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دامه زرانی کۆماری کوردستان له  چوارچێوه ی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا
ژمارە 78٠

ڕۆژان  ــە  لـ ڕۆژێــــــک  ــەر  ــەگـ ئـ
بەڕێوەبەریی  پرۆسەی  لە  کورد 
لەگەڵدا  و  نەبێ  بەشدار  ئێراندا 
ئێمە  سیاسەتەکانی  ئەگەر  نەبێ، 
ئێرانییەوە  ئۆپۆزیسیۆنی  لەالیەن 
ئــەگــەر  ــتــێ و،  ــەدرێ ن ســەرنــجــی 
ئێرانێک  کە  بکرێتەوە  لــەوە  بیر 
ــەوە لــەســەر  ــتـ ــرێـ ــت دەکـ ــ دروسـ
ئێرانە  ــەو  ئ تــەمــەرکــوزگــەرایــی؛ 
و  ئاشتی  و  ئەمنیەت  هــەرگــیــز 

ئارامش بە خۆوە نابینێ.

قۆناغی وەرچەرخانی سیاسی- 
دێموکرات،  حیزبی  ئایدیۆلۆژیی 
لەو کاتەوە دەست پێ دەکا کە د. 
ڕاچڵەکاند  دێموکراتی  قاسملوو 
و لەسەر پایەکانی سەربەخۆیی، 

دایمەزراندەوە.

حیزبی  تــەشــکــیــاتــی  کــۆمــیــســیــۆنــی 
دێموکراتی کوردستان لە سپاسنامەیەکدا 
ڕوو بە خەڵکی کوردستان و ئەندامانی 
ــۆ هــەســت و  ئـــەم حــیــزبــە ئــافــەریــنــی ب
هەڵوێستی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان 
دێموکراتدا  حیزبی  ئەڵماسی  یوبیلی  لە 

گرتوە.
ــەر لە  ــەگـ ــوە ئـ ــاتـ ــەدا هـ ــامـ ــەیـ ــەو پـ ــ ل
سەرەتای دامەزرانی حیزبی دێموکراتی 
سیاسیی  هۆکاری  بەر  لە  کوردستاندا 
ئەو کات ئەو مەجالە بەم حیزبە نەدرا کە 
پەل بۆ سەرانسەری کوردستان باوێ و 
چاالکییەکانی زیاتر لە ناوچەی موکریان 
ئێستا  بەخۆشییەوە  دەچــوون،  بەڕێوە 

٢٨ی گەالوێژ ئەگەر لە الیەک ساڵڕۆژی وەها فتوایەکی بەدناوە، 
لە الیەکی دیکەشەوە وەبیرهێنەرەوەی بڕیاری بەرگریی گەلی کورد 
و سەرکردایەتیی بوێری شۆڕشەکەی و بەرنگارییەکی پیرۆزە کە 
نیشاندەری ئیرادە و هێزی باوەڕی نەتەوەیەکە کە ڕێگای نەدا و 
ڕێگا نادا ملهوڕییەکان و جینایەتەکانی دەسەاڵتی تاران بە چۆکیدا 
ڕێژیمی  نامرۆڤانەکانی  داخوازییە  و  ویست  تەسلیمی  و  بێنێ 

کۆماری ئیسامی ببێ.

ئــەوە ٤١ ساڵە کە هێز و الیەنە   
ــی کـــوردســـتـــان بە  ــان ــەک ــاســی ســی
پشتیوانیی خەڵکی خۆیان، لە مەیدانی 
بەرگری دان و سەرەڕای قوربانیدان 
نــەیــان هــێــشــتــوە  زۆر  ــێــچــووی  ت و 
ــیــر و هــــزری دواکـــەوتـــووانـــەی  ب
سەر  بە  تــاران  مرۆڤکوژی  ڕێژیمی 

کوردستاندا زاڵ ببێ.

کۆمیسیۆنی تەشکیالت: 
ئافەرین بۆ ورەی بەرز و وەفاداریتان بە ڕێبازی حیزب و شەهیدان

ناوەندی هاوکاری:

پاش ٤١ ساڵ لە فتوای جیهادی ٢٨ی گەالوێژی خومەینی، 
ئێستاش هەر کار بەو فتوایە دەکرێ و ڕێژیم دەستی لە 
جینایەتەکانی دەرحەق بە خەڵکی کوردستان هەڵ نەگرتوە

پەیامی ڕزگاریی نەتەوەیی سەرانسەری 
تا  لوڕستانەوە  لە  هەر  نیشتمانەکەمانی 

ماکۆ گرتۆتەوە.
حیزبی  تــەشــکــیــاتــی  کــۆمــیــســیــۆنــی 
پانتایی  ئەمساڵ  ڕایگەیاندوە  دێموکرات 
و  ئەندامان  ئەرک وەخۆگریی  و  چاالکی 
لە هەموو  الیەنگرانی حیزبی دێموکرات 
شـــار و نــاوچــەکــانــی کــوردســتــان، بە 
حیزبێک  دایــەوە  نیشان  الیەکی  هەموو 
بێ،  خــۆی  کۆمەڵگەی  هــەڵــقــواڵوی  کــە 
پیانگێڕییەکی  و  بەربەست  جۆرە  هیچ 
دوژمنان ناتوانێ نە لە کۆمەڵگەی خۆی 
دابــبــڕێ و نــە پێش بــە بــاوبــوونــەوەی 

پەیامی ڕزگاریخوازانەی بگرن.

گرتنی  بۆ  خۆیان  دێموکرات  تێکۆشەرانی  لەکاتێکدا 
ــەی دامـــەزرانـــی  یــووبــیــلــی ئــەڵــمــاس جــێــژنــی ٧٥ ســاڵ
١٦ی  پێنجشەممە،  ڕۆژی  دەکرد،  ئامادە  حیزبەکەیان 
گەالوێژی ١٣٩٩ی هەتاوی تێکۆشەری ناوداری کورد 
جەلیلی  کاک  دێموکرات  حیزبی  بەوەجی  ئەندامی  و 
چووە  و  کرد  هاوسەنگەرانی  لە  دوامــااڵوایــی  گادانی 

ڕیزی کاروانی نەمرانەوە.
کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکرات لە بەیاننامەکەیدا 
بۆ  هەر  نەک  جەلیل  کاک  لەدەستدانی  کە  ڕایگەیاند 
بزووتنەوەی  هەموو  بۆ  بەڵکوو  دێموکرات،  حیزبی 

ڕزگاریخوازانەی کورد خەسارەتێکی گەورەیە.

لە ماکۆوە هەتا لوڕستان، ساڵو لە حیزبی دێموکراتی کوردستان
خەڵکی کوردستان لە یوبیلی ئەڵماسی حیزبی دێموکراتدا:

کۆستێکی گەورە

خالید عەزیزی: 

مەال بەختیار: 
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خەڵکی تێکۆشەری کوردستان!
خوشک و برایانی ئازیز!

بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان!
سیاسی،  زیندانییانی  بنەماڵەی 

کادر و ئەندامان و پێشمەرگەکان!
حیزبی  ــی  ــران ــگ ــەن الی و  ــان  ــت دۆس

دێموکراتی کوردستان!
دامەزرانی  یادی ٧٥ ساڵەی  بۆنەی  بە 
ـــان،  ــی کـــوردســـت ـ ــرات ــوکـ ــمـ ـ ـــی دێ ـــزب حـــی
حیزبەکەی خۆتان پڕ بەدڵ پیرۆزباییتان 
لێ دەکەم و، هیوادارم لە سااڵنی داهاتوو 
ــی  ــەاڵت ــە ڕۆژه ــەوە ل ــەک ــە ی ــان ب ــووم ــەم ه
حیزبی  ــە  ک جێگایەی  ــەو  ل ــان  کــوردســت
ــەزرا  ــ ــێ دام ــی ل ــان ــوردســت ــی ک ــرات ــوک ــم دێ
و  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  ــادی  ی
پێشەوا  حیزبە،  ئەو  دامەزرێنەری  یادی 
ــن. هـــەروەهـــا  ــەی ــک ــەد ب ــم ــەم ــح ــــازی م ق
لێرەوە ڕێز و پێزانینی خۆمان و سەری 
ــەری  ــن دامــەزرێ بۆ  دادەنوێنین  کڕنۆش 
یەکەم  کوردستان،  دێموکراتی  حیزبی 
ــان، پێشەوا  ــاری کــوردســت ــۆم ســـەرۆک ک
ــور  دوکــت ــا  ــەروەه ه و  محەممەد  ـــازی  ق
هەر  شەرەفکەندی.  دوکتور  و  قاسملوو 
یادی  لە  ــز  ڕێ دیسانەکانە  ڕۆژەدا  ــەو  ل
ئەندامانی  و  کــادر  پێشمەرگە،  ــەزاران  ه
ڕێبەریی ئەم حیزبە کە گیانی خۆیان لە 
پێناو حیزبی دێموکراتدا قوربانی کردوە، 

دەگرین.
فەلسەفەی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی 
کوردستان لە ڕاستییدا ئیدارەی واڵت بوو، 
بەاڵم پێش دامەزراندنەکەی پرۆسەیەکی 
مەنتیقی بوو. خەباتی حیزنی دێموکرات 
کۆماری  دامەزراندنی  بەاڵم  بوو  پرۆسە 
ــی  ــرات ــوک ــم ــی دێ ــزب ــی ــان و ح ـ ــت ــوردسـ کـ
ــە  ــەک ــرۆس ــــوو، پ ـــــڕۆژە ب ـــان پ کـــوردســـت
تەبیعەتی  بە  بەاڵم  بەردەوامە،  ئێستاش 
حیزبی  سیاسیی  ژیانی  دەوڵەمەندیی 
ــۆر  ــۆراوج ج پڕۆژەکانیشی  ــرات  ــوک ــم دێ
ــان  ــوردســت ــی ک ــرات ــوک ــم ــی دێ ــزب ــوو. حــی بـ
لەسەر بنەما و بناغەی کۆمەڵەی ژێکاف 
دەستی  ــەوێ ڕا  ل پرۆسەکە  واتا  ــەزرا،  دام
تێکۆشەر  کۆمەڵێک  ــات  ک ــەو  ئ ــرد.  ــێ ک پ
و  دەدا  هەوڵیان  ــورد،  ک ڕووناکبیری  و 
دەگەڕان بە دوای شوناسی خۆیاندا و لە 
کۆمەڵەیەدا  ئەم  کۆبوونەوەکانی  و  کۆڕ 
کوردایەتییان  و  کــورد  ناسیۆنالیزمی 
تاوتوێ دەکرد. لە ڕاستییدا سەرەتاکەیان 
ــی  وەزع تەبیعەتی  بە  ــەاڵم  ب ــد،  ــەزران دام
تایبەتیی ئێران لە سەردەمی شەڕی دووی 
بۆیە  پێش،  دێتە  قۆناغێک  جیهانییدا 
دامەزرێنەری  محەممەد،  قازی  پێشەوا 
ــەو  ــان ئ ــت ــوردس ــی ک ــرات ــوک ــم ــی دێ ــزب حــی
ــەوە.  ــۆســت ــاشــی ق ــە ب ـــەی زۆر ب ــەت ـ دەرف
کە  گەیشت  ــەوە  ب کورتدا  ماوەیەکی  لە 
بکا،  سیاسەت  دامەزرێنێ،  حیزب  دەبێ 
بچێتە مەیدانی عەمەل و واڵمی کۆمەڵێک 
پرسیار بداتەوە؛ بۆیە بە ئیرادەی قایمی 
ڕێبەریی  بە  خــۆی،  هیممەتی  بە  خــۆی، 
خۆی، حیزبی دێموکراتی کوردستانی لە 

٢٥ی گەالوێژی ساڵی ١٣٢٤دا دامەزراند.
ــــکــــی  ـــــی حـــیـــزب، ڕووداوێ دامـــــەزران
کورتی  ماوەیەکی  لە  و،  بــوو  مێژوویی 
کە  ــەوەی  ئ لەبەر  مانگەدا  پێنج-شەش 
مێکانیزمی  ــەر  س ــە  ل محەممەد  ـــازی  ق
هەبوو،  خوێندنەوەی  واڵتیش  ــدارەی  ــی ئ
ــان،  کــوردســت ــمــوکــراتــی  دێ حیزبی  دوای 
قازی  ــد.  ــەزران دام کوردستانی  کۆماری 
ـــە مێشکی  ل ـــوو  ب ــەد دەمـــێـــک  ــم ــەم ــح م
دوای  بە  یەک  و  دەکا  چ  دەیزانی  خۆیدا 

خالید عەزیزی:

 بە ڕۆحێکی شۆڕشگێڕانە لە سەنگەری خەبات بۆ دەستەبەری مافە 
نەتەوایەتییەکانی گەلی کورددا درێژە بە تێکۆشانی خۆمان دەدەین
)وتاری 2٥ی گەالوێژی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بەبۆنەی یوبیلی ئەڵماسی حیزبی دێموکراتی کوردستان(

پڕۆژەکانی خۆی جێ بەجێ دەکرد،  یەک 
ــازی  ــشــەوا ق ــێ ــی پ ــت ــەر دەس ــەس ــە ل ــۆی ب
محەممەد حیزبی دێموکراتی کوردستان 
کۆماری  یەکەم  بڕا  پێ  شانازییەی  ئەو 
ئەوەی  بەپێی  و  دابمەزرێنێ  کوردستان  
بنەمایەکی  ــەســەر  ل ــمــوکــرات  دێ حیزبی 
و  ویست  کردنی  جێبەجێ  بۆ  نەتەوەیی 
دامەزرابوو،  کورد  نەتەوەی  داخوازەکانی 
نەتەوەییش  و شوناسی  هێما  دا  هەوڵی  
بێ؛  ــار  دی ــەوە  ــی ــان ــەزراوەک دام بە هەموو 
دواتر  تا  بگرە  کوردستانەوە  کۆماری  لە 
نەتەوەیی  ســـروودی  کوردستان،  ــااڵی  ئ
پێشمەرگە،  ـــاوی  ن ــر  ـ دوات ــب،  ــی ڕەق ــەی  ئ
بە  ئێستاش  ــە  ــەزراوان دام ئەو  هەمووی 
گشتی لە الیەن زۆرینەی گەلی کوردەوە 

بە شانازییەوە چاوی لێ دەکرێ.
ــەی کە  ــەو پــرۆســەی ـ ــمــە ئ ــێ ــی ئ ــزب حــی
دەستی پێ کرد و دوایە کردی بە پڕۆژە، 
حەساسدا  زۆر  ــی  ــک ــێ دەوران ــە  ل ــی  ــوان ت
بنەماکانی هۆوییەتی نەتەوایەتیی کورد 
کوردستان  ــی  ــەاڵت ڕۆژه ــە  ل تایبەت  ــە  ب
ــەد وەک  ــم ــحــەم ــازی م ــ ــێ. ق ــن ــەزرێ ــم داب
کوردستان،  دێموکراتی  حیزبی  ڕێبەری 
تێ گەیشتبوو،  کــێــشــەکــان  ــوو  ــەم ه ــە  ل
گرتە  ــدی  ڕەهــەن ــرە  ف سیاسەتێکی  بۆیە 

ــی حیزب،  ــردن ــت ک ـــەک دروس ــە الی ـــەر. ل ب
حیزبییەکان،  دامـــەزراوە  دروست کردنی 
سازمان  دێموکراتی  حیزبی  جۆرێک  بە 
خۆی  توێژەکان  و  چین  هەموو  کە  دا 
تێدا بخوێننەوە. هەر ئەو وەختە حیزبی 
جەماوەری،  حیزبێکی  کردە  دێموکراتی 
ــە یا  ــەی ــســەف ــەل ـــەو ف ــاش ئ ــســت ــێ ــا ئ ــەت ه
هەر  دێموکرات  حیزبی  جەماوەربوونی 
پێوەی دیار ماوە، بە دوای ئەودا تێ کۆشا 
دامەزراوە دروست بکا، مەسەلەی کورد لە 
ئێران بێنێتە گۆڕێ و حیزبی دێموکرات 
دێموکراتی  حیزبی  پارتنێری  ــە  ب ــوو  ب
ئازەربایجان لە چەند و چۆنیی چارەسەری 
ــایـــجـــان و  ـ ـــازەرب ــێـــوان ئ ـ ــی ن ــان ــەک ــش ــێ ک
کوردستان و دروست کردنی مێکانیزمێک 
بۆ لێک تێگەیشتن و هەروەها چۆنیەتیی 

هەڵسوکەوتیان لەگەڵ تاران.
لەنێو  دا  ــی  ــەوڵ ه ــرات  ــوک ــم دێ حیزبی 
ئەقڵییەتی  ڕاستییدا  لە  خەڵک  کۆمەاڵنی 
پیاو،  و  ژن  ــی  ــەری ــەراب ب ــراســی،  ــوک ــم دێ
لە  توێژەکان  و  چین  هەموو  بەشداریی 
بەاڵم  پێشێ،  ببا تە  حیزبایەتییدا  ژیانی 
بە  ــوو.  ب کــەم  ماوەیەکی  ئەوانە  هەموو 
ــە جیاتی  ـــاران ل ــی ت ــەوە حــکــوومــەت ــ داخ
ئەوەی کە پەیامی ئاشتیخوازی، پەیامی 

ژیان  یەکەوە  بە  پەیامی  و  دێموکراتیک 
دێموکرات  حیزبی  ــەن  الی ــە  ل ئێراندا  ــە  ل
کە هات بووە گۆڕێ و شەخسی پێشەوا 
ڕێبەریی دەکرد، وەر بگرێ؛ هێرشی کردە 
داخەوە  بە  ئاکامدا  لە  کوردستان.  سەر 
کۆماری کوردستان ڕووخا و پێشەوا لە 
سێدارە درا. تەنانەت ئەو کات کە بڕیاریان 
سێدارە  لە  محەممەد  ــازی  ق پێشەوا  دا 
ــازی  ق ــێــشــەوا  پ خۆشەویستیی  ـــدرێ،  ب
لە نێو خەڵکی کوردستاندا و  محەممەد 
تا ڕادەیەک خەڵکی ئێران کە دەیانناسی 
ئەمریکاییەکانیش  الی  کە  بوو،  ئەوەندە 
ئارسی  ــرا.  ــ دەک ــێ  ل چــاو  پرسێک  وەک 
ــەدار و کــادری  ــاســەت م ـــت، ســی ـــڵ ڕۆزوێ
سەفارەتی  ــە  ل ــە  ک ئەمریکا  لێهاتووی 
ئەمریکا لە تاران کاری دەکرد، سەردانی 
پێشەوا قازی محەممەد دەکا ئەو وەختە 
لەو مەنتەقانە گوزارشی خۆی داوەتەوە 
و زۆر بە ڕێزەوە باسی قازی محەممەد 
ئەمریکاییەکان  ــەت  ــان ــەن ت ــە  ــۆی ب ــا.  دەکـ
پێشنیاریان بە حکوومەتی شا کرد بوو 
پێشەوا قازی محەممەد، ڕێبەری حیزبی 
کەسایەتییەکی  کوردستان  دێموکراتی 
جێکەوتوو و جێی ڕێزە نابێ ئاوای لەگەڵ 
بە  تاران  حکوومەتی  بەاڵم  بجووڵێنەوە. 

داخەوە هیچی ئەوانەی لە بەرچاو نەگرت 
و کۆمار ڕووخا و پێشەوا قازی محەممەد 
لە سێدارە درا، بەاڵم ناسیۆنالیزمی کورد 
لەدایک بوو، بیری کوردایەتی لەدایک بوو، 
هیوا و ئومێد لەدایک بوو، هەر ئەوە بوو 
بە هۆی ئەوە کە ئەندامان و کادرەکانی 
دوای  بە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
خۆیان  چاالکیی  کۆماریشدا  ڕووخــانــی 
کادرەکانی  لە  بەشێک  ــدەن،  ب پێ  ــژە  درێ
شادا  حکوومەتی  زەمانی  لە  حیزبە  ئەم 
تووشی  بەشێکیان  زیندانەکان،  کەوتنە 
نێو  لە  بەشێکیشیان  بوون،  دەربەدەری 
خەڵکی کوردستان و لە نێو دڵی خەڵکی 
چاالکیی  نهێنی  شێوەی  بە  کوردستاندا 

خۆیان درێژە دەدا.
پێشەوا  لە سێدارەدانی  بە  وایە  ئەگەر 
پێشەوایەکی  ــە  ڕاســت محەممەد  ـــازی  ق
ــرێ  ــەاڵم دەک ــت دا، ب ــان لە دەس ــەورەم گ
ئەقڵیەتی  و  ــورد  ک ناسیۆنالیزمی  بڵێم 
کــورد  نەتەوایەتیی  ــووری  شــع و  ــورد  ک
کە چۆن  دەڕۆی  ــەوەدا  ئ دوای  بە  زیاتر 
خەباتەکەی خۆی درێژە پێ بدا، حیزبی 
ئێمە لە هەموو قۆناغەکانی ژیانی خۆیدا 
هەوڵی داوە تێ  بکۆشێ لەسەر بایەخ دان 
خۆی  سیاسیی  چاالکیی  بنەماکان  بە 
لە ژیانی حیزبی  ــک  ــێ ــدا. دەوران ب ــژە  درێ
ــی  ــەران ــب ــان و ڕێ ــت ــوردس ــی ک ــرات ــوک ــم دێ
باشووری  لە  کادرەکانی  و  حیزبە  ئەو 
کوردستان بووە، ئەو دەورانەش هەمووی 
حیزبی  ــی  ــەری ــب ڕێ هیممەتی  و  ــەوڵ  هـ
کە  ــووە  ب ــەوە  ئ کادرەکانی  و  دێموکرات 
نێوخۆی واڵت کار بکەن، چۆن  لە  چۆن 
نێوخۆی  لە  خۆیان  پێوەندیی  و  ڕایەڵە 
ــاری  کــۆم ــی  ــان ڕووخ دوای  ــە  ب ــە  ک واڵت 
لە  بکەن.  بەهێزتر  مابۆوە،  کوردستان 
دەورانی ساواکدا کە گرتن و کوشتن لە 
گۆڕێدا بوو، بەاڵم دیسان کۆڵیان نەدا و 
لە ساڵەکانی ٤٦ و ٤٧ -هەرچەند حیزبی 
دێموکرات هەمیشە لەو باوەڕەدا بووە تێ 
کێشەی  ــژەوە  ــووێ وت ڕێگای  لە  بکۆشێ 
بەاڵم  بکا،  ــاران جێ بەجێ  ت لەگەڵ  خۆی 
لەگەڵ  شا  حکوومەتی  ــاری  ــت ڕەف ــادام  م
کورد  تێکۆشەرانی  و  دێموکرات  حیزبی 
ڕەفتارێکی نامەسئووالنە بوو تەنیا زمانی 
لە  بەشێک  ــی،  دەزان ئێعدامی  و  کوشتن 
ڕیزەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان، 
وەڕێ  ــان  ــی ــداری ــەک چ ــی  ــەک ــەوەی ــوواڵن ج
بە  چەکدارییەش  جوواڵنەوە  ئەو  خست، 
حوکمی نفووزی حیزبی دێموکرات لە نێو 
کۆمەاڵنی خەڵکدا ڕێزێکی زۆری لێ گیرا، 
تا ڕادەیەکی زۆر خەڵک پشتیوانییان لێ 
کرد. یانی دەمهەوێ ئەوە بڵێم لە بیری 
هەوڵ  دێموکراتدا  حیزبی  ڕەهەندیی  فرە 
خەبات  ــە  ل ــک  ــۆرێ ج ــوو  ــەم ه ــە  ب دراوە 
تێ بکۆشین، حزوورمان لە نێوخۆی واڵت 
بێ و تێ بکۆشین هەمووی ئەو مەیدانانە 

تاقی بکەینەوە. 
حیزبی  ــی  ــان ژی ــی  ــی ســەرەک بەشێکی 
ئەو  ئیدامەی  لە  کوردستان  دێموکراتی 
ئینقالبی  دوای  ــەدا  ــوان ــشــێ ن و  ــەوراز  ــ ه
ئێران و ڕووخانی حکوومەتی پاشایەتی 
ــەر  ــەگ ــێ دەکــــا. ئ ــت پ ــ ــدا دەس ــران ــێ ــە ئ ل
و  ــاوە  م کوردستان  کۆماری  ســەردەمــی 
و  دێموکرات  حیزبی  دەسەاڵتی  ــەودای  م
ناوچەی  ــەر  ه ــاری  ک شوێنی  و  ــفــووز  ن
تا  ئێران،  ئینقالبی  دوای  بــوو،  موکریان 
ڕۆییشت،  ــان  ــوردســت ک خــــوارووی  الی 

ئەگەر ڕۆژێک لە ڕۆژان کورد لە پرۆسەی بەڕێوەبەریی ئێراندا بەشدار نەبێ و لەگەڵدا 
نەبێ، ئەگەر ڕۆژێک لە ڕۆژان سیاسەتەکانی ئێمە لە الیەن ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانییەوە سەرنجی 
نەدرێتێ، ئەگەر ڕۆژێک لە ڕۆژان بیر لەوە بکرێتەوە کە ئێرانێک دروست دەکرێتەوە لەسەر 
تەمەرکوزگەرایی هەر بەو فەرهەنگەی کە لە حکوومەتی پێشوو و لە کۆماری ئیسالمییدا هەبوو 
نابینێ  خۆوە  بە  ئارامش  و  ئاشتی  و  ئەمنیەت  هەرگیز  ئێرانە  ئەو  و  دەکەینەوە  دڵنیاتان 
و، خەڵکەکەی لە دێموکراسی و ئازادی و مافەکان بەهرەمەند نابێ. بۆیە ئێمە وەک حیزبی 
بە  نیسبەت  سێناریۆیەک  هیچ  بە  و  هاوکێشەیەک  هیج  بە  بەرامبەر  کوردستان  دێموکراتی 
بەرژەوەندییە  پێی  بە  شوێنێک  هەموو  دەدەین  هەوڵ  و  نابین  کەمتەرخەم  ئێران  داهاتووی 
نەتەوایەتییەکانی خۆمان وەک کوردی کوردستانی ئێران، دەورمان هەبێ و سیاسەتی خۆمان 

بێنینە گۆڕێ.
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پێشووی  ئەو خەونەی حکوومەتی  یەعنی 
قازی  دانی  سێدارە  لە  بە  پێی  وابوو  ــاران  ت
ــان  ــەواو ی ــ ــورد ت ــەی کـ ــەل ــەس مــحــەمــمــەد م
مـــەودای  پێچەوانە  ــە  ب ــێ،  ـ دەب ــەســک  ــەرت ب
ـــر بــوو و  ــووزی زۆرت ــف ــی و ن ــای ــی جــوغــراف
تێکۆشەری  لە خەڵکی  زۆرتر  دەستەیەکی 
کوردستان بە ژن و پیاوەوە لە بەشەکانی 
لە  ــان  ڕووی کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  دیکەی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان کرد. هەر لە 
ڕۆژانی یەکەمی ئینقالب حیزبی دێموکرات 
ــورد  ــە کــێــشــەی ک ــەوە بـــوو ک ـ ــری ئ ــگ ــەن الی
لەگەڵ تاران لە ڕێگای وتووێژەوە چارەسەر 
ئەو  مێعماری  قاسملوو  ــور  دوکــت بکرێ، 
بە  و  شــارەزا  زۆر  تێشیدا  و  ــوو  ب ئیدەیە 
خۆی  هەوڵەکانی  هەموو  بۆیە  بوو،  توانا 
بەکار بەست بە گەالنی ئێران، بە حیزب و 
الیەنە سیاسییەکان و بە کەسایەتییەکانی 
ئێران بڵێ ئێمە ئینقالبمان کرد، بە یەکەوە 
کوردیش  ئێمەی   و  بکەین  ئێران  ئیدارەی 
کە  بووین،  بەشدار  ئینقالبەدا  ــەو  ل بۆیە 
دێموکراتییەکانی  و  ــی  ــەوەی ــەت ن مافە  ــە  ب
خۆمان بگەین، بەاڵم بە داخەوە حکوومەتی 
ئەو  ئایەتوڵاڵ خومەینی  و شەخسی  تاران 
پەیامە واتادارەی ڕێبەری کاریزما، دوکتور 
قاسملوو کە هەم بۆ کورد و هەم بۆ ئێران 
بەرژەوەندییەکی زۆری تێدا بوو بە جددیی 
ئێمەی  ئاشتیی  پەیامی  بۆیە  نەگرت؛  وەر 
بە شەڕ و هێرش کردن بۆ سەر کوردستان 

واڵم دایەوە.

تایبەت  بە  پێشمەرگەکان  موقاوەمەتی 
ـــمـــوکـــرات،  ــی دێ ــزب ــی ــی ح ــان ــەک ــەرگ ــم ــش ــێ پ
حکوومەتی تارانی هێنا سەر ئەو قەناعەتە 
ــەشــدا  مــوزاکــرات ــەو  ل بکەین.  ــرە  ــوزاک م ــە  ک
ــەوە  ــ داخ ـــە  ب ــەاڵم  ــ ب درا،  زۆر  ــی  ــک ــێ ــەوڵ ه
نێوەرۆک و تەبیعەت و ماهییەتی کۆماری 
ئیسالمی ئەوە بوو کە مەسەلەی کورد لە 
دوکتور  نەکا،  چارسەر  گفتوگۆوە  ڕێگای 
نیام زیاتر و باش تر لە هەموو  قاسملوو دڵ
ــەاڵم دەیویست بە  ــی ب ــەوەی دەزان کــەس ئ
کە  بڵێ  الیەنەکان  بە  و  خەڵک  کۆمەاڵنی 
ئێمە ئینقالبمان کردوە بۆ ئەو مافانە بەاڵم 
حکوومەتی تاران ڕێگرە لە گەیشتنی ئێمە 
بەو مافانە. لەو ڕۆژەوە تا ئێستا کۆماری 
ئێمەدا سەپاندوە  بەسەر  ئیسالمی شەڕی 
پێشمەرگەکانی  و  ــرات  ــوک ــم دێ حیزبی  و 
حیزبی  ــێــشــمــەرگــەکــانــی  پ و  ــان  ــت ــوردس ک
لە  ــردوە،  ک خۆیان  لە  دیفاعیان  دێموکرات 
هەوڵی  ئێمە  حیزبی  مــاوەدا  ــەو  ئ ــەواوی  ت
بکۆشێ،  تێ  ئەساس  چەند  لەسەر  داوە 
یەکەم  ــێ،  ب ــادار  ـ وەف خــۆی  بنەماکانی  بە 
بووە  ــەوە  ئ ئێمە  هەوڵی  پێوەندییەدا  ــەو  ل
دێموکرات  حیزبی  بوونی  ــاوەری  ــەم ج بە 
هەبێ،  خۆی  گرینگیی  ئێمە  الی  هەمیشە 

کۆمەاڵنی  ــەڵ  ــەگ ل ــدی  ــوەن ــێ پ ــش  ــەوی ئ
دان  ــەوڵ  ه واڵت،  نێوخۆی  ــە  ل خەڵک 
بۆ ئەوەی کە خەڵک لە نێوخۆی واڵت 
ڕێکاری  لە  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە 
جۆراوجۆر و سیاسەتی فرە ڕەهەندی 
لە  کە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
زەمانی پێشەوا قازی محەممەدەوە دان 
قاسملوو  دوکتور  و شەخسی  درابوو 
و دوکتور شەرەفکەندیش درێژەیان پێ 
دا، بەردەوام بچێتە پێشێ. هۆیەکەشی 
دێموکراتی  حیزبی  جێگای  ــە  ــەوەی ئ
کوردستانە،  ــی  ــەاڵت ڕۆژه کوردستان، 
ــی  ــرات ــوک ــم ــی دێ ــزب ــی حــی ــۆش ــر و ه ــی ب
ــوخــۆی  ــێ ــە ن ـ ــەر ل ــ ــش ه ــی ــان ــت ــوردس ک

کوردستانە.
لە  ــژوو  ــێ م ــۆ  ب بگەڕێینەوە  ــەر  ــەگ ئ
قازی محەممەد،  دانی پێشەوا  سێدارە 
لەسەر  قاسملوو،  ــور  ــت دوک ــرۆری  ــێ ت
ــور  ــت ــرۆری دوک ــێ ــژ و ت ــووێ ــزی وت ــێ م
کە  شوێنێک  لە  شەرەفکەندی  ســادق 
نزیکیی  ــۆ  ب مێکانیزمێک  ــســت  ــوی دی
لەم  و،  بدۆزێتەوە  ئێرانییەکان  هێزە 
ــان کـــادری  ــ ــرۆری دەی ــێ ــەدا ت ــان ــی دوای
تەنانەت  و  قەاڵ  ئێمە، مووشەک بارانی 
ــک  ــدا، زۆرێ ــەل ــەی شــەوی ی ــ ڕووداوەکـ
ـــەک شتی  ــوو ی ــەم ــــــە ه ـــەو ڕووداوان ل
نفووزی  ئەوەیە  ئەویش  خستوە  دەر 
جەماوەریی حیزبی دێموکرات، گارانتی 
ــە. جا  ــمــوکــرات ــی دێ ــزب ــی ـــەوەی ح مـــان

ڕۆژهەاڵتی  خەڵکی  ئێوە  ــە  وای ئەگەر 
کوردستان بە بەشداری، حزوور و لە 
داوە،  هەوڵتان  خۆتان  بوونی  مەیداندا 
حیزبێک  بگرن.  ڕا  خۆتان  حیزبەکەی 
هـــەوراز  ــوو  ــەم ه ــەو  ئ تەحەمولی  ــە  ک
ــوو  ــەم ــەو ه ـ ــەی کـــــردوە، ئ ــوان ــێ ــش و ن
ڕا  خۆ  و  هاتوە  بەسەر  کارەساتانەی 

دەگرێ، ئەوە ئێوەش خۆ ڕا دەگرن.
مووشەک بارانەکە  دوای  ڕۆژ  چــوار 
ــەوە و  ــشــت ــێ ــەه ــا ن ــی ــەن ــە ت ــان ب ــەت ــم ــێ ئ
ــی  ــرات ــوک ــم ــی دێ ــزب ــی ـــی ح ـــەری ـــب ـــە ڕێ ب
ــە بە  ــت ــد؛ ڕاس ــان ــەی ــان ڕاگ ــت ــان کــوردســت
ئێمە  بەاڵم  دەدەن،  ئێوە  لە  مووشەک 
سابیتیشتان  و  لەگەڵتان داین  لێرەوە 
بە  ــوو  ب ئێوە  هەڵوێستەی  ــەم  ئ ــرد.  ک
بەڵگە لەو بەڵگە مێژووییانەی حیزبی 
کارنامەی  دەچێتە سەر  کە  دێموکرات 
ــەوە هەتا  ــی ــای ــی ــن ــە دڵ ــە و ب ـــەم حــیــزب ئ
کۆمەاڵنی خەڵکی لەگەڵدا بێ بە چۆک 
ئەو  تەواوی  لە  ئێمە  ڕێبەرانی  دانایە. 
مەیداندا  ــە  ل داوە  هەوڵیان  ــەدا  ــاوەی م
ــە و  ــڕان ــکــی شــۆڕشــگــێ ــە ڕۆحــێ ــن و ب ب
پێناو  ــە  ل ــی  ــەت ــەوای ــەت ن هەستێکی  ــە  ب
مافەکانی خۆماندا کار بکەین و کاریان 

بۆ کردوە.
نێودەوڵەتییش  کۆمەڵگەی  ئاستی  لە 
ــەو وەختە  ــەر ئ ــوون. ه ــەب ــاوەت ن ــەف ــێ ت ب
داوە  ــی  ــەوڵ ه محەممەد  ـــازی  ق ــێــشــەوا  پ
بگرێ  پێوەندی  ئینگلیسییەکان  لەگەڵ 
ــی  ــەک ــی ــدی ــوەن ــێ پ ــۆش  ــک ــۆس م ـــەگـــەڵ  ل و، 
ئە  لەگەڵ  داوە  هەوڵی  هێنا،  پێک  باشی 
جیهانیی  شــەڕی  وەختی  کە  الیەنانەی 
ئێران  بە  پێوەندییان  جۆرێک  بە  دووەم 
بێ،  پێوەندییدا  لە  بووە  کوردستانەوە  و 
چون  ئازەرییەکانیش.  لەگەڵ  هەروەها 
پێی خەبات  بە  ــێ پێ   ــی دەب ــزان ــەو دەی ئ
کۆمەڵگەی  واڵت  ئیدارەی  و  تێکۆشان  و 
نێودەوڵەتییش لە ئێمە بگا. بە دوای ئەودا 
دوکتور قاسملوو دەکرێ بڵێم مێعماری 
و  دیپلۆماسی  ئەقڵییەتی  گۆڕی  هێنانە 
ئەوەی کە مەسەلەی خۆمان بە جیهانی 
حوکمی  ــە  ب قاسملوو  ــور  ــت دوک بکەین، 
ئەوەی لە نێوخۆی واڵت لەگەڵ ئێرانییە کان 
و لە دەرەوەی واڵتیش لەگەڵ بیانییەکان 
بۆیە  هەر  هەبوو،  باشی  تێکەاڵوییەکی 
لە  ــارەیــەوە  ب لەم  بەهێزی  کارنامەیەکی 
دەرکی  باش  زۆر  هێشتوە.  بەجێ  خۆی 
دواییانەشدا  لەم  و  ــرد  دەک مەسەلەکەی 
بەشێک لە سەرنجی ئورووپاییەکان و بە 
تایبەت فەڕانسەوییەکان کە بە مەسەلەی 
کورد دراوە، تا ڕادەیەکی زۆر هۆکارەکەی 
ئەو  سەرمایەگوزاریی  سەر  دەگەڕێتەوە 
ئێمەش  ــردی.  ک قاسملوو  دوکتور  کاتی 
ڕێنوێنیی  و  ئەزموون  ڕووناکایی  لەژێر 
ڕێبەرانمان بەردەوام لەو ئاستەشدا هەر 

دەچینە پێشێ.
ــە ئێمە  ــەوەی ک ــ ــەســاســی ئ ــەر ئ ــەس ل
پێمان  وایە کێشەی ئێران لە ئاستی گشتی 
و بەبەشداریی هەموو پێکهاتەکانی ئەم 
داوە  هەوڵمان  ــرێ،  دەکـ چــارســەر  ــە  واڵت
لەگەڵ الیەنە ئێرانییەکان لە چوارچێوەی 
ــان  ــی خــۆم ــی ــەت ــەوای ــەت ــی ن ـ ــدی ـ ــەرژەوەن ـ ب
لەو  ــەر  ه و،  ــن  ــەی ک ــاش  ب پێوەندییمان 
و  سازمان  لەگەڵ  داوە  هەوڵمان  ــوارەدا  ب
بە  دروست کردن  پێوەندی  بە  حیزبەکان 
بە  ــێ  دەب ئێمە  کە  بڵێین  ــەک  الی هەموو 
یەکەوە لە بیری ئیدارەی داهاتووی ئێران 
بین. ڕامان گەیاندوە و جارێکی دیکەش 
لە  ئێران  بێ  قەرار  ئەگەر  دەگەیەنین  ڕا 
داهاتوودا ئیدارە بکرێ، دەبێ تەوافوقێک 
بکرێ لەگەڵ هەموو الیەنە سیاسییەکان، 
هەموو  و  قەومییەکان  ــە  ــەن الی ــەمــوو  ه
الیەنەکانی دیکە و چەندوچۆنیی ئیدارەی 
دروستی  سیاسەتی  بـــوارەدا  ــەو  ل ئێران 

خۆمان هەیە.
پەیامێکی دیکەمان لێرە بۆ ئێرانییەکان 
ئاگاداری  لەوان  بەشێک  ڕەنگە  کە  هەیە 
کێشە و پرسی ئێمە نەبن، ئەویش ئەوەیە 
کە ئەم واڵتە کاتێک ئەمنیەت و ئاسایش 
و  ئاشتی  زەمانێک  دەبینێ،  خۆیەوە  بە 
کە  ــێ  دەب سەقام گیر  تێدا  دێموکراسیی 
هەموو الیەنەکان بەو جۆرەی کە هەن تێدا 
بەشداری ئەو پرۆسەیە بن و هەاڵواردنێک 
هەموو  بەشداریی  بە  نەبێ.  گۆڕێدا  لە 
ئارامشێکی  و  ئەمنیەت  ئێران  لە  الیەک 
ــی، سیاسی  مــەزهــەب ـــەومـــی،  ق ــی،  ــل ــل ــی م
وەختە  ــەو  ئ و  ــاراوە  ـ ئ دێتە  ــانــوونــی  ق و 
ئیدارەیەکە  ئێران،  ئیدارەی  بڵێین  دەکرێ 
جۆراوجۆرییە  ئەو  ئەساسی  لەسەر  کە 
دامەزراوە. ئەگەر ڕۆژێک لە ڕۆژان کورد 
لە پرۆسەی بەڕێوەبەریی ئێراندا بەشدار 
ــک  ڕۆژێ ــەگــەر  ئ ــێ،  ــەب ن لەگەڵدا  و  نەبێ 
الیەن  لە  ئێمە  سیاسەتەکانی  ڕۆژان  لە 
سەرنجی  ــەوە  ــی ــی ــران ــێ ئ ــی  ــۆن ــۆپــۆزیــســی ئ
بیر  ڕۆژان  لە  ــک  ڕۆژێ ئەگەر  نەدرێتێ، 
دروســت  ئێرانێک  ــە  ک ــەوە  ــت ــکــرێ ب ــەوە  ـ ل
ــی  ــەرای ــوزگ ــەرک ــەم ــەســەر ت ــەوە ل ــت ــرێ دەک
حکوومەتی  لە  کە  فەرهەنگەی  بەو  هەر 
پێشوو و لە کۆماری ئیسالمییدا هەبوو 
نیاتان دەکەینەوە و ئەو ئێرانە هەرگیز  دڵ
خۆوە  بە  ئارامش  و  ئاشتی  و  ئەمنیەت 
و  دێموکراسی  لە  خەڵکەکەی  و،  نابینێ 
ئازادی و مافەکان بەهرەمەند نابێ. بۆیە 
ئێمە وەک حیزبی دێموکراتی کوردستان 
بە  و  هاوکێشەیەک  هیج  ــە  ب ــەر  ــەرامــب ب
هیچ سێناریۆیەک نیسبەت بە داهاتووی 
ئێران کەمتەرخەم نابین و هەوڵ دەدەین 
بەرژەوەندییە  پێی  بە  شوێنێک  هەموو 
کوردی  وەک  خۆمان  نەتەوایەتییەکانی 
و  هەبێ  دەورمـــان  ــران،  ــێ ئ کوردستانی 

سیاسەتی خۆمان بێنینە گۆڕێ.
ــان لە  ــت ــوردس ــی ک ــرات ــوک ــم ــی دێ ــزب حــی

بــەشــەکــانــی دیکەی  ــەڵ  ــەگ ل ــدی  ــوەن ــێ پ
ــی  ـــە هــەســت ــشــە ب ــی ــەم ـــان ه ــت کـــوردسـ
ئێمە  ــەوە،  جــوواڵوەت بەرپرسایەتییەوە 
ناخۆشەکاندا  ڕۆژە  لە  داوە  هەوڵمان 
لەگەڵ بەشەکانی دیکەدا بین و، لە ڕۆژە 
خۆشەکانیشدا دیسان پیرۆزباییان لێ 
بکەین. تێ بکۆشین لە ئەزموونی ئەوان 
گشتیی  سیاسەتی  بگرین،  وەر  کەلک 
ــک  ــچ جــۆرێ ــی ــە ه ــووە ب ــ ــەوە ب ــ ــە ئ ــم ــێ ئ
دیکەی  بەشەکانی  لە  ــێ وەردان  ــت دەس
کوردستاندا نەکەین، بەاڵم دۆستایەتیی 
ــەو  ــەکــان ل ــی ــاســی ــە ســی ــەن ــزب و الی ــی ح
بەشانەدا بکەین و هەمیشە ئارەزوومان 
ئەوە بووە کێشەی کورد لە بەشەکانی 
دیکەی کوردستان لە ڕێگای وتووێژ و بە 
شێوەیەکی ئاشتییانە چارەسەر بکرێ. 
بەاڵم پێوەندیی حیزبی دێموکرات لەگەڵ 
شتێکی  کوردستان  باشووری  خەڵکی 
حیزبی  پێوەندیی  ــژووی  ــێ م ــە.  ــکــەی دی
خەڵکی  لەگەڵ  کوردستان  دێموکراتی 

ــەوە  ــت ــەڕێ ــان دەگ ــت ــوردس ــاشــووری ک ب
ــان، ئەو  ــوردســت ــاری ک ــۆم ــی ک ــەردەم س
وەخت کە بارزانییەکان هاتن بەشداری 
لە کۆماری  کۆماری کوردستان بوون، 
کوردستان لە حکوومەتی کوردیی ئەو 
کاتدا میوان نەبوون خاوەن ماڵ بوون، 
لە سەر سفرەی سیاسەتدا  یەکەوە  بە 
سانازییەکانی  لە  یەکێک  ئەوە  ــوون.  ب
ـــان و  ــی کـــوردســـت ــرات ــوک ــم ــی دێ ــزب ــی ح
ــــەواوی  ـــە ت ــە. ل ــان ــاری کــوردســت ــۆمـ کـ
جار  زۆر  دێموکراتدا  حیزبی  مێژووی 
کادرەکانی  و  پێشمەرگە  ڕێبەرایەتی، 
حیزبی دێموکرات، بنکە و بارەگاکانیان 
ــان. لە  ــوردســت ــاشــووری ک ــە ب ــوەت کــەوت
باشووری  خەڵکی  ناخۆشەکاندا  ڕۆژە 
ئێمە  پشتیوانیی  ــان  زۆری کوردستان 
زۆر  بـــوون،  لەگەڵماندا  زۆر  کـــردوە، 
ــەوە  ــان ــم ــان ــشــەک کــێ و  دەرد  ــای  ــان ــەه ب
ڕۆژەدا  ـــەو  ل ــە  ــم ــێ ئ ــە  ــۆی ب ـــوون،  هـــات
ــاس بۆ  ــڕای ســپ ــ ــی وێ ــەت ــگــای خــۆی جــێ
کورد  ڕەوای  دۆزی  بۆ  ــەک  الی هەموو 
ــان و حیزبی  ــی کــوردســت ــەاڵت ــە ڕۆژه ل
زەحمەتیان  ــان  ــت ــوردس ک ــی  ــرات ــوک ــم دێ
کێشاوە، سپاس و ڕێزێکی تایبەتییمان 
هەبێ بۆ خەڵکی باشووری کوردستان 
ناخۆشانەدا  ڕۆژە  لەو  کە  الیەنەکان  و 

تەنیایان نەهێشتووینەتەوە.
ــی  ــمــوکــرات ــی دێ ــزب ــەی حــی ــام ــارن ــە ک ل
جەماوەرییە  حیزبێکی  کە  کوردستاندا 
ــات و  ــی خــەب ــدان ــەی ــە م ل ــاڵ  و ٧٥ سـ
لە بواری جۆراجۆردا بووە  تێکۆشانیدا 
نەقڵێکی  داوە،  زۆری  قوربانییەکی  و 
“بانی  دەڵێن:  لە کوردییدا  هەیە  خۆش 
مـــادام حیزبی  ــەفــری زۆر”  ب و  گـــەورە 
حیزبێکی  ـــان  کـــوردســـت ــی  ــرات ــوک ــم دێ
ـــفـــووزە ٧٥ ســاڵ  ن ــڕ  پ ــاوەری و  ــەمـ جـ
بواری  لە  ــردوە  ک تێکۆشانی  و  خەبات 
تەشکیالتی،  دیپلۆماسی،  جۆراجۆری 
ــی  ــات ــەب ــاســی، خ ــی، ســی ـ ــراوەی ــخـ ــکـ ـ ڕێ
پێشمەرگانە،  ــی  ــات خــەب ــاوەری،  ــەمـ جـ
بگرە وتووێژ  قانوونی و هەتا  خەباتی 
لە  ــەکــان  ــی ــدی ــاوەن ن حکوومەتە  ــەڵ  ــەگ ل
نەبووە،  بێ تەفاوەت  و  ــووە  ب مەیداندا 
بێ کێشەش  نییە  ــدا  ــێ ت ــی  گــومــان هیچ 
ـــدا بـــووە،  ــە گـــۆڕێ ــەش ل ــەڵ ـــەبـــووە. ه ن
و  هەڵە  نییە،  ــەســەر  ل پەڵەمان  ــەاڵم  ب
کە  کەسێک  ڕێی  سەر  دێتە  کێشەش 
ــەورەی وەک  ــا، بۆ حیزبێکی گ کار دەک
زۆر  کوردستانیش  دێموکراتی  حیزبی 
ــن،  ــی ــیــی دەزان ــی و ســروشــت ــاســای ــە ئ ب
بەاڵم بە شانازییەوە دەڵێین حێزبێکین 
داهاتووشدا  لە  نییە.  لەسەر  پەڵەمان 

لەسەر  داوە  هەوڵی  تەمەنیدا  هەموو  لە  ئێمە  حیزبی 
چەند ئەساس تێ بکۆشێ، بە بنەماکانی خۆی وەفادار بێ، 
یەکەم لەو پێوەندییەدا هەوڵی ئێمە ئەوە بووە بە جەماوەری 
خۆی  گرینگیی  ئێمە  الی  هەمیشە  دێموکرات  حیزبی  بوونی 
هەبێ، ئەویش پێوەندی لەگەڵ کۆمەاڵنی خەڵک لە نێوخۆی 
لە  واڵت  نێوخۆی  لە  خەڵک  کە  ئەوەی  بۆ  دان  هەوڵ  واڵت، 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە ڕێکاری جۆراوجۆر و سیاسەتی فرە 
ڕەهەندی حیزبی دێموکراتی کوردستان کە لە زەمانی پێشەوا 
قازی محەممەدەوە دان درابوو و شەخسی دوکتور قاسملوو و 
دوکتور شەرەفکەندیش درێژەیان پێ دا، بەردەوام بچێتە پێشێ. 
کوردستان،  دێموکراتی  حیزبی  جێگای  ئەوەیە  هۆیەکەشی 
دێموکراتی  حیزبی  هۆشی  و  بیر  کوردستانە،  ڕۆژهەاڵتی 

کوردستانیش هەر لە نێوخۆی کوردستانە

لەسەر ئەساسی ئەوەی کە ئێمە پێمان  وایە کێشەی ئێران 
لە ئاستی گشتی و بەبەشداریی هەموو پێکهاتەکانی ئەم واڵتە 
چارسەر دەکرێ، هەوڵمان داوە لەگەڵ الیەنە ئێرانییەکان لە 
پێوەندییمان  خۆمان  نەتەوایەتیی  بەرژەوەندیی  چوارچێوەی 
باش کەین و، هەر لەو بوارەدا هەوڵمان داوە لەگەڵ سازمان و 
حیزبەکان بە پێوەندی دروست کردن بە هەموو الیەک بڵێین کە 
ئێمە دەبێ بە یەکەوە لە بیری ئیدارەی داهاتووی ئێران بین. 
ڕامان گەیاندوە و جارێکی دیکەش ڕا دەگەیەنین ئەگەر قەرار 
بێ ئێران لە داهاتوودا ئیدارە بکرێ، دەبێ تەوافوقێک بکرێ 
لەگەڵ هەموو الیەنە سیاسییەکان، هەموو الیەنە قەومییەکان 
و هەموو الیەنەکانی دیکە و چەندوچۆنیی ئیدارەی ئێران لەو 

بوارەدا سیاسەتی دروستی خۆمان هەیە

مادام حیزبی دێموکراتی کوردستان حیزبێکی جەماوەری 
بواری  لە  کردوە  تێکۆشانی  و  خەبات  ساڵ   75 نفووزە  پڕ  و 
جۆراجۆری دیپلۆماسی، تەشکیالتی، ڕێکخراوەیی، سیاسی، 
خەباتی جەماوەری، خەباتی پێشمەرگانە، خەباتی قانوونی 
لە  ناوەندییەکان  حکوومەتە  لەگەڵ  وتووێژ  بگرە  هەتا  و 
مەیداندا بووە و بێ تەفاوەت نەبووە، هیچ گومانی تێدا نییە 
بێ کێشەش نەبووە. هەڵەش لە گۆڕێدا بووە، بەاڵم پەڵەمان 
کە  کەسێک  ڕێی  سەر  دێتە  کێشەش  و  هەڵە  نییە،  لەسەر 
دێموکراتی  حیزبی  وەک  ــەورەی  گ حیزبێکی  بۆ  ــا،  دەک کار 
بەاڵم  دەزانین،  سروشتیی  و  ئاسایی  بە  زۆر  کوردستانیش 
نییە.  لەسەر  پەڵەمان  حێزبێکین  دەڵێین  شانازییەوە  بە 
نابین،  بێ هەڵە  و  بێ کێشە  حیزبێکی  ئێمە  داهاتووشدا  لە 
و  ڕەخنە  و  تێبینی  وەرگرتنی  بۆ  دەبێ  ئاواڵە  ڕۆحمان  بەاڵم 

پێشنیارەکان هەتا چارەسەریان بکەین

ئێمە حیزبێکی بێ کێشە و بێ هەڵە نابین، 
ئاواڵە دەبێ بۆ وەرگرتنی  بەاڵم ڕۆحمان 
هەتا  پێشنیارەکان  و  ڕەخنە  و  تێبینی 

چارەسەریان بکەین.
ــی  ــزب ــی ــــژووی ح ــە مــــێ ــ ـــێ گـــومـــان ل ب
ئینشعاب  ــووە،  ب لێک دابڕان  دێموکراتدا 
کــە  ــووە  ــ ــ ب وا  ــاری  ــ ــ ج داوە،  ڕووی 
ئەو  و  ــەوە  ــەت ــن ــاواوی ــەح ن ــکــەوە  ــێ پ ئێمە 
لێک دابڕانانە خۆش نەبووە بۆ ئێمە، بەاڵم 
با شتێکتان پێ بڵیم لە زۆربەی زۆریاندا 
ئەگەر الیەنەکان پێکەوە نەحاواونەوتەوە 
و  خەبات  ــی  ــەردەوامــی ب لەسەر  هەرگیز 
ــاری  ــۆم ک ــی  ــەت ــێــکــۆشــان دژی حــکــووم ت
ئیسالمی گومانیان نەبووە، جا ئەگەر وایە 
بنەماڵەی حیزبی دێموکرات وا پەروەردە 
کراوە ئەگەر لەگەڵ یەکیش کێشەی هەبێ 
بەاڵم تا ئەو جێیەی پێوەندیی بە خەبات 
حکوومەتی  دژی  هەیە  تێکۆشانەوە  و 
کۆماری ئیسالمی هەرگز گومانی نەبووە. 
لەسەر  ئێمە  کە  بەهێزە  خاڵێکی  ــەوە  ئ

زەروورەتێکی  پێی  بە  و  ئەوە  ئەساسی 
مێژوویی کە لە داهاتوودا بووە قەزییەی 
بە  ــۆڕێ،  گ دێتە  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی 
هەستی بەرپرسیارەتییەوە چاو لە پرسی 
لەم  بکەین.  دێموکراتەکان  یەکگرتنەوەی 
پێوەندیی  جێیەی  ــەو  ئ تا  پێوەندییەدا 
و  ــان  ــت ــوردس ک ــی  ــرات ــوک ــم دێ ــە حیزبی  ب
ئێستا  تا  ئێمەوە بووە و  سیاسەتەکانی 
شاهیدیی  ــە  ب مـــێـــژوو،  ــی  ــدی ــی شــاه ــە  ب
ــدا  ــۆڕێ ــە گ ــە ل ــە ک ــان ــگ ــەڵ ـــەو ب ــــەواوی ئ ت
لەمەو  و  نەکردوە  کۆتاییمان  ئێمە  هەن، 
بەداوش ئێمە هەوڵ دەدین ئەوەندەی لە 
تواناماندا بێ وەک حیزبێکی بەرپرسیار 
لە  هەیە،  بەرپرسیارییەتیی  هەستی  کە 
پێوەندی لەگەڵ ئەو پرسە ئەرکی خۆمان 

بەجێ بێنین.

هاونیشتمانانی تێکۆشەر!
لە  هەمیشە  و  تێکۆشەر  خەڵکی 

مەیدانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان!
یادی  بۆنەی  بە  دیکەش  جارێکی  بۆ 
٧٥ ساڵەی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
لەم  ئێمە  و،  ــم  ــێ دەڵ ــێ  پ پیرۆزباییتان 
لەگەڵ  دەکەینەوە،  نوێ  پەیمان  ڕۆژەدا 
دامەزرێنەری  محەممەد،  قازی  پێشەوا 
لەگەڵ  کوردستان،  دێموکراتی  حیزبی 
ــور  ــت ــەگــەڵ دوک ــوو ، ل ــل ــم ــاس ــتـــور ق دوکـ
ــەڵ هەموو  ــەگ ل ــدی،  ــەن ــک ــەرەف ــادق ش سـ
ــووی ئێوە لە  ــەم ــەڵ ه ــەگ ل شــەهــیــدان و 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان کە لەسەر خەبات 
تێ  و،  بین  ســوور  خۆمان  تێکۆشانی  و 
سیاسیی  ــانــی  ژی ــەزمــوونــی  ئ دەکۆشین 
حیزبی دێموکراتی کوردستان بە هیممەت 
کار  بە  داهاتوودا  لە  ئێوە  پشتیوانیی  و 
پشتیوانیی  بە  دەکۆشین  تێ  و،  بێنین 
و  بکەین  بەربەرین تر  خەباتە  ئەو  ئێوە 
نیام خەباتی ئێمە لەگەڵ ئێوە و لەگەڵ  دڵ
حیزبی  الیەنگرانی  و  ــان  دۆســت هــەمــوو 
چ  و  ئێران  نێوخۆی  لە  چ  دێموکراتمان 
درێژەی  لە  و  دەبێ  دەرەوە خەباتێک  لە 
دەبێتەوە.  نزیک  سەرکەوتن  لە  خۆیدا 
ساڵمەت  و  ســاغ  هــەر  ئێوە  کۆتاییدا  لە 
کوردستانیش  دێموکراتی  حیزبی  و  بن 
هەر پایەدار بێ و، ئەگەر ئێمە لە پشتی 
یەک بین داهاتوو ئیی ئێمەیە، مێژووی 
خەبات و تێکۆشان نیشانی داوە داهاتوو 
ئیی ئێمەیە. هەموو الیەکمان بە یەکەوە 
ــن، بــژی حیزبی  هــەر ســاغ و ساڵمەت ب

دێموکراتی کوردستان.
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د. قاسملوو؛ هێندەی دەیناسم، دەنووسم
سوپاس بۆ لێژنەی یووبیلی ئەڵماسی کە 
دێموکرات،  حیزبی  ساڵڕۆژی  ٧٥ـەمین  بۆ 
بچووک  بەشدارییەکی  ڕابینی،  منیان  لە 
د.  ڕۆڵی  بدەم،  هەوڵیش  بکەم.  یــادەدا  لەم 

قاسملوو، هێندەی دەیناسم، باس بکەم.
ئەم  ئــومــیــدەوارم،  باسێک  هەموو  پێش 
نەبێ،  ئەڵماسی  پــیــاهــەڵــدانــی  ســاڵــڕۆژی 
ــزبــی دێـــمـــوکـــرات و  ــی حــی ــردن ــاســک لـــە ب
مێژوویەدا،  لەو  هەڵکەوتووەکانی  ڕابــەرە 
الیەنە  بە  بێ  هەڵسەنگاندن  هەڵوێستەی 

پۆزەتیڤ و نێگەتیڤەکانەوە!

خەسڵەتی گرنگ
کە  ــمــوکــرات،  دێ خەسڵەتی  گرنگترین 
دامەزراندنی  زەمینەی  لە  دەکاتەوە  جیای 
دیکە،  سیاسییەکانی  ڕێکخراوە  و  حیزب 
هاوزا لەدایک  بوونێتی، لەگەڵ دامەزراندنی 
کــۆمــارە کــۆرپــەکــەی کــوردســتــان، کــە بە 
بەرژەوندیی  لەبەر  دۆشاودۆش  کۆرپەیی، 
زلهێزەکان و کۆنەپەرستیی ئەو سەردەمە، 

سەریان بڕی.
کوردستاندا،  هاوچەرخی  مــێــژووی  لە 
دەیـــان حــیــزب و گـــرووپ و ڕێــکــخــراوی 
ــان تیا  ــ ــەی ــ ســیــاســی دامـــــــــەزراون. زۆرب
ــژەران لە  ــ ــوێ ــ چـــــوون، ئــێــســتــا مـــەگـــەر ت
گــۆشــەی تــوێــژیــنــەوەدا، ئــامــاژەیــەکــی پێ 
ــەاڵم کـــۆمـــاری کــوردســتــان لە  ــ بــکــەن. ب
حوکمڕانییەکەی  و  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی 
بــاشــووری  لــە  حەفید،  مــەحــمــوودی  شێخ 
کوردستان، لە ویژدانی هاوبەشی نەتەوەی 
کورددا، زیندوو ماونەتەوە. ئەمەش بەڵگەی 
ــی  ــەت ئــەوەیــە حــەســرەتــی نــەبــوونــی دەوڵ
ــی  ــەت ــەرام ــان، ک ــتـ ــوردسـ ســـەربـــەخـــۆی کـ
وەچە  کوردستانە.  و  کــورد  نەتەوایەتیی 
دوای وەچە ئەم حەسرەتە وەکوو هاوخەم 
و خەباتی نەتەوایەتی لە نێو نەوەکانماندا، 

بەشێکە لە کولتووری سیاسییمان .
سۆنگەیەوە،  ــەو  ل دێــمــوکــرات،  حیزبی 
کوردستانە.  کۆماری  گرێدراوی  ئۆرگانیک 
ــیــش، هــەژمــونــیــیــان  ــمــوکــرات کــۆمــار و دێ
ئێستاش،  تا  نەتەوایەتیمان  لەسەر کێشەی 

بویسترێ و نەویسترێ، ماوە!
ــان و  ــی کــۆمــاری کــوردســت ــدن ــان ڕووخ
کۆماری ئازەربایجان، هاوکات لەنێو چوونی 
کۆمۆنیستەکانی  شۆڕشگێڕانەی  خەباتی 
ــی  ــ ــەاڵت ــ ــە ڕۆژه ــان، لـ ــ ــون ــ ئــیــســپــانــیــا و ی
خیانەتی  یەکەمین  ئــۆرووپــادا،  و  نیزیک 
ستالین  و  شــۆڕەوی  ئینتەرناسیۆنالیستی 
دێموکراسییەکان.  مافە  بە  دەرهــەق  بــوو، 
کۆتاییش  و  ــەم  ــەک ی بـــڕیـــاری  بــێــگــومــان 
جێی  ــی.  ــەت داوی دیکتاتۆر،  ستالینی  هــەر 
سەروبەندەدا،  لەو  خیانەتە،  ئەو  داخیشە 
و  جیهان  کۆمۆنیستەکانی  الیــەن  لە  نەک 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بە تایبەتی، ڕەخنەی 
لێ نەگیرا، بەڵکوو بە پاساوی سەرکەوتنی 
ــووری شـــــۆڕەوی، بــەســەر  لــەشــکــری ســ
بە سەرمەستیی  کۆمۆنیستەکان،  نازیزمدا، 
و  هەڵسەنگاند  دۆخــەکــەیــان  ســەرکــەوتــن، 
لووتکەی  بەرزترین  لەسەر  ستالینیشیان 

سیاسەتی نێونەتەوەییدا، دانا.
ڕەخنەی  لۆژیکی  سەرکەتن،  هەمیشە 
سیاسیی الواز دەکات. چاوپۆشین لە هەڵە 
و خیانەتیش، دەبێتە بەشێکی سیاسەتی ئەو 

الیەنانەی لە ئایدیۆلۆژیەتدا دۆگمن.

پاشکۆیەتی!
ــە،  ــدەی ــەن ــجــی ب ــەوەی مـــایـــەی ســەرن ــ ئـ
ڕۆژهەاڵت  دێموکراتەکانی  حیزبە  تەنانەت 
ــوو کــۆمــاریــان  ــەر وەکـ و بــاشــووریــش، ه
خیانەتە  ئــەو  دوای  ــێ...  ــدراب ــن ــەڕووخــێ ن
کوردستان،  کۆماری  و  کورد  لە  گەورەیە 
بە شان وباڵی شۆڕەوی و ستالیندا، هەڵیان 
دەدا. بەڵکوو دێموکرات زیاتر لە سێ دەیە، 
لە الیەن هەندێک سەرکردەی دێموکراتەوە، 
کە لە تێکۆشاندا درێغییان نەبوو، بەاڵم لە 
بەبێ  ئایدێولۆژییدا،  و  تێگەیشتنی سیاسی 
پاشکۆی  کردبووە  دێموکراتیان  بەرامبەر، 
حیزبی  ڕاست ڕەوترین  کە  تــوودە  حیزبی 

کۆمۆنیستی ناوچەکە بوو!
حــیــزبــی تــــوودە کــە لــە بــزووتــنــەوەی 
ماهییەتی   )١٩٥٣-١٩٤٩( مــوســەدیــقــەوە 
خەباتی  ماڵی  و  دەرکــەوت  ڕاست ڕەوێتیی 

وێــران  ئێرانی  نیشتیمانی  و  دێموکراسی 
بــزووتــنــەوەی موسەدیق  هــەم دژی  کــرد؛ 
و  کــوردســتــان  کۆمارەکانی  دژی  هــەم  و 
ئێستەش  تا  حیزبێک  ــوو.  ب ئازەربایجان 
خۆنووسینی  چــارەی  مافی  نەبوو  ئامادە 
نەتەوەی کورد بسەلمێنێ، کەچی بەشێکی 
بـــەرچـــاوی ســەرکــردایــەتــیــی دێــمــوکــرات، 
پاشکۆی  کــردبــووە  دێموکراتیان  حیزبی 
دوای  هەتا  تەنانەت،  تــوودە!  خۆبەخشی 
ــران، گــرووهــی )٧(  ــێ ڕاپــەڕیــنــی گــەالنــی ئ
بەر  دەستیان  پاشکۆیەتییە  لەو  نەفەری، 

نەدەبوو. لێرەدا...

ڕۆڵی کاریزما
هــەڵــکــەوتــوو،  ڕۆڵـــی ســـەرکـــردەی  ئیتر 
دەر دەکەوێ و ڕابەری بەتوانا و ڕابەری 
کە  قۆناغ  سیاسییانەی  بوارە  لەو  بێ توانا، 

دەپەڕنەوە، لێک جودا دەبنەوە!
ــارە  ــڕیـ بـ لـــە  یــەکــێــک  قـــاســـمـــلـــوو،  د. 
بەبێ  بێ دوودڵی  بوو،  ئەوە  مێژووییەکانی 
ئەوەی گوێ بداتە تەواوی پڕوپاگەندەکانی 
ــوودەش،  ــوودە و ســەرووی ت ت پێشتر بۆ 
ئایدیۆلۆژییەتی  گولیی  ــی  ڕەگ لێبڕاوانە 
هەڵکێشا  ناتوودە،  توودەی  بۆ  پاشکۆیەتی 
ســەربــەخــۆیــی  پــاراســتــنــی  ــۆ  ب هەڵکشا  و 
ــە ســەردەمــێــکــیــشــدا هێشتا  ل ــرات؛  ــوک ــم دێ
هەژمونگەری پرۆ شۆڕەوییەکان لە تەواوی 
جیهاندا لە جەنگی ساردیشدا بەهێز بوو؛ بە 
 - وەرچەرخانی سیاسی  قۆناغی  من  ڕای 
ئایدیۆلۆژیی حیزبی دێموکرات، لەو کاتەوە 
دەست پێ دەکا کە د. قاسملوو، دێموکراتی 
ڕاچڵەکاند و لەسەر پایەکانی سەربەخۆیی، 

دایمەزراندەوە.

شەوارەی تیۆری
زۆرجار، ئەوانەی بەر شەوارەی تیۆری 
کەوتوون، لەو ڕاستییە تێناگەن کە کاریزما، 
نێو  لە  چارەنووسسازی  کاریگەرییەکی  چ 
کاریزما،  هەمیشەش  هەیە.  ڕووداوەکــانــدا 

ڕابەرێکە نەک ڕابەرایەتیی بەکۆمەڵ.
کاریزما  ڕابــەری  دوائاکامدا  لە  هەڵبەتە 
ــەوە بــێ؛  ــی ــی ــەت ــەرای ــەی ڕاب ــگ ــە ڕێ دەبـــێ ل

و  بسەلمێنێ  خــۆی  کــارامــەی  ڕابەرێتیی 
نەکات  وا  ئەگەر  بخات.  بەرنامەکانی سەر 
کاریزما،  نابێتە  زانستییەکەی  چەمکە  بە 

بەڵکوو دەبێتە ملهۆڕ!
لە  لەدوای شەهید پێشەواوە، دێموکرات 
سەردەمی د. قاسملوو کرایەوە ئەو حیزبە 
نێوهاوکێشە سیاسییەکانی  لە  دێموکراتەی 
ئێران و کوردستاندا، بەڵکوو لە سەر ئاستی 
سۆسیال-دێموکراتیشدا،  نێونەتەوەیی 
لەنێو  پێشتر  بــێ.  کــاریــگــەر  ــد  فــرەڕەهــەن
گیری  دێــمــوکــرات  داخــــراودا،  بازنەیەکی 
پەنجاکان  نالەباری  دۆخــی  لە  حیزبایەتی 

هەتا حەفتاکان خواردبوو بەاڵم بەو حاڵەش، 
فشاری  بەرداشی  نێوان  لە  دۆخــەدا،  لەو 
)ئـــێـــران-  شــۆڕشــی ئــەیــلــول-حــکــوومــەتــە 
کاتێکدا  لە  عێراق(ـدا  دژەدێموکراسییەکانی 
ناوەندیی حیزبەکە  نەبوو کومیتەی  ئاسان 
ئاسایی  دانیشتنێکی  ســکــرتــێــرەکــەی  و 
دێموکرات  پاراستنی  بکەن،  بێ ئاستەنگ 
مێژوویی  بەهای  و  بایەخ  خۆیدا  لە  خۆی 
ــوو،  ــەی ئـــەو بــەهــا و نــرخــە ب ــای ــە. م هــەی
ڕاپەڕینی  دۆخی  لە  بوو  ئامادە  دێموکرات 
حیزبە  لە  یەکێک  وەکــوو  ئێراندا  گەالنی 
ــان،  ــازادی خــوازەک ئ و  ڕەســـەن  سیاسییە 

دابەزییە مەیدان.

لە ژێرزەمینەوە بۆ سەرزەمین
 )١٩٧٩_١٩٧٨( ئێران  گەالنی  ڕاپەڕینی 
دوو ڕووداوی گەورەی مێژوویی خولقاند:

سیستمی  و  ڕێژیم  ڕووخانی  یەکەمیان: 
سەڵتەنەتی بوو. دووەمیشیان: سەرکەوتنی 

تەوژمی ئیسالمی–شیعەگەرایە.
یەکەمیان، نەک پێشبینی کراو بوو بەڵکوو 
سیاسییەکانیش  الیەنە  سەرەکیی  ئامانجی 

بوو، هاتیشە دی.
نەبوو،  پێشبینی کراو  نەک  دووەمیشیان، 
تەواوی چەپ  ئامانجی  پێچەوانەی  بەڵکوو 
وکوردستانیش  ئێران  دێموکراتەکانی  و 

بوو؛ ئەمیش هاتە دی.
ڕۆژهــەاڵتــی  سیاسیی  دۆخـــی  ئــەمــەیــە، 
ــوو تـــــــــەواوی  ــ ــکـ ــ ــەڵـ ــ نــــــێــــــوەڕاســــــت بـ

مەال بەختیار

ئامانجە  جــار  زۆر  ئــاســیــاش  کــیــشــوەری 
چــاوەڕوان نــەکــراوەکــان هــاتــوونــەتــە دی، 
ــەبـــات لە  ــجــە خـ ــامــان ــە پـــێـــچـــەوانـــەوە ئ بـ

پێناوداکراوەکان نەهاتوونەتە دی!
ئەرشیڤی  و  خــەبــات  ــژووی  ــێ م ئــەگــەر 
ــەواوی الیــەنــە  ــ ــ ــی ســیــاســیــی ت ــات ــی ئــەدەب
سیاسییەکانی ئێران لە دوای بزووتنەوەی 
بزووتنەوەی موسەدیق،  بۆ  مەشرووتەوە، 
هەتا  سەرەتاکانی ڕاپەڕینی گەالنی ئێران، 
تــەواوی  کە  دەکــەوێ  دەر  بدرێنەوە،  لێک 
نیشتمانپەروەر- چەپ-دێموکرات،  حیزبە 
ناسیۆنالیست و پان ئێرانییش لە هاتنە سەر 
کاری ئەلتەرناتیڤی شادا بە هەڵەدا چووبوون 
لیبڕالەکان،  نە  ئێران  دێموکراتەکانی  نە 
هیچیان  چــەپــەکــان،  و  ناسیۆنالیست  نــە 
هەڵبژاردنی  لە  تەنانەت  کار  سەر  نەهاتنە 
ئێران  سەرۆکایەتیی  پەرلەمان.  یەکەمین 
ویالیەتی  ــووری  دەســت پەسەندکردنی  و 

فەقیهییشدا، کاریگەریی ئەوتۆیان نەبوو.

تێزە سیاسییەکانی قاسملوو
ــەدا، کــە ئــەدەبــیــاتــی دوای  ــ ــ لــەم دەوران
ــی ئــێــران  ــەالن ــی گ ــن ــەڕی ــنــی ڕاپ ســەرکــەوت
دۆخەدا،  ئەو  لەناو جەنجاڵی  دەخوێنمەوە، 
لە گەرمەی خرۆشانی هەست و هەڵوێستی 
د.  سیاسییەکانی  تێزە  خــەفــەکــراوەکــانــدا، 
قاسملوو، بە ڕیالیستی دەبێنم. تەرحەکانی 
بۆ چارەسەری سیاسی، لۆژیکی و ئەقاڵنی 
بوون، بەاڵم بە داخەوە بزووتنەوەی بەرینی 
ســـەرووی  ئامانجی  و  خــەڵــک  خۆڕسکی 
تواناکان ئەوکاتە بەسەر شەقامی سیاسییدا 

زاڵ بووە.

بۆ  نامە  قاسملوو  د.  دەخوێنمەوە  کــە 
ــە نـــاوی “حـــەزرەتـــی  ئــیــمــام خــومــەیــنــی ب
ئازایەتیی  من  ئەمە الی  دەنووسێ،  ئیمام” 
بــووە،  قاسملوو  د.  سیاسیی  ئەقاڵنییەتی 
خەڵكدا  خرۆشانی  و  ورووژان  نێو  لە  کە 
بوێرانە  دروشم بازییدا  الفاوی  بــەردەم  لە 
لە  داکۆکی  و  دەنووسێ  ئاوەها  نامەیەکی 
ئەمە  دەکا،  ڕیالیستی  مافی خودموختاریی 
ئەوە دەگەیەنێ کە لە ڕەگەزە هەستیارەکانی 

دۆخەکە و قۆناغەکە و ئەرکە سیاسییەکە، 
تێگەیشتبوو بۆیە:

پێم وایە دوو ساڵی دوای ڕووخاندنی   -
لێک  ــەوە  ــک ــارێ ب ــوو  ــەم ه ــە  ل هێشتا  شـــا، 

نەدراوەتەوە.
- جارێ قووڵتر نەزانراوە ئایا سیاسەتی 

کوردایەتیی چەکدارانە ڕاست بوو یان نا؟
- ئایا شەڕی سەنگەربەندیی نێو شاری 
هێمنانەی  ڕێپێوانی  یان  بوو؟  ڕاست  سنە 

خەڵکی سنە بۆ مەریوان؟
- ئاخۆ ساڵەهای دیکە بە بەرەوە نەمابوو 
دۆخی دانوستان و خەباتی مەدەنی لەگەڵ 

کۆماری ئێسالمیی ئێران بەردەوام بێ؟
- لە دوای ڕووخاندنی کۆماری مەهاباد 
ــەق  ڕەبـ ــی  ســاڵ  )٣٢( ــان[ەوە  ــ ــت ــوردســ ــ ]ک
خەباتی  و  بوو  درێــژ  پشووی  دێموکرات 
بزووتنەوەی  لە  )جگە  نەکرد  چەکداریی 
کومیتەی شۆڕشگێڕیی دێموکرات( ئەی بۆ 
لە دوای ڕووخاندنی شادا تەنها دوو ساڵ 
دەست  چەکداریی  خەباتی  و  گــرت  خــۆی 

پێ کرد؟

ڕوانگەی دوور لە گۆشەگیری
ئەو پرسیارگەلە دەبێ دوور لە ڕوانگەی 
گۆشەگیریی حیزبایەتییەوە واڵم بدرێنەوە.

ئێستا، کە )٧٥( ساڵ بەسەر دامەزراندنی 
دەرکەوتوە  تێ دەپەڕێ،  دێموکراتدا  حیزبی 
کە کۆماری ئێسالمیی ئێران، نە بە خەباتی 
ناچار  کوردستان  ڕۆژهــەاڵتــی  چەکداریی 
کراوە داخوازییە دێموکراسییەکانی گەالنی 
ساڵەی   ٨ جەنگی  نە  بکا،  جێبەجێ  ئێران 
شیعەی  حکوومەتی  ئێران،  دژی  عێراقیش 
ساڵەهایە  ئــەوەتــانــێ  ڕووخـــانـــد.  ئــێــرانــی 
ئــێــران،  دژی  سەپێنراوەکانیش  گــەمــارۆ 
عێراقی  گەمارۆدانی  دۆخی  وەکوو  ئێرانی 
وای  نەکردوە.  لێ  سەددامیش  سەردەمی 
دەبینم ئێران کەوتۆتە بەردەم دوو ڕێیانێک 

:
- یان گۆڕینی حکوومەتی ئێستای ئێرانە.
ئاشتییانەی  چارەسەرکردنی  یاخود   -

کێشەی کورد و گەالنی دیکەشە.

نــەچــووبــم، سیاسەتی  بــە هــەڵــە  ئــەگــەر 
وا  ــرانــی  ــێ ئ و  ئیقلیمی  و  ــی  ــەت ــودەوڵ ــێ ن
نــێــودەوڵــەتــی- سازشێکی  دەخــوێــنــمــەوە 
ڕێــکــەوتــنــێــکــی  بـــۆ  ــە،  ــوەیـ ــەڕێـ بـ ئیقلیمی 
دەکەمەوە  جەخت  نوێ چەشن.  ستراتیژیی 
ــی وا  ــەک ــڕۆژەی ــەگــەر بــەڵــێ -ئـــەگـــەر- پ ئ
سووریە- ئێستای  )وەکــوو  پێشەوە  بێتە 
ــە هێزە  ــاوای کــوردســتــان( هــەق وای ــ ڕۆژئ
دەستخەڕۆی  کوردستانییەکان  سیاسییە 
پڕۆژەیەکی  بە  نەبن  دروشمی دوورکــوژە 
ئاوها  ئەگەرێکی  بــۆ  خــۆیــان  ڕیالیستیی 
پێکەوە  بەرپرسیارێتییەکە  بکەن  ئــامــادە 

بخەنە ئەستۆ!
من دڵنیام د. قاسملوو بمابا هەموو توانای 
خۆی بۆ پڕۆژەیەکی ئاوهای هاوبەش، بۆ 

چارەسەری ئاشتییانە دەخستە گەڕ.

پیرۆزتان بێت ساڵڕۆژە ئەڵماسییەکەتان 
هەڵسەنگاندنی  ســاڵــڕۆژەدا  لــەم  هیوام  بە 
فۆرمیالکردنی  و  خەبات  بۆ  هەمەالیەنە، 
ســیــاســەتــی حــیــزبــی دێـــمـــوکـــرات، لــەبــەر 
ڕۆشنایی ئەزموونی ٧٥ ساڵەتان بە ڕەخنە 
بەراتی  و  بکەنە خەاڵت  گرتنیشەوە،  لەخۆ 

یادەکە.

سیاسەتی نێودەوڵەتی و ئیقلیمی و ئێرانی وا دەخوێنمەوە 
ڕێکەوتنێکی  بۆ  بەڕێوەیە،  نێودەوڵەتی-ئیقلیمی  سازشێکی 
-ئەگەر-  بەڵێ  ئەگەر  دەکەمەوە  جەخت  نوێ چەشن.  ستراتیژیی 
سووریە-ڕۆژئاوای  ئێستای  )وەکوو  پێشەوە  بێتە  وا  پڕۆژەیەکی 
کوردستان( هەق وایە هێزە سیاسییە کوردستانییەکان دەستخەڕۆی 
بۆ  خۆیان  ڕیالیستیی  پڕۆژەیەکی  بە  نەبن  ــوژە  دوورک دروشمی 
بخەنە  پێکەوە  بەرپرسیارێتییەکە  بکەن  ئامادە  ئاوها  ئەگەرێکی 

ئەستۆ!
من دڵنیام د. قاسملوو بمابا هەموو توانای خۆی بۆ پڕۆژەیەکی 

ئاوهای هاوبەش، بۆ چارەسەری ئاشتییانە دەخستە گەڕ.

بوو،  ئەوە  مێژووییەکانی  بڕیارە  لە  یەکێک  قاسملوو،  د. 
پڕوپاگەندەکانی  ــەواوی  ت بداتە  گوێ  ــەوەی  ئ بەبێ  ــی  بــێ دوودڵ
گولیی  ڕەگی  لێبڕاوانە  ــوودەش،  ت ســەرووی  و  توودە  بۆ  پێشتر 
و  هەڵکێشا  ناتوودە،  توودەی  بۆ  پاشکۆیەتی  ئایدیۆلۆژییەتی 
لە سەردەمێکیشدا  دێموکرات؛  پاراستنی سەربەخۆیی  بۆ  هەڵکشا 
کە هێشتا هەژمونگەری پرۆ شۆڕەوییەکان لە تەواوی جیهاندا لە 
وەرچەرخانی  قۆناغی  من  ڕای  بە  بوو؛  بەهێز  ساردیشدا  جەنگی 
دەست  کاتەوە  لەو  دێموکرات،  حیزبی  ئایدیۆلۆژیی   - سیاسی 
پێ دەکا کە د. قاسملوو، دێموکراتی ڕاچڵەکاند و لەسەر پایەکانی 

سەربەخۆیی، دایمەزراندەوە.
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ڕێژیمی سیاسیی ئێران لەنێوان ئۆتۆریتاریزم  و تۆتالیتاریزم دا
)دەوڵەتی ڕانتی  و ئابووریی بەتااڵن چوو(

دیالن هەردی

لــە نــێــوان ئــۆتــۆریــتــاریــزم  و ســەرچــاوە 
سروشتییەکانی هەر واڵتێکدا، پەیوەندییەکی 
“بــەاڵی  دەگــوتــرێ  پێی  کــە  هــەیــە  بەهێز 
مۆدێلێک  ســروشــتــیــیــەکــان”،  ســـەرچـــاوە 
ــووری لــەســەر بــنــەمــای  ــابـ لــە گــەشــەی ئـ
کە  سروشتییەکان،  سەرچاوە  دەرهێنانی 
کاریگەریی کۆمەاڵیەتی، ژینگەیی، دارایی  و 
دامەزراوەیی نەرێنی هەیە. ئەو دەوڵەتانەی 
مۆدێلە  ئــەو  لــەســەر  ئابوورییەکەیان  کــە 
ــەتــی  “دەوڵ ــرێ  ــوت دەگ پێیان  دامـــــەزراوە، 
کە  دەوڵەتێکە  ڕانتی”،  “دەوڵەتی  ڕانتی”.  
لە  بودجەی واڵتەکەی،  لە  بەشێکی گرینگ 
ســەرچــاوەی دەرەکـــی وەکـــوو ســەرچــاوە 
سەرچاوە  ئەو  دەکا.  دابین  سروشتییەکان 
حکوومەت  لە  وا  داهـــات،  سروشتییانەی 
دەکەن کە دۆخی ئێستای بپارێزی، چونکە 
پێویستیی بە گەشە کردنی بیرۆکراسییەکی 
ــە کــاتــی بــەرزبــوونــەوەی  ــی نــیــیــە. ل ــ دارای
و  نــەوت   وەکــوو  سروشتییەکانی  سامانە 
کڕینی  بە  دەدا  هەوڵ  ڕانتی  دەوڵەتی  گاز، 
ڕەوایی، ئۆتۆریتاریزم جێگیر بکا. بودجەی 
ئەو جۆرە دەوڵەتە جێگیر نییە و پەیوەستە 
ــەرزی  و نــزمــیــی نــرخــی ســەرچــاوە  ــ ــە ب ب
سروشتییەکانەوە. هەروەها، دەوڵەتی ڕانتی 
گیرۆدەی نەخۆشییەکی ئابوورییە بە ناوی 
“سەندرۆمی  یــان  هۆڵەندی”  “نەخۆشیی 
لــەودا،  کە  دیــاردەیــەک  وەکــوو  هۆڵەندی”، 
ئاستی دەرهێنانی سەرچاوە سروشتییەکان  
پیشەسازی  گەشەنەکردنی  و  دابەزین   و 
بۆ  چەمکەکە  هەیە.  پێکەوە  پەیوەندییان 
ئەو واڵتانە بە کار دێ کە پشت بە داهاتی 
سەرچاوە سروشتییەکان بە تایبەت نەوت  
داهاتی  دیــاردەیــەدا،  لەو  دەبەستن.  گاز  و 
هۆی  دەبێتە  سروشتییەکان  ســەرچــاوە 
بەرزبوونەوەی نرخی پارەی واڵت. ئەوەش 
سێکتەرەکانی  نێوان  ڕکەبەریی  لە  ڕێگە 
دیکە بە تایبەت پیشەسازی دەگرێ، چونکە 
کاتێک دەوڵەت تەنیا گرینگی بە سێکتەری  
وەکوو نەوت  و گاز دەدا  و داهاتێکی زۆر  
گرینگی  دەکـــەوێ،  دەســت  کەم خەرجی  و 
بۆیەش  هەر  نــادا.  دیکە  سێکتەرەکانی  بە 
سێکتەرەکانی دیکە بە تایبەت پیشەسازی، 
کشتوکاڵ، زانست  و بەرهەمهێنان پەڕاوێز 
دەخرێن  و لە ئەنجامدا پەکیان دەکەوێ  و 
گاز،  نەوت  و  بە سێکتەری  دەبەسترێنەوە 
پاسیڤ بوونی  ئەنجامدا دەبێتە هۆی  لە  کە 
زانستییەوە.  بواری  لە  تایبەت  بە  کۆمەڵگە 
هەروەها، قازانجی سەرچاوە سروشتییەکان 
بە  زیاتر  هەرچی  کە  دەدا  هــان  دەوڵـــەت 
دیکە.  داهاتی  تا  بێ  داهــاتــەوە  ئــەو  دوای 
بە  پشت  کە  واڵتانەی  لەو  پێچەوانەوە،  بە 
هەر  نابەستن،  سروشتییەکان  سەرچاوە 
دابین  واڵت  داهاتی  لە  بەشێک  سێکتەرێک 
ــەواوی ســەربــەخــۆش نییە و  ــەت دەکـــا و ب
گەشەکردنی هەر سێکتەرێک پەیوەستە بە 
سێکتەرەکانی دیکەوە. ئەوەش وا دەکا واڵت 
لە هەموو بوارەکاندا گەشە بکا. بۆ نموونە 
بواری  بە  پێویستی  بەرهەمهێنان  بــواری 
پێویستی  کشتوکاڵیش  کشتوکاڵە،  وەکــوو 
پیشەسازیش  پیشەسازییە،  بـــواری  بــە 
پێویستی بە بواری زانستییە  و لە ئەنجامدا 
مرۆیی  هێزی  بە  پێویستییان  هەمووشیان 
دروستبوونی  هۆی  دەبێتە  ئــەوەش  هەیە. 

کۆمەڵگەیەکی چاالک. 
حکوومەتێک  ئابووری،  کێشەی  لە  جگە 
سروشتییەکان  ــاوە  ســەرچ بــە  پشت  کــە 
دەبەستێ، پێویستیی بە پارەی خەڵک نامێنێ 
خەرجی  داهاتەکەی  دەبێ  و  سەربەخۆ   و 
کڕینی ڕەوایی  و ئاسایشی نێوخۆیی دەکا. 
داهاتە زۆرەوە، حکوومەت  ئەو  ڕێگەی  لە 
لە الیەکەوە، هاوواڵتییان بە پارە گوێڕایەڵی 
پــارەی خەڵک  بە  پێویستیی  دەکــا و  خۆی 
پــارەیــە  ــەو  ب ــەر  ه الیەکیتریش،  لــە  نییە، 
ناڕازییان سەرکوت دەکا. بە پێچەوانەوە، لە 
واڵتێک کە حکوومەت لە جیاتی سەرچاوە 
پارەی  و  ماڵیات   بە  پشت  سروشتییەکان، 
گوێڕایەڵی  دەبــێ  دەبــەســتــێ،  هاواڵتییان 
ــێ  و خــواســتــی هــاواڵتــیــیــان  ــان ب ــی ــاواڵت ه
حکومەتدا  کــاروبــاری  لە  و  بکا  جێبەجێ 

بەشدارییان پێ بکا. 

بەهێزی  سەربەخۆییەکی  ڕانتی  دەوڵەتی 
لە  هاواڵتییانی  دەدا  هــەوڵ  و  هەیە  ــی  دارای
سەربەخۆیی  و  بخاتەوە  دوور  سیاسەت 
سیاسیی مسۆگەر بکا. حیزب  و ڕێکخراوەکانی 
پێداویستییە  وەکوو  کە  مەدەنی  کۆمەڵگەی 
لە  خــۆیــان  دێمۆکراسین،  سەرەکییەکانی 
ــە مــشــتــەریــگــەریــدا  ــەر چــەشــنــێــک ل ــب ــەرام ب
دەبیننەوە کە ڕێگرە لە ڕێکخستنی کۆمەاڵنی 
خــەڵــک  و وشــیــارکــردنــەوەی کــۆمــەڵــگــە و 
ــاوە  ــان. داهـــاتـــی ســەرچ ــی ــوون ــەخــۆب ســەرب
ســروشــتــیــیــەکــان فــاکــتــەرێــکــی ســەرەکــیــی 
لە  ئــۆتــۆریــتــەرەکــانــە.  ڕێژیمە  بـــەردەوامـــی 
دەوڵــەتــی ڕانــتــیــدا، کــۆبــوونــەوەی داهـــات  و 
دەســتــی چەند  ــە  ل و ســامــانــی واڵت  ــارە  پـ
بە  خـــەرجـــکـــردنـــەوەی  و  کـــەســـێـــک دایـــە 
لە  چەشنێک  کەسی،  سیاسی  و  مەبەستی 
دەوڵەتێک  ــەوە.  کــای دێنێتە  مشتەریگەری 
بەبێ  خزمەتگوزارییەکانی  ســامــان  و  کــە 
دەکــا،  هاواڵتییانی  بە  پێشکەش  بەرامبەر 
نییە.  دێموکراتیک  ڕەواییەکی  بە  پێویستی 
لەو واڵتانە  خواستی خەڵک بۆ دێمۆکراسی 
الیەنەکانی  گرووپ  و  تەنانەت  الوازه.  زۆر 
کە  ناکەن  ئەوە  بۆ  خەبات  ئۆپۆزیسیۆنیش 
ببنە  و  بکەن   جێگیر  دێمۆکراتیکەکان  نۆرمە 
هۆی بەشداریی زیاتری خەڵک لە سیاسەتدا، 
لە  بەشی خۆیان  بە دوای  ئەوانیش  بەڵکوو 
دارایی   کێشەی  واڵت دان.  سامانی  داهات  و 
و ئابووری لەو جۆرە واڵتانەدا دەبێتە هۆی 
دێمۆکراسی،  بۆ  خواست  بــەرزبــوونــەوەی 
بەخشینی  پالنی  و  بەرنامە  ــەوەی  ئ لەبەر 
هــاواڵتــیــیــان  بــە  پــــارەی واڵت  ســامــان  و 
دەبێتە هۆی  ئەوەش  تێ دەکەوێ  و  کێشەی 

بەرزبوونەوەی ناڕەزایەتییە گشتییەکان.

ئابوورییەک لە بەرژەوەندیی چەند الیەنێک
ئێران واڵتێکی نەوتییە کە دووهەم پاشکەوت 
جیهانی  نەوتی  پاشکەوتی  چــوارەم  و  گــاز 
بە  پشتی  بەتوندی  ئێران  ئابووریی  هەیە. 
داهاتی نەوت  و گاز بەستوە. لە الیەک، نرخی 
ناجێگیری نەوت لە بازاڕە جیهانییەکان  و لە 
ئابوورییەکانی  گەمارۆ  دیکەشەوە،  الیەکی 
کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی  و ئەمریکا لە دوای 
ئابووریی  سێکتەرەکانی  ١٣٥٧ــــەوە،  ساڵی 
دەورلێدانەوەی  بۆ  کــردوە.  ناجێگیر  ئێرانی 

ــەکــی  ــەکــان، ژمــارەی ــی ــووری ــاب گـــەمـــارۆ ئ
حکوومەتی  الیــەن  لە  کە  کۆمپانیا  زۆر 
لێ دەکرا،  دارایــیــان  پشتیوانیی  ئێرانەوە 
ــاوی جــــۆراوجــــۆرەوە هــاتــنــە نێو  ــ بــە ن
بازاڕە جیهانییەکان، بە تایبەت لە بواری 
بەرزبوونەوەی  تێکنۆلۆژیاوە.  و  نــەوت  
ژمارەی ئەو کۆمپانیایانە، زۆر جار بەبێ 
ناوی  بە  یان  ئێران  لەنێو  تۆمارکردنیان 
نادیارەوە،  و  نەهێنی   بازرگانی  هەندێک 
بووە هۆی بەرز بوونەوەی گەندەڵی لەنێو 
دەسەاڵت  و دامەزراوە دەوڵەتییەکاندا، بە 
چەشنێک کە، نە تەنیا سنوورەکانی نێوان 
کەرتی گشتی  و کەرتی تایبەت بە ئاسانی 
دیار نییە، بەڵکوو هەندێک الیەنی ئابووری 
نادیار هەن کە نە لە کەرتی گشتی دان نە 
بە  سەر  الیەنانە  ئەو  تایبەتدا.  کەرتی  لە 
سیاسیی  کەسایەتی  دەستە  و  هەندێک 
نێو دەسەاڵتن  و نەتەنیا بە سەر ئابووری 
خەرجکردنەوەی  بە  بەڵکوو  زاڵن،  واڵتدا 
سەر  بە  واڵت،  گشتییانەی  سامانە  ئەو 
لە  ــەوەش  ئـ ــن،  زاڵـ سیاسیشدا  مــەیــدانــی 
ڕێگەی ئەو ناوەند  و دامەزراوانەی سەر 

بە وەلی فەقیهن.
ئابووری”  “سەربەخۆیی  دەستەواژەی 
گوتارەکانی خومەینی  و  نێو زۆربەی  لە 
کاربەدەستە بااڵکانی ئێراندا هەیە. مادەی 
٤٣، بڕگەی ٢٨ی قانوونی بنەڕەتیی ئێران 
ــێ ڕێگە  ــەوە کــە دەب ــەوە دەکــات جەخت ل
بە سەر  دەرەکــی  ئابووریی  زاڵبوونی  لە 
ئابووری ئێراندا بگیرێ. لە ئێران، جگە لە 
کەرتی گشتی  و کەرتی تایبەت، کەرتێکی 
نــاوی کەرتی  بــە  بــوونــی هەیە  دیــکــەش 

سنفی. 

ــی:  ــەڕەت ــن ب قـــانـــوونـــی  ٤٤ی  مـــــادەی 
ئیسالمی  کۆماری  ئابووریی  “سیستەمی 
لە سێ کەرتی گشتی، سنفی  و تایبەت بە 

پالنێکی ورد  و دروست پێک هاتووە. 
ــی پــێــک هـــاتـــوە لە  ــی گــشــت ــ ــەرت ــ _ک
دایــک،  پیشەسازی  گشتی،  پیشەسازیی 
گــەورەکــان،  کانگا  ــی،  ــ دەرەک بــازرگــانــی 
بەنداو   وزە،  دابینکردنی  بیمە،  بانکداری، 
ڕادیۆ  ئاو،  گەیاندنی  گەورەکانی  تۆڕە  و 
تێلێگڕاف  و  و  پــۆســت   تــەلــەڤــزیــۆن،  و 

ڕێگاوبان،  کەشتیوانی،  فڕۆکە،  تەلەفوون، 
بابەتەیە  لەو  دیکەی  ئاسن  و شتی  ڕێگای 
بــە شــێــوەی خــاوەنــدرێــتــی گشتی لە  کــە 

دەستی دەوڵەت دایە.
_کەرتی سینفی پێک هاتوە لە دامەزراوە 
لە  کە  دابەشکردن  و  بەرهەم   سنفییەکانی 
شار  و گوندەکان بەپێی ڕێسا ئیسالمییەکان 

پێک دێ. 
بەشە  لەو  هاتوە  پێک  تایبەت  _کەرتی 
پیشەسازی،  ــداری،  ــاژەڵـ ئـ کشتوکاڵ،  لــە 
بازرگانی  و خزمەتگوزاری کە تەواوکەری 
چاالکییەکانی ئابووریی دەوڵەتی  و سنفی یە.

”.]...[

ــت لــەســەر  ــت  و دروســ ئــامــارێــکــی ڕاسـ
دەستدا  لەبەر  ئێران  ئابووری  سیستەمی 
ئابووری،  شارەزایانی  ڕای  بە  بەاڵم  نییە، 
زیــاتــر لــە ٨٠ لــەســەدی ئــابــووریــی ئێران 
لەنێو  تەنانەت  گشتییە،  کەرتی  بە  ســەر 
گشتی  کەرتی  پێی  جێ  تایبەتیشدا  کەرتی 
دیارە. بازنەی کەرتی گشتی ڕۆژ بە ڕۆژ 
گەورەتر دەبێتەوە  و بازنەی کەرتی تایبەت 
لەبەر  دەبــێــتــەوە،  بچووکتر  ڕۆژ  بە  ڕۆژ 
ــاوە مــرۆیــیــەکــانــی کەرتی  ئـــەوەی ســەرچ
ئــەو مــووچــە کــەمــەی کە  بــەهــۆی  تایبەت 
کەرتی  لە  ڕوو  ناچارن  دەکەوێ  دەستیان 
گشتی بکەن. بەڕای شارەزایانی ئابووری، 
کەرتی  نێو  بچێتە  بتوانێ  کە  کەسێک  هەر 
گشتییەوە و، پلەکانی گەیشتن بە سەرەوە 
تێپەڕ دەکا و هەندێک پوان  و مافی تایبەت 
بە  گەیشتن  ڕێــگــای  کــە  دێــنــێ  ــت  وەدەســ
دەکــا.   ئــاســان  بــۆ  حکوومییەکانی  پۆستە 
مووچەی کەرتی تایبەت کەمە و کارەکانی 

جێگیر نین، چونکە بە گشتی، کەرتی تایبەت 
لە ئێران زۆر الوازە. پشتبەستنی ئابووریی 
ــەوت  و داهـــاتـــەوەکـــەی وای  ــە نـ ــران ب ــێ ئ
بخرێ.  پەڕاوێز  تایبەت  کەرتی  کە  کردوە 
داهاتە  بــەو  پێویستی  ئــێــران  حکوومەتی 
ئابوورییەکانی کەرتی  لە چاالکییە  نییە کە 

تایبەت دەستی دەکەوێ.
١٣٥٧ــــــەوە  شــۆڕشــی  دوای  لــە  ــەر  هـ
ئــێــران  و  نــێــوان  تایبەت دوای شــەڕی  بــە 
بە  نیزامییەکان  ئایینی  و  ناوەندە  عێڕاق، 

دروستکردنی ژمارەیەک بانکی ناحکوومی، 
واڵتـــەوە.  بانکیی  سیستەمی  نێو  هاتنە 
هەندێک لەو بانکە ناحکوومییانە بە مەبەستی 
گەمارۆکانی  لە  ــردن  ڕاک و  دەورلــێــدانــەوە 
ــەکــگــرتــووەکــان  و  ئــەمــریــکــا و نـــەتـــەوە ی
حکوومەتەوە  الیەن  لە  ئورووپا،  یەکیەتیی 
لە  یان  دیکەش،  بانکەکانی  کران.  دروست 
ئایینییەکانەوە  ناوەندە  و  دامەزراوە  الیەن 
ــەن ئۆرگانە  ــە الیـ ل یــان  دروســـت کـــران، 
ــاســداران،  پ ســوپــای  وەک  نیزامییەکانی 
وەلی  کۆنتڕۆڵی  لەژێر  هــەردووکــیــان  کە 
یەکەم،  هۆکار:  دوو  بە  ــەوەش  ئ فەقیهن، 
ئەو  سیستەمکردنی  بە  و  نوێکردنەوە  بۆ 
داهاتەی کە لە خێر وخێرات  و مزگەوتەکان 
وەکــوو  دیــکــەی  ئایینییەکانی  شوێنە   و 
ئیمامزادە  و پەرستگاکان کۆ دەکرێتەوە  و 
هەروەها بە مەبەستی سیاسی  و بۆ کڕینی 
ناردنە  ئیسالمی  و  کــۆمــاری  بــۆ  ڕەوایـــی 
دەرەوەی شۆڕش، لە الیەن دامــەزراوە و 
لە  فەقیهەوە  وەلــی  بە  ســەر  ناوەندەکانی 
نێوەوە و دەرەوەی ئێران خەرج دەکرێتەوە. 
دووهەم هۆکاری دروستکردنی ئەو بانکانە، 
لە هەر  بۆ خــۆدزیــنــەوە و خــۆشــاردنــەوە 
دەرەکــی   و  نێوخۆیی   کۆنتڕۆڵێکی  جــۆرە 
لە  ئاسانتر  ئــەوەی  بۆ  پارەیە،  هاتوچۆی 
بواری ماڵییەوە پشتیوانیی الیەنە نێوخۆیی  
گرووپە  تایبەت  بە  بکرێ،  دەرەکییەکان  و 
توندڕەوەکانی دەرەوەی ئێران )بە گوتەی 
سااڵنە  ــووری،  ــاب ئ سیاسی و  چــاودێــرانــی 
بڕی ٨ میلیارد دۆاڵر لە الیەن ئێرانەوە بۆ 
پاڵپشتیکردنی الیەنە دەرەکی یەکانی سەر بە 
کۆماری ئیسالمی دەنێردرێتە دەرەوە(. بە 
وەزیری  پوورمحەممەدی  مستەفا  گوتەی 
پێشووی دادی ئێران، “٥٠ میلیۆن ژمارەی 
بانکی بێ ناونیشان لە ئێران هەیە ]...[”. ئەو 
ئێران  بانکی  سیستەمی  دەتوانێ  ژمارەیە 

تێک بدا. 

نــێــوان کــەرتــی گشتی  ــی  ــان ــوورەک ســن
نین،  ڕوون  ئــێــران  لــە  تایبەت  کــەرتــی   و 
تایبەت  ــاردەی  دیـ هەندێک  ئــەوەی  لەبەر 
بوونیان  ئێراندا  ئــابــووری  سیستەمی  لە 
ــاوی  ــەن ــە ب ــ ــاردان ــ هـــەیـــە. یــەکــێــک لـــەو دی
“خصولتی”)واتە نیوە گشتی و نیوە تایبەت(، 
کە  ڕەهەندییانە  دوو  کۆمپانیا  لەو  بریتییە 
کاتێک سوودمەند بوون، خۆیان بە کەرتی 
زەرەرمــەنــد  کاتێکیش  ــن  و  دەزانـ تایبەت 
بــــوون، خــۆیــان دەخــزێــنــنــە نــێــو کــەرتــی 
کۆمپانیا  ــدا،  ــی دوای ســااڵنــەی  ــەو  ل گشتی. 
کە  نین  ئــەوانــە  تەنیا  “خصولتی”یەکان 
سەر بە دامەزراوە دەوڵەتییەکانن، بەڵکوو 
حکوومەت  کــە  هــەن  دیــکــەش  کۆمەڵێکی 
ــوو  چــاودێــریــی بــە ســەریــانــەوە نییە وەک
ئیمام  “زیارەتگای  “بنیاتی موستەزعەفان”، 
فەرمانی  جێبەجێ کردنی  “ناوەندی  ڕەزا”، 
بە  ســەر  ــەزراوەی  ــ دام هەندێک  و  ئیمام “ 

سوپای پاسداران. 
دیاردەیەکی دیکەی سیستەمی ئابووریی 
ئێران، هەبوونی ژمارەیکی زۆر دامەزراوەیە 
بە ناوی شبه دولتی )“شێوە دەوڵەتی”( کە 
نە سەر بە کەرتی گشتین نە سەر بە کەرتی 
تایبەت  و، حکوومەت هیچ جۆرە کۆنتڕۆڵێکی 
هۆی  دەبێتە  ئــەوەش  نییە.  سەریانەوە  بە 
ئەوەی ئەو کۆمپانیایانە لەگەڵ ئەوەشدا کە 
خۆیان  بەئاسانی  هەیە،  زۆریان  داهاتێکی 
عەلی  بدزنەوە.  بە حکوومەت  ماڵیاتدان  لە 
پێشووی  ئــابــووریــی  ــری  وەزیـ نیا،  تەیب 
زیادبوونی  لە  ڕەخنە  وتوێژێکدا  لە  ئێران 
دامەزراوە “شێوە دەوڵەت”یەکان دەگرێ  و 
دوو  دوێنێ  تاکوو  ئەگەر  کە  ڕایدەگەیەنێ 
کەرتی گشتی  و تایبەت لە ئێران هەبوون، 
ئێستا جگە لەو دوو کەرتە، کەرتی “شێوە 
چاودێریی  ژێر  لە  کە  هەیە  دەوڵەتی”یش 

دەوڵەتدا نییە.
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کۆستێکی گەورە
)بەیاننامەی کۆمیتەی ناوەندی بە بۆنەی کۆچی 

دوایی نەمر جەلیل گادانی(
هاونیشتمانە بەڕێزەکان!

خەڵکی دێموکرات پەروەری کوردستان!
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان!

و  داخ  بە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  ناوەندیی  کۆمیتەی   
دێموکرات  تێکۆشەرانی  لەکاتێکدا  ڕادەگەیەنێ  زۆرەوە  کەسەرێکی 
دامەزرانی  ساڵەی   ٧٥ جێژنی  ئەڵماس  یووبیلی  گرتنی  بۆ  خۆیان 
حیزبەکەیان ئامادە دەکرد ئەمڕۆ بەیانی تێکۆشەری ناوداری کورد و 
ئەندامی بەوەجی حیزبی دێموکرات کاک جەلیلی گادانی دوای نیزیک 
بە دوو حەوتوو ملمالنە دەگەڵ فایڕووسی کۆڕۆنا گیانی لەدەست 

دا.
لەدەستدانی کاک جەلیل نەک هەر بۆ حیزبی دێموکرات، بەڵکوو بۆ 
گەورەیە.  خەسارەتێکی  کورد  ڕزگاریخوازانەی  بزووتنەوەی  هەموو 
 ١٣ تەنیا  تەمەنی  و  حیزبەکەیەتی  تێکۆشەرانی  یەکەمین  لە  ئەو 
تێکەڵ  کوردستاندا  کۆماری  زێڕینەکەی  ــە  دەوران لە  کە  بوو  ساڵ 
تا دواهەناسەی  بوو و  بە کاروانی پڕسەروەریی حیزبی دێموکرات 
سەرکەوتنی  و  حیزبەکەی  پێشکەوتنی  ــەورەی  گ غەمی  ژیانیشی 

بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی نەتەوەکەی بوو.
لە خەباتی دوورودرێژ و پڕهەوراز و نشێوی خۆی و حیزبەکەیدا 
هەموو  و  پێش  گرتە  خەباتی  شێوەکانی  هەموو  گادانی  جەلیلی 
کورتی  دەورانێکی  لە  بێجگە  ئەو  گــرت.  لەخۆی  نەهامەتییەکانی 
تێکۆشانی ئاشکرای حیزب، تەواوی تەمەنی خۆی لە خەباتی نهێنی 
و  زیندان  کوردستان،  زەحمەتکێشانی  و  جووتیاران  نێو  لە  کار  و 
دوورخرانەوە و دەربەدەری و چەرمەسەریدا بەسەر برد. چوار جار 
گیرا و بە هەموویەوە نیزیک بە  پازدە ساڵ تەمەنی لە زیندانەکانی 
ڕێژیمی پاشایەتیدا بەسەر برد و بە دەیان جار لە ڕۆژانی خەباتی 
چەکدارانەدا شاهیدی بۆمباران و تۆپباران و هێرشی نیزامیی هێزە 
سنووری  لە  ــار  زۆرج و  بوو  ئیسالمی  کۆماری  گەلییەکانی  دژی 

مەرگ گەڕایەوە.
بڕین.  قۆناغەکانی  هەموو  حیزبەکەشیدا  لە  نەمر  جەلیلی  کاک 
ئۆرگانە  بەرپرسایەتیی  تا  نهێنییەوە  شانەیەکی  ئەندامەتیی  لە 
جۆراوجۆرەکان لە هەموو مەیدانەکاندا بەلێوەشاوەیی کاری کرد و 
نموونەی مرۆڤێکی شێلگیر و پشوودرێژ و ماندوویی نەناس بوو. بە 
دەیان ساڵ بوو بە ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکرات و 
لە سەردەمی ڕێبەرایەتیی شۆرشگێڕدا دەوری ٧ ساڵ سکرتێری ئەو 

بەشە لە حیزبەکەی بوو.
گەورەترین  خاوەنی  کۆمەاڵیەتیدا  بواری  لە  گادانی  جەلیلی  کاک 
چین  دەگـــەڵ  ــەو  ئ ــوو.  ب کۆمەاڵیەتی  پێوەندیی  بەرینترین  و  پلە 
بازاڕیان  کارمەندان،  جووتیاران،کرێکاران،  کۆمەڵ:  توێژەکانی  و 
و  بوو  پێوەندیدا  لە  و...  سیاسەتمەداران  و  شاعیران  و  نووسەران 
لەالی هەمووانیش ڕێز و جێگەوپێگەی تایبەتیی هەبوو. لەنێو حیزب 
و لە نێو کۆمەڵ لە غەمی هەموواندا بوو، بەپێی دەرەتان لە خۆشی 
و ناخۆشیی هەموواندا بەشدار بوو، بەشداری پرسەی هەمووان و لە 
بن سەری هەموو نەخۆشەکان بوو. سەرباری ئەوانە، یار و یاوەر و 
غەمخۆری هەموو ئەوانە بوو کە تووشی گیروگرفتێک دەبوون و لە 
یارمەتی ماددی و مەعنەوی بەو کەسانەی پێویستییان بە کۆمەک 

هەبووایە درێغیی نەدەکرد.
جەلیل  ــاک  ک لەدەستچوونی  خەسڵەتانە،  ــەو  ئ هــەمــووی  لەبەر 
بەزیندوویی  یادی  و  بەپەرۆشن  بۆی  هەموو  و  هەمووانە  کۆستی 

ڕادەگرن.
بۆنە  ــەو  ب ــان  کــوردســت دێموکراتی  حیزبی  ــی  ــدی ــاوەن ن کۆمیتەی 
کەسایەتییە  ئەو  لەدەستدانی  بە  غەمناکبوون  ــڕای   وێ غەمناکەوە 
ئەندامانی  هەموو  پێشکێشی  خۆی  گەرمی  قەدرگرانە سەرەخۆشی 
تێکڕای  هاوسەنگەرەکانی،  و  هاوڕێ  سەرجەم  بەڕێزەکەی،  بنەماڵە 
قارەمانپەروەرەکەی  شارە  خەڵکی  بێ ئەژمارەکانی،  هاواڵە  و  دۆست 
سێبووری  بۆهەمووان  و  دەکا  کوردستان  سەرانسەری  و  مەهاباد 
و تەمەندرێژی و بۆ گیانی نەمری کاک جەلیل بەهەشتی بەرین و 

باوەشی لێبووردەیی خوا داوا دەکا.
کۆمیتەی ناوەندی و هەموو تێکۆشەرانی دێموکرات بۆ پاداشی کاک 
جەلیلی گادانییش وەک تەواوی ڕێبەران و تێکۆشەرانی لەدەستچوو، 
خەباتەکەیان  ــااڵی  ئ شەکاوەڕاگرتنی  و  ڕێگاکەیان  ــی  ــژەدان درێ بە 
دەزانێ و جارێکی دیکە دەگەڵ گیانی کاک جەلیل و هەموو شەهیدان 
پەیمان نوێ دەکاتەوە کە هەتاسەر درێژەدەری ڕێبازەکەیان بێ و 

لەو پێناوەدا لە هیچ فیداکارییەک درێغ نەکا.
هەر لێرەشدا ڕادەگەیەنین کە بەهۆی باڵوبوونەوەی پەتای کۆڕۆنا 
سەرەخۆشی دانانرێ و دۆستان لە ڕێگای تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانەوە 

هاودەردیی خۆیان ڕادەگەیەنن.
یادی گەورەتێکۆشەری دێموکرات کاک جەلیلی  لە گیان و  ساڵو 

گادانی.
نەمری بۆ یاد و ناوی خۆی و بەرقەراری بۆ ئامانجە پیرۆزەکانی.

کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
)١٦\٥\١٣٩٩ )٦\٨\٢٠٢٠

٧٥ ڕووداوی دیـار و گرینـگی مێـژووی     

ئاگۆستی  ١٣٢٤)١٦ی  ــژی  ــەالوێ گ ٢٥ی   -١
١٩٤٥(، دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
کۆمەڵەی  بناخەی  لەسەر  مەهاباد  شــاری  لە 

ژ-کاف.
٢- ٢ی خەزەڵوەری ١٣٢٤، پێکهاتنی کۆنگرەی 
هەتا  ئاگرییەوە  لە  نوێنەران  حیزب.  یەکەمی 

بۆکان لەم کۆنگرەیەدا بەشدار بوون.
ئااڵی  هەڵکرانی   ،١٣٢٤ ــاوەزی  ســەرم  ٢٦  -٣

کوردستان لە مەهاباد، 
ــەی  ــوی ژان )٢٢ی  ــی١٣٢٤  ــدان ــەن ــب ڕێ ٢ی   -٤
لە  ــان  کــوردســت ــاری  ــۆم ک ڕاگەیاندنی   ،  )١٩٤٦
نوێنەرانی  بەشداریی  بە  ــەورەدا  گ میتینگێکی 
ناوچە جۆراوجۆرەکانی کوردستان لە مەیدانی 
چوارچرای مەهاباد. قازی محەممە،د پێشەوای 
حیزب هەر لەو میتینگە دا بە سەرکۆمار دیاری 

کرا.
٥- ٣ی بانەمەڕی ١٣٢٥، ئیمزاکرانی پەیمانی 
ــوان کــۆمــاری  ــێ ــە ن ــاری ل ــاوک ــی و ه ــەت ــای دۆســت
کوردستان و حکوومەتی میللیی ئازەربایجاندا.

٦- ٢٦ سەرماوەزی ١٣٢٥، لەشکەرکێشیی شا 
بۆ مەهاباد و کۆتایی هاتن بە تەمەنی کۆماری 
کوردستان. لەشکری تاران پاش تەسلیم بوونی 
ــە ٢١ی  ــان، ل ــج ــای ــازەرب ــی ئ ــرات ــمــوک ــەی دێ ــرق ــی ف

سەرماوەزدا شاری تەورێزی گرتبۆوە. 
 ١١ ــی  ــدام ــع ــێ ئ  ،١٣٢٥ ڕەشـــەمـــەی  ٢ی   -٧
ســەرۆک  لە  دێموکرات  تێکۆشەرانی  لە  کــەس 
لە  ــەورەک  گ و  فەیزولاڵبەگی  عەشیرەتەکانی 
ئێعدامی عەلی بەگی شێرزاد،  شاری سەقز و 
فەرماندەی هێزی پێشمەرگەی بۆکان لە شاری 

بۆکان.
سێدارەدرانی  لە   ،١٣٢٦ خاکەلێوە  ١٠ی   -٨
مەیدانی  ــە  ل ــی  ــان ــی هــاوڕێ و  محەممەد  ـــازی  ق
چوارچرای مەهاباد و، چەند ڕۆژ دواتر، ئێعدامی 
لە  چوار ئەفسەری سوپای میللیی کوردستان 

عێڕاق.
ــی  ــن ــەوت ســەرک  ،١٣٣١ ــی  ــاڵ س ــی  ــان ــت زس  -٩
ــرات لە  ــوک ــم ــدای حــیــزبــی دێ ــدی ــان ـــەرچـــاوی ک ب
١٧ی  دەورەی  هەڵبژاردنی  لە  مەهاباد،  شاری 
الیەن  لە  هەڵبژاردنە  ــەم  ئ شـــوڕادا.  مەجلیسی 
دەوڵەتەوە هەڵوەشایەوە و ئیمام جومعەی تاران 
وەک نوێنەری مەهاباد لە مەجلیس دیاری کرا، 

بێ ئەوەی کەس لە مەهاباد بیناسێ.
ــی  ــن ــەڕی ڕاپ  ،١٣٣١ ـــی  ســـاڵ ــی  ــان زســت  -١٠
و  زوڵم  بەدژی  موکریان  ناوچەی  جووتیارانی 
زۆریی ئاغا و دەرەبەگەکان لە پێوەندی لەگەڵ 
ڕاپەڕینە  ئەو  دێموکراتدا.  حیزبی  تێکۆشەرانی 
لە الیەن دەرەبەگەکانەوە بە هاوکاریی لەشکری 

شا سەرکوت  کرا.
پێکهێنانی   ،١٣٣٢ ــژی  ــ ــەالوێ ــ گ  ٢٥  -١١
حیزبی  ــەن  الی لە  خەڵک  گشتیی  کۆبوونەوەی 
پشتیوانی  بۆ  مەهاباد  شاری  لە  دێموکراتەوە 
ڕۆژ   ٣ بەغدا.  بۆ  هەاڵتبوو  کە  البردنی شا  لە 
شا  ١٣٣٢دا،  ــژی  ــەالوێ گ ٢٨ی  ڕۆژی  لە  ــر  دوات
بە دوای سەرکەوتنی کودیتای نیزامی بە دژی 

“موسەدیق”دا گەڕایەوە بۆ ئێران.
١٢- جۆزەردانی ساڵی ١٣٣٤، پێکهێنانی یەکەم 
درا  بڕیار  کۆنفڕانسەدا  لەم  حیزب.  کۆنفڕانسی 
حیزبی دێموکرات پێوەندیی تەشکیالتیی خۆی 

لەگەڵ حیزبی توودە بپسێنێ.
هێرشی   ،١٣٣٨ ــی  ــاڵ س ــوەری  ــ ــەزەڵ ــ خ  -١٣
بەرباڵوی ساواک بۆ سەر ڕێکخراوەکانی حیزب، 
لەم هێرشەدا نزیک بە ٢٥٠ کەس لە تێکۆشەرانی 
حیزب لە سەرانسەری کوردستانی ئێران گیران.
پێکهێنانی   ،١٣٤٣ ساڵی  ــاوەزی  ــەرم س  -١٤
کۆنگرەیە  ــەم  ئ ــزب،  ــی ح ــی  ــەم دووه ــرەی  ــگ ــۆن ک
جۆرێک الدان لە ڕێبازی دروستی سەربەخۆیی 

حیزب بوو.

چەکدارانە  ڕاپەڕینی   /٤٦_٤٧ ساڵەکانی   -١٥
ــی حــیــزب کە  ــان ــادرەک ــە ک ل ـــەن هێندێک  ــە الی ل
پێک هێنابوو.  کۆمیتەی شۆڕشگێڕی حیزبیان 
و  خایاند  مانگی   ١٨ خوێناوییە  ڕاپەڕینە  ئەم 
بەشی  و  سەرکوت کرا  شاوە  ڕێژیمی  الیەن  لە 

زۆری بەڕێوەبەرانی شەهید کران.
١٦-  پووشپەڕی ١٣٤٨، کۆنفڕانسی دووهەمی 

حیزب.
١٧- ڕێبەندانی ساڵی ١٣٤٩، دەرچوونی یەکەم 
ژمارەی دەورەی ئێستای “کوردستان”، ئۆرگانی 
کۆمیتەی ناوەندیی حیزب. لەو کاتەوە تا ئێستا 
“کوردستان” ٧٨٠ ژمارەی بە دوو زمانی کوردی 

و فارسی باڵو بۆتەوە.
١٨- جۆزەردانی ١٣٥٠، پێکهاتنی کۆنفرانسی 
کۆنفڕانسی  کۆنفڕانسە  ئەم  حیزب.  سێهەمی 
یەکگرتنەوە و گەڕانەوەی حیزب بۆ سەر ڕێبازی 

ئووسولیی خۆی بوو.
١٩- ڕەزبەری ساڵی ١٣٥٢، پێکهاتنی کۆنگرەی 
سێهەمی حیزب، پەسندکرانی پێڕەوی نێوخۆی 

تازەی حیزب و هەڵبژاردنی کۆمیتەی ناوەندی.
 ،١٣٥٧ ــی  ـ ــاڵ سـ ــی  ــ ــ ــۆزەردان ــ ــ ج ١٧ی   -٢٠
خۆپیشاندانی گەورە لە مەهاباد بەبۆنەی سێ 
یوسفی.  تەرمی کاک عەزیز  ناشتنی  ــەی  ڕوژان
دەست پێکردنی  ــای  ســەرەت خۆپیشاندانە  ــەم  ئ
خەڵکی  ــری  دواتـ خۆپیشاندانەکانی  زنجیرە 
کوردستان  لە  شا  ڕێژیمی  بەدژی  کوردستان 

بوو.
لە  بەشێک  ــەوەی  ــەڕان گ  ،١٣٥٧ پاییزی   -٢١

ڕێبەڕایەتیی حیزب بۆ نێو واڵت.
ــی  ــادگــان پ ــی  ــن گــرت  ،٥٧ ــی  ــدان ــەن ــب ڕێ  ٣٠  -٢٢
ــەوە بە  ــرات ــوک ــم دێ ـــەن حیزبی  ــە الی ل ــاد  ــاب ــەه م
ڕۆژ   ٨ شۆڕشگێڕەکان،  ئەڕتەشییە  یارمەتیی 

دوای سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران.
خۆپیشاندانی   ،١٣٥٧ ــەی  ڕەشــەم ١١ی   -٢٣
وەرزیشیی  ستادیۆمی  لە  کەسی  ــەزار  ســەده
تێکۆشانی  لەم خۆپیشاندانەدا حیزب  مەهاباد. 

ئاشکرای خۆی بەڕەسمی ڕاگەیاند.
٢٤- نەورۆزی ١٣٥٨، سازبوونی شەڕ لە سنە 
ئەوە  کۆنەپەرستەوە.  بەکرێگیراوانی  الیەن  لە 
یەکەم شەڕی ڕێژیمی تازە، دژی گەلی کورد و 

داخوازەکانی بوو.
لە  ــەکــران  ــەق ت  ،١٣٥٨ خاکەلێوی  ٣١ی   -٢٥
و  نەغەدە  لە  دێموکرات  حیزبی  کۆبوونەوەی 

سازبوونی شەڕێکی خوێناوی.
ــی  ــدران ــان ــەی ڕاگ  ،١٣٥٨ ــژ  ــەالوێ گ ٢٨ی   –  ٢٦
کورد  گەلی  دژی  خومەینی  جیهادی  فەرمانی 
بە دوای شەڕ لە پاوەدا، قەدغەکرانی تێکۆشانی 
شەڕێکی  دەست پێکردنی  و  دێموکرات  حیزبی 
سەرانسەری لە کوردستان کە بە شەڕی سێ 

مانگە ناوی دەرکردوە.
٢٧- ٢٦ی خەزەڵوەری ٥٨، دەرچوونی پەیامی 
پەمامە  ــەو  ئ ــان،  ــت ــوردس ک ــەســەر  ل خومەینی 
بەکردوە بە مانای دانپێدانانی ڕێژیم بە شکستی 
خۆی و کۆتایی هاتنی شەڕی سێ مانگە بوو. 

٢٨- ٢٨ ڕێبەندانی ١٣٥٨، پێکهاتنی کۆنگرەی 
لە  نوێنەر   ٣١٠ ــی  ــەشــداری ب حیزب  ــی  ــوارەم چ
یەکەم  ساڵ   ٣٤ پاش  کۆنگرەیە  ئەم  مەهاباد. 

کۆنگرەی ئاشکرای حیزب بوو.
لە  ٢٩- ڕەشەمەی ١٣٥٨، دەستپێکرانی شەڕ 
کە  کوردستان  دیکەی  شارەکانی  و  کامیاران 
بوو بە شەڕێکی سەرانسەری دژی گەلی کورد، 

شەڕێک کە ئێستاش درێژەی هەیە. 
زۆربەی  سەرکەوتنی   ،١٣٥٨ ڕەشەمەی   -٣٠
مەجلیسی  بۆ  دێموکرات  حیزبی  کاندیداکانی 
کە  کوردستان  شوێنانەی  لەو  میللی  شــوڕای 

هەڵبژاردن بەڕیوە چوون.
جیابوونەوەی   ،١٣٥٩ ــی  جــۆزەردان ٢٥ی   -٣١

)کـــە٦ کەسیان  ــزب  ــی ــە ح ل ــەســی  ــمــی ٧ ک ــاق ت
ئەندامی کۆمیتەی  ناوەندی بوون(، بە هاندانی 

حیزبی توودە. 
ــت  دەسـ  ،١٣٥٩ ـــــی  جـــــۆزەردان ٢٧ی   -٣٢

بەکارکردنی ڕادیۆی دەنگی کوردستانی ئێران.
پێکهاتنی   ،١٣٦٠ ســـەرمـــاوەزی  ١٦ی   -٣٣
کۆنگرەیە  ــەم  ئ ــزب.  ــی ح پێنجەمی  ــرەی  ــگ ــۆن ک

دروشمی ڕووخانی ڕێژیمی پەسند کرد.
بەکۆمەڵی  ئیعدامی   ،١٣٦٢ جــۆزەردانــی   -٣٤
کۆماری  ڕێژیمی  ــەن  ــەالی ل مەهاباد  الوی   ٥٩

ئیسالمییەوە.
٣٥- ٢ی ڕێبەندان ١٣٦٢، پێکهاتنی کۆنگرەی 
شەشەمی حیزب و پەسندکردنی سۆسیالیزمی 

دێموکراتیک وەک ئامانجی دواڕۆژ.
پێکهاتنی   ،١٣٦٤ سەرماوەز  ٢٦ی   -٣٠  -٣٦

کۆنگرەی حەوتەم.
هێزەکانی کۆماری  ٣٧- ٢٥ی گەالوێژ ١٣٦٦، 
حیزبدا  ـــی  دامـــەزران ــڕۆژی  ــاڵ س ــە  ل ئیسالمی 
دەفتەری  بنکەی  سەعات  چەند  یەک  سەر  لە 
ــی  ــان ــوردســت ــی ک ــرات ــوک ــم ــی دێ ــزب ــاســی حــی ســی
ئێرانیان بە توندترین شێوە بە تۆپ و کاتیوشا 
کوتا. لەم ئاگربارانەدا ڕێژیم لە تۆپی شیمیایی 

کەلکی وەرگرت.
٣٨- ٢٨ بەفرانباری ١٣٦٦، پێکهاتنی کۆنگرەی 

هەشتەم. 
لە  زیاتر   ،١٣٦٦ ڕەشەمەی  ٢٩ی  تا   ٢٣  -٣٩
حیزب  پێشمەرگەکانی  و  ــادر  ک لە  کــەس   ٨٠٠
ناوچە سنوورییەکانی  لە  کە  بنەماڵەکانیان  و 
لەگەڵ  خورماڵدا  و  سەیدسادق  و  هەڵەبجە 
بۆمبارانی شیمیایی لەالیەک و هێرشی بەرباڵوی 
خــاکــی کوردستانی  ــەر  ــۆ س ب ــران  ــێ ئ ــزامــی  ــی ن
عێراق لە الیەکی دیکەوە بەڕەوڕوو ببوون، بە 

ڕێپێوانێکی مێژوویی ڕزگار بوون.
جیابوونەوەی   ،١٣٦٧ خاکەلێوەی  ١ی   -٤٠
بەشێکی بەرچاو لە کادرەکان و پێشمەرگەکانی 
خۆیان  مەوجوودییەتی  ڕاگەیاندنی  و  حیزب 
کوردستانی  دیموکراتی  حیزبی  ناوی”  ژێر  لە 

ئێران، ڕێبەرایەتی شۆڕشگێڕ”دا.
کەم وێنەی  کوشتاری   ١٣٦٧ خەرمانانی   -٤١
زیندانییە سیاسییەکانی ئێران بە دوای ڕاگیرانی 
کوشتارەدا  لەم  عێراق دا.  و  ئێران  نێوان  شەڕی 
هەزاران زیندانی سیاسی لە سەرانسەری ئێران 
لە  بەرچاو  ژمارەیەکی  نێویاندا  لە  کە  کوژران 

تێکۆشەرانی کورد دەبینران.
)١٣ی  ـــــەری١٣٦٨،   ـــــووشـــــپ پ ٢٢ی   -٤٢
ژوئیەی١٩٨٩( تیرۆری سکرتێری گشتیی حیزب، 
دوکتور عەبدولڕەحمان قاسملوو و هاوڕێیانی 
لە ڤییەن بە دەستی دیپلومات تیرۆریستەکانی 

کۆماری ئیسالمی لەسەر مێزی وتووێژ.
 ١٥ ١٣٦٨)١٤و  ــەری  ــ ــ ڕەزب  ٢٣ و   ٢٢  -٤٣
ــن  ــی ــەم ــەک ی ــی  ــن ــات ــه ــک ــێ پ  ،)١٩٨٩ ــری  ــوب ــت ــوک ئ
مەسەلەی  لەسەر  نێونەتەوەیی  کۆنفڕانسی 
فڕانس  دەسپێشخەریی  ــە  ب ــاریــس  پ ــە  ل ــورد  ک
ئەو  ــاریــس.  پ لە  ــورد  ک ئەنستیتۆی  و  لیبرتێ 
دوکتور  تێکۆشانی زۆری  بەبۆنەی  کۆنفڕانسە 
دنیا  بە  کورد  کێشەی  ناساندنی  بۆ  قاسملوو 
و هەوڵە بەنرخەکانی ئەو نەمرە بۆ پێکهێنانی 
ئەو  ــادی  ی بە  پێشکێش  ــراو،  ــاوب ن کونفڕانسی 

شەهیدە گەورەیە کرا.
ئۆکتۆبری   ٣١(  ١٣٦٨ ــوەری  خــەزەڵ ٩ی   -٤٤
لە  ــورد  ک گەلی  دۆستانی  ئەنجومەنی   ،)١٩٨٩
ئۆتریش لە کۆبوونەوی خۆیدا بە تێکڕای دەنگی 
بڕیاری دا ڕێبەری شەهیدی حیزبی دێموکراتی 
کوردستان، دوکتور عەبدوڵڕەحمان قاسملوو بە 
ناوی کاندیدا بۆ وەرگرتنی خەاڵتی ساڵی ١٩٩٠، 
بناسێنێ.  بۆبێل  ئاشتی  خەاڵتی  کۆمیتەی  بە 
سەاڵحییەتی  خـــاوەن  شەخسییەتی  چەندین 
پڕۆفیسۆر،  ــەک  ــارەی ژم لە  بریتی  ئورووپایی 
لەو  خۆیان  پشتیوانیی  پارلمانتێر  و  سەناتۆر 
پێشنیارە ڕاگەیاند. ئەگەرچی خەاڵتی ئەو ساڵە 
ــەوە کە  ــەر ئ ــەاڵم ه ــاچــۆف کـــەوت، ب ــەر گــورب ب
ئەو  بۆ  بوو  کورد  یەکەمین  قاسلموو  دوکتور 
ڕاستییش  بە  و  کرا  کاندیدا  جیهانییە  خەاڵتە 
شایانی بوو؛ بۆ حیزبی دێموکرات، گەلی کورد 

و خەڵکی ئێران جێگای شانازی بوو.
٤٥- ١ی بەفرانباری ١٣٧٠، پێکهاتنی کۆنگرەی 

نۆهەم )کۆنگرەی قاسملوو(.
٤٧- ٢٦ی خەرمانانی ١٣٧١ )١٧ی سێپتامبری 
ــارە  ــەالم پ ــەم  ل ــووس.  ــون ــک ــێ م ــرۆری  ــێ ت  ،)١٩٩٢
ئێراندا  ئیسالمیی  ــاری  ــۆم ک تێرۆریستییەی 
گشتیی  سکرتێری  ــدی،  ــەن ــک شــەرەف ســادق  د. 
حیزب  نوێنەری  عەبدولی  فەتاح  کاک  حیزب، 
لە دەرەوەی واڵت، هومایون ئەڕدەاڵن، نوێنەری 
دێهکوردی،  نــووری  و  ئەڵمان  واڵتی  لە  حیزب 
دەستی  بە  حیزب  دۆستی  و  سیاسی  چاالکی 
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سمینی دەردەدڵێکی جاشانە
سەالم بەر مردومی بیدار و هەمیشە دەر سەحنە. هەم میهەنانی که بە 
تەوری موداوم مەشغولی خدمەت بە کشوەری هەمیشە پەهناوەری ئیرانن.
ئەمڕۆ ڕووی سوخەنم زیاتر لە ساکنانی غەیووری کوردستانه، هەر بەم 

خاترەش سوخەنانی خۆم بە لەهجەی شیرینی کوردی ئاغاز دەکەم.
خیتتەی کوردستان کە لە غەربی کشور قەراری گرتوە، هەمزەمان بەوەی 
کە دەر تێی سالیانی دور و دراز جەوالنگاهی گروههای مەشکووک بووە، 
موشتی  موداوم  تەوری  بە  ئەوێ  دەر سەحنەی  هەمیشە  مردومی  ئەمما 

موحکەمیان لە دەهەنی یاڤەگویان داوە و پووزەیان به خاک کێشاون. 
بۆ  ئەقشاری مەردومی هەمیشە در سەحنە  بەو خاترە تەوجوهی  هەر 
چەند مەوزوعاتێکی زور جیدی جەلب دەکەم کە ئومیدوارم قسەکانم لەم 

بورهە حەساسەدا موسمری سەمەر واقع بن.
مەوریدی  شیدەت  بە  ئەخیر  ئەیامی  در  ئێران  کشوەری  موتەئەسفانە 
مــەوردی  ــەرەف  ت هــەر  لە  تەرسناک  خەتەراتی  گــرتــوە.  قـــەراری  خەتەر 

تەهدیدی قەرار دەدن. 
ئانچنانکێ مەسئووالنی لەشکەری و کشوەریی ئێران بە میللەتی هەمیشە 
غەیووری  مەرزدارانی  کە  کشوەر  غەربی  دەکــەن،  گوشزەد  سەحنە  دەر 
دەسیسەهای  تەمەعی  مەوریدی  هەمیشە  هەیە،  حزووریان  لەوێ  کورد 
لە  دەزانــن  هەیە،  عەالقەیان  تاریخ  مــروری  بە  کەسانەی  ئەو  بیگانەگانە. 
زەمانی حکوومەتی تاغوت بیگانەگان نەزەریان هەبوو خاستەهای خویان 
بە وەسیلەی ئەحزابی مەعلومولحال بە سەر مەردومی کوردستاندا تەحمیل 
بکەن. اما بە خاستەی خداوەند و کەسانی خیرخاهی مەملەکەت کە دەگەڵ 
دەوڵەتی وەقت هەمکارییان کرد، تەوتەئەی جەمهورییەکەی ئەوان کە دەر 
یازدە ماهەی مەشغوڵی ئیستحکامی مەوازعی بوو، نەقشی  تولی عومری 

بەر ئاب کرا.  
ئومیدی  بە  قەبل  ســاڵ   ٧٥ کە  گــروهــەی  ئــەو  ئەلئانیش  موتەئەسفانە 
تەجزییەی ئێران تەشکیل بووە، لە ساڵی جاریدا وجودی ٧٥ ساڵەی تەشکیل 

بوونی خۆی جەشن دەگرێ. 
تمامیەتی  دوشمنانی  دەبینن  ئەلئانیش  بکەن،  تەوەجوهـ  جــوان  ئەگەر 
نیزامی  ئەرزیی مەملەکەت دەستیان بە دەستی هەم داوە و مەخسوسەن 

موقدەسی جەمهوری ئیسالمی تەهدید دەکەن.
خاوەرمیانە  مەنتەقەی  لە  بیگانە  تەحەڕوکاتی  خەتەرناکترین  لە  یەکێک 
بە شەهادەتی حاج  مقاومەتە. موتەئەسفانە  با مێحوەری  دوشمەنی  کردن 
قاسم سولەیمانی میحوەری مقاومەت با موشکلیکی بسیار بزورگ مواجه 
بوو. هەرچەند سەردار قائانی کە جانشینی حاج قاسمە، در حەدی تەوانی 
قاسم  حاج  جایگاهی  اما  نەکردوە،  دریغی  ڕاستایەدا  لەم  تەالش  لە  خۆی 

بسیار بسیار لەوە بااڵترە ئاغای قائانی بتوانێ جانشینی ئەو بێت.
حاج قاسم ئەوەندە عەالقەی بە میحوەری مقاومەت بوو کە زەینەب خانمی 
کچی کە یادگاریانە، بە مەنزوری ئیدامەی ڕاهی بابی لەگەڵ یکی از ئەعزای 
حیزبولاڵ لە لوبنان ئیزدواجی کرد. بە نەزەری من هەرچەند عوامیلی زیددی 
ئەوەی  بەعدئەز  و  بوو  شووم  خانم  زەینەب  پێ وقەدەمی  دەڵێن  ئینقالب 
کە بوو بە عەرووسی لوبنانییەکان ئینفجارێکی شەدید لە بەیرووت ئیتفاق 

کەوت، اما من وجودی ئیشان لە لوبنان بە فالی نیک دەگرم.
بوعدی  لە  خەتەرناکە.  زور  ئــەوزاع  بڵێم  الزمە  حەساسەدا  بورهە  لەو 
پەیی  دەر  بــووە.  سابقە  بدونی  بوحرانی  دوچــاری  مەملەکەت  ئیقتسادیدا 
دەسیسەهای پەیدەرپەی دوشمەنان مایەحتاجی عمومی هەمچوون، برنج و 
قەند و ڕۆن و ئەم شتانە ڕوز بە ڕوز گرانتر دەبن. ئەرزشی پووڵی ڕایجی 
مەجلیسی  موحتەرەمی  نمایندگانی  کردوە. خوشبختانە  مەملەکەت سقوتی 
شوڕای ئیسالمی کە بە نەزەری من نمایەندەگانی دەورەی فیعلی لە هەموو 
دەورانی قەبل از خۆیان ئینقالبی ترن، پیشنهادیان کردوە هەمچون دەورانی 
جەنگی تەحمیلی از تەریقی تەوزیعی کۆپۆن کااڵهای ئەساسی بە قیمەتی 

ئەرزان بە دەستی مەردوم بگا. 
بە ئاتەش کێشانی ئەماکنی ئیقتسادی و ئەتۆمی و زیربەنایی کێشورەمان 
مەشکووک بە نەزەر دەگا و دیارە مەسئوالنی مەربووتە تەرجیح دەدەن ئەم 

مەوزووعە بە ڕەسانەیی نەکرێ.
سەردار مەجید میرئەحمەدی نمایندەی موحتەرمی قەرارگای ئیمام عەلی 
تەیی ڕوزهای ئەخیر بەخشی از توتەئەهای دوشمەنی در ڕاستای شکەستی 
توتەئه های  بە  ئیشارە  با  میرئەحمەدی  سەردار  کردوە.  تەشریح  ئینقالب 
ئەقشاری  تشویقی  بە  سەدەدە  دەر  دوشمەن  دەڵێ،  بیگانەگان  گوناگونی 
ئاسیب پەزیری مەردوم پایەهای موستەحەکەمی ئینقالب دوچاری خەدشە 

بکا. 
کە  موعتەرزانەی  ئەو  کیشورمان،  ڕەشیدەی  ئەو سەردارە  گوفتەی  بە 
کــراون،  دەسگیر  گومنام  سەربازانی  سویی  از  ئەخیر  تەزاهوراتهای  لە 
ئەوان  کردنی  دەستگیر  از  بەعد  ئیجتماعن.  ئاسیب  پەزیری  ئەقشاری  لە 
و  موستەزعەفان  اخیر  سالهای  در  بــوون  متەوجێهـ   ئەمنیەتی  نیروهای 

شەهروەندانی تەنگدەست زیاتر عەلەیهی نیزام ئیعتراز دەکەن.
میحوەری  تەرفدارانی  نیروهای  جەنگی  ڕوزانە  تەوری  بە  عیراقیش  لە 
مقاومەت و نیروهای وابەستە بە ئەجانب ئیدامەی هەیە. عێڕاق بۆ ساڵی 
جاری، هەمزمان با ئەیامی عاشورای حوسەینی ئەماکنی موقدەستی بەسەر 
ڤیروسی  شەدیدی  ئینتشاری  زیمنی  کــردوە.  مەسدوود  ئیرانیدا  زەواری 
کۆرۆنا لە ئێران، مەراجیعی زیسەالح تەشخیسیان دا بە مەنزووری زینده 
نگەهداشتن فەرهەنگی عاشوورایی دەستەهای عەزاداری هەمچون ساڵهای 
قەبل ئێدامەیان هەبیت. بەعزی ئەز ئەفرادی وابەستە بە زیددی ئینقالبیش 
دەڵێن ئەم ئیختالت و قاتی بوونە ئینتشاری ڤیروسی کرۆنا تەشدید دەکا. 

با ئەو هەموو تەحەوالت و ڕوخدادانە بە ئستنباتی مقام های لەشکری و 
کیشوری ناتوانێ ڕەزمەندەگان و سەربازانی گومنام بۆ ڕیشەکەن کردنی 
و  ئاب  بە  ساڵ  ئەم  ئــەوان  و  تەئەسوفە  بەسی  جای  دیموکرات  حیزبی 
خەتەرناک  و  دەگرن  جەشن  خۆیان  هەفتاوپێنج  ساڵی  مەوزوعی  تابەوە 
بوونی حوزوری ئەوانە وەقتێک ئاشکار دەبێ کە بە دەلیلی ئەو عەواملەی 
موقدەسی  نیزامی  بە  کــردن  واردن  خەدشە  ئیحتمالی  کــردن  تەشریحم 
ئیسالمی بیش از پیش ئیحساس دەکرێ. هەر بەو دەلیلە بەر فەرد فەردی 
بکەن  دووری  ناڕەزاییەک  و  ئیعتراز  هەرگونە  لە  واجبە  کشور  ساکنانی 
بێدەنگیی  نەکەنەوە.   بۆ دوشمنان پەخش  پیروزی  ئومیدواریی  بەزری  و 
ڕسانەهای فارسی زبانیش حەتتا ڕەسانەهای زیددی ئینقالبی فارسیش در 
جیهەتی پووشش نەدانی ئەخباری مەربوت بە تەحروکاتی زیددی ئیقالبی و 

تەجزیەتەڵەبانە لە غەربی کشور بە فاڵی نیک دەگرین. 

٧٥ ساڵەی حیزبی دێموکراتی کوردستان
ئیسالمیی  کۆماری  نێردراوەکانی  تێرۆریستە 

ئێران شەهید کران.
بنکەی  بۆمبارانی   ،١٣٧١ ڕەشەمە  ٢٣ی   -٤٧
ــازادی  ـ ــە ئ ــەخــۆشــخــان ــاســی و ن ـــەری ســی ـــت دەف
لە  ـــــەر  دەورووب خەڵکی  ــەی  ــووچ م و  ــاڵ  م و 
ئیسالمییەوە  کۆماری  الیەن  لە  قەندیل  بناری 
حیزبی  تیکۆشەری  ــوار  چ شەهیدبوونی  کــە 
هێرشی  سەرەتای  بۆمبارانە  ئەو  بوو.  بەدواوە 
سەر  بۆ  ئیسالمی  کۆماری  نیزامیی  ئاشکرای 
دەستێوەردانی  و  کوردستان  هەرێمی  خاکی 
ـــاری ئەو  ــە کـــاروب ــمــە ل ــژی ــەو ڕێ ـــەردەی ئ ـــێ پ ب

بەشەی کوردستاندا بوو. 
پێکهاتنی   ،٧٤ خاکەلێوەی   ٣٠ ــا  ت  ٢٣  -٤٨
پەنجا  ــگــرەی  )کــۆن حیزب  ــی  ــەم دەه کۆنگرەی 
ــای بۆ  ــگ ــە ڕێ ــگــرەی ــۆن ـــەم ک ــزب(. ئ ــی ــەی ح ــاڵ س
کەوتنەوەسەریەکی ڕیزەکانی حیزب خۆش کرد.
٤٩- ٢٥ی گەالوێژی ١٣٧٤، یووبێلی زێڕینی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان و بەڕێوەچوونی 
و  ــان  ــوردســت ک ــە  ل تایبەتی  ــی  ــوڕەســم ڕێ زۆر 
و  ــات  ــەب خ ــاڵ  س  ٥٠ ــەی  ــۆن ــەب ب واڵت  دەرەوی 

تێکۆشانی حیزبەکەمان.
هێزێکی  هاتنی   ،١٣٧٥ ــژی  ــەالوێ گ ٧ی   -٥٠
ــیــســالمــی بۆ  ــی کـــۆمـــاری ئ ــەســی ــەزار ک ــ ــ دووه
بە  ــان  کــوردســت هەرێمی  خاکی  ــی  ــوواڵی ق نێو 
حیزب  بنکەکانی  ســەر  بۆ  هێرش  مەبەستی 
ماوەی  بۆ  هێزانە  ئەو  کۆیە.  نیزیک شاری  لە 
وکاتیوشا  ــۆپ  ت ــە  ب ــەوە  بــێ پــســان ــەت  ســاع  ١٢
تێکۆشەرانی  ــەوکــانــی  مــاڵ بنکەو  مــووشــک  و 
ئیسالمی  کۆماری  کرد.  ئاگرباران  دێموکراتیان 
نەک  ئاشکرایە  دەستدرێژییە  و  هێرش  ــەو  ب
ــردن و  ــوب ــێ ــە ن ــە ل ــی ک ــان ــەک ــەســت ــە مــەب هـــەر ب
ــەم  ــی ک ـــان الن ــزب، ی ــی ــی ح ــکــۆشــەران ــێ ــی ت ــن گــرت
نەگەیشت،  بــوو،  ناوچەیە  ــەو  ل ــان  ــی ــان وەدەرن
بەڵکوو ڕیسواییەکی تەواوی بۆخۆی لە ئاستی 

ناوچەکە و دنیادا، کڕی.
 ١١  ،١٠  ،٩  (١٣٧٥ خەرمانانی  ١٩_٢١ی   -٥١
کۆنگرەی  بیستەمین   )١٩٩٦ سیپتامبری  ی 
ساڵۆنی  لە  سوسیالیست  ئەنتیرناسیۆناڵی 
کۆڕی گشتیی ڕێکخراوەی نەتەوە یەکگرتوەکان 
دێموکراتی  حیزبی  ــەودا،  ــ ل ــە  ک ــورک  ــوی ــی ن ــە  ل
کوردستانی ئێرانی بە ئەندامی چاودێری خۆی 

هەڵبژێرارد.
 )١٩٩٦  /١٠/٢٠(  ١٣٧٥ ــەری  ــ ڕەزب ٢٩ی   -٥٢
کوردستان  ئیسالمیی  بزووتنەوەی  ڕێکخراوی 
جینایەتکاری  ڕێژیمی  بە  خۆشخزمەتی  بۆ 
حیزبی  ــکــۆشــەری  ــێ ت  ٧ ــیــســالمــی،  ئ کــۆمــاری 
ــی  ــەاڵت ــە  ڕۆژه ــە ل ــان، ک ــوردســت ــمــوکــراتــی ک دێ
ــاری  ــیــزیــک ش ــە ن ــەوە، ل ــ ــەڕان ــ ــان دەگ ــت ــوردس ک
بەستراوی  پێ  و  دەســت  بە  و  گرت  هەڵەبجە 
دانەوە. سەرەئەنجام  ڕێژیمەیان  ئەو  تەحویلی 
و  جیهانی  گشتی  ــروڕای  ــی ب ــشــاری  ف ــر  ــەژێ ل
ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک ــدا  ــرۆڤ م مافی  الیەنگرانی 
لە  کـــردن  بێدەنگی  ــاڵ  س  ٨ ــە  ب نیزیک  دوای 
چارەنووسی ئەو گیراوانە، دانی بەوە دانا کە ٦ 
کەس لەوانی دوای تەحویل وەرگرتنەوە و دوای 
چەندین حەوتوو ئەشکەنجە و ئازاری لەشی و 

گیانی، ئێعدام کردوون.
ــەک  وەســەری  ،١٣٧٥ ــاری  ــب ــران ــەف ب ١٩ی   -٥٣
حیزبی  ــەورەی  ــ ــ گ ــەی  ــاڵ ــەم ــن ب ــەوەی  ـ ــن ـ ــەوت کـ
لێکدابڕان،  و  جیایی  ساڵ   ٩ پاش  دێموکرات. 

ڕیزەکانی حیزب یەکیان گرتەوە.
ئاوڕیلی  )١٠ی   ١٣٧٦ خاکەلێوەی  ٢١ی   -٥٤
١٩٩٧(، دادگای بێرلین پاش سێ ساڵ لێکۆڵینەوە 
ــرۆری  ــی ــی ت ــاران ــب ــاوان ــی ت ــردن ــە ک ــەم و مــوحــاک
دوکتور سادق شەرەفکەندی، سکرتێری حیزب 
میکۆنووس،  ــســتــووڕانــی  ڕێ ــە  ل هاوڕێیانی  و 
بڕیارە  لەو  ــا  دادگ ڕاگەیاند.  خۆی  ــاری  ــڕی دواب
مێژووییەدا وێڕای بڕینەوەی سزا بۆ عامیالنی 
ــاری  ــۆم ــی ک ــەک ــە ی ــای ــی پ ــەڕان ــب ــە، ڕێ ــرۆرەک ــی ت
وەک  و  تیرۆرەکان  سەرچاوەی  بە  ئیسالمیی 
بڕیاری  ــی  دەرچــوون دوای  بە  ناسی.  تاوانبار 
ئەندامی  واڵتانی  زۆری  هەرە  زۆربەی  دادگادا 
لە  خۆیان  سەفیرەکانی  ــا،  ــورووپ ئ یەکیەتیی 
لە  ئیسالمی  کــۆمــاری  و  کـــردەوە  بانگ  ئێران 
وێنە  بێ  ڕیسواییەکی  لەگەڵ  دونیادا  ئاستی 

بەرەوڕوو بوو.
پێکهاتنی   ،١٣٧٦ بەفرانباری  ٥ی  تا   ١  -٥٥
ــرەی  ــگ ــۆن ــزب )ک ــی ــەمـــی ح ــازدەهـ ـ ــگــرەی ی کــۆن
کۆنگرە  یەکەمین  ئەوە  خۆڕاگر(.  خەباتگێڕانی 
بوو کە بەدوای یەکبوونەوەی ڕیزەکان حیزبدا 

پێک دەهات.
٥٦- ٤ تا ٦ سەرماوەزی ١٣٧٩ )٢٦-٢٤ نوامبری 
٢٠٠٠ (، پێکهاتنی کۆنگرەی دوازدەهەمی حیزبی 

دێموکراتی کوردستان.

ئوکتۆبری  )٢٣ی   ١٣٨١ خەزەڵوەری  ١ی   -٥٧
نوێنەرانی  و  ــەڕان  ــب ڕێ ــی  ــەشــداری ب ــە  ب  ،)٢٠٠٢
چەندین حیزب و ڕێکخراوی سیاسی و کۆمەڵە 
و  فەڕانسەیی  دۆستی  ــرۆڤ  م ئەنجومەنی  و 
ئورووپایی، هەروەها بە ئامادەبوونی نوێنەرانی 
و  کــورد  سیاسیی  ڕێکخراوی  و  حیزب  ــان  دەی
و  ئێرانی  ــورد،  ک کەسایەتیی  زۆر  ژمارەیەکی 
پارڵمانی  “مـــارس”ی  ساڵۆنی  ــە  ل ــی،  ــاوای ڕۆژئ
تیرۆرکردنی  ساڵەی   ١٠ ڕێوڕەسمی  فەڕانسە، 
دوکتور شەڕەفکەندی و هاوڕێیانی بەڕێوەچوو.
٥٨- ١ی بانەمەڕی ١٣٨٣ )٢٠ی ئاوریلی ٢٠٠٤( 
لە کورد  کــەس  ــەزار  ه نیزیکەی  بــەشــداری  بە 
بەرپرسە  لە  زۆر  ژمارەیەکی  و  ئێرانییەکان  و 
کەسایەتییەکان  و  بێرلین  ــی  ــەکــان ــی ــاوچــەی ن
ــەوح(  )ل هێما  لەسەر  ــەردە  پ نیشتمانییەکان، 
بیرەوەریی شەهیدانی تیرۆری میکنووس الدرا. 
ئەم هێمایە لەسەر بڕیاری شارەداری ناوچەی 
دوکتور  تیرۆری  شوێنی  لە  ــورگ”  ب “شارالتن 

شەرەفکەندی و  هاوڕێیانی دانرا.
)٣_٧ جوالی  پووشپەری ١٣٨٣   ١٧  _٥٩- ١٣
٢٠٠٤ ( پێکهێناتنی کۆنگرەی سێزدەهەمی حیزب 
بنەڕەتی  دروشمی  کۆنگرەیەدا  ــەم  ل کۆیە.  لە 
حیزب لە “دێموکراسی بۆ ئێران و خودموختاریی 
بۆ کوردوستان”ەوە گۆڕا و بوو بە “دابین کردنی 
مافە نەتەوەیییەکانی گەلی کورد لە چوارچێوی 

ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدڕاڵ دا”.
١٣٨٤ەوە  ــەڕی  ــووشــپ پ ١٨ی  ڕۆژی  ــە  ل  -٦٠
“شوانە  کوژرانی  دوای  بە  مەهاباد  خەڵکی  کە 
بەدەستی  شێوە  دڵتەزێنترین  بە  ــادر”  ق سەید 
ـــە  ــســالمــی، ڕژان ــی ــی کــۆمــاری ئ ــان ــت ــەدەس ــارب ک
ــی  ــدان ــشــان ــی ــەک خــۆپ ــرەی ــی ــج ــان، زن ــەک ــام ــەق ش
ـــر لە  ــاد دوات ــە مــەهــاب ــێــش دا ل ــە پ ــاوەری ل ــەم ج
شارەکانی پیرانشار، سەردەشت، شنۆ، مەریوان، 
دیواندەرە ، بانە، سەقز و جوانڕۆ، بۆ ناڕەزایەتی 
ڕێژیم  جینایەتەکانی  و  ڕەفتار  دژی  دەڕبڕین 
و هێنانە گۆڕێ ویست و داخوازەکانی خەڵکی 
سەرەکیی  دروشمی  بەڕێوەچوو.  کوردستان 
درێــژەی  ــات  ــگ ڕێ “قاسملوو،  ــدەران  ــێــشــان خــۆپ
بوو.  دێموکرات  حیزبی  لە  پشتیوانی  و  هەیە” 
ئەم خۆپیشاندانانە لەگەڵ پەالمار و سەرکوتی 

دڕندانەی هێزەکانی کۆماری ئیسالمی بەرەوڕوو 
لێ  برینداریان  سەدان  شەهید  دەیان  و  بوون 
کەوتەوە و ژمارەیەکی زۆریش لە خەڵک کەوتنە 

زیندان.
بەبۆنەی  و  ١٣٨٥دا  پووشپەڕی   ٢٢ لە   -٦١
ــور  ــت ــرۆری دوک ــی ــڕۆژی ت حــەڤــدەهــەمــیــن ســاڵ
ڕۆژهەاڵتی  خەڵکی  قاسملوو  عەبدوڵڕەحمان 
ئەمەگناسییان  نیشاندانی  ــۆ  ب ــان  ــت ــوردس ک
ــا  ــەروەه ه و  ــەرە شەهیدە  ــب ڕێ ــەو  ب ــەر  ــب ــەرام ب
دەڕبڕینی نەفرەت و بێزاریی خۆیان لە ڕێژیمی 
کۆماری ئیسالمی، دوکان و بازاڕەکانیان داخست. 
ساڵڕۆژی  لە  سەرانسەری  گشتیی  مانگرتنی 
وەک  د.قاسملوودا،   شەهید  ڕێبەری  تێرۆری 
شێوەیەک لە نارەزایەتیدەربڕین، سااڵنی دواتر، 
دووپات  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  جار  چەند 

بۆوە.
٦٢- ١٥ی سەرماوەزی ١٣٨٥ لەتبوونی حیزبی 
ــەم ڕۆژەدا  ــران. ل ــێ ــی ئ ــان ــمــوکــراتــی کــوردســت دێ
حیزبی دێموکرات بەهۆی پاوانخوازیی زۆرینەی 
تەشکیالتیی  ــدارەی  ــی ئ لە  ــدی  ــاوەن ن کۆمیتەی 
بۆ  هەوڵەکان  هێشتنەوەی  بێ ئاکام  و  حیزب 

چاکسازی تووشی لێکترازان هات. 
ـــی  دامـــەزران  ،١٣٨٦ ـــژی  گـــەالوێ ١٦ی   -٦٣
دەست بەکاربوونی  کوردکاناڵ.  تەلەڤیزیۆنی 
پێگەی  ــەســەر  ل گرینگی  شوێنی  ــاڵ  ــان ــوردک ک
ڕۆژهەاڵتی  لە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
سیاسەتەکانی  ــەوەی  ــکــردن ڕوون و  کوردستان 
دێموکراتەوە  حیزبی  لەتبوونی  دوای  لە  حیزب 

هەبوو.

پێکهاتنی   ،١٣٨٦ ــەی  ڕەشــەم ١٦_٢٤ی   -٦٤
کۆنگرەی ١٤ی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە 

قەاڵی دێموکرات.
٦٥- ٢٣ی گەالوێژی ١٣٨٧، شەهید بوونی پۆلێک 
لە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  پێشمەرگەی 
ــەو دەستە  ئ ــەوەی  ناوچەی ســەردەشــت. چــوون
دەستپێکی  واڵت  نێوخۆی  ــۆ  ب پێشمەرگەیە 
حیزبی  پێشمەرگانەی  چاالکیی  نوێی  قۆناغی 
دێموکرات دوای زیاتر لە یەک دەیە ڕاگیرانی ئەو 
چەشنە جموجۆڵە نیزامییانە لەو فۆڕمەدا بوو.

مانگرتنی   ،١٣٨٩ ـــەمـــەڕی  ـــان ب ٢٣ی   -٦٦
ــی  ــەت ــاڕەزای ــۆ ن ــان ب ــت ــوردس ــە ک ســـەراســـەری ل
سیاسیی  تێکۆشەری   ٥ ئێعدامی  بە  دەربڕین 
درابــوون.  لەدار  بانەمەڕ  کە ڕۆژی ١٩ی  کورد 
حیزبە  سەرجەم  داوای  لەسەر  مانگرتنە  ئەم 
سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە خەڵکی 

کوردستان بە سەرکەوتنەوە بەڕێوە چوو.
پێکهاتنی   ،١٣٩٠ ـــی  جـــۆزەردان ٢_٨ی   -٦٧

کۆنگرەی ١٥ی حیزبی دێموکراتی کوردستان.
-٢٧(  ١٣٩٤ ســــــەرمــــــاوەزی  ٧ی   -٦٨
حیزبی  ــی  ــران ــی وەرگ  )٢٠١٥ ــری  ــب ــەم ــۆڤ ن ٢٨ی 
ئەسڵیی  ئەندامەتیی  بە  کوردستان  دێموکراتی 
سۆسیالیست.  ئینترناسیۆناڵ  ــراوی  ــخ ــک ڕێ
ئینترناسیۆناڵ  شـــوڕای  ــەی  ــەوەی ــوون کــۆب ــەم  ئ

سۆسیالیست لە لواندا، پێتەختی ئانگۆال گیرا.
٦٩- شەوزستان )یەلدای خوێناوی(ـی ١٣٩٤، 
ــەری  ــت ــای دەف ــارەگ ــەردەم ب ــەب ــەوەیــەک ل ــن ــی ــەق ت
ڕێوڕەسمی  بەڕێوەچوونی  کاتی  لە  سیاسی 
ــی  ــوون ــب ــک ــەدای ل ـــەی  ــدا، ٨٦ ســـاڵ ـ ــەل ـ ی شــــەوی 
ڕووداوە  ــەم  ــ ل دا.  ڕووی  ـــوودا  ـــاســـمـــل ق د. 
حیزب  پێشمەرگەی  و  کادر   ٥ تێرۆریستییەدا 
یەکیەتیی  ــاســایــشــی  ئ ــێــشــمــەرگــەی  پ دوو  و 

نیشتمانیی کوردستان شەهید بوون.
پێکهاتنی   ،١٣٩٤ ڕێبەندانی  ١٧_٢١ی   -٧٠

کۆنگرەی ١٦ی حیزبی دێموکراتی کوردستان.
٧١- ١٩ی بەفرانباری ١٣٩٦، کۆبوونەوەی پێنج 
سکرتاریای  لە  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  حیزبی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان. ئەم کۆبوونەوەیە 
ــدی  ــاوەن ــی”ن ــن ــات ــه ــک ــێ ــەی پ ــاغ ــن ــــەردی ب ــووە ب ــ ب

هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران”.

ــەالمــاری  پ  .١٣٩٧ ــی  ــان ــان ــەرم خ ١٧ی   -٧٢
ئێران بۆ سەر  ئیسالمیی  مووشەکیی کۆماری 
پلینۆمی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی 
 ١٦ تێرۆریستییەدا  ــەالمــارە  پ ــەم  ل کوردستان. 
کادر و پێشمەرگەی حیزبی دێموکرات شەهید 
ناوەندی  کۆمیتەی  ئەندامی  لەوان   ٦ کە  بوون 
کەسیش   ٥٠ لە  زیاتر  ڕووداوەدا  ــەم  ل بــوون. 
بریندار بوون کە بەشێکیان ژن و منداڵ بوون.
٧٣- ٢١ی خەرمانانی ١٣٩٧، مانگرتنی بەشکۆ 
بانگەوازی  لەسەر  کوردستان  سەراسەریی  و 
حیزبە  و  ــان  کــوردســت ــی  ــرات ــوک ــم دێ ــی  ــزب حــی
کوردستان.  ڕۆژهەاڵتی  دیکەی  سیاسییەکانی 
ــارە  ــەالم پ ــی  ــردن ــەحــکــوم ک م ــۆ  ب مانگرتنە  ــەم  ئ
کۆماری  خەرمانانی  ١٧ی  مووشەکییەکەی 
ئیسالمی بۆ سەر قەاڵی دێموکرات و ئێعدامی 
الیەن  لە  ــورد  ک سیاسیی  تێکۆشەری  پۆلێک 

ڕێژیمەوە، بەڕێوە چوو.
٧٤- ٢٩ی خەرمانانی ١٣٩٧ )٢٠ی سێپتامبری 
لە  ــکــا  ــەمــری ئ ــەری  ــن ــوێ ن ــی،  ــل هــی نیکی   .)٢٠١٨
ـــەکـــگـــرەتـــووەکـــان لە  ـــەوە ی ـــەت ــکـــخـــراوی ن ـ ڕێ
ڕووداوی  ئەمنیەتیدا  ــوڕای  شـ ــەوەی  ــوون ــۆب ک
سیاسیی  ــەری  ــت دەف بنکەی  ــی  ــاران مــووشــەک ب
حیزبی دێموکراتی کوردستانی هێنایە بەر باس 
ئێرانی  سەرەڕۆییەکانی  بە  پێشگرتن  داوای  و 

کرد.
کۆنگرەی   ،١٣٩٨ ــوەری  خــەزەڵ ١٩_٢٠ی   -٧٥

١٧ی حیزبی دێموکراتی کوردستان.
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فتوای جیهادی خومەینی دژ بە خەڵکی کوردستان 
)گۆشەیەک لە جینایەتەکانی ڕێژیم لە ناوچەی هەوشار(

ــادی  ــه ــی ج ــتـــوای  ـ ف ـــی  ـــدن ـــان ڕاگـــەی دوای 
ــە دەســـەاڵت  ـــازە ب ـــەری ت ـــب ــی، ڕێ ــن ــەی خــوم
گەیشتووی شۆڕشی ئیسالمی لە ئیران دژ 
گەالوێژی  ٢٨ی  لە  کوردستان  خەڵکی  بە 
ناوچانەی  ــەو  ل یەکێک  هەتاویدا،  ١٣٥٨ی 
شوێنەکانی  باقیی  وەک  ــە  ک ــان  کــوردســت
پەالماری  ــەر  ب کەوتە  کوردستان  دیکەی 
ناوچەی  ــم،  ــژی ڕێ سەرکوتکەرەکانی  هێزە 

هەوشار بوو.
ـــاکـــووری  ـــە ب ــار کـــە ل ــەوشـ ــەی هـ ــاوچـ ـ ن
پارێزگای ورمێ هەڵکەوتوە و لە دوو شاری 
نیزیک  و  هاتوە  پێک  تیکاب  و  سایین قەاڵ 
بەم دوو شارەی  ئاوایی سەر  بە دووســەد 
ــی سیاسی،  ــان ــوارەک ب ــە  ل ــوە،  ــرت ــۆی گ ــەخ ل
فەرهەنگییەوە  و  ــوکــاڵ  کــشــت ــابـــووری،  ـ ئ
گرینگەکانی  هــەرە  ــاوچــە  ن ــە  ل یەکێک  ــە  ب

کوردستان دادەنرێ.

ئاشکرای  تێکۆشانی  ڕاگەیاندنی  دوای 
ڕەشــەمــمــەی  ١١ی  ــە  ل ــرات  ــوک ــم دێ حیزبی 
لە  حیزب  تێکۆشەرانی  ــاوی،  ــەت ه ١٣٥٧ی 
خەڵکی  پشتیوانیی  بە  هــەوشــار  ــاوچــەی  ن
خۆڕێکخستن  بە  کرد  دەستیان  ناوچەکە 
بەشی  بەتایبەت  خەڵک.  بە  و خزمەتکردن 
ڕێکخراوی حیزب، هەر زوو بە دەرککردنی 
ــە دوو  ــە ل ــە ک ــەک ــاوچ ــی ن ــوون ــارب ــی ــەســت ه
نەتەوەی کورد و تورک پێک هاتوە، هەوڵی 
نزیکایەتیی زیاتریان لەگەڵ خەڵکی  غەیرە 
بوو  ئاکامەکەی  کە  دەدا  ناوچەکە  کوردی 
تیکاب  شارەکانی  خەڵکی  لە  زۆر  ــەوەی  ب
لەم  ــان  ــی ــێــشــوازی پ نەتەنیا  ــەاڵ  ــیــن ق ســای و 
بەڵکوو  کرد،  حیزب  بەرپرسانی  ڕەفتارەی 
ــی  ــان ــزەک ــە ڕی ــۆ ل ــەوخ ــت ــان ڕاس زۆر کــەســی
حیزبدا وەک ئەندام و پێشمەرگە وەرگیران 

و پلەی بەرزی حیزبییان پێ درا.
دیتنی  چاوی  کە  ڕێژیم  کاربەدەستانی 
و  پیالنگێڕی  کەوتنە  نەبوو  دۆخەیان  ئەم 
و  ساویلکە  کەسێکی  کۆمەڵە  هاندانی  بە 
و  تورک  دوو الی  هەر  لە  هەڵخەڵەتێندراو 
کە  کورد، هەوڵی شێواندنی دۆخەکەیان  دا 
بە بەداخەوە تا ڕادەیەک تیایدا سەرکەوتن.

هێرشی هێزە بەکرێگیراوەکانی ڕێژیم بۆ 
بەرەنگاریی  لەگەڵ  هەوشار  ناوچەی  سەر 
ــزی  ــی هــێ ــان ــەک ــەرگ ــشــم ــێ ـــەی پ ـــان ـــارەمـــان ق
ناوچەکە  خەڵکی  و  ــەوشــار  ه شەهیدانی 
مەبەستی  ــە  ب ـــاران  ـــەی ن ــوو.  بـ ـــــەرەوڕوو  ب
هاندانی  و  پێشمەرگە  هێزی  بەدناوکردنی 
گەلی تورک و بەرینکردنەوەی کەلێنەکان، بە 
ناکۆکینانەوە  خەریکی  جۆراوجۆر  شێوەی 
ناوچەکە  ئازاری خەڵکی  و  ئەزیەت  بوون. 
ــوون و  ــوردب ــاوی جــۆراوجــۆری ک ــر ن ــەژێ ل
پەرەئەستاندندا  لە  ــە  ڕۆژان بووندا  سوننی 
بوو. بۆیە خەڵک بە لێشاو پەنایان دەبردە 
و  هاوکاریی  داوای  و  پێشمەرگەکان  ــەر  ب
لە کۆتاییدا  بۆیە  پشتیوانییان لێ دەکردن. 

ــاری  ــڕی ــزب ب ــەرەوەی حــی ــ ــی س ــرســان ــەرپ ب
بەرەنگاری و پشتیوانیی پێشمەرگەکانیان 

بە خەڵکی ناوچەکە دا.
***

ــادی  ــه ــی ج ــوای  ــتـ ـ ف ــــی  دەرکــــردن دوای 
ــک  ــێ ــەک ی کــــــورد،  دژی  ـــە  ل ــی  ــن خــومــەی
ـــن هــێــزی  ـــری ـــەی کـــە زۆرت ـــاوچـــان ـــەو ن ل
سەرکوتکەری لە شوێنە جۆراوجۆرەکانی 
ــەی هــەوشــار  ــاوچ ــردرا، ن ــێ ــۆ ن ــەوە ب ــران ــێ ئ
هێرشی  الیەکەوە  هەموو  لە  دوژمن  بوو. 
بە  دژ  تورک  گەلی  هاندانی  بۆ  هێنابوو. 
خەڵکی کوردی ناوچەکە، شەوانە بە ناوی 
ــە  ــرای ــرش دەک ــێــشــمــەرگــەوە هــێ کـــورد و پ
ناوچەکە  تورک نشینەکانی  ئاواییە  سەر 
ئاور  لێ  ماڵیان  ئازار دەدا و  و خەڵکیان 
نەغەدە  لە شاری  دەدان. هەر وەک چۆن 
هەوڵی نانەوەی شەڕی تورک و کوردیان 

دەدا، لە هەوشاریش هەمان پیالن بەرێوە 
هان  ــاوچــەکــە  ن ــی  ــورک ت خەڵکی  دەچـــوو. 
گوندە  ــەر  س بکەنە  ــرش  هــێ ــە  ک دەدران 
لێ  خۆیانیان  تۆڵەی  و  کوردنشینەکان 
بکەنەوە! لە بەرانبەردا بەرپرسانی حیزبی 
بۆ  هەوڵدان  لەگەڵ  هاوکات  ناوچەکە  لە 
پووچەڵکردنەوەی پیالنەکانی ڕێژیم، دەبوا 
بچن.  خەڵکەوە  هانای  بە  پێویست  وەک 
بۆیە پێشمەرگەکان تەواوی هێزی خۆیان 
خستە گەڕ بۆ ئەوەی پشتیوانی لە خەڵک 

بکەن. 
ڕووبەڕووبوونەوەی  توانای  کە  ڕێژیم 
لەگەڵ هەڵمەتی پێشمەرگەکان نەبوو، لە 
خەڵکی  گیانی  کەوتنە  دیکەدا،  پیالنێکی 
دوو  ــاوەی  مـ ــە  ل و  ــاوچــەکــە  ن بێ دیفاعی 
١٣٥٩ی  پووشپەڕی  و  جـــۆزەردان  مانگی 
ــەر چەند  ــە س ــە هێرش کــردن ــدا ب ــاوی هــەت
ئاواییەکی ناوچەی هەوشار و ڕەشبگیری 
دەیان کەس  و  لە سەدان  و ڕەشەکوژیی 
لە خەڵکی بێ تاوان، جینایەتی سامناکیان 

خوڵقاند.
سووتاندنی  باسکردنی  لە  جیا  لێرەدا 
حەسەنلۆالن  و  شێرەمەرد  ئاواییەکانی 
لە  بێتاوان  کەسی  چەندین  کوشتنی  و، 
ئاواییەکانی قزکوێپی، ئاغەجەری، قۆزڵوو، 
حەسەنئاوا  گویاغاج،  قزقاپان،  سانجوود، 
و نەیکەنی، تەنیا بۆ دەرخستنی ماهییەتی 
لە  ــران  ــێ ئ ئیسالمی  کــۆمــاری  ــی  ــم ــژی ڕێ
بە  دەرحـــەق  جینایەتکردنی  خوڵقاندنی 
هەوشار،  ناوچەی  و  کوردستان  خەڵکی 
کەسی   ٢٠ لە  زیاتر  کوشتنی  بە  ئاماژە 
ئەحمەدئاوای  ئاواییەکانی  ــە  ل ــاوان  ــێ ت ب

خوارێ و مایین باڵغ دەکەین:
دوایین مانگی بەهاری ١٣٥٩ی هەتاوی، 
ناوچەکە خەریکی  لە کاتێکدا کە خەڵکی 
لە مووچە و  کاری وەرزێری و مەڕداری 
مەزراکانیان بوون، دەنگی تەقە و زرمەی 

چەکەکانی سپای پاسداران لە یەکێک لە 
کێوەکانی ئاوایی ئەحمەدئاوای خوارێ 
نەقارەخانە( خورپەی خستە  و  )هاچە 
ــاوان بە  ــی ــە. پ ــی ــاوای ــەم ئ ــی خەڵکی ئ دڵ
مەبەستی پاراستنی ژن و منداڵەکانیان 
نێو  گەیاندەوە  خۆیان  ــەداوان  ــەڵ ه بە 
سپای  سەرکوتکەرەکانی  هێزە  ئاوایی. 
پاسداران ڕژانە نێو ئاوایی و بە چاوی 
بە  ئاوایی  خەڵکی  کە  دیتیان  خۆیان 
ــەر دەستیان  ب ــە  ــەک ک ــەی ــل ــەر وەســی ه
کەوتوە خۆیان بۆ مقاومەت و پاراستنی 
لە  ــردوە.  ــ ک ــڕچــەک  پ منداڵیان  و  ــاڵ  م
هێزی  پێشمەرگەکانی  دیکەوە  الیەکی 
پاراستنی  ــۆ  ب هــەوشــار  ــی  ــدان ــی شــەه
خەڵک، قارەمانانە دەوری ئاواییان دا و 
داوایان لە هێزەکانی دوژمن کرد کە واز 
دەرکەون.  ئاوایی  لە  و  بێنن  لە خەڵک 

لە ئاکامدا بە هۆی پێداگریی هێزەکانی 
ناوچەکە  چۆڵنەکردنی  لەسەر  ڕێژیم 
تێکەڵچوونێکی  پێشمەرگە،  هێزی  لە 
چەند سەعاتە لە نێوان هەر دووال  هاتە 
ئاراوە کە لە کۆتاییدا هێزەکانی ڕێژیم 

پاشەکشەیان پێ کرا.
هێزێکی  بە  ڕێژیم  دواتر  ڕۆژ  چەند 
ئاسمانەوە  و  زەمین  لە  ـــد  زۆروزەوەن
ــی  ــان ــەک ــی ــاوای ــەر ئ ــ ــی کــــردە س ــرش ــێ ه
“یارەزیز” و “چراغتەپە” و “ئەحمەدئاوا”. 
سەر  بۆ  ــی  هــەوای هێرشی  ئاکامی  لە 
چراغتەپە دا  و  ــز  ــارەزی ی ئاواییەکانی 
ــر  دوات و  ــوژران  کـ پیاوێک  و  ژن  ســێ 
ــاوایــی  ــەر ئ ــە س ــرای ــڕی هــێــرش ک ــە چ ب
ــەی  ــەدا زۆرب ــاوەی ــەو م ــاوا. ل ــەدئ ــەحــم ئ
و  پیر  کەسی  هێندێک  لە  جیا  خەڵک 
بێنە  ئاوایی  لە  پەککەوتە، توانیبوویان 
چووبوونە  کە  ڕێژیم  هێزەکانی  دەر. 
خەڵک  ماڵی  لە  دەستیان  ئاوایی،  نێو 
نەپاراست و هەموو شتێکیان بە تااڵن 
ــاور  ــان ئ ــی ــاوای ــاشــان هــەمــوو ئ ــرد و پ ب
لەوانەی  بە دە کەس  تێ بەردا و نزیک 
ــەوە  ــی ــەی ــەوت ــک ــەک ــری و پ ــی ـــەهـــۆی پ ب
لە  ــکــەن،  ب ــاز  ـ دەرب خــۆ  نەیانتوانیبوو 
ــە کـــوردەوە  ــی دژ ب ــە داڵن ــەن قین ل الی
ـــوە کـــــوژران.  ــریـــن شـــێ ـ ــەت ـ ــدان ـ ــە دڕن ـ ب
عەلی مرد  شوعاعی،  محەممەدئەمین 
و  محەممەدیان  سەعید  سەید  گرامی، 
حاجی سەیفوڵاڵ وەیسی ناوی بەشێک 
لەو کەسانەن کە بە دەستی هێزەکانی 
ـــاوادا  ـــەحـــمـــەدئ ـــی ئ ـــاوای ــە ئ ـ ــم ل ـ ــژی ـ ڕێ
تەنانەت  نێوەدا  لەم  هەروەها  کــوژران. 
ساڵە   ١١ تەمەن  منداڵێکی  بە  ــم  ڕەح
ــرا کە  ــەک ــی ن ــان ــارەم ــاوی یەحیا ق ــە ن ب
الیەن  لە  ئاوایی  بۆ  ــەوەی  ــەڕان گ دوای 
لێ  گیانی  ڕێژیمەوە  جەنایەتکارانی 

ئەستێندرا.

ــژەی ئەم جۆرە لە  ــر و لە درێ ساڵێک دوات
سپای  هێزەکانی  جەنایەتانەی  و  کوشتار 
ــە ناوچەی  ل ــم  ــژی ــی ڕێ ــدارم ــداران و ژان ــاس پ
١٣٦٠ی  پووشپەڕی  ١٢ی  ڕێکەوتی  هەوشار، 
هەتاوی، ١١ کەس لە خەڵکی بێ تاوانی ئاوایی 
لەالیەن  تیکاب  شاری  بە  سەر  مایین باڵغی 
تیرباران  ڕێژیمەوە  سەرکوتکەرەکانی  هێزە 

کران.
حیزبی  ــە  ل ــەوشــار  ه خەڵکی  پشتیوانیی 
تەواوەتی  بە  پێشمەرگە  هێزی  و  دێموکرات 
ڕێژیمی تووڕە کردبوو. بە دەیان جار لەالیەن 
خەڵک  لە  هەڕەشە  ڕێژیمەوە  بەکرێگیراوانی 
پێشمەرگەکان  هاوکاریی  نابێ  کە  کرابوو 
پێشمەرگە  و  خەڵک  پێوەندیی  ــەاڵم  ب بکەن، 
زۆر لەوە قوڵتر بوو کە ڕێژیم بتوانێ هەروا 
بە ئاسانی لێکیان داببڕێ. بۆیە دوای هێرشی 
کوردستان،  ســەر  بۆ  ڕێژیم  سەرتاسەریی 
یەکتر  پشتیوانیی  بە  پێشمەرگە  و  خەڵک 
بە  و  کرد  قارەمانانەیان  بەربەرەکانێیەکی 
شکست  ڕێژیمیان  هێزەکانی  ــار  ج ـــان  دەی
 ٥٩ و   ٥٨ ساڵەکانی  لە  تایبەت  بە  ا.  پێ هێن
ــەمــارۆی  گ هــەمــوو شێوازێک  ــە  ب ــم  ــژی ڕێ دا 
ڕێی  تەنانەت  و  ناوچەکە  ســەر  خستبووە 
ــی ڕوو  ــی مـــەوادی غــەزای ــەن ـــەدەدا خــواردەم ن
لەم ناوچەیە بکا و بەردەوامیش فشاریان بۆ 
خەڵک دەهێنا کە هەموو جارێ پێشمەرگەکان 
تووشی  ڕێژیمیان  خــەڵــک  پشتیوانیی  ــە  ب

شکست و پاشەکشە دەکرد.
هاوینی  مانگی  یەکەم  ١١ی  ــکــی  ڕۆژێ لە 
ئاوایی  لە  ڕێژیم  پاسگای  بەرپرسی  ١٣٦٠ دا 
مایین باڵغ داوا لە ١١ کەس لە خەڵکی دیاری 
ــۆ چـــارەســـەری  ــە ب ــەن ک ــ ــە دەک ــی ــاوای ـــەم ئ ئ
بکەن.  پاسگا  سەردانی  گیروگرفت!  هێندێک 
لە  پاسگا  دەگەنە  کەسە   ١١ ئەم  کە  کاتێک 
تاوانی  بە  ڕێژیمەوە  جەنایەتکارانی  ــەن  الی
هاوکاری لە گەڵ حیزبی دێموکرات و هێزی 
دوای  و  دەدرێن  ئەزیەت  و  ئازار  پێشمەرگە 
شەو  هەمان  نیوەشەوی  زۆر  بێڕێزی یەکی 
هەر ١١ کەسیان تیرباران دەکرێن و بەیانی 
تەرمەکانیان  ــەن  دەک بنەماڵەکانیان  لە  داوا 
لە  بەشێک  ــر  ـ دوات ــد  هــەرچــەن ــەوە.  ــرن ــگ وەرب
دامودەزگاکانی ڕێژیم دانیان بەم جینایەتە دا 
ـــە بۆ  ـــەکـــی عـــاداڵن ــچ دادگـــای ــی ــــەاڵم  ه ــا، ب ـ ن

بەدواداچوونی پێک نەهات.
ئەوانەی تیرباران کران بریتی بوون لە:

سەید حەکیم مووسەوی تەمەن ٧٥ ساڵ، 
حاجی سەعید عیبادی تەمەن ٧٥ ساڵ، حاجی 
حەسەن  ــاڵ،  س  ٧٥ تەمەن  میری  عەبدوڵاڵ 
محەممەد  ــوون،  ب برا  کە  ــی  زارع و حوسێن 
تەمەن  عەبدولڕەحمان شاهی  زارعی،  کەریم 
٦٣ ساڵ، حەبیبوڵاڵ ڕەحیمی تەمەن ٦٠ ساڵ،  
کەریم  تەمەن ٥٧ ساڵ،  مەولوودی  ئیبراهیم 
بابایی  محەممەد  و  ٦٠ ساڵ  تەمەن  پەرتەو 

تەمەن ٥٥ ساڵ. 
***

لەو  ــەک  گــۆشــەی تەنیا  ــرا  ک ــاس  ب ــەی  ــەم ئ
کوردی  بە  دژ  ڕێژیمی  کە  بوو  جینایەتانە 
کۆماری ئیسالمی ئێران، دەرحەق بە میللەتی 
ــەڕە دژ بە  ــەم ش ــوەی بـــردوە و ئ ــەڕێ ــورد ب ک
بە  ئێستاش  تا  ڕەواکانی  داخوازییە  و  کورد 
ناوی فتوای جیهادی خومەینی دژ بە خەڵکی 
کوردستان درێژەی هەیە. بەاڵم وەک دەبینین 
کورد و حیزبی دێموکرات و پێشمەرگە دوای 
فتوا شووم  ئەم  بە سەر  تێپەڕین  چل ساڵ 
پێیە  ســەر  لە  هــەروا  جینایەتکارانەیەدا  و 
وشیارانە  هەوشاریش  ــاوچــەی  ن خەڵکی  و 
ــی  ــەوەی ــەت ــامــەی ن ــاســن ـــارێـــزەری خــاک و ن پ
هەمیشە،  ــە  ل ــر  ــات زی و  ــەروا  ــ ه و  ــن  ــان خــۆی
هێزی  و  ــمــوکــرات  دێ ــی  ــزب ــی ح ــی  ــوان ــی ــشــت پ

پێشمەرگەن.

***

ــەرەوەی  ــن ــیــرهــێ ـــژ، وەب ــی گـــەالوێ ــ ٢٥ـ
حیزبی  ــی  ــ ــەزران ــ دام ــی  ــاڵ س ــن  ــی ــەم ٧٥ـ
ناو  دێموکراتی کوردستانە. حیزبێک کە 
لەگەڵ  شانازییەکەی،  لە  پڕ  خەباتە  و 
و  بــووە  ئاوێتە  کــورد  گەلی  شوناسی 
و  دوێنێ  ئاواتەکانی  ڕێنوێنی  و  ڕێبەر 
ئەمڕۆی ئێمە لە ئێراندا بووە و، کۆمەڵێک 
گەلە  ــەم  ئ ــاوان  ــی پ و  ــان  ژن باشترین  ــە  ل
لەژێر ئااڵی پڕشانازیی پێشمەرگەکانیدا، 
ــوون.  ب گیانبازیی  و  ــات  خــەب خەریکی 
گیان فیدایی و ئەو خوێنە پیرۆزانەی وا 
ـــە ســەر خــاک هیچ کــات لە یادی  ڕژاوەت

خەڵک ناچنەوە.
ــی  واڵت تەنیا  ــە  ن ــرات،  ــوک ــم دێ حیزبی 
بواری  لە گەورەکانی  گەشەی کۆمەڵێک 
سیاسەت و بەهێزترین ڕۆڵەکانی بووە، 
بەڵکوو دامەزرێنەری دەسەاڵتی کۆماری 
نیاییەوە  لە مێژووی کورددایە، کە بە دڵ
دیکەی  ئەزموونەکانی  و  ئەزموونە  ئەو 
حیزب لە ٧٥ ساڵی ڕابــردوودا، میرات و 
ــووی  ــات داه بــۆ  پڕبایەخ  پاشەکەوتێکی 
کوردستان و خەڵکی خۆشەویستی ئەم 

دەڤەرە دەبێ.
ـــازی  ــەوا ق ــش ــێ ـــی پ ـــرەوەری ــی ـ ـــاد و ب ی
و  شەهیدان  هەموو  مەزن،  محەممەدی 
تایبەت شانازیی  گیانبازانی ئازیز و بە 
و  قاسملوو  دوکتور  ــورد؛  ک شەهیدانی 
ڕا  ــەرز  ب هەرمان  شەرەفکەندی  دوکتور 
ماندوو  ــن  ــی دەزان ئەرکی  بە  و،  دەگرین 
نەبینی و پیرۆزبایی خۆمان پێشکەشی 
کاک خالید عەزیزی، سکرتێری گشتیی 
ئەو  نوێخوازیی  بیری  و؛  بکەین  حیزب 
لە  هیوابەخشی  و  نــوێ  ئاسۆیەکی  کە 
مێشکی ئێمە و گەلەکەماندا پێک هێناوە، 

بپارێزین.
ڕاست کردارانەی  و  شێلگیرانە  هەوڵی 
ــڕۆی  ــەم ــێ و ئ ــن ــی دوێ ــزان ــازی ــوو ئ ــەم ه
ــەم  ــان، ل ــت ــوردس ــی ک ــرات ــوک ــم ــی دێ ــزب حــی
هیوادارین  و  دەگرین  لێ  ڕێز  حیزبەدا 
دیاریکردنی  ــەدی  شــای ـــر  زووت هــەرچــی 
ــە دەنـــگ و  ــی کـــورد ب ــووســی گــەل ــارەن چ
ــن؛ کە  ــی ــۆی خـــۆی ب ــەوخ ــت ویــســتــی ڕاس
ــی  ــەاڵت ـــی دەس ــەی دامـــەزران ــەک ــەم ــی ک الن
هێنانی  بەدەست  و  ئێراندا  لە  فێدرالیزم 
خەڵکی  سیاسیی  و  ــی  ــەوەی ــەت ن ــی  ــاف م
ــی  ــەاڵت ــەشــی ڕۆژه ــێ ب ب ــراو و  ــێ ک ل زۆر 

کوردستانە.
گەیشتن  ــە  ب ــوادار  ــی ه ئێمەی  ـــەوەی  ئ
ــردوە،  ــمــان کـ ــەکــان ــی ویــســت ــەم ــی ک ــە الن ب
وشیاریی خەڵکی ئێران و ڕق و بێزاریی 
لە  خەڵک  توێژەکانی  هــەمــوو  گشتیی 
هۆگریی  و  ــان  ــەالک م ڕێژیمی  کـــرداری 
ــەر و  ــەرامــب ــزی ب ــە ڕێ ــرادەی گشتی ب ــی ئ
پێک هێنەرەکانی  گەلە  گەورەنرخاندنی 
ــەی وەچـــەی  ـ ــە وت ــە ل ــە و، ک ــەی ـــەم واڵت ئ
نوێ بیر و ڕوانگەی الوانی تێگەیشتووی 
دەبیندرێ و  ــی  بە ڕوون ـــەرەدا،  دەڤ ــەم  ئ
هەموو  بەڵکوو  الوان  هەر  نەک  ئەمەش 
و  گشتی  ڕاپەڕینێکی  ــۆ  ب ــی  ــان ــژەک ــوێ ت

چارەنووس ساز، ئامادە کردوە.
ئێمە،  ــەوالی  ئ و  بێ ئەمال  چاوەڕوانیی 
ــراو و  ــخ ــک ــزب و ڕێ ــی ــی ح ــووی ــرت ــگ ــەک ی
چاالکانی کورد، بۆ بیستنی یەک دەنگیی 
بە  ــەکــجــاری  ی گەیشتنی  و  ــان  ــوردەک ک
ــی سبەیی  ــان شــای و  ــد  ــەســەن پ ــی  ــام ــاک ئ
بەزوویی  هیوادارین  کە  ئاڵوگۆڕەکانە 

جێبەجێ بێ.
لە هەموو ئازیزانی حیزبی دێموکراتی 
خالیدی  کــاک  تایبەت  بە  و  کوردستان 
بانگەشەکەری  داوە  نیشانی  کە  بەڕیز 
ــە،  ــش ــی ــی ــزب ــی ــەرووح ــی س ــەوت ــوک ــس ــەڵ ه
چاوەڕوانین ببێتە هۆکاری یەکگرتوویی 

لەگەڵ “حدکا”شدا.
ــی  ــزب ـــی حــی ـــن ـــوای ســـەرکـــەوت ـــە هـــی ب
ــوو  ــەم ــان و ه ـ ــت ــوردسـ ـــی کـ ـــمـــوکـــرات دێ
و  ــازادی  ئ ڕێگەی  خەباتگێڕی  ئازیزانی 
و  ــان، ساڵمەتی  ــوردســت ک ــی  ــەرزی ســەرب
و  ــادر  ک ئەندامان،  هەموو  سەربەرزیی 
ناوەندیی  کومیتەی  و  پێشمەرگەکان 
لە خوای  ــن و  ــاوات دەخــوازی ئ بە  حیزب 
گەورە، داهاتوویەکی ڕوون و پڕهیوا بۆ 

گەلی کورد داوا دەکەین.

بەشێک لە مامۆستایان خوێندکاران و 
کارمەندانی زانستگەکانی 

پارێزگای کرماشان

بەیاننامەی کۆمەڵێک 
لە چینە زانستگەییەکانی 

پارێزگای کرماشان بە بۆنەی 
٧٥ـەمین ساڵیادی دامەزرانی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان

سمایل شەرەفی
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بڵندخوازییە  ـــارەی  ب ــە  ل نیگەرانییەکان 
ئەتۆمییەکانی ئێران دەیان ساڵە بڕیاردەرانی 
ئیسڕائیلی سەرقاڵی خۆی کردوە. نیگەرانییەکی 
دەست ڕۆیشتوویی  ئیسڕائیل  دیکەی  مەزنی 
ئێران  سەربازیی  و  سیاسی  پەرەئەستێنی 
لوبنان، سووریە  لە  تایبەتی  بە  ناوچەیە،  لە 
بە  ئێران  ئیسڕائیلەوە،  ڕوانگەی  لە  عێراق.  و 
و  ناوچەییەکان  ناکۆکییە  لە  کەلک وەرگرتن 
دروست کردنی  خەریکی  سیاسی،  بۆشایی 
سەرەکی  شێوەی  بە  کە  خاکی”ـیە  “پردێکی 
ــاران تا  ــ ــە ت ــەی شیعی ل ــان ــت ــزی دۆس ــێ ــە ه ل
مەدیتەرانە پێک هاتوە. بێ لە بەرچاو گرتنی 
جیددی  بەربەستی  تووشی  ئێران  کە  ــەوە  ئ
ــە  ــەاڵت ــی دەس ــردن ــی ک ــردەی ــە ک ــی ب ــای ــوان ــە ت ل
هـــۆی چەندین  ــە  ب و  ــووە  ـ ب ــەی  ــەک ــی ــەی ــاوچ ن
و  سەرکوتکەر  بەڕێوەبەریی  ابلۆقە،  ئ ســاڵ 
لە  نێوخۆ  لە  ــدا،  ــی ــەت داری دەوڵ لە  ناکارامەیی 
ئیسڕائیل  کە  ئەوە  یا  ــە.  ــەرزۆک دای ل دۆخێکی 
هێزی  ــن  ــری ــەرداخ ت پ و  پۆشتە  و  بەهێزترین 
سەربازیی ناوچە دەمێنێتەوە کە هاوپەیمانە 
ــان،  ــووەک ــرت ــگ ــەک ـــە ی ــەی، واڵت ــەک ــک ــژی ــێ ــرات ســت

پشتیوانیی دەکا. 
ــە  ــی ــای ــوان ــەوە، ت ــل ــی ــڕائ ــس ــی ــەی ئ ــ ــگ ــ ـــە ڕوان ل
ــران و  ــێ ــەی ئ ــەک ــن ــێ ــەســت ــەرەئ ــە پ ــی ــی مــووشــەک
ناحکوومییەکانی  هاوبەشە  میلیشیا  ڕایەڵەی 
پشتگیریی  ــن.  ـ ــەزن مـ ــەکــی  هــەڕەشــەی ـــەو  ئ
لە  تێرۆریستی  هێرشی  لە  ئێران  پێشووی 
لە  ئیسڕائیلییان  دژی  و  ئیسڕائیل  نێوخۆی 
لە  فیتنەگەرانەکەی  لێدوانە  لەگەڵ  دەرەوە، 
بارەی خولیای ‘سڕینەوەی ئیسڕائیل لە سەر 
لە  دیکە  هێندەی  ئێران  هەڕەشەی  نەخشە’، 
ــەوە.  ــات دەک ــەرز  ب ئیسڕائیلییەکاندا  ــی  ـ ڕەوان
کەم  مشتومڕێکی  ئیسڕائیل،  ــە  ل ــی  ــەکــورت ب
زەرەر  بۆ  ئێران  توانایی  یا  خولیا  ــارەی  ب لە 

گەیاندن هەیە.
لەبارەی  ڕوانگەکان  دواییانە،  ئەم  تا  بەاڵم 
نگاریی  ال ئ ــەڵ  ــەگ ل ــەوت  ــوک ــس ــەڵ ه ــوەی  ــێ ش
ـــوو. لە  ــان هـــەب ــی ــاوازی ــی ــران ج ــێ ــی ئ ــی ــۆم ــەت ئ
ناتەبایی لەنێو دامەزراوە هەواڵگرییەکاندا لە 
بارەی کەلک وەرگرتن لە بژاردەی سەربازی و 
تا  ئێران  لەگەڵ  ئەتۆمی  ڕێککەوتنی  ژیریی 
بارەی  لە  سیاسی  ڕێبەرانی  نیگەرانییەکانی 
ئەمریکا  کۆمارێکی  ســەرۆک  دژایەتی کردنی 
لە  ئیسڕائیل  هەڵوێستەکانی  و  بەئاشکرا 
ساڵی  دە  ــاوەی  م لە  ئێران  ــارەی سیاسەتی  ب
ــک تێی  ــەڵ ــە خ ــەوەی ک ــ ــر ل ــ ــــــردوودا زۆرت ڕاب
لە  ــووە.  ــەب ه ــەر  س ــە  ل ناکۆکییان  گەیشتوە 
پێویستیی  ســەر  لە  هاوڕاییەک  کە  کاتێکدا 
تەنانەت  لە سووریە،  ئێران  بەرپەرچ دانەوەی 
پێش ڕێککەوتنی بەرجام لە ٢٠١٥، سەری هەڵ 
دا، ڕوانگەکانی ئیسڕائیل لە بارەی بەرنامەی 
ئەتۆمیی ئێران هەر وا لە ژێر پرسیاردا بوون.
ــوان  ــێ ــە ن ــان ل ــەک ــی ــاوازی ــی ــن ج ــری ــاوت ــەرچ ب
کاربەدەستانی  و  ئیسڕائیل  سیاسەتوانانی 
ـــر  ــەوی دوات ـ ــە ئ ــاراوە، ک ــ ـ ــە ئ ــات ــری ه ــگ ــەواڵ ه
لە  ــان  ــی دەری ــداری ــۆش ه کەمتر  ــەکــی  ــەی ــگ ڕوان
لە  ئەتۆمییەکەی  ــە  ــام ــەرن ب و  ــران  ــێ ئ ــارەی  ـ ب
ئیسڕائیل،  لەگەڵ ڕێبەرانی سیاسیی  بەروارد 
بنیامین  ــران  ــ ــ ـ وەزی ســـــەرۆک  ــەت  ــب ــای ت ـــە  ب
کاربەدەستێکی  وەک  ــوو.  ــەب ه نەتانیاهوو، 
کرد؛  باسی  هەواڵگری  پێشووی  پلەبەرزی 
“کاربەدەستانی ئاسایشی ئیسڕائیل، ئێرانیان 
ــرد  ــر دەک ــددی ســەی ــی ــی ج ــەک ــەڕەشــەی وەک ه
بۆ  بکرێ.  لەگەڵدا  هەڵسوکەوتی  ــێ  دەب کە 
ایینێک وایە.” ئەو  نەتانیاهو، ترس لە ئێران وەک ئ
درزانە تا یەکەم ساڵی بەڕێوەبەرایەتیی ترامپ 
درێژەی هەبوو، کاتێک کە هێشتا ڕوون نەبوو 
ئاخۆ سەرۆک کۆمارێکی واڵتە یەکگرتووەکان 
ئەتۆمییەکە  ڕێککەوتنە  دژی  ئاشکرا  بە  کە 
ــەدا  ــەک ــن ــەوت ــک ــک ــە ڕێ ـــەوە ل ـــوو، ســـــەرەڕای ئ ب
ـــەدەســـت و  ـــەک کـــارب ــەوە؟ ژمـــارەی ــت ــێ ــن ــێ دەم
لێکۆڵەرەوەی بەناوبانگی ئاسایشی ئیسڕائیل، 
تەنانەت ئەوانەی کە لە سەرەتادا دژی بەرجام 
بوون، الیەنگری مانەوەی واڵتە یەکگرتووەکان 
ئەو  وابوو  پێیان  و  بوون  ڕێککەوتنەکەدا  لە 
نگاریی  ال ئ کردنی  ــووردار  ــن س هــۆی  ـــووە  دەب
هەڕەشەی  خستنی  وەدوا  بە  ئێران.  ئەتۆمیی 
ئەتۆمی، بەرجام مەودای دەدا بە ئیسڕائیل تا 
سەرنجی خۆی بداتە یەخانگیریی ڕاستەوخۆ 
بەرەو  ئێرانەوە  الیەن  لە  واڵتە  ئەو  کە  باو  و 
ــی  ــووی ــشــت ــڕۆی دەســت ــە  ــ وات ـــــۆوە،  دەب ڕووی 

پەرەئەستێنی ئەو واڵتە لە سووریە.
ــە ٢٠١٨،  ل ــپ،  ــرام ت ــار  کــۆم کاتێک ســـەرۆک 

وەرسووڕانی سیاسەتی ئیسڕائیل بەرانبەر بە ئێران
بەشی یەکەم

بەرجام  لە  یەکگرتووەکان  واڵتە  دا  بڕیاری 
لە  ــی  ــوخــۆی ــێ ن ــومــڕی  مــشــت بکشێنێتەوە، 
ئیسڕائیل لە بارەی سیاسەتەکان بەرانبەر بە 
ئێران کۆتاییان هات. هاوڕاییەکی نوێ هاتە 
ئاراوە بۆ پشتیوانی لە سیاسەتی “ئەوپەڕی 
زۆر  کە  ترامپ،  بەڕێوەبەرایەتیی  زەخت”ـی 
داڕمانی  هۆی  ببێتە  هیوادارن  ئیسڕائیلی 
زیاتری  جەخت کردنی  ئیسالمی.  کۆماری 
ــی  ــایــم کــردن ق ــێ  پ ــێ  ج ســـەر  ــە  ل ئیسڕائیل 
ــەاڵت  بە دەس بــڕوای  و  ــە  لە ســووری ئێران 
گەیاندنی ئێران لە ناوچە بە هۆی بەرجام، 
سیاسەتوانان و کۆمەڵگەی هەواڵگریی لێک 
لە  ڕوانگەکانی  جیاوازیی  و  ــردەوە  ک نزیک 
مەڕ شێوەی هەڵسوکەوت لەگەڵ هەڕەشەی 
ئەتۆمی و پێوەندیی لەگەڵ واشینگتۆنی لە 

ژێر خۆیدا شاردەوە.  
ــەک لە  ــەی ــن ــی ــەم ــە ک ــەوەی ک ــ ــەرەڕای ئ ــ سـ
ــی  ــەری ــگ ــاری ک ئیسڕائیلی  ــی  ــەرەوان ــۆڵ ــک ــێ ل
بۆ  ئەمریکا  زەختی  ئەوپەڕی  هەڵوێستی 
گەیشتن بە ئامانجە دەست  نیشان کراوەکان 
بەرباڵو  گەشبینییەکی  پرسیار،  ژێر  دێننە 
و  ئێران  ستراتێژییەکە  پێی وایە  کە  هەیە 
ڕایەڵە ناوچەییەکانی الواز دەکا، بە تایبەتی 
ــودس،  ق سپای  فەرماندەی  کوشتنی  دوای 
ژانوییە.  ــای  ســەرەت لە  سولەیمانی،  قاسم 
تەنانەت ئەو لێکۆڵەرەوانەی کە سوودەکانی 
ــار،  ــی ــرس ـــر پ ــە ژێ ــن ــن ــت دێ ــ ـــەڕی زەخ ـــەوپ ئ

ستراتێژییەکی جێگرەوە پێشنیار ناکەن.
دوای  لە  ئێران  بوونی  ــەرزۆک  ل ڕوانگەی 
کە   ،١٩  – کۆڤید  ــای  ــەت پ ــەوەی  ــوون ــاڵوب ب
ناکارامەیی  ــۆی  ه ــە  ب ئێرانی  تایبەتی  ــە  ب
دژی  ڕێبەرانی  ــەوەی  ــوون ب ڕوو  ــەرەو  ب لە 
ــردوە،  ــ ـــرۆدە ک ــی گـــی ــە ســەخــت ــە ب ــەک ــای ــەت پ
نیان  دڵ ئیسڕائیلییەکان  ئەستاندوە.  پەرەی 
قەیرانی  و  پەتایەکە  ـــەی  دووان زەختی  کە 
ــران  ــێ ــەوە کــە ئ ــ ــۆی ئ ــە هـ ــن ــووری دەب ـ ــاب ـ ئ
دوای  بکشێنێتەوە.  سووریە  لە  هێزەکانی 
هەوڵێکی هێرشی سایبێریی ئێران بۆ سەر 
لە بەهاری ٢٠٢٠،  ئاوی ئیسڕائیل  ژێرخانی 
هێندێک لێکۆڵەرەوەی ئیسڕائیلی پێیان وابوو 
ئەوەی  بەتۆڵەی  کە  سایبێری  هێرشی  کە 
بەستنی  هۆی  بــووە  و  چوو  بەڕێوە  ئێران 
بۆ  دیکەیە  بەڵگەیەکی  ئێران،  بەندەرێکی 
ئاکام گیرییانە  ئەو  ئێران.  بوونی  ــەرزۆک  ل
الیەن  لە  زەخــت  ــی  ــژەدان درێ بۆ  پشتیوانیی 
ئیسڕائیلەوە بەهێزتر دەکا، سەرەڕای داوای 
پەتای  ــی  کــات ــە  ل ابلۆقەکان  ئ ــی  ــردن ک شــل 

کۆرۆنادا.   
ــەو  ـــە کـــە ل ـــامـــاژەی ــای ئ ــگ ــێ ــا ج ــەروەهـ هـ
ڕێککەوتنی  ــۆی  هـ ــە  ــوون ب ــە  ک ـــەی  ســـااڵن
سەرەکییەکانی  بەرهەڵستکارە  ــام،  ــەرج ب
ـــران،  ــێ ـ ـــۆ ســــەر ئ ــــازی ب هــێــرشــی ســــەرب
سەرۆکانی دامودەزگای ئاسایشی ئیسڕائیل 
ــدەی گشتیی  ــان ــەرم ــدا ف ــان ــوی ــێ ــە ن ـــوون. ل ب
ئیسڕائیل،  بەرگریی  هێزەکانی  پێشووی 
گادی ئایزەنکۆت، گابی ئەشکەنازی و بێنی 
گانتز و هەروەها ڕێبەرانی هەواڵگری، وەک 
داگان  مەیر  پێشووی مووساد،  سەرۆکانی 
ــاردۆ  پ تامیر  و  مــرد(   ٢٠١٦ ساڵی  ــە  ل ــە  )ک
یوڤال  بێت،  شین  پێشووی  ــی  ســەرۆک و 
دەترسان کە  ــەوە  ل ــر  ــەوان زۆرت ئ دیسکین. 
هاوئاهەنگیی  و  بەبێ  ڕەزامەندی  هێرشێک 
بوونی  ــەر  ــەب دەســت ــۆی  ه ابێتە  ن ئەمریکا 
بە  کە  هاوڕا  تاکی  ئەمڕۆ،  دڵخواز.  ئاکامی 
تەواوی پشتیوانی لە ڕوانگەکانی نەتانیاهو 
دەکەن، دەسەاڵتی دامودەزگا بەرگرییەکانیان 
ــی  ــەرۆک ــە، س ــوون ــم ــۆ ن ـــە. ب ـــەوەی ــە دەســـت ب
متمانەی  جێگەی  کۆهەنە،  یوسی  مووساد 
نەتانیاهو و ڕاوێژکاری ئاسایشی نەتەوەیی 
ــاســایــشــی  ــەی ئ ــژن ــێ ــی ل ــەرۆکـ ــوو. سـ ــش ــێ پ
بە  ــات،  شــاب بین  مەیر  ئێستا،  ــی  ــەوەی ــەت ن
هەمان شێوە هاوپەیمانێکی نزیکی سەرۆک 
هاتوە،  بێتەوە  شین  لە  کە  ــەو  ئ ــە.  ــران وەزی
خاوەنی ئەزموونی پێویست لە بارەی ئێران 

و هەڵسوکەوت لەگەڵ کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی 
نییە. بەاڵم لە کاتێکدا کە زۆر لە کاربەدەستانی 
بەرگریی ئیسڕائیل پێیان وایە کە ڕێککەوتنێکی 
نوێ لەگەڵ ئێران باشترین بژاردەیە، ئەوان لە 
الیەن بەڕێوەبەرایەتیی هەنووکەیی کە ئێستا 
لە  هاوتەریبن،  ــەواوی  ــەت ب نەتانیاهو  لەگەڵ 
دڵسارد  جێگرەوە  ــگــەی  ڕوان کردنی  پێشنیار 
بەرگریی  ــری  وەزی کە  کاتێکدا  لە  دەکرێنەوە. 
تازە دیاریکراو، گانتز، لەوانەیە ئەو دیسکۆرسە 
و  ڕوون  ئەوتۆ  ئاڵوگۆڕێکی  هێشتا  بگۆڕێ، 

ئاشکرا نییە.
ئاکامەکە ئەوەیە کە سیاسەتەکانی ئیسڕائیل 
شێوەیەکی  ــە  ب ئێستا  ــران  ــێ ئ ــە  ب ــەر  ــب ــەران ب
ڕوانگەیەکی  بێ هیچ  یەکگرتوون،  ــەن  ــم دەگ
بە  کە  سیاسەتێک  ژیریی  ــارەی  ب لە  جیاواز 
بەڕێوەبەرایەتییەکی  ــە  ب نەتانیاهویە.  ــی  دڵ
الیەنگری  تەواوی  بە  کە  یەکگرتووەکان  واڵتە 
ــران و  ــێ ــەر ئ ــب ــەران ــە ب ــان ــن ــاواری دوژم ــوه ــات ه
و  ــووری  ــاب ئ ــی  زەخــت ــی  ــی ــەردەوام ب پشتیوانی 
سەربازی لەسەر ئەو واڵتەیە، کاربەدەستانی 
سیاسی و ئاسایشی ئیسڕائیل شتێکی کەمیان 
بۆ مشتومڕ هەیە. ئیسڕائیلییەکان تا ڕادەیەکی 
ئەوەیە  هەڵوێست  باش ترین  کە  هــاوڕان  زۆر 
تواناییەکانی  کردنی  الواز  بە  درێژە  ئیسڕائیل 
ئێران لە سووریە بدا و هاوکات پشتیوانی لە 
هەڵمەتی ئەوپەڕی زەختی واڵتە یەکگرتووەکان 
ــووری،  ــاب ئ ئابلۆقەی  ــای  ــگ ڕێ ــە  ل ــران  ــێ ئ دژی 
ــە و  ــراق و ســووری ــە عــێ ــازی ل ــەرب هێرشی س
کەس  زۆر  بدا.  سایبێری  شەڕی  بەردەوامیی 
کۆتایی  ستراتێژیی  پێیان وایە  ئیسڕائیل  لە 
نەتانیاهو ئەوەیە کە واڵتە یەکگرتووەکان هان 
بەرز  ئێران  لەگەڵ  گرژییەکانی  ئاستی  ــدا  ب
بۆ  ئەمریکا  هێرشی  هۆی  ببێتە  کە  بکاتەوە 
هێندێک  کە  ئێران،  ئەتۆمییەکانی  بنکە  سەر 
ئیسڕائیلی پێیان وایە زۆر کاریگەرتر لە هەر 
هێرشێکی ئیسڕائیل دەبێ کە بتوانێ بۆ خۆی 
ا. بژاردەی سەربازی، لە ٢٠١٣ بەم  بەڕێوەی بب
بابەتی  بۆتە  دیکە  جارێکی  نرابوو،  وەال  الوە 

گفتوگۆی نەتەوەیی.

ئاڵوگۆڕی سیاسەتی ئیسڕائیل لە ماوەی 
بەڕێوەبەرایەتیی ترامپ

ــە کە  ــەی ـــــارەوە ه ـــەو ب ــی کـــەم ل ــک ــێ ــان ــوم گ
ڕوانگەی دوژمنانەی ترامپ بەرانبەر بە ئێران 
دڵخۆش کەر  هەواڵێکی  ئەتۆمی  ڕێککەوتنی  و 
بوو بۆ نەتانیاهو. بە گوێرەی گفتوگۆ لەگەڵ 
و،  ئیسڕائیل  لێکۆڵەرەوانی  و  کاربەدەستان 
وێ دەچێ  ماوەیە،  ئەو  هەواڵەکانی  هەروەها 
نەتانیاهو چاالکانە لۆبیی بۆ کشانەوەی واڵتە 
ئەگەرچی  ــرد،  دەک بەرجام  لە  یەکگرتووەکان 
ــرد.  ــەدەک ــاری ن ــاک ــە س ــارەی ب ــەو کـ ــراو ئ ــاوب ن
ئیسڕائیل  باڵوێزی  ــەر،  دەرم ڕان  و  نەتانیاهو 
اڵد  دۆن هەڵبژێرانی  یەکگرتووەکان،  ــە  واڵت لە 
ترامپیان وەک دەرفەتێکی چاوەڕوان نەکراو بۆ 
لە بار بردنی ڕێککەوتنەکە و ڕاست کردنەوەی 
سیاسەتەکانی واڵتە یەکگرتووەکان بەرانبەر بە 
ئێران سەیر دەکرد. بە گوتەی کاربەدەستێکی 
هەڵکشانی  ئیسڕائیل،  هەواڵگریی  پێشووی 
ـــووە هــۆی  ــی، ب ــپ ــی س ــەرەو کــۆشــک ــ ــپ ب ــرام ت
کە  ــەک  ــوەی شــێ ــە  ب ـــەرچـــاو”،   ب “ئاڵوگۆڕێکی 
جگە  هەڵبەت  ئیسڕائیل،  سیاسیی  سیستمی 
لە توێژی پسپۆڕان، چاالکانە دەستیان کرد بە 

کار کردن دژی ڕێککەوتنەکە.  
کە  دەچــــــوو  ـــــەوە  ئ وەک  ــــــەوان  ئ کـــــاری 
وەک  بکەن.  موسوڵمان  حاجییەک  بیانهەوێ 
ئیسڕائیل  بەرگریی  پێشووی  کاربەدەستێکی 
گوتی: “یا نەتانیاهو بە ترامپی دەگوت ڕاست 
دەکەی یا ئەوەی کە هەر دووکیان وەک یەک 
پێشووی  کاربەدەستێکی  ــردەوە.”  دەک بیریان 
دیکە سەرنجی دابوو لە کاتێکدا کە نەتانیاهو 
ــی  ــی عــەرەب ــەران ــب ــە ڕێ ــی ک ــت ـــوو، دی ب هۆشیار 
داوای  کار،  سەر  هاتە  ترامپ  کاتێک  خەلیج  
ئێرانیان  هەڵوێستێکی شەڕەنگێزانەتری دژبە 
دەکرد. ئەو چیی تر هۆیەکی نەدەهاتە بەرچاو 

کە خۆی سنووردار بکا، کاتێک دەیدیت ترامپ 
و ڕاوێژکارەکانی لە پێوەندی لەگەڵ ڕوانگەکانی 
ــاوڕان”.  ــ ــەواوی هـ ــ ـ ــە ت ـ ــران “ب ــێ ــە ئ ــەر ب ــب ــەران ب
کاربەدەستێکی پێشووی هەواڵگری بە هەمان 
نەتانیاهو  کە  کاتێکدا  لە  کە  دیتبووی  شێوە 
دەیهەویست ترامپ لە ڕێککەوتنەکە بکشێتەوە، 
ترامپ بۆ خۆی لە کاتی هەڵمەتی هەڵبژاردندا 
مەبەستەوە  ــەو  ب و  بکشێتەوە  کە  دا  بەڵێنی 
لە  بۆیە، هەر دوو ڕێبەر  بە کار کرد.  دەستی 

پێشدا “هاوڕا بوون”. 
ــەن  الی ــە  ل ــی  ــاوک ن ئارشیڤی  ــی  ــردن ک ئاشکرا 
و  کەوتبوو  دەستیان  ئێران  لە  کە  ئیسڕائیل 
پێشکەشکاریی دراماتیکی نەتانیاهو لە بەهاری 
٢٠١٨، تەنیا چەند ڕۆژ پێش بڕیاری ترامپ بۆ 
لەگەڵ  ــدەچــوو  وێ ڕێککەوتنەکە،  لە  کشانەوە 
بەڕێوەبەرایەتیی واڵتە یەکگرتووەکان هاواهەنگ 
ئەوە  چاوەڕوانی  ئیسڕائیل  کاتیدا،  لەو  کرابێ. 
ڕێککەوتنەکە  لە  یەکگرتووەکان  واڵتە  کە  بوو 
کاربەدەستانی  ــەوەشــدا،  ئ لەگەڵ  بکشێتەوە. 
ڕاگەیاندنی  و  ئارشیڤەکە  دیتنەوەی  ئیسڕائیل 
بیروڕا  ئەو ڕووداوە بۆ دروست کردنی  گشتیی 
لە ئورووپا و جیهان بە شتێکی گرینگ دەزانی. 
بەاڵم لەوەدا سەرکەوتوو نەبوو. لە کاتێکدا کە 
بارەی  لە  ئێرانی  درۆی  ئیددیعای  ئارشیڤەکە 
بەرنامەی ناوکیی خۆی لە ڕابردوودا بەهێز کرد، 
نەیتوانی بەڵگەی نوێ پێشکەش بکا کە ئێران 
بەرجامی پێشێل کردوە. ئاژانسی نێونەتەوەیی 
ڕاپۆرتی  چەند  شێوە  هەمان  بە  ئەتۆمی  وزەی 
پێشکەش کردن کە تێیاندا ملکەچ بوونی ئێرانی 
کە  کاتێک  ــەت  ــان ــەن ت دەکـــــردەوە،  ــشــت ڕاســت  پ
لە  کشانەوەی  هەڕەشەی  یەکگرتووەکان  واڵتە 

ڕێککەوتنەکە دەکرد. 
ــی دژە  ــت ــس ــوێ ــەڵ ــە و ســـــــەرەڕای ه ــۆی ب ـــە  ل
نزیکەکانی،  ڕاوێژکارە  و  نەتانیاهو  بەرجامی 
هێشتا  ئیسڕائیل  لە  گرینگ  دەنگی  هێندێک 
لە  یەکگرتووەکان  ــە  واڵت ــەوەی  ــان م الیەنگری 
هەوڵەکانی  بەرپەرچی  و  بوون  بەرجامدا  نێو 
ڕاوێژکارانی نەتانیاهوویان بۆ دەست هەڵگرتن 
کاربەدەستێکی  ــــەوە.  دەدای ڕێککەوتنەکە  ــە  ل
کە  کــرد  باسی  بەرگری-هەواڵگری  پێشووی 
بەرجامیان  ئیسڕائیل  ئاسایشی  پسپۆڕانی 
گیروگرفتێکی  ــۆ  ب ــاچــارە  ــگ ڕێ باشترین  وەک 
هێرشی  کە  تایبەتی  بە  دەکـــرد،  سەیر  ئاڵۆز 
ــوو.  ــڕ مەترسی ب ــران پ ــێ ــەر ئ ــۆ س ــازی ب ــەرب س
پسپۆڕانی  لە  زۆر  نەتانیاهوو،  پێچەوانەی  بە 
ئاسایشی ئیسڕائیل، ئێرانیان وەک ئەکتەرێکی 
ئەقاڵنی سەیر دەکرد کە دەکرا سنووردار بکرێ 
بۆ  بەکەلک  مێکانیزمێکی  وەک  بەرجامیان  و، 
تەنانەت  ــرد.  دەک سەیر  ئامانجە  بەو  گەیشتن 
ــــران  ــشــوو وەک ســــەرۆک وەزی ــێ پ ــی  ــەران ــب ڕێ
بەرگریی  ــی  ــان ــزەک هــێ ــشــووی  ــێ پ ــی  ــەرۆک س و 
ئیسڕائیل، ئێهود باراک، کە سەردەمێک الیەنگری 
کشانەوەی  گرینگیی  بوو،  سەربازی  ــژاردەی  ب
بە  نەدەدی.  یەکگرتووەکانی  واڵتە  یەک الیەنەی 
بڕیار  ئەمریکا  ئەگەر  “تەنانەت  ــەو،  ئ گوتەی 
الیەنی  هیچ  بکشێتەوە،  ڕێککەوتنەکە  لە  ــدا  ب
و  نە ڕووسیە  نە چین،  ناکەوێ،  دیکە وەدوای 
قازانجی  بە  ئەوە  ئوروپاییەکان.”  تەنانەت  نە 
شێوە،  ــان  ــەم ه ــە  ب ـــێ.  دەب ـــەواو  ت ئێرانییەکان 
گیلۆن  کارمی  بێت،  شین  پێشووی  سەرۆکی 
دەیگوت “کشانەوە لە ڕێککەوتنەکە بژاردەیەک 
نییە. ئەوە تەنیا هێندێک شت لەو کەم دەکاتەوە 
کە بوونیان هەیە، هێندێک دەستکەوت و شتی 
دیکە کە بەرچاون و لە جیاتان جێی ئەوان بە 

هیچ پڕ دەکرێتەوە.”
بەاڵم کاتێک ترامپ لە مەیی ٢٠١٨ بە فەرمی 
کشاندەوە،  بەرجام  لە  یەکگرتووەکانی  ــە  واڵت
هات.  کۆتایی  ئیسڕائیل  نێوخۆی  لە  مشتومڕ 
تەنانەت ئەو کاربەدەستانەی کە پێیان وا بوو 
دەستیان  باش ترە  دیکە  بژاردەکانی  لە  بەرجام 
بە بیرکردنەوە لە الیەنە گیروگرفت خولقێنەکانی 
گەیشتن  ــە  وای پێیان  هێشتا  کە  ــی  ــەوان ئ ــرد.  ک
لە  بژاردەیە  باش ترین  نوێ  ڕێککەوتنێکی  بە 

دەربڕینی بۆچوونەکانیان دڵسارد دەکرێنەوە.

خەڵکی بەهەڵوێستی کوردستان!
ئەندامان، الیەنگران و دڵسۆزانی 

حیزبی دێموکراتی کوردستان!

حیزبەکەتان،  و  حیزبەکەمان  ئەوساڵ 
ــان لە  ـ ــت ــوردسـ ـــی کـ ـــمـــوکـــرات ــی دێ ــزب ــی ح
هەلومەرجێکدا یادی ٧٥ ساڵەی دامەزرانی 
لە  ئەڵماسی  یۆبیلی  خۆی جێژن گرت و 
ــە بەر  ــەوە ل ــەداخ ــۆی دا کــە ب ــی خ ــەرۆک ب
بەرنامەی  کە  ئەو جۆرەی  کۆرۆنا  پەتای 
رێوڕەسمەکان  و  جێژن  ــوو،  ــژراب داڕێ بۆ 
ــەو جــــۆرەی کە  ـ ـــەچـــوون و ب ـــوە ن ـــەڕێ ب
ـــی  ــەی دامـــەزران ــاڵ ـــادی ٧٥ س ــاوی ی ــی ش
خەڵکی  کۆمەاڵنی  خۆشەویستی  حیزبی 
کوردستانە نەکرا بە شێوەی پێویست ئەم 

یادە مەزنە پڕشکۆتر بکەین بە جێژن. 
پەتای کۆرۆنا لە الیەک و پەتای کۆماری 
خوڵقاندنی  و،  الیەکی ترەوە  لە  ئیسالمی 
سەر  ــە  ب زاڵ  ئەمنیەتیی  کـــەش وهـــەوای 
نیشتمانەکەماندا، دوو کێشەی بەردەم ئەم 
یادە گەورەیە بوون. بەاڵم ئێوەی دڵسۆز و 
لەو  نەدا هیچ کام  ئیرادە، ڕێگەتان  خاوەن 
بگرن  چاالکی یەکانتان  بە  پێش  بەاڵیانە 
بە  لە دەستتان هات کردتان و  ــەوەی  ئ و 
نزیکەی  لە  ــان  ــزت ڕێ جــۆراوجــۆر  شێوەی 
دێموکراتی  حیزبی  خەباتی  دەیە  هەشت 
کوردستان گرت. ئافەرین بۆ ورەی بەرز و 
وەفاداریتان بە ڕێبازی حیزب و شەهیدان.

خۆشەویستان!
 ئەگەر لە سەرەتای دامەزرانی حیزبی 
هۆکاری  بەر  لە  کوردستاندا  دێموکرات ی 
ــەم  ب ــە  ــال ــەج م ـــەو  ئ کـــات  ـــەو  ئ سیاسیی 
ــســەری  ــۆ ســەران ــەل ب ــە پ ــەدرا ک ـ حیزبە ن
کوردستان بهاوێ و چاالکی یەکانی زیاتر 
ــوون،  دەچ ــەڕێــوە  ب موکریان  ــاوچــەی  ن لە 
بەخۆشییەوە ئەوا ئێستا پەیامی ڕزگاریی 
نیشتمانەکەمانی  سەرانسەری  نەتەوەیی 
گرتۆتەوە  ماکۆ  تا  لوڕستانەوە  لە  ــەر  ه
ــەک  ــە الی ل ــەر  ــەگ ئ ــان  ــەوەی ئ ــە بێگومان  ک
هەڵکشانی هەست  ــەرەوژوور  ب نیشانەی 
خەڵکی  کۆمەاڵنی  نەتەوەیی  شعووری  و 
کوردستانە، لە الیەکی دیکەشەوە بەرهەمی 
هەڵسووڕان و چاالکیی بەردەوامی ئێوەیە.
ئێوەی  چاالکییەکانی  پانتایی  ئەوساڵ 
الیەنگرانی  و  ئەندامان  ــری  ــەرک وەخــۆگ ئ
ــوو شـــار و  ــەم ــە ه ــرات ل ــوک ــم ــی دێ ــزب حــی
ناوچەکانی کوردستان، بە هەموو الیەکی 
ــقــواڵوی  هــەڵ ــە  ک حیزبێک  ــە  ک دا  نیشان 
کۆمەڵگەی خۆی بێ، هیچ جۆرە بەربەست 
لە  نە  ناتوانێ  دوژمنان  پیالنگێڕییەکی  و 
بە  پێش  نە  و  داببڕێ  خــۆی  کۆمەڵگەی 
ڕزگاریخوازانەی  پەیامی  باڵوبوونەوەی 
باس  ــە  ک تایبەتمەندییەوە  ــەو  ب ــرن.  ــگ ب
ــا زوو حیزبی  ی ــگ  ـ ـــێ درەن ــەر دەب ــرا ه ک
ڕەسالەتەی،  ئەم  کوردستان  دێموکراتی 
نیشتمانەکەی  و  خەڵک  ــی  ــاری ڕزگ ــە  وات

بەجێ بگەیینێت.

تێکۆشەرانی  و  ئەندامان و الیەنگران 
حیزبی دێموکراتی کوردستان!

ــەرەڕای فشارە  ــەدا سـ ــاوەی م ــەم  ل ئێوە   
دەزگا سەرکوتکەرەکانی  ئەمنیەتی یەکانی 
ـــوازی  ــــە شـــێ ــیـــســـالمـــی، ب ـ ــاری ئ ــ ــۆمـ ــ کـ
ــم  دروش نووسینی  وەک؛  جـــۆراوجـــۆری 
ئااڵی  هەڵکردنی  ــراک،  ت باڵوکردنەوەی  و 
بنەماڵەی  سەردانی  کوردستان،  پیرۆزی 
بەم  تایبەت  بابەتی  نووسینی  شەهیدان، 
ناردنی  و  کۆمەاڵیەتییەکان  تۆڕە  لە  یادە 
ئەرکی  پیرۆزبایی  پەیامی  و  ویدئۆ  گرتە 

خۆتان بە باشترین شێوە بەڕێوە برد.
حیزبی  تەشکیالتی  کۆمیسیۆنی  بۆیە 
دێموکراتی کوردستان بەم بۆنەوە بە ئەرکی 
خۆی دەزانێ، وێڕای ئافەرین پێ گوتنتان، 
حیزبی  ــی  ــەری ــب ڕێ پێزانینی  و  ــاس  ســپ
ڕابگەیەنێ.  پێ  کوردستانتان  دێموکراتی 
سێبەری  ـــر  زووت هــەرچــی  هیوایەی  ــەو  ب
ئاسمانی  ــە ســەر  ل ــۆری  ــات ــت ــک دی ڕەشـــی 
شاربە  لە  پێکەوە  و  البچێ  واڵتەکەمان 
ئەم  واڵتەکەمان  گوندی  بە  گوند  و  شار 
جێژنە و جێژنی ڕزگاریی نیشتمانەکەمان 

لە ژێردەستی، بگرین.

حیزبی دێموکراتی کوردستان
کۆمیسیۆنی تەشکیالت

٢٧ی گەالوێژی ١٣٩٩

سپاسنامەی کۆمیسیۆنی 

تەشکیالتی حیزبی دێموکراتی 

کوردستان

و: کەماڵ حەسەنپوور
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ئــەوەی  دەمێنێتەوە   تــێ دەپــەڕێ،  و  دێ  کات  
تاڵی  و  کەسایەتییەکان،  و  ڕووداو  مــێــژووی 
سوێری، خۆشی  و ناخۆشیی ژیانی ئینسانەکانە. 
ئەویش کەسانێک کە لە چارەنووسی گەلەکەیاندا 
ڕۆڵیان گێڕاوە، نابێ ئەو ژیانە پڕ لە ژانە لە بیر 
بکەین. دەبێ دەرس لە مێژووی پڕ لە شانازیی 
ئەوەش  لەگەڵ  بگرین.  وەر  تێکۆشەرانە  ئەو 
دەبێ گیانیان بازی، هەڵوێست  و قارەمانییەکانیان بۆ نەسڵەکانی دواتر 

باس بکەین  و ئەوانیش بە ئەمانەتەوە بی پارێزن.
و  ــەروەری   سـ لە  پڕ  مێژوویەکی  خــاوەنــی  دێموكرات  حیزبی     
وەک  نــووســراوە.  ڕۆڵەکانی  خوێنی  بە  مێژووە  ئەم  سەربەرزییە، 
دەبینین سااڵنێکی دوور و درێژە دژی  ڕێژیمه  زۆرداره كان وه ستاوه 
تایبه تی   به   ده كا.  خه بات  نه ته وه که ی  ئامانجه كانی   وه دیهێنانی   بۆ   و 
ئێراندا  به  سه ر واڵتی   ئیسالمی   ده سه اڵتدارەتیی  كۆماری   ماوەی  لە 
به  دەیان هه زار ڕۆڵه ی  كورد هاتوونه  ڕیزه كانی  حیزبی  دێموكراتی 
کوردستان  و له  به رانبه ر دڕنده ترین و ڕێژیمی  سه رده مدا خه باتیان 
ئامانجه كانی   له  پێناوی   گیانیان  لــه وان  كه س  هــه زاران  به   كــردوه  و 
گه له كه یاندا به خشیوه. لەم ژمارەیەدا یادێک لە »بایز کەالمی« ناسراو 

بە »باییز قەاڵتاسیانی«  دەکەین. 
ئاوایی  لە  هەتاوی  ١٣٤١ـی  ساڵی  لە  قەاڵتاسیانی«  »بایز  شەهید 
قەاڵتاسیان سەر بە ناوچەی ڕەبەت لە بنەماڵەیەکی وەرزێر لەدایک 
بوو. لە تەمەنی ٧ ساڵییدا چووە قوتابخانە، باییز هەر ٣ کالسی خوێند  
و له و کاتەوه  وێڕای  بنەماڵەی ده ستی  به  كار كرد. له  ته مه نی  الو ییەوە 
دەست  و پەنجەی لەگەڵ کوێرەوەریی ژیان نەرم دەکرد، چاره نووس 
وا بوو كه  له گه ڵ  ژان له دایك بێ   و به  ژان گه وره  بێ   و خۆشی   و 

چێژی  ژیانیش بۆ ئه و ئاواتێكی  گه وره  بوو كه  قه ت وه دی  نه هات. 
بایز ڕۆژ له گه ڵ  ڕۆژ زیاتر خۆی  ماندوو ده كرد لە هەوڵی دابینکردنی 
سه ركه وتنی   تا  باییز  ژیانی  شەهید  بوو.  بنەماڵەکەیدا  ژیانی  بژیوی 
شۆڕشی  گه النی  ئێران به م جۆره  تێ په ڕی . به اڵم جەنایه ته كانی  ڕێژیمی  
کۆماری ئیسالمی  له  كوردستان،  هه ستی  خه وش دار كرد. هه رچه ند له  
هه لومه رجێكی  ئاسته مدا ده ژیا، به اڵم دیگوت: »كاتێك نه ته وه ی  كورد 
هه ژارانی   باقیی   و  من   بۆ  ژیان  و  ده چم   نێو  له   منیش  بچێ   له  نێو 
كوردستان مانای  نییه، کاتێک بە ئازادی نەژین .« هه ر بۆیه  له  گه رمه ی  
بنەماڵەی  له   دا  و  بڕیاری  شۆڕشگێڕانه ی   شه ڕه كانی  ساڵی  ١٣٥٩دا 
زه حمه تكێشی  مااڵوایی  كرد  و چەکی  پیرۆزی  پێشمه رگایه تیی  له  شان 

كرد  و لە ڕیزی تێکۆشەرانی دێموکراتدا دەستی بە خەبات کرد.
شەهید باییز ئیمانێکی  قووڵی  به  ڕێبازی  حیزبه كه ی  بوو، كوڕێكی  
و  ئاکارجوان  کوڕێکی  کە  دا  نیشانی   زوو  و  بــوو  ئــازا  فیداكار  و 
شۆڕشگێڕە، بۆیە بەرپرسایەتییان پێ سپارد، ئەم جار شێلگیرانەتر لە 
پێشوو  ئه ركه كانی  به ڕێوه  ده برد. پاشان لە ساڵی ١٣٦٣ وەک سەردەستە 
دیاری کرا. لە ماوەی بەرپرسایەتیی چەندین عەمەلیاتی قارەمانانەی 
بەڕێوە برد، فەرماندەیەکی سەر لە پێناو بوو، بۆ هەر شوێنێک حیزب 
ڕای سپاردبایە نای نەبوو. بۆیە لە ناوچەکانی باشووری کوردستان، 
بانە، سەردەشت، مەهاباد ئەرکی پێشمەرگایەتیی بە ڕێک وپیکی بەڕێوە 
بردوە؛ بە هۆی بەڕێوەبردنی ئەرک  و ئازایەتی  و فیداکارییەکانی لە 

الیەن دەفتەری سیاسییەوە بە نووسراوە تەشویق کرا.
جێگری  وه ك  ١٣٦٤دا   لــه  زســتــانــی   قەاڵتاسیانی  بــایــز  شەهید 
لک  فەرماندەری  وەک   ١٣٦٥ ساڵی  سەرەنجام  لك  و  فه رمانده ری  
دیاری کرا. ئه و مه سئوولییه ته ی  به و په ڕی  هۆگرییەوە  وه ر گرت  و 
سه لماندی  كه  توانایی  به ڕێوه بردنی  هه یه   و، زۆر عه مه لیاتی  قاره مانانه  
له  ناوچه ی  ڕەبەت به  فه رمانده یی  ئه و به ڕێوه  چوو.  ئیمانی به  ڕێباز ی  
له   هه میشه   نه ده ترسا  و  گولله   له   چــاوی   كردبوو  لـێ   وای   حیزب 
سه نگه ری  پێشه وه ی  خۆڕاگرییدا بوو . شەڕەکانی گەردەنەی زمزیران، 
گوندی نستان، نێوشاری ڕەبەت، جادەی مەهاباد-سەردەشت، دۆڵی 
لە  زێڕین  الپەڕەیەکی  وەک  دیکە  حەماسەی  چەندین  و  دێموکرات  
و  ماوەتەوە   قارەمانە دا  ئەو  پێشمەرگایەتیی  بیرەوەریی  دەفتەری 

ئێستاش خەڵکی ئەو ناوچانە یادی دەکەنەوە.
لەگەڵ  نەبوو،  شەڕکەر  و  ئازا  پێشمەرگەیەکی  تەنیا  بایز  شەهید 
ئەوەشدا کەسێکی کۆمەاڵیەتی و خۆشەویستی کۆمەاڵنی خەڵک بوو. 
لە  ڕێزی  ئەویش  و  دەگــرت   لێ  ڕێزیان  ناوچەیەک  هەر  چووبایەتە 
خەڵك دەگرت. لەگەڵ هاوسەنگەرانی لەسەرەخۆ بوو، ئەزموونەکانی 
پارتیزانی  شەڕی  مامۆستایەکی  وەک  دەکردنەوە  و  شی  بۆ  خۆی 
خزمه ت  له   كرده وه كانی   دانیشتن   و  و  هه ستان   دەکــردن ،  ڕێنوێنیی 
ئامانجه كانی  جوواڵنه وه دا بوو، چاالكی   و هه ڵسووڕیی  ئه و له  خه بات 
دژی  دوژمنانی  ئازادییدا به رچاو بوو، کەسێکی ڕاستوێژ و دەست و 
چاو پاک بوو؛ هەر بە هۆی ئەم تایبەتمەندییانەشیەوە پێشمەرگە و 

هاوسەنگەرەکانی ڕێ نوێنییەکانی ئەویان لە بەرچاو دەگرت.
لە ڕۆژی ٣١ـی گەالوێژی ساڵی ١٣٦٧ له  نزیك ئاوایی »سەیدسارم« 
دوژمن،   هێزەکانی  کەمینی  کەوتنە  بانە-سەردەشت  جادەی  لەسەر 
و  هاتن   وه ده ست  لێیان  زوو  هه میشه   وه ك  قارەمانەكان  پێشمه رگه  
باییز قەاڵتاسیانی  كه وته   به  داخه وه   كه مینەکەیان تێك شكاند، بەاڵم 
به ر گولله ی  دوژمن  و گیانی  پاكی  پێشكه ش به  باره گای  ئازادی  كرد 

 و چووه  ڕیزی  كاروانی  شه هیدانەوە.

لە برایم چووکەڵی ســیــاســی  خــەبــاتــی  هەمیشەیی  هــەڵــەیــەکــی 
ــردوودا کە زۆربــەی کات بەبێ پالن دەستیان  ڕاب
پــێ کــرابــوو، ئەمە بــوو کــە پێیان وابـــوو دەکــرێ 
وکوو  شێواز،  دوو  یــان  یــەک  بە  پشت بەستن  بە 
لە  بگەن.  ئامانج  بە  خۆپیشاندانەکان  و  مانگرتن 
دەستی  کە  هەیە  زۆر  شێوازی  و  ڕێگا  ڕاستیدا 
ستراتیژیستەکانی بەرگری )مقاومت( ئاوەاڵ دەکەن 
کە لە کاتی پێویستدا بەرگرییەکە لە سەر شتێک چڕ 

یان بەربەرینی بکەنەوە.
ئێستا  تا  ناتوندوتیژ  شێوازی  دووسەد  نزیکەی 
ناسێنراون و بێگومان زۆر شێوازی دیکەش هەن. 
ئەم شێوازانە لە سێ دەستەی سەرەکیدا پۆلێنبەندی 
کراون: “ناڕەزایەتی و هاندان”، “هاوکاری نەکردن” 

و “هێرش”. 

زیاتر  هاندان  و  ناڕەزایەتی  شێوازەکانی 
خۆپیشاندانە سیمبۆلیکەکان لە خۆ دەگرن کە بریتین 
ڕێپێوانەکان و  ڕێژە و مەشقە سەربازییەکان،  لە، 

شەوبێدارییەکان. ئەمانە ٥٤ شێواز لە خۆ دەگرن.

دەستە  بــە ســێ  خــۆی  کــە  نەکردن  هــاوکــاری 
دابەش دەبێ؛

کــۆمــەاڵیــەتــی،) ١٦  نەکردنی  هــاوکــاری  ئــەلــف- 
شێواز.( 

لە  بریتیە  کە  ئابووری  نەکردنی  هاوکاری  ب- 
بایکۆتەکان،)٢٦ شێواز( و مانگرتنەکان،)٢٣ شێواز(

ج- هاوکاری نەکردنی سیاسی، )٣٨ شێواز(

بەشێوازەکانی  کە  ناتوندوتیژەکانیش  هێرشە 
وەکوو  کۆمەاڵیەتی و سیاسی  دەروونی،  فیزیکی، 
و  ناتوندوتیژ  داگرتنی  بــەســەر  دەســت  ڕۆژوو، 
لە  شێواز   ٤١ دەچن،  بەڕێوە  هاوتەریب  دەوڵەتی 

خۆ دەگرن.
وردی  بە  شێوازانە   لەم  زۆر  بەشێکی  ئەگەر 
بــەردەوام لە الیەن  هەڵبژێردرێن و بە شێوەیەکی 
خەڵکی سێڤیلەوە و لە چوارچێوەی ستراتیژییەکی 
ژیرانەوە بە تاکتیکی جۆراوجۆر کاریان پێ بکرێ، 
جیددی  کێشەی  تووشی  ناڕەوا  ڕێژیمێکی  هەموو 
دیکتاتۆرەکان  بابەتە هەموو حکوومەتە  ئەم  دەکا. 

لە خۆ دەگرێ.
شێوازەکانی  چەکداری،  شێوازی  پێچەوانەی  بە 
لە  ڕاستەوخۆ  شێوەیەکی  بە  دەتوانن  ناتوندوتیژ 

سەر ئامانجە دیاریکراوەکان چڕ بکرێنەوە.
بابەتی  کە  ئــەوەی  لەبەرچاوگرتنی  بە  وێنە،  بۆ 
دەکرێ  سیاسییە،  باسێکی  بەتەواوی  دیکتاتۆری 
ئەم  وەربگیرێ.  ناتوندوتیژ  شێوازەکانی  لە  کەڵک 
کردنی  قبووڵ  لە  خۆبواردن  لە  بریتین  شێوازانە 
ڕەوایی ڕێژیم و دیکتاتۆر و هاوکاری نەکردن لە 
تەنیا  دەکرێ  هەروەها  نەکردن  هاوکاری  گەڵیان. 
بچێ.  بــەڕێــوە  تایبەت  سیاسەتی  سەرهەندێ  لە 
جاری وایە دەکرێ بە وەدواخستن و گوێنەدان و 
بەنهێنی کارێک بکرێ.  تەنانەت  لێکردن و  بێدەنگە 
بەئاشکرا خۆی  نەکردنەکە  جاری واشە هاوکاری 
نیشان دەدا، وەکوو خۆپیشاندان و مانگرتنەکان کە 

هەمووان دەیبینن.
ــکــەوە ئــەگــەر دیــکــتــاتــۆرەکــان لە  لــە الیــەکــی دی
بەرانبەر فشاری ئابووریدا الواز بن، یان زۆربەی 
ئابوورییەوە  کێشەی  بە  پێوەندیی  خەڵک  سکااڵی 
بێ، ئەو کاتە کردەوە ئابوورییەکان وەکوو بایکۆت 
بۆ  بــن  بــاش  ڕێگایەکی  دەکـــرێ  مانگرتنەکان  و 

خەبات.
هەوڵی دیکتاتۆر بۆ کەلک وەرگرتن لە سیستەمی 
چکۆلەکان،  گشتیە  مانگرتنە  بە  لەوانەیە  ئابووری 
خاوەخاو کردن لە کار و خۆبواردنی پسپۆڕان لە 
شێوازەکانی  بردنی  بەکار  بگیرێ.  پێ  پێشی  کار، 
بەرهەم هێنان  بەستێنەکانی  لە  دەتوانێ  مانگرتن 
ــەوادی خــاو و  ــ و گــواســتــنــەوە و دابــیــن کــردنــی م

دابەش کردنی شتومەکەکاندا، کاری پێ بکرێ.
ــە شــێــوەکــانــی خــەبــاتــی نــاتــونــدوتــیــژ  ــدێ ل ــەن ه
ژیانی  لە  ــەدەر  ب کە  کــارە  هەندێ  بە  پێویستیان 
ئاسایی خەڵکە، وەکوو باڵوکردنەوەی گۆڤارەکان، 
لە  مانگرتن  نهێنیەکان،  بــاڵوکــراوە  بەڕێوەبردنی 
خواردن یان دانیشتن لە سەر شەقامەکان. جگە لە 
هەندێ شتی تایبەت جێبەجێ کردنی ئەمانە ڕەنگە 

بە هەموو کەسێک نەکرێ.
لــە الیــەکــی دیــکــەوە هــەنــدێ شــێــوازی خەباتی 
ناتوندوتیژ پێویستی بە ڕەوتی ئاسایی ژیانی خەڵک 
مانگرتن  جیاتی  لە  خەڵک  لەوانەیە  وێنە  بۆ  هەیە. 
بڕۆنە سەر کارەکانیان بەاڵم زۆر لە سەرەخۆتر لە 

هەمیشە و بە کاری زۆر کەمتر. 
بە قەستی  دەکــرێ  “ کە  کــاردا  لە  “ هەڵەکردن 
لە  خــۆی  کەسێک  یــان  بکرێتەوە.  دوبــارە  زۆر  و 
تایبەتدا  کاتی  هەندێ  لە  نەتوانێ  و  بدا  نەخۆشی 
لــە ســەر کــارەکــەی ئــامــادە بــێ. یــان کەسێکی تر 
خۆی لە کارێکی تایبەت ببوێرێ. لەوانەیە کەسێک 
بچێتە ڕێوڕەسمێکی ئایینی کە نەتەنیا بابەتی ئایینی 
بەڵکوو شتی سیاسیشی تێدا بێ. لەوانەیە کەسێک 
یان  بڵێ  خــۆی  مناڵەکانی  بــە  دەرس  مــاڵــەوە  لــە 
بیاننێرێتە کالسی نایاسایی بۆ ئەوەی نەکەونە ژێر 

تەوژمی بانگەشەکانی ڕێژیم.
وێکچوونی ئەم جۆرە کارانە لەگەڵ ژیانی ئاسایی 
ئاسایی  ژیانی  بەنیسبەت  کەم  الدانێکی  و  خەڵک 
خەڵکێکی  کە  ئــەوەی  هۆی  ببێتە  لەوانەیە  ئــەوان، 

زۆرتر بتوانن لەو خەباتەدا بەشداری بکەن. 
لەبەر ئەوەی کە شێوەی کاری خەباتی توندوتیژ 
و ناتوندوتیژ لە بنەڕەت ڕا لێک جیاوازن، لە ڕەوتی 
زنجیرە خەباتێکی سیاسیدا تەنانەت توندوتیژییەکی 
زۆر کەمیش باش نییە، چونکە چاالکییەکان بەرەو 
بااڵدەستن،  تێیدا  دیکتاتۆرەکان  کە  دەڕۆن  الیەک 

ئەویش تێکهەڵچوونی چەکداری. 

ڕێکوپێکی ڕەمزی بنەڕەتیی سەرکەوتنە کە نابێ 
تەنانەت بە دڕندەیی و هاندانی دیکتاتۆرەکان ئەوە 
ناتوندوتیژ  ڕێکوپێکیی  پاراستنی  بکرێ.  فەرامۆش 
لە بەرانبەر توندوتیژیی الیەنی بەرانبەر ئاسانکاری 
ئاڵوگۆڕ دەکــا کە دواتــر و  بۆ چــوار جۆر کار و 
بەشەکانی دیکەدا باسی دەکەین. ڕێکوپێکی تەنانەت 
بەرانبەر  الیەنی  هێزی  کە  ئــەوەی  هــۆی  دەبێتە 
وەحشیگەری  بـــوارەدا  لــەم  خــۆت.  بۆ  بگێڕیتەوە 
بــواری  چــاالکــانــی  بـــەدژی  دیکتاتۆر  ــدەیــی  دڕن و 
خۆی  بــۆ  سیاسی  چاالکییەکی  بــە  نــاتــونــدوتــیــژ، 
لە  ناکۆکی  هۆی  دەبێتە  ئەمە  کە  هەڵدەگەڕێتەوە، 
نێو دامودەزگای دیکتاتۆریدا و پشتیوانیی خەڵک و 
الیەنگرانی ڕێژیم و کەسایەتی و دەوڵەتانی دیکە بۆ 

الی ئازادیخوازان.
بەهەرحاڵ لەوانەشە هەندێ کات توندوتیژییەکی 
کەمیش بەدژی دیکتاتۆر ڕوو بدا و نەکرێ پێشی پێ 
بگیرێ. لەوانەیە هەژاری و بێبەشی و ڕق و قینەکان 
تەنانەت  یا  بتەقێنەوە.  توندوتیژ  شێوەیەکی  بە 
لە  زانیارییان  ســەرەڕای  تایبەت  گرووپی  هەندێ 
سەر ڕۆڵی گرینگی خەباتی ناتوندوتیژ، زۆر ڕێگری 
لە توندوتیژی نەکەن. لەم کاتانەشدا نابێ خەباتی 
پێویستە  بەهەرحاڵ  پەراوێزەوە.  بخرێتە  سیاسی 
لە کاری  توندوتیژ  ئەو جێگایەی دەکرێ کاری  تا 
ناتوندوتیژ جیا بکرێتەوە. دەنا بە پێچەوانەی ئەمە 
بۆ خەباتی سیاسی هەرچەندە  توندوتیژی  ئاکامی 
بــەدواوە  کارەساتی  بێ،  سەرکەوتووش  و  بەهێز 

دەبێ.
بەڵگە مێژووییەکان وا نیشان دەدەن سەرەڕای 
و  زەرەر  لــەوانــەیــە  ناتوندوتیژ  خەباتی  ئـــەوەی 
زیانی ماڵی و گیانیی بەدواوە بێ بەاڵم ڕادەی ئەم 
ــانــی شەڕی  زەرەروزی لە  کەمترە  زۆر  زەرەرانـــە 

نابێتە  خەبات  لە  شێوازە  ئەم  لەوە  جیا  چەکداری. 
دڕنــدەیــی  و  کوشتار  و  کوشت  کــە  ئـــەوەی  هــۆی 

کۆتاییان پێ نەیە.
بە  پێویستی  خـــۆی  نــاتــونــدوتــیــژیــش  خــەبــاتــی 
ــە حــکــوومــەت و  ــەوەی تــرســی خــەڵــک ل کــەمــکــردن
تێدەکۆشێ.  ئــەوەش  بۆ  هەم  و  سەرکوتەکانیەتی 
نەترسان و لە کۆڵکردنەوەی ترس خۆی هۆکارێکی 
دەســەاڵت  و  هێز  بــردنــی  بەین  لــە  بــۆ  سەرەکییە 

دیکتاتۆرەکان بەسەر خەڵکدا.

ڕوونبێژی )شفافیت(، نهێنی کاری و ستانداردە 
بااڵکان

نهێنی کاری، فێڵ و حیلە شاراوەکان کێشەی زۆر 
جیددی بۆ ئەو بزووتنەوانە دروست دەکا کە کەلک 
لە خەباتی ناتوندوتیژ وەردەگرن. زۆر جار ناکرێ کە 
پێش بە پولیس و ڕێکخراوە جاسوسییەکان بگیرێ 
نەبێ.  بەرنامەکان  و  ئامانج  لە سەر  زانیارییان  کە 
لە  نەتەنیا  نهێنی کاری  بزووتنەوەکەوە  ڕوانگەی  لە 
هۆکاری  خۆی  بەڵکوو  دەگرێ  سەرچاوە  ترسەوە 
ترسە. ترسێک کە دەبێتە هۆی ئەوەی کە ڕووحی 
مقاومەت کەمڕەنگ ببێتەوە و ڕێژەی ئەو کەسانەی 
هەبێ  هاوکارییان  تایبەتیدا  کارێکی  لە  دەتوانن  کە 

کەم دەبێتەوە.
دروست  هۆی  ببێتە  ڕەنگە  نهێنی کاری  هەروەها 
بوونی شک و گومان و بوختان کە ئاخۆ کێ ئەو 
و  کردۆتەوە  کۆ  بەرانبەر  الیەنی  بۆ  زانیارییانەی 

لە سەر کاروباری بزووتنەوەکە زانیاریی پێ داون. 
توانایی  لەسەر  کار  تەنانەت  لەوانەشە  نهێنی کاری 

مانەوەی خەباتی ناتوندوتیژی بزووتنەوەکە بکا.
ئامانج  لە  ڕوونبێژی  و  شەفافییەت  لەبەرانبەردا 
پێچەوانەی  کاریگەریی  لــە  جگە  بــەرنــامــەکــان،  و 
نهێنی کاری، دەبێتە هۆی ئەوەی کە وێنەیەکی زۆر 

بەهێزتر لە بزووتنەوەی بەرگری پیشان بدرێ.
باس  نییە کە  هــەروا ســادەش  باسە  ئەم  ئەڵبەتە 
بە  پێویستیان  چاالکییەکان  الیەنی  زۆر  و  دەکــرێ 
لە  تایبەتیدا  کاتی  هــەنــدێ  لــە  و  هەیە  نهێنیکاری 
الیەن کەسانی شارەزا لە بردنە پێشی خەباتەکە و 
چاوەدێرێی  شێوازەکانی  سەر  لە  شارەزا  هاوکات 

دیکتاتۆرەوە، بەڕێوە دەبرێن.
پــێــداچــوونــەوە، چــاپ و بــاڵوکــردنــەوەی گۆڤارە 
نهێنییەکان، کەلک وەرگرتن لە ڕادیۆ نایاساییەکانی 
سەر  لــە  ــیــاری  زان هێنانی  ــت  وەدەسـ و  نێوخۆیی 
کــاروچــاالکــیــیــەکــانــی دیــکــتــاتــۆر لــەو کــارانــەن کە 

پێویستیان بە نهێنی کارییەکی زۆر هەیە.
هەڵسوکەتەکان  بەرزی  ستانداردەکانی  ڕاگرتنی 
قۆناغەکانی  هــەمــوو  لــە  ناتوندوتیژدا  خەباتی  لــە 

ملمالنێیەکەدا زۆر گرینگە. 
پاراستنی  و  نەترسان  وەکــوو  فاکتەری  هەندێ 
پێویستن.  هــەمــیــشــە  ــەدا  ــات ــەب خ ــەم  لـ ڕێــکــوپــێــکــی 
هەندێ  بۆ  کە جارجارە  بێ  لەبیر  ئەوەمان  گرینگە 
زۆرە.  بە خەڵکێکی  پێویستمان  تایبەت  گۆڕانکاریی 
ئــەو خەڵکە  بــەشــداری کــردن و هــاوکــاری کردنی 
زۆرەش تەنیا کاتێک مسۆگەر دەبێ کە ستانداردە 

بااڵکانی بزووتنەوەکەمان پاراستبێ.
***

و: مەنسوور مروەتی

لە دیکتاتۆرییەوە تا دێموکراسی
)تەکوزی و کەرەستەکانی شەڕی ناتوندوتیژ (

هەر وەک لە ژمارەکانی پێشدا باس کرا و لە ژمارەکانی داهاتووشدا وەک زنجیرە باس بەرچاوتان دەکەوێ، 
مەدەنی  بواری خەباتی  ناوداری  بیرمەندی  “جین شارپ”،  توێژینەوەیەکی  ناوی  دێموکراسی  تا  دیکتاتۆرییەوە  لە 
و ناتوندوتیژە. شارپ ساڵی ١٩٢٨ لە ئۆهایۆی ئامریکا لەدایک بووە، دوکتۆرای فەلسەفەی سیاسیی بووە و جیا 
ئامریکا، بۆ لێکۆڵینەوە لە سەر خەباتی ناتوندوتیژ سەردانی زۆر واڵتی کردوە  زانکۆکانی  لە مامۆستایەتی لە 
گرینگتر  لەوە  و  هەڵێناوە  دیکتاتۆرلێدراو  واڵتانی  لە  سەری  خەڵک  پەروەردەکردنی  بۆ  جاریش  زۆر  تەنانەت  و 
لە چەند واڵتێک خۆی گەیاندووەتە ریزی پێشەوەی ناڕازییان و تێکەڵ بە خەڵکی ئازادیخوازی ئەو واڵتانە بووە. 
کاکڵی ئیدەکانی جین شارپ ئەوەیە کە ‘’دیکتاتۆرەکان هێزی سەرەکیی خۆیان لە گوێڕایەڵی و ملکەچیی خەڵکەوە 
وەدەست دێنن، ئەگەر خەڵک ئاوا ملکەچ و گوێڕایەڵی دەسەاڵتداران نەبن دەتوانن دیکتاتۆرەکان بە چۆکدا بێنن یا 

دەنا مەجبوور بە ئاڵوگۆڕیان بکەن.’’
لەم زنجیرە باسەدا باس لە بنەما فیکرییەکانی “جین شارپ” بۆ خەبات دژی دیکتاتۆری دەکرێ:

  هەڵوەرینی گوڵێک لە 
  باخچەی قارەمانان
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شیالنی شەڕگە 
ڕووســەکــان  ئاکادێمیسیێنە  بیستەم  ســەدەی  لە 
باوەڕیان وابوو تەنیا ڕێگای نەقد و ڕەخنەی ژانرێکی 
نووسەری  ساتی  و  کــات  دەگــەڵ  ئاشنایی  ئەدەبی 
دەقە، ئەو قەیران و ئاڵۆزییە سیاسی و کۆمەاڵیەتی 
و تەنانەت ژیانی کەسی نووسەر هۆکاری ڕەخنە و 
هەڵسەنگاندنی بابەتەکانە. یان ڕەخنەگرانی فەلسەفی 
دەبێ  هونەر  کە  ــوو  واب پێیان  لــەو ســەدەیــەدا  هــەر 
لە  گۆڕان  و  بێ  مەزنایەتی ڕۆحدا  لە خزمەت  تەنیا 
اجتماعی(  )بزنگاەهای  کۆمەاڵیەتییەکان”  “سەرەکاتە 
ئــەدەبــی و  ــری  ژانـ ڕۆنــانــی  و  هــۆکــاری خولقاندن 

هونەرییە.
 ١٨٩٠ ساڵی  لە  ڕووســەکــان،  فۆرمالیستە  بــەاڵم 
و  مێژۆفێسکی  دیمیتری  وەک  کەسانی  بـــەوالوە، 
وێالدێمیر بریوسێف تەکەزیان کرد کە دەبێ ڕەخنەی 
ــەر لــە هــەمــوو شتێک لــە چــوارچــێــوەی  ــەری ب هــون
هەڵسەنگاندنی  کەرەسەی  و  بکرێ  جوانینەناسیدا 
بزووتنەوەی  هەیە.  هونەری  یاسای  خــۆی  دەقێک 
ــن”  ــەڕی “ڕاپ نامیلکەی  نووسینی  بــە  فۆرمالیستی 
لە  باسی  شکڵۆفێسکی،  ویکتۆر  )رســتــاخــیــز(١٩١٤ 
کە  شاعیری  لــەمــەڕ  و  شێعری  زمــانــی  بــۆچــوونــی 
بــوو.  مێتۆدناسینی  و  شــێــواز  زۆرتـــر  ڕوانــگــەکــەی 
ــە نووسینی  ب ــی  ــەدەب ئ ــە  گــەشــەی هــــەراوی ڕەخــن
بە  کـــە  ــارت  ــ ب ــەالیـــەن ڕۆاڵن  لـ دانـــــەر”  ــەرگـــی  “مـ
فۆڕمالیستە  بۆچوونی  قوناوی  بە  هــزری  جۆرێک 
ــوو، ئاوێکی ســاردی بەسەر  ڕووســەکــان پــاراو دەب
گڕی ئاکادێمیسیێنەکاندا کرد و الپەڕەیەکی نوێی لە 
 Death دانەردا  مەرگی  لە  داهێنا.  ئەدەبی  ڕەخنەی 
of the author ، ڕەخنەگر کاری بە، -بۆ میناک- 
نــووســەر  کۆمەاڵیەتیی  و  سیاسی  ــی  ــۆچــوون ڕاوب
تێیدا هەڵکەوتوە،  نییە، ڕەوشی مێژوویی کە شاعیر 
مەزهەب یان ئەتنیک و دەروونناسیی خولقێنەر الی 
دەقەکەیە،  خودی  ئەو  الی  گرنگ  نییە،  گرنگ  بارت 
لە  ئەدەبی  نووسراوەی  دەبێ  خوێنەر  پێی وایە  ئەو 
نووسەر هەاڵوێرێ و بۆی پرسیار نەبێ ئەو ژانرە 
ناسینی  بــە  مــەبــادا  دواتـــر  هەتا  نووسیویەتی،  کــێ 
نووسەر بە چاک و خراپ هەڵسەنگاندنی ناڕاستی بۆ 
ناوەندی  ئیتر  لەم ڕوانگەیەدا نووسەر  بکا. کەوابوو 
ئەدەبی  لە  نییە و ڕۆڵی خۆی  سەرنج و کاریگەری 
یان  دانــەر  بارت  قەولی  بە  دەدا،  لەدەست  ڕەخنەدا 
کەلک   )scripture( وشــەی  لە  و  دەمــرێ  داهێنەر 
وەردەگرێ بە جێگای نووسەر یان )author(، واتە 
داهێنەر هیچ ڕۆڵیکی نییە و ئەوە گێڕانەوەیە بوونی، 

خۆیا دەکا!
لە  نەمانی  و  سێن  سەر  لە   author بوونی  ون 
لە  نــوێ  مانایەکی  ئەوەیکە  هــۆی  دەبێتە  نڤیسین 
جۆرێک  وەک  ــووســراوە  ن و  بکرێ  وێنا  نووسین 
نــووســراوە  لــەوێــدا  کە  بێ  لێ  پاڵویی  چەند  شکڵی 
زۆر و زافەکان پێکەوە کۆ ببنەوە و یان لە بەرامبەر 
یەکتر ڕاوەستن و پێکەوە هەڵ بسەنگێندرێن، جا ئەو 
دانەر  کە  جۆراوجۆرییەیە  و  ڕەنگاوڕەنگی  هەمووە 
دەقێک  ڕەنگانە  ئەو  پێکهاتەی  و  تەرکیب  بە  دەبــێ 

بخولقێنێ.
دەبێتە  ــەر  دان مەرگی  ئاکامدا  لە  پێی وایە  ــارت  ب
مــەرگــی ڕەخــنــەکــاریــش! و ئــەمــجــارە خــوێــنــەر یان 
بەردەنگ جێگای ڕەخنەکار دەگرێتەوە، لەو شوێنەی 
یەکگرتوویەکی  و  خولقاوە  ــووســراوە  ن کۆمەڵێک 
و  وێژەییە  یەکەیەکی  ئەمە  داوە،  ڕووی  ئــەدەبــی 
ئەو  مەبەستی  بەڵکوو  نییە،  نووسەر  سەرچاوەکەی 

خوێنەرەکەیەتی.
بەڵکوو  چــاو  بە  نــەک  دەق  بەرکەوتنی  کــەوابــوو 
ورکە  خوێندنەوە  و  ڕەخنە  نیوان  لە  نووسین،  بە 
بە  کــە  شتەیە  ــەو  ئ ــک  ڕێ ئــەمــە  دەوێ،  جۆماڵێکی 
نیشانە”  لــێــوی  و  دەاللـــەت  “لــێــوی  نــێــوان  چەمکی 
هۆکارێک  ئەمەش  هەر  ڕەنگبێ  هەڵ دەسەنگێندرێ. 
دەرەوەی  لە  حــەز،  نواندنەوەی  وەک  مانا،  کە  بێ 

سیستەمی زمانی پێک بێ.
لە “بووتیقا” )کتێبی فەنی  بە ڕوانگەی ئەرەستوو 
گوتەیەکە  شاعیرانە  ئاخافتنی  ئەرەستوو(،  شێعری 
دەبێ  شاعیرانە  دەقی  نەبێ،  چرووک  و  کە سووک 
ڕوون و ڕەوان بێ، ئەگینا دەبێتە لێدوانێکی ڕەشۆکی 
لە خەڵک  ئەوەندەش خۆی  نابێ  لێ بەلێ،  بازاری.  و 
ئەیاغ بکا و لێێ تێنەگەن، کە ئەمەشیان خۆی الوازییە، 
یان ئەوەیکە کەسی شاعیر بێت و کەڵک لە خوازە و 
بۆی  کەس  و  مەتەڵ  ببێتە  وەربگرێ  وەهــا  وشــەی 
هەڵنەیێ. کەوابوو خولقێنەری دەقێکی ئەدەبی میناک 
باریکی  سنووری  کە  هەبێ  زمانێکی  دەبــێ  شێعر، 
نێوان زمانی خەڵکی ڕەشۆکی و بازاری دەگەڵ زمانی 
تایبەتی پێکەوە بلکێنێ و باری مانایی و ڕوونبێژیی 

لەهەمان کاتدا هاوئاهەنگیی پێوە دیار بێ.
قادر  بەڕێز  شێعری  دەفتەرە  شەڕگە”  “شیالنی 
وریا، ئەگە قەرار بە لێکدانەوە بێت، دەبێ چۆن چاوی 

لێ بکرێ و هەڵ سەنگێندرێ؟
ســاڵ   ٣٤“ دەنـــووســـێ:  پێشەکیدا  ــە  ل ــووســەر  ن
خەیاڵی  بە  بەرهەمەی  ئەوەندە  دا  بڕیارم  لەمەوبەر 
لە  نــەفــەوتــاون،  و  نووسیومن  شێعر  وەکــوو  خــۆم 

دەفتەرێکدا کۆ بکەمەوە”)ڵ ٧ شیالنی شەڕگە(.
یان  پەخشان  نووسینی  لــە  قــادر  کــاک  قەڵەمی 
بێ ئامانی  هێزێکی  و  گڕوتین  گێڕانەوەییدا  نەسری 
پەتیی  و  ڕەســەن  وشــەی  لە  وەرگرتن  کەلک  هەیە، 
کوردی، دەستووری ڕێزمانی و ڕێنووسی بەتەواوی 
پارێزراوە و وەک کەسێکی ئاکادێمی و بەئەزموون 
لە ڕەخنە بێ باکە. سەیری نووسراوەی سەرەتاکانی 
شێوەی  کە  لەتوپەتانە  دێــرە  “ئــەم  بــدەن:  نووسینی 

شێعر دەدەن، ئەم کاروانە وشەیەن کە هۆبە بە هۆبە 
و، هــەوار بە هــەوار و، ماڵ بە ماڵ و، کێو بە کیو 
و، مەڵبەند بە مەڵبەند و، بگرە سەنگەر بە سەنگەر، 
الپەڕە شڕەیەکدا  لەسەر سینگی  یا  و  دڵدا  توێی  لە 
بە ناوی ڕێژنەی خەم و تاسەی خۆشەویستان )ی 
دوورکەوتۆوە( و لە ژێر ڕەهێلەی پەژارەی لەدەست 

دانی ئازیزان هێناومن” )پێشوو ڵ ٧(...
و  خــوازە  هینانەوەی  و  ڕستەبەندی  لە  چــازانــی 
دەستەوا وەک تکنیکی نووسراوەیەکی بەرز بە جوانی 
شێعری  دەفتەری  نووسەری  وەرگیراوە.  لێ  کەڵکی 
لە  پەڵەیەک  لە  کە  بــووە  کەسێک  شەڕگە،  شیالنی 
بنەماڵە، دۆست و جیران و  بووە.  لەدایک  بەهەشت 
مێژوو  مەڵبەندی  قوتابخانەکەی  جێ ژوانی  شــاری 
ئەگەرچی  وریا  بــووە،  کورد  نیشتمان پەروەرانی  و 
لە  نەیتوانی  ــەی  ــاوەڕەک ب و  حیزب  ئەوینی  لــەبــەر 
نزیکەوە  لە  و  بــدا  بە خوێندن  ــژە  درێ خــۆی  زێــدی 
لە  و  بناسێ  شاعیر  ئاغایی  مارفی  وەک  کەسانی 
کۆڕی ئەدیبانی شارەکەی بەشدار بێ هەتا لەبواری 
فەننیی شێعرەوە باشتر و جدیتر کار بکا، لە کۆڕی 
هاوڕێیانی حیزبی دێموکرات داڵێ و لەم سەنگەرەوە 
درێژە بە خزمەت کردن بە گەل و نیشتمانەکەی دەدا. 
شەرەفکەندی  د.  و  د.قاسملوو  هاوڕێی  دەبێتە  لێرە 
و  کورد  نەتەوەی  ئەفسانەیی  تێکۆشەری  سەدان  و 

هــەروەک  دێــمــوکــرات.  حیزبی 
پلە  سیاسیدا  کــاری  لــە  چــۆن 
ســادەوە  ئەندامێکی  لە  پلە  بە 
گەیشتە  و  کـــرد  ــێ   پ ــی  دەســت
ــی  ــیـ ــەتـ ــردایـ ــەرکـ دونـــــــدی سـ
ــدووی  ــن یــەکــەمــیــن حــیــزبــی زی
لە  حیزب  مەزنترین  و  ئێران 
ئاستی کوردستانی ڕۆژهەاڵت، 
ژانــری  ڕێچکەی  ئەگە  دڵنیام 
دەیتوانی  گرتبابەر  شێعریشی 
چاالکیی  و  سیاسەت  وەکــوو 
حیزبی قۆڵی لێ هەڵماڵێ و بە 

چڵەپۆپە بگا.
بــۆچــوونــی پــێــشــکــەوتــن و 
ئــاڵــوگــۆڕی هـــزری و ڕوانــیــن 
نووسین  شێوازی  لە  تەنانەت 
و بیرکردنەوەی مرۆڤی چاالک 
گەشەدایە،  حاڵی  لە  بــەردەوام 
بەرمەرجەکانی  لە؛  پێشکەوتن 
ــە کە  ــاوایـ مــۆدێــرنــیــتــەی ڕۆژئـ
دێکارت وەک باوکی فەلسەفەی 
پێێ  ئەو  ناسین،  دێتە  مۆدێرن 
وایە داڵغە و زەینی مرۆڤەکان 
هەیە،  جیاوازیان  لەش  لەتەک 
ــەرەو  ــەو مــانــایــە کــە داڵــغــە ب ب
گــەشــەی بــــەردەوام دەچـــێ و 
لەشی  بــەاڵم  نەبوویە  لێک جیا 
بەشێکیشی  ــرێ  ــ دەک مـــرۆڤ 
پێوە نەبی و بتوانی بژیت وەک 
پەڕینی  یــان  دەســت  نەبوونی 

الق و....
بەناوی “محەسسیلی  قادر  یەکەم هۆنراوەی کاک 
دێهاتی” ساڵی ١٣٥٧ ڕۆنراوە، واتە دەبێ بگەڕێینەوە 
٤١ ساڵ لەمەوبەر و بە دەربیجەی تێگەیشتن و فامی 
شێعرەکەی  بۆ  هەڵسەنگاندن  پێش،  ساڵە  ئەوەندە 
لەبەرچاو  شاعیریش  تەمەنی  دەبــێ  هەڵبەت  بکرێ 
بیرکردنەوەی  بەرهەمی  دێهاتی  محەسسیلی  بگیرێ! 
ئەم  سەربزێوە،  بەخۆی  شایی  الدێیی  مێرمناڵێکی 
مانەوەی  فەرهەنگی  وە  زۆرتر  هۆنراوانە  لە  دەستە 
ــەوا بە  فەقێیان لــە حــوجــرەی مــزگــەوتــان دەچـــێ، ک
لە  قوتابییەک  بەسەرهاتی  تــەنــزاوی  چێژی  و  تــام 
لەم  شار و مزڵی ڕەبەنی خۆیان باس دەکــەن، جیا 
فۆڕمە شێعرییە دوو ساڵ دواتر )وەک لە کتێبەکەدا 
پێم وایە  تاقی دەکاتەوە کە من  هاتووە( چوارینەش 
چوارینەکان لە بواری کێش و ئاهەنگ بەپێێ تەمەنی 

شاعیر و خوێندەواری و ئەزموونی، جوانن:

شەرتە تا ماوم لە دونیا قەت ئەوینت بەر نەدەم
با گڕی ئەو عیشقە پاکە بمسووتێنێ دەم بە دەم
ئەی  دیــدەکــەم!  ببەستین  شەرتێک  وەرە  تۆ 

چاوەکەم!
و  زین   وێنەی  بە  هەر  بەرنەدەین  یەکتر  مەیلی 

مەم )ڵ ٢١(

ئەزموونی شێعریی وریا لە ساڵی ١٣٦٠ بەتایبەت 
بــەرچــاوی  ــازاددا گەشەیەکی  ــ ئ نــوێ و  فــۆڕمــی  لــە 
دیکە  فۆرمەکانی  بە  بەبەراورد  و  بینیوە  بەخۆیەوە 
ــەورۆز،  ن )ژیــانــەوە،  ــراوە  ک بۆ  باشیان  داڕشتنێکی 
ژوانگە، تەنایی و..(. دەقی ژیانەوە، ئەگەرچی تەژییە 
لە هەستی تازەالوێکی بەئیحساس کە وەک ئەوە وایە 
دەزانێ  تازە  هاتوە،  وەخەبەر  قورس  پاش خەوێکی 
بە  کــورد  گەلی  و  بەسەرهاتوە  چی  نیشتمانەکەی 
دەکەوێتە  لێرە  تێ دەپەڕێ،  هەستیاردا  قوناخێکی  چ 
سەر هۆنینەوە لە قالبی ئەدەبیاتی بەرگری و ڕوون 
کردنەوەی الوان و کیژان بۆ چارەنووسی خۆیان کە 
نەتەوەی  بە  شێعرییەم  قالبە  ئەم  دەمێ  هەموو  من 
کورد لە ڕۆژهەاڵت بە پێویست زانیوە و وەک چۆن 
ئەو  ڕۆمان  هەژدە  و  حەڤدە  سەدەی  ئورووپای  لە 
“وریا”  ئەوکاتەی  کوردستانیش  لە  گێڕاوە،  ڕۆڵــەی 
ــوو و چــارەنــووســی  ب نــووســیــن  خــولــیــای شێعر و 

هەستیاردا  ئاقارێکی  بە  ڕۆژهەاڵت  کۆمەاڵیەتی  سیاسی 
و  ئـــاوات  ــەژار،  هـ و  هێمن  وەک  کەسانی  ــەڕی؛  ــێ دەپ ت
ئیلخانیزادە  ســوارەی  و  کالسیک  شێوازی   بە  حەقیقی 
پرسی  نوێ  فۆڕمی  بە  باشوور(  لە  پەشیو  و  )بێکەس 

کوردیان هێنابووە ناو قامووسی وێژە:

لەبیرتە لەیەکەم ژووان دا،
بە گوێی منت گەیاند: ئەمن،

لە پیوانی ڕێی ژیاندا،
لە ڕێگای مان و نەمان دا
تا بمێنم لەگەڵ تۆ دام،

هەر هاوڕێتم، بۆتۆ پەنام؟... )ڵ ٢٣(

دەکــاتــەوە  تاقی  خــۆی  ســروود  هۆنینەوەی  دواتــربــە 
لە  سەدساڵو  و  گەالوێژ  )٢٥ی  سادەییدا  لــەوپــەڕی  و 
درێژەبەکارەکەی  و  دەچڕێ  و..(  کوردستان  دێموکرات، 
“لــە شینی  هــەروەهــا  نەمرێک”  “یــادی  هــۆنــراوەی  دەدا. 
چەوساوە” دوو لە جوانترین شێعرەکانی ئەو دەفتەرەن، 
لە وێنە و تەسویر، وشــە جــوان، ســوواو، ڕووت،  پــڕە 
گیان  ــۆ  ب ــە  ــداران ــن ــەوی ئ هەستێکی  و  ڕوون  پــەیــامــی 
بۆنەیی زوو  دەڵێن شێعری  لەدەستدانی خۆشەویستان. 
لەنێودەچێ، بەالم ئەگە ئەمانە کاریان بۆ بکرێ تەمەنیان 

زۆر زیاتر دەبێ.

لە تۆ فێربوون تێکۆشان
خەبات و گیان بەخت کردن

لە تۆ فێربوونە ماندوویی و
لەپێناو میللەتا مردن )ل ٤٣(

دێهاتی”  موحەسسیلی  و  ئازیزێک  نــامــەی  “واڵمـــی 
شاعیر  و  تەنزاوییەکانن  و  نەستەق  شێعرە  نمونەی 
قەڵەمی خۆی تاقی کردۆتەوە، ئەم دەستە لە هۆنراوانە لە 
بواری دەروون ناسییەوە پێمان دەڵێن کە نووسەر دڵێکی 
حەزینی هەیە و هەستی خەمباری خۆی بە دەربڕینێکی 

تەنزاوی ڕوو دەکا.
گوڵی شنۆ!  جوانترین  بۆ  کۆتایی”  بێ  “شێوەنێکی  لە 
ئەو بۆچوونەوەی من پشتڕاست دەبێتەوە کە هەتا دی و 
قەڵەمی کامڵتر و ئەزموونی زیاتر دەبی، ئەگە وریا پێی 
ڕێی شێعری هەڵگرتبا، دەبوو بە شاعیرێکی جوانینەناس:

بۆتۆ ئەی جوانترین گوڵی شنۆ
بۆتۆ، بۆتۆ

ڕێژنەی بارانی فرمێسکی دڵدۆراوێکی ڕەنجەڕۆ
ملوانکەیەک شێعری خەمین

بیکە ئەستۆ،
گەردەنبەندێکی هۆنراوە بە مرواریی ئەسرینی من،

پێی هەڵپەڕە بە ئاهەنگی
هەنسکی ئاگرینی من

کە ژینی من سەرانسەر ئاخنرابێ بە ناکامی ئەوینی 
من

بۆ جەیازی کۆچت نەبێ
هەناسەکەی بەفریی من؟...

“بێ تۆ بێ من ئەم چیایە” نموونەی هەرە بەرچاوی 
ئەگە  دەیسەلمێنێ  کە  بەرگرییە،  و  حیماسی  شێعری 
هاتووە(  خــوازە  بە  قەندیل  )لێرە  چیاکان  لە  پێشمەرگە 
من  نەورۆز”  “دیسان  شانۆنامەکەی  کۆتاییا  لە  هەتیوە! 
دێنتەوە،  بێکەس  شێرکۆ  چراکانی”  “گۆڕستانی  وەبیر 
و  داڕشتن  چۆنیەتیی  لە  جیاوازی  سرووشتییە  دیــارە 
هونەری  ــەاڵم  ب هــەیــە،  نــێــوەڕۆک  هــەروەســا  هۆنینەوە 

گێڕانەوەی باش وێنا کردوە.
قادر بۆخۆی دەڵێ: “ســەرەڕای ١٠ ساڵ شێعر  کاک 
منیش  بەاڵم   ،)١٠ )ڵ  شاعیر!  بە  نەبووم  قەت  نووسین 
نە ڕەخنەگرم و نە مەبەستم هەڵسەنگاندنی شێعرەکانی 
بووە، بەاڵم وەک وەفایەک بۆ ٤١ ساڵ خەبات و تێکۆشانی 
کردە  حەزەکانی  و  خولیا  و  ژیــان  هەموو  کە  کەسێک 
دێموکرات  حیزبی  و  نیشتمان  پیرۆزی  ڕێگای  قوربانی 

ئەو چەند ڕستە سەقەتەم نووسیوە.

کە  مــرۆڤ،  مافەکانی  باسی  لە  خــاڵ  یەکەمین 
پێویستی بە بیرهێنانەوەیە ئەوەیە، تاکەکان کە لە 
بە شایستەیی  دەژین سەر  جیاوازەکاندا  کۆمەڵگە 
دەسەاڵتی  کە  جۆربەجۆرن؛  حقووقیی  سیستەمی 
و  هەیە  ئــەوانــدا  کۆمەاڵیەتیی  پێوەندیی  بەسەر 
ماف و ئەرکی ئەوان دیاری دەکا. بە نێرینێکی تر 
مرۆڤەکان کۆمەڵیک مافی جۆراوجۆر لە بەستێنی 
هەتا  بگرە  کەسی  مافی  لە  هەیە:  هەمەڕەنگیان 

مافەکانی بنەماڵە و خێزان، مافی مەدەنی و... . کام یەک لەم مافانە بۆ 
مافانە  ئەم  سەرجەم  ئایا  دەکرێتەوە؟  بەرز  مرۆڤ  مافی  پایەی  و  پلە 
وەک بەشێک لە مافەکانی مرۆڤ دەژمێردرێن؟ بەدڵنیایەوە شتی وانییە، 
هۆکارگەلێک  بە  کە  ســەودا  هەڵوەشاندنەوەی  مافی  میناک،  بۆ  چونکە 
بە الیەنەکانی مامەلە دراوە، وەک بەشێک لە مافی مرۆڤ ناژمێردرێ. 
کەوابوو مڵک و پێوەری ئەوەیکە مافێک دەکەوێتە چوارچێوەی مافەکان 

مرۆڤ کامانەن؟
دەستە  ئەو  مرۆڤ  مافەکانی  پرسیارە،  ئەم  بۆ  بەرسڤ  هاسانترین 
لەو مافانەن کە ئینسان بەهۆی مرۆڤبوون و بەدەر لە ڕەوش و دۆخی 
لێێ  ئــەو،  تاکی  شیاوی  و  لێهاتوویی  ڕادەی  یان  کۆمەاڵیەتی  بگۆڕی 
و  نۆرم  لە  زنجیرەیەک  کە  بەم جۆرەیە  گریمانەکە  واڵمە  بەهرەمەندە. 
بەهاکان، بنەما و مافێک هەیە کە الیەنی جیهانیبوونی هەیە. )جیهان داگرە( 
دانیان  و  پێدەکەن  متمانەی  جیهانیش  کۆمەڵگەی  تاکەکانی  و سەرجەم 
ماف  خــاوەن  بوونی  ئینسان  لەبەر  مرۆڤێک  هەموو  چوونکە  پێداناوە، 
نەنێ.  پێدا  دانیان  ناتوانێ  کۆمەڵگەیەک  یان  حکومەت  هیچ  کە  گەلێکن 
هەربۆیە لە پێناسەی مافەکانی مرۆڤ گوتوویانە: مافی مرۆڤ بە مانای 
هەڤیازی )امتیاز( گشتییە کە هەموو تاکێکی ئینسانی خاوەنیەتی«. ئەم 
پێناسەیە نەک هەر کێشەکە چارەسەر ناکا بەڵکوو گرفت و ناڕوونییەکان 

زیاتر دەکا.
دەکا؟  دیــاری  ئــەوە  مرۆڤانەیە و کێ  مــاف، خــودی  کامە  میناک،  بۆ 
ئەبستراکت،  و  دەرهەست  بەشێوەی  مرۆڤ  دەکــرێ  ئایا  تر  لەالیەکی 
و  کلتووری  کۆمەاڵیەتی،  دۆخــی  و  ڕەوش  و  کۆمەڵگە  لە  سەربەخۆ 

ئابووری ژینگەی ئەو، خاوەن ئەو مافە بێ؟

بۆچوونی پشت ئەستوور بە گرینگایەتی، ئاکار و جیهان داگری
بەشێک لە توێژەران، مافەکانی مرۆڤ وەک مافێک دادەنێن کە خاوەن 
کە »جیهان داگرە«،  مافگەلێک  و  ئەخالقییە  کە  مافێک  »گرینگایەتی«یە، 
لە  بەشێکە  کە  هەیە  گرنگایەتییەکی  وەهــا  مافێک  دەڵێین،  کە  کاتێک 
بایەخی  ئایا  چییە؟  گرینگایەتی  لە  ئێمە  مەبەستی  مــرۆڤ،  مافەکانی 
ناخیی ئەو مافەیە؟ بایەخ و گرنگایەتی کەرەسەیی ئەوە؟ بایەخەکەی لە 
کۆمەڵە و نیشان دانی مافە؟ گرنگایەتی ئەو مافە لەم سۆنگەیەوەیە کە 
ئیتر لەبەرچاوگرتن ناتوانێ ئەو مافە بخاتە ژێر کاریگەریی خۆی؟ یان 
گرینگایەتییەکەی وەک کۆڵەکەیەکی پێکهاتەیی )ساختاری( لە سیستەمی 

ژیان بەختەوەر دەبێ؟
پەسنەکانی »ئاکاری« و »جیهان داگری«یش وشەگەلی تێک چڕژاون. 
چ شتێک دەبێتە هۆکاری ئەوەیکە مافێکی تایبەت، جیهان داگر، ئاکاری و 
گرنگی لێ بێ، کێ لەم بوارەیەوە بڕیار دەدا؟ بەاڵم هیچکام لەم لێڵی و 
شاراوەییانە نابێتە هۆی شک و گومان تێخستن بۆ هەبوونی زنجیرەیەک 

ماف کە بۆ هەموو مرۆڤێک پێویست و زەروورییە.
و  ئاڵۆز  چاخی  لە  ئینسانی  تاکی  ژیانی  دیــاروبــەرچــاوە،  ئەوەیکە 
تێکچندراوی ئەمڕۆ، بەبێ هەبوونی ئەو مافانە جێبەجێ نابێ و سەرناگرێ، 
ڕاستییەکەی ئەوەیە کە واڵمی زۆرێک لەو پرسیارانە و ناڕوونیانە بۆ 

چۆنیەتی بناخەی پاساوکاری فەلسەفی دەگەڕێتەوە.

ئاخێزگەی مافی مرۆڤ
بە  کەوابوو  نوێیە،  زاراوەیــەکــی  مــرۆڤ«  »مافی  کە  گوتمان  پێشتر 
دڵنیایەوە دەتوانین بڵێین ئەم دەستەواژەیە لە ئۆلە نەریتی و ناسراوەکاندا 
نەبووە، بەم حاڵەش، تیۆلۆژی )االهیات( ڕوانینێکی بۆ مافەکانی مرۆڤ 
هەیە کە لە ڕێسایەک سەرتر لە یاسای حکومەتەکان سەرچاوە دەگرێ، 

ئەویش سەرکانی خوایە.

ئۆل، مەزنترین ئاخێزگە
مرۆڤ  مافەکانی  بۆچوونی  لە  دیــن  بوونی  بناخەیی  شــرۆڤــەی  لە 
دەتوانین بڵێین لە هەموو ئایینەکان، مرۆڤ بوونەوەرێکی پڕبایەخ، مەزن 
و بە جۆرێک پیرۆز دێتە ناسین. لە ڕۆژگاری کەون )عهد عتیق( هاتوە 
کە، ئادەم لە »ئادگاری خوا« گووراوە و ئەمە یانی مرۆڤی بوونەوەر، 
مۆرکێکی خوایی لە نێوچاوان و تەوێڵی دراوە کە بایەخ و نرخی گەلێک 

گرانە.
قورئانیش لەم بارەیەوە دەفەرموێ: »ئێمە بەڕاستی، مەزنایەتیمان بە 
مناڵەکانی ئادەم بەخشی«. )ئایەتی٧٠ لە سووڕەتی ئەسرا(. لە حیماسەی 
هیندی  حیماسەتی  بەشی  ڕمزاویترین  و  )گرنگترین  بێهاگاوادگیتا«ش 
ناسراو بە »ماهابهاراتا«( هاتوە: »هەرکەس خواوەندی خۆی لە ناخی 
جیهانی  نێو  لە  مــردن  و  مــەرگ  بەبێ  کە  ببینێ  دیکەدا  بوونەوەرێکی 
بینیویەتی.«  حەقیقەت  بە  کە  ئەوەیە  هەر  بــژی؛  )فانی(  لەنێوچووندا 
بۆچوونی هەموو دینەکان ئاوایە کە خوا مرۆڤی خەلق کردوە، بەشداری 
بۆ  کە  مافەکان  لە  بەشێک  بوونی  بەجیهانی  ئافراندن،  و  خوڵقاندن  لە 
مافانە  ئەم  دەگەڕێتەوە.  دەگــرێ  سەرچاوە  بانخۆزاو  سەرچاوەیەکی 
ناتوانن بە هێزێکی داکشان یان بەرەونەمان هەروەها هێزی دنیایی، لە 
و  کریستیان  جوولەکە،  نەریتی  لە  چەمکە  ئەم  بستێنییەوە،  مرۆڤەکانی 
ئیسالم ژی یان تەنانەت لە ئۆلەکانی تریش کە خوا کۆڵەکە و بناخەیە 

دەبینرێ.

مافەکانی مرۆڤ
 لە کۆمەڵگە جیاوازەکان

شاڕۆخ حەسەن زادە

شاڕۆخ حەسەن زادە
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تایبه تمه ندییه  سیاسی و کولتوورییه کانی گه لی 
کورد و پێویستیی تێپه ڕین له  جه غزی مێژوویی

مانێشت كوردستانی 

حیزبی  بــه هــاداری  فکریی  چــوارچــێــوه ی 
ــان، ڕابـــــردووی پڕ  دێــمــوکــراتــی کــوردســت
ــه  شــانــازی و کــه ســایــه تــیــیــه  خــه بــاتــکــاره   ل
خۆم  توانای  به پێی  دام  هانی  مه زنه کانی, 
تایبه تمه ندییه   و  مێژوویی  هۆکاره   له   ئاوڕ 
کۆمه اڵیه تی و ئه خالقییه کانی کورد بده مه وه  
کــه  ســــه ره ڕای بــه هــای بـــه رزی مــرۆیــیــان، 
له   ــوون  ب نێگه تیڤ  هــه نــدێ جــار هــۆکــاری 
گوته زای سیاسی و یه کگرتوویی کورده کان.
ئه و  سه ری،  بپه ڕژێمه   مه به ستمه   ئه وه ی 
واقعییه ته  مێژوییانه ن که  پشتگوێ خستنیان 
کورده کان  دوورکــه وتــنــه وه ی  هۆی  ده بێته  
ــه وه ی به   ــ ــره  ل ــگ ــه  ئــامــانــجــه کــانــیــان و ڕێ ل

داخوازه کانیان بگه ن.
یه که م کۆمه ڵه   له  سه ره تای سه رهه ڵدانی 
مرۆییه کان، هاوکاری و ته بایی له  پێویستییه  
سه ره کیه کان بووه  و ته نیا له  سێبه ری ئه و 
که   بــووه   کۆمه ڵدا  ئه ندامانی  هاوکارییه ی 
نه زم و ئه منیه ت و دابینکردنی به رژه وه ندییه  
مسۆگه ر  کــۆمــه ڵ  ئه ندامانی  گشتییه کانی 

بووه  .
ــه وه   ــان ــه ك ــی ــای ــه  ســه ره ت ــه ڵ ــۆم هـــه ر لـــه  ک
ئامانجی به رده وامی و مانه وه و گه یشتن به  
داخوازه کان، پێویستیی پێناسه ی په یوه ندییه  
ده رخستوه  و سه ره نجام  کۆمه اڵیه تییه کانی 
ــه اڵتـــی ســیــاســی پــێــکــهــاتــوه و پــاشــان  ده سـ
ــه ت دروســت  ده وڵـ و  ڕێــکــخــراوی سیاسی 
مرۆڤه کان  ئه مڕۆکه   که   ئــه وه ی  تا  بــووه ، 
ــه ر بــنــه مــای  ــه  سـ ــان ل ــی ــڕن ــی مــۆدێ ــه تـ ده وڵـ

دێمۆکڕاسی و ئیراده ی کۆیی بنیات ناوه .
ئاگاداری  کــورده کــان  ــه ی  زۆرب له وانه یه  
ــی له   ــرۆی ــه م کــۆمــه ڵــی م ــه ک ــه بــن ی ــه وه  ن ــ ئ
پێشینیانییانه وه   له   و  کوردستان  ناوچه ی 
له مه وبه ر  ده یــه   چه ند  تا  هــه ڵــداوه .  ســه ری 
ئاخێزگه ی  یه که م  ئه و گریمانه یه  هه بوو که  
مێزۆپۆتامیا  باکووری  له   مرۆیی  کۆمه ڵه ی 
تا   ٨٠٠٠ نزیک  و  ئاناتۆلی  بــاشــووری  و 
٨٥٠٠ ساڵ به رله  ئێستا بووه.  )به و واتایه ی 
ئه شکه وته کان  لــه   ــرۆڤ  م هــاتــنــه ده ری  کــه  
شارستانییه ته   و  گــونــده کــان  پێکهاتنی  و 
له   نوێبوون  ئه زموونی  که   سه ره تاییه کان 
بیچم  یه که می  هه نگاوی  و  مرۆیی  ژیانی 

گرتنی شارستانیه ته کان بوون(.
هه ڵکه ندنه کانی )گورین ته په ( له  کرماشان 
که   ده ریان خست  ــه اڵت(  ڕۆژهـ )بــاشــووری 
 ٩٠٠٠ تا   ٨٥٠٠ شارستانی  کۆمه ڵی  یه که م 
ساڵ له مه وبه ر له و ناوچه یه  سه ری هه ڵداوه . 
پارێزگای  له   تر  هه ڵکه ندنه کانی  هه روه ها 
ده ڕه (ی  گــه نــج  )تــه پــه ی  ــه   ل و  کــرمــاشــان 
شارستانیه تی  که   خست  ده ریــان  هه رسین 
یه که م  بۆ  له مه وبه ر  ســاڵ   ١٠٥٠٠ مرۆیی 
جار له و ناوچه یه  ده رکه وتوه  و زۆرێک له  
چاندن  وه ک  شارستانییه ت  ده سکه وته کانی 
کاته دا  لــه و  ئــاژه ڵــه کــان  کردنی  خۆماڵی  و 
دروست بووه . سه ره نجام پاش دۆزینه وه ی 
ــور( له   ــن ــاوای دی ــ ــه پــه ی گــونــدی )شــێــخ ئ ت
ــردووی  پــارێــزگــای کــرمــاشــان بــوو کــه  ڕابـ
بۆ  شارستانیه ت  و  مــرۆیــیــه کــان  کۆمه ڵه  
١١٨٠٠ ساڵ له مه وبه ر گه ڕێنرایه وه . واته  له  
ناوچه  کوردییه کان ٣٥٠٠ ساڵ به ر له  یه که م 
شارستانییه تی پێشتر ناسراو به  تایبه ت له  
شارستانیه تی  نزیک،  ڕۆژهه اڵتی  و  ئاسیا 
مرۆیی هه بووه . له  الیه کی دیکه وه  گریمانه ی 
چغارگاوانه (ی  )ته په ی  له   که   ده کرێ  ئه وه  
بۆ  دانه وێڵه   ئاوای ڕۆژئاوا چاندنی  ئیسالم 

١٢٠٠٠ ساڵ له مه وبه ر ده گه ڕێته وه .
میراتگری  که   خه ڵکانێک  له وه دایه   گرفت 
سه رقافڵه ی  و  مرۆییه کان  کۆمه ڵه   یه که م 
ته نیا  نــه   ئــه مــڕۆکــه   ــوون،  بـ شارستانیه ت 
یه کگرتوو و ته با نین ته نانه ت له  نێوخۆیاندا 
زۆر په رته وازه ن و به شێکی به رچاو له  هێز 
و وزه ی خۆیان له  دووبه ره کی و دژایه تیی 

خۆیان به کار دێنن.
ئیمپڕاتۆری  یه که م  بزانین  ئه وه   پێویسته  
واته  یه که م ڕێکخستنی سیاسی فره نه ته وه ی 
ــان بـــووه  که   ــاده ک جــیــهــان، ئــیــمــپــڕاتــۆری م

کورده کان دامه زرێنه ری بوون.
مێژوییانه ،  واقــعــیــه تــه   ئـــه و  ــه ره ڕای  ــ سـ
نه ته وه ی  گه وره ترین  کــورده کــان  ئێستاکه  
ده وڵه ت و جوغڕافیای  که  خاوه نی  جیهانن 
چوار  نێوان  له   بــه داخــه وه   و  نین  سیاسی 

ده وڵه تدا دابه ش کراون.
سیاسه تی  به رهه می  ئێستا  دۆخی  دیاره  
پــه رده ی  پشتی  مامه ڵه ی  و  کۆلۆنیالیستی 
به اڵم  جیهانی.  جه نگی  لــه دوای  زلهێزه کانه  
بکه ین  خۆمان  له   پرسیاره   ئــه و  پێویسته  
کورده کان  بووه ؟  کورده کان چی  ڕۆڵی  که  
بــوون و  ئــه و ســه رده مــه  چ  پێش و دوای 
کردنی  جێبه جێ  دوای  ئایا  کــردوه ؟  چییان 
ئه و ڕێككه وتنه  گه وره یه  دژی کورد، گشت 
تر  نه ته وه یه کی  هیچ  و  داخــراون  ڕێگاکان 
وه ده ســت  خــۆی  سه ربه خۆیی  نه یتوانیوه  
فیدڕاڵی؟  یــان  ئۆتۆنۆمی  ته نانه ت  بێنێ؟ 
ــاری چــی بــووه ؟  ئــه گــه ر نــه یــتــوانــیــوه  هــۆک
دێرینه وه  مــێــژووه   بــه و  کــورده کــان  بۆچی 
نه یانتوانیوه  واڵت و ده وڵه تی خۆیان بنیات 
هیندێک  ته نیا  ماده کان  دوای  بۆچی  بنێن؟ 
حکوومه تی ناوچه یی له  هیندێک له  به شه کانی 

کوردستان دورست بووه ؟
بۆ دۆزینه وه ی واڵمی ئه و پرسیارانه  ده بێ 
کۆمه اڵیه تی،  تایبه تمه ندییه   بۆ  بگه ڕێینه وه  
کــورده کــان  کولتوورییه کانی  و  ڕه فــتــاری 
تایبه تمه ندییانه ،  ئــه و  پشتگوێ خستنى  و، 
له   پێویست  زانیاریی  نه بوونی  بۆ  ئاماژه یه  
تایبه تمه نمدییانه   ئه و  گه له دا.  ئه و  مێژووی 
بۆ  ــاژه ن  ــام ئ بــه ڵــکــوو  نین  خـــراپ   نه ته نیا 
گه له .  ئه و  ڕه سه نایه تیی  و  بــه رز  ئه خالقی 
تایبه تمه ندیی وه ک ڕۆحی سه ربه خۆخوازی 
و چاولێنه بوون له  خاکی بێگانه  که  هه رچه ند 
له   بینیوه   گرینگی  ڕۆڵــێــکــی  ڕاســتــیــدا  ــه   ل
ــوردی و  ــ ــت نــه بــوونــی ده وڵـــه تـــی ک دروســ
یه کگرتوو، له  هه مان کاتدا ڕه سه نایه تیی ئه و 

گه له  ده رده خا. 
ــه س بــڕوانــێــتــه  داب و  ــه رک ده گــوتــرێ ه
ــردوودا،  ڕاب سه ده کانی  له   کــوردان  نه ریتی 
ــه خــالق و  ئ ــان و داب و  ــه  ژیـ ل وێــنــه یــه ک 
بۆ  گه له ی  ئــه و  کۆنتری  زۆر  باوه ڕه کانی 
ده رده کـــــه وێ، هــۆکــاره کــه ی ده گــه ڕێــتــه وه  
بۆ ئــه و ڕۆحــه  ســه ربــه خــۆخــوازی و ژیانه  
تایبه تمه ندییه ک  کورده کان.  سه ربه خۆیه ی 
تایبه تمه ندیی  دوو  له گه ڵ  بــووه   ئاوێته   که  
تاکه که سی و ئه خالقیی گرینگ واته  که ڕامه ت 
و جوامێری، و وایکردوه  ئه و گه له  ڕوو له  
کوێستان بکا بۆ ئه وه ی هه م له  ده ستدرێژیی 
بێگانه  پارێزراو بێ و هه میش ئه و که ڕامه ت 
ئه و  هه روه ها  بپارێزرێ.  جوامێرییه که ی  و 
کورده کان  که   وایــکــردوه   ژیــان  له   شێوازه  
هه ڵکوتنه   نه دابێ  ئه وه یان  هه وڵی  هه رگیز 

سه ر گه النی دیکه .
گه لی کورد سه رزه وییه که ی له  ئاناتۆلییه وه  
تا باشووریترین ناوچه ی زاگرۆس بۆخۆی 
پێناسه  کرد که  به زۆری به  شاخ و به رزایی 
له   ناوچانه   لــه و  ــه رده وام  ــ ب ــۆشــراوه  و  داپ
که   تورکان  هێرشی  له   جگه   بووه .  گه ڕاندا 
کورده کانیان له  هه مه دان و زه نجان و ته ورێز 
به ره و عێڕاق و سووریه  پاڵ پێوه ناوه ، یان 
کۆچی زۆره ملێیان له  الیه ن حکوومه تانه وه  
به ره و خوراسان و به لووچستان و کرمان و 
دیلمان، ئه و ناوچانه  ته نیا ئیراده ی کوردیان 

به  سه ردا زاڵ بووه .
ڕۆحی سه ربه خۆی کوردان که  له  ناخیاندا 
جێگیر بووه ، ته نانه ت  له  ژیان عه شیره ییشدا 
گــه لــه .  ئـــه و  گۆشه نشینیی  هـــۆی  ــه   ــووه ت ب

کــورده کــان ســـه ره ڕای ده مــارگــرژیــیــان بۆ 
پیاوى  وه ک  عه شیره ت،  و  عێل  ئه ندامانی 
ماڵه وه  ده رده که وتن و ژیانی به ته نیا له گه ڵ 
له گه ڵ  خۆیدا  له وپه ڕی  )یان  بنه ماڵه که یان 
گرینگتر  بۆ  شتێک  هه موو  له   عێله که یان( 
بووه . دیاره  ژیانی عه شیره یی یارمه تیده ری 
ته نیا و سه به خۆیه ی  ئه و ڕوحه   جێکه وتنی 

بووه .
ــکـــۆڵـــه ران بـــاســـی سێ  ــێـ یــه کــێــک لـــه  لـ

تایبه تمه ندیی کوردان ده کا که  بریتین له :
١- پاراستنی ڕه سه نایه تی و شوناس،

به   یه کتر  له   سه ربه خۆ  جیاو  ژیانی   -٢
شێوه یه ک که  هه رگیز نه چوونه  ژێر ئااڵیه کی 

یه کگرتوو،
لــــــه ده وری ســـه رۆک  کـــۆبـــوونـــه وه    -٣

عه شیره ت و ده مارگرژی به  عێلی خۆیان.
مایه ی  بــوونــه تــه   تایبه تمه ندییانه   ئــه و 
دووریی کورده کان له  یه کتر و دروستبوونی 
چه ندایه تی و جیاوازییه  زاراوه یی و هه ندێ 
نێوانیاندا،  له   دژوار  به ریه ککه وتنی  جاریش 
ــره وه   کــه  زۆر جــاریــش لــه الیــه ن گــه النــی ت

که ڵکی خراپیان لێوه رگیراوه .

به   پــاشــایــان  نــاســنــاوی  عوسمانییه کان 
سه رۆک عێله کاندا و سه فه وییه کان ناسناوی 
ســوڵــتــان، لــه وبــه ریــشــه وه  جافی مـــرادی و 
ده جه نگان.  یه کتر  دژی  جوانڕۆیی  جافی 
عێڕاق،  گرتنه خۆی)قیمومیت(  پاش  ئینگلیز 
شاڕێی   و  ســنــوور  به ده سته وه گرتنی  بــۆ 
که لهوڕی  عێلی  _تــاران،  کرماشان  به غدا_ 

له   جــه نــگــی  و  دا  ــان  هـ ــجــاوی  ســه ن دژی 
نێوانیاندا وه ڕێ خست. که  سه نجاوییه کانی 
 .... هانداو  دژیان  زه نگه نه کانی  بینی،  الواز 
ــه و دۆخــه  تــا ئێستاش لــه  چــوارپــارچــه ی  ئ
زاڵ  حکوومه تانی  و  به رده وامه   کوردستان 
به سه ر کوردستاندا، به  سانایی دژی یه کتر 

به کاریان دێنن.
له   زاراوه یـــــی  و  ئایینی  دووبــه ره کــیــی 
پالنانه ی  ئــه و  یــان  کوردستان  به شه کانی 
لــه الیــه ن  لــه  ســۆشــیــال میدیا  ئــه مــدوایــیــانــه  
حکوومه ته وه  بۆ جیاکردنه وه ی لوڕ و له ک 
ناوی  دژی  هاندانیان  ته نانه ت  و  کــورد  له  
کورد، درێژه ی هه مان سیاسه تی ڕابردوویه .

ئێرانه وه   گه النی  شۆڕشی  له سه ره تای 
ــه  شــێــوازێــک  ــورد ب ــی کـ ــازان ــژیــم ســه رب ڕێ
هێزی  که   ده کا  دابــه ش  ناوچه کاندا  به سه ر 
به ره نگاربوونه وه ی پێشمه رگه  له  کورده کان 
و  کرماشان  خه ڵکی  له   به تایبه ت  و  خۆیان 
لوڕستان و ئیالم بن و زۆرجار بینراوه  و 

قوربانیان هه ر دوو الیه ن له  کورده کانن.
وه فادار  و  به سۆز  خه ڵکانێکی  کورده کان 
به  به ڵێنه کانیانن تا ئه و جێگایه ی که  ته نانه ت 
دوژمنه کانیان له  کاتی ته نگانه دا هانایان بۆ 
ده به ن. پالنداڕێژی ئه نفال و قاتڵی کوردان، 
کاتێک کچه که ی لێی ده پرسێ دوای تۆ چی 
بکه ین؟ واڵمی ده داته وه  که  په نا بۆ کوردان 
ده فه تانه ی  ئــه و  جوامێرن!  زۆر  که   بــه رن 
بــۆ کـــورد پــێــکــهــاتــوون, ئــه گــه ر بــۆ غه یره  
باشی  به   بــوو  لــه وانــه   هاتبان،  پێش  کــورد 
خاوه نی  بووبانه   و  وه رگرتبا  لێ  که ڵکیان 
له   ئه فغانی  هه زار   ٢٠ وێنه   بۆ  حکوومه ت. 
به   ســه فــه وی  حوسێن  سوڵتان  ســه رده مــی 
ده ربڕین  نــاڕه زایــه تــی  و  سکااڵ  بیانووی  
وه ڕێ که وتن و شا فه رمانی کرد پێشیان پێ 
مه گرن تا خۆی گوێ له  قسه کانیان بگرێ، 
ئیسفه هان  بۆ  گه یشتنیان  له گه ڵ  کاتێکدا  له  
سه ری شایان بڕی و حکوومه تی ئه فغانیان 
ساڵ   ٦٠٠ ــه اڵم  ب ڕاگــه یــانــد.  ئیسفه هان  لــه  
سه لجووقیه کان،  سه رده می  له   و  له مه وبه ر 
ــشــای ســـه لـــجـــووقـــی بــۆ  ــک ــی ــه ل ــوه ی م ــ ــێ ــ ب
به ده سه اڵت گه یاندنی کوڕه  شیره خۆره که ی 

چوو بۆالی کوردانی کرماشان و که لهوڕو 
به  کـــورده کـــان  لــێــکــردن.  یــارمــه تــی  داوای 
هانایه وه   به   نه فه ری  هــه زار    ١٥ سپایه کی  
چوون و ده ستیان به سه ر ئیسفه هاندا گرت 
به اڵم  بوو،  سه لجووقیه کانیش  پێته ختی  که  
ــه اڵت  بــه جــێــگــه ی بــه ده ســتــه وه گــرتــنــی ده سـ
ــه ، بــه  پێی  ــه ت و که ڵک وه رگــرتــن لــه و ده رف

شیره خۆره یان  مــه حــمــوودی  به ڵێنه که یان 
گــه ڕانــه وه .  خــۆیــان  و  گه یاند  ــه ده ســه اڵت  ب
جگه  له  ژماره یه کی که میان که  له  ئیسفه هان 
داوێنی  له   ئێستاش  نه وه کانیان  و  مانه وه  
ئیسفه هان  ــاوای  ــ ــ ڕۆژئـ کــوێــســتــانــه کــانــی 

نیشته جێن.
پرسیاره كه  لێره دا ئه وه یه  كه  ئایا ناتوانرێ 
كــه ڕامــه ت،  و  جوامێری  پاراستنی  وێــڕای 
تایبه تمه ندییه كی  وه ك  ویستیش  ئــیــراده و 
كــوردانــه وه   ــه ن  الی له   پۆزه تیڤ  ئه خالقیی 
به  دۆخی  تاكو كۆتایی  دانرابایه   به  گرینگ 
ئایا  هێنرابا؟  كوردان  ئارایی  كاره ساتباری 
له  ئه خالق  له گه ڵ ڕێزگرتن  ناكرێ هاوكات 
و  خه ین  وه گــه ڕ  ئیراده مان  مرۆڤایه تی،  و 
له و گۆشه گیری و پاسیڤ بوونه  سه باره ت 
ــه ڕه ب  ــارس و عـ ــ ــــورك و ف ــه  ســتــه مــی ت ب
كردنی  ئاوێته   وێــده چــێ  بــێ؟  ڕزگــاریــمــان 
بوێری و جوامێری و خه سڵه ته  به رزه كانی 
كوردانه ،  غــورووری  ئیراده و  له گه ڵ  كورد 
مافه كانی  به  النیكه می  ئامانجی گه یشتن  به  
له   به رگرتن  بۆ  ئه مڕۆدا و  له  جیهانی  گه ل 
نــاوزه د  هــه روه هــا  و  ڕۆڵه كانمان  كوشتنی 
كارێكی  دوو  پله   هاوواڵتیی  وه ك  كردنمان 
ئیراده ی  به   پێویستیی  ته نیا  و  نه بێ  دژوار 
ــاری و تــه بــایــی بــێ لــه  په نا  ــاوك پــتــه و و ه
دووركه وتنه وه  له  به رژه وه ندییه  تاكه كه سی 

و گرووپیه كان بێ.
سه ربه خۆیی  بــه   ــاســراون  ن كــورده كــان 
ــی  ــی خــوازی ــه خــۆی ــه اڵم ســه رب ــ خـــــوازی، ب
سه ربه خۆیی  له گه ڵ  جــیــاوازه   تاكه كه سی 
ته نیا ده بــێ  نــه تــه وه یــی.  كــۆیــی و  ــوازی  خـ
و  نه ته وه یه كین  ئێمه   بێ،  یاد  له   ئه وه مان 
یه كگرتووییمان ته نیا و ته نیا به  سه ریه خۆیی 
هه موومان  ئه ركی  دێ.  به دی  نه ته وه ییمان 
كۆمه اڵنی  ڕێكخستنی  وشــیــاركــردنــه وه  و 
نه وه ی  زه ینی  و  بیر  خۆشیه وه   به   خه ڵكه . 
نوێ وشیار و ئاماده یه . ئه ركێك كه  حیزبی 
دێــمــۆكــڕات وه ك خـــاوه ن مــێــژووتــریــن و 
كـــوردی  ڕێكخستنی  ــن  ــری ــووت ســه ركــه وت
ده توانێ ئه و ئه ركه  وه ئه ستۆ گرێ، تا كۆتایی 
به و بانگه شه یه  بێنێ كه  كورده كان هه رگیز 
ببنه وه .  كــۆ  ــااڵیــه ك  ئ ده وری  لــه   نــاتــوانــن 
سیسته می  بــه رهــه مــی  تایبه تمه ندییه   ــه و  ئ
ــه ی گـــه الن له و  ــ عــه شــیــره یــی بـــووه و زۆرب
خێراتر  تێپه ڕینی  به   به اڵم  بوون،  قۆناغه دا 
تواناكانیان  یه كخستنی  به   و  یه كده نگی  و 
به  ئامانج گه یشتوون و ئێمه ش پێویسته  به  
ته بایی و یه كڕیزیی ئه و قۆناغه  تێپه ڕێنین و 

به ره و داهاتوویه كی گه شتر هه نگاو بنێین.
ــرد كـــورده كـــان  ــ ــان ك ــاســم هــــــه روه ك ب
سه رۆكی  له   پێڕه وی  به   بــوون  به ناوبانگ 
عه شیره   یــه ك  ته نیا  ئــه وڕۆكــه   عه شیره  و 
پێویسته   و  هه یه   بوونی  كــوردانــدا  نــاو  له  
هه موومان پێڕه وی لێ بكه ین. ئه و عه شیره یه  
ــورد”ه  و ســه رزه ویــیــه كــه ی ناوی  ــاوی “كـ ن
قازی محه ممه د و  ناوی  “كوردستان”ه ، كه  
شه ڕه فكه ندی  دوكتور  و  قاسملوو  دوكتور 
ســه رۆكــانــی  ئــــه وان  دوای  ڕێــبــه رانــی  و 
ــه و عــه شــیــره یــه ن و ئـــااڵی ســێ ڕه نـــگ و  ئ
خۆرنیشانی كوردستان هه موومان لێك كۆ 
ناوی  ئه و عه شیره یه   ده كاته وه . سه رۆكانی 
به رزی پێشمه رگه  شه هیده كانن و هه موومان 
ده بێ به ته واوی پێڕه ویان لێبكه ین و وه كوو 
له   گیافیدایی  ئاماده ی  ڕاسته قینه   نه ریتێكی 

ڕێگایاندا بین.
له  كۆتاییدا ده بێ ئاماژه  به و ڕاستیه  بكه م 
كه  له  پێناسه و پۆلێنبه ندیی سیاسیدا، گه الن 
دابه ش ده بن به سه ر دوو حاڵه تدا و حاڵه تی 
یان  گه الن  كه   واتایه   به و  نییه .  سێهه ممان 
فه رمانڕه وان یان ژێرده سته . هه ر بۆیه  ده بێ 
گه له كه مان له و نێوانه دا یه كیان هه ڵبژێرێ كه  
ئایا ده یه وێ خاوه ن ده سه اڵت و سه روه ری 
خۆی بێ یان ده یهه وێ له  ژێر سه روه ریی 
بێگانه دا بێ، ده یه وێ به دواداچوون بۆ مافه  
بنه ڕه تیه كانی خۆی بكا یان ده یه وێ میراتی 
به رن،  له ناو  كــوردان  ساڵه ی  هــه زار  چه ند 
له به ر ئه وه ی گومان له وه دا نیه  دوژمنانمان 

له  بۆسه ی له ناوبردنمان دان. 
***
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شەڕ و ئاشتی و پڕەنسیپە جیهانگیرەکان
 لە کولتووری سیاسیی حیزبی دێموکراتدا

عەلی بداغی

لـــە مـــەرامـــنـــامـــەی حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی 
کوردستاندا زۆر بەڕوونی ئامانج و خولیا و، 
دامەزرێنەرانی  بەرنامەکانی  و  پالن  هاوکات 
ئەم حیزبە فۆرمولە کراون. لەم مەرامنامەیەدا 
پارێزگاری  و  کــورد  مافەکانی  وەدیهێنانی 
کردن لەو مافانە بە ئامانجی بنەڕەتیی حیزبی 
زۆر  مەرامنامەیەدا  لەو  داندراوە.  دێموکرات 
بەڕوونی  هاتوە کە حیزب هیچ دوژمنایەتی و 
ناکۆکییەکی لەگەڵ حکوومەتی ناوەندی نییە و 
دەخوازێ لە ڕێگەی هێمنانەوە مافە سیاسی، 
نەتەوەیی و کۆمەاڵیەتییەکانی کورد لە ئێراندا 
وەدی بێن و دێموکراسی هەم لە کوردستان 
حیزبی  ببێ.  سەقامگیر  ئێراندا  لــە  هــەم  و 
مێژووی  درێژایی  بە  کوردستان  دێموکراتی 
خۆی ئەم پڕەنسیپە پێشکەوتووانەیەی ئاوێتە 
بە باوەڕی بەرگری لە ناسنامەی نەتەوایەتی 
هەڕەشەیەک  و  مەترسی  هــەر  لەبەرامبەر 
کۆماری  میللیی  شاعیری  “هێمن”،  ــردوە.  ک
کوردستان و ئەندامی پێشووی ڕێبەریی ئەم 
جەهل  سوپای  کە  کاتێکدا  لە  ڕاســت  حیزبە 
و تاریکی هێرشی هێناوەتە سەر کوردستان 
سنە”،   خستە  “قەڵتوبڕی  گوتەنی  خــۆی  و 
لەتوێی  حیزب  پرەنسیپەی  ئــەم  بەمجۆرە 

شێعرێکدا دادەڕێژێ:

لەسەر  ئەمما  بەدفەڕم،  کوا  “الشــەڕم، 
مافی ڕەوام

دەست و چەک، ئیمان و هیوا و هەستی 
ئاورینم دەوێ

بۆ نەجاتی ئەم گەلە کۆیلە و هەژار و 
بێکەسە

گیانی پاک و بیری تیژ و ڕێگە ناسینم 
دەوێ

بەئازادی  ئینسانە  هەرچی  ئارەزوومە 
بژی

چۆن گەلی داماو و دیل و مات و خەمگینم 
دەوێ؟”

لە  هــەر  كــوردســتــان  دێموكراتی  حیزبی 
بەردی بناغەوە، سیاسه ته كانی خۆی له سه ر 
بنەمای چەند پرسێکی جەوهەری دانا، وەک 
خەبات و تێکۆشان لەپێناو مافی نەتەوایەتی، 
ــمــوکــراســی، پــێــکــەوەژیــانــی  ــە دێ داکـــۆکـــی ل
بەرژەوەندییە  بوونی  لەسەروودا  و  هێمنانە 
ــک لـــە هـــەر حـــاڵـــەت و  گــشــتــیــیــەکــانــی خــەڵ
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  بارودۆخێکدا. 
ئێستاش  تەمەنی خۆیدا  ٧٥ ساڵ  مــاوەی  لە 
به رژه وه ندیی  و  قازانج  سەرەکیی  پێوانه ی 
خه ڵكی  و  بــه گــشــتــی  كــوردســتــان  خــه ڵــكــی 
ڕۆژهه اڵتی كوردستانە به تایبه تیی. لە هەموو 
كوردستان  دێموكڕاتی  حیزبی  ماوەیەدا  ئەو 
قازانجی  به   كه   قۆستۆتەوە  ده رفه تێكی  هه ر 
لە هەموو هاوکێشە  نه ته وه ی كورد بووە و 
کوردستانی،  هێزە  لەگەڵ  پێوەندییەکانی  و 
پرسی  جیهانییەکانیشدا  و  ناوچەیی  ئێرانی، 
كورد و بەرژەوەندییەکانی دەوری بنەڕەتیی 

گێڕاوە.
باوەڕ بە وتووێژ و چارەسەری ئاشتییانەی 
پرسی کورد لە ئێران و پڕەنسیپ و بایەخە 
خــەبــات  ــی  ــ ڕەوت ــە  ل جیهانییەکان  مــرۆیــیــە 
کۆماری  و  پاشایەتی  ڕێژیمی  دوو  ــەدژی  ل
بۆ حیزب  قورسی  زۆر  تێچووی  ئیسالمییدا 
بووە. لە ئێعدام کرانی پێشەوای دامەزرێنەری، 
ــەری، لە  ــدان ــن ــی شــوێ ــەران ــب ــە تــێــرۆری ڕێ ل
بوونی  شەهید  و  خەڵکەکەی  کۆمەڵکوژیی 
هەزاران پێشمەرگەی جەنگاوەری؛ بەاڵم ئەم 
حیزبە لە هیچ بڕگەیەکی مێژووی بریندار و 
به   تیڕۆڕ  نەیویست  قەت  خۆیدا  خوێناویی 
بداتەوە، زیندانییەک بخاتە ژێر  تیڕۆڕ وەاڵم 
بکا.  ئێعدام  شــەڕ  دیلێکی  و،  ئەشکەنجەوە 
مووشەک  بە  كوردستان  دێموكڕاتی  حیزبی 
لێی درا، بەاڵم وازی له  پرەنسیپی ڕێگاچاره ی 
ئاشتیخوازانه  بۆ پرسی كورد له  ئێران نەهێنا 
و نەیهێشت ڕێژیم باوەڕ بە بایەخ و مەرامە 

جیهانگیرەکانی لەدەست دەربێنێ. 
بنەمای  لەسەر   ئەگەر  دێموکرات  حیزبی 
جـــەوهـــەری بــاوەڕەکــانــی -بــەرژەوەنــدیــی 
ئاشتییانەی  چــارەســەری  و  خەڵک  گشتیی 
وتووێژ  هەلی  کاتیک  هــەر  کـــورد-  پرسی 
حکومه تی  له گه ڵ  دانوستان  بە  ڕه خــســاوه ، 
خه ڵکی  مــافــەکــانــی  داوە  هــەوڵــی  نــاوه نــدی 
نائارامی  کورستان دەستەبەر بن و شەڕ و 
بەاڵم  خاتەوە.  دوور  خەڵک  لە  ماڵوێرانی  و 

زه بری  به   ویستوویه تی  دەســەاڵت  هەرکات 
سه رکوت  خه ڵك  و  داگیر  کوردستان  هێز 
بەرگریی  و  پێشمه رگانە   خەباتی  بــه   بکا، 
بەرژەوەندییەکانی  لە  داکۆکیی  چەکدارانە 
بزووتنه وه ی  و  کــردوە  کوردستان  خەڵکی 
به هێز  کوردستانی  خه ڵكی  شۆرشگێرانه ی 
نیشتمانی  و  لە خاک  به رگری  مەتەرێزی  و، 
ئاوەدان ڕاگرتوە. هاوکات زەبری وەهای لە 
دوژمن داوە کە تاساوە، بۆ نموونە خومەینی 
لە  بەناوبانگەکەی  ژارە  جامە  لــەوەی  بــەر 
ــەم جامە  ئ ــدا،  ســاڵــی ٦٧ی هــەتــاویــدا هــەڵ ب
شــەڕی سێ  لە  و  دا   ٥٨ هاوینی  لە  ژارەی 
مانگە و لە سۆنگەی ئازایەتیی پێشمەرگەکانی 

حیزبی دێموکراتدا فڕ کردبوو.
ــە رەوتـــی  شــانــازیــیــەکــانــی ئـــەم حــیــزبــە ل
مێژووی  قۆناغەکانی  و  ڕەوای   بەرگریی 
دێموکرات  حیزبی  زۆرن.  گەلێک  خوێناوییدا 
پێشتر و لە ساڵەکانی ٤٦ و٤٧دا بە فیداکاری 
ــادر و  ــ ــبـــەری و ک لـــەخـــۆبـــوردوویـــی ڕێـ و 
پێشمەرگەکانی، گۆمی مەندی دەسەاڵتدارەتیی 
لە  حیزبە  ئەم  ئیران شڵەقاندبوو.  پاشایەتیی 
بەدژی  بێوچان  یەک ٣٣ ساڵ خەباتی  سەر 
ڕێژیمی پاشایەتی تۆمار کردبوو کە بە نرخی 
و  ئەشکنجە  و  زیندان  و  ڕێبەرانی  ئێعدامی 
ئاوارەیی و دوورەواڵتیی کادر و پێشمەرگە 
حیزبی  نابوو.  یەکی  وەسەر  ئەندامەکانی  و 
شــۆڕشــی  ســەرکــەوتــنــی  دوای  ــمــوکــرات  دێ
سیاسەتی  بــە  کاتێکدا  لــە  و  ئــێــران  گــەالنــی 
بوێرەکانی  و  ڕوون  هەڵوێستە  و  واقعبینانە 
بەشداریی چاالکانەی لە ڕووخاندنی ڕێژیمی 
لەگەڵ  نیازپاکییەوە  بە  کردبوو،  پاشایەتیدا 
مامەڵەوە.  کەوتە  ناوەند  لە  نوێ  دەسەاڵتی 

دوای  مانگ  هەرچەند  کە  دێموکرات  حیزبی 
نێوخۆی  لــە  تێکۆشانی  ئــاشــکــراکــردنــەوەی 
ببووە  کەسییەوە  ســەدان  حیزێکی  لە  واڵت 
خاوەنی هەزاران پێشمەرگە و سەدان هەزار 
بەنیسبەت  کوردستاندا،  لە  الیەنگر  و  ئەندام 
و  ئەرک  کوردستانەوە  خەڵکی  چارەنووسی 
بەرپرسایەتییەکی زۆری لەسەر شانی خۆی 
خەڵکی  کۆمەاڵنی  هاوکات  پێ دەکرد.  هەست 
لە  چاوەڕوانییان  هەمان  هەر  کوردستانیش 

ڕێبەریی حیزبی دێموکرات بوو.
ــا پــێــی وابــوو  ــمــوکــرات ســەرەت حــیــزبــی دێ
ــەرهــەمــی ڕاپـــەڕیـــن و  ــە ب ڕێــژیــمــی نـــوێ ک
دژی  ئێران  خەڵکی  خوێندانی  و  فیداکاری 
داپــڵــۆســێــنــەرە،  و  ســەرکــوتــگــەر  رێژیمێکی 
کە  کــورد  گەلی  مافەکانی  بــە  دان  بێ شک 
رێژیمی  لـــەدژی  ــژی  ــ دوورودرێـ خەباتێکی 
بە دەستی  دەیــان ساڵ  و  کــردوە  پاشایەتی 
ــەوە،  ــەم ڕێــژیــمــە غـــــەددارەوە چــەوســاوەت ئ
ــەوەدا کــە بەهۆی  ــ دادەنــــێ. بـــەاڵم لــەگــەڵ ئ
زوو  زۆر  حــیــزبــەوە  ــی  ــەران ــب ڕێ تیژبینیی 
جەوهەری ئینتیما و بیرکردنەوەکانی ڕێژیمی 
ــبــوو و ڕێــفــرانــدۆمــی کــۆمــاری  بــۆ دەرکــەوت
ئیسالمیی بایکۆت کردبوو؛ بەاڵم دیسانەکەش 
هەموو هەوڵی ئەوە بوو بە سیاسەتی سازان 
لە  شــەڕ  هەڵگیرسانی  بــە  پێش  ــەدارا  ــ م و 
و  سیاسی  کەشێکی  لە  و  بگرێ  کوردستان 
ناتوندوتیژدا بۆ مافە نەتەوایەتییەکانی کورد 
لە ئێرانی نوێدا تێ بکۆشێ. هەڵبەت سیاسەتی 

لەو  پێشتر  زۆر  پڕەنسیپێک  وەک  وتووێژ 
کوردستاندا  کۆماری  کاتی  لە  و  سەردەمە 
ئەم  ڕێبەرانی  الی  و  دێموکرات  حیزبی  لە 
خۆی  کاتی  چۆن  وەک  بوو،  نهادینە  حیزبە 
تاران  پێشەوای شەهید چەند جار سەردانی 
پاشایەتی  ڕێژیمی  نوێنەرانی  لەگەڵ  و  کرد 
کەوتبووە دانوستانەوە، بۆوەی ناکۆکییەکان 
دوور گرژی و شەڕ و لێکدان چارەسەر بن. 
دێــمــوکــرات  حیزبی  بــارودۆخــەشــدا  لــەو 
لـــە ڕێـــگـــەی ســـــەردان و نـــاردنـــی شــانــدی 
نامەی  نووسینی  ڕێگەی  لە  دانوستانکار، 
سەرئاوەاڵ و نامەی نهێنی بۆ کاربەدەستانی 
ــەوە بوو  ڕێــژیــمــی نـــوێ، هــەمــوو هــەوڵــی ئـ
میلیتاریزە کردنی  لە ڕوودانی شەڕ و  ڕێگە 
د.  کە  ــەی  ڕادەیـ ئــەو  تا  بگرێ،  کوردستان 
و  چەپ  ڕێبەری  قاسملوو،  عەبدولڕەحمان 
خومەینی،  بۆ  “لبیک”  حیزب  مارکسیستی 
ڕێبەری ئایینی و دوگمی ڕێژیم بنێرێ. یان تا 
ئەو جێیە لە مەدارا و ددان بە جەرگداگرتن بۆ 
چووە  کوردستان  لە  شەڕ  دوورخستنەوەی 
پێش کە لەالیەن هیندێک ڕێکخراوە سیاسیی 
کەم ئەزموونی کرچ وکاڵەوە بە “سازشکار”ی 
دابندرێ و دروشمی “بمرێ”ی لەدژی بەرز 
بە  ــای  دەرگـ شــەڕ  کاتێک  بــەاڵم  بکرێتەوە! 
ڕێکخراوانەی  لەو  زۆر  و  گرت  کوردستان 
بە  دێــمــوکــراتــیــان  حیزبی  ئـــەوە  پێش  هــەتــا 
سازشکار دەزانی و خەڵکیان بۆ ڕاپەڕین و 
شەڕ لەدژی ڕێژیم هان دەدا لەپڕ لە مەیداندا 
بوو  دێموکرات  حیزبی  دیسان  ئەمە  نەمان، 
کــە بــاری قــورســی بــەرگــریــی چــەکــداری لە 
لە  کــورد  شوناسی  و  مــان  پاراستنی  پێناو 
ئێرانی گرتە ئەستۆ. تەنانەت لەو کاتەشدا کە 

کوردستان  شوێن شوێنی  و  بست  بە  بست 
ئازایانەی  خۆڕاگریی  و  بــەرگــری  مەیدانی 
بــوو،  دێــمــوکــرات  حیزبی  پێشمەرگەکانی 
پرەنسیپی  لە  وازی  حیزب  ڕێبەریی  دیسان 
وتووێژ و چارەسەری ئاشتییانەی کێشەکانی 
بەڵگەنامەکانی  نەهێنا.  ناوەند  و  کورد  نێوان 
کۆنگرەی چواری حیزبی دێموکرات ئاوێنەی 
بااڵنوێنی هەموو ئەم ڕاستییانەن کە پڕەنسیپ 
دێموکرات  حیزبی  خەباتی  بایەخەکانی  و 
گەلی  نەتەوایەتیی  مافی  لەگەڵ  پێوەندی  لە 
و  هەڵوێست  و  و سیاسەت  ئێران  لە  کــورد 
شێوەی ڕەفتاری حیزب بەنیسبەت دەسەاڵتی 
بەڵگەنامەکانی  لە  وەک  دەردەخـــەن.  ناوەند 
دواتریشدا  کۆنگرەکانی  لــە  حیزب  دیــکــەی 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  دەردەکــەوێ، 
قــووڵــی  ــاوەڕی  ــ ب و  تێگەیشتن  ــەرەڕای  ــ سـ
لە  کــورد  گەلی  مافەکانی  کەمترین  ــەوەی  ب
چوارچیوەی ئەم ڕێژیمەدا وەدی نایەن؛ بەاڵم 
خەباتی  لە  ڕەهەندێک  وەک  وتووێژ  چونکی 
بە خۆی  ئەو مافە  سیاسیی کورددا دەبینێ، 
دەدا لە کاتی گونجاو و لەپێناو بەرژەوەندییە 
نەتەوەییەکانی گەلی کورددا لەگەڵ دەسەاڵتی 

ناوەندەی بکەوێتە دانوستانەوە.
حیزبی دێموکراتی کوردستان کە دەستیشی 
بـــۆ چـــەک بــــرد، بــەرگــریــی چـــەکـــدارانـــەی 
مافە  وەدەستهێنانی  لەپێناو  لەالیەک  ئەگەر 
لە  دیــفــاع  و  کــورد  گەلی  نەتەوایەتییەکانی 
هاوکات  بــوو،  گــەل  هۆوییەتی  و  کــەرامــەت 

چەکێک بوو بە مەبەستی ناچارکردنی ڕێژیم 
بۆ وتووێژ. بە واتایەکی دی “شەڕ”یشی هەر 
بۆ “ئاشتی” کردوە. وەک چۆن د. قاسملوو لە 
ڕاپۆرتی کۆمیتەی ناوەندی بۆ کۆنگرەی ٥ دا 
بەڕوونی دەڵێ: “شەڕی هێزەکانی پێشمەرگە 
پێناو  لە  ــازادی، شــەڕە  ئ لە  شــەرە بۆ دیفاع 
مافێکی ڕەوادا و دواجار شەڕە بۆ گەیشتن 

بە ئاشتییەکی سەربەرزانە.”
ئەم شەڕە )لەگەڵ کۆماری ئیسالمیی ئێران( 
کە تا ئێستاش لە فۆڕم و شێوەی جۆراوجۆردا 
حیزبی  بۆ  قورسی  تێچووی  هەیە،  درێــژەی 
دێموکرات بووە. لە ڕەوتی ئەم شەڕەدا زیاتر 
مەیدانی  لە  حیزب  پێشمەرگەی  هــەزار   ٥ لە 
ڕاستەوخۆی بەرەنگاریدا شەهید بوون. جێی 
 ٤٤ شەهیدەکاندا  نێو  لــە  کــە  ــەوە  ئ ســەرنــج 
لە  کەسیان   ٣٦ و  ڕێبەری  ئەندامی  کەسیان 
 ١٦٠ و  پێشمەرگە  هێزەکانی  فەرماندەرانی 
کەسیان فەرماندەر و جێگری لک و زیاتر لە 
بەو  بوون.  سیاسی  کادری  شەهیدیان   ٤٥٠
مانایە کە هیچ حیزبێکی کوردی نییە ئەوەندە 
ڕێبەر و کەسایەتیی ئاست بەرزی لە مەیدانی 
ڕێژیمدا  لــەگــەڵ  بــەرەنــگــاری  ڕاســتــەوخــۆی 
ــکــەوە زیاتر  ــێ. لــە الیــەکــی دی ــەدەســت دابـ ل
زیندانەکانی  لە  حیزبە  ئەم  ئەندامی   ٣٦٠ لە 
کۆماری ئیسالمیدا لە دار دراون، و زیاتر لە 
٣٢٠ کادر و پێشمەرگەی حیزب لە نێوخۆ و 
لەگەڵ  بەاڵم  کــراون.  تێرۆر  واڵت  دەرەوەی 
قــورســەدا،  گیانییە  خــەســارە  هــەمــووە  ــەم  ئ
و  ئــێــعــدام  بــە  ئێعدامی  دێــمــوکــرات  حیزبی 
تێرۆری بە تێرۆر وەاڵم نەداوەتەوە. پێچەوانە 
بە  حیزبدا  چەکداریی  بەرگریی  ــی  ڕەوت لە 
هەزاران دیلی شەڕی ئازاد کردوە. ئەم حیزبە 
دەستی  سەرەکیی  قوربانیی  ئــەوەی  لەگەڵ 
لەگەڵ  بووە،  ئیسالمی  کۆماری  تێرۆریزمی 
ئەوەدا کە خاوەنی تۆکمەترین هێزی نیزامی 
و پێشمەرگە لە کوردستان بووە، بەاڵم نەک 
هەر دەستی بۆ کردەوەی هاوشێوە لە دژی 
لە  کردەوەیەی  ئەم  بەڵکوو  نەبردوە؛  ڕێژیم 
هەر فۆڕم و شکلێک و لە هەر شوێنێکی دنیا 
مەحکووم  کرابێ،  مەبەستێکیش  هەر  بۆ  و 
گەلی  ڕەوای  خەباتی  لــە  ئــەمــەش  کـــردوە. 
کورد و ئەو ژێرخانە فیکرییە دەوڵەمەندەوە 
ــی ئاست  ــەران ــب ــە ڕێ ــاوە دەگــــرێ ک ســـەرچـ
بەرزی حیزب وەک سامانێکی مەعنەوەی بۆ 
جوواڵنەوەی کورد چێ یان کردوە. وەک چۆن 
د. قاسملووی نەمر لەو پێوەندییەدا دەڵێ: “ئەم 
بزووتنەوانەی بە ڕێگای دێموکراتیدا دەڕۆن 
لەگەڵە،  خەڵکیان  پشتیوانیی  و  الیەنگری  و 
نییە  تێرۆر  بۆ  پەنابردن  بە  پێویستییەکیان 
کۆماری  ڕەسمیی  سیاسەتی  تێرۆریزم   ]...[
ئەم  کە  ئەوەیە  نیشانەی  ئەوەش  ئیسالمییە، 
ڕێژیمە بەرامبەر بە داوای ڕەوای خەڵک هیچ 

وەاڵمێکی پێ نییە جیا لە سەرکوت”.
وەک لە دێڕەکانی پێشوودا بە کورتی باس 
کرا، حیزبی دیموکراتی کوردستان هیچ هەل 
ئاشتییانەی  چــارەســەری  بۆ  دەرفەتێکی  و 
پرسی کورد لە ئێران لە کیس نەداوە، بەاڵم 
ئــەوە دەســەاڵتــدارانــی رێژیم بــوون کە قەت 
دێــمــوکــرات  حیزبی  نیازپاکیی  بــە  گــوێــیــان 
حیزبە  ئــەم  کە  وایکرد  ئەمەش  نــەبــزووت.  
بۆ  خەباتدا  دیکەی  فۆڕمەکانی  لە  بێ  ناچار 
خەڵکی  نەتەوایەتییەکانی  مافە  وەدیهێنانی 
حیزبە  ئەم  بەاڵم  بێ.  ــەردەوام  ب کوردستان 
لەو  دەیە  حەوت  لە  پتر  مــاوەی  نەیدەتوانی 
مەیدانەدا بمێنێتەوە ئەگەر پشتیوانیی هەموو 
چین و توێژەکانی کوردستانی لەگەڵ نەبا. ئەم 
خەڵکەی کە لەگەڵ ئەوەدا زۆرترین فشار و 
توندوتیژی و سەرکوتی خوێناویی ڕێژیمیان 
لەسەر بووە، بەاڵم پشتی حیزبەکەی خۆیان 
چۆڵ نەکردوە. هۆکاری ئەمەش بۆ باوەڕی 
قووڵ و متمانەیەی خەڵک بۆ حیزبی دێموکرات 
و سیاسەتە واقعبینانەکانی دەگەڕێتەوە. ئەم 
حیزبەی کە ده گه ڵ ئه وه ی هه میشه  باوه ڕی 
به  مافی دیاریکردنی چاره نووس بووە  بەاڵم، 
خه باتی  هه لومه رجی  بەپرسانە  و  ژیــرانــە 
و  سیاسەت  هه ڵسه نگاندوه  و  نــه تــه وه کــه ی 
بــووە.  ــەرز  ع لــەســەر  القــیــان  دروشمەکانی 
پێکهاتەکانی  هەموو  بە  بایەخی  کە  حیزبێک 
کۆمەڵ داوە و تێکۆشانی فیکری  و سیاسی 
جۆراوجۆرییەکانی  هەموو  کۆمه اڵیه تیی   و 
کۆمەڵگەی وەک سەرمایەی بەنرخی خەبات 

و تێکۆشان سەیر کردوە.
ئـــەمـــەی حیزبی  گــشــتــیــیــەتــی خـــۆیـــدا  لـــە 
حیزبی  کــردووەتــە  کوردستانی  دێموکراتی 
بەتەنیا  هەر  خەڵک  کۆمەاڵنی  خۆشەویستی 

باوەڕی ئەم حیزبە بە چارەسەری ئاشتییانەی 
ــەوە لە  ــان ــەگــەڵ م ــات ل ــاوک ــورد ه پــرســی کـ
بۆ  چەکداری  و  بەرگری  خەباتی  سەنگەری 
پشتیوانیی  و  کــورد  پرسی  بەخاوەن کردنی 
ــان نییە؛  ــە خــەڵــکــی کــوردســت هــەمــەالیــەنــە ل
بەڵکوو بۆ کۆمەڵێک دەسکەوت و پڕەنسیپی 
دەگــەڕێــتــەوە.  حیزبە  ئــەم  دیــکــەی  بەنرخی 
مێژووی  ڕووداوی  گرینگترین  ئەوەی  وەک 
ــە  خــه بــاتــی ڕزگـــاریـــخـــوازانـــه ی کــــورد، وات
ــان لــه ســه ر  ــاری کــوردســت ــۆم ــی ک ــه زرانـ دامـ
پێشەواکەی  پێک هاتوه و  ئه م حیزبه   ده ستی 
وەک  دار.  سەر  چۆتە  ســەری  پێناوەدا  لەو 
لە  تێکۆشان  خەڵکدا  لەپێناو  و  خەڵکی بوون 
سەربەخۆیی  وەک  تەمەنیدا.  ماوەی  هەموو 
و  هەڵوێست  لە  دێموکرات  حیزبی  سیاسیی 
وەک  ناسکەکاندا.  کاتە  هــەرە  لە  بــڕیــاردان 
ئەخالقی  جێگیرکردنی  و  بــاوەڕمــەنــدبــوون 
ــاســەت کــردن و بــڕیــاردان  ــە ســی ســیــاســی ل
پشتیوانیی  وەک  ــردەوەدا.  ــ ــەک ــ ب کـــاری  و 
ڕزگاریخوازیی  جوواڵنەوەی  لە  بەکردەوەی 
کورد لە بەشەکانی دیکەی کوردستان. وەک 
و  دێموکراسی  بە  قووڵی  ئیمانی  و  بــاوەڕ 
پلۆرالیزم و بایەخە مرۆیی و جیهانگیرەکانی 
بەرژەوەندیی  ســەروودانــانــی  لە  وەک  دی. 
گشتی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و لە ئاستی 
ناساندنی  وەک  گـــەورەشـــدا،  کــوردســتــانــی 
پرسی کورد بە کۆمەڵگەی جیهانی لە ڕێگەی 
بــەخــاوەن کــردنــی  خــۆ  وەک  و  دیپلۆماسی، 
و  کولتوور  شوناس،  زمــان،  مێژوو،  پرسی 

جوغرافیای کوردستان لە ئێران و ... هتد.
لەوالش ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی لە هەموو 
ئەو ماوەیەدا چ به  زبری سەرکوت و سه رنێزه  
ــەرم و سایبێریی  ن لــە ڕێــگــەی شــەڕی  و چ 
ــه وه ی ڕزگــاریــخــوازانــه ی  ــن ــزووت ئــامــبــازی ب
ــەدا له   ــی ــی ــه ربــه ره كــان كـــورد بـــووە و لـــەو ب
به   به رامبه ر  دژەمــرۆیــی  كرده وه یه كی  هیچ 
تەنیا ئاسنی  بــەاڵم  نــه بــواردوه .  كــورد خۆی 
ساردکوتانی بۆ ماوەتەوە. حیزبی دێموکراتی 
کوردستان بە باوەڕی نەتەوەیی و پرەنسیپە 
و  بیر  ئاوێتەی  وەها  جیهانییەکانی  مۆدێڕنە 
زەین و نەستی کۆمەڵگەی کوردی بووە کە 

دابڕاندنیان لە یەکتر ئەمری مەحاڵە.
حیزبی دێموکرات کارەساتی زۆری بەسەر 
هاتوە. پێشەوای دامەزرێنەری لەدار دراوە، د. 
قاسملوو و د. شەرەفکەندی، دوو سکرتێری 
ــەم حیزبە تــێــرۆر کــراوە،  هــەرە بــەوەجــی ئ
لە زێدی خۆی هەڵقەندراوە و  ڕێبەرییەکەی 
تەنانەت لەو شوێنەش بە مووشک لێی دراوە؛ 
بەاڵم لەگەڵ ئەوەدا هەتا ئێستاش هیچ حیزب 
و ڕێکخراوێکی سیاسیی دیکە لە هیچکام لە 
بەشەکانی کوردستان نەیتوانیوە هاوشێوەی 
دووپات  دەسکەوتەکانی  و  بجووڵێتەوە  ئەم 

بکاتەوە.
باسە  ــەو  لـ ئــاکــامــگــیــری  و  ــە  وتـ دوا  ــۆ  ب
بڕیارێکی  چەند  بۆ  گەڕانەوە  شت  باشترین 
حیزب  کۆنگرەی  تازەترین   ،١٧ گۆنگرەی 
بڕیاردەری حیزبە.  ئۆرگانی  بەرزترین  وەک 
ڕێگاچاره ی  به  بــاوه ڕ  ــێ  دەڵ جێگایەی  لــەو 
ئێران  له  کــورد  مه سه له ی  ئاشتیخوازانه ی 
دێموکڕاته.  حیزبی  هه میشه یی  پره نسیپێکی 
ئیسالمی  کـــۆمـــاری  ــاری  ــتـ ڕه فـ ــەرچــی  ــەگ ئ
و  ئێمه  حیزبی  و  کوردستان  خه ڵکی  له گه ڵ 
ئه زموونمان له بواری وتووێژدا به ئێمه ده ڵێ 
مه به ستی  بۆ  وتووێژی  هه میشه  ڕێژیم  که 
بــه دخــوازانــه و خــراپــکــارانــه ی خــۆی به کار 

بردوه. 
یان کە باسی دێموکڕاسی وەک یەکێک لە 
حیزبدا  لە  نهادینەکراو  گرینگەکانی  بایەخە 
وه ک  هــه م  دێموکراسی  کە  هاتوە  دەکـــرێ، 
و  سیاسی  ژیانی  کارپێکراوی  ئیده ئالێكی 
ڕێكخراوه یی حیزبی دێموکڕات و هه م وه ک 
گونجاوترین به ستێن بۆ گفتگۆ و چاره سه ری 
و  ئــامــانــج  پــێــشــه وه ی  ڕیـــزی  لــه   کێشه کان، 
هــه رلــه وکــاتــه دا  ئێمه  یه.  حیزبی  بــه هــاکــانــی 
ــه ی  ــی ئــێــمــه مــه ســه ل ــات ئـــه ولـــه ویـــه تـــی خــه ب
ڕۆژهەاڵتی  له  کــورد  پرسی  و  نه ته وایه تی 
کوردستانه. هه ربۆیه جۆری مامه ڵه مان له گه ڵ 
کوردستان  ده ره وه ی  سیاسییه کانی  پرۆسه  
و ئاینده ی ئێران پێش هه موو شتێك له سه ر 
پرسی  و  کوردستان  تایبه تمه ندیی  بنه مای 
ــورده. هــاوکــات خــه بــات بــۆ چــاره ســه ری  ــ ک
پرسی کورد له ئێراندا نابێ ئه و ڕاستییه مان 
و  نه ته وه یه  یــه ک  کــورد  که  بشارێته وه  لێ 

کوردستان یه ک نیشتمانه دابه ش کراوه. 
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خەڵکی خۆڕاگر و بەهەڵوێستی کوردستان!
حیزب و الیەنە سیاسییەکانی کوردستانی و ئێرانی!

ئەمڕۆ ٢٨ی گەالوێژ، ٤١ ساڵ بە سەر فتوا بەدناوەکەی خومەینی 
ئێران بۆ سەر  و هێرشی هەمەالیەنەی هێزەکانی کۆماری ئیسالمی 

کوردستان تێ دەپەڕێ.
ڕێژیمی  ڕووخــانــی  و  ئێران  خەڵکی  گـــەورەی  شۆڕشی  پــاش  لە 
پاشایەتی لەو واڵتە وا چاوەڕوان دەکرا کە ئێران بەرەو سەقامگیری 
ئێران  گەالنی  الیەک  لە  چونکە  بــڕوا،  خەڵکدا  مافەکانی  بە  داننان  و 
هەم تێچوویەکی زۆریان بۆ ئەو شۆڕشە و البردنی ڕێژیمی پێشوو 
دابوو، هەم ڕێژیمی تازە بە دەسەاڵت گەییشتوو وادە و بەڵێنیی وایان 
ڕێگا  و  دەگیرێ  ئــەوان  داخوازییەکانی  لە  ڕێز  کە  دابــوو  خەڵک  بە 
بە هەموو هێزە سیاسییەکانی بەشداری شۆڕش دەدرێ کە پێکەوە 
ئێرانێکی ئازاد و ئاوەدان بنیات بنێنەوە، بەاڵم بە داخەوە هەر زوو ئەو 
شۆڕشە گەورەیە بەالڕێدا برا و پشت لە هەموو ئاوات و ئامانجەکانی 

خەڵک کرا.
یەکێک لەو گەالنەی چوارچێوەی جوغرافیای ئێران کە بە هەموو 
هێزە  و  کورد  گەلی  هەبوو،  مەزنەدا  شۆڕشە  لەو  ڕۆڵی  شێوەیەک 
پاش  لە  بوون  ئەوە  خوازیاری  کە  بوون،  کوردستان  سیاسییەکانی 
ڕێژیمی  لە  نەهامەتییانەی  و  ناحەقی  هەموو  بەو  کۆتایی  شــۆڕش، 

پێشوودا بەرانبەریان کرابوو، بهێنرێ.
خەڵکی کوردستان هەر لە سەرەتاوە خوازیاری ئەوە بوون کە بە 
شێوەیەکی ئاشتییانە و دوور لە توندوتیژی پرسی کورد لە گەڵ ناوەند 
چارەسەر بکەن. بەاڵم بەداخەوە ڕژیمی تازە بەدەسەاڵت گەیشتوو و 
لە سەرووی هەموویانەوە خومەینی باوەڕی بە چارەسەریی پرسی 
کورد نەبوو و، داوای ئاشتیانەی خەڵکیان بە فتوای شەڕ و هێرش بۆ 

کوردستان واڵم دایەوە.
فتوای  بە  گــەالوێــژ  ٢٨ی  ڕۆژی  کە  جێگایەی  ئــەو  گەیشتە  کــار 
لە  ڕێژیم  سەرکوتکەرەکانی  هێزە  هەمەچەشنی  هێرشێکی  خومەینی 

زەوین و ئاسمانەوە بۆ کوردستان دەستی پێ کرد.
خەڵکی  بە  دەرحەق  ئەوەی  ئاسایەی سەردەم  داعش  هێرشە  لەو 
کوردستان لە دەستیان هات کردیان. لە بۆمباران و تۆپبارانی شار 
و گوندەکانەوە بگرە تا کوشتنی ژن و منداڵ و ئێعدامە بەدناوەکانی 

دادگاییە چەند خولەکییەکانی خەڵخاڵیی جینایەتکار.
دەرەتانی  بێ  خەڵکی  هــەزار  ــان  دەی بە  ئێستا  تا  ساڵەدا   ٤١ لــەم 
کوردستان بە دەستی کۆماری ئیسالمی کوژراون و بە دەیان شار و 
گوندی کوردستان خاپوور کراون و بە دەیان ڕێبەری و سەدان کادری 
ساسیی لێوەشاوەی کورد بە دەستی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی تیرۆر 
کراون. بە هەزاران پێشمەرگە شەهید کراون و زیاتر لە دوو هەزار 

زیندانیی سیاسی لە زیندانەکان ئیعدام کراون.
ڕێژیم  و  دەکــرێ  فتوایە  بەو  کار  هێشتا  ساڵ   ٤١ پاش  ئێستاش 

دەستی لە جنایەتەکانی دەرحەق بە خەڵکی کوردستان هەڵ نەگرتوە.

خەڵکی خۆڕاگری کوردستان!
بەدناوە،  فتوایەکی  لە الیەک ساڵڕۆژی وەها  ئەگەر  ٢٨ی گەالوێژ 
لە الیەکی دیکەشەوە وەبیرهێنەرەوەی بڕیاری بەرگریی گەلی کورد 
کە  پیرۆزە  بەرنگارییەکی  و  شۆڕشەکەی  بوێری  سەرکردایەتیی  و 
و  نەدا  ڕێگای  کە  نەتەوەیەکە  بــاوەڕی  هێزی  و  ئیرادە  نیشاندەری 
چۆکیدا  بە  تاران  دەسەاڵتی  جینایەتەکانی  و  ملهوڕییەکان  نادا  ڕێگا 
بێنێ و تەسلیمی ویست و داخوازییە نامرۆڤانەکانی ڕێژیمی کۆماری 
ئیسالمی ببێ. ئەوە ٤١ ساڵە کە هێز و الیەنە سیاسیەکانی کوردستان 
دان و سەرەڕای  بەرگری  مەیدانی  لە  پشتیوانیی خەڵکی خۆیان،  بە 
قوربانیدان و تێچووی زۆر نەیان هێشتوە بیر و هزری دواکەوتووانەی 

ڕێژیمی مرۆڤکوژی تاران بە سەر کوردستاندا زاڵ ببێ.
بۆیە لەم ڕۆژە مێژووییەدا وێڕای سەری ڕێز و کڕنۆش لە بەرانبەر 
ڕووحی پاکی شەهیدانمان، جارێکی دیکە بەڵێن بە خەڵکی کوردستان 
و  خەبات  لە  گەلەکەمان  ڕەواکانی  مافە  بە  گەییشتن  تا  کە،  دەدەین 
تێکۆشان ناوەستین و هاوکات داواشیان لێ دەکەین وەک چۆن ئەو 
هەموو ساڵە پاڵپشتمان بوون و هەن، دەبا هەموومان و بە هاوکاری 
بە  و  پێشێ  بەرینە  گەرموگوڕی خۆمان  یەکتر خەباتی  یارمەتیی  و 
هیممەتی هەموو الیەکمان ڕێژیمی داگیرکەری تاران لە واڵتی خۆمان 

وەدەر بنێین و ئازادی و ئاوەدانی بۆ واڵتەکەمان بە دیاری بێنین.
نەفرەت لە فتوا و فەرمانی خومەینی و ڕژیمی کۆماری ئیسالمی و 

هێرشی وان بۆ سەر خەڵکی ئازادیخواز و ئاشتیخوازی کوردستان
خەڵکی  فیداکاریی  و  گیانبازی  و  خۆڕاگری  و  بەرگری  لە  ساڵو 

کوردستان و هێزە سیاسیە دەروەستەکانی

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
٢٨ی گەالوێژی ١٣٩٩

مانگی گەالوێژی هەموو ساڵێک بۆ گەلی کورد 
پێوەندیدار  بۆنەی  نیشتمان، دوو  لە ڕۆژهەاڵتی 

بە چارەنووسی نەتەوایەتی لە خۆ دەگرێ.
لە  ١٣٢٤و  گەالوێژی  ٢٥ـی  شادیی  الیەک  لە 
الیەکی تر فەرمانی جیهادی خومەینی دژی کورد 

و کوردستان لە ٢٨_ی گەالوێژی ١٣٥٨ـدایە.
 گەالوێژی هەموو ساڵێک بە بۆنەی دامەزرانی 
کۆمەڵگەی  ــان،  کــوردســت دێــمــوکــراتــی  حیزبی 
کوردستان پێکەوە بە شکۆ و ڕێزەوە یادی ئەم 
ڕۆژە پیرۆزە بەرز ڕا دەگرن. ئەو حیزبەی کە 
خەبات  ئەندێشەیان  و  گیان  بە  هەڵگرانی  ئــااڵ 
و  یەکسانی  و  ئـــازادی  بە  گەیشتن  بۆ  دەکــەن 
بۆ  یاسایی  و  سیاسی  سەروەریی  بەدی هێنانی 

گەلی کورد لە ئێراندا.
شۆڕشی  سەرکەوتنی  دوای  تــر  الیــەکــی  لــە 
سیاسیی  هەوایەکی  و  کــەش  کە  ئێران  گەالنی 
نەتەوەکانی  سیاسیی  مــومــارەســەی  بــۆ  ئـــازاد 
هەموو  وەک  کوردیش  گەلی  و  ڕەخسا  ئێران 
و  نەتەوەیی  مانیڤێستێکی  بە  تر  نەتەوەکانی 
کوردستانییانە کە لە سەرەتای دامەزرانیەوە دژی 
و  خەبات  ڕووخانی  کاتی  تا  پاشایەتی  ڕێژیمی 
تێکۆشانی فرە ڕەهەندی بۆ کردبوو، دوای هاتنە 
ستراتێژییەکی  بە  تــازەش  ڕێژیمی  کــاری  سەر 
چوارچێوەی  لە  مێحوەرانە  کوردستان  و  کورد 
ئێراندا، ویستی لەم دۆخە ئازاد و دێموکراتیکەدا 
چوارچێوەی  لــە  ــورد  ک گەلی  داواکــاریــیــەکــانــی 
ــی  ــان، ســەروەری ــوردســت ــۆ ک خــودمــوخــتــاری ب
ئێراندا  بنەڕەتیی  یاسای  لە  سیاسی  و  یاسایی 

مسۆگەر بکات.
لەگەڵ وردە وردە سەقامگیر بوونی دەسەاڵتی 
ئێران،  ناوچەکانی  زۆربـــەی  و  تــاران  لە  نــوێ 
هاوکات دەرکەوتنی ویست و ئامانجی گەلی کورد 
کە حیزبی دێموکراتی کوردستان وەک هێزێکی 
وتەبێژ  پرەنسیپ  بە  و  مێژوو  خاوەن  سیاسیی 
ئێڕاندا  چوارچێوەی  لە  بــوو،  جێبەجێ  کەری  و 
خودموختاریی  و  ئێڕان  بۆ  دێموکراسی  داوای 
بۆ کوردستان دەکرد، کە لە الیەن خومەینییەوە 
“محارب”  بە  کورد  گەالوێژی ١٣٥٨دا،  لە ٢٨ی 
ــر” نــاســێــنــدرا و  ــف ــک و کــوردســتــانــیــش بــە “دارال
فتوایەدا  ئەم  ئەنجامی  لە  دەرکــرا.  جیهاد  فتوای 
کوردستان کەوتە بەر دڕندانەترین هێرش و شار 
ئەم  زیانی  و  زەرەر  لە  ناوچەیە  ئەم  گوندی  و 
بەرچاو  شێکی  بە  و،  نەمایەوە  بێبەش  هێرشە 
لە ژن و منداڵ و پیر و الوی کورد کوژران و 

بریندار بوون.  
چــوار  ئیسالمی  کــۆمــاری  تەمەنی  کــە  ئێستا 
و  بڕین  و  کوشتن  گەندەڵی،  دزی،  لە  پڕ  دەیــە 
هەر  کوردستان  دەکا،  تێپەڕ  پاوانخوازیی خۆی 
وەک کۆلۆنییەکی نێوخۆیی لە الیەن حکوومەتەوە 
سیاسەتی بەرامبەر دەکرێ، سەرچاوە سەرزەوی 
و ژێرزەوییەکانی بە تااڵن دەبردرێ، بە پالنەوە 

کۆمەڵە شێعری “شیالنی شەڕگە”، ناوی بەرهەمە شێعرییەکانی 
تێکۆشەرێکی کوردە کە زیاتر وەک نووسەر ناسراوە تا شاعیر. 
زۆر کەمن ئەوانەی دەزانن ئەو کەسە لە سەردەمی نەوجەوانی و 
سەرەتای الوەتیدا، شێعری زۆری نووسیوە و هێندێکیشیانی لە 
کۆڕ و کۆبوونەوەی ئەدەبی و ڕادیۆ و گۆڤار و باڵوکراوەکانی 
ســااڵنــی دوای ســەرکــەوتــنــی شــۆڕشــی گــەالنــی ئــێــران دا، باڵو 
بەڕێز  شەڕگە”  “شیالنی  شێعری  کۆمەڵە  خاوەنی  کردوونەوە. 
بەرهەمە شێعڕییەکانی  دواییانەدا  لەم  ئەو،  وریا”یە.  “قادر  کاک 
خۆی لە توێی کتێبێک  لە ژێر ناوی “شیالنی شەڕگە”دا، بۆ چاپ 
و باڵوبوونەوە ئامادە کردوە.  قادر وریا، لە پێشەکییەکدا کە بۆ 
ئەم کۆمەڵە شێعرەی نووسیوە، ئەم کتێبەی خۆی “پێشکەش بە 
یادی ٧٥ساڵەی دامەزرانی حیزبی دیموکراتی کوردستان کردوە؛ 
حیزبێک کە ٤١ساڵی بێ پسانەوە لە تەمەنی ٥٧ ساڵەی خۆی بۆ 

خزمەتی ڕێبازەکەی و ئامانجەکانی تەرخان کردوە.”
لە  زیاتر  پێشەکییەک،  لە  الپــەڕەیــە.   ١٢٠ شەڕگە”  “شێالنی 
٤٠دەقی شێعریی جۆراوجۆر و، تێکستێکی شانۆیی کە بە شێعر 
نووسراوە، پێک هاتوە.  فایلی PDFئەم کتێبە دەدرێتە کتێبخانە 

ئەلکترۆنیەکان.

کوردستان بێ کار دەکرێ و بە پیالنەوە نائەمن 
و  زمان  بکەن،  میلیتاریزە  زیاتر  تاکوو  دەکــرێ 
ئاسیمیلە  شوناسەکەی  و  دەشێوێنن  کولتوور 
پـــەروەردەوە  ــای  ــودەزگ دام ڕێگای  لە  دەکـــەن، 
ــە شــێــوەی  ــەرە پـــــێ دەدەن، ب ــان پـ ــزری خــۆی هـ
سەخت ئامێر و نەرم ئامێر هەمان ئەقڵییەتی داعش 

لەسەر کوردستان جێ بەجێ دەکرێ.
ــەردەم و ئــەو  ــ ــەک لـــەو سـ ــەوەیـ ــاوڕدانـ ــە ئـ ب
پاڕادایمی  چەند  خومەینی،  نگریسەی  بــڕیــارە 
دەر  خــۆی  هەڵوێستە  ئــەو  پشت  لــە  ــەرچــاو  ب
دەخا، لەبەر ئەوەی کە دێموکراسی، پلۆرالیزم و 
سێکۆالریزمێک کە حیزبی دێموکرات ئااڵ هەڵگری 
بوو، لە دژایەتیی تەواو لەگەڵ بنەما هزرییەکانی 
کۆماری ئیسالمی و شەخسی خومەینییدا بوو. 

دێموکراسی:
لە  بریتییە  خــۆیــدا  پێناسەی  باوترین  لــە  کــە 
-کە  خۆیان  بە  خەڵک  چارەنووسی  سپاردنی 
بە  یــا  ڕاســتــەوخــۆیــە-  دێموکراسیی  ئــەمــەیــان 
نوێنەرەکانیان کە بە شێوەیەکی ئازاد و لە کەشێکی 
دێموکراتدا هەڵیان بژادوون -دەبێتە دێموکراسیی 
نوێنەرایەتی- و بەپێی واقعی دروستی کۆمەڵگەی 
ناتوانن سەرووی  نەتەوەکان  لە  ئێران هیچ کام 
٥٠٪ی حەشیمەتی ئەم واڵتە پێک بێنن. کەواتە لە 
پرۆسەی هەڵبژاردندا زۆرینەی دەنگی خەڵک بۆ 
لەم  بەڵکوو  نابێ،  مسۆگەر  تایبەت  نەتەوەیەکی 
دەبێ.  سازان  و  تەوافوق  بە  پێویستی  حاڵەتەدا 
هەڕچەند ئەم ڕێککەوتنەش نابێ مافی کەمینەکان 
لە بەرچاو نەگرێ، ئەگەر وا بێ دەبێتە ڕوویەکی 
تری دیکتاتۆری لەژێر ڕوخساری دێموکراسییدا.
بەم ڕاڤەیە لە دێموکراسی کە حیزبی دێموکرات 
و گەلی کورد بۆ وەدەستهێنانی مافی نەتەوایەتی 
و کۆمەاڵیەتیی خۆیان پێ داگرییان لەسەر دەکرد، 
لە دژایەتی الیەنی بەرامبەردا بوو کە بە بیرێکی 
دواکەوتووانە دەیانویست کۆمەڵگە ئیدارە بکەن. 

پلۆرالیزم:
خوێندنەوەیەکی  پێی  بە  دێموکرات  حیزبی 
و  ئایینی  ــی،  ــەوەی ــەت ن ڕووی  لــە  کــە  دروســـت 
قاڵبی  لە  ئێران  کۆمەڵگەی  بۆ  کولتوورییەوە 
پلۆرالییدا هەیبوو، بڕوای قووڵی بە تولێرانسێکی 
دانیشتووانی  هــەمــوو  نــێــوان  لــە  سەردەمییانە 
و  پێکهێنان  ــەرجــی  م ــە  ب ــران  ــێ ئ جــوغــرافــیــای 
بە  گەیشتن  بۆ  دێموراتیک  فەزایەکی  پاراستنی 
مرۆڤ  کەرامەتی  لەوێدا  کە  بوو  کۆمەڵگەیەک 
پارێزراو بێ و بە ڕۆحێکی پڕ لە ئاشتی بتوانن 
بە  شــەڕ  سەپاندنی  دوای  بــەاڵم  بژین.  پێکەوە 
سەر کوردستان و کردنەوەی بەرەیەکی شەڕی 
ناوچەیی لەگەڵ عێراق، لە بواری نێوخۆیی لەژێر 
دەستی  نەتەوەیی  ئاسایشی  پاراستنی  ــاوی  ن
کرد بە تەسفیەی نەیارانی خۆی و، لە بوارێکی 

کورد،  کولتووری  و  زمان  ئاسیمیلەی  دیکەشدا 
پرۆسەیەکی  لــە  بــەلــووچــی  و  تـــورک  ــەرەب،  ــ ع
ئیدارییدا گرتە  بەرفراوانی میدیایی، پەروەردە و 
بەر. هەرچەند گەلی کورد بە شانازییەوە دەتوانێ 
ئیددعا بکا کە بە هۆی زیندووبوونی کۆمەڵگەی 
کوردستان بەربەرەکانیی ئەم سیاسەتەی کردوە، 
ــری  زەب ئیسالمی  کــۆمــاری  هــەوڵــەکــانــی  بـــەاڵم 
قورسیان لە ڕۆحی پێکەوەبوون و ئاشتیی نێوان 

نەتەوەکان و پلۆرالیزم لە ئێران داوە.

سێــکۆالریزم:
ئیتنیک  فــرە  حوکمی  بە  ئێران  کۆمەڵگەی  لە 
بوون و یەکدەست نەبوونی لە بواری ئایینییەوە 
پێکەوە  و  ئــــازادی  پــاراســتــنــی  ــۆ  ب هــاوکــات  و 
مەزهەبە  ئەم  هەموو  نێو  لە  ئاشتییانە  بوونێکی 
جیاوازانەدا، حیزبی دێموکراتی کوردستان لەسەر 
سەر  بە  دینێک  هیچ  نەکردنی  ــەڕز  ف ئەساسی 
سێکۆالریزم  بە  قووڵی  بڕوایەکی  تــردا  دینێکی 
وەک بایەخ هەیە. ئایین لە چوارچێوەی کۆمەڵگە 
تاکەکانی  مۆراڵی  و  بەها  وەک  و  دەکــا  پێناسە 
کۆمەڵ بە دابین کردنی کەشێکی ئازادانە و سالم 
ــڕوای وایـــە کــە بەستێنی  دەی پـــارێـــزێ. چــون بـ
هەیە  جیاوازیان  ئاستی  دوو  دیــن  و  سیاسەت 
بە  مەزهەبێک  هیچ  ناکرێ  فرەیی  حوکمی  بە  و 
دیکتاتۆرییەکی  و  بسەپێ  تردا  مەزهەبێکی  سەر 
دینی بسەپێنرێ، بەاڵم ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی 
و شەخسی خومەینی بە پاساوی پاراستنی دین 
بە  سێکۆالریزمیان  سیاسی؛  ئامرازێکی  وەک 
و،  کرد  پێناسە  کۆمەڵگە  بێ ئەخالقیی  و  بێ دینی 

لەم ڕێیەوە نەیارانی خۆیان پێ سەرکوت کرد.

دەرەنجام:
ئێستا پاش چوار دەیە کە تێکۆشانی کورد بۆ 
و  دێموکراسی  نەتەوایەتی،  مافی  بەدی هێنانی 
تر  الیەکی  لە  و  مەیدان دایە  لە  بێ وچان  ئــازادی 
کۆماری ئیسالمی بوون و مانەوەی خۆی لەژێر 
ڕا  تۆقاندن  و  تــرس  و  برسی کردن  سیاسەتی 
گرتوە، بە خۆشحاڵییەوە ئەوەی ئێستا بۆتە ویست 
بەدی هێنانی  هەمان  ئێران،  گەالنی  ئامانجی  و 
دێموکراسی، پلۆرالیزم و سێکۆاڵریزمە، کە چوار 
دەیە لەمەو پێش گەلی کورد و حیزبی دێموکراتی 

کوردستان ئااڵ هەڵگری بوو.

***

شاهــۆ مەتین

مانگی گەالوێژ و
 یادی دوو بۆنە بۆ گەلی کورد

بەرهەمی نوێ

»شیالنی شەڕگە« )کۆمەڵە شێعر( لە نووسینی: قادر وریا

پەیامی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران بە بۆنەی 28ی 

گەالوێژ ساڵڕۆژی فتوای خومەینی و 
هێرش بۆ سەر کوردستان
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زمانی کوردی و مەترسییەکانی دەوروبەری

سەپاندنی  دیــاری کــراوی  بە  دواییانەدا،  لەم 
“زارا  ــەر  سـ بـــە  ــنـــدان  زیـ ــاڵ  سـ دە  حــوکــمــی 
ئەدەبیاتی  و  زمــان  مامۆستای  محەممەدی”، 
باڵوکردنەوەی  ئەویشدا  دوای  بە  و  کــوردی 
زمانی  سەر  لە  فارسی  زمانی  بە  وتووێژێک 
پرسی  دیسان  مێهر،  هەواڵدەریی  لە  کــوردی 
زمانی  بــە  خوێندن  مــافــی  و  ــوردی  کـ زمــانــی 
زگماک لە کۆمەڵگەی فرە نەتەوەی ئێران و بە 
تایبەت کۆمەڵگەی کوردستان، بەڕۆژ کردەوە.

ــوار زاراوەی  بــە ســـەر چـ ــــوردی  زمــانــی ک
سەرەکییدا دابەش بووە و ئەم چوار بەشەش 
لێ  ــان  ــن زاراوەیـ بـ و  ژێــرکــۆ  سێسەد  لــە  پتر 
دەبێتەوە، کە لەم ڕووەوە زمانی کوردی یەکێک 
لە دەوڵەمەندترین زمانەکانی هێند و ئورووپایی 
بە ئەژمار دێ. سەرەڕای ئەم دەوڵەمەندییە و 
بەاڵم  زمانە  ئــەم  ئاخێڤەرانی  زۆری  ژمــاری 
کەند و کۆسپی زۆر  لەگەڵ کێشە و  ئێستاش 
بەرەو ڕووە. بەشێکی بەرچاوی ئەم کێشانەی 
مێژووییان  ڕیشەی  کوردی  زمانی  دەمی  بەر 
نەبوونی  بــە هــۆی  کـــوردی  هــەیــە و زمــانــی 
دەوڵەتێکی سەربەخۆ کەوتوەتە ژێر کاریگەریی 
سەرەکیی  ڕۆڵێکی  ئایین  -کە  عەرەبی  زمانی 

گێڕاوە. لەم پێوەندییەدا، 
هەرچەند ناسیۆنالیزمی 
دەمارگرژانەی عەرەبی 
سەدەی  لە  تایبەتی  بە 
دیکە  یەکێکی  بیستدا 
گرینگەکان  هۆکارە  لە 
فارسی  زمانی  بــووە-، 
و تورکییش -کە ئەمان 
ــۆی بیری  زیــاتــر بــە ه
و  فاشیستی  تــەســکــی 
ئاسیمیلە  ســیــاســەتــی 
بووە-؛ بەاڵم سەرەڕای 
ئـــەم کــێــشــانــە زمــانــی 
ــە هـــۆی  ــ کـــــــــوردی بـ
کوردستان  جوغرافیای 
ــی  ــ ــۆریـ ــ ــۆراوجـ ــ جـ و 
زاراوە و بن زاراوەکانی 
ــی  هــەوڵ ــا  ــ ــەروەه ــ ه و 
پــــەرچــــەکــــردارانــــەی 
ــی کــــــــورد  ــ ــ ــک ــ ــ ــەڵ ــ ــ خ
تــوانــیــویــەتــی پــێــش بە 
خۆی  چــوونــی  نێو  لــە 

بگرێ.
لەم بابەتەدا هەوڵ دەدرێ باس لە کێشەکانی 
بەر دەم زمانی کوردی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
لەمێژینەی  دراوسێیەتیی  هۆی  بە  کە  بکرێ، 
فـــارس و هــەروەهــا  ــەوەی کـــورد و  ــەت ن دوو 
خوشکایەتیی ڕەگەزیی ئەم دوو زمانە ئاستی 
کارتێکەری و کاریگەریی دوو الیەنەیان لەسەر 
دیکەی  بەشەکانی  لەگەڵ  بـــەراورد  بە  یەکتر 
کوردستان زۆرترە. جێی خۆیەتی لێرەدا ئاماژە 
بوونی  بااڵدەست  هۆی  بە  کە  بکرێ  بــەوەش 
نەتەوەی فارس و دەسەاڵتداریی سەدان ساڵەی 
تێڕوانینە  ئەم  کــورددا،  سەر  بە  نەتەوەیە  ئەم 
ئەم  هاوبەشیی  وایــە  پێیان  کە  هەیە  ناڕاستە 
زمانانە لە سۆنگەی ڕەخنە کردنی زمانی فارسی 
و کاریگەری وەرگرتنی زمانی کوردییەوەیە؛ کە 
بە دڵنیاییەوە وا نییە و ئەم کارتێکەرییانە دوو 
الیەنەن و پێویستە پسپۆڕانی زمان زیاتر لەم 

بارەوە کار بکەن.
نەتەوەی کورد بە شێوەی گشتی و لە هەر 
دەوڵەت-نەتەوە  پرۆسەی  لە  بەشەکەیدا  چوار 
دەسەاڵتێکی  نەبوونی  مــا،  بــێ بــەش  و  بەجێ 
ئەمڕۆییەکەی  واتای  بە  خۆجێیی و سەربەخۆ 
کۆمەاڵیەتی،  سیاسی،  نەرێنیی  کاریگەریی 
ئابووری و کولتووریی زۆری لەسەر کورد دانا 
کە بەشێکی هەرە زۆری ئەوانە هەتا ئەمڕۆش 
نەرێنییەکان  کاریگەرییە  لە  یەکێک  بەردەوامە. 
ــە هــۆی  ــە ب ــتــووریــیــدا بـــوو ک ــواری کــول ــ ــە ب ل
ڕووی  لە  کــرا،  باس  کە  دەسەاڵتێک  نەبوونی 
ناوەندەوە  زمانی  بە  کوردی  گەلی  زمانییەوە 

دەبەستەوە و بە کار نەهێنانی زمانی کوردی 
زمانەی  ئەم  فەرمییدا  و  ئیداری  کاروباری  لە 
پتر پەراوێز خست و لە دەقی دوور خستەوە؛ 
ئەم پەراوێزکەوتنەش ڕێگەی بە هاتنی زمان و 

وشەگەلی بێگانە دا.
ئەمانەی کە بە کورتی لە سەرەوە باس کران، 
بەشێک لە مەترسییە دەرەکییەکانی سەر زمانی 
لە مەترسییە  ئاوڕێکیش  لێرەدا  کوردی بوون، 
ئاماژە  پێویستە  دەدەیـــنـــەوە؛  نێوخۆییەکان 
لە  نێوخۆیی  جیاوازی  لێك  ڕوانگەی  دوو  بە 
لە  ڕوانگەیەک  بکرێ.  کوردییەوە  زمانی  مەڕ 
دەبێ  کــوردی  زمانی  کە  بڕوایەیە  ئــەم  ســەر 
هەبێ  گشت گیری  و  دیاری کراو  ستانداردێکی 
ئەم  میدیایی  تایبەت  بــە  و  فــەرمــی  بەشی  و 
هیچ  جارێ  -کە  ستانداردە  زاراوە  بەو  زمانە 
بئاخڤێن.  نەبوونەتەوە-  لە سەری ساغ  الیەک 
لەسەر  زۆرتــر  کەسانە  ئەم  ڕوانگەی  بنەمای 
الیەنە سیاسییەکانی زمانە و پێیان وایە زمان 
و زاراوەی یەک دەست دەبێتە هۆی پێک هاتنی 
نــەتــەوەیــەکــی یــەک دەســت و لــەم ڕێــگــەیــەوە 
دەکرێ نەتەوەسازی بکرێ. ڕوانگەی دەستەی 
بەرامبەر ڕێک بە پێچەوانەیە و دژایەتی لەگەڵ 
ئەم بۆچوونە دەکەن، الیەنگرانی ئەم ڕوانگەیە 
زانستییەکانی  ــە  ــەن الی ــەســەر  ل جــەخــت  پــتــر 
یەک دەست  وایە  باوەڕیان  و  دەکەنەوە  زمان 
نێو  لــە  بــە واتـــای وردە وردە  کــردنــی زمــان 
زەبری  ئەمەش  و  دیکەیە  زاراوەکــانــی  بردنی 
زیاتر  و،  دەدا  زمان  دەوڵەمەندیی  لە  کاریگەر 

ــا؛  دەک بێگانەیان  زمــانــی  ــی  ــن داوێ بــە  دەســـت 
نێو  پەنگ خواردووەکەی  سەرچاوە  لە  چونکە 
زمانی خۆیان غافڵیان دەکا. بە کورتی دەکرێ 
-بە  هەڕەشەیەک  وەک  یەکەم  دەستەی  بڵێین 
سەیری  سیاسییەکاندا-  هاوکێشە  لە  تایبەت 
دەکــەن  کــوردی  زمانی  جۆراوجۆرییەی  ئــەم 
بەهێزتر  بۆ  دەرفەتێک  وەک  دییش  ئەوانی  و، 

بوونی زمانەکەیان. 
بـــەدەر لـــەوەی کــە کــام یــەک لــەم ڕوانگانە 
ڕاستن و کام یەک هەڵە، بەاڵم ئەم جیاوازیی 
بــۆچــوونــە لــە الیـــەن دوژمــنــانــی گــەلــی کــورد 
نــاوەنــدگــەراوە وەک  ــداری  دەســەاڵت و الیەنی 
لەم  بەڕوونی  ئەوان  قۆستراوەتەوە.  مەجالێک 
ڕێگەیەوە  لــەم  و  وەرگــرتــوە  کەلکیان  کەلێنە 
کوردییەوە.  زمانی  نێو  کــردوەتــە  ڕەخنەیان 
جیاکردنەوەی زاراوەی لەکی لە زمانی کوردی 
 ٣٠ بە  سەربەخۆ  زمانێکی  وەک  ناساندنی  و 
هەزار وشەوە و، بینینی خەونێکی دیکەی لەم 
ناوهێنانی  و  هــەورامــی  زاراوەی  بۆ  چەشنە 
شەڕە  لەم  بەشێک  سەربەخۆ  زمانێکی  وەک 
الیەن  لە  کــوردی  زمانی  بــەدژی  کە  نەرمەیە 
حکوومەتی ناوەندییەوە بەڕێوە دەچێ. ئێمە کە 
تەنیشت خاکدا بۆ  لە  لە خەباتەکەمان  بەشێک 
زمانەکەمان بووە، دەبێ باشتر لە هەر کەسێک 
ئەوە بزانین کە پەراوێز خستن و وردە وردە 
لە بیر چوونەوەی زاراوە و زمانێک بە واتای 
لە نێو بردنی بەشێک لە فەرهەنگ و کولتوور 
هێنەرانیەتی.  کــار  بــە  چیرۆکی  و  مــێــژوو  و 

و  وشیاری  بە  بــارەیــەوە  لــەم  پێویستە  بۆیە  جا 
و  بنێین  هەنگاو  نــەتــەوەیــیــەوە  دەروەستییەکی 
کەمترین خەسارەکانیش نەهێڵین ڕوومان تێ بکا. 
سەنتێزێکی  بە  بنەڕەتی،  تێ فکرینێکی  بە  دەکــرێ 

باش بگەین.
لێرەدا دەبێ ئاماژە بە ڕۆڵی هێزە سیاسییەکان 
بکرێ وەک چۆن لە ڕابردوودا و ئێستاش لەسەر 
زمانی  بەکارهێنانی  پەرەپێدانی  و  باڵوکردنەوە 
دانانی  تەنانەت  و  ڕۆژنامە  و  گۆڤار  لە  کــوردی 
قوتابخانە لە سەردەمی کۆمار و ... کاریان کردوە 
و خزمەتی زمانی کوردییان کردوە؛ ئێستاش دەبێ 
نێوان  لە  هاوسەنگییەک  شتێک  هەموو  لە  پێش 
پێ  ئــامــاژەی  کــە  ڕوانــگــە سەرەکییەی  دوو  ئــەم 
بۆچوونەکان  لە  کام  هیچ  بــۆوەی  بێنن.  پێک  کرا 
و  دیکە  بۆچوونەکەی  فیدای  زاراوەیـــەک  هیچ  و 

زاراوەیەکی تر نەکرێ.
لە  نابێ  دەکەین  کوردی  زمانی  لە  باس  کاتێک 
ئەم زمانە  دەوری کەسانی خەمخۆر و دڵسۆزی 
غافڵ بین. ئەوەی  کە کەسانێک پێیان وایە پەرەدان 
کالسەکانی  و  فێرگە  دانانی  و  کــوردی  زمانی  بە 
پسپۆڕی  و  زمان زان  کەسانی  ئەرکی  دەبێ  تەنیا 
خاوەن بڕوانامە بێ و تەنیا ئەوان مافی چاالکیی 
پرۆسەی  خستنی  وەدوا  هــەیــە،  بــوارەیــانــدا  لــەم 
ــەم قــۆنــاغــەدا  گــەشــەی زمــانــی کــوردیــیــە. ئێمە ل
ئەم  کاڵی  و  کــوڕ  و  مــنــداڵ  بــەوەیــە  پێویستمان 
ئەم  داهاتووی  میراتگری  وا  ئەوانەی  و  نیشتمانە 
زمانەن فێری نووسین و خوێندنی زمانی دایکیان 
بن و ڕێژەی بە کار هێنەرانی زمانی کوردی بەرینە 

سەرەوە. ئەم ئەرکەش لە نەبوونی شوێنی فەرمی 
ئەنجومەن  دەکەوێتە سەر شانی  قوتابخانەکان  و 
بە  دڵسۆز.  کەسانی  و  خەڵکییەکان  ڕێکخراوە  و 
خۆشییەوە سەرەڕای زەبر و زەنگ و سەرکوت 
و ڕێگە پێنەدان لە الیەن حکوومەتەوە، ئەم ئەرکە 
ئێمە  و  دەچــێ  بــەڕێــوە  شێوە  پیرۆزانەترین  بــە 
یەکی  دوای  لە  یەک  دامەزرانی  شاهیدی  ڕۆژانــە 
ئەم ناوەندانەین. کاتێک کە زمانی کوردی گەیشتە 
ئەو ئاستەی کە لە بواری چاپەمەنی و باڵڤۆک و 
بەسەر  زاڵ  زمانی  لەگەڵ  کێبەرکێ  کەوتە  کتێبدا 
واڵتدا، واتە گەیشتە ئەو ئاستە لە گشتگیری، ئەم 
جار ڕێگە بۆ کەسانی پسپۆڕ و شارەزای زمانیش 
دەکرێتەوە کە بێن و ڕێک و پێکییەک و سازمانێک 

بەم چاالکییانە بدەن.
لە  ــردن  کـ گــلــەیــی  بــازنــەی  ــە  ل پێویستە  ئێمە 
حکوومەتی ناوەندی بۆ نموونە کۆماری ئیسالمی، 
خۆمان درباز بکەین و بەو باوەڕە بگەین کە ئەوان 
لە هەمبەر زمانی ئێمەدا ئەرکی خۆیان بەجێ دێنن؛ 
ئەی ئێمە چۆن دەبێ ئەرکی خۆمان بەجێ بێنین 
و ئەرکەکانمان چیین؟ واڵمی ئەم پرسیارە سادە 
لە ئاست خۆی  تاکێکی کورد  دیارە و دەبێ هەر 
و  بەهێز  و  پاراستن  بــێ.  زمانەکەی  پــارێــزەری 
دەوڵەمەندتر کردنی ئەم زمانە ئەرکێکی نەتەوەییە 
لە  هەموومان  نییە؛  تایبەتدا  چینێکی  پــاوانــی  لە 

بەرامبەریدا ئەرکدارین.    

هەردی سەلیمی

بەبۆنەی یووبیلی ئەڵماس، جێژنی ٧٥ ساڵەی یادی دامەزرانی حیزبی 
و  ئەندامان  کوردستان،  خەڵکی  بە  پیرۆزبایی  کوردستان  دێموکراتی 
الیەنگرانی حیزبی دێموکرات و هەموو تێکۆشەرێکی ڕێگەی ڕزگاریی 

کوردستان دەڵێین.
حیزبەکەمان و حیزبەکەتان، حیزبی دێموکراتی کوردستان؛ ٧٥ ساڵ 
تەمەنی تێپەڕ کرد. حیزبی دێموکراتی کوردستان زۆرترین کاریگەریی 
مێژووییەکان  وەرچەرخانە  سیاسییەکان،  ڕووداوە  ڕەوتــی  سەر  لە 
ئەو  بــووە.  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  کورد  مافخوازانەی  خەباتی  و 
ئێستاش  ــەزرا،  دامـ وەدیهێنانیان  بۆ  دێموکرات  حیزبی  ئامانجانەی 
و  سامان  ئــەو  و،  کوردستانە  بەشەکانی  هەموو  لە  کــورد  ئامانجی 
پاشخانە مێژوویی و بەبایەخەی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ڕەوتی 
خەباتی دەیان ساڵەیدا بۆ بزووتنەوەی کورد و کۆمەڵگەی کوردستانی 
دەستەبەر کردوون، هەنووکەش جێی شانازین و تێکۆشانی کورد بۆ 

دووپاتکردنەوەی ئەو دەسکەوتانەن.
نێونەتەوەییدا خاوەن  ئاستی  لە  هەم  دێموکراتی کوردستان  حیزبی 
متمانە و پێگەیەکی بەرزی سیاسییە و، هەم لە کوردستان و لە ئاستی 
ئێراندا ناوێکی پڕ شکۆیە، شکۆیەک کە لە ٧٥ ساڵ خەبات و قوربانیدان 
بۆ ئازادی و دێموکراسی و بایەخە مرۆییەکان و مانەوە لە مەیدانی ئەم 

خەباتە خوێناوییەدا وەری دەگرێ.
ئەم مێژووە دوورودرێژەی خەبات لە پێناوی ئازادی و، ئەم جێگەوپێگە 
دیار و تایبەتەی حیزبی دێموکرات لەنێو خەڵکی کوردستان، ئێران، ناوچە 
و جیهاندا هەیەتی؛ دەیخواست لە یوبیلی »ئەڵماس«ـیدا بە شکۆیەکی 
مەزن یادی ٧٥ ساڵەی دامەزرانی بکرێتەوە. لێژنەی بەرێوەبەریی ئەم 
یادەش بۆ ئەم مەبەستە زۆر بەرنامە و پالنی دیاریکراوی دەستنیشان 
کرد، بەاڵم هەلومەرجی تایبەتیی کۆرۆنا شوێنی خراپی لەسەر زۆربەی 
زۆری چاالکییە مەیدانییەکانی ئەم یادە مەزنە دانا. بەم هۆیە زۆر لەو 
چاالکییانە کە خۆیان لە میتینگ، کۆڕۆکۆبوونەوە، پیشانگا، سمینار و 
پێکهێنانی ڕێوڕەسمی تایبەتدا دەدیتەوە، بەداخەوە نەکران و، »کۆرۆنا« 
لە  حیزبی  دامــەزرانــی  ساڵەی   ٧٥ یــادی  لێژنەی  چاالکییەکانی  و  کار 
چوارچێوەی کاری میدیایی و ڕاگەیاندندا سنووردار کرد. ٩ ڕۆژ پێش 
ئەم یادە پڕشکۆیەش مەرگی کاک جەلیل گادانی کە لە یەکەم ئەندامان 
و یەکەم ڕێبەرانی سەرووی حیزبی دێموکرات بوو، کسپەی خستە دڵی 

هەموو ئەویندارانی دێموکرات.
لێژنەی بەڕێوەبەریی یادی ٧٥ ساڵەی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی 
کوردستان بەبۆنەی ئەم یادەوە کتێبێکی چاپ کرد. »حیزبی دێموکراتی 
ئەم  ناونیشانی  نەتەوەیی«  ناسنامەی  خۆڕاگری  قەاڵی  کوردستان، 
کتێبەیە کە چەند ڕۆژێکە و لە بەرەبەری ٢٥ی گەالوێژدا چاپ و باڵو 
بۆتەوە. ژیانی سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ڕەهەندەکانی 
نەریتی  و  شــێــواز  گرتنەبەری  ــداری،  چــەک بــەرگــریــی  گــوتــارســازی ، 
جۆراوجۆری خەباتگێڕی، دیپلۆماسی و ناساندنی پرسی کورد بە دنیای 
دەرەوە، چەسپاندنی نۆڕم و بایەخە کۆمەاڵیەتییەکان لە کۆمەڵگەدا چەند 
تایتیڵێکی ئەم کۆمەڵە وتارەن کە لە توێی ئەم کتێبەدا باڵو بوونەتەوە. 

بۆ  تەلەڤیزیۆنیی  وتووێژی  و  وێبنار  چەند  هەروەها  لێژنەیە  ئەم 
ڤیدیۆ، سروودی  بەرهەمهێنانی  بە  بەرپرسانی حیزب ڕێک خستوە و 
شۆڕشگێری، دەقی ئەدەبی و تیزێری حەماسی کە تەعبیر لە مێژووی 
تۆڕە  لە  باڵوکردنەوەیان  و،  دەکەن  دێموکرات  حیزبی  پڕسەروەریی 
نێوخۆی  لە  بچێ.  مەزنە  ــادە  ی ئــەو  پیلی  ــەرەو  ب کۆمەاڵیەتییەکاندا؛ 
واڵتیشدا الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە چاالکیی تەبلیغی، 
بە ناردنی دەنگ و ڤیدیۆی دەربڕی هەست و سۆز و خۆشەویستیی 
خۆیان بۆ حیزبی دێموکرات کە ئێستاش درێژەی هەیە و لە کورد کاناڵ 
پڕشکۆیە  یادە  لەو  ڕێزیان  دەبنەوە،  باڵو  حیزبدا  میدیای  و سۆسیال 
گرتوە. ڕاگەیاندنی حیزبیش بەشێکی زۆر لە بەرنامە و بەرهەمهێنانی 
خۆی بۆ ئەم یادە تەرخان کردوە. لە کۆمیسیۆنی چاپەمەنی دوو ژمارەی 
و  بووە  یادی ٧٥ ساڵەی حیزب  بە  تایبەت  ڕۆژنامەی »کوردستان« 
و  چاپ  ئامادەی  حیزب«یش  کۆنگرەکانی  سەرجەم  »بەڵگەنامەکانی 
باڵوبوونەوەن. »کورد کاناڵ«یش هەم لە ڕووماڵ کردنی چاالکییەکان 
بەرنامەیەکی  کۆمەڵە  بەرهەمهێنانی  هەم  و  گەالوێژ  ٢٥ی  بەبۆنەی 

تایبەت چاالک و هەڵسووڕ بووە. 
بە  ئیمان  بە  و  جــاران  لە  دڵ قایمتر  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
سەرکەوتن لە مەیدانی خەباتی مافخوازیی کورد لە ئێران، بە پشتیوانی 
و هاوکاریی بێدریغی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان پێ دەنێتە چارەگە 
سەدەی کۆتایی ١٠٠ ساڵ لە تەمەنی پڕ سەروەریی. بێگومان خەباتی 
ئامانجەکانی  ئازادی،  بە  گەیشتن  هەتا  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
خەڵکی کوردستان و وەدیهاتنی مافە نەتەوایەتییەکانی کورد لە ئێران 

درێژەی دەبێ.
سەرکەوێ حیزبی دێموکراتی کوردستان و، هەر شەکاوە بێ ئااڵی 

خەبات و تێکۆشانی ڕزگاریخوازیی کورد لە ئێران.

لێژنەی بەڕێوەبەریی یادی ٧٥ ساڵەی دامەزرانی حیزبی 
دێموکراتی کوردستان

٢٥ی گەالوێژی ١٣٩٩ی هەتاوی

ئاگادارییەک لە لێژنەی 
بەڕێوەبەریی یادی ٧٥ ساڵەی 
دامەزرانی حیزبی دێموکراتەوە
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ئەگەر بمانهەوێ ئەم باسە شی بکەینەوە 
لـــەو ڕســـتـــەیـــەوە دەســــت پێ  بــاشــە  وا 
حیزبی  “دروست بوونی  دەڵێن:  کە  بکەین 
پێویستییەکی  ــان  کــوردســت دێــمــوکــراتــی 
دەربڕینێکی  تەنیا  ئــەوە  ــوو”،  ب مێژوویی 
سادە نییە بەڵکوو ئەنجامی لێکدانەوەیەکی 
ــەو هـــەلـــومـــەرجـــەی حــیــزبــی  ــ ــە ل ــتـ دروسـ
لە هەمان  بوو و  تێدا دروست  دێموکراتی 
لە  ئەم حیزبە  کاریگەریی  کاتدا دەرخەری 
قازانجی  بە  هەلومەرجەکە  قۆستنەوەی 
بزانین  با  کورد.  نەتەوایەتیی  بزووتنەوەی 
دێــمــوکــراتــی  حــیــزبــی  پێک هێنانی  بــۆچــی 
و  بــووە  مێژوویی  پێویستیی  کوردستان 
چۆن کاریگەریی هەبووە لە سەر گەشەی 

هەستی نەتەوەیی.  
١- ئەو سەردەمەی کە حیزبی دێموکراتی 
بنەمای  لەسەر  خــۆی  بوونی  کوردستان 
کۆمەڵەی ژێکاڤ ڕاگەیاند و بە کردار هاتە 
سەردەمێک  کوردستان،  سیاسیی  مەیدانی 
بوو کە دەسەاڵتی قاجار ماوەی نزیک بە ٢٠ 
ساڵ بوو بۆ پەهلەوی بە بیرێکی نوێ ترەوە 
سیاسەتەکانی  ــوێ  ن ڕێــژیــمــی  گـــۆڕابـــوو. 
دەوڵــەت-نــەتــەوە  پێک هێنانی  ڕاســتــای  لە 
نەتەوەکانی  ســڕیــنــەوەی  بنەمای  لــەســەر 
هۆکارێکی  ئەوە  و،  دانابوو  ئێران  دیکەی 
بەهێز بوو کە کەلێن بکەوێتە نێو دەسەاڵتی 
ئێران.  پێک هێنەری  لەگەڵ گەالنی  ناوەندی 
پارێزگاری  و  کەلێنە  ئەو  قووڵ بوونەوەی 
کاتدا  هەمان  لە  و  نەتەوەیی  شوناسی  لە 
ــت هــێــنــانــەوەی مافە  ــردن بــۆ وەدسـ ــارک ک
دان  سازمان  بە  پێویستی  نەتەواتییەکان، 
کاریگەریی  کــە  هــەبــوو  ڕێک خستنێک  و 
ــی ڕووداوەکـــــــان و  ــ ــەســەر ڕەوت هــەبــێ ل
پێک هێنانی  لـــە  ــۆی  خـ پێویستییە  ــەو  ئـ
ناوی  لەژێر  سەردەمییانە  ڕێکخراوەیەکی 
حیزبی دێموکراتی کوردستاندا دیتەوە. واتە 
دامەزرانی ئەم حیزبە لەگەڵ پێویستییەکەی، 
پەرچەکردارێک بوو بەرامبەر بە هێژمۆنیی 
بڵێین  دەتوانین  بۆیە  نــاوەنــد.  دەســەاڵتــی 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  دامەزرانی 
لەو سەردەمدا نوختە گۆڕانێکی بەهێزە لە 
چۆنیەتیی پارێزگاریی شوناسی نەتەوەیی. 
توانی  کــورتــدا  مــاوەیــەکــی  لــە  ئــەم حیزبە 
لە  -هــەرچــەنــد  دەوڵــەتــداری  ساختارێکی 
ــاوی  ــر ن ــەژێ نــاوچــەیــەکــی بــەرتــەســکــدا- ل
بەاڵم  بمەزرێنێ،  دا  کوردستان  کۆماری 
ببێتە  زوو  زۆر  کـــرد  وای  ــگــی  ــان ــاوب ن
هەر  کــوردانــی  ئومێدی  جێگای  و  ڕوانگە 
ــان. هـــەر بۆیە  ــوردســت ــارچــەی ک ــوار پ چـ
مێژووی  لە  بڵێین  بەشانازییەوە  دەتوانین 
دێموکراتی  گوتاری حیزبی  هاوچەرخماندا 
کوردستان، بە یەکەم گوتاری نەتەوەیی و 
دەسپێکی خەباتێکی هەمەالیەنەی نەتەوەیی 

دا دەندرێ.
جوواڵنەوە  دەنگی  ســەردەمــەدا  لەو   -٢
پارچەکانی  لە  کــورد  ئازادی خوازییەکانی 
و،  کرابوون  سەرکوت  کوردستان  دیکەی 
تاکی  لەسەر  نەرێنیی  کاریگەریی  ئەوەش 
کورد دا نابوو. بۆیە سەر هەڵ دانی حیزبی 
ــومــەرجــەدا زۆر بە  لــەو هــەل دێــمــوکــرات 
لە نێو دڵی هەموو ئازدی خوازانی  خێرایی 
کردەوە  خۆی  جێی  گــەورەدا  کوردستانی 
ئەم حیزبە  ئەندێشەی  بیر و  و، هەر زوو 
لە  کاریگەر  وێنەیەکی  و  نموونە  بە  بــوو 
زیاتر  بۆ  کوردستان.  دیکەی  پارچەکانی 
دێموکرات  کاریگەریی حیزبی  دانی  نیشان 
بۆ  پێناسەیەکمان  پێشدا  لە  بـــارەوە،  لــەم 

چەمکی نەتەوە هەبێ. 
بەو  نــەتــەوە  گشتییدا،  پێناسەیەکی  لــە 
ــرێ کە  ــ ــوت ــ ــتـــە لـــە مـــرۆڤـــەکـــان دەگ دەسـ
ومێژووی  کولتوور  زمان،  خاک،  خاوەنی 
گەلی  پێناسەیە  ــەو  ئ پێی  بــە  هــاوبــەشــن. 
نەتەوەیە و حیزبی دێموکراتی  یەک  کورد 
ڕوانیویەتی  تێڕوانینە  بەو  کوردستانیش 
ــوار پارچەی  لــە هــەر چ ــورد  بــۆ پرسی ک
کوردستان و، لە یەکەم بەیاننامەی حیزبدا 
خۆی وەک حیزبێکی نەتەوەیی دەناسێنێ و 
داوا لە خەڵکی کوردستان دەکا لە پێناوی 
نەتەوایەتییدا  ڕەوای  مافی  بەدی هێنانی 
فیداکاری  و  ببنەوە  کۆ  حیزب  دەوری  لە 

تێ پەڕبوونی  دوای  تێڕاونینە  ئەو  بنوێنن. 
٧٥ ساڵ، ئێستاش لە بەرنامەی حیزبدا لە 
کۆنگرەی  )پەسەندکراوی  شەشەم  فەسڵی 
لە  کــورد  “گەلی  داوەتـــەوە:  ڕەنگی  ١٧(دا 
لە  کورد  و  کوردستان  بەشەکانی  هەموو 
هەر شوێنێک بێت، بە ئەندامی یەک نەتەوە 
ــاســێ.” لــە هــەمــان کــاتــدا لــە پێشەکیی  دەن
ــامــە و پــێــڕەوی نــێــوخــۆی حــیــزبــدا،  بــەرن
دابــەش کــردنــی کــوردســتــان دوای شــەڕی 
یەکەمی جیهانی و بێ بەش کردنی نەتەوەی 
سەربەخۆ  دەوڵەتێکی  بە  بــوون  لە  کــورد 
هەموو  هۆکاری  و  مێژوویی  غەدرێکی  بە 

خوێن ڕشتنەکانی ئەم ناوچەیە دەزانێ. 

ــان هــەر  ــوردســت حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی ک
داوە  بایەخی  ــەوە  ــی دامــەزران لــەســەرەتــای 
هەوڵی  و  کوردستان  خاکی  پاراستنی  بە 
داوە هەستی خۆشەویستیی خاک لە ناخی 
کە  بکا  جێگیر  چەشنێک  بە  کــورددا  تاکی 
ئەو خاکە گیانی خۆی بەخت  پاراستنی  بۆ 
سەردەمی  لە  نیشتمان  دایکی  )شانۆی  بکا 
کۆماری کوردستان(. وێڕای گرینگی دان بە 
پاراستنی خاک، بایەخ بە زمانی کوردی وەک 
شوناسی  سەرەکییەکانی  بنەما  لە  یەکێک 
نەتەوەیی دراوە، هەر بۆیە لە یەکەم هەنگاودا 
لەگەڵ کرانەوەی قوتابخانەی کوردی، زمانی 
فەرمیی کۆمار لە ئیدارەکان و بالڤۆکەکاندا 
کوردی بوو. حێزبی دێموکرات لەم ڕێگایەوە 
جگە لەوە ویستوویەتی کورد وەک نەتەوە 
لە نەتەوەی فارس جیا بکاتەوە، هەوڵی داوە 
دەســەاڵت  ڕێــی  لە  ستانداردیش  زمانێکی 
ڕۆژهــەاڵتــی  لە  خۆیندن  ئیلزامی کردنی  و 
کوردستان بۆ کورد دروست بکا. هەروەها 
خوتبەی  دەگەیەندرێ  ڕا  پێوەندییەدا  لەم 
هەواڵنە  ئەم  بێ،  کوردی  بە  هەینی  نوێژی 
تەنیا تایبەت بە سەردەمی کۆمار نەبوو. لە 
حیزبی  پاشایەتی،  ڕێژیمی  ڕووخانی  دوای 
چاپ  کوردیی  دەرسیی  کتێبی  دێموکرات 
کرد و مامۆستایانی شۆڕشی بۆ کردنەوەی 

قوتابخانەکان دیاری کرد.
کوردستان  کــۆمــاری  قۆناغی  لە  ئەگەر 
تێ پەڕین کە حیزبی دێموکراتی کوردستان 
لەسەر  سەریان  ڕێبەرانی  و  خولقێنەریەتی 
نەمانی  دوای  دەبینین  ــا،  دان ئامانجەکانی 
ــە پیر  ــان ب ــوردســت ــش، خــەڵــکــی ک ــاری ــۆم ک
چوون  دێموکراتەوە  حیزبی  بانگەوازەکانی 

و هەر زوو توانیویەتی بە پشتیوانیی خەڵک 
خۆی بگرێتەوە و دەست بە خەبات بکاتەوە. 
جیاوازەکاندا  قۆناغە  لە  دێموکرات  حیزبی 
ــیــەوە وەک  ــدی ــاوەن ــەن دەســـەاڵتـــی ن ــە الیـ ل
دوژمنێکی سەرەکی سەیر کراوە و، هەوڵی 
خەباتی  لە  هەر  بەاڵم  دراوە  بردنی  نێو  لە 
خۆی بەردەوام بووە و؛ بە پاڵ پشتیی خەڵکی 
کوردستان چووەتە ئاستێکی بەرباڵوتریش 
و  ویست  دەگەڕێتەوە  ئــەوە  بۆ  ئەمەش  و 
داواکاریی ئەم حیزبە هەمان ویست و داوای 

خەڵکەکەیەتی.
ساڵەکانی  ــەی  ــداران چــەک جـــوواڵنـــەوەی 
نموونەیەکی  دەتــوانــێ  هــەتــاوی  ــی  ٤٦-٤٧ــ

دیکە بێ لە دژکردەوەی حیزبی دێموکراتی 
کوردستان بە سیاسەتی تواندنەوەی کورد. 
مانگی   ١٨ تەنیا  جوواڵنەوەیە  ئەو  ڕاستە 
خایاند، بەاڵم کاریگەرییەکەی وەک تەکانێکی 
دیکەیە لە دوای کۆمار بۆ زیاتر پەرەگرتنی 
تاکی  ئاشنابوونی  و  نەتەوایەتی  هەستی 

کورد بە مافەکانی. 
لە بەرەبەری کۆتایی هاتن بە دەسەاڵتی 
ــە ١١ی  ــمــوکــرات ل پــاشــایــەتــی، حــیــزبــی دێ
ساڵ  چەندین  دوای  ١٣٥٧ــــدا  ڕەشــەمــەی 
تێکۆشانی  ــاوارەیـــی  ئـ و  نهێنی  خــەبــاتــی 
ئەوە  دوای  لە  ڕاگــەیــانــد،  خــۆی  ئاشکرای 
کۆمەڵگەی  لــە  دێــمــوکــرات  حیزبی  هــێــزی 
یەکەم  وەک  و  نواند  خــۆی  کــوردەواریــیــدا 
خستنی  وەدەست  ڕێبەریی  سیاسی،  هێزی 
ــی کــەوتــە  ــان مــافــەکــانــی خــەڵــکــی کــوردســت
لەگەڵ  دەبــوو  ئــەوەی  لەگەڵ  و  سەر شان 
لە  وتــووێــژەوە،  بکەوێتە  نــوێ  دەســەاڵتــی 
بەرچاو  بەشێکی  ئــیــدارەی  کوردستانیش 
حیزبی  گرتبوو.  ئەستۆ  وە  ناوچەیەی  لەم 
دێــمــوکــرات لــەو هــەلــومــەرجــەدا بــە هەموو 
توانای خۆیەوە تێ دەکۆشا کە کوردستان 

تووشی شەڕ و ماڵ وێرانی نەبێ.
لە  هــەر  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
سیاسەتی  دوو  دامــەزرانــیــەوە،  ســەرەتــای 
پێکەوە  بوونی  ئێرانی  بوون و  کوردستانی 
پێویست هەوڵی  بە ڕادەی  پێڕەو کردوە و 
فەلسەفەی  بــدا.  دووکیان  بە  گرینگی  داوە 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  وجوودیی 
لەسەر بنەمای کوردستانی بوون دامەزراوە، 
کــە خاکی  ئــەو ڕاستییە  بــە دەرکـــی  ــەاڵم  ب
دابــەش  کـــوردان  بــێ ڕەزایــەتــی  کوردستان 

هەلومەرجی  کردنی  ڕەچاو  بە  بەاڵم  بووە، 
ئابووریی کوردستان؛  ناوچەیی، سیاسی و 
لە  کــوردی  پرسی  چــارەی  ڕێگا  باش ترین 
حیزبی  بۆیە  ــیــوە.  زان جیاجیاکاندا  بەشە 
دێموکراتی کوردستان لە ماوەی ٧٥ ساڵی 
مەعنەویی  و  ماددی  پشتیوانیی  ڕابــردوودا 
درێغ  کوردستان  تری  بەشەکانی  لە  خۆی 
بە  بڵێین  کورتی  بە  دەتوانین  و  نــەکــردوە 
هەر جۆرێک کە بۆی لوابێ لە بچووک ترین 
خۆشی و ناخۆشییەکانیاندا بەشدار بووە. لە 
هەمان کاتدا هەوڵی داوە وزە و هێزی بخاتە 
گەڕ بۆ چارەسەری پرسی کورد لە ئێران. 

حیزبی  دەسکەوتەکانی  لە  کۆمەڵێک 
دێموکراتی کوردستان، بە کورتی:

ــی  ــمــوکــرات ــی دێ ــزب ــی حــی ــ ــەزرانـ ــ - دامـ
پــێــک هــێــنــانــی کـــۆمـــاری  ــان و  ــتـ ــوردسـ کـ
ــەو حیزبە  کــوردســتــان لــەســەر دەســتــی ئ
بێجگە لەوە دەسکەوتێکی سیاسیی گرینگی 
بوو،  کورد  ڕزگاری خوازیی  جوواڵنەوەی 
لە هەمان کاتدا نیشان دەری گەشەی بیری 
ناسیۆنالیزمی کوردییش بوو لە ڕۆژهەاڵتی 

کوردستان.
پارچەکانی دیکەی  - بەشداریی کوردی 
کوردستان بە تایبەتی باشووری کوردستان 
ڕۆڵ گێڕانیان  و  کــوردســتــان  کــۆمــاری  لــە 
دیکە  یەکێکی  کــوردســتــانــدا،  ــدارەی  ــی ئ لــە 
هەستی  پەرەئەستاندنی  نیشانەکانی  لــە 
کاریگەریی  لەژێر  کورد  گەلی  نەتەوایەتیی 

حیزبی دێموکراتی کوردستانە.
- حیزبی دێموکراتی کوردستان هەر لە 
سەرەتای دامەزرانیەوە بایەخی زۆری داوە 
بە دەرکردنی گۆڤار و ڕۆژنامە و خوێندن 
بە زمانی کوردی بۆ توێژە جۆراوجۆرەکانی 
کۆمەڵگەی کوردەواری بۆ نموونە: گۆڤاری 
بیری الوان  نیشتمان باڵوکراوەی  هاواری 
تایبەت  مــنــدااڵن  گڕوگاڵی  گــۆڤــاری  ــوو،  ب
کرابوو بە مندااڵن )الی چەپی ئەو گۆڤارە 
نووسراوە بژی کورد و کوردستانی مەزن( 
و، گۆڤاری کوردستان کە لە دواییدا گۆڕا 
ــامــەی کــوردســتــان، بــاڵوکــراوەی  بــۆ ڕۆژن
ئێستاش  و  بوو  دێموکرات  حیزبی  بیری 

بەردەوامە. 
لەو  ــمــوکــرات  دێ حیزبی  پێک هاتنی   -
ــدا هــۆکــارێــکــی گــریــنــگ بـــوو بۆ  ســـەردەمـ

ــوردەواری  ک کۆمەڵگەی  ئاشت کردنەوەی 
ئینتیمای  ــی  ــوونـ الوازبـ و  یــەکــتــر  ــەگــەڵ  ل
بەهێزبوونی  و  خێڵەکی  و  عــەشــیــرەیــی 
دیکە  واتــایــەکــی  بــە  نــەتــەوەیــی.  ئینتیمای 
یەکەم  بۆ  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
جار توانی عەشیرە و خێڵ و تایەفەکان لە 

دەوری کورد بوون کۆ بکاتەوە. 
لە  کــوردســتــان  دێــمــوکــراتــی  حیزبی   -
ــای  ــە ســەرەت ــدار ل فــاکــتــەری هــێــزی چــەک
دامەزرانییەوە هەتا ئەمڕۆی لەگەڵدا بێ قەت 
غافڵ نەبووە، بە دوو هۆکار: یەکەم، بەرگری 
لە خاک و نیشتمان و دەسکەوتەکانی گەلی 
فاکتەرێکی  چەکدار  هێزی  دووهەم،  کورد. 
گرینگە لە پێک هێنانی کولتووری نەتەوەیی. 
سپای میللی لە گەشەی هەستی نەتەوایەتی 
تاکەکانی  نێو  لە  نیشتمانییدا  هۆگریی  و 

کۆمەڵ ڕۆڵێکی بەرچاو دەگێڕێ.
بۆ  کــوردســتــان  دێــمــوکــراتــی  حیزبی   -
لە گەالنی دیکە  جیاکردنەوەی گەلی کورد 
هێمای  خاوەنی  بکاتە  کوردیش  دا  هەوڵی 
پێش  مەبەستە  بەم  بۆیە  بە خۆی،  تایبەت 
ئااڵی  کوردستان،  کۆماری  ڕاگەیاندنی  لە 
بۆ  )٢٦ـی سەرماوەزی ١٣٢٤(  کوردستان 
یەکەم جار بە ڕەسمی و لە ڕێوڕەسمێکی 
ڕاستییدا  لە  و،  دەکــاتــەوە  بــەرز  بەشکۆدا 
دێموکرات  حیزبی  ئــااڵی  تەنیا  ئااڵیە  ئەو 
نــەبــوو بەڵکوو  ــاری کــوردســتــان  ــۆم یــا ک
لە  بوو  کورد  نەتەوەی  نەتەوایەتیی  ئااڵی 
پێشتر  کە  کوردستان  پارچەی  چوار  هەر 
کۆبوونەوەی  بە  ناسراو  کۆبوونەوەی  لە 
سێ سنوور لە نێوان نوێنەرانی ) کۆمەڵەی 
ژێکاف، حیزبی هیوا و نوێنەرانی کوردەکانی 
تورکیە و سووریە( بڕیاری لە سەر درابوو، 
کە ئێستاش لە باشووری کوردستان ئااڵی 

فەرمیی حکوومەتی هەرێمە. 
- حیزبی دێموکرات شێعری ئەی ڕەقیبی 
پاش  ئێستا  و  نیشتمانی  ســروودی  کــردە 
ــەو ســـروودە بــۆتــە ســـروودی  ٧٥ ســاڵ ئ
زۆربــەی  لە  و،  کــورد  گەلی  نەتەوایەتیی 
کوردستانی گەورەدا لە بۆنە و ڕێوڕەسمە 
هەڵ   ئــااڵ  هــەم  نەتەوەییەکاندا  و  سیاسی 
ئەی  نیشتمانیی  ســروودی  هەم  و  دەدرێ 

ڕەقیب دەخوێندرێ.
- لــە مــیــژووی ســەد ساڵی ڕابـــردوودا 
حیزبی  کە  بڵێین  شانازییەوە  بە  دەتوانین 
بەهێز  نیشانەیەکی  کوردستان  دێموکراتی 
بووە بۆ پێناسە کردنی خەباتی نەتەوایەتیی 
ــی کــوردســتــان.  ــەاڵت گەلی کــورد لــە ڕۆژه
لە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  ئەگەر 
ماوەی ئەو ٧٥ ساڵەدا بە هۆکاری جیاواز 
ــیــوە خــەبــاتــی ڕزگــاری خــوازیــی  نــەی تــوان
سەرکەوتن،  لووتکەی  بگەیەنێتە  نەتەوەیی 
بەاڵم لە درێژەدانی خەبات پشوودرێژ بووە 
و هەر ئەو پشوودرێژییە لە درێژە پێ دان 

بە خەبات هۆکارێکی گرینگ بووە. 
دوای  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی   -
ئەم هەمووە ساڵە ئێستاش هەر لەسەر ئەو 
قازی  پێشەوا  دەستی  لەسەر  کە  ڕێبازەیە 
محەممەد بونیاد نرا و د. قاسملوو گەشەی 
پێ دا و د. شەرەفکەندی درێژەدەری بوو. 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  گــوتــاری 
ئێستاش پێ داگری دەکا لە سەر یەکیەتیی 
نەتەوەیی، دانی سەنگ و قورسایی بە خەباتی 
چارەسەری  بە  بوون  باوەڕمەند  مەدەنی، 
بۆ  بوون  ئامادە  پرسی کورد،  ئاشتییانەی 
نیشتمانییەکان،  سەروەرییە  لە  پاریزگاری 
ژینگە  لە  پاریزگاری  بۆ  خەڵک  دانــی  هان  
بە  نــەتــەوەیــی،  فەرهەنگی  و  کولتوور  و 
کورتی هەر بابەتێک و ڕێکارێک کە بتوانێ 
پێ بدا  پەرە  نەتەوایەتی  سۆزی  و  هەست 
ــای بـــەرەو پێش  و تــاکــی کـــورد لــە ڕاســت
مافە  وەدەست هێنانی  بۆ  خەبات  چوونی 
حیزبی  بکا،  یەکگرتوو  نەتەوایەتییەکانی 
ــی کـــوردســـتـــان پــشــتــیــوانــی و  ــرات ــوک ــم دێ

پشتگیریی دەکا.

***

کاریگەریی حیزبی دێموکراتی کوردستان
 لە سەر گەشەکردنی هەستی نەتەوەیی

عومەر باڵەکی

حیزبی دێموکراتی کوردستان دوای ئەم هەمووە ساڵە ئێستاش هەر لەسەر ئەو ڕێبازەیە کە لەسەر 
دەستی پێشەوا قازی محەممەد بونیاد نرا و د. قاسملوو گەشەی پێ دا و د. شەرەفکەندی درێژەدەری 
بوو. گوتاری حیزبی دێموکراتی کوردستان ئێستاش پێداگری دەکا لە سەر یەکیەتیی نەتەوەیی، دانی 
کورد،  پرسی  ئاشتییانەی  چارەسەری  بە  بوون  باوەڕمەند  مەدەنی،  خەباتی  بە  قورسایی  و  سەنگ 
ئامادە بوون بۆ پاریزگاری لە سەروەرییە نیشتمانییەکان، هان دانی خەڵک بۆ پاریزگاری لە ژینگە و 

کولتوور و فەرهەنگی نەتەوەیی
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یەکیەتیی نیشتمانی کوردستان

بەڕێز حیزبی دێموکراتی کوردستان! 
ساڵوێکی گەرم! 

بەبۆنەی “حەفتا و پێنجەمین” ساڵوەگەڕی 
حیزبە  ئەڵماسی”  یۆبیلی  و”  دامـــەزرانـــدن 
و  سکرتێر  لە  پیرۆزبایی  تێکۆشەرەکەتان، 
کۆمیتەی  و  سیاسی  ــەری  ــت دەف ئــەنــدامــانــی 
تەواوی  و  کەسوکاری شەهیدان  و  ناوەندی 

پێشمەرگە و ئەندامەکانتان دەکەین.
پڕ ســەروەری،  مێژووی خەباتی  لە  دیارە 
و  ئاستەنگ  ــاری  ســەرب دێــمــوکــرات  حیزبی 
دەستکەوتی  ــات،  خــەب ڕێــگــەی  و  دژواری 
لە ڕۆژهەاڵتی  کورد  گەلی  بۆ  مەزنی  گەلێک 
پێناوەشدا،  لەم  هێناوە،  وەدەست  کوردستان 
هەر لە سەرەتاوە ڕێبەرانی حیزب سەرقافڵەی 
پێشەوا  کــە  گــرتــوە.  شەهیدانیان  ــی  ــاروان ک
شەهید  قاسملوو،  دوکــتــور  شەهید  ــازی،  قـ
و  دیــار  هــەرە  نمونەی  ســادق شەڕەفکەندی 

بەرجەستەی تێکۆشانە مەزنە بوون.
و  نیشتمانی  یەکیەتیی  کــە  بایەخە  جێی 
ژیانی  وێستگەی  زۆر  لە  دێموکرات  حیزبی 
ســیــاســی و پــێــشــمــەرگــەیــەتــیــدا هـــاوکـــار و 
دۆستایەتی  ئەم  کە  بوون،  یەکدی  پشتیوانی 
جەالل  مــام  ســەرۆک  حکمەتی  پڕ  فکری  لە 
سەرچاوەی  قاسملووەوە  دوکتور  شەهید  و 
گرتبوو، کە جێ پەنجەی بەسەر نەخشی زۆر 

ڕووداوی سیاسییەوە هەبوو.
پیرۆزە دەکەین و ساڵو  یادە  ئەم  دوبــارە 

دەنێرین بۆ گیانی پاکی شەهیدان. 
لەگەڵ ڕێزدا.

ساالر سەرحەد خەلیفە یونس
ئەندامی ئەنجومەنی سەرکردایەتی 

یەکیەتیی نیشتمانی
بۆردی پەیوەندییە کوردستانییەکان

***

پارتی ژیانی ئازادی کوردستان )پژاک(

حیزبی  گشتیی  ســکــرتــێــری  ــز  ــەڕێ ب
دێموکراتی کوردستان! 

ســاڵــیــادی  پێنجەمین  هــەفــتــاو  ــۆنــەی  ــەب ب
پیرۆزبایی  دێموکرات  حیزبی  دامەزراندنی 
بنەماڵەی  بــەڕیــزان  ئێوە  ئاراستەی  خۆمان 
شــەهــیــدان، ئــەنــدامــان و الیــەنــگــرانــی حیزب 
دەکەین و ئاواتە خوازین کە تێکۆشانی گەلی 
کورد لە داهاتوویەکی نزیکدا بگاتە ئامانج و 

ئەو یادە لە واڵتێکی ئازاددا پیرۆز بکەین. 
پێنج ساڵەدا  هەفتاو  لەو  بێگومان  بەڕێزان 
ڕیــزەکــانــی حیزبی  ــە  ل گـــەورە  زۆر  نــرخــی 
دێــمــوکــراتــدا دەســتــبــەر بـــوون کــە بـــوون بە 
کــورد.  گەلی  پڕشکۆی  مێژووی  لە  بەشێک 
نەمرەوە  پێشەوای  لە  هەر  شەهید  هــەزاران 
کاک  وکــوو  بلیمەت  کەسانی  هەتاکوو  بگرە 
ڕابــردوو  ڕۆژی  چەند  لە  کە  گادانی  جەلیلی 
ئیلهام  بە  بوون  کردین  داغــداری  کۆچکردنی 
پێناوی  لە  بۆ درێژەدانی خەبات و تێکۆشان 
ئازادیی واڵتەکەماندا. جێی خۆیەتی کە پێکەوە 
داخوازەکانی  و  ئــاوات  درێژەپێدانی  بەڵێنی 
یادی خەبات و  بدەین و بەو شێوەیە  ئەوان 

تێکۆشانیان بەرز ڕابگرین.
حیزبی  دامــەزرانــدنــی  ساڵیادی  جارێکیتر 
ــن و  ــەیـ دێـــمـــوکـــرات لـــە ئــێــوە پـــیـــرۆز دەکـ
ئاواتەخوازین ئەم چەشنە بۆنانە ببنە هەوێن 
هەموو  یەکگرتنی  و  یەکڕیزی  بەستێنی  و 
لەپێناوی  هەڵمەت  و  خــەبــات  تێکۆشەرانی 

ڕزگاری گەل و نیشتمانماندا.
بەهیوای ڕۆژانی ئازاد.

هاوسەرۆکایەتی پارتی ژیانی ئازادی 
کوردستان )پەژاک(

***

کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی 
کوردستانی ئێران

بۆ بەڕێز حیزبی دێموکراتی کوردستان 
وێڕای ساڵوی گەرم!

بەبۆنەی یادەوەریی ٧٥هەمین ساڵوەگەڕی 
کوردستان،  دێموکراتی  حیزبی  دامــەزرانــی 
ئــاراســتــەی  خــۆمــان  پــیــرۆزبــایــی  گەرمترین 
نێو  تێکۆشەرانی  هــەمــوو  و  بــەڕێــز  ئــێــوەی 
دەیە   ٧ لە  زیاتر  یادی  دەکەین.  ڕیزەکانتان 
وەکوو  ئێوە  چاالکیی  و  تێکۆشان  و  خەبات 
حیزبێکی بە ئەزموون، لە دەروون و مێژووی 

نەتەوەکەماندا هەرمانە.
ــە ســــــەردەم و بــــارودۆخــــە نــوێــیــەدا،  لـ
یەکڕیزی  پاراستنی  و  یەکیەتی  پێویستیی 
ــدنــی  دامــەزران ئامانجەکانی  لــە  یەکێک  کــە 
لە  زیاتر  ــووە،  ب هەڵسووڕاوەکەتان  حیزبە 
و  ڕەوت  بەپێی  دڵنیاین  دەنوێنێ.  جاران خۆ 

کارنامەی پێشووتان، گرینگایەتی بەجێهێنانی 
ــەخ و  ــای ــڕ ب ــوەش پ ــێ ــە الی ئ ــە ک ــەرک ئـــەم ئ
هەستپێکراوە دەدرێ و هیوادارین هەموومان، 

بە کۆدەنگییەوە بەرەو پێشی ببەین.
ــڕای پــیــرۆزبــایــی ئــەم  ــ جــارێــکــی دیــکــە وێ
خەباتگێڕەکەتان  حیزبە  هــیــواداریــن  ڕۆژە، 
شێلگیرتر و سەرکەوتووتر لە جاران، لەپێناو 
و  کــورد  گەلی  ئامانجەکانی  ئاراستەی  لە  و 
مسۆگەرکردنی مافە ڕەواکانی تێکۆشان بکا و 
بە هەوڵێکی هەمەالیانە، داهاتوویەکی گەشاوە 

بێنێتە دی.
لەگەڵ ڕێزدا. 

کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی 
کوردستانی ئێران

***

حیزبی شیوعی کوردستان

دەفــتــەری  و  گشتی  سکرتێری  بــەڕێــز 
سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان!

لەگەڵ ساڵو!
دامەزراندنی  ساڵڕۆژی  )٧٥(مین  بەبۆنەی 
دێموکراتی  حیزبی  تێکۆشەرەکەتان  حیزبە 
و  سیاسی  مەکتەبی  ــاوی  ــەن ب کــوردســتــان 
کوردستان  شیوعیی  حیزبی  سەرکردایەتیی 
لێدەکەین  یــادەتــان  ئــەو  گەرمی  پیرۆزبایی 
و هــیــوای ســەرکــەوتــن و ســەرفــرازیــتــان بۆ 

دەخوازین.
لە  هــەر  کــوردســتــان  دێــمــوکــراتــی  حیزبی 
ڕۆژی دامەزرانیەوە تا ئەمڕۆ کە یادی )٧٥( 
ــی دەکـــەنـــەوە، درێـــژەی  ــدن ســاڵــەی دامــەزران
مافی  لەپێناو  داوە  تێکۆشان  و  خەبات  بە 
ڕەوای گەلەکەمان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستا ندا 
کاروانی  لە  کاریگەری  بەرچاوو  ڕۆڵێکی  و، 
هەبووە؛  ڕزگاریخوازی  بزوتنەوەی  خەباتی 
لەم  ڕێگایەشەوە قوربانی و شەهیدی زۆری 

پێشکەشی گەلی کوردستان کردوە.
زیاتری  مایەی  ببێتە  یادە  ئەم  هیوادارین 
لەپێناو  سیاسیەکان  الیەنە  و  هێز  یەکڕیزی 

بەدەستهێنانی ئاوات و ئامانجە ڕەواکاندا.
لەسەر  جەخت  دیکە  جارێکی   کۆتایدا  لە 
پتەوکردنی پەیوەندیی دێرینەی هەردووالمان 

دەکەینەوە.
دووبارە پیرۆزبایمان قبول بفەرموون. 

لەگەڵ ڕێزماندا 

مەکتەبی سیاسی
حیزبی شیوعی کوردستان- عێراق

***

پەیامی پیرۆزبایی “لویس ئایاال”، 
سکرتێری گشتیی ئینتێرناسیۆنال 

سۆسیالیست بە بۆنەی یووبیلی ئەڵماسی 
حیزبی دێموکرات

بەرێز خالید عەزیزی، سکرتێری گشتیی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان! 

دێموکراتی  حیزبی  بــەڕێــزەکــانــی  هەڤاڵە 
کوردستان!

بەختەوەرم کە بە بۆنەی یادی ٧٥ ساڵەی 
هاوبەشی  سیاسیی  پالتفۆرمی  دامــەزرانــی 
گەلی کورد، پیرۆزبایی گەرمی ئینتێرناسیۆنال 
ئەمڕۆ  بکەم.  ئێوە  پێشکەشی  سۆسیالیست 
دامەزرێنەران،  یادی  هاوبەشماندا،  بیری  لە 
ــە دواتـــر  ــەگــەڵ هــەمــوو ئـــەو کــەســانــەی ک ل
گیانیان لێ ئەستێندرا، وەک د. عەبدولڕەحمان 
لە  کە  شەرەفکەندی  ســادق  د.  و  قاسملوو 
بوون،  بەشدار  ئینتێرناسیۆنالەکەماندا  کاری 

لەگەڵ ئێمەن. 
ئەو بیرۆکە، بەها و پرەنسیپانەی کە ئەوان 
بڕوایان پێ بوو و کە ئەمڕۆ گەلی کورد بڕوای 
پێیانە، لە نێو ئێوەدا زیندوون. قوربانیدانەکانی 
دوێنێ و خەباتی هەنووکەیی ئێوە بەشێک لە 
ئاجێندای جیهانی بۆ دنیایەکە لە ئاشتەواییدا، 
خەنی  مافەکانیان  بە  کە  ئــازاد  خەڵکێکی  بە 
هەروەها  ــن،  دەژی دێموکرسییدا  لە  و  بــوون 

شتێکە کە ئامانجی ئینتێرناسیۆنالی ئێمەیە.
بەو هیوایە کە کاری هاوبەشمان ببێتە هۆی 

سەرکەوتن.

لویس ئایاال، سکرتێری گشتی
١٤ی ئاگوست ٢٠٢٠

***

یەکێتیی دێموکراتی کوردستان 

و  سەرکردایەتی  ئەندامانی  بــەڕێــزان 
دیموکراتی  ئەندامانی حیزبی  و  پێشمەرگە 

کوردستان!
کــوردســتــان،  دیــمــوکــراتــی  یەکێتیی  وەک 
حیزبی  دامــەزرانــدنــی  ســاڵــەی   ٧٥ بەبۆنەی 

پیرۆزبایی  پەیامی  کوردستان،  دێموکراتی 
حیزبی  دیــارە  دەکەین،  پێشکەش  خۆمانتان 
دێموکراتی کوردستان، دەیان ساڵ خەبات و 
تێکۆشانی بێوچانی هەیە لە پێناو بەدەستهێنانی 
مافە نەتەوەییەکانی گەلەکەمان لە ڕۆژهەاڵتی 
لە  دیموکراسی  چەسپاندنی  و  کوردستان 
لەو  قــوربــانــی  و  ــەزاران شەهید  ــ ه ئــێــرانــدا، 
پێناوەدا بەخشیوە بە خەباتی ڕزگاری خوازی 
حیزبی  مــێــژووی  ئێستادا  لە  و  کــورد  گەلی 
نەتەوەیی  بزووتنەوەی  مێژووی  دیموکرات، 
لە  کــوردە  ئــازادیــخــوازانــەی  و  دێموکراتیک 

ئێراندا و شایانی ڕێز و پێزانینە.
بە  کوردستان،  دێموکراتی  یەکێتیی  وەک 
و  ئێران  و  ناوچەکە  دۆخــی  بیرهێنانەوەی 
ئەوە  هیوای  گشتی،  بە  کوردستان  تایبەت 
هەڵوێستی  بەهێزبوونی  بۆ  کە  دەخــوازیــن 
قــورســایــی خەباتی  هــەبــوونــی  نــەتــەوەیــی و 
ئێران، هەوڵی یەکگرتنەوەی حیزبی  لە  کورد 
دەستپێکردنی  ســەرەتــای  ببێتە   دیموکرات 
دڵی  و  ئەڵماس  یووبیلی  دوای  نوێی  قۆناغی 
لە  گەلەکەمان  و  ئــازادیــخــوازان  و  دۆســتــان 

ڕۆژهەاڵتی کوردستان شاد بکەن.
٧٥ساڵەی  ئەڵماسی  یووبیلی  تر  جارێکی 
دامەزراندنی حیزبی دیموکراتی کوردستانتان 
لێ پیرۆز دەکەین و هیوای سەرکەوتنتان بۆ 

دەخوازین.

یەکێتیی دێموکراتی کوردستان
***

پەیامی عەلی قازی بەبۆنەی یوبیلی 
ئەڵماسی حیزبی دێموکرات

ــژ،  ــ ــەالوێ ــ گ ٢٥ی  هـــاتـــنـــی  ــەی  ــ ــۆن ــ ب ــە  ــ ب
دامــەزرانــدنــی  ــڕۆژی  ســاڵ حەفتاوپێنجەمین 
پیرۆزبایی  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی 
ــه هـــەر دوو حــیــزبــی دیــمــوکــراتــی  ــەم ل ــ دەک
ئیران  کوردستانی  دیموکراتی  و  کوردستان 
نەتەوە  تێکۆشەرانی  و  دڵسۆزان  تــەواوی  و 

و نیشتمان.
هیوادارم ئەو دوو حیزبه به زووترین کات 
و  سەربەخۆ  هێزێکی  وەک  و  بگرنەوە  یەک 
گەوره بۆ ڕزگار کردنی کوردان له ڕۆژهەاڵت 
گەر  و  ــدەن  ب حــەول  جیدی  ئیرادەیەکی  بــە 
یەکگرتوو بین دڵنیام بێ شک سەردەکەوین کە 
هەر ئەوە بوو ئامانجی مەرحومی باوکم وەک 

دامەزرێنەری حیزبی دیموکراتی کوردستان.
پێشەوا  ئایدولۆژیی  بیر و  ڕێباز و   دەبێ 
قازی محەممەد بکەین بە سەرمەشقی خۆمان 
و  عــەمــەل  لــه  چ  و  نووسیندا  و  قسە  لــه  چ 

تێکۆشاندا.
بژی کورد، بژی کوردستان .

عەلی قازی
***

حیزبی ڕزگاریی کوردستان 

بەرێز، خالیدی عەزیزی!
حیزبی  سیاسیی  دەفــتــەری  بــەرێــزان، 

دێموکراتی کوردستان! 
سالوێکی گەرم!

یادی ٧٥ ساڵەی  گەالوێژ  بەبۆنەی ٢٥ی   
بەناوی  تێکۆشەرەکەتان  حیزبە  دامەزراندنی 
سیاسیی  مەکتەبی  و  سەرۆکایەتی  دەستەی 
ــی کـــوردســـتـــان پـــڕ بـــەدڵ  ــاریـ حــیــزبــی ڕزگـ
پیرۆزبایی یۆبێلی ئەلماسی حیزبی دێموکراتی 
و  ئەندام  و  دەفتەری سیاسی  لە  کوردستان 

الیەنگرانتان دەکەین.
بـــە هـــیـــوای ســـەرکـــەوتـــن لـــە خـــەبـــات و 
تێکۆشانتان و ئومێدەوارین ئەم یادە شکۆدارە 
لە  هاوئاهەنگی  و  یەکڕیزی  هەوێنی  ببێتە 
کە  کورد  نێوماڵی  ڕێکخستنەوەی  و  خەبات 
هەمبەری  لە  حەتمییە  زەروورەتێکی  ئێستا 
هێرشی ناڕەوای فاشیستی تورک و ڕێژێمی 

پەت و سێدارەی کۆماری ئیسالمیی ئێران.
و  پتەوکردن  هەوڵی  لە  ڕزگـــاری  حیزبی 
لەگەڵ  پەیوەندیەکانمانین  تۆڵکردنی  و  توند 

حیزبە تێکۆشەرەکەتان.

دەستەی سەرۆکایەتیی حیزبی ڕزگاریی 
کوردستان
***

پارتی کرێکاران و ڕەنجدەرانی 
کوردستان 

حیزبی  سیاسیی  دەفـــتـــەری  ــز  ــەڕێ ب
دێموکراتی کوردستان!

ساڵوێکی گەرم!
لە خەبات  تێپەڕبوونی ٧٥ ساڵ  بۆنەی  بە 
حیزبی  فیداکاریی  و  نەپساوە  تێکۆشانی  و 

ئەڵماس،  یوبیلی  و  کوردستان  دێموکراتی 
و  بەڕێزتان  لە  خۆمان  گەرمی  پیڕۆزبایی 
پێشمەرگە  و  کادر  تەواوی  و  سەرکردایەتی 

قارەمانەکانتان دەکەین.
دێموکراتی  حیزبی  ــی  ــدن دامــەزران ــارە  دیـ
هەلومەرجێکی  ئــەنــجــامــی  ــە  ل ــان  ــوردســت ک
ئەو  پێداویستییەکی  وەک  خۆیی  و  بابەتی 
ــازی خەڵکی  ــە مــایــەی شــان قــۆنــاغــە، بـــوو ب
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و، توانی ببێتە خاوەنی 
چوارچێوەی  لە  سەربەخۆ  حکومڕانییەکی 
لە  ساڵ   ٧٥ مێژووی  کوردستاندا.  کۆماری 
سەختی  ئــەزمــوونــی  و  تێکۆشان  و  خــەبــات 
ــێ کــە شاڕێگا  ــە پــێــمــان دەڵـ ــارانـ ئـــەو ڕۆژگـ
و  مــەنــزڵــگــە  ــە  ب گەیشتن  و  ســەرکــەتــن  ــۆ  ب
ــازاد و  ــ وەدەســت هــێــنــانــی کــوردســتــانــێــکــی ئ
دێموکرات و حکومڕانییەکی کوردانە تەنها و 
و  هەڵوێستی  یەک  و  یەکگرتوویی  بە  تەنها 
پشت ئەستور بە خەڵکی کوردستان فەراهەم 
ــان پێگەی  دەبـــێ، بــەمــەش لــە الیـــەن دۆســت
بەرزتر بۆ دوژمنانیش بەهێزتر دەبێ. جێگای 
پەڕی  ئەو  کۆنگرەتان  دوا  بڕیاری  ئاماژەیە 
ئازایەتی و بوێریە بۆ هەنگاونانی یەکگرتنەوە 
ئێران  کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی  لەگەڵ 
ســەرەکــی  پێداویستییەکی  و  خــواســت  کــە 
قۆناغەکەیە. گومان نییە کە ناوچەکە بە گشتی 
گەورەدایە  گۆڕانگاری  چاوەڕوانی  لەبەردەم 
کە نیشتمانی ئێمەش لەم پێشهات و هاوکێشەیە 
ئاستە  هەموو  لە  پێویستە  بۆیە  نییە.  بــەدەر 
بکرێ  ئامادەسازی  تێکۆشاندا  جیاجیاکانی 
کە  بەر  بگیرێتە  گونجاو  پالنی  بەرنامەوە  و 
هاوتەریب  نێودەوڵەتی  هەلومەرجی  لەگەڵ 
لە  گوڕانکارییەکان  ڕووداو  بتوانرێت  و  بێت 
داوا  و  خواست  و  نیشتمان  بــەرژەوەنــدیــی 
ڕەواکانی خەڵکی کوردستان مسۆگەر بکرێت. 
ئێمە  شــکــۆدارەوە،  بۆنە  بــەم  تر  جارێکی 
کوردستان  ڕەنجدەرانی  و  کرێکاران  پارتی 
لە  ڕادەگەیەنین و جەخت  پیرۆزبایی خۆمان 
دەکەینەوە،  نێوانمان  دۆستانەی  پەیوەندیی 
و  گــەل  بــەرژەوەنــدیــی  پێناو  لە  ئۆمێدوارین 
نیشتماندا پەیوەندییەکەمان زیاتر پێش بخەین.

هەر سەرکەوتوو و سەرفرازبن .

 لەگەڵ ڕێزماندا 
کوردستان  ڕەنجدەرانی  و  کرێکاران  پارتی 

مەکتەبی سیاسی 
***

حیزبی زەحمەتکێشانی کوردستان 

حیزبی  سیاسیی  ــەری  ــت دەف ــز،  ــەڕێ ب
دێموكراتی كوردستان

ساڵوێكی گەرم،
     بە بۆنەی ٢٥ی گەالوێژ، یادی  ٧٥ـەمین 
دێموکراتی  حیزبی  دامەزراندنی  ساڵوەگەڕی 
سیاسیی  مەكتەبی  نـــاوی  بــە  ــان،  کــوردســت
حیزبی زەحمەتكێشانی كوردستان، گەرمترین 
پیرۆزبایی ئاراستەی ئێوەی بەڕێز و هەموو 
و  دەكــەیــن   دێموکرات  حیزبی  خەباتگێڕانی 
ئومێدەوارین یوبیلی ئەڵماس دەرفەتێکی دیکە 
خەبات  پێشبردنی  بەرەو  و  یەكڕیزی   بۆ  بێ 
گەلی  مافەكانی  تــەواوی  وەدیهێنانی  لەپێناو 

كورد لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان  و ئێران.
ــدەرەوەی  ــ دێــمــوكــرات، وەاڵمـ     حیزبی 
خواستەكانی خەڵكی كوردستانە و لەمێژووی 
دامەزراندنیەوە حیزبێكی كاریگەربوو، لە زۆر 
كۆماری  یەكەمین  ــوو،  ب ڕچەشكێن  بـــواردا 
دیموكراتی كوردستانی ئاوا كرد، لەپەرەپێدانی 
ــاری ســیــاســی  و ڕێــكــخــراوەیــدا، لە  هــۆشــی
پێشەنگ  كوردیدا،  ڕۆژنامەگەری  پێشخستنی 
ئەزموون،  بە  حیزبێكی  وەک  ئێستاش  بووە. 

خاوەن تایبەتمەندی لەمەیدانی سیاسی دایە.
     لەكاتێكدا، كە بە ڕێزەوە یوبیلی ئەڵماسی 
حیزبی دیموكرات یاد دەكرێتەوە، كوردستان  
دژوار  و  قۆناخێكی  نــاوەتــە  پێی  نــاوچــە  و 
ناهەموارەوە، سەرەڕای زیادبوونی مەترسیی 
هەڵكشانی  لێکەوتەکانی،  و  ڤایرەس  کۆرونا 
لەالیەک  ئیقلیمی  و  نــێــودەوڵــەتــی   ملمالنێی 
ــخــوازی  ــراوان ف سیاسەتی  پــەرەســەنــدنــی   و 
ئــارامــی  و  تــر  الیــەكــی  لــە  ئیقلیمیەكان  هێزە 
ئاسایشی ناوچەیان خستۆتە بەردەم ئەگەری 
نادیارەوە. بۆیە لەم هەلومەرجە ئاڵۆزەدا، لە 
الیەنە سیاسییەكانی كوردستانی داوا دەکرێ، 
لە  ــخــەن،  داب ناكۆكییەكان  ــەڕووی  بـ دەرگـــا 
كێشە  و ئاریشە الوەكی  و ناوەكییەكان دوور 
بكەونەوە زیاتر ال لە ئەركی هاوبەش  و پرسی 

بنچینەیی بكەنەوە.
جەخت  دیكە  جارێكی  پێوەندەدا،  لەو  هەر 
لە پێویستیی پتەوكردنی پەیوەندیی لە نێوان 
حیزبی زەحمەتكێشانی كوردستان  و حیزبی 

دێموكراتی كوردستان دەكەینەوە.
دێموكراتی  حیزبی  ئەڵماسیی  یوبیلی  لە 

كوردستاندا،

پێشەوا  بێگەردی  پاک  و  گیانی  لە   ساڵو 
كۆماری  یەكەمین  قازی محەممەد، سەرۆكی 
شەهیدانی  هەموو  و  كوردستان   دێموكراتی 

ڕێگای ڕزگاریی كوردستان.

مەكتەبی سیاسیی
حزبی زەحمەتكێشانی كوردستان

***

بزووتنەوەی دێموکراتی گەلی کوردستان

حیزبی  سیاسیی  دەفـــتـــەری  ــز  ــەڕێ ب
دێموکراتی کوردستان 

لەگەڵ ساڵو!
حیزبی  دامەزراندنی  ساڵەی   ٧٥ بەبۆنەی 
دێموکراتی کوردستان گەرمترین پیرۆزباییتان 

ئاراستە دەکەین.
کاتێکدا  لە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
تێکۆشان و  پــێــشــڕەوی  بـــووە  کــە  ــەزرا  ــ دام
گەلەکەمانی گەیاندە کاروانی تێکۆشانی گەالنی 
ژێردەستە و مافخوراوان و مێژووی تەمەنی 
حیزبی  بێشوماری  قوربانی  گــەواهــیــدەری 
تێکۆشانی  و  خەبات  ڕێگای  لە  دێموکرات 
لە  گەلەکەمان  سەربەستی  و  ئازادی  لەپێناو 

ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا.
ــان بە  ــتـ ــوردسـ ــی دێـــمـــوکـــراتـــی کـ ــزب ــی ح
شانازییەوە لە ڕێگای خەباتی پێشەوا قازی و 
دوکتور قاسملوو و شەڕەفکەندی و تەواوی 
شەهیدان خۆڕاگرانە درێژەی بە کاروانەکە دا 
لەپێناو بەدیهێنانی مافە ڕەواکانی گەلەکەمان 

لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان.
ــان ئــاراســتــە  ــت ــای ــرۆزب ــی ــکــە پ ــکــی دی جــارێ
دەکەین و جەخت لە پەیوەندیەکانی نێوانمان 

دەکەینەوە.

مەکتەبی سیاسی
بزووتنەوەی دێموکراتی گەلی کوردستان

***

پارتی سەربەخۆیی کوردستان 

بە ناوی کوردستانی گەورە! 
ــادر و  ــ ــبـــەری و ک ــی ڕێـ ــااڵن ــەڤ بـــەڕێـــز: ه
پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
بە بۆنەی ٧٥مین ساڵوەگەڕی دامەزراندنی 
پیرۆزبایی  گەرمترین  دێــمــوکــرات.  حیزبی 
تێکۆشەرانی  هــەمــوو  ــەی  ــاراســت ئ خــۆمــان 

ڕیزەکانی حیزبی دێموکرات دەکەین. 
سەر  لە  کوردستان  سەربەخۆیی  پارتی 
بنەمای گوتار و هزری نەتەوەیی هەوڵ دەدا 
پێناو  لە  برایانە  و  دۆستانە  پەیوەندییەکی 
هێز  هەموو  لەگەڵ  گەلەکەمان  بەرژەوەندیی 
ڕێک  کوردستان  ڕۆژهــەاڵتــی  الیەنەکانی  و 
بخا و هەوڵمان یەکڕیزی نێو ماڵی کوردە و 
الیەکمان  هەموو  خەمخۆریی  بە  هیوادارین 

ئەو تەباییە بێتە ئاراوە. 
پیرۆزبایی خۆمان  تر  لە کۆتا ییدا جارێکی 
بە هەموو خوشک  پێشکەش  دڵەوە  ناخی  لە 
تــێــکــۆشــەری ڕیــزەکــانــی حیزبی  بــرایــانــی  و 
هیوای  و  دەکــەیــن  کــوردســتــان  دێموکراتی 
سەرکەوتنتان لە گشت بوارێکدا بۆ بە ئاوات 

دەخوازین.

دەفتەری سیاسیی پارتی سەربەخۆیی 
کوردستان

١١ /٢٠٢٠/٨ زایینی
***

پارتی سەوزی کوردستان 

بەڕێز حیزبی دێموکراتی کوردستان!
ساڵوێکی ژینگە دۆستی!

دامەزراندنی  ساڵیادی  بەبۆنەی)75(مین 
دێموکراتی  حیزبی  تێکۆشەرەکەتان،  حیزبە 
ئەندامانمان  سەرجەم  بەناوی  کوردستان، 
کــوردســتــان جوانترین  ــەوزی  سـ پــارتــی  لــە 
ــاراســتــەی بــەڕێــزتــان  پــیــرۆزبــایــی خــۆمــان ئ
بێتە  پیرۆزە  بۆنە  ئەم  خوازیارین  دەکەین، 
لە  گەلی کوردمان  بۆ  مایەی خێر و خۆشی 

ڕۆژهەاڵتی کوردستان و تەواوی ناوچەکە.
ڕۆڵێکی  تێکۆشەرەکەتان  حیزبە  بێگومان   
و  سیاسی  خەباتی  لــە  هــەبــووە  ــەرچــاوی  ب

چەکداری و کۆمەاڵیەتی و ژینگە پارێزیدا.
بە  بفەرموون  قبوڵ  پیرۆزباییمان  دوبــارە 

هیوای سەرکەوتن.

مەکتەبی سیاسیی پارتی سەوزی 
کوردستان
***

بەشێک لە پەیامی حیزب و ڕێکخراوە سیاسییەکانی کوردستان بۆ یوبیلی ئەڵماسی حیزبی دێموکراتی کوردستان
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وانەکانی هەرگیز لەبیر ناچن
مستەفا شەڵماشی

به بۆنه ی كۆچی دوایی هاوڕێی سه ركرده  
كاك جه لیلی گادانی، له  بنه ماڵه ی سه ربه رزی 
كوردستان،  دێموكڕاتی  حیزبی  له   گادانی، 
له  بنه ماڵه ی گه وره ی دێموكڕات، له  هه موو 
دۆست و ئاشنایانی هاوڕێی تێكۆشه رمان 
به   كــورد  گه لی  هه موو  له   و  جه لیل  كــاك 
به   هیوادارم  ده كه م.  تێكڕایی سه ره خۆشی 
هاتنه  دی ئه و ئامانجه  پیرۆزانه ی كه  كاك 
زیاتر  ماوه ی  له   ماندوو یی نه ناس،  جه لیلی 
له  حه فتا ساڵدا به  هه ر ڕێگایه كی مومكیندا 
ــه وره ی كاك  ــ گ ده دا، ڕوحـــی  بــۆ  هــه وڵــی 
تێكۆشه رانی كۆچكردووی  جه لیل و هه مو 

ئه و ڕێگایه  شاد بێ.
كه سێك  ڕابـــردووی  له سه ر  قسه كردن 
شێوه یه كی  به   خــۆی  ته مه نی  ــه واوی  ت كه  
سه ر  خستبێته   ڕاستگۆیانه   و  ســادقــانــه  
ته به قی ئیخالس بۆ خزمه تكردن به  دۆزی 
نییه .  ئاسان  كارێكی  نه ته وه كه ی  ڕه وای 
ڕابــردووی  له   باسكردن  گرنگتر  ــه وه ش  ل
قوژبنێكی  و  كه لێن  هه مو  له   كه   كه سێك 
و  بــێ  دیـــار  جێ په نجه ی  نیشتمانه كه یدا 
خه ڵكی  میلیۆنیی  ــی  كــۆمــه اڵن ــه ن  ــ الی ــه   ل
ئه ركێكی  دیسان  ناسرابێ،  واڵتــه كــه یــه وه  
به و  مــرۆڤ.  سه رشانی  ده خاته   قورستر 
ئــه وه نــده   نــه مــر  كــاك جه لیلی  حــاڵــه شــه وه  
په سندی  جێگای  و  ــاش  ب تایبه تمه ندیی 
هه بون و ژیانه كه ی ئه وه نده  ده وڵه مه ند به  
كه   بوو ،  شانازییه وه  جێگای  تایبه تمه ندیی 
هه ركه س ده توانێ له  و ده ریا بێ بڕانه وه یه  
توانای  به پێی  و  هه ڵێنجێ  به هره   هێندێك 
ساز  لێ  شۆڕشگێڕییان  چیرۆكێكی  خۆی 
ڕێبوارانی  بــۆ  بڵیندیه وه   بــه ســه ر  كــه   بكا 

ڕێگای ڕزگاریی نه ته وه كەی بخوێنێته وه .
ــووم  ــه و كــه ســانــه  ب ئــەمــنــیــش یــه كــێــك لـ
ــه وه م هــه بــووه  لــه  ته مه نی  كــه  شــانــازی ئـ
سێی  گۆنگره ی  دوای  له   واتــه   الویــمــه وه ، 
پیاوه   ئه و  ناوی  به   گوێم  حیزبه كه مانه وه ، 
دوای  له   و  بێ  ئاشنا  گه له كه مان  مه زنه ی 
كۆنگره ی چواری حیزبه كه مانه وه  له  ڕێبه ریی 
حیزبدا بۆ ماوه یه كی درێژ شانبه شانی ئه و 
بكه م.  خه بات  ماندوویی نه ناسه   تێكۆشه ره  
و  بم  به هره مه ند  به نرخه كانی  بۆچوونه   له  
وره   شۆڕشگێڕانه كه ی  هه ڵسوكه وته   به  
ئامۆژگارییه   له   كه مه وه  و  كۆ  خه بات  بۆ 
زێده ڕۆییم  وه ربــگــرم.  كه ڵك  به نرخه كانی 
نه كردوه  ئه گه ر بڵێم كاك جه لیل جوانترین 
بــه ئــه خــالقــی سیاسی،  ڕێــبــه رێــكــی  وێــنــای 
دڵسۆز،  بێ خەش،  پــاك،  ــن  داوێ و  ده ســت 
ماندوویی نه ناس و ئیدامه كار بوو. له  باری 
هه ڵوێستی  و  ئــیــراده   خـــاوه ن  بــۆچــونــه وه  
بــاری  لــه   هــەبــوو.  خــۆی  شۆڕشگێڕانه ی 
ــائــومــێــدی نــه ده نــاســی و له   ــمــانــه وه  ن ــی ئ
گوڕ  به   هه ر  هه لومه رجه كاندا  دژوارترین 
به   تینی سه رده می سه ركه وتن درێژه ی  و 

خه بات ده دا.
گه وره ترین تایبه تمه ندییه كانی كاك جه لیل 
له   هه لومه رجێكدا  هیچ  لــه   كــه   ــه وه  بــوو  ئ
خه بات شل نه ده بۆوه . هه ربۆیه  توانیویه تی 
دروست  تێكۆشان  و  خه بات  مێژوویه كی 
و  ژیانیدا  قۆناغی جۆراوجۆری  له   كه   بكا 
په نجه ی  جێ  هه ستانه وه دا  و  تێشكان  له  
ماندوویی نه ناس  شۆڕشگێڕی  بــێ.  ــار  دی
هه ر  بڵێین  ده توانین  گادانی  جه لیلی  كاك 
سه ره تاییه وه   قوتابخانه ی  میزی  له سه ر 
زێڕینی  ده ورانــی  كه وتووه ته   به شێكی  كه  
دامــه زرانــی  و  دێموكڕات  حیزبی  خه باتی 
خۆی  ده سته چیله ی  كوردستان،  كۆماری 
بخاته  سه ر ئاگری شۆڕشی ڕزگاریخوازیی 
ــه و كــاتــه دا به   نــه تــه وه كــه مــان. بــه ڕێــزیــان ل
ــه وه ی ســـروده   ــن ــوت ــه  گ ــردن ل ــك ــه شــداری ب
ــر  دوات و  پێده كا  ده ســـت  نیشتمانییه كان 
ڕووخانی كۆماری كوردستانیش له  خه بات 
الوانــدا  یه كیه تیی  له   ناكاته وه  و  ســاردی 
له  قۆناغی دواتر  به شداری ده كا.  چاالكانه  
ده بێته  یه كێك له  هه ڵسوڕاوترین كادره كانی 
حیزب و له  شار و گونده كانی كوردستاندا 
ــۆر و بــه نــه هــێــنــی و  ــۆراوجــ ــاوی جــ ــ بـــه  ن
به ئاشكرایی، خەریکی باڵوكردنه وه ی بیری 
كوردایه تی و ڕێكخستنی ته شكیالتی حیزبی 

ده بێ. 
ده زگا  بۆ  بێ وچاندا  تێكۆشانی  بــه دوای 
ئه منییه ته كانی ڕێژیمی پاشایه تی ده ناسرێ 
ــه  و  ــدانـ ــه ر هــێــرشــی دڕنـ و ده كــه وێــتــه  بـ
زیاتر  كۆتاییدا  له   و  ــازار  ئ و  ئه شكه نجه  

ڕێژیمی  سیاچاڵه كانی  له   ساڵ  سێزده   له  
مه زنه   ئه و  به اڵم  دەکــرێ.  بەند  پاشایه تیدا 
ئازار  ئه و  و  هه یه   سه وداسه ری  سه رێكی 
ــاده ن،  ن پێ  كۆڵی  نەته نیا  ئه شكه نجانه   و 
نه ته نیا شكستی  و  ده كه ن  بگره  چاالكتری 
ــكــوو ســـه ركـــه وتـــووانـــه  و  پــێ نــــاده ن بــه ڵ
هه م  ده ر.  دێته   زیندان  له   دوژمن به زێنانه  
فه ڕانسه   زمــانــی  لــه   لیسانس  ــی  ــه دڕه ك م
دێنێته  ده ر و هه م  له  زیندان  له گه ڵ خۆی 
و  خــۆڕاگــری  تاقیكردنه وه ی  كۆڵه بارێك 
دیــســان به بێ تــرس ده ســت ده كــاتــه وه  به  

خه بات. 

ئه شكه نجه   و  زیندانی  هه مو  ئه و  دوای 
دانه یه  كه  من وه ك نوێ پێیەک له  مه یدانی 
ــه  دوای  ــدا ل ــمــوكــرات خــه بــاتــی حــیــزبــی دێ
كاك  كه   ده بێ  لێ  گوێم  سێ وه   كۆنگره ی 
دوژمندا  جــه رگــه ی  له نێو  گــادانــی  جه لیلی 
ڕاوێــژكــاری  كــراوه تــه   به نه هێنی  ــاران  ت له  
سه وداسه ری  دیسان  ناوه ندی.  كومیته ی 
به بێ  نهێنیدا  ته شكیالتی  لــه   و  ئــازادیــیــه  
ئه شكه نجه   گیرانه وه  و  خه ته ری  گوێدانه  
درانه وه،  ده ستی به  تێكۆشان كردووه ته وه .
له   و  بێ بڕانه وه یه   جه لیل  كاك  خه باتی 
گه رمه ی خۆپیشاندانه كانی كۆمه النی خه ڵك 
له دژی ڕێژیمی پاشایه تیدا كاك جه لیل خۆی 
ده گه یه نێته وه  مەهاباد و ده بێته وه  پێشه نگ. 
ــه  ڕێــوڕه ســمــی بــه خــاك ســپــاردنــی كاك  ل
تێكۆشه ر و سه ركرده ی  “عه زیز یوسفی”، 
چاونه ترسی حیزبی دێموكرات و قاره مانی 
سیاچاڵه كانی  لــه   درێــژخــایــه ن  زیندانیی 
كــاك جه لیل ڕۆڵــی  پــاشــایــه تــیــدا،  ڕژیــمــی 
مه یدانی  بێ ترس  و  گێڕا  هه ڵسوڕێنه   ری 
ده نگی  و  گــرت  گه له كه مان  دوژمنانی  له  
خه ڵكدا  كۆمه اڵنی  ئاپۆرای  له نێو  دلێرانه ی 

ده نگی دایه وه .
پاش ڕووخانی حكومه تی حه مه  ڕه زاشا و 
دوای ئه وه ی حیزبی دێموكراتی كوردستان 
كاك  كــرده وه ،  ئاشكرا  خه باتی  به   ده ستی 
تایبه تی  ژیانی  و  كــار  له   ده ستی  جه لیل 
ژیانی  هــه نــاســه ی  دوایــیــن  تــا  و  هه ڵگرت 
ڕیــزی  لــه   نــه كــرد.  چــۆڵ  خه باتی  مه یدانی 
دێموكراتی  حیزبی  خه باتكارانی  پێشه وه ی 
و  گێڕا  ڕۆڵی  ڕێبه رێك  وه ك  كوردستاندا 
سه ركردایه تی  له   جوان  وێنه یه كی  به   بوو 
ناوه ندی،  كومیته ی  ئه ندامی  وه ك  كــردن. 
سكرتێری  و  سیاسی  ده فــتــه ری  ئه ندامی 
دێموكڕات  گــه وره ی  بنه ماڵه ی  له   به شێك 
كــوردســتــان_ دێــمــوكــڕاتــی  حیزبی  ــه   )واتـ

و  ســه داقــه ت  به   شۆڕشگێڕ(  ڕێبه رایه تی 
نه ناسانه   ماندوویی  به  شێوه یه كی  پاكی و 

كاری كرد و بێ پشودان خه باتی كرد.
كاك جه لیل به  هه موو باوه ڕیه وه  كه سێكی 
به   قوڵی  ــاوه ڕی  ب ئه و  بــوو.  یه كسانیخواز 
ڕه خساندنی  و  كۆمه اڵیه تی  پێشكه وتنی 
تاكه كانی  هــه مــوو  بــۆ  یه كسان  ده رفــه تــی 
كۆمه ڵ هه بوو. به  ژن و پیاوه وه  و به  چین 
و توێژه  جۆربه جۆره كانیه وه . ڕاسته  وه ك 
پله ی  به   ڕاسته قینه   دێموكڕاتێكی  هه مو 
چاره نوسی  دیاریكردنی  مافی  بۆ  یه كه م 
به تایبه تی  له  ڕۆژهه اڵتی كوردستان  كورد 

و له  هه مو كوردستان به گشتی تێ ده كۆشا، 
گه لی  ئــــازادی  دوای  قــۆنــاغــی  ــه   ل بـــه اڵم 
دێموكرات  حیزبی  ده یه ویست  كوردیشدا 
به رنامه ی پێشكه وتووی كۆمه اڵیه تیی هه بێ 
وه ك  مافی  كۆمه ڵگە  تاكه كانی  هه موو  تا 
له و  هه بێ.  یه كیان  وه ك  ده رفه تی  و  یه ك 
و  بــووم  به شدار  تێیدا  من  كه   كۆنگرانه دا 
دیومه   بووه ،  به شدار  تێیدا  جه لیلیش  كاك 
هه مو  دواڕۆژدا  به رنامه ی  باسی  له   كه  
دروشمه   له   به رگریی  جه لیل  كاك  جــارێ 
سۆسیالیستییه كان كردوه  و پێی له سه ر ئه وه  
داگرتوه ته وه  كه  حیزبی دێموكرات پێویسته  
عه داڵه تی  خــۆیــدا  دواڕۆژی  ئامانجی  لــه  
له   بكا.  بۆ  كاری  و  بگونجێنێ  كۆمه اڵیه تی 
یه كێك  جه لیل  كــاك  مێژووییشه وه   بــاری 
له و كادره  حیزبیانه  بووه  كه  پشتیوانیی له  
١٣٣٢دا  ساڵی  له   جوتیاران  جوواڵنه وه ی 
كردوه  و هه ر له و ساڵه شدا له  الیه ن ده زگا 
ڕێژیمی حه مه ڕه زاشاوه   سه ركوتكه ره كانی 
گیراوه . كاك جه لیل ئه وه نده ی ئاگادار بووم 
یه كێك له  سه ركرده  چاالكه كانی حیزب بوه  
و  ژن  یه كسانیی  مافی  له   دیفاع  بواری  له  
پیاو. كه  واته  پڕ به  پێستی بوو كه  خۆی به  

كه سێكی ناسیۆنالیستی چه پ پێناسه  بكا.
ساڵه ی   ٨٠ ڕێوڕەسمی  له   جه لیل  كاك 
حیزبی  سیاسیی  ده فته ری  له   كه   ته مه نیدا 
هاتبوو،  پێك  بۆی  كوردستاندا  دێموكراتی 
له پێناو  بــێ وچــان  خه باتی  خــه بــات،  ــێ:  ده ڵ
ڕزگاریی كورد و كوردستاندا ئه ركه ، ئه رك 
ــاوه ڕی من  بـ بــه   ــووه  و ئه ركیش ده بـــێ.  ب
ژیانێك كه  له پێناوی ژیان و ژینه وه ی گه ل 
و ئاوه دانكردنه وه ی و اڵتدا نه بێ، بێ بایه خه  

و به فێڕۆدانی ته مه نه . 
ــات”دا  خــه ب ســاڵ  “پــه نــجــا  پێشه كیی  لــه  
ڕابردومان  ڕووداوانـــه ی  ئه و  ده بێ  ده ڵــێ: 
له به ر چاو بێ و په ندی لێ وه ربگرین و بۆ 

پته وبونی ڕیزه كانی حیزب و یه كیه تیی كورد 
برایه تی  ڕووحــی  و  ته فاهوم  پێكهێنانی  و 
ڕێكخراوه   و  حیزب  هه مو  نێو  لــه   زیــاتــر 
كوردستانییه كاندا كه ڵكی هه بێ و ئیمانمان 
به وه  هه بێ كه  ئه وه ی به  یه كگرتن و ته بایی 
به  دووبه ره كی و  بۆمان ده كرێ، هیچكات 

ناكۆكی پێك نایه .
ــوه ی  ــه  شــێ ــه  بـ ــاك جــه لــیــلــێــك كـ ــ ــا ك جـ
دڵسۆز  ســاڵــه ی  هه شتا  یـــادی  قسه كانی 
تاقیكردنه وه دا  له   كه   قه ناعه تێك  به   و  بێ 
په نجا  پێشه كیی  لــه   وه ك  گه یشتوه   پێی 
بۆ  دڵــی  ــا، چــۆن  ده ك باسی  ســاڵ خه باتدا 

بۆ چاره سه ری  بێگومان  لێ نادا؟  یه كڕیزی 
ئیشاره ی  ده رفه تدا  له  زۆر  ئه و كێشانه ش 
ساڵ  پەنجا  پێشه كیی  له   هه ر  كــردوه .  پێ 
كێشه كانی  له   باسکردن  كه   ده ڵێ  خه باتدا 
وه رگرتن  لێ  ده رس  بۆ  پێویسته   ڕابردوو 
ــێ بــۆ یــه كــتــر مــه حــكــومــكــردن و  ــاب ــێ. ن بـ
ــان بـــێ. ده بــێ  ــ گـــه وره كـــردنـــه وه ی درزه كـ
تێ بگه ین كه  تا ئێستا چمان به  یه كتر گوتوه ، 
چمان به سه ر یه كتر هێناوه  و چۆن بووینه  
هۆی شكستی خۆمان. نابێ ئه وانه  دووپات 
كه ینه وه  و پێویسته  ئه و كێشانه  وه ال نێین 
و یه ك بگرین، چونكه  هێز و سه ركه وتن له  
كاك  نه خشه ڕێگای  هه ربۆیه   یه كگرتن دایه . 

جه لیل دوو شتی سه ره كی بووە:
ــه  چــاوی  یـــه ك: شـــڕۆڤـــه ی ڕابـــــردوو ب
ڕه خنه گرانه  بۆ ده رس وه رگرتن له  ڕابردوو، 
بۆ  نه ك  هه ڵه كان،  دووپات نه كردنه وه ی  بۆ 

یه كتر مه حكوم كردن و شكاندن.
قــازانــجــی  پــێــنــاوی  ــه   ل یــه كــگــرتــن  دوو: 
بۆ  و  هێز  كۆكردنه وه ی  بۆ  و  نه ته وه ییدا 
ئامانجی  بــه   كـــورد،  دۆخــی  سه ركه وتنی 

داڕشتنی ستڕاتیژییه كی پته وی نه ته وه یی.
بنه ماڵه ی  یه كگرتنه وه ی  مه سه له ی  له  
جه لیل  كاك  دێموكراتیشدا  دوو  گــه وره ی 
بــوو.  كــه ســه كــان  پــێــداگــرتــریــن  لــه   یه كێك 
ــرد كه   زۆرجــاریــش ئــیــشــاره ی بـــه وه  ده كـ
نابێ  بگرین،  یه ك  ده مــانــه وێ  ئه گه ر  ئێمه  
قازانجی حیزبی و گرووپیی خۆمان له به ر 
چاو بێ و پێویسته  بیر له  قازانجی گشتیی 

نه ته وه كه مان بكه ینه وه .
ڕه وای  دۆزی  به   خزمه تكردن  هه ستی 
ــه  ســه ركــرده   گــه لــه  بــه شــخــوراوه كــه مــان ل
بــوو،  به هێز  هێنده   گـــادانـــی”دا  “جه لیلی 
تێری  ڕه نجدانه ،  و  خه بات  هه مو  ئه و  كه  
و  نوسین  مه یدانی  له   هه ربۆیه   نــه ده كــرد. 
وه رگێڕانیشدا له  هاوته مه نانی خۆی وه دوا 

به   پشوودانیشی  سه عاته كانی  و  نه كەوت 
نوسین و خوێندنه وه  و وه رگێڕان بۆ سه ر 
زمانی كوردی پڕ دەكرده وه  و كتێبخانه ی 
به رهه می  هێندێك  بــه   كـــوردی  ــه تــه وه ی  ن
ــج ده وڵــه مــه نــد  بــه كــه لــك و جــێــگــای ســه رن
“ڕاســتــیــی  كتێبی  ــه   ل كـــاك جــه لــیــل  كـــرد. 
ڕووداوه كان”دا هه وڵی داوه  بۆچونی خۆی 
له  به رامبه ر هێندێك هه ڵوێستی نوسه رانی 
دیكه  ده رببڕێ و ڕوونكردنه وه ی زۆرتر بدا 
“وه اڵمدانه وه  كتێبی  له   دواڕۆژ.  نه وه ی  به  
بـــه ڕاشـــكـــاوی و   ، ــه وه”دا  ــ ــردن ــ ــك ــ  و ڕوون
بــه  شــێــوه یــه كــی ســه رده مــیــانــه  ده كــه وێــتــه  

دیالۆگه وه ، ڕه خنه  ده گرێ و ئاماده یی خۆی 
بۆ وه رگرتنی ڕه خنه  ده رده بــڕێ. له  كتێبی 
زانیارییە كانی   ، خــه بــات”دا  ســاڵ  “په نجا 
بۆ  ده گوێزێته وه   تاقیكردنه وه كانی  و  خۆی 
نه وه ی دوارۆژ. له  كتێبی “با نه بێته  درۆی 
بــوێــرانــه  دێــتــه  مه یدانی  ــردوو”دا،  ــ ــاش مـ پ
هه ڵسه نگاندن و دڵسۆزانه  شیكردنه وه  ده كا 
و هان ده دا بۆ شرۆڤه كردن. له  گواستنه وه ی 
یادداشته كانی شه هیدی فه رمانده  شاپوری 
هاوسەنگەرانی  بــیــرەوەریــی  و  فــیــروزیــدا 
ــیـــرزادا ئــه رکــی  شــەهــیــد چــرچــەی بـــارام مـ
ڕێكخستن و نوسینه وه ی مێژووی زارەکیی 
خەبات و شۆڕش وه عۆده  ده گرێ له  دوو 
“كه شكۆڵی  له   هــه روه هــا  زێڕیندا.  به رگی 
خه باتی  زێڕینه كانی  الپــه ڕه   پێشمه رگه “دا 
كتێبی  چه ندین  له   ده كــا.  تۆمار  پێشمه رگه  
وه ك “هاونه ته وه یی كورد و ماد”، “فرشته  
“ایران  خانمان”،  “بی  سیه” ،  “شب  وه ش”، 
در استانه  انقالب مشروطه” ، “مرۆڤ چۆن 
بوو به  غول” و “خه رمانی خه م و په ژاره” 
زمانه كانی  له   وه رگێڕانه وه   بواری  له   دا 
ئه سپی  كــوردیــدا  و  فــارســی  فه ڕانسه یی، 
و  كــوردی  كتێبخانه ی  و  داوه   تــاو  خــۆی 
كه سێكی  بۆ  ــردوه .  ك ده وڵه مه ند  فارسیی 
سیاسی  چاالكیی  ئــاگــاداری  كه   من  وه ك 
كاك جه لیل بووه،  ئه گه ر به وردی بیری لێ 
ده كاته وه ، بۆی ده بێته  پرسیار كه  ئه و هه مو 

كاته ی له  كوێ هێناوه ؟
تێكۆشانه كانی  و  هه وڵ  له سه ر  چەندی 
بكه ین  قسه   گادانی  جه لیلی  كــاك  رێــزدار 
كۆتایی نایه  و من ته نیا ویستم مشتێك له  

خه روارێك بێنمه  به ر باس.
ئامانجه كانی  و  شاد  جەلیل  مام  ڕوحی 

وەدی بێن.
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به یادی »ئه سیری فریشته وه ش«
 )بۆ کۆستی کاک جه لیل گادانی(

له  ده ستیان  کاتێک  هه ن  که س  هێندێك 
ده تــوانــی  نــه  گـــه وره ن  ــده  ــه وه ن ئ ده ده ی، 
له سه ریان بنووسی، نه ده توانی له سه ریان 
نــه نــووســی! پــاش ئــه و کۆسته  مــه زنــه که 
دێموکڕات،  سه رکرده ی  دوایی  کۆچی  به 
کاک جه لیل گادانی، له و حیزبه و له گه لی 
کورد که وت، ئه منیش له سه رمه به په یڤێكی 
به رامبه ر  له  خۆم  ته عزیمنامه ی  هه ژارانه  
هه میشه  بـــۆ  و  ــاک  پـ هــه مــیــشــه  ــی  ــ ڕوح
خۆشه ویست   جه لیلی  کــاک  هه ڵکشاوی 
بنووسم و حه سره تی دڵم له گه ڵ هاوڕێیانی 

و خه ڵکی کوردستان به ش بکه م.
***

هه موو شتێک  منداڵدا  زه ینی  و  چاو  له 
نه ڵۆسه ، شه وی  مزگه وتی  ئه فسووناوییه. 
نه ورۆزی ١٣٦١. خه ڵکێكی زۆر پاڵیان وێک 
داوه. به دیواری پشت سه رمانه وه وێنه ی 
سوله یمانی  ئـــاوارە،  مــه ال  ــازی،  ق پێشه وا 
موعینی، قادر وێردی و قادر شەریف وه ك 
هۆڵه كه  ده ڕوانن.  لێمان  زیندوو  ئه رواحی 
به گرفه ی زالکی سۆبه ی داران و هه نیسکی 
ڕووناک  چراتۆڕه کانه وه  گڕی  و  فانۆس 
دێ  ته ندووره کانی  خۆشی  بۆنی  بۆته وه. 
که ته واوی ڕۆژ بابۆڵه ی نان و هه ڵوایان 
ــردووه، هــــه وای نێو  ــ ــ بــۆ پــێــشــمــه رگــه  ک

مزگه وتیشی داگرتووه.
ئه من و چه ند منداڵی دیکه سروودێکمان 
پێ ده ڵێنه وه: “پێش که وه، بۆ پێشه وه، ئه ی 
له چاوی  عه ینه ک  پیاوێکی  ئــازا”.  کــوردی 
دەمانچە لەقەد -له ته مه نی ئێستای خۆمدا- 
مه یله  و  که واوپاتۆڵێکی  و  جه مه دانی  به 
سپی یه وه، هه ڵده ستێته سه رپێ بۆوه ی قسه 
بکا. خه ڵکه که یه كتر ده نگ ده ده ن هه تا گوێ 
ناشتنی  ده می  وتاربێژه که ی  قسەکانی  بۆ 
لە ناسراوترین  عه زیز یووسفی و یەکێک 
میتینگەکانی  میکڕۆفۆنی  پشت  سیماکانی 
حیزبی دێموکڕات لەپاش ئینقالب ڕادێرن. 
ئاپۆراکه دا  به سه ر  بــاڵ  بێده نگی  کاتێك 
له  ــه دوور  ب سه ره تا  پیاوه  ئه و  ده کێشێ، 
چاوه ڕوانیی خەڵک و به شێوه ی “ئاکاپێال” 
ده ڵێ؛  مۆسیقا( سروودێک  بێ  و  )به  ته نیا 
فلزیی  چریکه یه کی  نـــه ورۆز.  ــروودی  سـ

لوولدراو له ده نگیدا هەیە.
ــه و شوێنه کــه ده ڵـــێ “وا  کــه ده گــاتــه ئ
بــه رزی واڵتــه وه،  به نده نی  له  ڕۆژ هه اڵت 
شه وق  شه فه ق  ڕه نگی  شه هیده  خوێنی 
ئه داته وه”، هه ست ده كه م ده نگی ئه و پیاوه 
ده چێ.  چراتۆڕه کان  سپیی  تیشکی  وه ک 
سینه مایی  دیمه نێکی  وه ك  ساته وه خته که 
خه یااڵوی و وه ک حیکایه تێکی دم ئاگردانی 

زستان به شكۆیه . ده ڵێی خه ونه...
ئه و پیاوه جه لیلی گادانی یە!

**

ــاک جــه لــیــلــم  ــ ــه و شــــــه وه  ش ک ــ ــش ئ ــێ پ
و  باوکم  و  ئه و  له بیرمه  له وه تی  دیتبوو. 
نه ڵۆسه  پێکه وه بوون.  بنه ماڵه کانمان هه ر 
حیزبی  )١(ی  ــاره  ژم سیاسیی  ده  فــتــه ری 
ــوون که  ــوو. حیزب ئــه و کــوردانــه ب لــێ ب
حازر  “عه جەمان”دا  هێرشی  به رامبه ر  له 
ته نانه ت  بــکــه نــه وه،  یه كتر  لــه ســه ر  ــوون  ب
پێشمه رگه  با،  پێ  چه کیان  ئه گه ر  بمرن. 
به  ده بـــوون  ــردن،  ــ ده م کاتێکیش  ــوون.  بـ
ئه و  نه مده زانی  زیاتر  له وه  به اڵم  شه هید. 
و  کــردووه  پێ  ده ستی  له چی ڕا  داستانه 

بۆچی ئێمه هه ر ڕۆژه ی له شوێنێکین.
مه هابادم  بــوویــن.  مــه هــابــاد  لــه  پێشتر 
به حاڵ و باڵ له بیره: قه ناتی پێش ماڵه که مان 
له کانیی مام قه  مبه ران که ته په ی قازی و 
پادگانی گه وره ی شاری لێ دیار بوو، ته ق 
ناشتنی  و  ژێرزه مین  هه اڵتنه  و  تــۆق  و 
ئاڵبۆمه کانی به غدا پێش ئه وه ی شار به جێ 
قاسملوو  دێــوه،  له تکه  “خومه ینی  بێڵین... 
ــه ڕه ک  گ منداڵی  ــه وه  ش  ئـ ســێــوه”:  له تکه 
ده كــرد!  ته زاهوراتیان  به حیساب  ــوون،  ب
دوای ئه وه له م دێ بۆ ئه و دێ، زۆر شه و 
به  سواری واڵغ و ته نانه ت به ڕۆژ به  پێیان 
به نێو مه یدانی شه ڕدا؛ دایکم مه چه کی توند 

ده گرتم و به هیچ به ری نه ده دا.
***

و  نوقمی شۆک  به ره به یانه ی  ئه و  هه تا 
ماته می ڕۆیشتنی یه کجاریی خۆی کردین، 
هه ر که س به مام جه لیل ناوی بردبا دەنگم 
“مام”  وشه ی  منه وه  به الی  چونکه  دەدا، 
بۆ کەسێک کە مامی هەقت نیە ته عبیر له 
کاک  ده کــا.  نه خوێنده وار  یا  پیر  پیاوێکی 
بوو،  زانا  و  خوێنده وار  هه ر  نه ک  جه لیل 
له ڕوانگه ی منه وه هه تا سه ر به فکر و به 
کار الو مایه وه. پاییزی ساڵی ١٩٩٧ کاتێک 
له پاریس له الی کاک عه زیزی ماملێ کاک 
جه لیل ئه منی به کاک ئیبراهیمی عه لیزاده  
و  ئیحساس  بــه  “الوێــكــی  وه ک  نــاســانــد، 
کاک  گوتم  کــردم.  پێناسه ی  به ئیستعداد” 
بۆخۆت  ئه سڵدا  لــه  وەســفــە  ــه و  ئ جه لیل 
به زاندمی.  له مه له  دانراوە. ڕۆژێک دواتر 
پیری  به   جه لیلم  کاک  ڕۆژێک  قه ت  ئه من 
نه دیت. ته نانه ت ده توانم بڵێم بۆ من وه ک 
ئه گه ر  چونکه  وایــه،  بووبێ  جوانه مه رگ 
ــای مــه رگــی  ــان ــه م ــه رگ بـــوون ب ــه م ــوان ج
الوێکی ناکام بێ، ئه وا کاک جه لیل به هزر 
و وزه، به باوه ڕ و هیوا، بە ئیمان و ورە، 
ئــه وه ش  پێش  بــوو.  الوتــر  هه موومان  له 
ــه ری ڕه نــجــی هه شتا ســاڵــه ی خۆی  ب کــه 
به جێی  بگا،  ئاواته کانی  به  و  بچنێته وه 

هێشتین.

پاش ڕۆیشتنی بنکه کانی ده فته ر له دۆڵی 
شیوه جۆ  لــه  ئێمه  ماڵه کانی  دێــمــوکــڕات، 
ئه و  له بن  ــوون.  ب نیشته جێ  شوێنیان  له  
دیواره ی دوکتور قاسملوو و ژماره یه ک له 
تێكۆشه رانی حیزبی دێموکڕات )له نێوواندا 
ڕه حیم  و  شــه مــامــی  حوسێن  شــه هــیــدان 
وێنه یه کی  نه قشبه ندی(  له تیف  و  قاڕنجی 
وێنه یه کم  ئه منیش  گرتووه،  به کۆمه ڵیان 
ــاوڕێ و  ــاک جه لیل و چــه نــد هـ لــه گــه ڵ ک
وێنه که  له  هه یه.  ســه رده مــه  ئــه و  هــاواڵــی 
ورد ده بــمــه وه. کــوڕه کــه ی خــۆی له پێشی 
ڕاوه ستاوه، که چی به بزه وه چاوی له من 
بڕیوه و ده ستی له سه ر شانی من داناوه. 

له گه ڵ بابم به نۆره ده هاتنه وه.
پێشمه رگه کان  ــێــم  ده ڵ بــه خــۆم  ئێستا 

هه قیان بوو به کاک جه لیل بڵێن “مامه”.
***

ســــــووڕی تــــــازه ی دووره واڵتــــــــــی و 
ــه وه ی خـــه بـــات ده ســـتـــی پێ  ــ ــوون ــ ــژب ــ درێ
کرده وه. به هار گه ڵ و گه زۆی داوه ریو له 
ده سپارد  هاوین  به  خــۆی  چــرۆی  و  چڵ 
غافڵگیر  بــۆوه ی  زستانیش  وه کــا؛  کۆیان 
ــه وه ی خـــۆی به  ــن ــات نــه بــیــن، خـــه بـــه ری ه
بــوو به  پاییزدا بۆ ده نــاردیــن. گـــه وره دێ 
کاک  بــه ســه رهــاتــی  سێهه می  وێستگه ی 
ئیدی کاک جه لیل  ئه وجار  ئێمه.  و  جه لیل 
هه ر مامێکی ڕووخۆش نه بوو. خه مخۆری 
په روه رده شمان بوو. ڕۆژ هه بوو ده رگای 
ئه وه ی  بۆ  داده خست  منداڵه کانی  له سه ر 
کتێب بخوێننه وه. ئێمه شی به هه مان شێوه 

هان ده دا که بخوێنینه وه و شت فێر بین.

دوایی  له سااڵنی  -وه ك  له و سااڵنه ش 
له کاک  له زه ینمدا  زیاتر  ئه وه ی  ژیانیدا- 
قسه کردنه  و  ــگ  ده ن بــه جــێ مــاوه،  جه لیل 
ڕێگه یه وه  له  که  به ئاوازه که یه تی  و  نه رم 
دەپرسی  حاڵتی  لە  مێهرەبانانە  هه میشه 
به رده وامی  به خشنده یی  له  و ده موده ست 
به خشنده  ده کــردیــه وه.  ئه رخه یانی  خۆی 
له  هاوکاری،  لە  مشوور،  له  ڕێنوێنی،  له 
ئه وه ی  پێش  زۆر  بیره وه ری.  و  زانیاری 
له باره ی  جه لیل  کاک  شایه تیدانی  خه ڵک 
شاشه ی  له سه ر  کوردستانه وه  کۆماری 
ڕاسته وخۆ  ئێمه  ببینێ،  ته له فزیۆنه کان 
که  هــه مــیــشــه ش  وه ک  بیستبوو.  لــێــمــان 
به   ملی  پێشه وا  وا  ئه و جێیه ی  ده گه یشته 
ویشی  ئه وکی  شتێك  سێداره وه یه،  په تی 

ده گرت، بوغزی گریان.
***

ماینه وه.  پێکه وه  کــه م  زۆر  قه ندیل  له 
پاش ده هه یه ک ده رکه وتن و دره وشانه وه 
له ڕیزی هه ره پێشه وه ی ڕێبه رانی حیزب، 
دوای کۆنگره ی هه شت -زۆر به جیددی و 
سادقانه- به رپرسایه تیی کۆڕی په روه رده  
و فێرکردنی حیزبی وه رگرت و ڕاسته وخۆ 
که  قوتابخانه که مان  به ڕێوه به ری  به  بوو 

ناوی له “شه هید فایق و شه هید چرچه “وه 
گــه وره مــان  پیاوی  “نیشتمان”..  به  ببوو 
ناچێته ناو دڵ، تاکوو کۆچ نه کا و نه چێته 
ــر، تــازه  ژێــر گــڵ: ســی و ســێ ســاڵ دواتـ
سه رنج ده ده م به ڕێوه به ری قوتابخانه که م 
قوتابخانه ی  یه که مین  خاوه نماڵی  هه مان 
کوردییه كه ی  قوتابخانه   کـــورد،  ــازادی  ئـ
هەر  بــووه.  گه الوێژ،  قوتابخانه ی  کۆمار، 
ــەی  ــام ــە ڕۆژن ــاوی ل ئـــەو مــێــرمــنــداڵــەی نـ

کوردستانی سەردەمی کۆماردا هەیە.
ــکــی دیـــکـــه ی نـــــــه ورۆز و  ــێ ــژن بـــه جــێ
مزگه وتی  ــه ورۆزه کــه ی  ن له  یــادکــردنــه وه  
ــه کــێــشــه ی  ــن کـ ــی ــشــت ــه ی ــه گ نــه ڵــۆســه ڕان
ساڵ  چه ند  بۆ  کورد  نێوماڵی  هه میشه یی 
ــردم.  ک ون  ــاوان  چـ لــه بــه ر  جه لیلی  ــاک  ک
ده نگی  لــه  ــان گوێم  ــۆی ڕادی لــه  ــار  جــاروب
و  گرژ  که شێکی  که  ئــه وه   له گه ڵ  ــوو.  ده ب
دێموکڕاته که ی  دوو  نێوان  که وته  نه شیاو 
ئه وده م، سه رنجم دابوو ئه و له و دۆخه شدا 
لەدەست  خــۆی  زمانخاوێنیی  و  دڵپاکی 

نەدابوو.
دێموکڕات  گـــه وره ی  بنه ماڵه ی  کاتێک 
به  فه ڕانسه ڕا  له  کــه وتــه وه،  وه ســه ریــه ک 
ســه فــه ر گــه ڕابــوومــه وه کــوردســتــان و له 
کۆیه  به دیداری کاک جه لیل شاد بوومه  وه. 
ــان و بــه ســه رهــات و دۆسته   ئــه وجــار زم
کریس  )بــه تــایــبــه تــی  فه ڕانسه ییه كانیش 
فه ڕانسه ییانه ی  پزیشکه  ئــه و  و  کۆچێرا 
هانای  به  چه كدارانه دا  خۆڕاگریی  له کاتی 
ده به ستینه وه.  پێکی  هاتبوون(  حیزبه وه 
پێداگرانه  ئه و  سه رله نوێیه دا،  دیمانه    له و 
پله کانی  بۆ  و  ده پرسی  خوێندنه که می  له 

من  مێشکی  که چی  ده دام،  هانی  دواتـــر 
هـــه ر شــریــتــه کــه ی مــزگــه وتــی نــه ڵــۆســه ی 

لێ ده دایه وه!
***

سرووده که ی نه ڵۆسه  بۆ من خۆشترین 
سروودی شۆڕشگێڕییه. له وێدا قانیع ده ڵێ 
ئه بێ”.  فراوانتر  زیندانا  له  ئازادیم  :”بیری 
هاوینی ١٩٩٧ که له قه اڵی دێموکڕات چه ند 
مانگێک له به شی “ته حقیق و ته رجومه “ی 
و  به فه رهه نگ  پیاوی  خزمه ت  له  حیزب 
کاک  بــووم،  موتالعه دا  و  نووسین  ئه هلی 
ــه زۆر پێش  ک ــه وه  ــڕام ــێ گ بـــۆی  جــه لــیــل 
خوێندنی له زانکۆی تاران له زیندانه کانی 
ــادا خـــۆی فــێــری زمــانــی  ــه ڕه زاشــ ــ ــه م ــ ح
له  هه ر  ته نانه ت  و  کــردووه  فه ڕانسه وی 
فه ڕانسه وییه وه  لــه  کتێبێکیشی  زیــنــدان 
ژنــه  ڕۆمــانــێــكــی  کتێبه که  ــڕاوه.  ــ ــێ ــ وه رگ
ــه ک  ــه ڕه چــه ڵ ــی ب ــســه ی ــه ڕان ــه ری ف ــووسـ نـ
که  بوو  دوسێگوور”،  “کۆنتێس  ڕووس، 
فرشته وش”  “اسیر  نــاوی  له ژێر  گــادانــی 

کردبووی به فارسی.
جه لیل گادانی وه ک کاراکتێری نێو ئه م 
به هاری  نیوێکی  و  ده هــه   بە  نزیک  نۆڤڵه 
چاشتبوو.  زیندانه کانی  نێو  دیلیی  ژیانی، 

ئه و  ئازاده گییه که ی،  هه موو  له گه ڵ  به اڵم 
بوو؛  دیکه   ئه سیری شتی  بوو  له ژیاندا  تا 
ئه وینی  ئازادی،  ئینسانی، عیشقی  هه ستی 
ژیانی  هه موو  که  به  چه شنێک  گه له که ی. 
خه بات  بۆ  و  تر  ئەوانی  یارمەتیدانی  بۆ 
خۆی  خه ڵکی  و  خــاک  ڕزگــاریــی  له پێناو 
زۆر  ماوه یه کی  بۆ  هەرگیز  کرد،  ته رخان 
له هاوقه تاره بێنازه کانی دوور نه که وته وه 
له گه ڵ  و ده یویست هەمیشە وه ك وان و 

وان بژی.
فریشته وه ش”ی  “ئه سیری  جه لیل  کاک 
خوێندبۆوه، به اڵم باوه ڕ ناکه م ئه و ده رسه 
که ده کرێ ئه سیریش بی و دڕنده خووش 
ئه شرافییه  نـــووســـه ره  لـــه و  ئـــەو  ــی،  ــه ب ن
ئه و  بــه ڵــکــوو  ــێ.  ــووب ب فێر  فــه ره نــگــیــیــەی 
خیسڵه ته هه ر له سه ره تاوه له خۆیدا هه بوو 
سه لماندبوو.  ئــەوەی  ژیانی  به درێژایی  و 
له  گه نجی  به  هه ر  وی  چاکه کارییه کانی 
دامه زرانی  سه رده می  تا  بگره  مه هابادڕا 
تاران  دانیشتووی  ئه نجومه نی کورده کانی 
ده  ریده خه ن که ئه و به ده ر له به سه رهاتی 
و  زیــنــدان  گۆشه ی  له  شۆڕشگێڕانه شی 
شاخه کانی کوردستان، نیشتمانپه روه رێکی 

بێ ئه نداز مرۆڤدۆست بوو.
***

جەلیل  کــاک  ــەالی  ل نەسلەکان  شــەڕی 
وجوودی نەبوو. کاتێک بۆخۆم بۆ ماوه ی 
حیزبم  دووه می  به رپرسایه تیی  ساڵ  سێ 
زۆر  بۆ  ڕه نگه  که  شوێنه  له و  ــرت،  وه رگ
هه شت  و  په نجا  نه سلی  خه باتگێڕانی  له 
که سێکی  سه رکردایه تیی  له گه ڵ  ڕاهاتن 

الوتر ئاسان نه بێ، سه روه ری به ڕێز هیچ 
لە  کــارم  شوێنی  له  نه بوو  حه وتوویه ک 
قەاڵی دێموکڕات گه وره م نه کا و به مشوور 
دڵگه رمم  هاوکارییه کانی  و  ڕێنوێنی  و 
یا  پڕۆژەیەک  بیرۆکەی  هەمیشەش  نه کا. 

پێشنیاری وەرگێڕانێکی پێ بوو.
به کۆچی دوایی به ڕاستی ناوه ختی کاک 
جه لیل گادانی، حیزبی دێموکڕات یه کێک له 
ڕه مزه هه ره ناسراوه کانی مێژووی خۆی 
جه لیل  کاک  فیزیکیی  نه مانی  دا.  له ده ست 
دێــمــوکــڕات  تــێــکــۆشــه رانــی  ــۆڕی  کـ له نێو 
و بـــزوتـــنـــه وه ی ســیــاســیــی ڕۆژهـــه اڵتـــی 
کوردستان جارێکی دیکه هه ردوو حیزبی 
دێموکڕات ڕووبه ڕووی دڵەکوتەی جه بری 
ژیان و چوونه سه ری ته مه نی ئه و هێمایانه 
ده کاته وه که سه ره ڕای هه موو دابه شبوون 
قۆناغه   سەرجەم  لە  که موکوڕییه کان،  و 
مه یدانه کانی  هه موو  له  و  مێژووییه کان 
ــوون،  ب لــه گــه ڵ  حــیــزبــه دا  ــه و  ئ تێكۆشانی 
ئیعتباریان  و  ئه زموون  و  ئیراده  و  هێز 
به  کاروانی خه باتی ئه و حیزبه  به خشیوه، 
ئێران و ده ره وه دا  له ئاستی کوردستان و 
بۆ حیزبی دێموکڕات و کوردی ڕۆژهه اڵت 

بوون به براندی سیاسی و خه باتگێڕی.
ئاله نگارییه کانی  کــه  ســه رده مــێــکــدا  لــه 
سه ر ڕێگای حیزبی دێموکڕات و کوردی 
زۆر  له مه ودوا  قۆناغه کانی  بۆ  ڕۆژهه اڵت 
ــه وه زۆرتــر  ــن ــه ی ــه وه  کــه بــیــری لــێ ده ک لـ
ــه ٧٥  و تــرســنــاکــتــرن، جــێــی خــۆیــه تــی ل
هاوکات  کــه  حیزبدا  ــی  ــه زران دام ســاڵــه ی  
نێو  بــۆ  جه لیل  ــاک  ک هاتنی  ســاڵــه ی   ٧٥
مشوورێکی  کــوردیــشــە،  گشتیی  کــایــه ی 
جیددی له گواستنه وه ی مه شخه ڵی خه بات 
وەرگــرتــن  کــەڵــک  و  نه سله کان  لــه نــێــوان 
لــه وه ش  تــوانــاکــان و  لــە هــەمــوو هێز و 
دێموکڕات  حیزبی  یه كگرتنه وه ی  گرینگتر 
ژیانی کاک  بخورێ. دوایین “وه سیه ت”ی 
دۆستانه ی  دیـــداری  خه ڵوه تی  له  جه لیل 
سه رکرده و سیماکانی هه ردوو دێموکڕاتدا 
یه کخستنه وه ی هه رچی زووتری ڕیزه کانی 

دێموکڕات بوو.
یه کگرتنه وه ی  نه   بەداخەوە کاک جه لیل 
کوردستان،  ڕزگاریی  نه  دی،  دێموکڕاتی 
به اڵم هه ردووکیان کە تەنیا بەوان ڕووحی 
ــدان شـــاد دەبـــێ،  کـــاک جــەلــیــل و شــەهــی

له ده ست خۆماندان.
***

له کونجی الی ڕاست و هه ره پێشه وه ی 
گۆڕستانی شه هیدانی دێموکڕات له ده شتی 
هاموون، گڵی ته ڕی سه ر گۆڕێکی تازه به 
ئااڵی پیرۆزی کوردستان داپۆشراوه. ئه و 
زیندووی  یادگاری  دوایین  گڵکۆی  گڵکۆیه 
کوردایه تیی  هێمای  کوردستان،  کۆماری 
پــاک و خــۆڕاگــریــی بــزوتــنــه وه یــه ک، کاک 
شوێنی  هــه ڵــکــه  وتــی  ــه.  ــی ی ــادان گ جه لیلی 
له  ژیانیدا،  له  وه ک  جه لیل،  کاک  گڵکۆی 
پاش مه رگیشی، ئه وی کردۆته  میواندار و 
به خێرهێنه ری زائیران و هۆگرانی باره گای 

خه بات بۆ ئازادیی کورد و کوردستان.
گۆڕه که ی  ــواره وه ی  خـ کێلی  له    ئه گه ر 
کاک جه لیل ڕا هێڵێکی ڕاست به ره و باکوور 
سه ر  ده گاته  زوو  زۆر  هێڵه که  بکێشین، 
سه ری شەهید جه ماڵ ئەکبەری، ئه و الوه 
پێشمه رگه یه ی ئیسکۆرتی کاک جه لیل بوو 
دێموکڕاتدا  قــه اڵی  مووشه کبارانی  له  و 

گیانی بەخشی..
هێڵێکی  ســه ره وه شــی ڕا  کێلی  له  ئه گه ر 
ئه و  بکێشین،  ڕۆژهـــه اڵت  بـــه ره و  ڕاســت 

هێڵه، نه زۆر دره نگ، ده گاتەوە مه هاباد.
گۆشەی  وەک  هێڵە  دوو  ئــەو  نــێــوان 
لــێ دێ کــە ڕەنــگــە سۆمای  پــەرتــەوێــکــی 
چاوی کاک جەلیل بێ له زێده که ی حاجی 
قادرەوە بۆ چوارچرا و ڕۆژهەاڵتی واڵت 

دەڕوانێ.
له  ئیدی  نەمرە  ڕێــبــەرە  ئــەو  نەعشی   
ئی  مــه گــه ر  نابێته وه،  جێی  کفنێکدا  هیچ 

خۆشه ویستیی خه ڵکی کوردستان.

ئاسۆ حه سه ن زاده
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