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یەڵدای خوێناویی دێموکرات

پێڕست
-------------------------------------------------------- -١لوتکە(هونراوە) .......بێبەش پیرۆتی ٩ ................................................................................
 -٢راگەیەندراولە بارەی تەقینەوەی تیرۆریستی لە یەکێک لە بنکەکانی حیزبی دیموکراتی کوردستان ١١ ...................
 -٣بهڕێوهچوونی ڕێورهسمی پرسهو سهرهخۆشی شههیدانی تهقینهوهی شهوی یهلدا له بنکهی دهفتهری سیاسیی حدک ١٢ ....
 -٤کورتەیەک لە ژیاننامەی شەهیدانی هێرشە تێروریستیەکەی بەر دەم بنکەی دەفتەری سیاسیی حدک لە شەوی یەلدا١١ ..
 -٥یەلدای خوێناویی دێموکرات ،حیزبەکانی چوارپارچەی کوردستانی لەدەوری یەک کۆکردەوە ٢١ ...........................
 -٦بەیاننامەی کۆتایی کۆبوونەوەی هاوبەشی الیەنە سیاسییەکانی کوردستان ٢٤ ............................................

پەیام و ئیدانەی حیزب ،ڕێکخراو و کەسایەتەکان :الپەڕەی٧٢ :
----------------------------------------------------------- -١سەرۆكایەتیی هەرێمی كوردستان
 -٢ئەنجومەنی وەزیرانی ههرێمی كوردستان
 -٣د .یوسف محەمەد سادق سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان
 -٤فوئاد مەعسووم ئیدانەی تەقینەوەکانی کۆیە دەکات
 -٥ئەنترناسیونالی سۆسیالیست هێرشی تیرۆریستی دژی حیزبی دێموکراتی کورستان ئیدانە دەکات
 -٦دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
 -١کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان
 -٨کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران
 -٩ڕاگهیاندنی دهبیرخانهی كومیتهی ناوهندیی كۆمهڵه
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 -١١سازمانی خەباتی كوردستانی ئێران
 -١١ڕێکخراوی خەبات،ی شۆڕشگێڕی کوردستان
 -١٢مهکتهبی سیاسیی پارتی دێموکراتی کوردستان
 -١٣مەکتەبی سیاسی یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان
 -١٤بزووتنەوەی گۆڕان
 -١٥یەکگرتووی ئیسالمیی کوردستان  -مەکتەبی ئەمینداری گشتیی
 -١٦ئەنجومەنی سیاسی كۆمەڵی ئیسالمی كوردستان
 -١١حیزبی شیوعی کوردستان
 -١٨کومیتەی ناوەندی رێکخراوی یاری کورد
 -١٩مەجلیسی پارتی ژیانی ئازادی كوردستان (پژاك)
 -٢١شورای هەماهەنگی  -بزووتنەوەی کۆماریخوازانی رۆژهەالتی کوردستان
 -٢١دهفتهر سیاسیی پارتی سهربهخۆیی كوردستان
 -٢٢سمكۆ یەزدانپەنا  -سکرتێری گشتی یەکێتی شۆڕشگێرانی کوردستان
 -٢٣پارتی ئازادیی کوردستان

PAK

 -٢٤ئەنجومەنی سەرکردایەتی پارتی سەربەستیی کوردستان
 -٢٥پارتی لیبراڵ دیمۆکراتی کوردستان ئەنجومەنی سەرکردایەتی
 -٢٦مەكتەبی سیاسیی یەكێتی نەتەوەیی دیموكراتی كوردستان YNDK

 -٢١سكرتارییهتی یهكێتی الوانی كوردستان حیزبی شیوعی
 -٢٨مهكتهبی سیاسی بزووتنهوهی دیموكراتی گهلی كوردستان

 -٢٩کۆمەڵگای دیموکرات و ئازادی ڕۆژهەاڵتی کوردستان (کۆدار)
 -٣١كۆمەڵەی یەکسانیی كوردستان
 -٣١ئەنجومەنی کارگێڕی حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان

 -٣٢تهڤگهری ئازادی کۆمهڵگای کوردستان
 -٣٣شەش فراكسیۆنی پەرلەمانی كوردستان تەقینەوەكەی بارەگای حزبی دیموكرات شەرمەزار دەكەن
 -٣٤فڕاكسیۆنی پارتی دیموكراتی كوردستان لە پارلەمانی كوردستان
 -٣٥لیژنەی پێشمەرگە داوای بە سزا گەیاندنی ئەنجامدەرانی تەقینەوەکەی کۆیە دەکات
 -٣٦سەرۆکى فیدراسۆنى کۆمەڵەوڕێکخراوەکانى عێراق  -کوردستان
 -٣١پەیامی کۆمیتەی کەمپینی یەکبوون بە بۆنەی شەهیدانی شەوی یەڵدا.
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 -٣٨پەیامی هاوخەمی حیزبی دێموکراتی کوردستان  -کۆمیتەی گشتی فینالند
 -٣٩پەیامی هاودەردی کومیتەی هەڤکاری پارتە کوردستانییەکان لە هولەند.
 -٤١تەڤگەری جەوانانی کورد لە رۆژئاوای کوردستان
 -٤١كوميتەى كوردەكانى دانيشتوى ئەمريكا بۆ ديموكراسى و مافى مرۆڤ  -لوس ئەنجليس
 -٤٢پەیامی خەباتکار و کەسایەتیی لەمێژینەی دێموکرات ،مەال حەسەن شیوەسەڵی.
 -٤٣د .مهحموود عوسمان ،لە بارەی تهقینهوهكانى شەوی یەلدای ،پێویسته بهههموو شێوهیهک ڕیسوا بكرێ.
 -٤٤هاوخهمی پۆلێک له مامۆستایانی شاری پیرانشار له گهڵ حیزبی دێموکراتی کوردستان
 -٤٥ڕۆژنامەنووسی بەناوبانگی ئێرانی ئیدانەی تەقینەوەکانی شەوی یەڵدای کرد
 -٤٦محەمەد نەزەری ،زیندانی رەجایی شاری کەرەج
 -٤١نامەی سەرەخۆشیی سێ کچە بەندکراوی کورد لە بەندیخانەی کرمان
 -٤٨ساالر مەحمود ئیدانەی تیرۆرکردنی پێشمەرگەکانی حزبی دیموکرات دەکات
 -٤٩هاوخەمیی لە گەڵ حیزبی دێموکراتی کوردستان  -خەلیل عەبباسی
 -٥١عوسمان ئۆجهالن :تهقینهوهكهی كۆیه داوهتنامهیه بۆ شهڕی دراوسێیهك
 -٥١شوان داودی ،ئەندامی فراکسیۆنی یەکێتی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق
 -٥٢سکرتاریای یەکیەتیی الوانی دێموکراتی رۆژهەاڵتی کوردستان

دیدو بۆچوون :الپەڕەی :الپەڕەی ٠٩
------------------------------------------------------------- -١تەقەیننەوەکانی بەردەم قەاڵی هەرمۆتە و دواڕۆژی پارتە رۆژهەاڵتییەکان لە باشووری کوردستاندا  .....عەزیز شێخانی
 -٢ڕۆژههاڵتم برینێكه  ...................................................................................ئومێد حهمه عهلی
 -٣بە ئامانجکردنی بنکەکانی حیزبی دیمۆکرات و مەبەستەکانی پشت پەردە  ............................شێرکۆ پااڵنیجافی
 -٤سپێدەیەکی ڕەشی تر  ......................................................................................مەریوان قانیع
 -٥هەزار ساڵو لە گیانی پاکی تازەترین شەهیدانی نیشتمان  ،شەهیدانی شەوی یەلدای خوێناوی  ......رامبود لوتفی پوور
 -٦داوا و پێشنیارێکی دۆستانە  ...........................................................................برایم جەهانگیری
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 -١کۆماری ئیسالمی ئێران دایکی گرووپه تیرۆریسته ئیسالمییهکانه  ........................................سامڕهند عهتری
 -٨ئێران بە بەردەوامیی تیرۆرەكانی ڕیسواتر دەبێ!  .........................................................ساالر حیسامی
 -٩بۆ تێرۆرەکەی شەوی یەلدا کاری کۆماری ئیسالمی ئێرانە؟  ...............................................سمایل شەرەفی
 -١١ڕاسان ،جاڕنامەی شارۆمەندی ،تەقینەوەی بەر قەاڵ  ............................................ئاگری ئیسماعیل نەژاد
 -١١تیرۆر نامان ترسێنێ هەرەشە هەنگاومان پێ شل ناکا  ...................................................لوقمان مێهفەر
 -١٢ئایا ئێران دەستیکردووەتەوە بە سڕینەوەی نەیارانی لە دەرەوە؟  .............................. ....................ب.ح
 -١٣كۆماری ئیسالمی ماكەی تیرۆر  .........................................................................رەسووڵ سوڵتانی
 -١٤كردهوه ترۆریستیهكهی كۆماری ئیسالمی له شهوی یهلدا دا ،نامان ترسێنێ  ..........................ئهحمهد مهكاڵوهیی
 -١٥خەمی لە دەستدانی پۆلێک تێکۆشەری دێموکرات  ................................. .............................عەبو راد
 -١٦وەرن با هەموومان بۆ یادی ئازیزانی شەهیدمان مۆم داگیرسێنین  ..........................................نیعمەت مەال
 -١١بۆ پەالمارە تێرۆریستییەکەی سەر حدک دەستی کۆماری ئیسالمیی لەپشتە؟ ................................عەلی بداغی
 -١٨كهاڵشی خوێناوی چمان پێدهلێ؟  .....................................................................ئەحمەد شێربەگی
 -١٩تهقینهوهی تیرۆریستی له بهردهم یهکێک له بنکهکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان له کۆیه  .......حشمهت خوسرهوی
 -٢١كێ هێندە گێلە بڕواتان پێ بكا؟  .....................................................................رەسووڵ سوڵتانی
 -٢١تێرۆریزمی کۆماری ئیسالمیی ئێران  .......................................................................وریا رەحمانی
 -٢٢تێرۆرەکەی شەوی یەلداو ،لەسەر پێبوونی میللەتێک  ...................................................سمایل شەرەفی
 -٢٣لەسەر کارەساتە خوێناوییەکەی شەوی یەڵدا  ...........................................................حوسێن بهخشی
 -٢٤تیرۆری شهوی یهڵدا  ..............................................................................د .کامران ئهمینئاوه
 -٢٥تیرۆری رۆژهەاڵتییەكان لە باشوور دەست پێ دەكاتەوە  ...................................................هیدایهت جاان
 -٢٦وەرزی نوێی تیرۆری ئێران لە هەرێمی كوردستان  .................................................. .......هاوار بازیان
 -٢١تهقینهوهکانی شهوی یهڵدا و قوواڵیی دیفاعی ئیستراتیژیک  .........................................حەسەن شێخانی
 -٢٨تێرۆریزمی دەوڵەتیی و پەرچەکرداریی بزاڤی نەتەوەیی کورد  ......................................سامان فەقێ نەبی
“ -٢٩بەرلە ماڵئاویی” و یەڵدای خوێناوی!  ..................................................................ههیاس کااردۆ
 -٣١بااڵدەستیی ئەهریمەنیی تاران لە کوێ تێکدەشکێ؟  .....................................................ئاالن بەهرامی
 -٣١بۆچی تەقینەوەی تیرۆریستی لەبەردەم بارەگا و بنکەی حیزبی دێموکراتی کوردستان؟  ................ئیقباڵ سهفهری
 -٣٢شەهیدانی شەوی یڵدا و هەڵوێستی بوێرانەی خەڵکی کوردستان  ..................................رەزا محەممەد ئەمینی
 -٣٣ننێئۆتیرۆریزم  ...........................................................................................شاهۆ حوسێنی
 -٣٤دیپلۆماسیی تیرۆری کۆماری ئیسالمیی ئێران  ..............................................................ئازاد مستۆفی
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 -٣٥دەوڵەت ماکە و سەرچاوەی راستەقینەی تیرۆریزمە  .....................................................عەزیز شێخانی
 -٣٦کۆبوونەوی حیزبە کوردستانییەکان لە پێوەندی لەگەڵ کردەوە تیرۆریستییەک  ........................سمایل شاەرەفی
 -٣١دەنگدانەوەی هێرشی تێرۆریستی شەوی یەلدا لە میدیای جیهانی دا  ..............................کەمال حەساەن پاوور
 -٣٨موژده ،موژدهی به شهکیال دا  .............................................................................عەلی فەتحی
 -٣٩سێ پارچه شێعری کورت که له الیهن مامۆستا ئاشقهوه؛ له شاری ستۆکهۆڵم  .....................................ئاشق

وتووێژەکان :الپەڕەی :الپەڕەی٧١٩ :
------------------------------------------------------------- -١رەزا کەعبی :پێویستە هەموو حیزب الیەنە کوردییەکان ،ڕێگاێکی هاوبەش و یەکگرتووانە بگرنە پێش.
 -٧هاوار بازیان :بەبێ هاوكاریی خۆماڵی ،ئەو كردەوە تیرۆریستییە سەركەوتوو نەدەبوو.
 -٣زەبیحی :هەتا لێكترازاو و پڕژباڵو بين دوژمنانى گەل و نيشتمان دەتوانن جينایەتى لەوه گەورەتريش بخوڵقێنن.
 -٤ئەلبووورز ڕووئووین تەن :کۆماااری ئیسااالمی لە هەمااوو هێاازی خااۆی بااۆ لەناااوبردنی شۆڕشاای کااورد و ئامانجەکااانی کەڵااک
وەردەگرێت.
 -٥هەڵمەت مەعرووفی :یەکەم هەنگاوی کردەیی هەڕەشەکانی کۆماری ئیسالمی بۆ تیرۆری دژبەرانی لە کۆیە ڕەنگی داوە.

کۆڕیاد ،رێورەسم و خۆپشاندان و چاالکی :الپەڕەی٢٢٢ :
------------------------------------------------- -١له ههڵهبجه گردبوونهوهیهک دژی تهقینهوهکانى کۆیه ئهنجامدرا
 -٢ڕاپۆرتی رۆیتهرز سهبارهت به تهقینهوهکانی بهردهم بارهگای حیزبی دێموکراتی کوردستان
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 -٣باڵوبوونەوەی هەواڵی تەقینەوەکەی شەوی یەلدا لە میدیاکانی نۆڕوێژدا
 -٤بەڕێوەچوونی خۆپیشاندانێک دژ بە ڕژیمی تێرۆریستی کۆماری ئیسالمی لە واڵتی بریتانیا
 -٥چاالکیی تەبلیغیی لە شارەکانی کوردستان بە مەبەستی هاوخەمیی لە گەڵ حیزبی دێموکراتی کوردستان
 -٦بهبۆنهی شهوی یهڵدای خوێناوی له شاره جیاجیاكان چاالكی تهبلیغی كرا
 -١باڵوکردنەوەی هەواڵی تەقینەوەکەی شەوی یەلدا لە ڕۆژنامەکانی سۆئێد
 -٨لە واشنگتۆن،ی پایتەختی واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا ،ڕێز لە شەهیدانی شەوی یەلدا،ی خوێناوی گیرا
 -٩لە شاری هەولێر ،کردەوە تیرۆریستییەکەی بەردەم قەاڵی دێموکرات شەرمەزار کرا
 -١١روونکردنەوی دەزگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان ،سەبارەت کردەوە تیرۆریستییەکەی بەردەم قەاڵ.
 -١١رێورەسمی بەرز ڕاگرتنی یادی شەهیدانی یەڵدای دێموکرات و ،مەحکومکردنی پەالماری تێرۆریستی  -نۆروێژ
 -١٢بەڕێوەچوونی کۆڕیاد و پرسەی شەهیدانی شەوی یەلدای خوێناویی دێموکرات  -سوئید
 -١٣بەڕێوەچوونی کۆڕیادێک بۆ شەهیدانی یەلدای خوێناوی لە واڵتی ئاڵمان
 -١٤خۆپێشاندانی دژ بە کردەوەی تیڕۆریستییەکەی بەردەم قەاڵی دێموکرات لە شاری هەولێر
 -١٥دژکردەوەی حیزبەکان لەسەر تیرۆرەکەی شەوی یەلدا  -چەند الیەن کۆماری ئیسالمی بە بکەری تاوانەکە دەزانن
 -١٦تەقینەوەکەی شەوی یەڵدا و ڕەنگدانەوەی لە میدیا بیانییەکاندا
 -١١به بۆنهی کارهساتی شهوی یهڵدای خوێناویی دیموکراتەوە ،له شاره جیاجیاکانی کوردستان چاالکیی تهبلیغیی کرا
 -١٨دژ بە کردەوە تیرۆریستییەکەی کۆماری ئیسالمی لەبەردەم قەاڵی دێموکرات ،لە نۆڕوێژ خۆپێشاندانێک بەڕێوە چوو
 -١٩خۆپیشاندانێک بۆ سەرکۆنە کردنی کردەوە تێرۆرسیتییەکەی شەوی یەلدا ،لە شارەکانی برلین و بۆن،ی ئاڵمان
 -٢١لە شاری تڕۆندهایمی نۆڕوێژ ،کۆڕیادی شەهیدانی یەڵدای خوێناوی بەڕێوە چوو
 -٢١ڕاپۆرتی بەڕێوەچوونی کۆڕیادی شەهیدانی شەوی یەلدا لە واڵتی ئوستڕالیا
 -٢٢کوردانی دانیشتووی واڵتی سویس ،لە بەردەم ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان تەقینەوەکانی شەوی یەلدا.
 -٢٣بەڕێوە چوونی کۆڕ یادێک بۆ بەرز ڕاگرتنی یادی شەهیدانی شەوی یەڵدای خوێناوی دێموکڕات لە واڵتی دانمارک
 -٢٤ڕێوڕەسمی و کۆڕیاد شەهیدانی شەوی یەڵدای خوێناویی قەاڵی دێموکرات لە ڕۆژئاوای کاناداا ڤانکۆڤێر
 -٢٥خۆپێشاندانێک له شاری "ستاڤانگێر"ی واڵتی نۆڕوێژ ،دژ به کردهوه تیرۆریستییهکهی کۆماری ئیسالمی ئێران.
 -٢٦بەڕێوەچوونی ڕێپێوانێک لە بەردەم باڵوێزخانەی ئێران لە ڤییەن،ی پایتەختی ئۆتریش
 -٢١كۆبوونهوهیهكی ئهمنیهتی ا تهشكیالتی له بنكهیهكی حیزبی دێموكراتی كوردستان بهڕێوهچوو
 -٢٨بەڕێوەچوونی ئاکسیۆنێک لە بەردەم باڵوێزخانەی ڕژیم لە هولەند ،بۆ ڕیسوا کردنی تەقینەوەکانی شەوی یەلدا
 -٢٩چیرۆکی شەهیدبوونی بچووکترین پێشمەرگەی حدک بەهۆی تەقینەوەکان
 -٣١وەزشوانێکی کورد ،میداڵەکەی پێشکەش بە بنەماڵەی شەهیدانی شەوی یەڵدا کرد
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 -٣١بەیاننامە لە بارەی :تەقینەوە تیرۆریستیەکەی شەوی ١ی بەفرانبارو پەیامو شوێنەوارەکانی ٢٨٣ .....................

--------------------------------------------------------------------

چەند پەیام و بابەتی فارسی :الپەڕەی٧٢٢ :
------------------------------------------------------------ -١جبهه دمکراتیک مردمی احواز
 -٢دفتر سیاسی سازمان فعاالن اهل سنت ایران
 -٣سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
 -٤جبهه دموکراتیک ایران برون مرز
 -٥دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران
 -٦شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست
 -١کمیته مرکزی سازمان اتحاد فداییان خلق ایران
 -٨جمعیت كردهای مقیم فرانسه
 -٩هیئت سیاسی ا اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

 -١١دبیر کل حزب وطن
------------------------------------------------------------------------------

 -١انفجاری کە سرآغاز جنگی بزرگ است  ......................................................................آزاد مستوفی
 -٢نئوتروریسم (بازخوانی ترورهای جمهوری اسالمی از منظر نظریه سازهانگاری)  ..........................شاهو حسینی
 -٣ترور ،پدیدەای همزاد با جمهوری اسالمی  ..............................................................رضا محمدامینی
 -٤اقدامات تروریستی جمهوری اسالمی ایران در(درون وبرون مرز)  ..........................................احسان فتاحی
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راگەیەندراو لە بارەی تەقینەوەی تیرۆریستی لە یەکێک لە بنکەکانی
حیزبی دیموکراتی کوردستان

بۆ ئاگاداریی ڕای گشتی
تەقیاانەوەی تیرۆریسااتی لە نزیاااک یەکێااک لە بنکەکااانی ەفاااتەری سیاساایی حیاازب ،شاااەهیدو برینااداربوونی ژماااارەیەک لە
تێکۆشەرانی حیزبی دیموکراتی کوردستانی لێ کەوتەوە.
ئەمشەو  ٢١لە سەر ٢١ی دیسامبر (شەوی یەلدا) ،دەوروبەری کاتژمێر١١ی شاەو لە کاتێاک دا بەشادارانی ڕێورەسامی یاادی لە
دایکبااوونی د.قاسااملوو ،بە دوای کۆتااایی بەرنااامەکە بااۆ ماڵەکانیااان دەگەڕانەوە ،دوو تەقیاانەوەی بە دوای یەک لە نزیااک
پرسگەی بەر دەرکی قەاڵی دیموکرات ڕوویان دا .بە هاۆی ئەم تەقیانەوەیە بە داخەوە  ٦کەس شاەهید و  ٤کەسایش برینادار
بوون.
شەهیدەکانی ئەم ڕووداوە بریتین لە:
 -1عەلی قۆیتاسی ،کادری حیزب
 -2وەهاب میر خزری ،کادری حیزب
 -3ساالر باقری ،پێشمەرگەی حیزب
 -4ئەرسەالن عەباس نیا ،پێشمەرگەی حیزب
 -5ناسر کەریمی ،ئەندامی یەکیەتیی الوانی دیموکرات،
 -6عەدنان عەبدوڵال ،مفەوەزی ئاسایش
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بە هۆی ئەم ڕووداوەوە دوو پێشمەرگەی حیزب و هەر وەها دوو پۆلیسی ئاسایشیش بریندار بوون.
وێڕای مەحکوومکردنی ئەو کردەوە تیرۆریستییە و هەر وەها سەرەخۆشایو هااودەردیی قووڵماان لە گەڵ بنەمااڵەی شاەهیدانی
ئەو ڕووداوەو هیوای هەر چی زووتر چاکبوونەوە بۆ بریندارەکان ،ڕادەگەیەناین کە لێکاۆڵینەوە لە ساەر چاۆنیەتیی ڕووداوەکە
بەردەوامەو ،ئاسایشو دەزگاا پێوەندیادارەکان لە شاوێنی رووداوەکە حوزووریاان هەیە .زانیااریی زیااتر لە راگەیەنادراوەکانی
داهاتوو دا بە ئاگاداریی بیرورای گشتی دەگەیەنین.
دەفتەری سیاسیی حیزبی دیموکراتی کوردستان
شەوی ٢١لە سەر ٢١ی دیسامبری ٢١١٦
شەوی ١ی بەفرانباری ١٣٩٥
----------------------------------------------------------تێبیناای :بەداخەوە دوا چەنااد کااات ژمێاار سااەنگەر سااتار ماافەوەزی ئاسااایش لە نەخۆشااخانە شااەهید و ژمااارە شااەهیدان ئەم
کارەساتە بوونە  ١شەهید.
------------------------------------------------------------------------------
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بهڕێوهچوونی ڕێورهسمی پرسهو سهرهخۆشی شههیدانی تهقینهوهی شهوی یهلدا له بنکهی
دهفتهری سیاسیی حدک

پاشنێوهڕۆی رۆژی چوارشهمه ڕێکهوتی ١ی بهرفرانبار له یهکێک له سالۆنهکانی بنکاهی دهفتاهری سیاسایی حیزبای دێماوکڕاتی
کوردساااتان رێورهسااامی پرساااهو سهرهخۆشااای شاااههیدانی کاااردهوه تێرۆریساااتییهکهی باااهردهم قاااهاڵی دێماااوکرات ،باااهڕێوهچوو.
لااهو رێورهساامهدا بااه بهشااداری بهشاای هااهره زۆری کااادر وپێشاامهرگهو ئهناادامانی حیاازب و هااهروهها نوێنهرایااهتی والیهنااه
سیاسییهکانی دیکاهی رۆژهاهاڵت وباشاووری کوردساتان وێاڕای ئیداناه کردنای ئاهو کاردهوه تێرۆریساتییه ،یادونااوی تاازهترین
شههیدانی دێموکراتیان بهرز ڕاگرت و سهرهخۆشییان له بنهماڵهی گهورهی دێموکرات کرد.
له دهسپێکی ڕێورهسمی پرسهو سهرهخۆشی شههیدانی یهلدای خۆێناویی،
سکرتێری گشتیی حیزب ،هاورێ خالید عهزیزی چهند وتهیهکی پێشکهش به ئامادهبووان کرد.

دهقی قسهکانی کاک خالید عهزیزی له رێوڕهسمی پرسهی شههیدانی شهوی یهڵدا

خوشک و برایانی ئازیز!
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نوێنەرایەتیی حیزب و الیەنە سیاسییەکان!
ئەندامان و کادرەکان و پپێشمەرگەکانی دێموکرات!
زۆر بەخێاار بااێن بااۆ رێوڕەساامی پرسااە و سەرەخۆشاایی کۆمەڵێااک تێکۆشااەری رێگااای کااوردایەتی کە شااەوی رابااردوو بە دوای
رێورەسامی حیزبای دێماوکرات لە پەیوەنادی لەگەڵ شاەوی یەڵاادا و هەروەهاا شاەوی لە دایاکبوونی دوکتاور قاساملوو گیانیااان
لەدەست دا.
بەو بۆنەیەوە لە هەموو بنەماڵەی شاەهیدان ،شاەهیدانی دێماوکرات و شاەهیدانی ئاساایش سەرەخۆشای دەکەم و هەروەهاا باۆ
بریندارەکان هیوا و ئارەزووم ئەوەیە باش بنەوە.
کۆبوونەوەی شهوی رابردووی ئێمه دوو پەیامی تێدابوو پەیامی یەکەم ئەوە بوو شەوی یەڵدا لە نێو ئێرانییەکان وەک رەسام
و عادەتێک دۆستان و خەڵکانی نیزیک بە یەک خڕ دەبانەوە شاەوی درێاژی سااڵ بەیەکەوە تیاپەڕ دەکەن .لەو شاەوە دا قساە
لە خۆشی و شادییە ،قسە لە بیرەوەرییەکانە ،زۆریش دەچنە نێو داڕشتنی بیر و بۆچوون باۆ داهااتوو ،شاەوی یەڵادا شاەوی
لە دەوری یەک کۆبااوونەوەیە ،بەاڵم بااۆ ئااێمە دێموکراتەکااان شااەوی یەڵاادا مەعنااایەکی دیکەشاای هەیە ،لەو شااەوەدا دوکتااور
قاسملوو لەدایک بوو ،کەسێک لەدایک بوو بە درێژایی ژیانی سیاسیی خۆی هەمیشە پێشتاز باوو لە داهێناانی بیار و بۆچاوون
بە گوێرەی زەمان لەپێناو ئەوەی کە کوردی ئێران بە مافەکانی نەتەوایەتیی خۆی بگا.
دوکتور قاسملوو کە شەوی رابردوو ئێمە جێژنی لەدایکبوونی ئەوماان دەکاردەوە و یاادی تێکۆشاانی ئەوماان دەکاردەوە و لەنێاو
خۆماندا بیر و بۆچوون و هزری قاساملوومان وەبیار دەهااتەوە ،هەڵگاری پەیامێاک باوو ،پەیاامی قاساملوو هەوڵ و تێکۆشاان
لەپێناو ئەوەی کە ئێمە بە مافەکاانی خۆماان بگەیان ،پەیاامی قاساملوو ئەوە باوو لەو رۆژەوە کە حیزبای دێماوکرات بە دوای
ئینقالبی ئێران خەبات و تێکۆشاانی هەباووە لەنێاو کاۆمەاڵنی خەڵاک کە کێشاەی نەتەوەیەک ،کێشاەی میللەتێاک کە حەقای
خۆیەتی بە گوێرەی هەموو جاڕنامەکانی نێونەتەوەیی بە دوای مافەکانی خۆیدا دەگەڕێ بە شەڕ ،بە تیارۆر ،بە کوشاتن ،بە
قەتڵوعام ،بە ئیعدام کردن چارەسەر نابێ ئەوە هەر ئەوە پەیامە باوو کە بیارۆکەی حیزبای دێماوکراتی لەساەر دامەزرا هەر
ئەو پەیامە بوو فەلسەفەی وجوودی حیزبی دێموکرات بوو کە پێشەوای نەمر دایمەزراند.
قاسملوو لە ئیدامەی ئەو سیاسەتەدا توانی فۆرمۆڵێک لەنێو حیزبای دێماوکرات و کاۆمەاڵنی خەڵاکدا جێبخاا ئەویاش ئەوەیە
ئێمە لە خەبات و تێکۆشانی خۆمان لەپێناو گەیشتن بە مافەکانماان کاۆڵ ناادەین ،حیزبای دێماوکرات لە نااوچەکەدا کێشاەی
لەگەڵ هیچ دەوڵەتێک نیایە ،حیزبای دێماوکرات لەو نااوچەیە کێشاەی لەگەڵ هایچ ئاایین و گرووپێکای سیاسای و بۆچوونێاک
نییە ،حیزبی دێموکرات کێشەی لەگەڵ هیچ الیەنیکی سیاسی بەو مەعنایە نییە ،حیزبی دێموکرات تەنیا کیشەی لەگەڵ
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کۆماری ئیسالمی هەیە.
شەڕی دوو عەقلییەتە؛ لە الیەک کۆماری ئیساالمی تەحەماولی عەقڵیایەت و مەنتاق و عەقاڵنییەتای حیزبای دێماوکرات ناکاا
کە پێشااەوای نەماار دایمەزرانااد و دوکتااور قاسااملوو ئیاادامەی دا ،لە الیەکاای دیااکە هەوڵ و تێکۆشااانی ئااێمەیە کە تێبکۆشااین
لەپێناااو مافەکانمااان خەباااتی خۆمااان ئیاادامە باادەین بااۆیە ئادرەساای تیاارۆری دۆینااێ شااەوێ بە تەبیعەتاای ئەو پێناسااەی کە
حیزبی دێموکرات هەیەتی و کۆماری ئیسالمی هەیەتی ،جمهوری ئیسالمی ئێرانە.
ئااێمە دەمااێکە لەگەڵ حکوومەتێااک رووبەڕوویاان کە پەیااامی ئاشااتی ئااێمە ،پەیااامی ئیحساساای مەساائولییەتی ئااێمە لەپێناااو
گەیشااتن بە مافەکانمااان بە تیاارۆر و قەتڵوعااام و ئیعاادام جااواب دەداتەوە .لە رابااردووش کەسااایەتییەکانی ئااێمە تیاارۆر
کراون ،رێبەری حیزبی دێموکرات لە شوێنی موزاکرە لەگەڵ کۆماری ئیساالمی تیارۆر کاراوە ،دوکتاور شاەڕەفکەندی کە بە دوای
حەلێکدا بوو تیرۆر کرا ،دەیان کادری تێکۆشەری حیزبی دێموکرات لە سااڵنی رابردوو تا ئێستا تیرۆر کراون ،بەاڵم حیزبای
دێمااوکرات هەرگیااز تیاارۆر بە تیاارۆر واڵم نەداتەوە ،حیزباای دێمااوکرات هەرگیااز سااەرەڕای هەمااووی ئەو نەهامەتییااانەی کە
کۆماری ئیسالمی بەسەریدا تەحمیل کاردووە ،پەناای باۆ خشاوونەت نەباردووە .باۆیە تیارۆر ،خشاوونەت ،لە نااوچەکەدا و لە
دژی کوردی ئێران و لە دژی حیزبی دێموکرات و لە دژی بەرژەوەندییەکانی کورد بە گشتی بە بەژن و بااڵی جمهاوری ئیساالمی
و داعش بڕاوە .کورد لە ماوەی کێشەی خۆی لەگەڵ داعش ،کوردی ئێران بە تاایبەت حیزبای دێماوکرات بە درێژایای  ٣١سااڵ
کێشاە لەگەڵ کۆماااری ئیساالمی سااەلماندیان و ساابیتیان کاارد ئاێمە ئیحتراممااان باۆ جاڕنامەکااانی نێاودەوڵەتی لە پەیوەناادی
لەگەڵ مافی مرۆڤدا هەیە ،ئێمە سنووری قەتعی و جیدیمان داناوە لەگەڵ خشوونەت و تیرۆر.
کۆماری ئیسالمی لە سەردەمێکدا کە ناوچەکە لە شێوان دایە و جێ پێی خراپکاری کۆماری ئیساالمی لە نااوچەکە زۆر زەق و
بەرچاوە و لە ئیدامەی ئەو کیشانە ئەو ناوچەیە بەرەو ئەەوە دەچێ نەقشەی سیاسای داهااتووی بکێشارێتەوە و بێگوماان روو
لە کۆماری ئیسالمی دەکرێ ،تێدەکۆشێ بەپێای بەرژەوەنادیی خاۆی هەروەک لە چەناد سااڵی راباردوودا ساتراتیژییەکەی ئەوە
بووە نائەمنی و کیشە لە ناوچەکەدا دروست بکا بۆ ئەوی کە بە قەولی خۆی ،بۆخۆی ئەمن باێ و لە ئیادامەی ئەو سیاساەتە
بە شێوەیەکی زۆر راستەوخۆ حیزبی دێموکراتی کردە هەدەف .جیاواز لە هەمووی ئەوانە کاربەدەستانی کۆماری ئیساالمی دوای
حاازووری پێشاامەرگەکانی دێمااوکرات لە ماااوەی ساااڵی رابااردوو و سااااڵنی پێشااوو زۆر بە ئاشااکرا و بە شااێوازی جۆراەوجااۆر
هەرەشەیان لە تێکۆشەرانی کوردی ئێران کاردووە و رووداوەکەی دۆیناێ شاەوێ دەقایقەن هەر جێبەجاێ کردنای ئەو هەڕەشاەیە
لە الیەن کۆماری ئیسالمییەوه.
بااۆیە ئااێمە بااۆ جااارێکی دیااکە لێاارە تەئکیااد دەکەیاانەوە کە باشااترین شااێوەکار و باشااترین میکااانیزم و باشااترین خەبااات بااۆ
رووبەڕوو بوونەوە لەگەڵ کۆماری ئیسالمی باۆ رووبەڕوو باوونەوە لەگەڵ ساناریۆ ناڕوونەکاانی داهااتوو لە ئاینادەدا یەکریازی
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نێااو ماااڵی کااوردییە تااا ئەو جێاایەی کە پەیوەناادی بە رۆژهەالتاای کوردسااتانەوە هەیە یەکریاازی حیزبەکااانی سیاسااییە و
هیاوادارین ئەهەمییەتاای یەکریاازی نێوماااڵی کاوردی لە باشااووری کوردسااتانیش کە لە قۆناااغێکی زۆر ئەسااتەم دایە رووبەڕووی
کۆمەڵێک بژاردە لە داهاتوودا دەبێ بە قووەتی خۆی بچێتە پێشێ و بە ئیحساسی مەسئولییەتەوە جێبەجێ بێ.
بۆ جارێکی دیکە ئێمە لەگەڵ خەڵکی خۆمان لە رۆژهەاڵتی کوردستان پەیمان نوێ دەکەیانەوە کە خەباات و تێکۆشاانی ئاێمە
بەردەوام دەچێتە پێشێ .پیالنەکانی کۆمااری ئیساالمی تیارۆری کۆمااری ئیساالمی کە بەساەر حیزبای دێماوکرات و تێکۆشاەرانی
کااوردی ئێراناایدا تەحمیاال کااردووە و ساااڵهای ساااڵ درێااژەی پێااداوە هەرگیااز تەئساایر لەسااەر ئااێمە دانااانێ کە لە خەبااات و
تێکۆشااانی خۆمااان سااڵ بکهینااهوه .کۆماااری ئیسااالمی تێدەکۆشااێ بە تێاارۆر جەوێکاای نااائەمنی دروساات بکااا بەو جااۆرە مەجااالی
جموجۆڵ و فەعالییەت و تێکۆشانی مەدەنی و ئارام لە نێوخۆی کوردستانی ئێران بشێوێنێ .کۆماری ئیساالمی دەیاهەوێ میتاۆد
و شێوەی خۆی تەحمیل بکا لە هەماوو مەیادانەکانی خەباات ،شاێواندن ،تیارۆر ،دروسات کردنای ناائەمنی ،باۆ ئەوەی کە هەر
ئەوە بکا بە حەل و حەلەکەش الی ئەو هەر ئەوەیە کە ئیدامەی بدا و حەلەکە الی ئێمە ئەوەیە کە ئەوە قەبووڵ نااکەین و
خەبات و تێکۆشانی خۆمان بە شێوازی جۆراوجۆر ئیدامە دەدەین.
حیزبی دێموکرات لە ماوەی ژیانی سیاسیی خۆیدا تەحەمولی زۆر خەسارەت باووە ،تەناانەت رەهبەرانیشای لەدسات داوە بەاڵم
حیزباای دێمااوکرات حیاازبێکە ریشااەی لە نێااو کااۆمەاڵنی خەڵکاای رۆژهەاڵتاای کوردسااتان هەیە .ئااێمە ئەگە رێبەرانمااان تی ارۆر
دەکاارێن و هاوڕێیانمااان تیاارۆر دەکاارێن و لە نێوخااۆی واڵت هاوڕێیانمااان شااەهید دەباان بە دەیااان و بە سااەدان و بە هەزاران
جێیااان دەگاارنەوە و هەر ئەوەیە و هەر ئەو نفااووزە جەماااوەرییە ،ئەو ئیعتیبااارەی حیزباای دێمااوکراتە لە نێوخااۆی واڵت و لە
ناوچەکە و لە ئاستی نێودەوڵەتی کە کۆماری ئیسالمی نیگەران کاردووە و کۆمااری ئیساالمی لە کاار و فەعاالییەتی خاۆی دژی
جوواڵنەوەی کورد ،حیزبی دێموکرات بە شێوازی جۆراوجۆر دەکا بە هەدەف .حیزبێک کە پشتئەساتوورە بە کاۆمەاڵنی خەڵاک،
حیزبێااک کە پشتئەسااتوورە بە رابااردووی ،حیزبێااک کە لەپێناااو ماااف و بەرژەوەناادییەکانی خەڵااک لە نێوخااۆی واڵت و کااورد
بەگشااتی ،تەنااانەت رێبەرانیشاای فیاادا کااردووە هەرگیااز لەوانە ناسااڵهمێتەوە و خەبااات و تێکۆشااانی ،بە هیمەتاای هەمااوو
الیەکمان و بە بەشداری و چاالکیی خەڵک لە نێوخۆی واڵت بەردەوام دەچێتە پێشێ.
بۆ جارێکی دیکە پێمخۆشە لێرەوە سپاس و پێزانیی خۆمان بۆ سەرجەم خەڵکی تێکۆشەری کۆیە کە لە مااوەی شاەوی راباردوو
تا ئەورۆ بە شێوازی جۆراوجۆر لە پرسەی ئێمەدا بەشدارییان کردووە ،بکەیان .هەروەهاا زۆر ساپاس باۆ الیەنە سیاساییەکان
بااۆ کەسااایەتییەکانی باشااووری کوردسااتان کە لە شااەوی رابااردوو تااا ئێسااتا بەشااداریی خۆیااان لێاارە بە پەیااام ن ااردن ،بە
تەلەیفوون کردن ،هاودەردی خۆیان لەگەڵ ئێمە دهربڕیوە و جێی خۆیەتی ئاماژە بەوە بکەم کە کاتێک ناخۆشییەکی ئااوا باۆ
ئێمە لە هەرێمی کوردستان هاتۆتە پێشاێ لە مااوەی چەناد سااڵی راباردوو قەت هەساتمان بە تەنیاایی نەکاردووە ،هەمیشاە
خەڵکی باشووری کوردستان خەڵکی کوردستانی عێراق کە عیالقات و پەیوەندییەکی خۆش و لەمێژینەیان لەگەڵ تێکۆشەرانی
حیزبی دێموکرات بووە ،لە رۆژانی ئااوادا لەگەڵماان باوونە .بیارۆکە و مێاژووی تاێکەاڵوی هااودەردی و هاوخەبااتیی خەڵکای
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کوردسااتانی ئێااران و کوردسااتانی عێااراق لەو رۆژەوە دامەزرا کە لە کۆماااری کوردسااتان تێکۆشااەرانی کوردسااتانی عێااراق تێیاادا
پێشاامەرگە و ئەفسااەر و ژنااراڵ بااوون؛ بناااغەیەک کە ئاااوا دامەزراوە و خەبااات و تێکۆشااانی حیزباای دێمااوکراتیش بەردەوام
لەسەر ئەو ئەساسە چۆتە پێشێ و دەچێتە پێشێ ،دڵنیام لە داهاتوودا هیوادارم ناخۆشی وامان نەیەتەوە پێشێ ئاێمە پشات
ئەستوور دەبین بە بەشداری و غەمخۆری ئێوە و دڵنیام بەشداری وغەمخۆری ئێوە بۆ پرسەکەی ئێمە و پشتیوانی و هااودەردی
ئێوە خەڵکی باشووری کوردستان قووەتی قەلبێکی گەورەیە بۆ ئێمە.
بۆ جارێکی دیکە وێرای سەرەخۆشی لە بنەماڵەی پێشمەرگەکان لە پێشامەرگەکانی دێماوکرات و ئاساایش جێای خاۆیەتی لێارە
ساڵو و رێز بنێرم بۆ هەمووی پێشمەرگەکانی کوردستان کە لە جبهەیەکای دوور و درێاژ لە شاەڕ لە دژی تیرۆریساتانی داعاش
توانیویانە کوردستان بپارێزن و ئەوەی کە دۆینێ شاەوێ لێارە روویدا ئیقادامی تیرۆریساتی کۆمااری ئیساالمی لە دژی حیزبای
دێموکرات دڵنیام لە ئیدامەی خەباتی ئێمە چۆن پێشمەرگەکانی کوردستان لە بەرەکانی شاەڕ پاشەکشاەیان بە داعاش کاردوە
ئێمە تێکۆشەرانی دێموکرات و خەڵکی رۆژهەاڵتی کوردستان هەر ئەو چارەنووسە نسیبی کۆماری ئیسالمی دەکەین .بۆ جارێکی
دیکەش زۆر سپاس بۆ هەموو الیەکتان.
لە ژماره ٦٩٥ی رۆژنامهی “کوردستان”دا باڵو بۆتهوه
٤ی دێسەمبەری ٢١١٦
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کورتەیەک لە ژیاننامەی شەهیدانی هێرشە تێروریستیەکەی بەر دەم بنکەی دەفتەری سیاسیی
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە شەوی یەلدا.

شەهید عەلی قویتاسی
لە دایکبووی ساڵی ١٣٤٩ی هەتاوی لە شاری مەهاباد
ساااڵی ١٣٦٤دوای پێوەناادی گاارتن لە گەڵ حیاازب لە نێوخااۆی واڵت دوای ماااوەیەک ساااڵی  ١٣٦٦دێااتە نێااو رێاازی ئاشااکرای
تێکۆشەرانی دێموکرات.
لە ناوەڕاساااااتەکانی دەیەی  ١١ی هەتااااااوی دا قارەماناااااانە لە زۆربەی بەرەنگارییەکاااااانی هێااااازی پێشاااااەوا لە گەڵ هێااااازە
سااەرکوتکەرەکانی رێژیماای کۆماااری ئیسااالمی دا بەشااداری کارد و لەوماااوەیەدا نزیااک بە سااێ جااار بە توناادیی بریناادار دەبااێ.
شااەهید عەلاای قۆیتاساای کە زیاااتر لە  ٣١ساااڵ وەک تێکۆشااانی تااوانی سااەربەرزانەو لێهاااتووانە لەم شااوێن و ئۆڕگانااانەدا
بەرپرسارێتی بگرێتە ئەستۆ:
ساڵی  ١٣٦٦تا ساڵی  ١٣١١وەک پێشمەرگە لە هێزی پێشەوا
ساڵی  ١٣١١بۆ  ١١وەک سەرپەل هەر لە هێزی پێشەوا
ساڵی  ١٣١٢بۆ  ١٣وەک جێگری لکی ٢ی هێزی پێشەوا
ساڵی  ١٣١٣تا  ١٥وەک فەرماندەی لکی  ٣لە هێزی پێشەوا
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ساڵی ١٣١٥بۆ  ١٦وەک ئەندامی کۆمیتەی شارەستانی مهاباد
ساڵی  ١٣١٦بۆ  ١٨وەک ئەندامی کۆمیتەی بەڕێوەبەری شارستانی مهاباد
ساڵی  ١٣١٨بۆ  ١٩وەک ئەندامی ناوەندی ٢ی کوردستان و بەرپرس لە بەشی ئاموزش
ساڵی  ١٣٨١بۆ  ٨١وەک مامۆستا لە فێرهەی سیاسی  -نیزامی
ساڵی  ١٣٨٢بۆ  ٨٨وەک کادری کۆمیسیۆنی ئاموزش و مامۆستا لە فێرگە
ساڵی  ١٣٨٨تا کاتی شەهید بوونی وەک بەرپرسی بەشی فێرکردن لە کۆمسیۆنی ئاموزش
-----------------------------------------------------------------------------------

شههید وههاب میرخزری
لە دایکبووی ١٣٥١ی هەتاوی
ساڵی ١٣٨٦ی ههتاوی به ڕهسمی هاته نێو ڕیزی تێکۆشهرانی حیزبهوه.
شههید وههاب میرخزری له ماوهی  ٩ساڵ پێشمهرگایهتییدا له ئۆڕگانهکانی ناوهندی ٢ی کوردستان ،تهداروکات ،پارێزگااری
و خااههماتدا ئەرک دەگاارێتە ئەسااتۆ و ،تاقانااه کوڕهکهشاای بااهناوی محهممااهد میرخاازری بااۆ ماااوهی چهنااد سااااڵن پێشاامهرگهی
حیزب بووه.
-----------------------------------------------------------------------------
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شەهید ساالر باقری
لە دایکبووی ١٣١٣ی هەتاوی
ساڵی  ١٣٩٤پەیوەست بە ریزەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان بوو.
ناوبراو لە ماوەی کەمتر لە دووساڵ پێشمەرگایەتی لە دوو ئۆرگاانی پارێزگااری و کوردکانااڵدا ئەرکای خاۆی بەجێگەیاناد و
لە چەند دەقەی پێش رووداوە تێرۆرەیستییەکە وێنەهەڵگری رێورەسمەکەبوو.
-----------------------------------------------------------------------------

شههید ئهرسهالن عهباسنیا
تهمهن  ٣٥ساڵ خهڵکی شاری مههاباد
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شااههید ئااهرسااهالن ناسااراو بە ” کاکااه گیااان” ،ساااڵی ١٣٨٣ی هااهتاوی هاتااه نێااو ڕیزهکااانی حیزباای دێمااوکڕاتی کوردسااتان.
لەماااوەی پێشاامەرگایەتی لە ئۆرگانەکااانی پارێزگاااری ،تااهداروکات ،فێرگااه ،ناوهناادی هااهواڵ ،کوردکاناااڵ ،ناوهناادی 2ی
کوردستان و کۆمیتهی ئهمنیهت چهند ئۆڕگانێکی دیکەی حیزب ئەرکی لە ئەستۆ گرت بوو.
-------------------------------------------------------------------------------

شەهید ناسر کەریمی
تەمەن  ١١ساڵ خەڵکی بانە
شەهید ناسر ساڵی  ١٣٩١لە گەڵ بنەماڵەکەی هاتە نێو ریزەکانی حیزبی دیموکراتی کوردساتان .شاەهید ناسار لەو مااوەیەدا
وەک ئەندامێکی چاالکی یەکیەتی الوان تێکۆشانی هەبوو ،و وێڕای دەرس خوێندن لە یەکێک لە دەبیرستانەکانی شاری کاۆیە
هاوکارێکی تێکۆشەری کوردکاناڵیش بوو.
2116 / 12 / 21

20

یەڵدای خوێناویی دێموکرات

یەڵدای خوێناویی دێموکرات ،حیزبەکانی چوارپارچەی کوردستانی لەدەوری یەک
کۆکردەوە

چەناااد ڕۆژ دوای تەقیااانەوەی شاااەوی یەلااادا لە بنکەیەکااای ساااەر بە دەفاااتەری سیاسااایی حیزبااای دێماااوکڕاتی کوردساااتان کە
شەهیدبوونی  ١تێکۆشەری کوردی لێکەوتەوە ،کۆبوونەوەی بەرینی حیزب و رێکخراوە کوردستانییەکان بەڕێوەچوو.
ئەو کۆبوونەوەیە ،کە پێشنیوەڕۆی ڕۆژی یەکشەممە٥ ،ی بەفرانبار بە میوانداریی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان و بە ئاماانجی
هاااودەنگی و یەکگرتااوویی لە مەحکااومکردنی تاااوانی تێرۆریسااتیدا گیاارا ،شاااندی زۆربەی هەرە زۆری حیاازبە سیاسااییەکانی
چوارپارچەی کوردستان بەشدار بوون.
ئەو کۆبااوونەوەیە بە قسااەکانی کاااک حەسااەن قااادرزادە ،ئەناادامی دەفااتەری سیاساایی حیزباای دێمااوکڕاتی کوردسااتان دەسااتی
پێکرد.
بەڕێزیان لە قسەکانیدا بە ئاماژە بە چۆنیەتیی تێرۆرە خوێناوییەکەی شەوی یەلدا و ،کااردانەوەی لە میادیاکان و شاەپۆلی
بەرینی هاوخەمییەکان لەگەڵ حیزبی دێموکڕاتی کوردستان ،مەبەست لە کۆبوونەوەکەی بۆ بەشداران شی کردەوە.
لە بڕگەیەکی دیکەی بەرنامەکەدا کاک خالید عەزیازی ،ساکرتێری گشاتیی حیزبای دێماوکڕاتی کوردساتان وتاارێکی پێشاکەش
کرد.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان قسەکانی بەوە دەست پێکرد کە حیزبی دێموکراتی کوردستان لە سەرەتای
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دامەزرانیاایەوە تااا ئێسااتا سیاسااەت و ئامااانجی ئەوە بااووە کە بە شااێوازی ئاشااتیخوازانە ،مەدەناای و رێکاااری سیاساای مااافە
نەتەوایەتییەکانی گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان وەدیبێنێ.
کاک خالید عەزیزی لەو پێوەندییەدا ئاماژەی بە هەوڵەکانی حیزبی دێموکڕاتی کوردساتان لە ساەردەمی ساەرکەوتنی شۆڕشای
گەالنی ئێران لەگەڵ دەوڵەتی ناوەندی ،بە تایبەت دەور و نەخشی دوکتور قاسملوو لەو پێوەندییەدا کرد و ،گاوتی  :ئەگەر
ئایەتوڵاڵ خومەینی و ڕێبەرانی دیکەی کۆماری ئیسالمی وەاڵمی پەیامی ئاشتی و چارەسەری سیاسایی دۆزی کاورد لە ئێرانیاان
بااادابایەوە ،نە ئەو شاااەڕە هەڵدەگیرساااا ،نە ئەو هەماااووە زیاااانە گیاااانییە بەر دووالیەن دەکەوت؛ بەاڵم ئەوان سیاساااەتی
ناکارامەی زەبار و زەنگیاان هەڵباژارد و شاەهید دوکتاور قاساملوویان لەساەر مێازی وتاووێژ تێارۆر کارد ،بەوەش نەوەساتان و
دەیان کادر و پێشمەرگەی حیزبی دێموکڕاتیان لە باشووری کوردستان تێرۆر کرد.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا گاوتی کۆباوونەوی پاێش تەقیانەوەکەش هەر باۆ
ڕێزگرتن لە پەیامی ئاشتیخوازانەی دوکتور قاسملوو و بۆ ڕێزگرتن لە یاد و بیرەوەریی بەڕێزیان بوو.
کاک خالید عەزیزی لە تەوەرێکی دیکەی باسەکەیدا تیشکی خستە سەر سیاسەتی ناکاارامەی تێارۆر و گاوتی :ئەگەر کۆمااری
ئیسالمی بە مەبەستی وەستاندنی خەبات و تێکۆشاانی حیزبای دێماوکراتی کوردساتان چەکای تێارۆر بەکاار دێناێ ،دەباێ بااش
بزانێ کە تێرۆر کۆڵمان پێ نادا و نامانوەستێنی.
ساکرتێری گشاتیی حیزبای دێماوکڕاتی کوردساتان پێااداگری لەساەر ئەوە کارد کە پرسای نەتەوەیەک کە داوای مافەکاانی خااۆی
دەکا ،ئەو پرسە بە تێرۆر نە چارسەر دەکرێ و نە لەبار دەبرێ.
کاک خالید عەزیزی لە بەشی کۆتایی قساەکانیدا گاوتی کۆباوونەوەی ئەمڕۆماان باۆ ئەوەیە یەکادەن باین لە مەحکاومکردنی
تێرۆر و هەموومان هەست بە بەرپرسایەتی بکەین لە پێوەنادی لەگەڵ ئەمنیەتای هەرێمای کوردساتان و ئەوە پەیاامە بادەین
بە دراوسێکانمان کە هەرێمی کوردستان بە دەرفەت دابنێن نەک هەڕەشە.
لە بڕگەیااای ساااەرەکیی کۆبوونەوەکەشااادا ناااوێنەرانی حیااازبە سیاساااییەکانی بەشااادار وێااارای دەربڕینااای هااااوخەمیی خۆیاااان و
مەحکومکردنی پەالمارە تیڕۆریستییەکی شەوی یەلدا بۆ سەر حیزبای دێماوکڕاتی کوردساتان؛ ڕاو بۆچاوون و پێشانیاری خۆیاان
هێنایە بەر باس ،ئەو حیزبانە وێڕای پێداگری لەسەر پێویستیی یەکڕیزیی ماڵی کورد و هاوپێوەندیی نیشتمانی داوایان لە
ناوەناادە بەرپرساایارە حکومییەکااانی هەرێماای کوردسااتان کاارد کە لەو ڕووداوە بکااۆڵنەوە و لەگەڵ ڕاگەیاناادنی ئاکااامەکەی لە
پێناو پاراستنی ئەمنیەتی هێزە سیاسییەکانی پارچەکانی دیکەی کوردستان تێبکۆشن.
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لە بڕگەیەکی دیکەی بەرنامەکەدا کاک قادر وریا ،ئەندامی دەفاتەری سیاسایی حیزبای دێماوکڕاتی کوردساتان لەساەر پەیاامی
هاوبەشی کۆبوونەوەکە قسەی کارد و ،دوای وەرگرتنای ڕاو ساەرن و پێشانیاری ناوێنەرانی حیازبە سیاساییەکان ،بڕیارناامەی
کۆتایی کۆبوونەوکە بە تێکڕای دەنگی بەشداران پەسند کرا.
دوابااڕگەی ئەو کۆبااوونەوەیە پاارێس کۆنفڕانسااێک بە بەشااداریی میاادیاکان بااوو کە لەو بڕگەیەشاادا کاااک خالیااد عەزیاازی،
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان وەاڵمی پرسیاری میدیا و کاناڵەکانی ڕاگەیاندنی دایەوە.

٢١١٦ / ١٢ / ٢٥
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بەیاننامەی کۆتایی کۆبوونەوەی هاوبەشی الیەنە سیاسییەکانی کوردستان یەکدەنگ و
یەکگرتوو کردەوەی تیرۆریستی مەحکووم دەکەین.

ئێمە ناوێنەرانی نزیاک بە ٣١حیازب و ڕێکخاراوی سیاسایی بەشاە جۆراوجۆرەکاانی کوردساتان ئەماڕۆ یەکشاەمە ٢٥ی دیساەمبری
 ٢١١٦بە یەکەوە لە شااوێنی تەقیاانەوە تیرۆریسااتییەکەی شااەوی ١ی بەفرانباااری ئەمساااڵ(٢١ی دیسااەمبری  )٢١١٦لە قەاڵی
دیموکرات(بارەگای سەرەکیی حیزبی دیموکراتی کوردستان) لە نزیک شاری کۆیە ،کۆ بووینەوە.
ئەو تاااوانە تیرۆریسااتییە کە شااەهید بااوونی  ٥پێشاامەرگەی دیمااوکرات و دوو پۆلیساای ئاسااایش و برینااداربوونی ژمااارەیەکی
دیکەی لێ کەوتەوە ،بەشدارانی مەراسمێکی کردباوو بە ئاماان کە بە باۆنەی  ٨٦سااڵەی لە دایکباوونی د.قاساملووی شاەهید
پێااک هاااتبوو .ئاشااکرایە ئەگەر تیرۆریسااتان بیانتوانیبااا بۆمبەکانیااان بگەیەناانە نێااو شااوێنی مەراساامەکە بە دڵنیاااییەوە
کارەساتێکی زۆر گەورەتریان دەخوڵقاند.
هەر یەک لە ئااێمە حیاازبو الیەنە سیاسااییەکانی بەشاادار لەم کۆبااوونەوەیە ،پێشااتر جیااا جیااا ئەم تاوانەمااان بە توناادی
مەحکووم کردوە و هاوخەمیی خۆماان لە گەڵ بنەماالەی قوربانییەکاان و حیزبای دیماوکراتی کوردساتان راگەیانادوە .ئەماڕۆش
هەموومااان یەکاادەن و بە یەکەوە بااۆ جااارێکی دیااکە ئەم کااردەوە تیرۆریسااتیە مەحکااووم دەکەیاانەوە و لە گەڵ بنەماااڵەی
قوربانیان ،دیموکراتەکان والیەنە سیاسییەکانی ڕۆژهەالت ،هاوخەمیی خۆمان دووپات دەکەینەوە.
ئەمە یەکەم جااار نااایە دەساااتی ڕەشاای تیااارۆر ،لە هەرێمااای کوردساااتان گیااانی تێکۆشاااەرانی کاااوردی ڕۆژهەاڵت دەساااتێنێ .لە
نەوەدەکانی سەدەی  ٢١دا بە داخەوە سەدان کاادرو پێشامەرگەو ئەنادامو الیەنگاری حیزبەکاانی ڕۆژهەاڵتو بنەمالەکانیاان لە
باشاااووری کوردساااتان باااوون بە قورباااانیی پااایالنە تیرۆریساااتییەکانی کۆمااااری ئیساااالمیی ئێاااران .هەر لەم یەک دوو سااااڵەی
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دواییشدا چەند پیالنی تیرۆریساتی لە دژی بنکەکاانو تێکۆشاەرانی ژماارەیەک لەو حیزباانە پاووچەڵ کاراونەوە کە لە کااتی
خۆیدا لە ڕێگای ڕاگەیەنە گشتییەکانەوە هەواڵەکەیان باڵو بۆوە.
ئێمە نیگەرانین کە تاوانی تیرۆریستیی شەوی ١ی بەفرانبارو پایالنە پاووچەڵ بۆوەکاانی پێشاتر ،ساەرەتایەک باێ باۆ ئەوەی
جاارێکی دیااکە هەرێمای کوردسااتان ببێاتەوە بە مەیاادانی پایالن و هەڕەشااە و کاردەوەی تیرۆریسااتیی لە دژی الیەنە سیاسااییە
خەباتکارەکااانی ڕۆژهەاڵتاای کوردسااتان .لە کاتێ ا دا نەتەوەکەمااان لەباشااوور و خااۆراوای کوردسااتان لە گەڵ تێرۆریاازم لە
شااەڕێکی بەریاان دایە و قوربااانیی گەورە پێشااکەش دەکاااو ،هەر لەم سۆنگەیەشااەوە ڕێااز و ئیعتیبااارێکی جیهااانیی وەدەساات
هێناوە ،چۆن دەتوانین ڕێگە بدەین ڕۆڵەکانی بەشێکی دیکەی کوردستان لە سەر خاکی هەرێام بابن بە ئاماانجی تیارۆر؟ هەر
دەوڵەت و الیەنێک لە ژێر هەر ناوێا دا دەسات باۆ تێارۆر و ڕەشاەکوژی بباا مەحکاوومە .هەر باۆیە جاگە لەوەی هەر یەک لە
ئاێمە لە سیاساەت و تێکۆشاانی خۆماان دا دژی دەوەساتینەوە ،بە ئەرکای حکاوومەتی هەرێام و ساەرجەم دەزگاا پێوەندیادارە
کانیشی دەزانین ڕێگر بێت لە بەڕێوەچاوونی هەرەشاە و پیالنای تێرۆریساتی لە دژی الیەنە سیاساییەکانی پارچەکاانی دیاکەی
کوردسااتان کە لە هەرێماای کوردسااتان ،گیرساااونەوە .هەر وەهااا سااەرنجی هاوپەیمااانەتیی نێااودەوڵەتی دژی تیاارۆر بااۆ الی
تێرۆریزماای دەوڵەتاای لە ناااوچەکە بەراماابەر هێااز و الیەنە خەباتکارەکااانی بەشااە جۆراوجۆرەکااانی کوردسااتان ڕادەکێشااین و
پیویستی و گرنگیی بەربەرەکانی لە گەڵ ئەم جۆرە لە تیرۆریزمیان وەبیر دێنینەوە.
وێڕای مەحکوومکردنی شەڕو لەشکرکێشی ،تیرۆر و سەرکوت و تۆقاندن لە الیەن دەوڵەتانی نااوچە لە ڕووبەڕووباوونەوە لە
گەڵ پرساای کااورد دا ،بە قااووڵی باوەڕمااان بەوە هەیە کە خەباااتی گەلاای کااورد و هێاازە سیاسااییەکانی لە ڕۆژهەاڵت و هەر
پاارچەیەکی دیااکەی کوردسااتان ،بە شاەڕ و سااەرکوت و تیاارۆر لە نێاو ناااچێ .لە کاتێااکدا لە ساەر پشااتیوانیمان لە خەباااتی
ڕەوای نەتەوەکەمااان بااۆ مااافە ڕەواکااانی لە هەمااوو بەشااەکانی کوردسااتان پااێ دادەگاارینەوە ،داوامااان ئەوەیە سااەرجەم الیەنە
سیاسییەکانی کوردستانو ڕۆڵەکانی نەتەوەکەمان لە نێوخۆی کوردستان و لە دەرەوەی واڵت ،کەمپەین وچااالکیی هااوبەش لە
دژایەتی لە گەڵ سیاسەت و بەرنامەو پیالنی تیرۆریستیدا وەڕێ بخەن.
کۆبوونەوەی هاوبەشی نزیکەی ٣٩حیزبو الیەنی سیاسیی هەر چوار بەشی کوردستان
لیستی الیەنەکانی بەشدار لە کۆبوونەوەی هاوبەشی حیزبە کوردستانییەکانی هەر چوار بەشی کوردستان بۆ
مەحکوومکردنی کردەوەی تیرۆریستی

ناوەکان بە پێی تەرتیبی ئەلفوبێ:

* بزووتنەوەی دێموکراتیکی گەلی کوردستان
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* بزووتنەوەی رزگاریی دێموکراتی کوردستان
* پارتی پێشکەوتنخوازی کورد لە سووریە
* پارتی دێموکراتی نیشتمانیی کورد لە سووریە
* پارتی دیموکراتی کوردستان
* پارتی دێموکراتیکی گەالن (هەدەپە)
* پارتی کرێکاران و رەنجدەرانی کوردستان
* پارتی ئازادی کوردستان
* پارتی یەکیەتی دیموکرات ( پەیەدە)
* پارتی یەکیەتی دێموکراتی کورد لە سووریە
* یەکیەتیی دیموکراتی کوردستان
* حیزبی پێشکەوتنخوازی کوردی سووریە
* حیزبی دیموکراتی کوردستان
* حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران
* حیزبی زەحمەتکێشانی کوردستان
* حیزبی شیوعیی کوردستان
* حیزبی یەکیەتیی کورد لە سووریە
* ڕەوتی سوسیالیستی کۆمەڵە
* سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران
* کۆما جڤاکێن کوردستان(کەجەکە)
* کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان
* کۆمەڵەی شۆڕشگێری زەحمەتکێشانی کوردستان
* کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان
* یەکگرتووی ئیسالمیی کوردستان
* یەکیەتیی نەتەوەیی دێموکراتیکی کوردستان
* ئەنجوومەنی نیشتمانیی كورد لە سووریا (ئەنەکەسە)
٢٥ی دیسامبری  - ٢١١٦کۆیە

26

یەڵدای خوێناویی دێموکرات

پەیام و ئیدانەی حیزب ،ڕێکخراو و کەسایەتەکان:
--------------------------------------------------------------

سەرۆكایەتیی هەرێمی كوردستان كردەوە تیرۆریستییەكەی شاری كۆیە ئیدانە دەكات

ئێااوارەی ڕۆژی سێشااەممە ٢١ی ١٢ی  ٢١١٦لە ئەنجااامی تەقیاانەوەی دوو بااۆمبی چێناادراو لەبەردەم دەفااتەری سیاساایی حزباای
دیموكراتی كوردس تان لە شاری كۆیە ژمارەیەك پێشمەرگەی حزبای دیماوكراتی كوردساتان و کارمەنادی ئاساییشای شااری كاۆیە
شەهید بوون و ژمارەیەكی دیكەیش بریندارن بوون.
وێااڕای ئەوەی زۆر بە توناادی ئیاادانەی ئەو كااردەوە تیرۆریسااتییە دەكەیاان سەرەخۆشاای لە كەسااوكاری شااەهیدانی ئەو ڕووداوە
دەكەین و هیوای چااكبوونەوە باۆ بریناداران دەخاوازین .پێویساتە داماودەزگە پەیوەندیادارەكان و ئاسااییش بە زووتارین كاات
ئەنجامدەرانی ئەو كارە تیرۆریستییە بدۆزنەوە و ڕادەستی یاسا بكەن و هەموو ڕێوشاوێنێكیش بگیارێتەبەر باۆ ئەوەی ڕووداوی
هاوشێوە دووبارە نەبێتەوە.
ئامانجی تیرۆر دروستكردنی پشێوی و دڵەڕاوكێ لەنێو خەڵ و ناسەقامگیریی سیاسییە و پێویستە بە هەوڵی هەماوو الیەك
ڕێگەی لێ بگیرێت و بنبڕ بكرێت.
سەرۆكایەتیی هەرێمی كوردستان
٢١ی ١٢ی ٢١١٦
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راگهیهندراوی ئەنجومەنی وەزیرانی ههرێمی كوردستان به بۆنهی تهقینهوه
تیرۆرستییهکانی شهوی یهلدا

بەداخەوە شەوی رابردوو  ٢١لە سەر ٢١ی کانوونی یەکەم ،لە کااتی رێوڕهسامی “شاەوی یەڵادا”دا دوو هێرشای تیرۆریساتی لە
نزیک یەکێک لە بنکەکانی دەفتەری سیاسیی حیزبی دیموکراتی کوردستان لە شااری کاۆیە رووی دا و باووە هاۆی شاەهیدبوونی
پێن لە ئەندامانی ئەو حزبە و کادیرێکی ئاسایش ،هەروەها ژمارەیەک برینداری لێ کەوتەووە.
وێڕای بە توندی مەحکوومکردنی ئەو هێرشاه تیرۆریساتیانه و ئهواناهی لاه پشاتییهوهن ،سەرەخۆشای لە کەساوکاری شاەهیدان
دهكهین و هیوای زوو چاکبوونەوە بۆ برینداران دەخوازین.
دووپاتی دهكهینهوه كه هەماوو هەوڵ و تواناای خۆماان دەخەیانە گەڕ باۆ ئاهوهی ئهنجامادهرانی ئاهم تاواناه تیرۆرساتییه باه
سزای یاساییی خۆیان بگهن .به ئهوانهیش كاه لاه پشاتی ئاهم تاواناه تیرۆرساتییهوهن ،رادهگهیاهنین هەر هەوڵ و پیالنێکای
نەخوازراو دژی گەل و نەتەوەکەمان بەدڵنیاییەوە رووبەڕووی شکست و پووچەڵکردنەووە دەبێتەوە.
ئەنجومەنی وەزیرانی ههرێمی كوردستان
٢١ی کانونی یەكەمی ٢١١٦

28

یەڵدای خوێناویی دێموکرات

پەیامی بەڕێز یوسف محەممەد بە بۆنەی تەقینەوە تێرۆریستییەکانی بەردەم دەفتەری
سیاسی ح د ک

بەڕێز :خالید عەزیزی سکرتێری حیزبی دیموکراتی کوردستان (حدک).
بەڕێزان :ئەندامانی دەفتەری سیاسی حیزبی دیموکرات
بەداخ و نیگەرانییەکااای زۆرەوە ،دوێناااێ شاااەو لە کااااتی بەڕێکردنااای مەراسااایمی یاااادی لەدایکباااوونی شاااەهیدی ساااەرکردە د.
عەبدولرەحمان قاسملو ،لەالیەن ئەندامان و الیەنگرانی حیزبەکەتانەوە ،نزیک بارەگای دەفاتەری سیاسای حیزبای دیماوکرات
لە شاری کۆیە ،دوو تەقینەوەی تیرۆرستی ڕوویدا ،لەئەنجامدا پێن کاادیری حیزبەکەتاان و دو کارمەنادی ئاساایش شاەهید
بوون.
بەناااوی خااۆم و پەرلەمااانی کوردسااتانەوە ،پرسااەو سەرەخۆشاای لە جەنابتااان و خااانەوادەی شااەهیدان و هەمااو ئەناادامان و
الیەنگیراناای حیزبەکەتااان دەکەم .هیااوادارین الیەنە پەیوەناادارەکان ،بە زووتاارین کااات لێکااۆڵینەوە لە روداوەکە بااکەن و
ئەنجامدەرانی بۆ ڕای گشتی ئاشکرا بکەن.
الی بەڕێزتااان ئاشااکرایە ،لە مێااژووی خەباااتی سیاساای کااورددا ،هەمیشااە دوژمنااان ،ویسااتوویانە لە رێااگەی تیاارۆر و ڕەشااە
کوژییەوە خەباتی ئازادیخوازانەی گەلەکەمان سەر کوت بکەن .بەاڵم هەمیشە خەباتی ڕەوای کورد باۆ ئاازادی ،لە گەشاەکردن
و بەرفراواندا بووە.
نەمری و سەربەرزی بۆ شەهیدانی ڕێگای ڕزگاریی گەلەکەمان .نەفرەت لە تیرۆرستان.
د .یوسف محەمەد سادق سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان
2116 - 12 - 21

29

یەڵدای خوێناویی دێموکرات

فوئاد مەعسووم ئیدانەی تەقینەوەکانی کۆیە دەکات

رووداو  -هەولێر
ساااەرۆککۆماری عێاااراق تەقینەوەکاااانی شاااەوی راباااردووی شااااری کاااۆیە بەتوونااادی ئیااادانە دەکاااات و رایااادەگەیێنێت ،دەبێااات
لێکۆڵینەوەی پێویست بکەن ،بۆ دۆزینەوەی ئەو الیەنەی بەرپرسیاری ئەم تاوانەیە.
رۆژی چوارشەممە  ٢١١٦ -١٢ - ٢١فوئاد مەعسووم ،ساەرۆککۆماری عێاراق لە بەیاننامەیەکادا تەقینەوەکاانی شاەوی راباردووی
قەزای کۆیەی ئیدانە کرد.
لە راگەیێندراوێکاادا کە وێنەیەکاای بااۆ (تااۆڕی میاادیایی رووداو) نێااارادراوە ،هاااتووە "دکتااۆر فوئاااد مەعسااووم بەتوونااادیی
تەقیانەوە تێرۆریساتییەکانی دوێنااێ ئێاوارەی کاۆیەی سااەر بە پارێزگاای هەولێاری ئیاادانەکرد ،کە بە هاۆیەوە دوو کارمەناادی
هێزەکانی ئاسایش و پێن کەسی دیکەش شەهید بوون".
سەرۆککۆماری عێراق ،داوای لە کاربەدەستانی ئەمنیی کرد زیااتر چااوکراوەبن و رێوشاوێنی بەپەلە بگارنەبەر ،باۆ پاراساتنی
خەڵکی مەدەنیی بێدیفاع و لێکۆڵینەوەی پێویستیش بکەن بۆ دۆزینەوەی ئەو الیەنەی بەرپرسیاری ئەم تاوانەیە.
٢١١٦ -١٢ - ٢١
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ئەنترناسیونالی سۆسیالیست هێرشی تیرۆریستی دژی حیزبی دێموکراتی کورستان ئیدانە
دەکات

رێکخراوی نێونەتەوەیی ئەنتێرناسیونالی سۆسیالیست لە پەیامێکدا کردەوە تێرۆریساتییەکەی شاەوی یەڵادای مەحکاووم کارد
و لە گەڵ حیزب هاوخەمیی دەربڕێ.
لە بەشێک لە پەیامەکە هاتووە؛ ئاگادارکراینەوە کە لە شەوی ٢١ی دێسامبر لە کردەوەیەکای نامرۆڤاانەدا حیازب دێماوکراتی
کوردساااتان دەبێاااتە ئاماااانجی تێرۆریساااتان و لە ئاکاااامدا پۆلێاااک پێشااامەرگەی ئەو حیااازبە کە ئەنااادامی ئەنتێرناسااایونالی
سۆسیالیسااتە دەباانە قوربااانی و گیانیااان لەدەسااتدەدەن ،ئەو هێرشااە لە کاتێااک روودەدا کە ئەناادامانی حیزباای دێمااوکراتی
کوردستان خەریکی ڕێورەسامی رێزگارتن لە یاادی لە دایکباوونی عەبادولرەحمان قاساملوو باوون کە لە سااڵی  ١٩٨٩لە ڤیایەن
تێرۆر کرا.
هەواڵەکان باس لەوەدەکەن لە کۆتایی ئەو رێورەسمەدا بە تەقاندنی دوو بۆمبی چێندراو ،پۆلێک لە ئەنادامانی ئەو حیازبە
دەبنە قوربانیی ئەو کردەوە ترۆریستییە.
ئەنتێرناسیونالی سۆسیالیست وێڕای سەرەخۆشی کاردن لە حیزبای دێماوکراتی کوردساتان و بنەمااڵەی قوربانیاان ،پشاتیوانیی
بەهێزی خۆی لە سەرجەم ئەندامانی حیزبی دێموکراتی کوردستان دووپات دەکاتەوە.
ئەنترناسیونالی سۆسیالیست
٢١ی دسامبری ٢١١٦
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دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران ڕاگەیەندراوێکی باڵو کردەوە

کوردسااتان میاادیا :دەفااتەری سیاساایی حیزباای دێمااوکرات سااەبارەت بە تەقیاانەوەی تێرۆریسااتی لە بەردەم باانکەی سااەرەکیی
هاوڕێیانی پێشوو ڕاگەیەندراوێکی باڵو کردەوە.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە:
هاونیشتمانیانی بەڕێز،
خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان،
ڕێکەوتااای ٣١ی ساااەرماوەزی ١٣٩٥ی هەتااااوی ،کااااتژمێر ١١ی شاااەو ( ٢١لەساااەر ٢١ی دێساااامبری  ،)٢١١٦لە بەردەم بااانکەی
سااەرەکیی هاوڕێیااانی پێشااوومان لە قەاڵی نزیااک شاااری کااۆیە ،دوو تەقیاانەوەی تێرۆریسااتی ڕوویااان دا و لە ئاکاماادا بەپێاای
زانیارییەکانی کە تا سەرلەبەیانیی ڕۆژی ١ی بەفرانبار(٢١ی دێسامبر) باڵو بووەتەوە ،بەداخەوە پێن کەس لە پێشامەرگە و
منداڵی بنەماڵەکان و مفەوزێکی ئاسایشی کۆیە لەم کارەساتەدا شەهید بوون و هەروەها چوار کەسی دیاکەش برینادار باوون.
ئەوەی کە تائێساااتا بااااڵو باااۆتەوە و زانیاااارییە ساااەرەتاییەکان ئامااااژە بەوە دەدەن کە کاااردەوەکە کردەوەیەکااای تێرۆریساااتیی
بەرنامە بۆداڕێژراو باووە و تەقیانەوەی یەکەم باۆ هانادان و ساەرن ڕاکێشاان باووە ،تااکوو لە تەقیانەوەی دووهەمادا زیاانی
گیانیی زۆرتر بگەیەنن ،و ئەم شێوە کردەوە دژە مرۆییە لە شاێوازەکانی تەقیانەوە و کردارەکاانی کۆمااری ئیساالمی دەچان کە
سااڵنی پێشوو بە دژی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێاران و هێزەکاانی دیاکەی دژبەری کۆمااری ئیساالمی بەکاریاان باردووە.
دەفااااتەری سیاساااایی حیزباااای دێمااااوکرات وێااااڕای هاااااوخەمی لەگەڵ ئەو هاوڕێیانەمااااان ،هاوسااااەنگەرانی ئەو شااااەهیدانە و
بنەماڵەکانیان و هەروەها هاوخەمی لەگەڵ بنەماڵەی ئەو کارمەندەی ئاسایشی کۆیە و هاوکارەکانی ،هیوای هەرچی زووتر
چاکبوونەوە بۆ بریندارەکان دەخوازین و جارێکی دیکە دەستی ڕەشی تێرۆر و سەرچاوەی تێرۆریزم لە جیهاندا ،واتە ڕێژیمی
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کۆماری ئیسالمی مەحکووم دەکەین.
ئەم کردەوە تێرۆریستییە جارێکی دیکە نیشانی دایەوە کە تێارۆر و ساەرچاوەی تێرۆیازم لەگەڵ هەماوو بنەماایەکی ئاازادی و
مرۆیی ناتەبایە و ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران هەڕەشەیەکی جیهانییە بۆ سەر ژیانی ئینسانی.
ڕۆحی شەهیدان شاد و هیوای چاکبوونەوە بۆ برینداران
نەمان بۆ تێرۆریستان و ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی سەرچاوەی تێرۆر
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی
١ی بەفرانباری ١٣٩٥ی هەتاوی
٢١ی دیسامبری ٢١١٦ی زایینی

کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان
هێرشی تیرۆریستی بۆ سەر حیزبی دیموكراتی كوردستان بە توندی مەحكوم دەكەین


شەوی رابردوو (22ی سەرماوەزی  )1325لە هێرشو كردەوەیەكی تیرۆریستی بۆ سەر یەكێ لە بنكەكانی حیزبی دیماوكراتی
كوردسااتان پۆلێ ا فەرماناادەو پێشاامەرگەی ئەو حیاازبەو كارمەناادێكی هێزەكااانی ئاسااایش گیانیااان بەختك اردو ژمارەیەكیشااان
برینداربوون.
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كااۆمەڵەی زەحمەتكێشااانی كوردسااتان بە توناادی ئەم كااردەوە تیرۆریسااتییە مەحكااوم دەكااات .ئەم كااردەوە نە یەكەمااینو نە
ئاخرین پیالنی تیرۆریستییە بۆ سەر حیزبە كوردساتانییەكان ،لەمااوەی دەیاان سااڵی راباردوودا كۆمااری ئیساالمیو دوژمناانی
گەلی كورد هیچ كات لە داڕشتنی پیالنو هێرشو تیرۆر بۆ سەر حیزبە سیاسییەكانی كوردستان غافڵ نەبوون.
ئێمە خوازیاری ئەوەینو ئامادەین كە بە هاوكاری لەگەڵ حیزبای دیماوكراتی كوردساتان و الیەنە پەیوەنادارییەكانی هەرێمای
كوردستان بۆ ناسینی سەرچاوەو ناوەندی داڕشتنی ئەم پیالنە تیرۆریستییە هاوكاری تەواو بكەین.
ئێمە دڵنیاین كە بزوتنەوەی رزگاریخوازی كوردستانو حیزبە سیاسییەكانی نەك تەنیا بەم جاۆرە كاردەوە تیرۆریساتیانە كازو
الواز ناابنو لە ئەركەكاانی خۆیاان دەسات هەڵنااگرن ،كە هەمااوو الیەك ساورتر و قاایمتر دەكاات لە پێنااو سااەركەوتنی ئەم
بزوتنەوەیەو پاشەكشێكردن بە دوژمنانو داگیركەرانی كوردستان.
پێویساااتە جاااارێكی دیاااكە ئامااااژە بەوە بكەیااان كە هاوكااااریو پاااێكەوە كااااركردنی حیااازبە سیاساااییەكانی كوردساااتان مەرجااای
سەرەكییەوە بۆ ئەوە پێش بەم جۆرە كردەوە تیرۆریستییانە بگیرێت یان پوچەڵ بكرێنەوە.
بەم بۆنەوە لەالیەن هەموو ریزەكانی كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی کوردستانەوە سەرەخۆشی خۆمان ئاراستەی سەرجەم ئەنادامانی
سەركردایەتیو كادرو پێشمەرگەكانی حیزبی دیموكراتی كوردستانو بنەماڵەی گیانبەختكرادوان دەكەیانو خۆماان بە شاەریكی
خەمیان دەزانین .هەروەها هیوای زوو چاكبوونەوە بۆ بریندارەكانی ئەم كردەوە تیرۆریستییە دەخوازین.
هەیئەتی ئیجرایی كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی كوردستان
1ی بەفرانباری 21 - 1325ی دێسامبری 2116
ڕێکەوتی :كانونی یهكهم 2116 - 21
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کردەوەی تیرۆریستی بۆ سەر کادرو پێشمەرگەکانی حدک مەحکووم دەکەین

شااەوی  21لە سااەر 21ی دیسااامبری  2116ی زایینااای بە داخەوە ئاگااادار بااووین لە کردەوەیەکااای تیرۆریسااتی بەرنااامە باااۆ
دارێژراودا پۆلێک کادرو پێشمەرگەی حیزبی دیموکراتی کوردستان شەهید و بریندار بوون.
ئااێمە لە الیەن دەفااتەری سیاساای کااۆمەڵەوە ئەم کااردەوە تیرۆریسااتیە بە تووناادی مەحکااووم دەکەیاان و هیواخااوازین الیەنە
پەیوەندیدارەکان لە هەرێمی کوردستان لە درێژەی لێکۆلینەوەکانیاندا بە ئەنجامێک بگەن و باۆ ئاشاکرا کردنای ساەرچاوەی
ئەم جۆرە کردەوانە هەنگاوی پێویست هەڵگرن و رای گشتی لێ ئاگادار بکەنەوە.
ئەمە یەکەم کااردەوەی تیروریسااتی ناایە بە دژی حیزبەکااان و تێکۆشااەرانی سیاساای و ئاااخرین هەوڵاایش نااابێ .وەک هەمااووان
ئاگااادارن ساااڵ و نیوێااک لەوەو پااێش کااۆمەڵەی شۆڕشااگێڕ کاارایە ئامااانجی کردەوەیەکاای تیروریسااتی گەورەو کەم وێاانە ،بە
خۆشیەوە پیالنەکە پوچەڵ کرایەوە .بەاڵم بە داخەوە لە درێژەی پیالنەکانی کۆماری ئیساالمیدا ئەم جاارە پۆلێاک تێکۆشاەری
حیزبی دیموکراتی کوردستان شەهید و بریندار بوون.
ئێمە دڵنیاین ئەم کردەوە زەبوونانە بە دژی حیزبەکاان و تێکۆشاەرانی سیاسای درێژەیاان هەیە ،بەاڵم تیروریساتانیش دڵنیاا
دەکەیان ئیارادەی بە هێازی تێکۆشاەران و حیزبەکاان بە کااردەوەی تیروریساتی نەک الواز ناابێ بەڵکاو هەماوو الیەک سااوورتر
دەکا بۆ خەبات بە دژی دەوڵەتی تیرۆرو سێدارە.
لە کۆتایدا بەم بۆنەوە سەرەخۆشای و هااوخەمی خۆماان باۆ رێابەری حیزبای دیماوکراتی کوردساتان و بنەمااڵە تێکۆشاەرەکانی
ئەو شەهیدانە دەردەباڕین و خۆماان بە شاەریکی خەمتاان دەزاناین .هەروەهاا سەرەخۆشای لە بنەمااڵەی " عەدناان عەبادوڵاڵ"
کارمەندی ئاسایشی کۆیە دەکەین و هیوای زوو چاکبوونەوە بۆ هەموو بریندارەکان دەخوازین.
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دەفتەری سیاسیی
کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران
21ی دیسامبر 2116
1ی بەفرانباری 1325

ڕاگهیاندنی دهبیرخانهی كومیتهی ناوهندیی كۆمهڵه به بۆنهی تهقینهوهی تێرۆریستیی
لهبهرامبهر مقهڕری حیزبی دێمۆكراتی كوردستان

بااه پێاای هااهواڵ و ڕاپااۆرتی گهیشااتوو ،سااهعات  ٩و  ٥١دهقااهی شااهوی سێشااهممه ٢١ی مااانگی دێسااامبر و لااهدوای كۆتااایی
ڕێوڕهسمی ڕیزگرتن لاه سااڵڕۆژی لاهدایكبوونی دوكتاور قاساملوو ،لاه حاڵێكادا كاه بهشاداربووان شاوێنی ڕێوڕهسامهكهیان جاێ
دههێشااات ،دوو تهقیناااهوه لاااه نزیااا شاااوێنی چووناااهژووری مقاااهڕری حیزبااای دێماااۆكرات ڕوویانااادا .بهداخاااهوه باااههۆی ئاااهم
تهقینهوانهوه ۵ ،كهس لاه كاادر و پێشامهرگهكانی حیزبای دێماۆكرات باه ناوهكاانی "عاهلی قۆیتاسای"" ،وههااب میرخزریای"،
"ساالر باقری"" ،ئهرسهالن عهباس نیا"" ،ناسر كهریمی" و ههروهها كارمهندێكی هێزهكانی ئاسایش شااری كاوی ساهنجهق لاه
كوردستانی عێراق به ناوی "عهدنان عهبدوڵاڵ" ،گیانیاان لهدهسات دهدهن و چاوار كهسای دیكاهش برینادار دهبان .ئاهم هێرشاه
تێرۆریستییه لهحاڵێكدا ئهنجام دراوه كه سهران و فهرماندهكانی سپای پاسدارانی ڕژیمی كۆماری ئیسالمیی ،له ماوهی چهناد
مانگی دواییدا چهندهها جار ههڕهشهی ئهنجامدانی عهمهلیاتی نیزامییان له حیزب و هێازه سیاساییهكانی كوردساتانی ئێاران
كردووه .بهسهرنجدان بهم ههڕهشانه و ههروهها پێشینهی ڕژیمی كۆمااری ئیساالمیی لاه ئهنجامادانی عهماهلیاتی تێرۆریساتیی
لااه دژی هێاازه ئۆپۆزۆساایۆنهكان و نااهیارانی سیاساایی لااه دهرهوهی واڵت و هااهروهها بهسااهرنجدان بااه هااهبوونی بااهرباڵوی
دهسااتوپێوهندهكانی ڕژیماای كۆماااری ئیسااالمیی لااه هااهرێمی كوردسااتان ،شاا لااهوهدا نییااه كااه ڕژیماای كۆماااری ئیسااالمیی،
ئهنجامدهری ئهم عهمهلیاته تێرۆریستییهیه .كۆمهڵه وێاڕای ماهحكووم كردنای ئاهم عهمهلیاتاه جهنایهتكارانهیاه ،خوازیااری
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ئهوهیه كه حكومهتی ههرێمی كوردستان ڕاشكاوانه هاهڵوێساتی خاۆی بهرامباهر باهم كاردهوه تێرۆریساتییه دهرببڕێات .كۆمهڵاه
ههروهها سهرهخۆشایی دهكاات لاه بنهماڵاه و خازم و كهساوكاری ئاهو پێشامهرگانهی كاه لاهم هێرشاه تێرۆریساتییهدا گیانیاان
لهدهسااتداوه و لااهم بابهتااهوه سهرهخۆشاایی لااه حیزباای دێمااۆكراتی كوردسااتانیش دهكااات و ئااارهزووی چاكبوونااهوهی خێاارای
بریندارانی ئهم ڕووداوه تێرۆریستییه دهكات.
دهبیرخانهی كومیتهی ناوهندیی كۆمهڵه
ڕێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمۆنیستی ئێران
یهكی بهفرانباری ١٣٩٥
بهرابهر لهگهڵ ٢١ی دێسامبری ٢١١٦

پرسەنامەی سازمانی خەباتی كوردستانی ئێران بەبۆنەی شەهیدبوونی  ٢پێشمەرگەی
حیزبی دیموكراتی كوردستان ئاسايش

سااەعات 11ی شااەوی  31سااەرماوەز لەسااەر 1ی بەفرانباااری  ،1325لە باانکەی ناوەناادی حیزباای دیمااوكراتی كوردسااتان 2
تەقیاانەوە روویاناادا كە بەداخەوە لە ئەنجااامی ئەو تەقیاانەوانە  7پێشاامەرگەی حیزباای دیمااوكرات و كارمەناادى ئاسایشاای
حكومەتی هەرێمی كوردستان شەهید بوون و زیاتر لە  15كەسیش بریندار بوون.
بەپێی راگەیەندراوی سەرەتایی حیزبی دیموكراتی كوردستان ،لێكۆڵینەوەكان لەسەر چۆنیەتی و بكەرانی ئەو رووداوە هێشاتا
كۆتاااایی پاااێ نەهااااتووە و چااااوەڕێی ئەنجاااامی لێكۆڵینەوەكاااان دەكااارێ .بێگوماااان رووداوی لەو چەشااانە باااۆ جاااوالنەوەی
رزگاریخوازانەی گەلی كورد لە كوردستانی ئێران و بەتایبەتیش سازمانی خەباتی كوردستان مایەی داخ و نیگەرانیەو بە
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خەسارێكی گەورە دێتە ئەژمار.
بەپێاای لێكاادانەوە سااەرەتاییەكان ئەو كااردەوەیە بەرنااامە بااۆ دارێ اژراوەو هەروەهااا بە لەبەرچاااوگرتنی مێتااۆد و سیاسااەتی
چەندین سالەی ئاخوندان لە راست نەیارانی خۆی ،وا وێ دەچاێ ئەو رووداوە كردەوەیەكای تیرۆریساتی باێ و لەالیەن رژێمای
ئاخوندییەوە پیالندارێژی و جێبەجێ كرابێ.
لەگەڵ ئەو راسااتیەش هەر وەك لە راگەیەناادراوی 16ی دیسااامبری 2116ی ناوەناادی ئاسااایش و دژەتیاارۆری سااازمانی خەبااات
دەردەكەوێ رژێم هەوڵەكانی بۆ كاردەوە تیرۆریساتیەكان بەرەوساەر باردووەو لە مااوەی مانگەكاانی راباردوودا چەنادین تاۆر و
كەسی سیخور لە ریزەكانی سازمانی خەبات ئاشكرابوون كە بۆ ئەنجاامی دانای كاردەوەی تیرۆریساتی خۆیاان خزانادبوویە نااو
سازمانی خەبات.
ئەوەی جااێگەی هەڵوەسااتەی بە پەلەیە ،پێویسااتە سااەرجەم الیەنە سیاساایەكان ،بااۆ پێكهێنااانی ناوەناادێكی هاااوبەش بااۆ
رووبەرووبوونەوەی هەر جۆرە کردەوەی تیرۆریستی دەسەاڵتدارانی ئاخوندیی و كردەوەی لەم چەشنە پێكەوە هاوكاری بکەن.
سااازمانی خەباااتی كوردسااتانی ئێااران پرسااەو سەرەخۆشاای خااۆی بە حیزباای دیمااوكراتی كوردسااتان و بنەماااڵەی شااەهیدەكان
رادەگەیەنێ و لە خوای گەورە داواكارە رۆحی ئەو شەهیدانە بەبەهەستی بەرین شادبێ و سێبووری كەس و كاریان بدات.
سازمانی خەباتی كوردستانی ئێران
كۆمیتەی ناوەندی
1ی بەفرانباری 1325
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ڕاگەیەندراوی ڕێکخراوی خەبات،ی شۆڕشگێڕی کوردستان سەبارەت بە تەقینەوە لە
بارەگای سەرکردایەتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان

بە ناوی خودای بەخشندەی مێهرەبان
شاااااەوی سێشاااااەممە ٣١ی ساااااەرماوەزی  )٢١١٦ / ١٢ / ٢١( ١٣٩٥لە دوو تەقیااااانەوەی تیرۆریساااااتییدا لە نزیاااااک بارەگاااااای
سەرکردایەتیی حیزبی دێموكڕاتی کوردستان لە کۆیە ،پێن پێشمەرگەی ئەو حیزبە و دوو کارمەنادی ئاسااییش شاەهید باوون
و چەند کەسی دیکەش بریندار بوون.
ڕێکخاراوی خەباات،ی شۆڕشااگێڕی کوردساتان ئەو کاردەوە تیرۆریسااتییەی ڕژیمای بەنێاو ئیسااالمیی تااران ،کە بێگوماان درێااژەی
سیاسەتی دژەئینسانیی و دژەئازادیی ئەو ڕژیمەیە ،بە توندیی مەحکوم دەکا .ئەو تااقمە تاوانباارە هەر لە یەکەم ڕۆژەکاانی
هاتنە ساەرکارییانەوە تاا ئەماڕۆ باۆ تااوێکیش لە پیالنای پیسای تیرۆریساتیی و خۆشاکردنی ئااوری ئااژاوەگێڕیی و کوشاتن و
تیرۆرکردنی دژبەرانی خۆیان ،بە تایبەتییش لەنێو ڕیزی خەباتگێڕانی کوردساتاندا ،دەساتیان ڕانەگرتاووە و ساڵیان لە هایچ
بەربەست و سانوورێ نەکاردۆتەوە .هەمووماان ئەوە بااش دەزاناین کە تیارۆر و تۆقانادن سیاساەتیی ساەرەکیی و هەمیشاەیی
سااەرانی ڕژیماای ئێااران لە ناااوخۆ و دەرەوە بااووە ،هەر بااۆیە هەر کەس و هەر باااڵ و الباڵێكیااان لەسااەرکار بااووبێ و هەر
کۆمەڵ و دەستەیەکیان دەستی ڕۆیشتبێ لە درێژەدانی ئەو بەرنامە و داڕشتنی ئەو جۆرە پیالنانە دەستیان نەپاراستووە.
وەک دەبینین ئەمڕٶش هەر ئەو دڵە ڕەش و چن و قامکە خوێناویاانەی کە بە قساەی خۆیاان بااس لە ئازادییەکاان و ماافی
هاوواڵتییبوون دەکەن و گەاڵڵەکردنی پڕۆژەیەکی لەو جۆرە دەبەنە مەجلیسەکەیان ، ،کەچی هەر ئەوانە لە دووریای هەزاران
کیلۆمیتر لە تاران و لە دەرەوەی سنوورەکانی ژێر دەسەاڵتی نەگبەتیشیان ،نەك هەر ماافی هااوواڵتییبوون و ئاازادیی ،بگارە
مافی هەناسەدان و ژیانیش بەوانە ڕەوا نابینن کە دڵیان بۆ ئازادیی لێدەدا و گیانیان بۆ دابینکردنی سەرەتاییترین مافی
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گەلەکەیان بەخت دەکەن.
ئێمە هەمیشە باوەڕمان وا بووە کە سیاسەتی کوشات و کوشاتار و پایالنە تیرۆریساتییەکانی ڕژیام نەك هەر ڕاناوەساتن ،بگارە
ڕۆژ بە ڕۆژ پەرەدەستێنن و میتۆد و شێوەی ترسناکتر بەخاۆوە دەگارن ،هەر باۆیە خەبااتی ئەم قۆنااغە و ڕووبەڕووباوونەوەی
بەرنامەکااانی ڕژیاام و بەتاااڵکردنەوەی پاایالن و پااالنە دژەئینسااانییەکانی حەوجااێ بە وریااایی زیاااتر و ،لەوەش گرنگتاار بە
هەماهەنگیی و هاوکاریی بە کردەوەی ئێمە ،هێزە سیاسییەکانی کوردستان ،و تێکۆشەرانی نێو ڕیزی بزووتنەوە هەیە.
بەو بااۆنە دڵتەزێاانەوە سەرەخۆشاایی و هاااودەردیی گەرماای ڕێکخراوەکەمااان ،ڕێکخااراوی خەبااات،ی شۆڕشااگێڕی کوردسااتان ،بە
دۆسااتانمان لە سااەرکردایەتیی حیزباای دێمااوکڕات و هاااوەاڵن و هاوسااەنگەران و بنەماااڵە و کەسااوکار و دۆسااتانی شااەهیدەکان
ڕادەگەیەنین و هیوای چاکبوونەوەی هەرچی زووتریش بۆ بریندارەکان دەخوازین.
ڕێکخراوی خەبات،ی شۆڕشگێڕی کوردستان  -کومیتەی ناوەندیی
١ی بەفرانباری ١٣٩٥ی هەتاویی
٢١١٦ / ١٢ / ٢١ی زایینیی

پارتی تەقینەوەکەی کۆیەی سهركۆنه كرد؛ ئامانجیان پشێوى و تێكدانى سەقامگیری و
ئارامیی هەرێمی كوردستانە

پهیامی پارتی دیموكراتی كوردستان:

بەداخەوە كاتژمێر ()11ی شەوی  2116 / 12 / 21دوو تەقیانەوە لەبەردەم بارەگاكاانى (حادك) لە شاارى كاۆیە روویاداو لە
ئەنجامااادا ژماااارەیەك شاااەهید و بریناااداری لاااێكەوتەوە ،ئاااێمە وێاااراى سەرەخۆشااایمان لە كەساااوكارى شاااەهیدەكان و هیاااواى
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چاااكبوونەوە بااۆ بریناادارەكان ،ئەو كااارە نەخااوازراوانە كە ئامانجیااان پشااێوى و تێكاادانى سااەقامگیری و ئااارامی هەرێماای
كوردستانە ،زۆر بە تونادى ئیادانە و سەرزەنشات دەكەیان و ،هااوخەمى خۆماان بە خوشا و باراو كەساوكارى قوربانیەكاان و
تێكۆشااەرانی حزباای دیمااوكراتی كوردسااتان ،رادەگەیێنااین و ،هیواخااوازین لەمەودوا ئەو رووداوانە دووبااارە نەباانەوە و زیاااتر
ئارامیی و ئاسایشى هەمووالیەك پارێزراوتر بێت.
مەكتەبى سیاسیی
پارتى دیموكراتى كوردستان
2116 / 12 / 21

مهكتهبی سیاسی یهكێتیی نیشتمانیی كوردستان ئیدانهی تهقینهوهکانی بهردهم بارهگای
حیزبی دێموکراتی کوردستان دهکات

مهكتااهبی سیاساای یااهكێتیی نیشااتمانیی كوردسااتان لااه راگهیهندراوێكاادا ئیدانااهی تهقینااهوهكانی بااهردهم بارهگااای حزباای
دیموكراتی كوردستان له كۆیه دهكات كه ئهمه دهقهكهیهتی:
شااهوی ( )٢١١٦/١٢/٢١دوو تهقینااهوه لهبااهردهم بارهگااای دهفتااهری سیاساای حزباای دیمااوكراتی كوردسااتان لااه كۆیااه روویاادا،
بهداخهوه ( )١شههیدو ( )٤برینداری لێكهوتهوه.
بهتوندی ئیدانهی ئهم كردهوه تیرۆریستیه دهكهین ،پرسهو هاوخهمیی خۆمان ئاراستهی حزبی دیموكراتی كوردستان و
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كهسوكاری شههیدهكان دهكهین و هیوای چاكبونهوه بۆ بریندارهكانیش دهخوازین.
راشیدهگهیێنین پهرۆشی بهئهنجام گهیشتنی لێكۆلینهوهكان لهبارهی تهقینهوهكانهوه .داواش له ههڤااڵنی حزبی دیماوكراتی
كوردستان دهكهین ،هاوكاری دهزگاكانی ئاسایشی ناوخۆ بكهن ،بۆ ئهوهی را ِستی رووداوهكان بۆ رای گشتی ئاشاكرا بكارێن و
بكهرانی رووبهروی یاسا بكرێنهوه.
راگهیاندنی مهكتهبی سیاسی
یهكێتیی نیشتمانیی كوردستان
٢١١٦ / ١٢ / ٢١

پهیامی بزووتنهوهی گۆڕان به بۆنهی كردهوه تیرۆریستییهكهی شهوی یهڵدا بۆ حیزبی
دیموكراتی كوردستان

بۆ حیزبی دێموکراتی کوردستان
له بزووتنهوهی گۆڕانهوه
به داخ و خاهمێکی قووڵاهوه هاهواڵی کاردهوه تیرۆریساتییهکهی شاهوی  ٢١١٦/١٢/٢١ماان بیسات ،هاوبهشای ماتاهم و پرساهی
تێکۆشهرهکانتانین ،له خوای گهوره داواکاارین گیاانی ئاهوان باه بهههشاتی باهرین باهرینی خاۆی شااد بکاات ،برینادارهکانیش
ساغ و ساڵمهت بن.
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بااه ئااهرکی حکومااهتی هااهرێمی کوردسااتان و دهزگااا تایبهتمهناادهکانی(پااۆلیس و ئاسااایش) دهزانااین هااهرچی زوه بکااهری
راستهقینهی ئهو تاوانه بۆ بیروڕای گشتی گهلهکهمان ئاشکرا بکات ،بۆ ئهو مهبهستهش ههمووان هاوکار و پشتیوان دهبین.
ههر سهرکهوتوو بن.
بزووتنهوهی گۆڕان
٢١١٦ / ١٢ / ٢١

ئهمیندارى گشتى تهقینهوهكاني بهردهم حزبی دیموكرات ئیدانه دهكات

ئهمیندارى گشتى یهكگرتوو ئیدانهى دوو تهقینهوهكهى بهردهم بارهگاى حزبی دیموكراتى كوردستان دهكات له قاهزاى كۆیاه و
پرسهنامهیهك ئاراسته دهكات ،بۆ شههیدهكان لێخۆشبوون و شیفا بۆ بریندارهكان دهخوازێت .
مامۆساتا سااهاڵحهدین محهماهد ،ئهمیناادارى گشاتى یااهكگرتوو لااه پرساهنامهیهكى هاوخهمیاادا دهڵێات "،بااۆ باهڕێزان لااه حزباای
دیموكراتى كوردستان جهنابی مامۆساتا عهبداللاه و كااك خالاد ،باه بۆناهى هاهوڵى تیرۆیساتى و و شاههیدبوونى پۆلێا لاه
برایانى حزب و برینداربوونى چهندین كهسی سڤیل و مهدهنى پڕ به دڵ هاوخهمى خۆمان دهرئهیڕین ".
لاه پرسااهنامهكهدا ئهمینادارى گشااتى یاهكگرتوو دهشااڵێت "،ئاهو دهسااته تیرۆریساتیه ئیدانااه دهكاهین و بااۆ شااههیدانمان داواى
لێخۆشبوون و بۆ بریندارهكانمان شیفا دهخوازین ".
شەوی رابردوو لە كاتی بەڕێوەچوونی مەراسیمی شەوی یەڵدا و یادی لە دایكبوونی عەبدورەحمان قاسملو سكرتێری پێشووی
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حزباای دیمااوكرات ،دوو تەقیاانەوە لەبەردەم بارەگااای دەفااتەری سیاساای حزباای دیمااوكراتی كوردسااتان روویاناادا و بەهااۆیەوە
ژمارهیهك شههید و بریندارى لێكهوتووه.
٢١١٦ / ١٢ / ٢١

كۆمەڵی ئیسالمی كوردستان ئیدانەی تەقینەوەكەی كۆیە دەكات

پاااش دوو رۆژ لە تەقیاانەوەكەی بەردەم بارەگااای مەكتەباای سیاساای حیزباای دیمااوكراتی كوردسااتان كە ژمااارەیەك پێشاامەرگەو
هێااازی ئاساااایش تێیااادا شاااەهیدو بریناااداربوون ،كاااۆمەڵی ئیساااالمی لە بەیاننامەیەكااادا ئەو كاااردەوەیە مەحكاااوم دەكاااات.
كۆمەڵی ئیسالمی كوردستان ئیدانەی تەقینەوەی شاەوی  2116 / 12 / 21 -12نزیا یەكێا لە بنكەكاانی دەفاتەری سیاسای
حیزبی دیموكراتی كوردستان ئیدانەو مەحكاوم دەكااتو ئەم كاارە بە هەوڵێا باۆ تێكادانی بااری ئەمنای كوردساتان دەزانێات،
بۆیە دەخوازێت دامودەزگا ئەمنییەكان پەلەبكەن لە لێكۆڵینەەو گەیشتن بە دۆزینەوەی ئەنجامدەرانی ئەو تەقینەوەیە.
ئەنجومەنی سیاسی
كۆمەڵی ئیسالمی كوردستان
2116 / 12 / 22
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حزبی شیوعی بەشداری پرسەی حزبی دیموكراتی كرد

رۆژی چااوار شااەممە  2116 - 12 - 21شاااندێكی بااااڵی حزبمااان بە سااەرۆكایەتی دكتااۆر كاااوە مەحمااود سااكرتێری كااۆمیتەی
ناوەندی حزبی شیوعی و ژمارەیەك لە ئەنادامانی مەكتەبای سیاسای حازب و پەیوەنادییەكانی ناوەنادی ،بەشاداری مەراسایمی
پرسەی ژمارەیەك پێشمەرگەی حزبی دیموكراتی كوردستانیان لە شاارۆچكەی كاۆیە كارد ،ساكرتێری كاۆمیتەی ناوەنادی حزبای
شیوعی كوردستان پرسە و سەرەخۆشی ئاراستەكردن.
هەر بەم باااۆنە خەمنااااكەوە شااااندی حزبااای شااایوعی
بروساااكەی مااااتەمینی حزبیاااان پێراگەیانااادن ئەمەی
خوارەوە دەقی بروسەكەكەیە:
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کردەوەی تیرۆریستی بۆ سەر بنکەی حیزبی دێمکراتی کوردستان مەحکوم دەکەین

شەوی  21لە سەر 21ی دیسامبری 2116ی زایینای تەقیانەوەی تیرۆریساتی لە نزیا یەكێا لە بنكەكاانی دەفاتەری سیاسایی
حیزب ،شەهیدو برینداربوونی ژمارەیەك لە تێكۆشەرانی حیزبی دیموكراتی كوردستانی لێ كەوتەوە.
ئێمە لە الیەن کومیتەی ناوەندی رێکخراوی یاری کوردەوە ئەم کردەوە تیرۆریستیە بە تووندی مەحکاووم دەکەیان و هیاوادارین
کە الیەنە پەیوەندیدارەکان لە هەرێمای کوردساتان بە جادی لێکاوڵینەوە لە ساەر روداوەکە باکەن باۆ ئەوەی بە ئەنجاامێکی
باش بگەن  .بۆ ئاشکرا کردنی سەرچاوەی ئەم جۆرە کردەوانە هەنگاوی پێویست هەڵگرن و رای گشتی لێ ئاگادار بکەنەوە
ئەمە یەکەم کااردەوەی تیروریسااتی ناایە بە دژی روڵەکااانی نەتەوەکەمااان و هێاازە سیاساایەکانی روژهەاڵتاای کوردسااتان و بە
دڵنیایەوە ئاخرین هەوڵیش نابێت.
ئێمە دڵنیاین ئەم کردەوە قیزەوناانەی کاربەدەساتانی تااران بە دژی روڵەکاانی نەتەوەکەماان و تێکوشاەرانی رێگاای رزگااری
کورد و کوردستان درێژەیان هەێە ،بەاڵم تروریساتان و داگیرکەرانای خااکی پیاروزی کوردساتان دڵنیاا دەکەیان کە ئەو کاردوە
قیاازەون و ترسااەنوکانە ناااتوانێ ئیاارادەی بە هێاازی روڵە و تێکوشااەرانی کااورد بە چوکاادا بێناای بەڵکااوو ئیاارادەی گەل و
پارێزەرانی واڵت بەهیزتر دەکا بۆ بەرنگار بوونەوەی زیاتر دژی تاریکپەرستانی تاران.
لە کۆتایدا بەم بۆنەوە سەرەخۆشای و هااوخەمی خۆماان باۆ رێابەری حیزبای دیماوکراتی کوردساتان و بنەمااڵە تێکۆشاەرەکانی
ئەو شەهیدانە دەردەبڕین و خۆمان بە شەریکی خەمیان دەزانین.
سەرە خوشی دەکەین لە بنەماڵەی و کەس و کاری ئەو ئەندامەی ئاسایشای کاویە کە خاوێنی تاێکەڵ بە خاوێنی تێکوشاەرانی
روژهەاڵتی بوو چووە رێزی نەمرانی نیشتمانەکەمانەوە.
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کومیتەی ناوەندی رێکخراوی یاری کورد
٢١١٦ / ١٢ / ٢١

هێرشی تیرۆریستی بۆ سەر بارەگایەكی حزبی دیموكراتی كوردستان شەرمەزار
دەكەین

شااەپۆلی تونااد و تیااژی و تیاارۆر لەرۆژهەاڵتاای ناااوین و بە تااایبەت كوردسااتان لەپێناااو چەوساااندنەوەو سااەركوت كااردن و
تۆقاندنی ئیرادەی ئازادیخوازی گەالنی ناوچەكە و بە تایبەت گەلی كورد لەساەرجەم بەشاەكانی كوردساتان لەپەرەساەندایە.
ئەو شەپۆلە تیرۆرەی ناوچەكەی گرتووەتەوە مەترسییەكی جددییە بۆ سەرجەم هێزە ئازدیخوازەكانی جیهان و ناوچەكە .ئەو
هێز و دەوڵەتانەی كە ئەمڕۆ پاڵپشتی تیرۆر و توندوتیژی لەناوچەكەدا دەكەن سام و ترسێكی مەزن یاان لەتێكۆشاانی رەوا
و دیموكراتیكی گەلی كاورد هەیە ،تاایبەت رۆژنامەنووساان ،سیاساەتمەداران ،پاارێزەرانی ماافی مارۆڤ و چاالكاانی سیاسای،
پێشمەرگە و گەریال تێكۆشەرەكانی گەلی كورد كەوتوونەتە بەر ئامانجی ئەو هێرشە تیرۆریستیانە.
شااەوی سێشااەممە رێكەوتاای ٢١ی دسااامبر هێرشااێكی چەپەڵ كاارایە س اەر بارەگااایەكی حزباای دیمااوكراتی كوردسااتان و بە دوو
تەقینەوە پێشمەرگەكانی حزبی دیموكراتی كوردستان بوونە ئامان و بەداخەوە  ٥پێشمەرگەو دوو ئەنادامی ئاساایش شاەهید
كران و ژمارەیەكیش بریندار بوون .ئێمە ئەو هێرشاە تیرۆریساتییە شاەرمەزار دەكەیان و هااوخەمی خۆماان باۆ بنەمااڵەی ئەو
شەهیدانەو حزبی دیموكرات دەردەبڕین و هیوای چاكبوونەوە بۆ برینداربووەكان دەخوازین.
ئەوەش لەكاتێكاادایە كە سااەرجەم پارتەكااانی رۆژهەاڵتاای كوردسااتان لەقۆناااخە جیاجیاكاناادا بااوونەتە ئامااانجی كااردەوە
تیرۆریسااتەكانی رژێماای داگیركاااری كۆماااری ئیسااالمی ئێااران و بە رێگااای تیاارۆرەوە بەردەوام ئاسااتەنگی لەبەردەم تێكۆشااانی
رەوای گەلی كورد دروست كردووە .بۆیە ئەو هەوڵە تیرۆریستیانەیە شەرمەزار دەكەین و بۆ مایەپووچ كردنی ئەو تیرۆرانە
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بانگی بە بەهێزكردنی تێكۆشان و یەکێتی نەتەوەیی دەكەین.
مەجلیسی پارتی ژیانی ئازادی كوردستان (پژاك)
2116 / 12 / 22

بزووتنەوەی کۆماریخوازان ،کردارە تێرۆریستیەکەی بەردەم بنکەی حیزبی دیموکراتی
کوردستان ،مەحکووم و ئیدانە دەکات

هاۆنیشتیمانە خۆشەویستەکان
خەلکی مافخوازی کوردستان
شااەوی سێشااەممە رێکەۆتاای  ،2116 - 12 – 21دوو تەقیاانەوە لەبەردەم دەفااتەری سیاساایی حیزباای دیمااوکراتی کوردسااتان لە
شااارۆچکەی کااۆیە روویاناادا،و بەداخەوە بااوون بە هااۆی شااەهیدبوونی پێاان پێشاامەرگەی حیزباای دیمااوکرات و کارمەناادێکی
ئاسایشی هەرێمی کوردستان.
لەم پەیوەندییەدا:
بااازووتنەوەی کۆمااااریخوازانی رۆژهەالتااای کوردساااتان ،دەگەل ئیااادانە و مەحکاااوم کردنااای ئەم کاااردارە تێرۆریساااتییە ،خاااۆی
بەهاااۆخەمی برایااانی حیزباای دەزانااێ،و بەم هااۆیەوە پرسااە و سەرەخۆشاای ئاراسااتەی بەریااوەبەرایەتی حیزباای دیمااۆکرات،و
برایانی ئاسایشی هەرێم ،و گشت پێشمەرگە و ئەندامان،و بنەمالەی سەربەرزی شەهیدەکان دەکات،و هێوا بۆ
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جێگیربوونەوەی هەرچی زووتری رەوشی تەندروستی بریندارەکان ،دەخوازێ.
شورای هەماهەنگی /بزووتنەوەی کۆماریخوازانی رۆژهەالتی کوردستان
2116 / 12 / 21

تهقینهوهی دهوڵهتی تێرۆریستیی فارس له بنكهی حیزبی دێموكراتی كوردستان

دهوڵهتی دڕندهی فارس به مهبهستی چراخان كردنای شاهوی یهلادای خاۆی ،ئهمشاهو باه هێرشاێكی دڕنداناه باۆ ساهر حیزبای
دێموكراتی كوردستان و كۆمهڵكوژ كردنی پۆلێ لاه تێكۆشاهرانی ئاهم حیزباه ،شاهوی یهلادای كاوردانی تااریكتر و سااردتر و
درێژتر كرد .دهوڵاهتی فاارس كاه باه درێژایای تهماهنی خاۆی ،دڕنادهیی داعاش ئاساا و كڵاپ و چنگای تیاژ و خوێنااوی خاۆی
هااهرگیز لااه كااوردان نهشاااردۆتهوه و ڕێگااه و ڕێكااار نااهما بااۆ لااه ناااو بردناای كااورد نهگرێتااه كااار ،بااهم هێرشااه دهیهااهوێت
پهیامگهلێكی ترسناك به كورد بگهیهنێت.
ئهم هێرشه خوێناوییه كه دوای سااڵنێ وچانی تێرۆریستیی و ڕۆژێا دوای ڕاگهیانادنی ‘جاڕناماهی ماافی هاوواڵتییاان’ ڕوو
دهدات ،له الیهن داگیركهری فارسهوه ههڵگریی سێ پهیامه.
پهیامی یهكهم ،كردهوهیی كردنی ههڕهشهكانی هاوینی ئهمساڵی بوو كه بنكهی تێكۆشهرانی كورد له هاهموو شاوێنێ دهكهناه
ئامااان و بێگومااان مهبهسااتیان تااهنیا هێرشاای لهشااكهریی نااهبووه و بااهڵكوو دهسااتیان بااۆ هێرشاای تێرۆریسااتیش ئاواڵااهتره و
ئێستا ئهم تهقینهوهیه گێڕانهوه له دهستپێكردنهوهی شهپۆلێكی ناوێی تێرۆریساتی لاه دژ بهرههڵساتكارانی دهوڵاهتی فارسای
داگیركهر دهكات.
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پهیامی دووههمی ئهم كردهوه تێرۆریستییه ئهوهیه كه ئێمهی كورد تێبگهیهنێت كه ئهوه برایهتیی و پێكهوه ژیانی كورد
لهگااهڵ نهتااهوهی بااڵدهساات و داگیركااهره كااه ‘خااهونی شاااعیرانهیه’ و هااهرگیز نایاتااه دی .گااهلیی نهتااهوهی بااڵدهساات بااه
ههڵبژاردن و دهست نیشان كردنی دهوڵهتاه فاشیساتیی و داگیركاهرهكانیان ههساتی ڕاساتهقینهی خۆیاان نیشاانی كاورد داوه و
ئێسااتا بااه هااهموو زمااانێكی كااه تێاارۆر یااهكێ لااه تیژتاارین زمانهكانیانااه ،پێشااانمان دهدهن كااه كااورد نابێاات چاای دیكااه بااۆ
دێموكراتیزه كردنی واڵتی داگیركهرانی خاۆی قورباانی بادات ،باهڵكو تاقاه ڕێگاا باۆ پاراساتنی تاهناهی نهتاهوهیی و گیاانی
هاواڵتیانی خۆی دهستهبهر كردنی سهروهریی نهتهوهیی و سهربهخۆییه.
كااورد ئێسااتا ماااوهی نیوسااهدهیه بااۆ دیمااوكراتیزه كااردن یااان یهكسااانیی كۆمهاڵیااهتیی لااه واڵتاای ئهواناادا لااه ژێاار پاساااوی
دێموكراسیی بۆ ئێاران ،و حكوماهتی كرێكااریی یاان ئێرانای فێادراڵی تێكۆشاان دهكاات و قورباانیی دهدات و جاهرگی دایكاانی
دهسووتێت ،بێ ئهوهی فارس خۆی بهشداریی لاهم خهباتاناهدا بكاات ،باهاڵم وهاڵمای ئاهوان باه كاردهوه كوشاتار و ساهركوت و
تێرۆر یان ههر نهبێت نكۆڵیی شوناسی نهتهوهییمانه .به گهواهی هاهمووان فاارس باه دهساهاڵتدار و ئۆپۆزیسایۆنییهوه ناهك
تهنیا بهشداریی چاالكی له خهباتی دێموكراتیزه كردنی واڵتی خۆیدا نهكردووه ،باهڵكوو ههمیشاه تێكۆشاهرانی كوردیاان باه
تێرۆریست زانییوه و ڕاستهوخۆ پشتگیریی دهوڵهتی دڕندهی خۆیان كردووه.
پرسیار ئهوهیه كه تا كهی كاورد دهبێات باۆ خزماهتی واڵت و نهتاهوهی داگیركاهر قورباانی بادات و خاۆی باه كاهمترین ماافی
هاوواڵتیی پله دوو ڕازی بێت؟! ئهم هێرشه قیزهونه ئاگادار كردنهوهیهكاه باۆ هاهموو تااكێكی هۆشایاری نهتاهوهیی و الیهناه
سیاسییهكانی ڕۆژههاڵتیی كوردستان كاه كااتی تاوور دانای یوتوپیاای ‘پێكاهوه ژیاان’ لهگاهڵ نهتاهوهی بااڵدهسات خاهبات باۆ
مۆدێلی فهرمانڕهوایی وهك فێدرالیسم ،كۆنفێدرالیسم و دێموكراسی و سوسیالیسم بۆ ئهوان هاتووه.
پێویسته الیهنه سیاسییهكانی خۆمان گهرایشیان بۆ ههر مۆدێلێكی فهرمانڕهوایی ههبێت بۆ كوردستانێكی ئاازاد و ساهربهخۆ و
خاوهن سهروهریی نهتهوهیی بێت .سیاسهتوانانی كورد نابێت چی دیكه ببن به تێئۆریسییهنی بێگاناه و الوانای كاورد بابن باه
سااهربازی بااه دیهێنااانی دێموكراساایی و فێدرالیساام و كۆنفدرالیساام و سوسیالیساام بااۆ ئااهو دوژمنااه بێگانانااهی كااه بااه خااوێنی
سهرمان تینوون.
پهیامی سێههمی ئهم هێرشه تێرۆریستییه ئهوهیه كه ئهم پرۆژهپیالنه مهترسیدارهی ئێران و توركیا كه له ماانگی گاهالوێژی
ئهمساڵدا هۆشداریمان دابوو له ڕهوهندی جێبهجێ كردندایه و كورد دهرفاهتی زۆر كاهمی باه دهساتهوه مااوه كاه ئاجێندایاهكی
هاوبهش بۆ دهستهبهر كردنی یهكڕیزی نیشتمانیی و یهكێتیی نهتهوهیی به مهبهستیی ڕزگاریی نهتهوهیی ماوه.
جێگای سرنجه كه تهنیا رۆژێ دوای ڕاگهیاندنی جاڕنامهی مافی هاوواڵتییان ،ئهم هێرشه قیزهونه به دژی تێكۆشهرانی
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كورد دهكرێت كه لاه ڕاساتییدا ئاهو پهیاماه باه كاورد دهگهیاهنێت كاه بهشای كاورد لاه مافاهكانی ئاهم جاڕنامهیاه و تهناناهت
دێموكراساایی و فێدراڵیساام و حكومااهتی كرێكاااریی و هااهر دهزگایااهكی فااهرمانڕهوایی فااارس ،تااهنیا كۆمااهڵكوژیی ،زیناادان و
سێداره و تێرۆر و قوربانیی دان و جهرگ سووتانی دایكانی كورده.
پااااارتی سااااهربهخۆیی كوردسااااتان وێااااڕای ئیدانااااه كردناااای ئااااهم هێرشااااه و ڕیسااااوا كردناااای دهوڵااااهتی داگیركااااهری فااااارس
 ،سهرخۆشیی لاه بنهماڵاهی ئاهم نهمراناه و حیزبای دێموكراتاهكان و هاهموو نهتاهوهی كاورد دهكاات و هاوكاات بانگاهواز لاه
ههموو ئهو الیهنانهی كه له پێناو یوتۆپیای ‘پێكاهوه ژیاان’دا چهنادین دهیهیاه تێكۆشاان دهكاهن ،ئاهم جااره هێاز و وزه باۆ
تێكۆشان له پێناو سهروهریی نهتهوهیی و ڕزگاریی نیشتمان گهیشتن به سهربهخۆیی تاهرخان بكاهن .نهتاهوهی باااڵ دهسات و
دهوڵهتهكانیان به ههزاران شێوه نیشانیان داوه كه خوازیاری ژێردهستی ئێمهن نهك ‘پێكهوه ژیان’.
دهفتهر سیاسیی پارتی سهربهخۆیی كوردستان
٢١١٦ / ١٢ / ٢١

پەیامی هاوخەمی سكرتێری گشتی یەكێتیمان به بۆنەی تیرۆری  ٦پێشمەرگەی حیزبی
دێموکراتی کوردستان

بەڕێاازان ئەناادامانی دەفااتەری سیاساای و كااۆمیتەی ناوەناادی و كااادر و پێشاامەرگە خۆڕاگرەكااانی حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتان
هەواڵی دڵتەزێنی تیرۆركردنی پێن پێشمەرگەی حزبە تێكۆشەرەكەتان دڵی هەموو الیەكمانی هەژاند و بۆ جاارێكی دیاكەش
فایلی رەشی كەڵەكەبووی  37ساڵی دەسەاڵتی رێژیمی تیرۆر و سێدارەمان خستەوە بەردەست.
ئەگەرچی لەو  37ساڵەی دەسەاڵتی پڕ لە تۆقان و خوێنڕشتن و تیرۆركردنی بەرهەڵساتكارانی خاۆی لە هایچ كەرەساتەیەك
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درێغاای نەكااردوە بەاڵم تیرۆركردناای ئەو رۆڵە قارەمانااانەی گەلەكەمااان بەو چەشاانە هەمااوو الیەكمااانی تووشاای شااۆك كاارد.
هەربۆیەش وریابوونی زیاتر و بەردەوام پەروەندەی تیرۆریزمی دەوڵەتی كۆمااری ئیساالمی ئێاران لەساەر مێازی كاارو بیرماان
دەبێت لە ئەولەویەتی كارمان دابێت.
هەربەو بۆنە دڵتەزێانەوە بە نااوی خاۆم و هاوڕێیاانم لە ریزەكاانی یەكێتای شۆڕشاگێڕانی كوردساتان هااوخەمی و سەرەخۆشای
ئاراسااتەی تەك تەكاای رێبەرایەتاای حیاازبە تێكۆشااەرەكەتان و سااەرجەم كااادرو پێشاامەرگەكانی حیزباای دێمااوكرات بەگشااتی و
بەتااایبەتی بنەماااڵەی سااەربەرزی ئەو شااەش شااەهیدە قارەمااانە دەكەم ،هیااوادارم خااوێنی بەناااهەق رژاوی ئەو شااەش رۆڵە
قارەمااانە بكەیاانە هەوێناای لێاا تێگەیشااتن و پااێكەوە سااازان بااۆ بەرەنگاااربوونەوەی رێژیماای داگیااركەر و كۆنەپەرەساات و
تیرۆریزمی كۆماری ئیسالمی ئێران.
بژی كورد پایەداربێ كوردستان
سمكۆ یەزدانپەنا
سکرتێری گشتی یەکێتی شۆڕشگێرانی کوردستان

راگەێندراوی  PAKسەبارەت بە رووداوە تێرۆریستییەکەی بەردەم بارەگای حدک

شەوی پێشاوو ،لە کاتێکادا ئەنادامانی حادک ،لە حااڵی بااڵوە کاردن لە رێوڕەسامی شاەوی یەڵادا باوون ،لە بەردەم بارەگاای
سەرەکیی ئەو حیزبە لە قەاڵی کۆیە ،تەقیانەوەی دوو  ،TNTباووە هاۆی شاەهید باوونی  5پێشامەرگە و مناداڵی یەکاێ لە
بنەماڵەکانیان و هەروەها کارمەندێکی ئاسایشی کۆیە.
ساڵی رابردوو کە پارتی ئاازادیی کوردساتان لە بەرەکاانی شاەڕی داعشادا ،کەوتە بەر پەالماارێکی تێرۆریساتیی تااران و لە
ئاکاماادا  3فەرماناادە و پێشاامەرگەی گیانیااان بەختکاارد؛ حاادک لەو الیەنااانە بااوو کە لە جیاااتی وریااا بااوونەوە و ئەزمااوون
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وەرگاارتن لێاای ،لە ژێاار کاااریگەریی ماشااێنی چەواشااەکاریی دام و دەزگااا تێرۆریسااتییەکانی ئێااران لە جیهااانی مەجازییاادا ،
لەگەڵ چەواشەکارییەکاندا رۆیشتن و تەنانەت ،لە دەربڕینی سەرەخۆشییەکی سادە لە کەس و کااری شاەهیدە ساەربەرزەکانی
پارتی ئازادیی کوردستان ،خۆیان بوارد.
بەاڵم ،ئێستا کە ئەو رووداوە قەوماوە و پۆلێک لە رۆڵەکانی ئەم نەتەوەیە گیانیان بەختکردوە؛ پاارتی ئاازادیی کوردساتان
کە خۆ بە خاوەن و خوێنگری هەر رۆڵەیەکای کاورد دەزاناێ کە بە دەساتی داگیارکەران خاوێنی دەڕژێ ،تەنیاا تااران لە پشات
ئەم کردەوە تێرۆریستییەوە دەبینێ.
بااۆیە ،پااارتی ئااازادیی کوردسااتان ،بە تون ادی ئەو کااردەوە تێرۆریسااتییەی ئێااران مەحکااووم دەکااا و هاااوخەمی خااۆی لە گەڵ
کەسوکار و هاوڕێیانی شەهید و بریندارەکانی ئەو رووداوە رادەگەێنێ.
پارتی ئازادیی کوردستان PAK

1ی بەفرانباری 2716
21ی دیسامبری 2116

سەرەخۆشینامەی پارتی سەربەستیی کوردستان بۆ حیزبی دیمۆکراتی کوردستان.

بەڕێز :حیزبی دیمۆکراتی کوردستان
زۆر بە داخەوەین بۆ کارەسااتی تەقینەوەکەیای ٣١ی ساەرماوەزی  ٢١١٦ی کاوردی ،کە لە بانکەی ساەرکردایەتی حیزبەکەتاان
روویدا.
سەرکردایەتی پارتی سەربەستیی کوردستان بە تووندی ئەو کردەوە تروریستییەی کە بەرامبەر بە حیزبی دیمۆکراتی
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کوردسااتان کااراوە ،ئیاادانە دەکااات ،هەر لەو پێوەناادییەدا سەرەخۆشاای ئاراسااتەی سااەرکردایەتی حاادک و بنەماااڵەی شااەهیدە
سەربەرزەکانی ئەم کردەوە تروریستیە دەکات .هیواخوازین کە بریندارەکانی ئەو کردەوەش بە زووترین کاات چارەساەریان باۆ
بکرێت و بگەڕێنەوە نێۆ هاوسەنگەران و بنەماڵەکانیان.
وەک پااارتی سەربەسااتیی کوردسااتان پێمااانوایە کە بە پێاای ئەزمااوون و کااردەو تروریسااتیەکانی بەردەواماای ڕێژیماای کۆماااری
ئیسالمی ئێران لە ماوەی  ٣١ساڵەی حوکمدارێتیاندا بەرامبەر بە الیەنە سیاسیە کوردیەکاان و گشات ئازادیخوازانادا ،کە ئەم
کردەوەش زۆر لە کردەوەی دەزگای داپڵۆسێنەری ئیتالعاتەوە نزیکە.
هەر لەو پێوەناادییەدا پارتیمااان داوا دەکااات لە الیەناای پێوەندیدیااداری حکااومەتی هەرێماای کوردسااتان ،کە ئەنجاماادەران و
دەسااتەکانی پشاات ئەو کااردەوە تروریسااتییە ئاشااکرا بکرێاات ،و ڕێااگە نەدرێاات کە دەستەڕەشااەکانی ڕێژیماای داگیاارکەری ئێااران
بگاتە سەر بنکەو ژیانی کوردانی رۆژهەاڵت لە باشوری واڵتەکەیان کوردستان.
جارێکی دیکە سەرەخۆشیتان ئاراستە دەکەین ،و نەفرەت لە هەموو کردەوەیەکی تروریستی دەکەین.
ئەنجومەنی سەرکردایەتی پارتی سەربەستیی کوردستان
١ی بەفرانباری ٢١١٦ی کوردی بەرامبەر بە  ٢١١٦ / ١٢ / ٢١ی زاینی

راگەیەندراوی “پارتی لیبرال دیمۆكراتی كوردستان” بە بۆنەی تەقینەوەکەی شەوی یەڵدا.

پارتی لیبرال دیمۆكراتی كوردستان بە بۆنەی تەقینەوەی بەر درگای بارەگای حزبی دیموکراتی کوردستان راگەیندراوێکی
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باڵو کردەوە کە ئەمش دەقی راگەیەندراوەکەیە.
بە داخ و پەژارەیەکی زۆرەوە لە کاتێکدا ئەندامان و الیەنگرای حزبای دیماوکراتی کوردساتان ،لە رێورەسامی شاەوی یەڵادا و
یادی لە دایکبوونی شههیدی ڕێبهر دوکتور قاسملو دەگەڕانەوە لە دوو تەقینەوەی بە دوای یەکدا کە بووە هۆی شەهید باوونی
 ٥پێشااامەرگەوە ئەو حااازبە و دوو کارمەنااادی هێزەکاااانی ئاساااایش و برینااادار باااوونی چەناااد پێشااامەرگەیەکی دیاااکە ،وێاااڕای
مەحکااوومکردنی ئەو کااردەوە تیرۆریسااتییە  ،گۆمااان لەوە دا نیاایە کە ئەم کااردەوە جەنایەتکااارانە کاااری سااوپای پاسااداران و
سااوپای قۆدساای رژیاام تێرۆریساات پەروەری ئێااڕانە ،کە بەسااەدان کااردەوەی لەو چەشاانەی لە کارنااامەی خۆیاادا تۆمااار کااردوە،
بێگومان ئەم کردەوانە نە یەکەم جارە و نە ئاخرین جاریش دەبێات ،بە لەبەر چااو گرتنای باارودۆخی نااوچەکە و کوردساتان
بە تااایبەتی پیویسااتە هەمااوو هێاازو الیەنە سیاساایە کااانی رۆژهەاڵت یەکگرتااوو باان و بە یەکگرتااووی رووبەرووی کۆماااری
تێرۆریست پەروەرئێران ببینەوە.
بەناااوی ئەنجااومەنی سااەرکردایەتی ” پااارتی لیبااراڵ دیمااۆکراتی کوردسااتان” وێااڕای محکااوم کردناای کااردەوە تیرۆریسااتییە،
پشتگیری خۆمان لە خەباتی رەوای حزبی دیموکراتی کوردستان دووپات دەکەیانەوە و سەرەخوشای خۆماان ئاراساتەی بنەمااڵی
سەربەرزی شەهیدان و حزبی دیموکراتی کوردستان دەکەین و هیوای چاکبوونەوەیش بۆ بریندارەکان دەخوازیت،
سەرکەوێت جۆالنەوەی ئازادی خوازی گەلی کورد .مەرگ ونەمان بۆ دوژمنانی کورد وکوردستان
پارتی لیبراڵ دیمۆکراتی کوردستان
ئەنجومەنی سەرکردایەتی
٣١سەرماوەزی  ٢١١٦بەرانبەر بە ٢١ی دیسمبری ٢١١٦ی زایینی
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تهقینهوهكانی بهردهم بارەگاى حیزبى دیموكراتى کوردستان ئیدانە دهكهین

شااهوی  2116 - 12 - 21 / 21لااهدوای ئااهوهی ئهناادامانی حیزباای دیمااوكراتی كوردسااتان(حاادك) لااه قااهاڵی دیمااوكرات لااه
شارۆچكهی كۆیه ،بهپهرۆشهوه خهریكی ئهنجامدانی ڕێوڕەسمی یادی لە دایکباوونی شاەهید د.قاساملوی ساهركردهبوون و ،دوای
کۆتااایی بەرنامەکەیاااان باااۆ ماڵەکانیاااان دەگەڕانەوە ،دوو تەقیااانەوەی بەدوای یەک لە نزیاااک پرساااگەی بەر دەرگاااای قەاڵی
حیزبی دیموکراتی كوردستان ڕوویاندا ،لهئهنجامدا ژمارەیەک شههید و برینداری لێكهوتووه.
ئێمه له یەکێتى نەتەوەیى دیموکراتى کوردستان  YNDKبەتوندى ئیدانهی ئهم كردهوه تیرۆریستیه دهكهین ،بێگومان ئاهو
كاره نهگریس و چهپهڵه ههوڵێكه بۆ تێكدانى بارى ئاسایشى باشووری كوردستان و مهترسییهكی گهورهشه باۆ ساهر حیازب و
الیهنااهكانی رۆژهااهاڵتی كوردسااتان ،داوا لااهدهزگاكانی ئاسااایش و پۆلیساای باشااووری كوردسااتان دهكااهین بااهزووترین كااات
ئهنجامدهرانی ئهو كردهوه تیرۆریستییه ئاشكرا بكهن ،بۆئهوهی ریسوا بكارێن و بهسازای خۆیاان بگاهن ،تااوهكو رووداوی لاهم
جۆره دووباره نهبێتهوه ،لەهەمان کاتدا داوا لە الیەنەکانى رۆژههاڵتی واڵت دەکەین زیاتر هاوکاارو پشاتیوانى یەکادى بان،
لەبەرئەوەى ئااهوهی بهرامبااهر حیزباای دیمااوكراتی كوردسااتان كااراوه ،دوور نییااه بهرامبااهر الیەنەکااانى دیااکەش بكاارێ ،بۆیااه
پێویسته لهژێر چهترێكدا كۆببنهوه و تواناكانیان یهكبخهن و درێژه بهكارو خهبات و تێكۆشاانیان لهرۆژهاهاڵتی كوردساتاندا
بدهن و ههماههن بن بۆئهوهی کارەساتى لەم جۆرە دووبارە نەبێتەوە.
هەر لێااارەوە پرساااه و سەرەخۆشاااى و هاوخاااهمی خۆماااان بهكهساااوكاری شاااههید و قوربانییاااهكان رادهگهیاااهنین و ،هیاااوای
چاكبوونهوهى خێراش بۆ بریندارهكان دهخوازین.
 نهمرى و سهربهرزى بۆ شههیدانی رێی ئازادی و سهرخۆبوونی كوردستان. مردن و رووڕهشى بۆ تیرۆریستان و دوژمنانی كورد و كوردستان.مەكتەبی سیاسیی یەكێتی نەتەوەیی دیموكراتی كوردستان YNDK

 2116 / 12 / 21ههولێر  -باشووری كوردستان
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راگەیەندراوی سکرتاریای الوانی حیزبی شیوعی کوردستان سەبارەت بە تەقینەوە
تێرۆریستیەکەی شەوی یەلدا لە کۆیە:

بۆ ڕای گشتی
له ئهمشهودا ،بهشێكی زۆری دانیشتوانی ههرێمی كوردستان سهرقاڵی گێڕانی مهراسیم و دهربڕینی خۆشی و شادین باه بۆناهی
(شهوی یهڵدا)هوه كه بۆنهیهكی نهتهوهییە ،بهاڵم شهم شهمه كوێرهكاانی دژ باه مرۆڤایاهتی باێ گوێداناه ئاهم شاهوه پیارۆزه
كوردییه  ،شارێ خهڵتانی خۆین دهكهن.
ئێمه له سكرتارییهتی یهكێای الوانی كوردستان،
ئااهم كااردهوه تیرۆریسااتیه بااهكارێكی قێاازهون و ترساانۆكانهی ناااو دهبااهین كااه دژ بااه هاونیشااتیمانیانمان لااه شاااری كۆیااه و
لهبااهردهم بارهگااای حزباای دیموكرات،دوژمنااهكانی ئااازادی و ئاشااتی و پێكااهوه ژیااان ،بااۆ تێكاادانی دۆخاای برایااهتی كااارێكی
وهحشیگهرییانهیان ئهنجامدا.
بهو بۆنه خهمناكهوه ،بهناوی یهكێتی الوانی كوردستانهوه،به توندی ئیداناهی ئاهو ههوڵاه تیرۆریساتیه دهكاهین ،كاه دژ باه
برایانمان له حزبی دیموكراتی ئێران ئهنجامدراوه ،لهگهڵ ئهوهشدا هاوخهمی خۆمان باۆ هاوكارانماان لاه الوانای ئاهو حزباه
دهردهبڕین لهبهرامبهر ئهو كاره چهپهڵه.
داواش له الیهنه پهیوهندیدار و ئهمنیهكانی سنوری كۆیه دهكهین ههرچی زووه ههوڵهكانیان بخهنه گاهڕ باۆ دۆزیناهوهی ئاهو
كهسانهی له پشت ئهم كردهوه تیرۆریستیه نامرۆڤانهوه بوونه و ڕووبهرووی یاساییان بكهنهوه بۆ ئهوهی به توندی به سزای
خۆیان بگهیهنرێن.
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له كۆتایدا پرسه و سهرخۆشی خۆمان ئاراستهی حزبی دیموكرات و هاوپیشاكانمان له الوانی ئهو حزبه دهكهین و سهری ڕێاز
و نهوازشیش بۆ ڕووحی پهپوله ئاسای ئاهو شاههیدانه دادهناوێنین كاه لاهم كاردهوه تیرۆریساتیه شاههید بووناه و هیاوای زوو
چاكبونهوهش بۆ بریندارهكان دهخوازین.
سكرتارییهتی
یهكێتی الوانی كوردستان
2116 - 12 - 21

بزووتنەوەی دیموکراتی گەلی کوردستان،پەیامێکی ماتەمینی ئاراستەی حزبی
دیموکراتی کوردستان دەکا

بهڕێز  /دهفتهری سیاسی حیزبی دیموكراتی كوردستان
بهداخ و دڵگرانیهكی زۆرهوه شهوی رابردوو  21لهسهر  2116 / 12 / 21ههواڵی دوو تهقیناهوهمان بیسات لهباهردهم بارهگاای
دهفتاهری سیاسای حزبای دیمااوكراتی كوردساتان و لهماناهش دلتااهزێنتر هاهواڵی شاههید بااوونی ژمارهیاهك پێشامهرگهی حزباای
دیموكراتی كوردستان و كارمهندێكی ئاسایشی ههرێمی كوردستان و برینداربوونی پۆلێ پێشمهرگهو هاواڵتی.
بهم بۆنه خهمناكهوه وێرای سهركۆنهكردنی ئهم ههوڵه تیرۆریستیه سهرهخۆشی له حزبی دیماوكراتی كوردساتان و خاناهوادهی
شههیدهكان دهكاهین و هیاوای چاكبووناهوه باۆ برینادارهكان دهخاوازین ،باهرێزان وهك ئاشاكرایه كااروانی خاهباتی نهپسااوهی
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پێشمهرگایهتی و گیانفیدایی نهمران(پێشهوا قازی و دكتاۆر قاساملۆ و شاهرهفكهندی) و دهیاان تێكۆشاهری دیكاه بهردهواماه و
دوژمنااان هااهردهم لااه پیالنگێاارانن دژ بااه خااهباتگێران و ئااازادیخوازانی گهلهكااهمان بااهاڵم رێگااای تێكۆشااان و بااهرخودان
بهردهوامه تا گهیشتن به ئاسۆ و بێگومانیشین لهوهی تیارۆر ئاهم خهباتاه ناوهساتێنێ و تیرۆریساتان ههرشاێوازو كردهوهیاهك
بهكار بهێنن ناتوانن بهرخودانی گهلهكهمان بوهستێنن.
نهمری و سهربهرزی بۆ شههیدانی كورد و كوردستان
سهركهوێ خهباتی گهلهكهمان لهپێناو ئازادی و گهیشتن به مافه رهواكانی.
نهفرهت و روورهشی بۆ تیرۆر و تیرۆریستان.
مهكتهبی سیاسی بزووتنهوهی دیموكراتی گهلی كوردستان
كانونی یهكهم 2116 – 22

کۆدار :کردەوەی تیرۆریستی سەر حزبی دیموکراتی کوردستان شەرمەزار دەکەین

کاااۆدار ،هێرشاااەکانی ساااەر بارەگاااای حزبااای دیماااوکراتی کوردساااتان شاااەرمەزار دەکاااات و داواش لە هەماااوو حیااازب و الیەنە
کوردییەکاااان و گەلااای کوردساااتان دەکاااات ،کە بە ڕۆحااای یەکێتااای و هۆشااایاری نەتەوەیااای بجاااوڵێنەوە باااکەن و باااۆ دووباااارە
نەبوونەوەی ڕووداوی هاوشێوە.
کۆمەڵگای دیموکرات و ئازادی ڕۆژهەاڵتی کوردستان (کۆدار) ،لە راگیەندراوێکدا کە ئەمڕۆ باڵویکردوە ،هێرشەکانی بەردەم
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بارەگای حزبی دیموکراتی کوردستان-ی شەرمەزارکرد.
لە ڕاگەیەندراوەکەدا ،کە وێنەیەکی بۆ ڕۆژنیوز نێردراوە ،هاتووە ":بەداخەوە هەواڵی کردەوەی تێکدەرانە و تێرۆریستی ساەر
بارەگای حیزبای دیماوکراتی کوردساتان ،کە لە ئاکامادا شاەهید و بریناداربوونی چەناد پێشامەرگەی ئەو حیازبەی لاێکەوتەوە
تەڤگەری ئێمە و سەرجەم گەلی کوردستانی خەمبار کرد".
هەروەها هاتووە ":وەک تەڤگەری کاۆدار بە تونادترین شاێوە ئەو ڕووداوە قیازونە شاەرمەزار دەکەیان و سەرسااخی باۆ حیزبای
دیمااوکراتی کوردسااتان و سااەرجەم پێشاامەرگەکانی ،بنەماااڵەی سااەربەرزی ئەو شااەهیدانە و گەلاای کوردسااتان دەخااوازین و
هیوادارین بریندارەکانی ئەو کردەوەیەش تەندروستی خۆیان بە زووترین کات بەدەست بێنن".
کااۆدار ،دەشااڵێت ":داوا لە هەمااوو حیاازب و الیەنە کااوردی و گەلاای کوردسااتان دەکەیاان لەو کاااتە هەسااتیارەی کە رۆژهەاڵتاای
ناوین و گەلی ئیمە پێی تێاپەر دەبێات بە ڕوحای یەکێتای و هۆشایاری نەتەوەیای حەرەکەت باکەن و باۆ دووباارە نەباوونەوەی
ڕووداو گەلێکی ئاوا ،هەنگاوی جدی بۆ بەستنی کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان هەلێننەوە".
شاەوی  21لە سااەر 21ی ئەم مااانگە ،لە کااتی بەڕێوەچااوونی ئاااهەنگی شاەوی یەڵاادا و یااادی دکتاۆر قاسااملۆ ،دوو تەقیاانەوە
لەبەردەم بارەگااای دەفااتەری سیاساای حزباای دیمااوکراتی کوردسااتان (حاادک) لە شااارۆچکەی کااۆیە ،ڕوویاناادا و بەوهااۆیە پێاان
پیشمەرگەی ئەو حزبە و دوو کارمەندی ئاسایش شەهیدبوون و سێ پێشمەرگەش برینداربوون.
ش .ف
٢١١٦ / ١٢ / ٢٢
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کردەوەی تیرۆریستییەکەی سەر بنکەی حیزبی دیموكراتی كوردستان لە کۆیە شەرمەزار
دەكەین

شەوی سێشەممە ٢٩ی ساەرماوەزی  ٢١١٦ی کاوردیی ( )٢١١٦ / ١٢ / ٢١لە كردەوەیەكای تیرۆریساتیدا باۆ ساەر بانکەی حیزبای
دیموكراتی كوردستان لە قەراخ شاری کۆیەی باشووری کوردساتان ،شاەش پێشامەرگەی "حادک" و کارمەنادێکی ئاسایشای کاۆیە
شەهید بوون و چەندیین پێشمەرگەی تریش برینداربوون.
كۆمەڵەی یەکسانیی كوردستان وێڕای مەحکوومکردنی ئەم کاردەوە تیرۆریساتییە ،سەرەخۆشایی لە بنەمااڵەی ئەم شاەهیدانە و
بەڕێوەبەرایەتیی حیزبای دێماوکراتی کوردساتان و ساەرجەم ئەنادامان و الیەنگرانای ئەم حیازبە دەکاات و خاۆی بە هاوبەشای
خەم و پەژارەیان دەزانێت و هیوای زووچاکبوونەوە بۆ بریندارەکان دەخوازێت.
ئاشکرایە کە ئەم کردەوە تیرۆریستییانە لە دژی حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتای کوردساتان لە باشاوور تەنیاا دەتاوانێ کااری کۆمااری
ئیسااالمیی ئێااران باان تااا بەم شااێوەیە هەوڵاای سااەرکوتی زیاااتری باازووتنەوەی کااورد لە ڕۆژهەاڵتاای کوردسااتان باادات .وەک
بەڵگەیەکیش دەکارێ ئامااژە بە هەڕەشاەکانی بەرپرساانی ساپای پاساداران و ساوپای قودسای ڕێژیمای کۆمااری ئیساالمیی لەم
داواییانەدا بکەین کە هەڕەشەی تۆڵەسەندنەوەیان لە حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت لەناو خااکی باشاووری کوردساتاندا کردباوو .لەم
بااابەتەوە ئااێمە یەکگرتااوویی ،هاوکاااریی و هاوهەڵوێسااتیی هەمااوو حیزبەکااانی ڕۆژهەاڵتاای کوردسااتان لە بەراماابەر کۆماااری
ئیسالمییدا بە پێویست دەزانیین ،بۆ ئەم مەبەستەش پێکهێنانی کۆنگرە یا بەرەیەکی بەرفراوان باۆ ڕۆژهەاڵتای کوردساتان بە
باشتریین وەاڵم لە بەرامبەر کۆماری ئیسالمیی دەزانیین.
سەرکەوێ خەباتی ڕەوای گەلەکەمان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە دژی کۆماری تیرۆر و سێدارەی ئیسالمیی ئێران
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كۆمەڵەی یەکسانیی كوردستان
١ی بەفرانباری )٢١١٦ / ١٢ / ٢١( - ٢١١٦

تەقینەوەکانی کۆیە مەحکوم دەکەین

شەوی  ٢١ی دیساامبر ،دوو تەقیانەوەی تیرۆریساتی لەنزیاک بانکەی دەفاتەری سیاسایی حیزبای دیماوکراتی کوردساتان لەشااری
کااۆیە روویاادا ،لەئەنجاماادا ( )٦پێش امەرگەی حزباای دیمااوکراتی کوردسااتانو کارمەناادێکی ئاسااایش شااەهید بااوونو چەناادین
برینداریشی لێکەوتەوە.
ئێمە لەحزبی زەحمەتکێشانی کوردستان ئەو کردەوە تیرۆرستیە بەتوندی مەحکومو ریساوا دەکەیانو بەمەترسایەکی گەوەرەشای
دەزانااین بۆسااەر ئااارامیو ئاسایشاای هەرێماای کوردسااتان .سەرەخۆشاایش لەحزباای دیمااوکراتی کوردسااتانو بنەماااڵەی شااەهیدان
دەکەینو هااوخەمی خۆمانیاان باۆ دەڕدەباڕینو داوای زوو چااکبوونەوەش باۆ برینادارەکان دەخاوازین ،هەروەهاا داوا لەالیەنە
ئەمنیەکانیش دەکەین لێکۆڵینەوەی ورد لەسەر ئەو رووداوە بکەنو بکەرانو تاوانبارانی ئەو کارە تیرۆرساتییە ئاشاکرا باکەنو
بەسزای رەوەیان بگەیەنن.
ئەنجومەنی کارگێڕی
حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان
٢١١٦ / ١٢ / ٢١
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تهڤگهری ئازادی :پرسەو سەرەخۆشی لە خانەوادەی شەهیدان و هەمو ئەندامانی حیزبی
دیموکرات دهکهین

شاندێکی تهڤگهری ئازادی کۆمهڵگای کوردستان بەشداری پرسهی پۆلێک له شههیدانی حیزبی دیموکراتیان کرد ،له
ناوهندی سهرهکیان له کۆیه.
ئااهمڕۆ ،پێاان شااهممه 22ی 12ی  2116شاااندی تهڤگااهری ئااازادی کااهپێک هاااتبون لااه هااهڤااڵن" رهحمااان رهسااوڵ و
عهباادولوههاب ئهحمااهد  -جێگراناای هاوسااهرۆک ،ئهبوبااهکر مهجیااد  -بهرپرساای ناوهناادی سیاسااهتی دیموکراتیااک"
بەشداریان له پرسهی مهراسیمی پۆلێک شههیدی حیزبای دیماوکراتی کوردساتان كارد ،كاه لە ئەنجاامی تەقیانەوەی
دوو بۆمبی چێندراو لەبەردەم مهکتهب سیاسیی حزبی دیموکرات لە شاری کۆیە ،کهبوه هۆی شههید بوونی ژمارەیەک
پێشمەرگەی و کارمەندی ئاساییشی شاری کۆیه.
بهمهبهسااتی تهقینهوهکااهی بااهردهم مهکتااهب سیاساای حیزباای دیمااوکرات عهباادولوههاب ئهحمااهد بهماڵپهڕهکااهیانی
راگهیانااد :بەناااوی خااۆم و تااهواوی هااهڤااڵنمان ،پرسااەو سەرەخۆشاای لە خااانەوادەی شااەهیدان و هەمااو ئەناادامان و
الیەنگیراناای حیزبەکەیااان دەکەیاان .هیااوادارین الیەنە پەیوەناادارەکان ،بە زووتاارین کااات لێکااۆڵینەوە لە روداوەکە
بکەن و ئەنجامدەرانی بۆ ڕای گشتی ئاشکرا بکەن.
ههروهها وتیشای :لە مێاژووی خەبااتی سیاسای کاورد دا ،هەمیشاە دوژمناان ،ویساتوویانە لە رێاگەی تیارۆر و ڕەشاە
کوژییەوە خەباتی ئازادیخوازانەی گەلەکەمان سەر کوت بکەن .بەاڵم هەمیشە خەباتی ڕەوای کورد بۆ ئازادی ،لە
گەشەکردن و بەرفراواندا بووە .نەمری و سەربەرزی بۆ شەهیدانی ڕێگای ڕزگاریی گەلەکەمان .نەفرەت لە
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تیرۆرستان.
2116 / 12 / 22

شەش فراكسیۆنی پەرلەمانی كوردستان تەقینەوەكەی بارەگای حزبی دیموكرات
شەرمەزار دەكەن

فراكسیۆنی گۆڕان ،یەكێتی ،یەكگرتوو ،كۆمەڵ و شیوعی و بزوتنهوهی ئیسالمی لە پەرلەمانی كوردستان ،ئیدانەی
تەقینەوەكەی  ٢١١٦ / ١٢ / ٢١ی بەردەم بارەگای حیزبی دیموكراتی كوردستان لە كۆیە دەكەن.
دهقی بهیاننامهكه؛

بەیاننامەی فراكسیۆنەكانی گۆڕان ،یەكێتی ،یەكگرتوو ،كۆمەڵ و شیوعی و بزوتنهوهی ئیسالمی لە پەرلەمانی كوردستان.
ئێمە لە فراكسیۆنی گۆڕان ،یەكێتی ،یەكگرتوو ،كۆمەڵ و شیوعی و بزوتناهوهی ئیساالمی لە پەرلەماانی كوردساتان ،ئیادانەی
تەقیاانەوەكەی  ٢١١٦/١٢/٢١ی بەردەم بارەگااای حیزباای دیمااوكراتی كوردسااتان لە كااۆیە دەكەیاان .سەرەخۆشاای لە بنەماااڵەی
شەهیدەكان دەكەین و هیوای زوو چاك بوونەوەش بۆ بریندارەكان دەخوازین.
ئەركی دەزگا پەیوەندیدارەكانە بە زوویای بەدواداچاوون و لێكاۆڵینەوە ئەنجاام بادەن و ،باكەران و ئەوانەی پشاتی رووداوەكە
بۆ رای گشتی ئاشكرا بكەن.
بە ئامان گرتنی هەر الیەنێكی سیاسی لە رێگەی پەالماری تیرۆرستیەوە ،پێچەوانەی بنەماكانی دیموكراسی و مافی مارۆڤەو
خزمەتی پێكەوە ژیان ناكات.
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فراكسیۆنی گۆڕان
فراكسیۆنی یەكێتی
فراكسیۆنی یەكگرتوو
فراكسیۆنی كۆمەڵ
فراكسیۆنی شیوعی
فراكسیۆنی بزوتنهوهی ئیسالمی
٢١١٦ / ١٢ / ٢١

فراکسیۆنی پارتی تەقینەوەکانی کۆیە سەرکۆنە دەکات

كاااتژمێر ()11ی شااەوی سێشااەممە ڕێككەوتاای ( )2116 / 12 / 21لە بەردەم بارەگااای دەفااتەری سیاساای حیزباای دیمااوكراتی
كوردستان (حدك) ،لە شارۆچكە كاۆیە ،دوو تەقیانەوە ڕوویانادا و باوون بە هاۆی شاەهیدبوون و بریناداربوونی ژماارەیەك لە
پێشمەرگەكانی حیزبی دیموكراتی كوردستان.
ئێمە لە فراكسیۆنی پارتی دیموكراتی كوردستان لە پەرلەماانی كوردساتان ،وێاڕای ئیادانەكردنی ئەو تەقیانەوانە ،هەروەهاا
هاااوخەمی خۆمااان بااۆ خەبااااتگێڕانی حیزباای دیمااوكراتی كوردسااتان و كەساااوكار و هاوڕێیااان و هاوخەباتااانی شاااەهیدەكان
دەردەبڕین و هیوای زوو چاكبوونەوەیش بۆ بریندارەكان دەخوازین.
هەروەها هیوادارین ئەو كردەوانەی كە ئامانجییان شێواندنی هێمنی و ئاسایشی هەرێمی كوردستانە دووبارە نەبنەوە،
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داواكاریشین دەزگە ئەمنییەكانیش بەوپەڕی بەرپرسیارێتییەوە بە ئەركی خۆیان هەڵسن و ئەنجامدەرانی ئەو كردەوانە
دەستگیر بكەن.
نهشوان بهرزنجى
فڕاكسیۆنی پارتی دیموكراتی كوردستان لە پارلەمانی كوردستان
2116 / 12 / 21

لیژنەی پێشمەرگە داوای بە سزا گەیاندنی ئەنجامدەرانی تەقینەوەکەی کۆیە دەکات
دەستەی سەرۆکایەتی لیژنەی کاروباری پێشمەرگە و شەهیدان و قوربانیاانی جینۆسااید و زینادانیانی سیاسای لە پەرلەماانی
کوردستان ئیدانەی تەقینەوەکەی کۆیە دەکات و داوا دەکات ئەنجامدەرانی ئەو کردەوەیە بدۆزرێنەوە و بدرێنە دادگا.
لە ڕاگەیەندراوێکدا لیژنەکە دەڵێت "داوا لە الیەنە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی هەرێم دەکەیان ئەوانەی لە پشات ئەم کاارە
تیرۆرسااااتییەوەن لێپرسااااینەوەیان لەگەڵ بکرێاااات و
بدرێنە دادگا تا باجی تاوانەکەیان بدەن".
شاااەوی ڕاباااردوو ٢١ى کاااانوونى یەکەمااای  ٢١١٦دوو
تەقیااانەوە لە بەردەم بارەگااااى حزباااى دیماااوکراتى
کوردستان لە کۆیە ڕوویانادا و پەیاامنێرى ئاێن ئااڕ
تااى ڕایگەیانااد ،تەقینەوەکااان بەهااۆى دوو مااااتۆڕ
سکیلی بۆمبڕێژکراوەوە ئەنجامدراون.
تەقینەوەکااااانیش پااااێش تەواو بااااوونى مەراساااایمى
شەوى یەلدا ڕوویاناداوە ،شاەوى یەلادا کە هاوکاات
شاااااەوى لە دایکباااااووى عەبااااادولڕەحمان قاسااااااملو
سکرتێرى شاەهیدکراوى ئەو حازبەیە و هەروەهاا بە
درێژترین شەوى ساڵ دەزانرێت لە ناو حزبى دیموکراتدا بۆنەى بۆ بەڕێوە دەچێت ،شەوی ڕابردووش بۆ ئەو بۆنەیە
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مەراسیمێکیان بە بەشدارى ژمارەیەک میوان و پێشمەرگە و بنەماڵەکانیان بەڕێوە برد.
بەهۆی تەقینەوەکەوە حەوت کەس شەهید بوون  ،کە پێنجیان پێشمەرگە و دووانیشیان کارمەندی ئاسایش بوون.
٢١٢٢ / ٢٢ / ٢٢

پەیامی فیدراسۆنى کۆمەڵەوڕێکخراوەکانى عێراق  -کوردستان سەبارەت بە دوو
تەقینەوەی تێرۆریستی بەردەم بارەگای حیزبی دێموکراتی کوردستان:

بۆ بەڕێز دەفتەرى سیاسی حیزبی دیموکراتى کوردستان  -ئێران بەڕێز سکرتێرى گشتى حیزبى دیموکراتى کوردستان
بەڕێزان بنەماڵەى سەربەرزى شەهیدان.
بابەت  -پرسەنامە
بە ڕێزان ...بەداخ و بەژارەیەکى زۆرە وە هەواڵى دووتەقیانەوەى تیرۆرساتیمان بیسات لە شاەوى  2116 / 12 / 21لە شاارى
کۆیە کە لە ئەنجامدا پۆلێک شەهید وژمارەیەک بریندارى لێکەوتەوە ئێمە لە فیدراساۆنى کاۆمەڵە و رێکخراوەکاانى عێاراق -
کوردستان وێڕاى نیگەرانیمان لەم شێوازە درندانەى تیرۆر و کردەوە تیرۆرستیە.
بە توناادى ئیاادانە دە کەیاان و هیااوادارین لە زووتاارین کااات ئەنجااام دەران و بکەرانااى ئەم کااردەوە تیرۆرسااتیە باادۆزرینەوە و
رووبەرووى دادگابکرینەوە تا بە سزاى یاساای بگەیەنارێن وە هیاواى چااکبونەوەى زووتار دە خاوازین باۆ برینادارەکان  .لێارە
شااەوە پرسااەو سەرەخۆشاای خۆمااان ئاراسااتە هەریەک لە بەڕێاازان دەفااتەرى سیاساای و سااکرتێرى گشااتى حیزباای دیمااوکراتى
کوردستانى ئیران و بنەماڵەى سەربەزى شەهیدان دەکەین و بەشدار و هاوخەمتانین.
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لەگەڵ ریزدا
سۆران ڕەمەزان على
سەرۆکى فیدراسۆنى
کۆمەڵەوڕێکخراوەکانى
عێراق  -کوردستان
٢١١٦ / 12 / 22

پەیامی کۆمیتەی کەمپینی یەکبوون بە بۆنەی شەهیدانی شەوی یەڵدا.

بەشدارانی بەڕێز،
تێکۆشەرانی رێگەی رزگاری و ئازادی،
کااردەوە تیرۆریسااتیەکەی یەڵاادای خوێناااوی بەر دەرگااای قەاڵی دێمااوکڕات لە کااۆیە ،ئااێمەی لێاارە کااۆکردۆتەوە تااا هاااودەردی
خۆماان لە گەڵ حیزبای دێمااوکڕاتی کوردساتان و کەس و کااری شااەهیدان ڕابگەیەناین .کۆباووینەوە تااا پەیماانی وەفاااداری بە
رێبازی شەهیدانمان ناوێ بکەیانەوە و بەڵاێن بادەین کە رێاگە و رێبازیاان رێگەماانە و تاا ساەرکەوتن دەساتبەرداری ئاماانجە
پیرۆزەکانیان نابین .کۆبووینەوە تا تێرۆر و تێرۆریزمی کۆماری ئیسالمی ئێران و تێارۆر بە هەماوو شاێوەکانیەوە مەحکاووم و
ریسوا و شەرمەزار بکەین.
جمهوری ئیسالمی لە دەرفەتی یەکنەبونمان و الوازی ئەمنی و ناتەبایی هێزە سیاسیەکانی رۆژهەاڵتی کوردوستان کەڵکیان
وەرکرتاااوە و دور لەهەر بنەماااایەکی مروڤاااایەتی و ترسااانوکانە بە داناااانی چەناااد باااۆمبی ساااوتێنەر رۆڵە قارەمانەکاااانی
دێمۆکراتیان کرد بە ئامانجی چەپەلی خۆیان.
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ئااێمە لێاارەوە جااارێکیتر تێاارۆر و تێرۆریاازم و کۆماااری ئیسااالمی ئێااران مەحکااوم دەکەیاان ،لەم فرسااەتە کەڵااک وەردەگاارین بااۆ
ئەوەی جااارێکیتر داوا لە هەر دوو الیەناای دێمااوکڕات بکەیاان کە بااۆ بەهێااز بااوون ،بااۆ بەگژداچااوونەوەی دژمنااانی سااوێند
خااواردووی گەلەکەمااان ،بااۆ بەرەنگاااری و بەرپەرچاادانەوەی پیالنەکااانی دژماان ،بااۆ دڵخۆشاای کەس و کاااری شااەهیدان ،بااۆ
واڵماادانەوە بە داخااوازیی کااۆمەاڵنی خەڵکاای کوردسااتان و لە سااەرووی هەموویااانەوە بااۆ ئااارامگرتنی روحاای شااەهیدەکانمان،
پێویستە پرۆسەی یەکگرتنەوە درێژە پێبدەن و کۆسپەکانی سەر رێگەی وەسەریەک کەوتنەوەی بنەماڵەی دێموکڕات وەال بناێن
و لە یەک سەنگەردا درێژە بە خەبات و تێکۆشان بدەن.
هەروەها داوا لە سەروکایەتی هەرێمی کوردوستان دەکەین لەراست ئەو بێحورمەتیە کە بە خاکی کوردوستان دەکرێات بێادەن
نەبن و لە ناساندنی دەستی چەپەل و نگریسی ترۆریستان هاوکار و هاودەنگی دێمۆکراتەکان بن.
مەرگ و نەمان بۆ تێرۆر و کۆماری ئیسالمی ئێران
ساڵو لە روحی شەهیدانی شەوی یەڵدا و هەموو شەهیدانی سوورخەاڵتی گەلەکەمان
کومیتەی کەمپینی یەکبوون
٢١١٦ / ١٢ / ٢٥

پەیامی هاوخەمی کومیتەی ح د ک ،بە بۆنەی کردەوە تێرۆریستییەکەی
شەوی ١ی بەفرانبار

شەهیدان مەشخەاڵنی رێگای رزگاری و سەربەستیی نیشتمانن
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لە کاتێکدا لە شار و گوندەکانی کوردساتان و دەرەوەی وەاڵت رۆڵەکاانی دێماوکرات ساەرقاڵی کاۆری شاادی و شاادمانی شاەوی
یەڵاادا ،شااەوی لەدایااک بااوونی پێغەماابەری ئاشااتی و هاااورێی هەتاااو دوکتااور عباادولرەحمان قاسااملو و هەروەهااا لە پێشااوازی
هاتنی سەری ساڵی نوێی زایینی دا بوون ،هەواڵمان پێ گەیشت کە دەستی تاوان و بەرەی جەهال وتاریاک پەرەساتی دەساتی
لەهەتاو وروناکی وەشاندوە!
بەداخێکی زۆر گرانەوە بیستنی هەواڵی دوو تەقینەوەکەی بەردەرکی قەاڵی دێموکڕات هەمووماانی ماتەمباروغەمباار کارد ،کە
بوو بەهۆی شەهید بوونی حەوت رۆڵەی قارەمانی کوردستان ،پێن پێشمەرگەی حیزبی دێماوکراتی کوردساتان و دوو ئەنادامی
ئاسایشی کۆیە و بریندار بوونی چوار تێکۆشەری تر.
بۆ ئەو مەبەستە لە حەولێکی ترسەنۆکانە و زەبونانەدا لە نیزیک دەرکی قەاڵی دێماوکڕات لە شااری کاۆیە بە تەقانادنەوەی
دوو بۆمبی بە دوای یەکدا قەاڵفەتی حەوت رۆڵەی گەل حەوت پێشمەرگەی دوو پارچەی کوردستانی خەڵتانی خوێن کرد.
ئەوەش سااەلمێنەری ئەو راسااتیەیە کە کۆماااری پەت و سااێدارەی ئێااران داعااش ئاسااا مەبەسااتی سااەرەکی نەمااان و فەوتااانی
رۆلەکانی نەتەوەی کوردە بێ جیاوازی.
هەربەو بۆنەوە کاومیتەی حیزبای دێماوکڕاتی کوردساتان لەواڵتای فینالناد بە ناوێنەرایەتی ساەرجەم ئەنادامان و الیەنگاران و
دۆستانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان لەو واڵتە پرسە و هاودەردی وهاوخەمی خۆی ئاراستەی حیزبی دێماوکڕاتی کوردساتان،
بنەماااڵەی سااەربەرزی شااەهیدانی یەلاادای خوێناااوی و هەمااوو خەڵکاای کوردسااتان دەکااا ،لە هەمااان کاتاادا جااارێکیتر لە گەڵ
گیانی پاکی شەهیدانی سورخەاڵتی یەڵدا و هەموو شەهیدانی حیزب و گەڵ ،بە تایبەت پێغەمبەری ئاشتی دوکتاور قاساملوی
هەمیشە زیندوو پەیمانی وەفاداری و ئەمەگناسیمان ناوێ دەکەیانەوە کە تاا ساەر و تاا وەدیهێناانی ئااوات و ئاماانجی بەرزی
شەهیدانمان درێژەدەری ڕیگا و ڕێبازیاان دەباین و دەسات لە خەباات و تێکۆشاانمان لە دژی رژێمای پەت و ساێدارەی ئیساالمی
ئێران حکومەتی تاریکی و دژی مرۆڤایەتی هەڵناگرین .
هەزاران ساڵو لە گیانی پاکی شەهیدانی یەڵدای خوێناوی
مەرگ و نەمان بۆ رژێمی تیرۆریست پەروەری جمهوری ئیسالمی ئێران
سەرکەوێ خەباتی ئازادیخوازانەی رۆژهەاڵتی کوردستان و هەموو بەشەکانی کوردستان
حیزبی دێموکراتی کوردستان  -کۆمیتەی گشتی فینالند
فینالند ٢١١٦ / ١٢ / ٢٣ -
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پەیامی هاودەردی کومیتەی هەڤکاری پارتە کوردستانییەکان لە هولەند بە بۆنەی کردەوە
تێرۆریستییەکەی یەلدا خوێناوی،یەوە

بە ناوی خوای گەوەرە
شەهیدان روناکی رێگای رزگاری و ئازادین
جەماوەری کولنەدەری کوردستان
کورانی گەل و نیشتیمان
لە کاتێکدا دونیا سەر قالی گێرانی ئاهەن و خوشایە ،بە باونەی هااتنی ساالی تاازەی زاینای هەڤااالنی حزبای دیماوکراتی
کوردسانیش خەریکی خوشی بون بە بونەی روژی لە دایک بونی شەهیدی سەرکردە دکتور عبادوالرحمن قاساملو و شاەوی یەلادا
،بەالم بە داخەوە دەستی رەشی تیرور گەیشتە ناو پێشمەرگە قارەمانەکانی حزبای دیماوکراتی کوردساتان و بە ئەنجاام دانای
دوو تەقینەوە دەیان کەس بو نە قوربانی .دلنیاین کە ئەمە یەکەم قوربانی و کوتا قوربانی نابێت لە ناو حزبی شاەهیدان,
ولە و بروایەداین خوێنی سوری شەهیدەکانمان لە سەر ئامانجەکانمان سوورترماندەکەن.
ئێمە وەک هەڤکاری پارتە کوردستانیەکان لە هولەندا ،وێرای پروتستو کردنی ئەم تاوانە و کردە تروریساتیە ی بەردەرگاای
مەکتەباای سیاساای حزباای دیمااوکراتی کوردسااتان دەلێااین هەمومااان پێشاامەرگەی روژهەالتاای کوردسااتانین و و ئەو تاااوانە قیاازە
وەنانە زیادتر هاندەرمانە بو زیاادتر خەباات کاردن باو ئاازادی نیشاتیمان ، .لە خاودای گەورە داوا دەکەیان شاەهیدانمان بە
بەهەشتی بەرین شاد بکات و هەرچی زوتار برینادارەکان بە تەندوروساتیەکی بااش باگەرن نااو کەساو کاارو هاوساەنگەرانیان
داوا لە دەزگای ەکاااانی ئاساااایش و هێااازە ئەمنیەکاااانی هەرێمااای کوردساااتان دەکەیااان کە بە دوا چاااونی جیااادی باااو دوزیااانەوەی
تومەتباران و رادەست کردنیان بە دادگا بکەن بو ئەوەی بە سازایی یاساایی خویاان باگەن .و لە م باوارەدا دلنیااین کە گەلای
کوردستان بە گشتی و حزبەکانی باشوری کوردستان دەبن باشترین سەر چاوەی زانیاری بو دوزینەوەی تاوانباران ،و رێگە لە
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دووبارە نە بونی ئەم جورە کارەساتانە.
روحی شەهیدان شاد
بژی کوردو کوردستان
یان کوردستان یان نەمان
هەڤکاری،پارتە کوردستانیەکان لە هولەندا
٢١١٦ / ١٢ / ٢٦

تەڤگەری جەوانانی کورد لە رۆژئاوای کوردستان ،وێڕای مەحکوم کردنی تەقینەوەی
تێرۆریستی بەردەم دەفتەری سیاسی حدک ،هاوخەمی خۆیان دەربڕی:

حركة الشباب الكورد :ندين التفجير اإلرهابي اإليراني في مقر حدك و نتضامن مع اخوتنا في شرقي كوردستان
فااي احتفاليااة ماايالد القائااد و الشااهيد الكوردسااتاني الاادكتور عباادالرحمن قاسااملو  ،التااي كااان يحييهااا اتحاااد الشاابيبة
الديمقراطي الكوردستاني  -إيران في مقر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستان -ايران (حدك) بمدينة كوياة فاي
إقليم كوردستان ،أقدمت المخابرات اإليرانية علاى تفجيارين متتاالين أماام المقار بشاكل ساافر و جباان و أدياا إلاى استشاهاد
ستة من عناصر البيشمركة و كوادر الحزب و إتحاد الشبيبة و عنصر أسايش و جرح آخرين .
إن هذه األعمال اإلرهابية الغادرة ليست بعيدة عن قيم و مفاهيم نظام الجمهورية اإلسالمية اإلرهابي القمعي التي ارتكبت
عشرات اإلغتياالت خارج إيران من اغتيال الشهداء القادة قاسلمو و شرفكندي في اوربا على هذه العملية في إقليم
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كوردستان .
إننااا فااي حركااة الشااباب الكااورد نسااتنكر التفجياار اإلرهااابي الااذي نفذتااه ايااادي االسااتخبارات اإليرانيااة علااى أرض جنااوبي
كوردستان و نطالب المنظمات اإلنساانية و الادول باالوقوف علاى أفعاال هاذا النظاام المجارم أكثار األنظماة فتناة و قاتال و
فسادا و تسببا في عدم استقرار المنطقة و العالم ،و نتضامن ماع شاعبنا فاي شارقي كوردساتان و قاواه التحررياة  ،و نعازي
إتحاد الشبيبة الديمقراطي الشرقی الکوردستان و  -لحزب الديمقراطي الكوردستان  -ايران و ذوي و رفااق الشاهداء و نادعو
الله تعالى أن يلهمهم الصبر و السلوان و بالشفاء العاجل للجرحى .
الخلود لشهداء حركة التحرر الكوردستانية
النصر لقضية شعبنا و ثواره األحرار
الخزي و العار لطغاة طهران و أذنابهم
حركة الشباب الكورد TCK -

قامشلو  -غربي كوردستان
2116 - 12 - 21

به يەكگرتن و پێكهينانى بەرەی يەكگرتوى كورد له روژهەاڵتى كوردستان ،پيالنەكانى
كۆمارى سێداره و تيرۆر پوچەل کەينەوه.
جاريكى كه تيرۆريستەكانى كۆمارى سێدارەى ئيسالمى ئێران له خاكى باشورى كوردستان دا ،رۆڵه دڵسۆزەكانى گەلى كورد،
پێشمەرگه قارەمانەكانى ديموكراتيان له خويندا گەوزاند.
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روژى سێ شەممه ٢١ى مانگى ديسمبرى ٢١١٦ى زايينى ،له ئاكاامى دو تەقيانەوەى چيناراو باه دەسات تيرۆريساتەكانى كۆماارى
ئيسالمى ئێران ٦رۆڵەى قارەمانى گەلى كورد شەهيد و چەند پێشمەرگەى قارەمان و خەڵكى سايويل برينادار و ئازارياان پاێ
گەيشتەوه.
به پى ئەو هەوااڵنەى كه له سەر ميدياكان باڵو كرايەتەوه ،ئەم كارەساته پااش باه ڕێوەچاوونى سااڵيادى لاه دايا باوونى
شەهيد دكتور قاسملوو له بنەكەى سەرەكى حيزبى ديموكرات كوردستان له كۆيه روى داوه .زور به داخەوه  ٥ئەنادامى حيزباى
ديموكرات كوردستان و يەك كەس له مفەوەزى ئاسايشى كۆيه بەم قەراره تا ئێستا شەهيد بوون.
 -١عەلی قۆیتاسی ،کادری حیزب
 -٢وەهاب میر خزری ،پێشمەرگەی حیزب
 -٣ساالر باقری ،پێشمەرگەی حیزب
 -٤ئەرسەالن عەباس نیا ،پێشمەرگەی حیزب
 -٥ناسر کەریمی ،ئەندامی یەکیەتیی الوانی دیموکرات،
 -٦عەدنان عەبدوڵال ،مفەوەزی ئاسایش
 -١شەهید سەنگەر عەلی خزر
كوميتەى كوردەكانى نێشتەجى ئەمريكا ويراى مەحكوم كردنى ئەم كارەساتە ،داوا له بەرپرساانى ئاساايش و ئەمناى هەرێماى
كوردستان دەكات كه بەرپرسايەتى خۆيان بۆ لێكۆڵينەوه و به دواچونەوى ئەم كارەساته وەك ئەركێكى نيشاتمانى لاه ئەساتو
بگارن و تيرۆريساتەكان و پايالن ريژانااى ئەم كارەسااته ئاشاكرا و دەساتگير بكاارين و لاه مەحاكەمەى كوردساتان دا موحاكيمااه
بكرين .بەرپرسانى هەرێمى كوردستان دەبێت به چاوەديريكى زياتر ئاگايان له دەستگاى سيخورى و تيرۆرى كۆمارى ئيساالمى
له باشورى كوردستاندا بێت و رێگا نەدەن كه كۆمارى ئيسالمى له خاكى كوردستاندا رۆڵه قارەمانەكانى كورد تيرۆر كات.
ئەمه جارى يەكەم نيیه كه كۆمارى ئيسالمى ئێران پێشمەرگه و كاديرى شۆڕشگێڕى كورد تيرۆر دەكات و تاا ئێساتا باه دەياان
جار هەوڵى تيرۆرى كادر و ئەندامانى رێكخراوەكانى ئۆپۆزسيونى كاوردى رۆژهەاڵتياان داوه و لاه ئاكاام دا پتار لاه  ٢٨١ئاه
ئەندامى ئۆپۆزسيونى كوردى رۆژهەاڵت له نێوان سااڵنى  ١٩٩٣تا  ٢١١٦تيرۆر كراون.
ئەم كارەساته ،ديسان دەيسەڵمينيت كه دۆژمنانى گەلى كورد هيچ چركه سااتي لاه پايالن رشاتن دژ باه بازوتنەوەى رزگاارى
خوازى كەلى كورد نەوەستاوەن و به هەموو شێوازي هەوڵ بۆ له ناو بردنى خەباتى گەلى كاورد و پێشامەرگه قارەمانەكاانى
ئەم گەلەيان هەيه.
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ئەم كارەساته ديسان ئەركى هەره گرينگى ئێمه باۆ پێكهااتنى بەرەيەى يەكگرتاووى گەلاى كاورد و هەروهاا پێكهااتنى بەرەى
يەكگرتووى رۆژهەاڵتی كوردستان وەبيار دينياتەوه .رۆڵە قارەمانەکاانی ديماوكرات باه يەكگارتنەوه دەتاوانن پيالنەكاانى دژى
گەلى كۆمارى سێداره و تيرۆرى ئێران پوچەل كەنەوه و ئەركى خۆيان بۆ خەبات له رێگاى سەربەخۆيى و ئازادى گەلەکەماان
بەجى بێنن.
بەخەم و پەژارەيەكى زورەوه سەرخۆشى له گەلى كاورد ،لاه بنەمااڵەى شاەهيدانى و لاه هەماوو هاوڕێاان و هاوساەنگەرەكانی
ئەم رۆڵه قارەماناناه دەكەم و ئااواتى ساەبورى و ساوكنايی دڵام باۆ بنەماالەى دڵساۆز و دڵساوتاوى ئەم  ٦پێشامەرگەى شاه
شەهيدى گەل هەيه.
د .ئازاد موراديان
بەرپرسى كوميتەى كوردەكانى دانيشتوى ئەمريكا بۆ ديموكراسى و مافى مرۆڤ
لوس ئەنجليس
٢١ی ديسمبرى ٢١١٦ى زايينى

پەیامی خەباتکار و کەسایەتیی لەمێژینەی دێموکرات ،سەبارەت بە کارەساتی شەوی
یەڵدا

بەرێز مەال حەسەن شیوەسەڵی کەسایەتیی و خەباتکاریی بەناوبانگی دێموکرات سەبارەت بە رووداوی کارەساتباری شەوی
یەڵدا ،پەیامێکی پێشکەش بە حیزبی دێموکراتی کوردستان کرد.
ناوبرا لەو پەیامەدا روو بە سکرتێری گشتیی حیزب دێموکراتی کوردستان و جێگری سکرتێری حیزب هاوخەمیی و هاودەردی
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خۆی دەربڕیوە .دەقی پەیامی بەرێزیان بەم شێوەیە؛
کاک خالید عەزیزی و کاک مستەفای مەولوودی وێڕای ساڵوی گەرمی برایانەم شەهادەتی بە کۆمەڵی تێکۆشاەران ،ئەویاش لە
ئاهەنگی شادیی و خۆشیی شەوی یەڵدا دا ،جێگای داخ و کەسەری گەورە بوو.
بەم بۆنە تاڵەوە وێڕای دەربڕینی هاودەردیم سەرەخۆشی گەرمی خۆم بە ئێوە و هەماوو هاوساەنگەران و بنەمااڵەو کەساوکاری
بێتاوانیان ڕادەگەینم ،ڕووزەردی و سەرشۆڕی بۆ تێروریستان و ئۆباڵی مێژوویی بە ئەستۆی ئەو کەساانەی کە لە ڕاسات هەر
چەشنە تێرورێکدا بێدەن دەبن و گەردەنی ئەو کەسانەش ئازا نەبێ کە بە مەبەستی تاکەکەسیی و تاایبەتی تااوانە ڕەشاە
تێروریستییەکان دەشارنەوە و ،دانیان پێداناهێنن.
ئەم جااار و هەزاران جاااارێکی دیاااکەش ساااڵو لە تێکۆشاااەرانی رێگاااای ئااازادی و رزگااااری و دوعاااا و شاایفای هەرچاااێ زووتااار
چاااکبوونەوە بااۆ بریناادارەکان دەکەیاان و ڕۆحاای شااەهیدەکان شاااد بێاات ،سااەبر و سااەبووری بااۆ کەسااوکاریان بااۆ بە ئاااوات
دەخوازین.
 ٢١دیسامبری ٢١١٦

د .مهحموود عوسمان ،لە بارەی تهقینهوهكانى شەوی یەلدای بەر بنکەکانی حدک پێویسته
بهههموو شێوهیهک ڕیسوا بكرێ.

دوکتااور مەحمااوود عوساامان سیاسااەتمەداری کااورد دەڵااێ کە ڕێژیماای ئێااران لە سااەر تێرۆریزماای دەوڵەتاای بەراماابەر بە کااورد
بەردەوامە و دهبێت حیزبه كوردییهكانى ههموو بەشەكان بهرامبهر بهم تێرۆریزمه دهوڵهتییە یەکگرتوو بن.
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سیاسهتمهداری ناوداری كورد و پارلمانتارى پێشووترى عێاراق  ،دوکتاور مەحماوود عوسامان ڕایگەیانادووە کە ڕێژێماى ئێاران
لهگهڵ له سێدارهدانى چاالكوانانی كورد ،دهرى دەخات كه ئهو ڕێژیماه بهردهواماه لهساهر باهكارهێنانى تێرۆریزماى دهوڵاهتی
بهرامبهر به كورد چ له ئێران یان له دهرهوهى سنوورهكانى ،داواش دهكات كورد بهرامبهر نهیاران و دوژمنهكان ،یهك بن.
د .ماااهحموود عوسااامان ،سیاساااهتمهدارى ناساااراوى كاااورد ،لە باااارەی تهقیناااهوهكانى شاااەوی یەلااادای بەر بنکەکاااانی حیزبااای
دێموکڕاتی کوردستان كه چهندین شههید و بریندارى لێكهوتهوه ،ڕایگەیاند کە پێویسته بهههموو شێوهیهک ڕیسوا بكرێ.
دوکتااور مەحمااوود عوساامان هەروەهااا باساای لەوە کااردووە کە ئااهو هێرشااه تێرۆریسااتییه كااه ڕێژیمااى تاااران لهپشااتیهوەیهتى،
دەوڵەتاای تااوركیەش بهردهوامااه لهسااهرههمان تێاارۆر دژى كااوردى باااكوور و كااورد لااه دهرهوهى ساانوورهكانى ،ئااهم سیاسااهته
ههمیشه زهرهربهخش باووه باۆ هاهموو الیاهک و ئەوەش ساووربونى نهتاهوهی كاوردى زیااتر كاردووه لاه ساهر خاهبات باۆ مافاه
ڕهواكانى.
ئەو سیاساااەتمەدارەی کاااورد هەروەهاااا بااااس لەوە دەکاااات :ئهوهیكاااه جاااێگەى داخ و سهرساااوڕمانه ئهوهیاااه كاااه كۆماااهڵگاى
نێونهتهوهیى بێدهنگه وههندێک دهوڵهت پشتگیرى ئاهم سیاساهته ئهكاهن ،لهكاتێكادا كاه باه شااهێدیی هاهموو الیاهک كاورد
چاالكترین شهڕكهر دژى تێرۆریزمى داعشن.
ناوبراو لەو پێوەندییەدا باس لەوە دەکاات کە حیزباه كوردییاهكانى هاهموو پارچاهكان بهرامباهر بەم تێرۆریزماى دهوڵهتییاه
بهههموو شێوهیهک یهكگرتوو بن و دەوڵەتی توركیه و ئێرانیش دهستى لێ ههڵگرن وه پهیڕهوى دیالۆگ بكهن بۆ ئاشتى ،كه
كوردستان ئامادهن بۆى.
هەروەهاا كۆماهڵگاى نێونهتاهوهیش پێویساته بێادهنگى خاۆى بشاكێنێت و گوشاار باۆ ساهر ئاهم ڕێژیماناه بێانن باۆ وهساتاندنى
سیاسهتى شهڕخوازی و دانیش بهمافى چارهنوسى نهتهوهى كورد دابنێن.
رۆژههالتی ئازاد ٢٥ -ی دێسەمبەری ٢١١٦
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هاوخهمی پۆلێک له مامۆستایانی شاری پیرانشار له گهڵ حیزبی دێموکراتی کوردستان

پۆلێک له مامۆستایانی قوتابخانهکانی شاری پیرانشار به ناردنی نامهیهک بۆ دهفتهری سیاسی حیزبی دێموکراتی کوردستان
پهالماره تێرۆریستییهکهی شهوی یهڵدایان مهحکووم کرد و ،له گهڵ حیزبی دێموکراتی کوردستانیش هاوخهمییان نواندوه.
به پێی زانیارییهکانی کۆمیسیۆنی تهشکیالت ،مامۆستایانی چهند قوتابخانه لاه شااری پیرانشاار باه نووساینی نامهیاهک کاه
پێشکهشیان به دهفتهری سیاسیی حدک کردوه ،وێڕای مهحکومکردنی کارهساتی تێرۆریستی بهردهم قهاڵی دێموکرات له گهڵ
حیزب و بنهماڵهی قوربانیان هاوخهمییان دهربڕیوه.
لااه بهشااێک لااه نامااهی مامۆسااتایان کااه گهیشااتووته ناوهناادی کوردسااتان وکااورد” هاااتووه ئێمااه پۆلێااک لااه مامۆسااتایانی
قوتابخانهکانی شاری پیرانشار هاوخهمیی و سهرهخۆشی خۆمان پێشکهش به حیزبی دێماوکرات دهکاهین و ڕاشایانگهیاند کاه
خوێنی شههیدان به دڵنیاییهوه دهبێته ههوینی یهکگرتنی زیااترو ساوورتر دهباین لهساهر ئامانجاهکانی حیازب و ئهرکادارمان
دهکا که به ههموو توانایهکهوه پشتگیری و پاڵپشتی له پێشمهرگهکان بکهین.
٢١١٦ - ١٢ - ٢٦
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ڕۆژنامەنووسی بەناوبانگی ئێرانی ئیدانەی تەقینەوەکانی شەوی یەڵدای کرد

ئەحاامەد رەئاافەت ،رۆژنامەنووساای بەئەزمااوونی ئێراناای لە هەڵویساات گرتنێااکدا تەقینەوەکااانی بەردەم بنکەیەکاای حیزباای
دێموکراتی کوردستانی شەرمەزار کاردو لە گەڵ حیزبای دێماوکراتی کوردساتان و بەتاایبەتی بنەمااڵەی شاەهیدان هااودەردی و
هاوخەمیی دەربڕیوە.
ناااوبراو بە ناااردنی پەیامێااک بااۆ ناوەناادی کوردسااتان و کااورد وێ اڕای مەحکااوومکردنی کااردەوەی تێرۆریسااتی بەردەم باانکە و
بارەگااای حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتان بە ئاماااژەدان بە هەڕەشااەکانی ئەم دواییااانەی کاربەدەسااتانی نیزاماای و بەرپرسااانی
بااڵی سپای پاسداران قامکی تاوانباری لەسەر کۆماری ئیسالمی داناو،
لە بەشاێک لە پەیاامەکەی ئەحاامەد رەئافەتدا هااتووە؛ هەرچەشاانە کوشاتن و تێرۆرکردنای ئۆپۆزساایون بە پاێچەوانەی بنەمااا
پەسند کراوەکانی مافی مرۆڤەو ،دەبێ هەموو الیەن و کەساایەتییەکان کە باوەڕەمەنادن بە دێموکراسای بە هەڵویسات گارتن
دژ بە ئەو کردەوە تێرۆریستییە ،تێبکۆشن جینایەتیەکانی کۆماری ئیسالمی لە قاو بدەن.
٢١١٦ - ١٢ - ٢٦
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محەمەد نەزەری لە زیندانەوە کردەوەی تیرۆریستیی شەوی یەلدای مەحکووم
کرد+نامه

محەمەد نەزەری یەکێک لە بەپێشینەترین زیندانیانی سیاسی لە ئێران ،لە زینادانی رەجاایی شااری کەرەجەوە لە نامەیەکادا
کردوەی تیرۆریستیی شەوی یەلدای شاری کۆیەی بە دژی ژمارەیەک لە پێاشەرگەکانی (حدک) ،مەحووم کرد.
ماحەمەد نەزەری ،کە بە زینادانی هەتاهەتاایی مەحکاووم کاراوە ،مااوەی  ٢٣سااڵە بەباێ مەرەخەسای لە زینادانەکانی رژیماای
ئیسالمیی ئێراندایه و یەکێک لەو دەگەن زیندانییە سیاسیانەیە کە لەمەڕ هەموو رووداوە هەستیارەکانی کوردستان ،بوێرانە
هەڵوێستی نواندووە.
محەمەد نەزەری بە تۆمەتی ئەندامەتی لە حیزبای دیااۆکراتی کوردساتانی ئێرانادا دەستبەساەر کاراو دواتار حاوکمی لەساێدارە
درانی بۆ برایەوەو سەرئەنجام ساالی  ١٨ئەو حاوکمە باۆ زینادانی هەتاهەتاایی گاۆڕدرا و باۆ زینادانی رەجاایی شااری کەرەج
دوور خرایەوە.
دەقی نامەی محەمەد نەزەری:
ئەو کردەوە قێزەونە و شەهید کردنی ژمارەیەک لە هێزەکانی حیزبی دیمۆکرات مەحکووم دەکەم و سەرەخۆشیی ئەو رووداوە
دڵتەزێنە لە بەرپرسانی حیزبی دیمۆکرات و هەروەها بنەماڵە و کەسوکاری بەرێزی ئەو شەهیدە دەکەم و دلنیاام کە دوژمنای
مرۆڤایەتی ناتوانێ بەو کردەوە دڕندانەیەی خۆی هیچ ەبربەستێک بۆ بەرەوپێشڤەچوونی هێزە ئازادیخوازەکان دروست بکات.
محەمەد نەزەری ،کوری حەمدوڵاڵ
زیندانی رەجایی شاری کەرەج
١٣٩٥ / ١١ / ١

80

یەڵدای خوێناویی دێموکرات

دەقی نامەی سەرەخۆشیی سێ کچە بەندکراوی کورد لە بەندیخانەی کرمان بە بۆنەی ڕووداوی
تیرۆریستیی کۆیە


ڕۆژی کااورد :ئەفسااانە بایەزیاادی ،هاااجەر پیااری و سااوهەیال مینااایی ،سااێ کااچە کااوردی بەناادکراوی سیاساای لە بەناادیخانەی
کرماان ،لە ڕێگاای ناامەیەکەوە کە بە زماانی فارسای بااۆ ناوەنادی ڕۆژی کاورد نێاردراوە ،هااوخەمی و سەرەخۆشایی خۆیااان بە
بۆنەی شەهیدبوونی  ٥پێشمەرگە و  ٢ئەفسەری ئاسایش لە ڕووداوی تیرۆریساتیی شاەوی ساێ شاەممە ٣١ی ساەرماوەزی قەاڵی
دێموکرات ،راگەیاندووە.
دەقی نامەکە:
بەداخەوە ئاگادارکراینەوە کە دژبەرانی چاو بە حیزبە کوردییەکان هەڵنەهاتوو ،لە رێوڕەسمی شەوی چلەی ئەمساڵ لە
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بنکەی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،بۆمبیان ناوەتەوە و بەو هۆیە ،چەند کەسێک لە خەباتگێڕانی ڕۆژهەاڵت و ئەفسەرانی
ئاسایشی کۆیە ،تێکەڵ بە کاروانی سوورخەاڵتی شەهیدان بوون و چەند کەسێکیش بریندار بوون.
ئێمە ٣ ،کەس لە بەندکراوانی سیاسیی کورد لە بەنادیخانەی کرماان ،ئەو هێرشاە تیرۆریساتی و مەرگهێانەرەی شاەوی یەڵادا
لە مەقەڕی حیزبی دێماوکراتی کوردساتان ،بە تونادترین شاێوە مەحکاووم دەکەیان و ڕاشایدەگەیێنین کە بکەرانای ئەو کاردەوە
نامرۆڤانەیەیە و فەرماندەرانی ئەو هێرشە تیرۆریستییە ،بێ واڵم نامێننەوە.
ئێمە سەرەخۆشیی خۆمان لە ناخی دڵەوە لە ئەندامانی ڕێبەریی حیزب و بنەماڵەی ئەو پێشمەرگانە کە شەهیدبوون دەکەیان
و هیوای لەشساغی و چاک بوونەوە بۆ برینداربووەکانی ئەو کردەوە تیرۆریستییە دەخوازین.
ئەفسانە بایەزیدی  -سوهەیال مینایی  -هاجەر پیری
٢١١٦ - ١٢ - ٢٣

ساالر مەحمود ئیدانەی تیرۆرکردنی پێشمەرگەکانی حزبی دیموکرات دەکات

ڕۆژنیوز  -ناوەندی هەواڵەکان
ساااالر مەحمااود ،ئەناادامی پەرلەمااانی هەرێماای کوردسااتان ئیاادانەی تیرۆرکردناای پێشاامەرگەکانی حزباای دیمااوکرات دەکااات و
دەشڵێت :پاراستنی گیانی پێشمەرگەکانی پارچەکانی تری کوردستان لە هەر هەڕەشەیەک ئەرکی حکومەتی کوردستانە.
ساالر مەحماود ،ئەنادامی پەرلەماانی هەرێمای کوردساتان لە فراکسایۆنی ساەوز ،ڕاگەیەنادراوێکی ساەبارەت بە تەقیانەوەکەی
شەوی ڕابردووی بەردەم بارەگای حزبی دیموکرات لە لە کۆیە باڵوکردەوە.
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لە ڕاگەیەناادراوەکەدا هاااتووە":لە شااەوی لەدایکبااوونی سااەرکردەی تیرۆرکااراوی کااورد د .عەباادولرەحمانی قاسااملۆ ،چەناادین
پێشامەرگەی دیماوکرات باوونە ئاماانجی کاردەوەی تیرۆریساتی و شاەهید و برینادار باوون ،خاوێنی شاەهیدان شاەوی ناوتەک و
دەیجوور و یەڵدای کورد ڕووناک و کورت دەکاتەوە".
هەروەها ،هاتووە":تیرۆرکردنی پێشمەرگەکانی حزبی دیموکرات ئیدانە و مەحکوم دەکەم".
هەر لە ڕاگەیەندراوەکەداهاتووە ":پێشمەرگەکانی پارچەکانی تری کوردستان ڕۆڵیان هەباووە لە دژایەتای تیارۆر و ڕووبەڕوو
بوونەوەی تیرۆریستان لەهەرێمی کوردستان بەتایبەتیش تیرۆریستانی داعش ،بۆیە پاراساتنی گیانیاان لە هەر هەڕەشاەیەک
ئەرکی حکومەتی کوردستانە".
لە کۆتایی ڕاگەیەندراوەکەشایدا ،سااالر مەحماود ،دەڵێات ":نەماری باۆ شاەهیدانی کاورد و کوردساتان ساەرکەوتن باۆ خەبااتی
رەوای گەلەکەمان لەکوردستانی لەتلەت و دابەشکراو".
٢١١٦ - ١٢ - ٢١

هاوخەمیی لە گەڵ حیزبی دێموکراتی کوردستان

خەلیل عەبباسی
کااردەوە تیرۆریسااتییەکەی  ٢١١٦ / ١٢ / ٢١لە بارەگااای سااەرەکی حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتان لە کااۆیە کە بااوو بە هااۆی
شەهیدبوونی پوڵێک کادر و پێشمەرگەی حیزب و کارمەندێکی ئاسایش ،نەک هەر بۆ حدک بەڵکوو باۆ کوردساتان بەگشاتی و
بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەتایبەتی بۆتە جێگای داخ و خەم و پەژارەیەکی زۆر !...ئەو کردەوە قێزەون و ترسەنۆکانە لەو
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کاتەدا هەڵگری چەند پەیامێکە.
یەکەم ئەوەیە کە سیاسەتی ڕژێم سەبارەت بە پرسای کاورد نەگاۆڕە و بە ئااڵ و گاۆڕی مۆرەکاانی حکاومەت ئەو سیاساەتە دژە
کوردییە ناگۆڕدرێ.
دووەم ئەوەیە ،سیاسەتی تیرۆر و تۆقاندن لە سیاسەتە سەرەکییەکانی ئەو ڕژێمەیە و نەمانی ترۆر بەمانای نەمانی ڕژێمە.
سااێهەم ئەوەیە کە ڕژێماای ئێااران دەیااهەوێ بە هەمااوو شااێوەیەک ئااارامی باشااووری کوردسااتان تێکباادا ،بەتااایبەت ئێسااتا کە
پارتەکانی باشوور لە حاڵی وتووێژ و ڵێکنیزیکبوونەوە دان دەیهەوی ئاژاوە بنێتەوە.حەسەنی ڕوحانی بەناو جارنامەی ماافی
هاوەاڵتی بوونە کەی بە خۆێنی کوردان مۆڕکرد!...
بە بااۆنەی شااەهیدبوونی ئەو پێشاامەرگە سااەەربەرز و قارەمانااانە ،لە ناااخی دڵەوە سەرەخۆشاای و هاااوخەمی خااۆم بە حیزباای
دێموکراتی کوردستان و بنەماڵەی بەڕێزی شەهیدەکان و تێکرای گەلی کورد دەگەیەنام و هیاوای چااکبوونەوە باۆ برینادارەکان
دەخوازم.
هەزاران ساڵو لە گیانی ئەو پۆلە شەهیدە و هەموو شەهیدانی کوردستان.
٢١ی دێسەمبەری ٢١١٦

ئۆجهالن :تهقینهوهكهی كۆیه داوهتنامهیه بۆ شهڕی دراوسێیهك

عوسمان ئۆجەالن
عوساامان ئۆجااهالن باارای عهباادواڵ ئۆجااهالنی دامهزرێنااهری پااارتی كرێكااارانی كوردسااتان رایدهگهیااهنێت“ ،ەخشااەی ناااوچەكە
گۆڕانكاری بەسەردا دێت و ،ساڵی دابێ بۆ میللەتانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ساڵێكی قورس دەبێت”.
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عوسمان ئۆجهالن ،یهكێ له سهركردهكانی پهكهكه كاه ئێساتا باههۆی باوونی رای جیااواز و نهچووناه ژێار هاهژموونی ئێاران
لهو حزبه وهالنراوه دهڵێات“ ،ئەوهی لە كۆیە رووی دا بەرانبەر بە حزبی دیموكرات بەشێكە لەو گۆڕانكارییه”.
ئۆجهالن بهمالپهڕی فاهرمی پاارتی راگهیانادووه“ ،تاا دێات كاات كەم دەبێاتەوە باۆ گاۆڕینی نەخشاەی رۆژهەاڵتای ناوەڕاسات،
بەوهااۆیەوە ئاااڵۆزیی سیاساای و ئااابووری لە رۆژهەڕتاای ناوەڕاساات زیااادی كااردووە ،میللەتااانی ناااوچەكە بە كااورد و عەرەب و
تورك و فارسەوە ماندوو دەبن بەهۆی گۆڕینی نەخشەی ناوچەكە”.
هااهروهها دهشااڵێت“ ،ساااڵی دابااێ ساااڵێكی قااورس دەبێاات بەهااۆی ئەو گۆڕانكاریااانەی دەكرێاات ،چااونكە پێویسااتە میللەتااانی
ناوچەكە بە نەخشەی تازەی ناوچەكەیان رازی بكرێن”.
عوسمان ئۆجهالن لهبارهی تهقینهوهكانی كۆیه پێیوایه“ ،ئەوەی شەوی رابردوو بەرانابەر حزبای دیماوكراتی کوردساتان كارا و
ژمارەیەك كاادیر و پێشامەرگەیان شاەهید و برینادار باوون ،ئەوە وەك داوەتناامەیەك باوو باۆ حزبەكاانی رۆژهەاڵت و پێیاان
دەڵێ ،ئێوەش هەستن بۆ دروستكردنی ئاڵۆزی لە نێو ئێراندا”.
دهشڵێت“ ،پێموایە ئەو تەقینەوە و كردارە تیرۆریستیانە لە هەرشوێنێ بكرێت هەر داعش دەیكات ئینجا لە توركیا بێت
یااان لە هەرێماای كوردسااتان ،مەرجاایش نیاایە داعااش خااۆی بیكااات ،بەڵكااو لە رێااگەی پەكەكەوە یااان لە رێگااای جەماااعەتی
گولەنەوە بێت ،گرین ئەوەیە ئەوان دەیانەوێ ئامانجەكەیان بپێكن”.
ئۆجااهالن روونكالدنااهوهی زیاتریاادا لااهبارهی رووداوهكااه و گااووتی“ ،رووداوەكەی كااۆیە ماان بە دوو هۆكااار دەیاازانم ئەنجااام
درابێت ،جا یان دەستی حكوومهته نهیارهكهی ئهو حزباهی تێدایاه ،یاان گرووپای تیرۆریساتی داعاش باووە ،چاونكە بەرناامە
هەیە گۆڕانكاری بكرێت و هەموو دەوڵەتانی ناوچەكە بگرێتەوە ،الی هەموو الیەكیش ئاشكرایە (دۆناڵد ترهمپ) دژی ئێارانە
و ئەوانەیشی دەیانەوێ نەخشەكە بگۆڕن چاویان بڕیوەتە ئێران بۆ ئەوەی لەوێیش گۆڕانكاری بكرێت”.
دانەر هەڤاڵ كوردی لە  -خواكوڕك
٢١١٦ / ١٢ / ٢٢
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سەرکردەیەکی یەکێتی :تەقینەوەکانی کۆیە دیاریی کۆماری ئیسالمیی ئێرانە
ڕۆژانە هەواڵ
سەرکردەیەکی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان دەڵێت :تەقینەوەکانی شەوی ڕابردووی کۆیە ،دیااریی کۆمااری ئیساالمیی ئێارانە
بۆ کورد.
شوان داودی ،ئەندامی فراکسیۆنی یەکێتی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ،لە پێگەی تایبەتیی خۆی لە تۆڕی کاۆمەاڵیەتیی
(فەیسبووک) باڵوی کردەوە” :ڕووداوەکەی دوێنێ  2116 / 12 / 21ی کاۆیە ،دیااریی کۆمااری ئیساالمیی ئێاران باوو باۆ کاورد،
بەبۆنەی مافی هاوواڵتیبوون لەو واڵتە کە هەر دوێنێ ڕاگەیاندرا“.
پێشااتر ئیسااماعیل شااەرەفی ،ئەناادامی کااۆمیتەی ناوەناادیی حزباای دیمااوکراتیی کوردسااتان ڕاگەیاناادبوو“ :ئااێمە گومانمااان لە
کۆماری ئیسالمیی ئێران هەیە و لە ساڵی ڕابردووەوە بەرپرسانی ئەمنی و سیاسیی ئێران بە ئاشکرا هەڕەشەی ئەم جۆرە
دەستوەشاندنانەمان لێ دەکەن”.
کاتژمێر 11ی شەوی ڕابردوو ،دوو تەقینەوە لەبەردەم بارەگای حزبی دیموکراتیی کوردستان (حدک) لە شاری کاۆیە ئەنجاام
دران کە بەهۆیەوە  5پێشمەرگەی حزبەکە و کارمەندێکی ئاسایشی کۆیە شەهید بوون.
دوێنااێ شااەو ڕۆژانە هەواڵ لە باڵوکراوەیەکیاادا ئاشااکرای کاارد کە ئێااران مەبەسااتیەتی کااارتی حزباای دیمااوکرات لە بەراماابەر
ئەمریکا بەکار بهێنێ کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو بە فەرمی داوای چوونە دەرەوەی پەکەکەی کرد لە شنگال کە پێشاتر لەساەر
ڕاسپاردەی ئێران هاتونەتە ئەو قەزایە بۆ پشتیوانی کردن لە هێلی هیاللی شیعە ،باۆیە ئێاران لەو کاردارە ئەو پەیاامەی بە
ئەمریکا و هەرێمی کوردستاندا کە دەرکردنی پەکەکە لە شنگال ،بەرامبەر دەرکردنی حدکایە لە زۆنی سەوز.
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یەکیەتی الوانی دێموکراتی ڕۆژهەاڵتی کوردستان راگەیەندراوێکی سەبارەت بە تەقینەوەی
تێرۆریستی لە بەردەم بنکەی دەفتەری سیاسی حیزبی دێموکراتی کوردستان باڵوکردەوە.

بۆ رای گشتیی!
هەمووسااااڵێ رێکەوتااای  ٢١ی دێساااامبر وەک نەریتااای ساااااڵنە یەکیەتیااای الوانااای دێماااوکراتی رۆژهەاڵتااای کوردساااتان یاااادی
لەدایکبااااوونی رێاااابەری هەڵکوتااااووی کااااورد دکتااااوور قاسااااملوو دەکاااااتەوە ،ئەمساااااڵیش وەک سااااااڵنی پێشااااوو شااااەوی سااااێ
شاااەمە لەساااەر چوارشاااەمە ئەم یاااادە لەنااااو ئااااپۆڕای تێکۆشاااەرانی دێماااوکرات و کاااادر و ئەنااادامانی یەکیەتیااای الوان لە
بنکەی دەفتەری سیاسی حیزبی دێموکرات کرایەوە کە بەداخەوە تووشی هێرشی تێرۆریستی رێژیمی ئێران هات.
بەکرێگیراوانااای کۆمااااری ئیساااالمی دوابەدوای کۆتاااایی هااااتنی رێوڕەسااامەکە و بااااڵو باااوونی خەڵاااکەکە ،دوو بۆمبیاااان لە
دووکاااااتی جیاااااوازدا بەرووی خەڵکاااادا تەقاناااادەوە کە بەداخەوە بااااوو بە هااااۆی شااااەهید بااااوونی  ٦هاااااوڕێی ئااااازیز و
بریندار بوونی چواری دیکەش..
شەهیدەکانی ئەم ڕووداوە بریتین لە:
 -١عەلی قۆیتاسی ،کادری حیزبی دێموکرات
 -٢وەهاب میر خزری ،کادری حیزبی دێموکرات
 -٣ساالر باقری ،پێشمەرگەی حیزب و ئەندامی یەکیەتیی الوان
 -٤ئەرسەالن عەباس نیا ،پێشمەرگەی حیزبی دێموکرات
 -٥ناسر کەریمی ،کادری یەکیەتیی الوان
 -٦عەدنان عەبدوڵال ،مفەوەزی ئاسایش
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ئاااێمە وێاااڕای مەحکاااوم کردنااای ئەم کاااردەوە تێرۆریساااتیە وەبیااار هەماااوو کاااۆڕ و کاااۆمەڵە نێونەتوەییەکاااان دێنیااانەوە کە
کۆمااااری ئیساااالمی ئێاااران دەماااێکە دەساااتی کاااردوە بە هەڕەشاااەی لەنااااوبردنی ئۆپۆزیسااایۆن و هیچکااااتیش باااۆ لەنااااوبردنی
نەیاااارانی خاااۆی دەساااتی لە هااایچ شاااتێک نەپاراساااتوە و تێااارۆری کاااردۆتە پیشاااەی خاااۆی ،هەر باااۆیە باااانگەواز لە کاااۆڕ و
کاااۆمەڵە نێونەتەوەییەکاااان دەکەیااان کە رێژیمااای ئێاااران ساااەبارەت بەم کاااردوە تێرۆریساااتیە و بااااقی کردەوەکاااانی دیاااکەی
مەحکااااااوم بااااااکەن و هەروەهااااااا بااااااانگەواز لە ئەناااااادامان و الیەنگراناااااای یەکیەتیاااااای الوان دەکەیاااااان کە لە واڵتااااااانی
ئورووپاااایی باااۆ مەحکاااوم کردنااای رێژیمااای ئێاااران لە هەماااوو شاااێوازێکی مەدەنااای کەڵاااک وەربگااارن و دەنگااای ماااافخوازنەی
ئازادیخوازنی کورد و روخساری تێرۆریست پەروەری رێژیمی ئێران بە جیهانیان نیشان بدەن.
روحی شەهیدان شاد بێ و سەنگەری خەباتیان ئاوەدان
سێبوری و سەربەرزی بۆ بنەماڵە و کەسوکاری شەهیدان
سکرتاریای یەکیەتیی الوانی دێموکراتی رۆژهەاڵتی کوردستان
٢١١٦ / ١٢ / ٢١

ئەو رێکخراو و کهسایهتییانهی دیکەش کە هێرشە تێرۆریستیەکەی شەوی یەلدایان ئیدانە
کردووە کە بەداخەوە دەقی پەیامەکانم دەست نەکەوتوون بریتین لە:
 -١پارتی سوسیالیستی کوردستان باکووری کوردستان
 -٢پارتی کڕیکاران و رەنجدەرانی کوردستان
 -٣یەکیەتی ئافرەتانی کوردستان ئەنجومەنی قەزای کۆیە
 -٤رێکخراوەکانی ژنان لە قەزای کۆیە
 -٥حیزبی یەکیەتیی کورد لە سووریە
 -٦پارتی دێموکراتی کوردستان ئەنجومەنی سەرکردایەتی پارێزگای سلێمانی لقی٢١
 -١بەرەی دێموکراسی گەل
 -٨تۆری هەماهەنگی ڕێکخراوەکان بۆ بەرژەوەندی گشتیی
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 -٩تەڤگەری الوانی کورد قامیشلوو
 -١١رەوتی سوسیالیستی کۆمەڵە
 -١١پێوهندییه گشتییهکانی رێکخراوی فیداییانی خهڵکی ئێران
 -١٢بهرهی دێموکراتیکی ئێران
 -١٣مهکتهبی سیاسیی حیزبی جمهوری کوردستانی
 -١٤کۆمەڵێک لە پارلمنتارانی کورد لە پاڕلمانی کوردستان و پاڕلمانی عێراق
 -١٥نوێنەرایەتی پەیەدە لە هەرێمی کوردستان
 -١٦سکرتێری حیزبی بەیت نەهرەین لە هەرێمی کوردستان
 -١١نوێنەری هاوپەیمانیی دیموکراتی نیشتمانی کورد لە سووریە
 -١٨الهيئة القيادية لحزب آزادي الكوردستاني
 -١٨المكتب السياسي للحزب الجمهوري الكوردستاني
 -١٩مەڵبەندی هونەری ماملێ
 -١٨فیدراسیۆنی رێکخراوە نا حکومیەکانی دەڤەری سۆران
 -١٩مەکتەبی سیاسی پارتی سەوزی کوردستان
 -٢١سهرۆکی ئهنجومهنی بااڵی کۆمهڵگهی مهدهنی له کوردستان
 -٢١دهستهی بهڕێوهبهریی رۆژههاڵت تایمز
 -٢٢مەکتەبی سیاسی پارتی سەوزی کوردستان
 -٢٣سەرۆکی ئەنجومەنی بااڵی کۆمەڵگەی مەدەنی لە کوردستان
کەسایەتیەکان؛
 -٢٤دوکتور مەحموود عوسمان کەسایەتی سیاسی کورد
 -٢٥هونەرمەندی گەورەی کورد مامۆستا مەزهەر خالقی
 -٢٦هۆشیار زێباری
 -٢١عهلی مێهرپهروهر
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--------------------------------------------------------------------------------

تەقەیننەوەکانی بەردەم قەاڵی هەرمۆتە و دواڕۆژی پارتە رۆژهەاڵتییەکان لە باشووری
کوردستاندا

عەزیز شێخانی
رووداوی تێرۆریسااتی ئێااوارە درەنگااانی  ٢١مااانگی بەردەم قەاڵی هەرمااۆتە ،کە بە قەاڵی دێمااوکڕات ناسااراوە ،جێگااای داخ و
کەسەرە .لەو رووداوەدا پێن پێشامەرگەی حیزبای دێماوکڕاتی کوردساتان و دوو کەس لە کارمەنادانی ئاساایش شاەهید باوون.
هێشاتا بەڵگەیەکاای ئاشااکرا لە سااەر بکەراناای ئەو رووداوە دڵتەزێانە باڵونەکااراوەتەوە ،بەاڵم حیزباای دیمااوکڕاتی کوردسااتان،
ئێران بە ئەنجامدانی ئەو رووداوە تێرۆریستیە دەناسێنێ .شایانی باسە ،کە ئەو کاردەوە تێرۆریساتییە پێویساتی بە کەرەساە
و فاکتەری جێبەجێکەر هەیە ،کە رەنگە لە داهاتوودا وردەکااری زیااتر لەوباارەوە ئاشاکرا بکارێن .لێکادانەوە ساەرەتاییەکان
ئامااژە بەوە دەکەن ،کە ئەو کاردەوەیە راگەیاناادنی پەیاامێکە ،کە پاارتی کوردییەکااان رۆژهەاڵت لە باشاوور نااکرێ لەبیااری
بااکەن .لە دوای رووداناای کارەسااات و کااردەوە رەشااەکوژییەکان کۆمەڵێااک پرساایار دەورووژێناادرێن ،کە زیاااتر پێوەناادیان بە
سروشاتی ماارۆڤەوە هەیە .لە پێوەناادی لە گەڵ رووداوی بەردەم قەاڵی هەرمااۆتە پرساایارەکان زۆرن و رەنااگە بەشااێکی زۆریااان
لااۆژیکی باان .هەموومااان رەنااگە پرساایار بکەیاان ،دەبااێ چ کەسااانێک لە پشاات ئەو کااردەوەیە باان؟ بااۆچی بااواری ئاسااایش و
پارێزگاااری لەو شااوێنە توناادوتۆڵ نیاایە؟ رووداوەکااان چەناادە و چااۆن لە رێگااای کااامێرای شاااراوە تۆمااار کااراون؟ چەناادە لە
پەروەردەی پێشاامەرگەدا باااس لە چااۆنیەتی هەڵسااوکەوتکردن و بەرەنگاااری لە گەڵ رووداوە نەخوازراوەکااان دەکاارێ؟ لێاارەدا
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راس اتییەکی حاشاااهەڵنگر هەیە ،کە دەکەوێااتە دەرەوەی بااازنەی واڵماای ئەو پرساایار و ئاکااامی لێکااۆڵینەوەی تەقینەوەکااانی
بەردەم قەاڵی هەرمۆتە .خەباتی رەوای گەلێکی ژێردەست و روخساری بێزراوی نەتەوە و دەساەاڵتێکی سەردەسات ،کە بااوەڕی
بە بوونی و مافی نەتەوەی کورد نییە.
رەشەکوژی بە یەکێک لە کێشە نێونەتەوەییەکانی سەردەم دەژمێردرێ .کردەوە تێرۆریساتییەکان ئەماڕۆ بە شاێوازی جیااواز لە
جیهاندا دەبینرێن و بە ئاسانی کۆنتڕۆڵ ناکرێن .لە روانگەی جیاواز باس لە رەشاەکوژی دەکارێ و تااریفێکی تاۆکمە باۆ ئەو
دیاردەیە نییە .خوێندنەوە تێۆریی و نووسراوەکان لەو پێوەندییەدا جاروبار لە گەڵ خەیاڵ و شێوازە نەگونجاوەکان پرساەکە
ئاااڵۆز دەکەن .ئەوان لە دەوری رێکخااراو و گاااروپە چەکاادار و ئایااادۆلۆژیەکان دەسااووڕێنەوە و کەمتااار باااس لە تیرۆریزمااای
دەوڵەتی دەکەن ،کە ماکەی سەرەکی رۆژرەشییەکانی مرۆڤایەتییە .بەشاێکی بەرچااو لە دەوڵەتەکاان بە بیاانووی ساەروەری و
پارێزگاااریکردن لە ساانوورەکان خەڵکاای ئااازادیخواز و نەیااارە سیاسااییەکانیان بە ئاشااکراو و نهێناای لەنێااودەبەن .ژومااارەیەک
لەوان وەکااو دەسااەاڵتە سەردەسااتەکانی کوردسااتان بااێجگە لە سااڕینەوەی جەسااتەیی نەیااارە دیارەکانیااان بە چەک و شااێوازی
جیاواز ناسنامە ،کولتور ،زمان ،هەستی بڕوابەخۆبوون و زۆر ساەرمایەی نەتەوە و کەمایەتییەکاان دەخانە ژێار پاڵەپەساتۆی
شێکێنەر.
کۆماری ئیسالمی ئێران لە دامەزرانەوە هەتا ئەمڕۆ راستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ پەرەپێادەری تیرۆریسامی دەوڵەتیایە .رێاژیم باۆ
سەرکەوتن لەو پیالن و کردەوانەدا و هەروەهاا شااردنەوە و پاووش بەساەرکردنیان لە زۆر کەرساە کەڵاک وەردەگارێ .یەکێاک
لەو چەکانە بەکرێگرتنی خەڵکی خۆمااڵی و کاوردە ،کە بە ئاساانی دەساتەمۆ دەبان و ئاماادەن دژ بە خۆیاان و نەتەوەکەیاان
هەنگاااوی دوژمنکااارانە هەڵگاارن .رێژیماای تاااران زیاااتر لە رێژیمەکااانی دیااکەی زاڵ بەسااەر کوردسااتاندا لە کەیساای تی ارۆر و
رەشااەکوژی لەو کااوردانە سااوود وەردەگاارێ .هەڵاادانەوەی الپەڕەکااانی رابااردوو و سرووشااتی دەسااەاڵت لە ئێراناای کااۆن و نوێاادا
دەیسەلمێنێ ،کە تیارۆر و رەشاەکوژی بەشاێکە لە کولتاوری ئەو دەساەاڵتە .ئەوان لە مێاژووی هااوچەرخی خۆیانادا نیشاانیان
داوە ،کە بۆ سڕینەوەی دژبەر و سەرکردەی ئۆپۆزیسیۆن و تێکۆشەرە ئازادیخوازەکان هیچ سنوورێک ناناسن .لە کەیسی تێارۆر
و رشەکوژیدا ،ئێران لە نێو واڵتانی ناوچە و بە تایبەت دەوڵەتە داگیرکەرەکانی کوردستاندا تاقانەیە و هایچ کاام شاان لە
شانی نادەن .دیرۆکی سایخوڕیی و هەروەهاا کوشاتن لە ساەر مێازی بەنااو دیاالۆگ ،لە دەرەوەی واڵت و لە نێوخاۆی ئێاران باۆ
کوردەکااان پرسااێکی ساااغبۆوەیە .لیسااتی تیاارۆری تێکۆشااەرانی رۆژهەاڵت لە باشااووری کوردسااتان ،لە دوای راپەڕیاان دەرخەری
سیاساااەتی دوژمنکاااارانەی دەساااەاڵتدارانی تااااران بەرامااابەر بە کاااورد و کوردساااتانە .وتەی نەوەی کاااۆن و بااااپیرانی کاااوردە
رۆژهەاڵتییەکاااان هێشاااتا لە گاااوێی نەوەی ئەماااڕۆدا دەزرینگێاااتەوە ،کە “عەجەمەکاااان” شاااایانی (داگیرکەرانااای رۆژهەاڵتااای
کوردستان) باوەڕپێکردن نین.
دیاردەی تیارۆر لە ئێرانادا باابەتێکی ئااڵوز و چەناد روخسایارییە ،کە رەگ و ریشاەی قاوڵی لە خاانە تاریکەکاانی مێاژوودا
هەیە .ژێرخانی پتەوی تیرۆرە سیاسییەکانی ئێران بۆ سرووشت و کولتوری دەسەاڵتدارانی ئێران و بەتایبەت تێکەاڵوکردنی
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مەزهەباای فەرماای لە گەڵ سیاساات و دەسااەاڵتدارەتیدا دەگەڕێااتەوە .لە مەیاادان و گۆڕەپااانی رۆژانە و پڕاکتیکیاادا کوردەکااانی
رۆژهەاڵت و نەتەوەکانی دیکەی ئێران بە ستایلی جیاواز شاهیدی روودانی بەشێک لە تیرۆرەکان بوون .لە ئەنجامدا ساێبەری
رەشی تیرۆر و رەشەکوژی باڵی بەسەر هەموو الیەکدا کێشاوە .کۆماری ئیسالمی ئێران لە ژێار رێبەرایەتای ئاخونادە فێڵبااز و
رووناکبیرە ونبووەکانی قوتابخانەی ناسیۆنالیزمی کوێرانە و ویالتی بەناو فەقیهای نامرۆڤاانەدا ساااڵنێکی زۆرە لە نێوخاۆ و
دەرەوەدا راهێنااان لە سااەر تێرۆریاازم دەکااا و زۆر روخساااری ناسااراوی بەو شااێوازە لەنێااوبردوە .ناااردنی شاایرینی و خااواردنی
ژاراویکااراو ،پەڕتااوکی بە بۆمااب و کەرەسااەی تەقیاانەوە ئاااخنراو ،کەسااانی فریوخااواردو بە ژار و دەرمااانی کااوژێنەر ،ناااردنی
سیخوڕە خۆماڵیەکان بۆ ناسین و هەڵسەنگاندنی دۆخی نیوخۆیی و لێدانی بنکە و بارەگاکان و کوشاتنی ئەنادامەکان بە هاۆی
دەستوپێوەند و سیخوڕە کوردەکان لە رۆژهەاڵت و باشوور بەشێکی بچووک لە کردەوەی تیرۆریستی رێژیمی تاران دەژمێاردرێن.
جێگااای باسااە ،کە کەمتەرخەمیاای و نەبااوونی هااونەر بااۆ پااوچەڵکردنەوەی کااردەوە تیرۆریسااتیەکانی ریااژیم دیااوێکی دیااکەی
رووداوەکانە ،کە وردکردنەوە و هەڵسەنگاندنی شاارەزایانە دەخاوازێ .باێجگە لەوە ،وانەوەرنەگارتن لە رووداوە مێژووییەکاان
و خۆشباوەڕی بەرامبەر بە دەسەاڵت و نوێنەرەکانی وەک بەشاێک لە کولتاوری کااری سیاسای ،رۆڵای بەرچااوی لە ساەرکەوتنی
کردەوە رەشەکوژییەکان دژ بە کوردان گێڕاوە.
لە رۆژگاری ئەمڕۆدا خەباتی رزگااریخوازانە لە پارچەکاانی کوردساتان بە تەوژمای جیااوازدا تێادەپەڕێ .هەر پاارچەیەی بە
جۆرێک پرسە نێوخۆیی و دەرەکیەکان تەتەڵە دەکاا و رێڕەوێکای هەڵباژاردوە .رۆژهەاڵتای کوردساتان لە نێاو ساێ پاارچەکەی
دیااکەدا چارەنووساای دژوارتاارە ،چااوونکە ئەوان لە خەباااتێکی گەرم و گااوڕ بااۆ خەباااتێکی پەراوێزخااراو داکشاااون .کۆماااری
ئیسااالمی ئێااران وەک دوژمناای راسااتەقینە و تاقااانەی پرساای کااورد لە رۆژهەاڵتاای کوردسااتان وەک گەمەکەرێکاای چاااالک لە
ناوچەدا ئەکتیڤە و وێڕای تورکیە لە کاروباری عێڕاق و سوریە و تەنانەت هەریمی کوردستاندا رۆڵ و دەورێکای یەکاالکەرەوە
دەگێااڕێ .رۆژهەاڵتیەکااان و پااارتە سیاسااییەکانی رۆژهەاڵت زیاااتر لە هەمااوو پارچەکااانی کوردسااتان لە ماااوەی  ٢٥ساااڵی
رابردوودا کپ و بێدەن کراون .ئەوان لە پێناوی باشووردا زیاتر لە دوو دەیە وازیان لە خەباتی چەکاداری هێناا و کەوتانە
باازنەی چااوەڕوانی ،کە سااەرئەنجام دۆخێکای نالەبااری لااێکەوتەوە .لە پێوەنادی لەگەڵ دواڕۆژی پاارتە رۆژهەاڵتییەکااان لە
باشااوور و جاااێگە و پااێگەی رۆژهەاڵت لە تەرازووی رووداوە کوردساااتانیی و ناوچەییەکاناادا چەناااد پرساایارێک هەن ،کە باااۆ
ورووژاندن گونجاون و تەتەڵەکردنیان بە قازانجی خەباتی رۆژهەاڵتی کوردساتانە .گرینگتارین پرسایار ئەوەیە ،کە دوارۆژی
کوردەکان چییە و رۆژهەاڵتییەکان لە باشوور چاوەڕوانی چ چارەنووسێک دەکەن؟ ئەوان دەتوانن چی بکەن و چەندە دەرفەتای
کااراوە بااۆ تێپەڕاناادنی ئەو دۆخە چەقیااوە هەیە؟ ئایااا مااانەوە و چاااوەڕوانی کااردن دەرەقەتاای مەترسااییە دیااار و نادیارەکااان
دێت؟
چارەنووسی کوردەکان لێکگرێدراوە و داهاتووی پرسی کورد لە باشوور و پارچەکانی دیکە کاریگەری لە سەر تەوژمی خەباتی
کوردانی رۆژهەاڵت دەبێ .بە گوێرەی وانە مێژووییەکان ،چارەنووسی کوردەکان لە ئەگەری تێکچوونی بارودۆخی باشووری
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کوردسااتان رەنااگە باشااتر لە دەیەی ٦١ی زاییناای نەبااێ! ئەو سااەردەمەی کە تێکۆشااەران و شۆڕشااگێڕانی رۆژهەاڵت لە پێناااوی
بەرژەوەندییە کورتماوەکانی بە نااو شۆڕشای باشاور تووشای گارتن ،ئەشاکەنجە ،راوەدووناان ،کوشاتن و رادەساتکردنەوە ئێاران
بااوونەوە .سااەردەمانێک ،کە سیاسااەت لە مااۆڕاڵ و تەنااانەت داب اونەریتە کورییەکااان شااۆرایەوە و لە پێناااوی مااانەوەی خااۆدا،
کوردەکانی دیکە لە گۆڕەپانەکە دەرپەڕێندران و خەونە نەتەوەیی و نیشتمانیەکانیان کرایە کۆشکی هەورین.ئەوە راساتە ،کە
جیهااااان گااااۆڕاوە و کوردەکااااان بە بەراوەرد بە چەنااااد دەیەی رابااااردوو دۆخێکاااای باشااااتریان هەیە ،بەاڵم ناااااکرێ ئەگەرە
نەخوازراوەکانی دوای شەڕە گەورەکان لەبیر بکەین.
پارتە رۆژهەاڵتییەکان و ئەندامەکانیان پێویستیان بە هەڵساەنگاندنێکی ورد و دووربیناانەی دۆخ و دواڕۆژی خۆیاانە .ئەگار
خوازیاری دواڕۆژێکی باشترین ،گونجااوە کە لە ساەر بنچیانەی زانیااریی و تێگەیشاتن دەرفەت و هەڕەشاەکانی بەردەم کاورد و
باازوتنەوەی کااورد لە رۆژهەاڵت تاااوتوێ بکاارێ .سااەرکردایەتی هێاازە سیاسااییە رۆژهەاڵتییەکااان لە قۆناااغیکی دژواردان و
گۆڕەپانی جوڵەکردنیان بەرتەسکە ،بۆیە پێویستیان بە خوڵقاندنی دەرفەتی لەباار هەیە .دەرفەتەکاان بە پاالن و بەرناامە
و کاااری بەردەوام دەخااوڵقێن و ئەو ئەرکە وەک هەمااوو پالنەکااانی دیااکە لە هەڕەشااە و مەترساای بەدوور نیاایە .ئێسااتا پااارتە
رۆژهەاڵتییەکان دەبێ بیر لەوە بکەنەوە ،کە لەو بەشەی کوردستاندا بەو شێوازە دەمێننەوە یاان خوازیااری ئااڵوگۆڕن؟ ئەگەر
خوازیاری مانەوەن ،چ زمانەتێک باۆ دواڕۆژی ئەوان هەیە و چەنادە دەتاوانن پارێزگااری لە خۆیاان و ئەنادامەکانیان باکەن؟
ئەگەر نیازی تێپەڕاندنی ئەو دۆخەیان هەیە چ میکانیزمێک هەیە و چەندە دەتوانن هێزی الو و تاازە هااتوە لە سانوورەکان
رێکخراو و پەروەردە بکەن؟ ئایا ئیمکانی ئەوەیان هەیە ،کە خاوەن ژن و منداڵەکان بە جۆرێک رێگای هەنادەران بگارنە بەر
و لە ماوەیەکی  ٥ساڵەدا وەرچەرخان لە بزوتنەوەی رزگاریخوازنەی کورد لە رۆژهەاڵتدا بخوڵقێنن؟
پەرتەوازەبااوونی نەتەوەی کااورد دیاااردەیەکی نااامۆ نیاایە و زۆربەی نەتەوە ژێردەسااتەکان کەم و زۆر بە دەساات ئەو دەردەوە
نااڵندوویانە ،بەاڵم ئەوەی کوردان لە سانوور تێپەڕیاوە .کوردەکاان جیااوازن و مێژووییەکای پاڕ لە چەرمەساەریان هەیە و لە
ماوەی چەند ساەدەی راباردوودا ئاساانتر لە نەتەوەکاانی دیاکە کەوتاوونە ژێار شاوێنەواری ناسانامەی ئاایینی و زڕەناسانامەی
دەوڵەتاای مااۆدێرنی ئێراناای ،تااورکی ،عێڕاقیاای و سااوری .تێپەڕاناادنی دۆخەکە پێویسااتی بە هەمااوو الیەکە ،بەاڵم بااۆ بە
ریکخراوکردناای رەوتاای تاااوتوێکردنی ئەو پرساایار و بابەتااانە ،پااارتە سیاسااییەکان باشااترە هەنگاااوی بەکااردەوە هەڵگاارن.
وەسەریەککەوتنەوەی هێزەکان و کۆبوونەوەی وزە پەرتەوازەکاان ناوختەی وەرچەرخاانە و دەلالقەیەکای تاازە بەرەو داهااتووی
خەباتی کوردان لە رۆژهەاڵتدا دەکاتەوە .ناساینی الیەنە بەهێاز و الوازەکاانی راباردوو ،وانەوەرگارتن لە هەڵە چەناد پاات
کراوەکان و رەچاوکردنی بنەماکانی بەژەوەندی نیشاتمانی بە هەنگااوی گرینا پێناساە دەکارێن .کاات بە پەلە تێادەپەڕێ و
ناکرێ لەو سەردەمەدا رێگا ،مەبەست و ئامان مژاوی بن و لە بازنەی کەوتن و شکستەکانی دوینێدا سەرگردان بین.
٢١١٦ / ١٢ / ٢١
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ڕۆژههاڵتم برینێكه

ئومێد حهمه عهلی
هێشتا پهتی سێدارهی پێشهوای نهمر لهملمان نهبووهتهوه ،هێشتا خوێنی تیرۆركرانی قاسملۆۆ و شهرهفكهندی له جهساتهمان
نهشۆردراوهتهوه ،هێشتا برینی شههیدبوونی كاك فوئاد مستەفا سوڵتانی له رۆحماندا گینگڵدهدا .بهم ههموو هێشتایهمانهوه
ئێااوهش ڕۆیشااتن و ئااهم هااهموو زامااهتان لهوجودماناادا كوالناادهوه .ئێااوه پێشاامهرگهكانی ڕۆژهااهاڵت لهشااهڕدا نااهبوون ،لهسااهر
جهنازهی كوژراوی هیچ داگیركاهرێ نهوهساتابوون ،لاه كاهمپێ و لاهچوارچێوهی كۆماهڵێ مااڵی ئاوارهییادا لهنیشاتمانهكهی
خۆتاندا ژیانتان بهرێدهكرد ،ئێوه كاتێ تیرۆركران لهمیانهی چاالكی پێشمهرگانه و ههڵمهتی سهر هیچ داگیركهرێكی قاین
لهدڵاادا نااهبوون ،تااهنیا ویسااتبووتان لهشااهوێكی درێااژی ئااهم وهرزهدا ئاسااایی ئاسااایی ،ئااارام ئااارام لهتهنیشاات هاااوڕێ و
خێزانهكانتانهوه بژین.
ڕۆژههاڵت لهقواڵیی مێژووی ئێمهدا تا ڕهگوریشهمان ئامادهن .ئێاوه ئێماهن و ئێماهش لاهئێوه زیااتر ناین .یاهك وجاود ،یاهك
رۆح و یااهك مێااژوو و یااهك چااارهنووس ئهمااه ئێااوه و ئێمااهین .خۆشاایتان خۆشاای ئێمهیااه ،برینتااان بریناای ئێمهیااه و خااوێنی
ڕژاوتان خوێنی ئێمهیه .هاهروهكو چاۆن هاهموو ڕۆژێا باه ئاازاری قاهنارهی پێشاهوای مهزناهوه ههناساهمان تاا نزیكای ماردن
دهچێ ،ههروهكو چۆن خوێنمان لهگهڵ خوێنی شههید قاسملۆدا تا كرماشان دهچێ و لهگهڵ ئازاری دایكی كاك فوئادی ناهمردا
تا سنه و ساباڵغی سهربهرز بڵند دهباێ ،لهئێستاشادا لهگاهل ئێاوه پێشامهرگه خۆشهویساتهكانی ڕۆژهاهاڵت تاا هاهر كوێیاهك
ئامانجهكانتانی لێ بێێت دێین ،سهرمان بۆ خوێن و رۆحتان نهویدهكهین.
ئهم تیرۆر و ڕهشهكوژییهتان برینێكه بهههزار ساڵ ساڕێژ نابێت وهك ههموو برینه قوڵهكانی ترمان ،تهنیا ئارامییهك بۆ
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ئێمه و كهس و كااری شاههیدان یهكخساتنی هێازی سیاسایتان و یاهكێتی و یاهك گوتاریتاناه ئاهی پێشامهرگه و سیاساییهكانی
ڕۆژهااهاڵت .ئهگااهر هااهموو شااتێ  ،هااهموو هێااز و بهرژهوهندییااهك لێكمااان دووربخاتااهوه ،خااوێن و ئااهم هاوچهرهنوسااییهمان
یهكماناادهخات .باشااترین قهرهبوكردنااهوهی ئااهم خوێنااه ڕژاوه یااهكێتی و یااهكگرتوییمانااه .ساااڵو بااۆ قااهتره قااهترهی خااوێنی
بهناههق رژاوتان .ساڵو بۆ گۆڕانی و شهوی یهڵدای ئهبهدیتان.
2116 / ١٢ / ٢١
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بە ئامانجکردنی بنکەکانی حیزبی دیمۆکرات و مەبەستەکانی پشت پەردە.

شێرکۆ پااڵنیجافی
دەساااتپێکردنەوەی کۆمااااری ئیساااالمی ئێاااران و دیساااانەوە بە ئاماااانجکردنی کاااوردانی رۆژهەاڵت لە ساااایەی مااارۆڤە سااااویلکەو
بەکرێگیراوەکانیانەوە.
شااراوە نیایە کە دەزگاای تروریسامی کۆماااری ئیساالمی ئێاران بە هاوکااری خۆفرۆشاەکان پالنیااان دانااوە باۆ دەرکردنای حزباای
دیمۆکرات و حیزبەکانی دیاکەی ڕۆژهەاڵتای کوردساتان لە باشاووری کوردساتان ،هەروەک چاۆن بە هاوکااری ماالکی و چەنادین
الیەنی ئێراقی توانیان مۆجاهیدینی خەلق لە سەر خااکی ئێاراق وەدەر بنێاین ناچاریاان باکەن ئااوارەی واڵتای ساێیەم بابن.
ئایااا حیزبەکااانی دیمااۆکرات و حیزبەکااانی دیااکەی ڕۆژهەاڵتاای کوردسااتان بیریااان لەوە کااردووەتەوە ،کە ئەگەرکەوتاانە ژێاار
فشارێکی هاوشێوەی ئەوەی سەر موجاهیدینی خەڵاک لە الیەن واڵتاانی ئێاران و ئێاراقەوە ،یاا فشاار و موئاامەرەکەی دیاکەی
دژواریان هێنا بۆ سەر باشوری کوردستان بەمەبەستی وەردەرانی ڕۆژهەاڵتیەکان لەو خااکە ،بە هەموویاانەوە هێزێکای نیزامای
هاوبەش و یا هێزێکی لە یەک نزیک و هاوپەیمان دروساتبکەن ،و بریاار بادەن شااخی قەنادیل و بااقی شااخەکانی سانووری
دەستدروستی ڕۆژهەاڵت و باشور بکەن بە شۆێنی ساێیەمان و تاا گەرانەوەی یەکجااری باۆ ڕۆژهەاڵت لەوێادابن ،وبەردەوام لە
خەباااتی پارتیزانیاادابن و ئاگایااان لە خەڵکەکەیااان بێاات .هەر لەو ڕێگەشااەوە لە ڕێااگەی کااوردانی ڕۆژهەاڵتاای تاراوگەنشااین
دەتااوانن باشااترین پشااتیوانی سیاساای ،سااەربازی و مااادی و مرۆڤااایەتی نێااونەتەوەیی و لە ڕێااگەی جیهااانەوە یااا لە ڕێااگەی
واڵتانی نەیاری ئێرانەوە بۆ خۆیان کۆکەنەوە.
بەردەوام کارەسات بە دوایی کارەسات دەبینین و کە چی بەداخەوە الیەنەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان هەر لە سەر یەک قساەو
قسەڵۆک و پروپاگەندە دەکەن و ئاواتیان الوازکردنی یەکترە.
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ڕێژیماای ئاخوناادی ئێااران بە پێااێ هیناادێک گۆرانکاااری لە ناوچەکااانی ڕۆژهەاڵتاای ناااڤین و کااۆکردنەوەی پشااتیوانی بااۆ خااۆی
بەمەبەستی پشتیوانی لە مانەوەی بەشار ئەسەد لە سەر حاوکم و بە مەبەساتی بە کارهێناانی ساوریا وەک ماۆڵگەی مەبەساتە
تروریستیەکانی خۆی ،ڕێکەوتنەکانی ئێران لەگەڵ واڵتاانی  ٥زایاد  ١وە ،وایکاردوە کە ئەم ڕێاژیمە دژە مرۆڤاایەتیە تۆزیاک
ئاسااااوودەیی بە خااااۆیەوە ببینێاااات .جااااا لەو کاتااااانە زیاااااتر دەکەوێااااتە زەربە وەشاااااندن لە ئااااازادیخوازان و نەیااااارانی.
ناشتوانین ئەو ڕاستیە نادیدە بگرین کە دەزگا جاسووسیەکانی کۆماری ئیسالمی ئێران لە مێژساڵە دەزەیان کاردوەتە چەنادین
شارو ناوچەی باشوری کوردستان ،بە دەیان ملیاارد پاارە خەرج دەکەن لە پێنااو ئاماان و مەبەساتەکانیان ،وەک الوازکردنای
دەساااتکەوتەکانی باشاااور ،دروساااتکردنی نااااکۆکی بەردەوام لە نێاااوان الیەنە سیاسااایەکانی ئەو بەشاااەی کوردساااتان .ئەوان بە
تەواوی کۆنترۆڵی ئێراقیاان کاردوە بەاڵم نەیاانتوانیوە بەو شاێوە کاۆنترۆڵی تەواوی هەرێمای کوردساتان باکەن ،هەر باۆیەش
پالنەکانیان بۆ ئەو مەبەستە زیاتر لە  ٢١١٤زەقبووەتەوە بۆ ئەوەی هەوڵبدەن دەسەاڵتەکانی هەرێمی کوردساتان بە ناچااری
بااخەنە ژێاار دەسااەاڵتی بەغااداوە .هەر لە سااینارێوی بریناای مااوچە لە بەغااداو قااۆزتنەوەی ناااکۆکی و قەیرانەکااانی باشااوری
کوردستان بۆ خۆشترین ئاگرەکە دەستی سەرەکی ئەم رێژیمە مەترسیدارەی تێدایە.
پێویستە هەموو الیەنەکانی باشوری کوردستان زۆر وردتر لەوەی ئاگااداری پاالن و مەبەساتەکانی کۆمااری ئیساالمی ئێاران بان
لە ناوچەکانی باشوری کوردستان ،و ڕێگە نەدەن ئێران بە هیچ شێوەیەک دەستبخاتە نێو کاروباریانەوە.
٢١١٦ / ١٢ / ٢١
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سپێدەیەکی ڕەشی تر

مەریوان قانیع
چ سەردەمێکی پڕ تاوان و کوشتن و وێرانکارییە ،چ ڕۆژگارێکی پاڕ هێازی تاریاک و تاۆقێنەرە؟ کە سابەینان لەخەو ڕادەبیات
بوێرییەکی تایبەتی دەوێت سەیری الپەڕەی یەکەمی ڕۆژنامەکان و شاشەی تەلەفیزۆنەکان و تۆڕە ئەلکترۆنیەکان بکەیت.
چااونکە دەزانیاات هەواڵاای نااوێی کوشااتن و ڕژاناای زیاااتری خااوێن و بێڕێزیکردناای گەورەتاار و قااووڵتر بەراماابەر بە مرۆڤەکااان
دەخوێنیتەوە ،دەزانێت چیرۆکی بێناان و بێمااڵ و بێنیشاتینمانکردنی زیااتر و زیااتر دەبیساتیت ،جاارێکی تار ڕووت بە ڕووی
ئەو کارەساااتانەدا دەتەقێااتەوە کە پێشااتر دەیااان و سااەدان جااار بینیااوتە و بیسااتوتە و ناساایوتە .شااەهیدکردنی ئەم پااۆلە
پێشمەرگە گەنجەی حیزبی دیموکرات تاوانێکی تری ناو ئەم ساتەوەختە ترسناکە پڕ تاوانەیە ،بەشێکە لە وردەکارییەکاانی
ئاوسانی بەردەوامی ئەو دونیا ناشیرینە ،هەنگاوێکە لە کێشاانی ئەو نەخشاە گەورەیەی کوشاتن و وێرانکااریی کە ڕۆژانە لەو
ناااااوچەکەدا سااااەرلەنوێ وردتاااار و شااااارەزایانەتر دەکێشاااارێتەوە .هەرکەسااااێک ئەم تاااااوانەی ئەنجاماااادابێت ،لە ئێراناااای
ئایەتواڵکانەوە بیگرە بۆ ساەرجەمی ئەو هێازە ترساناکانەی تار کە لەو نااوچەیەدا تەڕاتاێن بە ژیاانی مرۆڤەکاانەوە دەکەن،
بەهێاازە کوردییەکااان خۆشاایانەوە ،دەیەوێاات پێمانبڵێاات کە کوشااتن و تاااوان بەردەوام دەبێاات ،ئەمە دواهەمااین بەدکاااریی و
دواهەمین هێرش بۆسەر ژیانی مرۆڤەکان نابێت .تاوانی تر و خوێنی تر و وێرانکاری تر بەڕێوەن .بەرزڕاگرتنی یاد و خەون
و کۆششاای ئەم پاااۆلە شاااەهیدە ،لەبیرنەکردنااای ئەو ڕاسااتییە کە خەڵکانێاااک هەن خەونااای گاااۆڕینی ئەو دونیایەیاااان هەیە،
ئەرکێکی ئینسانیی گرنگە ،بەر لەوەی ئەرکێکی سیاسیی بێت .ئەرکێکی ئەخالقیی گەورەیە بەرلەوی ئەرکێکی نەتەوەیای یاان
نیشااتیمانی بێاات .تاااقە شااتتێک بکرێاات لەناااو ئەم تاااریکییەدا هاریکارمااان بێاات بااۆ بەردەوامبااوون ئیرادەیەکاای ئااازاد و
بەرپرسااایارە ،ئەم ئیااارادەیەش بەر لەوەی ئیرادەیەکااای سیاسااایی بێااات ئیرادەیەکااای ئینساااانییە ،بەر لەوەی بەشاااێکبێت لە
پرۆژەیەکاای ساایایی ئیرادەیەکاای ئەخالقیاایە ماارۆڤ لە هەسااتکردنی بە مرۆڤبااوونی خااۆیەوە و لە بەتەنگەوەهاااتنی کەرامەتاای
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خۆیەوە وەک مرۆڤێکی بەرپرسیار هەڵگریەتی .ئەم ئیرادە ئەخالقییە یەکێکە لەو شتە کەم و دەگمەنانەی لەمڕۆدا مااوەتەوە
بۆئەوەی مرۆڤ بتوانێت مرۆڤبوونی خۆی پێبپارزێت و نەهێڵێت ببێت بەبەشاێک لە هەندەساەی ئەو تاریکسااتە گەورەیەی لەو
ناوچەیەدا دروستدەکرێت.
٢١ی دێسەمبەری  ٢١١٦فەیس بووک
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هەزار ساڵو لە گیانی پاکی تازەترین شەهیدانی نیشتمان  ،شەهیدانی شەوی یەلدای خوێناوی.

رامبود لوتفی پوور
یەلدا شەوی شادیمان بوو ،درێژترین شەوی ساڵ و شەوی لە دایک باوونی گەورەتارین رێابەری مێژووماان باوو  .یەلادا شاەوی
قاقا و خۆشی و هەڵپەڕکێمان بوو .بەاڵم دیسان دەساتی گااڵو و تاوانبااری داگیارکەری دڵ رەش ئەو شاادییەی لاێ کاردین بە
شااین و لێااوی پااڕ لە باازە و خەناادەمانی تەڕ کاارد بە فرمێسااکی خەمااین .یەلاادایەکی خوێناااوی بااۆ دروساات کااردین .جااارێکیتر
دەسەاڵتی تیرۆریست و مرۆڤکوژی ئێران سەلماندی کە ئەوەی لێی نازانێ زمانی دیالۆگە و ئەوەی پێی ناامۆیە دەساتی ساازان
و ئاشتییە .تیرۆریستەکانی کۆماری ئیساالمی لە شاەوی یەلادادا جاارێکیتر ئەو راساتییەیان باۆ هەماوو دونیاا دەرخسات کە لە
شێوازی کوشتن و سڕینەوەو و تیرۆر بترازێ بڕوایان بە هیچ چارەسەرێکیتر نیە.
کەوابوو ئێستا پتر لە جاران و هەموو کاتێک رێگای داهاتوومان روونە .لە نێو خۆماندا یەکگارتن و تەباایی  ،بەرامابەر بە
داگیرکەریش توند و بێبەزەیی .وەک مامۆستا پەشێو دەڵێ دەبێ پێیان بڵێین:
" قوڕتان بەسەر...
شایی دانێن دەیکەین بە شین
پرسە دانێن کاستان دەکەین بە پێکەنین"..
دوژمنی ئێمە دڕندەترین دوژمن و دەسەاڵتی سەردەمە  ،دەستێکی نیە بۆ نەرمی و ساازانی درێاژ کااتەوە  ،نەرمیات نواناد ئەو
هااار دەبااێ .ئەم دوژماانە لە لااۆژیکی شااەق و فیشااەک بەوالوە هاایچ تێناگااا .بااۆیە دیسااان دەڵااێمە دەبااێ یەکبگاارین و تااۆڵە
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بکەینەوە ،هەر رۆڵەیەکی قارەمانی لێ شەهید کردین دەبێ دەیان جاش و پاسداری لێ بتۆپێنین .ئاوا نەبێ تێادا دەچاین ،
نابێ رێگا بدەین چیتر دوژمن هەڵۆی ئەم نیشتمانە راو بکا .رێگا تەنیا یەکگرتن و تۆڵەیە تۆڵە.
هەزار ساڵو لە گیانی پاکی تازەترین شەهیدانی نیشتمان  ،شەهیدانی شەوی یەلدای خوێناوی.

٢١ی دێسەمبەری  ٢١١٦فەیس بووک
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داوا و پێشنیارێکی دۆستانە

برایم جەهانگیری
هاوڕێیان ،دۆستان ،خۆشەویستان ،نیگەران بن
هاوڕێ و دۆستانی ئازیز ،کوردانی نیشتمانپەروەر .ڕێژیمی ئیسالمی ئێاران دوای ساڕینەوەی موجاهیادنین و بێکەڵاک کردنیاان
لە عێراقاادا و دوورخسااتنەوەیان لە ساانوورەکانی خااۆی و دوای ئەوە ی گااوێی بە هاایچ کەس والیەنێکاای نێااودەوڵەتی نەدا و
ئەوەی ویسااتی دەگەڵ موجاهیاادنی کاارد وتێیاادا سااەرکەوت ،ئیتاار یاااخی بااووە و ئێسااتا ئەو سااەرکەوتنە ئەوی وەهااا مەساات
وسەرخۆش کردووە کە بە دڵنیاییەوە ڕیگایەکی لەو شاێوە یاان هاوشاێوەی باۆ ساڕینەوەی دێمۆکراتەکاان ،کۆمەڵەکاان و بااقی
هێزەسیاسایەکانی ڕۆژهەاڵت لەبەرنااامەی کااری خۆیاادایە وهەڕەشاەکانی فەرماناادەکانی ساوپای پاساادارانیش لە چەناد مااانگی
راباردوودا شاااهیدی ئەم راسااتیەن ،ئیساتا ئیتاار یەکەم چەخماااخەی ئەو پاکتاااوکردن وساڕینەوەیە شااەوی یەڵاادای رابااردوو لە
بنکەی سەرەکی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان لێدراە و تێیادا وەک بااس دەکەن تاا ئێارە  ٦هااوڕێی حادک و پێشامەرگەیەیکی
ئاسایشی هەرێمی کوردستان شەهید بوون.
بەڕیاازان ،ماان هەر دەس بەجااێ دوو داوام ئاراسااتەی الیەنە پیوەندیاادارەکان کاارد ،یەکەمیااانم ئەمە بااوو کە داوام کردبااوو
دێمۆکراتەکان هەرچی زووتر ئەو ئەسڵ و فەرعە ریازیە وەالبنێن ولە بەرەیەکی دێماۆکڕاتیکی کوردساتانیدا یەک بگارن ،لەم
داوایەدا کوتبووم کە ئەمە تاکە رێگا و کۆتا رێگای بەردەمی هێزەکانی ڕۆژهەالتە.
دووهەم داوام ئاراساااتەی حکاااوومەتی هەرێمااای کوردساااتان و برایاااانی یەکیەتااای نیشاااتمانی کوردساااتان کااارد .داوام کااارد کە
کومیتەیەکی هاوبەش دەگەڵ حادک پێاک بێانن و هەرچای زووتار ساەرداوی ئەو جناایەتە باۆ رای گشاتی و خەڵکای کوردساتان
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ئاشکرا بکەن .گومانتان نەبێ ئەمەی ئەو کارەی کردووە پشت ئەستوورە و دەنگای لەجێای گەرمەوە دێ .ئەو دەساتە چەپەڵ و
ئەو گەلفاارۆش و نیشتمانفرۆشااانە وا بەهاسااانی ناااهێڵن ئەو باناادە ماارۆڤ کااوژە باادۆزرێتەوە ،هەر لە ئێسااتاوە ئاسااەواری
بەالرێاادابردن و هەتڵەکردناای مەسااەلەکە ئاشااکرا بااووە .کەوایە خااوینی بە ناااهەق ڕژاوی ئەم پااۆلە پێشاامەرگەیەش وەک ئەو
نزیااک  ٢١١کەسااەی هەر لەم باشااورە و بەدەسااتی هەمااان بانااد و مافیااا ئینسااانکوژەکان باازر وبااێ سەروشااوێن کااران ئەگەر
هیممەتی ئێنمە نەبێ بزر دەکرێ.
هاوڕێم ،ئەگەر خوازیاری ئەمەی کە گوشارێک بخرێتە سەر حکاوومەتی هەرێام و بە تاایبەتی یەکیەتای نیشاتمانی کوردساتان
تکایە سەرن بەو خاالنەی خوارەوە بدەن.
 -١کۆیە دیارە لەکاوێ هەڵکەوتاووە ،ئەو شاارە ئاساایش و قاایم مقاام و بەرپرسای خاۆی هەیە .ئەو کارەسااتە راساتە لەبان
دەستی ئەو شارەدا روویداوە .ناکرێ تاۆ داوا باکەی ساەرداوی ئەم کارەسااتە لە دهاۆک بادۆزرێتەوە؟! کەوایە شاتەکان تاێکەڵ
مەکەن و بە وردی وبێ ئەوەی کەس بە هیچ بیانوویەک بۆ هیچ الیەکت هەڵدیرێ فوکوس لە سەر ئەسڵی شاوێنی جناایەتەکە
بکە.
 -٢ڕاستە ئەو شوێنەی باشوور واتە بانکەو بارەگاکاانی حادک وحادکاش کەوتاوونە چەناد کیلاۆمێتری کاۆیە وئەو شاوێنەش لە
ژێر دەسەالتی یەکیەتی نیشتمانی کوردساتان دایە بەاڵم هایچ کەس نااتوانێ ئەنگوساتی ئیتیهاام باۆ الی یەکیەتای نیشاتمانی
ڕادێرێ مەگەر ئەو کردارانە لەسەر یەکیەتی یان هەر الیەبنیکی دیکە ساخ ببنەوە .هەر وەک حدک لە ڕاگەیاندنی فەرمای و
لە زاری بەرپرسانی ئەو حیزبە تەنیا باس لە ئێران وەک تاوانباری سەرەکی ترۆرەکە دەکات تۆش دەبێ قورساایی دژایەتای
وتاوانبارکردنەکەت هەمان ئێرانی فاشیستی بێ نەک کەسی دیکە.
 -٣دەبێ ڕوانگەمان بەرامبەر ئەو رووداوە لە فرمێسک ڕشتن و کڕووزنانەوە بۆ ئیادانەکردن و داواکااری دیتانەوەی تاوانبااران
بگوێزینەوە ،بەداخەوە تازە باشترین ڕعۆڵەکانی کوردسدتان لە پێالنێکی ترۆریساتیدا گیانیاان بە خااکی نیشاتمان بەخشای.
ئااێمە ئەگەر خۆمااان بە هاااوڕێ و هاوسااەنگەری ئەوان دەزانااین ،ئەگەر خۆمااان بە دژبەری ڕێژیماای فاشیسااتی مەسااەبی ئێااران
دەزانین دەبێ ئەو کارە ترۆریستییە باکەیە ئاماان لە دژی ڕێژیمای فاشیساتی مەساەبی ئێاران و لە هەماوو واڵتاانی دنیاا باۆ
ئیدانەکردن دەبوو بەردەرکی سەفارەت و جاسووسخانەکانی ڕێژیمتان گرتبا .ئەو کارە تەنانەت هیچ پێوەنادی بە تەشاکیالتی
حاادکیش نەداوە و دەکاارێ لە ژێاار ناااوی" کااومیتەی نااا بااۆ تاارۆری هێزەسیاساایەکان " دەساات بەچاااالکی و بەرخااۆدانی مەدەناای
بکاارێ .بەلااێ رۆژی کااردارە نەک قسااە و فرمێسااک هەڵڕشااتن .وا نەکەیاان بەخاااترجەمی دەبااێ خۆمااان بااۆ بیئسااتنی هەواڵاای
دڵتەزێنتر و کارەساتبارتر ئامادە بکەین.
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 -٤هەر کەس هەر بۆچااوونێکی هەیە سااەبارەت بەو مەسااەلە دەبااێ تااا ئاکااامی لێکۆڵینەوەکااان لە تاوانبااار کردناای ئەم وئەو
جااگە لە فاشاایزمی مەسااەبی ئێااران خااۆ بپااارێزێ ،ئەو ئەگەرش دابنێااین کە ڕێژیماای دوژماان بە کااورد ئەو کااارەی بە کڕیناای
چەندکەسی نیشتمانفرۆش ئەنجامدابێ تا نێوان یەکیەتی و دێمۆکراتەکان ناخۆش بکات و ئاژاوەوناخۆشی بنێاتەوە ،دەی لەو
ئاژاوە و دووژمنایەتییە دا ئەوەی خێر دەکات و قازان دەبێنێ تەنیا رێژیمی فاشیستی مەسەبییە خۆ کورد خێری لێنابینێ.
 -٥تکااایە زمااانی ڕەخنەگاارتن ،گلەیاای و گازناادە و داواکاااری بااا زمانیااک بااێ شایسااتەی دێمکااۆڕات و شایسااتەی رۆژهەاڵتاای
کوردستان و خۆتان لە هەر چەشنە بێڕیزی و سووکایەتیەک بپاارێزن .ئاێمە دەباێ ئامانجماان لەکاار خساتنی ماشاێنی تارۆری
رێژیم بێ کە بە دڵنیاییەوە زۆر بە بەرنامە خەریکە وەگەڕ دەکەوێ.
بژی کورد ،بژی کوردستان
بژی برایەتی هەموو هێزە سیاسییە کوردستانیەکان لە هەر چاوارپارچەک کوردستان.
٢١ی دێسەمبەری  ٢١١٦فەیس بووک
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کۆماری ئیسالمی ئێران دایکی گرووپه تیرۆریسته ئیسالمییهکانه

سامڕهند عهتری
له کهس شاراوه نییه ،که کۆماری ئیسالمیی ئێران ،ههر لهسهرهتای هاتنه سهرکارییهوه دروشم و ساتراتیژیی هاهناردهکردنی
شۆڕشی ئیسالمی گرته بهر ،کاه لهڕاساتیدا هاهناردهکردنی شۆڕشای ئیساالمی باه واتاای لاهکارهێنانی تونادوتیژی و کوشاتار و
تیرۆر و توقاندنه لهژێر ناوی ئاینی ئیسالمدا بۆ دهستهبهرکردنی ئامانجه تایبهتهکانی کاربهدهستانی کۆماری ئیسالمی ،کاه
له بهرزترین ئاستی خۆیدا دروستکردنی هیاللی شیعه یان ئیمپراتۆریای شیعه له ڕۆژههاڵتی نێوهڕاستدایه.
کاربهدهستانی ڕێژیمی ئاخوندیی ئێران ،سهرهتا لهنێو شایعهکانی ناوچهکاهدا دهساتیان باه پێکهێناانی گرووپاهیلی تونادڕهوی
تیرۆریسااتیی وهکااو حزبااوڵاڵی لوبنااان کاارد ،بااهاڵم دواتاار پێوهناادییان لهگااهڵ گرووپااه توناادئاژۆ سااوننهکانی وهکااو حهماساای
فهلهستینیش دروست کرد و ،به لهکارهێنانی سامانی ئێران ،که بهپێی ئاماره نێوخۆییهکانی ڕێژیم ،ڕۆژ لهگهڵ ڕۆژ خاهڵکی
ئێران بۆی ڕهجاڵن ،یارمهتیی سهرلهبهری ئاهو گرووپاه توندئاژۆیاناهی داوه ،کاه لاه ناوچهکاهدا باه نااوی ئیساالمهوه کااری
ترساندن و تیرۆر ئهنجام دهدهن .لهڕاستیدا ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران رێگای گهیشتن به ئامانجاهکانی خاۆی لاه تونادوتیژی و
تیرۆردا دهبینێت.
دواین بابهتی پێوهندیی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران به گرووپه تیرۆریستییهکانهوه ،ددانپێدانانی باڵوێزی ڕێژیمه باه هاهبوونی
پێوهندی لهنێوان ڕێژیمی تاران و گرووپی تیرۆریستیی تاڵهباندا.

105

یەڵدای خوێناویی دێموکرات

ههرچهند باڵوێزهکهی تاران پاش ئاشکراکردنی ئهو پێوهندییه ،گوتوویهتی ،پێوهندییهکهیان ''بۆ کۆنترۆڵی ههواڵگرییاه''،
بهاڵم لهڕاساتیدا پێوهندییهکاهیان لهگاهڵ گرووپێکای تونادئاژۆی ئیساالمیی ساوننهدا تاهنیا باۆ درێژهداناه باه کهشای تارس و
تیرۆر له ناوچهکهدا .دهنا هیچ دوور نییه ،سهودا به تاڵهبانیشهوه بکهن ،ئاخر پێشتر ئاشکرا باوو ،کاه پاێش کاوژرانی لاه
پاکستان ،مهال ئهختهر مهنسوور ،ڕێبهری تاڵهبان ،چهند مانگێک له ئێران بووه و چهند سهعاتێکیش پێش کوژرانهکهی باه
پهساپۆرتی ڕهسمیی ئێرانییهوه ،له خاکی ئێرانهوه چووبووه نێو پاکستان.
محهمهدڕهزا بههرامی ،بااڵوێزی ئێاران لاه ئهفغانساتان ،ئاهم ددانپێداناناهی لاه وتووێژێاک لهگاهڵ تهلاهڤزیۆنی ''ئاریاناا''ی
ئهفغانستان درکاندووه و گوتوویهتی'' :کۆماری ئیسالمیی ئێران لهگهڵ تاڵهبان تهماسی ههیه ،بهاڵم پێوهندیی نییه''.
بالوێزهکهی ڕێژیم ،که دیاره نهیتوانیوه حاشا له پێوهندیی ڕێژیمهکهی لهگهڵ ئهو گرووپاه تێرۆریساتییه بکاات ،پاهنای باۆ
گهمهی زمانی باردووه و ''هاهبوونی تاهماس''ی لهگاهڵ ''هاهبوونی پێوهنادی'' لێاک جاودا کردووهتاهوه .باهاڵم ئااخۆ حاوزووری
ڕێبهری گرووپی تاڵهبان له ئێران و هاتوچۆکردنی به پهساپۆرتی ئێرانییهوه ،ههر ''تهماس''اه و ''پێوهندی'' نییه؟
پاااش کااوژرانی مااهال ئهختااهر و دیارکااهوتنی پهساااپۆرته ئێرانییهکهیشاای ،وهزارهتاای دهرهوهی ئێااران حاشااای لااه حااوزووری
ڕێبهرهکهی تاڵهبان له ئێراندا کرد ،کهچی ماڵپهڕێکی بناژۆخواز بهناوی ''جیهااننیوز'' باسای لاهوه کارد ،کاه ماهال ئهختاهر
له ماوهی ڕابردوودا دوو مان له ئێران ماوهتهوه و چهندین وتووێژی لهگهڵ دهستگا جۆربهجۆرهکانی ڕێژیم ئهنجام داوه.
جههاننیوز ئیشارهی به کۆمهڵێک سازان و بهڵێن لهنێوان مهال ئهختهر و کۆماری ئیسالمیی ئێراندا کردبوو ،کاه یاهک لاهوان
''پێشگرتن له لکانی بهدهنهی تاڵهبان به داعشهوه'' بووه ،بۆ ئهوهی ''تاڵهبان شوناسه تایبهتهکهی خۆی بپارێزێت''.
بهگوێرهی جیهاننیوز ،یهکێکی دیکه له بهڵێنهکانی نێوان ڕێژیمای تااران و ماهال ئهختاهر ''قاچاغچییاهتیی مااددهی هۆشابهر
بووه و لهو بوارهشدا به ئهنجامی زۆر باش گهیشتبوون''.
ماڵپهڕی جیهاننیوز ،که ماڵپهڕێکی سهر به باڵی بناژۆخوازانی کۆمااری ئیساالمیی ئێاران باوو ،دوو حهفتاه پااش لاهقاودانی
ئهم ڕاستییانه ،به تۆمهتی باڵوکردنهوهی ''ههواڵی ئاسایشی و ئهمنییهتی'' داخرا.
ئاشااکرابوونی پێوهناادیی ڕێژیماای ئیسااالمیی ئێااران بااه گرووپااه تیرۆریسااته ئیسااالمییهکانی دنیاااوه ،بابااهتێکی نااوێ نییااه و
لهڕاستیدا ڕیژیمی ئیسالمیی ئێران دایکی سهرلهبهری گرووپاه تونادئاژۆ و تیرۆریساته ئیساالمییهکانه لاه سهرانساهری دنیاادا
و ،ههموو پشتیوانییهکی لۆجستیکی ،وهکو پاره و چهک و پێداویستی و پهنادان باه ئهنادامانی ئاهو گرووپاناه لاه ئێراناهوه
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دابااین دهکرێاات .ئهگااهر پیویسااتیش بکااات ،وهکااو مااهال ئهختااهر سااهودایان پێااوه دهکااات و بهکوشااتیان دهدات ،تااهنیا لااهپێناو
ئامانجهکهی ڕێژیمی تاراندا ،که دروستکردنی ئیمپراتۆریای شیعهیه له ڕۆژههاڵتی نێوهڕاستدا.
رۆژههالتی ئازاد ٢١ -ی دێسەمبەری ٢١١٦
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ئێران بە بەردەوامیی تیرۆرەكانی ڕیسواتر دەبێ!

ساالر حیسامی
لەدرێژتاارین شااەوی ساااڵ و یەلاادای چاااوەڕوانی سااپێدەی درێژبااوونەوەی ڕۆژی هیواكاناادا ،جااارێكی دی دەسااتی ڕەشاای تیاارۆرو
بەكرێگرتەكانی كۆماری ئیسالمی ئێران گەیشتە گیانی پاكی ڕۆڵەكانی خۆرهەاڵت و لەبەردەم بارگەی دەفتەری سیاسی حزبای
دیموكراتی كوردساتان لەنزیا كاۆیە-ی باشاووری واڵتادا ،بەدوو كاردەی ترسانۆكانەی داناانی باۆمبی چێناراوو تەقینەوەیاان،
ئەوەندەی دی پێشینەو كارنامەی ڕەشی خۆیان تاريكتر كرد.
تیرۆریسااتپەروەرانی كۆماااری ئیسااالمی ئێااران هەرگیااز پەنااد لەڕابااردووی ڕەش و نەگریساایان وەرناااگرن .ئەوان چاااك دەزاناان
كااۆمەڵگەی جیهااانی چیاادی ئەو دەسااەاڵتە تیرۆریسااتپەروەرە قبااووڵ ناكااا .بااۆیە ئەوەی بۆیااان بلااوێ ،بااۆ ئاااڵۆزكردنی دۆخاای
ناوچەكە دەیكەن و ،بەپەلەقاژە هەوڵی دوورخستنەوەی شەڕ لەسنوورەكانی دەسەاڵتیان دەدەن.
ئەو الفاااوی خااوێنەی خەڵكاای شااڤیل لەعێااراق ،سااووریە ،یەمەن و واڵتااانی دی ،بەرهەماای بیاارۆكەی فاشاایلی پیالنگێڕاناای
مەزهەبگەرای ئێرانە ،كە دەخوازن بەهەر نرخێ باووە ،سیاساەتی شكساتخواردووی ویالیەتای فەقایە هەنااردەبكەن ،باۆ ئەوەی
دەستڕۆیشااتوویی هیاللاای شاایعە بەرفراوانتاار بكاارێ! كە ئەوەشاایان بااۆ ناچێتەسااەرو دەشاازانن گەالناای بندەسااتیان لەئێراناادا،
بەدەساات نەهااامەتی و بێاادەرتانییەوە وەزاڵەهاااتوون و گڕكااانی قینیااان لەتەقیاانەوەدایە ،سااەركوتی دڕناادانەیان لەناااوخۆدا
گشتگیرتردەكەن و بە تیرۆرەكانی دەرەوەی سنوورەكەشیان هەوڵی دوورخستنەوەو سستكردنی چااالكیی هێزەكاانی ئۆپۆزیسایۆن
دەدەن .ئیاادی ئاااوڕ لەو ڕابااردووە نااادەنەوە كە تیاارۆری تەنااانەت سااەركردەكانیش نەك نەیتوانیااوە تواناااو بڕسااتی هێاازی
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دژبەریان كەم بكاتەوە ،بگرە بەپێچەوانەوە لێبڕاوانەتر قۆڵی هیممەتیان لێ هەڵماڵیوەو مەیدانی خەبات و كاارو چااالكیی
سیاسییان گەرموگوڕتر كردووەو هەتا زیاتر تیرۆركراون ،پتر بەزەبرتر دەركەوتوونەتەوە.
پااێگەی كۆماااری ئیسااالمی ئێااران لەهاوكێشااە سیاساای و سااەربازییەكانی جیهانیاادا زۆر لەرزۆك بااووە .بااۆیە دەیااانەوێ بااۆ
خۆقیتكردنەوەو خۆبەتەیاار نمایشاكردن ،هەنادی ماانۆڕی جۆراوجاۆر ئەنجاام بادەن ،هەتاا بەخەیااڵی خاویاان بیساەپێنن كە
دەكارن جێی هەڕەشەو مەترسیی زیاتر بن.
ئەگەر لەو ناكۆكی و ناتەبایی و ئاڵۆزییانە بڕوانین كە لەنێوان الیەنە سیاسییەكانی باشووری كوردستاندا بۆ مااوەی زیااتر
لەدوو ساڵە بەردەوامە ،هەروەهاا بە پێای هەنادێ بەڵاگەی بااوەڕپێكراو ،گوماانی تێادا نەهێشاتووەتەوە كە لەپەالمااردان و
سووتاندنی بنكەو بارگەكانی پارتی دیموكراتی كوردستان لەسانووری سالێمانی( ،كە بەهەڵە هەر هەماووی خاراوەتە ئەساتۆی
الیەنگرانای بازووتنەوەی گااۆڕان) ،كۆمەڵێا كەساای ناساراوی ساەربە الیەنێكاای ئیساالمی و ژمااارەیەك نەناساراوی بەكرێگاارتە
خۆیاان خزاناادە نێاو خۆپیشاااندانەكان و دەنگاێ ناڕازییەكانیااان بەالڕیاادا بارد ،كە بەهاایچ شاێوەیەك ئامانجیااان پەالماااردانی
هێزەكااانی پااارتی لەو ساانوورە نەبااوو .ئەوان گلەوگازاناادەیان لەبەڕێااوەبەرانی ئیاادارەی ساالێمانی بااوو ،بڕواشاایان وابااوو كە
بڕیاری پارتی بۆ ئیادارەدانی سالێمانی لە سانووری "دێاگەڵە" تێنااپەڕێ ،بەاڵم دەساەاڵتدارانی ئێاران كە بەهاۆی بانگەشاەی
سەربەخۆیی كوردو جاڕدانی دامەزرانی دەوڵەتی كوردستان لەسەر دەستی بارزانی ،قەستەسەری پاارتی دیماوكراتی كوردساتان
و سااەرۆكی كوردسااتانە ڕزگاركراوەكەشاایان كردبااوو ،بەكرێگرتەكااانی خۆيااان بەكارهێناااو پیالنەكەشاايان سااەری گاارت و قااوڕی
دووبەرەكییااان خەسااتتر كااردەوەو بەشااێ لەمیاادیاكانی كوردشاایان كااردە بانگەشااەكاری شااەڕەگەڕەك! هەر ئەوەشااە وایكااردووە،
كێشەكانی نێوانیان تا هەنوكەش بەچەقبەستوویی ماوەتەوە.
ئەو نمااوونەیە دەرسااێكی باااش بەكااورد دەدا ،بااۆ ئەوەی پەناادی لااێ وەربگاارن و چیاادی ئەو دەرفەتە نەڕخسااێنن كە نەیااارانی
كوردو دەستكەوتەكانی وا بەئاسانی لەو كون و قوژبنانەوە بێنەوە ژوورێ ،كە لەسەردەستی پەرتەوازی و ناتەبایی نااوخۆیی
دروست دەبێ.
پیالندوورانی تیرۆریستی كۆماری ئیسالمی ئێران لەم دۆخەدا بێ پاالن و لەخاۆڕا پەالمااری حزبای دیماوكراتی كوردساتان-یاان
نەداوە .ئەوە كااردە تیرۆریسااتییە ترسنۆكانەیەشاایان تەنیااا بەربەرچاادانەوەی خەباااتی چەكااداری و حاازووری زیاااتری هێاازی
پێشمەرگە لەقوواڵیی خاكی واڵتەكەیدا نییە ،بگرە بەشاێكی گەورەی ئامانجەكەیاان بە مەبەساتی ساەرقاڵكردنی میادیاو ڕای
گشتی و دوورخستنەوەی مەترسییەكانە لەدەسەاڵتی سەرەڕۆیان ،بەشێكی مەبەستەكەشیان ئەوەیە چۆن یەكڕیزیی كوردیاان لە
باشووری كوردستان شێواندووە ،ئەوهاش متمانەی كوردی ڕۆژهەاڵت بە سیاسەتمەدارانی باشووری واڵتەكەیان خەوشدار بكەن!
دەكرێ ئەو كردە تیرۆریستییەی بەردەم دەفتەری سیاسيی(حدك) ،كە بەداخەوە شەش شەهیدو چوار برینداری لێكەوتەوە،
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لەالیەك ببێتە هەوێنی یەكگرتنەوەی (حدك) و حدكا)و بەو رێكاارە سیاساییە ڕەوایە هەم ڕۆحای شاەهیدان شااد باكەن ،هەم
خۆیان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆرساتان پتار تەیااربكەن و گاورزو زەباری كاریگەرتریاان لاێ بوەشاێنن .لەالیەكای دیكەشاەوە
دەكرێ ببێتە هۆكارێ بۆ دەركی پتاری هاوچارەنووسایی كاورد لەساەرلەبەری بەشاەكانی كوردساتانی داگیركاراو ،باۆ ئەوەی بە
هەموو الیەك هەوڵی یەكخستنی كوردو وەدیهێنانی ئامانجە ڕەواكانی بدەن.
لەكۆتااایی ئەم نووسااینە كااورتەدا ماااوە بگااوترێ ،ئەگەرچاای كااوردان هەرگیااز وەاڵماای تیرۆریااان بەتیاارۆر نەداوەتەوە ،بەاڵم
لەخوێنی گەشی تیرۆكراوان و قوربانییانی دەستی تیرۆریش خۆش نەباوون و ناشابن .كۆمااری ئیساالمی ئێاران بە بەردەوامیای
تیرۆرەكااانی ڕیسااواترو لەفەوتااان نزیكتاار دەبێااتەوە ،كااورديش بەتااایبەتی لەم چاااخەدا كە ناااوی كااوردو پێشاامەرگە تااێكەڵ
بەپیرۆزییەكاااانی گەالنااای جیهاااان باااووە ،بەیەكڕێااازی و یەكگوتااااری و هەنگااااوی مكاااۆمتر لەداوێنااای چیاااای ڕزگااااری بەرەو
سەركەوتنی یەكجاری هەنگاو دەنێ.
رۆژههالتی ئازاد ٢٢ -ی دێسەمبەری ٢١١٦
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بۆ تێرۆرەکەی شەوی یەلدا کاری کۆماری ئیسالمی ئێرانە؟

سمایل شەرەفی
لە پێوەندی لە گەڵ تەقینەوەکاانی شاەوی یەلادای بەردەم قەاڵی دێماوکراتدا ،ناوهێناانی رێژیمای کۆمااری ئیساالمی ئێاران،
نەتەنیا ناکرێ وەک "بڕیاردانی بەپەلە" لێک بدرێتەوە ،بەڵکوو نیشان لە ناسینی درووساتی ئادرەساێکە کە ،جیاا لە تااران
ناتوانێ هیچ کوێی دیکە بێت.
حیزبی دێموکراتی کوردستان بە تایبەت لە ماوەی نزیک بە  ٤١دەیە لە دەسەاڵتدارێتی رێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێاران ،جیاا
لە رێژیماای ئێااران هاایچ دەوڵەت و الیەنێکاای دیااکەی بە دوژمناای خااۆی نەزانیااوە .هەروەهااا لە ماااوەی ئەم چەنااد دەیەدا هەر
کردەوەیەکی تێرۆریستی دژ بە رێبەران و تێکۆشەرانی حیزبی دێموکرات کراباێ ،بە باێ ئەماالوئەوال جیاا لە رێژیمای کۆمااری
ئیسالمی ئیڕان هیچ الیەنێکی دیکە نەبووە.
کەوابااوو لە بەگشااتی ئادرەساای هەمااوو ئەو دەستوەشاااندنانە لە حیزباای دێمااوکرات و باازووتنەوەیەی نەتەوایەتاای خەڵکاای
رۆژهەاڵتەی کوردستان تا ئێستاو لەمەوبەدوایش هەر رێژیمی تیرۆریستپەروەری کۆماری ئیسالمی ئیڕانە.
هەڕەشەی ئاشکراو پەیتاپەیتای بەرپرسانی ئەمنییەتیی رێژیم لە چەند ماانگی راباردووی ئەمسااڵدا لە حیزبای دێماوکرات و
هێاازی پێشاامەرگەی کوردسااتان ،بەڵگەیەکاای ئاشااکراو حاشاااهەڵنەگری دیااکە کە تەقینەوەکااانی شااەوی یەلاادای بەردەم قەاڵی
دێموکرات تەنیاو تەنیا کاری ئەم رێژیمەیە.
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حوساااێن ساااەالمی ،جێگاااری فەرمانااادەی گشاااتیی هێزەکاااانی ساااپای پاسااادارانی ئێاااران رۆژی ٩ی خەزەڵاااوەری ئەمسااااڵ لە
کۆباااوونەوەیەکیدا لە گەڵ بەرپرساااانی ئەمنییەتااای رێاااژیمەکەی لە ورماااێ راشاااکاوانە رایگەیاناااد کە؛" باااۆ بەدواداچاااوون و
تێکشکاندنی هێزەکانی دژە شۆڕش هاێچ هێڵێکای ساوور ناناساین و لە هەر کاوێی ئەم جیهاانە بان دەیاانکوژین" .ئەم پاسادارە
وێڕای ئاماژەدان بە حازووری پیشامەرگەکانی حیزبای دێماوکرات لە شاارو ناوچەکاانی کوردساتان ،کە ئەو بە "تێرۆریسات"یاان
ناو دەبات ،هەڕەشە لە حیزبی دێموکرات دەکات کە تۆڵەی ئەو "سنوور بڕین"ی لێ دەکەنەوە.
ئەوە بەڵگەیەکااای ئاشاااکرایە کە دەساااەلمێنی ئەمجارەیشااایان وەک هەماااوو جارەکاااانی دیاااکە رێاااژیم تاااوانی لە کردەوەیەکااای
تیرۆریستی دا دەست لە تێکۆشەرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان بوەشینێ.
راستە کە رێژیم توانی وەک بەرپرسانی ئەمنییەتی ئیدیعایان کردبوو ،دەست لە حیزبی دێموکرات بوەشاێنن و ئەمجارەیشایان
گیااانی  ٥کەس لە پێشاامەرگەکانی ئەم حیاازبە بسااتێنن .بەاڵم وەک لە رابااردوویش دا دەرکەوتااووە ،ئەم رێااژیمە ئەگەر بە
سەدان جاری دیکەیش دەست لە حیزبی دێموکرات و تێکۆشاەرانی ئەم حیازبە بوەشاێنێ ،نااتوانێ بە ئاماانجی ساەرەکی خاۆی،
کە بەچۆکداهێنانی ئیرادەی خەبات و تێکۆشانی ئەم حیزبە و تێکۆشەرانییەتی بگات.
٢٢ی دێسەمبەری ٢١١٦
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ڕاسان ،جاڕنامەی شارۆمەندی ،تەقینەوەی بەر قەاڵ

ئاگری ئیسماعیل نەژاد
ئایااا دەکرێاات لە نێااوان ڕاسااان و جارنااامەی شااارۆمەندی کە رووحااانی لە رۆژی ٢٩ی سااەرماوەز باااڵوی کااردەوە پەیوەناادییەک
هەبێت؟ ئایا دەکرێت لە نێوان ڕاسان و تەقینەوەی بەر قەاڵ پەیوەنادی هەبێات؟ ئایاا دەتاوانین بەدوایای ساەرەداوێک داباین
کە ڕاسان ،جارنامەی شارۆمەندی رووحانی و تەقینەوەی بەر قەاڵ پێکەوە گرێ بدات.
پێم خۆشە پێش هەموو شتێک خوێنەر بگەرێنمەوە بۆ دەقی وتوێژێکی نێوان موحسین هاشمی رەفسانجانی و بیاژەن فەرهاوودی
کە لە هاوینی  ١٣٩٣لە ماڵپەری “کیهان لندن” باڵوبۆوە ،وتوێژەکە بە گشتی هیچ قسەیەکی نوێ تێدانەبوو ،بەاڵم دوایاین
پرسیاری وتوێژەکە بۆ کورد گرینگییەکی زۆر تایبەتی هەیە ،لە دوایین دێرییدا و لە واڵمای ئەو پرسایارە کە “ئەگەری ئەوە
هەیە کۆماری ئیسالمی برووخێت؟” میهدی هاشمی دەڵێات“ :چەناد ئەگەری رووخاانی کۆمااری ئیساالمی هەیە ،بەاڵم ئەوەی لە
هەمووی زیاتر رێگای تێدەچێت ،هێرشی ئاسمانی بۆ سەر ئێران و بەکارهێنانی هێزی کوردەکانی نێوخۆ لەسەر زەوییە”.
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پێشترین لە چەند وتاردا باسم لەوە کردووە ،کە گرینگی ئەو قساەیە لەوەدایە قساەکەرەکە کاوری کەساێکە کە دامەزرێانەری
کۆماری ئیسالمی و کەسی دووهەمی نێو کۆماری ئیساالمی باووە و دەتاوانین بڵاێن ئێساتاش هەر کەسای دووهەمای نێاو کۆمااری
ئیسااالمییە؛ کە وایە ئەو لێکاادانەوەیە و ئەو ڕوانااگە ئەمنیاایە کە موحسااینی هاشاامی باساای لێاادەکات ،روانگەیەکاای ئەمنیاای
رەژیمی کۆماری ئیسالمییە.
ئەگەر لە دەالقەی ئەو ڕوانااگەیەوە ب اروانینە بااابەتی ڕاسااانی کوردسااتانی رۆژهەاڵت بە رووناای هۆکاااری شااەڵەژانی هێاازی
نیزامی و سیاسی کۆماری ئیسالمی و دژکردەوەی توندی چەکداری لە دوو حماسەی کۆسااڵن و قەرەساەقڵ ماان باۆ دەردەکەوێات
و ڕوون دەبێاااتەوە کە ئەو دژکاااردەوە تونااادەی کە لە حەماساااەکانی کۆساااااڵن و قەرەساااەقل لە دژی پێشااامەرگەکانی حیزبااای
دێمااوکرات لەالیااان کۆماااری ئیسااالمییەوە و هەرەشااەی بەردەوام و هەڵماڵاادراوی بەرپرسااانی چەکااداری کۆماااری ئیسااالمی لە
حیزباای دێمااوکرات ،دەچێااتە چوارچێااوەی ئەو روانااگەیەوە کە ناوەناادە ئەمنییەکااانی کۆماااری ئیسااالمی لەو باااوەڕەدان پاارۆژەی
رووخانی کۆماری ئیسالمی دەستی پێکردووە و دەیانەوێت هێزی پێشامەرگە وەک یەكاێ لە یاریزانەکاانی نێاو ئەو پارۆژەیە لە
نێوبەرن.
جارنامەی شارۆمەندی ڕووحانی چ پەیوەندییەکی بە ڕاسانەوە هەیە؟ باڵوکردنەوەی جارنامەی شارۆمەندی ڕووحانی لە کااتی
ئێستادا بۆ کۆمەڵگای کوردستانی رۆژهەاڵت هەڵگری دوو ئامانجی لە پشتە:
 :١کات کرین ،کۆماری ئیسالمی لە مێژووی دەسەاڵتداری خۆیدا هەمیشە باۆ گەیشاتن بە ئامانجەکاانی بە دوای کاات کارینەوە
بااووە ،لە دانیشااتن لەگەڵ هێاازە کوردسااتانییەکان لە ساااڵی  ١٣٥٨هەتااا رێککەوتناای “بەرجااام” هاایچ ملمالنێیەکاای نێوخااۆی و
نێودەوڵەتی نییە ،کە کۆماری ئیسالمی تێدا باوەری بە کات کرین نەبووبێت ،بۆ وێنە لە سەرەتای ئالۆزییەکاانی ساووریا لە
ساڵی ٢١١١دا کۆماری ئیسالمی وەک الینگاری رەژیمای ئەساەد ئەوەی هێنااگۆرێ کە باا بەشاار ئەساەد هەتاا  ٢١١٤ساەرۆککۆمار
بێت ،ئەو کات کە ماوەی سەرۆککۆمارییەکەی تەواو باوو ،لە هەڵبژاردنای ساەرۆککۆمارییدا بەشاداری ناکاات .کە دیتماان ئەو
قسەیە تەنیا هەوڵێک بوو بۆ کات کرین لە بەرهەڵستکارانی ئەسەد
ڕەنگە لێرەدا بگوترێ کات کرین بە چ مەبەستێک؟ کات لە کێ کڕدرێت؟

لە کۆمەڵگای ئێراندا ،بیاری نەتەوەی لە نێاو نەتەوە ژێردەساتەکانی ئێرانادا روو لە گەشاەیە ،و ئێاران وەک واڵتێاک کە ٦
نەتەوەی تێاادا دەژیاات ،نەتەنیااا واڵتێکاای چەنااد پااارچەیە ،بەڵکااوو هەبااوونی ئەو  ٦نەتەوەیە ،لە نێااو ساانوورەکانی ژیاار
دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیدا وای کردووە ،ئێران لە ملمالنێ ناوچەیەکاندا ،وەک قوواڵی ستراتژیکی هەماوو واڵتەی نااوچەکە
ساااەیر بکرێااات .هاوکاااات لەگەڵ ئەو دێماااوگرافییە ئتنیکیااایەی کە ئێاااران هەیەتااای  ،شاااەرێکی بەوەکاااالەت هەماااوو نااااوچەی
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رۆژهەاڵتای نێوەراساتی گرتاۆتەوە و کۆمااری ئیساالمی الیەنێکای ساەرەکی و بەرێاوەبەری ئەو شاەرە بەوەکاالەتەیە کاۆیی ئەوە
بابەتانە وای کردووە کە کۆماری ئیسالمی ترسێکی تەواوی لە سەرهەڵدانی جەماوەری لە نێوخۆی ئێران لێنیشێت.
لەگەڵ دۆخی دێمۆگرافی  -ئێتنیکی و گەشەی بیاری نەتەوەی لە نێاو نەتەوەکاانی ئێرانادا و دۆخای ئەمنای نااوچەکە ،ئێاران
تووشی قەیرانێکی ئاابووری قاووڵ هااتووە و ساەرەڕایی ئەو قەیارانە ئاابوورییەش ساەرکوتی دۆخای نێوخاۆی و بەشاەداری لە
شەرە بەوەکاڵەتەکان لە ناوچەکەدا قوورسااییەکی زۆری خساتۆتە ساەر ئاابووری کۆمااری ئیساالمی و رۆژبە رۆژ ئەو ئاابووریە
بەرو هەڵدێر دەبات.
جیااوازی ئەو بابەتاانە لە باساای ساەرکوتی نێوخاۆی و تەنااانەت شاەری بەوەکاالەتی ناااوچەیش هەماوو الیەنە چەکاادارەکانی
کۆمااااری ئیساااالمی جێگاااای بااااوەر و متماااانەی بەرپرساااانی سیاسااای ئەو رەژیااامە نیااایە و تەنیاااا بەشاااێکی تاااایبەت لە هێااازە
چەکدارەکانی رەژیم وەک هێزی ئیدۆلۆژیک و جێگای باوەر و متمانەی ئەو رەژیمە دەناسرێت ،کە ئەو بەشە لە رووی رێاژەوە
بەشاااێکی زۆر کەمە لە ئەگەری گەشاااەی خەبااااتی چەکاااداری کۆمااااری ئیساااالمی ناچاااارە کە ئەو هێااازە لە نێاااوان نێوخاااۆی و
ناوچەکەدا دابەش بکات کە لە ئێستادا هیچ ئەو کارە بە قازانجی نییە و چون مەترسی شکساتی نااوچەیی زۆر زۆر دەکاات و
شکست ناوچەیش بەو واتاییە نییە ،کە شکستەکە هەر لە دەرەوەی سنووری ئێران بێت ،بەڵکوو کاتێک دەگاوترێ :ئاێمە شاەر
لە دەرەوەی سنوور دەکەیان باۆ ئەوەی شاەر نەیەتە نێاو سانوورەکانمانەوە کە وایە هەر چەشانە شکساتێکی نااوچەی باێ گماان
هەتا نێو سنوورەکانی کۆماری ئیسالمیش دێت ئەگەر بمانەوێت گردوکۆیی بکەین کۆماری ئیساالمی بە هاۆی الوازی لە تواناایی
سەرکوتی نێوخۆی پێویستی بە کات هەیە بە بەاڵوکردنەوەی جارنامەی شارۆمەندی لە الیان رووحانییەوە دەیەوێت بە گشاتی
ئەو کاتە لە کۆمەڵگای نەتەوەنافارسەکان و بە تایبەتی لە کۆمەڵگای کوردستانی رۆژهەاڵتی بکرێت.
 :٢دووهەمین ئامان کە لەڕاستییدا ئامانجی دووهەمایش لە پێنااو گەیشاتن بە ئاماانجی یەکەمە ئاالۆزی ناانەوە لە نێاو رای
گشتی کوردستان دایە.
بۆ ڕوونبوونەوەی ئەو بەشاە دەباێ بڵاێن ،لەگەڵ ئەوەی شۆرشای کوردساتان بەروە  ١١١سااڵەی خاۆی دەچێات ،بەاڵم لە ئاساتی
کۆمەڵگا و ڕای گشتی کوردساتاندا هەمیشاە لە نێاوان دو بیارۆکەی “کاورد وەک نەتەوەیەکای ساەربەخۆ کە ماافی نەتەوایەتای
هەیە” و کورد وەک “هاواڵتییەکی ئێران کە دەباێ ماافی شاارۆمەندی هەبێات” ملمالناێ باووە و هەیە هێناانەگۆرێی جارناامەی
شارۆمەندی لە کاتی ئێستادا ڕوو بە کوردساتان و تەناانەت روو بە نەتەوە نافارساەکانیتری ئێاران پتار بە ئاماانجی ئەوەیە
کە ئەو ملمانێی قووڵترو ئالۆزتر بکات بە مەبەستی ئەوە کۆمەڵگا لە دۆخێکی دردۆنگی و سەرلێشاێوایدا راگارێ چاون ئەوەی
کە ڕەنگە هەتا ئێستا بە ڕوونی باسی لێنەکرابێت ئەوەیە هەلاومەرجی نااوچەی و نێوخاۆی ئاراساتەیان وا وێاک کەوتاووە کە
دەرفەت سازبێت بۆ ئالوگۆری زۆر گرین لە ئێراندا بۆیە کۆماری ئیسالمی دەیەوێت ئەو ئالۆزییە بەمەبەستی تێکدانی ئەو
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ئاراستەیە بنێتەوە.
پاااش ئەو لێکاادانەوەیە ئەگەر بمانەوێاات ،لە دەالقەی ئەو ڕوانیاانە ئەمنیاایەوە ،سااەیری کااردەوەی تێرۆریسااتی بەر قەاڵ لە
کۆیە بکەین ،ئامانجێکی روونمان لە کردەوەیە بۆ دەرد دەکەوێت ،ئامانجەکە سازکردنی تارس و تۆقانادن ،لە نێاو ریزەکاانی
الیەنااای بەرهەڵساااتکاری کۆمااااری ئیساااالمییە مەبەساااتیش لەو کاااارە ئەوەیە ئەنااادام و الینگاااری لە هێااازە کوردساااتانییەکان
بتەکێندرێتەوە و لێ دورخرێتەوە.
ڕەنگە لێرە بگاوترێ کە ئەو کاردەوەیە روو بە الیەنێکای سیاسای کاراوە ،کە نەک لەگەڵ ڕاساان نیایە ،بەڵکاوو هەتاا ئێساتا
النیکەماای لە ڕووی ڕاگەیاناادنەوە وەک الیەناای ڕەخنەگااری ڕاسااان دەرکەوتااووە ،لێاارەدا پێویسااتمان بەوە هەیە ،لە بااابەتی
ڕاسان و کردەوە تێرۆریستەکەی بەر قەاڵ زیاتر شی بکەینەوە.
بۆ ڕاسان دەبێ بڵێن ڕاسان بەر لەوەی کۆی چاالکی رێکخراوەیەکی سیاسی بێت ،فکار و رێباازێکی سیاسای  -شۆرشاگێرییە کە
وایە ئەگەر ئەو رێباز و فکرە ببێتە هێژمۆنی نێو سیاسەتی رۆژهەاڵتی کوردستان ئەگەری زۆری هەیە الیەنە سیاساییەکانیتر
لە چوارچێاوەی ئەو رێباازەدا باێ ئەوەی وەک هاوپەیماان لەگەڵ حیزبای دێماوکرات دەرباکەن ئەوانایش بابن بە یااریزانی نێااو
رێبازەکە.
لەسەر کردەوە تێرۆریساتییەکەی بەر قەاڵ دەباێ بڵاێن ساەرەتا ڕواڵەتای تەقیانەوەی بەر قەاڵ پێماان دەڵێات ئاماان لە ئەو
کردەوە تێرۆریستییە ئەوە نەبووە کە کەسێکی تایبەت بپێکرێ ،بەڵکوو ئامان ئەوە بوو لە رێژەی شاەهید و برینادار بچێاتە
سااەرێ ،چااون مێتااۆدی دوو تەقیاانەوە لە مەودای زەمااانی چەنااد چاارکەدا تەنیااا بااۆ ئەو کاااتەنە بەکااار دێاات ،کە بیانەوێاات
رێژەیەکی زۆر بریندار و شەهید هەبێت ،دیاریشە کاتێک تێرۆر دەچێاتە ،چوارچێاوەی رەشاەکوژی کاردن ئاماان لە تێارۆرەکە
خوڵقاندنی ترس و دڵەخورپە لە نێو بەرهەڵستکارانی کۆماری ئیسالمیییە.
لێرە پێویستی بە ڕوونکردنەوەیەکی زیاتر هەیە

کۆی رووداوەکە بەو شێوەیەیە ،شەوی یەلدا لە قەاڵ رێورەسمێک بۆ یادی لە دایکبوونی شاەهید دوکتاور قاساملو و هەر وەهاا
جێژنی چلە بەرێوە دەچێت ،ئەو بۆنەیە لە ڕاستییدا بۆنەیەکی حیزبی نییە بەڵکوو الوان و بنەمااڵەی پیشامەرگەکان خۆیاان
بەرێااوەی دەباان و زیاااتریش ئامااان کۆبااونەوە و ڕابااواردنی شااەوێکی خااۆش لە الی یەکە هەر بەو هااۆیەش لەو رێورەساامەدا
خەڵکانێکی زۆر لە بنەماڵەی ئەندامان ،الینگر و دۆست بەشداری دەکەن ،کە وایە ئەو شوێنەی کە کاردەوە تێرۆریساتییەکەی
تێدا کراوە ،وەک رێژەی جەماوەر شوێنێکی قەرە باڵغە و وەک بەشدار بوو پتر لەوەی پێشمەرگە بەشدار بێت بنەماڵە و
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الینگری بشدار دەبن.
لەسەر شوێنی تەقینەوەکە دەبێ بڵێم ئەو جێگای ئەو تەقینەوەی تێداکراوە ئەو تایبەتمەندیانەی هەیە:

یەکەم :شااوێنێکی بەتاااڵە کە لە بۆنەوەکاناادا ماشااێنی بەشااداربووی بااۆنەکە لەوێ رادەگیاارێ کەوایە جۆرێااک پااارکینگە و بە
پێی دابی هەموو بۆنەیەک پاش کۆتایی بۆنەکە پارکینگی ئەو شوێنەی بۆنەکەی لێدەگرێ قەرباڵغ دەبێت.
دوو :بمباای چێناادراو لە شااوێنێک داناادراوە کە تەنیااا رێگااای چااونە ژوور و هاااتنەدەرێ بااۆ قەاڵیە ،واتە ئەگەر بااۆنەیەک
بەرێوە بچێت و کەسانێک لەو بۆنەیەدا بەشدار بن ئەو کەسانە تەنیا لەو شوێنەوە دەتوانن هاتووچۆ بکەن.
سێ :کاتی تەقینەوەکە رێک هاوکات بووە ،لەگەڵ کۆتایی بەرنامەی شەوی یەڵدا کە لە قەاڵ بەرێوە چووە.
ئێستا ئەگەر بمانەوێت ناسنامەیە بۆ کردەوە تێرۆریستیەکەی بەرقەاڵ بنوسین ناسنامەکە دەبێتە ئەوە

کااات یەکەم :شااەوی چاالە بااۆ هااۆی ئەوەی لە شااەودا رێورەساام دەگیرێاات و خەڵکێکاای زۆرە لە بنەماااڵە و ئەناادام و الینگاار
کۆدەبنەوە
شێوەی کردە :دو تەقینەوە بە مەودای  ١چرکە لە نێوانی تەقینەوەی یەکەم و دووهەم دا
شوێن :پارکین و تەنیا خاڵی هاتوچۆیی میوانەکان
کات سیفر :کاتی کۆتایی هاتی رێورەسمەکە
بەردەنگی تەقینەوەکە :بەشداربووان لە شەوی چلە کە زۆربەیان بنەماڵەن.

ئەو ناسنامەیە بە تەواوی بۆمان ڕوون دەکاتەوە کە ئامان لە تەقیانەوەکە ئەوە باووە خەڵکاانێکی زۆر برینادار و شاەهید
ببن ،هەر وەها تارس بکەوێاتە دڵای بنەمااڵەی پێشامەرگەکان باۆیە ئەو جێگاایە و ئەو کااتە هەڵبژێاردراوە و چاون بۆیاان
گرین بووە رێژەی شەهید و بریندار زۆر بێت.
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بۆ دەڵێم تارس بکەوێاتە نێاو دڵای بنەماڵەکاان زۆر ئاشاکرایە کە بنەماڵەکاان بەتاایبەتی مناداڵی پێشامەرگەکان رۆژانە بە
مەبەستی خوێندن و ژیانی ئاسایی هاوتوچۆی دەرەوەی ناوەندە حیزبییەکان دەکەن و ئەوەش وا دەکات ئەو کەساانە بەردەوام
ترس و نیگرانی لە خۆیان هەبێت دوپاتبوونەوەی ترس و دڵەڕاوکە ئەو ترسە لە نااخی مرۆڤادا جێگیار دەکاات و ئەوەش وا
دەکات مرۆڤ بەردەوام هەست بە خۆبەکەمزانینێک بکات.
بەو لێکااادانەوەیە دەگەیااانە ئەو ئاماااانجە کە باااێ گوماااان یەکەم ئاماااان و ساااەرەکیترین ئاماااان لە تەقیااانەوەی بەر قەاڵ
سازکردنی دڵەخۆرپە و ترس لە نێو ریزەکاانی هێازە و الیەنە سیاساییەکانی کوردساتانی رۆژهەاڵت بە تاایبەتی خوڵقانادنی
ترس لە نێو بنەماڵەی پێشمەرگەکاندا بووە.
ئەگەر بمانەوێت باسەکە پاش ئەو لێکدانەوانە پۆلێنبەندی و گردوکۆ بکەین ،دەباێ بلاێن تارس لە ساەرکەوتنی راساان وای
کااردووە کۆماااری ئیسااالمی هاوکااات هەم هەوڵ باادات ،کۆمەڵگااای رۆژهەاڵت تووشاای باساای هاایالککەر و ئااالۆزکەری “مااافی
نەتەوەی” و “مافی شاارۆمەندی” بکاات و هەمایش هەوڵبادات هاوکاات تارس و خاۆف لە نێاو ریزەکاانی الیەنە سیاساییەکانی
کوردستانی رۆژهەاڵت باڵو و جێگیر بکات.
کااردەوە تێرۆریسااتییەکەی بەرقەاڵ پێمااان دەڵێاات کە لە داهاااتوودا ،هێاازە سیاسااییەکانی رۆژهەاڵت زۆر زیاااتر لە جاااران
بەرەورووی تێاارور و تۆقاناادن دەباانەوە ،باشااترین بەڵااگەش بااۆ ئەو قسااەیە قسااەی عەلاای شااەمخانی بەرپرساای ئەنجااومەنی
ئەمنییەتی کۆماری ئیسالمییە کە پێش ڕاسان و لە کاتی گەرانەوەی حیزبی دێموکرات بۆ سنووری رۆژهەاڵت گاوتی“ :ئاێمە لە
قواڵیی ستراتژیکدا لەگەڵ دوژمنانمان بەرەڕوو دەبینەوە”.
٢١١٦ / ١٢ / ٢٢
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تیرۆر نامان ترسێنێ هەرەشە هەنگاومان پێ شل ناکا

لوقمان مێهفەر
کۆماری ئیسالمی ئێاران ،کۆمااری پەت و ساێدارەیە،دێوەزمەی نەکابەت و نەهاامەتی گەالنای ئێارانە .کە وەک ماوتەکە ساواری
سەر شان و ملی نەتەوە ماف زەوت کراوەکان بووە.
لەسەر بنەمای فەلسەفەی رەشی کوشتن ،شەر و ناانەوەی ئااژاوە ،چەنگای لە کورسای دەساەاڵت گێار کاردووە بۆمانەوەشای لەو
دەساااەاڵتەدا دەسااات لە هااایچ جنایەتیاااک ناپاااارێزێ .بەاڵم مێاااژوو ئەو راساااتیەی ساااەلماندوە و ئەزماااوونیش دەریخساااتوە کە
چارەنووسی ئەم جۆرە حکومەت ودیکتاتۆرانە ،چارەنووسێکی رەشاە زوو یاا درەنا بەروکیاان دەگارێ..زەلیال و دامااو دەکەونە
بەر شەقی کۆمەاڵنی وەزاڵە هاتووی واڵت .ئەو کاات ئیادی پەشایمانی و پاارانەوە دادی زوڵام کەر ناادا و دەبێات سازای گەل
وەربگرێ ..دڵنیام چارەنووسی سەرانی کۆماری ئیسالمی لە چارەنوسی دراوسێکانی باشتر نابێ..
چونکە پێناسەی ئەم رژیمە لە یەک رستەدا "رژیمێکی بێ پرنسیپ،ترسنۆک و بێ ئەخالقە" بەو مانایە بێ پرنسایپە کە هایچ
ئووسول و پێاوانەیەکی نێاودەوڵەتی رەچااو ناکاا .دەسات درێاژی دەکااتە ساەر ساەروەری واڵتاانی جیهاان .ساەروەریان پێشاێل
دەکات و لەخاکی ئەوەندا جنایەت دەکات و کردەوەی تیرۆرستی ئەنجام دەدا .بەڵگەی ساەلمێنەریش باۆ ئەو راساتیە "دادگاای
میکۆنووسە" سەرانی ئێران لەو دادگایەدا بە عامل وبریاردەری سەرەکی ئەم قەتڵە دادەنارێن .،ئەوانەی قەتڵەکەیاان ئەنجاام
داوە ئامرازی جێبەجێکردنی قەتڵەکەن کەواتە تاوانباری سەرەکی سەرانی کۆماری ئیسالمین..
ترسنۆک بەو مانایە شەهامەتی روبەرو بوونەوەی لەگەڵ رەقیبی خۆی نیە .چ لەناوچە چ لە نێوخۆدا ،لەناوچەدا لە ژێر
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ناوی جۆراو جۆر و بریقە دار دەست تێوەردان لە کارو باری ئەو واڵتانە وەر دەدا و ئاژاوەو ناکۆکی دەنێتەوە ،لە پشاتی ئەم
سناریۆیە نیەتە گاڵوەکانی خۆی تەحقیب دەکا و ئامانجی خۆی دەپێکێ.
لەئاسااتی نێوخۆیشاادا لە روبەروبااونەوە و بەربەرەکااانی راسااتەوخۆ ،لە گەڵ تێکوشااەرانی ئۆپۆزساایۆنی ئێراناای بە گشااتی و
ڕۆڵەکانی کورد بە تایبەتی زندەقی چووە.
کاتێک دەڵین ئەم ڕژێمە بێ ئەخالقە ،بەو مانایەیە کە راستی بە زماندا نایە ،درۆ کردن لە مەزهەبای ئەودا شاتێکی رەوایە
بروای بەهایچ ئااین و رێوشاوێنێکی یاساای و نەریتای نایە باۆ ساەرکوت کردنای جیاابیرانی دژ بە خاۆ ی لە هایچ کردەوەیەکای
جنایەت کارانە خۆی نەبواردوە .لەو پەیوەندیەدا چەند نموونەیەک دەخەینە روو .ئەوکچانەی بە تۆمەتی سیاسی دەگیارێن و
حوکمی ئیعدامیان لەسەر دەدرێ بەر لە جێبەجێکردنی حوکم لەزینداندا دەست درێژی جنسایان دەکارێتە ساەر .چاونکە بەپێای
شەریعەتی ئیسالم ئەو کچانە کە خاوەن شەرەفی کچێنین ئەگەر ئیعدام بکرێن بەهەشتین ،چاون پااکن  .بەلێکادانەوەی بیاری
چەوتاای خۆیااان ئەو ماارۆڤە هەم لە دونیااای فااانی و هەم لە دونیااای ئاااخرەت ساازا وەربگاارێ .،بەرلە ئیعاادام بە زۆر دەساات
درێژی دەکرێتە سەر و شەرەفی کچێنی لێدەستینیری.
ئەو گەنجانەی تەمەنیان لە خواروی  ١٨ساڵە ئەگەر توشای تااوانیش باووبن بە پێای یاساا حاوکمی ئیعادام نایاان گارێتەوە،
کەچای کۆمااری ئیساالمی رێااز باۆ ئەو رێسااو یاساانە دانااانێ ،،باۆ چااو ترسااندنی گەنجەکااان ئەوان ئیعادام دەکاا .بەبااێ لە
بەرچاو گرتنی مافەکانی دێل لە یاسا نێونەتەوەیەکاندا ئەوان زیندانی و دواجار بە بێ موحاکمە ئیعادام دەکارێن .زینادانیە
سیاسااایەکان لە ماااافی یاساااای بێااابەرین تەناااانەت رێگاااا ناااادرێ پاااارێزەری دڵ خوازیخۆیاااان هەباااێ ،لەگەڵ تاوانباااارانی
قاتڵ،دز،موعتاد تێکەاڵو دەکرێن بەوجۆرە تەحقیر دەکارێن و کەساایەتی مەعنەویاان دەشاکێنێ .لەجیااتی زانسات و خوێنادن
پیشەو کار بۆ بەندیەکان دابین بکا ،کار ئاسانی دەکا بۆ بردنی مادە بێهۆش کەرەکان بۆ نێو بەندیەکان هەتا ئەوان توشای
نەخۆشی موعتاد بوون بکرێن ،بەوەش تواناو غوروری شۆرشگێرانەیان لێ دەستێنێ .رژێمێک کە چاوی بە ئاشتی و ئاارامی و،
خۆشی وشاادی هاواڵتیاانی هەڵناای.چاون دەتاوانی ماایە ی بەخاتەوەری باێ  ،چاونکە ئەوان ئاشاقی تااریکی و شاین گێارانن،
بروانن شەوی یەڵدا لە دێر زمانەوە لەنێو فەرهەنگی ئێرانەکانادا بەشاەوی خۆشای وشاادی کۆباونەوە لە دەوری یەک پێناساە
کراوە ،ئەو رۆژە بۆئێرانیەکان بەگشتی رۆژێکی خۆشی مێژوییە .بەاڵم بۆ ئێمەی کاورد جیاا لەوەش الیەنێکای دیکەشای هەیە،
کە یادەکە خۆشتر و کۆرەکە رازاوەتر دەکا ،بەتایبەتی باۆ تێکوشاەرانی دێماوکرات .چاونکە لەو رۆژەدا رێابەری هەڵکەوتاووی
کورد دوکتۆر عبدارحمن قاسملوو لە دایاک دەباێ ،باازی شاانس لەسەرشاانی نەتەوەی کاورد هەڵدەنیشاێ .دوکتاور قاساملوو بە
درێژای تەمەنی سیاسی خۆی خەبااتی باۆ رزگااری نەتەوەکەی کارد ،هەماوو هەوڵ و تواناای ئەوە باوو پرسای کاورد لەرێگاای
سیاسی و دانوستانەوە چارەسەر بکا،کۆماری ئیسالمی لە نایەت پااکی ئەو کەلکای خراپای وەرگارت .لە جیااتی ئەوی پەیاامی
ئاشتەوای لێ وەر گرن ،کۆتاای بەشاەر و خاۆێن رێاژی بێانن .بە پاێچەوانە بەشاێوەیکی ناا جاوانمێرانە لەساەر مێازی وتاووێژ
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شەهیدیان کرد .بەو مەبەستە کە جواڵنەوەی کاورد لە رۆژهەاڵت کۆتاایی پێادێ و حیزبای قاساملووش فاتیحاای دەخوێنادرێ.
سەرانی کۆماری ئیسالمی لەوەدا بەهەڵە چوون نەتەوەی کورد و حیزبی قاسملوو هەر زیندوو لەسەر پێن .رێبوارانی مەکتەبای
قاسملوو هەموو ساڵی لە شەوی یەڵدادا یادی لەدایکبوونی رێز
دەگاارن ،پەیمااان لەگەڵاای نااوێ دەکەنەوە.بااوێە رژێاام لەویااادەش دەترسااێ .بە پااێچەوانەی هەمااوو یاسااا و نەریتێکاای ئاااینی
وسیاسی شەوی یەڵدای ١٣٩٥هەتاوی خەڵتانی خوێن کرد بەم کردەوە جنایەت کارانەیە .سەلماندی کە رژیمێکای تێرۆریساتە.
راستە لەو کردەوەیەدا  ١کەس لە رۆلەکانی کورد لە رۆژەهه اڵت و باشور بونە قورباانی ،بەاڵم هۆشامین گاوتەنی ئاێمە وەک
داری سنەوبەرین هەتا زیاتر ڵکو پۆمان لێبکەن زیاتر چارۆ دەردەکەیان  .تێکۆشاەرانی دیماوکراتیش لە وەاڵماداروو بەدوژمان
ئەو وتە بەنرخەی ئەو ریابەرە دەڵێانەوە "باشاترین پااداش باۆ شاەهیدان درێاژە دانای رێگایاانە " هەر لەو راساتایەدا رۆژانە
کچااان وکااورانی نیشااتمان خۆیااان دەگەیاانە باانکە سااەر ساانوریەکانی حیزباای دیمکراتاای کوردسااتانی ئێااران تااا بەرگاای پیاارۆزی
پێشمەرگە لە بەر بکەن ئەمرۆ ٢ی بەفرانباری  ١٣٩٥بۆ گوتنەوەی وانەی ئەزموون و خەباات بەنادە شاانازی ئەوەی پێبارا کە
لەخزمەت پۆلێک لەو کچ و کورانەدا بم .ئەوان بە تامەزرۆوە گوێیاان دەگارت هەتاا لە بەهااری داهااتودا بە بیار و هزرێکای
پێشکەوتوانە بەبیر و باوەرێکی شۆرشگێرانەوە ،لە نێو کۆمەاڵنی خەڵکی رۆژهەاڵتدا حوزور پەیدا بکەن خەباتی شاارو شااخ
لە ژێاار ناااوی راسااان پااێکەوە گاارێ باادەن .بە شااەهیدەکان بڵااێن مەشااخەڵی داگیرساااوی راسااانی دەسااتی ئێااوە نەک لە گەشااە
نەکوتووە بەڵکو لە گەشانوەدایە ،بەسەرانی رژێمی ساەدەکانی نێاونجیش دەڵاێن ئاێمە رۆڵەکاانی دیماوکراتین خااراوی کاورەی
کۆسااتەکانینن قاسااملووی مەزن فێااری کااردوین لە تەنگااانەدا دەستەووەسااتان نەبااین لە سااەرکەوتندا لە خۆبااای نەبااین بااۆیە
ئەمرۆش تیرۆر نامان ترسێنێ هەرەشەی رەشەبا هەنگاومان پێ شل ناکات.
٢١١٦ - ١٢ - ٢٢
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ئایا ئێران دەستیکردووەتەوە بە سڕینەوەی نەیارانی لە دەرەوە؟

شەهید کردنی عەبدولرەحمان قاسملو و یاوەرانی لە نەمسا ساڵی ١٩٨٩
دوای تەقینەوەکانی کۆیە و بە ئامانجگرتنی حزبی دیومکراتی کوردستان (حدک) و شاەهیدبوونی حەوت کەس لەو هێرشاەدا،
جارێکی دیکە چاوەکان چاوونەوە ساەر سیاساەتی دەرەوەی ئێاران کە لە ڕاباردوودا چەنادین کاردەوەی لە دەرەوەی خااکی خاۆی
بەرامبەر نەیارانی ئەنجامداوە.
هەفااتەی ڕابااردوو جێگااری فەرهەنگاای هێاازە چەکاادارە دەریاییەکااانی ئێااران ڕایگەیانااد "نەیااارانی ئێااران لە هەر کااوێ باان
دەناسرێنەوە و حسابیان لەگەڵ دەکرێت.
لەم مااااوەی راباااروودا بەرپرساااانی ساااایتی ئومێاااد نیاااوز کە نااازیکە لە چاالکاااانی بااازووتنەوەی ساااەوزی ئۆپۆزسااایۆنی ئێاااران
ڕایانگەیاند کە لەالیەن دەسەاڵتدارانی دادوەرییەوە کەیسی جۆراوجۆریان بۆ درووست دەکرێت و هەرەشە لەسەریانە.
لەم نێوەندەدا غالم حسێن محسنی ،جێگری یەکەمی دەسەالتی دادوەری لە ئێران سێ ڕۆژ پێش ئێستا لە وتەیەکدا ڕایگەیاناد
"سیستمی دەرەوەیی ئێران هەندێک لە نەیارانی خستووەتە ژێر چاودێرییەوە و پەلەمان نییە لە چاودێریکردنیان".
ئەو بەرپرسە ڕاشیگەیاند "هەندێک کەس پێیان وایە مادام لە دەرەوەی ئێرانن ئیتر کەس دەستی بەوان ناگات".
بەرپرسێکی دیکەی سەربازی ئێران مەسعود جەزایری ،جێگری ساەرۆکی هێازە چەکادارەکانی ئێاران لەم ماانگەدا رایگەیانادبوو
"نەیارەکانی دەستکەوتی شۆڕشی ئیسالمی چ لە دەرەوە و چ لە ناوەوەی ئێران لە کاتێکی گونجاودا ڕووبەڕوویان دەبینەوە".
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ئەو بەرپرسااە سااەربازییەی ئێااران ئاماااژەی بەوەشااکردووە ئێااران ڕێگااا نااادات لە دەرەوەی واڵتاایش هەناادێک کەس پەیااداببن
مەترسی بۆسەر ئاسایشی واڵت درووست بکەن.
بەشێک لە نەیارانی حکومەتی ئێران ئاماژە بەوە دەکەن کە ئێران لە دەرەوەی واڵتەکەش مەترسی بۆسەریان درووسات دەکاات
و لە مێژوودا چەندین تیرۆری دەرەکی ئەنجامداوە.
ڕۆژى ١٣ى تەمووزى  ١٩٨٩و  ٢٦ساڵ پێش ئێستا د .عەبدولڕەحمان قاسملو ساکرتێرى گشاتیى حزباى دیماوکراتى کوردساتانى
ئێااران و دوو کەس لە یاوەرەکااانى لە کاااتى گفتوگااۆ لەگەڵ تیمااى دانوسااتانکارى حکااومەتى ئێااران لە واڵتااى نەمسااا ،تیاارۆر
کران.
دواتر حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران ،ئێرانی بە بەرپرسیاری ئەو کردەوەیە دانا.
لە دوای زیاادبوونی هەژماوونی ئێااران لە نااوچەکەدا جاارێکی دیااکە ئەو پرسایارە دێاتە پێشااەوە کە ئایاا ئێاران بە هاوکاااری
دۆستەکانی دەست دەکاتەوە بە لەناوبردنی نەیارانی لە دەرەوەی خاکی ئێران؟
ب.ح  -ماڵپەڕی ئین ئار تی
٢١١٦ / ١٢ / ٢٢
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كۆماری ئیسالمی ماكەی تیرۆر

رەسووڵ سوڵتانی
كۆماری ئیسالمیی ئێران بوختانی پێ نەكراوە كە وەك رژیمێكی شەرانشۆ و تیرۆریست و تیرۆریستپەروەر باسی دەكارێ ،بگارە
ئەوە پێناسە روون و دیارەكەی ئەو رژیمەیە و بەڵگەش بۆ سەلماندنی ئەوەندە زۆرن ،كە خۆماندووكردنی ناوێ.
ئەگەر لە ستراتیژی دوورمەودای ئەو رژیمە ورد بینەوە و بە میتۆدی راڤەكاردن بچایەوە ساەر پەیاامی هەنااردەكردنی شاۆڕش
لە ئێرانەوە بۆ دەرەوەی واڵت ،دەبینین چاوگەی هەموو ئاژاوەكان و تیارۆر و جەنایەتەكاانی ئەم نااوچەیە دەگەڕێاتەوە ساەر
بنەمای ئەو بڕیار و ستراتیژەی رژیمە ئیسالمییەكەی تاران.
ئاخر هەنااردە كردنای شاۆڕش واتە كااركردن باۆ دەستەبەساەرداگرتنی هەماوو ئەو شاوێنانەی كە شۆڕشاەكەیان باۆ دەنێاردرێ،
هەر بۆیەش لەو شاوێنانەوە بەربەرەكاانێی ئەو پەیاامە دەكارێ .ئەگەرچای رژیمای ئێاران و دامەزرێانەرەكەی ئەو رژیامە واتە
ئایەتواڵ خومەینی هیچ سنوورێكی بۆ گەیاندنی شۆڕشەكەیان دیاری نەكردووە و بەپێی بڕیارەكەیان بێ ،تا دوورترین خااڵی
گۆی زەویی بەڕێ دەكەن.
ئیتاار كاتێ ا هەناااردەكردنی شااۆڕش دەبێااتە سااتراتیژی رژیمێ ا  ،ئەوە بەو مانااایەیە كە ئەو رژیاامە بەشااێكی هەرە زۆر لە
سەرمایە و تین و وزەی خۆی لەو پەناوەدا تەرخان دەكاات و باۆ ساەركەوتنی بەرنامەكانیشای لە هایچ تاكتیا و تەكنیكێا
ناااپرینگێتەوە و سااڵ لە هاایچ كااردەوەیەك ناكاااتەوە .هەر وەك دیتمااان لە یەكەم مانگەكااانی دامەزراناای رژیماای ئیسااالمی لە
تاااران ،دەساات كاارا بە پاكتاااوكردن و لەناااوبردنی هەمااوو دەنااگە ناڕازییەكااان و تەنااانەت ئەو كەسااایەتییە رووناااكبیر و
دیارانەی سیستەم و رژیمە ئیسالمییەكەیان قبووڵ نەكرد و پەرتەوازەی هەندەران بوون .تیرۆری دكتاۆر شااپووری بەختیاار و
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دكتۆر قاسملوو و شاەرەفكەندی و ساەدان كەساایەتی و چااالكی سیاسایی ئێرانای كە دژی ئەو حكاوومەتە باوون ،رەناگە تەنیاا
بەشێكی كەم بێ لە كارنامەی پڕ لە پەڵەی شوورەیی ئەو رژیمە.
كۆماری ئیسالمی بۆ تیرۆر و لەناوبردنی نەیارانی خۆی ،هیچ سنوورێكی دانەنا هەتا ئەودەمەی دادگاای میكۆناووس بڕیاارێكی
مرۆڤااانە و ئازایااانەی دا و تااۆزە ئیسااتۆپێكی بەو ئاشاای تیاارۆرە كاارد ،كە بەرهەڵسااتكارانی رژیماای لە دوورتاارین و بگاارە لە
ئاازادترین واڵتااانی جیهانیشاادا دەكاردە ئامااان و دەیهاااڕین .هەڵابەت تیاارۆری زیاااتر لە  033كاادر و پێشاامەرگەی حیزباای
دیماوكرات لە باشاووری كوردساتان و ،تەناانەت لە نااوخۆی ئێرانیشادا لە ساێدارەدرانی الوانای كاورد بە تااوانی كااوردایەتی،
بەشێكی دیكەن لە الپەڕەكانی كارنامەی پڕ لە شاوورەیی ئەو رژیامە .تیارۆر یەكێا لە رێاگە و تااكتیكە هەرە ناساراوەكانی
رژیمی ئێرانە ،تەنانەت زۆر دڕندانەش دەكەونە تیرۆر و لەناوبردنی نووسەران و شاعیران و رووناكبیرانی نااوخۆی ئێاران و
لە هاایچ جێاایەك دەنگاای ناااڕەزایەتی تەحەمااول ناااكەن و بااۆ كپكردناای ئەو دەنگااانەش زۆربەی جاااران هەر لە تیاارۆر كەڵ ا
وەرگیراوە ،چونكە سیستەمەكە سیستەمی دیالۆگ و تێگەیشتن نییە.
تازەترین كردەوەی تیرۆریستیی ئەو رژیمە ،چاندنی دوو بۆماب و تەقانادنەوەیان باوو لە بەردەم بارەگاای دەفاتەری سیاسایی
حیزبی دیموكراتدا ،كە مخابن لە ئەنجامی ئەو كردەوە قێزەونانەیەدا ،پێان پێشامەرگەی ئەو حیازبە شاەهید باوون .جاا بە
پێاای ئەو كارنااامە روون و دیااارەی رژیاام لە تیاارۆر و لەناااوبردنی دژبەراناای خااۆی و ،هەر بەپێاای هەڕەشااەكانی چەنااد مان ا
لەوەپێشی جێگری فەرماندەی گشتیی سوپای پاسداران كە گاوتی دژبەرانماان لە هەر جێیەكای دنیاا بان ،لەناویاان دەبەیان و
بااۆ زەبرلێوەشاااندنیان ساانوورێكمان نیاایە ،كەوابااوو ساااویلكەیی و گەمااژەییە جااگە لە كۆماااری ئیسااالمی تەنااانەت بەگومااانیش
پەنجەی تۆمەت بۆ الیەكی دیكە رابكێشرێ.
رۆژههالتی ئازاد ٢٣ -ی دێسەمبەری ٢١١٦
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كردهوه ترۆریستیهكهی كۆماری ئیسالمی له شهوی یهلدا دا ،نامان ترسێنێ.

ئهحمهد مهكاڵوهیی
كۆماااری ئیسااالمی كااه بااۆ جااارێكیتر بااه دژی حیزباای دێمااوكرات دهسااتی دایااهوه تیاارۆر ،ویسااتی وێااڕای تیرۆركردناای كااادرو
پێشمهرگه و ئهندام و الیهنگروئ رێبهری ،ژن و مندالی بنهماڵهكانیشیان تیرۆر كات.
له شهوی یهلدا دا كه ساڵۆنی كۆبوونهوهكان حیزب له منداڵه شل و ناس و جوانهكان مهوجی دهدا و هاتبوون به یاادی لاه
دای ا بااوونی قاسااملوو رێبااهریی شااههید كراویااان تێاار بااۆی پێپكااهنن و پااێ بڵااین بااه ئاسااوودویی بنااو و رێبازهكااهت چااۆل
نیه،كۆماری ئیسالمی ئێران به ههڵوێستی نامهردانهی به تیكهو دهن و گرمهی بۆمب و كاری تیرۆریستی ،بااوك وبراكانیاان
لێ شههید كردن وخۆشی و پێكهنین و ههڵپهڕكهیان لی كردنه شین.بهاڵم كۆمااری ناا ئیساالم باا بااش بزاناێ كاه باه رشاتنی
خوێنی شههیدهكانی ئێمه ،بهو كاره تیرۆریستیه له به ر دهركی قهاڵی دێموكرات قوڕی بۆ سهری خاۆی گار تاهوه وباه گشاتی
له نیو كۆمهڵگای مرۆڤایهتیدا زیاتر روو رهش بوو.
كۆماری نا ئیسالمی پێی وا بوو دهتوانێ منداڵهكانی ئێمه بترسێنێ ،بهاڵم نا خیاڵت خاوه نامرد ،منداڵهكان دێموكرات وهك
تۆ ترسهنۆك نین كه له ترسهنۆكی خۆت دهست بۆ كاری ترسهنۆكانه دهبهیت.دوێنی منداڵه نۆ ساڵهكهم كه لاه شاهوی یهلاد
دا وله كاتی تهقینهوهكه دا له ساڵۆنی كۆبوونهوهكه دهبێ وتهقهو گڕو رمبهی بۆمبی كۆماری ئیسالمی رایدهچڵاهكێنێ ،گاوتی
بابه ئهمڕۆ من دێم بۆ قهاڵ و چاو له جێی بۆمبهكان (خامنهیی )دهكهم.
هۆ كۆماری نا ئیسالم،ویستت خهڵكی دێموكرات بترسێنێ  ،نا نا خیاڵت خاوه ،ههر تیكێكی بۆمبهكانت كه له جهستهی
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شههیهكانمان دراون نهوهكانی داهاتووماان كاه ویساتت بیانترساێنی دهیانكاه ناهوه باه ئاهقڵی ساهلیم باۆ گژداچووناهوهت ولاه
مهیدانی سهرهڕۆییت دهرتدهپهڕینن.
هۆ خوێن رێژهكانی كۆماری ناا ئیساالم ،دیتتاان پێارێ و دوێنای و ئاهمڕۆ چاۆن دونیاا لاه هاهزاران میدیاورۆژناماهو گۆڤاارهوه
باسیان له ترسهنۆكی ئێاوه و،ساهربهرزی وخاۆراگری كاۆرانی دێماوكرات كارد ،دوێناێ دیتتاان كاه چاۆن باه هاهزاران كاهس لاه
رووناكبیر ومامۆستا وشهخسییهتی سیاسی و كۆمهاڵیهتی و فهرههنگی و خهڵكی ئاسایی ودهساهاڵتدارانی باشاووردهیان حیازب
و رێكخراوی جیاجیا سهریان له بنكهكان دێموكرات دا و لهو خهمه دا خۆیان به شهری زانی.
هۆ كۆماری نا ئیسالم ،بۆ جاریكی تر كه خوێنی به ناحهق رژاوی كورانی كاورد ی رۆژهاهاڵت و باشاووربه دهساتی تاۆ رژان و
تێكهڵ به یه بوونهوه ،باش بزانه كه بێشا ئاهم خوێناان میاژووی یاهك نهتاهوهیی گهلهكاهمانی پاێ ده نوسارێتهوهو زیااتر
رووی تۆو گشت دوژمنانی نهتهوهكهمانی پێ رهش دهكهن.
هۆ دوژمن باش بزانه كه ئهمجارهیان پۆله ئهستێرهی حهوتهواناه لاه ساهر ئاسامانی قاهاڵی دێماوكرات دهردهكاهوێت ورونااكی
دهداتهوه نێو رۆژهاهاڵتی كوردساتان و دهساهاڵتی رهشای تاریكپهرساتان رادهمااڵێ و ئاڵقاهی پێوهنادی حیازب و خاهڵكی كاورد
پتهوتر دهكات و ههناوی دوژمن دهسووتینێ.
٢٣ی کانونی یەکەم ٢١١٦
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خەمی لە دەستدانی پۆلێک تێکۆشەری دێموکرات

عەبو راد
وێاڕای هاااوخەمی دەرباڕین لە گەڵ هاوسااەنگەران و کەس وکااری ئەو پااۆلە شاەهیدە داوای ساااخ و سااڵمەتی بااۆ بریناادارەکان
دەکەم  .ڕوحی شەهیدەکان شاد و ڕێگای گەیشتن بە ڕزگاری و ئامانجەکانیان بەردەوام بێ و ئاواتەکانیان بێنەدی.
دووژمنااان خەیاڵیااان خاااوە کە پێیااانوابێ بە کوشاااتن و گاارتن و پەت و سااێدارە دەتااوانن تێکۆشااەرانی گەل و نیشاااتمان و
کۆمەاڵنی ستەمدیدەی کوردستان بە چۆکدابێنن و لە خەبات و بەرخۆدان بۆگەیشتن بە ئازادی و سەربەخۆیی سڵیان بکەنەوە.
ڕاستە لە دەستدانی تێکۆشەرانی گەل و نیشتمان بە گشتی وئەوپۆلە تێکۆشەری حیزبی دێموکراتی کوردستان لە شەوی یەلادا
دا خەسارێکی گەورەیە  ،بەاڵم ئازادی و ڕزگاری قوربانی دەوێ .بێگوومان ئەو قوربانیدانانەش تێکۆشەرانی گەل و نیشاتمان
وکاۆمەاڵنی وە زاڵەهاااتووی کوردساتان وریاااتر دەکااتەوە و لە گەیشااتن بە مافەکانیاان سااوورتریان دەکاات .بە گشااتی هەمااوو
چین و توێژەکانی کوردستان و بزووتنەوەکانی کوردستانیش بۆ تێکۆشان لە پێناو سەربەستیدا یەکگرتووتردەکاات .ئەگەرچای
ئەمڕۆ هەلوومەرجی دەرەکی تا ڕادەیەکی زۆر بۆ یەکالکردنەوە و چارەسەری کێشاەی کاورد لە ڕاباردوو لەباارترە ،بەاڵم ناابێ
ئەوڕاستییە لە بیر بکەین کە باروودۆخی ئێستای ناوچەکە و بە تایبەت کوردستان گەلێک ناساکە .دووژمناانیش وەک پیشاەی
هەمیشااەیی خۆیااان کە ترساایان لە دێمۆکراساای و ئااازادی هەیە ،هەسااتیان بەو ڕاسااتتە کااردوە .دیکتاااتۆران و دەسااەاڵتدارانی
تاران  ،ئانکارا  ،بەغدا و دیمەشق وەپەلەقاژە کەوتوون و لە هەموو کاتێک زیااترخەریکی پەرەپێادانی پیالنەکانیاانن .بە
ناو هاوکاریەکانیشیان بۆ هێزێاک یاا چەناد هێزێکای کاوردی لە بەشاەکانی کوردساتان هەر لەو ڕاساتایە دایە .ئەو ڕاساتیەش
باش دەزانن کە کێشەی کورد گەیشتۆتە ئاستێک کە ناکرێ و ناتوانن چیدیکە حاشا لە باوونی باکەن و نەتەوی کاورد باوونی
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هەیە و ناتوێتەوە .کە وابوو با بە ڕوحێکی نەتەوەیی و کوردانە ،پشتی یەکتربگارین و پەناا باۆ یەکتار بەریان و لە ڕێگاای
دیاااالۆگەوە هەنگااااوی بە کاااردەوە بەرەو یەکڕیااازی ،تەباااایی ،کاااۆدەنگی ویەک باااوون خێراترهەڵگااارین  .بە باااڕوای مااان لە
هەلاوومەرجی ئێساتادا باشاترین ڕێگاا پێکهێناانی بەرەیەکای هاوبەشای کوردساتانییە لە هەمووبەشاەکانی کوردساتان ،هاوکااات
پێکهێنااانی زەمیاانەی وەسەریەکخسااتنەوەی ڕیزەکانیااانە .هاوکااات هەوڵاادان بااۆ پێکهێنااانی بەرەیەکاای سەرانسااەرییە بااۆهەر
چوارپااارچەی کوردسااتان .بیگوومااان بڕیااار وهەنگاااوی بە کااردەوە و بااوێرانە و بەرپرسااانە بااۆ ئەم مەبەسااتە لە بەرژەوەناادی
نەتەوەی کورد و گشت ئەویندارانی ڕێگای ڕزگااری لە هەماوو بەشاکانی کوردساتاندایە .تێکۆشاان لەوباوارەدا دوژمناانی گەل و
نیشتمان بە چۆک دادێنێ و پشتیوانی و هاوکاری دەرەکی بە هێزتردەکا وهێزەکانی تێکۆشاەری نااو گۆڕەپاانی خەباات باشاتر
دەپارێزێ و بەهێزتریان دەکات .کۆمەاڵنی خەڵک و ئەویندارانی ڕێگای ڕزگااری یەکگرتاووتر و هیاوادارتر دەکاات .گڕوتینای
زیاتربە خەباتی ڕەوای نەتەوەکەمان لە هەموو بەشەکانی کوردستان دەبەخشێت و ئاسۆی سەرکەوتن نێزیکتر دەکاتەوە.
٢١١٦ / ١٢ / ٢٣
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وەرن با هەموومان بۆ یادی ئازیزانی شەهیدمان مۆم داگیرسێنین

نیعمەت مەال
لە ماڵەکانمان ,لە ژورەکانمان ,لەشوێنی شەهید بوونیان ,مۆم بۆ زیندووڕاگرتنیان هەڵکەین
وەرن لەشوێنی شەهیدبوونیان تاجەگوڵینە دانێین ,مۆم داگیرسێنین و سروودی نیشتمانی بخوێنینەوە و بانگیان کەین .بەڵاێن
نوێ کەینەوە و هەتاهەین لەیادیان نەکەین.
هەرچی دەکەم و رووە و هەرالیەک دەڕوانم دڵم هێاور ناابێتەوە و خەمام بەکۆتاا ناگاا .ویساتم بە کاورتە مۆسایقایەک یاادی
هااوڕێ و براکاانم زینادووکەمەوە ,کەچای خاۆم بە بچاووکتر لەوە دەزانام لەم خەم و مااتەمەدا بە دەنگای نااخۆش و دەساات و
پەنجە لەرزۆکەکانی خۆم ,پەنجە بە سێ تارەکەمدا بێنم و شتێ بڵێم.
دو رۆژە ژانی پڕ لەتاو و تینی لەدەستدانی ئازیزانم هروژمی بۆ هێناوم و ویستی دیتن و دوباارە بیساتنی دەنگیاان ,ئاۆقرەی
لێ هەڵگرتووم.
ئاخر بەقوربانتان بم چۆن دڵتان هات ئێمە تاسەباری خەمای خۆتاان کەن؟ لەغاوربەتەوە بەدائایم چااوێکم لە کوردساتانە و
دڵ و روحااام لەوێ جێهێشاااتووە ,چااااوەکەی تریشااام گاااۆمی خاااوێنی لەدەساااتانی ئێاااوەیە و هەتااااوی گەڕانەوەی باااۆ نیشاااتمانم
رۆژبەدوای رۆژدا کزتر دەکەن.
تاسەبارم و خەمین .خاک دەپێوم و خاک ,خاکی من نیە .دڵ و دەرونم دەسووتێ و لەشی زامارم ,هەرساتەو برینێکی نوێی
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دەکەوێتە سەر.
شااەاڵڵی خااوێن و غەرقاای فرمێسااکم و تاکووچاااو لەسااەریەک دادەنااێم ئێااوەم لەالیە .یادەکانتااان هەرساااتەو زیاااتر لەجاااران
لەباوەشااام دەگااارن .نە خەو لە چااااوم مااااوە و نە هەناساااەیەک باااۆ دەربڕینااای ئەم ئاااازارە .پەناااجەم لەرزۆک و دڵااام بەگاااڕ
دەمسووتێنێ.
مێشکم تاساوو و پێم شکاو.
تف لەمن کە لەم چەند مانگەی دواییدا بڕیارم دابوو لێتاان نەپرسام ,یادتاان نەکەم ,نەتانناسام ,دوور بام لێتاان .تاف لە
ماان و نەفاارەت لەماان کە قەت ناااتوانم خااۆم ببەخشاام .چۆنەکااایی ئەم بڕیارەماادا؟ گەردناام ئااازاکەن ,تۆکوردسااتان گەرناام
ئازاکەن ,زۆر بێ وەفا و بێ ئەمەگ بووم بەرامبەرتان .چۆن دڵم هات لێتان دوور کەومەوە چۆن؟
هەتاکوو هەم ,خۆڵی بەرپێی هەموو ئەو تێکۆشاەرانەم کە رێباواری راساتەقینەی ئاازادین .هەتاا هەم قاۆچی قورباانی یەک
بە یەکی پێشمەرگەکانم.
تۆ کوردستان بمبوورن نەمتوانی رۆڵەیەکی باشی نیشتمان بم .بمبوورن
وشەم زۆر و دڵ پڕ ,یادەکان بەرز و یاران بەرزترن لەجاران .خۆزگە نەمردبام و دیسان ئێوەم لەباوەش دەگرتەوە.
روحتان شاد بێ ئازیزانم ,شەهیدان کاک عەلی گیان ,مامۆستا و گەورەم ,کاک وەهابی ئازیزم ,بارای خۆشەویسات و شایرینتر
لەگیانم ,کاک ئەرسەالن ,هاوڕێی نازەنینم ,ناسری الوچاک و شۆڕشگێر ,ساالری روح سوک و دڵپاک ,کاکە عەدناان عەبادواڵ
و سااەنگەر سااتاری ئااازیزم ,دوو شااەهیدی ئاسااایش کە پااارێزەری ئااازیزانی ماان بااوون ,روحتااان شاااد ئااازیزانی خۆشەویساات و
هەڤااڵنی من .خۆزگە خۆڵی دەوری گۆڕتان بام.
قەت لەیادتان ناکەم
...
مۆم بۆ زیندووڕاگرتنی یادی ئازیزانم لە ماڵەکەی خۆم و بەرگی پێشامەرگایەتی و ساێ تارێاک کە ئەم شاەوانە هەڤااڵی باێ
کەسیمە
٢١١٦ / 12 / 23
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بۆ پەالمارە تێرۆریستییەکەی سەر حدک دەستی کۆماری ئیسالمیی لەپشتە؟

عەلی بداغی
دوای پەالمارە تێرۆریستییەکەی شەوی یەڵدا بۆ سەر بنکەیەکی حیزبای دێماوکڕاتی کوردساتان لە نیزیاک شااری کاۆیە هەماوو
قامکەکااان چااوونەوە سااەر کۆماااری ئیسااالمی .بەاڵم ئایااا ئەوە هەر لەبەر ئەوەیە کە حیزباای دێمااوکڕاتی کوردسااتان کۆماااری
ئیسالمی بە تاکە دوژمنی خۆی دەزانێ؟ یان بەڵگەی لەوەش قایمتر هەیە؟
تێرۆر هەموو کاتێک بەشێک لە مێژووی سیاسیی مرۆڤ بووە ،کەم نیزامی سیاسی باووە کە تێارۆری دژبەرانای خاۆی ،یاان ئەو
کەسااانەی ئێسااتعدادی ئەوەیااان بااووە بباانە مخااالیفی بە ئەرکاای خااۆی نەزانیبااێ و ئەوەشاای لە پێناااو پاراسااتنی دەسااەاڵت و
سااەقامگیریی نیاازامەکەی نەکردبااێ .بەاڵم لە دنیااای هاااوچەرخی ئااێمەدا ئەو شااێوازە بە شااتێکی دژەبااایەخ سااەیر دەکاارێ و
نیزامی سیاسیی خەڵکی و دێموکڕاتیک زۆر بە دەگمەن پەنا بۆ تێرۆر دێنن.
لەو نێااوەدا کۆماااری ئیسااالمی بە شااێوەیەکی زۆر بەریاان شااێوازی تێاارۆری نەیااارانی گرتااۆتە بەر .نمااوونەی نیزاماای سیاساایی
تێرۆریساات لە ناااوچەدا کەم نەبااوون ،کااۆرەی باااکوور ،عێڕاقاای سااەردەمی سااەددام ،بەاڵم ئەوانە هاایچ کااام بە دڕناادەیی و بە
تونااد و تیژیاای وەک کۆماااری ئیسااالمی نەبااوون ،ئەوان لە نێااو خااۆی واڵتەکەیاناادا دژبەراناای خۆیااان گرتااوە ،لە دادگااا یااان
بێدادگاکاناادا محاکەمەیااان کااردوون و ئیعاادامیان کااردوون ،بەاڵم لە ئێااران سااەرەڕای بەکاااربوونی دەزگااا ئەمنیەتییەکااان و
دەزگای قەزایی لە ساەپاندنی حاوکمی ئێعادام و جێبەجێکردنای ،لە دەیەی  ٦١ڕا هەتاا نیاوەی دەیەی  ١١و هەتاا هەراکاانی
قەتڵە زنجیرەییەکان ،النیکەم  ١٨١چاالکی سیاسیی دژبەری خۆی تێرۆر کردوە.
لە دوای هاتنەسااەرکاری کۆماااری ئیسااالمی ڕا تااا ئیسااتا زۆر واڵت ،زۆر رێکخااراو و دادگااای دەوڵەتااان ئێرانیااان سااەبارەت بە
دەست تێداهەبوون لە کردەوە تێرۆریستییەکان یان پشتیوانی لە گرووپە تێرۆریستییەکان مەحکووم کردوە .ئاڵمان،
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ئەمریکا ،ئاڕژانتین ،بریتانیا و ئیسڕائیل بەشێک لەو واڵتانەن.
واڵتاای ئەمریکااا وەک زلهێاازی جیهااان هەر لەم دواییااانەدا جااارێکی دیااکە لە ڕاپااۆرتی سااااڵنەی وەزارەتاای دەرەوەیاادا لەگەڵ
ئەوەی لەگەڵ ئێران رێککەوینی ئەتومییان ئیمزا کردوە ،بەاڵم ڕایگەیاند کە تەنیا واڵتی پشاتیوانی ترۆریسام لەئێساتادا لە
جیهااان ،کۆماااری ئیسااالمیی ئێاارانە .هەروەهااا هەر ئێسااتا وەزارەتاای بەرگریاای ئێااران و هەروەهااا سااپای پاساادارانی کۆماااری
ئیسالمی لەالیەن ئەمریکاوە لە لیستی ڕەشی گرووپە تێرۆریستییەکان خراون ،بەاڵم بۆ؟ ئایا هەر لەبەر دوژمناایەتی لەگەڵ
کۆماری ئیسالمی ،یان بەڵگەی قانوونی بۆ ئەوە هەیە؟ بەڵێ بەڵگە هەیە کە هەوڵە تێرۆریساتییەکانی ئێاران هایچ جێایەک
ناناسن ،لە ئاسیا ،لە ئورووپا و لە ئەفریقا تۆرە تێرۆریستییەکانی کۆماری ئیسالمی کاری خۆیان کردوە.
چەند بەڵگەیەک لەو پێوەندییەدا:
دادگای میکونوس

گرینگترین بڕیاڕ کە لەالیەن دادگایەکی سەربەخۆ بە دژی ئێران دراوە .لەو تێرۆرەدا دوکتور شەڕەفکەندی ،سکرتێری گشاتیی
حیزبی دێموکڕات ،فەتاح عەبادوڵی ،ئەنادامی کاۆمیتەی ناوەنادی و هۆماایون ئەڕدەاڵن بەرپرسای کاۆمیتەی حیازب لە واڵتای
ئالمان و نوردی دێهکوری ،یەکێک لە دۆستانی کورد و لە دژبەرانی کۆماری ئیسالمی تێرۆر کران.
تەقینەوەی ئامییا

ساااڵی  ١٣١٣ناوەناادی جوولەکەکااان لە ئاااڕژانیتین تەقێناادرایەوە .لەو رووداوەدا  ٣٨٥کەس کااوژران و برینااداربوون .دادگااای
ئاڕژانتین ئێرانی بە دەست تێداهەبوون لەو پەالمارە تێرۆریستییەدا مەحکوم کرد.
بۆمب دانانەوە لە بانکوک

لە ساااڵی  ٢١١٢دا زنجیاارەیەک تەقیاانەوە لە بااانکوک ،پااایتەختی تایلەنااد کااران .بەرپرسااانی دەزگااای قەزایاای تایلەنااد
ڕایانگەیاند کە ئێران لە پشتی ئەو تەقینەوانە بووە و دوو ئێرانیی ئەندامی سپای پاسداران بە ناوەکاانی ساەعید مارادی و
محەممەد خەزایی بە زیندانی ئەبەد مەحکوم کران.
تەقینەوە لە دێهلی
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ساااڵی  ١٣٩١ی هەتاااوی پۆلیساای واڵتاای هینااد ،ئێراناای بەوە تاوانبااار کاارد کە بەرپرساای تەقینەوەیەکاای دێلاای بااۆ کوشااتنی
دیپلۆماتەکانی ئیسڕائیلی بووە.
پیالنی تێرۆری باڵوێزی عەڕەبستان لە ئەمریکا

ساااڵی  ١٣٩١دادگوسااتەریی ئەمریکااا دوو تێرۆریسااتی ئێرانیاای وەک تاوانبااار لە پەروەناادەی تێاارۆری سااەرنەکەوتووی عااادل
ئەلجوبەیر ،باڵوێزی عەڕەبستان لە ئەمریکا ( وەزیاری دەرەوەی ئێساتای عەڕەبساتان) ناسااند .مەنساوور ئەربااب سایر یەک
لەوان بوو کە گیرا و ئێستا لە زیندانە /غوالم شکووری ڕایکردوە و لە ئێرانە /دەزگای قەزایی ئەمریکا دەڵێ غاوالم شاکووری
ئەندامی سپای قودسی سەر بە سپای پاسدارانە.
هەوڵە تێرۆریستیەکان لە بەحرەین

سااااڵی  ،١٣٩٤پاااارەکە ،ناوەنااادە ئەمنیەتییەکاااانی بەحااارەین کارخاااانەیەکی گەورەی بۆمبساااازییان لەو واڵتەدا دەۆزیااایەوە.
ئەوانەی لەوێدا کاریان دەکرد و دەسبەسەر کران هەموویاان دانیاان بەوە داناا کە لەگەڵ ساپای پاساداران پێوەنادییان هەیە/
بەحرەین دوای ئەو ڕووداوە باڵوێزی خۆی لە ئێران کێشایەوە و باڵوێزی ئێرانی لە واڵتەکەی وەدەرنا.
کردەوە تێرۆریستییەکان لە عێڕاق

سااەرچاوەکانی هەواڵ و ناوەناادەکانی تااوێژینەوە دەڵااێن کە میلیشاایاکانی سااەر بە ئێااران دوای شااەڕی کەنااداوی زیاااتر لە ١١١
سەربازی ئەمریکاییان لە عێڕاقدا تێرۆر کردوە.
کاری تێرۆریستی لە واڵتی کێنیا

سااڵی  ٩١پۆلیساای کێناا دوو تێرۆریسااتیی ئێرانای بە ناوەکااانی ئەحاامەد ئەباولفەتحی و سااەید محەمامەد موسااەوی دەسبەسااەر
کرد .دەزگای قەزایی کێنیا کوتی ئەو دوو کەسە ئەندامی سپای قودس بوون و یەک تۆن تەقەمەنیی بۆمبیان لێگیراوە.
هاوکاری لەگەڵ ئەلقاعیدە

ئێرانی شیعە دوای رووخاانی تالیباان لە ئەفغانساتان هاوکاارییەکی زۆر نیزیکیاان لەگەڵ ئەلقاعیادەی ساووننی باووە ،هەتاا
شەڕی سووریە کە مەرزبەندییەکان جۆرێکی دیکەیاان لێهاات /ئەمریکاا باۆ یەکەمجاار لە سااڵی  ١٣٩١دا ئێرانای تاونباار بەوە
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کاارد کە لەگەڵ ئەلقاعیاادە هاوپەیمااانە .دەزگااای هەواڵگریاای ئەمریکااا ڕایگەیاناادبوو کەو رێاابەرانەی ئەلقاعیاادە کە ئێااران
دالدەی داون ،توانیویاانە لە رێاگەی ئێارانەوە تاۆڕێکی مااڵی و ئاابووریی زۆر بەریان باۆ بەرناامە تێرۆریساتییەکانیان بەرنە
پێشێ.
تێرۆری کەسایەتییە ئێرانییەکان

لە دەرەوەش کە لە هەموویانادا پێاای ئێااران هاااتۆتە پێشااێ ،وەک تێارۆری دوکتااور قاسااملوو و شااەهیدانی دیااکەی ڤیاایەن لەو
رووداوەدا ،تێاارۆری دوکتااور سااادق و شااەهیدانی دیااکەی بااڕلین لەو رووداوەدا ،تێاارۆری شاااپوور بەختیااار ،دوایااین سااەرۆک
وەزیرانی حکومەتی پاشاایەتی لە پااریس ،شاەهریاری شاەفیق ،کاوڕی ئەشارەف پەهالەوی لە پااریس؛ ئەرتشابود غاوالمعەلی
ئۆوەیسی لەگەڵ غواڵمحوسێنی برای لە پاریس ،فەرەیدون فەروخزاد لە واڵتای ئاڵماان ،عوبادوڕەحمان برومەناد لە پااریس،
کازم ڕەجەوی لە سویس و دەیان تێرۆری دیکە لە واڵتانی ئورووپایی دا.
ئەوانە کۆمەڵە فاکتێکن کە پێمان دەڵێن تێارۆر و کۆمااری ئیساالمی ئاوەڵادوانەی یەکتارین و تێارۆر کاااڵیەکە کە تەنیاا بە
بەژنی کۆماری ئیسالمی دەبڕێ.
٢١١٦ – ١٢ - ٢٤
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كهاڵشی خوێناوی چمان پێدهلێ؟،

ئەحمەد شێربەگی

كردهوهی تێڕۆریستی شهوی یهڵدای بهردهم بارهگاای ''حادك'' ساهرهتای دهساتپێكی هاهوڵێكی ناوێی تێرۆریساتییه كاه ڕێژیمای
تێرۆریستیی كۆماری ئیسالمی ئێران
له دوای نهوهدهكان له دژی ئۆپوزیسیونی كوردی رۆژههاڵت له باشووری كوردستان بهرێوهی برد.
ئااهوهی كۆماااری ئیسااالمی لااهم شااهوهدا كااردی مهبهسااتێكی تایبااهتی لااه پشاات بااوو .زۆر سرووشااتی بااوو كااه ڕێااژیم لااه دوای
چاالكیهكانی ڕاسانی هاوینی ڕابردووی پێشمهرگهی دێمۆكرات كه ههیمهنهی تێ شاكا باوو باه دوای زهبار لێادان لاه حیزبای
دێمۆكرات دابگهڕێ ،بهاڵم بۆچی شهوی یهلدای بۆ ئهم مهبهسته ههڵبژارد؟
شهوی یهلدا له فهرههنگی میترایی دا شهوێكی پیارۆزه و باۆ كاوردی رۆژهاهاڵتی كوردساتانیش پیرۆزێكای تایباهتی ههیاه كاه
لهودا گهورهترین وخۆشهویسترین ڕێبهری كورد ،دوكتور قاسملوو تێیدا له دای بوه ،باۆ ئاهم مهبهساته كۆمااری ئیساالمی باه
پیالنێكی جینایهتكارانهی دارێژراو توانی ئهم شهواههنگه شادیهێنهره بكاته شهوی شین و ماتهمین ،به خهیاڵی خااوی خاۆی
وابیر بكاتهوه كه له شهو ییهلدای سااڵنی داهاتوو دا كهس یادی دوكتور قاسملووی مهزن به خۆشی نهكاتهوه...
بێگۆمان ئهم ههنگاوهی كۆماری ئیسالمی لهم ساتهوهختهدا دهبێ به جیددی ههڵوێستی لهسهر بگیاردرێ و باه هایچ شاێوهیهك
نابێ وهپشت گوێ بخرێ .ئاسایشای حكوماهتی هاهرێمی كوردساتانیش كاه پساپۆری دۆزیناهوهی ئاهمجۆره كردهوانهیاه ئاهركێتی
ههموو ههوڵهكانی خۆی بۆ ناساندنی بكهرانی ئهو كردهوه تێرۆریستیه بخاته گهڕ و به بێ هیچ ساتو سهودا و
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شاردنهوهیهك كۆمهڵگای كوردستان وجیهان له ناساندنی بكهرانی ئاگادار بكاتهوه...
ئهم كهاڵشه خوێناوییه كه پهڵهیهكی نهنگه به تهوێلی كۆماری ئیسالمی پێماان دهلاێ :لاهم سااته ههساتیاره دا كاه ناوچاهی
رۆژههاڵتی ناوڤین پێیدا گوزهر دهكات و ئاڵوگۆرهكاان باه خێرایای برووساكه تێدهپاهڕن ،كاوردی رۆژهاهاڵتی كوردساتان دهباێ
ناوماڵی خۆی رێكخات.
پێماندهلێ بوونی بهرهیهكی هاوبهش به بێ هیچ بهندو مهرجێ له نێوان ههموو هێازه ڕهساهنهكانی ساهر گۆرهپاانی سیاسای
رۆژههاڵتی كوردستان ئهمرێكی حهیاتیه.
ئهم كهاڵشه له خوێن دا شاهاڵله پێماان دهلاێ ،باۆ پاراساتنی بهرژهوهندییاه بااڵكاانی نهتاهوهی كاوردو باۆ پووچهڵكردناهوهی
ئهگهری ههركردهوهیهكی ئیحتمالی تێروریستیی دیكهی ڕێژیمای كۆمااری ئیساالمی و هاهروهها باۆ كااراكردنی زیااتری خاهباتی
جهماوهری بزووتنهوهی رۆژههاڵتی كوردستان ناكۆكیهكان وهالنێن و یهكبگرن ...
ساڵو له ڕوحى شههیدانی یهلدا شهوی خوێناوی....
وەرگیراو لە الپەڕەی فەیسبووکی کاک ئەحمەد
٢١١٦ - ١٢ - ٢٥
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شرۆڤه :تهقینهوهی تیرۆریستی له بهردهم یهکێک له بنکهکانی حیزبی دێموکراتی
کوردستان له کۆیه.

حشمهت خوسرهوی
پێش وتن :لهم بابهتدا ههوڵ دهدرێت که به بیانوی ئهو تهقیناهوه تیرۆریساتیه ،هۆکارهکاان ،باکراوناد و رێگاار چارهکاان
له روانگهیەکی تاکه کهسی و ئوبژکتیڤهوه ،شرۆڤه بکرێت.
جێگااای باسااه کااه لااه شااەوی یەلادای ئەو ساااڵدا لااه دوو تەقیاانەوەی تیرۆریسااتیدا لااه بەردەم قەاڵ شااوێنی سااەرەکی حیزباای
دێموکراتی کودستان ،بەداخەوه چەند پێشمەرگەی ئەو حیزبه و کارمەنادێکی ئاساایش شاەهید باوون و چەناد کەسای دیاکەش
بریندار بوون.
پێش ئەوەی به قاوڵی بچماه نێاو باابەتەکەوه ،باه ئەرکای نەتەوەیای و ماۆراڵی خاۆمی دەزانام کاه لاه رێگاای ئەم باابەتەوه
هااااوخەمی خاااۆم لاااه گەڵ بنەمااااڵەێ ئەو شاااەهیدانه ،خەڵكااای ئاااازادیخوازی رۆژهەاڵتااای کوردساااتان و رێبەرایەتااای حیزبااای
دێموکراتی کوردستان دەرببرم و هەروەها هیوای چاکبونەوه بۆ بریندارەکانیش دەخوازم.
-١

تیرۆریزم Terrorism

جێگای باسه که دەستەواژەی تیرۆریزم میژووەکەی دەگەرێتەوه بۆ الی شۆڕشی فەرانسه و دەستەواژەکەش له وشەی
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ی فەرانسی وەرگیراوه که به واتای خوڵقاندنی ترس یان توقاندن دێت.
فرەرەهەناادی و چااۆنیەتی بااه کارهێنااانی ئەو دەسااتەواژه یااه کااارێکی کااردوه کااه هەم لااه باااری یاسااایی و هەماایش لااه بااواری
زانستیدا نەتوانرێت پێناسەیەکی ئیستاندارد بۆ تیرۆر بکرێت که رەنگاه یەکێاک لاه هۆکارەکاانی ئەوه بێات کاه هەر دەوڵەت
یان الیەنێک تیرۆر بۆ ئاماان و مەبەساتی تاایبەت باه کاار دەهێانن کاه تێادا هەوڵ دەدرێات باه رێگاای ئەنجاام دانای کااری
تیرۆریساتی کاااریگەری لاه سااەر کۆمەڵگایااان سیاساەتی واڵتێااک دروس باکەن بااه بااێ رەچااوکردنی ژیااانی خەڵکای سااڤیل یااان
مەدەنی.
ئەگەر تەقینەوەکانی بەردەم قەاڵ بچێته خاانەی کاارێکی تیرۆریساتی ئەوه ماناای ئەوەیاه کاه الیەنێاک هەوڵای داوه کاه لاه
رێگای به کارهێنانی تیرۆر وەکوو مێتودێک بۆ گەیشتن به ئامانجێک یان کۆمەڵێک ئامان و ئساتراتیژیکی دیااریکراو کەڵاک
وەربگرێت.
جێگای باسه واڵتێک ،الیەنێک یان رێکخراوێکی تیرۆریستی به کەڵک وەرگارتن لاه شاێوازی تیارۆر دەیاهەوێ باه خوڵقانادنی
ترس و تۆقاندن بەرانبەرەکەی به چۆکدا بێنێت و لەو رێگاوه هەژموونی و دەسەاڵتی خۆی بەرفراوان بکاات کاه دواتار هەوڵ
دەدرێت به بیانوی تەقینەوەکانی بەردەم (قەاڵ) هۆکاره سەرەکییەکانی ئەو کاره تیرۆریستیه ،شرۆڤه بکرێت.
 -٧باکراوند Bakground

دیاااردەی تیرۆریاازم و شااەپۆلی مەزهەباای لااه ئێراناادا هاوکاتااه لااه گەڵ شۆڕشاای گەالناای ئێااران و هاتنااه سااەرکاری کۆماااری
ئیسالمی ئیران له ساڵی ١٩١٩دا.
له راستیدا لەو کاتەوه تاکوو ئێستا تاران بوه به سەنتەری به رادیکااڵکردنی ئیساالمی سیاسای و پاشاان رێکخساتنی گرۆپای
جوراوجور که دواتر به ئیسالمیەکان ناوبانگیان دەرکردوه.
رێژێمی تاران هێدی هێدی شەپۆلی تیرۆری موخالفینی خۆی دەستپێکرد که بەسی  ،سۆپای پاساداران ،حیازب اللاه لوبناان و
زۆر گرۆپی دیکه نموونەی ئەو رێکخراونەن که بۆ پراکتیازه کردنای قاانونی شاەرعیەت لاه الیەن کاربەدەساتانی پایاه بەرزی
کۆماری ئیسالمی وه ئورگانیزه کران.
کاربەدەستانی تاران له رێگای ئەم گرۆپانەوه کردەوه تیرۆریستیەکانی خۆیان هەم له نیوخۆی ئێران و هەمیش له دەرەوەی
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ساانورەکانی دەسااتپێکرد و لااه ٢٨ی گەالوێااژی ١٣٥٨ی شەمساای بااه دەسااتوری رێاابەری نیاازام واتااه خااومەینی یەکەمااین جیهااادی
سیاسی به بیانوی شەڕ به دژی (کفار) دژ به خەڵکی رۆژهەاڵتی کوردساتان دەساتپێکرد و بەم جاۆره دەیاان کەس لاه خەڵکای
سڤیل هەر له کرماشان تا ماکۆ کۆمەڵکوژ کران.
پاش کۆتایی هاتنی شەڕی چەند ساڵه لاه نێاوان ئێاران و ئێاراق ،کۆمااری ئیساالمی لاه رێگاای وتاووێژەوه تاوانی لاه سااڵی
 ١٩٨٩له وییەنی پێتەختی ئوتریش موتور ،مێشک و تئوریسیونی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران واته د.قاسملوو تیارۆر
بکات و چەند ساڵ دواتریش واته له ١١ی سپتامبری ١٩٩٢ی میالدی جێگری قاسملوو واته د .سادق شەرەفکەندی له بەرلینای
ئەڵمانیا له الیەن دیپلۆمات تیرۆریستەکانی تارانەوه ،تیرۆر کرا.
له نێوان ساڵەکانی  ١٩٩١تا کوو کۆتاییەکانی ٢١١١ی میالدی دەیان کەس له کادر ،پێشامەرگه و ئەنادامانی الیەنە سیاساییه
کان و خەباتکارانی رۆژهەاڵتی کوردستان به تایبەتی حیزبی دێموکرات له باشووری کوردستان باه دەساتی قەرارگاای ساوپای
قودس و هاودەستانی له باشووری کوردستان تیرۆر کران.
بەم جۆره ماشینی تیرۆریزمی کۆماری ئیسالمی توانی به چەند بەشێک له ئامانجەکانی خۆی بگات ،واته شۆڕشای رۆژهەاڵتای
کوردستان تا رادەێکی زۆر کپ کرایەوه و هێزه ئەکتیڤەکانیش به تایبەت حیزبی دێموکرات پاسیڤ کرا.
کۆماااری ئیسااالمی لااه تەواوی ئەو دەورانااه دا هەوڵاای سااەرەکی ئەوه بااووه کااه بااه هەر قیمەتێااک بااووه شااوێن و کاااریگەری
دێموکراتەکان له رۆژهەاڵتی کوردستان کەمرەن بکاتەوه که ئاخرەکەشی به بەشێک لەو ئامانجه گەیشت.
ئێستا پاش  ٢١ساڵ دیسان کۆماری ئیسالمی ئێران له رێگای سوپای قودس و چەند الیەنای دیاکەوه ،ماشاینی تیارۆری دژ باه
دێموکراتەکان بەکار خستووتەوه و یەکەمین کردەوەی ترۆریستی خۆیان له شەوی یەڵدا بۆ مێژوو تۆمار کرد.
ئەم رێژیمه پاش  ٢١ساڵ دیسان له هەمان کەرەسته و مێتود کەڵک وەردەگرێت دژ به مۆخااڵفینی خاۆی ،چونکاه ئەم مێتاوده
پێشتر ئەنجامی باشی هەبووه بۆ دەوڵەتی مەالکان له تاران و تەنانەت له هەڵبژاردنای ساات و کااتی تیارۆرەکەش زۆر باه
باشی دقەت کراوه که ئەو رۆژه الی دێموکراتەکاان و بەشاێک لاه کوردەکاانی رۆژهەاڵت باه رۆژی لاه دایاک باوونی د.قاساملوو
ناساااراوه .رێژیمااای تااااران راسااات لەو شاااەوه دا زەربەی تیرۆریساااتی لاااه دێمۆکراتەکاااان دەدات کاااه رۆژی لاااه دایاااک باااوونی
رێبەرەکەیانه.
هۆکارەن Factors
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دیاره تاکوو ئێستا هایچ الیەن یاان واڵتێاک راساتەوخۆ تەقینەوەکاانی شاەوی یەڵادای لاه بەردەم قەاڵ باه ئەساتۆ نەگرتاوه،
بەاڵم زۆربەی خوێناااادنەوەیان هیپااااۆتیزه فەرزییەکااااان باااااس لەوه دەکەن کااااه لەوه دەچێاااات کۆماااااری ئیسااااالمی ئێااااران و
جیرەخۆرەکانی لاه پشاتی ئەو کااره تیرۆریساتیەوه بێات .ئێساتا وا دابنرێات کاه باه پاێ خوێنادنەوەێکی فەرزی ئەو کااره لاه
الیەن کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی و له رێگای سوپای قودس یان حەشدی شەعبی که راستەوخۆ له ژێر کاریگەری کۆمااری
ئیسالمی ئێرانه ،ئەنجام درابێت ئەی که واته هۆکارەکانی ئەم کاره لەم ساتەوەخته دا به دژی حیزبی دێمۆکراتی کوردساتان
کامانەن؟
 -١کەمکردنەوەی هێزی ئینسانی

سااوپای قااودس لااه دەیەی نەوەدەکااان تاااکوو ئاخرەکااانی ساااڵی ٢١١١ی ماایالدی بااه رێگااای جۆراوجااور تااوانی دەیااان کەس لااه
مۆخاڵفەکااانی خااۆی لااه باشااووری کوردسااتان تیاارۆر بکااات کااه دیاااره تیاارۆری ئەناادامان ،پێش امەرگه و کادرەکااانی حیزباای
دێمااوکرات لااه ئەولااویەتی یەکەماای ئەو سااوپایه لااه باشااووری کوردسااتان بااووه کااه تااوانی بااه کەڵااک وەرگاارتن لااه کۆنفلیکتااه
ناوخۆییەکانی باشووری کوردستان زەربەی وا له هێزه سیاسیەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان به تایبەتی حیزبی دێموکرات بادات
که رۆژ له دوای رۆژ هێزی ئینسانی ئەو حیزبه به دوو شاێوەی جیااواز روو لاه دابەزیان بکاات .لاه الیەک کاادر و پێشامەرگه
کانی باه دەساتی ساوپای قاودس لاه باشاوور تیارۆر دەکاران و لاه الیەکای دیکەشاەوە کاریگەرییاه ساایکۆلوژیی و رەوانیەکاانی
تیرۆر کارێکی وایان کرد که دەیان کەس له کادرو پێشمەرگەکانی دێموکرات به تااک و بنەمااڵەوه رێگاای ئورووپایاان گرتاه
بەر که خەسارەکانی ئەم کۆچه تاکوو ئێستاش به روونی کاریگەرییان له سەر هێزی ئینسانی دێمۆکراتەکان هەبووه.
کەواته هەر جورەکاری تیروریستی دژ به الیەنەکاانی رۆژهەاڵتای کوردساتان و تاایبەت دێموکراتەکاان درێاژەدەری سیاساەت و
ئستراتیژیکیەکانی رابردووی سوپاسی قودسه له باشووری کوردساتان باه لاه بەرچااوگرتنی ساەر لاه ناوێ ئەکتیاڤ باوونەوەی
دێمۆکراتەکان پاش بیست ساڵ.
بااه مانااایەکی دیکااه ،کۆماااری ئیسااالمی لااه رێگااای سوپاساای قااودس و بااه کەڵااک وەرگاارتن لااه مێتااودی رابااردوو(زەربەدان لااه
الیەنەکااانی مۆخاااڵف) لااه رێگااای کەم کااردنەوەی هێاازی ئینسااانی الیەنەکااان بااه تااایبەت دێموکراتەکااان دەیااهەوێ بااه هەر
قیمەتێک بووه ئەو شێوازه جارێکی دیکه دژی مۆخاڵفەکانی تاقی بکاتەوه.
هەڵاابەت نابێاات لااه بیاار بچێاات کااه سااەردەمی ئێسااتا هەم بااۆ دیموکراتەکااان و هەماایش بااۆ هەرێماای باشااووری کوردسااتان زۆر
جیاوازه له دەیەی نەودەکان ،بەاڵم ئێستاشی له گەڵ بێ کۆماری ئیسالمی لاه رێگاای حەشادی شاەعبی لاه باشاووری ئێاراق و
سوپای قودس له هەرێمی ژێر دەساەاڵتی یەکیەتای نیشاتمانی کوردساتان نفاوزی سیاسای ،نیزامای ،کاۆمەاڵیەتی و فەرهەنگای
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هەیااه و لااه الیەکاای دیااکەوه قەیراناای ئااابووری و سیاساای لااه هەرێمای کوردسااتان بەتااایبەت لااه هەرێماای سااەوزدا رێگااای بااۆ
دەخاڵەتی کۆماری ئیسالمی لەو هەرێمه دا هەر وەکوو رابردوو ئاوەاڵ کردوه .راسته ئێستا دەسەاڵتدارانی باشووری کوردساتان
به پێچەوانەی رابردوو شەڕی نااوخۆ نااکەن ،بەاڵم کۆمااری ئیساالمی باه بیاانوی شاەڕی داعاش ،قەیرانای قاوڵی ئاابووریی و
سیاسی له هەرێمی کوردستاندا و پشتیوانی لاه بنەماڵاه ی تاڵەباانی دەتاوانێ باشاتر لاه جااران لاه رێگاای ساوپای قاودس،
حەشدی شاەعبی و هاودەساتەکانی لاه وێانەی (حااجی مەسایفی) یەکاان و شایعه دەسترویشاتووەکانی نااو یەکیەتای ،ئامانجاه
ئستراتیژیکییەکانی خۆی له باشوور کوردستان بپێکێت.
بۆیه به کار هێنانی ماشاینی تیارۆر لاه الیەن کۆمااری ئیساالمی دژ باه دێموکراتەکاان باۆ ساەر لاه ناوێ خوڵقانادنی تارس و
دروس کردنی کاریگەرییه ساایکۆلوژییەکانی دوای هەر تیرۆرێکاه کاه لەو رێگااوه هەوڵاده دات هێازی ئینساانی دێمۆکراتەکاان
وەکوو دەیەی نەودەکان به شێوازێک دابەزێت که ئیتر نەك نەتاوانن بابن باه فااکتورێکی بەهێاز لاه رۆژهەاڵتای کوردساتاندا،
بەڵکوو هەوڵی گەراندنەوەی ئەوان بۆ قوناخی پاسیڤ بوون دەدات و له الیەکای دیکەشاەوه بەم کاارانەی دەیاهەوێ ئیارادەی
کادر و پێشمەرگەکانی دێموکرات بشکێنێت و خەڵکی رۆژهەاڵتیش نائومێد بکاات ،بەاڵم مەحاڵاه کۆمااری ئیساالمی ئەم جااره
بتوانێت وەکوو دەیەی نەوددەکان به ئامانجی خۆی واته کەم کردنەوەی هێزی ئینسانی و دروساتکردنی تارس و توقاندناه لاه
ناو دێمۆکراتەکان بگات.
 -٧سازکردنی کۆنفلیکت Create conflict -

دەکرێاات یەکێکاای دیکااه لااه ئامانجەکااانی ئەو کااردوه تیرۆریسااتیه س اازکردنی ناااکۆکی لااه نێااوان دێموکراتەکااان و یەکیەتاای
نیشتمانی کوردستان بێت به له بەرچاوگرتنی ئەو راستیەی که یەکیەتی هێزی بااڵدەسته له کۆیاه و تەناانەت پێوەنادییەکی
باشی هەم له گەڵ حیزبی دێموکراتی کوردستان و هەمیش له گەڵ کۆماری ئیسالمیدا هەیه.
هەڵبەت نابێت له بیار بچێات کاه کۆماای ئیساالمی لاه مێاژه هەوڵای داوه کاه باه رێگاای کااری تیروریساتی کارێاک بکاات کاه
پێوەندییەکانی نێوان دێموکرات و الیەنی میزبان (یەکیەتی) بگاته ئەو شوێنەی که مەرام و ئامانجی کۆماری ئیسالمی باووه،
واته دەرکردنی دێمۆکراتەکان له هەرێمی ژێر دەسەاڵتی یەکیەتی ،بەاڵم تاکوو ئێستا لەم پالنه دا سەرکەوتوو نەبووه بۆیاه
لەوه دەچێت جارێکی دیکه هەوڵی تاقیکردنەوەی ئەو مێتوده بدات.
 -٣گوزەر له دیسکۆرسی پاسیڤ بوون بۆ دیسکۆرسی ئەکتیڤ بوون

دێموکراتەکان پاش  ٢١ساڵ له پاسیڤ بوون به هۆکاری جوراوجور دیسان گوتار یان دیسکۆرسی ئه کتیڤ بوونیان
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هەڵبژاردوه و حوزووری کادرو پێشمەرگەکانی دێموکراتەکان له سنورەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان پاش  ٢١ساڵ لاه بێادەنگی،
دەتااوانێ زەهینیەتاای رۆژهەاڵتیەکااان بااه قااازانجی دێموکراتەکااان بگۆرێاات و زەرەری دەسااەاڵتدارانی کۆماااری ئیسااالمی لااێ
بکەوێتەوە به لەبەرچاوگرتنی ئەوەی که دێموکراتەکان تەنیا له بواری سیاسایدا خۆیاان ئەکتیاڤ نەکاردوه ،بەڵکاوو هەوڵای
ئەوه دەدەن که وەکو پارتی کرێکارانی کوردساتان خەبااتی شااخ و شاار پاێکەوه گارێ بادەن کاه هەڵابەت حیزبای دێماوکراتی
کوردستان سیاسەتێکی نەرمتری هەیه بەرانبەر به کۆماری ئیساالمی لاه چااو جیارانەکەی واتاه حیزبای دێماوکراتی کورساتانی
ئێران ،بەاڵم لەوەش دەچێ تەقینەوەکانی شەوی یەڵدا له بەردەم قەاڵ کارێک باکەن کاه حادک رواناگەی خاۆی بەرانابەر باه
کۆماری ئیسالمی بگۆرێت.
حوزووری فیزیکی دێموکراتەکاان لاه رۆژهەاڵتای کوردساتان نیشاانەی باێ کااریگەر باوونی پالنەکاانی کۆمااری ئیساالمی دژ باه
ئەوانه و گەڕاندنەوەی ئیاراده و ئومێاده باۆ کااراکردنی خەبااتێکی سیاسای ،مەدەنای و تەناانەت نیزامای باه پاڵپشاتی شاانه
نوستوو و زیندووەکانی خۆیان له ناو جەرگەی رۆژهەاڵتی کوردستاندا به تایبەتی له هەرێمەکانی موکریان و ئەردەاڵندا.
به گشتی سەر له نوێ هەساتانەوەی دێموکراتەکاان واتاه ساەر لاه ناوێ ئەکتیاڤ باوونەوەی هێزێاک کاه کۆمااری ئیساالمی باۆ
تیرۆری رێبەران ،کادرو پێشمەرگەکانی ئەو هێزه هەزینەی زۆری داوه بۆیه بااش دەزانێات کاه ئەم هێازه باه هاۆی هیژماۆنیی
بەرفراواناای لااه هەرێمەکااانی مۆکریااان و ئەردەاڵناادا دەتااوانێ ببێتااه مەترسااییەکی گەوره بااۆ دەساەاڵتی کۆماااری ئیسااالمی لااه
ئاڵۆگۆڕەکانی داهاتوودا.
به گشتی مرۆڤ دەتوانێ بێژێ که تەقینەوەکانی شەوی یەڵدا پراکتیزه کردنی هەڕەشاەکانی کاربەدەساتانی کۆمااری ئیساالمی
به دژی دێموکراتەکانه که چەندین جار له زمانی کاربەدەستانی پایەبەرزی ئەو رێژیمەوه له میدیاکاندا ،بالو دەکرایەوه.
رێگاچارەکان Solutions

 -١پێکهێنانی کۆمسیونێک به مەبەستی خەسارناسی بۆ ئەم کارەساته و دانانی مکانیزم و رێگا چارەی زانستی و ساەردەمیانه
بۆ پێشگرتن له خەسارەکانی دەستی تیرۆر .بۆ ئەنجام دانی ئەم کارەش رێبەرایەتای حیزبای دێماوکراتی کوردساتان دەتاوانێ
له الیەک کەڵک له تواناکانی کەسانی مینەوان یان شارەزا لاه باوار تیرورناسای وەربگرێات و لاه الیەکای دیکەشاەوه داوا لاه
الیەنەکەی جیرانی واته حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بکات که پێکەوه ئەم کۆمسیونه ئەکتیڤ و چاالک بکەن.
ئەو کات دێمۆکراتەکان دەتوانن له باواری زانساتی و ئەکاادیمی وه خەسارناسای باۆ ئەو کاردەوه تیرۆریساتیانه باکەن کاه لاه
رابردوودا به دژیان ئەنجام دراوه هەر له تیرۆری زنده یاد د.قاسملوو تا کوو تەقینەوەکانی شەوی یەڵدای .٢١١٦
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 -٢رەنگه یەکێک له رێگا چارەکان ئەوه بێت که حیزبی دێموکراتی کوردستان شێوازی ژیان و خەبات له یەکتر جیاا بکااتەوه
یان سنورێک له نێوان ژیانی مەدەنی و نیزامی دابنێت و بۆ ئەم کارەش مۆدێڵی پارتی کرێکاارانی کوردساتان و پاارتی ژیاانی
ئااازادی کوردسااتان (پااژاک) بااه نموونااه بگرێاات ،واتااه هەرێماای پاراسااتن ئاااوا بکااات .بااه مانااایەکی روونتاار حاادک دەتااوانێ
بنەماڵەکااانی خااۆی واتااه ئەوانەی کااه تەحمااوڵی ژیااانی شۆڕشااگیری و پااڕ لااه سااەختی ناااکەن رەوانەی دەرەوه واڵت بکااات و
ئەوانەی دیکەش ببن به شۆڕشگێڕی تەواو وەخت و تەنانەت چااالکتر لەو زەماانەی کاه دێماۆکرات لاه قەنادیل باوو .یاان باه
واتایەکی دیکه دێمۆکراتەکان دەتوانن به دوای ئاڵترناتیڤی باشتر دا بگەرێن بۆ جێگێر کردنی هێزەکانی خۆیان.
یەکیااک لااه قازانجەکااانی ئەم کاااره ئەوەیااه کااه ئیتاار کەسااانی تیرۆریساات ناااتوانن بااه ئاسااانی واردی مااوحتێکی نیزاماای و
شۆڕشااگێری باان ،بەاڵم حاازوری خەڵکاای مەدەناای و ژن و منااداڵ و تێکەڵکردناای ژیااان و خەبااات لااه گەڵ یەکتاار لااه باااری
ئەمنیەتییەوه زەربەی گەورەت لێ دەدات که تەنانەت مەترستی ئەوەش هەیه که رۆژێک خەڵکه مەدەنیه کەش ببنه قورباانی
ماشینی تیرۆری سوپاس قودس و تەنانەت حەشدی شەعبی.
 -٣بۆ دروست کردنی سیستمی بەرگری یا خۆپاراستن پێویسته دێموکراتەکان له زووترین کاتدا هیزێکی تاایبەتی دژه تیارۆر
پەروەرده بااکەن و بااۆ ئەم کااارەش داوا لااه واڵتااانی ئورووپااای و بەتااایبەتی ئەو واڵتااانەی کااه خۆیااان بااه دۆسااتی خەباااتی
رۆژهەاڵتی کوردستان دەزانن یارمەتیان بدەن .واته له بواری بارهێنان ،ئاشنابوون به کەرەساتەکانی دژه تیارۆر و چاۆنیەتی
به کارهێنانیان یارمەتی وەربگرن.
له الیەکی دیکەوه داوا له ئەندامان و الیەنگرانی خۆیان بکەن که لەم قۆناخه سەخت و پڕ مەترسیه دا حیزبەکەی قاساملوو
بپارێزن ئەویش بەو مەرجەی زۆربەی ئەندام و الیەنگرانی دێموکراتەکان واز لاه ژیاانی ئیگویساتی و قازانجاه شەخسایەکانی
خۆیان بهێنن و له بەرانبەر دا ببن به واڵتپارێز و خەباتکاری راستەقینه له وێنەی کوردەکانی باکوور و رۆژئاوا.
 -٤رەنگااه هاایچ رێگااا چارەیااان مکانیزمێااک بااۆ دروساات کردناای سیسااتمی بەرگااری و خۆپاراسااتن بااه ئەناادازەی یەکگاارتنەوەی
دێموکراتەکان لەم قۆناخه دا کاریگەریی نەبێت ،بۆیاه نابێات لاه بیار بچێات کاه یەکیاک لاه هەوڵاه بەردووامەکاانی کۆمااری
ئیسالمی دروست کردنی کۆنفلیکت له ناو رێزەکانی هێزه سیاسیەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان به تایبەتی دێموکراتەکاان باووه،
هەر بۆیه ئەوان دەتوانن باه پێکهێناانی کاۆنگرەیەکی هااوبەش و هەڵبژاردنای جاووت ساەرۆک (ژنێاک و پیاوێاک) لاه وێانەی
پەکەکه و پژاک له الیەک قەیرانی پۆستی سکرتێری چارەسەر بکەن و له الیەکی دیکەوه کاری سیاسی و تەشکیالتی خۆیاان
بگەرێننەوه بۆ سەردەمی د .قاسملوو که زۆرتر باوەری به رێبەرایەتی به کۆمەڵ بوو نەك تاقه شەخس و شتی تر.
مرۆڤێکی سیاسی و ژیر ئەگەر به چاوێکی زەرەبینیانەوه بەرنامه و ئیدولوژی هەر دووک دێموکراتەکان بخوێنێتەوه ئەو کات
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رەنگه لەوه تێبگات که ئەو دوو الیەنە خاڵه هاوبەشەکانیان زۆرتره تا خاڵی ناکۆک و جیاواز .که واته باشاترین گاارەنتی
بۆ خۆپاراستنیان لەو قوناخه دا یەکگرتنه نەك پێچەوانەکەی.
بێگومان ئاماژه و شرۆڤەکان ئەوەمان پێ دەڵێن که پالنێکی ترسناک دژ به دێموکراتەکان بەرێوەیاه و لەوانەیاه رۆژێاک بێات
کۆماری ئیسالمی هێژمونیی خۆی به بیانوی پشتگیری لاه بنەمااڵەی تاڵەباانی لاه هەرێمای ساەوزدا زۆرتار بکاات و ئەو جاار
مەترسی ئەوه هەیه که له رێگای سوپای قودس و حەشدی شەعبی یەوه پەالمار ی بنکاه و بارەگاای دێموکراتەکاان لاه کۆیاه
بدات.
بۆیه رەنگه باشترین رێگا چاره بۆ خۆپاراستن له ئەگەرەکانی ئەو سیناریویه یەکگرتنی خودی دێموکراتەکاان لەو شاەرایەته
سەخته دا.
ئەنجامەکانی بابەت:

• باکراوناادی تەقینەوەکااانی شااەوی یەل ادا لااه دژی حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتان پراکتیاازه کردناای هەڕەشااە زارەکییەکااانی
کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی و هەمیشە درێژەی ماشینی تیرۆری ئەو رێژیمەیه هەر له جیهادی  ١٣٥٨تاکوو پاسیڤ کردنای
دێموکراتەکان له  ٢١ساڵی رابردوو دا.
هۆکارەکان:

• کەمکردنەوەی هێزی ئینسانی دێموکراتەکان
• دروست کردنی ترس و توقاندن.
• دروست کردنی کاریگەریی سایکۆلۆژیی دوای هەر تیرورێک بۆ ماوەیەکی دوورو ردرێژ.
• سازکردنی کۆنفلیکت له نێوان دێموکراتەکان و یەکیەتی نیشتمانی کوردستان.
• پاسیڤ کردنی دیسکورسی ئەکتیڤ و ریتورێکی سیاسی و نیزامی دێموکراتەکان هەروه کوو رابردوو.
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رێگا چارەکان:

• ئاواکردنی کۆمسیونێک بۆ لێکوڵینەوەی زانستی و ئەکادیمی له بارەی تیرۆر به تایبەتی ماشینی تیرۆری کۆماری ئیسالمی
ئێران.
• ئاواکردنی هێزی دژه تیرۆر
• یەکگرتنەوەی دێموکراتەکان له کۆنگرەیەکی هاوبەش و پراکتیزه کردنای سیساتەمی جاووت ساەرۆکی باه ماودێڵی پەکەکاه و
پژاک.
سەرچاوه:
/https://al-lodenius.com/rapporter-utredningar-2/terrorism-rotter-orsaker-och-atgarder

٢٦ی کانونی یەکەم ٢١١٦
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كێ هێندە گێلە بڕواتان پێ بكا؟
لە پەراوێزی حاشاكردنی ئێران لە تیرۆر

رەسووڵ سوڵتانی
ئێااران دەڵااێ تیاارۆری پێشاامەرگە و ئەناادامانی حیزباای دیمااوكرات لە شااەوی یەلاادادا كاااری ئااێمە نەبااووە و ئااێمە بەراناابەر
دژبەرانی خۆمان كەل لەو جۆرە كردەوانە وەرناگرین.
بۆ سەلماندنی درۆ و راستیی ئەو قسانە پێویستە ئاوڕێ لە كار و كردەوەی ئەو رژیامە و هەڵساوكەوتی بەرانابەر دژبەرانای
بدەینەوە .هەتا ئێستا دەگمەن كردەوەیەكی تیرۆریستی هەبووە لە ناوچەو جیهاندا راستەوخۆ یان ناڕاساتەوخۆ ساەرچاوەكەی
نەچووبێتەوە تاران.
تەقاناادنەوەی باانكەی جوولەكەكااان لە ئااارژانتین و تیاارۆری رێبەراناای حیزباای دیمااوكراتی كوردسااتان لە ڤاایەن و بەرلااین و
تیرۆری شاپووری بەختیاار لە پااریس و ،تیارۆری دەیاان نووساەر و جیاابیری فاارس لە نێوخاۆی ئێاران و تیارۆری زیااتر لە
دووسااەد كااادر و پێشاامەرگەی حیزباای دیمااوكرات و دەیااان كااادر و پێشاامەرگەی هێاازە كوردییەكااانی دیااكە ،هەمااوو بەڵااگەی
حاشاهەڵنەگری كۆماری ئیسالمیی ئێرانن لەسەر ئەوەی كە ئەو رژیمە بۆ سڕینەوەی فیزیكیی بەرهەڵساتكارانی خاۆی جاگە لە
هەڵخستنی سێدارە لەناوخۆی واڵت بگرە سنوورەكانیشی بەزاندووە و دەبەزێنێ و تیرۆری لە تاكتیكەوە كاردووەتە بەشاێ لە
كوڵتووری دەسەاڵتەكەی و بەردەوام كەڵكی لێ وەرگرتووە.
لە مەسااەلەی تیاارۆری دكتااۆر قاس املوو و شەرەفكەندییشاادا ئەوان حاشااایان لە كااردەوی پااڕ لە شااوورەیی خۆیااان كاارد ،بەاڵم
بەڵگەكان و بڕیاری بوێرانە و مرۆڤدۆستانە و بەرپرسیارانەی دادگای میكۆناووس باۆ هەماوو دنیاای ساەلماند كە ئەو تیارۆرە
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نەك هەر كاری بەرپرسەكانی رژیمە ئیسالمییەكەی ئێرانە ،بگارە كولتاووری دەساەاڵتەكەیان و لەوەش روونتار ،كاۆڵەكەیەكی
بەهێزی راگرتنی دەسەاڵتەكەیانە.
ئەوان كاتێ لەسەر مێزی دانوستان و بە ناوی دانوستان و لە جلوبەرگی دیپلۆماسیدا دەستیان دایە تیرۆری دكتاۆر قاساملوو،
ئیتر نیشاانیان دا بەتااڵن لە هەماوو بەهاایەكی مرۆڤاایەتی و ،دڕنادەیی و باێ پرەنسایپییەكەیان هایچ سانوور و كەوشاەنێ
ناناسێت.
ئێسااتاش كە لە تااازەترین كااردەوەی تیرۆریسااتانە و دژەمرۆیانەیاناادا كۆمەڵێا تێكۆشااەر و پێشاامەرگەی حیزباای دیمااوكراتی
كوردستانیان تیرۆر كردووە ،بێشەرمانە و چاوقایمانە هاتوون حاشا لەو كردەوەیەی خۆیان دەكەن .هەڵابەت باۆ ساەلماندنی
ئەو كاااردەوە تیرۆریساااتییە پێویسااات نیااایە كۆمااااری ئیساااالمی بیگااارێتە ئەساااتۆی و گاااێالنە و ساویلكانەشاااە كەساااانێ وەهاااا
چاوەڕوانییەكیان لێیان هەبێ ،هەرچەندە ساویلكانەتریشە ئەگەر یەكێ چاوەڕوانی بێ كۆماری ئیسالمی حاشای لێ نەكا.
لەسەر یەك ،كۆماری ئیسالمی لەوەتەی هەیە لە شادەمای ئەو فیتنە و ئاژاوانەوە هەناسە دەدات كە لە نااوچەكە و جیهانادا
دەیانخوڵقێنێ و ،تیرۆریش بووەتە بەشێ لە كولتووری ئەو رژیامە و ،هەڕەشاەكانی موحساینی رەزایای و جێگاری فەرمانادەی
گشتیی سوپای پاسدارانیش بەڵگەیەكی دیكەن بۆ سەلماندنی ئەو بۆچوونانە.
رۆژههالتی ئازاد ٢٦ -ی دێسەمبەری ٢١١٦
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تێرۆریزمی کۆماری ئیسالمیی ئێران
(بەبیانووی کردەوە تێرۆریستییەکەی کۆماری ئیسالمیی ئێران لە شەوی یەلدای خوێناویی
دێموکراتدا)

وریا رەحمانی
تیرۆر یان کردهوهی هێرشبهرانه به مهبهستی ساڕینهوه (حاذف)ی فیزیکیای کاهس یاان چهناد کهساێکی دیااریکراو لاه مێاژووی
سیاساای ئێااران و بااه تایبااهت کۆماااری ئیسااالمیدا ،رابردوویااهکی کااۆنی ههیااه و ڕهنگااه لااه کااهمتر واڵتێکاای دیکااهی دنیااادا لااه
بهرهوروو بوونهوه له گاهڵ هاوکێشاه سیاسایه جۆراوجۆرهکاان باهم رادهیاه لاهم ئاامرازه ناهخوازراوه کاهڵک وهرگیراباێ .دیااره
پێناسهی تیرۆر بهپێی ئهو پارامێترە گشتیانهی که له پانتایی مێژووی سیاسایی نێونهتاهوهیی بهتایباهت لاه چهناد ساهدهی
رابردوودا دیاری کراوه ،ئاستێکی بهرینتر و بوارێکی بهرفراوانتر لاه خاۆدا دهگارێ و تاهنیا لاه چوارچێاوهی تیارۆری سیاسایی
مۆدێلی سڕینهوهی فیزیکیدا بەرتەسک نابێتهوه .بهاڵم ئهوهی کاه بهگشاتی جێای ساەرنجی ئەم نووساینهیە کارداری ساڕینهوهی
فیزیکی یه ،که نهخوازراوانهترین و نامهردانهترین جۆری تیرۆره که پێکهاتهگهلێکی وهک کۆمااری ئیساالمیی ئێاران ههمیشاه
وهک یهکێک له گرینگترین چهکهکانی خۆیان له پێوهنادی لهگاهڵ هاوکێشاه جۆراوجۆرهکاان ،چ لاه ئاساتی نێوخاۆیی و چ لاه
ئاستی دهرهکیدا ،کهڵکی زۆری لێ وهردهگرن.
لااه راسااتیدا بااۆ دۆزینااهوه و پااهیبردن بااه سااهرهداوهکانی تیرۆریزماای کۆماااری ئیسااالمی و ئااهو سااهرچاوه مهعریفیانااهی کااه
پێکهاتهیهکی سیاسیی لهم چهشنه شاهرعییهت و پاسااوی کردهوهیاهکی لاێ وهردهگارێ ،پێویساته ئاوڕێاک لە ڕهوتای ئیساالمی
سیاسی و دەور و کارکردی تیارۆر لاه بەساتێنی سیاسایی ئێرانادا بادەینەوە .دیااره ئیساالمی ئێارانییش کاه ڕیشاهی لاه ڕهوتای
بناژۆخوازی شایعهگهریدا ههیاه وهک زۆرباهی پێکهاتاه ئیدیۆلۆژیکاهکانی دیکاه لاه دهروونای خۆیادا پێای وایاه ئاماان ئاامراز
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دیاری دهکا و چییهتیی گهیشتن به ئامان پاساوی چۆنییهتیی ئامرازهکهیهتی .ئهم باوهڕه به شێوهیهکی بهرباڵو له هەناوی
هێزه ئایینی و چهپه رادیکاڵهکاندا درهوشاوهتهوه و به شێوهی جۆراوجۆر خۆی نیشان داوه که خود رهنگه یهکێک له پاسااوه
ههره پشت قایمهکانی کردهوهیهکی نهخوازراوی وهک تیرۆر بێ.
کۆماری ئیسالمیی ئێران له شرۆڤهی چۆنیاهتیی پێکهااتنی خۆیادا ،نایشاارێتهوه و راشاکاوانهش خاۆی باه وامادار و میراتگاری
راپااهڕین و بزووتنهوهگااهلێکی وهک "فەدائیااانی ئیسااالم" و  ...دهزانااێ ،کااه خااود بااوارێکی گرین ا و بااهرچاوی کرداریاای ئااهو
چهشانه حهرهکهتانااه لااه تیاارۆر و سااڕینهوهی نااهیارانی سیاساای و ئایینیاادا خااۆی دهدیتااهوه .لااه ئااهدهبیات و میتاۆدی سیاساای
کۆماری ئیسالمیدا له تیرۆرستانێکی وهک ( میرزا ئاقاخاانی کرماانی) بکاوژی"ناسارهدین شاای قاجاار" و "خالیاد ئیساالمبولی"
بکوژی "ئهنوهر ساداتی میسری" وهک قارهمانانێکی گهورهی مێژوویی یاد دهکرێتهوه .کۆماری ئیسالمییش وەک هەموو حکاومەتە
دیکتاتۆڕییە ئینقالبییەکانی دیکەی هاوشێوەی خۆی بەمەبەستی شەرعییەت بەخشین بە سەرکوت و بێدەنگکردنی هەر ساازێکی
ناکووک هەر لە سەرەتای هاتنە ساەر کاارەوە بەردەوام لە هەوڵای دوژمان داتاشاین و وێنااکردنی وەهمای مەترسایی ئەناواعی
دوژمنی نێوخۆیی و دەرەکیدا بووە .ئهو جۆره حکوومهتانه بهپێی ئهو چوارچێوه تایبهتاناهی کە ههیاناه ،ئهساساهن نااتوانن
کرانهوهیهکی ئهوتۆ بهخۆیانهوه ببیانن و ناهرمی بناوێنن .چاون هاهر چەشانە پاشهکشاهیهکی هەرچەناد کاهمیش لهوانهیاه تاا
لێواری ههڵدێرهکانی نهمانیان بەرێ و مهترسیی جیدی بۆ مان و مهوجوودییهتیان پێک بێنێ  .ههربۆیاهش لاه هایچ چهشانه
کردهوهیااهکی نامرۆڤانااه و ههناادێ جااار بهپێچهوانااهی باوهڕهکانیشاایانهوه ناپرنگێنااهوه و تەنااانەت پاساویشاای بااۆ دێننااهوه.
کاتێااک سااهیری ماشااێنی تیاارۆر لااه سیسااتمی کۆماااری ئیسااالمیدا دهکااهین بهراشااکاوییهوه دهبینااین کااه بااه پێاای قۆناغااه
جۆراوجۆرهکااان و زهروورهتااهکانی سااهردهم ،لااه روانگااهی ئااهم رێژیمااهوه ،شااێوازی جۆراوجۆریشاای لااه خااۆدا گرتااووه و تااهنیا
بوارێکی تایبهت ناگرێتهوه.
بهشااێکی زۆر لااه دهرکهوتااهکانی تیرۆریزماای کۆماااری ئیسااالمی لااه چوارچێااوهی شااهڕی نێوخااۆیی دهسااهاڵت و رهوتاای یهکدهساات
کردنااهوه و دهرکااردن و سااڕینهوهی ناخودییااهکانی نێااو دهسااهاڵت لااه پێکهاتااهی گشااتی سیاساای واڵتاادا بااوو .مااهرگی گوماناااوی
تاڵهقانی و ئەحمەد خومەینی ،تهقینهوهیی نێوخۆیی حیزبی کۆماری ئیساالمی ،باێ سهروشاوێن کاردن و کوشاتاری بههاهزاران
زیندانیی سیاسی له دهیهی شهست ،کوشتاره زنجیرهییهکانی سهردهمی ئیسالحات و  ...لاه نمووناه باهرچاوهکانی ئاهم چهشانه
روویکردهی تیرۆریزمی کۆماری ئیسالمین.
الیهنێکی دیکهی تیرۆرهکانی کۆماری ئیسالمی رووی له هێزی ئۆپۆزسیۆنی ئهم نیزاماه باوو کاه پااش چهناد سااڵێک لاه دوای
شۆڕشهوه ئیتر ئیمکانی کارکردن لاه نێاو خاۆی واڵتیاان باۆ نهمایاهوه و باهناچار پهرتاهوازهی ئاهودیوی سانورهکان و دهرهوهی
واڵت بوون .کهچی بهم حاڵهشهوه ترسی ئاهم رێژیماه لاه پێگاه و کاریگاهریی ئاهو کاهس و الیهناناه لاه نێاو کۆماهڵگادا وای
لێکرد که به ئهنجامی تیرۆر و سڕینهوهیان ههستێ .له لهباهرچاوترین نمووناهکانی ئاهم شاێوازهی تیارۆری کۆمااری ئیساالمی
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دهتوانین به تیرۆری شههیدانی سهرکردهی کوردی ئێرانی دوکتور قاسملوو و دوکتور شهڕهفکهندی ،تیرۆری شاپوور باهختیار و
بهسهدان کهسایهتی و دژبهری دیکهی کۆماری ئیسالمی له دهرهوهی واڵت ئامااژه بکاهین .جێای وەبیرهێناانەوەیە کە زیااتر لە
 ۳١١پێشاامەرگە و کەسااایەتیی سیاساایی رۆژهەاڵتاای کوردسااتان و حیزباای دێمااوکرات لە خاااکی باشااووری کوردسااتاندا لەالیەن
کۆماری ئیسالمییەوە تێرۆر کراون و کوژراون.
رهههندێکی دیکهی دهزگای تیرۆری کۆماری ئیسالمی رووی له دژبهران و نهیارانی ئهم رێژیمه لاه ئاساتهکانی جیهاانی دایاه و
زیاتر ئهو واڵت و الیهنانه دهگرێتهوه که له بهرهی دژ به کۆماری ئیسالمی لاه چوارچێاوهی هاوکێشاه نێونهتهوەییاهکان دان.
ئینجا سەرەڕای ئەوەیکه بهشێکی ئهم کردهوه تیرۆرستیانه لهڕێی دەست و پێوەندەکانی خۆیهوه وەک سپای قۆدس و ...
ئهنجام دهدات کەچی بهشێکی زۆریشی له رێی گرووپ و تاقمه تێرۆریستییه هاوپهیماناهکانی وهک" حاهماس"ی فهلهساتینی و
"حیزبااوڵاڵ"ی لوبنااانی و ...بهئااهنجام دهگااهیێنێ .تهقاندنااهوهی ناوهناادی فهرهااهنگی جولهکااهکان لااه (بۆئێنااۆس ئااایرێس)ی
پێتهختی ئارژانتین له ساڵی  ،١٩٩٤تیرۆری سهفیری عهرهبستان له ئامریکا له ساڵی  ،٢١١١ههوڵی تیارۆر و تهقاندناهوهی
دیپلۆمات و سهفارهتهکانی ئیسڕائیل له چهندین واڵت ،پەیوەندی و یارمەتیدانی بەردەوامی گاروپە تونادئاژۆ و تێرۆریساتیە
جۆراوجۆرەکان لە ئاستی نێونەتەوەییدا و ...له نموونه بهرچاوهکانی ئاهو بهشاه لاه کارداری تێرۆریساتیی کۆمااری ئیساالمیی
ئێرانن که بهگشتی له چوارچێوهی تیرۆرزمی نێودهوڵهتیدا خۆی دهبینێتهوه.
سااهرنجدان بااهو مهسااهلهیه کااه کۆماااری ئیسااالمی ههمیشااه لااه تێاارۆر وهک ئااامرازێکی کااارا و کااارتێکی یاااری لااه پێناااوی
بهرژهوهندییااهکانی خۆیاادا لااه راسااتای داسااهپان و هەناادێ جااار بااۆ "فرافکناای" و بااهالرێ بردناای ڕای گشااتی ،چ لااه ئاسااتی
نێوخۆیی و چ له ئاستی دەرەکیدا ،کهڵک وهردەگرێ گرینگییهکی تایبهتی ههیه و رەناگە لە ناساینی پێکهااتەی ئااڵۆزی ئەم
رێژیمەدا یارمهتیدهر بێ.
٢١١٦ - ١٢ - ٢٦
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تێرۆرەکەی شەوی یەلداو ،لەسەر پێبوونی میللەتێک

سمایل شەرەفی
تەقیاانەوە تیرۆریسااتییەکەی شااەوی یەلاادای ئەمساااڵ جیااا لە دەرخس اتنەوەی رووی راسااتەقینەی رێژیماای تێرۆریسااتپەروەری
کۆماااری ئیسااالمی ئێااران ،سااەلمێنەری ئەو واقعیاایەتە روون و ئاشااکراو حاشااا هەڵنەگاارەیە کە ،باازووتنەوەی مااافخوازانەی
خەڵکی رۆژهەاڵتی کوردستان هەروا لە سەر پێیە.
رێژیماای دژ بە کااوردی کۆماااری ئیسااالمی هەر لە سااەرەتاکانی هاتنەسااەرکارییەوە بەگاارتنە پێشاای سیاسااەت حاشااا لێکااردن،
سەرکوت ،ئاسمیالسیۆن و تێرۆر و ...نیشاانی دا کە نە تەنیاا نااتوانێ باانگی ماافخوازانەی نەتەوەی کاوردی گاوێ لاێ بێات،
بەڵکوو بە هەموو شێوەیەکی نامرۆڤانە هەوڵ دەدات کە ئەم میللەتە ئەگەر لە ناو نەبات ،النیکەم دەستەمۆی بکات.
بەاڵم ئەوەی کە تااا ئێسااتایش دەسااەاڵتدارانی ئەم رێااژیمە لە توانایاناادا ناایە دەرکاای پااێ بااکەن و لە سااۆنگەیەوە ماال بااو
راسااتییەکان رابکێشاان ،ئیاارادەی میللەتااێکە کە نیشااانی داوە لە جەوهەری دا شااتێک بە ناااوی کەوتاان و تەساالیمبوون بااوون و
وجوودی نیە .لەم پێناوەدا ئەم میللەتە بە هەزاران شێوە هەزینەی داوە؛ ماڵی لێ وێران کراوە ،حیزبی لێ دەربەدەر کاراوە،
رێبەری لێ شەهید کاراوە ،قەڵەمای لاێ شاکێندراوە ،زینادانی لاێ پاڕ کاراوە ،زماان و کلتاووری لاێ قەدەغە کاراوەو ...بەاڵم
سەرەڕای هەموو ئەم هەزینە قورس و گرانانە نەیانتوانیوە ئیرادەی لێ زەوت بکەن.
زۆر جار هەبووە کە تەنانەت دۆستان و هێندێک لە براکانمان لە پارچەکانی دیکەی کوردستانیش تانەی ئەوەیان لاێ داویان
کە "لە رۆژهەاڵت شۆڕش نەماوە" ،کە دەکرێ بڵیین ئەم بیرکردنەوە لە جۆرێاک لە تێنەگەیشاتن لە رەفتااری سیاسای خەڵکای
رۆژهەاڵتی کوردستانەوە سەرچاوە دەگرێ .خەڵکی رۆژهەاڵتی کوردستان نیشانیان داوە کە سەرەڕای لێبڕاوبوونیان لە خەباات
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بۆ دەستەبەرکردنی مافەکانیان ،پابەند بە جۆرێک لە مەعارەفەو تێگەیساتنی تاایبەتن کە بە پێای هەل و مەرج کااریگەریی
بەرچاوی لە شێوەی رەفتاری سیاسایی و خەباتکارانەیااندا هەیە .لە هێنادێک قۆنااغی تاایبەتی دا ئەگەر چااو لە رواڵەتای
پرسی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان بکەین ،هەست بە سستی و جۆریک لە کپبوون و بێ دەنگی دەکرێ کە ئەگەر شاارەزا بە
خسڵەتەکانی خەبات لە رەفتاری ئەم خەڵکەدا نەبین لەوانەیە تووشی لێکدانەوەی هەڵە بین.
لەم نێوەدا حیزبای دێماوکرات(دێموکراتەکاان)* هەم لە رەفتااری خەڵاک و هەم لە جاۆری دژکاردوەی رێاژیم دا قساەی یەکەم
دەکات .ئەوە ئیدیعایەکی دەمارگرژانە نیە کە بەم جۆرە باس لە رٶڵ و پاێگەی حیزبای دێماوکرات دەکەیان .لە گەڵ ئەوەیاکە
هەر بەتەنیااا دڵسااۆزان و تیکۆشااەرانی حیزباای دێمااوکرات دەزاناان کە ئەم حیاازبە خاااوەنی زۆر کەموکااوڕی و کەمایەسااییە کە
هەرکامەوە هۆکاری تایبەت بە خۆی هەیە ،بەاڵم دیسانیش خەڵکی رۆژهەاڵتی کوردستان بە چاوی هیاواو هومێادەوە دەڕوانان
سیاسەت و هەڵوێستەکانی ئەم حیزبە.
گرینگیداناای ئەم حیاازبە بە سااەرجەم بوارەجۆراوجۆرەکااانی خەبااات و هاناادانی خەڵااک بااۆ هاااتنە مەیاادانی زیاااترو کەڵااک
وەرگاارتن لە دەرفەتەکااان و هەروەهااا حاازووری بەرچاااوی هێاازی پێشاامەرگەی لە نێااو خاااک و خەڵکاای خااۆیداو ،لە هەمااوو
گرینااا تر واڵمااادانەوەی کاااۆمەاڵنی خەڵکااای کوردساااتان بە داواو گوتااااری حیزبااای دێموکراتاااو پێشاااوازیی گەرمااای خەڵکااای
پێشمەرگەپەروەری کوردستان لە رۆڵە پێشمەرگەکانیان لە ناوخۆی واڵت ،بۆ جارێکی دیکە ترسی خساتە دڵای کاربەدەساتانی
رێژیمی دژ بە کوردی کۆماری ئیسالمی.
بەرپرسانی رێژیم زۆر راشکاوانە بە هەڕەشەکردن لە حیزبی دێموکرات ،دەیانزانی کە ئادرەسی وەجووڵەخستنی زیاتری چاین
و توێژەکانی خەڵک لەم ماوەی چەند ساڵی رابردوودا کوێیەو چ الیەنێکە .ئەاوان باش دەزانن کە حیزبی دێموکرات هۆکااری
سەرکیی لە سەر پێ بوونی ئەم میللەتەیە .بۆیە هەروەک هەڕەشەیان کردبوو ،بەاڵم ترسەنۆکانە باۆ جاارێکی دیاکە دەساتیان
لە حیزبی دێموکرات وەشاند.
٢١١٦ - ١٢ - ٢٦
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لەسەر کارەساتە خوێناوییەکەی شەوی یەڵدا

حوسێن بهخشی
شەوی  ٢١لەسەر ٢١ی دێسامبری ٢١١٦ی زایینی ،واتە شەوی یەڵدا کە هاوکاتە لەگەڵ رۆژی لە دایکبوونی دوکتاور قاساملوو،
دوای تەواوبااوونی بەرنااامەکە و گەڕانەوەی خەڵااک بااۆ ماڵەکانیااان ،لە ئاکااامی دوو تەقیاانەوە لە نزیااک بارەگااای ناوەناادی
حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتان لە کااۆیە ١،کەس گیانیااان لە دەسااتدا .پێاان پێشاامەرگەی حیاازب و دوو ئەناادامی ئاسایشاای
هەرێمی کوردستان .گومانی تێدا نییە کۆماری ئیسالمی ئێران دەستی لەو کردەوەدا بووە .هۆیەکەشی دەگەرێتەوە باۆ پێشاینەی
 ٣٨ساڵ دەسەاڵتداری ئەو رێژیمه .دەسەاڵتدارانی شیعەی ئێران ،لە سەرەتای هااتنە ساەرکاریان ،بە هێارش باردن باۆ ساەر
باڵوێزخااانەی ئەمریکااا لە تاااران ،دیاااردەی تیرۆریزمیااان وەک ئااامرازی پاراسااتنی دەسااەاڵت لە نێااو هێاازە ئەمنییەکاااندا
نەهادینە کرد و کردیانە قەڵغانی بەرگری لە نیزامی والیەتی فەقیە.
تیرۆریزمای دەوڵەتای بە هااتنە ساەرکاری کۆمااری ئیساالمی باوو بە هاۆی ئاژاوەناانە و شاڵەژانی هەرچای زیااتری ئاساایش و
هێمنی لە رادەی جیهانیدا و کەمتر واڵت و شوین لە گۆی زەوی ماوە کە کۆمااری ئیساالمی دەسات تێاوەردانی تێادا نەکردباێ و
بە رێگای جۆراوجۆردا ،نەبووبێتە هۆی نانەوەی شەڕ و کێشە و ماڵوێرانکاری.
لە پێوەندی لە تەک رۆژهەاڵتی کوردستاندا ،هەر لە سەرەتای هاتنە سەرکاری کۆماری ئێسالمی کێشە و ناتەبایی لە نێاوان
خواست و مافەکانی کورد و نکوڵی کردنی دەسەاڵتدارانی ناوەند ،لە ئاارادا باوو و هەتاا ئێساتاش وەاڵمای داخاوازە رەواکاانی
کورد بە زیندان ،ئەشکەنجە ،راودوونان و گوللە دەدرێتەوە.
هێزە داکۆکیکارەکانی کورد لەو پارچەیەی کوردستان زیاتر لە شوێنەکانیتری ئێران ،بە تایبەت حیزبی دێموکراتی
کوردستان بوونە ئامانجی هێرش و تێرۆری کۆماری ئیسالمی.

154

یەڵدای خوێناویی دێموکرات

لەو چەنااد دەیەی رابااردوودا ،وێااڕای داسااەپاندنی شااەڕێکی نااابەرابەر دژی جااوواڵنەوەی رزگاااریخوازنەی کااورد ،بە یااارمەتی
دۆست و هاوپەیمانانی لە نێاو بەشاێک لە رێکخراوەکاانی پارچەکاانی دیاکەی کوردساتان ،توانیویاهتی دوو ساکرتێر و ساهدان
کادر و پێشمەرگەی حیزب لەسەر خاکی ئورووپاا و باشاووری کوردساتان ،تێارۆر بکاا و جاگە لە رووداوی بارڵین کە لە الیەن
دادگای ئاڵمان بەدواداچوونی بۆ کرا و بوو بە هۆی لە قاودان و زیاتر ریسوا بوونی کۆماری ئیسالمی ،تێرۆرەکانی دیاکە ،نە
تەنیا بەدواداچوونی بۆ نەکرا ،بەڵکوو بە تێپەڕبوونی زەمان خەریکە تۆزی فەرامۆشیان لەسەر دەنیشێ.
دەیەی هەشتا و نەوەدەکانی زایینی بۆ حیزبی دێموکرات ،رەنگە ناخۆشترین دەوران بێت .کۆمااری ئیساالمی دوای شکساتهێنانی
لەشەڕ لەگەڵ عێراق و خواردنەوەی جامی ژەهر لە الیەن خومەینی ،پالنی الوازکردن و لەنێاوبردنی هێازە بەرهەڵساتکارەکان
و یەک لەوان حیزباای دێمااوکراتی بە کااپ کردناای جااوواڵنەوەی چەکااداری لە بەرنااامەدا بااوو .لەو سااااڵنەدا بە سااهدان کااادر و
پێشمەرگەی حیزب کەوتنە بەر هێرشی تێڕۆریستی ئێران و شەهید کران .
لە رێکەوتاای ٨ی دێسامااابری ١٩٩١ی زاییناای لە نزیااک شاااروچکەی دوکااان چەنااد کەس لەبەرپرسااانی دێمااوکرات کەوتاانە بەر
پەالماری تێرۆریستەکانی کۆماری ئیسالمی و بووبە هۆی شەهید بوونی مەنسووری فەتاحی و بریندار باوونی  ٣کەسایتر .ئەو
کەسانەی توانیان لە چنا تێرۆریساتەکان دەربااز بان و خۆیاان بگەیاهنە ساێڕای کاۆیە ،لە وێنادەرێ دەکەونە بەر دەساڕێژی
گوللاااه و هەر چواریاااان شاااەهید دەکەن .هەر لەو رووداوەدا دوو کەس لە پێشااامەرگەکانی یەکیەتااای شاااەهید دەکااارێن (وەک
رووداوی شەوی یەڵدا).
رووداوی دڵتەزێنی شەوی یەڵدا پێوەندی راستەوخۆی لە الیەک بەجموجۆڵی سیاسی و نیزامیی حیزب و حاوزووری زیااتری لە
نێو خەڵکدا و لە الیەکی دیکە بە مەبەستی ناانەوەی ئااژاوە و دووبەرەکای و هەروەهاا نیشااندانی سایمایەکی ناساەقامگیر و
نائەمن لە هەرێمی کوردستانە ،بە تایبەت ئێساتا کە دەزانان مەساەلەی راگەیانادن و داوای رێفرانادۆم باۆ ساەربەخۆیی دوای
کۆتاییهاتنی شەڕی موسڵ گرینگی زیاتری پێدەدرێت.
دوای رووداوی شهوی یهڵدا پێویستە حیزب و رێکخراوەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان بیرێکی جیدی لە حااڵی خۆیاان باکەنەوە و
رێگای چارەسەرێک بدۆزنەوە کە کەمترین هەزینەی بۆ بدەن .کاربەدەساتانی ساپای پاساداران و هێازە ئەمنییەکاان لە چەناد
مان لەوە پێشەوە هەرەشاەی کوشاتن و لەنێاو بردنای نەیارانیاان کاردوە لە هەر شاوێنێک بان .ئەوان پابەنادی هایچ چەشانە
یاساا و رێسااایەکی مرۆڤااایەتی نااین و نااابن .ئەگەر لە الیەک بااۆ فریااوی خەڵااک باااس لە “مەنشااووری مااافی شااەهروەندی” و
“جیااوازییە” “قەومای” و “مەزهەبای”ییەکاان لە ئێاراندا دەکەن ،لە هەمانکااتدا پاالن و بەرناامە باۆ کوشاتن و تێرۆرکردنای
جیابیران وئازادیخوازان دادەڕێژن.
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لە هەلومەرجێکی ئەوتاۆدا و باۆ رووبەروو باوونەوە لەگەڵ سیساتەمێکی ئەوپەڕی دواکەوتاوو و دڕنادە وەک کۆمااری ئێساالمی،
حیزب و رێکخراوەی ئازادیخواز و بەرپرس ،پێویستە بەیەک هەڵوێساتی  ،یەکریازی  ،تەباایی و وردبینای سیاسای بەرەرووی
دوژمن بێتەوە و پیالنەکانی پووچەڵ کهنەوە.
٢١١٦ - ١٢ - ٢٦
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تیرۆری شهوی یهڵدا

د .کامران ئهمینئاوه
حکوومەتی ئیسالمیی ئێران بە درێژایی مێاژووی دەساتەاڵتداریی خاۆی لە ئێاران نیشاانی داوە کە باۆ لەنێاو بردنای هێزەکاانی
ئۆپۆزیسااایۆنی خاااۆی لە هااایچ کاااارێکی نائینساااانی کۆتاااایی ناکاااات و لە تەواوی ئامرازەکاااان و یەک لەوان تیااارۆر کەڵاااک
وەردەگاارێ .هەر لە سااەرەتای شۆڕشاای ٥١وه یەکێااک لە هەوەڵااین کارەکااانی حکااوومەتی تازەپێکهاااتووی ئێااران ،سااەرلەنوێ
رێکخستنەوەی ساواک لە جلوبەرگی تازەی ساواما ،هەروەها پێکهێنانی هێزی تیارۆر لە دەرەوەی واڵت و بە تاایبەتی کەڵاک
وەرگرتن لە تێرۆریستە نەئێرانییەکان بووە .لەم رەوتەدا ئێران توانی زۆر بە باشی بە تاایبەتی لە عەرەبەکاانی لوبناان و
فلسااتین کەڵااک وەربگاارێ .بەاڵم لە باشااووری کوردسااتانیش بە پێاای پااێگە و نفااووزی خااۆی لەوانەی کەڵااک وەرگرتااووە کە لە
جلوبەرگی کورداییتیدا خزمەت بە نەیارانی نەتەوەکەی خۆیان دەکەن .تیرۆری سەدان کادر و پێشمەرگەی حیزبی دێماوکرات
و کۆمەڵە لە کوردستانی ئازادکراو نموونەیەکی بەرچاو لەم هەواڵنهی حکوومەتی ئیساڵمیی ئێرانە .تا ئەم دواییانە و هەتاا
پیالناای سااەرنەکەوتووی تیاارۆری تێکۆشااەری کااورد کاااک رەزا کەعباای و پووچەڵبااوونەوەی تەقاناادنەوەی بارگااای کااۆمەڵەی
شۆرشااگێری زەحمەتکێشااانی کوردسااتانی ئێااران ،حیاازبە کوردسااتانییەکانی رۆژهەاڵت بە چەشاانێک ئارخەیااان بااوون کە بە
تایبەتی پاش دادگای میکۆنۆس و تاوانبار ناساندنی حکاوومەتی ئێاران ،وێچاوونی کااری تیرۆریساتی ئێاران وەکاو جااران لە
کاردا نییە و ،ئاوا دێتە بەرچاو کە تا رادەیەکیش لە روانگەی ئەمنییەتییەوە کەمترخەمییان کردباێ .کەم نەباوون ئەوانەی
کە کۆمەڵکوژیی موجاهیدینی خەڵکیان لە الیبێرتی وەکو زەنگێکی مەترسایدار باۆ حیزبەکاانی رۆژهەاڵتای کوردساتان پێناساە
کاارد ،بەاڵم بەشااێک پێیااان وابااوو باشااووری کوردسااتان جێاااوازی لەگەڵ بەشاای عەرەباای هەیە و رادەی ئەم مەترسااییه لە
ئاستێکی نزم دایە .لە الیەکی دیکەشەوە مێژووی دەستەاڵتداریی مەاڵکانی ئێران نیشانی داوە ئەگەر کاربەدەستانی ئێاران بە
هااۆی جۆراوجااۆر پاشەکشااەیەکی کاتیشاایان لە سیاسااەتی تیاارۆری رۆشاانبیران و ئااازادیخوازانی ئێراناای و بە تااایبەتی کااورد
کردبێ ،قەت لە جەوهەری سیاسەتی تیرۆر و گرتن و لە بەنادیخانە خساتن و هتاد پاشاگەز نەباوونەتەوە و تەنیاا بە پێای
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گۆڕانکارییەکانی ناوچە و جیهان شیوەی سیاسەتی سەرکوتکەرانەی خۆیان گۆڕیوە .لەم دواییاانەدا رەوتای نااردنەوەی بەشاێک
لە پێشمەرگەکان بۆ رۆژهەاڵتی کوردستان و پرۆپاگەندەی میدیایی و هتد ،بۆ حکوومەتی ئیساڵمی ئەمرێکی ناهخوازیار باووە
و هەرەشە و گورەشەی فەرماندەکانی سپای پاسداران و میدیاکانی ئێران لێ کەوتاۆتەوە .ئەم پیشااندەری ئەم راساتییەیە کە
حکااوومەتی ئیساااڵمی ترساای لە هێزەکااانی کااوردی رۆژهەاڵت هەیە کە لە باشااووری کوردسااتان جێگیاار بااوون .لێاارەدا پێویسااتە
حیزبێکاای کوردسااتانی کە باااس لە زیناادووکردنەوەی خەبااات چەکااداری دەکااا یااان بە راشااکاوی دان بە ناااردنی پێشاامەرگە بااۆ
رۆژهەاڵتی کوردستان دادەنێ شیوەی کار و چاالکیی حیزبەکەی لە دەرەوەی ئێران ،هاوئاهەنا لەگەڵ سیاساەتەکەی بکاات و
تێبکۆشاای بە سااەرلەنوێ خۆڕێکخسااتنەوەی رێکخراوەکاااانی لە نێوخااۆ و دەرەوەی رۆژهەاڵتاای کوردسااتان تاااا ئەو رادەیەی کە
دەکرێ هێزەکانی خۆی لە ژێر مەترسی کارەساتی وەکو شەوی یەڵدا بکێشێتە دەرێ .ئەم رووداوە و پیالنی تیرۆری کاک رەزا
کەعبااای و باااۆمبرێژکردنی بارگاااای کاااۆمەڵەی شۆرشاااگێری زەحمەتکێشاااانی کوردساااتانی ئێاااران ،کارەسااااتی شاااەوی یەڵااادا و
شەهیدبوونی پێشمەرگەکانی حدک و دوو کارمەندی ئاسایش ،گرتن و کوشتنی خەباتکارانی مەدەنی لە رۆژهەاڵتی کوردساتان
و هتد تەنیا نیشاندەری ئەم راستییەیە کە بوونی حکوومەتی ئیساڵمیی ئێران کۆسپێکی گەورە باۆ گەیشاتنی کاوردی رۆژهەاڵت
بە ئامااانجە نەتەوەییەکانیااهتی و باااێ رووخااانی حکاااوومەتی تێااوکراتیکی تااااران و دابااین باااوونی حکااوومەتێکی ساااکواڵر و
باوەڕمەند بە مافی نەتەوکان لە ئێراندا هیچ ئاسۆیەک بۆ گەیشتن بە واڵتێکی ئازاد و دێموکراتیک نابینادرێ .لەم رەوتەدا
پێویسااتە حیزبەکااان و کەسااایەتییەکانی رۆژهەاڵت بە دوور لە پاااوانخوازی بەرەیەکاای هاااوبەش دژ بە حکااوومەتی ئیساااڵمی
ئێران پێک بێنن تا بتوانن ئەرکی مێژوویی خۆیان باشتر بە جێ بهێنن.
پێرۆز بێ یادی شەهیدانی شەوی یەڵدا و تەواوی تێکۆشەرانی رێگەی ئازادی نیشتمان
٢١١٦ / ١٢ / ٢١

158

یەڵدای خوێناویی دێموکرات

تیرۆری رۆژهەاڵتییەكان لە باشوور دەست پێ دەكاتەوە

ماوەی نۆ مانگە بەرپرسە بااڵكانی كۆماری ئیسالمیی ئێران لەسەر ئاستی سیاسای و ساەربازی لە میادیاكان هەڕەشاەی هێارش
و لەنااااوبردنی ئۆپۆزسااایۆنی رۆژهەاڵت و بە تاااایبەت "دیموكراتەكاااان" لەنااااو خااااكی هەرێمااای كوردساااتان دەكەن ،لە دوای
تەقینەوەكانی شەوی ٢١ی كانوونی یەكەم  -دیسێمبەری قەاڵی دیماوكرات ،چااودێران و سیاساەتوانانی رۆژهەاڵتای كوردساتان
باس لە مەترسی دەست پێكردنەوەی تیرۆری ئۆپۆزسیۆنی رۆژهەاڵت لە باشووری كوردستان دەكەن لەالیەن ئێرانەوە.
لە نەوەتەكااانی سااەتەی رابااردوو ،لەناااو خاااكی هەرێماای كوردسااتان زیاااد لە  ٣٢١ئەناادامی ئۆپۆزساایۆنی رۆژهەاڵت لەالیەن
كۆماری ئیسالمیی ئێران لە باشاووری كوردساتان تیارۆر كاراون كە  ١٨١كەسایان پێشامەرگە و كاادر و ئەنادامی ساەركردایەتیی
حزباای دیمااوكرات بااوون .ئەو حاازبە لە دوای تەقیاانەوە تیرۆریسااتییەكەی شااەوی یەڵاادا ،لە بەیاننامەیەكاادا هۆشااداری دا
"كۆماری ئیسالمیی ئێران هاوشێوەی نەوەتەكانی سەتەی رابردوو شەپۆلێكی نوێی تیرۆری ئۆپۆزسایۆنی رۆژهەاڵت" لە هەرێمای
كوردستان دەست پێ بكاتەوە.
حااادكا بە فەرمااای داوای لە حااازب و الیەنە سیاساااییەكانی كوردساااتان و رێكخاااراوە نێودەوڵەتییەكاااان كااارد" ،تەقیااانەوەی
تیرۆریستی لە دژی حزبای دیماوكراتی كوردساتان وەك زەنگێكای مەترسای و ساەرەتایەكی بە كاردەوە دەساتپێكردنەوەی پایالنە
تیرۆریستییەكانی ڕژێمی ئێران لە هەرێمی كوردستاندا ،چاو لێ بكەن".
قادر وریا ئەندامی دەفتەری سیاسیی حزبی دیموكراتی كوردستان باۆ "وشاە" رای دەگەیەنێات "حزبای دیماوكراتی كوردساتان لە
تاوانباركردنی رژێمی كۆماری ئیسالمیی ئێران بە ئەنجامدانی ئەم تەقینەوە تیرۆریستییە ،پشاتی بە كۆمەڵێا بەڵاگە و هاۆ
بەسااتووە .ئەو ڕژێاامە ،هەر لە هەرێماای كوردسااتان لە دەیەی نەوەتاای زاینیاادا ،دەیااان تاااوانی تیرۆریسااتیی گەورەی لە دژی
الیەنە سیاسییەكان و تێكۆشەرانی كوردی ڕۆژهەاڵتی و بنەماڵەكانیان ئەنجام داوە".
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دەسااتپێكردنەوەی شااەپۆلێكی نااوێی تیاارۆری كۆماااری ئیسااالمیی ئێااران لە باشااووری كوردسااتان لە بەیاننااامەكەی حدكاادا ،وەك
"زەنگیاای مەترساای" وەسااف كرابااوو .الی خۆیااانەوە چاااودێرانی سیاساای رۆژهەاڵتاای كوردسااتان تەقیاانەوەكەی بەردەم بارەگااای
دەفتەری سیاسیی "حدك" بە سەرەتای دەست پێكردنەوەی ئەو شەپۆلە دەزانن.
قادر وریا هەوڵەكانی كۆماری ئیسالمی لەو پێناوەدا ئاشكرا دەكات و رای دەگەیەنێات "كۆمااری ئیساالمیی باۆ چااالككردنەوەی
نیاااازە تیرۆریساااتییەكانیان لە هەرێمااای كوردساااتان و لە دژی حزبااای دیماااوكرات و الیەنە سیاساااییەكانی تاااری ڕۆژهەاڵتااای
كوردسااتان ،پێوەناادییان لەگەڵ ژمااارەیەك لە هاودەسااتانی خۆیااان لە دەیەی نەوەتاای هەتاویاادا بەسااتووەتەوە و داوایااان لاێ
كردوون بۆ ئەم مەبەستە هاوكارییان بكەن".
ئەو تیاارۆرانەی كۆماااری ئیساااالمیی لە نەوەتەكااانی ساااەتەی رابااردوو لە هەرێمااای كوردسااتان دژ بە ئۆپۆزسااایۆنی رۆژهەاڵت
ئەنجااامی داون ،لەكاتێكاادا بااووە هەرێماای كوردسااتان بە دۆخاای قورساای شااەڕی ناوخۆییاادا تێاادەپەڕی .چاااالكێكی سیاساایی
رۆژهەاڵتی كوردستانیش ئاماژە بەوە دەدات ،پێشمەرگەی رۆژهەاڵت لە باشووری كوردستان تەنیا نییە.
ناسر باباخانی مامۆستای زانكۆ و چاالكی سیاسیی رۆژهەاڵتی كوردساتان باۆ "وشاە" دووپااتی دەكااتەوە "زۆر فااكتەر رۆڵیاان
هەیە و ئەگەری دووبارە بوونەوەی نەوەتەكانی سەتەی رابردوو كاڵ دەكاتەوە .بۆ وێنە پێماان واباێ ڕێا ئەو كاارەی ئێاران
بە یارمەتی دەستوپێوەندەكانی لەگەڵ موجاهیادینی خەڵاق كاردی بتاوانێ بەساەر هێزەكاانی ڕۆژهەاڵتیشایدا بێناێ ،ئەوە روو
نادات ،چونكە لە ڕاستیدا نە كوردستان بەغدایە و نە پێشمەرگەی ڕۆژهەاڵت وەك موجاهدین بێ كەساە .هەر ئەو ئامااژانەی
لە ناااوخۆی باشااوور چ لەالیەن خەڵااا و چ لەالیەن هەناادێ حزبااای سااەرەكیی باشاااوورەوە دەبیناارێن ،ساااەلمێنەری ئەوەن
ڕۆژهەاڵت پێگەی خۆی هەیە".
"نااابێ هاوكێشااە سیاسااییە نێودەوڵەتییەكااان لە هەرێماای كوردسااتان وەك دیفاااكتۆی سیاساای لە بیاار بكەیاان .بەاڵم لەگەڵ
ئەوەشدا گومانم نییە لەوەی كۆماری ئیسالمی بەردەوام دەبێ لەو كردەوە تیرۆریستییانە بە هۆی دەستوپێوەندەكانی لە خااكی
باشووردا ،وەك پیشەی سااڵنی ڕابردووی" باباخانی وای گوت.
مەترساای دەساات پێكااردنەوەی تیاارۆری كااوردانی رۆژهەاڵت لە باشااووری كوردسااتان ٣١ ،حاازب و الیەناای هەر چااوار پااارچەی
كوردسااتانی لە مەكتەباای سیاساایی حاادك كااۆ كااردەوە و لە ٢٥ی كااانوونی یەكەم/دیسااێمبەردا بەیاننااامەیەكی هاوبەشاایان بااۆ
پاڵپشتیكردن لە حزبی دیموكرات و خەباتی نەتەوەیی لە رۆژهەاڵت باڵو كردەوە.
لە بەیاننامەكەدا ئاماژە بەوە دراوە" :لە نەوەتەكانی سەدەی بیستدا بە داخەوە سەتان كادر و پێشمەرگە و ئەندام و
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الیەنگری حزبەكانی ڕۆژهەاڵت و بنەماڵەكانیان لە باشووری كوردستان بوون بە قورباانیی پایالنە تیرۆریساتییەكانی كۆمااری
ئیسالمیی ئێران" .هاوكات روونیش كراوەتەوە" ،چۆن دەتوانین ڕێگە بدەین ڕۆڵەكاانی بەشاێكی تاری كوردساتان لەساەر خااكی
هەرێم ببن بە ئامانجی تیرۆر".
وشە  -هیدایهت جان
٢١١٦ / ١٢ / ٢٨
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وەرزی نوێی تیرۆری ئێران لە هەرێمی كوردستان.

هاوار بازیان
 ٢١ساڵ بوو رێكەوتنێكی " شاراوە" لە نێوان هێزە كوردییەكانی نەیاری دەسەاڵتی ئێران و حكوومەتی تاراندا هەبووە لەساەر
ئەساسی "كپكردنی چەكەكانی شۆڕش"ی كوردان و "بێدەنگكردنی چەكەكانی تیارۆر"ی ئێاران .هەرێمای كوردساتانیش وەك هێڵای
سێیەمی ئەو سێ گۆشە سیاساییە ئەركای ناوەنادگیری و راگرتنای رێكەوتانەكەی دەگێاڕا ،بەاڵم لەناكااو هەماوو شاتێ گاۆڕا و
كوردەكان دەستیان بۆ چەك بردەوە و الیەنی جمهوری ئیسالمیش بەناوی وەاڵمادانەوە گاورزی وەشااند و الیەنای هەرێمایش تاا
ئێستە راشكاو نییە .بەاڵم بەڕاستی ئەو گۆڕانكارییاانە بەرەو كاوێ هەنگااو دەناێن؟ ئایاا دووباارە باوونەوەی ساااڵنی - ١٩٩٢
 ١٩٩٨و هێرشااە جۆراوجۆرەكااانی ئێااران بااۆ سااەر هێاازە رۆژهەاڵتییەكااانی نیشااتەجێی باشااوور دیسااان دەسااتپێدەكەنەوە؟ ئاااخۆ
حكوومەتی هەرێم لەنێوان رۆژهەاڵتییەكان و ئێرانییەكاندا دەبی چی بكا؟
بیرهێنانێكی كورت

الیەناای ئێراناای هەر لە سااەرەتای گۆڕانكارییەكااانەوە بە نیگەراناای و زمااانی هەڕەشااەوە هاااتە مەیاادان .بەتااایبەت پاااش
راگەیاندنی بەرەنگاربوونەوەی ساەربازی و چاوونەوە ساەر سانووری حیزبای دیماوكراتی كوردساتانی ئێاران لە جەژنای نەورۆزی
رابااردوو كە تێیاادا سااكرتێری ئەو حیاازبە بە ئاشااكرا بانگەشااەی "راسااان" دژی جمهااوری ئیسااالمی كاارد .دواتاار لەسااەر دەسااتی
هەردوو الیەناای دیمااوكرات (حاادكا و حاادك) چەناادین شااەڕ و پێكاادادان لە نێااوان هێاازی پێشاامەرگە و سااوپای ئێااران لەناااو
كوردسااتانی ئێراناادا رووی دا كە بەهااۆیەوە ژمااارەیەكی زۆری پێشاامەرگە شااەهید بااوون و قۆناااخی نااوێی هەڵسااانەوەی كااوردی
ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی بەرامبەر جمهوری ئیسالمی هاتە راگەیاندن.
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ئێران ،ساەرەتا و تاا ئێساتەش هەوڵای داوە بەڕوالەت وا پیشاان بادا كە "كێشاەیەك لە ئاارادا نیایە" و ئەوەی هەیە "تەنیاا
چەنااد چەكاااداری الیەنگاااری ساااعوودیە و پااارتی دیماااوكراتن" كە لەساااەر راساااپاردەی "سااعوودیە" خەریكااان "ئاسایشااای ئێاااران
دەشێوێنن" .شتێ كە بەرپرسانی ئێرانی خۆیاان بڕوایاان پاێ نیایە و باشاتر لە هەماووان مێاژوو و خواسات و پاێگەی حیزبای
دیموكرات و كۆمەڵە و سەرجەم هێزەكانی تری رۆژهەاڵتی كوردستان دەزانن و لێدوانەكانیان تەنیا شەڕی راگەیاندن باوو تاا
تەقیاانەوەكەی هەفااتەی رابااردوو ()٢١١٦ - ١٢ - ٢١ی بەردەم بارەگااای سااەرەكیی حیزباای دیمااوكرات لە كااۆیە كە  ١شااەهیدی
لێكەوتەوە و دۆخەكەی تەواو شێواند و چەند پەیامی ترسناكی لەخۆ گرتبوو:
 -١ئێاااران كە ساااەرقاڵی شاااەڕەكانی تاااری وەك مووساااڵ ،ساااووریا و یەمەن و بەشاااێ لە ئەفریقاااایە ،هەرگیاااز پێیوانەباااوو
لەوكاااتەدا بەرەیەكاای كااۆنی شااەڕی بااۆ زیناادوو دەبێااتەوە كە ئەویااش كااوردانی ئێاارانن .هەربااۆیە زیاااتر لە هەمیشااە وەك
"سەرئێشەیەكی درووستكراو"ی دوژمنانی گەورەی خۆی لە ناوچەكە سەیریان دەكا و بەنیاازە بە توونادترین شاێوە وەاڵمای ئەو
كااوردانە بااداتەوە و مەسااەلەكە زۆر گەورەتاار لە تەنیااا "خەبااات بااۆ مااافی كااورد لە ئێااران" دەیبینااێ .شااەڕ و ناااكۆكییەك كە
بێگومان هەرێمی كوردستان و كورد بەگشتی تێیدا بێ زیان نابی.
 -٢لە قۆناااخی یەكەماادا بەرپرسااانی بااااڵی ئێراناای هەڕەشااەی گەورەیااان وەك "لێاادانی بنكەكااان" و "تیرۆركردناای رێاابەران"ی
دیموكراتیااان كااردووە و بەئاشااكرا باساایان دەكاارد ،ئەو هەڕەشااانە مااایەی مەترساای و نیگەرانااین كاتێ ا كااوردانی رۆژهەاڵت
رووداوەكااانی هێاارش و تۆپباااران و سااەدان تیاارۆر و كااوژرانی پێشاامەرگە و ئەناادام و الیەنگراناای خۆیااان وەبی ار دێااتەوە كە
لەنێوان سااڵنی  ١٩٩٩ - ١٩٩٢لەسەر دەستی مۆرەكانی ئەمنیی ئێرانی لە باشووری كوردستان تووشای هااتن و دواتاریش هایچ
كام لە سكااڵ و لێژنەكانی نزم و بااڵ نەیانتوانی كەس تاوانبار بكەن!
 -٣ئاماژەكان وا دەردەخەن كە بەرپرسانی ئێرانی بەنیازن شەڕێكی تایبەت دژی دیموكراتەكان دەست پێبكەنەوە .شاەڕێ كە
لەسااەر ئەساساای تیرۆركااردن و تۆقاناادنی كااوردانی ئێراناای و فشااارهێنانی هەرێماای  -سیاساای و ئەمناای دەباای و مەبەسااتی
سااەرەكیش ئەوەیە كااوردی ئۆپۆزساایۆنی ئێراناای دەرفەتاای خااۆ رێكخسااتنەوە و دانااانی پالناای چاااالكیی چەكاادارییان دژی ئێااران
نەبی.
 -٤تیرۆر هەمیشە چەكی یەكەمی جمهوری ئیسالمی بووە و بەرامبەر نەیارانی پەنای بۆ باردووە .كاوردانی ئێاران ئەزماوونێكی
پااڕ لە ناخۆشااییان لەگەڵ تیرۆرەكااانی دەسااەاڵتی ناوەناادا هەیە .هەر لە تیرۆركراناای رێبەراناای ئەو حیاازبە لەسااەر مێاازی
گفتوگااۆ لەگەڵ تاااران تااا دەگاااتە جۆرەهااا شااێوازی تیاارۆر و كااوژران بە تەقیاانەوە و ژەهااراوی بااوون و كوشااتن و رفاناادن و
ئەشاكەنجەدان .بەپێاای ئامااارێكی رەساامی ،تەنیااا لەماااوەی چەناد ساااڵی نیشااتەجێبوونی دیمااوكرات و كەمپەكااانی لە هەرێماای
كوردستاندا  ٢١١حاڵەتی تیرۆركردنی كادر و ئەندامی دیموكرات لە باشووری كوردستان تۆمار كراوە كە بە وردەكاریی تەواو
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لەبەردەستدا هەیە و سەرجەمیان ئێران و مۆرەكانی لە هەرێم ئەنجامیان داوە.
 -٥ئەزموونی رابردووی نێوان دیموكرات و ئێران پەیامێكی تاڵمان پێدەدات كە بریتییە لەوەی دەستپێكی جاووڵەی دیماوكرات
و هێزەكاااااانی رۆژهەاڵتااااای دژی ئێاااااران بە گشاااااتی ،پاسااااااوی ئەوە بە الیەنااااای ئێرانااااای دەدات كە بەنااااااوی "پاراساااااتنی
بەرژەوەندییەكانی بااڵ" دەست بۆ تیرۆر و كوشتنی نەیارانیان لە هەرێمای كوردساتان بابەنەوە .دۆخێا كە ساااڵنی ساەرەتای
پەڕیااوە بااوونی دیمااوكرات و كااۆمەڵە بااۆ باشااووری كوردسااتان رۆژانە شاااهیدی دەبااووین .دەسااتپێكی جااووڵەی دیموكراتەكااان،
الیەنی ئێرانی هان دەدا تا دیسان دەست بە چاالكیی تیرۆریستی لە هەرێمی كوردساتان بكااتەوە و بەجاۆرێكی پیشاان بادات
ئەوەی روو دەدا ،تەنیا دیموكراتەكان و كوردانی ئێرانی لێ بەرپرسن! الیەنی ئێرانی بەنیازە هێزی تیارۆری خاۆی بساەپێنێ
بەسااەر هێزێكاای سیاساای كە  ١١ساااڵە داوای مافەكااانی لە دەسااەاڵتەكانی ئێراناای دەكااا ،بەاڵم هەمیشااە وەاڵمەكەی هەر بە
تیرۆر و كوشتن دراوەتەوە.
 -٦ناااكۆكیی الیەنەكااانی باشااووری كوردسااتان ،خاااڵێكی بەهێاازە بااۆ جمهااوری ئیسااالمی تااا ناایگەران نەباای لەوەی هەرجااۆرە
رەفتارێكی تیرۆر و كوشتنی لە باشاوور تووشای شاەرمەزاری یاان مەحكاوومكردنێكی كااریگەر و بەهێاز ببیاتەوە .هەروەك چاۆن
سااڵنی ٢١١١ - ١٩٩٥یش هێزە ئەمنییەكانی ئێرانی سوودی زۆریاان لە دۆخای سیاسایی باشاوور و دواتار شاەڕی نااخۆیی نێاوان
یەكێتاای نیشااتمانی و پااارتی دیمااوكرات بیناای و جااگە لەوەی نائارامییەكانیااان وەك دەرفەت بەكااار هێنااا ،كەمتااریش تووشاای
مەحكوومبوون دەبوونەوە .هەرچەنادە بەداخەوە ئێساتاش ئەو دوو هێازەی هەرێمای كوردساتان بەرامابەر ئێاران راشاكاو و باوێر
نین ،بۆ نموونە دەتوانین ئامااژە بەو كۆباوونەوە بەربااڵوەكەی هێازە كوردساتانییەكان بكەیان كە رۆژانای پااش تەقیانەوەكەی
بەردەم بارەگای دیموكرات لەسەر بانگهێشتنی حیزبی دیموكرات بەڕێوە چوو ،بەاڵم هیچ كام لە حیزبەكانی پارتی و یەكێتای
و گااۆڕان بەشاادارییان نەكاارد كە تااایبەت بااوو بە خسااتنەڕووی بەڵگەكااانی تێااوەگالنی ئێااران و شااەرمەزاركردنی ئەو هێرشااە
تیرۆریستییە( .ئەو  ٣الیەنە سەرەكییەكەی باشوور پێشتر بە نووسراو و بەیاننامە مەحكوومی هێرشەكەیان كردبوو)
بەكورتی
ئێااران بەرنااامەیەكی مەترساایداری تیرۆریسااتی بەدەسااتەوەیە و پێویسااتە بەردەوام چاااوەڕێی كااردەی تااری دژی ئۆپۆزساایۆنی
ئێراناای لە باشااوور بااین ،بەتااایبەت كە تاااران خەریااكە بەناااوی بەرپەرچاادانەوەی دوژماان ،پاساااوی كااارە تیرۆریسااتییەكانی
بهێنێتەوە و هاوكات نەیارانی خۆی تیارۆر بكاا و زەمیانەی ئەوە خاۆش بكاا وەك چاۆن لە رێاگەی هێزەكاانی ساەر بە ساوپای
قودس توانی ئەندامانی موجاهیدینی خەڵق بە "مایەی ئاژاوە و ئاڵۆزی" بە عێراقییەكان پیشان بدا و لە كەمپی ئەشارەف و
دەوروبەری بەغدا دەریان بكا ،هێازە كاوردە نەیارەكانیشای تووشای ئەو چارەنووساە بكاا ،ئەگەرچای بەراوردی موجاهیادین لە
عێراق و دیموكرات لەسەر خاكی كوردستان جیاوازییان زۆرە ،بەاڵم رەنگە نامومكین نەبی.
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تهقینهوهکانی شهوی یهڵدا و قوواڵیی دیفاعی ئیستراتیژیک

حهسهن شێخانی
ههموومان چهمکی دیفاعی ئیستراتیژیکمان بیستووه که بهرپرسانی ئێاران لاهم ساااڵنهی دوایایدا باه کااری دێانن .ئێاران باه
پێی ئهم چهمکه ،یان باشاتره بڵاێم لاه چوارچێاوهی ئاهم ئیساتراتیژییهدا سانووره ئهمنییهتییاهکانی خۆیاان زۆر ئاهوالتر لاه
سنوورهکانی ئێران وێنا دهکهن و دهڵێن ئهگهر زۆر ئهوالتر له سنوورهکانمان بهرهڕووی “دوژمناان” نهبیبناهوه ،ئاهوه دوژمناان
له سنوورهکانی ئێران و تهناناهت لاه نێوخاۆی ئێاران پاهالماری کۆمااری ئیساالمی دهدهن و شاهڕهکه دهکێشانه نێاو چوارچێاوهی
جوغرافیاایی ئێاران .ئهساساای ئاهم ئیسااتراتیژییه لهساهر ئاهوه بینااا کاراوه کااه دهباێ لاه دهرهوهی ساانوورهکانی ئێاران و ،لااه
قوواڵیی خاکی دراوسێکانی ئێران ،لاه دژباهرانی “بلفعال و بلقاوه”ی ئاهو واڵتاه بادهرێ ،الواز بکارێن یاان لاهنێو ببارێن ،باۆ
ئهوهی که نهتوانن لهسهر سانوورهکان و ئاهوالتر لاهوهش لاه نێوخاۆی ئێاران ،ببناه ساهرچاوهی ههڕهشاه و مهترسای باۆ ساهر
کۆماری ئیسالمی.
ههرچهند ئهم ئیستراتیژییه له ژێر ناوی “قوواڵیی دیفاعی ئیستراتیک”دا فورموله کراوه و وا دهنوێنن که ئاهوهی کاه ئێاران
لهم سااڵنهی دواییدا له دژی داعش و نهیارانی خاۆی و هاوپهیماناهکانی ،باه تایباهت لاه ساووریه و عێاراق ئاهنجامی داوه،
“دیفاعی ئیستراتیژیک” له خۆی بووه و ئهگهر وای نهکردبا ،داعش و ناهیارهکانی ،لهساهر سانوورهکان و لاه نێوخاۆی ئێاران
باهرۆکیان دهگاارت .باهاڵم ئااهم چهمکااه لاه راسااتیدا “هێرشااێکی پێشاگیرانه”یااه باۆ سااهر دژبااهرانی “بلفعال و بلقااوه”ی کۆماااری
ئیساالمی .واتاا پااێش ئاهوهی کااه ئاهوان زیااان باه کۆمااری ئیسااالمی بگهیاهنن ،کۆماااری ئیساالمی پێشدهسااتی بکاا و زهربااهیان
لێبدا.
کۆماری ئیسالمی له رێگهی جۆراوجۆرهوه ههوڵی دا ئهم خوێندنهوه بۆ پاراستنی ئهمنییهتی ئێران ،له کۆمهڵگهشدا جێ بخاا
و کۆمهاڵنی خهڵک لهگهڵ خۆی بخا .ئهگهر سهیری بۆچوون و ههڵوێستی کۆماهڵێک لاه روونااکبیرانی ئێرانای بکاهین ،بۆماان
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دهردهکهوێ که تا رادهیهک لهم بوارهدا سهرکهوتوو بووه؛ ئاڵوگۆڕ و شهڕی نێوخۆیی واڵتانی سووریه و عێراق لاه چهناد الوه
به قازانجی کۆماری کۆماری ئیسالمی شکاهوهتهوه:
یهکهم :شهڕ و ماڵوێرانی له سووریه و عێراق و ،درێژهکێشاانی ،وایکارد کاه خاهڵكی ئێاران باه پاارێزهوه و باه رێگاای دیکاه
داوای مافهکانیان بکهن و لهوه بترسن که ئێرانیش وهک ئهو واڵتانهی لێبێ.
دووههم :کۆماری ئیسالمی له رێگهی شاندنی هێزێکی زۆر باۆ واڵتاانی ساووریه و عێاراق ،باۆ باهرگری لاه هاوپهیماناهکانی و
سهرکوتی دژبهرانیان ،ئهزموونێکی زۆری به تایبهت له بواری شهڕی نێوخاۆیی و چۆنیاهتیی رووباهڕوو بووناهوه لهگاهڵ شاهڕی
نێو شارهکان ،بهدهست هێناوه و له داهاتوودا بهکهڵکی دێت .شکی تێدا نییه که یهکێک له ئامانجاهکانی ئێاران باۆ شااندنی
ئهو هێزه زۆره و دانای ئاهو هاهموو تێچاووه مااددی و مرۆییاه باۆ بهدهسات هێناانی ئاهزموون و کاهڵک لێوهرگرتنای لاه کااتی
خۆیدا ،دهگهڕێتهوه.
سێههم :ئێران له رێگهی ههڵخڕاندنی ههستی ناسیۆنالیساتی و مهزهاهبی ،تاا رادهیاهک تاوانی حازوور و باه واتایاهکی دیکاه
دهستێوهردانهکانی له واڵتانی ساووریه و عێاراق پاسااو بادا و هاهمووی ئهماناهش باه نااوی پاراساتنی ئهمنیاهتی ئێاران ،لاه
قالب بدا.
چوارەم :خۆتێوەگالندنی لە کێشەیەکی ئەمنای ،کەش و بەساتێنی ماانۆڕری زیااتر باۆ دەساەاڵتی پااوانخواز دەخاوڵقێنی هەتاا
پەرەی زیاتر بە پاوانخوازێتی خۆی لە نێوخۆ بدات و هەموو دەرگاکانی دەسەاڵت بە بیانووی ئەمنییەتی دابخا.
بااهم شاایکردنهوانهی سااهرهوه ،ئهگااهری ئااهوه ههیااه ئێااران ئیسااتراتیژی “قااوواڵیی دیفاااعی ئیسااتراتیژیک” یااان “هێرشاای
پێشگیرانه” ،له ئاستی دیکه و له بواری دیکهدا بهکار بێنێ .واته ئهمجاره ئهو ئیستراتیژییه لاه ههمباهر داعاش و گرووپاه
توناادڕهکانی دیکااهی دژبااهری خااۆی و هاوپهیمانااهکانی ،بااۆ رووبهڕووبوونااهوه و زهربااه لێاادان لااه ئااهحزابی ئااازادیخواز و
رزگاریخوازی رۆژههاڵتی کوردستان ،که له دوای هاتنه سهرکاری کۆماری ئیسالمییهوه“ ،نا”یان پێگاوت و خاهباتیان لاه دژی
دهسات پێکاارد ،بگوزازێتاهوه و پااهرهی پێبادا .لهوانهیااه کۆمااری ئیسااالمی پێای وابااێ ماادام ئااهو ئیساتراتیژییه لااه ئاسااتێکی
بهرباڵوتر و له دژی داعش و نهیاری خۆی و هاوپهیمانهکانی ،ئهنجامی باهدهسات هێنااوه ،باۆچی لاه ئاساتێکی دیکاهدا و لاه
دژی حیزبهکانی دژبهری خۆی ،که نوێنهرایهتیی خهباتێکی بهرحهقی گاهلێک دهکاهن ،باهکار ناههێنێ! تهقیناهوهکانی شاهوی
یهڵاادا لااه بااهردهم بنکااهی سااهرهکیی حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتان ،دهکاارێ لااهم دهالقااهوه لێااک بدرێنااهوه .ئهگااهر ئااهم
شیکردنهوهیهمان باۆ تهقیناهوه تیرۆریساتییهکانی شاهوی یهڵادا قباوو بێات ،دهباێ وهک دهساپێک لێای باڕوانین و چااوهڕوانی
رووداوی دیکه ،له الیهن کۆماری ئیسالمییهوه بۆ زهربه لێدان له بهتایباهت حیزباهکانی رۆژهاهاڵت باین .ئهگاهر حیزباهکانی
رۆژههاڵت له بهرنامهیان دابێ بهشێوهیهکی مهیدانی و جیددیتر له نێو خهڵکی خۆیااندا حزووریاان هاهبێ ،ئیحتماالی ههیاه
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کۆماری ئیسالمی لهمهوبهدوا لاهجیاتی ئاهوهی کاه لاه وهرزه گهرماهکاندا چااوهڕوانی چووناهوهی پێشامهرگه باێ و باه قاهولای
خۆیاان ،لاه “زهمینای خاۆیدا” رووباهڕوویان بێتاهوه ،ئاهمجاره پێشدهساتی بکاا و دوورتار لاه “سانوورهکانی خاۆی” و لاه هاهر
شوێنێک که بتوانێ ،زهربهیان لێبدا .ئهوهی ئهمجاره له تهقینهوهکانی شهوی یهڵادادا بهرجهساته باوو و ،لهوانهیاه پاهرهش
بستێنن ،ههڵگری ههندێک توخمه که له سااڵن و دهیهکانی رابردووشدا تاقی کراوهتهوه و دیتوومانه؛ باهو جیاوازییاهوه کاه
ئامانجدارتر له پێشوو و ،له چوارچێوهی فورمولی دهقیقتری “هێرشی پێشگیرانه”دا جێ دهگرن.
کۆماااری ئیسااالمی بیجگااه لااه ئهزموونااهکانی لااه سااووریه و عێااراقدا ،کااه لااه ژێاار تیشااکی قااوواڵیی دیفاااعی ئیسااتراتیژیکدا
بهدهسااتی هێناااون ،چاااوی لااه مااۆدێلی دهرپهڕاناادنی موجاهیاادینی خهڵقااه لااه عێااراق .ههرچهنااد نموونااهی موجاهیاادین و
حیزبهکانی رۆژههاڵت ،لاه زۆر رووهوه باهراوردێکی “معالفاارق”ه؛ باۆ نمووناه حیزباهکانی رۆژهاهاڵت لاه نێاو میللاهتی خۆیاان
دان ،بهاڵم دوور نیه کۆماری ئیسالمی ئهگهر بتوانێ بیهوێ به چهشنێک شهڕی رهوانی له دژی حیزباهکانی رۆژهاهاڵت بکاا و،
واوهتر لهوهش به شێوازی جۆراوجۆار ،زیانیان پێ بگهیهنێ.
له خۆشبینانهترین حاڵهتدا ،تهقینهوهکانی شهوی یهڵدا هۆشدار و زهنگی مهترساین باۆ حیزباهکانی رۆژهاهاڵت؛ کاه ئهگاهر
بیانهوێ بهتایباهت لاه نێوخاۆی رۆژهاهاڵتدا چااالک بان ،پێویساته هاهموو ئهگاهرهکان لهباهرچاو بگارن و باه رهچااو کردنای
میتااۆدی نااویی خااهبات و بااه هاوئاهااهنگی ،رووبااهڕووی پیالنااهکانی کۆماااری ئیسااالمی ببنااهوه کااه هااهرجارهو پهردهیااهک لااهو
پیالنانه دهبینین.
٣١ی دێسەمبەری ٢١١٦
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تێرۆریزمی دەوڵەتیی و پەرچەکرداریی بزاڤی نەتەوەیی کورد

سامان فەقێ نەبی
لە رواناگەی کۆمااری ئیساالمی ئێاران ،تێارۆر بەکەڵاک تارین ئاامرازە باۆ گەیشاتن بە ئاماانجە قێازەونەکەی کە بااریتییە لە
پووکاندنەوەی جواڵنەوەی رزگاریخوازیی نەتەوەی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان.
ئاورێکی خێرا لە مێاژووی بازاڤە نەتەوەییەکاانی گەالنای بندەسات لە سەرانساەری جیهاان ،ئەوە دەردەخاا کە لە زۆربەی ئەم
کێشە میللی یانەدا ،ئەوە گەلی چەوساوەیە کە بە قەولی "فرانتێس فانۆن" ناچارە لە شەرێکی نابەرامبەردا لەگەڵ داگیارکەر
تەنانەت پەنا بۆ تێرۆریش ببا ،بۆ ئەوەیکە لە ئۆغدەی پەن خواردووی خۆ بە کەم زانین خۆی دەرباز بکا .بەاڵم راساتییە
تاڵەکە ئەوەیە کە لە رۆژهەاڵتی کوردستان ئەم هاوکێشەیە بە پاێچەوانەی شاێوازی خەبااتی زۆربەی نەتەوە ژێردەساتەکانی
جیهان بە ئاقارێکی پێچەوانەدا تێپەر بووە؛ بەو واتاایە کە ئەمە دەوڵەتای داگیارکەری کۆمااری ئیساالمییە کە لە تێرۆریازم
وەکوو مێکانیزمی الوازکردنی خەباتی گەلی کورد بە گشتی و حیزبی دێموکرات بەتایبەتی کەڵکی وەرگرتووە.
کۆماری ئیسالمی بۆ ئەم مەبەساتەش رێگاایەکی تااقیکراوی هەڵباژاردووە کە لە مێاژووی هااوچەرخی کوردساتان دا ،دوژمناانی
ئەم نەتەوەیە بەردەوام لێااای ساااوودمەند باااوون .ئەم رێگاااایەش باااریتییە لە ئەنجاااام دانااای کاااردەوەی تێرۆریساااتی لە دژی
شۆرشگێرانی کورد لە رێگای کەسانی خۆجێیی؛ واتا تێرۆر لە چوارچێوەی خەیانەتی نەتەوەیی و لە کاناالی خەیانەتکاارانی
بە رەواڵەت کوردەوە.
لە راستییدا هەبوونی کۆمەڵگایەکی رۆچوو لە نێو هەژاریی و بێ شوناسیی لە رۆژهەاڵتی کوردستان ،دۆزیانەوە و دەستنیشاان
کردنی کەرەستە و مۆرەی خائین بۆ بە ئاکام گەیاندنی ئەم سازوکارە نامرۆییەی رێژیمی دەستەبەر کردووە.
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حاشا هەڵنەگارە کە نەباوونی شوناساێکی بەهێازی تاکەکەسای و ژیاان لە نێاو کۆمەڵگاای ناساەقامگیر و بەرێکخاراو نەکاراوی
رۆژهەاڵتی کوردستان ،بۆتە هەوێنی هاتنە ئاارای کەساانی خاائین بە نەتەوە و نیشاتمان کە لە ساۆنگەی رێکاارەکەی "ساوون
تزۆ" لە پێناوی سەرکەوتن لە شەڕدا ،نەک لە شەڕی راستەوخۆ بەڵکوو لە نێو ریازی خەباانگێرانی کاوردەوە تەداروکای گاورز
وەشاندن لە شۆرشی کوردستان بدرێ.
گەلی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان نزیک بە چاوار دەیەیە کە لە شاەڕێکی هەمەالیەنەی نیزامای ،کولتاووری ،کاۆمەاڵیەتی و
ئااابووری لە دژی کۆماااری ئیسااالمی ئێااران دایە و لەو ماااوەیەدا ،رێااژیم لە هاایچ چەشاانە پیالنێکاای تێرۆریسااتی و کرەوەیەکاای
نااااجوانمێرانە کە بە "هاااونەری جەنااا " نااااوزەدی کاااردوون ،خاااۆی نەباااواردووە .بە داخەوە گەلااای کاااورد بە گشاااتی و بااازاڤە
نەتەوەییەکەشی بەتایبەتی ،لەو نێوەدا تەنیاا باوونەتە تەماشااکەری قورباانی دانای مارۆڤە شۆرشاگێرەکانیان و بە پاسااوی
پەنا نەبردن بۆ تێرۆر هەر لە بازنەی فیدابوون قەتیس مااونەتەوە و لە پراکتیاک دا ئیقادامێکی شۆرشاگێرانەی بەربااڵو باۆ
راگرتنی تێرۆریزمی دەولەتیی کۆماری ئیسالمی لە ئارادا نەبووە.
لە مێژووی خەباتی نەتەوە بندەستەکان دا ،بزاڤای گەلای چەوسااوە لە پێنااوی پەرەپێادان بە پاێگەی کاۆمەاڵیەتی خاۆی بە
مێتۆدی وەاڵمدانەوەی رادیکال لەهەمبەر تێرۆریزمی دەوڵەتیی،پشتیوانی یاان النایکەم باێ الیەنای زۆریانەی خەڵکای وەدەسات
هێناوە .ئەم مێتۆدە لە کوبا لە الیەن چێگڤارا و دواتر لە وێتنام ،ئەلجەزایار ،ئیرلەنادی بااکوور ،باساک و زۆر شاوێنی تار
سەرکەوتنی بۆ گەلی بندەست بە دیاری هێنا؛ کەچی لە رۆژهەاڵتای کوردساتان بە هاۆی نەباوونی کااردانەوەیەکی پاالن مەناد
لە الیەن جوواڵنەوەی رزگاریخوازی کوردەوە بۆ پووچەڵکردنەوەی ئەم مێکانیزمەی رێاژیم ،پەتاای خەیاانەت وەکاوو هەورێکای
رەش هەروا باڵی بە سەر واڵت دا کێشاوە.
ئەمە لە حالێکدایە کە زۆرینەی فیلسوفان و تەناانەت پێغەمبەرانایش رەوایەتییاان بە شاەڕی دیفااعی و کااردانەوە بەرامابەر
بە پیالنەکااانی دوژماان داوە؛ تااا ئەو جێگااایە کە موسااا پێغەماابەری جوولەکەکااان دەلااێ":خااودا شااەڕکەرە" یااان مۆنتێسااکیۆ
بیرمەندی فەرانسەیی لە سەر ئەم بڕوایەیە کە مافی پاراستن مافێکی سرووشتییە و زامنی عەدالەتە .ماکیااوێلیش پێای وایە
کە شەڕی پێشاگیرانە و دیفااعی شاەڕێکی لاۆژیکی یە و ماائۆ رێابەری شۆرشای چینایش بەردەوام ئەوەی دووپاات کاردۆتەوە کە
"پێویساااتە بە شاااەڕ لە دژی شاااەڕ راوەساااتین".لەو نێاااوەدا هێگااال تەناااانەت ئاااارەزووی ئاشاااتی بە رۆیاااا و خەون لە مێاااژووی
مرۆڤایەتی ئەژمار دەکا.
هەموو ئەم فاکتانەی کە ئاماژەیان پێکارا،ئەوە دەساەلمێنن کە بزاڤای نەتەوەیای کاورد لە رۆژهەاڵتای کوردساتان بە گشاتی و
حیزباای دێمااوکرات بە تااایبەتی ،پێویسااتی بە سااەر لە نااوێ دارشااتنەوەی سااتراتیژی خااۆی لە بەراماابەر دیاااردەی تێرۆریزماای
دەوڵەتیاای کۆماااری ئیسااالمی ئێااران هەیە و پێویسااتە مێااژووی خەباااتی گەالناای بندەساات لە جیهااان وەک پااارادایم لەبەرچاااو
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بگیاارێ و ئەم ئەسااڵە بە هەنااد وەربگیاارێ کە وەاڵماادانەوە بە تێاارۆری دەوڵەتیاای بە شااێوەی رادیکااالە کە پاساایڤیتە و بااێ
هیوایی لەناو دەبا و ماشێنی تێرۆری رێژیم دەوەستێنێ.
فەیس بووک
١ی جانێویری ٢١١١
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“بەرلە ماڵئاویی” و یەڵدای خوێناوی!

ههیاس کاردۆ
گااوێم لە قاارچەی دڵاای ئەو دایااکە بااوو کە رۆڵەی پێشاامەرگەی نەیتااوانی تێوەرسااووڕانی ساااڵی دەگەڵ نااوێ کاااتەوە .هەسااتم
بەخەماای ئەو کااوڕە پێشاامەرگەیە کاارد کە لەدوا ساااتەکانی ساااڵدا لەشاای باااوکی خەڵتااانی خااوێن کاارا .دەگەڵ ئااازاری ئەو
پێشاامەرگەیە ژیااام کە فەرماناادە ئااازاکەی لااێ دوور کەوتەوە .هەسااتی هەمااوو ئەو خەباتکااارانەم خوێناادەوە کە جەسااتەی
هاوسەنگەرانیان دەنێو گڕی ئااگری “تیارۆر”دا چزەیاان لاێ هەساتا .ئەوەشام بیسات کە قاساملوو لە پێرالشاێزەوە پەیاامی باۆ
شەهیدەکان ناردوە و شەوی یەڵدای بەناو کردوون .خەبەرم هەبوو کچە خۆڕاگرەکانی زینادان خۆیاان و زنجیرەکاانی دەساتیان
لەبیر کرد و بوون بە بەشێک لەو الفاوی ئەو رقە کە بەرامابەر خودایاانی تارس و وەحشاەت هەماوو واڵتای کاوردانی داگارت.
ساااڵێکی دیکەشاامان لە خەبااات و خااوێن و خەاڵت تێااپەڕ کاارد .کارنااامەیەکی دیااکەش هاااتە سااەر دەفتەرێکاای  ١١الپەڕەیاای
بەخوێن نووسراو و بە فرمێساک تەڕ کاراو .ئەمسااڵیش وەک هەماوو سااڵەکانی تەمەنماان کەوتیانە بەر تەوژمای باێ ئەماانی
شەپۆلە بێ بەزەکانی دەریای دڵڕەقی دوژمن .ئەمسااڵیش وەک هەماوو سااڵەکانی ژیانماان وەبەر داسای دروێنەیاان دایان ،بە
تەوری دووساااەر بەرباااوونە جەساااتەمان ،رووبااااری خوێنیاااان باااۆ هەڵبەساااتین و ئاگریاااان دەجەنگەڵساااتانی پاااڕ دارودرەختااای
مانەوەمااان بەردا .ئەوان دیسااان هاااتن قەاڵی بڕوامااان بااڕووخێنن ،کااانیی بوونمااان کااوێر کەنەوە ،گەرووی هەناسااەمان رێااک
بگوشن و هەموو پردەکانی پەڕێنەوەمان لێ بڕووخێنن .ئەوان وەک هەموو سااڵنی بوونمان و چوونە پێشمان ،ویساتیان تاۆوی
ناهومێااادیمان دەنێاااودا بچێااانن ،ژاری مانااادوو بوونماااان بە گەروودا باااکەن ،وزەی هەنگاونانماااان بباااڕن و باااااڵی بەرزماااان
بچەمێننەوە .ئەوان لە هەماوو رۆژەکاانی ئەمسااڵدا ،وەک هەماوو رۆژ ومانگەکاانی راباردوو رووی دوژمنکاارانەی خۆیاان زیااتر
نیشان داین و قەت بۆ ساتێک لەو ئەرکەی خۆیان خافڵ نەبوون .ئەوەی بۆ ویشک کردنای داری خەباتماان لە دەساتیان هاات
کردیان و کۆتا هەوڵیشیان سوور هەڵگێڕانی یهڵدای نازدارمان بوو.
بە پێچەوانەی هەوڵی نەیار ،ئێمە شاڕێگای خەباتمان ون نەکرد ،سەری بەرزمان نەوی نەکرد ،چاوی هیوامان نەقووچاند،
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باوەڕی پتەومان لەبان نەهاات .هەرچەناد دەوریاان تەناین ،کەچای لە جاووڵە نەکەوتاین ،دەساتی تەسالیممان هەڵ نەهێناا،
ئەژنۆی هێوامان نەشاکا و خرۆشای پێشامەرگانەمان قەت بێادەن نەباوو .لە هەماوو رۆژ و مانگەکاانی ئەمسااڵدا ،خەباتماان
وەک هەمیشە بەردەوام بوو ،پالنی چوونە پێشمان نوێ دەکرایەوە ،خاوێنی تاازە دەدەمارەکانماان دەگەڕا ،مەیادانی نوێترماان
بۆ خۆنواندن دەدیتەوە و هەوڵی زیاترمان بۆ بەرین کردنەوەی خەباتەکەمان دەدا .ئێمە و ئەوان دوو دنیای لێاک جیاوازماان
هەیە .ئاااێمە و ئەوان هااایچ شاااتێک وەک یەک ناااابینین .ئەوەی لە بااااوەڕی ئاااێمەدا جاااوان و رازاوە بەدی دەکاااری الی ئەوان
نەفرەتی بۆ دەبارێ .ئەوەی باۆ ئاێمە هانادەر و پااڵپێوەنەرە الی ئەوان بەربەساتە .ئەوەی ماناای ژیاان بە ئاێمە دەبەخشاێ
مزگێنیی مەرگی بۆ ئەوان پێیە .هەربۆیە هەتا ئێمە لەجوانییەکان نیزیکتر دەبینەوە ،ئەوان دەنێاو تااریکیی زۆرتاردا ناوقم
دەبن .هەتا ئێمە زیاتر دەکەوینە سەر شاڕێگای بەرەوپێشچوون ،ئەوان لە کەندەاڵنی خلۆربوونەوە نیزیکتر دەبنەوە .هەوڵای
ئااێمە ئەوەیە شااەوی یهڵاادا بکەیاانە چراخااانی شااادی و باازە ،پیالناای ئەوان وەڕێخسااتنی جااۆگەی خااوێن بەسااەر لەشاای یهڵاادا
خۆشەویستاندایە.
ئێسااتا کە بیاار لە شااەوی یهڵاادا و پەیااامی یهڵاادا خوڵقێنااان و کۆتااایی ئەو شااەوە دەکەمەوە ،بەخااۆم ناایە دەگەرێاامە دوورە
زەمەنێکی سەرەتای وەرێ کەوتنی ئەم کاروانە .ئەوەندەی زەیان یاارمەتیم دەدا وەبیارم دێاتەوە هەتاا رێڕەوانای ئەم کااروانە
ویستوویانە مۆمێک داگیرسێنن ،تاریک پەرستان وەخۆ کەوتوون و گەردەلوولی تاوانیان وەڕێخستوە .هەتاا گەشابینانی دنیاای
دواڕۆژ دەالقەیەکیااان بااۆ ژیااان کااردۆتەوە ،رەشاابینان پەردەیەکاای ئەسااتووریان بەسااەر کشاااندوە .هەرکااات پااارێزەرانی خااۆر
چاویان دەڕووناکی بڕیاوە ،ساوپای شەوپەرساتان ئۆقرەیاان لاێ هەڵگیاراوە .لەوەتاا ئاێمە هەیان و ئەوان هەن قەت سانووری
نێوان کار و بیر کردنەوەمان لێک نیزیک نەبۆتەوە .ئەوەی ئێمە بەدوویادا گەڕاویان ئەوان لە خۆیاان دوور کاردۆتەوە .ئەوەی
ئێمەی شاد کردوە ئەوانی وەگریان خستوە .هەرچای هانادەری ئاێمە باوە رووخێانەری بیار و ئەندێشاەی ئەوان حیسااب کاراوە.
بۆیە ئێمە سەر بە دوو عێل و تەبار و مەخلووقی جیاوازین .ئەو دوو دنیا لێک جیااوازە ناتەباایە زەحامەتە وێاک هەڵاکەن.
یان ئێمە دەبێ پشت لەخۆر و دەستەمالنی تاریکی بین و مل بۆ نەریتی خوێن خۆری نەوی بکەین ،یان ئەوان دەبێ سوژدە باۆ
ڕووناکی بەرن و باوەڕ بە بزە بێنن.
ئێمە کە لە قوتابخانەی لەدایکبووی شەوی یهڵدا دەرسی جوانپەرستیمان خوێندوە و بە پەیاامی ئومێدبەخشاانەی ئەو گاۆش
کااراوین ،کااوا دەتااوانین بچیاانە سااەر دیناای تاریااک پەرسااتان؟ ئااێمە کە کۆڵەپشااتیی خۆمااان لە ئااازووقەی باااوەڕ و هیااوا و
هەنگاونان باۆ گەیشاتن بە مەنزڵای ئاساوودەیی پاڕ کاردوە کاوا دەتاوانین لە نیاوەی رێگاایە بگەڕێیانەوە؟ ئاێمە کەڕووماان لە
تیشکی خۆرە کوا ئاوڕ لە تاریکی دەدەینەوە؟ نانا ،ئەوە پیشەی ماۆم بەدەساتانی شاەوی یهڵادا نایە .ئاێمە پەپوولەئاساا بە
دەوری ئەو مۆمە داگیرساوەدا دەخولێینەوە ،خۆماانی فیادا دەکەیان بەاڵم ناایەڵین بکاوژێتەوە .کاروانێاک کە قەدەر عەیاامێکە
وەرێ کەوتوە و سەدان پێچ و خەمی بڕیوە و لە دەیان هەورازی حەستەم سەرکەوتوە ،کاوا بیار لە گەڕانەوە دەکاا؟ ئەم رێایە
هەر دەبااێ بپێااورێ ،ئەم کاااروانە هەر دەبااێ بگاااتە مەقسااەد ،ئەم ئاااواتە هەر دەبااێ وەدی بااێ .روونە هەروەک زۆری خااوێن
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لەپێناودا رژاوە و گەلێک جەفای بۆ کێشراوە کە دوایین قوربانیی ئەو رێبازە شەهیدانی شەوی یهڵدا بوون ،دەبێ خۆماان باۆ
زەحمەتی زیاتر و کارەساتی گەورەتریش ئامادە بکەین .گرین ئەوەیە نەسلێک خۆی فیدا دەکاا و نەسالێک جێای دەگارێتەوە.
گرینگتااریش ئەوەیە کە هەر دڵااۆپە خوێنێااک لەو قارەمانااانە دەڕژێ تینوگااوڕی زیاااتر بە ڕێڕەواناای ئەو رێگااایە دەبەخشااێ.
“ئەی قارەمانااان ،ئەوە خااوێنی ئێااوەیە کە لەدڵاام دا وەک ئەسااتێرە خوشاای و ئەویناای لەمنادا پەروەردە کاارد .چ لەش اێک بەو
خوێنە ئاڵە پاک نابێتەوە؟
لە ژماره ٦٩٥ی رۆژنامهی “کوردستان”دا باڵو بۆتهوه
٤ی جانێویری ٢١١١
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بااڵدەستیی ئەهریمەنیی تاران لە کوێ تێکدەشکێ؟

ئاالن بەهرامی
راستییەکی روون و نکۆڵیلێنەکراوە کە دەزگا سیخورییەکانی رێژیمی ئیساالمیی ئێاران لە پشات کاردەوەی تیرۆریساتیی شاەوی
یەڵااداوەن .چااونکە جااگە لە سااەرەداوە بەڵااگە سااەلمێنەرەکان ،دەیااان و سااەدان کااردەوەی هاوشااێوە لە دژی بەرهەڵسااتکاران و
جیااابیران و بەتااایبەتی رێاابەران و تێکۆشااەرانی کااورد ،تەنااانەت لە واڵتااانی رۆژئاااواییش ،سااەلمێنەری ئەم راسااتییەن کە
تێرۆر ،سیاسەت و شێوازێکی هەمیشەیی ئەم رێژیمەیە.
ئامانجی ئەم دەزگا سیخوری و سەرکوتکەرەکانی حکوومهتی تاران جۆراوجۆرە .خوڵقانادنی تارس و دڵەڕاوکە لە نێاو دژبەران
و الوازکااردن و بێتواناااکردن و تەنااانەت لەبەریەکهەڵوەشاااندنی رەوت و رێکخااراوە دژبەرەکااان لە هەر جێگااایەک (لە نێوخااۆو
دەرەوەی واڵت) بەشااایک لە ئامانجەکاااانی سیاساااەتی تیااارۆری ئەم رێاااژیمەن .رێژیمااای ئێساااتای تااااران هەر لە ساااەرەتای
هاتنەسەرکارییەوە بە گرتنەبەری سیاسەتی تیرۆر لەراستیدا ویستوویەتی پاازێلی سیاساەتی بااڵدەساتیی ئەهریمەنیای خاۆی
کە لە سێکوچکەی ئیعدام ،بەندکردن و تیرۆر پێکهاتوە ،بخاتەوە سەر یەک.
باازووتنەوەی مااافخوازانە و شوناساااخوازانەی کوردسااتان و حیزباای دێماااوکرات بەو پێاایە کە لە هەر هەلومەرجێااکدا تواناااای
خۆڕێکخستن و بەرەنگاریی خاۆی لە بەرانابەر دەساەاڵتی ساەرەڕۆ و ساەرکوتکەری تااراندا پاراساتوە زیااتر لە هەر الیەنێکای
دژبەر بۆتە ئامانجی سیاسەتی بااڵدەستیی ئەهریمەنیی ئەم رێژیمە .لیساتی دوورودرێاژی کاردەوە تیرۆریساتییەکانی رێژیمای
تاران سەلمێنەری راستیی ئەم لێکدانەوەیەن .بۆیە دەکرێ کردەوەی تیرۆریساتیی شاەوی یەڵادا لە چوارچێاوەی پەرچەکارداری
دەساااەاڵتی ئیساااالمیی تااااران لە ئاسااات بەرەوپێشاااچوونەکانی بااازووتنەوەی کوردساااتان و حیزبااای دێماااوکراتدا لێکبااادەینەوە.
دیاارە هەروەک لە کااردەوەدا دیتووماانە و لە ئاخاااوتنی بەرپرساانی سیاساای و تەنااهیی حکااوومەتی تاارانیشدا بەبەردەواماای
باسی لێوەکراە ،لە پالنی تەنااهیی ئەواندا زەبرلێادان لە نەیارەکانیاان(هێازە ئازادیخوازەکاان و دژبەران) و ئاژاوەناانەوە و
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خااۆش کردناای ئاااگری شااەڕی نێوخااۆیی لە واڵتااانی ناااوچە سااەرەتییەکی تااایبەتی هەیە .ئەوەش دەتااوانێ لەم راسااتییەوە
سااەرچاوە بگااری کە ئەوان زۆر لەوە ناایگەرانن هەر هەنگاوێااک و چاااالکییەکی هێاازە دژبەرەکااان و لە سااەروویانەوە هێاازە
کوردییەکاااان لە نێوخاااۆی واڵت ،چاااڕژ بخااااتە ئەو تەنااااهییە پاااڕ لە ترساااەی کاااه ئەوان بەساااەر واڵتیااااندا زاڵ کاااردوە.
لەم پێناوەدا رێژیمی تاراران تەنانەت هیچ بایەخێک بۆ تەناهی و سەروەریی ئەو واڵتانەی دەستێوەردانیان تێادا دەکاا یاان
کردەوەی تیرۆریستیان تێدا ئەنجام دەدا ،دانانێ .لەم پێوەندییەدا هەرێمای کوردساتان و عێراقای دوای رووخاانی حکاوومەتی
بەعااس دوو نمااوونەی بەرچاااون کە هەر لە دەیەی ٩١ی زایینااییەوە بااوونەتە مەیاادانی تەراتێناای ساایخور و تیرۆریسااتەکانی
رێژیمی ئیسالمیی تاران .هەروەک لە دەیەی  ٨١و سااڵنی سەرەتای دەیەی ٩١ی زایینای واڵتاانی ئورووپاایی بباوونە مەیادانی
تیرۆری دژبەران و جیاابیران .لەو مااوەیەدا بە دەیاان کەس لە کەساایەتی و تێکۆشاەرانی سیاسایی کاورد و ئێرانای لە واڵتە
جۆراوجۆرەکانی ئورووپا تیرۆر کران .کە بەرچاوترینیان تیرۆری د .عەبدولرەحمان قاسملوو ،د .شاپوور بەختیاار و د.ساادق
شەڕەفکەندی بوو.
هەرچەنااد بەخۆشااییەوە بڕیاااری لێبااڕاوانە و دادپەروەرانەی دادگااای میکوونووساای ئاڵمااان (دادگااای تیاارۆری دوکتااور سااادق
شااەڕەفکەنی و هاوڕێیااانی) لە نێوەڕاسااتی دەیەی ٩١دا سااەرانی تااارانی تووشاای ریسااواییەکی نێااونەتەوەیی کاارد و الناایکەم لە
ئاستی ئورووپادا بەربەساتێکی بەهێازی لە بەردەم بااڵدەساتیی ئەهریمەنیای حکاوومەتی تااران دروسات کارد ،بەاڵم بەداخەوە
ئەم چاااوەڕوانییە ناااکرێ الناایکەم لە کااورت ماااوەدا حکااوومەتی تاااران بەربەسااتێکی جیااددی لە بەراناابەر سیاسااتی تیاارۆر و
ئاژاوەنانەوەی خۆیدا لە واڵتانی ناوچەدا بەدی بکا.
کەواتە دەبێ رێگای دیکە بۆ بەربەرەکانی لەگەڵ تیرۆریسمی نێودەوڵەتیی رێژیمی تااران بادۆزرێتەوە .هەرچەناد لەقااودانی
کااردەوە تیرۆریسااتییەکانی ئەم رێااژیمە لە ئاسااتی نێااودەوڵەتیدا ،پێکهێنااانی هاوئاااهەنگیی ئەمنییەتاای و زانیاااری پااتەو
لەنێوان هەموو حیزب و رێکخراوەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان ،هاوئاهەنگیی پتەو لەگەڵ دامودەزگا ئەمنیەتییەکاانی هەرێمای
کوردسااتان النیکەماای ئەو رێوشااوێنانەن کە دەبااێ لەبەچاااو بگیاارێن ،بەاڵم بەدڵنیاااییەوە بە لەبەرچاااوگرتنی ئەزموونەکااانی
تائێستا ناتوانن بەتەواوی واڵمدەر بن .چونکە لە کردەوەدا دەرکەوتوە ناکرێ بەبێ پێکهێناانی بەربەساتێکی کردەیای بەر بە
ماشینی تیرۆری ئەم رێژیمە سەرەڕۆیە بگیرێ.
لەم پێوەندییەدا حیزب و رێکخراوەکانی نێو بزووتنەوەی نەتەوەیی رۆژهەاڵتی کوردستان پێویستە بیر لە گواساتنەوەی هێڵای
بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ هێژموونی تیرۆر و تۆقاندنی رێژیمی ئیساالمیی تااران باکەنەوە .بەم واتاایە کە ئەوان پێویساتە لە
رێگااای پوتانساایەلە نێوخۆییەکانیااانەوە (لە رۆژهەاڵتاای کوردسااتان و ناوچەکااانی دیااکەی ئێااران) بەرپەرچاای دەسااتدرێژییە
تیرۆریستییەکانی حکووماهتی تااران باۆ ساەر خۆیاان بادەنەوە .پێکهێناانی هێزێکای نێوخاۆیی زەبروەشاین لە چەناد الیەنەوە
گرنگیاااای تااااایبەتی هەیە .یەکەم ئەوە کە رەچاااااوکردنی دژە تاااااکتیکێکی ئەوتااااۆ بەرەی بەرەنگاااااربوونەوە و خۆپاراسااااتن

176

یەڵدای خوێناویی دێموکرات

دەگوازرێتەوە بۆ نێو چوارچێوەی جوگرافیای تەناهیی تاران و دووەم ئەوە کە هەر چەشنە چاالکییەک لە دژی ئەم چوارچێاوە
تەناهییە زەبری قورس و قەرەبوونەکراو لە بااڵدەستیی تەناهیی ئەهریمەنیی رێژیمی ئیسالمیی ئێران دەدا .لە بیرماان باێ
بەبێ شاکانی بااڵدەساتیی ئەهریمەنیای ئەم رێاژیمە باوار باۆ پەرەگارتن و کەم تێچووباوونی شاێوازەکانی دیاکە خەباات خاۆش
نابێ.
لە ژماره ٦٩٥ی رۆژنامهی “کوردستان”دا باڵو بۆتهوه
٤ی جانێویری ٢١١١
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بۆچی تەقینەوەی تیرۆریستی لەبەردەم بارەگا و بنکەی حیزبی دێموکراتی کوردستان؟

ئیقباڵ سهفهری
ئەم پرسیارە بەدەیان جار له الیهن دۆستان ،هەڤااڵن و هاوواڵتیاانی کاوردەوە رووبەڕووی نووساەری ئەم باابەتە کاراوتەوە.
ئەگەرچاای لە زۆربەی لێاادوان و رادەڕبڕینەکااانی بەرپرسااانی حاادک ،کۆماااری ئیسااالمی بە تاوانبااار و بااکەری ئەم کااردەوە
تیرۆریسااتییە ناساااندوە ،بەاڵم هیچکااام لەو لێاادوان و رادەڕبڕینااانە ئاماژەیااان بە تێئااۆری راسااتەقینەی پشااتی کااردەوەکە
نەکردوە.
پێشااەکی :ئەوانەی بەدواداچوونیااان بااۆ چااۆنیەتی ملمالنێاای نیااوان قۆڵەکااانی دەسەاڵتبەدەسااتی کۆماااری ئیسااالمی کااردوە و
شارەزای کردار و رەفتاری ئەم قاۆاڵنەن باۆ گەیشاتن بە لاوتکەی دەساەاڵت ،چااک دەزانان کە بە ریفۆرمخاواز و کۆنەپاارێزەوە
لەساااەر هەر بابەتێاااک بەدژی یەک بااان ،بەاڵم باااۆ ماااانەوەی سیساااتمی کۆمااااری ئیساااالمی هاودەنااا و هاوهەڵویساااتن .واتە
هەموویان یەک ئیستراتیژییان هەیە ،چونکە باش دەزانان رووخاانی کۆمااری ئیساالمی ،یاانی لەنێوچاوونی هەماوو قۆڵەکاانی
نێو دەسەاڵت .نابێ لەوەش گومانمان هەبێ کە ئەو حیازب و رێکخاراوانەی کە ئێساتا لە دەرەوەی ئێارانن و بە ئۆپۆزیسایۆنی
کۆماری ئیسالمی پێناسە دەکرێن ،لەبەر نەبونی ئیستراتیژییەکی هاوبەش و نەباوونی هاوئااهەنگی و هاوکاارییەکی کارداری،
ئالترناتیڤی بههێز بۆ کۆماری ئیسالمی نین.
بە وردباااوونەوە لە چاااۆنیەتی سااااختاری سیاسااای  -ئیااادئۆلۆژی ،ئیاااداری و کاااۆمەاڵیەتیی سیساااتمی والیەتااای فەقیاااه و بە
لێکدانەوەیەکی لۆژیکی لەساەر ئەم رەهەنادانە ،بۆماان دەردەکەوێ کە ئەوەی مەترساییە باۆ ساەر کۆمااری ئیساالمیی ئێاران و
درەناااا یااااان زوو کۆتااااایی بە تەمەناااای پااااڕ کارەساااااتی ئەم رێااااژیمە دێنااااێ ،لەم خااااااڵنەی خااااوارەوە کااااۆ دەباااانەوە.
ناکۆک بوون و نەسازانی ئەم سیستمە لەگەڵ رەوتی رووداوەکانی سەردەم ،ناکارامەیی ئەم سیستەمە لە دابینکردنای ژیاانێکی
شااەرافەتمەندانە بااۆ کۆمەڵگااای ژێاار دەسااەاڵتی ،پێگەیشااتن و تێگەیشااتنی جیلێکاای نااوێ کە سەدوهەشااتا دهرهجااه لەگەڵ
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ئایدۆلۆژیای کۆماری ئیسالمی جیاوازییان هەیە ،نەبوونی ئاازادی و پشات بەساتن بە هێازی ساەرکوت و لەنێاوبردنی فیزیکیای
مرۆڤەکااان ،بەفێاارۆ دان و داڕمااانی ژێرخااانی ئااابووریی واڵت ،کەڵەکەبااوونی دەیااان کێشااەی کااۆمەاڵیەتیی بااێ چارەسااەر،
گەندەڵیی ئیداری و داڕمانی ئهخاڵقی سیاسی و تا دوایی.
دوو قۆڵی کۆنەپارێز و ریفۆرمخواز! بۆ مانەوە یان بەدەستەوە گرتنی دەسەاڵت لە ملمالنەیەکی بەردەوام و ناتەندروسات دان.
قۆڵی کۆنەپاارێز بە پشتبەساتن بە هێازی زەبروزەنا دەیاهەوێ بەساەر کۆمەڵگاادا زاڵ بێات و هەماوو رکەبەرانای سیاسای و
ئایدۆلۆژی خۆی لەنێو بەرێ ،یان راپێچی چاڵە رەشەکانی بکا .بۆ ئەم مەبەستانەش ،چەنادین گۆپااڵی بەدەساتەوەیە وەک:
خۆمەینی ،شۆڕش ،وەلی فەقیه و شووڕای نیگابان ،کە بااڵترن لە یاسا .بە کورتی ئەم قۆڵە خاۆی لە بەرانابەر مارۆڤدا بە
بەرپرسیار نازانێ و کردارەکانی دژەمرۆڤانەی دەخاتە ئەستۆی هێزێکی مێتافیزیکی!؟
قۆڵەکەی دیکە کە خۆی بە ریفۆرمخواز پێناسە دەکا و ئێستا ئیدارەی دەوڵەتی بەدەستەوەیە ،چاوار دەسات و پێای لاه الیاهن
هێزەکانی سەرەوەی یاساوە بەستراوە و هێازی ئەوەی نیایە ریفاۆرم یاان ئااڵوگۆڕێکی هەرچەناد بچاوکیش باێ ،لەو سیساتمەدا
بکااا .لەم پێوەناادیەدا شااتی زۆر هەن کە دەبااێ هەڵوێسااتەیان لەسااەر بکاارێ و ئاماااژە و لێکاادانەوەی جیاوازیااان بااۆ بکاارێ.
کەوابێ ،دەچینە سەر ئەسڵی پرسیارەکە.
ئاکااامگیری :لەسااەروە ئاماژەمااان بەو هۆکااارانە کااردوە کە مەترسااین بااۆ سااەر کۆم ااری ئیسااالمی ئێااران ،بااۆیە بەدایاام پااالن
دادەڕێژن بۆ مانەوە لەسەر دەسەاڵت و پاکانەحیساب لەگەل دژبەران و جیابیران.
ئەگەر لەبیرمان بێ و بە دیدێکی راستبینانەوە باڕوانینە پەساەندکراوەکان و هەڵویساتەکانی حیزبای دێماوکراتی کوردساتان،
سەبارەت بە چۆنیەتی رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ کۆمااری ئیساالمی ئێاران ،بەتاایبەت پااش داباڕان و لە کۆنگرەکاانی چااردە و
پاااازدەدا ،کە لە کاااۆنگرەی شاااازدەش ئااااڵوگۆڕێکی ئەوتاااۆی بەرساااەردا نەهااااتووە ،بەڕوونااای بۆماااان دەردەکەوێ کە بەشاااێکی
بەرچاوی مانۆڕ و هەڵوێستەکانی حدک ،دەچنە خانەی ئەو مەترسییانەی کە لەسەر دەسەاڵتی مەالکانە.
یەکەم :بەپێچەوانەی پەسەندکراوەکانی پێشتر ،جوداییخوازی دەبێتە ماف ،نەک تاوان.
دووهەم :لەبەرنامەی خۆیدا ،کوردستان وەک واڵتێک پێناسە دەکا کە داگیر کراوە و بووە بەچوار بەش ،کە ئەمانە بۆخۆیاان
باوەڕبەخۆهینان و بەستەرە بۆ بەهێزکردنی هزری نەتەوەیی و نیشتمانی.
سێهەم :نەترسانە رەخنەی لەخۆی گرتوە و چووتە گۆڕەپانێکەوە کە تا ئەوکات ،بە گوناهی نەبەخشراو دەهاتە ناساندن.
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ئەویش هاندانی خەڵکە باۆ بەشاداریکردن لە هەڵبژاردنەکاانی پارلەماان و ساەرۆککۆماری .ئەماانەش نەک باۆ ئەوە کۆمااری
ئیسالمی الی لێ بکاتەوە و بیکا بە شەریکی دەسەاڵت .بەڵکوو بۆ چەندین مەبەستی جیاواز ،بەاڵم پیکەوە گرێدراو.
مەبەستیش لەم هەڵویستە ئەوە بوو کە بوار بڕەخسێ بۆ ئەوەی نوێنەرانی راستەقینەی خەڵک بچانە مەجلایس و بەم شایوەیە
پارسااەنگی هێااز لە ملمالنێکاااندا ئاااڵوگۆڕی بەسااەردا بێاات و کێشااەی نێااو قۆڵەکااان رێااژیم قااووڵتر بااکەنەوە .بێگۆمااان ئەم
هەڵویسااتە دروساات لە ئاااو دەرهاااتوە و ئێسااتا ناااکۆکی و قووڵبااونەوەی نێااو قۆلەکااانی ریااژیم بەئاشااکرا دیااارن .لە الیەکاای
دیکەش ،بەتاایبەتی کە بەشاێکی بەرچااو لە پارێزگاای ورماێ نەتەوەی دیاکەی لاێ دەژی و بەهۆکاار ئاایینیش باێ ،شاەریکی
دەسااەاڵتن ،مااافی کوردەکااان لەبەر بااایکوت و بەشااداری نەکااردن نەخااورێ .ئەمااانە و زۆر هەڵویساات و کاارداری دیااکەش لە
رۆژهەاڵتاای کوردسااتان ،بەشااێکی بەرچاااون لەو هۆکااارانەی کە مەترسااین بااۆ سااەر کۆماااری ئیسااالمی ئێااران ،دەچاانە خااانەی
مەترسییە ئاماژەپێدراوەکانی سەر دەسەاڵتی مەالکانەوە.
هەربۆیە کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی ،پەناا دەبەنە بەر کاردەوەی تیرۆریساتی دژی حادک ،چاونکە ناوێنەرایەتیی هازری و
نەتەوەیی -نیشتمانیی هاوواڵتیانی رۆژهەاڵتی کوردستان دەکا .دیوەکەی دیکەی ئەم پەیاامە کە بە کردەوەیەکای تیرۆریساتی
نیشان درا ،دوو مەبەستی لە پشتە .یەکەم :حدک بگەڕێتەوە بۆ قۆناخەکانی پێشتر و گوتاار و کاردەوەی تۆنادوتێژی بکااتە
پیشاااە ،کە ئەمە بە هەزاران جاااار بە کەیفااای ساااوپای ساااەرکوتی پاساااداران و حەڵاااقەی گرێخاااواردووی وەلااای فەقیااااه و
کۆنەپارێزەکااانی دەسااتوپێوەندیەتی .بااۆ ئەوەی کوردسااتان ئەوەناادەی دیااکەش ملیتااارێزە بکااا و گۆڕەپااانی خەباااتی مەدەناای
بەرتەسک و بەرتەسکتر بکاتەوە .مەبەستی دووهەمیش نیزیکبوونەوەی کاتی هەڵبژاردنەکانی داهاتووی ساەرۆککۆمارییە ،کە
دیسان خەڵک بەشداری پرۆسەی هەڵبژاردنەکان نەکەن و قۆڵی پاوانخواز بە پشتیوانی سوپای پاسداران ،بە هێناانی شاێوە
ئەحمەدینژادێکی دیکە ،ماوەی چەند ساڵی دیکەش تەمەنی کۆماری ئیسالمی ئێران درێژتر بکەنەوە.
لە ژماره ٦٩٥ی رۆژنامهی “کوردستان”دا باڵو بۆتهوه
٤ی جانێویری ٢١١١
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شەهیدانی شەوی یڵدا و هەڵوێستی بوێرانەی خەڵکی کوردستان

رەزا محەممەد ئەمینی
کااردەوەی تیرۆریسااتی بەردەم بارەگااای دەفااتەری سیاساایی حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتان و شااەهید بااوونی پیاان تێکۆشااەری
دێموکرات و دوو پێشمەرگەی ئاسایشی شاری کۆیە ،ئەگەر لەالیەک خەسارتێکی گەورە بوو بۆ حیزب و بنەماڵەی شاەهیدان و
هاوڕێ و هاوسەنگرانیان و هیچکات لەبیر ناکرێنەوە ،لەالیەکی دیکە بەو هاوسۆزیی و هاوپەیوەنادییە بەریانەی خەڵکای لە
شار و گوندەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان کە لەگەڵ حیزبی دێموکراتی کوردستان و بنەماڵەی ئەو شەهیدە ساەربەرزانە دەریاان
بڕی ،بە دۆست و دوژمنانی گەلی کورد و حیزبای دێماوکراتی نیشااندا کە شاەهیدانی ئەو حیازبە ،شاەهید و رۆلەکاانی گەلای
کااوردن و خەڵکاای کوردسااتان لێیااان بااێبەری نیاایە .نەک هەر شااەهیدانی شااەوی یەڵاادا ،بەڵکااوو هەمااوو کااادر و پێشاامەرگە و
شەهیدانی جەرگەی خەبات و تێکۆشان و هەموو ئەو شۆڕشگێڕانەی بە دەستی چەپەڵای تێارور و دەزگاای تیرۆریساتی کۆمااری
ئیسالمی خەڵتانی خوێن بوو ،رۆڵە و سەرمایەی نەتەوەکەمانن.
شەهید بوونی تێکۆشەرانی دێموکرات لە شەوی یەڵدا وەبیر هەموو الیەکی هێنایەوە کە کۆماری ئیسالمیی ئێاران ،هەماان ئەو
رێژیمەیە کە سەدان کادر و پێشمەرگەی حیزبی دێماوکرات و بااقی حیازب و رێکخاراوە سیاساییەکانی رۆژهەاڵتای کوردساتانی
لە ساڵەکانی نێاوان حەفتاا و هەشاتای هەتااوی لە شاارەکانی باشاووری کوردساتاندا تیارۆر کارد .ئەو کاردەوە تیرۆریساتییە
سەلماندی رێژیمە نەگاۆڕاوە و وێنااچێ لە داهااتووشدا واز لە کاردەوە تیرۆریساتییەکانی بێناێ .جاگە لەوەش تەقانادنەوەی
دوو بۆمبی بەهێز لە نێو دوکانێکی بەردەم بارەگای دەفتەری سیاسیی و لە جەناگەی بەڕێوەچاوونی رێوڕسامێکدا کە نەک هەر
کااادر و پێساامەرگەکانی حیاازب ،بەڵکااوو دەیااان و بگاارە سااەدان ژن و منااداڵ و مێرمنااداڵی تێاادابوو ،نیشاااندەری ئەوپەڕی
دڕندەیی و جینایەتی رێژیمێکە کە دەم لە ئیسالم و ئایین دەدات و نێوی “کۆماری ئیسالمی” لە خاۆی نااوە .ئەو شاێوە تیارۆر
و تەقینەوانە ئەو راستییە دووبارە دەکاتەوە کە بۆ کۆماری ئیسالمی جیاوازییەک لە نێوان کادر و پێشمەرگەکانی کورد و
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بنەماڵەکانیان ،بە زارۆکی سەر بێشکەشەوە نییه و هەموو هەر کورد و نەیاری کۆماری ئیسالمین و دەبێ هەر چۆنێک بێ
لەنێو بچن.
کەم نەبااوون خەباااتگێڕانی سااەربەرز و کااۆڵنەدەری بنەماااڵەی دێمااوکرات کە لە نێوخااۆی رۆژهەاڵتاای کوردسااتان و لەکاااتی
بەئەنجامگەیانااادنی ئەرکەکانیاااان و لە بەرەنگااااربوونەوەی قارەماناااانە لەگەڵ جااااش و بەکرێگیاااراو و پاسااادارانی رێژیمااای
کوردکوژیی کوماری جورم و جینایەت لە ماوەی شەش مانگی رابردوودا شەهید نەبووبن .بەاڵم ئەوەی شەهیدانی شاەوی یەڵادا
لە هاورێ و هاوسەنگەرە شەهیداکانیان جودا دەکاتەوە ،ئەوەیە کە ئەوانە نەک لەکاتی شەڕ و بەربەرەکاانی لەگەڵ دووژمان
و لە نێوخۆی رۆژهەاڵتی کوردستاندا ،بەڵکاوو لە شاەوی لەدایاک باوونی دوکتاور قاساملووی رێابەر و لەکااتی بەڕێاوە چاوونی
رێوڕەساامی شااادی بەم بااۆنەیەوە و لە کردەوەیەکاای تیرۆریسااتیدا شااەهید بااوون .هەر ئەوەش بااوو کە بااوو بەهااۆی دەربڕیناای
هەست و سۆز و هاوخەمییەکی کەموێنە لە شار و گوندەکانی کوردستان .زێادەڕۆیی نییاه ئەگەر بڵێاین کە شاەهید باوونی ئەو
کادر و پێشمەرگانە کە لە نێویاندا الوێکی ١١ساالەی خوێنشایرین و روحساووکی بنەمااڵەی پێشامەرگە و ئەنادامی یەکیەتیای
الوان بە نێوی ناسری کەریمی تێدا بوو ،لەو شەهیدانە کە لە شەڕ و بەربەرەکانیدا شەهید بوون ،زیااتر هەساتی هااوخەمی
و دڵسۆزیی خەڵکی کوردستانی ورووژاند.
سەردانی هەزاران کەس لە خەڵکی کوردستان ،بەتایبەت لە شارەکانی مەهاباد ،بۆکاان و باانە ،باۆ دەربڕینای سەرەخۆشای و
هاودەردی لەگەڵ بنەماڵەی شەهیدانی شەوی یەڵدا ،سەرەڕای زەخات و فشاار و هەڵگرتنای وێانە و فایلم لە خەڵکای لەالیەن
سیخوڕانی ئیدارەی ئیتالعااتی ساپای پاسادارانەوە و هەڕەشاە کاردن لە بنەمااڵەی شاەهیدان ،دەرباڕی قاوواڵیی خۆشەویساتیی
پێشمەرگە و خەباتگێڕانی دێماوکرات لە دڵ و دەروونای کاۆمەاڵنی خەڵکای کوردساتان دایە .لەو مااوەیەدا بەهەزاران پەیاامی
سەرەخۆشاای بە هەمااوو شااێوەیەک و لە رێااگەی جۆراوجااۆر لە نێوخااۆی رۆژهەاڵتاای کوردسااتانەوە بااۆ ناوەناادە پێوەندیاادارەکانی
حیزبی دیمۆکرات نێردراون و خەڵکی پێشمەرگە و دێموکرات پەروەری کوردستان هەستی بەرزی خۆیاان بەو باۆنە دڵتەزێانەوە
دەربڕیوە .جاگە لەوەش ئەنجامادانی کاردەوە تەبلیغییەکاان باۆ مەحکاووم کردنای جیناایەتی شاەوی یەڵادا ،لە هەماوو شاار و
گوند و گەڕەکەکانی کوردستان ،لەالیەن ئەندام و الیەنگرانی حیزب و الوە بەهەست و بەجەرگەکانی کوردساتان ،ساەلمێنەری
خۆشەویساااتیی پێشااامەرگە و دێماااوکرات و نەفااارەت و بێااازاری لە کۆمااااری ئیساااالمی و کاااردەوە تیرۆریساااتییەکانی باااوون.
پشتیوانیی خەڵکی کوردستان هەر شار و گونادەکانی نەگارتەوە ،بەڵکاوو لە بەنادیخانەکان و چااڵە رەشاەکانی جەلالدەکاانی
رێژیمیش ،بانگی ناڕەزایەتی لە کردەوە جینایەتکارەکانی کۆماری ئیسالمی بە گوێی حیزب دێموکرات و بنەمااڵەی شاەهیدانی
شاەوی یەلادا و خەڵکای گەیشاات و دەساەاڵتدارانی ئەو رێاژیمەش باااش تێگەیشاتن ،ساەردەمی کااپ کردنای دەنگای ناااڕەزایەتی
خەڵکااای ،تەناااانەت لە بەنااادیخانەکانیش بەساااەر چاااووە و نااااتوانن تەمااای رەشااای بێااادەنگی بە ساااەرکوت و ئەشاااکەنجە و
لەسێدارەدان بە تەواوی داسەپێنن.هەرلەو پێوەندییەدا و دوابەدوای ئەو کردەوە قزێونە ساێ شاێرەژنی بەنادکراو لە زینادانی
شاری”کرمان” بە ناوەکانی ئەفسانەی بایەزیدی ،هاجەری پیری و سۆهەیال مینایی و هەروەهاا بەنادکراوی سیاسایی کاورد لە
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زینادانی رەجاایی شااری کەرەج محەمامەدی نەزەری خەڵکاای ساایینقەاڵ کە زیااتر لە  ٢١سااڵە لە زینادان دایە بە دەرکردناای
پەیااام ،وێااڕای مەحکااوم کردناای دەزگااای تیاارۆری کۆماااری ئیسااالمی و تەقیاانەوەی بەردەم قەاڵی دێمااوکرات ،سەرەخۆشاای و
هاوخەمی خۆیان بۆ حیزب و بنەماڵەی شەهیدان دەربڕیوە .ناردنی پەیامی هاودەردی لە قوواڵیی زینادانەکانی کۆمااری پەت
و سێدارە و لە شوێنێک کە رێژیم دەسەاڵتی رەهای لە هەڵساووکەوت لەگەڵ بەنادکراوە ساەربەرزەکانی گەلەکەمااندا هەیە و
بەتاااایبەت لەالیەن ساااێ شاااێرە ژنااای کاااورد و پیاوێاااک کە ئەو مااااوەیە بەهاااۆی ئازارەکاااانی زینااادان و کااارداری نامرۆیاااانەی
ئەشکەنجەگەرانی رێژیم لە بارودۆخێکی خراپ دایە و لە ساڵی ١٣١٣وە تائێساتا و تەناانەت دوای فەوتای دایکای بەڕێزیشای
ئیزنااای مورەخەساااییان پێااانەداوە ،لەالیەک نیشاااانەی خاااۆڕاگری و چاونەترسااایی باااێوێنەی ئەو بەنااادکراوە بەجەرگاااانەیە و
لەالیەکی دیکەش دەبڕی خۆشەویستیی ناوی بەرزی پێشمەرگەیە وەک ئازاترین رۆڵەکانی نەتەوەکەمانە.
لە باشووری کوردستانیش هەر بەداوی شەهید بوونی تێکۆشاەرانی دێماوکرات ،هەزاران کەس لە خەڵکای دێموکراتدۆساتی ئەو
بەشااە لەکوردسااتان ،بەتااایبەت خەڵکاای شاااری کااۆیەی کااوردپەروەر ،کااۆیەی حاااجی قااادر نەماار و دڵاادار شاااعیری ساارودی
نەتەوەییمان و شاری هونەرمەندانی مەزنای وەک تااهیر تۆفیاق و خااڵە ساێوە و خەڵکای کریساتیانی گونادی “هەرماۆتە” زۆر
بەپەژارە و ماااتەمەوە بەشااداری رێوڕەساامی سەرەخۆشاایی شااەهیدانی شااەوی یڵاادا بااوون .بەشااداری خەڵکاای دێموکراتدۆسااتی
باشووری کوردستان و بەتایبەت خەڵکی کۆیە ،نیشانەی یەکڕیزی نەتەوەیی و تێکشکانی پیالنەکاانی کۆمااری ئیساالمی باوون
بۆ درز و کەلێن هاویشتن لەنێاوان گەلای کاورد لە هەر دوو بەشای باشاوور و رۆژهەاڵتای کوردساتاندا .بەتاایبەت کە کۆمااری
ئیسالمی زۆری کار کردبوو لەساەر ئەوەی کە لەنێاو خەڵکای کاۆیەی خۆشەویساتدا نااڕەزایەتی لە باوونی دێموکراتەکاان پێاک
بێنێ و ئاژاوە بنێتەوە.
جگەلەوەش پیامە فەرمییەکانی دوکتاور فاواد مەعساووم ،ساەرۆک کۆمااری کاوردی دەوڵەتای عێاراق و کااک مەساعود باارزانی،
سەرۆکی هەرێمی کوردستان و پەیامی سەرۆکی حکوومەتی هەرێم و سەرۆکایەتی پارلمانی کوردساتان و هااتنی ساەرکردایەتی
هەموو پارت و حیزب و رێکخراوە سیاسی و پیشەییەکانی ئەو بەشە لە کوردستان بۆ قەاڵی دێموکرات سەرەخۆشای لە حیزبای
دێماااوکرات و بنەمااااڵەی شاااەهیدان ،وەبیااارهێنەرەوەی ساااەن و وەزن و قورساااایی حیزبەکەماااان و قەباااارە و گراناااایی ئەو
کردەوەتیرۆریستییە لەالیەن کۆماری ئیسالمی لە دەرەوەی سنورە سیاسییەکانی بوو.
لە دەرەوەی واڵتاایش بەڕێااوە چااوونی ،ئەکساایۆن و رێپێااوانی رەوەناادی کااوردی و مەحکااووم کردناای دەزگااای تیاارۆری رێااژیم و
جینایەتی شەوی یەڵدا لە زۆربەی واڵتانی ئورووپایی و ئهمریکا و کانادا و ئۆستوڕالیادا ،ئەکتیڤ بوونی حیزبی دێماوکرات
و ریکخستنەکانی لەو واڵتانە و لەقاودانی تیرۆریزمی دەوڵەتی و سازماندراوی کۆماری ئیسالمی نیشانی خەڵکی کوردستان و
ئەو واڵتانەدا.
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لە کۆتاییدا وێرای سەرەخۆشی لە بنەماڵەی شەهیدان عەلی قۆیتاسی ،وههاب میرخزری ،ئهرسەالن عباسنیا ،ساالر باقری
و ناسر کەریمی ،هیواخوازین ،خوێنی بەناحەق رژاوی ئەو شەهیدانە بباێ بە هەوێنای یەکگرتاوویی نەتەوەکەماان و حیازب و
رێکخااراوە سیاسااییەکانی رۆژهەاڵتاای کوردسااتان ،بااۆ بەگژداچااوونەوەی سااەرکوتکەران و داگیرکەراناای ئەو بەشااە لە خاااکی
کوردستان.
لە ژماره ٦٩٥ی رۆژنامهی “کوردستان”دا باڵو بۆتهوه
٤ی جانێویری ٢١١١
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نێئۆتیرۆریزم

شاهۆ حوسێنی
(سەرلەنوێ خوێندنەوەیەک بۆ تیرۆرەکانی کۆماری ئیسالمی لە دەالقەی تێۆری کۆنستروکتیڤیسموه)
پێشاااااەکی :کۆنساااااتروکتیڤیزم وەک تێاااااۆری پێااااای وایە کە مااااارۆڤ تایبەتمەنااااادیی ساااااەرەکیی سیاساااااەت نااااایە ،بەڵکاااااوو
تایبەتمەنااادییەکانی سیاساااەت بەشاااێوەی مێژوویااای و کاااۆمەاڵیەتی واتە بە درێژایااای مێاااژوو و لەساااەر بەساااتێنی کاااۆمەڵگە
پێگەییون ،لە راستیدا کۆنستروتیڤیساتەکان پێاداگری لەساەر هازرە چانادی ،واتاایی و پڕەنسایپ و نۆرمەکاان دەکەنەوە .بە
چەشنێک کە لەسەر بنەمای ئەو تایبەتمەندییە الیەنە تێوەگالوەکان لە سیاسەت هەوڵ بۆ ناسینی خۆیاان و ئەویتار دەدەن و
بەپێااای ئەو ناسااای نەش پاااێکەوە کاااار دەکەن یااااان دەکەونە کێبەرکاااێ لەگەڵ یەکتااارەوە ،بەواتاااایەکی دیاااکە بەپێاااای ئەو
تایبەتمەندییانە یاریکەرەکان هەوڵی دروستکردنی شاوناس بۆخۆیاان و ئەویتار دەدەن ،باۆ نماوونە لە کۆمااری ئیساالمیدا کە
حکوومەتێکی ئایینییە کە لەسەر چاند ،ناۆرم و پێکهااتە واتاییەکاانی شایعە شاکڵی گرتاووە ،رەوتای مێژوویای بەربەرەکاانی
شیعە و سوننە و پێداگری لەسەر مەزڵومیەتی ئەهلی بەیت (بەگوێرەی ئەوان) بۆتە بەستێنی دروستکردنی شوناس بۆ خاۆی و
ناسینی خۆی و ئەویتر ،لەسەر ئەو بنەمایە شوناسێک شکڵی گرتووە لەسەر رێچکەی رەهاای خاۆ بە بەرحەق زاناین ،کە خاۆی
لە کێبەرکێاای و دژایەتاای هەمیشااەیی لەگەڵ ئەویترێکاادا دەدۆزێااتەوە کە باااتڵی رەهااا پێناسااە کااراوە .ئەو حکااوومەتە بە
شوناسااێکی لەو چەشاانە و ناسااینێک لە خااۆی و ئەویتاار ،بااۆتە پەرەپێاادەری چەشاانێک لە تیرۆریاازم کە وەک نێئااۆتیرۆریزم
پێناسە دەکرێت.
نێئۆتیرۆریزم :بێگومان رۆژهەاڵتی ناڤین پێگە و بنیاتی سەرەکی ئەبژێکتیڤ و سوبژێکتیڤی نێئۆتیرۆریزمە .بە هاۆی باوونی
چوارچێوەکاااانی ئاااایینی و باااڕوا بناژۆخوازەکاااان کە لەساااەر بەساااتێنی ئەو ژێرخاااانە واتاااایی و چانااادییانەوە ،کێبەرکاااێ و
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رووبەرووبوونەوە لەگەڵ ئەوانیتردا بەرێکخستن دەکات .لەراستیدا نێئۆتیرۆریزم ،چەشانێکی ناوێی تیرۆریازمە کە لەنێاو هازر
و بڕواکاانی بناااژۆخوازانەی ئاایینیدا سااەریهەڵداوە ،لە نێئاۆتیرۆریزمدا دروسااتکردنی هێژماونی میاادیایی درۆیاین لە ئامااان ،
پێکهاتە و کردەوەکاانی الیەنای بەرانابەر باۆ قەنااعەت پێهێناان و ماۆبیلیزەکردنی رەشاایی رای گشاتی نێوخاۆیی گارینگە .لە
راساااتیدا نێئاااۆتیرۆریزم چەشااانێکە لە تیرۆریااازم کە لە نێاااوان ئاماااانجگەلی جیااااوازدا ،ئاماااانجی ئاااایینی بە هێژماااون و
گرینگییەکی زیاتر لە ئامانجەکانی دیکە ،هاندەری کاردەوەی تیرۆریساتییە ،ئاوڕێاک لە کاردەوە تیرۆریساتییەکانی کۆمااری
ئیسالمی لە سەرەتای شۆڕشی ١٣٥١وە تا ئێستا هەتا دوایین نموونە کە تەقاندنەوەی دوو بۆماب لە بانکەی دەفاتەری سیاسای
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە رێکەوتی  ٢١١٦ - ١٢ - ٢١بوو ،بە روونی دەرخەری ئەو راساتیەیە کە کۆمااری ئیساالمی وەک
حکوومهتێکی ئایینی بەردەوام لە رێگەی رەوایی ئایینییەوە هەوڵی ساڕینەوە و لەنێاوبردنی ئەویتار دەدات .کۆمااری ئیساالمی
وەک حکوومهتێکی دینی بە سێ تایبەتمەندی شوناسی بۆخۆی دروستکردووە :یەکەم :موسڵمانی شیعەی بڕوامەناد بە ویالیەتای
موتڵەقەی فەقیە دووهەم :مافی رەهاای حکووماهت و ئیماامەتی موساوڵمانانی جیهاان لە نەباوونی ئیماامی زەمااندا بە دەسات
وەلااای فەقااایهە .ساااێهەم :دژبەران و رەخنەگرانااای ئەو هااازر و حکووماااهتە“ ،محاااارب” لەگەڵ خاااودان و دەباااێ لەنێاااو بچااان.
لە الیەکی دیکە حیزبی دێموکراتی کوردستان کە کرایە ئامانجی دوایاین هێرشای تیرۆریساتی کۆمااری ئیساالمی ئێاران بە ساێ
تایبەتمەناادی لە الیەن کۆماااری ئیسااالمییەوە دەناساارێتەوه :یەکەم :کااورد دووهااهم :سااێکۆالر سااێهەم :دێمااوکرات .ئەو سااێ
تایبەتمەندییە کە هەڵگری چاند ،واتا و نۆرمەکانی بەتەواویەتی دژبەری تایبەتمەنادییەکانی شوناسای کۆمااری ئیساالمین،
لە هزر و لە روانگەی کەلتووری سیاسیی ئەو رژێمەوە دەبێ وەک باتڵ لەنێو بباردرێن و بساڕدرێنەوە و هەڵابەت ئەو کاردەوە
تیرۆریساااااتی یە لەدوای ئەوە ئەنجامااااادرا کە لە الیەک حااااازووری ساااااەربازیی حیزبااااای دێماااااوکراتی کوردساااااتان و حیااااازبە
کوردستانیەکانیتر ( نەک بە مەبەستی رووبەرووبوونەوەی سەربازی لەگەڵ حکوومهت بەڵکوو بە ئاماانجی پەیوەنادیگرتن لە
گەڵ توێژەکانی کۆمەڵگەی کوردستان) بەرینتر بوویەوە و لە الیەکی دیکە حکووماهت لە نێوخاۆ لەدوای بەرجاام و رێککەوتان
لەگەڵ واڵتانی رۆژئاوایی تووشی کێشاە و لێکترازانای نێوخاۆیی باوویەوە ،لە دۆخێکای وەهاادا رێاگەی دەرچاوون و رزگااربوون
لەو دوو کێشاااە هاوکااااتە ،هەوڵااادان باااۆ ساااڕینەوە ،لەنێاااوبردنی فیزیکااای و تیااارۆری دژبەرانە .ئەو تیااارۆرە لە الیەک بە
دروستکردنی هێژمونی درۆیینی میدیایی بەشێوەی وتووێژە جۆراوجۆرەکانی بەرپرسانی پلەبەرزی ئیساتخباراتی و ساەربازیی و
هەڕەشەی رووبەروونەوە لە دەرەوەی سنوورەکان و لە الیەکی دیاکەوە بە وێنااکردنی روخساارێکی ناراسات و هەساتبزوێنەر لە
داخوازییەکان(جوداییخوازی)ی ئەوان روویداوە.
لە ژماره ٦٩٥ی رۆژنامهی “کوردستان”دا باڵو بۆتهوه
٤ی جانێویری ٢١١١
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دیپلۆماسیی تیرۆری کۆماری ئیسالمیی ئێران

A-

ئازاد مستۆفی
دیپلۆماسی گرنگترین کەرەستەی سیاساەتی دەرەوەی هەر واڵتاێکە باۆ ئەوەی گەشاە بە پەیوەنادییەکانی نێاودەوڵەتی بادرێ و
بەهۆی پارێزبەندی دیپلۆماتەکانەوە ،واڵتان دەتاوانن پەیاامی جیااوازی خۆیاان لە باواری سیاساییەوە لە رێکخاراوی نەتەوە
یەکگرتووەکاااان ،ریکخراوەگەلااای نێاااودەوڵەتی و هەروەهاااا لەو واڵتاااانەی کە باڵیۆزخاااانە و کۆنساااوولخانەیان هەیە ،بێنااانە
بەربااااس .دیپلۆماسااای و دامودەزگاااای وەزارەتااای دەرەوە لە هەر واڵتێاااک رۆچااانەی ئەو واڵتەیە باااۆ جیهاااانی دەرەوە .واڵتاااان
هەوڵیان ئەوەیە لە دەرگەی کراوەی دیپلۆماسی زۆرترین کەڵک وەربگرن کە قازانجی ئابووری و کولتووری واڵتەکەیاانی پێاوە
بێت و هەروەها کە ئاگادارین هەر واڵتێک بەپێی بەرژەوەندییەکانی خاۆی کە لە سیاساەتی درێژخاایەندا دایڕشاتووە ،پالنای
کاری کورتخایەن و درێژخایەنیشی بۆ وەزارەتی دەرەوەی دیاری کردووە.
تیرۆر لە زمانی فەڕەنسیدا واتای ترس و خوڵقاندنی ترسە و لە “دانشنامە سیاسی” داریوش ئاشووری لە پێناسەی تیارۆردا
هااااتووە کە “پێناساااەی تیااارۆر باااۆ کوشاااتاری سیاسااای بەکاااار دێااات و بەو کەساااانەی ئەم کاااردەوە ئەنجاااام دەدەن دەوترێااات،
تیرۆریساات” .ئەوانەی پەیااڕەوی ئایاادۆلۆژیای تیرۆریاازم دەکەن کەسااانێکن کە راهێنااراون و ئەم کااردەوە نامرۆڤااانەیە بەپێاای
ئایدۆلۆژیای ئەوان ،رێگەپێدراوە .تیرۆریزم کردەوەیەکی توندوتیژییە بۆ کوشتنی موخاالفینی سیاسای کە بەدوورە لە عاورفی
کۆمەڵگە و ئەخالقی ئینسانی و یاسای نێاودەوڵەتی و ئاکاامی ئەم کاردەوەش خوڵقانادنی ترساە لە نێاو کاۆمەاڵنی خەڵاک و
هەژاندنی ئاڵۆزی و گەشەی توندوتیژییە لە جیهاندا.
حکوومەتە تولیتارەکان لە رێی ئەو میدیا بەرباڵوانەی کە لەبەر دەستیان دایە و هەروەها باڵێۆزەکانیان ،هەمیشە هەوڵیاان
داوە کە تااۆمەتی تیاارۆر لە خۆیااان دوور بااکەنەوە و باایخەنە پاااڵ خەباااتی ئااازادیخوازیی بەرهەڵسااتکارانی واڵتەکەیااان .بااۆ
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شیکردنەوەی جیاوازیی نێاوان خەبااتی ئاازادیخوازیی و تیرۆریزمای دەوڵەتای ئامااژەیەکی کاورت بەم چەناد خااڵە دەکەم :باۆ
تیرۆریزمی دەوڵەتی هیچ گرنا نیایە چەناد خەڵکای بێتااوانی واڵتەکەی خۆیاان یااخود ئەو واڵتەکەی کە تیارۆرەکەی تێادا
ئەنجام دەدەن ،خوێنیان دەڕژێ و هەروەها بۆ تیرۆری کەسایەتییەکی سیاسای بەرهەڵساتکار هەزینەیەکای زۆری ماادی دەدەن
و تەنانەت ئامادەشن کە پاارە و گرێبەساتی خەیااڵی بەو واڵتەی کە تیارۆرەکەی تێادا دەکەن ،بیادەن .بەاڵم ئاازادیخواز لە
خەباتەکەیدا گیان و ماڵی ئەو خەڵکەی کە خەباتی بۆ دەکات زۆر ال گارینگە و خەڵکای بێتااوان ناکااتە ئاماان  .ئاماانجی
تیرۆریزم مانەوەی دەسەاڵتێکی سەرەڕۆ و مرۆڤکوژی تولیتاریستییە بەاڵم ئامانجی ئازادیخواز وەدیهێنانی دێموکراسی و ماافی
مرۆڤە .تیرۆریزم لەالیەن هەر کەس و گرووپێکەوە بێت واڵتێک پشتیوانی بێوچانی دەکات بەاڵم خەباتی ئاازادیخوازی تااکە
پشتیوانەکەی ئەو میللەتە چەوساوەیە کە هەوڵ بۆ پێشکەوتنی دەدات.
برایان میشێل جێنکینز

Brian Michael Jenkins

لە هەواڵنێرانی بەناوبانگی باواری تیرۆریازم ،لە باسای تیرۆریزمای

دەوڵەتی بەناوی “شەڕ لە رێی جێگرەوە” پێناسەی دەکات و دەڵێات“ :ئەو واڵتاانەی تیرۆریزمای دەوڵەتای پەیاڕەوی دەکەن،
بەرتەساااکییەکانی شاااەڕی “متعاااارف” دەزانااان باااۆیە پێیاااان باشاااترە لە ئیمکانااااتی رێکخراوەگەلااای تیرۆریساااتی کە خۆیاااان
دایانمەزراناادوون یااان پشااتگیرییە ماددییەکەیااان وەئەسااتۆیە ،بااۆ هەڕەشااەی دوژماان یااان ئاااڵۆزی لە سااەقامگیریی سیاساای و
ئابووری ئەو واڵتەی مەبەستیانە کەڵکی لێوەر بگرن” .ناوبراو رای وایە ئەم شاێوە لە تیرۆریازم کە ساەرمایەگوزارییەکی زۆر
کەمتااری لە شااەڕی “متعااارف” پێویسااتە ،دەتااوانێ دوژماان لەپااێ بخااات و بەتەواویااش نکااوڵی لە هەبااوونی پەیوەناادی لەگەڵ
تیرۆریستەکاندا بکات.
یەکێک لە گرنگترین باسەکان لە بەشای دیپلۆماسای گشاتی ،بەکارهێناانی شاێوەگەلی جۆراوجاۆرە باۆ وەدیهااتنی مەبەساتگەلی
سیاسی .دیپلۆماسی گشتی هەرچەند رێگەیەکی جیاوازی لەگەڵ سیاسەتی دەرەوە لە باواری داڕشاتن ،بەڕێاوەبردن ،نێاوەڕۆک و
پڕوپاگەناااادە هەیە بەاڵم لە کۆتاااااییدا لە پێکااااانی مەبەساااات هاوبەشاااان .دیپلۆماساااای “تلفیقاااای” ،ئاااااوێتەکردنی چەمکاااای
دیپلۆماسییە لەگەڵ ئەو بەشەی کە ناوەندەکانی بڕیاری سەرەکیی واڵت بۆ سیاسەتی دەرەوە ،بە پێویست و دروساتی دەزانان.
کۆماری ئیسالمی ئێران هەر لە سەرەتای هاتنە سەرکارییەوە بەئاشکرا رایگەیاند کە “نە سانوورێک دەناساین و نە زمانێاک و
نە نەژادێک” و “صدور انقالب اسالمی”یاان کاردە بنەماای ساەرەکیی سیاساەتی دەرەوەی واڵتەکەیاان .باۆ بەڕێاوەبردنی پۆساتە
گرینگەکااانی واڵت و هەروەهااا دی ااریکردنی دیپلۆماااتیش بااۆ دەرەوەی واڵت “تعهااد”یااان وەپااێش “تخص ا ” خساات و لە یەکەم
هەنگاویاندا بۆ جێبەجێکردنی هەناردەکردنی ئایدۆلۆژیا تونادڕەوییەکەیان “ساوپای قاودس″یاان دامەزراناد .وردباوونەوەیەک
لە هەڵبژاردنااای ئەم نااااوە باااۆ ئەو ساااوپایەی کە چااااالکی ساااەربازیی و تیرۆریساااتی ئێرانااای لە دەرەوەی واڵت وەئەساااتۆیە
بەرچاوڕوونییەکی زیاترمان دەداتێ کە باۆچی لەکاتێاکدا ئیماماانی شایعە لە نەجەف ،بەغادا ،کەربەال ،کاووفە و مەشاهەدن
بەاڵم نااااوی قاااودس باااۆ ساااوپاکەیان هەڵااادەبژێرن؟ ئەوەی مااان لەم نااااوە دەیخاااوێنمەوە زیااااتر مەبەساااتێکی پااااوانخوازی و
داگیرکردناای خاااکی واڵتااانی لەپشااتە .سااتراتێژییەک لە پشاات دیاااریکردنی ئەم ناااوەوە هەیە و بەپێاای بیالناای کاااریی ئەم
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سااوپایەش بۆمااان دەرکەوتااووە کە بااۆ سااوپای قااودس زمااان و نەژاد و ساانوور گرن ا نیاایە و هەر تاااقم و گرووپێااک لەگەڵ
سیاسەتی تیرۆریستیی ئێاراندا بێات بە باوەشای ئااوەڵەوە وەریادەگرێت .گرووپای تونادڕەوی شایعە بەدژی ساوننە ،گرووپێکای
توندڕەویتری سوننە بەدژی الیەنەکانیتری ،گرووپی توندڕەوی جوولەکە بەدژی مەسیحی و هتد ،هەر هەموویاان وەردەگرێات
باۆ ئەوەش ئااژاوە و قەیاران بەردەوام لە نااوچەکەدا هەبێات هەمەجاۆرە پشاتیوانییەکی مااددی و سیاساییان دەکاات .چاونکە
بوونی قەیران واتە بوونی دەساەاڵتێکی ساەرەڕۆی سیاسای و ئاابووری لە ئێاران کە هەماوو جومگەکاانی دەساەاڵتی لە پااوانی
خااۆیدا تۆمااار کااردووە .سااوپای قودساای ئێااران بااۆ ئەوەی شااەڕ لە گۆڕەپااانی نێوخااۆی واڵتەکەی دوور بخاااتەوە هەمووجااۆرە
هەزینەیەکاای ماااددی و سیاساای دەدات کە بەرهەڵسااتکارەکانی تیاارۆر بکااات .ئەم تیاارۆرانە بااۆ ئێااران چارەنووسسااازە چااونکە
دەنگاای سااەرکوتکردنی نەیااارانی نێوخااۆی واڵتەکەشاای هەر لە نێااو هەراوهوریااای ئەم تەپڵاای شااەڕ و تیاارۆرانەدا ون دەبێاات.
یەکێک لە رۆچنەکانی ئەم دەستدرێژییە تیرۆریستییەش لەالیەن سوپای قودسەوە بۆ کۆماری ئیسالمی ئێاران ،باڵوێزخاانە و
کۆنسااوولخانەکانیەتی کە تیرۆریسااتەکانی بەرگاای دیپلۆماتیااان لەبەر کااردووە و چەمکاای دیپلۆمااات  -تیرۆریساات بە بااڵیااان
دووراوە .هەر باڵێۆزخاااانە و کۆنساااوولخانەیەکی ئێاااران بەشاااێکی تاااایبەتی باااۆ چااااودێریکردن و داڕشاااتنی پاااالن و پاشاااان
جێبەجێکردنی حوکمی تیرۆر هەیە .حوکمی کۆتایی تیرۆر دەبێ دواجار لەالیەن بەرزترین پلەی ئایینی شیعەوە کە ویالیەتای
فەقااایهە واژۆ بکرێااات .یەکەم تیااارۆری ئێاااران لە دەرەوەی واڵت ژەنەڕاڵ شاااەهریار شاااەفیق باااوو کە رۆژی ١٦ی ساااەرماوەزی
8051ی هەتااااوی ،کاتێاااک لە مااااڵی دایکااای واتە ئەشااارەفی پەهااالەوی لە پااااریس دەهااااتەوە دەرەوە بە دوو فیشاااەکی
تیرۆریستان کە ئاخوند ساادق خەڵخااڵی ناوێنەری ئاایەتوڵاڵ خاومەینی لە “دادگااه انقاالب” حاوکمەکەی بەنااوی “مفساد فای
االرض” لە دادگایەکی غیابی دابوو ،کوژرا.
کوژرانی ژەنەڕاڵ شەفیق و بەئاکام نەگەیشتنی بەداواداچوونی نێودەوڵەتی و دەیشکرێ بڵێم بێادەنگیی نێاودەوڵەتی لە ئاسات
ئەم یەکەم تیاارۆرە دەوڵەتااییە ،دەسااتی تیاارۆری ئێراناای ئاااوەاڵتر و زمااانی دیپلۆماتەکااانی ئەو واڵتەی درێژتاار کااردەوە کە
تیرۆری نەیارەکانیان لە دەرەوەی واڵت لە رێی ئیمکاناتی باڵوێزخانەکانیان و پارێزبەندی دیپلۆماتەنیان ،بەشێوەیەکی
سیستماتیک بەڕێوە ببەن.
عەلاای ئەک ابەر تەباتەبااایی ،وتەبێااژی باڵیۆزخااانەی ئێااران لە ئەمریکااا لە سااەردەمی مااحەمەدڕەزا شااا ،لە ٣١ی پووشااپەڕی
 ١٣٥٩ی هەتاوی لەالیەن تیرۆریستەکانی کۆماری ئیسالمی ئێاران لە بەردەم دەرگەی مااڵی خاۆیدا بە فیشاەک کاوژرا .ژەنەڕاڵ
غااواڵمعەلی ئۆوەیساای لە ١٨ی رێبەناادانی ١٣٦٢ی هەتاااوی ،لە پاااریس لەگەڵ بااراکەی غواڵمحسااێن ئۆوەیساای بە فیشااەکی
تیرۆریستانی کۆماری ئیسالمی ئێاران کاوژران .بیاژەن فاازڵی کاوڕی ئەکاتەری رەخنەگار رەزا فاازڵی لە٢٨ی گەالوێاژی ١٣٦٥ی
هەتاوی بەهۆی بۆمبەوە لە فرۆشگەی خۆی لە لەندەن تیرۆر کرا .دوکتور عەبدولڕەحمان قاسملوو و عەبدوڵال قادری ئاازەرو
دکتااۆر فااازڵ رەسااووڵ لە ساااڵی١٣٦٨ی هەتاااوی لە شاااری ڤاایەن-ی نەمسااا (ئااۆتریش) لەکاااتی دانوسااتان لەگەڵ دیپلۆمااات -
تیرۆریستەکانی کۆمااری ئیساالمی تیارۆر کارا و دووباارە لە هەماان سااڵ لە شااری الرناکاا-ی قاوبرس و سادیق کەماانگەر لە
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شاری رانیەی کوردستانی عێراق تیرۆر کران .ساڵی ١٣٦٩ی هەتااوی کاازمی رەجەوی لە ساوئیس و دووباارە لە هەماان سااڵی
خاتوو عیفەت قازی کچی سەرکۆماری کوردستان پێشەوا قازی محەمەد بەهۆی نامەیەکی بۆمبڕێژکراوەوە لە شاری وێساترۆس-
ی سوید تیرۆر کرا١٣١١ .ی هەتاوی عەبدولڕەحمان بروومەند بەڕێوەبەری دەستەی کاارگێڕێ “نهضات مقاومات ملای ایاران” لە
پاریس و دووبارە لە هەمان ساڵ و هەمان شاار و واڵت شااپووری بەختیاار١٣١١ ،ی هەتااوی فەرەیادوون فەڕوخازاد لە شااری
بۆن-ی ئەڵمانیا ،دوکتور محەمەد سادق شاەرەفکەندی و فەتااح عەبادولی و هوماایون ئەردەاڵن و ناووری دێهکاۆردی لە سااڵی
١٣١١ی هەتاوی لە شاری بێرلین-ی ئەڵمانیا لە الیەن تیرۆریستانی کۆماری ئیسالمییەوە تیرۆر کرا .سااڵی ١٣١٥ی هەتااوی
رەزا مەزڵوومان لە ماڵی خۆی لە پاریس بە فیشاەکی تیرۆریساتانی کۆمااری ئیساالمی ئێاران تیارۆر کارا .دیپلۆماسای تیارۆری
کۆماااری ئیسااالمی ئێااران لە دەیەی ٩١ی زاینیاایدا کەڵکاای لە ئاااژاوەی کوردسااتانی عێااراق وەرگاارت و پتاار لە ٣٥٢کەساای لە
کوردەکااانی رۆژهەاڵتاای لەو دەڤەرە تیاارۆر کاارد .لە دوایااین کااردەوەی تیرۆریسااتی کۆماااری ئیسااالمی لە کوردسااتانی عێااراق
تەقیاانەوەی شااەوی یەڵاادای بەردەم دەفااتەری سیاساای حزباای دیمااوکراتی کوردسااتان بااوو ،لە شااەوی 8ی بەفرانباااری ١٣٩٥ی
هەتااااویدا کە شااااەهیدبوونی  ٥پێشاااامەرگەی ئەو حاااازبە و دوو کارمەناااادی ئاسایشاااای هەرێماااای کوردسااااتانی بەدواوە بااااوو.
دەزگەی تیاارۆری کۆماااری ئیسااالمی ئێااران لیسااتێکی دوورودرێااژی لە تیاارۆری کەسااایەتی سیاساای و بەرهەڵسااتکارانی بااۆ خااۆی
تۆمار کردووە کە بێگومان ئەمە پەڵەیەکی رەشە بەنێوچاوانی ئەو دەسەاڵتە ئیسالمییەوە و هەمان لیستیشیان باۆ تەقیانەوە
و تیااارۆر بەدژی کەساااایەتی و ناوەنااادگەلی بیاااانی هەیە کە باااۆ نماااوونە دەکااارێ ئامااااژەیەک بکااارێ بە تەقیااانەوەی ٢٩ی
خااااکەلێوەی سااااڵی ٢٣٦٢ی هەتااااوی لوبناااان کە کامیۆنێاااک بە ٩١١کیلاااۆ ماااادەی تەقیااانەوە رووی کاااردە بیناااای ساااەرەکیی
باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەیرووت و هەر لەو کاتەدا  ٦٣کەس کوژران و پتر لە  ١٢١کەسایش برینادار باوون ،تەقیانەوە لە
ناوەندی جوولەکەکان لە ئەرژەنتین لە ساڵی  ١٣١٣کە کوژرانی ٨٥ی کەسی لاێکەوتەوە ،تەقیانەوەی سااڵی ١٣١٥ی ناوەنادی
ئەلخوبەر-ی سعوودیا کە کوژرانی  ١٩سەربازی ئەمەریکی و  ٤١١کەسی دیکەی لاێکەوتەوە .سااڵی  ١٣٩١هەوڵ باۆ تیرۆرکردنای
عادل ئەلجوبەیر باڵوێزی ئەوکات و وەزیری دەرەوەی ئێستای سعوودیا ،تەقینەوەکاانی سااڵی ١٣٩١ی هەتااوی لە باانکۆک-ی
تایلەند و دێلهی هیندوستان بۆ تیارۆری دیپلۆماتەکاانی ئیسارائیل و دووباارە لە هەماان سااڵدا دوو ئێرانای ئەنادامی ساوپای
قااودس بەتاااوانی گواسااتنەوەی  ١١١کیلااۆگرام مااادەی تەقیاانەوە بااۆ کێنیااا دەسااتگیر و رەوانەی مەحااکەمە و زیناادان کااران .لە
سێپتەمبری ٢١١٥ش هێزی تەناهی بەحرێن دەستیان گرت بەسەر کارگەیەکی دروستکردنی بۆمب کە پاش لێکاۆڵینەوە دەرکەوت
تاوانباران پەیوەندییان بە سوپای قودسی ئێرانەوە بووە.
ئێران هەمیشاە لەو تیارۆر و تەقیانەوانەدا تاۆمەتی دەساتێدابوونی رەتکاردووەتەوە و دیاارە هەنادێ واڵت بەساات و ساەودای
بازرگانی لە خوێنی رژاوی بەرهەڵستکارانی ئێران بەدەساتی ساوپای قاودس خاۆش باوون و ئێستەشای لەگەڵادا بێات رێگەیاان
نەداوە ئەو دۆساایانە بکاارێتەوە بەاڵم دادگەی میکونااوس و ئەرژەنتااین بەفەرماای تیرۆریسااتبوونی ئێااران و سااەرکردەکانی ئەو
واڵتەی ،بە بەڵااگەوە راگەیاناادووە و ئیجرائیاااتی خااۆی کااردووە و نەیهێشااتووە ئێااران بااێ عااارەق دەرچااێ ،بەشااێوەیەک کە
حەسەن روحاانی لە لەو بااوەڕەدایە کە تارماایی بڕیااری دادگەی میکۆناوس هەتاا ئێساتاش بەساەر پەیوەنادییەکانی دەرەوەی
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واڵتەکەیدا ماااوە ،ئەو دەڵێاات“ :ئەوە میکۆنوسااە کە پێشاای یارمەتیاادانیی ناااوکیی واڵتااانی ئەورووپاای بە کۆماااری ئیسااالمی
دەگرێت”( .امنیت ملی و دیپلماسی هستەای ،حسن روحانی)
خاڵێکی گرنا کە پێویساتە لەم نووساینەدا ئامااژەی پاێ بکرێات و دەباێ لەباارەیەوە بکۆڵادرێتەوە باۆ ئێاران هێنادە دەساتی
ئاااوەڵە هێشااتراوەتەوە لە تیاارۆری بەرهەڵسااتکارانی واڵتەکەی لە دەرەوەی واڵت کە کااێ بیەوێاات تیاارۆری دەکااات و لە ک اوێ
پێی خۆش بێت ،تەقینەوە دەکات؟
ئەوەی راسااتی بێاات تیاارۆر هاایچ ساانوورێکی بااۆ نیاایە و بەتااایبەت کە دەوڵەتێکاای خاااوەن سااەرمایەی نەوتیشاای وەکااو ئێراناای
لەپشت بێت ،دەتوانێ بە رێکخستنی گرووپگەلی تیرۆریستی بە ئامانجەکانی خۆی بگاات و هەروەهاا لەجیااتی ئەوەی ساامان
و سااەروەتی واڵتەکەی بااۆ ئاااوەدانی و پێشااکەوتن هەزیاانە بکااات ،دەیااداتە گرێبەسااتی بازرگااانی لەگەڵ ئەو واڵتااانەی کە
زۆرتارین ئەژماااری بەرهەڵسااتکارانی واڵتەکەی لەوێاان .پێشااگرتنی ئەم سیاساەتە بااۆ ئێااران بااووەتە هااۆی ئەوەی کە خەڵکاای
نێوخاااۆی واڵتەکەی بەردەوام هەژارتااار بااان و تاوانەکاااانی کاااۆمەاڵیەتی ڕۆژانە ڕوو لە زیاااادبوون بکاااات و سااایمای کۆمااااری
ئیسااالمیش لە جیهااانی دەرەوە ،رەشااتر بێاات .گااوێنەدانی هەناادێ واڵتاای زلهێاازیش بە کااردەوە تیرۆریسااتییەکااانی ئێااران ئەم
واڵتەی زیاتر ملهاوڕ کاردووە باۆ نماوونە دەبیناین کەساێکی وەکاو “ساید حساین موساویان” کە بااڵیۆزی ئێاران لە ئەڵمانیاا لە
سەردەمی دادگەی میکونوس بوو ئێستە سااڵنێکە لەوپەڕی تەناهیدا لە ئەمریکا دەژی یااخود ئەو کەساانەی کە ناویاان پااش
دادگەی میکونوس درایە ئینتەرپۆل بەاڵم دەستگیر نەکراون ،نموونەی لەم جۆرە زۆرن.
هەروەهااا خاااڵێکی تاار کە گلەیاایە و دەکەوێااتە سااەر واڵتااان ئەوەیە کە دەزاناان باڵیۆزخانەکااانی ئێااران بااۆ مەبەسااتی کاااری
تیرۆریستی بەکار دێت بەاڵم هەتا بەرۆکیان نەگرێتەوە و تووشی گرفتی گەورەیان نەکات ،هیچ جاۆرە دژکردەوەیەکیاان ناابێ
و تەنانەت وەکو رووداوی تیرۆری شەهید دوکتور قاسملوو ،تیرۆریستەکان لە بینای باڵیۆزخانەی ئێاراندا حەشاار دراباوون و
دواتاااار ڕەوانەی ئێااااران کااااران و ئەو دەوڵەتە ئێسااااتەش هەر رێاااای بەدواداچااااوونی بااااۆ ئەو دۆساااایە تیرۆریسااااتییە نەدا.
تیرۆر بەشێکی سەرەکی و بنەمای سیاسەتی دەرەوەی ئێرانە و گرنگترین کەرەستەی ئەو واڵتەیە باۆ گەشاەپێدانی دەساەاڵت و
نفااووزی لە رۆژهەاڵتاای ناوەڕاساات و واڵتااانی ئەورووپاای و ئەمریکااا .لە  )٢١١٦ / ١١ / ٢٦( ١٣٩٥ / ٨ / ٥سااەرتیپی پاساادار
ساالر ئابنووش لە وتارێکیدا لە هەمەدان بە ئاشکرا رایدەگەیەنێت کە “بۆ پارێزگاری لە ویالیەتی فەقیە سوپای پاساداران
ساانوور ناناسااێت” ئەو هەروەهااا دەڵێاات“ :هەمااوو جیهااان دڵنیااا باان کە بەزوویاای لە ئورووپااا و ئەمریکاااش سااوپای پاسااداران
دروسات دەبێات… شۆڕشاای ئاێمە وەکااو شۆڕشاەکانی ئەلااجەزایەر و فەڕەنساا نیاایە .ساوپای پاسااداران ناوەنادێکی بێااوێنەیە لە
جیهان و وەکو گرووپی شارطە الخمایس لە ساەردەمی حەزرەتای عەلای وان” .ئێاران باۆ گەشاەی دیپلۆماسایی تیارۆر هەنگااوێ
بەرەوپێش چووە واتە دیپلۆمات-تیرۆریستەکانی کۆماری ئیسالمی ئێران تەنانەت خۆیاان لە هاوکااریکردن لەگەڵ گرووپگەلای
تیرۆریستی وەکو ئەلقاعیدە و داعش -یش نەباواردووە .رۆژناامەی واشاینگتۆن پۆسات لە سااڵی  ٢١١٣راپاۆرتێکی بااڵو کاردەوە
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لەبارەی پەیوەندی پتر لە دە سااڵەی نێاوان ئەیامەن زەواهیاری و وەزیاری بەرگاری ئێاران ئەحامەد وەحیادی .باۆ یەکەم جاار
ئەمریکا لە ساێی گەالوێاژی ١٣٩١ی هەتااوی ،ئێرانای بە هاوپەیماانی لەگەڵ رێکخاراوی ئەلقاعیادە تۆمەتباار کارد هەروەهاا
تۆمەتباارکردنی ناوەناادی مااافی مرۆڤای سااووریا بە پەیوەناادی نێاوان سااوپای قااودس و تیرۆریساتەکانی داعااش لە سااووریا کە
دۆکیۆمێنتەکانی لە زاری ئەسیرەکانی ئێرانی بەشداربووی شەڕی سووریا و ئەسیرەکانی داعش دراوەتە دەست راگەیەنادنەکانی
بیاااانی و باڵویاااش کاااراونەتەوە .لەم دواییاااانەدا وەزارەتااای دەرەوەی ئەمریکاااا  ٢١١٦ / ٦ / ٢ - ١٣٩٥ / ٣ / ١٣لە راپاااۆرتی
سااااڵنەی خااۆیدا سااەبارەت بە تیرۆریزماای جیهااانی ڕایگەیانااد“ :حکااوومەتی ئێااران هەرچەنااد لەگەڵ واڵتااانی  ١+٥لەبااارەی
پالنی ناوکییەوە بە تەوافوق گەیشتووە بەاڵم هێشتا سەرەکیترین واڵتی پشتیوانی تیرۆریزمە لە جیهاندا”.
لە باسی دیپلۆماسیی تیرۆری کۆماری ئیسالمی ئێاراندا خااڵێکی ورد و جێای ساەرن کە لەم باارەوە پێویساتە لە کۆتاایی ئەم
وتارەدا ئاماژەی پێ بکرێت قۆناغی پاش تیارۆرەکەیە لەالیەن ئێارانەوە؛ ئێاران بەهەماوو تواناای مااددی و سیاساییەوە بەو
دەساااتوپێوەندییانەی کە ساااااڵنێکی درێژخاااایەنە باڵیۆزخانەکاااان و کۆنساااوولخانەکانیان لەو واڵتەی کە تیااارۆرەکە کاااراوە
هەروەها لە رێی جەنگی نەرم لە میدیاوە ،پڕوپاگەندەیەکی زۆر بەرباڵو لە بەالڕێدابردنی تاوانبااری ساەرەکیی تیارۆرەکە و
ئاژاوەنانەوە و دووبەرەکینانەوە وەڕێ دەخەن و هەموو هەوڵێک دەدەن لە رێی ئەو گرووپ و تاقمانەی کە ساەرمایەگوزارییان
لەسەر کردوون ،ئێران بتوانێت درێژە بەدیپلۆماسی تیرۆر بدات.
لە ژماره ٦٩٥ی رۆژنامهی “کوردستان”دا باڵو بۆتهوه
٤ی جانێویری ٢١١١
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دەوڵەت ماکە و سەرچاوەی راستەقینەی تیرۆریزمە

A-

عەزیز شێخانی
تیرۆریااازم ،لە وشاااەدا بە ماناااای خوڵقانااادنی تااارس و تاااۆقین بە مەبەساااتی گەیشاااتن بە ئاماااانجێکی دیااااریکراوە .زۆربەی
لێکدانەوەکان و هەڵسەنگاندنی شارەزایان کردەوە تیرۆریستییەکان بە کرداری تاکەکان یان دەستە و تاقمێک دەبەستنەوە و
دەوڵەت لەو پێناسەکردنەدا لەبیر دەکەن .شایانی باساە ،کە تیرۆریازم وەک چەماک و لە چوارچێاوەی سیساتمی نێاودەوڵەتی
تەمەنێکی زۆر کۆنی نییە ،بەاڵم وەک چەک و شێوازی مرۆڤەکان دژ بە یەکتر یان ژینگە و سەرمایەی مرۆڤەکاان دیااردەیەکی
کۆنە .لە بازنەی بنەماڵە ،عەشیرەت ،ئایین ،سێکۆالر و ئایدۆلۆژییە رەنگاوڕەنگەکانی دیکەدا بیناراوە و دەبینارێ .لێادان و
لەنێوبردنی کەسانی رقەبەر و هتد .لە بەساتێنە کاۆمەاڵیەتی ،سیاسای و کولتورییەکاان دیااردەیەکی ناامۆ نیایە .لە بەساێنی
تۆڵەساااەندنەوە و خااااڵیکردنەوەی رق و کیااانەی کاااۆن و توناااد بەرامااابەر بە کەس ،الیەن و دەوڵەتەکاااان رەنگااای داوەتەوە.
رەشااەکوژی و تیرۆریاازم بە یەکێااک لە کێشااە نێونەتەوەییەکااانی سااەردەم دەژمێااردرێ .مەترساایی ئەو دیاااردەیە کاتێااک زیاااتر
دەردەکەوێ ،کە باس لە چەکە کۆمەڵکوژ و رێگاکانی دیکەی رەشەکوژی دەکارێ .کاردەوە تێرۆریساتییەکان ئەماڕۆ بە شاێوازی
جیاااااواز لە جیهاااااندا دەبیناااارێن و تەوژم و رووبەرێکاااای زیاتریااااان هەیە ،بااااۆیە بە ئاسااااانی کااااۆنتڕۆڵ ناااااکرێن .ئەوان و
بکەرەکانیان بە ئامانجی جیااواز و بە فاۆڕمی خۆیاان لە بەساتێنی نااوچە ،واڵت یاان لە پانتاایی جۆغڕافیاایەکی بەرینتاردا
ئەکتیڤ و چاالکن .لە روانگەی جیاواز باس لە رەشەکوژی دەکرێ و تااریفێکی تاۆکمە باۆ ئەو دیااردەیە نیایە .خوێنادنەوە و
لێکدانەوەکان زیاتر لەسەر جۆرە ئاشکرا و باوەکانی رەشەکوژی دەدوێن و بە شێوازێکی پچڕپچاڕ دیااردەی تیرۆریازم تااوتوێ
دەکەن .ئەوان زیاااتر رێکخااراو ،گااروپە چەکاادار و ئایاادۆلۆژییەکان زەق دەکەنەوە و کەمتاار باااس لە تیرۆریزماای دەوڵەتاای
دەکەن ،کە ماکەی سەرهکیی پەرەپێدانی بەبەرنامەی رەشەکوژی جیهانییە.
بەشێکی بەرچاو لە دەوڵەتەکان بە بیانووی سەروەری و پارێزگاریکردن لە سنوورەکانیان خەڵکی ئازادیخواز و نەیارە
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سیاسااییەکانیان بە ئاشااکرا و نهێناای لەنێااو دەبەن .ژمااارەیەک لەوان وەکااو دەسااەاڵتە سەردەسااتەکانی کوردسااتان بااێجگە لە
ساااڕینەوەی جەساااتەیی نەیاااارە سیاساااییەکانیان ،بە چەک و شاااێوازی جیااااواز خااااک ،ناسااانامە ،کولتاااوور ،زماااان ،هەساااتی
بڕوابەخۆبوون و زۆر سەرمایەی کورد دەخنە ژێر پاڵەپەستۆی شێکێنەر .وەک نموونە باس لە تیرۆریزمای دەوڵەتای لە سااڵی
١١٩٣ی دوای شۆڕشی فەڕانساە دەکارێ ،کە باوو بەهاۆی لە ملادان و قەاڵچاۆکردنی هەزاران کەس .هەر کاام لە دیکتاتۆرەکاان
وێنەیەکی زیندوو و بەرچاوی بەکارهێنانی رەشەکوژی و تیرۆریزم دژ بە گەل و هاوواڵتیانی خۆیانن.
وشاەی تیاارۆر لە خاااڵی یەکەماای کۆنوانسایۆنی تااایبەت بە بەرگاارتن و ساازادانی تیرۆریازم لە ساااڵی  ١٩٣١زاییناای کااۆمەڵەی
گەالندا بەکااار هاااتوە .لەو خاااڵەدا تیرۆریاازم بە کردەوەیەکاای نائاسااایی و تاااوان ناسااراوە ،کە دەوڵەتێااک ،خەڵااک یااان
الیەنێکی دیاریکراو دەکاتە ئامان  .لەو سەردەمەدا کۆمەڵەی گەالن رۆڵێکای ئەوتاۆی نەدەگیاڕا و دەساتپێکی شاەڕی دووهەمای
جیهااانی زۆربەی رووداوەکااانی ئەو سااەردەمەی داپۆشاای .رێکخااراوی نەتەوە یەکگرتوەکااان یەکەمجااار لە ساااڵی  ١٩١٢و پاااش
رووداوی بە بارمتەگرتنی وەرزشاکارانی ئیسارائیلی لە یااری هااوینەی ئاۆلەمپیکی ماۆنیۆ ،تیرۆریزمای وەک باساێکی ساەربەخۆ
خستە بەرباس .سەرۆکی ئەو کااتی رێکخاراوی نەتەوە یەکگرتوەکاان ،لە راگەیەنادراوێکدا ئامااژە بە چاۆنیەتی بەرگریکاردن
لە کردەوە و جۆرە رەنگاوڕەنگەکانی رەشەکوژی دەکا .شاایانی باساە ،کە لەو راگەیەنادراوەدا خەبااتی رزگااریخوازانەی گەالن
خااراوەتە دەرەوەی بااازنەی کااردەوە تیرۆریسااتییەکان .نەتەوە یەکگرتوەکااان کۆمیتەیەکااان بااۆ ناسااینی و ساازادانی بکەراناای
رەشااەکوژی و تیرۆریاازم دامەزرانااد ،کە پاااش  ٥ساااڵ کۆتااایی بە کارەکااان هااات .ئەرکاای ئەو کااۆمیتەیە بریتاای بااوون لە
لێکاااااادانەوەی کااااااردەوە و هەنگاوەکااااااانی دژ بە تیرۆریاااااازم و لێکااااااۆڵینەوە لە هۆکارەکااااااانی سااااااەرهەڵدانی تیرۆریاااااازم.
مێااژووی  ١١ساااڵەی رابااردووی جیهااان پااڕە لەو کااردەوانەی ،کە بە گااوێرەی ت ااریفە شاال و کااراوەکەی تیرۆریاازم زۆربەیااان
دەکەونە خانەی ترس و تۆقاندن .لە درێژەی گەشەکردنی دیاردەی تۆڵە سەندنەوە و بەرەنگااری ،تیرۆریازم لە چەناد دیەی
رابردوودا روخساری تازەی پەیدا کردوە و لەسەر بناخەی ئایدۆلۆژیی ئایینی ،چەپ ،راست و هتد .وەک دیاردەیەکی جیهاانی
ناسراوە .ئامان و مەبەستی رەشەکۆژ و داڕێژەڕانی پالنەکان جیاوازە ،کە لە دەرکەوتنی تاکەکان لە کاناڵی مێادیاوە هەتاا
شێواندنی دۆخی واڵتان ،باڵوکردنەوەی کەشای تاۆقین و بەرهەمهێناانەوەی بەردەوامای تارس لە یەکە جیااوازە سیاساییەکانی
جیهان دەگرێتەوە .ژوماریەک شارەزا و کەسانی خاوەن روانگە تەوژمی تاازەی تیرۆریازم بە شاەڕی ئایادۆلۆژی و کولتوورەکاان
پێناسەی دەکەن.
تیرۆریزماای دەوڵەتاای بە بیاارۆکە ،سیاسااەت و کااردەوە توناادوتیژییەکانی دەوڵەت بەراماابەر بە خەڵکاای خۆماااڵی لە نێوخااۆ و
دەرەوەی واڵت و هەروەها دژ بە دەوڵەت یان مرۆڤەکانی دەرەوەی سنوورە خۆماڵییەکان دەگوترێ .بەشێک لە دەوڵەتەکان،
لە کاااۆنەوە و بە پاسااااوی جۆراوجاااۆر ئەکاااتەری چااااالکی گەشاااەپێدانی دیااااردەی تیااارۆرن .ئەوان بە شاااێوەی راساااتەوخۆ و
ناڕاساااتەوخۆ راهێناااان لەساااەر ئەو سیاساااەتە دەکەن و دەزگاااای سااایخوڕی و زانیااااری بە ماشاااێنی بەگاااۆڕی دەوڵەتەکاااان لەو
رێچکەیەدا دادەنارێ .دەزگاا سایخوڕییەکان دەساتکراوەن و تەناانەت لەگەڵ رێکخاراو و تااقمە تیرۆریساتەکاندا دەسات تاێکەڵ
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دەکەن و بە ناردنی کەسی خۆیان کاناڵی گونجاو بۆ پالن و بەرنامەکانیان دەخاوڵقێنن .ئەو دەوڵەتاانە ،لە نێوخاۆی واڵتدا
زیاااتر لە تیاارۆری راسااتەوخۆ کەڵااک وەردەگاارن و لە دەرەوەی ساانوورەکانیان پااالن و بەرنامەکانیااان بە دەسااتە و تاااقم و
تەنانەت تاکە رەشەکوژەکان دەسپێرن.
تێرۆریزمی دەوڵەتی بە درێژکراوەی سیاسەتی بەشاێک لە دەوڵەتەکاان پێناساە دەکارێ ،کە لە دەرەوەی سانوورەکانی خۆیاان
دژ بە دەوڵەتە نااااوچەیی یااااان زلهێاااازە جیهانییەکااااان ئەنجااااامی دەدەن .دزگااااا ساااایخوڕییەکانی ئەو دەوڵەتااااانە و کەسااااە
شارەزاکانیان لە گەشەپێدان ،پەروەردەکاردن و ئاماادەکردنی ئەو گارووپ و تاقماانەدا دەساتێکی بااڵیاان هەیە .ئەوان لەبەر
هەستیاری ئەو بابەتە کەمترین زانیاری لەسەر ئەو رووداوانە تۆماار دەکەن و هەوڵادەدەن دۆخەکە بە تەواوەتای تەماومژاوی
بکەن .لە ئاکامدا الیەنە دەوڵەتای و نێودەوڵەتییەکاان ساەریان لەو تاۆڕە جاڵجاڵوکەییاانە دەرنااچێ و مااکە و ساەرچاوەی
سەرەکیی تیرۆریساتەکان ناادۆزنەوە .ئامانجەکاان رەنگااوڕەنگن و گۆڕەپاانە ئاابووری ،سیاسای ،ئایادۆلۆژی و ساتراتیژییەکان
دەگرنەوە و کردەوە تێرۆریستییەکان کەم و زۆر بەرژەوەندی چەند الیەنێک دەستەبەر دەکەن.
ئەو دەوڵەتانەی کە راستەوخۆ و یان بە شێوازی دیاکە و لە ریگاای کەس و الیەنە هاوبەنادەکانیان لە چەکای تیارۆر کەڵاک
وردەگرن ،لە سرووشتدا دوورن لە بنەما رەوا و بەستێنە لۆژیکییەکانی دەوڵەتای خەڵکای و خااوەن شاەرعییەت .ئەو رێاژەیە
لە دەوڵەتااان لەگەڵ خەڵکاای خۆیااان بە توناادترین شااێوە دەجااووڵێنەوە و بەناادیخانە و سااێدارە و خنکاناادنی دەنااگە ئااازاد و
ئازاکان دەکەنە رێچکەی رۆژانەی سیاساەت و ئیادارەی واڵت .رێاز لە یاساا نێودەوڵەتییەکاان نااگرن و پرسای ماافی مارۆڤ و
ئازادییەکااان بە گەمەیەکاای هەڵخەڵەتێاانەر پێناسااە دەکەن .لە روانااگەی دەرەوە هەڵگااری پەیااامی هێرشاابەرانەن و لە بیااری
خۆپڕ چەککردن دان و بایەخ بە چۆنیەتی ژیانی هاوواڵتیان نادەن .لە زۆربەی ناوچە پڕ لە ئاژاوەکاان مال قاوت دەکەنەوە
و بە قااازانجی خۆیااان و رێژیمەکانیااان الگیااری لە الیەن یااان بەرەیەکاای دیاااریکراو دەکەن .ئەو دەوڵەتااانە لە دابینکردناای
ئاااازادییە ساااەرەتاییەکان و هەروەهاااا پەرەپێااادانی کولتاااوور و پەروەردەی دێموکراسااای دەپااارینگێنەوە و تااارس و تۆقانااادنی
هاوواڵتیان و جیابیران دەکەنە مۆدێلی رۆژانەی سیاسەت.
دەوڵەتەکانی ئۆگری کاری رەشەکوژی بۆ راپەڕاندنی ئاسانی پیالن و بەرنامەکانیان لە پشت کۆمەڵێک رێکخراو و تاقمی
ناااوچەیی و جیهااانی خۆیااان حەشااار دەدەن .لە جیهااانی ئەمااڕۆدا رێکخااراو و تاااقمە رەشااەکوژ و رادیکاڵەکااان زۆر بە کەماای
دەتوانن بە دوور لە پشتیوانی دەوڵەت و دەزگا سیخوڕەکانیان دابمەزرێان و گەشاە باکەن .لە ژێار تیشاکی رەوتای تیرۆریزمای
دەوڵەتیدا تێگەیشتن لە رووداو و دیاردەکانی ئەمرۆی ناوچە و جیهان دژوار نییە .دەوڵەتەکان لە پشتی قەڵغانی دەساتە و
تاقمە رەنگاوڕەنگەکان زەبەر لە بەرژەوەنادیی دەوڵەتە نەیاار و زلهێزەکاان دەدەن و خۆیاان لە بەرپرسایارەتیی راساتەوخۆی
کااردەوە رەشااەکوژییەکان قوتااار دەکەن .لە بەشااێکی زۆر لە ناااوچە قەیراناوییەکااانی جیهاااندا بااوونی دەوڵەتاای سااەرەڕۆ،
دابەشکاری ناعاداڵنەی سامان ،ماف و جۆغڕافیا سیاسییەکان ،سنوورە ناسروشاتییەکان و جیااوازییە ئایینییەکاان دەرفەتای
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دەرکەوتنی تیرۆریزمی دەوڵەتی زیااتر دەخاوڵقێنن .بە هاۆی بۆشاایی تاایبەت لە گۆڕەپاانی پێوەنادییە نێودەوڵەتییەکاان و
ئیاادارەدانی الوازی قەیرانەکااان ،دەوڵەتەکااان لە پێشااڕوانی چاااالکی تیرۆریاازم و پێشااتیوانانی بەگااۆڕی رێکخااراو و تاااقمە
رەشەکوژەکانن .دەوڵەتە ئاماژەپێکراوەکان ،لە ژێر سێبەری شەڕ و قەیرانەکاندا سیاسەتی بەالڕێادابردن و دەکارهێناانی زۆر
تاکتیک رەچاو دەکەن و بە رەوای دەناسن .دەوڵەتە جەردە و دەزەکان ،لە ژێر ناوی پاراساتنی سانوور و چوارچێاوەی خااک و
بە کەڵکااوەرگرتن لە دەزگااا ساایخوڕییەکانیان بااارودۆخێکی ترسااناک و تااۆقێنەر دەخااوڵقێنن و نەیااار و رەخنەگرەکانیااان بە
ئاشکرا یان نهێنێ دەکوژن.
دەوڵەتەکان ،لە مەڕ تێوەگالن لە کاروباری رەشەکوژی یان رێزگارتن لە مارۆڤ لە ساێ پاێگەی جیااوازدا هەڵدەساەنگێندرێن.
یەکەمیااان هێاازی دەوڵەت و رۆڵاای ئەو هێاازە لە ئیاادارەدانی کۆمەڵگااا و پاراسااتنی ساانوور و هتااد دایە .دووهەمیااان باااس لە
پێگەی یاسا ،شکڵ و ستایلی دەوڵەت و هەروەها چۆنیەتی رەچااوکردن و جێبەجیکردنای یاساا نیشاتمانی و نێونەتەوەییەکاان
دەکااا .شااەرعییەتی دەوڵەت بە سااێهەم پااێگە پێناسااە دەکاارێ ،کە باااس لە بەرپرساایارەتیی دەوڵەت بەراماابەر بە خەڵااک و
بااابەتە مۆڕاڵیەکااان دەکااا .لەو دەوڵەتااانەی ،کە دژ بە خەڵااک و هاوواڵتیااان هێاازی تااۆقێنەر و شااکێنەر بەکااار دێاانن ،بە
کااردەوە سیاسااەتی هێااز قسااەی یەکەم و ئاااخر دەکااا .لەو نیزامااانەدا یاسااا نووسااراوەکان و شااەرعییەت بایەخیااان نیاایە و
هەوڵدەدرێ بە گزی و دزی رواڵەتێکی درۆزنانە داتاشن .لە ئاکامدا تێارۆر بەشاێکی دانەباڕاو لە سیاساەتی هێازی دەوڵەتای
بە ئەژمار دێت ،کە لە پێناوی مانەوەی تاکە کەس ،حیزب یان بنەماڵەیەکدا تێرۆر دەکاتە مێتۆد و سیاسەتی ئیادارەکردن.
دەوڵەتەکاااان رەناااگە لە مێااادیاکان خۆیاااان بە پااااڵەوانی ئاساااایش و شاااەڕ دژ بە تیرۆریااازم ،مااااددە هۆشااابەر و چەکااادارە
ئاژاوەگێڕەکااان پێناسااە بااکەن .ئەگەر پەالمااارە رەشااەکوژییەکان بەرژەوەناادی دەوڵەتااانی دیااکەی گاارتەوە ،پشااتیوانەکانی
تیرۆریاازم خۆیااان مااات دەکەن و بە شااێواز و مێتااۆدی جیاااواز هەوڵاای شااێواندنی زانیارییەکااان دەکەن و بیااروڕای گشااتی و
تەناااانەت نێاااودەوڵەتی تووشااای سەرلێشاااێوان دەکەن .دەوڵەتە تێوەگالوەکاااان لە تیرۆریااازم بە وەساااتای کااااری رەشاااەکۆژی
دەناسااارێن .ئەوان رەناااگە ساااەرەتا کێشاااە و رووداوێاااک بخاااوڵقێنن و پااااش هەڵساااەنگاندنی دژکاااردەوەی خەڵاااک و دەرەوە،
رێگاچارەش پێشنیار بکەن .بەشێکیان لە دەرەوەی سنوورەکانی خۆیان بە پاساوی بەرگاری کاردن لە کەماایەتییەکی ئاایینی،
نەتەوەیی و هتد .بە کۆڵەوەژی تیارۆر قەیاران دەخاوڵقێنن و خەڵاک بەگاژ یەکتاردا دەکەن .یارمەتیادانی مااڵی و پەروەردە
کردنی دەستە و گرووپی رادیکاڵ بە مەبەستی دژایەتی دەوڵەتێکی ناوچەیی یان زلهێزیکی جیهانی رێگایەکی دیکەی
یارمەتیدانی رەشەکوژییە.
دەوڵەتی ئێاران ،لێواولێاوە لە تایبەتمەنادییەکانی تیرۆریزمای دەوڵەتای و بە ساەرتۆپی ئەوان دەناسارێ .کۆمااری ئیساالمی
ئێران وێنەی ئاشکرای ئەو دەوڵەتانەیە ،کە پەرەپێدەری تیرۆریزمی نە تەنیا دەوڵەتای بەڵکاو نێاودەوڵەتییە .ئەو نیازامە
لە دامەزرانەوە هەتا ئەمڕۆ راهێنان لەسەر سیاسەتی تیرۆر دەکا .رێژیم بۆ سەرکەوتن لە پیالن و کردە تێرۆریساتییەکان و
هەروەها شااردنەوە و پاووش بەساەرکردنیان لە زۆر کەرساە کەڵاک وەردەگارێ .هەڵادانەوەی الپەڕەکاانی راباردوو و سروشاتی
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دەسەاڵت لە ئێرانی کۆن و نوێدا دەیسەلمێنێ ،کە تیرۆر و رەشەکوژی بەشێکە لە کولتووری ئەو دەسەاڵتە .ئەوان لە مێاژووی
هاوچەرخی خۆیاندا نیشانیان داوە ،کە بۆ تواندنەوەی نەتەوەیەکای ماافخواز ،ساڕینەوەی دژبەر و ساەرکردەی ئۆپۆزیسایۆن و
تێکۆشەرە ئازادیخوازەکان هیچ سنوورێک ناناسن .لە کەیسی تێرۆر و رەشەکوژیدا ،ئێران لە نێو واڵتانی ناوچە و بەتاایبەت
دەوڵەتە داگیرکەرەکانی کوردستاندا تاقانەیە .ئێرانی تاوانی گەورەی تیرۆری ئەنجام داوە و سەرکردە سیاساییە کوردەکاانی
لەساااەر مێااازی بەنااااو دیاااالۆگ تیااارۆر کاااردوە .تاوانێاااک ،کە ئامااااژەیەکی ئاشاااکرا بە کولتاااووری رەشاااەکوژی لە دیرۆکااای
دەسااەاڵتدارانی ئێااران دەکااا .چەوساااندنەوەی کوردەکااان ،ئێعاادام و گرتناای نەیاااران ،پەرەپێاادانی کەش و ژیاانگەی تااۆقین،
تیاارۆری تێکۆشااەرانی رۆژهەاڵت لە باشااووری کوردسااتان و دەروەی واڵت ،دەرخەری سیاسااەتی دوژمنکااارانەی دەسااەاڵتدارانی
تاران بەرامبەر بە گەلی کوردە.
دیاااردەی تیاارۆر لە ئێااراندا بااابەتێکی ئاااڵوز و چەنااد روخسااارییە ،کە رەگ و ریشااەی قااوڵی لە خااانە تاریکەکااانی مێااژوودا
هەیە .ژێرخانی پتەوی تیرۆرە سیاسییەکانی ئێران بۆ سروشت و کولتووری دەسەاڵتدارانی ئێران و بەتاایبەت تێکەاڵوکردنای
مەزهەباای فەرماای لەگەڵ سیاساات و دەسااەاڵتدارەتیدا دەگەڕێااتەوە .لە مەیاادان و گۆڕەپااانی رۆژانە و پڕاکتیکاایدا کوردەکااانی
رۆژهەاڵت و نەتەوەکانی دیکەی ئێران بە ستایلی جیاواز شاهیدی روودانی بەشێک لە سیاسەتی تیرۆر و تۆقانادنی رێاژیمن.
بەکارهێنااانی توناادوتیژی بەراماابەر بە خەڵکاای سااڤیل ،خاااک ،کولتااوور ،زمااان و ناساانامەی کااوردان بەشااێکی دانەبااڕاو لە
تیرۆریزماای دەوڵەتاای ئێااران بەراماابەر بە کااورد دەژمێااردرێ .ئەو رێااژیمە تێکۆشاااوە بە شااێوازی جیاااواز لە دەرەوەی واڵت و
تەنااانەت لە جەرگەی رۆژئاااوادا زەباار لە نەیااارە سیاسااییەکان باادات .سیاسااەتی تاااران لە ناااوچەدا بە کاناااڵی تیاارۆردا
تيااادەپەڕێ .ئەو رێاااژیمە بە نااااوی بەرگریکاااردن لە شااایعەکان ،فەلەساااتینییەکان ،دەساااەاڵتدارە هاودەساااتەکان و هتاااد.
ئەندازیاری سیاسەتی پەرەپێدانی تیرۆر لە دەروەی سنوورەکانیەتی.
بااۆ رزگاااربوون لە داوی تیرۆریزماای لۆکاااڵی ،ناااوچەیی و جیهااانی پێویسااتمان بە چاکسااازی لە قەوارەی دەوڵەت ،رێکخااراوی
نەتەوە یەکگرتوەکااان و پەروەردەی تاااکی وشاایارە .بااۆ کەمکااردنەوەی هەڕەشااەی تیرۆریاازم ،کۆمەڵگااای مرۆڤااایەتی و یەکە
سیاسااییەکانی جیهااان پێویسااتە تیرۆریزماای دەوڵەتاای خاشااەبڕ کەن .رێزگاارتن لە مااافی ماارۆڤ ،کەمایەتییەکااان ،گەالن و
باوەڕمە نااادبوون بە کاااایەی دێموکراسااای و ئازادییەکاااان دەوڵەتەکاااان لە زۆنگااااوی سااایخوڕی و رەشاااەکوژی دوور دەکااااتەوە.
پێویسااااتیمان بە روانگەیەکاااای رەخنەگاااارانەیە ،کە زیاااااتر لە هەمااااووان لێکااااۆڵەر و مێاااادیاکاران دەگاااارێتەوە .ئەوان وەک
بەرپرساایارەتیی پیشااەیی ئەرکاای گەورەیااان لەسااەر شااانە .لە نەبااوونی روانگەیەکاای بەردەوام و سیسااتماتیکی رەخنەگاارانەدا
کۆمەڵگای مرۆڤایەتی زەرەرمەند دەبێ .ساویلکە بوون و باوەڕکردنی هەرزان بە دەساەاڵتداران و چەمیانەوە و تەسالیمبوون لە
بەرامابەر دەسااەاڵتدا کۆمەڵگاا بەرەو نەهااامەتی زیااتر پاااڵپێوە دەنااێ .بێادەنگی زۆرایەتاای کۆمەڵگاا بەراماابەر بە دەسااەاڵتە
خۆسااەپێن و تاااوانە زۆروزەوەناادەکانیان پەرە بە تیرۆریزماای دەوڵەتاای دەدەن .رەنااگە دەوڵەتەکااان و بە تااایبەت دەوڵەتە
نادێموکڕاتیکەکان بە ئاسانی دەستبەرداری بەرژەوەندییەکانیان نەبن ،بەاڵم تەوژمی مافخوازی و وشیاری تاک و کۆ دەتاوانێ
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هەودای ئەستووری زۆڵمی دەوڵەتە جەردە و ماف پێشێلکەرەکان بپسێنێ .خاشەبڕکردنی تیرۆریازم لە جیهااندا بەنادە بە زۆر
فاااکتەر ،کە بڕیناای دەسااتی دەوڵەتەکااان لە کااردەوە رەشااەکوژیی و چارەسااەرکردنی قەیرانەکااان بە فاااکتەری یەکااالکەرەوە
دەناسرێ.
لە ژماره ٦٩٥ی رۆژنامهی “کوردستان”دا باڵو بۆتهوه
٤ی جانێویری ٢١١١
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کۆبوونەوی حیزبە کوردستانییەکان لە پێوەندی لەگەڵ کردەوە تیرۆریستییەکەی شەوی
یهڵدای خوێناویی دێموکرات
(هەنگاوێکی بەکردەوە بۆ پێکهێنانی یەکریزی و هاوهەڵوێستی)

A-

سمایل شەرەفی
هەر دوو رۆژ دوای تەقینەوە تیرۆریستییەکەی شەوی یهڵدای بەردەم بانکەی ساەرەکیی حیزبای دێماوکراتی کوردساتان ،کە لە
الیەن رێژیمی دژ بە کوردی کۆماری ئیسالمیی ئێرانەوە رووی دا ،بە دەیان حیزب و رێکخاراوی سیاسای لە هەر چاوار پاارچەی
کوردستان لە دەوری یەک کۆباوونەوە .ئەم کۆباوونەوە کە راسات لە شاوێنی کۆباوونەوەکەی شاەوی یهڵادا ،لە بانکەی دەفاتەری
سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردساتان و بە مەبەساەتی مەحکاوومکردنی هێرشای تیرۆریساتی باۆ ساەر ئەم حیازبە بەڕێوەچاوو،
دەکرێ لە نەوعی خۆیدا بە کەموێنە و ،لە هەمانکاتدا بە “مێژوویی” لە قەڵەم بدرێ.
لەگەڵ ئەوەیکە کورد بە گشتی و الیەنە سیاساییەکانی بەتاایبەتی بە بەردەوامای بااس لە یەکگرتاوویی و یەکریازی دەکەن،
بەاڵم بەداخەوە دەبێ دان بەو راستییەدا بنێین کە ئەم میللەتە لە ئاساتی بازووتنەوەی نەتەوەیایدا تاا ئێساتایش بە دەردی
نایەکگرتوویی و ناتەبایییەوە دەناڵینێ.
تێنەگەیشااتن لە بەرژەوەناادیی هاااوبەش ،یااان بە واتااایەکی دیااکە هاوئاهەناا نەبااوونی هێااز و الیەنە سیاسااییەکان لە
دروستکردنی بەرژەوەندیی هاوبەشی نەتەوەیی کە ،بەشێکی پێوەندی بە ژێئۆپاۆلیتیکی کوردساتانەوە هەیە ،هاوهەڵوێساتی و
یەکگرتوویی لە نێو میللەتای کاورددا کاردۆتە ئااوات و ئاارەزوویەکی تاا رادەیەک دوورەدەسات .باۆیە هەر جاۆرە هەمگەرایای و
لێکنزیکبوونەوەیەکی نەتەوەیی لە هەر ئاستێکی کۆمەاڵیەتی ،کلتووری و سیاسیدا بێت ،دڵخۆشکەر و هیوابەخش دێتە
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ئەژمار.
دەرک پێکردن بە دروساتکردنی کاۆنتراکتێکی نەتەوەیای لەم چەناد ساااڵنەی دوایایدا ،ناوەنااوە هەرجاارە و لە الیەن حیازب
یان چەند حیزبێکەوە قسەی لەسەر کراوە و هەنگاوی بۆ هەڵگیراوە .ئامادەکاریی بۆ کۆنگرەی نەتەوەیی کە چوار ساڵ پایش
ئێستا لە شاری هەولێر دەستی پێکارد و بەداخەوە بە نیاوەچڵی و بە هۆکااری “ناتەباایی” چاالکییەکاانی راوەساتێندرا ،هەر
لە چوارچێوەی ئەم دەرک پێکردن و ،بەاڵم بە نەتیجەنەگەیشتنەدا بوو.
هەر بە سااەرنجدان و ئاماااژەدان بە “کااۆنگرەی نەتەوەیاای” کە بەداخەوە سااەرەڕای پشااتیوانییەکی زۆری ماااڵی و ئیمکاناااتی
بەڕێوەبەری ،نەیتوانی بە ئاکام بگات ،زیاتر گرینگیی کۆبوونەوەی الیەنە کوردساتانییەکانی هەر چوارپاارچەی کورساتانمان
لە بنکەی سەرەکیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ دەردەکەوێ.
هەڕەشە و کردەوەی تیرۆریستیی دەوڵەتێکی دژبەری کورد ،بەرانبەر بە حیزبێکی رەسەن و خاوەن مێاژووی شاوێندانەر لەساەر
بزووتنەوەی سیاسی و جڤاکیی کوردستان ،ئەو بەهاانە و هۆکاارە سەلاامێندراوانە باوون کە باوونە پێکهێناانی ئەم کۆباوونەوە
بەریااان و ماناااادارە .الیەنە بەشااادارەکانی ئەم کۆباااوونەوە کە هەرکامەیاااان بە پێااای وەزن و قورساااایی تاااایبەت بە خاااۆی
نااوێنەرایەتی بەشااێک لە بزووتنەوەیەکاای نەتەوەیاای ئاشااتیخواز دەکەن ،یەکهەڵوێساات و یەکقسااە ،بەراناابەر بە تیاارۆر و
رەشەکوژی هەڵوێستیان نواند.
بەیاننامەی کۆتایی کۆبوونەوەی هاوبەشی الیەنە سیاسییەکانی کوردستان ،خاڵێکی بەهێزی دیکەی ئەم کۆبوونەوەیە بوو کە
دەکاارێ لە نەوعاای خااۆیدا بە بێااوێنە وەسااف بکاارێ .لە کۆتااایی ئەم کۆبااوونەوەیەدا کە نزیااک بە ساای حیاازب و رێکخااراوی
کوردسااااتانی تێیاااادا بەشااااداربوون ،بەیاننااااامەیەکی هاااااوبەش باڵوکاااارایەوە کە تیایاااادا وێااااڕای مەحکااااوومکردنی کااااردەوە
تیرۆریسااتێیەکەی شااەوی یهڵاادا ،هاااوخەمیی خۆیااان لەگەڵ بنەماااڵەی قوربانیااان و حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتان دووپااات
کردوە.
دەرکردناای بەیاننااامەیەکی سیاساایی هاااوبەش کە ناااوی نزیااک بە ساای حیاازب و الیەناای سیاساایی کااوردی لە چااوار پااارچەی
کوردسااتانەوە پێااوەیە ،لەگەڵ ئەوەیااکە لە رووی مێااژووییەوە دیاااردەیەکی بااێ وێاانەیە ،لە باااردودۆخی سیاساایی باازووتنەوەی
نەتەوایەتیی خەڵکی کوردستاندا دەبێ وەک دەستکەوتێکی پڕبایەخ سەیری بکرێ.
هەر وەک لە کۆباااوونەوەکەدا و لە الیەن ساااەرجەم ناااوێنەرانی حیزبەکاااانەوە قساااەی لەساااەر کااارا ،هەوڵدان باااۆ پێکهێناااانی
یەکگرتوویی و یەکریزی و کارکردن بۆ یەکگوتاریی سیاسی ،پێویستییەکی بێئەمالوئەوالی بزووتنەوەی سیاسی  -نەتەوەیای
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ئەمارۆی کوردساتانە ،دەکارێ لەم پێوەنادییەشدا بە گرینگاییەوە باروانینە کۆباوونەوەکە .کۆباوونەوەی هاوبەشای حیزبەکااانی
هەر چوار پارچەی کوردستان بە بۆنەی کردەوە تیرۆریستییەکەی شەوی یهڵدای خوێنااویی دێماوکرات ،وێساتگە و ئادرەساێکی
بەهێزە بۆ ئەوەی بڵێاین؛ ئەگەر هەسات بە دەردی هاوبەشای نەتەوەکەماان بکەیان ،دەکارێ باۆ دەساتەبەرکردنی بەرژەوەنادیی
هاوبەشی هەر ئەم میللەتە ،یەکگرتوو و هاوهەڵوێست بین.
هەر لەم پێناوەدا یەکێک لە دەرسەکانی کۆبوونەوەی حیزبەکانی هەر چوارپاارچەی کوردساتان کە پاێچەوانەکەی ساەرەکیترین
هۆکاری نایەکگرتوویی هێزە کوردییەکانە ،نەبوون و غایببوونی “خۆسەپاندن”“ ،هێژموونخوازی” و “خۆ بە مێحوەر” زاناین
بوو .کۆبوونەوەی ناوبراو لە الیەن حیزبی دێماوکراتی کوردساتان و باۆ پارس رووداوێکای تاایبەت بەم حیازبە پیاک هااتبوو،
بەاڵم هەر وەک تەواوی الیەنەکاااانی بەشااادار ئاگااااداری باااوون ،چ لە باساااەکانی کۆباااوونەوەکەدا و چ لە تەنزیمااای مەتنااای
بەیاننامە هاوبەشەکەدا ،هەست بەوە نەدەکرا کە الیەنێکی تاایبەت ،دەیاهەوێ خوێنادنەوە و روانینای خاۆی بساەپێنێ و هەر
تەنیا خۆی بکات بە مێحوەر و خاوەنی پرسەکە.
هاااوخەمی و کۆبااوونەوەی بە دەیااان حیزباای تێکۆشااەری کوردسااتانی لە دەوری یەکتاار بە بااۆنەی پرسااێکی تااایبەت بە حیزباای
دێمااوکراتی کوردسااتان لە الیەک بااۆ جااارێکی دیکەیااش دەریاادەخات کە ئەم حیاازبە و خەباااتی رەوای خەڵکاای رۆژهەاڵتااای
کوردستان وەک هەمیشە خاوەن پێگەیەکی بەرزی سیاسییە و ،لە الیەکی دیکەیش دەری دەخاات کە رێژیمای کۆمااری ئیساالمی
ئێااران لە روانااگەی نزیااک بە تەواوی هێاازە سیاسااییەکانی هەر چااوار پااارچەی کوردسااتانەوە ،رێژیمێکاای تیرۆریساات و دژ بە
کوردە .یەکێک لە سیاسەتە پیالنگێڕییەکانی رێژیمی ئێاران هەوڵادان باۆ خۆنزیاک کاردنەوە لە هێزەکاانی بەشاەکانی دیاکەی
کوردستان و خۆ بەدۆست نیشاندانیان و پشتیوانیی بە درۆ لە چارەسەریی پرسی کوردە لە واڵتاانی دەورووبەری خاۆی .کە بە
خۆشااییەوه بەشااداریی بەرچاااوی حیزبەکااانی پەرچەکااانی کوردسااتان ،پەیااامێکی راشااکاوانەی بە دەسااەاڵتدارانی ئەم رێااژیمە
گەیاند کە؛ رێژیمێک کە نەیهەوێ پرسی کورد لە واڵتەکەی خاۆیدا چارەساەر بکاات ،بێگوماان نااتوانێ دۆساتی بەشاێک لەم
میللەتە لە واڵتێکی دیکە بێت.
لە کۆتاییدا کۆبوونەوەی هاوبەشای حیازبە سیاساییەکانی هەر چاوار پاارچەی کوردساتان بە باۆنەی شاەوی یهڵادای خوێنااوی
دێمااوکرات ،هەنگاااوێکی بەکااردەوە بااوو بااۆ ئامااانجێکی “هاااوبەش”ی هێاازه سیاسااییهکانی کوردسااتان کااه ،هەمااان یەکڕیاازی و
یەکگرتووییە.
لە ژماره ٦٩٥ی رۆژنامهی “کوردستان”دا باڵو بۆتهوه
٤ی جانێویری ٢١١١
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دەنگدانەوەی هێرشی تێرۆریستی شەوی یەلدا لە میدیای جیهانی دا

کەمال حەسەن پوور
دیاااردەی بەجیهااانی بااوون هەناادێک الیەناای باشاای هەن کە مرۆڤاای ئەو سااەردەمە لە سااایەی ئەوانەوە ئاسااتی زانیاااریی لە
بەراورد لەگەڵ مرۆڤەکااانی سااەردەمانی پێشااوو بەرزتاارە .یەکێااک لەو دیاردەیااانە لێشاااوی ئەو هەواڵ و زانیارییااانەیە کە
رۆژانە لە رێگای راگەیاندنەکان و سۆشیال مێدیا (فەیسبوک ،ئینستاگرام ،تێلێگرام ،هتد) بە ئێمە دەگەن.
ئەگەر رێژیماای پەت و سااێدارە لە نەوەدەکااانی سااەدەی رابااردوو لە باشااوری کوردسااتان بە سااەدان کااادر و ئەناادامی حیزباای
دێماااوکرات و الیەنە سیاساااییەکانی تاااری رۆژهەاڵتااای کوردساااتانی تێااارۆر کاااردن بە باااێ ئەوەی کە دەنگاااۆیەکی ئەوتاااۆی لااای
بکەوێتەوە ،ئەوڕۆ لە سایەی بەجیهانیی بوون ،کە دونیای کردۆتە دێیەکی گەورە ،تێرۆریزمی دەوڵەتیی کۆماری ئیساالمی لە
ئاستی جیهانی دا لەقاو دەدرێ.
ماوەیەکی کاورت پااش هێرشای تێرۆریساتی شاەوی یەلادا ،هەواڵ ،فایلم و وێانەی ئەو رووداوە لە جیهاان دا بااڵو باۆوە .ئەوە
پەیامێکی ئاشاکرایە باۆ دەساەاڵتدارانی کۆمااری ئیساالمی و گشات دیکتااتۆران کە ئەوان چیتار نااتوانن مرۆڤکوژییەکانیاان لە
چاوی خەڵکی جیهان بشارنەوە و بێ گومان رۆژێک دی کە دەبێ لە بەرامبەر هەموو ئەو کردەوانەیان دا وەاڵمدەر بن.
دوای بەدواداچوونێکدا کە من و چەند هاوڕیی تر لە ئینتەرنێت کردمان بۆمان دەرکەوت کە هەواڵی کردەوە تێرۆریساتییەکەی
بەر دەرگای قەاڵی دێموکرات بە شێوەیەکی زۆر بەربااڵو لە میادیای جیهاانیی دا دەنگای داوەتەوە .لیساتی خاوارەوە نااوی ئەو
راگەیاندنانەیە کە رووماڵی هەواڵی ئەو رووداوەیان کردووە.
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هەواڵنێریااای :رۆیاااتەرز ،بیبیسااای ،دۆیچەڤێلاااێ ،دەنگااای ئامریکاااا ،ساااپوتنیک نیاااوز ،تێتاااێ (ساااەرچاوەی بەشااای هەرەزۆری
هەواڵنێرەکانی سوێد) ،رووداو ،کوردستان ٢٤
فەرانسە :لۆمۆند
سوێد :ئێس ڤێ تێ (تەلەفیزیۆنی فەرمیای ساوێد) ،ئاافتۆن بالدێات ،فۆلکبالدێات ،هاێال گۆتلەناد ،ڤێساتێربۆتتێن کاوریرێن،
کریشانسااتابالدێت ،بلێکینگااێلێنس تیاادنین  ،ئیسااتادس ئاللێهاناادا ،ئۆستراساامۆلەند ،ساامۆلەندس پۆسااتێن ،کااۆررێن ،نیااا
لیدشۆپینگس تیدنین  ،نیهێتس سڤەرییێ ،سیدسڤێنسکان
نۆروێژ :رب نێت ،هاشتا تیدەنە ،ن.ر.ک (تەلەفیزیۆنی فەرمیی نۆروێژ) ،ڤەردێنس گان ،
هیندوستان :بیزنێس ستاندارد ،دی ئێن ئەی ئیندیا
واڵتانی عەرەبیی :سەباح ،ئەلشەرقەلئەوسەت ،میدل ئیست مۆنیتۆر ،میدێل ئیست ئای
ماڵپەڕی کوردی :ئی کورد دەیلی ،ئارا نیوز
لە ژماره ٦٩٥ی رۆژنامهی “کوردستان”دا باڵو بۆتهوه
٤ی جانێویری ٢١١١
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موژده ،موژدهی به شهکیال دا

عهلی فهتحی
نیوکاتژمێر بهر له هاتنی میوانهکان گهیشاتبوومه ژووری مهراسایم .ساهیرم کارد جیاا لاه ئاااڵ و ئاڕماهکان ،وێناهی یاهک لاه
شههیدانی تهقینهوهی بهر درگای قاهاڵی دێماوکرات لهساهر مێزێاک دانادرابوو .چااوم باه کیژێکای خاهمبار کاهوت .لهتهنیشات
مێزهکه راوهستابوو .ساڵوم کرد و دهستم لهنێودهستی نا.
 خانمه جوانه چۆنی؟ باشم ،زۆر سپاس .من شهکیالم ،کچی شههید عهلی قۆیتاسی.تهزوویهک به لهشمدا گهڕا .سهری کڕنۆشم دانهواند و گهرم له باوهشم گارت .باهڵێ ئاهو کچای شاههیدێک باوو .ئاهو شاهکیال
بوو که دوو رۆژ پێشتر بهسهرهاتی ژیانیم تا رادهیهک بیستبوو.
مهعمووریهتی کاری من ،بهخێرهێنانی میوانهکان دیاریکرا.
ههستێکی قورس روحمی داگرتبوو .خهڵک پۆل پۆل دهستیان به هاتن بۆ مهراسیمهکه کرد.
ا روحی شههیدان شادبێ…
پیر و گهنجم بهردهوام دهدیت ،خهفهتبار بهرهو ژوورهکه دهچوون.
نیو کاتژمێری خایاند .ژووری پرسه پڕ له خهڵک بوو ،له ههموو چاین و توێژێاک .دیساان وهبیار ئاهو رساته جواناه ،باهاڵم
حهسڕهتباره کهوتمهوه:
” ئهوجاریش شههیدهکان له دهوری یهکتر کۆیان کردینهوه”.

204

یەڵدای خوێناویی دێموکرات

دێموکراته لێک دابڕاوهکاان ،کۆمهڵاه چهناد کهرتاهکان ،چاهپ و راسات و ئایینادار و باێ ئاییناهکان ،کاورتی ببڕماهوه کاورده
بهههستهکان بهپانهوه هاتبوون.
له پشت میکرۆفۆنه رهنگاوڕهنهکان کۆڵێک وتار پێشکهش کران و پهیام خوێندرانهوه ،ههرکام به ئهدهبیاتی تایبهتی خۆی.
کۆماری ئیسالمی ئێران مهحکووم کرا و وهکوو تاوانباری سهرهکیی تهقینهوهکانی بهردهرکی قاهاڵی دێماوکرات لاه کۆیاه دهسات
نیشانکرا.
نۆره گهیشته شهکیال .ئهو جوانکیلاه خاهمبارهی کاتژمێرێاک پێشاتر دیتباووم .بێدهنگییاهکی ساهرنجڕاکێش ژوورهکاهی داگارت.
شهکیال له پشت میکرۆفۆن بوو.
ا من شهکیالم ،کچی عهلی قۆیتاسی .ساڵو و رێزم ههیه بۆ ههموو ئێوه هاوڕێیانی باوکی شههیدم.
ئینسان نهیدهزانی سهیری شهکیالی خهمبار بکا یا گوێ له وشاه پڕلهههساتهکانی بگارێ .ئاهو ههشات ساااڵن ،لهگاهڵ دایکای
رێگااای تاراوگهنشااینیی گرتبووهبااهر .کاتێااک قسااهی دهکاارد ،ساایمای ههشاات ساااڵ لااهوه پێشاای باااوکی ،هێشااتا لااه مێشااک و
خهیاڵیدا دههات و دهچوو .ئهو به سۆزێکی پڕ له ههست لهگهڵ باوکی دهدوا .فرمێسک و خهم تێکهڵ به ئاخاوتنی ببوون.
ا باوکم ههموو تهمهنی خۆی لهپێناو ئازادی و سهربهرزی کوردستاندا فیدا کرد .باوکم درێژهدهری رێبازی شههیدان بوو .ئاهو
خۆی تێکهڵ به کاروانی شههیدان کرد.
کاتێک ههناسهی پڕ له حهسڕهتی ههڵکێشا ،بهدهم ههنیسکی گریانهوه ،دووباره دهساتی باه خوێندناهوهی پهیامهکاهی کارد.
ا باوکم تاجی ئیفتیخاره به سهرمهوه..
به بیستنی وشهی تاج ،بۆ ساتێک بیرم له شااجوانهکانی جیهاان کاردهوه .ههساتم کارد شااجوانی مان ،شاهکیالکانن ،مناااڵنی
بێبهشکراو له سۆزی دایاک و باوکاهکانن… .ئااخ شااجوانهکهم شاهکیال ،تاکاهی ماهرجی شااجوانیی کیژانای نیشاتمانم ،دهباێ
بێکهسبوون بێ؟! ههموو میوانانی نێو ژوورهکه کاتێک فرمێسکی شهکیالیان بینی و گوێیاان لاه تااجی ئیفتیخاار باوو ،ئهسارین
له چاوانیاندا قهتیس ما .شهکیال درێژهی به پهیامهکهی دا .یهک رستهی گوت که خۆی له خۆیدا رۆمانێکی پڕ له تراژێادیا
بوو و بارتهقای قورسایی ههموو رۆمانهکانی جیهان .نزایهک بوو بۆ ههڵتهکاندنی کورسیلهی ههموو خواکانی نیهان.
خۆزگهیهک لهنێو دڵ و دهروونی ههموو ههژارهکان.
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ا مردن و سهرشۆڕی بۆ ئهوانهی بێباوکیان کردم.
شهکیال به ئهسپایی ،بێمااڵوایی ،رۆیشت.
خێرا دوای ئهو نۆرهی موژده هات .ئهویش شاجوانێکیتر ،ئهویش کچه شههیدێکیتر.
ا من موژدهم .من نوێنهری راسپێردراوی ئێوهم .بهناوی ههموو ئێوه ئازیزان دهخوازم چهپکهگوڵێک پێشاکهش باه شاهکیال بکاهم
و موژدهیهک به خهاڵت.
ژوورهکهم وهکوو دهریایهکی تۆفانی کهوته بهرچاو .ههستهکان شهپۆلیان دهدا .لهگهڵ شهکیال گریان و لهگهڵ موژده،
چاوهڕوانی موژده.
ا من لێره دهخوازم به شهکیال بڵاێم ،چاۆن خااکی کوردساتانمان هاهموو رۆڵاهکانی نیشاتمان لاه بااوهش دهگارێ ،چاۆن حیزبای
دێموکرات بۆ ئێمه ماڵێک بوو ،باوک و دایک بوو ،بۆ من و هاهموو کاچ و کاوڕه شاههیدهکان ،باۆ تاۆش شاهکیال گیاان ،هاهروا
دهبێ .بۆیه دڵگران مهبه .تۆ وهک خۆت گوتت شانازی بکه کچه شههیدی ،شههیدێک بۆ حیزب ،شههیدێک بۆ کوردستان ،که
ژیان و گیانی بهخشی…
بااه مااوژدهی مااوژده ،دهریااای شااهپۆالوی ساااڵۆن هێوربااۆوه .مااوژدهی کچااه شااههید ،وهکااوو شاااجوانی دوێنێاای کچااه شااههیدهکان،
دهسکێ گوڵی پێشکهش به شهکیال کرد و له ئامێزی خۆیدا الواندییهوه.
پرسیار گهلێک له دڵ و زهینی ئێمهی دژبهرانی ههڤدوودا بۆ جارێکیتریش دووپات بوونهوه:
دابڕان و پهرشوباڵوی ئێماهی کاورد تاا کاهی؟ بهتایباهت ئێماهی پێشاڕهوی خاهبات باۆ رزگااریی نیشاتمان! دهباێ باۆ شااجوانه
بێنازماوهکانمااان ،بااۆ وهچااهی داهاتوومااان ،لااه دهفتااهری مێااژوودا چ بنووسااین؟ ئاااخۆ ،تااهنیا شااههیدهکانمان لااه یااهکتر
کۆماندهکهنهوه؟
لە ژماره ٦٩٥ی رۆژنامهی “کوردستان”دا باڵو بۆتهوه
٤ی جانێویری ٢١١١
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سێ پارچه شێعری کورت که له الیهن مامۆستا ئاشقهوه له رێوڕهسمی “یهڵدای خوێناوی” له
شاری ستۆکهۆڵم خوێندراونهوه

ئاشق
سێ پارچه شێعری کورت که له الیهن مامۆستا ئاشقهوه له رێوڕهسمی “یهڵدای خوێناوی” له شاری ساتۆکهۆڵم خوێندراوناهوه:
گواڵڵەکان دەڕوێنەوە
-----------------دۆخ هەرچەندە تەنگەبەر بێ
هەنگاو دەنێم ،ناکشااااێمەوە
وەکوو گوڵ دوای پەڕپەڕبوونێ
هەموو ساڵێ دەڕوێماااااااەوە
***
بڕوانن دەشتااااااای ئەو زێدە
بە سوورەگوڵ داپۆشاااااراوە
بە چاوی خۆم سەد جارم دی
گوڵ پێخوست بوو و هەر رواوە
***
ئەو کاروانەی بەڕێااااااوەیە
ئاخری دەگاتە سەرمەنزڵ
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مرادی رێباااواری ماندوو
رۆژێکی هەر دەبێ حاسڵ
ئەستێرەکان
-------------ئەستێرەکان،
لە هەڕەتی زریوەدا،
یەکەیەکە،
لەبن هەوری ڕەشی چڵکن،
بزر دەبن ،دەکوژێنەوە.
مۆم دەسووتێن،
دەوروبەریان رووناک دەکەن،
تنۆکتنۆک ،دەتوێنەوە.
پەندێکی کۆنی کوردانە:
“دنیا تاسەر هەروا نابێ”
بای وادە ،وادە ناشکێنێ،
هەورە رەشە دزێوەکان،
دیسان دەڕۆن،
دەبڕێنەوە.
پڕ بە ئاسمانێکی ساماڵ،
ئەستێرە دەزریوێنەوە.
هەر بینا هەزاران “ماملێ”،
لە هەر سووچێکی کوردستان،
تێیان هەڵکرد:
“دەڵێن کوێستانچی دێنەوە”.
دەردی دڵێک
-------------نەبینێ گوڵ بە پێخوستی ،وەنەوشە سەر بەهەش نابێ
نەهاتی لێگەڕێ ،دەرد و پااااااەژارە باری لەش نابێ
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کە نەڕژێنێتە دڵ ،دەستاااااااااااای قەزا ،ژاراوی ناکامی
گلێنەی چاو ،پڕی فرمێسکی سوێر و خوێنی گەش نابێ
سیاسەت گەر بپاڵێورێ لە خۆخوازی و لە خۆخۆری
دەروو دەکریتەوە بۆ یەکدڵی و ،ئەو خەڵکە بەش نابێ
لە ژماره ٦٩٥ی رۆژنامهی “کوردستان”دا باڵو بۆتهوه
٤ی جانێویری ٢١١١
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--------------------------------------------------------------------------رەزا کەعبی :پێویستە هەموو حیزب الیەنە کوردییەکان ،ڕێگاێکی هاوبەش و یەکگرتووانە
بگرنە پێش

بە مەبەستی تاووتوێ کردنای ،بەشاێک لە ڕەهەنادەکانی کاردەوەی تیرۆریساتیی شاەوی ساێ شاەممە ٣١ی ساەرماوەزی ١٣٩٥٥ی
هەتاااویی بەر دەرگااای قەاڵی دێمااوکرات کە تێیاادا  ١کەس شااەهید بااوون ،وتووێژێکمااان لەگەڵ بەڕێااز ڕەزا کەعباای ،جێگااری
سکرتێری گشتیی کۆمەلەی زەحمەتکێشانی کوردستان ،ئەنجام داوە کە لێرەدا دەیخوێننەوە.

ڕەزا کەعبی

ڕۆژی کورد :تیرۆر چۆن پێناسەدەکەن؟ تیرۆریزمی دەوڵەتی کۆماری ئیسالمی بە چ مانایەکە؟
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کەعبی :تیرۆر و تیرۆری دەوڵەتای داماانە لاه دەساتگای ساەرکوت و لاه دامرکانادنی ناڕەزایەتییەکاان و باه تاایبەت ورە و
هیاااوای خەڵاااک و تێکۆشاااەرانی سیاسااایە .هەر باااۆیە ڕژیمەکاااان پشااات باااه تیااارۆر دەبساااتن .تیااارۆر هەمیشاااە لێهااااتوترین و
مەترساایدارترین کەسااایەتییەکان لااه ڕوانااگەی ڕژیمەکااانەوە نشااانە دەگاارێ .بااۆ کۆماااری ئیسااالمی کااه یەکێااک لااه هااارترین
سیستمەکانی تیرۆری هەیە ،بەتااڵکردنی جناونی کوشاتار و مرۆڤکاوژییە کاه ئەشاکەنجە و زینادان و ساێدارە ڕازییاان ناکاات.
ئەمنییەت و ئاسایشی خۆیان له نائەمنیی بەردەوامی کۆمەڵگادا دەبینن و سێبەری تیرۆر نابێ کاڵ بێتەوە.
تیرۆریسمی دەوڵەتی کۆماری ئیسالمی باریتیە لەوەی کە لاه باااڵترین ئۆرگاان و کەساانی ڕژیام خەریکای پالنای کوشاتن و لاه
ناوبردنی دژبەرانن.

ڕۆژی کورد :کۆماری ئیسالمی ئێران بۆ کپکردنای دەنگای نااڕەزایەتیی دژبەرانای لە نااوخۆ وتەناانەت دەرەوەی سانوورەکانی
ئێاارانیش ،کەڵااک لە ڕەوشاای ڕەشااەکوژی وەردەگاارێ .ئایااا بە کارهێنااانی ئەو شااێوازە دەتااوانێ ڕێکاااری بەرەنگاااری بااێ؟ ئایااا
کۆماری ئیسالمی توانیوێتی لەو بواردا سەرکەوتوو بێ؟
کەعبی :ڕاستە قوربانی زۆرمان داوە و ڕاساتە تیارۆر هەمیشاە لێهااتوترین و کاارامەدترین کەساایەتییەکان نیشاانە دەکاات،
بەاڵم بااه بااڕاوی ماان نەتەنیااا سااەرکەوتوو نەبااووە ،بگاارە کۆماااری ئیسااالمی باااجی زۆری داوە .تیرۆرەکااانی کۆماااری ئیسااالمی
ناوبااانگی ئەم ڕژیاامەی لااه جینااایەت و مرۆڤکااوژی بە جهیااانی کاارد و لااه ناااوخۆی ئێاارانیش ڕەشااەکوژی و تیاارۆر ڕێگااای لااه
بەردەوامیی خەبات و جمووجۆڵی سیاسی نەگرتووە.

ڕۆژی کووورد :هێزەکااانی ئۆپۆزیساایۆنی ئێراناای بە گشااتی و ئۆپۆزیساایۆنی کااورد بەتااایبەتی خەساااری بەرچاویااان بە هااۆی
تیرۆریزمی دەوڵەتیی کۆماری ئیسالمی وێکەوتووە ،بۆ نەیانتوانیوە تا ئێستاش ڕووخساری ئەو تیرۆریازمە هەوساارپچراوە بە
کۆمەڵگای نێونەتەوەیی بناسێنن؟
کەعبی :من پێمۆایە تا ڕادەێکی بەرچاو تۆانیویاانە ڕوخسااری ئەو تیرۆریازمە بناساێنن .بەاڵم ئەوەماان لەبەرچااو بێات کاه
زۆرێک له تیرۆرەکانی کۆماری ئیسالمی ،به بێ هاوکاری یا النیکەم چاوپۆشایی واڵتاان نەدەکارا .تیرۆریساتەکان لهبەرچااوی
هەموو جیهان ڕەوانەی تاران کرانەوە یان له زینادانەکانی کاورت مااوە ،حوکمادران و دواتار گەیشاتنەوە تااران و مامەڵەیاان
پێدەکرا بۆ بەدەسهێنانی ئیمتیازی ئابوور و ...له سااڵنی ڕەشی تیرۆریسمی کۆماری ئیساالمیدا ،سیاساەتی ڕۆژئااوا “دیاالۆگی
ڕەخنەگرانە لهگەڵ کۆماری ئیسالمی” بوو که ناوی ڕەمزی چاوپۆشای و دەسات ئااوەاڵکردنی کۆمااری ئیساالمی باۆ باردنە پێشای
پیالنە تیرۆریستییەکانی بوو.
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ڕۆژی کورد :لە نوێترین هێرشی تیرۆریستی بۆ سەر بنکەکاانی حیزبای دێماۆکراتی کوردساتان لە ڕێورەسامی شاەوی یەڵادا،
ئاماژەکان کۆماری ئیسالمیی ئێران وەک بکەری ئەو تاوانە دەساەلمێنن .لە زاری هینادێک لە وتەبێژانای دەساەاڵتی ئێاران بە
ڕاشکاوی قسە لە هێرش بۆ سەر دژبەرانای کۆمااری ئیساالمی دەکارێ ،تیارۆری شاەوی یەڵادا دەکارێ وەک قۆنااغێکی ناوێ لە
دەستپێکردنەوەی بەرباڵوتری تیرۆر لە دژی هێزە دژبەرەکانی کۆماری ئیسالمی بێتە نرخاندن؟
کەعبی :من لەسەر ئەوە پێداگر نیە کە بڵێم قۆناغێکی نوێ نیە ،بەاڵم ئەگەر ساڵی پار تەقینەوەکەی کۆمەڵەی شۆڕشاگێر
و تیرۆرەکەی کاۆمەڵەی زەحمەتکێشاان ساەرکەوتوو باوایە ،قۆنااغە ناوێیەکە لەو کااتەوە دەساتیپێدەکرد؟ کهاوایە گرنا نایە
قوناغی نوێیە یان نا و هیچ ناگۆڕێ .کۆماری ئیساالمی و تیارۆر وەهاا پاێکەوە بەساتراونەتەوە کاه قۆنااغ ناناساێ و باه باێ
پسانەوە دەبێ کاری خۆی بکات .بەاڵم نیشان دەدات کە پڕۆپاگەندەی ناوبۆشی هەموو ڕۆژەی کۆماری ئیسالمی بۆ فەوتانادنی
حیزبە سیاسیەکانی کوردستان ،چەندە لەگەڵ ڕاستییەکانی کۆمەڵگای کوردستان و پێگەی جەماوەریی حیزبەکاان دێاتەوە؟ مان
پێموایە کۆماری ئیسالمی زۆر زۆر له کوردساتان و لەو حیزباانە کاه دەڵاێ نەمااوەن نایگەرانە .کوردساتان ساەنگەرێکی زۆرزۆر
قایمە له دژی کۆماری ئیسالمی و له کاتێکدا که سەرتاسەری ئێران برسییەتی و هەژاری و دیااردە هەر تاڵەکاانی کۆمەڵگاا،
ئێران و دەیان میلیون خەڵکی هەراسان کردووە و ڕژیم هەستی پێدەکات ،هەر چەشنە هەستانێکی جەماوەری لاه کوردساتان و
چاالک بوونی حیزبەکان دەتۆانێ هەوێنی هەڵگیرساانی بازووتنەوە و شۆڕشای جەمااوەری لاه ئێاران بێات .زێادەرۆیی نایە گەر
بلێین جەرەقەی شۆڕشی جەماوەری له دژی کۆماری ئیسالمی له کوردستانەوە لێدەدرێ ،هەر باۆیە هایچ چەشانە دەرفەتێاک لاه
دەست نادات و هەر پیالنێک دەگێرێت.

ڕۆژی کورد :هێزە سیاسیەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت بۆ بەرەنگاریی ئەو هەڵساوکەوتانەی کۆمااری ئیساالمی پێویساتە چای
بکەن؟
کەعبی :زۆر ئاشکرایە که پێویستە به زووترین کات که زۆریش درەنا کەوتاووە ،ڕێگااێکی هااوبەش و یەکگرتاووانە بگارنە
پێش .به هۆی ئەوە که کۆمەڵەی زەحمەتکێشاان و هەمووماان لاه ڕێابەری و کادرەکاانی زۆر جاار قساە و لێادوانمان لاه ساەر
پێویستیی ئەم کاری هاوبەش و یەکگرتنە هەبووە ،لێرە زۆرتر له سەری ناچم.
٢١١٦ / ١٢ / ٢٢
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هاوار بازیان :بەبێ هاوكاریی خۆماڵی ،ئەو كردەوە تیرۆریستییە سەركەوتوو نەدەبوو

بە مەبەستی تاووتوێ کردنای ،بەشاێک لە ڕەهەنادەکانی کاردەوەی تیرۆریساتیی شاەوی ساێ شاەممە ٣١ی ساەرماوەزی ١٣٩٥٥ی
هەتااااویی بەر دەرگاااای قەاڵی دێماااوکرات کە تێیااادا  ١کەس شاااەهید باااوون ،وتووێژێکماااان لەگەڵ بەڕێاااز هااااوار بازیاااان،
ڕۆژنامەوان و چاالکی سیاسیی کورد ئەنجام داوە کە لێرەدا دەیخوێننەوە.

هاوار بازیان

ڕۆژی کورد :یەکێک لە ئەندامانی پلە بەرزی یەکێتی لە ماڵپەڕی فەرمیی یەکێتی نیشتمانی ادا نووسیویە ،تیرۆری کۆیە،
کاری تورکیایە؟ بەڕای ئێوە کوردکوتەنی “تورکیە و تیرۆری کۆیە ،کوجا مەرحەبا”؟
بازیان :بە تۆزێ لێكدانەوەی سەرپێیی دەبینین توركیا ئێستە لە بەرەی سعوودی و دژبەری ئێراندایە ،بەرەیەك كە
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هێزەكانی كوردیی نەیاری ئێرانیش خۆیاانی تێادا دەبینانەوە ،باۆیە هایچ پاسااوێ هەڵنااگرێ لە ئێساتەدا ئەو كاارە لەساەر
دەست و ڕاسپاردەی توركیا بێ .ئەو جۆرە لێكدانەوانە لە دوو ئەگەر بەدەر نین:
یەک :بەالرێدا بردنی ڕاستییەكان و الدانی چاوەكانی تیرۆر لەسەر کۆماری ئیسالمی.
دوو :ئەوەی بەڕاستی كە خاوەن ئەو بۆچوونە بە نەزانی و كاڵفامی دەستی بۆ پرسێكی وا گرینا و مێاژوودار باردووە كە مان
ئەگەری یەكەم بەهێزتر دەزانم.

ڕۆژی کورد :یەکێتی نیشتمانی هەم لە لێدوان و هەڵویسات و نااردنی ڕۆژنامەواناانی باۆ ئێاران و هەمایش لە کۆباوونەوەی
ئەنترناسیۆنال سوسیالیست ،بە هەموو جۆر بەرگری لە ئێران دەکا و هیرش دەکااتە ساەر تاورکیە ،ئەو سیاساەتە لە چایەوە
سەرچاوە دەگرێ؟
بازیان :یەكێتی ،سیاسەتەكانی ناوخۆیی و دەرەكی لەسەر دوو بنەماا داڕشاتووە .نەیااربوونی پاارتی دیماوكرات و نیشااندانی
خۆی وەك هاوپەیمانێكی جێ متمانەی ئێران.
هەر لە سەرەتای دەستپێكی جووڵەی چەكداریی نوێی ڕۆژهەاڵتییەكاان ،یەكێتای هاوشاانی ئێاران پێیواباوو پاارتی دیماوكرات
لەپشاااات ئەو هەڵسااااانەوەیە .واتە ڕوون و ئاشااااكرایە لەو پرسااااەدا هەردوو الیەن دەگەن بە خاااااڵێكی هاااااوبەش كە دەبااااێ
بەربەرەكانی لەگەڵ بكەن .یەكێتی نیشتمانی بەداخەوە ئەوەندەی مەیلی تارانی هەیە ،خەمی موكریانی نەبووە و نییە.
كێشاااەی گەورەتااار لەوەی دووبەرەکیااای سیاسااایی ئەو هێااازەیە كە زیااااتر لە  ٢١سااااڵە بەنااااوی “دۆساااتی دیماااوكرات” ،وەك
سااەرچاوەیەكی سیاساای بەراماابەر ئێااران ،سااوودی لە بااوونی كااوردی ڕۆژهەاڵت لە ناوچەكااانی خااۆی بااردووە .هەربااۆیە نەك
دەرفەت بە دیموكرات نادەن ،بگرە دەرفەتەكانی دیموكراتیش لەبار دەبەن كە بەرهەمی خوێن و ڕەنجی دیموكرات خۆیانە.

ڕۆژی کووورد :نااامەیەک لە تااۆڕە کۆمەاڵیەتییەکااان باااڵو بااۆتەوە لە نااازم دەباااغ ،نااوێنەری هەرێاام لە تاااران کە دەڵاای
چاااوەدێریی دێمااوکرات لە ساااڵڕۆژی تیاارۆری دوکتااوردا بااکەن ،ئەو نااامەیە ئاای ساااڵی  ٢١١١ایە ،ئەو نیشااان دەدا ،یەکێتیاای
نیشتمانی لەمێژە لە سیاسەتەکانی ئێرانەوە گالوە ،بەڕای ئێوە بۆی هەیە دەستی یەکێتای لەو کاردەوە تیرۆریساتیەدا هەباێ،
یان هەکێتی ئاسانکاری بۆ کردبێ؟
بازیان :ئەو بەڵگەیە و دەیان بەڵگەی ڕاست و دیااری دیاكە ،هەموویاان ئەو ڕاساتییە دەردەخەن كە یەكێتای نااتوانێ خەمای
ئێران نەخوات! هاوكات كەس ناتوانێ بڵێ سەرجەم یەكێتی تێوەگالوە لەوەی دژایەتیی دیموكرات و بزووتنەوەی ناوێی كاوردی
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ڕۆژهەاڵت بكا ،بەاڵم بێگومان بەشێكی “ئێرانی پەرەست”ای ناو یەكێتی كە زیاتر لە نیوەی ئەو حیزبە لەخاۆ دەگارێ و ساەر
بە باڵی “زۆرینەن” ،بۆ ئەوەی شوێنی لەقی نااوەخۆیی خۆیاان و بەهاای سیاسایان لە مەیادانەكەدا زیااتر لە دەسات نەدەن،
ئاسانكاری دەكەن بۆ ئەوەی ئێران بتوانێ ئەو پەیامە بە دیموكراتان بدات كە دەستمان دەگاتە بەردەم مەكتەبای سیاسایتان!
بەڵاااێ ئەو كاااارە و شاااێوازی كاااردەوەكە و ئەگەر بەراوردی ڕووداوەكاااانی پێشاااتریش دەكەی بە یەك ئەنجاااام دەگەی :بەباااێ
هاوكاریی خۆماڵی ،ئەو كردەوە تیرۆریستییە سەركەوتوو نەدەبوو.

ڕۆژی کورد :بەڕای ئێوە لە هەمبەر ئەو الگیریە ئاشاکرایەی ئێاران لەالیەن یەکێتایەوە و هەروەهاا پەراوێزخساتنی کاوردی
خۆرهەاڵت و ڕێگری لە چونەوەی پێشمەرگە بۆ زێدی خاۆی ،حیزبەکاانی خاۆرهەاڵت زۆر شالگیر ناین و زۆریاان لەبەر یەکێتای
دانەنەواندووە؟ ئەگەر بەڵێ ،بۆ؟ ئایا دەتوانین بڵێین حیزبەکانی خۆرهەاڵت ،سەربەخۆییان الواز بووە؟
بازیوووان :ڕۆژهەاڵتییەكاااان لە مااااوەی  ٢١سااااڵی مانەوەیاااان لە باوەشااای باشاااوور ،فێاااری زۆر شااات باااوون ،یەكێااا لەوانە
“نەرمبوون”ی لەڕادەبەدەر بەرامبەر ئەوانەی بەناوی دۆست ،دوژمنن .كاتی ئەوە هاتووە گلەیی لە یەكێتی و هیچ هێزێكی تار
نەكەین و هەرچی گلەیی هەیە لە خۆمانی بكەین بەوەی :یەكێتی لەبەر بەرژەوەندییەكانی ئێمە ئامادە نەبووە و نابی دەسات
لە ملی ئێرانی هاوەڵی بكاتەوە و بەدیدێكی سیاسای ئەوە “رەناگە مەنتاق” بای ،بەاڵم ئایاا ئاێمە تاا كەی لەو هاوكێشاەیەدا
ژمارە “سیفر” بین؟ ئەگەر ئەو گلەیییە لە خۆمان بكەیان ،یەكێتای و ساەرجەم هێزەكاانی تاری كاوردی و نااكوردی لە جیااتی
ئەوەی بە چاوی بەزەیی سەیرمان بكەن ،وەك هێزێ حسێبمان بۆ دەكەن.
دیموكرات دەتوانێ وەك هەموو ئەو هێزە شۆڕشگێڕانەی دیكەی كوردی ،شاخ لە دوژمن بگارێ و باانگەواز باۆ نااوەخۆ و دەرەوە
باادا لەوەی تێكەڵاای باان ،جااا ئەوكااات ئەگەر وەاڵماای پێویسااتی وەرنەگاارتەوە دەتااوانێ گلەیاای لەوانە بكااات كە ئێسااتە ئەو
ڕەخنانەی وەك ئێمەی لێدەگرن.
٢١١٦ / ١٢ / ٢٢
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زەبیحی :هەتا لێكترازاو و پڕژباڵو بين دوژمنانى گەل و نيشتمان دەتوانن جينایەتى لەوه
گەورەتريش بخوڵقێنن

بە مەبەستی تاووتوێ کردنای ،بەشاێک لە ڕەهەنادەکانی کاردەوەی تیرۆریساتیی شاەوی ساێ شاەممە ٣١ی ساەرماوەزی ١٣٩٥٥ی
هەتاویی بەر دەرگای قەاڵی دێموکرات کە تێیدا  ١کەس شەهید بوون ،وتووێژێکماان لەگەڵ بەڕێاز هیاوا زەبیحای چااالکوانی
سیاسی و ئەندامی کومیتەی حدک لە دانمارک ،ئەنجام داوە کە لێرەدا دەیخوێننەوە.

هیوا زەبیحی

ڕۆژی کورد :تیرۆر چۆن پێناسە دەکەن؟ تیرۆریزمی دەوڵەتیی کۆماری ئیسالمی بە چ مانایەکە؟
زەبیحی :تیرۆر به ماناى له ناو بردن و كوشتنى سياسى و جه ساته ياى الیەناى ناه ياار و دژبەرديات وه زيااتر حكوماه تاه
توتاليتر و سەرەڕۆكان له و شاێوەیە کەڵاک باۆ لەنااوبردنى نەیااران و دژبەرانای سياسایی خۆیاان کەڵاک وەردەگارن ،چونكاه
تواناى بيستنى دەنگاى دژبەراناى خۆیانياان نيایە ،باه شاێوەى گفتوگاۆ و دیاالۆگ باۆ چارەساەركردنى کێشاەکان باه شاێوەیەکی
مەدەنيانااه و سااەردەميانه .تیرۆرياازم ساانوور ناناسااێت و بااۆ لااه نێااو بردنااى نەیااارانى سياساایی خۆیااان ،بااه هەر شااێوەیەکی
گوماناوى بۆیان بگونجێت كارى تیرۆریستیی خۆیان ئەنجام دەدەن.
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تیرۆر وشەیەكى سياسیە به واتاى ترس و تۆقاندن و بەپێی جاڕنامەى مافى مرۆڤى نەتەوە یەكگرتووەکان ،هايچ پێاوەرێكى
مرۆڤایەتى نيیە.
له پێوەندى لەگەڵ کۆمارى پەت و سێدارەى ئیسالمیی ئێران ،هەروەک ئاماژەم پێکرد ،سياسەتى بنەڕەتیی ڕژیم ،باوەڕى باه
هيچ پێوەريكى ئينسانى و مرۆڤاایەتى نيایەو تارس و خاۆف و زينادانى كاردن و ئێعادامى کاردۆتە پيشاەى ساەرەکیی خاۆی لاه
ماااوەى تەمەنااى  ٣١ساااڵەى حکااومەت كردنياادا ،هەر بەو پێاایە زۆر بااه سااانایی تااوانى بااه شااێوەگەلی جۆراوجااۆر نەیاااران و
دژبەرانى خۆی له سەرانسەرى ئێران سەركوت بكات.
یەكي له كردەوه دژى ئينسانيیەكانى ڕژیم ،كوشتن و تیرۆرى نەیاارانى سياسایی خاۆی باووه لاه دەرەوەى سانوورەکان كاه لاه
قاموسى سياسيدا به تیرۆريزمى نێودەوڵەتی پێناسە دەکرێت ،بو وێنە :تیرۆرى كاه ساایەتى باه ناوباانگى ئێراناى (شااپورى
بااه ختيااار) لااه فەڕانسااه ،تیاارۆرى دوو سااەركردەى مەزنااى حياازب و گەل (دوكتااور قاسااملو)اااى نەماار لااه ئااوتريش و تیاارۆری
(دوكتور سەعيد شەرەفکەندی) له ميكونوس ئاڵمان و دەيان نموونەى ديكه له ناوخۆ و دەرەوەى واڵت.
هەرچەند به ڕواڵەت توانێویەتى سەرکەوتوو بێت بەاڵم له بنەڕەتدا سەرکەوتن هەر بۆ گەله و مێژووش سەلماندوویەتى.

ڕۆژی کووورد :کۆماااری ئیسااالمیی ئێااران بااۆ کپکردناای دەنگاای ناااڕەزایەتیی دژبەراناای لە ناااوخۆ و تەنااانەت لە دەرەوەی
سنوورەکانی ئێرانیش کەڵک لە ڕەوشی ڕەشەکوژی وەردەگرێ .ئایا کارهێنانی ئەو شێوازە دەتاوانێ ڕێکااری بەرەنگااری باێ؟
ئایا کۆماری ئیسالمی توانیوێتی لەو بواردا سەرکەوتوو بێ؟
زەبیحی :هەموو ڕژیمه ساەرکوتکەرەکان ،تیارۆرو كوشاتنيان کاردۆتە پيشاه باۆ ئەوەى بتاوانن درێاژە باه دەساەاڵتی نگريساى
خۆیان بدەن ،بەاڵم بۆ ماوەیەك دەتوانن سەركەوتوو بن ،بەاڵم بۆ دريژخایەن ناتوانن.

ڕۆژی کورد :ڕژیمى ديكتاتورىی ئيسالمى ناتوانێت دەنگى ی گەل كپ بكات ،چونكه هۆکارگەلى بەرچاوى هەيه:
زەبیحی :به هۆى گەشه و پێشكەوتنى زانست و تەكني و پێشکەوتنى تەکنەلۆژی ،جيهان بۆتە گوندێكى پچاووك و خەڵاک
زۆر به سانایى و به خێرايى دەتوانن ئاگادارى هەموو هەواڵ و باسێكى سياسى و ئابوورى و کۆمەاڵیەتی و….تاد ،له گشات
جيهان ببن .هەر ئەو هۆکارانه بوونەتە هۆى ئەوه كه هەموو چين و توێژەکانى گەل چاوكراوه بان و وەدواى زانسات و عايلم
و مه عريفەت بكەون و نەچنه ژێر بارى خورافه و بيروباوەڕى كۆنرپەرستانه ى ڕژیم.
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ڕۆژی کورد :هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی بە گشاتی و ئۆپۆزیسایۆنی کاورد بەتاایبەتی کە خەسااری بەرچاویاان بە هاۆی
تیرۆریزمی دەوڵەتیی کۆماری ئیسالمی وێکەوتاووە ،باۆ نەیاانتوانیوە ڕوخسااری ئەو تیرۆریازمە هەوساارپچڕاوە بە کۆمەڵگاای
نێونەتەوەیی بناسێنن؟
زەبیحی :ئه و پرسياره زۆر به جێیەو زۆريش گرنگه بەالى منەوه.
 زۆر بەداخەوە لەم هەلومەرجەدا به بڕواى من شتێکمان نيیە باه نااوى ئۆپۆزيسايۆنى ئێراناى ،ئەگەرياش هەبان زۆر الواز وبێ هێزن و نوزەيان لێوه نایەت ،چونكه زۆر پڕژوباڵو و لێ ترازاون و به گشاتى هەمووياان لاه پێنااو بەرژەوەنادیی خۆیاان
هەنگاو دەنێن و ئەو الوازى و پڕژوباڵویی ئۆپۆزیسیۆن بۆته هۆى ئەوەى كه ڕژیم زياتر توانیویەتى درێژە باه دەساەاڵتداریی
دژى گەلیاای خااۆی باادات و زۆريااش بااه سااانایی توانیااویەتى پەل بهاوێژێاات بااۆ دەرەوەى واڵت و ئۆپۆزیساایۆنى خااۆی زياااتر
پچڕپچڕ بكات.
هۆکارى سەرەکیی ئەو پڕژوباڵویە نەبوونى باوەڕو متمانەیە به یەكتری لاه نێاو ئۆپۆزیسایۆندا ،ئەو هۆکاارانەش ئەگەڕێاتەوه
بۆ ئەوه كه ڕژیمى دەسەاڵتدار ،بتوانێ خەسارى بەرچاو له نەیاارانى خاۆی بادات و حيزبەکاان باه شاتگەلى جيااواز ساەرقاڵ
بكات كه سەريان نه پڕژێته سەر ناساندنى ڕوخسارى واقعىی ئاخوندەکان به دنياى دەرەوەو کۆمەڵگای جيهانى.
به نيسابه ت ئۆپۆزیسایۆنى كوردساتانيش هەر ئاه و واقيعاه تالاه ى ساەره وه كاه باو ئۆپۆزیسایۆنى ئێراناى باسامان كارد فاه
رقيكى ئه وتوى نيیەله ئاست خه مساردى و پرژوبالوى و یەكنەگرتوويى له نێو ئۆپۆزیسیۆنى كوردستانى!
جياااوازيیەكى سااەرەکی كااه لااه نێااوان ئۆپۆزیساایۆنى ئێرانااى و كوردسااتانى بەدى دەکرێاات ئەوەیە كااه ئۆپۆزیساایۆنى ئێرانااى
پێوەنديیەكى ڕاستەوخۆیان لەگەڵ جەماوەرى خۆیان و گۆڕەپانی خەباتياان نایە و باه جێیاان هێشاتووه ،بەاڵم ئۆپۆزیسایۆنى
كوردستانى وجودى ناوخۆیی و دەرەکییان هەیە بەاڵم نەبوونى یەكگرتوويى و یەكڕيزى و بەرەیەكاى یەكگرتاوو لاه نێوانيانادا
بااۆتە هااۆى ئەوەى كااه نەتااوانن لااه پێناااو مەبەسااتێکی سااەرەکی واتااه لااه قاااودانى ماااهيیەتى تیرۆريسااتىی ڕژیاام بااۆ دنياااى
دەرەوەوه و كۆڕوکۆمەڵی نێونەتەوەيى هەنگاو هەڵبگرن.

ڕۆژی کورد :لە نوێترین هێرشی تیرۆریستی بۆ سەر بنکەکانی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان لە ڕێوڕەسامی شاەوی یەڵادادا،
ئاماژەکان کۆماری ئیسالمیی ئێران وەک بکەری ئەو تاوانە دەساەلمێنن .لە زاری هینادێک لە وتەبێژانای دەساەاڵتی ئێاران بە
ڕاشکاوی قسە لە هێرش بۆ سەر دژبەرانای کۆمااری ئیساالمی دەکارێ ،تیارۆری شاەوی یەڵادا دەکارێ وەک قۆنااغێکی ناوێ لە
دەست پێکردنەوەی بەرباڵوتری تیرۆر لە دژی هێزەکانی دژبەرەکانی کۆماری ئیسالمی بێتە نرخاندن؟
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زەبیحی :بەڵێ ،به بڕواى من ئه و تیرۆره ى قەالی دێموکرات لە نزيا دەفاتەرى سياساىی حيزباى ديماوكراتى كوردساتان،
زەنگێکی مەترسێدارە بۆ هەماوو حيزبەکاانى ڕۆژهەاڵتای كوردساتان و بەتاايبەت هەردوو بااڵى ديماوكرات و ڕاساتەوخۆ پێياان
دەڵێم هەتا لێكترازاو و پڕژباڵو بين دوژمنانى گەل و نيشتمان دەتوانن جينایەتى لەوه گەورەتريش بخولقينن.
ئەو جينایەتەى قەاڵی كۆیە و شەهيد كردنى پێن پيشمەرگەى قارەمانى حدك و دوو ئەفسەرى ئاسايشى كاۆیە باه باێ هايچ
ش و گومانێ  ،ڕژیمى کۆمارى ئیسالمیی ئێران هۆکاریەتی و حيزبى ديموكراتى كوردستان ،هيچ نەيارو دوژمنێكى ترى نايە
بێجگە له ڕژیمى تیرۆريستپه روەرى ئێران.

ڕۆژی کورد :هێزە سیاسیە کوردییەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان بۆ بەرەنگاری لەگەڵ ئەو هەڵسو کەوتانەی کۆماری ئیساالمی
پێویستە چی بکەن؟
زەبیحی :ئۆپۆزیسیۆنى ڕۆژهەاڵتی كوردساتان لاه باشاوورى كوردساتان دەباێ هاوكااریى باه كردەوەياان لاه هەماوو بوارەکانادا
هەبێت ،بەتايبەت له زانيارىی هەواڵگرى و ئاسایشیدا دەبێ ڕاساتەوخۆ پێوەناديان پاێکەوە هەبێات و لاه داناى زانياارى باه
یەكتر خۆ نەبوێرن.
لە کۆتاییشدا لەالیەن خۆمەوە سوپاسى بێ بڕانەوەم هەمە بۆ بەڕێوەبەرانى ڕۆژى كورد.
٢١١٦ / ١٢ / ٢٢
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ئەلبورز ڕووئین تەن :کۆماری ئیسالمی لە هەموو هێزی خۆی بۆ لەناوبردنی شۆڕشی کورد و
ئامانجەکانی کەڵک وەردەگرێت

بە مەبەستی تاووتوێ کردنای ،بەشاێک لە ڕەهەنادەکانی کاردەوەی تیرۆریساتیی شاەوی ساێ شاەممە ٣١ی ساەرماوەزی ١٣٩٥٥ی
هەتاویی بەر دەرگاای قەاڵی دێماوکرات کە تێیادا  ١کەس شاەهید باوون ،وتووێژێکماان لەگەڵ بەڕێاز ئەلباورز ڕووئاین تەن،
چاالکی سیاسیی کورد ئەنجام داوە کە لێرەدا دەیخوێننەوە.

ئەلبورز ڕووئین تەن

ڕۆژی کورد :تیرۆر چۆن پێناسە دەکەن؟ تیرۆریزمی دەوڵەتیی کۆماری ئیسالمی بە چ مانایەکە؟
ڕووئوووین تەن :بەکارهێناااانی تونااادوتیژی بەرانااابەر هەر تااااک یاااان گاااروپ یاااان ڕێکخراوێاااک یاااان واڵتێاااک ،بە ئاماااانجی
وەدەسااتهێنانی بەرژەوەناادیی سیاساای و ئیاادۆلۆژی ،دەکەوێااتە خااانەی تیاارۆرەوە .لێاارەدا جیاااوازی هەیە لە نێااوان خەباااتی
ئااازادیخوازان ،ڕێکخااراوە شۆڕشااگێرەکان .خەباااتی ئەوان تەنااانەت ئەگەر شااەڕیش بااکەن ،لە پێناااو ناارخە گەردوونییەکااان و
مااافە ڕەواکااان دایە ،شااەڕیش یاسااای خااۆی هەیە کە ناااکەوێتە چوارچێااوەی تیاارۆرەوە .وشااەی تیاارۆر لە زمااانی فەڕانسااەویدا
بەواتای ترسااندن یاا تۆقانادن هااتووە .تیارۆر چەناد جاۆری هەیە .تیارۆری دەوڵەتای یەکاێکە لەوانە ،واتە دەولەتێاک بە
کردەوەی توندوتیژی ،هەوڵ دەدات دژبەرانی خۆی لەناو بەرێت .بەو پێناسەیە تیرۆریزمی دەوڵەتیی کۆماری ئیساالمی باۆ لە
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ناو بردنی دژبەرانی خۆی بە هەموو شێوازێک و بەوپەڕی دڕەندییەوە هەر لە ڕۆژی یەکەمی هاتنە سەرکاریەوە دروسات باووە،
چونکو لە یەکەمین ساتەکانی هاتنە سەر حوکمی ،خومەینی و دارودەستەکەی فەرمانی کوشاتنی زۆر کەسایان دەرکارد و دواتار
ئەنجامیااان دا ،تەنیااا بە بیااانووی ئەوەی کە دژی ئەواناان یااان وەک ئەوان بیاار ناااکەنەوەو بااۆ سااەرپۆش لەسااەر دانانیشاای،
کەڵکیااان لە ناااو و دەسااتوری ئیسااالمی وەرگاارت .بااۆ نمااونە ئەو کەسااەی کە فەرمااانی کوشااتنی دەدا ،پۆسااتی حاااکمی شااەرعی
ئیساالمی هەباوو .لەو ساەردەمەوە تاا ئێساتا بە هەزاران هەزار دژبەری کۆماااری ئیساالمی لە نێاو باراون کە بەدەساتی کۆماااری
ئیسالمی کراوە و بەشێکیان لە دادگا نێودەوڵەتیەکان سەلمێندراون.

ڕۆژی کووورد :کۆماااری ئیسااالمیی ئێااران بااۆ کپکردناای دەنگاای ناااڕەزایەتیی دژبەراناای لە ناااوخۆ و تەنااانەت لە دەرەوەی
سنوورەکانی ئێرانیش کەڵک لە ڕەوشی ڕەشەکوژی وەردەگرێ .ئایا کارهێنانی ئەو شێوازە دەتاوانێ ڕێکااری بەرەنگااری باێ؟
ئایا کۆماری ئیسالمی توانیوێتی لەو بواردا سەرکەوتوو بێ؟
ڕووئین تەن :بێ گومان ئەو شێوازە ناتوانێ ڕێکاری بەرەنگاری بێت ،چونکو پاێچەوانەی هەماوو ڕێساا و پڕەنسایپ و یاساای
نێودەوڵەتی و ئەخاڵقی مرۆڤیە ،واتە تەنیا جینایەتکاران و تیرۆریستەکان کەڵک لەو شێوازانە وەردەگارن .لە هەماان کاات
دا نە کۆماری ئیسالمی و نە هیچ واڵتێکی تر ناتوانێ بە بەکارهێنانی تیرۆر بگاتە ئامانجی خۆی ،بەتایبەتی ئەگەر تیارۆر
دژی ئااازادیخوازان بێااات ،چونکاااو مێاااژووی مرۆڤاااایەتی سااەلمێنەری ئەو ڕاساااتیەیە کە داواکاااارانی ماااافی ڕەواو ئاااازادیخوازان
سااەردەکەون .بااۆ کااورد و ئێااران ئەو چەناادە هەر زۆر ڕوون و ئاشااکرایە ،چونکااو کۆماااری ئیسااالمی لە هەمااوو هێاازی خااۆی بااۆ
لەناوبردنی شۆڕشی کورد و ئامانجەکانی کەڵک وەردەگرێت ،کۆماری ئیسالمی زۆر خوێنی ڕژاناد بەاڵم ئێساتاش خەبااتی کاورد
هەر بەردەوامە کەواتە ئەوە خۆی بەڵگەیە بۆ ئەوەی کۆماری ئیسالمی نەیتوانیوە سەرکەوتوو بێت.

ڕۆژی کورد :هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی بە گشاتی و ئۆپۆزیسایۆنی کاورد بەتاایبەتی کە خەسااری بەرچاویاان بە هاۆی
تیرۆریزمی دەوڵەتیی کۆماری ئیسالمی وێکەوتاووە ،باۆ نەیاانتوانیوە ڕوخسااری ئەو تیرۆریازمە هەوساارپچڕاوە بە کۆمەڵگاای
نێونەتەوەیی بناسێنن؟
ڕووئووین تەن :ئەو چەناادە دوو بەشااە .بەشااێکی پەیوەناادی بە خۆمااانەوە هەیە کە لەو بااوارە کەموکوڕیمااان هەبااووە .ئااێمە
دەمانتوانی بە کەڵک وەرگارتن لە کاوردانی تااراوگە ،باشاتر ئەو کاارە بکەیان و دەنگای ساتەملێکراویمان تاا ئەو شاوێنەی کە
دەتوانین بگەیێنین بە هەموو ناوەندەکانی سیاسی و یاسایی و بگارە کەلتاووریی ئوروپااش .هەروەهاا الیەنە سیاسایەکان لەو
بوارەدا دەیانتوانی زۆرتر کار بکەن .بۆ نمونە ئێستاش دۆستانی کورد بەشێکی بەرهەمای دیپلۆماسایی ڕێابەری شاەهید ،دکتاور
قاسااملوون ،کەواتە ئەگەر کااار کرابااا باشااتر دەمااانتوانی ئەو دەنااگە بگەیێنااین ،هەرچەنااد کاااریش کااراوە بەاڵم پتانسااێلی
ئەنجااامی زۆرترمااان هەیە و حەوجێییەکیشااە .بەشاای دووهەماای ئەو باسااە پەیوەناادی بە الیەنە نێودەوڵەتیەکااان و واڵتااانی
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ڕۆژئاااوایە هەیە کە تااا چەنااد ئامااادەن گااوێ بااۆ ئااێمە ڕاگاارن و ناارخە گەردوونیەکااان لە سااەروی بەرژەوەناادییە ئابوریەکااان
دابنااێن ،چونکاااو هەر واڵتێاااک زیااااتر لەو نرخاااانە بەرژەوەنااادیی خاااۆی لەبەرچااااو دەگااارێ ،بە تاااایبەتی لە گەڵ واڵتێکااای
دەوڵەمەندی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستی وەکوو ئێران بە حەشیمەتێکی زۆرەوە کە هەم کڕیاڕێکی باش و هەم خااوەن ماادەی خااوی
زۆرە ،هەر بۆیەش زیاتر لە فاکتەری چاالک بوون لەو بوارە دەبێ فاکتەری تریش هەن دە بەرچاو بگیرێت.

ڕۆژی کورد :لە نوێترین هێرشی تیرۆریستی بۆ سەر بنکەکانی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان لە ڕێوڕەسامی شاەوی یەڵادادا،
ئاماژەکان کۆماری ئیسالمیی ئێران وەک بکەری ئەو تاوانە دەساەلمێنن .لە زاری هینادێک لە وتەبێژانای دەساەاڵتی ئێاران بە
ڕاشکاوی قسە لە هێرش بۆ سەر دژبەرانای کۆمااری ئیساالمی دەکارێ ،تیارۆری شاەوی یەڵادا دەکارێ وەک قۆنااغێکی ناوێ لە
دەستپێکردنەوەی بەرباڵوتری تیرۆر لە دژی هێزەکانی دژبەرەکانی کۆماری ئیسالمی بێتە نرخاندن؟
ڕووئین تەن :من نااتوانم وەک دەساتپێکێکی تاری بازانم چونکاو کۆمااری ئیساالمی هەر ڕانەوەساتاوە و بە شاێوازی جوراوجاۆر
هەر بەردەوام بووە ،کەم یاا زۆر ،دەبێات لەالیەکای دیاکەش ئەو چەنادە پەیوەنادی بە جاوواڵنەوەی کاورد هەیە تاا بەهێزتار
دەبێاات کۆماااری ئیسااالمی زیاااتر لە تیاارۆر کەڵااک وەردەگریاات لەو بوارەشاادا بە ئەزمااونێکی زۆرتاار و دەسااتێکی کراوەتاارەوە
بەردەوامی بە کارەکانی دەدات .بەاڵم بە هاۆی نااوەرۆکی کۆمااری ئیساالمی و هەباوونی عەقڵیەتای چارەساەریی گرفتەکاان بە
تیرۆر ،پێشبینیی زیادتربوونی ئەو کردەوانە دەکرێت ،بەتایبەتی ئەگەر شۆڕشی کورد تاکتیکی خۆی لە بەرگارییەوە بگوڕێات
بۆ هێرش ،دەباێ پێشابینی هەماوو کاردەوەیەک بکەیان .ئەو چەنادەش بە ئاشاکراو تەناانەت بە شاانازییەوە لەالیەن کۆمااری
ئیسالمی و گرووپە ژێردەستەکانیەوە بانگەشەی بۆ دەکرێت.

ڕۆژی کورد :هێزە سیاسیە کوردییەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان بۆ بەرەنگاری لەگەڵ ئەو هەڵسو کەوتانەی کۆماری ئیساالمی
پێویستە چی بکەن؟
ڕووئین تەن :هێزە سیاسیەکانی ڕۆژهەاڵت دەبێ هەماهەنگی زیاتر لە بەرنامەی کاریی خۆیانادا جێابکەنەوە .هەروەهاا هەر
چەشنە یەکگرتوویی و هاوئاهەنگیی هێزەکان ،دەتوانێ پیالنەکانی کۆماری ئیسالمی پاووچەڵ بکااتەوە ،هەروەهاا بەردەوامای
لە سەر شۆڕش و پشتیوانیی شۆڕش کە ئێستا بە ناوی ڕاسان نااوی دەرکاردووە ،دەبێاتە هاۆی ئەوەی کۆمااری ئیساالمی زیااتر
بشڵەژێ و ئامانجەکانی ڕاسان کە لێکگرێدانی خەبااتی شااخ و شاارە ،بەدیادێت و ئەوکاات دەتاوانین بڵێاین تیارۆری کۆمااری
ئیسالمی نامێنێ.

ڕۆژی کورد :ئەگەر بابەتێکتان سەبارەت بەو مژارە هەیە کە لە پرسیارەکاندا ئاماژەی بۆ نەکراوە بفەرموون؟
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ڕووئین تەن :مان لە کۆتاییادا دەماهەوێ بە کاورتی بااس لە سیاساەتی تیارۆر لە کۆمااری ئیساالمی دا باۆ وەرگرتنای خااڵی
زیاااتر لە دانوسااتاندنەکان کە لە سااااڵنی دواییاادا زۆرتاار بااووە ئاماااژە پێاابکەم کە لە تیاارۆر وەک چەکێااک بااۆ بەدیهێنااانی
ئامانجە گاڵوەکانی کەڵکی لێوەردەگرێت و هەروەها بۆ ئەو چەنادەش سانوور ناناساێت ئەگەر بە چااوێکی شایکارییەوە ساەیری
تیرۆرەکاانی جیهاان لەو دوایایەدا کە بەدەساتی داعاش یاان گرووپای تار دەکارێن بکەیان بە جۆرێاک لە بەرژەوەنادیی کۆمااری
ئیسااالمیدا تەواو  ،هەر بااۆیەش زیاااتر لە کااورد دەبااێ کۆمەڵگااای جیهااانی پێشاای بەو ڕەوتە بگرێاات ئەگەر نااا دۆخاای جیهااان
بەرەو خرابتر دەڕوات.
٢١١٦ / ١٢ / ٢٢

223

یەڵدای خوێناویی دێموکرات

یەکەم هەنگاوی کردەیی هەڕەشەکانی کۆماری ئیسالمی بۆ تیرۆری دژبەرانی لە کۆیە
ڕەنگی داوە /وتووێژ لەگەڵ هەڵمەت مەعرووفی

پاسدار حوسێن سەالمی ،جێگری فەرماندەی گشتیی سپای تیرۆریساتیی پاساداران ،ئەماڕۆ دووشاەممە ١١ی خەزەڵاوەری ١٣٩٥ی
هەتااااوی لە ڕێوڕەسااامی وەبیرهێناااانەوەی کاااوژراوانی ئیتالعااااتی ساااپا لە بااااکووری ڕۆژئااااوای ئێاااران لە ئاااورمیە ،وێاااڕای
تاوانبااارکردنی ئەمریکااا و ئیسااراییل بە دەساات تێااوەردان لە کاروباااری ناااوخۆیی ئێااران ،ڕوو لە دژبەراناای کۆماااری ئیسااالمی
گوتی“ :ئێمە هیچ هێڵێکی سوورمان بۆ شوێن کەوتن و ڕاوەدوونانی دژبەرانمان نیە”.

پاسدار سەالمی ڕوو لە دژبەرانی ڕژیمی ئێران گوتی“ :لە هەر شوێنێکی ئەو جیهانە بن ،دەیانکوژین”.
هەڵاامەت مەعرووفاای ،ڕۆژنااامەوانی کوردسااتانی خااۆرهەاڵت ،بە ئاماااژە بە هەڕەشااەکانی جێگااری فەرماناادەی گشااتیی س اپای
تیرۆریستیی پاسداران لەمەڕ تیرۆری دژبەرانی کۆماری ئیسالمی لە هەر شوێنێکی جیهان ،لە لێوانێک بۆ ڕۆژی کورد گوتی:
“یەکەم هەنگاوی کردەیی کۆماری ئیسالمی ئێران کە وەک ماکەی تیرۆر و تیرۆریزم لە جیهان بە گشاتی و خاۆرهەاڵتی نااڤین
بەتااایبەتی ،ناسااراوە ،لە دوای ئەو هەڕەشااانە ،لە قەاڵی دێمااوکرات خااۆی نوانااد ،ئەو تیاارۆرە هەر کەس یااان کەسااانێک
کردبێتیان ،بە پیالن و پارە و ئەمری ئێران بووە و ئەوەماان پاێ ڕادەگەیێناێ کە کۆمااری ئیساالمی دەساتی بە تیرۆرەکاان لە
هەمبەر چاالکانی کوردستانی خۆرهەاڵت و حیزبەکانی کردۆتەوە و دڵنیاشم دوای تەواوبوونی شاەڕی موساڵ و دەسات ئااوەاڵتر
بوونی ئێران و هاوپەیمان و گزیرەکانی ،ئەو هێرشانە بەربەرینتر و جیاوازتر دەبنەوە”.
مەعرووفی لە درێژەدا ئاماژەی بە لیدوانی یەکێک لە کادرە پلەبەرزەکانی یەکێتی نیشتمانی لە ماڵپەڕی فەرمیی ئەو حیازبە
دا و گااوتی“ :هێنااانە ئااارای باسااێکی ئەوتااۆ ،جیااا لەو ڕوخسااارە ڕواڵەتیاایەی کە هەیەتاای و سەرئەسااپێدراویی تەواو و بااێ
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ئەماااالوئەوالی بەشااای ساااەرەکیی یەکێتیااای نیشاااتمانە بە ئێاااران نێشاااان دەدا -کە پێویسااات ناکاااا بااااس لە مێاااژوو و نماااوونە
بەرباڵوەکااانی بااکەم  -ڕواڵەتێکیشاای شاراوەشاای هەیە .بێااژەری ئەو قسااە و دەسااتە پشااتی پەردەکااانی گەرەکیااانە بێااژن،
حیزبەکانی سەر بە تورکیە -کە ئەوان کوردانی خۆرهەاڵت و پارتی دێماوکراتی کوردساتان وا پێناساە دەکەن -بە باکەری ئەو
کااردەوە تیرۆریسااتییە بناسااێنن .ئاااژاوە نااانەوە و دووبەرەکاای و تەنااانەت دەساات تێاادابوونیان لە ئینشااعاب و دابڕانەکااانی
جەستەی خۆرهەاڵت ،شتێکی تازە نیە و ئەوەش درێژەی ئەو حەوت خانەیانە.”.
ئەو ڕۆژنامەوان و چاالکە سیاسییەی کوردستانی خۆرهەاڵت لە کۆتایی لێدوانەکەیدا باسی لە ڕێگا چارە کرد و گوتیشی:
“هەمااوو کەس دەزانااێ ڕێگاچااارە چاایە .لە کااێ دەپرساان بۆتااان باااس دەکااات .یەکگاارتنەوە ،یەکڕیاازی و دەرچااون لە قۆناااغی
باشوورنشینی تەنیا ڕێگا چارەیە .بەو شێوەیە هەم خەسارە ناوخۆییەکاانی حیزبەکاان و هەماێش خەساارە دەرەکییەکاان ،کەم
دەباانەوە .حیزبەکااان دەبااێ لە ئێسااتاوە لیااوەلەرزەی تەواوبااوونی شااەڕی موسااڵ و داعشاایان لااێ بااێ ،بە کااوردی ،داعااش ئەگە
ربماارێ لە حیزبەکااانی خااۆرهەاڵت دەمااری ،کەواتە باشااتر وایە واز لە تەخاات و بەختاای باشااوور بهێناادرێ بااۆ هەمیشااە کە
ئەوەش بەستراوە بە ئیرادە و مەیل و ئارەزووی ساەرکردایەتییەکانی ئەو کااراوانەوە و لە دەساەاڵتی ئاێمەی ڕۆژناامەنووس و
خەڵکانی تر کە تەنیا بۆ دابڕان حیسابیان بۆ دەکرێ و بۆ یەکگرتنەوە بە هیچ وەرناگیرێن ،بەدەرە”.
٢١١٦ / ١٢ / ٢٢
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کۆڕیاد ،رێورەسم ،خۆپێشاندان و چاالکی
---------------------------------------------------------------------

له ههڵهبجه گردبوونهوهیهک دژی تهقینهوهکانى کۆیه ئهنجامدرا

ڕۆژنیوز  -جیهاد ههورامی
بهشێک له ڕێکخراوهکان و چاالکوانانی کۆمهڵگهی مهدهنی شارى ههڵهبجه دژی تهقینهوهکانی بهردهم دهفتهرى سیاسى حزبای
دیموکراتی کوردستان (حدکا) له شاری کۆیه ،گردبونهوهیهکی ناڕهزایهتیان ئهنجامدا.
ئهمڕۆ له شارى ههڵهبجه لهساهر ماهزاری شاههیدان و باه ئاماادهبونی ژمارهیاهک لاه ڕێکخراوهکاان و چاالکواناانی کۆمهڵگاهی
مااهدهنی و کهسااوکاری شااههیدان ،گردبونهوهیااهکی ناڕهزایااهتی ئهنجاماادرا و لااه بهیاننامهیهکاادا تهقینااهوهکانى دژ بااه حزبااى
دیموکرات شهرمهزارکرا و داواشکرا بکهرانی ئهو کردهوهیه بدۆزرێنهوه و سزابدرێن.
سۆران ههڵهبجهیی ،چاالکوان بهیاننامهی ناڕهزایی ئامادهبوانی خوێندهوه و وتی" :وهک الی ههموان ئاشکرایه گهلی کورد به
درێژایی مێژوو خهباتی کردووه و تێکۆشاوه لهپێناو بهدهستهێنانی مافاه زهوت لێکراوهکاانی لهساهر خااک و زێادی خاۆی ،تاا
بتوانێت پارێزگاری له کلتور و فهرههنگی خۆی بکات ،بهاڵم ئهوهی جێگای داخه لهالیاهن گاهالنی سهردهسات و خااوهن هێازی
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خۆرههاڵتی ناوهڕاست ،گهلی کورد وهک گهلێکی سهربهخۆ نهناسراوه و خاکهکهی داگیرکراوه و پارچه پارچاهکراوه و کلتاور و
فهرههنگهکهی ههڕهشهی سڕینهوه و لهناوچونی لهسهره".

ناوبراو ئهوهشی ڕاگهیاند" :ئهوهی جێگای داخ و نیگهرانیاه دزهکردنای تیرۆریساتانه باۆ نێاو خااکی کوردساتان و ئهنجامادانی
کردهوهیاهکی ترسانۆکانه و شاهرمنانه لهالیاهن ئهواناهی ،کاه تیناون باه خاوێنی ڕۆڵاهکانی گهلهکاهمان و چاویاان باه ئاارامی
کوردساتان هاهڵنایات ،لاهو شااهوهدا کاه ئاهاهنگى شااهوى یهڵادا و مهراسایمی کاوردانی خۆرهااهاڵتی کوردساتان کرایاه ئامااان ،
لهکاتێکدا سهرقاڵی بهڕێکردنی شهوی یهڵدا بوون که بهشێکه له کلتوری گهلهکهمان ،که باووه هاۆی شاههیدبوونی کۆماهڵێک
قارهمان و دوو کارمهندی ئاسایشی شاری کۆیه".
له کۆتایی بهیاننامهکهشدا ئاماژه بۆ ئهوه کرا" :ئێمه له ئهنجومهنی ڕێکخراوهکان و چاالکوانان له پایتهختی ئاشتی وێاڕای
ئیدانااهکردن و شااهرمهزارکردنی ئااهم کااردهوه تیرۆرسااتیه ،داواکااارین لهالیهنااه پهیوهندیاادارهکانی حکومااهتی هااهرێم و دهزگااا
ئهمنیاهکان کااه لێکۆڵینااهوهی جاادی بکااهن لااه ئاشااکراکردن و دۆزینااهوهی ئااهو دهسااتانهی کااه لااه پشااتی ئااهو تاوانااهوه بااون و
ههوڵهکان چڕ بکرێتهوه بۆ ڕێگریکردن له کردهوهی تیرۆریستی دیکه و به سزاگهیاندنی تیرۆریستان".
شهوی ٢١ى ئهم مانگه دوو تهقینهوهی یهک لهدوای یهک لهبهردهم بارهگای سهرهکی حزبی دیموکراتی کوردساتان (حادکا) لاه
کۆیه ڕوویاندا و بههۆیهوه پێن پێشمهرگهی حزبهکه و دووی کارمهندی ئاسایشی کۆیه شههیدبوون.
ک.ک
٢١١٦ - ١٢ - ٢٢
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ڕاپۆرتی رۆیتهرز سهبارهت به تهقینهوهکانی بهردهم بارهگای حیزبی دێموکراتی
کوردستان

هێزیکی کوردی ئێرانی تاران بهو تهقینهوانه تۆمهتبار دهکا که کوژرانی شهش کهس له [کوردستانی] عیراقی لێکهوتهوه.
گرووپێکی ئۆپۆزیسیۆنی چهکداری کوردی ئێران رۆژی چوارشهممه ئێرانی به بهرپرسایاری ئاهو تهقینهواناه لاه قهڵاهم دا کاه
بوونه هۆی کوژرانی پێن کهس له جهنگاوهرانی و پۆلیسێکی کورد له باکووری عیراق.
درهنگااانی سێشااهممه دوو تهقینااهوه بارهگاکااانی حیزباای دێمااوکڕاتی کوردسااتانیان لااه کۆیسااهنجهق کااه دهکهوێتااه رۆژهااهاڵتی
ههولێر (پێتهختی ناوچهی ئۆتۆنۆمی کوردستانی عیراق) کرده ئامان .
ئاسۆ حهسهن زاده به ئاژانسی رۆیتاهرزی راگهیاناد دوای تهقیناهوهی یهکاهم ،لاه کاتێکادا ئهنادامانی ئاهو حیزباه و پاۆلیس
رژابوونه شوێنی تهقینهوهکه ،تهقینهوهی دووهم که زۆر بههێزتر بوو رووی دا.
حهسهن زاده که له رێوڕهسمی ناشاتنی جاهنگاوهرانی کاوژراو لاهو تهقینهوهیاهدا دهدوا ،گاوتی “هایچ گومانماان نیاه کاه ئاهو
هێرشه کاری رێژیمی ئێرانه” .ئهو بهاڵم رایگهیاند “له هیچ حاڵهتێکدا ئێمه چاالکییهکانی خۆمان راناگرین”.
هاوینی رابردوو شاهڕکهرانی حیزبای دێماوکڕات لاه بااکووری رۆژئااوای ئێاران لهگاهڵ پاسادارانی شاۆڕش دهرگیار باوون کاه لاه
ئهنجامدا چهندین کهس له ههردووال کوژران .حهسهن زاده دهڵێ له ههموو ئهو حاڵهتانهدا ئهوه هێزهکاانی ئێاران باوون کاه
دهسپێشخهری تێکههڵچوونهکان بوون.
ئاسۆ حهسهن زاده ههروهها گوتی پێشمهرگهکانی ئێمه به مهبهستی چاالکیی نیزامی ناچنهوه ناوخۆی ئێران“ .چوونهوهی
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پێشمهرگهکانی ئێمه بۆ نێوخۆی ئێران زۆرتر باه مهبهساتی چااالکیی تهشاکیالتی و سیاسای و باۆ ئهوهیاه کاه لهگاهڵ خاهڵکی
خۆمان لهپێوهندیدا بین و له واڵتی خۆمان حزوورمان ههبێ”.
کوردهکانی ئێران که ژمارهیان له  ٨تا  ١١میلیۆن کهسه ،زۆرتر لاه بااکووری رۆژئااوای ئێاران و لاهو ناوچاناه دهژیان کاه لاه
ناوچه کوردنشینهکان له عیراق و تورکیه نزیک و هاوسنوورن.
حیزبی دێموکڕات دهڵێ هیچ ئۆپهراسیۆنێکی هاوبهشی لهگهڵ گرووپه کوردییهکانی تر له عیراق ،تورکیه و سوریه نیه.
رۆیتااهرز هااهوڵی دا لێاادوانی وتااهبێژێکی رهساامیی رێژیماای ئێااران [لهپێوهناادی لهگااهڵ ئااهم تهقینهوانااهدا] وهربگاارێ بااهاڵم
سهرکهوتوو نهبوو.
2116 / 12 / 24

باڵوبوونەوەی هەواڵی تەقینەوەکەی شەوی یەلدا لە میدیاکانی نۆڕوێژدا

ڕووداوی پەالماااارە تێرۆریساااتییەکەی ساااەر بنکەیەکااای حیزبااای دێماااوکڕاتی کوردساااتان لە شاااەوی یەلااادا کە شاااەهیدبوونی
 ٥پێشااامەرگە و  ٢کەس لە هێزەکاااانی ئاسایشااای حکاااومەتی هەرێمااای کوردساااتانی لاااێکەوتەوە ،لە ڕۆژنامەکاااانی ناااۆڕوێژدا
دەنگدانەوەی بووە.
ڕۆژنامەی ” ڕ ب نێت” ،رۆژنامەی “هاشتا تیدەنە” ” ،ن  .ر  .ک”( ماڵپەڕی کاناڵی ڕەسمییی تیڤیی نۆروێژ) و
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رۆژنااامەی”ڤەردێاانس گانا ” چەنااد ڕۆژنااامەیەک بااوون کە هەواڵاای پێوەندیاادار بەو ڕووداوە و بەیاننااامەی دەفااتەری سیاساایی
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان لە پێوەندی لەگەڵ ئەو ڕووداوەیان باڵو کردۆتەوە.
2116 / 12 / 24

بەڕێوەچوونی خۆپیشاندانێک دژ بە ڕژیمی تێرۆریستی کۆماری ئیسالمی لە واڵتی بریتانیا

ناوەندی هەواڵ  -بریتانیا :بەمەبەستی ڕیسوا کردنی کردەوە تێرۆریستییەکەی شەوی ١ی بەفرانبار کە کۆمەڵێاک لە کاادر و
پێشمەرگەکانی حیزبی دیموکراتی کوردستانی لە نزیک بنکەی دەفتەری سیاسای حیزبەکەماان کارد کاردە ئاماان و باووە هاۆی
شااەهید بااوونی  ٥پێشاامەرگە و  ٢کەس لە ئەناادامانی ئاسایشاای هەرێماای کوردسااتان ،ڕۆژی شااەممە ڕێکەوتاای ٢٤ی دێسااامبری
٢١١٦ی زایینی ،حیزبی دیموکراتی کوردستان لە واڵتی بریتانیا خۆپیشاندان و ئاکسیۆنێکی بەرینیان ڕێکخست.
لەو خۆپیشاندانە دا نوێنەری بەشێک لە حیازب و ڕێکخراوەکاانی هەر چاوار پاارچەی کوردساتان ،کاۆمەڵێکی زۆر لە ئەنادام،
دۆست و الیانگرانی حیزبی دیموکراتی کوردستان لە واڵتی بریتانیا و دەیان کەس لە کوردانی خااوەن هەڵوێساتی نێشاتەجێی
ئەو واڵتە تێیدا بەشدار بوون.
ئەو خۆپیشاندان کاتژمێر ١٢ی نیوەڕۆ بە کاتی لەندەن ،لە بەردەم جاسوسخانەی ڕژیمی تێرۆریستی کۆماری ئیسالمی ئێران
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لە شاری لەندەن ،بە سروودی دوژمان شاکێنی ئەی رەقیاب و خولەکێاک باێ دەنگای باۆ گیاانی پااکی شاەهیدانی ساووورخەاڵتی
گەلەکەمان ،بە تایبەتی  ١شەهیدی تەقینەوەکانی شەوی ١ی بەفرانبار دەستی پێکرد .پاشان کاک کەیوان شاێرزاد ئەنادامی
کومیتەی گشتی حیزب لە بریتانیا لە وتەیەک دا ڕیزی بەرنامەکان و مەبەستی خۆپیشاندانەکەی بۆ ئامادە بووان باس کارد.
پاشان دەیان درووشمی جۆراوجۆر بە زمانەکانی ئینگلیسی ،کوردی و فارسی دژ بە ڕژیمی تێرۆریستی پەروەری ئیسالمی ئێاران
بە دەنگاااای بەرز گااااوترانەوە و چەناااادین سااااروودی شۆڕشااااگێرانەش بااااۆ بەرز ڕاگرتناااای یااااادی ئەو شااااەهیدانە ،لە الیەن
خۆپیشاندەرانەوە خوێندران.
بە دوای ئەوانە دا هااااوڕێ یاااونس ماااوکری ،ئەنااادامی کاااومیتەی حیزبااای دیماااوکراتی کوردساااتان لە بریتانیاااا بڕیارناااامەی
خۆپیشاندەران کە لە پێن خاڵ پێکهاتبوو بۆ بەشداران خوێندەوە.
جێگەی ئاماژەیە کە چەندین دەزگای ڕاگەیاندنی کوردی و خاریجی ڕێپۆرتاژیان لەو خۆپیشاندانە ئامادە کارد و تەلەفزیاۆنی
ڕووداو بە شێوەیەکی ڕاستەخۆ ڕیپۆرتاژێکی تێروتەسەلی لەو خۆپیشاندانە باڵو کردەوە.
جێگەی ئامااژەیە کە ساەدان الپەڕە لە بەیانناامەی دەفاتەری سیاسای حیزبای دیماوکراتی کوردساتان کە وەرگێڕدراباووەوە ساەر
زمانی ئینگلیسی بە سەر ڕێباوارانی ئەو شاەقامە دا بااڵو کارایەوە و هاوکاات دەقای هەماان بەیانناامە بە زماانی کاوردیش بە
سەر خۆپیشاندەراندا باڵو کرایەوە.
ئەو ئاکسیوون و ناڕەزایەتییە کاتژمێر ٢ی پاش نیوەڕۆ بە سروودی نەتەوایەتی ئەی ڕەقیب کۆتایی پێهات.
کومیتەی حیزبی دیموکراتی کوردستان  -بریتانیا
ئەوەی خوارەوە دەقی بڕیاریارنامەیە کە هاوئاهەنگ لە هەموو واڵتانی دەرەوە ڕادەستی کاربەدەستان و
داودەزگا پەیوەندیدارەکانی واڵتان دەکرێ.

داواکاریی خۆپیشاندهران سهبارهت به تیڕۆڕهکانی کۆماری ئیسالمی له شهوی یهلدای حیزبی دێموکراتی کوردستان دا
ئێمه حیزب و ڕێکخراو و کهسایهتیهکانی بهشدار له خۆپیشااندانی ڕۆژی شاەممە لاه واڵتای بریتانیااو شااری لەنادەن کاه باۆ
ناڕهزایهتی دهربڕین کۆ بویناهوه لاه بهرامباهر کاردهوه تیڕۆڕیساتیهکهی کۆمااری ئیساالمی ئیاران لاه باهردهم دهفتاهری سیاسای
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان دا له شااری کۆیاهی باشاوری کوردساتان ، ،دهنگای ناڕهزایاهتی خۆماان باهرز دهکهیناهوه لاه دژی
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تیڕۆڕ ،ئیعدام ،زیندانی کردن و ڕاوهدونانی چاالکانی سیاسی کورد و ئێرانی له الیهن کۆماری ئیساالمی تیڕۆریسات پاهروهری
ئێرانهوه.
ههر وهها بۆ کۆتایی هێنان به کردهوه دژی مرۆڤیاهکان و سیاساهته دژی کوردساتانیهکانی کۆمااری ئیساالمی ئێاران ،ئاهو داوا
کاریانه دهخهینه بهردهم حیزب و ڕێکاراوه کوردساتانیهکان ،حیازب و ڕیخاراوه ئێرانیاهکان ،حیازب وڕیکخاراوه جیهانیاهکان و
دام ودهزگا نیو نهتهوهیی و نێو دهوڵهتیهکان.
 -١داوا له ههمو ڕێکخراوه مرۆڤ دۆستهکان ،له ههمو دام و دهزگا نێونهتهوهیی و نێودهوڵهتیهکانی بهرگری لاه ماافی مارۆڤ
و له ههمو دهوڵهتهکان و ڕێکخراوهکانی سهربه نهتاهوه یاهکگرتوهکان دهکاهین ،ئاهو کاردهوه تیڕۆڕیساتیهی کۆمااری ئیساالمی
مهحکوم بکهن و سانورێک داناێن باۆ دهسات دریژیاهکان و گێاره شاێوێنیهکانی کۆمااری ئیساالمی ئێاران لاه ناوچاهی ڕۆژهاهاڵتی
نێوهڕاست و کۆردستان دا.
 -٢داوا لااه حیاازب و ڕێکخراوهکااانی ڕۆژهااهاڵتی کوردسااتان دهکااهین کااه هااهرچی زووتاار یااهکبگرن بااۆ ئااهوهی بااه هێزێکاای
کاریگااهرترهوه لااه بهرامبااهر پیالنااهکانی کۆماااری ئیسااالمی دا ڕاوهسااتن ،بااهرگری بکااهن و پاریزگاااری لااه خۆیااان و هااهمو
تیکۆشهرانی نێو خۆی ڕۆژههاڵتی کوردستان و دهرهوهی واڵت بکهن.
 -٣داوا له ههمو حیزب و ڕیکخراوه کوردستانیهکانی ههر چوارپارچهی کوردستان دهکهین که بۆ وهدهستهێنانی مافه رهواکاانی
نهتهوهکااهمان و پاراسااتنی ئااهو دهسااکهوتانهی کااه تااا ئێسااتا وهدهساات هاااتون و بااۆ پێشااگرتن لااه ئاژاوهگێڕیااهکانی کۆماااری
ئیسالمی و نهیارهکانی دیکهی نهتهوهی کورد ،ههرچی زووتر یهکبگرن و کۆنگرهی نهتهوهیی کوردستان پێک بێنن.
 -٤داوا له ناوهنده حقوقی و مافی مرۆڤیهکانی نێونهتهوهیی وهکو دادگای الهای ،دادگای مافی مرۆڤی نهتاهوه یاهکگرتوهکان
و دام ودهزگاااا نێاااو نهتهوهییاااهکانی دیکاااه دهکاااهین کاااه ڕێباااهرانی کۆمااااری ئیساااالمی ئێاااران پاااهلکێش بکاااهن باااۆ داگایاااهکی
نێونهتهوهیی ،بۆ لێکۆڵینهوه له پهروهندهی تیڕۆڕی دهیان ڕێبهری سیاسای وهک دوکتاور قاساملو و ساهدان تێکۆشاهری دیکاهی
کورد و ئێرانی ،ئیعدامی به کۆمهڵی زیندانیانی سیاسی ،کوشتنی کۆڵبهرانی کورد و دهیان جینایاهتی دیکاه کاه باه دهساتوری
ڕاستهوخۆی ئهوان ئهنجام دراون.
 -٥داوا لااه هێااز و الیهنااه نێااو نهتااهوهیی و ناوچهییااهکان دهکااهین چیاادی ڕێگااا نااهدهن کۆماااری ئیسااالمی ئێااران لااه ناوچااهی
ڕۆژههاڵتی ناوهڕاست و کوردستان دا ،بهکه یفی خۆی تیڕۆڕ بکا و ئاژاوه بنێتهوهو له کار و بااری واڵتاهکان دا دهساتێوهردان
بکا.
٢٤ی دێسەمبەری ٢١١٦
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چاالکیی تەبلیغیی لە شارەکانی کوردستان بە مەبەستی هاوخەمیی لە گەڵ حیزبی
دێموکراتی کوردستان

له چوارهمین رۆژی رووداوی کارهساتباری تهوقینهوهکانی بهردهم یهکێک له بنکهکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان که باۆ باه
هۆی شههیدبوون و بریندار کرانی چهند پێشمهرگهی حیزب ،خهڵکی خهمخۆری به پهرۆشی حیزبای دێماوکراتی کوردساتان باه
ناردنی نامه و پهیام بۆ حیازب و هاهروهها چااالکیی تاهبلیغیی کاردن لاه نێاو شاارو گونادهکانی کوردساتان ،وێاڕای ماهحکووم
کردنی هێرشی تیرۆریستی بۆ سهر حیزبی دێموکراتی کوردستان هاوخهمیی خۆیان له گهڵ کهساوکار و ،بنهماڵاهی شاههیدانی
شهوی یهڵدا دهربڕی.
به پێی ههواڵی گهیشتوو له کۆمیسیۆنی تهشاکیالتی حادک ،دواباهدوای شاارهکانی ماهریوان و ساههۆاڵنی ماههاباد و بۆکاان و
ڕهبهت ،ههروهها کوردانی دانیشتوو له شاری کهرهج ،له درێژهی چاالکیی تاهبلیغیی ماهحکووم کردنای رهشاه کاوژی و شاههید
کردنی پۆلێک لە پێشمهرگهکانی حیزبی دێموکراتی کوردساتان بە هاۆی تەقینەوەکاانی شاەوی یەڵادا ،خاهڵکی شااری سانهش
شهوی چواری بهفرانبار له چهند گهڕهکی ئهوشاره چاالکیییان نواندو ،ئەوکردەوە تێروریستیەیان مەحکووم کرد.
دۆستانی به وهفای حیزبی دێماوکراتی کوردساتان لە شااری سانە لاه گهڕهکاهکانی باههاران ،ویالشاار ،پشات مزگاهوتی قوباای
بههاران ،چاالکیی تهبلیغییان کرد.
هااهروهها لااه شاااری بیجااار ،الیااهنگرانی کوردپااهروهری حیاازب لەو شاااره بااه شااێوهی بااهرفراوان و بااه باڵوکردنااهوهی تراکاات و
نووسراوهی پیوهندیدار خهم و پهژارهیان دهربرێ و ،له گهڵ ئامان و ڕیبازی حیزب پهیمانی وهفایان نوێ کردەوە.
ئهندامان و دۆستانی حیزب له شاری بیجار لهم شوێنانه چاالکیی تهبلیغییان کردووه؛
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هونهرستانی موتهههری ،دهبیرستانی کاشانی ،مزگهوتی حەزرەتی ئهبولفهزڵ ،کۆالنی یاس ،میاان فاازڵ ،باشاگای فوتسااڵی
گهرهکی ههڵوایی ،حسێنیه ،خیابان سهلمانی لە گەڵ چەند شوێنی دیکەی لە شاری بیجار.
هەروەها ئهندامان و دۆستانی حیزب له شارهکانی بۆکان و سهقز و مههاباد ،له ئهوپهڕی خهمخۆرییه و به نااردنی پاهیامی
تایبهت له گهڵ حیزب و بنهماڵهی شههیدانی یهڵدا هاوخهمییان دەربڕیوە و بەڵێنییان داوە ،کە لەساەر رێباازی شاەهیدانی
سوور خەاڵت ،سوورتر دەبن.
کۆمیسیۆنی تهشاکیالتی حیزبای دێماوکراتی کوردساتان وێاڕای ساپاس و پێازانیین لاه ساهرجهم دۆساتان و خاهمخۆرانی حیازب،
ساڵویان بۆ دەنێری و ،سپاسیان دهکا.
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بهبۆنهی شهوی یهڵدای خوێناوی له شاره جیاجیاكان چاالكی تهبلیغی كرا

بهبۆنهی شهوی یهڵدا و تهقینهوهكاهی ئەو شاهوه ئهنادامان و الیاهنگرانی حیزبای دێماوكراتی كوردساتان چااالكیی تاهبلیغیان
كرد.
بهپێی هاهواڵی گهیشاتوو باه كۆمیسایۆنی تهشاكیالتی حیزبای دێماوكراتی كوردساتان ،شاهوی ڕاباردوو ئهنادامان و الیاهنگرانی
حیزبی دێموكراتی كوردستان بهبۆنهی شاهوی یهڵادا و تهقینهوهكاهی ئەو شاهوه لاه شاارەکانی ساهقز ،شانۆ و بۆكاان چااالكی
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تهبلیغیان كرد .ئهندامان و الیهنگرانی حیزبی دێموكراتی كوردستان له شاری سهقز له گهڕهكهكانی،کەسرا ،کابان  ،کاۆاڵنی
ئەحمەد ئەردەاڵن و کۆاڵنی بردیا و چەند گەرەک و کۆاڵنی دێکەی ئەو شارە.
له شاری شنۆش له گهڕهكهكانی پاركی كێلهشین ،پایهگای بهناو سهمهد بوستان ،فهلهكهی نهخۆشاخانه و شاهقامی بهسای و
ههروهها له شاری بۆكانیش له كۆاڵن و گهڕهكاهكانی فهرماناداری ،كاۆاڵنی ساهروو ،پشات موخاابرات ،ساێڕێیانی ماتۆڕهكاان،
بڵواری كوردستان و پشت ئیدارهی سووتهمهنی به باڵوكردنهوهی وێنهی شههیدانی تایبهت بهم كاردهوه تیرۆریساتییە ،كۆمااری
ئیسالمییان شهمهزار كرد و هاوخهمیی خۆیان بۆ بنهماڵه و حیزبای دێماوكراتی كوردساتان دهرباڕی و پاهیمانیان ناوێ كاردهوه
كه تا دوایین ساتهكانی ژیان لهسهر ڕێبازی ئهم شههیدانە درێژه به خهبات دهدهین .
ههروهها شهوی ڕابردوو و چهند شهو لهوهپێشیش ،ئهندامان و الیهنگرانی حیازب دێماوكراتی كوردساتان لاه شاارهكانی سانه،
دیواندهره ،بۆكان و ڕهبهت به دروشمی تایبهت بهم ڕۆژه ،كردهوهكانی كۆماری ئیسالمییان مهحكوم كرد.
كۆمیساایۆنی تهشااكیالتی حیزباای دێمااوكراتی كوردسااتان بهبۆنااهی چاااالكی و ههڵوێسااتی جوامێرانااهی ئهناادامان و الیااهنگران و
خااهڵكی كوردسااتان دهستخۆشااانهیان پێاادهڵێ و ئاواتااهخوازه هااهنگاوی پتااهوتر بااۆ خااهبات و درێژهداناای ڕێبااازی شااههیدانی
تهقینهوه تیرۆریستییهكەی كۆماری ئیسالمیی ئێران ههڵبێننهوه.
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باڵوکردنەوەی هەواڵی تەقینەوەکەی شەوی یەلدا لە ڕۆژنامەکانی سۆئێد

دوو رۆژنامەی سۆئێدی به ناوهکاانی “ Dagensnyheterو  ”Nya Lidköpings – Tidningenبە باایەخەوە رووداوی
تەقینەوەکەی شەوی یهڵدای نێو بنکەیەکی حیزبی دێموکراتی کوردستانیان رووماڵ کردوە.
پوختەیەک لەو رووماڵکردنەوە بەو شێوەیەیە:
رۆژنامەی

Dagensnyheter

سوئێدی

کوشتنی بە بۆمب دژی حیزبێکی کوردی ئێرانی لە نەتیشت بارەگای سەرکییان لە عێراق.
النااایکەم حەوت کەس کە منداڵێکیشااای دەگەڵە کاااوژران ،کاتێاااک دوو بۆماااب بە دوای یەکااادا لە تەنیشااات بارەگاااای ساااەرەکی
حیزبێکی کوردی دژبەری ئێران لە خاکی عێراقدا تەقینەوە و بریندار بوونی چەند کەسیشی لێکەوتەوە.
ئەو رووداوە کە بوو بە هۆی چەند کوژراوێک لە شاری کۆی سنجاقی سەر بە مەڵبەندی هەولێار و ئێاوەرەی رۆژی ساێ شاەممە
بە کاتی خۆجێیی رووی داوە کە سەرەرای کوژرانی منداڵێک ،پێان ئەنادامی حادک و ئەنادامێکی ئاسایشای نااوچەی خاۆجێیی
گرتەوە.
رۆژنامەی “ ” Nya Lidköpings – Tidningenسوئێدی
تەقینەوەی بۆمب دژی حیزبێکی کوردی ئێرانی لە تەنیشت بارەگای سەرکیی ئەو حیزبە لە عێراق.
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لە تەنیشاات بارەگااای سااەرەکی حیزبێکاای کااوردی ئێراناای ،الناایکەم حەوت کەس کە لە نێویاااندا منااداڵێکیش هەیە بە ه اۆی
تەقینەوەی دوو بۆمب کوژران .ئەو رووداوە لە هەرێمی خودموختاری کوردستانی عێراق باووە .چەناد برینادارێکیش هەیە .ئەو
کوشتنانە لە شاری کۆی سنجاقی سەربە مەڵبەندی هەولێر و ئێوارەی رۆژی سێ شەممە بە کاتی خۆجەیی بووە.
رۆژنامەی “ئافتوون بالد”
تەوقینەوە لەبنکەی ناوەندی حیزبی دێموکراتی کوردستان رووی دا.
النیکەم  ١کەس ،لەنێویاندا الوێکی مێرمنداڵ ،بەهۆی تەقینەوەی دوو بۆمب کە لە پێش بنکەی ناوەندیی یەکێک لە حیازبە
دژبەرەکانی کوردی کوردستانی ئێران کە لە عراق نیشتەجێن ،کوژراون و چەندکەس بریندار بوون.
ئەو کردەوە تێرۆریستییە ئێوارەی رۆژی سێ شەممە بەکاتی ناوچەیی ،لەشااری کۆیسانجق لەپارێزگاای هەولێار ڕووی دا .جیاا
لەو الوە مێرمنداڵە ٥ ،کەس لەئەندامانی حیزبی دێموکڕات و ئەندامێکی ئاسایش کوژراون.
پێشمەرگە کوردەکان لەدژی حکومەتی ئیسالمی عراق و شام بەرەنگاری دەکەن و ئەو رێکخراوە تێرۆریستییە تائێستا چەنادین
کردەوەی تێرۆریستی لەو ناوچەیە ئەنجام داوە،بەاڵم ئەوە کە ئەو کردەوەیە ئەوجارە لەبەر بارەگاای یەکێاک لە حیزبەکاانی
کوردسااتانی ئێااران ئەنجااام دراوە ،دەتااوانێ نیشااانەی ئەوەبااێ کە الیەنێکاای دیااکە جیااا لەحکااوومەتی ئیسااالمی عااراق و شااام
(داعش) لەپشت ئەو کردەوەیەیە.
بە گشتی ئەو ڕۆژنامە و باڵڤۆکانە لە واڵتی سۆئێد گرینگییاان بەو ڕووداوە تێرۆریساتییە داوە و هەواڵ و زانیارییاان لەساەر
باڵو کردۆتەوە:
 -١رۆژنامەی “ئافتون بالدێت”
 -٢رۆژنامەی “داگێنس نیهێتەر”
 -٣رۆژنامەی “کۆرێ”
 -٤رۆژنامەی “کریستیان ستاد بالدێت”
 -٥رۆژنامەی “وێستر بۆتێن کوریرێن”
 -٦رۆژنامەی “فۆلک بالدێت”
 -١رۆژنامەی “هێال گۆتالند”
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 -٨رۆژنامەی ” ئیسالند ئالەهاندا”
 -٩رۆژنامەی “ئۆسترا سمۆالن”
 -١١رۆژنامەی “سمۆالندس پۆستێن”
 -١١رۆژنامەی “نیا لیدشۆپینگس تیدنینگن”
 -١٢رۆژنامەی ” نیهێتەر سواریە”
 -١٣رۆژنامەی “سید سوێنسکا”
“ -١٤تێکست تێ وێ”
 -١٥ناوەناادی هەواڵاای “تااێ تااێ” کە سااەرچاوەی هەمااوو هەواڵەکااانە و رادیااۆ و رۆژنامەکااانی سااوئێد هەواڵەکانیااان لەو
وەردەگرن.
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لە واشنگتۆن،ی پایتەختی واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا ،ڕێز لە شەهیدانی شەوی
یەلدا،ی خوێناوی گیرا

ناوەنوودی هەواڵ :ڕۆژی  ٢٤دیسااامبری ساااڵی  ٢١١٦لە ساااڵۆنی سااەنتەری شااەنتیلی لە دەڤەری واشااینگتۆن کااۆڕێکی پرسااە و
ماتەمین بۆ بەرز ڕاگرتنی ناو و یادی شەهیدانی یەڵدای حیزبەکەمان لە الیەن کومیتەی حیزب لە واشینگتۆن پێکهات.
ئەم کۆڕە بە بەشداری بەرچاوی حیزب و الیەنە سیاسییەکانی کوردستان کە بریتی بوون لە حیزبی دێموکراتی کوردستانی
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ئێران ،کۆمەڵەی شۆڕشگێری زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران ،پارتی دێموکراتی کوردستان ،یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و
چەندین کەسایەتی ناسرو .بەڕێوەچوو.
سەرەتا کۆڕەکە بە خوێندنەوەی سرودی نەتەوایەتی ئەی ڕەقیب و یەک خولەک بێدەنگی بۆ گیانی پااکی شاەهیدانی یەڵادای
خوێناااوی و گشاات شااەهیدانی کوردسااتان دەسااتی پێکااارد .پاشااان خوشااکە نەساارین کەریماای وەک بەڕێااوەبەری بەرناااامە بە
خوێندنەوەی کورتە شیعرێک وەک دەسپێک بەرنامەکەی کردەوە.
کاااک مااراد ئەحاامەدی بە هەلکردناای چەنااد مااۆم یااادی شااەهیدانی سااوورخەاڵتی قەاڵی دێمااوکراتی کااردەوە و پاشااان پەیااامی
دەفتەری سیاسی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە الیەن کاک جەماڵ مەحموودزادە خوێندرایەوە.
کاک کامڕان باڵنوور باابەتێکی لە ساەر دیااردەی تیرۆریازم و دەوری کۆمااری ئیساالمی وەک ناوێنەری تیرۆریزمای دەوڵەتای و
کردەوەکاااانی دەرحەق بە بااازووتنەوەی ڕۆژهەالتااای کوردساااتان پێشاااکەش کااارد .کااااک کاااامڕان باسااای پێویساااتیی بەرەیەکااای
یەکگرتووی بۆ هێزەکانی ڕۆژهەالتی کوردستان کرد و بەیەک بەستنەوەی خەباتی شار و شاخی بە پێویست زانی بۆ بەرەنگار
بوونەوەی هەرچی زیاتر بە دژی ڕژیمی دژی گەلی کۆماری پەت و سێدارە.
پاشاان برووسااکەی پاارتی دێمااوکراتی کوردساتان ،پێشاامەرگە دێرینەکاانی کوردسااتان کاومیتەی ئامریکااا و پاارتی فێمێنیسااتی
کوردستان خوێندرانەوە .هەروەها وتاری کومیتەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە الیەن بەڕێاز کااک عەبادوڕەحمان حەساەن
بەرپرسی کومیتە خوێندرایەوە .بەرێزیان باسی پیالنی دوژمنانی گەلی کوردی کرد کە چۆن هاوکاری یەک دەکەن باۆ دژایەتای
بزووتنەوەی بە حەقی کورد لە هەر چوار پارچەی کوردستان.
کاک سەالح بایزیدی نوێنەری کۆمەلەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئیران لە ئامریکا پەیامی کاومیتەی کاۆمەلە لە
ئامریکای پێشکەش کرد .کاک سەالح کۆماری ئیسالمی بە ئەنجامدانی کردەوە تێرۆریستییەکەی شاەوی یەڵادا تاوانباار کارد و
باسی تێرۆریزمی ئەو ڕژیمەی کارد کە تەواوی ڕۆژهەالتای ناوەڕاساتی گرتاۆتەوە و باۆتە هۆکااری ساەرەکی ئااژاوە و کوشات و
کوشتار .هەروەها باسی تەقاندنەوەی ناوەندی جوولەکەکاانی لە ئاارژانتین کارد کە کۆمااری ئیساالمی دەساتی تێارۆری تااکوو
باشااووری ئەمریکاااش رۆیشااتوە .بەرێزیااان هیااوای خواساات کە هێزەکااانی ڕۆژهەالت هەرچاای زوتاار بەرەیەک دابمەزرێاانن بااۆ
هاوکاری و هەماهەنگی زیاتر.
کاک ناسر باباخانی نوسەرو ڕۆژنامە نووس بابەتێکی پێشکەشی ئامادەبووان کرد کە تێیدا ئاماژەی بە مێژووی لەمێژینەی
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پەیوەناادییەکانی باشااوور و ڕۆژهەاڵت کاارد و هیااوای ئەوەی خواساات دەسااەاڵتی سیاساای ئەمە دۆسااییەیە بگەیەنێااتە ئەنجااام.
دوای چەنااد خااولەک پشااوو لە بەشاای دووەماای بەرنااامەدا کاااک سااەالح پیرۆتاای هاوسااەنگەری شااەهید عەلاای قۆیتاساای باساای
چۆنیەتی ئاشنا بونی خۆی و کاک عەلی کرد کە چۆن بە ئازایەتی و لە خۆبردوویی پلەکانی تەشاکیالتی یەک بە دوای یەک
بڕیون .بڕگەیەکی دیکە بەرنامەکەمان بە خوێندنەوەی شێعرێکی شۆڕشگێڕانە لە الیەن کاک پەیمان ڕەحیمی درێژەی کێشا.
دوایین وتار لە الیەن خوشکە دڵنیا دادکوش لەسەر یەکگرتنی هێزە کوردییەکان پێشکەش کارا .خااتوو دڵنیاا باسای پارش و
باااڵوی هێاازە کوردییەکااانی کاارد کە چااۆن دوژمناای دژی گەلاای ئەو هەلەی قۆسااتۆتەوە و دەسااتی کااردووە بە لەبەیاان بردنمااان.
دوایاااین باااڕگەی بەرنامەکەماااان شاااێعری دایە گیاااانی مامۆساااتا شاااەریف باااوو کە لە الیەن کااااک جەعااافەر فەقاااێ نەبااای
خوێندرایەوە.شایانی باسە کە کومیتەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئیران لە واشینگتۆن بە هەیئەتێکی بااال لە کۆرەکەماان
بەشدار بوون.
٢١١٦ - ١٢ - ٢٥

لە شاری هەولێر ،کردەوە تیرۆریستییەکەی بەردەم قەاڵی دێموکرات شەرمەزار کرا

رۆژهەاڵت تووایمز :بە دەستپێشااخەریی کۆمەڵێااک لە رێکخااراوە مەدەنییەکااانی باشااوور و رۆژهەاڵتاای کوردسااتان ،لە پااارکی
"شااانەدەر" کۆبااوونەوەیەک بااۆ شااەرمەزارکردن و مەحکااوومکردنی کااردەوە تیرۆریسااتییەکەی بەردەم دەفااتەری سیاساایی حیزباای
دێموکراتی کوردستان بەڕێوە چوو.
کاتژێر ٣ی رۆژی شەممە٥ ،ی بەفرانباری ١٣٩٥٥ی هەتاوی ،بە دەستپێشخەریی کۆمەڵێک لە چاالکان و رێکخراوە
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مەدەنیییەکانی باشوور و رۆژهەاڵتی کوردساتان ،بە مەبەساتی ریساواکردن و مەحکاوومکردنی کاردەوە تیرۆریساتییەکەی بەردەم
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان کە تێیدا  ٥کادر و پێشمەرگەی ئەو حیزبە و دوو کارمەندی ئاسایشی هەرێمای
کوردستان شەهید بوون .لە پاڕکی شاانەدەری هەولێار کۆباوونەوەیەک بەڕێاوە چاوو .لە کۆباوونەوەیەدا وێاڕای مەحکاوومکردنی
ئەو کااردەوە تیرۆریسااتییە ،تیکااڕای چاالکااان لەوە ئەوە کااۆک بااوون کە پێویسااتە لەباااری ماااددی و مەعنەویاایەوە پاڵپشااتی
شۆڕشی رۆژهەاڵتی کوردستان بکرێ و چی دیکە ئیزن نەدرێ کە کۆماری ئیسالمیی ئیران کورد کۆمەڵکوژ و سەرکوت بکات.
هەروەهاااا رایانگەیاناااد کە ئەوەی بەرانااابەر بە حیزبااای دیماااوکراتی کوردساااتان کاااراوە ،نیشاااانەی چااااالکبوونەوەی شاااانە
تیرۆریستییەکانی کۆماری ئیسالمییە بە مەبەستی سەرکوت و کوشتنی ئازادیخوازان و شۆڕشگێڕانی رۆژهەاڵتی کوردستان.
٢٦ی دێسێمبر ٢١١٦

دەزگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان لە روونکردنەویەەکدا ،هەواڵی دەستبەسەر کردنی دوو
کەسی وەکوو ئەنجامدەری کردەوە تیرۆریستییەکەی بەردەم قەاڵی (حدک)ی راگەیاند.

دەقی راگەیاندراوی دەزگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان:

دەزگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان ،دوای تەقینەوەکەی بەردەم قەاڵی (حدک) بەبڕیاری سەرۆکی دەزگای ئاسایشی هەرێمای
کوردساااااتان ،لێژنەیەکااااای باااااااڵی لێکاااااۆڵینەوە پێکهێناااااراوە لە ژێااااار چااااااودێریی دادوەری لێکاااااۆڵینەوە و بەئەنااااادامێتیی
(بەڕێوەبەرایەتیی ئاسایشی ڕۆژهەاڵتی هەولێر ،بەڕێوبەرایەتیی ئاسایشی سالێمانی و بەڕێاوبەرایەتیی ئاسایشای ڕاپەڕیان)،
لێژنەی لێکۆڵینەوە بەسەرپەرشتیی سەرۆکی دەزگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان دەست بەکاربوون.
ئەوەش ئاشکرا کراوە” :لێکۆڵینەوە و بەدواداچوون بۆ ڕووداوەکە کراوە و سەرەداوی باش بەدەست هاتوون لەسەر بنەمای
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زانیاری ورد و بەڵگە و دۆکۆمێنتەکانی پشت ڕووداوەکە ،دەزگاای ئاساایش تاوانی  ٢کەسای تۆمەتباار بەگوماانی تێاوەگالن لە
تاوانەکە دەستگیر بکات بە ناوەکانی (ش.ع) لەگەڵ (پ .گ ) و بەپێی مااددەی ( )٢لە یاساای ژماارە ( )٨ی سااڵی ١٩٩٢ی
پەرلەمانی کوردستان“.
ئەوەش ڕوون کااراوەتەوە کە لە ئەنجااامی لێکۆڵینەوەکاناادا ،بااکەری سااەرەکیی ئەنجاماادەری ڕووداوەکە ئاشااکرا کااراوە و دوای
دۆزینەوەی ناسانامە و زانیااریی کەساێتیی ئەنجامادەری تااوانەکە و دەساتگرتن بەساەر کەلاوپەلی تاایبەت بە تۆمەتباارەکە،
بەاڵم خۆی هەاڵتووە و ”هەوڵەکان بۆ دەستگیرکردنی چڕ کراوەتەوە“.
لە کۆتاییشدا دەزگای ئاسایشی هەرێمای کوردساتان دووپااتی کاردووەتەوە کە لێکاۆڵینەوە لە ڕووداوەکە بەردەوامە و لەکااتی
گەیشتنیان بە ئەنجامی کۆتایی” ،ڕاستییەکان ئاشکرا دەکەین“.
رۆژی رابردوو زیاتر لە  ٢١حیزبای هەر چاوار بەشای کوردساتان لە قەاڵی حادک و بە مەبەساتی چااوپێکەوتن بە بەڵگەکاانی
کردەوە تیرۆریستییەکەی شەوی یەلدا ،کۆبوونەوە لە بەیاننامەیەکدا تیرۆریسمیان مەحکووم کرد.
٢١١٦ - ١٢ - ٢٦

رێورەسمی بەرز ڕاگرتنی یادی شەهیدانی یەڵدای دێموکرات و ،مەحکومکردنی
پەالماری تێرۆریستی -نۆروێژ

ناوەندی هەواڵ  -نۆروێژ :دوانیوەڕۆی رۆژی دووشەممە٢١١٦ / ١٢ / ٢٦ ،ی زایینی بەرانبەر بە ١ی بەفرانباری ١٣٩٥ی
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هەتاوی ،بۆ رێزگرتن لە شەهیدانی شەوی یەڵدای خوێناویی دێموکرات ،لە نۆروێژ کۆڕیادێک پێکهات.
لەم کۆڕیادەدا ژمارەیەکی زۆر لە نوێنەرانی حیزب و رێکخراوە کوردستانییەکان و کەسایەتیی و کوردانی تااراوگە و ئەنادامان
و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان بەشدار بوون.
سەرەتای کۆڕیادەکە بە سروودی نەتەوایەتای ئەی رەقیاب لە الیەن کاۆڕی هاونەری یەکیەتیای الوانای دێماوکراتی رۆژهەاڵتای
کوردسااتان لە نااۆروێژ پێشااکەش کاارا ودواتاار بە خولەکێااک بێاادەنگی بااۆ رێزگاارتن لە گیااانی پاااکی شااەهیدان ،بە تااایبەت
شەهیدانی کردەوە تیرۆریستییەکەی شەوی یەڵدای بەردەم قەاڵی دێموکرات لە کۆیە دەستی پێکرد.
پاشان بەیاننامەی دەفتەری سیاسی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە الیەن هاوڕێ “رزگار حەبیب زادە” ،بەرپرسای کاۆمیتەی
نۆڕوێژی حیزبای دێماوکراتی کوردساتانەوە خوێنادرایەوە و لە بەشاێک لە بەیانناامەکەدا هااتبوو“ :نیشاانەکانو زانیارییەکاان
دەریدەخەن کە ئامان لەو تەقینەوەیە ،کوشاتنی ژماارەیەکی هەر چای زیااتر لە تێکۆشاەرانو بنەمالەکاانی دێماوکرات باووە.
بەو هۆیەشەوە کە نەیانتوانیوە بۆمبەکان بێننە نێو هاۆڵی بەڕێوەچاوونی ڕێوڕەسامەکە ،نزیکتارین شاوێن لەو هەدەفەیاان -کە
خەڵااک لە کااااتی تەواو باااوونی بەرنااامەکەدا لێااای کاااۆ دەبااانەوە  -هەڵ بااژاردوە .حیزبااای دێماااوکراتی کوردساااتان لە یەکەم
ڕاگەیەندراودا بە مەبەستی هەر چی زووتر ئاگادار کردنای بیاروڕای گشاتی لەم ڕووداوە ،تەنیاا ڕوودانای تەقیانەوەکەو ڕادەی
زیااانو قوربااانییە گیانییەکااانی بە ئاگاااداریی هەمااوو الیەک گەیاناادو قااامکی تاوانبااار کردناای بااۆ الیەنێکاای دیاااریکراو،
ڕانەداشاات .بەاڵم هەر لە یەکەم ساااتەکانەوە ،گومانمااان نەبااوو کە ڕێژیماای کۆماااری ئیسااالمیی ئێااران لە پشاات ئەم پاایالنە
تێرۆریستیەوەیە .لێدوانو وتووێژو ڕوونکردنەوەکانی دواتری بەرپرسانی حیزبی ئاێمە لە پێوەنادی لە گەڵ ئەم تەقیانەوەیە
دا ،پێاااداگری باااووە لە ساااەر ناسااااندنی کۆمااااری ئیساااالمیی ئێاااران وەک ساااەرچاوەی ساااەرەکیی ئەنجامااادانی ئەم تااااوانە
تێرۆریستییە”.
هەروەهااا بەیاننااامەکەی دەفااتەری سیاساای ئەوەشاای خسااتبووە ڕوو :حیزباای دیمااوکراتی کوردسااتان لە تاوانبااارکردنی ڕێژیماای
کۆماری ئیسالمیی ئێران بە ئەنجامدانی ئەم تەقینەوە تیرۆریستییە ،پشتی بە کۆمەڵێک بەڵگەو هاۆ بەساتووە .ئەم ڕێاژیمە،
هەر لە هەرێمااای کوردساااتان لە دەیەی ٩١ی زایینااایدا ،دەیاااان تااااوانی تیرۆریساااتیی گەورەی لە دژی الیەنە سیاساااییەکانو
تێکۆشەرانی کوردی ڕۆژهەاڵتیو بنەمالەکانیان ئەنجامداوە کە سەدان قوربانییان لێ کەوتاووەتەوە .جاگە لەم کارناامە ڕەشاە
کە کۆماااری ئیسااالمیی ئێااران لە تیاارۆری تێکۆشااەرانی سیاساایی نەیاااری ئەو ڕێااژیمە لە هەرێماای کوردسااتاندا هەیەتاای ،لە
مانگەکانی ڕابردوودا ،فەرماندەرانی سوپای پاساداران بە ئاشاکراو بەردەوامای هەڕەشاەیان کاردوە کە لە نێوخاۆی هەرێامو لە
هەر جێیەک بە پێویستی بزانن ،زەبر لە دێموکراتەکانو بنکەو بارەگاکانیان دەوەشێنن .لەمانەش گرنگتار ئەو زانیارییاانەن
کە کۆمیتەی ئەمنیەتی حیزبی دیموکراتی کوردستان لەم چەند ساڵەی دوایایدا لە ڕەوتای پاووچەڵکردنەوەی پیالنەکاانی ئەو
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ڕێژیمەو لێکۆڵێنەوە لە ڕاسپێردراوو دەستوپیوەندە ناردراوەکاانی ساەر بە دامودەزگاا سایخوڕییەکانی کۆمااری ئیساالمی باۆ نێاو
حیزباای ئااێمە ،کااۆی کااردوونەوە .بە گااوێرەی زانیارییەکااان ،ئیتالعاااتو سااوپای پاسااداران لە مێااژە لە هەوڵاای خرابکاااریو
ئەنجامادانی تەقیاانەوەو کاردەوەی تێرۆریسااتیی دیااکە لە نێاو باانکەو دامەزراوەکااانی حیازبو لە دژی بەرپرسااانو تێکۆشااەرانی
حیزب دان .لەڕاساتای چااالککردنەوەی نیاازە تێرۆریساتییەکانیان لە هەرێمای کوردساتانو بە دژی حیزبای دیماوکراتو الیەنە
سیاسااییەکانی دیااکەی ڕۆژهەاڵتاای کوردسااتان ،پێوەناادییان بە ژمااارەیەک لە هاودەسااتانی خۆیااان لە دەیەی ٩١ی هەتاااویدا
گرتووەتەوەو ،داوایان لێکردوون بۆ ئەم مەبەستە هاوکارییان بکەن .ئەوەش کە هەر لە دوو ساڵی ڕاباردوو دا چەناد پیالنای
تیرۆریستی لە دژی بنکەکانو بەرپرسانی ژمارەیەک ڕێکخراوی سیاسیی ڕۆژهەاڵتای کوردساتان لە نێاو هەرێمای کوردساتان دا،
پووچەڵ کراونەوەو عامیالنیان گەڕاونەوە باوەشی دەزگا سیخوڕییەکانی ڕێژیمای ئێاران ،ڕاساتیی ئەم قساانە دەساەلمێنن .ئەو
بەڵاااگەو نیشاااانەو زانیارییاااانەش کە لە پێوەنااادی لە گەڵ تەقیااانەوەی “شاااەوی یەلااادا”دا بە دەسااات حیزبااای دیماااوکراتی
کوردسااتانەوە هەنو جااارێ خەریکاای بە دواداچااوونو لێکااۆڵینەوەی زیاااتر لە سااەریانین ،ڕۆژبەڕۆژ زیاااتر دڵنیامااان دەکەن کە
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران ئەو تاوانە تیرۆریستییەی ئەنجام داوە.
پاشان هاوڕێ “کوێستان گادانی” بە نوێنەرایەتی کۆمیتەی دەرەوەی واڵتی حیزبی دێموکراتی کوردستان چەناد وتەیەکای بەو
بااۆنەوە پێشااکەش کاارد .لە سااەرەتادا بەڕێزیااان گااوتی“ :مێااژووی خەباااتی نەتەوەیاای کااورد دەمااێکە تێکەڵبااوونی خااوێنی
شەهیدانی پارچەکانی کوردستانی دەگەڵ یەکتار تۆماار کاردووە و نماوونەی هەرە ناوێ و زینادوو ١ ،شاەهید و دوو بریناداری
رووداوی دڵتەزێنی تەقینەوەی بەردەرگای قەاڵی دێموکرات لە نیزیک شااری کاۆیە لە رۆژی سێشاەممە ٢١ی دێساامبری ٢١١٦ی
زایینییە ”.هاوڕێ “کوێستان” لە بەشێکی دیکەی قسەکانی دا وێارای ئامااژە بە پیالنای دوژمناانی کاورد و داگیارکەران کارد و
ئاماژەی بەوە دا ”:ئەوان لە هەڵەدان ،چونکە گەلی کورد بە گشتی و رۆژهەاڵتی کوردستان و حیزبی دێماوکرات بە تاایبەتی
نیشاااانیان داوە و ساااەلماندوویانە کە ،نە کوشاااتن ،نە تێااارۆر ،نە ئێعااادام و نە زینااادانیکردن و نە ئەشاااکەنجەدان هیچیاااان
نااتوانن گەلای کاورد لە داوای ماافی رەوای خاۆی پاشاگەز بکااتەوە ”.بەڕێاز “گاادانی” لەساەر هاوکااری و هااودەنگیی هێااز و
الیەنە کوردساااتانییەکان رایگەیانااااد“ :هەر وەک ئاگااااادارن ،رۆژی ٢٥ی دیساااامبر ،بە دەستپێشااااخەریی حیزباااای دێمااااوکراتی
کوردسااتان  ٣١حیاازب و الیەناای سیاساای لە هەر چوارپااارچەی کوردسااتان لە دەوری یەک کۆبااوونەوە کە هەمااوو پااێکەوە جیااا
لەوەی کە هەر الیەنە بە جیاااا ئیااادانەی ئەم کاااردەوە تیرۆریساااتییەی کاااردووە ،پاااێکەوەش ئەم کردەوەیاااان بە هاوبەشااای
مەحکااااومکردووە کە ئەمە هەنگاااااوێکی زۆر موساااابەتە و هیااااوادارین درێااااژەی هەبێاااات ،بەاڵم هەر ئەوەناااادە بەس نیاااایە و
چاوەڕوانییەکان زیاترن و کەسایەتییە سیاسییەکان و روناکبیرانیش لە فورسەتی ئاوادا دەتوانن یارمەتیدەر بان لە هانادانی
زیاتر بۆ لێک نیزیکردنەوەی ئەحزابی سیاسی و بە رێنوێنی و رەخنە و پێشنیاری بەسوود دەتاوانن کااریگەری خۆیاان هەباێ.
هاوکااات ئەم رووناااکبیرانەی کە لە دەرەوەی واڵت دەژیاان کە دەسااتیان ئاااوەڵەترە ،ئیمکانااات و شااارازایی زمااان و پێوەناادی
باشااایان دەگەل دامودەزگاااای دەوڵەتااای نیشاااتەجێ و نێودەوڵەتیاااان هەیە ،دەتاااوانن زیااااتر یارمەتیااادەری پرسااای کاااورد لە
رۆژهەاڵتای کوردسااتان باان باۆ لەقاااودانی کااردەوەی تێرۆریساتی کۆماااری ئیسااالمی و هەرچای زیاااتر ناساااندنی ماااهییەتی ئەم
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رێژیمە و یارمەتیدەری ئەحزابی سیاسای بادەن”.لە کۆتاایی قساەکانیدا خااتوو کوێساتان گاوتی ” :ئاێمە خەڵکای رۆژهەاڵتای
کوردستان و هۆگرانی “حدک” دڵنیا دەکەینەوە کە هەڕەشەو تاوانی کۆماری ئیسالمیی ئێران ،ئێمە لە درێژەدانی خەباتی
فرەرەهەند بە دژی کۆماری ئیسالمی سارد ناکاتەوە.
بڕگەیەکاای دیااکەی کۆڕیااادەکە تەرخااانکرابوو بە پێشکەشااکردنی پەیااام و بروسااکەی حیاازب و رێکخااراوە کوردسااتانییەکانی
بەشداربوو کە بریتی بوون لە:
* حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
* پارتی دێموکراتی کوردستان
* یەکێتی نیشتمانیی کوردستان
* ئەنجوومەنی بزووتنەوەی گۆڕان
* کۆمەڵەی شۆڕشگێری زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران
* کۆمەڵە ا رێکخراوی کوردستانیی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران
* رێکخراوی خەباتی شۆڕشگێری کوردستان
* پارتی سەربەخۆیی کوردستان
* رێکخراوی یاری کورد
* سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران
* کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان
* ک .ن .ک ” کۆنگرەی نەتەوەیی کورد”
* یەکیەتی الوانی دیموکراتی کوردستانی ئێران
* یەکیەتی الوانی دێموکراتی رۆژهەاڵتی کوردستان
لە بەشێکی دیاکەی رێوڕەسامەکەدا لە الیەن بەشای راگەیانادنی کاۆمیتەی ناۆڕوێژەوە کاورتە فیلمێاک لەساەر ژیاانی شاەهیدانی
شەوی یەڵدای دێموکرات پێشکەش کرا .دواتر پەیامی بنەمااڵەی شاەهیدانی شاەوی یەڵادا ،لە الیەن “محەمامەد میرخازری”،
کوڕی شاەهید “وەهااب میرخازری” خوێنادرایەوە و لە پەیامەکەیادا هااتبوو :شاەوی “یەڵادا” یاان شەوزساتانی ئەمسااڵ ،وەک
نەریتێکی باو لەناو دێموکراتەکاندا ،بۆ زیندووڕاگرتنو وەبیهێنانەوەی هازری قاساملووی هەمیشاە زینادوو ،کاۆڕێکی ئەدەبایو
هەمەڕەنا بەبااۆنەی  ٨٦ساااڵەی لە دایکبااوونی زانااا و بلیمەتاای کااورد“ ،قاسااملوو”ی نەماار لە یەکێااک لە باانکەو بارەگاکااانی
حیزبی دێموکرات بەڕێوە چوو .کۆمەڵێک لە رێبوارانی رێباازی قاساملوو وەک هەمیشاە باۆ خاۆ تەیاارکردنی هەرچای زیااتر لە
دەریااای لەباان نەهاااتووی هاازری قاسااملوو لە ساااڵۆنێکداو ،لە دەوری یەک کۆبااوونەوەو بە گااوێی دڵ سااەرقاڵی رازو نیااازی
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عاشاااقانە لەگەڵ پێغەمااابەری ئاشاااتیو مامۆساااتای دێموکراسااایی خۆیاااان باااوون کە لەناکااااو زرمەی باااۆمبی شەوپەرساااتانی
کۆنەپەرسااتی تاااران خەڵااوەتی عاشااقانەی شااێواندنو گااومی خااوێنی گەشو ئاااڵی رێبااوارانی هەتااا سااەر وەفااادار بە رێبااازی
قاسملووی وەرێخسات .بەڕێازان لە بەیانناامەی دەفاتەری سیاسایی حیزبای دێماوکراتی کوردساتاندا بە روونایو ئاشاکرا هۆکاارو
ئەنجامدەرانی کارەساتەکەی شەوی یەلدای خوێناویی دێموکرات دەستنیشان کراوە ،بۆیە من تەنیا وەک کوڕی شەهید “وەهااب
میرخازری” بە نااوێنەرایەتیی لەالیەن بنەماااڵەی شااەهیدان “عەلاای قۆیتاساای ،سااالر باااقری ،ئەرسااەالن عەباااس نیااا ،ناساار
کەریمی ،عەدنان عەبدوڵاڵو سەنگەر ساتار”ەوە ،ساپاسو پێزانینای خۆماان پێشکەشای ساەرجەم ئێاوە بەڕێازان دەکەیان کە بە
بەشداریی لە پرساەو رێوڕەسامی یاادکردنەوەی شاەهیدانی “شاەو زساتان”ی دێماوکراتدا بەشاداریتان کاردو خااوەن هەڵویساتو
هاوسۆزمان بوون”.
پاشان لە الیەن یەکیەتی ژناانی دێماوکراتی کوردساتان لە ناۆروێژ “مەحباووب رەحیمای” چەپاکە گاوڵی پێشاکەش بە رووحای
شاااەهیدانی شاااەوی یەڵااادا کااارد کە “محەمااامەد میرخااازری” بە ناااوێنەرایەتی بنەمااااڵە شاااەهیدەکان وەریگااارت .پێویسااات بە
ئامااژەکردنە نێوئااخنی کۆڕیاادەکە ،خوێنادنەوەی چەناد شایعر و پەخشاانێک بەو باۆنەوە باوو کە لە الیاان بەڕێازان “ساەالح
سوڵتانپەنا  -مامۆستا پەیمان  -عوسامان نۆبااری  -شاکوفە قادرساووری”یەوە پێشاکەش کاران .کۆڕیاادەکە بە پێشکەشاکردنی
سروودی “ئەی شەهیدان” لە الیەن بەشی هونەریی یەکیەتیی الوانای دێماوکراتی رۆژهەاڵتای کوردساتانەوە دوای دوو کااتژمێر
کۆتایی پێ هات.
٢١١٦ / ١٢ / ٢٦

بەڕێوەچوونی کۆڕیاد و پرسەی شەهیدانی شەوی یەلدای خوێناویی دێموکرات  -سوئید

دوانیوەڕۆی رۆژی یەکشەممە رێکەوتی ٢١١٦ / ١٢ / ٢٥ی زایینی بەرانبەر بە ٦ی بەفرانباری ١٣٩٥ی هەتاویی ،کۆڕیادێک
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بۆ رێزگرتن لە شەهیدانی شەوی یەلدای خوێناویی دێموکرات ،لەباکووری شاری ستۆکهۆڵم پێکهات.
لەو کۆڕیاااادەدا ،ژماااارەیەکی زۆر لە ناااوێنەرانی حیااازب و رێکخاااراوە کوردساااتانییەکان و کەساااایەتیی و کاااوردانی تااااراوگە و
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان بەشداربوون.
سەرەتای کۆڕیادەکە ،بە سروودی نەتەوایەتی ئەی رەقیب و خولەکێک بێادەنگی باۆ رێزگارتن لە گیاانی پااکی شاەهیدان ،بە
تایبەت شەهیدانی کردەوە تیرۆریستییەکەی شەوی یەلدای بەردەم قەاڵی دێموکرات لە کۆیە دەستیپێکرد.
پاشااان پەیااامی سااەرۆکایەتی هەرێماای کوردسااتان ،سااەرکۆماری عێراقاای فیاادراڵ و ئەنجااومەنی وەزیراناای هەرێماای کوردسااتان
خوێندرایەوە.
دواتر هاوڕێ سەعید بیگزادە ،ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی و بەرپرسی تەشکیالتی دەرەوەی حدک ،وتارێکی پیشکەش کرد.
هاوڕێ ساەعید بیگازادە لە بەشاێکی قساەکانیدا ،وێاڕای بەخێرهااتن کردنای لە میوانەکاان وتای :بەشاداری و حزوورتاان باۆ
مەحکووم و ئیدانە کردنی شەوی یەلدای خوێناوی دیموکرات ،ورەی ئێمە ،بڕوای ئاێمە ،برایەتای هەمووماان باۆ ئیادامەی ئەو
خەباااتە بااۆ نەسااڵەمینەوە لە هەر حەرەکەتێااک تووناادتریش لە بەراماابەر دوژمنانمااان دا چاااالکتر دەکااا .شااەوی یەلاادای
خوێناوی دیموکرات حەوت پێشمەرگە ،حەوت ڕۆلەی ئەو میللەتە ،لە دوو پارچەی کوردساتان ،لە الیەن دڵڕەشاانی مێاژووەوە
لە الیەن دوژمنی کوردەوە دەرژێتە سەر یەک پارچە لە خاکی کوردستانمان ،واتە خوێنمان تێکەڵ دەبێ باۆ جاارێکی دیاکەش.
بەاڵم ئەوان غااافڵن لەوەی کە ئەگەر قەرار بااێ بە کوشااتن بە تێاارۆر ،بە ئێعاادام لە داواکانمااان بکشااێیینەوە ،لە خەبتمااان
بسڵەمێینەوە ،دەبوو پااش ساماییل ئاغاای سامکۆ کاورد ساەری هەڵنەدابااوە ،دەباوو بااش بازانن کاتێاک ساەرۆککۆماری کاورد
ئێعاادام دەکەن ،ئەگەر پێیااان وابااێ بە کوشااتن و ئێعاادام ،ئەو خەڵااکە دەکشااێتەوە و ،لە ماااف و داخوازییەکااانی خااۆی دوور
دەکەوێتەوە ،دەبوو بزووتنەوەی کورد و حیزبی دیموکراتی کوردستان سەری هەڵنەداباوە .دەبوو تێبگەن کاتێک لە سەر مێازی
وتووێژ ڕێبەری بزووتنەوەی کورد و حیزبی دیموکراتی کوردساتان دکتاور قاساملوو تێارۆر دەکەن ،بە مەبەساتی ئەوەی کە ئەو
بزووتنەوەیە بخەوێنن ،ئەگەر بە ویستی وان بووایە دەبوو ئەو شۆڕشە خەوتبا .ئەگەر ئەوان پێیان وایە بەم جاۆرە دەتاوانن
ئەم خەباتە دامرکێنن پاش سادقی شەرەفکەندی نەدەبوو بزووتنەوەکە درێژە با .بەاڵم بە هەماوو ئەوانەوە ،بە دەیاان کاادر
و پێشمەرگە حیزبی دیموکرات کە لە چەند ساڵی رابردوودا بە ئەنواعی جۆراوجۆر دەدزرێان ،ون دەکارێن و باێ سەروشاوێن و
تێرۆر دەکرێن ،لە باشووری کوردستان ،دەبوو ئێمە ترساباین و چی دیکە درێژەمان بە خەبات نەدابا.
ئەو میللەتە ڕۆلەکانی ئەو خەڵکە تێکۆشەرانی ئەو گەلە لە هەموو حیزبەکان و حیزبی دێموکراتی کوردستان سوورن لە سەر
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ئەوەی کە هەتا بە مافەکانی نەتەوایەتی خۆیان دەگەن.
لە عورفی سیاسەت و جیرانەتی و دۆستایەتی دا ،موناسبات و پەیوەندی بەینی واڵتان ،یان بەینای حیزبای جیرانەکاان ،بە
پێاای ئەو شااەرایەتی کە کااورد پێیاادا دابەش بااووە لەم ناااوچەیە ،ناچااارە حیزبەکااان ،حکومەتەکەشاای لەگەڵ دەر و جیااران و
دراوسێکانی دەورووبەری لە رابیتە و پەیوەندییەکی دیپلۆماتیک دا بێ ،هەموومان ئەوە باش دەزاناین ،بەاڵم هەمووماان بااش
ئەوە دەزانن حکومەتی هەرێمی کوردستانیش لە ئێمە باشتر ئەوە دەزانێ ،کە دەستدرێژی و کوشاتاری ڕۆڵەکاانی ئەو مایللەتە
سنوورێکە هیچ کەس نابێ ئیزنی بەزاندنی پێ بدا.
پاشان کۆڕیادەکە بە خوێندنەوەی پەیامی ئەم حیزب و رێکخراو و کەسایەتیانە تا کاتژمێر ٥ی ئێوارێ درێژەی هەبوو.
 -١پارتی دێموکراتی کوردستان -لیژنەی سوئێد
 -٢یەکیەتی نیشتمانیی کوردستان  -رێکخستنی سوئێد
 -٣بزووتنەوەی گۆڕان  -بازنەی سوئێد
 -٤حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -کۆمیتەی سوئێد
 -٥کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران
 -٦کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان
 -١رێکخراوی کوردستانی حیزبی کۆمونیستی ئێران  -کۆمەڵە
 -٨پارتی ئازادیی کوردستان (پاک)
 -٩پارتی ژیانی ئازادی کوردستان (پژاک)
 -١١رێکخراوی دێموکراتیکی یارسان
 -١١حیزبی شیوعی کوردستان
 -١٢کۆمیتەی هاوکاریی هێزە سیاسییە کورد و کوردستانییەکان لە سوئێد
 -١٣پارتی سەربەخۆیی کوردستان
 -١٤سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران
 -١٥رێکخراوی خەباتی شۆڕشگێڕی کوردستان
 -١٦وتاری شەکیال قۆیتاسی کچی شەهید عەلی قۆیتاسی
 -١١پەیامی ڕادیۆ ئاشتی
لە هەموو ماوەی کۆڕیادەکەدا وێنەی شەهیدانی شەوی یەلدا نیشاندەدرا و لە بڕگەیەکی کۆڕیادەکەدا وتەکانی شەهید
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دوکتور قاسملوو سەبارەت بە شەهید و ئەو نرخەی گەلێک بۆ ئازادیی دەبێ بیدا باڵو کراوە.
٢١١٦ - ١٢ - ٢٥

بەڕێوەچوونی کۆڕیادێک بۆ شەهیدانی یەلدای خوێناوی لە واڵتی ئاڵمان

ناوەندی هەواڵ -هەواڵ :کۆمیتهی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له ئاڵمان ڕۆژی ٢١١٦ - ١٢ - ٢٥ی زایینی بۆ ڕێزلێنان له
شاههیدانی کاردهوه تێرۆریساتیهکهی کۆمااری ئیساالمی ئێاران لااه شاهوی یهڵادای خوێناویادا کاۆڕێکی پرساهوهاوخهمی باۆ ئااهم
شههیدانه پێک هێنا .لهم ڕێ وڕهسمهدا که ژمارهیهکی بهرچاوی کوردانی دانیشتووی ئاڵمان له هاهر چوارپارچاهی کوردساتان
تییاادا بهشاادار بااوون،دوای بااهخێرهێنانی بهشااداران،به سااروودی نهتهوایااهتی و شااههیدان ڕێوڕهساامهکه دهسااتی پێکاارد .لااه
سهرهتادا کاک خالید حسن پوور ئهندامی ڕێبهری حیزب وتارێکی پێشاکهش کارد.باهرێزیان لاه وتهکانیادا وێاڕای ئاوڕداناهوه
له چۆنیهتی کردهوه تێرۆریستیهکه باسی لهم هۆکارانه کرد که بوونهته هۆی ئهوه که حیزبی ئێمه بێ هیچ شاک و گومانێاک
کاربهدهستانی کۆماری ئیسالمی ئێران وهک عامیلی ئهم کردهوه تیرۆریساتیه دهسات نیشاان بکاات.هاهروهها باه ئاورداناهوه لاه
سهر ڕووداوهکانی ناوچه به گشتی و کوردستان به تایبهتی پێداگری لهسهر ئهوه کردهوه که مێژوو نیشانی داوه ئێمه کاه باۆ
مافی ڕهوای گهلهکهمان خهبات دهکهین،هیچ کات تێرۆر و ڕهشهکوژی نهیتوانیوه بهسهر ورهی بهرزی ئێماه دا زاڵ بێات.دهگاهل
ئهوهی که له ڕێگای ئهم کاردهوه تێرۆریساتیانه گاهلێک ساهرکردهوئهندام و الیاهنگری باه تواناای خاۆی لهدهسات داوه ،باهاڵم
ڕژاناای خااوێنی هااهموویان بوونااه پاڵپشااتێکی قااایمتر بااۆ درێژهداناای خااهباتی نهتهوایااهتی و بااه گژداچوونااهوهی دوژمنااانی
گهلهکااهمان .بااهرێزیان دهگااهل ئاوڕدانااهوه لااه کێشااهکانی حکوومااهتی هااهرێمی کوردسااتان و ئااهو دان بهخۆداگرتنااهی هێاازه
خهباتگێڕهکانی خۆرههاڵت بۆ پاراستن و سهرکهوتنی ئهزموونی ههرێمی کوردستان،پێداگری لهسهر ئهوهش کرد کاه ئاهوانیش
ئهرکی نیشتمانی و حکومهتیانه له ئاست دهستدرێژی و ئاژاوهگێڕیهکانی کۆماری ئیسالمی بێدهن نهبن و به گژیدا بچنهوه.
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بهدوای وتهکانی کاک خالیددا،نوێنهرانی حیزب و رێکخراوهکانی بهشدار پهیامی هاودهردی و هاوخهمی خۆیان باۆ بنهماڵاهی
شههیدان و رێبوارانیان له حیزبای دێماوکراتی کوردساتان پێشاکهش کارد  .نێوئااخنی بهرنامهکاهش بریتای باوو لاه پێشاکهش
کردنی چهندین پارچه شێعروپهخشان و له کۆتاییشدا پاهیامی بنهماڵاهی شاههید وههااب میرخازری باه نوێنهرایاهتی هاهموو
بنهماڵهی شههیدانی یهڵادای خوێنااوی پێشاکهش کارا.هاه ر لاهو ڕێوڕهسمهشادا یادێاک لاه ڕوونااکبیرو کهساایهتی باهتوانای
گهلهکهمان کاک ناسر ئیرانپوور کرا که بهداخهوه ئهویش ڕۆژی  ٢١١٦ - ١٢ - ٢٤دوای بهربهرهکانییهکی زۆر دهگهل نهخوشای
کۆچی دوایی کرد .ئهو حیزب و الیهنانهی خوارهوهش بهشداری ڕێوڕهسمهکه بوون و پهیامیان پێشکهش کرد:
 -١پارتی دێموکڕاتی کوردستانی
 -٢کۆمهڵهی زهحمهتکێشانی کوردستان
 -٣کۆمهڵه(ڕێکخراوی کوردستانی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران)
 -٤کۆمهڵهی زهحمهتکێشانی شۆڕشگێری کوردستانی ئێران
 -٥پارتی ئازادی کوردستان  -باکوور
 -٦پارتی دیموکراتی کوردستان  -باکوور
 -١ئهنجوومهنی نیشتمانی کورد له سوریه()ENKS
 -٨ناوهندی بهڵگهنامهولێکۆڵینهوهی کورد()Nawend
 -٩پارتی سوسیالیستی کوردستان
 -١١پارتی

HAK-PAR

PSK

باکوور

 -١١پهیامی بنهماڵهی شههید پێشهوا قازی
 -١٢ئهنجوومهنی کورد له ئاڵمان()Kurdische Gemeinde Deutschland
 -١٣پارتی ئازادی کوردستان (پاک)
حیزبی دیموکراتی کوردستان -کومیتەی ئاڵمان
٢١١٦ - ١٢ - ٢٥
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خۆپێشاندانی دژ بە کردەوەی تیڕۆریستییەکەی بەردەم قەاڵی دێموکرات لە شاری
هەولێر

بە دەستپێشااااخەریی کۆمەڵێااااک لە رێکخااااراوە مەدەنییەکااااانی باشااااوور و رۆژهەاڵتاااای کوردسااااتان ،لە پااااارکی “شااااانەدەر”
کۆبااوونەوەیەک بااۆ شااەرمەزارکردن و مەحکااوومکردنی کااردەوە تیرۆریسااتییەکەی بەردەم دەفااتەری سیاساایی حیزباای دێمااوکراتی
کوردستان بەڕێوەچوو.
کاااتژمێر ٣ی رۆژی شااەممە٥ ،ی بەفرانباااری بە دەستپێشااخەریی کۆمەڵێااک لە چاالکااان و رێکخااراوە مەدەنیییەکااانی باشااوور و
رۆژهەاڵتاای کوردسااتان و ،بە ئامااادەبوونی بەشااێکی بەرچاااو لە چاالکااان و کەسااایەتییە سیاسااییەکانی باشااوور و رۆژهەاڵتاای
کوردستان بە مەبەستی ریسواکردن و مەحکاوومکردنی کاردەوە تیرۆریساتییەکەی بەردەم دەفاتەری سیاسایی حیزبای دێماوکراتی
کوردستان کە تێیدا  ٥کادر و پێشمەرگەی ئەو حیزبە و دوو کارمەندی ئاسایشی هەرێمی کوردستان شاەهید باوون ،لە پااڕکی
شانەدەری هەولێر کۆبوونەوەیەک بەڕێوە چوو.
لەو کۆبوونەوەیەدا وێڕای مەحکاوومکردنی ئەو کاردەوە تیرۆریساتییە ،تێکاڕای چاالکاان لەساەر ئەوە کاۆک باوون کە پێویساتە
لەباری ماددی و مەعنەوییەوە پاڵپشتی شۆڕشی رۆژهەاڵتی کوردساتان بکارێ و چای دیاکە ئیازن نەدرێ کە کۆمااری ئیساالمیی
ئیران ،کورد کۆمەڵکوژ و سەرکوت بکات .هەروەها لە درێژەی ئەو خۆپێشاندانەدا چەنادین کەساایەتی سیاسای و ناساراو هەر
چەشنە دەسپێکردنی تێرۆر و کوشتنی ئەندامان و پێشمەرگەکانی حیازبە رۆژهەاڵتییەکانیاان مەحکاوومکرد و لەو پێوەنادییەدا
عەلی مەحموود چاالکیی سیاسی و مەدەنی خەڵکی باشووری کوردستان لە لێدوانێکدا رایگەیاند؛ ئێمە وەکاوو خەڵکای باشاوور
بەرانبەر بە خەڵکی رۆژهەاڵت و پەنابەرانی رۆژهەاڵتی بەرپرسیارین و نابێ ئیزن بدرێ کە کۆمااری ئیساالمی دیساانەکە بە
ئاسانی تێرۆریان بکا و ،هەر کردەویەکی تێرۆریستی لە خاکی باشوور مەترسییە بۆ ساەر ساەقامگیریی و ئاسایشای هەرێمای
کوردستان.
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لە برگەیەکااای دیاااکەی ئەو خۆپێشااااندانەدا هەر کاااام لە ڕێکخراوانااای بەشاااداربوو پەیاااامی هاوساااۆزیی لە گەڵ بنەمااااڵەی
قوربانیااانی شااەوی یەلاادای خوێناااویی دێموکراتیااان پێشااکەش کاارد و بە توناادی ئەو هێرشااە تێرۆریسااتییەیان مەحکااوومکر،
هەروەها یەکیەتیی الوانی دێموکراتی رۆژهەاڵتی کوردساتان و بەشاێکی هەرە زۆر لە ئەنادامانی حیزبای دێماوکرات نیشاتەجێ
لە هەولێر لەو کۆبوونەوەدا بەشدارییان کرد.
٢١١٦ - ١٢ - ٢٦

دژکردەوەی حیزبەکان لەسەر تیرۆرەکەی شەوی یەلدا  /چەند الیەن کۆماری ئیسالمی
بە بکەری تاوانەکە دەزانن

ڕۆژی کااااورد :ژمااااارەیەکی بەرچاااااو لە حیاااازب و رێکخااااراوە سیاسااااییەکانی کوردسااااتان ،وێااااڕای مەحکااااووم کردناااای کااااردەوە
تیرۆریسااتییەکەی شااەوی یەڵاادا ،ڕوانااگە و بۆچااوونی خۆیااان لەسااەر چااۆنیەتی و دەسااتەکانی پشااتی پەردەی ئەو کااردەوەیە
ڕاگەیاندووە.
حیزبی دیمۆکراتی کوردستان لە ڕاگەیاندراوێکدا لە ماڵپەری فەرمیای ئەو حیازبەوە بااڵو باۆتەوە ،ئامااژەی بە هەوڵەکانیاان
بااۆ ناسااین و ئاشااكراکردنی بکەراناای ئەو کااردەوە تیرۆریسااتییە کااردووە ،بەاڵم ئاماااژەی بە هاایچ کەس و الیەنێااک وەکااوو
تۆمەتبار و یان ئەنجامدەرانی ئەو کردەوەیە نەکردووە.
هاوکات سازمانی خەباتی کوردساتانی ئێاران لە راگەیاندراویکادا ،وێاڕای دەربڕینای هااوخەمیی خۆیاان و هەروەهاا مەحکاووم
کردنی ئەنجامدەرانی ئەو تەقینەوەیە ،رایگەیاندووە“ :بە لەبەرچاوگرتنی مێتۆد و سیاسەتی چەندین سالەی ئاخوندان لە
راست نەیارانی خۆی ،وا وێ دەچێ ئەو رووداوە كردەوەیەكی تیرۆریستی بێ و لەالیەن رژێمی ئاخوندییەوە پیالندارێژی و
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جێبەجێ كرابێ”.
سمکۆ یەزدانپەنا ،سکرتێری یەکیەتیی شۆڕشاگێڕانی کوردساتان ،لە پەیامێکادا رژیمای ئیساالمیی ئێرانای بە ئەنجامادەری ئەو
کااردەوە تیرۆریسااتییە لە قەڵەم داوەو رایگەیاناادووە“ :ئەگەرچاای لەو  ٣١ساااڵەی دەسااەاڵتی پااڕ لە تۆقااان و خوێنڕشااتن و
تیاارۆر كردناای بەرهەڵسااتكارانی خااۆی لە هاایچ كەرەسااتەیەك درێغاای نەكااردوە بەاڵم تیاارۆر كردناای ئەو رۆڵە قارەمانااانەی
گەلەكەمان بەو چەشنە هەموو الیەكمانی تووشی شۆك كرد .هەربۆیەش وریا بوونی زیاتر و بەردەوام پەروەندەی تیرۆریزمای
دەوڵەتی كۆماری ئیسالمی ئێران لەسەر مێزی كارو بیرمان دەبێت لە ئەولەویەتی كارمان دابێت”.
هەروەهااا بااازووتنەویە کۆماااریخوازی رۆژهەاڵتااای کوردسااتان رایگەیانااادووە“ :دەگەل ئیاادانە و مەحکاااوم کردناای ئەم کاااردارە
تێرۆریسااتییە ،خااۆی بەهاااۆخەمی برایااانی حیزباای دەزانااێ،و بەم هااۆیەوە پرسااە و سەرەخۆشاای ئاراسااتەی بەریااوەبەرایەتی
حیزبی دیمۆکرات،و برایانی ئاسایشی هەرێام ،و گشات پێشامەرگە و ئەنادامان،و بنەماالەی ساەربەرزی شاەهیدەکان دەکاات،و
هێوا بۆ جێگیربوونەوەی هەرچی زووتری رەوشی تەندروستی بریندارەکان ،دەخوازێ”.
لەالیەکی دیکەوە کۆمەڵەی شۆڕگێڕ لە بەیاننامەیەکدا وێڕای مەحکووم کردنی ئەو کردەوە تیرۆریستییە ،ڕایگەیانادوو :سااڵی
پێشااووتر کااۆمەڵەی شااۆڕگێر کەوتااۆتە بەر پالناای کردەوەیەکاای لەم چەشاانە و کااۆمەڵە دڵنیااایی ئەوەشاای داوە کە کااردەوەی
تیرۆریستی و تەقینەوە بە دژی ئەندامانی حیزبە کوردییەکان بەردەوام دەبن.
هەیئەتی ئیجرایی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردساتانیش لە پەیامێکادا ئاماادەیی خۆیاان باۆ هاوکااریی و شناسایی بکەرانای
ئەو کاااردەوە تیرۆریساااتییە دەربڕیاااوەو رایانگەیانااادووە“ :ئاااێمە دڵنیااااین كە بااازووتنەوەی رزگااااریخوازی كوردساااتانو حیااازبە
سیاسییەكان بەم جاۆرە كاردەوە تیرۆریساتیانە كازو الواز ناابن” .کاۆمەڵەی زەحمەتکێشاان دەشالیت“ :پێویساتە جاارێكی دیاكە
ئاماژە بەوە بكەین كە هاوكاریو پاێكەوە كااركردنی حیازبە سیاساییەكانی كوردساتان مەرجای ساەرەكییەوە باۆ ئەوە پاێش بەم
جۆرە كردەوە تیرۆریستییانە بگیرێت یان پوچەڵ بكرێنەوە”.
هەروەها ،کۆمەڵە ،ڕێکخاراوی کوردساتانیی حیزبای کۆمۆنیساتی ئێارانیش وێاڕای مەحکاووم کردنای ئەو کاردەوە تیرۆریساتییە،
رایەگیاندووە؛ بە سەرنجدان بە پێشینەی تیرۆریزمی رژیمی ئێاران و هەباوونی هێازی رژیمای ئێاران لە هەریمای کوردساتان و
دەسئاوەاڵ بونوی لە هەرێمی کوردستان ،گومانی تێدا نییە کە دەستی کۆماری ئیسالمی لە پشت ئەو تیرۆرەوەیە”.
بەاڵم پارتی ئازادیی کوردستان لە بەیاننامەیەکی فەرمیدا وێاڕای دەربڕینای هااوخەمیی خاۆی باۆ شاەهیدانی شاەوی یەلادا و
مەحکووم کردنی ئەو کردەوە تیرۆریستییە ،رەخنەی تونادی لە (حادک) گرتاووە و رایگەیانادووە“ :سااڵی راباردوو کە پاارتی
ئااازادیی کوردسااتان لە بەرەکااانی شااەڕی داعشاادا ،کەوتە بەر پەالمااارێکی تێرۆریسااتیی تاااران و لە ئاکاماادا  ٣فەرماناادە و
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پێشاامەرگەی گیانیااان بەختکاارد؛ حاادک لەو الیەنااانە بااوو کە لە جیاااتی وریااا بااوونەوە و ئەزمااوون وەرگاارتن لێاای ،لە ژێاار
کاریگەریی ماشاێنی چەواشاەکاریی دام و دەزگاا تێرۆریساتییەکانی ئێاران لە جیهاانی مەجازییادا ،لەگەڵ چەواشاەکارییەکاندا
رۆیشتن و تەنانەت ،لە دەربڕینی سەرەخۆشییەکی سادە لە کەس و کاری شەهیدە سەربەرزەکانی پاارتی ئاازادیی کوردساتان،
خۆیان بوارد”.
هەروەهااااا پااااارتی سەربەسااااتیی کوردسااااتان لە بەیاننامەیەکاااادا وێااااڕای مەحکااااووم کردناااای ئەو کااااردەوەیە تیرۆریسااااتییە،
رایگەیاندووە “ ،پێمانوایە کە بە پێی ئەزموون و کردەو تروریستیە بەردەوامەکانی ڕێژیمی کۆماری ئیساالمی ئێاران لە مااوەی
 ٣١ساڵەی حوکمدارێتیاندا بەرامبەر بە الیەنە سیاسیە کوردییەکان و گشت ئازادیخوازانادا ،ئەم کاردەوەش زۆر لە کاردەوەی
دەزگای داپڵۆسێنەری ئیتالعاتەوە نزیکە”.
پارتی لیبراڵ دێمۆکراتی کوردستان ،لەگەڵ مەحکووم کردنی ئەو کردەوە تیرۆریساتییە ،رایەگیانادووە“ :گۆماان لەوە دا نیایە
کە ئەم کااردەوە جەنایەتکااارانە کاااری سااوپای پاسااداران و سااوپای قۆدساای رژیاام تێرۆریساات پەروەری ئێااڕانە و کە بەسااەدان
کااردەوەی لەو چەشاانەی لە کارنااامەی خۆیاادا تۆمااار کااردوە ،بێگومااان ئەم کااردەوانە نە یەکەم جااارە و نە ئاااخرین جاااریش
دەبێت”.
یەکیەتیای دیماۆکراتیکی کوردسااتان لە پەیامێکادا کە روو لە (حاادک) بااڵوی کاردۆتەوە ،هاااوخەمیی خاۆی لەگەڵ ئەو حیاازبە
دەربڕیااوەو ڕایگەیاناادووە ” :هەر جااۆرە کردەوەیەکاای تیرۆریسااتی لە ژیاار هەر پاساااوێک و لە الیەن هەر الیەنااێکەوە بێاات بە
توندی مەحکوومی دەکەین”.
هەروەهااا ڕێکخااراوی یاااریکورد لە بەیاننامەیەکاادا وێااڕای مەحکااووم کردناای ئەو کااردەوە تیرۆریسااتیە ،رایگەیاناادووە ” :ئااێمە
دڵنیاین ئەم کردەوە قیزەونانەی کاربەدەستانی تاران بە دژی روڵەکانی نەتەوەکەمان و تێکوشاەرانی رێگاای رزگااری کاورد و
کوردستان درێژەیان هەێە ،بەاڵم تروریستان و داگیرکەرانی خاکی پیروزی کوردستان دڵنیا دەکەین کە ئەو کاردوە قیازەون و
ترسەنوکانە ناتوانێ ئیرادەی بە هێزی روڵە و تێکوشەرانی کورد بە چوکدا بێنای ،بەڵکاوو ئیارادەی گەل و پاارێزەرانی واڵت
بەهێزتر دەکا بۆ بەرنگاربوونەوەی زیاتر دژی تاریکپەرستانی تاران”.
هاوکات حیزبی دیمۆکراتی کوردستانی ئێران لە راگەیاندراویکدا ،رژیمی ئێسالمیی ئێرانی وەکوو ئەنجامدەری ئەو تیرۆرە
لەقەڵەم داوەو مەحکااوومی کااردووەو راشاایگەیاندووە ” :ئەم کااردەوە تێرۆریسااتییە جااارێکی دیااکە نیشااانی دایەوە کە تێاارۆر و
سەرچاوەی تێرۆیزم لەگەڵ هەموو بنەمایەکی ئازادی و مرۆیی ناتەبایە و ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران هەڕەشەیەکی جیهانییە باۆ
سەر ژیانی ئینسانی”.
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هەروەها پاارتی دیماۆکراتی کوردساتان و یەکیەتای نیشاتمانیش لە دوو بەیاناانمەی جیاجیاادا ،کاردەوەی تیرۆریساتیی دژ بە
ئەندامانی (حدک)یان مەحکووم کردووە.
یەکیەتیاای نیشااتمانی لە راگەیەناادراوەكەی مەكتەباای سیاساایدا ئەنجاماادەرانی ئەو کااردەوە تیرۆریسااتیەی مەحکااووم کااردووەو
راگەیانااادووە“ :پهرۆشااای بهئاااهنجام گهیشاااتنی لێكۆڵیناااهوهكانین لاااهبارهی تهقینهوهكاناااهوه .داواش لاااه هاااهڤااڵنی حیزبااای
دیموكراتی كوردستان دهكهین ،هاوكاری دهزگاكانی ئاسایشی ناوخۆ بكهن ،بۆ ئهوهی راستی رووداوهكان بۆ رای گشتی ئاشكرا
بكرێن و بكهرانی رووبهڕووی یاسا بكرێنهوه”.
هەروەها شوان داودی ،ئەنادامی فراکسایۆنی یەکێتای لە ئەنجاومەنی ناوێنەرانی عێاراق ،لە پاێگەی تاایبەتیی خاۆی لە تاۆڕی
کۆمەاڵیەتیی (فەیسبووک) باڵوی کردەوە” :ڕووداوەکەی دوێنێ ٢١١٦ / ١٢ / ٢١ی کۆیە ،دیااریی کۆمااری ئیساالمیی ئێاران باوو
بۆ کورد ،بەبۆنەی مافی هاوواڵتیبوون لەو واڵتە کە هەر دوێنێ ڕاگەیاندرا“.
هەروەهااا فوئاااد مەعسااووم ،سااەرکۆماری عێااراق تەقینەوەکااانی شااەوی رابااردووی شاااری کااۆیە بەتووناادی مەحکااووم کااردووە و
رایگەیاندووە ،دەبێت لێکۆڵینەوەی پێویست بکەن ،بۆ دۆزینەوەی ئەو الیەنەی بەرپرسیاری ئەم تاوانەیە”.
لەالیەکااای دیاااکەوە هوشااایار زیبااااری ،لە تویتێاااکدا ،رژیمااای ئیساااالمیی ئێرانااای وەکاااوو ئەنجامااادەر و باااکەری ئەو کاااردەوە
تیرۆریستیەی بە دژی پێشمەرگەکانی (حدک) لەقەڵەم داوە.
هەروەها پارتی دیمۆکراتی کوردستان لە راگەیاندراوێکدا ،وێڕای هاوخەمیی خۆی باۆ کەساوکار و بنەمااڵەی شاەهیدانی ئەو
کااردەوە تیرۆریسااتییە ،رایگەیاناادووە :ئەنجاماادەرانی ئەو کااردەوەیە ئامانجیااان پشااێوى و تێكاادانى سااەقامگیری و ئااارامیی
هەرێمی كوردستانە ،زۆر بە توندى ئیدانە و سەرزەنشت دەكەین”.
حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ارگەیاندراوێکی فەرمیدا باڵوی کردۆتەوە ،کە “هەموو هەوڵ و توانای خۆماان دەخەیانە گەڕ
باۆ ئااهوهى ئهنجاماادهرانى ئااهم تاوانااه تیرۆرسااتییه بااه ساازای یاسااییی خۆیااان بگااهن .بهوانهشاای كااه لااه پشااتى ئااهم تاوانااه
تیرۆرستییهوهن ،ڕادهگهیهنین ،هەر هەوڵ و پیالنێکی نەخوازراو دژی گەل و نەتەوەکەمان بەدڵنیاییەوە ڕووبەڕووی شکسات و
پووچەڵکردنەوە دەبێتەوە”.
هەتااا ئیسااتا هاایچ کەس والیەنێااک لەالیەن دەزگااای ئاسااایش و لێکااۆلینەوەی هەریااای کوردسااتانەوە وەکااوو ئەنجاماادەری ئەو
کردەوە تیرۆریستییە نەناسێدراوەو هیچ کەسێکیش لە وپەیونەدییەدا دەستەبسەر نەکراوە.
٢١١٦ / ١٢ / ٢١
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تەقینەوەکەی شەوی یەڵدا و ڕەنگدانەوەی لە میدیا بیانییەکاندا

تەقینەوەکەی شەوی یەڵادا لە نێاو بنکەیەکای حیزبای دێماوکڕاتی کوردساتان لەالیەن زۆربەی میادیا بیانییەکاانەوە گرینگیای
پێدراوە و بە هەواڵ و ڕاپۆرت و لێکدانەوە باسیان کردوە.
دەنگاای ئەمریکااا لە ڕاپۆرتێکاادا بە ئاماااژە بە کااات و شااوێنی ڕووداوەکە بەپشتبەسااتن بە هەواڵاادەریی ڕۆیتێاارز دەڵااێ گومااان
هەموو لەسەر کۆماری ئیسالمین.
ئەو هەواڵادەرییە لە زمااان د .ئاساۆ حەسااەنزادە ،ئەناادامی کاۆمیتەی ناوەناادی باساای لەوە کاردوە کە “گومانێااک لەوەدا نیاایە
کۆماری ئیسالمی لە پشت ئەو تەقینەوانە بووە”.
“هەواڵاادەریی فەرانسااە” لەگەڵ ڕوماااڵکردنی ئەو هەواڵە باساای لە شااەڕ و پێکاادادانەکانی هاااوینی ئەمساااڵ و ساااڵەکانی
ڕابردووی حیزبی دێموکڕات و هێزەکانی کۆماری ئیسالمیی کردوە و قامکی تاوانی ئەو جینایەتەی بۆ الی کۆماری ئیسالمی
ڕاداشتوە.
هەواڵدەریی فەڕانسە دەڵێ ئەو تەقینەوانە لە کاتێکدا و لە شوێنێکدا ڕوویان داوە کە لە دوای ڕووخاانی عێڕاقای ساەردەمی
سەدام لە ساڵی ٢١١٣ەوە بە گشتی ناوچەیەکی ئارام و دوور لە شەڕ و تەقینەوە بووە.
“ئەلعەرەباایە” لە ڕاپۆرتیکاادا ئەو بااابەتەی ورووژاناادوە کە “ئایااا کۆماااری ئیسااالمی دەسااتی بە تێاارۆری دژبەراناای خااۆی لە
دەرەوەی واڵتدا کردۆتەوە؟”
ئەلعەرەباایە بە ئاماااژە بە هەڕەشااەی کاربەدەسااتانی سااپای پاسااداران لە ماااوەی یەک ساااڵی ڕابااردوودا لە حیزباای دێمااوکڕات
نوسیویەتی“ :ئەو ڕووداوە تێرۆریستییە و ئەو هەڕەشانە لە کاتێکدا ڕوو دەدەن کە پێشینەی کۆماری ئیسالمی لە تێرۆر
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کردنی ئەندامانی حیزبای دێماوکڕات ڕوون و ئاشاکرایە ،کۆمااری ئیساالمیی ئێاران دوو ڕێابەری حیزبای دێماوکڕاتی کوردساتانی
لەسەر مێزی دانوستان تێرۆر کردوە و زیاتر لە  ٢٥١کەس لە کادر و پێشمەرگەی ئەو حیزبەی لە دەرەوەی سانوورەکانی خاۆی
تێرۆر کردوە”.
هەواڵدەریی “بی بی سی” کە چەند هەواڵ و وتووێژێکی لەسەر ئەو ڕووداوە باڵوکردۆتەوە ،دەڵێ ئەگەرچی هێشتا بە ڕوونای
ئاکااامی لێکۆڵینەوەکااان لەو پێوەناادییەدا ئاشااکرا نەکااراوە ،بەاڵم بەپێاای ئاماااژە و سااەرەداوەکان دەبااێ کۆماااری ئیسااالمی لە
پشتی ئەو ڕووداوە بووبێ .بی بی سی ئاماژەی بە لێادوانی وشایار زێبااری ،وەزیاری پێشاووی عێاڕاق کاردوە کە ئەو تااوانەی
بەرەوڕووی کۆماری ئیسالمیی ئێران کردۆتەوە.
“دۆیااچەوەلە” ،دەنگاای ئاڵمااان لەگەڵ باڵوکااردنەوەی ئەو هەواڵە لێاادوان و زانیارییەکااانی چەنااد کاربەدەسااتێکی حکااومەتی
هەرێم وەک جەالل کەریم ،بریکاری وەزیاری نێوخاۆی حکاومەتی هەرێمای کوردساتانی لەساەر ئەو ڕووداوە بااڵو کاردووەتەوە و
دەڵێ بەهۆی ئەوەی ئەمجارەیان بنکەی حیزبێکی ئۆپۆزیسیۆنی کۆماری ئیسالمی کراوەتە ئامان  ،دەبێ دەستی واڵتێکی بیانی
لە پشتی ئەو ڕووداوە بێ.
” کیهان لندن” لە زمان سەعید بیگزادە ،ئەندامی کۆمیتەی ناوەنادیی حیزبای دێماوکڕاتەوە بااڵوی کاردۆتەوە کە هایچ شاک و
گومانێکمان نییە کە غەیری کۆماری ئیسالمیی ئێران الیەنێکی دیکە لە پشتی ئەو ڕووداوە بێ.
ئەو ڕۆژنااامە باساای لەوە کااردوە کە کۆماااری ئیسااالمی لەگەڵ دامەزراناای بەردەوام تێاارۆری وەک چەکێااک بااۆ بەرەنگاااربوونەوە
لەگەڵ دژبەرانی بەکارهێناوە و لە دەرەوەی سنوورەکانیش دەیان کەس لە دژبەرانی خۆی تێرۆر کردوە.
“رادیۆ فەردا” لە ڕاپۆرتێکادا کە لەو پێوەنادییەدا بااڵوی کاردۆتەوە نوسایویەتی ”:ئەگەرچای کۆمااری ئیساالمی تاا ئێساتا بە
ڕەسامی بەرپرساایەتیی هاایچ تێرۆرێکای وەئەساتۆ نەگرتااوە ،بەاڵم ئەگەر ئەوە دەساتی کۆمااری ئیسااالمیی لەپشات نەبااێ ئەدی
دەتوانێ کێ کردبێتی؟”
ئەو ماڵپەرە کە سیاسەتی نیزیک لە سیاسەتی ڕەسمیی ئەمریکا باڵو دەکاتەوە ،لە درێژەدا دەڵێ کۆمااری ئیساالمی لە دەیەی
 ١١ی هەتاویادا کە باشااووری کوردسااتان ناسااەقامگیر و هەروەهااا گەماارۆی ئااابووریی لەسااەر بااوو ،لە ڕێگااای تێرۆریسااتەکانی
خۆی سەدان کەس لە کادر و پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکڕاتی تێرۆر کرد.
2116 / 12 / 23
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به بۆنهی کارهساتی شهوی یهڵدای خوێناویی دیموکراتەوە ،له شاره جیاجیاکانی کوردستان
چاالکیی تهبلیغیی کرا

خااهڵکی رۆژهااهاڵتی کوردسااتان  ،بهتایبااهتی ئهناادامان و دۆسااتانی حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتان لااه درێااژهی هاوخااهمی و
هاوسۆزیییان له گهڵ بنهماڵهو کهسوکاری شههیدانی شهوی یهڵدا و رق ونفرهت دهربڕین له کاردهوه تێرۆریساتییهکهی چهناد
شهو لهمهپێش که بوو به هۆی شههید و برینداربوونی پۆلێک له کاادرو پێشامهرگهکانی حیازب ،لاه یهکاهم چرکهسااتی ئاهو
کارهساااتە بااه ههڵویساات گاارتن و چاااالکیی کردنیااان پاڵپشااتی خۆیااان بااۆ حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتان دهربااڕی و لااه گااهڵ
شههیدانی تهقینهوهکانی بهردهم قهاڵی دێموکرات پهیمانی ههتاههتاییان بهست.
به پێی ههواڵی گهیشتوو به کۆمیسیۆنی تهشکیالتی حیزب له شهوانی رابردوودا ئهندامان و الیهنگرانی حیزب ،له شاری
مهریوان به ههڵویست گرتن بهرانباهر باه کاردهوه تێرۆریساتیەکەی شاهوی یهڵادا ،لاه گاهڕهک و شاهقامهکانی شااری ماهریوان
چاالکیی تهبلیغییان بهڕێوه برد.
لاااهو چاالکییاااه تهبلیغییاااهدا لاااه گهڕهکاااهکانی باااههاران و نهوباااههاری شااااری ماااهریوان الیاااهنگرانی و دۆساااتانی حیااازب باااه
باڵوکردناااهوه تراکااات و نووساااراوهی پێوهنااادییدار ،وێاااڕای ماااهحکووم کردنااای تێااارۆری رۆڵاااهکانی دێماااوکرات لهگاااهڵ رێباااازو
ئامانجهکانی حیزب پهیمانی وهفایان نوێ کردهوه.
ههروهها لاه شااری دیوانادهره باه مهبهساتی پاڵپشاتی کاردن لاه حیزبای دێماوکراتی کوردساتان و ماهحکووم کردنای کاردهوهی
تهقینهوهکانی بهردهم یهکێک له بنکهکانی دهفتهری سیاسی حدک ،له چهندین گهرهک و شاهقامهکانی شاار چااالکی تەبلیغای
کرا.
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فهرمانااداری ،بااهردهکی مزگااهوتی جامیعااه ،بااانکی میللاای ،پایگااای بهساای  ،کااۆاڵنی کاااجی چااوارم ،و دهبسااتانی شاااهید ،و
شهقامی ١٦میتری و چهنادین شاوێنی دیکاهی ئاهو شااره شاوێنی چااالکیی تاهبلیغیی الیەنگرانای دیماوکرات باوو و خاهڵکی باه
پهرووشی ئهو شاره له گهڵ بنهمالهو کهسوکاری تازهترین شههیدانی حیزب ،هاوخهمییان نواند.
به پێی ههواڵی دیکاهش کاه لاه شاارهکانی بۆکاان و ناوچاهی ڕهباهت و شااری ڕهباهت باه کوردساتان وکاورد گهیشاتوو خاهڵکی
خهمخۆر ودێموکراتدۆستی بۆکان ،هاوشان له گهڵ الیهنگرانی به ئهمهکی حیزبی دێماوکراتی کوردساتان لاه شااری ڕهباهت باه
باڵوکردنهوهی تراکت و نووسراوهی پێوهندیدار لهههمبهر کارهساتی شهوی یهڵدا ههڵویستان گرت و هاوخهمییان دهربڕی.
شایانی باسه دوای تهقینهوهی شهوی یهڵدا شهپۆلێک هاوخهمی له نێو خۆ واڵت وهڕێکهوت و له درێژه هاوخهمیی و ماهحکوم
کردنی ئهو کردهوه تیرۆریستیه زیندانی سیاسی کورد محهممهد نهزهری له زیندانی رهجائی شاار باه دهرکردنای پاهیامێک لاهو
بارهوه وێڕای مهحکووم کردنی کردهوهی تێرۆریستی بهردهم بنکهی حدک ،له گهڵ بنهماڵه و کهرسوکاری شههیدان هاوخاهمیی
دهربڕی.
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دژ بە کردەوە تیرۆریستییەکەی کۆماری ئیسالمی لەبەردەم قەاڵی دێموکرات ،لە نۆڕوێژ
خۆپێشاندانێک بەڕێوە چوو

ناوەندی هەواڵ  -نۆروێژ :بەمەبەساتی شاەرمەزار و مەحکاوومکردنی کاردەوە تیرۆریساتییەکەی کۆمااری ئیساالمیی ئێاران لە
شەوی یەڵدا لە بەردەم دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان کە بوو بەهۆی شەهیدبوونی پێن کاادر و پێشامەرگەی
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حیزب و دوو کارمەندی ئاسایشی هەرێمی کوردساتان و بریناداربوونی چەناد کەسای دیاکە ،لە واڵتای ناۆڕوێژ خۆپێشااندانێکی
بەرفااراوان بەڕیااوە چااوو .دوانیااوەڕۆی رۆژی کااۆمەڵێکی بەرچاااو لە ئەناادامان و الیەنگراناای حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتان و
نااوێنەرانی هێااز و الیەنە سیاسااییە کوردسااتانییەکان ،سااەرەتان لەبەردەم پەرلەمااانی نااۆڕوێژ کااۆ بااوونەوە و بە گااوتنەوەی
دروشمەکانی "نا بۆ تیارۆر"" ،باژی پێشامەرگە" " ،مەرگ ونەماان ،باۆ کۆمااری ئیساالمی" و چەنادین دروشامیتر ،بەشاێوەیەکی
رێکوپێااکو بەپێاای بەرنااامە بەرەو وەزارەتاای دەرەوەی نااۆڕوێژ دەسااتیان بە رێپێااوان کاارد .خۆپێشاااندەران کە هەڵگااری ئااااڵی
پیرۆزی کوردستانو یوبیلی حیزبو ژنانو الوان بوون ،توانیان سەرنجی خەڵکێکی زۆر لە هاوواڵتیانی ناۆروێژ باۆ الی خۆیاان
رابکێشاان و بە جۆرێااک کە وێاانەو ویاادیۆیان لە خۆپێشاااندەران هەڵاادەگرتەوە .دەگەڵ گەیشااتنی ئاااپۆڕای خۆپێشاااندەران بااۆ
بەردەم وەزارەتی دەرەوەی نۆڕوێژ ،کۆمەڵێک چااالکی جۆراوجاۆر دەساتی پای کارد .ساەرەتا گروپای ساروودی یەکیەتای الوانای
دێمااوکراتی رۆژهەاڵتاای کوردسااتان ،سااروودی نەتەوەیاای "ئەی رەقیااب"یااان پێشااکەش کااردو دواتاار چەنااد ساااتێک بێاادەنگی بااۆ
رێزگرتن لە گیانی پاکی شەهیدانی یەڵدای خوێناوی و سەرجەم شەهیدانی رێگای رزگاریی کوردستان چەند ساتێک بێادەنگی
راگەیەناادرا .دواتاار لە الیااان بەڕێااوەبەرانی خۆپێشاااندانەکەوە بە زمااانی کااوردیو نااۆروێژی سوپاساای بەشااداریی بەرچاااوی
خۆپێشاندەران کرا .ئەوجار داواکاریی خۆپێشاندەران ساەبارەت بە تاوانەکاانی کۆمااری ئیساالمی لە چەناد خاڵادا بە زماانی
کوردی لە الیەن هاوڕێیان "سۆران شێرزاد" ئەندامی کومیتەی گشتیی حیزب لە نۆروێژ و "بەفرین رۆستەمی" بەرپرسای کاومیتە
ناااوچەی "ئۆساالۆو ئاکرشااووس" بە زمااانی نااۆروێژی خوێناادرایەوە کە لە پێاان خاڵاادا گەاڵلە کرابااوون و ناااوەرۆکی ئەم پێاان
خاااڵە بریتاای بااوون لە تەباااییو یەکڕیزیاای حیاازب و رێکخراوەکااانی رۆژهەاڵتاای کوردسااتان و هەر چوارپااارچەی کوردسااتان و
داوایااان لێکرابااوو کە بااۆ گەیشااتن بە ئامااان و ویساات و داخااوازییە نەتەوەییەکانمااان لە رۆژهەاڵتاای کوردسااتان و بەشااەکانی
دیکەی کوردستان ،لە راستای بەرەیەکی کوردستانی و کۆنگرەیەکی نەتەوەییدا هەنگااو هەڵبگارن .هاوکاات داوا لە رێکخاراوە
ماارۆییە نێودەوڵەتییەکااان ،دادگااای "الهە"و رێکخااراوی مااافی مرۆڤاای نەتەوە یەکگرتووەکااانی کرابااوو کە کااار لەسااەر کەیساای
تیرۆرکرانی شاەهید "د.قاساملوو" ساکرتێری پێشاووی حیزبای دیماوکراتی کوردساتان و دەیاان تێکۆشاەری سیاساییترو ناوێترین
کردەوەی تیرۆریستی کۆماری ئیسالمی واتە تەقینەوەکاانی بەردەم بانکەی دەفاتەری سیاسایی "حادک" باکەن کە  ٥پێشامەرگەی
حیاازبو دوو ئەناادامی ئاسایشاای هەرێماای کوردسااتان تێیاادا بااوونە .دوابەدوای داواکاااریی خۆپێشاااندەران ،لە الیەن هاااوڕێ
"ئیاادریس ئاباادە" هاوکاااری بەشاای پێوەناادییەکانی کااومیتەی حیاازب لە نااۆروێژ ،بە زمااانی نااۆروێژی بەیاننااامەی کۆتااایی
کۆباوونەوەی هاوبەشای الیەنە سیاساییەکانی کوردساتان خوێنادرایەوە کە لەو بەیانناامەدا یەکادەن و یەکگرتاووانە کاردەوەی
تیرۆریسااتی کۆماااری ئیسااالمییان مەحکااووم کردبااوو و ئاماژەیااان بە رابااردووی تیاارۆرو تاااوانی کۆماااری ئیسااالمی دابااوو کە لە
سااڵنی رابردوودا دەیان تێکۆشەری کوردی رۆژهەاڵتی کوردستانیان تیارۆر کاردووە و هاوکاات هێازە سیاساییەکانی رۆژهەاڵتای
کوردستان دەیان پیالنی تیرۆریستی کۆماری ئیساالمییان پاووچەڵ کاردووەتەوە .هەر ئەم بەیانناامەیە لە الیەن بەڕیاز "ناسار
قادرپوور" بەرپرسی بەشی پێوەندییەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە نۆروێژ بە هاوڕێیەتی بەڕیزان "شاوانە ئوساتادی"و
"بەفااارین رۆساااتەمی" هاوکاااارانی بەشااای پێوەنااادییەکان رادەساااتی وەزارەتااای دەرەوەی ناااۆروێژ کااارا .هەر لە درێاااژەی ئەو
چاالکییااانەدا ،یەکیەتاای الواناای دێمااوکراتی رۆژهەاڵتاای کوردسااتانیش کە یەکێااک لە قوربانییەکااانی تیاارۆرو تەقینەوەکااانی
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کۆماری ئیسالمی بووە ،پەیامێکی کورتو پڕ ناوەڕۆکیاان لەساەر تاوانەکاانی رێژیمای کۆمااری ئیساالمی روو بە رێکخراوەکاانی
الوان لە جیهان ئاڕاستە کرد کە الیەن رێزدار "ئاژوان مامەش" بەرپرسی یەکێتی الوانی دێماوکراتی رۆژهەاڵتای کوردساتان لە
ناۆروێژ ،بە زماانی ناۆروێژی پێشاکەش کارا .وتارێاک کە لەساەر تیارۆر و تاوانەکاانی کۆمااری ئیساالمی لە الیەن تێکۆشاەری
دێرینی ریزەکانی حیزب هاوڕێ "کەریم ئەڵاڵوەیسی"یەوە ئامادە کراباوو و باسای لە تیارور و تاوانەکاانی ئەو رژێامە هەر لە
سەرەتای هاتنە سەرکار و دەستێوەردانەکانە لە کاروباری ناوچەکەو باردنە ێشای پاڕۆژە زێادەخوازییەکانی رێاژیم بە میتاۆدی
نامرۆڤاااانەو تیرۆریساااتییانە کراباااوو .لە الیاااان نااااوبراوەوە هااااتە پێشکەشاااکردن .دوابە دوای ئەم وتاااارە ،ساااروودی ئەی
"شەهیدان" بە دەنگی هونەرمەند شۆڕشگێڕ هاوڕێ "بێهروز لوتفی" بەهاوکااری گرووپای ساروودی یەکیەتای الوانای دێماوکراتی
رۆژهەاڵتی کوردستان گوترایەوە .لە کۆتاییدا ،هاوڕێ "سەردار مەرەسەنە" بەرپرسی بەشی تەشکیالتی حیزب لە ناۆڕوێژ ،بە
نااوێنەرایەتی کااومیتەی واڵتەوە سوپاساای سااەرجەم حیاازبو الیەنە سیاسااییە بەشااداربووەکانو ئەناادامانو الیەنگراناای حیاازبو
سەرجەم تێکۆشەرانی کوردی کرد کە بە هەستی بەرپرسایەتییەوە بەشداری ئەو خۆپێشاندانە بوون.
حیزبی دیموکراتی کوردستان  -نۆروێژ
٢١١٦ / ١٢ / ٢١

بەڕێوەچوونی خۆپیشاندانێک بۆ سەرکۆنە کردنی کردەوە تێرۆرسیتییەکەی شەوی یەلدا ،لە
شارەکانی برلین و بۆن،ی ئاڵمان

ناوەندی هەواڵ  -ئاڵمان :ڕۆژی چوارشەممە ٢٨ی دێسامری ٢١١٦ی زایینی ،کۆمیتەی ئاڵمانی حیزبی دێموکراتی کوردساتان،
بۆ ڕیسوا کردنی کردەوە تێرۆریستییەکەی شەوی یەڵدای بەردەم بارەگای ساەرەکیی حیزبەکەماان لە شااری کاۆیە ،کە لەالیەن
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کۆماااری تێرۆریساات پەروەری ئیسااالمییەوە ئەنجااام درا ،ئاکساایوینیکی هێمنااانەی لە بەردەم نااوێنەرایەتیی رێکخااراوی نەتەوە
یەکگرتوەکان لە شاری باۆنی واڵتای ئاڵماان بەڕێاوەبرد .لەو کۆباوونەوەدا ژماارەیەکی بەرچااو لە کاوردانی دانیشاتووی واڵتای
ئاڵمااان و هەروەهااا چەناادین حیاازب و رێکخااراوی سیاساایی کوردسااتانی بەشاادار بااوون .دوای بەخێاار هێنااانی بەشااداربووان،
رێپێااوانەکە بە راگەیاناادنی خولەکێااک بێاادەنگی بااۆ رێ از گاارتن لە یاااد و بیاارەوەری شااەهیدان دەسااتی پێکااردو ڕاگەیاناادراوی
حیزبی دێموکراتی کوردستان لەالیەن بەرێز سمایل ئەقدەمەوە و پەیامی کۆمیتەی ئاڵمان بە زماانی ئاڵماانی لەالیەن بەرێاز
هەمزە ئەحمەدی،یەوە پێشکەش کران .پاشان چەندین پەیام و بروسکە بۆ مەحکوم کردنای ئەم کاردەوە ترۆریساتییە لەالیەن
ناااوێنەرانی حیااازب و رێکخاااراوە کوردساااتانییەکانی بەشااادار لەم ئاکسااایونە پێشاااکەش کاااران کە بریتااای باااوون لەو حیااازب و
رێکخراوانەی خوارەوە:
* کۆمەڵەی شۆرشگێری زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران
* کۆمەڵەی رێکخراوی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران
* ئەنجومەنی نیشتمانی کورد لە سوریە

ENKS

* پارتی دێموکراتی کوردستان باکوور
* پارتی ئازادی کوردستان
پاشان چەند وتەیەک بە زمانی ئاڵمانی لەالیەن بەرێز سوڵتان گواڵوی ،لە سەر کردەوە ترۆریستییەکانی کۆماری ئیسالمی
و مێژووی پڕ لە خەبات و تێکۆشانی کورد و حیزبای دێماوکراتی کوردساتان پێشاکەش کارا .هەر لەو پێوەنادییەدا باساێک بە
زمانی فارسی لەالیەن بەرێز ئاسۆ کرماشانی لەسەر تێرۆرەکانی حکومەتی ئێران پێشکەش کرا .لە برگەی کۆتایدا پەیامێاک
لەالیەن خاتوو هەوار خرززادە شاعیرو چاالکی ئەدەبی خوێندرایەوە.
-----------------------------------------------------------------هەر هەمان ڕۆژ و لە رێکەوتی ٢٨ی دێسامبر لە شاری بێرلینی پێتەختای واڵتای ئاڵماان ،دەیاان کەس باۆ ئیادانەکردنی ئەو
کردەوە تیرۆریستییەی کۆماری ئیسالمیی ئێران لە بەردەم بارەگای حیزبی دێماوکراتی کوردساتان "حادک" ئەنجاامی دا ،هااتنە
ساااەر شاااەقام و جاااارێکی دیاااکە نااااڕەزایەتی خۆیاااان لەمەڕ کاااردەوە تێرۆریساااتییەکانی ئەو دەوڵەتە تێرۆریساااتە دەرباااڕی.
ڕێوڕەسامەکە ساەرەتا بە ساروودی "ئەی شااەهیدان" دەساتی پێکارد و بە وتانەوەی چەناادین دروشامی جۆراوجاۆر دژ بەو رێااژیمە
تێرۆریستە ،خۆپێشاندانەکە بەرێوەچوو .هەر لەم پێوەندییەدا ،راگەیەندراوی ئەم حیزب و رێکخراوانە خوێندراوە:
* حیزبی دێموکراتی کوردستان
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* یەکیەتیی خوێندکارانی دێموکراتی کوردستانی ئێران
* پارتی ئازادی کوردستان
* پارتی کرێکارانی کوردستان "پ ک ک"
* بنکەی کوردانی رۆژهەاڵت لە بێرلین
* رێکخراوی کۆمەڵەی "حیکمەتیست"
حیزبی دیموکراتی کوردستان  -کومیتەی ئاڵمان
٢١١٨ / ١٢ / ٢٨

لە شاری تڕۆندهایمی نۆڕوێژ ،کۆڕیادی شەهیدانی یەڵدای خوێناوی بەڕێوە چوو

ناوەنوودی هەواڵ  -نووۆروێژ :کااومیتە ناااوچەی "ترۆناادالگ"ی حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتان بە هاوکاااریی یەکێتاای الواناای
دێمااوکراتی رۆژهەاڵتاای کوردسااتان و بە بەشااداری بەرچاااوی ئەناادامان و الیەنگراناای حیاازب و نااوێنەرانی الیەنە سیاسااییە
کوردسااتانییەکان ،لە شاااری "تڕۆناادهایم" کۆڕیااادێکی بااۆ رێزگاارتن لە شااەهیدانی یەڵاادای خوێناااویی دێمااوکرات و هاوکااات
مەحکااوومکردنی ئەو کااردەوە تیرۆریسااتییە پێااک هێنااا .بەمەبەسااتی رێزگاارتن لە شااەهیدانی یەڵاادای خوێناااویی دێمااوکرات و
هاوکات شەرمەزارکردن و مەحکوومکردنی ئەو کردەوە تیرۆریستییە کە لە الیان کۆماری ئیسالمیی ئێرانەوە ئەنجاام درا ،رۆژی
سێشەممە ١ی بەفرانباری ١٣٩٥ی هەتاوی ،کومیتەی "ترۆندالگ"ی حیزبی دێماوکراتی کوردساتان بە هاوکااری یەکێتای الوانای
دێماااوکراتی رۆژهەاڵتااای کوردساااتان ،لە شااااری ترۆنااادهایم کۆڕیاااادێکی پێاااک هێناااا کە کاااۆمەلێکی بەرچااااو لە ئەنااادامان و
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الیەنگرانی حیزب و نوێنەرانی حیزبە کوردستانییەکان تێیادا بەشادار باوون .کاۆڕەکە ساەرەتا بە ساروودی نەتەوایەتای "ئەی
رەقیب" و دەستی پێ کرد و هاوڕێ "رامین شێنانی" پێشکەشکاری کۆڕیادەکە ،چەناد سااتێک بێادەنگی باۆ رێزگارتن لە گیاانی
پاکی شەهیدانی یەڵدای خوێناویی دێموکرات و سەرجەم شاەهیدانی رێگاای ئاازادی و رزگااریی کوردساتانی راگەیاناد .پاشاان
راگەیەناادراوی دەفااتەری سیاساایی حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتان لەو پەیوەناادییەدا ،لە الیااان هاااوڕێ "جەماااڵ ئیبراهیماای"
بەرپرسی کومیتە ناوچەی "ترۆندالگ"ی حیزبەوە خوێندرایەوە .ئەوجار کورتەیەک لە ژیاننامەی شەهیدانی یەڵدای خوێنااوی
"عەلی قۆیاسای ،وەهااب میرخازری ،سااالر بااقری ،ئەرساەالن عەبااس نیاا و ناسار کەریمای" کە بە شاێوەی ویادئۆ لە الیاان
بەشی راگەیاندنی کومیتەی نۆڕوێژەوە ئامادە کرابوو ،لە رێگاای پڕژۆکتاۆرەوە پێشاان درا .دواتار بە ناوێنەرایەتی بنەمااڵەی
شەهیدانی یەڵدا ،خوشکە "دڵکەش شێنانی" پەیامێکی خوێندەوە و سوپاسی ئامادەبووانی ئەو کۆڕیادەی کرد .ئەوجاار پاارچە
شیعرێک بە ناوی "یەڵدا" کە لە الیان هاوڕێ "هەمزە ئاگوشی"ەوە بەم بۆنەوە نووسارابوو ،خوێنادرایەوە .بەدوای ئەو پاارچە
شیعرەدا،
پەیامی حیزب و الیەنەکانی بەشداری ئەم کۆڕیادە خوێندرایەوە کە بریتی بوون لە:
* حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
* پارتی دێموکراتی کوردستان  -کەجەکە
* رێکخراوی کوردستانیی حیزبی کمۆنیستی ئێران-کۆمەڵە
* یەکێتی نیشتیمانیی کوردستان
دوابڕگەی ئەو کۆڕیادە ،سروودی "ئەی شەهیدان" بوو کە لە الیان بەشای هاونەریی یەکێتای الوانای رۆژهەاڵتای کوردساتانەوە
لە تڕۆندهایم ئامادە کرابوو و پێشکەش کرا.
کومیتە ناوچەی "ترۆندالگ"ی حیزبی دێموکراتی کوردستان
٢١١٨ / ١٢ / ٢٩
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ڕاپۆرتی بەڕێوەچوونی کۆڕیادی شەهیدانی شەوی یەلدا لە واڵتی ئوستڕالیا

ناوەندی هەواڵ  -ئوسترالیا :بۆ ڕێزگرتن لەشەهیدانی دەستی تیرور ولەقاودانی کۆماری ئیسالمیی ئێاران وەک بەڕێاوەبەری
تیرۆری شەوی یەلدا ،بە بەشداریی ژمارەیەکی زۆر لەکاوردانی دانیشاتووی شااری ئادالیادی ئەم واڵتە کۆڕیادێاک بەڕێوەچاوو.
کۆڕیادەکە کە لەسەر داوای کۆمیتەتی حیزبی دیماوکراتی کوردساتان لە ئوساتڕالیا پێاک هااتبوو کااتژمێر ١ی پااش نیاوەڕۆی
ڕۆژی ٢١ی دیسااامبر بەسااروودی نەتەوایەتیاای ئەی ڕەقیااب و ڕاگرتناای دەقاایقەیەک بێاادەنگی بااۆ ڕێااز گاارتن لەو شااەهیدانە و
هەمااوو شااەهیدانی ڕێاای ئااازادی دەسااتی پااێ کاارد .ئینجااا کاااک هەیاااس کاااردۆ بەرپرساای کااۆمیتەی حیاازب لە ئوسااتڕالیا
وردەکارییەکانی چۆنیەتیی تیرۆرەکە ،ڕادەی خەسارەتی گیانی و موشەخەساتی شەهیدەکانی باۆ بەشاداران بااس کارد .بەڕێاز
بەرپرساای کااۆمیتە دواتاار هاااتە سااەر هەوڵاای و ئیقااداماتی کااۆمیتەی ئەمنیاایەت حیاازب و ئاسایشاای هەرێماای کوردسااتان بااۆ
دۆزینەوەی ئەنجامدەرانی ئەو تیرۆرە و دواتریش دەنگدانەوەی ئەو کردەوە تیرۆریستییە لەنێو بیرورای گشاتی و کۆروکاۆمەڵە
سیاسییەکان و مێداکانی نێوخۆ و دەرەوە باس کرد.
هاااوڕێ هەیاااس هەروەهااا باساای کۆبااوونەوەی  ٣١حیاازب و ڕێکخااراوی کوردسااتانیی کاارد کە لەسااەر داوای ڕێبەریاای حیزباای
دیمۆکڕاتی کوردستان ساز کرا و بە کارێکی بەجێی زانی و وەک بناخەی کاری هاوبەش ناسااندی .بەڕێاز بەرپرسای کاۆمیتەی
حیاازب لەدرێااژەی باسااەکەیدا ئامانجەکااانی کۆماااری ئیسااالمی لەو بۆمااب دانااانەوەیە و هەوڵە تیرۆریسااتییەکانی دیااکەی لە
باشووری کوردستان باس کرد کە یەک لەو ئامانجانە دروست کردنای ناائەمنی و کەشای لێاک دڕدۆنا باوون لەنێاوان کاوردانی
باشوور و ڕۆژهەاڵتە.
لەدرێژەی کۆبوونەوەکەدا ئەم کەس و الیەنانە قسەیان کرد:
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* کاک چەکۆ باران بە پێشکەش کردنی چەند کورتە شیعر و پەخشان یادی ئەو شەهیدانەی ڕێز گرت.
* کاک تاریق پەیامی پارتی دێمۆکڕاتی کوردستان لە ئادالیدی پێشکەش کرد.
* کاک محەممەد پشدەری پەیامی یەکیەتی نیشتمانی کوردستان لەم شارەی خوێندەوە.
* کاک یۆسف بێماڵ پەیامی کەنەکەی پێشکەش کرد.
* کاااک قااادر ڕەحیماای پەیااامی کااۆمەڵەی کااورد لە ئوسااتڕالیای باشااووری پیشااکەش کاارد ،و دواتااریش پااارچە شاایعرێکی
خوێندەوە.
کاک سەالح پوور ئەسەد باسێکی لەسەر تیرۆر و تیرۆریزم پێشکەش کرد.
پێویستە بگوترێ کاک عەلای شەخسای کە کاۆڕەکەی بەڕێاوە دەبارد بەردەوام کوردەکاانی باۆ هاوپێوەنادی و هاوخەبااتی هاان
دەدا و ڕێزی لەخەباتی حیزبە سیاسییەکان و یەک لەوان حیزبی دێمۆکڕات دەگرت کە ئاااڵی خەبااتی نەتەوەیای هەروا بەرز
ڕاگرتوە.
کۆڕیااادی ڕێزگاارتن لەشااەهیدانی شااەوی یەلاادا پاااش  ٣کاااتژمێر لەنێااو فەزای هاوپێوەناادیی هەمااوو کااوردانی چوارپااارچەی
کوردستان کۆتایی هات.
حیزبی دیموکراتی کوردستان  -ئوسترالیا
٢١١٨ / ١٢ / ٢١
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کوردانی دانیشتووی واڵتی سویس ،لە بەردەم ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان تەقینەوەکانی
شەوی یەلدا،یان سەرکۆنە کرد

ناوەنوودی هەواڵ  -سووویس :لااه بااهردهم بارهگااای نهتااهوه یااهكگرتوهكان لااه واڵتاای سااویس شاااری ژنااف خۆپیشاااندانێ بااه
بهشداری الیهنه سیاسیه كوردستانی و ئێرانیهكان بۆ سەرکۆنە و ڕیسوا كردنای ترۆریازم باهڕێوهچوو .باه مهبهساتی شاەرمەزار
كردناای كااردهوه ترۆڕیسااتیهكهی كۆماااری ئێسااالمی ئێااران كااه لااه بااهردهم دهرگااای بارهگااای سااهرهكی دهفتااهری سیاساای حزباای
دێمااوكراتی كوردسااتان(قااهاڵی دێمااوكرات) ئااهنجام درا و بههۆیااهوه  ٥شااههیدی دێمااوكرات و دوو شااههیدی ئاسایشاای هااهرێمی
كوردستان و كۆماهڵێ بریناداری لێكهوتاهوه ،كۆمیتاهی سویسای حیزبای دێماوكراتی كوردساتان ،بە پشاتگیری یەکیەتییەکاانی
ژنان و الوانای دێماوكراتی كوردساتان خۆپیشااندانێكیان لهباهرهركای ساهرهكی بارهگاای نهتهوهیاهكگرتوهكانی لاه ژناف وهڕێ
خست .لهو خۆپیشاندانهدا كه سهدان كهس له ئهندام و دۆستانی حیزبی دێموكراتی كوردستان ،نوێنهر و ئهنادامانی حازب و
ڕێكخراوه كوردستانی و ئێرانیاهكان و چهنادین كهساایهتی سیاسای بهشاداریان تێادا کارد ،چهنادین درووشام و پالكاارت باهرز
كرانهوه ،و دەیاان درووشامی جۆراوجاۆر دژ بە تێرۆریزمای نێاودەوڵەتی ڕژیمای ئیساالمی ئێاران گاوترانەوە و دەیاان الپەرە لە
بەیاننااامەی مەحکااووم کردناای تێاارۆر بە سااەر ڕێبااوارانی ئەو شااەقام و گوڕەپااانە و لااهناو خااهڵ دا باڵوكرانااهوه .هااهروهها
چهندین پهیام و برووسكهی هاوڕێیهتی و هاودهردی له الیان هێز و الیهنه سیاسی و كهسایهتیه دیارهكاناهوه خوێندراناهوه.
دوایی سرووودی نهتهوایهتی ئهی ڕهقیب و ساتێ بێدهنگی بۆ ڕێزگرتن لهگیانی پاكی شههیدان له الیان خوشكه خهدیجاهی
مااهعزوور ئهناادامی كۆمیتااهی ناوناادی حیزباای دێمااوكراتی كوردسااتانهوه پااهیامی حیزباای دێمااوكراتی كوردسااتان بااهو بۆنهیااهوه
پێشكەش به بهشداران كرا .بهیاننامهی نزی به سی ( )٣١حیزب و الیاهنی سیاسای باهزمانی كاوردی لاهالیان خااتوو شاهیدا
خاڵهنژاد و پاشان هەمان بەیاننامە بهزمانی فارسی لهالیان دیارنهمازپهرست خوێندرایاهوه .هاهروهها بهیانناماهی دهفتاهری
سیاساای حیزباای دێمااوكراتی كوردسااتان بااهزمانی ئینگلیساای لااه الیااان تااهوار ئهبرووزهنیااهوه خوێندرایااهوه .لااه الیااان ڕێبااوار
مووسهوی بهرپرسی یهكیهتی الوانای دێماوكراتی كوردساتانهوه پاهیامی یهكیاهتی الوان باهزمانی كاوردی و لاه الیاان باههرین
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شێخیهوه بهزمانی ئینگلیسی خوێندرایاهوه .پاهیامی یهكیاهتی ژناانی دێماوكراتی كوردساتان لاهالیان خااتوو پاهروین شاهكوری
بهرپرساای یهكیااهتی ژنااان بااهم بۆنهیااهوه خوێندرایااه .شااایانی باسااه كااه كهسااایهتی سیاساای و ناسااراوی نهتهوهكااهمان كاااك
ئهحمهد شێربهكی وتارێكی پڕ ناوهرۆكی پێشکەش کرد کە تێرۆری و سیاسەتی ڕەشە کوژی ڕێژیمی ئیساالمی ئێرانای ڕیساوا و
شەرمەزار کردبوو ،هاودهردی خۆی پێشکەش حیزبی دێموكراتی كوردستان و بنهماڵاهی شاههیدانی یهلادای خوێنااوی كارد .لاه
وتهكانی ڕێزدار شێربهگی دا بهچڕی پێداگری له سهر زهرووریهتی یهكڕیزی له ناو الیهنه سیاسیهكانی كوردستان بهتایباهت
یهكگرتنهوهی دێموكراتهكان كرا .له الیان کاک ڕهحمان مهحهمهدی ئهندامی چاالكی حزب پهخشانێكی به پێز بهم بۆنهیهوه
پێشكهش كرا .ههروهها چهندین درووشم ،سروود و هۆنراوه ناوئاخنی بهرنامهكانی ئهو خۆپیشاندانه بوون .جێگای ئاماژهیاه
كااه ئااهو حاازب و الیهنهسیاساایانهی خااوارهوه بهشااداری خۆپیشاااندانهكهیان كردبااوو و بهشااێكیان پهیامیشاایان بااهم بۆنهیااهوه
پێشكهش كرد:
* پارتی دێموكراتی كوردستان
* كۆمهڵهی شۆڕشگێڕی زهحمهتكێشانی كوردستانی ئێران
* كۆمهڵهی زهحمهتكێشانی كوردستان
* پارتی كرێكارانی كوردستان
* كانوونی دێموكراتیكی پنایندهگان سوئیس
* بزووتنهوهی گۆڕان
* پهیهده
* مریم مهحهمهدی چاالكی سیاسی
حیزبی دیموکراتی کوردستان  -کومیتەی سویس
٢١١٨ / ١٢ / ٢١
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بەڕێوە چوونی کۆڕ یادێک بۆ بەرز ڕاگرتنی یادی شەهیدانی شەوی یەڵدای خوێناوی
دێموکڕات لە واڵتی دانمارک

ناوەندی هەواڵ  -دانمارک :کۆمیتەی دانماارک،ی حیزبای دێماوکڕاتی کوردساتان باۆ بەرز ڕاگرتنای یااد و نااوی شاەهیدانی
شااەوی یەلاادای خوێناااوی دێمااوکڕات ،کۆڕیااادێکی بە بەشااداری ئەناادامان و نااوێنەرانی حیاازب و ڕێکخااراوە سیاساایەکانی چااوار
پارچەی کوردستان و کۆمەڵە کولتوریەکان و ئەندامان و الیەنگران و دۆساتانی حیازب و ڕەوەنادی کاوردی لە واڵتای دانماارک
پێک هێنا .رێوڕەسمەکە کااتژمێر ٢ی پااش نیاوەڕۆی ڕۆژی ساێ شاەممە ٢١ی دێساامبری ٢١١٦ی زایینای بە ساروودی ئەی شاه
هیدان و خولەکێک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە ڕوحی پاکی شەهیدان دەستی پێکارد .بە دوای ئەو دا پە یاامی کاۆمیتەی حیزبای
دیموکراتی کوردستان لە واڵتی دانمارک ،لە الیەن هاوڕێ خالید ڕەواندووست بەرپرسای کاۆمیتەوە خوینادرایەوە .لە پەیاامە
کە دا نێوبراو وێڕای بەخێرهێنان وساپاس کردنای ئاماادەبووان ،ئیشاارەی بە چلۆناایەتی ئەو کاردەوە تێرۆریساتییە و هەوڵای
دوژمنانی میللەتی کورد بە درێژایی مێژوو بۆ زەربە لێادان و شاەهید کردنای ڕۆڵە ئاازا و قارەمانەکاانی کاورد کارد کە تەنیاا
مەبەستیان پێش گرتن لە ساەرکەوتنی خە بااتی ڕەوای گەلای کاورد باووە .بەڕێاز ڕەواندووسات هەروەهاا تیشاکی خساتە ساەر
ورەی بەرزی میللەتی کورد لە خەبات و تێکۆشاندا و بە ئاماژە بەوەی کە تیڕۆر ،ئیعدام ،زیندان و ئە شکەنجەی ڕۆڵەکاان و
ڕێبەراناای نەیتوانیااوە و ناشااتوانێ شااوێن لەسااەر ورەی بەرزی تێکۆشااەرانی ڕێگااای رزگاااری نەتەوەی کااورد دابنااێ .لە بەشااێکی
دیکەی پەیامی کومیتەی حدک لە واڵتی دانمارک دا هاتبوو:
خوێنی شەهیدانی تازەی حیزبەکەمان پەیاامێکی ڕوون دەدات بە ڕێبەرانای بازووتنەوەی ڕزگااری گەلای کاورد ،ئەویاش ئەوەیە
کە زەرورەت و پێویستی یەکادەنگی و یەکگرتاوویی ڕێبەرانای میللەتای کاورد بەرامابەر دوژمناانی ساوێندخواردووی گەلەکەماان،
وەک کۆباااونەوەی ڕۆژی ۵ی بە فرانبااااری نیزیاااک بە  ٣١حیااازب والیە نااای سیاسااای و ئیااادانە و مەحکاااووم کردنااای کاااردەوەی
تیڕۆڕیساتی بە کااۆی دەنا و یەکگرتااوو ،ئەماڕۆ لە هەمااوو ڕۆژێاک زیاااتر خاۆی دەنااوێنێ و ئەوەماان پااێ دەڵاێ کە یەکگاارتن
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نیشااانەی سااەرکەوتنە .پاشااان پەیااامی یەکیەتییەکااانی الوان و ژنااانی دێمااوکڕاتی کوردسااتان لە الیەن ساایروان ئە قاادەم ئە
ندامی یە کیە تی الوان و موشاویری کۆمیتە خوێندرایه وە .لە درێژە ی کۆڕ یادەکە دا شاعیر نەتەوەیی خااڵە حەمە پاارچە
هۆنراوە یەکی لە سەر کارەساتەکە خوێنادەوە .پاشاان چەناد پاارچە شاێعر و پەخشاان لە الیەن بەڕێاز کااک هیاوا زەبیحای،
کاک برایم ڕەسوڵزاد ،کاک پژمان ڕەسوڵزادە و کاک ئەحمەد ڕەحمانیی بەڕێوەبەری کۆڕ یادە کە خوێندرایەوە .جاێگەی باساە
کە ئەو حیزب و ڕێکخڕاوانەی خوارەوە پەیامی پڕسە و پشتگیری خۆیان خوێندووەوە:
 -١یەکیەتی نیشتمانی کوردستان
 -٢پارتی دێموکڕاتی کوردستان
 -٣فیدڕاسیۆنی کۆمەڵە کوردییەکانی دانمارک
 -٤کۆمەڵەی زەحمەتکێشان
 -٥پارتی ژیانی ئازادی کوردستان ا پژاک
 -٦پارتی ئازادی کوردستان باکوور ا پاک
 -١کۆمەڵەی شۆڕشگێڕێ زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران
 -٨پارتی دێموکڕاتی کوردستانی سوریە
 -٩پارتی مافی ئازادی ا هاکپار
 -١١پارتی سوسیالیستی کوردستان
 -١١پارتی کرێکارانی کوردستان پ ک ک
 -١٢پە یە دە
 -١٣حیزبی شیوعی
کۆڕ یادەکە کاتژمێر چواری پاشنیوەڕۆ کۆتایی پێ هات.
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان  -کۆمیتەی دانمارک
٢١١٨ / ١٢ / ٢١
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بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمی کۆڕیاد و پرسەی شەهیدانی شەوی یەڵدای خوێناویی قەاڵی
دێموکرات لە ڕۆژئاوای کانادا  -ڤانکۆڤێر

ناوەندی هەواڵ  -کانادا :دوانیوەڕۆی رۆژی چوارشەممە رێکەوتی ٢١١٦ / ١٢ / ٢٨ی زایینی بەرانبەر بە ٩ی بەفرانباری
١٣٩٥ی هەتااااویی ،کۆڕیادێاااک باااۆ بەرز ڕگرتنااای یاااادی شاااەهیدانی شاااەوی یەلااادای خوێنااااویی قەاڵی دێماااوکرات ،لە شااااری
ڤانکۆڤێری ڕۆژئاوای کانادا بەڕێوە چوو.
لەم کۆڕیادەدا ژوماارەیەکی بەرچااو لە کوردساتانیانی نیشاتەجێی ڤاانکۆڤێر و دەوروبەر و هەروهاا ناوێنەرانی چەناد حیازب و
رێکخراوی کوردستانی بەشداریان تێدا کرد.
سەرەتای کۆڕیادەکە بە سروودی نەتەوایەتی ئەی رەقیاب و خولەکێاک بێادەنگی باۆ رێزگارتن لە گیاانی پااکی شاەهیدان ،بە
تایبەتی شەهیدانی کردەوە تیرۆریستییەکەی شەوی یەلدای بەردەم قەاڵی دێموکرات لە کۆیە دەستیپێکرد.
پاشان بیاننامەی دەفاتەری سیاسای حیزبای دێماوکڕاتی کوردساتان لە مەڕ پایالنە تێرۆریساتییەکەی ڕێژیمای کۆمااری ئیساالمی
ئێران لە الیەن ئەنوەر کەریمی بەرپرسی کومیتەی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان لە ڕۆژئاوای کانادا خوێندرایەوە.
دواتر کاک سوران پااڵنی جێگری کومیتەی ناوەندی کاۆمەڵەی شۆڕشاگێڕی زەحمەتکێشاانی کوردساتانی ئێاران بە ناوێنەرایەتی
کۆمەڵە ل ە کانادا وێڕای دەربڕینی هااوخەمی خۆیاان باۆ حیزبای دێماوکراتی کوردساتان ،باابەتێکی لە ساەر مێاژووی پایالن و
هەوڵە تێرۆریستییەکانی ڕێژیمی ئێاران باۆ زەربە وەشااندن لە هێاز و الیەنە سیاساییەکانی ڕۆژهەاڵتای کوردساتان پێشاکەش
کرد .پاشان کاک کاوە سور چاالکی کورد لە ڤانکۆڤێر ،وێڕای پێشکەش کردنی بابەتێاک لە ساەر پیالنای دوژمناانی کاورد باۆ
دژایەتی کردنی ئەو گەلە ،ڕخنەی لە پەرتەوازیی و ناهاوئاهەنگی بۆ کاری هاوبەش لە نێوان حیزبە کوردستانیەکانی
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ڕۆژهەاڵتی کوردستان گرت.
پێویساتە بگااوترێ ژمااارەیەکی بەرچاااو لە ئەنادام و بەڕێااوەبەرایەتی کااومیتەی حیزبای دێماوکراتی کوردسااتانی ئێااران(حاادکا)
بەشداری ئەو کۆڕ یادە بوون و هاوخەمی خۆیان پێشکەشێ حیزبی دیموکراتی کوردستان و بنەماڵەی ئەو شەهیدانە کرد.
لە کۆڕیادی شەهیدانی یەڵدای خوێناوی دێماوکڕات کاورتەیەک لە ژیانناامەی شاەهیدانی شاەوی یەڵادای قەاڵی دێماوکڕات بە
دەستی ڕەشی ترۆریستی کۆماری سێدارەی ئیسالمی ئیران  ،کە پێشتر لە کوردکاناڵ بااڵو کراباووەوە پێشاکەش کارا .مەڕاسامی
ئەو کۆڕیادە نزیک کات ژمێر ٦ی دوانیوەڕۆ کۆتایی پێهات.
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
کومیتەی ڕۆژئاوای کاناداا ڤانکۆڤێر
٢٨ی دێسەمبەری ٢١١٦

له شاری "ستاڤانگێر"ی واڵتی نۆڕوێژ ،خۆپێشاندانێک دژ به کردهوه تیرۆریستییهکهی کۆماری
ئیسالمی ئێران بهڕێوه چوو

ناوەنوودی هەواڵ  -نووۆروێژ :کومیتااه ناوچااهی "رۆگالنااد"ی حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتان بااه هاوکاااریی یااهکێتی الواناای
دێموکراتی رۆژههاڵتی کوردستان و به بهشاداری کۆماهڵێکی باهرچاو لاه ئهنادامان و الیاهنگرانی حیازب و کاوردانی نیشاتهجێ
ئهو شاره ،خۆپێشاندانێک فراوانیان دژ به کردهوه تیرۆریستییهکهی کۆماری ئیسالمیی ئێران لهبهردهم قاهاڵی دێماوکرات ،لاه
شااری "ساتاڤانگێر"ی واڵتای ناۆڕوێژ وهڕێخسات .ئێاوارەی رۆژی چوارشاەممە  ،٢١١٦ - ١٢ - ٢٨کۆمیتەکاانی حیزبای ێیمااوکراتی
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کوردساتان و یەکێتای الوانای دیمااوکراتی رۆژهەاڵتای کوردساتان ،خۆپێشاااندانێکیان باۆ مەحکاوومکردنی تەقینەوەکااانی بەردەم
سکرتاریای حیزبی دیموکرات کە بووە هۆی شەهیدبوون و برینداربوونی پۆلێک له پێشامەرگەکانی دێماوکرات و دوو کاهس لاه
هێزهکانی ئاسایشی ههرێمی کوردستان ،وهرێخست .لەم خۆپێشاندانە دەیاان هااوواڵتی کاوردی دانیشاتووی شااری "ساتاڤانگێر"
بەشااادارییان تێااادا کااارد و لە ناویانااادا کاااوردانی پارچەکاااانی تاااری کوردساااتانیش بەشااادار باااوون ،بەتاااایبەتی ئەنااادامانی
ئەنجوومەنی نیشتمانیی کورد لە سوریا بەشدارییهکی بەرچاویان هەبوو .خۆپێشاندەران کە دروشامی دژ باه کۆمااری ئیساالمیی
ئێران و وێنەی شەهیدانی "یەڵدای خوێناویی دێموکرات"یان هەڵگرتبوو ،خوازیاری مەحکاوومکردنی تااوانە تێرۆریساتییەکانی
کۆماری ئێساالمی ئێاران باوون و داوایاان لە کاۆمەڵگەی ناۆروێژی کارد کە هااودەنگی کاوردان بان باۆ گەیشاتن بە مافەکانیاان.
ئامانجی خۆپێشاندانەکە تێگەیاندنی زۆرترین خەڵکی نۆروێژی بوو لە کردەوە تێرۆریستییەکانی رژیمی ئێاران ،هەر باۆیەش
بە شێوەیەکی بەرباڵو تراکت و بروشوور بە زمانی نۆروێژی لە ناو خەڵک و رێبواراندا باڵو کرایهوە.
کۆمیتە ناوچهی "رۆگالند"ی حیزبی دێموکراتی کوردستان
٢١١٦ / ١٢ / ٢٨

بەڕێوەچوونی ڕێپێوانێک لە بەردەم باڵوێزخانەی ئێران لە ڤییەن،ی پایتەختی ئۆتریش بۆ
ڕیسوا کردنی کردەوە تێرۆریستییەکەی شەوی یەلدا

ناوەندی هەواڵ  -ئوتریش :لەسەر بانگهێشتی حیزبی دێموکراتی کوردستان کۆمیتە ئۆتریش رۆژی پێنجشەممە ڕێکەوتی ٢٩
 ٢١١٦ / ١٢ /کاتژمێر ١ی دوانیوەڕۆ ،بە بەشاداری زۆربەی حیازب و ڕیکخاروە سیاسایە کوردساتانییەکانی جێگیار لەو واڵت ە،
خۆپیشاندانێک بۆ ڕیزگرتن لەشەهیدانی شەوی یەڵدا و باۆ ریساوا کردنای کۆمااری ئیساالمی ئێاران ،وەک تاوانبااری ساەرەکی
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ئەو کردەوە ترۆریستیە بەرێوەچوو .دەسپێکی بەرنامە بەسرودی نەتەوایەتی ئەی رەقیب دەستی پیکرد ،پاشاان لەالیەن کااک
عەلی مازووچی پەیامی گشتی حیزب و ڕێکخراوە کوردستانییەکان بە زماانی ئاڵماانی پێساکەش کارا .دوابەدوای ئەو پەیاامی
حیزب و ڕیکخراوە کوردییەکان بە زماانی کاوردی لەالیاان محەمامەدی فەقای عەلای خوێنادرایەوە .بەشاێکی دیاکەی بەرناامەکە
دیاری کرابوو بۆ وتە و پەیامی نوێنەری حیزب و ڕێکخراوەکان کە بریتی بوون لە:
 حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران کۆمیتەی ئۆتریش کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران کۆمیتەی ئۆتریش پارتی ئازادی کوردستانلە درێژەی ئەو خۆپیشاندانە دا دەیان دروشمی جۆراوجۆر و سروودی شۆرشگێری گوترانەوە .مەیادانی ئەم چااالکییە بە ئاااڵی
پیرۆزی کوردساتان و وێانەی شاەهیدانی شاەوی یەڵادای خوێنااوی دێماۆکرات ڕازاباووەوە .نێاوەرۆکی هەماوو پەیاام و باابەت و
دروشمەکان ،پشتیوانی لە تێکۆشەرانی دێمۆکرات ،مەحکاووم کردنای ئەم کاردەوە ترۆریساتیەی کۆمااری ئیساالمی ئێاران و هەر
وەها بانگەواز بۆیەکگرتن و هاوکاری زیاتری هێزە سیاسایەکانی کاورد لەمەیادانی کاردەوە دا باوو .ئەو حیازب و ڕێکخاراوانە
چاالکانە لەو خۆپیشاندانە دا بەشداربوون:
 پارتی دێمۆکراتی کوردستان سوریە پارتی ئازادی کوردستان پارتی یەکیەتی دێمۆکراتی کورد لە سووریە پارتی یەکیەتی کورد لە سووریە حیزبی دێمۆکراتی کوردستانی ئێران حیزبی شیوعی کوردستان ڕێکخراوی پاڕێزەرانی کورد لە ئۆتریش کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران یەکیەتی خوێندکاران و الوانی کوردستان ڕؤژئاوا یەکیەتی نیشتمانی کوردستان ئەنجۆمەنی ئێزیدیان لەڤییەن ئەنجۆمەنی بزووتنەوەی گۆرانحیزبی دیموکراتی کوردستان -کومیتەی ئوتریش
٢١١٦ / ١٢ / ٢٩
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كۆبوونهوهیهكی ئهمنیهتی  -تهشكیالتی له بنكهیهكی حیزبی دێموكراتی كوردستان
بهڕێوهچوو

كۆبوونهوهیااهكی ئهمنیااهتی اا تهشااكیالتی بااۆ تاااوتوێ و نرخاناادنی باااری ئەمنییەتاای و تەشااکیالتی و هەروەهااا بە مەبەسااتی
توندوتۆڵكردنهوهی ئهمنییهتی ئۆرگان و بارەگاکان ،له یهكێ له بنكهكانی حیزبی دێموكراتی كوردستان بهڕێوهچوو.
ڕۆژی ٩ی بااهفرانبار كۆبوونهوهیااهكی ئهمنیااهتی  -تهشااكیالتی بهمهبهسااتی توندوتۆڵكردنااهوه ئهمنیااهت و ڕێكخسااتنی كاااری
ڕێكخراوهیی له یهكێ له ساڵۆنهكانی بنكهی دهفتاهری سیاسایی حیزبای دێماوكراتی كوردساتان باۆ ساهدان كاادر و پێشامهرگه
پێكهات.
سهرهتای كۆبوونهوهكه به خولهلێ بێدهنگی بۆ ڕێزگرتن له یاد و بیرهوهریی دوایین شههیدهكانی شهوی یهڵدای خوێنااوی و
پاشان بەڕێز مستهفا مهولوودی جێگری سكرتێری گشتیی حیزبی دێماوكراتی كوردساتان ،باباهتێكی ساهبارهت باه تهقیناهوهی
تیرۆریستیی شهوی یهڵدا ،تاوتوێكردنی ئهم ڕووداوه ،چۆنیاهتیی پێشاگرتن و بهرهنگاربووناهوهی ڕووداوه تیرۆریساتییهكان و
ههروهها مامهڵهكردن لهگهڵ كهسانی گومانلێكراو پێشكهش به بهشداربووان كرد.
هاوڕێ مستەفا ماهولوودی لاه قساهكانیدا وێاڕای ماهحكومكردنی كۆمااری ئیساالمیی ئێاران و هاهموو كاردهوه تیرۆریساتییهكان
گوتی ،ئهمه یهكاهم جاار نییاه كاه كۆمااری ئیساالمیی ئێاران لاه ڕێگاهی تهقیناهوه ،تۆپباارانكردن ،دهرماناداوكردن ،تیارۆر،
هێنانی هێز بۆ سهر بنكهو بارهگاكانی حیزب و تهنانهت هێرشای ئاسامانی دهیهاهوێ زەربە لە حیزبای دێماوكراتی كوردساتان
بوەشێنێ.
دوایین بهشی ئهم كۆبوونهوهیه بۆ ڕەخنه و پێشنیاری هاوڕێیانی بهشداربوو تهرخان كرا و پاشان لهالیهن جێگری سكرتێری
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حیزبی دێموكراتی كوردستان وهاڵمی پرسیار و ڕهخنهی هاوڕێیان درایهوه و پاش زیاتر له  ٢كاتژمێر كۆبوونهوهکە كۆتایی
پێهات.
٢٩ی دێسەمبەری ٢١١٦

بەڕێوەچوونی ئاکسیۆنێک لە بەردەم باڵوێزخانەی ڕژیم لە هولەند ،بۆ ڕیسوا کردنی
تەقینەوەکانی شەوی یەلدا

ناوەندی هەواڵ  -هولەند :رۆژی هەینای رێکەوتای  ٢١١٦ / ١٢ / ٣١کۆڕیادێاک باۆ شاەرمەزارکردنی تێارۆری شاەوی یەڵادای
خوێناوی و بەرز راگرتنی یاد و ناوی شەهیدانی ئەم رووداوە پێک هێنرا.
سەرەتای ئەم کۆڕیادە بە سروودی نەتەوەی ئەی رەقیب و دوای ئەویش چەند خوولەکێک بێدەنگی باۆ گیاانی پااکی شاەهیدان
دەستی پێ کرد .دواتار چەناد وتەیەک هەر بەم باۆنەوە لەالیەن کااک مساتەفا شەڵماشای ئەنادامی دەفاتەری سیاسای حیزبای
دێموکڕاتی کوردستان و بەرپرسی حیزبی دێموکڕات لە دەرەوەی واڵت پێشکەشی بەشدار بووان کرا.
دوای وتەکانی بەڕێز مستەفا شەڵماشی ،پەیامی دەفتەری سیاسی لەالیەن کاک مەحموود ریشە بەرپرسای کاۆمیتەی حیازب لە
واڵتاای هوڵەنااد خوێناادرایەوە و دوای پێشاکەش کردناای ئەم پەیااامەش هەر کااام لە الیەنەکااانی بەشاادار بااوو پەیااامی خۆیااان
خوێندەوە و هەر کام لەم هێزانە لە پەیامەکانیاندا ئەم تێرۆرەیان بە تووندی مەحکووم کرد و ئامادەیی و پشتگیری خۆیان
بۆ حیزبای دێماوکڕاتی کوردساتان دووپاات کاردەوە و هیوایاان خواسات کە کاورد زیااتر لە جااران یەکگرتاوو بان و داوایاان لە
هێزەکااانی باشااووری کوردسااتان کاارد کە لە پەیوەناادی لەگەڵ ئەم تێاارۆرە هاوکااار باان و راسااتیەکان بااۆ کااۆمەاڵنی خەڵکاای
کوردستان و الیەنە پەیوەندیدارەکان ئاشکرا بکەن .
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کۆڕیادەکە بە وتنەوەی درووشم دژی کۆماری ئیسالمی و نوێکردنەوەی پەیمان لەگەڵ رێبازی شەهیدان کۆتایی پێ هات.
الیەنەکانی بەشداربوو لەم کۆبوونەوەیەدا بریتی بوون لە:
 پارتی دێموکڕاتی کوردستان یەکێتی نیشتمانی کوردستان بزووتنەوەی گوڕان حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی ئێران کۆمەڵە  -ڕێکخراوی کوردستانی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران هەڤکاری پارتە کوردستانییەکان لە هوڵەند کۆمەڵەی شۆڕشگێری زەحمەتکێشانی کوردستان پارتی ئازادی کوردستان (پاک) حیزبی سوسیالیستی دێموکڕاتی کوردستان پارتی سوسیالیستی کوردستان ئەنجومەنی نیشتمانی کورد لە سوریا پارتی ماف و ئازادییەکان (هاک پار) یەکێتیا دێموراتا کورد لە سوریا (یەکێتی) یەکگرتوی ئیسالمی کوردستان پارتیا دێموکراتا کورد لە سوریا (الپارتی) حیزبی کۆمۆنیستی عراق  -نوێنەرایەتی هەرێمی کوردستان یەکێتی نەتەوەی دێموکراتی کوردستانحیزبی دیموکراتی کوردستان  -کومیتەی هولەند
٢١١٦ / ١٢ / ٣١
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چیرۆکی شەهیدبوونی بچووکترین پێشمەرگەی حدک بەهۆی تەقینەوەکان

لەالیەن سیداد لەشكری

بچووکترین شەهیدی حیزبی دیموکراتی کوردستان لە تەقینەوەکانی رۆژی  ٢١١٦ - ١٢ - ٢١تەمەنی  ١١ساااڵنە و نێاوی ناسار
کەریمییە ،دایکی ناسر دەڵێت ئەو زۆر پەرۆش بووە بۆ بەشداریی لە شەوی یەڵدا لەگەڵ پێشمەرگەکانی دیکە.
ئەو خێزانە ئێستا تەنیاا مۆباایلی کوڕەکەیاان بە یادگااری باۆ مااوەتەوە و بەردەوامایش ساەردانی گاۆڕی ئەو شاەهیدە دەکەن،
رۆژی  ٢١ی مان لە شاەوی یەڵادا و لەکااتی یاادکردنەوەی دکتاۆر عەبادولڕەحمان قاساملو دوو تەقیانەوە لە بەردەم بارەگاای
حیزبی دیموکراتی کوردستان روویدا و بەهۆیەوە  ٥پێشمەرگەی ئەو حیزبە و دوو ئاسایش شەهیدبوون.
ئەو خێزانە نزیکەی پێان سااڵە لە رۆژهەاڵتای کوردساتانەوە هااتوونەتە باشاووری کوردساتان ،ناسار قوتاابی قۆنااخی ١٢ی
ئامادەیی و ئەندامی یەکێتی الوانی دیموکراتی رۆژهەاڵتی کوردستان بووە ،دیمەنەکانی نێو ژوورەکەی هەستی ناسر بەرامابەر
بەو حیزبە پیشان دەدات کە خانەوادەکەی قوربانییەکی زۆریان بۆی داوە.
خانەوادەکەی ناسر پێشتر تەنها لە یادە حزبی و نیشتمانییەکاندا سەردانی گۆڕستانی شەهیدانی حزبی دیموکراتیان دەکارد،
بەاڵم ئیدی بەردەوام پێیەکیان لێرە دەبێات ،چاونکە گاۆڕی ناساری ئازیزیاان لێارەیە .دایکای ناسار دەڵێات ":کاوڕەکەم زۆر بە
پەرۆش بوو باۆ بەشاداریکردن لە مەراسایمەکە ،بەاڵم کاتێاک گەیشاتە هاۆڵەکە ،زۆر بە خەمبااری لە ساووچێکەوە وەساتابوو،
وەک ئەوەی چاوەڕێی هەواڵێکی ناخۆش بکات".
هاوڕێکانی تاوەکو ئێستاش بڕوا بە مەرگی هاوڕێکەیان ناکەن ،هاوکات باس لە ئاواتەکانی ناسر دەکەن.
رووداو -کۆیە
٣١ی دێسەمبەری ٢١١٦
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وەزشوانێکی کورد ،میداڵەکەی پێشکەش بە بنەماڵەی شەهیدانی شەوی یەڵدا کرد

وەرزشوانێکی الو و سەرکەوتووی کوردی خەڵکی کرماشان بە ناوی “ژیار کتابی” بە مەبەستی هاوخەمیی لە گەڵ بنەماڵەی
شااەهیدانی یەڵاادای خوێناااویی دێمااوکرات و مەحکااوومکردنی کااردەوەی تیرۆریسااتیی ،میااداڵێک کە لە بااواری وەرزشاای “وشااوو،
کۆن فوو” ،لە کێبەرکییەکاانی جیهاانی بە دەساتی هێناابوو ،لە هەڵوێساتێکی کاوردانەو ئازایاانە ئەو میاداڵەی پێشاکەش بە
کەسوکار و بنەماڵەی شەهیدانی شەوی یەڵدا کرد.
شایانی بەساە لە دوای کارەسااتی شاەوی یەڵادا و شاەهید و برینادار باوونی پۆلێاک پێشامەرگە و کاادری حیزبای دێماوکراتی
کوردسااتان ،خەڵکااای بەپەرۆشاای کوردساااتان بە شاااێوەی جۆراوجااۆر لە گەڵ حیااازب و بنەماااڵەی شاااەهیدانی ئەو کارەسااااتە،
هاوخەمییان دەربڕی و ئەو پەالمارە تیرۆریستییەیان مەحکووم کرد.
٣١ی دێسەمبەری ٢١١٦
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دیداری جێگر سکرتێری حدک ،لە گەڵ بەشێک لە گەنجان و ژنانی دێموکرات

پێشنیوەڕۆی رۆژی یەکشەممە ١٢ی بەرفرانبار بەرێزمستەفا مەولوودی جێگرسکرتێری گشتیی حیزبای دیماوکراتی کوردساتان لە
گەڵ بەشێک لە ژنان و گەنجانی دێموکرات بە مەبەستی تاوتوێ کردنی رووداوی کارەساتباری شەوی یەڵدا کۆبووە.
ئەو دیاادارە کە لە یەکێااک لە سااالۆنەکانی باانکەی دەفااتەری سیاساایی حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتان بەڕێوەچااوو بە مەبەسااتی
توندوتۆڵكردنهوه ئهمنیهت و ڕێكخستنی كاری ڕێكخراوهیی بۆ بەشێک لە ژنان و گەنجانی نیو ریزەکانی حیزب پێكهات.
سهرهتای كۆبوونهوهكه به خولهلێ بێدهنگی بۆ ڕێزگرتن له یاد و بیرهوهریی دوایین شههیدهكانی شاهوی یهڵادای خوێنااویی
و پاشان بەڕێز مستهفا مهولوودی جێگری سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستان ،بابهتێكی سهبارهت باه تهقیناهوهی
تیرۆریستیی شهوی یهڵدا،چۆنیهتیی پێشگرتن و بهرهنگاربوونهوهی ڕووداوه تیرۆریستییهكان و هاهروهها مامهڵاهكردن لهگاهڵ
كهسانی گومانلێكراو پێشكهش به بهشداربووان كرد.
هاوڕێ مستەفا ماهولوودی لاه قساهكانیدا وێاڕای ماهحكوومكردنی كۆمااری ئیساالمیی ئێاران و هاهموو كاردهوه تیرۆریساتییهكان
گوتی،راستە ئێمە لەو رووداوە زیانی گیانیمان لێکەوتەوەو چەند کەس لە کادر وپێشامەرگاکانی دێماوکرات شاەهید وبرینادار
کاااران ،بەاڵم وەک دەزانااان ئەمە یەکەمجاااار نااایە كاااه كۆمااااری ئیساااالمیی ئێاااران لاااه ڕێگاااهی تهقیناااهوه ،تۆپباااارانكردن،
دهرمانداوكردن ،تیرۆر ،هێنانی هێز بۆ سهر بنكهو بارهگاكانی حیزب و تهنانهت هێرشی ئاسمانی دهیههوێ زەربە لە حیزبی
دێمااوكراتی كوردسااتان بوەشااێنێ بەاڵم ورەو باااوەڕی پێشاامەرگانەو پاڵپشااتی کردناای ئەناادامان و دۆسااتانی حیاازب لە رۆژی
تەنگانە خاڵی سەرەکیی مانەوەی ئەم حیزبەیە.
بەرێز مستەفا مەولوودی لە درێژەی قسەکانیدا وێڕای دەستخۆشی کردن لە هاوکاری وخەمخۆری و بنەماڵەی گەورەی
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دێمااوکرات ورووبەروو بااوونەوە شاایاوی ئەناادامان بەتااایبەتی ژنااان و گەنجااانی دێمااوکرات لە شااەوی تەقینەوەکااان ،کۆمەڵێااک
داواکاریی ئەمینەتی و تەشکیالتی بەمەبەستی بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ هەر چەشنە ئەگەرێکی هاوشێوە خستەڕوو.
لە کۆتاایی ئەو دیاادارەدا لە گفتگااۆیەکی کاراوە ،بەشااداربووان رەخاانە و تێبینای و پرساایاری خۆیانیااان بااس کاارد کە پاشااان
لەالیەن بەرێز “مەستەفا مەولوودی”ەوە واڵمدرانەوە.
١ی جانێوێری ٢١١١

لە واڵتی فینالند کۆڕیادێک بۆ شەهیدانی یەڵدا بەڕێوەچوو

رۆژی یەکشەممە١ ،ی ژانویەی  ،٢١١١بۆ ئیدانەکردنی تیارۆری دەوڵەتیای کۆمااری ئیساالمیی ئێاران و رێزگارتن لە شاەهیدانی
دەستی ئەو تیرۆرە لە شەوی یەڵدا ،لە واڵتی فینالند کۆڕێک بەڕێوەچوو.
کۆبااوونەوەکە لە الیەن کااۆمیتەی فینالناادی حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتان و بە بەشااداریی سااەدان کەس لە کوردسااتانیانی
نیشتەجێی ئەو واڵتە ،نوێنەرانی حیازب و الیەنە سیاساییەکان و ،ئەنادامان و الیەنگرانای حیزبای دێماوکراتی کوردساتان لە
شاری تورکۆ بە سروودی نەتەوایەتیی ئەی رەقیاب و خولەکێاک بێادەنگیی باۆ رێاز گارتن لە خەباات و تێکۆشاانی شاەهیدانی
رێگای رزگاریی کوردستان ،بە تایبەت شەهیدانی یەڵدای خوێناویی دەستی پێکرد.
لە ساااەرەتادا هاااااوڕێ کەریااام رەسااااووڵی ،بەرپرسااای پێوەناااادی لە گەڵ الیەنە کوردساااتانیەکان لە کااااۆمیتەی فینالنااااد بە
وەبیرهێنااانەوەی وتەکااانی دوکتااور قاسااملووی نەماار لە مەڕ درێااژەدان بە خەبااات و تێکۆشااانی شااەهیدەکانمان ،بەخێرهاااتنی
ئامادەبوانی کرد .پاشان وتاری کۆمیتەی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە الیەن وەساتا رەحماان ،بەرپرسای کاۆمیتەی فینالناد
خوێندرایەوە.
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لە درێژەی کۆڕەکەشدا ئەو الیەنانەی خوارەوە بە وتاار ،پەیاام یاان برووساکەی مااتەمینی ،وێاڕای مەحکاووم کردنای تیارۆری
دەوڵەتیی شەوی یەڵدا ،هاوخەمیی خۆیان لە گەڵ حیزبی دێموکراتی کوردستان و بنەماڵەی شەهیدەکان دووپات کردەوە.
* حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بە دانانی چەپکە گوڵی ماتەمینی
* وتاری پارتی دێموکراتی کوردستان لە الیەن مامۆستا حەکیم
* وتاری کۆمەڵەی شۆرشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران لە الیەن جەعفەر مستەفا سوڵتانی
* پەیامی هاوخەمیی کۆمەڵە ،رێکخراوی کوردستانیی حیزبی کومونیستی ئێران
* پەیامی هاوخەمیی بزووتنەوەی یارسان
* وتاری یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لە الیەن ئەنوەر پێنجوێنی
* پەیامی کۆمەڵەی پێشمەرگە دێرینەکانی کوردستان لە الیەن هیوا شوانی
* بروسکەی هاوخەمیی بزووتنەوەی گۆڕان
* پەیامی هاوخەمیی پارتی ژیانی ئازادیی کوردستان لە الیەن شێرزاد ئیبراهیمی
* وتاری فیدراسیۆنی کۆمەڵە کورستانییەکان لە فینالند لە الیەن کەریم فەرخەپوور
* پەیامی یەکێتیی الوانی دێموکراتی رۆژهەاڵتی کوردستان لەالیەن سولەیمان ئیبراهیمی
ئەم ئەدیب و خاوەن ڕایانەش بە پێشکەش کردنی بابەت ،وتار ،پەخشان و شێعر بەشداری کۆڕەکە بوون:
فازڵ سوڵتانپەنا بە شێعری “دیمەنی تابڵۆیەک”
ژیاننامەی شەهید عەلی قۆیتاسی لە الیەن سەیدخدر میرسەیدی
ژیاننامەی شەهید وەهاب میرخزری لە الیەن مام کوردنەژاد ئیبراهیمی
رەئوف گوڵبەدەن بە شێعری “شێعرێ بێباوک” کە بۆ شەکیال کچی شەهید عەلی قۆیتاسی نووسرابوو
ژیاننامەی شەهیدان ئەرسەالن عەباسنیا ،ساالر باقری و ناسر کەریمی و عدنان عەبدواڵ  ،ساەنگەر ساتار لە الیەن کەریام
رەسووڵی.
نزار کوێستانی بە پەخشانە شێعرێک
عەبدوڵاڵ حاجی بە پێشکەش کردنی چەند کۆپلە شێعر
کۆتایی کۆریادی شەهیدانی شەوی یەڵدا تەرخان کرابوو بۆ وتارێاک لە ژێار نااوی “دەوڵەت ساەرچاوە و مااکەی تیارۆرە” کە
لە الیەن عەزیز شێخانی پێشکەش کرا.
٢١١١ - ١ - ٢
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بەیاننامە لە بارەی :تەقینەوە تیرۆریستیەکەی شەوی ١ی بەفرانبارو پەیامو
شوێنەوارەکانی

خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستانو ڕۆڵەکانی نەتەوەی کورد لە هەموو بەشەکانی کوردستان!
هێزو ڕێکخراوو کەسایەتییە کوردستانیو ئێرانییەکان!
دامەزراوە حکوومییەکان لە هەرێمی کوردستان!
کۆنسۆڵخانەو نوێنەرایەتییەکانی واڵتانی جیهان لە هەرێمی کوردستان!
ناوەندە ناوچەییو نێودەوڵەتییە مرۆڤدۆستەکان!
شەوی ١ی بەفرانباری ئەمساڵ (٢١ی دیسامبری  ،)٢١١٦مەراسمێکی کولتووری بە بۆنەی شەوی یەلدا(٨٦ساڵەی لە دایکباوونی
د.قاسااملوو) لە باانکەی دەفااتەری سیاساایی حیزباای دیمااوکراتی کوردسااتان کە بە ئیبتیکاااری یەکیەتیاای الواناای دیمااوکراتی
رۆژهەاڵتااای کوردساااتانو بە بەشاااداریی بنەمااااڵەو تێکۆشاااەرانو ئەنااادامانی ئەم حیااازبە پێاااک هااااتبوو ،کااارا بە ئاماااانجی
تەقینەوەی تێرۆریساتی .ڕاسات لە کااتی تەواوباوونی بەرناامەکەدا ،بۆمبێاک لە نزیاک شاوێنی بەڕێوەچاوونی مەراسامەکە ،لە
پەنا فرۆشاگەیەکو لە تەنیشات ڕێگاای هااتوچۆی گشاتیی هەڕماۆتە  -کەمپای “ئاازادی” تەقێنادرایەوە .کاتێاک کۆمەڵێاک لە
پێشاامەرگەکانی دیمااوکراتو پۆلیسااەکانی باانکەی ئاسااایش لەو نزیکااانە ،بااۆ فریاااکەوتن دەگەنە شااوێنی ڕووداوەکە ،بااۆمبی
دووهەمیش دەتەقێندرێتەوەو لە ئاکام دا دەسبەجێ ٦کەس گیانیان لە دەست دەدەن ٤ .کەسایش برینادار دەبان کە یەکێاک لە
بریندارەکان دوازدە سەعات دواتر بە داخەوە گیانی لە دەسات داو بەم جاۆرە ژماارەی شاەهیدەکانی ئەم کاردەوە تیرۆریساتییە
بووە  ١کەس( ٥تێکۆشەری دیموکراتو دوو پۆلیسی ئاسایش).
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نیشانەکانو زانیارییەکان دەری دەخەن کە ئامان لەو تەقینەوەیە ،کوشتنی ژمارەیەکی هەر چی زیاتر لە تێکۆشەرانو
بنەمالەکااانی دێمااوکرات بااووە .بەو هۆیەشااەوە کە نەیااانتوانیوە بۆمبەکااان بێناانە نێااو هااۆڵی بەڕێوەچااوونی ڕێوڕەساامەکە،
نزیکترین شاوێن لەو هەدەفەیاان  -کە خەڵاک لە کااتی تەواو باوونی بەرناامەکەدا لێای کاۆ دەبانەوە -هەڵ باژاردوە .حیزبای
دیمااوکراتی کوردسااتان لە یەکەم ڕاگەیەناادراودا بە مەبەسااتی هەر چاای زووتاار ئاگااادار کردناای بیااروڕای گشااتی لەم ڕووداوە،
تەنیااا ڕووداناای تەقیاانەوەکەو ڕادەی زیااانو قوربااانییە گیانییەکااانی بە ئاگاااداریی هەمااوو الیەک گەیاناادو قااامکی تاوانبااار
کردنی بۆ الیەنێکی دیاریکراو ،ڕانەداشت .بەاڵم هەر لە یەکەم سااتەکانەوە ،گومانماان نەباوو کە ڕێژیمای کۆمااری ئیساالمیی
ئێااران لە پشاات ئەم پاایالنە تێرۆریسااتیەوەیە .لێاادوانو وتااووێژو ڕوونکردنەوەکااانی دواتااری بەرپرسااانی حیزباای ئااێمە لە
پێوەنادی لە گەڵ ئەم تەقیاانەوەیە دا ،پێااداگری باووە لە سااەر ناساااندنی کۆماااری ئیساالمیی ئێااران وەک سااەرچاوەی ئەساالیی
ئەنجامدانی ئەم تاوانە تێرۆریستییە.
حیزبااای دیماااوکراتی کوردساااتان لە تاوانباااار کردنااای ڕێژیمااای کۆمااااری ئیساااالمیی ئێاااران بە ئەنجامااادانی ئەم تەقیااانەوە
تیرۆریستییە ،پشاتی بە کۆمەڵێاک بەڵاگەو هاۆ بەساتوە .ئەم ڕێاژیمە ،هەر لە هەرێمای کوردساتان لە دەیەی ٩١ی زایینایدا،
دەیان تاوانی تیرۆریستیی گەورەی لە دژی الیەنە سیاسییەکانو تێکۆشەرانی کوردی ڕۆژهەاڵتایو بنەمالەکانیاان ئەنجاام داوە
کە سااەدان قوربانییااان لااێ کەوتااووەتەوە .جااگە لەم کارنااامە ڕەشااە کە کۆماااری ئیسااالمیی ئێااران لە تیاارۆری تێکۆشااەرانی
سیاسیی نەیاری ئەو ڕێژیمە لە هەرێمی کوردستاندا هەیەتی ،لە مانگەکاانی ڕاباردوودا ،فەرمانادەرانی ساوپای پاساداران بە
ئاشکراو بەردەوامی هەڕەشەیان کردوە کە لە نێوخاۆی هەرێامو لە هەر جێایەک بە پێویساتی بازانن ،زەبار لە دێموکراتەکاانو
بنکەو بارەگاکانیان دەوەشێنن .لەمانەش گرنگتر ئەو زانیارییانەن کە کاۆمیتەی ئەمنیەتای حیزبای دیماوکراتی کوردساتان لەم
چەنااد ساااڵەی دوایاایدا لە ڕەوتاای پااووچەڵکردنەوەی پیالنەکااانی ئەو ڕێااژیمەو لێکااۆڵێنەوە لە ڕاسااپێردراوو دەسااتوپیوەندە
ناردراوەکااانی سااەر بە دامودەزگااا ساایخوڕییەکانی کۆماااری ئیسااالمی باااۆ نێااو حیزباای ئااێمە ،کااۆی کااردوونەوە .بە گاااوێرەی
زانیارییەکاان ،ئیتالعاااتو سااوپای پاساداران لە مێااژە لە هەوڵاای خرابکاااریو ئەنجامادانی تەقیاانەوەو کااردەوەی تێرۆریسااتیی
دیکە لە نێاو بانکەو دامەزراوەکاانی حیازبو لە دژی بەرپرساانو تێکۆشاەرانی حیازب دان .لەڕاساتای چااالک کاردنەوەی نیاازە
تێرۆریسااتییەکانیان لە هەرێماای کوردسااتانو بە دژی حیزباای دیمااوکراتو الیەنە سیاسااییەکانی دیااکەی ڕۆژهەاڵتاای کوردسااتان،
پێوەناادییان بە ژمااارەیەک لە هاودەسااتانی خۆیااان لە دەیەی ٩١ی هەتاااوی دا گرتااووەتەوەو داوایااان لااێ کااردوون بااۆ ئەم
مەبەساااتە هاوکارییاااان باااکەن .ئەوەش کە هەر لە دوو سااااڵی ڕاباااردوو دا چەناااد پیالنااای تیرۆریساااتی لە دژی بنکەکاااانو
بەرپرسانی ژمارەیەک ڕێکخراوی سیاسیی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە نێو هەرێمی کوردستان دا ،پاووچەڵ کاراونەوەو عامیالنیاان
گەڕاونەوە باوەشی دەزگا سیخوڕییەکانی ڕێژیمی ئێران  ،ڕاستیی ئەم قسانە دەسەلمێنن .ئەو بەڵگەو نیشاانەو زانیارییاانەش
کە لە پێوەناادی لە گەڵ تەقیاانەوەی “شااەوی یەلاادا”دا بە دەساات حیزباای دیمااوکراتی کوردسااتانەوە هەنو جااارێ خەریکاای بە
دواداچااوونو لێکااۆڵینەوەی زیاااتر لە سااەریانین ،ڕۆژبەڕۆژ زیاااتر دڵنیامااان دەکەن کە ڕێژیماای کۆماااری ئیسااالمیی ئێااران ئەم
تاوانە تیرۆریستییەی ئەنجام داوە.
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حیزبی دیموکراتی کوردستان ،لەهەموو ئەو الیەنانەی بەردەنگی ئەم بەیاننامەن ،داوا دەکا تەقینەوەی تێرۆریستی لە دژی
حیزباااای دیمااااوکراتی کوردسااااتان وەک زەنگێکاااای مەترساااایو وەک سااااەرەتایەکی بە کااااردەوە لە دەسااااتپێکردنەوەی پاااایالنە
تیرۆریستییەکانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران لە هەرێمی کوردستاندا ،چاو لێ باکەن .هەرێمای کوردساتان ،بە هاۆی ئەو
تاوانانەی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران لە دەیەی ٩١ی زایینای لە دژی الیەنە سیاساییەکانی ڕۆژهەاڵتای کوردساتان تێایدا
ئەنجااام دا ،زیااانێکی زۆر بە ئیعتیبااارە سیاساایو ئەمنیەتیاایەکەی گەیشاات .هەر وا کە برایەتیاای گەلاای کااورد لە دوو بەشاای
ڕۆژهەاڵتو باشااووری کوردسااتانیش لە ژێاار کاااریگەریی ئەو کارەساااتانەی لە هەرێماای کوردسااتان بە سااەر تێکۆشااەرانی کااوردی
ڕۆژهەاڵت هاتن ،زیاانی گەورەی دیات .چااالکبوونەوەی تێرۆریزمای کۆمااری ئیساالمی ،هەماوو ئەو الیەناانەی بەر دەنگای ئەم
بەیاننامەیەن بەرەوڕووی کۆمەڵێک ئەرک دەکاتەوە .گرنگترینی ئەم ئەرکانە بریتین لە:
 دەنگهەڵبڕینو مەحکوومکردنی ڕاشکاوانەی دەستدرێژیی سوپاییو کردەوەی تێرۆریستی لە الیەن کۆماری ئیسالمییەوە، چاوەدێڕیی بنکەو دامەزراوە جۆراوجۆرەکانی ئەو ڕێژیمە لە هەرێمی کوردستانو هاتوچۆی کاربەدەستانو دەستوپێوەندەکانیڕێژیمی ئێران،
 هەساات کااردن بە بەرپرساایارەتی لە ئاساات ئەمنیەتاای تێکۆشااەرانو باانکەو کەمپەکااانی ڕێکخااراوە سیاسااییەکانی ڕۆژهەاڵتاایکوردستانو،
 پشاااتیوانیو هااااودەنگی لە گەڵ حیااازبو ڕێکخاااراوە سیاساااییەکانی ڕۆژهەاڵتو تێکۆشاااەرانی ئەو بەشاااەی کوردساااتان کە لەهەرێمی کوردستانن لە دژایەتی لە گەڵ هەڕەشە و تاوانی تێرۆریستیدا.
حیزبای دیماوکراتی کوردسااتان ،وەبیار هێاازو الیەنە سیاساییە ڕۆژهەاڵتییەکانیشای دێنێااتەوە کە ئەگەر زۆر فااکتەری سیاساایو
خەباتگێڕانەی گرنگی دیکەش هەتا ئێستا بە داخەوە نەبوون بە هۆو پاڵنەری یەکگارتنو هاوکااریی بەریانو درێژخاایەن لە
نێوانیااان دا ،حەق وایە هەڕەشااەو نیااازو بەرنااامە تێرۆریسااتییەکانی ڕیژیماای کۆماااری ئیسااالمی بااۆ زەباار وەشاااندن لەوان لە
هەرێماای کوردسااتاندا ،ببااێ بە هاناادەرێک بااۆ هەڵاادانەوەی الپەرەیەکاای نااوێ لە پێوەناادییەکانیانو بکاارێتە سااەرەتایەک بااۆ
یەکگرتنو هاوکاریو خەباتی هاوبەش لە بواری جۆراوجۆردا.
ئااێمە جااارێکی دیااکە سااەرنجی دەوڵەتااانو هێاازو الیەنە سیاسااییەکانی ناااوچەو جیهااان بااۆ الی ئەم راسااتییە ڕادەکێشااین کە
حااوزووری ڕێژیماای ئێااران لە عێااراق ،سااووریە ،لوبنااان ،یەمەنو شااوێنەکانی دیااکەی ناااوچە ،نەک بااۆ بەشااداری لە شااەڕی
جیهااانیی دژ بە تێرۆریاازم ،بەڵکااوو بااۆ پشااتیوانی لە هاوپەیمااانە ئیاادئۆلۆژیکەکانی خااۆیو زاڵکردناای هێژمااۆنیی سیاساای،
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ئەمنیەتیوسوپایی کۆماری ئیسالمی لە نااوچەکە دایە .ئاماان و نیاازی حاوزووری ئەم ڕێاژیمە لە نێاو ڕووداوەکاانی نااوچەدا
نەک لە ڕاسااتای پێکەوەژیااانی بە ئاشااتیی واڵتااانو نەتەوەو ئااایینە جیاوازەکااانی ناااوچە ،بەڵکااوو بااۆ داکااۆکیو پشااتیوانیی
بەشێکی دیاریکراویاانەو دەیەوێ بە هەر نرخێاک باووە هاوپەیمانەکاانی خاۆی بە ساەر ئەوانای دیاکە زاڵ بکاا .ئەم حاوزوورە
ناااوچەییە کە بە ڕواڵەت بەشاادارییە لە شااەڕی جیهااانی بە دژی تێرۆریاازمو توناادڕەویی ئااایینی ،هیچاای لە ماااهییەتی ئەو
ڕێااژیمە کە پەنااابردنە بااۆ تێرۆریاازمو پاایالنو سااەرکوت لە دژی نەیارەکااانی ،نەگۆڕێااوەو لە هەر شااوێنێکو هەر کاتێااک بە
پێویستی زانیبێ ،سوودی لێوەرگرتوە.
حیزبی دیموکراتی کوردستان بە دەرفەتی دەزانێ ،لە ڕێگای ئەم بەیاننامەیەوە سپاسو پێزانینای گەرمای خاۆی بەرامابەر ئەو
هاوخەمیو هاوپێوەندییە بەریانە ڕابگەیەناێ کە دوابەدوای تەقیانەوەی تیرۆریساتی لە بارەگاای دەفاتەری سیاسایی حیازب لە
نزیک شاری کۆیەو لە ڕۆژانی دواتر دا خۆی نواند .سەرۆکایەتیی هەرێم ،حکاوومەتی هەرێمای کوردساتان ،ساەرۆکی پارڵماان
و فراکسااایۆنە پارلمانییەکاااان ،زۆربەی حیااازبو ڕێکخاااراوە سیاساااییەکانی هەماااوو بەشاااەکانی کوردساااتان ،بە باڵوکاااردنەوەی
بەیانناااامەو ڕاگەیانااادنی هەڵوێساااتی رەسااامی ،وێاااڕای مەحکاااوومکردنی ئەم تااااوانە گەورەیە ،لە گەڵ حیزبااای دیماااوکراتی
کوردستانو بنەمااڵەی شاەهیدەکان ،هاوخەمیاان کارد .ژماارەیەکی زۆر لە کەساایەتییەکان ،کاربەدەساتانی حیزبایو حکاوومی،
نااوێنەرانی چااینو تااوێژە جۆراوجۆرەکااان لە هەرێماای کوردسااتان ،لە بەخاکسااپاردنی شااەهیدەکان یااا لە ڕێورەساامی پرسااەو
سەرەخۆشی لە بنکەی دەفتەری سیاسیی حیزب دا بەشدار بوون .خەڵکی شاری کۆیە بە هاتن بۆ نەخۆشخانەکان بە مەبەساتی
خااوێن بەخشااین بە بریناادارەکانو سااەردان بااۆ باانکەو کەمپەکااانی حیاازب و ئامااادەیی دەرباارین بااۆ هەر جااۆرە هاوکااارییەکی
پێویساات ،جااارێکی دیااکە جااوانترین نمااوونەی دلسااۆزییان بەراماابەر حیزباای دیمااوکرات نواناادەوە .جێگااای خااۆیەتی سپاساای
بەرپرس اانو کاربەدەسااتانی ئاسااایشو دەزگااا حکااوومیو ئیاادارییەکانی کااۆیە بکەیاان کە بە مەبەسااتی فریاااکەوتنو هاوکاااریو
لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکە ،لە یەکەم ساتەکانی دوای ڕووداوەکە ،خۆیان گەیاندە بنکەی دەفتەری سیاسایی حیازب .هیاوادارین
لێکااۆڵینەوەو بە دواداچااوونی دەزگااا ئەمنیاایە پیوەندیاادارەکان هەرچاای زووتاار بگاااتە ئاکااامو بیااروڕای گشااتیی لااێ ئاگااادار
بکرێتەوە .ئەوەندەش کە دەگەڕێتەوە سەر هاوخەمیی دێموکراتەکان لە گەڵ یەکتر لەم ڕووداوە دا ،وەک زۆر بۆنەی دیاکە کە
ڕووداوی ناااخۆش بااۆ دیموکراتەکااان دێااتە پااێش ،جااارێکی دیااکە سااێبەری هاااودڵیو هاوسااەنگەربوونو هاااوڕێیەتی باااڵی بە
سەربنکەو مالەکانی دیموکرات دا کێشا.
تااااوانی تێرۆریساااتیی کۆمااااری ئیساااالمی لە دژی حیزبااای دیماااوکراتی کوردساااتان ،هەم لە نێوخاااۆی ڕۆژهەاڵتو هەم لە نێاااو
کوردەکااانو ئێرانییەکااانی دەرەوەی واڵت ،شااەپۆلێکی بەریاان لە هاااوخەمیو هاوپێوەناادی لە گەڵ حیزباای ئااێمە وەڕێ خسااتوە.
دڵسۆزانو هۆگرانی حیازب لە نێوخاۆ لە ڕێگاای جۆراوجاۆرەوە پێوەنادییان بە بەرپرساانو تێکۆشاەرانی حیازبەوە گرتاوە ،ئەو
تاوانە دڕندانەیان مەحکووم کردوەو هاوخەمیو پشتیوانیی خۆیاان بە حیزبای دیماوکراتی کوردساتان ڕاگەیانادوە .لە دەرەوەی
واڵتایش ،جیناایەتی تاازەی کۆمااری ئیساالمی باووە بە هااۆی تاووڕەیی کوردەکاانو کاۆڕو کاۆمەڵی سیاسایی ئێرانای .هیااوادارین
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ئازادیخوازانی کوردو ئێرانی لە دەرەوەی واڵت ئەم تاوانە گەورەیەی ڕێژیمی ئێران بکەنە هەوێنی چاالکیی سیاسی جۆراوجاۆر
بۆ لەقاودانو مەحکوومکردنی کۆماری ئیسالمی .هەر لێرەشدا بە پێویساتی دەزاناین ڕێازو پێزانینای خۆماان باۆ ئەو بەشاە لە
میااادیاکان ڕابگەیەناااین کە باااایەخی پێویساااتیان بەم ڕووداوە دا و بە هااااتن باااۆ شاااوێنی ڕووداوەکەو وەرگرتنااای لێااادوانو
ڕوونکردنەوە لە بەرپرسانی حیزبی دیموکراتی کوردستان ،تیشکیان خستە سەر ئەو هێرشاە تێرۆریساتییەو بیاروڕای گشاتییان
لە الیەنە جۆراوجۆرەکانی ڕووداوەکە ئاگادار کردەوە.
ئێمە جارێکی دیکە یادی شەهیدانی ئەو تەقینەوە تێرۆریستییە بەرز رادەگرینو سەرەخۆشی لە بنەماڵە دڵ بە خەمەکانیاانو
هاوسااەنگەرانیان دەکەیاان .خەڵکاای ڕۆژهەاڵتاای کوردسااتانو هااۆگرانی حیزباای دیمااوکراتی کوردسااتان لە هەر شااوێنێک ،دڵنیااا
دەکەینەوە کە هەڕەشەو تاوانەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران ،ئەم حیزبە لە درێژە دانی خەباتی ڕەواو فرەڕەهەنادی خاۆی بە
دژی کۆماری ئیسالمی ،سارد ناکاتەوە .بە پاێچەوانەوە ،ئەم تااوانەو خاوێنی تاازەترین شاەهیدەکانمان هەر لەو کااتە دا کە
هانمان دەدا بۆ وریااییو پارێزگااریی زیااتر لە ڕێابەریو تێکۆشاەرانو بنکەکاانی حیازب ،لێباڕاویو ئیرادەشامان باۆ خەبااتی
زیاتر لە نێوخۆو دەرەوەی کوردستان  ،بە گوڕتر دەکا.
ساڵو بۆ گیانی پاکی شەهیدانی ١ی بەفرانبار(یەلدای خوێناوی)،
ساڵو لە هاوپێوەندیی دۆستانو دڵسۆزان لە گەڵ حیزبی دیموکراتی کوردستان،
ڕسوایی بۆ تێرۆریزم و ڕێژیمی تێرۆریستی کۆماری ئیسالمیی ئێران،
سەرکەوتن بۆ خەباتی ئازادیخوازنەی گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستانوهەموو بەشەکانی کوردستان.
حیزبی دیموکراتی کوردستان
دەفتەری سیاسی
٤ی بەفرانباری ١٣٩٥
٢٤ی دیسامبری ٢١١٦
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چەند پەیام و بابەتی فارسی
-------------------------------------اطالعیه حمله تروريستی به دفتر حزب دمكرات كردستان را محكوم می كنيم

بیش از سی سال است که جنایتکاران اشغالگر فارس ایران توسط کشتار آزادی خواهان و استقالل طلبان ملتهای تحات اشاغال
به حکومت غیر مشروع خویش در جغرافیای موسوم به ایران ادامه می دهند .این جنایتها که از سالها پیش از مرزهاا گذشاته
و هر روز وسعت بیشتری میابد نه تنها فرزندان دلیر ملتهای تحت اشغال در کشورهای مختلف را هدف قرار مای دهاد  .بلکاه
کل منطقه را هدف قرار داده همینک نیروهای تروریست داعشي و مليشيای ایران در کشورهای عراق و یمن و ساوریا و لبناان
و کشورهای خلی عرب به آدم کشی مشغولند .تا جائی که امروز برای همگان ثابات اسات کاه جمهاوری وحشات و تارور ایاران
روی همه جنایتکاران تاریۆ را سفید کرده در صف اول هماه تروریسات هاای جهاان قاراردارد .ایان رژیام کاه غارق در مشااکل
اقتصادی و اختالفات سیاسی جناحیست است در تالش است تا از طریق اعمال تروریساتی و کشاتار مباارزان ملال غیار فاارس
بر موج فزاینده مطالبات آزادی خواهی و استقالل طلبی ملل تحت اشغال ایران غلبه کناد .سیاساتی کاه بارهاا شکسات خاویش
را ثابت کرده و در جهان امروزجائی ندارد .باه بان بسات رسایدن سیاساتهای داخلای و منطقاه ای و باین المللای کشاور توساعه
طلااب و تروریساات پرورایااران کااه همگاای نشااانه ازفروپاشاای قریااب الوقااوع ایاان دشاامن بشااریت و قاتاال ازادیخواهااان را نویااد
میدهد .حمله تروریستی به مقر حزب دمکرات کردستان دراقلیم کردستان عراق نشانه باارز دساتپاچگی سیاساتهای تروریساتی
ایران را نشان می دهد.
جبهه دمکراتیک مردمی احواز ضمن محکوم کردن عمل تروریستی دولت اشغالگر ایران در دفتر حازب دمکارات کردساتان مساتقر
در اقلیم کردستان عراق همدردی عمیق خود را با خانوادههای جانباختگان و مجروحین اعالم نموده به رهبریت حزب دمکرات
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تسلیت می گوید.
پیروز باد مبارزات استقالل طلبانه ملتهای تحت اشغال ایران
جبهه دمکراتیک مردمی احواز

بیانیه دفتر سیاسی سازمان فعاالن اهل سنت ایران در محکومیت حادثه تروریستی
”کویه”

با نزدیک شادن باه ( ٣٨سای و هشاتمین) ساالگرد حاکمیات روحاانیون تنادرو بار ایاران ،جنایات هاایی کاه “جمهاوری اساالمی
ایران” در آن گوی سبقت را از تمامی هم البی های خود گرفته ،وارد مرحله جدیدی شده است.
این سال ها برای دگراندیشان و آزادیخواهان پر از سختی و تالش بود اما آرمان های ظلم ستیزانه و انسان دوستانه ،ساایه
ی امیدی بر سر کنشگران این راه شده و راه “از اجحاف تا احقاق حقوق” همیشه سبز بوده است.
ترور و حذف فیزیکی دگراندیشان و نیروهای اپوزیسیون ،امضای جمهوری اسالمی ایران در تمام این چهار دهه باوده و در آن
هیچ ابایی نداشته است.
بدینوسیله ،سازمان فعاالن اهل سنت ایران با ابراز تأسف و تسلی به مردم کردستان و عموم آزادیخواهان ایران و جهان،
حادثه تروریستی شامگاه  ٣١آذرماه در ”کویه”را محکوم کرده و آن را با ”تروریستی” توصیف کردن ،خطر جدیدی در حذف
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مخالفین جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور می داند.
تا به امروز“ ،فعاالن اهل سانت ایاران” و ساایر ساازمان هاای آزادیخاواه از تارور و حاذف اندیشامندان ،فعااالن ،کنشاگران و
سرمایه های مردمی در داخل ایران و فضای آلوده داخلی هشدار داده اند اما حادثه ”کویه”و کشاته و زخمای شادن ”ده” عضاو
حزب دموکرات کردستان و خانواده های آنان داللت بر انتقال این فضای آلوده به خارج از ایران نیز دارد.
نهاد مجری برنامه های حاکمیت ایران “سپاه پاسداران” جسارت خود را بیش از پیش کرده و مخالفان جمهوری اسالمی حتی
در خارج از ایران نیز احساس امنیت ندارند.
با این وجود بر این اصل معتقدیم که ”باطل نابودشدنی و حق استوار است” از این سو تمامی آزادیخواهان و فعاالن سیاسی-
مدنی را به اتحاد جبهاه در برابار ساایت هاای تارور و حاذف مخالفاان و اپوزیسایون ،کاه تهدیدیسات بارای امنیات ،حقاوق و
زندگی مردم ایران ،دعوت میکنیم.
به امید آزادی برای همه آزاد اندیشان
دفتر سیاسی سازمان فعاالن اهل سنت ایران
 ٢دی ماه ١٣٩٥
 ٢٢دسامبر ٢١١٦

حمله تروریستی به دفتر «حزب دمکرات کردستان» محکوم است

در دو انفجار متوالی در مقابل دفتر «حزب دمکرات کردستان» در اقلیم کردستان دست کم هفت نفرجان خود را از دست
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دادند و تعدادی زخمی شدند.
در انفجار سهشنبه  ٣١آذر  ٢١( ١٣٩٥دسامبر )٢١١٦در شهر «کوی سنجق» اربیل ،پن پیشمرگ «حزب دمکارات کردساتان» و
دو عضو «آسایش اقلیم کردستان» جان خود را از دست دادند.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردساتان حاذف فیزیکای مخالفاان و اپوزیساون مخاالف حکومات جمهاوری اساالمی ایاران را باه هار
دلیلی غیر قابل قبول و مغایر با اصول اولیه حقوق بشر میداند.
این سازمان با توجه به تهدیدات اخیر سران سپاه پاسداران انقالب اساالمی ایاران ونهادهاای امنیتای ،احتماال دخالات آنهاا
دراین حمالت را بدور نمیداناد وباا توجاه باه ایان اظهاارات از مقاماات حکومات ایاران میخواهاد کاه باه جاای حاذف فیزیکای
مخالفان ،به مذاکراه با آنها روی آورده وازخشونت بیشترپرهیز نماید.
این سازمان همچنین از احزاب سیاسی کرد مخالف حکومت ایران درخواست میکناد کاه تاا حاد امکاان از برخوردهاای مسالحانه
دوری کنند و شرایط را برای گفتگو و مصالحه فراهم آورند.
سازمان دفاع از حقاوق بشار کردساتان از مقاماات حکومات اقلایم کردساتان درخواسات میکناد کاه امنیات اعضااء و خانوادههاای
احزاب و تشکل های کردی و همچنین روزنامه نگاران وفعالین مدنی وحقوق بشار کارد ایرانای را کاه باه اقلایم کردساتان پنااه
آوردهاند حفظ و برای آن تالش نماید.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
جمعه  ٣دی  ٢٣ - ١٣٩٥دسامبر ٢١١٦
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بیانیه جبهه دموکراتیک ایران برون مرز :ترور اعضای حزب دموکرات کردستان را
محکوم میکنیم

روز گذشته عوامل تروریست جمهوری اسالمی با بمبگذاری در محال حضاور اعضاای ایان حازب در کردساتان عاراق موجاب کشاته
شدن هفت تن و زخمی شدن هشت نفر دیگر شدند .این عمل ضد بشری در حالی صورت میگیارد کاه جمهاوری از راس تاا ذیال
در منجالب فساد خود ساخته که از ماهیتش سرچشمه گرفته است ،در حال غرق شدن است و هر روز بارای دفااع از موجودیات
تبکارنه خود مبارزان درون کشور و بیرون کشور را مورد تهاجم و سرکوب وحشیانه قرار میدهند .مباارزات مساالمت آمیاز ایان
حزب در بیست سال گذشته نشان داده است آنکس که رو بسوی خشونت طلبی دارد تنها جمهاوری اساالمی اسات .ایان حکومات،
ترورویسم خود را نه تنها در کردستان و بر علیه این احزاب صال طلاب گساترش داده اسات بلکاه باا حضاور عوامال آشاوبگر
خود در اکثر کشورهای عربی همسایه و با حضور نظامی و اعمال شیوه های سرکوبگرانه در خاورمیاناه ،کشاور ایاران را در
معرض خطرات بزرگی قرار داده اسات .هزیناه هاای کاالن تماام ایان رقتارهاای ضاد انساانی جمهاوری اساالمی از جیاب ماردم
ایران پرداخت می شود .مردمانی که خود در فقر مطلق بسر میبرند .جمهوری اسالمی باید بداند که موضاوع مهام امنیات ملای
مردم ایران در گرو تروریسم و جنگهای خانمانسوز در کشورهای دیگر نیست .حکومتی کاه خاود دساتهای الاوده دارد نمیتواناد
برای مردم ایران امنیت بیاورد.
جبهه دموکراتیاک ایاران در بارون مارز ضامن محکاوم کاردن تارور وحشایانه اعضاای حازب دماوکرات کردساتان توساط جمهاوری
اسالمی متذکر میشود که هرگونه اقدام تروریستی بر علیاه احازاب ،ساازمانها و شخصایت هاای ایرانای اقادام بار علیاه ماردم
ایران محسوب میشود ،اقدامی که حکومت را از سرنوشت محتوم نجات نخواهد داد ،همچنان کاه اقادامات سارکوبگرانه ساالهای
طوالنی حکومت در سراسر ایران تا کنون نتوانسته است حکومت را از خطر بالقوه فروپاشی برهاند.
زنده باد آزادی
گسسته باد زنجیر استبداد
برقرار باد دموکراسی در ایران
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جبهه دموکراتیک ایران برون مرز
 ٢دی ماه  ٢٢ - ١٣٩٥دسامبر ٢١١٦

مقاومت ايران جنايت تروريستي عليه حزب دمكرات كردستان را قويا محكوم ميكند و
به خانواده شهيدان تسليت ميگويد

فراخوان به شورای امنيت ملل متحد برای رسيدگی به تروريسم ماليان عليه پناهندگان و مخالفان ايرانی بويژه در كردستان
عراق
دفتر سياسی حزب دمكرات كردستان اعالم كرد در دو انفجار تروريستی پياپی در نزديكی يكی از مقرهای اين حزب  ٦تن از
كادرها و پيشمرگان حزب جان باخته و  ٤تن ديگر مجروح شده اند.
در اين انفجارهای جنايتكارانه،علی قويتاسی ،وهاب ميرخضری ،سااالر بااقری ،ارساالن عبااس نياا ،ناصار كريمای ،عادنان
عبدالله به شهادت رسيدند.
مقاومت ايران با درود به شهيدان و تسليت به خانوادههای داغادار و آرزوی بهباودی ساريع مجروحاان ،اقادامهای جنايتكاراناه
تروريستی را كه نقض آشكار قوانين و معاهدات بين المللی است قويا محكاوم مای كناد و از دولات و مقاماات اقلايم كردساتان
عراق می خواهد عامالن و مسئوالن را شناسایی و مجازات نموده و اجازه ندهند عوامل رژيم ايران به چنين جنايتهاایی علياه
پناهندگان و مخالفان ايرانی دست بزنند.
مقاومت ايران بار ديگر شوراي امنيت ملل متحد را به رسيدگي به تروريسم افسارگسيخته فاشيسم دينی حاكم بر ايران و
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سلسله جنايتهای آن عليه مخالفان و پناهندگان ايرانی بويژه در كردستان عراق فرا می خواند.
بیگمان رژيم ضد انسانی واليت فقيه حساب اين خونريزيهای بیدريغ را پس خواهد داد.
دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران
 ٣١آذر  ٢١( ١٣٩٥دسامبر )٢١١٦

اعالمیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در محکومیت اقدام تروریستی علیه “حزب
دمکرات کردستان”
A-

سه شنبه  ٣١آذر برابر با  ٢١دسامبر دو انفجار در مقابل دفتر سیاسی “حزب دموکرات کردستان” در شهر کوی سنجق واقاع در
استان اربیل کردستان عراق به وقوع پیوست که هفات کشاته و چناد زخمای بار جاا گذاشاته اسات .ایان دو بماب کاه در ظارف
زباله مقابل مقر حزب جاسازی شده بودند پاس از پایاان مراسام زادروز عادالرحمان قاساملو ،دبیرکال ساابق حازب دماوکرات
کردستان ایران ،در حالی که شرکت کنندگان در مراسم در حال ترک محل بودند منفجر شد.در این اقدام تروریستی پان تان
از کادرها و پیشمرگان”حزب دمکرات کردستان”بە نامهای علای قویتاسای ،کاادر حازب ،وهااب میرخضاری ،کاادرحزب ،سااالر
باااقری ،پیشاامرگ حاازب ،ارسااالن عباسنیااا ،پیشاامرگ حاازب و ناصاار کریماای ،عضااو اتحااادیەی جوانااان دمکاارات بە شااهادت
رسیدند.عالوه بر پن عضو حزب دو قربانی دیگر ایان اقادام تروریساتی نیروهاای پلایس اقلایم کردساتان بە اساامی عادنان
عبداللە و سنگر ستاربودند .این اقدام تروریستی همچنین تعدادی مجروح از خود بر جای نهاد.
اقدام تروریستی  ٣١آذر یکی از ده ها نمونه اقدامات تروریستی جنایت کارانه جمهوری اسالمی علیه سازمان های کرد
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ایرانی است که توسط عوامل وابسته به دستگاه های امنیتی رژیم جمهوری اسالمی سازمان می یابد .ما این اقدام تروریستی
جنایتکارانااه را قویااا محکااوم ساااخته و واقعااه تاسااف بااار شااهادت کادرهااا و پیشاامرگان جااان باختااه را بااه “حاازب دمکاارات
کردستان” و خانواده های وابسته تسلیت می گوئیم .بر خالف نظاام هاای دیکتااتوری مانناد رژیام جمهاوری اساالمی ایاران کاه
مبارزه علیه تبعیض ملی را با سرکوب ،ترور و قتل عام پاسۆ میدهند ،حل مسئله ملی همانگوناه کاه بیانیاه سیاسای نشسات
چهارم نیروهای چپ و کمونیست اعالم کرده است در گروه پایان دادن” باه ساتم ملای و تبعایض بار اسااس ملیات ،الغاای کلیاه
تبعیضات قانونی و عملی بر اسااس ملیات ،تضامین حاق ملال در تعیاین سرنوشات ودفااع از اتحااد داوطلباناه هماه ملیات هاای
ساکن ایران می باشد”.
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی
زنده باد آزادی ،زنده باد سوسیالیسم
پنجشنبه  ٢دی  ٢٢ ، ١٣٩٥دسامبر ٢١١٦
شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست
اسامی امضاء کنندگان:
 -١اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور
 -٢اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان
 -٣کانون اندیشه کپنهاگ  -دانمارک
 -٤حزب کمونیست ایران
 -٥سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
 -٦سازمان راه کارگر
 -١سازمان کارگران انقالبی ایران(راه کارگر)
 -٨شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران  -استکهلم
 -٩شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه  -هامبورگ
 -١١کمیته خارج کشور سازمان فدائیان(اقلیت)
 -١١کانون همبستگی با کارگران ایران  -گوتنبرگ
 -١٢کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران  -دانمارک
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 -١٣کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران  -فنالند
 -١٤نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران  -غرب آلمان
 -١٥هسته اقلیت

اقدام تروريستی عليه حزب دمکرات کردستان را شدیدا محکوم می کنیم  -کمیته مرکزی
سازمان اتحاد فداییان خلق ایران

در شامگاه  ٣١آذر ،بر اثر دو انفجار پياپی در نزديکی يکی از مقرهای مرکزی حازب دماوکرات کردساتان در اقلايم کردساتان،
واقع در شهر “کویه” ،پن تن ازکادرها و پيشمرگان این حزب جان باختند و چند تن ديگر نيززخمی شدند .وضعيت برخای
از آنان ،وخيم گزارش شده است .در اين دو انفجار همچنين يکی از ماامورين وابساته باه نيروهاای حفااظتی (آساايش) اقلایم
کردستان ،جان خود را از دست داد.
گرچه مقامات آسایش شهرستان “کویه” اعالم کرده اند که تحقیقات در مورد چگونگی این انفجار پی گیری مای شاود و هناوز
هم عامل و يا عوامل این فاجعه شناسائی نشده اند ،اماا انگشات اتهاام باه ساوی رژيام جمهاوری اساالمی ایاران نشاانه رفتاه
است .طی هفته های اخير ،اظهار نظرهای برخی از مقامات امنيتی  -نظامی رژيم ،احتمال طارح ریازی یاک ساری عملياات
جنایت کارانه عليه نيروهای اپوزسيون مستقر در اقليم کردستان را افزايش داده است.
متاسفانه اگراین عمل تروريستی ،اولاین و آخارین حملاه تروریساتی و جنایکاراناه علیاه نیروهاای اپوزیسایون از جملاه حازب
دمکارات بااه شاامار نماای رود ،امااا ايان اقاادام جنايتکارانااه ،نشااانه ای از تهدیاادات جادی ای ماای باشااد کااه سااازمان و احاازاب
اپوزیسيون را نشانه رفته و می بايست آنها را وادار سازد که متحدتر و هماهن شده تر ،اقادامات محتمال تروریساتیدیگری
را خنثی نمایند .
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ما ضمن محکوم کردن اين اعمال ضد انسانی و وحشايانه ،همادردی خاود را باا تماامی کاادر هاا و پیشامرگان حازب دمکارات
کردستان و نيز خانواده و بستگان جانباختگان ابراز داشته و بهبودی هرچه سريعتر زحمی شدگان را آرزو می کنيم.
از مقامات اقليم کردستان انتظار می رود که تمام تالش خود را برای شناسائی ،تعقيب  ،افشاا و مجاازات عامال ياا عوامال
اين انفجارات به کار گيرند .
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فداییان خلق ایران
دوم دی ماه ١٣٩٥
 ٢٢دسامبر ٢١١٦

عملیات تروریستی بر علیه پیشمرگان حزب دمكرات كردستان را محكوم می كنیم

جمعیت كردهای مقیم فرانسه
در شاب یلاادا مصااادف بااا سااالروز تولااد دبیاار كاال پیشاین حاازب دمكاارات كردسااتان ایااران دكتاار عباادالرحمن قاسااملو ،بهنگااام
برگزاری مراسمی دوجانبه ،جنایتی هولنااك روی داد ،بمبهاایی كاار گاذاری شاده در محال آشاغالدانی از راه دور كنتارل شاد و
بفاصله چند دقیقه دو انفجار مهیب منجار باه شاهادت پان نفار از پیشامرگان حازب دمكارات كردساتان و دو نفار از ماامورین
امنیتی حكومت كردستان گردید ،پن نفر از پێسمرگان نیز دچار زخمهای شدید گردیدند۔
بدون تردید این عملیات تروریستی از جانب سپاه پاسداران با همكاری وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران صورت
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گرفته است ،برنامه ای كه با تمهیدات قبلی و برنامه ریزیهای سازمانیافته عملی گردید۔ چنین به نظرمیرسد كه زماماداران
رژیم به نقشه های پلید خود ادامه خوهند داد ،از سال ١٩٩١تا به امروز گروههای تروریستی رژیام مساتقیم و باواساطه ٢٥١
حمله تروریستی بر علیه اپۆزیسایون كارد ایرانای در خااك كردساتان عاراق انجاام داده اناد كاه منتهای باه شاهادت  ٢١١نفار،
زخمی شدن  ٣١نفر و نیز تحویل  ١٣یشمرگ به مقامات دولتی ایران گردیده است۔
درشرایطی كه نظام جمهاوری اساالمی باا مشاكالت عماده اقتصاادی و اجتمااعی روبروسات و بایش از هار زماان از اپۆزیسایون
مترقی و دمكراتی هراس دارد از سركوب مخاالفین دردر داخال وتوسال باه تارور در خاارج غافال نیسات و بایم آن میارود كاه
ترورهای سالهای  ٩١در كردستان عراق تكرار گردد و یكبار دیگرتوطئه برعلیه سازمانها وشخصیتهای كرد ایرانای طرحریازی
شود۔ در این اوضاع مسئولین و مقامات سازمانهای سیاسی كرد بایستی با نهایت هشیاری و مراقبت دسیسه ها ی پاساداران و
اطالعات حكومت ضد مردمی ایران را خنثی نمایند۔
جمعیت كردهای مقیم فرانسه جنایات مقامات رژیم ایران را بر علیه پیشمرگان كرد شدیدا محكوم می نماید و بر این عقیاده
است كه ارتكاب جنایات بر علیه بشریت و ادامه بمب گاذاری و عملیاات تروریساتی دولات تروریسات و تروریسات پارور ایاران
هیچ خللی بر عزم و اراده نیروهای كرد ایرانی در ادامه مبارزه برعلیه دیكتاتوری نخواهد داشت.
جمعیت كردهای مقیم فرانسه
 ٢١دسامبر ٢١١٦

فدانیان خلق (اکثریت) :کشتار اعضاء حزب دمکرات کردستان را محکوم می کنیم!

در شب  ٣١آذرماه  ١٣٩۵در مقابل مقر اصلی حزب دمکرات کردستان در کویه سنجاق ،دو انفجار روی داد که بر اثر آن پن
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تن از اعضای این حزب ،یک نیروی امنیتی و یک کودک کشته شدند .این دو انفجار زمانی روی داد که ماردم در حاال خاروج
از مقر حزب پس از پایان مراسم سالگرد تولد عبدالرحمن قاسملو بودند.
مسئولین این حازب و برخای احازاب کاردی باا توجاه باه ساابقه اقادامات تروریساتی ارگاان هاای نظاامی و امنیتای ایاران در
کردستان عراق و تهدیدهای برخی فرماندهان سپاه در مااه هاای گذشاته ،انگشات اتهاام را باه ساوی جمهاوری اساالمی نشاانه
رفته اند .در سال گذشته اقدام مشابه ای توسط عامل نفوذی جمهوری اساالمی در مقار ساازمان انقالبای زحمتکشاان کردساتان
ایران (کومله) صورت گرفت .ولی ساکنین مقر متوجه بمب گذاری شده و بمب ها توسط مامورین حکومت اقلیم کردستان عاراق
قبل از انفجار ،حنثی گردیدند.
ما این اقدام تروریستی را محکوم و با حازب دمکارات کردساتان و خاانواده قربانیاان اباراز همادردی مای کنایم .حفاظ امنیات
احزاب اپوزیسیون ایرانی مقیم کردستان عراق ،برعهده حکومت اقلیم کردستان عراق است .این انتظار وجود دارد که حکومات
اقلیم ،عاملین کشتار را شناسائی و مجازات و برای تامین امنیت احزاب اپوزیسیون ،تدابیر الزم را اتخاذ کند.
هیئت سیاسی ا اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
 ٣دی  ٢٣( ١٣٩٥دسامبر )٢١١٦

بیانیه دبیر کل حزب وطن در رابطه با حمله تروریستی جمهوری اسالمی علیه حزب دمکرات
کردستان

با درود بر ملت مقاوم ایران و تمامی کسانی که در راه آزادی وطن گام بر می دارند.
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این بار نیز جنایتکاران وابسته به نیروهای امنیتی جمهوری اساالمی و باازوی عملیاات تروریساتی آنهاا در خاارج کشاور یعنای
سپاه موسوم به “قدس” تجاوز دیگری را بر علیه فعاالن سیاسی کشور در خاک عراق سامان داد .حمله کوری کاه مصاادف باا
شب یلدا  ١٣٩٥و پس از پایان مراسم بزرگداشت رهبار فقیاد حازب دمکارات کردساتان ،دکتار عبادالرحمان قاساملو در منطقاه
اربیل اقلیم خودمختار کردستان صورت گرفت ،نشانه بارز ترس حکومت جمهوری اسالمی از گسترش مطالبات قاومی و ملای در
گوشه و کنار ایران عزیز می باشد.
واقعیت تلۆ این است که سیاستهای جمهوری اسالمی در داخل و خارج ایران در نزدیک به چهار دهه گذشته حاصلی جاز خطار
تجزیه کشور و تهدید شدن مرزهای ایران نداشته است .ظلمی که به اقوام ایرانی روا می شاود چیازی بااالتر از یاک سیاسات
تبعیض نگر و غیر رواداری مذهبی است .این ظلم سیاست سرکوب اقاوام و اقلیتهاای ایرانای ،بخشای از پاروژه بزگتار و کاالن
رژیم برای سرکوب همه مردم ساکن بر فالت ایران زمین و کنترل همه آنها با مشت آهنین می باشد.
بی تردید خون شش شهید اخیر حزب دمکرات کردستان باعث اعاتالی مباارزات ماردم ایاران خواهاد باود و درخات آزادی ایاران
زمین را نور و طراوت بیشتری خواهد بخشید.
اینجانب از سوی حزب وطن این اقدام تروریستی را محکوم می کانم و عاامالن آن را جنایتکااران بای ریشاه ای مای دانام کاه
محکوم به شکست و فنا هستند .همچنین فرصت را مغتنم می شمارم تا همبساتگی خاود را باا رهباران و اعضاای حازب بارادر،
حزب دمکرات کردستان ،همه هموطنان کرد ایرانی و تمامی ملت کرد تا وصول آزادی و برقاراری دمکراسای در سراسار منطقاه
اعالم نمایم.
پاینده ایران
بهزاد معصومی
دبیرکل حزب وطن
٢١١٦ / ١٢ / ٢٨
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انفجاری کە سرآغاز جنگی بزرگ است.

آزاد مستوفی
شب  ٢١دسامبر همزمان با شب یلدا در مقابل قلعە دمکرات در شاهر کویسانجق کردساتان عاراق ،دو انفجاار تروریساتی پیااپی
بوسیلە بمب ساعتی باعث شهید شدن هفت نفر شد
کە پن نفر از آنها اعضا و پیشمرگان حزب دمکرات کردستان و دو نفر نیز از نیروهای پلیس حکومت اقلیم کردساتان عاراق
بودند .این حادثەدر آن مکان و در این زمان حساس باعث شد کە تاملی کوتاه داشتە باشم بر تغییارات مانطقەی خاورمیاانە
داعش زدە و گسترە عملیات آن شب را در محدودە و دایرەای بزرگتر برای خوانندەگان مقالەام ترسیم کنم.
داعش و ایران

بعنوان سردبیر خبر و روزنامەنگاری کە ساالها باا خبرگاذاریهای باین المللای در عاراق کاار کاردم و از نزدیاک وقاایع سیاسای
منطقە و بویژە ایران ،عراق و ترکیە را دنبال میکردم مصاحبەهای فراوانی باا تلوزیونهاای کاوردی و فارسای زباان خاارج از
کشور داشاتم .هیچوقات فراماوش نمیکانم کە در روز حمالە داعاش بە موصال ،همکاار روزنامەنگاارم از تلوزیاونی مااهوارەای در
لندن با من تماس گرفت و گفت تحلیلی کە شما یکسال و نایم قبال در ماورد اوضااع بغارن عاراق ارائە دادیاد ،اماروز بوقاوع
پیوساات .کە ماان بە ایشااان گفااتم بناادە پیشااگو نیسااتم بلااکە آنااچە را کە میبیاانم صااادقانە بااازگو میکاانم چااون ایاان وظاایفە
روزنامەنگااار اساات کە چشاام بیاادار مااردم باشااد و هرچنااد خااودم تمااایالت سیاساای دارم امااا دخالاات آن در گزارشااها اصااال کااار
حاارفەای نیساات .بااازگوکردن ایاان چنااد سااطر بە ایاان خاااطر بااود کە خوانناادە مقااالەام را بە ایاان فکاار وادارم؛ زمااانیکە
روزنامەنگاری میتواند آیندە منطقە کاری خود را گزارش کند پس چطور ممکن است دستگاههای عریض و طویل اطالعاتی و
امنیتی از این رویداد بی خبر بودە باشند؟
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بهرحااال سااازمان تروریسااتی داعااش کە بنظاارم پااروژەی بعضاای کشااورهای ابرقاادرت و حکومتهااای ماانطقەای بااود تااا تغییاار
جغرافیای سیاسی را بمنظور استفادەی بهتر نقشەهای سیاسیشان پیش ببرند ،بە امری واقاع تبادیل شاد کە اگار بخاواهم بە
این بخش از گفتارم بپردازم از بحث اصلی دور میشویم اما بادون شاک کشاورهایی کە از ایان هارج و مارج در عاراق و ساوریە
بهرە بردند :ایران ،ترکیە و امریکا هستند.
داعش نعمتی خدادادی بود برای ایران و ایان کشاور در ساوریە و عاراق توانسات بیشاترین بهارە را از ایان ساازمان تروریساتی
ببرد کە فوکوس من در این باب بر روی عراق خواهد بود .عراق در ساال  ٢١١٣توساط امریکاا و بریتانیاا از دسات جنایتهاای
حزب بعث و در راس آن صدام حسین آزاد شد ولای سارمایەگذاریهای قبلای ایاران بار روی شایعیان عاراق و بعضای شخصایتهای
دیگر غیر شیعە و نوع بازی زیرکانە ایران در عراق باعث شد کە بخش شیعەنشین عراق پایگاهی بارای والیات فقایە و ساپاه
قدس شود .دولت عراق تحت االمر باودن بارای ایاران را بە جاائی رسااند کە باا تاناک بە کماپ اشارف حمالە کارد .کمپای کە
امریکا اعضای آن سازمان را کامال خلع سالح کردە بود و نتیجەی این فشارها و کشتارها خاروج اعضاای آن ساازمان از عاراق
بود .کشتار سنی های مخالف ایران و حتی ضرب و شتم و قتل مراجع تقلید اهل تشیع کە مخالف والیت فقایە بودناد را هام
بە لیست فعالیتهای ایران در عراق اضافە کنید.
اما ایان محادودە جغرافیاایی شیعەنشاین عاراق بارای ایاران کاافی نباود و ایاران هامە خااک عاراق را میخواسات .محاض اطاالع
خوانندەگان حتی قبل از داعش در عراق ،دست اندازیها و پاکسازیهای ایران در میان سانیهای عاراق بە انادازەی رسایدە باود
کە در بغااداد حتاای یااک مساائول پاسااگاه پلاایس را بە ساانی هااا روا نمیداشااتند .در وزارتخانەهااا ،عاارب ساانی پساات و مقااامی
نداشت .نیروهای سیاسی عراقی همچون لبنانی و سوریەای در گفتن اینکە وابستە بە چە کشاوری هساتند اباائی ندارناد بلاکە
افتخار هم میکنند .داعش در عراق این امکان را بە ایران داد کە بە بهانە وجود داعاش در میاان سانی هاای عاراق ،پساتهای
نظامی ،امنیتی ،سیاسی و اقتصادی را از سنی ها بگیرند و اکنون هم بە بهانە جن با داعش ،در استانهای نینوا و موصال
پاکسااازی قااومی و مااذهبی و قتاال و عااام ساانی هااا توسااط نیروهااای حشاادی شااعبی و پاسااداران ایراناای انجااام میشااود کە بااا
جسااتجویی در یوتیااوب میتوانیااد ببینیااد کە اشاارف مخلوقااات ،خیلاای پساات شاادە اساات .البااتە ناااگفتە نمانااد کە خااود فلساافەی
گسااترش داعااش باار اثاار عملکاارد تناادروانەی نخساات وزیاار قبلاای عااراق ،نااوری مااالکی در کشااورش بااود .صااد البااتە بعضاای از
گروههای تندروی سنی عراق هم برای پیشبرد مقاصد سیاسی خود بە کارهای تروریساتی بار علایە مخاالفین میپرداختناد اماا
برای ظهور داعش ،این نوری مالکی بود کە روزشماری میکرد.
داعش و ترسیم خطوط مرزی جدید برای ایران

با آمدن داعش بە منطقە ،ایران از همان ابتدا این نقشە را در سر داشت کە یک مرز مستقیم زمینی به سوریه داشته باشد
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از طریق تلعفر  -موصل همچنین مسیری ازخانقین  -بعقوبه در استان دیالە به تلعفر و معبر ربیعاه باین عاراق و ساوریه کاه
از قامیشلو در کوردستان سوریە وصل میشود به عفرین .ایران میخواهد از طریق محور قصرشایرین  -دیاالە  -بغاداد  -کاربال
 النخیب  -عرعر به کشور سعودیە برسد و این کوتاەترین مسیر برای رسیدن به آن کشور اسات .باا دساتیابی ایاران بە مارزسوریە و دریای مدیترانە و جنوب النخیب ،کشور آیت اللەها بە مناطق استراتژیک و کشورهای عرب منطقە ،تسالط کاافی را
خواهد داشت .استراتژی نظامی ایران کە در جن سوریە و یمن هم دیدیم تصاحب خاک است و با جذب افکاار عماومی ماردم
آن مناطق با انواع حیل و سرمایەگذاری بە موقع و طوالنی مدت توانستە است گاوی سابقت را از کشاورهای دیگار بربایاد .در
پاکسازی قومی و مذهبی و رسیدن بە مقصد زمینی هیچ ابائی از هیچ قدرتی ندارد.
آنچە در عراق سدی برای این کشورگشائیهای سپاه قدس است حکومت اقلیم کوردستان عاراق بە ریاسات مساعود باارزانی اسات.
در این اقلیم آزادیهای مدنی و سیاسای زیاادی وجاود دارد .احازاب ،روزناامە ،مجالە و تلوزیونهاای لوکاالی ( )DVBکە اکثارا
HD

و حتاای کانااال  D3و کانالهااای ماااهوارەای فااراوان .همااین کااافی کە بگااویم  ٨١تلوزیااون لوکااال کە بیشااتر از  ٢١کانااال

ماهوارەای پروفشنال با مقاصد سیاسی متفااوت و گااهی هام متنااقض ،روزانە پخاش میشاود و بیننادگان ویاژەی خاود را هام
دارد .این بخش کوردستان بزرگ کە بە قول سرمایەگذاران ایرانی کویت بود اما با طعم آزادی و دمکراسی ،بعد از ساال ٢١١٤
کە مالکی حقاوق کارمنادان دولتای در حکومات اقلایم کوردساتان عاراق را قطاع کارد و ساپس کە قیمات نفات کااهش چشامگیری
داشت ،میوەهای خفتەی سازمانهای جاسوسی منطقەای و فرامنطقەای باروری خود را نمایان کردند.
کوردسااتان باازرگ از قاادیم االیااام تااا کنااون در طااول تاااریۆ ،گوشاات قربااانی پیااروزی و شکساات مااابین کش اورهای حاااکم و
ابرقدرتها بودە است .اینبار جن محور روسیە  -ایران  -سوریە  -عراق از یکسو و کشورهای عربی  -ترکیە  -غرب از سوی
دیگر باعث شدە است کە نیروهای سیاسی کوردساتان عاراق هام دچاار انشاقاق شاوند .در ایان یارگیریهاای خاونین ،اتحاادیەی
میهنای کوردسااتان عااراق بە رهبااری جاالل طالباانی کە در واقااع هاایچ نااوع اتحااادی در ایان حاازب دیاادە نمیشااود مگاار در مااورد
پدرخواندگی ایران بر اعمال سیاستهای ضد پارت دمکرات کردستان عراق بە رهبری مسعود بارزانی کە نزدیک بە سیاساتهای
غرب است ،اصرار ورزیدە وبرای ماندن و حفظ موجودیت خود جن نیاابتی را شاروع کردەاناد کە در ایان جنا نیاابتی،حزب
دمکرات کردستان (حدک) بە دبیرکلی خالد عزیزی و حزب دمکارات کردساتان ایاران (حادکا) بە دبیرکلای مصاطفی هجاری ،و
احزاب کومەلە هم گرفتار آمدەاند.
صاادور نفاات کوردسااتان عااراق بە ایااران و ترکیە،احاازاب حاااکم کوردسااتان عااراق (اتحااادیە میهناای و پااارت دمکاارات) را بە
کارتلهای اقتصادی بزرگی در منطقە تبدیل کردە است کە آنها نیز در پی یارگیریهای خود در بخشهای دیگر کوردساتان بازرگ
هستند تا بتوانند وزن سیاسیشان را بە رخ یکادیگر بکشاند و در منازعاات مانطقەای و ترسایم مرزهاای جدیاد ژئوپولاوتیکی
خاورمیانە نقشی داشتە باشند.
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پایگاههای نظامی و سیاسی "حدک" و "حدکا" و احزاب کوملەی حزب کمونیست ایران(سید ابراهیم علیزادە) ،ساازمان کاومەلە
انقالبی زحمتکشان کوردستان ایران (عبداللە مهتدی) ،سازمان کاومەلەی زحمتکشاان کوردساتان (عمار ایلخاانیزادە) بیشاتر در
منطقەی تحت سلطەی اتحادیە میهنی قرار دارند.
بیش از دویست نفر از رهبری ،کادرهای بلند پایە و پیشامرگهای احازاب دمکارات و کاومەلە در اساتانهای سالیمانیە و حلابچە
ترور شدەاند کە هنوز هم خبری از دادگاهی عوامال ایان ترورهاا باا ایانکە شاناختە شادەاند ،نیسات .هماین پارساال باود کە
عوامل جمهوری اسالمی در اطراف شهر سلیمانیە در پی ترور رضا کعبی معاون دبیرکال ساازمان کاومەلە زحمتکشاان کوردساتان
برآمدند و همچنین در پایگاه سازمان کومەلە انقالبی زحمتکشان کوردستان ایران ،مواد منفجرە کار گذاشتە بودند.
کومەلە و دمکرات سنگری در میان سدی بزرگتر

انفجار تروریستی شب یلدا کە ایران متهم ردیف اول است بە دالیل زیر میتواند باشد:
 -١پایگاههاای سیاساای و نظاامی احاازاب اپوزسایون کااورد ایاران در ماانطقەی اتحاادیەی میهناای ،تنهاا ساانگر باا خاااک یکسااان
نشادەای هسااتند کە سادی بااس عظاایم اناد در مقاباال نقشااەی تصااحب خاااک بارای کشورگشااایی نانوشااتەی تهاران .ایاان سااد و
سنگرهای دمکراتها بە سهولت برداشتە نمیشود چون این احازاب در کوردساتان عاراق ،دارای پایگااهی مردمای هساتند و بعضاا
بخاطر اقامت طوالنیشان نسبهای فامیلی هم با مردم کوردستان عراق دارند ،ولای باا وضاع سیاسای و اقتصاادی بوجاود آمادە
در عراق بدون شک ایران میکوشد دوبارە روزهای ترور اواخر سالهای  ٩١میالدی را تکرار کند و انفجار شب یلادا اولاین پیاام
خونین تروریستی بعد از آن سالها بود.
 -٢حزب دمکرات کردستان پس از انشقاق  ٢١١٦دست از فعالیتهاای نظاامی برنداشاتە اسات و باا گفتماان جدیاد دبیرکال ایان
حزب ،فعالیتهای مدنی در داخل کشور گسترش بیشتری یاافتە کە هار دو بخاش فعالیتهاا ،بارای ایاران خطار بزرگای محساوب
میشود و این انفجار در نزدیکی دفتر سیاسی پیامی واض بر پیشروی آن فعالیتها بود.
 -٣دیپلماسی این حزب با غرب و همچنین پایداری بر اینکە میز مذاکرە با دولت مرکزی هم بخشی از مبارزە است بە مذاق
تهران بسی ناخوشایند است .چون سرکوب نظامی و اتهام اینکە "کوردها سار میبرناد" بارای یاک نظاام توتاالیتر ،آساانتر از
برخورد منطقی و تفهیم سیاسی با اپوزسیون است.
 -٤دادەهای اطالعاتی از منابع استراتژیکی سیاسای و نظاامی جمهاوری اساالمی ایاران ،دال بار ایان اسات کە تهاران مباارزەی
کوردها در ایران را از خطرهای جدی تزلزل در پایەهای نظام میداند و بهمین دلیل سالهای گذشتە سازمانهای جغرافیایی
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نیروهای نظامی جمهوری اسالمی مطالعات وافری در مورد توپوگرافی کوردستان داشتەاند و آنرا بە مقامهای امنیتی برای نوع
برخورد نظامی با پیشامرگان کاورد ،ارائە دادەاناد .در گازارش نیروهاای امنیتای ج.ا.ا ذکار شادە اسات کە کاومەلە و دمکارات
تنها خطرهای جدی اند کە هر آن امکان توان بسی عمومی برای کارهای نظامی "بارعلیە نظاام" در منااطق صاعب العباور را
دارند و میتوانند زمینەهای شورش عمومی را فراهم کنند.
 -٥در بهار امسال مصطفی هجاری دبیرکال حازب دمکارات کردساتان ایاران در مصااحبەهای تلوزیاونی رساما اعاالم کارد کە باا
ایران وارد فاز نظامی میشود .پیشمرگهای این حزب توانساتند در میاان مردمشاان حضاور یابناد اماا بارخالف ساالهای گذشاتە
ایران کە حساسیت زمانی این تغییرات را میدانست با شدت هرچە تمامتر برخورد کرد بطوریکە سپاه پاسداران ،روساتایی را
فقط بخاطر وجود پیشمرگان "حدکا" با خاک یکسان کرد.
 -٦انفجار شب یلدای قلعەی دمکراتها کە انفجااری کاور محساوب میشاود ،ثابات کارد ایاران هرچناد خاود را قادرتی مانطقەای
میداند اما جناحهای حاکمیت دچار تفرقەی زیاد در داخل هستند و ضعفهای سیاسی و نظامی زیادی دارندو بادون شاک آناچە
آیت اللەها را هنوز بر مسند قدرت نگە داشتە است ،متفرق بودن احازاب کاورد در درجەی اول و اپوزسایون ایرانای در درجەی
دوم است کە در این تفرقە جن نرم حساب شدە ارگانهای اطالعاتی جمهوری اسالمی را نباید نادیدە گرفت.
 -١انتخابات ریاست جمهوری ایاران در پایش اسات و حسان روحاانی باا امضاای منشاور حقاوق شاهروندی بادنبال ایان اسات کە
بتواند در میان ملتهای جغرافیای ایران ،پایگاهی را برای خود داشتە باشد اما انفجاار تروریساتی شاب  ٢١دساامبر پیاامی از
طرف سپاه قدس بود کە کوردها خیال واهی نکنند و دل بە رفرم و اصالحات درون رژیمای نبنناد چاون کماافی الساابق ساپاه
در کوردستان حاکم بالمنازع است.
تاریۆ سیاسی حاکمیت ایران بویژە پس از ساال  ١٣٥١ه.ش ،در برخاورد باا اپوزسایون ثابات کاردە اسات کە جمهاوری اساالمی
ایران برای رسیدن بە مقاصد سیاسی و نظامی از هر ناوع حایلە و نیرنا و ساتم و سارکوب و تقایە و تارور در هامەی ابعااد
حکومتی (سیاسی ،اقتصادی ،نظاامی ،دیپلماسای ،رساانەای) اساتفادە میکناد و پرداخات هار ناوع هازینەای بارایش اصاال مهام
نیست و آنچە کە برای این کشور ثروتمند نفتی اهمیت ندارد نقض حقوق بشر و افکاار عماومی و بیانیەهاای محکومیات ایاران
در سااازمان ملاال اساات و صااد البااتە انکااار و انکااار از اقاادامات تروریسااتی کە انجااام دادە و بعضااا در نهادهااای بااین المللاای و
مصاحبەهای روسای جمهوری ایران خود را قربانی ترور معرفی میکنند .جمهوری اسالمی ایران بناابر اذعاان فرمانادهان ساپاه
قدس و شخ

ولی فقیە برای دفاع ،نقشە حاملە و جن در بیرون مرز را ترسیم و عملی میکنند اما یک کشور هر چقدر

هم بە شیوەهای مدرن سرکوب و ارعاب مجهز باشد "آنکە با ملت در افتاد ورافتاد.
 ٢٣کانونی یەکەم ٢١١٦
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نئوتروریسم (بازخوانی ترورهای جمهوری اسالمی از منظر نظریه سازهانگاری)

شاهو حسینی
مقدمه:
سازهانگاری به مثابه نظریه معتقد است که انسان ویژگی اساسی سیاسات نیسات ،بلکاه ویژگهاای سیاسات باه طاور تااریخی و
اجتماعی یعنی در طول تاریۆ و بر بستر اجتماع برسااخته شادهاند ،در واقاع ساازهانگاران بار انگارهاای فرهنگای ،معناایی،
قواعد و هنجارها تاکید میکنند .به طوریکه بر اساس این ویژگیها طرفهای درگیر در سیاست دست به شاناختی از خاود و
دیگااری میزننااد و براساااس همااین شااناخت نیااز بااه تعاماال و یااا تقاباال بااه هماادیگر میپردازنااد ،بااه عبااارتی باار اساااس ایاان
ویژگیها بازیگران دست به هویت سازی از خود و دیگری میزنند ،برای مثال در جمهوری اساالمی کاه حکاومتی دینای و مبتنای
بر فرهن  ،قواعد ،هنجارها و سااختارهای معناایی شایعه شاکلگرفته اسات روناد تااریخی تقابال شایعه و سانی و تاکیاد بار
مظلومیت اهل بیت(به زعم آنان) بستر هویت سازی بارای خاود و شاناخت از خاود و دیگاری شاده بار ایان اسااس هاویتی شاکل
گرفته برمدار مطلق حق فرض کردن خویش ،که خود را درتقابل دائمی با دیگری که باطل مطلاق فارض شاده ،مییاباد .ایان
حکومت با چنین هویت و شناختی از خود و دیگری مروج نوعی از تروریسم شده که از آن با عنوان نئوتروریسم یاد میشود.
نئوتروریسم:
بدون تردید خاورمیانه پایگاه و ریشه اصلی ذهنای و عینای نئوتروریسام اسات باه دلیال وجاود قالبهاای ماذهبی و اعتقاادات
بنیادگرایانه که بر بستر چنین زیرساختهای فرهنگای و معناایی ،تقابال و برخاورد باا دیگاران را ساازمان میدهناد .در واقاع
نئوتروریسم ،نوعی جدیاد از تروریسام اسات کاه برآماده از اندیشاه و اعتقاادات بنیادگرایاناه ماذهبی اسات ،در نئوتروریسام
ایجاد هژمونی خبری غیرواقعی از اهداف ،ساختار و اقدامات طرف مقابل برای اقناع و بسای تاودهای افکاار عماومی داخلای
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مهم و حیاتی است .در واقع نئوتروریسم نوعی از تروریسم است که در میان اهداف گوناگون ،اهاداف ماذهبی هژماون و مقادم
بر دیگر اهداف ،محرک اقدام تروریستی است ،نگاهی به اقدامات تروریستی جمهوری اسالمی از ابتدای انقالب تاا باه اماروز
و تا آخرین مورد آن که منفجر کردن دو بمب در میان حزب دمکارات کردساتان در تااریۆ  ٢١١٦/١٢/٢١باود ،باه خاوبی بیاانگر
این است که جمهوری اسالمی به عنوان یک حکومت دینی همواره با مشروعیت دینای دسات باه حاذف و ناابودی دیگاری میزناد.
جمهوری اسالمی به عنوان یک حکومت دینی با سه ویژگی برای خود هویت ساز کرده:
اول :مسلمان شعیه معتقد به والیت مطلقه فقیه
دوم :حق مطلق حکومت و امامت مسلمین جهان در غیاب امام زمان با فقیه میباشد
سوم :مخالفان و منتقدان این اندیشه و حکومت محارب خدا بوده و باید از میان برداشته شوند.
از سوی دیگر حزب دمکرات کردستان که هدف آخرین مورد اقدام تروریستی جمهوری اسالمی واقع شاده باا ساە ویژگای هاویتی
از طرف جمهوری اسالمی مورد شناخت قرار گرفته:
اول :کرد
دوم :سکوالر
سوم :دمکرات
و ایان ساه ویژگاای کاه حامال فرهنا  ،معناا و هنجارهااایی کاامال مخاالف بااا ویژگیهاای هاویتی جمهااوری اساالمی هسااتند ،در
اندیشه و از منظار فرهنا سیاسای ایان نظاام بایاد باه عناوان باطال حاذف و از میاان برداشاته شاوند .و البتاه ایان اقادام
تروریستی به دنباال ایان میآیاد کاه از یاک ساو حضاور نظاامی حازب دمکارات کردساتان و دیگار احازاب کاردی (ناه باا هادف
برخورد نظامی با حکومت که با هدف ارتباط با اقشار عمومی جامعه) گستردهتر شده و از ساوی دیگار حکومات در داخال باه
دنبال برجام و توافق با کشورهای غربی دچار گسست و شکاف شده ،در یک چنین وضعیتی راه برون رفت و رهایی از این دو
مشکل همزمان ،اقدام به حذف فیزیکی و ترور مخالفان میباشد ،این ترور از یک سو با ایجاد هژمونی غیرواقعی خباری باه
صااورت مصاااحبههای گوناااگون مسااوالن بلندپایااه امنیتاای و نظااامی و تهدیااد بااه برخااورد فراماارزی و از سااوی دیگاار بااا ارائااه
چهرهای غیرواقعی و احساسات برانگیز از مطالبات (تاکید بر تجزیه طلبی) آنها صورت گرفته.
٢١١٦ / ١٢ / ٢٤
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ترور ،پدیدەای همزاد با جمهوری اسالمی

رضا محمدامینی
تردیادی نیساات پدیاادە تاارور در جواماع انسااانی ،قاادمتی بە درازای پیاادایش ایاان جواماع دارد و ایاان پدیاادە تنهااا مخاات

بە

تاااریۆ معاصاار نیساات .بااا ایاان حااال ،در دو ساادە اخیاار و بااویژە در  ٤١سااال گذشااتە ،شاااهد پیاادایش سااازمانها و گروەهااای
تروریستی بیشماری در سط جهان بودەایم کە با اقدامات تروریستی خاود جهاان را نااامن کاردە و انساانهای بیگنااە را بە
کااام ماارگ کشاااندەاند .هماینااک روزی نیساات کە در یکاای از نقاااط جهااان شاااهد اقاادامات شاانیع و جنایتکااارانەی گروەهااای
تروریسااتی نباشاایم؛ حتاای آمریکااا و دیگاار کشااورهای غرباای نیااز از حمااالت تروریسااتی گروەهااای جنایتکاااری چااون داعااش و
القاعدە در امان نبودە و نیستند .تروریسم بیش از هر زمانی امنیت جهاان را بە مخااطرە افکنادە و بارای مقاابلە باا آن ،بە
تشریک مساعی تمامی کشورهای جهان ،خصوصأ آمریکا و دیگر کشورهای متنفذ جهان نیاز است.
هرچند جن بر علیە تروریسم ،بویژە پس از حادثە تروریستی  ١١سپتامبر  ٢١١١آمریکا کە منجار بە کشاتە شادن ساە هازار
نفر گردید ،بە امری جهانی تبدیل شدە است و کشورهای جهان ،برغم اختالفات بسایار در ماورد مساائل مختلاف سیاسای ،بار
جن با ترور و گروەهای بنیادگرای اسالمی ،سلفیون و سازمانهای تروریستی تأکید دارند ،ولی باا ایان وصاف جهاان شااهد
گسترش پدیدە تروریسم است و در این باین خاورمیاانە ،باویژە کشاورهای ساوریە ،عاراق و یمان  ،از ساویی بە مراکاز تجماع
تروریستان تبدیل شدەاند و از سوی دیگر مردم این کشورها ،بیشترین قربانیان گروەهای تروریستی بودەاند.
همچنین ،بودەاند رژیمهایی کە برای بقای خود و حذف مخالفانشان ،بە ترور دست یازیدەاناد .در گذشاتەای نە چنادان دور،
در کشورهای دیکتاتور زدە آمریکای التین ،در ایتالیای موسلینی ،در آلمان نازی قبل از جنا جهاانی دوم ،و چنادین و چناد
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کشااور دیکتاااتوری جهاان ،از تاارور دولتاای و سیسااتماتیک باارای از میااان برداشااتن مخالفااان اسااتفادە شاادە اساات .ایاان نااوع از
تروریسم دولتی در چند دهەی اخیر ،با فروپاشی کشورهای دیکتاتوری و باروی کارآمادن حکومتهاای مردمای و مبنای بار آراء
مردم در اقصی نقاط جهان رو بە کاهش نهادە و تنها در چند کشور جهاان کە مردمانشاان در یاوغ دیکتااتوران و حکومتهاای
استبدادی گرفتار هستند همچنان شایع است.
جمهوری اسالمی ایران ،از جملە رژیمهایی اسات کە طای  ٣١ساال گذشاتە بە تارور مخالفاان سیاسای خاود دسات زدە و در ایان
راستا از هیچ جناایتی کوتااهی نکردەاسات .تارور هازاران تان از فعااالن سیاسای در داخال و خاارج از ایاران ،تارور کادرهاا،
پیشمرگان واعضای احزاب و سازمانهای ایرانی و کردستانی و در این بین صدها تان از کادرهاا و پیشامرگان حازب دمکارات
کردستان در اقلیم کردستان و همچناین تارور رهباران شاهید حازب دکتار قاساملو و دکتار شارفکندی و در آخارین ماورد رویاداد
تروریستی شب یلدا و شهادت پن تن از مبارزان دمکرات بە همراە دو تن از پیشمرگان اقلیم کردستان ،نشاان از آن دارد کە
جمهوری اسالمی در راستای اقدامات تروریستی خود ،از هیچ جنایتی فروگذار نیست.
این رژیم جنایتپیشە ،از بدو بر روی کار آمدنش تا کنون هموارە از سوی دولتهاای جهاان و ساازمانهای مادافع حقاوق بشار
بە خاطر اقدامات تروریستیاش و کشتار زندانیان وجنایاتی کە نسبت بە مخالفانش مرتکب شدە و همچنین بە دلیل اعماال
سرکوب ،اختناق و نقض ابتداییترین حقوق مشروع خلقهای ایاران ،مانجملە خلاق کارد ،محکاوم شادە اسات .جمهاوری اساالمی،
شاید تنها رژیمی باشد کە در یک دادگاە بیطرف ،بە دلیال تارور مخالفاان سیاسای ،رهباران و بااالترین مقاماات حکاومتیش
محکوم شناختە شدە باشند .خامنەای رهبر رژیم و دیگر مقامات بلند پایە جمهوری اساالمی در حکمای کە دادگااه میکوناوس در
بیست و یکم فروردین ماه سال  ١٣١٦صادر کرد بە دلیل طراحی ترور شهید دکتر صادق شرفکندی دبیار کال حازب دمکارات و
یارانش در آلمان ،مجرم شناختە شدند .این رویداد تاریخی نقطە عطفی بود بر افشاای تروریسام سیساتماتیک و دولتای یاک
رژیم کە سرنوشت میلیونها تن از مردم ایران را در دست گرفتە است.
جمهوری اسالمی کتمان نکردە است کە مخالفانش را در هر نقطەای از جهان کە باشاند ،هادف حماالت خاود قارار خواهاد داد.
چندی پیش بود کە پاسدار حسین سالمی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران رژیم ،آشکارا از کشتن مخالفان جمهوری در هار
نقطەای از جهان خبر داد.
بدون تردید اهداف و آرمانهای واالی خلق کرد در کردستان ایران ،با مبارزە ،همت و همبساتگی پیکاارگران دمکارات و ساایر
سازمانهای مباارز کردساتان تحقاق خواهاد یافات .در ایان رهگاذر خلاق کارد و احازاب و ساازمانهای مباارز کردساتان ،شاهدای
بسیاری تقدیم مام میهن ،کردستان همیشە سربلند کردەاند و در آیندە نیز کاروان شهدای کردستان ،عزیزان مباارز دیگاری را
در بر خواهد گرفت.
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شهدای حزب و خلق ،شهیدان شب یلدا ،رهروان راسۆ رهبر فرزانە خلق کرد ،شهید دکتر قاسملو؛ شهدا،علی قویتاسای ،وهااب
میر خزری ،ارسالن عباس نیا ،ساالر باقری و ناصر کریمی با سرافرازی بە کاروان شهدای کردستان پیوستند .آنان از هماان
آغاز پیوستن بە صفوف حزب دمکرات کردستان ،نیک میدانستند کە در چە راە پرافتخار و در عین حال پار مخااطرەای گاام
نهادەاند .آنان میدانستند تنها با پیکاار بایوقفە ،باا جانفشاانی و باا خاون جواناان مباارز کردساتان اسات کە خلاق کارد بە
آزادی دست خواهد یافت .آنان میدانستند کە رژیم کرد ستیز و جنایتپیشەی جمهوری اسالمی ،رژیمی کە در قساوت و سفاکی
حتی روی سیاهترین جنایتکاران معاصاررا نیاز سافید کاردە اسات ،بارای ضاربە زدن بە مباارزان راە آزادی کردساتان ،بارای از
میان برداشتن پیکارگران دمکرات ،از هیچ توطئە ،ترفند و جناایتی فروگاذار نخواهاد کارد .باا ایان حاال ،راە مباارزە بارای
آزادی ملت کرد و تحقق اهداف انسانیش را در پیش گرفتند و با سری برافراشتە بە شهادت رسیدند.
رژیم جنایتپیشەی جمهوری اسالمی باید بداند با شاهادت ایان دساتە از پیشامرگان دمکارات ،نەتنهاا نمیتواناد عازم راساۆ و
ارادە پوالدین مبارزان دمکرات را درهم فروریزد ،بلکە تاریۆ مبارزات خلاق کارد و حازب دمکارات کردساتان نشاان دادە اسات و
جمهوری جرم و جنایت حاکم بر ایران نیز میداند ،مبارزان و پیکارگران دمکارات ،در کاوران ساختترین روزهاای مباارزە و در
اوج جنایات جمهوری اسالمی ،قدمی از مبارز پا پس نکشیدەاند و تردیدی نیست ایان جنایاات نیاز آناان را مقااومتر خواهاد
کرد.
مردم کردستان در چند روز اخیر ،پس از شهادت شهیدان شاب یلادا ،باا اباراز بیازاری و نفارت از جنایاات جمهاوری اساالمی و
همدردی و همبستگی با خانوادە شهدا ،نشان دادند ،برغم سرکوب و خفقان حاکم بار کردساتان ،مباارزان راە آزادی کردساتان
را بسان عزیزترین سرمایە ملت کرد میستایند و از صمیم قلب دوست دارند.
تردیاادی نیساات تنهااا بااا پیکااار مشااترک و همەجااانبەی احاازاب و سااازمانهای سیاساای کردسااتان و پشااتیبانی تودەهااای مااردم
کردستان است کە خلق کرد بە اهداف خود دست مییابد و جنایتکاران حاکم بە زانو درخواهند آمد.
یک بار دیگر ضمن تسلیت بە خانوادە شاهدای شاب یلادا ،باا شاهدان گرانقادر کردساتان ،باا پیشاوا قاضای محماد ،قاساملو و
شرفکندی و تمامی شهدای راە آزادی کردساتان تجدیاد عهاد مایکنیم ،تاا نیال بە آزادی و تحقاق اهاداف واالیشاان ،بە پیکاار
بیامان بر ضد ارتجاع حاکم ادامە دهیم.
٢١١٦ / ١٢ / ٢١
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اقدامات تروریستی جمهوری اسالمی ایران در(درون وبرون مرز)

احسان فتاحی
پس از دزدیدن انقالب  ١٣٥١توسط خمینی كه وعده آزادی بیان و دموكراسی و آوردن پاول بار سار سافره هاای ماردم و وعاده
های همچون مجانی كردن آب و برق به ملت را داد .اما به مرور زمان معلوم شد كه تمامی وعده هاای خمینای تقیاه و دروغای
بزرگ و تاریخی بیش نبود بلكه اعدام و اقدامات تروریستی ،فقر و فساد جایگزین آن شد.
با وجود مخالفت های فراوان از سوی اقشار و قومیتها و مذاهب مختلاف از جملاه كوردهاا و سانی هاا و ساایر ادیاان و ایاده
های فكری دیگر ،انقالب مردم دزدیده شد و “فرمایشات” خمینی به دروغی بزرگ تبدیل شد.
در ابتدا حمله ی گستردهای را به کردستان آغاز نمودند و شهرهای این خطه را زیر باران گلوله و بمب خود قارار داد کاه در
جریان آن تعداد زیادی از انسانهای بی گناه جان خود را از دست دادند.
اما با به وجود آمدن مخالفان بسیاری علیه حكومت والیت فقیه و خارج شدن عدهای زیاد از كشور ،حركت مخالفاان جمهاوری
اسالمی طوری دیگر رقم خورد.
در ابتدا باید بدانیم كه :حكومت والیت فقیه از چند جهت متهم به كشتار و جنایات علیاه بشاریت میباشاد .ایان اتهاماات در
برخی موارد جنبه مذهبی دارد ،و در برخی موارد جنبه سیاسی ،و گاهی نیز هر دو.
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در طول این  ٤١سال از بهائیان و مسیحیان و یهودیاان و سانی هاا و حتای شایعیان در جمهاوری اساالمی باا نسلكشای فراوانای
روبهرو بوده اند.
ترور مخالفان سیاسی

جمهوری اسالمی ایران در اوایل انقالب باا اعادام كاردن ساران حكومات قبلای آتاش جنایاات خاود را روشان كارد و در دهاه ۰١
ماایالدی براباار بااا اواخاار دهااه  ٦١شمساای اقاادام بااه کشااتار مخالفااان سیاساای خااود در زناادانها نمااود .در ایاان میااان از همااه
کشتارهای دیگری نیز مانند ترور دكتر عبدالرحمن قاسملو رهبر حزب دموکرات کردستان ،قتل بختیاار ،آخارین نخسات وزیار
حكومت پهلوی ،بیاژن فاضالی ،فریادون فرخازاد ،د .صاادق شارفكندی ،هماایون اردالن ،نمایناده حازب دمکارات کردساتان در
آلمان ،فتاح عبدلی ،نماینده حزب دمکرات کردستان در اروپا ،نوری دهكردی ،کارمند صلیب سرخ فعاال در اماور پناهنادگان
ایراناای مقاایم آلمااان اتفاااق افتاااد .همچنااین قتاال هااای فراواناای در داخاال كشااور رخ داد در ده ١١خورشاایدی كااه بااه قتلهااای
زنجیرهای معروف هستند و توساط وزارت اطالعاات و دساتور مساتقیم خامناهای صاورت گرفات و بایش از  ٨١تان از نخبگاان و
نویسندگان و علمای اهل سنت را در میان این افراد ترور کردند.
هم اكنون جمهوری اسالمی این قتل ها و كشتار را متوقف نكارده اسات ،ولای بصاورت پنهاانی در منطقاه از جملاه درونمارز و
برونمرز توسط نیروهای مافیای خود كه از هر گروه و اقشار می باشند ،به عملیاتهای تروریستی میپردازد.
روز سهشنبه ٢١دسامبر مصادف با شب یلدا دو انفجار مقابل دفتر سیاسی حزب دموکرات كردستان در شهر کوی سانجق ،اساتان
اربیاال کردسااتان عااراق ،دسااتکم شااش نفاار را شااهید كاارد .بمبهااا بعااد از پایااان مراساام زادروز زناادیاد عباادالرحمان قاسااملو،
دبیرکل سابق حزب دموکرات کردستان منفجر شد.
پیشتر محسن رضایی عضو مجمع تشخ

نظام و فرمانده سابق سپاه پاسدارن صاراحتا در تااریۆ  ٢١تیار  ٩٥گفتاه باود كاه

اگر آقای بارزانی جلوی كومله و دموكرات را نگیرد ،ما عملیات های انهدامی خود را انجام خواهیم داد.
کشورهای مختلف و سازمانها و دادگاهها؛ جمهوری اسالمی را به دست داشتن در اقدامات تروریستی و یا حمایت از گاروه هاا
متهم یا محکوم کردهاند.
از جمله این کشورها اسرائیل ،انگلیس ،آرژانتین و آلمان و عربستان هستند.
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دولت آمریکا نیز ایران را متهم به حمایت از چندین گروهای تندرو در جهان همچون گروه حازب اللاه لبناان ،و چنادین گاروه
تروریستی دیگر شیعی كه از ایران هزینه می گیرند جهت بمب گذاری واختالف افكنی در منطقه ،میکند.
همچنین وزارت دفاع جمهوری اساالمی و ساپاه تروریساتی قادس از جملاه تروریساتهای منطقاه و جهاان مای باشاند و در لیسات
سازمان های تروریستی قرار دارند.
در  ٢ژوئن سال  ٢١١٦وزارت خارجه ایاالت متحده آمریكا ،در گازارش سااالنه خاود دربااره تروریسام جهاانی اعاالم كارد كاه،
حکومت جمهوری اسالمی ایران با وجود رسیدن به توافق جاامع باا قادرتهای جهاانی بار سار برناماه هساتهای خاود ،همچناان
اصلیترین کشور حامی تروریسم در جهان است .در حال حاضر در سال  ٢١١٦میالدی تنها کشاور حاامی تروریسات و تروریسام
جهانی در سط بینالملل همچنان دولت اسالمی ایران محسوب میشود.
٢١١٦ - ١٢ - ٢٨

------------------------------------------------------------------------------------------------------

سەرچاوەكان:
ماڵپەڕی کوردستان و کورد ،حدک میدیا ،گیارەنگ ،ڕۆژی کورد ،رۆژهەاڵت تایمز و تۆڕی کۆمەاڵیەتی
فەیس بووک
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