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پەیامی بەڕێز مستەفا هیجری بە بۆنەی ڕۆژی جیهانیی الوانەوە

پـەیڤ
ناهید حسێنی

ڕۆژی ٢٥ی گەالوێژی ئەمس������اڵ، 
٧٠ س������اڵ بە سە رتەمەنی پڕ لە خەبات 
و ش������انازیی حیزبەكەم������ان دا تێپەڕ بوو. 
مێژوویەكی پڕ لە س������ەروەری، شانازی، 
دەس������تكەوت و پێكهێنان������ی دەیان نرخی 
نەتەوەیی، لە هەمان كاتیش دا تەژی لە 
قوربانی دان، فی������داكاری و لێوانلێو لە 
هەوراز و نشێوی پڕ لە كەند و كۆسپ. 
حیزب������ی دێموك������رات، ٧٠ س������اڵە لە 
مەیدانی تێكۆشان بۆ ئازادیی نەتەوەی 
ك������ورد ل������ە ڕۆژهەاڵتی كوردس������تان دا 
ب������ۆ  و  دەدا  قوربان������ی  تێ دەكۆش������ێ، 
داهاتوویەكی باش������تر بۆ نەتەوەكەی بە 
بێ وچان لە هەوڵدایە. لەو ٧٠ س������اڵەدا، 
هەڵدەینەوە،  مێ������ژوو  بڕگەیەك������ی  هەر 
چاو لە ه������ەر كەلێن و قوژبنێكی خاكی 
نیشتمان بكەین، سەیری هەر ڕووداو یا 
بەسەرهاتێكی نەتەوەكەمان بكەین شوێن 
پێی حیزب و جێ پەنجەی تێكۆشەرانی 
دێموكراتی پێوە دیارە. بە ش������ێوەیەك كە 
بڵێین مێژووی  بە دڵنیاییەوە دەتوانی������ن 
حیزبی دێموك������رات و مێژووی نەتەوەی 
كورد لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان دەقاودەق 

ڕوونووسی هەمان دەقن.
ئەگ������ەر بمانەوێ تەنیا سەرباس������ی 
س������ەروەرییەكانی حیزب ڕی������ز كەینەوە، 
بێگومان لە دەی������ان ڕۆژنامە و گۆڤار، 
بگ������رە ل������ە تاووتوێی چەندی������ن كتێب دا 
جێگایان نابێتەوە. تەنی������ا باس كردن لە 
بەرەكانی  دەتوان������ێ  ش������انازی  هێندێك 
ئێس������تا و داهاتوو ب������ەرەو گەنجینەیەك 
ڕێنوێنی بكا كە هەتا هەتایە لە مێژوودا 

دەدرەوشێتەوە. 
حیزبایەتیمان  كاری  بناغەی  بەردی 
لە سەر بنەمای بەڵێنییەكی نیشتیمانی 
و ئەخالق������ی دامەزراوە ك������ە ئەندامانی 
حیزب لە یەكەم ڕۆژی بەش������دارییان لە 
تێكۆشانی سیاسی دا بە خاك و خەڵكی 
نیش������تمانیان دەدەن. مێ������ژووی خەباتی 
حیزب زیندووترین شاهیدە كە ڕێبوارانی 
ڕێ������گای دێموكرات تا س������ەركەوتن یا 
س������ەردانان لە پێناوی س������ەركەوتن دا بەو 
بەڵێنە وەفادار دەمێنن������ەوە. واتا خەبات 
ب������ۆ ماف������ە نەتەوەیی������ەكان و ئازادیی 
واڵت بنەم������ای خەبات������ی حیزبایەتیمان 
و ڕێپیش������اندەری ڕێگامان������ە. یەك������ەم 
دەس������تكەوتی حی������زب، تێكۆش������انی بە 
كۆمەڵ و ب������ە ڕێكخراو لە چوارچێوەی 
حیزبێكی ب������ە بەرنامە و خاوەن قەوارەی 
ڕێكخراوەی������ی دا بوو كە وەك س������ەروەری 
لە مێژووی حیزب������ی دێموكراتدا تۆمار 
كراوە و لەو كاتەوە  بووە بە س������ەرچاوەی 
خەبات������ی بە ڕێكخراو ل������ە ڕۆژهەاڵتی 
كوردستان دا. پاش دامەزرانی حیزب و لە 
ژێ������ر ڕووناكایی ئەو ڕێبازەدا كە حیزبی 
دێموك������رات دامەزرێن������ەر و بەڕیوەبەری 
ب������وو، هەموو ڕێكخراوە سیاس������ییەكانی 
كوردس������تان، تەنانەت ئەو ڕێكخراوانەی 
كە دژبەری حیزبیش بوون، لە ئەزموونی 
كەڵكیان  دێموكرات  ڕێكخراوەیی حیزبی 
وەرگرتوە و ل������ەوێ ڕا بەرەو قەوارەیەكی 

جیاواز هەنگاویان ناوەتەوە. 
حیزبی  سیاس������ی  بەرهەمی  ب������ەاڵم 
دێموك������رات تەنی������ا ل������ە چوارچی������وەی 

پەیامی بەڕێز 
مستەفا هیجری 

سكرتێری گشتیی 
حیزب ...

بەیاننامەی 
كۆمیتەی ناوەندیی 
حیزبی دێموكراتی 

كوردستانی ئێران ...

وتووێژی ڕۆژنامه ی 
كوردستان به  بۆنه ی 

ڕۆژی جیهانیی 
الوانه وه  ...

پەیمانی سێڤەر 
و سنوورە 

دەستكردەكان 
46910

كورد بەگشتی و خۆرهەاڵتی كوردستان 
بە تایبەت������ی ئەوە حیزب������ی دێموكراتە 
ك������ە خۆی دەوڵ������ەت ی������ان كۆمارێكی 
دیفاكتۆ )دەوڵەتی كۆماری كوردستان( 
بونیات دەنێت كە  نوێنەرایەتی ویست و 
داخوازی گشتی هەموو تاكی نەتەوەی 
ك������ورد دەكات ك������ە دیاریكردنی مافی 
دامەزراندنی  و  خ������ۆی  چارەنووس������ی 

كیانێكی سیاسی دێموكراتیكە.«
دیكەی  جیاوازییەك������ی  به ڕێزی������ان 
حیزبی دێموكرات لەگ������ەڵ هێندێك لە 
حیزب������ە سیاس������ییەكانی دیكەی ئەوەیە 
ك������ە ئەخالقی هێناوەتە نێو سیاس������ەت، 
بۆیە هی������چ كاتێك سیاس������ەت بە مانا 
و  ناكات  پێ������ڕەو  ماكیاڤێلیس������تیەكەی 
ب������ڕوای وایە لە ڕێگەی دژە مرۆڤانە و 
نادروس������ت ناكرێ  بگەینە ئامانجەكانی 

بااڵی مرۆڤایەتی.
به ڕێز هیجری جه ختی كرده وه  كه : » 
حیزبی دێموكرات وەكوو بزووتنەوەیەكی 
مافخواز و دێموكراس������یخواز لە ئوسوول 
و بنەما س������ەرەكییەكانی كە لەس������ەری 
دام������ەزراوە تاوەكوو ئەم������رۆ نەك هەر 
الی ن������ەداوە،  بەڵك������وو بەپێی گۆڕانی 
هەل وم������ەرج و خوێندن������ەوەی واقع������ی 
سیاس������ی و بنەماكان������ی بەرژەوەندی و 
ئاسایشی نەتەوەیی كورد، زیاتریش پێی 

پابەند بووە.«

حه فت������ا س������اڵ به س������ه ر خه بات������ی 
له پێناو  دێموكرات  حیزبی  سه ربه رزانه ی 
ئامانج������ه  نه ته وه یی و دێموكراتیكه كانی 
خه ڵكی كوردستان له  ٢٥ی گه الوێژی 
13٢4ی هه تاوی تێپه ڕیوه . به م بۆنه یه وه  
خه ڵكی كوردستان، ئه ندامان و الینگرانی 
حیزب������ی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران 
به  به ڕێوه بردنی چاالكی و ڕێوڕس������می 
جۆراج������ۆر، ڕێزیان ل������ه  ڕۆڵ و ده وری 
ئه م حیزب������ه  له  به ره وپێش������بردنی بزاڤی 

مافخوازانه ی نه ته وه ی كورد گرتووه .
هه ر به م بۆنه یه وه ، ڕۆژی یه كشه ممه  
بیس������ت و پێنج������ی گه الوێژی س������اڵی 
1394ی هه تاوی، ڕێوڕه سمێك له  یه كێك 
له  بنكه كانی ده فته ری سیاسیی حیزبی 
دێموكراتی كوردس������تانی ئێران له  شاری 

كۆیه دا به ڕێوه چوو.
ئه م ڕێوڕه س������مه  به  پێشكه ش كردنی 
س������روودی نه ته وایه تی ئ������ه ی ڕه قیب و 
ب������ۆ ڕێزگرتن له   خوله كێ������ك بێده نگی 
گیان������ی پاك������ی ش������ه هیدانی ڕێگای 

ڕزگاری كوردستان ده ستی پێكرد.
هیجری،  مس������ته فا  به ڕێز  پاش������ان، 
سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكرات به م 

بۆنه یه وه  په یامێكی پێشكه ش كرد.
سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكرات 
ل������ه  په یامه كه ی خۆی������دا ئاماژه ی كرد 
كه : »بە هۆی تایبەتمەندی بارودۆخی 

سكرتێری گش������تیی حیزب به  هێما 
كردن بۆ خه س������ار و كه م و كووڕییه كانی 
بزووتنه وه ی ك������ورد و حیزبی دێموكرات 
ڕایگه یاند: »دابەشبوونەكان، دابڕانەكان، 
پشت  بەستن بە دوژمنان، هەڵسووكەوتی 
دێموكراسی،  ناوی  لە ژێر  دیكتاتۆرانە 
پێڕەو كردنی سیاسەت بە شێوەی كالسیك 
 و خۆدزین������ەوە لە تازەگ������ەری، دیتنی 
بەرژەوەندییە حیزبی، گرووپی  و تەنانەت 
تاكەكەسییەكان لە سەرووی بەرژەوەندییە 
نەتەوەییەكان  و زۆری دیكەش، دەكەونە 
خانەی ئەو ڕەخنانەوە كە هەموومان كەم 

 و زۆر تێیدا بەشدارین.«
به ڕێزی������ان هه روه ه������ا ئاماژه یان كرد 
كه »ڕێ������گای ڕزگاری������ش ئەوەیە كە 
هەمووم������ان ب������ە چاوخش������اندنەوە ب������ە 
بەلەبەرچاوگرتن������ی  هەڵەكانمان������دا  و 
بە  خەبات  دەور وبەرمان  ڕاس������تییەكانی 
ش������ێوەیەكی نوێ   و س������ەردەمیانە درێژە 
پ������ێ  بدەین، خەباتێك������ی هەمەالیەنە  و 
گش������تگیر بە پەندوەرگرتن لە هەڵەكان 
 و بە ش������ێوەیەكی یەكگرت������وو هەوڵ بۆ 
گەیش������تن بە س������تراتیژی نەتەوەییمان 

بدەین.«
هەروەه������ا، ب������ە بۆنەی ی������ادی ٧٠ 
س������اڵەی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی 
یەکیەتی������ی  ئێران������ه وه ،  کوردس������تانی 
ئێران  دێموکراتی کوردس������تانی  ژنانی 

جەولەیەکی س������ه ربازییان بەڕێوە بردبوو 
کە لەو بۆنەیەدا ڕێزیان لێ گیرا.

لەوحی  بڕگەیەکی دیک������ەدا،  ل������ە 
ڕێزلێنان بە بۆنەی یادی ٧٠ س������اڵەی 
دێموکرات������ی  حیزب������ی  دامەزراندن������ی 
کوردس������تانی ئێران بە ٧ تێکۆش������ەری 
حیزب������ی  ڕێب������ازی  ماندوونەناس������ی 
دێموکرات کە بریتی بوون لە »پەروانە 
دانشوەر« وەکوو لە مێژینەترین کچی 
بنەماڵەی شەهیدی حیزبی دێموکرات، 
»سەید عەلی ڕەحمانی« لە مێژینەترین 
حیزبی  ڕیزەکان������ی  نێو  خەبات������کاری 
ئیس������ماعیلی«  »هاوڕێ  دێموکرات، 
وەکوو ل������ە مێژینەترین پێش������مەرگەی 
ژن، »نەس������رین قاس������ملوو« هاوسەری 
بە ئەمەگی ڕێبەری ش������ەهید دوکتور 
قاسملوو وەکوو کەسایەتی تێکۆشەر و 
دۆس������تی گەلی کورد، »مەال حەسەن 
شیوەس������ەڵی« وەکوو شەهیدی زیندوو 
و ئەندامی ش������انازیپێدراوی کۆمیتەی 
ناوەندیی حیزبی دێموکرات، »عەبدوڵاڵ 
عیزەتپوور« وەکوو کەسایەتی تێکۆشەر 
و ئەندامی پێش������ووی ڕێبەری حیزب، 
»کەریم حەداد« کەسایەتی تێکۆشەر 
و ئەندامی پێش������ووی ڕێبەری حیزبی 

دێموکرات پێشکەش کرا.
دوات������ر، پەیام������ی ڕێکخراوەکان������ی 
یەکیەتیی ژنان، الوان و خوێندکارانی 

دێموکراتی کوردس������تانی ئێران لەالیەن 
»فاتمە عوس������مانی«�ەوە س������کرتێری 

یەکیەتیی ژنان خوێندرایەوە.
ه������ەر بۆنەی ی������ادی ٧٠ س������اڵەی 
دێموکرات������ی  حیزب������ی  دامەزران������ی 
کوردس������تانی ئێرانه وه  چەندین حیزب و 
الیەنی سیاس������ی پەیام������ی پیرۆزباییان 
ئاراس������تەی ڕێوڕەس������مەکە کردبوو کە 

بریتی بوون لە:
�� یەکیەتیی نیش������تمانی کوردستان، 
مەڵبەندی  ڕێکخس������تنی  مەکتەب������ی 

14ی کۆیە
�� پارت������ی دێموکراتی کوردس������تان، 

کۆیە
�� یەکگرتووی ئیسالمیی کوردستان، 

کۆیە
�� بزوتنەی گۆڕان، کۆیە

�� پارتی سوسیالیس������تی کوردستان، 
باکوور

�� جنب������ش جمهوریخواهان دمکرات و 
الیک ایران

�� حیزبی شیوعی کوردستان، کۆیە
�� یەکیەتیی نیش������تمانی کوردستان، 

کۆمیتەی ڕێکخستنی 1ی کۆیە
ده قی ته واوی په یامی به ڕێز مسته فا 
هیجری له  الپه ڕه ی 4ی ئه م ژماره یه دا 

چاپ و باڵو كراوه ته وه .

الپه ڕه   ٢«

 درێژه ی له  الپه ڕه  2
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بەڕێوەچوونی چاالكیی تەبلیغی بەبۆنەی 
25ی گەالوێژ لە كوردستان

بە بۆن������ەی ٢٥ی گەالوێژ ٧٠هەمین 
حیزب������ی  دامەزران������ی  س������اڵڤەگەڕی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران، ئەندامان و 
چاالكیی  دێموكرات  حیزبی  الیەنگرانی 
تەبلیغیی������ان لە ش������ێوازی باڵوكردنەوەی 
تراكت������ی تایبەت بەم بۆنە و نوس������ینی 
دروش������م لە چەندین ش������اری كوردستان 
بەڕێوە برد كە بەش������ێكیان بەم چەشنەی 

خوارەوەن:
بۆكان:

وەرزش،  ش������ەقامی  ساحێلی،  پاركی 
پردی تازە، ش������ەقامی ئورژانس، جادەی 
كۆس������ە، شەقامی مامۆس������تا بێكەس و 
ناوچەی میراوا، تابلۆكانی جادەی بورهان 
تا گوندی عیساكەند، تابلۆكانی جادەی 
میاندواو تا پردی حوس������ێن مامە، بلواری 
نەخۆش������خانەی قووڵی پ������وور، گەڕەكی 
محەمم������ەدی و فەرهەنگیان، فەلەكەی 
بەسیج تا سێ ڕێیانی شەهامەت، بلواری 
مامۆس������تا ه������ەژار ت������ا فەرهەنگیانی 

كوڵتەپە.
هەروەها ئەندامانی حیزبی دێموكراتی 
كوردس������تانی ئێ������ران ئارم������ی حیزب������ی 
دێموكراتی كوردس������تانی ئێرانیان لەسەر 
پارچەیەكی یەك میتری لەس������ەر پردی 
ڕووگوزەری جادەی س������ەقز هەاڵوەسیبوو 
كە تا كاتژمێ������ر 11ی بەیانی ڕێكەوتی 

٢٠ی گەالوێژ دەشەكایەوە.
هەروەها بە بۆنەی یادی ٧٠ ساڵەی 
دامەزرانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران لە ش������اری ب������ۆكان و گوندەكانی 
دەوروبەری ئەو شارە لە ڕێگای مۆبایلەوە 
س������اڵ  پیرۆزبایی »٧٠  كورتە نام������ەی 
خەبات پیرۆز بێ«ی������ان بۆ هاوواڵتییان 

ناردووە.
لەناوچەی  دێموك������رات  ڕۆڵەكان������ی 
چۆمی مەجیدخان لە نێوان ئاواییەكانی 
»حاجی لەك« و »سەرچنار« بە بۆنەی 
كوردس������تانیان  ئااڵی  گەالوێ������ژ  ٢٥ی 
هەڵك������ردووە و هەروەها ئێ������وارەی هەمان 
ڕۆژ لەس������ەر تاڤگ������ەی س������ەیرانگای 
»كێوەڕەش«ی بۆكان بۆ جاری دووهەم 

ئاالی كوردستانیان شەكاندووەتەوە.
سەقز:

كۆاڵنەكانی تەنیش������ت پردی هەوایی 
و بازاڕی س������ەرێ، كۆاڵنەكانی تەنیشت 
تەكیەی باباش������ێخ، دەوروبەری فەلەكەی 
ش������اناز، ش������ەقامی ش������اناز و شەقامی 
تەنیش������ت  كۆاڵنەكان������ی  و  كەریم ئ������اوا 
مەركەزی فەننی حیرفەیی و كۆاڵنەكانی 

دەوروبەری بێهداشتی شەكەر ڕیز.
ئەندام������ان و الیەنگران������ی حیزب������ی 
دێموكرات بۆ چەندەمین جار لەش������اری 
سەقز بە بۆنەی ٢٥ی گەالوێژ چاالكیی 
تەبلیغییان بەڕێوە برد و پوستێر و وێنەی 
تایب������ەت ب������ەو ڕۆژەیان باڵو ك������ردەوە و 
دروشمی وەك »ساڵو لە حیزبی دێموكرات 
دامەزرێن������ەری كۆماری كوردس������تان«، 
»حیزب������ی دێموك������رات یانی ٧٠ س������اڵ 

خەبات و كۆڵنەدان«یان نووسیووەتەوە.
هەروەها لەچەندین گەڕەكی ئەو شارە 
وەك حەماڵ ئاوا، شاناز، نەشمیالن، سیلۆ 
و كەریم ئاوا بە بۆن������ەی ٢٥ی گەالوێژ 

چاالكیان ئەنجام دا.
شنۆ:

ئەندامان و تێكۆشەرانی دێموكرات لە 
شاری شنۆ لە گوندی »ئاڵیاوێ« وێنە 
و تراكت������ی تایبەت بە ٢٥ی گەالوێژیان 

باڵو كردەوە.
ورمێ:

پارك������ی تۆخم������ە مۆرغ������ی )تخمە 
مرغی(، سێ ڕێیانی ئەلواج نزیك پاسگا، 

ش������ارۆچكەی ئیس������الم ئاباد، كۆاڵن������ی 
ترانس، كۆاڵنی قوتابخانەی ڕاە شۆهەدا 
)راە ش������هدا(، كۆاڵنی شیرینی س������ەرای 
سلسەبیل، كۆاڵنی دەوروبەری مزگەوتی 
ئەهلی سووننە، ئیسالم ئاباد و مزگەوتی 

قودس .
كامیاران :

ش������ارەكی بێعسەت فازی یەك و دوو، 
شارەكی هیاللی  ئەحمەر، كامیارانە كۆن، 
كۆاڵنەكان������ی دەوروبەری بیمارس������تانی 
سینا، كۆاڵنەكانی دەوروبەری مزگەوتی 
جامیعە، ش������ەقامی دوكتور قاس������ملوو، 
ش������ەقامی كوردس������تان )جادەی سنە(، 
حیرفەی������ی  و  فەنن������ی  هونەرس������تانی 

خارەزمی.
سنە:

ئاغا  فەرەج������ە،  گەڕەكی  نایس������ەر، 
زەمان، ش������ەریف ئاوا، شارەكی پەردیس، 

گریاشان، كانی كووزەڵە.
نەغەدە:

دێموك������رات  ڕێگ������ەی  ڕێبوران������ی 
بەبۆنەی ٢٥ی گەالوێژ شەوی هەینی 
ڕێكەوتی٢3ی گەالوێژ س������ەرەڕای زاڵ 
بوونی كەش  وه������ەوای ئەمنیەتی، ٢٥ 
باڵۆنیان لە ش������وێنەكانی وەك دەوروبەری 
»پاركی موعەلیم« هەڵداوە، بە چەشنێك 
كە بە ئاس������مانی شارەوە نەخشابوون و بە 

ڕوونی دەبیندران .
لەگوندەكان������ی »وەزنێ« و »حەلبێ 
و كوی������كان«ی نەغەدەش ئاگری ٢٥ی 

گەالوێژ هەڵكرابوو.
ڕەبەت:

قازی،  ڕێبازی  دێموكراتپەروەران������ی 
قاس������ملوو و ش������ەرەفكەندی لەوشارە بە 
باڵوكردنەوەی سی دی، تراكت و نووسینی 
دروشم چاالكیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.

مەهاباد:
تێكۆش������ەرانی دێموكرات و ڕێبوارانی 
محەممەد  ق������ازی  پێش������ەوا  ڕێب������ازی 
لەگوندی »خوڕخورە« سەر بە ناوچەی 
شاروێرانی مەهاباد، چاالكیی تەبلیغییان 
بەبۆنەی ٧٠هەمین ساڵڕۆژی دامەزرانی 
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران بە 
باڵوكردنەوەی تراكت و پوستێری تایبەت 
بە ٢٥ی گەالوێژ و نووسینی دروشمی 

پێوەندیدار ئەو یادەیان بەرز ڕاگرت.
هەروەه������ا، ڕۆڵەكان������ی دێموك������رات 
نەتەوەی������ی ٢٥ی  بەبۆن������ەی جێژن������ی 
گەالوێژ، لە ش������ارەدێی شمشێر سەر بە 
پاوە و دەوروب������ەری چاالكیی تەبلیغییان 

بەڕێوە برد.
هه ر له و پێوه ندیی������ه دا ڕۆڵە قارەمانە 
بە ئەمەگەكانی دێموك������رات بە بۆنەی 
ی������ادی ٧٠ س������اڵەی دامەزرانی حیزبی 
ڕێكەوتی  هەینی  ڕۆژی  دێموكرات������ەوە 
٢3ی گەالوێ������ژی 1394ی هەت������اوی، 
»دەماوەند«  چیای  لووتكەی  لەس������ەر 
كە بەرزتری������ن چیای ئێران������ە »ئااڵی 

كوردستان«یان هەڵكردووە.
ل������ە درێ������ژەی چاالكی������ی تەبلیغی 
بە بۆن������ەی ٢٥ی گەالوێ������ژ ژمارەیەك 
كەس������ایەتی  حی������زب،  لەئەندامان������ی 
فەرهەنگ������ی و زانكۆیی لەش������ارەكانی 
ورمێ، شنۆ، مەهاباد و بۆكان چوونەتە 
س������ەر كێوی دااڵنپەڕ لە سێ سنوور و بە 
خوێندنەوەی ش������ێعر و پەخشان و هێنانە 
بەرباسی هەل ومەرجی ئێستای قۆناغی 
خەبات������ی نەتەوەیی كورد بە گش������تی و 
ب������ە تایبەت خەباتی خوێن������اوی حیزبی 
دێموكرات یادی ٢٥ی گەالوێژیان بەرز 
ڕاگرت������ووە و پەیمانی وەفاداریان لەگەڵ 

حیزب نوێ كردووەتەوە.

ڕێوڕەسمی یادی ٧0 ساڵەی دامەزرانی حیزبی دێموكرات لە شاری هەولێر بەڕێوە چوو

پەیامی بەڕێز مستەفا هیجری بە بۆنەی ڕۆژی جیهانیی الوانەوە

ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكرات لەپێوەندی لەگەڵ هەوڵە 
تیرۆریستییەكانی ئەم دواییانەی كۆماری ئیسالمیی ئێران

ش������ەممە،  ڕۆژی  دوانی������وەڕۆی 
1394ی  گەالوێژی  ٢4ی  ڕێكەوتی 
س������اڵەی   ٧٠ ڕێوڕەس������می  هەتاوی، 
تەمەنی پڕشكۆی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران لە پێتەختی هەرێمی 
كوردس������تان بە بەش������داریی ئەندامانی 
و  پێش������مەرگە  و  كادر  ڕێب������ەری، 
ئەندامانی حیزبی دێموكرات و كۆمەڵێك 
كەسایەتی سیاسی و نوێنەرانی حیزبە 
ساڵۆنی  لە  كوردس������تان  سیاسیەكانی 

پێشەوا بەڕێوەچوو.
سەرەتای ئەم ڕێوڕەسمە بە سروودی 
نەتەوایەتی������ی »ئ������ەی ڕەقی������ب« و 
ڕاگرتنی چەند س������اتێك بێ دەنگی بۆ 
ڕێزگرت������ن لە گیانی پاكی س������ەرجەم 
شەهیدانی ڕێگای ڕزگاریی كوردستان 

دەستی پێكرد.
دواتر محەممەدساڵح قادری ئەندامی 
كۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموكراتی 
بەخێرهاتن������ی  ئێ������ران  كوردس������تانی 
ڕێوڕەسمەی  ئەم  میوانانی  س������ەرجەم 
كرد و یادی ٧٠ س������اڵەی دامەزرانی 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانی 

پێرۆزبایی كرد.
پاشان بەڕێز »تەیموور مستەفایی« 
ئەندامی دەفتەری سیاس������یی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران بەم بۆنەوە 

چەند وتەیەكی پێشكەش كرد.
تەیموور مس������تەفایی لە وتەكانیدا 
س������ەرەتا باسی لە خەبات و تێكۆشانی 
دێموكرات������ی  حیزب������ی  س������اڵەی   ٧٠

كوردس������تانی ئێران كرد و ڕایگەیاند: 
»مێ������ژووی حیزب������ی دێموك������رات لە 
ش������انازی  جێگای  قۆناغێكدا  ه������ەر 
و س������ەروەرییە ب������ۆ ئەندامان������ی ئەو 
حیزب������ە و خەڵك������ی كوردس������تان، لە 
خەبات������ی چەك������داری دا  س������ەردەمی 
ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
نەتەنیا بە زەرەری حیزبەكانی دیكەی 
بە  بەڵكوو  نەكردووە،  كوردستان كاری 
بە سوودی  بەڵگە سەلماندوویەتی كە 
حیزبەكانی كوردستان كاری كردووە«.

بەش������ێكی  لە  مس������تەفایی  بەڕێز 
دیكەی قسەكانیدا باسی لە سەردەمی 
خەباتی چەكداریی حیزبی دێموكراتی 
كوردس������تانی ئێران كرد ك������ە لە الیەن 
ڕێژیمی ئیسالمیی ئێرانەوە بەسەری دا 
س������ەپا و گەل������ی كوردی������ش دژ بەو 
لە  بەرگری  ئێران  هێرشانەی ڕێژیمی 

كەرامت و ناموسی خۆی كرد.
ئەم ئەندامەی دەفتەری سیاس������یی 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە 
بەشێكی دیكەی قسەكانیدا  باسی لەوە 
كرد كە »ئ������ەو جینایەتانەی ڕێژیمی 
ئیس������المیی ئێران 3٦ ساڵ لەمەوبەر 
لەس������ەردەمی خ������ۆی لە كوردس������تان 
كردوویەتی، ئێس������تا داعش ئەنجامی 
دەدات و داع������ش لە ڕێژیمی ئێران ئەو 

كردەوە و جەنایەتانە فێر بووە.«.

ناوبراو لە درێ������ژەدا ڕایگەیاند كە: 
»ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران عەقڵییەتی 

چارەسەری دۆزی كورد و دانووستانی 
نییە و ئەمەش دەرخەری ئەو ڕاستیەیە 
كە ڕێژیمی ئێران دۆستی گەلی كورد 
لە هیچ كام ل������ە پارچەكانی دیكەی 

كوردستان نییە«.
تەیموور مس������تەفایی ل������ە كۆتایی 
قس������ەكانیدا باس������ی لەوە ك������رد كە: 
»ئێم������ە ئەندامانی حیزبی دێموكراتی 
كوردس������تانی ئێ������ران لە ی������ادی ٧٠ 
دێموكراتی  دامەزرانی حیزبی  ساڵەی 
كوردس������تانی ئێ������ران دا پەیم������ان نوێ 
دەكەین������ەوە ك������ە هەتا گەیش������تن بە 
ئامانجەكەم������ان ك������ۆڵ نادەین و وەك 
دوكتور سادق شەرەفكەندی دەفەرمێت 
»ی������ا س������ەر دەكەوین یا لە تەنیش������ت 
و  دەنێینەوە«  س������ەر  ش������ەهیدەكانمان 
دەس������ت لە خەباتی ڕەوای گەلەكەمان 

هەڵناگرین«.
بە  ڕێوڕەس������مە  ئ������ەم  نێوئاخن������ی 
كۆمەڵێك س������رود و گۆرانی و شێعری 
حەماس������ی ڕازێندرابوویەوە كە لەالیەن 
گەرمی  پێش������وازیی  بەش������داربوانەوە 

لێكرا.
هەر ل������ەم ڕێوڕەس������مەدا كۆمەڵێك 
پەیام������ی پیرۆزبای������ی ب������ە دەس������تی 
گەیشتبوو  ڕێوڕەسمەكە  بەڕێوەبەرانی 

كە ناوەكانیان بریتین لە: 

�� پارتی دێموكراتی كوردستان
شۆڕش������گێڕی  كۆمەڵ������ەی   ��������

زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران

�� یەكیەتی������ی نەتەوەیی دێموكراتی 
)YNDK( كوردستان

�� پارتی یەكیەتیی دێموكراتی كورد 
لە سووریە

�� ڕۆژنامەی خەب������ات �� ئۆرگانی 
پارتی دێموكراتی كوردستان

�� پارتی سوسیالیستی باكوور
كوردستانی  خەباتی  س������ازمانی   ��

ئێران
�� حیزبی شیوعی كوردستان

گەلی  دێموكراتی  بزووتن������ەوەی   ��
كورد

یەكیەت������ی  3ی  مەڵبەن������دی   ��������
نیشتمانی كوردستان

�� بزووتنەوەی ئاشتی و دێموكراسی 
بۆ كوردستان

�� دەس������تەی س������ەرۆكایەتی حیزبی 
زەحمەتكێشانی كوردستان

� بزوتن������ەوەی دێموكرات������ی گەلی 
كوردستان

)HDP( هە دە پە ��
�� عوسمان ئۆجاالن

�� سینەم خان بەدرخان
سەرنووسەری  عەبدوڵاڵ  س������ەالم   ��

ڕۆژنامەی خەبات
هەروەه������ا ب������ە بۆنەی ی������ادی ٧٠ 
دێموكراتی  دامەزرانی حیزبی  ساڵەی 
كوردس������تانی ئیران لە ساڵۆنی پێشەوا 
پێش������انگایەكی وێن������ە لە ٧٠ س������اڵ 
خەبات و تێكۆشانی حیزبی دێموكرات 

كرابوویەوە.

ڕۆژی جیهانیی الوان پیرۆز بێ !
ڕۆژی 1٢ی ئوگوست ڕۆژی جیهانیی 
الوانە، بەم بۆن������ەوە پیرۆزبایی خۆمان 
پێش������كەش بە هەموو الوانی جیهان بە 
تایبەت الوانی ك������ورد لە خۆرهەاڵتی 
كوردستان  و یەكیەتی الوانی دێموكراتی 

كوردستانی ئێران دەكەین.
الوانی تێكۆشەر  و خۆشەویست !

گرنگی دەوری الوان لە پێش������كەوتن، 
داهێنان و ژیانێكی ئازاد و بەختەوەرانە 
لە واڵتانی پێشكەوتووی ئەوڕۆی دنیا، 

بە تایب������ەت لە ڕۆژی جیهانی الواندا، 
هەل ومەرج������ی نالەبار  و  بێ  بەش������یی 
الوانی ئێران و بە تایبەت الوانی كوردی 
خۆرهەاڵتم������ان بیر دەخات������ەوە كە چۆن 
لە ژێرباری زەخ������ت  و زۆری ڕێژیمی 
دواكەوتووی كۆماری ئیس������المی دا لە 
هەموو خۆشی ژیان بێ بەشن  و ڕۆژانە 
بە بەهانەگەلی بێ  بنەما ئیعدام دەكرێن 
 و تەمەن������ی الوەتییان ل������ە زیندانەكاندا 

تێپەڕ دەبێ .
لەو بێ  بەشی  و ستەملێكراوییەدا، كیژانی 

الوی ك������ورد دووق������ات كەوتوونەتە ژێر 
باری زۆرداریی ڕێژیم  و هەڵسوكەوتی 
ڕۆژانەیان وەك لەبەركردنی جل  و بەرگ 
لە كۆمەڵ������گا  و ش������وێنی كار لە ژێر 
چاوەدێری������ی بەكرێگیراوانی ڕێژیم دایە  
و ڕۆژانە گوێبیستی سزای دڕندانەی 
مۆرەكانی ڕێژیم وەك ئەس������یدپرژاندن  و 

... دەبین.
بۆیە پێمان وایە ڕۆژی ڕاس������تەقینەی 
الوانی كورد ئەو ڕۆژە دەبێ  كە ئەوان  و 
هەموو چین  و توێژەكانی ئێران شاهیدی 

نەمانی ئەو ڕێژیمە داسەپاوە بن، ئێمە 
دڵنیای������ن ك������ە الوانی ك������ورد  و باقی 
نەتەوەكان������ی ئێران ئەو توانایەیان تێدایە 
 و سەرئەنجام وەكوو زۆرێك لە واڵتانی 
دیكتات������ۆری، بەهێ������زی یەكگرتوویی 

خۆیان ئەو ڕۆژە وەدی دێنن.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
سكرتێری گشتی / مستەفا هیجری
٢٠ی گەالوێژی 1394ی هەتاوی

كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان!
كۆڕ و كۆمەڵە مرۆڤ  دۆستەكان!

نەت������ەوە  ڕێكخ������راوی  نوێنەران������ی 
یەكگرتووەكان!

لە  واڵتان  دیپلۆماس������ی  نوێنەران������ی 
هەرێمی كوردستان!

بە پێی ئاگادارك������ردن  و ڕاگەیاندنی 
كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی 
كوردستانی ئێران شەوی هەینی لەسەر 
ش������ەممە ڕێكەوتی 1٦ی گەالوێژی 
1394ی هەت������اوی، چەند بۆمبێكی 
بەهێز لەالیەن ڕایەڵەیەكی تیرۆریستی 
دەزگای ئیتالعاتی ڕێژیمی كۆماری 
ئیس������المیی ئێ������ران بە دزەك������ردن بۆ 
نێ������و ڕیزەكانی كۆمەڵ������ە لە یەكێك لە 
ئۆرگانەكانی شوێنی نیشتەجێ بوون و 

مانەوەی بنەماڵە  و ئەندامانی كۆمەڵە 
چێندرا كە بە خۆشیەوە پێش تەقینەوە 
دۆزرایەوە  و لەالیەن تیمی پس������پۆرانی 
حكوومەت������ی هەرێمی كوردس������تانەوە 
پووچەڵ كرانەوە. هاوكات لەگەڵ ئەوە 
ڕاگەیەندرا كە هەوڵی تیرۆری یەكێك 
لە ئەندامانی كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی 
كە  كراوەتەوە  پووچەڵ  كوردس������تانیش 
س������ەركەوتنی  ئەگەری  لە  بێ  گومان 
ئەو پیالنان������ەدا زیانی گیانی  و ماڵی 

بەرچاوی بەدواوە دەبوو.
ئێمە وێڕای دەربڕینی هاوسۆزی لەگەڵ 
ئەو الیەنان������ە و مەحكوومكردنی ئەو 
بۆمبدانان  و هەوڵە تیرۆریستیانە وەبیر 
دێنینەوە كە هاوكات  و پێش ڕێككەوتنە 
ناوكییەكەی نێوان كۆماری ئیسالمی 

 و گرووپ������ی 1+٥ ڕامانگەیاندبوو كە 
ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی بە دوای 
ئەو ڕێككەوتنەدا هەم دەس������تە  و تاقمە 
تیرۆریس������تییەكانی بەستراوە بە خۆی 
بەهێز دەكا كە ئەوەش ئاڵۆزی زیاتری 
ناوچەی لێدەكەوێتەوە  و هەم دەس������تی 
بۆ كاری تیرۆریستی  و تەقاندنەوە لە 
ڕێگای بەكرێگیراوانیەوە ئاوەاڵتر دەكا 
 و لەو بارەوە هۆش������داریمان دا  و هەموو 
الیەكمان ئ������اگادار كردەوە كە بەداخەوە 

ئێستا بەكردەوە دەبینین.
بۆیە لەو پێوەندیی������ەدا كۆڕ  و كۆمەڵە 
 ٥+1 واڵتان������ی  نێونەتەوەیی������ەكان، 
و گش������ت الیەك لە مەترس������یی كارە 
ئیسالمی  كۆماری  تیرۆریستییەكانی 
بەگشتی و بۆسەر بنكە  و بارەگاكانی 

هێزەكانی خۆرهەاڵتی كوردس������تان لە 
هەرێمی كوردس������تان  و ... بە تایبەتی 
ئاگادار دەكەینەوە  و چاوەڕوانین كە لە 
هەر ڕێگایەكی مومكینەوە بەر بە كردەوە 
ئیسالمی  كۆماری  تیرۆریستییەكانی 
بگرن  و ئەو ڕاس������تییە لەبەرچاو بگرن 
كە كۆماری ئیس������المیی ئێران بە بێ 
  بۆمبی ناوكییش لە نێوەڕۆكی خۆیدا 
بۆ كۆمەڵ������گای جیهان������ی، واڵتانی 

ناوچە و خەڵكی ئێران مەترسیدارە.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی

19ی گەالوێژی 1394ی هەتاوی
1٠ی ئوتی ٢٠1٥ی زایینی

خەبات������ی ڕێكخراوەیی و لە نێو س������نووری 
ڕۆژهەاڵتی كوردستان دا بەرتەسك نابێتەوە. 
حیزب، كۆماری كوردستانی دامەزراند كە 
لە ماوەی 11 مانگ ژیانی سیاس������ی دا، 
مێژوویەك������ی زێڕینی بۆ نەت������ەوەی كورد 
نەتەوەیی  خوڵقاند وناسنامە و س������ەروەریی 
بەره������ەم هێنا. بە دامەزرانی كۆمار، گەلی 
ك������ورد متمانەی بە هێ������ز وهەبوونی خۆی 
پەیدا كرد، س������وپای نەتەوەی������ی دامەزراند، 
بیری یەكسانی و دابەش كردنی دەسەاڵتی 
سیاس������ی پەرە پێدا، بەڕیوەبەریی خۆماڵی 

وەڕێخس������ت و ئااڵی نەتەوەیی بەرز كردەوە. 
هەم������ووی ئەو دەس������تكەوتانە لە مەكتەبی 
دێموكراتەوە س������ەریان هەڵ������داوە، پێیان نایە 
ژیان������ەوە و بەڵگەكانی مێ������ژووی كوردیان 
ئێستا ئەو كۆمەڵە دەستكەوتە  خەماڵندەوە. 
سنووری حیزبایەتی و هەرێمیان تێپەڕاندوە و 
بوون بە نرخ������ی بەرزی نەتەوەیی و جێگای 

شانازی بۆ هەموو نەتەوەی كورد. 
حیزب������ی دێموك������رات مێژوویەكی پڕ لە 
قوربانی دان و فی������داكاری هەیە. بۆ هەموو 
ئەندامانی حیزبی دێموكرات و نەتەوەكەمان 

ش������انازییەكی  كوردستان  سەرانس������ەری  لە 
گەورەی������ە كە یەك������ەم ڕێب������ەری حیزب و 
بوو  یەكەم س������ەرۆك كۆماری كوردس������تان 
بە پێش������ەنگی كاروانی شەهیدانی ڕێگای 
ئازادیی نیشتمان. دوكتۆر قاسملووی مەزن 
و دوكتور ش������ەرەفكەندیی ماندوویی نەناس، 
ئااڵی خەباتی پێشەوایان بەرز كردەوە و وەكوو 
پێشەوا سەریان لە پێناو ئەو ئااڵیەدا بەخشی. 
بە هەزاران الوی بژاردەی نیشتمان، بە سەدان 
فەرمان������دەی لێزان و بوێر، بە دەیان ڕێبەری 
تێگەیش������توو لە داوێنی حیزبی دێموكرات دا 

پ������ێ گەیش������تن و ل������ە ڕیزەكان������ی حیزبی 
دێموكرات دا لە پێناو ئازادیی نەتەوەكەیان دا 
گیانیان بەخت كرد. خوێنی شەهیدان و ناو 
و ڕێبازیان، ئێس������تا بووە بە بەرزترین نرخی 
نەتەوەیی و سەمبولێكی پیرۆز لە الی هەر 
مرۆڤێكی یەكسانیخواز و الیەنگری ئازادی 

و بەرابەریی مافی گەالن.
هێ������زی  فیداكارییەكان������ی  باس������ی 
پێش������مەرگەی حیزبی دێموكرات لە بست بە 
بستی خاكی ڕۆژهەاڵتی كوردستان دا، هەتا 
هەتایە لە س������ەر زار و زمانی ئەویندارانی 

ئ������ازادی دەمێنێت������ەوە و وەك س������ەرچاوەی 
خۆڕاگری و ئیڕادە تەماش������ای دەكرێ. بە 
هۆی ئەو فیداكارییانەوە، پێش������مەرگە بووە 
بە ناوونیش������انی ئازایەتی، لە خۆبوردەیی، 
ناوچاكی و ڕێبازپاكی. هەر بۆیەش، لە هەر 
جێگایەك كە ناوی پێش������مەرگە هەبێ، هیوا 
ب������ە هێزە، ڕووناكایی هەی������ە و ئیڕادە خۆی 

دەنوێنێ.
٧٠ س������اڵ تەمەنی حیزب������ی دێموكرات 
پڕە لە هەوراز و نش������ێو. هەورازی دژواری 
خەبات، هەورازی س������ەخت ب������ەاڵم ڕوو لە 

لووتكەی سەركەوتن ونشێوی پڕ لە تەنگ 
و چەڵەمە و بۆس������ەی نادیار. بەاڵم نرخ و 
دەس������تكەوتەكانی خەباتی حیزبی دێموكرات 
لە هەموو كات و س������اتێكی ئەو ٧٠ ساڵەدا 
بوون بە ڕێبەر، پێشەنگ و ڕێ پیشاندەری 
تێكۆش������انمان و بەرەو ئاس������ۆیەكی ڕوونتر 

ڕێنوێنیمان دەكەن.
ی������ادی ٧٠ س������اڵەی دامەزرانی حیزبی 
دێموكرات ل������ە هەم������وو ئەویندارانی ناو و 

ڕێبازی دێموكرات پیرۆز بێ. 

 درێژه ی سه روتار
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ڕۆژی سێ ش������ەممە ڕێكەوت������ی 
٢٧ی گەالوێژی 1394ی هەتاوی، 
دایە »عایشە ئیبراهیمی«، خەڵكی 
»سەلیم ساغۆڵ«ی سەر بە شاری 
مەهاباد لە تەمەنی ٨٠ س������اڵیدا بە 
هۆی »جەڵ������دەی دڵەوە« مااڵوایی 

لە ژیان كرد.
دایە عایشە دایكی »سەید عەزیز 

ڕێبەریی  ئەندام������ی  نیكجوی������ان« 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
خۆشەویس������تی  كەس������ایەتییەكی  و 

كۆمەاڵنی خەڵكی ناوچەكە بوو. 
تەرمی دایە عایشە لە نێو ئاپۆڕای 
خەڵكی ناوچەكە و خزم و كەس  وكار 

و دۆستانی بە خاك سپێردرا.
كوردس������تانی  دێموكراتی  حیزبی 

ئێران وێڕای دەربڕینی خەم و پەژارە، 
هاودەردی������ی و هاوخەمی������ی خۆی 
لەگەڵ بنەماڵە و كەس  وكاری دایە 
عایش������ە و بە تایبەت س������ەید عەزیز 
نیكجویان، ئەندامی ڕێبەریی حیزبی 
دێموك������رات ڕادەگەینێت و خۆی لە 
خەم و پەژارەیاندا بە شەریك و بەشدار 

دەزانێت.

زیندانیی  خلقەتی«  »س������مكۆ 
مەهاباد  خەڵكی  كوردی  سیاسیی 
كە لە بەندی ٧ی زیندانی ئێوینی 
تاران������دا لە دەستبەس������ەری دا بوو، 
ڕۆژی سێ شەممە ڕێكەوتی ٢٧ی 
گەالوێ������ژی 1394ی هەتاوی بۆ 

زیندانی شاری ئەراك ڕاگوێزرا.
س������مكۆ خلقەتی، كە بڕوانامەی 
كارناس������یی ئەندازیاری مێتالۆژی 
هەیە لە دامەزراوەی ناوكیی ئەراك 
كاركردن  سەرقاڵی  ئەندازیار  وەكوو 

بوو كە ڕێكەوتی ٢٨ی بەفرانباری 
دامەزراوە  ل������ەو  هەتاوی  13٨٨ی 
هێزەكان������ی  لەالی������ەن  ناوكیی������ە، 
ئێران  ڕێژیمی  ئیتالعاتی  ئیدارەی 

دەستبەسەر كرا.
دەستبەسەركرانی  دوای  خلقەتی 
بۆ بەن������دی ٢٠9ی زیندانی ئێوین 
ڕاگوێ������زرا و دوای ئەش������كەنجە و 
گوش������اری زۆر لەالیەن بەرپرسانی 
زیندانی ڕێژیم������ەوە بۆ ماوەیەك لە 
دواتریش  و  ڕەجایی ش������ار  زیندانی 

ل������ە بەن������دی 3٥٠ی ئەوین������دا لە 
دەستبەسەری دابووە.

ئ������ەو زیندانییە ك������وردە، لەالیەن 
ئەراكەوە  شاری  ئینقالبی  دادگای 
لەگەڵ  ه������اوكاری  تۆمەت������ی  بە 
كوردییەكانی  حیزب������ە  ل������ە  یەكێك 
ئۆپۆزس������یۆنی ڕێژیم بە 1٥ ساڵ 
زیندانی تەعزیری مەحكووم كرا و 
ئەو حوكم������ە لەالیەن دیوانی بااڵی 

واڵتەوە پشتڕاست كرایەوە.

لەمەریوان،  ئەرت������ەش  نیزامی  مانۆڕی 
ئاگرکەوتنەوەی ل������ە داربەڕووەکانی زنجیرە 
چیای زاگرۆس������ی لە کوردس������تان بەدوای 

خوێدا هێنا.
هەواڵدەریی  ئاژانس������ی  ڕاپۆرتی  بەپێی 
کوردپ������ا، ڕێکەوت������ی ٢٦ی گەالوێژ، لە 
ئەنجام������ی بەڕێوەچوونی مانۆڕی نیزامیی 
تیپی 3٢٨ هێزە چەکدارەکانی حکوومەتی 
لەش������اری مەری������وان  ئێ������ران  ئیس������المیی 
دارستانەکانی »کانی قوڵجان« هەڵکەوتوو 

لە 1٥کیلومێتری باکووری ڕۆژئاوای ئەو 
شارە لە ئاگردا سووتان.

ئاگرکەوتنەوەیە  ئ������ەو  بەهۆی  دەوترێ، 
چەندی������ن هێکتار ل������ە داربەڕووەکانی ئەو 

ناوچەیە لەناو چوون.
لەماوەی چەندساڵی رابردوودا ئەو ناوچەیە 
بە بەردەوامیی تووشی ئاگرکەوتنەوە بووە.

تەشەنەس������ەندنی  لەدرێ������ژەی 
ئاگرکەوتن������ەوەکان و خەماڵندن������ی ڕێژە و 
دارس������تانەکانی  لە  بەرکەوتوو  خەس������اری 

زاگرۆس، ئەندامانی ژینگەپارێزی شارەکانی 
مەریوان، پاوە، سنە، ئیالم، سه السی باوەجانی 
و جوانڕۆ و بەشێک لەچاالکانی ژینگە بۆ 
ئاڵوگ������ۆڕی بیر و ڕاگۆڕێنەوە و چۆنیەتی 
پێش������گیری لەو ئاگرکەوتنەوانە لەش������اری 

مەریوان کۆبوونەوەیەکیان بەڕێوە بردووە.
ئەنجوم������ەن و ناوەندەکانی ژینگەپارێزی 
پاش ئەو کۆبوونەوەیە س������ەبارەت بە قەیرانی 
ئاگرکەوتنەوە لە دارس������تانەکانی زاگرۆس 

بەیاننامەیەکی هاوبەشیان باڵوکردەوە.

کارناس������انی نەخۆش������ی ئیدز باس لە 
ش������ەپۆلی س������ێیەمی ئیدز لەئێران دەکەن، 
هەروەها دوایین ئامارەکان دەرخەری ئەوەن 
کە تەنیا لە پارێزگای کرماشان سێ هەزار 

کەس بە دەست ئەو ڤیروسەوە دەناڵێنێ.
بەپێی راپۆرتی ئاژانس������ی هەواڵدەریی 
کوردپا لەپارێزگای کرماشان سێ هەزار 
کەس تووشی نەخۆشی ئیدز هاتوون و لە 
کۆی گش������تی ئەو ڕێژەیە تەنیا لەس������ەدا 
لەناوەن������دە پزیش������کییەکان دەوا و  1٥یان 

دەرمانی پێشگیریی وەردەگرن.
عەلی کەماسی پس������پۆڕ له  نه خۆشی 
ئیدز ڕایگه یاندووه  ئەگەر ئەو نەخۆش������ییە 
ڕێگەچارەیەکی گونجاوی بۆ نەدۆزرێتەوە 
ئەگەری ئەوە هەیە هەتا ساڵی ٢٠٢٠ ئەو 
قەیران و نەخۆش������ییە بە هیچ شێوەیەک 

پێشی پێ نەگیردرێت.
خس������تووەتەڕوو،  ئەوەشی  کەماس������ی 
ه������ەر چەندە کە نزیک ب������ە ٥٠ ناوەندی 
چارەس������ەریی لە کرماشان کراوەتەوە بەاڵم 

ئەو ناوەندانە واڵمدەری نەخۆش������ییەکانی
HIV نین. 

بەپێی ئام������ارە فەرمییەکان ٢٨ هەزار 
توش������بوو بە ڤیروس������ی ئیدز لە ئێران هەیە 
و ئەو ڕێژەیەش تەنیا لە س������ەدا ٢٠ی ئەو 

تووشبوانەی دەرخستووە.
عەلی کەماس������ی لەدرێژەدا ئەوەش������ی 
خس������تووەتەڕوو، لەئێران شەپۆلی سێیەمی 
ئیدز وەڕێ کەوتووە و ڕێژەی ڕاستەقینەی 
تووشبوان لە ٢٨ هەزار کەس زۆر زیاترە.

ڕێكەوت������ی  چوارش������ەممە  ڕۆژی 
٢1ی گەالوێ������ژی 1394ی هەتاوی، 
»عەل������ی نیروومەند«، كەس������ایەتیی 
و خۆشناوی خەڵكی  نیش������تمانپەروەر 
بە  س������ەر  »نەڵۆس«  ش������ارۆچكەی 
شاری ش������نۆ، بە هۆی بەسااڵچوویی 

مااڵوایی لە ژیان كرد.
دەروێش عەلی لە كاتی ڕاگەیاندنی 

دەبێت������ە  كوردس������تان دا  كۆم������اری 
پێشمەرگەی كۆمار و دوای ڕووخانی 
كۆماریش هەتا دوا س������اتەكانی ژیانی 

بەو ڕێبازە وەفادار مایەوە.
ناوبراو كەسێكی خۆشناو و جێگای 
ڕێ������ز و متمانەی خەڵك������ی ناوچەكە 

بوو.
كەس������ایەتییە  ئ������ەم  تەرم������ی 

نیشتمان پەروەرە لە نێو ئاپۆڕای خەڵكی 
ناوچەكەدا بە خاك سپێردرا.

حیزب������ی دێموكراتی كوردس������تانی 
ئێ������ران، سەرەخۆش������ی ل������ە بنەماڵە و 
كەس وكاری ئەو كەس������ایەتییە خۆشناو 
و نیش������تمانپەروەرە دەكات و خۆی لە 
خەم و پەژارەیاندا بە شەریك و بەشدار 

دەزانێت.

مێهدی هاش������می نوێن������ەری وەلی 
فەقیه������� و پێش نوێ������ژی هەینی ڕێژیم 
لەش������اری ورمێ سەرەڕای هەڕەشەی 
جێگیر  كوردییەكان������ی  لەهێ������زە  توند 
ل������ە چیاكان������ی قەندیل و كێلەش������ین، 
هەر  بەرەنگاری  كە  ڕاش������یگەیاندووە 
چەش������نە جموجۆڵێك������ی ئ������ەو هێزانە 

دەبنەوە.
ئ������ەو نوێنەرەی ڕێژی������م وتوویەتی: 
»هێزەكانی س������پای پاسدارانی ڕێژیم 
لە ناوچە س������نوورییەكانی كێلەشین و 
قەندیل سەرقاڵی كاروباری ستراتژیكی 

نیزامین و بە مەبەستی بەرەنگاربوونەوە 
دژی ئ������ەو هێ������زە كوردییانە لە ناوچە 

سنوورییەكان جێگیر كراون«.
ه������ەر ل������ەو پێوەندیی������ەدا عەل������ی 
بااڵی  س������ەرۆكی شورای  شەمخانی 
تەناهی نەتەوەییش دوای جێگیربوونی 
كوردس������تانی  كوردییەكان������ی  هێ������زە 
ڕۆژه������ەاڵت لە چیاكانی كێلەش������ین 
و قەندی������ل بڕیاری ئامادەباش������ی بە 
هێزە نیزامییەكان������ی ڕێژیم دابوو و بە 
هێزەكانی  كە  ڕایگەیاندب������وو  فەرمی 
بۆ  لەشكەركێشیان  ش������ۆڕش«  »دژە 

ناوچە سنوورییەكانی نێوان كوردستانی 
باشوور و ڕۆژهەاڵت كردووە.

ئەو وتانە پاش ئەوە دێت كە هێزەكانی 
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران 
چیاكانی  ل������ە  جێگیربوونی������ان  دوای 
قەندیل و كێلەشین كاردانەوەی توندی 
ناوەن������دە نیزامی �������� ئەمنیەتییەكانی 
ڕێژیمی ئیسالمیی ئێرانی لێكەوتەوە و 
بە تەواوەتی ناوچە سنوورییەكانی نێوان 
ڕۆژهەاڵتیان  و  باش������وور  كوردستانی 

میلیتاریزە كرد.

ش������اری  خەڵكی  دڵدڵ«  »نامیق 
بۆكان لەالیەن قازی »مۆقەیس������ە« 
ل������ە لق������ی ٢٨ی دادگای ئینقالبی 
ئەو شارە، س������زای 1٠ ساڵ زیندانی 

بەسەردا سەپا.
هاوواڵتییە  ئ������ەو  دادگایی كردنی 
كوردە ب������ە بێ ئامادەبوون������ی پارێزەر 
بەڕێوەچووە و س������ەرەڕای تێپەڕبوونی 

1٥ مان������گ ل������ە دەستبەس������ەری و 
بەندی  لە  حوكمەك������ەی،  دەرچوونی 
ل������ە  ئێوی������ن دا   زیندان������ی  ٢٠9ی 

دەستبەسەری دایە.
نامیق دڵدڵ پێشتریش بۆ ماوەی 3 
ساڵ لە زیندانی ڕەجایی شاری كەرەج 
زیندان������ی كراوە، كە دوای ئازادكرانی 
ل������ە ڕێكەوت������ی ٢9ی خاكەلێ������وەی 

1393ی هەتاوی دووبارە لە ش������اری 
بۆكان دەستبەسەر و بۆ بەندی ٢٠9ی 

زیندانی ئێوین ڕاگوێزرا.
ئ������ەو هاوواڵتییە كوردە بە تۆمەتی 
»درێژەدان بە چاالكی و پڕوپاگەندەی 
مەزهەبی« و چاپ و باڵوكردنەوەی 
كتێب������ی پێ������ڕەوی ئەهل������ی س������وننە 

دەستبەسەر كراوە.

ڕۆژی سێ شەممە ڕێكەوتی ٢٠ی 
گەالوێژی 1394ی هەتاوی، هێزە 
نیزامییەكانی ڕێژیمی ئیس������المیی 
لە گوندی »رۆس������ەمانی«  ئێران 
سەر بە شاری س������ەقز، بە بیانووی 
هەڵگرتنی كەلوپەلی قاچاغ تەقەیان 
لە ماشینێكی جۆری سێ ئێف كرد 
كە بەو هۆیەوە س������ێ كاس������بكاری 
كورد، كە هەر س������ێكیان برا بوون بە 

توندی بریندار دەبن.

ك������وردە  كاس������بكارە  س������ێ  ئەو 
دوای برینداربوونی������ان ب������ە تەقەی 
ڕاس������تەوخۆی هێزەكانی ڕێژیم، بە 
هۆی قوڵیی برینەكانیانەوە ڕەوانەی 

نەخۆشخانەی شاری سەقز كراون.
كارخانە، كارگە، هەلی  نەبوونی 
بەدەستهێنانی  سەرچاوەكانی  و  كار 
داه������ات، بۆت������ە ه������ۆی دابەزینی 
ئاس������تی  بژیویی خەڵكی ناوچە و 
خەڵك بەناچ������اری ڕوویان لە كاری 

لەس������ەر  پڕ مەترس������یی كۆڵبەری 
سنوورەكان كردووە.

ئەمە لە حاڵێكدایە كە ئامارەكان 
نیشان دەدەن كە لە ماوەی ٥ مانگی 
كۆڵبەر   1٦ ئەمس������اڵدا،  سەرەتای 
ڕاس������تەوخۆی  تەقەی  ه������ۆی  بە 
هێزەكان������ی ڕێژیم لە س������نوورەكانی 
كوردس������تان بوونەتە قوربانی كە لە 
كۆی گشتی ٨ كۆڵبەر كوژراون و 

٨ ی دیكەش بریندار بوون.

ڕێکەوتی  پێنج ش������ەممە  ڕۆژی 
٢٢ی گەالوێژی 1394ی هەتاوی، 
پیشانگایەکی وێنە بە بۆنەی ٢٥ی 
گەالوێ������ژ، س������اڵڕۆژی دامەزرانی 
حیزب������ی دێموکراتی کوردس������تانی 
ئێران لەالیەن کۆمیتەی بەڕێوەبەریی 
ی������ادی ٧٠ س������اڵەی دامەزارن������ی 
ح������دکا لە ب������ارەگای س������ەرەکیی 
حیزبی دێموکرات لە ش������اری کۆیە 

کرایەوە.

ئەو پیشانگایە لە الیەن محەمەد 
نەزیف ق������ادری ئەندامی دەفتەری 
دێمۆکرات������ی  حیزب������ی  سیاس������ی 
کوردس������تانی ئێران کرایەوە و هەر 
وەها بەشێکی بەرچاو لە ئەندامانی 
ڕێبەری حیزب و کادر و پێشمەرگە 
و بنەماڵەکانی������ان لە کردنەوەی ئەو 

پیشانگایە بەشدار بوون.
ساڵ   ٧٠ مێژووی  پیش������انگاكه  
خەب������ات و تێکۆش������انی حیزب������ی 

لە  ئێران  کوردس������تانی  دێموکراتی 
سێ قۆناغی مێژوویی جیاوازدا واتا 
لە س������ەرەتای دامەزرانی کۆماری 
کوردستان، شۆڕشی چەکداریی 4٧ 
�� 134٦ و شۆڕشی گەالنی ئێران تا 
س������ەردەمی ئێستای خەباتی حیزبی 
دێموکرات������ی لە خ������ۆوە گرتبوو کە 
هەر قۆناغێک باس لە سەردەمێکی 
نوێ و جیاوازی خەباتی ئەو حیزبە 

دەکات.

بۆ بەڕێز كاك مستەفا هیجری 
سكرتێری گش������تیی حیزبی دێموكراتی 

كوردستانی ئێران
هاوڕێیانی تێكۆشەر!

س������اڵڤەگەڕی  حەفتادەمین  بەبۆن������ەی 
دامەزراندن������ی حیزبی خەباتگێ������ڕی ئێوە، 
حیزبی دۆس������ت و برا، من بە ناوی تەواوی 
ئەندام و الیەنگرانی پارتی سۆسیالیس������تی 
دڵس������ۆزانەترین  و  كوردس������تان، گەرمترین 
پیرۆزبایی خۆم پێشكەش������ی ئێوەی بەڕێز و 
لە ڕێگای جەنابیشتەوە، پێشكەشی هەموو 

بەرپ������رس، كادر، پێش������مەرگە و ئەندامانی 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران دەكەم.

ئێمە دڵنیاین كە حیزبی پێش������ەوای نەمر 
و ڕێبوارانی ڕێگای شەهید قاسملوو و د. 
سەعید و هەموو شەهیدانی ڕێگای ئازادی، 
بە پشت بەس������تن بە ئەزموونی ٧٠ ساڵەی 
خۆیان، بە پشت بەستن و باوەڕمەندبوون بە 
هێزی گ������ەل و بەرحەقیی و ڕەوایی دۆزی 
نەتەوەیی ئێ������وە، چاالكی و خەباتی خۆتان 

بەهێزتر دەكەن و بەرەو پێشەوە دەبەن.
ئێمە بە دۆستایەتی و پێوەندی برایانەی 

نێ������وان پارتی سۆسیالیس������تی كوردس������تان 
و حیزب������ی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران 

سەربڵیندین.
ب������ەو هەس������تەوە جارێك������ی دیكە  هەر 
پیرۆزبای������ی خۆم پێشكەش������ی ئێوەی بەڕێز 

دەكەم و هیوام سەركەوتنی حیزبەكەتانە.
ب������ژی حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی 

ئێران
مەسعوود تەك

سكرتێری گشتی
13.٠٨.٢٠1٥

ڕێكەوت������ی  سێش������ەممە  ڕۆژی 
٢٠ی گەالوێژی 1394ی هەتاوی، 
ژنێكی كوردی خەڵكی بانە لەالیەن 
4 كەسەوە لە شەقامی كەمەربەندی 
هێرش������ی كراوەتە سەر و تێزابیان پێدا 
پژاندووە و بەشێكی زۆر لە دەم وچاو 

و جەستەی بریندار بووە.

شووناس������ی ئەم هاوواڵتییە كوردە 
قادری«  ل������ە »ئەفس������انە  بریتییە 
تەمەن 3٧ س������اڵ كە پاش ڕووداوەكە 
ڕەوانەی نەخۆش������خانەی شاری سنە 

كراوە.
ئەم������ە لەحاڵێكدایە كە ڕێكەوتی 
٢3ی پووشپەڕیش لەشاری بۆكان ٧ 

ك������چ و ژنی كورد لە س������ێ ڕێیانی 
س������ەنگینی ب������ۆكان تێزابی������ان پێدا 
پژێندرا و ماوەیەك دواتریش چەندین 
بنەماڵەی چاالكی سیاسی لە شاری 
سەقز لە رێگەی تێلێفۆنەوە هەڕەشەی 

پێداكردنی تێزابیان لێكرا.

ڕۆژی یەكش������ەممە ڕێكەوت������ی 
1٨ی گەالوێژی 1394ی هەتاوی، 
زیندانییەك������ی سیاس������یی كورد بە 
ناوی »سیروان نژوای« لە زیندانی 

تەورێز ئێعدام كرا.
ل������ە ڕێكەوتی  س������یروان نژوای 
14ی پوشپەڕی 139٠ی هەتاوی 
لە ش������اری كەرەج دەستبەسەر و بە 
یەكێك  لە  »ئەندامەت������ی  تۆمەتی 
ل������ە حیزب������ە كوردییەكانی دژبەری 
ڕێژیمی ئێران« بە ئێعدام مەحكووم 

كرا.
حوكمی ئێعدامی سیروان نژاوی 
ل������ە ڕێكەوت������ی ٢3ی خاكەلێوەی 
ل������ە لقی یەكی  1391ی هەتاوی 
دادگای ئینقالبی شاری مەهاباد بە 
سەرۆكایەتی دادوەر »جەوادی كیا« 

پەسند كرا.
ئەو زیندانییە سیاسییە كوردە بە 
بێ ئامادەبوون������ی پارێزەر لە كاتی 
ئێعدامی  س������زای  دادگایی كردنیدا 
بەسەردا سەپا و پاشان ئەو حوكمە لە 

لقی 31ی دیوانی بااڵی ڕێژیمی 
ئێران پشتڕاست كرایەوە.

س������یروان ن������ژاوی پێش������تر ل������ە 
ڕێبەندانی  مانگ������ی  كۆتاییەكانی 
1393ی هەتاوی، وێڕای ئیبڕاهیم 
عیسا پوور، س������امان نەسیم، عەلی 
ئەفش������اری، حەبیبووڵاڵ ئەفشار و 
یونس ئاقاییان بۆ شوێنێكی نادیار 
ڕاگوێزان كە دواتر عەلی ئەفشاری 
و حەبیبوڵاڵ ئەفشاری ئیعدام كران.

جموجۆڵی هێزە كوردییەكان لە ناوچە سنوورییەكان 
هەڕەشەی پێشنوێژی هەینی ورمێی لێكەوتەوە

دایكی پێشمەرگەیەكی حیزبی دێموكرات كۆچی دوایی كرد

زیندانییەكی سیاسیی كورد بۆ زیندانی ئەراك ڕاگوێزرا

لە مەریوان مانۆڕی نیزامی ئاگرکەوتنی داربەڕووەکانی لێکەوتەوە

شەپۆلی سێیەمی HIV لەئێران و تووشبوونی 3 هەزار کەس 
بەو نەخۆشییە لە کرماشان

كۆچی دوایی كەسایەتییەكی نیشتمانپەروەر و خۆشناو لە شنۆ

پیشانگایەکی وێنە، بە بۆنەی 25ی گەالوێژ یادی ٧0 ساڵەی دامەزرانی حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران لە بارەگای سەرەکیی حیزب لە شاری کۆیە كرایه وه 

په یامی به ڕێز مه سعوود ته ك
به  بۆنه ی ٧0 ساڵه ی دامه زراندنی حیزبی دێموكراته وه 

هێزە نیزامییەكان لە شاری سەقز 3 كاسبكاریان 
دایە بەر تەقەی ڕاستەوخۆ

هاوواڵتییەكی كورد حوكمی 10 ساڵ زیندانی بەسەردا سەپا

تیزاو قوربانییەكی دیكەی گرت

سیروان نژاوی زیندانیی سیاسیی كورد لە تەورێز ئێعدام كرا
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پەیامی بەڕێز مستەفا هیجری سكرتێری گشتیی حیزب 
بە بۆنەی ٧0 ساڵەی دامەزراندنی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانەوە 

خەڵكی ئازادیخوازی كوردستان !
كادر و پێشمەرگە و ئەندام  و الیەنگرانی 

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران !
ڕێوڕەسمی  بەڕێزی  بەش������داربووانی 

٢٥ی گەالوێژ !
لە ساڵی 13٢4ی هەتاوی بەرامبەر 
لەگ������ەڵ س������اڵی 194٥ی زایینی، لە 
ڕۆژێكی وەك ئەمڕۆدا حیزبی دێموكراتی 
كوردس������تان وەك حیزبێكی پێشكەوتووی 
هاوچەرخ  و ڕووداوێكی گرنگی سیاسی 
لە شاری ساباڵخ  و بە دەستی پێشەوای 

نەمر قازی محەممەد لەدایكبوو.
ئ������ەو هۆكاران������ەی ك������ە گرینگ������ی  
یادەوەری دامەزراندنی حیزبی دێموكراتی 
كوردس������تان  زیاتر بەر جەس������تە دەكاتەوە 
تەنیا  لە دروستبوونی حیزبێكی سیاسی 
ئاس������ایی بۆ بەڕێوەبردن������ی ملمالنێ و 
كاروباری سیاس������ی گرووپ و تاقمێكی 
ه������زری و بەرژەوەن������دی ئاب������ووری یان 
ئایدۆلۆژی نیی������ە، بەڵكوو دامەزراندنی 
حیزب������ی دێموك������رات ل������ە خۆرهەاڵتی 
كوردستان هەڵگری كۆمەڵێك دەسكەوت 
و مانای سیاس������ی و نەتەوەیی مۆدێڕنە 
بۆ چوار پارچەی كوردستان بە گشتی و 

خۆرهەاڵتی كوردستان بە تایبەتی.
ئەگەر حیزبی سیاس������ی بە گش������تی 
وەكوو گرنگترین دامەزراوە و ڕێكخراوی 
ل������ە  ل������ە هێندێ������ك واڵت دا  سیاس������ی 
بەستێنێكی ئامادەی سیاسی و یاسایی 
ب������ۆ بەڕێوەبردنی كاروباری سیاس������ی و 
پێك دەهێندرێت  حكوومەت  دروستكردنی 
ب������ە ه������ۆی  ب������ەاڵم  و دادەمەزرێ������ت، 
بەگشتی  كورد  بارودۆخی  تایبەتمەندی 
و خۆرهەاڵتی كوردستان بە تایبەتی ئەوە 
حیزبی دێموكراتە كە خۆی دەوڵەت یان 
كۆمارێكی دیفاكتۆ )دەوڵەتی كۆماری 
كوردستان( بونیات دەنێت كە  نوێنەرایەتی 
ویست و داخوازی گشتی هەموو تاكی 
نەتەوەی ك������ورد دەكات كە دیاریكردنی 
مافی چارەنووسی خۆی و دامەزراندنی 
كیانێكی سیاس������ی دێموكراتیكە. لەوەش 
گرنگت������ر، حیزبی دێموكرات توانیویەتی 
هاوس������ەنگییەك ل������ە نێ������وان ئامانج������ە 
بەهاكانی دێموكراسی و  نەتەوەییەكان و 
دادپەروەری دروست بكات، هەر بۆیە ئەم 
حیزبە دەبێتە جێگەی تاك بەتاكی هەموو 
چین و توێژ و ڕوانگەیەكی میانەڕۆ و 
دێموكراس������یخواز. بەم مانایە كە هەموو 
پرەنسیپەكانی  بە  پابەند  شۆڕشگێڕێكی 
ئازادی و مافی مرۆڤ و دێموكراس������ی 
ل������ە حیزبی دێموكراتدا جێگەیان دەبێتە و 
حیزب وەكوو چەترێكی جێگەی متمانە 
بۆ وەدیهاتنی ئامانجە بااڵ مرۆییەكانیان 

دەزانن.
حیزبی دێموكرات تەنیا پاش 1٥9 ڕۆژ 
لە دوای دامەزراندن������ی، بە پێكهێنانی 
مێژووی  ل������ە  كوردس������تان  كۆم������اری 
هاوچەرخی كوردستان دا دەبێتە خاڵێكی 
وەرچەرخان لە بونیاتنانی عەقاڵنییەت و 
ژیانی سیاس������ی و ناسنامەی مۆدێرنی 
ئ������ەوەی كە گرنگیی  نەتەوەیی كورد. 
و بەهای ئەو حیزب������ە دووقات دەكاتەوە 
دێموكرات  ناتوانی������ن حیزبی  ئەوەیە كە  
لە هەموو ش������انازییەكانی دیكەی كورد 
وەكوو كۆماری كوردس������تان و هەروەها 
بەرزكردن������ەووەی وش������یاری نەتەوەیی و 
بونیادنانی ناس������یۆنالیزمێكی هاوچەرخ 
و ناس������نامەی نەتەوەیی مۆدێرنی كورد 

جیا بكەینەوە. 
حیزب������ی  ك������ە  تایبەتمەندییەك������ی 
دێموك������رات لە ژیانی سیاس������ی كورددا 
زیاتر تاقانە دەكات، ئەوەیە كە ئەو حیزبە 
دەبێتە مۆدیلێكی سیاس������ی مۆدێرن بۆ 
ڕێكخس������تن و ژیانی سیاسی و خەباتی 
ڕزگاریخ������وازی نەتەوەی������ی ل������ە چوار 
پارچەی كوردستان. گرنگترین ئاسەوار 
و دەس������كەوتەكانی ئەو حیزبە بریتی بوو 
لە گرێدانی هەر سێ بنەما و فاكتۆ ری 
)خاك و نەتەوە و دەس������ەاڵتی سیاسی(، 
كە لە چوارچێوەی كیانێكی سیاسی بە 
ناوی كۆماری كوردستان كە بەدیهێنەر 
و بونیاتن������ەری یەكپارچەیی نەتەوەیی- 
دابەشبووی  بۆ كۆمەڵگەیەكی  سیاسی 
ژیر چەپۆك و چەوساوە و بێ دەرەتان بوو 
وەدیهێنا كە تاوەكوو ئێس������تا كە حەفتا 
سەرەڕای  تێدەپەڕێت،  بەس������ەریدا  ساڵ 
هەموو كۆس������پ و قۆناخە تراژیدی و 
تاڵەكان������ی مێژووی خ������ۆی  و نەتەوەی 
كورد لەس������ەر ئەو بنەما و پرەنسیپانەی 
ك������ە ل������ە ڕۆژی یەكەمەوە لە س������ەری 
دامەزرا، الی نەداوە. ئەمەش بەمانای 
چەقبەس������توویی سیاسی و ئایدۆلۆژی 
نایەت، بەڵكوو بە پێچەوانەوە، بە مانای  
بڕوابوونی شێلگیرانەی حیزبی دێموكراتە  
بە بنەماكانی دێموكراس������ی و ئازادی و 
ڕزگاری نەتەوەی������ی ك������ورد. لەالیەكی 
دیكەوە ئەمەش دەربڕی واقعبینی قووڵی 
سیاسی ئەو حیزبەیە كە بە بێ بەدیهاتنی 
سیستەمێكی سیاس������ی دێموكراتیك لە 
ئێران و لە نێوخۆی كوردستان، ڕزگاری 
و ئازادی و مافی نەتەوەیی كورد نایەتە 
دی و، مرۆڤی كورد ڕزگاری نابێت لە 

سەركوت و چەوساندنەوە.
ئەوە بێجگە لەو سیمبۆلە نەتەوەییانەی 
وەك ئااڵ و سروود و دروستكردنی سوپای 
میلل������ی و پێش������مەرگەی كوردس������تانە 
كە تاوەكوو ئێس������تا ه������ەر بەردەوامن و 

هەموو كوردێك ش������انازیان پێوە دەكات و 
ئەمڕۆكە لە ئاس������تی جیهانیدا كوردی 

پێ دەناسرێتەوە.
حیزب������ی  دیك������ەی  جیاوازییەك������ی 
دێموك������رات لەگەڵ هێندێ������ك لە حیزبە 
سیاسییەكانی دیكە ئەوەیە كە ئەخالقی 
هێناوەتە نێو سیاسەت، بۆیە هیچ كاتێك 
سیاس������ەت بە مانا ماكیاڤێلیستیەكەی 
پێڕەو ن������اكات و بڕوای وایە لە ڕێگەی 
دژە مرۆڤانە و نادروست ناكرێ  بگەینە 
ئامانجەكانی بااڵی مرۆڤایەتی، ئاكامی 
ئ������ەو بیروبڕوایە دەبێتە ئەوە كە ئامادەیە 
قوربانیی و تێچووی گرانبەها بدا، بەاڵم 
هیچ كات ئامادە نەبێ  لەگەڵ الیەنێكی 
نەیاری كورد، دژی بزووتنەوە سیاس������ی  
و نەتەوەییەكان������ی پارچەكان������ی ت������ری 
كوردستان هەنگاوێك هەڵگرێت و سازان 
لەس������ەر خوێنی ڕۆڵەی كورد بكات، لە 
پێناو بەرژەوەندی حیزبی. بە پێچەوانەوە 
گ������ەورەی  زیانی  قۆناخ������دا  ل������ە زۆر 
تەحەم������ول كردووە، ب������ەاڵم بەرژەوەندی 
نەتەوەی������ی كوردی لە هیچ پارچەیەكی 
كوردس������تانی  نەكردۆتە قوربانیی سازان 
لەگەڵ دەوڵەت یان الیەنێكی سیاس������ی، 
بڕوای  دەرب������ڕی  لەالی������ەك  ئەم������ەش 
قووڵی ئ������ەم حیزبەیە بە هاوتەریب بوون 
و گرێ������دراوی خەبات ب������ۆ بەدیهێنانی 
دێموكراس������ی و ئ������ازادی و مافەكانی 
مرۆڤ لەگەڵ پاراس������تنی بەرژەوەندی 
نەتەوەی������ی لە خەبات������ی ڕزگاریخوازانە 
دیكەوە  لەالیەكی  ك������ورددا،  ونەتەوەیی 
نیش������اندەری ئەو  ڕاس������تیەیە  كە حیزبی 
دێموكرات وەكوو بزووتنەوەیەكی مافخواز 
و دێموكراس������یخواز لە ئوسوول و بنەما 
س������ەرەكییەكانی كە لەسەری دامەزراوە 
تاوەك������وو ئەمرۆ نەك ه������ەر الی نەداوە، 
 بەڵك������وو بەپێی گۆڕان������ی هەل ومەرج و 
خوێندنەوەی واقعی سیاسی و بنەماكانی 
بەرژەوەندی و ئاسایشی نەتەوەیی كورد، 

زیاتریش پێی پابەند بووە.
     ئ������ەو تایبەتمەندیی������ە بەرزانە و 
زۆری دیكەش كە لە ماوەی ٧٠ ساڵی 
ڕاب������ردوودا ئەو حیزب������ە داهێنەریان بووە 
و، ب������ە كردەوەش جێبەجێ������ی كردوون لە 
كردوەتە  دێموكراتیان  حیزبی  ڕاس������تیدا 
قوتابخانەیەكی فیكری س������ەردەمیانە  و 
ڕەفتاری بەرزی ئینس������انی كە بەكردەوە 
حیزب دەكاتە كەرەسەیەك بۆ خەبات لە 
پێناو ویس������ت  و داخوازی ڕەوای گەل و 
نیش������تمانێكی بریندار و پارچەكراو كە 
بەرژەوەن������دی حیزبی ل������ە چوارچێوەی 
بەرژەوەندی گەل������دا دەبینێ ، نەك وەك 
ئامانجێك سەیری بكا  و بەرژەوەندییەكانی 
خۆی بەرزتر لە بەرژەوەندی گش������تیی 

دابنێ .
بەڵی خۆشەویستان !

 هەم������وو ئ������ەو تایبەتمەندییە بەرز و 
بەدەس������تمایەی  بوون  مرۆڤدۆس������تانەیە 
پاراستنی حیزبی دێموكرات و مانەوەی 
بەهێزی لە گۆڕەپانی خەباتی نەتەوەیی 
پێش������كەوتنخوازانەدا، بە تایبەت ئەگەر 
س������رنج بدەین لە تەواوی تەمەنی حەفتا 
س������اڵەیدا بێجگە لە چەن������د بڕگەیەكی 
كورت ماوە كە ئەگەر هەمووی بخەینە 
س������ەریەك لە س������ێ چوار س������اڵ تێپەڕ 
نابێت، لە تەواوی باق������ی ئەو ماوەیەدا 
ڕێبەرایەتی حیزب بە هۆی زۆڵم و زۆری 
ڕێژیمەكانی تاران لە دوورە واڵتیدا ژیاوە، 
كار و چاالكی ئەن������دام  و الیەنگرانی لە 
نێوخ������ۆی واڵت  و تەنانەت هێندێك جار 
لە دەرەوەی واڵتیش������دا قەدەغە كراوە  و 
لەگەڵ س������زای توندی وەكوو ئیعدام  و 
زیندانی درێژخایەن ڕووبەڕوو بوەتەوە، لە 
هێندێك قۆناخدا لەگەڵ مەترسی نەمان 
ل������ە دوای ڕووخانی  ڕووبەروو بوەتەوە. 
كۆمار، ئیعدامی پێشەوا  و ژمارەیەكی 
بەرچاو لە بەرپرسان  و دەستبەسەر كردنی 
ژمارەیەك������ی دیكە لە الیەن پۆلیس������ی 
حەمەرەزاش������ا  و ئاوارەبوونی چاالكانیی 
دیك������ە، دژوارترین ڕۆژان������ی مێژووی 
حیزب������ی دێموكرات دەس������ت پێ  دەكا بە 
تایبەت كە ئەوانەشی كە مابوون لە ژێر 
ت������وودەدا جووڵەیان  هێژمووونی حیزبی 
لێب������ڕا بوو. ئەم وەزعە دژوارە بۆ ماوەی 
نێزیك بە دە س������اڵ  و تا ساڵی 1334ی 
هەت������اوی)19٥٥( درێ������ژەی هەب������وو، 
لەو س������اڵەدا بە دەستپێشخەری دوكتور 
قاس������ملوو  و حەوت هەشت كەسی دیكە 
لە كادرەكانی حیزبی كۆنفرانسی یەكەم 
پێك دێ   و حیزب سەربەخۆیی خۆی لە 
حیزبی توودە ڕادەگەیەنێ   و تێكۆشانی 

خۆی بە نهێنی درێژە دەدا.
دوای ئەوەش تاكوو ئەوڕۆ ئینشعاب  و 
دابڕانەكان، لە ژێر شوێندانەری نەیارانی 
حیزب بە مەبەس������تی الوازك������ردن  و لە 
نێوبردنی، تیرۆری ڕێبەرانمان بە بڕیاری 
ئاس������تی هەرەبەرزی ڕێبەرانی كۆماری 
ئیسالمی ئێران  و تیرۆری سەدان كەسی 
دیك������ە لە ئەندامانی حیزب، تەنانەت لە 
خاكی باشووری كوردستان  و زۆر تەنگانە 
 و ڕۆژانی س������ەختی دیكە و هەموو ئەو 
ڕووداوە تااڵنەی كە لە ماوەی ٧٠ ساڵی 
ڕابردوودا بەس������ەر حیزب������ی دێموكراتدا 
س������ەپاون هەركامیان زەربەیەك بوون لە 
پەیكەری ئەو حیزبە، بەاڵم بە هەمووی 
ئ������ەو زەربانەەوە حی������زب نەك هەر لە پێ 
نەكەوت������ووە، بەڵكوو ل������ە نێو كۆمەاڵنی 
خەڵكی خۆماندا خۆشەویستی  و متمانە 

پێكردنی زیاتر ب������ەرز بووەتەوە و لە نێو 
نێونەتەوەییەكاندا خاوەن  كۆڕ  و كۆمەڵە 
ئیعتبار  و پرستیژی تایبەت بە خۆیەتی، 
یەكێ������ك لە گرنگرتری������ن هۆیەكانی ئەم 
شێوە مانەوەش دەگەڕێتەوە بۆ سیاسەتی 
میانەڕەوی، سوبات لە پێداگری لەسەر 
خەبات بۆ گەیشتن بە مافی نەتەوەیی  و 
بەردەوامبوون لە هێنانە ئارای خواستی 
س������ەردەمیانە وەك دێموكراسی  و مافی 
مرۆڤ بە بێ  ڕاڕایی بوون  و كەوتنە ژێر 
درۆزنانەی  هەوای  كەش و  شوێندانەری 

سیاسی. 
ب������ەاڵم  هەم������ووی ئەو ڕاس������تیانە 
كە ش������انازییەكانی حیزب������ی دێموكرات 
پێك دێن������ن الیەنێكی ئەو پرس������ە گرنگە 
لە خۆ دەگ������رن، الیەنێكی دیكە ئەوەیە 
كە ه������ەر ئەوەندە كە ئێمە لە جێژنی ٧٠ 
س������اڵەی حیزبەكەماندا بەشدارین و هەر 
كامەش لە ئێم������ە  و ئەوانەی لە ژیاندا 
نەماون لە قەدەر توانا لە خوڵقاندنی ئەو 

شانازییانەدا بەشمان هەیە بەس نیە.
چوونكە لە م������اوەی تەمەنی حەوت 
دەیەی حیزبدا ئاڵوگۆڕێكی بەربەرین  و 
قووڵ بەس������ەر سیمای جیهان  و ناوچەدا 
هات������ووە، بە دەیان نەت������ەوە لە ژێر كۆت 
 و بەن������دی داگی������ركاری  و دیكتاتۆری 
ڕزگاریان ب������وە  و بوونەتە خاوەن كیانی 
لە  ژمارەی������ەك  س������ەربەخۆ،  سیاس������ی 
لەگەڵ  ك������ە  س������ەرەڕۆكان  حكوومەتە 
خەڵك������ی خۆیان وەك خوالم  و كەرەس������ە 
ڕەفتاری������ان دەك������رد لە ژێ������ر تەوژمی 

مافخوازانەی ئەو خەڵكەدا تێداچوون.
خۆرهەاڵت������ی  سیاس������ی  س������یمای 
ناوەڕاس������ت كە شوێنی نیشتەجێ بوونی 
ئێم������ەی كوردیش������ە بە خێرای������ی بەرە و 
گۆڕان������ی سیاس������ی  و جوگرافیای������ی 
دەچێ ، ل������ە هەل ومەرجێكی ئەوتۆدا بۆ 
ئێمە ب������ەس نیە كە تەنیا ش������انازی بە 
تەمەنی حی������زب  و خەباتەكەمان بكەین، 
لەبەر ئەوەی تا ئێس������تا نەمانتوانیوە لە 
ژێر چەپۆكی ستەمكاری ڕێژیمی تاران 
خۆمان ڕزگار بكەین  و لەو هەموو ئەو 
ئاڵوگۆڕانەدا دەورێكی چاالكمان هەبێ ، 
ئەوەش جێ������گای ڕەخنەیە  و هەموومان 
بەشمان بەر دەكەوێ ، هەر وەك چۆن لە 
ش������انازییەكانی ئەو ماوەیەدا خۆمان بە 

بەشدار دەزانین.
هۆیەكانی  ل������ە  بەش������ێك  بێ  گومان 
ئەو ناكامییان������ە دەگەڕێتەوە بۆ دەوری 
نیگەتیڤ������ی حكوومەتە داگیركەرەكان  و 
زڵهێزەكانی بڕیار بەدەس������ت كە هەمیشە 
دیكتاتۆرەكان  دەس������ەاڵتە  یارمەتیدەری 
بوون بۆ سەركوتی خەباتی كورد، بەاڵم 
بۆ  بەرچاویش������ی دەگەڕێتەوە  بەشێكی 

هەڵ������ە  و فێرنەب������وون لە هەڵ������ەكان  و لە 
ئاكامدا دووپات كردنەوەیان.

دابڕان������ەكان،  دابەش������بوونەكان، 
پشت  بەستن بە دوژمنان، هەڵسووكەوتی 
دیكتاتۆرانە لە ژێر ناوی دێموكراس������ی، 
پێڕەو كردنی سیاسەت بە شێوەی كالسیك 
 و خۆدزین������ەوە لە تازەگ������ەری، دیتنی 
بەرژەوەندییە حیزبی، گرووپی  و تەنانەت 
تاكەكەسییەكان لە سەرووی بەرژەوەندییە 
نەتەوەییەكان  و زۆری دیكەش، دەكەونە 
خانەی ئەو ڕەخنانەوە كە هەموومان كەم 

 و زۆر تێیدا بەشدارین.
دێموكرات������ی  حیزب������ی  وەك  ئێم������ە 
كوردس������تانی ئێران بە پێی س������ەنگ و 
ش������وێندانەریمان لەس������ەر پرسی كوردی 
خۆره������ەاڵت ل������ە م������اوەی ٧دەی������ەی 
ڕاب������ردوودا بە چاوێك������ی ڕەخنەگرانەوە 
چاو ل������ە مێژووەكەم������ان دەكەین، بەاڵم 
كۆمەڵگای كوردی لەو بەش������ەدا تەنیا 
لە حیزب������ی دێموكرات پێك نایە، بەڵكوو 
هەموو تاكێكی كورد لە هەموو چین  و 
توێژەكانی ئەو كۆمەڵگایە لە پێكهاتنی 
ئەم هەل ومەرجە ناڵەبارە  و لەو ناكامییە 
مێژووییەدا بەرپرسیارن  و هیچ پاساوێك 
ئەو بەرپرس������یارەتییە لەسەرشانی ئەوان 
ئەوەیە  ڕێ������گای ڕزگاری������ش  الناب������ا، 
كە هەمووم������ان بە چاوخش������اندنەوە بە 
لەبەرچاوگرتنی  ب������ە  هەڵەكانمان������دا  و 
بە  خەبات  دەور وبەرمان  ڕاس������تییەكانی 
شێوەیەكی نوێ   و سەردەمیانە درێژە پێ  
بدەین، خەباتێكی هەمەالیەنە  و گشتگیر 
ب������ە پەندوەرگرت������ن لە هەڵ������ەكان  و بە 
شێوەیەكی یەكگرتوو هەوڵ بۆ گەیشتن 

بە ستراتیژی نەتەوەییمان بدەین.
ئیزنم بدەن ل������ە كۆتایی دا پیرۆزبایی 
خ������ۆم بەم بۆن������ەوە ئاراس������تەی هەموو 
پێشمەرگەكان  و  بنەماڵەی ش������ەهیدان، 
ئەندام������ان  و الیەنگرانی حیزب بكەم كە 
بە پێشكەش كردنی ژیانیان، تەحەمولی 
زیندان  و ئەشكەنجە  و سووكایەتییەكانی 
ئاوارەیی  و دوورەواڵتی  و  زیندانبانەكان 
لە تێكۆشان  و خەبات ڕانەوەستان تا ژیان 
 و بەس������ەرپێوەبوونی حیزبەكەیان گەیاندە 

تەمەنی حەفتا ساڵی.
س������اڵو لە گیانی پاكی ش������ەهیدانی 
س������ەربەرزی ئەم ڕێبازە كە بە قوربانی 
كردنی ژیانی خۆیان لە پێناو مانەوەی 
لە  ب������ەش  گەورەتری������ن  حیزبەكەی������ان، 
شانازییەكانیان  بۆ خۆیان دەستەبەر كرد.

سەركەوێ  خەباتی گەلی كورد لە 
پێناو ئازادی  و دێموكراسی  و مافی 

نەتەوایەتی
٢٥ی گەالوێژی 1394ی هەتاوی
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بنه ماكانی ته شكیالت و كاری ته شكیالتی له  ٧0 ساڵ 
مێژووی خه باتی شێلگیرانه ی حیزبی دێموكراتدا

به ره و              ساڵه ی حیزبی دێموكرات

جێگیرکردنی دێموکراس������ی 
له کۆمه ڵگادا به بێ به شداری 
که سایه تییه کان،  چاالکانه ی 
حی������زب و ڕێکخ������راوه کان له 
گۆڕه پانی سیاس������ی، ئابووری 
جێبه ج������ێ  فه رهه نگ������ی  و 
ناکرێ. ئه گه ر دێموکراس������ی 
کۆمه اڵیه تی  دادپ������ه روه ری  و 
کۆمه ڵگا  فه رهه نگ������ی  ببێته 
بۆ گه یش������تن ب������ه م ئامانجه و 
په روه رده کردن������ی تاکه کان������ی 
ک������رده وه   ب������ه  کۆمه ڵ������گا، 
دێموکراتی������ک  فه رهه نگ������ی 
ل������ه پاراس������تنی بنه ماکان������ی 

دێموکراسیدا ده و ر ده بینێ.
له  سه لماندوویه تی  ئه زموون 
کۆمه ڵگایه ک������دا زانی������اری و 
په روه رده ی دێموکراتیک الواز 
بێ زه مینه ی گه ش������ه کردنی 
په ره س������تی و خۆسپاردن  فه رد 
به دیکتاتۆری و س������ه ره ڕۆیی 
زۆر ئاس������انه. بۆ ئه و مه به سته 
خه ڵ������ک ب������ه ب������ێ زه مینه ی 
په روه رده یه کی  کۆمه اڵیه ت������ی 
درووس������ت له  کێشه و مه سه له 
ناگه ن  تێ  جۆراوجۆره کان������دا 
بۆیه پێكهاتنی ته شکیالتێکی 
بتوانێ  ک������ه  دێموکراتی������ک 
ڕێنوێ������ن و پاڵپش������ت ب������ێ بۆ 
کۆمه اڵنی خه ڵک له ڕێگای 
گه یشتن به مافه کانی پێویست 

و زه رورییه.
کۆمه ڵگا  ڕێکخراوه کان������ی 
ل������ه به رژه وه ندی  به و پێیه که 
چ چی������ن و توێژێک و بۆ چ 
ئامانجێک داده مه زرێن به  سه ر 
س������ێ ته یفی فیکریدا دابه ش 

ده بن.
1-ڕێکخراوه ئیدئۆلۆژیکه کان 
وه ک ڕێکخراوه کۆمۆنیست و 
ئیسالمییه کان که  چوارچێوه ی 

سیاس������ه ت و کرداری������ان ب������ۆ 
ده به ستنه وه  ئیداره ی کۆمه ڵگا 
ئیدئۆلۆژیی������ه وه که  به  ئ������ه و 
بڕوایان پێیه تی و له ڕاس������تیدا 
له  قاڵبی  ده یانه وێ کۆمه ڵگا 
ئیدئۆلۆژییه ک������ه ی خۆیان������دا 
ج������ۆره  ل������ه م  و  بگونجێن������ن 
گرینگ������ی  کۆمه ڵگایان������ه دا 
ب������ه که س������ه کان و ته نانه ت به 
له  و  نادرێ������ت  کۆمه ڵ������گاش 
کۆمه ڵگایه   ئ������ه و  ڕاس������تیدا 

ئه و  بکه وێت������ه خزمه تی  ده بێ 
ئیدئۆلۆژییه دیاریکراوه وه.

فاشیستییه کان  ٢-ڕێکخراوه 
که له سه ر ئه ساسی قودسییه ت 
و نمادبوونی ڕێبه رێکدا پۆلین  
ده کرێ و وته و کرده وه ی ڕێبه ر 
ڕه خن������ه  هه ڵگر نیی������ه و ده بێته 

ڕێسا و یاسای کۆمه ڵگا. 
3-ڕێکخراوه دێموکراتیکه کان 
ک������ه ل������ه ته یف������ی جۆراوجۆر 
ل������ه م  ب������ه اڵم  ده رده ک������ه ون 
به  گرنگ������ی  ڕێکخراوان������ه دا 
نه خشی که سه کان و کۆمه ڵگا 
په یڕه وێک������ی  به پێ������ی  ده درێ 
نێوخۆی������ی ڕابیت������ه ی نێوانیان 
ڕێک ده خرێ لێره شدا ڕوانینی 

ڕێکخراوه کان و ئامانجه کانیان 
زۆرتر له چوارچێوه ی کرده وه دا 
ده بێ قه زاوه تی له س������ه ر بکرێ 
ن������ه ک ل������ه ڕووی به رنامه  و 
ئێمه  حیزبی  په یڕه وه کانیانه وه، 
که ده که وێته ته یفی سێهه می 
ئه م ڕێکخراوانه له  ماوه ی حه فتا 
ته شکیالتیدا  تێکۆشانی  ساڵ 
هه وراز و نش������ێوی زۆری دیوه 
زۆر ئه زموونی تاڵ و شیرینی 
ئاوڕدانه وه یه کی  و  تێپه ڕاندووه 

ده توانێ  تێکۆشانه   له و  کورت 
ب������ۆ به ره و  ئه زموونێ������ک بێ 

داهاتوو.

حیزب������ی  ته ش������کیالتی 
دێموک������رات نوێنگه ی چین و 
و  نه بووه  تایبه ت������ی  توێژێکی 
نییه، ته ش������کیالتی ئه م حیزبه 
وێس������تگه ی داخوازییه کان������ی 
بۆیه  ه������ه ر  نه ت������ه وه ی کورده 
کۆمه اڵنی خه ڵکی کوردستان 
ل������ه قۆناغ������ی جۆراوج������ۆری 
خه ب������ات بۆ ئ������ازادی له هیچ 
هاوکارییه ک درێغیان نه کردووه 
و هه ڵوێستی حیزبی دێموکرات 
له  په یوه ندی له گه ڵ مه س������ه له                       

جۆراوجۆره کانی������ان ب������ه بنه ما 
قه زاوه ت کردن  گرتووه شێوه ی 
چوارچێوه دا  له  و  بڕیاردانیان  و 
زه مه نییانه دا  بڕگ������ه  له و  بووه 
حی������زب  ته ش������کیالتی  ک������ه  
خه ڵکی  بووه  ته نگه ژه  تووشی 
کوردستان به  هانایه وه هاتوون و 
له و ته نگه ژه ده ربازیان کردووه. 
ل������ه کاتێکدا حیزبی  بۆ وێنه 
تووده ب������ه ڕێنوێنی کۆماری 
ئیسالمی تاقمی ٧ که سی له 
حیزب������ی دێموکرات جیاکردووه 
خه ڵک ئه و تاقمه یان مه حکووم 
کرد و پش������تیوانییان له حیزب 
ل������ه بڕگه کانی دیکه ی  کرد 
مێژووی حیزبدا له م هه ڵویستانه 

به فراوانی به رچاو ده كه ون.

ته ش������کیالتی  کاری 
هه یه  تایبه تی خۆی  سروشتی 
ک������ه یه کێ������ک له سروش������ته 
درێژخای������ه ن  تایبه تییه کان������ی 
ته ش������کیالتێکی  بوونیه ت������ی. 
باش ب������ه ڕۆژێک و دوو ڕۆژ 
و ته نانه ت به س������اڵێک و دوو 
له درێژه ی  نایه  س������اڵ پێک 
مێ������ژووی کاری ڕێکخراوه یی 
ل������ه واڵتان������ی دیکتاتۆری������دا 
ته ش������کیالتێک  جار  چه ندین 
له یه ک هه ڵوه ش������اوه ته وه و بۆ 
جارێکی دیکه س������ه ر له نوێ 

بنیاد نراوه ته وه.
مێژووی ته شکیالتی حیزبی 
ئێم������ه ش ب������ه س������ه رنجدان به و 
زاڵ  ڕێژیمه کانی  که  ڕاستیه 
ڕێژیمی  کوردس������تاندا  به سه ر 
ب������وون و دژی  دیکتات������ۆری 
هه رچه شنه ماف و ئازادییه کی 
خه ڵک ب������وون ب������ه ناچار بۆ 
ئامانجه کانی������ان  وه دیهاتن������ی 
نهێنی  خه بات������ی  ل������ه  ڕوویان 
کردووه و ئه م ش������ێوه خه باته له 
درێژه ی ئه م مێژووه دا به داخه وه 
که م هه زینه نه بووه به  هه زاران 

ئه ندامی حیزب له درێژه ی ئه و 
زیندان  که وتوونه ته  خه بات������ه دا 
ئه شکه نجه و ئێعدام کراون به اڵم 
هه موو  سه ره ڕای  خۆشیه وه  به 
ئه و زبڕان������ه که وێی که وتوون 
کۆڵیان  حی������زب  ئه ندامان������ی 
نه داوه و ئێس������تاش ئه م خه باته 
شێوه یه کی  به  س������ه ربه رزانه یه 
پان و به رین له پانتایی هه موو 
کوردس������تاندا به ڕێوه ده چێ و 
ته شکیالتی حیزب به  یه کێک 
له ته شکیالته هه ره زیندووه کانی 
ئ������ه م قۆناغه به ئه ژمار دێت و 
خه باته  ل������ه و  ئاوڕدانه وه یه ک 
له درێژه ی ٧٠ س������اڵ خه باتی 
حیزبه که مان������دا هه م ڕێزگرتنه 
له و خه باته سه ربه رزانه یه و ئه و 
ڕۆڵ������ه به وه جانه یه  که له پێناو 
ئه و خه بات������ه دا گیانیان به خت 
ئه شکه نجه  تووش������ی  کردووه، 
و ئازار و زین������دان بوون و هه م 
و  کۆڵنه دان  له  نیش������انه یه که 
دێموکرات.  حیزبی  زیندوویی 
ئه زم������وون و ده رسێکیش������ه بۆ 
ئ������ه و الوانه که ل������ه دواڕۆژدا 
خه باته  ئ������ه م  ڕی������زی  دێن������ه 

سه ربه رزانه یه.
ته ش������کیالتی حیزب������ی ئێمه 
شانازی دامه زراندنی کۆماری 
کوردستانی پێ بڕاوه که دیاره 
له  کاتی دامه زراندنی کۆماردا 
ئه م ته شکیالته نه ئه زموونێکی 
ڕابردووی هه بووه نه کادرێکی 
پێویس������ت بۆ ئه و قۆناغه هه ر 
بۆی������ه ئ������ه و ب������ێ ئه زموونییه 
به ڕێوه بردنی  سه ر  ده کاته  کار 
کۆم������ار و به داخ������ه وه ده کرێ 
بڵێی������ن یه کێک له هۆیه کانی 
ڕووخانی کۆماری کوردستان 
نه بوونی ته شکیالتێکی پته و و 

ڕۆژەڤـ

توركیە و 
هەڵبژاردنێكی دیكە

و: ڕەزا فەتحوڵاڵنژاد

»ئێكۆنۆمیس������ت«  ماڵپ������ەڕی 
ڕاپۆرتەهەواڵێكی ش������یكاری لە ژێر 
ناوی »كاتێك ش������ەڕ دژی كوردەكان 
توندتر دەبێ ، س������ەركۆماری توركیە 
بانگەوازی بۆ هەڵب������ژاردن دەكات« 
لەس������ەر بارودۆخی ئێستای توركیە و 
پرس������ی كورد و هەڵبژاردن لەو واڵتە 
باڵو كردۆتەوە. لە سەرەتای وتارەكەدا 
هات������ووە: »توركی������ە ڕۆژی هەینی 
تەیب  ڕەج������ەب  س������ەركۆمار  كاتێك 
ئەردۆغان ڕایگەیان������د كە ئەم پاییزە 
داوای هەڵبژاردنی ناوادە دەكات، پێی 
نایە نێو ئاوە سیاسییە نادیارەكانەوە«. 
»متمانەبەخۆبوونی  هات������ووە:  دواتر 
هەڵبژاردنی  ل������ە  ئەردۆغان  بەڕێ������ز 
پێشوو كە لە ٧ی ژوئەن بەڕێوە چوو، 
ناكام ب������وو، واتە ئەو كاتە كە حیزبی 
دادپ������ەروەری و گەش������ە )AK( كە 
شكاوەتەوە،  ئیسالمگەراییدا  الی  بە 
ئەو زۆرینەی بەدەست نەهێنا كە ئەو 
پارتە پێویستیەتی تا بە تەنێ  بتوانێ  
بۆ ماوەی دەورەیەكی چوار س������اڵی 
دەسەاڵتدار بێت. دەوڵەتی هەنووكەی 
»ئاكەپ������ە« ب������ە سس������تییەوە چووە 
نێ������و وتووێژەكان������ی هاوپەیمانییەوە، 
سێكۆالری  حیزبی  لەگەڵ  س������ەرەتا 
خەڵك������ی كۆماریخ������واز )CHP( و 
دواتر لەگەڵ حیزبی دەستی ڕاستی 
ك������ردەوەی نەتەوەیی )MHP(، بەاڵم 
لە 1٨ی ئاگۆستدا وتی ناكرێ  هیچ 
هاوپەیمانیی������ەك پێك بهێنرێ . بەپێی 
یاس������ای بنەڕەتی توركی������ە، براوەی 
تەنی������ا 4٥ ڕۆژ كاتی  هەڵبژادنەكە 
هەیە بۆ وتووێژكردن لەسەر پێكهێنانی 
یەكەم جارە  بەاڵم ئەمە  هاوپەیمانی. 
كە هەڵبژاردنێك نەبووەتە هۆی ئەوەی 

دەوڵەتێك پێك بێت.«
لە بەش������ێكی دیكەدا نووس������راوە: 
»بەڕێ������ز ئۆدۆغ������ان ل������ە ئێس������تادا 
لێ������ی چ������اوەڕوان دەك������رێ  كە پاش 
دیاریكراوی  ماوەی  بەس������ەرچوونی 
4٥ ڕۆژەكە لە ٢3هەمی ئاگۆستدا، 
چاوی بە وتەبێژی پارلەمان بكەوێت 
تا بە فەرمی پرۆسەی هەڵبژاردن ڕێك 
بخرێ. زۆر كەس لەو بڕوایەدان كە هەر 
لە سەرەتاوە پێشبینی دەكرا »ئاكەپە« 
بچێتە نێ������و هەڵبژاردنێكی دیكەوە تا 
ئەوەی هاوپەیمان������ی پێك بێنێت. ئەم 
بۆ  لەدەس������تدانی زۆرینەكەی  حیزبە 
سەركەوتنی  حیزبی دێموكراتی خەڵك 
)HDP( دەگەڕێت������ەوە كە حیزبێكی 
الیەنگری ك������وردە و لە ٧ی ژوئەندا 
13 لە س������ەدی دەنگەكانی بەدەست 
هێن������ا، ئەویش بە هۆی ڕاكێش������انی 
پشتیوانی ژمارەیەكی زۆر لە توركە 
س������ێكۆالرەكان لە پ������اڵ كوردەكاندا. 
مانگێك لەمەوپێ������ش، دەوڵەتی تورك 
لە ناكاو كۆتایی ب������ە وتووێژی دوو 
س������اڵەی ئاش������تی لەگەڵ كوردەكان 
هێن������ا و وەاڵمی چەند هێرش������ێكی 
كرێكارانی  پارت������ی  میلیش������یاكانی 
كوردستان )PKK(ی بە كەمپەینێكی 
و  ئاس������مانی  هێرش������ی  بەرب������اڵوی 
دەستبەس������ەركردن دایەوە. لەو كاتەوە، 
نەتەوەگەرایی  و هەستی  توندوتیژی 
ب������ەرز بووەت������ەوە. بەڕێ������ز ئۆدۆغان 
هیوادارە توندتربوونی كیشمەكێشەكان 
ببێت������ە هۆی پاشەكش������ەی دەنگدەرە 
توركەكان ل������ە HDP و گەڕانەوەیان 
بەرەو AK. س������ەرەڕای ئ������ەوەش لە 
ژوئەنەوە تا هەنووكە، ڕاپرس������ییەكان 
ئاڵوگۆڕێكی بچووك لە ڕای خەڵك 

نیشان دەدەن.«
راپۆرتەك������ە دوات������ر ئام������اژە بەوە 
دەكات، حیزبە سەرەكییەكانی دیكەی 
وەك  )CHP( و )MHP( بە دژی 
هەڵبژاردن������ی دیك������ەن و وێناچێ  بە 
دژایەتیكردنی كوردەكان، AK بتوانێ  
بەڵكوو  ب������گات،  ئامانجەكانی  ب������ە 
توركی������ە ب������ەرەو بارودۆخێكی نادیار 

دەبات. 
سەرچاوە: 

Economist.com

ته یموور مسته فایی
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ته شکیالتی حیزبی ئێمه 
شانازی دامه زراندنی 
کۆماری کوردستانی 

پێ بڕاوه
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هاونیشتمانیە بەڕێزەكان!
ڕۆڵەكانی نەتەوەی كورد!

ئازادیخوازانی جیهان!
ئەمس������اڵ،  گەالوێ������ژی  ٢٥ی 
1394ی هەتاوی٧٠ س������اڵ بەسەر 
دێموكراتی  حیزب������ی  دامەزراندنی 
كوردس������تانی ئێران������دا تێپەڕ دەبێ. 
 بەم بۆنەوە پیرۆزبایی لە كۆمەاڵنی 
كادر  و  كوردس������تان،  خەڵك������ی 
پێش������مەرگە  و ئەندامان������ی حیزب  
و دۆس������تان  و دڵس������ۆزانی حیزبی 
دێموكرات������ی كوردس������تانی ئێ������ران 
دەكەین  و س������ەری ڕێ������ز  و نەوازش 
لە بەرانب������ەر دامەزرێنەرانی حیزب 
بە تایبەت پێش������ەوای نەمر قازی 
محەممەد  و هاوبیرانی دادەنه وێنین 
 و ئەمەگناسی  و پێزانینمان بۆ كار 
 و تێكۆش������انی هەموو ئەو كەسانە 
ل������ە بڕگەیەكی ئەو  دەردەبڕین كە 
ماوەیەدا بە ش������ێوەیەك لە خزمەت 
وەدیهاتنی ئامانجەكانی ئەو حیزبەدا 
بوون. ساڵو دەنێرین بۆ گیانی پاكی 
هەموو ش������ەهیدانی كوردستان و بۆ 
ئەوانەی كە لە پێن������او خزمەت بە 
ئامانجەكان������ی حیزب������دا ڕێ������گای 

بەندیخانەیان كەوتە بەر.
نەتەوەی ك������ورد وەك نەتەوەیەكی 
خاوەن تایبەتمەندی هەر نەتەوەیەكی 
دیك������ەی ئەم جیهان������ە لە ناوچەی 
پڕ كێش������ە  وگرفت������ی ڕۆژهەاڵتی 
نێوەڕاس������ت لەس������ەر خاکی باب  و 
باپیرانی������ان ژیان دەك������ەن بێ  ئەوەی 
خاوەنی ئەو ماف������ە نەتەوایەتیی  و 
ئازادیانە بن كە هەر نەتەوەیەك وەك 
مافی سروشتی خۆی كەڵكی لێ 
وەردەگرێ  و خاوەن دەسەاڵتی سیاسی 
و نەتەوەیی خۆیانن. ئەم هەلومەرجە 
 و بێ  مافیەی ك������ورد بۆ چەند هۆ 
دەگەڕێت������ەوە ك������ە گرنگترینی������ان 
لێك دابڕانی ڕۆڵەكانی ئەم نەتەوەیە 
بەسەر  كوردس������تان  دابەش كرانی  و 
چەند واڵتی ناوچەدایه  كە بە دوور 
لە ئیرادە  و ویس������تی ئەم نەتەوەیە  و 
لە چوارچێ������وەی بەرژەوەندی واڵتە 
زڵهێزەكان  و هێژمۆنیخوازی واڵتانی 
ناوچەدا بەئەنجام گەیشتووە. جگە 
لەمە ئ������ەو واڵتانەی ك������ە كورد  و 
دابەشكراوە  بەس������ەردا  كوردستانیان 
بەدرێژای������ی مێژووی������ان هەرگی������ز 
حكوومەتێكی  و  دەسەاڵت   خاوەنی 
دێموكراتی������ك نەبوون كە النیكەم لە 
چوارچێ������وەی واڵتەكانیاندا مافی 
كورد ل������ە بەرچاو بگ������رن  و بۆی 

دەستەبەر بكەن. 
ل������ە هەل  و مەرجێك������ی ئەوتۆی 
داسەپاو بەس������ەر كورددا ڕۆڵەكانی 
نەت������ەوەی كورد لە هەر بەش������ێكی 
كوردس������تان بە بێ زێدەخوازی  و بە 
مەبەس������تی البردنی س������تەم لەسەر 
خۆیان  و لە پێناو مافی نەتەوایەتی 
و دابینبوونی دێموكراسیدا خەباتیان 
كردووە، قوربانیان داوە، بەاڵم هەرگیز 
وازی������ان لە م������اف  و ئازادییەكانی 
خۆی������ان نەهێن������اوە. ل������ەو ڕەوتەدا 
ئێران  لە كوردستانی  خەباتی كورد 
بە گەش������اوەیی خۆی دەرخس������تووە  
و لە ه������ەر قۆناخێك������ی مێژووی 
هەل ومەرجی  بەپێ������ی  خەباتەكەیدا 
س������ەردەم  و پێكهات������ەی كۆمەڵگا، 
خەباتەكەی ش������ێوازی جۆراوجۆری 
بەخۆیەوە بینیوە  و ڕەنگی سەردەمی 
خۆی پێ������وە دیار بووە. ئەوەش وای 
ك������ردووە ك������ە جوواڵنەوەكانی كورد 
لە كوردس������تانی ئێران لە سەرەتادا 
ل������ە ڕێ������گای خ������اوەن نف������ووز  و 
وەك  كوردستانەوە  دەسەاڵتدارەكانی 
شێخ، مەال  و سەرۆك عەشیرەتەكانەوە 
سەرهەڵ بدەن كە هەموویان جێگای 
ڕێ������زن  و بۆ ماوەیەك������ی كورت یا 
درێ������ژ دەوری خۆیان گێ������ڕاوە كە 
بەداخەوە سەركوت كراون  و بە لێدانی 

س������ەری جوواڵنەوەكە ئەم جوواڵنەوە 
دامركێندراوە. 

ئەو تاقیكاریە تااڵنە لە الیەك  و 
سووربوونی كورد لە كوردستانی ئێران 
لە خەبات بۆ ماف  و ئازادییەكانیان 
وای ك������رد كە بژاردەكانی كورد لەو 
پارچەیە لە كوردستان  و بە تایبەت 
لە مەهاباد بیر لە بەڕێكخراوەكرانی 
بەش������ەی  لەو  جوواڵن������ەوەی كورد 
كوردس������تان بكەنەوە. ئەو بیرۆكەیە 
ڕۆژی ٢٥ی گەالوێ������ژی س������اڵی 
13٢1ی هەت������اوی بە دامەزراندنی 
كۆمەڵ������ەی »ژ.ك« بەرگ������ی بە 
كردەوەی پۆش������ی. ئەركی سەرەكی 
بیری  باڵوكردنەوەی  كۆمەڵەیە  ئەو 
پەرەپێدانی ڕێبەرایەتی  و  نەتەوەیی  
جەمعی بوو كە لە ماوەی 3 س������اڵ 
تەمەنیدا بە باش������ی ب������ە ئەنجامی 
گەیاند، بەاڵم ئاڵوگۆڕە جیهانییەكان 
 و هاتنەگ������ۆڕی هێندێ  چەمكی 
وەك دێموكراسی و گشتگیربوونیان 
بەرنامەی  لەگ������ەڵ  ڕادەی������ەك  تا 
كۆمەڵەی »ژ.ك« ناتەبابوون بۆیە 
لەگەڵ ئ������ەوەی جوواڵنەوەی كورد 
لە كوردس������تانی ئێران هەنگاوێكی 
بوو  پێویس������ت  ناب������وو  بەرەوپێ������ش 
لە ڕەوتی  هەنگاوگەلێكی دیكەش 
بەرەوپێش چووندا بهاوێژی. ئەوە بوو 
وای كرد كە پێش������ەوای نەمر قازی 
محەممەد وەك ئەندامی كۆمەڵەی 
»ژ.ك« بی������ر ل������ە دامەزراندن������ی 
حیزبی دێموكراتی كوردستان لەسەر 
بناغەی ڕێكخراوەیی »ژ.ك« بەاڵم 
بە بەرنامەیەكی پیشكەوتووانەتر بە 
كردوە بكا  و ڕۆژی ٢٥ی گەالوێژی 
ڕۆژی  هەتاوی  13٢4ی  س������اڵی 
دێموكراتی  »حیزب������ی  دامەزرانی 
كوردس������تان« ڕابگەیەن������ێ . ب������ەم 
چەشنە حیزبێك بەناو و نێوەرۆكێكی 
كۆمەڵگایەك دا  ل������ە  دێموكراتی������ك 
س������ەرهەڵ دەدا كە كۆمەڵگایەكی 
فێئۆدالی، عەش������یرەتی، پابەند بە 
كۆمەڵێك داب ونەریتی دواكەوتووانە 
 و ل������ە هەمان كاتدا لەس������ەدا 9٠ی 
نەخوێندەوار پێ������ك دێ ، هەر ئەوەش 
دەری دەخا ك������ە ئەركی ئەو حیزبە 
 و دامەزرێنەرەكەی، پێشەوا  و باقی 
ڕێبەرانی بۆ چەسپاندنی نێوەڕۆكی 
چەندە  دێموكراتیكەكەی  بەرنام������ە 
دژوارە  و بەستێنی كاركردنی چەندە 
پڕ كەند  و كۆسپ بووە، بەاڵم هەوڵ 
دێموكرات  تێكۆشەرانی  هیمەتی   و 
ل������ە الیەك  و ئەو ك������ەش  وهەوایەی 
پاش ش������ەڕی دووهەم������ی جیهانی  
لە  دەس������ەاڵت  بۆش������اییەی  ئەو  و 
بەش������ێكی خاكی كوردستانی ئێران 
هەبوو ئەو دەرەتانەی ڕەخس������اند كە 
بە م������اوەی چەند مان������گ دوای 
دامەزران������ی حیزبی دێموكرات، ئەو 
حیزب������ە بتوانێ  ناتەبایی������ەكان كەم 
بكات������ەوە  و توێژە جۆراوجۆرەكان  و 
كەسایەتییە بە نفووزەكان لێك نزیك 
 و لە دەوری خۆی ك������ۆ بكاتەوە  و 
لە ٢ی ڕێبەندانی ساڵی 13٢4ی 
هەتاویدا یەكەم دەس������ەاڵتی كوردی 
لە ش������كڵی مودێڕن  و لە ژێر ناوی 
كۆماری كوردستاندا دابمەزرێنێ . 

دامەزراندنی كۆماری كوردستان 
بڕگەیەك������ی زێڕین������ی مێ������ژووی 
هاوچەرخی كوردە كە لەو بڕگەیەدا 
دەس������ەاڵتی  ئ������ازادی  و  تام������ی 
خۆبەڕێوەب������ەری بچێ������ژێ و ل������ە 
هەمانكاتدا كۆمەڵێك داب  و نەریتی 
دواكەوتووان������ە ل������ە كۆمەڵگا دوور 
بخاتەوە  و بابەتی پێش������كەوتووانە  و 
پێشكەوتووی  كۆمەڵگای  لە  نزیك 
ل������ە جێی دابن������ێ . زمانی كوردی 
زمانی فەرمی  و ئیداری  و خوێندن 
ڕابگەیەندرێ ، ڕۆژنامە  و گۆڤاری 
ك������وردی چاپ  و ب������اڵو بكرێتەوە، 
ژنان  و الوان ببنە خاوەن ڕێكخراوەی 
خۆیان  و بەس������تێنی كار  و چاالكیان 

بۆ بڕەخس������ێ، ئەمنییەتی گیانی  
و كاری دابی������ن بك������رێ   و ئازادی 
ڕادەربڕی������ن دەس������تەبەر بك������رێ   و 
سیاسەتی ئاش������تی  و پێكەوەژیان  و 
وێك هەڵك������ردن لەگەڵ نەتەوەكانی 
دیكە ڕەچاو بكرێ ، بەگش������تی لە 
دیكتاتۆریدا  پاش������ایەتی  و  ئێرانی 
ئازاد  ئەمن  و  ببێتە دورگەیەك������ی 
كە لە ناوچەدا بێ وێنە یا كەم وێنە 
بێ . لەم كۆم������ارەدا پیرۆزییەكانی 
ئەمڕۆی كورد وەك پێش������مەرگە  و 
ئااڵ لە دایك بوون، كە ئەمڕۆ كاتێك 
ئەم وشانە دەبیس������تی یا بە دیمەن 
كوردس������تان  و  كۆماری  دەیانبینی 
یادگارەكانیت لە بیر و زەیندا زیندوو 
دەبێت������ەوە. دورگەیەك������ی وا ئارام  و 
دەس������ەاڵتێكی وا دێموكراتیك نە لە 
دیكتاتۆریدا  پاشایەتی  و  واڵتێكی 
تەحەم������وول دەك������را  و ن������ە لەگەڵ 
سیاسەتی بەرژەوەندیخوازانەی زلهێز  
و خاوەن نفووزەكانی ئەوكات یەكی 
دەگرتەوە، بۆیە بە پیالنی هەمووان 
پ������اش 11 مان������گ تەمەن������ی پڕ 
دەسكەوت  و پڕ سەروەری لەنێو برا.
بە ڕووخانی كۆماری كوردستان 
پێش������ەوا قازی محەممەد، سەیف  و 
سەدری قازی  و كۆمەڵێك تێكۆشەری 
دیكەی دێموكرات لەالیەن ڕێژیمی 
حەمەرەزا شاوە لە س������ێدارە دران  و 
هەمووی  ب������ە  نزیك  ژمارەیەك������ی 
ڕێبەرانی حیزبیش زیندانی كران  و 
ئەندامانیش  بەرچاوی  ژمارەیەكی 
پەڕتەوازەی كوردستانی عێراق بوون 
 و ئەوە گەورەترین زەبر بوو وە حیزب 
 و ڕێبەرایەتیی  و بەدەنەكەی كەوت 
كە پشت ڕاست كردنەوەی لەژێر ئەو 
زەبرەدا چەند ساڵی خایاند. هەرچەند 
ك������ە پەڕیوەی  ئەندامان������ی حیزب 
ڕێكخستنەوە  هەوڵی  ببوون  باشوور 
 و بووژاندنەوە  و تێكۆشانی سەر لە 
نوێیان دا و تا ڕادەیەكیش بە ئەنجام 
گەیش������تن، بەاڵم بە هۆی نەبوونی 
ڕێب������ەری كارام������ە  و كەس������ایەتی 
شوێندانەر  و كێشە نێوخۆییەكان نەك 
ئامانجی س������ەرەكی نەپێكا، بەڵكوو 
بە جۆرێك س������ەربەخۆیی سیاس������ی 
تەنانەت  بردە ژێرپرسیار.  حیزبیشی 
كۆنگ������رەی دووهەمیش لە س������اڵی 
چارەس������ەری  هەتاوی������دا  1343ی 
ئەم وەزعەی پ������ێ نەكرا، هەرچەند 
خەباتی چەكداری س������اڵەكانی 4٧ 
گیانێك������ی  هەت������اوی  134٦ی   �
ت������ازەی وەبەر ئەندام������ان كرد بووە. 
ئەم ڕەوتە دەریخس������ت كە  درێژەی 
بە  پێویس������تی  دێموكرات  حیزب������ی 
ڕێبەرێكی كارامە، یەكگرتووییەكی 
قای������م  و بەرنام������ە  و پێڕەوێك هەیە 
ك������ە ه������ەم حی������زب ببووژێنێتەوە، 
ه������ەم بیكاتە خ������اوەن بەرنامەیەكی 
سیاسی سەردەمیانە  و هەم پێڕەوی 
ناوخۆیەكی دێموكراتیك  و نەزمێكی 
ئاگاهانە. ب������ە گەڕانەوەی دوكتور 
قاس������ملوو لە ئورووپا بۆ باشووری 
كوردستان بەستێنی بەجێ گەیاندنی 
ئەم پێویستیانە تا ڕادەیەك دەستەبەر 
بوون  و لە كۆنفرانس������ی 3ی حیزبدا 
بناغەی هەڵگرتنی وەها هەنگاوێك 
دان������دراو دواتر ل������ە كۆنگرەی 3ی 
حیزب لە س������اڵی 13٥٢ی هەتاوی 
بەرنامەیەكی سیاسی پێشكەوتووانە، 
پێڕەوی نێوخۆی حیزب  و ڕێبەریێكی 
بە دوور لە تەكڕەوی  و بە شێوەیەكی 
جەمع������ی  و یەكگرتوویی ئەندامان 
چەس������پان  و س������ەربەخۆیی سیاسی 
حیزب دەس������تەبەر ب������ووە  و چاالكی 
حیزب گوڕوتینێكی تازەی لە شكڵ 
 و شێوەیەكی پێش������كەوتووانەتردا بە 

خۆیەوە گرت.
گەالنی  شۆڕشی  س������ەركەوتنی 
پاش������ایەتی  ئێ������ران دژی ڕێژیمی 
ل������ە س������اڵی 13٥٧ی هەتاویدا كە 
ڕۆڵەكانی نەتەوەی كورد  و حیزبی 

دێموك������رات دەورێكی چاالكیان تێدا 
گێڕا ئەو دەرفەتەی ڕەخس������اند كە 
دەست  ئاشكرای  تێكۆشانی  حیزب 
نف������ووزی خۆی  و  پێ بكات������ەوە  و 
الیەنگ������ری كۆمەاڵن������ی خەڵك لە 
خۆی نیش������ان بدا. لەو بڕگەیە لە 
مێژووی حیزبدا تەشكیالتی حیزب 
بەرب������اڵو كرای������ەوە. وەزعی تازەی 
حی������زب  و ئاڵوگۆڕ لە سیس������تمی 
سیاسی ئێراندا ئەو هیوایەی لە دڵی 
خەڵكدا بەهێز كرد كە س������ەرئەنجام 
بەش������ێك ل������ە داخوازییەكانی كورد 
بێنێتە دی. بەاڵم هەوڵی خومەینی  
ویالیەتی  سیستمی  دامەزراندنی  و 
فەقیه�  و دیكتاتۆرێكی ڕەش������تر لە 
دیكتاتۆری ش������ا لەگ������ەڵ ڕۆحی 
بەرنامە سیاسی  و دێموكراتیكەكەی 
بیروباوەڕەكانی  حیزبی دێموكرات  و 
دوكتور قاس������ملوو بە ت������ەواوی لێك  
ل������ە ڕوانگەی  ب������وون  و  جی������اواز 
خومەینی  و ڕێژیمەكەیەوە شەخسی 
حیزبەكەی  قاس������ملوو  و  دوكت������ور 
بەربەس������تێكی گەورە بوون لەس������ەر 
خومەینی  ئامانجەكان������ی  ڕێگای 
بە تایبەت كە حیزبی دێموكرات لە 
یەكەم هەڵبژاردنی مەجلیسی دوای 
سەركەوتنی شۆڕشدا لە سەدا ٨٠ی 
دەنگەكانی كوردس������تانی مسۆگەر 
كرد بوو. ئەو بۆچوونەی خۆمەینی 
 و ناتەبایەكەی لەگەڵ دێموكراسی، 
حیزبی دێموكراتی هێنایە سەر ئەو 
باوەڕە كە پێش هەڵبژاردنی مەجلیس 
دیاریكردن������ی  ڕیفراندۆم������ی  ل������ە 
سیس������تمی دەس������ەاڵت ل������ە ئێراندا 
بەش������داری ن������ەكا  و تەحریمی بكا. 
ڕێفراندۆمەكە  كە  دەیزانی  چوونكە 
دێموكراتێ������ك نییە  و ڕێژیمێكی كە 
لە ڕێ������گای ئەو ڕیفراندۆمەوە دێتە 
س������ەركار ڕێژیمێكی ئیدئولوژیكی 
ش������یعە دەبێ  ك������ە نە ب������اوەڕی بە 
دێموكراس������ی  و ن������ە ب������ە ماف������ی 
نەتەوەكان دەبێ . هەر لە پێناو ئەوەدا 
بوو كە خومەینی بۆ پێشگرتن بەو 
گەش������انەوە  و بووژان������ەوەی حیزب، 
بۆ  كوردس������تان  هەڵبژاردنەكان������ی 
حیزبی  هەڵوەش������اندەوە،  مەجلیسی 
دێموكرات������ی هەڵوەش������اوە ڕاگەیاند 
 و بەوەیش وازی نەهێنا ش������ەڕێكی 
قورس  و خوێناویی بەس������ەر كورددا 
س������ەپاند كە لە ماوەی چەند ساڵدا 
زیاتر لە ٥٠٠٠ پێشمەرگەی حیزب  
و بە هەزاران كوردی تێدا ش������ەهید 
بوون. كوردستان گەمارۆی نیزامی 
 و ئاب������ووری درا  و حی������زب ناچار 
لە خۆی   بەرگ������ری چەكدارانە  بە 
و لە خەڵكی كوردس������تان كرا. ئەم 
ش������ەڕە هەرچەند وێرانی  و قوربانی 
زۆری بۆ حیزب  و بۆ كورد بەدواوە 
قارەمانانەی  بەرگ������ری  بەاڵم  بوو، 
پێش������مەرگە  و خەڵ������ك جێگایەكی 
تایبەتی دا بە حیزب . لەو س������ەرو 
بەندەدا كە ش������ەڕی ئێران  و عێراق 
هەاڵیسا سەرەڕای بۆچوونی ڕێژیم 
بەرانب������ەر بە حی������زب، ڕێبەرایەتی 
حی������زب ڕایگەیاند كە ئەگەر ڕێژیم 
دان بە مافی ك������ورددا بنێ  حیزب 
ئامادەیە دژی سپای عێراق بكەوێتە 

شەڕ.
جێ������گای ئاماژەی������ە ك������ە پاش 
سەركەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران 
كۆنگ������رەی 4ی حیزب لە س������اڵی 
ش������ێوەیەكی  بە  هەتاویدا  13٥٨ی 
بەری������ن بەڕێوەچوو  و ڕێبەرایەتێكی 
نوێی هەڵبژارد. بەاڵم لەبەر ئەوەی 
ژمارەیەك ل������ەو ڕێبەرایەتیە لە ژێر 
بوون  تودەدا  حیزبی  ش������وێندانەری 
لە ڕێژی������م دەكرد  و  الیەنگریی������ان 
لەگەڵ درێژەی خەبات دژ بە ڕێژیم 
ناتەبا بوون، هەر ب������ە دنەدانی ئەو 
حیزبە  و بە پشتگری ڕێژیم حەوت 
كەس ل������ە ئەندامان������ی ڕێبەری لە 
حیزب جیابوون������ەوە  و ناوی حیزبی 

بەیاننامەی كۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بە  بۆنەی ٧0هەمین ساڵڕۆژی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
٧0 ساڵ خەبات دژی دیكتاتۆری، لە پێناوی دێموكراسی  و دابینبوونی مافی نەتەوایەتی دا
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 � ئێران  كوردس������تانی  دێموكرات������ی 
پێڕەوانی كۆنگرەی چواریان لەسەر 
خۆیان دان������ا  و كەوتن������ە دژایەتی 
حیزب كە لەالیەن حیزب و خەڵكەوە 
ب������ە تاقم������ی ٧ كەس������ی ناوبران، 
ب������ەاڵم زۆر زوو بۆی������ان دەركەوت 
ڕێگایەك������ی هەڵەی������ان گرتووەت������ە 
بەر و بەم ن������اوەش چیان بۆ ناكرێ  
بۆیە خۆیان هەڵوەش������اوە ڕاگەیاند  و 
چوونە پ������اڵ حیزبی تودە  و لەوێش 
كە بۆیان دەركەوت وەك كەرەسە دژ 
بە حیزب������ی دێموكرات كەڵكیان لێ 
وەرگیراوە ڕیزەكانی حیزبی تودەیان 

بەجێهێشت.
ش������ەڕی ڕاگەیەن������دراوی ڕێژیم 
دژ بە حیزب  و خەڵكی كوردس������تان 
كە لە ڕاستیدا ش������ەڕی ملهۆڕی 
 و كۆنەپەرەس������تی دژی دێموكراسی 
 و ئ������ازادی بوو بە »ش������ەڕ دژی 
كوفف������ار« ناودێر كرا و بە فەرمانی 
خومەینی بە جیه������اد ڕاگەیەندرا و 
لەو بارەوە لە هەس������تی ئایینی دژ 
بە كوردی س������وننە كەڵك وەرگیرا، 
ش������ەڕێك كە ئێس������تاش لە شكڵ  و 
ش������ێوەی جۆراوجۆردا دژ بە كورد و 

حیزبی دێموكرات درێژەی هەیە.
پێ������ش كۆنگ������رەی چ������وار  و لە 
كۆنگ������رەی چوار بەم الوە هەرچەند 
خەباتی شاخ  و بەرگری چەكداری 
بەسەر كورددا سەپا بوو بەو حاڵەش 
 و ب������ە تایبەتمەندی������ی دێموكراتیك، 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
كۆنگرەكانی بە ڕێك وپێكی  و بەپێی 
زۆر  هەلومەرجێكی  لە  ئەساسنامە 
دژواردا بەڕێوە ب������ردووە  و هەر كام 
بەپێی زەمان بڕیار  و پەسندكراوەی 

تایبەتیان لێكەوتەوە. 
لە كۆنگ������رەی پێنجەمی حیزب 
هەت������اوی دا،  س������اڵی 13٦٠ی  لە 
ب������ە لەبەرچاوگرتن������ی دژایەت������ی 
ڕێژیم لەگەڵ دێموكراس������ی، مافی 
نەتەوایەتی  و داخوازەكانی خەڵكی 
درێژەی  هەروەه������ا  و  كوردس������تان  
هێرش بۆ سەر كوردستان دروشمی 
كۆماری  ڕێژیم������ی  ڕووخاندن������ی 
ئیس������المیی ئێرانی پەس������ند كرد، 
دروشمێك كە تا ئێستاش ئاڵوگۆڕی 

بەسەردا نەهاتووە.
كۆنگرەی شەش������ەمی حیزب لە 
وێڕای  هەتاویدا  س������اڵی 13٦٢ی 
پێداگرتن������ەوە لەس������ەر بەرخۆدان  و 
ل������ە خەڵك، مەس������ەلەی  بەرگری 
وەك  دێموكراتێ������ك  سوس������یالیزمی 
ئامانجی دوارۆژی حیزب بابەتێكی 
ورووژێنەر ب������وو  و لە نێو ڕیزەكانی 
حیزبدا باسێكی زۆری لێكەوتبووە. 
هێن������دی پێی������ان واب������وو لكاندنی 
دێموكراتیك بە سوسیالیزم لە بایەخی 
ئەو چەمكە كەم دەكاتەوە  و حیزب 
لە سوسیالیزم دوور دەخاتەوە. بەاڵم 
دوكتور قاسملوو وەك داهێنەری ئەو 
بیروكەیە پێی وابوو ناكرێ  حیزبێك 
دێموك������رات بێ  و بۆ دێموكراس������ی 
خەب������ات ب������كا، ب������ەاڵم ئامانجی 
دوارۆژی جۆرێ������ك لە دیكتاتۆری 
بێ ، لە هەم������ان كاتدا بیر و خەتی 
حیزب������ی دێموكراتی لە حیزبی تودە 
جیا دەكردەوە، ئەم پێش������نیارە پەسند 
كرا و لەوكاتەوە ئامانجی دوارۆژی 
حیزب������ی دێموكراتی كوردس������تانی 
ل������ە سوس������یالیزمەوە بوو بە  ئێران 

سوسیالیزمی دێموكراتیك.
كۆنگ������رەی هەش������تەمی حیزب 
ل������ە س������اڵی 13٦٦ی هەتاویدا لە 
بەش������ێك  كە  بەڕێوەچوو  فەزایەكدا 
لە ئەندامانی ڕێب������ەری  و كادر  و 
لەگەڵ  حی������زب  پێش������مەرگەكانی 
پێش������نیارەكانی دوكتور قاسملوو بۆ 
كاراتركردن������ی حیزب  و هەس������ت بە 
ئەندامانی  زیاتری  بەرپرس������ایەتی 
ڕێبەری حی������زب كەوتنە دژایەتی. 
هەرچەند كۆنگرە ڕەوتی كارەكانی 

خۆی بە باش������ی  و بە ش������ێوەیەكی 
دێموكراتیك و بەسەركەوتنەوە بڕی، 
بەاڵم دواتر هەر ئەم ژمارەیە ڕیزەكانی 
خۆیان لە حیزب جیا كردەوە  و ناوی 
حیزب������ی دێموكراتی كوردس������تانی 
ئێران � ڕێبەرایەتی شۆڕش������گێڕیان 
لەس������ەر خۆیان دانا. بەاڵم ئەوانیش 
ب������ۆ  ڕاس������تیەكانیان  س������ەرئەنجام 
دەركەوت  و هەوڵەكانی یەكگرتنەوە 
سەركەوت. بە دوای ئەو كۆنگرەیەدا 
بەداخەوە زەبرێكی قورس وە حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران كەوت 
 و ڕێژیم������ی كۆماری ئیس������المیی 
ئێ������ران ل������ە ژێرن������اوی وتووێژ بۆ 
چارەسەری مەسەلەی كورد دوكتور 
قاس������ملوویان كە لە شاخ زەفەریان 
پێ نەدەبرد لەس������ەر مێ������زی وتووێژ 
شەهید كرد كە ئامانجی لەو تیرۆرە 
بە چۆك داهێنانی حیزب بوو، بەاڵم 
چونكه  ڕێبەری جەمعی لە حیزبدا 
سەقامگیر ببوو  و ڕێژیم بە ئامانجە 
سەرەكیەكەی نەگەیی، حیزب زامی 
هەڵگ������رت بەاڵم ل������ە پێ نەكەوت  و 
دوكتور سادق شەرەفكەندی جێگری 
لێوەش������اوە  و ب������ە بڕش������تی دوكتور 
بەرپرس������ایەتی  ئەركی  قاس������ملوو 
یەكەم������ی حیزبی وەئه س������تۆ گرت 
 و ڕێگای نەدا بێ قاس������ملوویی بە 

حیزبەوە دیار بێ .
لە  حیزب  نۆهەم������ی  كۆنگرەی 
س������اڵی 13٧٠ی هەتاوی������دا لەژێر 
چاوەدێری  و بەرپرسایەتی یەكەمی 
ش������ەرەفكەندی  س������ادق  دوكت������ور 
بە ش������ێوەیەكی ئاس������ایی  و بەپێی 
دەس������تووری كارەكانی بەڕێوە چوو 
ب������ەاڵم پێش ئەوەی حی������زب بگاتە 
كۆنگرەی دەیەم بە داخەوە ڕێژیمیی 
كۆماری ئیسالمیی ئێران بە تیرۆری 
دوكتور سادق شەرەفكەندی زامێكی 
دیكەی خستە سەر جەستەی حیزبی 
بەاڵم  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 
دیس������انیش حیزب لە پێ نەكەوت  و 
خەباتی خۆی بە بەردەوامی درێژە 

دا.
حیزب  س������ێزدەهەمی  كۆنگرەی 
كە لە 13ی پووش������پەڕی 13٨3ی 
ل������ەو  هەتاوی������دا گی������را یەكێ������ك 
كۆنگرانە بوو كە لە هێندێ بوارەوە 
ئاڵوگۆری لە دروش������م  و نێوەرۆكی 
بەرنام������ە  و ئەساس������نامەی حیزبدا 
ئەوكاتی  تا  دروش������می  هێنا.  پێك 
حیزب »دێموكراس������ی ب������ۆ ئێران  و 
كوردس������تان«  بۆ  خودموخت������اری 
جێگای خۆی دا بە »دابین بوونی 
لە  ك������ورد  نەتەوایەت������ی  ماف������ی 
چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی 
فی������دراڵ«دا . ئااڵی كوردس������تان 
ك������ە لە پ������اش كۆم������ارەوە بڕیاری 
لەس������ەر نەدرا بۆوە، بڕیاری لەسەر 
درا. بەداخ������ەوە لەگەڵ پڕ نێوەرۆك 
بوونی بڕیار  و پەس������ندكراوەكان كە 
بە ك������ۆی دەنگی بەش������دارانی بە 
پەسندگەیشتن پاش كۆتایی كۆنگرە 
 و بە مەودایەكی نەك درێژ دیس������ان 
ژمارەی������ەك لە ئەندام������ان  و كادر  و 
جیابوونەوە.  حیزب  پێشمەرگەكانی 
ئێس������تا پاش چەند س������اڵ دابڕان 
وەس������ەریەك كەوتنەوە   بۆ  جووڵەیەك 
و ك������ەش  وهەوایەك������ی دۆس������تانە 
لەگەڵ  پێوەندییەكانی������ان  بەس������ەر 
حیزب������دا پێكهات������ووە  و ئومێ������دی 
دوور  ب������ە  وەس������ەریەك كەوتنەوە 

نازانرێ . 
ئ������ەو تایبەتمەندییان������ەی كە لە 
كۆنگرەكانی  زۆری  هەرە  زۆربەی 
حیزبدا چ ئەوانە ئاماژەیان پێ كرا 
چ ئەوان������ەی ئاماژەیان پێ نەكراوە 
پەس������ند  و پێی لەسەر داگیراوەتەوە  
و لە ڕاس������تیدا حیزبی دێموكراتی 
پێ دەناسرێنەوە  ئێرانی  كوردستانی 

بریتین لە :
�� درێژەدان بە خەبات لە ش������كڵی 

جۆراوج������ۆردا دژ ب������ە كۆم������اری 
ئیس������المی  و لە پێناو دابینبوونی 
دێموكراس������ی لە ئێران  و وەدیهێنانی 

مافی كورد لەو واڵتەدا.
س������ەربەخۆیی  پاراس������تنی   ��������
سیاس������ی  و بڕیاردان بە هەر نرخێك 
 و بە ه������ەر ئاكامێك كە بۆ حیزبی 

لێبكەوێتەوە.
�� دۆستایەتی  و هاوكاری لەگەڵ 
هێزە كوردیەكان لە كوردستانی ئێران 
هەرچەن������د بەداخەوە دووجار حیزبی 
ش������ەڕی  بەرەوڕووی  دێموك������رات 
نێوخۆیی كراوەتەوە، بەاڵم بە دوای 
ئەو تاقیكاریە، بە كردەوە تێدەكۆشێ 
كە كارەس������اتی ئەوتۆ ڕوونەدەنەوە و 
چەكی كورد بەرەوڕوی س������ینگی 
هی������چ كوردێ������ك نەبێت������ەوە و ئەو 
ڕەوت������ە بەرەوپێش بچێ  كە لە نێوان 
حیزب������ی دێموكراتی كوردس������تانی 
شۆڕش������گێڕی  كۆمەڵەی  ئێران  و 
زەحمەتكێش������انی كوردستانی ئێران 

هاتوەتە ئاراوە.
�� دۆستایەتی  و هاوكاری لەگەڵ 
پارچەكانی  كوردییەكان������ی  هێ������زە 
دیكەی كوردس������تان بە بێ دەخاڵەت 
 و دەس������ت تێوەردان ل������ە كار وب������اری 

یەكتردا.
�� هەوڵدان بۆ پێكهاتنی ئیئتالف 
ی������ا بەرەیەك لە هێ������زە دێموكرات  و 

پێشكەتووەكانی ئێران.
�� ل������ە ئەگ������ەری پێوەندی هەر 
واڵتێكی  لەگەڵ  كوردی  هێزێكی 
ناوچ������ە ك������ە بەس������ەر پارچەیەكی 
دیك������ەی كوردس������تاندا زاڵ������ە ئەو 
كە  بگیرێن  لەبەرچ������او  ئەس������اڵنە 
ئەو پێوەندییان������ە بە زیانی كورد لە 
پارچەیەك������ی دیكەی كوردس������تان 
ئەوندە  پێوەندیی������ەكان  نەبێ ،  تەواو 
ق������ووڵ  و لێكگرێ������دراو نەب������ن كە 
نەبێ  مومكین  لێیان  دووركەوتنەوە 

 یان دژوار بێ .
هەماهەنگی  ه������اوكاری  و   ��������
گەالنی  لەگ������ەڵ  خەبات������دا  ل������ە 
بە خۆشیەوە  ئێران كە  زۆرلێكراوی 
كۆنگ������رەی نەتەوەكان������ی ئێران������ی 

فیدراڵی لێكەوتووەتەوە.
�� باوەڕ بە عەداڵەتی كۆمەاڵیەتی 
 و یەكس������انی لە نێوان ژن  و پیا و لە 

كۆمەڵ  و خێزاندا.
�������� هەوڵدان بۆ ب������ه  نێونەتەوەیی 
كردنی زیاتری مەسەلەی كورد بە 

گشتیی.
�������� باوەڕمەندبوون بە دیالۆگ  و 
لێك تێگەیش������تن بۆ چارەسەری هەر 
پرس  و موشكیلەیەك  و خۆپاراستن 

لە شەڕ  و دەستبردن بۆ چەك.
ب������ە خۆش������یەوە هەم������وو ئ������ەو 
حیزبی  لەالی������ەن  تایبەتمەندیان������ە 
دێموكرات������ی كوردس������تانی ئێرانەوە 
ڕەچاو كراون، كاری������ان بۆ كراوە و 
لەس������ەر یەك بوونەت������ه  بەرگێك كە 
بە ب������ەر حیزب������ی دێموكراتدا كراوە 
 و ئ������ەو حیزب������ە  و نێوەڕۆكەك������ەی 

پێ دەناسرێنەوە.
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی 
ئێران لە ٧٠ س������اڵەی تەمەنی پڕ 
لە ش������انازی  و س������ەروەری خۆیدا 
لە  نوێ������ی  دی������اردەی  كۆمەڵێ������ك 
بزووتن������ەوەی كورددا ب������او كرد كە 
هەموو الی������ەك بەڕێزەوە س������ەیری 
هەڵەیەكیش  ئەگ������ەر  خ������ۆ  دەكەن 
بووبێ  پێش هەمووان خۆی هەستی 
پێ ك������ردووە  و بۆ قەرەبوو كردنەوەی 
هەنگاوی ناوە  و ئێس������تاش هەر بەو 
تایبەتمەندییانەوە بۆ ئامانجەكانی  و 
دروشمەكانیدا  دابینبوونی  پێناو  لە 
بە ش������ێوەیەكی س������ەردەمیانە  و بە 
كەڵك وەرگرتن لە شێوەكانی ڕەوای 
خەبات ئاودیوی تەمەنی ٧٠ ساڵی 
دەبێ ، ئێس������تا ئیدی ئ������ەو حیزبە 
خاوەنی پێگ������ە و نفووزێكی بەرچاو 
لە نێو كۆمەڵ������گای كوردی دایە، 

لە چەن������د ڕێكخراوی نێونەتەوەییدا 
ب������ە حیزبێكی دێموكرات  ئەندامە. 
 و الیەنگری ئاش������تی  و ئاس������ایش 
ك������ۆڕی حیزب  و  لە  دەناس������رێ . 
جێگایەكی  ئێرانیدا  ڕێكخراوەكانی 
ش������ایانی هەیە  و پێوەندی لەگەڵ 
هەموو  كوردس������تانییەكانی  هێ������زە 
پارچەكان دۆس������تانەیە، هەر هێزێك 
كە دژایەتی نەكا  و بۆ دێموكراسی 
خەب������ات ب������كا بە دۆس������تی خۆی 
دەزانێ ، لەسەر پێی خۆی ڕاوەستاوە 
 و پش������تی بە پشتیوانی كۆمەاڵنی 
خەڵكی كوردستان بەستووە  و لەسەر 
درێژەدان بە خەبات سوور  و پێداگرە. 
لە بەرانبەر ئەو هەل ومەرجە لەبارەی 
كە بە گش������تیی بۆ كورد ڕەخساوە 
ئیس������المیی  كۆماری  كە  دەبینین 
ئێران بە ك������ردەوەی دەخاڵەتگەرانە، 
دنەدان  و پش������تگیری تیرۆریستان، 
ئاژاوەگێ������ڕی ل������ە ناوچ������ەدا وەك 
ڕێژیمێكی ناتەب������ا لەگەڵ ڕ ۆحی 
ئابوورییەكی  كە  ناس������راوە  سەردەم 
شەڕخوازانە  و  سیاسەتێكی  شپرزە، 
دوژمن داتاش������ینی هەبووە  و هەیە  
و هەوڵەكانی بۆ دەست ڕاگەیش������تن 
بە چەك������ی ناوكی مەترس������ی بۆ 
س������ەر هێندێ واڵت تەنانەت ناوچە  
هەرچەند  پێكهێن������اوە.  جیه������ان  و 
ڕێككەوتننامەیەك بۆ پێشگرتن بەم 
مەبەستەی ڕێژیم لە نێوان كۆماری 
1+٥دا  گرووپ������ی  ئیس������المی  و 
واژۆ كرا ب������ەاڵم ئەو ڕێككەوتنەش 
ب������ە قازانجی خەڵكی ئێ������ران نیە، 
بەهێزبوونی  ه������ۆی  دەبێتە  بەڵكوو 
دەس������تە  و گرووپەكانی بەستراوە بە 
كۆماری ئیسالمیی ئێران  و ئەوەش 
هۆی������ەك دەبێ  بۆ ئاژاوەی زیاتر لە 
ناوچەكەدا. تەپڵی ئیساڵح تەڵەبی 
دەنگی لێبڕاوە و ئەوانەی كە لەبەر 
ه������ەر بەرژەوەندییەك خۆیان لە پەنا 
حەش������ار  بێ ناوەڕۆكەدا  ن������اوە  ئەو 
داوە قس������ەیەكیان بۆ كردن نەماوە و 
وێناچێ بتوانن بەش������ێكی بەرچاو 
لەخەڵ������ك بە ئاڵوگۆڕ لە مۆرەكانی 
ڕێژیم������دا بە ئاڵ وگۆڕ بە قازانجی 
ئ������ازادی  و بەرژەوەندییەكانی خەڵك 

هەڵخڵەتێنن.
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی 
ئێران بە ٧٠ ساڵ ئەزموونی خەباتەوە 
وەك حیزبێكی خاوەن پره نس������یپ  و 
لەسەر ڕێژیمی  ناس������یاوێك كە  بە 
كۆم������اری ئیس������المی هەیەتی لە 
خەب������ات بۆ ڕووخان������ی ڕێژیم وەك 
بەربەستی سەر ڕێگای دێموكراسی 
 و ماف������ی نەتەوایەتی بێ  دوودڵی  
و لێبڕاوانە س������وور  و پێداگرە  و لەو 
پێناوەش������دا  و لە درێ������ژەی خەباتی 
خۆیدا ئام������ادەی هاوكاری لەگەڵ 
هەموو ئەو هێزانەی������ە كە باوەڕیان 
ب������ە دێموكراس������ی  و ل������ە نێوبردنی 
ه������ەاڵواردن  و دابینبوون������ی مافی 
نەتەوایەت������ی گەالنی ئێران هەیە  و 
هەوڵەكانی تا ئێستای خۆی بۆ ئەم 
یەكگرتوویی  دەدا،  درێژە  مەبەستە 
 و تەبای������ی ماڵی ك������ورد بە هۆی 

بنەڕەتی سەركەوتن دەزانێ .
٢٥ی  دیك������ەش  جارێك������ی 
ی������ادی  ئەمس������اڵ  گەالوێ������ژی 
٧٠ س������اڵەی دامەزران������ی حیزبی 
دێموکراتی کوردس������تانی ئێران لە 

هەموو الیەك پیرۆز بێ .

حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران

كۆمیتەی ناوەندی
٢٠ی گەالوێژی 1394ی 

هەتاوی
11ی ئوتی ٢٠1٥ی زایینی

بەیاننامەی كۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بە  بۆنەی ٧0هەمین ساڵڕۆژی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
٧0 ساڵ خەبات دژی دیكتاتۆری، لە پێناوی دێموكراسی  و دابینبوونی مافی نەتەوایەتی دا
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ته شکیالت ئامرازێک بووه بۆ 
جێبه جێ کردنی سیاسه ت و 

بڕیاره کانی حیزبه که مان چوون له و 
ڕاستییه گه یشتووین که باشترین 
به رنامه و جوانترین سیاسه ت 
ئه گه ر نه که ونه بواری جێبه جێ 
کردنه وه و هه ر له سه ر کاغه ز 
بمێننه وه نامانگه یه نێته ئامانج

قایم بوو که بتوانێ به باش������ی 
ڕیبه ریی خه ڵ������ک بکا. بۆیه  
ل������ه م ده وره یه دا کزی و الوازی 
ته ش������کیالتی  به   به ته واوی������ی 

حیزبه وه دیار بووه.
پ������اش ڕووخان������ی کۆم������ار 
ته شکیالتی حیزب به هاوکاری 
حیزبی تووده زیندوو ده کرێته وه 
تاس������اڵی 1334 ک������ه حیزبی 
خۆی  سه ربه خۆیی  دێموکرات 
ده بێ  به شێک  ڕاده گه یه نێ، 

تووده.  له ته شکیالتی حیزبی 
ب������ه اڵم له ژێر ن������اوی حیزبی 
دێموکرات������دا و ئه مه ش بۆ ئه و 
ده گه ڕێته وه  خۆشه ویس������تییه  
که حیزب������ی دێموكرات له نێو 
خه ڵكدا هه یبووه. له م ده وره یه دا 
له  تووده  حیزب������ی  کادرێکی 
و  دێموک������رات  کوردس������تان، 
دێموکرات  حیزبی  کادرێکی 
له به ش������ه کانی دیکه ی ئێران 
جیا له کوردس������تان  ئه ندامی 

حیزبی تووده بووه. 
که   1334 س������اڵی  پ������اش 
ته شکیالتی حیزبی دێموکراتی 
تووده  حیزبی  له  کوردس������تان 
جیا ده کرێته وه ئه م ته شکیالته 
له دوو قۆنا غدا ساڵی 133٨ 
به ر  و ساڵی 1343 ده که وێته 
په الماری پۆلیس و به سه دان 
که س������یان لێ ده گی������ردرێ و 
ئ������اواره ی  ژماره یه کیش������یان 
ده بن  باش������وور  کوردس������تانی 
له گه ڵ وێکه وتنی ئه م زه ربانه 
هه رچه ند الواز بووه به اڵم ئه م 
له جووڵه دا  ته ش������کیالته هه ر 

بووه.
 ته ش������کیالتی حی������زب له 
که  زه مه نی������دا  قۆناغێک������ی 
ده گه ڕێت������ه وه ب������ۆ ده وران������ی 
به رپرس������ایه تی ئه حمه د تۆفیق 

له ڕێبازی ئه س������ڵی خۆی 
الده دا و له سیاس������ه تی 

ی  و و د ب������ر ا ڕ
دوور  خ������ۆی 

ده که وێت������ه وه و ژماره یه ک������ی 
به رچاو ل������ه ئه ندامانی حیزب 
له حی������زب ده رده کرێن که له 
قاس������ملوو  دوکتوور  نێوانیاندا 
.... به اڵم هه ر له م ده ورانه دا له 
دژایه تی ئه م چه شنه سیاسه ته دا 
کومیته ی شۆڕشگێڕی حیزبی 
ساڵه کانی  خه باتی  دێموکرات 
4٦ و 4٧ ڕێ������ک ده خ������ا که 
به داخ������ه وه پ������اش 1٨ مانگ 
ئه م خه باته تێک ده ش������کێ و 
ژماره یه ک له ڕێبه رانی شه هید 
ده بن. ئه وه یشی که ده مێنیته وه 
ته شکیالتێکی پرش و باڵو و 
بێ به رنامه و هه ر کۆمه ڵێک 

جیاوازوه  فکرێکی  به  س������ه ر 
که  بیروباوه ڕی مائۆیس������تی، 
ناسیۆناڵیستی  تووده یس������تی، 
که هه میشه پێکه وه کێشه یان 

هه بووه.
ته ش������کیالتی  بووژانه وه ی   
حیزبی له  ساڵی 1349)19٧٠( 
ک������ه دوکتور قاس������ملوو پاش 
ده رچوونی به یاننامه ی ئاداری 
19٧٠ ل������ه ئوروپا ده گه ڕێته وه 
باش������وور  ب������ۆ کوردس������تانی 
له گ������ه ڵ ئه ندامان������ی جێگیر 
ل������ه کوردس������تان بناغه یه کی 
ته ش������کیالتی حیزب  بۆ  پته و 
داده مه زرێنێ و یه کیه تییه کی 
فیکری ت������ا ڕاده یه کی باش 
له نێوانیاندا پێک دێت و 
حیزب ده گه ڕێته وه س������ه ر 

ڕێبازی ئه سڵی خۆی.
به ڕووخانی ڕێژیمی 
قۆناغێکی  پاشایه تی 
نوێ بووه  ته شکیالتی 
پێشه وه  دێته  حیزب 
قۆناغه دا  له م  که 

ل������ه  حی������زب 
ئاواره ییه وه 

و  واڵت  نیوخۆی  ده گه ڕێته وه  
له پاش 3٢ س������اڵ تێکۆشانی 
نهێنی تێکۆش������انی ئاشکرای 
خ������ۆی له  11ی ڕه ش������ه مه ی 
13٥٧ی  هه تاوی ڕاده گه یه نێ 
که له م قۆناغه دا ناوچه یه کی 
کوردس������تانی  له  به رف������راوان 
ده س������تی  ژێر  ده که وێته  ئێران 
هێ������زه خه باتکاره کان و حیزبی 
دێموک������رات. هه م به حوکمی 
ش������انازی  له  پڕ  ڕاب������ردووی 
بوونی  جه م������اوه ری  ه������ه م  و 
ده که وێته سازماندانی خه ڵک 
و ژمارێک������ی زۆر له ده وری 
کۆ ده بنه وه ه������ه ر بۆیه ده بێته 
و  گرینگ  کاراکته رێک������ی 
پاش چه ند دانیشتن و وتووێژ 
له گ������ه ڵ ڕێژیم������ی کۆماری 
ب������ه مه به س������تی  ئیس������المی 
چاره س������ه ری مه سه له ی کورد 
هه نگاو ده نێت که به داخه وه به 
هۆی بڕوانه بوون و نامۆبوونی 
ڕێژیم به ویس������ته کانی گه لی 
ک������ورد و ئه م هه واڵنه به ئاکام 
ناگ������ه ن و له  درێ������ژه ی چه ند 
پیالنێکی ڕێژیم وه ک شه ڕی 
ن������ه ورۆزی 13٥٨،  س������نه له 
ش������ه ڕی نه غه ده  و له ئاکامدا 
خومه ین������ی  پ������اوه،  ش������ه ڕی 
ده س������تووری جیهادی له دژی 
گه لی کوردی ده رکرد و حیزب 
بڕیاری به ره نگاربوونه وه ده دات 
و ته شکیالتی حیزب ده که وێته 
پێویسته  نوێتر که  قۆناغێکی 
له گه ڵ ڕێکخستنی کۆمه اڵنی 
خه ڵک ل������ه ڕیزه کانی خۆیدا 
به رگرییه ک������ی  ڕێب������ه ری 
قاره مانانه ش بکات و هه ر له و 
ناوچه  ئیداره کردنی  کاته شدا 
ده که وێت������ه  ئازادکراوه کان������ی 
ل������ه م په یوه ندییه دا  سه رش������ان. 
ته شکیالتی حیزبی دێموکرات 
ه������اوکات ه������ه م خه ڵ������ک له  
ڕیزه کانی������دا س������ازمان ده دا و 
هه م ده بێته ه������اوکاری هێزی 
پێش������مه رگه ل������ه گه یاندن������ی 
ت������ه داروک  و  زانی������اری 
کردنی هێزی پێش������مه رگه. له 

چوارچێوه ی ئه م تێکۆش������انه دا 
به هه زاران که س له ئه ندامانی 
حیزب������ی له قۆناغی ش������ه ڕی 
به رگری������دا زیندانی ده کرێن و 
به شێکیان له ژێر ئه شکه نجه ی 
جه الدان������ی ڕێژیم������دا گیانیان 
به خت ده ک������ه ن بێجگه له مه ش 
ل������ه به ره کانی شه ڕیش������دا به 
ش������ێوه ی چه ک������دار هاوکاری 
له  ده که ن  پێش������مه رگه   هێزی 
ت������ه واوی ئ������ه و تێکۆش������انه دا 
ئه ندامان������ی ته ش������کیالتی به 
به رانبه ر  له  پۆاڵیین  وره یه کی 
دووژمندا ڕاوه ستان و دیفاعیان 
ل������ه ئامانجه که یان کردووه ئه م 
قۆناغه تا ساڵی 13٧4 درێژه 
ده کێش������ێ که له و ماوه یه شدا 
له  دوور  حیزب  ته ش������کیالتی 

که م و کۆڕی نه بووه.
 13٧4 س������اڵی  پ������اش 
ته ش������کیالتی حیزب ده که وێته 
له م  نوێت������ره وه که  قۆناغێکی 
قۆناغه دا ڕێب������ه ری حیزب له 
جێگیر  باش������وور  کوردستانی 
ده ب������ێ و ته ش������کیالتی حیزب 
له م قۆناغه دا ش������یوه ی کاری 
خۆی به ته واوی ده بێ بگۆڕێ 
و خ������ۆی ب������ۆ قۆناغی نوێ 
ئاماده ب������کا له چ������وار پێنج 
س������اڵی پاش ده س������تپێکی ئه م 
به  ته شکیالتی حیزب  قۆناغه 
ته نانه ت  ئه کتیڤتر  ش������ێوێکی 
له و ده ورانه که به ش������ێکی زۆر 
کوردستانی ڕۆژهه اڵت که له 
ژێر ده س������ه اڵتیدا بوو ده که وێته 
چه ندی������ن  ڕێب������ه ری  و  کار 
خۆپیشاندان و خه باتی مه ده نی 
له دژی س������ته م و سه رکوتی 
ڕێژی������م به ڕێوه ده ب������ات له وانه 
ڕێپێوانی 3ی ڕه ش������ه مه ی ٧٧ 
ب������ۆ مه حک������ووم کردنی  که 
گیران������ی ئۆجاالن به ڕێوه چوو 
به اڵم ئاراسته ی ڕێپێوانه که بوو 
به دژی ڕێژیم ناڕه زایه تیی4٠ 
شوانه  کوژرانی  پاش  ڕۆژه ی 
س������ه ید قادر که له مه هاباده وه 
ده س������تی پێکرد و سه رانسه ری 
 4٠ ماوه ی  بۆ  کوردس������تانی 
گرته وه،  ڕۆژ 

مانگرتنی خه ڵکی کوردستان 
ل������ه ڕۆژی ٢٢ی پووش������په ڕ 
ساڵه کانی 13٨٥ تا 139٠ و 
به تایبه ت له ٢٠ ساڵه ی یادی 
بۆ  قاسملوو  د.  شه هیدکردنی 
په یمان ن������وێ کردنه وه له گه ڵ 
ئ������ه و ڕێب������ه ره نه م������ره، هه روا 
درێژه ی هه یه و ته ش������کیالتی 
ده ورێک������ی  و  ڕۆڵ  حی������زب 
ئه و  ت������ه واوی  له  کاریگه ری 
شێوه خه باته دا هه بووه و به ده ست 
گونجاو  کاتی  کردنی  نیشان 
نێ������وه ڕۆک  به  دروش������می  و 
و  به ش������ه کان  هاوئاهه نگ������ی 

شاره کانی کوردستان.

ئاش������کراش  ته ش������کیالتی 
ل������ه م قۆناغ������ه ی دوایی������دا به 
ل������ه  ک������ردن  هاوئاهه نگ������ی 
ناڕه زایه تییه كان������ی ڕێژی������م له 
نێوخ������ۆ و ل������ه ده ره وه ی واڵت 
و له کوردس������تانی باشوور له 
جۆراوجۆر  کۆڕی  سازکردنی 
به دژی سه رکوتی  ڕێپێوان  و 

ڕێژیم ده وری خۆیان گێڕاوه.
دوایین هه ڵوێست و کرده وه ی 
ل������ه حه ره که تی  ته ش������کیالت 
چوون به ره و سنوور له  مانگی 
جۆزه ردانی پێشمه رگه کان خۆی 
نواند که بۆ پش������تگیری له و 
پێش������مه رگانه که گه ڕابوونه وه 
سنووره کان به به شداری کردنی 
ته شکیالتی  چاالکانه ی 
نی  س������تا د ر کو
ر  و ش������و با

پێش������ه وه  س������ه نگه ره کانی  له 
یارمه ت������ی،  کۆکردن������ه وه ی 
یارمه ت������ی  کۆکردن������ه وه ی 
ته ش������کیالتی ده ره وه ئیعالمی 
ئاماده ی������ی بۆ به ش������داری له 
به ره کان������ی ش������ه ڕ و هه روه ها 
ل������ه و  نێوخ������ۆ  ته ش������کیالتی 
په یوه ندیی������دا پیش������انده ری ئه و 
ته شکیالته  ئه م  که  ڕاستییه ن 
ل������ه و ڕۆژانه دا که پێویس������ت 
بێ ئاماده یی هه موو چه ش������نه 
ئه م������ه ش  و  فیداکاریه ک������ن 

دڵخۆشکه ر و هیوا به خشه.
ل������ه درێژه ی ئ������ه و مێژووه دا 
ته شکیالت ئامرازێک بووه بۆ 

جێبه جێ کردنی سیاس������ه ت و 
بڕیاره کانی حیزبه که مان چوون 
له و ڕاس������تییه گه یشتووین که 
باش������ترین به رنامه و جوانترین 
نه که ونه  ئه گ������ه ر  سیاس������ه ت 
ب������واری جێبه ج������ێ کردنه وه و 
هه ر له س������ه ر کاغه ز بمێننه وه 
ئه مه ش  ئامانج  نامانگه یه نێته 
ته ش������کیالتێکی  ب������ێ  ب������ه  
دێموکراتی������ک و ڕێ������ک و 
پێ������ک مومکین ناب������ێ و له 
بووه  ڕاستییه وه  ئه م  سۆنگه ی 
که دروشمی ڕێکخراو چه کی 
ئێمه یه مان  گرینگ������ی  ه������ه ره 
س������ااڵنێکه  به رز کردوه ته وه و 
دروش������مه  له  یه کێک  بووه ته 

سه ره کییه کانی حیزبه که مان.

 ته شکیالتی حیزب له 
قۆناغێکی زه مه نیدا که 
ده گه ڕێته وه بۆ ده ورانی 

به رپرسایه تی ئه حمه د تۆفیق 
له ڕێبازی ئه سڵی خۆی الده دا 
و له سیاسه تی ڕابردووی خۆی 

دوور ده که وێته وه

» درێژه ی الپه ڕه  ٥
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جووت حەوت

هەوراز

� ئیمام كازم س������دیقی، مەال گرینۆكەكەی نوێژی هەینیی 
تاران كە بە پێچەوانەی خۆی، وتەكانی بۆ زاخاوی مێش������ك 
و پێكەنی������ن ركابەریان نیە، دەڵێ: »ڕۆژئاواییەكان دەیانهەوێ 

وتەكانی ئیمام چەواشە بكەن«.
لێرەدا پێویس������تە بڵێین كە بۆ چەواشەكردنی قسەیەك دەبێ 
س������ەرەتا لێی ت������ێ بگەی، بۆ ئەوەی لێی ت������ێ بگەی دەبێ 
خودی خاوەن قس������ە لە قس������ەكەی خۆی تێ گەیشتبێت، بۆ 
ئەوەی خودی خاوەن قسە لە خۆی تێ گەیشتبێ دەبێ قسەكە 
س������ەر و بنی هەبێ، بۆ ئەوەی سەر و بنی هەبێ دەبێ خاوەن 
قس������ە بەردەنگەكانی خۆی بە مرۆڤ بزان������ێ نەك بە مەڕ، 
بۆ ئەوەی خاوەن قس������ە بەردەنگەكانی بە مرۆڤ بزانێ دەبێ 
بۆ خۆی بزان������ێ جیاوازیی مەڕ و مرۆڤ چیە ... بەاڵم بە 
داخەوە فەرمایش������اتی ئیمامی راحل بە جۆرێكن كە هیچ یەك 
لەو مواسفاتەیان تێدا نیە و لە هەموو قەباحەتتر ئەوەیە كە بۆ 
وەرگێ������ڕان بە زمانێكی دیكە و بە تایبەت زمانە زیندووەكانی 
دنیاش نابن، چ بگات بەوەی كە كابرای ئینگلیزی یان فەرەنسی 
یان ئاڵمانی دانیشێ قسەكانی ئەو نابەڕێزە چەواشەش بكات. 
تا ئیس������تا بیستووتانە نووسەریكی بیانی قسەیەكی خومەینی 
ب������ە نموونە بهێنێتەوە؟ نا؟ لە بەر چی؟ لە بەر ئەوەی هەر لە 
بنەڕەتدا نازانن چی دەڵێ تا تەرجومە و پاش������ان چەواش������ەی 

بكەن )ئەوەش یەكێك لە موعجیزاتی ئینقالبە(. 
من لێرەدا رس������تەیەكی خومەینی لە فارس������ییەوە دەكەمە 
ك������وردی )هەڵبەت ئەگەر لەگەڵ فارس������ییەكەی بەراروردی 
بكەن بە حەیاتتان نایناسنەوە(. ئەگەر ئێوە لێی تێ گەیشتن، 

ئەمریكاییەكانیش لەوانەیە لێی تێ بگەن.
ئیم������ام دەفەرموێ: »ب������ا وا نەبێت ك������ە هێندێك كەس لە 
ش������وێنێكدا بۆ خۆیان دانیشن و جۆرێك ببێت كە بڵێن جۆرێك 

بووە كە بیگەیەننە گوێی هیندێك كەس«.
هەر بۆیە جیه������ان تەنیا س������ەیری كردارەكانی خومەینیی 
دەك������رد و دەیخوێندەوە، ن������ەك وتارەكانی یان وەس������یەتنامەی 
سیاسی ئیالهی. نەك هەر كابرای بیانی، بەڵكوو خەڵكی بەر 
مینبەرەكەی جەماران و شوێنكەوتوانی خودی ئاغا و ئەسحاب 
و ئەنساری بن دارسێوەكەی نووفل لووشاتۆش نەیاندەزانی چی 
دەڵێ. ه������ەر بۆیە خامنەیی پێی وایە تەنی������ا ئەو درێژەدەری 
رێب������ازی ئیمامە، لە حاڵێك������دا كە مووس������ەوی و كەڕووبی 
پێیان وایە عەرەبانەی رێبازی ئیمام تەنیا ئەوان رایدەكێش������ن. 
ئەحمەدی نژاد پێی وایە خوێنی ئیمام لە شادەمارەكانی ئەودا 
جرت و فرت دەكات، بەنی س������ەدر و ئیبراهیم یەزدی و ئەكبەر 
گەنج������ی و حیزبی توودە و جیمی كارتێر و میش������ل فۆكۆ و 
خەڵخاڵ������ی و خاتەمی و مەهدی بازرگان و ئەحمەد خاتەمی 
و س������ەعید ئیمامی و حەسەن نەس������روڵاڵ و مەسعوود بێهنوود 
و تریت������ا پارس������ی و بابەك زەنجانی و حەم������اس و حیزبی پان 
ئێرانیس������ت و پان توركیستەكان و ... هەر كامەیان بە جۆرێك 
كلكیان بە س������ەردەمی زێڕینی ئیمامەوە گرێ داوە و لەگەڵ 
هەموو ناكۆكییەكانی نێوانیاندا هەموویان درێژەدەری رێبازی 
ئیمامیش������ن. تەنانەت حیزبی كوردیی واش������مان هەیە كە داوا 
لە كۆماری ئیس������المی دەكات ب������ا هەموومان بگەڕێینەوە بۆ 
س������ەردەمی زێڕینی ئیمام یان پەیامی ٢٦ی خەزەڵوەری ئیمام 
بۆ كوردس������تان بكەینە بنەمایەك بۆ لێكتێگەیش������تن )چمان 
خودی ئیمام لە خۆی تێ گەیش������تبێت تاكوو خەڵكی دیكەش 

پەیامەكەی ئەو بكەنە بنەمای تەفاهوم و تەعامول(.
� هێندێك كەس هێش������تا پێیان وایە شۆڕش������ی ئێران هەر بە 
ڕاس������تی ش������ۆڕش بووە، هەر بۆیە بە هەزار و یەك فەلسەفە 
و خ������ۆ ماندووكردن دەیانه������ەوێ ب������ە دوای هۆكارەكانی ئەم 
شۆڕش������ەدا بگەڕێن. لە حاڵێكدا كە هەموومان و هەموویان بە 
س������ەر رووداوێكدا كەوتن كە ئیستاشی لەگەڵ بێت نە دەزانین 
چ������ۆن بوو و نە دەزانین بۆ چی رووی دا. زۆر كەس لەوانەی 
كە دروش������میان دەدا »ئازادی« هەر ل������ە بنەڕەتدا نەیاندەزانی 
ئازادی چی������ە. بۆیە ئازادییان لەوەدا دیت������ەوە كە بە ئازادی 
دەس������تی خومەینی ماچ بكەن. كەسانێكیش هەر لە سەرەتای 
س������ەركەوتنی شۆرش������ەوە پێیان وابوو ئازادی یانی بە كەیفی 
خ������ۆت ئیعدام بكەی و رۆژنامەكان و حیزبەكان یەك لە دوای 
یەك دابخ������ەی. هێندێك لەوانە تۆزێ������ك ئازادیخوازتر بوون و 
زیاتر خۆیان پێوە ماندوو دەكرد، بۆیە لە كاتی ئەش������كنجەدانی 
زیندانییەكاندا جگەرەیەكیان دەكێشا كە پێی دەوترا »ئازادی«. 
كۆمەڵێكی������ان زیاتر لەوەش چوونە پێش و ئیتر خەریك بوو ببنە 
تۆماس جێفرسۆن، بەاڵم ئەوانیش لە ئەنجامدا قەناعەتیان هێنا 
بەوەی كە گۆڕەپانی گەورەی هەموو ش������ارەكان كە ش������وێنی 
ئیع������دام و چاودەرهێنان و لووت و گوێ بڕینی خەڵك لە الیەن 
حكوومەت������ەوە بوو، ناوی »ئازادی«ی لە س������ەر بێت. باوەڕ 
بفەرموون خ������ودی ئیمامیش نەیدەزانی ئ������ازادی چیە، بۆیە 
جاریك دەیگوت ئازادی یان������ی »ویالیەتی فەقیه« و جاری 
دیك������ە لە گوتاربێژییەكی مێژووییدا ئاماژەی بە ش������وێنێكی 
خۆی دەكرد و دەیگوت: »ئازادی یانی ئەمە«. كۆمەڵێكیش 
كە بڕێ������ك خوێندەوارییان بە خۆیانەوە ش������ك دەبرد دەیانگوت 
ئازادی یانی »دیكتاتۆریی پرۆلتاریا!«. كەس������انێكیش هاتن 
وتی������ان ئازادی یانی لە نێو دەس������ەاڵتداراندا هەر كەس������ێك بە 
كەیفی خۆی ئیمپراتۆرییەكی ماڵی دامەزرێنێت و حیس������ابی 
توورێكی تەڕ بۆ یاس������ا نەكات. بۆیە ئیستاش������ی لەگەڵ بێت 
وش������ەی »ئازادی« لە ئێراندا تاقە شتێكە كە بۆ پێناسەكردن 

یان باشتر بڵێین بۆ چەواشەكردنی، ئازادیی تەواو هەیە.

به  بۆنه ی ڕۆژی جیهانیی الوانه وه  
ده رفه تێك ده س������تی دا تا له گه ڵ جه الل 
ڕه وانگه رد س������كرتێری نوێی یه كیه تیی 
الوانی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران، 
وتووێژێك ساز بكه ین. به تایبه ت له سه ر 
پرس و باسه كانی هه شته مین كونگره ی 
الوان كه  له  هاوینی ئه مساڵدا له  شاری 

كۆیه  به ڕێوه  چوو.
لەدایکبووی   ڕەوانگ������ەرد  »جەالل 
1٠ی بەفرانب������اری 13٦٥ی هەتاوی 
لە ش������اری مەریوانه  و لە تەمەنی 1٦ 
الوانە.  یەکیەتیی  ئەندامی  ساڵەییەوە 
لە  یەکیەتیی الواندا  لە  تێکۆش������انی 
ئەرکی بەڕێوەبەری کومیتەوە دەستی 
پێک������ردووە و دواتر ل������ە کۆنگرەی 4 
ناوەندی  کومیت������ەی  بەرپرس������ایەتی 
٢ی کوردس������تانی وەئەستۆ گرتووە و 
دوات������ر وەکوو موش������اوێری کومیتەی 
بەڕێوەبەری گش������تی دیاریکراوە و لە 
بەڕێوەبەری  وەک������وو  دواتر  کۆنگرەی 
ئەس������ڵی هەڵبژێ������ردراوە و پاش������ان لە 
هەیئەتی������ی  وەک������وو   ٦ کۆنگ������رەی 
ئیجرایی دیاری ک������راوە و کۆنگرەی 
٧یش بە جێگیری سکرتێر هەڵبژێردراوە  
و لە ماوەی کارکردنیدا لە یەکیەتیی 
الواندا لەس������ەرجەم بەش و ناوەندەکانی 
تێکۆش������انی ئەم ڕێکخراوەدا چاالکی 

هەبووە.«
لەو  کورتەیەک  دەکرێ    -1
باس������انەی کە لە کۆنگرەدا هاتوونەتە 

بەرباس، بخەنەڕوو؟
لە کۆنگرەی ئەمجارماندا بەشێکی 
تایب������ەت بۆ ڕەخن������ە لە ڕاب������ردوو و 
پێش������نیار بۆ داهاتوو کرایەوە کە لەو 
بەشەدا کۆمەڵێک پرۆژە و پێشنیاری 
گرین������گ هاتن������ە بەرب������اس کە هەر 
ل������ە یەک������ەم کۆبوونەوەی دەس������تەی 
بەرنامەی  کران������ە  نوێ،  بەڕێوەبەری 
لەو  یەکێ������ک  داهاتووم������ان.  کاری 
خاڵ������ە گرنگانەی ک������ە لەکۆنگرەی 
٨دا پەس������ەند کرا زیادکردنی ماوەی 
تەمەنی ئەندامەتی بوو لە ڕێکخراودا 
کە ئێس������تا تەمەنی ئەندام لە 1٥ساڵ 
بۆ 3٥ س������اڵ زیاد کراوە، هەروەها بۆ 

گرنگیدانی زیاتر ب������ە پەروەردەکردنی 
مێرمن������دااڵن، کۆنگ������رە بڕیاریدا کە 
ت������ازە الوانی 13 و 14 س������ااڵن وەکوو 
الیەنگری تەشکیالتی یەکیەتیی الوان 
وەربگیردرێ������ن و لەو چوارچێوەیەش������دا 
ئەرک������ی پەروەردەکردنی������ان دەکەوێتە 
سەرش������انی یەکیەتیی الوان، کۆنگرە 
ئاوڕێک������ی تایبەتیی لە کرماش������ان و 
ئیالم دای������ەوە و باس������گەلێکی وەکوو 
ژێردەس������تەکانی  نەتەوە  بارودۆخ������ی 
ئێ������ران و ئاوڕدانەوەی������ەک ل������ە مژارە 
ئەوڕۆییەکانی جیل������ی الو لە ئێران و 
کوردس������تان و مێرمن������دااڵن و ئەرکی 
یەکیەتیی الوان و ئیس������المی سیاسی 
و توش������بوون بە ماددە س������ڕکەرەکان، 
ل������ەو تەوەرانە بوون ک������ە لە کۆنگرەدا 

گرنگیان پێدراوە.
ل������ە  الوان  بەش������داری   -٢
کارییەکانی  بەرنام������ە  بەڕێوەچوونی 

کۆنگرە چۆن هەڵدەسەنگێنیت؟
ئەگەر بە واقعبینییەوە چاو لێبکەین 
و تەنی������ا الیەنی پۆزەتیڤی باس������ەکان 
نەبینی������ن دەتوانین بڵێین لە هیچ کۆڕ 
و کۆبوونەوەی������ەک و کۆنگرەی������ەک 
1٠٠%ی بەش������داربووان بەشدارییان لە 
باس������ەکاندا نابێ و بەشێکی دیار ڕا 
و ڕەخنە و تێبینیان هەیە، بەاڵم لەسەر 
بابەتە چارەنووس������ازەکان و زۆر پالنی 
کاری دیکە، باس و موناقش������ەیەکی 
زۆر کراوە و ڕۆڵ������ی نوێنەرانیش زۆر 
بەرچاو بووە کە ئەکرێ بڵێین زۆرینەیان 

بەشداریی باسەکانیان کردووە.
3-  بە ب������اوەڕی جەنابت ئەو 
لەگەڵ  کۆنگرەی������ە چ جیاوازییەکی 

کۆنگرەکانی دیکە هەبوو؟
ه������ەر وەک������وو پێش������تریش باس������م 
تەمەنی  م������اوەی  زیادکردنی  ک������رد 
جیاوازییەکان  لە  یەکێک  ئەندامەتی 
بوو لەگ������ەڵ کۆنگرەکان������ی دیکە و 
ئاوڕدانەوەیەک لە ش������ارەکانی ئیالم و 
کرماش������ان و گرنگیدان بە مێرمندااڵن 
وەک������وو ڕێکخراوی یەکیەتیی الوان و 
خەباتی  شێوە  هەڵسەنگاندنی  هەروەها 
نوێی حدکا و ئ������ەرک دیاری کردن 
بۆ ئەو ڕێکخ������راوە لەو خااڵنەبوون کە 
لەکۆنگرەی ٨ بەچڕی باسیان لەسەر 

کرا.

ڕێکخ������راوی  پێوەندی������ی   -4
الوان لەگ������ەڵ ڕێکخراوەکانی الوانی 
بەشەکانی دیکەی کوردستان چۆنە؟

بڵێ������م زۆر  دەک������رێ  ل������ەو ڕووەوە 
لە پێش������ین و ماوەی س������االنێکە لەو 
پێوەندییەدا هەن������گاوی زۆر جیددی و 
ناوە. پەیوەندیمان لەگەڵ  کاریگەرمان 
دیکەی  بەش������ەکانی  ڕێکخراوەکانی 
کوردس������تان زۆر ئەرێنییە، بە تایبەت 
ڕۆڵ������ی هاوڕێی بەڕێ������زم کاک فواد 
خاکی بەیگی لەو بەشەدا زۆر بەرچاو 
بووە، بەو هیوایە بتوانین لە داهاتووشدا 
کاریگەرت������ر و بەرچاوت������ر ئەو ڕۆاڵنە 
بگێڕی������ن و پەیوەندییەکان چڕ و پڕتر 

بکەین.
ئێ������وە بەرەو ٧٠ س������اڵەی   -٥
تێکۆش������انتان دەڕۆن، بۆچی تا ئێستا 

تەنیا ٨ کۆنگرەتان بەستووە؟
قۆناغ������ە مێژووییەکان������ی خەباتی 
یەکیەتی������ی الوان کە داب������ەش دەبیت 
بەس������ەر 3 قۆناغدا ه������ەرکام بە پێی 
هەلوم������ەرج و ش������ەرایەتی زەمانی و 
مەکانی، یەکیەتیی الوان توانیوویەتی 
پێش  ب������ەرەو  خۆی  تێکۆش������انەکانی 
ببات، بۆ نموونە لەسەردەمی کۆماری 
کوردس������تان و دامەزراندن������ی ئ������ەو 
ڕێکخراوەی������ە ئەرک������ی کۆکردنەوەی 
توێ������ژی الو ل������ە دەوری کۆم������ار و 
پ������ەروردە و بارهێنانی������ان ب������ە زمان و 
داب و نەریتی کوردەواری و ئاش������نا 
کردنی������ان بە مافەکانیان، وەئەس������تۆ 
گ������رت، لە قۆناغ������ی دووهەم و هاتنە 
س������ەرکاری کۆماری ئیسالمی ئێران 
ک������ە بەش������ێکی بەرچاو ل������ە الوانی 
کوردس������تانی ڕۆژه������ەاڵت ڕوویان لە 
بنکەکان������ی حیزبی دێموکرات دەکرد 
بەاڵم تەمەنیان لە خوار 1٨ ساڵەوە بوو 
ئەو کاتە بنکەکانی یەکیەتیی الوان 
دامەزرانەوە و ئەو الوە کەمتەمەنانەیان 
ل������ە دەوری خۆ کۆ دەک������ردەوە، بەاڵم 
بەگش������تی بە دوای س������اڵی 13٧٨ی 
بنکەکان������ی  س������ەرلەنوێ  هەت������اوی 
یەکیەتی������ی الوان بوژان������ەوە و هێڵ������ە 
گشتییەکان و س������تراتیژییەکی نوێ 
و بەرنامە و پێ������ڕەو داڕێژرانەوە و لەو 
کات������ە بەدواوە هەر ٢ س������اڵ جارێک 
خۆی  کۆنگرەکانی  ڕێکخراوەکەمان 

بەستووە.
٦-  ئاکامی کۆنگرەی ٨ی 

الوان چۆن هەڵدەسەنگێنی؟
هەنگاوەکانم������ان  و  گەش������بینم 
ب������ۆ ب������ە ئاکامگەیش������تنی پ������الن و 
پرۆژەکارییەکانمانە  و ئاواتەکانیشمان 
هەنگاونانە لە ڕاس������تای خواس������ت و 
چاوەڕوانییەکان������ی توێ������ژی الو ب������ە 
ئەندامەکانی  بەتایبەتیی  گش������تی و 

ڕێکخراوەکەمان.
لەگ������ەڵ  الوان  ئەرک������ی   -٧
هەلوومەرجی ئێستای خەباتی نەتەوەی 

کورد، چۆن دەبێت؟
ئێم������ە چ وەک توێ������ژی الو و چ 
وەک یەکیەتی������ی الوان لەهەمب������ەر 
ئەرک������ە نەتەوەیی و نیش������تمانییەکان 
خۆم������ان بە ئەرک������دار دەزانین لەگەڵ 
الوان  یەکیەتی������ی  وەک  ئەوەش������دا 
بەرامب������ەر ئەندامەکانم������ان و توێژی 
ڕۆژه������ەاڵت  کوردس������تانی  الوی 
بەرپرسیارەتیمان لەس������ەر شانە کە لە 
ڕاس������تای خواست و چاوەڕوانییەکانی 
ئ������ەوان دەبێت هەن������گاوی جیددی بۆ 

هەڵبگرین.
٨-  لە کۆتاییدا چ وتەیەکت 
بە گش������تیی بۆ الوان و بە تایبەت بۆ 
الوانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت هەیە؟

خ������ۆ بەئەرکدار زانی������ن لەهەمبەر 
توێ������ژی الو و ئەندامانی یەکیەتیی 
الوان لە هێڵە گشتییەکانی ڕێکخراوەی 
یەکیەتیی الوانە و ئێمە هەوڵەکانمان 
لە ڕاس������تای وەدیهێنانی خواستەکانی 
توێژی الوە، و گرینگی دان بە پرسی 
الو لە هەر چواربەش������ی نیش������تمان و 
بەتایبەت لە کوردس������تانی ڕۆژهەاڵت 

ئەرکی ڕێکخراوەیی ئێمەیە.
کورد  الوانی  لەسەرجەم  داواکارین 
الوان  یەکیەتیی  ئەندامانی  بەتایبەت 
لە ڕاستای بەرەوپیشچوون و وەدیهێنانی 
خواس������تەکانیان، هاوکار و ڕێنمامان 
بن و چۆن لە پێش������تر س������ەلماندوویانە 
کە پش������تیوانی بزووتن������ەوەی خەباتی 
ڕزگاری خوازانەی نەتەوەکەیان بوون، 
بوژانەوەی  دووبارە  پشتیوانی  ئێستاش 
خەبات������ی نوێی ح������دکا و یەکیەتیی 
الوان بۆ بەرگ������ری کردن لە ئامانج و 

دەستەکەوتەکانمان بن.

الوانی كورد هاوكار و ڕێنمامان بن
وتووێژی ڕۆژنامه ی كوردستان به  بۆنه ی ڕۆژی جیهانیی الوانه وه  

له گه ڵ سكرتێری نوێی یه كیه تیی الوانی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
له  پێوه ندیی له گه ڵ دوا كۆنگره ی ئه م یه كییه تیه دا

وتووێژ: ئیدریس ستوه ت



ژمارە 659 ـ 1ی خه رمانانی 101394

لە ڕۆژی 1٠ی ئاگۆس������تی ساڵی 
واژۆ  س������ێڤەر  پەیماننام������ەی   19٢٠
كرا، ك������ە تێیدا هەیئەتێك������ی كورد بە 
سەرۆكایەتیی شەریف پاشا بەشدار بوو 
و تێیدا باس لە دانی مافی ئۆتۆنۆمی 
بە كورد كرا، ك������ە بۆ یەكەمین جار بە 
ش������ێوەیەكی فەرمی ئەو مافە بۆ كورد 
ب������ە ڕەوا دەبیندرا. ل������ە بەندی ٦4 دا 
بە ئاش������كرا باس لەوە كرابوو كە دەبێ 
ل������ەو مەڵبەندان������ەدا كە ك������ورد دەژین 
توركیاش  بدرێ و  س������ەربەخۆییان پێ 
دەست لەو مەڵبەندانە هەڵگرێ. هەروەها 
باس لەوە كرابوو كە ئەگەر كوردەكانی 
ویالیەتی مووس������ڵ بیانەوێ بچنە پاڵ 
ئ������ەو حكوومەتە كوردە، ئ������ەوا دەتوانن 
و هاوپەیمانەكانی������ش هی������چ چەش������نە 
بێگومان  ناكەن.  لێ  پێش������گیرییەكیان 
ئەگەر ئەو پەیمانە وەك خۆی جێبەجێ 
كراب������ا، ئ������ەوا ئەمڕۆ ك������ورد خاوەنی 
كیانێكی س������ەربەخۆ بوو و ڕەنگە ئەو 
هەموو كارەس������اتانەی وەك كیمیاباران، 
ئەنفاڵ، كوشتاری بە كۆمەڵ و ...هتد 

بە سەریدا نەهاتبا.
 لە ڕاستیدا لەو سەردەمەدا ئامانجی 
بریتانیا و فەرانسە زیاتر لەوەی كە خزمەت 
بە نەتەوە ژێردەستەكان بێ، پێشگرتن لە 
گەشەسەندنی شۆڕشی سوسیالیستیی 
ڕووس������یە بەرەو ناوچەكانی دیكە و بە 
كوێلەكردنی نەتەوەبندەستەكان و پارچە 
پارچەكردنی دەوڵەتی عوس������مانی بوو. 
ب������ەاڵم ناتەبابوونی كوردەكان و الوازی 
و ب������ێ ئەزموونییان لە ب������واری كەڵك 
وەرگرت������ن لە دەرفەتەكان، بوو بە هۆی 
ئەوەی كە كورد نەتوانێ گوشار بۆ سەر 
سیاس������ەتی جیهانی و دەوڵەتانی خاوەن 

بڕیار دروس������ت بكات و ل������ە هەمووی 
گرینگتریش بەهێزبوونی كەمالیستەكان 
و وەسەریەكخس������تنەوەی  خاكی توركیا 
لە الیەن كەمالیس������تەكانەوە و هەروەها 
دۆزینەوەی نەوت لە كوردس������تاندا بووە 
ئەو فاكت������ەرە كاریگەرەی كە ڕێگەی 
ن������ەدا ئەو بەندان������ەی پەیماننامەكە كە 
باس������یان لە دانی مافی ئۆتۆنۆمی بۆ 
كورد دەكرد وەدی بێن. ئەوە بوو كە لە 
پەیماننامەی  19٢3دا  ژوئیەی  ٢4ی 
لۆزان ئیمزاكرا و تەنیا ئەوەندە باس لە 
كورد كرا، كە پێوس������تە ڕێز لە مافی 
ئایینیەكان  و  فەرهەنگ������ی  كەمین������ە 

بگیردرێ. 
ب������ەم ش������ێوەیە هەروەك نووس������ەری 
بیانی بە ن������اوی »بوانكاریە« دەڵێ: 
»پەیمانی س������ێڤەر كە ل������ە كارگەی 
دروستكردی دەفر و قاپی چینیدا واژۆ 
كرا، ئەویش وەك بەرهەمەكانی كارگە 
كوردستان  )كتێبی  هاسانە«.  شكانی 

و كورد(
ئێستا كە نزیك بە سەدەیەك بە سەر 
واژۆ كردنی ئ������ەم پەیماننامەدا تێپەڕ 
دەبێ، دوژمنێكی زۆر مەترس������یدار و 
تیرۆریستی دژی كوردی وەك داعش، 
ڕادەگەیەن������ێ ك������ە ب������ۆ دامەزراندنی 
س������نوورە  ئیس������المی،  خیالفەت������ی 
بۆیە  هەڵدەوەش������ێنێتەوە.  دەستكردەكان 
پێویس������تە كوردیش لە ه������ەر یەك لەو 
بەش������انەی كە تێیدا خەب������ات دەكا، بۆ 
پاراستنی خاكی پیرۆزی كوردستان بە 
بیرێكی بەهێزی نەتەوەیی و نیشتمانیی 
بۆ گەیش������تن بە مافی چارەنووس������ی 
خۆی هەوڵ ب������دات، بۆ ئەوەی كە لە 
داهات������وودا پەیوەندی و لێك نزیك بوون 
ئەوەندە بە هێز بێ كە هەست بە بوونی 
ئەو سنوورە دەستكردانە لە نێوان خاكی 

دابەشكراوی كوردستاندا نەكرێ. 

٢٨ی گه الوێژی س������اڵی 13٥٨ی 
هه تاوی، خاڵی ده سپێكی كوشتاره كانی 
خه ڵكی كوردس������تانه  كه  ب������ه  بڕیاری 
خومه ینی و به  حوكمی جیهاد له دژی 
»كاف������ره كان« به ڕێوه چ������وو و بوو به  
ش������ه ڕێكی هه مه الیه نه  له دژی خه ڵكی 
بێ دیفاعی كوردستان. شه ڕێك كه  له  
ش������ێواز و پانتایی جۆراوجۆدا ئێستاش 
هه ر درێژه ی هه یه . ئه مه ش به و هۆیه وه  
له  فه لسه فه ی كۆماری ئیسالمی  كه  
ئێران������دا هه رچه ش������نه  مافویس������تییه ك 
و ه������ه ر چه ش������نه  ئه ندێش������ه یه كی جیا 
ل������ه  چوارچێوه ی سیس������تمی ویالیه تی 
فه قیه� به  هه ڵه  و ناڕاس������ت داده نرێت و 
ده چێته  قه واره یه كه وه  به  ناوی »جیایی 
خ������وازی« . ه������ه ر ئه م فه لس������ه فه  و 
ئیدئۆلۆژییه  چه ق به س������تووه ش بوو كه  
وای كرد كۆماری ئیس������المی ڕێڕه وی 
بگرێته به ر  س������ه ركوت كردنی جیابیران 
ئێرانی كرده  گۆڕس������تانی  و واڵت������ی 
ڕووخانی حكوومه تی  پ������اش  ئازادی. 
پاش������ایه تی و س������ه ركه وتنی شۆڕشی 
گه النی ئێران، خه ڵك چاوه ڕوان بوون كه 
به   مافه  پێشێلكراوه كانیان بگه ن. خه ڵك 
پ������اش دان به خۆداگرتن ل������ه  به رامبه ر 
ئ������ه و هه موو ئ������ازار و ژان������ه ی كه  له  
دژی������ان به ڕێوه چووبوو و دانی نرخێكی 
زۆر چ������اوه ڕوان ب������وون بتوانن بڕیار بۆ 
چاره نووسی خۆیان بده ن و له  كاروباری 
واڵتدا به شدار بن. به م پێیه ش ده ستیان 
دایه  دامه زراندنی ش������ۆرا و كومیته ی 
خۆجێی������ی ك������ه  وێنه ی هاوچه ش������نی 
ل������ه  ناوه ندیش������دا ده بیندرا.  ته نان������ه ت 
هه نگاوێك كه  ده سه اڵتبه ده ستانی ناوه ند 
و داشدارانی حكوومه ت و ئاخوونده كانی 
تین������ووی زوڵم و دیكتاتۆری به ته واوی 

لێی تۆقیبوون.
حاكمه  تازه  به ده سه اڵت گه یشتووه كانی 
ئێ������ران له  باتی داب������ه ش كردنی هێز و 
دامه زراندنی سیستمیكی دێموكراتیكی 
مرۆڤته وه رانه  له  هه موو ئێراندا، ده ستیان 
كرد به  سه ركوتی نه ته وه كان و جیابیران 
ك������ه  ڕۆڵێكی كارایان له  س������ه ركه وتنی 
شۆڕش������دا هه ب������وو. به  س������ه رنجدان به  
جوگرافی������ای به رباڵوی ئێران و بوونی 
ب������اوه ڕ و ئایین و نه ت������ه وه ی جۆراوجۆر 
نوێیش ش������ێواز  له م واڵته دا، حاكمانی 
و مێتۆدی جۆراوجۆریان بۆ سه ركوتی 
خه ڵك هێن������ا كایه وه . س������ه ركوته كانیان 
بزوتنه وه كانی  ل������ه دژی  س������ه ره تادا  له  
كرێ������كاری و خوێندكاری ده س������پێكرد 
و دواتر له  ئه هواز و توركه مه نس������ه حرا 
ش������ه ڕی مه زهه بییان له  نێوان ش������ێعه  
وسوننییه كاندا هه ڵگیرساند كه  چیرۆكی 
كوشتاری  و  توركه مه نسه حرا  خوێناوی 
هۆزه كانی ع������ه ره ب و خه ڵكی به لووچ 
ل������ه  مێژووی هاوچه رخی ئێراندا دیار و 
به رچاون. هه روه ها ب������ه  ئاژاوه گێڕی و 
گێره شێوێنی له و ناوچانه ی كه  كورد و 
تورك و ئه رمه نی ماوه یه كی دورو درێژ 
به  ئاش������تییانه  پێكه وه  ژیاب������وون، بوونه  
هۆكاری هاتنه  ئارای كۆمه لێك شه ڕی 
خوێن������اوی و چاندنی تۆوی دوبه ره كی 
له  نێ������وان ئه م خه ڵكه دا. ئه م ش������ه ڕانه  
كه  له الیه ن نوین������ه ری وه لی فه قیه� له  
ورمێ )مه ال حه س������ه نی(، كۆمیته چی 
و پاس������داره كانه وه  سه رپه رس������تیی ده كرا 
ته نی������ا ل������ه  گونده كان������ی وه ك قاڕنێ 
و قه اڵت������ان، س������ه وزی، ئیندرق������اش، 
دیالنچ������ه رخ، حه ڵبێ، كویكان، كارێز و 
هه ندێك گوندی دیكه  كوژرانی سه دان 
هاوواڵتی مه ده نی ب������ه  زه بری چه كی 
سپای پاس������داران و هێزه  چه كداره كانی 

كۆماری ئیسالمی لێكه وته وه .
خه ڵك������ی كوردس������تان كه  ه������ه ر له  
سه رده می حكوومه ته كانی پێشووتریشه وه  
زۆرتری������ن زوڵم و س������ه ركوتیان ئه زمون 

كردب������وو، له  به رانبه ر 
مه غ������ۆل  هێرش������ی 
كۆم������اری  ئاس������ای 
ئاماده تر  ئیسالمیدا، 
له  نه ته وه كانی دیكه ، 
كورتدا  ماوه یه كی  له  
توانیان به  هاریكاری 
سیاسییه كان،  حیزبه  
بژارده كانی  و  نوخبه  

مه ڵگ������ه ی  كۆ
ڕێ������ك  كوردس������تان 
كاروباری  و  بخرێ������ن 
خۆیان  كۆمه اڵیه تی 
ئه م  ده س������ت.  بگرنه  
گه لی  هه ن������گاوه ی 
كورد بۆ ده س������ه اڵتی 
به تایبه تی  ناوه ندی و 
خ������ودی خومه ین������ی 
جێگه ی په سن نه بوو. 
نه یده توانی  ناوب������راو 
له  به رانب������ه ر ئازادی 
ئازادی  ڕاده ربڕی������ن، 
ئ������ازادی  قه ڵ������ه م، 

سیاس������ی و كۆمه اڵیه تی و فه رهه نگی 
كه  نه ت������ه وه ی كورد م������اوه ی چه ندین 
س������اڵ بوو بۆ وه ده ست خستنی خه باتی 
له الیه كی  دانیش������ێ.  بێده نگ  كردبوو 
به ده س������ته كانی  گۆپ������اڵ  دیكه ش������ه وه  
خومه ینی نه یانده توانی به  ئاژاوه گێڕی 
و دوبه ره ك������ی نانه وه  ئ������ه م هاوكاری و 
ڕێكخستن و ئازادییه  له نێو ببات. بۆیه  
به  كه ڵكاژۆوه رگرتن له  فێڵ و ته ڵه كه ی 
ش������ه رعی و خس������تنه  پاڵ������ی ناتۆره ی 
جیای������ی خ������وازی ، له  س������ه رله به یانی 
٢٨ی گه الوێژی ساڵی ٥٨ی هه تاوی 
ش������ه ڕێكی هه مه الیه نه ی له  ژێر ناوی 
جیه������اد ب������ه دژی خه ڵكی كوردس������تان 
ڕاگه یاندنی جیهادی  به   وه ڕێخس������ت. 
خومه ینی له دژی خه ڵكی كوردس������تان 
به ره یه كی كۆنه په رستانه  له دژی گه لی 
كورد سازكرا. تاقمێك دادوه ری خوێنمژ 

به  سه رپه رستی ئاخوند سادق خه ڵخاڵی 
و به  پاڵپشتی ئه رته ش به ره و كوردستان 
ل������ه  هه ندێك ش������اری  وه ڕێكه وت������ن. 
ئێعدامی  داری  خه ڵخاڵی  كوردستاندا، 
هه ڵواس������ی و س������ه دان الو و بژارده ی 
كوردس������تانی له  ڕه وت������ی دادگایه كی 
فه رمایشی ٢ تا 3 خوله كی له  سێداره  
دا و سه دان كه س له  خه ڵكی بێ تاوانی 

تیرباران كرد.
سه ره ڕای ئه م كوشتاره  كوردستان هیچ 
كات خۆی نه دا به ده سته وه . له  هه ندیك 
شاری كوردس������تان له وانه  سه قز، بانه ، 
مه هاباد، پاوه  و.... خۆڕاگرییه كی بێ 
وێنه  و مێژوویی وه رێكه وت كه  خه ونی 
له نێوبردن������ی بزووتنه وه ی كوردس������تانی 
بۆ كردنه  بڵقی س������ه ر ئاو كه  نموونه ی 
به رچاوی ئه م به رخۆدانه  ش������ه ڕی ٢٧ 
ڕۆژه ی ش������اری س������نه  بوو. ئه م شه ڕه  
كاتیك ده س������تی پێكرد ك������ه  هێزه كانی 

ئه رته ش پاش چه ندین شكس������تی یه ك 
ل������ه  دوای یه ك له  به رانب������ه ر هێزه كانی 
هێزه كانی������ان  دیس������انه وه   پێش������مه رگه ، 
كۆكرده وه  و س������ه رقاڵی جیبه جێ كردنی 
بوون.   بڕی������اری جیهادی خومه ین������ی 
ئه بولحه سه ن  ئه و كات،  س������ه ركۆماری 
به نی س������ه در كه  ه������اوكات فه رمانده ی 
گش������تی هیزه  چه كداره كانی������ش بوو به  
بڕیارێك������ی له م چه ش������نه  :«ئه رته ش 
مافی ئه وه ی نیه  پێاڵوه كانی ده ربێنێت 
تاكوو قه یرانی كوردستان یه كالیی بكات 
و كوردس������تان له  بوونی یاخییه كان پاك 
بكاته وه .« به ره و سنه  له شكركێشی كرد. 
ئه م هه نگاوه ی ناوبراویش بووه  كۆسپێكی 
گه وره  له  به رده م پڕۆسه ی دانوستانه كانی 
نێوان هه یئه تی ده وڵه ت به  سه رپه رستی 
فروهه ر و حیزبه  كوردس������تانییه كان كه  
خوازیاری چاره سه ری پرسی كوردستان 
له  ڕێگه ی دیالۆگ و به  میتۆدیكی 

بوردومانه   به هۆی  بوون.  ئاشتیخوازانه  
هه وایی������ه كان و هێرش������ی تۆپخانه كانی 
ڕێژیمه وه  به ش������ێكی به رچاو له  خه ڵكی 
بێ تاوان كوژران و به شێكی به رچاو له  
شاری سنه  خاپور كرا. به اڵم خۆڕاگری 
خه ڵك هه روا به رده وام ب������وو و ئیراده ی 
ئازادیخوازانه ی خه ڵكی كوردس������تان بۆ 

خه بات له دژی ڕێژیم لێبڕاوتر بوو.
ئه مڕۆ پاش 3٦ ساڵ له  ده رچوونی 
خومه ین������ی  جیه������ادی  حوكم������ی 
خه باتی  كوردس������تان،  خه ڵكی  له دژی 
ب������ه  ڕه واییه كی  مافویس������تانه ی گه ل 
زیاتر و به  ئیراده یه كی پۆاڵیینه وه  هه روا 
به رده وام������ه  و به ڕێوه به ران������ی ده زگای 
س������ه ركوتی ویالیه تی فه قیه� له  هه موو 
كاتێك زیاتر ڕیسوا و ته ریك كه وتوونه ته  وه  
و ئه وه یكه  له  به رامبه ر خۆیدا ده یبینێت 
ڕقی بێ كۆتایی خه ڵكی ئازادیخوازی 

كوردستان و ته نانه ت هه موو ئێرانه .

جیهادی خومه ینی له دژی گه لی كورد و جینایه ته كانی خه ڵخاڵی له  كوردستان

پەیمانی سێڤەر و سنوورە دەستكردەكان 

ن: ئیبراهیم قاسمی زاد

وه رگیڕان: ڕووش

ڕووكەن
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پایژی خەونە سپییەكان

ئەمنووسێتەوە
هەردەم

وەك خەیاڵێكی یاخی
بە نێوچەوانی ئەسپە كوێتێكەوە

غار ئەدات و
الپەڕە الپەڕە

فرمێسك و شادیم تۆمار ئەكات

مێژوویەكی سوور
رۆژگارێكی سوور

دەزرینگێتەوە
زرۆكە زرۆك

بەسەر دارەسووتاوەكەی تەمەنمەوە
هەڵدەنیشێ 
جریوەی دێ 

چەخماخە لێئەدات
كلو كلو  دائەبارێت و

گڵەوەزەكان دەنووسێتەوە

لە نێوان كڕێوە و ئاگردا
خەیاڵ

نووسەكی گلیار و لقە
دوو پەنجەی كەشیرەیە

یاخی و بە تاو
وەك تاوەبارانێك

لە نێوچەوانی هەور دادەبڕێت 
وەك گەردەلوول
لوول دەخوات و
وەكوو ئاو پەنگ.

لەو دیوی شووشەی پەنجەرەكانمانەوە
ئەڕوانێت و

ئێمەش دەڵێین
چ مانگەشەوێكە

ئەو ساتانەی تۆ دەكەویتە ئاخڵەیەك لە غروورەوە
دەبیتە سەربەرزی

دەبیتە نیشتمان
بوونمان و سەرمان

مانا دەگرن

ئەمنووسێتەوە و 
تێدەپەڕێت

ئەم رێبوارە كەسیرەی
بن گوێسوانەی ئازادی.

سەیر كە
باڵندەكان لە ناخماندا دەژین

هەورەكان سەریان بە هەنسكەوە دەنێن

سەیر كە
ئەم وێنا سادەیەی ژیان

لە بەركەوتنی ئێمە و شووشەكاندا
لەتمان دەكا

سووڕمان ئەدا و
دەستمان لە گلیار و هەتاو بەرئەدا

سەفەری جەستەمان
بەرەو خاك ئەبات و

تەنیا بیرەوەری بارووت و
دەراغە بەتاڵەكانمان بۆ دەمێنێتەوە.

كۆتایی جەنگ
واتە هەڵواسینی چەكەكانمان بە دیوارەوە

كردنەوەی چۆكمان و
سپاردنی كۆڵەپشتییەكانمان

بە ئازارەكانی غەریبی
واتە

 حەسانەوەی دڵۆپێك ئاو 
لە دڵی زەریادا
ژیان و ژیانەوە

لەگەڵ خاشەكانی پیرترین درەختەكاندا
كرانەوەی پەنجەرەكان و
فڕینی خەیاڵی شووشەكان

لە بەستەڵەكترین رۆژی رێبەنداندا

كۆتایی جەنگ
واتە كرانەوەی چاوی كانیلەكان

پێكەنینی شكۆفە چاونەپشكووتووەكان
گەڕانەوەی بەرائەتی واتاكان 

هەڵكردنی شێتۆكەترین گەردەلوولەكانی ئازادی و
لە چوارچێوەگرتنی قارەمانیەتی

لە چوارچرای دڵمانەوە
چوار چرا داگیرسێنین و

چاوەڕوانی چرایەك بین
نووتەكترین شەوەكان رووناك كاتەوە و

پێمان بڵێ
یەك و یەك و یەك و یەك

هەر دەكاتە یەك

كێ  لە پایژی ئەم خەونە تێدەگات
كێ  لە پایزەڕێزی ئەم خەیاڵە تێدەگات

ئێمە خاراوین و
كەس پایەناز بۆ

خەونە سپیەكانی ئازادی ڕاناخات.

ئەدەب و هونەر
نی

سێ
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هید
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