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كۆماری كوردستان، پێشەوا و حیزبی دێموكرات 
لێك جیا ناكرێنەوە

ئاڵمان چەك و ڕاهێنەری سەربازیی زیاتر 
دەنێرێتە كوردستان

داعش لە دەوروبەری كۆبانێ 
بەرەو داڕمان دەچێ

پەیامی پیرۆزبایی حیزبی دێموكرات بەبۆنەی ڕزگاركردنی كۆبانێ
خەبەری س������ەركەوتنی ش������ەڕڤانانی كورد  و هێزی پێشمەرگە بە س������ەر هێزی تیرۆر  و دژی مرۆڤایەتیی دەوڵەتی ئیسالمی 
)داعش( لە ش������اری كۆبانێ   و پاككردنەوەی ئەو ش������ارەی كوردس������تان لەو هێزە تاوانكارە، خۆشی خستە دڵی هەموو كوردێكی 
نیش������تمانپەروەر  و ئازادیخوازەوە. بە بۆنەی ئەو سەركەوتنە مەزن  و گرنگە، پیرۆزبایی خۆمان پێشكەش بە سەرۆكایەتی هەرێم، 
هاوپەیمانان، پێش������مەرگە  و ش������ەڕڤانانی خۆراگری مەیدانی شەڕە حیماس������ییەكانی كۆبانێ ، كەس  و كاری شەهیدەكانی ئەو 
ش������ەڕە خوێناوییە  و هەموو ئەو الیەنانە دەكەین كە لە دەس������تەبەر كردنی ئەو دەسكەوتە گەورەیەدا دەوریان گێڕاوە. ئاواتمانە ئەو 
س������ەركەوتنە سەرەتای سەركەوتنی یەكجاری  و خێرای هێزی پێشمەرگە بە سەر تیرۆریستەكانی دەوڵەتی ئیسالمی)داعش( لە 

هەموو خاكی كوردستان بێت.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

دەفتەری سیاسی
٧ی ڕێبەندانی ساڵی ١٣٩٣ی هەتاوی
٢٧ی ژانوویەی ساڵی ٢٠١٥ی زایینی

پـەیڤ
ناهید حسێنی

خەبات بۆ سەروەری نەتەوەیی و 
پاراستن و ئازاد كردنی هەر بستێك لە 
خاكی كوردستان لە خۆیدا هەڵگری 
دەیان و س������ەدان دیرۆكی قارەمانانە 
و حەماسییە كە جێی شانازیی ئەم 
گەل������ەن. هەتا بووە كورد چۆكی بۆ 
دوژمنان������ی ئاو و خاك و گەلەكەی 
دانەداوە و سەربەرزانە لە تاقیكردنەوە 
لە  هاتۆت������ەدەرەوە.  میژوویی������ەكان 
سەروبەندی ڕێز گرتن لە یادی دووی 
ڕێبەن������دان، س������اڵڕۆژی دامەزرانی 
دەسكەوتەكانی  مەزنترین  لە  یەكێك 
گەلی ك������ورددا، دوایین چیرۆك و 
حەماس������ەی قارەمانیەتی ئەم گەلە 
لەسەر خاكی پارچەیەكی ئەم خاكە 
بەرینە واتە ڕۆژئاوای كوردستان و 

شاری كۆبانێ  نەخشا.
»دەوڵەت������ی  ش������ەرخوازانی 
بە  نزی������ك  م������اوەی  ئیس������المی« 
ش������اری  كۆنتڕۆڵی  چوارمان������گ 
كۆبانێیان گرتە دەست و لەو ماوەیەدا 
شەڕڤانان و پێشمەرگەكانی كوردستان 
لەخۆبردووانە و گیان لەسەردەس������ت 
بۆ ئازاد كردن و بەدەس������تەوە گرتنی 
س������ەرلەنوێی ئەو شارە خەباتیان كرد 
و بە س������ەدان قوربانییان پێش������كەش 
بە بارەگای گەل و خاكی پیرۆزی 
كوردستان كرد و لەو پەیوەندییەشدا 
ناتوانین نكۆڵی لە ڕۆڵی كاریگەری 
هێزە ئاسمانییەكانی ئامریكا و هێزە 
و  س������ەركەوتن  لەو  هاوپەیمانەكانی 
دەسكەوتەدا بكەین . كۆبانێ  ئازاد 
كرا، هەرچەند لەو ش������ارە ڕەنگینە 
ئەو  تەنیا كاوالشی ماوەتەوە، بەاڵم 
وێران������ی و خاپوور بوونەی ش������اری 
كۆبانێ  نەیتوانی ڕێگە لە ش������ادی 
و خۆش������یی س������ەركەوتنی خەڵكی 
خۆڕاگ������ری ئەو ش������ارە و خەڵكی 

كوردستان بە گشتی بگرێت. 
دی������ارە ئەو س������ەركەوتنە كۆتایی 
ش������ەڕ لە دژی هێزێك������ی دڕندەی 
وەك داعش نابێت و وەك چاوەدێرانی 
سیاسی لێكی دەدەنەوە كۆتایی هێنان 
بەو دەسەاڵتە نگریس و دژە مرۆییە 
چەندین س������اڵ دەخایەنێت و ئەوەش 
ئەركی شەڕڤانان و پێشمەرگەكان و 
خەڵكی كوردستان قورستر دەكاتەوە. 
یەكگرتوویی نەتەوەیی وەك خاڵێكی 
دەنوێنێ   خۆی  مێژوویی  گرینگی 
و هەس������تیاریی قۆناغەك������ە ئ������ەوە 
دەخوازێ������ت كە نەت������ەوەی كورد لە 
بە  كوردس������تان  هەرچوارپارچ������ەی 
وشیاری و هەستیارییەوە بڕواننە ئەو 

دۆخەی بەسەریاندا سەپاوە.
بێ هیوا  پ������اش  بینیش������مان  وەك 
لە گرتنی ش������اری هەولێر  بوونیان 
و پاش ئەو شكس������تە گەورەیەی لە 
كۆبانێ  ئەزموونیان كرد، ئەوجارەیان 
هەڵمەتیان بۆ ش������اری كەركووك برد 
و چ������اوی چنۆكی تەماحیان بڕییە 
دڵی كوردستان، بەاڵم  بە هیمەت و 
خۆڕاگریی پێشمەرگە قارەمانەكانی 
هەڵمەت������ەش  ل������ەو  كوردس������تان، 

چاوەڕێی دەرفەتێکین 
بۆ گەڕانەوەمان 
بۆ ڕۆژهەاڵتی 

کوردستان

پەیامی 
بەڕێز كەریم 
پەرویزی ...

پەیامی بەڕێز 
محەممەد نەزیف 

قادری ...

تیرۆریزمی ئێران 
و مەرگی 

ئالبێرتۆ نایسمەن
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بەپێی وتەی وەزیری بەرگریی ئاڵمان، پێشمەرگەكانی 
كوردس������تان بۆ جارێكی دیكە لە مانگی فێورییەدا چەك 

و موشكی دژەتانك وەردەگرن.
بە پێی ڕاپۆرتی دویچە وێللە، ئۆرزۆال فۆن دێرالین، 
وەزیری بەرگریی ئاڵمان  ڕۆژی ١٢ی ژانویەی ٢٠١٥ 
س������ەردانی كەمپی ڕاهێنانی هێ������زی زێرەڤانیی لە نزیك 
ش������اری هەولێر كرد. لەم كەمپەدا ڕاهێنەرە ئاڵمانییەكان 

فێركاریی سەربازی پێشكەش بە پێشمەرگەكان دەكەن.
ئەنجومەن������ی نوێنەرانی ئاڵم������ان ڕەزامەندیی خۆی 
بەرانب������ەر بە ناردن������ی س������ەربازە ئاڵمانیی������ەكان بۆ ئەم 

مەئمووریەتە دەربڕیوە.
4٥٧ نوێن������ەر لە كۆی ٥٩٠ نوێن������ەری ئەنجومەنی 
نوێنەرانی ئاڵمان ڕەزامەندیان دەربڕیوە لە هەمبەر ناردنی 
ڕاهێنەری س������ەربازی بۆ كوردس������تانی عێراق. تەنیا ٧٩ 
كەس دژی ئەم كارە بوون. ٥4 كەس������یش دەنگی سپییان 

ب������ۆ ئەم پرس������ە داوە. دەوترێ لەوانەی������ە زۆربەی دەنگە 
ناڕازیی������ەكان هیی نوێنەرانی حیزب������ی چەپی ئاڵمان بن 
كە لەگەڵ هەر ش������ێوە مەئمووریەتێكی س������وپای ئاڵمان 
لە دەرەوەی واڵتدا بە ش������ێوەی جیددی دژایەتی دەكەن. 
دەنگی زۆربەی نوێنەرانی حیزبی سەوزەكانی ئاڵمانیش 

سپی بووە.
بەم پێیە، بەم زوانە نزیك بە ١٠٠ سەربازی ئاڵمانی وەك 
ڕاهێنەر دەنێردرێنە هەرێمی كوردستان تاكوو  یارمەتیی 
پێشمەرگەكان بدەن لە ڕووبەڕوو بوونەوە لەگەڵ داعشدا و 

فێری كەڵكوەرگرتن لە چەكە ئاڵمانییەكانیان بكەن. 
ئێم ژ٣، موسەلسەلی چەندكارەی درووستكراوی ئاڵمان، 
لەو چەكانەیە كە نێردراونەتە كوردس������تان. سوپای ئاڵمان 
س������اڵی ڕابردوو هەزاران چەكی مودێڕن، چەكی سووك، 
چەكی هێرشبردن و بایی ٧٠میلیۆن یۆرۆ مووشەكی دژە 

تانكی میالنی داوەتە هێزەكانی پێشمەرگە.

دێموكرات ل������ە قەزییەكە دەربێنن ... بەاڵم 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، پێشەوا 
قازی محەمەد و كۆماری كوردستان سێ 
ڕەهەن������دی تەواوك������ەر و كامڵكەری یەك 
دیاردەی نەتەوەیین كە لێك جیا ناكرێنەوە و 
هەر جۆر هەوڵدان و تێكۆشانێك و كاركردنێك 
لەو پێن������اوەدا هەوڵ و تێكۆش������انێكی بێ 
ئاكام و هەوڵ و تەقەالیەكی بێ س������ەمەر 

دەبێت«.
ئەم ڕێوڕەسمەدا  بەش������ێكی دیكەی  لە 
ژنان،  یەكیەتییەكانی  هاوبەش������ی  پەیامی 
الوان و خوێندكارانی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران ل������ە الی������ەن »ڕۆژی������ن بەهرامی« 
بەڕێوەبەری������ی یەكیەتیی ژنانەوە  ئەندامی 

خوێندرایەوە.
هەروەه������ا ل������ە ڕێوەڕەس������مێكی دێكەدا 
ك������ە ڕۆژی ٣ی ڕێبەن������دان ل������ە بنكەی 

ناوەن������دی ٣ی كوردس������تان بەڕێ������وە چوو، 
بەڕێز محەمم������ەد نەزیف قادری، ئەندامی 
دەفت������ەری سیاس������یی حیزب������ی دێموكرات 
چەند وتەیەكی پێش������كەش كرد. ناوبراو بە 
بەرزەكانی  تایبەتمەندییە  دەستنیشانكردنی 
پێش������ەوا قازی محەمم������ەد ڕایگەیاند كە: 
»كەس������ایەتیی پێش������ەوا قازی محەممەد 
و خزمەت������ە بەنرخەكانی وەك س������یمایەكی 
ناسراوی سیاسیی كورد، وەك كەسایەتییەك 
كە ژی������ان و ئارەزووەكانی خۆی لە پێناوی 
ڕزگاری������ی نەتەوەكەی و نیش������تمانەكەی 
بەخت كرد، ئێس������تاش ڕەمزی یەكیەتی و 
یەكگرتوویی هەموو تێكۆشەرانی كوردە«.

لە  بەڕێزیان هەروەها وێڕای جەختكردن 
س������ەر بە بنەما دانانی وانەكانی كۆماری 
ئێران  داهاتووی  بنیاتنانی  بۆ  كوردس������تان 
»پێویس������تە  ڕایگەیان������د:  كوردس������تان  و 

كۆمەاڵن������ی خەڵكی ئێ������ران و بەتایبەتی 
گەالنی ئازادیخواز و مافویس������تی ئێران و 
لە پێش������ەوەی هەموویان، گەلی كورد كە 
ڕزگاریخوازیی  بزووتن������ەوەی  پێش������ەنگی 
گەالنی ئێران بووە و لە پێناو گەیش������تن بە 
ئامانجە سیاسی و نەتەوەییەكانیدا ڕۆڵێكی  
مێژوویی بەرچاوی گێڕاوە، جارێكی دیكە 
ڕیزەكان������ی خۆیان ل������ە دەوری پالتفۆرمێك 
یان بەرنامەیەكی سیاس������یی هاوبەش ڕێك 
بخەن كە بتوانن بە یەكیەتی و یەكگرتوویی 
خۆیان، هەروەك چۆن نیزامی پاش������ایەتیان 
پێچایەوە، تەخت و بەختی ڕێژیمی كۆماری 

ئیسالمیی ئێرانیش بڕووخێنن«.
دەقی تەواوی قس������ەكانی بەڕێزان كەریم 
ق������ادری  و محەممەدنەزی������ف  پەروی������زی 
ل������ە الپەڕەكان������ی ٥ و 6  ئ������ەم ژمارەیەی 

ڕۆژنامەدا هاتووە.

و  ئەندام������ان  كوردس������تان،  خەڵك������ی 
دێموكراتی كوردستانی  الیەنگرانی حیزبی 
ئێران لە شەس������ت و نۆهەمین س������اڵڕۆژی 
دامەزرانی كۆماری كوردستاندا ڕێزیان لەم 

ڕۆژە گرت.
هەر بەم بۆنەی������ەوە دوانیوەڕۆی ڕۆژی 
پێن������ج ش������ەممە ٢ی رێبەندان������ی ١٣٩٣ 
ل������ە بنك������ەی دەفتەری سیاس������یی حیزبی 
دێموكرات������ی كوردس������تانی ئێرانی������ش ب������ە 
پێشمەرگە  حیزب،  ئەندامانی  بەش������داریی 
وەك  میوان������ەكان  و  بنەماڵەكانی������ان  و 
بەڕێز مەس������عود تەك س������كرتێری گشتیی 
باكوور  كوردس������تانی  سوسیالیستی  پارتی 

ڕێوڕەسمێك بەڕێوە چوو.
لە بەشێك لەم ڕێوڕەسمەدا بەڕێز »كەریم 
سیاس������یی  دەفتەری  ئەندامی  پەرویزی« 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، وێڕای 

پێشكەش������كردنی چەند وتەیەك س������ەبارەت 
بە كۆم������اری كوردس������تان، ڕایگەیاند كە: 
»ئێمەی كورد لەگەڵ خەبات و تێكۆشانی 
خۆماندا خەبات و تێكۆش������ان بۆ ئازادیی 
ئینسانەكانیش دەكەین. دەبین بە نموونەیەكی 
بەرچاو كە س������تەممان ل������ێ دەكرێت بەاڵم 

دیكتاتۆر بەرهەم ناهێنینەوە«.
بەڕێز پەرویزی ل������ە درێژەدا هەروەها لە 
پێوەندی لەگەڵ هەوڵ������ی هێندێك كەس و 
الیەندا بۆ كەلێن خس������تن ل������ە نێو حیزبی 
دێموكرات و س������ەرمایە مێژووییەكانی ئەم 
حیزبە و كۆماری كوردس������تان و پێش������ەوا 
قازی محەممەد وتی: »حیزبی دێموكرات 
فەرامۆش دەكرێت بە ئەنقەستیش فەراموش 
دەكرێت، ب������ۆ ئەوەی كە دەس������كەوتەكانی 
كۆم������اری كوردس������تان بە ن������اوی دیكە و 
بۆ كەس������ی دیكە س������ەبت بكرێت، حیزبی 

هێزەكان������ی پارێ������زەری كۆبان������ێ و هەروەه������ا 
ڕێكخراوێكی چاوەدێر بە س������ەر شەڕ لە سووریەدا 
دەڵێن، ش������ەڕڤانانی كورد بە پشتیوانیی ئاسمانیی 
هاوپەیمانان ب������ە ڕێبەرایەتی������ی ئەمریكا خەریكی 
پاشەكشەكردن بە چەكدارەكانی داعشن لە گوندەكان 

و دەرەوبەری شاری كۆبانێ.
ئەم ڕاپۆرتە نوێیە لە ١٣ی ڕێبەندان، حەوتوویەك 
دوای ئەوە ب������او دەبێتەوە ك������ە پارێزەرانی كۆبانێ 
توانیان ش������ار لە ئیسالمگەراكان پاك بكەنەوە و ئەم 

شارە دوای 4 مانگ ئازاد بكەن.
هەواڵدەریی ڕویتێرز لە زارای یەكێك لە وتەبێژانی 
ش������ەڕڤانانی ك������وردەوە دەڵێت هێزەكان������ی داعش لە 

دەوروبەری كۆبانێ بەرەو داڕمانی تەواو دەچن.
رێكخراوی چاوەدێریی مافی مرۆڤ لە سووریە 
ك������ە بنكەكەی ل������ە لەندەنە، وتوویەت������ی چەكدارە 

ئیس������المییەكان تواناییەكی زۆریان بۆ بەرگری لە 
بەرامبەر پارێزەران������ی كۆبانێ نیە و ئەگەری هەیە 

لەوە زیاتریش پاشەكشێیان پێ بكرێ .
لە الیەكی دیكەوە، پارێزەرانی ئەم ش������ارە كە لە 
الیەن هێزی پێش������مەرگەی هەرێمی كوردس������تانەوە 
پشتیوانییان لێ دەكرێت، سەرقاڵی تێكهەلچوونێكی 

قورس لەگەڵ داعشدان.
ڕویتێ������رز ل������ە زاری ڕام������ی عەبدولڕەحم������ان، 
بەڕێوەبەری ڕێكخراوی چاوەدێریی مافی مرۆڤەوە 
دەڵێت، هێزەكانی داعش بە لە دەس������ت دانی ٢٠٠٠ 
ك������ەس لە هێزەكان������ی خۆیان لە ش������ەڕی كۆبانێدا، 
توانای كردنەوەی بەرەیەكی دیكەی ش������ەڕیان نیە و 
ئەگەری ئەوە هەیە شەڕەكانی داهاتوو لە دەوروبەری 
»ڕەقە« بنكەی سەرەكیی حكوومەتی ئیسالمیی 

داعش لە سووریە، روو بدەن.

درێژه ی له  الپه ڕه     2
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شاندێكی حیزبی دێموكرات 
سەردانی  كۆمەڵە ـ ڕێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمۆنیستی ئێرانی كرد

شاندێكی نوێنەرایەتیی »KCK« سەردانی دەفتەری سیاسی حیزب كرد  

دیداری شاندی پێوەندییەكانی حیزبی دێموكرات و نوێنەری سوسیال دێموكراتەكانی سوید

كۆبوونەوەی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران و هاوڕێیانی پێشووی حیزب

ڕێكەوتی٣٠ی بەفرانباری ١٣٩٣ی 
هەتاوی، شاندێكی حیزبی دێموكراتی 
سەرپەرستیی  ب��ە  ئ��ێ��ران  ك��وردس��ت��ان��ی 
سكرتێری  ه��ی��ج��ری  مستەفا  ب��ەڕێ��ز 
حیزب، سەردانی كۆمەڵە � رێكخراوی 
كوردستانی حیزبی كومۆنیستی ئێرانیان 
كۆمەڵە،  شاندێكی  الی��ەن  ل��ە  و  ك��رد 
ئیبڕاهیم  »س��ەی��د  س��ەرپ��ەرس��ت��ی  ب��ە 
حیزبە  ئ���ەو  س��ك��رت��ێ��ری  ع���ەل���ی���زادە« 
پێشوازیان لێكرا. لەو دیدارە دا لە سەر 
كۆمەڵێك پرسی پەیوەندیدار بە ئێران و 
كوردستانی ئێران و بارودۆخی ناوچەی 
ڕۆژه��ەاڵت��ی ن��اوەڕاس��ت بە گشتیی و 
بە  كوردستان  پارچەكانی  لە  هەریەك 
تایبەتی و ئەو هەنگاوانەی كە دەكرێت 
لە داهاتوودا كاری لە سەر بكرێت بۆ 
هاوفكری و هاوكاری الیەنەكان باسی 
و  ڕوان��گ��ە  اڵی���ەن  دوو  ه��ەر  و  لێكرا 
بۆچوونەكانی خۆیان لەو بارەیەوە خستە 

لە  هیجری  مستەفا  بەڕێز  ب��اس.  بەر 
ئێران،  س��ەر  لە  قسەكانیدا  لە  بەشێك 
درێژەی  ئێران  قەیرانانەی  ئ��ەو  وت��ی: 
حوكمڕانی  ساڵەی   ٣6 قەیرانەكانی 
كە  ئیسالمییە  ك���ۆم���اری  ڕێ��ژی��م��ی 
خۆی  هەڵەكانی  سیاسەتە  ه��ۆی  ب��ە 
ت��ووش��ی ب��ووە و ج��ی��اوازی��ی��ەك��ەی لەوە 
دایە كە ئێستا لە الیەن ڕۆژئاواییەكان 

سەپاوە  سەردا  بە  ئابووری  گەمارۆی 
ڕابردوودا  مانگی  چەند  م��اوەی  لە  و 
ب���ە ه����ۆی داب���ەزی���ن���ی ن��رخ��ی نەوت 
و  زیاتریان خستووەتە سەری  گوشاری 
قەیرانەكانی زیاتر بووە. ئێمە چاوەڕوان 
دەكەین لە داهاتوودا ئێران تەسلیم دەبێت 
ڕۆژئاواییەكان  بە  زیاتر  ئێمتیازی  و 
سەر  ل��ە  گ��وش��ارەك��ان��ی  ه��ەت��ا  دەدات 

گرووپە  ب��ت��وان��ێ��ت  و  ب��ێ��ت��ەوە  ك��ەم��ت��ر 
كە  حیزبووڵا  وەك  تێرۆریستیەكانی 
تێچوویەكی زۆری ئابوورییان بۆ ئێران 
هەیە  و هەروەها شەڕی سووریە ئیدارە 
بدات. دوو شاندی ئەو دیدارە لە سەر 
كە  ب��وون  ه��اوڕا  ئێران  ناوخۆی  پرسی 
مەجلیسی  داهاتووی  هەڵبژاردنی  بۆ 
ڕێژیمی ئێران هەر لە ئێستاوە هێندێك 
كەس  و الیەن بازاڕگەرمی بۆ دەكەن و 
دەیانهەوێت بەڵێنە پشتگوێ خراوەكانی 
بیر  لە  ئێران  ڕێژیمی  كاربەدەستانی 
دیكەی  بەشێكی  ل��ە  ب��ب��ەن��ەوە.  خەڵك 
پارچەكانی  بە  دا سەبارەت  دیدارە  ئەم 
چۆنیەتی  و  ك���وردس���ت���ان  دی���ك���ەی 
خەباتی  مەڕ  لە  الیەنەكان  هەڵویستی 
ب���ەش���ان���ەدا  و ئەو  ل���ەو  ن��ەت��ەوای��ەت��ی 
هەن  ناوچەكە  س��ەر  لە  مەترسییانەی 
هەڵوێستی  كە  بوون  ه��اوڕا  دووال  هەر 

هاوبەش و ڕاشكاوانەتریان هەبێت.

ساڵی  ڕێ��ب��ەن��دان��ی  ٨ی  ڕێ��ك��ەوت��ی 
١٣٩٣ی هەتاوی، شاندێك بە نوێنەرایەتیی 
بە   ،»KCK« كوردستان  جڤاكێن  كۆما 
سەرپەرستیی »فەرهان ئامارا« سەردانی 
حیزبی  س��ی��اس��ی��ی  دەف���ت���ەری  ب��ن��ك��ەی 
دێموكراتی كوردستانی ئێرانی لە كۆیە كرد 
و لە الیەن شاندێكی حیزبی دێموكرات بە 
سەرپەرستی »محەممەد نەزیف قادری« 
حیزب،  سیاسیی  دەف���ت���ەری  ئ��ەن��دام��ی 
سەرەتا  دی���دارەدا،  ل��ەو  لێكرا.  پێشوازیی 
شاندی میوان وێڕای ده ربڕینی خۆشحاڵی 
هەڵگری ساو  لەو چاوپێكەوتنە،  خۆیان 
بۆ  »كەجەكە«  سەرۆكایەتیی  ڕێ��زی  و 
هاورێیانی  و  حیزب  گشتیی  سكرتێری 
پاشان  بوون.  دێموكرات  حیزبی  ڕێبەریی 
بە  سەبارەت  باسێكی  ئامارا«  »فەرهان 
لە  بە گشتی  كورد  دواییەی  ئەم  دۆخی 
ڕۆژئاوا و باشووری كوردستان بە تایبەت 
پێشكەش كرد و ئاماژەی بەوەدا كە لەكاتی 
ڕووب��ەڕووب��ون��ەوەی ك��وردان��ی ڕۆژئ���اوا و 
باشوور بەرانبەر بە گرووپی تیرۆریستیی 
داع��ش و ش��ەری ت��ی��رۆر، ك��وردان��ی هەر 
و  هاوخەباتی  كوردستان  چ��وارپ��ارچ��ەی 
و  خاك  پاراستنی  بۆ  خۆیان  پشتیوانیی 
كەرامەتی كورد بە تایبەتی لە شەنگال و 
كۆبانێ ڕاگەیاند. ناوبراو هەروەها ئاماژەی 

بە ئازادیی شاری كۆبانێ و سەرخستنی 
ئێرادەی بەرخودان و ئازادیخوازانەی گەلی 

كورد لە رۆژئاوا كرد. 
پرۆسەی  گ����ەڵ  ل���ە  پ���ێ���وەن���دی  ل���ە 
شاندی  سەرپەرستی  توركیە،  لە  ئاشتی 
كوردستان  جڤاكێن  كۆما  نوێنەرایەتیی 
وتی: كە سەرەڕای ئەوەی كە »دەوڵەتی 
لە  كە  ب��دات  نیشان  وا  دەیهەوێ  توركیە 
هەوڵی چارەسەركردنی ئەو پرۆسەیە دایە 
بەاڵم لە ڕاستیدا دوای دوو ساڵ تێپەرین 
ت��ا ئێستا هیچ  پ��رۆس��ەی��ە  ئ��ەو  ب��ە س��ەر 
ئەنجام  بە  بۆ  پراكتیكییان  هەنگاوێكی 
نەگرتووە.  هەڵ  مەبەستە  ئەو  گەیاندنی 
پاشان، محەممەد نەزیف قادری، ئەندامی 

و  دێموكرات  حیزبی  سیاسیی  دەفتەری 
سەرپەرستی هه یئه تی حیزب لەو دیدارەدا 
لە  كۆبانێ  ئازادكردنی  پیرۆزبایی  وێرای 
و  كەجەكە  هاورێیانی  و  میوان  شاندی 
خواست  هیوای  گشتی،  بە  كورد  گەلی 
ئەو سەركەوتنە سەرەتای سەركەوتنی  كە 
یەكجاری و خێرای هێزی پێشمەرگە بە سەر 
تیرۆریستانی دەولەتی ئیسالمی )داعش( 
بەڕێز  بێت.  كوردستان  خاكی  هەموو  لە 
درێژەدا وتی: حیزبی  لە  قادری هەروەها 
ساڵەكانی  سەرەتای  لە  هەر  دێموكرات  
ئەسڵی  سەر  لە  میالدییەوە  ٨٠ی   -  ٧٠
هێزە  نێوان  هاوكاریی  و  هاوبەش  خەباتی 
سیاسییەكانی كورد بە گشتیی پێداگری 

كردووە و لەو باوەڕەدایە كە پێویستە هێزە 
سیاسییەكانی كورد بە گشتیی لە هەموو 
قۆناغەكانی خەباتدا هاوكار و یارمەتیدەری 
بكرێت  ئەوە  هەروەها ڕەچاوی  بن.  یەكتر 
پێوەندی هەر هێزێكی سیاسیی كورد  كە 
لە  نابێت  داگیركەردا  دەولەتێكی  لەگەڵ 
بێت.   بەشە  ئ��ەو  ك���وردی  حیسابی  س��ەر 
ناوبراو هەروەها ڕایگەیاند كە نابێت هیچ 
و  ك��ار  لە  دەس��ت��ێ��وەردان  هێزێكی سیاسی 
كوردستاندا  دی��ك��ەی  پارچەكانی  ب��اری 
لە  بنەڕەتی  ئەسڵی  ئەمە سێ  بكات كە 

سیاسەتی حیزبی دێموكراتن.
ڕێژیمی  تێكدەرانەی  ڕۆڵی  بارەی  لە 
ل��ە ك��وردس��ت��ان ه�����ەردوو شاندی  ئ��ێ��ران 
ب��وون كە  ب���اوەڕەدا  ل��ەو  ئ��ەم چاوپێكەوتنە 
سیاسەتی  كاریگەربوونی  بە  ڕێگا  دەبێ 
مرۆڤكوژانەی ڕێژیمی ئێران لە هیچ یەك 
پێش  و  نەدرێت  بەشەكانی كوردستاندا  لە 
بە  ڕێژیم  ئ��اژاوەگ��ێ��ڕان��ەی  سیاسەتی  بە 
تایبەتی لە باشوور و ڕۆژئاوای كوردستان 
ب��گ��ی��ردرێ��ت. ل��ە ك��ۆت��ای��ی ئ��ەم دی����دارەدا 
كوردستان  جڤاكێن  كۆما  الیه نی  ه��ەردوو 
و حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە 
سەر بەهێزتر كردنی پێوەندی و هاوخەباتی 

نێوانیان پێداگرییان كردەوە.

ڕێكەوت������ی ١ی رێبەندانی س������اڵی 
١٣٩٣ی هەتاوی، بە مەبەستی تاوتوێ 
بیروبۆچ������وون و هەلومەرجی  كردن������ی 
پێوەندییەكان������ی  ش������اندی  كوردس������تان 
حیزب������ی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران 
بە بەرپرس������ایەتیی »حەمید تەیموری« 
و هاوكاریی كاك ئاس������ۆ ساڵح سەردانی 
پارلەمان������ی س������ویدی ك������رد و لەگەڵ 
نوێن������ەری پێوەندیی������ە نێونەتەوییەكانی 
حیزب������ی سوس������یال دێموكرات������ی ئ������ەو 
واڵتە خات������وو »ئاندرین������ە وینتر دیدار 

و چاوپێكەوتنی������ان كرد. لە س������ەرەتای 
كورتی  باس������ێكی  چاوپێكەوتنەدا،  ئەم 
هەلومەرجی سوس������یال دێموكراتەكان لە 
واڵتی س������وید و بەدەسەاڵت گەیشتنی 
حیزبی ناوبراو و كەندوكۆسپەكانی بەردەم 
ئەم حیزبە كرا. پاش������ان لە س������ەر داعش 
و ئەو كەس������انەی كە لە سوید چوونەتە 
ڕیزی داعش و هەندێكیان گەڕاونەتەوە 
بۆ س������وید و دەوڵەت چۆن لە گەڵ ئەم 
تێروریستانە هەڵس������وكەوت دەكات، باس 
كرا. كێشەی نەتەوەكانی ئێران وەك كورد، 

عەرەب، بەلووچ و ئازەری و توركمەن و 
مەزهەبەكانی وەك مەسیحی، ئەرمەنی، 
جوولەكە و یارس������ان ك������ە مەزهەبێكی 
كۆنی كوردە، لەو دیدارەدا هاتنه به رباس. 
زیندانیانی سیاسی  هەروەها مانگرتنی 
ك������ورد ل������ە زیندان������ی ش������اری ورمێ 
تەوەرێك������ی دیك������ەی باس������ەكانی ئەم 
چاوپێكەوتن������ەی پێك هێنابوو. نوێنەری 
حیزبی  نێونەتەوەییەكان������ی  پێوەندیی������ە 
سووس������یال دێموكراتی سوید، »ئاندرینە 
وینتر« س������ەرەڕای ئەوەی كە لە گەڵ 

بیر و بۆچوونی ش������اندی نوێنەرایەتیی 
حیزب������ی دێموكرات هاوڕا بوو، باس������ی 
ئەوەی كرد كە ناوچەكە زۆر ئاڵۆز بووە 
و ئەوانیش تا ڕادەی������ەك هەلومەرجەكە 
تەمومژاوی دەبینن. لە كۆتاییدا جەخت 
پێوەندییەكان كرا  بەردەوامیی  لە س������ەر 
و نوێن������ەری پیوەندییەكان������ی حیزب������ی 
سووسیال دێموكرات هیوای خواست كە 
چاوپێكەوتن������ە دوو الیەن������ەكان درێژەی 
هەبێ������ت و زانیاری لە س������ەر ناوچەی 

ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستی پێی بدرێت.

ڕێبەندانی  ١٣ی  ڕێكەوتی 
هەتاوی،  ١٣٩٣ی  س��اڵ��ی 
كۆبوونەوەیەكی هاوبەشی هەر 
دوو دەفتەری سیاسیی حیزبی 
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 
حیزب  پێشووی  هاوڕێیانی   و 
لە  ك��ۆب��وون��ەوە  ئ��ەم  پێكهات. 
سیاسیی  دەف��ت��ەری  بنكەی 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
لەم  ب�����ەڕێ�����وەچ�����وو.  ئ����ێ����ران 
بە سەر  ئاوڕێك  كۆبوونەوەیەدا 
باس  و بابەتەكانی پێوەندیدار بە 
پرۆسەی یەكگرتنەوە  و هەوڵدان 

ئاستەنگەكانی  هەڵگرتنی  بۆ 
سەر ڕێگەی ئەم پرۆسەیە كرا . 
لە ئاكامی ئەم كۆبوونەوەیەدا، 
بڕیار  ڕاس��پ��اردە  و  كۆمەڵێك 
دانیشتنەكانی  ل��ە  ك��ە  درا 
بكرێن.  ت��اوت��وێ  داه���ات���وودا 
ب���ە پ��ێ��ی ئ���ەم ڕاپ����ۆرت����ە، لە 
دەفتەری  دوو  هەر  دانیشتنی 
و  دێموكرات  حیزبی  سیاسیی 
هاوڕێیانی پێشوودا، بەشدارانی 
لە سەر درێژەدان  كۆبوونەوەكە 
دانیشتنەكان  دی��ال��ۆگ  و  بە 

جەختیان كردەوە.

حیزبی دێموكرات لە سێمیناری ئاشتی نەتەوەیی 
بۆ ڕۆژهەاڵتی كوردستان بەشداری نەكردووە

بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمی 2ی ڕێبەندان 
لە ناوەندی 3ی كوردستان

شاندێكی حیزبی دێموكرات لە ڕێورەسمی بە 
خاكسپاردنی وەزیرێ ئەشۆ، بەشداریی كرد

لە چەند واڵتی ئورووپایی و ئامریكا 
ڕێوڕەسمی2ی ڕێبەندان بەڕێوەچوو

درێژه ی سه روتار

لە ڕۆژانی شەممە و یەكشەممە، ١6 و ١٧ی مانگی ژانوویەی ساڵی ٢٠١٥ی 
زایینیدا )٢٧ و ٢٨ بەفرانباری س������اڵی ١٣٩٣ی هەتاوی( سێمینارێك لە ژێر ناوی 
ئاشتەوایی لە شارێكی واڵتی سوێد بەڕێوەچوو. بە پێویست دەزانین كە لە ڕێگای 
ئەم ڕوونكردنەوەوە هەموو الیەك ئاگادار بكەینەوە كە هیچ شاندێك یان نوێنەرێكی 

فەرمیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لەو سێمینارە دا بەشداری نەكردوە. 
دەفتەری نوێنەرایەتی دەرەوەی واڵت
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

٢٠ی ژانوویە ی ٢٠١٥ بەرانبەر بە ٣٠ی بەفرانباری ساڵی ١٣٩٣ی هەتاوی

ڕێكەوتی ٣ی ڕێبەندانی ١٣٩٣ی هەتاوی، 6٩�ەمین س������اڵڕۆژی دامەزراندنی 
كۆماری كوردس������تان لە ناوەندی ٣ی كوردس������تان بەرز ڕاگیڕا. ئەو ڕێوەڕەسمە بە 
بەش������داریی ژمارەیەك لە ئەندامانی ڕێبەرایەتیی حیزبی دێموكرات، »مەس������عوود 
تەك«، سكرتێری گشتیی پارتی سووسیالیس������تی كوردستانی باكوور، ئەندامانی 
ناوەندی ٣ی كوردس������تان، كادر، پێش������مەرگە و بنەماڵەكان������ی حیزبی دێموكرات و 
هەروەها میوانان بە س������روودی نەتەوایەتی »ئەی رەقیب« و ڕاگرتنی چەند ساتێك 
بێ دەنگی بۆ ڕێزگرتن لە گیانی پاكی ش������ەهیدانی ڕێگای ڕزگاریی كوردستان 

دەستی پێكرد.
پاش������ان »محەممەد نەزیف ق������ادری«، ئەندامی دەفتەری سیاس������یی حیزبی 
دێموكرات، چەند وتەیەكی بە بۆنەی س������اڵڕۆژی دامەزرانی كۆماری كوردستانەوە 
پێش������كەش كرد. لە بەش������ێكی دیكەی ئەو ڕێوڕەسمەدا س������روودێكی شۆڕشگێڕانە 
لەالیەن گرووپی هونەریی بەش������ی پەروەردەی ناوەندی ٣ی كوردستان بە هاوكاریی 
كۆڕی مووزیكی حیزبی دێموكرات، لەژێر ناوی »بژی هەر كورد و كوردس������تان« 
پێش������كەش كرا. پاشان »زەكیە س������دقی« ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەری یەكیەتیی 
ژنانی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران و بەرپرس������ی كۆمیتەی  یەكیەتیی ژنان لە 
ناوەندی ٣ی كوردستان، پەیامی هاوبەشی یەكیەتییەكانی ژنان و الوانی پێشكەش 
كرد. نێوئاخنی ڕێوڕەسمی س������اڵڕۆژی دامەزرانی كۆماری كوردستان لە ناوەندی 
٣ی كوردستاندا، بە شێعر و پەخشان، سروود و گورانی و شادی و خوشی بەشداران 

ڕازایەوە. 

حیزبی  شاندێكی  ه��ەت��اوی،  ١٣٩٣ی  ساڵی  ڕێبەندانی  ٩ی  ڕێكەوتی 
عەبدوڵاهی  خەسرەو  دوكتور  سەرپەرەستیی  بە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 
خاكسپاردنی  بە  ڕێورەسمی  لە  حیزب  ناوەندیی  كۆمیتەی  جێگری  ئەندامی 
مێژوونووسی ناوداری كورد »وەزیرێ ئەشۆ« كە لە واڵتی بلژیك بەڕێوەچوو، 
بەشداریی كرد. مێژوونووسی مەزنی كورد »وەزیرێ ئەشۆ« دۆستێكی نزیك و 
دڵسۆزی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران و جوواڵنەوەی كورد لە كوردستانی 
ئێران بوو. ڕێورەسمەكە لە واڵتی بلژیك بە بەشداریی سەدان كوردی هەر چوار 
و  كوردستان  هەرێمی  نوێنەرایەتیی حكومەتی  هەروەها  و  كوردستان  پارچەی 
حیزب و ڕێكخراوەكانی كوردستان بەڕێوەچوو. لە رێورەسمەكەدا پەیامی سەرۆكی 
هەرێمی كوردستان مەسعوود بارزانی ، پەیامی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران  لە الیەن دوكتور خەسرەو عەبدوڵاهی، پەیامی بنەماڵەی »وەزیرێ ئەشۆ« 
و چەندین پەیامی دیكە بە بۆنەی كۆچی دوایی مێژوونووسی تێكۆشەری كورد 

»وەزیری ئەشۆ« پێشكەش كران.

نۆروێژ، سویس،  لە واڵتانی  ئێران،  كۆمیتەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
دانمارك، ئامریكا، سوید، ئوتریش و ڕۆژئاوای كانادا ڕێوڕەسمێ تایبەتیان بە بۆنەی 
6٩هه مین ساڵڤەگەڕی دامەزرانی كۆماری كوردستان لە شاری مەهاباد بە بەشداریی 
ئەندامانی حیزب، كەسایەتیی سیاسیی و نوێنەرانی حیزب و الیەنە سیاسییەكانی 
بە  ڕێوڕەسمەكان  بردووە.  بەڕێوە  واڵتانە  ئەو  دانیشتووی  كوردەكانی  و  كوردستانی 
خوێندنەوەی سروودی نەتەوەیی »ئەی رەقیب« و خولەكێك بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن له  
شەهیدانی ڕێگای ئازادی و ڕزگاریی كوردستان دەستی پێكردوە. پاش بەخێرهاتنی  
بەرپرسی  لە الیەن  لەو واڵتانە  پەیامی كۆمیتەكانی حیزبی دێموكرات  میوانەكان، 
كۆمیتەكانەوە پێشكەش كراوە. لە بڕگەكانی دیكەی ئەو ڕێوڕەسمانەدا پەیامی حیزب 
و الیەنە سیاسییەكانی كوردستانی خوێندەراونەوە.لەو ڕێورەسمانە دا چەندین شێعر و 
پەخشان و گۆرانی و سروودی شۆڕشگێڕانە پێشكەش كراون. كۆتایی رێوڕەسمەكان 

بۆ هەڵپەركی و شادی و خوشی بەشداران تەرخان كرابوو.

سەرش������ۆڕانە و شكس������ت خواردوو گەڕانەوە. ئ������ەم ڕووداو و ئەزموونانە لە خۆیاندا 
هەڵگ������ری پەیامی یەك بوون و یەكگرتووی������ی نەتەوەیین. دوژمانی گەلەكەمان لە 
دەس������كەوتەكانی گەلەكەمان تۆقیون و ڕاستەوخۆ وناڕاستەوخۆ هەوڵی لەناوبردنی 
دەدەن. هەروەها پەیامێكی بۆ دوژمانی گەلەكەش������مان پێیە كە »گەلی كورد وەك 
ئاگر وایە، هەتا لێی نزیك بیت دەتوانیت لە گەرما و دۆس������تایەتییەكەی سوودمەند 

بیت، بەاڵم كە دەستت بۆ برد، ئاگرت تێ  بەردەدا .«.



3 ژمارە 646 ـ 4ی فێورییه ی 2015

ڕێبەندانی  ٩ی  ڕێكەوتی  »كوردپا«،  هەواڵدەریی  ئاژانسی  ڕاپۆرتی  بەپێی 
بژیوی  دابینكردنی  مەبەستی  بە  كە  كورد  كاسبكاری  دوو  هەتاوی،  ١٣٩٣ی 
ژیانیان، لە كێوەكانی ناوچەی مەریوان بۆ كۆكردنەوەی ڕووەكی دەرمانی دەچن، 
بە هۆی تەقینەوەی مین كاسبكارێكیان بە ناوی »ئیقباڵ شەریفی« تەمەن 4٠ 
ساڵ گیانی لە دەست داوە. هەروەها كاسبكارەكەی دیكە بە ناوی »ئیبڕاهیم تام« 

تەمەن ٢٥ ساڵە بە توندی بریندار بووە

بەپێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا، یەكێك له  چاالكانی پێشەیی – 
ئەماكێنەوە  ئیدارەی  الیەن  لە  عەبدی  سلێمان  بەناوی  سەقز  شارستانی  مەدەنیی 
ڕادەستی دادگای ئەو شارەوە كرا. ئەو مامۆستا كوردە كە بانگهێشتی دادگای 
ئەو شارە كراوە، تۆمەتی »شێواندنی بیروڕای گشتیی« دراوەتە پاڵ. ناوبراو ئەو 
تۆمەتەی ڕەت كردۆتەوە و سەرئەنجام بە دانانی بارمتەی ٢٠ میلیون تمەنی ئازاد 

كراوە.

»ڕەحیم  كچی  جەوانمەرد«  »كوبرا  دای��ە  هەتاوی،  ١٣٩٣ی  ڕێبەندانی  4ی  ڕێكەوتی 
جەوانمەردی قازی« و دایكی شەهید »عەلی قازی« شەهیدی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران لە تەمەنی ٧٠ ساڵیدا كۆچی دوایی كرد. »شەهید عەلی قازی« ساڵی ١٣44ی هەتاوی 
شەڕێكی  لە  هەتاوی،  ساڵی ١٣6٠ی  ڕەشەمەی  مانگی  ب��ووە  دای��ك  لە  مەهاباد  ش��اری  لە 
ڕزگاریی  ڕێگای  شەهیدانی  كاروانی  بە  پەیوەست  میراوا  بەناوی  شوێنێك  لە  قارەمانانەدا 
كوردستان بوو. دایە »كوبرا جەوانمەرد« كەسێكی دڵسۆز و فیداكار بوو كە بەردەوام بە هۆی 
ئەوەیكە هاوسەر و كوڕەكەی پێشمەرگەی حیزب بوون لە ژێر زەخت و گوشاری ڕێژیمی ئێراندا 
بوو و دوو جار لە الیەن ڕێژیمی ئیسالمیی ئێرانەوە دەستبەسەر كرا و خرایە بەندیخانە و پاشان 
لە زێد و نیشتمانەكەی بۆ شاری دامغان دوور خرابووەوە. تەرمی دایە كوبرا جەوانمەرد لە نێو 

ئاپۆڕای خەڵك و دۆستان و ئاشنایانی لە شاری مەهاباد بە خاك سپێردرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پرسە و سەرەخۆشی خۆی ئاراستەی بنەماڵە و كەس و 

كاری »دایە كوبرا« دەكات و خۆی بە شەریكی خەمیان دەزانێت.

ڕێكەوتی ١ی ڕێبەندانی ١٣٩٣ی هەتاوی، ئیبراهیم ڕەمەزانی، باوكی »شەفیع ڕەمەزانی«، 
ئێران و »مارف رەمەزانی«، پێشمەرگەی حیزب لە  شەهیدی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
تەمەنی ٩١ ساڵیدا، كۆچی دوایی كرد. تەرمی ئیبراهیم ڕەمەزانی لە نێو ئاپۆڕای خەڵكی 
ناوچەی ژاوەرۆی سنە و بنەماڵە و كەس و كاری گەڕایەوە »ئەوێهەنگ« و بە خاك سپێردرا. 
ژیانی ئیبراهیم ڕەمەزانی لە ماوەی تەمەنی نگریسی كۆماری ئیسالمیدا پڕبوو لە ئەزیەت 
و ئازار و دەستبەسەر كردن و بەردەوام لە ژێر چاوەدێری هێزەكانی ڕێژیمی ئێراندا بووە. شەفیع 
ڕەمەزانی لە بنەماڵەیەكی نیشتمانپەروەر لە دایك بووە و چووەتە ناو ڕیزی پێشمەرگەی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران و لە ساڵی ١٣6٠ی هەتاوی، لە الیەن هێزەكانی ڕێژیمی ئێرانه وه  
گیراوە و لە گرتنگەكانی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران، پەیوەست بە كاروانی شەهیدانی ڕێگای 
ڕزگاریی كوردستان دەبێت . دوای شەهید كرانی »شەفیع ڕەمەزانی« كوڕێكی دیكە ی مام 
ئیبراهیم بە ناوی »مارف ڕەمەزانی« بۆ درێژەدان بە ڕێگای برا شەهیدەكەی، هاتووەتە ناو 

ڕیزی پێشمەرگەی حیزبی دێموكرات و هەتا ئێستاش لە سەنگەری خەبات و بەرخوداندایە.
ئیبراهیم  بنەماڵەی  ئاراستەی  خۆی  سەرەخۆشیی  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 

ڕەمەزانی و كەس و كاری ناوبراو دەكات و خۆی بە شەریكی خەم و پەژارەیان دەزانێت.

ڕێكەوتی ٢ی ڕێبەندانی ١٣٩٣ی هەتاوی، كۆڵبەرێك بە ناوی »عەلی 
تەقەی  هۆی  بە  مەهاباد  خەڵكی  و  ساڵ   ٣٢ تەمەن  ئ��ارا«،  محەممەد 
پیرانشار  سنووریی  هەنگی  لە  جێگیر  نیزامییەكانی  هێزە  ڕاستەوخۆی 
كوژراوە. هەروەها كۆڵبەرێكی دیكە بە ناوی »عەبدوولا محەممەدئارا« 
هەتاوی،  ١٣٩٣ی  بەفرانباری  4ی  ڕێكەوتی  لە  هەروەها  ب��ووە.  بریندار 
هاوواڵتییەكی كوردی خەڵكی گوندی دزئاوەر سەر بە بەخشی نەوسوودی 
هۆی  بە  خێزاندار،  ئەحمەد،  كوڕی  سەحرایی«  »شادمان  ناوی  بە  پاوە 
تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە نیزامییەكانی ڕێژیم لە سنووری دزئاوەر بریندار 

كراوە و بۆ یەكێك لە نەخۆشخانەكانی كرماشان گوازراوەتەوە. 

بەپێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا، ڕێكەوتی ٩ی ڕێبەندانی ١٣٩٣ی 
هەتاوی، دوو كۆڵبەری كورد بە ناوەكانی ئیبراهیم محەمەدزادە، تەمەن 4٠ ساڵ، 
كوڕی ئەحمەد و خەڵكی گوندی »شێلم جاران« و ئیبراهیم پایمەرد، تەمەن ٢٧ 
ساڵ، كوڕی رەحمان و خەڵكی گوندی »خورینچ«، لە كوێستانەكانی »بەربنێ«ی 
پیرانشار و لە شوینێك بەناوی )كانی خودا( لە بەفر و سەرمادا گیانیان لەدەست 
دا. ئەو دوو كاسبكارە كوردە، لەسەر سنوور سەرقاڵی كۆڵبەری بوون، كە بەهۆی 

سەرمای لە ڕادەبەدەر و بارینی بەفر، ڕەق هەاڵتوون.

ساڵی  ڕێبەندانی  4ی  ڕێكەوتی 
كۆنگ������رەی  هەت������اوی،  ١٣٩٣ی 
پێنجەمی ڕێكخراوی كورد و ساید– 
چاك، لە شاری  »لوڤەن«ی واڵتی  
بێلژیك  دەستی بە كارەكانی كرد و 

خایاند.كۆنگرەی  ڕۆژی   ٢ ماوەی 
پێنجەمی ڕێكخراوی كورد و ساید 
– چاك بە كۆنگرەی »ش������ەنگال و 
كۆبانێ« وەك نوێترین جینۆساید دژ 

بە نەتەوەی كورد، ناودێر كرابوو.

دێموك������رات  حیزب������ی  ش������اندی 
عەلی ئەش������رەف  سەرپەرس������تیی  بە 
جێگ������ری  ئەندام������ی  م������ورادی، 
كۆمیتەی ناوەن������دی، بەفەرمی بۆ 
كۆنگرە بانگهێشت كرابوون كه  عه لی 

ئه ش������ره ف مورادی ل������ه و كۆنگره دا 
به ش������داری ك������رد و پەیامی حیزبی 
دێموكرات������ی كوردس������تانی  ئێرانی 

پێشكەش بەكۆنگرە كرد. 

ساڵڕۆژی  6٩����ەم���ی���ن  ب���ۆن���ەی  ب���ە 
كوردستان،  ك���ۆم���اری  دام���ەزران���دن���ی 
بە  ك��وردی  مودێڕنی  دەوڵەتی  یەكەمین 
محەممەد  قازی  نەمر  پێشەوای  دەستی 
لە شاری مەهاباد، ئەندامان و الیەنگرانی 
لە  ئێران،  دێموكراتی كوردستانی  حیزبی 

بە  ئێران  كوردستانی  گوندەكانی  و  شار 
٢ی  بە  تایبەت  پوستری  باوكردنەوەی 
هەڵدانی  و  دروش��م  نوسینی  ڕێ��ب��ەن��دان، 
بەرباو  شێوەێكی  بە  كوردستان،  ئااڵی 
چاالكیی بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە بردوە. 
ئەو چااڵكییانە لە كاتیكدا بەڕێوە چوون 

كوردستاندا،  ش��ارەك��ان��ی  ه��ەم��وو  ل��ە  ك��ە 
ل��ە ش���ار و  ه��ێ��زێ��ك��ی زۆری چ���ەك���دار 
ناوچەكانی كوردستان جێگیر كرابوون. بە 
هۆی زۆر بوونی شوێن و ناوچەكان، لیرە 
دا تەنیا ئاماژە بە ناوی شارەكان دەكەین. 
كامیاران،  س��ن��ە،  ل��ە:  بریتین  ش��ارەك��ان 

مەهاباد،  سەقز،  مەریوان،  شنۆ،  ورمێ، 
نەغەدە، پاوە، پیرانشار، بۆكان، سەالسی 

باوەجانی، سایین قەاڵ و هاوشار.
هەواڵەكانی  زیاتری  خوێندنەوەی  )بۆ 
سەردانی  ڕێبەندان،  ٢ی  بە  پێوەندیدار 

سایتی »كوردستان میدیا« بكەن(.

كاسبكارێكی كورد بە هۆی تەقینەوەی مین كوژرا

ئیدارەی ئەماكێنی سەقز، مامۆستایەكی 
قوتابخانەی ڕادەستی دادگە كرد

ئەندامانی حیزبی دێموكرات، بەبۆنەی 2ی ڕێبەندان چاالكی بەرینی تەبلیغییان بەرێوەبرد 

لە مەهاباد دایكی شەهیدێكی ڕێگای ڕزگاریی 
كوردستان كۆچی دوایی كرد

باوكی شەهیدێكی ڕێگای ڕزگاریی كوردستان 
كۆچی دوایی كرد

قوتابخانەكان لەسەر گیرفانی قوتابیان ڕێوڕسمی »دهەفجر« بەڕێوە دەبەن

مامۆستایانی قوتابخانەكانی شاری سەقز مانیان گرت

بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزەكانی ڕێژیمی ئێران 
كاسبكاریك كوژرا

لە پیرانشار دوو كۆڵبەری كورد 
لە سەرمادا ڕەق هەاڵتن

بەشداریی شاندی حیزبی دێموكرات لە كۆنگرەی ڕێكخراوی كورد و ساید – چاك

شاندی نوێنەرانی حیزبی دێموكرات سەردانی پارلمانی سویدی كرد 

كرێكارانی پێترۆشیمیی مەهاباد دەستیان دایە مانگرتن

پیشانگایەكی وێنەكێشانی مندااڵن بە بۆنەی 2ی ڕێبەندانەوە بەڕێوەچوو

لە پارێزگای ورمێ مووچەی خانەنشینی بە مامۆستایانی قوتابخانەكان نادرێت

ڕێژیمی ئێران لە شاری سەقز مۆرەیەكی خۆی كوشت

ڕێكەوتی ٩ی ڕێبەندانی ١٣٩٣ی 
پێوەندییەكانی  هەیئەتی  ه��ەت��اوی، 
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
تەیمووری  حەمید  سەرپەرەستیی  بە 
سەردانی پارلمانی واڵتی سویدی كرد 
سوسیال  پارلمانی  ئەندام  گەڵ  لە  و 

و  ب��ەدر  سپای  وەك  هێزی  ناردنی  و 
ڕێكخراوی خوراسان و هاتوچۆی قاسم 
كوردستانی  و  ناوچەكە  لە  سڵێمانی 
باشووردا تەوەری باسەكانی ئەم دیدارە 

بوو. 

سوێرنسون«  لێنا  دێموكراتەكان »ئانا 
وۆركی  »نێت  بەرپرسی  ئێستا  ك��ە 
� كوردی«یە چاوپێكەوتنیان  سویدی 
كوردستان  هەلومەرجی  باسێ  ك��رد. 
بە  بە گشتیی، و شەڕی داعش دژ 
سیاسەتەكانی  و  هەڵوێست  و  ك��ورد 

ناڤین  ڕۆژهەاڵتی  لە  ئیران  ڕێژیمی 
لە  پشتیوانی  و  شەڕ  نانەوەی  وەك، 
گ��رووپ��ە ت��وون��دڕەوەك��ان ل��ە ن��اوچ��ە و 
هاندانی حیزبوڵا دژ بە ئیسرائیل و 
پشتیوانی  و  لوبنان  لە  نانەوەی شەڕ 
بەشار ئەسەد و دەستێوەردان لە عێراق 

ئاژانسی  ڕاپ�����ۆرت�����ی  ب���ەپ���ێ���ی 
ه��ەواڵ��دەری��ی ك���وردپ���ا، ك��رێ��ك��اران و 
مەهاباد،  پێترۆشیمیی  فەرمانبەرانی 
وەرنەگرتووە.  مانگیان   ٣ حەقدەستی 

و  ك��ار  هیچ  و  خ��ێ��زان��دارن  هەموویان 
كۆی  لە  نییە.  دیكەیان  داهاتێكی 
تەنیا  ئەو كارخانەیە،  ٧٠٠ كرێكاری 

4٠ كەسیان كوردن.

پێنەدرانی  دوای  ك��رێ��ك��اران��ە  ئ���ەو 
ل��ە الیەن  م��ان��گ��ەی��ان  م���ووچ���ەی ٣ 
دەستیان  پێترۆشیمی،  ب��ەرپ��رس��ان��ی 
ڕاپۆرتە،  ئەم  بەپێی  مانگرتن.  دایە 

مەهاباد  پێترۆشیمیی  ك��رێ��ك��اران��ی 
مووچەكانیان،  وەدواكەوتنی  لە  جگە 
كارئاسانییان لە باری بیمەوە بۆ نەكراوە 
كرێكاره كان  كە  حاڵێكدایە  لە  ئەوه   و 

ڕێكەوتی ١ی رێبەندانی ١٣٩٣ی 
وێنەكێشانی  پیشانگایەكی  هەتاوی 
ڕێبەندان،  ٢ی  ب��ۆن��ەی  ب��ە  م��ن��دااڵن 
دامەزراندنی  س��اڵ��ڕۆژی  6٩���ەم��ی��ن 
ك����ۆم����اری ك���وردس���ت���ان، ل���ە الی���ەن 

لە  كوردستان  كۆماری  دامەزراندنی 
حیزبی  سیاسیی  دەف��ت��ەری  بنكەی 
دێموكرات و ناوەندی ٣ی كوردستان، 

خەاڵت كران.

ڕۆژ،   ٢ م��اوەی  بۆ  نێرگز  ن��اوەن��دی 
چوو.لە  بەڕێوە  گشتییدا  ساڵونی  لە 
ماوەی بەڕێوەچوونی ئەو پێشانگایەدا 
خوێندكارانی زانكۆی كۆیە، قوتابیانی 
و  ڕۆژه��ەاڵت  سەرەتایی  قوتابخانەی 

مندااڵنی باخچەی ساوایان و بنەماڵە 
حیزبی  پێشمەرگەكانی  و  ك���ادر  و 
دێموكرات سەردانی ئەو پیشانگایەیان 
كرد. سەركەوتوانی ئەم پیشانگایە لە 
ساڵڕۆژی  ڕێبەندان،  ڕێوڕەسمی ٢ی 

مووچەی  پ���ێ���ن���ەدران���ی  ه����ۆی  ب���ە 
ماموستایانی  خ���ان���ەن���ش���ی���ن���ی، 
قوتابخانەكانی پاریزگای ورمێ ناچارن 
بگەڕێنەوە سەر پۆلەكان و درێژە بە وانە 
وتنەوەیان بدەن. بەپێی یاساكانی ڕێژیمی 
كۆماری ئیسالمیی ئێران، ماموستایانی 

خانەنشین  خ��زم��ەت  س���ال   ٢٥ دوای 
وەزارەتی  كاربەدەستانی  ب��ك��رێ��ن،ب��ەاڵم 
رایانگەیاندوون،  پێیان  ڕێژیم  پەروەردەی 
وەرنەگرتنی  ب��ە  بەڵێنی  ئ��ەگ��ەری  ل��ە 
لەگەڵ  خ��زم��ەت«  دوای  »پ���اداش���ی 

خانەنشین كردنیان موافیقەت دەكرێت.

وانە  لە  س��اڵ   ٢٥ دوای  قوتابخانەكان 
مەرجی  بە  قوتابخانەكان  لە  وتنەوەیان 
دەكرێن.  خانەنشین  ئ��ی��دارە،  ق��ەب��ووڵ��ی 
باس  ورم��ێ  پاریزگای  لە  ڕاپۆرتەكان 
لەوە دەكەن ژمارەی ئەو مامۆستایانەی 
كراون،  خانەنشین  ڕاب����ردوو  س��اڵ��ی  ك��ە 

ئەو  مامۆستایانی  مامۆستایە.   ٩٠٠
بە  ك��راون،  خانەنشین  كە  قوتابخانانەی 
هۆی ئەوەیكە ڕێژیمی ئێران مووچەیان 
پ���ی ن�������ادات، ن���اچ���ار گ���ەڕاون���ەت���ەوە 
خزمەتەكانیان  بە  درێژە  و  قوتابخانەكان 
كردووە  داوایان  ئەو مامۆستایانە  دەدەن. 

ڕێبەندانی١٣٩٣ی  ١١ی  ڕێكەوتی 
ه���ەت���اوی،، ڕەح��م��ان ب��اش��م��اخ��ی ك��ە بە 
ماشێنەكەی  چاككردنەوەی  مەبەستی 
ب��ەرەو ش��اری سەقز ب��ەڕێ ك��ەوت��ووە، لە 

ئەندام بووە و ناوبراو پێشتریش هاوكاریی 
س��پ��ای پ���اس���دارن���ی ڕێ���ژی���م و دەزگ����ا 
ئەمنییەكانی كردبوو و دەستی لە ئازار و 

ئەزیه تی خەڵكی ئەو ناوچەیە هەبووە. 

ئێران  ڕێژیمی  چەكدارەكانی  هێزە  الیەن 
ناوبراو  ڕاپ��ۆرت��ە  ئ��ەو  ك��وژراوە.ب��ەپ��ێ��ی 
ئێران  ڕێژیمی  هێزەكانی  ب��ەرەن��گ��اری 
و  ئ��ەو ش��ەڕ  ئەنجامی  ل��ە  و  ب���ووەت���ەوە 

دەستكردنەوە،  س��ەرەڕای  تێكهەڵچوونەدا 
ناوبراو ك��وژراوە و چەند كەسی لە هێزە 
كوشتووە.  ئێران  ڕێژیمی  نیزامییەكانی 
ڕەحمان باشماخی تەمەن ٥٣ ساڵ و كەم  

هەواڵدەریی  ئاژانسی  ڕاپۆرتی  بەپێی 
كوردپا، بەپێی بەخشنامەیەك كە بە سەر 
تێكرای قوتابخانەكانی پاریزگای ورمێدا 
ڕێوڕەسمی  كە  ك��راوە  داوا  بۆتەوە،  باو 
هەر  لە  و  ئەمالوال  بەبێ  »دهەفەجر« 

بەڕێوە  دەب���ێ  هەلومەرجێكدا،  و  دۆخ 
بە گوتەی چەند سەرچاوەیەكی  بچێت. 
كاتێكدا  لە  بەخشنامەیە  ئ��ەو  ئ��اگ��ادار، 
لەسەر  جەخت  و  قوتابخانەكان  دراوەت���ە 
نزیك  ك��ە  ك���راوەت���ەوە،  بەڕێوەچوونیشی 

دەوڵەتییەكان  قوتابخانە  ت��ێ��ك��ڕای  ب��ە 
پەروەردەیی  ئیمكاناتیی  كەمیی  لەگەڵ 
لە  بوونەتەوە.  ب��ەرەوڕوو  قوتابییەكان  بۆ 
هتا  قوتابخانەكانەوە  كرانەوەی  سەرەتای 
بە  ج���ارەی  ه��ەر  و  ج��ار  چەندین  ئێستا 

بیانوویەكەوە پارەیان لە قوتابیان وەرگرتووە.
بەرپرسی قوتابخانەكان تەنانەت بۆ رەنگ 
بەرێوەبردنی  و  ق��وت��اب��خ��ان��ەك��ان  ك��ردن��ی 
ڕێوڕەسمی حكوومەتیی »دهەی فەجر« 

پارەیان لە قوتابیان ئەستاندووە.

بەپێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵدەریی 
كوردپا، لە ڕۆژانی ٣٠ی بەفرانبار و 
هەتاویدا،  ١٣٩٣ی  رێبەندانی  ١ی 
ئەمنییەكانی  ناوەندە  سەرەرای فشاری 
سەر  بۆ  ئیران  ئیسالمیی  حكوومەتی 

پێشەیی  چ��االك��ان��ی  و  م��ام��ۆس��ت��ای��ان 
ش��اری سەقز،  لە  فێركردن  و  پ���ەورەردە 
مامۆستایانی  ل��ە  ب��ەرچ��او  بەشێكی 
نیشانەی  ب���ە  ش�����ارە  ئ����ەو  ك������وردی 
ناڕەزایەتی دەربڕین بە دۆخی نالەباری 

مامۆستایان، لە چوونە سەر پۆلەكانی 
لە  هەروەها  ب��وارد.  خۆیان  وتنەوە  وانە 
كامیاران،  م��ەری��وان،  سنە،  شارەكانی 
بۆكان، مەهاباد، پیرانشار، شنۆ، ورمێ 
مامۆستای  ل��ە  ب��ەش��ێ��ك  ن���ەغ���ەدە،  و 

ناڕەزایەتی  نیشانەی  بە  قوتابخانەكان 
تێكەڵ  پەروەردە،  بە سیستمی  دەربڕین 
بە ڕەوتی مانگرتنەكە بوون و خۆیان لە 

وانە گوتنەوە بواردووە.
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وتووێژی به ڕێز مسته فا هیجری سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران له گه ڵ ڕۆژنامه ی ڕووداو

چاوەڕێی دەرفەتێکین بۆ گەڕانەوەمان بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان

به ڕێز مس������تەفا هیجری، س������كرتێری 
كوردستانی  دیموكراتی  حیزبی  گش������تی 
ئێ������ران، بەراورد ب������ە جارانی پێش������وو كە 
لەب������ارەی یەكگرتن������ەوەی دوو الیەنەكەی 
دیموكرات پرسیارم لێكردووە، ئەمجارە زۆر 
گەشبین دیاربوو. ئەو هیوادارە لەسەردەمی 
سكرتێریی خۆیدا ئەو ناكۆكییە نێوخۆییەی 
حیزبی دیموكرات كۆتایی بێت و دەش������ڵێت 
واڵتان������ی ئەوروپاییش داوای������ان لێكردوون 

ڕیزەكانی حیزبی دیموكرات یەكبخەنەوە.
یەكگرتنەوەی  ڕووداو: هەنگاوەكان������ی 
ه������ەردوو الیەنەكەی دیموك������رات بەكوێ 

گەیشتوون؟
مس������تەفا هیجری: ئێمە پێش������نیازمان 
كردووە بنەما و پەسەندكراوەكانی كۆنگرەی 
١٣ی حیزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران 
كە دوایی������ن كۆنگرەی پێ������ش جیابوونەوە 
بوو، ڕاپۆرت������ی كۆنگرەش كە بە تێكڕای 
پەس������ندكرا،  بەش������دار  ئەندامانی  دەنگی 
بكرێنە بناغەی دەستپێكردنی وتووێژەكانی 
نێوانمان و ئێس������تاش لە پەیوەندی لەگەڵ 
ئەو پرسە دانوستاندنەكان درێژەیان هەیە و 
بڕیاریش������ە لە داهاتوودا دەفتەری سیاسی 
هەردوو الیەن بە بەش������داری س������كرتێرەكان 

كۆببنەوە.
ئێوەدا  سكرتێریی  لەسەردەمی  ڕووداو: 
هەیە  هیوایەكتان  ڕووی������دا،  جیابوونەوەكە 
كە هەر لە س������ەردەمی سكرتێریی خۆتاندا 

یەكگرتنەوە ڕووبدات؟
مستەفا هیجری: بەڵێ ئەو هیوایە هەیە 
و بێگومان وەك چۆن ئەو دابڕانە خەڵكی 
بێزار كرد، بۆ منیش وەكو بەرپرس������ێك لە 
هەم������ووان زیات������ر بەوە ناڕەح������ەت بووم و 
یەكگرتنەوەیەك كە لەسەر بنەمای دروست 
بنیات بنرێ و زەمینەی ئەوە پێكبێنێ كە 
جیابوونەوەیەك������ی دیكە بەو فۆرمە نەیەتە 
ئاراوە، ئارەزووی منە و هەر ئەوە دەتوانێ 

برینی جیابوونەوە ساڕێژ بكاتەوە.
ڕووداو: مەترس������ی ئەوەت������ان هەیە كە 
حكومەت������ی ئێران كۆس������پ بخاتە بەردەم 

پرۆسەی یەكگرتنەوە؟
مستەفا هیجری: كۆماری ئیسالمیی 
ئێ������ران نەیارێكی بەهێ������زی ئێمەیە، بۆیە 
هەمیش������ە لەدانیش������تنەكان لەگ������ەڵ ئەو 
هاوڕێیانەدا و هەروەها لە دانیشتن لەگەڵ 
ئەندامان������ی ڕێبەری حیزبی خۆش������ماندا، 
جەخت لەس������ەر ئەوە دەكەم������ەوە كە ئێمە 
تاوەك������و دوایین قۆناغ������ی وتووێژەكان كە 
بە ئەنجامێكی كۆتایی دەگەین، باش������تر 
وایە وردەكارییەكان ل������ە ڕاگەیاندندا باس 
نەكەین. یەكێك لە هۆكارەكانیش ئەوەیە كە 
من ئاگادارم كۆماری ئیس������المی زۆر بە 
جیدی بەدواداچوون دەكات بۆئەوەی بزانێ 
بابەتی یەكگرتنەوە بەكوێ دەگات. ئەگەر 
ڕێژیمی ئێران بۆی بك������رێ كە بەداخەوە 
ئیمكاناتیشی زۆرە، هەوڵدەدا كێشە بخاتە 
نێو پرۆسەی دانوستانەكە. مەبەست لەوەی 
كە نامانەوێ ئەو ش������تانە باوبنەوە، ئەوە 
نییە كە ش������تی نهێنیمان هەبێ و بمانەوێ 
لە خەڵكی بشارینەوە. ئێمە لەبەر ویستی 
خەڵ������ك و بە قازانج������ی بزووتنەوەی كورد 
لە ڕۆژهەاڵتی كوردس������تان یەكدەگرینەوە، 
بەاڵم هاوكات كە خەڵك دۆس������تمانە و پێی 
خۆشە یەكگرتوو بین، كۆماری ئیسالمیش 
نەی������اری ئێمەیە و كەڵك لەو باس������كردنانە 

وەردەگرێت.
ڕووداو: حیزب و الیەنەكانی پارچەكانی 
دیكەی كوردستان بۆ سەرگرتنی پرۆسەی 

یەكگرتنەوە ی ئێوە هیچ هەوڵێك دەدەن؟ 
مستەفا هیجری: هەروەكو لەسەرەتای 
بارزانی و  بەڕێز مەس������عود  جیابوونەوەكە 
هەوڵیاندا  كوردس������تان  نیشتمانی  یەكێتی 
یەكبگرینەوە، كە بەداخەوە جیبەجێ نەبوو، 
ئێستاش ئەو حیزب و الیەنانەی یەكڕیزیی 
كوردی������ان دەوێ، هەمیش������ە داوایانكردووە 
و هانم������ان دەدەن یەكبگرین������ەوە، ب������ەاڵم 
قەناعەتەی  ئەو  گەیشتوونەتە  بۆخۆشمان 

كە دەبێ یەكبگرینەوە.
ڕووداو: خالی������د عەزیزی، س������كرتێری 

گش������تی حیزبی دیموكراتی كوردس������تان 
ماوەیەك لەمەوبەر كە سەردانی ئەمریكای 
كردبوو، بە )ڕووداو(ی گوت كە حكومەتی 
واشنتن داوای لێكردوون حیزبی دیموكرات 
یەكبگرێتەوە، ئەمریكا یان واڵتانی دیكە 

داوایەكی بەو شێوەیان لە ئێوەش كردووە؟
مس������تەفا هیجری: تا ئێستا ئەمریكا 
داوایەكی لەو ش������ێوەیەی لە نوێنەری ئێمە 
نەكردووە، بەاڵم هەندێك واڵتی ئەوروپایی 
كە پەیوەندیمان پێیانەوە هەیە، ئەو داوایەیان 

لێكردووین.
ڕووداو: دوای جیابوون������ەوە، هەندێ������ك 
جیاوازی سیاسیش لەنێوان دوو الیەنەكەی 
دیموك������رات ب������ەدی دەكرێ، ئ������ەوە دوای 

یەكگرتنەوە بۆتان نابێتە كێشە؟
ڕۆژێك  ئەگ������ەر  هیجری:  مس������تەفا 
واب������ێ،  هی������وادارم  ك������ە  یەكبگرین������ەوە 
لەس������ەر بابەتە جیاوازەكان قس������ە دەكەین 
و لەنێوخۆمان������دا دەیانخەین������ە بەرباس و 

بیروڕایان لەسەر ئاڵوگۆڕ دەكەین. گرینگ 
ئەوەیە بزانین دوای ٣٥ ساڵ، حكومەتی 
كۆماری ئیس������المی بۆ هەموو الیەنەكان 
ڕوون بووەتەوە كە ئ������ەو حكومەتە مافی 
كورد و نەتەوەكانی دیكەی نە بۆ گرینگە 

و نە دەیەوێ لەگەڵیان ڕێكبكەوێ.
حەس������ەن  دەس������تبەكاربوونی  دوای 
ڕۆحانیش وەكو سەرۆك كۆمار و سەرەڕای 
ئەوەی كە هەندێك بەڵێنیش������ی دان، بەاڵم 
هی������چ ئاڵوگۆڕێك ڕووینەداوە. ئەوان وەكو 
نەتەوە بە فەرم������ی دان بە كورددا نانێن و 
هیچ نیشانەیەك لەگۆڕێدا نییە بۆ ئەوەی 
كە پرسی كورد لە ڕۆژهەاڵت لەرێگەیەكی 
ئاش������تیانەوە چارەس������ەر بێت. تەنانەت ئەو 
گوتوبێژان������ەش ك������ە كاك خالید عەزیزی 
باس������ی كردوون، دواتر وەزیری ئیتالعاتی 
ئێ������ران ڕایگەیاند ك������ە لەچوارچێوەیەكی 

ئەمنیدا بوونە.
ڕووداو: ئێ������ران كە دەیگوت حیزبەكانی 
دیموكرات و كۆمەڵە هەڵوەشاونەتەوە، هۆی 
چی بوو باسی دانوستاندنیان لەگەڵ ئەو 

حیزبانە هێنایەوە گۆڕێ؟   
مستەفا هیجری: هۆكاری زۆرن. یەك 
ل������ەوان ئەوەیە كە دەیانەوێ كێش������ە لەنێو 
بكەن.  دروس������ت  ڕۆژهەاڵتدا  حیزبەكانی 
كۆماری ئیسالمی بیری لەوە كردووەتەوە 
كە ئەگەر لەگەڵ الیەنێك قسە بكات، بەوە 
كێش������ە و ناكۆكی دەخاتە نێو حیزبەكانی 
ڕۆژهەاڵت. لەالیەكی دیكەش������ەوە ڕەنگە 
ئ������ەوان بیریان ل������ەوە كردبێت������ەوە كە ئەو 
جواڵنەوە مەدەنییەی ئێستا پێكهاتووە، بێ 

كاریگەری بكەن.
ڕووداو: ئێوە لەبارەی دانوستاندن لەگەڵ 
ناكۆكییەكتان  هی������چ  ئێ������ران  حكومەتی 

لەگەڵ حیزبی دیموكراتی كوردس������تان بۆ 
پەیدا بووە؟

مس������تەفا هیجری: لەگەڵ ئەوەی كە 
ئێستا چەندین دانیشتنمان لەگەڵ  تاوەكو 
هاوڕێیانی پێشوو هەبووە، بەاڵم هیچكات 
باس������ی ئ������ەو بابەتەمان نەك������ردووە كە بۆ 
وتووێژتان كردووە یان لەوێدا باسی چیتان 

كردووە.
شۆڕش������گێڕی  كۆمەڵ������ەی  ڕووداو: 
ئێ������ران  كوردس������تانی  زەحمەتكێش������انی 
پێش������نیازی ب������ە ئێوە و چەن������د حیزبێكی 
دیكەی ڕۆژهەاڵتی كوردستان كردووە كە 
پێكەوە كۆنگرەیەكی نەتەوەیی تایبەت بە 
ڕۆژهەاڵتی كوردس������تان ببەستن، بەباشی 

دەزانن ئەو كۆنگرەیە ببەسترێ؟
بە  مستەفا هیجری: یەكگرتنی كورد 
پێویس������ت دەزانین بەتایبەت لەس������ەردەمی 
ئێس������تادا. وەك������و ئەوكات ب������ۆ كۆنگرەی 
س������ەربگرێ  زۆرماندا  هەوڵی  نەتەوەییش 

، بۆ كۆنگرەی خۆرهەاڵتی كوردستانیش 
ئ������ەو بۆچوونەمان هەیە. بەاڵم ویس������ت و 
ئارەزوو و پێویس������تی لەگەڵ واقیع جیاوازە 
كە ئێم������ە وەكو حیزبێكی سیاس������ی دەبێ 
ئەو جیاوازییان������ە ببینین. گرینگ ئەوەیە 
بزانین ئەو پرۆژە و بۆچوونانە تاوەكو چەند 
دەرفەت������ی جێبەجێكردنی������ان هەیە و ئێمە 
چەندمان هەوڵ بۆ داوە. هەروەك بینیمان 
بەه������ۆی ئەوەی كە  نەتەوەیی  كۆنگرەی 
بەستێنی بۆ نەڕەخسابوو، سەری نەگرت. 
كۆنگرەی ڕۆژهەاڵتیش هەر بەو جۆرەیە. 
جیابوونەوەكان������ی نێو كۆمەڵە و جیابوونەوە 
لە حیزبی دیموكراتی كوردس������تانی ئێران 
كۆسپێك بوونە لەبەردەم نزیكبوونەوەی ئەو 
حیزبانە و هێشتاش نەمانتوانیوە ئەو كۆسپە 

هەڵبگرین.
پێكبێنین،  بەرەیەك  هەوڵماندا  ماوەیەك 
ب������ەاڵم تێیدا س������ەرنەكەوتین لەب������ەر ئەو 
كێش������ە و ناكۆكییانەی كە جیابوونەوەكان 
پێكیانهێن������اوە. پێموایە پێش باس������كردنی 
كۆنگرەیەك������ی لەوج������ۆرە پێویس������تە ئەو 
حیزبان������ەی لێك جیابوونەت������ەوە هەوڵبدەین 
بكرێ  النیكەم  یەكیش������نەگرنەوە،  ئەگەر 
لێكنزی������ك بن������ەوە و پێك������ەوە كار بكەن. 
ڕاس������تییەكەی لەب������اری سیاس������ییەوە بە 
لەبەرچاوگرتنی ڕەوشی هێزەكانی كوردی 
ئۆپۆزسیۆنی حكومەتی ئێران، كۆنگرەی 
خۆرهەاڵت لە ئێستادا بە شتێكی عەمەلی 

نازانم.
ڕووداو: هەست دەكرێ پەیوەندییەكانی 
ئێوە لەگەڵ پارتی كرێكارانی كوردس������تان 

گۆڕانكاری بەسەرداهاتووە؟ 
ئێمە  پەیوەن������دی  هیجری:  مس������تەفا 
لەگەڵ پەكەكە پەیوەندییەكی باش بووە و 

كێش������ەی تێدا نەبووە، بەاڵم دوای ئەوەی 
كە بەهاری ڕابردوو لەگەڵ بەڕێز جەمیل 
بایك لە قەندیل كۆبوومەوە، پەیوەندییەكان 
گەرموگوڕت������ر بوون������ە و تاوەكو ئێس������تا 
س������ەردانی  پەكەكە  وەفدی  چەندینج������ار 
ئێمەی كردووە و لەبارەی پرسەكانی ڕۆژ 
و تایبەت ب������ە كورد ئاڵوگۆڕی بیروڕامان 

كردووە.
ڕووداو: ل������ەو دواییان������ەدا وەفدێك������ی 
پەكەكە سەردانی كردوون و باسی بەستنی 
كردوون،  لەگ������ەڵ  نەتەوەیی  كۆنگ������رەی 

وەاڵمتان چی بوو؟
مس������تەفا هیجری: لەدوایی������ن دیداردا 
باس������ی زیندووكردن������ەوە و كارك������ردن بۆ 
كۆنگرەی نەتەوەییان كرد. ئێمەش لەگەڵ 
ئەوە هاوڕاین، ب������ەاڵم گرینگ ئەوەیە كە 
بەس������تێنی جێبەجێكردنی هەیە یان نا. لە 
نەتەوەییش  كۆنگرەی  یەكەمی  دانیشتنی 
لە س������ەالحەدین باس������مكرد كە گەورەترین 

ب������ەاڵ و گەورەترین كۆس������پ كە دەتوانێ 
ئ������ەو كۆنگرەیە بێ ئاكام بكات، پرس������ی 
هەژموونخوازیی������ە و بەداخ������ەوە دیتم������ان 
كە واب������وو، تاوەكو ئێس������تاش هەروایە. تا 
ئەو كاتەی حیزبێك بیەوێ ڕێوش������وێن بۆ 
حیزبێكی دیكە دیاری بكا، یان بەشێكی 
كوردس������تان بیەوێ ڕێوشوێن بۆ بەشێكی 
دیكە ی كوردس������تان دیاری ب������كات، ئەو 
جۆرە هەواڵنە سەرناگرن. ئێمە دەمانەوێ 
كۆنگرەی نەتەوەیی لە خزمەتی نەتەوەی 
كورددا بێت و هەموو بە مافی یەكس������ان 
لەو كۆنگرەدا بەش������دار ب������ن و كۆنگرەكە 
بە یەكس������انی ئاوڕ لە هەموو بەشەكانی 
كوردس������تان بداتەوە. لە ڕەوش������ی ئێستای 
سیاسی كوردستاندا ئەوە نابینم و وەاڵممان 
بۆ پەكەكەش ئەوە بووە و هیوادارین كە ئەو 
بەستێنە بڕەخسێت. ئەگەر الیەنێك بیەوێ 
ئەو كۆنگ������رە پێكب������ێ و بیخاتە خزمەت 
ئامانجەكانی خۆی، من دەڵێم سەركەوتوو 
ناب������ێ، ئەگەر س������ەركەوتووش بێ نابێتە 
كۆنگ������رەی نەتەوەیی دەبێت������ە كۆنگرەی 

حیزبێك.
ڕووداو: دروشمی كۆنگرەی ١4 تان كە 
زیاتر لە ش������ەش ساڵ لەمەوبەر بەسترا، بە 
جەماوەریكردنی خەبات بوو، توانیوتانە ئەو 

دروشمە بێننەدی؟
مس������تەفا هیجری: بەلەبەرچاوگرتنی 
ئەو ڕەوش������ە ئەمنییەی ل������ە ڕۆژهەاڵتی 
كوردستان لە ئارادایە و ئەو گوشارەی كە 
لەسەر تێكۆشەرانی كورد لەوێ هەیە، تا 
ڕادەیەك خەبات بووەتە جەماوەری. ئێستا 
دەبینین ك������ە چەندین ڕیكخراوی مەدەنی 
و NGO پێكهات������وون و خەڵ������ك لە هەر 
دەرفەتێك ب������ۆ دەربڕینی ناڕەزایەتی كەڵك 

وەردەگرێ. هەر ل������ەو ڕۆژانەدا لەهەندێك 
ش������ار خەڵك بۆ پش������تیوانی لەزیندانیانی 
سیاس������ی مانگرت������ووی ورم������ێ دوكان و 

بازاڕەكانیان داخست.
ئێ������وە  دەگوت������رێ  ب������ەاڵم  ڕووداو: 
پەیوەندییەكی باشتان لەگەڵ چاالكڤانانی 
مەدەنی نێوخۆی ڕۆژهەاڵتی كوردس������تان 

نییە؟ 
مس������تەفا هیج������ری: لەپێش������دا دەبێ 
پێناسەیەكی چاالكڤانانی سیاسی و مەدەنی 
بكەین. بە بۆچوون������ی ئێمە چاالكڤانانی 
سیاس������ی كورد لەنێوخۆ ئەو كەسانەن كە 
لە هەموو دەرفەتێ������ك كەڵك وەردەگرن بۆ 
ئ������ەوەی خواس������ت و داخوازییەكانی كورد 
بێننەگ������ۆڕێ و هەوڵ������ی بەدیهێنانی������ان 
دەدەن. ئێم������ەش پش������تیوانییان لێدەكەین و 
دەمان������ەوێ بەهێزیان بكەی������ن و پێمانوایە 
مەدەنی  چاالكڤانان������ی  تێكۆش������انی  كە 
لەنێوخ������ۆی ڕۆژهەاڵت، نەك هەر لەگەڵ 

حیزبەكان ناتەبا نیی������ە بەڵكو تەواوكەری 
یەكترین، بەاڵم ئەو پشتیوانییە بە ئاشكرا 
نییە، چونكە دەكەونە ژێرگوشاری ناوەندە 
ئەمنییەكان. جگە لەوانەش، هەندێك خەڵك 
بەناوی چاالكی سیاس������ی لە سەروبەندی 
هەڵبژاردنەكاندا سەرهەڵدەدەن كە دەیانەوێ 
ئێران  ئیس������المی  كۆم������اری  ڕواڵەت������ی 
بڕازێننەوە و ڕواڵەتی دیموكراتیكی پێبدەن 
و ب������ۆ قازانج و بەرژەوەندی تاكەكەس������ی 
خۆیان، پروپاگەندە بۆ ڕێژیم دەكەن كە ئێمە 

ئەوان بە چاالكڤانی سیاسی نازانین.
یاریدەدەری  یونس������ی،  عەلی  ڕووداو: 
ب������ۆ كاروباری  ئێران  س������ەرۆك كۆماری 
پێكهاتە جیاوازە نەتەوەی������ی و ئاینییەكان 
لەم������اوەی ڕابردوودا لەگ������ەڵ ژمارەیەك 
چاالكڤانی سیاسی كورد كۆبووەتەوە، ئەو 

دانیشتنانە چ ئاكامێكیان دەبێ؟
لەوەتای ڕۆحانی  مس������تەفا هیجری: 
هاتووەتە س������ەركار و یونسی ئەو پۆستەی 
وەرگرتووە، دوو دانیش������تن ك������راوە: یەكیان 
لەگ������ەڵ ئەو الیەنەی پێ������ی دەڵێن بەرەی 
یەكگرت������ووی ك������ورد و یەكێكی دیكەش 
لەگەڵ ژمارەیەك هەڵكەوتە و چاالكڤانی 
مەهاباد بووە. ئێستا كە جموجۆڵی مەدەنی 
لە ڕۆژهەاڵت زەقت������ر بووەتەوە، كۆماری 
ئیس������المی دەیەوێ لەو ڕێگەیەوە بڵێ كە 
پرسی  بۆ چارەسەری  سەرقاڵی گوتوبێژە 

كورد. 
ك������ە  ئەوەی������ە  گرینگت������ر  لەوان������ەش 
س������اڵی داهاتوو هەڵبژاردن������ی پەرلەمانی 
بەڕێوەدەچێ و دەیانەوێ بەڵێنەكانیان لەبیر 
خەڵ������ك ببەنەوە و پێیان بڵێن هێش������تا كار 
لەسەر بەڵێنەكانیان دەكەن و دەیانەوێ خەڵك 
ڕابكێشن بۆ سەر سندوقەكانی دەنگدان و 

ئەو دانیشتنانە لەچوارچێوەی بازاڕگەرمی 
بۆ هەڵبژاردن دەبینم. پێموانییە بەڵێنەكانی 
ڕۆحانیش جێبەجێ بكرێن، چونكە تاوەكو 
ئێس������تا چەندینجار بەڵێ������ن بەخەڵك دراوە 
النیكەمی داخوازییەكانیان جێبەجێ بكەن، 
بەاڵم هەمیشە ڕەوشی كورد خراپتر بووە.

ڕووداو: هی������چ پالنێكت������ان هەی������ە بۆ 
كاریگ������ەری دان������ان لەس������ەر پرۆس������ەی 

هەڵبژاردنی داهاتووی پەرلەمانی ئێران؟
دانیشتنەكانی  لە  هیجری:  مس������تەفا 
دوایی دەفتەری سیاس������یدا باس������مان لەوە 
ب������ۆ ڕەوتی  بەدواداچوون  ك������ە  ك������ردووە 
هەڵبژاردنەكە بكەین، بەاڵم هێش������تا دیار 
نییە كە چۆن هەڵس������وكەوت لەگەڵ ئەو 

هەڵبژاردنە دەكەین.
ڕووداو: پێتان باشە دووبارە فراكسیۆنی 
نوێنەران������ی ك������ورد لە پەرلەمان������ی ئێران 

پێكبێتەوە؟
مس������تەفا هیجری: بەڵێ پێمان باش������ە 
لە پەرلەمان یان هەر ش������وێنێكی دیكە كە 
دەنگی دەبیسترێ، دەنگی كورد بێتە ئارا 
و ستەمەكانی سەر كورد باسی لێبكرێت.

ل������ە  ك������ورد  بزووتن������ەوەی  ڕووداو: 
ڕۆژهەاڵت، ئێس������تا بەرەوپێش دەچێ یان 

بەرەو پاش؟
هەموو  س������ەرەڕای  هیجری:  مستەفا 
زەخت و زۆرێك كە لەسەریەتی، لە هەموو 
كات زیات������ر بەرەو پێش دەچێ و نابێ زۆر 
ڕواڵەت������ەكان لەبەر چاو بگیرێن. گرینگ 
ئەوەیە ك������ە لەژێرەوە خەڵك ئامادەیی هەیە 
بۆ ناڕەزایی دەربڕین و لە هەموو مەجالێك 

بۆ ئەو مەبەستە كەڵك وەردەگرێ.
ڕووداو: دابەزین������ی بەه������ای نەوت چ 
كاریگەری لەسەر داهاتووی ئێران دەبێ؟

ئابووریی  ڕەوش������ی  هیجری:  مستەفا 
ئێران ڕۆژ ب������ەڕۆژ خراپتر دەبێ. ڕێژەی 

بێكاری زیاتر بەرزبووەتەوە. 
نرخی نان كە پێداویس������تی س������ەرەكی 
ڕۆژان������ەی خەڵكە نزیكەی 4٠ لەس������ەد 
ڕێبەر  بەرزی  ڕاوێ������ژكاری  بەرزبووەتەوە. 
خامنەیی دانی ب������ەوەدا ناوە كە ئابووریی 
ئێران بە ڕادەیەك خراپ������ە تەنانەت ئەگەر 
هێشتا  البچن،  لەس������ەری  گەمارۆكانیش 
بەه������ۆی دابەزین������ی بەهای ن������ەوت لە 
دۆخێكی خراپدا دەمێنێتەوە. جگە لەوانەش 
ئێستا كە بەپێی پالن نرخی نەوت دابەزیوە، 
كۆماری ئیس������المی ئێران زیاتر لەجاران 
ترس������ی لێ نیش������تووە. ڕێژەی هەناردەی 
نەوت������ی ئێرانیش ڕۆژ ب������ە ڕۆژ بەهۆی 
خراپبوونی چاڵە نەوتیی������ەكان و نەبوونی 
بەرهەمهێنانی  س������ەردەمیانەی  تەكنیكی 

نەوت، كەمتر دەبێتەوە. 
ئەوەش لەكاتێكدایە كە ئەو بڕە پارەیەی 
كە لە فرۆش������ی نەوت دەب������ێ وەریبگرێ، 
بەدەستی ناگات و لەجێگەی پارە واڵتانی 
وەكو هیند، ڕووس������یە و چی������ن كەلوپەل و 
كااڵی پێدەدەن. ئەوانەش بوونەتە هۆكارێك 
بۆ كەمبوونەوەی زیات������ری داهاتی ئێران 
ك������ە ب������ە لەبەرچاوگرتن������ی تێچووەكانی 
ئەو ڕێژیم������ە بەتایبەت ئ������ەو خەرجانەی 
كە كۆم������اری ئیس������المی لەچوارچێوەی 
پرۆژەی هەناردەكردنی شۆڕشی ئیسالمی 
دەی������كات، وەك������و دابینكردن������ی تێچووی 
شەڕی سووریا، پشتیوانی لە حیزبوڵای 
لوبنان و حەماس������ی فەلەستین و چەندین 
گرووپی دیكە، فشاری زۆر خراوەتە سەر 

ئابووریی ئێران.
ڕووداو: ئەگەری ئەوە هەیە بەهۆی ئەو 
كێش������ە ئابووریانەوە ناڕەزایەتی جەماوەری 

سەرهەڵبدات؟
مس������تەفا هیجری: بەڵێ ئەو ئەگەرە 
لەئارادایە. ڕاس������تە كۆمەڵێك كەس كە لە 
ترۆپكی دەسەاڵتدان و ئەو واڵتە بەهەموو 
شتێكەوە بە هی خۆیان دەزانن و گەندەڵی 
دەكەن و خەڵك دەكوژن، بەاڵم خەڵكی ئێران 
وەكو خەڵكی كۆریای باكوور نین كە ڕێژیم 
توانیبێتی لە قاڵبیان بدا. خەڵك ناڕازین و 
لەگەڵ زیادبوونی ناڕەزاییەكان نابێ پێمان 
وابێ ك������ە خەڵك هەروا قبوڵ������ی دەكات، 
پێموای������ە دەگاتە خاڵێك كە وەختێك ژیانی 
بۆ نامێنیتەوە، ئامادەیە خۆش������ی بەكوشت 

بدات بۆ ئەوەی كە ڕزگاری بێت.

دیمانه : ڕووداو
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پەیامی بەڕێز كەریم پەرویزی ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران بە بۆنەی شەست و نۆیەمین ساڵوەگەڕی 

دامەزراندنی كۆماری كوردستان لە بنكەی دەفتەری سیاسیی حیزب

خوشك و برایانی بەڕێز، میوانان 
و بەشداربووانی ئازیز وێڕای ڕێز و 

ساوی بێ پایان.
لێرە كۆ دەبینەوە هەموو س������اڵێك 
بۆ ڕێز گرتن لە یادی دیاردەیەكی 
مێژووی������ی گرینگ كە 6٩ س������اڵ 
لەمەوبەر لە شارە جوانەكەی كوردستان 
لە مەهاباد كۆمارێكی دێموكراتیك 
لەدایك دەبێت و ڕووداوێكی گەورەی 
كۆماری  دەخولقێ������ت،  مێژووی������ی 
كوردس������تان دیاردەیەك������ی گەورە و 
گرینگ������ی مێژوویی و سیاس������ییە، 
لە مێژووی نەت������ەوەی كورددا، كە 
دەورێك������ی گرین������گ و بەرچاوی 
هەیە لە مێ������ژووی نەتەوەیەكدا كە 
بە س������ەدان ساڵ چەوس������اوەتەوە و 
زیاتر لە س������ەدەیەكە بۆ گەیشتن بە 
ئازادی و بۆ گەیشتن بە مافەكانی 
تێدەكۆشێت و دەیهەوێت بیسەلمینێت 
ك������ە نەتەوەیەكە ك������ە بوونی هەیە و 
ناتوێت������ەوە، 6٩ س������اڵ لەمەوبەر لە 
گرینگدا  مێژوویی  ساتێكی  چركە 
كیانێك������ی سیاس������ی لەدایك دەبێت 
كە دەبێ������ت بە هێمای������ەك، دەبێ  بە 
سیمبولێك بۆ نەتەوەیەكی چەوساوە و 
ستەملێكراو كە لەسەر ئەساسی ئەو 
هێما و ئەو پێگەیە بوونی نەتەوەیی 
خۆی دەسەلمێنێت. دوژمنانی كورد 
بە ش������ێوەی جۆراوجۆر هەوڵ دەدەن 
و هەوڵیی������ان داوە ك������ە بڵێ������ن كورد 
نەتەوە نیە لەو پەڕەكەیدا گەالنێكن 
ك������ە خاوەن������ی وردە كەلتوورێكن كە 
دەتوانرێ������ت بە 4 دانە درووش������می 
س������ادە و 4 هەڵپەڕك������ێ  و گۆرانی 
فریویان بدەی������ت و بەو هەڵپەڕكێ  و 
گۆرانیان������ە ڕازی ببن، بەاڵم كورد 
و كوردستان، كورد وەكوو نەتەوەیەك 
كیانێك������ی  وەك������وو  كوردس������تان  و 
سیاس������ی جوغرافی بۆ ئەوانەی كە 
س������ەلماندوویانە  دەژین  كیانەدا  لەو 
كە نەتەوەیەكن ك������ە خاوەنی مافی 
ئینس������انی خۆیانن خاوەنی مافێكی 
نەتەوەیین و كۆماریان دامەزراندووە، 
كۆمارێك ك������ە كیانێكی مۆدێڕن و 
ئەمڕۆییە، دەسەاڵتێكی عەشیرەیی، 
س������ەرەڕۆیان  و  دواكەوتووان������ە 
دەس������ەاڵتێكی  دانەمەزران������دووە، 
دێموكراتیكی������ان  و  كۆم������اری 
دامەزراندووە كە بڵێن لەگەڵ ئەوەی 
كە ستەممان لێ كراوە لەگەڵ ئەوەی 
كە س������ەدان س������اڵە دیكتاتۆرەكان و 
سەرەڕۆكان لەسەرمان زاڵ بوون و بە 
چەوساندوویانەتەوە  شێوەیەك  هەموو 
و هەوڵیان داوە لە نێو ئێمەدا خۆیان 
تێدا  دیكتاتۆرمان  بكەنەوە  درووست 
بار بهێننەوە بەاڵم ئێمە وەكوو ئەوان 
نی������ن ئێمەی ك������ورد لەگەڵ خەبات 
و تێكۆش������انی خۆمان������دا خەبات و 
ئینسانەكانیش  ئازادی  تێكۆشان بۆ 
نموونەیەكی  ب������ە  دەبین  دەكەی������ن. 
بەرچاو كە س������تەمان ل������ێ دەكرێت 
بەاڵم دیكتات������ۆر بەرهەم ناهێنینەوە 
دەسەاڵتێكی دێموكراتیك لە شێوازی 
لە  دێنین������ەوە،  بەرهەم  كۆماری������دا 
الیەك������ی دیكەوە لەو چركە س������اتە 
مێژوویەدا، كە لە گۆڕەپانی مەزنی 
چوارچ������رای مەهاب������اددا ئیعالمی 
جمه������ووری كوردس������تان دەكرێ������ت 
بە دەس������ت و بە فك������ر و بە هێزی 
ئەندێش������ەی مرۆڤێكی تێكۆش������ەر، 
گەورە ڕێبەرێكی مێژووی كوردستان 
بە  ڕادەگەیندرێت،  كۆم������ارە  ئ������ەو 
دەستی پێشەوای نەمر پێشەوا قازی 
محەمەد وەك������وو ڕێبەرێكی كارامە 
و لێوەش������اوە و شارەزا. ئێمە بە دەیان 
جار و بە س������ەدان جار لە مێژووی 
نەتەوەكان������دا و لە مێژووی نەتەوەی 
ڕووداوی  ج������ار  زۆر  كوردیش������دا 
لەو چەش������نەمان بینیوە، دەرەتان و 
هەڵكەوت������ەی سیاس������ی مێژوویمان 

بینی������وە كە ڕەخس������اوە ب������ۆ نەتەوە 
جیاوازەكان و بۆ نەتەوەی كوردیش، 
بەاڵم ئ������ەو دەرەتانان������ە، ئەو هەالنە 
لە كیس چوون، یان بە ش������ێوازێكی 
نادرووس������ت كەڵكیان لێ وەرگیراوە 
و ب������ە زەرەری كورد و كوردس������تان 
ش������كاوەتەوە، بەاڵم لە ١٩46دا لەو 
مێژووییەدا  و  سیاس������ی  دەرەتان������ە 
كە ل������ە ناوچەك������ەدا دەڕەخس������ێت، 
ڕێبەرێكی كارامە و لێوەشاوە وەكوو 
ڕێبەرایەتی  محەمەد  قازی  پێشەوا 
جەریانێكی سیاس������ی بە دەستەوەیە 
و كیانێك������ی سیاس������ی نەتەوەی������ی 
دادەمەزرێنیت كیانێك كە بۆ ئێس������تا 
و بۆ داهاتووی ئ������ەو نەتەوەیە بووە 
نەتەوەیەك،  سەلماندنی  بەڵگەی  بە 
بووە بە جێگای شانازی ڕۆڵەكانی 
دوێنێ ، ئەمڕۆ و س������بەینێ ، ئەوانە 
ڕۆڵی ڕێبەرێ كارامە و لێوەش������اوە 
و سیاس������ی نێش������ان دەدەن، ك������ە لە 
دەرفەتەكاندا، لە هەلە مێژووییەكاندا، 
چۆن ئیستفادە بكات، چۆن كەڵكی 
لێ وەربگرێ������ت و لە پێناوی قازانج 
و بەرژەوەن������دی نەتەوەی������دا ه������ەوڵ 
بدات، لە بیری تەسكی كەسایەتی 
گرووپایەتی عەشیرەتی دەرباز ببێت 
نەتەوایەتی  ب������ااڵی  بەرژەوەندی  و 
لە بەرچاو بێ������ت، داهێنانی هەبێت 
و لە دەرفەت������ەكان كەڵك وەربگرێت، 
باس لە كۆماری كوردس������تان و باس 
لە ق������ازی محەمەد، بێ  باس كردن 
لە حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی 
ئێران باس������ێكی كورت و باس������ێكی 
ناقس و باس������ێكی ناكامڵە، حیزبی 
وەكوو  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 
كە  مۆدێڕن  ئۆراگانیزاس������یۆنێكی 
خەڵك و هێزە تێكۆشەرەكان بە دەوری 
یەكدا كۆ دەكاتەوە و ڕێكیان دەخات 
و لە پێناوی یەك ئامانجی هاوبەشدا 
بەرنامەی������ان بۆ دادەڕێژێت، دەیكات 
ئۆرگانیزاس������یۆنێكی  خاوەن������ی  بە 
داهێن������ەر، بە ب������ێ حیزبێكی وەها 
وەكوو  دێموكراتیك،  كۆماری  وەكوو 
بۆیە  ناخوڵقێت  كوردستان  كۆماری 
كۆماری كوردستان، پێشەوای نەمر 
كوردس������تانی  دێموكراتی  حیزبی  و 
ئێران سێ ڕەهەندی تەواوكەری یەك 
دیاردەی مێژوویی سیاس������ین، نە لە 
یەك جیا دەكرێت������ەوە و نە بێ یەك 
دەتوانێ������ت باس لە مێژوو بكەین، بە 
تەواوەت������ی و بە كامڵی پێكەوە دەبن 
بە یەك دیاردەی گرینگ، دەبن بەو 
كۆم������ارە، دەبن بەو دیاردە گرنگەی 
كە ئەمڕۆ لێرە كۆ دەبینەوە و ڕێزی 
لێ دەگرین، خۆش������یی دەكەین بەو 
بۆنەوە و بە س������ەدان و ب������ە هەزارن 
كەس������ی دیكە ل������ە سەرتاس������ەری 
جیهاندا لە كوردستاندا ڕێز لەو یادە 

گرینگ������ە دەگرن������ەوە ئەوانە بە بێ 
پێك������ەوە كاركردن  بە بێ  هاوكاری 
و بە بێ لێكدانەوەی هەمەالیەنەی 
بگەین  ناتوانین  ڕەهەندەكە  هەرسێ 
ب������ە ئاكامێك������ی دروس������ت و بڵێین 
لێكدانەوەیەكی دروس������تمان كردووە و 
یەكیان بە بێ ئەوەی دیكە دەیتواتی 
ڕێبەرێك������ی  بێ������ت.  س������ەركەوتوو 
مۆدێڕن  ئۆرگانیزاسیۆنی  لێوەشاوە 
و ئەمڕۆی������ی، كەڵ������ك وەرگرتن لە 
دەرفەتەكان كۆمارێكی دێموكراتیكی 
كۆم������اری  دەكەوێت������ەوە،  ل������ێ 
وەكوو  هەر  كوردستان  دێموكراتیكی 
باس كراوە و دەیزانین زۆر هەنگاوی 
گرینگی ل������ە مێ������ژووی نەتەوەی 
كورددا هەڵگرتووە، یەكەم هەنگاوی 
گرینگی كە باسمان كرد سەلماندنی 
كە  نەتەوەییەكە،  سیاس������یی  بوونی 
خاوەنی مافی سیاسی نەتەوەییەتی 
ناتوانێت حاش������ای لێ  ك������ەس  كە 

دیكەی،  كارێكی گرینگی  بكات. 
هەڵكردنی ئااڵیەكە بە ناوی ئااڵی 
نەتەوەیی كوردس������تان كە س������یمبول 
كاری  دەكات،  دروس������ت  هێم������ا  و 
دیك������ەی فێرك������ردن و بارهێنانە بە 
پەروەردەیەكی  و  كەلت������وور  زم������ان 
ك������وردی و پەروەردەیەكی نەتەوەیی 
بە زمانێكی كوردس������تانیە، كارێكی 
گرنگی دیكەی ڕێكخستنی هێزی 
نیزامی كوردس������تانە ل������ە ژێر ناوی 
پێشمەرگەی  هێزی  پێش������مەرگەدا، 
كوردس������تان كە بۆ یەك������ەم جار لە 
مێ������ژووی كورددا ن������اوی پیرۆزی 

پێش������مەرگە لە كۆماری كوردستان 
دێتە ئ������اراوە، یەكێك لە گرینگترین 
كارەكان������ی كۆم������اری كوردس������تان 
ئەوەی������ە كە ه������ەوڵ دەدات هێزێكی 
پاراس������تنی دەسكەوتە  بۆ  نیزامیی 
نەتەوەییەكان دروست بكات بە ناوی 
هێزی پێش������مەرگە كە هێزێكی یەك 
دەس������ت بێت و زۆر كاری گرینگی 
دیك������ە و هەنگاوی س������یمبولیكی 
دیكە كە لە مێژوودا تۆمار كراوە و 
خوازیاران و ئۆگرانی كۆمار دەتوانن 
ئەوان������ەی ش������ارەزان و ئەوانەی كە 
خوازیارن و حەزیان لێ بێت دەتوانن 
بە دوای بكەون، ب������ەاڵم بە كورتی 
لێ������رەدا ئاماژەمان بەو دەس������كەوتە 
گرینگانە ك������رد، یەكێكی دیكە لە 
كۆماری  گرنگەكانی  دەس������كەوتە 
كوردس������تان، دابینكردنی ئەمنییەت 
و ئاسایش������ی خەڵكە له  ناوچەكەدا، 
هەر وەكوو لە مێ������ژوودا باس كراوە 
یەكەم كارێكی خراپ و خەالف كە 
لە كۆماری كوردستاندا ڕوو دەدات 
تەنها یەك خاڵ ب������ووە و تەنها یەك 
تاوانی دژە یاس������ایی ئەنجام دراوە، 
نیشانەی ئەوەیە كە ئەو خەڵكە، ئەو 
دەس������ەاڵتە بە هی خۆیان دەزانن. لە 
ئەمنییەت و ئاسایشی كۆمارەكە و 
خاكەكە، خەڵكەكە تێدا بەشدارن و بە 
ش������ێوەیەكی خەڵكی بەڕیوە دەچێت، 
باس كردن لە كۆماری كوردس������تان، 
باس كردن لە دەسكەوتە گرینگەكانی 
بە بێ ئاماژە كردنی خاڵە الوازەكانی 
ڕەنگە لێكدانەوەیەكی نادروست بێت، 
ئێمە لێرەدا بۆ ئەوە كۆ نەبووینەتەوە 
كە خاڵە الوازەكانی باس بكەین، لێرە 
كۆ بووینەتەوە تاك������وو ڕێز لەو یادە 
گرینگە بگرین، ڕێز لەو دەسكەوتە 
مێژووییە بگرین، بەاڵم پێویستە كە 
هەندێك لەو خاڵە الوازانەش ئاماژە 
پێ بكەین بۆ ئەوەی كە پێویستمان 
ب������ە دەرس وەرگرتن لە مێژوو هەیە، 
یەكێك لە خاڵە الوازەكانی كۆماری 
كوردستان وەك باسمان كرد خاڵێكی 
گرینگی ئەوە بوو كە هەوڵ دەدات 
هێزێك������ی نیزام������ی، نیش������تمانی، 
نەتەوەیی، دروس������ت بكات بە نێوی 
هێزی پێش������مەرگە، بەاڵم خۆی لە 
خۆیدا ئەو هەنگاوە خاڵی الوازیشی 
تێدا هەیە، خاڵ������ە الوازەكەی ئەوەیە 
نەگەیەشتوە  كۆمەڵگاكە  هێشتا  كە 
بەو ئاس������تەی كە هێزێكی نیزامی 
تێ������دا  ئەمڕۆی������ی  پۆڕفیش������ناڵی 
دروست بكرێت كە یەك دەست بێت، 
كەموكۆڕیەكانی لەوێدا دەردەكەوێت 
دەبینی������ت كە هەندێك ل������ەو هێزی 
پێشمەرگە لە واقێعدا هێزی سەر بە 
عەشایەرن، چەكداری عەشایەرەكانن 
كە فەرمان لە س������ەرۆك عەش������یرە 

وەردەگ������رن لە باتی ئەوە كە فەرمان 
لە سپاس������االری هێزی پێش������مەرگە 
بگرن و لە ڕەوتی مێژووی كۆماردا 
خاڵە الوازەكانی دەردەكەوێت چونكوو 
ئ������ەو هێزە لە باتی ئەوەیكە هێزێكی 
ی������ەك دەس������تی نیزام������ی و هێزی 
پێشمەرگەی كوردستان و پاراستنی 
نەتەوەی كۆماری كوردستان بێت لە 
مەراحلێكدا لە قۆناغەكانی مێژوویدا 
ئ������ەو هێزانە بە فەرمانی س������ەرۆك 
و  دەجووڵنەوە  عەشیرەتەكەی خۆیان 
دەبینیت لە هەندێ شوێن ئەو هێزانە 
بەرژەوەندییەكانی  پێچەوان������ەی  بە 
كۆم������ار ئەجوڵێن������ەوە ك������ە ئ������ەوە 
ئەزموونێكە بۆ ئێمە كە لە ئێس������تا 
و داهات������وودا كەڵكی لێ وەربگرین. 
یەكێكی دیكە لە كەمووكۆڕییەكانی 
دیكەی كۆماری كوردستان بەرتەسك 
ناوچەیەكی  ل������ە  بوونەوەی كۆمارە 
بەرتەس������كی كوردس������تاندا. هەموو 
كوردستان هەموو خاكی  بەشەكانی 
ئەوەی  ناگرێتەوە  ئێران  كوردستانی 
كە لە ناوچەیەكی بەرتەسكدا قەتیس 
دەمێنێت������ەوە ه������ۆكاری مێژوویی و 
سیاسی خۆی هەیە و بە بێ هۆكار 
نەبووە، بەاڵم خ������ودی ئەوە زەرەر بە 
كۆمار دەگەیەن������ێ و كۆمار الواز 
دەكات كە لە كاتی پێویستدا هەموو 
هەموو  و  كوردس������تان  بەش������ەكانی 
ش������وێنەكانی كوردس������تان دەتوان������ن 
پێكەوە پش������تیوانی یەكتر بن بەاڵم 
چوونكە لە ناوچەیەكی بەرتەس������ك 
قەتی������س ماوەت������ەوە بێب������ەش دەبێت 
لە پش������تیوانی بەش������ەكانی دیكەی 

كوردستانی ئێران.
ل������ە كۆماری  ی������اد كردن������ەوە   
كوردستان بە بێ یادكردنەوە لە ڕۆڵ 
و كاریگەریی كۆماری كوردستان لە 
س������ەر بیری نەتەوەیی لە بەشەكانی 
كوردستانی  وەك  كوردستان  دیكەی 
عی������راق، توركیە و س������وریە و بێ 
ئاماژە كردن بە دەوری شۆڕشگێڕان 
و تێكۆش������ەرانی ئ������ەو بەش������انە لە 
كۆماری كوردستاندا باس كردنێكی 
ناق������س و ناكام������ڵ دەبێت كۆماری 
كوردستان لەو چركەساتەی مێژوودا 
ك������ە دادەمەزرێ������ت لەن������اكاو و بێ 
پێش������ینەی مێژوویی نەب������ووە. هەر 
وەك دەزانین خەبات������ی نەتەوەیی لە 
بەشەكانی  هەموو  لە  كوردس������تاندا 
كوردستاندا خەباتێكی دوور و درێژە 
لە كوردس������تانی باش������وور، باكوور، 
ڕۆژه������ەاڵت و ڕۆژئاوادا لە هەموو 
بەشەكاندا خەبات هەبووە، تێكۆشانی 
نەتەوەی������ی هەبووە و ل������ە قۆناغی 
جۆربەجۆردا و ل������ە هەر قۆناغێكدا 
ی������ەك لە بەش������ەكان پێش������ەنگ و 
ك������ردووە.  خەباتی  پێش������ەنگایەتی 
كۆماری كوردس������تانیش دەتوانین لە 
درێ������ژەی ئەو خەبات������ە نەتەوەییە لە 
ببینین.  كوردس������تاندا  سەرتاسەری 
بەاڵم خ������ودی دامەزرانی كۆماری 
كوردس������تان و ئەو هێما و سیمبوالنە 
ك������ە ل������ە كۆم������اری كوردس������تاندا 
لەدایك دەبێت كاریگەری لە س������ەر 
نەتەوایەتی  و  خەباتگێڕان������ە  بیری 
بەشەكانی  لە  كورد  تیكۆش������ەرانی 
دیك������ەدا دەبێت كە دەبینین س������روود 
و ئ������ااڵ و ناو و هێم������ای كۆماری 
كوردس������تان لە بەش������ەكانی دیكەی 
كوردستان دەنگ دەداتەوە و ڕەنگ 
لەگەڵدا  ئێستاش������ی  ك������ە  دەداتەوە 
نەتەوایەتی  بێت وەكوو هێمایەك������ی 
كەڵك������ی لێ وەردەگیردرێ و ڕێزی 
ل������ێ دەگرن و پی������رۆزە، هاوكات لە 
بەش������ەكانی دیكەی كوردستانیشدا 
لە دامەزرانی كۆماری كوردستاندا 

نی  ا ر شە تێكۆ
دەور  ك������ورد 
ڕۆڵیی������ان  و 

ڕۆژەڤـ

بەشار ئەسەد لە 
خەوی غەفڵەتدایە

و: ڕەزا فەتحوڵاڵنژاد

ماڵپەڕی »واشینگتۆن پۆست« 
وتارێكی لەسەر ڕووداوەكانی سووریە 
لە ژێر ن������اوی »لەگەڵ بەش������دار 
ئەس������ەد لە بارەی شەڕی نێوخۆیی 
س������ووریەوە وتووێژم كرد. ئەو هێشتا 
ب������ۆ كۆتاییهێنان پێ������ی لە خەوی 
غەفڵەتدایە« بە قەڵەمی »جاناتان 

تێپێرمەن« باو كردووەتەوە. 
لە س������ەرەتادا هاتووە: »لە چەند 
حەوت������ووی ڕاب������ردوودا، دەوڵەت������ە 
ڕۆژئاواییەكان بە شێوەی پەنانەكی 
دەس������تیان ك������ردووە ب������ە گۆڕینی 
س������ووریە.  لەم������ەڕ  هەڵوێس������تیان 
وێدەچێ   ئۆباما  بەڕێوەبەرایەتی������ی 
بە ت������ەواوی وازی ل������ە داخوازیی 
ئەسەد  بەشار  دەستلەكاركێشانەوەی 
وتووێژەكانی  پێش������مەرجی  وەك������وو 
ئاش������تی هێناوە. ل������ە جیاتی ئەوە، 
ڕاپۆرت������ەكان وا نیش������ان دەدەن كە 
دانراوە  پێشنیارگەلێك  لەسەر  قامك 
كە ڕێگ������ە بە ئەس������ەد دەدەن ببێتە 
كاتی.  ڕێككەوتنێكی  لە  بەش������ێك 
ئەم لێڕوانین������ە نوێیە دەریدەخات كە 
كۆشكی س������پی و هاوپەیمانەكانی 
لەو بڕوادان كە سەركۆماری سووریە 
ڕەنگە سازش������ێكی قبووڵ بێت كە 
بتوانێ  كۆتایی ش������ەڕی نێوخۆیی 

چوار ساڵەی واڵتەكەی بێنێ .«
دەنووس������ێ :  دوات������ر  نووس������ەر 
»ل������ە ٢٠ی ژانویەدا لە دیمەش������ق 
چاوم ب������ە ئەس������ەد ك������ەوت، ئەوە 
یەكەمی������ن وتووێژی ب������وو لەگەڵ 
ڕۆژنامەنووس������ێكی ئەمریكایی لە 
٢٠١٣ بەمالوە. ئەگەر شتێكی ڕوون 
لە وتووێژەكەماندا  � دەقی تەواوی 
»كاروباری  بەش������ی  لە  وتووێژەكە 
ئەوە  بووبێ ،   � بخوێننەوە  دەرەوە«دا 
بوو كە: وەه������ا هیوایەك فانتازیایە. 
لە نی������گای یەكەمدا ئەس������ەد زۆر 
ش������تی ڕاس������تی گوت، وا نیشانی 
دا ك������ە دەی������ەوێ  بارودۆخ������ە ئارام 
بێتەوە و تینووی بەشداریی دەوڵەتە 
ڕۆژئاواییەكان������ە لە ش������ەڕەكەی بە 
بەاڵم  ئیسالمی.  تیرۆریزمی  دژی 
ل������ە بن ئەو وش������ە جوانان������ەوە، ئەو 
ئەمڕۆكەش هەر كەس������ێكی ڕەق و 
نەچەماوەیە ڕێك بەو جۆرەی چوار 
ساڵ لەمەوبەر لە سەرەتای شەڕی 
نێوخۆیی س������ووریە وابوو. وا دیارە 
ئەس������ەد هیچ بیرۆكەیەكی لەوە نیە 
كە ش������ەڕەكە چەندە خراپ دەچێتە 
پێش، پێشنیارەكانی چەند ناكردەكین 
و ئەو پێش������نیارانەی بۆ هاریكاری 
دەیدات، چەندە بێمانان. مەبەس������تی 
ئەوەی������ە كە هەر كاتێ������ك ڕێبەرانی 
لە  ش������ەڕكردن  بیانهەوێ ،  ڕۆژئاوا 
سووریە لە دوو ڕێگەوە كۆتایی پێ 
دێت، واتە یان ئەس������ەد ڕاپەڕیوەكان 
شكس������ت بدات، ی������ان ڕاپەڕیوەكان 

شكستی بدەن.«
نووس������ەر چەندی������ن پاراگ������راف 
بۆ باس������ی بینینەكان������ی خۆی لە 
ماڵوێرانییەكانی ش������ەڕ لە كۆاڵن و 
شەقامەكان دیمەشق تەرخان دەكات. 
ل������ە كۆتاییدا هات������ووە: »بەاڵم 
سەرەڕای هەموو قسەكانی [ئەسەد] 
لەم������ەڕ بەرژەوەندی������ی هاوب������ەش، 
كاتێك ل������ە نێو وت������ە ناڕوونەكان و 
خۆدزینەوەكانی دەگەڕی و بەدوای 
هۆكاردا دەگەڕی، بە باش������ی ڕوون 
دەبێتەوە كە ئامادە نیە هیچ ش������تێك 
ل������ە پێناو پێكگەیش������تنی هەر دوو 
بەرەكە بدات. لە كۆتایی ڕۆژەكەدا، 
دەك������را ببینرێ  كە س������ەرەڕۆیی بە 
ڕێگەیەكی كۆتاییهێنان بە شەڕەكە 
دەزانێ . پێی وایە هەموو دوژمنانی 
لە ناوچەكە و ل������ە ڕۆژئاوادا دەبێ  
م������ل بە باش������ییەكانی ئارگۆمێنتە 
سەیروس������ەمەرەكانی خ������ۆی بدەن. 
ئەگین������ا تا ئەو كاتە، لە كوش������تن 

بەردەوام دەبێت«. 
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یەكێك لە 
گرینگترین 

كارەكانی كۆماری 
كوردستان ئەوەیە 
كە هەوڵ دەدات 

هێزێكی نیزامیی بۆ 
پاراستنی دەسكەوتە 

نەتەوەییەكان 
دروست بكات 
بە ناوی هێزی 

پێشمەرگە
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ل������ە هەموو  و  هەب������ووە 
تێكۆشەرانی  بەشەكانەوە 
مەهاباد  هاتونەتە  كورد 
و ل������ە كۆم������اری كوردس������تاندا لە 
دامەزراندنیدا لە س������ەقامگیركردندا 
و لە ش������ەڕكردن و ش������ەڕ لە پێناو 
مانەوەیدا دەوریان هەبووە كە وەك لە 
مێژوودا باس ك������راوە پێویستە باس 
كۆمار  ش������ەهیدی  ئەفسەرانی  لە 
كە لە كوردستانی باشوور هاتبوون 
بكەینەوە، ئەو ئەفسرانە كە دوایی بە 
دەستی ڕێژیمی عێراق شەهید كران 
بەتایبەتی یاد لە شۆڕشگێڕانی  و 
بارزان ب������ە ڕێبەرایەتی نەمر مەال 
مس������تەفای بارزانی بكەین كە لە 
كۆم������اری كوردس������تاندا دەورێكی 
بەرچ������او و مێژووییان هەبوو. لێرەدا 
كە ئێمە باس ل������ە ڕۆڵی كۆماری 
كوردستان لە سەر بەشەكانی دیكە 
و ه������اوكاری بەش������ەكانی دیكە لە 
دامەزرانی كۆماری كوردس������تان و 
س������ەقامگیری كۆماری كوردستان 
دەكەین، نابێت دوو ش������تمان لە یاد 
بچێ������ت، یەكەم كە چ������او لە مێژوو 
دەك������ەی ڕەفتار و هەڵس������وكەوتی 
كۆم������اری  ڕێبەران������ی  سیاس������ی 
كوردستان بە نیس������بەت بەشەكانی 
جێگای  كوردس������تانەوە  دیك������ەی 
لێ فێرب������وون و ئەزموون وەرگرتنە 
بۆ ئێم������ە، ئەو ڕێبەران������ە هاوكات 
باوەش������ێكی  بە  كە  ئەوەی  لەگەڵ 
ئاوەاڵوە پێش������وازی لە تێكوشەرانی 
بەش������ەكانی دیكە دەكەن، هاوكات 
لەگ������ەڵ ئەوەی كە بە دڵفراوانییەوە 

پش������تیوانی لە ڕۆڵەكانی كورد لە 
لەگەڵ  وەردەگرن  دیكە  بەشەكانی 
دەس������تێوەردانی سیاسی  ئەوەش������دا 
لە بەش������ەكانی دیك������ە، لە خەباتی 
نە  ناك������ەن  دیك������ەدا  بەش������ەكانی 
دەس������تێوەردانی سیاسی تێدا دەكەن 
نە ئەوەی كە بیانهەوێ هەوڵ بدەن 
كەسانێكی دیكە وەكوو ئاڵترناتیڤێك 
بۆ شۆڕش������گێڕان و تێكۆش������ەرانی 
كوردی لەو بەشانەدا دروست بكەن. 
ڕۆڵی  ئ������ەوەدا  لەگ������ەڵ  هاوكات 
تێكۆش������ەرانی بەشەكانی دیكە كە 
هاتوونەتە كوردس������تان، ئەوەش������مان 
دەبێ������ت لە بەرچاو بێت كە ئەوان بە 
هەم������وو هێز و تواناوە بە باوەڕێكی 
نەتەوەی������ی و شۆڕش������گێڕانەوە لە 
خزمەتی كۆماری كوردستاندا بوون، 
ل������ە خزمەتیداب������وون لەگەڵ كاری 
دەس������تێوەردان و ئاژاوەگێڕان������ە دوو 
ش������تی جیاوازن كە ئەو تێكۆشەرانە 
لە خزمەتی كۆماری كوردستاندا لە 
خزمەتی بەرژەوەندی بااڵی نەتەوەی 
كورددا ب������وون نە دەس������تێوەردانیان 
كردووە و نە ئەو دەسكەوتەیان ڕەت 
كردووە، هەڵس������وكەوت و ڕەفتاری 
ڕێبەران������ی كورد لەو س������ەردەمەدا 
ئێم������ە ڕەخنە  ئ������ەوەدا كە  لەگەڵ 
ل������ە مێژوو ل������ە كەموكووڕییەكانی 
ڕێبەرانمان لە پێشوودا دەگرین لەو 
خاڵە بەهێزانەش������دا دەبێ دەرس������یان 
ل������ێ وەربگری������ن و ئەزموونیان لێ 
وەربگرین بۆ ئەمڕۆ و داهاتوومان. 
باس لە كۆماری كوردستانمان كرد 
دەبێ باس ل������ە پیالنی دوژمنان و 

نەیارانی ك������ورد بكەین دوژمنانی 
كورد ل������ە س������ەرووی هەموویانەوە 
ڕێژیمی ویالیەتی فەقیهی كۆماری 
ئیس������المی بەردەوام هەوڵی داوە كە 
ئەو دەس������كەوتە مێژووییە بەالڕێدا 
ببات و بیروڕای خەڵكی بە نیسبەت 
چەواشە  مێژووییە  دەستكەوتە  ئەو 
ب������كات ئەوەی كە هەتا بۆیان دەكرا 
كۆماری  دەستكەوتی  دەیانەویست 
كوردس������تان وەك������وو دەس������تكرد و 
دەستێوەردانی بیانی وەكوو هەمیشە 
باسیان كردووە عەواملی ئیمپریالیزم 
جیهانی  ئیستكباری  و  سەهیۆنیزم 
ناو ببەن ك������ە ئەوەیان بۆ نەچووەتە 
سەر ماوەیەكە كەوتوونەتە هەوڵ و 
تەقەال كە كۆماری كوردس������تان و 
پێش������ەوا قازی محەمەد و حیزبی 
دێموكرات لێك داببڕن و ئەو سێیانە 
لێ������ك جیا دەكەن������ەوە و هەر كام بە 
لەگەڵیدا  هەڵس������وكەوتی  شێوەیەك 
دەكەن بە ناوی پشتیوانی لە پێشەوا 
قازی محەم������ەدەوە كە ڕێبەرێكی 
نەتەوەی������ی بووە ب������ەاڵم خەڵكانێك 
دەورییان  دێموك������رات  حیزب������ی  لە 
گرت������ووە و فریویان داوە و كۆماری 
كوردس������تان دەس������تكردی یەكیەتی 
سۆڤییەت بووە لە واقیعدا بە ناوی 
دیفاع لە پێشەوا قازی محەمەدەوە 
تەق������ە ل������ە دەس������كەوتەكانی كورد 
پیالنێكی كۆماری  ئەوە  دەكەن كە 
ئیس������المییە نە بۆیان دەچێتە سەر 
و نە تا ئێس������تا بۆیان چووەتە سەر 
و هاوكات لەگ������ەڵ ئەوەدا هەندێك 
دێموكراتیش  حیزب������ی  نەیارانی  لە 

زۆر جار هەوڵیی������ان داوە لە ڕەوتی 
مێژووییدا كە كۆماری كوردستان و 
دەسكەوتەكانی كۆماری كوردستان 
لە حیزب������ی دێموكرات جیا بكەنەوە 
زۆر جار باس لە كۆماری كوردستان 
و شانازییەكانی كۆماری كوردستان 
و پێش������ەوا قازی محەمەد دەكرێت، 
وەكوو  دێموك������رات  حیزب������ی  بەاڵم 
دامەزرێنەری كۆماری كوردس������تان 
فەراموش دەكرێ������ت وەك بڵێی ئەو 
حیزبە لەو ساتە مێژووییەدا نەبووە، 
وەك بڵێی پێش������ەوا قازی محەمەد 
نەبووە، حیزبی  ئەو حیزبە  ڕێبەری 
دێموك������رات فەرام������وش دەكرێت بە 
ئەنقەس������تیش فەراموش دەكرێت بۆ 
ئەوەی كە دەسكەوتەكانی كۆماری 
كوردس������تان بە ن������اوی دیكە و بۆ 
كەسی دیكە سەبت بكرێت حیزبی 
دێموكرات لە قەزییەكە دەربێنن هەر 
وەك گوتم������ان حیزب������ی دێموكراتی 
قازی  پێشەوا  ئێران،  كوردس������تانی 
محەمەد و كۆماری كوردستان سێ 
ڕەهەندی تەواوك������ەر و كامڵكەری 
یەك دیاردەی نەتەوەیین كە لە یەك 
ه������ەر جۆر هەوڵدان  ناكرێنەوە  جیا 
و تێكۆش������انێك و كاركردنێ������ك لەو 
پێناوەدا هەوڵ و تێكۆش������انێكی بێ 
ئاكام و ه������ەوڵ و تەقەالیەكی بێ 
سەمەر دەبێت. باسمان لە كۆماری 
كوردستان كرد و باسمان لەوە كرد كە 
لە ناوچەیەكی بەرتەس������كدا قەتیس 
مابووەوه  باس������مان ل������ە پیالنەكانی 
ك������رد،  ئیس������المیش  كۆم������اری 
دوژمنانی  و  نەی������اران  پیالنەكانی 

كورد كرد. دەب������ێ  بەردەوام باس لە 
پیالنێكی هەمیش������ەیی دوژمنانی 
كورد، داگیركەرانی كوردس������تان و 
لە سەرووی هەموویانەوە  بەتایبەت 
بكەین كە  ئیس������المی  كۆم������اری 
خاك������ی  داوە  هەوڵ������ی  ب������ەردەوام 
كوردستان لێك جیا بكەنەوە بە ناوی 
كوردس������تانی  ئەمە  جۆربەجۆرەوە، 
نازانم  كوردستانی  ئەمە  موكریانە، 
چی������ە، ئەمە خەڵكی كرماش������انە، 
ئەمە خاكی نازان������م كوێیە، خاكی 
كوردستان داببڕن، وەكوو لە مێژوودا 
خاكی كوردس������تان بە ڕێكەوتننامە 
ش������وومە مێژووییەكان دابەش كراوە 
لە نێو هەر بەشێكیش������دا بە ناوێكی 
دیكەوە جیاواز و تیكە تیكەی بكەن 
هەوڵ دەدەن كۆمەڵگای كورستان و 
نەتەوەی كورد بە پیالنی جۆربەجۆر 
لێ������ك داببڕن، ئەمە س������ەر بە فان 
عەش������یرەتە ئەم������ە س������ەر بە فان 
زاراوەیە ئەمە سەر بە فان ناوچەیە 
فەرهەنگی  و  جی������اواز  كەلتووری 
جی������اواز و ب������ەو ناوان������ەوە خەڵكی 
كوردستان و خاكی كوردستان لەت 
و پەت بكەن پ������ڕۆژەی لەتكردن و 
خاك  پەرتەوازەكردنی  و  جیاكردنەوە 
كۆمەڵگا و ڕێكخراوە سیاسییەكانی 
كوردستان پرۆژەیەكە كە لە سەرووی 
ئیس������المی  كۆماری  هەموویانەوە 
قازانج������ی تێدا دەكات ك������ە دەبێ  
بەردەوام ئەو جۆرە پیالنانەمان لەبەر 
چاو بێت و هەر ج������ۆرە هەوڵدانێك 
بۆ دابەش������كردنی خ������اك و خەڵك و 
كوردستان  سیاسییەكانی  ڕێكخراوە 

لەق������او بدەین و رێگ������ە نەدەین كە 
پیالنی دوژمنانی كورد سەربكەوێت. 
لەو پێناوەش������دا ئێمە وەكوو حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران وەكوو 
ئەوانەی كە خۆم������ان بە ڕێبواری 
ڕێبەرانی كۆماری كوردس������تان بە 
ش������ەهیدمان  ڕێبەرانی  ڕێب������واری 
قازی و قاس������ملوو و شەرەفكەندی 
دەزانین هاوكات لەگەڵ یادكردنەوە و 
ڕێزگرتن لە دەسكەوتە مێژووییەكان 
ئەركیشمان قورستر دەبێت لە پێناوی 
پێناوی  ل������ە  نەتەوەییدا  خەبات������ی 
ڕێبەرایەتیكردنی خەباتی نەتەوەیی 
كورددا لە پێناوی كەڵكوەرگرتن لە 
دەرفەت������ە مێژووییەكاندا لە پێناوی 
داهێنەربووندا و لە پێناوی هەوڵدان 
بۆ یەكڕی������زی و هاوئاهەنگكردنی 
خەڵ������ك و ڕێكخراوە سیاس������یەكانی 
كوردس������تاندا. ئێم������ە وەكوو حیزبی 
دێموكرات������ی كوردس������تانی ئێران لە 
پێناوی یەكڕی������زی و هاوئاهەنگی 
تێكۆش������ەرانی كورددا ئ������ەوەی لە 
دەستمان بێت ئامادەین و ئامادەیی 
خۆشمان بەردەوام نیشان داوە. لێرەدا و 
لە كۆتاییدا پێویستە پیرۆزبایی ئەو 
یادە مەزنە لە هەموو تێكۆشەرانی 
ك������ورد ل������ە هەموو تێكۆش������ەرانی 
دێموكرات لە بنەماڵەی سەربەرزی 
ش������ەهیدان لە بنەماڵەی سەربەرزی 
زیندانیانی سیاس������ی و لە هەموو 
ئازادیخوازان������ی كورد ل������ە هەموو 
پیرۆز  بكەین  كوردستان  بەشەكانی 

بێت و سەركەوتوو بن. 

برایانی بەڕێ������ز هەموو  خوش������ك و 
الیەكتان بەخێر بێن!

لێ������رە  ئەم������ڕۆ جارێك������ی دیك������ە 
كۆبووینەت������ەوە ڕێ������ز ل������ە جێژنی ٢ی 
س������اڵیادی  6٩هەمی������ن  ڕێبەن������دان، 
دامەزران������ی كۆماری كوردس������تان كه  
لە ش������اری مهاباد ش������اری خەبات و 
لەالیەن  بەرخۆدان و شاری كوردایەتی 
پێشەوا قازی محەممەد ڕێبەری حیزبی 
دێموكراتی كوردس������تان و پێشەنگ و 
پێش������ڕەوی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی 
ك������ورد ل������ە ٢ی ڕێبەندان������ی س������اڵی 
١٣٢4ی هەتاوی دامه زرا بگرین. بەم 
بۆنە پیرۆزەوە ل������ەم جێژنە نەتەوەیی و 
سیاس������ییەدا لەالیەن دەفتەری سیاسی 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانەوە 
پڕ بەدڵ بەخێرهاتنتان دەكەم و هیوادارم 
هەم������وو ڕۆژێكتان جێژن و ش������ادی و 

خۆشی بێت.
خوشك و برایانی بەڕێز!

ئاوڕدانەوەیەك لە مێژووی سیاسیی 
ئێ������ران و بزووتن������ەوەی ڕزگاریخوازی 
كورد ئ������ەو واقعییەتەمان بۆ دەردەخات 
ك������ە ڕۆڵەكانی ك������ورد ب������ە درێژایی 
مێژووی سیاسی و بە درێژایی خەبات 
و قوربانیدانیان لە هەر هەلێكی زێڕین 
و دەرفەتێك������ی لەبار بۆ گەیش������تن بە 
ئامانج������ە سیاس������ی و نەتەوەییەكانیان 

كەڵكی������ان وەرگرت������ووە و توانیویانە لەو 
س������ەربەخۆیی  ئااڵی  لەبارەدا  دەرفەتە 
و س������ەركەوتنی ئامانجەكانیان بە ڕای 
گشتی بگەیەنن و ئیرادەی گەل بەسەر 
دیكتاتۆری و كۆنەپەرەستی و دوژمنانی 
كورد و كوردستاندا زاڵ بكەن. پاش ئەو 
پاشاگەردانییەی كە لە ساڵی ١٣٢٠ی 
هەتاوی ل������ە ئێران پێكهات و هێزەكانی 
هاوپەیمانان لە ساڵی ١٩4١ی هەتاوی 
كە لە ش������ومال و جنوبی ئێرانەوە هاتنە 
ئێ������ران دەرفەتێكی لەبار بۆ بزووتنەوەی 
كورد و ب������ۆ بزووتنەوەی گەالنی ئێران 
و پرۆس������ەی دێموكراسی و بزووتنەوەی 
ئێران  خەڵكی  كۆمەاڵنی  ئازادیخوازی 
هاتە ئ������اراوە، ل������ەو هەلومەرجەدا بوو 
كە حكومەت������ی ڕەزاخان بە ش������ێوەی 
جۆراوجۆر لەگ������ەڵ هێزەكانی واڵتانی 
میح������وەر، ئاڵمانی ن������ازی و ئیتالیای 
فاشیست پێوەندی بوو، ئەو وەزعییەتەی 
كە لە ئێران������دا هاتبووە ئاراوە لە واقعدا 
و  ئامریكاییەكان  هاوپەیمانەكان  هێزی 
بریتانیایی������ەكان و ئیتحادی جەماوەری 
ش������ۆرەوی ئەوكات هێنایە س������ەر ئەو 
ڕایە كە ئێران بە هەرح������اڵ نەیتوانیوە 
سیاس������ەتی بێ  الیەنی خۆی بپارێزێ  
و هێزەكانی������ان ئێرانیان داگیر كرد. لەو 
پێوەندیی������ەدا بۆ گەالنی ئێ������ران و بۆ 
بزووتن������ەوەی ڕزگاریخ������وازی كورد و 
بۆ حیزب������ی دێموكراتی كوردس������تانی 

ئێران كە س������ێ  س������اڵ خەباتی سیاسی 
دامەزراندنی  ل������ە  و ڕێكخراوەیی هەر 
كۆمەڵەی ژێكافەوە دەس������ت پێكردبوو 
هەلێك������ی ئاوا هاتە ئ������اراوە كە بتوانن 
لە ڕێوڕەس������مێكی ش������كۆداردا ئااڵی 
كوردس������تان بەرز ڕاگ������رن و كۆماری 
كوردستان ڕاگەیەنن. لە ٢ی ڕێبەندانی 
س������اڵی ١٣٢4 پێشەوا قازی محەممەد 
لە مەیدانی چوارچرای شاری مهاباد 
لە ڕێوڕەسمێكی بەشكۆدا بە بەشداری 
هەم������وو تێكۆش������ەرانی پارچەكان������ی 
دیكەی كوردستان و كۆمەاڵنی خەڵكی 
كوردس������تان و هەروەها بەشێكی زۆر لە 
نوێنەرانی الیەنە سیاسییەكانی ئێرانی، 
كۆماری كوردس������تان یا ب������ە واتایەكی 
دیك������ە دەوڵەتی جمهوری كوردس������تان 

ڕایگەیەنێ .
كۆماری كوردس������تان لەگەڵ ئەوەی 
ماوەی تەمەن������ی كورت بوو و زیاتر لە 
١١ مانگی نەخایاند، بەاڵم توانی لەو 
ماوە كەمەدا بزووتنەوەی كورد و ڕێبازی 
كوردایەتی بە شێوەیەكی مۆدێڕن ڕێك 
بخات������ەوە و بتوان������ێ  بزووتنەوەی كورد 
بخاتە سەر سیستمێكی سیاسی مۆدێڕن 
كە تا ئێس������تاش پەیامەكانی كۆماری 
كۆماری  ئامانجەكانی  و  كوردس������تان 
كوردس������تان ڕێب������ەر و ڕێنیش������اندەری 
بزووتنەوەی كورده  بەگشتی. كۆماری 
كوردس������تان توان������ی زمان������ی كوردی 

بكات بە زمانی فەرم������ی ئیداری لە 
كوردس������تان و هەروەها قوتابییەكان لە 
فەرهەنگ  كوردستان.  قوتابخانەكانی 
ببووژێنێتەوە  ك������وردی  ئەدەبیات������ی  و 
و دەی������ان گۆڤ������ار و ڕۆژنامە لەو ماوە 
كەمەدا باو بكرێتەوە. س������پای میللی 
كوردس������تانی پێ������ك هێن������ا ل������ە هێزی 
پێش������مەرگەی كوردستان بە شێوەیەكی 
مۆدێ������ڕن و ب������ە س������از و نیزامێك������ی 
ئەوڕۆیی������ەوە ڕێ������ك خ������ران و لەالیەن 
كوردەوە  نیش������تمانپەروەری  ئەفسەرانی 
ب������ۆ باری نیزامی و الیەنی سیاس������ی 
و خەبات������ی نەتەوەیی و ب������ە ئامانجی 
دەس������كەوتەكانی  لە  پارێزگاریك������ردن 
كۆماری كوردستان ڕێكخران. پەیامی 
هاوخەباتی و پێكەوە ژیانی بە گەالنی 
ئێ������ران ڕاگەیاند و لەگەڵ گەلی تورك 
توانی لەس������ەر بنەمایەكی سیاس������ی و 
جوغرافیایی لەس������ەر خاڵ������ی هاوبەش 
ڕێكەوتننامەی������ەك مۆر ب������كات كە تا 
ئێس������تاش بۆ ه������ەر دوو گەلی كورد و 
تورك ل������ە ئێران������دا بنەمایەكی پێكەوە 
ژیان و ڕێبازێكی ئاشتیخوازانەن كە لە 
دواڕۆژیش������دا دەتوانێ  میكانیزمی ئەو 
پێكەوەژیانە بێت. كۆماری كوردس������تان 
پەیام������ی نەتەوەی������ی ب������ە كۆمەاڵنی 
خەڵكی ئێران و گەلی كورد لە هەموو 
ڕاگەیان������د  كوردس������تان  پارچەكان������ی 
پەیامێك كە توان������ی بزووتنەوەی كورد 

و تێكۆشەرانی كورد لە دەوری ئااڵی 
كۆماری  ئامانجەكانی  و  كوردس������تان 
كوردس������تان كۆ بكاتەوە، ئەگەر چاو لە 
مێژوو بكەین و لە ئ������ەو دێكۆمێنتانە 
بكەین كە لەس������ەر كۆماری كوردستان 
و لەس������ەر سیاس������ەتەكانی كۆم������اری 
كوردس������تان و هەڵوێستەكانی كۆماری 
كوردس������تان نووس������راون یەك واقعییەت 
بۆ هەم������وو ئێم������ە دەردەكەوێت و ئەو 
واقعییەتەش ئەوەیە كە پێش������ەوا قازی 
محەممەد سیمای ناسراوی بزووتنەوەی 
كورد و س������ەرۆك كۆماری كوردس������تان 
لەگەڵ  دانیش������تنەكانی  ت������ەواوی  لە 
س������ۆڤییەتی  یەكیەتی  دیپلۆماتەكانی 
ئ������ەوكات و ڕێبەران������ی حكوومەت������ی 
میللیی ئازەربایجان كە بۆچوونی ئەوان 
ئەوە بوو كوردستانی ئێران بەشێك بێت لە 
ئیدارەی حكوومەتی میللی ئازەربایجان 
ل������ە بەرامب������ەر ئەوان������دا هەڵوێس������تی 
لێبڕاوان������ەی گ������رت و داوای كردووە 
بزووتن������ەوەی ك������ورد وەك فاكتەرێكی 
سەربەخۆ و حكوومەتی كوردستان وەك 
حكوومەتێكی س������ەربەخۆ كە شوناسی 
نەتەوەیی كوردی پێوە دیار بێت ڕێز لێ 
بگرن و بە هیچ جورێك لە جۆرەكان ئەو 
سیاسەتەی ئەوانی قەبووڵ نەكردووە و 
ئەوەی ڕاگەیاندووە ئەگەر ڕۆژێك قەرار 
بێت كورد ئیدارەی خۆی گرێ بدات بە 
حكوومەت������ی میللی ئازەربایجانەوە، بۆ 

ب������ە دەوڵتی مەرك������ەزی ئێرانەوە گرێ 
نەدات؟ ئەوە ئەو واقەعییەتە دەردەخات 
كە ئیرادەی پێشەوا و ئیرادەی ڕێبەرانی 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران كە 
دامەزرێنەرانی كۆماری كوردس������تانن، 
لەبەر هۆوییەتی نەتەوەیی و شوناس������ی 
نەتەوەی������ی و ئی������رادەی گەل������ی كورد 
پێداگری������ان كردبوو. هەر ئ������ەم بیرۆكە 
نەتەوەییە بوو كە تێكۆشەرانی كوردی 
لە پارچەكانی دیكەی كوردس������تان لە 
دەوری ئامانجەكانی كۆ كردەوە، بەهاناوە 
بارزانییەكان  هاتن و خزمەت كردن������ی 
بە ڕێب������ەری نەمر مس������تەفا بارزانی، 
خەبات و تێكۆشانیان لە دەسكەوتەكانی 
كۆماری كوردستان و بەرنگاربوونەوەیان 
ل������ە بەراب������ەر هێزەكان������ی داگیركەری 
دەوڵەت������ی مەرك������ەزی و مقاومەت و 
بەرخودانیان بەش������ێكی حاشا هەڵنەگرن 
لە ش������انازییەكانی كۆماری كوردستان، 
هاتنی ئەو پۆلە تێكۆشەرە ئەفسەرەی لە 
باشووری كوردستانەوە بۆ خزمەتكردنیان 
بە ئامانجەكانی كۆماری كوردس������تان 
و ڕاهێنان������ی هێ������زی پێش������مەرگەی 
كوردس������تان، نموونەیەكی زیندووی ئەو 
هاوخەباتیە نەتەوەییەیە، بەشداری دەیان 
ڕووناكبیر و سیاسەتمەدارانی بەشەكانی 
دیكەی كوردستان، لە شاری مەهابادی 

كۆم������اری  پێتەخت������ی 
كوردس������تان و خزمەت������ە 

پەیامی بەڕێز محەممەد نەزیف 
قادری، ئەندامی دەفتەری سیاسی 

حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران، بە بۆنەی شەست و 

نۆیەمین ساڵوەگەڕی دامەزرانی 
كۆماری كوردستان 

لە ناوەندی 3ی كوردستان

درێژه ی  الپه ڕه  ٥

درێژه ی  له  الپه ڕه  ٧
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كۆماری كوردستان پەیامی نەتەوەیی بە 
كۆمەاڵنی خەڵكی ئێران و گەلی كورد لە 
هەموو پارچەكانی كوردستان ڕاگەیاند 
پەیامێك كە توانی بزووتنەوەی كورد 
و تێكۆشەرانی كورد لە دەوری ئااڵی 

كوردستان و ئامانجەكانی 
كۆماری كوردستان كۆ بكاتەوە

 ، ن نی������ا كا خە نر بە
نەتەوەیی  نیشانەی 
ح������ەزی  و  ب������وون 
هاوس������ۆزییە  دەربڕینی  و  نەتەوەی������ی 
و  كوردس������تان  كۆم������اری  لەگ������ەڵ 
لە ساڵەكانی ١٣٢4  بزووتنەوەی كورد 
و ١٣٢٥ و ت������ا ١٣٢6ی هەت������اوی لە 
لە  ئەگ������ەر چاو  ئێران،  كوردس������تانی 
ڕوانگ������ەی كۆم������اری كوردس������تان و 
سیاس������ەتی پێكەوە ژیان������ی كۆماری 
كوردستان بكەین، هەروەك ئاماژەم پێ 
كرد كۆماری كوردستان و پێشەوا قازی 
محەمەد، سیاس������ەتی ئاشتیخوازانە و 
پێكەوە ژی������ان و هاوخەباتییان لەگەڵ 
گەالنی دراوس������ێ و گەالنی ئێران لە 
پێ������ش گرتووە، هەم لەگەڵ توركەكان و 
لەگەڵ هیزە سیاسییه كانی سەرتاسەری 
ئێران كە بۆ بزووتنەوەی دێموكراسی لە 
ئێران������دا خەباتیان دەكرد و ئااڵهەرگری 
دێموكراسی، ئازادی و دادپەروەری بوون. 
پێوەندییەكی چڕ و پڕی بەرقەرار كرد، 
هەروەك باس������م كرد كۆماری كوردستان 
لە زۆر بوارەوە خزمەتی بە ئامانجەكانی 
گەلی كورد ب������ە بزووتەنەوەی كورد و 
بە پڕۆس������ەی دێموكراس������ی ئێران و بە 
خەباتی ئێران كرد، ه������ەر ئەوە بوو كە 
نەیاران و دۆژمنانی كورد و كوردستان 
كەوتنە پیالن گێ������ڕان بۆ تێكدانی ئەو 
دەس������كەوتە نەتەوەییە و هێرشیان كردەوە 
سەر كوردس������تان و بەداخەوە كۆماری 
كوردس������تانیان لە بار ب������رد و خەبات و 
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانی كوردستانی 
ئێران شێوازێكی دیكەی بەخۆوە گرت، 
حیزب������ی دێموكرات������ی كوردس������تان كە 
دامەزرێنەر و لە ڕاس������تیدا پێكهێنەری 
كۆماری كوردس������تان  ب������وو دوای ئەو 
كوردستان  بۆس������ەر  ناڕەوایە  هێرەش������ە 
و دوای ئ������ەو ئاڵوگۆرە سیاس������ییە كە 
ل������ە ئێران������دا ڕوویدا، خەبات������ی نهێنی 
خۆی دەس������ت پێكردەوە ت������ا ڕووخانی 
ڕێژیم������ی پاش������ایتی و گۆڕكردن������ی 
دیكتاتۆریەت������ی و بنەماڵەی پەهلەوی 
ل������ە خەبات ڕانەوەس������تاو و دەیان كەس 
لە تێكۆش������ەرانی ئەم حیزبە لە پێناوی 
و  كوردس������تان  كۆماری  ئامانجەكانی 
پیرۆزانەدا  ئامانجە  ئەو  وه دیهێنانەوەی 
گیان������ی پیرۆزیان بەخ������ت كرد، دوای 
هاتنە س������ەركاری كۆماری ئیسالمیی 
ئێرانیش جارێكی دیكە گەالنی ئێران و 
تێكۆشەرانی ڕێگای ئازادی لە ئێراندا 
لەگەڵ دیكتاتۆریەكی دیكە خراپتر لە 
دیكتاتۆری پێش������وو ڕووبەڕوو بوو، كه  
دەسكەوتەكانی  الڕێدابردنی  بە  ئەویش 
شۆڕش������ی پڕش������كۆی ئێران لە الیەن 
كۆنەپەرەس������تەوە  ئاخووندی  كۆمەڵێك 
بوو. لەگەڵ ئەوەی حیزبی دێموكراتی 
بزووتن������ەوەی  و  ئێ������ران  كوردس������تانی 
ڕزگاریخوازی گەالنی ئێران پێشڕەوانی 
دامەزراندنی نیزامێكی دێموكراتیك لە 
ئێران������دا، هەوڵێكی زۆریان دا پێش������ی 
ئەو سیاس������ەتە س������ەرەڕۆیانە بگرن كە 
ئامانجەكانی ش������ۆڕش بەالڕیدا دەبەن، 

بەاڵم بە داخەوە ڕێبەرانی دواكەوتووی 
كۆماری ئیس������المی بە كەڵك وەرگرتن 
لە هەستی ئایینی و بە كەڵك وەرگرتن 
لە هەندێك ش������ێوازی دیكە كە لەگەڵ 
عەقڵییەت������ی دنیای پێش������كەوتوو یەك 
شۆڕەشەیان  ئەو  مەس������یری  ناگرێتەوە 
بەالڕیدا برد و مەسیرێكە كە تا ئێستاش 
تەنیا دیاری بۆ كۆمەاڵنی خەڵك و بۆ 
گەل������ی كورد كوش������تن و بڕین و ئازار 
ئەش������كەنجە و ئێعدام������ی دەیان هەزار 
كەس لە تێكۆشەرانی ڕێگای ئازادی 
ئێ������ران و بزووتن������ەوەی ڕزگاریخوازی 

گەلی كوردە. 
خۆشك و برایانی بەڕێز: ئەگەر ئاوڕێك 
لە وەزعی ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی 
بدەین������ەوە، ئەم ڕێژیمە ل������ە زۆر بوارەوە 
لەگەڵ قەیران ڕووب������ەڕوو بووەتەوە، لە 
ئاستی نێوخۆیی سیاسەتی زەبروزەنگ 
و گرت������ن و كوش������تن و تێكۆش������ەرانی 
ڕێگای ئ������ازادی بەردەوام������ە ئازادی 
ڕادەربڕین و فەعالییەتی چاپەمەنی و 
پرنسیپە دێموكراتیەكانیان بە تەواوی لە 
ئێراندا پێش������ل كردووە و هەر دەنگێكی 
ئازادیخوازان������ە لە الی������ەن پیاوكوژانی 
ئ������ەم ڕێژیم������ەوە بە توندی س������ەركوت 
دەكرێت. گران������ی و بێكاری و هێنانی 
دەیان دی������اردەی ناحەزی كۆمەاڵیەتی 
بووەت������ە هۆی ئ������ەوە ك������ە كۆمەاڵنی 
خەڵكی ئێران و بەتایبەت تێكۆشەرانی 
ڕێگای ئازادی لە كوردستاندا لەگەڵ 
ڕەوش������ێكی وەه������ا ڕووب������ەڕوو بن كە 
هۆوییەتی تاكەكەس������یی و زۆر الیەنی 
مرۆڤایەتی كەم ڕەنگ بكەنەوە. ژیان 
و گوزەرانی خەڵك لەس������ەر درێژەدانی 
سیاس������ەتی كۆنەپەرەستانەی ڕێژیم لە 
بواری ئابورییەوە لە خرابترین و تاڵترین 
حاڵەتی خۆیدای������ە ئەویش دەگەڕێتەوە 
س������ەر ئەو سیاس������ەتەی ك������ە ڕێژیمی 
كۆماری ئێس������المی هەر لە سەرەتای 
باوەڕی بە سیستمێكە كە  شۆڕش������ەوە 
ل������ە باری ئابورییەوە ل������ە باری بەرهەم 
هێنانەوە كە بتوانێ خێروبێری بۆ ژیان 
و گوزەرانی خەڵ������ك بگەڕێتەوە نەبوو. 
لە ئاس������تی ناوچەی������ی ئەگەر چاو لە 
سیاس������ەتەكانی ڕێژیم������ی كۆم������اری 
بكەین سیاس������ەتی  ئێران  ئیس������المیی 
ئیس������المی  لە واڵتانی  دەس������تێوەردان 
ڕۆژهەاڵتی  واڵتان������ی  كاروب������اری  و 
ناوەڕاست بووەتە سیاسەتێكی نەگۆر و 
ڕۆژبەڕۆژ بەو سیاس������ەتەی درێژە ئەدا 
و نائەمن������ی و وەزعییەتێكی نالەباری 
ئ������اوای پێك هێناوە ك������ە هیچ واڵتێك 
ئێس������تا لە ئاس������ایش و لە ئەمنییەتدا 
ناژی، یارمەتی كردن������ی بە تیرۆریزم 
و دەستە و تاقمە توندڕەوەكان بەشێكی 
دیكەیە لە سیاستی ڕێژیمی كۆماری 
ئیس������المیی ئێران. لە هەر ش������وێنێكی 
كردەوەیەكی  ئەگ������ەر  دونیای������ە  ئ������ەو 
تیرۆریستی ڕوو ئەدات پێش لە هەموو 
كەس و الیەنێ������ك ڕووی  لە جمهوری 
ئیس������المییه  و بە كردەوەیش دەركەوتووە 
دادگاە  لێكۆڵینەوەكانی  نەتیج������ەی  و 

نێونەتەوەییەكان و دادگاە مۆدێڕنەكانی 
ئەوەی سەلماندووە  پێشكەوتوو  واڵتانی 
كە ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی یەكێك 
لەو الیەنانەیە كە بە هەموو ش������ێوەیەك 
لە خزمەتی تێرۆری������زم و یارمەتیدانی 
تێرۆریزمدایە ئەو مەسەلەیش كە بە نێوی 
مەسەلەی چەكی ناوكی زیاتر لە بیست 
ساڵە لە الیەن كۆمەڵگای نێونەتەوەییەوە 
لەگەڵ ڕێژیمی كۆماری ئیس������المی 
ئێران بووەتە یەكێك لە مەس������ەلەكان كە 
لە ن������ەزەری ڕوانگ������ەی خەڵك و ڕای 
گشتی و لێكدانەوەی تەحلیل گەرانی 
سیاس������ی و چاوەدێران������ی كاروب������اری 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بە مەترسییەكی 
دەزانن لەس������ەر ئەمنییەتی ناوچەكە و 
لە  ئیس������المی و  ڕێژیم������ی كۆماری 
هەوڵی گەیشتن بە چەكی ناوكیدایه  و 
وتووێژەكانی لەگەڵ واڵتانی پێنج زێدە 
یەك بەو ئاكامە نەگیشتووە كە تا ئێستا 
كۆمەڵگای جیهانی پێشبینی ئەكات و 
هەوڵی بۆ ئ������ەدات. ڕێژیمی كۆماری 
ئیس������المی لە س������ێبەری ئەم سیاسەتە 
غەڵەتەیدا هەم لە باری ئابوورییەوە هەم 
لە باری گوشاری نێونەتەوەییەوە وە هەم 
لە بواری ناتەوان بوونی لە دابینكردنی 
كۆمەاڵنی  نێوخۆی  پێویس������تییەكانی 
خەڵكەوە، یەكێك لەو ڕێژیمانەیە كە بە 
شێوەی جۆراوجۆر داماویی پێوە دیارە. 
ل������ە دابینكردنی ویس������ت و داخوازی 
كۆمەاڵنی خەڵكدا لە باری سیاسیشەوە 
ئ������ەم ڕێژیم������ە فەلس������ەفەی وجوودی 
لەگ������ەڵ دنیای پێش������كەوتوو، فكری 
ئازادی و ئازادەگی و ئازادمەنشی یەك 
ناگرێتەوە بۆیە هەم كرداری جمهووری 
ئیسالمی هەم الیەنی فكری و سیاسی 
پرۆسەی  لەگەڵ  ئیسالمی  جمهووری 
بە دێموكراس������ی بوون������ی كۆمەڵگە و 
پرۆس������ەی دێموكراتیزیس������یۆنی ناوچە 
و بەها مرۆییەكان دوو ش������تی لە یەك 
جیان، بۆیە پێویستە كۆمەاڵنی خەڵكی 
ئێران و بەتایب������ەت گەالنی ئازادیخواز 
و مافویس������تی ئێران و لە پێش������ەوەی 

هەموویان، گەلی كورد كە پێش������ەنگی 
گەالنی  ڕزگاریخ������وازی  بزووتنەوەی 
ئێ������ران ب������ووە و لە پێناو گەیش������تن بە 
ئامانج������ە سیاس������ی و نەتەوەییەكانیدا 
ڕۆڵێك������ی  مێژوویی لە خۆی گێڕاوە، 
جارێك������ی دیكە ڕیزەكان������ی خۆیان لە 
دەوری پالدفۆرمێك ی������ا بەرنامەیەكی 
سیاسی هاوبەش ڕێك بخەن كە بتوانن بە 
یەكیەتی و یەكگرتوویی خۆیان، تەخت 
و بەختی ڕێژیمی كۆماری ئیسالمیی 
ئێران هەروەك چۆن نیزامی پاشایەتیان 
پێچایەوە، بپێچنەوە و لە س������ەر ئیرادەی 
خۆیان و لە س������ەر هێز و توانا و وزەی 
خۆیان نزامێكی دێموكراتیك و فیدڕاڵ 
دامەزرێن������ن كە وەدیهێن������ەری ئاوات و 
ئێران  ئامانجەكانی كۆمەاڵنی خەڵكی 
و وەدیهێنانەوەی ئامانجەكانی كۆماری 
كوردستان بێت. خوشك و برایانی بەڕێز 
ئەگەر لە دوای 6٩ ساڵ لە دامەزراندنی 
كۆماری كوردستان ئاوڕێك لە پرنسیپ 
و بنەم������ا سیاس������ییەكانی كۆم������اری 
كوردس������تان بدەینەوە دەبینین ئەو بنەما 
سیاس������ی و ئ������ەو هێم������ا نەتەوەییان������ە 
ئێس������تایش ب������ۆ بزووتن������ەوەی كورد بە 
گش������تی و ل������ە هەم������وو پارچەكانی 
كوردس������تاندا له و بنه ما نەگۆڕانەن كە 
دەتوانن ڕەم������زی ڕزگاری و خەبات و 
بەرخۆدانی نەت������ەوەی كورد لە هەموو 
پارچەكانی كوردس������تان بن، كەسایەتی 
پێش������ەوا قازی محەمم������ەد و خزمەتە 
بەنرخەكانی وەك س������یمایەكی ناسراوی 
سیاس������ی كورد، وەك كەسایەتییەك كە 
ژی������ان و ئارەزووەكانی خۆی لە پێناوی 
ڕزگاری نەتەوەكەی و نیش������تمانەكەی 
بەخت كرد ئێستاش ڕەمزی یەكییەتی و 
یەكگرتوویی هەموو تێكۆشەرانی كوردە 
پارچەكانی كوردس������تان و شانازی  لە 
پێوە دەكەن، سروودی نەتەوایەتی ئەی 
ڕەقیب، ئێس������تا یەكێك لەو سروودانەیە 
كە لە س������ەردانە ڕەسمیەكان و سەردانی 
واڵتانی گەورە بۆ هەرێمی كوردس������تان 
و بۆ الی حیزب و الیەنە سیاسییەكان 

لە ڕێوڕەسمە سیاس������ییەكانیاندا سانی 
پێوە دەكەن و ڕێزی لێ ئەگرن و بووەتە 
یەكگرتوویی  و  مقاوم������ەت  ڕەم������زی 
تێكۆشەرانی كورد لە هەموو پارچەكانی 

كوردستاندا.
ئ������ااڵی كوردس������تان وەك هێمایەكی 
نەتەوەیی ئێس������تا لە تەنیش������ت ئااڵی 
گەورەتری������ن واڵتانی دنی������ا دادەنرێت، 
ئااڵیەك كە ئێستا بۆتە ڕەمزی مقاوت، 
ڕەمزی خۆڕاگ������ری، ڕەمزی موبارزە 
دژی ناحەزەكانی وەك تیرۆریزم و وەك 
دیكتاتۆری و وەك ئەو بۆچوونە و ئەو 
عەقڵییەتە چەقبەس������تووەی كە لەگەڵ 
پێش������كەوتوو  و  دێموكرات  كۆمەڵگای 
كوردستان  پێشمەرگەی  هێزی  نایتەوە، 
كە یەكێك لە دەسكەوتەكانی كۆماری 
كوردستانە ئێستا پێشمەرگەی كردووەتە 
ڕەم������زی مقاوم������ت و ڕەم������زی واڵت 
پارێزی، پێشمەرگە ئێستا لە نێو ناوەندە 
سیاسییەكاندا وەك فریشتەی ئاشتی و 
دێموكراس������ی و واڵتپارێزی چاوی لێ  
دەكرێت، سیاسەتی پێكەوە ژیان هەروەك 
باس������م كرد یەكێك لەو پرنسیپانەیە كە 
ئێس������تاش گەلی كورد ش������انازی پێوە 
دەكات و تام������ەزرۆی ئەوەیە لەس������ەر 
ئ������ەو بنەما سیاس������ی و فكریە لەگەڵ 
ناوچەكە  ئاشتیخوازی  هەموو گەالنی 
پێك������ەوە بژی������ن و پێك������ەوە بنیادێكی 
سیاسی دابمەزرێنن كە خێر و خۆشی و 

بەختەوەری بەدواوە بێت. 
خۆش������ك و برایانی بەڕێ������ز، ئەگەر 
چاو لە بزووتنەوەی كورد لە بارودۆخی 
ئێس������تادا بكەیەن، ئ������ەوە گەلی كوردە 
توانیویەت������ی ب������ە منزڵی س������ەركەوتن 
بێت������ەوە، ئەوە دیكتات������ۆرەكان و  نزیك 
فاشیستەكانن كە چاوی دیتنی كورد و 
بزووتنەوەی كورد و كۆماری كوردستان 
و دەیان بزووتن������ەوەی ڕزگاری خوازی 
نەتەوەی كوردیان نەبووە و لە پیالن بوون 
لێی و هێرش������یان كردۆتە س������ەر خاكی 
بزووتنەوەی  ئێس������تا  كوردستان،  پاكی 
كورد لە هەرێمی كوردستان توانیویەتی، 
س������یمایەكی سیاس������ی واقعبینان������ە و 
سیمایەكی پێشكەوتوو و دامەزراوەیەكی 
لەخۆبردوو لە خۆبگرێت، كە كۆمەڵگای 
جیهان������ی دانی پێدابنێت و پش������تیوانی 
لێ ب������كات و بەتایبەت، لەم ش������ەڕی 
دوایی شەڕی دژی تێرۆریزم و شەڕی 
ناڕەوایی جریانی داعش بەسەر خەڵكی 
كوردس������تاندا ئیرادەی سیاسی كورد و 
سەرۆكایەتی  حەكیمانەی  سیاس������ەتی 
هەرێمی كوردستان و ئیرادە و خۆڕاگری 
هێزی پێشمەرگەی كوردستان، نیشانی 
 دا ك������ە گەلی كورد ش������یاوی هەموو 
پش������تیوانییەكی سیاسی و مەعنەوییە 
دەس������كەوتەكانی خۆی،  پاراستنی  بۆ 
ئەگەر چ������او لە باكووری كوردس������تان 
بكەین ئێستا بزووتنەوەیەكی جەماوەری 
مەدەنی لە ئارادا هەیە، ئەو كەسانەی 
كە تا دوێنێ نكۆڵییان لە بوونی كورد 
و نێوی كورد و شوناس������ی كورد دەكرد، 
ئێس������تا دانی پێدا دەنێن، ڕێبازی ئەو 

گەڕانەوەی  كە  ڕێبازێكە  بزووتنەوەیش 
نییە و لە ئەنجامدا دەتوانێ بە ئامانجە 
سیاسی و نەتەوەییەكانی خۆی بگات. 
خەباتی  كوردستانیش  ڕۆژئاوای  لە 
ڕۆڵەكانی كورد لەو بەشەی كوردستان 
توانیویەت������ی بەش������ێك ل������ە ئامانج������ە 
سیاس������ییەكانیان دابین بكا و ئێستاش 
درێ������ژەدان بەو خەبات������ە و مانەوەیان لە 
مەیدان������ی موبارزە، لە الیەكەوە لەگەڵ 
دەوڵەتی دیكتاتۆری بەشار ئەسەد و لە 
الیەكی دیكەشەوە لە شەڕی تێرۆریزمی 
وەك داع������ش، توانیویان������ە حەقانییەتی 
خۆی������ان و ئیرادەی سیاس������ی خۆیان بە 
بدەن و  نیشان  نێونەتەوەیی  كۆمەڵگای 
مقاومەت و بەرخودانی ئەوان ئێستا بۆتە 
چیرۆكی ڕۆڵەكانی ك������ورد لە هەموو 
پارچەكانی كوردس������تان و ئەویندارانی 
ڕێگای ئازادی لە سەراس������ەری دنیا. 
لەم ڕێوڕەس������مە مێژوویی و نەتەوەییەدا 
جاریكی دیك������ە، لەگەڵ گیانی پاكی 
پێش������ەوا قازی محەممەد و هەڤااڵنی 
و دامەزرێنەری كۆماری كوردس������تان، 
لەگەڵ هەموو ئەو تێكۆش������ەرانەی كە 
لە پێن������او ئامانجەكانی گەلی كورددا 
گیانی شیرینیان بەخت كردووە، لەگەڵ 
ڕێبەرانی شەهیدمان دوكتور قاسملوو و 
دوكتور شەرەفكەندی و دەیان تێكۆشەری 
ڕێ������گای ئ������ازادی، پەیم������ان و بەڵێن 
نۆی دەكەینەوە، ت������ا وەدی هێنانەوەی 
ئامانجەكانی كۆماری كوردس������تان، تا 
لە باوەش گرتنی بووكی سەركەوتن، تا 
گەیاندنی كورد بە هۆوییەتی نەتەوەیی 
و سەروەری نەتەوەیی خۆی لە خەبات 
ڕاناوەس������تین و شان بە ش������انی هەموو 
هێزە سیاس������ی و پێش������كەوتوو خوازانی 
كورد و ئێران������ی هەوڵ دەدەین ڕێژیمی 
كۆماری ئیسالمیی ئێران وەك ئەوانەی 
پێش خۆی، بە س������زای ئ������ەو تاوانانە 
بگەیەنین كە دەرهەق بە بەشەرییەت و 
دەرهەق ب������ە ئازادیخوازانی واڵتەكەمان 
ئەنجامیان داوە و نزامێكی دێموكرات و 
فیدراڵ بە ئیرادەی گەل دابمەزرێنین و 
گەلی كورد بە ئازادی و ئاش������تی و بە 

دادپەروەری بگەیەنین.
لە كۆتایی������دا جارێكی دیكە جێژنی 
نەتەوەی������ی ٢ی ڕێبەن������دان، جێژن������ی 
دامەزرانی 6٩هەمین ساڵیادی كۆماری 
كوردستان، لە ئێوەی خۆشك و برایانی 
بەڕێز پێرۆزبایی دەكەم و جارێكی دیكە 
و  دەكەم  بەڕێزەكان  بەخێرهاتنی میوانە 
هیوادارم ئەم ئاهەنگانە و ئەم ڕێوڕەسمانە 
پەیامی نەتەوەیی ئێمە، پەیامی پێكەوە 
ژیان، پەیامی یەكییەتی و یەكڕیزیمان 
زیاتر و زیات������ر یەكگرتووتر بكات. هەر 
بژین و سەركەوتوو بن بڕووخێت ڕێژیمی 
سەركەوێت  ئێران،  ئیسالمیی  كۆماری 
بزووتن������ەوەی نەتەوەیی و نیش������تمانی 
گەلی كورد، بەڕێز بێت یادی كۆماری 

كوردستان.
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هزری  س������ەرهەڵدانی  ناسیۆنالیزم، 
ناسیٶنالیس������تی لە نێ������و کەمەڵگەی 
مرۆیی������دا چاخێکی نوێی لە مێژووی 
مرۆڤایەتی������دا درووس������ت ک������ردو لەم 
دەس������پێکەوە، نەتەوەکان گەشەیان کرد 
و هزری نەتەوەخوازی و واڵت پارێزی 
جێگای بە شەڕی بێ سەرە و بەرە لێژ 
ک������ردو تا ه������ات واڵت لە دوای واڵت 
س������ەر بەخۆ بووە و نەتەوەکان پێناسەی 
تۆمار کردوەو  بۆ خۆی������ان  تایبەتییان 
نەتەوە و واڵت بوو بە هێڵی س������ووری 
هەرکام لەو نەتەوانە و بۆ پاراس������تنی 
پیرۆزییەکانی������ان خەباتی������ان ک������رد و 
گەلێک شۆڕشی مەدەنی و خوێناوی 

لەو پێناوەدا بەڕێوە چووە...
لە هەرکام لەم شوێنانەدا کەسانێک 
ناسیۆنالیس������تی  س������یمبولی  بە  بوون 
و کۆمەڵێ������ک دەس������کەوت بۆ نەتەوە 
بەدی هات، هزری ناسیونالیس������تی و 
نەتەوەخوازیش زۆر زوو بەش������ێوەیەکی 
توکمە لەنێو دڵی تاکەکانی نەتەوەی 
کوردیش سەری هەڵدا و شۆڕشەکانی 
نەتەوەی کوردیش بۆ بە دەس������تهێنانی 

مافە نەتەوەییەکانیان دەستی پێکرد.
شۆڕش������ەکانی نەت������ەوەی کورد بە 
ش������ێوەی زجیرەیی درێژەی کێشاو هەر 
کامیان بە ش������ێوەیەکی تاڵ و دڵتەزێن 
هەرەسی پێ هێنرا بەاڵم هزری ئازادی 
و نەتەوەخوازی و سەربەخۆیی ڕۆژ لە 
دوای  ڕۆژ گەشەی کرد و دڵسۆزانی 
نەت������ەوەی ک������ورد لە هەم������وو هەل و 
وەرگرت  بەجێیان  کەڵکی  دەرفەتێک 
و بە هەموو ش������ێوەیەک هەوڵ درا بۆ 
ئاس������ۆی خەباتی  ڕووناکترکردنەوەی 

نەتەوەی کورد.

یەکێک لەو ه������ەل و دەرفەتانە کە 
نەتەوەی کورد بە وشیارییەوە قۆزییەوە 
سەردەمی ش������ەڕی دووهەمی جیهانی 
بوو کە ب������ە دامەزراندن������ی یەکەمین 
   حیزب������ی مودی������ڕن و س������ەردەمییانە و 
پێشکەوتوو دەستی دایە کردەیەک کە 
تا ئ������ەو دەم وەک خەون و خەیاڵ بوو 
لە الی بەش������ی هەرە زۆری دۆست و 

دۆژمنی نەتەوەکەمان.
حیزب������ی دێموک������رات چ������اوی بە 
جیهانێکدا هەڵهێنا کە پڕ بوو لە کەند 
و کۆسپ. حیزبی دیموکرات، حیزبی 
دایک دادەم������ەزرێ و دەبێتە هەوێنی 
هزری دامەزراندنی دەوڵەتێکی کوردی 
و بە باش������ترین ش������ێوەی لواو ئەو هەلە 
دەقۆزێت������ەوە و دەبێت������ە جێی متمانەی 
نەتەوەیکی ب������ەش خوراو لەت لەتکراو 

بەاڵم پڕ لە هیوا و ئەکتیڤ.
لە مێژووی هەر نەتەوەیەکدا چەند 
بۆنەی پی������رۆی نەتەوەی������ی دەبینرێ 
کە تاکەکانی ئ������ەو کۆمەڵگا وەک 
شانازیی نەتەوەیی و جێژنی نەتەوەیی 
بەرزی دەنرخێن������ن، حیزبی دیموکراتی 
کوردس������تانیش لە یەک������ەم هەنگاویدا 
مێژوویەک������ی تۆمارک������رد ک������ە پاش 
جێژنی نەورۆز، تاکە جێژن و بۆنەیەکە 
کە نەتەوەی کورد تێکڕا شانازیی پێوە 

دەکەن و ڕێزی لێ دەگرن.
کۆماری کوردستان، یەکەم کۆمارو 
تەنیا دەوڵتی سیستماتیک و مۆدێڕنی 
کورد، بە هەوڵ و تێکۆش������انی حیزبی 
دیموکراتی کوردستان بە سەرۆکایەتی 
تاقانە پێشەوای کورد قازی موحەممەد، 
لە ڕۆژی ٢ی ڕێبەندان واتە 6٩ ساڵ 
لەوە پێش دامەزرا. کۆماری کوردستان 
مەزنتری������ن دەس������کەوت و خۆش������ترین 
مزگێنی ئازادی تا ئەو س������ەردەمە بۆ 
نەتەوەی کورد بوو، کەس������انێکی زۆر 

لە پارچەکانی دیکەوە بەرەو کۆماری 
کوردس������تا وەڕێ کەوتن. هەموو ئەو 
کەس������انەی لە پارچەکان������ی خۆیاندا 
دەرفەتی خەباتیان لێ ئەس������تێندرابوو، 
بەرەو کۆمارێ������ک بەڕێ دەکەون کە 
بە  ئەو کۆم������ارەی  س������ەرۆکەکەی، 
ماڵ و واڵت������ی هەموو نەتەوەی کورد 

دەزانێ.

وەک نموون������ە دەک������رێ ئاماژە بە 
بکرێ  هەژار  مامۆستا  بیرەوەرییەکی 
ک������ە دەڵێ: »پاییز بوو، باران دەباری. 
گوتیان بارزانیی������ەکان هاتونە گوندی 
قونق������ەاڵ لە نزیک س������اباخ. بە پەلە 
لەگەڵ حەمەی مەولوودە چرچدا دوو 
ترومبیل������ی باریمان خواس������تەوە چرپی 
بڕاومان لە مێش������ەیەک لێ بار کرد 

و بۆبارزانیانم������ان برد...« )چێش������تی 
مجێور ل 66(.

موڵکی  بە  کوردس������تان  کۆماری 
هەموو نەتەوەی کورد دادەنرا. هەموو 
ئەو کەس������انەی لە کۆماردا جێگایان 
بب������وەوە، النیکەم لە ڕواڵەتدا پێش������ەوا 
و  س������ەرکۆمار  به   قازی محەمەدیان 
پێشەوای خۆیان دەزانی. بەاڵم بە داخەوە 

بەشێک لەو کەس������انەی لە کۆماردا 
بوون چ پێش ڕووخانی کۆمارو چ لە 
کاتی ڕووخانیدا خەیانەتیان بە کۆمار 

و پێشەواکەی دەکرد.
بیرەوەرییەکانی  پەرتووکی  لە  هەر 
مامۆس������تا هەژاردا هاتووە کە کاتێ 
لە سەقز دەسبەسەر دەکرێن )لە گەڵ 
قاسم ئاغای ئیلخانی و حەمەد ئەمین 

ئاغ������ای مەحم������وود ئاغا( ئ������ەو دوو 
کەسە زۆر بە ش������انازییەوە ئاماژەیان 
ب������ە پێوەندییەکانیان لە گەڵ ڕێژیمی 
پاش������ایەتی دەک������ەن و دەڵێ������ن پڕ بە 
بۆ  ڕاپۆرتیی������ان  داری  س������ۆبەیەکی 
کاربەدستان نووس������یوە و لە کۆماردا 

سیخوڕ بوون.
ئێس������تا پاش 6٩ س������اڵ پیرۆزیی 
ئ������ەو  دەس������ەاڵتە مۆدێڕن������ە کوردیە 
هەر لە س������ەر جێگای خۆیەتی، بەاڵم 
کەسایەتییە  لە  زنجیرەیەک  بەداخەوە 
سیاسییەکان و کەناڵەکانی ڕاگەیاندن 
نەزانان������ە ل������ە هەوڵ������ی چەواش������ەی 
هەقیقەتێکدان کە نه  بە دۆس������ت و نە 
بە دەستی دوژمن، پیرۆزییەکانی کەم 
نابێتەوە. بەاڵم لەم نێوەدا دەبێ پەلەقاژە 
بۆ مەزن نیشاندانی چی و کێ بێت و 
هەوڵ بۆ سڕینەوەی چ مزنایەتییەک 

بێ؟
کۆم������اری کوردس������تان لە جۆری 
خۆیدا تاقان������ە دەوڵەتی ناوچەکە بووە 
کە هەموو پرنسیپە ئەخالقی، سیاسی 
و کۆمەاڵیەتییەکان������ی ل������ە بەرچاو 
گرتب������وو. ئ������ەو کۆمارە کەس������ێک 
سەرۆکایەتی دەکرد کە هەموو هێزی 
مادی و هزری و تاکەکەس������ی خۆی 
لە ڕێگای بە ئاکام گەیاندنی ئاواتی 
لە مێژینەی نەت������ەوەی کورد وەگەڕ 
خس������تبوو. مێژووی نووسراوی دەستی 
دۆس������ت و دوژمن دەری خستووە کە 
کەس������ایەتیی پێشەوا قازی محەممەد 
هێندە مەزن و پت������ەوە کە هیچ جۆرە 
چەواش������ەو ڕووداوێک ناتوانێ پلەی 
بەرزی ئەو ل������ە یەکەمەوە بۆ تەنانەت 

دووهەمیش نەویی بکاتەوە.
محەمم������ەدی  ق������ازی  پێس������ەوا 
سەرۆک، بە لێکدانەوەی هەموو ئەو 
ئەگەران������ەی لە ئارادا ب������وو، ڕێگای 

لۆژیک������ی و بوێرانە ف������ەرز دەدات بە 
س������ەر خۆویس������تی و ڕاک������ردن و خۆ 
بوێرانەی  ک������ردەوەی  دەربازکردن������دا. 
پێش������ەوا ب������ە تەنیا خ������ۆی هەڵگری 
نووسینی چەندین پەرتووکە و دەکرێ 
وەک سەرباشقەی کردوە بوێرانەکانی 
ڕێبەرانی جیه������ان ناودێر بکرێ. ئەو 
مای������ەوە و هەم������وو ئ������ەو کردارانەی 
دوژمنان بە تاوانیان دەزانی لە ئەوستۆ 
گرت و بوێرانە لە نەتەوەکەی بەرگری 
کرد و ڕێگای هەتایی بۆمانەوە لە دڵ 
خاک و نەت������ەوەدا هەڵبژارد و دوایین 
دارایی خۆی ک������ە گرینگترینیان بوو 
پێشکەشی واڵت و نەتەوە کرد، بەڵێ، 
گیانی ل������ە پێناو پاراس������تنی ژیانی 
تاکەکانی نەتەوەکەییدا لە سەر لەپی 

دەست دانا.
بەهەزاران هۆ  کۆماری کوردستان 
پ������اش جێژنی ن������ەورۆز نەتەوەیترین و 
پیرۆزترین جێژن و بۆنەی نەتەوەییە و 

هەرواش دەمێنێتەوە.
یەکەم  محەممەد،  قازی  پێش������ەوا 
سەرۆکی یەکەم دەوڵەتی کۆماری لە 
کوردستاندا، سیمبولی پێشەوا بوونە و 
پێش������ەوایش دەمێنێتەوە. وشەی پێشەوا 
لە کولتوور و هزری هەموو تاکێکی 
ک������ورددا بووەتە ڕەم������زی مەزنیی و 
خۆبەخش������ی بۆ نەتەوە. پێشەوا قازی 
محەممەد تەنیا کەسێکە کە نازناوی 
پێش������ەوای پڕ ب������ە مانای وش������ە لە 
خۆگرت������وو تا هەنووک������ە و تا هەتایە 

سیمبولی پێشەوا بوون دەمێنێتەوە.
کوردس������تانی  دێموکراتی  حیزبی 
ئێران بە ئەمانەتەوە هەڵگری میراتێکە 
کە 6٩ س������اڵ لەوە پێ������ش لەمێژووی 
خ������ۆی و نەتەوەکەیدا تۆماری کردوە 
و تا گەیش������تن بە ئامانجەکانی ئەو 

کۆمارە هەدا نادات.

چەواشەی هەقیقەت و واقعیەتێکی پیرۆز

چەکۆ ئەحمەدی 

بە درێژایی مێژووی پڕس������ەروەریی 
بزووتن������ەوەی نەتەوایەتی������ی كورد لە 
كوردس������تانی ئێران، دوژمنانی گەلی 
كورد بە هەموو شێوەیەك هەوڵیان داوە 
بە سەركوت و سڕینەوە و نكۆڵیكردن لە 
بوونی نەتەوە جۆراوجۆرەكان لە ئێراندا، 
س������یمای دژەمرۆیی سیس������تمەكەیان 
بشارنەوە كە لە س������ەر بنەمای ستەم 
و هەاڵواردن������ی نەتەوەیی دامەزراوە و 
بۆ مانەوەی خۆی ناچار بووە بەردەوام 
سیاسەتە  بەرهەمهێنانەوەی  بۆ  هەوڵ 

كۆنەكانیان بدات.
هەنووكەش ك������ە بزووتنەوەی كورد 
كوردس������تان  پارچەكانی  هەم������وو  لە 
گەیش������تۆتە ترۆپك������ی خۆناس������اندن 
و جیه������ان ت������ا ڕادەیەك هەس������تی بە 
ڕەوابوونی پرس������ی ك������ورد و ڕۆڵ و 
پێگەی ئەم گەلە لە چارەسەركردن و 
بەرەنگاربوونەوەی كێشە بنەڕەتییەكانی 
ئەم س������ەردەمەی جیهان و ناوچەكەدا 
ك������ردووە، هێش������تا دیكتات������ۆرەكان و 
داگیركەران������ی كوردس������تان و لە پێش 
هەموویانەوە كۆماری ئیسالمیی ئێران 
كای ك������ۆن بە بادا دەكەن و پێیان وایە 
بە حاش������اكردن لە ڕاستییەكان و دانی 
ناونیشانی هەڵە دەتوانن خۆڵ لە چاوی 
هەموو جیهان بكەن و نكۆڵی لە بوونی 
نەتەوەیەكی مافخواز و ستەملێكراوی 
وەك ك������ورد و خەبات������ە ڕەواك������ەی لە 
واڵتەكەیاندا بك������ەن، بێ ئاگا لەوەی 
كە ئەگەر لە ش������ەوەزەنگی بێكەسیی 
كورد و سەردەمی شەهیدكرانی سمایل 
ئاغ������ای س������مكۆ و لە س������ێدارەدانی 
پێش������ەوا و كۆمارەكەی كورددا یان لە 
46�4٧دا  شكۆداری  ڕاپەڕینی  كاتی 
س������ەرەڕای هەوڵەكانی������ان پێیان نەكرا 
دەنگ������ی مافخوازیی كورد كپ بكەن 

و ڕاس������تییەكان بە تەواوی بشارنەوە، 
ئێس������تا ئیتر كورد ئەو قۆناغەش������ی 
لەمێژە تێپەڕاندووە كە بۆ س������ەلماندنی 
گەیاندنی  و  بزووتنەوەك������ەی  ڕەوایی 
دەنگی خ������ۆی بە ك������ۆڕ و كۆمەڵە 
دیواری  پش������ت  لە  نێونەتەوەیی������ەكان 
و  بێت  دەستەوەس������تان  لەمپەرەكان������دا 

دەنگی كپ بكرێتەوە.
ش������اراوە نی������ە ك������ە یەكێ������ك ل������ە 
بەیاننامەی  دەركردن������ی  هۆكارەكانی 
ناس������راو بە مافەكانی ئەقوام لە الیەن 
حەس������ەن ڕۆحانییەوە لە هەڵمەتەكانی 
ڕێژیمدا  س������ەركۆماریی  هەڵبژاردنی 
هەس������تكردن بە ڕقی پەنگخواردووی 
نەت������ەوە س������تەملێكراوەكان بەرانبەر بە 
نەتەوەیی  سیس������تماتیكی  س������تەمی 
س������ەر  بزووتنەوەكانی  پۆتانس������ێلی  و 
ب������ە نەت������ەوە س������تەملێكراوەكان وەكوو 
ڕێژیم  داهات������ووی  بۆ  مەترس������ییەك 
بوو. ئ������ەم بەیاننامەیە كە مەبەس������ت 
ل������ە ڕاگەیاندنی، ڕاكێش������انی هێزی 
بەشداریكردن  بۆ  بندەس������تەكان  نەتەوە 
ل������ە ش������انۆی هەڵبژاردندا ب������وو، لە 
ڕاستیدا دەری دەخس������ت كە تەنانەت 
بەربژێرەكان������ی ویالیەت������ی فەقیهیش 
دان بە بوونی س������تەمی نەتەوەیی لە 
ئێراندا دەنێن و هەڵبەت بە ش������ێوازی 
خۆیان بە شوێن نەخشە ڕێگایەكدا بۆ 
پێش������گرتن بەو بزووتنەوەیە دەگەڕێن. 
پ������اش دیاریكردنی عەلی یوونس������ی 
وەكوو ڕاوێژكاری سەركۆمار بۆ پرسی 
كەمایەتییەكان، ناوبراو لە وتووێژێكدا 
لەگەڵ ڕۆژنامەی »همشهری جوان« 
ڕایگەیان������د كە كێش������ەیەك بە ناوی 
ئێراندا بوونی  نەتەوەیی« لە  »پرسی 
نیە و ئەوەی كە هەیە تەنیا جۆرێك لە 
هەستكردن بە هەاڵواردن )نەك خودی 
ه������ەاڵواردن( لە نێو پێكهاتەی ئەهلی 
سوننەتی كوردستان و بەلووچستاندایە، 
واتە ئەگەر س������تەمێكیش هەبێت، نەك 

نەتەوەیی بەڵكوو مەزهەبییە.
لە  كەس������انێكیش  نێوان������ەدا  ل������ەم 
كوردس������تان ه������ەن كە لە ژێ������ر ناوی 
ئیس������الحخوازی كورد یان نازناوگەلی 
دیكەدا هەوڵ دەەن لە نێو ئەم كایەیەی 
ڕێژیمدا پش������كێكیان وە بەر بكەوێت و 
ب������ە دووپاتكردنی هەمان ئەو لێدوانانە 
بە خەیاڵی خۆی������ان گوتارێكی نوێ 

و ئەمڕۆیی پێش������كەش بكەن و ببنە 
پێشەنگی گۆڕەپانەكە، گۆڕەپانێك كە 
تێیدا دەسەاڵت جڵەوی هەموو شتێكی 
بە دەستەوەیە و ڕێساكانی یارییەكە بۆ 
خۆی دیاریی دەكات و بە بێ ئیزن و 
مۆڵەتی خ������ۆی پێی خۆش نیە هیچ 
پێش������ەنگ و ئەكتەرێكی س������ەربەخۆ 
تێی������دا ڕۆڵ بگێڕێ������ت. ڕۆژێك باس 
ل������ە جێبەجێكردنی مادەی ١٥ دەكەن، 
ڕۆژێك دەیانه������ەوێ وەزارەتی وەرزش 
بدرێ ب������ە كورد، ڕۆژێ������ك بە دوای 

ئوستانداری ئەهلی سوننەتدا دەگەڕێن، 
ڕۆژێك دەڵێ������ن مۆڵەتی دامەزراندنی 
و  وەردەگ������رن  ك������وردی  حیزبێك������ی 
ڕۆژێكی دیك������ە داوا دەكەن لە تاران  
ب������ۆ خوێندن������ی نوێژ بدری  ژوورێك 
بە ئەهلی س������وننەت و ...، سەیریش 
ئەوەیە كە ت������ەواوی ئەم هەواڵنە هەر 
لە سەرەتاش������ەوە نەزۆكییان پێوە دیارە 

و هەموو كەس������یش دەزانێ وەك ئاو بە 
بێژنگ هێنانە، بەاڵم وادیارە كەسانێك 
بە شێوەی پرۆفیشناڵ كاریان هەر ئەو 

گاڵتەجاڕییەیە.
كورد  ئیسالحخوازانی  دواییانە  بەم 
بە دووپاتكردنەوەی قسەكانی یوونسی 
دەڵێن لە ئێراندا كیشەی سەرەكی نەك 
س������تەمی نەتەوەیی، بەڵكوو ستەمی 
مەزهەبیی������ە، بۆ نموون������ە ئاماژە بەوە 
دەكەن كە ل������ە ئێراندا وەزیری كوردی 
ش������یعە هەیە، بەاڵم فارس������ی سوننە 

ناتوان������ێ ببێتە وەزیر. ئ������ەم بەڕێزانە 
بۆ س������ەلماندنی قس������ەكانیان ناچارن 
خۆیان لەو ڕاس������تییە الدەن كە یەكەم، 
هەموو فارسێكی سوننە بۆی هەیە بە 
زمانی خۆی بنوس������ێت و یخوێنێت لە 
حاڵێكدا كە كوردی شیعە ئەو مافەی 
نیە. ئ������ەوەش لە بیر دەكەن كە هەموو 
كوردێكی شیعە شوێنكەوتوی رێبازی 
ویالیەتی فەقیه نیە و تەنانەت ئەگەر 
ئەو ڕێبازەش هەڵبژێرێت لە ڕوانگەی 
ڕێژیم������ەوە هەر ك������وردن و تاوانبارن. 
نموونەكەش������ی لە دەستبەس������ەركردنی 
محەمم������ەد ڕەزا رەحیم������ی، جێگری 
پێشووی ئەحمەدی نژاددا دەبینین كە 
ئەحمەدی  كابینەی  ئەوەی  سەرەڕای 
نژادیش وەك س������ەرتاپێی ئەو ڕێژیمە، 
هەموویان نوقمی گەندەڵی بوون، بەاڵم 
ڕێك ئەو كەس������ە ل������ە نێویاندا دەكرێتە 
قوربان������ی كە ڕێژی������م زۆر جار وەكوو 
بەڵگەیەك بۆ بەش������داركردنی كورد لە 

دەسەالتدا پرۆپاگەندەی پێوە دەكرد.
لە الیەكی دیك������ەوە، ئەم چاالكانە 
نابێ ئەوە لە بیر بكەن كە ئەگەر ئەمڕۆ 
ڕێژیم هەوڵ دەدات ئەوان زەق بكاتەوە، 
هۆكارەكەی تەنیا ئەوەیە كە كۆماری 
ئیس������المی دەزان������ێ جوواڵنەوەیەكی 
لە كوردستان هەیە  نەتەوەیی  بەهێزی 
و نایهەوێ بزووتن������ەوەی نەتەوایەتیی 
كورد ببێتە ڕۆژەڤی باسەكانی خەڵك، 
بۆی������ە ڕێگا ب������ەوان دەدات كە هێزی 
الوانی كورد بەرەو خۆیان ڕابكێش������ن و 

پرۆپاگەندەی پێوە بكەن.
لێ������رەدا ئەو پرس������یارە دێتە گۆڕێ 
ك������ە گەلۆ لەو حاڵەتەدا دەس������ەاڵتێك 
كە تەنانەت بەزەیی بە دامەزرێنەرانی 
خۆیدا نایەتەوە، چۆن ڕێگەی چاالكی 
بەم پێش������ەنگانە دەدات و مەبەست لە 

شلكردنی سەری گورێسەكە چییە؟
ئاش������كرایە كە كۆماری ئیسالمی 
لەمێژە بڕی������اری خۆی داوە و خودی 

ئەم چاالكانەش باش دەزانن كە ڕێژیم 
هەرگیز بایی هێن������دە متمانەی پێیان 
نیە كە پۆستێكی گرینگی واڵت یان 
تەنانەت بەرپرس������ایەتیی پارێزگایەكی 
كوردستانیش������یان پێ بسپێرێت. بەاڵم 
ڕێژیم ل������ەوە ئاگادارە كە س������ەرەڕای 
زەبروزەن������گ و میلیتاریزەكردنی دەیان 
ساڵەی كوردس������تان، هێشتا بەهاكان، 
نۆرم������ەكان و ڕێس������اكانی كای������ەی 
دەس������ەاڵت و فەرهەنگی سیاس������ی و 
هەیمەن������ەی ئیدئۆلۆژیك������ی ناوەندی 
دەسەاڵت لە كوردس������تاندا نەبۆتە باو 
و لە نێو خەڵكدا وەك������وو دیاردەیەكی 
نامۆ و بێگانە چ������اوی لێ دەكرێت. 
بۆیە ڕێژی������م لە ڕۆچنەیەك دەگەڕێت 
بۆ ئ������ەوەی دزە بكاتە نێو فەرهەنگی 
سیاسیی كوردستان و هەیمەنەی خۆی 
لەو بوارەشدا زاڵ بكات، واتە بۆ نموونە 
كایەی ئوس������ولگه را و ئیس������الحخواز 
ببێتە بەشێك لە فەرهەنگی سیاسیی 
كوردستان و جێگای ملمالنێی حیزب 
كورد  بزووتنەوەی  ڕێكخراوەكان������ی  و 
بگرێت������ەوە. ل������ەم پێن������اوەدا زۆر جار 
دەبینی������ن ك������ە ه������ەوڵ دەدات كایەی 
سیاسی لە كوردستان بكاتە كایەیەكی 
مەزهەبی. لەم نێوانەدا كەسانێكیش كە 
ئەكت������ەری تایبەت بەو جۆرە كایەیەن، 
پێی������ان خۆش������ە كایەی سیاس������ی لە 
كوردس������تان ببێتە مەزهەبگەری و بۆ 
خۆیان ببنە پاڵەوانی ساحەكە. گومان 
لەوەدا نیە كە س������تەمی مەزهەبییش 
بەش������ێكە لەو زنجیرە زوڵمانەی كە بە 
س������ەر كوردستاندا س������ەپێنراون، بەاڵم 
ستەم  جوغرافیای  بەرتەسككردنەوەی 
لە كوردس������تان لە بەشی سوننەنشیندا 
و نكۆڵیكردن لە س������تەمی نەتەوایەتی 
ویس������ت و پیالنی ڕێژیمە و هەر كەس 
و الیەنێ������ك ك������ە بیهەوێ ب������ەو كارتە 
مەترسیدارە یاری بكات، لە هەر دوو 

الوە دەدۆڕێت. 

بەردەوامیی خەباتی نەتەوەیی، سەلمێنەری ستەمی نەتەوەییە

سەالم ئیسماعیلپوور

ڕێژیم لە ڕۆچنەیەك دەگەڕێت بۆ ئەوەی 
دزە بكاتە نێو فەرهەنگی سیاسیی 

كوردستان و هەیمەنەی خۆی لەو بوارەشدا 
زاڵ بكات، واتە بۆ نموونە كایەی 

ئوسولگه را و ئیسالحخواز ببێتە بەشێك 
لە فەرهەنگی سیاسیی كوردستان و 

جێگای ملمالنێی حیزب و ڕێكخراوەكانی 
بزووتنەوەی كورد بگرێتەوە

پێشەوا قازی محەممەد تەنیا 
کەسێکە کە نازناوی پێشەوای 
پڕ بە مانای وشە لەخۆگرتوو 
تا هەنووکە و تا هەتایە 
سیمبولی پێشەوا بوون 

دەمێنێتەوە
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هەوراز

� دەگێڕنەوە كابرای������ەك هەبوو كە لە ماڵی دنیا 
هەر كراس و پانتۆڵێكی هەبوو، ڕۆژێك بارانێكی 
بەخوڕ هەم������وو گیانی تەڕ دەكات و بە ناچار بۆ 
گەرمكردنەوەی خۆی و وشككردنەوەی جلەكانی 
پەنا دەباتە مزگەوت������ی گوند و لەوێ دار دەخاتە 
نێو س������ۆبەی مزگەوت و ئاگرەكە دەكاتەوە، بەاڵم 
ڕەشەبا و باران س������ۆبەكەش دەكوژێنێتەوە. كابرای 
هەژار هیچی بۆ نامێنێتەوە، ڕوو لە ئاسمان دەكات 
و دەڵێ دەی دەی! بەشكەم لە ڕقی من ماڵەكەی 

خۆت كاول بكەی.
ئێس������تاش ل������ە نێ������و ئ������ەم پاش������اگەردانییە ی 
دەڤەرەكەماندا كورد ت������ازە دڵی بەوە خۆش كردبوو 
كە پاش س������ەدەیەك قڕكران و سووتان بە دۆالری 
نەفتیی دوژمنان، ئێستا بۆ خۆی خەریكە دەبێتە 
واڵتێكی نەفت������ی و بۆ یەكەمج������ار بە قازانجی 
خۆی كەڵك������ی لێ وەردەگرێت، ك������ە چی دەبێ 
بڵێین خوا بە زیادی ن������ەكات، نرخی نەوت وەكوو 
گڵۆڵ������ەی بەختی ئەحە كڵ������ۆڵ، ڕووی لە لێژی 
كردووە و كڵۆڵیی ئێمە تەنانەت بەشار و نەسروڵا 
و خامنەی������ی و حەیدەر عیبادی و ئەمیری كوەیت 
و شێخ والدیمیر پووتینیشی گرتۆتەوە و هەموویان 
گیانیان كەوتۆتە دەرپێیان. شارەزایان دەڵێن ئەگەر 
نرخی هەر بەرمیلێك نەوت بەو شێوەیە لە دابەزیندا 
بەردەوام بێ������ت، وای لێ دێت ك������ە نرخی خودی 
بەرمیلەكە چەندقات لە نەوتەكە زیاتر بێت و ناچار 
بن بە مەنجەڵ و قابلەمە و لەوانەش������ە بە دەبەی 
ماس������ت  و دۆ بیگوازنەوە بۆ بازاڕەكان. لەوانەشە 
كورد كاری خۆی ئاس������ان ب������كات و هەر خودی 
دەفرەكە هەناردە بكات و ئەگەر ئەوەشی بۆ نەكرا، 
قەیناكا ئێم������ەش وەك ئایەتوڵا جەننەتی دەتوانین 
لە جیاتی س������ێ ژەم، هەر ژەمێك نان بخۆین، خۆ 

نامرین بابم!.
� نامەكەی مارشاڵ ئایەتوڵاهولعوزما دوكتور 
ئیمام سەید عەلی خامنەیی )ڕهههە( بۆ ئوممەتی 
س������ەرگەردانی نێو لەوەڕگەی بێ شوانی ئورووپا 
و ئەمریكا و بانگهێش������تكردنیان بۆ س������ەر ئایینی 
ئیسالم و هاندانی الوانی ڕۆژئاوا بۆ الی خوێندن 
و خوێندنەوە، لەم پەڕ تا ئەوپەڕی دنیای هەژاندووە 
و كارناس������ان و ك������ۆڕ و كۆمەڵە زانس������تییەكانی 
ئورووپای سەرسام كردووە و تازە خەریكن بیر لەوە 
دەكەن������ەوە كە ئەم كابرایە بۆچی چەند س������ەدەیەك 
زووتر و لە واڵتانی ئەواندا نەهاتبووە دنیا كە پێش 
بە ڕینێسانس و دەركەوتنی فرانسیس بەیكن و ڕنە 
دكارت و كۆپرنیك و ... لە ساحەكەدا بگرێت. لەم 
پێوەندییەدا لێدوانی كۆمەڵێك كەسایەتیی ناسراوی 

جیهانی بە نموونە دێنینەوە:
حەسەن عەباسی، بەرپرسی ناوەندی »توێژینەوەی 
دۆكتۆریناڵی ئاسایشی بێ سنوور« دەڵێ سەدەی 
٢١ سەدەی ئیمام خامنەییە و ئەو زیاتر لە پاپای 
ڤاتی������كان و داالیی الما خاوەنی لێوەش������اوەییە بۆ 
ئ������ەوەی ببێتە ڕێبەری هەموو جیهان و ئیمامێكی 
جیهانییە كە لە سەر گۆی زەوی كەس نیە شان لە 
شانی بدات. )هەڵبەت روونی نەكردۆتەوە كە پاپای 
فەقیر و داالیی المای دەربەدەر چۆن و كەی و لە 
كوێ و بۆچی و لە الیەن چ كەسانێكەوە كراونەتە 
ڕێبەری گۆی زەوی كە بۆ خۆیانیش ئاگایان لێی 
نی������ە و گوایە مافی عەلیاغایان خواردووە و دەبێ 

قەرەبووی بكەنەوە(.
هەروەها حەیدەر موسلحی، جیمز باندی پێشووی 
وەزارەتی ئیتالعات دەڵی ئەو نامەیە ئیس������تكبار و 
ئیس������تعماری تۆقاندووە و كۆمەڵگای ڕۆژئاوای 
تووشی شۆكێكی مەزن كردووە. )بەرخی بابم! ئێوە 
ئەگەر ڕۆژێك جیهان تووشی شۆك نەكەن خەوتان 
لێ ناكەوێت. جیهان ئەو ڕۆژە تووشی شۆك دەبێ 
كە ئێوە ئیتر س������وورپرایزێكتان پێ نەمابێت و وەك 
مرۆڤی ئاسایی لە دنیای دەوروبەرتان تێ بگەن، 
نەك وەكوو دەیڤید كاپرفێلدی سیاسەت هەر جارەو 

ئاژەڵێك لە كاوەكەتان دەربكێشن(.
ئەحمەد عەلەمولهودا پێش������نوێژی شەكرشكێنی 
مەش������هەدیش دەڵێ ئەو نامەیە بەرپرس������انی ئەو 
واڵتانەی بێچارە كردووە. )شایەتیی ئەم قسانەش 
هەڵبژاردنی یۆنانە كە بەرپرس������انی پێشووی ئەو 
واڵتەی بێچ������ارە كرد و ئەو الوانەی كە نامەكەی 
ئایەتوڵایان خوێندۆتەوە، ئیس������تا پاش بردنەوەی 
هەڵب������ژاردن، بڕیاری������ان داوە واڵتەكەی������ان بكەنە 
پێشكەشی و سەهمی ئیمامی یەكێتیی ئورووپا بۆ 

ئەهلی بەیتی ڕێبەری گۆی زەوی(. 

ه������ەروەك ئاگاداری������ن ل������ە ڕۆژانی 
ڕاب������ردوودا ل������ە ڕێگ������ەی ڕاگەیەنەرە 
كۆمەڵێ������ك  هەواڵ������ی  گش������تیەكانەوە 
چاالكیی س������ەندیكایی مامۆس������تایان 
لە سەرتاس������ەری ئێراندا باو كرایەوە. 
چاالكییەكان بە نیش������انەی ناڕەزایەتی 
دەربڕین بە دۆخ������ی نالەباری پەروەردە 
و فێرك������ردن بەڕێوەچ������وون و ناڕازیان 
لەوێدا بە ش������ێوازی جواراوجۆر دەنگی 
ناڕەزایەتی خۆی������ان بەرزكردەوە. بۆ ئەم 
مەبەس������تەش مامۆس������تایانی زۆربەی 
شارەكان، بە خۆبواردن لە چوون بۆ سەر 
قوتابخانەدا  دەفتەری  لە  كالس������ەكان، 
مانەوە و دوایین هەلومەرجی نالەباری 
پەروەردەیان خستە بەرباس و پێداگریان 
ل������ە ماف������ە زەوتكراوەكانی������ان لە الیەن 
بەرپرس������انی پەروەردەوە كرد. لە هەمان 
كاتدا، مامۆس������تایانی چەندین شاریش 
لە سەر ئەوە ساخبوونەوە كە بە كۆمەڵ 
بچنە بەر ئیدارەی پەروەردەی پێوەندیدار 
و بە نیشان دانی پالكارت و خوێندنەوەی 
ڕاگەیەن������دراو، ویس������ت و ئامانج������ی 
كۆبوونەوەكان������ی خۆیان بە گوێچكەی 
بەرپرسان بگەیەنن. ڕەنگە مامۆستایان 
لەم قۆناخەدا بە شێوەی پێویست توانای 
ئەوەیان نەبووبێ كە چاالكییەكانیان بە 
میدیایی بكەن و س������ەرنجی كۆمەڵگە 
و بەرپرس������ان بۆ دۆخی ڕاس������تەقینەی 
پ������ەروەردەی نەخۆش������ی ئەمڕۆی ژێر 
ئێران  ئیس������المی  كۆماری  دەسەاڵتی 
ڕابكێش������ن، بەاڵم بە ب������ەراورد كردنی 
هەڵوێس������تی ئ������ەوان لەگ������ەڵ دۆخی 
ڕاس������تەقینەی ئێس������تا و گوش������اری 
توندوتی������ژی چەند س������اڵی ڕابردوو بۆ 
نەهادە مەدەنییەكان، بۆمان ڕوون  سەر 
دەبێتەوە كە چاالكیی نوێی مامۆستایان 
ل������ەم هەلومەرجە هەس������تیارەدا زۆر پڕ 
بایەخە. ئەم هەڵوێس������تە وەك خاڵیكی 
وەرچەرخان بۆ بزووتنەوەكەیان پێناس������ە 
دەك������رێ و ش������یاوی ئەوەی������ە لە چەند 
ڕەهەندەوە بخرێتە بەرباس و س������ەرنجی 
جەماوەری  مانگرتن������ی  كارناس������انە. 
حاڵێكدا  ل������ە  ئێ������ران  مامۆس������تایانی 
بەڕێوەچ������وو كە هیچ پێداویس������تیەكی 
ئەوت������ۆ بۆ ڕێكخس������تنەكەیان لە ئارادا 
نەبوو. ب������ۆ وێنە، لە ئ������ارادا نەبوونی 
هیچ ج������ۆرە ناوەندێكی س������ەندیكایی، 
نەبوون������ی ڕاگەیاندراوێكی هاوبەش و 
ڕوون كە بتوانێ تێكرای مامۆستایانی 
مافخ������وازی واڵت ل������ە دەوری یەكتر 
نەبوونی  مەی������دان  ل������ە  كۆبكات������ەوە. 
ئەندامان������ی چاالكی س������ەندیكایی بە 
لە  مامۆستایان،  هاندانی  مەبەس������تی 
ئارادا نەبوونی هەواڵگر و میدیای ئازاد 
و هەروەه������ا ناڕوونی داواكاری كێش������ە 
وگرفتەكان������ی مانگرتووان، بەش������ێكن 
لەو ه������ۆكارە نێوخۆییانەی كە ڕیگەیان 
نەدا جوواڵنەوەی پیشەیی مامۆستایان 
بەرینتر و چاالكتر ببێ. لە هەمان كاتدا 
نابێ ئەو ڕاستیە بش������اردرێتەوە كە لە 

واقیعی كۆمەڵ������گای ئەمڕۆی ئێمەدا 
پیش������ەیی  بزاڤی  دەرەكیەكانی  هۆكارە 
مامۆستایان لە هۆكارە نێوخۆییەكان زۆر 
بەرچاوتر و شوێندانەرترن. الواز كردنی 
پێگەی مامۆستا لە نێو كۆمەڵگەدا و 
درێژەی پرۆژەی ترس و بە ئەمنیەتی 
مامۆس������تایان،  داخوازییەكانی  كردنی 
دوو ه������ۆكاری دەرەكین ك������ە پێوەندی 
ڕاس������تەوخۆیان ب������ە ج������ۆری ڕوانینی 
دەس������ەاڵتی سیاسی سەبارەت بە پرسی  
دەردەكەوێ  بەمجۆرە  هەیە.  پەروەردەوە 
كە گەورەترین كۆس������پی دەرەكی بەردەم 
جوواڵنەوەی س������ەندیكایی مامۆستایان 
و قوتابیان، دەس������ەاڵتی سیاسی حاكم 
لە ئێران دایە. سیس������تمی دەسەاڵتداری 
كۆماری ئیسالمی ئێران بە پارێز و لە 
مافەكانی  بۆ  ئەمنیەت������ەوە  ڕوانگەی 
و ڕێكخراوەیی كۆمەڵگەی  مەدەن������ی 
دەستەمۆی  كارناسانی  دەڕوانێ.  ئێران 
پەروەردەی ژێر دەس������ەاڵتی ڕێژیم، لە 
ئیدئۆلۆژیكی  بەرتەس������كی  ڕوانگەی 
ئایین������ەوە لە گەڵ پرس������ی پ������ەروەردە 
هەڵسوكەوت دەكەن. ئاماژەیەكی كورت 
بە مافی پێكهاتەی پیش������ەیی لە ناو 
تاقمێك لە كتێبە دەرس������ییەكاندا كراوە 
تا بەم ش������ێوەیە هەوڵی چاوبەس������تنی 
ناوەندەكان������ی داكۆكی������كار ل������ە مافی 
مرۆڤ و چاودێرە جیهانییەكان بدەن. لە 
ڕوانگەی دەسەاڵتەوە مەرجی سەرەكی 
ئازادی ڕێكخراوە و پێكهاتەی پیشەیی 
ئەوەیە كە پاشكۆی كردەوە چەوتەكانی 
حكومەت ب������ن  و بە چاوبەس������تراوی 

مودیران������ی  ناش������یانەی  سیاس������ەتی 
پل������ە ب������ەرزی ئیدارەكان������ی حكومەت 
س������تایش بكەن. بزووتنەوەی ئەمجارەی 
مامۆستایانی ئێران لە فەزایەكدا دەستی 
پێكردەوە كە هەوری بێ هیوایی و بێ 
دەنگی بە جەستەی ئەم توێژە بەرچاو 
و ش������وێندانەرەی كۆماڵگاوە بە ڕوونی 
دەبیندرا. لە نێوان ساڵەكانی ١٣٧٩ بۆ 
٨4 هەتاوی بە هەوڵ و هیمەتی تاقمێك 
مامۆستای دەروەس������ت، هندێك كاری 
ڕێكخراوەیی بۆ مامۆستایان دەستەبەر 
بوون، بەاڵم لە ڕاستیدا پرۆسەی ڕەش 
لە  پیش������ەییەكان  یەكیەتییە  كردنەوەی 
ساڵی ١٣٨٥ه وه  بە چڕی دەستی پێكرد 

و لە مانگی بانەمەری س������اڵی ١٣٨٨ 
ئاس������تی چاالكیەكانیان  دا  هەت������اوی 
گەیاندە كەمترین ڕادەی مومكین. لەم 
كاتە بەم الوە، مامۆس������تایان دەرەتانی 
هی������چ هەڵوێس������تێكی س������ەندیكاییان 
پێنەدرا، داوای ماف و ویس������تەكانیان 
ه������ەر  ڕاگەیەن������دران.  نایاس������ایی 
جوواڵنەوەیەكی سەندیكاییان بە دژایەتی 
لە گەڵ  نیزام������ی ویالیەتی فەقیه� و 
سیاسەتەكانی پێناسە دەكرد. لە ماوەی 
٨ساڵی ڕەبەقدا بە گوشاری ناعاداڵنە 
بۆ سەر مامۆستایان، دەفتەری یەكیەتی 
و كانوونە پیشەیییەكانی داكۆكیكار لە 
مافەكانی مامۆس������تایان، لە سێبەری 
شوومی دەوڵەتی بەناو مێهر و عەداڵەتدا 
داخران و بروانامەی چاالكییەكانیان بە 
بەڕێوەبەران  هەڵوەش������ێندرایەوە.  كردەوە 
و ئەندامان������ی چاالك������ی ڕێكخ������راوە 
پیشەیییەكان دوای شناسایی كردنیان، 
كەوتن������ە ب������ەر ش������ااڵوی دڕندان������ە و 
ناسەردمیانەی پارێزەرانی كۆنەپەرەستی 
و بەو پەڕی تواناوە س������زایان بە سەردا 
س������پپێندرا. تاریك پەرەس������تانی مێژوو 
هاوكات هەڵیان كوتایە س������ەر تێكڕای 
ئەو سایت و وێبالگانەی كە بە جۆرێك 
پێوەندی������ان بە چاالكیی س������ەندیكایی 
ڕەوتی  درێژەی  هەبوو.  مامۆستایانەوە 
سەركوت و چاودێری دزێوی بەرپرسانی 
ئەمنیەتی بۆ س������ەر چاالكانی مافی 
بواری پ������ەروەردە بە ڕادەیەك ئامانجدار 
ب������ووە، كە هی������چ یەك ل������ە یەكیەتییە 
پیش������ەیییەكانی نێوخۆی واڵت بواری 

ئەوەی������ان بۆ نەڕەخس������اوە كە بە بۆنەی 
هاتنە ئارای ئەم ش������ەپۆلە ناڕەزایەتیە 
نوێی������ەوە تەنان������ەت ڕاگەیەندراوێك بۆ 
كۆمەڵگای ئێران باو بكەنەوە و لەودا 
كێش������ە و گرفتەكانی������ان زەق بكەنەوە. 
بزووتنەوەی  بەوەی كە  س������ەرنجدان  بە 
مامۆس������تایان بێ ئەوەی گەاڵڵەیەكی 
ڕوون������ی بە دەس������تەوە بێ ب������ە خێرایی 
دەچێتە نێ������و قۆناخێكی نوێی خەباتی 
پیشەیی، سەلمێنەری ئەو ڕاستییە كە 
كێش������ە و قەیرانەكانی نێ������و پەروەردەی 
ژێر دەس������ەاڵتی كۆماری ئیسالمی بە 
ڕادەی������ەك  قووڵن كە مامۆس������تایان بە 
شێوەی خۆڕسك دەست دەدەنە مانگرتن  

و دەنگی ناڕەزایەتی هەڵدەبڕن. ئەگینا 
ئەوان باش دەزانن كە بەرپرسانی سیاسی 
و ئەمنیەت������ی هەر لە بنەڕەتدا باوەڕیان 
ب������ە ئازادی س������ەندیكایی نییە و نە بە 
نیازیشن كێش������ە و قەیرانەكانی بەردەم  
پەروەردە چارەس������ەر بكرێ������ن. بزووتنەوە 
دەس������تەبەر  ئامانجی  بە  ئێعترازییەكان 
بوون������ی مافی پیش������ەیی چی������ن یان 
توێژێك������ی تایبەتی كۆمەڵگا پێكدێن. 
ئەوان داوا لە دەس������ەاڵت و بەرپرسانی 
پێوەندیدار دەكەن كە ڕێگە چارەیەك بۆ 
كێشە و گرفتە پیشەییەكانیان بدۆزنەوە. 
خویان  ب������ۆ  دێموكراتەكان  حكومەت������ە 
ب������واری چاالكی س������ەندیكایی خۆش 
دەكەن، چونكوو ئەوان چاالكی مەدەنی 
بەرانبەردا،  ل������ە  دەزانن.  دەرف������ەت  بە 
كۆم������اری  حكومەت������ی  بەرپرس������انی 
ئیس������المی ئێران نە تەنها گوێبیستی 
دەنگ������ی چاالكان������ی مەدەن������ی نابن، 
بەڵكوو پێیان وایە ك������ە ئازادی كاری 
ڕێكخراوەیی هەڕەشەیە بۆ سەر نیزامە 
سەرەڕۆكەیان و پاش هەر سەرهەڵدانێك 
ب������ە پێی توانا ب������ەرەوڕووی ئەندامانی 
چاالكی ڕێكخراوە پیشەیییەكان دەبنەوە. 
ڕۆژانی  مانگرتنەك������ەی  ڕەوت������ی  لە 
٣٠ی بەفرانب������ار و ١ی ڕێبەندان������دا، 
بە  كوردستان  شارەكانی  مامۆستایانی 
گشتی و یەك لەوان شاری سەقز نەخشی 
بەرچاوی������ان هەبوو. ه������ەر بۆیە ڕۆژی 
دوای مانگرتنەكە چەند مامۆس������تایان 
بانگهێش������تی ئی������دارەی ئەماكن كرد و 
پاش������ان یەكێك لەوان بە ناوی مامۆستا 
مامۆس������تای  كە  عەب������دی  س������لێمان 
مودیری  و  هونەرس������تان  مێكانیك������ی 
فرهنگیان«ە  مصرف  تعاونی  »شركت 
سەرەڕای ئەوەی كە هیچ بەڵگەیەكی 
تاوانی لە س������ەر نیە، ڕادەستی دادگا 
دەكرێ و ئێس������تاش تا كاتی دادگایی 
ئ������ازاد كراوە.  ب������ە بارمتە  كردنەكەی 
ش������ایانی باسە كە مامۆس������تا سلێمان 
عەبدی جگە لەوەی كە مامۆستایەكی 
لێهات������ووە، كەس������ایەتیەكی ناس������راو و 
خۆشناوی ش������اری سەقزە و بەرپرسانی 
ئەمنیەت������ی و حكومەتی������ش بە ڕوونی 
مامۆستای  ڕاستییەن.  ئەم  ئاگاداری 
ناوبراو س������ەرەڕای كارە فەرمییەكانی، 
چەند كتێب و بەرهەمیش������ی سەبارەت 
بە ڕێنووس������ی زمان������ی كوردی چاپ 
و باو كردۆتەوە ك������ە فێركارانی زمان 
و وێژەی ك������وردی وەك س������ەرچاوەی 
فێربوون بە كاری������ان دێنن. لە كۆتایدا، 
ناڕەزایەتی  ژیان������ەوەی  نوێی  قۆناخی 
مامۆس������تایان هیوا بە مامۆس������تایانی 
ئیران و بە تایبەت كوردس������تانی ئێران 
دەبەخشێ، كە لە بۆنەكانی داهاتوویاندا 
ش������ێلگیرانەتر لە جاران بێنە مەیدان و 
ویس������ت و داخوازەكانی������ان داوا بكەن. 
مامۆستایانی ئێمە دەبێ ئەو ڕاستیەش 
بزانن ك������ە بارودۆخی ئەمڕۆی ئێران و 
ناوچە ئەوەندەی گۆڕانكاری بە سەردا 
هاتووە ك������ە دەس������ەاڵتدارانی ڕێژیمی 
ئێران ناتوانن وەك هەمیش������ە ڕەوڕەوەی 

سەركوت و كوشتارە وەگەڕ بخەن.

قۆناخێكی نوێ لە ژیانەوەی ناڕەزایەتی مامۆستایان

حەسەن ساڵحزادە

گەورەترین كۆسپی دەرەكی 
بەردەم جوواڵنەوەی سەندیكایی 

مامۆستایان و قوتابیان، 
دەسەاڵتی سیاسی حاكم 

لە ئێران دایە
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 كۆم������اری ئیس������المی ئێ������ران 
وەدەسخس������تنی  خوازیاری  نەتەنیا 
چەكی ناوكی������ە، بەڵكوو ڕێژیمێكە 
بەدەس������تهێنانی  دوای  ب������ە  ك������ە 
هێژمۆنی ناوچەیی لە ڕۆژهەاڵتی 
و  ئایەتۆڵ������اكان  ناوەڕاس������تدایە. 
سپای پاس������دارنی ئێران، پاڵپشت و 
پشتیوانی تیرۆریزمی ئیسالمی لە 
سەرانس������ەری جیهانن. لەم دواییەدا 
جیهان سەرقاڵی هێرشە دڕندانەكەی 
جیهادییە موس������ڵمانە سوننەكان لە 
واڵتی فەرانس������ە بوو كە كوژرانی 
١٧ كەس و لەوان������ە 4 جوولەكەی 
لە سوپێر ماركێتی كۆشێر لە شاری 
پاریس������ی لێكەوتەوە. هێشتا جیهان 

شێعەی  ڕێژیمی  پش������تیوانیەكانی 
ئێران������ی لە س������اڵی ١٩٩4 لە مەڕ 
ڕێبەریكردنی ئۆپراسیۆنی بۆمبدانان 
خێرخوازی������ی  فیدارس������یۆنی  ل������ە 
 )AMIA(ئارژانتینی جوولەكەكانی 
لە بیر نەكردووە ك������ە كوژرانی ٨٥ 
كەس و برینداربوونی ٣٠٠ كەس������ی 
دیكەی بە دواوە بوو. ئەم هێرش������ە 
تیرۆریس������تیە ئیس������المیە خراپترین 
چەش������نی هێرش������ی تێرۆریستی لە 
مێژووی ئامریكای باشووردا بووە.

ئالبێرتۆ نایس������مەنی ٥١ س������اڵە، 
بەرپرسی بەدواداچوون و پێڕاگەیشتن 
بە دۆس������یەی بۆمبدانانی بۆئێنس 
بوو  ئێران������ەوە  الی������ەن  ل������ە  ئایرس 
ك������ە حكوومەتەكان������ی ئارژانتینی 
سەردەمی سەرۆك كۆماری كارلۆس 
كریستیانا  و  مینیم)١٩٨٩-١٩٩٩( 
فێڕناندێز كرچنێر)٢٠٠٧- هەنووكە( 
گرفت و كێشەیان بۆ لێكۆڵینەوەكانی 
س������ازكردووە، تەرم������ی ناوبراو چەن 
كاتژمێ������ر پێش ئەوەیكە ئەو باس لە 
سازانی نێوان حكوومەتی كۆماری 
ئیسالمی  ئێران و حكوومەتەكەی 
كریچنێ������ر بكات، دۆزرای������ەوە. ئەو 
بڕیار بوو قس������ەبكات و كۆنگرەی 
ئارژانتین لە ڕۆژی دووش������ەممەدا 
)٢٠١٥/١٩/١( گوێی بۆ بگرن  و 
ئەویش بەڵگەكان������ی پەیوەندیدار بە 
ئیددیعاكەی لەمبارەوە بخاتە ڕوو.  
نایسمەن هەروەها هیوادار بوو كە 
وەزیری كاروباری دەرەوەی ئارژانتین، 
هێكت������ۆر تایمرمەن تۆمەتبار بكات 
بەوەیك������ە كە س������ازانی ل������ە گەڵ 
ئێ������ران ك������ردووە. نایس������مەن ئێرانی 
بەوە تۆمەتبار دەكرد كە لە پش������تی 
هێرش بۆ س������ەر بینای كۆمەڵگای 
هەروەها  و  ب������ووە  جوولەكەكان������ەوە 

دەخس������تە  تۆمەتەی  ڵ ئ������ەو  پا
كرچنێر كە خەریكە 

گرفت لە بەردەم 

لێكۆڵینەوەكاندا دروس������ت دەكات كە 
ئەوەش وەكوو ب������اج و ئیمتیازدانێك 
ئیسالمی  كۆماری  حكوومەتی  بە 

دەزانی.
 وال ستریت ژوورناڵ لە ڕاپۆرتێك 
ك������ە ٢٠ی ژانویەی ٢٠١٥ باوی 
ك������ردەوە ب������اس ل������ەوە دەكات ك������ە 
»نایسمەن سەرۆك كۆمار كرچنێری 
ب������ەوە تۆمەتب������ار ك������ردووە كە لە 
نهێنیی و لە ڕێگەی  دانیشتنێكی 
ناوبژیوانێكەوە ئەو بەڵێنەی بە ئێران 
داوە ك������ە لە بەرانبەر نەوتی ئێراندا، 
گومانلێكراوە ئێرانیەكە بپارێزێت.«

ل������ە ٢٥ی ئۆكتۆب������ری س������اڵی 
و  نایس������مەن  ئالبێرت������ۆ  ٢٠٠6دا، 
دۆزگەرەكەی هاوكاری، مارس������ێلۆ 
ماركوز ك������ە ب������ە دوادچوونی ئەو 
ڕاپۆرتێكیان  دەك������رد،  دۆس������یەیان 
ب������او كردەوە  كە تێی������دا پەیوەندی 

بەرباوی ناوكی نێوان ئارژانتین و 
ئێرانیان ئاشكرا كرد. ڕاپۆرتكە باس 
لەوە دەكات ك������ە ئارژانتین بەردەوام 
لە حاڵ������ی ئامادەكردنی ئۆرانیۆمی 
پتێن������دراو بە دەرجەی خ������وارەوە بۆ 
ئێ������ران ب������ووە و دوو واڵت خەریكی 
وتوێ������ژی جیددی ب������ۆ پەرەپێدانی 
هاوكاری ناوك������ی بوون ، ڕێك ئەو 
كاتەی كە بۆمبدانان و تەقینەوەكە 

ڕووی دابوو.
زۆر  ئارژانتی������ن  حكوومەت������ی 
ئاس������ایی مردن������ی نایس������مەنی بە 
خۆكوژی وەسف كرد. سەرۆك كۆمار 
كریستینا كرچنێر، كەسێك كە ئەگەر 
لێكۆڵینەوە و ئیددیعاكانی نایسمەن 
لە سەری ئاش������كرا دەبوو لە گەڵ 
بەرەوڕوو  گ������ەورە  ئابڕووچوونێكی 
دەبوو و بەناچار دەبێت دەس������تی لە 
كار بكش������ایەتەوە. ئەو ئەمەی وت، 
»خۆكوژی ... لە گشت بابەتەكاندا 
س������ەرەتا ش������ۆك و دوایی پرس������یار 
دروست دەكات«. ئەمە گومانێكی 
بچووك دروس������ت دەكات كە سەرۆك 
ئایا هۆكارگەلێكی  كۆمار كرچنێر 
لە ال ب������وو كە نایس������مەن بیهەوێت 
خ������ۆی بكوژێت؟ ئای������ا ئەو لە ژێر 
كاریگ������ەری ڕێكەوتنێ������ك لە گەڵ 
حیزبۆڵا یان ئێرانیەكانی دیكە كە 
هێش������تا دیار نیە چییە ئەم كارەی 

نایسمەن  نەداوە؟  ئەنجام 
كە  كردبوو  ئاشكرای 
ئێرانیەكان هەڕەشەی 
ل������ێ  كوش������تنیان 
ئەگەرچی  كردووە. 
زۆرێك لە نازییەكان 
سامیەكانی  دژە  و 
ئارژانتی������ن دەتوانین 

بڵێین 

ك������ە زۆر بە خۆش������حاڵیەوە ئەركی 
لە ناوبردنی نایس������مەنیان لە ئەستۆ 
گرت������ووە و بە تایبەت لە كاتێكدا لە 
الیەن حكوومەتی ئارژانتینیش������ەوە 
بەڵێنی پاراس������تنیان پ������ێ درا بێت. 
یەك ش������ت دەبێ������ت ڕوون بكرێتەوە. 
ئەو هیچ هۆكارێكی بۆ خۆكوژی 
نەبوو. ب������ە پێچەوان������ەوە، ئەو زۆر 
بە تام������ەزرۆ بوو كە ل������ە بەرانبەر 
ڕاستیەكان  ئارژانتیندا  كۆنگرێسی 

ئاشكرا بكات.
بە پێی وتەكانی باشترین دۆستی 
پێرێدینك،  نایس������مەن، گوس������تاڤ 
ل������ە  ئارژانتینی������ی  نووس������ەری  
»كەسایەتی  ئیسراییل،  دایكبووی 
نایس������مەن و كاتی مردنی ئەوەمان 
پێ دەڵێت كە بۆچوونی خۆكوژی، 
چەمكێك������ی زۆر گاڵتەجاڕانەی������ە 
لەمب������ارەوە... ئ������ەو پیاوێكی زۆر 
بە هیب������ەت و چاونەت������رس بوو كە 
لە بەرانبەر هەڕەش������ەكانی كوشتندا 
ڕاوەستا بوو، ئەو خۆڕاگر و پێداگر، 

كەسێكی باش و دلۆڤان بوو.«
لێكۆڵینەوەكان������ی  ه������ۆی  ب������ە 
بڕیاری  ئینتێرپ������ۆل  نایس������مەنەوە، 
دەس������گیركردنی  ب������ۆ 6 كەس لە 
ئەندامانی حیزبۆڵا و  بەرپرسانی  
ئێران������ی دەرك������رد: عێم������اد فەیاز 
موغەنیە) فەرماندەری س������ەربازی 
حیزبۆڵا كە لە دەمیش������ق  كوژرا(، 
عەلی فەالحیان، موحسێن ڕەببانی، 
ئەحمەد  ئەس������غەری،  ڕەزا  ئەحمەد 
وەحی������دی و موحس������ێن ڕەزای������ی. 
كومیتەی ئیجرایی ئینتێرپۆل بڕیاری 
دەستبەس������ەر كردنی  بۆ س������ەرۆك 
كۆماری پێش������ووی ئێ������ران، عەلی 
وەزیری  ڕەفس������ەنجانی،  ئەكبەری 
پێش������ووی كاروباری دەرەوە، عەلی 
ویالیەتی، باڵوێزی پێش������ووی ئێران 
لە ئارژانتین، هادی س������ولەیمانپوور 
دەر نەك������رد، ئەگەرچی دۆزگەری 

بە  ئەوانیشی  ئارژانتین  گشتی 
دۆسیە  ئەم  تۆمەتباری 

زانی بوو.
نایس������مەن كە بۆ 
كۆنگرەی  پانلێكی 
ل������ە  و  ئامری������كا 

داواكاری  س������ەر 
دانكەن،  جێف 

نوێن������ەری 

ئێران������ەوە  لەب������ارەی  كونگرێ������س 
بانگهێش������ت كرا بوو وتبووی كە : 
ئێران بۆ دەیەیه كە ناوچەیەكی زۆری 
لە ئامری������كای التینی لە ڕێگەی 
دروستكردنی وێستگەی ئیتالعاتی 
نفووزی  ژێ������ر  خس������تۆتە  نهێنیەوە 
خۆی و خەریكی ئامادەس������ازی بۆ 
بەڕێوەبردنی هێرشی تیرۆریستیە لە  
هەر كاتێكدا كە ئێران خۆی بڕیاری 

لە سەر بدات.
قووڵەكانی  لێكۆلێن������ەوە  پێی  بە 
نایس������مەن لەب������ارەی ش������ێوازەكانی 
ئۆپراسیۆنی ئێرانیەكان، ئەو زانیبووی 
كە ئێرانیەكان بە ش������وێندانەری لە 
سەر دەس������توپەیوەندییەكانیان دزەیان 
كردۆتە نێو ئارژانتین و ئامادەكاری 
 AMIA پێویستیان بۆ هێرش بۆ سەر
لە بۆئێنس ئایرس كردووە. كردەوەیەك 
بە ش������ێوەی تۆڕی ئۆپراس������یۆنی 
بێرزیل،  لە  ئێرانی������ەكان  ئیتالعاتی 
پاراگۆئە، شیلی، سورینام، ترینیداد 
و توباگۆ و گویان. بە پێی قسەكانی 
كلودیا ڕۆس������ێت، تۆڕی گویان كە 
لە س������اڵی ٢٠٠٧دا ئاشكرا بوو بە 
تەمای پیالنێكی تیرۆریس������تی بۆ 
تەقاندنەوەی هێڵەكانی سووتەمەنی 
لە فرۆكەخانەی جان ئێف كێندی لە 

نیویۆركدا بوو.

ئێرانیەكان  تیرۆریس������تی  هێرشی 
ل������ە ئارژانتین  ل������ە ١٧ی مانگی 
مارچی ساڵی ١٩٩٢ دەستی پێكرد، 
كاتێ������ك كە بۆمبێك لە باڵوێزخانەی 
ئیسراییل لە بوئێنس ئایرس تەقیەوە 
و ٢٩ كەسی كوشت و ٢٥٠ كەسی 
دیكەش������ی بریندار كرد. لە حاڵێكدا 
جیهادی ئیس������المی ئیددیعای كرد 
كە ئەوان بەرپرس������ی ئەم تەقینەوەن، 
بەپرس������انی ئامریكا و ئیسراییل لە 
سەر ئەو باوەڕە بوون كە حیزبۆڵای 
ئ������ەو تەقینەوە بووە  لوبنان بكەری 
و ب������ە فەرمانی ئێ������ران ئەو كارەی 

كردووە.
تیرۆریزم������ی جیهانی������ی ئێ������ران 
بابەتێك������ی س������ەلمێنراوە و جێ������ی 
ش������ك و گومانی ب������ۆ هیچ كەس 
ت������ی ڤی   ABC .نەهێش������تۆتەوەو
ل������ە ڕێكەوتی ٢ی  لە ڕاپۆرتێكدا 
ژووییەی س������اڵی ٢٠١٢ ڕایگەیاند 
كە » دوو پی������اوی ئێرانی  بە ٣٣ 
پۆند تەقەمەنی������ەوە گیراون  كە بە 
تەما بوون هێرش بكەنە سەر بنكە و 
بەرژوەندییەكانی ئامریكا، ئیسراییل 
و بریتانیا لە واڵتی كێنیا. »هەروەها 
گۆڤاری تایمز لە س������اڵی ٢٠٠4دا 
ڕاپۆرتێكی لە مەڕ پەیوەندی نێوان 
ئەلقاعی������دە و ئێران ب������او كردەوە. 
هەروەه������ا 

واش������گنتۆن پۆس������ت لە ڕێكەوتی 
٨ی دێسامبێری ساڵی ٢٠١١دا لە 
ڕاپۆرتێكدا باس������ی لە ڕۆڵی ئێران 
لە تەقینەوەكانی س������اڵی ١٩٩٨ لە 
باڵوێزخانەكانی ئامریكا لە واڵتانی 
كێنیا و تانزانیا كردبوو كە دادگای 
فێدراڵ������ی ئەم واڵت������ە، بڕیاڕێكی 
لە ١٧ی  لەمب������ارەوە دەركردب������وو. 
ئۆكتۆبری ساڵی ٢٠١٢دا وای نێت 
� نیوز باوی كردەوە كە »ئاژانس������ە 
كێن������ا  واڵت������ی  ئیتالعاتیەكان������ی 
پووچەڵ  تیرۆریس������تیان  پیالنێكی 
كردۆت������ەوە كە ئامانج������ی باڵوێزی 
ئیس������راییل لەم واڵتە بووە« و دەیان 

حاڵەتی دیكە.
حكوومەت������ی ئۆباما بە هەوڵ و 
تەقاالی  زۆرەوە  بە دوای ڕێگایەك 
دەگەڕێ������ت كە پەیوەن������دی گەرمو 
گوڕ لە گەڵ ئایەتۆڵاكانی تاران 
بۆ  ئەوەی  ئەگەرچی  دابمەزرێنێ، 
سەرۆك كۆماری ئامریكا دەمێنێتەوە 
ل������ە پێناو  تەنی������ا سەرش������ۆڕییەك 
پرۆگرامی  س������ەر  لە  ڕێككەوتنێك 
ناوكی ئەم واڵتەی������ە و هەوڵەكانی 
ئێران بۆ گەشەی هێژمۆنی خۆی 
لە ناوچەكە هەر بەردەوامە. مەرگی 
ئالبێرتۆ نایس������مەن كاتێك چەن قات 
دڵتەزێنتر دەبێت كە ئامریكا نەتوانێت 
هەنگاوێك دژی تێرۆریزمی جیهانی 

ئێران هەڵبگرێت.
سەرچاوە:

http://www. 
frontpagemag.
/ com

تیرۆریزمی  ئێران و مەرگی ئالبێرتۆ نایسمەن

ن: جۆزێف پوودێر 

و: كەیهان یووسفی

تیرۆریزمی جیهانیی ئێران 
بابەتێكی سەلمێنراوە و جێی
 شك و گومانی بۆ هیچ 

كەس نەهێشتۆتەوە
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ڕێبەندان

ههال

ئەدەب و هونەر

لە شەقامی وشەزاری ئەم شارەدا
لە ڕەهێڵەی رێبەندانی نامۆییدا

قەڵەمەکەی من و جەالل، بۆ دوو تەڵ سۆز
بە بێ چەتری خۆشەویستێک!

دڵۆپ دڵۆپ تەنیاییان لێدەبارێ
شێعرە شەقامی بێدەنگی،جمکوت لە نایلۆنی وشە!

شێعرە شەقامی ئازادی، خاڵی لە جریوەی شێعرستان!
کچە شێعرێک، لە جامی چاوی ئەواندا

تاڵەقژی وشەکانی میزان دەکات
کوڕە شێعرێک، بە ژلەی مودێڕنی وشە

قژی ئاڵۆزی جوان دەکات
قەڵەمەکەی من و جەالل، بۆ دوو تەڵ سۆز

خەمی بەفرینی ئاویەر لە سەریان و 
هەناری ئەشقێکی شکاو لە دڵیاندا، سەرڕێژی سوور

لە زەمەنی بەستەڵەکدا رەمزی ئەوین،
لە گیرفانی دۆالرەوە تەفسیر دەبێ و 

وشەی ئەوین، بە قژی زستانەوە نایلۆن!
بۆ دوو تەڵ سۆز...

لە چاوی قەڵەمی منەوە دوو گلۆپ شین
لە سینگی قەڵەمی جەاللەوە دڵۆپێک سوور

بوون بە دوو تەڵ گوڵی خەندان
بۆ بەر یەخەی »دووی رێبەندان«

ئەی... ئازایەتی کۆبانێ
ئەستێرە هات و دەئامێزی گرتم و دانیشت و

شێعرە تازەکەی دڵمی کرد بە شێعری کورد و 
کورد گوتی : کامە گەاڵ ؟ کامە درەخت دەزانێ 

لە بەرابەر هێرشی بێ پسانەوەی گەاڵڕێزان
دڵی ڕووناکی گۆرانیمان شکاوە.

دەستەو ئەژنو دانیشتم و گوتم 
دەبێ ساڵو لە کچانی شکۆفا بکەین

کە لە ڕۆژگاری بێدادگەریدا لووتکەی هاوارن و
ئاگرینترین ساتەکانی مان دەبەخشن بە ڕووسووری 

تا ڕۆژگار بزانێ 
هێرشی ڕەش ترین ڕەشەبای پاییز 
ناتوانێ بەر بە تریفەی مانگ بگرێ.

خۆزگە ئەی کۆترە سپییه کان!
لە ڕۆژهەاڵتی چاوانتانەوە

بەربەیانییەکان بە سروودێکی بەرز
مزگێنی بەهارێکی تازەتریان هێنابا. 

خۆزگە کوڵەکوڵتان لەسەر ئاوێنە خۆنیشان بدات !
ئێوە کچە درەوشاوەکانی هیوای منن!

ئێوە لە بەرابەر سەرمای بەتینی ئەو واڵتە 
گۆرانیبێژی بەهارەکانی گیانی چیمەنن

ڕحیم لوقمانی

 شۆڕش ئاهی

ش������ۆڕش ئاهی، كوڕی ش������ەهید ق������ادر ئاهی، س������اڵی ١٩٧٨ لە 
گەڕەكی س������ێ ئاشانی ش������اری مەهاباد لە دایكبووە.بە هۆی ئەوەی 
لە بنەماڵەكەیاندا پێش������تر كاری هونەری كراوە، ئەمیش هەر زۆر زوو 
ئۆگ������ری كاری هونەری دەبێ. پاش ئەوەی دەچنە ش������اری بۆكان بە 
وتەی خۆی لە بەردەست مامۆستا نامۆ »سەرەتای هێڵكاری و ئەلف 
و بێ������ی هونەر« فێر دەبێ. و پاش������ان لە زانكۆ تاران لەگەڵ مێژووی 

هونەر و شێوازە هونەرییەكان و ستایلەكانی ئاشنا بووە.
كاری هونەری سەرەتا بە شێوەكاری دەست پێكردووە، بەاڵم وردە وردە 

بۆی دەردەكەوێ كە لە پەیكەرتاشیدا سەركەوتووترە.
ناوبراوە سەبارەت بە هونەر دەڵێت: »لە سەردەمی ئێستادا هونەر وەك 
ڕابردوو سەیر ناكرێت، هونەرەكان زۆرتر بەرەو یەكتری هاتوون و تێكەاڵو 
بوون، ئێستا لە دنیادا هونەری سەركەوتوو ئەوە هونەرەیە كە توانیبێتی 

هونەرەكانی دیكە بێنێتە نێو خۆی و بە كاریان بێنێ«.
كارەس������اتە مرۆییەكان، ترس و تۆقاندن، شەڕ، تیرۆر و جوانیناسی 
ئەو بابەتانەن ك������ە بەردەوام لە كارە هونەرییەكان������ی ناوبراودا ڕەنگیان 

داوەتەوە.
ئێس������تا لە زارۆك TVلە بەشی دیكۆراس������یۆن كاردەكا و پێی وایە 
دنیای مندااڵنە زۆر س������ەرنجی ڕادەكێش������ێ و ئەمەیش دەگەڕێنێتەوە 
ب������ۆ ئەوەی كە خۆی تەمەنی منداڵی زۆر ئەزموون نەكردووە بە هۆی 

قوناغی ناخۆشی سیاسی و بنەماڵەیی سەرەدەمی منداڵی خۆی.
� س������اڵی ١٩٩6 یەكەم پێشانگای هاوبەشی لەگەڵ مامۆستا نامۆ 
و محەممەد موهاجر و ئەرس������ەاڵن ڕۆستەم زادە و هێمن قارەمانی لە 

پاركی میللەتی بۆكان بەڕێوە بردووه .
� س������اڵی ١٩٩6 لە پێشانگای فەرزانگانی كورد لە سنە بەشداریی 

كردووه .
ساڵی ٢٠٠٢ لە زانكۆی ورمێ گۆڕێكی بە كۆمەڵی لە پالستیك 

دروست كردووه .
هاوبەشی خێزانی كە � ساڵی ٢٠١١ لە شاری سنە بە 

ا شاعیرە لە پێشانگایەكی  گش������تید
بەشدارییان كردووە. 

شێعری ڕەزا مەقسەدی

و: م. باران
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چاویلكه یه كی زیره ك به رهه مهێنرا

به هۆی 7 چركه وه  27 ملیۆن دۆالری له ده ستدا

له  بولغارس������تان گه نجێك به شێوازێكی زۆر ڕۆمانسی داوای هاوسه رگیری له خۆشه ویسته كه ی كرد، 
به اڵم ئه م شێوازه  مه رگی خێرای خۆشه ویسته كه ی به دوای خۆیدا په لكێش كرد.

 ئه م گه نجه  پاش ئه وه ی كچه هاوڕێ  ته مه ن ٢٩ ساڵه كه ی كه  ناوی دیمیترینا دیمیترۆڤایه ، ڕازیكرد 
پێكه وه  بچنه  ش������اری ئیبیزا له  كه ناره كانی خۆرئاوای واڵت، له وێ چوونه  لوتكه ی قه دپاڵێك تا ساتی 

خۆرئاوابون ببینن. له و ساته دا كوڕه كه  به شێوه ی سورپرایز داوای هاوسه رگیری لێكرد.
كاردانه وه ی ئه م كچه  هه ڕه مه كی بوو و له خۆش������یدا له مال بۆ ئه والو به  پێچه وانه وه  هه ڵبه ز و دابه زی 
ده كرد به اڵم كاره س������اته كه  له وه دا بوو كه  هاوسه نگی له ده ستداو له  به رزایی 6٥ پێوه ، له قه دپاڵه كه  كه وته  

خواره وه  و پاش چه ند ساتێكی كه م له  كه وتنه خواره وه ی گیانی له ده ستدا.
مانگی به فرانباری ڕابردووش ژن و مێردێكی له هس������تانی له كاتی گرتنی وێنه یه كی س������ێڵفی له  
كه ناری كه نده اڵنێك له  ناوچه یه كی گه ش������تیاری له  شاری كابۆدا ڕۆكای پورتوغال، به  به رچاوی دوو 

منداڵه كه یانه وه ، كه وتنه خواره وه  و گیانیان له ده ستدا.

كۆمپانی������ای به ناوبانگی چینی )بای������دوو( یه كه مین 
چاویلك������ه ی زیره كی به رهه مهێنا ك������ه  به )بایدووئای( 

ناس������راوه  و ده یه وێ������ت له  ڕێگه ی ئ������ه م داهێنانه وه  
ڕكابه ری كۆمپانی������ای زه به الحی ئه مریكی و 

به رهه مه  نوێیه كه ی )گوگڵ گاس( بكات.
ئه م چاویلكه  نوێیه  جیاوازییه كه ی ئه وه یه  كه 
 شاشه ی نیه  و چاویلكه كه  ده كرێته  سه ر، هه روه ها  

هیدفۆنێكی پێوه یه  كه  ده كرێته  
گوێ و به  یه كێك له 

 ته نیش������ته كانییه وه  كامێرایه ك 
بۆ وێنه گرتن و ناسینه وه ی ته نه كان 
و توان������ای ش������یكاریی زانیارییه كانی 

هه یه .
كۆمپانیا چینییه كه  ڕایگه یاندوه ، بۆ ئه وه ی باترییه كه ی 
به شی زۆر بكات، شاشه ی بۆ دانه نراوه  و ئاسانتر داتاكان 

ده بینرێت.

بایدووئای له توانایدا هه یه  له گه ڵ مۆبایله  زیره كه كاندا 
كار بكات، هاوكات به كارهێنه ر ده توانێت سه ردانی تۆڕه  

كۆمه اڵیه تییه كان بكات.

زایەڵە

فاتیح ساڵحی

كوردس������تانی  دێموكرات������ی  حیزب������ی 
ب������ه رده وام  دایك،  وه ك حیزب������ی  ئێ������ران، 
له  مێژووی سياس������یی خۆی������دا باوه ڕی  
ب������ه  یه كڕی������زی و یه كگرتووي������ی هێز و 
بزاڤ������ی  پێش������كه وتنخوازه كانی  الیه ن������ه  
ڕزگاریخوازانه ی نه ته وه ی كورد بووه  و له م 
نێوانه شدا ئه و هێز و الیه نانه ی كه  بڕوایان 
به  دێموكراس������ی و ماف������ی مرۆڤ بووه،  
� ته نانه ت ئه گه ر نیس������كه  بڕوایه كیشیان 
هه بووبێت � زیاتر به ر س������ه ره نجی حیزبی 
دێموكرات بوون. بۆیه  پاش هاتنه  سه ركاری 
كۆمار ئیسالمیی و دیاریكردنی ده سته ی 
دانوس������تانكاریی كورد بۆ وتوویژ له گه ڵ 
ڕێژیمی ئاخونده كاندا، به  دوور له  هه ستی 
ده مارگرژی و بۆ ڕیزگرتن له  به هاكانی 
بونیاتنانی كۆمه ڵگایه كی  و  دێموكراسی 
فره حیزب������ی، جگه  له وه یكه  به  پێی دوایین 
تاك������ه  حیزبی  س������ه رده مه   ئه و  داتاكانی 
ب������ێ ڕكابه ری گۆڕه پانه ك������ه  بوو، به  بێ 
هیچ دردۆنگییه ك، بۆ س������ه لماندنی ئه و 
ڕاستییه  كه  بڕوای به  بنه ما مرۆییه كانی 
دێموكراسییه، خۆی نه بوارد له  به شداریی 
هێ������ز و الیه نه  سیاس������ییه كانی دیكه   و به  
ش������ێوه یه كیش ده توانین بڵێین، تا ئێستاش 
باجی ئ������ه و س������ینگ فراوانییه ی خۆی 
داوه . مه به ست له م پێشه كییه  باسكردن له و 
ڕاستییه یه  كه  باوه ڕی قووڵ  به  هاوخه باتی 
و یه كگرتوويی هێزه  سیاسییه كانی چاالك 
ل������ه  گۆڕه پان������ی خه باتدا، له  پره نس������یپه  
نه گۆڕه كان������ی حیزب������ی دێموكراته . هه ر 
بۆی������ه   له  بڕگه یه كی زه مه نیدا به  دوور له  
س������تاتۆی زه ینی و پێگه ی موجاهیدنی 
خه ل������ق ده چێته  نێو هاوپه یمانیيه ك له گه ڵ 
ئه و ڕێكخراوه دا  و پاش ئه وه یكه  هه س������ت 
به و واقیعه  ده كات كه  موجاهیدنی خه لق، 
دێموكراتیكه كان  به ها  له گه ڵ  به  شێوه یك 
نامۆن، واز ل������ه و هاوپه یمانییه  ده هێنێ و 
دیسان خۆی ده بێته  ئااڵهه ڵگر و پێشه نگی 
خه بات دژی س������ه ره ڕۆیی و دیكتاتۆری. 
ل������ه  دوایین نموون������ه ی هه وڵه كانی حیزب 
ب������ۆ یه كگرتووي������ی و یه كڕی������زی ل������ه م 
حه وتوویه دا، ده فته ری سیاس������یی حیزب، 
خانه خوێی ئه و هاوڕێیانه  بوو كه  س������اڵی 
١٣٨٥ی هه تاوی ل������ه  حیزبی دێموكرات 
ئینش������عابیان كرد و به ده ر له  هه ر چه شنه  
یاسا و ڕێسایه كی یاسایی، ناوی حیزبی 
دێموكراتی������ان ب������ۆ كار و چاالكییه كانیان 
هه ڵب������ژارد. دیارده یه ك ك������ه  هه ڵقواڵوی 
نه بوونی یاس������ا له  كاروباری حیزبیدا بوو. 
به اڵم به  هه ر ش������ێوه  حیزبی دێموكرات به  
هه ستكردن به  ئه رك و ریساڵه تی میژوویی 
خۆی به  پێی په س������ه ندكراوی كونگره ی 
پازده ی حی������زب، هه وڵی بێ وچانی داوه  
نێو ماڵی خ������ۆی ڕێك بخات������ه وه . بۆیه 
له  كرده وه یه كی دروس������تدا و بۆ ڕێزگرتن 
له  یاس������ای حیزبی ن������اوی »هاوڕێیانی 
پێش������ووی« بۆ ئه و دۆس������تانه ی كه  له  
له س������ه ر  حیزب جیابوونه ته وه  هه ڵبژارد و 
هه مان ئه و پره نس������یپه  دێموكراتیكانه ، بۆ 
به هێزكردنه وه ی نێو ماڵی خۆی كه تووه ته  
ئه مه ش  له گه ڵیاندا.  وتووێژ  دانووستان و 
نۆرمێك������ی دێموكراتیكه  و تا ڕه وینه وه ی 
یه كگرتنه وه یه كی  و  مه ترسییه كان  هه موو 
دروس������ت و ته ندروس������ت درێژه ی ده بێ. 
بۆیه  له م قۆناغ������ه دا ده خوازێ كه  حیزب 
ب������ه  وردبینییه كی ته واوه وه  كۆس������په كانی 
س������ه ر ڕێگ������ه ی یه كگرتنه وه  به  باش������ی 
هه ڵس������ه نگێنێ و ب������ۆ یه كگرتنه وه یه كی 
ڕاس������ته قینه  و لۆژیكیان������ه ، خ������ۆی له  
هه راوهووری������ای مه ج������ازی و مه زاجیی 
ش������ه پۆله كان و كه مپه ین������ه كان ب������ه  دوور 
بگرێ، ب������ۆ ئه وه یكه  جارێكی دیكه  پاش 
یه كگرتنه وه ، ئه گه ری جیابوونه وه  به  ناوی 
حیزب������ی دێموكرات به  هه موو ش������ێوه یه ك 
بنبڕ بكرێت و چیدیكه  زیاتر خه س������ار به  
دێموكراس������ی و دواڕۆژی خه بات و به ها 

دێموكراتیكه كان نه گات. 

له  په راوێزی دانیشتنی 
13ی ڕێبه نداندا

رۆژنامەی »كوردستان« و ماڵپەڕەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
لە تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێتدا:

www.kurdistanmedia.com
info@kurdistanmedia.com

http://www.pdki.org 
pdkiran@club-internet.fr

سیمان كاره با به رهه م ده هێنێتله خۆشیدا گیانی له ده ستدا
زانایانی   ئه ڵمانی  له  زانكۆی  كاسڵ، سیمانێكی  )چیمه نتۆ( نوێیان دروست كردووه  كه  جگه  

له  توندوتۆڵی  به هۆی  تیشكی  ڕاسته وخۆ و ناڕاسته وخۆی  خۆره وه  كاره با به رهه م ده هێنێت.
ئه و جۆره  س������یمانه  نوێیه  ناوی  ) dyscreat( دایزكرێته ، كه  له سه دا دووی  ئه و تیشكی  
خ������ۆره ی  به ری  ده كه وێ������ت ده یكاته  كاره با، زانایان پێیان وایه   له داهات������ودا ئه م داهێنانه  ڕێژه ی  

به رهه مهێنانی  كاره با زۆرتر بكات.
زانایان ده ڵێن به هۆی  ئه وه ی  س������یمان له  پانتاییه كی  فراوانی  سه ربانی  بیناكان و دیواره كاندا 

به كاردێت، ئه م به رهه مه  ده توانێت به شی  ڕوناكردنه وه  و گه رم كردنه وه ی  ماڵێك  دابین بكات.
بڕیاره  ١٩ بۆ ٢٥ ئه م مانگه  له  پێش������انگایه كی  كه ره سته ی  بیناسازی  له  شاری  موونیخی  

ئا ڵمان ئه م به رهه مه  نوێیه ی  سیمان نمایش بكرێت.

به هۆی هه ڵه یه كی بچووكه وه  پیاوێكی كانا دایی نه یتوانی 
خه اڵتێكی التاریی گه وره  كه  به هاكه ی ٢٧ ملیۆن دۆالری 

كاناداییه ، وه ربگرێت.
له مدواییانه  دادگایه كی كانادا داوای ژمێریارێكی به ناوی 
جۆیڵ ئیفه رگان ل������ه دژی كۆمپانیای التاری ڕه تكرده وه  كه  
له ساڵی ٢٠٠٨دا خه اڵته كه ی پێ نه دابوو، چونكه  ئه و پیاوه  
بلیته  براوه كه ی حه وت چرك������ه  پاش دواواده ی دیاریكراو بۆ 

كڕین، كڕیبوو.

دادگاكه  له  بڕیاركه یدا پش������تی به و ڕاستییه  به ستووه  كه  
ئیفه رگان له كاتی كڕینی دوو بلیتی التاری له  دووكانێك له  
ناوچه ی هه رێمی كێبیكی كانادا، فرۆش������یاره كه  پێی وتووه  
پێویس������ته  په له  بكات له  كڕین������ی ئه و دوو بلیته  پێش واده ی 
كۆتایی كه  سه عات نۆ بووه ، به اڵم ئیفه رگان بلیتی یه كه می 
له سه عات ٨:٥٩ كڕیوه  و پاش حه وت چركه ش بلیتی دووه می 
كڕیوه  و به هۆی ئه مه وه  كۆمپانیاكه  كه  ناوی لۆتۆ س������وپه ره  

خه اڵته كه ی پێنه داوه ، هه رچه نده  بلیته كه ی ڕه قه مه  براوه كه ی 
تێدا بووه .

به مه ش   جه نگه  یاس������اییه  حه وت س������اڵییه كه ی ئه و پیاوه 
بۆ به ده س������تهێنانی ئه و خه اڵته  گرانبه هایه ، كۆتایی هات. 
س������ه رباری ئه وه ش ئه و پیاوه  به  تۆڕی هه واڵی بی بی سی 
ڕاگه یاند كه  به رده وام ده بێت له كڕینی بلیتی التاری و هه لی 

ئه وه ی هه یه  جارێكی تر بیباته وه .


