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«خالید عەزیزی» لە وتارێكدا بە بۆنەی 31مین ساڵڕۆژی دەست پێكردنی شەڕی كوردستان:

شەڕی كوردستان ،شەڕی دیموكراسی بوو كە نەیارانی دیموكراسی بە سەر كوردیاندا سەپاند
پهیامی
دهفتهری سیاسیی حیزبی
دیموکراتی کوردستان

به بۆنهی شێست
وپێنجهمین ساڵرۆژی
دامهزرانی حیزبهوه
هاونیشتمانانی بهرێز!
تێکۆشهران!   ئهندامان و الیهنگرانی
حیزبی دیموکراتی کوردستان!
ئهمرۆ 25ی گهالویژی 16(1389ی
ئ��اگ��ۆس��ت��ی )2010شێست وپێنجهمین
س����اڵ����رۆژی ی��هک��ێ��ک ل���ه رووداو ه
پ��رش��ن��گ��دار هک��ان��ی م��ێ��ژووی نهتهوهی
ک�������ورده .رووداوێ���������ک ک���ه ب����وو ب ه
سهرهتایهک بۆ گورانێکی بنهڕهتی ل ه
بزووتنهوهیی کورد داو لهو رێگهیهشهو ه
ب����ووه ه����ۆی س���هره���هل���دان���ی خهبات
وتێکۆشانی حیزبی و رێبهری کردنی
بزووتنهوهی نهتهوهیی کورد له الیهن
حیزبی سیاسییهوه 65 .ساڵ لهمهوبهر
ل��ه رۆژی 25ی گ���هالوێ���ژی 1324ی
ههتاوی دا به ههوڵ وهیمهتی کۆمهڵێک
له سیاسهتوانان و رووناکبیرانی کورد
ک��ه ق���ازی م��ح��هم��م��هد ل�� ه پێشهوهیان
ب���وو ،ب�� ه خ��وی��ن��دن��هو ه وتێگهیشتنێکی
سهردهمیانه له ب��ارودۆخ��ی سیاسیی
جیهانی ئهو دهم و بۆ شوێندانان لهسهر
رهوتی رووداوهک��ان و کهلک وهرگرتن
لهو دهرفهته تایبهتییهی ک ه بۆ نهتهو ه
ستهملێکراوهکانی ناوچه و ب ه تایبهت بۆ
نهتهوهی کورد هاتبووه پێش  ،حیزبی
دیموکراتی کوردستان دامهزرا.
حیزبی دیموکراتی کوردستان ل ه
نێو گ��هورهت��ری��ن کێشهی جیهاندا ،ل ه
ههلومهرجێکدا پێی نایه مهیدانی خهبات
که ب��هرهی فاشیزم ب��هرهو تێکشکانی
یهکجاری دهرۆیشت و پهیامی ئازادی
ودێموکراسی له ئاکامی سهرکهوتنی
ه���ێ���ز ه ه��اوپ��هی��م��ان��هک��ان��هوه ههموو
سنوورهکانی بهزاند بوو .هاوسنووریی
کوردستان لهگهل گهورهترین والتی
سۆسیالیستی و سهرکهوتنی ئهم واڵت ه
له تهواوی بهرهکانی شهر دا و پهیامی
دۆس��ت��ای��هت��ی و پشتیوانیی یهکیهتیی
سۆڤیهت ب��ۆ گ��هالن��ی زولملێکراو ئهو
دهرفهته مێژووییهی خولقاند بوو که،
پێشرهوانی ک��ورد دهب��وو ب ه قازانجی
ب��زووت��ن��هوهی ک���وردو ب��ۆ گهیشتن ب ه
ئامانجه نهتهوهییهکانی ک��ورد ههولی
ی بدهن.
قۆستنهوه 
ل��هو ه��هل��وم��هرج��ه دا ،راگهیاندنی
دام�����هزران�����ی ح��ی��زب��ی دیموکراتی
ک��وردس��ت��ان وهک حیزبێکی سیاسیی
مودێرن و به بهرنامهییهکی روونهو ه
که داخواز ه بنهرهتییهکانی گهلی کوردی
ت��ێ��دا گ��ون��ج��ا ب����وو ،واڵمدانهوهیهکی
پێویست ب���وو ب�� ه چاوهڕوانییهکانی
خهڵکی کوردستان ک ه دهبوو بۆ رێبهری
کردن و پهراندنهوهیان له گۆماوی لێڵی
ئاکامهکانی شهڕی جیهانیداو گهیاندنیان
ب ه ئامانج و ئارهزووهکانیان ،حیزبێک و
رێبهرییهکی بهرچاوڕوون و شارهزا ل ه
گهم ه سیاسییهکان ،پێشرهویان بێ.
الپهڕ ه 3

كوردستان ـ بەشی سیاسی :خالید عەزیزی،سكرتێری
گشتیی حیزبی دیموكراتی كوردستان لە وتارێكدا
لە ژێر ناوی «ئەو وانەیەی كە دەبێ لە شەڕی
كوردستانەوە فێری ببین» بە بۆنەی 31مین ساڵڕۆژی
دەست پێكردنی شەڕی كوردستانەوە وێڕای خستنە
رووی كۆمەڵێك پرسیار لەو پێوەندییەدا رایگەیاندوە كە
شەڕی كوردستان ،شەڕی دیموكراسی بوو كە نەیارانی
دیموكراسی بە سەر خەڵكی كورددا سەپاندیان.
سكرتێری گشتیی حیزبی دیموكرات لەم وتارەدا كە
رووی قسەی لە خەڵكی غەیرە كوردی ئێرانە وێڕاێ
ئاماژە بەوە كە ئاسەوارە سیاسیی و كۆمەاڵیەتیی و
دەروونییەكانی شەڕی كوردستان هێشتا ماون لە سەر
ئەو باوەڕەیە كە ئەم بابەتە كاریگەری لە سەر پێوەندی
نێوان كورد و ئێرانییەكان داناوە.
عەزیزی لە بەشێكی دیكەی وتارەكەیدا بۆ پێش
گرتن لە دووپاتبوونەوەی رووداوی لەو چەشنە ئەو
پێشنیارە دەخاتە روو كە كە رێز لە ئیرادەی گشتیی
كۆمەاڵنی خەڵك و الیەنە پێكهێنەرەكانی ئێران بگیردرێ
و بەو جۆرە پێناسە بكرێن كە بۆ خۆیان دەیانەوێ و
ماف و داخوازییەكانیان بەو شێوەی كە دەیانەوێ بە
فەرمی بناسرێن.
دەقی ئەم وتارە لە الپەڕەی 6دا بخوێنەوە.

ئەمریكا لە هەوڵ دایە هەشت واڵتی دیكە پشتیوانی لە ئەحمەدی نژاد:
ئەگەر هێرش بكرێتە سەر ئێران ،هەموو جیهان
گەمارۆەكانی سەر ئێران بكەن
دەخەینە مەترسییەوە
كوردستان :بە پێی راپۆرتێكی ئاژانسی

هەواڵی فەرەنسە ،ئەمریكا رایگەیاندوە كە
ماوەی سێ هەفتەیە ئەو واڵتە لە هەوڵ دایە
كە هەشت واڵتی دیكە قایل بكا تا پشتیوانی لە
بەرنامەی گەمارۆەكانی ئەنجومەنی ئاسایشی
نەتەوە یەكگرتووەكان و ئەمریكا و یەكیەتیی
ئورووپا بۆ سەر ئێران بكەن.
بە پێی ئەم راپۆرتە واڵتانی برێزیل ،بەحرەین،
ژاپۆن ،كۆریای باشوور ،ئیماراتی یەكگرتووی
عەرەبی ،توركیە ،لوبنان و ئیكوادۆر لەو
واڵتانەن كە ئەمریكا هەوڵ دەدا قایلیان بكا تا
ئەوانیش بە گەمارۆەكانی سەر ئێران پابەند بن.
ئێستوارت لۆی رێكخەری ئەمریكا بۆ بەرنامەی گەمارۆەكانی سەر ئێران لەم پێوەندییەدا
رایگەیاند كە ئەو واڵتانەیان وریا كردۆتەوە كە دەبێ بە جۆرێك هەڵسووكەوت بكەن كە ئێران
نەتوانێ بۆ خۆ پاراستن لە كاریگەری گەمارۆەكان كەڵك لە پێوەندییەكانی لەگەڵ ئەو واڵتانە
وەربگرێ.
هەروەها ئەمریكا بانكەكانی ئەو واڵتانەی ئاگادار كردۆتەوە كە ئەگەر بێتو پێوەندییەكانیان
لەگەڵ كۆماری ئیسالمی رانەگرن ،ئەوا لە دست پێڕاگەیشتن بە سیستمی ماڵی ئەمریكا بێ بەش
دەكرێن.
جێی وەبیرهێنانەوەیە بە پێی بەرنامەی تەحریمەكانی ئەمریكا ،ئەو كۆمپانیایانەی كە لەگەڵ
ئێران دا دەكەونە مامەڵەوە ئەوا مافی كاركردنیان لە بازاڕی ئەمریكادا نییە.

مانگرتنی شۆفیر تاكسییەكانی خهتی سنە _ مەریوان
ك��وردس��ت��ان :شۆفیر تاكسییەكانی خ��هت��ی سنە _
مەریوان بەمەبەستی دەربڕینی ناڕەزایەتی خۆیان دژی
كردەوەكانی حكوومەت دەستیان داوەتە مانگرتن.
بە پێی ئەو زانیارییانەی لەم بارەوە باڵو كراونەتەوە،
هۆكاری ئەم مانگرتنە بۆ بەشداری هێندێك لەو شۆفێر
تاكسییانەی كە لە الیەن ئیتالعاتەوە بۆ كار كردن لەو
رێگایە دانراون.
بەپێی هەواڵی «سنە نیوز» مانگرتنی ئ��ەم شۆفێر
تاكسییانە ناڕەزایەتی دەربڕینە دژی پیالنەكانی ئیدارەی
ئیتالعاتی مەریوان كە شۆفێرێكی لە دەست و پێوەندییەكانی خۆی لە نێو شۆفێرە كاسبكارەكانی
نێوان جادەی مەریوان ـ سنە داناوە ،بۆیە ئێستا هیچ مسافرێك بەرەو شارەكان نابەن.
بە پێی ئەم هەواڵە ئیدارەی ئیتالعاتی مەریوان تا ئێستا سێ كەس لە مانگرتووانی دەستبەسەر
كردوەو شۆفێرە مانگرتووەكانیش ،وێڕای درێژەدان بە مانگرتنەكەیان خوازاری ئازاد كردنی ئەو
سێ كەسەن.
جێی ئاماژ ه پێدانه كە ئەم شۆفێرە مانگرتووانە خ��وازی��اری ئ��ەوەن كە هێزە ئەمنییەتی و
ئیتالعاتییەكان دەستێوەردانی كاروباریان نەكەن و دەست و پێوەندییەكانیان لەوێ نەخەنە كار و
ئیزن بدەن كاسبی خۆیان بكەن.

كوردستان« :مەحموود ئەحمەدی نژاد» رۆژی هەینی رابردوو
لە وتووێژێك دا لەگەڵ رۆژنامەی «الشرق» چاپی قەتەر رایگەیاند
كە ئەگەر بێتوو ئەمریكا یان ئیسراییل هێرش بكەنە سەر ئێران ،ئەوا
ئەوان دەستەوەستاو نابن و هەموو جیهان دەخەنە مەترسییەوە.
سەركۆماری ئێران لەو وت��ووێ��ژەدا ئەگەری هێرشی نیزامی
دەرەك���ی بۆ س��ەر ئێران بە الواز دەزان���ێ و دەڵ��ێ «ئەمریكا و
ئیسراییل خۆیان باش دەزانن كە لە ئەگەری هێرش بۆ سەر ئێران،
تاران زۆر بە توندی واڵمی هێرشەكانیان دەدات��ەوە» .ئەحمەدی
نژاد هەروەها لە درێژەدا جەختی لە سەر ئەوە كردەوە كە لە وەها
حاڵەتێكدا كۆماری ئیسالمی دەستەوەستان نابێ و هەموو جیهان
دەخاتە مەترسییەوە.
ئەم لێدوانە هەڕەشە ئامێزەی ئەحمەدی نژاد بە دوای قسەكانی چەند رۆژ پێشووی خامنەیی
دادێ كە هەر لەم پێوەندییەدا رایگەیاندبوو كە بەركانی شەڕی ئێران لەگەڵ نەیارانی لە چوارچێوەی
سنوورەكانی ئێران دا بەرتەسك نابێتەوەو بەرژەوەندییەكانی واڵتانی نەیار لە هەموو شوێنێك دەكەینە
ئامانجی هێرشەكانمان.
شایانی باسە ماوەیەكە بابەتی هێرشی سەربازی بۆ سەر ئێران لە میدیاكاندا گرنگییەكی زۆری پێ
دەدرێ و لە دوایین لێدوانی بەرپرسانی ئەمریكایی لەم پێوەندییەدا «مایكڵ مۆڵن» ،سەرۆكی ستادی
هاوبەشی ئەرتەشی ئەمریكا ئاشكرای كرد پالنی هێرشی سەربازی بۆ سەر ئێران داڕشتوە.

حامێد ئومێدی سزای سێ ساڵ زیندان و بێ بەشكردن
لە خوێندنی بۆ بڕایەوە

بە دەستەوەیە ،سەرەڕای سەپاندنی سزای

كوردستان« :حامێد ئومێدی» خوێندكاری
تێكنۆلۆژی فێركاری زانكۆی عەالمە ،سزای
سێ ساڵ زیندان و بێ بەشكردنی لە خوێندن
بۆ هەمیشە بە سەردا سەپا.
بە پێی هەواڵی هەواڵدەری «هێرانا» ئەم
خوێندكارە كوردە ساڵی رابردوو لە ئاكامی
ناڕەزایەتی دەربڕین دژی لە سێدارەدانی
«ئێحسان فەتاحیان» دەستگیر كراوەو تۆمەتی
بەشداری لە مانگرتنی نایاسایی و چاالكی دژی
ئاسایشی نەتەوەیی دراوەتە پاڵ.
پارێزەری ناوبراو وێڕای بە ناڕەوا زانینی
ئەم بڕیارە ،رایگەیاندوە كە دادوەر بە پێی
ماددەی  610یاسای سزای ئیسالمی و بە
پشت بە ستن بە ڤیدۆیەك كە تێدا حامێد لە
ریزی پێشەوە مانگرتووانە و وێنەی ئێحسانی

سێ ساڵ زیندان بۆ هەمیشە ناوبراویان لە
درێژەدان بە خوێندن بێ بەش كردوە.
حامێد ئومێدی خەڵكی تیكابە و رۆژی
21ی رێبەندانی ساڵی رابردوو دەستگیر
كراوەو ئێستاش لە بەندی 209ی بەندیخانەی
«ئێوین»ی تاران دایە.

ههواڵ
و راپۆرت
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حیزبی دێموکراتی کوردستان یادی  65ساڵهی دامهزرانی خۆی کردهو ه
حیزبی دێموكراتی کوردستان له رێوڕهسمیکی ب ه
شکۆدا یادی  65ساڵهی دامهزرانی خۆی کردهوه.
لهو رێوڕهسمهدا که دوانیوهڕۆی رۆژی سێشهممه،
 26ی گهالوێژ به ئامادهبوونی زیاتر ل ه  700ک��ادر و
پیشمهرگ ه و ئهندامانی حیزب له باشووری کوردستان,
 65س���اڵ خ �هب��ات و تێکۆشانی ح��ی��زب��ی دێموکراتی
کوردستان رێزی لێ گیرا و لهو رێوڕهسمهدا بهڵین ل ه
گهڵ دامهزرێنهرانی حیزبی دێموكڕات بۆ بهردهوامی تا
سهرکهوتن نوێ کرایهوه.
سهرهتای ئهو رێورهسم ه به سروودی نهتهوایهتیی
ئهی رهقیب دهستی پێ کرد و پاشان کورت ه فیلمێک ل ه
سهر  65ساڵ خهبات و تێکۆشانی حیزب پیشانی ئاماد ه
بووان درا.
دواتر بهڕێز خالید عهزیزی ،سکرتێری گشتیی حیزبی
دێموکڕاتی کوردستان بهو بۆنهو ه وتارێکی پێشکێش
کرد .که دهقی وتارهکهی لهم ژمارهیهی کوردستاندایه.
خوێندنهوهی پهیامی کومیتهی خوێندکارانی حیزبی
دێموکراتی کوردستان بڕگهیهکی دیکهی ئهو رێوڕهسم ه
بوو.
ب �هش��ی دووه���هم���ی ئ���هو رێ��وڕهس��م �ه ک � ه ل � ه چهند
بڕگهیهکی هونهری پێک هاتبوو بریتی بوون له:
 -پێشکێشکردنی سروودی گهالوێژ ل ه الیهن کۆرسی

کۆڕی هونهریی حیزبهوه
 پیشکێشکردنی سێ س��روودی شۆڕشگێری ل هالی �هن هونهرمهند الل��ۆ رهن��ج��دهر به هاوکاریی کۆڕی
کۆڕی هونهریی حیزب
 خوێندنهوهی پهخشان ه شێعرێک ل ه الیهن مامۆستابێبهش
 دوو گۆرانیی ل ه الیهن عیرفان بههمهنی و جهلیلئهحمهدیهو رێوڕهسمهک ه ب ه ههڵپهرکێی گڕووپێک ل ه
پێشمهرگهکان و ل ه نێو پێشوازیی گهرمی بهشداران دا
کۆتایی پێ هات.

فهڕانسه :یادی  65ساڵهی دامهزرانی حیزبی دیموکراتی کوردستان کرایهو ه

کۆمیتهی فهرانسهی حیزبی دێموکراتی کوردستان
بۆ ب�هرز راگرتنی ی��ادی  65ساڵهی دام�هزران��ی حیزبی
دێموکراتی کوردستان ل ه ژێرناوی حیزبی دێموکراتی
کوردستان دوای  65ساڵ خهبات ،کۆنفرانسێکی بهڕێو ه
برد.
کۆنفرانسهک ه دوانیوهڕۆی رۆژی یهکشهمم ه  24ی
گهالوێژ به بهشداریی ژمارهیهکی بهرچاو ل ه ئهندامانی
حیزب و میوانانی کورد و ئێرانی دهستی به کارهکانی
کرد.
کۆنفرانسهک ه سهرهتا به سروودی نهتهوایهتیی ئهی
رهقیب دهستی پێ کرد .دواتر پهیامی کۆمیتهی فهرانس ه
سمینارێک ل ه یادی  65ساڵهی دامهزرانی حیزبی
دێموکراتی کوردستان ل ه شاری ههولیر ،پێتهختی ههرێمی
کوردستان بهڕێوه چوو.
ئێوارهی رۆژی دووشهممه ،رێکهوتی 18ی گهالویژ
سمینارێکی تایبهت ب ه  65ساڵهی دامهزرانی حیزبی
دێموکراتی کوردستان به بهشداریی ژمارهیهکی بهرچاو
ل ه کهسایهتییه ئاکادمیکهکانی باشووری کوردستان،
نوێنهرانی حیزب و الیهنهکانی کوردستان ،ئهندامانی
رێبهری ،کادرو پێشمهرگه و ئهندامان و الیهنگرانی
حیزبی دێموکراتی کوردستان ،له شاری ههولێر پایتهختی
ههرێمی کوردستان بهرێوهچوو.
لهم سمینارهدا ک ه ل ه ساڵۆنی سهنتهری ئااڵ دا
بهڕێوهچوو ،ههر یهک له دوکتور عومهر نورهدینی
 ،دوکتور جهعفهر عهلی رهسول ،ئهندامانی پارلمانی
کوردستان و کاک سمایل بازیار ،مامۆستا زانکۆو
تێکۆشهری لهمێژینهی حیزبی دێموکرات باسیان
پێشکهش کرد.
له سهرهتای سمینارهکهدا دوکتور عومهر نورهدینی
باسێکی ل ه ژێرناوی «خوێندنهوهیهک بۆ لهدایکبوونی
حیزبی کوردیم ،پێش دامهزران و دروست بوونی
دهوڵهتی کوردی» پێشکهش کرد .ناوبراو له سهرهتای
باسهکهی دا باسی له سێ دهرفهتی مێژوویی له ئاستی
نێونهتهوهیی دا کرد که کورد ویستوویهتی ب ه قازانجی
پێکهێنانی کیانێکی سهربهخو کهڵکی لێ وهرگرێ بهاڵم
نهیتوانیوه.
سهردهمی پێکهێنانی کۆمهڵی گهالن ،کۆتایی شهری
جیهانیی دووههم و ههرهسهێنانی سوڤییهت ئهو سێ
دهرفهته بوون که دوکتور نورهدینی ب ه وردی باسی لێو ه
کردن.
له بهشێکی دیکهی ئهم سمینارهدا دوکتور
جهعفهر عهلی رهسوڵ ،ئهندامی پارلمانی کوردستان ل ه
پێوهندی «ل ه کۆمهڵهی ژێکافهوه تا کۆماری کوردستان
 خوێندنهوهیهک بۆ ناسیۆنالیزمی کوردی» قسهی بۆبهشداربووان کرد.
ل ه سهرهتای باسهکهی دا کورت ه ئاوڕیکی ل ه ههوڵی
نهتهوهی
رهزاخانی پههلهوی بۆ درووستکردنی

ل� ه الی��هن بهرپرسی کۆمیته ،ج�هم��ال پوورکهریمهو ه
خوێندرایهوه .نێوهرۆکی پهیامهک ه ئاماژهیهک بوو ب ه
ب���واره ج��ۆراوج��ۆرهک��ان��ی خهباتی  65س��اڵ�هی حیزبی
دێموکراتی کوردستان.
دواتر یوسف ئهردهاڵن ،کهسایهتیی سیاسی وتهیهکی
سهبارهت ب ه پێکهات ه و ئامانجهکانی کۆمهڵهی ژ .کاف
وهک دام�هزرێ��ن�هران��ی حیزبی دێموکراتی کوردستان
پێشکهش کرد.
پاشان تاهیر نهخشین ئهندامی کۆنی حیزب وێڕای
پیرۆزبایی 25ی گهالوێژ ،یادێکی له فهرماندهی بهوهجی
حیزب شههید عهلی کاشف پوور کردهو ه  ک ه له رۆژی
 25ی گ �هالوێ��ژی 1369دا ل�ه الی��هن تیرۆریستهکانی
کۆماری ئیسالمی له تورکیه تیرۆر کرا.
دوایین کهس ک ه لهم کۆنفرانسهدا بابهتی پێشکهش
ک��رد ،مهسعوود رهوان��دوس��ت ب��وو .ن��اوب��راو وتارێکی
لهسهر خهباتی فهرههنگی و کار ه بهرچاو و به نرخهکانی
حیزبی دێموکراتی کوردستان لهم بواره و ل ه ماوهی 65
ساڵ تهمهنی ئهو حیزبهدا پێشکهش کرد .دوایین بهشی
کۆنفرانسهکه پرسیار و بیروڕای بهشداربوان بوو ک ه ل ه
الیهن جهماڵ پوورکهریم و مهسعوود رهواندوست واڵم
درانهوه.
 دوای  2کاتژمێر کۆنفرانس کۆتایی به کارهکانی
هێنا.

22ی ئاگۆست 2010

یادی  65ساڵەی دامەزرانی حیزب لە كەالر كرایەو ه
ل��ە درێ�����ژەی رێورەسمەكانی
یادكردنەوەی  65ساڵەی دامەزرانی
حدك دا ،لە شاری كەالری باشووری
كوردستان رێورەسمێكی تایبهتی
بهو بۆنهیهوه بهڕێو ه چوو.
ئەم رێورەسمە كە تێیدا جەلیل
گ��ادان��ی تێكۆشەری دێ��ری��ن ،كەماڵ
كەریمی ئەندامی دەفتەری سیاسی
و چەند كەس لە ئەندامانی كومیتەی
ناوەندی و هەروەها س��ەدان كەس
لە ئەندامانی حیزب و بنەماڵەكانیان
و ژم��اری��ەك م��ی��وان تێیدا بەشدار
بوون لە الیەن كومیتەی گەرمیان و
ناوەندی یەك و بەشی رێكخستنی
ئ��اش��ك��رای كومیسیۆنی سیاسی ـ
نیزامی حدكەوە پێك هاتبوو.
رێ��ورەس��م��ەك��ە ب���ە س����روودی
نەتەوایەتی و پاراستنی بێدەنگی بۆ
رێزگرتن لە گیانی شەهیدان دەستی
پێكرد ،دوات��ر پەیامی كومیتەكانی
گەرمیانی رێكخستنی ئاشكرای حدك
خوێندرایەوە.
پ��اش��ان ک��اک ئیقبال سەفەری
ئ��ەن��دام��ی ك��وم��ی��ت��ەی ن���اوەن���دی بە
ن��وێ��ن��ەرای��ەت��ی ل��ە الی���ەن دەفتەری
سیاسیی ح��دك��ەوە ب��ەم بۆنەیەوە
قسەی بۆ بەشداران كرد.
سەفەری لە سەرەتای وتەكانی
دا وێڕای رێزگرتن لە یادی دامەزران
و  65س���اڵ خ��ەب��ات و تێكۆشانی
ئ��ەم حیزبە ،ئ��ام��اژەی بە ئاڵوگۆڕە
سیاسییەكانی ب��ەر ل��ە دامەزرانی
كۆمەڵەی ژ.ك و حدك كرد و پێی
واب�����وو ،دام���ەزران���ی ه���ەرك���ام لەم
رێكخراوە سیاسییانە بۆ پێویستیی
راوەستان لە بەرانبەر ئەو سیستهم ه
سیاسییانە دەگەڕایەوە كە بەگشتی
لە هەموو ئەو واڵتانەی كوردستانیان
ب��ەس��ەردا داب��ەش ك��راب��وو ،لە حاڵی
سەقامگیربوون دا بوون.
ئەو ئەندامەی كومیتەی ناوەندیی
حیزب لە درێژەی وتەكانی دا باسی
لەو گۆڕانكارییانە كرد كە بە قازانجی
بزووتنەوەی نەتەوەیی شكاوەتەوە و
لەم نێوەدا فاكتۆری وشیاریی سیاسی
و نەتەوەیی خەڵكی كوردستانی بە
فاكتۆرێكی گرنگ دانا.
ئیقبال س��ەف��ەری ل��ە بەشێكی
دیكەی وتەكانی دا باسی لە بەرهوپێش
چوون و سەنگی سیاسیی كورد لە

بەشە جۆراوجۆرەكانی كوردستان
دا كرد و لەم پێوەندییەدا بەتایبەت
باسی لە كاریگەریی دەسكەوتەكانی
كورد لە باشووری كوردستان كرد.
سەفەری لەمبارەیەوە گوتی ئەمڕۆكە
ك���ورد ب��ۆت��ە فاكتۆرێكی ناوچەیی
و نێونەتەوەیی ئ��ەوت��ۆ ك��ە ناكرێ
حیسابی بۆ نەكرێ.
لە پێوەندی لەگەڵ دۆخی سیاسیی
رۆژهەاڵتی كوردستان دا سەفەری
ئاماژەی بە ب��ەردەوام��ی و گەشەی
ب��زووت��ن��ەوەی نەتەوەیی و دەوری
ئ��ەم بزووتنەوەیە لە بزووتنەوەی

ئ��ازادی��خ��وازان��ەی س��ەران��س��ەری دا
ك��رد و گ��وت��ی :ئ��ەگ��ەر ل��ە پێشوودا
تەنیا كورد دژی سیستمی كۆماری
ئیسالمی راوەس��ت��اب��وو ،ئ��ەم��ڕۆ لە
ئاستی سەرانسەری دا هاوپەیمانی
ب���ۆ پ���ەی���داب���وە و ب���زووت���ن���ەوەی
سەرانسەری دەتوانێ یارمەتیدەری
بزووتنەوەی كوردستان بێ.
ئەندامی كومیتەی ناوەندی حدك
لە درێژەی ئەم بەشە لە وتەكانی دا
ئاماژەی بە هەڵبژاردنی سەركۆماری
و سیاسەتی حدك لەم پێوەندییەدا
ك���رد و گ���وت���ی :س��ی��اس��ەت��ی حدك
لەمبارەیەوە كە دەی��ەوێ بچێتە نێو
ملمالنەكان و لە دەرفەتەكان كەڵك
وەرگ��رێ ،سیاسەتێكی سەركەوتوو
ب����ووە .ئ���ەم س��ی��اس��ەت��ە یارمەتیی
ب��ە گ���ەورەب���وون���ەوەی كەلێنی نێو
دەس����ەاڵت����داران و قوڵبوونەوەی

بهڕێوهچونی سمینارێک ل ه یادی  65ساڵهی
دامهزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان ل ه شاری ههولیر
«ئێران» دایهوهو به پشت بهستن ب ه ئهزموونی واڵتانی
ی
فرهنهتهو ه وتی که ئهزموون نیشانی داوه که ل ه واڵتێک 
فرهنهتهوه ،فر ه ئایین و فره ئیتنیک دا ناکری کار ل ه سهر
دروستکردنی نهتهوهیهکی واحید بکرێ.

جیاوازییهکانی نێوان کۆمهڵهی ژێکاف و حیزبی
دێموکراتی کوردستانی دهسنیشان کرد.
سمایل بازیار ،مامۆستای زانکۆ و تێکۆشهری دیرینی
حیزبی دێموکراتی کوردستان یهکێکی دیکه له بهشدارانی

دوکتور جهعفهر عهلی رهسوڵ ل ه درێژهی
باسهکهی دا حیزبی دێموکراتی کوردستان وهک یهکهم
حیزبی مودێڕنی کوردی له روانگهیهکی رهخنهگرانهو ه

باسهکانی ئهم سمینارهبوو ک ه باسێکی زانستیانهی ل ه
ژێرناوی «کاریگهریی بیرو ئهندێشهکانی چهپ ل ه سهر
حیزبی دێموکراتی کوردستان»دا پێشکهش کرد.

ق��ەی��ران��ەك��ان��ی ك���ۆم���اری ئیسالمی
كردوە.
س��ەف��ەری ل��ەب��ارەی هاوكاریی
حیزب و رێكخراوە كوردستانییەكان
پێداگریی ل��ەس��ەر سیاسەتی حدك
واتە ئامادەیی بۆ هاوكاری و كاری
ه��اوب��ەش لەگەڵ هەموو الیەنەكان
ك��ردوە .لەمبارەیەوە ئاماژەی بەوە
ك���رد ه���ەر ه��ێ��زێ��ك ب���ۆ درووس����ت
كردنی پالتفۆرمێكی نەتەوەیی بیانوو
بێنێتەوە لە راستی دا خۆی تەریك
دەخاتەوە.
دوای كۆتایی هاتنی وتەكانی

ئ��ی��ق��ب��ال س���ەف���ەری بەرنامەكانی
رێورەسمەكە بەم شێوەیەی خوارەوە
درێژەی كێشا:
ـ س����روودی گ��ەالوێ��ژ كۆرسی
ك����ۆڕی ه���ون���ەری ح���دك ـ پەیامی
پیرۆزبایی كومیتەی گەرمیانی حیزب ـ
پەیامی پیرۆزبایی كومیتەی یەكیەتیی
الوان���ی رۆژه��ەاڵت��ی ك��وردس��ت��ان لە
گ��ەرم��ی��ان ـ پ��ی��رۆزب��ای��ی كومیتەی
ك����ەالری ح��ی��زب��ی زەحمەتكێشانی
ك��وردس��ت��ان ـ هەڵپەركێی گرووپی
ئاویەر ـ پارچە شێعرێك لە الیەن
محەمەد محەممهدییەوە ـ سروودی
مزگێنیم دەی��ە دەگ��ەی بە ئ��اوات ل ه
الیهن كۆڕی هونەریی حیزب
رێ��ورەس��م��ەك��ە ب��ە هەڵپەركێی
گشتیی بەشداران كۆتایی هات.

سمایل بازیار ل ه سهرهتای باسهکهیدا کورت ه باسیکی
ل ه سهر چۆنیهتیی سهرههڵدانی چهپ ل ه واڵتانی رۆژاوا،
ئێران و پاشان کوردستان پێشکهش کرد.
ناوبراو ل ه درێژهی باسهکهیاندا به وردی پڕژای ه
سهر کاریگهریی بیرو ئهندیشهکانی چهپ ل ه سهر حیزبی
ی ل ه سهر
دێموکراتی کوردستان و کاریگهری ئهم بیره 
حیزب قۆناغ ب ه قۆناغ بۆ بهشداران شی کردهوه.
سمایل بازیار وێڕای ئاماژهدان ب ه چهندین بهڵگهی
مێژوویی له سهردهمی کۆمهڵهی ژێکاف و سهردهمی
کۆماری کوردستان جهختی ل ه سهر ئهو ه کردهو ه
ک ه بیری چهپ ههر له سهرهتای دامهزرانی حیزبهو ه
کاریگهری خۆی داناوه.
ههر ل ه پێوهندی له گهڵ ئهم باسهدا بازیار وێرای
ئاماژهدان ب ه گهشهسهندنی بیری چهپ ل ه ئێران و
مهیدانداریی حیزبی توده ،پێیان وابوو ک ه ئهم حیزب ه
شوێنهواری راستهوخۆی له رووی فکری و تهشکیالتیهو ه
لهسهر حیزبی دێموکراتی کوردستان داناوه.
سمایل بازیار له بڕگهیهکی دیکه قسهکانی دا وێرای
باسکردن ل ه هێنانی تێزی سۆسیالیزمی دێموکراتیک بۆ
ناو بهرنامهی حیزب ل ه الیهن شههید دوکتور قاسملووهوه،
ئهم قۆناغهی وهک قۆناغیکی تایبهت ل ه پێوهندی له گهل
حیزبی دێموکرات و چهپ دایه قهڵهم.
ل ه بهشی کۆتایی باسهکهیدا سمایل بازیار وێڕای
ئاماژهدان به ئاڵوگۆڕهکانی دوای ههرهسهێنانی سۆڤییهت،
باسی لهو گۆران ه فکرییانه کرد ک ه ل ه حیزبی دێموکراتی
کوردستان ل ه پێوهندی ل ه گهڵ چهپی رادیکال دا هاتوونهت ه
ئاراوهو ب ه نموونه قامکی ل ه سهر ئهو خویندنهوه تازهیه
دانا ک ه له کۆنگرهی 14ی حیزب دا بۆ سۆسیالیزمی
دێموکراتیک کرا.
دوایین بهشی ئهم سمینار ه که به بۆنهی  65ساڵهی
دامهزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان ل ه شاری
ههوڵیر بهرێوهچوو بریتی بوو راوبۆچونی چهند کهسێک
ل ه بهشداربووان ک ه ل ه الیهن ههر یهک دوکتور عومهر
نورهدینی  ،دوکتور جهعفهر عهلی رهسول و سمایل
بازیارهوه واڵمیان درایهوه.

سیاسی
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درێژهی

پهیامی دهفتهری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

ب ه بۆنهی شهست وپێنجهمین ساڵرۆژی دامهزرانی حیزبهو ه
حیزبی دیموکراتی کوردستان
ههر ل ه سهرهتای دامهزرانییهوه پشت
ئهستور ب� ه ک��ارام�هی��ی رێ��ب�هران��ی و
پشتیوانیی بێدریغی خهلکی کوردستان
ههتا ئێستاش بۆ درێژهدان به خهبات
و ه�هول��دان بۆ وهدیهێنانی ئامانج ه
نهتهوهیییهکانی گهلی کورد ،رێنوێن
و پ��ێ��ش��رهوی خ �هڵ��ک��ی کوردستان
ب��ووه .ئهم حیزب ه س �هڕهڕای ئهوهی
ه��هر ل��ه س��هرهت��ای دامهزرانییهوه
گ���هل���ێ���ک ک���ۆس���پ و بهرههڵست
بهرۆکی پێ گرتوه ،بهاڵم ل ه ئاکامی
لێزانیی رێبهریی و پشتیوانی خهلک
ل �هو رێبهریی ه ه �هر ل ه یهکهم ساڵی
دامهزرانی را ،ب ه پێکهێنانی یهکهمین
کۆماری کوردستان وراگهیاندنی ب ه
ئاشکرای حکوومهتێکی ک��وردی ل ه
بهشێک له ناوچهکانی کوردستاندا،
دیارییهکی مێژوویی پێشکهش ب ه
نهتهوهی کورد کرد که ههتا ئێستاش
ههموو نهتهوهی کورد وهک رووداو
و دهس��ک�هوت��ێ��ک��ی م��ێ��ژووی��ی رێزی
دهگرن و یادی دهکهنهوه.
ه�����هر ئ�����هو ک�����ات تێکۆشانی
ب�هردهوام��ی ک��ادرو ئهندامانی حیزب
ب��وو به ه��ۆی پهرهسهندنی ئیعتبار
و ن���ف���ووزی ح��ی��زب��ی دیموکراتی
ک��وردس��ت��ان ل �ه ه �هم��وو بهشهکانی
کوردستاندا و لهباری سیاسییهو ه
ئهم حیزب ه بوو به پارسهنگێکی دیار
ل � ه کێش ه سیاسییهکانی ناوچهدا.
ئ�هگ�هر ل �هو ه�هل��وم�هرج�هدا ئامانج ه
درێ��ژخ��ای�هن�هک��ان��ی ح��ی��زب ب���وون ب ه
فیدای کێش ه وموعامهلهیهک که ل ه
ت��وان��ا و دهس��هاڵت��ی ئ��هو دا نهبوو،
ب �هاڵم تهنیا ل ه م��اوهی  16مانگ دا
و ت��ا ه��ات��ن �هوهی ئ �هرت �هش��ی ش��ا بۆ
کوردستان ،بهرادهیهک چاالک و ئهرک
وهخۆگران ه بهدهم کێشهکانی خهلکی
کوردستانهو ه بوو که ههتا ئێستاش
بیرهوهرییهکانی ئهو سهردهم ه بوون
ب �ه بهشیک ل �ه ح��اف��ی��زهی میژوویی
خهلکی کوردستان .ل�هو سهردهمی
نا ئومیدی و بێ ئاسوییهدا ههر ئهو

خۆشهویستی و پشتیوانیی ه بهرین ه
بوو که پاش ئهو تێکشکانه گهورهیهی
ب � ه ه��ۆی هێرشی ئ�هرت�هش��ی شاو ه
تووشی حیزبی دیموکراتی کوردستان
و کۆماری کوردستان بوو و شههید
کرانی چهندین کاربهدهستی گهورهو
ن���اوداری ک��ۆم��ارو حیزب ،هاندهری
کادرهکانی حیزب بوون ههتا ریزهکانی
حیزبی دیموکراتی کوردستان رێک
بخهنهو ه و گهورهترین نهقشیان ل ه
رێکخستنی نارهزایهتییهکانی دژی
رێژیمی پاشایهتی دا ههبێ و بۆ سێ
دهی � ه سازماندههی خهباتی نههێنی
بکهنهو ه و ب ه شێوهی جوراوجور بۆ
رووخانی نیزامی پاشایهتی خهبات
ب��ک�هن .ل �هو ک��ات �هوه ههتا ئێستا ک ه
ماوهی سێ دهیهی دیک ه تێپهڕ بووه،
حیزبی دی��م��وک��رات��ی ک��وردس��ت��ان ل ه
ی ریژیمی
خهبات به دژی میراتگر 
شایهتی واته ریژیمی دیکتاتور و دژی
گهلیی کۆماری ئیسالمی غافڵ نهبوو ه
و وهفادار به ئامانجه نهتهوهیییهکانی
خهڵکی کوردستان ل ه هیچ فیداکارییهک
درێغی نهکردووهو لهپێناوی گهیشتن
ب ه رزگاریی نهتهوهیی و  دنیایهکی
دادپ �هروهران �هدا ک ه کێشه ئابووری،
فهرههنگی و کۆمهاڵیهتییهکانی خهڵکی
ت��ێ��دا چ���ارهس���هر ک���راب���ێ ،ل��ه ریزی
پێشهوهی خهباتی خهڵکی کوردستاندا
بووه.
گومانی تێدا نیه که لهم رابردوو ه
دوورودرێ�������ژه و پ��ڕ ل�� ه تیکوشان
و م��ان��دوو ب��وون��هدا ،ل�هگ�هڵ ههموو
فیداکاری ،دهسکهوت و شانازییهکاندا،
حیزبی دیموکراتی کوردستان بێ
ک�هم وک��ووڕی ن�هب��ووه .ئهگهر تهنیا
ل �ه ب���اری تهشکیالتییهو ه بڕوانین ه
کێشهو گرفت ه نێوخۆییهکانی ئهم
حیزب ه دهبینین زۆر ج��ار حیزب ل ه
نێو تهشکیالتی خۆیدا تووشی گرفت
وداب��ڕان هاتوه .بهاڵم وهک زۆربهی
جارهکان دیتوومانه لهبهر ئهوهی ئهم
کیش ه و گرفتانه ،تهنیا پێوهندییان ب ه
نێوخۆی حیزب و جیاوازیی بۆچوون

و هیندێک ج��ار لێک تێنهگهیشتن و
وێکههڵنهکردنهو ه ههبوو ه و کهمتر
واب����وو ه ک��اری��گ �هری��ی راستهوخۆی
الیهنی دهرهکیی بهسهرهوه بوو بێ،
دوای م��اوهی��هک ری��زهک��ان��ی حیزب
یهکیان گ��رت��ۆت �هوه و تێکۆشهرانی
دیموکرات به یهک ب��اوهڕ و له یهک
س �هن��گ �هر دا درێ���ژهی���ان ب �ه خهبات
داوهت���هوه .دی��ار ه ئهمهش بهرههمی
شێو ه بیرکردنهوهی بهرپرسانهی زاڵ
ل ه نێو رێبهران و ئهندامانی دڵسۆزی
حیزبی دیموکرات دا بووه .بۆی ه ئهو
سیاسهتهی ئهم بیرکردنهوهی هی ل ه
پشت بووه ههمیش ه لهیهکخستنهوهی
ری��زهک��ان��ی ح��ی��زب��ی دی��م��وک��رات دا
سهرکهوتوو بووه.
ئێستاش ک �ه ی���ادی  65ساڵهی
دامهزرانی حیزب دهکهینهوه ،نزیک
به چوار ساڵ بهسهر دوایین دابڕان
و لهتبوون له حیزبی دیموکراتدا تێ
دهپ���هڕێ .ئێمه ل ه درێ���ژهی پابهندی
ب � ه س��ی��اس�هت��ی ههمیشهیی حیزبی
دیموکرات ک ه پێداگری بووه لهسهر
پاراستنی یهکڕیزیی حیزب ،ههوڵدان
بۆ دوستایهتی وهاوپهیمانی لهگهڵ
ه��اورێ��ی��ان��ی پ��ی��ش��ووم��ان ل �ه حیزبی
دی��م��وک��رات��دا ب��ه م�هب�هس��ت��ی نیزیک
بوونهو ه و رێخۆشکردن بۆ گهیشتن
ب ه یهکریزیی حیزبی دیموکرات ب ه
ئهرکی بهرپرسانهی خۆمان دهزانین.
دڵنیاین ه�هم��وو دڵ��س��ۆزان��ی حیزبی
دیموکراتی کوردستان و بزووتنهوهی
کوردیش لهم ریگایهدا پشتیوانمانن.
لهماوهی  65ساڵ تهمهنی پڕ ل ه
خهبات و فیداکاریی حیزبی دیموکراتی
کوردستاندا ئهگهر رێژیمی پاشایهتی
ل ه  33ساڵهی تێکۆشانی حیزبدا ب ه
ه��ۆی خ�هب��ات و خ��ۆراگ��ری��ی خهلکی
ک��وردس��ت��ان و ب �هردهوام��ی��ی گهالنی
ئ��ێ��ران ل �ه خ �هب��ات ل �ه دژی رێژیمی
شادا ،توماری تهمهنی تێکهوهپێچراو
و بوو ب ه بهشێک له راب��ردوو ئێستا
یهکهم دهسهاڵتی کۆماری له ئێراندا
ل ه پاش نزیکهی  32ساڵ تهمهنی پڕ

پهیامی کومیتهی خوێندکاری حدک

ه
ه بۆنهی 25ی گهالوێژهو 
ب
ل ه
بهشدار
هاوڕێیانی
رێوڕهسمی رێزگرتن ل ه شهست و
پێنجهمین ساڵوهگهڕی دامهزرانی
حیزبی دێموکراتی کوردستان!
خهڵکی نیشتمان پهروهری
کوردستان ،ئهندامان و الیهنگرانی
حیزب!
خوێندکارانی ئازادیخوازی کورد
ل ه سهنگهرهکانی بهربهرهکانی و
خۆڕاگریدا!
به بۆنهی یادی شکۆداری 65
ساڵهی دامهزرانی حیزبی دێموکراتی
کوردستان گهرمترین پیرۆزبایتان لێ
دهکهین .ئاواتهخوازین حیزبی جێی
متمانه و خۆشهویستی کۆمهاڵنی
خهڵک ههر وهک ڕابردوو بۆ
وهدیهێنانی ئامانجهکانی گهلهکهمان
ل ه گهشهسهندن و پێشکهوتن دابێت.
بهڕێزان!
ههر ههروهک بۆ ههموومان
سهلمێنراوه ،چینی خوێندکار ب ه پێی
ههستیاری له ریزی وشیارترین
چینهکانی کۆمهڵگادا جێ دهگرێت و ب ه
پێی توانا له ریزی هێزه کاریگهرهکانی
کۆمهڵگادا خۆ دهبینێتهوه و به رادهی
پرسهکانی پهیوهندیدار ب ه کێش ه
و گرفت ه سیاسیی ،کۆمهاڵیهتیی
و کهلتورییهکان به ئاگایانه دژ

کردهوه نیشان دهدا .خوێندکاران
ل ه ههر کۆمهڵگایهکی زیندوودا ل ه
هۆكار ه سهرهكييهكانى باڵوبوونهو ه
و تهشهنهسهندنى بير و رێبازى
ئازاديخوازانه و پێشكهوتنخوازانهن.
شوناسخوازی ،چاالکی لهپێناو
جێگیر کردنی دیموکراسی ،ئازادی
و رێزدانان بۆ مافهکانی مرۆڤ
گشتییهکانی
تایبهتمهندیه
ل ه
ن
بزووتنهوهی خوێندکاری کوردستان 
و ههوڵی بێوچانی خوێندکارانی
نیشتمانپهروهری کورد ل ه زانکۆکانی
ئێران ب ه پشت بهستن ب ه بنهماکانی
بهرههمی
گشتی
بزوتنهوهی
ههستکردن ب ه پێویستیهکی لهڕاد ه
بهدهری ئهم داخوازیانهیه.
بێ گومان قۆناغهکان ،شێوازی
مامهڵهی سیاسیی بۆ هێزێکی
پێشڕهوی جهماوهری دیاری دهکهن.
بارودۆخی ههنووکهیی رۆژههاڵتی
کوردستان و ئێران به گشتی و
جموجۆڵه

گۆرانکارییه ههرێمییهکان و
ئهرێنییهکانی پارچهکانی دیکهی
کوردستان وا دهخوازێت که گرنگی
ب ه توێژ ه کاریگهرهکانی نێوخۆی
واڵت بدرێت که خوێندنهوهیهکی
واقعیانهو گونجاوی ئهمرۆییمان
بدهنهدهست.

ب ه ئاوڕدانهو ه له مێژووى
حيزبى ديموكراتى كوردستان
ى
دهبينين ک ه ئهم حیزب ه توانيويهت 
له سهردهمه جياجياكاندا خۆى
لهگهڵ گۆڕانكارييهكان بگونجێنێت
و ب ه دوور ل ه چهقبهستوویی
ئيدئۆلۆژيكى ،بهردهوام خۆى نوێ
بكاتهو ه و ل ه ههر قۆناغێکدا و ب ه
پێى تايبهتمهندييهكانى ئهو سهردهم ه
داكۆكيكار و ئااڵههڵگرى بيرى
پێشكهوتنخوازانه بێت .ههر بۆیهی ه
ک ه خوێندکاران ل ه قۆناغ ه جیاجیاکاندا
ل ه دهوری رێباز و سیاسهتهکانی ئهم
حیزبهدا کۆبونهتهوه .ب ه باوهڕى ئێم ه
ڕهسهنایهتی ،خۆگونجاندن لهگهڵ
ههڵومهرجی سهردهم و ههڵسوکهوتی
مهنتیقی و خهڵکخوازانه لهگهڵ
هاوکێش ه سیاسی و کۆمهاڵیتیهکان،
هۆکاری سهرهکین ك ه حيزبى
ديموكرات پاش تێپهڕبوونى 65
ساڵ ب ه سهر تهمهنیدا ،ئێستاش
وهک حيزبێكى زيندوو و خاوهن
پێگهى جهماوهرى ماوهتهوه .ئهو ه
ل ه كاتێكدايه ك ه مێژووى نيو سهدهى
رابردووى كوردستان ،ئێران و ب ه
گشتى ناوچهکه که -هێشتا فهرههنگى
حيزبايهتى به شێوهيهکی پێويست
تێیدا جێگیر نهبووه ،پڕ ه لهو حيزبانهى

له ستهم ودهستدرێژی و جینایهت ل ه
دژی تێکڕای گهالنی ئێران و بهتایبهت
خهڵکی کوردستان ،تووشی کۆمهلێک
قهیرانی نێوخۆیی و دهرهکی بۆتهو ه
که ل ه روان��گ�هی زۆر له کارناسانی
سیاسییهو ه خۆ دهرب���از ک��ردن لهم
قهیرانان ه زۆر ئهستهمه.
کۆماری ئیسالمی ل ه ماوهی 31
س��اڵ دهسهاڵتدارهتیی رهش��ی خۆی
ب�هس�هر ئ��ێ��ران��دا ،جگه ل�ه ماڵوێرانی
و ش���هڕو ک��اول��ک��اری ،پهرهپێدانی
ئێعتیادو فهساد و تێکدانی پێوهندیی ه
کۆمهاڵیهتییهکانی خهڵکی ئ��ێ��ران و
بێ غهم بووون له بێکاری و گرانی.
بایهخنهدان ب ه کهسایهتی و مافی ژن
و لهیهک قسهدا حیساب نهکردنی هیچ
کهس وهک مرۆڤ نهیتوانیوه کارێکی
دیکه بۆ خهڵکی ئێران بکا.
ل �هو  31س��اڵ�هدا گهلی ک��ورد بۆ
گهیشتن به ئازادی و دیموکراسی و
وهدیهێنانی ئامانج ه نهتهوهییهکانی،
سهر بهرز ل ه مهیدانی خهبات ل ه دژی
دیکتاتوریی ک��ۆم��اری ئیسالمی دا
راوهستاوهو ملی بۆ زۆردارییهکانی
ئاخوند ه تازهبهدهسهاڵت گهیشتووهکان
رانهکیشاوه .ئهگهر سااڵنیکی ،زۆر،
خهلکی ک��وردس��ت��ان ب � ه پێشڕهویی
حیزبی دی��م��وک��رات��ی ک��وردس��ت��ان و
بههاوبهشیی رێکخراوه سیاسییهکانی
دی��ک��هی گ �هل��ی ک����ورد ب�� ه ت �هن��ی��ا ل ه
بهرامبهر شهپۆلی هێرشه ناڕهواکانی
ئهو رێژیم ه دا راوهستابوون ،ئێستا
ب �ه میلیۆن ک��هس ل �ه سهرانسهری
ئێران و ل ه ههموو نهتهوهکانی ئێران
به ئیرادهیهکی پتهوهو ه له شهقام و
کۆاڵنی شارهکانی ئێراندا لهو رێژیم ه
راست بوونهتهوه و دروشمی نهمان
ب��ۆ دی��ک��ت��ات��ۆری ب��ۆت� ه وێ���ردی سهر
زمانیان.
خهڵکی خهباتگێرو ئازادیخوازی
کوردستان!
ئ��ێ��س��ت��ا ک���ه ی�������ادی 65ساڵهی
دام����هزران����ی ح��ی��زب��ی دیموکراتی
ک��وردس��ت��ان دهک���هی���ن���هو ه کۆماری

ئ��ی��س�لام��ی زی���ات���ر ل���ه ه���هم���وو کات
ل�ه کۆتایی تهمهنی پ��ر جینایهت و
ش���وورهی���ی خ���ۆی ن��زی��ک بوهتهوه.
ئهو رێژیمه لهگهڵ ئهوهی ل ه ئاستی
جیهانیدا دۆستێکی ئهوتۆی نهماو ه
که بتوانێ یارمهتیی بدا ،له نێوخۆی
واڵت���ی���ش ب���ه ت������هواوی ل���ه خهلکی
ن��ی��ش��ت��م��ان��پ�هروهر و ئازادیخوازی
ئ���ێ���ران داب�������ڕاوه و ل���ه راس���ت���ی دا
رێ��ب�هران��ی ب��ێ داه��ات��ووی رێ��ژی��م ب ه
ه��ات وه���اوار و ههڕهشهکانیان ک ه
ل��هوپ��هری دام��اوی��ان��هو ه سهرچاو ه
دهگ�����رێ دهڕوان����ن����ه چارهنووسی
دهسهاڵتهکهیان.
ل���ه ه �هل��وم �هرج��ێ��ک��ی ئ���هوت���ۆ دا
حیزبی دیموکراتی کوردستان ب ه پێی
ریسالهتێک ک ه ههیهتی گهلێک ئهرکی
قورسی دهکهوێته سهر شان ک ه دهبێ
ههوڵی به ئاکام گهیاندنیان بدا .حیزبی
دیموکراتی کوردستان وهک حیزبێکی
خ��وازی��اری فیدرالی ،سیکۆالریزم و
دێموکراسی ،دژی ههر شێوهیهک ل ه
دهسهالتی ئیستبدادی و دیکتاتۆری
ب��ووه ل �هم ههلومهرج ه ناسکهدا ب ه
ئهرکی خ��ۆی دهزان���ێ به هاوکاریی
ه �هم��وو ه��ێ��زه پێشکهوتنخوازهکان
بۆ نههێشتنی دیکتاتۆریی کۆماری
ئیسالمی و جێنهگرتنهوهی ئیحتیمالیی
دیکتاتۆرییهکی دی��ک�ه خ �هب��ات بکا.
حیزبی ئێم ه بۆ یهکڕیزی و هاودهنگیی
ت��ێ��ک��ۆش �هران��ی ن��ێ��و ب���زووت���ن���هوهی
س��ی��اس��ی -ن��هت��هوهی��ی کوردستان
ههوڵ دهدا تا لهم رێگایهو ه مزگێنیی
داه���ات���ووی���هک���ی روون ب��� ه خهڵکی
کوردستان بدا .ئێمه ههوڵ دهدهین
بۆ ئ �هوهی لهگهڵ الیهن ه دیموکرات
و پێشکهوتنخوازهکانی ئێران و ب ه
تایبهتی لهگهل پێشرهوانی خهباتی
نهتهوهیی و دیموکراسیخوازانه ل ه
نێو نهتهوه جوراوجورهکانی ئێراندا
پێوهندی بگرین و ئ�هم پێوهندییان ه
ب��گ �هی �هن��ی��ن �ه ئ��اس��ت��ێ��ک ک��� ه هێزی
راستهقینهی ج��ێ��گ��رهوهی کۆماری
ئیسالمیی لێ بکهوێتهوه.

ك ه له سهردهمێكدا له گۆڕپانى
سياسى واڵتدا مهيدانداريان كردوه،
بهاڵم دواتر ب ه هۆى چهقبهستوویی
و کۆمهڵێک هۆكارىتر ئێستا تهنيا
بوونهته بهشێک له مێژوو.
بهڕێزان ههر لێرهدا ب ه
پێويستى دهزانين سرنجتان ب ۆ
بابهتێكى گرينگ له بارهی پێوهندى
خوێندكاران و حيزبى ديموكراتى
كوردستان لهم سااڵنهی دوايیدا
ڕابکێشین .به خۆشييهو ه دهبينين
ك ه حیزبی دێموکراتی کوردستان
لهم ماوهيهدا و ب ه تايبهت به پێڕ ه و
کردنی بڕیارهکانی كۆنگرهى 14
بۆ پتهوتر کردنی پهیوهندی حیزب
لهگهڵ سهرجهم چین و توێژهکانی
نێوخۆی واڵت ب ه تایبهت چینی
خوێندکار ،ئاوڕێکی جیدی له توانا
و خهباتی خوێندكاران داوهتهوه.
له بهرابهردا خوێندکارانی کوردیش
چ ل ه ناوخو و چ ل ه دهرهوهى واڵت
زياتر له جاران گرينگى به جموجۆڵ
و سياسهتهكانى حيزب دهدهن
و به شێوازى جۆراوجۆر وهك
نوسين و قسهكردن له نێو كۆڕ
و كۆبوونهوهکانیاندا سياسهت و
ههڵوێستهكانى حيزب ههڵدهسهنگێنن
و ل ه روانگهى خۆيانهوه سهنگ و
سووكى اليهنه ئهرێنی و نهرێنیهکانی
دهكهن و دهتوانين بڵێين ل ه ههمووان
زیاتر رهخنهى جيددى و بونيادنهر
ل ه حيزب دهگرن.
ئێمه وهک كوميتهى خوێندكارى
حيزبى ديموكراتى كوردستان هۆكارى
ئهم گرينگى پێدانهى خوێندكاران
ب ه ههڵوێست و سياسهتهكانى

حيزب و رهخنهگرتنهكانيان بۆ
دوو بهشی سهرهكى دهگهڕێنينهوه:
يهكهم ئهوهيك ه حيزبى ديموكراتى
كوردستان لهم چهند ساڵهى
دوايى دا ئهگهر به کهموکوڕیشهو ه
بووبێ ههوڵى داو ه قۆناخى نوێ ل ه
تێكۆشانى خۆى دهست پێ بكا و زياتر
خۆى لهگهڵ بارودۆخى سهردهم
بگونجێنێت ،ههربۆي ه خوێندكاران ب ه
ههست كردن بهم پرسه و ب ه هیوای
سهركهوتنى حيزب ل ه قۆناخى نوێى
تێكۆشانى خۆيدا زياتر له جاران
چاوهڕوانيان لێى ههي ه و ناتوانن
ل ه بهرامبهر كهموكوڕييهكانى بێ
دهنگ بن ،چوونكه له راستیدا تهنيا
ئهو حيزب و هێزان ه شايانىڕهخن ه
لێ گرتنن که چاوهڕوانی بههێزتر
بوونیان لێ بکرێت و جێگهی
متمانهی خهڵک بن.ئهگینا ئهو ه
شتێکی سروشتیه كه کهس رهخن ه
له حيزبێكى الواز و ناسهردهمیان ه
ی بهالی
ناگرێت که ههڵوێستهکان 
خهڵکهوه گرينگ و جێی بایهخ نهبێ.
دووهم هۆكار ئهوهيه ك ه خوێندكاران
به هۆى ئهو چاوهڕوانيانهيانهو ه
دهيانهوێت ب ه نوسين و رهخنهگرتن و
شێوازى جۆراوجۆرى ديكه يارمهتى
رێبهرى و كادر و ئهندامانى حيزبى
ديموكرات بدهن تاکوو له پڕۆسهى
خۆ نوێ كردنهوهى بهردهوام و
خۆگونجاندن لهگهڵ بارودۆخى
سهردهمدا سهركهوتووتر بن.
ههر لهم روانگهيهشهوهي ه
كه كۆميتهى خوێندكارى حيزبى
ديموكراتى كوردستان رهخنه و
پێشنيارهكانى خوێندكارانى رووناکبیر

لهم ههلومهرج ه ناسکهدا پێویست ه
زیاتر لهههموو کاتێک به وردبینییهو ه
بڕوانینه ئالۆگۆڕهکانی بهردهممان و
ئامادهیی ت�هواوم��ان ههبێ بۆ کهلک
وهرگرتن لهو دهرفهتانهی بۆمان دێن ه
پێش.
ب�����هو ه����ی����وای����هی یهکریزیی
خهباتگێرانی کوردستان و هاوخهباتیی
گهلی کورد و گهالنی دیکهی ئێران ل ه
دژی دیکتاتۆریی کۆماری ئیسالمی،
وهدیهێنهری ئامانجه نهتهوهییهکانمان
بێ.
هاونیشتمان ه بهڕێزهکان!
خهلکی خهباتگێری کوردستان!
تێکۆشهران و ئهندامانی حیزبی
دیموکراتی کوردستان!
دهف�����ت�����هری س���ی���اس���ی حیزبی
دیموکراتی کوردستان ،ل ه 65ساڵهی
دام �هزران��ی حیزبدا ،به شانازییهوه،
یادی  65ساڵ خهباتی پڕ له قوربانیدانی
حیزب دهکاتهوه ،ب ه رێزو پێزانینهو ه
ئ���اوڕ ل �ه رۆڵ���ی دام��هزرێ��ن��هران��ی و
رێبهرانی حیزب به تایبهتی شههیدان
پ��ێ��ش�هوا ق���ازی م��ح�هم��م�هد ،دوکتور
قاسملوو و دوک��ت��ور شهرهفکهندی
دهدات���هوه .ه�هر ل�هم بۆنهیهش دا ل ه
ئاست پشتیوانیی بێدریغی ئێو ه لهم
حیزبه و ههوڵدانتان بۆ بهروپێشبردنی
ئامانجهکانی ،بهتایبهتی ل�ه ئاست
گیانبهختکردنی ه�����هزاران رۆڵهی
ئازادیخوازی کوردستان له ریزهکانی
ئهم حیزب ه دا ،سهری رێز دا دهنوێنێ.
ل���هم دهرف���هت���هش���دا ،ج��ارێ��ک��ی دیک ه
پهیمانتان لهگهل نوێ دهکهینهو ه ک ه
دهسکهوتهکان و ئهزموونی 65ساڵ
خهباتی حیزبی دیموکراتی کوردستان
ه���ان���دهر و رێ��ن��وێ��ن��م��ان دهب����ێ بۆ
بهردهوامبوون لهسهر به جێگهیاندنی
رهس���ال���هت���ی م��ێ��ژووی��ی ح��ی��زب ک ه
رزگاریی گهلی کورد له بندهستی و
جێگیر کردنی دیموکراسی ل ه واڵتی
ئیراندا.
ساڵو له  25گهالوێژ
بژی حیزبی دیموکراتی کوردستان
پ��ی��رۆز ب��ێ ش�هس��ت وپێنجهمین
س���اڵ���رۆژی دام���هزران���ی حیزبی
دیموکراتی کوردستان
حیزبی دیموکراتی کوردستان
دهفتهری سیاسی
25ی گهالوێژی 1389
16ی ئاگۆستی 2010

و چاالكى كورد به نيشان هی دڵسۆزى
خوێندكاران بۆ حيزب و مهيلى
ئهوان بۆ بهشدارى ل ه پرۆسهى
نوێ كردنهوهى بهردهوامى حيزبى
ديموكراتى كوردستان و ههوڵدانیان
بۆ چاالکتر بوونی گشتی حیزب ل ه
گۆڕهپانی سیاسی کوردستان و
ئێران ههڵدهسهنگێنێت .ههربۆيهش ه
كوميتهى خوێندكارى يهكێک ل ه
سهرهكيترين مهبهستهكانى ههوڵدان ه
بۆ درووست كردنى بهستێنى لهبار
بۆ بهشداريكردنى ههر چى زياترى
خوێندكاران ل ه بزووتنهوهى ميللى
ديموكراتيكى خهڵكى كوردستاندا.
ل ه کۆتاییدا ،کۆمیتهی خوێندکاری
حیزبی دێموکراتی کوردستان ل ه
قۆناغی سهختی پرش و باڵوی
بزوتنهوهی سیاسیدا ،جهخت لهسهر
سیاسهتی ڕاستهقینهی حیزب لهمهڕ
پێویستی لێک نیزیک بوونهو ه و
هاوکاری زیاتر لهنێوان هێز و الیهن ه
سیاسییهکانی رۆژههاڵتی کوردستان
دهکاتهوه و بۆ ئهم پرس ه گرینگ ه
ههنگاوی پێویست ههڵدێنێتهو ه
و دوبهرهکی نانهو ه و سیاسهتی
حیزب حیزبێنه لهم قۆناغهدا ل ه
نێو خوێندکارانی کوردستاندا ب ه
سیاسهتێکی گونجاو نازانێت.
کۆمیتهی خوێندکاری حیزبی
دێموکراتی کوردستان
25ی گهالوێژی  1389ههتاوی
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م��هرک��هزی کێشهیهکی سیاسیی ه
و ههمیش ه ل��هو ب����اوهڕهدا بووین
و ئێستاش ل � ه ب����اوهڕه دای���ن ک ه
کێشه سیاسییهکان تهنیا له رێگای
دیالۆگهوه دهکرێ چارهسهر بکرێ.
ل�����ه ب��������اری م����ێ����ژووی����ی����هو ه
ئهوکات که ق��ازی محهمهد ههوڵ
و ت��ێ��ک��ۆش��ان��ی خ����ۆی دا لهسهر
ب��ن �هم��ای ب�هه��ێ��ز ک��ردن��ی کۆماری

بهقووهتی بکهین و ههموو ههوڵ
و تێکۆشانی ئێمه ئ �هوه ب��ووه ک ه
بیرهوهرییهکانی حیزبی دێموکراتی
کوردستان ب ه 2ی ڕێبهندان و 25ی
گ�هالوێ��ژ و بیرهوهرییهکانی دیک ه
له نێوخۆی واڵت و له ڕۆژههاڵتی
کوردستان و ل ه نێو کۆمهاڵنی خهڵکدا
جێژن بگرینهوه .حیزبی دێموکڕات
لهههمان کاتدا که شانازی ئهوهی پێ
بڕاو ه پشتیوانی بهشێکی بهرچاوی
ک��ۆم�هاڵن��ی خ�هڵ��ک ل � ه کوردستانی
ئێرانی لهپشت بێ ،ل ه ههمان کاتدا ک ه
شانازییهکی گهورهی ههبوو ه و ب ه
ههزاران شههیدی له پێناو بهرنامهو
پڕۆگرامی خۆی و مهسهلهی کورد
ل ه کوردستانی ئێراندا داوه ،ل ه ههمان
کاتدا که حیزبی دێموکرات ل ه زۆر
ماڵی ش��ار و گ��ون��دی کوردستانی
ئێران ح��وزووری ههی ه و شانازی

ک��وردس��ت��ان ،دهوڵ��هت��ی مهرکهزی
له تاران بهو قهناعهت ه بگهیهنێ ک ه
وج���وودی ک��ۆم��اری کوردستان ل ه
چوارچێوهی ئێراندا دهکرێ ل ه الیهن
حکوومهتی تارانهو ه قهبووڵ بکرێ
و تهعامولیشی لهگهڵ بکرێ ،یهکێک
ل �هو سهنهدانهیه .ق��ازی محهممهد
ههموو ه �هوڵ و تێکۆشانی خۆی
بهخهرج دا تا له رێگای دیالۆگهو ه
ل �هگ �هڵ ت���اران ش�هڕای�هت��ێ��ک بێنێت ه
پێشێ که ههم کۆماری کوردستان
تهمهنی درێژ بێ و ههم کورد بتوانی
لهو دهرفهت ه کهڵک وهربگرێ و ب ه
کردهوه باشتر بنهماکانی نهتهوهیی
بههێز ب��ک��او پ���هر ه ب��دا ب �ه ههموو
پرۆژهکانی سیاسی خۆی.
دوای ئینقالبی ئێران ههر لهسهر
بنهمای ئهو بۆچوونه دیسان ههوڵ
و تێکۆشانی ئێمه لهگهڵ دهسهاڵتی
تاز ه ل ه تاران ئهوه بوو که له رێگای
دی��ال��ۆگ و گفتوگۆوه چارهسهری
کێشهکان بکهین ،ب �هاڵم بهداخهو ه
ک���ه ح��ک��ووم��هت��ی ت�����اران ئ����هوهی
قبوول نهکرد شهڕی بهسهر ئێمهدا
سهپاند .باوهڕی حیزبی دیموکرات
به رزگ��اری نهتهوهیی و پشتیوانی
خهڵک ل ه نێوخۆی واڵت هیچ رێگا
چارهیهکی بۆ ئێمه نههێشتهو ه ک ه
مهجبوور بووین به دیفاع لهخۆمان
خۆراگری چهکدارانه بکهین و هێزی
ب��ک��ا ،ح��ی��زب��ێ��ک ب���وو دام���هزراب���وو ب��وارهک��ان��ی کۆمهاڵیهتییهو ه ههیه،
پێشمهرگهی کوردستان دیفاع ل ه
ب��ۆ ئ���ی���داره ک��ردن��ی واڵت ،وه ل ه ه��هر ل��هو س���هردهم���هدا ک �ه ئاستی
ماف و بهرژهوهندییهکانی میللهتی
ماوهیهکی کورتیشدا لهو  11مانگهی کۆمهاڵیهتی کوردستان به بهراوهرد
کورد له کوردستاندا بکا.
که کۆماری کوردستانی بهدهستهو ه لهگهڵ شوێنهکانی دیکه تا ڕادهیهک
ئێمه له ت �هواوی ئهو ماوهیهدا،
بوو ئیدارهی کرد ،ئهوهی دهرخست دواک �هوت��ووت��ر ب��وو ،ب��هاڵم دیسان
بهتایبهت له سی ساڵی ڕابردوودا
که حیزبی دیموکرات ئهو ئامادهییهی رێ���ب���هران و ک���ادرهک���ان���ی حیزبی
تێکۆشاوین لهسهر ه�هم��ووی ئهو
ههی ه که له قۆناغی جۆراوجۆردا دێ��م��وک��رات ل �ه پێناو ج��ێ خستنی
بنهماو ئهساسانهدا ک ه فهلسهفهی
وبه پێی پێداویستیهکانی کۆمهڵگا م��اف �هک��ان��ی ک��ۆم��هاڵی��هت��ی چ��ی��ن و
دامهزرانی حیزبی دێموکرات بووه،
بتوانێ وهک حیزبێکی کۆمهالیهتی توێژهکاندا ههوڵێکی زۆریاندا ،ئهگهر
فهعالییهتی خۆمان ئیدام ه بدهین،
لهگهڵ گرفت و کێشهکان مامهڵه بکا .ئاوڕێک له سهنهدهکانی سهردهمی
ل ه سی ساڵی
ب������هدوای ئ����هوهدا
باشترین ئاوڕدانهوه لهالیهن بهرپرسان و رێبهرانی حیزبی دێموکرات له رابردووی
ڕاب���������ردوودا
ئ �هگ �هر ئێم ه چاو
ب��� ه پ��ێ��ی ئهو
ل����هو کارنامهی
یدانیه حیزب ئهوهی ه ک ه له تهنیشت پشتیوانی جهماوهری کۆمهالنی خهڵک ل ه حیزبی دێموکرات
ئ����وس����والن���� ه
بکهین ،له مه
تێکۆ شا و ین
حیزبی
سیاسیدا
و فهعالییهت و شانازییهکانی ،دهستنیشانی کهموکوڕییهکانی بکا
ئ������اڵ������ق������هی
ئێمه ههوڵی داو ه
پ�����ێ�����وهن�����دی
حیزبێکی
وهک
حیزبی دێموکرات لهگهڵ کۆمهڵگایهک
سیاسی واقعبین دوور له دهمارگرژی ک���ۆم���اری ک��وردس��ت��ان بدهینهوه ،مهسهلهی کورددا.
ئێمه ه �هر ل�ه س �هرهت��اوه و ل ه که لهوێ دامهزراوه و لهوێ له دایک
ئیدئۆلۆژیک ،لهگهڵ رووداوهکان لهو بهشداری ژنان و ئهو دهرفهتانهی
سهردهم و ل ه ئێستادا تهعامول بکا .ک �ه ب��ۆ ژن���ان ل���هو س����هردهم و ل ه رۆژی دروس����ت ب��وون��ی حیزبی ب���ووه و ئ�هن��دام��ان��ی ح��ی��زب بهشی
ل�هب��اری نهتهوایهتییهوه ههرچهند کۆمهڵگایهکی عهشیرهتی و فیۆدالی دێموکراتهوه باوهڕمان بهوه بوو ه ههر ه زۆریان له نێوخۆی واڵت وات ه
ماوه و فورسهتهکه کهم بوو ،بهاڵم ه���ات���ب���ووه گ������ۆڕێ ،دی���س���ان لهو که کێشهی ک��ورد لهگهڵ دهوڵهتی ڕۆژههاڵتی کوردستان ڕابگرین و

پێ دهکهن ،بهاڵم ل ه ههمان کاتیشدا
حیزبی ئێمه ل � ه تهمهنی دوور و
درێ���ژی خ��ۆی��دا ،ل �ه ن��ێ��وخ��ۆی��دا بێ
گیر و گرفت ن�هب��ووه و کۆمهڵێک
موشکالتی ههبووه.
ئهو شانازی و ئیفتخاراتهی ک ه
ئێمه بوومان ه و له تهنیشت ئهودا
ئ���هو گ��رف��ت و م��وش��ک�لات �هی ئێم ه
بوومانه ،هیچ به مهعنای ئهو ه نی ه
ل ه خهبات و شانازییهکانی ئێمه کهم
دهکاتهوه.حیزبی ئێمه له ڕابردوودا
ئینشعاباتی تێدا ک�هوت��ووه ،حیزبی
ئێمه له ڕابردوودا تووشی لهتبوون
ب���ووه ،حیزبی ئیم ه ل�ه ڕاب���ردووی
خۆیدا تووشی کێشهی نێوخۆیی
ب��ووه ،ب �هاڵم ههمووی ئ�هو کێشهو
ناکۆکی و ئینشعابات و لهتبوونان ه
ههرگیز تهئسیری لهسهر تاک تاکی
ئهندامانی حیزبی دێموکرات دانهناو ه
چ ل �ه نێو خ��ۆو چ ل �ه دهرهوه ل ه
خهبات و چاالکی خۆیان ل ه پێناو
رزگاری کورد ل ه کوردستانی ئێران
و گهیشتن به پڕۆژهکانی حیزبی
دێ��م��وک��رات��ی ک��وردس��ت��ان خهباتی
خۆیان ڕابگرن.
ئێمه پێمان وایه لهسهردهمێکدا
ک���ه پ���ێ���وهن���دی ک���ۆم���هاڵن���ی خهلک
ل �هگ �هڵ ح��ی��زب��ای�هت��ی ب �هرب �هری��ن � ه و
لهسهردهمێکدا بۆ حیزبێکی وهک
حیزبی دێموکراتی کوردستان ئهو
ههموو قۆناغانهی تێپهر کردوو ه
و به پشتیوانی خهڵک توانیویهتی
ئهو قهیرانان ه تێپهڕ بکا وبمێنێتهوه،
جیگهی خۆیهتی ب ه دڵێکی ئاوهاڵو ه
و ب��� ه رووح��ێ��ک��ی ف����راوان����هوه ل ه
کۆمهالنی خهڵک ل ه دهرهجهی یهکهم
و ل ه ئهندامانی خۆی و له دۆستانی
خ���ۆی ،ب �ه نیسبهت ه �هم��ووی ئهو
ڕاب����ردووهی ک�ه ه�هی�هت��ی ،ل� ه زۆر
ب��اردا له ڕاب��ردوودا ڕهخنهی بووه
و ڕهنگه ئێستاش رهخنهی لهسهر
بێ ،ئهو ڕهخنان ه قهبوول بکا .ئیم ه
پێمان وای ه چ رێبهرانی حیزبێک و چ
حیزبێک ئهگهر ڕهخنهیان لێ بگیرێ
ن ب��ک��رێ و
و ئ��ام��اژ ه بهههڵهکانیا 
شههامهت و راشکاوی ئهوهیان ههبێ
له ح���وزووری خهڵک و ڕوبهڕوو
ب ه خهلک و ڕوب�هڕوو ب ه ئهندامانی
خ��ۆی��ان ڕهخ��ن �ه ل �ه خ��ۆی��ان بگرن،
نهتهنیا چوک نابنهوه بهڵکوو گهور ه
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خوشک و برایانی ئازیز!
میوان ه خۆشهویستهکان!
ه��اوڕێ��ی��ان��ی پێشمهرگ ه و
ک��ادروئ �هن��دام��ان والی �هن��گ��ران و
دۆس��ت��ان��ی حیزبی دێموکراتی
کوردستان!
پێشهکی پڕبهدڵ بهخێرهاتنتان
دهک���هم ب��ۆ ب���ی���رهوهری 65ساڵهی
دام����هزران����ی ح��ی��زب��ی دێموکراتی
کوردستان
ب���ێ گ���وم���ان ق���س���هک���ردن ل ه
س�هر کارنامهی 65س��اڵ�هی حیزبی
دێموکراتی کوردستان ،حیزبێک ک ه
له تهمهنی دوورو درێ��ژی خۆیدا
که ئهو شانازییهی پێ بڕا لهسهر
دهس��ت��ی پ��ێ��ش�هوا ق���ازی محهممهد
ک��ۆم��اری ک��وردس��ت��ان دابمهزرێنێ
و کهسایهتیی نهتهوهیی ک��ورد ل ه
بهشێکی کوردستان لهو سهردهمهدا
جێ بکهوێ و خاوهن ئااڵ و کابینه و
وهزیر بێ و له ماوهیهکی کورتدا ب ه
ههوڵی خهڵکی ناوچهکه مهسهلهی
کورد بکاته کێشهیهکی ناوچهیی و
ب���هدوای ئ��هودا  65س��اڵ خهبات و
چاالکیی ئهندامانی حیزبی دێموکراتی
کوردستان له پێناو بهرنامهکان و
پرۆژهکانی نهتهوایهتی و دیموکراسی
ئهو حیزب ه باسێکی زۆر ههڵدهگرێ.
کارنامهیهک که دهکرێ لهڕوانگهی
ج���ۆراوج���ۆرهوه ش��ی بکرێتهو ه و
باس بکرێ ،کارنامهیهک که ههوراز
و نشیوی تێدا ههیه ،کارنامهیهک ک ه
کۆمهڵێك ئیفتخارات و شانازی تێدا

ههیه ،کارنامهیهک که له رابردوودا
کۆمهڵێک بریاری لێ کهوتۆتهوه و
له تهنیشت ئهوهدا و لهههمان کاتدا
که حیزبی دێموکرات ئهو شانازییهی
پێبڕا له کوردستانی ئێراندا ل ه پێناو
جێ خستنی پرۆژهکانی نهتهوایهتی
و ج��ێ خستنی ه �هس��ت و بیری
نهتهوایهتی و به ئامانج گهیاندنی
ئهو پرۆژهیه ،به بهشداری کۆمهاڵنی
خ�هڵ��ک وب � ه پشتیوانی خ�هڵ��ک لهو
حیزبه ل� ه ت���هواوی ئ �هو دهورانانه
دا ب��ۆت�� ه ه���ۆی ئ����هوه ک��� ه حیزب
بتوانێ خ��ۆی راب��گ��رێ ،له تهنیشت
ئهو راستییه دا بێ گومان حیزبی
دێموکراتی کوردستان له کۆمهڵێک
گیر و گرفتی نێوخۆیش بێبهری
نهبووه .بۆیه باشترین ئاوڕدانهو ه
ل��هالی��هن ب �هرپ��رس��ان و رێبهرانی
حیزبی دێ��م��وک��رات ل �ه راب���ردووی
ح��ی��زب ئ���هوهی���ه ک���ه ل���ه تهنیشت
پشتیوانی ج��هم��اوهری کۆمهالنی
خ���هڵ���ک ل��� ه ح��ی��زب��ی دێ���م���وک���رات

و ف �هع��ال��ی��ی �هت و شانازییهکانی
دهستنیشانی کهموکوڕییهکانی بکا و
ئهو حیزبه له ژێر رووناکایی ئهو ه
که ئهو خهڵکهی که پێکیان هێناو ه
و ب �ه سااڵنێکی دوور و درێ���ژ و
ل �ه قۆناغی ج���ۆراوج���ۆردا حیزبی
دێموکراتیان زیندوو راگرتوهو ل ه
ه �هم��ووی ئ �هو ق��ۆن��اغ��ان�هدا سینگی
خۆی ئاواڵه بکاتهوه و به روحێکی
بهرفراوانهوه گوێ بداته تێبینی و
رهخنه و پێشنیاری خهڵکانێک که
فیداکاریان ب��ۆ ک���ردوه .ه �هر بۆی ه
ئێمه تێدکۆشین کاتێک ک� ه باسی
کارنامهی خۆمان دهکهین ههر دوو
ئهو الیهنه بخهینه بهر باس.
دامهزرانی حیزبی دێموکراتی
کوردستان وهک یهکهمین حیزبی
ک�����وردی ل��� ه س����هردهم����ی ش���هری
دووههمی جیهانی بوو به هۆی ئهو ه
که النیکهم له کوردستانی ئێران یا
ل�ه بهشێکی چ��وک�هی کوردستانی
ئ��ێ��ران م �هج��ال و دهرف �هت��ێ��ک بێت ه
گ���ۆرێ ک �ه ح��ی��زب بتوانێ ک���ادر و
ئهندامانی خۆی پهروهرده بکا .لهو
ماوهیه دا که له تهمهنێکی کهم دا
حیزب ئهو مهجالهی بۆ ههڵکهوت
که کۆماری کوردستان دابمهزرێنێ،
فهلسهفهی درووس��ت بوونی خۆی
ل �هو م��اوهی � ه دا ت��ا ڕادهی �هک��ی زۆر
دهرخ��س��ت .فهلسهفهی دامهزرانی
حیزبی دێموکراتی کوردستان ئهوه
ب��وو بتوانێ ی��ا ب��ۆخ��ۆی ی��ا لهگهڵ
الیهنهکانی دیکه بتوانێ واڵت ئیدار ه

ه �هوڵ��ی دا پێناسهیهکی بههێزی
نهتهوایهتی لهوکاتهدا بێنێته ئاراو ه
و جێبهجێی بکا و ت��ا رادهیهکی
زۆر نههادینهی بکا .تهنانهت ب ه
وتهی بهشێک له نووسهرانی غهیر ه
کورد که له پێوهندی لهگهڵ تهمهنی
کورتی کۆمار و رووخانی کۆماردا
باس دهکهن ،دهڵێن ههرچهند تهمهنی
ک��ۆم��ار ک���هم ب���وو ب���هاڵم ب � ه هۆی
بۆچوونهکانی حیزبی دێموکراتی
کوردستان عهقلییهتێک ل ه ههست و
بیری نهتهوایهتی هاته گۆرێ که ب ه
تێکدانی کۆماریش لهناو ناچێ و ئهو
جوواڵنهوهیه ههروا درێژهی دهبێ.
ئێستا دهت��وان��ی��ن بڵێین ک�ه خهبات
و چ��االک��ی��ی ئ �هن��دام��ان و رێبهران
و ک��ادرهک��ان��ی حیزبی دێموکراتی
کوردستان ب ه پشتیوانی خهڵک ئهو
راستیهی دهرخست.
ل �ه م �هی��دان��ی زم���ان و ئهدهبدا
ئهگهر ئاور دهدهینهوه به سهنهد و
دێکۆمێنتهکانی رۆژنامهی کوردستان
و ش��اع��ی��ران و ن��ووس��هران��ی ئهو
سههردهم ،حیزبی دێموکرات ههوڵی
داوه یارمهتی بکا ب ه زمانێکی پاراو
له نووسین له ئهدهبیاتی سیاسیدا
و له تهنیشت ئ���هوهدا ئ �هو مهجال
و دهرفهته بڕهخسێنێ که شێعری
کوردی و شاعیری کوردی ل ه پێناو
بههێز کردنی ههستی نهتهوایهتیدا
لهو مهیدان و لهو فورسهت ه کهڵک
وهر بگرن.
ت��ا ئ���هو ج��ێ��ی�هی پ��ێ��وهن��دی ب ه

مهیدانهشدا شههامهت و ڕاشکاوی
رێبهرایهتی حیزبی دیموکرات بهو
مهبهسته دهر دهخا.
ل�����هب�����اری رێ����ک����خ����راوهی����ی و
تهشکیالتییهو ه فهرههنگێکی نوێ
له کاری تهشکیالتی و ریکخراوهیی
له کوردستانی ئیران هاتهگۆرێ و
به خۆشییهوه دوای ئهو ئهزموون ه
حیزبی دیکه له کوردستان ب ه بیر و
باوهڕی جیاوهزهوه دامهزران .یانی
وه
ل ه رووی ک��اری رێکخراوهیشه 
ئێمه توانیمان له ح �هدی خۆماندا
یارمهتی ب ه جێگیرکردن و هاتن ه
ئارای عهقلییهتێکی نوێ له حیزبایهتی
بکهین .لهباری نێودهوڵهتییهوه ههر
له سهرهتاو ه پێشهوا قازی محهممهد
ههموو ه �هوڵ و تێکۆشانی خۆیدا
ک�� ه ب��ۆ س�هرخ��س��ت��ن��ی پرۆژهکانی
کۆمارهاوکات لهگهڵ بهرزکردنهوهی
ت���وان���اک���ان���ی ک���ۆم���ار ل���ه ئاستی
نیزامی و تهشکیالتی و پشتیوانی
جهماوهرییهوه ،گرینگییهکی یهگجار
زۆری��دا به موعادالتی نێودهوڵهتی
وبه پێی توانای خۆی و ل ه حهدی
ت��وان��ای حیزبهکهیدا ل �هو سهردهم
ب���وو ب��ه ف��اک��ت��ۆرێ��ک ل�� ه پێوهندی
لهگهڵ مهسهلهی کورد له مهیدانی
نێودهوڵهتی پهیوهندیدار ب ه ئێران
و ههروهها کوردستاندا ،بۆیه لهو
کاتهوه ئێمه ههوڵمان داوه لهسهر
ئهساسی ه�هم��ووی ئ �هو بنهمایان ه
که فهلسهفهی دام �هزران��ی حیزبی
دێموکرات بووه بتوانین خهبات و
چاالکی خۆمان ئیدامه بدهین.
کارنامهی حیزبی دێموکراتی
ک����وردس����ت����ان ئ����هگ����هر ش���ان���ازی
دام��هزران��دن��ی ی �هک �هم حکوومهتی
کوردی لهو سهردهم پێ بڕا ،بهدوای
ئهودا ههڵسان و داکشانی تێدا بووه.
ب���هدوای ئ���هودا ت��ا م��اوهی�هک��ی زۆر
بهشێک له ئهندامانی رێبهری حیزبی
ئێمه یا له تهبعید دابوون یانیش ل ه
زیندان داب��وون ،ب �هدوای ئهو دا ب ه
داخهو ه مهجالێکی ئاسایی و ئازاد بۆ
حیزبی دێموکرات له نێو خۆی واڵتدا
نهگونجاوه تا ئهو ئهزموونهی که ل ه
حکومهتکردنی سهردهمی کۆماری
کوردستان ههیبوو بۆ جارێکی دیک ه
بیهێنێتهوه کوردستانی ئێران و به
کردهو ه مهیدان و ماوهی فهعالییهت
و حکوومهتی ک��وردی له ناوچهی
م��وک��ری��ان ن�هه��ێ��ڵ��ێ��ت�هوه و بیبات ه
ناوچهکانی دیکهش .تاکوو ئهوهی ک ه
له ئێران ئینقالب کرا ،دوای ئینقالب
لهسهر ئهساسی باوهڕ به ههمووی
ئهو پڕهنسیپانه و لهسهر ئهساسی
ئهوهی ک ه ههمووی ئهو ئوسوالن ه
ک � ه ئ��ام��اژهم پ��ێ ک���ردن ل � ه حیزبی
دێموکراتدا نههادینه ببوون حیزبی
دێ��م��وک��رات ت��وان��ی ههلومهرجهک ه
بقۆزێتهوه و له نێو کۆمهاڵنی خهڵکدا
لهگهڵ پێشوازییهکی زۆر ڕوبهڕوو
بێ و ههروهها لهسهر ئهساسی ئهو
تهجرووبانه جارێکی دیکه ببێتهو ه
به فاکتۆرێکی ئهساسی له سهحنهی
سیاسی ئێران ل ه پێوهندی لهگهڵ
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دهب��ن �هوه .وه پێمان وای��ه کهسێک
بتوانی به شههامهت و ڕاشکاوییهو ه
بتوانی لهو مهیدانهی دا که پێوهندی
ب���ه ک��هم��وک��وڕی��ی��هک��ان��هوه ههیه،
ڕهخنه له خۆ بگرێ و گوێڕایهڵی
رهخنهی کۆمهالنی خهڵک بێ ،دلنیام
سیگناڵێکی ب��اش دهدا به کۆمهڵگا
که ل ه داهاتوودا باشتر تهجرووب ه
ل �هو ڕهخ��ن�هو ل �هو ک �هم و کوڕیان ه
وهربگرێ .ئێمه له تهنیشت ئیفتخارات
و شانازییهکانمان که زۆرتر ڕهبتی
ب�ه ڕاب����ردووهوه ههیه و ئێستاش
جێگای ئیفتخاره ،مهسئولییهتیشمان
ههیه ،کاتێک قسه له مهسئولییهت
دهکهین قسه له داهاتوویه ،کاتێک
ق��س � ه ل��ه م�هس��ئ��ول��ی��ی�هت دهکهین،
ئیلزاماتی بهدواوه ههیه ،ئیلزاماتێک
و مهسئولییهتێک که ئێمه له رێبهری
ح��ی��زب��ی دێ��م��وک��رات��ی کوردستان
بۆخۆمان دان��اوه ،له ژێر ڕوناکایی
ئ��اوڕدان �هوهی �هک��ی ڕهخ��ن�هگ��ران� ه ب ه
ڕاب���ردووی خۆماندا دهتوانین ئهو
متمانهیه له نێو ڕیزهکانی خۆمان
ل � ه دهرهج�����هی ی �هک �هم��دا و ل �ه نێو
ک��ۆم��هاڵن��ی خ��هڵ��ک ل���ه ن��ێ��و خۆی
واڵت��دا به قووهتی بکهین و بیکهین
به بنهمایهک که له داه��ات��وودا ئهو
حیزبه به هاوکاری حیزبهکانی دیک ه
و ههموو الیهنێک ببێ ب ه فاکتۆرێکی
س��هرهک��ی م��ع��ام�هل�هی سیاسی ل ه
سهحنهی سیاسی ئێراندا .بۆیه ئێم ه
ل �ه ب���ی���رهوهری 65س��اڵ��هی حیزبی
دێموکراتی کوردستان بۆ جارێکی
دیکه وێ��رای رێ��ز گرتن له ههموو
ئیفتخارات و شانازییهکانمان بۆ
جارێکی دیکه به روحێکی ئاواڵه و

ئێم ه ل ه بیرهوهری
65ساڵهی حیزبی
دێموکراتی کوردستان
بۆ جارێکی دیک ه وێرای
رێز گرتن له ههموو
ئیفتخارات
و شانازییهکانمان
بۆ جارێکی دیکه
 به روحێکی ئاواڵ ه
و سینگێکی ئاواڵهوه
گوێ دهدهین ب ه ڕهخن ه و
پێشنیاری ههموو الیهک،
ههموو ئهو ڕهخن ه و
پێشنیاران ه یارمهتی
دهکهن ب ه ئێم ه ل ه
داهاتوودا زۆرتر
سهرنجیان بدهین و
تهئکیدیان لهسهر
بکهینهوه ل ه پێناو
سیاسهتی
خۆماندا
سینگێکی ئاواڵهوه گوێ دهدهین ب ه
ڕهخنه و پێشنیاری ههموو الیهک،
ه�هم��وو ئ �هو ڕهخ��ن� ه و پێشنیاران ه
یارمهتی دهکهن به ئێمه له داهاتوودا
زۆرتر سهرنجیان بدهین و تهئکیدیان
لهسهر بکهینهوه ل ه پێناو سیاسهتی
خۆماندا.

یهکێک لهو مهوزوعاته که لهو
پێوهندییه دا ئێمه پێمان وایه جێگای
خۆیهتی دهستنیشانی بکهین ئهویش
ئ���������هوهی���������ه
لهسهحنهی
س�����ی�����اس�����ی
ئ������ێ������ران������دا،
ئ��ێ��م �ه لهگهڵ
سێناریۆیهک
ڕوب�����������هڕوو
دهب�����ی�����ن�����هو ه
ک �ه ک���ورد ب ه
تهنیا ناتوانێ
فا کتۆ ر ێکێکی
س �هرهک��ی بێ
ب��ۆ چۆنیهتی
ک����ێ����ش����ان����ی
ن�����هق�����ش�����هی
س�����ی�����اس�����ی
داه�����ات�����ووی
ئێران .مادام
ئ���ێ���م���ه قس ه
ل������� ه ک�������ورد
دهکهین ،کورد
جۆراوجۆریی
س�����ی�����اس�����ی،
م����هزه����هب����ی،
دی��ال��ێ��ک��ت��ی و
ن����اوچ����هی����ی
ه���هی���ه و ل ه
س���������هرهوهی
ه�����هم�����ووی ئ���������هوان ،ک������ورد ل��� ه
کوردستانی ئێران حیزبی سیاسی
ج���ۆراوج���ۆری ه��هی��ه .ب��ۆی �ه ئێم ه
وهک حیزبی دێموکراتی کوردستان
لهو قهناعهته دای��ن زهمانێک کورد
له کوردستانی ئێران دهت��وان��ێ ب ه
وهزنێکی قورس له سێناریۆ نادیارو
ناڕوونهکانی داهاتووی ئێراندا دهور
بگێڕێ که له نێوخۆیدا یهکگرتوویی
و لێکحالی بوونێکی باشی ههبێ وه
به ئامادهییهکی زۆرت���رهو ه بچێت ه
نێوئهو کێشانه.
ههروهک ئاماژهم پێکرد ئهگهر
ف �هل��س �هف �هی دام����هزران����ی حیزبی
دێموکراتی کوردستان ،فهلسهفهیهکی
سیاسی ب���ووه و ئێم ه ل �ه ههموو
دهورانێکدا ههوڵمان داوه له مهجال
و فورسهتهکان کهڵک وهرگرین،
ل�ه م���اوهی ی �هک ساڵی ڕاب���ردوودا
له ژێ��ر ڕوون��اک��ای��ی ئ �هو بۆچوون ه
ئ��ێ��م�ه ت��ێ��ک��ۆش��اوی��ن ل���ه سهحنهی
سیاسی ئێراندا ،زۆرتر ههوڵ بدهین
دۆست بۆ قهزیهکهی خۆمان پهیدا
ب��ک�هی��ن .ئێمه زۆرت���ر تێکۆشاوین
ل �هو کێشانهی که له ئێراندا ههیه
مهوزووعی کورد بهرینهوه نێو ئهو
کێشانه .ئێمه تێکۆشاوین ل ه ئێراندا
که خهڵکێکی دیکه غهیری حیزبی
دێ��م��وک��رات ی��ا غ��هی��ری ک���ورد ب ه
جۆرێکی دیکه و به شێوهیهکی دیک ه
ڕهخنه ل �هو سیستم ه دهگ���رن ،ئهو
سیستم ه دێننه ژێر نهقد و پرسیار،
تێدهکۆشن ئاڵترناتیڤیان بۆی ههبێ،
تێدهکۆشن به شێوهی جۆراوجۆر
کۆمهاڵنی خهڵک تهشویق بکهن ل ه
دژی ئهو سیستمهو خهبات له دژی
دهکهن،ئێمهش وێڕای ئیحترام دانان
بۆ بۆچوونی ئ�هوان خۆمان لهگهڵ
ئهو جوواڵنهوه بخهین و ههم ئهوان
له ئێمه حاڵی بن و ههم ئێم ه لهوان
حاڵی بین .له ئێرانێکی بهربهرین
ب ه جهمعییهتێکی زۆرهو ه زهمانێک
دهکرێ لهو مهیدانهدا له کێشه لهگهڵ
جمهوری ئیسالمیدا سهرکهوتوو بین
که کورد له مهیدانی ئهو خهباتهدا ب ه
تهنیا نهمێنێتهوه .خهباتی ئێمه ئهگهر
بڵێین خهباتی حیزبی دێموکراتی

ک��وردس��ت��ان ش�هس��ت وپێنج ساڵ ه
درێژهی ههبووه و خهباتی نهتهوهی
ک��ورد له کوردستانی ئێران دژی

کۆمهڵگای ئێران شتی هاوبهشمان
ه �هی �ه و ت��ێ��دهک��ۆش��ی��ن ئ���هو شت ه
هاوبهشه رۆژبهرۆژ بههێزتر بکهین.

جمهوری ئیسالمی ئ �هوه زیاتر ل ه
سی ساڵه درێ��ژهی ههیه ،زهمانێک
س �هرک �هوت��وو دهب���ێ ل � ه دژی ئهو
سیستم ه ک � ه ئ��هو خ�هب��ات�ه ل � ه نێو
خۆی ئێران زۆرترین دۆستی ههبێ.
بۆیه ئێمه ههمووی ئهو کهسانهی
ت�هن��ان�هت ئ �هوان �هی رۆژێ���ک لهگهڵ
ج��م��ه��وری ئیسالمی داب����وون ،لهو
ئینقالبهدا بهشدار بوون ،دهورانێک
ل ه ئیدارهی ئهو حکوومهته دابوون،
رهئ��ی��س ج��م��ه��ور ب����وون ،رهئیسی
پ��ارل��م��ان ب�����وون ،ن��خ��س��ت وهزی���ر
ب���وون ،ک��ارب �هدهس��ت ب��وون ئهگهر
ئێستا ب �هه �هر ش��ێ��وهی �هک رهخن ه
لهو سیستمه بگرن ،باسی ئازادی
ب��ک �هن ،ب��اس��ی ئ����ازادی زیندانیانی
سیاسی ب��ک�هن ،باسی مافی ژنان
ب��ک �هن ،ب��اس��ی گ���ۆڕان ل � ه قانوونی
ئهساسی بکهن ،بهجۆرێک پرسیار
لهسهر ئهو سیستمه دروست بکهن
و ئهوه بههێز بکهن ،ئهوه به باش
دهزان��ی��ن و تهشویقیان دهک�هی��ن و
پشتیوانیان لێدهکهین ،و ئێم ه پێمان
وای��� ه ب��ۆ حیزبێکی سیاسی وهک
حیزبی دێموکراتی کوردستان ،بۆ
نهتهوهیهکی بێ دۆست له ئێران ل ه
ڕاب���ردوودا ب �هاڵم ئێستا پڕ دۆست
ل��ه ئ��ێ��ران��ی ئ��ێ��س��ت��ادا ،ب���هو دهلیل ه
کۆمهاڵنی خهڵک زیاتر له جاران ل ه
دژی جمهوری ئیسالمی هاتوونهت ه
مهیدان ،دهبێ لهو کاناڵهوه دۆست
پ�هی��دا بکهین و سیاسهتی حیزبی
دێ��م��وک��رات��ی ک��وردس��ت��ان ل � ه پێناو
ههمووی ئ�هو پ��رۆژهی �هدا ئیدامهی
دهب���ێ و ئێم ه ت��ێ��دهک��ۆش��ی��ن ئهو ه
نههادینه بکهین .لهسهر ههمووی ئهو
مهیدانهدا ،ب �هرژهوهن��دی نهتهوهیی
ئێمه لهسهرهوهی ههمووی ئهوانهو ه
ج��ێ��ی گ���رت���ووه .ئ��ێ��م� ه ل��ه کێشهی
خۆمان لهگهڵ دهوڵهتی مهرکهزی دا
کێشهمان لهسهر مهسهلهی کورده.
ت��ا ئ �هو جێگای پ��ێ��وهن��دی ب�ه مافی
تاک ههیهو ب ه دێموکراسی ههیهو
به مافی مرۆڤ ههیه به مافی ژنان
ههیه و به ئازادی زیندانیانی سیاسی
ههیه و ب ه چۆنییهتی حکوومهتی
قانوون ههیه  ،ئێمه لهگهڵ تاک تاکی

بهاڵم که دێینهو ه سهر کێشهی کورد
لهگهڵ دهسهاڵت له تاران ،کێشهک ه
کێشهیهکی نهتهوهیی ه و ک ه ئهو کێش ه
نهتهوهییه بهردی بناغهی دامهزرانی
حیزبی دێموکراتی ک��وردس��ت��ان و
دام �هزران��ی کۆماری کوردستان و
خهباتی 65ساڵهی پێشمهرگایهتی و
خهبات و جموجۆڵی کۆمهاڵنی خهڵک
له کوردستانی ئێران بووه و ههروا
بهردهوام دهچێته پێشێ و ههربۆی ه
ههموو تاکتیکهکانی ئێم ه ل ه پێناو
جێبهجێ کردنێکی موتهمهدینانه و
س�هردهم��ی��ان�هی ئ �هو ئیستراتێژیی ه
دایه.
ئێستا ک� ه جمهوری ئیسالمی
ل���هگ���هڵ خ �هب��ات��ێ��ک��ی بهربهرینی
کۆمهاڵنی خهڵک ڕوب�هڕوو بۆتهوه،
ئێمه بۆ جارێکی دیکه پێمان خۆش ه
ئهو پهیام ه بۆ ههموو الیهک بنێرین
ک��ه ج��م��ه��وری ئ��ی��س�لام��ی ه���هم ل ه
نێوخۆی واڵت متمانه و ئێعتیبار و
ئیعتمادی کۆمهاڵنی خهڵکی لهدهست
داوه و ههم له ئاستی نێودهوڵهتی
رۆژ بهرۆژ پتر له پهراوێز دهخرێ
و قهیرانی نێوخۆی ئێران دهبێ ب ه
قهیرانێکی نێودهوڵهتی و جمهوری
ئیسالمی درهنگ یا زوو یا واڵمێکی
موتهمهدینانهی بۆ ئهو قهیرانه دهبێ
که تا ئێستا له ماهییهتی دا نهبوو ه یا
دهنا خهبات و جموجۆڵی کۆمهاڵنی
خهڵک بۆ دامهزراندنی سیستمێکی
دێموکراتیک و مهعقوڵ و مهسئوول
سهرکهوتوو دهبێ.
جێی خۆیهتی لێرهدا بۆ جارێکی
دیکه ئهو پهیامه تهئکید بکهینهو ه تا
ئهو جێگهیهی پێوهندی ب ه ڕهخنهو
ئینتقاد له جمهوری ئیسالمی ههیه،
ئهو سیستمه سی ساڵ ه ڕهخنهی لێ
دهگیرێ .نهتهنیا له نێوخۆی واڵت ئهو
سیستمه ب ه حهدی کافی ڕهخنهی لێ
گیراوهو ماهییهتی بۆ ههموو کهس
ڕوون بۆتهوه ،نهتهنیا لهالی حیزب ه
سیاسییهکان دا ماهییهتی جمهوری
ئیسالمی ڕوون بۆتهوه ،بهڵکوو ل ه
ئاستی نێودهوڵهتیش دا ،ب��اوهر و
متمانه وهک حکوومهتێکی مهسئوول
ب�� ه ج��م��ه��وری ئ��ی��س�لام��ی نهماوه.

ئهگهروایه ئێمه الیهنه سیاسییهکان
دهبێ ئهو قۆناغ ه تێپهڕێنین لهسهر
کێش ه لهسهر ئ �هوهی که جمهوری
ئ��ی��س�لام��ی ک���هم
ڕهخ������ن������هی لێ
ب��گ��ی��رێ ی���ا زۆر
ڕهخ������ن������هی لێ
ب��گ��ی��رێ .لهسهر
ک��ێ��ش��ه ل���هس���هر
ئ�����هوهی ک��� ه کێ
ت������هوهه������وم������ی
ه��هی�� ه بهرانبهر
ب�����ه ج���م���ه���وری
ئ��ی��س�لام��ی و کێ
ت �هوهه��وم��ی نیه،
ئ���هو ه قۆناغێک ه
دهب���ێ ئێستا ل ه
ئ����ێ����ران وهک�����وو
ب��هدی��ه��ی��ی��ات بێ
ب��ۆ ههمووکهس
ب�� ه گ��ش��ت��ی و بۆ
ن���هت���هوهی کورد
و ح���ی���زب���هک���ان
بهتایبهتی ڕوون
ب���ێ���ت���هوه .ئێم ه
دهب���ێ قۆناغهک ه
ب���گ���ۆزی���ن���هو ه بۆ
ق����ۆن����اغ����ی لێک
نیزیک بوونهوه و
کارکردن لهسهر
ن���وس���خ���هی���هک���ی
ه��اوب��هش ک � ه ه �هم��وو الیهنهکانی
ب �هش��داری کێش ه ل�هگ�هڵ جمهوری
ئیسالمی ل �هس �هرێ��ک ب �ه تهوافوق
بگهین .ئهوهی ک ه له ئێران دروست
ب��ووه به نێوی بزوتنهوهی سهوز،
له ماوهیهکی کورت دا خۆی وهک
ئاڵتێرناتیڤێک هێناوهته گۆڕێ ڕهنگ ه
پێویستی بهوه بێ به پشتیوانهیهکی
زۆرت���رو ب �ه دیالۆگێکی زۆرت���ر و
ب ه دانانی شهرت و شروتێکی لێک
حاڵی بوون بیکهین ب ه ئاڵتێرناتیڤێکی
گشتگی ر ههم ل ه دهرهو ه و ههم ل ه
نێوهوه .ئهوه تهنیا رێگا چارهیهک ه
که جمهوری ئیسالمی ههست پێ بکا
پتر بێ ئایندهیه و تهنیا ڕێگایهک ک ه
به دنیای دهرهوه ک ه ئهو ئاڵتێرناتیڤ ه
ب��ن��اس��رێ و  ت�هن��ی��ا ئ��وم��ێ��دێ��ک� ه بۆ
کۆمهاڵنی خهڵک له ئێران ک ه پشتیوانی
له ئاڵتێرناتیڤی داهاتووی جمهوری
ئیسالمی دهک�هن .لهههمان کاتیشدا
که ئێم ه لهسهر ئهو ه کار دهکهین،
جێی خۆیهتی وهک نهتهوهی کورد
به گشتی و حیزبه سیاسییهکانی
کوردستان به تایبهتی و لهسهر ئهو
ئهساسهش فکر بکهینهوه ،کارکردن
ب���ۆ ن �هم��ان��ی ج��م��ه��وری ئیسالمی
و ڕووخ���ان���ی ج��م��ه��وری ئیسالمی
و ه��ێ��ن��ان�ه گ����ۆڕی سیستمێک ک ه
دێمۆکراتیکهو مهعقوله و واڵمدهره،
کارێکی ئهسڵی ئێمهیه ،بهاڵم کاری
ئهساسی ت��ری ئێم ه ئ�هوهی�ه دوای
ج��م��ه��وری ئ��ی��س�لام��ی چ���ی؟ کاری
ئهساسی ت��ری ئیم ه ئهوهیه ئێران
چۆن درووس��ت دهکهینهوه ،کاری
ئهساسی تری ئێم ه ئهوهی ه ل ه ئێراندا
کورد له داهاتووی ئێراندا له کوێدا
جێ دهگ��رێ ،ک��اری ئهساسی تری
ئێمهیه ،ل ه ئایندهی ئێراندا ئێمهی
ک��ورد چمان وهگیر دهک��هوێ .ئێمه
تهجروبهی گۆڕینی حکوومهت ل ه
ڕاب��ردووی ئێرانماندا ههبووه ،ئێمه
ت �هج��روب �هی ئینقالبی ئێرانیشمان
ههبووه ،ئێمه تهجروبهی ئاڵوگۆر ل ه
دراوسێکانی ئێرانیشمان دا ههبووه،
بۆیه لهو خانهیه و لهو سێناریۆیهدا
ب��ۆ ج��ارێ��ک��ی دی��ک �ه ب��ۆ ئێم ه وهک
حیزبی دێموکراتی کوردستان زۆر

زۆر گرینگ ه هێند ه ک ه بیر دهکهینهو ه
ئهو سیستمه نهمێنێ یا بگۆڕێ و
عاقڵ بێ ،زیاتر لهو ه فکر دهکهینهو ه
که دوای نهمانی جمهوری ئیسالمی
ئێمهی کورد له کوێدا جێ دهگرین
و تهنیا ڕێگهیهک ک ه دهستهبهری
ئهمنییهت و زهمانهت و گارانتییهک
دهکا ،یهکگرتوویی ڕیزهکانی گهلی
ک��ورد له نێو خۆیهتی ،ئهگهر ئهو
یهکگرتوویی ه له ههمووناوچهکانی
کوردستان جیاواز له جیاوازی لههج ه
و دیالێکت و مهزههب و ناوچه و ل ه
نێو حیزبه سیاسیهکاندا بێت ه گۆڕێ
و جێ بکهوێ ،دڵنیام ئێمهی کورد
له داهاتوو لهو سێناریۆ ناڕوونانهدا
دهتوانین سهرکهوتوو لهگهڵ ههر
ڕووداوێک تهعامول بکهین.
له کۆتاییدا بۆ جارێکی دیک ه
ل ه بیرهوهری 65ساڵهی دامهزرانی
حیزبی دێ��م��وک�هرات��ی کوردستان،
لهههمووی ئێوه و له ههمووی خهڵکی
کوردستان و ئهندامان و الیهنگرانی
حیزبی دێموکرات پیرۆزبایی دهکهم.
ه���ی���وادارم س���اڵ���رۆژی دامهزرانی
حیزبی دێ��م��وک��رات و بیرهوهری
65س��اڵ �هی حیزبی دێموکرات ببێ
به ئیدامهی خهباتێکی ڕوون��ت��ر ل ه
جاران ،شهفافتر له جاران ،له ههمان
کاتیش دا هیوا و هومێدێکی زۆرتر
دێنێته گۆڕێ بۆ یهکگرتوویی حیزب ه
سیاسییهکان ،بۆ یهکگرتوویی زۆرتر
له نێو کۆمهاڵنی خهڵک ،ل ه ههمان
کاتیش دا بۆ جارێکی دیکه ئهندامانی
حیزبی دێموکراتی کوردستان ل ه
نێوخۆی واڵت ،ل ه دهرهوهی واڵت،
ل�ه ب��اش��ووری ک��وردس��ت��ان ،لهههر
شوێنێک ههن ل ه ههموو شێوازهکانی
خهبات کهڵک وهربگرن ،بۆ ئهوهی
باشتر له جاران بتوانین ب ه یهکهو ه
پهیامی خهڵکی کورد له کوردستانی
ئ��ێ��ران ب��اش��ت��ر ب��ه گ��وێ��ی خهڵکی
نێوخۆی ئێران بگهیهنین ،به گوێی
خهڵکی دنیای دهرهوه بگهیهنین و
ل�ه داه��ات��ووی ئ��ێ��ران دا مهسهلهی
کورد بکهین به مهسهلهیهک ک ه بێ
چارهسهری مهسهلهی کورد دیسان

ئێم ه ل ه
کێشهی خۆمان
لهگهڵ دهوڵهتی مهرکهزی
دا کێشهمان لهسهر
مهسهلهی کورده.
تا ئهو جێگای پێوهندی
به مافی تاک ههیه
و ب ه دێموکراسی
ههیهو ب ه مافی مرۆڤ
ههیه به مافی ژنان ههی ه
و ب ه ئازادی زیندانیانی
سیاسی ههیه و ب ه
چۆنییهتی حکوومهتی
قانوون ههیه،
ئێم ه لهگهڵ تاک
تاکی کۆمهڵگای ئێران
شتی هاوبهشمان ههی ه
و تێدهکۆشین ئهو
شت ه هاوبهشه رۆژبهرۆژ
بههێزتر بکهین
ئێران ناتوانێ ئهمنییهت و ئارامش ب ه
خۆیهوه ببینێتهوه .چارهسهر کردنی
مهسهلهی کورد و چارهسهر کردنی
مهسهل ه دێموکراتیکهکان یهکێک لهو
شهرتانهیه ک ه دهکرێ ههموو الیهک
به یهکهو ه له ئێرانی داهاتوودا ب ه
یهکهوه ئێران ئیدار ه بکهین.
ه�����هر س�����اغ و س��ڵ�ام����هت و
سهرکهوتوو بن.

سیاسی
ئەم رۆژانە هاوكاتە لە گەڵ
بیرەوەری رووداوێكی تاڵ لە مێژووی
كوردستان و ئێران دا كە دەبێ
هەموومان ئەزموونی لێ وەربگرین.
واتە دەست پێكردنی شەڕێك كە
دواتر بە «شەڕی كوردستان» ناسرا.
ئەو شەڕەی كە بە شێوەی فەرمی لە
رێكەوتی 28ی گەالوێژی 1358دا بە
بڕیاری ئایەتوڵاڵ خومەینی دەستی
پێكرد و كۆمەڵێك دەرهاویشتەی
لێكەوتەوهو ه كاریگەرییەكانی تا
ئێستاش بەردەوامن .چونكە ئێستاشی
لەگەڵدابێ كاریگەریی لەسەر پێوەندییە
سیاسیی و كۆمەاڵیەتییەكانی خەڵكی
كورد و ئێرانییەكانی دیکهدا هەیە .ئەم
شەڕە ئەوەندە گرنگە كە ئەمڕۆكە
دەبێ لە ئاستی جۆراوجۆردا ،لە
نێوان سیاسییەكان ،رووناكبیران و
خەڵك دا بخرێتە بەر باس و رەخنەی
جیددی و بنیاتنەری لێ بگیردرێ ،بۆ
ئەوەی ببێتە ئەزموونێك و دیالۆگێكی
بنیاتنەری جیددی لێبكەوێتەوە ،تا
نەتەنیا پێش بە دووپات بوونەوەی
ئاوەها تراژیدی گەلێك لە داهاتوودا
بگرین ،بەڵكوو تەبایی و هەست بە

ئێستا كاتی
ئەوە هاتووە كە
لە هەموو
شتێكی رابردوو
رەخنە بگرین.
بە پێچەوانەی
ئەمە زۆر بێ مانا
دەبێ ئەگەر
بێتوو بڵێین
«رابردوو رووناك
كەرەوەی رێگای
داهاتوویە»
بەرپرسیارەتی لە نێوان رێبەرانی
سیاسی دا دروست بكا.
لەو نووسینەدا زیاتر رووی
ئاوات
رۆژی 28ی گەالوێژ لە مێژووی
خەباتی رزگاریخوازانەی گەالنی ئێران
دا دوو رووداوی تاڵ و كارەساتبار
وە بیردێنێتەوە .لە 28ی گەالوێژی
1332ی هەتاوی دا سێ رۆژ دوای
ئەوەی حەمە رەزا شای پەهلەوی لە
ژێر تەوژمی ناڕەزایەتی و بێزاریی
خەڵكی ئێران دا ناچار بوو ئێران
بەجێ بێڵێ و روو بكاتە بەغداو لەوێ
را بەرەو قیبلەی ئاواتەكانی وەڕێ
كەوێ ،بە كودیتایەكی هاوبەشی
كۆنەپەرستیی ئێران و ئیمپریالیزمی
تازە نەفەسی ئەمریكایی ئەودەم
حكوومەتی نیشتمانیی دوكتور
مهدی مصدق رووخا ،شای هەاڵتوو
گەڕاندرایەوە ئێران و دەورەیەكی
تاریك لە سەركوت و زەبرو زەنگ
دژی بزووتنەوەی رزگاریخوازانە و
ماف و ئازادییەكانی گەالنی ئێران
دەستی پێ كرد كە زیاتر لە چارەكە
سەدەیەكی كێشا.
رقی كەڵەكە بووی ئازادیخوازانی
ئێران بە دژی دیكتاتۆری و سەرەڕۆیی
سەرەنجام لە 22ی رێبەندانی 1357
دا كۆتایی بە حكوومەتی بنەماڵەی
پەهلەوی و لەویش زیاتر دەورانی
دوو هەزارو پێنج سەد ساڵەی
دەسەاڵتی پاشایەتی لە ئێران دا هێنا.
خەڵكی ئێران بە هەموو چین و توێژ
و نەتەوە و ئایین و مەزهەبەكانیانەوە
چاوەڕوان بوون رێژیمی تازە بە
دەسەاڵت گەیشتوو كە بەرهەمی رەنج
و كوێرەوەری و خوێن و فرمێسك و
قوربانیدانی دەیان ساڵەی ئەوان دژی
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ئەو وانەیەی كە دەبێ لە شەڕی كوردستانەوە فێری ببین
(بە بۆنەی 31مین ساڵڕۆژی دەست پێكردنی شەڕی كوردستان)
خالید عەزیزی ،سكرتێری گشتیی حیزبی دیموكراتی كوردستان
قسەم لە خەڵكی غەیرە كوردی
ئێرانە .ئەوانەی كە هێشتا خەڵكی
كورد ،حیزبەكان و رێبەرانی
سیاسی كوردستان لەم رووداوەدا
بە تاوانبار و هۆكاری سەرەكی
هەڵگیرسانی شەڕەكە دەزانن .هەر
بۆیە وتم مەبەستی من كردنەوەی
دەرگای دیالۆگێكی جیددی و
بنیاتنەرە .لەم سۆنگەیەوە كۆمەڵێك
پرسیار دەخەمە روو :ئایا هەرگیز
بە دوور لە دەمارگرژی و قەزاوەتی
دەستبەجێ لە خۆتان پرسیوە كە
ئاخۆ ئەم شەڕە بۆ و چۆن دەستی
پێكرد؟ ئایا ئێوەش وەك رێبەرانی
كۆماری ئیسالمی وا بیر دەكەنەوە
كە شەڕی كوردستان ،شەڕ لە دژی
كفر بوو؟ ئایا ئێستاش پێتانوایە كە
شەڕی كوردستان ،شەڕێك بوو دژی
جیاییخوازی؟ ئایا قەت گوێتان دایە
پەیام و دەنگی خەڵكی كورد؟ ئێوە
پێتانوایە كە بۆ ئایەتوڵال خومەینی و
بەرپرسانی بااڵی كۆماری ئیسالمی
پێش دەست پێكردنی شەڕەكە لەگەڵ
ئەم دواكارییە سادەی «دوكتور
قاسملوو» دژایەتیان كرد كە
دەیەویست تەنیا یەك كاتژمێر لە
دەنگ و رەنگی كۆماری ئیسالمییەوە
لە پێوەندی لەگەڵ بارودۆخی
كوردستان و داخوازییەكانی خەڵكی
كورد لەگەڵ خەڵكی ئێران قسە
بكا؟ ئێوە پێتانوایە كە بۆ رێبەرانی
كۆماری ئیسالمی نامەی سەر
ئاوەاڵی كومیتەی ناوەندی حیزبی
دیموكراتی كوردستانی لە پاییزی
1359دا بێ واڵم هێشتەوە كە لەودا
داوا لە رێبەرانی كۆماری ئیسالمی
كرا بوو كە ئەگەر هێرش بۆ سەر
كوردستان رابگیرێ ،ئەوا هاوشان
لە گەڵ ئەرتەش حیزبی دیموكرات
ئامادەیە هەزاران كەس لە هێزی
پێشمەرگەی خۆی بنێرێتە بەرەكانی
شەڕ دژی عێراق؟ ئایا ئێوە ئێستا
پێتانوایە كە داخوازییەكانی حیزبە

كە
كوردستان
سیاسییەكانی
بریتی بوون لە بەڕێوبردنی ناوچە
كوردنشینەكان لە الیەن هەڵبژێراوانی
خەڵكەوە ،خوێندن و نووسین بە
زمانی كوردی لە قوتابخانە و
زانكۆكان داو ئازادی چاالكیی حیزبە
سیاسییەكان و ..كە لە چوارچێوەی
«خودموختاری»دا گەاڵڵە كرا بوو،
كۆمەڵێك داخوازی نادیموكراتیكن؟
ئێوە پێتانوایە كە بۆ چەند ساڵ
پاش شەڕەكە هەر وەك ماوەیەك
لەوە پێش ئاغای «موسەوی»
دانی بەوەدانا كە كاتێك سەرۆك
وەزیران بوو دژی كۆكردنەوەی هێز
و لەشكركێشی بۆ سەر كوردستان
بووە ،بەاڵم بەرپرسان گوێیان نەدایە
قسەی سەرۆك وەزیرەكەی خۆیان
و بۆ شەڕی كوردستان بۆ ئەوان
لە شەڕی عێراق گرنگتر بوو؟ و..
ئەم پرسیارانەو كۆمەڵێك پرسیاری
دیكە كە ئەمڕۆ ئەركە لە سەر شانی
رێبەرانی سیاسی و گۆڕانخوازان لە
ئێران دا كە بەدوور لە دەمارگرژی و
پاساو هێنانەوە بە دوای واڵمی شیاو
و راستەقینەدا بگەڕێن.
ئێستا كاتی ئەوە هاتووە كە
لە هەموو شتێكی رابردوو رەخنە
بگرین .بە پێچەوانەی ئەمە زۆر
بێ مانا دەبێ ئەگەر بێتوو بڵێین
«رابردوو رووناك كەرەوەی رێگای
داهاتوویە».
ئەمن چەند رۆژ لەمەوبەر لە
وتارێكدا بە بۆنەی یادی  65ساڵەی
دیموكراتی
حیزبی
دامەزرانی
كوردستانەوە وتم كە ئێستا كاتی
ئەوە بەسەر چووە و هونەر لەوەدا
نییە كە كێ باشتر رەخنە لە سیستمی
كۆماری ئیسالمی بگرێ ،چونكە
ناكارایی ئەو سیستمە بۆ هەمووان
ئاشكرایە ،بەڵكوو ئێستا هونەر
لەوەدایە كە لە پرۆسەی بەرەو
پێش بردنی دیموكراسی لە ئێراندا
یارمەتیدەر بین .بەاڵم راستییەكەی

ئەوەیە كە الیەنگرانی دیموكراسی و
گۆڕانخوازان لە ئێران بە بێ رەخنە
گرتنی بێ الیەنانەو واقیعبینانە
لە كۆمەڵێك رووداوی گرنگی
مێژوویی و كاریگەر وەك شەڕی
كوردستان كە ئاسەوارە سیاسیی و
كۆمەاڵیەتیی و دەروونییەكانی هێشتا

ماون ،ناتوانن ئاستەنگەكانی بەردەم
سەقامگیر كردنی دیموكراسی
لە ئێران دا دەستنیشان بكەن و
پرۆژەیەكی یارمەتیدەر بخەنە روو.
لە ماوەی یەك ساڵی رابردوودا
كە بزووتنەوەی دیموكراسیخوازی
خەڵكی ئێران پێی ناوەتە قۆناغێكی
جیددی و چارەنووس سازەوە،
دەیان جار ئەم پرسیارە روو لە
خەڵكی كوردستان هاتە گۆڕێ كە بۆ
بە پێی سروشتی خۆیان كە بەردەوام
دژی كۆماری ئیسالمی لە خەباتدا
بوون ،لە «بزووتنەوەی سەوز»دا
بەشداری چاالكانەیان نییە؟ دیارە
ئێمە لەگەڵ ئەم بۆچوونەدا نین كە
بەشداری خەڵكی كوردستان لە
بزووتنەوەی سەوزدا بەرچاو نییە،
خەڵكی كوردستان نەتەنیا بەشدارییان
كردوە ،بەڵكوو بە پێی توانا و
دەرەتان نرخیشیان داوە .بەاڵم بە

یادێك لە 28ی گەالوێژ
سەرەڕۆیی بوو ،هەموو ئاواتەكانیان
وەدی بێنێ و هەموو مافە رەواكانیان
بچەسپێنێ كەچی بەداخەوە هەر
لە یەكەم مانگەكانی بە دەسەاڵت
گەیشتنی رێژیمی تازەوە دەركەوت
كە ئەوەی دوای رێفراندۆمی رۆژانی
دە و یازدەی خاکهلێوهی 1358
ناوی كۆماری ئیسالمیی بە سەر
دابڕا ،بە پێچەوانەی چاوەڕوانیی
خەڵك جێنشینێكی شیاو بۆ رێژیمی
پاشایەتییە و لە راستیدا كە تەنیا
گۆڕانێك كە بە سەر سیستمەكەدا
هاتوە ،ئەوەیە كە مێزەری ئاخوند
جێگای تاجی پادشایی گرتۆتەوە.
رێژیمی كۆماری ئیسالمی كە
ئاخوندە دەسەاڵتدارەكان بە ناهەق بە
نیزامی عەدڵی ئیالهی یان ناودەبرد،
لە بەرامبەر هەموو داخوازە
چینایەتی و سینفی و نەتەوایەتی و
ئابووری و كۆمەاڵیەتییەكانی هەموو
جۆراوجۆرییەكانی خەڵكی ئێران دا
تەنیا یەك وەاڵمی پێ بوو .ئەویش
سەركوتی بێ بەزەیی یانەو گرتن و
زیندان و ئەشكەنجە و دەربەدەركردن
و ئێعدام بوو ،بە داخەوە لەبەرئەوەی
كۆمەاڵنی خەڵك لە بەشی هەرە
زۆری ناوچەكانی ئێران دا خۆیان بۆ
بەربەرەكانی دەگەڵ سیستمی تازە
ئامادەكردبوو و تەنانەت بە فكریشیان

دا نەهاتبوو كە دەگەڵ سەركوتێكی
لەو چەشنە بەرەو رووبن ،كۆماری
ئیسالمی توانی لە تاران و زۆربەی
هەرە زۆری بەشەكانی ئێران دا
دەنگی بزووتنەوەی مافخوازانەی
خەڵك لە گەروو دا بخنكێنێ.
لەو نێوە دا كوردستان بە
حوكمی ئەزمونێكی دەوڵەمەند كە
لە بەرەو رووبوونەوەی دیكتاتۆری
و زەبروزەنگ دا بەدەستی هێنابوو،
بارودۆخێكی جیاوازی هەبوو هەر
لە سەرەتاوە ،دەگەڵ ئەوەی خەڵكی
كوردستان بە هەموو توانایەوە لە
راپەڕینی دژی رێژیمی پاشایەتی دا
بەشدار ببوون و قوربانییان دابوو ،بە
دروشمەكانی كاربەدەستانی رێژیمی
تازە هەڵنەخەڵەتان و تا رادەیەكی
بەربەرین رێفراندۆمی كۆماری
ئیسالمییان بایكۆت كرد .لە پاشانیش
لەسەر داخوازەكانیان سوور بوون و
لە بەرامبەر پەالماری كۆنەپەرستی
بۆ سەر ماف و ئازادییەكانیان دا
راوەستان .بە جۆرێك كە كوردستان
بوو بە تەنیا ناوچەی ئێران كە دەنگی
نای بە فەرمانە بەناو «خودایی و
ئاسمانی»یەكانی ئایەتوڵاڵ خومەینی
گوت.
تەقەالی
ئەوەی
دوای
و
ئاخوندەكان
فریودەرانەی

سەركوتی بێ بەزەییانەی هێزە
چەكدارەكان بۆ بەچۆكداهێنانی
خەڵكی كوردستان كاریگەر نەبوو ،لە
28ی گەالوێژی  1358و لە ساڵرۆژی
كودیتا شوومەكەی 1332دا ئایەتوڵاڵ
خومەینی فەرمانە بەدناوەكەی بۆ
پەالماردانی كوردستان دەركرد
كە چونكە فەرمانەكانی هەمیشە
رواڵەتێكی ئایینى یان لێ دەدرا
دەكرێ بە فتوای جیهاد بە دژی
گەلی كوردی ناوبەرین .بەدوای
دەرچوونی ئەو حوكمە نارەوایە
لەشكری هەڵخەڵەتاوانی قوڕمیش
كراو وەك لەشكریانی چەنگیز و
هۆالكۆ بە كوردستان وەربوون و لە
سەرتاسەری ئێرانەوە هەڵخەڵەتاوانی
نائاگا بە فەرماندەریی داخ لە داڵنی
كۆنەپەرست بەرەو كوردستان وەڕێ
خران.
ئەو لەشكرییانە كە وا حاڵی
كرابوون دەچنە جیهادی كافران
و تاوان و جینایەتیان بە تاعەت
و عیبادەت بۆ حیساب كرابوو،
بێبەزەییانە پەالماری شارو گوندو
شاخ و دەشتیان داو تەڕو وشكیان
پێكەوە سووتاند ،بەو خەیاڵە كە
لەم دنیایە رەزامەندیی ئیمامەكەیان
بەدەست بێنن و بۆ ئەو دنیاش
قەسروقسوورو حوور و غیلمانی

گشتیی هێنانە گۆڕی ئەم پرسیارە
لە خۆیدا گرنگە و بە جێیە ،بەو
مەرجەی بە دوور لە مەیلی سیاسی
خۆمان بە دوای واڵمێكی شیاودا
بگەڕین بۆی .چونكە زۆر نالۆژیكییە
كە خەڵكی كورد ،رووناكبیران،
حیزبەكان و رێبەرانیان زیاتر لە نیو

سەدەیە بۆ دستبەر كردنی داخوازیی
و مافە پێشێل كراوەكانیان باس
لە دیموكراسی دەكەن و لە هەمان
كاتیشدا بزووتنەوەی ئێستای خەڵكی
ئێران بە دەستپێكی قۆناغێكی جیددی
لە بزووتنەوەی دیموكراسیخوازی
خەڵكی ئێران بزانن ،بەاڵم خۆیان
سەرەڕای ئەو هەموو نرخەی كە لە
دەیەكانی رابردوودا لە پێناو گەیشتن
بە داخوازییە دیموكراتیكەكانیان
بەشداری
ئەمڕۆ
داویانە،
بزووتنەوەیەكی دیموكراسیخوازانە
نەبن .بۆیە واڵمدانەوە بەو پرسیارە
دەتوانێ یارمەتیدەر بێ .چونكە
بە جورئەتەوە دەتوانین بڵێین
یەكێك لە هۆكارە سەرەكییەكانی
بۆ بێ متمانەیی خەڵكی كوردستان
دەگەڕێتەوە .ئەم بێ متمانەییەش
ریشەكەی لەو شەڕە درێژماوە
و زاڵمانەیە دایە كە دژی خەڵكی
بەهەشت بۆ خۆیان مسۆگەر بكەن.
بەاڵم بەخۆشی و شانازییەوە
پەالماری كۆنەپەرستی دەگەڵ
بەربەرەكانی قارەمانانەی رۆڵەكانی
گەلی كورد بەرەوروو بوو و
سەربازانی قوڕمیش كراوی ئیمامی
زەمان لووتیان لە چیا سەركەشەكانی
كوردستان و لەوەش زیاتر چیای
لە گیران نەهاتووی ورەو ئیمانی
پێشمەرگەی كورد هەڵ چەقی .لە
هەموو ناوچەیەك و هەموو بەرەیەك
تااڵوی شكستیان بەگەروودا كراو
تەلەفاتی قورسیان لێ درا.
بەربەرەكانیی
بەڕواڵەت
كۆمەاڵنی گەلی كورد ئایەتوڵاڵ
خومەینیی لەو خۆشحاڵییە دەرهێناو
راستییەكانی تێگەیاند .ئەوە بوو
لە 26ی خەزەڵوەری 1358دا
بەدەركردنی پەیامێك وای نیشان
دا كە «بەدخوازان» ئەویان خراپ
حالی كردوە و داوای كرد شەڕ
رابگیڕێ و بەڕواڵەت هەیئەتێكیشی
راسپارد كە بێنە كوردستان و لە
داخوازەكانی خەڵكی كوردستان
بكۆڵنەوە .كەچی بەداخەوە زۆری
پێنەچوو بۆ هەمووان دەركەوت
پەیامی 26ی خەزەڵوەری خومەینیش
هەر هەوڵێكی فێڵبازانە و ریاكارانە بۆ
وەدەستهێنانی كات و رێكخستنەوەی
هێزه سەركوتكەرەكان بووە .هەیئەتی
دەوڵەت هەرگیز نەكەوتە وتووێژێكی
جیددی بۆ بەرەسمییەت ناسینی ماف
و ئازادییەكانی خەڵكی كوردستان و
هێزە سەركوتكەرەكانیش هیچ وەخت
لە پیالنگێڕان و خۆئامادەكردن بۆ
پەالماردانەوەی كوردستان غافڵ

كوردستان هەاڵیسا .شەڕێك كە
كۆماری ئیسالمی بەردەوام بە كەڵك
وەرگرتنی خراپ و ورووژاندنی
هەستی مەزهەبی و نیشتمانی
الیەنگرانیان و بە باڵوكردنەوەی دەنگۆ
و درۆ و تەوەهۆم لە بەرانبەر خەڵك
و بزووتنەوەی دیموكراسیخوازی
كوردستان دا هەڵیانگیرساند.
بەم پێیە ئەمڕۆ ئەركە لەسەر
شانی هەموو چاالكانی بزووتنەوەی
دیموكراسیخوازی ئێران و سەرجەم
ئەو كەسانەی كە مشووری
دیموكراسی داهاتووی ئێران دەخۆن
كە شێلگیرانە ،بەرپرسیارانە و
رەخنەگرانە بڕوانە شەڕی كوردستان
و رووداوی لەو جۆرە .ئێستا
زۆرینەی خەڵكی كورد و چاالكانی
سیاسی ،كۆمەاڵیەتیی و مەدەنی
كورد لە سەر ئەو باوەڕەن كە شەڕی
كوردستان بۆ ترسی دەسەاڵت لە
داخوازییە جیددی ،دیموكراتیك
و مەدەنییەكانی خەڵكی كورد لەو
كاتەدا دەگەڕێتەوە .بۆیە ئێستاش بۆ
ئەوەی پێش بە دووپات بوونەوەی
ئاوەها تراژیدی گەلێكی مێژوویی
بگیردرێ ،پێویستە لە داخوازییە
دیموكراتیك و رەواكانی خەڵكی
كورد تێبگەن و قبووڵی بكەن .ئەمڕۆ
دەبێ هەمووان ئەوە قبووڵ بكەین
كە رێز بۆ ئیرادەی گشتیی كۆمەاڵنی
خەڵك و الیەنە پێكهێنەرەكانی ئێران
دابنێین و بەو جۆرەی پێناسەیان
بكەین كە بۆ خۆیان دەیانەوێ .ماف
و داخوازییەكانیان بەو شێوەی كە
دەیانەوێ بە فەرمی بناسین ،نەک
ئەوەی تا ئەو رادەی دەكرێ ماف و
داخوازییەكانیان بەرتەسك بكەینەوە.
دیموكراسی خۆی لە خۆیدا ئەمەیە
و بۆ سەقامگیر كردنی دیموكراسیش
لە داهاتووی ئێراندا پێویستە هەموو
جیاوازییەكان قبووڵ بكەین و رێز
بۆ ماف و داخوازییەكان دابنێین.
تێگەیشتن لەم راستییە ،ئەزموونێكە
كە دەبێ لە شەڕی كوردستان
فێر بین ،چونكە لە راستیدا شەڕی
كوردستان ،شەڕی دیموكراسی بوو
كە دژبەرانی دیموكراسی بە سەر
خەڵكی كورددا سەپاندیان.
30ی گەاڵوێژی 1389
21ی ئاگۆستی 2010

نەبوون .ئەوەبوو كە لە بەهاری
1359دا سەر لە نوێ و بەرباڵوتر لە
جارانیش هێرش بۆ سەر كوردستان
دەستی پێكردەوە و شەڕێك بەسەر
گەلی كورددا سەپا كە هەتا ئێستاش
بەجۆرێك لە جۆران بەردەوامە.
بەهەرحاڵ ،سەرباری هەموو
كوشت و كوشتارو مەرگ و
ماڵوێرانییەك كە بەسەر كوردستان
دا سەپێندرا بەخۆشییەوە كۆماری
ئیسالمی هەرگیز نەیتوانی گەلی
كوردو بزووتنەوە هەقخوازانەكەی
بەچۆكدا بێنێ و ئەمڕۆ دوای 31
ساڵ لە فەرمانی دژی ئینسانیی
خومەینی كۆمەاڵنی گەلی كورد
وشیارانەتر لە هەموو كاتێك داوای
ماف و ئازادییەكانیان دەكەن و تا
وەدەستهێنانیشیان دەست لە خەبات
هەڵ ناگرن.
ئەگەر حەمەڕەزاشا نەیتوانی
هەتا سەر بەروبووی كودیتای 28ی
گەالوێژی  1332بخواو لە تەواوی
ئەو ئێرانەی بە مڵكی بێئەمالوئەمالی
خۆی دەزانی ،بستە خاكێكی پێنەبڕا،
خومەینیش ئاواتی دامركاندنەوەی
بزووتنەوەی رزگاریخوازانەی خەڵكی
كوردستانی بردە بن گڵ .لەوەش
گەڕێین كە ئەو رێژیمەی خومەینی
هەموو تاوانێكی دژی ئینسانیی بۆ
لەسەرپێڕاگرتنی حەاڵڵ كرد ئێستا لە
هەموو دەورانێك بێ ئایندەتر و روو
لە فەناترە .بەاڵم تۆ بڵێی رێژیمە دژی
گەلییەكان لە چارەنووسی یەكتر پەند
وەرگرن؟
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ئایدۆلۆژیای فەرمی و هەمیش ئەوەی
لێ دەخوێندرێتەوە كە تاقمی نیزامی_
ئەمنییەتیی ئەحمەدی نژاد دەیانەوێ
ل��ەرێ��گ��ەی دەس���ت ب��ەس��ەر داگرتنی
ه��ەم��وو ب��ن��ی��ات و دام���ەزراوەك���ان���ی
دەسەاڵت و مۆنۆپۆل كردنی دەسەاڵت
لە دەس��ت خۆیاندا ،بەشێكی زۆر لە
و باوەرمەندانی بە ویالیەتی فەقیهیشی دەس�����ەاڵت .ل���ەم چ��وارچ��ێ��وەدای��ە كە روونکردنهوهی زیاتری ئهم دیاردهیه،
ئاخوندەكان لە دەسەاڵت وەالبنێن .ئەو
گرتهوە.
كێشە و ناكۆكییەكانی نێو دەسەاڵت كێشە وناكۆكییەكانی ئەم دواییانەی
ئاخوندانەی لە دەرەوەی چوارچێوە
لە كۆماری ئیسالمیدا هەڵبژاردنی ل��ە سیستمی ك��ۆم��اری ئیسالمیی دا نێو الیەنی بناژۆخواز وەك نموونە
دێ��م��وك��رات��ی��ك��ەك��ان و بەشێوەیەكی
ئ�����ازاد ب���وون���ی ن��ی��ی��ە و دام�������ەزراو ه پێناسەیەكی تایبەت وئاراستەیەكی وەردەگ��ری��ن و هەوڵی شیكردنەوەی
«مادام العمر» لە دەسەاڵت دا جێیان
سەرەكییەكانی دەس���ەاڵت ل��ە الیەن ج��ی��اواز وەردەگ�����رن و ب��ە دۆخێكی دەدەین.
گرتووە.
توێژێكی تایبەتەوە قۆرخ كراون ،بەم ناتەندروست وەسف دەكرێن.
-1ب��ەوت��ەی «عەلی موتەهەری»
_2رەن�����گ�����دان�����ەوەی چەشنێك
هۆیە تاكەكانی كۆمەڵگە ناتوانن لە
ل��ە
سیستمەدێموكراتیكەكاندا ی��ەك��ێ��ك ل���ە س��ی��م��ا ن���اس���راوەك���ان���ی
ناسیونالیزم ل��ە قسەكانی «رەحیم
سەر بنەمای هەل و مەرجێكی یەكسان
م���ەش���ای���ی»دا م��ق��ۆم��ق��ۆی زۆری لێ
لەگەڵ یەكتر كێبەركێ بكەن و هەر
كەوتۆتەوە .پێدەچێ ئەحمەدی نژاد
جارەی بەشێكیان لەرێگەی بەدەست
و تاقمەكەی بیانەوێ بەهێنانە ئارای
هێنانی دەن��گ��ی زۆری��ن��ەی خەڵكەوە
دیسكۆرسی « ئیرانیگەری» لە نێو
لە ناوەندی بڕیارداندا جێبگرن .بەم
چینی نێونجی كۆمەڵگهدا پێگەیەك پەیدا
پێیە لە كۆماری ئیسالمیدا دەسەاڵت
بكەن بۆ ئ��ەوەی لە هەڵبژاردنەكانی
بەشێوەیەكی ئاشتییانە و دێموكراتیك
داه��ات��وودا كەڵكی لێ وەرب��گ��رن .ئەم
دەستاودەست ناكرێ و ئەكتەرەكانی
مەسەلەیە لە الی��ەن بەشێكی زۆر لە
نێو دهسهاڵت بۆ مانهوهو جێگیربوون
ئاخوندەكان و ئهکتهرهکانی دیکهی نێو
و زیاترکردنی دهس�هاڵت��ی خۆیان ل ه
دەسەاڵتەوە وەك الدان لە ئایدۆلۆژیای
میکانیزم گهلی ناڕهواو نادێموكراتیك
ف��ەرم��ی ن����اوزە دەك����رێ و بەتوندی
كەڵك وەردەگرن و هەوڵی سڕینەوەو
دژایەتی دەكرێ.
وهالنانی یەكتر دەدەن.
یاسای بنەرەتیی كۆماری ئیسالمی
بەهۆی ج��ەره��ەری ئایدۆلۆژیكی
ل���ەس���ەر دوو ب��ن��ەم��ای دژبەیەكی
س��ی��س��ت��م و پ���ارادۆك���س���ەك���ان���ی نێو
«خەڵكی» و «ئیسالمی» دامەزراوە.
یاسای بنەڕەتیی كۆماری ئیسالمی،
لهدووی جۆزەردانی 1376وە هەر كام
خوێندنەوەی جۆراجۆر و جیاواز و
لە باڵی ریفۆرم خواز و موحافیزەكار
تەنانەت دژ بەیەك لە پێوەندییەكانی هەبوونی كێشە و ناكۆكی دیاردەیەكی ب��ن��اژۆخ��وازەك��ان ،ئ��ەح��م��ەدی ن���ژاد و
گرینگییان بە یەكێك لەم دو بنەمایە
دەسەاڵت و پێوەندیی نێوان دەسەاڵت سروشتین و تەنانەت لە نێو پارتەكانی دارودەس��ت��ەك��ەی وا ه��ەس��ت دەكەن
دواە و یەكێك لەو دوو بنەمایەیان زەق
و خەڵك دەك��رێ و ئەمەش زەمینەی ئ���ەو واڵت���ان���ەش دا ك��ێ��ش��ەو ناكۆكی بە چەشنێك سەربەخۆیی لە ناسینی
ك��ردۆت��ەوە .بەچەشنێك هێندیك جار
سەرهەڵدانی كێشە و ناكۆكیی بەردەوام ،دێتە ئ��اراو هێندێك جار دەبێتە هۆی ئیسالم گەیشتوون و ئیتر پێویستیان
زەق كردنەوەی بنەمایەك
دەرەخسێنێ.
دەگاتە ئاستی نادیدەگرتنی
لە كۆماری ئیسالمیدا هەڵبژاردنی ئازاد بوونی نییە و دامەزراوه سەرەكییەكانی
بە پێچە و ا نە ی
بنەمایەكی دیكە .بەاڵم بۆ
واڵتانی دێموكراتیك
دەسەاڵت لە الیەن توێژێكی تایبەتەوە قۆرخ كراون ،بەم هۆیە تاكەكانی كۆمەڵگە یەكەم ج��ارە بەم شێوەیە
ك����ە ل�����ەوان�����دا ه���ەر
باس لە «مەكتەبی ئێرانی»
ناتوانن لە سەر بنەمای هەل و مەرجێكی یەكسان لەگەڵ یەكتر كێبەركێ بكەن
ه���ێ���زو الی��ەن��ێ��ك بە
دەك��رێ و دەگوترێ ئێمە
پ���ش���ت ب���ەس���ت���ن بە
دەب����ێ م��ەك��ت��ەب��ی ئێرانی
دەنگی خەڵك بۆ ماوەیەكی دیاریكراو جیابوونەوە .بۆ نموونە چەند ساڵ بە ئاخوندەكان وەك واسیتەیەك بۆ
بە جیهان بناسێنین .مەسەلەیەك كە
سوكانی دەسەاڵت بەدەستەوە دەگرن ،ل��ەم��ەوب��ەر پ��ارت��ی لیکودی ئیسرائیل ناسینی ئیسالم نییە .ئەوان پێیان وایە
بهبڕوای بهشێکی زۆر له ئاخوندهکان
ب��ەاڵم ل��ە ك��ۆم��اری ئیسالمیدا دەنگی جیابوونەوەی تێكەوت و ئەو بەشەی لە سەردەمی «ظهور»دا بەسەردەبەن
و ئهکتهرهکانی دیکهی نێودهسهاڵت
خەڵك ی��ەك�لاك��ەرەوە نییەو ل��ەم نێوە جیابوونەوە ن��اوی «كادیما» یان بۆ و مەبەستیشیان ل��ە وی�لای��ەت زیاتر
ل��ەگ��ەڵ پێناسەی ئیسالمیی سیستم
دا كۆمەڵێك میكانیزمی نادێموكراتیك خ��ۆی��ان ه��ەڵ��ب��ژارد .لیكود و كادیما ویالیەتی ئیمامی زەمانە نەك ویالیەتی
ناگونجێ.
و دەرەوەی ی��اس��ا رۆڵ دەگێڕن .وەك دووحیزبی س��ەر بەخۆ وێڕای فەقیه.
-3م��ەس��ەل��ەی��ەك��ی دی��ك��ە ك���ە لە
ب��ۆ ن��م��وون��ە :ب��اڵ��ی م��وح��اف��ی��زەك��ار نە حیزبەكانی دیكە لە هەڵبژاردنی ئەو
«مورتەزا نەبەوی» یەكێكی دیكە
ناكۆكییەكانی ئ��ەم دوای��ی��ان��ەی نێوان
ب��ەپ��ش��ت ب��ەس��ت��ن ب��ە دەن��گ��ی خەڵك ،واڵت���ەدا بەشدارییان ك��رد و ئاكامی لە كەسایەتییە ناسراوەكانی الیهنی
باندی نیزامی_ ئەمنییەتیی ئەحمەدی
بەڵكوو بە كەڵك وەرگرتن لە ئەسڵی هەڵبژاردنیشیان وەك پیۆانەیەك بۆ ب��ن��اژۆخ��واز دەڵ���ێ تاقمی ن��ی��زام��ی _
ن����ژاد وب���ن���اژۆخ���وازەك���ان���ی دیكەدا
نادێموكراتیكی «نظارت استصوابی» رادەی بەشداربوونیان لە دەسەاڵتدا ئەمنییەتیی ئەحمەدی ن��ژاد ئیسالمی
كاریگەری هەیە هەاڵتن لە جێبەجێ
و س��اخ��ت��ەك��اری ل��ە هەڵبژاردنەكاندا ق���ب���ووڵ ك�����رد .ب�����ەاڵم ل���ە ك���ۆم���اری بێ روحانییەت دەخ���وازن و پەرەی
كردنی یاسا و پێشێل كردنی هێندێك
توانی باڵی ریفورم خ��واز لە بازنەی ئیسالمیدا کێشهو ناکۆکییهکان دهبن ه پێدەدەن.
یاساو رێوشوێنی یاسایی لە الیەن
دەس����ەاڵت وهالب��ن��ێ و رێ��گ��ەش لەوە دیاردهیهکی نێگهتیڤ و ئاراستهیهکی
زۆرێك لە ئاخوندە سوننەتییەكان
ئەحمەدىنژادەوەیە.
بگرێ كە دووبارە بێتەوە ناو بازنەی وێ���ران���ک���هر ب����هخ����ۆو ه دهگ�������رن .بۆ پێیان وایە ئەم مەسەلەیە هەم الدانە لە

جەوهەری ناکۆكى خوڵقێنی سیستم
حهسهن شێخانی
س��ی��س��ت��م��ە ئ���ای���دۆل���ۆژی���ك���ەك���ان،
سیستم گەلێكی قەیراناویین و خاوەن
جەوهەرێكی ناكۆكی خوڵقێنن .زۆر جار
خوێندنەوەی جۆراجۆر بۆ ئایدۆلۆژیای
ف��ەرم��ی ،دەب��ێ��ت��ە ه��ۆی سەرهەڵدانی
كێشە و ناكۆكی .س��ەرەڕای ئەوە كە
هەوڵی یەكسان س��ازی و یەكدەست
ك���ردن���ی دەس������ەالت دەدرێ ب���ەاڵم
بەردەوام كێشە و ناكۆكی دێتە ئاراوە
و هەوڵی یەكدەست كردنی دەسەاڵت
لە باردەچێ.
سیستمی كۆماری ئیسالمی وەك
سیستمێكی ئایدۆلۆژیك ل��ەم یاسایە
ب����ەدەر ن��ی��ە .دوای ك���ەم بوونەوەی
خ���ۆپ���ی���ش���ان���دان و ئیعترازەكانی
بزووتنەوەی گۆڕانخوازانەی ئێران و
كەم رەنگ بوونەوەی ئەم مەترسییە
وەك فاكتەرێكی یەكانگیر ،ناكۆكی
ب��ەرۆك��ی ب��ن��اژۆخ��وازەك��ان��ی گرتهوە.
ب��ەت��ای��ب��ەت ل��ە دوای رەنگدانەوەی
چەشنێك ناسیۆنالیزمی بێ شوناس لە
قسەكانی ئەم دواییانەی ئیسفەندیاری
رەحیم مەشایی ،بەرپرسی نووسینگەی
س��ەرك��ۆم��اری��ی ئ��ەح��م��ەدی ن���ژاد دا،
كێشەو ناكۆكییەكانی بناژۆخۆازەكان
رەهەندێكی نوێتر و ب��ەر باڵوتریان
بەخۆوە گرتووە.
ب���ۆ ت��ێ��گ��ەی��ش��ت��ن ل���ە چ��ی��ی��ەت��ی و
چۆنیەتی سەرهەڵدانی ئەم ناكۆكییانە،
ئ��اوڕێ��ك ل��ە س��ت��رۆك��ت��ۆری دەسەاڵت
و پ��ێ��وەن��دی��ی��ەك��ان��ی ن��ی��ۆان ئەكتەرو
الی��ەن��ەك��ان��ی ن��ێ��و ب��ازن��ەی داخ����راوی
دەس��ەاڵت لە سیستمی ئایدۆلۆژیكی
كۆماری ئیسالمیدا دەدەبینەوە.
ب��ازن��ەی دەس����ەاڵت ل��ە كۆماری
ئیسالمیدا وەك سیستمێكی پشت
ب��ەس��ت��وو ب��ە وی�لای��ەت��ی ف��ەق��ی��ه ،هەر
لەسەرتای دام��ەزران��ی��ەوە بەرتەسك
كرایەوە .خەڵكێكی زۆر لەبەر هۆكاری
مەزهەبی و ئایدۆلۆژیك ،دەرەتانی
بەشداریكردنیان لە بازنەی بڕیاردان
دا لێ زەوت كرا و هەوڵی سڕینەوەیان
درا .پرۆسهی سڕینهوهو وهالنان لەو
كەس و الیەنانەوە دەستی پێكرد كە
لە چوارچیۆەی ئایدۆلۆژیای فەرمی
دا جێیان نەدەگرت و دوات��ر پێڕەوان
ب .هیوا
دەمەویست بە بۆنەی 65
ساڵەی دامەزرانی حیزبی دیموكراتی
كوردستانەوە ،ئاوڕێك لە خزمەتە
فەرهەنگییەكانی حیزب بدەمەوە
و بیكەم بە هەوێنی نووسینێك.
دابینكردنی بورسیەی خوێندن بۆ
دەیان الوی كورد لە ماوەی  30ساڵی
رابردوودا ،یەك لەو هەنگاوانەی
حیزب بوو كە سەرنجیان راكێشام.
بەو هۆیەوە كە ئەم هەنگاوەی حیزبی
دیموكرات و ئاكامەكانی ـ ئەوەندەی
من بزانم ـ هیچكات نەبووە بە هەوێنی
نووسینێك ،بڕیارم دا لە پێشدا لەم
بارەیەوە هێندێك راوسەرنجی خۆم
لە توێی ئەم نووسینەدا بخەمەڕوو.
لە داهاتووشدا ،دوای ئەوەی زانیاریی
پێویستم كۆكردەوە ،لێكۆلینەوەیەك
لەم پێوەندییەدا بكەم.
لە ساڵی 1360ی هەتاوییەوە،
هەتا كۆتاییەكانی دەیەی حەفتای
هەتاوی ،حیزبی دیموكرات چەند
وەجبە لە الوانی كورد كە زۆربەیان
كادرو پێشمەرگەو ئەندامی حیزب
بوون ،لە دەستەی گەورەو بچووك
دا ،بە مەبەستی درێژەدانی خوێندن
رەوانەی واڵتانی ئورووپایی كرد.
رێبەریی حیزبی دیموكرات بەم كارەی
دەیەویست دەرفەتێك بۆ الوانی
كورد پێك بێنێ تا لە زانستگەكانی
واڵتانی ئورووپایی بخوێنن و خۆیان
پێ بگەیەنن بۆ ئەوەی لە داهاتوودا
خزمەتی زیاتر و كاری گرنگتر لە
پێوەندی لەگەڵ حیزبی دیموكرات و

لەبارەی بورسیەكانی خوێندن له حیزبی دێموكرات دا
بزووتنەوەی نەتەوایەتیی گەلی كورد بورسیەی خوێندنیان پێ بدرێ .ئاواتی خۆیان نەگەیشتن .هەشبوون دەستەیەش نابێ لەبیر بكەم كە ئەو
بەو حاڵەش زۆر لەوانەی بۆ ئەم كەسانێك كە بورسیەی خوێندنیان دەرفەتەیان بەباشی قۆستەوە و
دا ئەنجام بدەن.
گومانی تێدا نییە كە مەبەستێكی مەبەستە گونجاو بوون ،لەبەر كەمی پێدرا و بۆ دەرەوەی واڵت ناردران ،زۆر بە جیددی خۆیان بۆ خوێندن
پێرۆز و عەقڵێكی دوارۆژبینانە لە و سنووردار بوونی بورسیەكان بەاڵم قەدری ئەو شانسەیان نەزانی و و فێربوون و خۆپێگەیاندن تەرخان
پشت ئەم هەنگاوەی حیزبی دیموكرات و شانسی درێژەی خوێندن ،یان لە ئاست ئەو چاوەڕوانییەدا نەبوون كردو دەریانخست كە شایستەی
دا هەبووە .حیزبێكی بەرپرس و دوور بوونیان لە بازنەی سەرنج و كە حیزبی دیموكرات و جوواڵنەوەی ئەو هەڵبژاردنە بوون .بەتایبەتی كە
جوواڵنەوەیەكی دووربین دەبێ بیر لوتفی ناوەندی بڕیاری حیزب ،بە كورد لێیانی هەبوو .دیارە ئەو ژمارەیەك لەوان لەبەر كەم ئەندامی
و نەقوستانی لە الیەن حیزبەوە
لە پێگەیاندنی كادری جۆراوجۆر
رەوانەی دەرەوەی واڵت كران
بۆ پێ ئەسپاردنی كاروبار و
بەاڵم سەرەڕای بارودۆخی نالەباری
بەرپرسایەتییەكانی خۆیان بەوان لە
جهستهیی و رۆحی و گیروگرفتەكانی
داهاتوودا بكاتەوە .بیركردنەوە لەم
سەرچاوەگرتوو لە برینداری و
پێویستییە بووە كە رێبەریی حیزبی
نەخۆشی ،لەپەنا كاری حیزبی و
دیموكرات و بەتایبەتی شەخسی
نیشتمانپەروەرانەدا ،خوێندیان و
دوكتور قاسملوویان پاڵ پێوەدەنا
خۆیان پێگەیاند.
تا دەرگهی جۆراوجۆر بە مەبەستی
پرسیارێك كە لەبارەی سەرجەمی
وەرگرتنی بورسیەی خوێندن بۆ
وەرگرانی بورسیەی خوێندن ،بۆ
الوانی كورد بكوتن.
مەمانان دێتە گۆڕێ ،ئەوەیە ئایا
ئەو الوانەی ،حیزبی دیموكرات
ئەوان لە پاداشی ئەو شانسەدا
بورسیەی پێ دان ،لە نێو دەیان
كە حیزبەكەیان و جوواڵنەوەی
و سەدان الوی پێشمەرگەدا
كوردستان پێی دان چیان بۆ
كە ئاواتی درێژەی خوێندن و
حیزبی دیموكرات و بزووتنەوەی
خۆزیای بەدەستهێنانی هەلێكی
حەقخوازانەی گەلەكەیان كردوە؟
ئەوتۆیان هەبوو ،هەڵ بژێردران.
بۆ وێنە ئەوانەیان كە لە خوێندن دا
ئەگەر لە سەرەتاشدا پێوەر و
سەركەوتوو نەبوون،
رێوشوێنێكی دیاریكراو بۆ
ئایا ئامادەبوون ئەرك
دەستنیشانكردنی داواكارانی
زۆر لەوانەی بۆ ئەم مەبەستە گونجاو بوون ،لە بەر كەمی و سنووردار
و كاری حیزبی و
بورسیەكان نەبوو ،دواتر
رێبەریی حیزب هێندێك بوونی بورسیەكان و شانسی درێژەی خوێندن ،یان دوور بوونیان لە بازنەی نەتەوەیی بگرنە ئەستۆ
و ،بەهاوكاریی ماڵی
رێوشوێنی دانا بۆ ئەوەی
سەرنج و لوتفی ناوەندی بڕیاری حیزب ،بە ئاواتی خۆیان نەگەیشتن
و خزمەتی ئینسانی
كەسەكان
گونجاوترین

ل���ە س��ی��س��ت��م��ێ��ك��ی یاسامەندی
دێموكراتیك دا ئ��ەگ��ەر س��ەر كۆمار
ل��ە ی��اس��ا الب���دا ل��ە الی���ەن پ��ارل��م��ان و
دەزگای دادەوە لێ پرسینەوەی لەگەڵ
دەك���رێ و س���زای پێویست دەدرێ.
ب���ەاڵم ل��ە ك���ۆم���اری ئ��ی��س�لام��ی دا بە
هۆی الوازی��ی دەزگاكانی چاوەدێری
و سەربەخۆنەبوونی دەزگ��ای داد و
پشتیوانی ئورگانەكانی سەرەوەی یاسا
لە ئەحمەدی ن��ژاد ،ناوبراو بێ باكانە
درێژە بە پێشێل كردنی یاسادەدا.
-4ئەگەر ئەو گریمانەیەشمان قبوول
نەبێ كە النی كەم بەشێك لە دژبەرانی
ئ��ەح��م��ەدی ن���ژاد و دارودەستەكەی،
بەوەرگرتنی چ��رای س��ەوز لە بەیتی
ریبەریی ،بەشێوەیەكی توند هێرش
دەك��ەن��ە س��ەر رەح��ی��م مەشایی وەك
ی��اری غ��اری ئەحمەدی ن��ژاد ،پێدەچێ
بەیتی رێبەریی لەم دژایەتی كردنانە
نارهحەت نەبێ .بەبڕوای هێندیك لە
چاوەدێرانی سیاسی ،ئەحمەدی نژاد
هێندیك جار «زیاتر لە ب��ەڕەی خۆی
پێ رادەكێشێ» ،بەم هۆیە رێبەریی
دەیەوێ بە هەڵگرتنی دەستی پشتیوانی
خ��ۆی لە ئەحمەدی ن��ژاد ،ن��اوب��راو لە
سەر جیێ خۆی دانیشێنێتەوە وپێی
بڵێ ئەگەر پشتیوانییەكانی ئێمە نەبێ،
دژب��ەران��ت بێكار دانانیشن .ئەمەش
لە ئاكامدا لەوانەیە گرێداروتربوونی
ئ���ەح���م���ەدی ن������ژادی ب���ە خامنەیی
ل��ێ��ب��ك��ەوێ��ت��ەوە .ه���ەم���ووی ئەمانەش
نیشاندەری ئ���ەوەن ك��ە ل��ە سیستمی
غەیرە یاسامەندی كۆماری ئیسالمیدا
لەو كێشە و ناكۆكییانە وەك ئامرازێك
لە هاوكێشەكانی دەس��ەاڵت دا كەڵك
وەردەگیرێ.
ئەنجام:
ب����ە ه�����ۆی پ���ارادۆك���س���ەك���ان���ی
س��ت��رۆك��ت��وری و ن��ی��ه��ادی��ی سیستم،
ئۆلیگارشیك بوونی دەسەاڵت و غەیرە
یاسامەند بوونی سیستم و ،هەروەها
بەهۆی ئەوە كە النی كەم بەشێك لە
الیەنەكان و ئەكتەرە سەرەكییەكانی
دەس����ەاڵت ،میكانیزمی هەڵبژاردنی
ئازاد و دەنگی خەڵك وەك فاكتەرێكی
ی��ەك�لاك��ەرەوە بۆ ب��ەدەس��ت��ەوە گرتنی
دەس����ەاڵت و دەس��ت��اودەس��ت كردنی
ق��ب��ووڵ ن��اك��ەن ،ك��ێ��ش��ەو ن��اك��ۆك��ی لە
چەشتی ناكۆكییەكانی نێوان الیەنی
ب��ن��اژوخ��واز دێ��ن��ە ئ����اراوە و حاڵەتی
شەڕی دەس��ەاڵت بە خۆوە دەگ��رن و
سیستمی هەیی زیاتر لە پیشوو ناكارا
دەكەن.
و تێكۆشانی سیاسی ،قەرەبووی
نەخوێندن و سووتاندنی بورسیەكان
بكەنەوە .ئەدی ئەوانەی خوێندنی
بەرزیان تەواو كردو بوون بە
زمانەوان،
مافناس،
دوكتور،
دەروونزان ،ئەندازیار ،كۆمەڵناس
و پسپۆری بوارە جۆراوجۆرەكان،
چەندجار گڕانەوە بۆ كوردستان و
بەشێك لەم پسپۆری و شارەزاییەی
خۆیان خستە خزمەت ئەو هاوڕێ،
هاوسەنگەر و بنەمااڵنەی لە
هەلومەرجێكی سەخت دا لە هەرێمی
كوردستان ،گیرسانەوە؟ ئەگەر
ئایا
كوردستان،
نەشگەڕانەوە
لە دەرەوەی واڵت بەجۆرێك لە
جۆرەكان لە خزمەت دۆزی رەوای
نەتەوەكەیاندا هەن؟
وەك لە سەرەتاوە گوتم ئهم ه
یهکهم جاره «خێرو شەڕ»ی
حیزبی
بورسیەكانی خوێندنی
دیموكرات دەبێتە هەوێنی نووسینێك.
بەاڵم ئەم نووسینە تەنیا ئەركی
بیرهێنانەوەی ئەم هەنگاوەی حیزبی
دیموكرات و ورووژاندنی هێندێك
پرسیاری لەو پێوەندییەدا لە ئەستۆ
بوو .تیشك خستنە سەر الیەنە
جۆراوجۆرەكانی ئەم هەنگاوە و
چەندوچۆنی دەسكەوت و ئاكامەكانی
با بمێننەوە بۆ لێكۆلینەوەیەك كە
نووسەری ئەم دێڕانە بەنیازە لە
داهاتوودا ئەنجامی بدا.
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حیزبی دێموكراتی كوردستان و خەباتی فەرهەنگی
مهسعود رهواندوست
حیزبی دێموكراتی كوردستان
 65ساڵ لەمەوبەر وەك یەكەمین
حیزبی مۆدێرنی كوردی ،لەسەر
بناغەی تەشكیالتیی كۆمەڵەی ژ.
كاف دامەزرا كە پێك هاتبوو لە
كۆمەڵێك رووناكبیر و كەسایەتیی
كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگیی وەك پێشەوا
قازی محەممەد و كەسانیتر .ئەو
كۆمەڵەیە لە هەلومەرجی سەردەمی
شەڕی یەكەمی جیهانی كە بۆشایی
دەسەاڵت لە كوردستان پێك هاتبوو
بە دەرك كردنی هەلومەرجەكە و بۆ
وەدیهێنانی ئاواتی لەمێژینەی گەلی
كورد حیزبی دێموكراتی كوردستانی
لەسەر بنەمایەكی نیشتمانپەروەرانە
دامەزراند.
حیزبی دێموكراتی كوردستان هەر
لە سەرەتاوە حیزبی گرووپ ،چین یان
توێژێكی تایبەتی كۆمەڵگای كوردستان
نەبوو ،بەڵكوو حیزبێكی جەماوەری بوو
و لە هەموو چین و توێژەكانی كۆمەڵی
كوردەواریی لەخۆیدا كۆكردبۆوە و،
هەر بۆیە سروشتی بوو كە ئامانج و
بەرنامەكانی ئەو حیزبە رەنگدانەوەی
ویست و خواستەكانی زۆرینەی
كۆمەڵگهی كوردستانی ئێران بێ و
دامەزراندنی كۆماری كوردستان وەك
ویست و ئاواتی سەرەكیی گەلی كورد
نیشانەی بەرچاوی ئەم رەنگدانەوەیە
و هەست بە بەرپرسیارێتی كردنی
بەرپرسانی ئەم حیزبە بوو.
حیزبێكی بەو تایبەتمەندییانەی
باسكرا سروشتییە لە رەوتی خەبات و
چاالكییدا و لە تەمەنی سیاسیی خۆیدا
كاریگەری لە مەیدانی چاالكییەكانی
كە كوردستانی ئێرانە وەرگرێ و لە
هەمان كاتدا كاریگەریشی لەسەر
رووداوەكان و الیەنە جۆراوجۆرەكانی
ئەم كۆمەڵگهیە هەبێ .حیزبی دێموكرات
لە ماوەی ئەم  65ساڵەدا لەگەڵ
ویست و داوا و تایبەتمەندییەكانی
كۆمەڵگای كوردستان ژیاوە و خەبات
و چاالكیی نواندوە .كادر و پێشمەرگە
و پێرسۆنێلەكەی لە رۆڵەكانی چین و
توێژە جۆراوجۆرەكانی ئەم كۆمەڵگایە
پێك هاتوون و ریزەكانی حیزب هەمیشە
نموونەیەكی بچووكی جۆراوجۆری و
رەنگاوڕەنگیی كۆمەڵگای كوردستانی
ئێران بووە .هەر بۆیە حیزب بەردەوام
لەگەڵ هەموو الیەنە كولتووری و
سیاسی و كۆمەاڵیەتی و تەنانەت
ئابوورییەكەی كۆمەڵگای كوردستان
لەپێوەندیی راستەوخۆدا بووە و هەموو
هەڵكشان و داكشانەكانی لە هەموو ئەو
بوارانەدا هەست پێكردوە و هەوڵیشی
داوە وەك قوتابخانەیەك لە نێو
ریزەكانی خۆیدا ئەم زانیارییانە لێك
بداتەوە و شیی بكاتەوە و الیەنە الواز
و بەهێزەكانی هەڵبسەنگێنێ و لە پێناو
دروستكردنی كۆمەڵگایەكی پێشكەوتوو
و بەختەوەردا الیەنە الوازەكانی
وەالبنێ و كار بۆ نەهێشتنیان بكا و،
الیەنە بەهێز و ئەرێنییەكانی بەهێزتر
بكا و وەك شانازییەكانی گەلی
كورد بیانكا بە دەستمایەی خەبات و
بەرەوپێشچوون.
یەكێك لەو الیەنە زۆر گرینگ
و بنەڕەتییانەی ئەم پێوەندییە دوو
الیەنەی نێوان حیزب و گەڵ الیەنی
فەرهەنگی بووە كە مێژووی 65
ساڵەی حیزب نیشانی داوە لەم الیەنە
نەك غافڵ نەبووە بەڵكوو بەردەوام
لە قۆناغە جۆراوجۆرەكانی خەبات و
بە پێی هەلومەرجی حیزب بەرنامەی
بۆی هەبووە و هەركات دەرفەتی
بەكردەوەیی كردنی بەرنامەكانی بۆ
رەخساوە ،لە مەیدانی كردەوەدا زۆر
خزمەتی بە نرخی كردوە و بە هەست
بە بەپرسیارێتی كردنەوە ئەركەكانی

خۆی بەڕێوە بردوە.
چاالكییە
لێكدانەوەی
فەرهەنگییەكانی حیزبێك بە  65ساڵ
تەمەن و لە چەند قۆناغی زەمانیی
جیاوازدا كارێكی چڕوپڕ و شی
كردنەوەیەكی زانستی پێویستە كە
لە چەند الپەڕە نووسیندا ناگونجێ.
هەر بۆیە لەم وتارەدا تەنیا بە
چاوخشاندنێكی خێرا بەسەر چەند
نموونەیەكی بەرچاوی ئەم بوارە
گرینگەی خەبات و چاالكییەكانی
حیزبی دێموكراتی كوردستان قەناعەت
دەكەین.
ئەگەر بمانهەوێ چەند الیەنی
كاروچاالكییە فەرهەنگییەكانی حیزب
بخەینە بەرباس دەتوانین ئاماژە بە
بوارەكانی پەروەردە و فێركردن،
دابونەریتە
و
رۆژنامەنووسی
كۆمەاڵیەتییەكان بكەین كە حیزب لە
هەركام لەم بوارانەدا كارنامەیەكی
درەوشاوەی بەكردەوەی هەیە كە
كەسانی بێالیەن دەتوانن گرینگی و
كاریگەرییەكانی بە پێی هەل و مەرج و
ئیمكاناتی حیزب لێك بدەنەوە.
ئێستاش بە كورتی ئاماژە بە
هەركام لەم بوارانەدا دەكەین:
پەروەردە و فێركردن :
)1
لە بواری پەروەردە و فێركردندا
حیزبی دێموكرات لە دوو قۆناغی
سەردەمی كۆمار و هەروەها دوای
هاتنە سەركاری كۆماری ئیسالمی
كە بۆ ماوەیەكی كورت دەسەاڵتی
بەڕێوەبەریی لە بەشێك لە خاكی
كوردستان بە دەستەوەبوو بەكردەوە
كاری كردوە كەم شێوە بووە:
كۆماری
سەردەمی
الف)
كورستان :بایەخدان بە زمانی كوردی
لە الیەن بزووتنەوەی نەتەوەیی كورد
لەو سەردەمەدا بە رادەیەك بوو كە
لە یەكەم بەیاننامەی حیزبی دێموكراتی
كوردستاندا گرینگییەكی تایبەتی بە
زمانی كوردی درا .لە بەندی دوویەمی
ئەم بەیاننامەیەدا داوای مافی خوێندن بە
زمانی زگماكی كرا و گوتراوە تەواوی
كاروباری ئیدارەكان لە كوردستان
دەبێ بەهۆی زمانی كوردییەوە بێ.
دامەزرێنەرانی حیزبی دێموكراتی
كوردستان دەیانزانی «زمان نیشانەی
هەرە گرینگ و هەرە ئەساسیی
فەرهەنگی هەموو نەتەوەیەكە و بە بە
رەسمی ناسینی زمانی كوردی رێگا
خۆش دەكرێ بۆ ئەوە هەم گەلی كورد
بە مافی خۆی بگاو هەم بۆ پەرەپێدانی
فەرهەنگی نەتەوەییش هەلومەرجێكی
لەبار پێك بێ».
دوای ئەوەی حیزبی دێموكراتی
كوردستان لە 2ی رێبەندانی
 1324جمهووریی كوردستانی بە
سەرۆكایەتیی پێشەوا قازی محەممەد
دامەزراند ،ئەم كۆمارە ئاواتێكی
لەمێژینەی نەتەوەی كورد لەم بەشەی
نیشتمانەكەی هێنایەدی :زمانی كوردی

زمانی كوردی دەبێ.
جمهووریی كوردستان باوەشی بۆ
ئەو كوردانە كردەوە كە لە بەشەكانی
دیكەی كوردستانەوە بۆ خزمەتی كۆمار
و ئەم بەشە ئازادەی نیشتمانەكەیان
روویان كردبووە مەهاباد .لەم نێوەدا
مامۆستایانێك كە ئەزموون و پسپۆریی
وانە وتنەوە بە زمانی كوردییان لە
باشووری كوردستان هەبوو ،كەڵكی
زۆریان لێوەرگیرا .خوێندن بە زمانی
كوردی ،سنووری پایتەختی بەزاند
و شارەكانی دیكە بە تایبەتی شاری
بۆكانیشی گرتەوە.
ئارچیبالد رۆزڤێلت لەبارەی دەرس
وتنەوەی ئەو رۆژانەی مامۆستایان لە
قوتابخانەكاندا دەنووسێ :سەرەتا
مامۆستایانی كورد ناچاربوون لە
پۆلەكانی وانە وتنەوەدا فارسی
بە زار بۆ خوێندكاران وەرگێڕن.
بەاڵم پێش رووخانی كۆمار كتێبی
فێركردنی زمانی كوردی بۆ خوێندنی
سەرەتایی چاپ كرابوون  . ..تەنانەت
خولی ئێواران كرابۆوە بۆ لەناوبردنی
نەخوێندەواری بۆ بەسااڵچووەكانو
«زمانی كوردییش بوو بە زمانی
خوێندن».
دەسەاڵتی تازە دامەزراوی كورد،
هەروا كە خوێندن بە زمانی زگماكی
بە مافی بێ ئەمال و ئەوالی رۆڵەكانی
نەتەوەكەی دەزانی ،لە دابین كردنی
ئەم مافە بۆ كەمایەتییە نەتەوەییەكانی
ژێر دەسەاڵتی كۆمار غافڵ نەبوو.
كۆڕی
ب) دامەزراندنی
پەروەردە :هێشتا بنكەكانی حیزبی
دێموكراتی كوردستان لە شارەكان
بوو كە حیزبی دێموكرات كەوتە
فكری دانانی كتێبی دەرسی بە زمانی
كوردی .بە تایبەتی چونكە هیوایەكی
هەرچەند زۆر كەمیش بەوە هەبوو كە
رێژیم مافی خوێندن بە زمانی زگماكی
بۆ مندااڵنی كورد بە رەسمی بناسێ.
بەاڵم كاتێك دەوڵەت ،كوردستانی
خستە ژێر گەمارۆی ئابووری و
قوتابخانەی الدێكانی داخستن و
نەخۆشخانە و دەرمانگاكانی (كە هەر
لە جێشدا زۆر كەم بوون) بێ دوكتور
و دەرمان هێشتنەوە ،ئەركی حیزب
قورستر بوو و بیركردنەوەی خێرا
لە وەڕێخستنی قوتابخانەكانی الدێ
و هێندێ نەخۆشخانە و دەرمانگا بۆ
چارەسەری نەخۆش و بریندارەكان
پێویستییەكی زیاتری پەیدا كرد.
ساڵی خوێندنی 1359 – 1360
( )1980 – 1981لە دوای دەوری
دووهەمی هێرشی كۆماری ئیسالمی
بۆ سەر كوردستان دەستی پێكرد.
ئەم شارو ناوچە و گوندانەی لەژێر
كۆنترۆلی رێكخراوە سیاسییەكان
و هێزی پێشمەرگەدا بوون لە الیەن
دەسەاڵتی ناوەندییەوە گەمارۆیەكی
سەر.
خرایە
هەمەالیەنەیان
قوتابخانەكان لەم شوێنانە داخرابوون،

كە حیزبی دێموكراتی كوردستان كە
بەرپرسیارێتیی یەكەمی لە ناوچەكانی
ژێردەسەاڵتی پێشمەرگەدا هەبوو،
فێركردنی
پەروەردەو
«كۆڕی
سەرانسەریی كوردستان»ی پێك
هێنا.
لە رێگەی ئەم كۆڕەوە،
كۆمیسیۆنی كۆمەاڵیەتیی حیزبی
دێموكراتی كوردستان سەرپەرشتیی
قوتابخانەكان و كاروباری پەروەردە
و فێركردنی گرتە ئەستۆ« .حیزبی
دێموكرات لەم مەیدانەدا سەركەوتنی
بەرچاوی وەدەستهێناو خزمەتی باشی
بە پەرەپێدانی زمان و فەرهەنگی
كوردی و وەڕێخستنی قوتابخانەكان
كرد.
سەدان الوی چاالك و دڵپاك
بە دەم بانگەوازی كۆڕی پەروەردە
و فێركردنەوە هاتن و بەناوی
«مامۆستاكانی شۆڕش» دەرگای
قوتابخانەكانیان لە سەرانسەری ناوچە
ئازادكراوەكانی كوردستاندا كردەوە.
هاوینی 1360ی هەتاوی (1981ی
زایینی) و بەشوێن پەسەندكرانی گەاڵڵەی
فێركردن و بارهێنانی كوردستان لە
كۆبوونەوەی پووشیەڕی هەمان ساڵی
كۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموكراتی
كوردستاندا ،بە مەبەستی خەبات دژی
نەزانی و بێسەوادی و پەرەپێدانی عیلم
و زانست لە بەشە رزگاركراوەكانی
كوردستاندا ،لە الیەن بەڕێوەبەریی
كۆڕی پەروەردەوە چەندین خولی
پێگەیاندنی «مامۆستای شوڕش»
پێك هات .هەتا 15ی خەرمانان
ژمارەی ئەو كەسانەی كالسەكانی
 15رۆژەی بارهێنانی مامۆستایان
بەسەركەوتوویی تێپەڕكرد بریتی
بوون لە:
بانە  16كەس ،بۆكان  50كەس،
مەهاباد  73كەس ،سەردەشت 90
كەس ،پیرانشار  64كەس ،شنۆ 90
كەس ،نەغەدە  25كەس (سەرجەم
 408كەس لە یەكەم نۆبەتدا دەورەی
مامۆستایەتیی شۆڕشیان دیت))1( .
بەمجۆرە لە ساڵی خوێندنی
)1981 – 1982( 1360 – 1361
دا ،كۆڕی پەروەردە و فێركردنی
سەرانسەریی كوردستان سەدان
قوتابخانەی لە شارو شارۆچكە و
ن
گوندەكانی ناوچە ئازادكراوەكا 
كردەوە و سیاسەتی داخستنی
قوتابخانە و نەخوێندەوارهێشتنەوەی
خەڵكی كوردستان لە الیەن كۆماری
ئیسالمییەوە پووچەڵ كردەوە.
كتێبە دەرسییەكان كە لەم ساڵەدا
كەڵكیان لێ وەرگیرا ،هەر ئەو كتێبانە
بوون كە لە شارو ناوچەكانی ژێر
دەسەاڵتی رێژیمدا خوێندراون .دیارە
كۆڕی پەروەردە و فێركردن هەر بۆ
ئەم ساڵەش ،فێربوونی خوێندنەوە و
نووسینی كوردیی وەكوو دەرسێك لە
بەرنامەی كاری مامۆستاكانی شۆڕشدا

شێوەی وتنەوەی كتێبە دەرسییەكان
بە قوتابیان لەگەڵ ئەوەی كتێبەكان هی
«وزارت اموزش و پرورش جمهوری
اسالمی ایران» بوون و بە زمانی
فارسی نووسرابوون ،بەاڵم چونكە
هەم مامۆستاكان و هەم قوتابیان
كورد بوون و خوێندن بە زمانی
زگماكی یەكێك لە ئاواتە لەمێژینەكان
بوو ،شەرح كردنی وانەكان لە الیەن
مامۆستاو واڵمدانەوە لە الیەن
قوتابیان ،بە زمانی كوردی بوو.
بەمجۆرە لە دوای كۆماری
كوردستان «بۆ یەكەم جار مندااڵنی
كورد ،بە كوردی دەرسیان دەخوێند.
مامۆستاو قوتابخانە لە سەنگەری
فەرهەنگیدا ،لە بەرامبەر هێرشی
دوژمن راوەستان و لە ژێر بارانەی
گوللەبارانی هەوایی و زەوینیدا،
كۆڵیان نەدا و بەمجۆرە خزمەتێكی
باشیان بە زمان و ئەدەبیاتی كوردی
كرد.
 )2رۆژنامەنووسی :لە بواری
رۆژنامەنووسیدا حیزبی دێموكراتی
كوردستان هەر لە سەردەمی
كۆمارەی كوردستانەوە هەتا ئێستاش
كە  65ساڵی لێ تێدەپەڕێ هەوڵی
داوە وەك حیزبێكی مۆدێرن و
ئەوڕۆیی كە باوەڕی بە دێموكراسی
و ئازادیی رادەربڕین هەیە بوار بۆ
رۆژنامەنووسیی كوردی بڕەخسێنێ
و بە پێی هەلومەرج و مەجالی كاری
مەیدانی لە قۆناغە جۆراوجۆرەكاندا بە
دەركردنی دەیان گۆڤار و باڵڤۆك و
رۆژنامەی «كوردستان» وەك ئۆرگانی
ئەم حیزبە نەهیڵێ ئەم بوارەی خەباتی
فەرهەنگ وەجاغ كوێر بێ .لە سەردەمی
كۆماردا باڵوبوونەوەی چەندین
گۆڤاری تایبەت بە ژنان و مندااڵن و
رۆژنامەی «كوردستان» نیشانەی
گرینگی پێدانی بەرپرسانی حیزبی
دیموكرات بەو بوارە و كاریگەریی
لەسەر پێشكەوتنی فەرهەنگی و
زانستیی خەڵكی كوردستان بووە .لە
ماوەی  30ساڵەی سەردەمی كۆماری
ئیسالمیشدا رۆژنامەی «كوردستان»
ئۆرگانی حیزبی دێموكراتی كوردستان
لە هەلومەرجێكدا كە خوێندن و
نووسین بە زمانی كوردی قەدەغە
بووە و الوان و گەنجانی كورد
سەرچاوەیەكی ئەوتۆیان بۆ فێربوون
و نووسینی كوردی و خوێندنەوەی
هەواڵ و زانیاری لەسەر بزووتنەوەی
كورد نەبووە ،هەوڵی داوە وێڕای
گەیاندنی زانیاری دروست بە خەڵكی
كوردستان و ئەو بەشەی دەستیان بە
رۆژنامەی «كوردستان» راگەیشتوە
وەك سەرچاوەیەكی جێی متمانە
بێ بۆ فێربوونی رێنووسی دروستی
كوردی و لە سەردەمێكی هەستیاردا
زۆر گەنج و الو و تەنانەت كەسانێك
كە خەریكی نووسین بە كوردی بوون
وەك سەرچاوەیەكی باوەڕپێكراو
روویان لە رۆژنامە و باڵوكراوەكانی
حیزبی دێموكراتی كوردستان كردوە.
 )3لە بواری داب و نەریتە
كۆمەاڵیەتییەكان :لە بواری داب و
نەریتە كۆمەاڵیەتییەكانەوە كۆمەڵگای
كۆمەڵگایەكی
وەك
كوردستان

یەكێك لەو الیەنە زۆر گرینگ و بنەڕەتییانەی ئەم پێوەندییە دوو الیەنەی نێوان حیزب و گەڵ الیەنی فەرهەنگی بووە كە
مێژووی  65ساڵەی حیزب نیشانی داوە لەم الیەنە نەك غافڵ نەبووە بەڵكوو بەردەوام لە قۆناغە جۆراوجۆرەكانی خەبات و بە پێی
هەلومەرجی حیزب بەرنامەی بۆی هەبووە و هەركات دەرفەتی بەكردەوەیی كردنی بەرنامەكانی بۆ رەخساوە ،لە مەیدانی كردەوەدا زۆر
خزمەتی بە نرخی كردوە
كرا بە زمانی رەسمی ،كرا بە زمانی
خوێندن و نووسین و لە ئیدارەكاندا
كاری پێكرا .تەنانەت خوتبەی رۆژانی
جومعەش كرا بە زمانی كوردی.
لە رێگای رۆژنامەی «كوردستان»
زمانحاڵی كۆمارەوە لەسەر ئەمری
پێشەوا داوا لە خەڵكی مەهاباد كرا
«هەر كەس كوڕ و كچی هەبێ كە
عومری ئیقتزای خوێندن بكا ،دەبێ
بنێرێتە مەدرەسە» راشگەیەندرا كە
لە مەودا خوێندن لە مەدرەسەكان بە

مامۆستا و قوتابی بێ مووچە و
كتێب لە ماڵی خۆیان ،بە نیگەرانییەوە
چاوەڕوانی كرانەوەی دەروویەك
بوون و ئەم كاتە بە نرخەی دەبوو لە
سەر پۆل بە فێركردن و فێربوونەوە
تێپەڕیان كردبا ،بەفیڕۆ دەچوو.
هومێد بە رێككەوتن لە نێوان دەوڵەتی
ناوەندی و هێزە سیاسییەكانی
كوردستان نەمابوو .نەش دەكرا
مندااڵنی ناوچە ئازادكراوەكان هەروا
لە چاوەڕوانیدا بمێننەوە .لێرەدا بوو

دانا .لە یەكەم خولی پێگەیاندنی
مامۆستایانی شۆڕشیشدا ،دەرسێكی
تایبەت بۆ راهێنانی مامۆستایان لەگەڵ
خوێندنەوە و نووسینی كوردی گونجاند.
مامۆستایانی شۆڕش لە ساڵی 1361
– 1360دا بە یارمەتیی ئەو دەرسە
و نامیلكەیەكی تایبەتی كە لە هێندێك
ناوچە بۆ ئەم مەبەستە ئامادەكرابوو،
وێڕای وتنەوەی وانەكانی دیكە بە
قوتابیان ،فێری خوێندنەوە و نووسین
بە زمانی كوردییان دەكردن .لە باری

سوننەتی كۆمەڵێك داب و نەریت و
فەرهەنگی تایبەت بەخۆی هەیە كە
هەروەك باسكرا هێندێكیان باش و
جێی شانازین و هێندێكیش الواز و
نزمترن كە لەگەڵ هەلومەرجی سەردەم
و پێشكەوتنی كۆمەاڵیەتی ناتەبان.
حیزبی دێموكراتی كوردستان وەك
هێزێكی هەڵقواڵو لە ناخی چین و توێژە
جۆراوجۆرەكانی كۆمەڵگای كوردستان
هەوڵیداوە لەو دانوسانە كولتوورییەدا
تەنیا كاریگەری وەرنەگرێ ،بەڵكوو

بە پێی توانا و هەلومەرج هەوڵی داوە
بە بردنە سەری ئاستی فەرهەنگ
و زانستی كۆمەاڵیەتیی خەڵكی
كوردستان ،داب و نەریتە جوانەكانی
كۆمەڵگای كوردەواری وەك نەریتی
ئازادیخوازی ،پشتیوانی لە مەزلوومان
ی
و لێقەوماوان و زۆر شتی بەنرخ 
دیكە پەرە پێبدا و داب و نەریتە ناحەز
و تەنانەت دواكەوتووەكانی وەك ژن
بە ژنە و شتی لەو بابەتە لە فەرهەنگی
كۆمەاڵیەتیی خەڵكی كوردستان
بسڕێتەوە.

حیزبی دێموكراتی
كوردستان وەك هێزێكی
هەڵقواڵو لە ناخی چین
و توێژە جۆراوجۆرەكانی
كۆمەڵگای كوردستان
هەوڵیداوە لەو دانوسانە
كولتوورییەدا تەنیا كاریگەری
وەرنەگرێ ،بەڵكوو بە
پێی توانا و هەلومەرج
هەوڵی داوە بە بردنە
سەری ئاستی فەرهەنگ
و زانستی كۆمەاڵیەتیی
خەڵكی كوردستان ،داب و
نەریتە جوانەكانی كۆمەڵگای
كوردەواری وەك نەریتی
ئازادیخوازی ،پشتیوانی لە
مەزلوومان و لێقەوماوان و
زۆر شتی بەنرخ ی دیكە پەرە
پێبدا و داب و نەریتە ناحەز
و تەنانەت دواكەوتووەكانی
وەك ژن بە ژنە و شتی
لەو بابەتە لە فەرهەنگی
كۆمەاڵیەتیی خەڵكی
كوردستان بسڕێتەوە

دێموكراتی
حیزبی
دیارە
كوردستان لەم پێوەندییەدا كەڵكی لە
رادیۆ ،رۆژنامە و راگەیاندنی خۆی بە
گشتی وەرگرتوە و تەنانەت بە كادر
و پێشمەرگەكانی سپاردوە بە گرتنی
كۆڕ و كۆبوونەوە بۆ خەڵك لە گوند
و شارەكانی كوردستان لەپێناو ئەم
ئەركە گرنگەدا تێبكۆشن.
ئەمانەی بە كورتی باسیان كرا
بەشێكن لەو بوارە فەرهەنگییانەی
حیزبی دێموكراتی كوردستان خۆی بە
بەرپرس زانیوە كە هەوڵ بدا خزمەتی
گەل و نیشتمانەكەی بكا و بەرەو پێشی
بەرێ .دیارە رادەی سەركەوتوویی و
بردنەپێشی پرۆژەكانی بە پێی ئیمكانات
و هەلومەرجی ئەم حیزبە لەوانەیە
ئەوەندە نەبووبێ كە حیزب خۆی
ویستوویەتی ،بەاڵم گرینگ ئەوەیە
حیزب بە مەسئولییەتەوە هەستی
بە پێویستیی خەبات لەم بوارە زۆر
هەستیار و گرنگەدا كردوە و تەنانەت
لەسەردەمانێكدا كە ئیمكاناتێكی زۆر
كەمی هەبووە ،بەشی زۆری ئەو
ئیمكاناتەی بۆ ئەم بوارە لە خەبات
تەرخانكردوە.

( )1ئەم بەشە لە پاشكۆی رۆژنامەی «كوردستان»
ژمارە  529تایبەت بە رۆژی زمانی زگماكی
وەرگیراوە
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چاوخشاندنێک بهسهر  65ساڵ
پێوهندیی نێونهتهوهییی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
د .ئاسۆ حهسهن زاده
دامهزرانی حیزبی دێموکڕاتی
کوردستان به نوخته وهرچهرخانێک
له مێژووی بزاڤی رزگاریخوازانهی
گهلی کورددا له قهڵهم دهدرێ .پێش
دامهزرانی ئهو حیزبهش حیزبی دیکهی
ی یا النیکهم سهرهتای تهحهزوبی
کورد 
خودی کوردستانی ئێران (کۆمهڵی
ئازادیخوازانی کوردستان و کۆمهڵهی
ژێ -کاف) ههبووه .بهاڵم حیزبی
دێموکڕاتی کوردستان یهکهمین حیزبی
کوردیی مێژوو به مانای سهردهمییانهی
وشهیه که به پشت بهستن به پێگهیهکی
بهربهرینی کۆمهاڵیهتی ،هۆشیاری و
ئینتمای نهتهوایهتی له قالب و بیچمێکی
مۆدێرن دا رێک دهخا و ماوهیهکی
زۆرکهم پاش دامهزرانی رهسالهتی
سروشتیی خۆی که بهدهستهوه گرتنی
دهسهاڵتی سیاسیی ه جێبهجێ دهکا.
کارکردی
گرینگی
الیهنێکی
مۆدێرنی سیاسی چوون ه نێو و بردن ه
پێشی پێوهندییهکی دووالیهنهی
شوێنهوار وهرگرتن و شوێنهوار لهسهر
دانان لهگهڵ جیهانی دهوروبهره .ئهوه
پاش دامهزرانی حیزبی دێموکڕاتی
کوردستانه که بژاردهی سیاسیی
کورد له ههر کاتێک زیاتر تێدهکۆشێ
خهباتی خۆی و پرسی میللهتهکهی له
حاڵهتی کێشهیهکی دابڕاو و ئیزۆله له
جیهانی پێکهوه گرێدراوی سهردهم
دهربێنێ و له دیاریکردنی بهرنام ه و
ستراتژیی سیاسی و شێواز و تاکتیکه
تهڤگهرییهکانیدا ههمیشه ههوڵ دهدا
له خۆی مهعلووم بکات که له کوێی
ئاڵوگۆڕه ناوچهیی و جیهانییهکاندا
ههڵکهوتوه و دهبێ چی بکا ههتا له
بارودۆخی زاڵ بهسهر پێوهندییه
به
جیهاندا
نێونهتهوهیییهکانی
قازانجی مهسهل ه رهواکهی خۆی کهڵک
وهربگرێ.
ئهوهش که له قۆناغی نوێی
بزوتنهوهی کورددا پێشڕهوانی ئهو
بزوتنهوهیه بۆ چارهسهری کێشهی کورد
له چوارچێوهی دهولهتانی مهوجوود دا
خهبات دهکهن به مانای رازیبوونی
وان به چاو لێکردنی مهسهلهی کورد
وهک مهسهلهیهکی نێوخۆیی نییه.
بهپێچهوانهوه ،چ به هۆی دابهشبوونی
کوردستان بهسهر چهند دهوڵهتدا که
ئهمه وا دهکا مهسهلهی کورد وهک
مهسهلهیهکی ئیقلیمی ببێته سهرچاوهی
دیالێکتیکێکی سیاسیی ههمه الیهنهی
ئاڵۆز و چ به هۆی نادێموکراتیک بوونی
ن
دهوڵهتانی حاکم بهسهر کوردستا 
دا و پێویستیی راکێشانی پشتیوانیی
نێونهتهوهیی بۆ داوا رهواکانی کورد،
بوعدی نێونهتهوهییی خهباتی کورد و
زهروورهتی پهرهپێدانی ئهو رهههنده له
خهباتی کورد بایهخێکی بنهڕهتی پهیدا
دهكا.
ئهگهر وای دابنێین که پێوهندیی
نێونهتهوهیی بۆ حیزبێک به بهرنامه و
روانینی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
پێوهندی لهگهڵ ههموو ئهو الیهن
و ناوهند و کهسایهتییه دهوڵهتی،
نێودهڵهتی ،حیزبی ،بهشهردۆست و
فهرههنگییان ه دهگرێتهوه که نه ئێرانین
و نه کوردن ( به کوردی پارچهکانی
دیکهشهوه) ،دهتوانین کورته مێژووی
پێوهندییه نێونهتهوهیییهکانی ئهم
حیزبه له رووی قۆناغه سهرهكییهکانی
مێژووی حیزبهوه بهسهر چهند بڕگهدا
دابهش بکهین.
سهردهمی کۆماری کوردستان
له مانگهکانی پێش دامهزرانی
ن و له سهردهمی
کۆماری کوردستا 
تهمهنی کورتی کۆماردا ،رێبهرانی
چ
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
بههۆی ساوا بوونی حیزب و چ بههۆی
وهزعییهتی ناپایهداری نێوخۆیی و
نێونهتهوهییی پێوهندیدار به ئێران،
ئهولهوییهتی کار و پالن و تهقهلالکانیان

بریتی دهبێ له دابینکردنی ئهو شتانهی
بۆ سهرخستنی پرۆژهی دامهزران و
بهڕێوهبردنی کۆمار له رووی نێوخۆیی
ئهو قهوارهیه و پێوهندییهکانی
لهگهڵ دهسهاڵتی ناوهندی و کۆماری
ئازهربایجان زهرووری بوون .ههربۆیه
باسکردن له پێوهندیی نێونهتهوهیی ب ه
مانا ئهمڕۆییهکهی بۆ ئهو کاته کهمێک
نهگونجاوه .لهگهڵ ئهوهشدا له سهردهمی
کۆماری کوردستاندا ههم ئهمریکایی
و ئینگلیسییهکان و ههم بهتایبهتی
رووسهکان سهردانی کۆماریان کردووه
و کۆمهڵێک نێردراوی سیاسی و
سهربازی و فهرههنگی لهگهڵ شهخسی
پێشهوا له پێوهندیدا بوون .لهالیهکی
دیکهوه کۆماری کوردستان لهگهڵ

سکرتێری حیزب ،بواری پێوهندیی
دهرهکیی حیزبیش وهک زۆربهی
بوارهکانی دیکه بهرهو خهماڵن و
پهره گرتن دهچێ .دهتوانین پێوهندییه
نێونهتهوهیییهکانی حیزبی دێموکڕاتی
کوردستان لهو سهردهمهدا بهسهر
دوو بواری سهرهکیدا دابهش بکهین
که بریتین له جیهانی عهرهب لهالیهک
و جیهانی سۆسیالیستی لهالیهکی
دیکهوه .سهبارهت به بواری یهکهم،
پێویستییهکی سروشتیی دۆخی سهپاو
بهسهر خهباتی حیزبدا پێوهندی لهگهڵ
دهوڵهتی عیراق بووه .مهبهست لهو
پێوهندییانه لهو سهردهمهدا و ل ه
قۆناغی دواتریشدا (واته پاش شۆڕشی
 )1979ههبوونی دهرهتانی خۆ

و هاتن ه سهرکاری ئاخوندهکان لهو
واڵته بووه هۆی ئهوه که زوومی مێدیا
و چاوی ناوهنده بڕیاردهرهکانی جیهان
به شێوهیهکی چڕ و پڕ له ئێران بچهقن.
جا لهبهر ئهوهش که شهڕی کوردستان
به ماوهیهکی کهم پاش ئهو رووداوه
دهستی پێ کرد و خهبات و خۆڕاگریی
کوردیش وهک یهکێک له پارامێترهکانی
سهقامنهگرتنی رێژیمی نوێ حیسابی
بۆ دهکرا ،حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
دهرهتانێکی بێسابقهی بۆ راکێشانی
سهرنجی نێونهتهوهیی بۆ الی خهباتی
خۆی و ه دهست کهوت .دیاره لێرهشدا
زۆربهی نزیک به تهواوی ئهو پێوهندی
و سۆراغکردنانه که لهگهڵ سیاسییهکان
و رۆژنامهنووس و فهرههنگیانی

یهكیهتیی سۆڤییهتیش لهپێوهندیدا
بووه ،ئهگهرچی ئهو پێوهندییانه
زۆرتر له رێگای حیزبی کومونیستی
ئازهربایجانی شووڕهوییهوه بوون.
جگه لهمهش ،وهک له نووسینی
بیانییهکانی ئاشنا به ئهزموونی کۆمار
و قهڵهمبهدهستانی کوردی بهشدار له
کۆماردا دهردهکهوێ ،رێبهرانی حیزب
که هێزی سهرهکیی بهڕێوهبردنی
کۆماریش بوون به وردی موتابعهی
رووداوهکانی سهردهمی شهڕی
دووههمی جیهانی و دامهزرانی
ریکخراوی نهتهوه یهکگرتووهکان
و بهرهو دوو جهمسهری رۆیشتنی
ئهو کاتی سیاسهتی نێودهوڵهتییان
کردووه.

رێکخستن و دهستڕاگهیشتن به جیهانی
دهرهوه وێڕای پاراستنی موتڵهقی
سهربهخۆییی سیاسیی حیزب و
گێڕانی نهخشی کارساز و سهربهرزانه
له پێوهندی لهگهڵ بزوتنهوهی کورد له
عیراقدا بووه.
پێوهندییه
دیکهی
الیهنێکی
عهرهبییهکانی حیزبی دێموکڕاتی
کوردستان لهو سهردهمهدا دۆستایهتی
و هاوکاری لهگهڵ بزوتنهوه
نهتهوایهتییهکان
رزگاریخواز ه
بهتایبهتی فهلهستینییهکان (رێکخراوی
رزگاریدهری فهلهستین ،جهبههی
گهلیی رزگاریخوازی فهلهستین و
جهبههی دێموکراتیی رزگاریخوازانهی
فهلهستین) ،ههروهها هێندێک رێکخراوی
لوبنانی وهک حیزبی شیوعی و حیزبی
سۆسیالیستی پێشکهوتنخواز بووه.
سهبارهت به بلووکی سۆسیالیستی،
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان ل ه سالی
 1970بهم الوه له رێگای سهفارهتی ئهو
واڵتانهوه له بهغدا پێوهندییان لهگهڵ
دادهمهزرێنێ که دیاره ئهو پێوهندییانه
زۆرتر لهگهڵ حیزبی کۆمونیستی ههر
کام لهو واڵتانه بووه.
خهستی
فهزای
بههۆی
ئیدئۆلۆژیکی ئهو سهردهمه و ههروهها
چهشنی زهروورهت و ئیمکانهكانی
ئهو کات دهكرێ بڵێین لهو سهردهمهدا
حیزبی دێموکراتی کوردستان هیچ
پێوهندییهکی لهگهڵ جیهانی رۆژئاوا
نهبووه .بهاڵم کهسایهتیی فهرههنگیی
دوکتور قاسملوو و هاتوچۆکانی
بۆ پاریس بوونه هۆی ئهوه که ههر
لهو سهردهمهدا کۆمهڵێک پێوهندی و
ناسیاری لهگهڵ هێندێک شهخسییهتی
فهرههنگی و سیاسیی فهڕانسهیی
دابمهزرێنێ ههتا له قۆناغی دواتردا
وهک سهکۆیهک بهرهو پێوهندییه
نێونهتهوهیییهكانی حیزب کهڵکیان لێ
وهرگرێ.

جیهانی دهرهوه دامهزران ،له کهناڵی
شهخسییهتی دوکتور قاسملووهوه
بوون.
دوو دیاردهی ههره گرینگ
لهو سهردهمهدا ،یهکیان بریتییه
له راکێشانی پشتیوانیی بنیات ه
بهشهردۆست و خێرخوازییهکان
بهتایبهتی رێکخراوه فهڕانسهیییهکانی
وهك پزیشکانی جیهان ،پزیشکانی
بێ سنوور و یارمهتییه دهرمانییه
نێونهتهوهیییهکان که له سهردهمی
لهبواری
خوێناویدا
خهباتی
خزمهتگوزاریی پزیشکی و دابین کردنی
دهرمانیدا یارمهتییهکی بهرچاوی
حیزب دهکهن .دیاردهی دووههم ئهو
ئاڵوگۆڕانهیه که له پێوهندییهکانی
حیزب لهگهڵ هێزه چهپهکانی جیهاندا
دێت ه پێش .بهو مانایه که پێ به پێی
پرۆسهی ئهو چاکسازییه که حیزبی
دێموکڕات له کۆنگرهکانی خۆیدا له
پێوهندی لهگهڵ رێبازی سۆسیالیستیی
خۆیدا جێبهجێی دهکا ،رێگا بۆ دانانی
بناخهی پێوهندی و دۆستایهتی لهگهڵ
ئهحزابی کرێکاری ،سۆسیالیست و
دێموکڕاتی واڵتانی رۆژئاوایی خۆش
دهبێ .بازنهی نوێی پێوهندییهکانی
حیزبی دێموکڕات ههر بهوهنده کۆتایی
نایه و سهوزهکانی ئورووپا و تهنانهت
هێندێک حیزبی دهستهڕاستییش وهک
دێموکڕات -مهسیحییهکان (بۆ نموونه
له ئاڵمان) دهگرێتهوه.
شتێکی دیک ه که ئهویش له راستیدا
ههر دهسکهوت و داهێنانی دوکتور
قاسملوو خۆی بوو ،ههوڵی حیزب بۆ
نههادینهکردن و به موئهسهساتی کردنی
نێونهتهوهیییهکانیهتی.
پێوهندییه
لهالیهک له ساڵی  1981و لهسهر
موافقهتی رهسمیی کابینهی پییهر
مۆروا سهرۆک وهزیری سۆسیالیستی
فهڕانسه حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
مووهفهق به کردنهوهی دهفتهرێکی
نوێنهرایهتی له پاریس دهبێ که وهک
پێگهیهک بۆ ئیدارهی پێوهندییهکانی
حیزب لهگهڵ سیاسهتمهدار و

کۆمارهوه

تا

له رووخانی
ئینقالبی 57
نێوان
ساڵهکانی
دهتوانین
رووخانی کۆماری کوردستان و
شۆڕشی گهالنی ئێران لهسهر یهک
به قۆناغی یهکهمی پهڕینه ههندهرانی
رێبهرایهتیی حیزبی دێموکڕاتی
به
کوردستان ناو بهرین .لهو قۆناغهدا 
لهبهرچاو گرتنی دهرهتانی زۆر کهم و
ناتهواوی خهباتی سیاسی له نێوخۆی
ن و سیاسهتی سهرکوتی دڕندانهی
ئێرا 
ساواک و دهزگا سهرکوتکهرییهکانی
دیکهی رێژیمی شا له دژی موخالفان
بهتایبهت له کوردستان لهالیهک و
لهالیهکی دیکهوه ههناسه ئاسووده
پچڕ پچڕهکانی گهلی کورد له عیراق و
کێش ه نێوخۆیییهکانی نێو بزوتنهوهی
کورد ،ئهوهی پێش ههموو شتێک بۆ
رێبهرانی حیزبی دێموکڕات گرینگ
بووه زیندوو کردنهوه ،ساغکردنهوه
و پاراستنی ههیکهلێکی ههر چهند کهم
له تهشکیالتی ئهو حیزبه و ئامادهیی
بۆ بهرهوڕووبوونهوهی ههلومهرجی
گونجاوتری خهبات و تێکۆشان بووه.
بهاڵم له پاش کۆنفڕانسی سێههمی
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان ()1971
و ههڵبژێرانی دوکتور قاسملوو به

سهردهمی خهباتی چهکداری
سهرکهوتنی شۆڕشی گهالنی ئێران

رۆژنامهوان و بهشهردۆستانی بیانی و
الیهن و ناوهنده ئێرانی و کوردییهکانی
تاراوگ ه کهڵکی لێ وهردهگیرێ و
بهرپرسانی حکوومهتیی فهڕانسهش ل ه
ههشتاکانی زایینیدا وهک موخاتهبێكی
جیددی مامهڵهی لهگهڵ دهکهن.
لهالیهکی دیکهوه پاش ئهوه که ساڵی
 1986دوکتور قاسملوو له کۆنگرهی
حهڤدهی ئهنترناسیۆنال سۆسیالیست
له لیما پێتهختی پێڕوودا بهشدار دهبێ،
بناخهی پێوهندی و دۆستایهتیی نێوان
دوو الیهن دادهمهزرێ و لهم رێگهیهوه
حیزبی دێموکڕات پێوهندییه چهپییه
رۆژئاوایییهکانی خۆی له بازنهی
تهسکی پێوهندی لهگهڵ سۆسیالیست
و سۆسیال دێموکراتهکانی فهڕانسه
و سوئێد را دهگوازێتهوه بۆ
بواری بهرفراوانی سهرجهم چهپی
ریفۆرمیستی جیهان.
ئهگهرچی به شههید بوونی دوکتور
قاسملوو زهبرێکی قهرهبوو ههڵنهگر له
تهواوی بوارهکانی خهبات و تێکۆشانی
حیزبی دێموکڕات دهدرێ ،بهاڵم ئهو
رووداوه دڵتهزێنه ههر لهو کاتهدا
دهبێته دهرهتانی وهڕێکهوتنی شهپۆلێکی
کهموێنهی هاوپێوهندیی کۆڕ و کۆمهڵه
سیاسی ،ئهکادیمی و بهشهردۆستهکانی
جیهان لهگهڵ گهلی کورد و حیزبی
دێموکڕات .بهو پێیه ئهگهر بۆ حیزبی
دێموکڕات لهدهستدانی سکرتێرهکهی
ههر لهو کاتهدا به مانای لهدهستدانی
لێوهشاوهترین و ههڵسووڕترین کادری
پێوهندییه نێونهتهوهیییهکانیشی بوو،
بهاڵم ئهو رووداوه و کۆڕ و بۆن ه و
گهشهسهندنهکانی پێوهندیدار بهو
تێرۆر ه دهبنه دهرهتانێک بۆ پتهوبوونی
پێوهندیی وهفادارانهی دۆستانی
بیانیی دوکتور قاسملوو لهگهڵ حیزبی
دێموکڕات و راکێشرانی سهرنج و
پشتیوانیی ژمارهیهکی نوێ له هۆگرانی
مهسهلهی کورد بۆ الی خهباتی
ئهو حیزبه .ئهو تێبیینیه لهپێوهندی
لهگهڵ تێرۆری دوکتور سهعید و
ئاکامه دیپڵۆماسییهكانی دادگای
میکۆنووسیشدا راسته.
قۆناغی نوێ
پێوهندییه
نوێی
قۆناغی
نێونهتهوهیییهکانی حیزبی دێموکڕات
سهردهمی پاش شههید بوونی دوکتور
قاسملوو و دوکتور شهرهفکهندی
و کۆتایی هاتنی خهباتی چهكدارییه.
پارادۆکسێکی ئهو سهردهمه ئهوهیه که
له حاڵێکدا که له زۆر الیهنهوه بهتایبهت
له رووی حزووری مهیدانی له نێوخۆی
واڵتدا حیزبی دێموکڕات لهو قۆناغهدا
بهرهوڕووی ههلومهرجێکی دژوار
بۆتهوه ،کهچی له هێندێک بواردا
و یهک لهوان لهبواری پێوهندییه
نێونهتهوهیییهکاندا ئهو حیزبه رهوتی
پێشووی روو له پهره ئهستاندنی خۆی
ههروا به باشی بڕیوه.
دوو ئاڵوگۆڕی گرینگ که ل ه
سهرهتاکانی ئهو سهردهمهدا روو
دهدهن یهکێکیان دامهزراندنی پێوهندی
لهگهڵ نیهاده سیاسییهکانی واڵته
یهکگرتووهکانی ئهمریکا بهتایبهتی
وهزارهتی دهرهوهی ئهو واڵته (که
دوکتور قاسملووش له بهرنامهی خۆیدا
گونجاندبووی بهاڵم دهستی جینایهتی
دهوڵهتی دهرهتانی جێبهجێکردنی بۆ
نههێشتبۆوه) و ئهوی دیکهش به ئهندام
وهرگیرانی حیزب له ئهنترناسیۆناڵی
سۆسیالیست دا (کۆنگرهی بیستهم،
نیویۆرک )1996 ،بوو.
به هۆی ئاڵوگۆڕ ،کرانهوه
و ئینعیتافێک که له پێوهندییه
نێونهتهوهیییهکانی پاش کۆتایی هاتنی
شهڕی سارددا دێته ئاراوه و ههروهها
له سایهی شکڵ گرتنی دیاسپۆرایهکی
سیاسیی کوردی ئێرانی له واڵتانی
رۆژئاوادا ،لهو قۆناغهدا ههوڵ دهدرێ
ههر لهو کاتهدا که پێوهندییهکانی
سهردهمی دوکتور قاسملوو به
زیندوویی رابگیرێن ،تۆڕی پێوهندییه
نێونهتهوهیییهکانی حیزب بهرباڵو
بکرێنهوه.
سهرهڕای ئهوه که لهتبوونی
حیزبی دێموکڕاتی یهکگرتوو له کۆتاییی
ساڵی  2006هێندێک شوێنهواری
نادڵخواز لهسهر بواری پێوهندییه
نێونهتهوهیییهکانی ئهو حیزبه دادهنێ،

بهاڵم کۆمهڵێک گهشهسهندن لهو
سهروبهندهدا که پێش لهتبوونی حیزب
کاریان بۆ کرابوو وهک به ئهندام
وهرگیران له رێکخراوی گهل و نهتهوه
بێدهوڵهتهکان و چوونه سهری پلهی
ئهندامهتیی حیزب له ئهنترناسیۆنال
سۆسیالیستدا بۆ مێژووی درێژخایهنی
پێوهندییه نێونهتهوهیییهکانی حیزب
وهک دهسکهوتی بهنرخ دێنه حیساب.
لهالیهکی دیکهوه ،پاش کۆنگرهی
چاردهی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
(مارسی  )2008کۆمیتهی بهڕێوهبهریی
ئهو حیزبه له دهرهوهی واڵت لهگهڵ
ههموو کهند و کۆسپێک که لهو بوارهدا
لهگهڵی بهرهوڕوو بووه ،گڕ و تینێکی
تایبهتی و کهموێنه به پێوهندییه
نێونهتهوهیییهکانی حیزب دهبهخشێ.
لهو دهورهیهدا وێڕای قووڵکردنهوهی
پێوهندییهکانی حیزب لهگهڵ دامودهزگا
حکوومی و حیزبی و خهڵکییهکانی
نزیک به بیست واڵتی جیهان،
کۆمیسیۆنی پێوهندییهکانی حیزب له
دهرهوه به پیاده کردنی بهکردهوهی
کۆمهڵێک پرهنسیپ لهبواری پالنیفی ه
کردنی کارهکان و کاری بهکۆمهڵ و
به خهرجدانی پراگماتیسم ،کۆمهڵێک
کاناڵی تازهی پێوهندی بهتایبهتی له
ئاستی رێکخراوه نێودهوڵهتییهکاندا به
سهرکهوتوویی ئهزموون دهکا که لهنێو
واندا نیهادهکانی رێکخراوی نهتهوه
یهکگرتووهکان ،یهکێتیی ئورووپا،
ئهمنێستی ئهنترناسیۆناڵ ،شووڕای
ئورووپا و لیبرال ئهنترناشناڵ شیاوی
ناوهێنانن.
لهو قۆناغهدا ههروهها ههوڵ
دهدرێ که کاری پێوهندییه
نێونهتهوهیییهکان تهنیا له کاری
سیاسی و پاڕا دیپڵۆماسیدا نهبینرێ،
بهڵکوو له هێندێک بواری دیکهشدا
وهک وهشوێن کهوتنی قهزاییی
پهروهندهی تێرۆری دوکتور قاسملوو،
بهڕێوهبردنی کۆڕ و سیمینار له ناوهنده
زانستگایی و پارلمانییهکاندا و هێندێك
پرۆژهی مهیدانییشدا کۆمهڵێک ههنگاوی
نوێ و هیوا بهخش ههڵدهگیرێتهوه.
گومانی تێدا نیه که پێوهندییه
نێونهتهوهیییهکانی حیزبی دێموکڕاتی
کوردستان به هۆی ئهوه که له بناخهدا
هی حیزبێکی خهباتگێڕ و قهدهغهکراوی
سهر به میللهتێکی پهرش و باڵو بووه
(واقیعێکی سهخت که لهسهریهک
ب
بهدرێژاییی تهمهنی  65ساڵهی حیز 
زاڵ بووه) کهموکوڕی و شکستیشی

هیچ کهس و
الیهنێکی جیددی
ئیدی نکوولی لهوه
نهکا که بناخهدانهری
دیپڵۆماسیی نوێی
کوردی سکرتێری شههیدی
حیزبی دێموکرات
بووه.
داهاتووش نیشانی
دهدا که ههوڵ و
تێکۆشانی ئهم
حیزب ه لهو بوارهدا بۆ
لۆبیگهریی درێژخایهنی
کورد بێ بهرههم
نابێ
بهخۆیهوه دیوه .سهرهڕای ئهوهش،
رهنگه هیچ کهس و الیهنێکی جیددی
ئیدی نکوولی لهوه نهکا که بناخهدانهری
دیپڵۆماسیی نوێی کوردی سکرتێری
شههیدی ئهو حیزبه بووه .داهاتووش
نیشانی دهدا که ههوڵ و تێکۆشانی ئهم
حیزبه لهو بوارهدا ،ئهگهرچی زۆرتر
پشتیوانیی مهعنهویی نێونهتهوهییی
لێ کهوتۆتهوه تا شتی مهلمووستر،
بهاڵم بۆ لۆبیگهریی درێژخایهنی کورد
بێبهرههم نابێ.
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بنەما تئۆرییە  ،فەلسەفییەكانی دێموكراسی
زانیار ئەحمەدی
شۆڕشی فەڕەنسەو سۆسیالیزم
و كۆمونیزم بیرۆكەی یەكسانیی
جەوهەریی مرۆڤەكانیان بڕەوپێداو
هەرجۆرە نایەكسانییەكیان پێ
نیگەتیڤ بوو .جێرمی بێنتهام
دامەزرێنەری رێبازی فەلسەفەی
رەسەنایەتیی قازانج ،بە توندی هێرش
دەكاتە سەر ئەم بیرۆكە تۆخ خانهدانی
و لەباوكەوتووەی كە ژیانی هێندێكی
بە شێوەیەكی جەوهەری لە ژیانی
كەسانی دیكە پێ لەسەرترەو دەڵێ:
«تاكەكانی كۆمەڵگە لەگەڵ یەكتر
بەرابەرن و كەس لە كەس زیاتر
نییە»( .جونز 1376 ،ـ الف)485 :
جان الك كە الیەنگری دامەزراندنی
حكوومەتی قانوونیی سنوودار بوو،
راشكاوانە لەسەر ئەمە بڕوایەبوو
كە مرۆڤەكان لەبواری چۆنێتییەوە
نایەكسانن .تامس جێفرسۆنیش (1743
ـ  )182لەسەر ئەم بڕوایە بوو كە
مرۆڤەكان بە یەكسانی ئافرێندراون،
و ئافرێنەرەكەیان مافی وەك یەكی
پێداون .هابز بە روونی پشتیوانی
لە بیرۆكەی نایەكسانی مرۆڤەكان
لە بواری چۆنییەتی دنیاییان دەكرد.
بە بڕوای وی ،مرۆڤەكان بەر لەوەی
شایانی رێزی بەرانبەر بن ،شیاوی
سووكایەتی پێكردنی یەكسانن (تیندر،
 )62 :1374بە پێی بەڵگاندنەكانی
پوپێر وێنای دڵڕفێنی یهکسانی
خهیاڵهو ئازادی ل ه یهکسانی گرینگتره.
ناوبراو نووسیوێتی :ههوڵدان ل ه پێناو
یەكسانی ،ئازادی دەخاتە مەترسییەوە،
ئەگەر ئازادیی بوونی نەبێ تەنانەت
دەسبەسەرەكانیش یەكسانی بەخۆوە
نابینن»( .پوپر 1380 ،ـ ب .)109 :لە
الیەكی دیكەوە پوپێر بە خوێندنەوەی
روانگەی دۆتۆكڤیل دێتە سەر ئەم
رایەی كە بە هۆی بەهێزبوونی
دەوڵەت ،یەكسانیخوازی هاوواڵتییان
دەتوانێ مەترسی بێ بۆسەر ئازادی
و لە درێژەدا دەنووسێ« :چونكی
یەكسانی هاوواڵتییان بێ ئەم الو ئەوال
بەهێزبوونی حكوومەتی ناوەندی
لێدەكەوێتەوە ..جابۆیە رەنگە خەڵك
ئەو ئازادییەی هەیانە لەدەستیان
بێتەوە»( .شی یرمر)53 :1386 ،
چاكسازیخواز و رادیكاڵەکان زیاتر
بەدوای ئەوەوە بوون كۆمەڵگەی
بكەن.
مرۆڤانەتر
پیشەسازیی
وێدەچێ جیاوازییە دزێوەكانی نێوان
چینەكان ،نامرۆڤانەترین دیاردەكانی
كۆمەڵگەی پیشەسازیی دوایی بن،
بزووتنەوە رادیكاڵ و هەروەها
لیبراڵە میانەڕۆیەكانیش بەگشتی
بەدوای یەكسانی (ئابووری)یەوە
بوون( .تیندر )108 :1374 ،یەكسانی
ئابووری كار لەسەر ئەم بابەتە دەكا
كە هێندێك سەرچاوەی ئابووری
وەك سامان ،پەروەردەو پیشە كە
بۆ هەموو كەس گرینگن دەبێ بە
یەكسانی لە نێوان تاكەكان دا دابەش
بكرێن( .جیكوبز)160 :1386 ،
فیلسوفە سیاسییەكان ئەوە بە بەڵگە
دێننەوە كە رادەیەك لە یەكسانی
ئابووری ،هەمان پەرەپێدانی ژیرانەی
دهروهست بوون بە یەكسانی سیاسییە
كە مەرجی ئەندێشەی دیموكراسییە.
زۆر كەس لەسەر ئەم بڕوایەن كە
نایەكسانی ئابووری ،یەكسانی سیاسی
دەخاتە مەترسییەوە .رۆسۆش لەسەر
ئەم بڕوایەیە كە نایەكسانی بەرچاوی
سامان ،هەڕەشەیە بۆسەر یەكسانی
سیاسی .یەكێك لە بەرجەستەترین
فیلسوفە نوێیەكانی ئەمریكاش بەناوی
جان راولز لیبراڵیزمی یەكسانیخوازی
بەالوە پەسندە .بە پێی ئەسڵی
یەكسانی رواڵهتی (صوری) هەلەكان،
هەموو كەس بۆ گەیشتن بە هەر پلەو
پایەو پێگەیەكی كۆمەاڵیەتیی هەڤیاز
خاوەن مافێكی قانوونیی یەكسانە.
بەاڵم لە روانگەی راولزەوە ئەم ئەسڵە
زۆر كێشە خوڵقێنە .چونكی دۆخی
سەرەتایی و سروشتی تاكەكان پشت

و .تهها رهحیمی

(بەشی حهوتهم)
گوێ دەخا .لەم رووەوە روالز تئوری
یەكسانی دادپەروەرانەی هەلەكان لە
بەرانبەر ئەم ئەسڵەدا قوت دەكاتەوە.
نایەكسانی تەنیا كاتێك پاساوهەڵگرە
بە خێری هەژارترین تاكەكان بێ.
(جیكوبز)171 :1386 ،
یەكسانی ئابووری لەسەر ئەم هزرە
سوورەوە كە هێندێك لەسەرچاوە
سامان،
وەك
ئابوورییەكانی
پەروەردەو پیشە كە بۆ ژیانی تاك
تاكی هاوواڵتیان گرینگن دەبێ بە
شێوەیەكی یەكسان دابەش كرێن.

پێوەندیی نێوان یەكسانی و
زۆری
باسێكی
دیموكراسی
ورووژاندوە .بۆ زۆربەی بیرمەندە
لیبراڵ و سۆسیالیستەكان رێژەی
مەنتقی و هاوسەنگی نێوان ئەم دوو
بابەتە گرینگی و پێگەیەكی تایبەتی
هەبووە .كارێل كوهن سەرەڕای
ئەوەیكە دان بە پێچەاڵوپێچی ئەسڵی
یەكسانی دادێنێ دەڵێ« :النی کهم»
دەسەڵمێ كە دیموكراسی لە بیاڤی
سیاسی دا قابیلی جێبەجێ كردنە بەو
مەرجەی پرەنسیپی یەكسانی مرۆڤ

 )8لە الیەكەوە هێندێك لە بیرمەندان
دەلێن ئازادی و یەكسانی پێك ناتەبان
(دژكۆن).
فریدریش هایك ،رابیرت نوزیك و
میلتۆن فریدمەن پێیان وایە یەكسانی
ئازادی تێك دەداو لهگهڵی ناكۆكه.
بەگشتی ئەو بیرمەندانە باس كردن
لە دادپەروەری كۆمەاڵیەتیی لە
كۆمەڵگەیەكی پێكهاتوو لە تاكە
ئازادەكان ،بە هۆكاری سەرهەڵدانی
هێزێكی سەرووتر و ئەستاندنەوەی
ئازادی مرۆڤەكان دەزانن .لە الیەكی

لیبراڵیستە یەكسانیخوازەكان لەبارەی
بایەخدان بە مافەكانی پێوەندیدار بە
ئازادییە بنەڕەتییەكان دا لەگەڵ لیبراڵە
كالسیكەكان هاوڕان .بەاڵم زیاتریش
بەرگری لە یەكسانی ئابووری دەكەن.
ئەوان زۆر گوێیان بە پاساوەكانی
نایەكسانی ئابووری نابزوێ .پوپێر
دەیوت لەگەڵ ئەو باوەڕە لیبراڵییەیە
كە دەڵێ« :لە بیاڤی سیاسەت دا هیچ
شتێك لە ئازادی گرینگتر نییە».
هەروەها ناوبراو لەسەر ئەم بڕوایەیە
كە «ئازادی تەنیا ب ه باشتركردنی
دادپەروەری واتا زیاتر یەكسان
كردنی ئابووری رزگاری دێ»( .شی
بر مر )48 :1386 ،دوو ئەسڵی تئۆری
دادپەروەری راولز ،واتا ئەسڵی
یەكسانی دادپەروەرانەی هەلەكان و
ئەسلی جیاوازی لە پێناو یەكسانی
دیموكراتیك دا نووسراون .راولز
پێی وایە ئەسلی یەكەم لە ئەسڵی
دوویەمی گرینگترە ،بە واتاكی دیكە
لە كۆمەڵگەیەكی دادپەروهردا سەرەتا
دەبێ گرینگی بە گرەنتی یەكسانی
داپەروەرانەی دەرفەتەكان بدرێ و
تەنیا دوای ئەم سەرنجەیە كە ئەسلی
جیاوازیی لە دایك دەبێ .تێكەڵكردنی
دروستی یەكسانی دادپەروەرانە
و ئەسڵی جیاوازی ،یەكسانی
دیموكراتیكی راولز پێك دێنن( .جیكو
بز)171 :1386 ،
بە پێی بیروبۆچوونی الیەنگرانی
هاوچەرخی لیبراڵیزمی كالسیك،
چەمكی گشتی حكوومەتی سنووردار
كە لەسەر بنەمای مافی تاكەكەسی
دامەزراوە ،ئەسڵێكی تایبەتی لەبارەی
یەكسانی ئابووری لێدەكەوێتەوە.
كە ئەم ئەسڵە بەگشتی بە ناوی
یەكسانی رواڵەتی دەرفەتەكانی
پێناسە دەکهن ،یەكسانی رواڵەتی
دەرفەتەكان ،ئەو كۆسپ و چەڵەمە
قانوونییانەی سەر رێگەی گەیشتن بە
سەرچاوە ئابوورییە بایەخدراو هەلە
پەروەردەیی و پیشەییانەی كە لەسەر
بنەمای نیژاد ،رەگەز ،ئایین ،نەتەوە
داتاشراون و هیچ پێوەندییەكیان
لەگەڵ سەرچاوە یان ئهو دەرفەتانە
نیە ،هەڵدەگرێ .لە روانگەی ئەم
الیەنگرانەوە ،بازارە ئابوورییەكان
لەگەڵ یەكسانی رواڵەتی دەرفەتەكان
وێك دێنەوە( .جیكو بز)164 :1386 ،

گومانی لەسەر نەمێنێ»( .كوهن،
)385 :1373
چەمكی دیموكراسی ئەو ئامانجە
روون دەكاتەوە كە دەبێ هەموو
تاكەكانی كۆمەڵگە لە دەركردنی ئەو
بڕیارانەدا بەشدار بن كە كار دەكەنە
سەر كۆمەڵگە و هەروەها هەموو
ئەندامانی كۆمەڵگە بۆ بەشداری لە
بڕیارەكان خاوەن مافی یەكسان
بن( .بینتهام )17 :1384 ،مەرجی
جێبەجێ كردنی دیموكراسی بوونی
كۆمەڵگەیە .بە پێی بیروبۆچوونی
كوهن ،دیموكراسی هەمان بەشداری
یەكسانی ئەندامانی كۆمەڵگەیە لە
حكوومەتی ئەو كۆمەڵگەیەدا ،ئەوە
ئەسڵی حكوومەتی خۆكردنە( .كوهن،
)390 :1373
بە باوەڕی كارێل مانهایم سەرەكیترین
پرەنسیپی بنەڕەتی دیموكراسی
بڕوا بە یەكسانی چییەتی (ماهوی)
هەموو مرۆڤەكانە( .مانهایم:1385 ،
 )27مەبەست لە بهرابهری تاكەكان
ئەوەیە كە لە دیموكراسی دا تاكەكان،
گرووپەكان و چینەكانی خەڵك
لەچاو یەكتر خاوەن هیچ هێژمۆنی و
هەڤیازییەك بۆ حكوومەت كردن نین.
قەت مافی حكوومەت كردن بۆ هەمیشە
بەكەس یان گرووپێك نەدراوە و هیچ
گرووپێكیش ناتوانێ بەبیانووی ئەوەی
لە بواری هزری یان جەوهەرییەوە لە
دیتران لە سەرەوەترە حكوومەت بكا.
تەوەری تئوری «دادپەروەری وەك
ویژدان»ی جان راولز لەسەر ئەم
بڕوایە رێكخراوە كە دەبێ هەموو
قازانجە سەرەتاییە كۆمەاڵیەتییەكان
ـ ئازادی و هەل ،داهات و سامان،
بەرزەخوویی ـ بە شێوەیەكی یەكسان
دابەش كرێن ،مەگەر ئەوەیكە
دابەشینی نایەكسانی یەكێك یان
تەواوی ئەو قازانجانە بەخێری
بێبەشترین تاكەكان بشكێنێتەوە.
(جیكوبز)125 :1386 ،
گرینگی ئەسڵی یەكسانی و ئەو
باسانەی لەسەری دەكرێ لەو
وتەیەی بەشیریەدا بە روونی دیارە،
بەشیریە دەڵێ سەرچاوەی چەمكی
دیموكراسی ئەم هزرەیە كە ئەگەر
مرۆڤەكان لە بارێكەوە یەكسانن
كەواتە دەبێ لە هەموو بارێكەوە
بەرانبەر بن( .بەشیریە 1387 ،ـ الف:

بیرمەندە
زۆربەی
دیكەشەوە
چەپەكانی وەك هارولد السكی و
جان دیوئی (لیبراڵ چەپ) هەرجۆرە
ناتەباییەكی نێوان ئازادی و یەكسانی
رەت دەكەنەوە.
ئەگەرچی شێوەبۆچوونی ئاماڵ
یەكسانیخوازانە لە رەوتی گۆڕانی
مێژوویی دا گۆڕانكاریی بنەڕەتی
بەسەردا هاتووە ،بەاڵم لە راستیدا
وەك
هەمیشە
یەكسانیخوازی
گوتار و لە نێوەرۆكی بزووتنەوە
كۆمەاڵیەتییە یەكسانیخوازەكان دا
فێركارییەكی پتەو بووە لە بەرانبەر
سیستمە دیكتاتۆرەكاندا .لەم رووەوە
بیرمەندان و چاالكانی سیاسی رەوتی
چەپ (ماركسیستی و سۆسیالیستی)
ئەدەبیاتی یەكسانیخوازییان خزاندۆتە
هەناوی كۆمەڵگە سەرمایەدارییەكان
و زۆری لەسەر سوورن .ئەگەرچی
هێندێك لە بیرمەندان حاشا لە بوونی
دژایەتیی نێوان ئازادی و یەكسانیی
دەكەن و هەرتكیان بە پاژی خەیاڵی
بەرین و درەنگ دۆزراوەی دەزانن،
بەاڵم یەكسانی و تێكەڵ كردنی لەگەڵ
ئازادی یەكێك گرینگترین باسە كێشە
خوڵقینەكانی دیموكراسی بوون.
زۆر كەس لەسەر یەكنەگرتن و
ئاوێتەنەبوونی ئەم دووە جەختیان
كردۆتەوە .لیبراڵ دیموكراتیكەكان
زیاتر لەسەر ئازادی سوورن و
ماركسیست و الیەنگرانی دیموكراسی
كۆمەاڵیەتیش زیاتر یەكسانییان پێ
لەسەرترە .سوسیاڵ دیموكراتەكانیش
هەوڵ دەدەن رادەو رێژەی نێوانیان
بپارێزن .دوایی ئەم باسە گشتییە
لە بەشەكانی دوایی دا سێ چەشنی
دیموكراسی دەخەینە بەرباس و
شرۆڤە.
1ـ3ـ 2كۆمەڵگەی مەدەنی
تا سەدەی هەژدەیەم چەمكی
كۆمەڵگەی مەدەنی بە واتای
كۆمەڵگەی سیاسی (كۆمەڵگەیەكی
رێكخراو كە لەژێر ئۆتۆریتەی
دەوڵەتێك دا بەڕێوە دەچێ) بەكار
دەهات ،بەاڵم بە واتا مودێرنەكەی
زیاتر دامەزراو ،رێكخستن ،ئەنجومەن
و گرووپە تایبەتی و ناحكوومییەكان
دەگرێتەوە .هێگل كۆمەڵگەی مەدەنی
وەك كۆمەڵگەیەك لە بەرانبەر (حد
وسط) دەوڵەت و بنەماڵەدا دەنێ.

بەگشتی كۆمەڵگەی مەدەنی بریتییە
لە كۆمەڵێك رێكخراو ،هۆكارو،یاساو
رێسای ستراتیژیكی مۆدێرن كە ل ه
بیاڤی گشتی كۆمەڵگەدا پێك دێن.
ئەو ئەنجومەن و دامەزراوانە سەر
بە دەوڵەت و دەسەاڵتی سیاسی نین.
بەاڵم دەورێكی بەرچاو و دیاریكەریان
لە بیچم گرتنی دەسەاڵتی سیاسی دا
هەیە.
روونكردنەوەی رەهەندە كۆمەاڵیەتیی
و پێوەرەكانی ،بۆ مانەوەی
دیموكراسی خاوەن گرینگییەكی
بەرچاون .لەم پێناوەدا لە الیەكەوە
دەتوانین ئاماژە بە مافە سیاسی و
دامەزراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی
و لە الیەكیشەوە ئاماژە بە بوونی
چاالكیی ئەنجوومەن و رێكخراوەكانی
كۆمەڵگەی مەدەنی بكەین .ئەگەر ئەو
دوو تەوەرە لە رەهەندی كۆمەاڵیەتیی
دا پەرەپێبدەین و ئەكتیڤ بكرێن،
هەلومەرجی پەڕێنەوە بۆ دیموكراسی
تەیار دەكەن( .بشیریە 1387 ،ـ
الف )14 :لە ئەندێشە سیاسییەكانی
ئەفالتوون دا كۆمەڵگەی مەدەنی،
كۆمەڵگەیەكی چینایەتییە( .افالطون،
 )421 :1364لە روانگەی ئەرەستۆوە
كۆمەڵگەی مەدەنی هیچ جیاوازییەكی
لەگەڵ دەوڵەت نییە .هابز لە
«لویاتان» دا باس لە كۆمەڵگەیەك
دەكا كە لەسەر بنەمای بیاڤە
ئازادەكان و لەسەر تەوەری چاالكییە
ئابووری ـ كۆمەاڵیەتییەكان لە نێوان
هاوواڵتیی و دەوڵەت دا دامەزراوە.
ئەگەرچی هابز باس لە لەسەرتر
بوونی فەرمانڕەوایان دەكا بەاڵم جان
الك راست بە پێچەوانەی بیری هابز
لەسەر رەزایەتیی گشتی ،رێككەوتنی
خەڵكی و جیاكردنەوەی دەسەاڵت لە
كۆمەڵگەدا دەدوێ .رۆسۆ تا رادەیەك
لە نێوەرۆكی مودێرنی كۆمەڵگەی
مەدەنیی نزیك بۆتەوە .بە بڕوای وی
كۆمەڵگەی مەدەنی هێمای ئازایەتیی
سیاسییە و ،بە مەبەستی پاراستنی
ئازادییە تاكەكەسییەكان لە بەرانبەر
دەسەاڵت دا قانوونمەند كراوە.
هێلگیش پێی وایە جۆرە رێكخستنی
سەربەخۆیە لە مابەینی دەوڵەت و
خەڵك دا بە مەبەستی كەم كردنەوەی
دەستوەردانی دەوڵەت لە كاروباری
گشتی دا .كارل ماركس لە كۆمەڵگەی
مەدەنی سەردەمی سەرمایەداری
بەشك بوو ،ئانتۆنیو گرامشی
كۆمەڵگەی مەدەنی بە سنووری
پێكهاتنی دەسەاڵتی هێژمونی هزری
چینی فەرمانڕەوا دهزانی .بە بڕوای
سیتیوارت میل كۆمەڵگەی مەدەنی
ئەگەر بتوانێ بیر بكاتەوە باشە.
(قراگوزلو)67 :1385 ،
مەدەنی،
كۆمەڵگە
هاوواڵتیی
روانگە،
خاوەن
بەرپرسیار،
داهێنەرو وەاڵمدەری كردەوەی
خۆیەتی .وشیارو ئازادە ،ئەگەرچی
تاكەكان لە كۆمەڵگەدا پێڕەوی
بارودۆخێكی دیاریكراوی داسەپاوی
كۆمەاڵیەتین .كەواتە تاكی ئازادو
خاوەن ئیرادەی ئەكتیڤ و مێشكی
داهێنەر ،بەرهەمهێنەری ئیدەی
نوێ و چاالكە كە لە پانتایی گشتی
لەگەڵ
سەروكاری
كۆمەڵگەدا
پرۆسە كۆمەاڵیەتییەكان هەیە.
ئابووری بازار ،راگەیەنە گشتییە
سەربەخۆكان ،بوونی ئەو تۆرە
دروست و بە بڕەوانەی رێكخراوە
خۆڕسكەكان که لە هەموو بوارەكانی
ژیانی كۆمەاڵیەتیی دا وەك هێندێك
لە ئاكامەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی
چاالکن بۆ پتەوكردن و سەقامگیری
دیموكراسی خاوەن پێگەیەكی گرینگن.
(بیتهام)136 :1384 ،
كۆمەڵگەی مەدەنی سنووری لێك
جیای ئەو بۆنەو چاالكییە مرۆییانە
نیشان دەدا كە نەك هەر لە گۆڕەپانی
گشتی و تایبەتی دا رەنگە هاوكات
هەرتكیان لە دەوڵەت جودا بن .ئەو

سنوورە نەتەنیا وێنای رەوتێكی
تەواوی كردەوە كۆمەاڵیەتییەكانی
دوو الیەنەی جیا لە سنووری تایبەتی
بنەماڵە یان سنووری گشتی دەوڵەت،
بەڵكوو بە شێوەیەكی دیاریكراو
تورێك لە پێوەندییە تایبەتەكانی
ئابووری ،سنووری بازار ،بیاڤی
بەرهەمهێنان ،دابەشین و ئاڵووێر
دەگرێتەوە( .سینزود)282 :1386 ،
پێگەو رۆڵی هاوواڵتیی ئازاد لە
كۆمەڵگەیەكی مەدەنی دامەزراو لەسەر
ئەندێشەی لیبراڵیستی لە كۆمەڵگەكانی
ئەمرۆدا خاوەن گرینگییەكی تایبەتە.
بیروبۆچوونەكانی كانت لەم بارەوە
رێنیشاندەرن .روانگەی كانت لەبارەی
نێوەرۆكی «هاوواڵتیی» تەنانەت بەر
لە پێكهاتنی كۆمەڵگە مەدەنییەكان و
دەركەوتنی هاوواڵتیی لە چوارچێوەی
«مرۆڤی مەدەنی»دا دەالقەگەلێكی
دیكە بەرەورووی چەمكی دیموكراسی
و ئازادی دەكاتەوە.
كانت وێڕای ئەوەی سێ كەسایەتیی
چاالکی بۆ مرۆڤ لەبەر چاو دەگرت،
سێ رووماش بۆ مرۆڤی هاوواڵتیی
دەنەخشێنێ.
)1ئازادیی قانوونی :هاوواڵتیی
دەست لە هیچ قانوونێك وەرنادا،
مەگەر ئەو قانوونەی خۆی رەزایەتی
لەسەر بووبێ.
)2یەكسانی مەدەنی :هاوواڵتیی لە
كۆمەڵگەدا كەس وەك بوونەوەرێكی
لەسەرتر بە فەرمی ناناسێ ،مەگەر
كاتێك كەسێك لەباری ئەخالقییەوە
شایان بێ.
)3سەربەخۆیی مەدەنی :ژیان و
گوزەرانی هاوواڵتیی پێویستی بە
ئیرادەی داسەپاوی هیچ كەس و
بەرپرس نییە ،بەڵكوو هاوواڵتیی
پشتی بە سەربەخۆییی مەدەنی و ماف
و تواناییەكانی خۆی وەك ئەندامێك
لە كۆمەڵگەی هاوقازانج ئەستوورە.
هاوواڵتیی چونكی خاوەن كەسایەتیی
مەدەنییە ،كەس وەك سەرپەرشتیار
لە كاروبارە حقوقییەكان قبووڵ ناكا.
(محمودی24 :1383 ،ـ)28
هێندێك لە نووسەران لە باس لەسەر
بنەما كۆمەاڵیەتییەكانی دیموكراسی،
بوونی كۆمەڵگەی مەدەنی بەهێز بە
مەرجی بنەڕەتی مانەوەو سەقامگیری
دیموكراسی دەزانن .بە بڕوای
هەرەزۆریان ،كۆمەڵگەی مەدەنی
یەكێك لە بنەڕەتیترین كۆڵەكەكانی
دیموكراسییە( .بشیریە 1387 ،ـ
الف )93 :ئەو شتەی تەنانەت زیاتر
لە یاساو رێسای هەڵبژاردن بۆ
پێشڤەچوون و بەهێزكردنی سیستمی
پتەوی دیموكراتیك گرینگە بوونی
كۆمەڵگەیەكی بەهێزی مەدەنییە .بە
بڕوای لیپست بوونی كۆمەڵگەیەكی
مەدەنی بەهێز ،تەنانەت لە یاساو
رێسای هەڵبژاردن بۆ بەروپێش
بردنی بەهێزی سیستمی خۆڕاگری
دیموكراتیك بە بایەخترە( .لیپست،
17 :1383ـ)16
كۆمەڵگەی مەدەنی خۆ رادەگرێ كە نەك
هەر لە دەسەاڵتی سیاسی سەربەخۆ
بێ و خۆی بەڕێوەبەر بێ ،بەڵكوو
كاریگەری لەسەر دامەزراوەكانی
دەوڵەتیش هەبێ .بەگشتی دەبێ
پێوەندییەكی ئۆرگانیكی لە نێوان
خەڵك و دامەزراوەكانی كۆمەڵگەی
مەدەنی لە الیەك و كۆمەڵگەی
مەدەنی و دەوڵەت لە الیەكی دیكەوە
هەبێ تاكوو بەستێن بۆ دیموكراسی
تەیار بێ( .بشیریە 1387 ،ـ الف)93 :
بیرۆكەی كۆمەڵگەی مەدەنی وەك
بەشێكی جیانەبۆوە لە دیموكراسی،
زیاتر بەرهەمی ئەزموونی خەڵك
لە سیستمە دیكتاتۆرە فاشیست و
كۆمۆنیستییەكانی سەدەی بیستەمە.
هەردووك لەم رێژیمانە دەیانویست
چاودێری و كۆنترۆڵی هەموو
دامەزراوە كۆمەاڵیەتییەكان بكەن و
بیانخاتە ژێر دەسەاڵت و كاریگەری
دەوڵەتەوە( .بیتهام)137 :1384 ،
چەمكی كۆمەڵگەی مەدەنی لەسەر
پەرهنسیپی بەرتەسك كردنەوەی
دەسەاڵتی دەوڵەت لە بیاڤی گشتی
دا دامەزراوە .لەم رووەوە جیاوازی
نێوان كۆمەڵگەی مەدەنی و دەوڵەت،
رێگرێكی سەرەكییە لەبەردەم دروس
بوونی توتالیتاریزم دا.
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ئەدەبیات ،زانست و دێموكراسی
وریا رهحمانی
حدودی ساڵی 530ی پێش
زایین لە ئاتێن بازاڕێكی ئازادی
كتێب كرایەوە .لەم بازاڕە دا هەندێك
كتێبی دەستنووسی گەورەی سەر
«پاپیرۆس» بۆ فرۆش دانرابوون.
سەرەكیترینی ئەو كتێبانە بریتی
بوون لە دوو كتێبی گەورەی
شێعرەكانی «هۆمەر» بە ناوی
«بە پێی وتەكانی «سیسرو» دەبێ
نووسینەوەی شێعرەكانی هۆمەر
دوای  500ساڵی دیكە ،لە حاكمی
دیكتاتۆری ئەو كاتی ئاتێن واتە
«پی سیسرواتۆس» بزانین پی
سیستراتۆس لەگەڵ ئەوەیكە لە
بواری سیاسەوە سەر كوتكەرێكی
زاڵم بوو بەاڵم لەهەمان كاتیشدا
لە بواری كۆمەاڵیەتی و بە تایبەت
فەرهەنگییەوە چاكسازێكی خاوەن
رێز و پڕمایە بوو .یەكێك لە
گرینگترینی ئەو كارانەی كە كردی،
پێكهێنانی نمایشی درام لە ئاتێن بوو.
یانی دامەزرێنەری سەرەكیی ئەو
چەمكەی فەرهەنگ و هونەر بوو
كە ئێستا پێی دەڵێن «شانۆ» .رەنگە
هەر بۆ خۆشی دەوری یەكەمین
باڵوكەرەوەی دەقەكانی هۆمەری
بووبێ .وەكی مێژوو دەیگێڕێتەوە
كەرەستەكانی نووسینی دەكڕی و
كەسانی خوێندەواریشی بە كرێ
دەگرت و نووسین و وێژراوەكانی
هۆمەری پێ دەنووسینەوە .پی
سیستراتۆس حاكمێكی دەوڵەمەند
بوو كە لە رۆژانی جەژنە گشتییەكان
دا نمایشی شانۆیی و كۆمەڵێك
بەرنامەی دیكەی فەرهەنگی و
هونەریی بۆ خەڵك رێك دەخست.

پاش ماوەیەك ،كەسانێكی زۆر لە
ئاتێن روویان كردە ئەو بابەتە و
كاری نووسین و باڵوكردنەوەی
كتێبیان دەكرد.
هۆكاری سەرەكیی ئەم كارەش،
تامەزرۆیی بێ كۆتاییی خەڵك بۆ
بەرهەمەكانی هۆمەر بوو .هەر
بۆیەش خوێندنەوەی دەقەكانی
هۆمەر فێر دەبون و بە گشتی
دەیان خوێندەوە .لە ماوەیەكی
كەمخایەن دا بەرهەمەكانی هۆمەر
بوون بە كتێبی پیرۆزی ئاتێنیەكان
و سەرەكی ترین دەقی فێركاریی
خوێندن و نووسینی خەڵك .هەڵبەت
جێی ئاماژە پێ كردنە كە لە ئەنجامی
ئەو دۆخە گونجاوەی باڵوكردنەوەیە
دا زۆر زوو بەرهەم گەلێكی دیكەش
هاتنە نێو ئەم گۆڕەپانەی بازاڕی
ئازادی كتێبەوە« .پۆپەر» گوتەنی
پێویستە هەمیشە لە بیرمان بێ كە
تا بازاڕێكی باڵوكردنەوەیی نەبێ،
باڵوكراوەیەكیش بەرهەم نایەت.
بۆ ماوەی نزیك بە دوو سەدە
ئاتێن تەنیا شوێنێك لە دنیا دابوو
كە بازاڕی كتێبی هەبوو .رەنگە
«کۆرینتوس»و» تێبس» یەكەمین
شارانێك بووبن كە زووتر السایی و
رەچاوی ئاتێنیان كردبێ .دیارە بەر
لەوەش شاعیرو نووسەرانێكی زۆر
هەبوون و شتیشیان نووسیوە ،بەاڵم
ئەدەبیات( كە پێویستی بە بواری
باڵوبوونەوەیە) تەنیا توانیی لەو
كاتەی ئاتێن دا بدرەوشێتەوە و خۆی
بگرێ .لەوێدا بوو كە بە شێوەیەكی
نووسەران،
جیددی
بەرچاوو
مێژوونووسان ،بیرمەندانی سیاسی

چهمهڕای ههڵچوونێکه

خاک

و سیاسەتمەداران ،فەیلەسوفان،
بیركاران و زانایانی بەستێنە
گەشانەوەی
جۆراوجۆرەكان
ئەوتۆیان بە خۆیانەوە دیت.
چەمكی هاوبەشی هەموو ئەو
كەسانەو بەرهەمەكانیان نووسین
و باڵوكردنەوە بوو كە لە دۆخی
تایبەتی كاریگەریی بازاڕی ئازادی
كتێب دا لە ئاتێن یەكیان دەگرتەوە
كە خۆی ریشەی لە ئەدەبیات و
هونەر دا هەبوو.
لە راستیدا كۆمەڵێكی بەرچاو لەو
كەسانە خودی خەڵكی ئاتێن نەبون
كەچی هەلومەرجی تایبەتیی ئەم
شارە بە شێوەیەكی حاشاهەڵنەگرانە
سەرنجی راكێشا بوون ،لەوێدا
گیرسابوونەوە .لەنێو ئەو وێژەوان
و نووسەرە بیانیانەی كە روویان
كردە ئاتێن و بەرهەمەكانیان لەوێدا
باڵوكردەوە ،دەتوانین ئاماژە بە زانا
و مێژوونووسی گەورە «ئاناكسا
گۆراس» و هاوچەرخە كەم
تەمەنترەكەی «هیرۆدۆت» بكەین
كە هەردووكیان پەنابەرانی سیاسیی
دەركراو لە ئاسیای بچووكەوە
بوون.
«فۆكۆ» دەڵێ لەوانەیە هیرۆدۆت
كتێبە مێژووییە درێژەكەی خۆی بە
تەمای باڵوكردنەوە نەنووسیبێ
بەاڵم ئاناكساۆراس بە دڵنیایییەوە
دەقە مێژووییە (كورت تر) و
سرووشتییەكەی هەر بەو مەبەستە
نووسیوە .گرینگیی مەسەلەكە
لەوەدایە كە لە راستیدا ئەو كات
هیچیان نەیاندەزانی باڵوكردنەوە
دەتوانێ چ كاریگەریەكی بەنرخ و بێ

وێنەی هەبێ .پڕ دیارە كە چاالكیی
باڵوكردنەوە لەو سەردەمە دا ساوا
بوو و كەس نەیدەتوانی لە زەینیشی
دا بیگونجێنێ كاریگەریی ئەو رەوتە
چەندە بەرفراوان و مێژوویی و
شوێن دانەر دەبێ.
«پۆپەر» دەڵێ سەرنج راكێشی
زێدەی فەرهەنگی ئاتێن پتر لە بەر
پێكهاتنی بازاری كتێب بوو ،و هەر
ئەوەش بوو بە هۆی وەدیهاتنی
دێموكراسی لەوێ.
رەنگە زۆر سەلمێنەر نەبێ
بڵێین كە البردن و دەركردنی
«دێموكراسی خەڵك ساالرانەی
ئاتێن لەودەم دا راستەوخۆ
پەیوەندیی بە داهێنانی بازاری
كتێبەوە هەبێ ،كەچی زۆرشتیش ئەم
گریمانەیە بەهێزتر دەكەن .كاركردی
هونەری خوێندنەوەو نووسین
( كە زۆر زوو لە شار دا پەرەی
ئەستاند) و خۆشەویستی گشتی بۆ
هۆمەر و نوسەران و شاعیران و
شانۆكاران و شێوەكاران و پەیكەر
تاشانی گەورەی ئاتێنی و بەر
جەستە بوونەوەی ئەندێشەی تازە
و رووناكبیریی سەردەم بە گشتی،
گەشەی حەقیقەتە بنەماییەكانی
مێژوویەكن كە بە دڵنیاییەوە لە
ژێر سێبەری كاریگەریی بازاڕی
كتێب دا دروست بوون .بە هەر
حاڵ شایانی باسە كە دروستبوونی
كەرەستەی چاپی گۆتێنبێرگ لە
سەدەی پازدەی زایینی و گهشهی
بەرین و بەرفراوانی بازاڕی كتێب
لە ئەوروپا دا ،شۆڕشی فەرهەنگیی
بە شێوەیەكی بێ وینە باڵوەتر

كردەوە .شۆڕشێك كە بە ناوی
«هیۆمانیزم» سەری هەڵدا و وێرای
بەخشینی گیانێكی نوێ بە ئەدەبیاتی
كۆن ،گشت زانست و هونەرەكان
بەرفراوانتر بوونەوەو دەرەنجام
زانستی سرووشتیی نوێ لە دایك
بوو.
بۆ وێنەو وەك بەڵگەش لە
درێژەی ئەم رەوتە و لە ئەنجامی
ئەو كرانەوە فەرهەنگییە دا لە بریتانیا
بزووتنەوەی ریفۆرمخوازی دوو
شۆڕشی كاریگەری لێ كەوتەوە،
شۆڕشی خوێنینی 49ـ 1648و
شۆڕشی ئاشتی خوازانەی 1688
كە بە دوای دا پارلمانی ئەو واڵتە

پرۆسەی بەرەو پێشی خۆی بەرەو
دێموكراسی دەست پێكرد .لێرەدا،
ئیتر ،پەیوەندیی گەشەی كتێب
لەگەڵ دێموكراسی و ئازادی و
خەڵك ساالری زیاتر دەركەوت و
روونتر بۆوە.
سەرچاوەكان:

هنر و فلسفە در عصر تراژیك
یونان باستان /فردریش نیچە
جامعەی باز ودشمنان آن /كارل
پوپر
این یك چیق نیست! /میشل فوكو

هەڵپەڕكێ نەریتێكی كوردەواری
بهشی دووههم

تاوەكوو ئێستا روون نەبۆتەوە كە كام یەك لە سێ هونەری شێعر،
موسیقی و هەڵپەڕكێ لە سەرەتاوە سەریان هەڵداوە .بەاڵم ئاشكرایە كە
ئەم سێ هونەرە بەردەوام تەواوكەرو تێكەڵی یەكتر بوون و لە هەر كات
له بزهتدا لهنجه دهنوێنی گوڵی گهنم
و ساتێكدا یەكیان بوونی هەبووبێ بە دڵنیاییەوە ئەوانی دیكەش هاوكات
نهرهوتی ملۆدی با دهزانی
لە تەنیشتی دابوون.
نهگارهگاریوهرزی بهسهرچوون دهناسی
شایی و هەڵپەڕكێ جۆرە دەربڕینێكی خۆشییە ،هونراوەی ئەم
گۆرانیانەش هەموویان فۆلكلۆرین و بە پێی ناوچە و شوێن و جۆری
نازانم چۆنت بدوێنم
شاییەكە دەگۆڕێ و ئەگەر لێكۆڵەران و ئەدیبانی كورد زوو فریایان
ه خهوی کرێشهیی کراسهکهت دا
ل
نەكەون دەفەوتێن و لە كیسمان دەچن ،نەتەوەی كورد لە فۆلكلۆر دا
خاک
ئێجگار دەوڵەمەندترە بە تایبەتی هۆنراوەی هەڵپەركێش كە یەكێكە لە
كۆنترین و رەسەنترین هونەر و فۆلكلۆرەكانی كوردە كە دەبێ بۆ
ه _ وهک پتی خوێن
چهمهڕای ههڵچوونێک 
پاراستنی هەوڵ بدەین.
و
زانی
ه زمانی برسێتی ئه
ن
پێشینانی ئێمە ئەم سامانە گشتییەیان لە چەند هەزار ساڵ پێشەوە
ه رێنووسی شهتاو
ن
تا ئێستا بۆ ئێمە راگرتووە ،نەیان هێشتووە كە بفەوتێ بەاڵم ئەگەر پشت
گوێی بخەین زۆر ناخایەنێ كە تۆویان دەبڕێتەوە ئەگەرچی ئێستاش
نازانم چۆنت راژێنم
زۆریانمان لێ ون بووە.
نازانم نا!
لە بەر ئەوەی نەنووسراونەتەوە و زۆریان تا ئێستا لە سنگی پیرە
 ...ئاسمانی چی؟!
شایەرو پیرە مێردەكانماندا ماونەتەوە دهبێ هەرچی زووتر فریایان
تۆ رێکهوت ههڵیگرتووی
بكەوین باشترە تاوەكوو لە كۆكردنەوەیان دوا بكەوین .ماندوو بوونێكی
زۆری دەوێ تاكوو نەهێڵین پیرەكانمان لەگەڵ خۆیان بیبەنە ژێر خاك.
ه رکهی چاوه رهشهکانی خۆتا
تا ل 
هەڵپەڕكێ بە هۆی فاكتۆری ئابووری و كۆمەاڵیەتی ،دووری و
ههر ههڵفڕین و کچێنی خۆت له تهنیاییت بهاڵێنی
نزیكی تەنانەت تێكەاڵو بوون لەگەڵ زۆر هۆكاری دیكە لە هەرێم و
یهقینی چی؟!
ناوچە جۆراوجۆرەكانی كوردستان ئاڵوگۆڕی بە سەر داهاتووە .لە
بەشێك ناوچە هێندێ هەڵپەڕكێی تایبەتی هەیە كە لە بەشەكانی دیكە
گومان کۆماری دیکتاتۆری لهدایکبوونی تۆیه
بەرچاو ناكەون و نین.
هیچ...
نەتەوەی كورد وەك زۆر نەتەوەی دیكەی جیهان هەر لە سەرەتاوە
هیچ کاڵو کووڕهیهک
شێعرو گۆرانی و هەڵپەڕكێ بەشێك لە ژیانی بووە بە جۆرێ كە
سەرەڕای شەڕو ماڵوێرانیی بێ پسانەوە كە بە درێژایی مێژوو بەرۆكی
ه جوغڕافیای شێت و شووری قژت دا
ل
گرتووە ،نەك هیچ كات ئامادە نەبووە مل بۆ فەرهەنگی ماتەم و شیوەن
هێالنهیهک شک نابا
رابكێشێ بەڵكوو هەر دەرفەتێكی بۆ رەخساوە دەستی داوەتە گۆڤەندو
ههرگیزاو ههرگیز.
زەماندو شایی و هەڵپەڕكێ بێجگە لە زەماوەند كە بە بۆنەی دەست پێ
ئاااای
كردنی ژیانی هاوبەشی کچ و كوڕ یا ژن و پیاوێكەوە بەڕێوە دەچێ.
كۆمەڵگهی كوردی ئێمە لە بناخەڕا خاوەنی یەكیەتییەكی فەرەنگی
ئهمه سهرهتای یان کۆتایی
نەتەوەیی و بنچینەدارەو بێ شك لەنێو ئەو فەرههنگە جۆراوجۆرانەی
ه یان
ئهو ه ئاوزینگدانی ساڵی گهنم 
کە لەم دنیا بێ سنوورە دا هەیە ،فەرهەنگی ناوچە كورد نشینەكان
عهشقێنی دووکهڵی سهردهم
خاوەنی مێژووییەكی دێرین و پێگەیەكی زۆر بەرچاون .بە واتایەكی
دیکه
تۆ
لەو فەرهەنگانەیە كە ریشەیان لە قوواڵیی مێژوودایە.
ه

ند
ه
چ
فەرهەنگی ئەو ناوچانە خاوەن جێگهیەكی تایبەتین و هەر بەم بۆنەوە
شێوهی نهێنی ئهدهی!!
دەبێ سەرنجێكی زۆرتریان پێ بدرێ .چونكە لە هەر كۆمەڵگهیەك
رامان
_
سوڵتانی
سۆفی
سوڵ
ه
ر
دا ئەگەر ئەندامانی ئەو كۆمەڵگهیە نەزانن كێ بوون و لە پێشینەی
مێژوویی خۆیان ئاگادار نەبن ،خاترجەم ناشارەزایان لە میللەتی خۆیان.

عهبدوڵاڵ سادقی

ئەم گەڕانەوە سەرخۆیە و ئەم گەڕانەوە بۆ رەسەنایەتییەكان هۆی
دەستەبەربوون و مانەوەو بەردەوام بوونی ئەو میراتەی كۆمەڵگهیە.
پێداچوونەوە بە هونەرە فۆلكلۆرو سوونەتیەكانی ناوچەیەك لە
جێگرتنی ئەو ناوچەیە دا زۆر گرینگە.
هونهر ه فۆلکلۆرو خۆماڵییهکان به ڕهنگدانهوهی تایبهتمهندییهکانی
کهسایهتی و باوهڕ و پێوهندی نهتهوهیی و ئایینی ،مێژووی زهینی
و مادی دێنێت ه ئاراوه و وا دهرکهوتوو ه یهکهم شوێنهواری مرۆڤی
سهرهتایی ک ه ب ه وتهی ئیمڕۆیی مرۆڤی کهرهستهچێکهر و مرۆڤێک
ک ه شیاوی نرخگهلی بهرههم هینان و ئافراندن بووه .ههر نهبێ ل ه
چهندههزار ساڵ پێش ل ه ناوچهی زاگرۆس و کوردستاندا ب ه درووستی
ههستی پێکراوهو ئهم شوێنهوار ه ئێستا ڕازێنهرهوهی مووزهکانی ئێران
و جیهانن .هونهری فۆلکلۆری کوردهکان شتێک نی ه جگ ه له کهرهست ه
چێکراوهکان و هۆنینهوهکان و پهروهردهی جۆراوجۆرو ههمهچهشنه،
که له رهوتی زهماوهنددا وهک کهرهسته هۆگهلێک بۆ تێپهرکردن و
بژێوی ژیان هاتونهته ئاراو ه و ههر لهو کاتهدا تهواوکهری کارو ژیانی
مرۆڤ بوونهو بێ ئهوهی بۆخۆیان بزانن رهسهنترین و پاکژترین بیرو
باوهڕی خهڵکیشیان لهخۆیاندا جێ کردۆتهوه.
سروود و گۆرانیی ئهو کات ه و پهند و مهسهلهکان ل ه الیهک و
لهالیهکی دیکهوه هونهر ه تاکهکهسی و گشتییهکان و سهنعهتی دهستی
و نهخشییهکانی ههمهچهشنهو بێ ئهژمار و نهخشێندراو لهسهر شت ه
ههلکهنراوهکان و پهیکهر ه تاشراوهکانی ناوچه کوردنشینهکان ب ه
نیشانهی دهرخستنی جهوههری رۆحی فهرههنگ و ڕهنگدانهوهی بیر
و باوهڕو پهند و ئاواتهکهمان و ههروهها داب و نهریت و روانگهکانی
ئهوانه.
خهڵکێک ک ه ل ه گێرهو کێشهی مێژوو و ههوراز و نشێوی زمانی
و دهنگ و رهنگی خۆیانهوه مێژووی فهرههنگی زهینی خۆیان تۆمار
کردووه.
(کوردهکان نهتهوهیهکی کۆن و ئاریایین).

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت دا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،رۆژنامهی «کوردستان» ،رادیۆ دهنگی کوردستان ل 
تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
009647701901658
Kdp:Tashkilat@gmail.com
Tashkilat82@yahoo.com

www.radiokurdistan.net
dengikurdistan@gmail.com
Radiopdk_Iran@yahoo.com
Tel: 009647701597268

شەجەریان بوو بە بەشێك لە «فتنە»!
تەرەقی ،ئەندامی شووڕای ناوەندی
حیزبی (موتلفە) لەسەر شەجەریان گۆرانی و
مەقامبێژی ناوداری ئێران دەڵێ« :شەجەریان
لە رەوتی فیتنەی ئەم دواییانەدا رێگەی خۆی
لە خەڵكی ئێران جیا كردۆتەوەو ،كەواتە نابێ
دەنگی لە راگەیەنە نەتەوەییەكانی ئێراندا باڵو
بكرێتەوە چونكی باڵو بوونەوەی دەنگ و رەنگی
شەجەریان ویستی دوژمنانی شۆڕشە.
شەجەریان دوای هەڵبژاردن و ئاڵۆزییەكانی
دوای ههڵبژاردن ،راشكاوانە وتی ئەو تەنیا

www.kurdistanukurd.com
info@kurdistanukurd.org
info@kurdistanukurd.com
www.kurdchannel.com Hotbird:6 MHz 11200
polarization: Vertical-SR: 27500 - FEC

و
«پووش
بۆ
پەاڵش»گۆڕانی دهڵێ:
ئەو ناوەی ئەحمەدی
نیژاد بۆ ناڕزاییانی

دوای ههڵبژاردنی دانابوو.
هەروەها ناوبراو لە دوایین وتووێژی
چاپەمەنی خۆی دا لەگەڵ تیڤی ئوسترالیا
وتی :زۆر خۆشحاڵم لەگەڵ خەڵكێك دەژیم كە
هاوفكرین ،خۆشم دەوێن و خۆشیان دەوێم.
سەركۆماری داسەپاو سووكایەتی بە خەڵك
كردو وتی :ئەو ناڕازییانە پووش و پەاڵشن .دەی
جا منیش بەشێكم لەو پووش و پەاڵشە و دەنگی
من هەر بۆوان باشەو ئیزن نادەم رادیوو تیڤی

د ە و ڵە ت
دەنگم باڵو
بكەنەوە.
پێو یستە
بو تر ێ ،
شەجەریان
بە بۆنەی
نگی
ما
ر ە مە ز ا ن
گۆ ر ا نیی
«رەبەننای»
كە پێشتر وتبوو ،وتەوە و زۆر بە گەرمی لە
الیەن خەڵكەوە پیشوازی لێكرا.

«ن��ی��ع��م��ەت��وڵ�ڵا مەحموودی»
دارتاش و پەیكەرسازی رۆژهەاڵتی
كوردستان كە بە «پیاوی هونەر
و ئ��ەخ�لاق» ناسرابوو ،هەروەها
سیمای هەرمانی ئرووسی واڵتی
ئێران بوو لە تەمەنی  51ساڵیدا بە
هۆی نەخۆشی لە شاری سنە ماڵئاوایی لە ژیان كرد.
نیعمەتوڵاڵ مەحموودی ساڵی  1959لە شاری سنە هاتۆتە
دنیاو هەر لە تەمەنی منداڵییەوە هۆگری بە كار كردن لەسەر
دار پەیدا كردو دەستی بەكاری دارتاشی كرد.
دوای سااڵنێكی زۆر هەوڵدان بۆ فێربوونی هونەری
دارت�����اش و پ��ەی��ك��ەرس��ازی ب��ە ه��ۆگ��ری��ی��ەك��ی ت��ای��ب��ەت و
ت��ام��ەزرۆی��ی��ەك��ی زۆرەوە ت��وان��ی ه��ون��ەری دارت��اش��ی و
پەیكەرسازی لە ئاستێكی زۆر بەرزدا فێر ببێت و شارەزایی
تەواوی لەو بوارەدا بەدەستهێنا.
لە ن��اوەن��دی زانستیی ك��ارب��وردی پیشە دەستییەكانی
پارێزگای كوردستان خەریكی وانە گوتنەوە بوو ،چەندین
قوتابی لە ب��واری ه��ون��ەری دارت��اش��ی پەیكەرسازی پێ
گهیاند.
لە ماوەی سااڵنی راب��ردوودا نیعمەتوڵاڵ مەحموودی لە چەندین شوێنی
گرینگی ش��اری سنە لە ب��واری هونەری پەیكەرسازی ك��اری ك��رد ،لەوانە
چاككردنەوە و بووژاندنەوەی پەیكەرە دارینەكانی مۆزەخانەی شاری سنە

ك��ە پ��ەی��ك��ەری م��ۆزەخ��ان��ەی سنە
ی��ەك��ێ��ك��ە ل���ە ن��م��وون��ە ه����ەرە بێ
وێ��ن��ە و ج��وان��ەك��ان��ی هونەری
پ��ەی��ك��ەرس��ازی و دەس��ت��ك��رد و
بەرهەمی مامۆستایانی خەڵكی
شاری سنەیە.
دارت��اش��ی��ی و پ��ەی��ك��ەرس��ازی ل��ێ��ه��ات��ووی كورد
«نیعمەتوڵاڵ مەحموودی» ،لەو بڕوایە دابوو كە كاری
مامۆستایه بووژاندنەوە و دابینكردنی پردێكە لە نێوان
رابردووان و داهاتوواندا.
ب��ەش��ێ��ك ل���ە گ��ری��ن��گ��ت��ری��ن ك����ارو چاالكییەكانی
«نیعمەتوڵاڵ مەحموودی» لە بواری هونەری دارتاشی
و پەیكەرسازیدا ،بریتین لە :بووژاندنەوەی پەیكەر ه
داری��ن��ەك��ان��ی م��ۆزەخ��ان��ەی ش���اری س��ن��ە ،دەروازەی
م��زگ��ەوت��ی ج��ام��ی��ع��ەی ش���اری س��ن��ە ،ب��وژان��دن��ەوە و
س��ەرل��ە ن��وێ س��ازك��ردن��ەوەی دەرگ���ا و پەنجەرەو
میچی مۆزەخانەی خەڵكناسی ماڵی كورد لە شاری
سنە ،دروستكردنی دەرگای هاتنە ژوورەوەی یەكێك
ل��ە ن��اوداران��ی ك��ورد ل��ە هەرێمی ك��وردس��ت��ان «قادر
كەرەم» و شێخ حەسەن بەرزەنجی» ،بووژاندنەوی ماڵی وەكیل لە شاری
سنە ،بووژاندنەوە و سەرلەنوێ سازكردنەوەی دەرگا و پەنجەرەی بینای
خەسرەوئاوا لە شاری سنە.

بهڕێوهچوونی کۆڕێکی شێعری به بۆنهی

بەیانە فازڵی شاخەوانی كورد بە سەر زنجیرە

كۆچی دوایی پەیكەرتاشی ناسراوی
كورد «نیعمەتوڵاڵ مەحموودی»

 25گهاڵوێژ

کۆمیسیۆنی چاپهمهنیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
له پێشوازیی 25ی گهالوێژ ،شهست و پێنجهمین ساڵرۆژی
دامهزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستانهوه ئێواره شێعرێکی
له یهکێک له بنکهکانی سهر به دهفتهری سیاسیی حیزب دا
بهڕێوه برد.
لهو کۆڕه شێعرهدا که ئێوارهی رۆژی پێنجشهممه،
 21ی گهالوێژ له ژێر ناوی « ئهی تیشکی گهالوێژی مهزن،
گهرم و بهتینی» و ،به بهشداریی دهیان کهس له هۆگران و
الیهنگرانی شێعر بهڕێوه چوو ،چهند شاعیرێکی بهههست و
خاوهن خامهی رۆژههاڵتی کوردستان و باشووری کوردستان
به خوێندنهوهی بهرههمه شێعرییهکانیان میوانداریی ساته
بێدهنگییهکانی بهشدارانیان کرد.
لهو کۆره شێعرییهدا مههدی زریان ،خاتوو ناڵه
عهبدوڕهحمان ،ئهحمهد قادری ،جهماڵ نهجاری ،وریا رهحمانی
و رهسوڵ سوڵتانی ههریهکه و چهند شێعرێکی خۆیان پێشکێشی
ئاماده بووان کرد.

چیای بەرزی هیماالیا سەركەوت

بەیانە فازڵی ژنە شاخەوانی كوردی
خەڵكی شاری مەهاباد ،كە مانگی خەرمانان
هاوڕێ لەگەڵ گرووپێكی شاخەوانی بەرەو
زنجیرە چیای هیماالیا وەڕێ كەوتبوو،
توانی ئەو زنجیرە چیایە ببرێ و ناوی
خۆی وەكوو ژنە شاخەوانی سەركەوتووی
كورد لە نێو ریزی لیستی سەركەوتوانی
ئەو زنجیرە چیا سەركەشە بە ناوبانگەی
جیهان تۆمار بكات.
بەیانەی فازڵی دوای گەڕانەوەی لەم
سەفەرە سەركەوتوە وەرزشیە بۆ شاری مەهاباد ،لە الیەن دانیشتوانی ئەو
شارە و ئەوینداران و الیەنگرانی رشتەی وەرزشی شاخەوانی زۆر بە گەرمی
پێشوازی لێ كراو ئەو سەركەوتنەی بووە مایەی خۆشحاڵی و شانازی هەموو
الیەك.
شایانی باسە كە بەیانە فازڵی ئەندامی گرووپی شاخەوانی ئەورازە لە شاری
مەهاباد و ماوەی هەشت ساڵە كە لەم رشتە وەرزشیەدا چاالكە.

چاپكراوی نوێ
گۆڤاری  ،k21كە گۆڤارێكی كلتووری ـ زانستی
ـ مێژوویی ـ بەڵگەنامەیی ،نەتەوەیی ـ وەرزیی ئازادە،
چاپ و باڵو كرایەوە.
ئەم ژمارەیەی گۆڤاری  k21كە لە توێی 400
الپەرەدا باڵو كراوەتەوە ،چەندین بابەتی بەپێزو
بەهێز لەخۆ دەگرێ كە لە سەر كەسایەتیی هێندێك
گەورەپیاوی مێژووی كورد وەك د.عبدلڕحمان
قاسملوو و چەند شاعیرو نووسەری دیكە كورد و هەروەها لەسەر زمان و
بەرهەمەكانی الزارتێڤ و چەندین وتار و لێكۆڵینەوەی دیكە لەخۆ دەگرێ.
كتێبی «ئاسایشی نەتەوەیی و سیستمی
نێونەتەوەیی» كە بەرهەمی د .جەلیل رەوشەندلە ،لە
الیەن مێهدی مێهرپەروەرەوە كراوە بە كوردی.
ئەم كتێبە كە لە توێی  250الپەرەدا لە الیەن
دەزگای وەرگێرانەوە چاپ و باڵو كراوەتەوە لە حەوت
بەشی سەرەكی ئاسایشی نەتەوەیی ،بەرژەوەندیی
نەتەوەیی ،پێكهاتەی دەسەاڵتی نەتەوەیی ،رۆڵ و
كرداری دەسەاڵتی نەتەوەیی ،سیستمی نێونەتەوەیی
و ئاسایشی نەتەوەیی ،هۆكارەكانی هەڕەشەكەری
ئاسایشی نەتەوەیی و گۆڕانكارییەكانی ئاسایشی
نەتەوەیی پێك هاتوه.
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حیزبی دێموکراتی کوردستان بهتایبهتی و گهلی کورد ب ه گشتی،
مێژوویهکی پڕ ل ه قوربانیدانیان ههیه .رۆژێ��ک لهساڵ دا نی ه ک ه
چهندین تێکۆشهری دێموکرات و خهباتگێری کورد ،گیانیان تێدا بهخت
نهکردبێ.بۆههر ڕۆژێک قامکی لهسهر دابنێی ،دهبینین ساڵڤهگهر و
بیرهوهری چهندین ڕۆڵهی فیداکاری حیزبی دێموکراتی کوردستان و
گهلی کورده .ههموو شههیدهکان و ههموو ڕۆژهکان بهم بۆنهیهو ه
ک ه بهڵگ ه و سهلمێنهری گیانبازی ڕۆڵ ه بهبهبڕوا و بهوهفاکانی گهلی
ک��ورد له پێناو خاک و نیشتمانیان دان! جێگای ڕێ��زن .سهرهڕای
ئهم ڕاستییهش ههندێک قۆناغ گرینگی زیاتریان ههیه و فیداکاری و
خۆبهختکردن لهم جۆر ه قۆناغانهدا پتر جێگای بایهخن.
شههیدانی قۆناغی نوێی تێکۆشانی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لهو دهست ه شههیدانهن که مهرگیان لهگهڵ ههموو داخ و کهسهرێدا
ک ه خستییه ههناوی کۆمهڵی کوردهواری ،دڕدان بهتاریکی و جاڕدانی
س��هره��هڵ��دان��هوهی ئ��ی��رادهی ب��هرگ��ری��خ��وازی و وهس��ت��ان��هو ه لهڕوی
دوژمنانی ئ��ازادی و سهبهرزیی گهلی کورد ل ه قواڵیی ڕۆژههاڵتی
کوردستاندا بوو .دوای ماوهیهکی دوور و درێژ دیار نهبوونی کادر
و پێشمهرگهی حیزبی دێموکرات له نێو شیو و دۆڵ و بهرزایی
ناوچهکانی کوردستاندا پاش چهندین ساڵ دهرنهکهوتنی دیمانهی
تێکۆشهری چهک له شان و پێشمهرگهی گیان لهسهردهستی دێموکرات
له نێو چهقی گوندهکان و له رێگا و ڕێبازهکانی نیشتاماندا ،گهشت
و گهڕانی یهک بهدوای یهکی تیمه بهههیبهتهکانی حیزبی دێموکراتی
کوردستان ل��هدوای کۆنگرهی چوادهیهمی حیزبدا ،هیوایهکی نوێی
خست ه دڵی کۆمهاڵنی خهڵکی کوردستانهوه.
ل ه ساڵهکانی  1387و 1388دا ،چهندین دهستهی پێشمهرگهی
دێموکرات ،ل ه ناوهند و باشووری ڕۆژههاڵتی کوردستان ،ههواڵی
بووژانهوهی حیزبی دێموکراتی کوردستان و مزگێنی دهست پێکردنی
قۆناغێکی ن��وێ له تێکۆشانی ئ��هم حیزبهیان ب ه گوێی کۆمهاڵنی
خهڵکی ڕۆژههاڵتی کوردستان گهیاند .پێشهنگی ئهوتیمانه ،تیمێک
له تێکۆشهرانی بهوهجی حیزب بوو ک ه فهرماندهی قارهمان ،ههمز ه
سارتکهیی فهرماندهیی دهکردن .ئهم دهست ه پێشمهرگهی ه بوون ک ه
س��هرهڕای هێز کۆکردنهوهی دام و دهزگ��ای سهرکوتکهری رێژیم
و بهسیجی بهکرێگیراوان و سیخوڕانیان ،ل ه ناوچهکانی ڕهبهت
و سهردهشت و ناوچهکانی دهوروب���هردا ،به ح��وزووری خۆیان و
حهوانهوهیان ل ه باوهشی پڕخۆشهویستی خهڵکی پێشمهرگهپهروهر
و دێمۆکراتدۆستدا ،هیوایان لهدڵی گهلهکهیان دا ڕواند و هێمنی و
ئاسوودهییان ل ه سهرکوتکهرانی تینوو ب ه خوێنی کورد تاراند .ل ه
کۆتایی گهشتی ئهم دهستهی ه له تێکۆشهرانی سیاسی و پارتیزانانی
دێموکراتدا بوو ک ه پێالنی دوژمن بۆ لهداو خستنیان سهرکهوت و
ل ه بۆسهیهکدا له رۆژی  23گهالوێژی  87له دۆڵیگردێنهی ناوچهی
سهردهشت بۆیان دانرابۆوه ،فهرماندهی قارهمان ههمزه سارتکهیی و
هاوڕییان قادر نهزمی و قادر قادری شههید بوون.
ساڵێک دوات���ر ل��ه کۆتاییهکانی گ��هالوێ��ژدا ل�� ه درێ���ژهی ک��ار و
تێکۆشانی ڕۆڵ��ه بهبیر و باوهڕهکانی دێموکرات ل ه نێو کۆمهاڵنی
خهڵکی رۆژههاڵتی کوردستاندا ،تیمێکی دوو کهسی ل ه کادرهکانی
حیزب پێکهاتوو له هاورێیان بێهروز ڕهزانهژاد و محهممهد نهدیمی ،ل ه
سێڕای «مازیبهن» ل ه ناوچهی مهریوان کهوتن ه نێو کهمینی هێزهکانی
کۆماری ئیسالمی و شههید بوون.
مهرگی ئهو دوو دهستهی ه له تێکۆشهرانی دێموکرات ،ئهگهرچی
خهسارێکی تاڵ بۆ حیزبی دێموکراتی کوردستان بوو ،بهاڵم شهپۆلێک
له ڕق و نهفرهت له کۆماری ئیسالمی و هاوپێوهندییهکی بهرینی لهگهڵ
هێزی پێشمهرگ ه و حیزبی دێموکراتی کوردستان ل ه نێو گهلهکهمانی
پێک هێنا.
ههر ل ه مانگی گهالوێژی ساڵی 88دابوو که پۆلیک ل ه پێشمهرگهکانی
کۆمهڵهی زهحمهتکێشانی کوردستان و دهستهیهک ل ه پێشمهرگهکانی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئ��ێ��ران ،یهکهمیان ل ه کامیاران و
دووه��هم��ی��ان ل ه ن��اوچ��هی سهقز ،ل ه الی��هن هێز ه جینایهتکارهکانی
کۆماری ئیسالمییهوه گهمارۆ دران دوای خۆڕاگرییهکی خوێناوی
شههید بوون.
له بیرهوهری شههید بوونی ئهم چهند پۆله ل ه ڕۆڵهکانی نیشتماندا
که به ڕێکهوت ههموویان ل ه مانگی گهالوێژ دا گیانیان بهخت کرد،
به ڕێزهو ه یادیان دهکهینهو ه و دڵنیایان دهکهین ک ه هاوسهنگهران
و هاوباوهڕانیان و ڕۆڵی پێشهنگانهی ئ��هوان ل ه شڵهقاندنی گۆمی
ئاسودهیی دوژمنان و زیندووکردنهوهی دیمهنهکانی ئاوێته بوونی
خهڵک و پێشمهرگه له بیر ناکهن و خهبات تا وهدیهێنانی ئامانجهکانیان
درێژه دهدهن.

