژهەاڵتی  پڕۆسەی گۆڕانكاری و دێموكراسی 
هەیە. تێكۆشانی هێزە واڵتپارێزەكانی كورد دژی دەوڵەتە داگیركەرەكانی كوردستان كە 
كۆڵەكەی كۆنەپەرستی رۆژهەاڵتی ناڤینن، پڕۆسەی گۆڕانكاری و دێموكراسی لە 
هەرێم بەهێز دەكەن و بێگومان ئەو پڕۆسەیە كاریگەری خۆی لەسەر بزاڤی ئازادیخوازیی 
گەلی كورد دادەنێ ، بۆ سەركەوتنی خەباتی ئازادیخوازانەی كوردستان رێخۆشكەرە. 

دۆستان و برایانی هێژا!
لە روانگەی حیزبەكەمانەوە، ئەركی سەرەكی رێكخراوە واڵتپارێزەكانی كورد ئەوەیە 
بەرەوپێشبردنی خەباتی  و  بەهێزكردن  بۆ  و  باش هەڵسەنگێنن  ناوچە  رووداوەكانی  كە 
ئازادیخوازی و دێموكراسیخوازی، پێشوازی لە گۆڕانكارییەكان بكەن، بەرنامەی خۆیان 

سەرلەنوێ  دابڕێژنەوە و شێوەی خەباتی سەردەمیانە بەكار بێنن. 
ئێمە بە خۆشییەوە دەبینین كە حیزبی دۆست و برا، واتە حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران خۆی لەگەڵ بارودۆخی سەردەم رێك دەخات، بۆ هاوخەباتی هێزەكانی كوردستانی 
كە  دەك��ات،  ئامادە  داهاتوو  خەباتی  بۆ  خۆی  و  هەڵگرتووە  هەنگاوی  رۆژهەاڵتی 

ئەوانەش دەبنە هۆی دڵخۆشی ئێمە. 
ئێمە دڵنیاین كە كۆنگرەی 15ی ئێوە دەبێتە سەنگەرێكی قایم بۆ بەرەوپێشبردنی خەبات 

و بەردەوامی رێگەی شەهیدانی گەل و واڵت، پێشەوا، قاسملوو و شەرەفكەندی. 
بە دڵ و گیان ئاواتی سەركەوتن بۆ كۆنگرەكەتان دەخوازین. 
بژی خەباتی ئازادیخوازی و دێموكراسیخوازیی گەلی كورد

سوسیالیستی  حیزبی  و  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  دۆستایەتیی  بژی 
كوردستان

سەركەوێ  پانزدەهەمین كۆنگرەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
كومیتەی ناوەندیی حیزبی سوسیالیستی كوردستان

29ی سێپتامبری 2012

پەیامی دوكتور بێرنارد گرانژۆن و ئێكیپی رێكخراوی 
پزیشكانی جیهانی

دۆستانی بەڕێز!
پانزدەهەمین كۆنگرەی ئێوە، گرینگییەكی تایبەتی هەیە. لە الیەكەوە، لە رابروویەكی نەئەوەندە دووردا، 
خەڵكی واڵتەكەتان بە وەڕێخستنی ژمارەیەك خۆپیشاندان وەها رێژیمی سەركوتكەری مەالكانیان بردە ژێر 
پرسیارەوە كە جیهانیان باوەڕیان كرد كە سەرەنجام، كاتی جێگیربوونی دێموكراسی لەم واڵتەشدا هاتووە. 
بێئەمالوئەوالیە كە ئەم هیوایە كە جێی سەرنج و تەئیدی زۆرێك لە واڵتانی دیكەش بووە، بە شێوەی كاتی 
دابەزیوە. سەرەڕای ئەمەش، بێ سەبری گەلەكەتان لە گەیشتن بە ئارمانەكەی هەر رۆژ بەپەلەتر دەبێ . لە 
الیەكی دیكەوە، راپەڕینە سەرهەڵدراوەكان لە واڵتانی رۆژهەاڵتی نێوەڕاست و مەراكش )باكووری ئافریقا( 
بادبانەكانی حیزبی  هیوایە،  ئەم  بای  كە  نیە  لێكەوتووەتەوە. جێگەی هیچ گومانێك  بەهاری  و  هیوا 
دێموكراتی كوردستانی ئێرانیش دەشەكێنێتەوە كە لەمێژە لە پێناو دابنیبوونی ئازادی و دێموكراسی خەبات 
دەكات. دوكتور قاسملووی نەمر و هاوڕێیانی شەهیدی، پێش لە هەر كەسێكی دیكە ئەم هیوایان وێنا 
كردبوو. هیچ گومانێكمان نیە كە جێنشینەكانیان لە ژێر سێبەری یەكگرتوویی، دلێری و هیواداربووندا، 

نەتەنیا دەتوانن بە رێگەكەیان درێژە بدەن، بەڵكوو ئەم خەباتە دێر یان زوو دەگەیەننە ئاكامی دڵخواز. 
لە قوواڵیی دڵەوە بۆ كارەكانی كۆنگرەكەتان و هەروەها بۆ هەوڵە هەمەالیەنەكانتان لە پێناو رێزدانان 

بۆ مافی مرۆڤ�، ئاواتی سەركەوتن دەخوازین. 
وێڕای ساڵوی گەرمی هەموو ئێكیپی رێكخراوی پزیشكانی جیهانی

دوكتور بێرنارد گرانژۆن، سەرۆكی پێشووی رێكخراوی پزیشكانی جیهانی و هەموو ئێكیپی رێكخراوی 
پزیشكانی جیهانی

4ی ژووئیەی 2012

پەیامی دوكتور پەری قەرەداخی، سەرۆكی رێكخراوی 
چاودێری مافی مرۆڤی كوردی

كاك مستەفا هیجری خۆشەویست!
ساڵوێكی شۆڕشگێڕانە

من ئەم نامەی پشتگیرییە لە هاوپێوەندی لەگەڵ خەباتی خەڵكی كوردستانی ئێران 
دەنووسم. من بە تەواوی پشتیوانی ئامانجەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانم كە 
لە پێناو پاراستنی سەربەخۆیی ئێران و دامەزراندنی حكوومەتێكی دێموكراتیك لە ئێران 
بەمەبەستی دەستەبەركردنی مافەكانی خەڵكی كورد لە كوردستانی ئێران بۆ بڕیاردان 
لەسەر چارەنووسی خۆی خەبات دەكات. بەدەستهێنانی مافە نەتەوەییەكانی كورد لە 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  ئیستراتیژی  ئێران،  دێموكراتیكی  فێدراڵی  كۆماری 
ئێرانە. حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران هەموو شێوەكانی تیرۆریزم رەد دەكاتەوە. 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باوەڕی بە جیایی دین و دەوڵەت لە یەكترە. حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران الیەنگری سەرجەم مافە مرۆییە نێونەتەوەییەكان و یاسا 
بەوەش  تەنیا  لەوانە راگەیەندراوی جیهانیی مافەكانی مرۆڤ� كە خۆی  مرۆییەكانە، 

نەبەستووەتەوە. 
من وەك هەمیشە بە ئامانجە بەرچاوەكانتان دڵخۆشم و دامەزراوەكەی ئێمە ئامادەی 
پشتیوانیكردن لە ئامانجەكانی خەڵكی كوردستانە بۆ بڕیاردان لەسەر چارەنووسی خۆی 

لە ئێرانێكی فێدراڵ و دێموكراتیكدا. 
من بە چاوێكی ئەرێنییەوە سەیری ئاكامەكانی لقەكانی كۆنگرە سەرنجڕاكێشەكەتان 
دەكەم كە بۆ بە پەسندگەیاند و داڕشتنی سیاسەتی نوێ  كۆ دەبێتەوە و رێبەریی حیزب 
هەڵدەبژێرێ . لە ماوەی چەند مانگی دیكەدا، حیزبەكەتان لە پێناو گرتنی كۆنگرەی 

پانزدەهەمیدا كۆ دەبێتەوە. 
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  یەكگرتوویی  لە  پشتیوانی  توندی  بە  ئێمە 
دەكەین و هانی ئاشتی دەدەین، چوونكە تەنیا لە یەكگرتووییدایە دەكرێ  كوردەكان بە 

ئامانجە نەتەوەیی و ستراتیژیكییەكانيان بگەن. 
ئێمە پیرۆزبایی و پشتیوانیی خۆمان بۆ سەركەوتن لە پانزدەهەمین كۆنگرەكەتاندا 
ئاراستەی ئێوە بەتایبەتی و ئەندامان و نوێنەرەكان دەكەین و بەردەوامی لە سەركەوتن 
لە پێناو یەكگرتوویی بۆ رەواییمان و خەباتی پتەو لە رێگای ئازادی، دێموكراسی و 

مافەكانی مرۆڤ بۆ ئێوە بە ئاوات دەخوازین.  
بژی كورد و كوردستان!

لەگەڵ ساڵوی گەرم، دوكتور پەری قەرەداخی
سكرتێر

پەیامی بەڕێز زیا سەدری ئەشرافی
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  بەڕێزی  و دۆستانی  بەڕێز  كاك مستەفا هیجری، سكرتێری  بەڕێز 

ئێران!
دۆستانی بەڕێز!

كادری  بۆ  ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  كۆنگرەی  پانزدەهەمین  بەڕێوەچوونی  بۆنەی  بە 
بەڕێزی رێبەری و هەموو ئەندامانی حیزب ئاواتی سەركەوتن دەخوازم. 

هەر لە رۆژی دوای سەركەوتنی راپەڕینی خەڵكی ئێران لە رێبەندانی پەنجاوحەوتدا، كە بەرهەمی 
ئازادیكوژی و دژایەتی لەگەڵ یەكسانی لە الیەن رێژیمی پێشووەوە بوو، پاوانخوازیی مەزهەبی )بە 
سیاسی بوو( واتە خومەینیزم، بە بەمیراتبردنی پاوانخوازیی زمانی و كولتووریی رێژیمی پێشوو، لە پێناو 

دامەزراندنی سیستمی سەدە نێوەڕاستیی ویالیەتیی فەقیه هەوڵی دا. 
ئێران  ئازادیخواز و دژەهەاڵواردنەكانی  نەتەوە  نێو  لە  پەرچەكرداری خۆی  یەكەمین  ئاخوندساالری، 
وەرگرتەوە: لە راپەڕینی كوردستان و توركەمەن سەحراوە بگرە تا بەلووچستان و قەشقاییەكان و بۆ دژایەتی 
لەگەڵ نیزامی ویالیەتیی فەقیهیش: راپەڕینی عەرەبە ئێرانییەكان لە ئەهواز بە رێبەری ئایەتوڵاڵ شەبیر 

خاقانی و راپەڕینی ئازەربایجان بە رێبەریی ئایەتوڵاڵ كازمی شەریعەتمەداری. 
ئاكامێك كە لەم سەركوتەی یەك بە یەكی هەموو نەتەوەكانی ئێران، هەر وەك سەركوتی دوو حكوومەتی 
نەتەوەیی ئازەربایجان )بە رێبەریی پیشەوەری( و حكوومەتی مەهاباد )بە رێبەری قازی موحەممەد( 
دەتوانین بۆ ئیمڕۆ و دواڕۆژمان پێی بگەین، هاودڵی و یەكیەتی و پەرەپێدانی زیاتری بڕواپێكردن و 
دۆستایەتی لە نێو هەموو نەتەوە بێبەش و مەحكوومەكان لە الیەك و لەقاودانی رەهەند و ئاكامەكانی 
جینایەتە ئاشكرا و شاراوەكانی رێژیم لە ئاستی نەتەوەیی و نێونەتەوەیی بۆ هەموو مرۆڤە دێموكراتەكان 

لە الیەكی دیكەوەیە. 
وشكاندنی بەئەنقەست و پالنداڕێژراوی گۆلی ورمێ  )بە بەستنی چل بەنداو( كە ژیان و ساڵمەتیی 
خەڵكی ئازەربایجان و خەڵكی كوردستان لە داهاتوویەكی زۆر نزیكدا )بە بەبادادرانی هەشت میلیارد تۆن 

خوێ ( لەگەڵ مەترسیگەلی جیددی بەرەوڕوو دەكات، یەكێك لە جینایەتە شاراوەكانی رێژیمە. 
و  دۆستایەتی  بە  ئێراندا،  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  پانزدەهەمی  كۆنگرەی  لە  كە  هیوادارین 
ئازەربایجانی،  توركی  و  كورد  دۆست،  و  دراوس��ێ   نەتەوەی  دوو  لەوانە  و  نەتەوەكان  نێوان  هاریكاریی 
گرینگی پێویست بدرێ  تا بە هاودڵی و هاوكاری، بەرژەوەندییە هاوبەشەكانی خۆمان پێكەوە بپارێزین و 

دۆستایەتی و متمانەی نێوانمان زیاتر بكەین.
لەگەڵ باشترین ئاواتەكان بۆ هەموو دۆستانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

ئەندامی ئازەربایجانیی كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی فێدراڵ
زیا سەدری ئەشرافی
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ئێران لە سووریە چ دەكات؟

ئەحمەدی نژاد ئەم جارە نەیویست بیروڕای گشتی بورووژێنێ!

»بوونی سوپای قودس لە سوریا بەڵگەی 
لە  ئێرانە  پشتیوانیكردنی  حاشاهەڵنەگری 

رێژیمی بەشار ئەسەد«
دەستێوەردانی  دوای���ی���ان���ەش،  ئ���ەم  ه��ەت��ا 
لە  ئ��ێ��ران  ئیسالمیی  ك��ۆم��اری  س��ەرب��ازی��ی 
سووریادا لە ژێر پەردەی گوماندا شاردرابۆوە. 
بڵێی  تۆ  ئەرێ  بوو  پرسیار  بۆی  كەس  زۆر 
سووریادا  ك��اروب��اری  لە  ئیسالمی  كۆماری 

دەخاڵەتی نیزامی بكات؟
تەلەفیزیۆنی  راب��ردوو  هاوینی  كە  كاتێك 
ئێرانییە  كەسە   48 ئەو  فیلمێكی  ئەلعەرەبیە 
ك���ە ل���ە ن��زی��ك ش����اری دی��م��ەش��ق ب���ە هۆی 
نیشان  گیران  بەدیل  سووریا  ئازادی  سوپای 
هەموو  وت��ی  ئ���ازاد  س��وپ��ای  وتەبێژی  و  دا 
شۆڕشی  پاسدارانی  سوپای  ئەندامی  ئەوانە 
و  خەریتە  هێندێك  ئەوانە  ئێرانن،  ئیسالمیی 
و  گیراوە  لێ  پاسدارانیان  سوپای  بەڵگەی 
تەنانەت ئەوەشی وت كە ئەوانە زیاتر لە 150 
هاتوون  زانیاری  كۆكردنەوەی  بۆ  بوون  كەس 
دەكەن،  ئەسەد  بەشار  رێژیمی  یارمەتی  و 
بەاڵم كاربەدەستانی ئێران نكۆڵییان لەوە كرد و 
دەڵێن ئەوانە زیارەتكەرانی ئێرانین بۆ زیارەت 
هاتوون و پاڵپشتی ئێران بۆ سووریا تەنیا لە 
ماڵیدا  و  ئەخالقی  پشتیوانیی  چوارچێوەی 

سنووردار كراوە.
رابردوودا،  لە چەند مانگی  بە هەر حاڵ 
هەڵسوكەوتی  و  قسە  لە  بەرچاو  ئاڵوگۆڕی 
كە  دەك��ەوێ  وەبەرچاو  ئێراندا  كاربەدەستانی 
سووریا  لە  ئێران  نیزامی  هێزی  ئامادەبوونی 
16ی  رۆژی  ت��ازەی��ی،  ب��ە  دەدات.  نیشان 
عەلی  »م��ح��ەم��م��ەد   ،2012 س��پ��ت��ام��ب��ری 
پاسداران  سوپای  فەرماندەی  جەعفەری«، 
سوپای  باسكی  كە  قودس  سوپای  كە  وتی 
لە  سەربازییەكان  چاالكییە  ب��ۆ  پ��اس��داران��ە 
دەرەوەی سنوورەكانی ئێران، ئێستا لە سووریایە. 
هەروەها وتی »ئەوە بەو مانایە نیە كە ئێران 
بكات«.  سەربازی  دەستێوەردانی  سووریا  لە 
و  راوێ��ژك��اری  مەبەستی  بە  تەنیا  هێزە  ئەو 
هەر  لەوێیە.  واڵتە  ئەو  ئابووریی  یارمەتیی 
چەند رۆژ دواتر، رامین »مێهمان پەرەست«، 
وتی  ئ��ێ��ران  دەرەوەی  وەزارەت�����ی  وت��ەب��ێ��ژی 
»قسەكانی جەعفەری بە هیچ جۆر بە مانای 
لە  و  ناوچە  لە  ئێران  نیزامی  ئامادەبوونی 
سووریادا نیە«، لە نێو قسەكانی كاربەدەستانی 
ئێران جیاوازیی بەرچاو هەیە. ئەوان سیاسەتی 

»لە ناڵیش دەدەن و لە بزماریش« یان گرتۆتە 
وایە  پێیان  خۆیان  قەولی  بە  ئ��ەوەش  پێش، 
زیرەكی دەكەن، بەاڵم دەعبای زیرەك بە دندۆك 
پێوە دەبێ. هەر دوای ئەو، ئیسماییل قائانی، 
جێگری فەرماندەی سوپای قودس لە وتووێژ 
لەگەڵ كاناڵی هەواڵی ئیسنا كە بەشێك لە 
ئەوكات  »تا  دەڵێت:  گۆڕیوە،  وتووێژەكەی 
ئێمە لە سووریا نەبووین، كوشتاری خەڵك بە 
هۆی ئۆپۆزیسیۆن یەكجار زۆر بوو، بەاڵم بە 
شێوەی  بە  ئیسالمی  كۆماری  ئامادەبوونی 
پێشمان  لە سووریا  و غەیرەفیزیكی  فیزیكی 

بەو كوشتارانە گرتووە«.
بە گوێرەی هەواڵنێری رۆیتێرز كە رۆژی 
پێنجشەممە،20ی سپتامبر نووسی، كۆپییەك 
رێكخراوەكانی  لە  یەكێك  نهێنی  راپۆرتی  لە 
كە  ك��ەوت��ووە  وەگیر  رۆژئ��اوای��ی  ئیتالعاتی 
باسی رادەی یارمەتیی نیزامی و چەكوچۆڵ 
لە تاران بۆ دیمەشق دەكات. رۆیتێرز بە نەقل 
ئێران  كە  دەنووسێ  نهێنییە  دیكۆمێنتە  لەو 

فڕۆكەكانی  ه��ۆی  بە  و  عێراق  رێگای  لە 
موسافیرهەڵگر رۆژانە دەیان تۆن چەكوچۆڵ 
و كەرەستەی سەبازی و »ژمارەیەكی زۆر لە 
ئەندامانی سوپای پاسداران« رەوانەی سووریا 

دەكات.
بە گوێرەی هەواڵەكان، ئێران بۆ هەناردەی 
چەكوچۆڵ و كەرەستەی سەربازی لە ئێران ڕا 
بۆ سووریا بە مەبەستی تەیاركردنی سوپای 
سووریە و هێزەكانی الیەنگری بەشار ئەسەدەوە 
هێزەكانی  سەركوتی  لە  ئەوان  پشتیوانیی  بۆ 
لە  ت��ەن��ان��ەت  س��ووری��ا  حكوومەتی  ت��ەی��اری 
مەبەستە  ئەو  بۆ  عێراق  زەوینیی  رێگاكانی 

كەڵك وەردەگرێ.
ل��ە الی��ەك��ی دی��ك��ەش رەن��گ��ە وەزارەت�����ی 
حەرەكەتەی  ئ��ەو  ئێران  دەرەوەی  ك��اروب��اری 
كە  نەبێ  پێ خۆش  زۆر  پاسدارانی  سوپای 
سەربازی  دەستێوەردانی  س��ووری��ادا  لە  ئێران 
دەك���ات و ل���ەوە ن��ی��گ��ەران��ە ك��ە م��ەب��ادا ئەو 
كاردانەوەی  و  ئاكام  قودس  كردەوەی سوپای 

پاسداران  ئێران، بەاڵم سوپای  بۆ  خراپی بێ 
بۆ خۆی بڕیاری خۆی دەدا و لە چوارچێوەی 
سیاسەتی وەزارەتی دەرەوەدا ناڕواتە پێش. ئەوە 
لە  دەدا  نیشان  جیاواز  سیاسەتی  دوو  ت��ەواو 
و  دەكا  سەربازی  دەستێوەردانی  سوپا  الیەك 
لە الیەكی دیكەش وەزارەتی دەرەوەی ئێران بە 
ناوبژیوانی  دەیهەوێ  سیستماتیك  شێوەیەكی 
لە نێوان حكوومەتی سووریا و ئۆپۆزیسیۆنی 

سووریا بكات.
بە گوێرەی هەواڵی واڵستریت جورناڵ، لەو 
چەند رۆژەدا سەرتیپ حوسێن هەمەدانی كە 
چاودێری  بۆ  ناردوویانە  كۆنەكارە  ژنراڵێكی 
چاالكییەكانی سوپای قودس لە سووریا. بۆیە 
حوسین هەمەدانییان هەڵبژاردووە، ژنراڵێكی بە 
ئەزموونە، هەم لە شەڕی ئێران و عێراقدا و هەم 
لە سەركوتی بزووتنەوەی كورد لە رۆژهەاڵتی 
و 1370  دەی��ەك��ان��ی 1360  ك��ە  ك��وردس��ت��ان 
هەمەدانی  دیكە  الیەكی  لە  ب��وو.  ئ��ارادا  لە 
مەخمەڵییە«ی  »شۆڕشە  ئەو  بەربەرەكانی 

لە  لە دوای هەڵبژاردنەكانی 1388  كرد كە 
تاران و شارەكانی دیكەی ئێران سەری هەڵدا. 
هەرچەند هەمەدانی ئەزموونی سەركوتكردنی 
هەیە بەاڵم وەزعی سووریە زۆر لەوە خراپترە 
كە بە سەركوت و خوێنڕشتن كۆنترۆڵ بكرێت. 
چوونكە لەگەڵ ئەوەی ئێران هەموو توانای 
خۆی بە كار دەبات بۆ ئەوەی رێژیمی بەشار 
بەهێز  موقاومەت  بەرەی  و  نەرووخێ  ئەسەد 
رۆژبەڕۆژ  سووریاش  ئۆپۆزیسیۆنی  بكات، 
توركیا  رێگای  لە  ئەوانیش  دەب��ێ،  بەهێزتر 
و عەرەبستانی سعوودی و قەتەر و واڵتانی 
دیكەی كەنداو چەك و كەرەستەی مۆدێڕنی 
شەڕیان بە دەست دەگا. بەو حاڵە نەك ئێران 
نێوخۆی  ش��ەڕی  ئارامبوونەوەی  یارمەتیی 
وەزعی  رۆژب����ەڕۆژ  بەڵكوو  ن���ادات  س��ووری��ا 

نێوخۆی سووریا خراپتر دەبێت.
لەگەڵ هەموو ئەوانە ئێران وا بە ئاسانی 
ك���ۆڵ ن�����ادات چ��وون��ك��ە ئ���ێ���ران پ��ێ��ی وایە  
چاو  بە  كە  فراوانترە  لەوە  زۆر  سنوورەكانی 
دەبیندرێ. ئەوان هەر لە سەرەتای شۆڕشەوە 
دەڵێن دەبێ سنوورە جوغرافیاییەكان ال بچن و 
سنووری ئیدئۆلۆژیكی دابمەزرێ و ئینقالبی 
ئیسالمی هەناردە دەكەن. بەتایبەت كە سووریا 
هیاللی  ئ��ەو  و  شیعەیە  هیاللی  لە  بەشێك 
شیعەی كە دوای داڕمانی رێژیمی سەددام 
لوبنان  و  بوو كە شیعەكانی عێراق  درووس��ت 
تەواوی  بە  لە خۆ دەگ��رێ، دەبێ  و سووریا 
بپارێزرێ. چوونكە لە راستیدا سووریا بۆ ئێران 
حیزبوڵاڵی  نێوان  پ��ردی  هەم  گرینگە،  زۆر 
هەم  و  دیكە  بناژۆكانی  رێكخراوە  و  لوبنان 
پردی نێوان ئێران و جیهانی عەرەبییە و هەم 
ئێران  ئ��ەوەش  لەگەڵ  ئیسراییلە.  دراوس��ێ��ی 
لەوە نیگەرانە كە ئەو رەوتەی كە بە بەهاری 
عەرەبی ناسراوە لە توونێس و میسر و لیبی و 
یەمەن سەری هەڵدا و پاشان گەیشتە سووریا، 
الیەكی  لە  ئێران.  بگاتە  نۆرە  سووریا  دوای 
دی��ك��ەش ب��ە داڕم��ان��ی س��ووری��ا ل��ە راستیدا 
باڵێكی ئێران دەشكێ و بە داڕمانی ئەو پردە 
بەرەی موقاومەت تێك دەشكێ و لە هەموو 
بارێكەوە زەرەری بۆ ئێران هەیە. ئێران زۆر لەو 

رەوتەی سوریا نیگەرانە.
سەرچاوەكان:

www.foreignpolicy.com
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ن���ژاد رۆژی 5ی  ئ��ەح��م��ەدی  م��ەح��م��وود 
رەزبەر بۆ هەشتەمین جار لە كۆڕی گشتیی 
بەشداری  یەكگرتووەكاندا  نەتەوە  رێكخراوی 
كرد. ئەو كە زیاتر لە هەموو سەركۆمارەكانی 
ل��ە خۆیدا  ئ��ەم��ە خ��ۆی  ك��ە  پێش خ��ۆی - 
بۆ  ناوبراو  زۆری  حەزی  و  ویست  نیشانەی 
خۆنواندن لە بەر چاوی بیرورای گشتییە - 
لە كۆڕی گشتیی ئەو رێكخراوەدا بەشداری 
كردووە، پەیامێكی لەوێ پێشكەش كرد كە بە 
قەوڵی خۆی دوای دوانزدە جار پێداچوونەەی 

ورد ئامادەی خوێندنەوە كرابوو. 
پێچەوانەی  بە  ناوبراو  ئەمساڵی  پەیامی 
كۆمەڵێك  هەڵگری  نەتەنیا  پێشوو  سااڵنی 
بەڵكوو  نەبوو،  كێشەساز  و  ورووژێنەر  پرسی 
زۆر  پرسێكی  بە  ئ��ام��اژەی  تەنانەت  لەوێدا 
زۆرتر  و  نەكردبوو  سووریەش  وەك  گرینگی 
وانەی  جیهانی،  مودیرییەتی  بە  گرینگی 
دابوو  ئەخالق و هاتنەوەی حەزرەتی مێهدی 
تۆڵەی  ن��اوب��راو  ن��ژادوت��ەن��ی،  ئەحمەدی  ك��ە 
و  دەستێنێتەوە  زاڵ��م��ان  ل��ە  زۆڵملێكراوەكان 

دەكات.  جێگیر  دون���ی���ادا  ل��ە  دادپ������ەروەری 
ساڵی  چەند  ل��ە  ك��ە  ن��اوب��راو  ئاخاوتنەكانی 
و  نێوخۆیی  مەسرەفی  بۆ  تەنیا  راب����ردوودا 
الی  بۆ  ئێران  خەڵكی  سەرنجی  راكێشانی 
و  ئیسرائیل  وەك  ف��ەرزی��ی��ەك��ان��ی  دوژم��ن��ە 
و  ئاریشە  داپۆشینی  بۆ  هتد،  و...  ئامریكا 
كێشە لەڕادەبەدەرە نێوخۆییەكانی خۆیان بوون، 
ئ���ەوەی ك��ە ئەوان  ب��ە ه��ۆی  ب��ەاڵم ئەمساڵ 
تاقەتپڕۆكێنی  گوشارێكی  و  زەخ��ت  ژێر  لە 
بووە  ناچار  رێژیم  سەركۆماری  دەرەك��ی��دان، 
زەخت  ئ��ەو  گەشەسەندنی  ب��ە  پێشگرتن  ب��ۆ 
راب����ردوو كێشە  و گ��وش��اران��ە، وەك س��ااڵن��ی 
بەڵكوو  نەكا،  س��از  نیزامەكەی  و  خ��ۆی  بۆ 
پەیامەكەی پڕ بكات لە باسكردن لە ئەخالق و 
جێگیركردنی دادپەروەری كە لە راستیدا ئەمە 

لەگەڵ كردەوەی ئەوان ناكۆكی هەیە.
تریبونی  لە  كەڵكوەرگرتن  راستیدا  لە   
كۆڕی گشتیی نەتەوە یەكگرتووەكان كە دەبێ 
گرینگی  پرسگەلێكی  لەسەر  باسكردن  بۆ 
لە  دیفاع  هەروەها  و  نێونەتەوەیی  و  جیهانی 
بەرژەوەندیی نەتەوەیی نەتەوەكانی واڵتێك بێ، 
بەمەبەستی باسكردن لە پرسگەلێكی ئایینی 

هاتنەوەی  ل��ە  ب��اس��ك��ردن  و 
حەزرەتی مێهدیش هەر ئەوەندە 
بیرورای گشتییەوە  لە الیەن 
قبووڵە  جێگای  و  گرینگ 
كە هاواڵتییەكی ئامریكایی 
واتە  نیزام  رێبەری  الی  لە 
ع��ەل��ی خ��ام��ن��ەی��ی ب���اس لە 
دێموكراسی  و  ئ�������ازادی 

بكات. 
   لە نێو سەركۆمارەكانی 
رێ��ژی��م��ی��ش هیچ  پ��ێ��ش��ت��ری 
تریبونە  ل������ەو  ك����ام����ی����ان 
گرینگەی رێكخراوی نەتەوە 
دیفاع  ب��ۆ  ی��ەك��گ��رت��ووەك��ان 
نەتەوەیی  ب��ەرژەوەن��دی��ی  ل��ە 
كەڵكیان  ئ��ێ��ران  ن��ەت��ەوەك��ان��ی 

چۆنیەتیی  لە  بیریان  تەنیا  و  وەرن��ەگ��رت��ووە 
پ��اراس��ت��ن��ی دەس��ەاڵت��ەك��ەی��ان ك����ردووەت����ەوە. 
هاتنەسەركاری  چۆنیەتی  لە  باسی  رەجایی 
دژی  بە  خەبات  سەركەوتنی  و  نیزامەكەی 
هاوكاری  لە  باسی  خامنەیی  دەك��رد،  شای 
حكوومەتی  لەگەڵ  ئامریكا  هاودەستیی  و 

بەعسی عێراق و خاتەمیش باسی لە وتووێژی 
دروشمانە  ب��ەم  كە  دەك��رد  شارستانییەتەكان 
توانی تەمەنی رێژیمێك درێژ بكات كە وەها 
كە  هەڵچنیوە  واڵتەكەی  خەڵكی  بە  تەنگی 
كەس توانای هەڵمژینی هەوای ئازادی نیە. 
ب��ە ه��ی��وای ئ���ەوەی ك��ە رۆژێ���ك خەڵكی 
راستەقینەی  نوێنەری  بتوانن  واڵتەكەمان 

خۆیان بۆ ناوەندێكی وەها گرینگی جیهانی 
نوێنەرایەتیكردنی  شایانی  بتوانێ  كە  بنێرن 
خەڵكی خاوەن شارستانییەت و پێشكەوتووی 
واڵتەكەمان بێ و بتوانێ دیفاع لە بەرژەوەندیی 
واڵتەكەی  زوڵملێكراوی  گ��ەالن��ی  ت���ەواوی 

بكات.  

موعتەسەم نوورانی
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ژنانی كورد نابێت بزووتنەوەی ڕەگەزی 
خۆیان لەبیر بكەن

یادێك لە شەهیدی 
نەمر و جوانەمەرگ، شەهید 

عەبدوڵاڵی شەریفی

كۆماری ئیسالمی لە نێوان هێرش و هەڕەشەدا

بۆ هاوكاریی زیاتری هێزە دێموكرات و پێشكەوتووەكانی ئێران تێبكۆشین

وەك میژوو بۆمان دەردەخات ژنانی  دونیا 
ژێر  لە  مێژوو  درێژایی  بە  كوردیش  ژنی  و 
بردووە.  بەسەر  ژیانیان  رەگەزیدا  توندوتیژیی 
ئەمە بێجگە لە سەردەمی كۆمەڵی سەرەتایی 
نەبێت، ئەو سەردەمەی كە ناسراوە بە كۆمەڵی 
لەو  باس  نامەوێ  من  لێرەدا  دایكساالری. 
كۆمەڵە سەرەتاییانە بكەم، بەڵكوو مەبەستی 
م��ن ئ��ەوەی��ە ك��ە هەرچەند ت���ەواوی ژن��ان لە 
رەوا  پێ  توندوتیژییان  جیاوازەكاندا  كۆمەڵە 
دونیا  ژنانی  زۆری  بەشێكی  بەاڵم  بینراوە، 
ئێستا توانیویانە بە مافەكانی خۆیان بگەن و 
یەكسانییەكی تا رادەیەك بەرچاویان بۆ خۆیان 
دابین بكەن. ئەمەش لە ئاكامی خۆڕاگری و 
خەباتی بێوچانی خۆیان و هەروەها لە ئاكامی 
كە  ب���ووە،  واڵتەكانیاندا  دێموكراتیزەبوونی 
لەوێدا دین و دەوڵەت لە یەكتر جیا كراوەتەوە 
و یاسایەكی یەكسان و مرۆیی دابین كراوە كە 

مافی ژن و پیاو وەك یەك چاوی لێبكرێ .
رۆژئاواو  ژنانی  بزووتنەوەی  دەزانین  وەك 
پەرەی  ن���ۆزدەدا  س���ەدەی  ل��ە  زی��ات��ر  ئامریكا 
گرت، ئەو كاتەی كە كوردستانەكەی ئێمە بە 
شێوەیەكی فەرمی دابەش كرا بە سەر چوار 
هەر  دیكتاتۆریدا.  دەسەاڵتی  خ��اوەن  واڵت��ی 
ئەوەش وای لە ژنی كورد كردووە كە هەمیشە 
بێت  نیشتمانەكەیدا  رزگاركردنی  خەمی  لە 
ژن  وەك  خ��ۆی  مافەكانی  لە  بیر  كەمتر  و 
ب��ك��ات��ەوە. ئەمە ل��ە ب��ەر ئ���ەوەی ك��ە پێی وا 
هەموو  نیشتمانەكەی  رزگاربوونی  بە  بووە  
مافە رەگەزییەكانی ئەویش مسۆگەر دەبێت. 
باشووری  رزگ��ارب��وون��ی  ئ��ەزم��وون��ی  ب���ەاڵم 
دابینبوونی  كە  سەلماندین  بۆی  كوردستان 
یەكسانی  پێویست  وەك��وو  نەتەوایەتی  مافی 

و دابینبوونی مافەكانی ژنان لەگەڵ خۆی 
ن��اه��ێ��ن��ێ . ئ��ەم��ە ب���ەو وات��ای��ە ن��ی��ە ك��ە ژنی 
بزووتنەوەی  لە  بكات  بەشداری  نابێت  كورد 
من  ب��ڕوای  بە  چون  كوردستاندا،  رزگارسی 
سەرەكی  ئەركی  نیشتمانەكەمان  رزگ��اری��ی 
هەموو تاكێكی كۆمەلگای كوردییە و ژنیش 
ئەركەی  ئەو  كۆمەڵگایە  ئەو  تاكێكی  وەك 

لەسەرشانە.
لەو پێوەندییەشدا ژنی كورد هیچ پیویست 
تێكۆشانی  جیاوازەوە  كاناڵی  دوو  لە  ناكات 
ه��ەب��ێ��ت، ئ����ەوان دەت���وان���ن ه���ەم ل��ە رێگای 
تێكۆشانیانەوە لە ریزی حیزبە سیاسییەكانی 
رزگاریخوازیی  خ��ەب��ات��ی  ل���ە  ك����وردی����دا 
هەمانكاتیشدا  لە  و  بن  بەشدار  كوردستاندا 
كار بكەن بۆ روونكردنەوەی مافەكانی ژنان. 
سیاسییە  حیزبە  كە  بچێت  بیرمان  لە  نابێ 
كوردستانییەكان ئەو حیزبانەن كە لە دواڕۆژی 
كوردستاندا خاوەنی دەستەاڵتن و زۆر گرینگە 
بكەن  كار  ئێستاوە  لە  هەر  ك��ورد  ژنانی  كە 
بۆ ئەوەی كە مافی یەكسانی ژن و پیاو لە 
نێو ئەو حیزبانەدا بە باشی جێگیر بكرێت و 
بەڕێوەبەران و خەباتگێڕانی كوردستان مافی 
رزگاریی  مافی  ل��ە  پیاو  و  ژن  یەكسانی 
كوردستان جیا نەكەنەوە و هەر كام لەوان بە 
ئەركی خۆیان بزانن كە دواڕۆژی كوردستان 
بێت كە  كۆمەڵگایەكی یەكسان و دێموكرات 
بێت.  پارێزراو  لەوێدا هەموو مافەكانی ژنان 
ئەمە لە بەر ئەوەیە كە ئەزموون پێمان دەڵێ  
و  ماف  كوردستان  خەباتگێڕانی  هەموو  كە 
ئازادییەكانی  و  ماف  لە  ژنان  ئازادییەكانی 
نادەن و یان ئەوەی  خەڵكی كوردستان گرێ  
كە پێیان وایە كە ئەوە تەنیا ئەركی رەگەزی 
ژنە كە بۆ یەكسانیی خۆیان خەبات بكەن یان 
كە  دەكەنەوە  بیر  وا  بەشێكیشیان  كە  ئ��ەوەی 
بێسەرەوبەرەیی  یەكسانیی  مافی  دابینبوونی 

بەدوادا دێ . هەر بۆیە زۆر گرینگە كە ژنانی 
مافی  كوردییەكان  حیزبە  نێو  خەباتگێڕی 
و  خەباتەكەیان  هەوێنی  بە  بكەن  یەكسانی 
بكەن  یەكسانی  مافی  حیزبەكان  بدەن  هەوڵ 
شێوازی  و  میدیایی   ك���اری  ه��ەوێ��ن��ی  ب��ە 

بیركردنەوە لە نێو ئەندامانیاندا.
هەموو  كە  بچێت  بیرمان  لە  نابێت  لێرەدا 
ژنانی كورد دەرەتانی ئەوەیان نیە كە بە كردەوە 
لە ریزی حیزبە كوردییەكاندا بن، جا هەر بۆیە 
واتە  هەبێت.  جیاوازی  دەكرێت  ئەوان  ئەركی 
خەباتكردن بۆ نەهێشتنی توندوتیژی دژی ژنان 
تەنیا تایبەت نیە بەو ژنانەی كە توندوتیژییان 
دەرهەق دەكرێت، ئەوە ئەركی هەموو ژنێكی 
بیرۆكەیەدا  شێوە  ئ��ەو  دژی  ب��ە  ك��ە  ك���وردە 
روونكردنەوەی  لە  هەبێت  ڕۆڵ��ی  و  بچێتەوە 
كۆمەڵگادا لەو بوارەدا. هەروەها زۆر جار ئەو 
بە  ژنەی كە زۆڵمی لێ دەكرێت، بۆ خۆی 
هەر هۆیەك بێت ناتوانێت داكۆكی لە خۆی 
لە  ژنێك  كە  كاتانەدا  لەو  بۆیە  هەر  بكات، 
ژێر توندوتیژی بنەماڵەدایە، با ژنانی دیكە 
بە  بگەیێنن  دەنگیان  و  بكەن  لێ  داكۆكیان 

جێگای مەبەست.
بە كورتی هەرچەند كە مافی یەكسانیی ژن 
و پیاو بەشێكە لەو مافانەی كە خەباتگێڕانی 
كوردستان خوازیارین، بەاڵم لە هەمان كاتدا، 
ئەم بیرۆكەیە پێویستی بە كاری زیاترە و ژنان 
خەباتە  ئ��ەم  ئااڵهەڵگری  دەبێت  خۆیان  بۆ 
بخەن. هەروها حیزبە  پشتگوێی  نابێت  و  بن 
سیاسییە كوردییەكان زۆر گرینگە كە هەر لە 
ئێستاوە تەمرینی سیستمێكی یەكسانی بكەن 
جێگیركردنی  و  رەچ��اوك��ردن  بۆ  بكەن  كار  و 
ژنانی  ئێمەی  داخ��وازی��ی  كە  سیستمە  ئ��ەو 

یەكسانیخوازە.

  تووبا ئەلیاسی 

موعتەسەم نوورانی

عارف وەڵزی

بە سەر  رەزب��ەری ئەمساڵ، 18 ساڵ  رۆژی 6ی 
فیداكار،   و  تێكۆشەر  و  ب��ەوەج  هاوڕێی  شەهیدبوونی 
6ی  رۆژی  تێدەپەڕێ .  شەریفیدا  عەبدوڵاڵی  شەهید 
لە  دەستەیەك  كاتێكدا  لە  هەتاوی  رەزب��ەری 1373ی 
كادر و پێشمەرگەكانی كومیتەی شارستانی مەهابادی 
كاروباری  بۆ  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
سیاسیدا  گەشتێكی  حاڵی  لە  تەشكیالتی  و  سیاسی 
بوون، لە نێوان گوندەكانی كوران و كاواڵنی سەرێ ، لە 
دەراوی شەكراوێ  كەوتنە كەمینی دوژمن و لە یەكەم 
كۆماری  رێژیمی  بەكرێگیراوانی  و  جاش  دەستڕێژی 
ئیسالمیی ئێراندا، بەداخێكی یەكجار زۆرەوە، هاوڕێی 
عەبدووڵاڵی  كۆڵنەدەر،  و  بەهەست  و الوی  تێكۆشەر 
بەرپرسی  و  ن��اوەن��دی  كومیتەی  ئەندامی  شەریفی، 

كومیتەی شارستانی مەهاباد شەهید بوو.
شەهید عەبدووڵاڵی شەریفی یەكێك لەو شۆڕشگێڕ 
باوەڕی  كە  بوو  خەباتكارانە  و  بلیمەت  و  لێوەشاوە  و 
قووڵی بە رزگاریی نەتەوەی كورد و ئازادیی كوردستان 
هەبوو. زۆر جار دەیگووت ئاواتم ئەوەیە كوردستان رزگار 
بێ  و ئازادیی گەلی كورد لە رۆژهەاڵتی كوردستان بە 
چاوی خۆم ببینم، هەر وەك لە بەشێك لە ژیاننامەكەیدا 
لەو بارەوە دەڵێ: »هەرچەند ژیان خۆشە، بەاڵم كاتێك 
پێویست بێ  بمرین بۆ ژیانی خۆشی گەل دەبێ  بەختی 
بكەین. زۆرم ئاوات بوو رۆژێك لە نیشتمانی خۆمان و 
لە نێو گەلی خۆمان بە ئازادی و سەربەستی بژیابامایە 

و رزگاریی گەلەكەمانم بە چاوی خۆم دیتبایە«.
كادرێكی  ب��وو،  الو  تەمەن  بە  ئ��ەوەی  لەگەڵ  ئەو 
لێوەشاوەی مەیدانی خەبات  و  فیداكار  و  ئەزموون  بە 
بوو، ئەو دەیزانی مێژوو چ ئەركێكی قورس و گرانی 
خەریكی  ب��ەردەوام��ی  ب��ە  بۆیە  ش��ان،  س��ەر  خستۆتە 
سیاسی  زان��ی��اری��ی  پلەی  ب��ردن��ەس��ەری  و  خوێندنەوە 
خۆی بوو. لەگەڵ ئەوەی كادرێكی ئاگا و لێوەشاوەی 
راگەیاندنی  ب��ەش��ی  ه��اوك��اری��ی  ب���وو،  تەشكیالتی 
حیزبیشی دەكرد و زۆر وتاری سیاسی و ئەدەبیی جوان 
و پڕناوەرۆكی بۆ رۆژنامەی كوردستان و رادیۆ دەنگی 
كوردستان دەنووسی. بە شەهیدبوونی عەبدوڵال شەریفی 

ئەندامانی  بەوەجترین  لە  یەكێك  دێموكرات  حیزبی 
هەڵكەوتووی  ش��ۆڕەس��وارێ��ك��ی  و  رێ��ب��ەری  ك���ادری 
مەیدانی خەبات و تێكۆشانی رۆژانی سەختی خەباتی 
لەدەست دا و كادر و پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران یار و یاوەرێكی بە ئەمەگ و دڵسۆز 
بەراستی  لەدەست چوو  ماندونەناسیان  و  وەف��اداری  و 
ع��ەب��دوڵ��اڵی ش��ەری��ف��ی ی���اری ه���ەژارەك���ان و هیوای 
سرووشتی  و  بوو  كوردستان  الدێی  و  شار  نەدارەكانی 
بەرز و تایبەتمەندییەكانی شەهید عەبدووڵاڵ دڵسۆزی 
ئەخالقی،  و  شەخسی  ئ��ازای��ەت��ی��ی  و  راس��ت��وێ��ژی  و 
ب��وون. ئ��ەو هەرگیز  س��ەراح��ەت و دەس��ت��وداوێ��ن پاكی 
بەگژ  و  ن��ەدا  حیزبەكەی الی  دروس��ت��ی  رێ��ب��ازی  لە 
دەیویست  كە  دەچۆوە  چەوتدا  بیروبۆچوونێكی  هەموو 
حیزبەكەی بە الڕێ  ببا یان زیان لە قازانج و پرستیژ و 
ئیعتیباری حیزب بدا، هەر وەك لە ژیاننامەكەدا دەڵێ : 
كە  ئەوەیە  داوام  دەوێ   خ��ۆش  كە منی  ك��ەس  »ه��ەر 
حیزبەكەی من، حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانی 

خۆش بوێ  و رێگای دێموكرات بگرێتە پێش«.
شەهید عەبدوڵاڵی شەریفی وێڕای ئەوەی باوەڕی 
ل��ە پێناوی  ن��ەت��ەوەی��ی ه��ەب��وو و  ب��ە رزگ��اری��ی  قوڵی 
ئامانجەكەیدا گیانی بەخت كرد، لە كاتی خزمەتكردنی 
بە بزووتنەوەی كوردیش كادرێكی خۆشەویست و جێگای 
متمانەی حیزب و هاوڕێیانی بوو. بە خوو و رەوشتە 
جێگای  حیزبیدا  هاوڕێیانی  دڵی  ناو  لە  بەرزەكانی 
خۆی كردبۆوە چونكە زۆر برایانە و دڵسۆزانە لەگەڵ 
پێشمەرگەكان هەڵسوكەوتی دەكرد، زۆر كەس  كادر و 
سفرەی دڵی لە الی دەكردەوە و بە شەریك و غەمخۆری 
خۆی دەزانی. لەگەڵ ئەوەش تایبەتمەندییە بەرزەكانی 
ئەو شەهیدە ئەوەندە زۆرن لە حیساب نایە. سەری رێز 
و وەف��اداری و ئەمەگناسی بۆ دادەنەوێنین و هەردەم 
یادی لە دڵماندا زیندووە و بیروبۆچوون و ئامانجەكانی 
شەهیدانی  ه��ەم��وو  و  شەریفی  ع��ەب��دوڵ��الی  شەهید 

دیكەمان مەشخەڵ و چرای رێگای تێكۆشانمانن.
هەموو  و  شەریفی  عەبدوڵاڵی  گیانی  لە  س��اڵو 

شەهیدانی رێگای رزگاریی كوردستان

ه��اوك��ات ل��ەگ��ەڵ ب��اڵوب��وون��ەوەی هەواڵی 
بۆ  ئیسرائیل  نیزامیی  هێرشی  ئ��ەگ��ەری 
واڵتە  ئەو  ئەتۆمییەكانی  بنكە  و  ئێران  سەر 
گەورەترین  بەڕێوەچوونی  لەگەڵ  هاوكات  و 
مانۆڕی دەریایی بە فەرماندەیی ئامریكا و بە 
بەشداریی نیزیك بە سی واڵتی جیهانی لە نێو 
ئاوەكانی كەنداو و هەروەها دوای لێدوانەكانی 
باڵوێزی ئامریكا لە ئیسرائیل لەمەڕ ئەگەری 
هێرشی نیزامیی ئیسرائیل بۆ سەر ئێران و لە 
الیەكی ترەوە جووڵە سیاسی و نیزامییەكانی 
ئامریكا و ئیسرائیل لە نێو واڵتانی دراوسێی 
ئێران و كۆمەلێك فاكتەری دیكە، بەرپرسانی 
كۆماری  نیزامیی  و  سیاسی  پ��ای��ەب��ەرزی 
گشتییەكانی  راگەیەنە  لە  ئێران  ئیسالمیی 
نیشان  خۆیان  لە  توند  دژك���ردەوەی  خۆیاندا 

دەدەن.  
فەرماندەی  جەعفەری،  محەممەدعەلی 
سوپای پاسدارانی رێژیمی ئێران لە لێدوانێكیدا 
وتی: »هەموومان بۆ شەڕ لەگەڵ ئیسرائیل 
دەزانین كە دوژمنایەتی  و  بین  ئامادە  دەبێ 

لەگەڵ ئیسرائیل هەر بە شەڕی نێوان ئێران و 
ئیسرائیل كۆتایی دێت«.

نیگەرانیی ئیسرائیل، ئامریكا و بە گشتی  
واڵتانی رۆژئاوایی لەمەڕ بەرنامەی ناوكیی 
رێژیمە  ئەو  و  بێت  ئەگەر  كە  لەوەدایە  ئێران 
ئەمە  بێگومان  بێنێ،  بەرهەم  ناوكی  چەكی 
رێژیمە  ئەم  زیاتری  یاخیبوونی  دەبێتە هۆی 
ناوەندە  و  جیهانی  كۆمەڵگای  نیسبەت  بە 
هۆی  دەبێتە  ه��ەروەه��ا  و  نێونەتەوەییەكان 
ئەتۆمی  بەرهەمهێنانی چەكی  بۆ  كێبەركێ 

لە نێوان واڵتانی ناوچەكەدا. 
نیزامی  ب���واری  ك��ارن��اس��ان��ی  ل��ە  هێندێك 
لەسەر ئەو باوەڕەن كە تا كاتی دەستپێكردنی 
هەڵبژاردنەكانی سەركۆماریی ئامریكا، ئێران 
دەتوانێ بە دانی وەاڵمێكی ئەرێنی بە ئۆباما 
دواشانسی  ئەتۆمییەكەی،  بەرنامە  لەمەڕ 
خۆی تاقی بكاتەوە و لەو حاڵەتەدا ئۆباماش 
دەت��وان��ێ دوای ه��ەڵ��ب��ژاردن ئ��ەگ��ەر ب��ۆ ئەو 
خۆی  هەوڵی  هەموو  هەڵبژێردرێ،  پۆستە 
بۆ پێشگرتن لە هێرشی ئیحتماڵی ئیسرائیل 

بدات.
بەاڵم بەو پێیە كە تا ئێستا رێژیمی ئێران 

تەنیا و تەنیا وتووێژی نە بۆ چارەسەركردن، 
بەڵكوو بە مەبەستی كڕینی كات بەكار هێناوە 
دوای  نتانیاهوو  كە  ب��ەوەی  سەرنجدان  بە  و 
سوور  هێڵی  نەبوو  ئامادە  ئۆباما  كە  ئەوەی 
ئێران بكێشێ، بۆ  بەرنامە ئەتۆمییەكەی  بۆ 
نەتەوە  رێكخراوی  لە كۆڕی گشتیی  خۆی 
یەكگرتووەكاندا ئەو هێڵە سوورەی بۆ بەرنامە 
ئەتۆمییەكەی رێژیمی ئێران دیاری كرد، زۆر  
ئەستەمە كە رێژیمی ئێران وەاڵمێكی ئەرێنی 
و هیوابەخش بە كۆمەڵگای جیهانی بداتەوە. 
هەر بۆیەش ئەگەر ئەو هەڕەشانەی ئێران و 
ئیسرائیل لە یەكتر بگاتە نوقتەیەك كە شەڕی 
نیزامی لێ بكەوێتەوە، بێگومان بەرپرسیاری 
سەرەكیی شەڕێكی ئەوتۆ ئاكامەكەی هەرچی 
بێ، رێژیمی كۆماری ئیسالمیی ئێرانە كە بە 
سیاسەتە نادرووست و ئاژاوەگێڕەكانی خۆی و 
دەستێوەردان لە نێو كاروباری واڵتانی ناوچە 
و گوێنەدان بە كۆمەڵگای جیهانی لە بواری 
شەڕێكی  بۆ  رێگای  ئەتۆمییەكەی  پرسە 

ئەوتۆ خۆش كردووە.    
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كێ  تاوانبارە و 
كێ  سەركوت دەكرێ 

سەركوت لە چەند رەهەندەوە یەكێك لە سەرەكیترین 
ئابووریی  ب��ارودۆخ��ی  پێكهێنەرەكانی  فاكتەرە 
و  دۆالر  نرخەكانی  ئێرانە.  هەنووكەی  نالەباری 
بێوێنە  شێوەیەكی  بە  ئێراندا  بازاڕەكانی  لە  زێڕ 
كاتێكدا  لە  و  بینیوە  بەخۆیانەوە  بەرزبوونەوەيان 
ن��ەت��ەن��ی��ا زۆرب����ەی ك��ارن��اس��ان��ی ئ���اب���ووری لەو 
ئاكامی گەمارۆ  ب��ارودۆخ��ە  ئ��ەم  كە  ب��ڕوای��ەدان 
خودی  بەڵكوو  ئێرانە،  س��ەر  نێونەتەوەییەكانی 
ئەحمەدی نژاد، سەركۆماری رێژیم كە چەندین 
جار حاشای لەو راستییە كردووە، دواجار رۆژی 
كۆنفرانسێكی  لە  رابردوو  حەوتووی  سێشەممەی 
رۆژنامەنووسیدا، گەمارۆ بانكی و نەوتییەكانی 
ل��ە ه��ۆك��ارەك��ان��ی ئەم  ب��ە یەكێك  ئ��ێ��ران��ی  س��ەر 

بارودۆخە ناو برد.  
سەرانی  خ��ودی  ب��ارودۆخ��ە،  ئ��ەم  پێكهێنەرانی 
زێدەخوازانە  ئامانجە  پێناو  لە  كە  رێژیمەن  ئەو 
ئێرانیان  خ��ەڵ��ك��ی  خ���ۆی���ان،  ئ��ەت��ۆم��ی��ی��ەك��ان��ی 
لە  ئەگەر  بڵێن  دەتوانین  و  قوربانی  ك��ردووەت��ە 
بڕیاری  و  نەبا  زاڵ  سەركوت  بارودۆخی  ئێراندا 
یان  ببا  خەڵك  لەدەست  واڵت  بوونی  بەئەتۆمی 
ئەوا  ببان،  بەشدار  بڕیارداندا  رەوت��ی  لە  خەڵك 
بڕیاریان  شێوەیەك  هیچ  بە  دڵنیاییەوە  بە  خەڵك 
نەدەدا كە بەو تێچووە رووخێنەر و ماڵوێرانكەرە و 
ئەویش لە پێناو دەستڕاگەیشتن بە چەكی ناوكی، 
ئێران ببەنە ژێر قورسترین گەمارۆ نێونەتەوەییەكان 
و بارودۆخی بازاڕ و ئابووریی ئێران بگەیەننە ئەم 
ڕۆژە رەشە. یەكێك لە ئامانجە هەرەسەرەكییەكانی 
خاوەن  واڵتێكی  بە  بوون  بۆ  ئیسالمی  كۆماری 
كە  ئەوەیە  تێچوویەكەوە،  هەر  بە  ناوكی  چەكی 
دەس��ەاڵت��ی س��ەرك��وت��ك��ەری خ��ۆی ل��ە نێوخۆی 
ئێراندا بپارێزێ  و بە قەولی خۆیان، هیچ زلهێزێك 
ئیدی نەوێرێ  لە كاروباری نێوخۆیی ئەم واڵتەدا 

دەستێوەردان بكات. 
حكوومەتە  ل��ە  س���ەرك���وت  ت��ای��ب��ەت��م��ەن��دی��ی��ەك��ی 
بەرهەمهێنانەوەی  هەمدیس  سەركوتكەرەكان، 
س��ەرك��وت��ە، وات��ە س��ەرك��وت، سەركوتی زی��ات��ر و 
بەرینتری لێدەكەوێتەوە. لە رێژیمێك وەك كۆماری 
ئیسالمی كە بە درووشمی یوتوپیاییەوە هاتووەتە 
سەر كار، بە هۆی سرووشتی داخراوی سیستمەكە 
سیستمەكە،  و  درووش��م��ەك��ان  پێكنەگونجانی  و 
تەنگتر  رۆژ  لەگەڵ  رۆژ  خودییەكان  ب��ازن��ەی 
سەركوتكارییە  ئاكامی  ئ��ەم��ەش  ك��ە  دەب��ێ��ت��ەوە 
زیاتر  و  زیاتر  سەركوتی  پێویستیی  ئ��ەوەش  كە 
وەك  رێژیمگەلێك  بەپێچەوانەی  ئ��اراوە.  دێنێتە 
عەقاڵنی  رێ��ژی��م��ێ��ك��ی  ئ��ی��س��الم��ی،  ك���ۆم���اری 
ئەگەر رووب��ەڕووی گرفتی دەرەكی لە چەشنی 
گەمارۆی نێونەتەوەیی ببێتەوە، ئەوا لەو حاڵەتەدا 
دەركەی دیالۆگ لە نێوخۆ دەكاتەوە و هەوڵ دەدا 
پشتیوانیی نێوخۆیی لە ئامانجەكانی بەمەبەستی 
سەرەوە.  بەرێتە  دەرەكیدا  لە گۆڕەپانی  پتەوبوون 
بەاڵم لە كۆماری ئیسالمیدا وەك لێی چاوەڕوان 

دەكرێ ، رێك رەوتێكی پێچەوانە لە گۆڕێدایە. 
قسەكانی  راستییەش،  ئەم  سەلمێنەری  بەڵگەی 
بازرگانیی  ژووری  سەرۆكی  و  نژاد  ئەحمەدی 
كۆنفرانسی  هەمان  لە  ن��ژاد  ئەحمەدی  ئێرانە. 
هۆكارەكانی  ل���ە  ی��ەك��ێ��ك  ئ���ام���اژەپ���ێ���ك���راودا، 
»تێكدەرانی  ب��ە  ئ���ەرزی  نرخی  ب��ەرزب��وون��ەوەی 
دوژمن  لەگەڵ  كە  تەبلیغاتەی  ئەو  و  نێوخۆیی 
دژی دەوڵ���ەت« دەك��رێ ، ن��او ب��رد. یەحیا ئالی 
ئیسحاق، سەرۆكی ژووری بازرگانیی رێژیمیش 
و  دان��اوە  نێوخۆ  خەڵكی  لەسەر  قامكی  دیسان 
وتوویەتی: »ئەو كەسانەی كە بڕیارەكانیان خەسار 
شەڕ  هەلومەرجی  وەك��وو  دەب��ێ   دەدا،  واڵت  لە 
وەبیرهێنەرەوەی  قسانە،  ئەم  بكرێن«.  دادگایی 
شاری  ب��ازاڕی��ی��ان  ل��ە  ل��ێ��دان  قامچی  رووداوی 
ب��ەرزب��وون��ەوەی نرخی قەند لە  ب��ە ه��ۆی  ت���اران 
رووداوێك  قاجاڕە،  شای  فەتحعەلی  سەردەمی 
بوو.  ب���ەدواوە  خەڵكی  بەرینی  ناڕەزایەتیی  كە 
ئامانجە  لە  وازهێنان  جیاتی  لە  رێژیم  سەرانی 
زێدەڕۆیانەكانیان، دیسان هەر لە بیری سەركوت و 
ئێعدامدان. بەاڵم خەڵكی ئێران، سەرانی رێژیم بە 
تاوانبار دەزانن و چاوەڕوانن سەرانی رێژیم تووشی 

چارەنووسی فەتحعەلی شا بن.

زایـــــەڵــــــــە

باران كۆنگرەی 15هەمی حیزبی دێموكرات لە چەند وێنەدا

بەڕێز حەسەنی شەرەفی بۆ بەشدارانی كۆنگرە دەدوێ 

بەڕێز سەیدعەلی رەحمانی، لەمێژینەترین ئەندامی حیزبی دێموكرات

ئەندامانی كۆنگرە دەنگ بە رەوایی كۆنگرە دەدەن 

بەشداری لە باسە سیاسییەكانی كۆنگرە بە شێوەیەكی گەرموگوڕ بەڕێوە چوو

رۆڵی ژنان لە كۆنگرەدا بەرچاو بوو

بەڕێز قەرەنی قادری یەكێك لە میوانەكانی كۆنگرەی 15

ئەندامانی كۆنگرە لە كاتی هەڵبژاردنی رێبەرایەتيی نوێدا
پیرۆزبایی گشتی كۆتاییهاتنی سەركەوتوانەی كۆنگرەی 15


