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سەروتار

تێرۆر و  ئیسالمی  کۆماری  دیسان 

کەماڵ کەریمی
تێروریستی  کـــردەوەی  کە  بــوو  سااڵنێک 
لەسەر حیزب و کەسایەتییەکانی ڕۆژهەاڵتی 
ئیسالمییەوە،  کۆماری  لەالیەن  کوردستان  
بەاڵم  نــەدەکــرا.  پێ  هەستی  ڕابــردوو  وەک 
بۆ  پاکانە  نەیتوانی  کــەس  سااڵنەشدا  لــەو 
ئەو ڕێژیمە بکا، کە سیاسەتی تێرۆری وەال 
نابێ. تێرۆری دەوڵەتیی کۆماری ئیسالمی لە 
سەرەتای هاتنە سەر کاریانەوە لە نێوخۆی 
واڵت بە لێدانی فیزیکی دژبەرەکانیان دەستی 
پاکتاوکردنی  بە  لە ساڵی ١٣٦٧ و  پێکرد و 
سیاسی  زیندانیانی  کەسیی  هـــەزار  چەند 
گەیشتە ئەوپەڕی خۆی. ڕاست دوای ئەوەی 
تێکڕای  الینگرانی  ڕاوەدوونانی  و  فشار  کە 
حیزبەکانی ئێران، زۆر لە ڕێبەران و چاالکانی 
سیاسیی ناچار کرد کە واڵت بەجێ بهێڵن و 
تێرۆری  دەزگــای  بکەن،  هەندەران  لە  ڕوو 
کۆماری ئیسالمی کە بە هاوبەشیی وەزارەتی 
ڕاستەوخۆ  و  پاسداران  سپای  و  ئیتالعات 
پلە یەکی  ــر چــاوەدێــریــی ڕێــبــەرانــی  لــە ژێ
وەزیــری  سەرۆککۆمار،  وەک  دەســەاڵتــدار 
نیشتمانی  ئاسایشی  ســەرۆکــی  ئیتالعات، 
ــەرووی هـــەمـــووانـــەوە ئــایــەتــوڵــا  ــ ــە سـ و ل
ڕاستەوخۆی  دەســتــووری  بە  و  خامنەیی 
ڕووی  دەبرد،  بەڕێوە  ئەرکەیان  ئەم  ئەوان 
کــرد. ــێــران  ئ ســنــوورەکــانــی  دەرەوەی  ــە  ل
ــۆ ســـەرپـــۆشـــدانـــان  ــ ئـــــەم دەزگـــــایـــــە ب
ــەســەر جــمــوجــۆڵــەکــانــیــان بــاڵــوێــزخــانــە و  ل
کۆنسولگەرییەکانی کۆماری ئیسالمییان لەو 
واڵتانەی کە کاری تێرۆریستییان تێدا بەڕێوە 
بە  تێرۆریستەکانیان،  و  هێنا  بەکار  دەبــرد 
ناوی دیپلۆماتی ئێرانییەوە بۆ جێبەجێکردنی 
ئەوکاتە  هەبوو.  هەڵسووڕانیان  پیالنەکانیان 
شانەیەکی  ڕێــژیــم  کــە  هــەبــوو  واڵت  کــەم 
جاسووسییەکانیدا  هێالنە  لە  تێروریستیی 
جێگیر نەکردبێ، بەاڵم لە هێندێک واڵت وەک 
دوکــتــۆر شــاپــووری  تــیــرۆری  بــە  فەڕانسە 
ئۆتریش  ڕەجــەوی،  کازم  سویس  بەختیار، 
ئاڵمان  قاسملوو،  عەبدوڕەحمان  دوکــتــۆر 
واڵتی  زۆر  و  دوکتۆر سادق شەرەفکەندی 
و....،  مالیزی  تورکیە،  ئیتالیا،  وەک  دیکەی 
دەوڵەتەکانیان  بازرگانیی  چاوچنۆکیی  لە 
بە شەهیدکردنی  و  وەرگــرت  کەڵکی  باشتر 
ڕێبەران و کەسایەتییە دیارەکانی دژبەرانی، 
کوشەندەترین زەربەکانی لە ئۆپۆزیسیۆن دا. 
ئەمە جگە لە زۆر شوێنی دیکە وەک واڵتانی 
عەڕەبی کە بۆ پەرەپێدانی نفووزی خۆی و بە 
هێزکردنی پێگەی شیعەکانی سەر بە خۆیان 
تیرۆریستییەکان  گرووپە  دروستکردنی  لە 
نــەپــریــنــگــاونــەتــەوە.  تێرۆریستی  کـــاری  و 
ــی ئــــازایــــانــــەی  ــتـ ــسـ ــوێـ ــەڵـ ــێ هـ ــ ــب ــ ــگ ــ ڕەن
ــی  ــارەســات ک دوای  لـــە  بــێــرلــیــن  دادگــــــای 
مەحکوومکردنی  و  میکۆنۆس  شەهیدانی 
هـــۆی... بــە  ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک ڕێــبــەرانــی 

                                      ل٢

گواڵڵەی سوورمان خوێنی یارانە

به رژه وه ندخوازیی ده وڵه تان 
ڕێخۆشکه ر بووه  بۆ.../٥

لە نەورۆزی جامانەکانەوە بۆ 
نەورۆزی جامانەکان/٤

 کۆماری ئیسالمی 
تێرۆر و ئاسنی ساردکوتان/٣

بۆمبی کات بۆدیاریکراوی سووریە/٩

سه دا 7٥ی خه ڵکی ئێران له  کۆماری ئیسالمی ناڕازینپشتیوانیی 1٩7 پاڕلمانتاری ئورووپا له  خه ڵکی ناڕازیی ئێران

ژنان و پێگەیان لە بازاڕی
 کار و ئابووریی ئێراندا/1٠

خوێنه رانی به ڕێزی »کوردستان«ی ئازیز!
نوێی  ساڵی  ده سپێکی  و  نه ورۆز  هاتنه وه ی  به بۆنه ی 
پێشکێش. ئێمه تان  پیرۆزبایی  گه رمترین  هه تاوی، 

هیوادارین له  ساڵی نوێدا و له سایه ی تێکۆشان و هه وڵدانی 
بگاته   نه ته وه که مان  ڕه وای  خه باتی  کاروانی  الیه ک،  هه موو 
به ر. بێته   کورد  گه لی  ئازادیی  داری  و  مراد  سه رمه نزڵی 
به شه کانی  هه موو  له   کورد  بزووتنه وه ی  ڕابرد،  که   ساڵێ 
به اڵم  زۆر،  قوربانیدانی  و  خه بات  سه ره ڕای  کوردستان 
خۆیه وه   به   کاره ساتباری  و  ناخۆش  ڕووداوی  زۆر 

هاوپێوه ندیی  یه کبوون، هاودڵی و  ده با ساڵی ١٣9٧، ساڵی  تێپه ڕی.  هه ڵه مووتدا  قۆناغی سه خت و  به  زۆر  بینی و 
نیشتمانی و نه ته وه ییمان بێ و له  سایه ی ئه و یه کڕیزییه دا بتوانین ده سکه وتی سیاسی و نه ته وه یی زیاترمان هه بێ. 

ئێوه ش ژیانتان خۆش و دڵتان شاد.
ستافی ڕۆژنامه ی »کوردستان«

نه ورۆز و ساڵی نوێ پیرۆز

ده ستی  دیسانه که ش  ئه مساڵدا  ڕه شه ممه ی  مانگی  له  
تێکۆشه رانی  سه ر  گه یشته وه   ئیسالمی  کۆماری  تێرۆری 
سۆنگه یه وه   له م  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  و  دێموکرات 
له  ده ست دا. هەروەها شاری عفرین  فه رمانده یه کی به وه جی 
زۆر  قوربانیدانی  و  ئازایانه   به رگریی  مانگ  دوو  دوای 
شه هیدبوونه کان  و  نسکۆکان  ئایا  به اڵم  که وت.  بەداخەوە 
نا. بێگومان  وه ستێنن؟  ده مان  و  ده ده ن  پێ  کۆڵمان 

چاوترسێن  كوشتنمان  بە  وایە  پێیان  دوژمنانمان 
لە  وزەیەك  وەك  ئێمە  گیانی  نازانن  به اڵم  دەبین، 
ورە  لە  دیكەش  جارێكی  ئێمە  و  دەڕسكێتەوە  ناخماندا 
دەنوێنینەوە. خۆ  خۆماندا  دوای  نەوەی  باوەڕی  و 
مەرگ  مەیە  مەرگی  وایە  پێیان  ئەوەی  بەاڵم  دەمانكوژن، 

نیە، نوێبوونەوە و بووژانەوەی رۆحی خەباتی ئێمەیە.  ئێمە 
بە  و  نوێتر  جەستەماندا  خۆڵەمێشی  لە  قەقنەسێكین  وەكوو 
پێیان  ئەوان  ئەگەر  هەڵدەستینەوە.  جاران  لە  زیپكوزاكوونتر 
وایە بە كوشتنمان ئیتر كۆتاییمان پێ دێ، ئەدی بۆ لە گۆڕ و 
كێلەكانیشمان تۆقیون؟ بۆ تۆقیون لەوەی الوان لە دیواری شار 
مردووین  ئیتر  ئێمە  ئەگەر  دەنووسنەوە؟  ئێمە  ناوی  و الدێ 
تێدایە؟ ئێمەیان  ناوی  لەو شێعرانەی  تۆقیون  بۆ  نەماوین،  و 
بەڵكوو  نیە،  پێشمەرگە  ژیانی  خاڵی  دوا  مەرگ، 
نوێ،  خەباتێكی  دیكەیە.  دەسپێكردنەوەیەكی  خاڵی 
هیچ  ئیتر  كە  تێهەڵچوونەوەیەك  جەستە،  بەبێ  خەباتێك 
بگرێ. لێ  ڕێی  ناتوانێ  لەمپەرێك  و  كۆسپ  و  سنوور 

نوێنه رانی پاڕلمانی ئورووپا به  باوکردنه وه ی به یاننامه یه ک وێڕای 
پشتیوانی له  خه ڵکی مافخواز و ناڕازیی ئێران که  له  مانگه کانی ڕابردوودا 
خۆپیشانده ران  سه رکوتی  له   خۆیان  نیگه رانیی  سه رشه قام،  هاتنه  
ده ربڕیوه  و داوایان کردوه  یه کیه تیی ئورووپا و کۆمیساریای مافی 
مرۆڤی ڕێکخراوی نه ته وه  یه کگرتووه کان له و باره یه وه  هه ڵوێستی هه بێ.
باس  کراوه ته وه ،  باو  ڕه شه مه   ٢8ی  ڕۆژی  که   به یاننامه یه دا  له و 
شه قامه کان  له سه ر  حکومه ت  له   ناڕازی  که سی  ده یان  کوژرانی  له  
ئه شکه نجه دا  ژێر  له   که س   ١٣ النیکه م  کوژرانی  هه روه ها  و 
کوشتووه ! خۆیان  ده ڵێن  ڕێژیم  ئه منیه تییه کانی  ناوه نده   که   کراوه  

کردوه   داوایان  ئورووپا  پاڕلمانی  نوێنه ره ی   ١9٧ ئه و 
تاوتوێی  هه تا  بکرێ  دروست  به دواداچوون  کۆمیته یه کی 
ئه و  مردنی  له  و  بکا  ئێران  گرتووخانه کانی  و  گرتووان  بارودۆخی 
کوژراون. زیندانه کاندا  له   ماوه یه دا  له و   که   بکۆڵیته وه   که سانه  

نوێترین ڕاپرسییه کان له  ئێران ده ڵێن النیکه م سه دا ٧5ی خه ڵکی ئه و 
ناڕازین. ئیسالمی  بارودۆخی واڵت و حاکمییه تی کۆماری  له   واڵته  
ئێران  خوێندکارانی  ڕاپرسیی  ڕەسمی  ناوه ندی  »ئیسپا«، 
٧5ی  سه دا  ئێستادا  له   ده ڵێ؛  خۆیدا  ڕاپرسیی  نوێترین  له  
و  ناڕازین  مافه کانیان  و  ژیان  بارودۆخی  له   ئێران  خه ڵکی 
بێ.  شپرزه تر  له وه ش  ئابوورییان  بارودۆخی  له وه ی  نیگه رانن 
ته مه ن  الوانی  نێو  له   ناڕه زایه تییه کان  ده ڵێ  ڕاپرسییه که   ئاکامی 
١8_٢9 ساڵدا زیاتر له  گرووپه  ته مه نییه کانی دیکه یه . سه دا 40ی ئه و 
خه ڵکه ی ڕایان وه رگیراوه  سیاسه ت و شێوه ی بەڕێوەبەریی ده وڵه تیان 
به  هۆکاری ئەو دۆخه  و ناڕه زایه تیی خۆیان داناوه  و سه دی ٣5ی 
به شدارانیش ته واوه تیی کۆماری ئیسالمیی ئێرانیان بردۆته  ژێر پرسیار.
هەژاری،  حکوومەتی،  گه نده ڵیی  ده رکه وتووه :  ڕاپرسییه دا  له و 
ئێرانن. خه ڵکی  ناڕه زایه تیی  هۆکاری  زۆرترین  بێکاری  و  گرانی 

پەیامی نەورۆزیی 
سکرتێری گشتیی حیزب/2
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درێژەی:

دیسان کۆماری ئیسالمی و تێرۆر

ــردەوە  ــاری ئـــەو کـ ــڕی ئـــاگـــاداربـــوون و دەرکـــردنـــی ب
تێرۆریستییە، ڕەوتی درێژەدانی کردەوە تێرۆریستییەکانی 
کۆماری ئیسالمی لەو ئاستەدا لە دەرەوە خاو کردبێتەوە، 
هۆی  نەبوونە  گوشارانە  لــەو  یــەک  هیچ  هەرگیز  بــەاڵم 
دەستبەرداربوونی ئەو ڕێژیمە لە سیاسەتی تێرۆر و ئەوان 
بە هۆی ئاڵوگۆڕە سیاسییەکان لە هەر شوێنێک جێ پێیەکان 
تەڕاتێنی  مەیدانی  کردوەتە  ئەو شوێنەیان  کرابێتەوە،  بۆ 
تێرۆریستەکانیان و بە ئەنجام گەیاندنی پیالنە دزێوەکانیان.
بە  هەم  کە  ناوچانەیە  لەو  یەکێک  عێراق  کوردستانی 
هۆی هاوسنووری و هەم بە هۆی پێویستییان بە ئێران 
لەو هەلومەرجەیدا کە کەوتبووە ژێر حەساری ئابووریی 
لــەوان  عــێــراقــەوە و هێندێک هــۆکــاری دیــکــەش و یــەک 
کیبەرکێی پێوەندیی بەشێک لە حیزبەکانی باشوور لەگەڵ 
کۆماری ئیسالمی کە لە ڕێگەی دەزگای هەواڵگریی سپای 
پاسدارانەوە ڕێک دەخرا و بەشێک نەبوو لە پێویستییەکانی 
دەسەاڵتی کوردی لەم ناوچە، هەر زۆر زوو بوو بە هۆی 
کرانەوەی مەیدانێکی بەرباڵو بۆ گرووپە تێرۆریستییەکانی 
جێگەی  ئــەو  هەتا  ئیسالمی  کۆماری  پاسدارانی  سپای 
ناوەندی نهێنیی قەرارگا تێرۆریستییەکەشیان لەو ناوچەدا 
دامەزراند. هەر ئەمەش ڕێخۆشکەر بوو بۆ بەرینترکردنی 
خەڵکانی  لەگەڵ  تێرۆریستییە  دەزگا  ئەم  پێوەندییەکانی 
ــەاڵت و حــیــزبــەکــان.  ــ ــاوی دەسـ ــە چــ ل ــە دوور  ب ــکــە  دی
ئاکامی دروستبوونی ئەم هەلومەرجە پەالماردانی بنکە 
و بارەگای پێشمەرگە و ناوەندە حیزبییەکانی ڕۆژهەاڵتی 
بوو کە لە باشووری کوردستان جێگیر ببوون. دەسپێکردن 
تێرۆریستییەکانی  پیالنە  یەکی  دوای  لە  یەک  درێژەی  و 
کۆماری ئیسالمی لە باشوور تەنیا لە ماوەی پێنج ساڵدا 
سەر  بۆ  هێرش  ــەوەو  ــان دان کەمین  ڕفــانــدن،  ڕێگەی  لە 
ســەدان  گیانلەدەستدانی  هــۆی  بە  بــوو  ماڵەکان  و  بنکە 
ڕۆژهــەاڵت  حیزبەکانی  ئەندامانی  و  پێشمەرگە  و  کــادر 
شێری  پشکی  بوون  دێموکرات  حیزبی  نێوەشدا  لەو  کە 
بەم الوە، گۆڕانکارییەکانی  لە ساڵی ١٣٧٧  بەرکەوتووە. 
جێگیربوونی  و  دەرەکییەکان  فشارە  زیادبوونی  نێوخۆ، 
ــەاڵت لــە کــوردســتــان، چــەنــد هــۆکــارێــک بـــوون بۆ  دەســ
تێرۆریستییانە  کردەوە  ئەم  کەمبوونەوەی  یا  ڕاوەستان 
و لە جێگەی ئەو ڕێگەی دیکەیان )وەک فشارخستنە سەر 
حیزبەکانی باشوور بۆ بەرتەسککردنەوەی تێکۆشانی ئەو 
و  بەر  گرتە  کردنیان(  هاوکاری  لە  ڕێگرتن  و  حیزبانە 
لەو الشــەوە وایــان نیشان دەدا کە لە ڕۆژهــەاڵت کورد 
ڕاستەوخۆی  مەیدانی  لە  حیزبەکانیان  و  نیە  گرفتێکی 
بوونی  مەیداندا  لە  هەرچەند  خستوەتەوە.  دوور  خەبات 
هەموو  لەگەڵ  ڕووبەڕووبوونەوە  لە  ڕۆژهــەاڵت  خەڵکی 
پیالنەکانیان چ لە شاخ و چ لە شار هەرگیز نەیهێشت ئەو 
کورد  ڕۆڵەکانی  خەباتی  کە  بباتەوە  بیر  لە  ڕاستییەیان 
هەرگیز  و  بــەردەوامــە  کوردستان  خاکی  لە  بەشە  لــەو 
ئیستاش  هەتا  بۆیە  هــەر  نــەکــرد.  ئــارامــی  بە  هەستیان 
پــارێــزگــاکــانــی ڕۆژهــــەاڵت لــە ورمـــێ هــەتــا ئــیــالم وەک 
بە  کردوویانە  و  دەکــەن  لێ  چاو  ئەمنییەتی  ناوچەیەکی 
مۆڵگەی دەیان هەزار پاسدار و هێزی ئەمنییەتی خۆیان.
پەرەگرتنی خەبات لە نێوخۆی واڵت و بەرزبوونەوەی 
ــان، و  ــەک ــی ــەوەی ــەت ــیـــە ن ئــاســتــی وشـــیـــاری و داواکـــاریـ
هێزە  کاریگەریی  لە  ڕێژیم  دەسەاڵتدارانی  ئاگاداربوونی 
سیاسییەکان لەسەر خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان، ئێستا 
بێ گومان  زیاتر کردووە.  ئەوان  نیگەرانییانەی الی  ئەو 
ئەمە یەکێک لە هۆکارە سەرەکییەکانی دەستپێکردنەوەی 
سەر  بۆ  ئیسالمییە  کۆماری  تێرۆریستییەکانی  پەالمارە 
یەلدای  شــەوی  لە  کە  پیالنێک  حیزبەکان.  و  پێشمەرگە 
١٣٩٥ کە بە هۆی تەقاندنەوەی بۆمب لە بەردەم بارەگای 
سەرەکیی حیزبی دیموکراتی کوردستان و لە کاتێکدا کە 
پێشمەرگە و بنەماڵەکانیان لەو شەوەدا یادی لە دایکبوونی 
 ٧ و  ــردەوە  دەکـ قاسملوویان  دوکــتــور  شەهید  ڕێــبــەری 
کۆتاییەکانی  لە  و  پێکرد  دەستی  کەوتەوە،  لێ  شەهیدی 
سەباح  دانــانــەوەدا  بۆمب  کردەوەیەکی  لە  ئەمساڵیشدا 
فەرماندە  تێرۆریستیدا  دزێــوی  پێالنێکی  لە  و  ڕەحمانی 
قادر قادرییان تێدا بووە قوربانی و، شەهید بوون. ئەمە 
جیا لە پووچەڵکردنەوەی چەندین پیالنی دیکەش کە پێش 
سەرەتایەکی  ئەمە  بێگۆمان  گیراوە.  جێبەجێبوونیان  بە 
تێرۆریستییەکانی  هــێــرشــە  ــازەی  ــ ت دەورێـــکـــی  نــوێــی 
باشووری  خەڵکی  چاوی  بەبەر  کە  ئیسالمییە،  کۆماری 
و،  دەچێ  بەڕێوە  ئەواندا  واڵتەکەی  لە  و  کوردستانەوە 
دەکــا. لێ  هەڵوێستیان  چــاوەڕوانــی  ڕۆژهـــەاڵت  خەڵکی 
بێ  و  ڕووهەڵماڵراوانە  ئیسالمی  کۆماری  کە  ئیستا 
ــژە پێ دەدا، جگە لە ڕووبــەڕوو  ــە درێ ــەروا ئــەم ڕەوت پ
لە الیەن حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت  یەکدەست  بوونەوەیەکی 
ــی کــــوردی لــە بــاشــووری  ــەاڵتـ ــنــی دەسـ ــگــهــات و وەدەن
زیاتری  چاوەدێریکردنی  چــاوەڕوانــیــی  کە  کوردستان 
دەستوپێوەندەکانی ڕێژیم کە بە هەر ناو و عینوانێکەوە 
دێنە باشوور لێ دەکرێ، بێگۆمان پێشمەرگە و پارێزەرانی 
نیشتمان لە هەر شوێنێکی کوردستان بن، ناتوانن بێدەنگ 
دابنیشن و چاوەڕوانی خەبەری کردەوەیەکی تێرۆریستی 
بن.  هــاوســەنــگــەرانــیــان  و  ڕۆڵـــە  شەهیدبوونی  و  دیــکــە 
نیشتمان  تواناکانی  بزانن  دەبــێ  ڕێژیم  دەســەاڵتــدارانــی 
تۆقیون  لێی  ئــەوان  کە  هەیە،  ئەوەندە  کورد  پەروەرانی 
و هەوڵ دەدەن بەم کردەوە دژە مرۆڤانە الوازی بکەن، 
کە هەرکات بیانەوێ دەتوانن لە تۆڵەی خوێنی بە ناحەق 
بدەن. لێ  کاریگەریان  زەبــری  شەهیدانەدا  ئەو  ڕژاوی 

هاونیشتمانە بەڕێزەکان!
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان!

ئەندامان، کادر و پێشمەرگە قارەمانەکانی حیزبی 
دێمۆکڕاتی کوردستان!

ساڵی ١٣٩٦ی هەتاوی بە هەموو خۆشی و ناخۆشی 
و  کۆتایی  گەیشتە  وشیرینەکانییەوە  تاڵ  ڕووداوە  و 
هاتەوە. نەورۆزی کوردەواری  نوێدا،  لەسەری ساڵێکی 
دیکەی  گەالنی  و  کوردان  کۆنی  جێژنێکی  نەورۆز 
دەفتەری  لەالیەن  و  بۆنەیەوە  بەم  سەرەتا  و  ناوچەیە 
پیرۆزبایی  کوردستانەوە،  دێمۆکڕاتی  حیزبی  سیاسیی 
پیرۆزبایی  لەگەڵ  هەروەها  دەکەم.  الیەک  هەموو  لە 
زیندانییە  و  شەهیدان  سەربەرزی  بنەماڵەی  لە  تایبەت 
سیاسییەکان، ساڵو دەنێرم بۆ ئەو ڕۆڵە لەخۆبووردوو 
گەل  ڕزگاریی  پێناوی  لە  کە  نەتەوەکەمان  ئازایانەی  و 
ڕێژیمی  بەندیخانەکانی  نێو  کەوتوونە  واڵتەکەیاندا،  و 
دەکێشن.  ئازار  ڕووح  و  لەش  بە  و  ئیسالمی  کۆماری 
ئەوان سیمبۆلی خۆڕاگرین و ئێمە لە بەرامبەر فیداکاری 
هیوادارم  دادەنەوێنین.  کڕنۆش  سەری  خەباتیاندا  و 
ئیسالمیی  کۆماری  دەسەاڵتی  ڕەشی  زستانی  وەرزی 
ڕۆڵەکانی  تێکۆشانی  و  خەبات  ئاکامی  لە  ئێران، 
خەڵکی  کۆمەاڵنی  و  بێ  کۆتایی  ئێراندا  نەتەوەکانی 
ستەمدیتوو و چەوساوەمان، لە بەهاری ئازادیدا، جێژنی 
ئازادییەکانیان بگرن. سەرکەوتن و گەیشتن بە ماف و 

به ڕێزان!
جیا  ساڵ  نوێبوونەوەی  و  نەورۆز  ساڵە  مێژ  لە 
و  واتا  کورد  ئێمەی  بۆ  سروشت،  نوێبوونەوەی  لە 
بۆ  دەرفەتێکە  نەورۆز  هەیە.  سیاسیشی  پەیامێکی 
و  یەکیەتی  بۆ  بەمافخوازیمان،  بەخشین  گوڕوتین 
بەیداخی  بەرزکردنەوەی  بۆ  نەتەوەییمان،  هاوپێوەندیی 
خەباتگێریمان  وزەی  یەکخستنی  بۆ  و  شۆڕشگێڕی 
کۆماری  زەوتکەری  ماف  و  زۆردار  دەسەاڵتی  دژی 
ڕێگای  تێکۆشەرانی  ئێمە  کە  دەرسێکیش  ئیسالمی. 
بە  هیوا  دەرسی  وەردەگرین،  نەورۆزی  لە  ئازادی 
بۆ  نەوەستان  و  خەبات  دەرسی  گەش،  داهاتوویەکی 
البردنی زستانی زەبروزەنگ و ستەم، خەباتی بێوچان 
دەستەبەرکردنی  و  ئازادی  بەهاری  جێگیرکردنی  بۆ 
ڕزگاریی یەکجاری بۆ نەتەوەکەمانە. بێگومان تێکۆشانی 
هاتووە،  دوورودرێژدا  ڕێگایەکی  بە  بوارانەدا  لەو  ئێمە 
هەزاران  و  پێش  هاتۆتە  زۆری  نشێوی  و  هەوراز 
ڕۆڵەی گەلیش لەپێناویدا خۆیان کردۆتە قوربانی، بەاڵم 
خەڵکی ئێمە و ڕۆڵە خەباتکارەکانی ناوەستن و دڵنیاین 
دەگا. یەکجاری  سەرکەوتنی  بە  ڕەوایە  خەباتە  ئەو 
کوردستان،  دێمۆکڕاتی  حیزبی  تێکۆشەرانی  ئێمە 
نوێوە  هێزێکی  و  پتەو  ورەیەکی  بە  تازەدا  لەساڵی 
ڕەواکانمان  مافە  وەدەستهێنانی  بۆ  خەباتمان  ڕێگای 
دەدەین  هەوڵ  پێوەندییەدا  لەو  و  دەدەین  پێ  درێژە 
گونجاو،  دۆخی  پێی  بە  خەبات،  شێوەکانی  هەموو  لە 
پێشمەرگە  و  حیزب  ڕێکخراوەکانی  وەرگرین.  کەلک 
لە  و  ئامادەن  پێوەندییەدا  لەو  قارەمانەکانمان 
دەبەن. بەڕێوە  سەرشانیان  ئەرکی  پێویستدا  کاتی 
ساڵی تازە بۆ خەڵکی مافخوازی ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
بە گشتی و، بۆ بزووتنەوەی مەدەنی و چاالکانی سیاسی 
و  کۆمەاڵیەتی  جۆربەجۆرەکانی  بوارە  تێکۆشەرانی  و 
مەدەنی بە تایبەتی؛ سەرفەسڵێکی نوێیە لە بەردەوامیی 
کۆمەڵگەی  کە  ئێستادا  لە  بێگومان  تێکۆشان.  و  خەبات 
ئێران لە سۆنگەی دەسەاڵتدارەتیی کۆماری ئیسالمییەوە 
نوقمی قەیرانە ئابووری و کۆمەاڵیەتییەکانە؛ بزووتنەوەی 
یەکالکەرەوەی  شوێنەواری  خەڵک  کۆمەاڵنی  مەدەنیی 
گەیشتن  و  ڕێژیم  دەسەاڵتی  بە  پاشەکشەکردن  لەسەر 
ئۆرگانە  و  بەرپرسان  دژکردەوەی  هەیە.  بەسەرکەوتن 
سەرهەڵدانی  بەرامبەر  لە  ڕێژیم  سەرکوتکەرەکانی 
لە ژمارەیەکی زۆری شارەکانی ئێران  خۆپێشاندانەکان 
و ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە بەفرانباری ساڵی ڕابردوودا، 
نیشانی دا؛ کە ڕێژیم تا چ ڕادەیەک لە هاتنە مەیدانی خەڵک 
و کارتێکەریی ئەم بزووتنەوەیە تووشی سەرلێشێواوی 

پەیامی نەورۆزیی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

و تاسان هاتبوو. بزووتنەوەیەک کە تابۆی ویالیەتی 
فەقیهی شکاند و »مردن بۆ دیکتاتۆر« و مردن بۆ 
خامنەیی« بەشی سەرەکیی درۆشمەکانی بوو. هەر 
بۆیە پێویستە کۆمەاڵنی خەڵک لە ساڵی نوێشدا، لە 
هەر دەرفەتێکی لەبار بۆ وەڕێخستنی خۆپێشاندان و 
ناڕەزایەتیی مەدەنی کەلک وەربگرن و ئەو بەستێنە 
یەکدەنگ  و  بکەن  هەراوتر  تێکۆشان  و  خەبات  لە 
کۆماری  ڕەشی  دەسەاڵتی  بەرەوڕووی  یەکڕیز  و 
لە  هێزی  کە  لەوەی  دڵنیاشین  ببنەوە.  ئیسالمی 
بڕاننەهاتووی خەڵکێک کە لە مەیدان دان و خەباتێ 
کە  خەڵکە  کۆمەاڵنی  یەکگرتووی  و  شێلگیرانە 
بێنێ. بەچۆکدا  سەرکوتگەرە  ڕێژیمە  ئەو  دەتوانێ 

هاونیشتمانە خۆشەویستەکان!
بەهار  و  نەورۆز  پیلی  بەرەو  کاتێکدا  لە  ئەمساڵ 
کە  نێوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  ناوچەی  کە  دەچین، 
گۆڕانکارییە  کەفوکوڵی  لە  دەژین  تێدا  ئێمەی 
و  ئاڵۆز  بارودۆخی  دایە.  چاوەڕواننەکراوەکان 
باشووری  نوێی  دۆخی  و  عێراق  ناسەقامگیری 
و  سەربەخۆیی  ڕاپرسیی  دوای  لە  کوردستان 
بەردوامیی  ئۆکتۆبر،  ١٦ی  دوای  ڕووداوەکانی 
هەمەالیەنە  هێرشی  و  سووریە  نێوخۆیی  شەڕی 
ملمالنێ و  عەفرینی ڕۆژاوای کوردستان،  بۆ سەر 
کێبەرکێی هێزە گەورەکانی وەک ئەمریکا و ڕووسیە 
لە ناوچەدا لە پێناو دەستەبەری هێژمۆنی و کۆنتڕۆڵی 
زیاتریان لەو بەشە گرینگ و دەوڵەمەندەی جیهاندا؛ 
شوێنەواری ڕاستەوخۆی لە سەر وەزعی سیاسی، 
ئابووری و کۆمەاڵیەتیی هەموو ئەو واڵتانە داناوە 
بێگومان  کراوە.  دابەش  بەسەردا  کوردستانیان  کە 
ئەو بارودۆخە ناوچەییە و هاوکێشە سیاسییەکان و 
ئاکامی کورتخایەن و درێژخایەنیان، شوێن لەسەر 
و  دواڕۆژ  و چۆنیەتیی چارەنووسی  پێگە  و  جێگە 
خەباتی نەتەوەی ئێمەش بە گشتی دادەنێ. ئەوە بەو 
مانایەیە کە کورد لە هەموو بەشەکانی کوردستان، 
و  یەکگرتوویی  بە  پێویستیی  زیاتر  کاتێک  هەر  لە 
هەڵسوکەوتی  بتوانێ  تا  هەیە،  نەتەوەیی  وشیاریی 
لەگەڵ  و،  هەبێ  وەاڵمدەرەوەی  و  کارا  سیاسیی 
بە  قۆناخ  ئێستای  تا  دەسکەوتەکانی  لە  بەرگری 
قۆناخیش لەگەڵ ڕەوتی ڕووداوەکاندا بچێتە پێشێ.
جیهان  گشتیی  بیروڕای  چاوی  پێش  لە  کورد 
و  ئاشتی  دێمۆکڕاسی،  الیەنگری  کە  دەری خستوە 
لە  پێناویاندا خەباتی کردوە، ئەوەش  لە  ئازادییە و 
حاڵێکدایە کە بۆ خۆی وەک نەتەوەیەک هەتا ئێستاش 
قوربانیی تێرۆر، زەبروزەنگ، کۆمەڵکوژی، سەرکوت 
هاوپەیمانیەتیی  و  هاوخەباتی  بووە.  بێ عەداڵەتی  و 
دژی  شەڕی  لە  هاوپەیمان  هێزەکانی  لەگەڵ  کورد 
تێرۆر بەتایبەت داعش و، خەبات و قوربانیدانی زۆر 
لەو شەڕە و لەو بەرەیەدا دەخوازێ کە لە چوارچێوەی 
دوورەدیمەنی  و  سیاسییەکان  هاوسەنگییە 
فاکتۆرێکی  وەک  ناوچەکەدا  سیاسیی  چارەنووسی 
بە  کورد  بێتوو  بێگومان  و،  بکرێ  لێ   چاو  گرینگ 
دەتوانێ  بجووڵێتەوە،  وریاییەوە  و  یەکگرتوویی 
ڕۆژهەاڵتی  ئاڵوگۆڕەکانی  لە  گرینگی  دەورێکی 
نێوەڕاستدا هەبێ و  دواجار بە ئامانجی لەمێژینەی، 
بگا. خۆی  چارەنووسی  دیاریکردنی  مافی  واتە 

خوشک و برا خۆشەویستەکان!
لە ئێستادا کە ئێمە بە پێشوازی نەورۆز و ساڵی 
نوێ دەچین، وەزعی ئێرانی ژێردەسەاڵتی کۆماری 
و  شپڕێوترە  کاتێک  هەموو  لە  ئێران،  ئیسالمیی 
خەڵک  دەڕوا.  زیاتر  خراپیی  بەرەو  ڕۆژبەڕۆژ 
گرانی،  بێکاری،  بەدەست  واڵتدا  سەرانسەری  لە 
سیستم،  بەرباڵوی  گەندەڵیی  ئابووری،  قەیرانی 
ڕێژیم،  سەرکوتکەرەکانی  دەزگا  زەبروزەنگی 
فەردی  ئازادییە  نەبوونی  و  نەداری  و  هەژاری 
ڕیژیمە  ئەو  دەناڵێنن.  کۆمەاڵیەتییەکانەوە  و 

کۆنەپەرستە لەجیاتیی ئەوەی لە بیری وەزعی نالەباری 
ئابووری و چارەسەرکردنی گرفتەکان و کەمایەسیی 
ژیانی خەڵکدا دابێ، بەشیکی زۆری داهات و سامانی 
واڵتی لە پێناوی ناردنەدەرەوەی شۆڕشی ئیسالمی و 
بۆ ئەوهێزانە تەرخان کردوە، کە لە عێڕاق، سوورییە، 
لوبنان ویەمەندا، دایمەزراندوون و لە پێناو پێکهێنانی 
و  دەستدرێژیکەرانە  ئامانجی  و  شیعی«  »هیاللی 
زێدەخوازانەی خۆیدا، شەڕی بە وەکالەتی بۆ دەکەن.
هەموومان لەبیرمانە کە لە پاییزی ڕابردوودا، کاتێک 
بوومەلەرزەلێدراوەکانی  ناوچە  لە  هاونیشتمانانمان 
پارێزگای کرماشاندا تووشی ئەو کارەساتە هاتبوون، 
دڵبەخەم  خەڵکی  لە  ئەوتۆی  ئاوڕیکی  کە  هیچ  ڕێژیم 
و ماڵشێواوی ناوچەکە نەدایەوە، بەڵکوو بەشیک لەو 
و خێرخوازانەوە  دڵسۆزان  لەالیەن  کە  یارمەتییانەش 
کارەساتدیتووە  خەڵکە  ئەو  بۆ  و  کرابۆوە  کۆ 
ڕێژیمەوە  کاربەدەستانی  هۆی  بە  نێردرابوون، 
پاشقول دران و؛ خەمساردیی و ئەرک وەخۆنەگریی 
بەڕێوەبەرییەکانی  و  ئیداری  دامودەزگا  و  ڕێژیم 
هەیە. درێژەی  ئێستاش  هەتا  پێوەندییەدا  لەو 
هەر لەو پێوەندییەدا جێی خۆیەتی ساڵو بنێرین بۆ 
ڕۆژهەاڵتی  داڵواڵەی  و  دڵسۆز  هیممەت،  بە  خەڵکی 
بە  الیەکەوە  هەموو  لە  دەسبەجێ  کە  کوردستان 
هانای ئەو خەڵکە بەاڵدیتووەوە هاتن. ئەو هاودڵی و 
تۆمار  مێژوودا  لە  نەتەوەییە  شکۆدارە  هاوپێوەندییە 
نیشتمانپەروەری،  دەرسی  دادێ  نەوەکانی  و  دەکرێ 
هەروەها  دەبن.   لێ فێر  فیداکاریی  و  مرۆڤدۆستی 
سەیری  بەبایەخەوە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
ئەمساڵ  کە  دەکا  مەدەنییانە  و جموجۆڵە  بزاوت  ئەو 
پرسە  لەگەڵ  پێوەندی  لە  رابردووش  سااڵنی  و 
ژینگەییەکاندا  و  فه رهه نگی  کۆمەاڵیەتی،  سیاسی، 
وەرێخراون و، بە دەسکەوتێک بۆ ڕەوتی بزووتنەوەی 
پشتیوانیان  بە  خۆی  و  دادەنێ  ئێرانیان  لە  کورد 
چاالکییانەش  و  بزووتنەوە  ئەم  هیوادارین  دەزانێ. 
فرەڕەهەندتر  و  بەرباڵوتر  بەردەوام،  نوێدا  ساڵی  لە 
بن، چونکی لە سۆنگەی بەردەوامی و پەلهاویشتن و 
پیالنەکانی  و  پالن  کە  خەباتەیە  ئەو  بەگوڕتربوونی 
سەرناگرن. کوردستان  لە  ئیسالمی  کۆماری 

کوردستانیانی خۆشه ویست!
هه ر وه ک ئاگادارن له  نێوه ڕاستی مانگی ڕه شه مه دا 
کۆماری  تێرۆری  ڕه شی  ده ستی  دیکه ش  جارێکی 
دێموکرات  حیزبی  تێکۆشه رانی  گه یشته   ئیسالمی 
و  دێرین  کادری  قادری،  قادر  کاک  ئه مجاره یان  و 
فه رمانده ی به وه جی لێ ستاندین. له مباره وه  گوتومانه  
تێرۆری  بۆ  په نابردن  سیاسه تی  که   ده یڵێینه وه   و 
کۆماری ئیسالمی له  ده سته وه ستانی و زه بوونیی ئه و 
ده سه اڵتداره تی  ده یه   چوار  دوای  که   دێ  ڕێژیمه وه  
سه رکوتی  و،  نه بوویدا  مه شڕووعییه تی  پێناو  له  
ڕۆیشتووه ؛  له سه ری  به رده وام  کورددا  بزووتنه وه ی 
کۆماری  بۆ  سه قامگیریی  نه   سیاسه ته   ئه و  به اڵم 
ئیسالمی له  کوردستان به دیاری هێناوه  و نه  خه ڵکی 
کوردستان و حیزبی دێموکراتی له  خه بات و تێکۆشان 
دڵسارد کردۆته وه ، هه ر بۆیه  گه لی کورد نه فره ت له و 
الوانی  و  ده کا  ئیسالمی  کۆماری  دزێوانه ی  کرده وه  
ڕێبازی شه هیدان سه نگه ری  به  گرتنه به ری  کوردیش 
شیاوی  وه اڵمی  و  ڕاده گرن  ئاوه دان  خه باتیان 
ڕه فتاره کانی کۆماری ئیسالمی به و ڕێژیمه  ده ده نه وه .
لەکۆتاییدا وێڕای ئەوەی جارێکی دیکەش پیرۆزبایی 
ئەو جێژنە نەتەوەییەتان لێ  دەکەین، هاوکات پەیمان نوێ 
دەکەینەوە کە بەگوڕتر و شێلگیرتر لە پێشوو لە پێناوی 
وەدیهێنانی ئامانجە ڕەواکانی نەتەوەکەماندا تێ  بکۆشین 
نەوەستین.  خەبات  لە  ئامانجانە  ئەو  وەدیهاتنی  تا  و 
هیوادارم ساڵی نوێ، ساڵی وەدیهاتنی هیوا و ئامانج 

و ئاواتەکانمان بێ.
مستەفا مەولوودی

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
28ی ڕەشەمەی 1396ی هەتاوی
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تیرۆری کادرێکی حیزبی دێموکرات
 لە هەرێمی کورستان

ڕاگەیەندراو لە بارەی ڕەوتی لێکۆڵینەوە
 کۆماری ئیسالمی  لە تیرۆری هاوڕێ قادر قادری

تێرۆر و ئاسنی ساردکوتان
عومەر باڵەکی

بە  کوشتنی  جۆرێک  سیاسی،  کوشتنی  یا  تیرۆر 
دژبەری  و  سیاسی  جیابیری  کەسێکی  ئانقەستی 
دەسەاڵتە و لەو کاتەوە کە کۆماری ئیسالمی هاتۆتە 
سەر کار و دەسەاڵتی گرتۆتە دەست، بە دایمە تیرۆری 
وەک کەرەسەیەکی گرینگ، دانەبڕاو و وەالنەندراو لە 
هێناوە. بەکار  دژبەرانی  و  جیابیران  دژی  بە  خۆی 
مانای  لە  قامووسەکاندا  الپەرەکانی  نێو  لە  ئەگەر 
خوڵقاندنی  مانای  بە  هەموواندا  لە  بگەڕێین،  تیرۆر 
زیاتر  و  کۆمەڵگەدا  نێو  لە  دڵەراوکێیە  و  ترس 
دەسەاڵت دەیکا بۆ ئەوەی ژاری چاوی لە دژبەرانی 
گرتبێ. لە هەر کردەوەیەکی تیرۆریستی و بە گشتی 

لەکارکردنی تێرۆردا دەسەاڵت هەموو هەولی ئەوەیە 
شوێنپێیەک لە دوای خۆی بەجێ نەهێڵێ وکوشتنەکە 
زۆر  تەنانەت  بمێنیتەوە؛  گۆماندا  و  حالەتی شک  لە 
دانی  بە  دەدا  هەول  خۆی  دەسەاڵت  هەر  جاران 
زانیاریی هەڵە رێچکەی لێکۆلینەوەکان بە الرێدا بەرێ.
 لە سەردەمی ئیستاشدا کەم نین ئەو دەوڵەتانەی 
بۆ بەربەرەکانی لەگەڵ جوواڵنەوە ئازادیخوازییەکان 
و  دەبەن  تێرۆریستی  کردەوەی  و  تێرۆر  بۆ  پەنا 
بەرەی  لە  کە  دەکەن  ئەوە  ئیدیعای  خۆیشیان  بۆ 
خەبات دژی تێرۆردا جێ دەگرن. بەاڵم کە چاوی بە 
کارنامەیاندا دەخشێنی، دەبینی لە پێناو بەرژەوەندییە 
کوشتاریان  و  جینایەت  دنیایەک  سیاسییەکانیاندا 
لەوانە. یەک  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  کردوە؛ 
دەوڵەتانەیە  لەو  یەکیک  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
ڕێژیمەکەیان  دامەزرانی  پێش  تەنانەت  ڕێبەرانی  کە 
هێناوە  بەکار  سیاسییەکانیان  ئامانجە  بۆ  تیرۆریان 
ڕاگرتنی  پێناو  لە  دەسەاڵتیش  بە  گەیشتن  دوای  و 
ڕێژیمەکەیاندا بە باڵوی کردوویانە؛ ئەوەش بۆ بنەما 
لە  و   دەگەڕێتەوە  ڕێژیم  ڕێبەرانی  فیکریییەکانی 
پێکهاتەی دەسەاڵتیشدا نهادینە کراوە و جێ خراوە.  
سەرەتای  لە  هەر  ئیسالمی  کۆماری  ڕێبەرانی 
دامەزرانی ڕێژیمەکەیان  ڕا هەتا ئیستا لە سەر سێ 
»خولقاندنی  شۆرش«،  »هەناردەکردنی  بنەمای 
قەیران لە نێوخۆی واڵت و ناسەقامگیرکردنی واڵتانی 
کەرەسەیەکی  تیرۆر وەک  »بەکارهێنانی  و  ناوچە« 
کارا بۆ لە نێوبردنی جیابیرانی سیاسی و مەزهەبی 
لە نێو خۆی ئێران و دەرەوی واڵت« هەوڵی ڕاگرتن 
پێشەکیی  لە  داوە.  ڕێژیمەکەیان  درێژکردنەوەی  و 
باس  کاتێک  ئیسالمیدا  کۆماری  بنەڕەتی  قانوونی 
»ئەرتەشی  وەک  دەکا  ئێران  نیزامیی  باسکی  لە 
مەکتەبی« ناوی دەبا و لە باسی ئەرک و وەزیفەکانیدا 
دەڵێ: »لە پێکهێنان و ئامادەکاریی هێزەکانی بەرگریی 
ئیمان و مەکتەب  کە  ئەوەیە  لە سەر  واڵتدا سەرنج 
کۆماری  ئەرتەشی  پێیە  بەو  بێ،  قانوون  و  بنەما 
ئەو  بەجێگەیاندنی  بۆ  پاسداران  سپای  و  ئیسالمی 
ئامانجە پێک دێن، نەک هەر بۆ پاراستنی سنوورەکان 
بەڵکوو ئەرکی مەکتەبی واتە جیهاد لە ڕێگەی خودا 
و خەبات لە ڕێگەی پەرەپێدانی حاکمییەتی قانوونی 
خودا لە جیهان دەکەویتە سەر شانیان«. هەروەها لە 

ئەسلی ١١ی قانوونی بنەڕەتیدا هاتووە: »هەموو 
موسوڵمانەکان یەک ئۆممەتن و دەوڵەتی کۆماری 
خۆی  سیاسەتی  ئەرکیەتی  و  وەزیفە  ئیسالمی 
لەسەر بنەمای هاوکاری و یەکیەتیی نەتەوەکانی 
موسوڵمان دابرێژێ و هەوڵ بدا یەکیەتیی سیاسی 
و ئابووری و فەرهەنگیی دنیای ئیسالم بێتە دی«.
لە  ئیسالمی  کۆماری  خویندنەوەیەی  بەو 
ئێران  نێوخۆی  لە  دەسەاڵتداری  و  دەسەاڵت 
هەیەتی  سیاسییەکانی  سنوورە  دەرەوەی  و 
و  ئەڕتەش  بۆ  بەرپرسایەتییەی  و  ئەرک  بەو  و 
سروشتییە  کردوە،  پێناسەی  واڵتەکەی  سوپای 

چەکێک  وەک  تیرۆر  ڕێژیم  دەسەاڵتدارانی  کە 
بەاڵم  بێنن.  کار  بە  ئامانجەکانیان  بە  گەیشتن  بۆ 
دەبینین بە تێپەربوونی کات ئەو ڕاستییە زیاتر خۆ 
دەر دەخا کە هەر ئەو باوەڕانەی کۆماری ئیسالمی 
هێدی هێدی بۆی بوونەتە کێشە و، ئەم خۆرکەیە 
دادەفەتێنێ.  ئیسالمی  کۆماری  لەشی  خەریکە 
ماوەیەکی  لە  دەوڵەتی  تێرۆری  دیکەوە  لەالیەکی 
و  جیابیران  دژی  بە  کە  دورودرێژدا  زەمەنیی 
ناتوانی  دێ  کار  بە  نیزام  و  دەوڵەت  دژبەرانی 
ئاماژە و بەڵگە بێ بۆ بەهێز بوونی ئەو دەوڵەت 
و سیستمە سیاسییە؛  بەڵکوو بە ئاشکرا دەتوانێ 
نیشانەی الوازی و ناسەقامگیریی ئەو دەوڵەت و 
لە  نیزامێکی سیاسی کە  سیستمە بێ. دەوڵەت و 
ماوەی چوار دەیە لە تەمەنی خۆیدا هەر ناچار بە 
ئەوپەری  بووبێ،  دژبەرانی  و  جیابیران  تیرۆری 
الوازی و ناسەقامگیریی خۆی دەردەخا. ڕوون و 

ئاشکرایە ئەم ڕێژیمە هەموو کاتێ لەوە دەترسێ 
کە بیر و ئەندیشەیەک جیا لە ئەندیشەکانی خۆی 
بکا. لەق  پێی  جێ  و  بستێنێ  پەرە  کۆمەڵگەدا  لە 
ئەو  چەقی  کاتێ  هەموو  ئێران  لە  کوردستان 
تێرۆری  بووە.  ئیسالمی  کۆماری  سیاسەتەی 
دژبەرانی سیاسی و تێکۆشەرانی کورد و هەروەها 
لە مەیدان دەرکردنی جیابیرانی سیاسی و ئایینی 
بەڕێگەی تێرۆر هەمیشە ئەولەوییەت و لە سەرووی 
بووە.  کوردستان  لە  ڕێژیم  بەرنامەکانی  و  کار 
تیرۆری  ماشێنی  ماوەیەکە  دەبینین  ئێستاشدا  لە 
نەکەوتووە  گەڕ  لە  قەت  کە  ئیسالمی  کۆماری 
تەقینەوەکەی  دراوە.  پێ  دیکەی  خێراییەکی 
شەوی یەلدای ساڵی رابردوو لە بەردەم بارەگای 
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
کەوتەوە،  لێ  تێکۆشەری   ٧ شەهیدبوونی  کە 
ماشێنی  بە  مێغناتیسی  بۆمبی  لکاندنی  هەروەها 

سەالح ڕەحمانی، ئەندامی حدکا کە شەهیدبوونی 
کەوتەوە  لێ  ناوبراوی  کوڕی  ڕەحمانی،  سەباح 
قادری،  قادر  بۆداڕێژراوی  بەرنامە  تێرۆری  و؛ 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  فەرماندەیەکی 
لەو  بەشێک  ڕەشەممەدا  مانگی  نێوەڕاستی  لە 
بەداخەوە  کە  تێرۆریستییانەن  کردەوە  و  پیالن 
و  پیالن  زۆر  حاڵێکدا  لە  بوون،  سەرکەوتوو 
هەوڵی تێرۆریستیی دیکەش لەالیەن ڕێژیمەوە لە 
گۆریدا بووە کە دەزگا ئەمنیەتییەکانی حیزبەکانی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان پووچەڵیان کردوونەتەوە.
پرسیار  الیەن  و  کەس  زۆر  بۆ  ڕەنگە  ئێستا 
بێ کە بۆچی ماشێنی تیرۆری کۆماری ئیسالمی 
ئامانج؟  بە  کردووەتەوە  دێموکراتی  حیزبی 
وەاڵمی ئەو پرسیارە الی خەڵکی ئاگا بە مەسائیلی 
بەاڵم  نیە،  گران  و  ئالۆز  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی 
هەبوون و هەن کەس یا کەسانێک کە ڕەنگە ئەو 
جێگای  و  پێگە  سەر  لە  زانیارییەیان  و  ئاگایی 
ڕۆژهەاڵتی  کۆمەڵگەی  نێو  لە  دێموکرات  حیزبی 
بیبینن. کە  نەیانهەوێ  یان  نەبێ  کوردستاندا 
حیزبی دێموکرات لە ماوەی ٧٢ساڵی رابردوودا 
کە  کۆسپەی  و  کەند  هەموو  ئەو  سەرەڕای 
بۆ  خەبات  لە  ساتێک  بۆ  ڕێگەی  سەر  هاتوونە 
وەدەستهێنانی مافەکانی گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان نەوەستاوە و لەو رێگایەدا بە هەزاران 
و  بوون  شەهید  پێشمەرگەی  و  کادر  و  ئەندام 
هەر ئەوە وای کردووە کە پێگەیەکی بەهێزی لە 
و  هەبێ  کوردستاندا  خەڵکی  کۆمەاڵنی  دڵی  نێو 
لە ڕاستیدا ئەوی کۆماری ئیسالمی لێی دەترسێ 
دێموکراتە.  حیزبی  جەماوەرییەی  پێگە  ئەو 
باش  ئیسالمی  هەروەها دەسەاڵتدارانی کۆماری 
بۆ  بارودۆخ  کات  هەر  کە  دەزانن  ڕاستییە  بەو 
کوردستان  لە  خەڵک  ناڕەزایەتیی  بزووتنەوەی 
لەبار بێ و حاکمییەتی ئەوان لە ئێران درزی تێ 
کەوێ، کوردستان بە بوونی حیزبی دێموکرات و 
ناوچەکانی  هەموو  لە  کوردی  دیکەی  هێزەکانی 

و  بەربەرەکانی  بۆ  ئامادەترە  ئێران  دیکەی 
قۆستنەوەی هەل و بە دەستەوەگرتنی بارودۆخەکە.
ڕەوتە  بەو  پێش  دەتوانێ  تێرۆر  ئاخۆ  بەاڵم 
کۆماری  کە  ساردکوتانە  ئاسنی  ئەوە  بگرێ؟ 
کۆنە  قەوانە  ئەو  لەسەر  دەیەیە  چوار  ئیسالمی 
تێرۆر و جینایەت و کوشتار  دەڕوا. چوار دەیە 
بووە  ئەوە  ڕێژیم  بۆ  ئاکامەکەی  کوردستان  لە 
کە هەستی نەتەوەیی و شعووری شۆڕشگێری و 
مافخوازی لە کوردستان بەردەوام ڕوو لە گەشە 
هەموو  سەرباری  دێموکرات  حیزبی  و،  بووە 
لە سۆنگەی سیاسەتی  ئەو زەبر و خەسارانەی 
بەاڵم  گرتووە،  هەڵی  ئیسالمی  کۆماری  تێرۆری 
هەروا لە مەیدانە و هەروا خۆشەویست و جێی 
کوردستانە. خەڵکی  کۆمەاڵنی  هەراوی  متمانەی 

کار  بە  نیزام  و  دەوڵەت  دژبەرانی  و  جیابیران  دژی  بە  کە  دەوڵەتی  تێرۆری 
بەڵکوو  سیاسییە؛  سیستمە  و  دەوڵەت  ئەو  بەهێزبوونی  بۆ  بێ  بەڵگە  ناتوانی  دێ 
نیزامێکی  و  دەوڵەت  بێ.  دەوڵەته   ئەو  ناسەقامگیریی  و  الوازی  نیشانەی  ده کرێ 
تیرۆری  بە  ناچار  هەر  خۆیدا  تەمەنی  لە  دەیە  چوار  ماوەی  لە  کە  سیاسی 
دەردەخا خۆی  ناسەقامگیریی  و  الوازی  ئەوپەری  بووبێ،  دژبەرانی  و  جیابیران 

ڕێبەرانی  کۆماری ئیسالمی تەنانەت پێش دامەزرانی ڕێژیمەکەشیان تیرۆریان 
بۆ ئامانجە سیاسییەکانیان بەکار هێناوە و دوای گەیشتن بە دەسەاڵتیش لە پێناو 
ڕاگرتنی ڕێژیمەکەیاندا بە باڵوی کردوویانە؛ ئەوەش بۆ بنەما فیکریییەکانی ڕێبەرانی 
خراوە جێ  و  کراوە  نهادینە  دەسەاڵتیشدا  پێکهاتەی  لە  و  دەگەڕێتەوە  ڕێژیم 

به  ئاگاداریی بیروڕای گشتی، میدیاکان، و ده زگا پێوه ندیداره کان 
٧ی  ٦له سه ر  چوارشه مه   سه ر  له   سێشه مه   شه وی  که   ده گه یه نین 
مارسی ٢٠١٨، )١٥ له  سه ر ١٦ی ڕه شه مه ی ١٣٩٦(، هاوڕێ قادر 
قادری، کادر و فه رمانده ی لێوه شاوه ی حیزبی دیموکراتی کوردستان 
که  به  ماشێنی خۆی به  سه ردانێک چووبووه  مێحوه ری بالیسان_
و  ده سڕێژ  به ر  ده درێته   شه و  دره نگانی  داخه وه   به   چوارقوڕنه ، 
له  ده وروبه ری  گولله ی وێ كه وتووه ،  له  ٢٠  زیاتر  ته رمه که ی که  
ماشێنه که ی له  نزیک گوندی “هه رته لێ”  دۆزراوه ته وه . ده رده که وێ 
ته رمی  کراوه .  لێ  ده سڕێژی  ماشێنه که ی  ده ره وه ی  له   ناوبراو  که  
شه هید قادر قادری له الیه ن پۆلیس بۆ نه خۆشخانه ی ڕانیه  ڕاگوێزراوه  
و لێکۆڵینه وه  له  ڕووداوه که  هه م له  الیه ن پۆلیس و هه م له  الیه ن 
ده زگای ئه منیه تی حیزبی دیموکراتی کوردستانه وه  ده ستی پێ کردوه .
قادری  قادر  تێکۆشانی  درێژی  ڕابردووی  به  سه رنجدان  به  
ئه و  که   له وه   ئاگاداری  به   و  کوردستاندا  دیموکراتی  حیزبی  له  
له گه ڵ  شه خسیی  کێشه ی  دیموکڕات  حیزبی  ناسراوه ی  کادره  
وه به رچاوگرتنی  به   وه ها  هه ر  نه بووه ،  الیه نێک  و  که س  هیچ 
ڕابردوودا،  ساڵی  دوو  له   ئیسالمی  کۆماری  که   ڕاستییه ش  ئه و 
دژی  له   کوردستان  هه رێمی  له   تیرۆریستیی  پیالنی  چه ندین 
بردوون،  به ڕێوه   ڕۆژهه اڵت  کوردی  تێکۆشه رانی  و  بنکه کان 
به کرێگیراوه کانی  و  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  ڕێژیمی  ئێمه  
ده زانین. حیزبمان  تێکۆشه ره ی  ئه و  تێرۆری  ئه نجامده ری  به  

وێڕای به داخبوونمان له  شه هیدبوونی ئه و تێکۆشه ره  به  وه جه ی 
حیزبی دیموکرات و هاوخه میمان له  گه ڵ بنه ماڵه  و هاوسه نگه رانی، 
زانیاریی زیاتر له  باره ی ڕووداوه که ، هه ر وه ها له  سه ر ژیان و تێکۆشانی 
شه هید قادر قادری، نوێترین قوربانیی تیرۆریزمی کۆماری ئیسالمی، 
له  به یاننامه کانی داهاتوودا به  ئاگاداریی بیرورای گشتی ده گه یه نین.

سکرتاریای حیزبی دیموکراتی کوردستان
پێشنیوه ڕۆی ٠٧/٠3/2٠18

ڕووداوی  دوابەدوای  کە  دەگەیەنین  الیەک  هەموو  ئاگاداریی  بە 
تیرۆری هاوڕێ قادر قادری لە شەوی ٦لەسەر٧ی مارسی ٢٠١٨ 
دەزگا  شکارتە(،  ناحیەی  لەدەوروبەری  »هەرتەل«  نزیک  )لە 
کۆمیتەی  و  کوردستان  هەرێمی  پێوەندیدارەکانی  و  ئەمنیەتی 
ئەمنیەتی حیزبی دیموکراتی کوردستان، لە پێوەندی و هاوکارییەکی 
ڕووداوەکەیان  سەرەتاییەکانی  سەرەداوە  لە  لێکۆڵینەوە  چڕوپڕدا، 
ژمارەیەک  لە  لێکۆڵینەوە  و  بەدواداچوون  کرد.  پێ  دەست 
دەسگیرکردنی  و  ناسین  تیرۆرە،  بەم  پێوەندیدار  گومانلێکراوی 
کەوتەوە. لێ  قادرییان  قادر  شەهیدکردنی  ئەسلیی  تاوانبارانی 
تاوانبارانی  لە  ئیستا ٥کەس  هەتا  کە  دەگەیەنین  ڕای  بەم جۆرە 
ئەم کەیسە، لە نێویاندا داڕێژەری پیالنەکە و جێبەجێکەرانی)کە ٤ 
کەسیان خەڵکی باشووری کوردستان و یەکێکیان لە ئەسلدا خەڵکی 
هەرێمی  ئەمنیەتییەکانی  دەزگا  هۆی  بە  کوردستانە(  ڕۆژهەالتی 
کوردستان گیراون. داڕێژەری پیالنەکەش دانی بەوەدا ناوە کە بە 
داوا و هەماهەنگی لەگەڵ دەزگای سیخوڕی و مرۆڤکوژی ئیتالعاتی 
داڕشتوە. تیرۆرەی  ئەم  نەخشەی  ئێران،  ئیسالمیی  کۆماری 
دەزگا  هەوڵی  بۆ  پێزانینمان  و  سوپاس  وێڕای  ئێمە 
و  دواداچوون  بە  بۆ  کوردستان  هەرێمی  ئەمنیەتییەکانی 
دیکەی  قۆناغەکانی  ئەوەیە  داوامان  تاوانباران،  دەسگیرکردنی 
سزادانی  و  دادگایی  لەوان  یەک  و  کەیسە  ئەم  کاروباری 
بکرێ. جێبەجێ  جیددییەتە  بەم  هەر  و  خێرایی  بە  تاوانباران، 
چاوەڕوانیشمان لە حکوومەتی هەرێم، خەڵک و الیەنە سیاسییەکانی 
باشووری کوردستان و هەر وەها کوردانی ڕۆژهەاڵتی نیشتەجێی 
تیرۆریستییەکانی  پیالنە  وشیاری  ئەوەیە  کوردستان  هەرێمی 
الیەکمان  هەموو  هەوڵی  بە  با  و،  بن  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
کوردستان  هەرێمی  دژی  لە  ڕێژیمە  ئەو  تیرۆریستییەکانی  نیازە 
بکەینەوە. پووچەڵ  بەشە،  لەو  ڕۆژهەاڵت  تێکۆشەرانی  و 

حیزبی دێموکراتی کوردستان
سکرتاریا
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ساڵی ١٣٩٦ی هەتاوی بۆ خەڵکی ڕۆژهەاڵتی 
لە  پڕ  ئەزموون،  لە  پڕ  ساڵێکی  کوردستان 
چاالکی و لە هەمان کاتدا پڕ لە هەزینە بوو. 
ساڵێ کە ڕابرد بە حوکمی چەند ڕووداوێکی 
ڕادەیەک  تا  ساڵێکی  سیاسی،  و  سرووشتی 
سەرەڕای  کە،  بوو  دیکە  سااڵنی  لە  جیاواز 
و  کوشتار  و  کوشت  بەردەوامیی سیاسەتی 
سەرکوتی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران، 
ڕووبەرووبوونەوەی  لە  پڕ  بوو  ساڵێک 
وتارەدا هەوڵ  لەم  کە  مانادار و هەستانەوە 
بدەینەوە. لێ  ئاوڕێکیان  کورتە  دەدەین 

نەورۆزی جامانەکان
نەورۆزی جامانەکان سەرەکیترین پێناسەی 
ڕۆژهەاڵتی  خەڵکی  چاالکیی  و  هەڵوێست 
رێورەسمەکانی  لە  کە  بوو  کوردستان 
نەورۆزی ٩٦ی هەتاویدا توانی، یەکگرتووانە 
دەرفەتە  ئەم  و  نەورۆز  بە  دیکە  مانایەکی 
نیشتمانی و نەتەوەییە لە کوردستان ببەخشێ. 
کوردستان  ناوچەکانی  و  شار  خەڵکی 
لە  کۆمەڵێک  ڕاسپاردەی  و  داوا  سەر  لە 
چاالکانی سیاسی و مەدەنیی کوردستان، لە 
بەکارهێنانی  بە  نەوورۆزییەکاندا  رێوڕەسمە 
هەزاران  کارنەڤاڵی  بەڕێوەبردنی  و  جامانە 
دیکە  جارێکی  بۆ  کەسی،  هەزار  دەیان  و 
بۆ  دەرفەتێک  بە  کردەوە  نەورۆزیان 
و  ئاشتیخوازی  پەیامی  باڵوکردنەوەی 
داخوازییە  و  ویست  سەر  لە  بەردەوامبوون 
خەڵکی  دەرفەتەدا  لەم  نەتەوەییەکانیان. 
یەکگرتووانە   و  پێکەوە  هەموو  کوردستان 
ڕێورەسمە  لە  جامانە  بەبەکارهێنانی 
پێناسە و مانایەکی دیکەیان  نەورۆزییەکاندا، 
بەم ڕێورەسمانە و خودی نەورۆز بەخشێ.

تێرۆری 1٧ی جۆزەردان و پیالنی 
ناشیرینکردنی کورد

هەر چەند مانگ دوای ئەم کارنەڤاڵە پڕ لە 
رەنگ و جوانییانە کە پەیامەکانی پێکەوەبوون، 
و  ژیاندۆستی  مافخوازی،  ئاشتیخوازی، 

لە نەورۆزی جامانەکانەوە بۆ نەورۆزی جامانەکان
)تێپەڕین بەسەر چەند ڕووداوێکی گرینگی 1396 لە کوردستان(

ژیانەوەی تێدا باڵو کرایەوە، دەسەاڵتی دژ 
بە کورد و پەیامە ئاشتیخوازانەکەی، هەوڵی 
 دا بە زەقکردنەوەی »کوردبوون«ی چەند 
مانگی جۆزەرداندا   ١٧ لە  کە  تێرۆریستێک 
واڵتە  ئەم  پارلمانی  سەر  کردە  هێرشیان 
شەڕاژۆ  بە  کوردستان  خەڵکی  تاران،  لە 
کە  ڕێژیم  بکا.  بەدناو  تێرۆریست!   و 
دەیهەویست لە سۆنگەی ئەم پیالنەی خۆیەوە 
چاالکانی سیاسی و مەدەنیی کوردستان بە 
تیرۆریست ناو ببا، هەر زۆر زوو لە الیەن 
و  سیاسی  چاالکانی  و  کوردستان  خەڵکی 

ئەم  بە مەحکوومکردنی  مەدەنیی کوردەوە 
کردەوە تێرۆریستییە و پێداگرییان لە سەر 
مافە ئینسانی و دێموکراتیکە نەتەوەییەکانی 
وەرگرتەوە. خۆی  شیاوی  واڵمی  خۆیان، 

هەڵوێستی خەڵک بەرانبەر بە 
سیاسەتی میلیتاریزەکردنی کوردستان و 

کوشتنی کۆڵبەران
بگرە  و  جاران  هەروەک  ئەمساڵیش 
ڕوانینی  بنەمای  سەر  لە  ڕێژیم  زیاتریش 
پرسە  و  کوردستان  بۆ  خۆی  ئەمنیەتی 
جۆراوجۆر  بیانووی  بە  ڕەواکەی، 
میلیتاریزەکردنەوەی  بۆ  هەوڵەکانی 
کۆنە  ئاوەدانکردنەوەی  و  کوردستان 
بنیاتناتی  پایگا و شوێنە سەربازییەکانی و 
چووکەی  و  گەورە  شوێنی  چەندین 
نیزامیی تەیار بە چەک و چۆڵێکی زیاتر لە 
و  پێوەندییەدا  لەم  گەڕ.  خستەوە  هەمیشە 
لە ناوچە سنوورییەکان کە ژیان  بەتایبەت 
و گوزەرانی زۆرێک لە خەڵکی کوردستان 
بەندە  بێ دەرەتانییەوە  و  بیکاری  هۆی  بە 
ئەمنیەتییەکانی  هێزە  سنوورانەوە،  بەم 
کاسبکاران،  سەر  بۆ  فشاریان  ڕێژیم 

کرد. زیاتر  کۆڵبەرانی  سەر  بۆ  بەتایبەت 
کۆمەڵێک  بەڕێوەبردنی  سەرەڕای 
و  چاالکان  الیەن  لە  بەرباڵو  کەمپەینی 
بە  کۆتاییهێنان  مەبەستی  بە  خەڵکەوە 
ڕێژیم  سەرکوتکەرەکانی  هێزە  هێرشی 

و  لێکردن  تەقە  و  کۆڵبەران  سەر  بۆ 
بەشێک  هاواری  سەرەڕای  و  کوشتنیان 
لە  ئێران  پارلمانی  لە  کورد  نوێنەرانی  لە 
بەاڵم  کۆڵبەران،  کوشتنی  لەگەڵ  پێوەندی 
بەدەیان  لە ساڵی ٩٦ی هەتاویدا  دیسانیش 
کەس لە کۆڵبەرانی واڵت لە ئاکامی تەقەی 
لێ  گیانیان  ڕێژیمدا  ئەمنیەتییەکانی  هێزە 
ئەستێندرا. لەم پێوەندییەدا دەکرێ ئاماژە بە 
کوژرانی دوو کۆڵبەر لە ناوچەی بانە بکەین 
کە ڕۆژی ١٣ی خەرمانانی ٩٦ تەرمەکانیان 
دواتر  و  کرایەوە  بنەماڵەکانیان  ڕادەستی 
بانە  شاری  خەڵکی  بەرینی  ناڕەزایەتیی 
کەوتەوە. لێ  دیکەی  شارێکی  چەند  و 
خەڵکی  بەرینی  نارەزایەتیی  و  هەڵوێست 
شاری بانە و چەند شارێکی دیکەی وەک سنە 
و سەقز لەم پێوەندییەدا، لە الیەن خەڵکەوە 
ڕووبەرووبوونەوە  بۆ  دەرفەتێک  کرایە 
بەرانبەر بە سیاسەتی کوشتار و سەرکوتی 
کوردستان  لە  تاران  سیاسیی  دەسەاڵتی 
کۆڵبەرانی  کوشتنی  مەحکوومکردنی  و 
بێدەرەتان کە لە نەوعی خۆیدا بێ وێنە بوو.

هەوڵێستی نەتەوەیی خەڵک بەرانبەر 
بە بوومەلەرزەلێدراوانی کرماشان

یەکێکی دیکە لەو ڕووداوانەی کە لە ساڵی 
کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  هەتاویدا  ٩٦ی 
شەوی  بوومەلەرزەکەی  دا،  ڕووی  
کرماشان  ئەزگەلەی  خەزەڵوەری  ٢١ی 
گەورەی  کارەساتێکی  وێڕای  کە  بوو 
جەماوەریی  حەرەکەتی  کۆمەڵێک  ئینسانی، 
هێنا. خۆیدا  بەدوای  سەرنجی  جێی 
بە  کاتژمێر  چەند  تێپەڕینی  دوای  هەر 
کەوتنەوەی  هەواڵی  باڵوبوونەوەی  سەر 
تەواوی  لە  کرماشان،  بوومەلەرزەکەی 
شار و ناوچەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا، 
کۆکردنەوەی  لە  بەرین  شەپۆلێکی 
خەڵکی  بۆ  جۆراوجۆر  پێداویستیی 
خرا  وەرێ  کرماشان  بوومەلەرزەلێدراوی 
مەدەنی  چاالکانی  لە  کەس  هەزاران  بە  و 
کۆکردنەوەی  ناوەندەکانی  وەڕێخستنی  بە 
بە  ڕێکخستنیان  و  پێویست  مەکی  و  شت 
مەبەستی گەیاندنیان بە بوومەلەرزەلێدراوان 
چەند  ئەم  ماوەی  لە  ئەوەی  خۆ.  کەوتنە 
بینیمان، جۆرێک لە  ڕۆژەدا لە کوردستاندا 
خۆرێکخستنی مەدەنی_کۆمەاڵیەتی بوو کە 
تا ئێستا نموونەی لە کوردستاندا نەدیتراوە.
هیمەتی  و  خەڵک  هاوکاریی  هەڵمەتی 
لەالیەن  هاوکارییانە  ئەم  ڕێکخستنی 
لە هەمووی،  چاالکانی مەدەنی  و گرینگتر 
هاوکارییانەی  ئەم  بەڕێکردنی  شێوازی 
لێدراوەکانی  بوومەلەرزە  ناوچە  بۆ  خەڵک 
ڕادەستکردنیان،  و  کرماشان  پارێزگای 
لە  مەدەنی  کۆمەڵگەی  کە  دەریخست 
توانیویەتی  نەتەنیا  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی 
کاریگەریی خۆی دابنێ، بەڵکوو توانیویەتی 
وەدەست  کۆمەڵگەیەش  ئەم  متمانەی 
گشتی ،  ئاستی  سەر  لە  هەروەها  بهێنێ. 
بەرانبەر  کوردستان  کۆمەڵگەی  هەڵوێستی 
کۆمەڵگەی  کە  دەریخست  ڕووداوە،  بەم 
بەرزی  ئاستێکی  لە  ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
ئینسانی  دایە.  و  نەتەوەیی  هەمگەرایی 
جێی خۆیەتی لێرەدا بە شانازییەوە یادی 
شۆفیری  مەعرووفی،  ئەبووبەکر  شەهید 
خۆبەخشی خەڵکی شاری بۆکان بکەینەوە، 
کە لە کاتی بەڕێکەوتنی کاروانی هاوکاریی 
هۆی  بە  ڕێگا  لە  کرماشان  بۆ  خەڵک 
دەست  دا. لە  گیانی  هاتوچۆوە  ڕووداوی 

پشتیوانیی خەڵکی ڕۆژهەاڵت بۆ پرسی 
باشوور لە  سەربەخۆیی  بۆ  رێفراندۆم 
ڕووداوێکی دیکەی ساڵی ١٣٩٦ی هەتاوی 
بەو  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  خەڵکی  کە 
بە هەڵوێستی  بۆنەوە شانازییەکی دیکەیان 
بەڕێوەچوونی  کرد،  زیاد  خۆیان  نەتەوەیی 
لە  سەربەخۆیی  بۆ  ڕێفراندۆم  پرسی 
باشووی کوردستان بوو. لە زۆربەی شار 
و ناوچەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان، خەڵک 
پرسی  لە  خۆیان  پشتیوانیی  دەربڕینی  بۆ 
ڕژانە سەر  ڕەزبەر  ڕێفراندۆم، ڕۆژی ٣ی 
شەقامەکان و شادی و خۆشحاڵیی خۆیان 
بەم بۆنەوە دەربڕی. خەڵک هاوکات لەگەڵ 
پرسی  لە  خۆیان  پشتیوانیی  دەربڕینی 

سمایل شەڕەفی

مەجالەیان  ئەم  هەمیشە  وەک  رێفراندم، 
و  ویست  کە  دەرفەتێک  بە  کردەوە 
داواکانی خۆیشیان بەرانبەر بە دەسەاڵت 
دەرفەتە دا  لەم  و  گۆڕێ  بهێننە  تاران  لە 
ناڕەزایەتیی  دیکەیش  جارێکی  بۆ 
و  سەرکوت  سیاسەتی  بە  بەرانبەر 
دەرببڕن. تاران  لە  ڕێژیم  داپڵۆسینی 
پڕۆسەی  بەداخەوە  هەرچەند 
باشووری  لە  بۆ سەربەخۆیی  ڕێفراندۆم 
هۆکاری  کۆمەڵێک  هۆی  بە  کوردستان 
نێونەتەوەیی،  و  ناوچەیی  ناوخۆی، 
و  شکست  ناخۆش،  ڕووداوی  هێندێک 

و  دەسکەوت  لەدەستچوونی  و  نسکۆ 
خاکی بەدواداهات و ئاوات و ئارەزووی 
بەاڵم  بووەوە،  کاڵ  باشوور  خەڵکی 
هەڵوێست و پشتیوانیی کۆمەاڵنی خەڵکی 
ڕەوا  پرسە  لە  کوردستان  رۆژهەاڵتی 
بە  هەمیشە  بۆ  نیشتمانییە،  و  نەتەوەیی 
یادی لێ دەکرێتەوە. هەڵوێستێک  بەرزی 
کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  خەڵکی  بۆ  کە 
چونکی  هەبوو؛  زۆریشی  تێچووی 
حەرەکەتانە  و  هەڵوێست  بەو  سەبارەت 
حەوتوودا  یەک  لە  کەمتر  ماوەی  لە 
خۆپێشاندەران  لە  کەس  سەدان  بە 
لە  مەدەنی  و  سیاسی  چاالکانی  و 
کرانە  بانگ  و  گیران  زۆربەی شارەکاندا 
زۆربەی  رێژیم  ئەمنیەتییەکانی  ناوەندە 
سەپا بەسەردا  زیندانیان  سزای  ئەوان 

خۆپێشاندانەکانی مانگی بەفرانبار
خۆپێشاندانەکانی مانگی بەفرانبار دژ بە 
زۆر  کە  دیکتاتۆری  نیزامی  و  دەسەاڵت 
لە شارەکانی ئێرانی گرتەوە و تەواویەتی 
نیزامی کردە ئامانج و تا ئێستایش ناوەناوە 
لەو  دیکە  یەکێکی  هەیە،  درێژەی  هەر 
ڕووداوە گەورانە لە ئاستی ئێراندا بوو کە 

لە ڕیزی ڕووداوە گرینگەکانی ساڵی ٩٦ی 
ڕووداوانەدا  لەم  دەگرێ.  جێ  هەتاویدا 
وەک  کوردستانیشی  شارێکی  چەند  کە 
کرماشان، ئیالم، کامیاران و سنە گرتەوە، 
و  سیاسی  ئابووری،  هۆکاری  کۆمەڵێک 
تەنانەت  و  دەستمایەبوون  کۆمەاڵیەتی 
چ  جیاوازیشی  خوێندنەوەیەکی  چەند 
دەسەاڵت  الیەنەکانی  ئاستی  سەر  لە 
نێو  لە  چ  و  تاران  لە  رێژیم  نێوخوی  لە 
بەرەی ئۆپۆزیسیۆندا لێ کەوتەوە. بەاڵم 
بەهێزی  خاڵی  وەک  دەکرێ  ئەوەی 
بکرێ،  پێ  ئاماژەی  ناڕەزایەتییانە  ئەم 
بەردەوامیی ئەم ناڕەزایەتییانەیە کە بەبێ 
باڵەکانی  لە  باڵێک  بڕیبێتە  هیوای  ئەوەی 

کۆماری  نیزامی  تەواویەتی  دەسەاڵت، 
پێناسەی  و  ئامانج  کردۆتە  ئێرانی  ئیسالمی 
گرتووە. خۆوە  بە  شکێن«ی  »پێکهاتە 

پێکهێنانی »ناوەندی هاوکاریی 
حیزبەکانی کوردستانی ئێران«

هەر لە سۆنگە ئەم ئاڵوگۆڕانە و هەستکردن 
بە هەستیاربوونی دۆخی سیاسیی لە ئێران 
سیاسییەکانی  هێزە  خۆئامادەکردنی  و 
بەمەبەستی  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی 
پێشهاتێکی  هەر  لەگەڵ  ڕووبەڕووبوونەوە 
سیاسی و پاراستنی قورسایی پرسی کورد 

لە ئێران؛ لە دوایین مانگەکانی ساڵی ١٣٩٦ی 
دانیشتن  پێکەوە  زەمەنێک  دوای  و  هەتاوی 
و دیالۆگ، لە ئاکامدا حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی 
دێموکراتی  )پێنج الیەنی: حیزبی  کوردستان 
کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی  کوردستان، 
ئێران، کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان، 
زەحمەتکێشانی  شۆڕشگێڕی  کۆمەڵەی 
خەباتی  سازمانی  و  ئێران  کوردستانی 
کۆبوونەوەی  لە  ئێران(  کوردستانی 
١٣٩٦ی  بەفرانباری  ١٩ی  ڕۆژی  هاوبەشی 
سیاسیی  دەفتەری  بنکەی  لە  کە  هەتاوی  
بەڕێوەچوو،  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
»ناوەندی  پێکهێنانی  سەر  لە  بڕیاریان 
هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران«دا.
مێژووی  لە  ناوەندە  ئەم  پێهکێنانی 
ڕۆژهەاڵتی  حیزبەکانی  هاوبەشی  کاری 
کوردستاندا، دەسکەوتی باش و دڵخۆشکەرە 
بۆ  باشتر  بناغەیەکی  ببێتە  دەتوانێ  کە 
بتوانێ  کە  کوردستانی  بەرەیەکی  پێکهێنانی 
رۆژهەاڵتی  الیەنی  و  هێز  زۆرترینی 
لە  کار  و  بکاتەوە  کۆ  خۆیدا  لە  کوردستان 
لە  کورد  شوێندانەریی  و  قورسایی  سەر 
بکا. ئێراندا  داهاتووی  سیاسیی  پرۆسەی 

دیسان بەرەو نەورۆزی جامانەکان
١٣٩٧ی  نوێی  ساڵی  سەری  لە  کە  ئێستا 
دەرفەتێکی  و  دەبینەوە  نزیک  هەتاوی 
دیسان  پێشە،  لە  نەورۆزمان  وەک  دیکەی 
نەورۆزی  کوردستان  خەڵکی  وابڕیارە 
بۆ  دەرفەتێک  بە  بکەنەوە  ئەمساڵیش 
ئاشتەوایی  پایەمی  باڵوکردنەوەی 
پێکەوەبوون. ئەمساڵیش وەک ساڵی رابردوو 
بە  دەبنەوە  هەورییەکان  و  جامانەکان 
کوردستان  کوڕانی  و  کچان  دەستی  ئااڵی 
یەکریزی،  پەیامەکانی:  پێکەوە  هەموو  و 
دەکەنەوە. باڵو  پێکەوەبوون  و  یەکبوون 
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سه عید به گزاده : 
به رژه وه ندخوازیی ده وڵه تان ڕێخۆشکه ر بووه  بۆ به رده وامیی تێرۆریسمی کۆماری ئیسالمی

ڕه حمانی  سه باح  شه هیدبوونی  و  تێرۆر  دوابه دوای  که   ئێران  ئیسالمی  کۆماری  ڕیژیمی  بەکرێگیراوانی  ده ستی  به   قادری  قادر  شه هید  تێرۆری  ڕووداوی  دوای 
ئه ندامی  به گزاده ،  سه عید  به به شداریی  تێلگه ردێکی  تێلێگرام  کۆمه اڵیه تیی  تۆڕی  له   ڕۆژهه اڵت«  »بۆ  ژووری  دا،  ڕوویان  حه وتوودا  دوو  ماوه ی  له   و  هه ولێر  له  
هێنا. پێک  کورددا  بزووتنه وه ی  به رامبه ر  له   ئیسالمی  کۆماری  تێرۆری  سیاسه تی  و  تێرۆر  له سه ر  باس  بۆ  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  ناوه ندیی  کۆمیته ی 

»کوردستان« پوخته یه ک له و وتووێژه ی بۆ خوێنه رانی ئاماده  کردووه  و ده یخاته  به ر سه رنجی ئه وان:                                                      
                                                                                                                                                                         دیمانه : شلێر باپیری

به رامبه ر  نوێ  ته وژمێکی  سه عید  کاک 
تایبه ت  به   کورد  شۆڕشگێڕانی  به  
کوردستان  هه رێمی  له   دێموکراته کان 
ئایا  پێکردۆته وه.   ده ستی  دیسان 
گۆرانکارێک ڕوویداوه  که  تاران سیاسەتی 
کردۆته وه ؟ چاالک  باشوور  له   تیرۆری 
هه روه کوو  پرسیاره که تدا  له گه ڵ  له پێوه ندی 
ئێران  ده وڵه تی  پێکرد،  ئیشاره ت  خۆت  بۆ 
له  واقێعدا و لەحاڵی حازردا هیچ ده وڵه تێکی 
کردوه   بۆ  نیه   خۆیدا  ڕقیبیی  حه دی  له  
پێم  باشە  ئەوەش  دەگەڵ  تیرۆریستییه کانی، 
ئه ویش  بکەم،   دیکەش  خاڵێکی  بە  ئیشاره  
پێش  حکوومه ته کانی  به داخه وه   که   ئه وه یە 
کۆماری ئیسالمیش له  ئێران ئەم سیاسەتەیان 
هەر بووە و و تێرۆر و تۆقاندن بەشێک لە 
بووە.  کوشتاریان  و  سەرکوت  بەرنامەکانی 
بەدەست  ئێران  له   تیرۆر  مێژووی  واتا 
ده وڵه ته کانی ئێران زۆر بۆ کۆن ده گەڕێته وه . 
سیاسه تی  ئیسالمیش  حکوومه تی  پێش  زۆر 
له   توقاندن  و  قڵتوبڕ  و  کوشتن  و  تیرۆر 
ده وڵه ته کانی  کاری  به رنامه ی  ڕۆژه ڤی 
پێشووی ئێرانیشدا بووه  و ئه وکاتیش کورد 
قوربانیانی  پێشه وه ی  ڕیزی  له   به داخه وه  
که   ئه وه ش  بووه .   کوشتندا  و  تیرۆر 
ئیسالمی  کۆماری  ڕاسته   ئێستا  ده گه ڕێته وه  
دادگایی  و  میکۆنووس  تیرۆری  پاش  لە 
حه ره که تانه ی  له و  هێندێک  میکونووس 
ڕاگرتبوو،و به تایبه ت  ڕوو به ده ره وه  هه وڵی 
بدا،  پیشان  خۆی  له   دیکه   سیمایه کی  ده دا 
تێرۆرانەی  ئەم  بۆچی  بڕوانین  ئه گه ر  به اڵم 
چاالک کردۆته وه  ده کرێ ئیشاره  به وه  بکەین 
که  کردەوەکانی ده ره وه ی کۆماری ئیسالمی 
له   که   کرده وه یه کن  دژ  یا  ڕه نگدانه وه   زیاتر 
به  ڕوو  نێوخۆ  له   حه ره که ته کانیدا  موقابیل 
 ده ره وه   نیشانی ده دا. واتا کۆماری ئیسالمی 
زیاتر هه وڵ ده دا کێشه کانی نێوخۆیی ئێران 
و  مەیدان  له   که   خه ڵک  ناڕه زایه تیی  وەک 
و  باسانه   ئەو   دەدن،  ڕوو  شه قامه کاندا  له  
له الیه ک  تا  ده رێ  بۆ  بگوازێته   سه رنجه کان 
ئارام کاته وه ، هەم کێشە و  هه م داخڵی پێی 
ده ره وه ی  بگوازێتەوە  نێوخۆڕا  لە  باسەکان 
به و  دیکه ش  له الیه کی   و،  سنورەکان 
کۆنتڕۆڵی  و  هه ڵسوکه وت  بتوانێ  شێوه یه  
ئه و  تا  واتا  بکا.  خۆی  موخالیفی  هێزه کانی 
تۆقاندن  له   ده دا  هه وڵ  بلوێ  بۆی  جێگایه ی 
تیرۆر  و  ئیعدام  له   کوشتار  و  کوشت  له   و 
بتۆقێنێ. پێ  خه ڵکی  بۆوه ی  بکا  ئیستفاده  
لە  که   دواییانەش  ئەم  تێرۆرانەی  ئەو   
پەیوەندییان  کراون،  کوردستان  باشوری 
ڕۆژهەاڵتی  ماوەی  ئه و  چاالکییانەی  بەم 
وایە  پێی  حکومەت  و  هەیە  کوردستانەوە 
چاالکییەکان  ڕێگای  دەتوانێ،  جۆرە  بەم 
دیکەشەوە  لەالیەکی  بگرێ.   نێوخۆ  له  
پاش  به داخه وه   کوردستان  باشووری  لە 
بۆشاییەکی  که رکووک  ڕووداوه کانی 
سیاسیی زیاتر بۆ نفوز و چاالکیی کۆماری 
ته ڕاتێن  مەیدانی  و   کراوەتەوە  ئیسالمی 
بۆتەوە.  بەرینتر  ئیسالمی  کۆماری  بۆ 

دادگای مێکونووس  فه رمووت  کاک سه عید 
هه واڵنه ی  ئه و  خاوکردنه وه ی  هۆی  بووه  
له   لێره   ئێستا  ئیسالمی.  کۆماری 
نه درێ  ڕێگا  ده کرێ  چۆن  واڵت  ده ره وه ی 
ئاسان  ئاوا  که   ئیسالمی  کۆماری  به  
بدا؟ تێرۆریستییه کانی  پیالنه   به   درێژه  

نێونه ته وه یی  ئاگادارکردنه وه ی کۆڕوکۆمه ڵی 
و، واڵت و دزگاکانی پێوه ندیدار به  پێشگیری 
یا بڵێین ده وڵه تان بۆ ئه وه ی فشارێک بخرێته  
سه ر کۆماری ئیسالمی؛ وه ک ئاگادارکردنه وه  
له   ڕێگرتن  و  وڕێگانه دان  وه ک  و،  باسێکه  
به جیا  ده کرێ  که   دیکه یه   باسێکی  تێرۆر 
ده گه ڕێته وه   ئەوه ی  بکه ین.  له سه ر  قسه یان 
النیکه م  به شه ی  ئه و  ئاگادارکردنه وه   بۆ 
به شی  و  کردووه  له سه ر  کار  چاکمان 
زۆر  باره وه   له و  حیزب  پێوه ندییه کانی 

پێوه ندیی  دیکه   ئه وه ی  به اڵم  بووه .  چاالک 
و  سیاسی  به رژه وه ندیی  کۆمه ڵیک  به  
ئێران  نێوان  له   هه یه   دیپڵۆماتیک  پێوه ندیی 
ئورووپا،  مه سه له ن  ئایا  که   واڵتاندا  و 
ده وروبه ر  دیکه ی  واڵته کانی  یا  ئامریکا 
چه نده  ئاماده ن به رژه وه ندییه کانی خۆیان له  
قازانج  له   یا دوورکه ونه وه   باوێن  مه ترسی 
سیاسییه کانی  و  ئابووری  به رژه وه ندییه   و 
بۆ  به شه   ئه و  بێن.  وه ده نگ  و،  خۆیان 
و  پاڕامێتر  زۆر  به   به ستراوه ته وه   خۆی 
فاکتوری دیکه  که  ئاوا ڕاحه ت ناتوانین ئێمه  
بۆخۆتان  هه بێ.   له سه ریان  کاریگه ریمان 
ده زانن و هه موو دونیا ده زانێ که  النیکه م له  
ئاڵمان، دادگای ئاڵمان تا ئه و جێگایه  ڕۆی که  
ڕێبه رانی هه ره  سه رووی کۆماری ئیسالمی 
که  بڕیاده ری تیرۆری دوکتور شەره فکەندی 
به   دادگایە  ئەو  بوون،  هاوڕێیانی  و 
له سه ر  حوکمی  و  ناساندن  تاوانباری 
زۆری  به شی  ناچارن  دواجار  به اڵم  دان. 
باڵوێزخانه کانی  ته نانه ت سه ره تا  واڵتان که  
له   باڵوێزه کانیان  و،  داخست  خۆشیان 
پاراستنی  له پێناو  دوایه   کشانده وه ،  تاران 
گه ڕانه وه یان  کێبرکێی  به رژه وه ندییه کانیان 
ئێمه   حاڵه ش  به و  دیاره   تاران.  بۆ  هه بوو 
ده بێ هه وڵه کانمان زیاتر بن و فشاره کانمان 
یه ک.  سه ر  بخه ینه   بابه ته   ئه و  له سه ر 

بۆ  به ڵگه یی  کاری  سه عید  کاک 
کرده وه   دێکۆمێنتکردنی  به   و  کۆکردنه وه  
تێرۆریستییه کانی کۆماری ئیسالمیی ئێران 
کردوه ؟ چیتان  باره وه   له و  ئێوه   کراوه ؟ 
کۆماری ئیسالمی کارنامه  تێرۆریستییه که ی 
که و  به ڵگه نه ویسته   هینده   و  ڕوون  هینده  
و  توێژینه وه   به   پێویست  باره وه   له و 
نیه . زۆر  و خۆماندووکردنی  بەدواداچوون 
ئێمه  ده وڵه تێک له  دونیادا  شک نابەین به  قه را 
کۆماری ئیسالمی تیرۆری کردبێ و ده ستی 
له  تیرۆردا هه بێ و ده ستی له  ده ستێوه ردان 
کرده وه   و  واڵتان  نێوخۆیی  کاروباری  له  
ئێمه    . له و واڵتانه دا هه بێ  تێرۆریستییه کان 
وه ک خۆمان و وه ک حیزبی دێموکرات له و 
باره وه  ئه وه نده ی بۆمان کراوه  ورده کاریی 
کوشتار و تیرۆره کانی کۆماری ئیسالمی له  
کورد و حیزبی دێموکراتمان کۆکردووه ته وه  
نموونه   بۆ  هه ر  کردوون.  به ڵگه مه ندمان  و 
 ٤٠٠ به   نیزیک  که   بکه م  جه نابت  عه رزی 
که س له  تێکۆشه رانی ڕۆژهه اڵتی کوردستان 
له  باشووری کوردستان له  نێوان ساڵه کانی 
ساڵدا   ٧ ماوه ی  له   واتا   ١٣٧٦ هه تا   ١٣٧١

کراون  تیرۆر  ئیسالمی  کۆماری  به ده ست 
ئه و  ورده کارییه کانی  زۆری  به شی  که  
ئاماری  هه ن.  ته واوی  به   تێرۆرانه مان 
ئه وه شمان هه یه  که  له  ئورووپا، له  ئه مریکا، 
له   هیندوستان،  له   پاکستان،  فیلیپین،  له  
ئیمارات، قبریس، ژاپن و تورکیه شدا کۆماری 
ئێمه   له وانه   و  کردوه  تیرۆری  ئیسالمی 
هه یه .   به رده ستدا  له   که سمان   ٦٠ ئاماری 

ڕووداوه که ی  تومه تبارانی  سه عید  کاک 
شه وی یه لدا بێ تاوان  ده رچوون، هێرشی 
تیرۆریستی به رامبه ر حدکا کرا و سه باح 
ڕه حمانی شه هید بوو، دواتریش که  شه هید 
ڕووی  له   ئه وانه   کرا.  تێرۆر  قادری  قادر 
کات و بابه ته وه  پێکه وه  پێوه ندییان هه یه ؟ 
که مه وه ،  ڕاست  شتێک  پێم  خۆشه   ئه من 
ئه وانه ی له  په روه نده ی تێرۆری شه وی یه لدا 
به ردراو ن بێ تاوان نین. ئێستاش له  ڕوانگه ی 
به اڵم  له سه ره ،  تاوانیان  ئه وانه   ئێمه وه  
کوردستان  هه رێمی  دادگاکانی  که   ئه وه ی 
ڕوانگه ی خۆیانه وه  ده لیلی کافی بۆ ڕاگرتنی 
ئه وان  دیکه یه.   باسێکی  ئه وه   نابینن  ئه وان 
شێوه ی کار و ڕۆتینی کاریی خۆیان هه یه ، 
به اڵم ئێمه  ئێستاش ئه وانه  له گه ڵ ئه وه ی که  
ڕه نگبێ ئه سڵی ئه و که سه ی که  تیرۆره که ی 
نه بن،  خۆڵقاندوه   جینایه ته که ی  و  کردووه  
بەاڵم  هاوکار و هاوده ستیان بوون، بۆیە لە 
تاوانبارن  ئەوانە  ئێستاش  ئێمه وه   ڕوانگه ی 
یه کجاری  به   هێشتا  دادگاش  کاری  و 
دانه خراوه . په روه نده که ش  و  نه بووه   ته واو 

ئه وه ش کە هه ر به دوای بەردانی ئەو چه ند 
که سه دا دوو تیرۆری دیکه  کراون و پێوه ندییان 
هیچ  بڵێم،  ده بێ  نا ،  یان  هه یه   به یه که وه  
حه ره که تێکی کۆماری ئیسالمی بێ  به رنامه  
ئیسالمی  کۆماری  تێرۆره کانی  هه موو  نیه.  
بۆ یه ک مه به سته  و ئه ویش به قا و مانه وه ی 
ڕێژیمه  و هه موو ئه و تیرۆرانه ش به  یه که وه  
دەکرێن.  بەرنامە  پێی  بە  و  به ستراونه وه ته  

چه ند  که   گوتراوه   پێشتر  سه عید  کاک 
بۆ  کوردستان  ڕۆژهه اڵتی  حیزبێکی 
و  پێوه ندی  ئه منییه تی  کاروباری 
ئه وه   ئایا  به اڵم  هه یه ،  هاوکارییان 
ئه گه ر  بێ  وه اڵمده ر  ته نیا  به   ده توانێ 
هه رێمی  ئه منیه تییه کانی  ناوه نده  
کوردستان هاوکاریی ئه و الیه نانه  نه که ن؟

ئه و پرسیاره  ده کرێ دابه ش بکه ین به  دوو 
به ش، ئه وه ی ئێمه  وه ک خۆمان چ ده که ین و 
الیه نێکی دیکەش وه کوو باست کرد داموده زگا 

کوردستانن  باشووری  ئه منیه تییه کانی 
جموجۆڵه کانی  به رامبه ر  له   چۆن  که  
پارچه یه ی  له م  ئیسالمی  کۆماری 
چیه . پالنیان  و  به رنامه   کوردستاندا 
وه ک  ئێمە  سه ر  دەگەڕێتەوە   ئەوەندەی 
ئێمه   کوردستان،  ڕۆژهه اڵتی  هێزه کانی 
هه موو الیه کمان له وه  گه یشتووین که  به و 
هه رێمی  له   ئێستا  نوێیه ی  بارودۆخه ی 
مه یدانێکی  به داخه وه   هه یه ،  کوردستان 
ئیسالمی  کۆماری  بۆ  جاران  له   کراوه تر 
ڕێژیم  تیرۆریستییه  کانی  حه ره که ته   بۆ  و 
له گه ڵ  ئێمه  ده بێ هاوکاریمان  کراوه ته وه . 
له   ئاگامان  وردتر  و  بێ  زیاتر  یه کتر 
دیکه ی  به شه که ی  بێ.  دوژمن  جموجۆڵی 
هه رێمی  حکوومه تی  سه ر  ده گه ڕیته وه  
تیرۆر  دژه   داموده زگاکانی  و  کوردستان 
و زانیاری و پاراستن، که  ئه من پێم وایه  
ئیقتداری  پاراستنی  ئه و هێزانه ش هه م بۆ 
که ڕامه تی  پاراستنی  بۆ  هه م  و  خۆیان 
له و پارچه یه دا و، هه م بۆ  سیاسیی کورد 
خاوه نی  واڵته   ئه م  که   ئه وه ی  نیشاندانی 
خۆی هه یه  و پێوه ندیی سیاسی و ئابووریی 
ته ڕاتێنی الیه ک  به مانای  نێوان دوو واڵت 
ئه وانیش  و،  نیه   دیکه   الیه که ی  خاکی  له  
وایه   پێم  بۆیه   و  ده که ن  خۆیان  کاری 
زیاتر  سنوورێکی  و  حه د  ده بێ  ئه وانیش 
بۆ کرده وه کانی کۆماری ئیسالمی دابنێن. 

حیزبی دێموکراتی کوردستان له  سااڵنی 
له سه ر  زۆری  پێداگریی  ڕابردوودا 
خه باتی مه ده نی کردووه . ئێستاش پێتان 
کار  ده بێ  ڕێژیمه   به و  به رامبه ر  وایه  
به   یان  بکرێ  مه ده نی  خه باتی  له سه ر 
ببنه وه ؟ به ره وڕووی  چه کداری  گوشاری 

پرسیاره که ت  ده ڵێم  ئیجازه ت  له سه ر 
ناکرێ کاری سیاسی و  ئاڵۆزه  و  که مێک 
سه ربازی له  به رامبه ری یه کتردا ڕابگیرێن.
و  سیاسییه   ویستێکی  کورد  ویستی 
ویسته   و  ماف  به و  گه یشتن  بۆ  کورد 
ده کا  ڕه چاو  خه بات  مێتۆده کانی  هه موو 
و کردوویه تی. سیاسه تی خه باتی مه ده نی 
و خه باتی پێشمه رگانه  له  هه موو مێژووی 
و  بووه   کوردستاندا  دێموکراتی  حیزبی 
سااڵنه ی  له و  ده فه رمووی  که   ئه وه ی 
بۆ  کراوه   لێ  قسه ی  زیاتر  ڕابردوودا 
سااڵنه دا  له و  که   ده گه ڕێته وه   ئه وه  
بوون. مه وزووع  زیاتر  بابه تانه   ئه و 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  ئه ساسه ن 
قه ناعه تی  بنه ڕه تدا  له   و  سه ره تاوه   له  

مافه   به   بۆ گه یشتن  که   بووه   ئه وه   له سه ر 
مافه   به   گه یشتن  بۆ  خۆیان،  سیاسییه کانی 
و  دیالۆگ  ڕێگای  خۆیان  نه ته وایه تییه کانی 
بکا  ڕه چاو  ڕێککه وتن  و  وتووێژ و سازان 
و خۆی له  توندوتیژی و شه ڕی چه کداری 
ئێمه   ته نیا  ئه وه   به اڵم  بگرێ.  به دوور 
ده که ین  دیاری  خه بات  شێوه ی  که   نین 
له   کورد  بارودۆخی  به پێی  به داخه وه   و 
زۆر  کورد  کوردستان،  به شه کانی  هه موو 
شێوه کانی  و  مێتود  له سه ر  ده توانێ  که م 
تا  داخه وه   به   و  بدا  بڕیار  خۆی  خه باتی 
کوردیان  ده وڵه تانه ی  ئه و  زیاتر  ئێستا 
ئێران  له وان  یه ک  و  بووه   به ش  به سه ردا 
و کۆماری ئیسالمی، به داخه وه  زیاتر ئه وان 
سه پاندووه . به سه رماندا  خه باتیان  مێتودی 
ئێمه  له  ڕۆژانی یه که می هاتنه سه رکاری ئه و 
ئه وه   باوه ڕمان وابووه  و هه وڵمان  ڕێژیمه  
بووه  که  ڕێگای وتووێژ بگرینه  به ر. هه یئه تی 
و  هێنا  پێک  کوردمان  گه لی  نوێنه رایه تیی 
سازانه وه   و  دیالۆگ  ڕێگای  له   هه وڵماندا 
نه ته وایه تییه کانی  و  سیاسی  مافه   به  
خۆمان بگه ین، به اڵم کۆماری ئیسالمی ئه و 
زه رفییه ته ی تێدا نه بوو بۆیه  شه ڕی به سه ر 
کوردستاندا سه پاند و ئێمه ی ناچار کرد بۆ 
بۆ  پاراستنی خۆمان و  بۆ  به ربه ره کانی و 
مانه وه ی خۆمان ده ست بۆ چه ک به رین. له 
 داهاتووشدا ئێمه  ته واوی ئه و ڕێگایانه ی که  
بۆگه یشتن به  مافه  نه ته وایه تییه کانمان دەبێ 
ڕه چاویان بکه ین، هیچیان له  دیدی ئێمه  و له  
به رنامه ی ئێمه  له  پروژه ی ئێمه دا وه ال نانرێن. 
گرتنه به ری  له   که   بووه   به وه ش  باوه ڕمان 
ده کرێ  ئه وه نده ی  خه باتدا  مێتۆدی  هه ر 
ئینسانییه کان  زیانه   و  زیاتر  ده سکه وته کان 
ئیسالمی  کۆماری  ئه گه ر  به اڵم  بن،  که متر 
به شه ڕ  و  کوشتار  و  کوشت  به   وابێ  پێی  
ده توانێ پێش به  ویسته کانی ئێمه  بگڕێ ئه و 
خه یاڵه ش خاوه و  ئه گه ر قه رار بێ ڕۆژێک 
بۆ گه یشتن به  ئامانجه کانمان زیاتر له وه ی 
پێویست  داوه   هه زینه مان  ئێستاش  که  
ناکه ین.  دڕیغی  له وه   بدەین،  هه زینه   بێ 

کۆماری  بۆ  تێرۆر  سیاسه تی  ئایا 
تێکۆشه ران  و  بووه   ده سکه وتی  ئیسالمی 
ترس  تووشی  کوردی  شۆڕشگێرانی  و 
کردووه ؟ پاشه کشه   و  تۆقاندن  و 

ئه  گه ر کورد له  کوژران ترسابا ده بوو زۆر 
پێش ئێستا له  خه بات ده ستی هه ڵگرتبا کاتێک 
ده کرد،  تیرۆر  و  ده کوشت  ئاغایان  سمایل 
کاتێک پێشه وایان له دار دا، کاتێک ڕێبه رانی 
له  ڕۆژهه اڵتی کوردستان  دیکه ی کوردیان 
ئیعدام ده کرد و له زیندانه کانیان ده هاویشتن، 
کرد،  تیرۆر  قاسملوویان  دوکتور  کاتێک 
و  کرد  شه هید  سه عیدیان  دوکتور  کاتێک 
پێشمه رگه ی  و  کادر  هه موو  ئه و  کاتێک 
کوردستان  باشووری  له   و  گرت  ئێمه یان 
و شوێنه کانی دیکه  تیرۆریان کردن؛ ئه گه ر 
له وه  ترساباین زۆر له  مێژ بوو ده بوو ئه و 
مه یدانه مان چۆڵ کردبایه  وخه باتمان به جێ 
له و  ئیسالمی  کۆماری  نه خێر   هێشتبایه . 
ده بینی  و،   نه بووه  سه رکه وتووو  باره وه   
هه تا یه کمان لێ شه هید کراوه  ده یان نه فه ری 
ئه م  بۆیه   مه یدانه که ؛  نێو  هاتوونه   دیکه  
ئه و  وه حشه ته ی  و  ترس  ئه م  و  کوشتنانه  
پێی  وایه  ده توانێ له  ڕێگه یانه وه  خه باته که ی 
و  بتوقێنێ   پێ  خه ڵکه که ی  و  بکا  کز  پێ 
و  خاوه   خه یاڵێکی  بکا؛  به ده ری  میدان  له  
حاڵدا  عه ینی  له   به اڵم  ناگرێ.   سەر  بۆی 
ناکری حاشا له وه ش بکه ن که سانی گه وره  
مه سه له ن وه ک دوکتور قاسملوو و دوکتور 
و شه هید  ده کرێن  تیرۆر  که   شه ڕه فکه ندی 
بزووتنه وه که   کۆی  له سه ر  بێگومان  ده بن 
شوێندانه ر دەبێ و کاریگه ریی خۆی هه یه ، 
به اڵم بۆ له  مه یدان ده رکردن و بۆ توقاندن 
و بۆ ترس دروستکردن به  هیچ جۆر وانیه. 
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مه حکومکردنی تێرۆری شه هید قادر قادری له  په یامی 

دەفتەری  ئەندامانی  و  سکرتێر  بەڕێز 
سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان!

ــی  ــەواڵـ هـ پــــــــــەژارەوە،  و  داخ  بـــە 
پێشمەرگەی  و  فەرماندە  تێرۆرکردنی 
کاک  کــوردســتــان،  دێموکراتی  حیزبی 
»قادر قادری«مان پێگەیشت. بەم بۆنە 
سەرەخۆشیی  و  پــرســە  خــەمــنــاکــەوە 
ــەی حــیــزبــەکــەتــان و  ــاراســت ــان ئ خــۆم
خوالێخۆشبوو  بنەماڵەی  و  کەسوکار 
دەکەین و هاوبەشی خەم و پەژارەتانین.
هاوڕێ  خوالێخۆشبوو  تێرۆرکردنی 
لێوەشاوەی  فەرماندەی  و  کــادر  قــادر، 
مایە  کــوردســتــان  دێموکراتی  حیزبی 
وەک  ئێمە  الیەکمانە.  هەموو  نیگەرانیی 
ــمــی کــوردســتــانــیــش  حــکــومــەتــی هــەرێ
ــەوە هــەمــوو الیــەنــە  ــن ــەی دڵــنــیــاتــان دەک
ــە بە  ــاردووە ک ــ ــپ ئــەمــنــیــەکــانــمــان ڕاســ
ــجــامــدەرانــی ئــەو  ــەن زووتـــریـــن کـــات ئ
ڕادەستی  و  بکەن  دەستگیر  کردەوەیە 
لێپێچینەوەی  ئەوەی  بۆ  بکەن  دادگایان 

یاساییان لەگەڵدا بکرێت.
داوایــە  مەزنمان  ــاری  ــەروەردەگ پ لە 
گیانی خوالێخۆشبوو بە بەهەشتی بەرین 
دڵنەواییش  و  ســەبــووری  بکات،  شــاد 
دۆستانی  و  خــزمــان  و  خــانــەوادە  بــە 
ئۆمێدەوارین  ببەخشێت.  کۆچکردوو 

ئەمە دواناخۆشیان بێ.
انا للە و انا الیە راجعون

قوباد تاڵەبانی
جێگری سەرۆک وەزیران

٧ی ئاداری 2٠18

کادیره کانی  ــرۆری  ــێ ت ئــیــدانــه ی 
ــن ــه یـ حــیــزبــی دێـــمـــوکـــرات ده کـ

بەناوی فراكسیۆنی گۆڕان لە پەرلەمانی 

ــەی تــیــرۆركــردنــی  ــدان ــی كــوردســتــان، ئ
كوردستان  دیموكراتی  حیزبی  كادیری 
ــان كاتدا  ــادری دەكــەیــن، لە هەم قــادر ق
ئیدانەی ئەو كارە تیرۆرستییەش دەكەین 
كە ماوەی ڕابردوو لە هەولێر بەرامبەر 
ئەنجامدرا. حــیــزب  ــان  هەمـ كادیرێكی 
و  هەولێر  ئەمنیەكانی  دەزگــا  لە  داوا 
ئەم  ئەنجامدەرانی  دەكــەیــن  سلێمانی 
و  بــدۆزنــەوە  تیرۆرستییە  كــردەوە  دو 
بگەیەندرێن. خۆیان  یاسایی  سزای  بە 
حـــكـــومـــەتـــی هەرێـــــــم پـــابـــەنـــدە بــە 
ــی  ــاڵـ ــەرومـ گـــیـــان و سـ ــی  ــنـ ــتـ ــاراسـ پـ
ــی كــوردســتــان. ــمـ ــی هەرێـ ــوان ــشــت ــی دان

فڕاكسیۆنی گۆڕان 
لە پەرلەمانی كوردستان

2٠18/3/٧

ــەورە و دلــۆڤــان! ــودای گـ بــەنــاوی خـ
تیرۆریستپەروەری  و  تیرۆر  نیزامی 
بە  یەکەمەوە  ڕۆژی  لە  هەر  خومەینی، 
سوودوەرگرتن لە شیوازی جۆراوجۆری 
نائیسالمی، هەوڵی سڕینەوە و سەرکوتی 
دەدا. و  داوە  خــۆی  دژبــەرانــی  فیزیکی 
و  بانگخوازان  و  زانــایــان  لە  زۆرێــک 
سوننەت  ئەهلی  سیاسییەکانی  نوخبە 
یــەکــەمــەوە قوربانیی  ــی  لــە ڕۆژانـ هــەر 
و  بـــوون  نــامــرۆڤــانــەیــە  سیاسەتە  ــەو  ئ
شاهیدی  سوننەت  ئەهلی  کۆمەڵگەی 
بــوارانــەدا. لــەو  قوربانییە  گــەورەتــریــن 
کــردەوەی  کۆمەڵێک  ماوەیەکە  ئێستا 
کوشتنی  مــەبــەســتــی  ــە  ب تــیــرۆریــســتــی 
لە  ئــێــرانــی  ئۆپۆزیسیۆنی  ئــەنــدامــانــی 
دەرەوەی واڵت لەالیەن نیزامی ویالیەتی 
فەقییهەوە دەستی پێ کردووە و دوای 
لە  ئەفغانستان،  پاکستان و  تیرۆرەکانی 
ڕۆژانی ڕابردوودا ماشێنی تێرۆر گەیوەتە 
حیزبی  ئەندامانی  لە  یەکێک  و  عێراق 
کرد. تیرۆر  کوردستانیان  دێموکراتی 

ــی  ــڕان ــەت وێ ــن ــەرەی ئــەهــلــی ســون ــ بـ
ــی ئـــــەو کــــــردەوە  ــردنـ ــکـ ــوومـ ــکـ ــەحـ مـ
ــاری  ــ ــوازیـ ــ ــرە ئــیــســالمــیــیــە، خـ ــ ــەی ــ غ
البردنی  و  دیــالــۆگ  زمانی  جێکەوتنی 
تـــیـــرۆریـــزمـــە. ــرۆر و  ــیـ تـ ــتـــووری  ــلـ کـ
چــاوەڕوانــی  سوننەت  ئەهلی  ــەرەی  ب
ــە هــێــزەکــانــی ئــۆپــۆزیــســیــۆن ئــەوەیــە  ل
ــاری و هــەمــاهــەنــگــیــی  ــ ــاوک ــ ــە ه ــە بـ کـ
عەداڵەت  دەستبەرکردنی  بۆ  زیاترەوە 
فەقیهـ،  ویــالیــەتــی  نــیــزامــی  البــردنــی  و 
چاالکییە  ــە  ل نـــوێ  قۆناغێکی  ــەرەو  ــ ب
ســیــاســیــیــەکــانــیــان هــەنــگــاو هــەڵــبــگــرن.

بەرەی ئەهلی سوننەتی ئێران
1٧ی ڕەشەمەی 1396

تێرۆرکردنی  هەواڵی  داخەوە  بە  زۆر 
ــادر قـــــادری، فـــەرمـــانـــدە و  ــ ــاوڕێ ق ــ هـ
پێ  شۆڕشگێڕەکەتانمان  حیزبە  کادری 
پرسە  خەمناکەوە  بۆنە  بــەم  گەیشت. 
بەڕێزیان  بە  خۆمان  سەرەخۆشیی  و 
و تــەواوی شۆڕشگێڕانی ڕۆژهــەاڵت و 
ڕادەگەیەنین.  قادر  شەهید  خانەوادەی 
ـــدا ئـــــەو کــــــردەوە  ـــاتـ ــان کـ ــ ـــەم ـــە هـ لـ
مەحکووم  و  شــەرمــەزار  تێرۆریستییە 

ــن و داواکــــاریــــن دامـــودەزگـــا  ــەیـ دەکـ
هەرێمی  حکومەتی  پــێــوەنــدیــدارەکــانــی 
بکەران  کــات  زووتــریــن  بە  کوردستان 
پشتیانن  لە  ئەوانەی  و  ئەنجامدەران  و 
بگەیەنن. خــۆیــان  یــاســایــی  ــزای  سـ بــە 
ــادر  ــد قـ ــی ــی شــەه ــەرگـ هـــەرچـــەنـــد مـ
کۆستێکی گەورەیە بۆ هەموو الیەکمان 
و بنەماڵە تێکۆشەرەکەی، بەاڵم کاروانی 
ــەکــەمــان  ــات و تــێــکــۆشــانــی گــەل ــەبـ خـ
گەلی  بۆ  سەرکەوتن  و  هەیە  ــژەی  درێ
هەموو  لــە  دۆخـــەش  ئــەم  کوردستانە. 
الیەکمان دەخوازێ یەکڕیز و یەکگرتوو 
سەرجەم  ڕووبـــەڕووی  بتوانین  تا  بین 
بکەین  ڕێگری  و  ببینەوە  مەترسییەکان 
لە دووبارەبوونەوەی هەر کردەوەیەکی 
گەلەکەمان. بە  دژ  جــۆرە  لــەم  دیکەی 
پارتی کرێکاران و ڕەنجدرانی کوردستان

مەکتەبی سیاسی
2٠18/3/٧

ڕێکخراوی موجاهیدینی خه ڵقی ئێران 
تێرۆری  خۆیاندا  ناوه ندیی  ماڵپه ڕی  له  
حیزبی  نوێی  شه هیدی  ــادری،  قـ قــادر 
دێموکراتی مه حکوم کرد که  به  ده ستی 
نێردراوانی کۆماری ئیسالمی تێرۆر کرا.
ــه گــه ڵ  ــن ل ــدی ــراوی مــوجــاهــی ــخـ ــکـ ڕێـ

ــه وه ی هـــه واڵـــی تـــێـــرۆری  ــ ــردن ــ ــاڵوک ــ ب
وێـــڕای ده ربڕینی  قـــادری،  قــادر  کــاک 
ــه ڵ حــیــزبــی  ــه گـ ــۆی لـ ــ هــاوخــه مــیــی خ
دێموکراتی کوردستان و پێشمه رگه کانی 
ــرۆره ی کــۆمــاری  ــێ ــه و ت ــه م حــیــزبــه ، ئ ئ
کــردوه . مــه حــکــووم  ئێرانی  ئیسالمیی 

***

ــەک حــەوتــوودا و لــە دوو  ــاوەی ی لــە مـ
چەند  ــاوازدا،  جــی تیرۆریستیی  کـــردەوەی 
ئەندامان و کادر و فەرماندەکانی  لە  کەس 
حیزبەکانی ئوپۆزیسیۆنی کوردی نیشتەجێ 
کران. تیرۆر  عێراق  کوردستانی  خاکی  لە 
 ٢٠١٨ مارسی  ٢ی  پێنجشەممە  رۆژی 
ئوتۆمبێلی   ،)١٣٩٦ رەشــەمــەی  ــازدەی  ــ )ی
ــە فــەرمــانــدە  ــی، یــەکــێــک ل ــان ــەالح ڕەحــم سـ
سەباح  ــاوی  ن بە  کــوڕەکــەی  و  دێرینەکان 
دێموکراتی  حیزبی  ئەندامانی  لە  رەحمانی 
کــرابــوو،  بۆمبڕێژ  کــە  ئــێــران  کوردستانی 
هەرێمی  پایتەختی  هــەولــێــری  شـــاری  لــە 
کــوردســتــان تــەقــێــنــدرایــەوە کــە لــە ئاکامی 
بە  رەحــمــانــی  ــەالح  ســ ڕووداوەدا  ئـــەو 
سەختی بریندار بوو و بەداخەوە سەباحی 
برینەکانییەوە  سەختیی  هۆی  بە  کوڕیشی 
گەیاندنی  دوای  و  دواتر  کاتژمێرێک  چەند 
ــە دەســـت دا. ــۆ نــەخــۆشــخــانــە، گــیــانــی ل ب
 ٢٠١٨ مــارســی  ٦ی  سێشەممە  رۆژی 
)پـــازدەی رەشــەمــەی ١٣٩٦(، قــادر قــادری 
حیزبی  فەرماندەکانی  و  کــادر  لە  یەکێک 
ــە کــاتــێــکــدا بە  ــان ل ــوردســت دێــمــوکــراتــی ک
بالیسانی  ســنــووری  بــە  خــۆی  ئۆتۆمبێلی 
کەوتووەتە  تێپەڕیوە،  عێراقدا  کوردستانی 
بەر هێرشی گوللە و گیانی لە دەست داوە.
هەڕەشە  پێشینەی  و  بەڵگەکان  بەپێی 
کۆماری  کاربەدەستانی  گوڕەشەکانی  و 
ڕووداودا  دوو  ــەر  ــ هـ ــە  ــ ل ئـــیـــســـالمـــی، 
سەرەکییە. تۆمەتباری  ئیسالمی  کۆماری 

سەرجەم  و  سیاسی  چاالکانی  تیرۆری 
ــدا،  ــان ــە بـــوارە جــۆراوجــۆرەک ــان ل ــی ــاڕازی ن
فشاری  ئامرازانەی  لەو  یەکێک  بــەردەوام 
کەشی  دروستکردنی  و  کوشتار  بۆ  ڕێژیم 
ــووە،   ب خەڵکدا  لەنێو  دڵــەڕواکــێ  و  ــرس  ت
ــەوەی خــەڵــک و بــزووتــنــەوە  بــێ خــەبــەر لـ
ناجوامێرانە  ــردەوە  کـ بــەو  بــەربــاڵوەکــەی 
لەسەر  ــاتــر  زی جـــاران  ــە  ل وەحشییانە  و 
دەبــن. پێداگرتر  ســوورتــرو  ویستەکانیان 
حــیــزبــەکــانــی  ــوو  ــەمـ هـ ــە  لـ داوا  ــێــمــە  ئ
ئــوپــۆزیــســیــۆنــی ئــێــرانــیــی نــیــشــتــەجــێ لە 
کورستانی عێراق دەکەین کە بە هاوکاری و 
وشیاریی هەرچی زیاتر و هەمەالیەنەترەوە 
و  خوێنڕێژ  ڕێژیمی  چەپەڵەکانی  پیالنە 
بکوژی کۆماری ئیسالمی پووچەڵ بکەنەوە. 
حکوومەتی  کــە  وەبیرهێنانەوەیە  جێی 
راستەوخۆ  عــێــراق  کوردستانی  هەرێمی 
ــی هــەمــوو  ــان ــی بـــەرپـــرســـی پــاراســتــنــی گ
و  عــێــراق  کــوردســتــانــی  لــە  ئوپۆزیسیۆنە 

بن  بەرپرسایەتیدا  ئاستی  لــە  هــیــواداریــن 
لە  و  بکەن  بـــەدواداچـــوون  و خــوازیــاریــن 
ئەو  بکەرانی  دەستبەسەرکردن و سزادانی 
کردەوە تیرۆریستییەدا کەمتەرخەمی نەنوێنن.
ــەو  ــی ئ ــکــردن ئــێــمــە وێـــــڕای مــەحــکــووم
قوربانییانی  یادی  تیرۆریستییانە،  کــردەوە 
و  ــن  ــریـ ڕادەگـ بـــەرز  ڕووداوە  دوو  ئـــەو 
وێــڕای هــاودەردی دەگــەڵ بنەماڵە و خزم 
و کــەســوکــاری کــاک ســەبــاح رەحــمــانــی و 
خۆشمان  هاوخەمیی  ــادری،  قـ ــادر  ق کــاک 
ــن.  ــڕیـ ــانــی حــیــزبــیــیــان دەردەبـ ــی ــۆ هــاوڕێ ب
سەالح  کاک  زووتــر  هەرچی  هیواداریشین 
سووتاو، ساڵمەتی  جگەر  باوکی  رەحمانی 
ــۆ بــگــەڕێــتــەوە. و تــەنــدروســتــیــی خـــۆی ب
کومیتەی ناوەندیی رێکخراوی یەکێتیی 
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ــه ریــی  خــه ب ــدراوی  ــ ــه ن ــ ــه ی ــ ڕاگ لـــه   وه ک 
سکرتاریای حیزبی دیموکراتی کوردستاندا 
ــشــه مــه  لـــه  ســه ر  هــــاتــــووه ، شـــــه وی ســێ
 ،٢٠١٨ مارسی  ٧ی  له سه ر   ٦ چوارشه مه  
 )١٣٩٦ ــه ی  ــه مـ ڕه شـ ١٦ی  ــه ر  سـ ــه   ل  ١٥(
دێموکراتی  حیزبی  کـــادری  قـــادری،  ــادر  ق
تێرۆریستیدا  کرده وه یه کی  له   کوردستان 
ده وروبه ری  له   ته رمه که ی  و  بووه   شه هید 
»هه رته لێ«   گوندی  نزیک  له   ماشێنه که ی 
بیست  ــه   ل ــاتــر  زی ئـــاســـه واری  کاتێکدا  ــه   ل
ــووه ، دۆزراوه تــــــــه وه . ــ ــوه  بـ ــێ فــیــشــه کــی پ
نێو شاری  له   بوو  پێش   هه ر چه ند ڕۆژ 
دێموکراتی  حیزبی  ئه ندامی  دوو  هه ولێر 
ــی ئـــێـــران بـــوونـــه  قــوربــانــیــی  ــان ــوردســت ک
له وان  یه ک  که   تێرۆریستی  کرده وه یه کی 
هه لگرتنی  دوای  ڕه حمانی  سه باح  به ناوی 
بــوو. شه هید  ــه وه   ــ داخ بــه   قـــورس  برینی 

ئیسالمییه وه   کۆماری  له الیه ن   پێشتریش 
چه ند هه وڵی دیکه ی تێرۆریستی دژ به  هێزه  
سیاسییه کانی ڕۆژهه اڵتی کوردستان دراون 
که  به شێکیان وه ک هه وڵه  تێرۆریستییه کان 
کوردستانی  خەباتی  ســازمــانــی  ســه ر  بــۆ 
ئێران، کۆمه ڵه ی زه حمه تکێشانی کوردستان 
زه حمه تکێشانی  شۆڕشگێری  کۆمه ڵه ی  و 
ــه وه  و  ــران کــوردســتــانــی ئــێــران پــووچــه ڵ ک
ــه  بنکه ی  ل ــدا  ــه ل ی تــه قــیــنــه وه کــه ی شـــه وی 
دیموکراتی  حیزبی  سیاسیی  ده فــتــه ری 
بوونی  شه هید  بــه داخــه وه   که   کوردستان 
که وته وه . لێ  کــوردی  تێکۆشه ری  حــه وت 

ــی  ــه اڵتـ ڕۆژهـ حــیــزبــه کــانــی  وه ک   ئــێــمــه  
پشت  لــه   ئیسالمی  کــۆمــاری  کــوردســتــان 
تێرۆریستییه   کرده وه   و  تاوان  ئه و  هه موو 
کۆماری  ڕێژیمی  له   جیا  چونکی  ده بینین، 
و  نــه یــار  بــه   دی  الیه نێکی  هیچ  ئیسالمی 
که   تایبه ت  به   دانانێین.  خۆمان  دوژمــنــی 
ده زگای تێرۆری کۆماری ئیسالمی پێشینه  
و ڕابردوویه کی پڕدیاری له  تێرۆری کادر و 
پێشمه رگه  و ئه ندامانی حیزبه  کوردییه کانی 
ــه ، هـــه ر له   ئــۆپــۆزیــســیــۆنــی ڕێــژیــمــدا هــه ی
تێرۆره کانی ده یه ی ٩٠ی زایینی دژ به  هێزه  
که   کوردستان  ڕۆژهــه اڵتــی  سیاسییه کانی 
ستاندین،  لێ  کوردیان  تێکۆشه ری  سه دان 
سیاسییه کانی  که سایه تییه   تێرۆری  له   هه م 
ده ره وه ی  له   ئیسالمی  کــۆمــاری  دژبـــه ری 
واڵت، به  تایبه ت تێکۆشه رانی کورد که  دواتر 
له  په روه نده ی تێرۆری مێکونووسدا ده زگای 
قه زایی ئاڵمان له  بڕیاره  مێژووییه که ی خۆیدا 
و  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  که   ڕایگه یاند 
کاربه ده ستانی هه ره  سه رووی ئه و ڕێژیمه  
جیناتانه  ن  و  تاوان  و  تێرۆر  ئه و  پشتی  له  
کــردوونــی. واڵت  ده ره وه ی  له   ڕێژیم  که  
 ئێمه  حیزبه  سیاسییه کانی کوردستانی ئێران 
چ به  تاک و چ به  کۆ )کۆبوونەوەی هاوبەشی

 حیزبە کوردستانییەکانی هەر چوار بەشی 
کــردەوەی  مەحکوومکردنی  بۆ  کوردستان 
هه ر  و  پێشتر  یه لدا(  شــه وی  تیرۆریستیی 
له وه ی  نیگەرانین  که   ڕامانگه یاند  کات  ئه و 
تاوانی تیرۆریستیی شەوی ١ی بەفرانبار  و 

پیالنە پووچەڵبۆوەکانی پێشتر، سەرەتایەک 
ــەوەی جــارێــکــی دیــکــە هەرێمی  ــ ئ ــۆ  ــێ ب ب
و  پیالن  مەیدانی   بە  ببێتەوە  کوردستان 
هەڕەشە و کردەوەی تیرۆریستیی لە دژی 
الیەنە سیاسییە خەباتکارەکانی ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان و، ئێستا به  داخه وه  ده رده که وێ 
بووه . خۆیدا  جێی  له   نیگه رانییه کانمان  که  

ــه ش وێــــــڕای  ــ ــکـ ــ ــی دیـ ــ ــک ــ ــارێ  ئـــێـــمـــه  جــ
ـــه وه ی کـــــــــرده وه   ــ ــردن ــ ــکـ ــ ــوومـ ــ ــکـ ــ ـــه حـ ــ م
له   ئیسالمی  کــۆمــاری  تێرۆریستییه کانی 
کوردستان  ڕۆژهه اڵتی  تێکۆشه رانی  دژی 
تێرۆری سه باح ڕه حمانی و  نوێترینیان  که  
قادر قادرییه ؛ بە ئەرکی حکوومەتی هەرێم 
پێوەندیدارەکانیشی  ــا  دەزگـ ســەرجــەم  و 
دەزانین ڕێگر بن لە جێبه جێبوونی هەرەشە 
الیەنە  دژی  لە  تێرۆریستییه کان  پیالنه   و 
کــوردســتــان  ــی  ــه اڵتـ ڕۆژهـ سیاسییەکانی 
گیرساونەوە.  کوردستان،  هەرێمی  لە  کە 
خه باتی  ڕه وابوونی  به   ئیمان  به   هه روه ها 
کورد له  ئێران بۆ ده سته به ری مافه  مه ده نی 
ــه وه   ــه ســه ر ئ ــێ ل و نــه تــه وایــه تــیــیــه کــانــی، پ
داده گرینه وه  که  تێرۆر و هه ڕه شه  و تۆقاندن 
و  ناکه ن  شل  پێ  هه نگاومان  سه رکوت  و 
ناکه نه وه . تێکۆشان ساردمان  له  خه بات و 
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ژماره : 7٧٢٢
٢٩ی ڕەشەمەی ١٣٩٦  _  ٢٠ی مارسی ٢٠١٨

                                                                   حەسەن ڕەحمانپەنا 
و  ئه ندامانی  پێشمه رگه  ــان،  کــوردســت دێــمــوکــراتــی  حیزبی  سیاسیی  ــه ری  ــت ده ف بــەڕێــزان 
ــادری! ــ ــادر قـ ــ ــاک قـ ــ ــی ســـەرەخـــۆشـــیـــی ک ــمـ ــوڕەسـ ــرات و بـــەشـــدارانـــی ڕێـ ــوکـ ــمـ ــی دێـ ــزب حــی
دڵمانه وه   قۆاڵیی  له   و  ئێرانەوە  کۆمۆنیستی  حیزبی  کوردستانیی  ڕێکخراوی  کۆمەڵە،  له الیه ن 
سه ره خۆشیی خۆمان ئاراسته ی هه مووتان ده کەین و به شداری خه متانین بۆ له ده ستدانی کاک قادر.
ڕووداوی تێرۆری کاک قادر قادری دڕێژه ی سیاسه تێکه  که  له  چه ند ساڵی ڕابردوودا و لە چه ند 
ده یه ی ڕابردوودا کۆماری ئیسالمیی ئێران ڕچاوی کردووه.  ئه وه ی که  له  دەیەی ٩٠ی زایینییدا له  
هه رێمی کوردستان ڕووی دا و بینیمان کە زیاتر له  ٣٠٠ که س له  ئه ندام و پێشمه رگه  و کادر و 
ته نانه ت که سانێک که  فه قه ت تاوانیان ئه وه  بوو که  سنووریان به زاندبوو و خه ڵکی ئه ودیو بوون 
واڵتیش  ده ره وه ی  له   کران.  تیرۆر  ئیسالمی   کۆماری  ڕه شی  ده ستی  به   بەاڵم   ئێره،  هاتبوونه   و 
کۆمه ڵێک لە ڕێبه رانی حیزبه کان و هه روه ها تێکۆشه رانی سیاسی تیرۆر کران و ئه و ڕووداوه ی 
ئه وه ی  دا،  ڕووی  کوردستان  دێموکرات  حیزبی  سیاسیی  ده فته ری  له   لێره   یه لدا  شه وی  له   که  
دوێنێ   که   ئه وه ش  و،  دا  ڕووی  ئێران  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  له   ڕابــردوو  حه وتووی  که  
الی  ده چێته وه   که   سه ره داوێکه   ئه وانه   هه مووی  دا،  ڕووی  قادری  قادر  کاک  گیانبه ختکردنی  به  
کۆماری ئیسالمی. هه مووی ئه وانه  تاوانێکه  که  کۆماری ئیسالمی دەیکا. به اڵم ئەوەی کە بۆ ئه مڕۆکه  
ئه م کاره  ئه کا هۆکاره که ی بۆ حەقیقه تێکی ساده  ده گه ڕێته وه  که  ده چێته وه  نێو کۆمه ڵگەی ئێران.
دەزانین کە له  دوو مانگی ڕابردوودا کۆمه ڵگەی ئێران خرۆشا و جۆش و خڕۆشێکی بێوێنه  دژ 
به  کۆماری ئیسالمی ده ستی پێ کرد. کۆماری ئیسالمی هه ستی به  مه رگ کرد. کۆماری ئیسالمی 
یه که م جار بوو له و ئاسته دا و له  دوای ڕاپه ڕینی ٥٧ ناڕەزایەتییەکی ئاوا بە چاوی خۆی ببینێ کە 
له  زیاتر له  ١٠٠ شار خه ڵک دڕۆشمی »مه رگ بۆ دیکتاتۆر«و »مه رگ بۆ خامنه یی« و »مه رگ 
بۆ هه ر دوو باڵه که ی کۆماری ئیسالمی« بڵێنەوە. له  کوردستاندا کۆماری ئیسالمی ده زانێ له سه ر 
تێدایه   سیاسیی  حیزبی  کۆمه ڵگەیه دا  له و  ده زانــێ  ده کــا،  ده سته اڵتدارێتی  خه ریکه   ئاوڕ  پۆلووی 
خۆشیان  خه ڵک  که   تێدایه   تێکۆشه ڕیان  که سانی  و  کادر  و  چێهره   ده زانــێ  هه یه،   ئیعتباریان  که  
ده وێن. کۆماری ئیسالمی ئه و تیرۆرانه ی که  لێره  کردی له  ماوه ی یه ک حەوتووی ڕابردوودا که  
دڕێژه ی تیرۆر و جینایه ته کانی دیکه یه تی، له  راستیدا بۆ ئه وه یه  که  ژاری چاو له  خه ڵکی ڕۆژهه اڵت 
کوردستان بگرێ، به اڵم خه یاڵی  خاوه . ئه و خه ڵکه ی که  له  به رامبه ر کۆماری ئیسالمیدا ڕاوستاوه،  
که خۆیان  ئه وه   به  ناوی  ده به نه وه   بۆ  کچه کانیان  و  کوڕه کان  جەنازه ی  ڕۆژانــه   که   خه ڵکه ی  ئه و 
کوشتوە له  زیندانه کاندا، ئەو خەڵکە ده زانن ئه و ده سته  هه ر ئه و ده سته یه  که  کاک قادریشی کوشت، 
له   سیاسی،  تێکۆشه ڕانی  له   هه یه   وه حشه تی  ئیسالمی  کۆماری  بۆیه   کرد؛  تیرۆر  قادریشی  کاک 
خه باتکارانی سیاسی و له  هێز و الیه نه  سیاسییه کان ده تڕسێ بۆیه  جینایه تی ئاوا ده کا. هه ر بۆیه  
به   و  بین  وشیار  ئێران  کوردستانی  سیاسییه کانی  الیه نه  و  حیزب  که سێک  هه موو  پێش  ده بــێ 
هاوکاریکردن له گه ڵ یه کتری و به  دەرفەت نەدان به  کۆماری ئیسالمی، به  نه هێشتنی خاڵی الواز 
که  بتوانێ ئاوا وەگیرمان بێنێ؛ نابێ بێڵین ئه و جینایه تانه  بکا. ده بێ هاوکاریی بکه ین له گه ڵ  یه کتر 
و بێجگه  له وه  خه ڵکی ڕۆژهه اڵتی کوردستان ده بێ به له ده ستدانی هه ر تێکۆشه ڕێکیان له به رامبه ر 
جینایه ته کانی کۆماری ئیسالمی یه کگرتوویی و وه ره یان سه د به رابه ر زیاتر بێ بۆ له  گۆڕنانی ئه م 
ڕێژێمه  دیکتاتوره . هه روه ها به رپرسانی حکوومه تی هه رێمی کوردستان ده بێ بزانن ئه مه  ته عەدا 
و ده ستدڕێژییه  بۆ سه ر ده سه اڵتی ئه وان و  دەستدرێژی بۆ سه ر حاکمییه تی هه رێمی کوردستانه . 
کوردستاندا  هەرێمی  وەزیرانی  سەرۆک  جێگری  تاڵەبانی،  قۆباد  کاک  پەیامه که ی  له   وەک  بۆیە 
هاتووه  و باس لە تێرۆری ئەو تێکۆشەرە دەکا؛ داوای لێ دەکەین و بە جیددی داوای لێ دەکەین 
که  ده ستی تیرۆر له  هه رێمی کوردستاندا کۆتا بکەن. داوایان لێ ده کەین به ر بەو تیرۆرانه  بگرن 
له  هه ولێر و سلێمانی  ئیسالمی  به  هاتوچۆی ده سه اڵتدارانی کۆماری  به ر  لێ ده کەین  داوایــان  و 
و شوێنه کانی دیکه  بگرن که  هه مووکه س ده زانێ ئه وانن ئه و جینایه تانه  ده که ن. هه روه ها داوا له  
خه ڵکی خۆڕاگری هه رێمی کوردستانیش ده کەین که  تا ئێستا پشتیوانی هیز و الیه نه  سیاسییه کانی 
هه ر  لە  و  بن  پشتیوانمان  دڵسۆزانه   پێشوو  وەک  هەر  کە  بوون  ئێران  کوردستانی  ڕۆژهه اڵتی 
خه به ڕێک یان ڕووداوێک یا هه ر شتێک کە ئاگادار ده بن، با ئێمە هێزە سیاسییەکانی کوردستانی 
ئێرانیشی لێ ئاگادار بکه نه وه  بۆ ئه وه ی ڕووداوی نه خوازڕاوی دیکەی لەو چەشنە لێمان ڕوو نه دا.

ــه  هــاوســه نــگــه رانــی  ــادر و ل ــ ــاک ق ــه  بــنــه مــاڵــه ی بـــه ڕێـــزی کـ ــکــه  ســه ره خــۆشــی ل جــارێــکــی دی
ــه وه . ــنـ ــەیـ ــه ڵ دووپــــــات ده کـ ــه گـ ــان لـ ــت ــان ــی خــۆم ــی ــه م ــاوخ ــز ده کـــــه م و ه ــه ڕێـ ــوه ی بـ ــێـ ــه  ئـ و لـ

یادی به خێر بێ.

ــیــکــی ئـــێـــران له   ــگــیــی بـــــه ره ی دێــمــوکــرات ــاهــه ن شـــــوڕای هــاوئ
دێموکراتی  حیزبی  سیاسیی  ــه ری  ــت ده ف بــه   ڕوو  کــه   په یامێکدا 
ــادری  ــرۆری شه هید قـــادر ق ــێ کــوردســتــان بـــاڵوی کـــردۆتـــه وه ، ت
کـــردوه . مــه حــکــووم  ئیسالمیی  کــۆمــاری  نـــێـــردراوانـــی  ــه هــۆی  ب
به ره ی  هاوئاهه نگیی  شــوڕای  ئه ندامانی  هاتووه   په یامه دا  له و 
دێموکراتیکی ئێران له  ده ره وه ی واڵت به وپه ڕی خه م و په ژاره وه  
سه باره ت به و ڕووداوه  ناجوامێرانه یه  سه ره خۆشیتان لێ ده که ین. 
ده یــان  بــه  خوێنی  ده ســتــی  ئیسالمی  کــۆمــاری  کــه   ده زانــیــن  ئێمه  

ئه زموونی هه موو جۆره   ڕابــردوودا خه ڵکی کوردستان  ده یه ی  له  چوار  و،  نیشتمانه  سووره   ئه و  منداڵی  و  پیاو  و  هه زار الو و ژن 
جینایه تێکی ئه و ڕێژیمه  گه نده ڵه یان کردوه  و هه تا ئه و ڕێژیمه ش مابێ، جینایه ت و ترۆر و مرۆڤکوژییه کانی خۆی هه ر درێژه  پێ ده دا.
ــی و  ــه ت ــی ــه ک ــن و ی ــی ــوه ســت ــێ ب ــ ــه دا ده بـ ــی ــی ــســت ــرۆری ــێ ــه و ڕێــژیــمــه  ت ــ ــه ر ئ ــبـ ــه رامـ ــه  بـ ــران ده ڵـــــێ  لـ ــێـ ــکــی ئـ ــی ــرات ــمــوک بـــــه ره ی دێ
ــه  وه رگـــێـــڕیـــن. ــ ــه اڵت ــه و ده ســ ــ ــی ئ ــه خــت ــی ب ــه خــت ــن ت ــی ــوان ــت ــه  یـــه کـــڕیـــزی ب ــن و بـ ــه ی ــک ــت ب ــ ــــاڵو دروســ ــه رب ــ ــی ب ــه ک ــی ــدی ــوه ن ــێ ــاوپ ه
به ره ی دێموکراتیکی ئێران له  کۆتایی په یامه که یدا هاوخه میی خۆیان سه باره ت به  تێرۆری شه هید قادر قادری له گه ڵ حیزبی دێموکراتی 
کوردستان و بنه ماڵه که ی دووپات کردۆته وه  و ڕایگه یاندوه  که  به ره ی دێموکراتیکی ئێران هه موو کاتێ خۆی به  پشتیوانی حیزبی دێموکرات ده زانێ.

ــرۆری ســەالح  ــی ــرۆری قـــادر قـــادری دوابـــــەدوای ت ــی ت
رەحمانی، ئەندامی چاالکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
هەولێری  شــاری  لە  کــوڕی  رەحمانیی  سەباح  و  ئێران 
ــوارەی رۆژی  ــێ ــوو کــە ئــەویــش ئ کــوردســتــانــی عــێــراق ب
دا  ڕووی  هەتاوی  ١٣٩٦ی  رەشەمەی  ١٠ی  پێنجشەممە 
و؛ ئەمەش نیشانەی پەرەگرتنی کردەوە تیرۆریستییەکانی 
رێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێرانە دژ بە ڕێبەران و چاالکانی 
کوردی ئێرانیی نیشتەجێ لە هەرێمی کوردستانی عێراق.
ــدەی  فــەرمــان کـــادر و  ــادری،  ــ قـ قـــادر  تـــیـــرۆری  ئێمە 
ــان بە  ــتـ ــوردسـ ــی دێـــمـــوکـــراتـــی کـ ــزب ــاوەی حــی لـــێـــوەشـ
ــات بـــە بــۆنــەی  ــاوکـ ــن و هـ ــەیـ تـــونـــدی مــەحــکــووم دەکـ
سەرەخۆشی  کــوردە،  لێهاتووە  کــادرە  ئەو  لەدەستدانی 

ــن. ــ ــ ــەی ــ ــ ــان دەک ــ ــ ــت ــ ــ ــوردس ــ ــ ــی ک ــ ــراتـ ــ ــوکـ ــ ــمـ ــ ــی دێـ ــ ــزب ــ ــی ــ ــە بــــنــــەمــــاڵــــەی قـــــــــــادری و ح ــ ــ ل
بەدوای شکستی ڕێفراندۆمی هەرێمی کوردستان و ئەو قەیرانە سیاسییەی کە ئەو بابەتە بەدوای خۆیدا 
هێنای، دەستی مۆرە ئەمنیەتییەکانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران بۆ کردەوەی تیرۆریستی دژ بە 
هێزە کوردییە ئێرانییەکان ئاوااڵتر بووە، بۆیە وشیاریی هێزە کوردییە ئێرانییەکان بۆ پووچەڵکردنەوەی 
زەرووریــتــرە. و  پێویستتر  جــاران  لە  زۆر  ئیسالمی،  کۆماری  ئەمنیەتییەکانی  دەزگــا  ــردەوەی  ک

بڕووخێ ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی!
بژی ئازادی، دێموکراسی و سوسیالیزم!

ڕێکخراوی کرێکارانی شۆڕشگێڕی ئێران )راە کارگر(
18ی رەشەمەی 1396 

کــۆمــاری  ــرۆری  ــی ت ــای  ــ دەزگ جارێکیتر 
ئیسالمی وەگـــەڕ کــەوتــەوە تــا لــە فــەرزی 
مەحاڵدا پێش بە ڕووخانی دەسەاڵت بگرێ. 
ــردەوەی دزێـــوی  ــ دووبـــارەکـــردنـــەوەی کـ
تیرۆری ئینسانەکان بەدەستی بەکرێگیراوانی 
بەمانای  ئیسالمی  کۆماری  لەمستی  گوێ 
بەهێزبوون نیە بەڵکوو ئەوە نیشانەی ترس 
چــوارچــێــوەی  هــەمــوو  کــە  وەحشەتێکە  و 
دەسەاڵتێک کە خەریکە دەڕووخێ، لەخۆی 
گرتووە. تیرۆری ئەندامی حزبی دیموکراتی 
کوردستانی ئێران )حدکا( سەباح ڕەحمانی 
بەهۆی  کە  ڕەحمانی  سەاڵح  الوی،  کوڕی 
ئۆتۆمبێلەکەیدا  لەژێر  الستیکییەوە  مینی 
بەتوندی  بۆخۆیشی  و  دا  لەدەست  گیانی 
یەکێک  قادری  قادر  هەروەها  بوو؛  بریندار 
کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  کادیرانی  لە 
و  کراوە  لێ  تەقەی  ڕاستەوخۆ  کە  )حدک( 
ڕوو  کاتێدا  لە  تیرۆرانە  ئەم  کراوە.  تیرۆر 
تاڵی  کۆتایی  ئاگاداری  حکوومەت  کە  دەدا 
کە  دەزانــێ  باش  خۆیەتی. حکوومەت زۆر 
یەکێک لە گرنگترین هێزەکانی کۆمەاڵیەتی و 
سیاسیی ئێران لە بەشی کوردستان لە هەر 
کاریگەریی  ڕۆڵێکی  مێژووییدا  زەمەنێکی 
هەبووە و درێژەی سیاسەتی سەرکوتی بۆ 

کۆماری ئیسالمی دژوار کردووە. بۆیە لەم 
قۆناغەدا کە کۆمەڵگەی ئێران بەشێوەیەکی 
سەرانسەری و بەرباڵو چووەتە گۆڕەپانی 
لە  حکوومەت  کۆمەاڵیەتییەوە،  ناڕەزایەتیی 
و  ئێران  ژیۆپۆلیتیکی  خاڵەکانی  بەهێزترین 
خەڵکێک لە ڕەگەزی ناڕەزایەتیی واتە کورد، 
بەلووچ، عەرەب، لوڕ و... زۆر بەتوندی لێیان 
دەتــرســێ. خــەبــات، بــەرخــۆدان و نفووزی 
حیزبەکانی کورد لە کۆمەڵگەی کوردستانی 
ئێران بووەتە ناوەندێ کە لەڕاستیدا دەتوانێ 
ناوچەکانی  و  خاڵەکان  لــە  یەکێک  ــو  وەک
دابندرێ.  ئێران  چارەنووسی  دیاریکەریی 
لەخۆڕا نیە کە کۆماری ئیسالمی بۆ پێشگرتن 
لە ئاکامێکی دژوار، دەستی داوەتە تیرۆری 
خەباتگێڕان و ئەندامانی حیزبە کوردییەکان.
کــــۆمــــاری ئــیــســالمــی دەبــــــێ بـــزانـــێ 
ــرۆر و مــرۆڤــکــوژی  ــی بــەوەگــەڕخــســتــنــی ت
پێش  ناتوانێ  ســنــوورەکــان،  دەرەوەی  لە 
ــەی  ــەک ــدەڵ ــەن ــە گ ــ ــەاڵت ــی دەســ ــانـ ــەڕووخـ بـ
کــوشــتــنــی الوان  نــمــوونــەکــەشــی  بـــگـــرێ. 
ــێــران و بــزووتــنــەوەی  لــە شــەقــامــەکــانــی ئ
زیندانیانی  قەتڵوعامی  و  بەفرانبار  مانگی 
جەڵتەلێدان  خــۆکــوژی،  بــەنــاوی  سیاسی 
ناتوانێ  هەرگیز  درۆیەکیتر؛  هــەر  یــان  و 

ــێــش بـــە بـــزووتـــنـــەوەی بـــەرەوپـــێـــش و  پ
بگرێ. سەرەڕۆیی  دژی  ناڕەزایەتییەکانی 
دەوڵــــەتــــی هـــەرێـــمـــی کـــوردســـتـــان و 
کردەوەی  لەهەمبەر  دەبێ  عێراق  دەوڵەتی 
تیرۆریستیی ئاشکرای دەستوپێوەندییەکانی 
عێراق،  کوردستانی  لە  ئیسالمی  کۆماری 
بەپێی کۆنڤانسیۆنی  دژکردەوەیان هەبێ و 
ــەرگـــری لـــە حــیــزبــەکــانــی  نــێــودەوڵــەتــی بـ
و  ڕێکخراوەکان  بکەن.  ئێران  کوردستانی 
دەوڵەتانی دیموکراتی جیهان دەبێ لەهەمبەر 
کـــردەوەگـــەلـــی تــیــرۆریــســتــیــی کــۆمــاری 
واڵتــی سێهەم،  وەکــوو  عێراق  لە  ئیسالمی 
بدەن.  وشیاری  نێودەوڵەتی  یاسای  بەپێی 
ئاشکرایە کۆماری ئیسالمی هەوڵ دەدا ئەم 
ڕووبەڕووبوونەوەیەکی  پەلکێشی  حیزبانە 
کۆمەڵگەی  لە  ئــەوەی  بۆ  بکا  سەربازیی 
چەکدارییان  هێرشی  تۆمەتی  نێودەوڵەتیدا 
ــە کــێــشــەی  ــ ــۆی ل ــ ــان و خـ ــیـ ــاڵـ بـــخـــاتـــە پـ
بەم  بکا.  ڕزگــار  تیرۆریستی  کردەوەگەلی 
هۆیەوە دیارە کە هێڵی سەرەکی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران، خەباتی سیاسی بەدژی 
دەســەاڵتــێــکــی  دژەمـــرۆیـــی  سیاسەتگەلی 
بوارگەلیی  خەباتە  ئــەم  و  بــووە  ســەرەڕۆ 
ــاڵوی لــە ســەرانــســەری  ــەرب کــۆمــەاڵیــەتــی ب
ــتـــان و ئـــێـــرانـــدا دۆزیــــوەتــــەوە. کـــوردسـ
ئێران،  دیموکراسیخوازانیی  شـــووڕای 
تیرۆری دوو کەس لە خەباتگێران و چاالکانی 
دوو حیزبی دیموکراتی کوردستان )حدک( 
و حدکا، بەتوندی مەحکووم دەکا و کۆماری 
کردەوەگەلە  ئەم  لەهەمبەر  ئێران  ئیسالمی 
جینایەتکارانە بەرپرس و وەاڵمدەر دەزانێ.

شووڕای دیموکراسیخوازانی ئێران
1٧ی ڕەشەمەی 1396

***
لە:  پێکهاتوو  ئێران  دیموکراسیخوازانی  شووڕای 
یەکگرتووی  »بەرەی  ئێرام«،  دێموکراتیکی  »بەرەی 
ــەوەی هــاوپــێــوەنــدیــی  ــنـ ــزووتـ بــەلــوچــێــســتــان«، »بـ
و  سیاسی  »ڕێخکراوی  دادخــواز«،  چەوساوەکانی 
یەکیەتیی  »حیزبی  تــورکــەمــەن«،  گەلی  کلتووریی 
دێموکراتیکی  »حیزبی  لورستانییەکان:،  و  بەختیاری 
تەزامنی ئەهواز«، »حیزبی دێموکراتی کوردستان«، 
ــەی شـــۆڕشـــگـــێـــری زەحــمــەتــکــێــشــانــی  ــەڵـ ــۆمـ » کـ
و  بەلوچستان«  گەلی  حیزبی  ئێران«،  کوردستانی 
ئازەربایجان« فەرهەنگیی  و  سیاسی  »ڕێکخراوی 

هاوخه میی حیزب و الیه نه  سیاسییه  کورد و ئێرانییه کان دا

به ره ی دێموکراتیکی ئێران

ڕێکخراوی کرێکارانی شۆڕشگێڕی ئێران )راە کارگر(

وتاری کۆمەڵە، ڕێکخراوی کوردستانیی حیزبی کۆمونیستی ئێران شووڕای دیموکراسیخوازانیی ئێران

یەکێتیی دێموکراتی کوردستان
بەداخەوە هەواڵی دڵتەزێنی تیرۆری کادرێکی حیزبی دیموکراتی کوردستان 
بە ناوی کاک »قادر قادری«مان بیست. وەک یەکێتیی دێموکراتی کوردستان 
هاوخەمیی خۆمان بۆ لە دەستدانی ئەو شەهیدە دەردەبڕین و سەرەخۆشی 
قادر قادری و حیزبی دیموکراتی کوردستان دەکەین.  بنەماڵەی شەهید  لە 
قیزەون  کردەوەیەکی  پاساوێکدا،  و  ناو  هەر  ژێر  لە  تیرۆر  ــردەوەی  ک
نگریس  سیاسەتە  هــۆی  بــە  ئــێــران  ئیسالمیی  کــۆمــاری  نــامــرۆڤــانــەیــە.  و 
تیرۆر  هەڕەشە،  و  ترس  و  ستەم  سەپاندنی  بۆ  و  ستەمکارییەکانیەوە  و 
کــردەوە  لــەو  کەڵکوەرگرتن  لە  سڵ  هیچ  و  دێنێ  بەکار  چــارەســەر  وەک 
پڕە  ئیسالمی  کــۆمــاری  دەســەاڵتــی  لە  دەیــە  چــوار  و  ناکاتەوە  قیزەونانە 
هەیە. تیرۆریستیی  ماهییەتێکی  ــەت  دەوڵـ وەک  و  تــیــرۆر  کـــردەوەی  لــە 
کــردەوەیــەکــی  جــۆرە  هــەمــوو  کــوردســتــان،  دێموکراتی  یەکێتیی  وەک 
تیرۆریستی لە ژێر هەر ناو بە هەر پاساوێک مەحکووم دەکەین و داواکارین 
کە الیەنە سیاسییەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت هەڵوێستێکی جیددی وەرگرن 
بدەنەوە.  ئێران  ئیسالمی  کۆماری  تیرۆریستییەکانی  کردەوە  بەرپەرچی  و 
الیەنە  مەترسیی سەر  کە  داواکارین  کوردستانیش  هەرێمی  لە حکوومەتی 

سیاسییەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت بە جیددی وەرگرن، چوونکو ئەرکی پاراستنی الیەنە سیاسییەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت بە قورسایی 
لە ئەستۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە و پێویستە تیرۆرەکانی ئەم دواییە ڕوون بکرێتەوە و ئاکامەکانیشی بۆ ڕای گشتی باڵو بکرێتەوە.

یەکێتیی دیموکراتی کوردستان
2٠18/٧/3
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حەسەن حاتەمی

شەڕ وەک نێعمەتێک بۆ کۆماری ئیسالمی لە پێناو مانەوەدا
و  دژایەتیی  وێرانییە  و  ماڵی  مرۆڤی،  تێچوویە  هەموو  بەو  عێڕاق  لەگەڵ  شەڕ 
ڕۆژهەاڵتی  ناوچەی  لە  بەشێک  لە  ئیسالمی  کۆماری  دەرەکیی  دەستێوەردانی 
ناوی  و  بیر  بە  توندئاژۆ  ئیسالمیی  ڕێکخراوگەلی  کــەوتــەوە.  لێ  نێوەڕاستی 
حیزبوڵالیی و ناوی دیکە دامەزرێنرا و نزیکەی ٤٠ ساڵە ئەو ناوچەیە تووشی 
کێشەی پتر لە پێشوو بوە.  سپای قودس، سازمانی ئەمنییەتی سپای پاسداران 
)ساس(، ڕاوێژکارانی ئەمنیەتی و دیپڵۆماسیی نابەرپرس و دەستێوەردانی نەرێنی 
ناوی  لەژێر  کە  ئاکارانە  ئەو  مەترسیدار.  و  کــردەوەی شەڕخوازنە  بوونەوە   
لەنێوبردنی ئیسراییل لەسەر نەخشەی جیهان بە هۆی تێکهەڵچوونی نیزامی و هەتا 
پێش پێکهاتنی »بەرجام«، بە هەڕەشەی »بۆمبی ئەتۆمیی ئیسالمی« و ئێستاش 
ئارا  لە  ئاڵۆزییەکان  پەرەپێدانی  دوورهاوێژەکان«و،   و  بالستیک  »مووشەکە 
دایە. مەبەستێکی دیکە »کۆماری ئیسالمی پارێزی لە ڕێگای شەڕ لە »دەرەوەی 
دەکرێ.  چــاوەڕوان  لێ   دیکەی  گەلێکی  کارەسات  مەترسیی  کە  سنوورەکان«ە 
لە نیوخۆی ئێرانیشدا کۆماری ئیسالمی وای کردووە کە خەڵکی ئێران تووشی 
ڕادەی  زیــادبــوونــی  بــــەردەوام،  سەرکوتی  و  مافی  بــی  بێکاری،  و  ــەژاری  هـ
نێوزبڵ  گۆڕخەوەکان،  و  خەو  کارتۆن  هۆشبەرەکان،  مــاددە  گیرۆدەبووانی 
بەاڵم،   ببنەوە.  ژنان  مافی  پێشێلکردنی  و  کــوژران  و  کۆڵبەری  نان،  بۆ  گــەڕان 
جەواد مەنسووری_ یەکەم فەرماندەری سپای پاسداران لە مانگی گواڵن هەتا 
رەشەممەی ١٣٥٨ _کە پاشان لە بەشی دیپلۆماسی کاری کردەوە و ماوەیەکیش 
جێگری وەزیری دەرەوە بووە، وێنەی کردەوەکانی نزیک ٤٠ ساڵەی ئەو ڕێژیمە 
نەبا، کۆماری ئیسالمیش نەدەما و  بەمجۆرە نیشان دەدا و دەڵێ: ئەگەر شەڕ 
دایە  پێگەی  و  ورە  ئەزموون،  هێز،  دا.  ئیسالمیی سازمان  کۆماری  ئەو شەڕە 
شــەڕەوە  بەهۆی  بــوون.  باش  زۆر  یەکجار  ئێمە  بۆ  شەڕ  دەرئەنجامەکانی  و 
  )١( کەین.  سەرکوت  تەقمۆکەکان  و  نێوخۆیی  شۆڕشی  دژە  توانیمان  کە  بوو 
پاسدارانی  سپای  فەرماندەری  درێژماوەترین  ڕەزایی_کە  موحسین  هەروەها، 
کۆماری ئیسالمی  لە ١٣٦٠ هەتا ١٣٧٦  بوو و ئێستا ڕاوێژکاری خامنەییە لە 
شەڕی نێوخۆیی سووریەدا؛ دەڵێ: ٨ ساڵ لە تەمەنی ١٠ ساڵەی »حکومت امام« 
لە شەڕێدا، ڕابرا. بەردی بناخەی شۆڕش لەو ڕووداوەدا، دانرا و قایم کرا. ئەو 
و  پێدا  واڵتی شکڵ  فەرهەنگیی  و  مەعرفەتی سیاسیی  بینای  بناخەیەی  بەردی 
بکرێ. کەسانێک زۆر  لەگەڵ  بنەڕەتی ترهەڵسوکەوتی  و  پێویستە زۆر جیدی تر 
نەوەکانی  مێژووی  لە  پێویستە  دەکەن.  لێ  پەڕاوێژدا، چاوی  لە  و  سەرسەری 
داهاتوو بە تایبەتی وەچەی سێیەمدا، ببێتە ئەسڵێک لە ژیانی ڕاستەقینەی خەڵک.... 
ئەمن بە ڕاشکاوی دەڵێـم ئێمە لە شەڕدا، سەرکەتووی موتڵەق بوین. ئێران بوو 
بە زلهێزێک کە دوای ٣٠٠ ساڵ ئەو هێزەمان وەدست هێناوەتەوە. »امام« بەو 
سەرکەوتنە، بە سەربڵیندی لەو شەڕە هاتە دەر. ئەگەر ئەمڕۆ ئێمە ئەمنییەت  و 
سەقامگیریمان هەیە و تەنیا واڵتین لەو بوارەدا لەو ناوچە، بەهۆی شەڕەوەیە. 
فەلەستین  لە  تایبەتی  بە  دایــە،  ئــارا  لە  ناوچەیە  لەو  کە  بەرخۆدان  فەرهەنگی 
فەرمووی:  ئەوکات  ئیمام  هاتووە.  بەرهەم  ئەوە شەڕەی  هەناوی  لە  لوبنان،  و 
دنــیــایــە.... زۆر  ناوچەکە و  بۆ  نــاردنــەدەرەوی شــۆڕش  ئێمە، شــەڕی  شــەڕی 
گرینگە بەرنامەی دیکە دابنێین و باس لەوە بکەین کە چۆن بوو گەمارۆشمان 
گرتەوە.  خوڕڕەمشاریشمان  بەاڵم  ببوو،  ئەستۆوە  بە  شەڕیشمان  بوو  لەسەر 
کە  ئەوەیە  گرینگ  کەین.  چــارەســەر  کێشەکان  چــۆن  کردین  فێری  کــارە  ئــەو 
هەڵسوکەوتەکانی  الوازیــی  کەمکردنەوەی  بۆ  لەوشەڕە  دەتوانین  چۆن  ئێستا 
ــن. )٢(  ــریـ ــی، فــەرهــەنــگــیــی و ســیــاســی کــەلــک وەرگـ ــەت بــنــەمــاڵــەیــی، کــۆمــەاڵی
ئەمڕۆ  کە  ڕەزایــی  موحسینی  کە  بێ  ئاگادار  لەوەش  خەڵک  بیروڕای  پێویستە 
قسەکانی بۆنی خوێن و شەڕ و وێرانیان لێ دێ، لە بەرەبەری قبووڵکردنی بە 
ناچاری بڕیارنامەی ٥٩٨ لە چ حالێکدا بوو. هاشمیی ڕەفسەنجانی لە بیرەورەییەکانی 
٢٩ی پووشپەڕی ١٣٦٧یدا، وەزعی دەروونیی فەرماندەی سپا، بەوجۆر باس دەکا. 
»ئاغای موحسین ڕەزایی هات. ناڕەحەت بوو. کەمێک گریا. دڵم دایەوە. ئامادەی  
لە  سبەێنێ  قــەرارە  بمێنەوە.  خۆت  پۆستەکەی  لەسەر  گوتم  بوو.  خۆکشانەوە 
بڕەوێتەوە.«)٣( زیندانیکردنت  دەمگۆی  ئەوەی  بۆ  هەبێ  وتووێژت  تەلێڤیزیۆن 
ڕەفسەنجانی بێ ئەوەی ناوی یەحیا ڕەحیم سەفەوی یا کەسانی دیکە بێنێ دەڵێ: 
خەڵخاڵی  هێشت،  بەجێ  زۆرەوە  ئیمکاناتێکی  بە  فاوی  فەرماندەیی  ئەو  کاتێک 
داوای ئیعدامکردنی ئەو و دوو کەسی دیکەی کرد. ڕەفسەنجانی لەوبارەیە ئاماژە 
و  دادگاییکردن  بڕیاری  خومەینی  کە  دەکا  شەڕ  ساتەکانی  دوایین  وەزعی  بە 
پێڕاگەیشتن بە هەڵەکانی فەرماندەکانی دابوو. لە ژێر چاوەدێری خۆیدا، گەرەکیان 
بوو کەسانێک ئیعدام کەن. تەنانەت ئاغای خامنەیی_ سەرکۆماری ئەوکاتیش_ 
لەوەدا هاوبیری ئاغای خومەینی بووە. سەبارەت بە کردەوەی سپای پاسدارانیش، 
ئا. خومەینی واڵمێکی داوەتەوە کە لە »صحیفەی نور«یشدا، نەیان  نووسیوە. ئەو 
نووسیویەتی: »ئەگەر سپا شەڕی باش نەکا بۆ هەمیشە زەلیل دەبێ و دەمرێ.« )٤( 
سەعید قاسمی _یەکێک لە فەرماندەرانی پلە دووی سپای ئەو کات_ گوتی:« ٦٠ ٪ی ئەو 
شوێنانەی لە ماوەی ٨ ساڵدا گرتبوومان، لە ماوەی ٣ ڕۆژدا، لێیان ئەستاندینەوە.«)٥( 
ئەو بۆچوونانە لە حالێک دایە کە بەشێک لە کردەوەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانە 
ڕۆژئاواییەکانیان، لە ڕووداوەکانی ناوچەکە، بەتایبەتی لە دوای ٢٠٠١ وە هەتا 
لە  ئێستا، بە قازانجی پەرەگرتوویی بیری  ئیسالمی سیاسیی بووە. دوای پتر 
لە سووریە، دوو وردە شەڕی  ئێران و عێراق، ٦ ساڵ شەڕ  ٣٠ ساڵ شەڕی 
ئیسراییل لە لوبنان و فەلەستیندا، بەهۆی حیزبوڵاڵ، حەماس و جیهادی ئیسالمی، 
سەرهەڵدانی داعیش و ٣ ساڵ مەرگ و وێرانی و پێکهاتنی حەشدی شەعبی لە 
عێراق و حوسییەکان لە یەمەن وەک هاوپەیمانانی کۆماری ئیسالمی، چاوپۆشیی 
موئابێتی  دادگای  لە  مەحکوومکرانی  دوای  بەتایبەتی  دەوڵەتی  تێرۆریسمی  لە 
ئاڵمان_سەبارەت بە تێرۆری میکۆنۆس_ و ئاژاوەگێڕی لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست، 
بەشێک لە ئەفریقا و تەنانەت لە هێندێک شوێنی ئەمریکای التینیش، توێیەکی ڕاستەی 
قسەکانی موحسینی رەزایی دەردەخا. هەر بە پێی ئەو ڕوانگەیەی کە ئیزنی شەڕ و 
ئاژاوەی پێدراوە، ناوبراو هەڕەشە لە لەنێوبردنی عەربستانیش دەکا! بەاڵم سەیر 
ئەوەیە، زۆربەی کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی هەر باسی داسەپاندنی شەڕ 
بە هۆی ئەمریکا دوای  هێرش بۆسەر باڵیوزخانەکەی و بارمتەگرییەکە دەکەن!

سەرچاوەکان  
ــاە. ــ ــپـ ــ سـ فـــــــرمـــــــانـــــــدەی  یـــــــک  تــــــکــــــان دهــــــنــــــدەی  اعـــــــتـــــــرافـــــــات  یــــــوتــــــیــــــوب،   -١
٢- یوتیوب، سطرهای ناخواندە، صحبت های ناگفتەی محسن رضایی در مورد جنگ ایران و عراق. 
بــاســتــانــی،«چــرا آیــت الــلــە خــمــیــنــی خــواســتــار  ــی، حــســیــن  ــارسـ فـ بـــی ســـی  بـــی  ٣، ٤ و ٥- 
  .)١٣٩٣ مهر   ١(  ٢٠١٤ سپتامبر   ٢٣ شــد.  جنگ  در  »شــکــســت«  مقصر  فــرمــانــدهــان  اعـــدام 

ڕەزا محەممەدئەمینی

بەرین  ناڕەزایەتیی  شەپۆلی  سەرهەڵدانی 
خەڵکی  وەزاڵەهاتووی  کۆمەالنی  بێوێنەی  و 
دواتردا،  بەفرانبار و ڕۆژانی  مانگی  لە  ئێران 
ترس و نیگەرانیی زۆری لە دڵی کاربەدەستانی 
لە  کە  دیــارە  ئاشکرا  بە  و  چاندووە  ڕێژیمدا 
گەندەڵەکەیان  ڕێژیمە  و  خۆیان  داهــاتــووی 

تۆقیون. 
ناسراوەکانی  مۆرە  ئەمدواییانەی  قسەکانی 
ئەو  نیشاندەدری  ڕێژیم  باڵی  دوو  بە  ســەر 
ڕاستییەن کە کۆماری ئیسالمی لە تەواویەتی 
خویدا پەیامی ڕق و بێزاریی کۆمەاڵنی خەڵکی 
ئێرانیان بیستووە و باش تێگەیشتوون کە نیزامە 
هەرەسهێنانی  لە  جگە  »موقەدەسەکەیان« 
هیچ  و...  فەرهەنگی  و  ئــابــووری  و  سیاسی 
دەسکەوتێکی دیکەیان نەبووە. دیارە ئەو ترس 
 و دڵەڕاوکێیە زۆر لەجێ دایە و کاربەدەستانی 
بەلەبەرچاوگرتنی  خامنەییشەوە  بە  ڕێژیم 
چوار دەیە دەسەاڵتی ڕەش و جینایەتکارانەی 
و  ڕق  شەپۆلی  لە  ترسیان  حەقیانە  خۆیان، 
تووڕەیی و تۆڵەسەندنەوەی کۆمەاڵنی خەڵکی 

ئێران بێ.
ناڕەزایەتییەکانی  شەپۆلی  لـــەوەش  جگە 
ئێرانی  شــاری  ســەد  لە  زیاتر  کە  بەفرانبار 
کە  بــوو  ڕاستییە  ئــەو  دەرخــــەری  ــەوە  ــرت گ
کۆماری ئیسالمی تەنیا دەتوانێ بە پشتبەستن 
ناڕەزایەتییەکان  سەرکوتکەرەکانی  دەزگا  بە 
دامرکێنێتەوە و، ئەوەی ئەو ڕێژیمەی لەسەر 
پێ ڕاگــرتــووە تەنیا زەبــروزەنــگ و دەزگــای 
کۆماری  ئــەوەیــە  پرسیار  ــەاڵم  ب ســەرکــوتــە. 
و  سەرکوت  بە  دەتوانێ  کەی  هەتا  ئیسالمی 
بە  درێــژە  ئەشکەنجە،  و  زیندان  و  کوشتوبڕ 
بدا؟  خۆی  داپڵۆسێنەری  و  ڕەش  دەسەاڵتی 
بەفرانبار  ناڕەزایەتییەکانی  شەپۆلی  ڕاستە 
ــەوژم و هــێــزەی کــە هــەیــبــوو، هێور  ــ بـــەو ت
بووەتەوە، بەاڵم ئەگەر لە الیەک هۆکارەکانی 
بگرە  و  خۆیانن  جێی  لە  هــەروا  وەڕێکەوتنی 
ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر قوولتر دەبنەوە، لە الیەکی 
بەشێوەی  نە  ئەگەر  ناڕەزایەتییەکان  دیکە 
»ڕاپەڕینی جەماوەریی بەفرانبار«، بەاڵم هەر 
ناڕەزایەتییە  و  خۆپێشاندان  بوون.  بەردەوام 
پیشەسازییەکان  نــاوەنــدە  لە  کرێکارییەکان 
نیە  ڕۆژ  و  بووە  درێژەیان  پێشوو  لە  زیاتر 
ڕاگەیەنە گشتییەکان و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان 
باس لە مانگرتن و وەڕێکەوتنی خۆپێشاندانی 
کرێکاران نەکەن.  لە ڕۆژی هەشتی مارسیشدا 
ژنان و چاالکانی مەدنی نیشانیان دا سەرەڕای 
گرتن و حوکمدران واز لە نافەرمانیی مەدەنی و 
پێداگری لەسەر ماف و ئازادییەکانیان ناهێنن. 
لە  کەس  ماوەیەدا سەدان  لەو  هەر  هەروەها 
بەرەنگاربوونەوە  لە  گونابادییەکان  دەروێشە 
و  لێدان  پاش  سەرکوتکەرەکان  هێزە  لەگەڵ 
کوتانێکی زۆر گیران و تەنانەت یەکێکیان لەژیر 
نیشان دەدەن  ئەوانە  لێ کوژرا.  ئەشکەنجەدا 
کۆمەڵگەی ئێران ئێستاش لە دۆخێک دایە کە 

ترس  و دڵەڕاوکێی ڕێژیم لە
سەرهەڵدانەوەی ناڕەزایەتییەکان

چاوەڕوان  دیکەی  سەرهەڵدانێکی  ئەگەری 
لێ دەکرێ و »ئاستی بەرگەگرتن«ی خەڵکی 
گەلییەکانی  دژی  کاروکردەوە  بەرانبەر  لە 

ئەو ڕێژیمە زۆر دابەزیوە. 
ــی ڕێــــژیــــم هـــــەر لــە  ــ ــان ــ ــت ــەدەســ ــ ــارب ــ ک
بۆ  بەفرانبار  ناڕەزایەتییەکانی  ســەرەتــای 
خودەربازکردن لە ڕاستییەکان وەک هەمیشە 
بە درۆ و دەلەسەی کاڵفامانە و سازکردنی 
ویستیان  منداڵ هەڵخەڵەتێن  ســێــنــاریــۆی 
ناڕەزایەتییەکانی  ســــەرەداوی  و  هــۆکــار 
کۆماری  دژبەری  واڵتانی  بەناو  بۆ  خەڵکی 
ئیسالمی بگەڕێننەوە و تەنانەت وای لێهات 
و  هەولێر  پیالنی!  باسی  ڕەزایــی  موحسین 
بەشداریی  بە  هاوبەش  کۆمیتەی  پێکهێنانی 
دەفــتــەری  ســەرۆکــی  و  ئەمریکا  نوێنەری 
بەاڵم  کردبوو؛  بارزانی  و  حوسێن  ســەدام 
ــر کــە زانــیــان ئـــەو تــەوژمــە بەهێزە  ــ دوات
ڕق  دەنگی  و  کۆمەڵگە  ناخی  لە  هەڵقواڵو 
وەزاڵەهاتووی خەڵکی  کۆمەاڵنی  بێزاری  و 
ئێرانە، ویستیان بە شێوەیەکی دیکە خەڵکی 
بەالڕێدا بەرن. لەوبەینەدا بەتایبەت باڵی زاڵ 
ناڕەزایەتییەکان  بەسەر دەسەاڵت ویستیان 
کــەمــوکــووریــیــە  و  کێشە  ــەچــوارچــێــوەی  ل
ئابوورییەکاندا بەرتەسک بکەنەوە و نیشان 
بدەن ئەوانیش دەزانن قەیرانی ئابووری و 
هەژاری و دەسکورتی، بڕستی لە کرێکاران 
و چین و توێژی بێ دەرەتان بریوە و ئەوە 
ناکارامەیی دەوڵەت و دەزگا پێوەندیدارەکانە 
سەر  خــســتــووەتــە  نەهامەتییەی  ئــەو  کــە 
شانی خەڵکی و بەم چەشنە هەم خۆیان و 
ناڕەزایەتییەکان  تەوژمی  لە  ڕێژیمەکەیان 
و  پێگەی ڕووحانی  هەم  و  ڕاگرن  بەدوور 
ڕێفۆرمیستەکان لە دەسەاڵتدا لێژ و لەرزۆک 

بکەن. 
ــە  ــان ــی ــاری ــەو چــەواشــەک ــ ــەش ئ ــاڵـ ــەوحـ بـ
کە  بــشــارنــەوە  ڕاستییە  ئــەو  نەیانتوانیوە 
خەڵکی  کۆمەاڵنی  بەفرانباردا  لەڕاپەڕینی 
ئێران ڕووی ڕق  و تووڕەییان لە تەواویەتی 
کۆماری ئیسالمی و لە سەروو هەموویانەوە 
لە خامنەیی بوو. ڕەنگە دروشمی مەرگ بۆ 
دیکتاتۆر و مەرگ بۆ خامنەیی لە شارەکان 
کوترابێتەوە.  دروشمێک  هەموو  لە  زیاتر 
خەڵکی  کــۆمــەاڵنــی  کێشەی  ــەوەش  لـ جگە 
ئێران لەگەڵ ڕێژیم تەنیا قەیرانی ئابووری و 
بێکاری و پەرەسەندنی هەژاری نیە، بەڵکوو 
کە  ڕێژیمەیە  ئــەو  نەمانی  خەڵکی  ویستی 
لەهەموو بارێکەوە تەنگی بە خەڵکی هەڵچنیوە 
و ئێرانی وەک زنیدانێکی بەرین لێ کردووە. 
قەیران و کێشە ئابوورییەکان کە لە ڕاستیدا 
بەستێنی لەباری ڕاپەڕین و ناڕەزایەتییەکان 
ویست  لە  بوون  سەرەکی  بەشێکی  بــوون، 
هەمووی  بــەاڵم  خەڵک،  داخوازییەکانی  و 
نین و ناڕەزایەتیەکان فرە ڕەهەندن. گەالنی 
ئازادی  داوای  کوردیشەوە  گەلی  بە  ئێران 

ئیسالمی  و سەربەستی و ڕووخانی کۆماری 
دەکەن کە لە ماوەی دەسەاڵتی داپڵۆسێنەرانە 
و نابەرپرسانەی خوی لە الیەک ئەو واڵتە و 
خەڵکەکەی لە نێوخۆدا گەیاندوەتە ئەو ئاستەی 
کە زیاتر لە ٥٠ میلیون کەس لە حەشیمەتەکەی 
لەالیەکی دیکە و  دابن،  هــەژاری  لە ژێر هێڵی 
لە ئاستی دەرەوەشدا ئەو ڕیژیمە بە کردەوە 
ئاژاوەگێڕانەی  و  نابەرپرسانە  سیاسەتە  و 
ئابووریی  گــەمــارۆی  هۆکاری  بووەتە  خــوی 
ئەمریکا  و  نەتەوەیەکگرتوەکان  ڕێکخراوی 
شوێندانەربوون  زۆر  کە  هاوپەیمانەکانی  و 
وەک  لێکەوتەکانی  و  ئــابــووری  داتەپینی  لە 
کــارخــانــەکــان و چوونە  و  کــارگــە  داخــرانــی 
سەرێی ڕێژەی بێکاری. هەروەها ڕێژیم لەسەر 
هــەژاران،  گیرفانی  و  ئێران  داهاتی  حیسابی 
بە  یارمەتی  دۆالریــش  میلیارد  دەیان  ساڵیانە 
دەستەو تاقمە توندڕەوە ئیسالمییەکان دەکا و 
بەو پاڕە زۆرە کە دەتوانێ لە نێوخۆ بەشێک 
لە کێشە کەڵەکەبووەکانی خەڵک کەم بکاتەوە، 
لە واڵتانی وەک یەمەن، سوریە، عێراق، لوبنان 

و... ئاگری شەر و ئاژاوەی پێ خۆش دەکا.
ڕێژیمە  ــەو  ئ چــارەنــووســی  دڵنیاییەوە  بــە 
ــاتـــووی  دیــکــتــاتــۆڕیــیــە، چـــارەنـــووس و داهـ
سەرەڕۆیەکانی  و  گەلی  دژی  نیزامە  هەموو 
ــەوەدا نــیــە کــۆمــاری  ــ ــان لـ ــوم ــە و گ ــژووی ــێ م
وەزاڵەهاتووی  کۆمەاڵنی  بەدەستی  ئیسالمی 
حاڵەش  بەو  نامێنێ.   و  دەڕوا  ئێران  خەڵکی 
دەسەاڵتداران کۆماری ئیسالمی کە بەتەواوی 
تووشی تــرس و دلــەڕاوکــێ بــوون و دەزانــن 
شــەپــۆلــە نــاڕەزایــەتــیــیــەکــانــی خــەڵــکــی ئــێــران 
ئامادە  دەکەوێتەوە،  وەڕێ  زوو  یان  درەنــگ 
و  شارستانیانە  شێوەی  بە  و  بەخۆشی  نین 
خەڵکی  دەنگی  بۆ  گــەڕانــەوە  و  ڕێفراندۆم  لە 
بۆیەش  هــەر  بێنن.  ــەاڵت  دەسـ لــە  واز  ئــێــران 
شک لەوەشدا نیە پرۆسەی ڕووخانی کۆماری 
ئیسالمی پرۆسەیەک دەبێ کە تێچووی گیانی 
ئەوەیکە  و  دەکــەوێــتــەوە  لێ  زۆری  ماڵیی  و 
ئــەو نیزامە ســەرەڕۆیــە باس  دەســەاڵتــدارانــی 
نیشان  دەکەن  ئێران  بوونی  بە«سووریە«  لە 
بێ،  نرخێک  بەهەر  و  شێوەیەک  بەهەر  دەدا 
تەنانەت ئەگەر ئێران وەک واڵتی شەرلێدراوی 
لە  ئیسالمی  کۆماری  کە  بێ  لێ  سووریەشی 
لە  واز  هــەبــووە،  ــااڵی  ب دەســتــی  خوڵقاندنیدا 
ناڕەزایەتییەکانی  بـــەاڵم  ناهێنن.  دەســـەاڵت 
بەفرانبار نیشانیان دا هێزی سەرکوتکەری ئەو 
ڕێژیمە لەگەڵ ئەوەی لە خوڵقاندنی هیچ چەشنە 
حەڕەکەتێکی  ناتوانێ  خۆنابوێرێ،  جینایەتێک 
جەماوەری بەربەرین و سازماندراو کە لەودا 
هەموو چین و توێژەکانی کۆمەڵگە بڕژێنە سەر 
شەقامەکان سەرکوت بکا و کۆمەاڵنی خەڵکی 
ئێران قۆناغ بە قۆناغ پاشەکشە بەو دەسەاڵتە 
نگریسە دەکەن هەتا لەکۆڵ خۆیانی دەکەنەوە.

بروکسێل/ به شداری حیزبی دێموکرات له  سیمیناری »توانایی ئاڵوگۆڕ له  ڕۆژهه اڵتی نێوه ڕاست و باکوری ئه فریقا«

ڕۆژی پێنجشه ممه، ١٧ی ڕەشەمە  سیمینارێکی 
گرنگ له الیه ن ناوەندی توێژینەوەیی پێشکه وتنی 
له  سه ر چۆنیه تیی هه وڵدان  باس  بۆ  ئورووپا، 
له   پێشکه وتنخوازانه   ئاڵوگۆڕی  پێکهێنانی  بۆ 
ڕۆژهه اڵتی نێوه ڕاست و باکوری ئه فریقا پێک 
هات. بۆ ئه و سیمیناره  کاک مسته فا شڵماشی، 
حیزبی  به ڕێوه به ریی  کومیته ی  به رپرسی 
دێموکرات له  ده ره وه ی واڵت بانگهێشت کرابوو.
بریتی  سیمینارەکە  به شداربووانی 
پارلمانی  ئه ندامانی  ژمارەیەک  له   بوون 
توێژینەوە،  ناوه ندی  به رپرسانی  ئورووپا، 
سه ر  له   نه زه ر  خاوه ن  ڕۆژنامه نووسانی 
و  سیاسی  چاالکانی  ناوچه ،  پرسەکانی 
خاتوو  سمینارەدا  لەو  نووسه ر.  و  لێکۆڵه ر 
فرێدریکا  خاتوو  ڕاوێژکاری  دۆچی،  ناتالی 
ده ره وه ی  سیاسه تی  به رپرسی  مۆگرینی، 
کائۆش،  کریستینا  خاتوو  ئورووپا؛  یه کیه تیی 
له   مارشال  ناوه ندی  بەرزی  ڕاوێژکاری 
تایبه تیی  نوێنه ری  جینتڵینی،  فێرناندۆ  ئاڵمان؛ 
ڕۆژهه اڵتی  کاروباری  بۆ  ئورووپا  یه کیه تیی 
نێوه ڕاست، ڕانج عه الئه ددین، نوێنه ری ناوه ندی 
توێژینەوەیی دۆحه؛ فاسیلی تۆساس به رپرسی 
ناوه ندی  نێونه ته وه ییه کانی  په یوه ندییه  

ستێته ر،  ئێرنست  و  ئورووپا  توێژینەوەیی 
توێژینەوەیی  ناوه ندی  گشتی  سکرتێری 
کرد. پێشکێش  باسەکانیان  ئورووپا 
شڵماشی  مسته فا  کاک  سمینارەدا  لەو 
بەشداری باسەکان بوو و له گه ڵ به شداربووان 
و  کوردستان  به   په یوه ندیدار  مه سه له کانی 
دژی  سیاسه تی  و  به رباس  هێنایه   ئێرانی 
و  سیاسی  زیندانیانی  کوشتنی  ئینسانی، 

تیڕۆڕری کۆماری ئیسالمیی له  قاودا. هه روه ها 
به   چاوی  سمینارەکەشدا  کاری  پەراوێزی  له  
چه ند که سایه تی و یەک لەوان ئێرنست ستێته ر،  
توێژینەوەکانی  ڕێکخراوی  گشتیی  سکرتێری 
ئورووپا کەوت و داوای لێکرد که  له  به رنامه کانی 
تایبه ت لەسەر ڕۆژهه التی  داهاتوودا به رنامه ی 
به ڕێوەی  به رن. و  دابنێن  ئێران  و  کوردستان 
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بۆمبی کات بۆدیاریکراوی سووریە

کێشەی سووریە لە زۆر بوارەوە لەگەڵ شەڕی سی 
ساڵە )١٦٤٨ – ١٦١٨( وەک یەک دەچن،  کە ناوەندی 
ئورووپا، بە تایبەتی شاری ئاڵمانیی ماگدێبورگ، حەڵەبی 
ئەم سەردەمەی، خاپوور کرد. لە دوورەوە شەڕەکە 
مەینەتباریی  کە  بــوون  یــەک  لـــەدوای  یــەک  کێشەی 
ئورووپادا سەپاند  بەسەر خەڵکی  نەهاتووی  لەپێوان 
و تەنیا کاتێک بە ئاشتی وێستفالیا کۆتایی پێهات کە 
گشت الیەنە بەشدارەکان بە تەواوی ماندوو ببوون. 
شەڕی سی ساڵە بە ڕواڵەت کێشەی ئایینی لە نێوان 
کریستیانی کاتۆلیک و پرۆتیستان بوو، هەروەک هۆی 
سەرەکیی کەلێنی نێوان موسڵمانانی سوننی و شیعە 
هــەروەک  بــەاڵم،  ئەمڕۆ.  نێوەڕاستی  ڕۆژهــەاڵتــی  لە 
ملمالنێی  بۆ  ڕووکەشێکە  ئایین  سووریە،  ئەمڕۆی 
ناوچە. دەسەاڵتداریی  و  دەســەاڵت  سەر  لە  قووڵتر 
شەڕی سووریە لە کاتی بەهاری عەڕەبیدا سەری 
هەڵدا، لە کاتێکدا کە خۆپیشاندەران داوای دێموکراسی 
بەشار  سەرۆککۆمار،  دیکتاتۆریی  بە  کۆتاییهێنان  و 
پرسێکی  بووە  زوو  زۆر  بەاڵم  دەکرد.  ئەلئەسەدیان 
نێونەتەوەیی. ئێران و حیزبوڵاڵ، میلیشیای لوبنانی کە 
ئێران پشتگیریی دەکا، لەگەڵ ڕووسیه ، دەستوەردانی 
سەربازییان کرد و پێشیان بە شکستی ئەسەد لە بەرامبەر 
عەڕەبستانی  و  تورکیە  لەالیەن  کە  نەیارەکان،  هێزە 
گرت. سوننی،  الیەنی  نوێنەری  وەک  سعودییەوە 
ــر بـــۆوە و  ــاڵوت ــەرب ــەهــەمــان کــاتــدا، شــەڕەکــە ب ل
دژی  یەکگرتووەکان  ویالیەتە  ڕێبەریی  بە  هەڵمەتێک 
ــردوو  ڕاب ساڵی  کە  کاتێک  و  پێکرد  دەستی  داعــش 
نێوان  لە  ئەمجارە  دی،  کێشەیەکی  تێك شکا،  داعش 
خێرا  ــە،  ســووری ــاکــووری  ب کــوردەکــانــی  و  تورکیە 
هاوپەیمانی  جــەنــگــاوەرانــی  ئێستا  پێکرد.  دەســتــی 
ویالیەتە یەکگرتووەکان، یەپەگە )یەکینەکانی پاراستنی 
بێ  داعــش  دژی  شــەڕ  بۆ  سەلماندوویانە  کە  گــەل( 
ئاکامدا  لە  ئامانج،  کراونە  تورکیەوە  لەالیەن  وێنەن 
ڕاستەوخۆ  سەربازیی  ڕووبەڕووبوونەوەی  ئەگەری 
جگە  بۆتەوە.  بــەرز  ناتۆ  هاوپەیمانی  دوو  نێوان  لە 
ویالیەتە  پێکدادانی  پەرەئەستێنی  مەترسیی  لەوانە، 
یەکگرتووەکان و ڕووسیه ، کە بە گوێرەی ڕاپۆرتەکانی 
ویالیەتە  ئاسمانیی  هێرشی  لە  باس  کە  دواییانە  ئەم 
یەکگرتووەکان و کوژرانی چەند دەرزەن بەکرێگیراوی 
دەکاتەوە.  پشتڕاست  دەکەن،  لە سووریە  ڕووسیایی 

یۆشکا فیشێر
و: که ماڵ حه سه نپوور

عادڵ مەحموودی

لــەگــەڵ هــەر بــڕگــەیــەک، تــراژێــدیــای ســووریــە 
وێدەچی هەر دێت و مەترسییدارتر دەبێ. کێشەکە 
چیتر لەسەر ئەوە نیە کە کێ لە دیمەشق دەسەاڵتی 
ناوین  خۆرهەاڵتی  لە  کێ  بەڵکوو  بەدەستەوەیە، 
نێوان  لە  تەنیا  کێبڕکێیەکە  هەژەمۆنییە.  خــاوەن 
ڕووسیه  و ویالیەتە یەکگرتووەکاندا نیە، بەاڵم لە 
نێوان ئێرانی شیعە و عەڕەبستانی سوننیشە، کە هەر 
دێت و خۆی زۆرتر لەگەڵ ئیسڕائیل دەگونجێنێ، 
کە هاوپەیمانێکی دیکه ی ویالیەتە یەکگرتووەکانە. 
تــورکــیــە بــە نـــۆرەی خــۆی زۆرتـــر تــرســی لە 
باکووری  لە  کوردییە  دەوڵەتێکی  دروستبوونی 
ــە  ــەن ــۆی هـــانـــدانـــی الی ــ ــە بــبــێــتــە ه ــە، کـ ــ ــووری ســ
ڕۆژهەاڵتی  باشووری  کوردی  جوداییخوازەکانی 
ــی بـــاکـــووری  ــانـ ــوردەکـ ــان، کـ ــوم ــگ ــێ تــورکــیــە. ب
ــی  ــدن ــەزران ــۆ دام ــەوڵ ب ــراق )کــوردســتــان( هـ عــێ
گشتپرسی  تەنانەت  و  دەدەن  خۆیان  دەوڵــەتــی 
سەربەخۆییشیان لە ساڵی ڕابردوودا بەڕێوە برد.
سەربازیی  زلهێزی  ئیسڕائیل،  کۆتاییدا،  لــە 
ــاهــی خـــۆی لە  ــەن نـــاوچـــەکـــە، بـــەرژەوەنـــدیـــی ت
ــا ئــەم  ــە. ت لــوبــنــان و بـــاشـــووری ســووریــە هــەی
خۆی  زۆر  ڕاددەیــەکــی  تــا  ئیسڕائیل  دوایــیــانــە، 
بووە  ناچار  بــەاڵم  گرتبوو.  ــەدوور  ب شەڕەکە  لە 
گەیشتنی  بــە  پێشگرتن  بــۆ  ئاسمانی  بــە  هێزی 
بۆ  و  حیزبوڵاڵ  دەســت  بە  سەربازیی  کەلوپەلی 
لە سنووری  بوونی خۆی  کە  ئێران  بە  پێشگرتن 
بکا.  دەســـتـــوەردان  بسەپێنێ،  ئـــەوان  ــاکــووری  ب
ــگــە، کاتێک  مــان ــەم  ئـ ئــیــســڕائــیــل  ــێــوەگــالنــی  ت
کــە فــڕۆکــەیــەکــی بــێ فــڕۆکــەوانــی ئێرانی کــە لە 
ئیسڕائیل  ئاسمانی  نێو  چــووبــووە  ــەوە  ســووری
خستە خوارەوە، بەرباڵوتر بوو. کاتێک کە فڕۆکە 
هێرشیان  وەاڵمـــدا  لە  ئیسڕائیل  شەڕکەرەکانی 
کردە سەر بنکە ئێرانییەکان لە سووریە، یەکێکیان 
ئــاگــری دژە فــڕۆکــەی ســووریــە کەوتە  لــەالیــەن 
خوارەوە ) فڕۆکەوانەکان بە ساڵمەتی گەیشتنەوە 
هێرشی  هــۆی  ــووە  ب کــە  ئیسڕائیل(،  خاکی  نێو 
ڕاستەوخۆی ئیسڕائیل بۆ سەر هێزەکانی ئەسەد. 
لە کاتی ئەم ڕووداوانەدا، زۆر زوو ئاشکرا بوو 
کە ئیسڕائیل ناتوانێ پشت بە پەیوەندیی تایبەتیی 
نێوان سەرۆک کۆماری ڕووسیه  ڤالدیمیر پوتین 
و سەرۆک وەزیرانی ئیسڕائیل بێنیامین نەتانیاهو 

ببەستێ. ڕوسیە نیشانی دا کە یا نایهەوێ یا ناتوانێ 
ئێران کۆنتڕۆڵ بکا. کەوابوو، ئێستا ئیسڕائیل پێی 
نا لە سووریە ئەکتەرێکی چاالکە.   یا  خۆش بێ 
شەڕێکیتر  کە  بــەرەیــە  لــەو  دەقـــاودەق  ئەمە 
ئیسڕائیل  نێوان  لە  ئەمجارە  هەاڵیسێ،  دەتوانێ 
و ئێران. کێشەیەکی وەها لە بەرژەوەندیی هیچ 
دۆخی  گرتنی  لەبەرچاو  بە  بەاڵم  نیە،  کامیاندا 
ڕوو  ئاسانی  بە  دەتوانێ  شتە  ئەم  هەنووکەیی 
بدا. ئیسڕائیل ناتوانێ کاتێک کە ڕێژیمی ئەسەد، 
سەرکەوتنی  حــیــزبــووڵــاڵ  و  ئــێــران  ڕووســیــه ، 
کێشەکە  لــە  خــۆ  دەکـــەن  مسۆگەر  ســەربــازیــی 
هەڕەشە  مەیدانیی  فاکتەرەکانی  بگرێ.  بەدوور 
ئەو،  دوژمنی  و  دەکــەن  ئیسڕائیل  ئاسایشی  لە 
دەکــەن.  بەهێز  بــەرچــاو  بەشێوەیەکی  ئــێــران، 
شەڕی نێوان ئێران و ئیسڕائیل )و عەڕەبستانی 
دەخاتە  ناوچەکە  سەرجەم  دواوە(  لە  سعودی 
دی  بــەرەیــەکــی  دەبێتە  چونکە  مەترسییەوە، 
کاریگەریی  ئەمە  بــەاڵم  هەژمۆنی.  بۆ  شەڕ  لە 
ــەوخــۆی لــەســەر ئـــورووپـــاش دەبـــێ، نە  ڕاســت
مەزنتر  کێشەیەکی  کــە  ئـــەوەی  ــەبــەر  ل تەنیا 
دەبێتە هــۆی نــاردنــی پــەنــابــەری زیــاتــر بــەرەو 
باکوور. بە لەبەرچاوگرتنی هەڕەشەی سەرۆک 
ترامپ  دۆنالد  یەکگرتووەکان  ویالیەتە  کۆماری 
هەڵوەشێنێ،  ئێران  ناوکییەکەی  ڕێککەوتنە  کە 
کێبڕکێیەکی  نێو  بکەوێتە  ــێ  ــوان دەت ــا  ــورووپ ئ
مەزنی  شەڕێکی  تەنانەت  و  چــەک،  سامناکی 
هەڵدایسێ.  سنوورەکانی  نیزیکی  لە  کە  دیکه ، 
بە لەبەرچاو گرتنی ئەم مەترسییانە، ئورووپا 
دوورەوە  لــە  کــە  نیە  لــەبــەرژەوەنــدیــیــدا  چیتر 
تەماشاوان بێ. ئورووپا دەبێ لەبەر تەناهیی خۆی 
داکۆکی لە ڕێكکەوتننامەی ناوکیی لەگەڵ ئێران بکا 
و لەبەر ئەوەی کە یەکیەتیی ئورووپا ئەرکداریی 
نابێ  هەیە،  ئیسڕائیل  بە  بەرامبەر  درێژخایەنی 
هەژمۆنی  تــوونــدوتــیــژانــەی  ملمالنێی  بــە  ڕێگا 
بکا.   ئیسڕائیل  لە  هەڕەشە  ڕاستەوخۆ  کە  بــدا 
ــات زۆرتـــــــر، کــاتــی  ــ ــوو ک ــەمـ ــە هـ ئــێــســتــا لـ
هــەڕەشــەی  هــۆی  بــە  ئــورووپــایــە.  دیپلۆماسی 
شەڕێکی مەزنی دیکه  لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست، 
ــار بــن.  ــەک ــب ــێ دەســت ــ ــا دەب ــوروپـ ڕێـــبـــەرانـــی ئـ

عەبدوڕەحمانی  تــەواوی  نــاوی 
ــوڕی  كـــوڕی عــەبــدولــكــەریــمــی ك
زینەت  نــاوی  دایكی  عەبدوڵاڵیە. 
بووە و لە ساڵی ١٣٠٩ی هه تاویدا 
ناوچەی  »یــاراڵــی«ی  گوندی  لە 
مەهاباد  ســەر  موكری  گــەوركــی 
بووە.  دایك  جوتیار  خێزانێكی  لە 
منداڵ  هێشتا  عه بدولڕه حمان 
ده بێ که  بنه ماڵه که ی ڕوو دەكەنە 
لە  و  پیرانشار  الجانی  دەڤـــەری 
گوندی )سۆغانلوو( دەگیرسێنەوە. 
دەچێتە  ساڵیدا  پــازدە  تەمەنی  لە 
مــامــۆســتــا  الی  ــە  لـ و  ــرە  ــوجـ حـ
ــی«  ــان ــم ــەی ــاڵی ســول ــ ــدوڵ ــ ــەب ــ »ع
سیپارە  بەخوێندنی  دەكــا  دەســت 
خــۆپــێــگــه یــانــدنــی  بـــۆ  دواتـــــر  و، 
ــتـــە گــونــدەكــانــی  ــێـ زیـــاتـــر دەچـ

ــیـــان«. هــەر  ــامـ ــز«و »حـــەمـ ــ ــوێ ــ ــەرەگ ــ »تــــورجــــان«، »بـــوغـــدەكـــەنـــدی«، »ق
ــەڕێ وەكــــو بــۆكــان  ــ ــ ــیــدا زۆر جــێــگــای دیـــكـــەش دەگ ــنــدن ــژەی خــوێ ــ ــ لـــە درێ
ــوران(و چـــەنـــد شــوێــنــێــكــی دیـــكـــەش. ــ ــێـ ــ ــت و گـــونـــدەكـــانـــی )بـ ــەردەشــ و ســ
ئیجازەی  مەالیەك  »جارێكیان  دەیگوت:  بــووە،  دەنگخۆش  الوێکی  فاتیحی 
ئاهەنگ  ڕۆژان  و  دەبوایە سێ شەو  باوبوو،  ئەوكاتیش  وەردەگــرت،  مەالیەتی 
ئاهەنگەدا عەلی خەندانی هونەرمەند  لەو  بانگ دەكران.  بایە و شایەر  و شایی 
»فەقێ  دەڵــێ:  خەندان  عەلی  پاشان  دەڵێن.  گۆرانی  بەیەكەوە  و  دەبێ  بەشدار 
ڕەحمان بۆچی واز لە فەقێیاتی ناهێنی و نایە الی من، وەڵاڵهی قازانج دەكەی... 
»فه قێ ڕه حمان زۆربەی گوند و حوجرەكانی دەڤەری پیرانشار و سەردەشت 
و بۆكان گەڕاوە بۆ خوێندن. لەو سەردەمەدا حوجرە ناوەندی جۆشدانی بیری 
فەقێیانە  ئەو مەال و  كــوردی بووه  و، زۆربــەی  بەزمانی  بــڕەودان  نەتەوەیی و 
لەو  كە  دەبن،  كوردایەتییە  ڕەوتە  بەو  تێكەڵ  و  دەبن  نەتەوەیی  بیری  هەڵگری 
فه قێ  به مجۆره   دەكرد.  ڕێبەرایەتیی  كوردستان  دێموكراتی  حزبی  سەردەمەدا 
ڕه حمانیش دەبێتە ئەندامی حزبی دێموكرات و ده ست به  کاری رێكخراوەیی ده کا.
شاعیری  هه ستی  و  ده کــا  نووسین  به   ده ســت  کات  ئه و  هه ر  ڕه حمان  فه قێ 
هه تاویدا  ٣٠ی  ده یــه ی  سااڵنی  لە  ده کــا.  شێعری  و  ئــه ده ب  دنیای  په لکێشی 
باڵوكردنەوە،ی  بۆ  شوێنیش  تاكە  و  دەگەشێتەوە  فاتیحی  شێعریی  بەهرەی 
زۆربــــەی شیعرەكانی  و  ــووه   بـ كــرمــاشــان  كــوردیــی  ڕادیــــۆی  شــێــعــره کــانــی 
ــەتــەوە.  ــدراون ــن ــەوە خــوێ ــان ــاب ــاڵی ب ــاردووە و لــەالیــەن شــوكــڕوڵ ــ ــەوێ نـ ــۆ ئـ ب
لـــەســـەر  ــان«  ــ ــواتـ ــ ــاڵـ ــ »ئـ ــدی  ــ ــون ــ گ ــە  ــ ل ســـاڵـــی ١٣٤٠  ڕه حــــمــــان  فـــه قـــێ 
ــی  ــەت ــەالی ــی كـــەوكـــەبـــی ئـــیـــجـــازەی م ــن ــەدی ــەجــم ــەال ن ــ ــا م ــامــۆســت ــی م ــتـ دەسـ
وەردەگــــــــــــرێ و دواتــــــــر لــــه  گــــونــــدی »دۆڵـــــــەتـــــــوو« دەبـــێـــتـــە مــــەال.
سااڵنی ٤٦_٤٧ كاتێك ڕێژێمی پاشایەتیی دەست دەكا بەگرتنی ئازادیخوازان، 
زیندانی  بۆ  و  دەگیرێ  و  نابێ  بێبەش  فاتیحیش  عەبدولڕەحمانی  مەال  بێگومان 
»جڵدیان« دەگوازرێتەوە. ئه و ئه گه رچی ماوەیەك له  زیندان ئازاد ده بێ، بەاڵم له به ر 
ئه وه ی ده زانێ وازی لێ ناهێنن و دووبارە ده یگرنەوە، بۆیە په ڕیوه ی باشووری 
کوردستان ده بێ و له  گوندی »زێوكە«ی دەڤەری پشدەر دەبێتە مەالی ئاوایی.
مامۆستا مه ال ڕه حمان له  پێناو په یداکردنی بژیوی ژیانی بنه ماڵه که ی زه حمه ت و 
کوێره وه ریی زۆری کێشاوه  و په نای بردۆته  به ر کرێکاریش، به اڵم هه موو ئه و سه ختیانه  
ئه ویان له  کاری سیاسی و حیزبایه تی و خزمه ت به  نه ته وه که ی دوور نه خستۆته وه .
ــه  کــۆنــفــرانــســی ســێ و کــۆنــگــره ی ســێ حیزبی  ــان ل ــم مــامــۆســتــا مـــه ال ڕه ح
ــه واره ی تــه شــکــیــالتــی و ســیــاســیــی حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی  ــ ــ ــدا کــه  ق ــرات ــوک ــم دێ
ــووه  و وه ک  ــ ــدامــی کــۆنــفــڕانــس ب ــه ن ــه وه ، ئ ــ ــت ــ ــژرێ ــ ــدا داده ڕێ ــێ ــی ت ــان کــوردســت
وه رگـــرتـــووه . حیزبیی  بــه رپــرســایــه تــیــی  و  ــه رک  ئـ حــیــزب  کـــارای  ئه ندامێکی 

ــه ال ڕه حــمــان ده گــه ڕێــتــه وه   دوای ســه رکــه وتــنــی شــۆڕشــی گــه النــی ئــێــران م
به   په ره   هاوکات  ده گیرسێته وه ،  پیرانشار  شاری  له   و  کوردستان  ڕۆژهه اڵتی 
مێرگان  به ری  رێكخراوی  به رپرسی  ده بێته   و  ده دا  حیزبیی  تێکۆشانیی  و  کار 
سه ر به  شارستانی پیرانشار. دوای سه پاندنی شه ڕ به  سه ر کوردستان له الیه ن 
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی و داگیرکردنی شاره کانی کوردستان دیسان په ڕیوه ی 
باشوور ده بێته وه  و وه ک ئه ندامێکی حیزب درێژه  به  تێکۆشانی سیاسیی ده دا.

١٣٧٠دا  ســاڵــی  کـــۆڕه وه کـــه ی  لــه   فاتیحی  عــه بــدولــڕه حــمــان  ــه اڵ  م مامۆستا 
کۆچی  که   هه تاوی  ١٣٨١ی  ساڵی  تا  و  کوردستان  ڕۆژهــه اڵتــی  ده گه ڕێته وه  
ــه وان«ی پــیــرانــشــاردا مــه الیــه تــی ده کـــا. ــاشـ ــردئـ ــه  گــونــدی »گـ ــا، ل ــ ــی ده ک ــ دوای
ــدا  ــه رگ ــد ب ــان فــاتــیــحــی دیـــوانـــه  شــێــعــرێــک لــه  چــه ن ــره حــم ــدول ــه ب ــه ال ع لــه  مـ
ــه و شــێــعــره ی مامۆستا  ــد کــۆپــلــه  لـ ــاوه  کــه  ئــێــمــه  چــه ن ــ ــه جــێ م بــه  یـــادگـــار ب
ــاڵـــڕۆژی دامـــه زرانـــی حــیــزبــی دێــمــوکــرات  ــه ی ٢٥ی گـــه الوێـــژ، سـ ــۆن ــه ب ــه  ب ک
حــوجــره وه «. »لــه   گۆشه ی  خوێنه رانی  بۆ  ــاری  دی به   ده یکه ین  نووسیویه تی، 

سووریه  له  که فوکوڵی شه ڕی ئێران و ئیسرائیل له و واڵته دا
ــه ڵ دراوســێــکــانــی  ــه گ شـــه ڕی دوایــــه ی ئــیــســڕائــیــل ل
پـــێـــشـــووی.  ــی  ــ ــان ــ ــه ڕه ک شــ ــه   ــ ل ــره   ــ ــاوازت ــ ــی ــ ج زۆر 
بــه ردانــه وه ی  که   له  سووریه   درێــژبــوونــه وه ی شــه ڕ 
فڕۆکه یه کی ئێف ١٦ی ئیسڕائیل له  مانگی فێورییه ی به  
دوودا هات، پێمان ده ڵێن ملمالنێ و به روڕووبوونه وه  
نیزیکه . ئــیــســڕائــیــل  و  ئــێــران  نــێــوان  گـــه وره کـــه ی 
له   ــی  ــران ــێ ئ ــی  ــه ک ــه ی ــرۆک ف ــیــه   فــێــوری ١٠ی  ڕۆژی 
به زاند  ئیسرائیلی  ئاسمانیی  ســنــووری  ســووریــه ڕا 
یه کجێ  بـــه ردانـــه وه ی  لــه   جیا  ئیسڕائیل  ســوپــای  و 
په هباده   نیزامییه ش که   بنکه   ئه و  هێرشی کرده  سه ر 
ئــۆپــه راســیــۆنــه دا  لــه و  هــه ســتــابــوو.  لێی  ئێرانییه که  
فڕۆکه یه کی جه نگیی ئیسڕائیل به هۆی ئاگری قورسی 
ــواره وه . ــ ــه  کــه وتــه  خ هــێــزه  دژه فــڕیــنــه کــانــی ســووری

پێشووی  تێکهه ڵچوونه کانی  پێچه وانه ی  لێکدانه   ئه م 
یه که م  گرینگه :  هۆ  چه ند  به   واڵتــه   دوو  ئــه و  نێوان 
ئه وه ی ئه مه  ئێران بوو که  سه ره تا په هباده که ی نارده  
نێو خاکی ئیسڕائیله وه ، به  واتایه کی دی وادیاره  تاران 
ڕێسا و ڕێوشوێنه کانی خۆی له  تێکهه ڵچوونه کانی له  
سووریه دا  گۆڕیوه . دووهه م ئه وه ی له گه ڵ تۆخبوونی 
حزووری نیزامیی ئێران له  سووریه دا، شه ڕی دواتر 
هاوپه یمانه کانی  میلیشیا  لوبنان؛  حیزبوڵاڵی  له   جیا 
دیکه ی ئێران له  سووریه ی له گه ڵ ده بێ. سێهه م ئه وه ی 
ناوچه ییه کان  کێبرکێ  ڕێبه ریکردنی  له   ئێران  ڕۆڵی 
ــه  ده بـــێ. ــ ــــی گــریــنــگــی بـــۆ ئـــه و واڵت ــام ــجــ ــ دواده ره ن

سه رچاوه یه کی نیزیک له  حیزبووڵاڵی لوبنان له سه ر 
ئه و باوه ڕه یه  به ره ڕووبوونه وه ی ئه مجاره ی حیزبوڵاڵ 
و سووریه  پالنی ئێران بوو. ئه و ده ڵێ: »ئێرانییه کان 
ئیسڕائیل  سیستماتیکه کانی  هێرشه   له و  ماندووبوون 
نیزامییه کانی  کــه ره ســتــه   و  چــه کــوچــۆڵ  ســـه ر  ــۆ  ب
تیکنۆلۆژیی  و  ته قه مه نی  گواستنه وه ی  یان  حیزبوڵاڵ 
ئیسڕائیلییه که   فڕۆکه   به ردانه وه ی  ئــه وان.«  بۆ  شه ڕ 
که   بێ  واڵته   ئه و  بۆ  ئێران  ڕوونــی  په یامی  ده توانێ 
ــۆڕێ و  ــ ڕێــســاکــانــی شـــه ڕی نــێــوانــیــان خــه ریــکــه  ده گ
بجووڵێته وه . ــره وه   ــات زی پــارێــزی  بــه   ــێ  ده ب تێل ئایو 

ــردوودا بــوونــی سه ربازیی  ــ ــاوه ی ســااڵنــی ڕابـ لــه  مـ
زیادی  به رچاو  شێوه یه کی  به   ســووریــه دا  له   ئێران 
ده ڵێن  ئیسڕائیل  هه واڵگریی  نــاوه نــده کــانــی  کـــردوه . 
چه کداری   ٨٠،٠٠٠٠ له   زیاتر  ســووریــه دا  له   ئێران 
لوبنانی،  هێزه   له   بریتین  له   که   دایه   فه رمان  ژێر  له  
ڕێگه ی  لــه   و،  ســووریــیــه کــان  هێزه کانی  و  عێڕاقی 
هێناوه . پێک  ــان  خــۆڕاگــری«ی ــه وه ری  ــ »ت ئــێــرانــه وه  

چیدی  که   گوتویه تی  لوبنان  حیزبوڵالی  ئه ندامێکی 
و  ســووریــه   حیزبوڵاڵی  و  نیه   ته نیا  بــه   حیزبوڵاڵ 

ڕێکخراوی  دوو  وه کـــوو  عێڕاقیش  حیزبوڵاڵی 
ناوچه   له   هاوبه ش  ئامانجی  به   پۆشته   و  کــۆک 
که وتوونه  گه ڵ یه ک. ئه کره م ئه لکه عبی، سکرتێری 
»ئــه لــنــۆجــه بــا«)  ئیسالمیی  ــی  ــه رگــری ب گشتیی 
ڕۆژ  چـــوار  هــه ر  عــێــڕاق(  به سیجییه کانی  هــێــزه  
ئــیــســڕائــیــل  فـــڕۆکـــه کـــه ی  ــه وه ی  ــ ــه ردانـ ــ بـ دوای 
نوێ  شه ڕی  هه الیسانی  ئه گه ری  له   که  ڕاگه یاند 
هاوپه یمانه که ی  شانبه شانی  ئیسڕائیل   لــه گــه ڵ 

ــێ. ــ ـــه شـــدار ده ب ــان ب ــن ــوب ــاڵی ل ــوڵ ــزب خــــۆی، حــی
ســـەرچـــاوەی  و  هــێــز  عــێــڕاقــیــیــە  میلیشیا  ــەو  ئـ
بەرچاویان هەیە و هێزەکانی »ئەلنوجەبا« نیزیک 
بە ١٥ میلیارد دۆالر لە دەوڵەتی عێڕاق وەردەگرێ. 
ئیسڕائیل،  خــەمــاڵنــدنــی  بەپێی  دیــکــە  لــەالیــەکــی 
هەیە. موشەکی   ١٥٠،٠٠٠ لــە  زیــاتــر  حیزبوڵاڵ 
خۆی  وەک  ئێستادا  لە  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
النیکەم ٣،٠٠٠ هێزی چەکداری لە سووریە هەیە 
هەیە.  سەربازییان  ڕاوێــژکــاری  ڕۆڵــی  زیاتر  کە 
نیزامیی  پێگەیەکی  هــەروەهــا  ئیسالمی  کۆماری 
هەمیشەیی لە سووریەدا کردۆتەوە. کاربەدەستانی 
لە  زۆر  کە  گوتویانە  وتووێژدا  زۆر  لە  حیزبوڵال 
بەرەی  و  حیزبوڵال  ئۆپەڕاسیۆنەکانی  و  جوولە 
هاوبەشی  عەمەلیاتیی  »ژوورێــکــی  لە  مقاومەت 
دراوە.  لەسەر  بڕیاری  ڕووســەکــان«دا  و  ئێرانی 
بە هەموو ئەوانەش کۆماری ئیسالمیی ئێران هەتا 
ئێستاش لە بەرەوڕووبوونەوەی ڕاستەوخۆ لەگەڵ 
و  هێز  و  نوێنەران  لەڕێگەی  تەنانەت  ئیسڕائیل 

میلیشیاکانی ژێر ئەمری خۆیشی خۆی بواردوە.
لەوالوە ئیسڕائیلیش دانی بەوە داناوە کە زیاتر 
کە سەد هێرش و ئۆپەراسیۆنی چووکەی لە نێو 
خاکی سووریەدا کردوە و هەوڵە سەربازییەکانی 
وەک  ئێران  بەرژەوەندییەکانی  لەسەر  خــۆی 
یەکەکانی بەرهەمهێنانی چەک و تەقەمەنی، بنکە 
فڕینی  و  شــاردنــەوە  شوێنی  و  سەربازییەکان 
چەکیان  کە  بارهەڵگرەکان  و  سەربازی  فڕۆکە 

کردۆتەوە.  چڕتر  دەگوازێتەوە،  لوبنان  بۆ  پێ 
بەرجەستەبوونی ڕۆڵی ئێران لە سووریە پێمان 
دەڵێن کە هەر جۆرە پەالمارێکی دژە ئیسڕائیل 
لە خاکی سووریە بەهۆی نوێنەرانی ئێران و بە 
سەرکردایەتیی ڕێژیمی ئێرانە. ئەمەش بە گۆڕانی 
ــی  ــان ــەوەک ــوون ــەرەوڕووب ب و  ملمالنێ  ڕەوتـــی 
ئەگەرچی  دادەنـــرێ.  ئێران  و  ئیسڕائیل  نێوان 
لەوانەیە  الیەنە  دوو  ئەو  ڕاستەوخۆی  شــەڕی 
نەبێ؛  بەرنامەکانیاندا  ــەرەوەی  ســ ڕیـــزی  لــە 
بەهێزکردنی  بە  ــژە  درێ ئێران  کە  ــارە  دی بــەاڵم 
ئیسڕائیلیش  و  دەدا  سووریە  لە  خۆی  پێگەی 
دەوەســـتـــێـــتـــەوە  جــــوواڵنــــەوە  ــەو  ــ ئ دژی  ــە  لـ
ــەر خــــۆی دەزانـــــێ. ــرســی بـــۆ ســ ــەت کـــە بـــە م
ــی ڕێـــــــگـــــــری لـــە  ــ ــانـ ــ ــەکـ ــ ــیـ ــ ــیـ ــ ــگـ ــ ــەنـ ــ ــاوسـ ــ هـ
ــن. بـــەرەوڕووبـــوونـــەوە خــەریــکــە تــێــک دەڕمــێ

  
مونا ئەعلەمی_ شوڕای ئەتالنتیک

   و: باوان عەلیزادە

مه ال عه بدوڕه حمان فاتیحی

كوردە پیرۆز بێ هەوڵ و خەباتت
پیرۆز بێ فەتحی چیانە و قەاڵتت

سی و حەوت ساڵە حیزبی دێموكرات
وەك سەددی پۆاڵ بۆتە قەاڵتت

دوژمن پێی وابوو كوردستان چۆڵە
بۆ جاش و پاسدار تەویلە و مۆڵە
نەیزانی دار و بەردی كوردستان
دەشكێنن دەم و لووتی ئەو زۆڵە

هێزی بەرگری وپێشمەرگە و میللەت
دوژمنی گەلم دەكەن لەت و پەت
با لە جەماران هەرخۆی وەشێرێ

ڕۆژێك ڕۆڵەی كورد لەملی دەكەن پەت

نەما ئەو ڕۆژەی كورد وەجاخ كوێر بێ
دەست و پێ سپی چاوەڕێی خێر بێ
خوێندەوارە كورد، قەڵەم بەدەستە

با دوژمن بمرێ و لەداخان كوێر بێ

بۆكان و هەوشار، سەقز و مەریوان
سنە و كامیاران، بانە و هەورامان

لە مه هاباد و شنۆ و پیرانشار
)فتح المبین( بوو بۆ كورد ڕەمەزان

هەر ئاوەدان بێ ئەلحەق كارەسات
لەو هەموو جاش و پاسدارەی دەهات
لە سەدی هەر دەی خەالسی دەبوو
كوردە و دوژمنی خۆی نادا نەجات

كوردە پیرۆز بێ جێژنی گەالوێژ
برینی داڵن گشت دەكا ساڕێژ

ڕۆژی میالدی حیزبی دێموكرات
دوژمنی خوێڕی كرد سەرسام و گێژ

بۆ بەرزی وەتەن گیان لەسەر دەستم
تا ڕزگار نەبێ نابێ ڕاوەستم

بۆ بیست و پێنجی مانگی گەالوێژ
بەدڵ دەخوێنم شیعر و هەڵبەستم

بژی پێشمەرگەی حیزبی دێموكرات
ئااڵ هەڵگری سەربەرزی واڵت

ئەو ڕۆژەی كە كورد چاوەڕوانی بوو
لە ئاسۆی چیای كوردستان هەاڵت

هەر سەركەوتوو بێ حیزبی گەلی كورد
ئەو كوردەی دوژمن وەك خۆڵ دەكا ورد

بمرێ ئەو كەسەی ناحەزی كوردە
شادبێ ئەو كوڕەی لە ڕێی گەلدا مرد
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٢٩ی ڕەشەمەی ١٣٩٦  _  ٢٠ی مارسی ٢٠١٨

بەرەو نەورۆزێکی مێژوویی
)حەماسەی ڕزگاربوون لە مەرگەساتی هەڵەبجە(

ڕۆژی ٢٦ی ڕەشەممەی ساڵی ١٣٦٦)١٦ی مارسی ١٩٨٨( ڕێژیمی بەعس 
بە بۆمبی شیمیایی لە هەڵەبجەی دا. ئەو شەوە هەواڵ گەیشت کە هەڵەبجە 
لەالیەن هێزەکانی ئێرانەوە داگیر کراوە و، ئەمە یانی هێزێکی زۆری پێشمەرگە 
کە لەو ناوچەیە بوو، پشتی لێ گیراوە و لە هەموو الیەکەوە گەمارۆ دراون.
ئاوایی  هێزەکان  یەکگرتنەوە  شوێنی  و  بکرێ  چۆڵ  ناوچەکە  درا  بڕيار 
هاواریی نوێ دیاری کرا. هێزەکە دواتر بەرەو گوندی عەنەب لە نزیک شاری 
باخ و گوندە ڕووخاو   نێو  لە  بەیانی  تاریک و  ڕوونی  هەڵەبجە ڕێکەوت و 
و چۆڵکراوەکەی عەنەبدا خۆیان حەشار دا و چاوەڕوانی پێشهاتەکان مان. 
و  تەوێڵە  و  بیارە  دەگاتە  هەتا  لە خورماڵ،  هەڵەبجە  ڕۆژهەاڵتی  بەشی  لە 
لە  لێکدانێک  و  هیچ شەڕ  بەبێ  عێراق  هێزەکانی  دەورووبــەر  بەرزاییەکانی 
شوێنی خۆیان بوون. لە باشووری هەڵەبجەوە هێزەکانی مەجلسی ئەعال و 
سپای پاسداران بە تانک و تۆپ و جبەخانەی قورسەوە خۆیان گەیاندبووە 
ئەم  دەرکەوتنی  بە  گرتبوو.  هەڵەبجەیان  ـ  سیروان  جــادەی  و  شار  نزیک 
هێزەی ئێران و گیرانی پردی »زەڵم« تەواوی هێزەکانی عێراق ورەیان لە 
دەست  دا و پۆل پۆل خۆیان ڕادەستی هێزەکانی ئێران دەکرد. لە بەرەبەیانی 
ڕۆژی گیرانی هەڵەبجەدا هێزەکانی عێراق لەپشت ئاوایی هانیگەرمەڵە بەرەو 
ڕێبەندان  دووی  و  بەیان  هێزی  دوو  کاتەدا  لەو  پاشەکشە.  کەوتنە  بیارە 
کۆماری  هێرشی  عێراق  هێزەکانی  شکستی  بە  بوو.  بنکەیان  ئاواییەدا  لەو 
ئیسالمی بۆ سەر هێزەکانی حیزبی دێموکراتیش ڕوون و ئاشکرا بوو، بۆیە 
ئەو دوو هێزە بەرەو ڕۆژهەاڵتی هەڵەبجە کشانەوە و  لە گوندی عەنەب بۆ 
ماوەیەک چاوەڕوانی  هێزی شاهۆ و زاگڕۆس بوون تا هەموو تێکەڵ ببنەوە. 
هەر لەو کاتە دا »گوردانی شوان«ی کۆمەڵە کە ئەوانیش  بنکەیان لە ئاوایی 
بیارە بوو، ئەوانیش وێڕای ئێمە بەرەو هەڵەبجە پاشەکشەیان کرد. ئەگەرچی 
ئەو کات ئێمە بەرپرسانی هێزی بەیان و دووی ڕێبەندان پێمان گوتن کە با 
چەند  نێوخۆیی  شەڕی  بەهۆی  بەاڵم  بین،  ڕزگار  مەترسییە  لەو  بەیەکەوە 
کردەوە  ڕەت  ئێمەیان  پێشنیارەکەی  و  نەدا  ملیان  ئەوان  نێوانمان  ساڵەی 
کــرد. بەخت  گیانیان  و  کـــوژران  هــەمــوویــان  دواتـــر  بــەداخــەوە ڕۆژی  کــە 
پێشمەرگەکانی حیزب بەرەبەیانی ڕۆژی بۆمبارانی شیمیایی هەڵەبجە لە 
ئاوایی عەنەب بەرەو الی هێزی شاهۆ دەچن و هەموویان یەک دەگرنەوە. لە 
وەها هەلومەرجێکی سەختدا ٧٠٠ تا ٨٠٠ کادر و پێشمەرگەی حیزب کەوتبوونە 
ژێر ئاوری بێ ئامانی هێزەکانی ئێران و عێڕاق. بۆیە بە ناچار بڕیاری چۆڵکردنی 
دەورووبەری عەنەب بەرەو »سەرکەن« درا و دۆڵ و ئاودڕە و شیوی الی 
سەرەوەی باخەکان بوونە پشت  و پەنای هێزی پێشمەرگە و تا ئەو دەم و ساتە 
بێ زیان لەو مەرگەساتە دەرباز بوون. هێزە گەورەکەی حیزبی دێموکرات 
ئەو ڕۆژە تا ئێوارێ لەشوێنی خۆیان نەجوواڵن. دیارە ڕێگەی دەربازبوونیان 
لە دەورووبــەری  لە گەمارۆ کەوتبوون. سێ شەو و ڕۆژ  تەواو  نەبوو، و 
بوو.  کێوی  گیای  و  ڕووەک  تەنیا  پێشمەرگە  هێزی  خــواردنــی  هەلەبجە 
ــەو ڕۆژە فــرۆکــە شــەڕکــەرەکــانــی عــێــراق بــــــەردەوام هــەڵــەبــجــە و  ئـ
ئاسمانی  هــەمــوو  ــەڵ  ــ ــڕەدووک چــ دەکـــــرد.  بــۆمــبــاران  ــان  ــ ــەریـ ــ دەورووبـ
ــوو، گــرمــوهــۆڕی فــرۆکــە بــــــەردەوام دەهــــات و  ــب ــۆشــی نــاوچــەکــەی داپ
ــوو. ــ ــێــک بـــەســـەر هـــەمـــوو نـــاوچـــەکـــە دا زاڵ دەب ــار بـــوو مــەرگــەســات ــ دی
بەیانیی ٢٨ی ڕەشەممە هەلومەرج  و بارودۆخی پێشمەرگە تەواو لەباری 
ئەو ٧٠٠_٨٠٠  کە  نەمابوو  و ڕووەکیش  گیا  ببوو،  تەداروکاتییەوە شپرزە 
کەسە بتوانن خۆیانی پێ ڕابگرن. سەر لەئێوارە برسێتی فشاری بۆ زۆر کەس 
پێشمەرگە  بەاڵم  هێنابوو؛  بوون  لەگەڵمان  کە  بنەماڵە  منداڵەکانی  بەتایبەتی 
زۆر ڕۆژ و قۆناغی سەختی لەو چەشنەی دیبوو و هەموویانی بەزاندبوو.
بەهەر  کە  نارد  پەیامی  قاسملوو  دوکتور  رەشەممە شەهید  ٢٩ی  رۆژی 
جۆر و بە هەر نرخێک بێ دەبێ خۆتان لەو ناوچەیە رزگار بکەن، چونکی 
بەپێی ئەو هەوااڵنەی گەیشتوون بەتەواوی لەمەترسی و بەر هێرش  دان. هەر 
بۆیە ئێوارەی دوایین ڕۆژی زستانی ساڵی ١٣٦٦ بەدەشتی خورماڵدا بڕێنی 
لەکاتی  خۆیان.  نەورۆزانەی  کردە  دەشتەیان  ئەو  دڕیژی  و  دووڕ  ڕێگەی 
تێپەڕین بەو ڕێگا دوور و درێژەدا چەندجار ماشینی سپای پاسداران لەالیەن 
پێشمەرگەوە ڕاگیرا تا هێزەکە لەجادە بپەڕنەوە. پێشمەرگە لەالی پاسدارەکان 
خۆیان بەخەڵكی عێراق و ئوپوزیسیۆنی عێراقی دەناساند، بڕیاریش وابوو 
بە نێوان خورماڵ و بیارەدا سەرکەون بۆ الی سەرگەت و پاشان بە پشت 
بکەن. دەربــاز  خۆیان  سادقدا  سەید  و  شانەدەر  الی  بەرەو  ئەحمەوئاواوە 
ڕەش  حــەیــوان  کەالکی  بە  هــەمــووی  خــورمــاڵ  ــەرەو  ب هەڵەبجە  دەشتی 
داگەڕابوو، ئەو دەشتە سەراپا بۆنی گازی شێمیایی لێ دەهات، دیارە پێشتر 
رێنوێنی پێویست بە هەموو پێشمەرگەکان درابوو. لە نیزیک گوندی خوڕماڵ 
پاسدار  لە  پڕ  ئەرتەشیی  ئایفای  چەند  تووشی  نیوەشەو  یەکی  کاتژمێری 
سەر  لە  و  بوو  بەسەریانەوە  شیمیایی  دژی  ماسکی  هەموویان  کە  هاتین 
و  بڕیار  پێی  بە  کوێ؟  بۆ  کرد  پڕسیاریان  وەستابوون.  پێشمەرگە  رێگای 
»ئەحمەدئاوا«. بۆ  بڵێ  تەنیا  هەبوو  بۆی  و  کەسە  هەر  پێشوو  ڕێنوێنیی 
لەگەڵ ئەوەی زۆریان پێ سەیر بوو ئەو هەمووە خەڵکە بۆ بەو شەوە دەچنە 
ئەحمەدئاوا، بەاڵم هێچیان نەگوت. دیارە گوێمان لێ بوو پاسدارێکی کرماشانی 
گوتی: »ئەم نەزمە نەزمی عێراقی نیە، بڕۆن عەلی یارتان«. بەمجۆرە پاش ٣ 
ڕۆژ مانەوە بە برسییەتی لە نێو گەمارۆی تەواوی هێزەکانی دوژمندا و دوای 
بڕینێکی رێگایەکی سەخت و دوورودرێژ پێشمەرگەکان خۆیان دەرباز کرد 
و سەرکەوتنێکی گەورە بۆ کوڕانی دێموکرات  و سەرشۆڕییەکی دیکە نسیبی 
سەرکەوتنەکەی  درێــژە  دووروو  رێگا  ئەو  بوو.  ئیسالمی  کۆماری  هێزی 
بەرپرسایەتیی  بــە  کــە هەست  دیـــارە  ــەاڵم  ب هــەیــە،  دیــکــەی  هــۆکــاری  زۆر 
کە  دێموکرات  حیزبی  گەورەیەی  هێزەی  ئەو  پێشمەرگەی  و  کادر  هەموو 
بوو. هۆکارانە  ئــەو  گرینگترینی  کــردبــوو،  قەبووڵ  دژوارییەکیان  هەموو 

ــی  ــزب کـــۆمـــیـــســـیـــۆنـــی تـــەشـــکـــیـــالتـــی حــی
ــە مــەبــەســتــی  ــان بـ ــتـ ــوردسـ دێـــمـــوکـــراتـــی کـ
لە  کۆمەڵێک  ــه روره ده کــردنــی  پ و  بارهێنان 
کاروباری  بۆ  حیزب  پێشمەرگەکانی  و  کادر 
زیاتر  بۆ  تایبەتیی  دەورەیــەکــی  تەشکیالتی، 
حیزبە   ئــەو  پێشمەرگەکانی  لە  کــەس   ٧٠ له  
بەڕێوەبرد.  ئەو دەورەیە ڕۆژی سێ شەممە 
٢٢ی ڕەشەمە کۆتایی پێهات و له  ڕێوڕه سمێکدا 
ــه  بــه شــدارانــی ده وره کـــــه  درا. ــه  ب ــام ــڕوان ب
لـــه و ڕێـــوره ســـمـــه دا قـــادروریـــا، ئــەنــدامــی 
ــەری ســیــاســیــی حــیــزب و بــەرپــرســی  ــتـ دەفـ
ــەشــکــیــالت، ســـەبـــارەت بە  کــۆمــیــســیــۆنــی ت
و  پــــەروەردە  تەشکیالتی،  کـــاری  گرینگیی 
هــەروەهــا  و  سیاسی  حیزبێکی  لــە  ڕاهێنان 
ــە  ــەو خــول ــ ــە کـــــردنـــــەوەی ئـ ــ ــت ل ــەسـ ــەبـ مـ
کرد. قسەی  بەشداربووان  بۆ  ئامووزشییە 
گوتی:  قسەکانی دا  لە  بەشێک  لە  بەرێزیان 
حیزبێکی سیاسی بۆ بەردەوام بوونی پێویستە 
زیاتری  فێرکردنی  پـــەروەردەو  بە  گرینگی 

برایم چووکەڵی

شەونم هەمزەیی

ژنان و پێگەیان لە بازاڕی 
کار و ئابووریی ئێراندا

بــێــكــاری یــەك لــە خــەســارە كــۆمــەاڵیــەتــی و 
کە  ئێرانە  کۆمەڵگەی  ئێستای  ئابوورییەكانی 
خۆی سەرچاوەی کۆمەڵە خەسارێکی دیکەیە، 
سیاسی  ــەکــی  ــاردەی دی وەک  بێکاری  بـــەاڵم 
وەک  کۆمەڵگەدا  لە  پیاو  و  ژن  بۆ  ئابووری 
یەک نیە. ژنان لە کۆمەڵگەی ئێراندا وەک چۆن 
خراون،  پەراوێز  ڕەهەندەوە  و  بوار  زۆر  لە 
لە ڕووی بەشداری و هاوبەشییان لە بازاڕی 
هەر  ئابووریشدا  دیکەی  بوارەکانی  و  کــار 
بەشی نەبیندراو و پشتگوێخراوی کۆمەڵگەن 
دەکــرێ. پێشێل  مافەکانیان  سیستماتیک  کە 
ــی بــنــەڕەتــیــی واڵتـــدا  ــوون ــان ــە ق ــەگــەرچــی ل ئ
تاکەکانی  هەموو  بۆ  کــار  هەلی  دابینکردنی 
باسی  یەکسان  مافی  بنەمای  لەسەر  کۆمەڵ 
کراوەدا و لە ماددەی ٢٨ی قانوونی بنەڕەتیی 
بەوەی  ئەرکدارە  دەوڵــەت  کە  هاتووە  واڵتــدا 
بۆ  یــەکــســان  هــەلــی  و  پێویست  ئیمکاناتی 
تاکەکان  دامــەزران بۆ هەموو  کارخوڵقێنی و 
ئــەوە  نــەک  ــردەوە  ــ ک لــە  بـــەاڵم  بڕەخسێنێ، 
نابیندرێ بەڵکوو هەر بە زۆر قانوونی نووسراو 
کراون. بێبەش  مافە  لەو  ژنان  نەنووسراو  و 
پیاوانەکردنی هەلە کارییەکان، سنووردارکردنی 
مووچەی  پێدانی  و  ژنان  ئابووریی  چاالکیی 
کەمتر بۆ کاری وەک یەک بە ژنان تەنیا بەشێک 
ــەزران و  ــ دام ــەبــواری  ل ژنــان  لــە کێشەکانی 
هاتنەنێو بازاڕی کار و چاالکیی ئابووری دایە.
٩٦دا  ساڵی  لە  ڕەسمییەکان  ئــامــارە  بەپێی 
زانکۆیان  کورسییەکانی  ٥٦ی  ســەدا  ــان  ژن
بڕگەی  لــە  تەنیا  ئـــەوە  بـــەاڵم  هــێــنــاوەتــەوە، 
بە  و  کـــراوەتـــەوە  کـــورت  بـــەرزدا  خوێندنی 
ــازاڕ و دامـــەزران  کـــردەوە پشکی ژنــان لە ب
تێناپەڕێ.  ١٢ لە سەدا  ئابووریدا  چاالکیی  و 

که مترین  نێوه ڕاستدا  ڕۆژهــه اڵتــی  له   ئێران 
بازاڕی  له   ژنانی  هاوبه شیی  پێوه ری  و  نرخ 
کار و  ئابووریدا هه یه . نێونجی به شداری و 
ڕۆژهه اڵتی  له   ئابووریدا  له   ژنان  هاوبه شیی 
نێوه ڕاست له  شاره کان سه دی ٢٢ و له  ئێران 
ســه دی ١٢یــه . سه یر ئه وه یه ســه ره ڕای سێ 
خوێنده وار  ژنانی  حه شیمه تی  هینده بوونی 
ده یــه ی  پێنج  له   پێوه ره   ئــه و  زانکۆدیتوو،  و 
له   مــاوه . ئه مڕۆکه   له  جێی خۆی  ڕابــردوودا 
ئه فغانستانێکدا که  ده یان ساڵه  شه ڕ و قه یرانی 
به شداریی  نرخی  ــووه ،  ب ئاوقای  ئــابــوووری 
ئــابــووریــی ژنــانــی لــه چــاو  ئــێــران زیــاتــره .

دوای شۆڕشی ساڵی ١٣٥٧ و هاتنه سه رکاری 
حیجابی  ســه پــانــدنــی  و  ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک
ــه و ژنــانــه ی لــه  شــاره کــان  ــێ، زۆر ل ــل زۆره م
کاره کانیان  له   دامه زرابوون  و  خوێندبوویان 
ژنان  هه تاویدا  ده یه ی شه ستی  له   ده رکــران. 
ــه  نــرخــی بـــه شـــداری و هــاوبــه شــیــی ســه دا  ب
ئــابــووریــی  لــه   هــاوبــه شــیــیــان  که مترین   ،١٠
به شێکی  که   کاتێکدا  له   ئه ویش  بــووه ،  واڵتــدا 
ــوون.  زۆر لــه  پــیــاوان لــه  بــه ره کــانــی شــه ڕ ب
ــێ بــە ســه دا  ئــه و نرخه  لــه  ده یـــه ی ٧٠دا ده ب
ئێران  حه شیمه تی  کــه   جیاوازییه   بــه و   ،١٢
کــردوه . زیــادی  هینده   دوو  په نجاکان  له چاو 
ئاماره کان ده ڵێن ئه گه ر پێش هاتنه سه رکۆماری 
ئیسالمی چوونی ژنان بۆ زانکۆ که متر بوو، 
کورسییه کانی  پیاوان  له   زیاتر  ژنــان  ئێستا 
دوایه   به اڵم  گرتۆته وه ،  خۆیان  بۆ  زانکۆیان 

ــوون ده بــێ بچنه وه  ماڵێ  لــه  زانــکــۆ ده رچــ کــه  
به شی  لــه   نــه   و  بـــازار  لــه   نــه   دانیشن؛ چونکی 
ده وڵه تیی ئابووریی ئێراندا جێیه ک بۆ ئه وان نین. 

کێشه که  له  کوێ دایه ؟
»کار«  ئێران  له   سیاسه ت  پیاوانه ی!  پیکهاته ی 
بارستایی  داده نـــێ.  »سیاسی«  چه مکێکی  بــه  
هه موو  که   گه وره یه   و  قــورس  هینده   ــه ت  ده وڵ
جۆره  کارێک ته نانه ت که رتی تایبه ت و کار له  
ده وڵه تیی  نێوه رۆکێکی  مااڵنیش  کاری  جۆری 
ڕوانــگــه ی  لــه   پیشه   و  کــار  هــه بــوونــی  و  هه یه  
هه ر  سیاسییه .  هاوبه شیی  جۆرێک  ده وڵه ته وه  
ده وڵه ت  ڕێکاره کانی  له   یه کێک  هه میشه   بۆیه یه  
ناڕه زایه تییه کان،  له گه ڵ  به ره وڕووبوونه وه   بۆ 
ده رکــــردن لــه  کــار و هــه ڵــپــه ســاردنــیــانــه ؛ ده ی 

سیاسه تیش ده بێ له  پاوانی پیاواندا بێ و ژنان 
بۆیان نییه  خۆی لێده ن! ڕێژه ی که می دامه زران 
و کارکردنی ژنان له  ئێران ته عبیر له  سیاسه تی 
سیاسی  بــه هــاوبــه شــیــی  ده وڵــــه ت  مه یلیی  بــێ 
ــه اڵت لــه  ئێران  ــان ده کـــا. ده سـ و ئــابــووریــی ژن
هه وڵ  و  ده کا  لێ  چاو  ئۆپۆزیسیۆن  وه ک  ژن 
دیاری  بۆ  هێاڵنه ی  له و  و  بکا  کۆنتڕۆڵی  ده دا 
کردوون زیاتر په ل نه بزێون. بۆ ئه و مه به سته ش 
به پێی  قانوون.  به   کــراون  ڕێگرییانه   له و  زۆر 
قانوون زۆر کار تایبه ت به  پیاوان و له  پاوانی 
لــه  به شه  ده وڵــه تــی و  بــه  تایبه ت  ئـــه وان دایـــه ، 
قانوونی  ماده ی ٧٥ی  به پێی  هه ر  نیزامییه کاندا. 
ژنان  قورسبه   کاری  پێ سپاردنی  ئێران  کاری 
له  حقه قیقه تدا ده یبینین  قه ده غه یه ، به اڵم ئه وه ی 
ئه وه یه  که  ژنان له  زۆربه ی مه یدانه کاندا وه ده ر 
مه ده نیی  قــانــوونــی  به پێی  هــه روه هــا  ــراون.  ــ ن
یه کنه گرتنه وه   به بیانووی  ده توانن  پیاوان  ئێران 
له   ڕێگری  خێزانی  ژیانی  پڕه نسیپه کانی  له گه ڵ 
کارکردنی ژنه کانیان له  زۆر بوار و جێگه دا بکه ن.

ــار له   ــا ڕه ســمــیــیــه کــانــی هــێــزی کـ ــ دوایـــیـــن دات
به مجۆره یه : ژناندا  له گه ڵ  پێوه ندی  له   ئێران 

_ سه دا ٥٠ی ئه و ژنانه ی کاریان هه یه ، له  به شه  
ده کــه ن. کار  واڵتــدا  ئابووریی  ناڕه سمییه کانی 
به رهه مێنه ره   یه که   و  کارگه   له   زیاتر  ژنــان   _
ــه ن. ــ ــدا کـــار ده ک ــیــه کــان بـــچـــووک و نــاڕه ســمــی
_ زیاتر له  نیوه ی ژنانی بێکار پتر له  دوو ساڵ 
نه که وتووه . ده ستیان  و  گــه ڕاون  کار  له   بــووه  
ــه  ســـێـــی ئــــــه و ژنـــــانـــــه ی کـــار  ــ _ یــــــه ک لـ
ــبــه تــن. ــای ــی ت ــه رتـ ــه ن مـــووچـــه خـــۆری کـ ــ ــ ده ک

_ زیاتر له  نیوه ی ژنانی ده رچووی زانکۆ که  له  کار 
ده گه ڕێن نه یانتوانیوه  هیچ کارێکیان ده ست که وێ.

بــازاڕی  له   ژنــان  حه قده ستی  و  مووچه   که میی 
ژنان  هــه اڵواردنــی  دیکه ی  ده رکه وته یه کی  کــار 
ڕه گه زییه .  بنه مای  له سه ر  بازاڕ  دابه شبوونی  و 
له   که   کــردۆتــه وه   بــاڵوی  ڕه سمیی  هه واڵده ریی 
کــاری  هه لی  هـــه زار   ٦١٥ لــه   ڕابــــردوودا  ساڵی 
بۆ  نیوه یان  له   زیاتر  کــراوه ،  دروســت  که   نوێدا 
ژنان بووه  و هۆکاره که شی بۆ ئه وە ده گه ڕێته وه  
ئه و  که متر  حه قده ستی  و  مووچه   به   ژنــان  که  
کارانه _که  زیاتر له  به شی خزمه تگوزارییه کانن_ 
بــــــۆ خـــــاوه نـــــکـــــاره کـــــانـــــیـــــانـــــی ده کــــــــــه ن.

نه بوونی قانوونه کانی پشتیوانی له  ژنیش له  جێی 
ژنان  هاتنی  بــه رده م  دیکه ی  که  کۆسپێکی  خۆی 
بۆ بازاڕی کاره . ڕێکخراوی چاوه دێری مافه کانی 

له   ئاماره  ڕه سمییه کان  به   پشتبه ستن  به   مرۆڤ 
ئێران ده ڵــێ له  ساڵی ڕابـــردوودا ٤٨ هــه زار ژن 
منداڵبوون  مه ره خه سیی  له   که لکوه رگرتن  دوای 
بــوون. بێکار  و  داوه   ده ســـت  لــه   کــاره کــانــیــان 

به   تایبه ت  هــه ر  ئــێــران  لــه   دژه ژنـــی  سیاسه تی 
هه موو  هاوبه شی  خاڵی  و  نــه بــووه   ده وڵــه تــێــک 
نــیــزامــه .  گشتیی  هێڵێکی  وه ک  ده وڵـــه تـــه کـــان 
پێشوودا  هه ڵبژاردنه کانی  له   ڕووحانی  حه سه ن 
ئه حمه دینژاد  ده وڵــه تــی  ســه ر  بۆ  هێرشبردن  به  
ژن  هــه زار   ٨٦٠ پێشوودا  ده وڵه تی  له   ده یگوت 
بێکار کراون و کاره کانیان له  ده ست داوه . به اڵم 
له  ماوه ی نیزیک به  ٥ ساڵ سه رکۆماریی خۆیدا 
له مپه ره کانی  البردنی  پێناو  له   هه نگاوێکی  هیچ 
هه ڵنه گرتوه .  ــان  ژنـ بــۆ  کارخوڵقێنی  ــه رده م  ــ ب
تاقیکارییه کانی  ئه مساڵ  پووشپه ڕی  نموونه   بۆ 
دامه زراندنی ده وڵه ت به ڕێوه چوو. عه لی جه ماڵی 
و  پالندانان  ئامار،  کاروباری  به رپرسی  قومی، 
ڕایگەیاند  ــه ت  ده وڵـ مــرۆیــی  هێزی  دابینکردنی 
کارییان  هەلی   ٢٢٨٤ کارییە  هەلی   ٢٨٠٠ لــەو 
ــاوان و ٥٠٠ هــەلــی کــاریــیــان بە  ــی تــایــبــەت بــۆ پ
ــان و پــیــاوان و  شــێــوەی هــاوبــەش لــە نــێــوان ژن
بــووە. ــان  ژن بە  تایبەت  کاریی  هەلی   ١٦ تەنیا 
ڕووحانی  حەسەن  سەرکۆماریی  ساڵ   ٥ دوای 
کــە ســنــووردارکــردنــی ژنــان  ئێستا دەبــیــنــدرێ 
درێژەی  هــەروا  سیاسەتدا  و  کار  بوارەکانی  لە 
ــاری ئــیــســالمــیــی  ــ ــۆم ــ ــا ک هـــەیـــە و وادیـــــــارە تـ
ــنــێ. ــەو ڕەوتـــــە هـــــەروا دەمــێ ــ ئـــێـــران هــەبــێ ئ

کۆتاییهاتنی دەورەیەکی تەشکیالتی بۆ بەشێک لە کادر و پێشمەرگەکانی حیزب

لە  بتوانێ  ئــەوەی  بۆ   و،  بدا  ئەندامانی خۆی 
خەباتی  بە  درێــژە  ئاڵوگۆڕەکان  ڕەوتــی  گــەڵ 
خــۆی بــدا ، دەبــێ فێرکردن و پـــەروەردە لەو 
مانەوەی  هەربۆیەش  بێ.  بــەردەوام  حیزبە دا 
زیاتر  تێپەڕکردنی  دوای  دێموکرات  حیزبی 
ئەندامانی  بۆ خۆپێگەیاندنی  دەیە خەبات   ٧ لە 
دەگەڕێتەوە. جیاجیاکان  بەشە  لە  حیزبە  ئەو 
ڕاپۆرتی  ڕێوڕه سمه که دا  دیکه ی  به شێکی  له  

ڕەحــیــم  ــەالیـــەن  لـ ــە  ــی ــامــووزشــی ئ دەورە  ئـــەو 
تەشکیالت  کۆمیسیۆنی  ئەندامی  مەحموودی، 
خوێندرایەوە و دواتر بەشێک لە  بەشداربووان 
سکرتێری  ــوودی،  ــەول م مستەفا  کــاک  لــەالیــەن 
سکرتێری  جێگری  ئاسۆ  دکتور  حیزب،  گشتیی 
ــاک جــەلــیــل گـــادانـــی تــێــکــۆشــەری  گــشــتــی و کـ
ــێ  بــەخــشــرا. ــن بــڕوانــامــەی تــایــبــە تــیــان پ ــری دێ



ژماره : 11٧٢٢
٢٩ی ڕەشەمەی ١٣٩٦  _  ٢٠ی مارسی ٢٠١٨

لەهەر باخەی گوڵێک 

ئەسپی سەرکێشی تاوانبار 
هەروا لەجۆشە!

هەیاس کاردۆ
ماشێنی مەرگی کۆماری ئیسالمی کە قەت لەکار نەکەوتوە، 
تازە نوێ کراوەتەوە و خەریکە خۆی بۆ هێرشێکی بەرباڵوتر 
دپڕمێنێ،  دایــم  کە  تاوانبار  سەرکێشی  ئەسپی  دەکــا.  ئامادە 
ئێستا خەریکە چوارناڵ دەکوتێ بۆ وەی ژمارەی تاوانەکانی 
زیاتر و زیاتر بکا. ئەو جۆگە خوێنەی دەسەاڵتدارانی کۆماری 
ئیسالمی لەڕۆڵەکانی کوردیان وەڕێ خستوە، دەگەڵ سەرەتای 
دەکەوێ.  خوێن  وەسەر  و  دەزێتەوە  خەریکە  بەهار  وەرزی 
ئەژدهاکی  وەک  ئێران  تینووی  بەخوێن  لەسەرانی  هەرکام 
الوانی  مێشکی  نیە  ڕۆژ  و  لەسەر شانە  ماریان  دوو  زەمــان 
ــوارد نـــەدەن. مــێــژووی غــەدر و جینایەت و  کــوردیــان دەرخـ
دووپات  هەموو ڕۆژێ  نەگبەتە  لەم واڵتە  کورد  بە  خەیانەت 
کورد  ــی  الوان ملی  هــەروا  ڕیژیم  مەرگی  داســی  و  دەبێتەوە 
هەتا  کورد  هاواری  هەزار  ئێران  حاکمانی  دەکا. الی  دروێنە 
ناکا. ماندوو  گرتنی خۆی  بۆ گوێ  ناکا و کەس  بڕ  هــۆوەی 
دەگۆڕێدایە  ــاری  ڕزگ و  ــازادی  ئ بۆ  کــورد  خەباتی  لەوەتا 
و  سوڵح  و  پێکگەیشتن  بەچاوی  قەت  ئێران  دەسەاڵتدارانی 
ئەوانە  مەبەستی  ئــەوەی  نەکردوە.  کورد  لە  چاویان  ئاشتی 
یان بەچۆکداهێنانی کورد و مل دانەواندنی بۆ ویستی خۆیان، 
یان درێژەی کوشتوبڕ و ماڵوێرانی و برسی ڕاگرتن. مێژوو 
نیشانی داوە هەتا کورد زیاتر سەر بەرداتەوە و لەحاند زوڵم 
و  سەرکوت  ماشێنی  بێ،  بێدەنگتر  دەســەاڵت  زۆرییەکانی  و 
قەتڵوبڕ چاکتر وەکار دەکەوێ. قەت نەدیتراوە و نەبیستراوە 
چاوی  و  بکا  نەرم  دەسەاڵتداران  دڵی  مەزلوومییەت  هاواری 
ڕەحم و بەزەییان پێ هەڵێنێ. پالنی درێژخایەنی ئێران نابوودیی 
فەرهەنگ، زمان، کەلتوور و ناسنامەی نەتەوەیی کوردە. لەپێناو 
سەرخستنی ئەو پالنەشدا مەترسیدارترین ڕێگا تاقی دەکاتەوە 
کەهەمان نیشاندانی بێڕەحمی و وەڕێخستنی جۆگەی خوێنە.
بــەزەیــیــانــەی  بــێ  لــەســەرکــوتــی  ئیسالمی جــگــە  ــاری  ــۆم ک
بەلێشاوی  ئەشکەنجەی  و  ئازار  و  لەنێوخۆ  خەڵک  کۆمەاڵنی 
تیڕۆڕی  بەدایم ماشێنی  بەبیانووی جۆراوجۆر،  الوانی کورد 
تێکۆشەرانی  لەنێوبردنی  بۆ  و  دەنێرێ  دەرەوەش  بۆ  خۆی 
دەستی  قوربانیی  دوایین  نــادا.  بەفیڕۆ  مەجالێک  هیچ  کــورد 
تیڕۆری  کوردستان  لەباشووری  ئیسالمی  کۆماری  تاوانی 
فەرماندەری خۆشناو و خاوەن ڕابوردووی حیزبی دێمۆکڕاتی 
کوردستان، تێکۆشەر قادر قادری بوو کەلەبەرەبەری سەری 
ساڵی نوێدا گیانی لێ ئەستێندرا. بەلەبەرچاوگرتنی ڕابوردووی 
بەتایبەت  لــەدەرەوەی واڵت و  تیرۆرەکانی کۆماری ئیسالمی 
کەدیسان  بزانین  باش  ئــەوەی  دەبــێ  کوردستان  باشووری 
دادەندرێتەوە  کــورد  تێکۆشەرانی  بۆ  مــەرگ  داوی  خەریکە 
دەکرێتەوە.  بەرینتر  تیرۆریستەکان  ڕمبازێنی  مەیدانی  و 
تاوانبار و مەجال بۆ ڕەخساندنی هەتا پالنی  مەیداندان بە 
مەترسیدارتر دابڕێژێ و ڕاوی تێکۆشەرانی کورد بکا، خۆی 
هەروا  کــورد  خەباتکارانی  خوێنی  بــدرێ  ڕێگە  نابێ  تاوانە. 
و  ڕیژیم  پیالنەکانی  لەبەرامبەر  ڕاوەستان  بڕژێ.  بەخۆڕایی 
تەنگ پێ  هەڵچنینی هەتا نەتوانێ بیر لەبەرنامەی تیرۆر بکاتەوە، 
ئەرکی سەرەکیی حیزبە سیاسییەکانی کوردە. ئەزموون دەری 
بۆ  پاڕانەوە نەک جەسارەتی ڕیژیمی  نەرم و  خستوە زمانی 
کردوە.  زیادیشی  قات  چەند  بگرە  نەکردۆتەوە  کەم  پەالمار 
خەبات بۆ ئازادی و ڕزگاری بە پاڕانەوە و خۆ فەقیر نیشاندان 
سەرکوتی  دەزگای  دەگەڵ  بەربەرەکانی  ڕێگای  تەنیا  ناکرێ. 
مەیدانی  بتوانێ  کە  هەمەالیەنەیە  و  لێبڕاو  خەباتێکی  ڕیژیم 
و  تۆکمە  پالنی  داڕشتنی  بکاتەوە.  کەمتر  ڕیژیم  مانۆرەکانی 
حیساب بۆکراو بە مەبەستی دیفاع لە تێکۆشەران و بەرتەسکتر 
کردنەوەی مەجالەکانی دوژمن، دەبێ بکرێتەوە سەرلەوحەی 
کاری بەردەوام. هەر زەبرێک لەڕێگای تیرۆرەوە وەجەستەی 
ئیسالمی  کۆماری  دەکەوێ، دسەاڵتدارانی  کورد  خەباتکارانی 
پێشمەرگە  شەهیدبوونی  ــا.  دەکـ دڵگەرمتر  درێــژەدانــی  بــۆ 
لەمەیدانی بەربەرەکانێدا بۆنی نائومێدی لێ نایە. بەاڵم شەهید 
ڕێکتر  دڵەکان  تیرۆرەوە  لەڕێگەی  کورد  تێکۆشەری  بوونی 
دەکــا.  ئالۆزتر  مێشکەکان  و  ــر  الوازت جەستەکان  دەگــوشــێ، 
نابێ ڕێگە بدرێ تێکۆشەری کورد بێ ئەوەی مەجالی دیفاعی 
هەر  کورد  خەباتکارانی  گیانی  مــادام  بڕێژرێ.  خوێنی  هەبێ 
نەکەوێتە  بەربەرەکانیدا  لەمەیدانی  بۆ  ئیدی  دایە،  لەمەترسی 
دوژمــنــدا  ســوپــای  و  پێشمەرگە  نــێــوان  لــەشــەڕی  مەترسی؟ 
هەمیشە ژمارەی کوژراوی دوژمن چەند بەرامبەری شەهیدی 
پێشمەرگە بووە و تەنانەت زۆرجار هێزی پێشمەرگە زەبری 
بەاڵم  ببینێ.  زیــان  خۆی  ئــەوەی  بێ  داوە  لەدوژمن  قورسی 
بەئاسانترین  ــەوێ  ــ دەک ــار  وەکـ ــن  دوژمـ ــیــرۆری  ت تیمی  کــە 
بناسێندرێن،  دوژمن  ئەفڕادی  ئەوەی  بێ  و  مومکین  شێوەی 
ــدا شـــەاڵڵ دەکـــەن. ــن جــەســتــەی تــێــکــۆشــەری کـــورد دەخــوێ
ــەڵ نـــوێـــبـــوونـــەوەی ســـاڵ و پـــاش تــێــپــەڕانــدنــی  ــ بـــا دەگـ
جارێکی  تیرۆر،  دەستی  تەلەفاتی  لەدانی  زۆر  ئەزموونێکی 
چیدیکە  بــا  داڕێــژیــنــەوە.  خــۆمــان  دیفاعی  ستڕاتێژیی  دیکە 
ــن بــە ســـووک و هــاســانــی ڕاوی  ــەدەی مــەجــال بــە دوژمـــن ن
داوی  بکەینە  لێ  تیرۆری  مەیدانی  با  بکا.  کورد  خەباتکارانی 
نەعرەتەی  دیکە  جارێکی  با  بێ.  پێوە  هات  هەرچی  و  مەرگ 
پێشمەرگە دەشت و دۆڵەکانی وکوردستان وەلەرزە بخاتەوە.  

ــم ــ ــن ــ ــێ ــ ســــــا خــــــوایــــــە لــــــە تــــــۆ ســـــەیـــــر دەم
لــــــــەو گـــــێـــــژە چـــــلـــــۆن ســــــــــەرم دەرێـــــنـــــم

کـــــورد چــــۆن دەبـــــێ دیــــل و چــــــــارەڕەش بن
ــی دوورەبـــــــــەش بن ــۆشـ کــــەی ڕاســـتـــە لـــە خـ

ــن ــگـ دەنـ و  نــــــاو  ــە  ــ بـ دڵ  و  ــش  ــشـ بـــەخـ ــۆ  ــ بـ
جـــەنـــگـــن ــی  ــ ــگ ــ ــن ــ ــڵ ــ پ هەرا،  لـــــــە  ــرن  ــ ــ ــێ ــ ــ ش

ــە ــ ــک ــ ــێ ــ ــەم ــ ــات ــە حــ ــ ــ ــان ــ ــ ــەم ــ ــ دەســــــــــتــــــــــڕژدی ئ
ڕۆســـتـــەمـــێـــکـــە ــە  ــ ــ ــەوانـ ــ ــ لـ گـــــــــــوردێ  هەر 

دیــــــــوارن وەکـــــــــوو  عـــــەجـــــەم  و  ڕۆم  بـــــۆ 
هەژارن و  ــز  ـــ کــ کـــــــــــەوا  هۆیـــــــــــە  ئـــــــــەم 

ــن ــەیـ ــمـ ــێـ گـــــۆپـــــاڵـــــی دەســـــــــــی ئــــــــەوانــــــــە ئـ
ــن ــەیـ ــمـ ــێـ بـــــــۆ تــــــیــــــری بـــــــــەاڵ نــــیــــشــــانــــە ئـ

دوورن هەرایــــــــــــە  و  گـــــــەڕ  لـــــە  خـــــۆیـــــان 
ــوورن ــ ــنـ ــ ــەرسـ ــ کـــلـــیـــلـــی سـ و  بــــەنــــد  کــــــــورد 

ــێ ــن ــێ ــدی ب ــ ــیـ ــ یـــــــەک هێـــــرشـــــی بـــــۆ ســـــــەر ئـ
خـــوێـــنـــێ شـــــەاڵڵـــــی  دەبــــــــن  کــــــــــوردە  هەر 

ــی ــرســ ــ ــپ ــ ب بـــــەخـــــشـــــشـــــێ  و  ئــــــــــازایــــــــــی 
نــــەتــــرســــی و  دڵ  و  مــــــەردایــــــەتــــــیــــــی 

بــەس و  هەیـــــە  کــــوردســــان  کـــــوڕی  بـــۆ  هەر 
ــی کـــەس ــەشــ ــ ــەر ئـــــــــەوان ب ــ ــەبـ ــ نــــــــــــەدراوە لـ

ــەرگ و دوورەتـــــرســـــن ــ ــەجـ ــ بـ ــدەی کــــە  ــ ــنـ ــ هێـ
ــن ــ ــرسـ ــ ــن دەپـ ــ ــی ــ ــەی ــ ــر لـــــە بـــــەیـــــەک گ ــ ــت ــ ــەم ــ ک

ــێ چــــــاودەبــــــەر بــێ ــ ــاب ــ ــێ ن ــەســ ــ ــەس بــــۆ ک ــ ــ ک
بــێ لــــەســــەر  و  زل  دەیــــــــــەوێ  هەرکــــــــــەس 

ــان ــ ــی ــ زل دەمـــــــــــاری  و  ــەم ســــەرڕەقــــیــــیــــە  ــ ــ لـ
ــان ــ ــی ــ ــل ــ ــە دەبـــــــــــــن ســـــــــــــــواری م ــ ــانـ ــ ــگـ ــ ــێـ ــ بـ

ــۆر ب و  ڕەش  و  کـــــەوە  زل،  خـــۆیـــەتـــی  هەر 
ــۆر ــۆخــ خــ هێــــــــزی  بـــــوونـــــە  ــە  ــ ــەی ــ ــۆی ــ ب هەر 

ــە یــــەکــــدڵ و دەســــت ــایـ ــبـ کـــــوردیـــــش کــــە بـ
ــەربـــەســـت ــان دەکـــــــــەوت ژیــــانــــی سـ ــ ــی ــ ــت دەســ

ســــەروبــــەر عــــەجــــەم  و  عــــــــەرەب  و  ڕۆم 
ــەر ــ ــۆک ــ ن ــد و  ــ ــەبـ ــ عـ ــە دەبـــــــوونـــــــە  ــمـ ــێـ ئـ بـــــۆ 

ژیـــن و  گـــــەورەیـــــی  و  بـــــاو  دەبـــــــوو  ــدا  ــ ــەی ــ پ
بـــیـــر و زانـــیـــن ــە  ــ بـ نـــــاومـــــان دەرئـــــــەکـــــــرد 

نـــاپـــاک پــــــاک و  ــتـــی  ــفـ جـــــیـــــاواز دەبـــــــــوو گـ
ــز دەبـــــــــوو شـــتـــی چـــاک ــ ــەڕێـ ــ ــڕ نــــــرخ و بـ ــ پـ

ساڵی 1651
مەم و زینی خانی

هەژاری موکریانی کردوویەتی بە سۆرانی

مااڵوا 
فەرماندە مەندەکەی دێموکرات!

مااڵوا...
شوڕەبیترین شەرمێونی پێشمەرگەیەک،

وا بەس لەسەر مافی خۆی شەرمی نیە... 
نە قەندیل هێالکیی الق و سەرخەوشکاندت لە بیر دەکا،

نە قەاڵی خۆڕاگریی
 شەونخۆنییەکانت...

هێندە هەنگاوی قورس و ئەستێرەئاسات بەرەو ڕووناکایی هەڵهێنا
هەتا،

بە درەنگانی شەو گیانی گەرمی پێشمەرگانت لێ ئەستێندرا
ئێمە بە شەو تۆمان نەناشت 

هەر بەڕۆژ
لە پێش چاوی ئەو ڕۆژەی وا لە ڕۆژهەاڵت هەڵدێ

بووی بە تازەترین میوانی مەزارگەی پڕ لە ڕازی تێکۆشەرانی دێموکرات...
جەستەت با لێرە بێ

وەکوو بەڵگەیەکی دیکە بۆ تیرۆر
بەاڵم کۆڵەپشتی و

کاڵشینکۆف و
خەرەمانی دەق نەشکاوی بزەت هی ڕۆژهەاڵتە

بەشی کۆڵبەری پێوەیە تا بۆسۆی مەدرەسەی شیناوێ...

لە ئێستاوە هەر فەرماندەیکی خاکیپۆش ببینم
بە بزەی خاکەڕایی خاکەوە

کوردستانم خوشتر دەوێ و، دەستم لە الی چەپی سینە دادنێم
کە بڵیم:

بە حورمەتەوە بێدەنگ بین،  هەتا بریسکایی دەموچاوی فەرماندە قادر تێپەڕ بێ...

جەنابی فەرماندە!
تێپەڕبوونی هەموو کات وساتی پێشمەرگانەت پیرۆز...

خانەی »خانێ« ئاوەدان!
وا توی ڕاهێنا کە ببێ بە سەنگەر

ببی بە کاک قادر لە سەردەمی قڕ تێخستن و کوشتوبڕ
خۆ لە دووریی پیرانشار پیر بووی...

هەر ساڵەوە بە هاتنێ نەورۆز 
بەهارێکتر کەڵەکەی دەبەست لە وەرزی حەسرەتەکانت و، پەپوولەی ناخت     

بۆ گەڕانەوەت بۆ ئاوایی »قورینج« 
هەتا دەهات نەخشین تر دەدرەوشایەوە،

لەم بەهارە وا بەڕێوەیە، چی بەهارە هەیە
تا بەهاری سەرکەوتن پێشکەشی خۆت و گەزیزەی پێکەنیت

سوێند بە٢٠ و وردیەک خونچەی بە فیشەک پشکوتووی زامستانی جەستەت
سوێند بە زریکەی کچە هەتیوکەوتووکانت لە غووربەت

تا نەگەین بەو ئاکامەی و ئاکامە...
واز لە ئاکاری شوڕشگێڕی ناهێنین...

دەچێت بۆ چەند شەوە لە خێوەتێک لە قەتپاڵی بەرزخستانی
دڵنیام بە پێشوازت هاتوون... شەهیدانی شەوی یەڵدا

لە جیاتی هەموومان لە شەهید ناسر بپرسە و
لە جیاتی هەموومان شەرمێونی بزەی شەهید ساالر بدوێنەو

بە بریقەی چاوانی قۆیتاس.. جەگەرکەت هەڵکە و،
با وەهابی برامان وێنەیەک بگرێ بۆ سوکنایی دەشتی بێتاقەتی.
کاکە گیانیش ئایی... کە  ڕوحسووکە بۆ دواندنی پێشمەرگانە...

دڵنیام یەکەم فیشەکت  کە وەبەر کەوت 
پێش ئەوەی چاوەڕوانیی مندااڵنت وەبیر بێتەوە

بیرت لە  کون کون بوونی ناو لەپ و بەڵگەی شوڕشگێرانی  دەروازەی 
کۆیەت کردەوە

جا لە سەیتەرەیەک قۆلبەست دەکرین،  ئیتر چارەنووسمان ناروون، 
با بمێنێ بۆ کاتی خۆێ...

تو ئارام بنوو فەرماندە!
هەر ماوەیەک  لەمەوپێش لە ئیالم

 لە گرتووخانەیه ک گیانی کەسێکیان ئەستاند
وا بە دوای ئااڵی جەنابت کەوتبوو

کە لە قەندیل هەڵتگرت تا هەڵگورد...
رێچکەی خوێناویت

خوێنی دەوێ فەرماندە!
چ لە دااڵهوو، چ لە کۆسااڵن!

ئێمە ڕانەهاتووین بە کۆسپ و کۆستەوە دوژمن دڵخۆش کەین
شەڕی دارستان بە هێزی تەور ناکرێ

هەر شین و شین دەبینەوە،
با تەوریش هەبێ دەسکەی ئاشنابێ، بۆ دارستانی ئێمە!

هەتا خەمخۆری فەرماندەیەک مابێ خاکەڕاو خاکیپۆش و کوردستانی ویست 
و، بزە لە سەر لێو...  
دەست لە سەر سینگ

لە الی چەپی سینە دادەنین
هەتا بریسکایی پێکەنینی تۆ تێپەڕ دەبێ...

جەنابی فەرماندە...
مااڵوا...                                                    عەلی لەیالخ
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