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ئۆرگـــانی كۆمیتەی نـــاوەنـــدیی حیزبی دێمـــــوكراتی كوردستــــــــــانی ئێــــــــران

پـەیڤزایەڵەی یەکگرتوویی شاخ و شار

پێنــاوی  لــە  کــورد  خەباتــی 
و  ئــازادی  و  ڕزگاری  بــە  گەیشــتن 
بەدەســتەوەگرتنی چارەنووســی خــۆی 
دەیان و بگرە بە ســەدان ســاڵە درێژەی 
هەیە و لە بەشــی جیاوازی کوردستان 
و لــە بڕگــەی جیــاوازی مێژووییدا بە 
شــکڵ و شــیوازی جۆربەجۆر درێژەی 

هەبووە.
درێــژەی  و  دوور  خەباتــە  لــەم 
کــورددا کــە پــڕە لــە هــەوراز و نشــێو 
لــە شکســت و ســەرکەوتن و  پــڕە  و 
پــڕە لــە پــەژارە و ســەرفرازی، ڕێــکار 
و ڕێــگای جۆربەجــۆر گیراوەتــە بــەر 
تاکــوو نەتــەوەی کــورد بــە ئامانــج و 

ئاکامەکانی بگا.
ڕێبەرانــی  خەباتــدا،  ڕەوتــی  لــە 
تێکۆشــەری  ڕێڕەوانــی  و  خەباتــکار 
ئــەو ڕێبازانــە، لە شــێوازی جیــاواز بۆ 
تێکۆشــانی  پێشخســتنی  تۆزقاڵێــک 
نەتــەوەی کــورد کەڵکیــان وەرگرتــوە 
و  شکســت  پــڕ  ئەزموونــە  لــەم  و 
شــێوازێکی  هەمــوو  ســەرکەوتنەدا 

خەبات تاقی کراوەتەوە.
نێــو  لــە  بــاو  وتەیەکــی  و  لێــدوان 
کــورددا  شۆڕشــگێڕانی  ئەدەبیاتــی 
هەیە کە بە تێپەڕینی کات چۆتە نێو 
ئەدەبیاتی گەلەوە و بۆتە شــتێکی باو 
لــە نێــو خەڵکدا کە دەڵێــن کورد تەنیا 
یەک دۆســت و پاڵپشتی هەیە ئەویش 

شاخەکانی کوردستانە.
ڕووداوە  لــەو  تاڵــە  ئەزموونــە  ئــەم 
مێژووییانەوە سەرچاوەی گرتووە کە لە 
هەموو بەشەکانی کوردستاندا خەباتی 
شۆڕشــگێڕانی کــورد لە بێ دۆســتی 
تەنانــەت  نەکردنیانــەوە  پشــتیوانی  و 
لــە الیــەن ئەوانەشــەوە کــە ئیدیعــای 
دۆستایەتیی گەالنیان کردووە، دووبارە 
و دووبــارە و چەند بــارە پەنایان بردۆتە 
بــەر شــاخەکانی کوردســتان، تاکــوو 
ڕێبازی خەبات زیندوو ڕابگرن و شــاخ 

بۆتە هێمای بەرخۆدان.
ســاڵ  دەیــان  دوای  و  ئێســتا 
ئەزموونــی تــاڵ و شــیرین لــە خەباتی 
و  بەگشــتی  کوردســتان  کــورد، 
بەتایبەتــی  ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی 
کــە  بــاوەڕە  ئــەو  گەیشــتبێتە  دەبــێ 
دروستە کە شاخ هێمایە بۆ خۆڕاگری 
و بەرخــۆدان، بــەاڵم بــە پێشــکەوتنی 
جیهــان و بــە گەورەبوونــی شــارەکانی 
کوردستان و بە گۆڕانکاریی بنەمایی 
لــە کۆمەڵــگای جیهانــی و ناوچەیی 
و کۆمەڵــگای کوردستانیشــدا، ئیتــر 
کاتــی ئــەوە هاتــوە کــە شــار ببــێ بە 
ناوەندی گۆڕانکاریی کوردســتان و لە 
شارەوە خەڵک خەباتیان چڕتر بکەنەوە 
چارەنووســیان،  بەدەســتەوەگرتنی  بــۆ 
و  شــار  الیەکــەوە  لــە  چوونکــە 
شــاردا،  لــە  کۆمەڵــگای کوردســتان 
خاڵی الوازی ڕێژیمی سەرکوتکەرە و 
لەبەرانبەر شــاردا پاشەکشــە دەکا و لە 
الیەکی دیکەوە کوردســتان و خەباتی 
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حەوتەمیــن  و  بیســت  لــە  کوردســتان 
ســاڵڕۆژی تێرۆری ناجوامێرانەی ڕێبەری 
نەمــری خــۆی، دوکتور قاســملوو، لەگەڵ 
ئامانجە بەرزەکانی و ڕێبوارانی شەهیدی، 

پەیمان نوێ دەکاتەوە.
خولقێنییەکانــی  حەماســە  پــاش 
شۆڕشــگێڕانی دێموکــرات لە شــاخەکانی 
مانگــی  یــەک  مــاوەی  لــە  نیشــتمانمان 
ڕابردوودا، کە نێڵەی سەرکەشی خۆڕاگری 
و هۆشیاریی نەتەوەیی لە کوردستانی ئێران 
تەشــکیالتی  کۆمیســیۆنی  هەڵیکــردووە، 
ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
لــه بانگەوازێکــدا داوای لــە خەڵکی شــار 
و گوندەکانــی کوردســتان کــردووە، ٢٢ی 
ڕۆژی  بکەنــە  ئەمســاڵ  پووشــپەڕی 
یەکگرتوویی و بەرگریی خۆیان لە خەبات 
و گیانبازیی هێزی بەتوانای پیشمەرگە لە 

دژی داگیرکەرانی واڵتەکەیان.
لە بەشێک لەم بانگەوازەدا وێڕای وەبیر 
هێنانــەوەی جینایەتی تێرۆریســتیی ڤییەن، 
ڕوو لــە کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان 
هاتــووە: »ئەمســاڵ لــە چوارچێــوەی هێڵە 
ســەرەكییەكانی پەیامــی نەورۆزیی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێراندا كە هەڵگری 
پەیامــی ڕاســانی بزووتنــەوەی كــورد لــەو 
پارچــە داگیركــراوەی نیشــتمانەكەماندا و 
پێكەوە گرێدانی خەباتی شــاخ و شــار بوو، 
قوتابیانی قاســملوو و ڕۆڵە پێشمەرگەكانی 
ئێــوە لە حیزبی دێموكراتدا بە ئامادەبوونیان 
درێژە لە الپەڕەی 4لە نێو ئێوەدا، قەاڵی جەوری داگیركەرانیان 

وەلەرزە هێنا و گیانی شۆڕش و ژیانەوەیان 
بە بەر ئەو پارچەیەی كوردستاندا كرد«.

کۆمیســیۆنی  بانگــەوازی  هەروەهــا 
تەشــکیالت وێڕای ئاماژە کردن بە شــەڕە 
حیماســییەکانی گوندی »قەرەسەقەل«ی 
»کۆســااڵن«ی  بەرزاییەکانــی  شــنۆ، 
ســەوالوا و دیکەی ناوچەکانی کوردستان 
برینــدار  و  کــوژران  هــۆی  بــە  بــوو  کــە 
و  فەرمانــدەران  لــە  کــەس  دەیــان  بوونــی 
بەکرێگیراوانی سپای تێرۆریستی پاسداران 
و بەداخــەوە خاکــی نیشــتمانمان بە خوێنی 
قارەمانــی  پێشــمەرگەی  چەندیــن  ئاڵــی 

»ئــەو  هاتــووە:  نەخشــا،  حیزبەكەشــمان 
حەماســە خولقاندنەی پێشــمەرگە گیان لە 
ســەر دەســتەكانی كوردســتان كــە هەڵگری 
پەیامی ئامادەیی ئەوان لە مەیدانی خەبات 
بۆ پاراستنی خەڵك و خاكی كوردستاندایە، 
بەشێك لە پرۆسەی پێكەوەگرێدانی خەباتی 
شــاخ و شــارە كــە شــاخ پەیامــی خــۆی بە 
دەنگێكــی بــەرز و دلێرانە بــە گوێی جیهان 
گەیانــد و ئێســتا كاتــی ئەوە هاتــووە ڕۆڵە 
خەباتگێڕەكانــی شــاریش وەاڵمێكــی شــیاو 
بــەو گیانبازییانــە بدەنــەوە و بوونــی خۆیان 
لــە گۆڕەپانــی مافخوازیــی نەتەوەكەیانــدا 

بسەلمێنن.«
بانگەوازی کۆمیســیۆنی تەشــکیالتی 
حیــزب وێــڕای بانگهێشــت کردنی خەڵک 
بــۆ مانگرتنــی گشــتی لــە سەرانســەری 
کوردستاندا، داوای لە خەڵک کردووە کە 

لەو ڕۆژەدا:
١ـ دوكان و بــازاڕەكان لــە هەموو شــار و 

گوندەكانی كوردستاندا دابخرێن.
٢ـ خەڵک لە چوون بۆ ســەر كارەكانیان 

خۆ ببوێرن. 
لــەو  كوردســتان  گوندنشــینانی  ٣ـ 
ڕۆژەدا هاتوچــۆی شــارەكان نەكــەن و لــە 

گوندەكانیاندا بمێننەوە.
و  هێمــا  بــە  گشــتییەكان  شــوێنە  ٤ـ 
ـ  نەتەوەیــی  بزووتنــەوەی  ســیمبۆلەكانی 
دێموكراتیكــی كوردســتان )وەكــوو ئــااڵی 
دێموكراتــی  حیزبــی  ئارمــی  كوردســتان، 
ڕێبەرانــی  وێنــەی  و  ئێــران  كوردســتانی 
بزووتنــەوە  نوێــی  شــەهیدانی  و  شــەهید 

ڕەواكەمان( بڕازێننەوە.
دەقی تەواوی ئەم بانگەوازە لە الپەڕەی 
٢ی ئــەم ژمارەی ڕۆژنامەی کوردســتاندا 

بخوێننەوە.

كەریم پەرویزی

مانگرتنی شار، 
دەنگی دلێری شاخە

پەیامی پیرۆزبایی مستەفا هیجری بە بۆنەی جێژنی ڕەمەزانەوە
بە بۆنەی جێژنی پیرۆزی ڕەمەزان، پیرۆزبایی گەرم لە هەموو بنەماڵەی شەهیدان بەتایبەت بنەماڵەی 
پێشمەرگە شەهیدەكانی ئەم دواییەی ڕۆژهەاڵتی كوردستان دەكەم كە بە دەستی بە كرێگیراوانی ڕێژێمی 
كۆماری ئیسالمی لە بەرگرییەكی ڕەوا و قارەمانانە و لە پێناو ئامانجەكانی گەڵی كورددا شەهید كران. 

هەروەها پیرۆزبایی لە زیندانیانی سیاسی و بنەماڵەكانیان، خەڵكی كورد لە كوردستانی ئێران و بە گشتی 
لە هەموو گەڵی كورد دەكەم.

هیوادارم ئەم جێژنە سەرەتای دەستپێكردنی ڕۆژانی جێژن و خۆشی ڕاستەقینەی سەركەوتنی خەباتی 
هەمەالیەنەی شۆڕشی نوێی گەلەكەمان بێ كە ئاكامەكەی ڕزگاری لە چەنگ زۆرداریی ڕێژێمی كۆماری 

ئیسالمییە.
جارێكی دیكە جێژنتان پیرۆز بێ

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
سكرتێری گشتی
مستەفا هیجری

١٥ی پووشپەڕی ١٣٩٥ی هەتاوی / ٥ی ژوئیەی ٢٠١٦ی زایینی
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بەبیانــووی بوونی بنکە و بارەگاکانی 
حیزبی دێموکرات، ســپای پاســدارانی 
ناوچــە  ئیســالمی،  کۆمــاری 
نێــوان ڕۆژهــەاڵت و  ســنوورییەکانی 
باشووری کوردستان تۆپباران دەکات.

لــە ســەرلەبەیانیی ڕۆژی یەکشــەممە 
کاتژمێــر ٩وە تۆپخانەکانــی ڕێژیمــی 
ســنوورییەکانی  ناوچــە  تــاران، 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانیان داوەتە بەر 

ڕاگەیەنــە  ڕاگەیاندنــی  بەپێــی 
گشتییەکان ئێوارەی ڕۆژی دووشەممە 
ڕێکەوتی ١٤ی پووشــپەڕی ١٣٩٥ی 
ژوالی  ٤ی  بــە  بەرامبــە  هەتــاوی، 
لیبرتیــی  بنکــەی  زایینــی  ٢٠١٦ی 
ڕێکخراوی موجاهدینی خەڵکی ئێران 
لــە نزیک شــاری بەغدا بــۆ جارێکی 
دیکــەش لــە الیەن ڕێژیمــی کۆماری 
بەکرێگیراوانــی  و  ئێــران  ئیســالمیی 
لــە عێراق کەوتە بەر هێرشــی چەندین 
مووشــەک و لە ئاکامــدا ژمارەیەک 
لە دانیشتوانی کەمپەکە بریندار بوون.

هێــزی  هێرشــی  لەگــەڵ  هــاوکات 
داگیرکەر و ســەرکوتکەری کۆماری 
ئیســالمی بۆســەر هێزی پێشمەرگەی 
شــنۆ،  ناوچەکانــی  لــە  کوردســتان 
مەریــوان،  و  ســەواڵوا  و  مهابــاد 
هەڵۆکانــی زاگــرۆس کــە خۆیــان بــە 
هێزێکــی پاڵپشــتی بزووتنەوەی ڕەوای 

شــەهید  لــە  ڕێزگرتــن  ڕێوڕەســمی 
لــە  یەکێــک  مینبــەری  شــۆڕش 
ڕاســانی  حەماســەی  قارەمانانــی 
حیزبــی دێموکــرات لــە ناوەندی ١ی 

کوردستان بەڕێوە چوو.
ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی ٦ی 
لــە  هەتــاوی،  پووشــپەڕی ١٣٩٥ی 
١ی  ناوەنــدی  گشــتیی  ســاڵۆنی 
ڕێزگرتــن  ڕێوڕەســمی  کوردســتان، 
لە شــەهید شــۆڕش مینبەری بەڕێوە 

چوو. 
بەشــداریی  بــە  ڕێوڕەســمە  ئــەو 
حیزبــی  گشــتیی  ســکرتێری 
ڕێبــەری  ئەندامانــی  و  دێموکــرات 
و کادر و پێشــمەرگە و ئەندامانــی 
حیــزب و بنەماڵەکانیــان و بنەماڵەی 
تــازەی خەباتــی حیــزب  شــەهیدانی 

شوورای نیزامیی حیزبی دێموکراتی 
درێــژەی  لــە  ئێــران  کوردســتانی 
بەردەوامیــی کار و چاالکییەکانــی 
پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێموکــرات 
لە نێوخۆی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت 

ڕاگەیەندراوێکی باڵو کردەوە.
دەقی ڕاگەیەندراووەکە:

شوورای نیزامیی حیزبی دێموکراتی 
ڕایگەیانــد  ئێــران  کوردســتانی 
حیزبــی  پێشــمەرگەی  هێــزی  کــە؛ 
ئێــران  کوردســتانی  دیمۆکراتــی 
چاالکییەکانیانــدا  درێــژەی  لــە 
بەرینیــان  کۆبوونەوەیەکــی 
»دۆڵــی  بۆســەیرانچییەکانی 
هاوشینانی« مەهاباد بەڕێوە بردووە.

بەپێــی ڕاپۆرتــی شــوورای نیزامیــی 
حیزبــی دێموکــرات، کۆبوونەوەیەک 
لە الیەن هێزی پێشــمەرگە، کاتژمێر 
ئێــوارەی  خولەکــی   ٤:٤٥ بــۆ   ٤
ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتی ١٣ی 

ســپای تێرۆریستی پاسدارانی ڕێژیمی 
ئیســالمیی ئێــران، لــە شــاری نەغەدە 
بــۆ بردنەســەری ورەی داڕوخاوی هێزە 
ســەرقاڵی  خــۆی،  چڵکاوخۆرەکانــی 
پڕوپاگەنــدە بەدژی حیزبی دێموکرات 

و شەهیدانی حەماسەی قەرەسەقەڵە.
ســپای پاسدارانی ڕێژیم لە گۆڕەپانی 
بــە  نەغــەدە،  شــاری  ژاندارمێریــی 
هەڵواســینی بەنێر و پوستێری تەبلیغی 
لەدژی ڕاســانەوەی حیزبی دێموکرات 
و شــەهیدانی ئەم دواییانەی حیزب لە 
شــاری شــنۆ، هەوڵــی گەڕاندنــەوەی 
چەکدارەکانــی  داڕوخــاوی  ورەی 

دەدات.
لــە  ڕێژیــم  نەزۆکــەی  هەوڵــە  ئــەم 
کاتێکدایە کە پاش شکستی سەختی 
حەماســەی  لــە  ڕێژیــم  هێزەکانــی 
قەرەسەقەل، بەشێک لە چەکدارەکانی 

شــوورای نیزامیــی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران لــە ســەر شــەڕ و 
تێکهەڵچوونەکانی مەریوان و مەهاباد 

ئاگادارییەکی باڵو کردەوە.
پێوەندی گرتنــی  درێــژەی  لــە 
پێشــمەرگەکانی حیزب بە کۆمەاڵنی 
ڕۆژهــەاڵت،  کوردســتانی  خەڵکــی 
هێزەکانــی ڕێژیــم هێــرش و پەالماری 
خۆیان بۆ سەر هێزەکانی پێشمەرگەی 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران 
دەست پێکردوە، کە هەروا بەردەوامە.

هەواڵــی  بەپێــی  پێوەندییــەدا،  لــەو 
مەهابــاد،  ناوچــەی  لــە  گەیشــتوو 
پووشــپەڕی  ٤ی  هەینــی  ڕۆژی 
 )٢٠١٦/٠٦/٢٤( هەتــاوی،  ١٣٩٥ی 
کاتژمێــر ٤ی پاشــنیوەڕۆ لەکاتێکــدا 
حیزبــی  پێشــمەرگەی  هێزێکــی 
ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 

شەوی ٢٠١٦/٦/٢8 لە كردەوەیەكی 
تیرۆریســتی دا كە لە فرۆكەخانەی 
ئاتاتوركی ئیستانبۆل روویدا، بوو بە 
هۆی كۆژران و بریندار بوونی دەیان 

كەس لە خەڵكی سڤیل.
تیرۆریســتییە  كــردەوە  ئــەو  ئێمــە 

٥ی  ڕێکەوتــی  شــەممە  ڕۆژی 
هەتــاوی،  ١٣٩٥ی  پووشــپەڕی 
حیزبــی  پێشــمەرگەکانی  تیمێکــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، کــە 
لــە حاڵی جەولەدا بوون، کاتژمێر ٣ی 
بەرەبەیان لە بناری کێوی کۆسااڵن لە 
نزیک گوندی »دووڕوو« لە ناوچەی 
»شامیان« سەر بە شارستانی سەواڵوا 
دەکەونــە کەمینــی هێزەکانــی دوژمن 
کاتژمێــری دا،   ٢ شــەڕێکی  لــە  و 
حیزبــی  پێشــمەرگەی  داخــەوە ٢  بــە 
بــە  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
مینبــەری«  »شــۆڕش  ناوەکانــی 
شــەهید  مینبــەری«  »شــاخەوان  و 
بــوون، شــاخەوان پــاش چەنــد کاتژمێر 
برینداری و شــەڕکردن شــەهید دەبێ و 
تەرمەکەی دەکەوێتە دەستی دوژمن.

هەروەها ژمارەیەکی زۆر لە هێزەکانی 
ڕێژیم لە جاش و پاسدار کوژراون.

پاش ئەو شەڕە پێشمەرگەکانی حیزبی 

ئاگــری تۆپخانەکانیــان کــە بەهۆیەوە 
ناوچەیەکی بەرباڵو سووتاوە.

ئــەو ناوچانــەی کــە وەبــەر پەالماری 
لــە؛  بریتیــن  کەوتــوون  ڕێژیــم 
حاجی ئۆمــەران، بەربەزیــن، کونەڕێ، 

کەتینە و دۆڵی ئااڵن.
هەواڵــە  ئــەم  داڕشــتنی  کاتــی  تــا 
وەبــەر  گیانــی  زەرەرێکــی  هیــچ 

پێشمەرگەکانی حیزب نەکەوتووە.

حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران 
وێــڕای مەحکووم کردنــی ئــەو کردەوە 
دزێوەی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی 
کــە  دەخــوازێ  ئــەوە  ئاواتــی  ئێــران 
برینــدارەکان هەرچی زووتر ســاڵمەتی 
لــەو  هــەر  بێنــەوە.  وەدەســت  خۆیــان 
پێوەندییــەدا هاوســۆزی خــۆی لەگەڵ 
خەڵکــی  موجاهدینــی  ڕێکخــراوی 
ئێــران دەردەبــڕێ و داوا لە ڕێکخراوی 
تایبــەت  بــە  و  نەتەوەیەکگرتــووەکان 
هاوپەیمانــان و حکوومەتــی عێراق کە 
لە پاراســتنی گیانی دانیشــتوانی ئەم 

خەڵکی کوردستان دەزانن، لە ناوچەی 
جــادەی  ســەر  لــە  ســەقز  سەرشــیوی 
ئاوایــی  لەنزیــک  و  ســەقز-مەریوان 
»وەشــەدرە« )خۆشــەدەرە( پەالمــاری 
هێزێکــی چەکــداری ڕێژیمیــان دا و 
ســەرهەنگ ئەکبــەری و ٦ پارێــزەری 
ناوبراویان لە تۆڵەی شــەهیدانی هێزی 

بەڕێوە چوو.
ڕێوڕەســمەکە بە ســروودی نەتەوەیی 
خولەکێــک  و  ڕەقیــب«  »ئــەی 
بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن لــە گیانــی 

پاکی شەهیدان دەستی پێکرد.
تاهیــر  ڕێوڕەســمەکە  ســەرەتای 
کۆمیتــەی  ئەندامــی  کەســیلی 
ناوەنــدی و بەرپرســی ناوەنــدی ١ی 
بەخێرهاتن کردنــی  پــاش  کوردســتان 
میوانــان،  بەتایبــەت  و  هەمــوان 
دێموکــرات  قارەمانــی  ژیاننامــەی 
مینبــەری«  »شــۆڕش  شــەهید 
ئامادەبووانــی  بــە  پێشــکەش 
ڕێوڕەســمەکە کــرد. دواتر »حەســەن 
ســکرتێری  جێگــری  شــەرەفی« 
گشــتیی حیزبــی دێموکــرات چەنــد 
وتەیەکی ســەبارەت به شــەهیدبوونی 

پووشپەڕی ١٣٩٥ی هەتاوی، بەڕێوە 
چووە.

لــە  یەکێــک  کۆبوونەوەیــەدا،  لــەو 
بەرپرسانی حیزبی دێموکرات باسێکی 
سیاســەتەکانی  لەســەر  تایبەتــی 
حیزبی دێموکرات و ڕاســانی حیزبی 
دێموکرات بۆ بەشــداران باس کردووە 
کــە بــە چەپڵەڕێزانێکــی زۆرەوە لــە 

الیەن خەڵکەوە پێشوازی لێ کرا.
هەروەها لەو سەیرانگایەدا خەڵکێکی 
زۆری شارەکانی مەهاباد، پیرانشار، 

نەغەدە و شنۆ بەشدار بوون.
هەر لەو پێوەندییەدا شوورای نیزامیی 
حیزبــی دێموکــرات بــاڵوی کــردەوە 
حیزبــی  پێشــمەرگەی  هێــزی  کــە 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە 
درێــژەی چاالکییەکانیاندا، ئێوارەی 
ڕۆژی یەکشــەممە کاتژمێــر ٥ بــۆ 
٦ لەســەر جــادەی پیرانشــارـ مەهاباد 
ڕاگرتنــی  وێــڕای  و  بــوون  ئامــادە 

ڕێژیــم بەتایبــەت لە شــاری پیرانشــار 
چەکــی خەیانــەت بــە گەلیــان دانــا و 
کوژرانــی دەیان فەرمانــدە و ئەندامی 
و  پاســداران  ورەی  شــەڕە،  لــەم  ســپا 
تێــک  کوردســتان  لــە  جاشــەکانی 

ڕووخاندووە.
بەپێــی دوایین زانیارییەکان لەشــەڕی 
قەرەســەقەل دا زیاتــر لــە ٤٠ کــەس لــە 
ئەندامانی سپا کوژران و بریندار بوون.
ئیــدارەی  مەئموورانــی  هەروەهــا 
ئیتالعاتــی ڕێژیمــی ئێــران لە شــاری 
ورمــێ لە نێــو خەڵکــدا دژی خەباتی 
نوێی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
حیزبــی  پێشــمەرگەکانی  و  ئێــران 
دێموکــرات پڕوپاگەنــدا دەکــەن و لــە 
هەوڵی چەواشــەکردن و بەالڕێدابردنی 
کوردســتانی  گەلــی  خەباتــی 
ڕۆژ هەاڵتــدان. مەئموورانــی ئیــدارەی 

چۆمــان«،  »دوو  گوندەکانــی  لــە 
و  چــەپ«  »باگــردان«، »حەســەن 
لــە حاڵــی حەســانەوەدا  »بێنگوێــن« 
بــوون، کەوتنە بــەر هێرش و پەالماری 
کۆمــاری  ســەرکوتکەرەکانی  هێــزە 
ئیســالمی کە پــاش تێکهەڵچوونێکی 
نابەرابەر و چەند ساعەتە، کە کوژران 
لــە  ژمارەیــەک  بووونــی  برینــدار  و 
هێزەکانی کۆماری ئیسالمیی بەدواوە 
بوو، هێزی پێشــمەرگە پاش شەڕێکی 
قارەمانانە شوێنی تێکهەڵچوونەکەیان 

بە سەالمەتی بەجێ هێشت.
دیکــە،  هەواڵێکــی  بەپێــی   
پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردستانی ئێران لە ناوچەی مەریوان 
لە الیەن هێزەکانی کۆماری ئیسالمیی 
ئێرانەوە پاش ئەوەی بە خەســتی تۆپ 
ســەرئەنجام  کــران،  خومپارەبــاران  و 

لــە الیــەن هــەر كــەس و الیەنێكەوە 
ئەنجــام درابــێ مەحكــووم دەكەیــن 
بنەماڵــەی  لــە  سەرەخۆشــی  و 
كۆژراوانــی ئــەو ڕووداوە و خەڵكی 
هیواداریــن  دەكەیــن،  توركیــە 
بریندارانــی ڕووداوەكــەش بە زوویی 

دێموکــرات ڕێکەوتــی ٥ی پووشــپەڕ 
دیســان لە چیــای کۆســااڵن دەکەونە 
کەمینــی هێزەکانی ڕێژیم و تووشــی 
شــەڕێکی تونــد و نەخــوازراو دەبن، لە 
ئاکامــی ئەو شــەڕەدا پێشــمەرگەکان 
دەرباز دەبن و ژمارەیەک لە هێزەکانی 

ڕێژیم دەکوژرێن.
پــاش ئەو ٢ شــەڕە جاڕیکــی دیکەش 
هێزەکانــی ڕێژیــم بە هێزێکــی زۆرەوە 
پەالمــاری پێشــمەرگەکان لــە چیــای 
کۆســااڵن دەدەن و شــەڕێکی قــورس 
٦ی  ڕێکەوتــی  بەیانــی  لــە  ســەر 
پووشــپەڕی ١٣٩٥ی هەتــاوی دەســت 
پێ دەکاتەوە و پێشــمەرگەکان ئازایانە 
شــەڕیان دەگەڵ دەکــەن و هەتا کاتی 

ئەم ڕاگەیەندراوە شەڕ بەردەوامە.
لــە ئاکامی ئەو شــەڕەدا کــە زیاتر لە 
١٠ کاتژمێرە لە ئارادایە، دەیان کەس 
لــە بەکرێگیراوانــی ڕێژیــم کــوژراو و 
برینــدار بــوون، کەالکــی زیاتــر لــە 8 

زانیارییــەکان،  گوێــرەی  بــە 
هاوواڵتییانی ئەم ناوچانەی باشووری 
کوردســتان کــە زۆربەیــان شــوانکار و 
جوتیــار و ڕەوەنــدن، ناچــار بــوون ئــەو 

ناوچانە بەجێ بهێڵن.
ڕێژیمــی ئیســالمیی ئێران بە بیانووی 
بوونــی پێشــمەرگە ئاگــری لــە ژیانی 

خەڵکی ناوچە بەرداوە.

کەمپە بەرپرســن دەکات، کە یەکجار 
و بۆ هەمیشە بەر بەو دەستدرێژیانەی 
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمیی ئێران 
بگــرن و ڕێــگا نــەدەن کــە کۆمــاری 
هەوســارپچراوانە  ئێــران  ئیســالمیی 
ئۆپۆزیســیونی ئێران لــە خاکی عێراق 

بداتە بەر پەالمار.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی

١٥ی پووشپەڕی ١٣٩٥ی هەتاوی
٥ی ژوئیەی ٢٠١٦ی زایینی

پێشمەرگەدا کوشتووە.
هەڵۆکانــی  بگوتــری،  پێویســتە 
زاگــرۆس ڕایانگەیانــدووە کــە ئەگــەر 
پەالماری دوژمن بۆ ســەر پێشــمەرگە 
بەردەوام بێ، هەموو کوردستان دەکەنە 
دۆزەخ لەژێر پێی پارێزەرانی کۆماری 

ئیسالمی دا.

شــەهید شــۆڕش مینبەری پێشکەش 
کرد. شــەرەفی سەرەتا لە قسەکانیدا 
باســی لــەوە کرد؛ لێــره کۆبووینەتەوە 
بۆ ئەوەیکە پــاش ڕووداوی خەمینی 
دیســان  ڕابردوومــان ،  ڕۆژی  چەنــد 
خەمێکــی تازە کە جەســتەی حیزبی 
بــەش  پێکــەوه  گرتــەوە  دێموکراتــی 
بکەیــن و بەڵێنــی لەگــەڵ ئامانجــی 
پیــرۆزی هەمــوو شــەهیدانی حیزبی 
دێموکــرات و بــە تایبــەت شــەهیدی 
تــازەی حیزبــی دێموکــرات، شــەهید 
شــۆڕش مینبــەری نــوێ کەینــەوە. 
قســەکانیدا  لــە  شــەرەفی  حەســەن 
باســی لەوە کرد کە، کاک شــۆڕش 
ڕۆڵــەی پاکی پەروەردەی نییەر بوو، 
ڕۆڵــەی بنەماڵــەی شــەهیدپەروەری 
مینبەرییەکان بوو کە تا ئێستا دەیان 

بــارەگای  بــە  پێشــکەش  شــەهیدیان 
ئازادی کردووە.

جێگری ســکرتێری گشــتیی حیزبی 
دێموکرات، هەروەها باســی لەوە کرد 
کــە بنەماڵەی مینبەری کەســێکی 
وەک  قارەمانــی  و  شۆڕشــگێڕ 
شــەهید شۆڕشــی لێ پەروەردە دەبێت 
ئێمــە  لەوەیکــە  شــۆڕش  شــەهید  و 
دەمان ناســی، چاالکتر و تێکۆشــەرتر 
بوو. شــەهیدبوونی شــۆڕش زامێکی 
قــورس و گرانــە، ئــەوە گومانی تێدا 
نییە، لێرەدا کۆبووینەتەوە کە ڕێز لە 
خەباتیــان بگریــن و ئــەوەش تەنیــا بە 
درێژەپێدانی ڕێگایان جێبەجێ دەبێت.
بەشــێکی  لــە  شــەرەفی  حەســەن 
دیکەی قســەکانیدا باســی لەوە کرد 
دژوارە  و  ســەخت  ڕێگامــان  کــە؛ 

دژی  هــار  و  دڕنــدە  ڕێژیمێکــی  و 
ئێمەیە، بۆیە دەبێ نرخی گەیشتن بە 

ئامانجەکەمان زیاتر بدەین.
جێگری ســکرتێری گشــتیی حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران، ڕوو لە 
بنەماڵەی شــەهید شۆڕش مینبەری 
شــۆڕش  شــەهید  کــە؛  ڕایگەیانــد 
بــەاڵم  چــوو،  هەموومــان  لەکیــس 
دڵنیابــن نــە ئێوە بێکەســن نە ئێمەش، 
چوونکــە حیزبــی دێموکــرات دایک 
و بــاوک و بنەماڵــەی هەموومانــە 
و ئێمــە فێریــن زام هەڵگریــن بەاڵم بە 

چۆکدا ناییەین.
لە بەشــێکی دیکەی ڕێوڕەسمەکەدا 
شــەریف فەالح شــاعیر، پەخشانێکی 
بەسۆزی بۆ شــەهیدانی نوێی حیزب 

پێشکەش کرد.

لــە ڕێوڕەســمەکەدا چەندیــن پەیامی 
کردنــەوە  پەیمان نــوێ  و  هاوخەمــی 

هاتبوون کە بریتین لە:
سوسیالیســتی  پارتــی  پەیامــی  ـ 

کوردستانی باکوور
یەکیەتیــی  هاوخەمیــی  پەیامــی  ـ 
الوانی دێموکراتی کوردستانی ئێران

تەشــکیالتی  کۆمیتەکانــی  ـ 
ئاشــکرای شاری سلێمانی، هەولێر و 

ناوچەی پشدەر
کۆمیتــەی  هاوخەمیــی  پەیامــی  ـ 

قوشتەپە
کۆمیتــەی  هاوخەمیــی  پەیامــی  ـ 

باریکە
کۆمیتــەی  هاوخەمیــی  پەیامــی  ـ 

کەالر

ئۆتۆمبیلێکــی زۆری هاوواڵتییــان، 
بەڕێــوە  بەرینیــان  کۆبوونەوەیەکــی 

بردووە.
لــەو کۆبوونەوەیــەدا کە بۆ ســەرجەم 
ئۆتۆمبیلــەکان  سەرنشــینەکانی 
ڕێکخــراوە، یەکێــک لە بەرپرســانی 
لەســەر  تایبەتــی  باســێکی  حیزبــی 
سیاســەت و هەڵوێســتەکانی حیزبــی 
دێموکــرات و قۆناغــی نوێی خەبات 
و تێکۆشــانی حیزبــی دێموکــرات و 
پیالنەکانــی ڕێژیــم پێشــکەش کــرد 
کــە لەگــەڵ پێشــوازییەکی بەرچــاو 
چەپڵەڕێزانــی  بــە  بــووە  بــەرەوڕوو 

بەشداران کۆتایی پێهات.

شوورای نیزامیی حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران

١٤ی پووشپەڕی ١٣٩٥ی هەتاوی
٤ی ژوئیەی ٢٠١٦ی زایینی

ئیتالعاتــی ڕێژیمــی ئێــران بــە نــاوی 
الیەنگــری لــە الیەنێکــی کــوردی لە 
هەوڵی چەواشەکردنی خەباتی حیزبی 

دێموکراتی کوردستانی ئێراندان.
لەو پێوەندییــەدا، مەئموورانی ئیدارەی 
ئیتالعاتــی ڕێژیمــی جەنایەتــەکاری 
ڕێژیمــی ئیســالمیی ئێران، بــەم جۆرە 
دەیانهــەوێ ئــاژاوە لــە نێــوان خەڵکــی 
کوردییــەکان  حیزبــە  و  کوردســتان 

دروست بکەن .
پێشــتریش هەوڵێکی هاوشێوە لە شاری 
تارانــی پێتەختــی ئێــران درابــوو کــە 
ئەمانە نیشــانەی ترســی زۆری ڕێژیم 
لە ڕاسان و شۆڕشی نوێی ڕۆژهەاڵت 
بــە ڕێبەرایەتــی حیزبــی دێموکراتــی 

کوردستانی ئێرانە.

ســەر لەبەیانیــی ڕۆژی شــەممە ٥ی 
 )١٣٩٥)٢٠١٦/٠٦/٢٥ پووشــپەر 
ســەواڵوا  ناوچــەی  لــە   ٤ ســاعەتی 
بــۆ هێزێکــی پێشــمەرگە  کەمینیــان 
دانــاوە. پــاش شــەڕێکی قارەمانانــە، 
هێزی پێشــمەرگە لە شــوێنی شەڕەکە 
دەربــاز بــوون. لە کــوژراو و برینداری 
دوژمــن هەواڵێــک لــە بەردەســت نیە، 
بەداخەوە پێشــمەرگەیەکی قارەمان بە 
نــاوی کاک »شــۆڕش مینبــەری« 
لەو بەرگرییە قارەمانانەدا شەهید بوو.
ڕۆحــی شــاد و ڕێــگای پڕ شــانازیی 

بەردەوام بێ.

شوورای نیزامیی حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران

٥ی پووشپەڕی ١٣٩٥ی هەتاوی
٢٥ ی ژوئەنی ٢٠١٦ی زایینی

برینەكانیان سارێژ ببێتەوە.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی 

ئێران
سكرتێری گشتی 
مستەفا هیجری
٣٠/٦/٢٠١٦

کــەس لــە کوژراوەکانــی ڕێژیــم لــە 
بەردەستی پێشمەرگەدایە.

بەداخــەوە لــە ئەنجامــی ئــەو شــەڕەدا 
پێشــمەرگەیەکی قارەمــان بــە نــاوی 

»ئەکبەر مینبەری« شەهید بووە.
لــە مــاوەی ئــەو شــەڕ و دەرگیریــەدا، 
دوژمن لە شاری سەواڵواوە بە تۆپ و 
خۆمپارە چیای کۆســااڵن و مەیدانی 
شــەڕەکە تۆپبــاران دەکات کــە بــووە 
بــە هــۆی ئاگرتێبەربوونی دارســتان و 

لێڕەواری ئەو کێوە.
لــەو شــەڕەدا ڕێژیــم بــە هێلی کۆپتێــر 
مەیدانی شەڕەکە ڕاکێت باران دەکات.
ڕۆحــی شــەهیدان شــاد و ڕێــگای پڕ 

شانازییان بەردەوام بێ.

شوورای نیزامیی حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران

٦ی پووشپەڕی ١٣٩٥ی هەتاوی
٢٦ژوئەنی ٢٠١٦ی زایینی

کۆماری ئیسالمی بەخەستی بەرزاییەکانی کێلەشین و حاجی ئۆمەران تۆپباران 
دەکات

ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران سەبارەت بە 
مووشەکبارانی بنکەی موجاهدینی خەڵکی ئێران

هەڵۆکانی زاگرۆس کوژرانی ٧ کەس لە هێزەکانی ڕێژیمیان لە سەقز ڕاگەیاند

ڕێوڕەسمی ڕێزگرتن لە شۆڕشگێڕی قارەمان شەهید شۆڕش مینبەری بەڕێوە چوو

شوورای نیزامیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە سەر شەڕی مەریوان و 
مەهاباد ڕاگەیەندرواێکی باڵو کردەوە

سكرتێری گشتی حیزبی دێموكرات کردەوەی تیرۆریستیی فرۆكەخانەی ئاتاتوركی 
له ئیستانبۆل مەحکووم کرد

شوورای نیزامیی حیزبی دێموکرات سەبارەت بە چاالکییەکانی پێشمەرگە لە 
ڕێژیم لە نەغەدە سەرقاڵی پڕوپاگەندە بەدژی حیزبی دێموکراتەشارەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت ڕاگەیەندراوێکی باڵو کردەوە

شوورای نیزامیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە سەر شەڕی مەریوان 
ڕاگەیەندرواێکی باڵو کردەوە
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لــە درێــژەی پەیامەکانــی ئەندامانــی 
حیزبــی دێموکــرات بــۆ پەیمــان نــوێ 
کردنــەوەی لەگــەڵ خوێنــی بەناحــەق 
ڕژاوی شەهیدانی کوردستان و ڕێبازی 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ئێــران، ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزب 
لــە هەوشــار، ســایین قەاڵ، شــاروێرانی 
مەهاباد، هەورامان، ناوچەی لەیالخ و 
دێوالن، مەریوان، شــامیان، کامیاران، 
ئیالم، نۆدشــە، پاوە، شــنۆ، پیرانشــار، 
رەبــەت، نەغــەدە، سەردەشــت، ســەقز، 
و  ســنە  نــەاڵس،  بــۆکان،  جوانــڕۆ، 
کرماشــان پەیامی وەفادارییان لەگەڵ 
بنەماڵــەی  و  دێموکــرات  حیزبــی 

شەهیدان ناردووە.
لــەم پەیامانــەدا هاتووە ســاڵو و ڕێزی 
تایبەتــی خۆمــان ئاراســتەی حیزبــی 

حیزبــی  ڕاگەیاندنــی  کۆمیســیۆنی 
ئێــران،  کوردســتانی  دێموکراتــی 
و  ئەنــدام  ئاراســتەی  داوایــەک 
الیەنگرانــی حیــزب لــە هەمــوو واڵتان 
دەکات. لەوێدا داوا لە هەموو ئەندامان 
و الیەنگــران دەکات دەنگــی پێکــەوە 

گرێدانی شاخ و شار بن.
خەبات و تێکۆشــانی پێشــمەرگەکانی 
کوردســتانی  لــە  کــورد  نەتــەوەی 
ڕۆژهــەاڵت پێویســتی بــەوە هەیــە کە 

دەنگی بگاتە هەموو دونیا.

قوتابخانەکانــی  مامۆســتایانی 
پەیمانــی  ڕۆژهــەاڵت،  کوردســتانی 
لەگــەڵ حیزبــی دێموکراتــی  خۆیــان 

کوردستانی ئێران نوێ کردەوە.
کوردســتانی  مامۆســتاکانی 
ڕۆژهەاڵت، پاڵپشتیی خۆیان سەبارەت 
پێشــمەرگەکانی  بــە چاالکییەکانــی 
کوردستانی ڕۆژهەاڵت ڕاگەیاندووە و 
باڵویان کردووەتەوە کە؛ »بە داخێکی 
بوونــی  شــەهید  هەواڵــی  گــەورەوە 
گەلەکەمــان  دیکــەی  قارەمانانــی 
بیست، دیســان ڕێژیمی کۆنەپەرەستی 
ئێران دەستی پڕ لە ڕق و زوڵمی خۆی 
بە خوێنی ڕۆڵەکانی دێموکرات سوور 
کــردەوە، بــەاڵم دڵنیایــن خوێنی پاکی 

پــاش حەماســەخوڵقێنییەکانی هێــزی 
پێشــمەرگەی کوردستان لە شارەکانی 
گەورەبەرپرســانی  ســەواڵوا،  و  شــنۆ 
ســەربازیی ڕێژیمی تاران تەنگیان پێ 
هەڵچنــرا و هاتنــە دەنــگ و کەوتنــە 

هەڕەشە کردن.
پوشــپەڕ،  ٦ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
ســپای  زەوینیــی  هێــزی  فەرمانــدەی 
ئێــران،  پاســدارانی  تێرۆریســتی 
هەڕەشــەی  پاکپــوور«  »محەممــەد 
دژبــەری  کوردییەکانــی  حیزبــە  لــە 
ڕێژیــم کــردووە و گووتوویەتی بنکە و 
بارەگاکانــی ئەم الیەنانــە لە قوواڵیی 
خاکــی هەرێمی کوردســتانی باشــوور 

دەکەینە ئامانجی تۆپخانەکانمان.
لە نوێترین هەواڵەکانیشدا، هەواڵدەریی 
ئیرنــای کۆماری ئیســالمی لە زاری 
پاســدار »محەممەد نــەزەر عەزیمی« 

ئابڕووبەرانــەی  شکســتی  دوای 
ســوپای پاســداران لە هێرشیان بۆ سەر 
پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێموکراتــدا، 
ئەو سوپا ترسنۆکە هەڕەشە لە خەڵکی 

مەدەنی و ژن و منداڵ دەکات.
لــە مــاوەی چەنــد ڕۆژی ڕابــردوودا، 
لــە  پاســداران  تێرۆریســتیی  ســوپای 
دڕندانــەی  هێرشــی  شــوێن  چەنــد 
کــردە ســەر پێشــمەرگەکانی حیزبــی 
ئێــران کــە  دێموکراتــی کوردســتانی 
بــۆ کاری سیاســی و تەبلیغــی لە نێو 
خەڵکــی خۆیانــدا بوون. هێــزی ڕێژیم  
لــەو هێرشــانەیدا زەربــەی گورچوبڕی 
مەبەســتە  بــە  نــەک  و  وێکــەوت 
بەڵکــوو  نەگەیشــت،  گاڵوەکانــی 
خــوارد  ئابڕووبەرانــەی  شکســتێکی 
کــە بــە قســەی کەســانی جێــی بــڕوا 
لــە زۆربــەی شــارەکانی کوردســتاندا 
هێزەکانــی  بریندارەکانــی  و  کــوژراو 

پاسداران و بەکرێگیراوانیان بینیوە. 

هەڕەشــەی  بــە  دژ  خۆپیشــاندانێک 
بەرپرســانی بــااڵی نیزامیــی ڕێژیمی 
ئێــران ســەبارەت بــە تۆپبــاران کردنــی 
بنکە و بارەگاکانی حیزبی دێموکرات، 
لــە شــاری کۆیــە لە کەمپــی ئازادی 

بەڕێوە چوو.
١٢ی  ڕێکەوتــی  شــەممە  ڕۆژی 
بــە  هەتــاوی،  ١٣٩٥ی  پووشــپەڕی 
بەشــداریی ئەندامانی ڕێبەریی حیزبی 
دێموکراتی کوردســتانی ئێــران، الیەن 
و حیزبــە سیاســییەکانی کوردســتانی 

جــاش و بەکرێگیراوانی ڕێژیمی ئێران 
بە مەبەستی خەوشدار کردنی سیمای 
بــۆ  بوختــان  و  تۆمــەت  پێشــمەرگە، 

پێشمەرگەکان هەڵدەبەستن.
جاشــە خۆفرۆشــەکانی مەهابــاد بــۆ 
پێشــمەرگەی  شــکۆی  شــکاندنی 
نــاوی پێشــمەرگەی  بــە  ئازادیخــواز، 
دێموکراتەوە دەسووڕێنەوە و داواکاریی 
ســەیر و ســەمەرە و بەدوور لە ڕەوشتی 

پێشمەرگە، لە خەڵک دەکەن.
جاشــەکان لــە گونــدی »گۆمڵیــان« 
هــەر  کــردووە  خەڵــک  لــە  دوایــان 

مەســعوود تــەک، ســکرتێری پارتــی 
سوسیالیســتی کوردســتان ـ باکــوور، 
لــە ســەردان بــۆ دەفتــەری سیاســیی 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران 
هاوخەمیــی خــۆی بــۆ شــەهید بوونی 
پۆلێــک لــە پێشــمەرگەکانی حیزبــی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران دەربڕی.
8ی  ڕێکەوتــی  سێ شــەممە  ڕۆژی 
هەتــاوی،  ١٣٩٥ی  پووشــپەڕی 
سوسیالیســتی  پارتــی  شــاندێکی 
بــە   )PSK(باکــوور ـ  کوردســتان 
تــەک«  »مەســعوود  سەرپەرەســتی 
ســەردانی دەفتــەری سیاســیی حیزبی 
ئێرانیــان  کوردســتانی  دێموکراتــی 
کــرد و لــە الیــەن هەیئەتێکــی حیزبی 
دێموکرات بە سەرپەرەســتی »مستەفا 
هیجری« ســکرتێری گشــتیی حیزبی 

دێموکرات پێشوازییان لێ کرا.
پارتــی  هەیئەتــی  ســەردانەدا،  لــەم 
ـ  کوردســتان  سوسیالیســتی 
و سەرەخۆشــیی  هــاودەردی  باکــوور، 
دێموکــرات  حیزبــی  بــۆ  خۆیــان 
لــە  بەبۆنــەی شــەهیدبوونی پۆلێــک 

جینایەتــکاری  ڕێژیمــی  بەرپرســانی 
لــە  داوایــان  ئێــران  ئیســالمیی 
پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردستانی ئێران کردووە کە کەالکی 

کوژراوەکانیان ڕادەست کەنەوە.
داپڵۆســێنەری  ڕێژیمــی  هێزەکانــی 
ئیســالمیی ئێــران لــە ســەواڵوا بە زۆر 
گونــدی  خەڵکــی  لــە  ژمارەیــەک 
الی  ناردووەتــە  »دووڕوو«یــان 
پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتانی ئێــران کــە داوایــان لــێ 
بکــەن پێشــمەرگەکان ئیزنیان پێ بدەن 

دێموکراتی کوردستانی ئێران دەکەین. 
شــەهیدانی  بنەماڵــەی  بەتایبــەت 
سەربەرزی خەباتی نوێی گەلەکەمان، 
کە بەدەســتی جاشــە خۆفرۆشــەکانی 
کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران شــەهید 
بــوون. پەیمانی خۆمان لەگەڵ حیزبی 
دێموکراتــی  ســەربەرزی  هەمیشــە 

کوردستانی ئێران نوێ دەکەیەنەوە.
و  ئەندامــان  پێوەندییەشــدا  لــەم  هــەر 
لــە  دێموکــرات  حیزبــی  الیەنگرانــی 
شــاری ســەقز، لــە پێوەنــدی لەگــەڵ 
شــەهیدبوونی ٦ پیشــمەرگەی حیزبی 
بــۆ  شــنۆ،  شــاری  لــە  دێموکــرات 
پشــتیوانی لــە سیاســەتەكانی حیزبــی 
لەگــەل  هــاودەردی  و  دێموکــرات 
نــوێ   و  شــەهیدانە  ئــەو  بنەماڵــەی 
ڕێبــازی  لەگــەڵ  پەیمــان  كردنــەوەی 

هاوڕێیــان و ئەندامــان و الیەنگرانــی 
دڵســۆزی دێموکــرات لە هەر واڵتێک 
حیزبــی  ڕاگەیاندنــی  بەنــاوی  هــەن، 
ئێرانــەوە  کوردســتانی  دێموکراتــی 
داواتــان لــێ دەکەین کە هەر هەواڵ و 
زانیارییەکی دروست کە لە ڕاگەیاندنی 
ماڵپــەڕی  لــە  حیزبــەوە،  فەرمیــی 
کوردســتان میدیا، باڵو دەبێتەوە بکەنە 
ســەرچاوەی زانیارییەکانتــان و وێڕای 
ئەوە داواتان لێ دەکەین کە ئەو هەواڵ 
و زانیــاری و ڕاگەیەندراوانــە وەرگێرنە 

مینبــەری«،  »شــۆڕش  شــەهیدان 
»شــاخەوان مینبــەری« و »ئەکبــەر 
مینبــەری«، هــەزاران ڕۆڵــەی دیکــە 
بــۆ وەدیهێنانــی ڕێبازەکەیــان پەروەردە 
یەکیەتــی  وەک  ئێمــە  دەکات، 
قوتابخانەکانــی  مامۆســتایانی 
هێرشــی  ڕۆژهــەاڵت،  کوردســتانی 
ســپای  بەکرێگیراوانــی  دڕندانــەی 
پاسداران بۆ سەر هێزەکانی پێشمەرگە 
قارەمانەکانــی حیــزب و گەلەکەمــان 
مەهابــاد،  مەریــوان،  شــارەکانی  لــە 
شــنۆ و سەردەشــت مەحکــووم دەکەین 
ســەرجەم  و  خۆمــان  سەرەخۆشــی  و 
خەڵکــی ڕۆشــنبیری ڕۆژهــەاڵت بــە 
هاوڕێیانــی  بوونــی  شــەهید  بۆنــەی 

نەجەفــی  قــەرارگای  فەرمانــدەی 
ســپاوە بــاڵوی کــردەوە کە بــە هەموو 
هەڕەشــەکان  بــەرەوڕووی  توانامانــەوە 
لــە ڕۆژئــاوای ئێــران واتە کوردســتان 

دەبینەوە.
ئەم هەڕەشــە و گوڕەشانە لەدوای ئەوە 
دێنــە ئاراوە کە دوێنــێ تۆپخانەکانی 
ســنورییەکانی  ناوچــە  ڕێژیــم 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانیان دایــە بــەر 
بەهۆیــەوە  و  تۆپخانەکانیــان  ئاگــری 
چەند هاوواڵتی ســڤیلی کوردســتانی 

باشوور بریندار بوون.
دەیــان  ڕابــردوودا  حەوتــووی  دوو  لــە 
پــاش  پاســداران  ســپای  ئەندامــی 
پەالماردانــی پێشــمەرگەکانی حیزبی 
و  ناوچەکانــی شــنۆ  لــە  دێموکــرات 

سەواڵوا، بەکوشت چوون.
بەپێــی هەندێــک زانیــاری تەنیــا لــە 

هەروەها ئەو شکســتە گەورەیەی ســپا 
بــووە هــۆی ئــەوە کە دوای ٢٧ ســاڵ 
خامنەیــی ڕێبــەری ڕێژیم  بەرپرســی 
هێــزە چەکدارەکانی ڕێژیــم  وەال بنێ 
و تیرۆریســتێکی دیکە لەجێی دابنێ، 

بەڵکوو شکستەکانی بشارێتەوە.
 بەپێــی هەواڵــە باڵوبــووەکان ســوپای 
تێرۆریســتی  ڕێژیمــی  پاســدارانی 
شــاردنەوەی  بــۆ  ئێــران،  ئیســالمیی 
شکســتەکانی و بۆ ڕوحیەدان بە هێزە 
دەســتی  دۆڕاوەکــەی،  و  بێ ڕوحیــە 
کردووە بە هەڕەشە لە خەڵکی ئاسایی 
شــوێنێکی  هەمــوو  لــە  مەدەنــی  و 
کوردســتان. لــە نێوخۆی کوردســتانی 
ڕۆژهەاڵت بە مانۆڕی چەکی قورس 
و هاتوچۆی هێزەکانی، دەیەوێ خۆی 
بــە بەهێــز نیشــان بــدا و لــە گوندەکان 
و کوێســتانەکان هەڕەشــە لــە خەڵک 

دەکا کە ماڵەکانیان وێران دەکەن.
لە هەنگاوێکی دیکەی ترسنۆکانەی 

و  سیاســی  کەســایەتییە  و  باشــوور 
دژ  خۆپیشــاندانێک  هونەرییــەکان، 
بەرپرســانی  نیزامیــی  بــە هەڕەشــەی 
و  بنکــە  ســەر  بــۆ  ئێــران  ڕێژیمــی 
لــە  دێموکــرات  حیزبــی  بارەگاکانــی 
بنکــەی  لــە  باشــوور،  کوردســتانی 
دەفتەری سیاســیی حیزبی دێموکرات 

پێکهات.
مەدەنــی  خەڵکــی  کۆبوونــەوەدا  لــەو 
و ژن و منــداڵ بەشــدار بــوون، دواتــر 
پرێــس کۆنفڕانســێک لــەو پێوەندییەدا 

بنەماڵەیــەک دەبێــت یــەک میلیــۆن 
تمــەن وەک یارمەتــی بدات بە حیزبی 

دێموکراتی کوردستانی ئێران.
مەهابــاد،  جاشــەکانی  هەروەهــا 
ماڵەکانــی  لــە  حەوانــەوە  دوای  لــە 
گوونــدی »گۆمڵیان و ڕۆیتن« بەرەو 
هەوارگەکانی گوونــدی »بێنگوین« 
ڕۆیشتوون و داوایان لە هەوراچییەکان 
بخەنــە  کچەکانیــان  کــە  کــردووە 

خزمەتی هێزی پێشمەرگەوە.
دیکــەی  پیالنێکــی  لــە  هەروەهــا 
جاشــەکان بۆ پێشــمەرگەکانی حیزبی 

پێشــمەرگەکانی حیــزب لــە ناوچــەی 
شنۆ و سەواڵوا پێشکەش کرد. 

لــە  کــورد  دۆخــی  لەســەر  هەروەهــا 
باکووری کوردستان و خەباتی سیاسی 
سوسیالیســتی  پارتــی  مەدەنیــی  و 
کوردستانـ  باکوور بە شێوەی یاسایی، 
مەســعوود تەک باســێکی پێشــکەش 
کــرد و لــە باســەکەیدا ئامــاژەی بــە 
٥پارتــی  لــە  بەرەیــەک  پێکهێنانــی 
کــوردی باکــوور کــرد کە پێکــەوە لە 
ســەر مــاف و داخوازییەکانــی کــورد 
و پرســە سیاســییەکانی پێوەندیــدار بــە 
کــورد لــە تورکیە پێکــەوە هاوکارییان 

هەیە.
مەسعوود تەک، لە درێژەی باسەکەیدا 
باســی لــەوە کــرد، ئێســتا لــە تورکیە 
ســەرەڕای کۆمەڵێــک ئاســتەنگ لە 
ســەر پرســی کــورد و خەباتــی ئێمــە، 
دەرەتانێکــی باش بۆ خەباتی سیاســی 
کورد هەیە و دۆخی سیاســی ئەوەمان 
لــێ دەخوازێ بــە وردبینییەوە درێژە بە 
خەباتــی سیاســی بدەیــن و بتوانین لەو 

پرۆسەیەدا شوێندانەر بین.

کەالکی بۆگەن  بووی کوژراوەکانیان 
بەرنەوە.

بــە  هەســت  بــە  پێشــمەرگەکان 
بەرپرســایەتی  کــردن لەهەمبەر ژینگە 
و یاســاکانی شــەڕ، لەگەڵ داواکەیان 
موافەقەتیــان کــردووە و پێیان گوتوون 
ڕادەســت  کوژراوەکانتــان  ئامادەیــن 
ســپای  مەرجــەی  بــەو  بکەینــەوە 
پاسدارانیش تەرمی دوو شەهیدمان کە 
کەوتووەتە دەســتیان ڕادەســتی ئێمەی 

بکەنەوە.
داواکارییــەی  ئــەو  دوای 

ئەو شــەهیدانە، بە نوســینی دروشــم لە 
ناو شــاری ســەقز چاالكیی تەبلیغییان 

بەڕێوە برد.
ئەندامانی تەشکیالتی نهێنیی حیزبی 
بــۆ  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
ڕێزگرتن لــە خولقێنەرانی حەماســەی 
لــە شــاری ســنه ش چاالکیــی  شــنۆ 

تەبلیغییان بەڕێوە برد.
چاالکیــی  کــە  شــوێنانەی  ئــەو 
تەبلیغییــان تێــدا بەڕێــوە چــووە بریتین 
مەیدانــی  »کۆاڵنەکانــی  لــە: 
ئیقباڵ، شــارەکی ســەعدی، شــاڵمان، 
قوتابخانەکانــی  دەرمانخانــەکان، 
شــەریف ئاوا، شــەقامی حەســەن ئاوا«، 
کە بە باڵوکردنەوەی وێنە و پۆستێری 
پێشمەرگە چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە 

بردووە.

ســەر زمانەکانــی ئــەو واڵتانــەی لێی 
و  ڕاگەیاندنــەکان  بــە  و  نیشــتەجێن 
ناوەنــدە پێوەندیدارەکانــی بــدەن و بــەم 
شــێوەیە دەنگی خەبــات و گیانفیدایی 
کۆمــاری  دڕندەیــی  و  پێشــمەرگە 
ئیسالمی بە هەموو جیهان بگەیه نن.

کۆمیسیۆنی ڕاگەیاندنی حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران

٦ی پووشپەڕی ١٣٩٥
٢٦ی ژووئه نی ٢٠١٦

ڕێبەرانــی  ئاراســتەی  تێکۆشــەرمان، 
پێشــمەرگە  و  کادر  و  ماندوونەنــاس 
الیەنگرانــی  و  ئەندامــان  نەبــەزەکان، 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران 
و خەڵکی بەشــەرەف و پڕ لە هەســت و 

سۆزی ڕۆژهەاڵت دەکەین.
شــەهیدانی  پاکــی  خوێنــی  دڵنیایــن 
»سەواڵوا و شنۆ« ،چرای ڕووناکیی 
ڕێگای ئازادیی گەڵەکەمان دەبێت.«

دیکتاتــۆری  ڕێژیمــی  بڕووخــێ 
کۆماری ئیسالمیی ئێران

مامۆســتایانی  یەکیەتــی 
قوتابخانەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان

٦ی پووشپەڕی ١٣٩٥ هەتاوی

شەڕی ٢ ڕۆژی ڕابردووی کۆسااڵندا 
بــە  ســەر  چەکــداری   ٧٠ لــە  زیاتــر 
سیاســەتە  قوربانیــی  بوونەتــە  ڕێژیــم 
چەپەڵەکانــی ڕێژیــم کــە کەالکی 8 
کەســیان لەبەردەست پێشــمەرگەکانی 
حیزبدایــە و باقــی کوژراوەکانیــش لــە 
ســەواڵوا،  شــارەکانی  ســاردخانەی 

مەریوان و سنە ڕاگیراون.
هــەر لــەم پێوەندییەشــدا لــە مــاوەی ٢ 
حەوتــووی ڕابــردوودا ڕێژیــم هێزێکــی 
شــارەکانی  نێــو  خزاندۆتــە  زۆری 
کوردستان و بە تەواوەتی میلیتاریزەی 
کــردوون و تەنانــەت هێزێکی گەورەی 
ڕێژیمــی ئێــران بــە چەکــی قورســی 
تــۆپ و کاتیوشــاوە لــە ســنورەکانی 
نێوان کوردستانی باشوور و ڕۆژهەاڵت 

جێگیر کراون.

ســوپای پاســداراندا، گوایە هەڕەشەی 
ئــەوە دەکــەن کــە کەمــپ و شــوێنی 
کوردســتانیانی  بوونــی  نیشــتەجێ 
ڕۆژهەاڵتی نیشــتەجێی باشوور دەدەنە 
بــەر هێــرش و گوایە تۆڵەی شکســتی 
ئابڕووبەرانەیان لە بەرانبەر پێشــمەرگە 
لــە دڵی کوردســتانی ڕۆژهەاڵتدا، لە 

ژن و منداڵی ئاسایی دەکەنەوە.
جێی ئاماژەیە کە لە ســەرەتای هاتنە 
ســەرۆکی  خومەینیــی  ســەرکاری 
بــە  فەقیهیــەوە،  ویالیەتــی  داعشــی 
فەرمانــی جەهــاد بــە دژی خەڵکــی 
کوردســتان، ڕوویــان لە مێــژوودا ڕەش 
کــرد و ئێســتاش دوای بەتاڵبوونــەوەی 
درۆیینــی  هەیمەنــەی  ئەفســانەی 
لەوپــەڕی  تێرۆریســتەکەیان،  ڕێژیمــە 
دامــاوی دا دەیانــەوێ هێــزی خۆیان بە 
هەڕەشــە بــۆ ســەر ژن ومنداڵ نیشــان 

بدەن.

بەڕێــوە چــوو کــە حەســەن شــەرەفی 
جێگــری ســکرتێری گشــتیی حیزبــی 
لــەو  ئێــران  دێموکراتــی کوردســتانی 
پرێــس کۆنفرانســەدا باســی لــەوە کرد 
کــە ڕێژیمــی ئیســالمیی ئێــران تەنیا 
زمانی زۆر دەزانێت و لە ڕێگای شەڕ 
و ئــاژاوە و هەڕەشــەوە هەوڵی داوە کە 

خۆی بسەپێنێت.
دیکــەی  بەشــێکی  لــە  شــەرەفی 
حیزبــی  ڕایگەیانــد،  قســەکانیدا 
دێموکــرات مــاوەی ٢٠ ســاڵە خەباتی 

چەکداریــی لە بــەر بەرژەوەندییەکانی 
کوردســتان  هەرێمــی  حکوومەتــی 
کــە ئەم بەشــەش هەر خاکــی ئێمەیە، 
ڕاگرتــووە، بــەاڵم بەداخەوە نە هەرێمی 
کوردســتان توانی وەاڵمی ئەو دەرفەتە 
بداتــەوە نــە ڕێژیمــی ئێرانیــش توانــی 

جوابی هەرێمی کوردستان بداتەوە.
جێگــری ســکرتێری گشــتیی حیزبــی 
دێموکرات هەروەها باسی لەوە کرد کە 
ئــەو حەرەکەتــەی ئێمە تەنیــا ئیرادەی 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران 

بــووە و هیــچ الیەنێــک یــا واڵتێکــی 
پشــتیوانیی  ڕۆژئاوایــی  یــا  ناوچــە 
لــە ئێمــە نەکــردووە، ئەگەرچــی ئێمــە 
وەکوو حیزبی دێموکرات پێوەندییەکی 
قووڵمــان لەگــەڵ واڵتانــی دێموکــرات 

هەیە.
قســەکانیدا  کۆتایــی  لــە  شــەرەفی 
سپاســی هەمــوو ئەو حیــزب و الیەن و 
کەسایەتییانەی کە لەو خۆپیشاندانەدا 
کــە  ڕایگەیانــد  و  کــرد  بەشــداربوون 
یەکگرتوویــی کورد هەموو دوژمنانی 

کورد بە چۆکدا دێنێت.
لــەو خۆپیشــاندانەدا، حیزبی شــیوعی 
دێموکراتــی  پارتــی  کوردســتان، 
کوردســتان، یەکگرتــووی ئیســالمیی 
چەتــری  تــۆڕی  کوردســتان، 
ڕێکخراوەکانــی کۆیــە و ســەندیکای 
بەشــدار  کوردســتان  هونەرمەندانــی 
بوون و پشتیوانییان لە خەباتی حیزبی 

دێموکراتی کوردستانی ئێران کرد.

دێموکراتی کوردستانی ئێران، فشاریان 
بۆ هەوارنشــینانی ئــەو ناوچەیە هێناوە 
کــە شــوێنی پێشــمەرگەکان ئاشــکرا 
بکــەن و ڕاپــۆرت لــە پێشــمەرگەکان 
بــدەن. ئەو هەڵســوکەوت و کردەوانەی 
ڕێژیمــی ئێــران تەنیا بوختان و تۆمەت 
بــە  و  پێشــمەرگە  بــۆ  هەڵبەســتن 
و  ســیما  خەوشــدارکردنی  مەبەســتی 
هەیبەتی پێشــمەرگەیە و دوورە لە هەر 

ڕاستییەک.

پاشــان »مستەفا هیجری« سکرتێری 
دێموکراتــی  حیزبــی  گشــتیی 
ســەر  لــە  ئێــران،  کوردســتانی 
چاالکییەکانــی حیزبــی دێموکراتــی 
قارەمانیەتــی  و  ئێــران  کوردســتانی 
هێزی پێشــمەرگەی حیزبی دێموکرات 
لە کوردستانی خۆرهەاڵت و گرینگی 
ئــەو خەباتــە و پشــتیوانیی کۆمەاڵنی 
جووڵــە  لــەو  کوردســتان  خەڵکــی 
سیاســی و نیزامیــەی حیــزب دوا و بە 
خاڵێکی ئەرێنی وەسفی کرد و گوتی 
نێوخــۆی  لــە  حیــزب  حــزوورەی  ئــەم 
ڕاگەیاندنەکانیشــدا  لــە  کوردســتان 

ڕەنگدانەوەیەکی زۆری هەبوو.
هیجری لە باسەکەیدا بە وردی باسی 
ئامانجــە سیاســییەکانی حیزبــی لــەم 

خەبات و بەرخۆدانەدا کرد.
پــاش ئاڵوگــۆڕی بیروبۆچوون لەســەر 
پرســی کــورد، هــەر دوو الیەن لەســەر 
هــاوکاری  و  دۆســتانەیان  پێوەندیــی 
سیاســییان لــە ســەر پرســە سیاســی و 

نەتەوەییەکان جەختیان کردەوە.

پێشــمەرگەکانی حیزبی دێموکرات لە 
بەرپرســانی دژەگەلیی ڕێژیمی ئێران، 
ڕێژیمــی  هێزەکانــی  دەســەاڵتدارانی 
ئیســالمیی ئێــران کە وەک هەمیشــە 
هیــچ بایەخێک بۆ زیندوو و مردووی 
چەکدارەکانیــان دانانێــن لــە ئاڵوگــۆڕ 

کردنەوەکە پاشگەز بوونەتەوە.
هــەر بــە گوێــرەی ئــەو هەواڵە خەڵک 
لــە »بنەبــەرد« و »دەوەنابــن«دا، لــە 
گەڕانەوەدا توشی چەند برینداری نیوە 
گیانی هێزەکانی ڕێژیم دەبن و لەگەڵ 

خۆیان دەیانبەنەوە سەواڵوا.

پەیمان نوێ کردنەوەی ئەندامانی حیزب لە نێوخۆی واڵت درێژەی هەیە کۆمیسیۆنی ڕاگەیاندنی حیزبی دێموکرات: دەنگی پێشمەرگە بن

یەکیەتی مامۆستایانی قوتابخانەکانی ڕۆژهەاڵت، پەیمانیان لەگەڵ 
حیزب و گەل نوێ کردەوە

حەماسەی پێشمەرگەکانی دێموکرات گەورەبەرپرسانی ڕێژیمی خستۆتە 
لەرزە

سوپای ترسنۆکی پاسداران هەڕەشە لە ژن و منداڵ دەکا

خۆپیشاندانێک دژ بە هەڕەشەکانی سپای تێرۆریستی پاسدارانی ڕێژیمی ئێران لە شاری کۆیە بەڕێوە چوو

جاشەکانی ڕێژیم هەوڵی خەوشدارکردنی سیمای پێشمەرگەکان دەدەن

مەسعوود تەک هاودەردی و هاوخەمیی خۆی بە بۆنەی شەهیدبوونی 
پۆلێک لە پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات دەربڕی

ڕێژیمی ئێران داوای لە پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات کرد کە 
کەالکەکانیان ڕادەست کەنەوە
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كۆمەاڵنی خۆڕاگــر و ئازادیخوازی 
كوردستان!

٢٢ی پووشپەڕی ئەمساڵ، ٢٧ ساڵ 
لــە كارەســاتی تیرۆریســتیی وییــەن 
عەبدولڕەحمــان  دوكتــور  تێیــدا  كــە 
قاســملوو، سكرتێری گشتیی حیزبی 
لــە  ئێــران  كوردســتانی  دێموكراتــی 
ســەر مێــزی وتووێژ بۆ چارەســەری 
پرســی كورد لە كوردســتانی ئێران بە 
دەســتی دیپلۆمــات تیرۆریســتەكانی 
كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران شــەهید 

كرا، تێدەپەڕێت.
تیــرۆری دوكتــور قاســملوو یەكێک 
لە كارەســاتە دڵتەزێنەكانی مێژووی 
ڕزگاریخوازیــی  بزووتنــەوەی 
هاوچەرخــی كــورد بــوو كــە ئامانــج 
ڕێژیــم،  دژەمرۆییــەی  پیالنــە  لــەو 
بەچۆكداهێنانــی حیزبــی دێموكــرات 
و پاشــگەزكردنەوەی لــە خەبــات بــۆ 

بــە  پاســداران  تیرۆریســتیی  ســوپای 
تــۆپ و تانــک و چەکــی قورســەوە 
دەیەوێ خەڵکی کورد چاوترســێن بکا 

و گوندەکانی کوردستان وێران بکا.
ســوپای تیرۆریســتیی پاســداران کــە 
ئابڕووبەرانەکــەی  شکســتە  دوای 
حیزبــی  پێشــمەرگەی  بەرانبــەر  لــە 
و  کەوتــووە  وەلــەرزە  دێموکراتــدا، 
دوای ناڕەزایــی خەڵکــی کوردســتان 
و  تیرۆریســتی  کــردەوە  بــە  بەرانبــەر 

حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
بــە  ئێــران،  دێموکراتــی کوردســتانی 
٢٧ـــەمین  پووشــپەڕ  ٢٢ی  بۆنــەی 
دوکتــور  تیرۆرکرانــی  ســاڵڕۆژی 
قاســملوو، لە شــاری ورمێ و گوندی 
تەنگیســەری دێموکرات پەروەر تراکت 
و وێنەی شــەهید دوکتور قاســملوویان 

باڵو کردووەتەوە.
ورمێ:

دەوروبــەری  و  ورمــێ  شــاری  لــە 
ئەندامانــی بــە ئەمــەگ و دڵســۆزی 
ڕێگای شەهیدانی حیزبی دێموکرات، 

تراکــت و پوســتێری تایبەت بە 

بــۆ  ســەردان  لــە   KCK شــاندێکی 
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی 
و  هاوخەمــی  ئێــران،  کوردســتانی 
حیزبــی  لەگــەڵ  خــۆی  هاودەردیــی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران دەربڕی.
ڕۆژی پێنج شــەممە ڕێکەوتــی ١٠ی 
پووشپەڕی ١٣٩٥ی هەتاوی، دوکتور 
»حوســێن« بەرپرســی پێوەندییەکانــی 
کەجەکە سەردانی دەفتەری سیاسیی 

لێ كەوتەوە، بە خوێنی ئاڵی چەندین 
پێشــمەرگەی قارەمانی حیزبەكەمان 
نەخشــا كە بۆ تا هەتایە لە مێژووی 
كــورددا  ئازادیخوازیــی  بزاڤــی 
پرشــنگدار  ئەســتێرەیەكی  وەكــوو 

دەدرەوشێنەوە.
ئەو حەماسە خولقاندنەی پێشمەرگە 
گیان لە ســەر دەستەكانی كوردستان 
كە هەڵگری پەیامی ئامادەیی ئەوان 
لــە مەیدانــی خەبــات بۆ پاراســتنی 
خەڵك و خاكی كوردستاندایە، بەشێك 
لە پرۆسەی پێكەوەگرێدانی خەباتی 
شــاخ و شارە كە شاخ پەیامی خۆی 
بە دەنگێكی بەرز و دلێرانە بە گوێی 
جیهــان گەیانــد و ئێســتا كاتــی ئەوە 
هاتووە ڕۆڵە خەباتگێڕەكانی شاریش 
وەاڵمێكــی شــیاو بــەو گیانبازییانــە 
بدەنەوە و بوونی خۆیان لە گۆڕەپانی 
مافخوازیی نەتەوەكەیاندا بسەلمێنن.

دابینكردنــی مافە ڕەواكانی خەڵكی 
قوتابیانــی  بــەاڵم  بــوو،  كوردســتان 
حیزبــی  لــە  قاســملوو  دوكتــور 
دێموكراتــدا بــە پشتبەســتن بە هێزی 
لەبڕاننەهاتــووی خەڵكی كوردســتان 
و ئیلهــام وەرگرتن لە ڕێنوێنییەكانی 
دوكتور قاسملوو، سەربەرزانە توانیان 
درێــژە بــە خەباتــی ڕزگاریخوازانــە 
وەكــوو  دێموكــرات  حیزبــی  و  بــدەن 
شۆڕەســواری مەیدانــی ئــەو خەباتە 

بمێنێتەوە.
خەڵكی مافخوازی كوردستان!

لــە  ئــاگادارن، ئەمســاڵ  هەروەكــوو 
ســەرەكییەكانی  هێڵــە  چوارچێــوەی 
پەیامی نەورۆزیی حیزبی دێموكراتی 
هەڵگــری  كــە  ئێرانــدا  كوردســتانی 
بزووتنــەوەی  ڕاســانی  پەیامــی 
داگیركــراوەی  پارچــە  لــەو  كــورد 
نیشــتمانەكەماندا و پێكەوە گرێدانی 

لــە گونــدەکان،  ســەرکوتکەرانەکانی 
دەســتی داوەتــە ڕاگواســتنی چەکــی 
قورس و تۆپ و تانک و بەرەوە شــار 

و گوندەکانی کوردستان دەیاننێرێ.
ڕۆژی پێنج شــەممە ١٠ی پووشــپەڕی 
بینــەری  کــورد  خەڵکــی   ،١٣٩٥
جموجۆڵەکانــی ســوپای تیرۆریســتیی 
پاســداران بوون کــە تۆپ و تانکی لە 
شــارەکانی کوردســتان دەگواســتەوە و 
ژمــارەی 8 تانــک و چەندیــن تــۆپ 

٢٢ی پووشــپەڕیان بــاڵو کردووەتەوە و 
ئــەو شــوێنانەی چاالکــی لــێ ئەنجام 
دراوە بریتیــن لــە: گونــدی نەرگــی، 
زێــوه،  گــورگان،  ســێ  حەفت ئابــاد، 
هاشــم ئاباد. هەروەها ئەندامانی حیزبی 
دروشــمی  نووســینی  بــە  دێموکــرات 
تایبەت بەو ڕۆژە، تێرۆریزمی ڕێژیمی 
ئێرانیــان مەحکووم و وەفاداریی خۆیان 
بە ڕێبازی قاسملوو نوێ کردووەتەوە.

سەڵماس:
دێموکــرات  قارەمانەکانــی  ڕۆڵــە 
گونــدی  لــە  ســەڵماس  شــاری  لــە 
»دێلەزی« ســەر بە ناوچەی شپیران، 

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانی 
کــرد و لــە الیــەن هەیئەتێکــی حیزبی 
دێموکرات بە سەرپەرەســتی »ڕۆستەم 
دەفتــەری  ئەندامــی  جەهانگیــری«، 

سیاسی پێشوازی لێ کرا.
کەجەکــە  شــاندی  ســەردانەدا،  لــەم 
پارتــی  هاودەردیــی  و  هاوخەمــی 
لــە  کوردســتانی  کرێکارانــی 
لــە  پۆلێــک  شــەهیدبوونی  دوای 

بۆ ئەو مەبەستە داوا دەكەین ڕۆژی 
واتــە  ئەمســاڵ،  پووشــپەڕی  ٢٢ی 
ســاڵوەگەڕی تیرۆری ناجوامێرانەی 
دوكتــور  شــەهیدمان،  ڕێبــەری 
ڕۆژی  بكەینــە  نەمــر،  قاســملووی 
مانگرتنــی گشــتی لە سەرانســەری 
كوردســتانی ڕۆژهــەاڵت و پەیمانی 
بــەرزە  ئامانجــە  لەگــەڵ  وفــاداری 
نــوێ  شــەهیدان  مرۆییەكانــی 

بكەینەوە. 
داواكارین لەو ڕۆژەدا:

١ـ دوكان و بازاڕەكان لە هەموو شــار 
و گوندەكانی كوردستاندا دابخرێن.

ســەر  بــۆ  چــوون  لــە  خەڵــک  ٢ـ 
كارەكانیان خۆ ببوێرن. 

لــەو  كوردســتان  گوندنشــینانی  ٣ـ 
ڕۆژەدا هاتوچۆی شــارەكان نەكەن و 

لە گوندەكانیاندا بمێننەوە.
٤ـ شــوێنە گشــتییەكان بــە هێمــا و 

خەباتی شــاخ و شــار بوو، قوتابیانی 
پێشــمەرگەكانی  ڕۆڵــە  و  قاســملوو 
بــە  دێموكراتــدا  حیزبــی  لــە  ئێــوە 
ئامادەبوونیــان لــە نێو ئێــوەدا قەاڵی 
جــەوری داگیركەرانیــان وەلەرزە هێنا 
و گیانــی شــۆڕش و ژیانەوەیــان بــە 
بەر ئەو پارچەیەی كوردستاندا كرد. 
ئــەو هەنــگاوە پیــرۆزەی پێشــمەرگە 
لەگــەڵ دژكــردەوەی تونــدی ڕێژیــم 
و هێــزە دژی گەلییەكانــی بەرەوڕوو 
بوو و لە چندین شــوێنی كوردستاندا 
پێكدادانــی خوێنــاوی هاتــە ئــاراوە. 
حەماســییەكانی  شــەڕە  چیرۆكــی 
گونــدی »قەرەســەقەل«ی شــنۆ و 
شــاخی »كۆســااڵن«ی ســەواڵوا و 
ناوچەكانــی دیكــەی كوردســتان كە 
كــوژران و برینداربوونــی دەیان كەس 
لــە فەرمانــدەكان و بەكرێگیراوانــی 
پاســدارانی  تیرۆریســتیی  ســپای 

بینراون کە لە جادەکانی نێوان مەهاباد 
بــۆ نەغــەدە و نەغــەدە بــۆ پیرانشــار و 

سەردەشت دەگوێزرانەوە.
ڕۆژ  چەنــد  کــە  ئاماژەیــە  شــیاوی 
پێــش، ســوپای پاســداران بــە تــۆپ و 
چەکــی قــورس شــاخ و بەرزاییەکانی 
بــە  و  کــرد  تۆپبــاران  کوردســتانیان 
لــە  ئاگــری  هەواڵــەکان  گوێــرەی 
سەردەشــت  دەوروبــەری  گوندەکانــی 

بەرداوە.

دروشمی تایبەت بە ٢٢ی پووشپەڕیان 
لە سەر دیوارەکان نووسیوە.

سنه:
بــە  ڕۆڵــە  و  الیەنگــران  و  ئەندامــان 
دێموکــرات  حیزبــی  ئەمەگەکانــی 
لــە شــاری ســنەی قارەمــان، شــەوی 
پێنج شــەممە لە سەر هەینی ڕێکەوتی 
هەتــاوی،  پووشــپەڕی ١٣٩٥ی  ٩ی 
لــە گونــدی تەنگیســەری دێموکــرات 
پــەرەوەر بــە باڵوکردنــەوەی تراکــت و 
پۆســتێری تایبــەت بە ٢٢ی پووشــپەڕ 
و وێنــەی شــەهیدان پەیمانیــان لەگەڵ 

حیزبی دێموکرات نوێ کردوە.

پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتانی ئێران لە حەماســە تەژی 
لــە قارەمانیەتیەکانــی ئــەم دوایانە لە 
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت، بــەم حیزبە 

ڕاگەیاند.
دواتــر هــەردوو الیــەن لەســەر دۆخــی 
تازەی ناوچەکە، ئاڵوگۆڕی بیروڕایان 
لەسەر پرسە پێوەندیدارەکان بە هەر دوو 

ال کرد.

ســیمبۆلەكانی بزووتنەوەی نەتەوەیی 
ـ دێموكراتیكــی كوردســتان )وەكــوو 
ئــااڵی كوردســتان، ئارمــی حیزبــی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران و وێنەی 
ڕێبەرانی شــەهید و شەهیدانی نوێی 

بزووتنەوە ڕەواكەمان( بڕازێننەوە.
بێگومان ســەركەوتنی ئەو مانگرتنە 
بەشــداریی  بــە  پێویســتی  گشــتییە 
چاالكانــە و ئیــرادە و یەكگرتوویــی 
توێژەكانــی  و  چیــن  هەمــوو 
كۆمەڵگای كوردســتانە و نیشــانەی 
ئەمەگناســی بەرانبەر بە گیانبازیی 
شەهید دوكتور قاسملوو و شەهیدانی 
ڕاســانی ئەمساڵی حیزبی دێموكرات 
ڕێــگای  شــەهیدانی  هەمــوو  و 

ڕزگاریی كورد و كوردستان دەبێ.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

كۆمیسیۆنی تەشكیالت
پووشپەڕی ١٣٩٥ی هەتاوی

بانگەوازی كۆمیسیۆنی تەشكیالتی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بۆ مانگرتنی گشتی لە ڕۆژی 22ی پووشپەڕدا

سوپای پاسداران چەکی قورس و تانک ڕەوانەی کوردستان دەکا

کوردستان بەرەوپیری 22ی پووشپەڕ چوو

شاندێکی KCK هاوخەمیی خۆی لەگەل حیزبی دێموکرات دەربڕی

بزووتنــەوە  و  كوردســتان  گەلــی 
بەدرێژایــی  ڕزگاریخوازەكانــی 
مێــژوو خوازیــاری شــەڕ نەبوونــە، 
بەســەریاندا  كات  هەمــوو  بەڵكــوو 
ئــەم گەلــە  لەكاتێكــدا  ســەپێنراوە. 
تێكۆشــەرە، لەپێنــاو مافە سیاســی 
لەخەباتێكــی  دەســتورییەكانی دا  و 
بێ وچاندایــە، هــەردەم دەستپێشــخەر 
بووە بۆ چارەسەركردنی ئاشتییانەی 
كوردســتان،  گەلــی  ڕەوای  دۆزی 
بەاڵم حكوومەتەكانی ئەو واڵتانەی 
كوردســتانیان بەســەردا دابەشكراوە، 
لەبەرانبــەر داوایەكی ڕەوادا بڕیاری 
ســەپاندنی شــەڕیان داوە و گەلــی 

لەسەر چارەسەری سیاسییانەی ئەو 
دۆزە دەكەینــەوە، ڕێگای دانووســان 
كــە  ڕاســتەوخۆ،  گفتوگــۆی  و 
فراوانتریــن پاڵپشــتی جەمــاوەری و 
سیاســی هەیــە و خواســتی تەواوی 
هیــچ  و  واڵتانەیــە  ئــەو  گەالنــی 
جێگرەوەیەكــی نیــە و بــە باشــترین 

بژاردەی دادەنێین.
چارەســەری ئاشــتیانە جگــە لەوەی 
كــە كۆتایــی هێنانــە بــە هەدەردانی 
توانــای مرۆیــی و مادی، لەهەمان 
و  پەرەپێــدان  بــەرەو  واڵت  كاتــدا، 
گەشــەپێدانی  و  ئاوەدانكردنــەوە 

ئابووری دەبات.

واڵتانــە  ئــەو  گەالنــی  و  كــورد 
و  خواســت  ســووتەمەنی  دەكەنــە 
ئارەزووەكانیان لە ڕێگای ئەو شەڕە 

نەگریسەوە.
حیزبــی شــیوعی كوردســتان پێــی 
وایــە، كە دۆزی ڕەوای گەلەكەمان 
لەســەر ئاســتی جیهــان و ناوچەكــە 
گەیشــتووەتە ئاســتێک كــە واڵتان 
و ناوەندەكانــی بڕیــار لــە جیهانــدا 
بــە بەشــێكی گرینــگ و ســەرەكی 
چارەســەریی كێشــەكان و جێگیریی 
چەســپاندنی  و  سیاســی  بــاری 
دێموكراســی لەناوچەكەدا دادەنێن و 
چیتر ناتوانرێت ئەم دۆزە پشــتگوێ 

ئاشــتیخوازانەی  پاڵپشــتی  داوای 
گەالنی جیهان بەگشتی و گەالنی 
ئەو واڵتانەی كوردستانیان بەسەردا 
دابەشــكراوە بەتایبەتــی، دەكەین بۆ 
كۆتایی هێنان بەشەڕ و چەسپاندنی 
ئاشــتی و پێكــەوە ژیــان و ئــاوەدان 

كردنەوە.
ئــەو پەالمارە ســەربازییانەی كە لە 
الیەن توركیە و كۆماری ئیسالمیی 
هەرێمــی  ســەر  دەكرێنــە  ئێرانــەوە 
كوردســتان، كــە خەڵكی بێچەک و 
مەدەنــی دەبێتە قوربانی و ئاڵۆزیی 
لەناوچەكــەدا  بارودۆخێكــی  و 
دروستكردووە، ڕەت دەكەینەوە و داوا 

بخرێت و جێگای بایەخ نەبێت.
بــژاردەی شــەڕ بــۆ كۆتایــی هێنان 
دۆزی  وەكــوو  ڕەوای  بەدۆزێكــی 
لــەوەی  كوردســتان، جگــە  گەلــی 
لــە  تــاڵ  ئەزموونێكــی  بووەتــە 
گەالنــی  پێكەوەژیانــی  مێــژووی 
ئــەو واڵتانــە و هــۆی كاولــكاری 
و هــەژاری و بێــكاری و درێــژەدان 
نادێموكراســی،  بەفەرمانڕەوایەتــی 
هیــچ مانایەكی دیكە نابەخشــێت و 

نەیبەخشیوە.
دۆزی  بــۆ  پاڵپشــتیمان  وێــڕای 
ڕەوای گەلەكەمــان لەچوار بەشــی 
كوردســتان، دووپاتــی ســووربوونمان 

لە ڕێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان 
و ســەركردایەتی سیاســی هەرێــم و 
عێراق دەكەین كار بۆ كۆتایی هێنان 
بەو دەستدرێژییانە بكەن، كە دەكرێتە 
ســەر سەروەری گەل و واڵتەكەمان. 
داوای هاوكاریی خێرا بۆ ئەو خێزان 
و جوتیارانە دەكەین كە بەهۆی ئەو 
ئــاوارە  تۆپبارانانــەوە  و  بۆردومــان 
خەباتــی  بێــت  ســەركەوتو  بــوون، 

ڕەوای گەلی كوردستان.
مەكتەبی سیاسی

حیزبی شیوعی كوردستان – 
عێراق

٢٧ی حوزەیرانی ٢٠١٦

حیزبی شیوعی داوا لە ڕێکخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان دەکات لە بەرانبەر ڕێژیمی ئێران و دەوڵەتی تورکیەدا بێدەنگ نەبێت

خــودی  ئەویــش  دۆزیوەتــەوە  دیکــەی  پشــتیوانێکی  کــورد  دێموکراتیکــی  نەتەوەیــی 
کۆمەڵگای نیشتەجێی شار.

بــەاڵم لــەم نێوەدا دەنگی شــاخ، نەک دەنگی فەرامۆشــکراو و پەراوێــز خراو نابێ، 
بەڵکوو شاخی خۆڕاگر و هێمای خەبات و بەردەوامیی کۆڵنەدان، زایەڵەی لە شاردا 

دەبیسێتەوە و شاری کوردستان بە مانگرتنی خۆی، دەبێ بە دەنگی دلێری شاخ.

درێژەی پـەیڤ

دێموکراتــی  حیزبــی  ســکرتاریای 
بــۆ  نامەیەکــی  ئێــران،  کوردســتانی 
باڵوێزخانەی واڵتانی بیانی لە هەرێمی 
کوردســتان و ڕاگەیەنــە گشــتییەکان 
لەپێوەندی لەگەڵ هەڕەشــە ی هێرشــی 
ســەر  بــۆ  ئێــران  ڕێژیمــی  نیزامیــی 

کەمپەکانی حیزبی دێموکرات نارد.
دەقی نامەکە:

بە دوای هێرشــە جیاجیاکانی ڕێژیمی 
کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران بــۆ ســەر 
دێموکــرات  حیزبــی  پێشــمەرگەکانی 
لــە نێوخــۆی کوردســتانی ئێــران لــە 
٢٠١٦ی  ژوئەنــی  ١٥ی  ڕێکەوتــی 

زایینــی تــا نووســینی ئــەم نامەیە، ٩ 
پێشــمەرگەمان شــەهید بــووە، ئــەوە لە 
حاڵێکدایــە لــە هیچــکام لەو شــوێنانە 
پێشمەرگە هێرشی بۆ سەر هیچ دام و 
دەزگا یان کەسایەتییەکی حکوومەتی 
ئــەوان  ئەرکــی  بەڵکــوو  نەکــردووە، 
پێوەندیگرتــن لەگەڵ خەڵک، تەبلیغی 
سیاســی و تێکەاڵوبــوون لەگەڵ ئەوان 
بــووە، بــەاڵم لــە هەلومەرجێکــدا کــە 
هێرشــیان کراوەتــە ســەر بەرگرییــان لە 

خۆ کردووە.
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی بێجگە 
پێشــمەرگانە  ئــەو  شــەهیدکردنی  لــە 

بــۆ  کەوتــووە  دەســت  بەهانــەی 
تۆپبارانکردنی ناوچە ســنوورییەکانی 
و  عێــراق  و  ئێــران  کوردســتانی 
نێوخــۆی  شــاخاوییەکانی  شــوێنە 
کوردســتانی ئێران، بەم چەشــنە بووتە 
هــۆی ئاورتێبەردانــی دەیــان هێکتــار 
گوندنشــینانی  لەوەڕگــەی  و  بــاخ 
پێنــج  برینــدار بوونــی  ئــەو ناوچانــە، 
ناوچــە  گوندنشــینەکانی  لــە  کــەس 
سنوورییەکانی کوردستانی عێراق کە 
٣ کــەس لــەوان منداڵــن و ئاوارەبوونی 
دەیــان بنەماڵەی گوندنشــین و زەرەر و 

زیانی زۆری دارایی بەوان.

بــە دوای ئەوەدا بەرپرســانی پلەبەرزی 
لــەوان »محمــد  یــەک  و  ســەربازی 
پاکپور« فەرمانــدەی هێزی زەمینیی 
سپاســی پاســداران، ڕایگەیاندووە کە؛ 
هێرش دەکەنە سەر بنکە و شوێنەکانی 
لــە  هەڵکەوتــوو  دێموکــرات  حیزبــی 

کوردستانی عێراق.
هێرشــەکانی  لەبەرچاوگرتنــی  بــە 
هەوایــی ئــەو ڕێژیمــە لــە ڕابــردوودا 
بــۆ ســەر بنکەکانــی ئــەو حیزبــە، لــە 
هێرشــی زەمینیی هێزەکانیان لە ساڵی 
ســەرەکیی  بنکــەی  ســەر  ١٩٩٦بــۆ 
حیزب لە شــاری کۆیــە و لە قوواڵیی 

خاکــی کوردســتانی عێــراق، هەروەها 
هێرشــە زیانبارەکانــی بەکرێگیراوانی 
ئــەو ڕێژیمــە بــۆ ســەر کەمپەکانــی 
لــە  بەغــدا  شــاری  لــە  موجاهیدیــن 
هەڕەشــەی  ئێمــە  ٢٠١٥دا،  ســاڵی 
بــە جیــددی  ئــەم دواییانــەی ڕێژیــم 

وەردەگرین.
بۆیــە بــە ناردنــی ئــەم نامەیــە وێڕای 
لــە  بەڕێزتــان  ئاگادارکردنــەوەی 
هێرشــانە،  ئــەم  ڕوودانــی  مەترســیی 
ڕێــگای  لــە  دەکەیــن  لــێ  داواتــان 
کۆمــاری  ڕێژیمــی  خۆتانــەوە، 
ئیســالمی بخەنە ژێر زەخت بۆ ئەوەی 

دەســت لە تۆپبارانی شوێنی نیشتەجێ 
بوون و کار و ژیانی خەڵکی کورد لە 
هەردووک بەشــی کوردستانی عێراق 
و ئێــران و لــە هەر چەشــنە هێرشــێک 
بۆ سەر بنکەکانی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێران کە شــوێنی ژیانی 
ســەدان بنەماڵــەی کــوردی ئــاوارەی 

کوردستانی ئێرانن خۆ بپارێزێ.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
سکرتاریا
٩٥/٤/١٠

سکرتاریای حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران نامەیەکی بۆ باڵوێزخانەی واڵتانی بیانی لە هەرێمی کوردستان و ڕاگەیەنە گشتییەکان نارد

تێکۆشــەری حیزبــی  ئەندامانــی 
دێموکــرات لــە شــاری شــنۆ، لە 
شــەوی  »ئاڵیــاوێ«،  گونــدی 
١٣٩٥ی  پووشــپەڕی  ١٣ی 

ڕێکخــراوی موجاهدینــی خەلقــی 
ئێــران، ســەبارەت بــە شــەهیدبوونی 
پۆلێک لە پێشمەرگەکانی حیزبی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لە 
ناوچــەی شــنۆ وێڕای هــاودەردی 
شــەهیدان  بنەماڵــەی  لەگــەڵ 
ئاراســتەی  خــۆی  سەرەخۆشــی 

حیزبی دێموکرات کرد.
ڕێکخــراوی موجاهدینــی خەلقــی 

٢٢ی  بۆنــەی  بــە  هەتــاوی، 
ســاڵڕۆژی  ٢٧ـــەمین  پووشــپەڕ 
دوکتــور  شــەهیدکرانی 
نوێــی  خەباتــی  و  قاســملوو 

تەلەڤزیۆنــی فەرمیــی  لــە  ئێــران، 
آزادی«،  »ســیمای  خۆیــدا 
 ٦ شــەهیدبوونی  بۆنــەی  بــە 
پێشــمەرگەی حیزبــی دێموکراتــی 
ناوچــەی  لــە  ئێــران  کوردســتانی 
شــنۆ، ســەرەڕای بــەرز نرخاندنــی 
پیشــمەرگەکانی  قارەمانییەتــی 
دژی  لــە  دێموکــرات،  حیزبــی 
کوردســتان،  داگیرکەرانــی 

»خەباتــی  دێموکــرات  حیزبــی 
نووســینی  بــە  شــاخ«،  و  شــار 
دروشــمی حیزبی، ڕۆژی ٢٢ی 

پووشــپەڕیان بەرز ڕاگرت.

حیزبــی  لــە  خــۆی  سەرەخۆشــی 
دێموکــرات و بنەماڵــەی ئــەو پۆلە 

شەهیدە کرد.
هەروەها، ڕێکخــراوی موجاهدینی 
و  هــاودەردەی  ئێــران  خەلقــی 
لەگــەڵ  خــۆی  هاوخەمیــی 
بنەماڵەی ئەو شــەهیدانە و حیزبی 
ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 

دەربڕی.

بە بۆنەی 22ی پووشپەڕ لە شاڕی شنۆ چاالکیی تەبلیغی بەڕێوە چوو

ڕێکخراوی موجاهدینی خەلقی ئێران پرسە و سەرەخۆشی خۆی ئاراستەی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران کرد
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ده وره ی 219ی سه ره تایی پێشمه رگه ی كوردستان لە سنوورەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت كۆتایی پێهات

دەقــی وتەکانــی جێگــری ســکرتێری 
حەســەن  کاک  حیــزب  گشــتیی 
شــەرەفی، لە ڕێوڕەسمی سەرەخۆشیی 

شەهید شۆڕش مینبەری دا
مســته فا  كاك  تێكۆشــه ر  هاوڕێــی 
لــه   هاوڕێیــان  حیــزب،  ســكرتێری 
دێموكراتــی  حیزبــی  ڕێبه رایه تیــی 
كوردستانی ئێران، بنه ماڵه ی سه ربه رزی 
شــه هیدی تازه مــان، میوانانــی ئازیــز، 
خوشــك و برایانی كادر و پێشمه رگه ی 
حیزبه كه مــان، ئه مڕۆ لێره  كۆ بووینه وه ، 
لــه  حاڵێكــدا كه  خه می گــه وره  و گران 
و تاســه ی قووڵــی له ده ســتدانی پۆلێك 
له  پێشــمه رگه كانمان به ســه ر گیانماندا 
و  ده كا  قورســایی  هــه روا  دڵمانــدا  و 
لــه و حاڵــه دا زامێكــی دیكــه ش كه وتــه  
بــه   و  حیزبه كه مــان  جه ســته ی  ســه ر 
شــه هید بوونــی هاوڕێــی تێكۆشــه ر و 
خۆشه ویســت و ئازیزمــان كاك شــۆڕش 
مینبه ری، خه مێكی دیكه  زیاد بوو به  
خه مه كانمــان. كاك شــۆڕش كێ بوو؟، 
بۆ ئه و و بۆ گه وره یی ئه و ئه وه نده  به سه  
بڵێیــن پــه روه رده ی باوه شــی نییــه ر بوو. 
بڵێیــن ڕۆڵه ی شــه هید و پێشــمه رگه ی 
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێران 
شــه هیدی  بنه ماڵــه ی  بڵێیــن  بــوو. 
ســه ربه رزی حیزبه كه مــان بوو. كه ســێك 
له و شــوێنه  و له ژێر سێبه ری ئه و باوكه 
پێشــمه رگه   شــه هیده  و له ژێر ســێبه ری 
بنه ماڵه یه كی شه هیدپه روه ردا پێگه یبێ، 
هــه ر ده بــوو كاك شۆڕشــی لــێ به رهه م 
بێ. ژیاننامه كه ی ئاماژه  به  زۆر شــت 
ده كات، ئــه وەی كه  بــاڵو ده بێته وه  ته نیا 
به شــێكی كه مه  لــه  تایبه تمه ندییه كانی 
كاك شــۆڕش، بــه اڵم هه مــوو ئێمــه  كه  
دەمانزانــی  ده مانناســی،  نزیكــه وه   لــه  
کــە تایبه تمه ندیــی زۆر لــه وه  پتــر بوو، 
له وه ی گه وره تر بوو، له وه ی تێكۆشه رتر 
بــوو. تێكۆشــه ر تــا ئــه و جێگایه ی كه  
نیشــانی دا بــه  گیانــی خــۆی و بــه  
خوێنــی خۆی كوردســتان ده نه خشــێنێ 
كوردســتان،  دێموكراتــی  حیزبــی  و 
حیزبه كــه ی خــۆی و بابی و »نییه ر« 
ســه ربه رز و سه رفه راز ده كات. ئێمه  لێره  
كــۆ بووینه وه  كه  ئــه وه  وەكوو ئه و خه مه  
باس بكه ین، یا ئه وه ی كه  ڕاســتییه كی 
دیكــه ش بێنینــه وه  گــۆڕێ. ئه وه یكــه  
خه مه كــه  قورس و گرانه  گومانی تێدا 
نیه ، ئه وه  كه  دڵی هه موومان وه ك یه ك 
برینداره  بۆ خۆشه ویستێكمان، گومانی 
تێــدا نیــه ، لێــرەدا حه قیقه تێكیش هه یه،  
كه  كۆ ده بینه وه  له و ڕێوڕه ســمانه دا، پتر 
بــۆ ئه وه یه  كــه  ڕێز بــۆ فیداكاریی ئه و 
شــه هیدانه  دانێیــن و ڕێــز گرتنیــش له  
فیداكاریــی ئــه وان ته نیا بــه  درێژه دانی 
ڕێگایــان ده ســته به ر ده بــێ. هیــوادارم 
هه موومــان لــه  بڕینــی ئــه و ڕێگایــه دا 
كــه  حیزب له به ر پێی داناوین، هه روه ها 
هه موومــان ئه و ڕێگایــه ی كه  ڕێبازی 
ڕێبه رمانــه   شــه هیدانی  و  شــه هیدان 
و ئێســتا لــه  به رده مــی ئێمه یــه،  ده بــێ 
بیپێویــن و ده بــێ بــه  ئامانــج بگه یــن، 
ئــه و ئامانجه ی كه  ئامانجی ڕێبه رانی 
شــه هیدانی  هه مــوو  و  شــه هیدمان 
بــوو.  گه له كه مــان  و  حیزبه كه مــان 
په یامــی نه ورۆزیــی ئه مســاڵی حیزبی 
دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران، کە له  

ڕێوڕه سمێک به  بۆنه ی كۆتایی هاتنی 
ســه ركه وتوانه ی ٢١٩ـــه هە مین ده وره ی 
سه ره تایی پێشــمه رگه ی كوردستان، له  
الیه ن كۆمیســیۆنی په روه رده ی حیزبی 
لــە  ئێــران،  كوردســتانی  دێموكراتــی 
ســنوورەکانی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت 

به ڕێوه  چوو.
١١ی  ڕێکەوتــی  هه ینــی،  ڕۆژی 
پووشــپه ڕی١٣٩٥ی هه تاوی، له  ســه ر 
باشــووری   - ڕۆژهــه اڵت  ســنووری 
كوردســتان، ڕێوڕه سمی كۆتایی هاتنی 
ده وره ی ٢١٩ی ســه ره تایی پێشــمه رگه  
الوانــی  لــە  پۆلێــک  و  به ڕێوه چــوو 
قارەمــان و نیشــتمانپەروەر پەیوەســت بە 

ڕیزەکانی پێشمەرگایەتی بوون. 
ڕێوڕه ســمه كه  به  ســروودی نه ته وایه تی 
»ئه ی ڕه قیب« و خوله كێک بێده نگی 

پێشــبینیی  كــه   حیزبــه ی  ئــه و  هــه ر 
كردبــوو هه زینه كــه ی ســه خت و گران و 
قورســه  و خه می به دواوه یه ، ده شــیزانی 
و چاوه ڕوانیــش بــوو كــه  به رهه مه كه ی 
ســه رفرازی و ســه ربڵیندییه ك بــێ بــۆ 
حیزبــی دێموكراتی كوردســتانی ئێران، 
ئااڵهه ڵگــری به رینتركردنه وه ی خه بات 

لــه  كوردســتانی ڕۆژهــه اڵت. ده بینیــن 
وه دی  چاوه ڕوانییــه ش  ئــه و  ئێســتا، 
گرانیــی  چاوه ڕوانیــی  وه ك  هاتــووه . 
چاوه ڕوانیــی  دیتــرا  هه زینه كــه ی، 
سه ربڵیندییه كه شــی  و  ســه رفه رازی 
دیترا. ده بینین له  نێوخۆی كوردستانی 
ڕۆژهه اڵت چ جووڵه یه ك هه یه ، ده بینین 
چ هه ســتێك هه موو وجــوودی كچان و 
كوڕان و ســه رجه م خه ڵكی كوردســتانی 
چ  ده بینیــن  داگرتــووه .  ڕۆژهه اڵتــی 
و  عه القه یــه ك  چ  شــه وقێك  و  شــوور 
بــۆ  فیداكارییــه ك  و  ئامادگــی  چ 
به ڕێوه بردنــی ئــه و ئه ركــه  لــه  ڕه وتــی 
ئــه و خه باتــه دا له  نێــو ڕیزه كانی حیزب 

لــه   ڕاپۆرتێكــی  ئێــران،  كوردســتانی 
ده وره   به ڕێوه چوونــی  ســه ر چۆنیه تــی 
بــه   ڕاپۆرتــه دا  لــه م  كــرد.  پێشــكه ش 
تێروته ســه لی باسی به شــه  جیاجیاكانی 

ده وره ی سه ره تایی پێشمه رگه  كرابوو.
لــه  بڕگه یه كی دیكه ی ڕێوڕه ســمه كه دا  
لــه   یه كێــک  ســواره«   »ســه عید 
 ،٢١٩ ده وره ی  به شــداربووانی 
شــیعرێكی پێشــكه ش كرد. له  درێژه ی 
ڕێوڕه ســمه كه دا،  خه اڵتی ســێ كه ســی 
یه كــه م لــه  بــواری تاقی كردنــه وه كان و 
هه روه ها ســێ كه ســی یه كه م له  بواری 
ئه خــالق و دیســیپلینی پێشــمه رگانه  به  
لــه  دەوره   به شــداربوو  پێشــمه رگه ی   ٦
پێشــكه ش كــرا.  پاشــان وتارێــک لــه  
الیــه ن »ئاســۆ ســاڵح«، یه كێــک لــه  
به شداربووانی ده وره  كه  له  ده ره وه  و پاش 

شوێنكی تایبه ت و له  الیه ن سكرتێری 
گشتیی حیزبه وه  ڕاگه یه ندرا، په یامێك 
نه بوو له به ر ئه وه ی شــوێنه كه ی خۆشه ، 
له بــه ر ئــه وه ی كه  كاته كــه ی گونجاوه ، 
ئیــراده ی  هه ڵقــواڵوی  بــوو  په یامێــك 
نه ته وه یــه ك و ڕێبــه ری ئــه و نه ته وه یه ش 
كوردســتانی  دێموكراتــی  حیزبــی 

ئێرانــه ، پەیامــی كومیتــه ی ناوه نــدی 
و ڕێبه رایه تیــی ئــه و حیزبــه  بــوو كــه  
سكرتێری گشتی ڕایگه یاند. په یامێك 
بوو له سه ر بنه مای لێكدانه وه ، په یامێك 
بــوو بــۆ ئــه وه ی ڕێــگا نه ده یــن ده ســت 
بــۆ  بــه  ده ممانــدا بگیــرێ، ده ســتمان 
ده ست هه ڵبڕین وه به رده ست بێ. په یامێك 
بــۆ ئه وه ی ئــه و خه بات و فیداكارییه ی 
ڕۆڵــه   ده یــكا،  شــاخ   لــه   پێشــمه رگه 
تێكۆشــه ره كانی نه ته وه كه شــمان له  شار 
ده یــكا، لێكیــان گــرێ بــدا و هه مــوو 
شــێوه كانی خه بــات لــه  هه ر شــوێنێك و 
لــه  شــار و لــه  شــاخ، ببنــه  زنجیره یه ك 
لــه  خه باتــی حیزبێكی تێكۆشــه ر. هه ر 

بۆ ڕێزگرتن له  گیانی پاكی شه هیدانی 
حیزب و گه ل ده ستی پێكرد.

نــاوی  بــه   ئۆمیــد مەندومــی  پاشــان 
پــه روه رده ی  كۆمیســیۆنی  فێرگــه ی 
حیزبــی دێموكراتی كوردســتانی ئێران، 

پەیامێكی پێشكه ش كرد.
مەندومی له  قســه كانیدا وێڕای ئاماژه  
 ،٢١٩ ده وره ی  تایبه تمه ندیــی  بــه  
ئــه م  پێشــمه رگه كانی  كــه   ڕایگه یانــد 
ده وره  نیشــانیان دا كــه  تۆپبارانه كانــی 
كۆمــاری ئیســالمی نه یتوانی پێش بە  
به ڕێوه چوونی ئه م ده وره  بگرێت. ناوبراو 
هه روه هــا ئامــاژه ی بــه  شــه هیدانی ئه م 
حیزبــی  ڕاســانی  قۆناغــی  دواییــه ی 
دێمۆكرات كرد و جه ختی له  ســه ر ئه وه  
كرده وه  كه  ئه م ده وره  به  كرده وه  پیشــانی 
دا كه  درێژه پێده ری ڕێگه ی شه هیدانه .

و كادر و پێشــمه رگه دا بــه دی ده كرێ. 
حیزبێــك ئه و ڕۆاڵنــه ی هه بێ، حیزبێك 
حیزبێــك  هه بــێ،  فیداكارانــه ی  ئــه و 
ڕۆڵه كانی له  نێوخۆی هه بێ و حیزبێك 
خاوه نی ئه و هه موو مێژوو و سیاســه ته  
دروســت و ئه و هه مــووه  قاره مانه تییه ی 
ده كــرێ  چــۆن  بــێ،  پێشــمه رگه كانی 
كه ســێك خه ونــی نه مانی پێــوه  ببینێ. 
ڕاســته  ئێمــه  خۆشه ویســت و ئازیزێــك 
میله تێــك  بــه اڵم  ده ده یــن،  له ده ســت 
حیزبه كه مــان  و  ده كه یــن  ســه ربڵیند 
لــه  نێــو نه تــه وه ی كــورددا لــه و جێگایه  
داده نێیــن كــه  چ لــه  ڕابــردوودا و چ 
لــه  ئێســتادا ده بێ لــه و جێگایــه دا بی، 
كــه  ده بــێ لێی بێ. ڕوو لــه  بنه ماڵه ی 
شــه هیدی تازه مان كاك شۆڕش ده كه م! 
هاوســه ری هاوڕێ خۆشه ویسته كه مان، 
خوشــكه  ئازیزه كــه ی هه موومــان، كاك 
چــوو،  هه موومــان  له كیــس  شــۆڕش 
بــه اڵم نــه  تۆ نه  هیچمــان بێكه س نین. 
چونكــوو هه موومــان خاوه نــی حیزبــی 
ئێرانیــن،  كوردســتانی  دێموكراتــی 
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێران 
خاوه نداره تیــی هه موومان ده كا و باوكی 
هه موومانــه . بۆیــه  بــاش ده زانیــن كــه  
ڕۆڵه  ســاواكه ت هه تا دوێنێ به شــێكی 
قــورس لــه  ئه ركه كــه ی لــه  ئه ســتۆی 
له مــڕۆوه   و  بــوو  تازه مــان  شــه هیدی 
هه مووی له  ئه ستۆی تۆ ده بێت و ده بێ 
جێگای خۆت و جێگای باوكی بۆ پڕ 
بكه یته وه ، به اڵم دڵنیابه  هه موو هه ســت 
و سۆزی هه ر كادر و پێشمه رگه یه ك و 

په یامی ڕاســانی حیزب بۆ كوردســتان 
گه ڕابوویه وه  پێشــكه ش كــرا. ناوبراو له  
وتاره كــه ی خۆیــدا ئامــاژه ی به  ڕۆڵی 
پێشــمه رگه  لــه  گرێدانی خه باتی شــاخ 

و شار كرد.
له  بڕگه یه كه ی دیكه ی ڕێوڕه سمه كه دا  
شیعرێک له  الیه ن »كاروان ئاجی« له  
به شــداربووانی ده وره ی ٢١٩ پێشــكه ش 
كــرا. پاشــان كۆڕی هونه ریــی ده وره  به  
سه رپه ره ســتی ســه ید یوونس نیكجۆیان 

گۆرانییه كیان پێشكه ش كرد.
٢١٩ی  ده وره ی  كۆتایــی  په یامــی 
ســەرەتایی پێشــمەرگە لــه  الیه ن »ئااڵ 
لۆتفــی«، یه كێــک لــه  به شــداربووانی 

ده وره وە  خوێندرایه وه .
لــه  په یامــی كۆتایــی ده وره  دا جه خــت 
لــه  ســه ر وره ی بــه رزی به شــداربووانی 

شه هیدێكمان عه ڵقه یه كی ئه و زنجیره یه  
كــه   قــورس و قاییمــی ده كا. خوێنــی 
هه ر خۆشه ویســتێكمان وه ســیله یه كه  بۆ 
گه یشتن به و ئامانجانه  و گه یشتن به و 
ئامانجانه  سه ربه رزییه  بۆ حیزب و له  نێو 
حیزبیشدا ئه و عه ڵقانه  لێك قاییم ده كه ن 
و ئــه و خه باتــه  ده ســته به ر ده كــه ن و ئه و 

ئامانجانه  وه دی دێنن. ئێمه  هه موومان 
ڕۆڵــه ی ئــه و حیزبه یــن و هه مووشــمان 
ئامــاده ی به جێ هێنانــی ئــه و ئــه رك و 
ڕاســپاردانه ین كــه  حیزبه كه مــان پێمــان 
ده ســپێرێ. ڕێگاكــه  ســه خت و دژواره ، 
دوژمنانمــان وه حشــی و هــارن . بۆیــه  
حیزبــی دێموكــرات پێشــبینیی كردبــوو 
كــه  له  پێناو گه یشــتن بــه و ئامانجه دا،  
گرێدانی خه باتی شار و شاخ و  به رینتر 
كوردســتانی  لــه   خه بــات  كردنــه وه ی 
ڕۆژهــه اڵت، هه زینه هه ڵگره  و به داخه وه  
و  گیــان  گرانــه .  زۆر  هه زینه كه شــی 
كه ســه كانی  خۆشه ویســتترین  ژیانــی 
ئــه و حیزبه یــه . بــه اڵم لــه  هه مانكاتــدا 

ڕه حیــم  ڕێوڕه ســمه كه دا  درێــژه ی  لــه  
مه نگوڕی، فه رمانده ی هێزی تایبه تی 
حیزبــی دێموكراتی كوردســتانی ئێران، 

وتارێكی پێشكه ش كرد. 
ناوبراو له  باســه كه ی خۆیدا جه ختی له  
ســه ر په روه رده  و پێشمه رگه  له م  قۆناغە 
نوێیەی خه بات، كه  حیزبی دێموكراتی 
كوردســتانی ئێــران ده ســتی پێكــردووه ، 
تایبه تــی  هێــزی  فه رمانــده ی  كــرد. 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران 
لــه  درێــژه ی باســه كه یدا ئامــاژه ی بــه  
چه نــد ئه زموونێكــی نــۆی لــه  خه بات 
و گرینگیــی ڕۆڵــی پــه رورده  و نــوێ 
كردنه وه ی په روه رده ی پێشمه رگه  كرد.

پاشــان شۆڕش ئه ڵاڵوه یسی یه كێک له  
مامۆســتاكانی فێرگه ی کۆمیسیۆنی 
دێموكراتــی  حیزبــی  پــەروەردەی 

ڕێبه رایه تیــی ئه و حیزبه  له گه ڵ ژیانی 
تۆیــه ، له گــه ڵ ژیانــی منداڵه كه ی تۆ 
و له گــه ڵ بنه ماڵــه ی تۆیــه . هیــوادارم 
هیــچ  لــه   ڕوو  بابه تــه ،  لــه و  خه مــی 
بنه ماڵه یه كی حیزبی و ڕوو له  بنه ماڵه  
گه وره كه مــان، واته  حیزبــی دێموكراتی 
بــه اڵم  نــه كات،  ئێــران  كوردســتانی 
شۆڕشــه كه مان و خه باته كه مان له وانه یه  
پێویســتی بێ دیســان خه می دیكه مان 
بــه ره وڕوو بكاتــه وه ، بــه اڵم حیزبی ئێمه  
فێــره  كــه  زام هه ڵبگرێ به اڵم به چۆكدا 
نه یه ، له گه ڵ ده یان و سه دان گیروگرفت 
بــه ره وڕوو بــێ، بــه اڵم گنجــی بــه  نێــو 
چاوانیــدا نه یه  و له ســه ر پێ ڕاوه ســتێ 
بردنــی  به ره وپێــش  و  قاییــم  و  قــورس 
خه باته كــه  بــه  ئه ركی ســه ره كیی خۆی 
بزانــێ و ده یزانیــن. جارێكــی دیكــه  به  
نــاوی ده فته ری سیاســی و كۆمیته ی 
ناوه ندی و هه موو تێكۆشــه رانی حیزبی 
دێموكراتــەوە سه ره خۆشــی لــه  خۆمــان 
و لــه  بنه ماڵــه  به ڕێزه كــه ی و خوشــكه  
ئازیزه كه مــان ده كه ین، هیوادارم هه روه ك 
چۆن خه می له ده ستدانیمان هه ڵگرتووه ، 
ئــاوا به ڵێنــی درێژه دانــی ڕێبازه كه شــی 

دووپات بكه ینه وه .

 سەالمه تی بۆ هه مووتان
ڕۆحی شاد بۆ شه هیده  تازه كه مان به  

ئاوات ده خوازین
هیوادارم حیزبه كه مان سه ركه وتوو بێ 

كه  سه ركه وتنی هه موومانه . 

قۆناغــی  لــه   ئاماده بوونیــان  و  ده وره  
نوێــی خه بــات كرابــوو. لــه  په یامه كه دا  
هه روه هــا ئامــاژه  به وه  كرابــوو كه  هیچ 
تــا  تۆپبارانــه وه   لــه   ئاســته نگیه ک، 
فڕۆكه ی شناســایی ڕێژیــم، نه یتوانیوه  

پێش له  به ڕێوه چوونی ده وره  بگرێت. 
ســەرەتایی  ٢١٩ی  دەورەی  لــە 
پێشــمەرگەدا الوانــی نیشــتمانپەرەوەی 
ڕۆژهەاڵتــی  بەشــەکانی  هەمــوو 
کوردستان تێیدا بەشداربوون و شانازیی 
نــاوی پێشــمەرگایەتیان لــە ڕیزەکانــی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێراندا 

پێ بەخشرا.
ڕێوڕه ســمی كۆتایــی هاتنــی ده وره ی 
ئه نجامدانــی  بــه   پێشــمه رگه   ٢١٩ی 
حه ره كاتی ڕه زمی و هه روه ها شــایی و 

هه ڵپه ڕكێ كۆتایی پێهات.

حەسەن شەرەفی:
حیزبی ئێمه  زام هه ڵدەگرێ به اڵم به چۆكدا نا یه

حیزبێك ئه و ڕۆاڵنه ی هه بێ، حیزبێك ئه و فیداكارانه ی 
هه بێ، حیزبێك ڕۆڵه كانی له  نێوخۆی هه بێ و حیزبێك 
خاوه نی ئه و هه موو مێژوو و سیاسه ته  دروست و ئه و 

هه مووه  قاره مانه تییه ی پێشمه رگه كانی بێ، چۆن ده كرێ 
كه سێك خه ونی نه مانی پێوه  ببینێ
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ئێران و ده ردی له دایكبوونی كوردستانی سه ربه خۆ

سەعدی ئەحمەدپیره: پشتیوانیی یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستانی بۆ 
دۆزی کورد لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت دووپات کردەوە

نوێنەرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان ئێران، لە شوورای 
ئینترناسیۆنال سۆسیالیست له  شاری ژنێڤ به شدارییان کرد

شێخ سەالح شێخ شەرەف تاڵەبانی، سەردانی دەفتەری سیاسیی حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێرانی کرد

سانایی قووتی بده ن.عه لی عه ونی
هه ڕه شــه كانیان  بــاره ی  لــه   بــه اڵم 
هه رێمــی  حكوومه تــی  ســه ر  بــۆ 
وێناندنــی  هه روه هــا  كوردســتان، 
ڕاســتی  ئــه وه ی  ئیســراییل،  بــه  
بێــت كارنامــه ی چاره كــه  ســه ده ی 
هه رێمــی  حكوومه تــی  ڕابــردووی 
خاوێنــه   و  پــاك  زۆر  كوردســتان 
ســه رچاوه ی  نه بووه تــه   هه رگیــز  و 
ده رودراوســێكانی.  بــۆ  هه ڕه شــه  
سیاسه تمه دارانی هه رێمی كوردستان 

زۆر واقێعبینانــه ، له گه ڵ هه ر ســێ 
كوردســتان  داگیركه ره كــه ی  واڵتــه 
لــه   په یوه ندییــان هه بــووه ، هه رگیــز 
دیوی هه رێمی كوردســتانه وه  هه وڵ 
نــه دراوه  ئاسایشــی ئــه م واڵتانه  تێك 
بدرێــت. ئه مــه  لــه  كاتێكدایــه  كــه  
بــه  ده یــان جــار و به  ده یان شــێوازی 
تێكدانــی  هه وڵــی  جۆراوجــۆر 

دۆخــی  بــە  ئەمــاژەی  وتارەکــەی دا 
ئێســتای کوردســتانی باشــوور کرد و 
کێشــە و قەیرانــی سیاســی و ماڵی و 
هەروەها ڕێککەوتنــی نێوان یەکیەتی 
و بزووتنــەوەی گۆڕانــی بۆ بەشــداران 

شی کردوە.
دەفتــەری  ئەندامــی  ئەحمەدپیــرە، 
نیشــتمانیی  یەکیەتیــی  سیاســیی 
دیکــەی  بەشــێکی  لــە  کوردســتان 
دۆخــی  بــە  ئامــاژەی  قســەکانیدا 
شــەڕ  و  ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی 
لــە  دوایانــە  ئــەم  ئاڵۆزییەکانــی  و 

کوردستانی ڕۆژهەاڵت کرد. 
ناوبڕاو وێڕای بەرز نرخاندنی هەڵوێست 
و سیاســەتەکانی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتانی ئێران لە ماوەی ســااڵنی 
یەکیەتیــی  پشــتیوانیی  ڕابــردوودا، 
دۆزی  بــۆ  کوردســتانی  نیشــتمانیی 
ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی  لــە  کــورد 

دووپات کردەوە.
لــە تەوەرێکــی دیکەی ســێمینارەکەدا 
بەرپرســی  ڕەســووڵی«  »کامــران 
کۆمیتەی گشتیی حیزبی دێموکرات 
پێــزان،  و  ســپاس  وێــرای  ســویس  لــە 

جێگایانــه ی  لــه و  ئازادییــه كان  و 
مه ترســییان لــه  ســه ره ، كاركــردن بــۆ 
نه هێشتنی نایه كسانی و به شداری كردن 
لــه و هه واڵنــه ی كه  كۆمیســیۆنه كانی 
لــه م  سوسیالیســت  ئینترناســیۆنال 

په یوه ندیهدا  ده یدا. 
کۆبوونەوەکــە، ســه ره تا به  قســه كانی 
ســه رۆكی  پاپاندریــۆ«  »جــۆرج 
ئینترناســیۆنال سوسیالیســت ده ســتی 

پێ كرد. 
كــه   دێموکــرات  حیزبــی  شــاندی    
لــه  پانێلێکــدا به شــدار بــوو، وتارێكی 
باســی  تێیــدا،  كــه   كــرد،  پێشــكه ش 
ڕاســانه وه  و مێتــۆدی نوێــی خه بــات 
لــه  كوردســتانی ڕۆژهه اڵت، حزووری 
حیزبــی  پێشــمەرگەکانی  و  كادر 
دێموکــرات لــه  نێوخــۆ، هۆكاره كانــی 
ئــه م میتــۆده  خه باتــه ، هه ڕه شــه كانی 
كۆمــاری ئیســالمی بۆ ســه ر كه مپ 
دێموکــرات،  حیزبــی  بارەگاکانــی  و 
لــه و  دێموکــرات  حیزبــی  ئه زموونــی 
په یوه ندیــه دا  و ڕاكێشــانی ســه ره نجی 
بــۆ  سۆسیالیســت  ئینترناســیۆنال 

دێموکرات بە سەرپەرەســتی »حەســەن 
ســکرتێری  جێگــری  شــەرەفی«، 
گشــتیی حیزبی دێموکرات پێشوازیی 

لێ کرا.
وێــڕای  ســەالح  شــێخ  دیــداردا  لــەم 
لــە  کــورد  دۆزی  لــە  پشــتیوانی 
کوردستانی ڕۆژهەاڵت و سەرەخۆشی 
بۆنــەی  بــە  دێموکــرات  حیزبــی  لــە 
پێشــمەرگە  پۆلێــک  شــەهیدبوونی 
لــە قارەمانییەکانــی ئــەم دواییانــەی 
هێزی پێشــمەرگە لــە قووالیی خاکی 
کوردســتان، یەکگرتوویــی نەتەوەیــی 

ئاسایشــی هه رێمی كوردستان دراوه  
بــه   و  ڕاســته وخۆ  شــێوه ی  بــه   چ 
بوردمان كردنی گوند و ناوچه كانی 
هه رێمی كوردســتان و چ به  شێوه ی 
ناردنــی خۆكــوژ و چ بــه  هاندانــی 
هێزگه لــی ناوخۆیی بــه  ناو كورد و 
چ له  ڕێگای حكوومه تی ناوه ندیی 
ئابڵۆقــه ی  دانانــی  بــه   و  عێــراق 
ئابــووری و عه ســكه ری و سیاســی 

له  سه ر كوردستان،
گومانــی تێــدا نیه كــه  حكوومه تی 

فارسه كان كه  ده یانه وێت به  زۆری و 
تۆپزی به  حكوومه تی ئێرانییه كانی 
لــه  قه ڵــه م بــده ن، لــه  نــاو خۆیــدا له  
ده ژیــت.  پارادۆكســدا  و  ناكۆكــی 
به رده وامــی دان  بــۆ  ئــه وان  جــارێ 
بــه  كه شــی ئه منــی و پولیســی لــه  
بــه   پێویســتیان  هه میشــه   ئێرانــدا، 
وه همــی  و  خه یاڵــی  دوژمنێكــی 

»ســەعدی  نەتەویــی  هەڵوێســتی 
دەفتــەری  ئەندامــی  ئەحمەدپیــرە« 
نیشــتمانیی  یەکیەتیــی  سیاســیی 
لەگــەڵ  پێوەنــدی  لــە  کوردســتانی 
دوایانــەی  ئــەم  ڕووداوەکانــی 
کوردســتانی ڕۆژهەاڵت بەرز نرخاند 
و هــاوکات ڕەخنــەی لــە هێنــدێ لە 
میدیاکانــی باشــوور و یــەک لــەوان 
نیشــتمانی  یەکیەتیــی  میدیاکانــی 
کوردســتان گرت بە نیسبەت ڕوماڵ  
نەکردنی ڕووداوەکانی ئەم دوایانەی 

کوردستانی ڕۆژهەاڵت.
ڕەســووڵی هەروەهــا داوای لە هەموو 
ئــەو کەســانە کــرد کــە لــە بــواری 
ڕووماڵــی  دەکــەن،  کار  میدیــای دا 
بیــر  لــە  ڕۆژهــەاڵت  ڕووداوەکانــی 
نەکــەن و وەبیــری هەمــوو الیەکــی 
بــەردەم  لــە  ئێمــە  کــە  هینایــەوە 
و  دایــن  نەتەویــی  تاقیکارییەکــی 
پشــتیوانی لــە جوواڵنــەوەی کورد لە 
ئەرکــی  ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی 
هەمــوو الیەکــە، میــژووی خەڵکــی 
کــورد لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت 

هەڵوێستەکان لە بیر ناکات.

ئه گه ری هێرشی كوماری ئیسالمیی 
ئێــران بــۆ ســه ر كه مپه كانــی حیزبــی 
دێموکــرات لــه  كوردســتانی باشــوور 
ناوه ڕۆكــی باســی نوێنه رانــی حیزبــی 

دێموکرات بوون.
جیــا لــه  پێشــكه ش كردنــی وتاره كــه ، 
شاندی حیزبی دێموکرات، ڕاسته وخۆ 
لەگــەل چه ندیــن شــاندی به شــداربوو 
لــەو کۆنگرەیــەدا دیداریــان کرد و به  
نووســراوه ، لــه  ســه ر بارودۆخــی نــوێ 
له  كوردســتانی ڕۆژهــه اڵت زانیاریان 

پێدان. 
شانده  كورده كانی به شدار له و شوورایه ، 
گه اڵڵه یه كیان پێشــكه ش كرد كه  تێیدا 
داوا لــه  ئینترناســیۆنال سوسیالیســت 
بكــرێ پشــتیوانی له  مافــه  ڕه واكانی 
بزاڤــی گه لــی كــورد لــه  هــه ر چــوار 

بەشی كوردستان بكات. 
لــه  پانێلی ڕۆژی یه كه می شــوورادا، 
چــوار  هــەر  لــە  کــورد  نوێنەرانــی 
بەشــی کوردســتان بارودۆخی كوردی 

به شه كانیان به  وردی باس كرد.

کورد و هێزە سیاسییەکانی بە زامنی 
دەســتەبەریی مافە نەتەوەایەتییەکانی 

زانی.
سپاســی  شــەرەفی  پێوەندییــەدا،  لــەو 
هەڵوێســتی نیشتمانپەروەرانەی وەفدی 
میــوان کــرد و ڕایگەیاند کــە حیزبی 
دێموکــرات لــە قۆناغــە جیاجیاکانــی 
بەرژەوەندیــی  کات  هەمــوو  مێــژوودا 
لــە  پاراســتووە و  گشــتیی نەتەوەیــی 
ئێستاشــدا بــە هەمــوو توانــا کار بــۆ 
یەکڕیزیی هێزە سیاســییەکانی هەموو 

بەشەکانی کوردستان دەکا.

ده ســه اڵتی  چوونكــه   هه بــووه ، 
فارســه كان ده ســه اڵتی كه مینه یه  به  
ســه ر زۆرینــه ی غه یــری فارســدا، 
كوردســتانی  و  ئــازه ری  لــه   هــه ر 
هه تــا  بگــره   عــه ره ب  و  وبه لــووچ 
گیله كه  ته به رستانییه كان، كۆنتڕۆڵ 
كردنــی ئــه م هه موو گه ل و نه ته وانه  
بــه  ڕێگای ئه منــی نه بێت ناكرێت. 
ئه مــه ش نه خۆشــییه كی درێژخایه نه  
لــه   فارســه كان  حكوومه تــی  كــه  

كۆنه وه  پێیه وه  ده ناڵێنن. 
ســوپای  فه رمانــده ی  جێگــری 
پاســداران بــه  بیانــووی شــه ڕه كانی 
ئــه م دواییــه ی حیزبــی دێموكراتی 
كوردســتان ئێــران )حــدكا( لــه  ناو 
شاره كانی ڕۆژهه اڵتی كوردستان، 
كــردووه ،  تونــده ی  هه ڕه شــه    ئــه م 
حكومه تــی فارســه كان به جێگای 
هۆكاره كانــی  بــه دوای  ئــه وه ی 
نێوخــۆی  گه النــی  ناڕه زایه تیــی 
ئێرانــدا بگه ڕێــت، كــه  ته نانــەت له  

خــودی  ڕووه وه   زۆر 

فارســه كانیش لــه و حكومه ته  ڕازی 
بــه دوای  ئــه وه ی  به جێــگای  نیــن، 
چاره ســه ر لــه  نێو خۆیــدا بگه ڕێت، 
هه ڵده ســتێت بــه  خــۆ گیــڤ كــردن 
له ســه ر  گوڕه شــه   و  هه ڕه شــه   و 
كوردستان. ئه وه  هه رێمی كوردستان 
نیه  كه  بووه ته  هۆی هه ڵگیرسانه وه ی 
نێوخــۆی  لــه   چه كــداری  شــه ڕی 

 ، ا نــد ا ئــه وه  ئێر به ڵكــوو 

كه ڵه كــه  بوونــی گرفتــە چاره ســه ر 
نه كراوه كانی نه ته وه كانی ژێرده ســتی 

ده سه اڵتداریی فارسه كانه .
شكســت  كه ســه   و  ده وڵــه ت 
خــواردووه كان، بــۆ گــه ڕان به  دوای 
هه میشــه   شكســتیان،  هــۆكاری 
بــه  دوای تاوانبــاردا ده گه ڕێــن، بۆ 
بخه نــه   خۆیــان  گوناحــی  ئــه وه ی 
ملــی كه ســێك، ئه گینــا سیاســه تی 
حكومه تی هه رێم »ئاسایشی جیران 
مافــی  ئێمه یه »بــووه ،  ئاسایشــی 
خه بــات بــۆ ئازادی لــه  پارچه كانی 
دیكه ی كوردســتان بــۆ گه لی ئێمه  
پارێــزراوه ، بــه اڵم خۆیان بڕیار ده ده ن 

چۆن ئه و مافه  به ده ست دێنن.
بــه اڵم بۆ ئــه وان كوردســتان له  هه ر 
شــوێنێك پێش بكه وێ ده بێ پێشــی 
پــێ بگیرێــت. هه ڕه شــه ی حوســێن 
ســه المی له به ر خه باتی ڕۆژهه اڵت 
له دایكبوونــی  له بــه ر  به ڵكــوو  نیــه  

كوردستانی سه ربه خۆیه . 

لــه  كورده واریــی خۆماندا قســه یه ك 
لــه   حــه زی  یه كێــك  ده ڵــێ:  هه یــه  
خواردنی گۆشتی كه ربوو، ده یگوت 

گوێچكه كانی وه ك كه روێشكن!! 
له  دوایین هه ینیی مانگی ڕه مه زان 
كه  فارســه كان ناویــان لێناوه  ڕۆژی 
قــودس، حوســێن ســه المی جێگری 
پاســداران،  ســوپای  فه رمانــده ی 
هه ڕه شــه ی له ناوبردنــی كوردســتان 
و ئیســراییلی كــردووه . جــارێ لــه  
باره ی هه ڕه شــه كردن بــۆ له ناوبردنی 
كۆمــاری  له وه تــای  ئیســراییل، 
ســه ركار،  هاتووه تــه   ئیســالمی 
درووشــمی »ئیســراییل ده بــێ له ناو 
بچێــت«، هــه ر له كاردا بــووه . به اڵم 
قــه ت ڕۆژێــك ئێــران یــا نه یتوانیــوه  
كارێكــی جیــدی بــكات، یــا خــود 
نه یویســتووه  زیانێكــی جیــددی لــه  
ئیســراییل بــدات. كــه  مــن پێموایــه  
لــه وه   زۆر  فارســه كان  كاربه ده ســته  
عا قڵترن كه  توخنی ئیسراییل بكه ون، 
ئه گینــا خۆتان ده ڵێن ســه دان هه زار 
مووشــه كمان هه یــه  بــۆ له ناوبردنــی 
ئیســراییل، ئــه دی چاوه ڕێــی چــی 
ده كــه ن، واتــه  ئیســراییل ئــه و پارووه  
ئاســانه  نیه  كه  فارســه كان بتوانن به  

حیزبــی  کۆمیتــەی  شــاندێکی 
لــە  ئێــڕان  کوردســتانی  دێموکراتــی 
سویس لە سێمیناریک کە بۆ سەعدی 
دەفتــەری  ئەندامــی  پیــرە،  ئەحمــەد 
نیشــتمانیی  یەکیەتیــی  سیاســیی 
کوردستان لە شاری زوریخ، پێکهاتبوو 

بەشداری کرد.
ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی ١٣ی 
لــە  هەتــاوی،  ١٣٩٥ی  پووشــپەڕی 
سەر بانگهێشــتی فەرمیی یەکیەتیی 
شــاندێکی  کوردســتان،  نیشــتمانیی 
دێموکراتــی  حیزبــی  کۆمیتــەی 
بــە  ســویس  لــه  ئێــران  کوردســتانی 
ڕەســووڵی«  »کامــڕان  سەرپرســتی 
بەرپرســی کۆمیتە لە واڵتی ســویس، 
بەشــداریی لــە ســێمینارێک کــە بــۆ 
سەعدی ئەحمەد پیرە پێکهاتبوو کرد.
ســەرەتای ســێمینارەکە بــە ســروودی 
نەتەویی ›‹ئەی ڕەقیب« و خوڵکێک 
بێدەنگــی بــۆ ڕێــز گرتــن لــە گیانــی 
پاکی شــەهیدانی کورد و کوردســتان 

دەستی پێکرد.
پاشــان ســەعدی ئەحمەد پیرە باسێکی 
پێشــکەش کرد و ناوبراو لە ســەرەتای 

نوێنەرایەتــی حیزبــی دێموکــرات لە 
شــاری ژنێــڤ پێکهاتــوو لــە بابــان 
لــە  ئەلیاســی  عــادڵ  و  ئەلیاســی 
کۆبوونەوەی شوورای ئینترناسیۆنال 

سوسیالیست دا بەشدارییان کرد.
١١ی  ڕێكەو تــی  هەینــی  ڕۆژی 
هەتــاوی،  ١٣٩٥ی  پووشــپەڕی 
نه تــه وه   ســه ره كیی  مه قــه ڕی  لــه  
یه كگرتــووەكان لــه  شــاری ژنێڤ له  
واڵتی سویس، كۆبوونه وه ی شوورای 
ئینترناســیۆنال سۆسیالیســت به ڕێــوه  

چوو.
شــاندێکی  کۆبوونەوەیــەدا ،  لــەو 
حیزبــی دێموکرات پێكهاتوو له  بابان 
ئه لیاســی و عادل ئه لیاســی، به شدار 

بوون.
کۆبوونــەوەی  بابه ته كانــی 
ســێ  سوسیالیســت،  ئینترناســیۆنال 

بابه تی سه ره كی بوون:
قه یرانــه   بــۆ  شــیاو  دانــه وه ی  وەاڵم 
قۆناغــه ،  ئــه م  نێونه ته وه ییه كانــی 
داكۆكــی و پاراســتنی دێموكراســی، 
پشــتیوانی لــه  تێكۆشــان بــۆ مــاف 

شــێخ ســەالح شــێخ شــەرەف تاڵەبانی 
بــە هاوڕێیەتــی وەڤدێــک ســەردانی 
حیزبــی  سیاســیی  دەفتــەری 
دێموکراتی کوردستانی ئێرانی کرد.
ڕۆژی یەکشەممە ١٣ی پووشپەڕی 
ســەالح  »شــێخ  هەتــاوی،  ١٣٩٥ی 
شێخ شــەرەف تاڵەبانی«، کەسایەتی 
تاڵەبانــی  بنەماڵــەی  بەناوبانگــی 
هاوڕێیەتــی  بــە  کۆیــە،  شــاری  و 
وەڤدێک سەردانی دەفتەری سیاسی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 
کــرد و لە الیــەن هەیئەتێکی حیزبی 

هه ڕه شه ی حوسێن سه المی له به ر 
خه باتی ڕۆژهه اڵت نیه  به ڵكوو 
له به ر له دایكبوونی كوردستانی 

سه ربه خۆیه 

دەرویــش«،  »مەحمــوود  دوکتــور 
کوردســتانی  ناســراوی  پزیشــکی 
ڕاســانی  لــە  پشــتگیری  ڕۆژئــاوا 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 

کرد.
ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتی ١٣ی 
هەتــاوی،  ١٣٩٥ی  پووشــپەڕی 
دەرویــش«  »مەحمــوود  دوکتــور 

کوردســتانی  ناســراوی  پزیشــکی 
ڕۆژئاوا، سەردانی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێرانــی کــرد و وێــڕای 
حیزبــی  ڕاســانی  لــە  پشــتگیری 
دێموکــرات ئامادەیی خــۆی ڕاگەیاند 
کە خۆبەخشــانە لە بــواری دەرمانی دا 
حیزبــی  پێشــمەرگەکانی  هاوکاریــی 

دێموکرات بکات.

لــەو پێوەندییــەدا، »محەممەدنەزیــف 
قادری« ئەندامی دەفتەری سیاسیی 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ئێــران، وێڕای ســپاس لە هەڵوێســتی 
نیشتمانپەروەرانەی دوکتور مەحموود 
دەرویــش هیــوای خواســت نموونــەی 
کەســایەتی وا بــەرز لــە بەشــەکانی 

کوردستان زۆر بن.

مەحموود دەرویش پشتگیری لە ڕاسانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران کرد

جــاش و مۆرەکانــی ســەر بــە ســپای 
ڕێژیمــی  پاســدارانی  تێرۆریســتی 
بــۆ  ئێــران، پیالنــی نگریــس و دزێــو 
پێشــمەرگەکانی حیزبی دێموکرات لە 
شار و گوندەکانی کوردستان دەنێنەوە.
٥ی  ڕێکەوتــی  شــەممە  ڕۆژی 
پووشپەڕی ١٣٩٥ی هەتاوی، جاش و 
مۆرەکانی ســەر بە ســپای پاسداران و 
ناوەند و بنکەکانی سەر بەو ڕێکخراوە 
تێرۆریســتییە، لــە گوندی تەنگیســەر 
خۆیــان وەک »گەریالی پژاک« لە 
قەڵەم داوە و داوایان لە خەڵک کردووە 

کــە شــوێنی پێشــمەرگەکانی حیزبی 
هاوکارییــان  و  ئاشــکرا  دێموکــرات 

بکەن.
ڕێژیمــی  بــە  ســەر  جاشــەکانی 
گونــدی  لــە  ئێــران،  ئیســالمیی 
»تەنگیســەر« چوونەتە نێو خەڵک و 
داوایان لە خەڵک کردووە کە شــوێنی 
دێموکــرات  حیزبــی  پێشــمەرگەکانی 
گوایــە  چوونکــە  بکــەن،  ئاشــکرا 
دەیانەوێ هاوکاریی پێشمەرگە بکەن.
ڕێژیمــی ئیســالمیی ئێــران لــە دوای 
هێزەکانــی  بەربــاڵوی  حــزووری 

دێموکراتــی  حیزبــی  پێشــمەرگەی 
کوردســتانی ئێــران لــە کوردســتانی 
ڕۆژهــەاڵت، لــە هەمــوو شــێوەیەک 
بــۆ بەرەنگاربوونــەوە دژی هێزەکانــی 
و  وەردەگرێــت  کەڵــک  پێشــمەرگە 
ئاژاوە و دووبەرەکی لە نێوان خەڵکی 

کوردستان دا دروست دەکات.
هەروەهــا ســپای پاســدارانی ڕێژیمی 
ئیسالمیی ئێران، لە ترسی هێزەکانی 
ســنوورییەکانی  ناوچــە  پێشــمەرگە 
کوردستان بە چڕی تۆپباران دەکات.

جاشەکان لە تەنگیسەر پیالنی نگریس بۆ هێزەکانی پێشمەرگە لە نێو 
خەڵکدا دەنێنەوە
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کرۆنۆلۆژی ڕووداوی »کوی دانشگاە«ی تاران

دەفتەری تەحکیمی وەحدەت

غالب حەبیبی

١8ی  ڕۆژی 
پووشــپەڕی ١٣٧8 هەتاوی، لە بزاڤی 
خاڵێکــی  بــە  ئێرانــدا  خوێندکاریــی 
هەژمــار  مێژوویــی  وەرچەرخانــی 
دەکرێــت کــە حاکمیەتــی کۆمــاری 
و  پرســیار  ژێــر  هێنایــە  ئیســالمیی 
کۆمەڵێک وانەی لە ئازادیخوازی بۆ 
نەوەکانی پاش خۆی بەجێهێشــت. لەم 
نووســراوەیەدا زنجیــرەی ڕووداوەکانــی 
لەدووتوێــی  بزاڤــە  بــەو  پێوەندیــدار 

ڕۆژژمێرێکدا باس دەکەین:
- لــە کۆتــاڕۆژی جۆزەردانــی ســاڵی 
ئەندامانــی  هەتــاوی،  ١٣٧8ی 
مەجلیســی خولــی پێنجــەم کــە کۆتا 
خوێندنــەوەی  بــوو  کاریــی  ســاڵی 
یاســای  گەاڵلەیچاککردنــی« 
قانــون  چاپەمەنی«یان)اصالحیــه 

مطبوعات( دەستپێکرد.
- لە ١٢ی مانگدا، کۆڕی مەالیانی 
تێکۆشــەر) مجمــع روحانیــون مبــارز( 
وەک دژایەتییەک بۆ ئەو گەاڵڵەیە، 
ڕۆژنامــەی  لــە  ڕاگەیەندراوێــک 

دەوڵەتیی »ایران« باڵو دەکەنەوە.
- ڕۆژی ١٣ی ئەو مانگە، بەیانییەی 
دە  سەرنووســەرانی  هۆشــدارئامیزی 
ڕۆژنامەی چاکســازیخواز و شوورای 
شاری تاران کە ئەوانیش بە ناوەڕۆکی 
گەاڵڵەکە ناڕازی بوون لە الپەڕەکانی 

ڕۆژنامەی »نشاط« باڵو کرایەوە.
پووشــپەڕ  مانگــی  نێوەڕاســتی   -
هێنانەبەرباســی  پێــش  ڕۆژێــک  و 
مەجلیــس،  هۆڵــی  لــە  گەاڵڵەکــە 
لــە  ئەمنیەتــی  بەڵگەنامەیەکــی 
ڕۆژنامەی »ســالم« کــە لەوێدا باس 
لە پێشــنیاری سەعید ئیمامی مۆرەی 
وەزارەتــی ئیتالعــات بۆ نووســینەوەی 
یاســای چاپەمەنی لــە ئێراندا کرابوو، 

باڵو دەبێتەوە.
- ١٦ی مانــگ، مەجلیســی زۆرینــە 
بناژۆخــواز، گەاڵڵــەی »چاککردنی 

یاسای چاپەمەنی«ی پەسند کرد.
ـ هــەر ئــەو ڕۆژە)شــانزدەیەم( بــەرەی 
مشــارکت(  موشــارەکەت)جبهە 
هەرەگــەورەی  ڕێکخــراوی  کــە 
بــاڵو  بــە  بــوو،  چاکســازیخوازان 
کردنــەوەی بەیاننامەیەک، ســەبارەت 
بــە ئەگــەری داخرانــی ڕۆژنامــەکان 

بەتایبەتی »سالم«، هۆشداری دا.
شــەوی  ١٠ی  کاتژمێــر  ئێــوارە،   -
١٦ پووشــپەڕ، ڕۆژنامــەی »ســالم« 
لەســەر سکااڵی وەزارەتی ئیتالعات و 
مەحموود ئەحمەدی نەژاد کە ئەوکات 

پارێزگاری ئەردەبیل بوو، داخرا.
- زۆربــەی ڕۆژنامەکانــی ســەر بــە 
دەوڵەتــی چاکســازیخوازی محەممەد 
لــە بەیانیــی ڕۆژی ١٧ی  خاتەمــی 
پووشپەڕدا، دژایەتیی خۆیان بۆ ڕەوتی 
هێنــان و پەســندکردنی گەاڵلەکــە بە 
شــێوەی ســەردێڕ و ســەروتار و بابەتی 

شیکاری دەربڕی.
١٧ی  ڕۆژی  ســەرلەئێوارەی   -
ناوەکانــی  بــە  بــرا  دوو  پووشــپەڕ، 
مەنووچێهــر و ئەکبــەر محەممــەدی، 
گردبوونــەوەی خوێندکارانــی نــاڕازی 
ڕۆژنامــەی  داخســتنی  لەمــەڕ 
»ســالم«یان لــە ناوچەی زانســتگەی 
تــاران )کوی دانشــگاه(، لە تەنیشــت 
شــمالی«،  »کارگــر  شــەقامی 

ڕێکخست.
شــەو)حەڤدەی  ١١ی  کاتژمێــر   -
پووشــپەڕ( کەسانی ناسراو بە »لباس 
شــخصی« و هێزە چەکدارەکانی سەر 
بە کەاڵنتەری ١٢٥ی »یوسف ئاباد«، 
گەمــارۆی زیاتر لە ٣٥٠ خوێندکاری 
ناڕازی کە لەوکاتەشــدا پشــتگیرییان 
لە ڕاگەیەنــدراوی ڕێکخراوی »دفتر 

تحکیم وحدت« دەکرد، دەدەن.
- لــە ســاتەکانی دەســتپێکی ڕۆژی 
هەینــی ١8ی پووشــپەڕ، خوێنــدکاران 
فەقیهـــ  ویالیەتــی  دژە  درووشــمی 
هێــزی  و  دەدەن  پێکهاتەشــکێن  و 
مێڵــەی  بــە  حکوومــەت  چەکــداری 
ئاســنین و باتووم دەچنە نێو گوڕەپانی 

زانستگەی تارانەوە.
- یەکەم کەس کە لەو هێرشەی لیباس 

ن  کا خســییە شە
خوێندەڤانــی  لێ ئەســتێندرا،  گیانــی 
بەڕەچەڵەک کورد عێزەتوڵاڵ ئیبراهیم 
نــژاد بــوو کە لــە تاران ســەرباز بوو و 
بــۆ ســەردانی هاوڕێکانــی چووبــووە 

زانستگەی تاران.
- لــە مــاوەی چەندیــن کاتژمێــر لــە 
هاتنــی ١٥٠ چەکــداری حکوومەتی 
بۆ ناوچەی زانســتگەی تــاران، زیاتر 
تەختــی   ٢٤٠٠ و  ژوور   8٠٠ لــە 
لەنــاو  و  ســووتێندران  خوێنــدکارەکان 

چوون.
- تــا کاتژمێــر ١١ی بەیانیی ڕۆژی 
هەینی هیچ لێپرسراوێکی حکوومەتی 
خــۆی لــە قــەرەی ڕووداوەکان نــادات 
تەئمینــی  شــوورای  کاتــەدا  لــەو  و 
پارێــزگای تــاران کۆبوونــەوە دەکات 
هێــزە  هاتنــەدەرەوەی  بڕیــاری  و 
چەکــدارەکان لە گۆڕەپانی زانســتگە 

دەدات.
- لــە نیــوەڕۆی هەینییــەوە بەرەبــەرە 
کەســانی نزیک لە دەوڵەتی خاتەمی 
وەکــوو مەجید ئەنســاری، مووســەوی 
الری و موســتەفا موعین بە شێوازی 
جۆراوجۆر پاڵپشــتی لــە خوێندکارانی 
ناڕازی لە ناوچەی زانستگە دەکەن.

خوێناویــی  کراســی  هەڵگرتنــی   -
ئەحمــەد  الیــەن  لــە  خوێندکارێــک 
باتبــی و باڵو بوونــەوەی وێنەکەی لە 
گۆڤاری ئێکۆنۆمیست، دەنگدانەوەی 
جیهانیــی بەدواوە بوو، کە ئەم کارەی 
باتبــی گیــران و دەرکردنــی لە زانکۆ 
ناوبــراو  بــۆ  لەســێدارەدانی  ســزای  و 

لێ کەوتەوە.
هــەر ڕۆژی ١8ی پووشــپەڕ، چــوار 
خوێندکاری دیکە بەناوەکانی ئەکبەر 
و مەنووچێهــر محەممــەدی، مێهــرداد 
لوهراسبی و عەباس دڵدار، دەستبەسەر 

و ڕەوانەی گرتووخانە دەکرێن.
- مێهــران میرعەبدۆلباقــی، حوســەین 
کەســرانی،  محەممــەدڕەزا  یەکتــا، 
مێهــدی  ڕەحمەتی نــەژاد،  عەلــی 
ئەمینــی زادە، ئەحمــەد فەرەجــی، ڕەزا 
ڕەحیم پــوور،  جــەواد  نەدیمی فــەڕ، 
ناونیشــانی  و...  ڕەزاپــوور  ئارمــان 
ئــەو خوێندکارانەن کە بــۆ ماوەیەک 

دەستبەسەر و ئەشکەنجە دران.
نووســراوەگەلی  شــەممە،  ڕۆژی   -
داخوازیــی  و  بــزاڤ  لــە  پاڵپشــتی 
خوێندکاران لە زۆربەی ڕۆژنامەکانی 
ســەربە ڕەوتــی ڕێفــۆرم باڵوکرایەوە و 
»خــرداد« بە تیتری گەورە نووســی: 
ناوچــەی زانکــۆ شــەاڵڵی خوێــن کرا 
)کوی دانشگاه به خون کشیده شد(.
- خوێندکارانــی زانســتگەی تەورێــز 
لــە  بەیاننامەیــەک  دەرکردنــی  بــە 
خوێندکارانــەوە،  ناوەنــدی  الیــەن 
پاڵپشــتیی خۆیــان بــۆ خوێندکارانــی 
ڕاپەڕیــو لــە تــاران دەربــڕی و هەر لە 
پووشــپەڕدا  ١٩ی  شــەممە،  ڕۆژی 
چاالکیی خوێندکاران گەییشــتە سەر 

شەقامەکانی تەورێز.
لــە  چەکــدار  زیاتــری  هێــزی   -
شــەقامەکانی تــاران بــە تایبەتــی لــە 
نزیــک زانســتگەکانی ئەمیر کەبیر، 
عیلم و ســەنعەت و ســەنعەتی شەریف 
کە هەزاران کەســی لێ کۆبووبووەوە، 
لــە  شــێوەیەک  بــە  و  دەبنــەوە  بــاڵو 

شێوەکان گەمارۆی دەدەن.
١٩ی  ڕۆژ)  هەمــان  ئێــوارەی   -
دەوڵەتــی  لێپرســراوی  دوو  پووشــپەڕ( 
و  تاجــزادە  مســتەفا  ناوەکانــی  بــە 
دێنەنێــو  ئەبتەحــی،  محەممەدعەلــی 
کــۆڕی خوێنــدکاران بــۆ ئــەوەی لــە 
بەردەوامیــی ڕێپێوانــەکان پاشــگەزیان 

بکەنەوە.
ســەردانی  یەکشــەممە،  ڕۆژی   -

الی  بــۆ  سیاســییەکان  کەســایەتییە 
لــەو  کــە  نــاڕازی  خوێندکارانــی 
جۆراوجــۆری  شــەبەنگی  کاتــەدا 
غەیرە خوێندکارییشــیان پێوە پەیوەست 
ببــوو، زیــاد دەبــێ) ٤٠٠٠ کــەس( و 
ئێوارەکــەی ڕاگەینــدراوی ئایەتۆڵــاڵ 
مونتــەزری باڵوبوویــەوە کــە هێرشــی 
هێزی چەکداری حکوومەتی بۆســەر 
کۆبوونــەوەی خوێندکارانی مەحکووم 

کردبوو.
دوکتــور  پووشــپەڕدا  ٢٠ی  لــە   -
موعیــن وەزیری خوێندنی بااڵ دەســت 
لەکارکێشــانەوەی خــۆی ڕادەگەینێ 
کــە لەگەڵ موخالفەتــی محەممەدی 
بــوو،  لــەدەرەوەی واڵت  خاتمــی کــە 

بەرەوڕوو دەبێت.
هێــزی  یەکشــەممە،  ئێــوارەی   -
حزب اللــه«  »انصــار  بــە  ناســراو 

دەگــەڵ خوێنــدکاران تێکهەڵدەچــن و 
خوێنــدکاران لــە ناوچــەی زانســتگە 
ڕێــڕەو  ئینقــالب  مەیدانــی  بــەرەو 

دەگۆڕن.
- لــە تەورێــز هێزەکانــی حکوومــەت 
خۆپیشــاندەران  ســەر  دەبەنــە  هێــرش 
کــوردی  خوێندکارێکــی  کچــە  و 
زانســتگەی تەورێــز بە ناوی مۆژگان 
تەوەکۆلی گیان لەدەســت دەدا و زیاتر 

لە ٧٠٠ کەسیش بریندار دەکرێن.
٢١ی  ڕۆژی  بەیانیــی  هەرلــە   -
بــۆ  خۆیــان  ناڕازییــان  پووشــپەڕدا، 
مانگرتــن لــە گۆڕەپانــی زانســتگەی 
تــاران ئامــادە دەکــەن و دروشــمەکان 
زیاتــر لووتکەی دەســەاڵت و پێکهاتە 
فەقیهـــ  وەلــی  سیســتمی  شــکێنی 

دەکەنە ئامانج.
نوێنەرانــی  شــوورای  پێکهێنانــی   -
زانســتگەی  نێــو  مانگگرتووانــی 
تــاران بــە مەبەســتی بەدواداچــوون بۆ 
داواکاریــی خوێنــدکاران و قەرەبــووی 

خەسارەتەکان.
- لــە دووشــەممەدا، عەلــی خامنەیی 
لــە کۆبوونەوەیەکــی تایبەتــی دا کــە 
پــاش نیــوەڕۆ لــە دەنــگ و ڕەنگــی 
حکوومەتی باڵو کرایەوە بە ئاماژەدان 
پووشــپەڕ،  ١8ی  ڕووداوەکانــی  بــە 
ڕێپێــوان و داخــوازی خوێندکارانی بە 
دەسیسەی دەستە شــاراوەکانی بێگانە 

و دوژمنان لەقەڵەم دا.
تۆمارێــک  ڕێپێــوان  بەشــدارانی   -

خوازیــاری  لەوێــدا  کــە  دەنووســن 
لێپرســینەوەی مەجلیسی خوبرەگان لە 
عەلــی خامنەیی و هۆشــداری دان بە 
خاتەمــی بــوون، کە خواســتی ڕێفۆرم 

بەالڕێدا نەبات.
- ئێوارەی ٢١ ی پووشــپەڕ، شــەقامە 
گرینگەکانــی تــاران بــووە مەیدانــی 
شــەڕ و لــە هەمــوو شــوێنێک دەنگی 
تەقە و دووکەڵی الســتیکی سووتاوی 

ماشین بەرز دەبوویەوە.
بەرەوئاڵۆزیــی  پایتەخــت  دۆخــی   -
زیاتــر دەچوو کــە د ره نگانــی ئێوارەی 
نهێنیــی  نامەیەکــی  دووشــەممە، 
پاســداران  ســوپای  فەرمانــدەی   ٢٤
بــۆ ســەرکۆماری ڕێژیــم دەنووســرێت 
بێدەنگــی«  »وەالنانــی  داوای  و 
»ئەرکــی  کردنــی  جێبەجــێ  و 

شۆڕشگێڕی« لێ دەکەن.
و  بەســیجی   ٢٥٠٠ لــە  زیاتــر   -
حیزبۆڵاڵیــی لــە مزگەوتی جامیعەی 
»ســێ ڕێیانی کۆمــاری« کۆبوونەوە 
و ئامادەیــی خۆیــان بــۆ هێــرش بــردن 

نیشان دا.
دەگــەڵ  سیســتماتیک  دژایەتــی   -
بەرباڵوتــر  کاتــێ  ڕێپێوانــەکان 
کرایــەوە کــە ڕۆژی ٢٢ ی پووشــپەڕ 
پەیامێکــی تونــد و هەڕەشــەئامێز لــە 
الیــەن عەلــی خامنەیــی بــاڵو بــووەوە 
ســەرکوتی  و  ترســاندن  داوای  كــه  
بەســیج  لــە  دوژمنان]خوێنــدکاران[ی 

کرد.
- دوابەدوای هەڕەشەکانی خامنەیی، 
تەبلیغاتــی  هاوئاهەنگیــی  شــوورای 
داوای  بانگەوازێکــدا  لــە  ئیســالمی 
کۆبوونــەوەی پاڵپشــتی لە قســەکانی 
خامنەیــی و دژایەتی لەگەڵ خەڵکی 
ناڕازی لە زانستگەی تاران دەکات.

ڕۆژی چوارشــەممە ٢٣ی پووشــپەڕ، 
ڕێژیــم لــە هەمــوو شــارەکانی ئێــران 
حیزبۆڵاڵیــی  و  ســەرکوتکەر  هێــزی 
دەهێنێتــە تاران و به شــدارانی ڕێپێوانی 
حکوومەتــی بــە هەڵگرتنــی وێنــەی 
خومەینــی و خامنەیــی، ڕووخســاری 

پایتەخت دەگۆڕن.
- لە ماوەی ڕۆژانی ١8 تاکوو ٢٣ی 
پووشــپەڕی ٧8، بە النی کەمەوه   ٧ 
هاوواڵتــی )عێزەتۆڵــاڵ ئیبراهیم نژاد، 
فریشــتە عەلیــزادە، ســەعید زەینالــی، 
ئەکبــەر محەممەدی، تامی حامیفەڕ 
و ...( کــە زۆربەیان خوێندکار بوون، 
گیانیان لێ ئەستێندرا و زیاتر لە ٤٠٠ 
کەســی دیکەش بریندار و خەســارەتی 

ماڵیان پێ گەیشت.
- لــە خاڵــە الوازەکانی ئەو جووڵەیەی 
خوێنــدکاران، عەلــی ئەفشــاری کــە 
ئــەو کات ئەندامــی دەفتەر سیاســیی 
تەحکیــم وەحدەت بوو، باس لە؛ درزی 
ئایــا  کــە  دەکات  خوێنــدکاران  نێــو 
زانســتگە  لــە  تەنیــا  ڕێپێوانەکانیــان 

قەتیــس بکــرێ یان تێکەڵ بە شــەقام 
و خەڵکــی غەیــرە خوێندکاریــش ببێ 
لەڕادەبــەدەری  بــڕوای  بــە  وئامــاژە 
خوێندکاران بە ڕێوشــوێنی یاســایی و 
کەســایەتی خاتەمــی، و بااڵدەســتیی 
گرتنەدەســتی  لــە  ڕێبــەری  بەیتــی 
ڕووداوەکانــی پــاش ٢٣ی پووشــپەڕ، 

ده كات.

ناوچــەی  ڕووداوەکانــی  لــە   -
گرووبانێکــی  تــاران،  زانســتگەی 
هێــزی ئینتیزامــی بــە تاوانــی دزینی 
ڕیشتراشــی خوێندکارێک دەستبەسەر 
و بۆ ماوەی ٣ مانگ زیندانی کرا و 
هەروەها فەرمانبەرێکی ئەو هێزەش  بە 
تاوانی ســەرپێچی لە فەرمان، ٢ ساڵ 

زیندانی کرا.

ئــەم ڕێکخراوەیــە لەڕاســتی دا چەقــی ئەنجومەنــە ئیســالمییەکانی 
خوێندکارانــی ئێرانــە کــە لــە دەیــەی بیســتی هەتــاوی لــە الیــەن کۆمەڵێک 
خوێنــدکاری میللــی - مەزهەبییــه وه  لــە زانســتگەکان چاالکییــان دەکرد. ئەو 
ئەنجومەنانــە کــە لەدەســپێکدا خۆیــان لە کەســانی وەک مێهدی بــازەرگان و 
یەدۆڵاڵ ســەحابی نزیک دەزانی، لە بەرەبەرەی شۆڕشــی ســاڵی ٥٧دا کەوتنە 
ژێر کاریگەریی ڕوانگەکانی عەلی شەریعەتی و خومەینی و دامەزرێنەرانی 
سازمانی موجاهدینی خەڵقی ئێران و بە کردەوە دوو لقی گەورەیان پێکدەهێنا. 
ئەنجومەنە ئیسالمییەکانی خوێندکارانی ئێران لەساڵی ٥8دا کۆبوونەوەیەکیان 
لەگــەڵ خومەینــی هەبــوو کــە ناوبراو لەنێو قســەکانیدا ئاماژەی بەم ڕســتەیە 
کرد؛ »بڕۆن و تەحکیمی وەحدەت بکەن« ئەوە بووەهۆی پێکهاتنی دەفتەری 
تەحکیمــی وەحــدەت لــە ســاڵی ٦١دا و خومەینــی پاڵپشــتیی تــەواوی کــردن. 
بارمتەگرتنی باڵوێزخانەی ئامریکا بووه  هۆی ناسین و گەشەی ئەم ڕێكخراوە 
و دژایەتــی کردنــی چــەپ و لیبڕاڵــەکان و خۆیــان وەک گۆپاڵ بەدەســتی 
حکوومــەت لەنێــو زانســتگەکان نیشــان ده دا. هــاوڕا بــوون لەگــەڵ داخســتنی 
زانستگەکان و دەرکردنی مامۆستایانی جیابیر، چەشنێک دەرفەت و دەرەتانی 
حکوومەتیــی بــۆ دەفتــەری تەحکیم پێکهێنا کە ڕۆژ لــەدوای ڕۆژ بەهێزتر و 
بەرباڵوتر بێ و خۆی بە بەشێک لە میراتی سیاسیی حکوومەتداری بزانێت.
تــا مردنــی خومەینــی ئــەم ڕێکخراوەیــە ڕوانگــەی چەپیــی) ئەدەبیاتی زاڵی 
حکوومەت( هەبوو، بەو واتایە کە داوای دادپەروەری و چەشنێک بااڵده ستیی 
حکوومەتــی دەکــرد، بــەاڵم بــە هاتنــە ســەركاری خامنەیــی، ئیتــر قۆناغــی 
دابه زیــن دەســتپێدەکات و تــا ســاڵی ٧٣، بــەردەوام دەبــێ و بەرەبــەرە دژایەتــی 
دەوڵەتی ڕەفسەنجانی و بەهێزبوونی ڕوانگەی کرانەوەی سیاسی دەبێتە هۆی 
بوومەلەرزە لەنێو دەفتەری تەحکیم وەحدەت و لە دەسەاڵتی حکوومەتی جوێ 
دەبێتەوە و لە هەڵبژاردنی دووی جۆزەردانی ٧٦دا، زۆربەی هەرەزۆری بەدەنەی 
ئەو ڕێکخراوە پاڵپشتی تەواوی خاتەمی دەکەن و چاالکییەکانیان لە ڕووداوی 

ناوچەی زانستگەی تاران دەگاتە لووتکە. 
لەدوای ڕووداوەکانی قەتڵە زنجیرەییەکانی ١ی سەرماوەزی ٧٧ و کارەساتی 
١8ی پووشــپەڕی 8٧، دەفتــەری تەحکیمــی وەحــدەت لــە ڕەوتــی نزیــک لــە 
وەک  خــۆی  و  دەکەوێتــەوە  دوور  خاتەمــی  چاکســازیخوازی  و  دەســەاڵت 
ڕەخنەگرێکــی بەهێــزی دەســەاڵت و سیســتەم پیشــان دەدات، هەرچەند هێشــتا 

پێگەیەکی نەریتیی لەنێو خوێندکاراندا هەیە.
ساڵی 8٠ بە هاتنی کەسانی سەر بە دەزگای ئەمنییەتی بۆ نێو ڕێکخراوەکە 
و دروست بوونی دوو ڕەوتی »عەالمە«)واتە کەسانی باوەڕمەند بە چاکسازی 
لــە هەمــوو زانکۆکانــی ئێران لە زانســتگەی عالمە طباطبایــی کۆدەبنەوە( و 
»شــیراز«)واتە کەســانی باوەڕمەنــد بــە بناژۆخــوازی لە هەمــوو زانکۆکانی 
ئێران، لە زانســتگەی شــیراز کۆدەبنەوە(، ئینشــعاب ڕوودەدات و حکوومەتیش 
بە داخستنی دەفتەری تەیفی عەالمە، بەکردەوە ڕێگای بۆ بەفەرمی ناسینی 

تەیفی شیراز وەک نوێنەری بزاڤی خوێندکاری خۆش کرد.
دەفتەری تەحکیم)عالمە( لە هەڵبژاردنەکانی ساڵی 88دا، بەمەرج پاڵپشتییان 
لە کەڕووبی کرد و لەدوای ئەو ماوەیە، ئەندامەکانی کەوتنە ژێر هەڕەشەی 
سیســتماتیک و زۆربەی لیدێر و کەســانی ناســراویان زیندانی یان پەرتەوازەی 

هەندەران بوون.
ئەو ڕێکخراوەیە کە بۆ ماوەی سێ دەیە گرینگترین ڕێکخستنی خوێندکاریی 
سەراســەریی لــە ئێرانــدا هەبــوو و ســااڵنە زیاتر لە ٣٠٠ کەســایەتی سیاســی) 
دەسەاڵت بەدەســت، ئۆپۆزســیۆنی نــاوەوە و دەرەوە(ی بەرهــەم دەهێنــا، ڕووی لە 
کــزی و الوازی کــردووە و دەوڵەتی ڕووحانیــش نەیتوانیوە پێش بە لەناوچوونی 

بگرێت.

 یەکەم کەس کە لەو هێرشەی لیباس 
لێ ئەستێندرا،  گیانی  شەخسییەکان 
کــورد  بەڕەچەڵــەک  خوێندەڤانــی 

عێزەتوڵاڵ ئیبراهیم نژاد بوو
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پێوەندییەكــی  دێموكــرات  حیزبــی 
حیزبــی  دوو  لەگــەڵ  نزیكــی  زۆر 
باشــووردا  كوردســتانی  ســەرەكیی 
هەیــە و هاوكاتیــش پێداگری لە ســەر 
سەربەخۆیی بڕیاردانی خۆی دەكاتەوە. 
ڕاگەیاندنــی قۆناغــی نوێــی خەباتی 
حیــزب )ڕاســان( لــە الیــەن مســتەفا 
هیجری، ســكرتێری گشــتیی حیزبەوە 
لــە نەوورۆزی ئەمســاڵدا لــە چیاكانی 
قەندیل، هۆكاری ســەرەكیی جیاوازیی 
لەگــەڵ  حیــزب  هەنــگاوەی  ئــەو 
چاالكییــە بەرتەســكەكانی دوو دەیەی 
ڕابردوودایــە. ئــەو هەنــگاوەی حیــزب 
پــاش واڵمنەدانــەوە بــە داخوازییەكانی 
كــورد لــە كوردســتانی خۆرهــەاڵت لە 
الیــەن كاربەدەســتانی تــاران و هەروەها 
ســپای  هەڕەشــەكانی  و  جموجــۆڵ 
پاســداران دژ بــە خەڵكــی كوردســتان 
لــە ســنوورەكاندا و هەڕەشــە بــۆ ســەر 
شــارەكانی  لــە  باشــوور  كوردســتانی 
باشووری هەرێم وەك كەركووكدا دێت كە 
درێژەكێشانی دەبێتە هۆی هیوابڕاویی 
خەڵكــی كوردســتانی خۆرهــەاڵت لــە 
ڕێژیمی ئێران و ڕەخنەی توندی خەڵك 
لە پاسیڤبوونی حیزبە كوردستانییەكان 

بە تایبەتی حیزبی دێموكرات.
لە بیســت ســاڵی ڕابردوودا خەڵكی 
كوردســتانی ئێــران و حیزبەكانیــان بــە 
هیــوای باشــتربوونی بارودۆخــی ئــەو 
دابینبوونــی  و  كوردســتان  بەشــەی 
داخوازییەكانیــان، لــە چاوەڕوانییەكــی 
درێژخایەنــدا بــوون، بەاڵم بــەم دواییانە 
خەڵكــی كــورد دەبینن كە بە شــێوەیەك 
لە الیــەن ئێرانەوە نكۆڵییان لێ دەكرێ 
و تەنانــەت دەكەونــە بەر ســووكایەتی. 
بكــوژی  ســەحراڕوودی،  ســەردانی 
ڕێبەری كاریزماتیكی كوردان، دوكتور 
و  عێــراق  كوردســتانی  لــە  قاســملوو 
گوێنەدانــی حكوومەتەكــەی ڕۆحانی 
بــە داخوازییەكانی كــورد و ڕێگەنەدان 
كوردســتان  ناســراوەكانی  ســیما  بــە 
هەڵبژاردنــی  لــە  خۆپااڵوتنیــان  بــۆ 
مەجلیســدا، دژایەتیــی ئێــران لەگــەڵ 
لــە  كــوردی  ئینترنێتیــی  دامنــەی 
حكوومەتی هەرێمی كوردستاندا وەكوو 
تاقە واڵتێك كە دژی ئەو هەنگاوە بوو، 
كەلێنی نێوان كۆمەڵگای كوردســتان و 
ڕێژیمــی ئێرانــی گەیانــدە ڕادەیەكــی 
زۆر قــووڵ، ئــەوە لــە كاتێكدایە كە لە 
سەرانســەری ناوچــەدا ئاڵوگۆڕەكان بە 
قازانجــی كورد دەچنە پێش و لە ســێ 
بەشــی دیكەی كوردســتاندا هەنگاوی 
زۆر بــاش بــە ئاراســتەی دابینبوونــی 
مافەكانی كورددا هەڵگیراون. كوردەكان 
بــاش دەزانــن كــە زۆربەی كێشــەكانی 
بــەردەم خەڵكــی كوردســتان لــە بەشــە 
جۆراوجۆرەكانــی كوردســتاندا بە هۆی 
پیالنگێڕییەكانــی  و  دەســتێوەردانەكان 

ئــەو  دەنــا  ئیســالمییەوەیە،  كۆمــاری 
ئاڵوگۆڕانە بە شێوەیەكی ڕوو لە پێش، 
زۆر بــە هێمنی و بــە كەمترین تێچوو، 

بە قازانجی كورد دەچنە پێشەوە.
دەیــەی  دوو  لــە  ئەگەرچــی 
ڕابــردوودا پێوەندییەكانــی حكوومەتی 
هەرێمی كوردســتانی باشــوور و حیزبە 
ســەرەكییەكانی واتــە یەكێتی و پارتی 
لەگــەڵ ڕێژیمــی ئێــران، پێوەندییەكی 
بــێ گــرژی و ئاڵــۆزی بــووە، بــەاڵم 
هــۆكاری ســەرەكیی دەگەڕێتــەوە بــۆ 
دابەزینی ئاســتی چاالكیی پارتەكانی 
كوردســتانی خۆرهــەاڵت بەرانبــەر بــە 
كۆمــاری ئیســالمی و تەنانەت بە بێ 
حیزبەكانــی ڕۆژهەاڵتیــش، كۆمــاری 
ئیســالمی لــە هەر جــۆرە ئامرازێك بۆ 
لــە  كوردســتان  هەرێمــی  الوازكردنــی 
بەرانبەر عەرەبە شــیعەكانی باشــووری 
عێراقــدا كەڵكی وەرگرتووە، بۆ نموونە 
ڕێژیمــی ئێــران ڕێگــر بــووە لە بــەردەم 
جێبەجێبوونــی مادەی ١٤٠ی یاســای 
مەبەســتی  بــە  عێراقــدا  بنەڕەتیــی 
گەڕاندنەوەی ناوچە كوردستانییەكانی 
دەرەوەی هەرێمــی كوردســتان بۆ ســەر 
هەرێــم و بــە پێچەوانــەی ڕابــردوو كــە 
حیــزب و الیەنەكانــی عەرەبــی شــیعە 
لەگەڵ كوردی ئەو بەشە لە بەرەیەكدا 
دژ بــە حكوومەتــی ســەدام حوســەین 
بــوون، پاش بە دەســەاڵت گەیشــتنیان، 
داگیركەرانــەی  سیاســەتی  ئەوانیــش 
پێشــووەكانی  حكوومەتــە  ڕابــردووی 
عێراقیــان دژ بــە كــورد درێــژە پــێ دا 
و جێگێركردنــی هێــزی ســەربازی لــە 
ناوچــە كێشــە لــە ســەرەكان یەكێك لەو 
هەنگاوانــە پێــش هێرشــی داعــش بــۆ 

عێراق بوو.
بــۆ  ســەرەكی  هۆكارێكــی  ئــەوە 
ناكۆكیــی قووڵی حكوومەتی هەرێمی 
حكوومەتەكانــی  لەگــەڵ  كوردســتان 
جەعفــەری، مالیكــی و لــە ئێستاشــدا 
سیاســەتەكانیان  كــە  بــووە  عیبــادی 
بەرانبەر بە كوردستان، لە الیەن ئێرانەوە 
پاڵپشــتیی لێ دەكرێــت. ڕەنگە ئەگەر 
داعش هێرشی نەكردبایەتە سەر عێراق، 
ئــەو ناكۆكییانە پێكدادانی ســەربازیی 
لــێ كەوتبایەتــەوە. پــاش هێرشــەكانی 
حكوومەتــی  ناوچەكــە،  بــۆ  داعــش 
خێرایــی  بــە  كوردســتان  هەرێمــی 
كۆنترۆڵــی ناوچــە كوردســتانییەكانی 
دەرەوەی هەرێمــی بە دەســتەوە گرت و 
مەســعوود بارزانــی هەوڵەكانــی خۆی 
بۆ ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی كوردستان 
دەســت پێكرد كــە كاردانەوەی ڕێژیمی 
ئێرانی بە دواوە بوو و وەزارەتی دەرەوەی 
گۆڕانكارییەكــی  هەرجــۆرە  ڕێژیــم 
لــە ســنوورەكانی ناوچــەدا بــە »هێڵی 
ســووری ئێــران« لــە قەڵــەم دا. ئێــران 
لەگــەڵ  یەكگرتــن  بــە  دا  هەوڵــی 

نەیارانــی پارتــی، گوشــار بخاتە ســەر 
بارزانی و پارتی تاكوو لە ڕێفراندۆمی 
سەربەخۆیی كوردستان پاشگەز ببنەوە 
و تەنانــەت هێندێــك لــە شــرۆڤەكاران 
چاوەڕواننەكــراوی  هێرشــی  هــۆكاری 
داعــش بــۆ ســەر مەخمــوور و شــنگال 
ئێــران  كاریگەریــی  بــۆ  دەگەڕێننــەوە 
لــە ســەر هێندێك لــەو هێزە ســەربازییە 
عێراقییانەی كە بە ڕیزەكانی داعشەوە 
ئــەو  چوونكــە  بووبــوون،  پەیوەســت 
هێرشــە پاش هەڕەشــەكانی ئێران دژ بە 
بارزانی ئەنجام درا. سپای پاسداران بە 
پێكهێنانی حەشــدی شەعبی لە عێراق 
و دزەكردنیــان بۆ شــارەكانی باشــووری 
كەركــووك لە چەند مانگی ڕابردوودا، 
بــە كــردەوە دژ بــە هێــزی پێشــمەرگە 
شــەڕی كــرد كــە ئــەوەش بــۆ خــۆی 
یەكەمیــن گــرژی لــە پێوەندییەكانــی 
یەكێتیــی  و  پاســداران  ســپای  نێــوان 
نیشتمانیدا بوو. هەڕەشەكانی حەشدی 
شەعبی بۆ سەر هێزەكانی پێشمەرگە، 
لێدانی زەنگێكی مەترسی بۆ یەكێتیی 
نیشتمانیی كوردستان وەكوو یەكێك لەو 
حیزبــە كوردییانــە بــوو كە لە ســااڵنی 
ڕابــردوودا پێوەندییەكی نزیكی لەگەڵ 

كۆماری ئیسالمی هەبووە.
هەوڵی ئێران بۆ نانەوەی دووبەرەكی 
ســەرەكیی  حیزبــی  دوو  نێــوان  لــە 
كوردستانی عێراق و گوشارهێنانی بۆ 
ســەر یەكێتیی نیشتمانی بە مەبەستی 
پارێزگاكانــی  تــەواوی  جیاكردنــەوەی 
هەولێــر،  لــە  كەركــووك  و  ســلێمانی 
دەســتێوەردانی  لــە  نموونەیــەك  تەنیــا 
بــێ باكانــەی كۆمــاری ئیســالمی لە 
كوردســتانی باشووردایە، بەاڵم بە دوور 
دەبینرێــت كە پێوەندیــی هێمنانەی دوو 
دەیــەی ڕابردوو و هاوكاریی بەرباڵوی 
ڕەوتــی  پارتــی،  و  یەكێتــی  نێــوان 
ڕووداوەكان بــە ئاراســتەیەكدا ببات كە 
مەترســیی بۆ ســەر مانەوەی هەرێمی 
كوردســتان هەبێــت. ئــەو هەنگاوانــەی 
دەتوانــێ  پاســداران  ســپای  و  ئێــران 
هاوپێوەندیی زیاتری نێوان كوردەكان بە 

دوای خۆیدا بهێنێت.
پەكەكــەش ئەگەرچی وەكوو یەكێك 
لــە ئەكتەرەكانــی نێو كایەی سیاســیی 
كوردستان چ لە ڕابردوودا و چ ئێستا، 
پێوەندیی لەگەڵ ئێران هەبووە و هەیە، 
بەاڵم ئێران هەركاتێك كە لەگەڵ توركیە 
بە ڕێككەوتنێك گەیشــتووە، گوشــار و 
تەنانــەت هێرش بۆ ســەر ئــەو حیزبەی 
زیاتــر كــردووە. لــە الیەكــی دیكــەوە، 
بــە ســەرنجدان بــە دژایەتیــی تونــدی 
ئێــران لەگــەڵ پــرۆژەی فیدراڵیزمــی 
كوردســتانی ڕۆژئــاوا و ئاگاداربوونی 
ڕێبەرانــی پەكەكــە لــەو هەڵوێســتەی 
ئێران، هەڕەشــەكانی ئێران بۆ ســەر ئەو 
كوردســتانی  گرینگــەی  دەســتكەوتە 

ســووریەش جیددیتــر دەبێتــەوە. ئەوە لە 
ئەســەد،  كــە حكوومەتــی  كاتێكدایــە 
هاوپەیمانــی ســەرەكیی ئێــران، ڕۆژ لە 
دوای ڕۆژ لە سووریەدا بەهێزتر دەبێت 
و لــە ئەنجامــدا هــەم پەكەكــە و هــەم 
حیزبــە كوردســتانییەكانی دیكەش، بە 
شــێوەیەكی ڕانەگەیەندراو، لە بەرانبەر 
هــەر هەڕەشــەیەكدا بــۆ ســەر مانەوەی 
كورد هاوهەڵوێســتن. توركیە بە باشــی 
لــەو مەســەلەیە تێگەیشــتووە و ناچــار 
بــووە بــە پێچەوانــەی ویســتی خــۆی، 
دان بــە بوونــی پرســی كــورددا بنێت و 
بــۆ خۆدزینەوە لــە تەختكردنی جادەی 
سیاســەت بۆ چارەسەری پرسی كورد، 
بــە دوای بیانــوودا بــۆ شــەڕ لەگــەڵ 

پەكەكە دەگەڕێت.
هــۆی  بــە  بڵێیــن  دەكــرێ  دواجــار 
بــۆ  ئیســالمی  كۆمــاری  گوشــاری 
و  ئێــران  كوردســتانی  خەڵكــی  ســەر 
حیزبەكانیــان لــە الیەكــەوە و ئاڵوگۆڕە 
دیكــەی  بەشــەكانی  لــە  قووڵــەكان 
ســەر  لــە  كاریگەرییــان  و  كوردســتان 
كوردســتانی ئێران لــە الیەكی دیكەوە، 
هەلومــەرج بــۆ ئاڵۆزبوونی بارودۆخ لە 
كوردســتانی ئێران گونجــاوە و بڕیاری 
حیزبــی دێموكــرات دەتوانــێ ڕۆڵێكــی 
ئــەو  ڕێبەریكردنــی  لــە  گرینــگ 
ئاڵۆزییانــەدا بگێڕێــت. لــە ئەنجامــدا 
هەڕەشــە جیددییەكانی سپای پاسداران 
و كۆمــاری ئیســالمی دژ بــە كــورد 
لــە  بەهێــز  هاوپێوەندییەكــی  دەتوانــێ 
نێــو حیزبەكانــی هەمــوو پارچەكانــی 
كــورد  بهێنێــت.  پێــك  كوردســتاندا 
كوردســتاندا  بەشــەكانی  هەمــوو  لــە 
حكوومەتــی هەرێمــی كوردســتان بــە 
دەســتكەوتێكی مێژوویــی بــۆ خــۆی 
دەزانێــت و هــەر وەك لە كاتی هێرشــی 
داعــش بــۆ كورستانیشــدا بینیمــان، لە 
بەرەكانی شەڕی كورد دژ بە داعشدا، 
پارچــەی  چــوار  هــەر  كوردەكانــی 
بەشــدارییان  ڕاســتەوخۆ  كوردســتان 
بــۆ  كــرد و هــەر جــۆرە هەڕەشــەیەك 
لەگــەڵ  عێــراق  كوردســتانی  ســەر 
دژكــردەوەی توندی هەمــوو كوردێك و 
كۆمەڵــگای جیهانی بــەرەوڕوو دەبێت. 
بوونــی ســنوورێكی دوور و درێــژ لــە 
ماكــوو هەتــا ئیــالم و شــاخاویبوونی 
كوردستانی خۆرهەاڵت، هەلومەرج بۆ 
هاتوچۆ لەو ســنوورانەدا لەبار دەكات. 
هەربۆیــە ئەگەرچی بــە وتەی زۆرێك 
ســپای  هەڕەشــەی  شــرۆڤەكاران،  لــە 
پاســداران دژ بە حیزبەكانی كوردســتان 
و حكوومەتــی هەرێــم دەتوانێ جیددی 
ئــەو  دەرئەنجامەكانــی  بــەاڵم  بێــت، 
هێرشە دەتوانێ ئاڵۆزییەكان بگوازێتەوە 
كوردســتانی  خاكــی  قوواڵیــی  بــۆ 
خۆرهــەاڵت و شــەڕێكی پڕووكێنــەری 
لەو بەشەی كوردستاندا لێ بكەوێتەوە.

ســپای  و  ئیســالمی  كۆمــاری 
پاسداران بە ئاگاداربوون لە ناڕازیبوونی 
بەرباڵوی خەڵك لە ئێران و كوردستاندا 
هەوڵیــان داوە بــە پەرەپێدانــی قەیرانــە 
نێوخۆیــی  بارودۆخــی  ناوچەییــەكان، 
ئێران بە ئارام نیشان بدات و ئەمنیەتی 
ئێــران بكاتە بیانوویەك بۆ ڕەواییدان بە 
خۆی و سپای پاسداران و لەو پێناوەشدا 
تێچوویەكــی زۆری لە ناوچەكەدا داوە 
بــەرەوڕووی  ناوچەشــیان  هەڵبــەت  و 
زیانێكــی زۆر كردۆتــەوە و هــەر وەك 
چاوەڕوان دەكرا، چاالكییەكانی حیزبی 
دێموكراتی كوردســتانی ئێــران لەگەڵ 
دژكــردەوەی تونــدی ڕێژیمــی ئێــران و 
سپای پاسداران بەرەوڕوو بووە، بەاڵم لە 
الیەكی دیكەوە گەلی كوردیش بەشێك 
لــە هاوپەیمانییەكــی بەهێز لە ئاســتی 
جیهانــی و ناوچەییدایــە كــە هــەركام 
دژی  جۆرێــك  بــە  هاوپەیمانانــە  لــەو 
سیاســەتە ناوچەییەكانی ئێران و سپای 
پاســدارانن. زۆر كــەس لــەو باوەڕەدایــە 
كە ســپای پاســداران و ئێــران هۆكاری 
سیاســییەكانی  بارگرژییــە  ســەرەكیی 
كوردســتانی  لــە  شــەڕ  و  ناوچــەن 
ئێرانــدا دەتوانــێ گۆڕەپانــی ملمالنێی 
دژبەرانــی ئێران لە ناوچەدا بگوازێتەوە 
بــۆ نێو ســنوورەكانی ئێــران و قوواڵیی 
ئیســتراتژیكی ئێــران لــە ناوچــەدا لــە 
نێــو ببات. ئەوەش دەتوانێ دەســتپێكی 
نەتەوەكانــی  چاالكانــەی  خەباتــی 
بەلووچــەكان،  وەك  ئێــران  دیكــەی 
عەرەبــەكان و توركەكانیــش بــە دوای 
خۆیدا بهێنێت. ئێران بۆ خۆی هەســت 
زۆربــەی  و  دەكات  مەترســییە  بــەو 
سیاســەتە ئەمنیەتییەكانــی خــۆی لــە 
سەر بنەمای دژایەتیكردنی داخوازیی 
نەتــەوەكان دانــاوە، ئــەو سیاســەتە لــە 
ماوەی ســااڵنی ڕابــردوودا بۆتە هۆی 
ئەمنیەتــی  ڕوانگەیەكــی  پێكهاتنــی 
كــە  ئێــران  نەتەوەكانــی  بــە  بەرانبــەر 
ئاكامەكــەی لێكتــرازان و قووڵتربوونی 
كەلێنــی نێــوان گوتــاری نەتــەوەكان و 

گوتاری ئێرانچیەتی بووە.
لە كۆتاییدا دەكرێ بڵێین ئەگەرچی 
ســپای پاسداران پاراســتنی ئەمنیەتی 
تەناهیــی  و  ئیســالمی  كۆمــاری 
نەتەوەیی ئێران بە گەورەترین پاســاوی 
خۆی بۆ ڕەواییدان بە سەرەڕۆییەكانی 
ناوچــەدا  لــە  و  ئێــران  نێوخــۆی  لــە 
دەزانێــت، بــەاڵم ئــەو كردەوانــە بــە لــە 
بەرچاو گرتنی نۆرمە دێموكراتیكەكان 
لــە نێوخۆ و نۆرمــە نێونەتەوەییەكان لە 
و  بــن  الواز  زۆر  دەتوانــن  ناوچــەدا، 
وەك دیتمــان، جووڵەیەكــی ســەرەتایی 
حیزبــی دێموكراتی كوردســتانی ئێران، 
بەردەوامبوونــی هێژمۆنــی ئێرانــی لــە 
ناوچــەدا لەگــەڵ مەترســی بــەرەوڕوو 

كردۆتەوە.

ین  ســە حو
سەالمی، جێگری فەرماندەی گشتیی 
ســپای پاســداران لــە گوتــاری نوێژی 
هەینیــی تارانــدا لــە ڕێكەوتــی ١١ی 
پووشــپەڕی ١٣٩٥ی هەتــاوی دژ بــە 
ئیســراییل، ئەمریكا و واڵتانی دیكەی 
ناوچە، هەڕەشــەی هێرشــی سەربازیی 
لەو واڵتانە كرد. ناوبراو ئیســراییلی بە 
ویالیەتێــك لــە ئەمریــكا لە قەڵــەم دا و 
هەڕەشەی كرد كە بە هاوێشتنی سەدان 
مووشەك دەتوانین ئیسراییل بۆ هەمیشە 
لــە نێو ببەیــن، هەڵبەت ئەو هەڕەشــانە 
جــار بــۆ جــار لــە الیــەن بەرپرســانی 
ســپای پاســدارانەوە دووپات دەكرێنەوە. 
حوســەین  هەڕەشــەكانی  جیاوازیــی 
هەڵوێســتەكانی  لەگــەڵ  ســەالمی 
پێشــوودا لە كۆتایــی لێدوانەكەیدایە كە 
بــە دەربڕینێكــی جیاوازەوە، هەڕەشــەی 
كوردســتانی  حیزبەكانــی  لەنێوبردنــی 
ئێران و حكوومەتی هەرێمی كوردستان 
بڕیــاری  پــاش  ئەگەرچــی  دەكات. 
حكوومەتی هەرێمی كوردســتان لەمەڕ 
بەڕێوەچوونی ڕێفراندۆمی سەربەخۆیی 
كوردســتان دوابــەدوای هێرشــی داعش 
لــە  هێندێــك  كوردســتان،  ســەر  بــۆ 
بەرپرســانی  و  ســپا  فەرماندەكانــی 
دیكــەی ڕێژیمــی ئێران هەڕەشــەیان لە 
حكوومەتی هەرێمی كوردستان كردبوو، 
بــەاڵم وادیــارە لێدوانەكانــی ڕێبەرانــی 
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێران 
لەمــەڕ گەڕانەوە بۆ كوردســتانی ئێران 
و پێوەندیگرتن بە خەڵكی كوردستانەوە، 
ئاڵوگۆڕی بنەڕەتیی بە ســەردا هاتووە 
و بــە تایبەتــی پــاش پێكدادانــی نێوان 
پێشــمەرگەكانی حیزبــی دێموكــرات و 
سپلی پاسداران لە قوواڵیی كوردستانی 
ئێراندا، فەرماندەكانی سپا هەڕەشەكانی 
خۆیان زیاتر كردووە، وێدەچێت حوسەین 
ســەالمی تــەواوی لێدوانەكــەی خــۆی 
وەكوو پێشــەكییەك بۆ هەڕەشــەكردن لە 
كــورد بــە كار هێنابێــت و هەڕەشــە لــە 
ئیســراییل و واڵتانی دیكە پێشەكییەك 
بۆ شاردنەوەی دۆخی الوازی خۆی لە 

نێو سنوورەكانی ئێراندا بێت.
بە ســەرنجدان بــە گرینگیی بابەتی 
چاالكیی پێشمەرگەكان لە كوردستانی 
جیهانیــی  ڕەنگدانــەوەی  و  ئێرانــدا 
ئــەو ئاڵوگــۆڕە دەتوانیــن بڵێین ســپای 
پاســداران بــە شــێوەیكی جیــددی، لــە 
جیاوازیــی بڕیاری ئەم جــارەی حیزبی 
دێموكرات و تێكهەڵچوونەكانی سااڵنی 
ڕابردوویــان لەگــەڵ ئەو حیزبە و حیزبە 
تێگەیشــتووە.  دیكــە  كوردییەكانــی 
ئــەو  هەواڵەكانــی  لــە  وەك  تەنانــەت 
بــە  ئێــران  دەبیســترێت،  دواییانەشــدا 
فەرمی داوای لە حكوومەتی هەرێمی 
كوردستان كردووە كە پێش بە چاالكیی 
حیزبــی  پێشــمەرگەكانی  و  كادر 
دێموكــرات لــە نێو ســنوورەكانی ئێراندا 
بگرن. ئێســتا ئەگەر هەڕەشەكانی سپا 
بــە كــردەوە جێبەجــێ بكرێــن، چی ڕوو 
دەدات؟ بــۆ وەاڵمدانەوەی ئەو پرســیارە 
پێویســتە لە چەند قۆناغــدا الیەنە جیا 
جیاكانی ئەو ئاڵوگۆڕە تاوتوێ بكرێن.
كوردســتانی  دێموكراتــی  حیزبــی  ـ 
ئێران وەكوو گەورەترین و بەڕابردووترین 
حیزبی سیاسیی كورد ڕۆێكی دیاریكەر 
لــە ئاڵوگۆڕەكانــی كوردســتانی ئێراندا 
دەگێڕێــت و لــە نێو خەڵك و لە ئاســتی 
نێوخۆیــی و نێونەتەوەییــدا پشــتیوانیی 
لــێ دەكرێت و هەر چەشــنە كردەوەیەك 
دژ بــە ئەم حیزبە، دەبێتە مەترســیییەك 
كۆمــاری  سیاســەتەكانی  ســەر  بــۆ 
كاردانــەوەی  هەروەهــا  و  ئیســالمی 
بەربــاڵوی ناوچەیــی و جیهانیــی لــێ 

دەكەوێتەوە.
بەشــداریی  بینیمــان  چــۆن  وەك 
لــە  دێموكــرات  حیزبــی  هێزەكانــی 
ســاڵی  دوو  لــە  داعــش  شــەڕی 
ڕابــردوودا لەگــەڵ دژكــردەوەی توندی 
بــوو،  بــەرەوڕوو  ئیســالمی  كۆمــاری 
دەســتپێكردنی قۆناغی نوێــی خەباتی 
ئەو حیزبەش لە ژێر ناوی »ڕاسان«دا 
دەبێتــە هــۆی چاالكبوونــەوەی حیزبــە 

كوردستانییەكانی دیكەش.

سوهراب كەریمی

و: سەالم ئیسماعیلپوور

ئاكامەكانی هێرشی سپای پاسداران بۆ سەر حیزبە كوردییەكان و هەرێمی كوردستان
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ئــەوەی کــە گەلــی  بــۆ 
کورد بتوانێ لە باکووری کوردســتان 
لــە ڕێــگای ئاشــتیەوە بــە مافەکانی 
ماوەیــەک  پە کەکــە  بــگات،  خــۆی 
ماوەیەکیــش  و  الیەنــە  تــاک  بــە 
هاوتەریــب لە گــەڵ دەوڵەتــی تورکیە 
بــە  و  ڕاگــرت  شــەڕی چەکدارییــان 
ئاشــتی،  پرۆســەی  دەســت پێکردنی 
هەوڵەکانــی خــۆی بــۆ وەدەســتهێنانی 
مافــی گەلــی کــورد لــە باکــووری 
شــێوازێکی  بــە  واڵتەکەمــان 
ئاشــتیخوازانە خســتە گــەر. بــەاڵم لە 
ئــەوەی کــە  هاوینــی ٢٠١٥وە دوای 
هەوڵەکانــی بــە بنبەســت گەییشــتن، 
دەســت  چەکــداری  شــەڕی  دیســان 

پێکردەوە.
دەوڵەتــی تورکیە هاوتەریب لەگەڵ 
شەڕی چەکداری بە دژی پە کەکە و 
کاول کردنــی چەندین شــار و گوندی 
لــەوە  بــاس  ماوەیەکــە  کوردســتان، 
دەکرێ کە دەوڵەتی تورکیە وا نێشــان 
دەدات کە دەیەوێ ئوجاالن لە زیندانی 
داخــراوەوە بگوازێتــەوە بــۆ ماڵێــک و 
لــە ماڵدا دەستبەســەری بکاتەوە. هەر 
بــۆ  تــورک  دەوڵەتــی  هەنگاوێکــی 
چارەســەری یــان بــۆ دژایەتیی گەلی 
کــورد، پێویســتی بــە خوێندنەوەیەکی 
ورد هەیــە و  پرســیارگەلێکی دژوار 
گەلــۆ  دەکاتــەوە.  ئێمــە  بــەرەوڕووی 
مەبەســتی تورکیــە لــە گواســتنەوەی 
داخــراوەوە  زیندانــی  لــە   ئۆجــەالن 
بــۆ  حەبســی ماڵــەوە چیــە؟ بــۆ ئــەو 
بــە  ئاشــتی  پرۆســەی  کــە  کاتــەی 
بنبەســت نەگەییشــتبوو، تورکیــە ئــەو 
کارەی نەدەکــرد کــە ببێتــە جێــگای 
هیوا و کارتێکەریی ئەرێنیی لە ســەر 
ڕەوتی پرۆســەی ئاشــتی؟ ئێستا چی 
گــۆڕدراوە کە مەبەســتیانە ئــەم کارە 

بکەن؟  
مــرۆڤ دەتوانێ ســەدان پرســیاری 
دیکەی هاوشێوە لە خۆی بپرسێ و بە 
دوای واڵمیاندا بگەڕێ. لە بەر ئەوەی 
کــە دەوڵەتی تورکیە لــە بیدایەتەوە تا 
ئێســتا وەک دەوڵەتێکی داگیرکەر لە 
هیــچ جینایەتێک بەرانبــەر بە گەلی 
کــورد دەســتی نەپاراســتووە و ئەگــەر 
ویستبێتی کارێکی بڕێک ئەرێنییش 
بۆ کورد بکا، هەزاران پیالنی شوومی 
لــە پشــتی شــاردووەتەوە. بۆیە مرۆڤ 
ناتوانــێ نیســبەت بــەو گۆڕانکارییــە 
دۆخــی  بــۆ  قــەرارە  کــە  ئیجابییــە 
نالەبــاری  ئۆجــەالن بکــرێ، گومــان 

نەکا.
 ئەگــەر باوەڕمــان بــەوە هەبــێ کە 
کێشــەیەک لە نێوان کورد و دەوڵەتی 

هەوری بەختی کوردســتانە شیوەن 
و گــــریان ئـــــەکا 

ناڵــە ناڵی کــــــوردەکانە جەرگ و 
دڵ بوریان ئـــــەکا

 دەنگی قیژ و هۆڕی خەڵقە دێت 
لە ژێر چەرخی زەمان

 ئاهــی مێــرد کـــــــوژراوی کوردە 
عالەمێ وێــــران ئەکا

 دووکـــەڵی قرچــەی دەروونی بێ 
جل و بەرگ و ژیـــان

 بـوو بە هەور و وا بەسەر کــێوانەوە، 
ســــەیوان ئـەکا

چــاوی  لــە  بــوو  جــاری  هێنــدە   
کوردستان فرمێسکی خــەم 

هـــــــــەزاران  کــەن  تەماشــا  بــێ 
تانجەڕۆ و سـیروان ئەکا

و  کـــــورد  ماڵــی  حــەاڵڵـــە  بــۆ   
بــۆچی فــەرزە کــوشتنی 

دەک خـەجـاڵـەت بێ درۆزن چـۆن 
وەها پیــالن ئـــەکا

هــەر  و  هەیــە  تورکیــەدا 
کێشــەیەک دەتوانێ چارەســەرییەکی 
پرســیارێکی  بــەرەوڕووی  هەبــێ، 
ســەرەکی دەبینەوە کــە ئەویش ئەوەیە: 
کام کێشــە یــان ناکۆکــی؟ ڕێــگای 
چارەســەریی وەهــا کێشــەیەک چیــە 
و دەوڵەتــی تورکیــە تــا چ ڕادەیــەک 
موکــر و پێداگرە لە ســەر چارەســەیی 
و  کــورد  گــەڵ  لــە  ناکۆکیەکانــی 
بزاڤەکــەی؟ لــە بەر نەبوونــی ئیمکان 
بۆ بەرســیڤدانی هەمــە الیەنەی  وەها 
پرســێکی ســەرەکی لــە وتارێــک دا، 
هــەوڵ دەدرێ لــەو کورتە وتارە دا، بە 

کورتی وەاڵمی ئەو پرسە بدرێتەوە.
ئاشــتی  لــە  بــاس  کــە  کاتێــک 
دەکــرێ، دەبــێ مــرۆڤ ئاوڕێکیــش 
هــەر  بداتــەوە.  پێویســتییەکان  لــە 
بــە  ئاشــتی  دەتوانــێ  مرۆڤێــک 
گوێرەی پێداویســتییەکان و پاراستنی 
هێمنایەتیی خۆی پێناسە بکات. یوهان 
گالتۆن، گەورە شارەزای  زانستەکانی 
ئاشــتی، ئاشــتی بــە نەبوونــی تونــد و 
و  کولتــووری  پێکهاتەیــی،  تیژیــی 
تونــد و تیژیــی ڕاســتەوخۆ دەزانــێ. 
یانــی کاتێــک کــە بــاس لە ئاشــتی 
دەکرێ، تەنیا باس کردن لە ئاگربەس 

جینۆســاید  یــان  کۆمەڵکــوژی   
لەناوبردنــی  بــە   )Genocide(
کۆمەڵێــک خەڵک یــان گرووپێک 
واڵتێــک  الیــەن  لــە  کــە  دەوترێــت 
لەنــاو  دەســەاڵتدارەوە  پارتێکــی  یــان 
برابــن و هەوڵــی کوشــتنیان درابێــت. 
هۆکاری  کۆمەڵکــوژی  دەشــێت 
ئایینــی، نەتەوەیــی، ڕامیــاری، یــان 
لــەدواوە  ڕەگەزپەرســتانەی  بیــری 
بــەم  جیهــان  ئاشــنابوونی  بێــت. 
وشــەیە زەمەنێکــی زۆر نیــە، بــەالم 
ئاشــنایە  لەمێــژە  کــورد  نەتــەوەی 
لەگەڵــی و دەتوانیــن بڵێیــن مێــژووی 
کــورد پڕاوپــڕە لــە کۆمکــوژی کــە 
هــەردەم داگیرکەرانی کوردســتان بۆ 
دیرۆکیــە  میللەتــە  ئــەم  ســڕینەوەی 
لەســەر زێدی خۆی پەیڕەویان کردووە 
و بەپێــی ڕۆژ شــێوازی کۆمکــوژی 
کوردانیــان بــەڕۆژ کــردووە و شــیر و 
قیر و ســووتانیان کردووە بە چەک و 
تــۆپ و بۆمبی کیمیایی تاکوو ئەم 
پرۆســەیە بــەردەوام بکەن تــا کۆتایی 
کــە ئەویــش ســڕینەوەی یەکجاریــی 
دەخــوازی  تەنیــا  کــە  نەتەوەیەکــە 
مانەوەیە لە ســەر خاک و نیشــتمانی 

و شــەڕی ڕاســتەوخۆ نیــە. 
بەڵکــوو بــاس لــە شــێوازێکی نهێنیی 
تونــد و تیژیــش دەکــرێ کە لــە الیەن 
بــەکار  کۆمەڵگایــەوە  پێکهاتــەی 
دەبردرێ؛ وەک هەژاری، داپلۆساندن، 
نەبوونــی ئــازادی و بە بیانی کردن لە 
ناســنامەی ڕاســتەقینە. هەر کاتێک 
کــە هــەوڵ بۆ چارەســەریی ئــەم جۆرە 
تونــد و تیژیانــە درا، ئاشــتیی ئەرێنی 
پەرە دەســتێنێ. ئاشــتیی ئەرێنی یانی 
بەختیــاری،  کامەرانــی،  هەبوونــی 

ئازادی و ناسنامە.
بە لەبەرچاو گرتنی ئەو پێناسەیەی 
ســەرەوە لە ئاشتی، مرۆڤ دەتوانێ لە 
خــۆی بپرســێ گەلۆ تورکیــە بۆ کام 
یــەک لــەو ئێلێمێنتانــەی کــە لەنێــو 
بازنەی ئاشــتی دا جــێ دەگرن، هەولی 
داوە؟ پێداویســتیەکانی گەلــی کــورد 
لــە باکــوور کــە گەلی کــورد بتوانێ 
بــە دابینبوونیــان هەســت بــە هێمنی و 

ژیانێکی ئاسوودە بکا، کامانەن؟
نەهێشــتنی  بــۆ  تورکیــە  دەوڵەتــی 
چەوساندنەوە و توندوتیژیی پێکهاتەیی 
و کولتــووری لە کوردســتانی باکوور 
پێویســتی بــە گواســتەنەوەی ئوجــاالن 
و ڕاگرتنــی شــەڕی چەکــداری نیە. 

خۆی بە سەربەستی و سەربەرزی. لە 
پرۆســەی کۆمکوژیــی کورداندا کە 
لە الیــەن داگیرکەرانــەوە بەڕێوەچووە 
دەتوانیــن ئامــاژە بــە کۆمەڵکوژیــی 
لــە کوردســتانی  شــاری سەردەشــت 
ڕۆژهــەاڵت بکەیــن کــە لــە ڕۆژی 
حەوتــی پووشــپەری ســاڵی ١٣٦٦ی 
لەپێــش  پیالنێکــی  بــە  هەتــاوی دا، 
داڕێژراوی نێوان دەسەاڵتدارانی ئێران 
و عێراقــەوە بە فڕۆکەی شــەڕکەر و 
هەڵگری بۆمبی کیمیایی و ڕژاندنی 
بەســەر خەڵکی بێ دیفــاع و مەدەنیی 
کــورد بەڕێوەچــوو. ڕەنگــە زۆرجــار 
هەوڵ درابێ کــە ئەو کۆمەڵکوژییە 
پاســاوی بۆ بهێنرێتــەوە کە گوایە بە 
هۆی شــەڕی نێوان دوو داگیرکەر و 
ملهــوڕی ناوچەیــی وەکــوو ڕێژیمی 
کۆماری ئیسالمی و بەعسییەوە بووە 
و زۆرتر مەبەستی تایبەتی قرکردنی 
کوردان نەبووە، بەاڵم من لەو بڕوایەدام 
کە ئەو کارەساتە پاساوهەڵگر نیە بە 
هۆی مێژووی ئەو دوو داگیرکەرەوە. 
شــارەکانی  لــە  بــۆ  ئــەدی  ئەگینــا 
دژی  کوردســتان  غەیــری  دیکــەی 
کوشــەندە  چەکێکــی  وەهــا  یەکتــر 

گواســتنەوەی ئوجــاالن پێش 
ئــەوەی کــە هەوڵــی تورکیــە بــێ بــۆ 
چارەســەیی پرســی کــورد، ئاکامــی 
کونســوولی  شــاندێکی  ســەردانی 
ئورووپا لە ســاڵەکانی ٢٠١٣ و ٢٠١٦ 
دا لــە زیندانــی ئیمرالــی و کۆنتــڕۆڵ 
کردنی ڕەوشــی ئەو و ســێ زیندانیی 
دیکــە لــەو زیندانــەدا و ئامۆژگاریــی 
تورکیە بۆ پێکهێنانی گۆڕانکاری لە 
ڕەوشی ئۆجەالندا ئیحتمالی زۆرترە. 

دەوڵــەت  دەکــەن،  ڕاســت  ئەگــەر 
دەتوانــێ هەمــوو ئــەو یاســایانەی کە 
دەبنە هۆی چەوســاندنی گەلی کورد 
کاتێــک  بگــۆڕێ.  الیەنــە  تــاک 
لــە  ئابــووری  ئامــرازی  کــە هەمــوو 
دەســتی دەوڵــەت دان، دەوڵەت دەتوانێ 
پێشخســتنی  پێداویســتییەکانی 
کولتووری بۆ گەلی کورد دابین بکا و 
کۆسپ و تەگەرە نەخاتە سەر ڕێگای 
ئەو پێشــکەوتنانە. دەوڵەت دەتوانێ بە 
بــێ پە کەکــە و ئۆجــەالن و پــارت و 
الیەنەکانــی کــوردی، بۆ نەهێشــتنی 
هــەژاری و پێکهێنانــی دەرفەتــی کار 
هــەوڵ بدات. بەاڵم لــە بەر ئەوەی کە 
بــۆ خۆیــان پێیان خۆش نیــە، بیانوو بە 
هەبوونی شەری ڕاستەوخۆ و پە کەکە 

و قەدەغــە کراویــان بــەکار نەهێنــا؟ 
ئــەوەش دەرخــەری ئەو ڕاســتیەیە کە 
کارەساتی کیمیا باران کردنی شاری 
سەردەشــتی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت 
لەپێــش  بــە هاوئاهانگــی و پیالنــی 
ملهــوڕی  دەســەاڵتی  داڕێــژراوی 
ویالیەتی فەقیهی و هەروەها دڕندەی 
بەعــس کە مەبەســت لێی ژینۆســاید 
کــردن و کۆمکــوژی و ســڕینەوەی 
شوناســی نەتەوەیــەک بــوو، تاکــوو 
بەو جــورە بتوانن هەموو گەلی کورد 
بەگشــتی، بــە خۆیــان و ســەروەت و 
مــاڵ و ناســنامەی کــورد بوونیانەوە 
تووشــی زەرەرێکــی ئێجــگار گــەورە 
وەهــا  برینێکــی  و  کــەوت  بکــەن، 
بخەنە دڵی کورد و کوردســتانەوە کە 
هەتاهەتایــە بۆمان ســارێژ نەبێت. لەو 
کۆمەڵکوژییەی ی پووشپەردا، جگە 
لەو هەزاران ڕۆحە پەپوولەییەی خرانە 
چــاڵ و مەرگ کرایە دیاریی کورد 
ئــەو هەزارانــەی  بوونیــان، هــاوکات 
تــر کــە بــە هــەر جۆرێــک بووبێــت 
ڕزگاریــان بــوو، تووشــی گەورەتریــن 
ژیانــی  و  کارەســات  و  کێشــە 
بــە هــۆی  بوونــەوە و  تــاڵ و دژوار 

چارەســەریی  بــۆ  دەگــرن. 
یەکجارەکیی ناکۆکییەکان پێویســتە 
کە دانووســتان هەبێ لــە نێوان الیەنی 
کــورد لە باکــوور و دەوڵەتی تورکیە؛ 
بــەاڵم دەوڵــەت دەتوانێ بــۆ پێکهێنانی 
دەرفــەت و بــاوەڕ، زۆر کار بــکا کــە 

نەیکردووە و نایەوێ بیکا. 
ژیانێکــی  و  ئاشــتی  بــۆ  کــورد 
باکــووردا  کوردســتانی  لــە  بەختیــار 
یانــی  هەیــە.  ژیــان  بــە  پێویســتی 
جلوبــەرگ،  خــواردن،  هەبوونــی 
پێداویســتیی  لەشســاخی،  خانــوو، 
کۆمەاڵیەتــی، کار و خوێنــدن. بــەاڵم 
هەژاری بووەتە گەورەترین هەڕەشــە لە 
سەریان. تاکی کورد کاتێک دەتوانێ 
هەســت بــە ئاســوودەیی بــکات کە بە 
کامەرانــی بــژی. بتوانێ بــە ئازادی 
ناســنامەی خــۆی هەڵبژێرێ و خۆی 
پێناســە بــکات.  لــە الیەکــی دیکەوە 
کــورد پیویســتی بــە ئــازادی هەیە بە 
تایبەتــی ئازادیــی سیاســی. دەوڵــەت 
کــردن  ســەرکوت  و  داپلۆســاندن  بــە 
هەڕەشە لەو ئازادییە دەکات. کاتێک 
هێمنایەتــی بــۆ تاکــی کــورد بوونــی 
دەبــێ کە مافــی کار کردن، ئازادیی 
هەڵبژاردنــی کار، مافــی هەڵبژاردنی 

دەواودەرمــان  و  پێ ڕانەگەیشــتنیان 
دیکــەی  کارەســاتێکی  نەکردنیــان، 
مرۆیی خولقاند. ئەو بەشەی نەتەوەی 
سەردەشــت  شــاری  لــە  کــە  کــورد 
کەوتنــە بەر شــیمیایی کردن. ئەوەی 
شەهید کرا ڕۆشت و ئەوەشی مایەوە 
تــا ئێســتاش ئاســەوارەکانی ئەو گازە 
کوشــندانە ژیانی لێ حەرام کردوون. 
خەڵکــی  لــە  زۆرێــک  مەخابــن 
کوردســتانی  سەردەشــتی  شــاری 
ڕۆژهــەاڵت تــا هەنووکــە نەخۆشــین 
و تەنگەنەفەســی، شــێواندنی جەستە 
و دەم و چــاو، کۆرپــەی ســەقەت و 
ناتەواو، نەخۆشــیی دەروونی و زۆری 
و  نــەداون  بــەر  بەرۆکــی  دیکــەش 
هێشــتاش بە دەســتی ئــەو دڕندەییە و 
ئــەو کارە نامرۆییــەی داگیرکەرانەوە 
دەناڵێنــن. ئــەوەی جێــگای ســەرنج و 
تێرامــان و لــێ وردبوونەوەیــە ئەوەیــە 
کە پاش ئەو هەموو ســاڵە کە بەسەر 
ئەو کارەســاتەدا تێپەڕ دەبێت، هێشــتا 
هەر چارەســەریان بۆ نەکراوە لە الیەن 
دەســەاڵتدارانی تارانــەوە و کرابێتیــش 
هێنــدە درەنــگ و بــە خەمســاردییەوە 
کــراوە، کــە نــە ســوودی هەبــووە، نە 

شوێنی ژیان، مافی سەفەر 
کــردن و خــۆ پێگەیانــدن و چاالکیــی 
سیاســی و دەربڕینــی ڕای جیــاوازی 

خۆی هەبێ. 
پارتێکــی  خەباتــی  کردنــی  ئــازاد 
سیاســی وەک پارتــی سۆسیالیســتی 
کوردستان، تاکی کورد و گەلی کورد 
تا ڕادەیەک هەست بەو ئازادییە دەکەن 
کــە وەها هەنگاوێک، تەنانەت ئەگەر 
هەنگاوێکــی چکۆلــەش بــێ، دەوری 
خــۆی دەبێ، بــەاڵم هێشــتا هەنگاوی 
گەلــی  دەبــێ  بۆیــە  کەمــن.  زۆر 
کوردیــش خوێندنــەوەی خــۆی هەبــێ 
لــە هــەر هەنگاوێــک و بــە پێشــوازی 
کــردن لــە هــەر هەنگاوێکــی ئەرێنی، 
گۆڕانکارییانــە  ئــەو  بــدات  هــەوڵ 
بــە قازانجــی گشــتیی پرســی کــورد 
کەڵــک وەربگــرێ و نە ئــەوی کە لە 
بــەر ڕقابەتــی نێوخۆیــی ئەوانــە بکاتە 
پرســگەلێکی گەورەتر لە سەر ڕێگای 

هاوخەباتیی پارتەکانی کوردی.
گەلــی کورد پێویســتی بە ئەزموون 
و تاقیکاریی نوێ هەیە. پێویســتی بە 
ڕاســت باوەڕیــی و ئازادیــی بیــر و ڕا 
دەربریــن هەیــە. دەوڵــەت هــەوڵ دەدات 
لــە ڕێــگای زەخــت و ئاسمیالســیۆن و 
... تاکــی کــورد لــە خــۆی بێگانــە 
بــکات. بــۆ ئــەوەی کــە تاکــی کورد 
لــەو بارەوە بە ئاســوودەیی بــژی، دەبێ 
بە شــکڵێکی داهێنەرانە و دەســتکرد و 
بە بەشدارییەکی چاالکانەی جڤاکی، 

خاوەنی ناسنامەی خۆی بێ.
لــە کوردســتانی  بــۆ ژیــان  کــورد 
بــە ژینگەیەکــی  باکــوور، پێویســتی 
دەوڵەتــی  هەیــە.  پــاک  و  ســاخلەم 
ژینگەیــە  ئــەو   ســااڵنێکە  تورکیــە 
تێــک دەدات. دەبــێ ئــەو دەوڵەتــە کە 
بە ڕای خۆی هەوڵی ئاشتی دەدا، بۆ 
لەبەرچــاو گرتنــی کامەرانیــی گەلی 
کــورد بــە شــێوازێک لــە تێگەییشــتن 
سروشــتی  لەگــەڵ  وێگەییشــتن  و 
کوردستان بگا و هەوڵی لەبەین بردنی 

نەدا.
ئاشــتیانە  چارەســەریی  و  ئاشــتی 
بەدەســت  بــۆ  چاالکــە  ڕەوتێکــی 
و  ســەقامگیر  ئاشــتییەکی  هێنانــی 
دادپەروەرانــە. ئەگــەر نیەت پاک بێ، 
دەبــێ هەوڵــی نەهێشــتنی هۆیەکانــی 
شــەڕ بــدرێ. بــۆ نموونــە دەبــێ شــتە 
کۆمەاڵیەتییــەکان  و  ئابــووری 
دابــەش  دادپەروەرانــە  شــکڵێکی  بــە 
بکرێــن، دێموکراســی پــەرە پێ بدرێ، 
لــە ژێرپێنانــی سیســتماتیکی مافــی 
مرۆڤ ڕابوەســتێندرێ و بۆ گەییشتن 
بە ئاشتییەکی بەردەوام، پیوستە کە لە 
ســتراتژیی چارەسەریی بێ توندوتیژی 

کەڵک وەربگیردرێ. 

شــایەنی باس کردنن. ئەمە سەرەڕای 
ئــەوەی کە دەســەاڵتدارانی کۆماری 
ئیســالمی سااڵنە بە ناوی شەهیدانی 
ئەو کارەســاتە و خەڵکــی مەزڵوومی 
ســەدەها  بــە  سەردەشــتەوە  باژێــری 
هــەزار دۆالر لــە ناوەنــدە خێرخــوازی 
و نێونەتەوەییــەکان وەردەگــرن و دێــزە 
بەدەرخۆنــەی دەکەن و خەرجی خۆیان 
و بیرۆکە چەقبەســتووەکانیان دەکەن 
کە ئەمەش دیســانەوە خۆی لە خۆیدا 
کارەســات و ژینۆســایدی کەرامەتی 
خەڵکــی بــێ تاوانــی کــوردە. هــەر 
کوردێــک دەبێت ئەو ڕاســتیە دەرک 
بــکات کــە لــە ڕوانگــەی حاکمانــی 
ئێــران و عێــراق و تورکیە و ســووریەوە 
تاوانبــارە، تەنیــا  هەمــوو کوردێــک 
کاتــی ســزادانیان جیــاوازە. هەروەهــا 
لــە  کــورد  ڕۆڵەیەکــی  هــەر  دەبێــت 
ئێســتادا بــە ئەرکی سەرشــانی خۆی 
بزانێت کە بە هەر شــێوە و شــێوازێک 
بۆی دەکرێ شەهیدان و لێقەوماوانی 
قوربانیانــی  تێکــڕای  و  سەردەشــت 
دەســتی داگیرکــەر لــە ناوچەکانــی 
دیکــەی کوردســتان لەبیــر نــەکات و 

کاری کردەییان بۆ ئەنجام بدات.

دەست پێکردنەوەی دووبارەی پرۆسەی ئاشتی؟

حەوتی پووشپەڕ کۆمەڵکوژییەکی دیکەی کوردان

عەلی مۆنەزەمی

 شۆڕش گوڵکار
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نــەورۆزی  پەیامــی  دوای  لــە 
حیزبی دێموکراتەوە، کوردســتانی 
ڕۆژهــەاڵت دەرباســی قۆناغێکی 
نــوێ لــە خەبات و تێکۆشــان بووە 
ڕاســانی  یەکــەم چەخماغــەی  و 
خۆڕاگــرەوە  شــنۆی  شــاری  لــە 
لێــدرا و ئــەو گۆمــە ئــارام، بــەاڵم 
مەنــدەی کە کۆماری ئیســالمی 
و  شــلەقێندرا  دەکات،  ئیدیعــای 
بــاس و خواســێکی زۆری بەدوای 
وتۆوێــژەدا  لــەم  هێنــاوە.  خۆیــدا 
گرینگیــی ئــەو ڕابوونە و ڕەهەندە 
کاک  لەگــەڵ  جیاوازەکانــی 
مامۆســتای  دەســتپیش،  حیســام 

زانکۆ تاوتوێ دەکەین.
پ: ســەرەتا وەکــوو چاودێرێکــی 
سیاسی ڕاسانی نوێی کوردستانی 

ڕۆژهەاڵت چۆن لێك دەدەنەوە؟
و: ئەم پەیامە دەرئەنجامی كەڵەكە 
بوونــی كۆمەڵێــك گۆڕانــكاری و 
هەلومەرجــی تایبەتــە كــە پێمــان 
دەڵێــت پێویســتیمان بــە جۆرێك لە 
خەبــات و ڕاســانە كــە هەڵگــری 
ئەمــە  خۆیەتــی.  تایبەتمەندیــی 
پەیامێكــی  خۆیــدا  بەتنــی  لــە 
هەیــە كــە بە فــۆرم، دەنــگ و بە 
زمانێكــی تــر بچینەوە ناو خەڵكی 
ڕۆژهــەاڵت و بە مێتۆدێکی نوێ 
درێــژە بــە خەباتی ڕابردوو بدەین و 
ســازماندهی بۆ بكەین. چەمکی 
گرێدانی خەباتی شــاخ و شــار لە 
ڕاستیدا گرێدانی مێژوو و ئێستایە، 
بــەو مەعنایە كە ئێمە خەباتێكمان 
هەیــە لــە ڕابــردوودا كــە یەكێك لە 
كۆڵەكە ســەرەكییەكانی شاخ بووە، 
خەباتێكیشــمان هەیــە لــە ئەمڕۆدا 
ســەرەكییەكەی  كۆڵەكــە  کــە 
شــارە، كەواتــە ئــەم دوانــە بكەینە 
قوورســایی و هەوێنێــك كــە تیــادا 
خۆمــان، نەوەی نــوێ، كۆمەڵگا، 
حیزبــی سیاســی و داهاتوو ببینین 
و لەم فۆرمەدا بتوانین شوناسێكی 
دیكــە بەرهــەم بێنیــن. بــە کورتی 
ئەمســاڵ،  نــەورۆزی  پەیامــی 
ئامــاژە و جۆرێكە لــە ڕاڤەكردن و 
هێنانەئــارای سیاســەت، گوتــار و 

بزاڤێكی نوێ.
نێوخۆییــەوە  ڕەهەنــدی  لــە  پ: 
ئەم ڕاســانە چەندە خــۆی وەکوو 

پێویستییەک دەنواند؟
و:ئێمــە گرێــدراوی نەتەوە، خەبات 
و خــاك و مێژوویەكیــن كە ئەویش 
كۆمەڵــگای  و  خــاك  و  خەبــات 
لــە  ئێمــە  كوردســتانی  كوردییــە. 
ســێ بەشــی خۆیــدا لە ئاســتێکی 
بــەرزدا خەبات و بەرەوپێشــچوونی 
لــە  ئــەم فەزایــە  بوونــی  تێدایــە، 
کاریگــەری  ڕەوانییــەوە  بــواری 
لەســەر كۆمەڵــگای ئێمــە دادەنێت 
كە بە خۆیدا بێتەوە كە من لە كوێم 
و بەشــی مــن چیە لــەم كوردبوون 
و دەســتكەوتانەدا، كــە واتــە ئەمە 
كــە  پێویســتیانەیە  لــەم  یەكێــك 
ئینســانی كــورد لە ڕۆژهەاڵتدا لە 
بواری ڕەوانییەوە هەست ئەكات كە 
لەو پۆزیشــن و پێگەیەی كە دەبێ 
بیبێت دا، نیە. مەســەلەی دووهەم 
ئەوەیــە كــە ئێمە خواســتەکانمان و 
هەلومەرجی نێوخۆییمان گۆڕانیان 
بــە ســەردا هاتــووە، بــەو مەعنایە 
كــە ئێمــە نەســڵێكی ترمــان هەیــە 
لــە كوردســتانی ڕۆژهەاڵتــی كــە 
دەیەوێت بە شێوەیەكی تر سیاسەت 
بازنــەی  نــاو  بکەوێتــە  و  بــکات 
سیاســییەوە و دەیەوێــت داســتانی 
مێژوویــەك  و  بخوڵقێنــێ  خــۆی 

بــۆ خــۆی تۆماربــكات و وەكــوو 
ڕێبەرانی شــەهید فەرموویانە هەر 
نەسڵێك كارەكەی بە جوانی ئەنجام 
بدابایــە، نەســڵی دواتــر پێویســتی 
نەدەكــرد،  زیاتــر  تێکۆشــانی  بــە 
نێوخــۆی  لــە  پێویســتیەك  بۆیــە 
كۆمەڵــگای ڕۆژهــەاڵت هەیە كە 
ئێمــە وەك نــەوە و كۆمەڵگایەكــی 
نــوێ چیمــان هەیــە تــا نیشــانی 
بدەین كە توانا و وجوودمان هەیە و 
دەمانەوێــت خۆمانــی تێدا ببینین. 
كە واتە ئەم دوو بوارە ســەرەكییەیە 
كۆمەڵــگای  دەڵێــت  پێمــان  کــە 
ئێمــە داوای شــتێك دەكات، بــەاڵم 
گرینــگ ئەوەیە كە كــێ دەتوانێ 
لە گەڵیدا هاوئاهەنگی وهەڵبكات 
و سیاسەتێكی نوێ بێنێتە ئاراوە.

و  کات  كــەس  زۆر  بــەاڵم  پ: 
هەلومەرجــی ئــەم ڕابوونە لەبار 
نازانن و پاساوی بۆ دێننەوە، ڕای 

بەڕێزتان؟
    و: مــن ئەو ڕوانگەیەم لە بناغەڕا 
پێ هەڵەیە، چونکوو پرســی كورد 
پرســی شــوناس، ناســنامە و بوونە 
و كــەس ناتوانــێ كات و مەکانی 
لەبەرئــەوەی  بــكات،  دیــاری  بــۆ 
کــە بوونــی هەیــە و بــە حــزوور و 
داواکارییەکانی، بەردەوام دەیەوێت 
نیشــان  پۆتانســییلەکانی  و  وزە 
بــدات، بۆیــە لــە هەلومەرجێکــی 
وا دا و بــە بوونــی ئــەو شوناســە 
و نــاوەرۆک و زیندوو بوونەکەی، 
تــەكان  بڵێــن  و  بێــن  کەســانێک 
مەخــۆن یــان ڕاوەســتن تاکــوو بــە 
شــێوەیەكی تر چارەسەری بكەین، 
ئەمە ناکرێت، چوونکە ئەساســەن 
ئــەو شووناســە ڕاوەســتانی نیــە و 
وجــودی دا  لــە  ڕاوەســتان  ئەگــەر 
شــێخ  چیرۆكــی  ئێمــە  هەبوایــە، 
ســمكۆ،  نەهــری،  عوبەیدوڵــاڵ 
پێشــەوا، قاســملوو شــەرەفكەندی 
بۆیــە  نەدەبــوو،  مــان  ...هتــد  و 
ئەمــە نیشــان ئــەدات کە پرســەكە 
لــە جەوهــەری خۆیــدا، پرســێكی 
شوناســییە كــە بە گوێــرەی زەمان 
و هەلومەرجــەکان هــەر وجــوودی 
هەیــە و دەتوانــێ خــۆی بەرهــەم 

بێنێتەوە. 
پ: چەخماغــەی ئــەم ڕابــوون و 
قۆناغــە نوێیــە لە ســەر دەســتی 
پێشــمەرگەکانی حیزبی دێموکرات 
ڕۆژهەاڵتــدا  شــنۆی  شــاری  لــە 
لێــدرا، گرینگی ئــەم حەرەكەتە و 
پەلكێشــانی بــۆ ناوچەكانی دیكە 

چۆن هەڵدەسەنگێنن؟
و: مادام کە دەڵێین پێویستییەک 
هەیــە بــۆ خەبــات لە كوردســتانی 
ڕۆژهــەاڵت، دەبێ مانیفێســتێک 
هەبێت کە ئەم پێویستییە بەکردەوە 
كاری بــۆ بــكات، تاکــوو ببێ بە 
ڕاســتییەك. دووهەمیــن مەســەلە 
ئەوەیــە كــە داگیركــەر و دەوڵەتێك 
پێمــان  كــە  زاڵــە  ئێمــەدا  بەســەر 
و هەیمەنــەی  هێــز  دەڵێــت کــە  
مــن ئەوەنــدە بەهێــزە كــە ئیمكانی 
ناتوانــن  و  نیــە  ســەرهەڵبڕینتان 
خۆتــان پیشــان بــدەن. ئەگــەر لــەم 
دوو بــوارەدا ســەیری بکەیــن کــە 
و  كۆمەاڵیەتــی  زەمینــەی  هــەم 
كولتــووری سیاســی بوونــی هەیە 
و هــەم قودرەتــی دەوڵەتیــش خۆی 
نیشــان ئــەدات، جەوڵــە و بزاڤێکی 
ئــاوا یــان حەرەکاتــی لەم شــێوەیە 
لــە ئەنجامــدا بــەرەو تەکمیل بوون 
دەڕوا، کە ئەم ڕاستییە نوێنەرێكی 
هەیــە کــە ئەیهــەوێ حەرەكەتێــك 
بــكات. دووهەمیش ئەوەیە كە ئەم 
هەیمەنە، هەیمەنەیەکی ســاختە و 

درۆیینە و لە درێژایی میژووشــدا 
ســەلماندوومانە كە هیچ دەوڵەتێك 
ناتوانێ هەیمەنەی هەمیشــەیی و 
بەردەوامــی بــە ســەر كوردســتاندا 
جەوهــەری  کەواتــە  هەبێــت. 
حەرەكەتانــە  ئــەم  ســیمبۆلیکی 
ئەوەمان پێشان دەدات كە كۆمەڵگا 
كار  لەگەڵــی  و  دێــت  دیســانەوە 
شــێوەیەكی دیکــە  بــە  و  ئــەكات 
و  ئــەكات  ســاز  حەرەكەتێــك 
لەالیەکی تریشەوە دەسەلمێنێ كە 
خاوەنداریەتیــی ئــەم خاكــە بۆ ئەو 
کەســە نیە كە داگیــری كردووە و 
خۆی بە ســەریدا سەپاندووە، بۆیە 
لــە جەوهــەر و ناوەرۆکــی خۆیــدا 
هەڵگــری واتایەکــی ســێمبۆلیكە 
و  عەمەلــی  مەعنایەكــی  تــا 

پراکتیکی عەینی.
پ: کەواتــە ئەوەی کــە ماوەیەك 
لەمەوبەر لە شــەقامەکانی تاران 
بەنێــری   ... و  ئیســفەهان  و 
تەبلیغاتی دژ بە حیزبی دێموكرات 
دەکرانــەوە،  بــاڵو  ڕێبەرانــی  و 
ڕێئاکســیۆنێکی پێــش وەختە بوو 

لە هەمبەر ئەم حەرەکەتە؟
و: كاتێــك ئەڵێــن داگیركــەر، واتە 
كەســێك كــە كولتــوور، مێــژوو و 
واڵتی كەســێكی تر داگیر دەكات 
كارەی  ئــەم  بــۆ  شــەرعییەتێك  و 
دەبینێتــەوە. بــەم شــەرعییەتە ڕێ 
بــە خــۆی دەدات کــە بەشــێك لــە 
کۆمەڵــگای  خــاك،  ســەرزەوین، 
ئــەو  یــان  خــۆی  تەســەوری 
ناسیونالیزمەی کە خۆی پێناسەی 
دەکات، داگیری بکات. واتە ئەو 
پێناســەیەی کــە لــە ئێرانــی بوون 
و ناســنامە کــراوە، پێناســەیەکی 
تەعریفێكــە  پاوانخوازانەیــە، 
شــارۆمەندی  بــە  ئیــران  لــە  كــە 
ئاســایی وتــراوە كــە ســنوورەكانت 
لــە  ئەمــە  ئەوێ یــە،  تــا  لێــرەوە 
بــواری مێژوویــی، كۆمەاڵیەتــی، 
ئابــووری و سیاســییەوە كاری لێ 
ئــەم  ئــاوا  دەكات و سیســتمێکی 
زێهنیەتــە دروســت دەكات، دواتــر 
تەبلیغاتی بۆ دەكات بۆ ئەوەی كە 
بیچەسپێنێت لە ناخی کۆمەڵگادا، 
لــە  ئینێرژییــەك  و  بزووێنەرێــک 
كۆمەڵــگا ســاز بــكات كــە هێزی 
ســەركووت و ڕووبــەڕوو بوونەوەی 
پێ بدات و ئەگەر ئەم هاوواڵتی و 
شارۆمەندانە لە پشت ئەم دەوڵەتەوە 
جــێ نەگــرن، هێــزی ســەركووتی 
نامێنیــت. كــە واتــە کــۆی ئــەم 
تەبلیغاتانــە، ئــەو شوناســەیان بــە 
شــێوەی خۆســەپێنانە و فاشیستی 
پێناســە كردووە و ئەیانەوێت خەڵك 
بتوانــن هێــزی  بجووڵێنــن تاکــوو 
سەركووت و سیاسەتی توندوتیژی 
خۆیــان درێــژە پێ بــدەن، چوونكە 
لــە  بــە بەشــێك  ئــەم ســەرزەمینە 
میرات و ڕەســالەتی خۆیان دەزانن 
تاکوو بێژن ئەمە هی خەڵكی ترە 

و ئێمە داگیرمان كردووە.
پ: هــاوکات هەوڵێكــی نێوخۆیی 
بردنــە  بــۆ  هەیــە  کوردیــش 
ژێرپرسیاری ئەو شێوە خەباتە جا 
چ ئاگاهانــە بێت یان نائاگاهانە، 
بــە  چەنــدە  دەتوانــێ  ئەمەیــان 

زەرەری بزووتنەوەی کورد بێت؟
و: لــەو ڕەهەندەوە ئەو تێگەیشــتنە 
هەڵەیــە کە چاویان نیە لە مێژوو، 
شووناس و ڕیسالەتی بزاڤی کورد 
مۆدیرنــەی  ســەردەمە  بــەم  کــە 
ئەمڕۆی گەیاندووە. واتە بونیادی 
غەڵەتــی ئەو تەحلیلــە لەو خاڵەڕا 
دەســت پێــدەكات كــە ڕوانینیان بە 
نیسبەت پرسی کورد، ڕوانینێکی 

سیستمیە. كە چاو لە پرسی كورد 
دەكەن، ئێران لە پۆزیشنی واڵتێکی 
ئوروپایی وخۆشیان بە ئەکتەرێک 
لەنێویــدا دەبینــن کــە دەتوانــن لــە 
دەرفەتە دێموکراتیکەکان کەڵک 
وەربگــرن و زەمینــەی ئەمنییــەت 
و مانــەوەی خۆیــان بپارێــزن، بەاڵم 
ئــەم ڕوانینــە هەڵەیە لە سیســتمی 
ئێران، لەو دیدەوە سەرچاوە دەگرێت 
کــە ئەوانیــش دەتوانن بەو شــێوەیە 
هەڵســووکەوت بکــەن و خۆیــان و 

داواکانیان بەرجەستە بکەن. 
پ: ئەمە لــەم قۆناغــەدا دەتوانێ 
چ خەســارێکی بــۆ بزووتنــەوەی 
یەکگرتوویــی  و  كــورد  سیاســی 

هەبێت؟
و: خەساری زۆر ڕوون و بەرچاوی 
ئەوەیــە كە كــوردی ڕۆژهەاڵت لە 
تــر  پارچەكانــی  بزاڤــی كوردیــی 
دادەبڕێــت و دەیەوێت مانیفێســت و 
جۆرێــك لە بیركردنــەوەی تری پێ 
ببەخشــێت. دووهەمین شــت ئەوەیە 
كە ئەساسەن ئێمە بەوەی كە هەوڵ 
ســەربەخۆ  ناســنامەیەکی  بدەیــن 
بــۆ خۆمــان ســاز بکەیــن، دوبــارە 
گرێمــان ئەدات بە شــتێکی ترەوە، 
بــۆ ئــەوەی كــە داواكارییەكانمــان 
حاڵێكــدا  لــە  بکەیــن  مســۆگەر 
کــە  كارەكانمــان  ئەساســی  ئێمــە 
تەنانــەت  ڕێگاکــەش  ڕیبوارانــی 
ئەگــەر بە ئەنــدازەی قامکەکانی 
دەســتیش بــن، دەبێت ئــەوە بێت كە 
چــۆن ئــەم كۆمەڵگایە بنیات بنێن 
تاکــوو بتوانێ لە ســەر پێی خۆی 
ڕاوەســتێ. ســێهەم بــواری ئەوەیــە 
كە ناهێڵــێ هاوڕایی و کۆدەنگی 
و فەزایــەك فەراهــەم بێــت كە هێزە 
سیاسییەکان و کۆمەڵگا بتوانن لە 
دەوری چەمــک و بەرەیــەک كۆ 
ببنەوە تا لە ئەنجامدا مانیفێســتی 
ئــەوە  بــکات،  خــۆی  بوونــی 
هەڵەیەكی تەحلیلی، ئیستراتیژیك 
و تاكتیكییــە ، بۆیــە ئینســان بــەم 
شــێوە تەحلیالنە نیگــەران ئەبێت و 

ئامادە نییە بە واقیعی ببینێت. 
پ: دەبێــت چ بكرێــت تاکوو پێش 

بەم هەواڵنە بگیردرێت؟
و: دوو ئەركــی گەورەمان لە ســەر 
شانە. یەکەم ئەوەیە كە گوتارێک 
گۆڕانکارییــە  كــە  دابڕێژرێتــەوە 
و  سیاســی  كۆمەاڵیەتــی، 
كۆمەڵــگای  كولتوورییەکانــی 
خۆمــان ببینــێ و بــەو پێیــە جۆرە 
چوارچێــوەی  لــە  شوناســێک 
گوتارێکــی دیــاردا پێناســە بكا و 

لــە ســەر ئێمــە كار بكا تــا بتوانێ 
مەعنــای بــۆ ئەو خەڵكــە و چین 
و توێژەكانــی كۆمەڵــگا ســاز بكا 
و لــە نەهایــەت دا، خەڵــك بتوانــێ 
شوناســێکی نــوێ بگــرێ تاکــوو 
خەباتەكــە بــەردەوام بێــت. دووهــەم 
شــت، داڕشتنی ئیستراتژییەكە كە 
بتوانــێ هــەم تواناییەكانی خۆی، 
داگیركــەر  تواناییەكانــی  هــەم 
جیهانــی  فــەزای  هەمیــش  و 
كامــە  كــە  واتایــە  بــەو  ببینــێ. 
ڕێگاچــارەی باشــترە بــۆ ئــەوەی 
گۆڕانکارییــە  ئــەم  بتوانیــن  كــە 
بــەردەوام بكەیــن و بــە مەقســەدی 
ئیســتراتیژییەدا  لــەم  و  بگەیەنــن 
دەبــێ پۆلێنبەندییــەک بکرێت كە 
جوراوجۆرەکانــدا چ  قۆناغــە  لــە 
پێویســتە و دەیهــەوێ چ بــكات. 
ئەگــەر هــەر هێزێكی سیاســی بە 
تایبــەت حیزبــی دێموكرات بتوانێ 
پێناســە  بەیەكــەوە  دووانــە  ئــەم 
بــكات و دیــار و ڕوون بێــت كــە 
كــوێ  بــەرەو  و  كوێیــە  مەقســەد 
دەڕوات، بــە دڵنیاییــەوە دەتوانێــت 
ســەر  لــە  زۆر  كاریگەرییەكــی 
كۆمەڵــگا  و  دابنێــت  كۆمەڵــگا 
بێنیتــە بەرەی خۆیەوە و هێزەکانی 
تــر ئەخاتــە پەراوێــزەوە و ناچاریان 
ئــەكات یان لە گەڵ وتارەكەی تۆ 
بکــەون یــان وەك هێزێكــی بچووك 
لــە پانتایــی سیاســی دا بمێننــەوە، 
ئەگەر سەیری باكووری كوردستان 
یان پارچەكانی دیكەی كوردستان 
بكەیــن دەبینیــن كــە چــۆن ئەمــە 
بووەتە هەوێنی ڕاسانێكی جیدی.

پ: باشــە ئەم ڕاســانە لە ئاستی 
ناوچەیی و نێودەوڵەتی دا دەتوانێت 
چ تەئسیرێكی لە گۆڕینی هاوكێشە 
سیاســییەكاندا هەبێت بە تایبەتی 
کە ڕیژیــم بەردەوام ئیدیعای ئەوە 
دەکات کە لەو ناوچە ئاگراوییەدا، 

ئێران دوورگەیەکی ئارامە؟
و: یەكێــك لــەو خاڵــە جیدییانە كە 
لــە ناوچەكــەدا هاتووەتــە ئــاراوە و 
بۆشایی و دەرفەتێكی بۆ كورد ساز 
كــردووە، ئەوەیــە كــە ملمالنێیەكی 
خەســت و زەق لە نێوان دوو بەرەی 
سەرەكیی شیعە و سوننەدا هەیە و 
لەم بۆشاییەدا ئەكتەرە بچووكەكان 
ئەتوانــن تێــدا كایە بكــەن و خۆیان 
بنوێنــن و هەســت بە بوونی خۆیان 
بكــەن. كەواتــە لــەم فەزایــەی کە 
لــە ڕۆژهەالتــی نێوەراســتدا هەیە، 
وادەكــەن كــە ئێمــە ئــەم بۆشــاییە 
ببینیــن و کاری لــە ســەر بكەیــن 

تاکــوو بــە مافەکانمــان بگەیــن، 
واتــە ئەگەر نەزانیــن ئەم گەمەی 
بااڵنسی هێز لە ناوچەکەدا ڕێک 
بخەیــن کــە باالنســی هێــزە، دەبێ 
بــەردەوام وەکــوو کۆیلە و گرێدراو 

بمێنین. 
کــە  بەرچــاوە  و  ڕوون  زۆر 
كۆمەڵگای نێودەوڵەتی، كۆماری 
ئیسالمی وەكوو هێز یان دەوڵەتێكی 
یاغــی دەبینێت كە پێبەندی یاســا 
نابێــت  نێودەوڵەتیــەكان  ڕێســا  و 
. ســیمایەك کــە ئێــران لــە خــۆی 
كــە  ســیمایەكە  ڕوو،  خســتییەتە 
پاڵەوانــی ناوچــە و ژینگەیەكــی 
ئارامــی هەیــە و ئەمــەش لەگەڵ 
و  واڵتانــە  ئــەو  بەرژەوەندیــی 
بەرژەوەندییەكانــی  لــە  زۆرێــک 
جیهانــی دا یــەك ناگرێتــەوە، بۆیە 
پرســیار لێرەدایە کــە چۆن بتوانین 
زەفەر لەم ڕێژیمە ببەین؟ یەكێك لە 
میكانیزمــەكان ئەوەیە كە ئەمریكا 
و واڵتانــی ڕۆژئاوایی لە ڕێگای 
ناوکییــەوە  چەكــی  ڕێکەوتنــی 
نێوخۆییەكانــی  پرســە  دەیانەوێــت 
ئێــران زەق بكەنــەوە و لــەم ڕێگــە 
و ژینگەیــەوە کــە باســی ئــەكات 
ئیمــکان و دەرفەتــی خۆنوانــدن و 
خۆنیشاندانیان هەبێت. لێرەدایە كە 
ئێمــەی كورد جیگەمــان ئەبیتەوە، 
ئێمــە  ئەگــەر  كــە  واتایــە  بــەو 
حزوورمــان هەبێــت بــە تایبــەت كە 
پرســی كورد شەرعییەتی بەدەست 
هێناوە لە باری ســكۆالر بوونەوە و 
ئەگــەر بتوانین توانایەك بەدەســت 
بێنیــن و بونیــادی شــتێك بکەیــن 
کە كۆمەڵگای جیهانی لە گەڵی 
ناتەبــا نیــە، بە تایبــەت ئەوەی كە 
هێــزە سیاســییەكانی كوردســتانی 
ڕۆژهەاڵتــی بــە تایبــەت حیزبــی 
دێموكرات، جەرەیانێكی سیاســییە 
كە ناشــەرعی نیــە لە كۆمەڵگای 
نێــو دەوڵەتیــدا و نەچووەتە خانەی 
نیــە.  پێــی  باوەڕیشــی  و  تیــرور 
مەنتقــی  ئــەم  ئەگــەر  كەواتــە 
نێودەوڵەتییــە لە ملمالنێ لە گەڵ 
ئێرانــدا لەبەرچــاوی بگریــن، هەر 
چەشنە حەرەكەت و ڕاسانێک كە 
بتوانێت نیشــان بــدات كە قودرەتی 
عەمــەل و قودرەتی فیكری هەیە، 
جیهانیــش  كۆمەڵــگای  ئەوكاتــە 
نەتەنیا هاوكاری، بەڵكوو دەتوانێ 
دەنگێكی گەورە بێت لە گەیاندنی 
ئــەو پەیامانــە كــە ئــەم حەرەكەتــە 

نوێیە هەیەتی.

حیسام دەستپیش: 
كۆمەڵگای نێودەوڵەتی، كۆماری ئیسالمی وەكوو هێز یان دەوڵەتێكی یاغی دەبینێت كە 

پێبەندی یاسا و ڕێسا نێودەوڵەتیەكان نابێت
سەلیم زەنجیری
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ئەدەبوهونەر

پەی شەهیدەکاو کۆسااڵنی؛ 

شۆڕش، شاخەوان،ئەکبەر مینبەری

وە 
 ئێ

ەک
، و

رەم
ئۆق

ێ 
ی ب

ڕیک
شێع

چایتان بۆ لێدەنێم.

وەک دەوارنشینی بەرزترین کۆساران

بە خامی خەیاڵ و

شەونمی سەرگۆنای شاگوڵی گۆرانیم 

کە تینوون،برینتان دەپێچم.

وەک یەکەم چاوساخی ناو وشە یاخییەکان،

ڕوونترین کانی تان بۆ پەیدا دەکەم و

بە پەلکی بەرزترین دارگوێزی هەناسەم

بۆ پشووی دوای شەڕتان،
سێبەرێک ڕادەخەم

فێنکتر لە سێبەر.
لە واڵتی شیعرمدا

چۆن دەبێ سروەیەک 

ئارەقەی پشت ملتان نەسڕێت و 

بە برووسکەی هەنگاوتان
قارچکێکی بەتام

بۆ ژەمێک خواردتان
سەر لە خاک دەرنەکات؟

پەڕێک لە شاباڵتان هەڵوەرێ،

نە فڕین بایەخی دەمێنێ
نە ئاسۆ.نە باڵ و 

گەر بەدەم گەمارۆی مەرگەوە
خەندەتان نەدرەوشێ

کەی هەنگوین دەتوانێ شیرین بێ؟
لە تەنیشت ئێوەدا،من ئێستە

شیعرێکی خۆاڵویم،
بە چەشنی کاکۆڵتان.

سەرئەژنۆی هەر هەموو وشەکانم سوورن

وەک ئەژنۆی ڕاسانتان

لە خڕکە بەردی بن بەرزترین زناران.

ئێستە من، شیعرێکی ڕاساوم،
پڕم لە پێکەنین،

وەک دوایین وێنەتان.
پڕم لە ئیرادە و ئارەزوو،

هەر وەکوو ڕوانینی ئاشقانەی
فەرەیدوون ئەرشەدیئەمڕۆتان.

هەڵۆی بەرزە فڕ ئەی هەڵۆی تیژ باڵ

چەمەڕات بێنا من بە مانگوو ساڵ

خەیر بەیوە وە خەیر ئەی بەرگۆزیذە

پاو پااڵت وەبان بیناییو دیذە

دیسان دووبارخەمێم ڤای بەرذێ

بەئامای  هەڵۆی چەمێم ڤاز کەرذێ

ئیتر نەواچدێ کۆسااڵن تەنیان

کۆسااڵنەکم جەرگش هۆردڕیان

کۆسااڵنەکەم بااڵش بەرز بیەن

بەرزی بااڵکەیش جەحەذ بەر شیەن

هەراڵە برەمێ ونی مێ چەماش

باتێر گرەڤۆ پەی شەهیذەکاش

سیروان ناڵەش مێ ،هاوارێ کەرۆ 

ونەو شەهیذاش چەنی وێش بەرۆ

باسیروان یاونۆ بۆوەو گۆرااڵ

بەرۆشرە کۆیە پەی الو هەڤااڵ

واچۆشا پەنە خەفەت نەوەردێ

شیوەنی شەهیذ هەرگیز نەکەردێ

باقۆڵەو شێخی ونی بارۆسەر

هاوارش یاوۆ تادەگای نیەر

واچۆ هەی نیەر قەاڵی بەرخۆدان

ماتەم نەگێری تۆ پەی شەهیذان

کۆڕەی میانە کزوو مات بیەن

ماچۆ کۆسااڵن دلێنە شیەن

ماچۆ یاوەرا یاودێنە فریاش

کۆسااڵنەکەم هەڵسی مێ چەماش
»هەڵۆی کۆسااڵن«

تا نیشتمان
جلی خاکی له به ر بکا

بیرم هه ر ده م له التانه و
دڵم بۆ ئێوه لێ ئه دا...

به یان عه لی ره مایی

شیعرێکی گەمارۆ دراوم،لە مێژە 

گەمارۆی ئەوینی ڕوانینتان.
وەک ئێوە

گێرۆدەی ئەرخەوانی خەونێک.
وەک ناوتان

لە تریفەی نەمری دا.
سەردەمی ڕاسانی هێزتانە و

ئەسپی خەون دەئاژوێنهاژە هاژە
لە ڕەگی ژیان دا.

دەمێکە خەریکی گۆڕینی شێوازی وەستانن بەرانبەر بە مەرگ و

نەمریتان لێ دەڕژێ.دەمادەم

دەمێکە لە نێوان یەخسیری و ژیانی سەربەست دا

بە نینۆکدەکەونە کەمین و
گابەردی مانەوە دەکڕێنن.

کێن ئێوە
جگە لە نوێنەرانی جوانی؟

پاڵتاکەی » ئاوارە« لە کۆڵ و

پشتێنی » موعینی« لە پشتتان،

هەر دەڵێی بۆ رۆژگاری ئێمە خولقاون.

دەوروپشت بە دڕکی ڕەشایی تەنراوە،
ئێوە هەر

برووسکەی خرۆشانی ڕووناکین،

دڕ دەدەن بە هێزی تاریکی و 
ناسرەون.لە لەشی خۆشتان دا

ئێستە من شێعرێکی بێ ئۆقرەم ،
ئێوەش ئەو بازانەیوەک ئێوە.

چەخماخە لە باڵتان دەبارێ و

کازیوە بە دەنووک دەگرن و
ڕادەخەن.بۆ دوارۆژڕایەخی سپێدە

هەر وەکو پیرێکی سەرمەستی هەجیجی،

لەو کەژ و کۆیانە 
بە هەگبەی هۆنراوەم،
نانتان بۆ دەهێنم.

لە نێوان دوو شەڕدا،
لە کتری ڕستەمدا
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