دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا

به بۆنهی 1ی ژوهن ،ڕۆژی جیهانیی منداڵ،
پیرۆزبایی لهسهرجهم مندااڵنی ههر چوار پارچهی
كوردستان و به تایبهت مندااڵنی كوردستانی
ڕۆژههاڵت دهكهین و بهم بۆنهیهوه ههموو مندااڵنی
ڕۆژههاڵتی كوردستان دڵنیا دهكهینهوه كه حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران بهپێی بهرنامه و
پێڕهوی نێوخۆیی خۆی سووره لهسهر پێكهێنانی
جیهانێكی شیاوی مندااڵن بۆ منداڵه ئازیزهكانی
كوردستان .لهم پێناوهدا مندااڵن و مێرمندااڵنی
ئ�هم نیشتمانه دڵڕفێنه به سهرمایه و بناغهی
گهشه و پێشكهوتنی كۆمهڵگا دهزانێ و له هیچ

چهشنه خزمهتێ بۆ دهستبهربوونی مافهكانیان
كهمتهرخهمیی نانوێنێ و ههردهم بۆ بونیاتنانی
ك��ۆم�هڵ��گ��ای�هك��ی پ��ێ��ش��ك�هوت��وو و شارستانیانه،
دابینبوونی مافه ڕهواكانیان له سهرووی ههموو
قازانج و بهرژهوهندییهكانی كۆمهڵگای كوردستان
دادهن����ێ .جارێكی دی��ك�ه ئ �هم ڕۆژه پ��ی��رۆزه له
ههموو مندااڵنی كوردستان و به تایبهت منداڵه
خۆشهویستهكانی شههیدی ههرگیز نهمر «قادر
كهریمی» پیرۆز دهكهین و بڵێن دهدهی��ن تا سهر
خزمهتكاری ئاوات و ئارهزووكانیان بین.
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لە وتووێژێك لەگەڵ
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موستەفایی ئەندامی
دەفتەری سیاسیی...
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حیزبی دێموكرات نە شەڕی براكوژی دەكات و نە لە بەرامبەر گوشاریشدا چۆك دادەدا

وێنە :سەالح نادری
حیزب������ی دێموكرات������ی كوردس������تانی بووی������ەوە و خەڵكی كوردس������تان وێڕای
ئێران وێ������ڕای پێداگری كردن لە س������ەر مەحكوم كردنی ئەو كردەوەیەی پەكەكە،
بڕیاری خۆی لەمەڕ پاشەكش������ە نەكردن وەها كردارێكیان بە چەش������نێك ش������ەڕی
لە ناوچەی كێلەش������ین بەهۆی گوشارە براكوژی و خزمەت بە بەرژەوەندییەكانی
دەرەكیی������ەكان ،دیس������انەوە پابەندبوونی دوژمنانی گەلی كورد لە قەڵەم دا.
هەروەها ڕەوت و الیەنە سیاس������ییەكان
خۆی بە پاراس������تنی بەرژەوەندییەكانی
نەتەوەی كورد و خۆبواردن لە ئاڵۆزی و وێڕای خەڵكی كوردس������تان ،خوازیاری
تێكهەڵچوون لە نێو هێزە خەباتگێڕەكانی كۆتایی هێنانی دەسبەجێی شەڕی پەكەكە
بەش������ە جۆراوجۆرەكان������ی كوردس������تان لە دژی حیزب������ی دێموكرات بوون .پاش
ئەم هێرشانە ،هەوڵەكان بۆ هێوركردنەوەی
دەربڕی.
پاش هێرشی چەكدارانەی گریالكانی ناوچەی كێلەش������ین پەرەیان ئەستاند و بە
پارتی كرێكارانی كوردس������تانی توركیە نێوبژیوانیی دامەزراوەكانی حكوومەتی
(پەكەكە) بۆ س������ەر پۆلێك لە پێشمەرگە هەرێمی كوردستان ،الیەنەكانی ئەم شەڕە
خەباتكارەكان������ی حیزب������ی دێموكرات كە ئامادەیی خۆیان بۆ دانوستان و وتووێژ لە
ڕۆژی یەكش������ەممە 3ی جۆزەردان������ی پارلەمانی هەرێمی كوردستان و كۆتایی
 1394بەرامب������ەر ب������ە 24ی مانگ������ی هێنان بە ئاڵۆزییەكان ڕاگەیاند.
هەر لەم پێوەندییەدا حیزبی دێموكراتی
مەی  2015ل������ە بەرزاییەكانی ناوچەی
«كێلەش������ن» ڕووی دا ،یەكێ������ك ل������ە كوردس������تانی ئێ������ران ب������ە دەركردن������ی
پێش������مەرگەكانی حیزب������ی دێموكرات بە ڕاگەیەندراوێ������ك وێ������ڕای دەربڕین������ی
ناوی «قادر كەریمی» شەهید كرا و  3بەداخبوون������ی خۆی لەم هەن������گاوە دژە
نەتەوەییەی پەكەك������ە ڕایگەیاند« :ئەم
كەسی دیكەش بریندار بوون.
پەالماری گریالكانی پەكەكە بۆ سەر كردەوەی������ەی پەكەك������ە دەچێت������ە خانەی
پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكرات لەگەڵ خەیانەت بە بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی
دژك������ردەوەی هەمەالیەن������ەی بیروڕای كورد و ڕادەگەیەنی������ن كە ئێمە نە تەنیا
گشتی و حیزب و الیەنە سیاسییەكانی دەستپێشخەری ئەم شەڕە نەبووین ،بەڵكوو
هەر چوار پارچەی كوردس������تان بەرەوڕوو خوازیاری بەردەوامیی وەها بارودۆخێكیش

نین و داوا لە بەرپرس������ان و ڕێبەرایەتیی
پەكەكە دەكەین كە بە لۆژیكی سیاسی
و نەتەوەیی بڕیار بدەن و دەست لەو ڕێگە
پڕ هەڵەیەی خۆیان هەڵبگرن».
هەروەها مستەفا هیجری ،سكرتێری
گش������تی حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران ل������ە پەیامێكدا ب������ۆ خەڵك و هێزە
سیاس������ییەكانی كوردس������تان ك������ە ل������ە
تەلەڤیزیۆن������ی «ڕۆژه������ەاڵت» ب���ڵ��او
كرایەوە ،ڕایگەیاند كە:
«حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
 ،نە ل������ە ڕابردوودا و نە لە ئێستاش������دا
حیزبێكی شەڕخواز نەبووە و نییە .حیزبی
دێموكراتی كوردس������تانی ئێران جگە لە
ڕێژیمی كۆماری ئیسالمیی ئێران ،هیچ
حیزبێكی ب������ە دوژمنی خۆی نەزانیوە و
هەموو هەوڵی ئەوە بووە كە لە ڕاستای
داكۆكی كردن لە مافە پێشێلكراوەكانی
نەتەوەی ك������ورد لە كوردس������تانی ئێران
لە بەرامب������ەر ڕێژیمی ئێران������دا خەبات
بكات».
بەڕێز هیجری لە درێژەی پەیامەكەیدا
وت������ی« :حیزبی ئێمە نە ب������ەم ڕووداوە
دڵخۆشە و نە بە تەمای تەشەنەسەندنی
زیاتری ئ������ەم مەس������ەلەیە .هی������وادارم
كە پەكەك������ە و دۆس������تان و الیەنگرانی

پەكەك������ەش هەر ب������ەم ش������ێوەیە بڕواننە
مەسەلەی كورد و پێوەندییەكان و جێگە
و پێگ������ەی هەنووكەیی نێ������وان حیزبی
دێموكراتی كوردس������تانی ئێران و پەكەكە
كە لە ساڵەكانی ڕابردووەوە بوونی هەبووە
وەك خۆی بمێنێتەوە و ئەم ڕووداوە نەبێتە
هۆی خەوشداربوونی ئەم پێوەندییانە».
سكرتێری گش������تیی حیزب هەروەها
ل������ە وتووێژێك������دا لەگ������ەڵ ڕۆژنامەی
«كەیه������ان» چاپی لەندەن ڕایگەیاند»:
بەداخەوە سیاسەتی پەكەكە سیاسەتێكی
خۆسەپێنەرانە و دۆگمە ،پەكەكە خۆی
ب������ە خاوەنی هەموو كوردس������تان دەزانێت
و پێی وایە ك������ە دەبێ هەموو چاالكییە
سیاس������ی و س������ەربازییەكانی ڕێكخراوە
سیاسیەكانی كوردستان لە ژێر چاودێری
و كۆنترۆڵ������ی ئەودا بێ������ت .بەڕێزیان لە
درێ������ژەی ئەم وتووێ������ژەدا ئاماژەی بەوە
كرد كە »:پێشمەرگەكانی ئێمە بۆ هەر
ئامانجێ������ك كە بیانه������ەوێ دەچنەوە نێو
خاكی كوردستانی ئێران .ئەوە بەشێك لە
ێ بۆ بڕیاردان
نیشتمانی ئێمەیە و ئێمە دەب 
لە هەمبەر ئەم پرس������ە ئ������ازاد بین كە لە
سنوورەكاندا هەر چەشنە جموجۆڵێك كە
بە پێویستی دەزانین جێبەجێی بكەین .خۆ
هیزەكانی پەكەكە پاسەوانی سنوورەكانی

ئێران نین ك������ە بیانه������ەوێ كۆنترۆڵ و
ئەمنیەت������ی س������نورەكانی ئێرانی������ان بە
دەس������تەوە بێت و پێیان وا بێت دەتوانن لە
هۆكاری هاتوچۆكردنی پێشمەرگەكانی
حیزب������ی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران
ی������ان ڕێكخراوە سیاس������ییەكانی دیكەی
كوردستان بكۆڵنەوە».
سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكرات
لە بەش������ێكی دیكەی قسەكانیدا وێڕای
ئاماژەدان بە هەوڵەكان بۆ كۆتایی هێنان
بە ئاڵۆزییەكانی ئەم دواییانە هیواداریی
خ������ۆی دەربڕی كە« :ئ������ەم هەواڵنە بە
ئەنج������ام بگەن تاكوو بتوانی������ن درێژە بە
چاالكیی������ە حیزبییەكانم������ان بدەین .ئێمە
بە هیچ ش������ێوەیەك حەزمان لە درێژەدان
و پەرەس������ەندنی ئەم ئاڵۆزی و گرژییانە
نیی������ە .تەنانەت پێش������مەرگەكانی ئێمە
چەند كەس ل������ە گەریالكانی پەكەكەیان
دەستبەس������ەر ك������رد و ب������ە نیش������انەی
نیازپاكی هەر لەوێدا ئازادیان كردبوون.
پێشمەرگەكانمان پێیان ڕاگەیاندوون ئێمە
نامانهەوێ لەگەڵ ئێوەدا شەڕ بكەین و
تەنیا دەمانهەوێ پرسەكان بە شێوەیەكی
ئاشتیخوازانە چارەسەر بكرێت و جارێكی
دیكە تووشی دەرگیرییەكی نێوخۆیی لەم
چەشنە نەبین».

پـەیڤ
فاتیح ساڵحی
3ی جۆزهردانی ساڵی 1394ی ههتاوی ،به
تهئكید ڕۆژێكی نابهدڵ و ڕهشه له مێژووی كورد
و حیزبه سیاسییهكانی كوردستاندا ،چونكوو لهم
ڕۆژهدا ،زۆر ناڕهوا و بهدوور له ههر پرهنسیپێكی
ئێخالقی و سیاس������ی ،گرووپێكی چهند كهسی
ل������ه كادر و پێش������مهرگهكانی حیزبی دێموكراتی
كوردس������تانی ئێ������ران ،بهپێی پالنێك������ی له پێش
داڕێژراو كهوتنه بهر دهس������ڕێژی فیشهكی دهیان
گریالی پارتی كرێكارانی كوردس������تانی توركیه
و بهداخهوه له ئهنجامی ئهم پهالمار و هێرشهدا،
كادرێكی حیزب ش������ههید و س������ێ پێشمهرگهی
دیكهش بریندار ب������وون .بۆیه برین و ئازاری ئهم
شهڕه داسهپاوه بۆ ههتاههتایه وهك خاڵێكی ڕهشه
له كارنامه ی پهكهكهدا دەمێنێتەوە.
ههڵبهت هیوادارین دهسنیشان كردنی ڕۆژی
یهكشهممه3 ،ی جۆزهردانی 1394ی ،ههتاوی
كه هاوتهریبه لهگهڵ ڕۆژی دووش������هممه3 ،ی
جۆزهردانی  1361و ئازاد كردنی خوڕهمش������ار له
الیهن سوپای پاسدارانهوه ،به ههڵكهوت بووبێت و
مهبهستێكی سهمبۆلیكی له پشت نهبێ .چونكوو
بهپێ������ی لێدوانهكان������ی كاربهدهس������تانی كۆماری
ئیسالمی ،له ئهنجامی گرێبهستێكی سهربازیدا،
ئهركی پاراس������تنی س������نوورهكانی ڕۆژههاڵتی
كوردستان به پهكهكه ئهسپێردراوه و ئهم بابهتهش
بۆ خۆی شك و گومان دهخولقێنێ.
بهههر شێوه ئهم هێرش و پهالماره ناسیاسیانهی
پارت������ی كرێكاران������ی كوردس������تانی توركی������ه له
نێوهڕۆكی خۆیدا ههڵگری چهندین پهیام و واتای
جیاوازه كه لێرهدا بهه������ۆی كورتبوونی مهجالی
س������توونهكه ههوڵ دهدهین تهنی������ا هێما بۆ چهن
پهیامێكیان بكهین.
پهكهكه ،بهداخهوه هێشتا وانهی
-1
ل������ه ئهزموونهكانی ڕابردووی له پێوهندی لهگهڵ
دهسپێكی شهڕی براكوژیدا وهرنهگرتووه و ههردهم
ئامادهیه بۆ پاراستنی قازانج و بهرژوهندییهكانی
ڕێكخراوهكهی و ڕاگرتنی دڵ������ی هاوپهیمانانی
و دوژمنان������ی كورد ،ش������هڕ ب������ه دژی ههموو
پارچهیهكی كوردستان بكات.
دس������پێكردنی ئهم شهڕه له الیهن
-2
پهكهكهوه س������هلماندنی كه نهبوونی ستراتژییهكی
نیش������تمانی و نهتهوهیی هۆكاری س������هرهكییه بۆ
قهیران ،ئاڵۆزیی و نهبوونی هارمۆنیی سیاس������ی
له نێو س������هركرده و ڕێبهرانی ئ������هم ڕێكخراوهدا.
(بهپێی ههواڵ������ی ههندێ میدیا ،مۆراد قهرهیالن
بهرپرسایهتی ئهم هێرش������هی خستبووه ئهستۆی
جهمیل بایاك).
دژایهت������ی و ناڕهزایهتی ههموو
-3
حیزبه سیاس������یهكان و كهسایهتی و ڕووناكبیرانی
كوردستان ،جگه له یهك دوو ڕێكخراوی سیاسی
ی
كه ده س������تكردی خودی پهكهكهن ،س������هلماندن 
له داهاتووی سیاسی كوردس������تاندا هێزه تاكڕهو
سهرهڕۆكان مهترسییهكی جیددین بۆ دێموكراسی
و س������هقامگیری ئاشتی و ئاسایشی نهتهوهیی و
كوردستان وهرگری ئهم هێزانه نییه.
تا پێش له دهسپێكردنی ئهم شهڕه
-4
براكوژیی������ه له الیهن پهكهك������هوه ،ئهگهر ههندێ
كهس گومانی������ان ههبوو له پێوهندی قووڵی نێوان
كۆماری ئیس���ل��امیی ئێران و ئهو ڕێكخراوه یه،
به ههاڵیس������انی ئهم ش������هڕه ،ئهم شك و گومانه
ڕهوییهوه و ئێس������تا ههمووان دهزانن كه كۆماری
ئیس���ل��امی و پهكهكه هاوپهیمان������ی یهكترن و به
فهرمی ئهم ڕێكخراوه له بهرهی ئێران ،سووریه و
حیزبۆڵاڵدایه.
پ������اش دژایهتی و پرۆتێس������تۆ
-5
كردنی ئهم كاره پهكهكه ،له الیهن هاونیشتمانانی
ڕۆژههاڵت������ی كوردس������تان و پاڵپش������تیی ههمه
الیهنهیان له حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران،
پهكهكه به باش������ی بۆی دهركهوت كه له سااڵنی
ی لهس������هر
ڕابردوودا ههرچیهك س������هرمایهگوزار 
«پ������هژاك» كردووه ،ههوڵهكانی به فیڕۆ چووه و
جوگرافیای سیاسی ڕۆژههاڵتی كوردستان ،به
ههبوونی حیزبی دێموكرات ،گۆڕهپانی جهوله و
مانۆڕی پهكهكه و هێزه ده ستكرده كانی نییه.
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سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكرات ،لە گەڵ
بونیادی نەتەوەیی ئەمریكا بۆ دێموكراسی كۆبووە
مستەفا هیجری سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە
سەردانێكدا بۆ ئەمریكا ،لە گەڵ بونیادی نەتەوەیی ئەمریكا «نێد» كۆبووەوە.
لەو كۆبوونەوەدا كە بە مەبەس������تی گۆڕینەوەی بیروڕا پێك هاتبوو ،بەس������تێنە
هاوبەش������ەكانی كاركردن ،لێك درایەوە .سكرتێری گش������تیی حیزبی دێموكرات
لەو كۆبوونەوەدا ئامانجەكانی خۆی لە س������ەردانەكەی بۆ ئەمریكا شێ كردەوە.
بارودۆخی ناوچەكە ،گۆڕانكارییەكانی ئەم دوایییانە و نیگەرانییەكانی حیزبی
دێموكرات لە مەڕ دەس������تێوەردانەكانی ئێران لە ناوچەكە ،بەش������ێك لە قسەكانی
سكرتێری گش������تیی لەو دیدارەدا بوون .سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكرات
وتی :بە باوەڕی حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران ،پێویستە هاوكارییەكی
هەمەالیەنە بۆ بەرەنگاربوونەوەی دەس������تێوەردانەكانی ڕێژیمی ئێران لە ناوچەكە
لە ئارادا بێت .هیجری لەو كۆبوونەوەدا وێڕای ئاماژە بە تیگەیشتنی گشتیی
خەڵك������ی كورد لە دێموكراس������ی ،وتی :ب������ە خۆش������حاڵییەوە هەبوونی هەندێك
ڕێكخراوە وەكوو كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی فیدراڵ لە ئێراندا پێشان دەدات كە
زۆربەی نەتەوەكانی ئێران لە سەر مانیفێستێكی هاوبەش سەبارەت بە داهاتووی
ئێ������ران هاودەنگن .هەروەها  ١٤حیزب و ڕێكخراوە لەو كۆنگرەیەدا س������ەرقاڵی
كاركردن لە س������ەر مانیفێستێكی هاوبەشن .لەو كۆبوونەوەدا سكرتێری گشتیی
حیزب ،ئاماژەی بەوە دا كە سەرەڕای هەوڵی چڕوپڕ هێشتا ئۆپۆزسیۆنی ئێران
یەكگرتوو نییە و بە تایبەت ئۆپۆزس������یۆنی سەر بە نەتەوەی فارس نەتەنیا لە
نێوخ������ۆدا یەكگرتوو نییە ،بەڵكوو ئەح������زاب و ڕێكخراوەكانی باقی نەتەوەكانی
ئێرانیان قەبووڵ نییە و ئامادە نین هاوكارییان بكەن .لەم دانیش������تنەدا «باربارا
هەیگ» لە الیەن بونیادی نەتەوەیی بۆ دێموكراسی كورتەیەك لە چاالكییەكانی
خۆیانی باس كرد و باسی لە چۆنیەتی كاركردنی ئەو ڕێكخراوە كرد و كاركردە
س������ەرەكییەكانی ئەو ڕێكخراوەیەی بۆ ش������اندی حیزبی دێموكرات شی كردەوە.
هەیگ لە درێژەی قسەكانیدا باسی ئەزموونەكانی نێدی كرد لە گەڵ نموونە
هاوچەش������نەكان و وتی :لە چەند ش������وێندا كە ئەوان هەتا ئێستا كاریان كردووە
وەكوو چی������ن ،ئەمە دیاردەیەكی بەرچاوە كە ئ������ەو چاالكانەی مافی مرۆڤ
و دێموكراس������یخواز سەر بە نەتەوە سەردەس������تەكان ئامادە نین چاالكانی نەتەوە
بندەستەكان بە شێوەیەكی سەربەخۆ قەبوول بكەن و لە گەڵیان كار بكەن و پێیان
دەڵێن كە ئەمانە جیاییخوازن .هەیگ وێڕای بە گرینگ وەس������فكردنی كاری
كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی فیدراڵ ،باس������ی لەوە كرد كە ئەو هەوڵە و هەوڵی
لەو چەشنە بۆ گەیشتن بە تێگەیشتنێكی بنەڕەتی لە دێموكراسی و داهاتووی
واڵت زۆر گرینگە و كەس ناتوانێت هیچ كەس بە بیانووی ش������ێوازی خەبات
و خەباتی لەوە بێبەش بكات كە بەش������داری بكات لە گەیشتن بەو تێگەیشتنە.
هەیگ وتی تەواوی ئەو كەس������انەی كە بۆ داهاتوویەكی دێموكرات لە ئێراندا
هەوڵ دەدەن ،پێویستە دەنگێكیان هەبێت لەو تێگەیشتنە بنەڕەتییەدا .لە كۆتایی
دا ه������ەردوو الیەن جەختیان لە س������ەر ئەوە كردەوە كە پێویس������تە ئەو پێوەندییانە
بەردەوام بن و لە ئاكامدا بەستێنێكی هاوبەش بدۆزرێتەوە كە بكرێت تەواوی ئەو
الیەنانەی كە بۆ دێموكراسی تێدەكۆشن هەوڵ بدەن پێكەوە كار بكەن.

ڕاگەیەندراوی كومیسیۆنی سیاسی نیزامیی حدكا
لە بارەی شەهیدبوونی قادر كەریمی
خەڵكی ئازادیخوازی كوردستان
ڕێكخراوە سیاسی و جەماوەرییەكان
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
بۆ ئاگاداری هەموو الیەك ڕادەگەیەنین كە پێش������مەرگەكانی حیزبی دێموكراتی
كوردس������تانی ئێران كە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا لە مەئمووریەتێكی حیزبی بەرەو
ناوچەی ش������نۆ دەچوون ،لە الی������ەن چەكدارانی پ كەكەـەوە هەڕەش������ەیان لێ كرا
ێ ل������ەو ناوچەیە بمێنیتەوە ،بە
ك������ە نابێ بەرەو كوردس������تانی ڕۆژهەاڵت بچن و ناب 
پاس������اوی ئەوەی كە گوایا ئەو ناوچەیە لە ژێر دەسەاڵتی ئەوان دایە و كەس بۆی
نییە لەوێبێ .پاش ئەم هەڕەش������ەیە پێش������مەرگەكانی حیزب بەرپرسانی سەرەوەی
خۆیان لەم وەزعیەتە ئاگادار كردەوە ،دەس������ت بەجێبەرپرس������انی حیزبیش بۆ ئەوەی
ڕووداوێ������ك ڕوو نەدا لە ڕێگای جواروجۆرەوە پێوەندییان بە بەرپرس������انی  PKKوە
گرت ،كە كێشەیەكی لەم جۆرە لە الیەن چەكدارانی ئەوانەوە هاتووەتە پێش و داوای
چارەس������ەرییان لە ڕێگای وتوێژەوە لێی دەكرێ .بەاڵم بەداخەوە بەرپرس������انی pkk
وەاڵم������ی ئەرێنیان بەم داوایە نەدایەوە ،و ئەوانیش بە زمانی هەڕەش������ە وەاڵمی ئەم
داواكارییە بەرپرسانەیەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانیان دایەوە .لە ئاكامی
ئەم سیاسەتە هەڵەیەدا ڕۆژی یەكشەممە ڕێكەوتی ١٣٩٤/٣/٣ی هەتاوی بەرانبەر
بە ٢٠١٥/٥/٢٤ی زایینی چەكدارانی  pkkهێرش������یان كردە سەر پێشمەرگەكانی
حیزب لە بناری چیای ش������اكێو لە ناوچەی برادۆس������ت و لە ئاكامی ئەم هێرش������ە
دوژمنكارانەی������ەدا كە بەپێی زانیارییەكانی ئێمە لە ژێ������ر فەرمانی فەرماندەكانی
س������پای پاس������دارنی كۆماری ئیس���ل��امیدا بەڕێوەچوو ،كادرێكی بەوەجی حیزب بە
ێ قادر
ناوی هاوڕێ قادر كەریمی ش������ەهید و  ٣پێشمەرگەش بریندار دەبن .هاوڕ 
كەریمی كوڕی محەممەد لە س������اڵی ١٣٥٦ی هەتاوی لە ش������اری نەغەدە لە دایك
بوو و هەتا پلەی دیپلوم دەرس������ی خوێندوە و لە ساڵەكانی  ١٣٧٦هەتا ساڵی ١٣٨١
وەك ئەندامی نهێنیی حیزب ئازایانە تێكۆش������انی بووە و لەو س������اڵەوە دەكەوێتە ژێر
گوش������ار و چاودێریی بەكرێگیراوانی كۆماری ئیس���ل��امی و پەیوەس������ت بە ڕێزی
پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانەوە دەبێ .شەهید قادر ،كوڕێكی
ئاگا و وشیار و بە نەزم بوو و ئامادەیی ئەنجامدانی هەر مەئمووریەتێكی حیزبیی
هەب������وو چ ئەوكات وەك ئەندامی نهێنی لە نێوخۆی واڵت كاری دەكرد و چ كاتی
بوونی بە پێشمەرگە .پێویست بە وتنە لە كاتێكدا كە چەكدارانی  pkkزۆر دڕندانە
هێرش������یان بۆ سەر پێشمەرگەكانی حیزب دەست پێ كردبوو ،پێشمەرگەكانی حیزب،
ێ بە چەك و ڕەختەكانیانەوە ئازاد
 ٢چەكداری ئەوانیان بە دیل گرتبوو كە هەر لەو 
كران .كۆمس������یۆنی سیاسی نیزامیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە گەڵ
دەربڕینی ئەو پەڕی داخ و كەسەری خۆی بۆ شەهیدبوونی هاوڕێ قادر كەریمی،
سەرەخۆش������ی لە بنەماڵە بەڕێزەكەی دەكات و خۆی بە ش������ەریكی خەم و پەژارەیان
دەزانێو لە هەمان كاتدا هیوای چاكبوونەوە بۆ بریندارەكانی ئەو شەڕفرۆش������ییەی
چەكداران������ی  pkkدەخوازێ كە ناكرێئەم كردەوەی  pkkبێجگە لە كردەوەیەكی
تاوانبارانە كە خزمەت بە دوژمنانی گەل و نیشتمان دەكا ،هیچ ناوێكی دیكەی لە
س������ەر دابنرێ .ڕۆحی شەهید قادر كەریمی شاد و ڕێگای وەدیهێنانی ئاواتەكانی
پڕ ڕێبوار بێ
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
كومسیۆنی سیاسیی نیزامی
١٣٩٤/٣/٣
٢٠١٥/٥/٢٤

پەیامی بەڕێز مستەفا هیجری بۆ خەڵكی كوردستان و الیەنە سیاسییەكان
لە تەلەفیزێونی <>ڕۆژهەاڵت>>ەوە
س���ڵ��او دەنێرم بۆ هەموو پێشمەرگەكانی
حیزب������ی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران.
دەمەوێ لە پێوەندی لە گەڵ مەس������ەلەی
ئەو ڕووداوەی كە لە كوردس������تان هاتۆتە
پێش������ێ و ش������ەڕ و تێكهەڵچوون لە نێوان
پێش������مەرگەكانی حیزب������ی دێموكرات������ی
كوردستانی ئێران و گەریالكانی پێكەكە
ڕووی داوە ،چەن������د خاڵێكتان بخەمە بەر
ن������ەزەر .هەموو الی������ەك دەزانن كە حیزبی
دێموكراتی كوردس������تانی ئێران حیزبێكی
ش������ەڕخواز نەبووە و ئێس������تاش حیزبێكی
ش������ەڕخواز نییە .ئێمە هی������چ الیەنێك بە
دوژمن������ی خۆم������ان نازانی������ن بێجگە لە
كۆماری ئیس���ل��امیی ئێران و هەموو كار
و تێكۆش������انی ئێمە لە پێوەندی لە گەڵ
زەربە لێدان لە كۆماری ئیس���ل��امیی ئێران
و كار ك������ردن بە دژی ڕێژیمی جمهووری
ئیس���ل��امیی ئێرانە بە مەبەستی دیفاع لە
مافە پێش������ێل كراوەكانی خەڵكی كورد لە
كوردس������تانی ڕۆژهەاڵت .لەو ڕووداوەشدا
ئ������ەو خەبەرانەی ب������ە من گەیش������تووە،
هاوڕێیان������ی ئێمە ل������ە مەنتەقەدا هەموو
هەولی خۆیان داوە كە لە خاكی خۆیاندا،

ل������ە مەنتەقەی خۆیان������دا هاتوچۆ بكەن،
بیانه������ەوێ لە گ������ەڵ خەڵك������ی خۆمان
پێوەندی بگرن ،ب������ەاڵم بەداخەوە پەكەكە
پێش������یان پ������ێ گرت������وون و لە ڕاس������تیدا
مان������ع بوونە لەوەی كە پێش������مەرگەكانی
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران لە
مەنتەقەدا هاتوچۆ بكەن .ئێمە هیوادارین
ك������ە ئەو بەرنامەیە ،بەرنامەی گش������تیی
ڕێبەرایەتی������ی پەكەكە نەب������ێ و هەڵەیەك
بێ كە لە الیەن بەرپرسانی ئەو مەنتەقەوە
ڕووی داب������ێ ،چونكە ئەگەر ئەوە نەبێ،
ئ������ەو ئیقدامە و ئ������ەو بەرنامەی پەكەكە
دەچێتە خان������ەی یارمەتیدان بە دوژمنان،
بە بەهێزترین و بە زاڵمترین دوژمنی كورد
ل������ە مەنتەقەدا كە كۆماری ئیس���ل��امیی
ئێران������ە .ئەمن پێم وای������ە كە ئێمەی كورد
دەب������ێ لە مێژوو فێر بین ك������ە ئەگەر لە
گ������ەڵ یەكت������ری كێش������ەیەكمان بۆ هاتە
پێش������ێ ،بتوانین لە ڕێگای دۆزینەوەی
ڕێگەچ������ارەی ئاش������تی و دۆس������تانەوە
بتوانین چارەس������ەری بكەین ،چونكە ئێمە
بەرژەوەندیمان ،قازانجمان هەمووی پێكەوە
بەستراوەتەوە .كۆماری ئیسالمیی ئێران،
یان دوژمنان������ی دیكە ڕەنگە بۆ ماوەیەك

لە یەكێكمان ئیستفادەی كردبێ بە دژی
ئەوی دیكە ،بەاڵم لە واقیعدا دەبێ دۆست
و پشتیوانی یەكترین ،بە تایبەت لەو دۆخە
ئاس������تەمە سیاس������ییەدا كە لە مەنتەقەدا
هاتۆتە پێشێ .من داوا لە هەموو چین و
توێژەكانی كوردستان دەكەم بەتایبەتی لە
خۆرهەاڵتی كوردستان كە بە نسیبەت ئەو
شێوە سیاس������ەتەی كە پەكەكە گرتوویەتە
پێش������ێ ،بێ دەنگ نەبن و هێزی خۆیان
و توان������ای خۆیان لە ه������ەر ڕێگایەكەوە
بۆیان دەكرێ ،بخەنە سەر پەكەكە كە لەو
شێوە سیاسەت و ڕەفتارانەی كە لە گەڵ
حیزبە سیاس������ییەكانی كورد لە بەشەكانی
كوردستاندا بەكاری دێنێ ،پاشگەز بێتەوە
و ل������ە باتی دوژمنایەت������ی و هەولدان بۆ
تەزعیف و الوازكردنی الیەنەكانی دیكەی
ك������وردی ،هەول بدات لەو هێز و توانایەی
كە هەیەتی بە قازانجی نەتەوەیی گەلی
كورد و باقی حیزبە سیاس������ییەكان كە لە
خزمەت������ی ئامانجی خەڵك دان ،كەڵك وەر
بگرێ .ئێمە هیوادارین كە ئەو كێش������ەیە
پەرە نەگرێ و ئێمە لە الیەن خۆمانەوە نە
دڵخۆش������ین بەو مەسەلەیە و نە لە هەولی
ئەوە داین كە ئەو مەسەلەیە پەرە پێ بدەین

و هیوادارم كە پەكەكە ،دۆستانی پەكەكە
ه������ەر لەو ڕێگای������ەوە و هەر بەو ش������كڵە
كەڵك وەرگرن ل������ە مەوقەعییەتەكە و ئەو
پێوەندییە كە لە نێوانی حیزبی دێموكراتی
كوردس������تانی ئێران و پەكەكە لە سااڵنی
ڕاب������ردوودا بووە ،هەر ل������ە جێگای خۆیدا
بمێنێتەوە و ئەو مەس������ەلەیە و ئەو ڕووداوە
خەوشداری نەكات .داوام ئەوەیە كە خەڵك
لە سەرخۆ بن ،ئارام بن و لە واقیعدا كارێك
نەك������ەن كە دوژمنانمان ل������ەوە زیاتر پێمان
دڵخۆش بن لەو مەوقعیەتە حەساس������ەدا.
ئەركی ئێمە لە هەلومەرجی ئێس������تادا بە
یەكگرتوویی و پشتی یەكتر گرتن و ڕوو
لە دوژمن كردنە كە ئێس������تا بەهێزترین و
گەورەتری������ن دوژمنی گەل������ی كورد لە
هەموو بەش������ەكاندا كۆماری ئیسالمیی
ئێرانە .داوای س������ەركەوتنتان بۆ دەكەم و
داوای یەكگرتوویی و هاوپشتیوانیتان لێ
دەكەم بۆ حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی
ئێران و باقی هێزە سیاسییەكانی كورد كە
لە ڕاستای قازانج و بەرژەوەندیی نەتەوەیی
هەنگاو هەڵدەگرن و فیداكاری دەكەن.
زۆر سپاستان دەكەم

ڕاگەیەندراوی حیزبی دێموكرات لە هەمبەر هێرشەكانی پ ك ك بۆ سەر پێشمەرگەكانی حیزب
خەڵكی مافخوازی كوردستان!
ڕێكخ������راوو الیەن������ە سیاس������ییەكانی
كوردستان!
كۆڕو كۆمەڵە نێونەتەوەیییەكان!
دوای چەن������د ڕۆژ هەوڵو چاالكیی
چەندین الیەنە بۆ دانیش������تنو دیاڵۆگ
لە گەڵ سەركردایەتیی  pkkبۆ ئەوەی
تووشی ڕووداوی ناخۆشو دڵتەزێن نەبین
و گرفتو كێشەیەك كە لە نێواندا هەبوو
بە لێك تێگەیشتن و دیالۆگ چارەسەری
بكەین pkk ،فەرمانی بە هێزەكانی كرد
كە هێرش بكەنە س������ەر پێش������مەرگەكانی
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران و
بەداخەوە بەرەبەیانی ڕۆژی یەكشەممە3ی
جوزەردانی 1394ی هەتاوی بەرانبەر بە
٢٠١٥/٥/٢٤ی زایینی هێزەكانی pkk
تەقەی������ان ل������ە پێش������مەرگەكانی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران كردو شەڕی

نەخ������وازراو لە گەڵ هێزێك������ی كوردیی
بەس������ەردا س������ەپاندووین .بەپێی هێندێك
زانیاری ،هێزەكانی س������پای پاس������دارنی
كۆماری ئیس���ل��امی ل������ە ناوچەكە مۆڵ
دراون و ئەگ������ەری زۆری تێكەڵبوون������ی
هێزەكانیان لە گ������ەڵ هێزەكانی pkkدا
هەیە.
كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان!
ئەو شەڕە نەخوازراوە دەكرا بە ڕێگای
سیاسی و لۆژیكییەوە خۆی لێ ال بدەین
و دەستە و یەخە لە گەڵ هێزیك نەبین كە
ئەركی ئەو ڕزگاریی بەش������ێكی دیكەی
كوردس������تانەو ئێمە كە بە دژی كۆماری
ئیسالمی خەبات دەكەین ،ئەوان نەكەونە
ئەو نێوە و ڕووداوەكان بە ئاڕاس������تەیەكدا
نەچن كە ئەوان ببنە س������پەرو قەڵغان بۆ
هێزی پاس������دارانی كۆماری ئیسالمیی
ئێ������ران .ئێم������ە وەك حیزب������ی دێموكراتی

كوردستانی ئێران ،ئەوپەڕی بەداخبوونی
خۆم������ان بۆ ئەو ك������ردەوە دزێوەی pkk
ڕادەگەیەنین كە دەچێتە خانەی خیانەت
بە خەباتی كوردەوەو ئەوەش ڕادەگەیەنین
نە دەسپێكەری شەڕ بووین و نە خوازیاری
درێژە كێش������انی ئەو ناخۆشی و شەڕەین
و داواكاری������ن كە ڕێبەرایەتیی  pkkپەنا
بباتە ب������ەر مەنتق و لۆژیكی سیاس������ی
و نەتەوەیی و دەس������ت ل������ەو ڕێگا هەڵەیە
گرتوویەتی بەر ،هەڵگرێ.
خەڵكی تێكۆش������ەری كوردس������تان لە
هەموو بەشەكانی كوردستان!
ڕێكخ������راو و الیەن������ە سیاس������ییەكانی
كوردستان!
داواتان لێدەكەین كە بە هەر ڕێگایەك
بۆتان دەكرێ وێ������ڕای مەحكووم كردنی
ئ������ەو شەڕفرۆش������ییەی  ، PKKهەوڵ
بۆ گۆڕین������ی هەڵوێس������تی ناكوردانەی

ڕێبەرایەتی������ی  PKKبدەن و هەموومان
چەك������ی خەب������ات و شۆڕش������مان ڕوو لە
دوژمنانی گەل بكەین نەك ڕوو لە یەك.
هەر جۆرە زانیارییەكی دیكە لە پێوەندی
لە گەڵ ئاكامی شەڕ و تێكهەڵچوونەكە
و ئاكامی هەوڵە سیاسیی و پێوەندییەكان
بۆ كۆتاییهێنان بەو شەڕە ،ڕای گشتیی
لێ ئ������اگادار دەكەینەوە .ب������ەاڵم وێڕای
هەموو هەوڵ و تێكۆش������انێكی نەتەوەیی
و سیاسیی و ئاش������تیخوازانەمان ،هەموو
الیەك دڵنی������ا دەكەینەوە كە تەس������لیمی
گوشار و هەڕەشە و خۆسەپێن نابین.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسیی
٣ی جۆزەردانی ١٣٩٤ی هەتاوی
٢٤ی مەی ٢٠١٥ی زایینی

مستەفا هیجری لە الیەن چەندین ئەندامی كۆنگرەی ئامریكا پێشوازی لێكرا
ڕێكەوتی ١٣ی جۆزەردانی ١٣٩٤ی
هەتاوی ،س������كرتێری گش������تیی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران لە درێژەی
چاالكییەكانی لە واڵتی ئامریكا،سەردانی
كۆنگرەی ئەو واڵت������ەی كرد و لە الیەن
چەندین ئەندام كۆنگرەوە پێشوازی لێكرا.
س������كرتێری گشتیی حیزبی دێموكرات لە
چەندین چاوپێكەوتن������ی جیاواز لە گەڵ
چەندین ئەندام كۆنگرەی ئامریكا ،داوای
لە گەل������ی ئامریكا كرد ،گەلی كورد لە
ڕۆژه������ەاڵت لە خەب������ات دژی ڕێژیمی
ئێران ،تەنی������ا نەهێڵن و یارمەتیدەری بن.
سكرتێری گش������تیی حیزب لە یەكەمین
چاوپێكەوتنیدا لە كۆنگرەی ئامریكا ،لە
گەڵ ئەندام كۆنگرە «ستێڤ كینگ«
كۆبووە و لە الیەن ئەو ئەندام كۆنگرێسەوە
بە گەرمی پێش������وازی لێك������را .هەروەها
هیجری لە گەڵ «برێد شێرمەن»« ،دەینا
ڕۆراباكیر» و دەفتەری كۆنگرێس������مەن
«ت������ام مارین������ۆ» چاوپێكەوتنی كرد.
ل������ەو چاوپێكەوتنەدا هیج������ری ئامانجی
سەردانەكەی بۆ ویالیەتە یەكگرتووەكانی
ئامریكا بۆ نوێنەران������ی گەلی ئامریكا
ڕوون ك������ردەوە و ل������ە س������ەر بارودۆخی
ناوچەكە لە گەڵیان ئاڵوگۆڕی بیروڕای
كرد .س������كرتێری گش������تیی حیزب باسی
ل������ەوە كرد ،ئەوەیكە بووەت������ە هۆی ئەوە،
سیاس������ەتەكانی ویالیەتە یەكگرتووەكانی
ئامریكا ل������ە هەمبەر عێراق������دا نەتوانن
زۆر س������ەركەوتوو بن دەس������تێوەردانەكانی
ڕێژیمی ئێران لە ناوچەكەیە و ئاشكرایە،
ڕێككەوتن لە گەڵ ئێران لە س������ەر كێشە
ناوكییەكەی ،دەستی ئێران بۆ درێژەدان بە
ڕۆڵە تێكدەرانەكەی زیاتر ئاوەاڵ دەكات.
سكرتێری گش������تیی حیزبی دێموكرات،
هەروەها ڕەخنەی لە تێگەیشتنی ڕۆژئاوا
لە هەمب������ەر ئێران گ������رت و وتی ،ئەو

ئەزموون و ناس������ینەی ك������ە ئێمە لە ئێران
هەمان������ە ئەوەم������ان پێ دەڵێ������ت كە ئێران
ناتوانێت هەڵس������وكەوتی بگۆڕێت و تەنیا
ڕێگا بۆ گەیشتن بە س������ەقامگیری لە
ناوچە ،گۆڕانی ڕێژیم لە ئێرانە .هیجری
ئام������اژەی ب������ەو هەلەی ك������ە داعش بۆ
دەس������تێوەردانی ئێران لە ناوچەكەدا پێكی
هێناوە وتی ،ئەگەر قووڵتر چاو لە كێشە
و ب������اری جوغراف������ی تێكهەڵچوونەكان
بكەی������ن ،تێدەگەین ك������ە داعش لە گەڵ
بەرژەوەندییەكانی ئێران هیچ دژایەتیێكی
بنەڕەتی نی������ە .ناوب������راو هەروەها وتی،
داعش بەو كاران������ەی كە دەیكات نەتەنیا
خۆی خەریكە باری دیمۆگرافی عێراق
لە دژی سوونە و لە بەرژەوەندی شیعەكان
دەگۆڕێت ،بەڵك������وو هاوكاتیش لە گەڵ
حەشدی شەعبی لەو ئاراستەیەدا هەنگاو
دەنێن .لە درێژەدا س������كرتێری گش������تیی
حیزب������ی دێموكرات باس������ی ل������ەوە كرد،
كوردەكان لە ئێران بەش������ێكی بەرچاو لە
حەشیمەتی ئێران پێك دێنێن كە هاوڕێ لە
گ������ەڵ نەتەوەكانیتری ئێراندا بە تووندی
لە ڕێژیمی ئێران ناڕازین و لە هەر هەلێك
كەڵك وەردەگرن تا دەنگی خۆیان بە دژی
ئیستێبداد هەڵ بڕن .هیجری لە درێژەی
وتەكانیدا ،ئاماژەی بە داواكاریی گەلی
كورد لە كوردس������تانی ئیران كرد و وتی،
سیس������تمێكی فیدڕاڵ لە ئێراندا دەتوانێت
هەم لە بەرژەوەندی نەتەوەكانی ئێران بێت
و هاوكاتیش دەتوانێت وەدیهێنەری ئاشتی
و س������ەقامگیری لە ناوچەكە بێت ،لە بەر
ئ������ەوەی ئێران گەورەترین مەترس������ییە بۆ
سەر ئاسایش������ی ناوچەكە و دەبێتە هۆی
ناسەقامگیری لە ناوچەكەدا .ئەندامانی
كۆنگ������رەی ئامریكا ،هات������ن و دیداری
مس������تەفا هیجری س������كرتێری گشتیی
حیزبی دێموكرات ،بۆ واڵتی ئامریكایان

بەرز نرخاند و باس������یان لەوە كرد كە ئەمە
هەلێك������ە بۆ ئەوەی لە نزیكەوە گوێیان لە
خواس������ت و داواكاری گەالنی ئێران بێت.
كۆنگرێسمەن «ستێڤ كینگ» وێڕای
ئەوەیكە گەلی ك������وردی لە ناوچەكە بە
دۆس������تێكی جێگەی متمانەی ئامریكا
ناس������اند وتی :كورد ئێس������تا پێویستی بە
یارمەتی ڕاستە و خۆی ئێمە هەیە و ئێمە
پێمان وایە كە پێویستە كوردەكان یارمەتی
بدرێ������ن ،بۆ ئەوەیكە ل������ە ماڵی خۆیان لە
دژی داع������ش پارێزگاری بكەن .هەروەها
ئەندام كۆنگرە كینگ ،ئاواتی خواس������ت
كە گەل������ی كورد لە ئێران������دا بتوانن ئەو
هەلەیان بۆ بڕەخسێت كە بۆ دێموكراسی
تێبكۆش������ن و بتوانن ئاواتەكانیان بەدی
بێنن .لە درێژەی ئ������ەم چاوپێكەوتنانەدا،
ئەندام كۆنگرە برێد شێرمەن كە خۆی لە
دێموكراتەكان������ی ئەمریكایە ،ناڕەزایەتی
خۆی ل������ەو ڕێككەوتنەك������ەی گرووپی
 ١+٥ل������ە گەڵ ئێ������ران دەربڕی و وتی:

ئەگەرچ������ی ل������ە كورتخای������ەن ،ئاوەه������ا
ڕێككەوتنێك دەتوانێت هەندێك س������وودی
هەبێت ،ب������ەاڵم لە درێژخایەندا ،هەمووی
هەر زیان دەبێت .ش������ێرمان هەروەها وتی،
ئەگەر ئ������ەو ڕێككەوتنێك ئەنجام بدرێت،
ئەوە بۆ ماوەیی������ەك دوای ڕێككەوتنەكە
ئەمریكا تێدەگات كە ئێران هەڵسوكەوتی
خ������ۆی ناگۆڕێت .ئەندام كۆنگرە «دەینا
ڕۆراباكێر»جەختی لە س������ەر ئەوە كردەوە،
ئەو زۆر خۆش������حاڵە كە گەلی كورد بۆ
ئ������ازادی خ������ۆی تێدەكۆش������ێت و وێڕای
ئەوەیكە ڕەخنەی لە كەمبوونی یارمەتی
بۆ گەل������ی كورد كرد وت������ی :من وەكوو
ئەمریكایی������ەك دەڵێم ك������ە ئامریكاییەكان
دەبێت پالپش������تی هەركەس������ێك بن ،كە لە
دژی ئێستێبداددا ش������ەڕ دەكات .ناوبراو
وتی ،خ������ۆی هەموو كاتێك لە پش������تی
ئازادیخوازەكان بووە و ئەمجارەش حیزبی
دێموكراتی كوردس������تانی ئێ������ران بە تەنیا
ناهێڵێت و پشتی دەگرێت.
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جێگری سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكرات سەردانی بنەماڵەی شەهید قادر
كەریمی و بریندارەكانی كرد

ڕێ���ك���ەوت���ی ٥ی ج����ۆزەردان����ی
1394ی ه��ەت��اوی ،بەڕێز حەسەن
شەرەفی جێگری سكرتێری گشتیی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
س��ەردان��ی بنەماڵەی شەهید قادر

كەریمی لە ن��اوەن��دی ٣ی كوردستان
كرد .شەرەفی لە سەردانی بنەماڵەی
شەهید ق��ادر ،هیوای سەبووریی بۆ
بنەماڵەی ناوبراو و بەتایبەت باوك و
مندااڵن و خێزانی ئەو شەهیدە خواست

و خ��ۆی بە شەریكی خەمیان زانی.
ه��ەوەه��ا ب��ەڕێ��ز ح��ەس��ەن ش��ەرەف��ی لە
ن��ەخ��وش��ح��ان��ە ،ب��ری��ن��دارەك��ان��ی شەڕی
داس��ەپ��اوەی پەكەكەی بەسەر كردەوە.
جێگری سكرتێری گشتیی حیزبی

دێموكرات هیوای چاكبوونەوەی بۆ
برینداران خواست و هێوای خواست
جارێكی دیكەی ڕۆڵ��ەی كوردی
بە دەستی ك��ورد بریندار و شەهید
نەبێ.

شاندێكی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكرات سەردانی بریندارەكانی شەڕەكەی
پەكەكەی كرد

رێ���ك���ەوت���ی ٤ی ج����ۆزەردان����ی
١٣٩٤ی ه����ەت����اوی ،شاندێكی
دەف�����ت�����ەری س���ی���اس���ی���ی حیزبی

دێموكراتی كوردستانی ئێران كە لە
ڕێوڕەسمی بە خاك سپاردنی شەهید
ق���ادر ك��ەری��م��ی ب��ەش��داری��ی كردبوو،

س��ەردان��ی پێشمەرگە بریندارەكانی
كرد .لەو سەردانەدا شاندی دەفتەری
سیاسیی حیزبی دێ��م��وك��رات هیوای

چاكبوونەوەی هەرچی زووتری بۆ
بریندارەكان خواست و ئیرادە و ورەی
ئەو پێشمەرگانەی بەرز نرخاند.

لە ئاڵمان سكرتێری گشتیی حیزب ،لە كۆبوونەوەی ئەندامانی حیزبدا بەشداریی
كرد
ڕێ���ك���ەوت���ی ٢ی ج����ۆزەردان����ی
١٣٩٤ی ه����ەت����اوی ،كۆمیتەی
ح��ی��زب��ی دێ��م��وك��رات��ی كوردستانی
ئێران لە شاری فرانكفۆرتی ئاڵمان
كۆبوونەوەیەكی بۆ بەڕێز مستەفا

هیجری سكرتێری گشتیی حیزبی
دێموكرات ،بە بەشداریی ئەندامانی
ح��ی��زب پ��ێ��ك ه��ێ��ن��ا .ب��ەڕێ��ز هیجری
لە قسەكانیدا بە وردی پ��رژای��ە سەر
پرسیی ناوكیی ئێران و ڕێككەوتنی

واڵتانی  ٥+١و ئاكامەكانی و هەوەها
بارودۆخی ئێران ،پارچەكانی دیكەی
ك��وردس��ت��ان و پ��رس��ی یەكگرتنەوە لە
گەڵ هاوڕێیانی پێشوو ،بە وردی بۆ
ئەندامانی حیزبی شیكردەوە.

لەو كۆبوونەوەدا مستەفا هیجری
گ��وێ��ی ب��ۆ پ��ێ��ش��ن��ی��ار و ڕەخنەی
ئ��ەن��دام��ان��ی ح��ی��زب ڕاگ����رت و بە
وردی وەاڵمی پرسیارەكانی دانەوە.

شاندێكی یەكیەتیی پارلمانتارانی كوردستان سەردانی دەفتەری سیاسیی كرد
ڕێ���ك���ەوت���ی ٤ی ج����ۆزەردان����ی
١٣٩٤ی ه����ەت����اوی ،شاندێكی
یەكیەتیی پارلمانتارانی كوردستان
بە سەرپەرستیی نیعمەت عەبدوڵاڵ
سەرۆكی ئەو یەكیەتییە ،سەردانی
دەف�����ت�����ەری س���ی���اس���ی���ی حیزبی
دێ��م��وك��رات��ی ك��وردس��ت��ان��ی ئێرانی
كرد و لە الیەن شاندێكی حیزبەوە

ب��ە س��ەرپ��ەرس��ت��ی��ی ح��ەس��ەن شەرەفی
جێگری سكرتێری گشتیی پێشوازیی
ل��ێ ك��را .ئ��ەو س��ەردان��ەی یەكیەتیی
پارلمانتارانی كوردستان تایبەت بوو بۆ
باسكردن لە سەر هێرشی چەكدارانی
پارتی كرێكارانی كوردستان بۆ سەر
پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران.

یەكیەتیی پارلمانتاران ڕایگەیاند:
پكك ئامادەیی خۆی بۆ دانیشتن لە
گەڵ حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران دەربڕیوە.
شاندی حیزبی دێموكراتی كورستانی
ئ��ێ��ران وێ����ڕای دەرب��ڕی��ن��ی س��پ��اس لە
ه��ەوڵ��ەك��ان��ی یەكیەتیی پارلمانتانی
ك���وردس���ت���ان ڕای���گ���ەی���ان���د :حیزبی

ڕێكەوتی ٢ی جۆزەردانی ١٣٩٤ی
هەتاوی ،شاندێكی هاوبەشی دوو پارتی
باكووری كوردستان ،بە سەرپەرستیی
ب���ەڕێ���ز م��ەس��ع��ود ت����ەك ،سكرتێری
گشتیی حیزبی سوسیالیستی باكووری
كوردستان و نیزامەدین ت��اج (بوتان)
سكرتێری گشتیی پارتی واڵتپارێزی
باكووری كوردستان سەردانی دەفتەری
سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی

ئێرانیان كرد و لە الیەن شاندێكی حیزبی
دێ��م��وك��رات ،ب��ە س��ەرپ��ەرس��ت��ی��ی حەسەن
ش��ەرەف��ی ج��ێ��گ��ری س��ك��رت��ێ��ری گشتیی
حیزب ،پێشوازییان لێكرا.
ل���ەو س����ەردان����ەدا ش��ان��دی هاوبەشی
دوو پ���ارت���ی ب���اك���ووری ك���وردس���ت���ان لە
س���ەردان���ەك���ەی���ان���دا ب���ە پ�����ەرۆش بوونی
خۆیان لە سەر ئەو وەزع��ەی لە پێوەندی
ب��ە ه��ەڵ��س��وك��ەوت��ی گ��ری�لاك��ان��ی پ��ە.ك��ە.

كە لە هەمبەر پێشمەرگەكانی حیزبی
دێموكراتی ك��وردس��ت��ان ه��ات��ووەت��ە ئاراوە
دەربڕی .لەو پێوەندییەدا ،حەسەن شەرەفی
ڕوون��ك��ردن��ەوەی��ەك��ی س���ەب���ارەت ب��ە ڕای
هاوڕێیانی پارتی سوسیالیستی باكوور و
پارتی واڵت پارێزی باكوور خستە ڕوو
و وێ��ڕای سپاس لە هەڵوێستی برایانە و
دۆستانەیان ،لە سەر سیاسەتی حیزب و
ڕوانینی حیزبی دێموكراتی كوردستانی

دێموكرات هەر لە سەرەتاوە باوەڕی
بە ئاشتی و دیالۆگ بوو ،ئێستاش
كە هەر جێگایەك كە حكوومەت و
پارلمانی هەرێمی كوردستان دیاری
بكات ئامادەی دانیشتن دەبین ،بە
مەرجێك بەرژەوەندیی هەموو الیەك
بپارێزرێ.

شاندێكی هاوبەشی دوو پارتی باكووری كوردستان سەردانی دەفتەری سیاسییان
كرد

ئێران لە هاوكاری و هەماهەنگی لە
گ��ەڵ حیزب و الیەنە سیاسییەكان و
چ��ارەس��ەرك��ردن��ی ئاستەنگەكانی لە
ڕێ��گ��ای وت��ووێ��ژەوە ك��رد .ل��ە درێژەدا
ش��ەرەف��ی هیوای خواست هاوڕێیانی
پە.كە.كە سیاسەتێك بگرنە پێش لە
خزمەتی ئەو دۆستایەتیەدا بێ و زیان
بە ئامانجە سیاسی و نەتەوەییەكانی
گەلی كورد نەگەیەنن.

سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكرات لەگەڵ فراكسیۆنی سەوزی پارلمانی ئاڵمان
كۆبووەوە

ڕێكەوتی ٣١ی بانەمەڕی ١٣٩٤ی
هەتاوی ،مستەفا هیجری سكرتێری
گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئ��ێ��ران ل��ە درێ����ژەی دی��دارەك��ان��ی��دا لە
واڵت��ی ئاڵمان ،لە گ��ەڵ فراكسیۆنی
پ��ارل��م��ان��ی��ی پ��ارت��ی س����ەوزی ئاڵمان
كۆبوونەوە .سكرتێری گشتیی حیزب
ل��ە گ���ەڵ ه��ی��وا ب��ەه��رام��ی نوێنەری
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
لە ئاڵمان ،لەالیەن دوكتور فریتیۆت
شمیدت جێگری سەرۆكی فراكسیۆنی
پارتی سەوزی ئاڵمان و مارتین ویلك
ڕاوێژكاری ئەو فراكسیۆنە پێشوازیی

ل��ێ ك��را .ل��ەو چاوپێكەوتنەدا مستەفا
ه��ی��ج��ری س��ك��رت��ێ��ری گ��ش��ت��ی��ی حیزب،
كۆمەڵێك بابەتی گرینگی پێوەندیدار بە
كوردستان و ئێران و ناوچەكەی خستە
بەر باس .سەبارەت بە بارودۆخی ئێران.
هیجری ئاماژەی بە بارودۆخی سیاسی و
ئابووریی كوردستان و بە تایبەت سیاسەتی
توندوتیژی و هەاڵواردنی ڕێژیمی لە مەڕ
گەلی كورددا و وتی :ڕێژیمی كۆماری
ئیسالمی لە سەرەتای هاتنە سەركارییەوە
هەتا ئێستا توندترین سیاسەتی بەرانبەر
بە گەلی ئێمە گرتووەتە ب��ەر ،ئەمە لە
كاتێك دایە كە خەباتی ئێمە بۆ وەدەست

هێنانی مافە ڕەوا نەتەوەیی و چەسپاندنی
دێموكراتی لە واڵت دایە .هیجری وتیشی:
ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی ،ڕێژیمێكە كە
زەرفیەتی ئاڵوگۆڕی ئەرێنی و ڕیفۆرمی
تێدا نییە و ئاڵوگۆڕەكانی دەوڵەتە یەك
لە دوای یەكەكان تەنیا ڕواڵەتییە .وەك
نموونەش باسی هەموو ئ��ەو بەڵێنانەی
ڕووحانی كرد كە پاش هەڵبژاردنی تەنانەت
یەك بەڵێنیشی لە پێوەندی لە گەڵ مافی
كەمایەتییە ئێتنیكی و ئایینیەكانی ئێرانی
بە جێ نەگەیاند .لە درێژەی قسەكانیدا
سكرتێری گشتیی حیزب باسی بەرخۆدانی
ب��ەردەوام��ی خەڵكی ڕۆژه��ەاڵت��ی ك��رد و
وتی :كوردی ڕۆژهەاڵت وێڕای هەبوونی
زەب��ر و زەنگی بێ س��ن��ووری ڕێ��ژی��م ،لە
هەموو دەرفەتێكدا ناڕەزایەتی و دژایەتیی
خۆیان بە ڕێژیم نیشان دەدەن و لە تازەترین
سەرهەڵدانیشدا لە چەند شاری كوردستان
و ب��ە تایبەت ل��ە ش��اری م��ەه��اب��اد ،هێزە
سەركوتكەركانی ڕێژیم بە دەیان كەسیان
بریندار كرد و دەیانی دیكەشیان زیندانی
كردووە .هیجری هەروەها وتی :ئێمە وەك
حیزبی دێموكرات هیوادارین كە ئەحزابی
دۆستمان لە ڕۆژئاوا و بە تایبەت پارتی
س��ەوز ،بەرانبەر بە گیرانی ئ��ەو خەڵكە
هەڵوێستیان هەبێت و لە هەر ڕێگایەكەوە
بۆیان دەنگونجێت هەوڵی ڕزگاركردنیان
بدەن .دواتر د .شمیدت وێڕای دەربڕێنی
خوشحاڵیی خۆی بو ئەو چاوپێكەوتنە،

وتی :ئێمە وەك پارتی سەوزی ئاڵمان
هەر دەم خۆمان بە دۆستی ك��ورد لە
ه��ەر چ��وارپ��ارچ��ەی كوردستان زانیوە
و داواكاریەكانیان بە ڕەوا دەزان��ی��ن و
چەندیش بۆمان بكرێت ،پشتگیریان
دەك��ەی��ن .ل��ە درێ���ژەی قسەكانیدا د.
شمیدت وتی :ئێمەش دەزانین كە پاش
هاتنە سەركاری ڕووحانی لە ئێراندا،
هیچ چەشنە ئاڵوگۆڕێكی ئەرێنیی
لەو واڵت��ەدا ناهاتووەتە ئ��اراوە .ناوبراو
وتی :بە گشتیی لە نیزامی توتالیتێر،
ی��ان دیكتاتۆریدا چ��اوەڕوان��ی ریفۆرم
لە «خەیاڵ» زیاتر نییە .د .شمیدت
س��ەب��ارەت ب��ە دان��ووس��ت��ان��ەك��ان��ی نێوان
 ٥+١لە گەڵ ئێران وتی :هیوادارین
بتوانین بە ئاكامێك بگەین كە نەهێڵین
ئێران دەستی بە چەكی ناوكی ڕابگات.
بەاڵم ئەگەر ئەو كێشەیەش چارەسەر
ب��ك��ەی��ن ،چ��ەن��دی��ن ك��ێ��ش��ەی دیكەش
دەمێنن و لەوانە هەڵسوكەوتی ڕێژیم
لە گەڵ خەڵكی ئێران و سیاسەتەكانی
ل��ە ن��اوچ��ەك��ەدا كێشەی س��ەرەك��ی��ن و
ئ��ێ��م��ەش ن��ات��وان��ی��ن چ��اوپ��ۆش��ی��ی لێ
بكەین .لە كۆتاییدا شاندی هەر دوو
ال لە سەر هەرچی زیاتر پتەوكردنی
پێوەندییەكانیان هەروەها گۆڕینەوەی
زانیاری و ڕا و بۆچوون پێداگرییان
كرد.
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لە ئاڵمان سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكرات،
یادی شەهیدانی میكۆنۆسی بەرز نرخاند
ڕێكەوتی ٣١ی بانەمەڕی ١٣٩٤ی هەتاوی ،بەڕێز مستەفا هێجری سكرتیری
گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران ،هاوڕێ لە گەڵ شاندێكی یاوەری،
سەردانی مێنۆمێنتی شەهیدانی میكۆنۆسی لە برلین پێتەختی واڵتی ئاڵمان كرد.
مستەفا هێجری لە سەردانێكدا بۆ بەردەم «ڕێستۆرانی میكۆنۆس» ،دەستەی
گوڵی ڕێز و وەفای لە سەر مێنۆمێنتی ئەو شەهیدان ،دوكتور سادق شەرەفكەندی
سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكرات ،فەتاح عەبدولی نوێنەری حیزب لە ئورووپا و
هۆمایۆن ئەردەاڵن نوێنەری حیزب لە ئاڵمان» و دوكتور نووری دێهكوردی دۆستی
حیزب دانا و یاد و ڕێبازی شەهیدانی حیزبی دێموكرات و هەموو شەهیدانی كورد
و كوردستانی بەرز نرخاند.

ڕوونكردنەوەی كومیسیۆنی سیاسی نیزامیی
حیزبی دێموكرات
بەپێی بەیاننامەیەك كە ف��ەرم��ان��دەی ق��ەرارگ��ای ناوەندیی بەرگریی گەل
ڕایگەیاندووە ،بە داخ��ەوە گەریالیەكی سەر بەو ناوەندە لە ناوچەی كزلكنت لە
دەوروبەری شاری سەڵماس ،كەوتووەتە بەر تەقەی كەس ،یان كەسانێكی نەناسراو و
گیانی لە دەست داوە ،كومیسیۆنی سیاسی نیزامیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران ،كوژرانی هەر تێكۆشەرێكی كورد بە دەستی هەر كەس و الیەنێك مەحكووم
دەكات و ڕایدەگەیەنین كە هیچ تیمێكی سەر بە حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران لەو ناوچەیە بوونی نییە و ئەو كردەوانە پیالنێكەكە بێ گومان دەستی
دوژمنانی كوردی لە پشتە و بەم چەشنە دەیانهەوێ لە نێوان هێزە كوردییەكاندا
دوڕدۆنگی و ناتەبایی دروست بكەن .پێویستە هەموو الیەكمان وریای ئەو جۆرە
پیالنانە بین و نەكەوینە داوی پیالنگێریی دوژمنانەوە.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
كۆمیسیۆنی سیاسی نیزامی
٣٠ی مەی  ٢٠١٥زایینی
٩ی جۆزەردانی ١٣٩٤ی هەتاوی

شاندێكی پارتی دێموكراتی كوردستان
سەردانی حیزبی دێموكراتی كرد
ڕێكەوتی ٣١ی بانەمەڕی ١٣٩٤ی هەتاوی ،شاندێكی پارتی دێموكراتی
كوردستان بە سەرپەرەستیی «كاكەمین نەجار» ئەندامی مەكتەبی سیاسی و
سەرۆكی ئەنجومەنی سەركردایەتیی ئەو پارتە لە پارێزگای هەولێر ،سەردانی
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانی كرد و لە الیەن شاندێكی
حیزبی دێموكراتەوە بە سەرپەرەستیی حەسەن شەرەفی جێگری سكرتێری گشتیی
پێشوازیی لێكرا .لەو دیدارەدا ،دوایین ئاڵوگۆڕەكانی ناوچەكەو پرسی كورد باسی
لێكراو لەو بارەوە ئاڵوگۆڕی بیروڕا كرا .هەروەها لەو هاودیتنەدا ،بە وردی پێگەی
ئەمڕۆی هەرێمی كوردستان ــ عێراق لە هاوكێشە سیاسییەكانی ناوچەكە ،پرسە
ش و كۆمەڵێك پرسی دیكە باسیان لێوە كرا .لە كۆتایی
پێوەندیدارەكان بە شەڕی داع 
ئەو دیدارە هەر دوو الیەن لە سەر بەردەوامبوونی پێوەندییەكان جەختیان كردەوە.

سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكرات ،سەردانی
دەفتەری سێناتۆر جان مەككەینی كرد
ڕێ��ك��ەوت��ی ١٣ی ج��ۆزەردان��ی ١٣٩٤ی ه��ەت��اوی ،ب��ەڕێ��ز مستەفا
ه��ی��ج��ری س��ك��رت��ێ��ری گ��ش��ت��ی��ی ح��ی��زب��ی دێ���م���وك���رات���ی كوردستانی
ئ��ێ��ران،س��ەردان��ی دەف���ت���ەری س��ی��ن��ات��ۆر ج���ان م��ەك��ك��ەی��ن ،سیناتۆری
كۆماریخوازەكانی ئەمریكای كرد .مستەفا هیجری لەو سەردانەدا
م��ەس��ەل��ەی گ��ەورەی��ی م��ەت��رس��ی��ی ڕێ��ژی��م��ی ئ��ێ��ران��ی ب��ۆ بەرژەوەندیی
هەموو الیەك ،دووپات كردەوە و بە گەورەترین كۆسپی سەر ڕێگای
ئاشتی و دێموكراسی لە ناوچەكەدا لە قەڵەم دا و وت��ی :البردنی
كۆسپی كۆماری ئیسالمی ،پێویستیی بە هاوكاریی هەمەالیەنەیە
و ب��ە ت��ەن��ی��ا ب��ۆ ی��ەك ه��ێ��ز ج �ێب��ەج��ێ ن��اك��رێ��ت .س��ك��رت��ێ��ری گشتیی
ح��ی��زب��ی دێ��م��وك��رات وت���ی :پ��ێ��وی��س��ت��ە ج��ی��ه��ان ل��ە ڕۆڵ���ی تێكدەرانەی
ئ��ێ��ران و ئ��ەو س��ەرچ��اوان��ەی ك��ە ل��ە ئ��اك��ام��ی ڕێككەوتنی ن��اوك��ی بە
دەستی دەك��ەون ،ئ��اگ��ادار بێت و بزانێ كە خەڵكی ئێران كەمترین
ق��ازان��ج ل���ەو ڕێ��ك��ك��ەوت��ن��ە وەرن��اگ��رێ��ت .ه��ی��ج��ری ل��ە س���ەر روانینی
هەندێك كەس كە پێیان وایە خەڵكی ئێران لە بارودۆخی ئەو واڵتە
ڕازین ،وتی :خەڵكی ئێران بە گشتیی و نەتەوەكانی بە تایبەتی،
ل��ە دۆخ��ی ئ��ێ��ران زۆر ن��اڕازی��ن و گ��ەالن��ی ئ��ێ��ران ل��ە ه��ەر دەرفەتێك
ب��ۆ دەرب��ڕی��ن��ی ن��اڕەزای��ەت��ی��ی خ��ۆی��ان ك��ەڵ��ك وەردەگ���رن و كپكردنی
دەنگی خەڵكی ن��اڕازی��ی ئێرانیش بە مانای ڕەزای��ەت��ی ئ��ەو خەڵكە
ل��ە دۆخ��ەك��ە ن��ی��ی��ە .س��ك��رت��ێ��ری گشتیی ح��دك��ا ڕای��گ��ەی��ان��د :نەتەوەی
كورد بە گشتی و حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بە تایبەتی،
ت��وان��ای ب��ەرەن��گ��اری��ی ل��ە گ��ەڵ ڕێژیمی ئ��ێ��ران��دا ه��ەی��ە ،ب��ەاڵم ب��ۆ بە
ئەنجام گەیشتنی ئەو خەباتە پێویستیی بە هاوكاریی هەموو الیەك
هەیە .مستەفا هیجری لەو س��ەردان��ەدا وێ��ڕای ئاماژە بە مێژووی
خەباتی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران ،ب��ارودۆخ��ی خەباتی
نەتەوەی كوردی لە كوردستانی ڕۆژهەاڵت شی كردەوە .هیجری لەو
سەردانەی دەفتەری جان مەككەین لە وەاڵمی پرسیاری نوێنەرانی
ئ��ەو دەف��ت��ەرە ل��ە ب��ارەی ب��ارودۆخ��ی ئ��ەم��ڕۆی ع��ێ��راق ،وت��ی :تەنیا
ڕێگای ئارامی و ئاسایشی عێراق و سەقامگیربوونی ئاشتی لەو
ناوچەیە ،نەمان و ڕووخ��ان��ی رێژیمی ئێرانە .ئ��ەو ڕێژیمە نێشانی
داوە بە هیچ شێوەیەك هەڵسوكەوتی خۆی ناگۆڕێ و ئامادەبوونی
ل��ە س��ەر م��ێ��زی دان��ووس��ت��ان ،ب��ە م��ان��ای پ��اش��گ��ەزب��وون��ەوەی ڕێژیمی
ئ��ێ��ران ل��ە دەس��ت��ڕاگ��ەی��ش��ت��ن��ی ب��ە چ��ەك��ی ن��اوك��ی ن��ی��ی��ە .ه��ەروەه��ا كاك
مستەفا هیجری لە واشینگتۆن ،س��ەردان��ی دەف��ت��ەری ڕێكخراوی
چاوەدێریی مافی مرۆڤ لەو شارە كرد و پێشێلكارییەكانی مافی
م��رۆڤ ل��ە ك��وردس��ت��ان��ی ئ��ێ��ران خستە ب��ەر ب��اس .س��ەرك��وت��ی خەڵكی
ك��ورد ل��ە ك��وردس��ت��ان��ی ئ��ێ��ران و پ��ەرەس��ەن��دن��ی زی��ات��ری زوڵ��م و زۆر،
ب��ەش��ێ��ك ل��ەو ب��اب��ەت��ان��ە ب��وون ك��ە ل��ە س��ەردان��ی دەف��ت��ەری ڕێكخراوی
چاودێریی مافی مرۆڤ باسیان لێكرا.
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وتووێژی حەوتوونامەی Jungle Wordی ئاڵمان ،لەگەڵ بهڕێز مستەفا هیجری سکرتێری
گشتیی حيزبی دێموکراتی كوردستانی ئێران
وتووێژ :جاناتان وێکرله
له ماوەی پێش������وودا له چەند شاری
کوردس������تانی ئێراندا خەڵ������ک ڕژانه
س������ەر ش������ەقامەکان و نائارامی هاتە
ئ������اراوه .ڕێژیمی ئێران هەر پاش هاتنه
س������ەر کاری ،کوردس������تانی ئیران������ی
میلیتاریزه کردووه .مس������تەفا هیجری
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێرانە ،ئەو حیزبەی ساڵی
 ١٩٤٦زایین������ی دام������ەزراوه و لەالیەن
خومەیینیەوه به حیزبی شەیتان ناودێر
کرابوو .دوو ل������ه ڕێبەرانی ئەو حیزبه
لەالیەن دەزگای ئەمنیەتیی کۆماری
ئیس���ل��امیی ئێران������ەوه تی������رۆر کراون.
حەوتوونام������ەی Jungle Word
لەگەڵ مس������تەفا هیجری سەبارەت به
بارودۆخی ئێران و ناوچەکە و هەروەها
پێوەندی������ی نێوان حیزب������ە کوردییەکان
وتووێژێکی پێک هێناوه.
 :Jungle Wordدەتوانن باسی
ئ������ەو ناڕەزایەتییانەی ئ������ەم دواییانهی
کوردس������تانمان بۆ بکەن که تەنانەت
هێندێک میدیا وەک ش������ۆڕش ناویان
دەبرد؟
هیج������ری :ل������ە کوردس������تان و به
گش������تی له ئێراندا زۆر جار هۆکاری
جۆراوج������ۆر وەک دەرف������ەت کەڵکیان
لێ وەردەگیردرێ������ت بۆ ئەوەی خەڵک
دژایەتی������ی خۆی������ان لەگ������ەڵ ڕێژیم
دەربب������ڕن .لەگەڵ بوونی س������ەرکوتی
زۆر زیات������ر له س������ااڵنی دواییدا ،زۆر
جار ش������اهیدی دەربڕینی ناڕەزایەتیی
بەری������ن بووین .لەم دواییانەدا کوژرانی
کچێکی فهرمانب������هری هۆتێلێک له
ش������اری مەهاباد که دەگوترێ لەالیەن
کەس������ێکی س������ەربه ڕێژی������م هەوڵی
دەستدرێژیکردن بۆ سەری دراوه ،بوو
بە ه������ۆکاری دەربڕین������ی ناڕەزایەتیی
بەرینی خەڵکی ئەو ش������اره .ڕێژیمی
ئێرانی������ش بەپێی ئ������ەو ئەزموونەی کە
هەیەت������ی ،دەزان������ێ که ئەم چەش������نه
ناڕەزایەتییانه زۆر زوو ڕەنگ و ڕووی
سیاسی به خویانەوه دەگرن .هەر بۆیەش
به توندترین ش������ێوه ئەو خۆپیشاندان و
ناڕەزایەتییانه س������ەرکوت ک������ران .له
میانەی ئەو س������ەرکوتکردنەدا تەقه له
خەڵکی ناڕازی ک������راوه و زۆر کەس
برین������دار بوون .هەروەه������ا کۆمەڵێک
ل������ەو کەس������انەی که بەش������داری ئەو
خۆپیشاندانه بوون ،دەستبەسەر کران.
 :Jungle Wordبۆچ������ی
بارودۆخەک������ە وای������ه ک������ه خەڵک به
دوای هۆکاردا دەگەڕێ������ن بۆ ئەوەی
ناڕەزایەتی������ی خۆی������ان دژ ب������ه ڕێژیم
دەربڕن؟
هیج������ری :ڕاس������تیی مەس������ەلەکه
دەگەڕێت������ەوه ب������ۆ ئەو س������ەرکوت و
توندوتیژییانه ی که دەرحەق به کورد
له ئێرندا هەی������ه .خەڵک داوای مافە
سیاسی و نەتەوەییەکانی خۆیان دەکهن
که زەوت کراون .بۆیه وەک زۆر جار
دەگوترێ������ت ،ناڕەزایەتییەکان تەنیا له
بەر کێش������ەی ئاب������ووری نین .خەڵک
دژی نیزامەکەیه.
 :Jungle Wordله ئەساس������دا
ویس������تی خەڵک ئازادیه گشتیەکانە،
یان زیاتر مافی نەتەوەیی کورد؟
هیجری :ل������ه قۆناغ������ی یەکەمدا
داخوازی������ی ک������ورد ماف������ە نەتەوەییه
زەوتکراوەکانیەت������ی .خەڵک������ی کورد
داوای ماف������ی چ������ارەی خۆنووس������ین
دەکات .ئەمه بەس������ه بۆ ئەوەی ڕێژیم
بیانووی هەرچەش������نه س������ەرکوتێکی
هەبێت.
 :Jungle Wordبەش������داریی
ژنان له ناڕەزایەتییەکاندا چۆنه؟
هیجری :ئەوەی که لەم ڕووداوەی
پێش������ووی مەهاب������اددا ژنێ������ک ببووه
قوربانی������ی ،تەنی������ا ه������ۆکار نەب������وو
ب������ۆ بەش������داریی ژن������ان لەو چەش������نه
ناڕەزایەتییانەدا که دێنه ئاراوه .ژنانی

کورد لەم جۆره خۆپیش������اندان و دەربڕینی
ناڕەزایەتیدا هەردەم بەش������ێک لەو خەڵکه
بوون که بەش������داریی چاالکانەیان هەبووه.
دەبێ ئەوەش بڵێـم که ئەمه له نێو کورددا
شتێکی نوێ نییه و ژنانی کورد هەردەم
چاالکانه بەشدارییان کردووه.
 :Jungle Wordبارودۆخەکه له
ئێستادا چۆنه؟
هیجری :ل������ه دوو حەوتووی ڕابردوودا
هێزەکان������ی ڕێژیم هەوڵی������ان دا وەزعەکه
کۆنت������رۆڵ بکەن .دیاره ب������ۆ ئەو کارەش
هێزێکی زۆری ڕێژیم جووڵەی پێ کراوه.
ڕێژیم دەیویست ئەم نائارامییه به تەواوی
س������ەرکوت بکات ،تاکوو پەره نەستێنێت.
دیاره له جارانی ڕابردووش������دا ئەم ش������ێوه
س������ەرکوته هەر بووه ،بەاڵم س������ەرهەڵدان
ه������ەر ڕووی داوه .بۆیه ئەگەری ڕوودانی
سەرهەڵدان له داهاتووی نزیکیشدا هەیه.
 :Jungle Wordهەڵس������وکەوتی
گەالنی غەیری کوردی ئێران لەگەڵ ئەم
جۆره س������ەرهەڵدانانەی کوردستان چۆنه و
چۆنی دەبینن؟
هیجری :له بەش������ەکانی دیکەی ئێران
شتێکی ئەوتۆ ڕووی نەدا که پێوەندیی به
ناڕەزایەتییەکانی مەهابادەوه هەبێت ،بەاڵم
ل������ه دەرەوەی ئێران و به تایبەت له ئورووپا
هاوپێوەندی لەگەڵ گەلی کورد زۆر بوو،
به تایب������ەت لەالیەن عەرەبەکانی ئێرانەوه.
هەروەها ئەو فارسانەی که ڕوانگەیان بۆ
کورد وەک ڕوانگەی ڕێژیم نییه.
 :Jungle Wordپێ������ت وای������ه
هۆکاری به ئاکام نەگەیشتن و الوازبوونی
ئەو جۆره ناڕەزایەتی و س������ەرهەڵدانانە بۆ
ئەوه دەگەڕێتەوه ک������ه پارته کوردییەکان
لێکدابڕانی زۆریان پێوه دیاره ،هەر وەک
ڕۆژنامەنووس ئامبرین زەمان لەم ماوەی
پێش������وودا ل������ه ڕۆژنامەی ئ������ال مۆنیتۆر
ئاماژەی پێدابوو؟هیجری :ڕاس������ته کە له
نێوان پارته کوردییەکاندا جیاوازیی بیروڕا
هەیه .بەاڵم ئەگەر هاته س������ەر پرسگەلی
نەتەوەی������ی ب������ۆ نموونه پش������تگیریی لەم
چەشنه سەرهەڵدانانەی کوردستان ،ئیدی
ئەو جیاوازییانه وەال دەنرێن و یەکدەنگین.
کێشەکه ئەوەیه که سەرهەڵدانی خەڵک

له ئێران بە جۆرێک س������ەرکوت دەکرێت،
که تەنانەت وێناكردنیش������ی ئهس������تهمه.
بەش������داریی له ناڕەزایەت������ی دەربڕینێک
له ئێراندا دەتوان������ێ ببێته هۆی گیران و
ئەشکەنجه و زیندانیی درێژخایەن .لێرەدایه
ک������ه زۆر جار ئەو دەنگ������ه ناڕازییانه زوو
کپ دەکرێن������ەوه .له بەر ئەوەش زۆربەی
جار بەشێکی کەم له خەڵک ئامادەی ئەو
جۆره خوپێشاندانانه دەبێت ،کۆنترۆڵیشیان
ئاسانتره.
 :Jungle Wordپێوەندیی حێزبی
ئێوه لەگەڵ پژاک کە له ماوەی پێشوودا
ڕۆڵیان له عێراق بینی و وەک به هێزترین
پارتی ئێران باسیان دەکرێت ،چییه؟
هیجری :پژاک بەشێکه له پکک.
ئەندامەکانی هەمان ئەندامی پەکەکەن.
پژاک هێڵی سیاس������یی خۆی نییه و له
باری سیاس������ی و تەنانەت ئابووریش������ەوه
بەس������تراوەتەوه ب������ه پارت������ی کرێکارانی
کوردستانی توركیهوه .ئێمه پژاک وەک
پارتێکی سەربەخۆ نابینین.
 :Jungle Wordقەی������ران و
کێش������ەکانی ئێس������تای عێراق و سووریه
چ کاریگەرییەکیان لەس������ەر ئێران هەیه؟
حیزبەک������ەی ئێوه لە کوێی ئ������ەم قەیرانە
دایه؟
هیجری :کێشەکانی عێراق و سووریه
له ڕاس������تیدا کێشەی ئێتنیکی و ئایینیی
نێوان گرووپ������ە جۆراوجۆرەکانه و ڕێژیمی
ئێرانیش هەم������وو هەوڵ������ی پەرەپێدان بەم
قەیرانانه و تێكدانی سهقامگیریی سیاسی
و بەژەوەندیی ئەو واڵتانەیە .هەتا ئێس������تا
ئەم سیاس������ەتەی ڕێژیم واڵم������دەر بووه و
هەوڵەکانی بوونەته هۆی ناسەقامگیری
له ناوچەکەدا .بارەگای سەرەکیی حیزبی
ئێمه له باشووری کوردستانه .لەسەر داوای
حکوومەتی هەرێم ئێمه پێشمەرگەمان بۆ
بەرەکانی شەڕ بەڕێ کردن .دواتریش هەر
لەسەر داوای ئەوان پاشهكشهمان پێ كردن.
ئەگەر هەرکاتێکی دیکەش پێویستیان به
هاوکاری ئێمه بێت ،ئامادەین.
 :Jungle Wordبڕێ������ک کات
ئێران وەک پارتنێر بۆ شەڕی دژ به داعش

ناو دەبرێت؟!
هیجری :ئێران ن������ەک ناتوانێت وەک
پارتنێر له ش������ەڕی دژ به داعش تەماشا
بکرێت ،بەڵکوو به پێچەوانەیه .هەر پاش
ئەوەی گرووپێک له ئەلقاعیده جیا بوونەوه
و داعشیان پێک هێنا ،ئێران لەگەڵ سووریه
وحیزبوڵاڵ و ئەم گرووپه کەوته هاوکاری.
ئەم ڕێکخراوه پشتگیریی تەواوی لێکرا.
تەنانەت س������ەرۆک وەزیرانی پێش������ووی
عێراق ،نووری مالیکیش لەم پشتگیرییەدا
بەشدار بوو .داگیرکرانی مووسڵ بۆ ئەمه
بەڵگەیەکی حاش������اهەڵنەگره .مووسڵ و
دەوروبەری له ڕاس������تیدا ڕادەستی داعش
کران و پێویس������تی نەکرد داعش به شەڕ
مووسڵ بگرێت .سپای عێراق پاشەکشەی
کرد و به ئەنقەست هەموو کەرەستەکانیان
لەوێ به جێ هێشت .ئەم ڕادەستکردنەی
مووس������ڵ ،پالنێکی نێوان ڕێژیمی ئێران و
مالیکی بوو .ل������ه دوو مانگی ڕابردوودا
دەرکەوت که داعش له باری کەرەستەی
شەڕەوه الواز بووه .هەر پاش ئەوه له نزیک
فەلووجه داعش هێرشێکی کرد که سپای
عێراق دیسان پاشەکشەی کرد و جاریکی
دیکە هەموو کەرەس������تەکەیان به جێهێشت
ب������ۆ داعش .بۆیه داعش دیس������ان چەکی
پێویستی دەس������ت کەوت ،تاکوو بتوانێت
درێژه به کارەکانی بدات.
ئەمان������ه ناکرێ������ت به ڕێک������ەوت بن.
هەتا ئێس������تا تەنیا ناوچه سوننەنشینەکان
کەوتوونەته بەر هێرش������ی داعش .تەنانەت
هەوڵیشیان نەداوه هێرش بکەنه سەر ناوچە
شیعەنش������ینەکان .حکوومەت������ی هەرێمی
کوردستان لەم چەند ساڵەی دواییدا توانیی
پێش������کەوتنی بەرچاو له باری ئابووری و
زۆر بواری دیکەدا به دەست بێنێت ،بەاڵم
ئەم پێش������کەوتنه بەهۆی ش������ەڕی داعش
له ئێس������تادا وەس������تاوه .لەگەڵ ئەوەش������دا
حکوومەت������ی هەرێ������م زیاتر له س������اڵێک
بوودج������ەی لەالیەن عێراق������ەوه به تەواوی
پ������ێ نادرێت .زیاتر له ی������ەک میلیۆن و
نیو ئاواره لەالی������ەن حکوومەتی هەرێمەوه
بەخێ������و دەکرێن .ل������ه الیەک������ی دیکەوه
ڕێژیمی ئێران به هیچ جۆرێک نایهەوێت
کوردستانێکی سەربەخۆ له سنوورەکانیدا

هەبێت .ه������ەر بۆیەش کوردیان تووش������ی
ش������ەڕی داعش کرد .میلیش������یای شیعه
پێکهێنراون که لەالیەن ئێرانەوه پشتگیریی
س������ەربازی و ماڵی دەکرێن .لێرەدا زیاتر
مەبەستیان سوننەکانی عێراقه .وێرانی لە
ناوچە سوننەکاندا لەوپەڕی خۆی دایه و
س������ااڵنێکی زوری دەوێ هەتا ئاسەواری
شەڕ لەو ناوچانه نەمێنێت و وەک خۆیان
لێ بێتەوه .تکری������ت نموونەیەکی زیندووه
بۆ ئەم باس������ه .پاش ئ������ەو وێرانکارییەی
ل������ه تکری������ت ڕووی دا ،خەڵک������ی ئەنبار
نەیانویس������ت ئەو میلیشیایەی سەربه ئێران
بچنه ناوچەکەیان ،وتیان خۆیان بەرگری
ل������ه خۆیان دەکەن .لەوێش س������پای عێراق
پاشەکشەی پێ کرا و دواتریش حکوومەت
ڕایگەیاند که کێشەی ئەنباریش هەر له
ڕێگای میلیش������یای ش������یعەوه چارەسەر
دەکرێت .ئەم������ەش هەمان ئاکامی دەبێت
وەک له تکریت .ئامانجی ڕێژیمی ئێران
مانەوەی هەرچی زیاتری داعش������ه وه له
ناوچەک������ەدا .له ڕێگای داعش������ه ئێران
دەتوانێت دوو الیەن کۆنترۆل بکات ،کورد
و سوننەکان.
 :Jungle Wordباوەڕتان وایه کە
له ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس������تدا کێشەیەکی
گەوره به ناوی کێش������ەی سوننه – شیعه
هەیە؟
هیجری :ئەم کێشەیه هەبووه و ئێستاش
هەیه و دەش������مێنێت .ڕێژیم������ی ئێران لەم
قەیرانەدا ڕۆلی س������ەرەکی دەگێڕێت .له
الیەکەوه قەی������ران دەخۆلقێنێت ،لەالیەکی
دیکەوه ئامادەیی خ������ۆی بۆ هاریکاری
دەردەبڕێت.
 :Jungle Wordدانووس������تان
لەس������ەر بەرنامەی ناوکی������ی ئێران ،چون
هەڵدەسەنگێنن؟
هیجری :م������ن پێم وای������ه ڕێککەوتن
دەکرێت .ئێران پێویستی بەو ڕێککەوتنە
هەیه تاکوو به نەمانی گەمارۆکان ،دیسان
بتوانێت ئ������ەو هێزه ئابوورییەی وەدەس������ت
بێنێت که بۆ پەرەپێدانی سیاس������ەتەکانی
له ناوچەکەدا پێوس������یتیەتی .پشتگیریی
ڕێژیمی ئێ������ران ب������ۆ هاوپەیمانەکانی له
عێراق ،س������ووریه ،لوبنان و ئێستاش یەمەن

خەرج������ی زۆره .بەاڵم دەب������ێ بڵێم کەلە
ب������ارەی وەس������تاندنی ئامانجەکانی ڕێژیم
بۆ دەستپێڕاگەیش������تن به چەکی ناوکی،
ئ������ەم ڕێژیمه جێگای ب������اوەڕ نییه .ڕێژیم
دەیهەوێت دەس������تی به چەک������ی ناوکی
ڕابگات .ئەگ������ەر وەک تاکتیکیش ئەم
هەواڵنەی کورتخایەن بوەستێنێت.
 :Jungle Wordسیاس������ەتەکانی
واڵتان������ی ڕۆژئاوایی له پەیوەندی لەگەڵ
ئێراندا دەتوانێت کاریگەری لەسەر دۆخی
مافی مرۆڤ لەو واڵتەدا هەبێت؟
هیجری :هەتا ئێس������تا نەمانبینیوه که
واڵتانی ڕۆژئاوایی له بەر پێش������ێلکردنی
ماف������ی م������رۆڤ ،ی������ان س������ەرکوتی
کەمایەتیی������ەکان له ئێران������دا گەمارۆی
کاریگەر بخەنە س������ەر ئەو ڕێژیمه .وەک
داواکاری������ی دهخرێت������ه بهر ب������اس ،بەاڵم
ڕێژیم گ������وێ ناداته ئ������ەم داواکارییانه.
ڕێژیم یاس������ای مافی مرۆڤ������ی تایبەت
به خ������ۆی هەی������ه و گوێ ناداته یاس������ا
نێونەتەوەیییەکانی مافی مرۆڤ .بەاڵم
ئەگەر گۆشاری ڕاستەقینەی لەسەر بێت،
دەتوانێت کاریگەریی هەبێت.
 :Jungle Wordل������ه م������اوەی
حکوومەت������ی ڕوحانی������دا دۆخ������ی مافی
مرۆڤ باشتر بووه؟
هیج������ری :ڕوحانی س������ااڵنێکی زۆر
چەندین پۆس������تی حکوومەتیی گرینگی
به دەس������تەوه بووه و لهمهڕ پرس������ی کورد
هیچ جیاوازییەکی لەگەڵ دەسەاڵتدارانی
دیکەی ئێ������ران نییه .له هەم������ان کاتدا
دەوڵەت������ەکان ل������ه ئێراندا دەس������ەاڵتێکی
ڕاس������تهقینهیان نیی������ه .س������ەرکۆمار
هەڵدەبژێردێت ،هەرچەند هەڵبژاردنەکانیش
ئازادانه نین ،ب������ەاڵم دەوڵەت و پارلمان له
ئێراندا کاریگەریی ڕاس������تەقینەیان لەسەر
داڕش������تنی سیاس������ەتی واڵت������دا نییه .له
ڕاس������تیدا سیاس������ەتەکانی ڕێژیم لەالیەن
عەل������ی خامنەیی������ەوه دی������اری دەکرێن.
کاربەدەس������تی جۆراوج������ۆر دێن و دەڕۆن،
بەاڵم سیاس������ەتەکان هەمان سیاسەتن که
خامنەیی دی������اری کردوون .گۆڕانكاریی
تەنیا کاتێک له سیاس������ەتدا دێتە ئاراوه،
که ڕێبەری ڕێژیم بیهەوێت.
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كاتێ������ك دەڵێن كرماش������ان  ،تەنیا
مەبەستمان پارێزگای ئێستای كرماشان
نیە بەڵكوو كرماشان چەمكێكی پان
و بەرین بەاڵم دیاریكراوی هەیە كە لە
چوارچێوەیەكی فەرهەنگی ـ سیاسی
مانا دەگرێت و خۆی نیشان دەدات.
لە ڕاس������تیدا لە بواری فەهەنگی ـ
كۆمەاڵیەت������ی ل������ە كامیارانەوە هەتا
دوایین خاڵی سنووری لور لە بازنەی
كولتووری كرماشان جێگا دەگرێت.
داب و نەری������ت ،مۆس������یقا و هەڵس
وكەوتی كۆمەاڵیەتی و پێش������ینەی
هاوبەش������ی ئایینی (مەبەست ئاینی
یارس������ان)ە بووەتە ه������ۆی خوڵقاندنی
یەك چەشنە ڕەفتاری كۆمەاڵیەتی
لەم بەش������ە لە كوردس������تان لە بواری
سیاسیشدا مێژوویەكی هاوبەشی لە
پاراستنی نیش������تمان و بەشداری لە
خەبات������ی ڕزگاری خوازان������ەی گەل
هەبووە ،بە تایبەت لە دوو سەردەمی
ڕاپەڕین������ی یارس������ان و كۆم������ارە
ش������كۆمەندەكەی كوردس������تان .بۆیە
كاتێك دەڵێین «كرماش������ان» دەشێ
ناوچەیەك بریتی ل������ە چەندین
پارێزگا لەب������ەر چاو بگرین
كە چەندی������ن زاراوەی لە
سینگی خۆی بە خێو
كردووە.
ل������ە
ناسیۆنالیزمی
س������ەرەتایی
تا ئایینی

ناسیۆنالیستی
ك������و ر د
ل������ە س������ەرەتای
ناس������ینی خۆی وەكوو
نەتەوەیەكی دانیش������تووی
زاگ������رۆس هەر ل������ە هەوڵی
دامەزراندنی قەوارەیەكی ئایینی
بۆ كۆكردنەوەی هاوڕەگەزەكانی بووە
بۆی������ە دێو پەرەس������تی و میتراییزم و
زەروانیزمی خوڵقاند تا لە ئەزموونی
هەر كامیان بتوانێت یەكگرتوویەك پێك
بێنێت بەاڵم تەقدیر وابوو كە كورد نە
لە ڕێگای ئایینەوە بەڵكوو دوژمنی
دەرەكی دەبێتە ه������ۆی یەكگرتووی،
تایبەتمەندییەك������ی س������ایكۆلۆژیایی
ك������ە بەداخەوە لە نێو ك������وردان وەكوو
ژێنێتیكێكی ڕەفتاری كە تا ئێس������تا
ماوەتەوە.
بۆیە لە دوای هێرشە یەك لە دوای
یەكەكانی ئاش������ووریەكان( ،دیاكۆ)
لە كرماش������ان س������ەری هەڵداوە و لە
ڕەوتێكی مێژووییدا توانی یەكەمین
پێكهاتەی دەسەاڵتی نەتەوەیی كورد
دامەزرێنێ������ت ،لێرەدا كرماش������ان بوو
بە بنك������ەی یەكگرتووی زاگرۆس و
كوردس������تان ،بەاڵم ئەركی مێژوویی
كرماش������ان هەر لێرەوە كۆتایی نەهات
بەڵك������وو مێژوو وای دانابوو كە ببێتە
داهێن������ەری یەكەمی������ن ئیمپراتۆری
كوردس������تان و لە نێوبەری گەورەترین
حكومەتی چەوس������ێنەری جیهان كە
ئاشوورییەكان بوون.
كاتێك ڕەوت������ە مێژوویەكان دژ بە

كورد هەڵدەس������ووڕێتەوە و پارسەكان
ب������ە س������ەركردایەتی ك������ورش كودەتا
دەك������ەن ئەمە «گئۆم������اد»ە كە لە
سەردەمی پاشایەتی «كەمبووجییە»
ل������ە كرماش������ان س������ەر هەڵدێنێتەوە
ب������ۆ گەڕاندن������ەوەی ش������كۆی كورد
و ڕاپەرینێك������ی جەم������اوەری س������از
دەكات و دەتوانێ������ت ب������ۆ ماوەی������ەك
نەتەنیا ك������ورد بەڵك������وو نەتەوەكانی
دیكەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاس������ت لە
چەوسانەوەی پارس رزگار بكات ،بۆیە
نووس������ەر لەو باوەڕەدایە كە بیرۆكەی
یەكبوونی كوردستان و هەوڵدانی بۆ
بەدیهێنانی ،لە نێوەڕاستی زاگرۆس
یانی كرماشان لە دایك بووە و پەرەی
سەندووە.
هێرش������ی موس������وڵمانەكان و
داگیركردن������ی خاك������ی كوردس������تان
و س������ڕینەوەی كەلت������وری كورد لە
زاگرۆس یەكێك لە تاڵترین كارەساتە
مێژوییەكانی كوردستان بووە،
بۆی������ە دوای دوو
س������ەدە لە

زاڵبوونی
موس������وڵمانەكان بە
سەر كوردستاندا« ،شاخۆشین»
لە لۆڕستان سەر هەڵ دێنێت و بنەمای
ئایینی یارس������ان وەك������وو ئایینێكی
كوردی دادەنێ������ت بەاڵم ڕێك و پێك
كردنی ئەم بنەمای������ە و دابینكردنی
ئوسولی دەكەویتە ئەستۆی «سوڵتان
سەهاك ».
ل������ە ڕاس������تیدا ئایینی یارس������ان
دژكردەوەی نەتەوەیەكی چەوسێندراو
بوو بۆ پاراس������تنی زمان ،فەرهەنگ
و مێ������ژووی خۆی ،ل������ەم پێناوەدا لە
دەقێكی ی������اری ئامانجی چاالكییە
سیاسی ـ نیزامیەكانی گەورە پیاوانی
یارسان ئاوا دیاری كراوە « :كە زندو
كەروو ئایینی كوردان» لێرەدا دووبارە
كرماش������ان لە هەس������تیارترین دۆخی
نەتەوەكەیدا دەبێتە بنكەی پاراستن و
خۆڕاگ������ری گەلی كورد ،كە ماوەی
چەندین سەدە بۆ گەیشتن بە ئامانجە
نەتەوەیەكانیان چەندین و چەند شەڕی
گەورە لەگەڵ خەالفەتی عەباسی و
دواتر سوپای ئێران و عوسمانیەكانیان

كردووە.
لە «یار محمد خانی كرماشانی»
تا كۆماری كوردستان
سەرەتاكانی سەدەی بیستەم وەبیر
هێنەری ئاڵوگۆڕە كۆمەاڵتییەكانی
كۆمەڵ������گای ئێ������ران ،زۆرین������ەی
خوێندكارە ئێرانییەكان كە لە دەرەوەی
واڵت زانكۆیان تەواو كردبوو گەڕانەوە
و هەروەها چینی نێوەڕاستی ئێرانیش
توانیبووی لەگەاڵ دۆخی سیاس������ی
ـ ئابووری دنی������ای رۆژئاوا پێوەندی
بگرێت بۆیە ئەم دوو گرووپە هەستی
بە دواكەوتوویی دامودەزگا سیاسی
كۆمەاڵیەتییەكان������ی واڵت������ی خۆیان
كردبوو و دەیانەویست وەكوو ڕۆژئاوا
پێشكەوتوو بێت بەاڵم بۆ گەیشتن بەم
ئامانجە حكوومەتی پاشایەتی ئێرانی
بە گەورەترین كۆس������پی بەردەم خۆی
ئەدیت .بۆیە دەس������تی بە هەوڵێكی
بەرف������راوان بۆ گۆڕینی ش������ێوازی

حكومەتی ئێ������ران كرد و لەم پێناوەدا
توانی حكومەتی «یاسا مەشرووتە»
دابمەزرێنێت.
لەم هەل و مەرجەدا كرماشان وەكوو
یەكێك ل������ە گرینگتری������ن بنكەكانی
«مەش������رووتیەت» ڕۆڵ������ی نواند و
«یار محمد خانی كرماش������انی» كە
ناوبانگی « گوردی كورد»ی هەبوو
یەكێك لە سەرەكیترین سەركردەكانی
سیاسی ـ نیزامی ئەم شۆڕشە بوو.
ی������ار محمد خان ك������ە بە تەواوی
باوەڕی بە ئازادی و یەكسانی هەبوو
لەو ب������اوەڕەدا بوو كە ئەگ������ەر ئێران
بتوانێ������ت بگاتە ئ������ازادی ،كوردیش
ئەتوانێت بە ماف������ە ڕەواكانی خۆی
بگات یانی ئێرانێك������ی ئازاد دەبێتە
هۆی كوردستانێكی ئازاد.
ئەو س������ەركردایەتی هێرش������ەكانی
تەورێز و تارانی لە ئەستۆ بوو بەاڵم
مەخابن لە ساڵی 1291ی هەتاویدا

بە دەس������تی «عەبدولحس������ێن میرزا
فەرمانفەرم������ا» حاكمی كرماش������ان
تێرۆر دەكرێت.
بی������روڕای ئازادیخوازان������ەی یار
محمدخانی كرماشانی لە ماوەیەكی
زەمەن������ی كورتدا لە نێو ڕۆش������نبیران
و چاالكانی سیاس������ی باڵو دەبێتەوە
و دەبێت������ە ڕێ������گا خۆش������كەرێك بۆ
بووژاندن������ەوەی ب������اوەڕە نەتەوەییەكان
و هەروەه������ا رێگا خۆش������كەرێك بۆ
نفووزی كۆمەڵەی ژ.ك لە كرماشان و
لوڕستان .هەر بۆیە كاتێك كۆمەڵەی
ژ.ك دادەمەزرێ������ت ل������ە ماوەیەك������ی
كورتدا نوخبەكانی كرماشانی دەكەونە
هەوڵێكی چڕ و پڕ بۆ پێوەندی گرتن
لەگەاڵ ئ������ەم بزاڤ������ە نەتەوەییەدا ،لە
ئاكامدا «می������رزا عەبدواڵ مودەبێر»
ناس������راو بە «ئاغای گەورە» دەبێتە
بەرپرس������ی كۆمیت������ەی «س������نە –
كرماش������ان -لورس������تان» و ڕەش������ید
باجەاڵن������ی دانیش������تووی خانەقین
ئەركی ڕێكخستنی
كۆ میت������ە ی

خانەقین
و بەغدا دەگرێتە
ئەس������تۆ و هەروەها دەبێتە
بەرپرسی هاوئاهەنگی كۆمیتەكانی
كۆمەڵەی ژ.ك.
ب������ەاڵم ل������ە نێ������و كەس������ایەتییە
كرماش������انییەكاندا « ،ابراهی������م خان
نادری» جێگ������ە و پێگەی تایبەتی
هەب������ووە و هەیە ،ئیبراهیم خان كە لە
فەڕانسە یاس������ای خوێندبوو ،دەبێتە
دەبی������ری كۆمیتەی كرماش������ان _
لوڕس������تان و لە داڕشتنی بەرنامەی
سیاس������ی -ئاب������ووری -كۆمەاڵیەتی
كۆمەڵ������ەی ژ.ك و دوات������ر حیزب������ی
دێموكراتی كوردس������تان بۆ باشووری
كوردس������تانی ڕۆژه������ەاڵت ڕۆڵ������ی
سەرەكی هەبووە ،كاتێكیش كۆماری
كوردستان دادەمەزرێت دەبێتە بەرپرسی
گش������تی فەرهەنگ������ی كۆم������اری
كوردستان و ڕاوێژكاری بەرزی نەمر
قازی محەمەد.
ل������ە ئاس������مانەكانی ڕۆژئ������اوا تا
شەقامەكانی ڕۆژهەاڵت
دوای روخانی كۆماری كوردستان،
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ڕۆژەڤـ
ئیبراهیم خانی نادری بە دوو س������اڵ
زیندان س������زا دەدرێت و دوای رزگار
بوون������ی بە هۆی گوش������اری زۆری
دەزگا ئەمنیەكان������ی حكومەت������ی
پاشایەتی كوردس������تان جێ دەهێڵێت
و بەرەو س������ووریە ئاوارە دەبێت لەوێدا
دەبێتە ئەفس������ەری هێزی ئاس������مانی
س������ووریە و وەك نیزامییەك درێژە بە
ژیان ئەدات ،بەاڵم بە هۆی باوەڕی
ب������ە ئازادی و یەكس������انی و هەروەها
وەكوو قوتابییەكی مەكتەبی پێشەوا
هەر لە هەوڵی داڕش������تنی پالنێك بۆ
دەس������تپێكی خەباتی نەتەوەییە ،بۆیە
لەگەاڵ ئەفسەرانی كوردی سووپای
سووریە بڕیاری كودەتا ئەدات ،بەاڵم
بەداخەوە دەزگا ئەمنییەكان ئاگادار
دەب������ن و ئیبراهیم خانی نادری تێرور
دەكەن .ئیبراهیم خانی نادری توانی
بە درێژایی ژیانی سیاس������ی خۆی
كاریگەرییەكی ڕاس������تەوخۆ لەس������ەر
الوان������ی كورد دابنێ������ت كە ئەمڕۆكە
وەكوو ن������ەوەی فكری ئەو خەباتگێڕە
لە كرماش������ان و ئی���ل��ام درێژەدەری
رێگای ئەون.
ل������ە دوای رووخان������ی كۆم������اری
كوردس������تان تا ڕاپەڕینی نەتەوەكانی
ئێران ل������ە س������اڵی  ،1357لە
كرماش������ان زۆرین������ەی
ڕ ێكخس������تنە كا نی
حیزب������ی دیمۆكرات
لە قوتابخانەكان،
ز ا نك������ۆ كا ن
و بنك������ە

كلتووریەكان
ب������وو ،بۆی������ە
ژ ما ر ە یە ك������ی
بەرفراوان لە الوانی
كورد كە ل������ە داهاتوودا
ئەرك������ی پەرەپێ������دان ب������ە
هەس������تی كوردایەتیی������ان گرتە
ئەستۆ ،لەم ش������وێنانە پەروەردە كران.
«داری������وش نیك گ������و» نموونەیەك
لەو خوێن������دكارە ئازادیخوازانە بوو كە
كاتێك بوو بە مامۆستای قوتابخانە
لە شار و ش������ارۆچكەكانی كرماشان
ه������اوكات لەگەڵ پ������ەروەردە كردنی
قوتابییەكان������ی ،وانەی ئ������ازادی و
مافخوازیش������ی دەگووت������ەوە ،ئ������ەو
كەسایەتییە شۆڕش������گێڕە توانیبووی
لە ماوە خزمەتی خ������ۆی زۆرینەی
قوتابیەكانی بەم ڕێبازە ئاشنا بكات
و هەس������تی شۆڕشگێڕانە لە ناخیاندا
هەڵگیرس������ێنێت هەر بۆی������ە زۆر لەو
شۆڕش������گێڕانە كە لە س������ااڵنی 57
دا بەش������داری خەباتی مافخوازانەی
گەل������ی كوردیان ك������رد قوتابی ئەو
جوامێرە بوون.
مەخاب������ن «داری������وش نیك گوو»
هاوكات لەگەڵ دەس������تپێكی خەباتی
چەك������داری حیزبی دێموك������رات بە
دژی حكومەتی پاشایەتی پەهلەوی
 ،دەستبەس������ەر دەكرێت و لە س������اڵی
1347دا لە پێناو گەل و نیشتمان دا
تیرباران دەكرێت.

ڕاستییەكان ئاشكرا دەبن
ئەسەد یارمەتی داعش
دەكات
وەرگێڕ :ڕەزا فەتحواڵنژاد

حەوتوونام������ەی «نیوزوی������ك»
ڕاپۆرتێك������ی لە ژێر ناوی «ئەس������ەد
لە هێرش������ی حەلەبدا یارمەتی داعش
دەكات» ب������ە قەڵەمی «جەك موور»
باڵو كردووەتەوە ك������ە وەك لە ناوەكەی
ڕا دی������ارە ،ڕاپۆرتەك������ە بەڵگەیەكی
دیك������ەی س������ەلمێنەری ئیدیعای ئەو
الیەنانەیە كە تا هەنووكە لەو بڕوایەدا
ب������وون ،بەهێزبوونی داعش بە قازانجی
دەوڵەتی ئەس������ەد و ل������ەوەش گرینگتر
كۆماری ئیسالمیی ئێرانە.
لە پاراگرافەكانی سەرەتادا هاتووە:
«ویالیەت������ە یەكگرت������ووەكان ئیدیعای
كردووە كە هێزی سەربازی سووریە لە
دەورووبەری شاری باكووریی حەلەبدا
خەریكی بەڕێوەبردنی هێرشی ئاسمانی
ب������ۆ یارمەتیكردن������ی داعش������ە تا ئەو
گرووپە بتوانێ لەم شارەدا كە هەنووكە
لەدەست ڕاپەڕیوە ئیسالمگەراكاندایە،
پێشڕەوی بكەن.
ئەم گرووپە تیرۆریس������تییە شەڕی
ڕاپەڕی������وە
هاوپەیمانیەتییەك������ی
س������وورییەكانی ك������ردووە و دەی������كات،
هاوپەیمانییەتییەك كە ئەو خەباتگێڕانە
لەخۆ دەگرێت كە پشتیوانی ڕۆژئاوایان
لەپش������تە و بە بەرەی سووریە ناسراون،
ش������ەڕەكە لە پارێزگای حەلەب لەسەر
داگیركردنی ئەو ش������ارەیە كە لە دەست
ڕاپەڕیوەكاندای������ە .بۆ ئەو مەبەس������تە
داعش ڕۆژی یەكش������ەممە ش������اری
سۆران ئازاز و دوو گوندی گەمارۆ دا
و هێزە ڕكەبەرەكانی ناچار بە پاشەكشە
بەرەو سنووری توركیە كرد».
بەپێ������ی ڕاپۆرتەك������ە ،گرتنی ئەم
ش������ارە لە الی������ەن داعش������ەوە دەتوانێ
ببێتە هۆی دەستپێڕاگەیش������تنی ئەو
گرووپە تیرۆریس������تییە بە ڕێگەیەكی
هەرەگرنگ������ی هاتووچۆی ش������تومەك
ل������ە حەلەبەوە بۆ س������ووریە .جگە لەوە
ڕێگ������ەی چەكوچ������ۆڵ گەیان������دن بە
ڕاپەڕیوەكان لە پێناو درێژەدانی ش������ەڕ
لە دوو بەرەوە دەبڕێ.
لە بەشێكی تردا هاتووە« :دیمەشق
ب������ە ش������ێوەی ڕۆتی������ن حاش������ای لە
دابینكردنی هەر ج������ۆرە یارمەتییەك
بۆ داعش كردووە ،بەاڵم واش������ینگتۆن
ئێس������تا ئیدیع������ا دەكات ك������ە ڕێژیمی
بەشار ئەسەدی سەركۆماری سووریە
بە مەبەس������تی بەهێزكردن������ی توانای
ش������ەڕی ئەو گرووپە لەسەر ئەو شارە
ستراتیژیكە ،خەریكە هێرشی ئاسمانی
بەڕێوە دەبات.
باڵوێزخانەی ئەمریكا بۆ كاروباری
سووریە شەوی یەكشەممە لە الپەڕەی
فەرم������ی خۆی������دا ب���ڵ��اوی ك������ردەوە:
«ڕاپۆرت������ەكان دەریدەخ������ەن كە ڕێژیم
بە پش������تیوانی لە پێشڕەوی داعش لە
حەلەب هێرشی ئاسمانی بەڕێوە دەبات،
ئەو كارەش ل������ە پێن������او یارمەتیدانی
توندڕەوەكان بە دژی خەڵكی س������ووریە
دەكات».
لە بەش������ێكی دیكەی ڕاپۆرتەكەدا
ئام������اژە ب������ە ڕاپۆتێك������ی حەوتووی
ڕابردووی ڕێكخراوی چاودێری مافی
مرۆڤـ لە سووریە ( )SOHRكراوە كە
وتوویەتی ڕێژیمی ئەسەد بۆشكێكی
بۆمبڕێژكراوی لە ش������اری ئەلباب كە
بەدەست داعش������ەوەیە ،تەقاندووەتەوە و
 59كەس لە خەڵكی ئاسایی كوشتووە.
باڵوێزخانەی ئەمریكا پێی وایە ئەو كارە
بەمەبەس������تی یارمەتیدانی داعش بووە
تا خەڵكی زیاتری پێ پەیوەست بن و
ڕایگەیاندووە كە «راس������تییەكە ئەوەیە
ك������ە چ ئامرازێك بۆ پەیوەس������تبوونی
هێزی ن������وێ بە داعش ل������ە دڕندەیی
ڕێژیمی ئەسەد باشترە».
بەپێ������ی ڕاپۆرتەكە ،ل������ە درێژەی
ڕاگەیەندراوەكەدا هاتووە« :ئەس������ەد
دەمێك������ە ڕەوایی نەم������اوە و هەر بۆیە
هیچ������كات نابێت������ە هاوپەیمانێك������ی
دژەتیرۆریزم بۆ واشینگتۆن».
س������ەرچاوەnewsweek. :
com
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وتووێژێك لەگەڵ بەڕێز تەیموور موستەفایی ئەندامی دەفتەری
سیاسیی حدكا لەمەڕ هێرشی ئەم دواییەی  PKKبۆ سەر
پێشمەرگەكانی حدكا
وتووێژ :كوردستان

« ڕاب������ردووی  PKKئەوەی
سەلماندووە كە ئەوان ئەگەر بۆیان
بلوێ حەزیان ل������ە هەبوونی هیچ
هێزێكی كوردی نیە و دەیانهەوێ
هەموو بەش������ەكانی كوردس������تان
لە ژێر دەس������ەاڵتی ئەواندا بێ و
تەحەمول������ی هیچ كەس و الیەنی
دیكە ناكەن».
پرس������یار :ب������ۆ چ������ی PKK
هێڕشی كردە سەر پێشمەرگەكانی
حدكا؟
وەاڵم :بڕیار ب������وو كە تیمێكی
ئێمە ب������ۆ پەیوەندی گرتن لەگەڵ
خەڵكی ڕۆژه������ەاڵت بگەڕێنەوە
نێوخ������ۆی واڵت ،بەاڵم كاتێك كە
ئەوان گەیشتنە س������نووری نێوان
ڕۆژهەاڵت و باشووری كوردستان،
لە الی������ەن گەریالكانی PKKەوە
پێش������یان پێ گیرا .بۆ ئەوەی كە
ڕووداوێك������ی ناخۆش لە نێوانیاندا
ڕوو نەدات ،لە ڕێگای دۆستانی
ه������ەردوو المان������ەوە هەوڵمان������دا
ك������ە پێش ب������ە ه������ەر ڕووداوێكی
نەخوازراو بگرین ،بەاڵم بە داخەوە
بەرپرس������انی  PKKوەاڵم������ی
داواكەی ئێمەیان بە هەڕەشەكردن
دایەوە و ڕایانگەیاند كە دەبێ لە
ماوەی  24كاتژمێردا ناوچەكە بە
جێ بهێڵ������ن ،چونكە ئەو ناوچەیە
هەرێمی پاراس������تنی میدیایە و لە
كۆنترۆڵی ئەواندای������ە و ئێرانیش
لەو پەیوەندییەدا گوشاریان دەخاتە
س������ەر .بەاڵم ئەو ناوچەیە خاكی
هەرێمی كوردس������تانە و پاراستنی
لە ئەستۆی  PKKنیە.
پاش ئ������ەو هەواڵن������ە بڕیارمان
دا ك������ە وەك دەفتەری سیاس������یی
ح������دكا نامەی������ەك بۆ كۆنس������ەی
س������ەرۆكایەتیی  PKKبنێرین و
لەو نامەیەش������دا وێڕای باس كردن
لە هەستیاریی باردۆخەكە داوامان
لە  PKKكرد ،كە بە دانیش������تن
و دیالۆگ كێش������ەكان چارەسەر

بكەین كە دیسان وەاڵمێك نەبوو و لە
ئاكامدا هەڕەشەكانی خۆیان بە هێرش
بۆ سەر پێشمەرگەكانی حدكا جێ بە
جێ كرد كە لەو ش������ەڕەدا بە داخەوە
پێش������مەرگەیەكی ئێمە بە ناوی قادر
كەریمی شەهید و سێ پێشمەرگەی
دیكەشمان بریندار بوون.
پرسیار :پ ك ك كە بەردەوام باس
لەوە دەكات كە ئ������ەوان نەتەوەیی بیر
دەكەنەوە و مافی خۆیانە كە لە هەر
پارچەیەكی كوردس������تان خەبات بۆ
ئازادی و بەرگ������ری لە كورد بكەن،
بۆ چی ئەو مافە بۆ خەڵكی دیكە
ڕەوا نابینن؟
وەاڵم PKK :ل������ە كۆنگ������رەی
دووهەمەوە كە لە س������اڵی  1984دا
بەڕێوەی������ان ب������رد ،پەیوەندییەكانیان
لەگەڵ كۆماری ئیس���ل��امیی ئێران
گ������ەرم و گوڕتر كرد و لە كۆنگرەی
سێهەمیاندا دۆستایەتیی نێوان خۆیان
و كۆماری ئیسالمیی ئێرانیان گەیاندە
قۆناغی دۆس������تایەتیی ستراتێژیك و
لە زۆر وتووێژی بەرپرسان  PKKدا
ئەم دۆستایەتییە ستراتێژییە ڕەنگی
داوەتەوە و جارێ������ك دەڵێن كە هەموو
داگیركەرانی كوردستان وەك یەك نین
و لەو پەیوەندییەدا كۆماری ئیسالمی
بە دۆستی كورد ناو دەبن و دەڵێن كە
كۆماری ئیس���ل��امیی ئێران دەبێ بۆ
هەموو بەشەكانی كوردستان سیاسەت
دیاری بكات .ل������ە الیەكی دیكەوە
ڕابردووی  PKKئەوەی سەلماندووە
كە ئەوان ئەگەر بۆیان بلوێ حەزیان
لە هەبوون������ی هیچ هێزێكی كوردی
نیە و دەیانهەوێ هەموو بەش������ەكانی
كوردس������تان لە ژێر دەسەاڵتی ئەواندا
بێ و تەحەمولی هیچ كەس و الیەنی
دیكە ناكەن .بەرپرسانی  PKKلە
ئاخری������ن لێدوانیان������دا ڕایانگەیاندوە
كە دەورانی دەوڵەت-نەتەوە بە س������ەر
چووە و ئەوان خەبات بۆ دێموكراسی
دەكەن كە دێموكراسیەكەشیان ئەوەیە
كە دەیبینین ،ئ������ەوان قبووڵی هیچ
هێ������ز و الیەنێكی دیك������ەی كوردی

ناك������ەن ل������ەو ناوچانەدا ك������ە ئەوان
بااڵدەستن .هەروەها لەو ناوچانەشدا
كە دەسەاڵتیان نیە ،هەوڵ دەدەن كە
بە بیانووی جۆراوجۆر كێشە دروست
بك������ەن وەك دروس������تكردنی حیزبی
دەستكردو پێكهێنانی كانتۆن و ....
هتد.
پرس������یار :بۆچ������ی پ ك ك ل������ە
یەكەمین كۆبوونەوەی خۆیان لە گەڵ
حدكادا ،تەنیا نوێنەرێكیان ئەویش لە
ئاس������تی خوارەوە ناردبوو و بۆ خۆیان
لە ئاستی س������ەرۆكایەتیدا ئامادەی
دانیشتنەكە نەببوون؟
وەاڵم :باشتر وابوو كە ئەم پرسیارە
لە  PKKكرابا .ب������ەاڵم ئەوەندەی
دەگەڕێتەوە سەر ئێمە ،ئەوەیە كە بە
هۆی بەپەرۆش������بوونمان بۆ كێشەكە
و هەوڵ������دان ب������ۆ چارەس������ەركردن و
گرینگیدان بە داوای ناوبژیوانەكان،
بە وەفدێكی گەورە بەش������داریمان لە
كۆبوونەوەكەدا كرد ،بەاڵم  PKKلە
ئاس������تێكی خوارتردا بەشداری كردو
ئەمەش دوو خوێندنەوەی بۆ دەكرێ:
-1جی������ددی نەبوونی������ان ب������ۆ
چارەسەریی كێش������ەكە ،كە هیوادارم
ئەمەیان نەبووبێ.
-2ئ������ەو وەف������دە نەتوان������ێ هیچ
بڕیارێك دەرب������كات و بگەڕێتەوە بۆ
الی س������ەرۆكایەتیی  PKKو ئەو
پرسە زیاتر تاوتوێ بكەن.
پرس������یار :پ ك ك پێی وایە ئەم
ڕوداوە دەستی دەرەكی لە پشت بوو بۆ
زەربەلێدان لە پ ك ك و كاریگەری
دان������ان ل������ە س������ەر هەڵبژاردنەكانی
توركیە؟
وەاڵم :پەیوەندی������ی حدكا لەگەڵ
حیزب������ەكان و دەوڵەت������ەكان لە س������ەر
ئ������ەوە دانەمەزراوە ك������ە بڕیار لەم و
لەو وەربگرێ ،ی������ان لە دژی ئەم و
ئ������ەو هاوكاریی دەوڵەت������ەكان بكات.
ئەو چەواش������ەكارییەی بەرپرسێكی
 PKKزیاتر لەوەی ك������ە زانیاری
ب������ێ ،بۆ ش������اردنەوەی ئ������ەو تاوانە
گەورەی������ە ب������وو ك������ە دەرح������ەق بە

پێشمەرگەكانی حدكا و بزووتنەوەی
ڕۆژهەاڵتی كوردستان كرا .حیزبی
دێموك������رات تا ئیس������تاش بێجگە لە
هەرێمی كوردستان لە گەڵ هیچكام
لە واڵتانی دەوروبەر پەیوەندیی نیە.
بە هۆی ژئۆپۆلیتیكی كوردستانەوە،
بزووتنەوەی هەر یەك لە بەش������ەكانی
كوردس������تان بۆ بەرەوپێش������ەوە بردنی
كارەكانی������ان پەیوەندیی������ان لە گەڵ
واڵتان������ی جیران گ������رێ داوە .حدكا
ل������ە مێ������ژەوە ڕایگەیان������دووە كە بە
مەرجێك ك������ە ئ������ەم پەیوەندییانە لە
دژی كوردان������ی واڵت������ی پەیوەندی
پێوەگیراو نەبێ ،هیچ كێشەیێك نیە.
هەر لەم پەیوەندییەدا دوای ڕووخانی
حكومەت������ی بەع������س و دەركەوتنی
بەڵگەنامەكان ئاش������كرا بوو كە حدكا
تەنان������ەت یەك بەڵگەش لە س������ەری
نیە ك������ە لە دژی كوردی باش������وور

هاوكاری������ی حكوومەتی بەعس������ی
كردبێ ،بەڵك������وو ب������ە پێچەوانە بە
دەیان بەڵگە لە مەڕ هاوكاریی حدكا
لەگەڵ كوردی باشووری كوردستان
دۆزران������ەوە .ل������ەو پەیوەندییەدا هەر
چەندە كە زەرەریشمان كردبێ ،بەاڵم
پێی سەربەرزین.
پرس������یار :پەیامتان ب������ۆ ئەندامان
و الیەنگران������ی حدكا ل������ەو قۆناغە
هەس������تیارەدا ك������ە ح������دكا دەیهەوێ
لێیان نزیك ببێتەوە و پێكەوە دەس������ت
بە خەبات لە دژی زوڵم و زۆرداری
بكات چیە؟
وەاڵم :پەیام������م ب������ۆ ئەندام������ە
تێكۆشەرەكانی حیزب ئەوەیە كە ئێمە
خوازیاری شەڕ لە گەڵ  PKKو
هیچ هێزێكی كوردی نەبووین و نابین
و بێجگە لە كۆماری ئیسالمیی ئێران
كە دوژمنی م������اف و ئازادییەكانی

گەلی ك������وردە ،كەس بە دوژمنی
خۆم������ان نازانین .حدكا دەس������تی
دۆس������تایەتی بۆ هەموو الیەكی
درێژ كردوە و دەیكات .داواش������مان
ل������ە  PKKئەوەیە ك������ە لە باتی
ئاس������تەنگ دروست كردن لە سەر
ڕێگای هێزە كوردییەكان ،بكەوێتە
هاوكاری كردنی������ان كە بە بڕوای
من لەو مەیدان������ەدا زیاتر قازانج
دەكات .بە پێچەوانەش ئەگەر بێت
و گرژی و ئالۆزییەكان چارەسەر
نەكرێ������ن ئەوا تەنی������ا دوژمنانمان
سوودی لێ دەبینن .بۆیە پێویستە
كە ئێوەش لە هەڵوێست گرتنەكان
و لە نووس������ینەكانتاندا بە هەمان
ڕۆح بی������ر بكەنەوە و بنووس������ن و
شەڕی كورد بە كورد و كوژرانی
ڕۆڵەكانی كورد بە دەستی یەكتر
مەحكووم و ڕسوا بكەن.

نامهی كچه پێشمهرگهیهكی پارێزهر بۆ پارتی كرێكارانی كوردستانی
توركیه
پارێزهر تارا خێری

شەڕی کورد بەدەستی
کورد پالنێکی دزێوی
دوژمنانە بۆ لە نێوبردنی
کورد

پێئەچێ هەموو الیەك بە ئاگابن
لەو ماڵوێرانییەی کە جارێکی
دیكه بەس������ەر گەل������ی کورددا
هاتەوە ،ڕاستییەکی تاڵە  ،بەاڵم
من یەکەم جار کە گوێم لێ بوو
بڕوام نەکرد ،یان هیوام خواس������ت
کە هەواڵەکە ڕاس������ت نەبێت ،لە
خەونی چەند س������اڵەی کورد بۆ
یەكخس������تنی کوردستان و ئاواتی
دەوڵەتی س������ەربەخۆ ،بە بیستنی
ئەو هەواڵە تاڵە ڕاچڵەکین کە لە
قەندیل لە الیەن گریالکانی پارتی
کرێکارانی کوردستانهوه تەقە لە
دەس������تەیەك لە پێش������مەرگەکانی
حیزبی دێموکراتی کوردس������تانی
ئێ������ران کراوه ،کە بە مەبەس������تی
ڕاپەڕاندن������ی ئەرک������ی حیزبی و

نەتەوەی������ی چووبوونە ئەو ناوچەیە.
بەداخێک������ی گرانەوە ل������ەو ڕوداوەدا
پێشمەرگەیەکی حیزبی دێموکراتی
کوردس������تانی ئێران ش������ەهید و سێ
پێش������مەرگەی دیكهش برینداربوون،
من سەرەخۆش������ی لە بنەمەڵەی ئەو
شەهیدە دەکەم و هیوای چاکبوونەوە
بۆ بریندارەکان دەخوازم.
ئێم������ە ئ������ەو چاوەڕوانییەمان لە
دوژم������ن دەکرد کە وەك هەمیش������ە
بە ئاگ������ر و ئاس������ن وەاڵمی حیزب
و نەتەوەکەمان بدات������ەوە  ،بەاڵم بە
هیچ ش������ێوەیەك ئەو چاوەڕوانییە لە
پارتێکی کوردس������تانی ناکەین کە
مێژووی خەبات و قوربانیدانی هەیە
لە پێناو نەتەوەکەی.
هێش������تا هیوادارم کە ئەوە دوایین
ناخۆشی بێت و ش������ەڕی براکوژی
جارێک������ی دیك������ه ڕوو نەدات������ەوە
لە کوردس������تان .ئێمە ش������اخەکانی
کوردستان بە پشتیوانی خەباتکارانی
هەرچوار پارچەی کوردستان دەزانین
بەبێ جیاوازی ،بۆیە داوا لە پارتی
کرێکارانی کوردس������تان دەکەم کە

قەندیل بە موڵکی خ������ۆی نەزانێت
چونکە قەندیل پش������تیوانی هەموو
کوردێکە کە بۆ ئازادی کوردستان
تێدەکۆش������ێت ،ماف������ی خەباتکردن
ب������ۆ ه������ەر ئازادیخوازێکی کورد لە
ه������ەر کوێیەکی ئەم کوردس������تانە
مافێک������ی ڕەوای������ە ،داواکارم ل������ە
پارتی کرێکارانی کوردس������تان هەر
چاالکییەکی سیاسی یان سهربازیی
کە بۆدرێژەدان بە خەباتی سیاس������ی
خۆی بەمافێکی ڕەوای دەزانێ بۆ
پ������ارت و الیەنەکان������ی دیكهش ئەو
مافە بە ڕەوا بزانێ ،لەقەندیل بێت
یان لە ئامەد یان قامیش������لو یان لە
شەنگال یان کۆبانی یان پاراستن لە
کەرکوکی بابە گوڕگوڕ ،هەمووی
ب������ۆ ئێ������وە ڕەوایە ! ئ������ەی کوردینە
دەبا بۆ ئێمەش ڕەوابێت پاراس������تن لە
ڕۆژهەاڵت!.
من بە پارتی کرێکارانی کوردستان
ڕادەگەیەنم کە ئێمە قەندیل ناکەین
بەموڵک������ی خۆمان و مەبەس������تمان
ش������ەڕکردن لەگەڵ ئێوە نییە ،بەڵکو
ئامانجی س������ەرەکی ئێمە کۆماری

ئیس���ل��امی ئێران ب������ووە و هەیە ،تا
بەدەستهێنانی مافە ڕەواکانی گەلی
کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان.
تکای������ە ئەگەر ه������اوکاری ئێمە
ناک������ەن ،خۆتان ب������ەرەو ڕووی ئەو
بەرپرسیاریەتییە گەورەیە مەکەنەوە
ک������ە بۆچی دەبنە ڕێگ������ر لە بەردەم
خەباتی گەلەکەمان لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان!؟
دوژمنان هەمیش������ە لە پالن بوون
ب������ۆ لەنێوبردن������ی خەبات������ی ڕەوای
گەلەکەم������ان ،ئێوەش لەو ڕاس������تیە
تێدەگەن کە نهتهوهی کورد هەمیشە
ناچارکراوە کە پەنا بۆ ش������اخەکانی
کوردس������تان ببات بۆ پارێزگاریکردن
ل������ە خەڵک������ی کوردس������تان و
بەرەنگاربوونەوەی داگیرکەران.
پێویستە ڕۆڵەی کورد لەو ڕاستیە
تێبگات کە شەڕی کورد بە دەستی
ک������ورد ش������ەڕی لەنێوبردنی کوردە،
گەلی کورد هیچ سەرکەوتنێکی لە
شەڕی کورد بەدەستی کورد بەدەست
نەهێناوە و بەدەستی ناهێنێت ،شەڕی
براک������وژی دەبێت������ە پەڵەیەکی ڕەش

کە ل������ە مێژووی گەلەکەمان تۆمار
دهكرێ ،ڕوخس������اری مرۆڤی کورد
شەڕخواز نیشان دەدات لەبەر چاوی
جیهان ،زیان بە پڕۆسەی دێموکراسی
دەگەیەنێ������ت ل������ە ڕۆژهەاڵتی ناڤین
و ئەبێت������ە ههوێن������ی خۆش������حاڵیی
دوژمنانی کورد .
حیزبی ئێمە دەستپێش������خەر نەبووە
و نابێت بۆ هیچ ش������ەڕێكی داسەپاو
بەس������ەر گەلەکەم������ان جا ش������ەڕی
نێوخۆی������ی بێت یان ش������ەڕ لەگەڵ
دوژمنان������ی گەل������ی ک������ورد ،بەاڵم
مافی بەرگریکردن������ی بە مافێکی
ڕەوا داناوە لەهەم������وو قۆناغەکانی
خەبات ،وەك لەیاس������ای نێودەوڵەتی
و نێوخۆیش������دا ماف������ی بەرگریکردن
مافێکی ڕەوایە .
حیزبی دێموکراتی کوردس������تانی
ئێ������ران زۆر ڕۆژگاری س������ەختی
تێپەڕان������دووە ،زۆر ڕۆڵەی بەنرخی
لە ڕێگەی خەباتدا لەدەس������ت داوە،
ڕێبەران������ی ئ������ەو حیزبە بەدەس������تی
تیرۆریس������تانی کۆماری ئیسالمی
ئێران شەهیدکراون ،بەاڵم لە هەموو

ئەم قۆناغانەش������دا حیزبی ئێمە لە
ڕەوتی خەبات بۆ بەدەست هێنانی
ماف������ە ڕەواکان������ی گەلەک������ەی
ه������ەر بەردەوامە .حیزب������ی ئێمە
حیزبێک������ی ئاش������تیخواز وئازادی
خ������واز و دێموکراتخوازە ،باوەڕی
بە تاکڕەوی نییە ،کوردس������تان بە
تەنها ب������ە موڵکی خۆی نازانێت،
بەڵکوو خەڵك دەکاتە سەرچاوەی
بڕیاردان.
ئامادهبوونی حیزبی دێموکراتی
کوردس������تانی ئێران لە چیاکانی
کوردس������تان دوو پەیام دەگەیەنێت
یەکەمیان ئەوەیکە پەیامێکە بۆ
ڕێبەری کۆماری ئیسالمی ئێران
ک������ە خەباتی ڕۆڵەکانی کورد لە
کوردستان بەردەوامە ،پەیامەکەی
دیكهش بۆ خەڵکی کوردس������تانە
کە دڵنیایان دەکەینەوە کە حیزبی
دێموک������رات پش������تیوانیکردن لە
هەموو ئازادیخوازێکی ڕۆژهەاڵت
بەئەرکی خۆی دەزانێت.
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 Pkkبه نیازی چارهسهریی كێشهكان نییه
فاتیح ساڵحی

ڕهنگه ههندێ كهس پێیان سهیر
ب������ێ كه بۆچی وهه������ا ناوێكم بۆ
نووسینی ئهم بابهته دیاری كردووه.
ڕهنگه ههندێ كهسیش پێیان وابێ
كه جۆرێ������ك دهمارگرژی������ی زاڵه
بهسهر نووسهری ئهم بابهتهدا و به
شێوهیهك له شێوهكان بچێته خانهی
حیزبیگهرییهوه .بهاڵم له ڕاستیدا
دوو هۆكاری س������هرهكی ههن بۆ
ناودێری كردنی ئهم بابهته.
یهكهم:
كۆمهڵ������ێ بهڵگ������ه و فاك������ت
لهبهردهس������تدایه ك������ه پ������ێ كاكا
و كۆم������اری ئیس���ل��امیی ئێران
پێوهندییهكی توند و توڵیان لهگهڵ
یهكتردا ههبووه و ئێس������تاش ههیه
بهاڵم له بڕگه زهمنییه جیاوازهكاندا
ئهم پێوهندییه ههوراز و نش������ێوی
زۆری به خۆیهوه بینیوه بهاڵم هیچ
كات ئهم پێوهندییانه له ڕوانگهی
كۆماری ئیس���ل��امییهوه نهچووهته
قۆناغێك������ی ئیس������تراتژیكهوه.
بهڵك������وو بهردهوام له پێ كاكا وهك
ئامراز و كهرستهیهك بۆ پاراستنی
پارس������هنگی هێز له نێوان واڵتی
توركیه و خۆیدا و ههندێ جاریش
بۆ پاراستنی هاوسهنگی له نێوان
هێزهكان������ی دیكهی كوردس������تاندا
كهڵكی ل������ێ وهرگرتووه .بۆ وێنه
له س������اڵهكانی  1377تا 1379ی
ههتاوی ،بینهری ههندێ ڕووداو
بووی������ن ل������ه پێوهندی������ی ئهوهیكه
كۆم������اری ئیس���ل��امی ئێ������ران
ڕاس������تهوخۆ پاڵپش������تی له پارتی
كرێكارانی كوردس������تانی توركیه
كردووه ،چونكوو لهو س������هردهمهدا
پێوهندییهكان������ی نێ������وان توركیه و
ئێ������ران ئاڵۆز بب������وو .یان به هۆی
ئهوهیك������ه ڕۆڵ و كاریگهری هێزه
ڕهسهنه كوردییهكانی كوردستانی
ئێران ك������هم ڕهنگ و الواز بكات،
ئازادانه گۆڕهپانهكهی بۆ پارتی
كرێكارانی كوردس������تان چۆڵ كرد
بۆ ئهوهیكه بانگهشهی پارتهكهی
و سیاس������هتهكانی ب������كات و لهم
ڕێگهی������هوه هێزی پهنگخواردووی
گهنجان و الوانی كوردستانی ئێران
له حیزبهكان������ی ڕۆژههاڵت دوور
بخاتهوه و بهرهو خۆی ڕایانكێشێ.
یان كاتێ یهكیهت������ی و پارتی له
بڕگه جیاوازهكاندا لهگهڵ كۆماری
ئیسالمییدا تووشی ناكۆكی بوون،
كۆماری ئیس���ل��امی له ڕێگهی
پ������ێ كاكاوه ش������هڕێكی ههم������ه
الیهنه پێ فرۆشتوون و ئهگهریش
ڕاس������تهوخۆ ش������هڕیان نهكردبێ
ههوڵیان داوه به ههموو ش������ێوهیهك
تهداخولی كاروباری كوردستانی
باشوور بكهن ،بۆ وێنه له شهڕی
ئ������هم دواییانهی داع������ش لهگهڵ
ههرێمی كوردستان و ڕووداوهكانی
ش������هنگالدا ،پێ كاكا پیش������ان دا
به پاڵپش������تی ئێران و بۆ دژایهتی
ك������ردن لهگ������هڵ سیاس������هتهكانی
پارتی دێموكراتی كوردس������تان به
ئهنقهست دهستی دایه دهستێوهردان
و تهنانهت دژایهتی كردن لهگهڵ
دامهزراندنی دهوڵهتی سهربهخۆی
كوردس������تان .بهاڵم له كوردستانی
ئێران له دوای ساڵهكانی 1376وه
و ب������ه تایب������هت ئهو كات������هی كه
عهبدوڵاڵ ڕهمهزانزاده پارێزگاری
پارێزگای سنه بوو ،پێ كاكا زۆر
ب������ه ئازادانه و بهمۆڵهتی ڕێژیمی
كۆم������اری ئیس���ل��امی بازن������هی
چاالكییهكان������ی ڕۆژ ل������ه دوای
ڕۆژ بهرفراوانت������ر دهكرد و به بێ
هیچ زهخت و گوش������ارێك دهستی
دایه ئهندامگیری و كادرس������ازی
له ڕۆژههاڵتی كوردس������تاندا كه
ل������ه ئهنجام������دا دروس������ت كردنی
هێزێكی دهستكردی وهك پهژاكی
لێ كهوتهوه .له م������هودای نێوان
س������اڵهكانی  1376تا  ،1384به
ڕاشكاوانه باسی پاڵپشتی كردن له
پ������ێ كاكا له ئارادا بوو .بهڵگهش

بۆ س������هلماندنی ئهم بابهته دهركردنی
مۆڵ������هت و ئیزن������ی خۆپیش������اندان
دژی دهوڵهت������ی توركی������ه له كاتی
دهسبهس������هركردنی بهڕێ������ز عهبدوڵاڵ
ئۆجاالن ل������ه كنیا و هاوكاری ههمه
الیهنهی كۆماری ئیسالمی له باری
لۆجستیكیی و كردنهوهی نووسینگهی
نوێنهرایهتی پ������ێ كاكا له ورمێ و
ت������اران بوو .لهو كاتهدا جگه لهوهیكه
سهركردهكانی پێ كاكا له دهروازهی
ئێران������هوه هاتووچ������ۆی ئۆرووپایان
دهك������رد بهڵك������وو بهن������او ههڤااڵنی
پێ كاكا به ئازادانه له ش������ارهكانی
كوردستان دهگهڕان و بانگهشهیان بۆ
سیاسهت و دروش������مه بریقهدارهكانی
پێ كاكا دهكرد .ههڵبهت هێشتا لهو
س������هردهمهدا ناوێك له پژاك له ئارادا
نهبوو ب������هاڵم ههرهوك له چهن دێڕی
پێش������وودا هێمامان بۆ ك������رد دوای
چهندین ساڵ بانگهشه و كادرسازی
له ساڵی 1381دا به فهرمی پارتی
ژیان������هوهی ئازادی كوردس������تان یان
پهژاك دامهزرا كه ههر لهس������هرهتاوه
دهس������تكرد و لق������ی ڕۆژههاڵتی پێ
كاكا ب������وو .دامهزران������دی پهژاكیش
بۆ ئ������هوه دهگهڕایهوه ك������ه بهرهبهره
بیروڕای گش������تیی له ڕۆژههاڵتی
كوردس������تاندا پاش ههندێ لێدوانی
نابهرپرس������یارانهی سهركردهكانی پێ
كاكا و خودی عهبدوڵاڵ ئۆجاالن له
سیاس������هتهكانی ئهم پارتهی باكوور
پاشگهز دهبوونهوه ،ههر بۆیه دهبوایه
هێزێك������ی دهس������تكردی وهك پهژاك
دروس������ت بكرابایه ك������ه ڕێگهی پێ
كاكای له كوردس������تانی ئێراندا درێژه
بدایهت .بهههر شێوه ئهوه قۆناخێ بوو
كه ههموو كهسێ به ئاشكرا دهیزانی
ك������ه پێوهندییهكی گ������هرم و گوڕ له
نێوان پارتی كرێكارنی كوردس������تانی
توركیه و كۆماری ئیسالمیی ئێران
له ئارادایه .ههڵبهت دهبێ لێرهش������دا
باسی ئهوه بكهین كه ئهم پێوهندییه له
بواری واقیعی سیاس������ی و بهستێنی
دیپلۆماس������یدا هیچ كێشهیهكی نییه
و دهتوانی������ن بڵێ������ن به ش������ێوهیهك له
شێوهكان پاس������اوههڵگره چونكوو زۆر
ئاس������اییه هێزێكی ك������وردی لهگهڵ
دژومنی ئ������هو دهوڵهتهی كه بهدژی
خهب������ات دهكات له ههن������دێ بواردا
یهكبگ������رن و پێكهوه هاوكاریی بكهن

بهاڵم كاتێ ئهم پێوهندییه به شوێنێك
دهگات ك������ه خهس������ار ب������ه خهبات و
جوواڵن������هوهی پارچهیهكی دیكهی
كوردس������تان یان خ������ود بزووتنهوهیهك
جگه له جوگرافیای سیاسی پارتی
كرێكاران������ی كوردس������تانی توركیه
واته خ������ودی باكووری كوردس������تان
دهگهیهنێ ،ئهو كات دهتوانین ڕهخنه
بگرین له بنهماكانی ئهو پێوهندییه.
یهكهم جار كاتێ ڕهخنه هاتهوه سهر
پێوهندییهكان������ی نێوان پ������ێ كاكا و
كۆماری ئیس���ل��امی ئێران كه پاش
ڕووداوهكانی ڕهش������همهی 1377ی
ههتاوی و كوش������تن و بریندار كردن و
زیندان و ئهشكهنجه كردنی به دهیان
كهس له خهڵكی كوردس������تانی ئێران،
بهڕێز عهبدوڵاڵ ئۆجاالن بكهرانی ئهو
ڕووداوهی به داردهستی ئیسراییل و
ئهمریكا ش������وبهاند و به فهرمیی له
كۆماری ئیسالمی داوای لێبوردنی
ك������رد .دواب������هدوای ئ������هو ڕووداوه
پێوهندییهكان������ی پێ كاكا و كۆماری
ئیس���ل��امی ههوراز و نشێوی زۆری
به خۆیهوه بینی������وه بهاڵم هیچ كات
ئهم پێوهندییانه نهگهیشتنه ئاستێ كه
بپسێن یان ئهوهندهش گهرم و گوڕ بن
كه له الی بیروڕای گشتیی زۆر زهق
بن .تا ڕووداوهكهی بهدهس������تهودانی
شاخی جاسووسان و ڕادهست كردنی
بهشێك له خاكی كوردستان به جاش
و پاس������دارهكانی كۆماری ئیسالمی
و ههروهه������ا س������هرههڵدانی داعش و
ڕووداوهكانی س������ووریه و هێرش������ی
داعش بۆ س������هر ههرێمی كوردستان
و هاوپهیمانیی بێ ئهمال و ئهوالی
پارت������ی كرێكاران������ی كوردس������تانی
توركیه و كۆماری ئیس���ل��امی ئێران
و درێژهكێش������انی ئهم ڕهوته تا هێرش
و پهالم������اری هێزهكانی پێ كاكا بۆ
سهر كادر و پێشمهرگهكانی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران له چهن
ڕۆژی ڕابردوودا .بهههر شێوه ئهگهر
كهسێك چووكهترین شهمی سیاسی
ههبێت زۆر به ئاسانی دهتوانێ ئاڵقه
زنجیرهكانی ئهم پێوهندییه به جوانی
بۆ خۆی دهسنیشان بكات.
دووههم:
چهواش������هكاریی و بهاڵڕێدابردنی
ڕاس������تییهكان یهكێ������ك ل������ه ئامرازه
سهرهكیی و بههێزهكانی دیكتاتۆرهكان

و ی������هك لهوان كۆماری ئیس���ل��امی
ئێرانه .وادیاره لهم بهشهش������دا پارتی
كرێكارانی كوردس������تان ب������ه ههموو
شێوهیهك كۆماری ئیسالمیی ئێرانی
ك������ردووه بهسهرباش������قهی خۆی و به
نموونهههڵگرتن له كار و كردهوهكانی
كۆماری ئیس���ل��امی ،دهستی داوهته
چهواش������ه كردن و بهاڵڕێ������دا بردنی
بیروڕای گشتی كۆمهڵگای وشیاری
كوردستان له پێوهندیی لهگهڵ كێشه
و ئاریش������هكانی ئ������هم دوواییان������هی
ـ ئهم ڕێكخ������راوه كۆمۆنیس������یتی،
سووسیالیس������یتی ،ناسیۆنالیسیتی،
ئێنترناسیۆنالیس������یتی ،ماركسیست
ئیسالمیس������تیی و ئاپۆییس������تی و
كۆمهڵێ ئیسمی دیكه كه دهرخهری
نهبوونی س������تراتژییهكی ڕوونی ئهم
ڕێكخ������راوهن ب������ۆ بهردهوامی له كار
و چاالكییه سیاس������یهكانی ـ خۆیدا.
ب������هاڵم ئهوهیكه ڕوون و ئاش������كرایه
پارت������ی كرێكارانی كوردس������تان به
هۆی نهبوونی س������تراتژییهكی یهكه
بۆ گهیش������تن ب������ه ئامانجهكانی و
چهن دهنگبوونی ڕێبهرایهتی له نێو
ئهم ڕێكخراوهدا تووش������ی قهیرانێكی
ههمه الیهن������ه بووه كه ناچار بووه به
ههموو شێوهیهك پاڵ بدات به یهكێك
ل������ه هێزه ههرێمییهكان������ی ناوچهكه
و بهداخ������هوه له نێو ئ������هو هێزانهدا،
ئهم ڕێكخراوه كۆماری ئیس���ل��امیی
ئێران������ی ههڵب������ژاردووه و دهتوانین به
ئاشكرا بڵێین ،پارتی كرێكاران جگه
لهوهیكه بووهته شاڕێیهكی تڕانزیتی
بۆ گواس������تنهوهی چ������هك و چۆڵ
بۆ س������ووریه و حیزبۆڵ���ڵ��ای لوبنان
و ههروهه������ا تڕانزیت و ئێس������كۆرتی
مادههۆش������بهرهكان ب������هرهو ئۆرووپا،
به دڵنیاییش������هوه و بهداخ������هوه بووهته
كرێ������كاری ئامان������ج و بهرنامهكانی
كۆماری ئیس���ل��امیی ئێران و بهدوور
له ههر چهشنه دهمارگرژییهك بووهته
داردهستی كۆماری ئیسالمیی ئێران
ب������ۆ جێبهج������ێ كردن������ی بهرنامه و
پالنهكانی ئهم ڕێژیمه له بهش������ێك له
جوگرافی������ای ڕۆژههاڵتی ناڤییندا.
ئهمهش دهگهڕێتهوه ب������ۆ قهیران له
ڕێبهریی و نهبوونی س������تراتژییهكی
یهك������ه بۆ گهیش������تن ب������ه ئامانجه
ناڕوونهكانی ئهم ڕێكخ������راوه .بۆیه
باسی ئامانجی ناڕوون دهكهم چونكوو

ئێستاش������ی لهگهڵدا بێ ڕوون نیی ه
كه پارتی كرێكارانی كوردس������تانی
توركی������ه چی دهوێ و له داهاتووی
هاوكێشهكانی ڕۆژههاڵتی ناڤیین و
به تایبهت جوگرافیای كوردس������تاندا
به تهمای چییه.
ل������ه ڕاس������تیدا ئهگ������هر پارت������ی
كرێكارانی كوردس������تان ب������ه تهمایه
ك������ه باڵ بكێش������ێ بهس������هر ههموو
جوگرافی������ای كوردس������تاندا و وهك
بهرنام������ه و پێڕهوهك������هی ـ ههڵبهت
ئهویی������ش زۆر گونگ و نامفهوومه
ـ ههس������تێ ب������ه یهكس������ان س������ازیی
كۆمهڵگای كوردس������تان ،به تهئكید
دهب������ێ بڵێین لهم پالنهیدا شكس������ت
دهخوات و هاوكێش������ه سیاسیهكان و
پێش������كهوتنهكانی دونیای ئهمڕۆ به
ئێمهی س������هلماندووه ك������ه داهاتووی
جیهان شوێنێكی بهرتهسك و تهنگه
بۆ سیس������تمه دیكتاتۆرییهكان .بۆیه
بهداخهوه هێش������تا پارتی كرێكارانی
كوردس������تان ل������هم پێوهندییهش������دا
كۆماری ئیس���ل��امیی ئێرانی كردووه
به سهرباش������قهی خۆی و به ههموو
ش������ێوهیهك له ههوڵ������ی ئهوهدایه كه
پێكهاته و سیاسهتهكانی ئهو ڕێژیمه
دژهگهلییه له ڕێكخ������راوه ناڕوونه و
ترسهێنهرهكهی خۆیدا پهیڕهو بكات.
ئاكامی ئهم دوو هۆكاره:
ههر به پێی ئهم دوو هۆیه وێناچێ
كه پارتی كرێكارانی كوردس������تانی
توركی������ه ل������ه بی������ری چارهس������هری
كێشهكانی لهگهڵ حیزبی دێموكراتدا
ب������ێ و وادیاره ب������ه دنهدانی ئێران و
پاڵپش������تیی كاربهدهستانی سهربازیی
ئێران تا ئهو شوێنهی كه بۆی دهكرێ
كۆس������پ س������از بكات ل������ه ڕێگهی
دانووستاندا به مهبهستی گهیشتن به
ئاشتی و وازهێنان لهو سنوورهی كه
بههیچ ش������ێوهیهك پارتی كرێكارانی
كوردس������تانی توركیه مافی ئهوهی
نیی������ه كه له پاوانی خۆیدا ڕایبگرێ
و ئیزن نهدات هی������چ هێزێكی دیكه
لهو س������نوورانهوه جموج������ۆڵ بكات.
ڕهنگیش������ه به خهیاڵی خۆی ئهوهنده
زهختهك������هی زۆر بكات كه هێزهكانی
حیزبی دێموك������رات و خودی حیزبی
دێموكرات ناچار به پاشهكشه بكات.
بهاڵم خافڵه لهوهیكه ئاراس������تهبهندی
و ڕیزبهندی هێزهكان له ڕۆژههاڵتی

ناڤیین و به تایبهتی كوردس������تان
گۆڕانی بنهڕهتی بهسهر هاتووه و
ئهگهر پێ كاكا خۆی لهگهڵ ئهم
گۆڕانكارییانهدا ئابدهیت و بهڕۆژ
نهكاتهوه مهحكوومه به الواز بوون
و تهریككهوتنهوه.
بهڵگ������هش بۆ س������هلماندی ئهم
بابهته بهڕێ كردنی دوو كهس������ه
بۆ وتووێ������ژ لهگهڵ حیزب������دا به
چاوهدێریی حكووومهتی ههرێمی
كوردس������تان كه هیچكامیان ڕۆڵ
و دهورێكی������ان نییه ل������ه بازنهی
سیاس������هتدانان و بڕی������اردان ل������هم
ڕێكخ������راوهدا ،چونك������وو یهكیان
فوس������یلێكی مهعلووموڵحاڵ������ی
پهككهوت������ووه كه كهس حس������ێبی
لهس������هر ناكات و ل������ه هیچ كۆڕ
و كۆبوونهوهی������ك حس������ێبی ب������ۆ
ناكرێت و ئهوی دیكهش������یان تهنیا
گوتهبێژی ههندێ ڕاس������پاردهی
دهساڵتبهدهستانی سهرهوهیه ،ههر
بۆیه پێ كاكا ئهم دهرفهتهی زۆر
ناسیاسیانه لهدهست دا و به كردهوه
سهلماندنی كه لهژێر ئامۆژگاری و
ههڕهشهكانی كۆماری ئیسالمیی
ئێراندا ئاماده نییه ئهم كێشهیه له
ڕێگهی ئاشتیخوازانهوه چارسهر
بكات و دهیه������هوێ له ئههرۆمی
هێز و چهك لهم پێوهندییهدا كهڵك
وهربگ������رێ ،بێ ئ������اگا لهوهیكه
حكوومهته یهك لهدوای یهكهكانی
پاشایهتی پههلهویی و حكوومهتی
دڕندهی ئاخوون������دی به درێژایی
حهفتا س������اڵ نهیانتوانی به چهك
و چۆڵ و زهبر و زهنگ و تیرۆر،
پاشهكش������ه به جوواڵنهوهی ڕهوای
ڕۆژههاڵت������ی كوردس������تان بكهن،
ئێس������تا پ������ێ كاكا ب������ه بێ هیچ
پش������تیوانییهكی مهعنهوی������ی له
الیهن خهڵكی كوردستانی ئێرانهوه
چۆن دهیههوێ پاشهكشه به هێزێك
بكات ك������ه یهكهم هێزی مودێڕنی
ك������وردی له ه������هر چوارپارچهی
كوردستان بووه و ئێستاش پرهنسیپه
سیاس������ی و ئ������ه خالقییهكان������ی
نموونهیهكی حاش������اههڵنهگرن بۆ
ئهوهیكه حیزب������ی دێموكرات ببێته
سهرباش������قهی حیزبهكانی دیكهی
كوردستان له ههر چوار پارچهكهی
كوردستاندا.
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3ی جۆزەردان پەڵەیەكی ڕەش بە نێوچاوانی پێ كاكاوە
ئامادە كردن :شەماڵ تەرغیبی

ڕێكەوت������ی 3ی جۆزەردان������ی
1394ی هەت������اوی هێزێك������ی
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی
ئێران ك������ە بەمەبەس������تی ئاودیو
بوون بۆ س������نورەكانی ڕۆژهەاڵت
و ڕاپەڕاندن������ی كۆمەڵێك ئەركی
حیزب������ی م������اوەی چەندین ڕۆژ
ب������وو لەالی������ەن چەكداران������ی پێ
كاكاوە گەم������ارۆ درابوون ،كەوتنە
بەر دەس������ڕێژی ئ������ەو هێزانە كە
بەداخەوە لە ئەنجامی ئەم پەالمارە
شەرمێونانەدا كادری بەوەجی حیزب
هاوڕێ قادر كەریمی ش������ەهید و
سێ هاوڕێی دیكەش بە ناوەكانی
كەریم خراپە ،جەماڵ ئیسماعیلی
و حیكم������ەت نەب������یزادە بریندار
كران .بەمەبەس������تی ئاگادار بوون
لە چۆنیەتی ڕووداوەكە و هەندێك
الیەنی ش������اراوەی ئ������ەم ڕووداوە
«كوردستان» لێدوانی بەشێك لەو
كادر و پێش������مەرگانەی كە لە نێو
ئەم شەڕە داسەپاوەدا بەرگرییان لە
خۆیان ك������ردووە دەخاتە بەر دیدی
ئێوەی خۆشەویست:بەڕێز كەماڵ
خزری كە وەك بەرپرسی ئەم هێزەی
حیزب لە ناوچەی كێلەشین بەشدار
بووە بەمش������ێوەیە باسی چۆنیەتی
ڕوودان������ی ڕووداوەك������ە دەكات:
«پاش ئەوەیكە حی������زب بڕیاری
چوونەوەی ئێمە ب������ۆ ناوچەكانی
ڕۆژهەاڵتی دەرك������رد ئێمە بەرەو
ش������اخەكانی قەندیل لە ناوچەی
كێلەش������ین وەڕێكەوتی������ن .هەر لە
یەكەم بازگەكانی پێكاكاوە بیانوو
گرتن و بێحورمەتییەكان دەستی
پێكرد ،بەاڵم ئێمە هەر لەسەرەخۆ
وەاڵممان دەدانەوە .تا وای لێهات

لە چەند بازگەیەكی ئەوان تێپەڕین و
لە سنوورەكانی ڕۆژهەاڵتی كوردستان
بەتەواوەتی نیزی������ك بووینەوە ،بەاڵم
دیس������انەوە بیانووگرتنەكان دەستیان
پێكردەوە و س������ەرەڕای ئەوەیكە ئێمە
هەوڵێكی زۆرمان دا كە كێش������ەكان
بە زمانی دیالۆگ چارەسەر بكەین
ب������ەاڵم مەخابن الیەنی بەرامبەر وەك
ئەوەیك������ە بڕیاریان پ������ێ درابێت كە
بە هیچ ش������ێوەیەك قسەی مەنتقی
قبووڵ نەكەن لە سەر قسەی خۆیان
سوور بوون .ئەمەش لە حاڵێكدا بوو
كە هێزەكەی ئێمە لەنێوان چەكدارانی
پێكاكا و پایگا سنوورییەكانی ئێران
گیری كردبوو ،بۆیە زیاتر هەست بەوە
دەكرا كە ئەمە بەرنامەیەكی لە پێشدا
داڕێژراو بێ������ت كە ئێمە لە نێوان ئەو
دوو الیەنەدا گەمارۆ بدرێین .ماوەی
چەن������د ڕۆژ ئێمە ل������ەم گەمارۆیەدا
ماین������ەوە و هەوڵ������ی جیددیمان ئەوە
بوو كە كێش������ەكە بە وتووێژ چارەسەر
بكەین بەاڵم بەداخەوە چەكدارەكانی
پ������ێكاكا وادیار بوو بڕیاری قێزەونی
خۆیان بۆ شەڕی براكوژی دابوو هەر
بۆیە سەرلەبەیانی ڕۆژی یەكشەممە
ڕێكەوت������ی 3ی ج������ۆزەردان كاتێك
س������ەیری دەوروبەرمان كرد تەژی لە
چەكدارەكانی������ان بوو ك������ە هەموویان
بەرەو پێشمەرگەكانی ئێمە سەنگەریان
گرتبوو .دیسانەوە من بە هاوڕێیانی
خۆمانم گووت ئێمە شەڕی براكوژی
ناكەین بۆیە حەساس������ییەت نیش������ان
مەدەن تاكوو دەچین لەگەڵیاندا قسە
دەكەین .بەاڵم ل������ە حاڵێكدا كە ئێمە
دەمانهەویست قسە لەسەر ئەم بابەتە
بكەین بڕیاری دەسڕێژی فیشەكیان
دا و ئێمەش بە ناچاری بۆ بەرگری
ك������ردن لە خۆم������ان تەقەم������ان دەس
پێكرد كە بەداخەوە لە ئەنجامی ئەم

تێكەڵچوونەدا هاوڕێ قادر كەریمی
شەهید بوو و س������ێ كەسی دیكەش
لە پێشمەرگەكانمان بریندار بوون».
سەبارەت بە چارەس������ەری دەرمانی
برین������دارەكان كە پ������ێكاكا دەیهەوێ
وا نیش������ان بدات كە لەالیەن ئەوانەوە
چارەس������ەرییان بۆ ك������راوە یەكێكی
دیكە لە بەش������داربووانی ئەم شەڕە بە
ناوی سلێمان میناپاك دەڵێ« :پاش
ئەوەیك������ە براكوژانی پێكاكا زانییان
ئێمە تەسلیمی ویس������تە ناڕەواكانی
ئەوان نابین و دژك������ردەوەی تووندی
خەڵك������ی خۆجێیی (ڕەش������ماڵەكانی
ئەو ناوچەیە) ئ������ەو ناوچەیان بینی
كە دەیانەویس������ت بێنە یاریدەی ئێمە
كوردێك������ی ڕۆژهەاڵتی������ان نارد كە
لەو ناوچەیە س������ەرقاڵی كۆڵبەرییە
و بە هاوكاری ئەو كەس������ە توانیمان

برین������دارەكان كە بۆ خۆمان پێش������تر
برینپێچمان كردبوون بۆ ش������وێنێكی
دوورتر ل������ە ش������ەڕەكە بگوازینەوە.
ئەوەیكە پێكاكا دەیهەوێ وانیش������ان
بدات دوورە لە ڕاس������تی و مەسەلەكە
ئەوەیە كە ئ������ەو ناوچەیە بەتەواوی
لە ژێر كۆنتڕۆڵ������ی ئەواندایە و زۆر
سروش������تییە ك������ە ئ������ەو بریندارانە و
شەهیدەكەمان بكەوێتە دەستی ئەوان.
تەنان������ەت ب������ۆ ئاگاداریت������ان بەپێی
قس������ەی بریندارەكانمان گەریالكانی
ئ������ەوان زۆر ب������ە بێحورمەتیی������ەوە
هەڵس وكەوتیان لەگەڵ كردبوون».
دواب������ەدوای ئ������ەم ڕووداوە و ڕوماڵ
كردنی لەالیەن میدیاكانی باشوورەوە
هەندێك ك������ەس و الیەن هەوڵیان دەدا
ئەس������ڵی ڕووداوەك������ە بەالڕێدا ببەن
و وەها پیش������ان بدەن كە ئەمە تەنیا

دەمەقاڵ������ەی نێوان دوو س������ێ گەنج
بووە كە ئەو خەسارەی لێكەوتۆتەوە.
لەمب������ارەوە ه������اوڕێ بەهمەن دێهقان
یەكێكی دیكە لە پێش������مەرگەكانی
حیزب كە ل������ەو جەریانەدا حووزوری
هەبووە دەڵێ« :ئەم مەسەلە دوورە لە
ڕاستییەوە و تەنیا بۆ چەواشەكردنی
بی������روڕای گش������تییە .ڕاس������تییەكە
ئەوەیە ك������ە هێزەكانی پ������ێكاكا بە
بڕیاری پێشوەخ������ت خۆیان ئەم كارە
ناڕەوایان ئەنجام دا و ئەم ش������ەڕەیان
خوڵقاند .ئەگینا ڕەوش������ەكە دوور لە
هەرچەشنە ئێحساساتێك بوو و پاش
قسە و باس������ێكی زۆر و هەوڵدان بۆ
چارەس������ەری كێش������ەكە لە ڕێگەی
دیالۆگەوە ئەم كردارە ئەنجام درا .بۆ
سەلماندنی قسەكەشم ئەوەندە دەڵێم كە
ئەوان بە هێزێكی پوشتەو پەرداختی

زیاد لە  200كەس������ەوە پەالماری
ئێمەی������ان دا .ئایا ئەمە ش������ەڕ و
دەمەقاڵەی نێوان چەند گەنجە؟»
بەپێی دوایین ڕاپۆرت و هەواڵەكان
ناوچەی كێلەش������ین و دەورووبەری
سااڵنە خەڵكێكی زۆری باشوری
كوردس������تان بەش������ێوەی ڕەشماڵ
ڕووی تێدەكەن .هەروەها بەهۆی
ئەوەیك������ە خاڵێك������ی س������نوورییە
بەشێكی بەرچاو لە كاسبكارانی
سەرس������نوور ل������ە ڕۆژهەاڵت������ی
كوردستانەوە لەو شوێنە دەمێننەوە
و تێپ������ەڕ دەبن .ل������ە وەاڵمی ئەو
پرس������یارەدا كە دژك������ردەوەی ئەو
خەڵكە مەدەنییە لە س������ەر بینینی
ئێوە وەك پێشمەرگەكانی حیزب و
ڕوودانی ئەو شەڕە داسەپاوە چی
بوو؟ هاوڕێ حس������ەین حەسەننیا
یەكێكی دیكە لە بەش������داربووانی
ڕووداوی كێلەش������ین وتی« :پێش
ئەوەیك������ە ش������ەڕەكە دەس پێبكات
ئێمە بۆ م������اوەی چەند ڕۆژ لەو
ناوچەیە مابووینەوە و چاومان بە
زۆرێك لە هاوواڵتیانی باش������ور و
ڕۆژهەاڵتی كوردستان كەوتبوو.
بڕواتان بێت حەز و خۆشەویس������تی
و ش������ادۆمانییەكی لەڕادەبەدەر لە
ناخیاندا هەستی پێدەكرا كاتێك كە
دەیانزانی ئێمە پێشمەرگەی حیزبی
دێموكراتی كوردس������تانی ئێرانین.
تەنان������ەت لەو ماوەی������ەدا كە ئێمە
گەم������ارۆ درابووین و چەكدارانی
پێكاكا هەڕەشەیان لە ڕەشماڵەكان
كردبوو چەندین كاس������بكاری سەر
س������نوور و هاوواڵتیانی باشوری
كوردس������تان ل������ە هەوڵ������دا ب������وون
یارمەتییەكانیان بە ئێمە بگەیێنن
كە لە هەندێك حاڵەتیشدا توانییان
ئامانجەكانیان بپێكن».

وتووێژی «كوردستان» لەگەڵ شایەتحااڵنی كارەساتی 3ی جۆزەردان
ئامادەكردن :عارف وەڵزی

س������دیق دەروێش������ی ئەندام������ی
كومیتەی ناوەندی و بەرپرس������ی
تیمە بەڕێكراوەكانی ناوەندی 3ی
كوردستانە بۆ ناوچەی كێلەشین.
كوردس������تان :بەڕێ������ز س������ەدیق
دەروێشی فەلسەفەی چوونی ئەو
هێزە بۆ ئەو ناوچەیە چی بوو؟
دەروێشی :لە ڕاستیدا ئامانجمان
لە چوون بۆ ئ������ەو ناوچانە بریتی
ب������وو لە كارووباری تەش������كیالتی
و تەبلیغاتی .دەمانەویس������ت لەو
ڕێگایە دەرباز بی������ن و بڕۆین بۆ
ناوچە بۆ ڕاپەڕاندنی كارەكانمان،
چوونك������ە پێش������تر بەرنامەی بۆ
داڕێژرابوو .بەاڵم بۆ ڕاپەڕاندنی
كارەكانم������ان پێویس������ت ب������وو كە
ماوەیەك ل������ەوی َ بمێنینەوە و
زانیاری پێویست لەسەر ناوچەكە
كۆ بكەینەوە.
كوردس������تان :چی بوو بە ڕێگر
و بەربەس������ت تا ئەو هێزە نەتوانێ
كارەكانی ب������كات؟ بە بڕوای ئێوە
چ������ی هێزی بەرانب������ەری هان دا
كە ئەو ش������ەڕە درووست بكات و
دژكردەوەی ئێوە چی بوو؟
دەروێش������ی :هەر لە س������ەرەتاوە
برادەرانی «پ ك ك» كێش������ەیان
بۆ دووس������ت كردی������ن و ئێمە هەر
س������ەرقاڵی ئەو كێش������انە بووین.
چەندین س������اڵە كە «پ ك ك»
ئەو شوێنانەی كردووە بە موڵكی
خۆی و ناوی هەرێمی پاراستنی
میدیای لێ ناوە ،دیارە بۆ خۆیان
دەڵێن كە سنووری دەستكردمان ال
بردووە و هەروەه������ا لە میدیاكاندا
دەڵێن ك������ە ئێرە ش������وێنی هەموو
كوردێك������ە ،بەاڵم لە ك������ردەوەدا بە
پێچەوانە هەڵس������ووكەوت دەكەن.
ئەوان ل������ەو ش������وێنانەدا هەندێك
بەرژەوەندیی������ان هەی������ە ك������ە بۆ

پاراس������تنیان هەماهەنگی تەواویان
لەگەڵ كۆماری ئیس���ل��امی هەیە.
بۆی������ە پێی������ان وایە ك������ە بوونی ئێمە
مەترسییە بۆ سەر بەرژەوەندییەكانیان،
ه������ەر بۆیە دەستپێش������خەرییان كرد و
پێچەوان������ەی لێدوانەكانیان ،تەقەی
ڕاستەوخۆیان كرد و پێشمەرگەكانی
ئێمەش بە دیفاع لە خۆیان دەس������تیان
كردەوە.
كوردستان :گۆیا ئێوە دیلتان هەبووە،
هەڵس و كەوتتان لەگەڵ ئەو دیالنە
چۆن بوو؟ بۆ ئازادتان كردن؟ چونكو
ئەوان موزایدەی زۆری سیاس������ی و
ڕاگەیاندنیان بە بریندارەكانی ئێمەوە
كرد ،چۆن بەراوردی ئەو دوو هەڵس
وكەوتە دەكەی؟ دەروێشی :بەڵێ لە
ڕێگای «كەرگەوزێ������ن» و بناری
چیای «س������یاكێو» ،ل������ە كاتێكدا
خۆمان ئامادە دەك������رد و لە هەندێك
ش������وێنی ئیس������تراتژیك هێزەكان������ی
خۆمان س������ازمان دا .دواتر ئەوان بە
نییەتی ش������ەڕ و لێدان������ی ئێمە و بە
چەك������ەوە هاتن بەرەوڕوم������ان ،ئێمە
دووانم������ان لێ بەدی������ل گرتن .دوای
قسە و باس������ێكی زۆر هەردووكیان و
بەتایبەت یەكێكیان كە ڕۆژهەاڵتی
بوو داوای لێبۆردنیان كرد و ئێمەش
ئازادمان ك������ردن چونكوو لە كولتوور
و فەرهەنگی حیزبی دێموكراتدا كە
تەبایە لەگەل هەموو یاس������ا و ڕێسا
جیهانییەكان������ی مافی مرۆڤ ،بێ
ڕێزی بە دیل ناكرێ و ئازاد دەكرێ
و كەرامەتیان دەپارێزرێ.
بەاڵم هەر وەك خۆتان ئیش������ارەتان
پێ كرد ئەوان مۆزایدەی زۆریان بە
تەسویری پێش������مەرگە بریندارەكانی
ئێم������ەوە كرد و ئەم كارەش������یان تەنیا
بۆ فریودانی بیروڕای گش������تی بوو.
ئەگینا شەڕی براكوژییان دەست پێ
نەدەكرد.
زاهید خەلیل زادە ئەو كەس������ە بوو
كە پێ كاكا وەك فەرماندەی هێزی
پێش������مەرگە لە فیلمەكەیاندا ناویان

دەبرد
كوردستان :كاك زاهید خەلیل زادە
میدیای س������ەر ب������ە «پ ك ك» لە
تەس������ویرەكاندا وەك فەرماندەیەك������ی
هێزەكانی ح������دكا ناوتی������ان بردووە،
ئای������ا فەرماندەیی������ت دەك������رد یان بە
مەبەس������تێكی دیك������ە چووبووی بۆ
الیان؟ خەلیل زادە :من وەك فەرماندە
نەچووم بۆ ئ������ەوێ ،من تەنیا وەكوو
پەیام گەیەنێك چووم بۆ الیان.
حیكم������ەت نەب������ی زادە یەكێك لە
بریندارەكان������ی ئ������ەو ڕووداوەیە و لە
زاری خۆیەوە و لەوپەڕێ ڕاستبێژیدا
ڕووداوەكەمان بۆ دەگێرَیتەوە
كوردس������تان :چیتان كرد تا شەڕە
تەقە نەهێتە گ������ۆڕێ؟ نەبی زادە:
ل������ە كاروب������اری س������ەربازیدا كاتێك
دەورووب������ەرت و بەتایب������ەت الی
سەرووت لێ دەگرن ،خۆی واتادارە و
بە هەڕەشە بە ئەژمار دێت .ئێمە 6
كەس بە چەكەوە چووین بۆ الیان ،بۆ
ئەوەی حەساس������یەت درووست نەبێت
تەنانەت چەكەكانمان س������ووار نەبوون
لە دووری  70میتری دەنگیان داین
و وتیان ڕاوەستن ،ئێمەش هەموومان
وتمان نەهاتووین بۆ شەڕ و براكووژی
و هاتووین بۆ دانووس������تان و تەنانەت
چەكەكانیش������مان پیشان دان ،دووایی
كە گەیش������تینە مەودای  40مەتری
فەرماندەی تیمەكەی ئێمە وتی لێرە
بوەس������تن خۆم دەڕۆم بۆ الیان ،ئێمە
ڕاوەس������تاین ،دوای چ������ەن مەترێك
دیس������ان دەنگیاندا و وتیان بگەڕێوە
و ئەویش چەند مێترێك هاتە دوواوە
و هەمووم������ان لە جێگ������ەی خۆمان
دانیش������تین .م������اوەی  15خول������ەك
بێدەنگ������ی زاڵ ب������وو ،دوای دەنگی
نیزیك بە  15تا  20فیشەكمان بیست
ب������ەاڵم نەمانزانی ئەو تەقەیە لە كێ
ك������را ،دوایی ئەو تیم������ەی كە الی
س������ەروومان بوو و بەسەرماندا زاڵ
بوو دەستی كرد بە تەقەی ڕاستەوخۆ
و بە سەدان فیشەكیان بە ئێمە وەنا.

كوردستان :چۆن و لە چ كاتێكدا
بڕیارتان دا كە دەست بكەنەوە؟
نەبی زادە :كاتێك دیمان بە نییەتی
كوشتن بە «قەناس» و «بی كەی
سی» و « كالشینكۆف» بە دەیان
كەس و بگ������رە زیات������ر تەقەمان لێ
دەكەن ،بڕیارماندا كە دەست بكەینەوە
و بەرگریی لە خۆمان بكەین.
كوردس������تان :موزایدەی زۆریان بە
تەس������ویرەكانی ئێوە ك������رد ،چۆن بوو
كە كەوتنە دەس������ت چەكدارانی «پ
ك ك»؟ خۆت������ان چوون ی������ا بەدیل
گیران؟
نەبی زادە :هیچ كەس������مان بە دیل
نەگیرا ،بەاڵم كاتێك هێرش������یان كردە
س������ەرمان و دووای  2كاتژمێر هەر
خۆیان ئاگربەستیان ڕاگەیاند ،هێزی
ئێم������ە بڕیاریدا ك������ە برۆینە خوارێ.
ئێمە هیچ داوایەكی پزیشكیمان لەوان
نەكردبوو و تەنانەت بە باشی برینپێچ
كرابووین بەالم لە كاتی هاتنەخوارەوە
ڕێگەیان ل������ێ گرتین و بۆ مانۆر و
فریودانی ڕای خەڵكی و داپۆشینی
جینایەتی شەڕی براكوژی ،جارێكی
دیكە و لە بەرانبەر چاوی كامێراكان
دیس������ان برینەكانی ئێمەی������ان كردەوە
و س������ەر لە نوێ بەس������تییانەوە و بە
هۆیەشەوە ماوی  2كاتژمێر فیلمیان
لێ هەڵگرتین.
كوردس������تان :چ جیاوازیی������ەك
ل������ە ڕەفتارییان������دا ب������ەدی دەك������را
پێش ل������ە وێنەهەڵگرت������ن و لەكاتی
وێنەهەڵگرتندا؟
نەب������ی زادە :من داوام كرد كە بۆ
تەس������ویرمان لێ دەگرن؟ كوتم ئەوە
كارێك������ی باش نیی������ە و مەكەن ،لە
وەاڵمم دا فیلمبەردارەكە بە زمانێكی
زب������رەوە وتی« :تۆ برینداری ،ئێرەش
خاك������ی ئێمەیە ،ئەوەش كاری منە»
واتە بە زمانی ئاماژە هەڕەشەی لێ
ك������ردم كە ئیتر ئەم قس������ەیەم دووبارە
نەكەمەوە .بۆیە جیاوازیی زۆر هەبوو
لە ڕەفتارەكانیاندا.
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پەكەكە و بێئەخالقیی سیاسی

جووت حەوت

نووسەر :م .ڕۆژهەاڵت

بەر لە ساڵی  ١٩٩٩پ ك ك .لە
ڕۆژهەاڵتدا هیچ ڕێكخستنێكی
نهێنیی نەب������ووە و ئێ������ران وەكوو
هێزێك������ی دژە توركی������ا ،وەك������وو
كارتێك دژی ئەو دەوڵەتە سەیری
كردووە .ل������ە كاتی گیرانی بەڕێز
ئۆجەالن ب������ەدواوە ،كاتێك پەكەكە
هێز و پوتانس������یەلی ڕۆژهەاڵتی
كوردس������تانی بینی ،كەوتە بیری
بەكار هێنانی ئەو پوتانسیەلەوە .لەو
كاتەوە ئیتر ئەو هێزە جەماوەرییەی
ڕۆژه������ەاڵت ب������ووە كانگایەكی
مەتری������اڵ و وزە بۆ ئیمپریالیزمی
ئیمپریالیزم������ی
پارچەی������ی؛
پارچەیی لێرەدا مانای ئەوەیە كە
حیزبی پارچەی������ەك ،هێز و وزەی
پارچەیەكی تری كوردستان بەكار
بهێنێت بەب������ێ ئ������ەوەی بیەوێت
خەبات لە پارچە ژێردەس������تەكەدا
ب������كات .كاتێك ك������ە حیزبەكانی
ڕۆژه������ەاڵت لەبەر س������اوابوونی
ئەزموون������ی حكوومەتی هەرێمی
كوردستان لە بڕگەیەكی زەمەنیدا
بڕیاریان دا خەباتی سیاسی خۆیان
لەچاو خەبات������ی چەكداری زیاتر
زەق بكەن������ەوە و كاتێك لە كەش و
هەوایەك������ی زۆر بێڕەحمانەدا ئەو
هێزان������ە كەوتبوونە بەر لێش������اوی
تیرۆر ،هەر الیەنێك هەوڵی خۆی
دا كە زۆرترین هێزی مرۆیی لەم
شوێنە بە بەرەكەتە هەڵبهێنجێت.
دی������ارە لەبەر ئەو كەش������وهەوا
نالەبارەی كە بە هۆی دامەزراندنی
هەرێمی كوردس������تانەوە بەس������ەر
بزووتن������ەوە و خەباتی ڕۆژهەاڵتدا
باڵی كێشابوو ،كوردی ڕۆژهەاڵت
بەگومانەوە س������ەیری هەوڵەكانی
حیزبەكان������ی باش������ووری دەكرد و
ئەمە زەمینەی������ەك بوو بۆ ئەوەی
پەكەك������ە دەس������تی ژوور لەنێوان
ئیمپریالیس������تەكاندا پەیدا بكات.
ب������ەاڵم دوو بەربەس������ت لەپێش ئەم
تاكڕەویی������ەی پەكەك������ەدا بوونیان
هەبوو:
یەكەم :ئێران لەگەڵ ئەوەیدا كە
پێی خۆش بوو الیەنگریی كوردی
ڕۆژه������ەاڵت بۆ حیزب������ەكان كەم
ببێتەوە ،بەاڵم نەیدەتوانی ڕیسكی
سەرهەڵدانی هێزێكی تر بكات .ئەم
بەربەستە بە ڕێككەوتنی پەكەكە
لەگەڵ ئێران بەشێوەیەك چارەسەر
بوو كە ستراتیژیی پەكەكە ببێت بە
“دەرخستنی شەرڤان” ،واتە خاڵی
كردنی ڕۆژهەاڵت لە شۆڕشگێڕ.
ئاش������كرایە ئەم س������تراتیژییە بە
سوودی هەردووال بوو.
دووەم :بەربەستی دووەم بریتی
بوو لە بەهێز بوونی نەتەوەخوازی و
خۆشەویستیی خەڵكی ڕۆژهەاڵت
ب������ۆ حیزبەكانی ڕۆژهەاڵت  .ئەم
بەربەس������تەیش دەبوو پروپاگەندای
ژاراوی و ناولێنانی وەكوو “حیزبی
كالس������یك”“ ،حیزبی سوننەتی”،
“حیزبی الیەنگری ناسیۆنالیزمی
س������ەرەتایی” و ئ������ەو چەش������نە
چەمكانە چارەسەر و الڕێ كرابا.
ئەمەیش دیارە كاردانەوەی لەالیەن
الیەنگرانی ئەو حیزبانەوە بەدواوە
بوو .هەرچەند لە هەل و مەرجێكدا
كە باروودۆخ ب������ۆ كاری پەكەكە
زۆر كراوە ب������وو ،ڕووبەڕووبوونەوە
لەگەڵ ئەو پڕوپاگەندایە گەلێك
دژوار بوو.
بۆ خۆڵ لە چاوی خەڵك كردن و
نیشان دانی ئەوەی كە ئەوان دەتوانن
جێگەی هێزەكانی ڕۆژهەاڵت پڕ
بكەنەوە ،پەكەكە بە ش������ێوەیەكی
ڕواڵەت������ی و هەڵخەڵەتێنەران������ە و
بە ناوی پەژاكەوە كەوتە ش������ەڕی
ئێران������ەوە .ئەوەی كە ئێس������تا وەك
ئەنجام������ی ئ������ەو ش������ەڕە لە پێش
دەس������تدایە ،لێدان������ی پاس������گای
پۆلیسی هاتوچۆی ڕوانسەر ،بانە،
سەوڵ ئاوا و كوێ و كوێن .بەاڵم
ئەنجام و دەستكەوتێكی بەرچاو،

هەوراز

وێنە :ڕەحیم گەرگوولی
پاش دەس������تێوەردانی  ١٦س������اڵەی
پەكەكە لە كاروب������اری ڕۆژهەاڵتدا
بەدی ناكرێت.
ڕووداوی ش������اخی جاسووس������ان و
پاش������تر ڕێككەوتنی پەژاك و ئێران
و پاش������تر ڕاگەیاندنی كۆدار ،پرسی
جیددیی لەالی خەڵكی ڕۆژهەاڵت
دروس������ت كرد .لێرەدا ئەو پرسیارە لە
مێش������كی خەڵكدا گەالڵە دەبێ كە
ئەگ������ەر ئەمان دەڵێن ك������ە هۆكاری
بوونی������ان لە ڕۆژهەاڵت������دا ،نەبوونی
حیزبە كالسیكەكانە ،ئەدی پاش ئەو
ڕێككەوتنە ،هۆكاری هەبوونی ئەوان
چی دەبێت؟!
ئەوەی ڕاس������تی بێت ڕووداوەكانی
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس������ت و ش������ەڕی
س������ووریا و ش������ەڕی داعش و پاشتر
شەڕی كۆبانی ،ڕێی لە ڕەنگدانەوەی
ئەو پرسیارانە گرت .هەرچەند بوونی
پەكەكە لە میحوەری ئێران-سووریە-
حیزبوڵ���ڵ��ادا و یەكگرت������ن لەگ������ەڵ
توندترین الیەنە چەپەكاندا و پش������ت
گوێ خس������تن و بەرهەڵست بوونەوە
لە هەمبەر خەونی دەوڵەتی كوردی
و دژایەتی كردنی هێما و س������یمبۆلە
نەتەوەییەكان وەك ئااڵی كوردستان و
دەس������ت كردن بە پارچەپارچە كردنی
كوردستان بە ناوی كانتۆن و كرداری
هاوش������ێوە و تەنانەت ب������اس كردن لە
نەتەوە نەبوونی كورد ،بووە پرسیاری
جێگرەوەی ئەو پرسیارانە.
ئێستا كە هەر ئەو گۆڕانانە بۆتە
هۆی ئەوەی كە زنجیر لە دەس������ت و
پێی هێزەكانی ڕۆژهەاڵت بكرێتەوە
و بتوان������ن هەوڵێ������ك ب������دەن كوردی
ڕۆژهەاڵت بهێننەوە نێو هاوكێش������ە
سیاس������ییەكانەوە ،پەكەكە لە س������ێ
شت زراوی چووە .یەكەم ئەوەی كە
الیەنێك بەو الیەنانەوە زیاد دەبێت كە
باسی دەوڵەتی كوردی دەكات و دیارە
ئەمە بە زیانی پەكەكە دەبێت.
دووەم ،دی������ارە ئ������ەو هێزان������ە لە
میحوەری ئێران-سووریە نابن و ئەمە

قورس������ایی ناوچەیی پەكەكە دەخەنە
مەترسییەوە.
سێهەم ،پەكەكە س������ەرچاوەیەكی
گرینگ بۆ دەرخس������تنی شەرڤان و
هێزی مرۆڤی لە دەست دەدات.
بۆی������ە پەكەك������ە بە هەم������وو هێز
و توانای������ەوە كەوتۆت������ە خ������ۆڵ لە
چاوی خەڵ������ك ك������ردن و ئەوپەڕی
بێئەخالقیی سیاسی دەنوێنێت .لەو
پەرچەكرداران������ەی كە ئەم ماوەیە لە
پەكەكەی دەبینین و دەخرێنە خانەی
بێئەخالقیی سیاسییەوە ئەمانەن:
هاتنەوەی ك������وردی ڕۆژهەاڵتپالنێك������ە ب������ۆ تێكدان������ی ڕەوت������ی
هەڵبژاردن لە توركیا!! ئەوە درێژەی
هەمان ڕوانینە كە پرسی ڕۆژهەاڵت
لە چاویلكەی بەرژەوەندیی باكوورەوە
سەیر دەكات .ئەمە سەرەڕای ئەوەیە
كە ئەنجامی نەرێنی و ئەرێنیی یەك
كردەوە لەسەر شانی ئەو الیەنەیە كە
بكەری كردەوەكەی������ە و لێدوانی لەو
ش������ێوەیە تەنیا خۆڵ لە چاوی خەڵك
كردنە.
– كاتێك هێزەكانی لە ش������اهۆ و
دیك������ەی ش������وێنەكانی ڕۆژهەاڵت
دەكشێنێتەوە كە س������نوورەكانی ئێران
ل������ە قەندیل پتەو ب������كات ،بەوپەڕی
بێئەخالقییەوە ئەوەیش دەنووس������ێتە
نێو كارنامەی خەباتی خۆی لەگەڵ
حكوومەتی ئێران������دا .دیارە ئەمەیش
خۆڵ لە چاوی خەڵك كردنە و خەڵك
كارنام������ەی ئەم  ١٦س������اڵەی كاری
پەكەكە لە ڕۆژهەاڵت دەزانن.
– بۆ ش������ەڕ لەگ������ەڵ هێزەكانی
ڕۆژه������ەاڵت كەڵك ل������ەو هێزانەی
ڕۆژه������ەاڵت كە لەنێ������و پەكەكەدان،
وەردەگرێ������ت .ئەوەی������ش بێجگ������ە لە
مەبەستی نانەوەی ئاژاوە چی تری
لێ نابینرێت .لەبیرم������ان ناچێت لە
ش������ەڕی پەكەكە لەگەڵ یەكیەتیدا
لە ناوچەی ق������ەرەداغ ،زۆربەی ئەو
كەس������انەی كە گیانیان لەدەس������تدا
ئاخێوەرانی سۆرانی بوون .بە ئامراز

سەیر كردنی گەریال و نانەوەی ئاژاوە
بۆ پاشتر ،سەرەكیترین مەبەستەكانی
ئەو پالنە بوون.
– كاتێ������ك ك������ە هەم������وو فەزای
كوردانی باش������وور و ڕۆژهەاڵت داوا
لە پەكەكە دەكەن كە داوای لێبوردن
ب������كات لەو خوێنەی بۆ پاراس������تنی
سنوورەكانی ئێران ڕژاندوویەتی ،ئەو
باسی كوشتنێك دەكات كە بە وتەی
خۆیان بەناوی حدكاوە كراوە و داوای
ڕوونكردنەوە دەكات.
– فیلمێك باڵو دەكاتەوە كە گوایە
خەریك������ی تیماركردنی بریندارەكانی
ڕۆژهەاڵت������ن .ئەو فیلم������ە بێجگە
ل������ەوەی بیری فیلمی ل������ەو جۆرەی
حكوومەتەكانی ناوچەمان دەخاتەوە،
ئامادەیی بۆ پەكەكە بۆ پێكدادانەكە
و پروپاگەندای پاش ئەوەیش نیش������ان
دەدات .ئەوەیش دیس������ان بۆ خۆڵ لە
چاوی خەڵك كردنە و بۆ ڕێگرتن لەو
پرسیارە كە گەلۆ ،پەكەكە ئەو كوشت
و بڕەی لە چییە.
باڵوی������ان كردۆت������ەوە ك������ە ئەمهاتنەوەی������ەی هێزەكانی ڕۆژهەاڵت
ب������ە پش������تیوانیی بارزانی ب������ووە و
ئەم������ە بە زیان������ی پەكەك������ە و هێزە
هاوپەیمانەكانیەتی .ئەمەیش هەمان
بێ ئەخالقی������ی الیەنێكە كە ڕێ بە
خ������ۆی دەدات هاوپەیمانی كۆماری
ئیس���ل��امی و دەوڵەت������ی س������ووریا و
تەنان������ەت دەوڵەتی عێراق بێت ،بەاڵم
كەمترین جوواڵنەوەی الیەنەكانی تر
بە ناوی هاوپەیمانییەوە لەقاو بدات.
لێ������رەدا مخابن ب������ێ ئەخالقترین
هێزی بەناو ك������وردی دەبینین كە بۆ
بردنە س������ەری ئامانج������ە ناڕەواكانی
خۆی هەر چەشنە بێ ئەخالقییەكی
سیاس������ی ڕەوا دەبینێ������ت و دەیكات.
كردارێك ل������ە النیكەم ل������ە خەباتی
ڕۆژهەاڵت������ی كوردس������تاندا جێگە و
پێگەیەكی ئەوتۆی نەبووە و نایبێ.

گەشتێك لە نێو ئاپاچییەكاندا
با لە پێش هەموو شتێكدا ئەوە بڵێین كە لێكچوونی
ن������اوی ئاپاچییەكان������ی ئێم������ە لەگ������ەڵ ئاپاچییە
سوورپێس������تەكانی ئەمریكا یان ئاپاچییەكانی هەر
ش������اخ و قوژبنێكی دیكە ،رەنگە بە ئەنقەست نەبێت
و ئێمە نە بە فیتی میتی توركیا هەڵدەس������ووڕێین،
نە بە پیالنی س������ی.ئای.ئەی یان مووساد یان هیچ
دەزگایەكی سیخوڕیی دیكە .تاقە دۆالرێكی هەر
الیەنێكی دیك������ەش لە ماڵمان حەرام������ە و هەر لە
خۆمانەوە سەرمان لە كێشە دەخورێ و ناتوانین مەڕ
و مورید و سۆفیلكە بین.
ئاپاچییەكان توێژێكی س������ەیر و س������ەمەرەی ئەم
جیهانەن كە س������ەریان لە چاخی كۆمۆنی سەرەتایی
و القیان لە داهات������ووی وەهماویی كۆمەڵگای بێ
تەبەقەی تەوحیدیی ئاپاچیگەریدا لە خەیاڵپاڵوێك
گی������ری كردووە ك������ە پێ������ی دەڵێن «خواس������ەریی
خۆمۆكراتیك» و لەوێدا «ب������ێ كوێخا ژیان نابێت
و ژیانیش بۆ كەس������انی غەیری ئاپاچییان نابێت»
و كوێخا نەك هەر خۆی بە س������ێبەری خودا لە سەر
زەوی نازانێت ،بەڵكوو خودا بە سێبەری خۆی لە سەر
ئاس������مان دەزانێ .ئێمە بۆ تێگەیشتن لە رازی دڵی
ئاپاچییەكان بە پێویستمان زانی بە شێوەی مەیدانی
خانەكانی مێشكی چەند كەسێكیان بكەینەوە بزانین
را و بۆچوونی������ان لە س������ەر ئاڵوگۆڕەكانی دەڤەرەكە
چییە؟
یەكەم كەسیان ناوی «ش������ەمە پەنچەرچی»یە
ك������ە بە ژیربێ������ژی و حیكم������ەت بەناوبانگە .هێندە
س������ەربەخۆیە كە ئیتر بێ تامی كردووە .دەڵێن قژی
لە ئاشی ئاپاچیگەریدا ئارداوی كردووە ،بەاڵم سێ
تەاڵقەی خستووە كە سەر بە هیچ الیەنێك نیە ،ئاخۆ
ئەوان كوێخای مەزن بە الیەن و حیزب و ش������تی وا
نازانن هەر بۆیە ئاساییە ئەگەر سەریان لە توورەكە
بەپیتەكەی ئەودا بێت و تۆزقاڵێكیش لە سەربەخۆییان
كەم نەبێتەوە .لە وەاڵمی ئەم پرسیارەشدا كە :بۆ چی
تۆ بە خۆت دەڵێی بێ الیەن ،بەاڵم لەگەڵ وەفدی
الیەنێك دەچی بۆ دانوس������تان لەگەڵ الیەنی دیكە؟
دەڵێ« :س������ەیارەكەیان پەنچەر ب������وو ،بە هەڵكەوت
تووش������ی یەكتر بووین ،داوای������ان لێم كرد بیانگەیەنم
و نان������ی نیوەڕۆ پێكەوە بین» .هەر بەو ئاس������انییە.
كەواب������ێ ئەگەر س������ەیارەكەی ئاغای عەراقچی و
زەریفی������ش پەنچەر بێت ،ش������ەمە پەنچەرچی پاش
گرتنی پەنچەریی سەیارەكەیان لەگەڵیان دەچێت بۆ
وتووێژە ئەتۆمییەكانی لووزان.
یەكێكی دیكەی������ان ناوی «تۆفیق دڵۆپە»یە كە
لێی دەپرس������ین« :كاتێك كە دوو الیەن بڕیار بوو تا
چەند س������ەعاتی دیكە بە ش������ەڕ بێن و الیەنێكیان
داوای ل������ە تۆ كردبوو پەیامی ئاش������تیی بگەیەنی
بە ئ������ەوی دیكە ،بۆچی ئەوەت نەكرد؟ دەڵێ« :بە
خواڵی تەلەفۆن������م كرد ،كەس ل������ە دیوەخان نەبوو
گووش������ییەكە هەڵبگرێت» .جا ئێم������ەش هەر زوو
دەمانزان������ی ئەو دیوەخانە مەالی تێ������دا نییە ،بۆیە
لە هەر كوێ كەڵەش������ێرێكی دۆزیوەتەوە ،ناوی ناوە
بڵقاسم و كردوویە بە یاسین خوێنی سەر قەبرستانی
جوولەكەكان و پێشنوێژی ئەم گوند و ئەو گوند.
یەكێك������ی دیكەی������ان هەڤاڵێك������ە كە عاش������قی
پیاسەكردن لە شەقامی پاسدارانی تارانە و زۆریش
پێی خۆشە جارێك وەك ئیس������كۆرتی زەریف بچێت
بۆ قاوەخواردنەوە لەگەڵ گرووپی  .1+5هەر بۆیە
ناوی خۆی ناوە «هەڤاڵ پێنجشەمە .»1+ئەمەیان
تێزێكی سەرنجڕاكێش������ی هەیە كە دەڵێ« :دەوڵەت
نەتەوە الدان لە شارس������تانیەتە بۆی������ە ئێمە كە زۆر
زیرەكین ئ������ەو تەوقە دەكەینە مل������ی داگیركەرانی
كوردس������تان با هەر پێوەی بناڵێن������ن و ناهێڵین كورد
خۆی تووش������ی دێوەزمەی دەوڵەتی كوردی بكات.
«هەڤاڵ پێنجش������ەمە  »1+دەڵ������ێ ئێمە باوەڕمان
بە س������نوورەكانی دەس������تكردی مرۆڤ نیە ،بەاڵم
ب������ۆ خۆی باخچەیەكی تەلبەن������د كردووە كە تۆزێك
گەورەیە و كوردس������تانی بە تەواوەتی تێ كەوتووە و
دەڵێ چۆلەكە بە سەر باخچەكەمدا بفڕێ دەیكەمە
«جووجە كەباب».
یەكێك������ی دیكە ن������اوی «حەمە س������اڵح بەگی
سێ كانتۆن» ناس������راو بە «ساڵە بەلژیكی»یە كە
ل������ە پڕێكدا ب������ووە بە كوڕێك و دەڵێ هەر كەس������ێك
دژی م������ەال خامنەیی رێبەری موس������تەزعەفانی
كانتۆنەكانی ئەم دنیا و ئەو دنیا جووڵە یان فزەیەك
ب������كات ،ئەوە دەیهەوێ دیوەخانی من و خانی خانان
بشڵەژێنێت .جا لێرەدا ئەگەر دەتانهەوێ بڵێن «كێ
باسی لە جەنابت كرد؟» پێم وا بێ ئیتر كاتییە.
ت������ا ل������ە بیرمان نەچ������ووە دەب������ێ ئاوڕێكیش لە
ئەوڕەحمان������ە حەیاتەك������ە بدەینەوە كە ش������اهكاری
خیلقەتە و بە مەال حەس������ەنیی كوردس������تان ناسراوە
و هێم������ای ژیربێ������ژی و حیكمەت و مامۆس������تای
بواری سیاسەت و فەلسەفە و هەندەسە و شۆڕش و
ترانزیتی كۆكایین و هەڵبەت پیتزافرۆش������ی لە هەر
چوار پارچەی كوردس������تانە .بە داخەوە لەم رۆژانەدا
حاجی بێدەنگە و ئۆگرانی تەنزی سیاسیی تووشی
خەمۆك������ی ك������ردووە .بۆیە چ������اوەڕێ دەكەین بێتە
دەنگ و وەك جاران بچریكێنێت كە« :رۆژهەاڵتی
ناوەڕاست وای لێِ هاتووە سەگ خاوەنی خۆی
ناناسێت».
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داس����ەپ����ان����دن����ی
ش������ەڕ ل�����ە الی�����ەن
پ��ارت��ی كرێكارانی
كوردستانەوە بە سەر
حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێراندا لە
ناوچە سنوورییەكان
ك��ێ��ڵ��ەش��ێ��ن��ی ش���اری
ش���ن���ۆ ،هەڵوێست

و ك��������اردان��������ەوەی
ت����ون����دی ح���ی���زب و
ڕێ��ك��خ��راوە و الیەنە
كو ر د ستا نییە كا نی
ه���ەر چ���وار پارچەی
ك����وردس����ت����ان����ی لێ
ك����ەوەت����ەوە .لێرەدا
دەق������������ی ب����ەش����ێ����ك
ل���ە ڕاگ���ەی���ەن���دراو و

بەیاننامەی هاوسوزی
ئ���ەو الی��ەن��ان��ە باڵو
دەك���ەی���ن���ەوە .ب���ەاڵم
ب��ە ه���ۆی زۆر بوونی
ڕ ا گە یە ند ر ا و ە كا نی
الیەن و ڕیكخراوەكان لە
نێوخو و دەرەوی واڵت،
نەمان توانی هەمووی
ئ��ەو ڕاگەیەندراوانە

ب�ڵ�او بەكەینەوە،
ب���ۆ خوێندنەوەی
هەموو بابەتەكانی
پ���ێ���وەن���دی���دار بەم
ڕووداوە ،دەتوانی
س����ەردان����ی سایتی
«كوردستان میدیا»
بكەن

مستەفا هیجری لە گەڵ كۆمیتەی كاروباری دەرەوەی سنای ئامریكای كۆبووە
ڕێ��ك��ەوت��ی ١١ی جۆزەردانی
١٣٩٤ی هەتاوی ،بەڕێز مستەفا
هێجری سكرتێری گشتیی حیزبی
دێ��م��وك��رات��ی ك��وردس��ت��ان��ی ئێران،لە
درێژەی چاالكییەكانی لە ویالیەتە
یەكگرتووەكانی ئامریكا لەگەڵ
ك��ۆم��ی��ت��ەی ك����اروب����اری دەرەوەی
سنای ئامریكا كۆبووە .سكرتێری
گشتیی حیزبی دێموكرات لە الیەن
كۆمیتەی كاروباری دەرەوەی سنای
ئامریكا بە گەرمی پێشوازی لێكرا.
سەرەتا ،مستەفا هێجری ئامانج لەم
سەردانەی خۆی بۆ ئەوە گەڕاندەوە
كە ئەو نیگەرانیانەی كە لە هەمبەر
بارودۆخی ئەمڕۆی ئێران و ناوچەكە
هاتووەتە ئ���اراوە ،تەنیا نیگەرانی
حیزبی دێ��م��وك��رات نیە و تەواوی
دۆستانی ئامریكاش لە ناوچەكە
ئەو نیگەرانیانەیان هەیە .هێجری
ل��ەو ك��ۆب��وون��ەوەی��ەدا ،ل��ە هەمبەر
قسەكانی باراك ئۆباما سەبارەت بە
گرووپی داعش كە نیگەرانییەكی
هاوبەشی ئێران و ئامریكایە ،باسی
ئ���ەوەی ك��رد ك��ە ئ��ەم��ە لێدوانێكی
دروست نییە ،ئەگەر ئێمە وا بزانین

ئامریكا و ئێران لە هەمبەر داعش یەك
ئاراستەیان هەیە .سكرتێری گشتیی
ح��ی��زب ڕای��گ��ەی��ان��د ،ڕێ��ژی��م��ی ئێران
یەكێك لە گەورەترین مەترسییەكانی
سەر ئاسایشی ناوچەكەیە و نیشانی
داوە ب��ۆ تێكدانی ئاسایشی ناوچە
دەتوانێت ه��ەر كارێك بكات تەنانەت
ئەگەر ئەو كارە یارمەتیدان بە داعش
بێت .مستەفا هێجری باسی ئەوەی
كرد ،زانیاری زۆر ڕوون لە ناوەندەكانی
ب��ڕی��اردان لە ئێران پیشان دەدات ،بە
پێچەوانەی ئەو شتانەی كە لە میدیا
و لە تریبۆنەكاندا دەر دەكەوێت ئێران
خەریكە لە ناو سنوورەكانی ئێراندا هەل
بۆ داعش دەرخسێنێت بۆ ئ��ەوەی ئەو
گرووپە ،بتوانێت خۆی ڕێك بخات و
هێز بگرێت بۆ ئەوەی لە كات و شوێنی
تایبەت ب��ە ك��اری��ان بێنێت .مستەفا
هیجری باسی ل��ەوە كرد كە ڕێژیمی
ئێران لە ماوەی دەسەاڵتداریی خۆیدا
پێشانی داوە كە تەنیا لە بەرامبەر زۆر
و گوشاردا كۆتا دێت .بۆیە پێویستە
بزانن ئەگەر هەرچەشنە ڕێككەوتنێك
لە گەڵ ئێران بێتە ئاراوە ئەوا بەردەوام
بوونی گوشارەكان پێویستە .هەروەها

پێویستە ئەو گوشارانە لە سەر ئێران
بمێننەوە بۆ ئەوەی ئێران ناچار بكەن
كە لە هەمبەر كێشەی مافی مرۆڤدا
هەڵسوكەوتی خۆی بگۆڕێت .پاشان
ك���ارگ���ێ���ڕی پ���ل���ەب���ەرزی كۆمیتەی
ك��ارووب��اری دەروەی سنای ئامریكا،
ویڕای گرینگ نرخاندنی زانیارەكانی
مستەفا هێجری سكرتێری گشتیی
حیزبی دێموكرات ،ڕایگەیاند كە ئەمە
هەلێكی كەم وێنەیە كە ئەوان دەتوانن
لە شێوە ڕوانینی سكرتێری گشتیی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
ئاگادار دەب��ن ،لە بەر ئ��ەوەی كە ئەو
شێوە ڕوانینە شێوە ڕوانینێكی جیاوازە و
گوزارش لە بیروڕای گشتیی ناوچەكە
دەك�����ات .ئ���ەو ك��ارگ��ێ��رە پلەبەرزەی
كۆمیتەی ك��اروب��اری دەرەوەی سنا
باسی لەوە كرد ،ئەو پرسیار و باسانەی
كە هێجری باسیان لێوە دەك��ات هەر
ئەو پرسیار و باسانەن كە ئەوان هەوڵی
ڕوونكردنەوەیان دەدەن و لە ئیدارەی
ئ��ۆب��ام��ای دەپ��رس��ن .ئ��ەو ئەندامەی
كۆمیتەی سنا باسی ل��ەوە ك��رد كە
گرینگترین پ��رس ئ��ەوەی��ە ك��ە ئەگەر
ڕێككەوتنێك ه��ات��ە ئ����اراوە پێویستە

چ ستراتیێژێیك بگردرێتە بەر بۆ
ئەوەیكە ئێران لە هەلومەرجی تازە
وەك هەلێك بۆ دەستێوەردانی زیاتر لە
ناوچە كەڵك وەر نەگرێت .لە درێژەی
باس و پرسیارەكانی نێوان ئەندامانی
كۆمیتەی سنا و سكرتێری گشتیی
حیزبی دێ��م��وك��رات ،ئ��ە كۆمیتەیە
ئ���ام���اژەی ب����ەوە ك���رد ك���ە ئەگەر
ڕێككەوتنێكیش لە ئارادا بێت تەنیا
بۆ زیاتر سنوورداركردنەوەی ئێرانە و
هیچ جۆرە دۆستایەتییەك لە نێوان
ئێران و ئامریكا نابێت ،لەبەر ئەوەی
ئامریكا تێدەگات كە هەڵسوكەوتی
ئ��ێ��ران ب��ە هیچ شێوەیەك گۆڕانی
بەسەردانایێت هێجری لە وەاڵمی
ئەو پرسیاری بە ئاكام نەگەیشتنی
هەوڵەكانی ئامریكا لە عێراقدا وتی:
سەرەكیترین هۆكاری شكستی ئەو
هەواڵنە لە ڕاستیدا دەستێوەردانی
ئێرانە .ناوبراو وتی ،تەنیا یەك كار
دەت��وان��ن ب��ۆ نەجاتی ع��ێ��راق بكەن
و ئەویش ئەوەیە كە دەستێوەردانی
ئێران لەوێ كەم بكەنەوە.

تەرمی شەهید قادر لە گۆڕستانی شەهیدانی ناوەندی ٣ی حیزبی دێموكرات بە
خاك سپێردرا
رێ���ك���ەوت���ی ٤ی ج����ۆزەردان����ی
1394ی هەتاوی ،تەرمی شەهید
قادر كەریمی بە ئامادەبوونی كادر
و پێشمەرگە و ئەندامانی حیزبی
دێ��م��وك��رات��ی ك��وردس��ت��ان��ی ئێران
ل��ە جێژنیكان ب��ە خ���اك سپێردرا.
ڕێوڕەسمی ناشتنی تەرمی شەهید

قادر كەریمی بە خوێندرایەوە سروودی
ن��ەت��ەوەی��ی ئ��ەی رەق��ی��ب و ڕاگرتنی
چەند ساتێك بێ دەنگی بۆ ڕێزگرتنی
لە گیانی پاكی شەهیدان و دانانی
جەگوڵینەی ڕێ��ز و ئەمەگناسی لە
الیەن <>میرۆ عەلیار>> ئەندامی
دەف���ت���ەری س��ی��اس��ی و <>لوقمان

م��ێ��ه��ف��ەر>> ئ��ەن��دام��ی كۆمیتەی
ناوەندیی دێموكرات ،دەستی پێكرد.
ل���ەو ڕێ���وڕەس���م���ەدا ك��ەری��م پەرویزی
ئەندامی دەف��ت��ەری سیاسیی حیزبی
دێموكرات لێدوانێكی پێشكەش كرد
و تێیدا هێمای بۆ ئاشتیخواز بوونی
دێموكرات و سووربوونی لە سەر خەباتە

ڕەواكەی كرد و بەڵێنیی ئەوەی دا
كە ڕێگای شەهید ق��ادر درێژەی
دەبێت .نوێنەرانی ژمارەیەك زۆر لە
حیزب و ڕێكخراو و الیەنی سیاسیی
هەر چ��وار پارچەیی كوردستان لە
ڕێ��وڕەس��م��ی ناشتنی شەهید قادر
كەریمی دا بەشدار بوون.

شاندێكی تێكۆشەرانی كوردی باكووری كوردستان سەردانی دەفتەری سیاسیی
حیزبی دێموكراتیان كرد
ڕێ��ك��ەوت��ی ١٠ی جۆزەردانی
١٣٩٤ی ه����ەت����اوی ،شاندێكی
ت��ێ��ك��ۆش��ەران��ی ك����وردی باكووری
كوردستان بە سەرپەرستیی عوسمان
ئۆجەالن سەردانی دەفتەری سیاسیی
ح��ی��زب��ی دێ��م��وك��رات��ی كوردستانی
ئێرانیان كرد و لە الیەن شاندێكی
حیزب ب��ە سەرپەرستیی محەممە
نەزیف ق��ادری ئەندامی دەفتەری
سیاسیی حیزب پێشوازییان لێكرا.
ل���ەو س���ەردان���ەدا س��ەرەت��ا عوسمان
ئۆجەالن ،وێرای پرسە و سەرخۆشی
لە بنەماڵەی شەهید قادر كەریمی

بە دەست چەكدارانی پێ.كا.كا هیوای
چاكبوونەوەی بۆ بریندارەكانی خواست.
ئۆجەالن لە بەشێكی دیكەی قسەكانیدا،
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانی
بە حیزبێكی بەرپرس لە بزووتنەوەی
ڕزگاریخوازی نەتەوەی كورد لە هەموو
پارچەكانی دیكەی كوردستانی زانی
و ڕایگەیاند لە سەخترین و دژوارترین
هەل و مەرجدا یارمەتی و هاوكاری
هێزە كوردستانییەكان و ی��ەك لەوان
پ��ەك��ەك��ە ك����ردووە و ئ��ەم حەرەكەتەی
ئێستای پارتی كرێكارانی كوردستانی
بە نائەمەگناسی بەرانبەر بە حیزبی

دێموكرات زان��ی و بە توندترین شێوە
ئەو هەڵسووكەوتەی پەكەكە مەحكووم
كرد و پشتیوانی لە حیزبی دێموكرات
ب��ە ه��ەم��وو ت��وان��اوە دەرب����ڕی .پاشان
م��ح��ەم��م��ەد ن��ەزی��ف ق����ادری وێڕای
دەربڕینی سپاس و پێزانین بۆ شاندەكە
و ب���ە ت��ای��ب��ەت ع��وس��م��ان ئۆجەالن
ڕایگەیاند و وت��ی ،بۆ هەموو الیەك
ئاشكرایە ه��ەم��وو ك��ات بەرژەوەندی
ب����ااڵی ن���ەت���ەوەك���ەم���ان ل���ە س����ەرووی
هەموو بەرژەوەندییەك داناوە و هەمێشە
خوازیاری ئەوەیە چارەسەری كێشەكان
لە ڕێگەی ئاشتی و دیالۆگەوە بێ.

ق����ادری ل��ە درێ�����ژەی قسەكانیدا
ڕایگەیاند ،مێژووی پڕ سەروەری
حیزبی دێ��م��وك��رات��ی نیشانی داوە
بە ڕەچاوكردنی پرنسیپی ئەخالق
ل��ە س��ی��اس��ەت��دا ل��ە ك��ات��ی ب��ڕی��ار و
بەڕێوەبردنی ئەركەكانیدا سەربەخۆ و
لە هەمان كاتدا پاڵپشتی كەسایەتی
و ه��ێ��ز و الی��ەن��ە سیاسییەكان لە
حیزبی دێموكرات بە خاڵی بەهێزی
ڕەوای�����ی س��ی��اس��ەت و هەڵوێستە
نیشتمانی و نەتەوەییەكانی حیزبی
دێموكرات زانی.

ڕاگەیەندراوی سەرۆكایەتیی پارلمانی هەرێمی كوردستان
بەو پەڕی داخ و سەرسوڕمانەوە
هەواڵی گرژی و پێكدادانی نێوان
پارتی كرێكارانی كوردستان و پارتی
دێموكراتی ك��وردس��ت��ان ـ��ـ ئێرانمان
پ��ێ دەگ�����ات .ب���ەن���اوی پارلمانی
كوردستانەوە هۆشداریی توند دەدەینە
الیەنە كوردستانییەكان ،لە پەنابردن
و بەكارهێنانی چ��ەك لە یەكالیی
كردنەوەی كێشە سیاسییەكانیان .لە
كاتێكدا گەلی كوردستان ڕووبەڕووی

مەترسیی تیرۆر و گ��رژی ناوچەیی
دەبێتەوە و ڕۆژه��ەاڵت��ی ناوەڕاستیش
ل��ە س��ەروب��ەن��دی گ��ۆڕان��ك��اری گەورە
دای���ە ،ن��ەوەك��ان��ی ی��ەك ن��ەت��ەوە دەست
بدەنە چەك دژی یەكتری بە تاوانێكی
نەتەوەیی ئەژمار دەكرێت ،ئەم جۆرە
دووبەرەكییانە هەڵدانەوەی تاریكترین
الپ��ەڕەك��ان��ی م��ێ��ژووی ك��وردس��ت��ان��ە و
گەلی ك��وردس��ت��ان دووب���ارە بوونەوەی
ق��ەب��ووڵ ن��اك��ات .ه���ەر ئ��ەم��ڕۆش لە

ك��ۆب��وون��ەوەی سەرۆكایەتیی پارلمان
ل��ە گ��ەڵ س��ەرۆك��ی فراكسیۆنەكانی
پارلمانی كوردستان ئیدانەی توندی
ئ���ەم ڕووداوان�������ە ك����را .ل��ە كۆتاییدا
چ��اوەڕوان��ی هیچ شتێكی دیكە لەم
دوو الی��ەن��ە ك��وردس��ت��ان��ی��ی��ە ناكۆكە
ناكەین جگە لە ڕاگرتنی دەستبەجێی
گرژییەكان و ڕێككەوتنی كۆتایی لە
سەر كێشەكانیان .لێرەشەوە بانگهێشتی
سەرۆكایەتیی هەر دوو حیزب دەكەین

كە بێنە پەرلەمانی كوردستان و لە
ژێر چەتری نوێنەرایەتیی خەڵكی
كوردستان بە گفتوگۆ كێشەكانیان
چارەسەر بكەن.
س���ەرۆك���ای���ەت���ی���ی پارلمانی
كوردستان
٢٤ی ئایاری ٢٠١٥ی زایینی
هەولێر

ڕاگەیەندراوی كۆمەڵەی شۆڕشگێری
زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران

لە ماوەی دوو حەوتووی ڕابردوودا ژمارەیەك لە پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران بەپێی هەواڵەكان لە ناوچەكانی خنێرە و كێلەشین جێگیر ببوون.
پاش جێگیربوونیان هەر وەك لە زمان ڕێبەرانی حدكاوە بە میدیاكان ڕاگەیەندرا لە
الیەن هێزەكانی پكاكاوە پێیان ڕادەگەیەندرێ كە پێویستە لەو ناوچەیە نەمێنن و
لە هەمان كاتدا بە ئیجازەی پ ك ك لەو سنوورانە هاتوچۆ بكەن .هەر بۆیە بۆ
سەپاندنی داواكەیان دەكەونە گەمارۆدانی هێزەكەی حیزبی دێموكرات و پاش چەند
ڕۆژ وتووێژی ناڕاستەوخۆی هەر دووالیەن بە داخەوە بەرەبەیانی ئەمڕۆ گریالكانی
پە كە كە هێرش دەكەنە سەر پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
و لە ئاكامدا یەك پێشمەرگە شەهید دەبێ و چەند پێشمەرگەیتریش بریندار دەبن.
ئێمە ئەم ك��ردەوەی پ ك ك مەحكووم دەكەین و هەروەها پشتگیری خۆمان بۆ
حیزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران دەردەبڕین .بە پێویستی دەزانین جارێكی تر
ڕایبەگەیەنین چاالكی و هەڵسووڕان لە سەر خاكی كوردستانی ڕۆژهەاڵت بە
مافی ڕەوا و بێ ئەمالوالی حیزبەكانی ڕۆژهەاڵت دەزانین .سااڵنێكە ئێمە بە
دروست سەبارەت بە مەترسییەكانی سیاسەتی دەستێوەردانی نابەرپرسانەی پ ك
ك لە پارچەكانیتری كوردستان بە تایبەتی لە كوردستانی ڕۆژهەاڵت هوشداریمان
داوە و ڕای گشتیمان لە زیانەكانی ئاگادار كردووەتەوە .هەر لێرەشەوە سەرەخۆشی و
هاوخەمیی خۆمان بۆ حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران و بنەماڵەی شەهیدەكە
دەردەبڕین و هیوای چاكبوونەوە بۆ بریندارەكانیش دەخوازین.
سكرتارییەتی كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران
٢٤ی مەی ٢٠١٥
٣ی جۆزەردانی ١٣٩٤

راگەیاندراوی فراكیسیۆنی پارتی لە پارلمانی
كوردستان

بۆ سەرۆكایەیتی پەرلەمانی كوردستان
ساڵو و ڕێز
بەپێی برگەی ( )٢لە ماددەی پەنجا و شەش لە یاسای ژمارە ( )١ی ساڵی
١٩٩٢ی پارلمانی كوردستان و بڕیاری ژمارە ()١ی ساڵی ()٢٠٠٥ی پارلمانی
كوردستان .پارلمانی كوردستان بەرپرسیاریەتیی گ��ەورەی دەكەوێتە سەرشان لە
یەكالكردنەوەی كێشە چارەنووسسازەكان و یەكیەتیی گەل و خاكی كوردستان.بۆیە
لە ڕوانگەی ئەو بەرپرسیاریەتییە مێژوویییە داوا لە پارتی كرێكارانی كوردستان و
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران دەكەین دان بە خۆیاندا بگرن و بە هیچ شێوەیەك
دەستیان نەچێتە خوێنی یەكتر ،چونكە هەر لەم پارلمانە كە بەرهەمی خوێنی
شەهیدانە هەموو الیەكمان بریاری تەحریم كردنی شەری برا كوژیمان داوە و نابێ
جارێكی تر لە ژێر هیچ پاساو و بیانوویەك خوێنی كورد بە دەستی كورد برژێتەوە.
بۆیە داوا دەكەین لە ڕێگەی گفتوگۆ كێشەكان چارەسەر بكرێن .بۆ چارەسەریی
كێشەكانیش داواكارین پارلمانی كوردستان شاندێك لە سەرجەم فراكسیۆنەكان بۆ
الی هەردووال بنێرێت و تەواوی ڕووداوەكە و هۆكار و ئەنجامدەرانیشی بۆ ڕای
گشتیی كوردستان ئاشكرا بكرێت .لە كۆتایدا هیوادارین یەكریزی و تەبایی گەلی
كوردستان لە سەرووی هەموو بەرژەوەندییەكانی دیكەوە بێت.
بژی كورد بژی كوردستان
بژی یەكیەتیی ڕیزەكانی گەلی كوردستان
فراكسیۆنی پارتی دێموكراتی كوردستان
٢٠١٥/٥/٢٤

ڕاگەیەندراوی كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی
فیدراڵ

بەگوێرەی هەواڵەكان سەر لە بەیانیی ڕۆژی یەكشەممە ڕێكەوتی ٢٤ی مەی
 ،٢٠١٥پارتی كرێكارانی كوردستان لە خاڵی سفری سنووریی ئێران و عیراق
هێرشیان كردە سەر پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران و هەوڵیانداوە
كە پێش بە جێگیربوون و هاتوچۆی ئەو هێزانە لەو ناوچەیەدا بگرن .كۆنگرەی
نەتەوەكانی ئێرانی فیدراڵ ئەم هەڵسوكەوت و دەستێوەردانەی پارتی كرێكارانی
كوردستان مەحكووم و خاكی كوردستانی ئێران بە زێد و پەناگەی حیزبەكانی ئەو
بەشەی كوردستان دەزانێت .كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی فیدراڵ وەكوو دۆستی
هەمیشەیی تێكڕای نەتەوەكانی ئێران و یەكێك لەوانە نەتەوەی كورد ،داوا لە هەموو
حیزبەكانی ناوچە دەكا كە خێرا پێش بە تەشەنەكردنی زیاتری دەرگیرییەكان بگرن
و هەوڵ بدەن ئەم مەسەلە بە شێوەیەكی ئاشتیخوازانە و لە ڕێگەی دیالۆگەوە
چارەسەر بكەن .دوژمنانی نەتەوە چەوساوەكان لە ناوچە و بە تایبەت كۆماری
ئیسالمیی ئێران ،چاوەڕێی وەها ڕووداو گەلێكە و دەستێوەردانەكانی ئەو ڕێژیمە
لە گەشاندنەوەی ئاگرەكە ،كارێگەریی لە سەر ئەو جۆرە كارەساتانەدا هەیە و
دەیبێت.
سكرتاریەتی كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی فیدراڵ
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ڕاگەیەندراوی هاوڕێیانی پێشوو
ه��اوڕێ��ی��ان��ی پ��ێ��ش��ووی��ی حیزبی
دێ��م��وك��رات��ی ك��وردس��ت��ان��ی ئێران
وەكوو زۆربەی الیەنەكانی دیكەی
كوردستان هەڵوێستێكی شیاویان لە
هەمبەر ڕووداوكان و ئەو بارگرژییە
كە پ ك ك بە هێرش كردن بۆسەر
پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكراتی
ك��وردس��ت��ان��ی ئ��ێ��ران ل��ە ناوچەی
كێلەشین دروستی كرد ،هەبووە.ئەو
هاوڕێیانە لە چەند خاڵدا هەڵوێست
و داخ���وازی���ی خ��ۆی��ان ب��ەم چەشنە
دەربڕیوە:
 ١ـ���ـ ش����ەڕ و تێكهەڵچوون
ل��ە ن��ێ��وان ه���ەر ه��ێ��ز و الیەنێكی
كوردیی نێو بزووتنەوەی ك��ورد بە
زی��ان��ب��ار ب��ۆ ب��زووت��ن��ەوەی ك��ورد لە
تەواوەتیی خۆیدا دەزانین .هەر لەم
ڕوانگەیەشەوە ،وێڕای بە داخبوونمان
لە هێڕشی گەریالكانی پێ كاكا
ب��ۆ س��ەر پێشمەرگەكانی حیزبی
دێ��م��وك��رات و مەحكوومكردنی،

داواكاریی ڕاوەستانی دەستبەجێی ئەم
تێكهەڵچوونە و چارەسەریی گرژی
و ناكۆكییەكان لە ڕێگای وتووێژ و
دانێشتنی هێمنانەوەین.
 ٢ــ پێ كا كا هێزێكی سیاسیی
ب���اك���ووری ك��وردس��ت��ان��ە و چاالكیی
هێزەكانی ڕۆژه��ەاڵت��ی كوردستان لە
نێوخۆی ڕۆژهەاڵت و بوونی هێزەكانیان
لە سەر سنوورەكانی ڕۆژه���ەاڵت ،نە
هەڕەشەیە بۆسەر بەرژەوەندیی پە كە كە
و باكووری كوردستان ،نە پێشگیری و
دژایەتی لە گەڵ ئەم جۆرە چاالكی و
تێكۆشانەش ،دەچێتە خانەی ئەركێكی
نەتەوەیی و نیشتمانی.
 ٣ــ لە حكوومەتی هەرێمی كوردستان
و ه��ەم��وو ه��ێ��زە س��ی��اس��ی��ی��ەك��ان��ی نێو
بزووتنەوەی كورد لە هەموو بەشەكانی
كوردستان داوا و چاوەڕوانیمان ئەوەیە،
ه��ەوڵ و هەنگاوی بە پەلە بنێن بۆ
ئەوەی ئەم تێكهەڵچوونە ،پتر تەشەنە

نەستێنێ و هاندەر بن بۆ ئەوەی كێشەو
گرژییەكان ب��ە وت��ووێ��ژ و شێوەیەكی
هێمنانە ،چارەسەر بكرێن.
 ٤ـ���ـ س��ی��اس��ەت��ی دەستێوەردانی
پ��ە ك��ە ك��ە ل��ە ك��اروب��اری بەشەكانی
دی��ك��ەی ك��وردس��ت��ان ه��ەر ل��ە كۆنەوە،
سەرچاوەی گرژی و ناكۆكی لە گەڵ
هێزە كوردییەكان ب��ووە .لە ڕۆڵەكانی
ن��ەت��ەوەی ك��ورد لە هەموو بەشەكانی
كوردستان و سەرجەم هێزە سیاسییەكان
دەخ���وازی���ن ب��ە ڕاش���ك���اوی دژی ئەم
دەستوەردانانە و پەنابردن بۆ چەك بۆ
خۆسەپاندن بە سەر هێزە سیاسییەكانی
بەشەكانی دیكەی كوردستاندا ،دەنگی
ناڕەزایەتی هەڵبڕن.
 ٥ــ لە هێز كۆكردنەوە و جموجۆڵی
هاوكاتی هێزەكانی ڕێژیمی كۆماری
ئ��ی��س�لام��ی ل��ە ن��اوچ��ە سنوورەكانی
ڕۆژهەاڵتی كوردستان و پیالنگێڕییان
لە دژی هێزە سیاسییەكانی ئەو بەشەو

خەڵكی ڕۆژه��ەاڵت��ی كوردستان،
ن��ی��گ��ەران��ی �ن .ه���ەر ب��ۆی��ە داوای
وش��ی��اری و لە س��ەر هەستبوون لە
ه��ەم��وو الی��ەن��ەك��ان ب��ە مەبەستی
پ��ووچ��ەڵ��ك��ردن��ەوەی ن��ی��از و پیالنە
شوومەكانی ئ��ەو ڕێژیمە دەكەین.
ئێمە وێڕای دەربڕینی هاوخەمیمان
لە گەڵ بنەماڵە و هاوسەنگەرانی
ق���ورب���ان���ی���ی���ەك���ان���ی ئ�����ەم ش�����ەڕ و
تێكهەڵچوونە ،هیوا دەخ��وازی��ن بە
ه��ەوڵ��ی ه��ەم��وو الی���ەك ه���ەر چی
زووتر بارودۆخەكە ئاسایی بكرێتەوە
و بە لێك تێگەیشتن و هاوكاری،
ڕێگاچارە بۆ گرفتەكانی لەمەودوا
بدۆزرێتەوە .هیوادارین سەركردایەتیی
پ��ە ك��ەك��ەش ه��اوك��ار و یارمەتیدەر
بێت بۆ ئەوەی ئەم جۆرە ڕووداوانە
دووپات نەبنەوە و بزووتنەوەی كورد
لە بەشە جۆراوجۆرەكانی كوردستان
لە سۆنگەی ئ��ەم ج��ۆرە ڕووداوانە
زیانی زیاتر نەبینێ.

ڕاگەیەندراوی مامۆستایانی قوتابخانەكانی كوردستانی
بە داخێكی گەڵێك گرانەوە لەم
هەلومەرجە ناسكەدا كە گەلی كورد
پێویستیی لە هەموو كاتێك زیاتر
بە یەكڕیزی و یەكگرتوویی هەیە،
شاهیدی شەڕ و پێكدادان لە نێوان
دوو هێزی كوردستانی واتە «پك
ك» و حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئ��ێ��ران ب��ووی��ن و گ��ەل��ی ك����ورد بە
دەستپێكردنی شەڕی براكوژی ،بۆ
جارێكی دیكە خەمناك بوو .ئێمە
وەك مامۆستایانی قوتابخانەكانی
كوردستانی ڕۆژه���ەاڵت بە وردی
ل��ەو ڕووداوە دڵتەزێنە ڕوانیومانە
و لێكۆڵینەوەمان ل��ە س��ەر كردووە

و ب��ۆم��ان دەرك���ەوت���ووە ك��ە ئ��ەو شەڕە
ل����ە الی�����ەن پ����ە ك����ە ك�����ەوە ب����ە سەر
پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێراندا س��ەپ��او ،ئ��ەوە لە
كاتێكدایە ك��ە گ��ری�لاك��ان��ی «پ ك
ك» هێرش دەبەنە سەر پێشمەرگەكانی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
و تەقەیان لێ دەك��ەن كە بەو هۆیەوە
ب��ە داخ���ەوە پێشمەرگەیەكی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران شەهید
دەكرێ و چەند پێشمەرگەی دیكەش
بریندار دەب��ن ،ب��ەاڵم پێشمەرگەكانی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
خۆ لە براكوژی دەپارێزن و تەنانەت

ت��ەن��ی��ا دی���ف���اع ل���ە خ���ۆی���ان دەك�����ەن و
نایانهەوێت گەریالكان شەهید كەن و
 ٩كەس لە گەریالكان بە دیل دەگرن و
دوای ماوەیەكی كەم ئازادیان دەكەن و
نێشان دەدەن كە دژی شەڕی كورد بە
كوردن .مامۆستایانی قوتابخانەكانی
ك��وردس��ت��ان��ی ڕۆژه����ەاڵت ب��ە توندی
هەاڵیساندنی ش��ەڕ ل��ە الی��ەن پ��ە كە
ك��ەوە مەحكووم دەك���ەن و هاودەردی
و هاوخەمیی خۆیان لە گەڵ حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران دەردەبڕن
و سەرەخۆشی لە بنەماڵەی شەهیدە
قارەمانەكە بە تایبەتی و لە سەرجەم
ه��اوڕێ��ی��ان��ی و گ��ەل��ی ك��وردس��ت��ان بە

گشتیی دەك����ەن .داوا ل��ە حیزبە
سیاسییەكانی هەر چوار پارچەی
ك��وردس��ت��ان دەك��ەی��ن ،ئیدانەی ئەو
شەڕ و پێكدادانە كە لە الیەن «پ
ك ك»ەوە دەستی پێكردووە ،بكەن و
تێبكۆشن بە دیالۆگ ،گرفتەكان
حەل كەن ،چونكە خەڵكی كوردستان
ش��ەڕی ب��راك��وژی لە هیچ الیەك
قەبووڵ ناكا.
ب��ە ه��ی��وای سەركەوتنی گەلی
كوردستان
مامۆستایانی قوتابخانەكانی
كوردستانی ڕۆژهەاڵت

ڕاگەیاندراوی كۆمیتەی هاوكاریی «هێزە سیاسییە كورد و كوردستانییەكان» لە
واڵتی سوید
بەپێی هەواڵەكان ڕێكەوتی ٣ی
ج����ۆزەردان����ی ١٣٩٤ی هەتاوی،
گ���ری�ل�اك���ان���ی س�����ەر ب����ە پارتی
كرێكارانی كوردستان هێرش دەكەنە
سەر كۆمەڵێك لە پێشمەرگەكانی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
لە ناوچەی «خنێرە و كێلەشین» و
بە داخ��ەوە پێشمەرگەیەكی حیزبی
دێ���م���ۆك���رات ش��ەه��ی��د دەب�����ێ .ئەم
تێكهەڵچوونە پاش ئ��ەوە دەبێت كە
كۆمەڵێك لە پێشمەرگەكانی حیزبی
دێمۆكراتی كوردستانی ئ��ێ��ران بە
مەبەستی چ��االك��ی ل��ەو ناوچەیە
جێگیر دەب��ن كە دوای چەند ڕۆژ

لە الیەن گریالكانی P.K.Kوە داوایان
لێ دەكرێت ئەو ناوچەیە چۆڵ بكەن
و پێویستە ه��ەر چەشنە جموجۆڵێك
ب��ە پ��رس و ئ��ی��ج��ازەی  P.K.Kبێت
و بۆ سەپاندنی داواكارییەكەیان ئەو
هێزە گ��ەم��ارۆ دەدەن و ه��ەر وەك لە
هەواڵەكاندا هاتووە گریالكانی P.K.K
ه��ێ��رش دەك��ەن��ە س��ەری��ان و بەداخەوە
پێشمەرگەیەكی حیزبی دێموكرات
شەهید دەب��ێ و چەند پێشمەرگەش
ب���ری���ن���دار دەب�����ن .ل����ەو پێوەندییەدا
«كۆمیتەی هاوكاریی هێزە سیاسییە
ك���ورد و ك��وردس��ت��ان��ی��ی��ەك��ان» وێڕای
مەحكووم كردنی هێرشی گریالكانی

 P.K.Kب��ۆ س���ەر پێشمەرگەكانی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران،
چاالكی و هەڵسووڕان لە سەر خاكی
ك��وردس��ت��ان��ی ڕۆژه�����ەاڵت ب��ە مافی
ڕەوا و بێ ئەمالوئەوالی حیزبەكانی
ڕۆژه����ەاڵت دەزان��ێ��ت .هەڵگیرسانی
ش����ەڕی ب���راك���وژی و ك����ورد كوژی
ب��ە دەس��ت��ی ك����ورد ،پ��ی�لان و هەوڵی
ش��ووم��ی ل��ە م��ێ��ژی��ن��ەی دوژمنانی
كورد بووە و پێویستە بە زووترین كات
ئەم تێكهەڵچوونە ناڕەوایە بە هەوڵی
دۆستانی هەر دوو الیەن و لە ڕێگەی
گفتوگۆ و دیپلۆماسییەوە چارەسەر
بكرێت .كۆمیتەی ه��اوك��اری��ی هێزە

سیاسییە كورد و كوردستانییەكان،
وێ������ڕای دەرب���ڕی���ن���ی هاوخەمی
خۆی لە گەڵ حیزبی دێموكراتی
ك��وردس��ت��ان��ی ئ��ێ��ران و بنەماڵەی
شەهیدی ئەم ڕووداوە نەخوازراوە،
هیوای چاكبوونەوەی هەرچی زووتر
بۆ بریندارەكانیش دەخوازێت.
ك��ۆم��ی��ت��ەی ه���اوك���اری���ی هێزە
سیاسییە كورد و كوردستانییەكان ــ
ستۆكهۆڵم
٢٤ی مای ٢٠١٥ی زایینی
٣ی ج������ۆزەردان������ی ٢٧١٥ی
كوردی

حەوت ڕێكخراوی كوردستانی ،هێرشی پەكەكەیان بۆ سەر پێشمەرگە مەحكووم
كرد

خ���ە ڵ���ك���ی ت���ێ���ك���ۆ ش���ە ر ی
ك�����و ر د س�����ت�����ا ن  ،ڕ ێ���ك���خ���ر ا و
و پ���ا ر ت���ە سیا سییە كا نی
كو ر د ستا ن
س���������ە ر ۆ ك���������ا ی���������ە ت���������ی
ح����ك����و و م����ە ت����ی ه���ە ر ێ���م���ی
كو ر د ستا ن  ،پا ر لما ن و د ا م
و د ە ز گا كا نی حكو و مە تی
هە ر ێمی كو ر د ستا ن
ئ����ێ����م����ە ڕ ێ������ك������خ������ر ا و ی
ه���������ا و ب���������ە ش���������ی ه������ێ������ز ە
ك����و ر د س����ت����ا ن����ی����ی����ە ك����ا ن لە
بلژ یك بە د ا خێكی گر ا نە و ە
ئ�������ا گ�������ا د ا ر ب������و و ی������ن كە
د ی���س���ا ن���ە و ە د ە س���ت���ی غە د ر
و م���ا ڵ���و ێ���ر ا ن���ی ب���ە ر ۆ ك���ی
گە لی چە و سا و ە ی كو ر د ی
گ�����ر ت�����ە و ە و د ی����س����ا ن����ە و ە
د و ژ م��ن��ا ن��ی گ��ە ل د ە ستیا ن
بە ئا ژ ا و ە نا نە و ە لە نێو ا ن
ه��ێ��ز ە ك��و ر د ی��ی��ە ك��ا ن ك��ر د و

ما ڵو ێر ا نكە ر ی
ش���ە ڕ ێ���ك���ی
بر ا كو ژ ییا ن بۆ كو ر د د ر و ست
ك����ر د  .ب����ە ر ە ب���ە ی���ا ن���ی ڕ ۆ ژ ی
ی��ە ك��ش��ە م��ە ٢٠١٥ /٠٥ /٢٤ی
ز ا ی��ی��ن��ی گ��ر ی�لا ك��ا ن��ی پا ر تی
ك��ر ێ��ك��ا ر ا ن��ی ك���و ر د س���ت���ا ن لە
س���ە ر س���ن���و و ر ی ڕ ۆ ژ ه����ە اڵ ت
و ب�����ا ش�����و و ر ی ك����و ر د س����ت����ا ن
پ�������ە اڵ م�������ا ر ی د ە س�����ت�����ە ی�����ە ك
پ�����ێ�����س�����م�����ە ر گ�����ە ی ح����ی����ز ب����ی
كو ر د ستا نی
د ێ���م���و ك���ر ا ت���ی
ئێر ا نیا ن د ا و بە د ا خە و ە لە و
پ��ە ال م��ا ر ە د ا پێشمە ر گە یە كی
ئ���ە و ح��ی��ز ب��ە ب���ە ن���ا و ی قا د ر
ك�����ە ر ی�����م�����ی ش����ە ه����ی����د و ٣
پ��ێ��ش��م��ە ر گ��ە ی د ی��ك��ە ش د یكە
ب��ر ی��ن��د ا ر ب��و و ن  .ئ��ێ��م��ە و ێڕ ا ی
ئ���ی���د ا ن���ە ك���ر د ن���ی ئ���ە و ش���ە ڕ ە ،
ه�������ا و د ە ر د ی و ها و خە میی
خ����ۆ م����ا ن ل����ە گ����ە ڵ حیز بی
كو ر د ستا نی
د ێ���م���و ك���ر ا ت���ی
ئ��ێ��ر ا ن و ب��ن��ە م��ا ڵ��ە ی شە هید

ق����ا د ر ك���ە ر ی���م���ی د ە ر د ە ب���ڕ ی���ن
و ه���ی���و ا ی چ��ا ك��ب��و و ن��ە و ە بۆ
ب����ر ی����ن����د ا ر ە ك����ا ن د ە خ����و ا ز ی����ن .
هە ر و ە ها د ا و ا كا ر ین كە بە پە لە
ئ����ە و ش�����ە ر ە ما ڵو ێر ا نكە ر ە
ك����ە ج���ی���ا ل����ە د و ژ م�����ن�����ا ن و
ن�����ە ی�����ا ر ا ن�����ی ك��������و ر د هیچ
ق��ا ز ا ن��ج��ێ��ك��ی ب��ۆ ه��ی��چ ال یە ن
و پ��ا ر ت��ێ��ك��ی س��ی��ا س��ی نییە ،
ب��و س��ت��ێ��ن��ر ێ��ت و لێكۆ ڵینە و ە ی
هە ڵگیر سێنە ر ا ن
ل���ە
ورد
و ب���ڕ ی���ا ر د ە ر ا ن���ی ئ���ە و شە ر ە
ك���و ر د ك���و ژ ی���ی���ە ب���ك���ر ێ و بۆ
خ���ە ڵ���ك���ی ك���و ر د س���ت���ا ن ڕ و و ن
ب����ك����ر ێ����ت����ە و ە و ك���ۆ م���ە اڵ ن���ی
خ�����ە ڵ�����ك�����ی ك�����و ر د س�����ت�����ا ن�����ی
ل����ێ ئ����ا گ����ا د ا ر بكر ێتە و ە .
د ا و ا ك�����ا ر ی�����ن ئ�����ە م كێشە یە
ل����ە ڕ ێ����گ����ا ی د ی�����ا ل�����ۆ گ و
ب����ە م���ە ن���ت���ی���ق���ی و ت����و و ێ����ژ ە و ە
چا ر ە سە ر بكر ێن .

ر ێ���ك���خ���ر ا و ی ها و بە شی
ه��ێ��ز ە ك��و ر د س��ت��ا ن��ی��ی��ە ك��ا ن لە
بلژ یك :
ك����ۆ م����ی����ت����ە ی ح���ی���ز ب���ی
د ێ��م��و ك��ر ا ت��ی كو ر د ستا نی
ئێر ا ن ــ بلژ یك
نا و چە ی بلژ یكی پا ر تی
د ێمو كر ا تی كو ر د ستا ن
سو سیا لیستی
پ���ا ر ت���ی
كو ر د ستا ن
پ��ا ر ت��ی ی��ە ك��ی��ە ت��ی��ی كو ر د
لە سو و ر یە
ح����ی����ز ب����ی د ێ����م����و ك����ر ا ت����ی
كو ر د ستا ن ــ سو و ر یە
پ������ا ر ت������ی ی����ە ك����ی����ە ت����ی����ی
د ێ����م����و ك����ر ا ت����ی ك�������و ر د لە
سو و ر یە
پ������ا ر ت������ی ی����ە ك����ی����ە ت����ی����ی
د ێمو كر ا تی كو ر د
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ڕاگەیەندراوی پارتی سوسیالیستی كوردستانی
باكوور

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران ڕایگەیاندووە ،گریالكانی پارتی كرێكارانی
كوردستان لە سەر سنووری كوردستانی باشوور و كوردستانی ڕۆژهەاڵت ،گەمارۆی
ژمارەیەك لە پێشمەرگەی ئەو حیزبەیان داوە و ناهێڵن بچنەوە كوردستانی ڕۆژهەاڵت.
چەند ڕۆژ پێش ئێستا خەڵكی مەهاباد و شارەكانی دیكەی كوردستانی ڕۆژهەاڵت
بۆ مەحكوومكردنی كارمەندێكی ڕێژیم كە ویستبووی دەسدرێژی بكاتە سەر
كچێكی مەهابادی بەناوی فەریناز خوسرەوانی و لە ئەنجامدا گیانی لە دەست
دابوو ،سەرهەڵدانی ناڕەزایەتیی لێكەوتبووەوە .لە وەها دۆخێكدا پ ك ك پێش بە
پێشمەرگەكانی كوردستانی ڕۆژهەاڵت دەگرێ ،هەتا نەتوانن بچنەوە ڕۆژهەاڵت،
لە حاڵیكدا كە هۆكارێكی مەعقووڵ و لۆژیكیی بۆ ئەو كارەی نییە .ئەمڕۆ داعش
و ڕووداوەكانی دیكەی سەر سنوورەكان لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا كە نەتەوەكانی
ناوچەكەی خستووەتە مەترسییەوە و واڵتی ئێمەی پارچە پارچە كردووە ،لە وەها
دۆخێكدا پ  ك ك نابێ سنوورەكانی واڵتانی داگیركەری كوردستان بپارێزێت و
پێش بەو پێشمەرگانە بگرێت كە دەیانهەوێ بچنەوە واڵتی خۆیان .هاوكاریی نێوان
هێزە سیاسییەكانی كوردستان لە هەموو كاتێكدا زیاتر پێویستە و پ  ك ك دەبێ
هەڵوێستی خۆی لە كوردستانی باشووری ڕۆژئاوا لە ڕۆژهەاڵتدا دووبارە نەكاتەوە
و پێش بە خەباتی وەاڵتپارێزان نەگرێت .چونكە ئەو هەڵوێستانە خزمەت بە دۆزی
كورد ناكات .پارتی سوسیالیستی كوردستان ( )PSKپشتیوانی لە هەڵوێستی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران و هەوڵەكانی دەكات و دەخوازێ ئەو كێشەیە
لە ڕێگەی دانووستان و وتووێژەوە چارەسەر بكرێت psk.داوا لە  pkkدەكات كە
گوێ لە حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران و هێزەكانی دیكە بگرێت و پێش بە
پێشمەرگە نەگرێت ،نابێ ئاستەنگ لە سەر ڕێگای پێشمەرگە دروست بكات كە
دەخوازن بچنەوە واڵتی خۆیان .پارتی سوسیالیستی كوردستان بەبۆنەی پێشگیری
لە ڕوودان��ی شەڕی براكوژی داوا لە هێزە سیاسییەكان ،دام و دەزگا و كۆمەڵە
دێموكراتیكەكان و مەدەنی و كەسایەتییە واڵتپارێزەكان دەكات كە گوشار بخەنە سەر
پ ك ك بۆ ئەوەی كە تەسلیمی دیالۆگ و گفتوگۆ بۆ چارەسەریی كێشەكان
ببێت.
پارتی سوسیالیستی كوردستان
٢٣ی گواڵنی ٢٠١٥

بەیاننامەی كۆمەڵێك لە چاالكانی سیاسیی و
مەدەنی شاری سنە

خەڵكی بە شەرەفی كوردستان
حیزب و الیەنە سیاسییەكان
هەروەك ئاگادارن ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و بە تایبەتی كوردستان لە سەروبەندی
گۆڕانكارییەكی مێژوویی دایە و بە قۆناخێكی هەستیاردا تێدەپەرێ .هەوڵێكی
بەرفروان بۆ بەستنی كۆنگرەی نەتەوەیی كورد لە ئارا دایە و زۆرتر لە هەر كاتێك
پێویستمان بە یەكڕیزی و یەكگرتوویی ناو ماڵی كورد هەیە .بە داخەوە لە ئاوەها
هەلومەرجێكدا گرژی و هەڵچوون لە نێوان هێزە سیاسییەكانی كورددا ڕووی داوە
كە ئێمە وەكوو كۆمەڵێك لە چاالكانی سیاسیی و مەدەنیی شاری سنە هەڵوێستی
خۆمان لە چەند خاڵ بە خەڵكی كوردستانی ڕادەگەیەنین:
 ١ــ هەڵگیرسانی شەڕی براكوژی و دووپاتكردنەوەی هەڵە مێژوویییەكان بە هەر
شێوەیەك بێت لە هیچ هێز و الیەنێك قەبووڵ ناكرێ و بە توندی ئیدانەی دەكەین
 ٢ــ پاوانكردنی سنوورەكانی خاكی كوردستان لە بەرژەوەندیی دوژمنانی كورددا
جێگای قەبووڵ و پەسند نییە و بە مەحكوومی دەزانین
 ٣ــ لە سەرجەم حیزب و الیەنە سیاسییەكانی ڕۆژهەاڵتی كوردستان داواكارین
بۆ دەستەبەر كردنی ئامانجە نەتەوەیییەكانی ئەم بەشەی كوردستان بە زووترین كات
بەرەیەكی كوردستانی پێك بهێنن
 ٤ــ داواكارین پارتی كرێكارانی كوردستان هێز و توانای خۆی بۆ بەرژەوەندیی
بااڵی نەتەوەیی بخاتە گەڕ و بە هەڵوێستی خۆیەدا سەبارەت بە هێزە كوردییەكانی
پارچەكانیتری كوردستان و دوژمنانی كورددا ،بچێتەوە
 ٥ــ نوسینی و باڵوكردنەوەی هەرچەشنە وتار و توندوتیژی لە میدیا و تۆرە
كۆمەاڵیەتییەكاندا دژی یەكگرتوویی كوردە و دەچێتە خانەی خزمەت بە دوشمنانی
كورد وبەزاندنی هێڵی سوورە.
كۆمەڵێك لە چاالكانی مەدەنی و سیاسیی شاری سنە
٦ی جۆزەردانی ١٣٩٤

شاندێكی پێوەندییەكانی حیزبی دێموكرات
سەردانی مەڵبەندی ٣ی یەكیەتیی نیشتمانی
لە هەولێر كرد

ڕێكەوتی ١١ی جۆزەردانی ١٣٩٤ی هەتاوی ،شاندێكی پێوەندییەكانی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران لە شاری هەولێر بە سەرپەرستیی محەممەدساڵح
ق��ادری ،ئەندامی كۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموكرات سەردانی مەڵبەندی
٣ی یەكیەتی نیشتمانی كوردستان لە هەولێر كرد و لەالیەن شاندێكی یەكیەتیی
نیشتتمانی بە سەرپەرستیی رزگار عەلی ئەندامی مەكتەبی سیاسیی پێشوازیان
لێكرا .ق��ادری لەو س��ەردان��ەدا ،بە بۆنەی ٤٠مین ساڵی دام��ەزران��ی یەكیەتیی
نیشتمانی كوردستان ،پیرۆزبایی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانی ئاراستەی
بەرپرسانی ئەو حیزبە كرد و كار و تێكۆشانی ئەو حیزبەی لە خەباتی سیاسی
گەلی كورددا بەرز نرخاند.
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ﻛﻮڕی ﺷﻪھﯿﺪ ﻗﺎدر:

دڵﻨﯿﺎم ﻓﺮﻣێﺴﻜﻪﻛﺎﻧﯽ داﯾﻜﻢ و ﺧﻮێﻨﯽ ﺑﺎوﻛﻢ
دهﺑﻨﻪ ھﻪوێﻨﯽ ﯾﻪﻛڕﯾﺰﯾﯽ ﮔﻪﻟﯽ ﻛﻮرد.

ﺑـــە ﺑوﺑﻮوﻧەوەی ھەواڵﯽ ﺷـــەھﯿﺪ و ﺑﺮﯾﻨﺪارﺑﻮوﻧﯽ ﭼەﻧﺪ
ھﺎوڕێﯽ ﭘێﺸﻤەرﮔە ﻟە ﻧﺎوﭼەی ﻛێﻠەﺷﯿﻦ ،
ﻟە ﺳـــەر ﺳﻨﻮوری ڕۆژھەت و ﺑﺎﺷﻮری
ﻛﻮردﺳﺘﺎن  ،داﯾﻜﯽ ﻧﯿﺸﺘﻤﺎن ڕاﭼڵەﻛﯽ
و ﮔەﻟﯽ ﻛﻮرد ﺧەﻓەﺗﺒﺎر ﺑﻮو و ﻓەزاﯾەﻛﯽ
ﺗـــەژی ﻟە ﻣﺎﺗـــەم ﺑﺎڵﯽ ﺑەﺳـــەر ﻛﺎدر و
ﭘێﺸﻤەرﮔەﻛﺎﻧﯽ ﺣﺪﻛﺎدا ﻛێﺸﺎ.
ڕۆژی ﯾەﻛﺸـــەﻣﻤە ڕێﻜەوﺗـــﯽ ٣ی
ﺟﯚزەرداﻧﯽ ﺳﺎڵﯽ ١٣٩٤ی ھەﺗﺎوی
دﯾﺮۆﻛـــﯽ ﮔەﻟﯽ ﻛﻮرد ﺷـــﺎھێﺪی
ﺗﺮاژێﺪﯾﺎﯾەﻛﯽ ﻟەم ﭼەﺷـــﻨە ﺑﻮو.
ﭼەﻛﺪاراﻧﯽ ﭘێ ﻛﺎ ﻛﺎ ﻟە ﺑڕﯾﺎرێﻜﯽ
ﻗێﺰەوﻧﺎﻧە ﭘەﻻﻣﺎری ﭘێﺸﻤەرﮔەﻛﺎﻧﯽ
ﺣﯿﺰﺑﯽ دێﻤﯚﻛﺮاﺗﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺋێﺮاﻧﯿﺎن ﻟە
ﺑﻨﺎری ﭼﯿﺎی ﺷـــﺎﻛێﻮ ﻟە ﻧﺎوﭼەی ﺑﺮادۆﺳﺖ دا و
ﻟە ﺋﺎﻛﺎﻣﯽ ﺋەم ھێﺮﺷـــە دوژﻣﻨﻜﺎراﻧەﯾە ﻛە ﻟە
ژێﺮ ﻓەرﻣﺎﻧﯽ ﻓەرﻣﺎﻧﺪەﻛﺎﻧﯽ ﺳـــﭙﺎی ﭘﺎﺳﺪاراﻧﯽ
ﻛﯚﻣﺎری ﺋﯿﺴـــﻼﻣﯿﺪا ﺑەڕێﻮەﭼـــﻮوە  ،ﻛﺎدرێﻜﯽ
ﻟێﻮەﺷـــﺎوەی ﺣﯿـــﺰب ،دێﻤﯚﻛﺮاﺗێﻜـــﯽ ﺋﺎزادﯾﺨﻮاز و
ﭘێﺸـــﻤەرﮔەﯾەﻛﯽ ﻣﺎﻓﻮﯾﺴـــﺘﯽ ﻛﻮردﺳـــﺘﺎن ﺑە ﻧﺎوی
ھﺎوڕێ »ﻗﺎدر ﻛەرﯾﻤﯽ« ﺷـــەھﯿﺪ و  ٣ﭘێﺸـــﻤەرﮔەی
دﯾﻜەش ﺑﺮﯾﻨﺪار ﺑﻮون.
ھـــﺎوڕێ ﻗﺎدر ﻛەرﯾﻤﯽ ﺳـــﺎڵﯽ ١٣٥٦ی ھەﺗﺎوی ﻟە ﻧێﻮ
ﺑﻨەﻣﺎڵەﯾەﻛﯽ ﻧﯿﺸﺘﻤﺎن ﭘەروەر ﻟە ﺷﺎری ﻧەﻏەدە ﻟە داﯾﻚ
ﺑﻮو و ﺑە ﺑﯿﺮی ﺋﺎزادﯾﺨﻮازی ﮔﯚﺷـــﯽ ﮔﺮت .ﺗﺎ وەرﮔﺮﺗﻨﯽ
ﺑڕواﻧﺎﻣـــەی دﯾﭙﻠﯚم دەرﺳـــﯽ ﺧﻮێﻨﺪ و ﺳـــﺎڵﯽ ١٣٧٦ی
ھەﺗﺎوی ڕێﺒﺎزی ﺣﯿﺰﺑﯽ دﯾﻤﯚﻛﺮاﺗﯽ ﺑﯚ ﺋەﺳﺘﺎﻧﺪﻧەوەی ﻣﺎﻓە
زەوت ﻛﺮاوەﻛﺎﻧﯽ ﮔەﻟەﻛـــەی ھەڵﺒﮋارد و ﺑە ﭘێﻮەﻧﺪی ﮔﺮﺗﻦ
ﺑە ﺗەﺷـــﻜﯿﻼﺗﯽ ﻧﮫێﻨﯽ ﺣﯿﺰب وەك ﺋەﻧﺪاﻣێﻜﯽ ھەڵﺴـــﻮور،
ﺋﺎزاﯾﺎﻧە ﺗێﻜﯚﺷﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳـــﯽ ﺧﯚی ﻟە ﻧەﻏەدە و دەوروﺑەری
دەﺳـــﭙێﻜﺮد .ﺳـــﺎڵﯽ  ١٣٨١ﻟە ﻻﯾەن دەزﮔﺎ ﺋﯿﺘﻼﻋﺎﺗﯿﯿەﻛﺎﻧﯽ
ڕێﮋﯾﻤـــەوە دەﻛەوێﺘە ژێﺮ ﭼﺎودێﺮی و ﻟە ﻛﯚﺗﺎﯾﯿﺪا ﻧﺎﭼﺎر دەﺑێﺖ
ﺑـــﯚ درێﮋەدان ﺑە ﺋەرﻛـــە ﺣﯿﺰﺑﯿﯿەﻛﺎﻧﯽ ﭘەﯾﻮەﺳـــﺖ ﺑە ڕﯾﺰی
ﭘێﺸﻤەرﮔەﻛﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ دﯾﻤﯚﻛﺮاﺗەوە ﺑێﺖ.
ﻣەﺧﺎﺑـــﻦ ﻟـــە دوا ﻣەﺋﻤﻮورﯾەﺗﯿﺪا ﺑﯚ ﮔەڕاﻧەوە ﺑەرەو ﻧﯿﺸـــﺘﻤﺎن
ﺗﺎﻗﻤێـــﻚ ﭼەﻛـــﺪاری ﻓﺮﯾﻮﺧﻮاردوو ﻛـــە ﭼﺎوﯾﺎن ﺑـــە ﮔەورەﯾﯽ
ﺣﯿﺰﺑەﻛەی ﺷەھﯿﺪ ﻗﺎدر ھەڵﻨﺎﯾەت زۆر ﻧﺎﺟﻮاﻣێﺮاﻧە ھەڵﺪەﻛﻮوﺗﻨە
ﺳەری و ﺷەھﯿﺪی دەﻛەن.

