حیزبی دێموكرات لە پەیامیكدا سەركەوتنی  HDPی پیرۆزبایی كرد

دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا

بۆ سەرۆكایەتی بەڕێزی HDP
بۆ بەڕێز سەالحئەدین دەمیرتاش هاوسەرۆكی
لە گەڵ ساڵو!
بە بۆنەی سەركەوتنتان لە هەڵبژاردنەكانی ڕۆژی ٧ی حوزەیرانی ٢٠١٥ی زایینی توركیەوە لە الیەن دەفتەری سیاسیی حیزبی
دێموكراتی كوردس������تانی ئێرانەوە پیرۆزبایی لە ئێوەی بەڕێز و لە ڕێگای ئێوەش������ەوە لە ئەندامان و الیەنگرانی  HDPو بە گشتی لە
سەرجەم خوشك و برایانمان لە كوردستانی باكوور دەكەین و لە خۆشی ئەم سەركەوتنەدا بەشدارین .هیوادارین ئاكامی ئەم هەڵبژاردنە
بەگش������تیی و سەركەوتنی  HDPلەو هەڵبژاردنەدا بە تایبەتی گەش������ە بە دێموكراسی و ڕەوتی ئاشتی لە توركیە بدا و ڕێگای بۆ
گەیشتنی كورد لە باكوور بە ماف و ئازادیەكانی خۆش بكا.
لەگەڵ ڕێزی دووبارە
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران ـ دەفتەری سیاسی
١٣٩٤/٣/١٨ی هەتاوی ـ ٢٠١٥/٦/٨ی زایینی
HDP

ئۆرگـــانی كۆمیتەی نـــاوەنـــدیی حیزبی دێمـــــوكراتی كوردستــــــــــانی ئێــــــــران
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دێموكرات ،حیزبێك
كە شانازییەكانی
ساڵدەكات و
دابەش
٢٥
نا
شكستەكانی
دوای د .قاسملوو
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سنوورەكانی نێوان
خاكی كوردستان هی
كێیە؟
ساڵ
٢٥
دوای د .قاسملوو

داوی خەیانەت
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 ٢٥ساڵ
دوای د .قاسملوو
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وتووێژی تۆڕی
میدیایی ڕووداو
ساڵ بەڕێز
٢٥لەگەڵ
مستەفاد.هیجری
قاسملوو
دوای

له سهفهرهكهی سكرتێری گشتیی حیزبدا:

پـەیڤ

ڕامیارانی ئهمریكا پشتگیری بزووتنهوهی كوردی ڕۆژههاڵت دهكهن

مستهفا هیجری ،سكرتێری گشتیی
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران له
چاوپێكهوتنهكانیدا لهگهڵ كاربهدهستانی
جیاوازی ئهمریكایی ،ڕوانگهكانی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێرانی لهپێوهندی
لهگ������هڵ بارودۆخی ئێران ،كوردس������تان و
ناوچهكه ڕوون و شی كردهوه.
بهڕێز هیجری له سهردانی كومیتهی
كاروب������اری دهرهوهی س������هنا ڕایگهیاند:
«ڕێژیم������ی ئێران یهكێك ل������ه گهورهترین
مهترس������ییهكانه كه تهناهیی ناوچهكهی
تووش������ی مهترسی كردووه و پیشانی داوه
كه بۆ تێكدانی ئاسایش������ی ناوچهكه له
هیچ كارێ سڵ ناكاتهوه ،تهنانهت ئهگهر
هاوكاریی گرووپی داعشیشی كردبێ».
بهڕێ������ز هیج������ری س������هبارهت بهوهیكه
ڕێژیمی ئێران بۆ مانهوه و ژیانهوهی خۆی
تهنیا له بهرامبهر ههڕهش������ه و گوشاردا
چۆك دادها ،ڕایگهیاند »:پێویس������ته ئهم
گوش������ارانه لهس������هر ئێران بهردهوام بن تا
ڕێژیم ناچار كات لهمهڕ پرس������ی مافی
مرۆڤ ،سیاسهت و ههڵسوكهوتی خۆی
بگۆڕێ».
دواتر بهرپرس������ی پلهبهرزی كومیتهی
كاروباری دهرهوهی سهنای ئهمریكا ،وێڕا
بهگرینگ زانینی لێدوانهكانی سكرتێری

گش������تیی حی������زب ڕایگهیان������د »:ئهم
دهرفهتێكی بێ وێنهیه كه ئهوان دهتوانن
له ڕوانگهكانی سكرتێری گشتیی حیزبی
دێموكراتی كوردس������تانی ئێ������ران ئاگادار
بن ،چونكوو ئ������هم ج������ۆره ڕوانگهیانه،
ڕوانگهیهكی جی������اوازه و نموونهیهكه له
ڕوانگه گشتییهكانی ناوچهكه».
ناوبراو وتیشی »:ئهو پرس و باسانهی
كه بهڕێ������ز هیجری خس������تیانه بهرباس،
ههمان ئهو پ������رس و باس������انهن كه ئێمه
لهپێن������او بهدواداچ������وون و ڕوونكردنهوه و
داخوازیی وهاڵمدانهوه دهیدهین به كابینهی
ئۆباما».
سكرتێری گش������تیی حیزب له چهند
چاوپێكهوتنی دیكهدا لهگهڵ «ستیڤ
كین������ك»« ،ب������راد ش������ێرمهن»« ،داینا
رۆراباكێر» و نووسینگهی كونگره «تام
مارینۆ» و ئهندامانی كونگرهی ئهمریكا،
له نهتهوهی ئهمریكا داوای كرد ،نهتهوهی
كورد له ئێراندا له خهبات دژی كۆماری
ئیسالمی به تهنیا نههێڵنهوه و پشتیوانی
نهتهوهی كورد بن.
س������كرتێری گش������تیی حی������زب ل������ه
چاوپێكهوتن������ی لهگهڵ نووس������ینگهی
س������هناتۆری كۆماریخواز جان مهك كین
دوایی������ن وهرچهرخانهكانی ئهم دواییانهی

ئێران و ناوچهك������ه و ههروهها ڕوانگهی
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێرانی
س������هبارهت به پرسه جیاوازهكان خسته بهر
باس و لێكدانهوه.
ل������هم چاوپێكهوتن������هدا بهڕێز هیجری
وێڕای دهسنیشان كردنی مهترسییهكانی
ڕێژیم������ی ئێران ،ئهو مهترس������ییهی وهك
گهورهتری������ن كۆس������پی س������هر ڕێ������گای
سهقامگیری ئاش������تی و دێموكراسی له
ناوچهكهدا دهسنیش������ان ك������رد و وتی :له
نێوبردنی كۆماری ئیس���ل��امی ،پێویستی
به هاوكاری ههموو الیهكه و به تهنیا له
الیهن حیزبێكهوه بهدی نایهت.
ڕۆژی پێنجش������هممه چ������واردهی
جۆزهردانی������ش بهڕێز هیجری س������هردانی
دوو ناوهن������دی «ئاتالنتیك كانس������ێل» و
«هاینریش بێل»ـی كرد كه له ناوهندهكانی
لێكۆڵینهوه و سیاسهتدانی ئهمریكان.
بهرپرس������انی دوو دام������هزراوهی
سیاس������هتدانان جهختیان ك������ردهوه كه بۆ
بههێزكردنی لێڕوانین و شیكاری و ناسینی
پێكهاتهی سیاسی و كۆمهاڵیهتی ئێران
پێویسته كه بواری لهبار بۆ چاوپێكهوتنی
دام������هزراوه سیاس������هتدانهرهكانی ڕۆژئاوا
لهگهڵ ڕێبهرانێكی سیاسی وهك مستهفا
هیجری ،س������كرتێری گش������تیی حیزبی
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دێموكرات ،خۆش بكرێت.
ڕۆژی پێنجشهممه بیست و یهكهمی
جۆزهردانیش س������كرتێری گشتیی حیزب
لهگ������هڵ دوو كونگرێس������مهن «كووك»
و س������هناتۆر «مارك������ی» چاوپێكهوتنی
ههبوو.
بهرێز هیجری لهم س������هردانهدا هێمای
كرد بۆ دانووستانهكانی ڕێژیمی كۆماری
ئیس���ل��امی و واڵتان������ی  5+1و وتی:
پێشگرتنی ئێران له دهستپێڕاگهیشتن به
چهكی ناوهكی ب������ه دڵنیاییهوه كارێكی
بهقازانج������ه بۆ ناوچهكه ،بهاڵم گومانمان
ههی������ه كه ئ������هم ڕێككهوتنان������ه ئێمه به
ئامانجهكانمان بگهیهنێ.
ل������هم چاوپێكهوتن������هدا دوو الیهن������ی
خانهخ������وێ پش������تیوانی خۆی������ان لهپێناو
ه������اوكاری كردن������ی نهتهوهی ك������ورد له
كورس������تانی ئێران ڕاگهیان������د و وتیان كه
ئهمه ڕاس������تییهكه كه نهت������هوهی كورد و
نهت������هوه ژێر س������تهمهكانی دیكهی ئێران
پێویستیتان به یارمهتی و هاوكاری ههیه
تا به ئامانجهكانیان بگهیهن.
ڕۆژی دووشهممه بیست و پێنجهمی
جۆزهردانیش س������كرتێری گشتیی حیزبی
دێموكراتی كوردس������تانی ئێ������ران چاوی
ب������ه «ڕێندی وێبر» ئهندام������ی كونگره

كهوت.
س������كرتێری گش������تیی حی������زب ل������ ه
قسهكانی خۆیدا له چاوپێكهوتن لهگهڵ
«وێبر»دا جهختی ك������ردهوه ،نهتهوهكانی
ئێران خوازی������اری گۆڕینی ڕێژیمن و نه
تهنیا ئهمریكا ،بهڵك������وو هیچ واڵتێكی
دیكه مافی ئهوهی نییه لهبهرامبهر ئهم
ئیرادهیهدا بوهستێ.
بهڕێز هیجری له درێژهی قس������هكانیدا
وت������ی :ڕێژیم������ی ئێ������ران خهریك������ی
پهرهپێدانی دهس������تێوهردانهكانی خۆیهتی
له ناوچهكه و ئهم كێش������هیه مهترسیهكی
گهوره ڕووبهڕووی حیزب������ی دێموكراتی
كوردس������تانی ئێ������ران و ههروهها واڵتانی
ڕۆژئاوایی و هاوپهیمانانی له ناوچهكهدا
دهكاتهوه.كونگرێسمهن وێبر جهختی كردهوه
كه لهگهڵ بهشێكی بهرچاو له قسهكان و
لێدوانهكانی بهڕێز هیجریدا هاوڕایه.
وێبر ههروهها ڕایگهیاند كه چۆنیهتی
ههڵس������وكهوت لهگهڵ ڕێژیم������ی ئێراندا
یهكێ������ك له جیددیتری������ن نیگهرانییهكانی
ئهمریكایه.
لهو كۆتایی ئهم دیدارهدا ،وێبر جهختی
كردهوه كه پێویس������ته لهگهڵ نهتهوهكانی
ئێران ك ه لهپێناو داهاتووی خۆیاندا ههوڵ
دهدهن ،هاوكاریی تهواو بكرێت.

ناهید حسێنی
هەر لە یەكەم ڕۆژەكانی دەس������ت بە
كار بوونیەوە ،حەس������ەنی ڕووحانی ئەو
كلیدەی كە پێشتر بەڵینی دابوو كێشە
كۆمەاڵیەتیەكانی خەڵكی ئێرانی پێ
چارەسەر بكا فڕێ دا و لە جیاتی ئەو،
پەتی سێدارەی بە دەستەوە گرت .زۆری
پێ نەچوو كە ڕێژەی لە سێدارەدانەكان
لە س������ەردەمی ڕووحان������یدا تەنانەت
ڕێكۆردی سەردەمی سەرۆك كۆماریی
مەحموود ئەحمەدی نژادیشی تێپەڕاند
و گەیش������تە بەرزترین ئاست لەو چەند
س������اڵەی دوایی دەس������ەاڵتی كۆماری
ئیسالمیدا .لە مێژووی ئەو ڕێژیمەدا،
ڕووحانی دووهەم س������ەرۆك كۆمارە كە
لە ژێر پەردەی چاكسازیدا ،پۆل پۆل
الوانی واڵت بەرەو پەتی سێدارە بەڕێ
دەكا و لە هەمان كاتیشدا زۆر بە ڕوو
هەڵماڵراوییەوە دروشمی بەختەوەركردنی
كۆمەڵگای ئێران ب������ەرز دەكاتەوە .بەر
لەو ،خاتەمی هەوڵی فریودانی خەڵكی
ئێ������ران ،ڕای گش������تی و كۆمەڵگای
نێونەتەوەی������ی دابوو ،ب������ەاڵم نەیتوانی
ب������ۆ ماوەیەك������ی درێژ خ������ۆی لە ژێر
دەمامكی گۆڕانخوازی و چاكسازیدا
بش������ارێتەوە .بەتایبەت هەڵوێستەكانی
س������ەبارەت ب������ە ئازادی������ی ڕادەربڕین،
س������ەركوتی ڕووناكبیران ،خۆپێشاندانە
خوێندكاریی������ەكان و ئازادیی چاالكییە
سیاسیەكان هیچ جیاوازییەكیان لە نێوان
ئەو و پاش������ڤەڕۆترین بەشی دەسەاڵتدا
نەهێشتەوە.ڕێژەی لەسێدارەدانەكان لەم
چەن������د مانگانەی دوایی دەس������ەاڵتی
ڕووحانیدا ئەوەن������دە زیادی كردوە كە
لە زۆر بوارەوە ،كوشتاری بە كۆمەڵی
گیراوە سیاس������ییەكان لە ساڵەكانی ٦١
و ٦٧ی هەت������اوی وەبیر دێنێتەوە .ئەو
كات ،ڕێژی������م لە ترس������ی پەرەگرتنی
قەیرانی سیاسی و ئابووریی نێوخۆیی
كە بە هۆی زەختی دەرەوە ڕۆژ بە ڕۆژ
پەرەی دەستاند ،شەپۆلێكی بەرباڵوی
گرتن و كوش������تنی وەڕێ خس������ت .لە
ماوەیەكی كورتدا ،بە سەدان گیراوی
سیاسی و كۆمەاڵیەتی لە سێدارە دران
و س������ەركوت و گرتن و بێسەروشوێن
كردن������ی خەڵك گەیش������تە ئاس������تێكی
مەترس������یدارەوە .ئێس������تاش ڕەوش������ی
سیاسیی ئێران تووشی ئاریشەی قووڵ
بۆتەوە و نیشانەكان دەریدەخەن كە ڕێژیم
لە گەڵ كۆمەڵ������ە لێگەرێك (چالش)
ب������ەرەوڕوو بۆتەوە كە لە ناوخۆ و دەرەوە
هەڕەش������ە لە بوون و مەش������رووعیەتی
دەك������ەن .كوش������تن و لە س������ێدارەدان،
بەش������ێكی جیانەكراوە لە كارنامەی پڕ
لە جینایەتی كۆماری ئیسالمیە ،بۆیە
شەپۆلی نوێی ئێعدامەكان ڕووداوێكی
چاوەڕوان نەكراو ،یا جیاوازتر لە باقی
كردەوەكانی كۆماری ئیس���ل��امی نیە.
ئ������ەوەی جێگای داخ و مەترس������یدارە،
بێدەنگیی كۆمەڵ������گای نێونەتەوەیی،
ب������ە تایبەت زلهێزەكان و لە س������ەرووی
ئەوانیشەوە الیەنی وتووێژكەری پرسی
ناوكی لە گەڵ ڕێژیم لە بەرامبەر ئەو
زنجیرە ئێعدامانەدایە.
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مستەفا هیجری لەگەڵ ئەندامانی كۆنگرە و سێناتۆرەكانی ئامریكا كۆبووە
لە دەرێژەی سەردانەكەی بەڕێز مستەفا
هیجری س������كرتێری گش������تیی حیزبی
دێموكرات بۆ واڵتی ئامریكا لە ڕێكەوتی
٢١ی جۆزەردانی ١٣٩٤ی هەتاوی ،لە
گ������ەڵ ئەندام كۆنگرێ������س «كووك» و
سێناتۆر «ماركی» چاوپێكەوتنی پێك
هێنا و گۆڕانكارییەكانی ئەم دواییانەی
ڕۆژهەاڵت������ی ناڤینی ل������ە ڕوانگەی
حیزبەوە بۆ هەر دووال شیكردەوە .هەروەها
لە ڕێكەوتی ٢٥ی جۆزەردانی ساڵی
١٣٩٤ی هەتاوی ،مس������تەفا هیجری
سكرتێری گش������تیی حیزبی دیموكرات
ل������ە الیەن ئەن������دام كۆنگ������رە «ڕەندی
وێبێر» پێش������وازی لێ كرا .سكرتێری
گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران لە س������مینارێك لە واش������ینگتۆن
وێڕای باس������ێكی تێر و تەسەل لەبارەی
دۆخ������ی هەنووكەیی رۆژهەاڵتی ناڤین
و ش������یكارییەكی ورد لەس������ەر خەباتی
حیزبی دێموكرات ،سەفەرەكەی خۆی
بۆ واڵتی ئامریكا سەركەوتوانە وەسف
كرد.
هەروەها لە ڕێكەوتی ٢٤ی جۆزەردانی
1394ی هەتاوی ،مستەفا هیجری،
سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران بە بەشداری ژمارەیەكی
بەرچاو ل������ە نوێنەرانی حیزب و الیەنە
سیاسی و هەروەها هاوواڵتییانی كوردی
دەڤەری واش������ینگتۆن لە س������مینارێكدا
گۆڕانكارییەكانی ڕۆژهەاڵتی ناڤین،
ئێران و بەتایبەتی كوردستانی خستە بەر

باس و لێكیدانەوە .هەروەها لە ڕێكەوتی
14ی جۆزەردان������ی ١٣٩4ی هەتاوی،
مستەفا هیجری س������كرتێری گشتیی
حیزبی دێموكرات سەردانی دوو ناوەندی
«ئاتالنتی������ك كانس������ێڵ» و ناوەن������دی
«هاینری������ش بێڵ»ی ك������رد و لەالیەن
بەڕێوەبەرانی ئەو ناوەندانەوە پێشوازیی
لێكراوە.مستەفا هیجری لەم دیدارانەدا
باس������ێكی س������هبارهت ب������ه بارودۆخی
هەنووكەیی كوردستانی ئێران و مێژووی
خەبات������ی حیزبی دێموك������رات و گەلی
كورد لە كوردس������تانی ئێران پێشكەش
كردوە .هەروەها باسی لەوە كردووە ،كە
حیزبی دێموكرات دژی ش������ەڕە و دژی
هەر چەشنە توندوتیژییەكە ،بەاڵم ئێمە
ت������ەواوی ڕێگاكانمان بۆ چارەس������ەری
ئاش������تیانەی كێشەكانمان لە گەڵ ئێران
تاقی كردووەت������ەوە و لەو پێوەندییەشدا
گەورەتری������ن قوربانی و تێچوومان داوە.
كاك مس������تەفا هیجری لەم دیدارانەدا
باس������ی لەوە كردووە كە ت������ا كاتێك كە
ڕێژیمی كۆماری ئێسالمی لە ئێراندا
لە س������ەر كار ب������ێ ،ڕۆژهەاڵتی ناڤین
ناتوانێت ئاسایش و ئارامش بە خۆیەوە
ببینێت و شەڕ لە ڕۆژهەاڵتی ناڤیندا
ب������ەردەوام دەبێت .چونك������ە بەرژەوەندی
ڕێژیم������ی ئێران لەوەدای������ە كە گرژی
و شەڕ لە نێوان ش������یعە و سووننە پەرە
پێبدا و ئ������اژاوە لە ناوچەكەدا بنێتەوە.
بۆیە بە باوەڕی ئێمە ش������ەڕی داعش
لە عێراق زیاتر لە هەر ش������تێك پێوەندی

ب������ە ڕێژیمی ئێران������ەوە هەیە و تەواوی
هەوڵەكانی ئامری������كا و هاوپەیمانانی
لە دژی داعش بە هۆی دەستێوەردانی
ئێران لە ناوچەكە بەرەوڕووی شكس������ت
دەبن������ەوە .هەروەها لە م������ەڕ وتووێژە
ناوەكییەكان������ی نێ������وان ڕێژیمی ئێران و
واڵتانی  ١+٥باس������ی لەوە كردووە كە،
ڕێگرتن لە ئێران بۆ وەدەس������ت خستنی
چەكی ناوكی بە دڵنیایەوە كارێكی زۆر
بەسوودە بۆ ناوچە ،بەاڵم ئێمە گومانی
زۆر قووڵمان هەیە ك������ە ئەو ڕێكەوتنە
بتوانێت بەو ئامانجەم������ان بگەیەنێت.

هەروەه������ا ،هیج������ری باس������ی لەوەش
كردووە كە گەیش������تن بە دێموكراس������ی
لە هەرش������وێنێك بە تایبەت لە واڵتێكی
وەكوو ئێران كە سەركوت كردن و زەخت
و زۆر بە هەموو شێوەكانی خۆیانەوە لە
ئەوپەڕی هێزدان ،پێویستی بە یارمەتی
دنیای ئ������ازاد هەیە .ل������ە كۆتایی ئەم
دیداران������ەدا ،ئەندامان������ی كۆنگ������رهی
ئامریكا پێداگرییان كردووە كە پێویستە
بە گەالنی ئێ������ران یارمەتی بدرێت كە
بتوانن بۆ داهاتووی خۆیان تێبكۆشن.

لە ئامریكا دەفتەری نوێنەرایەتیی حكوومەتی هەرێمی كوردستان
لە مستەفا هیجری پێشوازیی كرد
س������كرتێری گش������تیی حیزب������ی
دێموكراتی كوردس������تانی ئێ������ران ،لە
درێ������ژەی چاوپێكەوتنەكانی������دا ل������ە
ئامریكا ،لە دەفت������ەری نوێنەرایەتیی
حكوومەت������ی هەرێم������ی كوردس������تان
چاوپێكەوتنی كرد.مس������تەفا هیجری
سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران رۆژی پێنجشەممە،

رێكەوتی ٢١ی جۆزەردانی ١٣٩٤ی
هەت������اوی ،س������ەردانی دەفت������ەری
نوێنەرایەتی������ی حكوومەتی هەرێمی
كوردستان لە ئامریكای كرد و لەالیەن
«بەی������ان س������امی عەبدولرەحم������ان»
نوێنەرایەت������ی حكوومەت������ی هەرێمی
كوردس������تان ل������ە ئامریكا پێش������وازی
ل������ێ كرا.لەم چاوپێكەوتن������ەدا ،الیەنە

جیاوازەكانی س������ەفەری س������كرتێری
گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران باس������یان لێوەكرا و لێك درانەوە.
مس������تەفا هیجری وێڕای پیرۆزبایی
لە «بەیان سامی عەبدولڕەحمان» بە
بۆنەی هەڵبژاردن������ی وەكوو نوێنەری
حكوومەت������ی هەرێمی كوردس������تان لە
ئامری������كا ئاوات������ی س������ەركەوتنی بۆ

خواست.لە كۆتایی چاوپێكەوتنەكەدا،
نوێن������ەری حكوومەت������ی هەرێم������ی
كوردس������تان لە ئامریكا ،خۆش������حاڵی
خۆی بۆ ئ������ەم چاوپێكەوتنە دەربڕی
و هەروەها هیوای خواس������ت مستەفا
هیجری ل������ە درێژەی س������ەفەری بۆ
ئامریكا ،سەركەوتنی زیاتر بە دەست
بێنێت.

حیزبی دێموكرات و پ.ك.ك سێهەم دانیشتنی خۆیان لە قەندیل ئەنجام دا
ڕێكەوتی ٣٠ی جۆزەردانی ساڵی
١٣٩٤ی هەتاوی ،شاندێكی حیزبی
دێ��م��وك��رات��ی ك��وردس��ت��ان��ی ئ��ێ��ران بە
س��ەرپ��ەرەس��ت��ی��ی محەممەد نەزیف
قادری ،ئەندامی دەفتەری سیاسیی
حیزبی دێموكرات سەردانی قەندیلی
ك��رد و لە الی��ەن شاندێكی پەكەكە
ب��ە س��ەرپ��ەرەس��ت��ی��ی جەمیل بایك،
هاوسەرۆكی ئەو پارتەوە پێشوازی

لێكرا .لەم چاوپێكەوتنەدا ،كۆمەڵێك
ب��اس��ی سیاسی ل��ە ب���ارەی دۆخی
سیاسی ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناڤین
بەگشتیی و نەتەوەی كورد بەتایبەتی
خرانە بەرباس .بەشی سەرەكیی ئەم
دانیشتنە دووالیەنەیە بۆ باسكردن
ل���ە س����ەر پ���رس���ە پێوەندیدارەكان
ه���ەردووالی���ەن ،ئ���اوڕدان���ەوەی���ەك لە
دانیشتنەكانی پیشوو و تاوتوێ

ك��ردن و دۆزی��ن��ەوەی ڕێكارێك بۆ
دووپ����ات ن��ەب��وون��ەوەی هەرچەشنە
ئاڵۆزییەك بە لێكتەگەیشتنی تەواو
بۆ چارەسەری بنەڕەتیی كێشەكان
ت��ەرخ��ان ك��راب��وو .محەممەد نەزیف
قادری ،ئەندامی دەفتەری سیاسیی
حیزبی دێموكرات لە سەر شێوازی
بەڕێوەچوونی ئەم دانیشتنە وتی:
دانیشتنەكە لە كەش و هەوایەكی

دۆس��ت��ان��ە و ل��ێ��ك تێگەیشتنێكی
ت���ەواو ب��ەڕێ��وەچ��وو .سەرپەرەستیی
شاندی حیزبی دێموكرات لە درێژەدا
باسی لە گەشبینی هەردووالیەن
ل��ە س��ەر ئاكامی ئ��ەم دانیشتنە و
دانیشتنەكانی داهاتووی كرد .لەو
دانیشتنەدا بڕیاری بەردەوامبوون لە
دیالۆگ هەتا چارەسەری یەكجاریی
هەموو كێشەكان درا.

حیزبی دێموكرات تەقینەوەی تیرۆریستیی شاری ئامەدی مەحكووم كرد
ئ��ێ��وارەی ڕۆژی هەینی ڕێكەوتی
٢٠١٥/٦/٥ی زایینی بەرانبەر بە
١٣٩٤/٣/١٥ی هەتاوی ،وات��ە دوو
رۆژ پێش هەڵبژاردنەكانی توركیە و
ڕۆژێ��ك بەر لە كۆتایی بانگەشەی
ه���ەڵ���ب���ژاردن ،دەس��ت��ێ��ك��ی ن���اپ���اكو
دوژم��ن��ك��اران��ە ،دوو تەقینەوەی بە
م��ەودای زەمانیی  ٥خولەك لە نێو
ئاپۆڕای خەڵكی بەشدار لە متینگی
چ��ەن��د ه���ەزار كەسیی  HDPلە

گ��ۆڕەپ��ان��ی ئێستاسیۆنی ئامەد
ئەنجام دا كە بەداخەوە  ٤ك��وژراو و
زیاتر لە  ٤٠٠برینداری لێ كەوتەوە.
لەو پێوەندییەدا دەفتەری سیاسیی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
وێڕای مەحكووم كردنی توندی ئەو
ك��ردەوە تیرۆریستییە و بەداخ بوونی
بۆ گیان لە دەستدانی قوربانییانی
ئ��ەو ك���ردەوە تیرۆریستییە ،ئاواتی
چاك بوونەوەی هەرچی زووتری زام

هەڵگرتووەكان دەخوازێو ئەو كردەوە
تیرۆریستییانە لەالیەن هەركەس و
الیەنێكەوە ب��ێ ،ش��ەرم��ەزاری دەكا.
هاوكات سەرەخۆشی لە بنەماڵەی
گیان لەدەست داوەكان دەكا و خۆی
ب���ە ه��اوب��ەش��ی خ��ەم��ی��ان دەزان�����ێ.
ه��ەروەه��ا ه��ی��واداری��ن كە ئ��ەم كردەوە
تیرۆریستییانە شوێن لەسەر ئیرادەی
لێبڕاوانەی خوشك و براكانمان لە
باكووری كوردستان دانەنێو پرۆسەی

هەڵبژاردن لە ڕەوتی ئاسایی خۆیدا
بەرەوپێش بەرن.
ن�������ەم�������ان ب�������ۆ ت�������ی�������رۆری�������زمو
تیرۆریستپەروەرەكان
سەركەوتن بۆ ئ��ازادی و ڕزگاریی
گەالن
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی
٢٠١٥/٦/٦ی زایینی
١٣٩٤/٣/١٦ی هەتاوی

چاالكێكی سیاسیی كورد سەردانی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كرد
ڕێكەوتی ٢٨ی جۆزەردانی ١٣٩٤ی
ه��ەت��اوی ،ئێحسان ق���ادر ،چاالكی
سیاسیی كوردی نیشتەجێی واڵتی
بریتانیا ،سەردانی دەفتەری سیاسیی
ح��ی��زب��ی دێ��م��وك��رات��ی كوردستانی

ئێرانی ك��رد و لە الی��ەن شاندێكی
حیزب ،بە سەرپەرەستیی «حەسەن
ش����ەرەف����ی» ج��ێ��گ��ری سكرتێری
گ��ش��ت��ی��ی ح��ی��زب��ی دێموكراتەوە،
پێشوازی لێكرا .لەم چاوپێكەوتنەدا،

كۆمەڵێك پرسی سیاسی پێوەندیدار
بە خەباتی مافخوازانەی هەر كام
لە پارچەكانی كوردستان خرانە بەر
باس و لێكدانەوە .ئێحسان قادر لە
دانیشتن لە گەڵ شاندی دەفتەری

سیاسیی حیزبدا ،سپاسی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێرانی كرد
كە لە ماوەی كار و تێكۆشانیدا لە
بریتانیا ،یارمەتیدەری بوون.

سپاسنامەی حیزبی دیمۆكرات لە
پشتیوانییەكانی خەڵكی كوردستان،
الیەن و كەسایەتییەكان
هاونیشتمانییانی بەڕێز!
كۆمەاڵن������ی خەڵكی نیش������تمانپەروەری
كوردستان!
هێرش������ی گریالكانی پارت������ی كرێكارانی
كوردس������تان  P.K.Kلە ڕێكەوتی ٣ی
جۆزەردانی ١٣٩٤ی هەتاوی بۆ س������ەر
تیمێك لە كادر و پێش������مەرگانی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران ،شەپۆلێكی
بەرینی لە مەحكوومكردنی ئەو هێرش������ە
ناڕەوایە و ناڕەزایەت������ی دەربڕین بەرانبەر
بە پێش������گرتن بە خەبات������ی خەباتكارانی
ك������ورد لە كوردس������تانی ئێ������ران بە دوای
خویدا هێنا و پش������تیوانییەكی لێبڕاوانەی
لە حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانی
لێ كەوتەوە .ل������ەو پێوەندیەدا كۆمەاڵنی
خەڵكی كوردس������تان بوێرانە بەرانبەر بەم
ك������ردەوە ناڕەوای������ەی  P.K.Kدەنگیان
هەڵبڕی و ب������ە پێوەندیگرتن لە ڕێگای
جۆراوجۆرەوە هەستی نیشتمانپەروەری و
خوشەویستیی خۆیان بەرامبەر بە حیزبی
دێموكرات لەوپەڕی دڵس������ۆزیدا دەربڕی
و ئامادەی������ی خۆیان بۆ هەر هەنگاوێكی
پێویس������ت ڕاگەیاند .حیزب و ڕێكخراوە
سیاس������ییەكانی كوردس������تان بەگشتیی
و حی������زب و ڕێكخ������راوە سیاس������ییەكانی
كوردس������تانی خۆرهەاڵت بە تایبەتی بە
گرتنی هەڵوێستی ش������یاو ئەو كردەوەی
P.K.Kیان بە ناڕەوا زانی و زۆربەیشیان
پش������تیوانیی خۆیان لە حیزبی دێموكراتی
كوردس������تانی ئێران و هەر ش������ێوە كار و
هاوكاریی������ەك دەربڕی .ش������ەڕی كورد بە
دژی كوردیان مەحكووم كرد و سیاسەت و
هەڵویستی حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێ������ران و هەوڵەكان������ی ئ������ەم حیزبەیان بۆ
پێداگری لە س������ەر دیالۆگ و دانیشتن و
دۆزینەوەی ڕێگاچارەیەك كە بەرژەوەندیی
هەموو الیەك دابین بكا ،بە بەرپرس������انە و
جێگای پەسند زانی .زۆربەی ڕێكخراوە
مەدەنییەكان و كەس������ایەتییە سیاس������ی و
كۆمەاڵیەتییەكان بە دەربڕینی ناڕەزایەتیی
خۆیان و ن������اڕەوا زانینی ئ������ەم كردەوەی
 P.K.Kدەنگی خۆیان بۆ چارەسەریی
كێش������ەكە ب������ە جۆرێك ك������ە بەرژەوەندیی
هەموو الی������ەك دابین بكا ،خس������تە پاڵ
دەنگی حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی
ئێران .كادر و پێشمەرگە خەباتگێڕەكانی
حیزب������ی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران
س������ەرەڕای خۆبەدوور گرتن لە هەر كێشە
و ئاڵۆزییەك كاتێ������ك كەوتنە بەر هێرش،
بەو پ������ەڕی ئامادەیی و بە نیش������اندانی
ئی������رادەی خۆڕاگ������ری و بەرخ������ۆدان،
كەوتنە بەرگری و پاراس������تنی كەرامەتی
حیزب ،لەو پێوەندییەدا ئەوەی ش������ایانی
پێشمەرگەیەكی دێموكرات بوو لە خۆیان
نیش������ان دا .كیژان و كوڕانی كەمپەكانی
حیزب بەرگی پێشمەرگایەتییان پۆشی و
ئەركی پاراستن و وریابوونیان لە بەرامبەر
هەر پیالنێكدا وەئەستۆ گرت .ئەندامانی
حیزب چ لە كوردس������تانی خۆرهەاڵت و
چ لە لە باش������ووری كوردستان پێوەندییان
بە بنكەكانی حیزبەوە ك������رد و ئامادەیی
ئەنجامدان������ی ه������ەر ئەركێك ب������وون كە
حیزبەكەی������ان بۆی������ان دەستنیش������ان بكا
و ب������ە كردەوە ئ������ەم بەڵێنەی������ان بەوپەڕی
دڵس������ۆزییەوە بردە سەر .ئەندامانی حیزب
لە دەرەوەی واڵت ئەوپەڕی پەرۆش������یی
خۆیان نیش������ان دا و تەنانەت بەش������ێكیان
خوازی������اری گەڕانەوە بۆ كوردس������تان و
جێگرت������ن لە ڕیزی پێش������مەرگەدا بوون.
بنەماڵ������ەی بەڕیزی ش������ەهیدان كە بەو
كردەوەی  P.K.Kجارێكی دیكە زامی

شەهیدبوونی ڕۆڵەكانیان لێنوێ بووەوە،
كەوتنە پشتگیری حیزبی شەهیدەكانیان.
هەیئەت������ی دیاریك������راوی حكوومەت������ی
هەرێم������ی كوردس������تان بۆ چارەس������ەریی
ئەو مەس������ەلەیە بە پەرۆش������ێكی تەواوە
هەوڵی دانیشتنی س������ێقۆڵیی دا كە لە
هێوركردنەوەی ئهم وەزعەدا ش������وێندانەر
بوو .یەكیەتیی پارلمانتارانی كوردس������تان
بەوپەڕی دڵس������ۆزییەوە لە گەڵ حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران و  pkkلە
پێوەندیدا بوون ،هەتا ئاڵۆزییەكە لەوە زیاتر
تەشەنە نەكا .كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی
فیدراڵو چەند حیزبو ڕێكخراوی غەیرە
ك������وردی ئێرانی لە ڕێ������گای ڕاگەیاندن
و بەیاننام������ەوە ئەو ك������ردەوەی pkkیان
مەحكووم كرد و هاوس������ۆزییان لە گەڵ
حیزبی دێموكرات دەربڕی .زۆر حیزب و
ڕێكخراو و كەسایەتی لەو چەند ڕۆژەدا
ب������ە ئامادەبوون لە دەفتەری سیاس������یو
یان دەفت������ەری نوێنەرایەتییەكانی حیزب
هاوس������ۆزیی خۆی������ان لەگ������ەڵ حیزبی
دێموكراتی كوردس������تانی ئێ������ران دەربڕی
و كۆمەڵێ������ك نووس������ەرو ڕووناكبی������ر بە
نووسینی بابەتو لێكدانەوەی مەسەلەكە
ناڕەوابوونی هەڵویستی pkkیان دەرخست.
ئەمانە هەمووی ب������ۆ حیزبی دێموكراتی
كوردس������تانی ئێران جێگای ش������انازیو
پێزانینە و لە ڕوونكردنەوەی ڕاستییەكان
و بیروڕای گش������تیدا ش������وێندانەر بوون.
دەفتەری سیاس������یی حیزبی دێموكراتی
كوردس������تانی ئێران لە هەلومەرجێكدا كە
هەتا ئێس������تاش هەوڵەكانی بۆ دانیش������تن
و دیاڵوگ و چارەس������ەرییەكی وەها كە
بەرژەوەندی������ی هەموو الی������ەك دابین بكا،
بێ ئاكام ماوەتەوە ،بەاڵم خۆش������حاڵە كە
ئاڵۆزییەكە هەتا ڕادەی������ەك هێور بۆەتەوە
و چاوەڕوانییەكانیش لەو هەڵوێستگرتن
و پش������تیوانیكردنە هەروا ل������ە جێگای
خۆیەتی ،بە پێویستی دەزانین لە ڕێگای
ئەم سپاسنامەوە ،سپاس������ی هەمووالیەك
بكەی������ن و هەڵوێس������ت و ناڕەزایەت������ی
دەربڕینەكانی������ان بە چاوی ڕێزەوە س������ەیر
دەكا و پێیان پش������ت ئەس������تورە .سپاس و
ڕێزی پێشكەش������ی هەر حیزب و الیەنێك
و ه������ەر كەس و كەس������ایەتێك دەكا كە بە
تەنگ ئەو كێشەوە بوون و چاوەڕوانە ئەو
هەوڵ و پشتگیرییانە هەوێنی بەردەوامی
دیالۆگ و دۆزینەوەی ڕێگاچارەسەرێك
بێ كە دەس������تەبەری بەرژەوەندیی هەموو
الیەك بێ .س������پاس بۆ هەم������وو الیەك،
دەستی برایەتیتان دەگووشین و هەڵوێست
و ناڕەزایەتی دەربڕین و پش������تیوانیتان لە
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران بە
هەڵوێس������تێكی نیشتمانی سەیر دەكەین و
ئاواتی ئ������ەوە دەخوازین كە چەكی كورد
هەرگی������ز ب������ەرەڕووی ك������ورد نەبێتەوە و
یەكدەنگی ،دڵس������ۆزی و هاوكاریی كورد
لە هەموو پارچەكانی كوردستان ،هەوێنی
دابینبوون������ی مافی نەتەوایەتی و ماف و
ئازادییەكانی كورد لە هەموو پارچەكانی
كوردس������تان بێ .ڕۆحی ش������ەهید قادر
كەریمی شاد و ئارەزووی سارێژبوونەوەی
هەرچ������ی زووت������ری زامی برین������دارەكان
دەكەین.جارێكی دیكە س������پاس و ڕێزمان
بۆ هەموو الیەك و تەبایی و سەركەتن بۆ
كورد بە ئاوات دەخوازین
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی
١٦ی جۆزەردانی ١٣٩٤ی هەتاوی
٦ی ژووەنی ٢١٠٥ی زایینی

ڕوونكردنەوەی سكرتاریای حیزبی
دێموكرات
هەموو الیەك بە تایبەت ئەندامانی
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران
ئ������اگادار دەكەینەوە كە كەناڵ ئانالینی
«ڕۆژی كورد» ك������ە چەند ڕۆژێكە
دەس������تی بە وەش������ان كردووە ،پێوەندی
بە حیزب������ی دێموكراتی كوردس������تانی
ئێرانەوە نیی������ە .بۆیە حیزبی دێموكرات

لە بەرامبەر ب������اسو بابەتەكانیدا هیچ
بەرپرساریەتییەكی نییە.
بە سپاسەوە
سكرتاریای حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران
١٦ی جۆزەردانی ساڵی ١٣٩٤ی
هەتاوی
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شاندێكی  PKKسەردانی دەفتەری سیاسیی كرد
ڕێكەوتی ٢٣ی ج��ۆزەردان��ی ساڵی
١٣٩٤ی ه��ەت��اوی ،شاندێكی پارتی
كرێكارانی كوردستان بە سەرپەرەستی
دەمهات عەگید بەرپرسی پێوەندییەكانی
دەرەوەی پ��ەك��ەك��ە ،س��ەردان��ی بنكەی
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی
ك��وردس��ت��ان��ی ئێرانی ك��رد و ل��ە الیەن
ش��ان��دێ��ك��ی ح��ی��زب��ی دێ��م��وك��رات��ەوە بە
سەرپەرەستیی محەممەد نەزیف قادری
ئەندامی دەفتەری سیاسیی ئەو حیزبە
پێشوازییان لێ ك��را .ئەم كۆبوونەوەیە
ل��ەح��اڵ��ێ��ك��دا ب���ەڕێ���وەچ���ووە ك��ە پ��ە كە
كە ئ��ام��ادە نەبوو ل��ەم كۆبوونەوەیەدا،

الیەنی سێهەم واته شاندی حكوومەتی
هەرێمی كوردستان ب��ەش��داری بكات.
محەمەدئەمین پێنجوێنی ،كەسایەتیی
سیاسیی نزیك لە پەكەكە پاش كۆتایی
هاتنی ئەو كۆبوونەوەیە بە میدیاكانی
ڕاگەیاند« :كۆبوونەوەكە لە كەش و
هەوایەكی دۆستانە وبرایانە و كوردانە
ب���ەڕێ���وەچ���وو .گ��ری��ن��گ ئ���ەوەی���ە كە
حیزبی دێموكرات و كەجەكە پێكەوە
دانیشتوون و بە ڕووب���ەڕوو باسی ئهو
كێشە و گرفتانەیان كرد كە لە نێوانیاندا
ه���ەب���وو و گ��ەی��ی��ش��ت��ن��ە ئەنجامێكی
پۆزەتیڤ .هەروەها محەممەد نەزیف

ق��ادری ئەندامی دەف��ت��ەری سیاسیی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
و سەرپەرەستیی ش��ان��دی ح��ی��زب لەو
ك��ۆب��وون��ەوەی��ە پ���اش ك��ۆت��ای��ی هاتنی
دووه����ەم ك��ۆب��وون��ەوەی ن��ێ��وان حیزبی
دێ���م���وك���رات و پ��ەك��ەك��ە ل���ە وەاڵم���ی
پ��رس��ی��اری ڕۆژن���ام���ەوان���ان پێداگری
كردەوە كە لێدوانەكانی محەمەدئەمین
پێنجوێنی ،لێدوانی ئێمەشن.قادری لە
درێژەدا ئاماژەی بە بەشێك لە ناوەڕۆكی
كۆبوونەوەكە دا و وتی« :ئێمە لە سەر
الیەنی سیاسی و الیەنی پراكتیكی
پێكەوە قسەمان كردووە.

نوێنەری حێزبی دێموكرات سەردانی وەزارەتی دەرەوەی ئوتریشی كرد
ڕێكەوت������ی ٢١ی جۆزەردان������ی
١٣٩٤ی هەت������اوی ،هیوا بەهرامی
نوێن������ەری حیزب������ی دێموكرات������ی
كوردس������تانی ئێ������ران ل������ە ئۆتریش،
سەردانی وەزارەتی دەرەوەی ئۆتریشی
كرد و لە گەڵ كاربەدەس������تانی ئەو
وەزارەتخانەی������ە چاوپێكەوتن������ی پێك
هێنا .لەم دیدارەدا ،چەندین پرس������ی

پێوەندییدار بە كوردس������تانی ئێران و
ناوچەك������ە تاوتوێ ك������ران .نوێنەری
حیزب وێڕای باس������ێكی گشتیی لە
ب������ارەی بارودۆخی سیاس������یی ئێران،
بارودۆخ������ی ئێس������تای ڕۆژهەاڵتی
كوردس������تانی ش������ێكردەوە و ئاماژەی
ب������ە هەرچ������ی زیاتربوونی گوش������ار
و توندوتی������ژی ڕێژی������م و پەرەپێدان

بە سیاس������ەتی س������ەركوتی خەڵكی
كوردس������تان دا .ل������ەو س������ەردانەدا
چەندین پرسی دیكە وەك ،سیاسەتە
ناوچەییەكانی ڕێژی������م و هەوڵدانی
ڕێژیم بو هەرچی قەیراناوی كردنی
ناوچەكە ،دانوس������تانەكانی ڕێژیم لە
گەڵ واڵتانی  ٥+١و چەند بابەتی
دیكە باسیان لێوەكرا.

هەولێر لەسێدارەدانی مەنسوور ئاروەند لە مەحكووم دەكرێت
ڕیكەوتی ٢٧ی جۆزەردانی ساڵی
١٣٩٤ی ه���ەت���اوی ،فێدراسیۆنی
زیندانیانی سیاسیی كوردستان بە
مەبەستی دەرب��ڕی��ن��ی ناڕەزایەتی
لە هەمبەر لەسێدارەدانی مەنسوور
ئ��اروەن��د زیندانی سیاسیی كوردی
خەڵكی مەهاباد ،كۆبوونەوەیەكی ڕێك
خست .لە سەرەتای ئەم كۆبوونەوە
ناڕەزایەتییەدا ،سیروان ئاروەند ،برای

شەهید مەنسوور ئاروەند لە ڕێگەی
تەلەفوونەوە پەیامێكی پێشكەش كرد.
پاشان بەشداربوان بە چەند ساتێك
بێدەنگی و ڕاوەستان ڕێزیان لە گیانی
پاكی شەهید م��ەن��س��وور ئ��اروەن��د و
سەرجەم شەهیدانی ڕێگای ڕزگاریی
ك��وردس��ت��ان گ���رت .پ��اش��ان پەیامی
بەشداربوانی كۆبوونەوەكە لە الیەن
فواد زیندانی ،بەرپرسی فێدراسیۆنی

زیندانیانی سیاسیی كوردستانەوە
پ��ێ��ش��ك��ەش ك����را .پ���اش���ان پەیامی
لویس ئایاال ،سكرتێری ڕێكخراوی
ئ��ی��ن��ت��ێ��رن��اس��ی��ۆن��اڵ��ی سوسیالیست
خوێندرایەوە.لەم كۆبوونەوەیەدا بەشێك
لە حیزب و الیەن سیاسییەكان بەشدار
بوون و بەو بۆنەیەوە پەیامی خۆیانیان
پێشكەش كرد.

شاندێكی حیزبی دێموكرات
سەردانی مەڵبەندی ١٤ی یەكیەتیی نیشتمانی كوردستانی كرد
ڕێكەوتی ١٦ی جۆزەردانی ١٣٩٤ی
هەتاوی ،شاندێكی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران بە سەرپەرەستیی
محەممەدنەزیف ق��ادری ئەندامی
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكرات
س�����ەردان�����ی م���ەڵ���ب���ەن���دی ١٤ی
ڕێكخستنی یەكیەتیی نیشتمانی
كوردستانی كرد و لە الیەن شاندێكی
ئ��ەو مەڵبەندەوە ب��ە سەرپەرەستیی

«ڕەه��ب��ەر سەید ب��رای��م» ئەندامی
سەركردایەتی یەكیەتیی نیشتمانی و
بەرپرسی مەڵبەند ،پێشوازی لێكرا.
لەم چاوپێكەوتنەدا ،محەممەدنەزیف
قادری وێڕای پیرۆزبایی بە مەبەستی
ی���ادی  ٤٠س��اڵ��ەی دامەزراندنی
یەكیەتیی نیشتمانی كوردستان
هیوای س��ەرب��ەرزی و سەركەوتنی
ب��ۆ ب��ە ئ���اوات خواستن و پێوەندی

لە مێژینەی حیزبی دێموكرات و
یەكیەتیی نیشتمانیی كوردستانی
لە قۆناغە جۆراوجۆرەكانی خەباتدا
ب���ەرز ن��رخ��ان��د .ل��ە الی��ەك��ی دیكەوە
«ڕەه���ب���ەر س��ەی �دب��رای��م» ل��ە الیەن
سەركردایەتی یەكیەتیی نیشتمانی
ك��وردس��ت��ان��ەوە س��وپ��اس و پێزانینی
خۆی پێشكەشی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران كرد.

خەڵكی كوردستانی ڕۆژهەاڵت لە هێزی پێشمەرگەی دێموكرات پێشوازی دەكهن
ئەندام������ان و الیەنگران������ی حیزبی
دێموكرات������ی كوردس������تانی ئێ������ران،
ڕێبواران������ی ڕێ������گای ش������ەهیدان و
ئەویندارانی ڕێبازی قازی ،قاسملوو
و ش������ەرەفكەندی ،پێشوازی لە هێزی
پێش������مەرگەی حیزب������ی دێموك������رات
دەكەن.ئەندامان������ی حیزبی دێموكرات
بە مەبەس������تی پێش������وازی لە هێزی
پێش������مەرگەی حیزب������ی دێموك������رات
و دەربڕین������ی پش������تیوانیی خەڵك������ی

كوردس������تانی ڕۆژه������ەاڵت لە حیزبی
دێموكرات ،لە س������نووری دااڵنپەڕ بە
نووس������ینی دروشم چاالكی تەبلیغییان
بەڕێوەب������ردووە .ڕێبواران������ی ڕێبازی
دێموكرات لە سەر بەردەكانی ناوچەی
دااڵنپەڕ بە نووسینی دروشمی «ساڵو
لە كوردستان» و «ساڵو لە قاسملوو»
پێش������وازییان لە هێزی پێش������مەرگەی
حیزبی دێموكرات كردووە و بەم شێوەیە
پشتیوانیی خۆیان و خەڵكی كوردستانی

ڕۆژهەاڵتی������ان لە حیزبی دێموكرات و
گەڕان������ەوەی هیزەكانی ئەو حیزبە بۆ
ناوخۆی كوردس������تانی ئێران دەربڕێوە.
هەروەها ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران لە سیلوانا
و بەشێكی زۆر لە ناوچەكانی دیكەی
كوردس������تانی ڕۆژهەاڵت بە چاالكی
تەبلیغاتی پش������تیوانی و پاڵپش������تی
خۆیان لە حیزبی دێموكرات لە س������ەر
سنوورەكانی ڕۆژهەاڵت دەربڕیبوو.

ڕێژیمی ئێران دەوروبەری پادگانەكانی كوردستان مینڕێژ دەكات
پاش چوونی هێزی پیشمەرگەی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
ب��ۆ چیاكانی كێلەشین و قەندیل
و نیشتەجێبوونی پیشمەرگە لە
سنوورەكانی كوردستانی ڕۆژهەاڵت،
ڕێژیمی ئێران لە هەوڵێكی نوێدا،
دوروبەری پادگانەكان مینڕێژ دەكات.
بە پێی ڕاپۆرتێك لە شاری مەهاباد،
دەوروب����ەری پادگانی ئ��ەو ش��ارە لە
الیەن ناوەندە پێوەندیدارەكانی نیزامی
ڕێ��ژی��م��ی ك���ۆم���اری ئیسالمییەوە
مین ڕێ��ژ دەك��رێ��ت .سەرچاوەیەكی
ئ��اگ��ادار ل��ەو پ��رس��ە ڕای��گ��ەی��ان��د كە
ڕێ��ژی��م��ی ك���ۆم���اری ئ��ی��س�لام��ی لە

نیشتەجێبوونی هێزی پێشمەرگەی
حیزبی دێ��م��وك��رات ل��ە سنوورەكانی
ك��وردس��ت��ان��ی ڕۆژه����ەاڵت ترسێكی
زۆری لێ نیشتووە ،هەر بۆیە ڕێژیمی
ئێران لە هەوڵێكی نوێدا سەرقاڵی
مینڕێژ كردنی دەوروبەری پادگانی
مەهابادە .ئەو سەرچاوەیە لە درێژەدا
ئ��ام��اژەی ب���ەوەداوە كە تاكوو ئێستا
بەشێكی زۆر لە دەوروبەری پادگانی
مەهاباد مینڕێژ كراوە و بە سەرنجدان
ب��ەوەی كە پادگانی مەهاباد لە ناو
ئ��ەو ش��ارە ه��ەڵ��ك��ەوت��ووە ،هاتوچۆی
خەڵك بۆ زۆر شوێن قەدەغە كراوە.
هەروەها ڕێژیمی كۆماری ئیسالمیی

ئێران پاش نیشتەجێبوونی هێزەكانی
پێشمەرگەی حیزبی دێموكرات لە
سنوورەكانی كوردستانی ڕۆژهەاڵت،
كۆمەڵێك هەوڵی ج��ۆراوج��ۆر وەكوو
دانانی پاسگای نوێ ،نۆژەنكردنەوەی
پ��اس��گ��ا ك���ۆن و چ���ۆڵك���راوەك���ان و
ب���ەڕێك���ردن���ی ب���ەك���رێ���گ���ی���راوان بە
ج��ل��وب��ەرگ��ی پ��ێ��ش��م��ەرگ��ەوە ب��ۆ ناو
خ��ەڵ��ك��ی ل��ە ن��اوچ��ەك��ان��ی دیكەی
كوردستانی ڕۆژه��ەاڵت��ی گرتووەتە
پێش و بەو شێوەیە دەیهەوێت وێڕای
میلیتاریزەكردنی كوردستان ،خۆی بۆ
بەرەنگاربوونەوەی هێزەكانی حیزبی
دێموكرات ئامادە بكات.
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نوێنەری حیزب سەردانی دەفتەری
دوو سێناتۆر و ئەندام كۆنگرەی ئامریكای كرد
ڕێكەوتی ١٨ی جۆزەردانی ١٣٩٤ی
هەتاوی ،ئارەش س������اڵح نوێنەری حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران لە ئامریكا
س������ەردانی دەفت������ەری ئەن������دام كۆنگرە
«م������ارك م������ەدۆ» و س������ێناتۆر «ران
جانس������ۆن»ی كرد.لەو چاوپێكەوتنانەدا،
ئارەش ساڵح باسی لە سەردانی سكرتێری
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران لە
ئامریكا كرد و ئام������اژەی بە چاالكییە
دیپلۆماتیكەكان������ی حیزب ل������ە ئامریكا
كرد .نوێن������ەری حی������زب ئامانجی ئەم
خول������ە ل������ە چاالكییەكانی س������كرتێری
حیزب������ی دێموكراتی ل������ە دەرەوەی واڵت
یەكەم ،گەیاندن������ی دەنگی كپ كراوی
نەتەوەی كورد لە كوردس������تانی ئێران بە
دنیا و هەروەها باس كردن لە نیگەرانییە
هاوبەشەكان و ئاراستە كردنی رێگەچارە
بۆ ئەو نیگەرانییانە پێناسە كرد .ئارەش
ساڵح لەو چاوپێكەوتنانەدا رایگەیاندووە:
پاڵنەری سەرەكی س������كرتێری حیزب لە
دەسپێكردنی ئەم چاالكییە دیپلۆماتیكە
ئەوەی������ە كە ل������ە وەه������ا هەلومەرجێكی
هەس������تیاردا ك������ە هاوكاتی������ش دەنگی

هاوواڵتییان لە ناوخۆ بە دڕندانەترین شێوە
كپ دەكرێت كۆمەڵگای نێونەتەوەیی و
ئۆپۆزیس������یۆنی دێموكرات زیاتر لە هەر
كات پێویس������تیان بە هاوكاریە .نوێنەری
حی������زب هەروەها پێداگری كردووەتەوە كە
ئەم س������ەردانە پێویستە لەالیەن ئەو بەشە
ل������ە ئامریكاییەكانەوە زیاتر وەك هەلێكی
گرین������گ چاو لێ بكرێ������ت كە خەمی
س������بەینێی دوای ت������ەواو بوونی باس������ی
رێكەوتنە ناوەكیەكە دەخۆن .لەبەر ئەوەی
چ رێككەوتن لە ئارا دا هەبێت چ نەبێت
ئەوا كاتێك كە ئەم باسە بە كۆتاییەكانی
نزیك دەبێتەوە ئێران لە دەس������تێوەردانی لە
ناوچەكە ،لە س������ەركوت كردنی خەڵكی
خۆی و لە نواندن������ی دڕندەیی بەرامبەر
بە خەڵك������ی خۆی و دنیا بەهێزترە .بۆیە
بەشێكی زۆر گرینگی ئەم سەردانانەی
مستەفا هیجری بۆ پێك هێنانی بوارێكی
تایبەتە بۆ ئ������ەوەی كە هەموومان دوای
كۆتایی هاتنی ئەو باسانە بتوانین پێكەوە
نیگەرانیە هاوبەش������ەكانمان چارە بكەین.
ئارش س������اڵح هەروەها ئاماژەی بەوەداوە:
مستەفا هیجری لەو سەردانانەدا دەیەوێت

تیشك بخاتە سەر س������ەرهەڵدانەكانی ئەم
دووایانەی كوردس������تانی ئێران و هەروەها
باس لە ئامادەیی گەلی كورد دەكات بۆ
گواس������تنەوەی هەر هەلێك بۆ دەربڕینی
ناڕەزایەتی و سەرهڵدان لە دژی رێژیمی
ئیس���ل��امی دا .ناوبراو رایگەیاندووە :كە
س������كرتێری حیزب لە ئامری������كا ویڕای
باس لە مێ������ژووی خەباتی گەلی كورد
ل������ە دژی ه������ەر چەش������نە زۆردارییەك
ئاشكرای دەكات كە گەلی ئێمە دیسانەوە
سەرەڕای ئەو هەموو سەركوتانە خەریكە
هەڵدەستێتەوە س������ەر پێ.نوێنەری حیزب
ل������ەو دوو كۆبوونەوەیەدا رایگەیاندووە كە
حیزبی دێموكرات لە بووژانەوەی خەباتی
گەلەكەم������ان رۆڵ������ی بنەڕەتی دەگێڕێت
و هاتنی س������كرتێری گش������تیی حیزبی
دێموكرات ئەوە دەردەخات كە ئەگەرچی
گەورەتری������ن هەوڵەكان بۆ رووخاندنی ئەو
رێژیمە لەالیەن گەل������ی كوردەوە دەدرێت
بەاڵم بۆ ئ������ەوە كە ئ������ەو هەواڵنە بگەن
بە ئامانج ئەوا پێویس������تیان بە یارمەتی
دەرەكی هەیە.

نوێنەری حیزبی دێموكرات لە كۆنگرەی
حیزبی سووسیالیستی فەرانسە بەشداریی كرد
لە سەر بانگهێشتی فەرمیی حیزبی
سوسیالیس������تی فەرانس������ە لە حیزبی
دێموكراتی كوردس������تانی ئێران ،دوكتور
ئومید س������اعدی ب������ە نوێنەرایەتی لە
دەفتەری پەیوەندییە نێودەوڵەتییەكانی
حیزب������ی دێموك������رات ،ل������ە ٧٧ـەمین
كۆنگ������رەی حیزب������ی سووسیالیس������تی
فەرانس������ە ،كە لە ماوەی رۆژانی ١٥
هەت������ا ١٧ی جۆزەردان������ی ١٣٩٤ی
هەتاوی ،لە شاری پواتیە بەڕیوەچوو،
بەشداریی كرد .لە بەشێكی بەرنامەی
كاریی ئەم كۆنگرەدا ،پرس������ە سیاسی و
كۆمەاڵیەتییەكانی فەرانسە و هەروەها
سیاس������ەتەكانی حیزبی سوسیالیس������ت
ل������ە پێشخس������تنی بەرنامەكانیدا خرایە
بەر باس و لێكدانەوە.بەش������ێكی دیكە

ل������ە بەرنام������ەی كاری كۆنگرەكە بە
تاوتووێ كردنی كێشە نێونەتەوەییەكان
و ڕۆڵ������ی فەرانس������ە ل������ەم بوارانەدا،
وەك بارودۆخ������ی ڕۆژهەاڵت������ی ناڤین
بەتایبەت������ی جینایەتەكان������ی داعش لە
س������ووریە ،عێراق ،كوردس������تان و بابەتە
پێوەندیی������دارەكان تەرخ������ان كراب������وو.
بەپێی ئەم ڕاپۆرتە ،بەش������ی سەرەكی
بابەتەكان������ی كۆنگ������رە ب������ە بەرنامە و
سیاسەتەكانی هەڵبژاردنی ناوەندەكانی
ڕێبەری ئەم حیزبە تەرخان كرابوو و لەم
بەشەدا «ژان كریستوف كامبادلیس»
ب������ۆ جارێكی دیكە وەكوو س������كرتێری
گشتیی حیزبی سووسیالیستی فەرانسە
هەڵبژێ������ردرا .ل������ە ٧٧ـەمین كۆنگرەی
حیزبی سووسیالیس������تی فەرانسە جگە

لە ئەندامانی ڕێب������ەری ،بەڕێوەبەرانی
دەوڵەتی و نوێنەرانی فێدراسیۆنەكانی
حیزبی سوسیالیس������ت لە سەرتاسەری
فەرانس������ە ،ڕێژەیەكی بەرچاو لە شاندە
نوێنەرایەتیی������ە حیزبییەكان و ڕێكخراوە
دەرەكییەكان لە سەرتاس������ەری جیهاندا
بەشداریان كرد .دوكتور ئومید ساعدی،
نوێنەری حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران لە الب������ەالی بەرنامە كارییەكانی
كۆنگ������رەدا ل������ە گ������ەڵ ژمارەیەك لە
نوێنەران������ی ڕێكخ������راوە دەرەكیی������ەكان
و كەس������ایەتییەكانی بەش������داربوو لەو
كۆنگرەیەدا چاوپێكەوتنی پێك هێنا و لە
پێوەندی لە گەڵ پرسە ناوچەییەكان و
بەتایبەت بارودۆخی ئێران و كوردستانی
ئێران بیروڕای گۆڕایهوه.

پەیامی سەرەخۆشیی یەكیەتیی پیشەیی مامۆستایانی كوردستانی ئێران
بە بۆنەی كۆچی دوایی مامۆستا ئەحمەد قازی
مامۆستایانی مافویست
بنەماڵەی فەرهەنگی قازی
بەداخەوە بەرە بەیانی ١٧ی جوزەردان
كاك ئەحم������ەدی قازی مامۆس������تای
قوتابخانەكان������ی مەهاب������اد و بۆكان،
نووسەر و كەس������ایەتیی نیشتیمانپەروەر
ل������ە یەكیك لە نەخۆش������خانەكانی تاران
كۆچ������ی دوایی ك������رد.كاك ئەحمەدی
قازی سااڵنێكی زۆر وەك مامۆستا و

مودیری قوتابخانە لە شارەكانی ئورمیە،
مەهاباد و بۆكان خزمەتی پێگەیاندنی
قوتابییانی كوردی كردووە .كاك ئەحمەد
قازی لە پەنای وانە وتنەوە خزمەتی بە
زمان و وێژەی كوردی كردووە و لەگەڵ
مامۆس������تا هێمن ،گۆڤاری س������روەیان
دامەزراند و بە سەدان نووسەر و شاعێر
و رووناكبیریان لە كوردستان پێگەیاند.
هەر بۆیە لەدەستدانی ئەو رووناكبیرە بە

توانایە ،كەلێنێكی گەورەی لە خزمەت
بە ئەدەبیاتی كوردی بەجێ دەهێڵێت و
خەسارەتێكی گەورە بۆ نەتەوەی كورد.
یەكیەتیی پیش������ەیی مامۆستایانی
كوردستانی ئێران ،پرسە و سەرەخۆشیی
ئاراس������تەی بنەماڵەی گ������ەورهی كاك
ئەجم������ەد ق������ازی و س������ەرجەم خزم و
كەسوكاری دەكات.

نوێنەری حیزبی دێموكرات سەردانی پێوەندییە نێونەتەوەییەكانی
حیزبی سووسیال دێموكراتی سویدی كرد
ڕێكەوتی ٢٠ی جۆزەردانی 1394ی
هەتاوی ،نوێنەری حیزبی دێموكرات لە
واڵتی س������وید لە گەڵ مۆرتن لوێفێری
چاوپێكەوتن������ی كرد .ل������ەم دیدارە دا
هەلومەرجی كوردس������تان بە گشتیی و
ئێران و ڕۆژهەاڵت������ی ناڤین خرایە بەر

باس و لێكدانەوە .هەلومەرجی حیزبی
دێموكرات و ناردنی هێز بۆ سنوورەكانی
كوردستانی ئێران ،ئێعدامەكان لە ئێراندا،
ناردنی هێز لەالیەن ڕێژیمی ئێرانەوە بۆ
سووریە و پش������تگیریی هەمەالیەنی لە
ڕێژیمی سووریە ،هەڵبژاردنی توركیە و

س������ەركەوتنی  ، HDPدۆخ و دۆزی
نەتەوەكان������ی دیكەی ئێران ،كێش������ەی
ناوكیی ئێ������ران و ناڕوونیی چۆنیەتی
پێكهاتنی ئامریكا و ڕۆژئاوا لە گەڵ
ڕێژیمی ئێران ئەو بابەتانە بوون كە لەو
سەردانە دا باسیان لیكرا.

لە مەهاباد ئەندامێكی حیزبی دێموكرات كۆچی دوایی كرد
ڕێكەوت������ی ٢١ی جۆزەردان������ی
١٣٩٤ی هەتاوی ،ڕەش������ید مامقادری
ئەندامی حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران بە هۆی نەخۆش������یی شێرپەنجەوە
لە نەخۆش������خانەی مەهاباد مااڵوایی
لە ژی������ان كرد .ڕەش������ید مامقادری لە
بنەماڵەیەكی دڵسۆز و نیشتمانپەروەری
خەڵك������ی گوندی گ������ردی یەعقوبی
شاروێران و دانیشتووی شاری مەهاباد

بوو .ناوب������راو چەندین ج������ار لە الیەن
هێ������زە ئیتالعاتییەكان������ی مەهابادەوە
دەستبەسەر و زیندانی كراوە بەاڵم هەر
كۆڵی ن������ەداوە و چاالكتر لە جاران كار
و ئەركی حیزب������ی جێبەجێ كردووە.لە
بنەماڵەی ڕەش������ید مامقادری چەندین
كەس بە تۆمەتی ئەندامەتی لە حیزبی
دێموكرات������ی كوردس������تانی ئێ������ران ،بە
زیندانی درێژ خایەن مەحكووم كراون.

تەرمی ناوبراو لەنێو ئاپۆڕای خەڵكی
ناوچەكە ،دۆس������تان و ئاشنایان و خزم
و ك������ەس و كاری ،لە مەهاباد بە خاك
سپێردرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
وێڕای سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس
و كاری ڕەش������ید مامقادری ،خۆی لە
خەم و پەژارەیاندا بە ش������ەریك و بەشدار
دەزانێت.
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بەرەو

ساڵەی دامەزرانی حیزبی دێموكرات

دێموكرات ،حیزبێك كە شانازییەكانی دابەش دەكات و شكستەكانی نا
سەالم ئیسماعیلپوور
یەكێ������ك ل������ە تایبەتمەندییەكانی حیزبی
دێموكراتی كوردس������تانی ئێ������ران لە ماوەی
حەفت������ا س������اڵ تەمەنیدا ك������ە بۆتە هۆی
مان������ەوە و بەردەوامیی لە س������ەر ڕێگای
خەب������ات ،ئەوەیە كە لە س������ەر بنەمایەكی
پۆاڵیین دامەزراوە كە ئەویش ڕاس������تبێژی
لەگ������ەڵ خەڵك و ئامادەی������ی بۆ هەر جۆرە
فی������داكاری و خۆبەختكردنێ������ك لە پێناوی
م������اف و ئازادییەكان������ی خەڵك������ی كورددا
بووە .حیزب������ی دێموكرات ل������ە ماوەی ئەو
حەفتا ساڵەدا بەردەوام لەگەڵ دڕندەترین و
فێڵبازترین دوژمنی كورد واتە ڕێژیمەكانی
زاڵ بە سەر ئێراندا بەرەوڕوو بووە .سەرەڕای
ئەوەش ،پاش حەفتا ساڵ ،ئێستا كە ئاوڕێك
لە مێژووی ئ������ەم حیزبە دەدەینەوە ،دەبینین
كە ئەگەرچی نس������كۆ و كارەسات و الدان
و داب������ڕان لەگەڵ هەموو س������ەركەوتنەكان
و ش������انازییەكانی ئەم حیزب������ە تێكەڵ بووە،
بەاڵم ڕێچكەیەكی زێڕین خاڵی دەسپێكی
تەمەنی ئەم حیزبە بە ئێستایەوە گرێ دەدات
و هەمیشە چرایەكی ڕێنوێن هەبووە كە ئەم
حیزبەی لە سەر ڕاستەڕێگەیەكی ڕووناك
ڕاگرتووە و ل������ە بەرانبەر ئەو هەموو زەخت
و گوش������ار و الدان و كارەساتەدا پاراستوویە
و تەمومژ و هەڵدێر و دێوەزمەكانی س������ەر
ئەو ڕێگایە ئەژن������ۆی ڕێبوارانی ڕێبازی
دێموكراتی شل نەكردووە.
حیزبی دێموكرات نموونە و سەرچەشنی
حیزبێك������ی دەروەس������ت و بەرپرس������یارە كە
سەركەوتنەكانی ،جێگای شانازیی هەموو
كوردێك و تەنانەت هەموو ئازادیخوازێكە و
هەموانی لە سەركەوتنەكانی خۆیدا بەشدار
كردووە.
كۆماری كوردس������تان كە دادەمەزرێت،
حیزبی دێموكرات تاقەحیزبی نێو گۆڕەپانی
سیاسیی كوردستانە ،بەاڵم نەك هەر خۆی
بە تاق������ە خاوەنی ئەو س������ەروەرییە نازانێ،
بەڵكوو بانگهێش������تی تێكۆشەرانی هەموو
پارچەكان������ی كوردس������تان دەكات ك������ە لەو
سەركەوتنەدا بەشدار بن .لە پاش شۆڕشی
گەالنی ئێرانی������ش كە حیزبی دێموكرات بە
خوێ������ن و قوربانیدانی هێزی پێش������مەرگی
خۆی بەشێك لە خاكی كوردستانی لە ژێر
دەس������تی دوژمن دەرهێناوە ،لە ناوچەكانی
ژێر دەسەاڵتیدا دەرەتانی ئازادیی سیاسیی
هەموو رێكخراوە ئازادیخوازەكانی كوردستان
و ئێران������ی دابین ك������ردووە و تەنانەت لە نێو
س������نووری دەس������ەاڵتی حیزبی دێموكراتدا

و هێندێ������ك جار لە س������ەر تێچووی خودی
حیزبی������ش ،ڕۆژنام������ە و تریبۆنی نەیاری
ئ������ەو حیزبە مەجالی خۆدەرخس������تینان پێ
دەدرێت.
لەگ������ەڵ ئەوەش������دا دەكرێ ئام������اژە بە
خاڵێك������ی زۆر گرینگ ل������ە تەمەنی ئەم
حیزبەدا بكەین ،ئەویش ئەوەیە كە نس������كۆ
و كارەس������ات و كەوتنەكانی هەرگیز تێكەڵ
بە خەیانەت و نیشتمانفرۆشی نەبووە ،واتە
حیزبی دێموكرات بۆ پێشگرتن بەو شكست و
كارەساتانەی كە بە سەریدا هاتوون ،هەرگیز
ئامادە نەبووە دەس������ت ب������ۆ داگیركەر درێژ
بكاتەوە ،یان بە قوربانیكردنی خەڵكی دیكە
و حیزب و الیەنەكانی دیكە ،لە قورس������ایی
شكسستی خۆی كەم بكاتەوە .بۆ نموونە،
یەكێك لەو مەرجانەی ك������ە دەوڵەتی ئێران
لە كاتی دانوس������تان لەگەڵ پێشەوا قازی
محەممەد بۆی دادەنێت ،ئەوەیە كە واز لە
پاڵپشتیی بارزانییەكان و خوالێخۆشبوو مەال
مس������تەفا بارزانی بێنن و مەسەلەكە وەكوو
پرس������ێكی نێوخۆیی ئێران لە چوارچێوەی
یاس������ای بنەڕەتیدا تاوتوێ بك������ەن ،بەاڵم
پێش������ەوا ئەو مەرجە ڕەت دەكاتەوە و دەڵێ
بارزانیی������ەكان لێرە بێگانە نین ،كوردس������تان
ماڵی خۆیان������ە و من ناتوان������م لێرە دەریان
بكەم .لە كاتی مسۆگەر بوونی ڕووخانی
كۆماریش������دا پێش������ەوا بۆ ئەوەی خەڵكی
ناوچەكانی ژێر دەسەاڵتی كۆمار نەكەونە
بەر ئاگری ڕق و تۆڵەی ڕێژیم ،مەس������یح
ئاس������ا خۆی دەكاتە قوربانی و بەرەوپیری
س������ێدارە دەچێ و داوا ل������ە بارزانییەكانیش
دەكات مەهاب������اد ب������ە جێ بێڵ������ن و خۆیان
دەرباز بكەن ،یانی پێشەوا كە لە دامەزرانی
كۆمار و س������ەركەوتنە مێژووییەكەی خۆی
و حیزب������ی دێموكرات������دا هەم������وو خەڵكی
چوار پارچەی كوردستانی بۆ بەشداربوون
لەو س������ەركەوتنەدا بانگهێش������ت كردبوو ،لە
كاتی شكس������تدا بەرپرس������یارێتیی هەموو
ش������تێك دەخاتە ئەس������تۆی خۆی و حیزبی
دێموكرات و نرخ������ی ئەو كارەی بە گیانی
خۆی و پۆلێك لە تێكۆشەران و بەرپرسانی
حیزبی دێموكرات دەداتەوە تاكوو هەس������تی
تۆڵەكردن������ەوەی دوژمن ،ب������ە لەنێوچوونی
خۆی دابمركێنێت و خەڵكی دیكە نەكەونە
بەر شەپۆلی تۆڵەی ڕێژیمی شاهەنشاهی.
لە ماوەی شەڕی بەرگریی پاش شۆڕشی
گەالنی ئێرانیشدا حیزبی دێموكرات توانای
ئەوەی هەیە كە لە هەموو شارەكاندا شەڕی
ك������ۆاڵن بە كۆاڵن ب������كات و النیكەم چەند
س������اڵێكی دیكە گرتنەوەی كوردس������تان لە
الیەن ڕێژیمەوە دوا بخات ،بەاڵم دەزانێ كە
ئەم كارە دەبێتە هۆی كاولبوونی شارەكان و

ڕژانی خوێنی خەڵكی مەدەنی و بێدیفاع،
هەر بۆیە لە پاش شەڕی سنە ئامادە نابێ
لە هەموو ش������ارەكاندا ئەو ئەزموونە دووبارە
بكاتەوە و هێزەكانی پێشمەرگە لە شارەكان
دەكش������ێنەوە تا لە دەرەوەی شارەكان شەڕی
بەرگریكارانەی خۆی������ان درێژە پێ بدەن بە
بێ ئەوەی كە ژیانی ئاس������ایی لە خەڵكی
ش������ارەكان تێك ب������دەن .ئەگ������ەر چاوێك لە
شەڕەكانی ئێستای ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست
بكەین ،دەبینین كە دروستكردنی قەڵغانی
مرۆیی لە خەڵكی مەدەنی و دانانی بنكەی
س������ەربازی لە نێو ش������وێنە گش������تییەكاندا
یەكێك لە تایبەتمەندییەكانی ش������ەڕەكانی
ئێستایە كە ئاماری قوربانییەكانی شەڕی
ب������ەرز كردۆت������ەوە .واتە هێزە س������ەربازی و
میلیش������یاییەكانی ئەم سەردەمە بۆ ئەوەی
كە ل������ە الیەكەوە بتوان������ن زیاتر خۆڕاگری
بكەن و لە الیەكی دیكەوە بەرپرس������یارێتیی
ئەخالقی و سیاس������یی زیاتر بخەنە س������ەر
ش������انی دوژمن ،هەوڵ دەدەن هەرچی زیاتر
خەڵك������ی مەدەن������ی و ژن و منداڵ و پیر و
پەككەوتەی نێو شارەكان بكەنە قوربانی و
وەك گۆشتی بەردەم تۆپی دوژمن كەڵكیان
لێ وەربگ������رن .ئەوە جیاوازی������ی ئەخالقی
سیاس������یی حیزبی دێموك������رات لەگەڵ ئەم
ج������ۆرە الیەنان������ە دەردەخ������ات و یەكێك لە
نهێنییەكانی خۆشەویس������تیی هەمیشەیی
حیزبی دێموكراتە.
ئەو تایبەتمەندییەی حیزبی دێموكرات،
واتە بەشداركردنی خەڵك لە سەركەوتنەكان
و بێبەریكردنی������ان لە شكس������تەكانیدا وای
ل������ێ كردووە كە هەرگی������ز ئامادە نەبێت بۆ
س������ەركەوتنی زیات������ر ی������ان كەمكردنەوەی
قورسایی شكست ،پەنا بۆ خەیانەت ببات.
ه������ەر ئ������ەم خس������ڵەتەیە كە ئاس������تی
خۆشەویس������تیی ئەو حیزب������ەی گەیاندۆتە
جێگایەك كە سیمبۆلەكان و هێماكانی ببنە
سیمبۆل و هێمای نەتەوەیی و خەرمانەیەك
لە پیرۆزی ،مێژووی ئەم حیزبە و شەهیدان
و ڕێبەران������ی مەزن������ی بتەنێت������ەوە و هەر
الیەنێك كە بیهەوێ قورساییەك بە پێگەی
نەتەوایەتیی خۆی بدات ،بەشێك لە مێژوو و
سیمبۆلەكان و بەهاكانی حیزبی دێموكرات
وەربگرێت كە لە راس������تیدا بوونەتە مڵكی
نەتەوە و لە چوارچێوەی خاوەندارێتیی تەنیا
حیزبێكی سیاسیدا نەماون.
حیزبی دێموك������رات ڕەنگە تاقە حیزبی
ك������وردی بێت ك������ە چەندین جار تووش������ی
دابڕان لە ڕیزەكانی خۆی������دا هاتووە ،بەاڵم
ئەو كەسانەی كە لە حیزب جیا بوونەتەوە،
هەرگیز نەیانوێراوە ی������ان بە هەر هۆكارێك
نەیانویس������تووە بە ت������ەواوی لە ناو و مێژوو

و س������ەروەرییەكانی حی������زب داببڕێ������ن و
مێژوویەك������ی ن������وێ و رێبازێك������ی جیاواز
بۆ خۆیان بنووس������نەوە .ئ������ەوەش بێگومان
ئاماژەیەك بۆ گەورەیی و س������ەروەرییەكانی
ئەم حیزبەیە كە دابڕان������ی یەكجاری لێیان
تەنانەت بۆ نەیارەكانیشی ئەستەم دەكات.
ئەگەر بگەڕێین������ەوە بۆ مێژوو ،دەبینین
ك������ە یەكەمجار پ������اش رووخانی كۆمار كە
ش������یرازەی حیزبی دێموك������رات بە تەواوی
تێك چ������ووە ،حیزبی ت������وودەی ئێران وەكوو
بەهێزترین حیزبی كۆمۆنیستیی رۆژهەاڵتی
ناوەڕاست ،دەست بە س������ەر رێكخراوەكانی
حیزب������دا دەگرێ و بە پێكهێنانی كومیتەی
ئازەربایجان و كوردستان (كاك) لە راستیدا
حیزبی دێموكرات دەكاتە لقی كوردس������تانی
خ������ۆی ،بەاڵم پێگەی بەهێ������ز و ئیعتباری
مێژوویی حیزبی دێموك������رات دەبێتە هۆی
ئەوەی كە ناو و كەس������ایەتیی سەربەخۆی
حیزب������ی دێموكرات تەنانەت لە ژێر چەتری
هێژموونیی تەشكیالتیی حیزبی توودەشدا
وەك خ������ۆی بمێنێتەوە و ت������ا كاتێك كە لە
ژێ������ر تیش������كی ئامۆژگارییەكانی دوكتور
قاس������ملووی نەمردا حیزب������ی دێموكرات بە
تەواوی ل������ە چوارچێوەی تەش������كیالتیی
توودە دێت������ە دەرەوە و دەبێتەوە بە حیزبێكی
سەربەخۆ ،توودە لە كوردس������تاندا نەتوانێ
لە پرێس������تیژی ناو و ناس������نامەی حیزبی
دێموكرات بێ منەت بێت.
دامەزرانی پارتی دێموكراتی كوردستان
لە عێراق و دواتریش لە س������ووریە و توركیە
و خاوەندارێتییان لە مێژووی پڕس������ەروەریی
حیزبی دێموكرات بە تایبەتی لە سەردەمی
كۆماردا ،نمووونەیەكی دیكە لە پەلهاوێشتنی
پرێس������تیژی نەتەوەیی و رزگاریخوازانەی
حیزبی دێموكرات ل������ە پارچەكانی دیكەی
كوردس������تاندایە ك������ە كاریگەریی لە س������ەر
رەوتی خەبات لەو بەش������انە و بە تایبەتی لە
كوردستانی باشووردا حاشاهەڵنەگرە.
س������ەرهەڵدانی «كۆمیتەی ئینقالبیی
حیزب������ی دێموكراتی كوردس������تان» كە بوو
بە مەش������خەڵداری ڕاپەڕینی پڕش������كۆی
س������اڵەكانی 46ـ ،47نموونەیەك������ی دیكەیە
ك������ە كۆمەڵێك ل������ە تێكۆش������ەرانی حیزبی
دێموكرات پاش بێهیواب������وون لە ڕێبەریی
ئەو كاتی حیزب ،لە راس������تیدا ڕێگایەكی
جی������اواز ل������ەو ڕێبەرییە دەگرن������ە پێش و
ب������ۆ هەڵگیرس������اندنەوەی ش������ۆڕش روو لە
ش������اخەكانی كوردستانی ئێران دەكەن ،بەاڵم
س������ەرەڕای هەموو جیاوازییەكانیان لەگەڵ
ڕێبەریی ئەوكات ،خۆیان نەك بە حیزبێكی
جیاواز ،بەڵكوو بە كۆمیتەیەكی س������ەر بە
حی������زب دەناس������ێنن و شوناس������ی خۆیان لە

حیزبی دێموكرات جیا ناكەنەوە.
لە پاش شۆڕش������ی گەالن������ی ئێران و لە
س������اڵی 1359دا كۆمەڵێك ل������ە ئەندامانی
ڕێبەری و كادر و پێشمەرگەكانی حیزب لە
ژێ������ر كاریگەریی حیزبی توودەدا لە حیزبی
دێموكرات جیا دەبنەوە .ئەم گرووپە كە دواتر
ب������ە «تاقمی حەوت كەس������ی» ناوبانگیان
دەركرد ،س������ەرەڕای ئەوەی ك������ە بە كردەوە
ڕێگای خەیانەتیان گرتە بەر و شانبەشانی
هێزی داگیركەر سەنگەریان لە پێشمەرگە
گرت ،ئامادە نەبوون واز لە ناو و پێشینەی
پڕش������انازیی حیزب بێنن و ناوی «حیزبی
دێموكراتی كوردس������تانی ئێران ـ پەیڕەوانی
كۆنگرەی چوار»یان لە سەر خۆیان دانا.
پ������اش كۆنگرەی هەش������تەم و لە یەكەم
ڕۆژی س������اڵی 1367دا كۆمەڵێكی دیكە
لە كادر و پێش������مەرگەكانی حیزب ڕێگای
جیابوونەوەیان هەڵبژارد ،ئەوانیش سەرەڕای
هەموو دژایەتییەكانی������ان لەگەڵ حیزب و
دوكتور قاس������ملووی نەم������ر ،ئامادە نەبوون
ناسنامەی پڕش������انازیی دێموكرات لە سەر
خۆی������ان البەن و تا كات������ی گەڕانەوەیان بۆ
نێو حی������زب ،ناوی «حیزب������ی دێموكراتی
كوردس������تانی ئێ������ران ـ ڕێبەرایەتی������ی
شۆڕشگێڕ»یان لە سەر خۆیان دانا.
دوایین نموونە لەم دابڕانانەش ئینشعابی
پ������اش كۆنگرەی 13ی حی������زب بوو كە لە
15ی س������ەرماوەزی 1385دا ڕووی دا.
ڕێبەرانی ئەم ڕەوتەش س������ەرەڕای هەموو
دژایەتییەكیان لەگەڵ ڕێبەرایەتیی حیزب
و سیاسەت و پرەنسیپەكانی حیزب ،تا ئێستا
ئامادە نەبوونە واز لە ناس������نامەی حیزبی
دێموك������رات بێنن و لە هەموو ش������وێنێك بە
ناڕەوا خۆی������ان وەكوو حیزب������ی دێموكرات
دەناسێنن.
لێ������رەدا چ دەس������تەكانی پش������تی پەردە
هاندەری الیەن������ە جیابووەكان بۆ وازنەهێنان
لە ناو و ناس������نامەی حیزبی دێموكرات بن
و چ خودی ئەو كەس������انە خۆویستانە وەها
كارێك بكەن ،ناتوانین حاش������ا لە ڕاستییەك
بكەی������ن ،ئەوی������ش ئەوەیە ك������ە ڕابردووی
خەبات و تێكۆش������ان لە حیزبیی دێموكراتدا
ڕابردوویەك نیە كە كەس������ێك بتوانێ خێری
ببەخش������ێت و بە تەواوی پشتی لێ بكات،
هەر بۆیەش������ە كە دەبینین كەسانێك هەن كە
پاش دابڕان لە حیزبی دێموكرات ئەوپەڕی
ناپاكیی������ان لەگەڵ گەلەكەی������ان كردووە و
ت������ا قوڕقوڕاچكە ل������ە خەیانەت چەقیون و
هەموو ج������ۆرە بوختانێكیان بۆ بەدناوكردنی
حیزب كردووە و زۆر جار حیزب و ڕێبەرانی
حیزبی������ان بە خائین ناو بردووە ،بەاڵم ئامادە
نەبوونە ڕاب������ردووی ئەندامەتیی خۆیان لە

حیزبی دێموكراتدا ب������ە خەیانەت لە قەڵەم
بدەن و بگرە شانازیشی پێوە دەكەن.
زۆری������ەك لەو الیەنانەی ك������ە جاربەجار
دژی حیزبی دێموكرات هەڵوێستیان گرتووە،
بە بێ ئەوەی كە دانی پێدا بنێن یان بیریان
لێ كردبێتەوە ،شوێنكەوتوو و میراتخۆری
ش������انازییەكانی ئەو حیزبەن .بوونی ناوی
پیرۆزی پێشمەرگە و خەباتی پێشمەرگانە،
ئ������ااڵی نەتەوەی������ی ،داواكردن������ی مافی
نەتەوایەتی ،كیانی نەتەوەیی ،ئوس������وولی
كاری ڕێكخس������تن ،پەروەردەی سیاس������ی،
كاركردن بەپێی بەرنامە و پێڕەوی مۆدێرن
و دیس������یپلینی حیزبی چەن������د نموونەیەك
ل������ە داهێنانەكانی حیزب������ی دێموكرات لە
خەبات������ی ڕزگاریخوازانەی ك������ورددان كە
ئێس������تا دەك������رێ بڵێین زۆرب������ەی نزیك بە
تەواوی حیزب و الیەنە سیاسییەكانی هەر
چوار پارچەی كوردس������تان وەكوو ئەسڵێكی
نەگۆڕ و پرەنسیپێكی پیرۆز لە بەرنامەی
كاری خۆیان������دا ڕەچاویان دەكەن .تەنانەت
بۆ نموونە ،لە س������ەرەتاكانی قۆناغی پاش
س������ەركەوتنی شۆڕش������ی 1357دا دەبینین
كە كۆماری ئیس���ل��امی وەك������وو دوژمنی
سەرس������ەختی نەت������ەوەی ك������ورد و حیزبی
دێموك������رات ،بۆ ئەوەی كە دیاردەی دزێوی
جاشایەتی لە ناو خەڵكی كوردستاندا پەرە
پێ بدات ،لە ناوی پیرۆزی «پێشمەرگە»
بۆ ئەو كەسانە كەڵك وەردەگرێ كە چەكی
خەیانەت لە گەل و نیش������تمانەكەیان لە شان
دەكەن و دەبنە كەواس������ووری بەر لەشكری
غازیانی جەماران و «س������ازمان پیشمرگان
مس������لمان كرد» دادەمەزرێن������ێ كە دواتر
هەڵدەوەش������ێتەوە و ئەندامەكانی كە تا ئەو
كاتە پێیان وابوو بە راس������تی پێشمەرگەن،
بە ڕەس������می ناوی «پاس������دار»یان لە سەر
دادەنرێت كە لە فەرهەنگی سیاسیی خەڵك
و بزووتن������ەوەی كوردس������تاندا وەكوو جاش،
خۆفرۆش ،بەكرێگیراو و ...دەناسرێن.
بە كورتی ،دەبێ دووپاتی بكەینەوە كە
پانتایی شانازییەكانی حیزبی دێموكرات و
قەاڵفەتی بەرزی ئ������ەم حیزبە لە مێژووی
كوردس������تاندا بۆت������ە هۆی ئ������ەوەی كە بە
دەگمەن دەسكەوتێكی نەتەوەیی هەبێت كە
مۆرك و ناونیشان و باندۆری ئەم حیزبەی
پێوە دی������ار نەبێت .حیزب������ی دێموكرات ئەو
حیزبەیە كە لە خوانی سەركەوتنەكانی خۆی
نەتەوەیەك بەشدار دەكات ،بەاڵم هەرگیز نە
بەرپرسیارێتیی شكستەكانی خۆی خستۆتە
سەر ش������انی خەڵك دیكە و نە بۆ گەیشتن
بە سەركەوتن یان كەمكردنەوەی زیانەكانی
شكست ،تووشی خەیانەت بووە.
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وتووێژی ئۆرشهلیم ئانالین
لهگهڵ بهڕێز مستهفا هیجری
سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
پ :ڕەوش������ی ماف������ی م������رۆڤ لە
کوردستانی ئێران دوای خۆپیشاندانەکان
بە دژی ڕێژیمی ئێران چۆنە؟ دژبهرانی
ڕێژیم ل������ە کوردس������تان چاوەڕێی چی
دەکەن؟
ڕهوشی پێش������لکردنی مافی مرۆڤ
ل������ه ئێراندا ب������ه گش������تی زۆر خراپه و
کۆماری ئیس���ل��امی هیچ مافێک بۆ
ش������ارۆمهندانی لهبهرچاو ناگرێت .ئهم
ڕهوشه له کوردستاندا زۆر خراپتره لهچاو
بهشهکانی دیکهی ئێران .هۆی ئهمهش
دهگهڕێت������هوه بو ئ������هوهی ڕێژیمی ئێران
کوردهکان ن������ه وهک هاوواڵتی بهڵکوو
وهکوو خهیانهتکار و دژی شۆڕش چاو
لێدهکا و بهردهوام جموجۆڵهکانیان له ژێر
چاوهدێری دهگرێ و به ههمووبیانوویهک
سهرکوتیان دهکات .به تایبهت دوای ههر
سهرههڵدانێکی ناڕهزایهتی وهکوو ئهوهی
ئ������هم دوواییانهی له مههاب������اد ڕوویدا.
ل������هو ڕووداوهی مههاب������اددا ،کچێکی
ک������وردی کارمهندی «هۆتێل تارا» له
دژکردهوهیهکدا بهرانبهر به کردهوهیهکی
نامرۆڤانهی فهرمانبهرێکی ڕێژیم که
ههوڵی دهستدرێژی کردنی دابوو ،خۆی
له نهۆمی ٤ی هۆتێلهکه خسته خوارهوه
و له ئاکامدا گیانی له دهست دا.
بهدوای ئ������هو ڕووداوهدا و دهربڕینی
ناڕهزایهتی خهڵک له شاری مههاباد و به
داوی ئهودا له خۆپێشاندانی ناڕهزایهتی
له چهن������د ش������ار و ش������ارۆچکهیهکی
کوردس������تان ،بێجگه له هێزی نێزامی و
ئێنتێزامیه سهرکوتکهرهکانی ئهو شارانه،
ڕێژیم ژمارهیهکی زۆری هێزی دیکهی
له شوێنهکانی دیکهوه بۆ سهركوتکردنی
خهڵ������ک و چاوترس������ێنکردنیان
هێنای������ه کوردس������تان و دهس������تی داوهته
قۆڵبهس������تکردنی خهڵکی ن������اڕازی و
ناردنیان بو زیندان������هکان .لهو پێوهندیهدا
زیاتر له س������هد کهس تا ئێستا خراونهته
زیندان و کهوتوونهته بهر ئهش������کهنجه و
سووكایهتی پێکردنی هێزهکانی ڕێژیم.
ههرچهش������نه کۆبوونهوهیهک������ی خهڵک
بهرگری لێدهکرێت و به گشتی فهزای
ئهمنیهتی کوردستان توندوتیژتر بووهتهوه
و خهڵک نیگهرانی چارهنووس������ی ئهو
زیندانیانهن.
پ :باس������ی ئ������ەو ههاڵواردن������ه بکە
کە کوردەکانی ئێ������ران ڕوبەڕوو دەبنەوە
لەگەڵ������ی و وای ل������ێ ک������ردوون ک������ە
خۆپیش������اندان بکەن ب������ە دژی ڕێژیمی
ئێران.
گهل������ی کورد ل������ه ئێران������دا ههر له
س������هرهتای هاتنه س������هر کاری ڕێژیمی
ئیسالمی به هۆی جیاوازی نهتهوهیی و
ئایینی  -پهراوێز خراون لهكاتێكدا زیاتر له
نیوهی کوردی ئێران سوننه مهزههبن .له
ڕاستیدا هۆی سهرهکی ئهو ههاڵواردنه

دهگهڕێت������هوه ب������ۆ بهربهرهکانێی کورد
لهگ������هڵ ڕێژیمی ئیس���ل��امی و خهبات
کردنیان بو بهدهستهێنانی مافه نهتهوهیی
و دێموکراتیک������ه پێش������ێلکراوهکانیان.
ئاکام������ی ئهو ههاڵواردن������ه بۆته هۆی
ئهوهی که چوار پارێزگای کوردستان له
باری خزمهتگوزاری و ئاوهدانکردنهوهوه
کهمترین بوودجهیان بو دیاری دهکرێ،
ڕادهی بێ������کاری ب������ه تایب������هت لهنێ������و
الوهکاندا له ئاست شوێنهکانی دیکهی
ئێران له بهرزترین ئاستدایه  .پهروهردهی
ڕێژیم به ش������ێوهی بهرنام������ه بۆدارێژڕاو
له قۆتابخانهکاندا له س������هر تواندنهوهی
کولتوور ،زم������ان و مێژووی کورد چڕ
بۆتهوه .کهمترین جیابیری و مافخوازی
گهلی ک������ورد وهک پیالن بۆ تێکدانی
ئاسایشی واڵت و جوداییخوازی ئهژمار
دهکرێت و چاالکانی سیاسی و مهدهنی
ڕووب������هڕووی زیندان������ی درێژخای������هن،
ئهشکهنجه و تهنانهت ئێعدام دهبنهوه.
پ :حیزبەک������ەی ئێوە چی دەکا بۆ
خەبات کردن لەگ������ەڵ ڕێژیمی ئێران و
بۆمان باس بکە کە ئێوە چۆن هاوکاری
دەکەن لەگەڵ بەلووچەکان ،ئازەریەکان،
عەرەبەکان و هتد .پێتان وایە کە گروپی
دیکە بێجگە لە کورد خۆپیشاندان بکەن
بە دژی ڕێژیمی ئێران؟
حێزبی دێموکرات له ههموو شێوهکانی
خهباتی ڕهوا بۆ بهدهس������تهێنانی مافی
نهتهوهیی و البردنی ههاڵواردن لهس������هر
خهڵکی کوردستان خهبات دهکات .بۆ ئهم
مهبهستهش لهگهڵ دوازده الیهنی دیکه
له نهتهوه بندهس������تهکانی ئێران و لهوانه
تورک������ی ئازهربایجانی ،بهلووچ ،عهرهب
و تورکمانهکانی ئێران هاوپهیمانیهکمان
له ژێ������ر ناوی کۆنگ������رهی نهتهوهکانی
ئێران������ی فێدراڵ پێکهێن������اوه و پێکهوه
هاوخهباتین .ئامانجی ئهو هاوپهیمانییه
پێکهێنانی ئێرانێکی دێموکراتی فێدراڵ
به جۆرێک که له چوارچێوهی ئێراندا
ههموو نهت������هوهکان حکوومهتی خۆجێی
خۆیان ب������و بهڕێوبردن������ی ههرێمهکانیان
پێ������ک بێنن و ل������ه ههم������ان کاتدا له
بهڕێوبردنی واڵتیشدا له سهر یاسایهكی
بنچینهیی دێمکوکراتیک بهشدار بن.
پ :بۆمان باس بکە کە سیستهمی
ئی������دارەی ئۆباما چ������ە کاریگەریەکی
لەس������ەر کورد و کەمەنەتەوەی دیکە لە
ئێران ههبووه.
مێ������ژووی خهبات������ی ک������ورد ب������ۆ
بهدهس������تهێنانی مافهکانی ل������ه ئێراندا
له ماوهی ی������هک س������هدهی ڕابردوودا
ب������هردهوام ب������ووه و نهبهس������تراوهتهوه به
کێشهی نێوان والیهته یهکگرتووهکانی
ئامری������کا چ له کاتی س������هرۆکایهتی
ئوبام������ا و چ پێش ئهویش باقی واڵتانی
ڕۆژئاوایی لهگهڵ ئێراندا و ئهم خهباته

تا گهیش������تن به ئامانجهکانی بهردهوام
دهبێت .ب������هاڵم سیاس������هتی ئامریکا به
گش������تی یارمهتی������دهری خهباتی کورد
و باق������ی ئازادیخوازانی ئێ������ران نهبووه.
بهتایبهت سیاس������هتی ئێدارهی ئوباما و
گرووپ������ی  5+1ل������ه پێوهندی لهگهڵ
تهفاهۆمنام������هی ل������ۆزان و بهرنامهی
البردن������ی گهمارۆکانی س������هر ڕێژیمی
ئێران ،دهستی له ههناردهکردنی شۆڕشی
ئیسالمی بۆ واڵتانی دیکه ،به تایبهت
ڕۆژههاڵتی ناوهڕاست ئاواڵهتر دهکات.
ههر ئهوهی که ئێستا له عێراق ،لۆبنان،
س������ووریه و یهمهن دهیبینین .ئاکامی
ئهم سیاس������هتهش بریتیه له نانهوهی شهڕ
و بشێوی زیاتری نهتهوهیی و ئایینی له
ناوچهکهدا و سهركوتی زیاتری بزووتنهوه
ئازادیخوازه نهتهوهییهکان و یهک لهوان
بزووتنهوهی کورد.
پ :باسی هەلومەرجی عێراقمان بۆ
بکە و باس������ی کردارە دژە مرۆییەکانی
ئێ������ران لەو واڵتە بکە؟ ئایا کردارەکانی

ئێران لە عێراق چ کاریگەریەکیان هەیە
لەسەر کورد؟
عێراق ههلوومهرجێک������ی زۆر دژوار
و پڕ له ش������هڕ و ئ������اژاوه تێدهپهڕێنێ.
ش������هڕی ئێتنیک������ی و ئایین������ی لهمێژه
دهس������تی پێکردووه .کوردی ئهو بهش������ه
ک������ه توانی������ان دوای ڕووخانی س������هدام
حوس������ێن دهس������هاڵتێکی خۆجێیی پێک
بێنن ،ئێستا لهگهڵ زۆر کێشه و لهوانه
بڕین������ی بوودجهیان له الی������هن بهغداوه،
ش������هڕی داع������ش و نێزیک ب������ه ملوێن
و نیوێك ئ������اواره ب������هرهوڕوو بوونهتهوه.
هاتنهپێش������ی ئ������هم بارودۆخ������ه نالهباره
دهگهڕێتهوه بۆ سیاسهتی ڕێژیمی ئێران
که له ئێستادا له عێراقدا دهسهاڵتی به
دهس������ته .کۆماری ئیسالمی عێراقێکی
یهکگرتوو و سهقامگیری ناوێت و ههردهم
تێدهکۆشێت به ساز کردنی دووبهرهکی و
ش������هڕ و ئاژاوه سیاسهتهکانی خوی لهو
واڵتهدا بهرێته پێش .ئهوهش بۆته هۆی
ئهوهی هیچ ئاسۆیهک له سهقامگیری

و ئاسایش لهو واڵتهدا بهدی نهکرێت.
پ :کۆمەڵ������گای نێونەتەوەی������ی
دەتوانی چی بکا بۆ هاوکاری کردنی
کوردەکانی ئێران ل������ە خەباتەکەیان بە
دژی ڕێژیمی ئێران؟
کۆمهڵگای نێونهتهوهیی پێویس������ته
گهلی کورد له ئێراندا له بهرانبهر زۆڵم
و زۆرداری ڕێژی������م به تهنیا نههێڵێتهوه،
تاک������وو بتوانن خهباتهکهی������ان چاالکتر
دژی ڕێژیم������ی ئێران درێ������ژه پێ بدهن.
گۆش������ار خستنه سهر ئێران بۆ پاراستنی
ماف������ی مرۆڤ ،البرنی ه������هاڵواردن له
س������هر کورد  ،نههێشتنی فهزای توند و
تیژی و ئهمنیهتی کردنی کوردس������تان،
ڕوانینیان بۆ ک������ورد وهک هاوواڵتی و
نه وهک دوژمن و زۆر بابهتی دیکه له
ڕیزی ئهو یارمهتیانهن که کۆمهڵگای
نێونهتهوهیی دهتوانێ له پێوهندی لهگهڵ
گهلی کورد له ئێران������دا ههنگاویان بۆ
ههڵبگرێت.
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ڕۆژەڤـ

تیرۆریزم لە سووریه
چۆن گەشەی کرد
تارا خێری

سووریه یەکێك بوو لەو واڵتانەی
کە بەهاری عەرەبی لەساڵی 2011
گرتیەوە ،ئەوەی کە سووریەکانی
هێنای������ە س������ەر ش������ەقامەکان
دیکتاتۆریەت������ی چەندین س������اڵەی
بنەماڵەی ئەسەد بوو  ،ئەوان داوای
ئازادی������ان دەکرد ب������ەاڵم حکومەت
بە توندترین ش������ێوە هێرش������ی کردە
سەریان  .سەلەفیە توندڕەوەکان ئەو
ئاڵۆزیەی س������ووریهیان بە دەرفەت
زانی بۆ زیندووکردنەوەی ئەلقاعدە
دوای ئەوەی سەرۆکی ڕێکخراوی
تیرۆریس������تی ئەلقاعدە ئوسامە بن
الدن بەدەستی هێزەکانی ئەمریکا
کوژرا .تیرۆریس������تان سودیان لەم
دەرفەتە وەرگ������رت لە دامەرزاندنی
دەوڵەتێک������ی تیرۆریس������تی ب������ۆ
س������ەرکوتی خەڵک������ە ئ������ازادی
خوازەک������ەی س������وریا .ئەگەرچی
داعەش سونەیە و بەشار ئەسەد شیعە
بەاڵم ئامانجیان هاوبەشە لەوەی کە
هەردووال کار ب������ۆ بەالڕێدا بردنی
شۆرشی س������وری دەکەن .زۆربەی
ئەندامان������ی داعەش ئەو توندڕەوانە
ب������وون کە ل������ە زیندانەکانی ئێران
و س������ووریه ئازادک������راون  ،ئ������ەوان
حوکمەکانیان س������زای لەسێدارەدان
یان هەتاهەتایی ب������ووە  ،ئەمەش
بەڵگەیە لەس������ەر ئەوەی کە ئێران
و س������ووریه پش������تیوانی داعەشیان
کردووە لەسەرەتای دامەرزاندنیەوە
تاک������و ئێس������تا  .ئۆپۆزس������یۆنی
سیکۆالری س������ووریه داعەش وەك
دەس������تکردی ئێران و سوریا دەزانن
 ،ڕژێم������ی س������وریا و ئێ������ران ئەم
توندڕەوانەیان هێن������اوە بۆ تێکدانی
ڕوخساری شۆڕش������ی سوری  ،بۆ
ئەوەی کۆمەڵگ������ەی نێودەوڵەتی
بهێننە س������ەر ئ������ەو بۆچونەی کە
ئەوان ش������ەری دژی تیرۆر دەکەن
ل������ە س������ووریه .ڕژێمی ئێ������ران کە
سپۆنسەری تیرۆریزمە لە جیهان ،
هەوڵدەدات بەو سیناریۆیانەی کە لە
سوریا بەڕێوەی دەبات پارێزگاری
لە مانەوەی بەش������ار ئەسەد بکات
،جا ب������ۆی گرنگ نییە کەخوێنی
خەڵک������ی بێت������اوان و ئازادیخوازی
س������ووریه بەناحەق بڕژێت  .کاتێ
ش������اری ڕەقا لەالیەن تیرۆریستانی
داعەش������ەوە دەستی بەس������ەرداگیرا
،چارەنووس������ی ڕەق������ا جیاوازبوو لە
چارەنووس������ی ش������ارەکانی دیک������ە
لەوانە ( دیرالزور،حلب،حمص ،دیرە)
چونکە ئەو شارانەی دیکە لەالیەن
شۆڕشگێڕانەوە کۆنترۆڵ کرابوون
 ،ئەس������ەد شەو و ڕۆژ بۆمبەبارانی
دەک������ردن  ،ب������ەاڵم ڕەق������ا لەالیەن
داعەشەوە دەستی بەسەردا گیرابوو
،ئەس������ەد داعەش������ی بە دووژمنی
دووژمن واتە دۆستی خۆی دەزانی
 .ڕێژیمی ئێ������ران لە مێژە خەون بە
دروس������تکردنی ئیمپراتۆریەتێک������ی
ش������یعە دەبینیت لە ناوچەکەدا کە
س������نورەکانی ئێران ،عێراق ،سووریه
 ،لوبن������ان  ،یەمەن بگریته وە  ،بۆ
ئەم مەبەس������تە ئێران هەوڵ دەدات
رژێمی عەلەوی سوریە لەسەر کار
بمێنێت������ه وە ،بۆیە ئێران لەس������وریە
داعەش بکاردەهینیت بۆ بەرەنگار
بوونەوەی س������وپای ئازاد  ،وەزیری
دەرەوەی فەرانس������ه ماوەی������ەک
لەمەوب������ەر ڕایگەیاند ک������ە ئیران
لەسووریه نەوت لە داعەش دەکڕێت
 .شۆڕش������گێڕانی سووریه گەواهی
لەسەر ئەو ڕاستییە دەدەن کە (ئێمە
ئەو چەکدارانەی داعەش دەناسینەوە
لە ڕاب������ردوودا ئەوان لەناوچەی ژێر
دەسەاڵتی ئەسەد ڕاهێنانیان پێکراوە
،ئێـمە بینیمان کە س������وپای ئەسەد
بێ بەرگری لە زۆربەی ناوچەکان
کشایەوە بۆئەوەی داعەش دەستی
بەسەردابگرێت).
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سنوورەكانی نێوان خاكی كوردستان هی كێیە؟
دااڵنپەڕ
ێ
سنوورەكانی ئەو واڵتانەی كە بەب 
لەبەرچاوگرتن������ی دۆخ������ە ڕەگەزی،
زمان������ی ،مێژووییهكانی دانیش������توانی
نەتەوەكان بە هۆی دەسەاڵتە زلهێزەكانەوە
دیاریكراون و بەس������ەریاندا س������ەپاندون،
بەدرێژایی مێژوو ،كێش������ە و ملمالنێی
بەدواوە ب������ووە ،تا یەكالیی نەكردنەوەیان
كێشەكان بەردەوام دەبن.
یەكێ������ك ل������ەو نەتەوان������ە ،نەتەوەی
كوردە ك������ە س������نوورەكانی نێوان خاكی
كوردس������تان بە دوای چەند پرۆس������ە و
ش������ەری گەورەی نێوان دراوسێكانیەوە
(ئێ������ران و توركی������ە1514ز  -ئێ������ران و
ڕوس������یە 1803ز -عهدنامەی گلستان
 ئێ������ران و ڕوس������یە 1826ز ،عهدنامەتركمانچ������ای  -ئاكامی ش������ەڕەكانی
جیهانیی یەكەم 1914ز و دووهەم1939
ز) بە شێوەیەكی نادادوەرانە دیاریكران
و بە س������ەر گەلی كورددا سەپێندران.
نیش������تمانی كورد بە سەر چوار واڵتی
(ئێران ،توركیە ،سورییە وعێراق)كە لەژێر
دەس������ەاڵتدارنی فارس ،تورك و عەرەبدا
ب������وون و هەموویان بەدرێژایی مێژووی
ئەو چەند ساڵەی پێكهاتنیانەوە ،هیچ
مافێكی هاوواڵتی ب������وون بۆ خەڵكی
كوردس������تانیان لەبەر چ������او نەگرتووە،
هەردەم ئەوانیان چەوس������اندۆتەوە و بە
بیانووی جۆراوجۆرەوە هەموو جۆرە توند
و تیژییەكیان لەگەڵ ئەوخەڵكە ئەنجام
داوە و هەموو جۆرە پیالنێكیان لەسەریان
بەڕێوە بردووە.
نیش������تمانپەروەرانی گەلی كورد لە
حكوومەتە میرنشینە عەشایەرییەكانەوە
بگرە تا دەگات������ە پێكهاتە ڕێكخراوەیی
و حیزب������ە نەتەوەیەكان������ی كە بە هۆی
ڕووناكبیران������ی ك������وردەوە پێكهات������ن،
لەم������ەڕ ئەو هەمووە س������تەم و زوڵمەی
دەس������ەاڵتدارنی فەرمانڕەوای فارس،
ت������ورك و عەرەبەوە بێدەن������گ نەبوون،
بەش������ێوازی جۆراوجۆر خەباتیان كردوە،
ب������ەاڵم بە هۆی زاڵبوونی دەس������ەاڵتی
س������ەرەڕۆ و دیكتات������ۆری بەس������ەر
واڵتەكان������دا ،بەرێوەبەرانی بەرخودان و
خەباتیان بە شێوەی جۆراوجۆر تۆمەتبار
كردووە و گرتوویانن وخس������تویانەتە نێو
بەندیخانەكانیانەوە و حوكمی س������ێدارە
و ئیعدامی������ان بۆ بڕیونەت������ەوە .هەربەم
هۆیان������ەوە ڕێبەران������ی خەبات������كاران
بەمەبەس������تی درێ������ژەدان ب������ە خەبات،
پەنایان بۆ چیا و ش������اخ و سنوورەكانی
كوردستان بردووە ،بەدرێژایی مێژووی
خەباتی گەلی كورد لە سەدەكانی 19
و20ی زایینی تا ئێس������تا س������نوورەكان
شوێنی خەبات و چاالكی و مانەوەی

هەموو ڕۆڵە شۆڕشگێڕەكانی كوردستان
بە گش������تی ب������ووە و هەم������وو حیزب
و ڕێكخراوە سیاس������ییەكان بەش������ێكی
زۆری ش������انازی و س������ەركەوتنیان لە
ب������وون لە نێو س������نوورەكاندا دەبیننەوە و
لە الیەكی دیكەوە پش������تیوانی خەڵكی
هەر پارچەیەكی كوردس������تان لە حیزب
و ڕێكخراوەكانی هەریەك لە پارچەكان
بە مایەی شانازی و مانەوەیان دەزانن.
خەڵكی كوردستان زۆر بوێرانە یارمەتیان
بە شۆڕش������گێڕانی هەم������وو پارچەكان
بەبێ جیاوازی كردووە ،هاوكات لەگەڵ
ئەو پشتیوانییە ئەندامەتی ڕێكخراو و
حیزبەكان������ی پارچەكەی خۆیان كردوە.
لە هەمان كاتدا ئەگ������ەر ڕێكخراو یان
حیزبێكی هەر پارچەیەكی كوردس������تان
بە دژی یەكگرتووی������ی و بەرژەوەندییە
نەتەوەیی������ەكان جوواڵبێت������ەوە ی������ان بە
پاڵپش������تیی یەكێك ل������ەو واڵتانەی كە
بەس������ەر كوردا س������ەپاون جوواڵبێتەوە و
ش������ەڕی براكوژی بە قازانجی یەكێك
لەو واڵتان������ە لەگەڵ حیزبە كوردییەكان
كردبێت ،پش������تیوانیان ل������ی نەكردوون و
لە ڕی������زی گۆپاڵبەدەس������تی دوژمنی
گەلی ك������ورددا جێگایان كردوونەوە.كە
ب������ە داخەوە لە مێ������ژووی گەلەكەماندا
لەمڕووەوه خەتا و هەڵەی فرە دیتراون.
ك������ە هیوادارین چیتر ئ������ەو ڕێكخراو و
حیزبان������ەی خۆیان بە پێش������ڕەو و ڕێ
پێش������اندەری ئامانجەكانی گەلی كورد
و خاكی نیش������تمان لە پێشەوەی هەموو
حیزبەكان������دا دەبین������ن ،جارێكی دیكە
تووشی ئەو خەتا و هەاڵنە نەبنەوە.
هەور وەك هێمای بۆ كرا سنوورەكانی

نێوان نیش������تمانی كوردستان بە شێوەی
دەس������كرد دیاریك������راوە ،بمانهەوێ������ت و
نەمانهەوێت ئەم سنوورانە تا تێپەركردنی
پرۆس������ەگەلێك هەر دەمێننەوە و ماڵ و
میرات������ی گش������تیی گەلی ك������وردە و
جێی خەب������ات و بەرخودان������ی هەموو
تێكۆشەرێكی كوردە وجێی هەمووانی
تێدا دەبێت������ەوە و هیچ حیزب و الیەنێك
مافی ئەوەی نیی������ە ڕێ بە خەبات و
تێكۆشانی هیچ تێكۆشەرێكی كوردی
پارچەكانی دیكە بگرێت ،هێڵی مارڵۆ
یان زیگفرۆید بە فازانجی دوژمنێكی
كورد بۆ خۆی دروست بكات!!
لە ڕۆژی 3ی جۆزردانی1394ی
هەت������اوی بەرامبەر ب������ە 24ی مانگی
مەی 2015ی زایینی لە بەرزاییەكانی
ناوچەی نێ������وان خنێ������رە وخواكورك لە
پۆركی  2نیزیك بە مۆڵگەكانی سپای
پاس������دارانی ئێران ،هێزەكان������ی پارتی
كرێكارانی كوردستانی توركیە p.k.k
پێشیان لە تیمێكی پێشمەرگەی حیزبی
دێموكرات������ی كوردس������تانی ئێران گرت
كە بە مەبەس������تی ئامادەب������وون لە نێو
خەڵكی كوردستانی ئێران بەرەو سنوور
ڕۆیشتبوون ،لە الیەن چەكدارە گریالكانی
پارتی كرێكارانی كوردس������تانی توركیە
تەقە دەكرێت ك������ە لەئاكامدا یەكێك لە
پێش������مەرگەكانی حیزب������ی دێموكرات
بە ن������اوی (قادركەریمی) ش������ەهید و
بریندار بوونی  3پێشمەرگەی دیكەی
لێدەكەوێت������ەوە ،ب������ە داخ������ەوە جارێكی
دیكە لە س������ەدەی  21كە بە سەردەمی
پێشكەوتن و دیاڵۆگ و ئاشتی جیهانی
ێ ئەزموون وەرگرتن
ناودێ������ر كراوە ،بە ب 

ل������ە زیانەكانی مێژووی خەباتی گەلی
كورد ،بۆ خۆشخزمەتی بە دوژمنێكی
گەل������ی ك������ورد (رێژیم������ی كۆماری
ئیس���ل��امی ئێ������ران) ،جارێك������ی دیكە
خوێنی ڕۆڵەیەكی شۆڕشگێڕی كورد
بە دەستی گریالیەكی پ.ك.ك دڕژێتە
سەر خاكی نیشتمانی زامدارەوە.
ئ������ەوەی لێ������رەدا كۆمەاڵنی خەڵكی
كوردستان دەبێت لێی ئاگاداربن ،ئەوەیە
كە بزانن لە باری شەرعی و یاساییەوە
مافی (پ.ك.ك) بووە ڕێگری و تەقە
لە پێشمەرگەی دێموكرات بكات؟
لە وەاڵمدا با بزانین كە (پ.ك.ك)
لە م������اوەی زیاتر لە س������اڵی ڕابردوودا
لە س������نوورەكانی ش������ەرعی و یاسایی
خ������ۆی (س������نوورەكانی توركی������ە) بوە
یان لە س������نووری نێوان كوردس������تانی
ئێران وكوردس������تانی عێ������راق (هەرێمی
كوردستان)؟
بە چاوخش������اندنێك بە نەخش������ەی
سنوورەكانی كوردس������تاندا ،دەبینین كە
سنووری كوردستانی ئێران لە دووبەش
پێك هاتووە:
بەشی یەكەم :سنووری بەشی باكوور
دااڵنپ������ەڕ ،كە لە چی������ای دااڵنپەڕەوە
(ناسراو بە سێ سنوور) یانی لە پشتی
ناوچەی مەرگەوەڕی ورمێ دەس������ت
پێدەكات تا داوێنەكانی چیای ئاڕاراتی
بچووك سنووری نێوان كوردستانی ئێران
و كوردس������تانی توركیەیە( ،ئاوایی دەم
قشاڵقی سەروو لە كوردستانی ئێران -
شاری ئارالیق لە كوردستانی توركیە)،
لە ئاوایی دەم قش���ل��اقەوە بۆ بەندئاوی
ئاراز سنووری نیوان كوردستانی ئێران و

واڵتی ئازەربایجانە ،درێژایی نێوان ئەو
سنوورانە نیزیك بە 600كیلۆمیتری سەر
زەوی و نیزیك ب������ە  500كیلۆمیتری
هەوایی������ە ،لێرەدا خەڵكی كوردس������تانی
ئێ������ران و توركی������ە ،یان بڵیی������ن ئێمە و
پەكەكە ،س������نووری هاوبەشمان هەیە،
مافی هەر دوو الیە كە لەم س������نوورانە
بۆ خەبات كەڵك وەرگرن .كە بە داخەوە
بە هۆی سیاسەتی ش������ەڕئەنگێزانەی
(پ.ك.ك) ل������ە س������اڵەكانی 1367تا
1370ی هەتاوی ،بۆ خۆش������خزمەتی
بە كۆماری ئیس���ل��امی ئێران بەرۆكی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە
ناوچەكانی قوتور تا سێ سنوور دەگرت
و ئەو كاتیش پێش������مەرگەكانی حیزبی
دێموكرات بۆ خۆ پاراس������تن لە شەڕی
برا كوژی چاالكیان لە س������نوورەكانی
ئەو ناوچانە كەم كردەوە و ئەوان بەوەش
ڕازی نەب������وون تاك������وو ل������ە ڕێكەوتی
1370/5/14ی هەت������اوی ل������ە كاتی
گەڕان������ەوەی  6كادر و پێش������مەرگەی
حیزبی بۆ الی س������نووری كێلەشینی
شنۆ لە دۆڵ گامێشی سنووری توركیە
وەبەر دەس������تڕێژی چەكدارانێك كەوتن
(ئەو كاتی تەنی������ا حیزبی دێموكرات و
(پ.ك.ك) لەو سنوورە بوون) و شەهید
ك������ران و تەرمەكانیان بە ئاودا دان و بە
جێیان هێشتن.
بەش������ی دووهەم :س������نووری بەشی
باشوور دااڵنپەڕ ،كە لە چیای دااڵنپەڕەوە
دەست پێدەكات تا مووسیانی پارێزگای
ئیالم بەرامبەر بە شارۆچكەی كووت لە
عێراق ،ئەم سنوورە لە نێوان كوردستانی
ئێران و كوردستانی عێراق هەڵكەوتووە

و بە دەیان س������اڵە شۆڕشگێڕانی ئەو
دوو پارچەیەی كوردستان خەباتیان تێدا
كردووە و لەمپەڕ و بەربەستێكی وەهایان
لە س������ەر چۆنیەتی كار لە سەر سنوور
بۆ یەكتر دروست نەكردوە .درێژای ئەم
س������نوورەش زیاتر لە  750كیلۆمیتری
سەر زەوی و زیاتر لە  550كیلۆمیتری
هەواییە.
ب������ەاڵم س������ەركردایەتی و زۆربەی
هیزی گریالكان������ی پەكەكە دوابەدوای
چ������ۆڵ كردن������ی (دۆڵ������ی بەق������ا)ی
س������ووریە و دوای چەند ش������ەڕێك كە
لەگەڵ هەرێمی كوردس������تان و پارتی
دێموكرات و یەكیەتیی نیش������تمانی لە
كوردس������تانی عێراق كردی ،لە ناوچە
سنوورییەكانی نێوان كوردستانی ئێران
و عی������راق (هەرێمی كوردس������تان)یانی
لە بەش������ی دووهەمی جێگیر بوو و بە
مافی خ������ۆی زانیی ل������ە دااڵنپەڕەوە
ت������ا كوو چیای ش������اهۆ ب������ە قوواڵیی
3كیلۆمیتر لە نێو خاكی كوردس������تانی
ئێ������ران ونیزی������ك ب������ە  10كیلۆمیتر لە
قوواڵیی هەرێمی كوردس������تانی عێراق
حوكمڕانی ب������كات و لە بەرامبەر هیچ
یاسایەكدا خۆی بە بەرپرسیار نەزانێت
و حیزب بۆ پارچەكانی دیكە دروس������ت
بكات و لەمپەڕ بۆ پارچەكانی دیكەی
كوردستان دروست بكات و لە خەڵك بە
زۆر باج و خەراج وەربگرێت.
هیچ كەس������یش مافی نەبێت لێی
بپرس������ێت ئەو بەرپرس������ایەتییەی لە چ
هەڵبژاردنێك������دا ب������ۆ خۆی مس������ۆگر
كردووە.
هیوادارم پەكەكە وەاڵمێكی هەبێ بۆ
ئەو الوانەی كە لە كوردستانی ئێرانەوە
لە ڕووی دڵسۆزی و نیشتمانپەروەرییەوە
لە ماوەی چەند س������اڵی ڕابردوودا ،بە
پڕوپاگەندەی چەواشەكارانەی نەتەوەیی
هەڵیخەڵەتان������دوون و ئەوانی كردووەتە
قوربانیی سیاسیەتە ناسەردەمییەكانی
خۆی كردوون و لە دەرەوەی سنوورەكانی
كوردس������تانی ئێران بە كوشتی داون و
ڕوون������ی بكاتەوە ئەم كارە بۆ چ ئامانج
و سیاس������ەتێك بووە؟ ئای������ا لە ئەوانیش
وەك������وو الوانی كوردی س������ورییە (كە
بە پێی گرێبەس������ت لەگ������ەڵ ڕێژیمی
ئەس������ەد مافی سەربازی س������ورییەیان
بۆ بە حیس������اب دەهات������ن) ،ئایا الوانی
كوردس������تانی ئێرانیش وەكو س������ەربازی
كۆماری ئیس���ل��امی بە حیساب دێن؟
ئای������ا هەر بۆ ئەوەیە كە س������نوورەكانی
كوردستانی ئێرانتان بە پاڵپشتی سپای
پاسداران بە سەر تێكۆشەرانی دێموكرات
داخستووە و وەك پاس������ەوانی سنووری
هیزەكانی كۆماری ئیسالمی ،ئەركتان
پاراس������تنی س������نوورەكانە بە قازانجی
كۆماری ئیسالمی؟؟؟؟؟؟

شۆڕشی ئاگری
شههاب خالیدی
دوای س������ەركوتی شۆڕش������ی شێخ
س������ەعیدی پی������ران ،گەلی ك������ورد لەو
بەشەی كوردستاندا دەستیان لە خەبات
هەڵنەگ������رت و ئەمجارەیان ڕێكخراوی
خۆیب������وون بڕی������اری دا كە دەس������ت بە
ئۆرگانیزەكردن������ی شۆڕش������ێكی دیكە
لە دژی دەوڵەت������ی توركیە بكات ،ئەو
دەوڵەتەی كە بە هی������چ نرخێك ئامادە
نەب������وو دان بە ماف������ە ڕەواكانی گەلی
كورددا بنێ و دروش������می یەك نەتەوە،
ی������ەك ئااڵ ،یەك زمان و یەك خاك ببوو
بە بنچینەی دەسەاڵتەكەی.
لەو چوارچێوەیەدا ئێحس������ان نووری
پاشا و برۆ پێكەوە چیای ئاگرییان كردە
ناوەندی ش������ۆڕش لە دژی زۆرداری.
ئ������ەوان ل������ە س������اڵی  1927-1926دا
دەس������تیان دای������ە كۆكردن������ەوەی هێز و
دواتریش كۆبوونەوەیەكی گرینگیان پێك

هێنا و لەو كۆبوونەوەیەدا ماڕش������ێكی
تایبەت و ئااڵی كوردس������تانیان (ئاالی
كوردس������تان بەپێی نووسینێكی ئێحسان
نووری پاشا بۆ خۆی ،لە ڕەنگی سوور
لە الی سەرێ و سپی لە ناوەند و سەوز
لە خ������وارەوە و تیش������كێكی خۆریش لە
ناوەندی ئاالكەدا پێك هاتبوو) پەس������ند
كرد و بڕیاری هاوكاری و دۆستایەتی
لەگ������ەڵ ئەرمەنیەكانیانی دەركرد ،كە
ئەمە بریارێكی ژیران������ە و لە جێگای
خۆیدا بوو ،چونكە عوسمانیەكان تۆی
دوژمنایەتیان لە نێو ڕۆڵەكانی كورد و
ئەرمەندا چاندبوو.
هەروەها لەو كۆبوونەوەیەدا لە س������ەر
ئ������ەوە ڕێككەوتن كە ئێحس������ان نووری
پاش������ا ببێ بە فەرماندەری گشتی و
«برۆ»ش ببێ بە بەرپرسی كاروباری
سیاسیی ئەو بزووتنەوەیە.

دەوڵەت������ی توركیە ل������ە بەرامبەر ئەو
هەواڵنەی بزووتنەوەی ئاگریدا لە مانگی
حوزەیرانی س������اڵی 1930دا هێرشێكی
زۆر بەرفراوانی (كە بە پێی هەواڵێكی
ڕۆژنامەی “ ”Cumhuriyetپێك
هاتبوو لە  60هەزار سەرباز و  6هەزار
ژان������دارم و  100فرۆكە) كردە س������ەر
شۆڕش������گێرانی بزووتنەوەكە .هەرچەند
كە شۆڕش������گێرانی كورد بێ پشتیوان
بوون و تەنیا پش������تیوانیان بیروباوەڕی
پۆاڵیینیان و شاخەكانی كوردستان بوون
دیسانەكەش توانیان ئەو هێزە زەبەالحەی
دەوڵەتی توركیە تێك بش������كێنن .بەاڵم
دەوڵەت������ی توركیە گەمارۆی خس������تە
س������ەریان و دواجار توان������ی كۆتایی بە
شۆڕشەكە بێنێ.
هەروەه������ا خێزانی ئێحس������ان نووری
پاش������اش بە گوللەی میترالیوز بریندار
دەب������ێ و ناچ������ار دەبێ ڕوو ل������ە ئێران

بكەن.
پێویس������تە بوترێ ئەو كەسانەی كە
س������ەركردایەتی شۆڕش������ەكەیان دەكرد،
كەس������انێكی زۆر نیش������تمانپەروەر و
نەتەوەیی بوون.
بۆ وێن������ە یەكێك لە س������ەركردەكانی
شۆڕش������ی ئاگری بە ن������اوی فەرزندە
بەگ كە لە ساڵی 1925دا بەشداریی
شۆڕشەكەی شێخ س������ەعیدی كردبوو،
دوای تێكش������كانی شۆڕشەكەی شێخ
س������ەعید ،لەگەڵ  150سواری دیكە
بەشداریی لە شۆڕش������ەكەی سمكۆی
شكاكدا كرد و شان بە شانی ناوبراو لە
دژی دەوڵەتی ئێران شەڕی كرد .ناوبراو
دوای تێكش������كانی شۆڕش������ی سمكۆ،
جارێكی دیك������ە ڕووی كردە باكووری
كوردس������تان و ئەمجارەیان لە شۆڕشی
ئاگریدا بەشداری كرد.

«برۆ»ش لە پاییزی ساڵی 1932دا
كە شۆڕش������ی ئاگری س������ەركوت كرا،
خۆی ڕادەستی دەوڵەتی توركیە نەكرد
و لە سەر سنووری نێوان ئێران و توركیە
چەندین شەڕی گرینگی لە دژی ئێران
و توركیە كردو بەداخەوە ناوبراو لەگەڵ
هاوس������ەری خۆی كەوتنە بۆسەیەك و
گیانیان لە دەست دا.
ئێحس������ان ن������ووری پاش������اش كە لە
ڕووداوێكی هاتووچۆ لە شاری تاراندا
گیانی لە دەست دا ،تا ئەو كاتەی كە
لە ژیاندا مابوو پش������تی لە نەتەوەكەی
نەكرد و بە سەربەرزی ژیا .ناوبراو ئەو
كاتەی كە لە ئێران بوو دو كتێبی نووسی
كە یەكێكیان ژیاننامەی خۆی و ئەوی
دیكەشیان كتێبك بوو لە سەر شۆڕشی
ئاگری .هەروەه������ا ناوبرا پەیوەندییەكی
باش������ی لەگ������ەڵ بنەماڵ������ەی دوكتور
قاس������ملوو دامەزراندب������وو و لە وەرزی

هاویندا زۆر جاران س������ەردانی گوندی
قاس������ملوو و بنەماڵەی د .قاس������ملۆی
دەكرد (بەپێی نووسراویەكی د.
موحەم������ەد جەمی������ل ڕۆژبەیانی).
بێگومان سەرچاوەی ئەو پەیوەندییانەش،
ئەو بیروباوەڕە پتەوە هاوبەشەی ناوبراو
و دوكتور قاس������ملوو بۆ خەبات لە دژی
زۆرداری ب������ووە .ناوبراوی������ش ب������ەر لە
شۆڕشی ئاگری س������ەردانی سمكۆی
شكاكی كردبوو ،بەاڵم كاتێك كە سمكۆ
دەچێتە باشووری كوردس������تان ،ناوبراو
لە الیەن دەوڵەتی ئێرانەوە دەستبەس������ەر
دەكرێ و ب������ۆ زەنجان بەرێ دەكرێ كە
دواتر دەتوانێ خ������ۆی ڕزگار بكات و
بڕواتە باكووری كوردستان و شۆڕشی
ئاگری دەست پێ بكات.
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داعەش چۆن خزمەت بە بەرژەوەندییەکانی بەشار ئەسەد دەکات
ن :سارا بایرك
و :تارا خهیری
س������ارا بایرك باس لە گەشەسەندنی
دەسەاڵتی دەوڵەتی ئیسالمی لە عێراق
و ش������ام ،داعەش دەکات کە زۆربەی
س������ورییەکان ئێس������تا بە داگیرکەری
بێگانەی دەزانن
س������اڵێك بەر لە ئێس������تا ،زۆربەی
ئ������ەو گروپان������ەی ک������ە لە ب������ەرەی
شۆڕشگێران شەڕیان دەکرد ناڕێکخراو
ب������وون ،زۆرینەی ئەوان تا ئێس������تایش
دەناس������رێنەوە ،ه������ەر هی������چ نەبێ بە
ئامانجی هاوبەش������یاندا بۆ لەناوبردنی
ئەس������د و دروس������تکردنی دەوڵەتێکی
نەتەوەیی بۆ هەموو س������ورییەکان ،لە
ڕێگەی ئەو جوواڵنەوەی کە س������اڵی
 2011دەستی پێکرد.
کاتێك ک������ە یاخییه ئیس���ل��امییە
س������ەلەفییەکان ش������وێنێکی گرنگیان
گ������رت ل������ە پێکدادانەکانی س������اڵی
 ،2012زۆرینەی ئەوان سووری بوون،
وادەبینران کە بەشێك بن لە کۆمەڵگە
جیاوازەکان.
بەم ش������ێوەیە ئ������ەوان دام������ەرزان،
بەپێچەوانەوە داع������ەش گروپێکە کە
ناس������نامەیەکی نێودەوڵەت������ی هەیە و
تێڕوانینێک������ی توندڕەوانەی هەیە بۆ
ش������ەریعەتی ئیس���ل��امی ،وە ئامادەن
هەر سورییەکیش بکەنە قوربانی کە
داعەشی قەبووڵ نەبێت ،جا ئەو کەسە
ئۆپۆزسیۆن بێت یان الیەنگری ڕژێم.
لە س������ێپتێمبەر داعەش کەس������ایەتی
میانڕەوی ئیسالمی (ئەحفاد ڕەسول)
ی لە ڕەقا ڕفاند.
لەڕێگ������ەی بەکارهێنانی بۆمبی
خۆکوژییەوە بەرەی نوسرە کە لقێکی
دیک������ەی ئەلقاعدەی������ە بەرەن������گاری
گروپەک������ە بووەوە .چونک������ە ئەو وەك
ئەوان تووندڕوە نەبوو ئەمەش پاڵنەری
گەردەلولی باکوور بوو کە باندێکی
یاخیبووی ناوخۆییە ،لە شارۆچکەی
عەزارەوە کە لە نێوان ئەلەب و سنووری
تورکیایە ،داعەش شەڕ لەگەڵ باڵی
سەربازی (پەیەدە) دەکات لە باکووڕی
ڕۆژهەاڵت ،ئەمەش گومان دروس������ت
دەکات ل������ەو زیانانەی کە داعەش لە
شۆڕش������گێرانی داوە  .ئۆپۆزسیۆنی
س������وریا ل������ە قۆناغێک������ی ئاڵۆزدایە
،ئەنجومەنی ڕێبەری تاراوگەنش������ین
کە ناسراوە بەهاوپەیمانی نیشتیمانی
س������وریا ڕایگەیاند ک������ە هاوپەیمانان
داعەش بە بەش������ێك لە ئۆپۆزس������یۆن
نازانن ،چونکە چاالکییەکانی داعەش
خزمەت بە بەرژەوەندییەکانی ڕژێمی
ئەس������ەد دەکات ،هەروەها هاوپەیمانی

نیشتیمانی نیگەرانی خۆی دەربڕیوە
لە گروپ������ە توندڕەوەکانی دیکە ،هەتا
ئەوانی بە ناشۆڕشگێر ناوبردووە .
داعەش وەك لقێک������ی ئەلقاعدە لە
عێراق س������ەری هەڵ������دا ،ڕێکخراوەکە
لە الیەن ئەبوو بەکر بەغدادی بەڕێوە
دەبرێت کە توندڕەوێک������ی عێراقییە،
هێرشی بێبەزەییانەی لە عێراق ئەنجام
دەدا کە قوربانی مەدەنی لێدەکەوتەوە.
وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لە س������اڵی
 2011داعەشی خس������تووەتە لیستی
تیرۆر 10 ،ملیۆن دۆالریش������ی کردە
خەاڵت بۆ هەرکەس������ێ کە س������ەری
بەغدادی بهێنێ.
کاتێ شەڕ لە سووریا پەرەی سەند
بەغدادی دەرفەتێک������ی دیکەی بۆ
قاعدە دۆزیەوە .لە جانیوەری 2012
هەندێك چەکداری پیادەی نارد بەرەو
سوریا بۆ دروستکردنی بەرەی نوسرە
بە ئامانجی دامەرزاندنی دەوڵەتێکی

نووس������رە و قاعدە لە عێراق یەکبخات،
ب������ۆ فراوانکردن������ی جوگرافی������ای
ڕێکخراوەکەی کە سنووری نەتەوەیی
ناناس������ێت ،بەڵکو داوای یەکخستنی
تەواوی ئومەی ئیس���ل��امی دەکات،
لەژێر ڕۆشنایی شەریعەتی ئیسالمی،
بەغدادی ڕایگەیاند کە پێویستە ناوی
هەردوو لقەکە بە دەوڵەتی ئیس���ل��امی
لە عێراق و شام بناسرێت.
ڕۆژه������ەاڵت
دەش������تاییەکانی
بووەت������ە ناوەندێک������ی گرین������گ لە
بیرۆکەی جیهادییەکان چونکە دڵی
هەرێمەکەیە و نزیکە لە ئۆرش������ەلیم،
ب������ەاڵم ڕێبەری بەرەی نوس������رە محمد
الجوالني ،کە خەڵکی س������وریایە ،ئەم
یەکخس������تنەی ڕەتک������ردەوە ،لەوانەیە
لەب������ەر ئەیمەن زەواهری ،س������ەرۆکی
ئەلقاع������دە بێت کە ئەم ڕێککهوتنەی
واژۆ نەک������ردووە ،زەواه������ری دوات������ر
دەس������توری دا کە پێویس������تە هەردوو

زۆر و مەش������قێکی باشیان ئەنجام دا،
بەاڵم س������ەرەڕای هەم������وو ئەمانەش
جیاوازیەک������ی زۆر هەیە لە نێوانیاندا،
بەرەی نوسرە زیاتر جەخت لەسەر شەڕ
دژی ئەس������ەد دەکات ،ل������ە کاتێكدا
داعەش جەخت لەس������ەر جێگیرکردنی
ش������ەریعەت دەکات لەو ناوچانەی کە
کۆنترۆڵی کردوون.
بەرەی نوسرە هێمنانە سەرگەرمی
س������تراتیژی کۆکردنەوەی الیەنگری
بۆ دەوڵەتی ئیس���ل��امییە ،لە کاتێكدا
داعەش توندڕەو و بێبەزەییە ،هێرش������ی
دڕندان������ە دەکات و ه������ەوڵ دەدات
یەکس������ەر ش������ەریعەت بچەس������پێنێ،
لەکاتێكدا بەرەی نوس������رە ژمارەیەکی
زۆر چەکداری بیان������ی هەبوو ،بەاڵم
وەك کێش������ەیەکی نێوخۆی دەناسرا،
لەکاتێكدا سورییەکان زۆرجار لەسەر
سنورەکانەوە داعەش وەك داگیرکەری
بیانی دەناسن لە واڵتەکەیان.

خەالفەتەکەی.
ئامانجی داع������ەش ڕووناکترە لە
ئامانجی بەرەی نوس������رە کە هێڵێكی
بەهێزی داهاتی هەیە بۆ ڕاکێش������انی
س������ەرنجی ش������ەڕڤانە بیانیی������ەکان.
کەمپینەکانی کۆکردنەوەی پشتیوانی
ماڵیی لە تویتەر لەالیەن کەسانێکی
وەك ش������ێخی کوەیتی حەجاج عەزمی
ئ������ەوە ڕوون دەکاتەوە ک������ە زۆرترین
هاوکارییەکان������ی داعەش لە واڵتانی
کەنداو بەدەستیان دەگەیەت ،لەهەموو
گەش������تەکانمدا کە دەچووم بۆ شارە
تورکییەکانی س������ەر سنووری تورکیا
و سوریا ،من شەڕڤانی بیانیم دەبینی
کە بەرەو س������وریا بۆ نێ������و ڕیزەکانی
داعەش دەڕۆیشتن .
هەندێك لە لێکۆلەران هاوڕان لەسەر
ئەوەی کە داعەش لە عێراقدا ڕێبەری
سەرهەڵدانی س������وننەکان دەکات .لەو
ناوچانەی س������وریا ک������ە کۆنترۆلی

ئیسالمی.
ل������ەو س������ااڵنەدا بەرەی نوس������رە بە
خۆڕاگریەوە دەسەاڵتی بەدەست هێنا،
ل������ە ئەپرێلی  2013بەغدادی بڕیاری
دا ک������ە کات������ی خۆیەت������ی و بەرەی

گروپەکە جیاواز لە یەکتری بمێننەوە،
ب������ەاڵم ئەمە فەرمانێ������ك بوو لە الیەن
بەغدادییەوە پشتگوێ خرا.لەڕاستیدا،
کاتێك داعەش و نوسرە زۆر ئامانجیان
هاوبەشکرد ،هەردوو الیەن داهاتێکی

داعەش لەس������ەر ئینتەرنێت خۆی
وەك جوواڵنەوەیەک������ی کۆمەاڵیەتی
نیشان دەدات ،بەوجۆرەی کە باڵێکی
سەربازی هەیە بۆ مەبەستی سیاسی
بەکاری دەهێنێت بۆ دانانی بناغەی

کردبوون ،داعەش هەوڵی دا دەس������تی
بگات بە خەڵکی ئ������ەو ناوچانە ،بۆ
ئەم مەبەستە داعەش ڕۆژنامەیەکی
لە باک������وری س������وریا باڵودەکردەوە،
دوای نوێ������ژی هەین������ی ڕێوڕهس������م

و ڤیس������تیڤاڵەکانیان ل������ە مەیدان������ی
دێهات������ەکان س������از دەدا ،زۆرجار لەو
ڤیستیڤااڵنە بەحەماسەوە دەردەکەوتن.
لە ڕەقا گروپەکە چەس������پیان دەدا لە
پاس������ەکان بۆ ئەوەی بە ژنان بڵێن کە
چۆن خۆیان بپۆشن ،مندااڵن جەختی
تایبەتیان لەسەربوو.
جانتای مۆریان بەدیاری دەنارد بۆ
کچانی ناوچەکانی نزیك دیمەشق کە
بە دەست ئۆپۆزسیۆنەوە بوون ،لەوێ
گروپەک������ە بە هێواش������ی پاوانخوازی
ئەنجام دەدا.
ئەو دەس������تەبەری خۆراکی دەکرد
بۆ ش������ارەکانی ژێر کۆنترۆلی خۆی،
زۆرجار هەموو ج������ۆره یارمهتییهكی
باڵو دهكردهوه بۆ ئەوەی دانیش������تووانی
ئەو ناوچانە پشت بە داعەش ببەستن.
بەاڵم دەس������ەاڵتی داعەش لەو ترسە
سەرچاوە دەگرێت کە داوای دەکات و
هەوڵی بۆ دەدات.
گروپەکە هیچ لێخۆش������بوونێکیان
لە بەرامبەر سەرپێچی سیاسیدا نییە.
زۆرب������ەی ئەو س������وریانەی کە چاوم
پێیان کەوت لەس������ەر س������نوور ،ئەوان
بەترسەوە باسی کوشتنی دوو کوڕی
منداڵیان دەکرد بەتاوانی کفر لەسەر
دەستی داعەش .ڕفاندنی ڕۆژنامەوان
و چاالكوانان بەربەس������تێکی لە بەردەم
داعەش نەهێشت .گروپەکە مەزارگە
ش������ێعەکانیان دەتەقان������دەوە ،ب������ەاڵم
نیگەرانی خۆیش������ی پیشان دا لەو بارە
و کوژرانی خەڵکی مەدەنی س������وننە
لە پڕۆسەکەدا .سەربڕینەکان ئاسایی
بوونەوە .باوکە پاۆلۆ دال ئۆگلیۆ ،کە
قەشەیەکی ئیتاڵیە بۆ ماوەی  30ساڵ
لە سوریە ژیاوە  ،ئەو لەالیە داعەشەوە
ڕفێنرا کاتێ س������ەردانی ڕەقای کرد،
ه������اوکات لەگ������ەڵ چەندین کەس تا
ئێس������تاش بە بەندک������راوی ماونەتەوە،
وادەردەکەوێت کە داعەش دیلەکانی
وەك گرنتییەك لە دژی هێرش������ەکان
بەکارهێناوە.
زۆربەی س������ورییەکان سووکایەتی
ب������ە داع������ەش دەک������ەن ،ل������ە کاتی
دامەرزاندنی������ەوە ناڕەزایەت������ی دژب������ە
داع������ەش هەبووە لە ڕەقا ،هەندێك جار
ئەمە داعەش تووڕە دەکات.
هادی عهبدوڵال ،کەس������ایەتیەکی
دیاری سوریە ،ڕەخنەی لە گروپەکە
گرتووە ،ئەوانی بە (دەوڵەتی بەغدادی)
ناوبردووە ،وەك چۆن ڕێژێمی سووریه
بە دەوڵەتی ئەسەد ناو دەبەن .
هێش������تا داع������ەش بەردەوام������ە لە
چەکدارکردنی ش������ەڕڤانانی سوری،
هەندێ ک������ەس دەڕۆنە نێو گروپەکە.
چونکە پارەی باشتریان پێدەدات.
سهرچاوه:
www.warincontext.org

ڕۆژهەاڵت لە نیوان بەشداری پێكردن و دەستێوەرداندا
عارف وەڵزی
لە س������ەدەی ڕاب������ردوودا یەكێك لە
جووانییەكانی سروش������تی سیاس������ی
كوردس������تانی ڕۆژه������ەاڵت لە بڕگە
جۆراوجۆرەكان������دا و ب������ە تایب������ەت لە
س������ەردەمی كۆم������اری دیمۆكراتیكی
كوردس������تاندا ،كردن������ەوەی دەرگای
سیاس������ی ب������ووە ب������ە ڕووی كوردی
بەشەكانی دیكەی كوردستان ،نموونەی
ه������ەرە بەرچ������اوی ئ������ەم كرانەوەیەش
بەش������داركردنی هێزی پێش������مەرگەی
باشووری كوردستان بە ڕێبەری نەمر
مستەفا بارزانی و چوار ئەفسەرەكەی
ئەرتەشی عێراق بە ناوەكانی خەیرۆڵال
عەبدولكەری������م ،موحەمەد قودس������ی،
مستەفا خۆشناو و عیزەت عەبدولعەزیز
و س������ەدان كەس������ی دیكە ب������وون كە
بەداخەوە لە كات������ی ڕووخانی كۆمار
و دووای نواندنی بە دەیان فیداكاری
و حەماسەی جۆراوجۆر ،بارزانییەكان

بەرەو یەكیەتی س������ۆڤییەتی ئەوكات
چ������وون و چوار ئەفس������ەرە قارەمان و
نیش������تیمانپەروەرەكەی باش������ووریش بە
ناچاری بەرەو خاكی عێراق گەڕانەوە
و دوواتر لە الیەن دەسەاڵتی ئەوكاتی
عێراق������ەوە ب������ە تاوانی بەش������داری لە
كۆماری دێموكراتیكی كوردستاندا لە
سێدارە دران.
سەرەڕای ئەوەش دەبینین كە دوای
ڕووخانی كۆماریش ،بەهۆی دڕندەیی
ڕێژیمە دەس������ەاڵتدارەكانی زاڵ بەسەر
كوردس������تاندا بە گشتی ،و ڕاوەدوونان
و دەرك������ردن و ئاوارەبوونی كوردەكانی
بەشەكانی دیكەی كوردستان ،هەمیشە
باوش������ی كوردس������تانی ڕۆژهەاڵت و
حیزب و ڕێكخراوە سیاسییەكانی و لە
سەرووی هەموویان ،حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران بۆ خوشك و براكانیان
لە بەش������ەكانی دیكەی كوردس������تان
و بەتایب������ەت كەس������ایەتی و حیزب و
ڕێكخراوە شۆڕشگێڕ و سیاسییەكان لە

چەپەوە بگرە تا ڕاس������ت و دێموكرات
و ئیس���ل��امییەكان ك������راوە ب������ووە و بۆ
پاراس������تنیان لە هی������چ یارمەتییەكی
مادی و مەعنەوی درێغیان نەكردووە
و ئەوەن������دەی كراب������ێ پارووی س������ەر
سفرەكەیان لەگەڵ بەش كردوون.
لێ������رەدا نامەوێ لەس������ەر ئەو خاڵە
بوەس������تمەوە ك������ە دووات������ر كاتێك لە
ڕۆژهەاڵت و بزووتنەوە نەتەوەییەكەی
لەگ������ەڵ تەنگ������ەژە ب������ەرەوروو بوو،
هەڵوێستی حیزب و الیەنی بەشەكانی
دیكەی كوردس������تان ل������ە بەرانبەر ئەو
هەموو زەحمەت و بەشداری پێكردنانەی
كوردس������تانی ڕۆژهەاڵت چی و چۆن
بووە .بەاڵم دەمەوی ئەوەش ش������اراوە
نەمێنێتەوە كە ئێستا كە نیزیك بە 30
ساڵە پارتی كرێكارانی كوردستان كە
ل������ە باكوورەوە هات������ووە و لە باكوور تا
باش������ووری س������نوورەكانی ڕۆژهەاڵت
ئەگ������ەر نەڵێ������م داگیر ك������ردووە دەڵێم
گیرساوەتەوە و ئێستا و لەو دۆخەدا ،لە

جیاتی ئەوەی وەك حیزبی دێموكرات
كە بە دەیان پێش������مەرگەی خۆی بۆ
پاراس������تنی گیان������ی گەریالكانی پ
ك ك لەسەر سنوورەكانی كوردستانی
باكووری فیدا كردووە ،بێت و ببێت بە
پشت و پەنا بۆ بزووتنەوەی نەتەوەیی
ل������ە كوردس������تانی ڕۆژه������ەاڵت و بە
هاوكاریی هەمەالیەنەی خۆی پرسی
كورد ل������ەو پارچەیە بەرە پێش بەرێت،
بەداخەوە بە پێچەوان������ە دێت و دەبێتە
س������نوورپارێزی كۆماری ئیسالمی و
ڕێگە لە هاتنەوەی هێزی پێشمەرگەی
ڕۆژهەاڵت ك������ە تاكە هیوای خەڵكی
شۆڕشگێڕ و نەتەوەخوازی ڕۆژهەاڵتە
دەگرێ������ت و تەنانەت بۆ پاراس������تنی
س������نوورە دەس������تكردەكانی كۆماری
ئیس���ل��امی ،دیترا كە بەداخەوە زۆر بە
ئاسانی ڕووی لوولەی تفەنگەكانییان
كردە برا پێش������مەرگەكانیان و شەهید و
برینداریان كردن.
ئێستا لێرەدا كۆمەڵێك پرسیار دێنە

گۆڕی و ئ������ەوش ئەوەن ك������ە گەلۆ
وەاڵمی نیزیك بە  30س������اڵ خزمەتی
كوردی ڕۆژه������ەاڵت بە ئامانجەكانی
كورد لە باكوور ئاوا دەدرێتەوە؟ گەلۆ
ڕۆژێك لە ڕۆژان ڕۆژهەاڵت «پ ك
ك» دەبەخشێت؟ یا ئەم كارەساتەی كە
پ ك ك خولقان������دی و ئەم خوێنەی
كە بە غەدر ڕژاندی ،لەبیر دەكرێت؟
گەلۆ مانەوە و سنوورپارێزی «پ ك
ك» لە یەكەم ڕۆژەوە تاكوو ئێس������تا و
هەروەه������ا هاتووچۆ كردنی ڕۆژانەیان
بەبێ بەربەست بە نێو شار و گوندەكانی
ڕۆژهەاڵت كە لەالی كەس ش������اراوە
نییە ،لە پێناوی چی دایە؟
ب������ەم پێی������ە ئاخۆ هەڵس������ووكەوتی
سیاس������ی پ ك ك لە چەند س������اڵی
ڕابردوو و پێوەندی ئەو حیزبە لەگەڵ
دەسەاڵتدارانی زاڵ بەسەر كوردستاندا و
هەڵنەكردنی لەگەڵ هێزە سیاسیەكانی
ك������ورد ،وەاڵمی ئ������ەم پرس������یارانە و
گەلێ������ك پرس������یاری تری هاوش������ێوە

نادات������ەوە؟ ماهییەتی ئەو حیزبەی بۆ
گەلی ك������ورد ڕوون نەك������ردەوە؟ و لە
الیەكی دیكەوە هەر دووای هێرش������ی
چەكدارانی ئەو حیزبە بۆ سەر پۆلێك
لە پێشمەرگەكانی حیزبی دیمۆكرات
و شەهید و برینداركردنییان ،جارێكی
دیك������ە كوردس������تانی ڕۆژه������ەاڵت
پش������تیوانی خۆیان ب������ۆ بزووتنەوەی
میلل������ی دیمۆكراتیك������ی خۆی������ان لە
ڕۆژهەاڵت دووپات كردەوە و هاوكات
تووڕەیی و بێ������زاری خۆیان لەهەمبەر
س������نوورپارێزیی پ ك ك بۆ ئێران و
ئەو هێرشە ناڕەوایەی كە لە ڕاستای
بەرژەوەندی كۆماری ئیسالمیدا خۆی
دەنوێنی ،دەرب������ڕی و ڕایانگەیاند كە
ئەوە پەڵەیەكی ڕەش������ە كە بۆ هەمیشە
ب������ە نێوچاوانی گرژی ئ������ەو پارتەوە
دەمێنێت������ەوە و ڕژاندن������ی خوێنی ئەو
شەهید و بریندارانە لەبیر ناكرێن.
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داوی خەیانەت
كانیاو
ب������ە چاوخش������اندنیك ب������ە س������ەر
الپەڕەكانی مێ������ژووی خەباتی ڕەوای
نەتەوەی������ی ك������ورددا ،دەردەكەوێ كەم
نین ئەو سەركردە و ڕێبەرانەی بزاڤی
نەتەوایەتی گەلی كورد ،كە بە شێوەی
فرت و فێڵ و لەس������ەر سفرەی خوانی
خەیانەت ،خوێنی س������ووریان لە پێناو
مافی نەتەوایەیت������ی گەلی كورد بە
ناح������ەق ڕژاوە .تی������رۆر كردنی ڕێبەر
و س������ەركردەكانی كورد ئەویش نە لە
مەیدانی شەڕ و هێرش������دا بەڵكوو لە
س������ەر مێزی فرت و فێڵ������ی وتووێژدا
بۆەتە نەریتێكی حاكمانی دەسەاڵتدار
لە ئێران������دا .ئەو ش������ێوە پیالنگێڕییە
ب������ە درێژایی مێژوو و ب������ە تایبەت لە
س������ەردەمی ڕەش������ی قەجەریی������ەكان،
پەهلەویی������ەكان و ڕێژیم������ی كۆماری
ئیسالمی لە پەنا ش������ەڕ و كوشتار و
قەاڵچۆكردن������ی خەڵك������ی كورد ،وەك
چەكێكی كاریگ������ەر دژ بە نەتەوەی
كورد كەڵك������ی لێ وەرگێ������راوە .هەر
بۆی������ە دەس������ەاڵتدارانی حكوومەتی
ناوەندیی ئێران بۆ گەیشتن بە ئامانجە
دزێوەكانی خۆیان و سڕینەوەی بزاڤی
میلل������ی دێموكراتیكی نەتەوەی كورد
لە كوردستانی ڕۆژهەاڵت ،لە هەموو
جۆرە پیالنێك بۆ س������ەركوتی ئەم بزاڤە
كەڵكی������ان وەرگرت������ووە و بەكارهێنانی
هەموو جۆرە پیالن و فرت و فێڵێكیان
ب������ۆ لەنێوب������ردن و كەپكردنی دەنگی
ئازادیخوازان������ی نەت������ەوەی كورد و بە
تایبەت ب������ۆ له نێوبردن������ی ڕێبەرانی
ك������ورد بە ڕەوا زانیوە .لێرەدا بە بۆنەی
س������اڵڤەگەڕی لەداوخستنی سمكۆی
شكاك ،بە كورتیش بێ هێما بۆ بەشێك
لە پیالنی لەداوخستنی بە فرت و فێڵی
خائیینانەی دەس������ەاڵتدارانی ناوەندیی
ئێران بە دژی س������ەركردە و ڕێبەرانی
كورد ل������ە كوردس������تانی ڕۆژهەاڵتدا
دەكەی������ن .پاش كوژران������ی بە فرت و
فێڵی جەعفەرئاغا ،برای س������مكۆی

شكاك بە دەستی كاربەدەستانی قەجەر
و مردن������ی محەممەدئاغای باوكی،
س������مایل ئاغا دەبێتە سەرۆكی هۆزی
شكاك .سمكۆ چونكە سەركردەیەكی
دی������ار و ناس������راو ب������وو و پێوەندی و
تیكەاڵوی لەگەڵ بنەماڵەی ش������یخ
عوبەیدوڵ���ڵ��ای ش������ەمزیناندا هەبوو،
توانی لە س������اڵەكانی كۆتایی شەڕی
یەكەم������ی جێهانیی و بە كش������انەوەی
س������وپای ڕووس ل������ە ئێ������ران بە هۆی
س������ەركەوتنی شۆڕش������ی ئۆكتۆبر ،بە
تایبەت لە ناوچەی ورمێ و پێكهاتنی
بۆش������ایی دەس������ەاڵت ل������ەو ناوچەیە،
بۆش������ایی دەس������ەاڵت ل������ەو ناوچەیە
پڕبكاتەوە و وەكوو س������ەركردەیەكی بە
توانا و بەهێز خۆی دەربخات .سمكۆی
ش������كاك ب������ۆ كۆكردن������ەوەی هەموو
پێكهاتەكانی دانیش������تووانی ناوچەی
ورم������ێ ڕایگەیاند كە ئەو واڵتەی بە
كوردستان دەناسرێ ،نیشتمانی كورد و
ئاسوری و نەتەوەكانی دیكەیە و دەبێ
ئەو واڵتە بۆ خۆمان بە دەستەوە بگرین
و پێكەوە بژین .بەاڵم دەس������ەاڵتدارانی
ئێ������ران بە فرت و فێڵ لە هەلومەرجی
ئاڵوزی ئەوكاتی ناوچەكەدا كە شەڕ
لە نێوان تورك و ئەرمەنییەكاندا هەبوو،
هاندەر دەبن بۆ كێشە چێكردن لە نێوان
كورد و ئاس������ورییەكان ك������ە كوژرانی
مارشیمۆنی لێدەكەوێتەوە .لە الیەكی
دیكەوە ناكرێ باس������ی سمكۆ بكەین،
ب������ەاڵم ئاوڕێ������ك ل������ە كار و چاالكی
سیاسی و فەرهەنگی ئەو نەدەینەوە.
سمكۆ ش������كاك هەوڵێكی زۆری داوە
پێ بە پێی شۆڕش������ەكەی و بەرفراوان
كردنەوەی ناوچەكانی ژێر دەسەاڵتی
خۆی ،لە بواری داڕشتنی بەرنامەی
سیاسی و فەرهەنگیدا كار و چاالكی
ب������ەردەوام بكا .هەر بۆی������ە لە بیری
ئەوەدا بوو كە بە هاوكاری عەبدولڕەزاق
بەدرخ������ان بەرنام������ەی سیاس������ی بۆ
سەربەخۆیی كوردستان داڕیژێت .هەر
بۆ ئەم مەبەستە سمكۆ هەم پێوندی بە
شیخ عبدوالسالم بارزانی و هەم شیخ

مەحموودی نەمر دەكا بۆ پش������تیوانی
و ه������اوكاری لەگەڵ بزوتنەوهی كورد
بۆ دامەزراندنی حكوومەتی كوردی.
هەروەها كردنەوەی یەكەم قوتابخانەی
كوردی لە ش������اری خۆی كوردستانی
ڕۆژه������ەاڵت و دامەزراندنی چاپخانە
و باڵوكردن������ەوەی ڕۆژنامەی رۆژی
كورد بە سەرنوسەری مەال محەممەد
تورجانی لە شاری ورمێ بەرهەمی
بیری نەتەوەیی سمكۆی شكاك بوو.
س������مكۆی ش������كاك پاش هەوڵدانێكی
زۆر ب������ۆ دەس������تەبەركردنی ماف������ه
نەتەوایەتیی������ەكان و پێوەندی كردن بە
كاربەدەستانی ئێران بۆ چارەسەركردنی
كێشەی كورد ،فەرماندەرانی ئەڕتەش
و ب������ە تایب������ەت ڕەزاخان������ی مێر پێنج
پەهل������ەوی» بەڵێنی دانووس������تان بە
س������مكۆی ش������كاك دەدەن .ب������ەاڵم بە
دانان������ی پی���ل��ان و داوی خەیان������ەت،
ناجوامێرانە لە شاری شنۆ كوشتیان.
پیالنی كوش������تنی س������مكۆی شكاك
بێجگە لە پیالنێكی ناجوامێرانە و دژە
كورد ،هیچی دیك������ە نییە و دربڕی
هەمان پیالن و سیاسەتەكانی پێشووی
كاربەدەس������تانی زاڵ بە سەر ئێراندایە.
یەكێكی دیكە لەو سەركردە كوردانهی
كە ل������ە س������ەر خوانێكی لە پێش������دا
ئامادەكراو و بە شێوەیەكی ناجوانمێرانە
كوشتیان ،باپێرئاغای مەنگووڕ بوو.
ئەحمەدئاغ������ای مووق������ەددەم حاكمی
شاری مەراغە باپیرئاغای مەنگووڕ
بۆ چارەس������ەر كردنی كێش������ەی كورد
بە هەزار س������وارەوە بانگهێش������تی ئەو
ش������ارە دەكا و هەر لەو شارە بە فرت و
فێڵ كوژرا .هەمزەئاغای مەنگووڕ،
سەرۆكی هۆزی مەنگووڕ و كەسایەتی
خۆڕاگر و سوپاساالری لەشكری شیخ
عووبەیدووڵ���ڵ��ای نەه������ری ،یەكێكی
دیكە لەو س������ەركردانەی كورد بوو كە
بە فرت و فێ������ل كوژرا .هەمزەئاغای
مەنگووڕ پ������اش تێپەڕاندنی چەندین
ساڵ زیندان لە ئیمپراتوری عوسمانی،
گەڕایەوە بۆ كوردستانی ڕۆژهەاڵت

و ل������ە الی������ەن حاكمان������ی قەج������ەرەوە
لێبوردنیش������ی بۆ دەرچووب������وو تا بە
ئاس������وودەیی لە مەڵبەن������دی موكریان
لە نێو خەڵ������ك و هۆزەكەیدا دەرێژە بە
ژیان بدات .بەاڵم لە الیەن كەسێك بە
ناوی ئەمیر نیزامی گەرووس������ی كە
كەس������ێكی جێگای متمانە و باوەڕی
دەرباری ناس������رەدین شای قەجەر بوو،
بەقەول و بەڵێنی درۆین و بە نووسینی
نامە و وادهی حكوومەتی كوردستان
و س������اوجباڵغی موك������ری ،لەداویان
خس������ت .ل������ە ئاكامدا ل������ە تاوڵەكەی
خۆی ل������ە الیەن بەكرێگیراوانی ئەمیر
نیزامی گەرووسی دەدرێتە بەر گوللە
و هەر ل������ەوێ لەگ������ەڵ هاوڕێكانی
دەكوژرێن .پاش دامەزراندنی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران ،ئەو شێوە
لەداوخستنەی ڕێبەرانی جوواڵنەوەی
نەت������ەوەی ك������ورد ل������ە كوردس������تانی
ڕۆژهەاڵت هەر درێژەی هەبووە و لەم
ڕێگایەدا بە دەیان س������ەركردە و سەدان
كادر و پێشمەرگەی حیزبی دێموكرات
كەوتوونە داوی خەیانەتەوە و ش������ەهید
كراون .یەكیكی دیكە لە ش������ەهیدانی
داوی خەیان������ەت ،م������ەال ئاوارەی������ە.
مەال ئ������اوارە كادری شۆڕش������گێڕ و
خەباتگێڕێك������ی حیزب������ی دێموكرات
و ل������ە هەمان كاتدا كەس������ایەتییەكی
كۆمەاڵیەت������ی ب������وو .خەڵك������ی
ناوچەی سەردەش������ت زۆر جار كێش������ە
كۆمەاڵیەتییەكانی خۆیان دەبردە الی
مەال ئاوارە كە بۆیان چارەس������ەر بكا.
دوژمن بۆ لەداوخس������تنی مەال ئاوارە
ڕاست لەو ڕێگایە كەڵك وەردەگرێ و لە
كۆتایی مانگی جۆزەردانی 1347ی
هەتاوی بە هۆی چەند خوفرۆشەوە بە
دیل دەگیرێ و لە بەرە بەیانی 11ی
خەرمانانی هەر ئەو س������اڵە لە شاری
سەردەشت گوللەباران دەكرێ .یەكێكی
دیكە لە ش������ەهیدانی داوی خەیانەت
دوكت������ور عبدولڕەحم������ان قاس������ملووە.
دوكت������ور قاس������ملوو كەس������ایەتیهكی
ناسراوی جیهان ،دیپڵوماتیكی شارەزا

و لێهاتوو ،ڕێبەرێكی ئاش������تیخوازی
نەتەوەی كورد و س������كرتێری گشتیی
حیزبی دێموكراتی كوردس������تان ئێران
بوو .تاری������ك پرس������تان و پیاوكوژانی
ڕێژیمی كۆماری ئیس���ل��امی كە لە
بەرانب������ەر بزوتن������ەوەی مافخوازانەی
نەتەوی كورد بە ڕێبەری حیزبەكەی
قاسملوو دەستەوەستان بوون ،پەنایان بۆ
فرت و فێڵ برد و لە ڕێگای ئاشتی و
وتووێژەوە پێغەمبەری ئاشتییان لە سەر
مێزی وتوێژ ش������ەهید كرد .ڕێژیمی
كۆماری ئیسالمی خەیاڵی دەكرد بە
تیرۆر كردنی دوكتور قاسملوو كۆتایی
بە حیزبی ڕێبەری بزوتنەوەی میللی
دێموكراتیك خەڵكی كورد دێنی ،بەاڵم
كاتێك دوكتور سەعید شەرەفكەندی،
ئەو خەباتگێڕە ڕاستەقینەی دێموكرات
و ئەو جێگرە لێوەشاوەی شەهید دوكتور
قاس������ملوو ،گیانێكی نوێ������ی بە بەر
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێراندا

كردەوە و پەردەی بێ هیوایی دڕی و
نەیهێش������ت بێ قاسملوویی بە حیزبەوە
دیار بێ ،هاتن بە بڕیارێكی نامرۆڤانە
و ب������ە كردارێك������ی جینایەتكارانە لە
واڵتێك������ی دێموكراتیكدا بە ش������ەهید
كردن������ی دوكتور س������ەعید مۆركێكی
دیكەی ریسواییان بە نێوچاوانی ڕەش
و پڕ لە غ������ەدر و جینایەتی خۆیانەوە
نا .بەاڵم دەسەاڵتدارانی ناوەندیی ئێران
دەبێ ئەوە باش بزانن كە بە ش������ەهید
كردنی هەر ڕێبەر و س������ەركردەیەكی
نەت������ەوەی كورد ،خەب������ات بۆ مافی
ڕەوای ك������ورد هەر درێ������ژەی هەیە و
لە داهاتووش������دا بەردەوام دەبێ و هەر
بۆیە تا هەنووك������ەش ئااڵی بزاڤی
میللی دێموكراتیكی گەلی كورد لە
كوردستانی ڕۆژهەاڵت سەرەڕای ئەو
هەموو غەدر و جینایەتە تا سەركەوتنی
یەكجاری هەر دەشەكێتەوە.

قەیرانی سیاسی توركیە ،شكستی حیزبی دەسەاڵتدار و كارتێكەرییەكانی
برایم قاسمی ڕاد
و:كوردستان
لە ماوەی ئەم  13ساڵەی دواییدا كە
حیزبی داد و گەش������ەپێدان بە ڕێبەری
ڕەج������ەب تەی������ب ئەردۆغ������ان جڵەوی
دەس������ەاڵتی بە دەستەوە بووە ،ئەو حیزبە
توانی توركیە ،لە سێبەری میلیتاریزمەوە
كە لە ساڵی 1924وە دەسەاڵتی ڕەهای
سیاسی لە دەس������ت دا بووە ڕزگار بكا
و پاشەكش������ەی بە نیزامییەكان كرد كە
بۆ پادگان������ەكان بگەڕێنەوە .ئەو حیزبە
هەروەها توانی النیكەمی بوژانەوەیەكی
ئابووریی دەس������تەبەر بكا .دەس������پێكی
پرۆسەی ئاش������تی بۆ چارەسەركردنی
كێش������ەی كورد و وتووێژ لەگەڵ پارتی
كرێكارانی كوردستان و ڕێبەری زیندانی
كراوی ئ������ەو پارتە ،عەبدوڵاڵ ئۆجەالن،
یەكیكی دیكە لە هەنگاوە بوێرانەكانی
ئ������ەو قوناغ������ە ب������وو .حیزب������ی داد و
گەشەپێدان ئەو كردەوانەی بۆ هێنانەدێ
حكوومەتی ئیس���ل��امی و الوازكردنی
س������ێكوالریزم ك������ە وردە وردە لە نێوان
چەپەكان و توێ������ژی لیبراڵ پەراوێخراو
لە توركیە بە ئەژمار دەكرد .لە الیەكی
دیك������ەوە حیزبی داد و گەش������ەپێدان بە
ه������ۆی ئ������اژاوە و ئاڵ������وزی ،لەگەڵ
فەتحوڵاڵ گولەن ڕێبەری دوورخراوەی
مەزهەبی ،بەشێك لە ئەندامانی خۆی
لە دەس������تدا .هۆكارەكانی دیكەی ئەو
الوازییەی ئەو حیزبە دەتوانین بەمجۆرە
ك������ورت كەینەوە :بە ئەگ������ەری زۆرەوە
گرینگتری������ن هۆكارەكانی شكس������تی
حیزبی داد و گەشەپێدان پاش  13ساڵ
لە هەڵبژاردن������ی پارلمانی ڕۆژی7ی

مانگ������ی ژوەنی ئەمس������اڵ ،گوڕینی
ڕەوتی پرۆسەكە بوو كە دامەزرینەری
ئ������ەو حیزبە ،ڕەجەب تەی������ب ئەردۆغان
لەو س������ااڵنەی دوایی لە پێش گرتبوو.
ئەو بەو ل������ە خۆبایبوونە كە لە ماوەی
دەس������ەاڵتداری حیزبەكەی دووچاری
ببوو و ڕەوتی دابەزینی خۆشەویس������تی
حیزبەكەی پ������اش كۆتایی هەڵبژاردنی
سەركۆماری ،دەس������ت پێكرد .دەتوانین
ئ������ەوەش زیاد بكەی������ن ك������ە قەیرانی
نێوخۆی������ی و بێ ڕێكار هێش������تنەوەی
پرۆس������ەی ئاش������تی و وتووێژ لەگەڵ
ك������وردەكان ،قەیرانی نوێی ئابووریی لە
كاتی ئاش������كرا بوونی گەندەڵی ماڵیی
كاربەدەس������تانی دەوڵەت ،پش������تیوانی
ڕەمەكی ل������ە ش������ەڕی توندڕەوەكانی
ئیسالمی»داعش» لەگەڵ هێزەكانی
سووریە و بە تایبەت هێزە كوردییەكان،

سیاسەتی ناواقیعی دەرەوە و نێوخۆیی
توركیە لەگەڵ واڵتانی جیران و خولیای
زیندووكردن������ەوەی ئیمپراتووریەت������ی
عوس������مانی لە ساڵڤەگرەی سەدساڵەی
هەڵوەش������انەوەی ئ������ەو حكوومەت������ەدا،
دەتوانین وەكوو گرینگترین هۆكارەكانی
الوازی سیاسی حیزبی دەسەاڵتداریی
حاكم دەسنیش������انی بكەی������ن .هەروەها
س������نووردار كردنی ئازادییە س������ەرەكی
و بنەڕەتییەكان ،پێش������ێلكردنی مافی
م������رۆڤ ،بەڕێوەبردن������ی سیاس������تی
دەزگای دادوەری و بەڕێوەبردن������ی
ڕاگەیان������ە گش������تییەكان ،ڕۆڵ������ی
گرینگی ل������ە شكس������تی حیزبی داد
و گەش������ەپێداندا هەب������ووە .لە الیەكی
دیك������ەوە هێمای دەمیرتاش بۆ كێش������ە
ئابوورییەكان ،دروشمی ئارمانگەرایی
حیزبەك������ەی بۆ باش������تركردنی دۆخی

كۆمەاڵیەت������ی و دۆس������تایەتی گەالن،
نزیكایەت������ی لەگەڵ توخم������ە نەتەوەیی
و ئایینزاكانی دیكە و دروش������م گەلێك
بۆ ڕاكێش������انی چەپگەراكان و نەیاران
و دژبەران������ی ئەردۆغان ،س������ازكردنی
بەستێنی بەرابەری بۆ مافەكانی ژنان،
ژینگەپاریزی و ...پارتی دێموكراتیكی
گەالنی ب������ە هیوایەك بۆ داهاتوو نواند
و ئاس������تی دەنگەكانی گەیاندە  13لە
سەد .ئەم پرسە كاریگەرییەكی ڕیژەی
لە دابەزین������ی ئەردۆغان و حیزبەكەیدا
هەب������وو .حیزب������ی داد و گەش������ەپێدان
ك������ە لە خولی پێش������وودا نزی������ك بە50
لەسەدی دەنگەكانی بەدەست هێنابوو،
توانیبووی بەو وادانەی كە دابوونی لە
خولەكانی پێش������وودا بە كردەیی بكات.
ئ������ەو حیزبە لە ناوچەكانی كوردس������تان
باسی برایەتیی كورد و توركی دەكرد و

هێنانە بەر باسی كێشەی كورد ،خۆی
بە الیەنگری چارەس������ەری پرسی كورد
دەناساند .بەاڵم لە دەرەوەی كوردستانی
توركیەدا ئەردۆغان كێش������ەی كوردی
چارەسەر كراو و یان كەمڕەنگ پیشان
دەدا .ناوبراو سەركوت و زیندانی كردنی
الوانی كوردستان و كوشتاری مندااڵن و
ژنانی بە خەبات دژ بە تیرۆریزم ناوزەد
دەك������رد .خەڵكی كوردس������تانی باكوور
ئەوجارە بە یەكدەنگی و یەكگرتوویی بە
سیاس������ەتەكانی ئەو حیزبە»نا»یان وت
و بە لێڕوانینێك������ی دیكە توانییان هێز
و پوتانسیەلی خۆیان بە دەسەاڵتدارانی
توركیە نیش������ان بدەن .حیزب������ی داد و
گەشەپێدان بە لەدەس������ت دانی دەنگی
خەڵكی كوردس������تان ك������ە زیاتر لە 10
لە س������ەدی دەنگەكانی ئەو حیزبە بوو،
ئەوج������ار نەیتوانی خ������ۆی وەك تاقانە

مەیدانداری گوڕەپانەكە نیشان بدا .هەر
بۆیە بۆ پێكهێنانی دەوڵەت پێویستی بە
هاوپەیمانی یەكێك لەو س������ێ حیزبەی
براوەی نێو پارلم������ان هەیە .ئەم چوار
حیزبە ،چوار فاكتەرن كە دژایەتییەكی
بنەڕەتیی������ان لە گ������ەڵ یەكتر هەیە و
دوور لە چاوەڕوانییە كە بۆ پێكهێنانی
دەوڵەت واز لە پڕینسیپە حیزبییەكانیان
بێنن .كەوا بوو ل������ە نەبوونی هاوكاری
ئ������ەو حیزبانە واڵت������ی توركیە لەگەڵ
قەیرانی سیاس������ی و ئابووری جیددی
ب������ەرەوڕوو دەبێت و لە ئاكامدا هەر یەك
ل������ەو حیزبە ناوبراوانە ل������ەم پێوەندییەدا
یەكتر تۆمەتبار دەكەن .توركیەش وەك
زۆربەی واڵتانی ناوچە لە نەتەوەكان،
گروپی ئیتنیكی و ئایینزای جۆراوجۆر
پێكهاتووە .كەواب������وو توركیەیش وەكوو
سەرجەم واڵتانی ناوچە خەساروەرگرە.
ئەگەر ئ������ەو واڵتە زیاتر ل������ەوە مافی
كەمایەتیی������ە نەتەوەیی������ەكان ،ئایینی
و ئیتنیكییەكان پێش������ێل ب������كات و لە
بەرچاویان نەگرێ ،دوور لە چاوەڕوانی
نییە كە لە داهاتوودا تووش������ی شەڕی
نێوخویی و بش������ێویی ببێت .ئاڵوزییەك
ك������ە دووكەڵەك������ەی هەم������وو واڵت و
ئەمنییەت������ی ناوچەك������ەش دەگرێتەوە.
كەوابوو بە قازانج������ی هەموو خەڵك و
بە تایب������ەت حیزبەكانی ئەو واڵتەیە كە
دەس������ەاڵتدارانی ئانكارا بە هەستیاریی
و بەرپرس������یارەتییەوە لەگەڵ كێشەكان
هەڵسوكەوت بكەن .مافە نەتەوەییەكانی
خەڵكی كوردستان و مافە مرۆییەكانی
هەم������وو باڵەكانی كۆمەڵ������گا لە بەر
چاو بگرن و لەپێناو دەس������بەربوونیاندا
هەنگاوی كردەكی هەڵبگرن.
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وتووێژی تۆڕی میدیایی ڕووداو
لەگەڵ بەڕێز مستەفا هیجری سكرتێری گشتی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
ڕووداو :س������ەفەری ئێ������وە ب������ۆ
واشینگتۆن س������ەفەرێكی فەرمییە؟
ئامانج لەم سەفەرە چییە؟
مستەفا هیجری :من لەسەر بڕیاری
خۆم س������ەفەرم كردووە ب������ۆ ئامریكا و
پێشتریش ئەم كارەم كردووە ،ئەمجارە بە
هۆكاری دۆخی تایبەتی ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاست ،شەڕی داعش و دانوستانە
ناوەكییەكانی واڵتانی ڕۆژئاوا لەگەڵ
ڕێژیم������ی ئێران هاتوومەت������ە ئامریكا
و مەبەستم لەم س������ەفەرە و ئەم خولە
چاالكیی������ە دیپلۆماتیكییە ئەوەیە كە
خاڵ������ە نێگەتیڤەكانی ئ������ەو ڕێكەوتنە
ب������ۆ ك������وردەكان ب������ە ئامریكاییەكان
ڕابگەیەنم.
ڕووداو :لەگ������ەڵ ئەندامان������ی
كونگەرەی ئامریكا و س������ێناتۆرەكانی
ئەو واڵتە لە بارەی چییەوە قس������ەتان
كرد؟
مس������تەفا هیج������ری :م������ن بەوانم
ڕاگەیان������د ك������ە ڕێكەوت������ن لەگەڵ
ڕێژیمی ئێران بە مەرجی پێشگرتن لە
دروستكردنی چەكی ناوەكی لە الیەن
ئەو ڕێژیم������ەوە ،ڕێكەوتنێكی خراپ
نییە و ب������ۆ دابین بوونی ئاش������تی و
ئاسایش لە ناوچەكە باش دەبێت .بەاڵم
خاڵی نێگەتیڤی ڕێكەوتنی ناوەكی،
وەك البردنی گەمارۆ ئابوورییەكان بۆ
ئێمە زۆر گرینگە ،ئەمە دەبێتە هۆی
ئەوەی كە ڕێژیم������ی ئێران داهاتێكی
زۆری دەس������ت بكەوێت و دەبێتە هۆی
بە هێزبوونی ئ������ەم واڵتە لە ناوچەدا.
ڕێژیم������ی ئێران ب������ە البردنی گەمارۆ
ئابوورییەكانی ئامریكا دەستی ئاوەاڵتر
دەبێت و بە هاوپەیمانەكانی وەك ڕێژیمی
بەشار ئەس������ەد ،حیزبوڵاڵی لوبنان و
حووس������ییەكانی یەمەن یارمەتییەكی
زۆرت������ر دەكات .هۆكارێك������ی دیك������ە
داعش������ە .ئوباما وتوویەت������ی ،ئێران و
ئامری������كا خاڵی هاوبەش������ییان هەیە،
ب������ەاڵم ئێ������ران لەگەڵ داعش ش������ەڕ
ناكات ،ڕێژیمی ئێران بۆ بەكارهێنانی
داعش بۆ مەبەس������تی تایبەتی خۆی،
دەیهەوێت ئەو گرووپە تێرۆریس������تییە
بەهێ������ز بكات .من بەپێ������ی كۆمەڵێك
زانی������اری باوەڕپێكراوە كە لە نێوخۆی
ڕێژیمی كۆماری ئیسالمیی ئێرانەوە
بەدەستی ئێمە گەیش������توون ،باس لە
بەهێزكردنی داعش لە الیەن ڕێژیمی
ئێرانەوە دەكەم .ڕووخانی مووس������ڵ و
ڕۆمادێ دوو ش������تن كە سەلمێنەری

بەهێزك������ردن و پش������تیوانیی ڕێژیمی
ئیسالمی لە گرووپی داعش.
ڕووداو :ئێوە دڵنیان كە داگیركردنی
مووس������ڵ و ڕۆمادێ پالنی ڕێژیمی
ئێران بووە؟
مس������تەفا هیجری :بەڵ������ێ ،بەپێی
ئەو زانیارییانەی كە لە بەر دەس������تدان
پالنی ڕێژیمی ئیس���ل��امیی ئێران بۆ
داگیركردن������ی ڕۆمادێ و مووس������ڵ
لەالیەن گرووپی تیرۆریستیی داعشەوە
جێبەجێ كراوە .ئەگەر بە درۆشمەكانی
گرووپی داعش سەرنجتان دابێت ،دژی
شیعەن ،بەاڵم هێرش ناكاتە سەر ناوچە
شیعەنش������ینەكان .كاتێ������ك كە داعش
مووسڵی داگیر كرد هەموو چاوەڕوانی
ئەوە بوون كە داعش هێرش بكاتە سەر
بەغداد ب������ەاڵم گرووپی داعش ڕووی
ش������ەڕەكەی لە سنوورەكانی كوردستان
كرد ،چونكە ڕێژیم������ی ئێران ئەمەی
دەویس������ت .ڕێژیمی ئێ������ران دەیهەوێت
شارس������تانیەت ،ش������وناس ،هون������ەر و
فەرهەنگ������ی عێراق لەنێو ببات .جگە
لەوە ڕێژیمی ئێ������ران دەیهەوێت عێراق
ب������كات بە ئێرانێك������ی دیكە ،ڕێژیمی
ئێران دەیهەوێت دڵنیا بێت كە عێراق لە
ژێر كۆنتڕۆڵی ئەو دایە ،ڕێژیمی ئێران
لەالیەكەوە هێرشەكانی گرووپی داعش
بۆ سنوورەكانی كوردستان ڕادەكێشێت
و ل������ە الیەك������ی دیكەش������ەوە دەڵێت،
هاتووی������ن یارمەتیتان بدەین .بەداخەوە
ڕۆژئ������اوا ئاگاداری سیاس������ەتەكانی
ڕێژیمی ئێران ل������ە ناوچەكەدا نییە و
دەمانهەوێت ئەو زانیارییانە بە دنیای
ڕۆژئاوا ڕابگەینین.
ڕووداو :ئێوە دەڵێ������ن ئامانجەكانی
ڕێژیمی ئێران لە دەستێوەردان لە عێراق
تەنیا سیاس������ی و سەربازیی نین و بە
لەنێو بردنی فەرهەنگ و شارستانیەتی
عێراق ،هەدەفی فەرهەنگیشی هەیە؟
مس������تەفا هیجری :ب������ە دڵنیاییەوە
ئامانجەكان������ی ڕێژیمی ئێ������ران درێژ
خایەن������ن ،دەیهەوێ������ت ل������ە داهاتوودا
كاریگەر و نفووزی لە عێراقدا بمێنێت
و ئەم������ە بە لە ناوبردنی فەرهەنگ و
شارستانیەتی عێراق ڕوو دەدادت .ئەم
سیاسەتەی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران
تەنیا لە عێراق نییە و لە س������ووریە و
یەمەن و هەر ش������وێنێكی دیكەیش كە
بتوانێت ،جێبەجێ دەكرێت.
ڕووداو :ڕێكەوتنی ناوەكی لەگەڵ
ڕێژیم������ی ئێ������ران چ كاریگەرییەكی

نێگەتیڤ لە س������ەر پرسی نەتەوەیی
كورد دادەنێت؟
مس������تەفا هیج������ری :ئێم������ە ئەم
مەترس������ییەمان بینیوە و بە بەرپرسانی
ئامریكاییم������ان ڕاگەیان������دووە ك������ە
ڕێكەوتنی ناوەكی دەتوانێت پرس������ی
ماف������ی م������رۆڤ ل������ە ئێ������ران بخاتە
پەراوێ������زەوە .نیگەران������ی ئەوەی������ن كە
ئامریكا پ������اش ڕێكەوت������ن چیدیكە
س������ەرنج نەدات������ە توندوتیژییەكان������ی
ڕێژیمی ئێران لەو واڵتە .ئێران بە پێی
گەم������ارۆ ئابوورییەكان ناتوانێت چەك
بفرۆش������ێت بەاڵم لەو ماوەیەدا النیكەم
 ١٠میلی������ارد دۆالر چەكوچۆڵی بە
عێ������راق فرۆش������تووە .چەكداركردن و
پڕچەككردن������ی گرووپ������ەكان لەالیەن
ڕێژیمی ئێرانەوە پرسێكی دیكەیە كە
ئامریكا لەبەر دانوس������تانە ناوەكییەكان
لەبەرچاوی نەگرتووە .البردنی گەمارۆ
ئابوورییەكان هیچ بەرژەوەندییەكی بۆ
خەڵ������ك نییە و هەم������وو داهاتەكە بۆ
وەدیهاتن������ی ئامانجە سیاس������ییەكانی
ڕێژیم لە ناوچەكە تەرخان دەكرێت.
ڕووداو :هەڵوێس������تی ئامری������كا
لەب������ارەی ڕووداوەك������ەی مەهابادەوە
جێگای ڕەزامەندی بوو؟
مس������تەفا هیجری :ئامریكا هیچ
هەڵوێستێكی لەبارەی ناڕەزایەتییەكانی
مەهابادەوە نەبوو .س������ەدان كورد ئێستا
لە زیندانن و خراونەتە ژێر ئەشكەنجە.
ڕێژیمی ئێران دەیهەوێت ئەو بەندكراوانە
بە توندی سزا بدات تاكوو بەو شێوەیە
خەڵك بترسێنێت.
ڕووداو :كاناڵێكی پێوەندی بۆ وتووێژ
و دانوستاندنتان لەگەڵ ڕێژیمی ئێران
بۆ گەییشتن بە ڕێكەوتنێكی سیاسی
لەگەڵ ئەو ڕێژیمە لەسەر دۆزی كورد
هەیە؟
مس������تەفا هیجری :ئێم������ە لەگەڵ
ڕێژیمی ئێران هیچ پێوەندییەكمان نییە
و پێم وانییە ڕێژیمی ئێران هەنگاوێك
بۆ نەت������ەوەكان و كەمینە ئایینییەكان
هەڵبگرێت .ڕێژیمی ئێران باوەڕی بە
مافی كەمینە ئایینییەكان و كوردەكان
نییە .ئێمە بەو ڕاس������تییە گەیشتووین
كە دانوس������تان لەگەڵ ڕێژیمی ئێران
بێهوودەیە .هۆكارەكەشی ئەوە نییە كە
ئێمە باوەڕمان بە دانوستان نییە بەڵكوو
لەبەر ئەوەیە كە ڕێژیمی ئێران باوەڕی
بە وتووێ������ژ و دیالۆگ نییە .دوكتور
قاس������ملوومان كاتێك لە دەس������تدا كە
دەمانهەویس������ت لەگەڵ ڕێژیمی ئێران

لە ڤییەن دانوس������تان بكەین و دوكتور
قاسملوویان شەهید كرد.
ڕووداو :بارودۆخی كۆمەاڵیەتی-
سیاس������یی كوردەكان ل������ە كاتی هاتنە
س������ەركاری «ڕووحانی»ـیەوە باشتر
بووە؟
مس������تەفا هیج������ری :پێویس������تە
لێ������رەدا بڵێم كە مەس������ەلەی گۆڕینی
كاربەدەس������تان ل������ە ئێ������ران ڕواڵەتییە.
كەسانێك كە ئێران هەڵدەبژێردرێن یەك
ئایدیۆلۆژییان هەیە .بەڵێنەكانیان بۆ
كاتی هەڵب������ژاردن و هێنانی خەڵك بۆ
س������ەر س������ندووقەكانی دەنگدانە بەاڵم
هی������چ كام ل������ە بەڵێنییەكانیان ناچنە
بواری جێبەجێكرانەوە.
ڕووداو :دەتانهەوێ������ت خەبات������ی
چەك������داری ب������ە دژی رێژیمی ئێران
دەست پێ بكەنەوە؟
مس������تەفا هیج������ری :دەمانهەوێت
تێكۆش������انی خۆم������ان ل������ە ڕێگەی
پێشمەرگەكانمانەوە پەرە پێبدەین .ئێمە
نامانەوێت بە شێوەی ڕاستەوخۆ لەگەڵ
ئێران ش������ەڕ بكەین ،بەاڵم دەمانەوێت
پێش������مەرگەكانی حیزبی دێموكرات لە
خاك������ی ئێران بوونیان هەبێت و لەگەڵ
خەڵكی كوردستان پێوەندییان هەبێت.
ب������ەاڵم ئەگەر ڕێژیمی ئێ������ران هێرش
بكاتە سەر پێش������مەرگەكانی حیزبی
دێموكرات ،سروشتییە كە ئەمانیش لە
خۆیان بەرگری بكەن.
ڕووداو :خەبات������ی چەكداریی ئێوە،
بۆ حكوومەتی هەرێمی كوردس������تان
كێش������ەی دیپلۆماتیك������ی ب������ە دواوە
نابێت؟
مس������تەفا هیجری :ئەگەری هەیە
كە ڕێژیمی ئێران حكوومەتی هەرێمی
كوردستان بخاتە ژێر گوشارەوە .ئێمە
لە مێژە كە خەباتی چەكداریی خۆمان
بەهۆی لەبەرچاوگرتنی بەرژەوەندیی
هەرێم������ی كوردس������تان ڕاگرت������ووە.
ب������ەاڵم ناتوانین بۆ هەمیش������ە وابین و
خەباتی چەكداری وەالبنێین .پێم وایە
دەس������تپێكردنەوەی خەباتی چەكداری
كۆمەڵێ������ك كێش������ە ب������ۆ حكوومەتی
هەرێمی كوردس������تان دروس������ت بكات،
ب������ەاڵم ئەگەر حیزبە سیاس������ییەكانی
كوردس������تان هاودەنگ بن دەتوانن لە
دروس������تبوونی هەر چەشنە كێشەیەك
بۆ حكوومەتی هەرێم لە الیەن ڕێژیمی
تارانەوە پێشگیری بكەن.

جووت حەوت

هەوراز

قەولم������ان بە خۆمان و بە گەل دابوو كە لەمە بە دواوە
لە كوولەكەی تەڕیش������دا باسی هیچ حاجی بازاڕییەكی
فەیلەسووف و هیچ موهەندیسێكی جنێوفرۆش (ببوورن!
كولێرەف������رۆش) نەكەین ،بەاڵم مەگەر تەنزنووس������ێكی
سیاسی ،چەند ساڵ جارێك هەلی وای دەست دەكەوێت
ك������ە نەفەرێك بێت و هەموو ئەو مواس������فاتەی تێكڕا لە
خۆی������دا كۆ كردبێتەوە و بێتە قس������ان .ئێمە لە تەش������قی
ئاسمانی حەوتەم بە تێلێسكۆپ بۆی دەگەڕاین كەچی
لە سەر عەردی و نەك بە میكرۆسكۆپ و تەنانەت نەك
بە زەڕڕەبین ،بەلكوو بە چاوی غەیرە موسەللەح چاومان
بە دی������داری ئەم دیاردە دزێوە سیاس������ی ـ كۆمەاڵیەتی
ـ رۆش������نبیرییە ڕۆش������ن بووەوە و لە شاشەی شووشەیی
دەركەوت .جارێ هەر لە س������ەرێ ڕا ،هێش������تا مەجلیس
گەرم نەببوو كە ڕوو لە الیەنێكی سیاس������ی فەرمووی:
«ئەنگۆ نوێنەری حوكمەتی هەرێمن؟ ئادەی وانێكەكەتان
دەربێنن بزانم» .لێرەدا بوو كە خاڵۆ حەمە سەعی قەساب
قەپی كرد بە دەستی خۆیا و وتی« :ئەی هاوار! بە خوا
ئەمڕۆ حاجی باشی لێ ناڵێ ،خوا ئاخری بە خێر كا».
بەاڵم هێشتا شابەیتی قەسیدە مابوو.
شابەیتی قەس������یدەی حاجی ئاغا ،زانیارییەكانی لە
بواری مێژوو و سیاس������ەتدا ب������وون ،بۆ نموونە كاتێك كە
فەرمووی« :لە دوای شۆڕشی گەالنی ئێران ()1979
دوو هێز ساز بوو ،یەكێتی ( )1975و پارتی (،)1946
هەر لەو س������ەردەمەدا پەكەك������ە ( )1977هەبوو ،دوایە
كۆمەڵە ( )1969هات ،دواتر دێموكرات ( )1945پەیدا
بوو».
لە بواری نیزامی������دا زانیارییەكانی حاجی ئاغا دەبێ
بكرێن������ە نامیلك������ە و تێزی دوكتۆرا كاتێ������ك كە دەڵێ:
«حیزبەكانی دیكە قوونی شەڕیان نەبوو» كە وادیارە لە
ڕوانگەی بەڕێزییەوە گرینگترین فاكتەر بۆ س������ەركەوتن
لە ش������ەڕدا نە فیشەك و چەكی س������ووك و قورس و نە
هێزی مرۆیی و پالن و ئیرادەی سەركەوتن و شاڕەزایی و
ئازایەتی و نە دابینكردنی لۆجێستیكی ،بەڵكوو لە یەك
كەالمدا «قوونە» ،ئەوەی هەیبێ سەردەكەوێ و ئەوەی
نەیبێ دەچێ لە ئاڵمان پیتزافرۆشی دادەنێ.
ل������ە بواری دیپلۆماتیك������دا نەیارانی خۆی جارێك بە
ئەسپ و هێستر و «هەرەكە (الی ئێمە بە گوێدرێژەكە
دەڵێن)» دەشوبهێنێ ،جارێك بە كاوێژكردن تۆمەتباریان
دەكات ،جارێك كێش������ەی نێوان الیەنەكان وا لێك دەداتەوە
كە دەڵێ« :س������ەگ خاوەنی خۆی ناناس������ێت» .پیاو
تووش������ی گومان دەبێت كە گەلۆ ئەم برادەرە بە ڕاستی
موهەندیسە و لە پیتزافرۆشییەكدا لە ئاڵمان كار دەكات،
یان ئاژەڵبازێكە كە لە هەمزاوای سوفال دەژی و جارجار
لە ڕادیۆ ژەنگاوییەكەی ماڵی كوێخا هەواڵی سیاسیش
گوێ دەدات.
لە بواری ناسینی هاوكێش������ە سیاسییەكانی ناوچەدا
هێن������دەی ل������ێ دەزانێ ك������ە فەتحعەلیش������ای قاجار لە
ئینستاگرام و فەیسبووك دەیزانی .بۆیە لێی دەبیستین كە
ب������ۆ نموونە ،ئێران و توركیە و پارتی و حیزبی دێموكرات
و ئیسراییل و ئەمریكا و داعش و عەرەبستان و ژەنەراڵ
سیسی پیالنێكی هاوبەش یان كۆمپلۆیەكیان بۆ تێكدانی
وەزعی ئێمە بە دەس������تەوەیە .هەڵبەت دەیهەویست ناوی
ئاڵمانیش لەو هاوپەیمانییەدا بێنێ ،بەاڵم ترسا وەزارەتی
بێهداش������تی ئەو واڵتە درگای دووكانەكەی لێ قەپات
بك������ەن ،بۆیە ناوی ئاڵمانیش������ی وەك بیرۆكەی دەوڵەتی
نەتەوەیی فرێ دایە نێو كەنەكە (ببوورن! تەنەكە).
ـ بڕیار بوو یارییەكان������ی والیباڵی لیگی جیهانی لە
ت������اران ببنە خاڵی یەكالكەروە بۆ ئامادەبوونی هاندەرانی
ژن لە س������تادیۆمدا ،بەاڵم پاش هەڕەش������ەی «ئینزجار
ئامیز»ی حیزبوڵاڵ لە رووحانی و دەروێش������ەكانی ،نەك
هەر ژنان لە پیالنی سەهیۆنیستی ـ ئەمریكایی «چوون
بۆ س������تادیۆم» رزگاریان بوو ،بەڵكوو ئەگەری ئەوەش
هەیە كە ل������ە داهاتوویەكی نزیكدا كێش������ەی ئاژووتنی
ماش������ێن ل������ە الیەن ژنانیش������ەوە بە ش������ێوەی خەالفەتی
ئیس���ل��امی چارەس������ەر بكرێت .ئەگەری������ش نەكرا ،ژنان
بۆی������ان هەیە لە هەڵبژاردنی داهاتوودا دەنگ بدەنەوە بە
ڕۆحان������ی بۆ ئەوەی كە ئەحمەدی خاتەمی لە گووڕان،
سانتریفیووژەكان لە سووڕان ،ئاغای زەریف لە گەڕان و
كۆماری ئیسالمی لە دۆڕان بكەون و دواتر تەحریمەكان
البچن ،پاش������ان ژنان بكەونە بەر رەئفەتی ئیس���ل��امی و
چوار س������اڵی دیكەش بە كێشانی «ئااڵی سێ رەنگی
دووپشك نیشان» لە سەر كوڵمیان و شەكاندنی پەڕۆیەكی
وەنەوش������ەیی داوا بكەن با ڕۆحانی یارمەتییان بدات بۆ
ئەوەی لە ماڵی خۆیان مافی گوێز ش������كاندن و سەوزی
پاككردنیان هەبێت و بڵێین «موچەكریم ڕۆحانی».
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یادێك لە مامۆستا ئەحمەدی قازی
د .ڕەحیم سورخی
مامۆس������تا ئەحم������ەدی ق������ازی
لەساڵی( ١٣١٥ی هەتاوی١٩٣٦/ی
زایین������ی) ل������ە گون������دی «قازی
ئاوا»چ������اوی بەدوونی������ا هەڵێن������ا.
سەردەمێك كە س������ەرەتای جەنگی
یەكەم������ی جیهانی و ل������ەق بوونی
دەس������ەاڵتی ناوەن������دی ل������ە ئێران و
جموجۆڵ������ی نەتەوەخ������وازی كورد و
گەالنی ڕۆژهەاڵتی ناوەراست بوو.
كاتێك كە كۆماری كوردس������تان
دام������ەزرا ،مامۆس������تا ئەحمەدی
قازی لە تەمەنی مێرمنداڵیدا بوو.
فەرموودەیەكی پێش������ەوای مەزن لە
كاتێكدا كە دەستی بەسەریدادێنا
بەردەوام لەگوێدا بوو«:دەبێ باش
بخوێنی،ئەو نیشتیمانە پێویستی
ب������ە خوێن������دن و خۆماندووكردنە».
ئەم فەرموودەیەی پێش������ەوا و جۆش
و خرۆش������ی خەڵكی مەهاباد وەك
پێتەخت������ی كۆم������اری كوردس������تان
ب������ۆ سەربەس������تیی و ئ������ازادی و
خۆبەڕێوەبەری لەوسەر و بەندەدا ،بوون
بە بناغەی هەستی بەرپرسیارێتی
بەرانبەر بە نیشتمانەكەی و خوێندن
و خۆ پێگەیاندنی لە دواڕۆژەكانی
تەمەنیدا.
تەمەن������ی كورت������ی كۆم������اری
كوردس������تان بۆ قۆناغی دەڵەمەیی
كەس������ایەتی منداڵی������ی ئەحمەدی
قازی و هاوتەمەنەكانی و دابڕانی
دەس������تی مێهرەبانی پێشەوا لە سەر
س������ەریان ،بۆش������اییەكی گەورەی
دڵ������ی هەموو ئ������ەو نەس������لە بوو.
نازلێشێوانی مندااڵنی هاوتەمەنی
و لەدەستچوونی كۆمەڵێك سەروەری
نەتەوەیی و تاكەكەس������ی بوو .ئەو
قوتابخانان������ەی بەزمان������ی كوردی
كرابوونەوە و بەس������رودی نیشتیمانی
«خوای������ە وەت������ەن ئاوا ك������ەی» و
«ئەی رەقیب» دەستیان بەخوێندن
دەكرد ،داخران .ئەمەش بۆشاییەكی
دیكەی مەعریفی و ناسنامەیی بوو
كە لەمێشكی ئەو نەسلەدا دروست
بوو .ئەمانە هەم������وو وایان كرد كە
ئەم نەسلە نەس������لی داگیرساندنەوە
و هەڵگرتنی ئەو مەش������خەڵە بن كە
نەسلی پێش������ەوا دایانگیرساندبوو.
خ������ەم و خولیای ئ������ەم مێرمندااڵنە
و الوانی دیكەی تازەپێگەیش������توو،
ئەوە بوو كە ئەو كەلێن و بۆش������اییە
سۆزداری ،مەعریفی و ناسنامەییانە
پڕبكەنەوە.
وەدیهێنان������ی ئ������ەم خولیای������ە و
داگیرساندنەوەی مەشخەڵی ئازادی
هێندە سوك و سانا نەبوو ،هاوكاتبوو
لەگەڵ چەسپاندن و سەقامگیركردنی
دەس������ەاڵتی ملهوڕ و س������ەرەڕۆی
پاشایەتی لە تاران كە حاشاكردن لە
فرەیی نەتەوە ،زمان و جیاوازییەكان
لە سیاس������ەتە بنەڕەتییەكانی بوو.
بەگژداچوون������ەوەی ڕێژیمێكی ئاوا
خۆڕێكخس������تن و خۆپێگەیاندنێكی
نوێی دەویست .هەربۆیە ،بۆ مامۆستا
ئەحمەدی قازی و هاوتەمەنەكانی و
نەسلەكەی وەدیهێنانی فەرموودەی
پێش������ەواكەیان و ب������ەردەوام ب������وون
لەخوێن������دن و خ������ۆ پێگەیان������دن
هەرچەند بەزمانی دایكیش نەبوو،
لەهەمووشت گرنگتر بوو.
مامۆس������تا ق������ازی خوێندن������ی
سەرەتایی ،ناوەندیی و دواناوەندیی
لە مەهاب������اد و تەورێ������ز تەواوكرد
و پاش������ان ب������ۆ خوێندن������ی زمان و
ئەدەبیاتی ئینگلی������زی چووە تاران
و ل������ە زانكۆی ت������اران بڕوانامەی
لیسانسی بەدەستهێنا.
كورد بوون ،زەمینەی مێژوویی
ژیانی ل������ە س������ەردەمی كۆماری
كوردس������تان  ،باری ڕۆش������نبیریی

و فەرهەنگی تەورێ������ز و خوێندنی
لە زانكۆی لەت������اران و تێكەاڵویی
لەگەڵ بزوتن������ەوە خوێندكارییەكانی
ئ������ەو كاتە ،هاندەرێك������ی باش بوون
بۆس������ەرهەڵدانەوەی خولیاكان������ی
وشرینی بیرەوەرییەكانی لە سەردەمی
كۆماری كوردس������تان .لەئەنجامدا
پێوەندیی بە هاوڕێبازەكانی پێشەوا
لە حیزبی دیموكراتی كوردس������تانی
ئێران������ەوە ك������رد و وەك ئەندامێكی
چاالكی ئەو حیزبە لە ناوخۆ یەكێك
لەو كەسانەبوو كە لەكاتی شۆڕشی
ئەوكاتەی كورد لەباشوور یارمەتیی
دارایی و دەرمانیی������ان بۆ براكانیان
لە باشووری نیشتمان كۆدەكردەوە و
ڕەوانەیان دەكرد.
هەر لەس������ەر ئەو پێوەندییانە بوو
كە لەكۆتایی دەیەی ٤٠ی هەتاوی
و كۆتای������ی٦٠ی زایینی لەالیەنی
س������اواكەوە گیرا و بە چوارس������اڵ
زیندان حوك������م درا .كاك ئەحمەدی
قازی لە بەندیخان������ەش لە خەبات
نەوەستا ،وانەی زمانی ئینگلیزی
بە هاوبەندییەكانی دەگوتەوە .یەك
لەو هاوبەندییان������ەی « ئەحمەدی
سەمیعی» ،سەرۆكی ئەوكاتی لقی
الوانی حیزبی ت������ودەی ئێران بوو.
بە وتەی خودی دكتۆر س������ەمیعی
كە بۆی گێڕام������ەوە گوتی«:من
زمانی ئینگلیزی ل������ە بەندیخانە،
ل������ە ئەحمەدی ق������ازی فێر بووم».
دكتور سەمیعی ئێس������تا زمانناس
و لێكۆڵەرێك������ی بەناوبانەگ������ە و
ماوەیەكی زۆریش سەرنووس������ەری
«نامەی فەرهەنگس������تان»ی ئێران
بوو.
یەك������ەم بەرهەم������ی مامۆس������تا
ئەحم������ەدی ق������ازی ،وەرگێڕان������ی
ڕۆمانی«شەوی بێ كۆتایی(شب
بی پایان)»بوو كە ل������ە بەندیخانە
وەریگێ������ڕا و پ������اش ئ������ازاد بوونی
لەچاپیدا .لە پاش ئازاد بوونیش������ی
ل������ە تاران مایەوە و ب������ە گوتنەوەی
وانەكان������ی زمان������ی ئینگلیزییەوە
خەریك بوو.
مامۆستا قازی دۆست و هاوڕێی
نزیكی ش������ەهید دكتۆر س������ادقی
ش������ەڕەفكەندی بوو .قۆناغەكانی
خوێندنیان پێكەوە بردبووەس������ەر و لە
مەنزڵ پێكەوە بوون ،هەرچەند لقی
خوێندنیان جی������اواز بوو ،لە هێندێك
وانەی گش������تیش وەك فەلسەفەی
پ������ەروەدە ،زمان������ی ئینگلی������زی و
فارس������یش هاوبەش بوون .ڕۆژێك
بیرەوەرییەك������ی خ������ۆی ل������ە بارەی
زیرەكی شەهید دكتۆر شەرەفكەندی
فەرم������ووی«:
بۆگێڕام������ەوە،
مامۆس������تایەكمان هەب������وو وانەی
فەلس������ەفەی پەروەردەی ڕۆژئاوای
پێدەگوتی������ن ،وانەك������ەی الم������ان
زەحمەت بوو ،كات������ی تاقیكردنەوە
هات و پرسیاری زۆری هێنابووەوە،
پرس������یارەكانی كراوە بوون ،بچووبایە
دەرێش و هاتبایەوە چ نەبوو ،بەاڵم

دەب������وو لەكاتی دیایكراودا دەس������ت
هەڵگ������ری .هەم������وو قوتابییەكان
زەندەقی������ان چ������وو ب������وو .كاتێ������ك
وەرەقەكانی بۆ هێناینەوە ،لە پێشدا
گوتی«:سادقی ش������ەڕەفكەندی،
كامەتانن؟» .س������ادقیش هەس������تا
گوتی «:من������م» .گوتی« :وەرە
ئێڕە» .مامۆستاكە دەستی لەسەر
ش������انی دانا و گوتی «:ئەم ئاغایە
لە بیس������تی من ،ن������ۆزد و نیوی
گرت������ووە!»« .پێمبڵ������ێ تۆ چۆنت
توانی������وە ئاوا بخوێن������ی ،ئەو نمرەیە
بێنی؟» گوت������ی من هەر گوێم لە
ت������ۆ ڕاگرت������ووە و مەلزەمە(جوزوە)
یەك������ی «ئەحمەدی قازی»ش������م
خوێندووە ك������ە ئەوان������ەی جەنابت
گوتووتن نووسیوێتەوە .گوتی بەاڵم
ئەحمەد قازی خۆی سێزدە و نیوی
وەرگرتووە ،هەرچند ئەو دووەم نمرەی
وەرگرتووە ،بەاڵم كەس بەقەت تۆی
نەگرتووە .س������ێ ك������ەس نمرەی لە
سەرووی دەیان گرتبوو».
ئەم دۆس������تایەتییە و پێش������ینەی
سیاس������ی مامۆس������تا ق������ازی،
لەس������ەروبەندی ڕاپەڕینی گەالنی
ئێران بەدژی حكومەتی پاشایەتی،
وایان كرد س������ەرلەنوێ لە خەباتی
سیاسی و نەتەوایەتی بەشدار بێتەوە.
ب������ەاڵم ئەمجار ب������ە ئەزموونێك لە
زمانزانی و ڕۆشنبیری .مامۆستا
قازی س������ەرەتا لە پێوەندیی سیاسی
نێوان تاران و كورردس������تاندا چاالك
بوو ،پاش������ان بە داسەپاندنی شەڕ بە
سەر كوردس������تاندا لەالیەن كۆماری
ئیسالمییەوە ،لە بەشی چاپەمەنی
حیزب������ی دیموكراتی كوردس������تانی
ئێ������ران كاری دەك������رد .ڕاوێژكاری
ڕۆشنبیریی حیزب و شەهید دكتۆر
قاسملوو بوو.
لە سەروبەندی ڕاپەڕینی گەالنی
ئێران و النیكەم تا س������اڵی ١٣٦٠ی
هەتاوی بە هۆی زاڵبوونی زمانی
فارسی بەسەر ئێراندا و خوێندەواریی
بەو زمان������ە و هەروەه������ا زاڵبوونی
ڕەوتی چ������ەپ لەئێران و ئەدەبیاتی
حیزبی ت������وودە ،الوانی خوێندەواری
كوردستانیش بەش������ێكی بەرچاویان
ه������ەر خوێن������ەری ئ������ەو ئەدەبیاتە
و كەوتبوون������ە ب������ەر كاریگەری������ی
بیركردن������ەوەی چەپ.ئەم بارودۆخە
و بەتایبەتی بوون������ی حیزبە چەپە
توندڕۆكان لەكوردس������تان ،ش������ەهید
دكتۆر قاس������ملوی نیگەران كردبوو،
كە ئاخۆ ئەم گەنجانە و ئەم حیزبە
چەپە كوردانە ك������ەی وەخۆدێنەوە،
وەك كوردێك لە مەسەلەكان بڕوانن،
ئێمە دەبێ بۆ خۆشمان كارێك بكەین
بەرەو خوێندنەوەی مێژووی كورد و
ئەدەبیات������ی كورد هانیان بدەین .ئەو
كاتە جگە لە كتێبی«كوردس������تان و
كورد»ی ش������ەهید دكتۆر قاسملوو
و چەن������د كتێبێك������ی دیكە و چەند
دیوانێك������ی ش������یعری بەك������وردی،
كتێب و نووس������راوە ب������ە كوردی یان

لەبارەی كوردان������ەوە زۆر كەم بوو.
بۆیە ،بڕیاریاندا كە دەس������تبكەن بە
بەرهەمهێنان ب������ە زمانی كوردی و
یان نووس������ین بە زمانی فارسی لە
سەر مێژووی بزوتنەوەی نەتەوایەتی
كورد.
مامۆس������تا ق������ازی وەك خۆی
دەیگێڕاەوە:چیرۆك������ە تەنزییەكەی
«باقە بێن»ی ئەو كاتە و لەس������ەر
بنەمای ئەو بیركردنەوەیە نووس������ی.
ش������ەهید دكت������ۆر ش������ەرەفكەندیش
دەستیكرد بە وەرگێڕانی «بزوتنەوەی
نەتەوەیی كورد» لە كارەكانی كریس
كۆچیرا و پاش������ان كتێبێكی لەسەر
مێ������ژووی بزوتن������ەوەی نەتەوایەتی
كورد نووسی.
وەك
ق������ازی
مامۆس������تا
كەس������ایهتییەكی خاوەنبیر ،دەوری
بەرچاوی هەبوو لە بەرهەمهێنانی
بی������ر و زمان و ئەدەبیاتی كوردی و
گرێدانەوەی ئەدەبیات و بزوتنەوەی
سیاس������ی نەتەوایەتی كورد پێكەوە.
بەتایبەت������ی ،دۆس������تایەتی و
هاوڕێیەتییەكانی لەگەڵ مامۆستا
هێمن ،مامۆس������تا هەژار و زۆربەی
ئەدیب������ان و نووس������ەرانی نەس������لی
كۆمار و نەس������لی دوای ڕاپەڕینی
گەلەكەمان واتە نەس������لی شۆڕش
وایكردبوو ئەركی بەیەك گەیاندنی
نەسلەكان و ڕەس������الەتی نووسەر و
ڕووناكبیرێك������ی ڕەس������ەنی كوردی
بكەوێتە سەرش������ان .ئەو كەسانێكی
دوورە پەرێ������ز و گۆش������ەگیری وەك
مامۆس������تا محمەدی ن������ووری ،كە
لە س������ەردەمی كۆمار بە «عەتری
گڵۆاڵنی» ناس������رابوو ،و بەقەولی
مامۆستا قازی «:ئێستا لە شێعران
چووب������ووەوە» ،هێنایەوە ناو كۆڕی
نووسین و شیعر و ئەو هەستە ناسك
و زمانە پاراوەی بووژاندەوە .هەروەها
مەال كەریمی س������اردە كوێس������تانی
ناسراو بە«ڕاوچی» زۆر هاندەدا و
ڕێزی دەگرت بۆ ئەوەی بنووس������ێ
و ئ������ەو كوردییە جوان������ەی تۆمار
بكات.
مامۆستا قازی پاش دامەزرانی
«ناوەندی باڵوكردنەوەی فەرهەنگ
و ئەدەبی ك������وردی» و دەرچوونی
گۆڤاری «س������روە» ،بە پێشنیاری
كۆمەڵێك لە نووسەر و ڕۆشنبیران،
یەك ل������ەوان مامۆس������تا ه������ەژار،
لەپاش كۆچی دووایی مامۆس������تا
هێم������ن ،ئەرك������ی سەرنووس������ەریی
گۆڤارەكەی پێس������پێردرا .بۆ ماوەی
 ٢٠ساڵ لەو ئەركەدا بەردەوام بوو.
هەبوون������ی ئەزموونێكی باش������ی لە
نووس������ین و وەرگێڕان و زمانزانی،
لەو ئەرك������ەدا زۆر س������ەركەوتووی
دەرخس������ت .پێوەندییەكانی بەباشی
بەكارهێنا بۆ پێشخس������تنی زمان و
ئەدەبیاتی كوردی .لە نووس������ینی
كتێبی«ڕێزمان������ی كوردی»دا ،بە
دوو زمانی فارس������ی و كوردی ئەو
توانای������ی و وردبینییەی بەباش������ی

دەردەخات.لەكاری نووس������یندا زۆر
ورد بوو ،بەتایبەتی لە زاراوەسازی
و فەرهەن������گ نووس������یدا زۆر
بەوردییەوە هاوواتاكانی بە كوردی
هەڵدەبژارد .هەموو وتار یان بابەتێك
كە وش������ەی كۆن������ی خۆماڵی یان
زاراوەی تایبەت������ی بیانی تێدا بایە،
لە الپەڕەی فەرهەنگۆكی س������روەدا
جێی بۆدەك������ردەوە .تەنانەت لە دوا
دیداریش������مان س������اڵی ٢٠١٤دا هەر
بەو هەستیارییەی جارانییەوە باسی
زراوەكان������ی دەكرد .ی������ەك لەوانە،
زاراوەی لەفارس������ی «بازیافت» لە
فارس������یدا بوو كە لە ئینگلیزیدا بە
()recyclingهات������ووە .هاوتای
«م������ردەوەژی» ك������وردی زۆر پێ
گونجاو بوو .جەختیش������ی دەكردەوە
كە منیش ه������ەم خۆم بەكاری بێنم،
هەم ب������ە قوتابیی������ەكان و هاوكار و
ڕۆژنامە نووسانی باشووریش بڵێم با
بەكاری بێنن .بەڵگەشی ئەوە بوو،
لە زمان ژنێك دەگێڕایەوە كە سااڵن
گوریس و شەغرە  ،جەواڵ و شتی
لەخوری ك������ە لە كەڵك دەكەوتن ،لە
ئاودا دەیان خووساندن و سەر لە نوێ
ش������انەیەن دەكرد و دەیان ڕستنەوە و
دەیانكردنەوە بە بەن .واتە ،دووبارە
دەیانژیاندن������ەوە و بۆ دروس������تكردن
و هۆنین������ەوەی كەرەس������تەی نوێ
بەكاری������ان دەهێنان������ەوە ،بۆیە پێیان
دەگوتن «مردەوەژی».
ئەم وردی������ی و هەس������تیارییەی
مامۆس������تا ئەحم������ەدی ق������ازی و
پربەرهەم������ی و تێكەاڵوی لە گەڵ
پیر و الو و ئامادەیی ڕاستەوخۆی
لە ك������ۆڕو كۆبوون������ەوی ئەدەبی و
ڕۆش������نبیەرییەكان لە ش������ارەكانی
ڕۆژهەاڵتی كوردس������تان وایكردبوو
كە بەه������ەق ڕێبەرایەتی بزوتنەوەی
ڕۆش������نبیریی و ئەدەب������ی كوردی
بكاو ئاراستەی بكا .بەتایبەتی لە
جێخستنی زمانی نووسینی ئەدەبی
كوردیی ناوەڕاس������ت لە ڕۆژهەاڵتدا
دەورێكی سەرەكی هەبوو.
مامۆستا قازی زۆرجار لەبارەی
بەڕێوەبەران������ی دەوڵەت������ی ناوەندی
باڵوكردنەوەی فەرهەنگ و ئەدەبی
كوردی(ئینتیشاراتی سالحەددینی
ئەیووبی) بەخۆشحاڵییەوە دەیگوت
«ئەوان������ە پێماندەڵێن ئێ������وە ئێرەتان
كردووەتە (دەفت������ەری فەرهەنگی
حیزب������ی دێموك������رات)» .هەربۆیە،
مامۆس������تا لەزۆر كۆڕ و كۆبوونەوە
ك������ە بۆ بۆن������ە ئەدەب������ی ،هونەری
و ڕۆش������نبیرییەكان دەبەس������ترا،
نوێنەرایەت������ی حیزبیش������ی دەك������رد
و چەن������د وتەیەك������ی پ������ڕ وات������ا و
تەشەری بەتەنگەی دەسەاڵتدارانی
ستەمكارەوە دەنا.
جارێكی������ان خوێندكارەكوردەكانی
زانكۆی ورمێ بەبۆنەی ساڵڕۆژی
كیمیباران������ی هەڵەبج������ەوە ك������ۆڕە
یادێكیان بەڕێوە برد .مامۆستاشیان
دەعوەتك������رد ب������وو .ئ������ەو كاتە بۆ

دووهەمجار ل������ە مێژووی كۆماری
ئیسالمیدا ئەندام پارلەمانێكی كورد
لە ورمی دەنگێكی زۆری هێنابووەوە
و دەرچ������وو ب������وو« ،حەس������ەنی»،
ئیمام جومع������ەی ورمێ گوتبووی
ئەگەر ك������ورد بچێتە پەرلەمان كفن
لەبەردەكەم و دێم پێش������یان لێدەگرم.
مامۆستا قازی ئەو كۆبوونەوەیەی
ب������ە هەل زانی و گوتی «:ئەوە من
زیاتر لە  ٦٠س������اڵ تەمەنمە هێشتا
فەرماندارێكم لە مەهاباد نەبینیوە،
هیچمان پ������ێ ڕەوا نابینن ،ئەگەر
وەدەن������گ دێی������ن و دەیدەینە چیا،
پێمان دەڵێن یاغی ،ئەگەر بەهێمنی
بەش������داری دەكەی������ن و دەمانەوێ
لەدەس������ەاڵت بەشدار بین ،یەك كفن
لەبەر دەكا و یەك هەڕەش������ەدەكات.
نازانی������ن چ������ۆن و ب������ە چ زمانێك
پێی������ان بڵێین ئێمەش هەین» .بۆیە،
مامۆس������تا نەك هەر لە ژوورێدا و
لەناو نووسیندا ،لە فەزای گشتیشدا
دەنگی كپكراوی نەتەوەكەی بوو.
تایبەتمەندییەكی هەرەگرینگی
مامۆس������تا ئەحم������ەدی ق������ازی،
نەچوون������ە ژێ������ر باری سانس������ۆڕ
بوو ،بەو مانای������ەی كە هەرچییەك
ب������ۆ س������روە هاتب������ا ،بەمەرجێ������ك
تایبەتمەندییە جۆرییەكانی نووسین
و دەقەكەی پاراس������تبایە ،دینووسی
«ش������یاوی باڵوكردنەوەیە(قابل درج
اس������ت)» .ئەوان������ە كە ل������ە بواری
تەكنیك������ی نووسینیش������ەوە ناتەواو
بایەن ،بیزانیبایە ناوەرۆكێكی باشیان
هەیە ،بە ڕاستكردنەوەی زمانەكەیان
ب���ڵ��اوی دەكردنەوە .ه������ەر ئەمەش
وایكرد بوو كۆمەڵەكەس������ێكی زۆر
هانبدرێن دەس������ت بەرن بۆ نووسین
بەزمانی كوردی.
لەپاڵ كاری بەردەوامی نووسین
و وەرگێڕان و ئیدیت(ویراس������تاری)
بابەتەكان������ی گۆڤاری س������روە ،لە
وەرگێڕان������ی بەرهەم������ە ئەدەبی ،
مێژووی������ی و سیاس������ییەكانیش لە
ماڵێدا ب������ەردەوام بوو .لەو كتێبانەی
دیكەی كە مامۆس������تا وەریگێڕا و
زمانێكی تەنزی هەبوو« ،دوانەی
سەیر و س������ەمەرە»ی مارك تواین،
«دۆن كیش������ۆت»ی س������ێرڤانتێس
بوون .ئەفسانەی «گیلگەمیش»ی
شاملوو و س������اغكردنەوەی دیوانی
س������ەیفولقوزات ل������ە بەرهەم������ە
كوردییەكان������ی دیك������ەی ب������وون.
وەرگێڕانی «نەسلی هەژدیها»(نسل
اژده������اك)ی پێرل ب������اك« ،ژانی
گەلی» ئیبراهیم ئەحمەد لە گەڵ
وەرگێڕی بەناوبانگ« ،محەمەدی
قازی» ونووسینی كورتە مێژووی
كوردستان بە فارس������ی ،كوردستان
پاش شەڕی كەنداو وەرگێڕان(چاپ
نەكراو) لەو بەرهەمانەن كە بەزمانی
فارسین.
مامۆس������تا ق������ازی بەه������ەق
فەرموودەكەی پێش������ەوای مەزنی
بەجێهێنا و تا داواساتەكانی لێدانی
دڵ������ی لە هەوڵ������ی پڕكردنەوەی ئەو
بۆش������اییانەیدابوو ك������ە ل������ە بواری
سۆزداری ،مەعریفی و ناسنامەییدا
تووش������ی خۆی و نەس������لی ئەو و
نەتەوەكەی هاتبوو.
بەهەق ئەو ل������ە پێناو گەلەكەیدا
ژی������ا و گەلێ������ك بەرهەمی بەنرخی
وەك میرات������ی هەوڵ وتێكۆش������انی
ڕەوا لەپاش خۆی بەجێ هێش������ت.
ئێستا ئەركی ئێمەیە وەك ئەوان لەو
ڕێبازە دانەبڕێێن و بە دڵس������ۆزیی و
بەرپرس������یارێتییەوە ئەو مەشخەڵەی
ئەو و هاونەسلەكانی دایانگیرساندەوە
بە هەڵكراوی بهێڵینەوە .یادی بەخێر
و ڕێگای پڕ رێبوار بێ
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كشانی ئەستێرەی لێكۆلەر و مێژوونووسی كورد

ئەحمەد قازی
بۆ «شەهیدانی شاروێران»

هەستە ئەی سروە بڕۆ بێنە هەواڵێكی وەتەن
وەك دەڵێن سوورە بە خوێن كێو و كەژ و دار و
دەوەن
وەك دەڵێن مەحشەری كوبڕایە لە دەشتی قەرەداغ
جێی شەهیدانی گەلی كوردە بەهەشتی قەرەداغ
قەرەداغ مەوتەنی شێرانی شەهیدی وەتەنە
جێی سولەیمان و عەلی و یۆسفە ،كڵگۆی حەسەنە
ئەی شەبەك خۆشی لە تۆ ،بیكەوە ئەو ئامێزە
تەرمی ئەو الوە لە باوەش گرە ،بیپارێزە
بە تەبیبان بڵێن ئامانە چ دەستی نەكەنێ
ناسكە ساڵە نەوەكا بێنێ برینی تەشەنێ
چاوی هەر رەش بێ هەتا دێمەوە ،كوڵمی هەر
گەش
مار و مێروو نەیەڵێ لەو گوڵە بمكەن بێ بەش
نابێ چی لێ بێ بە هیچ شێوە گوڵی پەڕپەڕ بووم

ئەحمەدی ش������ەریفی لێكۆلەر و
مێژوونووسی كورد و خەڵكی شاری
مەهاباد ماڵئاوایی لە ژیان كرد.
مەخابن تەنیا سێ رۆژ پاش كاك
ئەحمەدی ق������ازی و بە مەودایەكی
كورت لەو ،كوردستانی رۆژهەاڵت
كشانی یەكێكی دیكەش لە ئەستێرە
پرشنگدارەكانی فەرهەنگ و وێژە
و مێ������ژووی كوردی ب������ە خۆیەوە
دی������ت .كاك ئەحمەدی ش������ەریفی
مێژوونووسی كورد ساڵی  1324لە
شاری مەهاباد لەدایك بووە .ساڵی
 1351ل������ە رادی������ۆ و تەلەفزیۆنی
كرماش������ان و مەهاباد و سنە دەست
بە كار و چاالكی كردووە .مامۆستا
ئەحمەدی شەریفی خاوەنی چەندین
وت������ار و كتێبە بە زمانی فارس������ی
و كوردی .پانت������ای چاالكی كاك
ئەحمەد مێژژوونووس������ی و داب و
نەری������ت و كولتووری ك������وردەواری
ب������ووە و هەروەها توێ������ژەری بواری
س������اغكردنەوەی دەق ،دەس������تنووس
و بەڵگەنام������ە مێژوویی������ەكان و
ئارش������یڤداری ناسراوی گەلەكەمان
ب������وو .بەرهەمەكانی لە لە رۆژنامە
و گۆڤارەكان������ی ئێ������ران و توركیە و
واڵتە ئوروپایی������ەكان چاپ و باڵو
بوونەتەوە.
ماموس������تا ئەحمەدی شەریفی،

دوای چەندی������ن س������اڵ خزمەت������ی
بەردەوام بە زمان و ڕۆژنامەنووسی
و مێژووی كورد ،بەرەبەیانیی رۆژی
چوارش������ەممە ٢٠ی جۆزەردان������ی
٢٧١٥ی ك������وردی ()٢٠١٥/٦/١٠
پاش ملمالنێیەك������ی دژوار لەگەڵ
نەخۆش������ی لە تەمەنی  ٧٠ساڵیدا
لە یەكێك ل������ە ناوەندە دەرمانیەكانی

ش������اری مەهاب������اد دڵی ل������ە لێدان
كەوت.
كانوونی نووس������ەرانی كوردستان
بەبۆنەی كۆس������تی لەدەس������تدانی
نووس������ەرێكی خ������اوەن ئەزموون و
لێكۆڵەرێكی ماندووەوە سەرخۆشی
ل������ە میراتگرانی قەڵ������م و بنەماڵە
و هاوڕێیان������ی مامۆس������تا ئەحمەد

شەریفی دەكات و خۆی بە شەریكی
خ������ەم و بگرە خاوەنی ئەم كۆس������تە
گەورەیە دەزانێت.
ئەو نووس������ەرە ك������وردە لە بواری
رۆژنامەوانی������ی ك������وردی و ل������ە
كۆكردنەوە و پاراستنی دەستنووسەكان
و بەرهەمە مێژوویەكانی كوردستان
رۆڵێكی بەرچاوی هەبووە.

تا بە فرمێسكی نەشۆم  ،كفنی لە هێرۆ نەدرووم
من بە دەسرەی گوڵە مێالقە برینی دەسڕم
كفنی سووری لە گوڵی ئاڵی چیا بۆ دەبڕم
خادیمی ئەو حەرەمەم تا دەمرم
دەوری ئەو گۆڕە بە پەرژینی وەنەوشان دەگرم
دەچەقێنم لەسەر ئەو گۆڕە پەلی دارەبەنێ
عاشقان سەر لە عەلی دەن كە غەریبە بەتەنێ
كەوی سەرمەستی بەهاری لەسەری بخوێنێ
مستەفام بەو قسەیە و قاسپەیە بۆ بدوێنێ
شیوەنی ناوێ شەهید كاكە نەچی بۆی بگری
ڕۆڵەرۆی ناوێ لە تۆ دایكە نەچی بۆی بمری
دایكە رووسووری كە ڕۆڵەت كوڕی مەیدانێ بوو
باوكە سەربەرزی ،كوڕی تۆ كەڵی كۆتانێ بوو
گەرچی منداڵ بوو عەلی سەروەر و سەردارم بوو
مەردی مەیدانی شەڕەف ،هەڵمەتی چەكدارم بوو
كاری دژوارە دەبێ هەریەكە الیەك بگرین

ئازیزەكەم ماڵئاوایت لێ ناكەم
چوون دەزانم گەر بە جەستەیش
نەگەڕێمەوە
هەموو ئێوارەیەك ڕۆحم
دێتە بەر درگات و لە باوشتا دەتوێتەوە
بەو دڵە نازدارت بێژە
توورە نەبێ
جیهان الی من ئەم ڕۆژانە
چەكێك و كۆلە پشتیەك و قومقومەیەك
پڕ لە ئاوی كانیاوەكانی كوردستانە!
هیوا میرزایی

نیشتمان بێكەسە ،پێویستە هەموو بۆی بمرین

باڵوكراوهی نوێ

کتێبی «قاسملوو ،مانیفێستی
سیمای مرۆڤانەی ڕێبەری» لە
نووسینی مەجید حەقی ،نووسەر
و چاالکی سیاس������یی کوردی
دانیش������تووی واڵت������ی فینالند،
لەالیەن چاپخان������ەی چوارچراوە
چاپ و باڵو کرایەوە
ڕۆژی یەکش������ەممە ٢٤ی
جۆزەردان������ی س������اڵی ١٣٩٤ی
هەتاوی  ،پەرتووکی «قاسملوو،
مانیفێس������تی سیمای مرۆڤانەی

ڕێبەری» لە نووس������ینی مەجید
حەق������ی ،نووس������ەر و چاالکی
سیاسیی کورد باڵوکرایەوە
پەرتووک������ی «قاس������ملوو،
مانیفێس������تی سیمای مرۆڤانەی
ڕێبەری» لە دووتۆی کتێبێکی
 ١٣٠الپەڕەیی������دا باڵو کراوەتەوە
و  ٢٥وت������اری نووس������ەر ک������ە
بەبۆنەی ٢٥ـەمین ساڵڤەگەڕی
ش������ەهیدکرانی دوکتور قاسملوو
و هاوڕێیانی ب���ڵ��او کرابوونەوە
لەخۆدەگرێت..
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