
دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا

www.kurdistanmedia.comژمارە ٧٣٠، یەکشەممە ٣١ پووشپەڕی ١٣٩٧ی هەتاوی، ٢٢ی جوالی ٢٠١٨

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باڵوی دەکاتەوە

پـەیڤ

٧٩١٠

درێژە لە الپەڕەی ٣

كەریم پەرویزی

٥

دیکتاتۆری دیوارێکی 
کورت

ڕاسان، شەرەف، 
ئەخالق و پێشمەرگه

تاوانی راسانە!

پەیامی دەستەی 
کارگێریی حیزب بە 
بۆنەی ٢٢ی پووشپەڕ
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هەرچی کات تێدەپەڕێ، راســان قووڵتر و 
پەرەگرتووتــر دەبــێ و کۆمەاڵنی خەڵکی 
کوردســتان زیاتــر بەرەوپیری ئــەم قۆناخە 
نوێیــەی خەباتــی نەتەوەکەیــان دەچــن و 
هەرچــی چین و توێــژی زیاتر بەرەوپیری 
راســان دەچــن، هیــوای هەڵکشــان بــەرەو 
لووتکــەی سەربەســتی گەشــاوەتر دەبێ و 
لەگــەڵ ئەوەشــدا دوژمنانــی گــەل زیاتــر 
تەنگەتــاو دەبــن و دەســت بــە پەلەقــاژەی 

زیاتر دەکەن و دڕندەیی زیاتر دەنوێنن.
هیــوا  رۆژهــەاڵت،  راســانی  دەســپێکی 
و  خەبــات  بەرینتربوونــەوەی  ئاواتــی  و 
گۆڕانکاریی قووڵی لە دۆخی جێگرتوودا 
زینــدوو کردەوە. لەبەرامبەریشــدا دوژمنان 
و نەیاران، بە ســووک چاویان لە راســانی 
رۆژهــەاڵت دەکــرد و وەکوو دروشــمێکی 
بــێ مانــا کە لە نێوەڕۆکدا بەتاڵە و تەنیا 

بۆ ئیستفادەی تەبلیغییە ناویان دەبرد.
بــەاڵم بــە بەرەوپێشــچوونی راســان و بــە 
گیانبازیی پێشــمەرگە و حەماسەی رۆڵە 
ئازاکانــی گــەل، وردە وردە دوژمنانیــش 
هەستیان بەوە دەکرد کە راسان بەڕاستییە!
راســان ئێســتا گەیشتۆتە ئەو ئاستەی کە 
ورەی شۆڕش و خەباتی لە نێو کۆمەڵگادا 
بەرز کردۆتەوە و ئەوە ئیدی الوانی کورد، 
کــچ و کوڕانــی وریــا و چاونەترســن کە 
خۆیان راســان دەبەنە پێش و بااڵی بەرزی 
شۆڕشــگێڕانی کــچ و کــوڕ بۆتــە داری 
هەڵگری ئااڵی نیشتمان و ئااڵی خەباتی 
لەســەر رادەشــەکێ و پرچیــان تێکــەڵ بە 

پرچی داربەڕووی نیشتمان بووە.
هەرچی راسان جێگرتووتر دەبێ و راسانی 
دەســتێنێ،  زیاتــر  پــەرەی  رۆژهــەاڵت 
دوژمنــی گەلیــش هارتــر دەبــێ و پەنــا 
شــێوازەکانی  دڕندانەتریــن  بــەر  دەباتــەوە 
نیشــتمانە  ئــەم  مرۆڤەکانــی  دژایەتیــی 

قەت کۆڵنەدەرە.
لــە بەرەپێشــچوونی راســاندا دووبــارە ئــەوە 
هێــزە دژی گەلییەکانــن کــە ترســیان لی 
دەنیشــێ و هێــزی تیرۆریســتیی ســوپای 
پاســداران و بەکرێگیراوەکانیــان کە ورەی 
نییــە  پێشــمەرگەیان  بەرەنگاربوونــەوەی 
رۆڵــەی  گــەل،  ئــازای  پێشــمەرگەی  و 
خۆشەویســتی نیشــتمان لــە نێــو باوەشــی 
خەڵکــدا  دڵــی  نێــو  لــە  و  کوردســتاندا 

پێشوازیی لێ دەکرێ.
ئیســامی  کۆمــاری  دۆخێکــدا،  لەوهــا 
لــە  کــە  هەمیشــەیی  پیشــەی  وەکــوو 
بەرەوڕووبوونــەوەی راســتەوخۆ دەترســێ و 
هێزەکانی زندەقیان چووە، دەست دەکاتەوە 
بــە کــردەوە دزێــو و ترســنۆکانەکانی. لە 
دەیەی شەســت و حەفتــای هەتاویدا، هەر 
پاســداران و بەکرێگیــراوان،  دەم ســوپای 
بوێــری بەرەوڕووبوونــەوەی پێشــمەرگەیان 
بنەماڵــەی  ئــازاری  دەچــوون  نەبــوو، 
پێشــمەرگەکانیان دەدا، یــان بــە کردەوەی 
و  تەقینــەوە  وەکــوو  مرۆیــی  دژە 
بەکارهێنانــی  خــواردن و  ژەهراویکردنــی 

وتووێژی کوردستان

٢٣ی  ڕێکەوتــی  شــەممە  ڕۆژی 
پووشــپەڕی ١٣٩٧ی هەتاوی، لە بنکەی 
سەرەکیی حیزبی دێـموکراتی کوردستانی 
ئێران، ڕێوڕەســمێک بــە بۆنەی ٢٩هەمین 
ســاڵیادی تێرۆرکردنی ڕێبەری لێوەشاوەی 
گەلــی کورد "د. عەبدولڕەحمان قاســملوو" 
هــاوڕێ لەگــەڵ "عەبدوڵاڵ قــادری ئازەر" 
نوێنــەری حیــزب لــە دەرەوەی واڵت و "د. 
فازڵ ڕەســوڵ" کوردی باشوور، بە دەستی  
دێپلۆماتــە تێرۆریســتەکانی تــاران بەڕێــوە 

چوو.
ســروودی  بــە  ڕێوڕەســمە  ئــەم  ســەرەتای 
نەتەوایەتــی "ئــەی ڕەقیــب" و ڕاگرتنــی 
لــە  بــۆ ڕێزگرتــن  بێدەنگــی  خولەکێــک 

گیانی پاکی شەهیدان دەستی پێکرد.
دواتر پەیامی دەستەی کارگێڕیی حیزبی 
دێموکــرات لە الیــەن "تاهیــر مەحموودی" 

ئەندامی ئە دەستەیە خوێندرایەوە.
ناوبــراو لــە وتەکانیــدا ئاماژەی بــەوە کرد 
کە "رێبه ری شەهیدمان باوەڕێکی پتەوی 
بــە چارەســەری ئاشــتیانە و سیاســییانەی 
مافەکانــی گەلــی کــورد و نەتەوەکانــی 
دیکــەی ئێــران هەبــوو. چونکــە لەگــەڵ 
خوێندەواریــی،  تەمــەن،  گەشــەکردنی 
ئاشــنابوونی لەگــەڵ دونیــای ڕۆژئــاوا و 

پێوەندییــە نێودەوڵەتییــەکان، ئاکامەکانــی 
لــە  و  دەزانــی  بــاش  ماڵوێرانــی  و  شــەڕ 
جیهانبینی دوکتور قاسملوودا بیرکردنەوەی 
دێموکراســی  و  ئینســانی  مەنتیقیانــە، 
بەدیلــی ڕێــگا چارەکانی دیکەی کێشــە 
نەتەوەیی و کۆمەاڵیەتییەکان بوو. لەگەڵ 
ئەوەشــدا لەبەر ئەوەی خەباتی نەتەوەکەی 
بەخەباتێکــی ڕەوا و دادپەروەرانــە دەزانــی 
ڕێگایەکــی  هیــچ  کــورد  دوژمنانــی  و 
دیکەیان بۆ چارەســەری مەسەلەکان جگە 
لە شــەڕ و خۆسەپاندن نەهێشــتبووەوە، زۆر 
شۆڕشگێڕانە و ئازایانە ڕیزەکانی خەباتی 
پێشــمەرگانەی کوردســتانی هەڵبــژارد و 
نەتەوایەتیــی  بزوتنــەوەی  ڕێبەریکردنــی 
کورد و حیزبی دێموکراتی لە ڕۆژهەاڵتی 

کوردستان گرتە ئەستۆ".
لــە بەشــێکی دیکــەی قســەکانیدا وتــی: 
"دوکتــور قاســملووی نەمر لــە تەمەنی پڕ 
لە شــانازیی و ســەرەوریی خۆیدا قوتابخانە 
ببێتــە  کــە  پێکهێنابــوو  ڕێبازێکــی  و 
ڕووگــەی هیــوا و هومێــدی کۆمەاڵنــی 
خەڵکــی کوردســتان و نەتەوەکــەی. بیر و 
ڕێبازی زانســتی، فەلســەفی، سیاســی و 
دێموکراتییانەی دوکتور قاســملوو شتێک 
نەبــوو لەگــەڵ جەســتەی بــڕوا و بەجێمــان 

بێڵێــت، بەڵکــوو بــوو بــە چــرای خەبــات و 
ئێســتا  قاســملوو  ڕێبــازی  تێکۆشــانمان. 
ڕێبازی سەرکەوتووی فکری، پەروەردەیی 
ئــەوەی  ســەردەمە.  و  ڕۆژ  سیاســیی  و 
سەرشــۆڕی بــۆ مایــەوە ڕێبــازی جەهل و 
خورافاتــی ئاخوندیــی و ئەو ئایدۆلۆژی و 
بیرکردنەوانــە بــوو کــە ئایدۆلۆژیی بەری 
چــاوی تاریــک کردبوون. ئــەوە وانەکانی 
لــە  ئێســتاش  کــە  قاســملوون  مەکتەبــی 
فێرگەکانی حیزب، نێو خێزان و ماڵەکانی 
و  شــار  شــەقامەکانی  کوردســتان، 
سەنگەرەکانی شاخی پڕ کردووە و تەنگی 

بە دوژمن هەڵچنیوە".
هەروهــا لە بەشــیکی دیکەی قســەکانیدا 
و  ژیــان  لــە  ئــاوڕی  بەڕێــز مەحمــوودی 
خەباتــی هــاوڕێ و قوتابــی بەئەمەگــی 
دوکتــور قاســملوو، شــەهید کاک ســەید 
ســەالم عەزیزی دایەوە و وتی: " پووشــپەڕ 
بۆ ئێمــە وەبیرهێنەرەوەی ڕووداوێکی تاڵی 
دیکەشــە ئەویــش شــەهیدبوونی هاوڕێــی 
ســەالم  ســەید  کاک  خۆشەویســتمان 
سیاســی  دەفتــەری  ئەندامــی  عەزیــزی، 
حیــزب کە بە داخەوە لە ٢٤ی پووشــپەری 
١٣٧٨ی هەتاوی بۆ دواجار مااڵوایی لێ 
کردین. کاک ســەالم ســیمایەکی ناسراو 

و کەســایەتییەکی سیاسی و قوتابییەکی 
وەفاداری ڕێبازی دێموکرات بوو کە هەتا 
دواســاتەکانی ژیانــی بە هەمــوو وجوودەوە 

خزمەتی گەلەکەی کرد".
لــە بڕگەیەکــی دیکــەی ئــەم مەراســمەدا 
ســروودێک لەژێر ناوی "ئەی مامۆستای 
مــەزن" لــە الیــەن "نەوەکانی قاسملوو"ـــەوە 

پێشکەش کرا.
دواتــر پەیامی ڕێکخراوەکانی "الوان، ژنان 
و خوێندکارانــی دێموکراتــی کوردســتانی 
شــەریعەتی"  "پێژمــان  الیــەن  لــە  ئێــران" 
جێگری ســکرتێری ڕێکخراوی یەکیەتیی 
ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی  الوانــی 

خوێندرایەوە.
ڕێوڕەسمەکە بە پێشکەشکردنی شێعرێک 
لــە الیەن پێشــمەرگەی شــاعیر مامۆســتا 

"بێبەش"ـەوە کۆتایی پێهات.
یەکشــەممە  ڕۆژی  بۆنــەوە  بــەم  هــەر 
١٣٩٧ی  پووشــپەڕی  ٢٤ی  رێکەوتــی 
بۆنــەی  بــە  ڕێوڕەســمێک  هەتــاوی، 
٢٩هەمین ســاڵیادی تێرۆرکردنی ڕێبەری 
لێوەشاوەی گەلی کورد "د. عەبدولڕەحمان 
قاسملوو" هاوڕێ لەگەڵ "عەبدوڵاڵ قادری 
ئــازەر" نوێنەری حیزب لە دەرەوەی واڵت ، 
بــە دەســتی  دیپلۆمــات تێرۆریســتەکانی 

تــاران، لــە کەمپی جێژنیــکان بەڕێوە چوو 
کــە تێیــدا پەیامــی دەســتەی کارگێڕیــی 
حیزبــی دێموکــرات لەالیــەن بەڕێــز "خالید 
ئەندامــی دەســتەی کارگێــڕی  دەرویــژە" 
خوێندرایەوە کە تێیدا وێڕای ئاوڕدانەوە لە 
خەبــات و ژیانی شــەهیدی نەمــر دوکتور 
قاســملوو باس لە تایبەتمەندییە بەرزەکانی 
و کاریگەرییەکانی لەســەر ڕەوتی خەبات 

لە ڕابردوو و ئێستادا کرا.
ئەم ڕێوڕەسمە بە خوێندنەوەی چەند سروود 
پووشــپەڕ  ٢٢ی  بــە  تایبــەت  شــێعری  و 

ڕازێندرایەوە.
دەرەوەی  لــە  کــە  ئاماژەیــە  بــە  پێویســت 
واڵتیــش چەندیــن ســێمینار و ڕێوڕەســمی 
تایبــەت بــەم بۆنــەوە بەڕێــوە چــوون کــە 
بەکورتی بەم چەشــنەن: ڕێوڕەســمێک لە 
گۆڕســتانی پیرالشــێز و لەســەر گــۆڕی 
شــەهیدانی ڤییــەن، کۆڕیادێک لە واڵتی 
سوید، سێمینارێک لە دانمارک، چەندین 
خۆپیشاندان لە واڵتانی بریتانیا و ئۆتریش.

خوێنەرانــی بەڕێــز ئــاگادار دەکەینــەوە 
تاهیــر  بەڕێــز  وتەکانــی  دەقــی  کــە 
لــەم ژمــارەی کوردســتان  مەحمــوودی 
دەخرێتــە بەرچــاوی ئێــوەی خۆشەویســت.

پەیڤی قاسملوو وانەی شاخ و شار

پەیامیی هاوخەمیی لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکرات بە بۆنەی ڕووداوەکەی شاری سنه

حیزبی دێموکرات: پێشوازی لە ڕاگەیاندنی وەزارەتی دەرەوەی ئامریکا دەکەین

دوو پێشمەرگەی کوردستان تێکەڵ بە کاروانی شەهیدان بوون

ڕێوڕەسمی ڕێزگرتن لە شەهیدانی ڤییەن لە کەمپی جێژنیکان بەڕێوە چوو
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ژمارە ٧٣٠، ٣١ پووشپەڕی ٢١٣٩٧

پەیامی هاوخەمیی
 لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکرات
 بەبۆنەی ڕووداوەکەی شاری سنە

بەبۆنــەی ڕووداوە دڵتەزێنەکــەی شــاری 
ســنەوە کــە بە داخــەوە چەندین هاوواڵتی 
سڤیل بوونە قوربانی، لێپرسراوی گشتیی 
حیزبی دێموکرات لە دووتوێی پەیامێکدا 
هاوخەمــی خۆی بۆ خەڵکی کوردســتان 
و بنەماڵــەی داخــداری قوربانیانــی ســنە 

دەربڕی.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:

داخدارەکانــی  بنەماڵــە  هاوخەمــی 
رووداوەکەی سنەین

هاونیشتمانیانی کوردستان،
کارەســاتەکەی  داخدارەکانــی  بنەماڵــە 

سنە،
لەو رووداوەدا کە شــەوی ١٩ی پووشــپەڕ 
لــە بــەردەم تێرمیناڵی ســنە رووی دا، کە 
تێیــدا تانکەرێکی هەڵگــری نەوتی رەش 
خۆی بە ئوتووبووسێکی موسافیرهەڵگردا 
داوە و لە ئاکامی تەقینەوەی تانکەرەکە 
بەداخــەوە  ئوتووبووســەکە  ســووتانی  و 
هاونیشــتمانیانمان  لــە  کــەس  چەندیــن 

گیانیــان لەدەســت دا و چەندیــن کەســی 
دیکــەش برینــدار بــوون و هەروەهــا چەند 

ماشێن لەنێو چوون.
دەیــان  وێکــڕا  کــە  وەهــا  رووداوێکــی 
بنەماڵــەی کوردســتان داخــدار دەکا، لــە 
ئاســتی کوردســتاندا دەبێ بە رووداوێکی 

دڵتەزێن و نەتەوەی کورد خەمبار دەکا.
بنەماڵــەی  لــە  سەرەخۆشــی  وێــڕای 
بەنــاوی  کارەســاتە،  ئــەو  قوربانیانــی 
دێموکراتــی  حیزبــی  رێبەرایەتیــی 
کوردســتانی ئێرانــەوە هاوخەمــی لەگــەڵ 
خەڵکــی  و  قوربانییــەکان  بنەماڵــەی 
قارەمانی شــاری ســنە و هەموو نەتەوەی 
رۆژهــەاڵت  کوردســتانی  لــە  کــورد 
دەردەبڕین و هیوادارین کە بریندارانی ئەو 

کارەساتە هەرچی زووتر چاک ببنەوە.
رووداوێکــی  هەرچەنــد  کارەســاتە  ئــەم 
دڵتەزێنــە، بــەاڵم دەتوانــێ ببێتــە هەوێنی 
سەرتاســەریی کوردســتانیان  هاوخەمیــی 
بــەدەردی  و  هاونیشــتمانی  هەســتی  و 

یەکەوەبوون بەرزتر بکاتەوە.
هــەر لــەو کاتەدا دەبــێ لەبیرمان بێ کە 
ئــەم رووداوە دڵتەزێنانە لەبەر ســەرەڕۆیی 
و بەرژەوەندیخوازیــی ســەرانی کۆمــاری 
گیانــی  کــە  دەدەن  روو  ئیســامییەک 
مرۆڤــەکان و بەتایبــەت مرۆڤی کوردیان 
بــەالوە هیــچ بایەخێکــی نییــە و تەنیــا 

دیکــەی  بەشــێکی  نەوتــی  دەیانهــەوێ 
کوردســتان بــە تانکــەر بــدزن و ئامــادە 
نیــن کە تەنانــەت ڕێگاوبانی تایبەت بۆ 
ئــەو جــۆرە گواســتنەوانە دروســت بکەن، 
ئەمــە لــە کاتێکدایــە کە بۆ ســەرکوتی 
کوردســتان و ناردنی هێزی تیرۆریســتی 
کوردســتان  پێشــمەرگەی  ســەر  بــۆ 
ڕێگاوبانــی نیزامــی تــا بەرزترین شــوێن 
پێشــمەرگەدا  دوای  بــە  لووتکــەکان  و 
بەردەوامیــی  نەهامەتیــی  دەکێشــن. 
ناســراو  تانکەرەکانــی  کارەســاتەکانی 
بــە تانکــەری مــەرگ، ســەرچاوەکەی 
دەگەڕێتــەوە بــۆ رێژیمــی دژە کــوردی 

کۆماری ئیسامیی ئێران.
سەرەخۆشــی  وێــڕای  دیکــە  جارێکــی 
لــە بنەماڵــە و کەســوکاری قوربانیــان و 
هاوخەمی لەگەڵ شاری قارەمانی سنە، 
هیــوای چاکبوونەوەی هەرچی زووتر بۆ 
و  دەخــوازم  کارەســاتەکە  بریندارەکانــی 
رۆحی قوربانیەکانیش شاد، بەو ئاواتەی 
نەهامەتییەکانــی  ســەرچاوەی  کــە 
کۆمــاری  رێژیمــی  واتــە  کوردســتان 

ئیسامی هەرچی زووتر وشک ببێ.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری

شاندێکی  پارتی سووسیالیستی کوردستانی باکوور
 سەردانی حیزبی دێموکراتیان کرد

شــاندێکی پارتی سووسیالیستی باکوور، 
تــەک،  مەســعوود  سەرپەرەســتیی  بــە 
ســەردانی دەســتەی کارگێــڕی حیزبیــان 

کرد.
ڕۆژی شەممە ڕێکەوتی ٣٠ی پووشپەڕی 
پارتــی  شــاندێکی  هەتــاوی،  ١٣٩٧ی 
سووسیالیســتی باکوور، بە سەرپەرەستیی 
گشــتیی ســکرتێری  تــەک،  مســعوود 
PSK ، ســەردانی دەســتەی کارگێڕی 
حیزبیان کرد و لە الیەن شاندێکی حیزبی 
بــە  ئێرانــەوە،  کوردســتانی  دێموکراتــی 
سەرپەرەستیی مستەفا هیجری لێپرسراوی 

گشتیی حیزب پێشوازیان لێ کرا.
لەو دانیشــتنەدا مەســعوود تەک، لەســەر 
دواییــن ڕووداوە سیاســییەکانی تورکیە و 
ئاکامی هەڵبژاردنی ئەم دواییەی تورکیە 
و ئالوگــۆڕ لــە سیســتمی پارلەمانــی و 
ســەر  لەمپەرەکانــی  و  ســەرۆکاتییەوە 
ڕێــگای ئــەو ئاڵوگــۆڕە و دەوری کــورد 
لــەو پرۆســەیەدا قســەی کرد و ســەرنج و 
ڕوانینــی خۆی خســتە بەرچاوی شــاندی 
حیزبی دێموکرات و وتی: لەم پرۆسەیەدا، 
کــورد و پارتــە سیاســییەکان لــەم دۆخــە 
سیاســییە، پێویســتە بــە لێکدانەوەیەکــی 
نوێیەوە داخوازییەکانی بخاتە بەرباس و بە 
یەکیەتی و یەکگرتوویییەوە ئەم پرۆسەیە 

ڕەچاو بکات.

وێــرای  هیجــری  مســتەفا  پاشــان 
خۆشحاڵیدەربڕینی حیزب لە سەردانەکەیان 
و ســپاس لــە زانیارییەکانــی لەســەر ئــەو 
پرۆســەیە و هــۆی بەئاکام نەگەیشــتنیان 
و   HDP هەڵبــژاردن  پرۆســەی  لــە 
بەشــداریی  یەکگرتووانــە  بــە  الیەنــەکان 
لــەو هەڵبژاردنانــە بکــەن، لــەو پێوەندییەدا 
مەســعوود تەک هــۆی پەککەوتنی ئەو 
 HDP :مەســەلەیەی بــاس کــرد و وتی
پێویســتە بە سیاســەتێکی نوێیەوە لەگەڵ 
الیەنەکانــی دیکــەی کــورد لــە باکــوور 
هەڵســوکەوت بکا و واقیعی سیاســیی لە 

تورکیە و کوردستانی باکوور ببینێ.
و  تورکیــە  لەســەر  باســە  ئــەو  دوای 
باکــوور، مســتەفا هیجری لەســەر دۆخی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و پرۆسەی ڕاسان 
و خەبات و تێکۆشانی حیزب لە نێوخۆی 
کۆمەاڵنــی  هاوکاریــی  و  کوردســتان 
خەڵــک لەگــەڵ کادر و پێشــمەرگەکان 
ئاســتی  لــە  ڕێژیــم  قەیرانانــەی  ئــەو  و 
نێودەوڵەتییــەوە  و  ناوچەیــی  نێوخۆیــی، 
بەتایبــەت تەحریمــە نوێیەکانــی ویایەتــە 
یەکگرتووەکانــی ئامریــکا لەســەر ئێــران 
لەســەر  تەحریمانــە  ئــەو  شــوێندانەریی  و 
سیســتمی سیاســی و ئابــووری ڕێژیــم و 
ژیــان و گوزەرانــی کۆمەاڵنــی خەڵــک 
بەشــێکی  لــە  کــرد،  قســەی  وردی  بــە 

دیکــەی قســەکانی باســی لە هــاوکاری 
نزیکبوونــەوەی الیەنــە سیاســییەکانی  و 
وەک  و  کــرد  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی 
هەنگاوێکی ئەرێنی ئاماژەی پێ کرد.

ڕۆژهەاڵتــی  لەســەر  باســە،  ئــەو  دوای 
کوردســتان لە الیەن لێپرســراوی گشــتیی 
حیزبــەوە،  مەســعوود تەک ســەرکەوتنی 
حیزبــی  تێکۆشــەرانی  بــۆ  زیاتــری 
دێموکراتی کوردســتانی ئێرانی بە ئاوات 
خواست و ڕایگەیاند: سەرکەوتنی حیزبی 
دێموکــرات و چاالکتر بوونی بزووتنەوەی 
نیشتمانی کورد لە ڕۆژهەاڵت یارمەتیدەر 
دەبێــت بــۆ بەرەوپێشــچوونی بزووتنــەوەی 
کــورد بەگشــتی، لــە کۆتاییــدا لەســەر 
حیزبــی  لەگــەڵ  دۆســتانەیان  پێوەندیــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران جەختیان 
کردەوە، دوای ئەو هەڵوێســتە دۆســتانەی 
مەسعوود تەک، مستەفا هیجری سپاسی 

مسعوود تەک و شاندی هاوڕێی کرد.

ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی ئێران 
ڕاگەیەندراوێکی باڵو کردەوە

حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
لــە  پێشــگرتن  بــۆ  ئێــران،  کوردســتانی 
حوکمی ئێعدامی زیندانییەکی سیاســیی 
مافــی  ناوەندەکانــی  لــە  داوای  کــورد، 
مــرۆڤ و ئازادیخــوازان کــرد، دژی ئــەو 
ناڕەزایەتــی  ئێــران  ڕێژیمــی  جەنایەتــەی 

دەرببڕن.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:

بــە  هاوكاریــی  ناوەنــدی  ڕاگەیەنــدراوی 
بۆنەی ئەگەری ئێعدامی الوێكی كورد

خەڵكی بەشەرەفی كوردستان،
پارێــزەری  مرۆڤدۆســتەکانی  ناوەنــدە 

مافەكانی مرۆڤ،
دەســەاڵتی ڕەشــی كۆمــاری ئیســامیی 
ئێــران لــە مــاوەی ٤ دەیەی رابــردوودا، بە 
ئامانجی كپكردنی دەنگی ئازادیخوازانەی 
حوكمــی  بەردەوامیــی  و  نەتەوەكەمــان 
نــاڕەوای خــۆی لــە هەمــوو ئامرازێكــی 
كەڵكــی  چەوســاندنەوە  و  ســەركوت 

قێزەوەنتریــن  و  خراپتریــن  و  وەرگرتــووە 
جــۆری ســەركوت و جەنایەتەكانی لەســەر 
میللەتەكەمــان تاقــی كردووەتــەوە. گەلی 
بــاری  لــە  ئێــران  لــە كوردســتانی  كــورد 
ڕێــژەی ئێعدامــی سیاســی لــە ســەرووی 
ریزبەندییەكاندایــە و پــۆل پــۆل الوەكانمــان 
بــە بیانــوو و تۆمەتی ســاختە و گاڵتەجار 

ڕەوانەی جووخەكانی مەرگ دەكرێن.
لــە ئێستاشــدا كــە قەیرانە جۆراوجــۆرەكان 
دەوران دەوری دیكتاتۆریەتــی ئاخوندانیــان 
گەمارۆ داوە و كێشە سیاسییە نێونەتەوەیی 
و نێوخۆیییەكانیــان ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ لە 
پەرەســەندن و گەورەبوونەوەدایــە، بێگومان 
زیاتر لە هەر كاتێكی تر ترسی تەقینەوەی 
ڕقی پەنگخواردووی گەالنی ئێرانیان لێ 
نیشــتووە و بەو هۆیەشــەوە رێژەی ئێعدام و 
سەركوت وەک رێگەكارێک بە مەبەستی 
چاوترســێنكردنی خەڵكــی ئازادیخــواز لە 
الیەن ئەو دەسەاڵت و سیستەمە ناخەڵكی 

و دژی ئازادییە زیادی كردووە .
لــە درێــژەی تاوانەكانــی ڕێژیمــی تــاران، 
لــە ئاســت گەلەكەمــان ئەمجــارە الوێكی 
نــاوی "هیدایــەت  بــە  بێتاوانــی شــنۆیی 
هاوكاریــی  تۆمەتــی  بــە  عەبدوڵاڵپــوور" 
هێزی پێشــمەرگەی كوردســتان كەوتووەتە 
بەر ڕقی کاربەدەســتانی خوێنرێژ. ناوبراو 
كۆمــاری  بێدادگاكانــی  لــە  پێشــتر  كــە 
ئیســامیی ئێــران ٣٠ ســاڵ بەندیخانــەی 
بــۆ بڕابوویــەوە، لــە دوا پێداچوونــەوە بــە 
دەستێوەردانی سپای پاسداران حوكمەكەی 
ئێستاشــدا  لــە  و  ئێعــدام  بــۆ  گــۆڕدراوە 
حوكمەكــەی  بەڕێوەچوونــی  مەترســیی 

پەرەی سەندووە.
ناوندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی 
ئێــران وێرای مەحكووم كردنی ئەو حوكمە 
و  ئازادیخــوازان  ســەرجەم  ناعاداڵنەیــە، 
ناوەندەكانــی مافــی مــرۆڤ لــە ئاســتی 
نێونەتەوەیــی بانــگ دەكات، هەتا دەنگی 
ناڕەزایەتی ســەبارەت بەو جەنایەتە هەڵبڕن 
و بە گوشــاری نێونەتەوەیی و هەمەالیەنە 
پێــش بە ئێعدامە سیاســییەكان و ئێعدامی 
هیدایەتــەکان و ڕامینەكانــی كوردســتان 

بگرن.
ــی حــیــزبــەكــانــی  ــاریـ ــاوكـ ــدی هـ ــ ــاوەن ــ ن

كوردستانی ئێران
١٥ی پووشپەڕی ١٣٩٧ی هەتاوی

ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانی کوردســتانی ئێران، 
بێهەڵوێستیی دەوڵەتی ئوتریش مەحكووم کرد

حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
کوردســتانی ئێــران، لــە ڕاگەیەندراوێکدا 
بــاڵوی کــردەوە، کــە واڵتانــی بەرپــرس و 
بەتایبەت واڵتانی ئورووپایی، پێشێلكاری 
مافــی مــرۆڤ لــە الیــەن ڕێژیمــی تاران 
ڕێژیمــە  ئــەو  دەوڵەتیــی  تێرۆریزمــی  و 
نەخەنــە  كورتخایــەن  بەرژەوەندیــی  بــۆ 

پشتگوێیەوە.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە:

هاوكاریــی  ناوەنــدی  ڕاگەیەنــدراوی 
حیزبەكانــی كوردســتانی ئێــران، بە بۆنەی 
٢٩مین ســاڵیادی تێرۆری د. قاســملوو و 

هاوڕێیانی لە ڤییەندا
و  بەگشــتی  كوردســتان  كۆمەڵــگای 
كۆمەڵــگای سیاســیی كوردســتانی ئێــران 
بەتایبەتــی، یەكێــک لــە قوربانییەكانــی 
كۆمــاری  نێودەوڵەتیــی  تێرۆریزمــی 

ئیسامیی ئێرانە.
تێرۆریزمــی نێودەوڵەتیــی ڕێژیمــی ئێــران 
ســاڵی ١٣٥٨  لــە  لــە دژی كوردســتان، 
و لــە دادگا چەنــد چركەییەكانــی ســادق 
خاڵخاڵییــەوە دەســتی پــێ كــردووە و هەتا 
لەســەر  مەترســی  گەورەتریــن  ئێســتاش 
ئێــران  كوردســتانی  سیاســیی  چاالكانــی 
هەمــان تێرۆریزمــی نێودەوڵەتییــە كــە لــە 

مێتۆدە نەگۆڕەكانی دەسەاڵتی تارانە.
لــە  ڕابــردوودا  دەیــەی   ٤ مــاوەی  لــە   
ڕێگــەی جۆراوجــۆر لــە درێــژەی هەمــان 
سیاســەتی تێرۆریزم هەوڵی لەخشــتەبردنی 

كۆمەڵــگای كوردســتان دراوە و هــاوكات 
بــە ســەدان كەس لــە تێكۆشــەرانی حیزبی 
دێموكرات و سازمانی خەبات و كۆمەڵە و 
باقی هێز و الیەنە سیاسییەكان كەوتوونەتە 
بەر شــااڵوی تێــرۆری ئاخوندەکانی ئێران 
و تێــرۆری فیزیكــی كــراون.  هەمــوو ئەو 
تاوانــە نەبەخشــراوانە بە بەرچــاوی جیهان 
كــراوە و مخابــن لە دونیای ساتوســەودای 
ئابووریــدا ئــەو جەنایەتانــە دیزەبەدەرخۆنــە 
كــران و تاوانبــاران هەتــا تاران ئیســكۆرت 

كران.
لــە دەركەوتەكانــی گۆڕینــی سیاســەتی 
ئامریــكا لــە ڕاســت ئێرانــدا ئامــاژەدان بە 
تێــرۆری بەڕێــزان دوكتــور عەبدولڕەحمــان 
قاســملوو  و دوكتور سەعید شەرەفكەندی 
الیــەن  لــە  ئێــران  دەوڵەتــی  دەســتی  بــە 
بەرپرسانی بااڵی ئامریكا بوو، كە ئەوەش 
دەكرێ  وەک بەڵگەیەكی  تر لەسەر ئەوەی 
كــە نەتــەوەی كورد لــە كوردســتانی ئێران 
قوربانیی دەســتی تێرۆریزمی نێودەوڵەتیی 
كۆماری ئیسامیی ئێرانە لێی بڕوانرێت .
باشــترین  لەوانەیــە  ئێســتا  قۆناغــی   
دەرفــەت بێ بــۆ زیندووكردنــەوەی هەموو 
كەیسەكانی تێرۆری تێكۆشەرانی سیاسی 
لە كوردستانی ئێران  و بەتایبەتی تێرۆری 
دوكتــور عەبدولڕەحمان قاســملوو و دوكتور 
شــەرەفكەندی و هاورێیانیــان و هــاوكات 
بەرەڕووبوونــەوە  بــۆ  زەروورە  و  پێویســتە 
لەگــەڵ تێرۆریزمی كۆماری ئیســامی، 

بەرانبــەر  لــە  بەرپــرس  واڵتانــی  هەمــوو 
ئاسایشــی جیهانیــدا، بەتایبەتــی واڵتانی 
ئورووپایــی پێشــێلكاری مافــی مــرۆڤ 
لــە الیــەن ڕێژیمــی تــاران و تێرۆریزمــی 
نێودەوڵەتیــی ئەو ڕێژیمە بــۆ بەرژەوەندیی 
لــەو  و  پشــتگوێ  نەخەنــە  كورتخایــەن 
بێهەڵوێســتی  و  بێدەنگــی  چوارچێوەشــدا 
هەتــا ئێســتە دەوڵەتــی ئوتریــش مەحكووم 

دەكەین  .
ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی 
ئێران، وێڕای مەحكوومكردنی تێرۆریزمی 
نێودەوڵەتیــی ڕێژیمــی ئێــران و تێــرۆری 
ڤییــەن،  تێرۆریزمــی دەوڵەتــی لــه دژی 
كوردســتانی ئێران وەك دۆسییەیەكی كراوە 
هــەر  لەگــەڵ  ئامادەیــە  و  دەكات  ســەیر 
دادگایەكــی بێایــەن هــاوكاری بكات، بۆ 
ئەوەی دۆسییەی تێرۆریزمی نێودەوڵەتیی 
كۆمــاری ئیســامی لــە دژی كوردســتان 
لــەو دادگایــەدا تاوتوێ بكرێت و چیتر لە 
بێدەنگی جیهانیدا كەسایەتی و چاالكانی 
سیاســیی كوردســتان لــە الیــەن ڕێژیمــی 

دیكتاتۆری ئێران تێرۆر نەكرێن.

ــی حــیــزبــەكــانــی  ــاریـ ــاوكـ ــدی هـ ــ ــاوەن ــ ن
كوردستانی ئێران

٢٠ی پووشپەڕی ١٣٩٧ی هەتاوی

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران:
وەزارەتــی  ڕاگەیاندنــی  لــە  پێشــوازی   

دەرەوەی ئامریکا دەکەین
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە 
پێشــوازی  ڕاگەیەندراوێکــدا  توێــی  دوو 
خــۆی بۆ هەوڵــی نوێی وەزارەتی دەرەوەی 
ئامریــکا ســەبارەت بــە کەیســی تێــرۆری 

دوکتوور قاسملوو ڕاگەیاند.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:

ئێــران  حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
پێشوازی لە راگەیاندنی وەزارەتی دەرەوەی 
ئەمریکا ســەبارەت بە تیرۆری د.قاسملوو 

لەالیەن کۆماری ئیسامی ئێران دەکا
کاتێــک لــە ٢٢ی پووشــپەڕی ١٣٦٨ی 
هەتاوی، ١٣ی ژووئیەی ١٩٨٩،  دوکتور 
ســکرتێری  قاســملوو،  عەبدولڕەحمــان 
گشــتیی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێــران، هــاوڕێ لەگەڵ عەبدوڵــاڵ قادری 

و  ناوەنــدی  ئەندامــی کۆمیتــەی  ئــازەر 
نوێنەری حیزبی دێموکرات لە ئورووپا، لە 
ســەر داوای رێژیمی کۆماری ئیســامی 
بــە مەبەســتی دۆزینــەوەی رێگاچــارەی 
ئاشــتیخوازانە بــۆ دابینکردنــی ویســت و 
داخوازە دێموکراتیکەکانی نەتەوەی کورد 
لە ئێران، لە شاری ڤییەن پێتەختی واڵتی 
دیپلۆمــات  هەیئەتــی  لەگــەڵ  ئۆتریــش 
لــە  ئیســامی  کۆمــاری  تیرۆریســتی 
وتووێــژدا بــوون، کەوتنــە بــەر دەســڕێژی 
گوللــەی ئــەو هەیئەتە و بەدەســتی ئەوان 
و بە ئەمری ســەرانی کۆماری ئیسامی 
دا.  لەدەســت  گیانیــان  و  کــران  تیــرۆر 
هــەر ئــەوکات دەوڵەتــی ئۆتریــش بــە بێ 
تیرۆریســتییە،  تاوانــە  لــەو  لێکۆڵینــەوە 

هەیئەتەکەی کۆماری ئیسامیی ئێرانی 
بە ئیســکۆرت بــەرە فرۆکەخانــە و لەوێوە 

بەرەو تاران بەڕێ کردنەوە.
دوای تێپەڕبوونــی ٢٩ ســاڵ بەســەر ئــەو 
دەرەوەی  کاروبــاری  وەزارەتــی  رووداوە، 
واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە زمانی 
برایــان هۆک، بەڕێوەبەری پاندانانی ئەو 

وەزارەتەوە بە شێوەی رەسمی رایگەیاند:
"ئــەم مانگی ژووئیەیە، ٢٩ ســاڵ بەســەر 
مەئمــوورە  کــە  تێدەپــەڕێ  رووداوێکــدا 
لــە ڤییــەن لەژێــر پۆششــی  ئێرانیــەکان، 
رێکخراوێکــی  رێبــەری  دیپلۆماتیکــدا 
کــوردی جودابیــر و دوو کەســی دیکەیان 

لەگەڵی تیرۆر کرد."
ئامریــکا  دەرەوەی  وەزارەتــی  هەروەهــا 

لــە پێگــەی فەرمیــی خــۆی لــە تــۆڕی 
بەڵگەیەکــی  ئینتێرنێــت،  جیهانیــی 
کــردەوە  شــوێنی  کــە  کردۆتــەوە  بــاڵو 
ئیســامی  کۆمــاری  تیرۆریســتیەکانی 
لــە جیهان نیشــان دەدات و لــەو بەڵگەیەدا 
ژووئیــەی  ١٣ی  تیرۆریســتیی  رووداوی 
دوکتــور  کــە  پێــداوە  ئامــاژە  ١٩٨٩ی 
قاســملوو لەگــەڵ دوو کەســی دیکــە، لە 
ڤییەن بە دەســتی مەئمورە دیپلۆماتەکانی 

کۆماری ئیسامی تیرۆر کران.
ئێــران  حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
ئــەو  چوونــی  بەڕێــوە  کاتــی  لــە  هــەر 
کردەوە تیرۆریســتیە، بەپێی ناســیاریەکی 
دروســت کــە لەســەر رێژیمــی کۆمــاری 
ئیسامیی ئێران هەیبوو و هەروەها کردەوە 
تیرۆریســتەکانی دیکــەی رێژیمی تاران، 
کــە لــە واڵتانــی ئورووپایــی ئەنجامــی 
تــاران  رێژیمــی  بــە  ئامــاژەی  دابــوون، 
وەک بڕیــاردەر و بکــەری تیرۆری ڤییەن 
کــرد، بــەاڵم بەهــۆی ئەوەیکــە تاوانباران 
گەیەندرابوونــە تــاران، هــاواری ئەم حیزبە 
دەنگدانــەوە و بەهاناهاتنەوەیەکــی نەبــوو، 

بەاڵم ئێســتا کە ئەو راســتییە بۆ دەوڵەتی 
ئەمریــکا روون بۆتــەوە و لەالیەن وەزارەتی 
کۆمــاری  خــۆی،  دەرەوەی  کاروبــاری 
ئــەو  بەڕێوەبــەری  وەک  ئیســامی 
تیــرۆرە رادەگەیەنــێ، ئێمــە پێشــوازی لەو 
هەڵوێســتەی دەوڵەتــی ئامریکا دەکەین و 

پشتیوانیی لێ دەکەین.
هەروەهــا لەم کاتەدا پێویســتە رابگەیەنین 
کــە ئــەوا بــۆ جارێکــی دیکــە، واڵتانــی 
ئورووپایــی لەگــەڵ کۆمــاری ئیســامی 
خەریکــی وتووێــژن، پێویســتە کــە وەک 
بــۆ  و  ئەخاقــی  و  مرۆیــی  ئەرکێکــی 
پاراســتنی ئاسایشــی خۆیانیــش بووبــێ، 
هەموو تاوانە تیرۆریستییەکانی کۆماری 
ڤییــەن  تیــرۆری  بەتایبــەت  ئیســامی و 
بخەنــە  دانوســتانەکانیان  پەروەنــدەی  لــە 
بەربــاس، چوونکــە رێژیمــی تــاران قــەت 
دەســتی لە تیرۆر و کردەوەی تیرۆریســتی 
هەڵنەگرتــووە و بێدەنگی لــە کردەوەکانی 
تەنیــا هانــی دەدا بــۆ درێژەدان بــەو کارە. 
هەروەک لەم رۆژانەدا بینیمان کە هەوڵی 
تیرۆریســتیی دیکــەی لــە ئورووپــا داوە و 

چەنــد تیرۆریســتی ســەر بــەو رێژیمــە لە 
بێلژیــک گیــراون و بەنــاو دیپلۆماتێکــی 
دیکــەی لــە ئاڵمــان دەسبەســەر کــراوە و 
هۆلەنــد  لــە  دیکــەی  دیپلۆماتەکانــی 

دەرکراون.
ســەرەکیترین  کــە  دەیســەلمێنن  ئەمانــە 
رێــگای بنبڕکردنی تیرۆریــزم لە جیهاندا 
و وشــککردنی ریشــەی تیــرۆر، تەنیــا بە 
ئیســامی  کۆمــاری  رێژیمــی  نەمانــی 
دەکــرێ. هەمــوو هەوڵەکان بــۆ گۆڕینی 
رەفتــار و سیاســەتی ئــەو رێژیمــە تەنیــا 
زەحمەتێکــی بێئاکامــە و تەنیــا رەنــج و 
هەزینەکانی خەڵکی ئێران و ئازادیخوازان 
و نەتەوەکانی ئێران زیاتر دەکا. هەر وەک 
لە چل ســاڵی رابــردوودا هەموو هەوڵێک 
رەفتــاری  و  سیاســەت  گۆڕینــی  بــۆ 

کۆماری ئیسامی بێئاکام بووە.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەستەی کارگێری

١٨ی پووشپەڕی ١٣٩٧
٩ی ژووئیەی ٢٠١٨



٣ ژمارە ٧٣٠، ٢٢ جوالی ٢٠١٨

درێژەی پەیڤ
چەکــی قەدەغەکــراو، تۆڵــەی شکســت 
پێشــمەرگە  لــە  سەرشــۆڕییەکانیان  و 

دەکردەوە.
کــردەوەی  هەمــان  دووبــارە  ئێســتاش 
واتــە  گــەل  دوژمنــی  لــە  دژەمرۆیــی 
بــەو  دەبینیــەوە،  ئیســامی  کۆمــاری 
جیاوازییەوە کە ئێستا چەک و ئامرازی 
دژەمرۆیــی زیاتریــان لە رێژیــم و گرووپە 
هاوشــێوەکانیان وەدەست خستوە و رقێکی 
پەنگخــواردووی ژەهراویــی زۆرتر بەســەر 

خەڵکدا دەبارێنن. 
بــە چەکــی  پاســداران،  ســوپای  ئێســتا 
لــە پێشــمەرگە  فســفۆریی قەدەغەکــراو 
و لــە شــاخەکانی کوردســتان دەدەن. لــە 
بەرەوڕووبوونــەوە دەترســن، لــە دوورەوە لــە 
مەودای دەیان کیلۆمێترییەوە بەو ئامرازە 
تاوانبارانەی کە لە رێژیمی وەکوو بەشار 
دەســت  شــومالییان  کــۆرەی  و  ئەســەد 
خســتوە، کینی ژەهر بە سەر کوردستاندا 

دەبارێنن. 
بەرێتــە  پەنــا  زیاتــر  دوژمــن  هەرچــی 
بــەر کــردەوەی دزێوتــر و هەڵســوکەوتی 
ترســنۆکانەی دژەمرۆیی زیاتــر بنوێنێ، 
دڵنیــا بن کە راســانی رۆژهــەاڵت زۆرتر 
و زۆرتــر تەنگــی بــە رێژیــم هەڵچنیــوە. 
تــرس  لــە  تاوانبــاری ســەرەکییە  راســان 
خســتنە نێــو دڵــی دوژمــن، بۆیــە نــاوی 
راســان بۆتە مۆتەکەی گیانی پاســدار و 

بەکرێگیراوان.

ڕاگەیەندراوی فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان

سەبارەت بە دوایین چاالکییەکانی هێزی 
فەرماندەیــی  کوردســتان،  پێشــمەرگەی 
کوردســتان  پێشــمەرگەی  هێــزی 

ڕاگەیەندراوێکی باڵو کردەوە.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:

فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان 
ڕایگەیانــد: شــەوی ڕابــردوو، ڕێکەوتــی 
١٦ی پووشــپەڕی ١٣٩٧ی هەتــاوی، لــە 
دەوروبــەری گونــدی کۆکــە لــە ناوچەی 
پیرمحەممــەدی بۆکان، شــەڕێکی قورس 

لــە نێــوان هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان 
و چەکدارانــی ســپای پاســدارانی ڕێژیــم 
ڕووی دا کــه زیاتر لــە یەک کاتژمێری 

خایاندووە.
بە پێی ئەو زانیاریانەی کە بە فەرماندەیی 
هێزی پێشــمەرگەی کوردستان گەیشتووە 
لەو شــەڕەدا ٤ کەس لە ئەندامانی سپای 

پاسدارانی رێژیم کوژراو وبریندار بوون.
پێشــمەرگەی  هێــزی  فەرماندەیــی 
کوردســتان هەروەهــا ڕایگەیانــد که پاش 
ئەو شەڕ و تێکهەڵچوونە هێزەکانی سپای 
پاســداران پەالمــاری خەڵکــی بێ دیفاعی 
ئــەو ناوچەیــان داوە و چەنــد کەسیشــیان 

دەسبەسەر کردووه. 
هەروەهــا زیانێکی زۆریــان به مەزراکانی 
بەغــدا  ئیســکی  و  دەروێشــان  و  کۆکــە 

گەیاندووه.
بەپێــی دواییــن زانیارییەکان ئــەم ناوچەیە 
لــە الیەن هێزەکانی ڕێژیمەوە بە تەواوەتی 
هێلیکۆپتێرەکانــی  و  کــراوە  میلیتاریــزە 
رێژیم بە بەردەوامی لە شاخەکانی حاجی 
کیمــی، بێــش بارمــاخ و کانی ئاســمان و 

پێمەڕەی فەرهاد دەسووڕێنەوە.
لە کۆتایی ڕاگەیەندراوەکەدا فەرماندەیی 
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان هەمــوو 
الیەک دڵنیا دەکاتەوە کە پێشمەرگەکان 
بەســاڵمەت  و  تــەواودان  ســاڵمەتی  لــە 

درێژەیان بەچاالکییەکانی خویان دا.

فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان

هێزەکانی ڕێژیمی ئێران
 پەالماری شوێنی ژیانی خەڵک دەدەن

ترس و تۆقینی کاربەدەستانی ڕێژیمی ئیسامیی ئێران لە چاالکییەکانی حیزبی دێموکرات، وای کردووە هێزەکانی ڕێژیمی ئێران 
پەالماری شوێنی ژیانی خەڵک بدەن.

له چه ند رۆژی ڕابردوودا به بیانووی چاالکییەکانی حیزبی دێموکرات له پانتایی رۆژهەاڵتی کوردســتاندا هێزە داگیرکەرەکانی 
کوردستان دەستیان داوەته پەالماردانی شوێنی ژیان و مووچه و مەزرای خەڵک و دەسبەسەرکردن و ئازاردانی کوێرانەی خەڵک و 

لەوەش زیاتر بۆسەدانان و تێرۆری الوانی نیشتمانپەروەر له زێدەکەی خۆیاندا.
ئێواره ی رۆژی ٢١ی پووشــپەڕ چەکدارانی ئیتاعات و ســپای دوژمن له ناوچەی ئاڵەشــین پەالماری کێڵگه و گوزەرەکانی دەدەن 
و له نێوان ئاواییەکانی مۆشــیرئاباد و گوێگجەلی له چەند کیلۆمیتری میاندواو دەســڕێژی له ماشــێنێکی ســواریی شەخسی دەکەن 
و کەسێکی خۆشناو و خۆشەویستی ناوچەکه کاک "هەژار رەزایی" که به الوێکی خەڵک خۆشەویست و نیشتمانپەروەر ناسراوبوو 

و خاوەنی دوو برای شەهید له بزووتنەوەی رزگاریخوازانەی کوردستان دابوو شەهید دەکەن.
وێــڕای ئــەوه پەالمــاری مــااڵن دەدەن و لــه گوندەکانــی ئاڵەشــین و چۆمــی مەجیدخــان چەنــد کــەس دەسبەســەر دەکــەن و رەوانەی 
ئازارگەکانــی ده ســەاڵتی تارانیــان دەکــەن. ئــەو سیاســەته دزێوەی ڕێژیــم دژی خەڵکی کوردســتان بەردەوامه و بــه دڵنیاییەوه هەتا 

کۆتایی ئەم  دەسەاڵته نگریسه بەردەوام دەبێ

فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان:
 ژمارەیەک پاسداری ڕێژیم کوژران و بریندار بوون

فەرماندەیـــی هێـــزی پێشـــمەرگەی کوردســـتان بـــاڵوی کـــردەوە کـــە هێزەکانـــی ڕێژیمـــی ئێـــران کەوتونەتـــە بـــەر هێـــرش و پەالمـــاری 
هێزێکـــی شۆڕشـــگێڕەوە.

دەقی ئەو ئاگادارییە بەم چەشنەیە:
ــپای  ــی سـ ــی دژی گەلـ ــر ٧:٣٠، هێزێکـ ــاوی، کاتژمێـ ــپەڕی ١٣٩٧ی هەتـ ــی ٢٣ی پووشـ ــەممە ڕێکەوتـ ــوارەی رۆژی شـ ئێـ
پاســـداران، کـــە بـــۆ ئەزیـــەت و ئـــازاری خەڵـــک لـــە شـــاخی شـــاهۆ و بنـــاری ســـەردەرە لـــە حاڵـــی گەشـــت دابوونـــه، کەوتوونەتـــە بـــەر 
ـــه. ـــدار بوون ـــان برین ـــران کـــوژران و ژمارەیەکی ـــەودا، دوو پاســـداری ڕێژیمـــی ئێ ـــەو تێکهەڵچوون پەالمـــاری هێزێکـــی شۆڕشـــگێڕ و ل
هـــاوکات بەپێـــی زانیارییـــەکان هێزێکـــی زۆری ســـپای پاســـدارانی ڕێژیمـــی ئێـــران لـــەم ناوچەیـــە بـــاڵو بوونـــە و شـــوێنی 

ڕووداوەکـــە بـــە چـــڕی تۆپبـــاران دەکـــەن.

دوو پێشمەرگەی کوردستان 
تێکەڵ بە کاروانی شەهیدان بوون

پیشــمەرگەی  هێــزی  فەرماندەیــی 
کوردســتان بــاڵوی کردەوە، لــە ئەنجامی 
ســپای  تۆپخانەکانــی  تۆپبارانــی، 
تێرۆریســتی پاســدارانی ڕێژیمی ئێرانەوە، 
دوو پێشــمەرگەی کوردستان شەهید بوون 
و درێــژەی ڕێگایــان بــە هاوســەنگەرانیان 

ئەسپارد.
دەقــی ڕاگەیەنــدراوی فەرماندەیی هێزی 

پیشمەرگەی کوردستان بەم چەشنەیە:
هێــزی  فەرماندەیــی  راگەیەنــدراوی 

پیشمەرگەی کوردستان
خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان

مرۆیــی  دژە  کــردەوە  درێــژەی  لــە 
دژی  ڕێژیمــی  تاوانبارانەکانــی  و 
رۆژی  ئیســامیدا،  کۆمــاری  گەلیــی 

 ١٣٩٧ پووشــپەڕی  ٢٦ی  سێشــەممە 
ناوچــە  پاســداران  تیرۆریســتیی  ســوپای 
ڕۆژهەاڵتــی  و  باشــوور  شــاخاوییەکانی 
کوردســتان لــه ســنوورەکانی پیرانشــار و 
چۆمــان وســیدەکان دایە بــەر تۆپی رق و 
کیــن و ئــەو ناوچانەی تۆپبــاران کرد. به 
هــۆی چــڕی تۆپبارانەکــه زەرەر و زیانی 
مادیی زۆر لە خەلکی ناوچەکە کەوت و 
بەداخەوە دوو پێشــمەرگەی بەوەجی هێزی 
پێشــمەرگە بــه ناوەکانــی ڕەحیم ڕۆســتەم 
ئیدریــس  و  مەهابــاد  خەڵکــی  داســتان 
دەرویشــی خەڵکی پیرانشــار شــەهید بوون 
شــەهیدانی  کاروانــی  ڕیــزی  چوونــە  و 

گەلەکەمان.
لــە الیەن ڕێبەرایەتی حیزبــی دێموکراتی 

کوردســتانی ئێــران و فەرماندەیــی هێزی 
و  پرســە  کوردســتانەوە،  پێشــمەرگەی 
سەرەخۆشــی خۆمان ئاراستەی بنەماڵەی 
و  کوردســتان  خەلکــی  و  بەڕێزیــان 
دووپاتــی  و  دەکەیــن  هاوســەنگەرانیان 
دەکەینــەوە کــە تــا گەیشــتن بــه مافــه 
نەتەوایەتییەکانــی گەلــی کورد درێژه به 

ڕێگایان دەدەین.

پڕ  رێگایان  و  شــاد  شەهیدیان  رۆحــی 
ڕێبوار بێ

فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان
٢٦ی پووشپەڕی ١٣٩٧
١٧ی ژووئیەی ٢٠١٨

ڕێژیمی تاوانباری کۆماری ئیسالمی 
چەکی فسفۆری دژی کوردستان بەکار هێناوە

بەپێی زانیاریەکانی فەرماندەیی هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان، ســوپای پاســداران لە تۆپبارانی کوردســتاندا گولەی فسفۆری بەکار 
دێنێ.

فەرماندەیی هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان ڕایگەیاند کە ســوپای ترۆریســتیی پاســداران، ســەرەڕای هەموو کردەوە تیرۆریســتی و دژە 
مرۆییەکانــی، لــە شــەڕی دژی کوردســتاندا تاوانــی شــەڕ دەخولقێنێ و لە گولەی فســفۆری لــە تۆپبارانکردنی کوردســتاندا کەڵک 

وەردەگرێ.
لە تۆپبارانکردنی ناوچەکانی کوردستان لە ڕۆژی سێشەممە ٢٦ی پووشپەڕدا، سوپای پاسداران تۆپی فسفۆریی بەکار بردووە کە هەم 

بۆتە هۆی سووتانی ژینگە و هەم شەهیدبوونی دوو پێشمەرگەی کوردستان، بەهۆی گولە تۆپی فسفۆری بووە.
فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان رادەگەیەنێ کە شەڕی سپای پاسداران دژی کوردستان، شەڕێکی دژە مرۆییە کە هەموو 
بەهــا مرۆیــی و جیهانیــەکان پێشــێل دەکا و ناوەڕۆکــی تیرۆریســتی و دژەمرۆیــی ڕژیمــی کۆماری ئیســامی زیاتر لــە هەموو کات 

دەسەلمێنێ.

خاکی کوردستان دوو شەهیدی لە ئامێز گرت

دوو  تەرمــی  ڕێوڕەســمێکدا  لــە   
بــە  پێشــمەرگەی شــەهیدی کوردســتان 

خاکی پیرۆزی کوردستان ئەسپێردران.
شــەوی سێشــەممە لەســەر چوارشــمەممە 
١٣٩٧ی  پووشــپەڕی  ٢٦ی  ڕێکەوتــی 
بــە  شــەو،  ٢ی  کاتژمێــر  هەتــاوی، 
ڕێبەرایەتــی،  ئەندامانــی  بەشــداریی 
کادر، پێشــمەرگە، بنەماڵــەی شــەهیدان 
ڕۆســتەم  ڕەحیــم  و  دەرویشــی  ئیدریــس 
داســتان، بنەماڵەکانی حیزبی دێموکرات 
پێشــمەرگەی  دوو  تەرمــی  میوانــان  و 
کوردســتان لــە گۆڕســتانی جێژنیکان بە 

خاک ئەسپێردران.
هاوکات لە ڕێوڕەســمی بە خاکپســاردنی 
دوو شەهیدی ســوورخەاڵتدا، ژمارەیەک 
لــە فەرمانــدە نیزامی و پێشــمەرگەکانی 
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان بەشــدار 

بوون.
لە بەشــێکی دێکەی ئەو ڕێوڕەســمەدا بە 

بەشــداریی بنەماڵــەی شــەهیدان ئیدریس 
داســتان  ڕۆســتەم  ڕەحیــم  و  دەرویشــی 
کۆڕیکی پرسە و سەرەخۆشی لە کەمپی 

جێژنیکان بەڕێوە چوو.
بەهرامــی"  "کاوه  ڕێورەســمەدا،  لــەو 
بەرپرسی فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی 
پێشــکەش  وتەیەکــی  چەنــد  کوردســتان 

کرد.
بەهرامی لە قسەکانیدا وێڕای هاوخەمی 
دوو  ئــەو  بنەماڵــەی  لــە  و سەرەخۆشــی 
شــەهیدە و ســەرجەم خەڵکــی کوردســتان، 
جەختــی کــردەوە کــە خەباتــی ڕاســان بە 
هەمــوو هێــز و توانــاوە دژ بــە ڕێژیمــی 
کۆماری ئیســامیی ئێران بەڕێوە دەچێت 
و  هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان بەهێزتر 
لــە جارانــی پێشــوو لــە نێوخــۆی واڵتــدا 

چاالکی و خەبات دەکات.
هێــزی  فەرماندەیــی  بەرپرســی 
پێشــمەرگەی کوردســتان باســی لــەوەش 

خەباتێکــی  ئێمــە  خەباتــی  کــە  کــرد 
ڕەوایــە، ئێمــە هەتا ودەیهاتنــی ئامانجی 
شــەهیدانمان درێژەدەری ڕێگایان دەبین و 
تۆپبــاران و بۆردمانەکانی ڕێژیمی ئێران 
هیــچ کاریگەرییەکــی لەســەر خەبات و 

چاالکی ئێمە نابێت.
دوو  سەرەخۆشــی  و  پرســە  ڕێوڕەســمی 
پەیمــان  وێــڕای  کوردســتان  شــەهیدی 
نوێکردنــەوە لەگــەڵ ڕێبــازی شــەهیدان 

دوای چەند کاتژمێر کۆتایی پێهات.
شــایانی بــاس دوابــەدوای باڵوبوونــەوەی 
هەواڵــی شــەهید بوونی پێشــمەرگەکانی 
حیــزب بەهۆی تۆپبارانەکانی ڕێژیمەوە، 
لــە  حیــزب  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
پەیامــی  ناردنــی  بــە  واڵت  نێوخــۆی 
هاوخەمی، وێڕای سەرەخۆشی لە حیزب 
و بنەماڵەی شــەهیدان بەڵێنی بەردەوامی 
لــە ڕێبــازی دێموکــرات تــا گەیشــتن بە 

ئامانجی شەهیدانیان دا.

ڕاگەیەندراوی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی 
ئێــران، بــە نیســبەت تۆپبارانەکانی ســپای تێرۆریســتی 

پاسداران و شەهیدبوونی دوو پێشمەرگەی کوردستان
حیزبەكانــی  هاوكاریــی  ناوەنــدی 
كوردســتانی ئێــران، لــە ڕاگەیاندراوێکــدا 
وێڕای مەحکوومکردنــی تۆپبارانکردنی 
ســنوورەكانی كوردســتان، لە الیەن ســپای 
پاســدارانەوە، سەرەخۆشــی لــە بنەماڵــەی 

شەهیدانی تازەی نەتەوەکەمان دەکات.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە:

٢٦ی  ڕێكەوتــی  سێشــەممە  ڕۆژی 
پووشپەڕی ١٣٩٧ی هەتاوی، جارێكی تر 
ڕێژیمی جەنایەتكاری ئێران، تۆپخانەكانی 
وەگــەڕ خســت و ناوچــە ســنوورییەكانی 
حاجــی عۆمــەران و بەربەزینــی هەرێمــی 
كوردســتانی تۆپبــاران كــرد؛ بەداخەوە لەو 
هێرشــە نامرۆڤانەیــەدا وێڕای زیانگەیاندن 
بە سروشتی ئەو ناوچانە دوو پێشمەرگەی 
ئێــران  كوردســتانی  دێموكراتــی  حیزبــی 

شەهید بوون.
ناوچەیییــەكان،  و  نێونەتەوەیــی  قەیرانــە 
نیزامــی  لەســەر  گوشــارەكانیان  بازنــەی 
دیكتاتۆریــی ئێــران تەســكتر كردووەتــەوە 
دەســتی  كورتكردنــەوەی  سیاســەتی  و 
ئاژاوەگێڕانــەی   و  تێرۆریســتپەروەر 
كۆمــاری ئیســامی لــە واڵتــان  پەیــڕەو 
دەكــرێ  و نــەك تەنیا لە یەمەن و ســووریه 
ڕێژیــم تووشــی شكســتی گــەورە هاتووە، 
بەڵكــوو لــە واڵتــی عێراقیــش ســەرەڕای 
پێگــەی  ســەرمایەدانانەكانی،  هەمــوو 
لەرزۆک بووە و  هەر لە ئێستەدا دروشمی 
باشــووری  لــە  نــاڕازی  خۆپیشــاندەرانی 
عێــراق، رووی لــە  دەســەاڵتی كۆمــاری 
ئیســامییە و داوای چوونــەدەرەوەی ئــەو 

ڕێژیمە و نەمانی هەیمەنەی دەكەن.

كــە خەڵكــی واڵتــی  لەوەهــا حاڵەتێكــدا 
كۆمــاری  نەمانــی  داوای  عێــراق، 
ئیســامی لەو واڵتە دەكەن و ئەو پەیامە، 
دەســەاڵتدارانی تارانــی نیگــەران كــردووە 
بوونــی هێــزی  بیانــووی  بــە  و هــاوكات 
كوردســتانی  حیزبەكانــی  پێشــمەرگەی 
ئێران لەو ســنوورە،  ڕێژیمی ئاخوندی بۆ 
كەمكردنەوەی گوشــارەكان لەسەر خۆی و 
هــاوكات ناردنــی پەیامــی  هەڕەشــەئامێز 
بــۆ هەرێمی كوردســتان، دەســتی داوەتەوە 
خولێكی نوێ لە تۆپباران و بەزاندنی یاسا 
نێونەتەوەیییەكان و پێشێلكردنی سەروەریی  
بەتایبەتــی  و  عێــراق  واڵتــی  سیاســیی 

هەرێمی كوردستان. 
حیزبەكانــی  هاوكاریــی  ناوەنــدی 
كوردســتانی ئێــران، وێــڕای ناردنی پرســە 
و سەرەخۆشــی بــۆ خەڵكــی كوردســتان بە 
پێشــمەرگەی  بۆنــەی شــەهیدبوونی دوو 
قارەمانی كوردســتان، تۆپبارانی كۆماری 
ئیســامی بــە توندی مەحكــووم دەكات و 
داوا لــە ڕێكخراوی نەتــەوە یەكگرتووەكان 
و خەڵكی بەشــەرەفی هەرێمی كوردســتان 
دەكات، کە لە هەمبەر ئەو یاساشكێنی و 
ســنووربەزاندنانەی ڕێژیمی جەنایەتكاری 
ئێران كە بووەتە هۆی نائەمنی و شــێوانی 
ژیانــی خەڵكــی ئــەو دەڤــەرە،  بێدەنــگ 
نەبن و پێش بە درێژەكێشــانی ئەو ڕەوشــە 

مەترسیدارە بگرن.

ــی حــیــزبــەكــانــی  ــاریـ ــاوكـ ــدی هـ ــ ــاوەن ــ ن
كوردستانی  ئێران

١٧ی جوالی ٢٠١٨ی زایینی



ژمارە ٧٣٠، ٣١ پووشپەڕی ٤١٣٩٧

کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی فیدراڵ:
 کەڵکوەرگرتــن لــە تۆپــی فســفۆڕی لــە تۆپبارانەکانــی 

کوردستان پێشێلکردنی یاسا نێودەوڵەتییەکانه

کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی فیدراڵ، لە 
ڕاگەیەندراوێکــدا هێرشــی تۆپخانەکانــی 
ســەر  بــۆ  پاســداران  تێرۆریســتی  ســپای 
مەحکــووم  کوردســتان  ســنوورەکانی 

دەکات.
دەقی ئەو ڕاگەیەندراوە بەم چەشنەیه:

نەتەوەکانــی  کۆنگــرەی  ڕاگەیەنــدراوی 
لەگــەڵ  پێوەنــدی  لــە  فیــدراڵ،  ئێرانــی 
کەڵکوەرگرتــن لــە تۆپــی فســفۆڕی لــە 

تۆپبارانەکانی کوردستاندا
٢٦ی  ڕێکەوتــی  سێشــەممە  ڕۆژی 
هەتــاوی،  ١٣٩٧ی  پووشــپەڕی 
ئێــران،  ئیســامیی  کۆمــاری  ڕێژیمــی 
جارێکــی دیکــە ناوچــە ســنوورییەکانی 
کوردســتانی تۆپباران کــرد، کە بەداخەوە 
دێموکراتــی  حیزبــی  پێشــمەرگەی  دوو 
و  بــوون  شــەهید  ئێــران  کوردســتانی 
لــە  بــوو.  برینــدار  ســڤیلیش  کەســێکی 

ڕووبەرێکــی  تۆپبارانــەدا  ئــەو  ئاکامــی 
بەرین لە دارستان و لێڕەوارەکان لە ئاگردا 
سووتان و زەرەر و زیانێکی زۆر بە خەڵکی 

ناوچەکە گەیشت.
بەپێــی ڕاگەیەندراوێــک کــه لــە الیــەن 
پێشــمەرگەی  هێــزی  فەرماندەییــی 
لــەو  کراوەتــەوە،  بــاڵو  کوردســتانەوە 
تۆپبارانــەدا لــە تۆپی فســفۆڕی کەڵک 

وەرگیراوە.
بەپێــی ڕێککەوتنامــەی ســاڵی ١٩٨٠ی 
ژنێڤ، کەڵکوەرگرتن لە تۆپی فسفۆڕی 
لە شــەڕدا و بەتایبــەت لەو ناوچانەی کە 
خەڵکی ســڤیلی لێیە، قەدەغەیە. چەکی 
وەکــوو  ســپی"  "فســفۆڕی  فســفۆڕی 
چەکــی کۆمەڵکــوژ لە قەڵــەم دەدرێت و 
کەڵکوەرگرتــن لــەو چەکــە پێشــێلکردنی 

یاسا نێودەوڵەتییەکانه.
کۆنگــرەی نەتەوەکانــی ئێرانــی فیدراڵ، 

ســنوورییەکانی  ناوچــە  تۆپبارانــی 
کوردســتانی بــە بیانــووی بوونــی حیزبــە 
کوردییەکان بە توندی مەحکووم دەکات. 
هەروەهــا داوا لــە دامــەزراوە و ڕێکخــراوە 
نێودەوڵەتــی و مافــە مرۆیییەکان دەکات، 
کەڵکوەرگرتــن  لەگــەڵ  پێوەنــدی   لــە 
تۆپبارانــەدا،  لــەو  تۆپــی فســفۆڕی  لــە 

لێکۆلێنەوە بکەن.
تێرۆریســتیی  ڕێژیمــی  ڕابــردووی 
کــە  دەدات،  پیشــان  ئێــران  ئیســامیی 
ئــەو ڕێژیمــە بــۆ گەیشــتن بــە ئامانجــە 
نامرۆڤانەکانــی خــۆی کەڵــک لــە هــەر 
ڕێژیــم  ڕووخانــی  وەردەگرێــت.  شــتێک 
تەنیــا ڕێگای ڕزگاریــی خەڵکی ئێران و 

ناوچەکەیە.

کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی فیدراڵ
١٨ی جوالی٢٠١٨

ڕێوڕەسمی ڕێزگرتن لە شەهیدانی ڤییەن 
لە کەمپی جێژنیکان بەڕێوە چوو

بنەماڵــە  لــە  بەشــێک  ئامادەبوونــی  بــە 
لــە  حیــزب،  پێشــمەرگەکانی  و  کادر  و 
کەمپــی جێژنیکانــی حیزبــی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێران ڕێوڕەســمێکی تایبەت 
بــۆ بەرزڕاگرتنی یادی شــەهیدانی ڤییەن 

بەڕێوە چوو.
٢٤ی  رێکەوتــی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
هەتــاوی،  ١٣٩٧ی  پووشــپەڕی 
٢٩هەمیــن  بۆنــەی  بــە  ڕێوڕەســمێک 
ساڵیادی تێرۆرکردنی ڕێبەری لێوەشاوەی 
گەلی کورد "د. عەبدولڕەحمان قاســملوو" 
هــاوڕێ لەگەڵ "عەبدوڵاڵ قــادری ئازەر" 
نوێنــەری حیــزب لــە دەرەوەی واڵت و "د. 

فازڵ ڕەسوڵ" دۆستی حیزبی دێموکرات، 
بــە دەســتی  دیپلۆمــات تێرۆریســتەکانی 
تــاران، لــە بنکــەی جێژنیکانــی حیزبــی 

دێموکرات بەڕێوە چوو.
ســەرەتای ئــەم ڕێوڕەســمە بــە ســروودی 
نەتەوایەتــی "ئــەی ڕەقیــب" و ڕاگرتنــی 
خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن لــە 

گیانی پاکی شەهیدان دەستی پێکرد.
دواتر پەیامی دەستەی کارگێڕیی حیزبی 
دێموکــرات لەالیەن بەڕێــز "خالید دەرویژە" 
ئەندامی دەســتەی کارگێڕی خوێندرایەوە 
کــە تێیــدا وێڕای ئاوڕدانــەوە لە خەبات و 
ژیانــی شــەهیدی نەمر دوکتور قاســملوو 

و  بەرزەکانــی  تایبەتمەندییــە  لــە  بــاس 
کاریگەرییەکانــی لەســەر ڕەوتــی خەبات 

لە ڕابردوو و ئێستادا کرا.
پاشــان ســروودێک لەژێــر نــاوی "شــەهید 
شــەهید" لەالیــەن دوو کیــژی دێموکــرات 
"ڕۆژیــن ئەحمەدزادە و شــەفەق خووبایی" 

پێشکەش بە ئامادەبووان کرا.
دواتــر پەیامی هاوبەشــی یەکیەتییەکانی 
الوان و ژنانــی دێموکراتــی کوردســتانی 
ئەحمــەدی"،  "شــاهۆ  لەالیــەن  ئێــران 
ئەندامی دەســتەی بەڕێوەبەری یەکیەتیی 
ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی  الوانــی 

خوێندرایەوە.
دوابڕگەکانــی ئــەم ڕێوڕەســمەش بریتــی 
بــوون لــە خوێندنــەوەی شــێعرێک بەناوی 
"ئازاری خەم" لەالیەن پێشمەرگەی حیزب 
"عەبدولڕەحمان یووســفی" و شــێعری "سی 
پێشــمەرگە  شــاعێری  لەالیــەن  هەناســە" 

"مامۆستا بێبەش".

بەشداریی لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموكرات 
لە مەراسمی ڕۆژی نیشتمانیی فەڕانسەدا

لێپرســراوی  هیجــری"  "مســتەفا 
بــە  دێموکــرات،  حیزبــی  گشــتیی 
بەشــداری  بانگهێشــتێکی فەرمــی، 
نیشــتمانیی  لــە مەراســیمی ڕۆژی 

فەڕانسەدا کرد.
ئێــوارەی ڕۆژی شــەممە، ڕێکەوتی 
٢٣ی پووشــپەڕ،  لەسەر بانگهێشتی 

فەرمیی كونســولخانەی فەڕانسە لە 
هەولێر، شــاندێكی حیزبی دێموكراتی 
كوردســتانی ئێــران، بە سەرپەرســتیی 
"مستەفا هیجری" لێپرسراوی گشتیی 
مەراســمی  لــە  بەشــداریان  حیــزب، 
كــرد  نیشــتمانی فەڕانســەدا  ڕۆژی 
و بــەم بۆنەیــەوە پیرۆزبایــی حیزبــی 
دێموكراتیــان بــە "دۆمینینگ ماس" 

سەركونسولی فەڕانسە ڕاگەیاند.
ئەم مەراســمە بە بەشــداریی زۆربەی 
لــە هەولێــر،  سەركونســولیی واڵتــان 

ســەرۆكوەزیرانی  بارزانــی  نێچیرڤــان 
کوردســتان،  هەرێمــی  حكوومەتــی 
و  حیزبــەكان  شــاندی  چەندیــن 
راگەیاندنــە بیانــی و نێوخۆیییــەکان 

بەڕێوە چوو.
شــایانی باســە لێپرســراوی حیزب، لە 
پەراوێزی ئەم مەراسمەدا چاوپێكەوتن 
چەندیــن  لەگــەل  ڕاگۆرینــەوەی  و 
سەركونســول و كەسایەتی و نوێنەری 
وەزیرانــی  و  بەشــداربووەكان  حیزبــە 

هەرێمی كوردستان پێک هێنا.

یەکیەتــی خوێندکارانــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
دوکتــور  شــەهیدکرانی  ســاڵیادی  بەبۆنــەی  ســمینارێکی 

قاسملوو بەڕێوە برد
ســمینارێک بــۆ ناســاندنی زیاتــری 
بیرۆکەکانــی دوکتــور قاســملوو، لە 
بنکەی سەرەکی حیزبی دێموکراتی 

کوردستانی ئێران بەڕێوە چوو.
پووشــپەڕی  ١٦ی  شــەممە  ڕۆژی 
بەرەبــەری  لــە  هەتــاوی،  ١٣٩٧ی 
٢٩هەمیــن ســاڵوەگەڕی کارەســاتی 
ســاڵیادی  و  ڤییــەن  تیرۆریســتیی 
و  قاســملوو  دوکتــور  شــەهیدبوونی 
هاوڕێیانیــدا، ســمینارێکی زانســتی 
لــە الیــەن یەکیەتیــی خوێندکارانــی 
و  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
بــە هاوکاریــی دەزگای پــەروەردە و 
دێموکــرات  حیزبــی  لێکۆڵینــەوەی 

بەڕێوە چوو.
ئــەو ســمینارە زانســتییە کــە لــە دوو 
کاتژمێــر  هاتبــوو،  پێــک  پانێــل 
٥:٣٠ی ئێــوارە بــە کاتی باشــووری 
چەنــد  ڕاگرتنــی  بــە  کوردســتان 
ســاتێک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن لە 
یادی شــەهیدانی ڕێــگای ڕزگاریی 

کوردستان دەستی پێکرد.
پاشــان لــە پانێلــی یەکەمــدا دوکتور 
هــەژار ڕەحیمی، مامۆســتای زانکۆ 
و ئەندامــی لەمێژینــەی یەکیەتیــی 

خوێنــدکاران، باســێکی تێروتەســەلی 
و  ئەخــاق  نێــوان  پێوەندیــی  لەســەر 
دوکتــور  ڕوانگــەی  لــە  سیاســەت 

قاسملووەوە پێشکەش کرد.
بەڕێــز ڕەحیمی لــە وتەکانیدا وێڕای 
بنەمــا  ئــەو  لەســەر  جەختکردنــەوە 
ئەخاقییانــەی کە دوکتور قاســملوو 
لە سیاسەتدا پێڕەوی کرد، ڕایگەیاند 
کردیــن  فێــری  قاســملوو  دوکتــور 
کــە وەک خۆمــان بیــر بکەینــەوە و 
شارەزاییمان لە تیۆری و زانستەکانی 
هــۆی  نەبێتــە  دەوروبــەر  و  ســەردەم 
بکەوینــە  تــەواوی  بــە  کــە  ئــەوەی 
ئیدئۆلۆژییــە  کاریگەریــی  ژێــر 
نامــۆ و بێگانــەکان و هــەوڵ بدەیــن 
بــە هــەر نرخێــک، ئــەو فیکرانــە لە 
تەتبیــق  کوردســتاندا  کۆمەڵــگای 
سوســیالیزمی  بۆیــە  هــەر  بکەیــن، 
دێموکراتیــک لــە ڕوانگەی دوکتور 
قاســملووەوە نــەک ئیدئۆلۆژییەکــی 
چەقبەســتوو، بەڵکــوو بەرنامەیەکی 
پراگماتیســتییە کە دەبێ بە گوێرەی 
هەلومەرجی کۆمەڵگای کوردســتان 
خوێندنــەوەی بــۆ بکرێــت و هەوڵ بۆ 

سەرخستنی بدرێت.

لــە پانێلــی دووهەمــدا، بەڕێــز زانیار 
دەســتەی  ڕاوێــژکاری  بەهــاری، 
بەڕێوەبەریی یەکیەتیی خوێندکاران،  
بنەمــا  لەســەر  زانســتیی  باســێکی 
ڕوانینــی  و  هــزر  ســەرەکییەکانی 

دوکتور قاسملوو پێشکەش کرد.
بەڕێزیــان لە وتەکانیدا دێموکراســی، 
دادپەروەریــی کۆمەاڵیەتی و خەبات 
بــۆ دابینبوونــی مافــی نەتەوایەتیی 
وەکــوو ســێ کۆڵەکــەی ســەرەکیی 
هــزری دوکتــور قاســملوو ناســاند و 
جەختی لەوە کردەوە کە لە ڕوانگەی 
دوکتــور قاســملووەوە ئەو ســێ تەوەرە 
تەواوکــەری یەکتــرن و خەبــات بــۆ 
دابینبوونــی هــەرکام لــەو ئامانجانــە 
نابــێ بکەوێتــە ژێر ســێبەری ئەوانی 

دیکە.
لــە کۆتایی هــەرکام لــە پانێلەکاندا 
بەشــداربووانی ســمینارەکە، سەرنج و 
تێبینــی و پرســیارەکانی خۆیــان لــە 
پێوەندی لەگەڵ تەوەرەکانی ســمینار 
ئاراســتەی بەڕێزان هەژار ڕەحیمی و 
زانیــار بەهاری کرد کە پرســیارەکان 
وەاڵم  بەڕێزانــەوە  الیــەن  لــە  دواتــر 

درانەوە.

چاالکییەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان
 لە نێوخۆی واڵت بەردەوامە

پێشــمەرگەی  هێــزی  فەرماندەیــی 
بــە  ســەبارەت  کوردســتان 
چاالکییەکانی هێزی پێشــمەرگە لە 
نێوخۆدا ئاگادارییەکی باڵو کردەوە.
دەقی ئاگادارییەکە بەم چەشنەیە:

هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان لــە 
درێــژەی چاالکییەکانــی خۆیاندا لە 
نێوخــۆی واڵت رۆژی یەکشــەممە، 
٢٤ی پووشــپەڕی ١٣٩٧ی هەتــاوی 
چوونە نێو ئاوایی دەرەزیارەتی سەرێ 
و  ســەقز  سەرشــیوی  ناوچــەی  لــە 
لەگــەڵ پێشــوازیی گەرمی خەڵکی 

ناوچە بەرەوڕوو بوونەوە.
پێشــمەرگەی  هێــزی  فەرماندەیــی 
کوردســتان ڕایگەیانــد کــە لەالیــەن 

پێشــمەرگەکانەوە  فەرمانــدەی 
خەڵکــی  بــۆ  کۆبوونەوەیــەک 
یــادی  و  چــوو  بەڕێــوە  ئاواییەکــە 
شــەهیدی مەزن، دوکتور قاسملووی 

نەمر بەرز ڕاگیرا.
لــەم  هــەر  هێــزه  ئــەم  فەرمانــدەی 
کۆبوونەوەیــەدا باســی لــە قۆناغــی 
نوێی خەباتەکەمان واتا ڕاسان کرد و 
لە سەر ئەرکی خەڵک و پێشمەرگە 

لەم بارەوە جەختی کردەوە.
بوونــی کۆبوونەوەکــە،  تــەواو  پــاش 
لــە  کوردســتان  پێشــمەرگەکانی 
ئــااڵی  ئاوایــی  مزگەوتــی  ســەر 
پیــرۆزی کوردســتانیان هەڵکرد و بۆ 
درێــژەدان بــە کار و چاالکییەکانیان 

شوێنەکەیان بە جێهێشت.
پێشــمەرگەی  هێــزی  فەرماندەیــی 
کوردســتان هەروەهــا ڕایگەیانــد کــە 
رۆژی دواتر واتا رۆژی دووشــەممە، 
٢٥ی پووشــپەڕی ١٣٩٧ی هەتــاوی 
بەکریگیــراو و جاشــەکانی ڕێژیمــی 
ترســی  لــە  ئیســامی  کۆمــاری 
پێشــمەرگەی  هێــزی  هەبوونــی 
کوردســتان ڕژانــە نێــو ئاواییەکــە و 
هــاوکات لــە گەڵ هێنانە خــوارەوەی 
ئــااڵی پیــرۆزی کوردســتان، چەنــد 
کەس لە خەڵکی ئاواییان دەسبەســەر 

کرد.

بکوژی دوو شەهیدی ڕێگای ڕزگاریی کوردستان
 بە سزای خیانەتەکانی خۆی گەیشت

بەکرێگیراوێکــی ڕێژیمــی ئێران کە 
دوو پێشــمەرگەی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێرانی شــەهید کردبوو، 
لــە الیــەن هەڵۆکانی زاگرۆســەوە بە 

سزای کردەوەی خۆی گەیشت.
زاگــرۆس"  "هەڵۆکانــی  وێباگــی 
کردووەتــەوە  بــاڵوی  هەواڵێکــدا  لــە 
کــە ئێــوارەی ئەمــڕۆ چوارشــەممە، 
ڕێکەوتی ٢٠ی پووشپەڕی ١٣٩٧ی 
هەتاوی، جاش و خۆفرۆشــی سەر بە 

ڕێژیمی ئێران "حوسێن شوانکارە" کە 
دوو پێشــمەرگەی حیزبــی دێموکرات 
بە ناوەکانی شەهید "عەبدواڵ تەبەرزە 
شــەهید  ڕەحیمزادە"ـــی  مــوراد  و 
خیانەتەکانــی  ســزای  بــە  کردبــوو، 

گەیشت.
باڵویــان  زاگــرۆس  هەڵۆکانــی 
کردووەتــەوە کە "حوســێن شــوانکارە" 
لــە  درێــژ  ڕۆژگارێکــی  پــاش 
کۆاڵنەکانــی  لــە  خۆشــاردنەوە 

دوژمنــدا، ســەرەنجام ئــەم ئێوارەیه لە 
هەڵۆکانــی  قەندیلــی  پۆلــی  الیــەن 

زاگرۆسەوە لە "پیرانشار" کوژرا.
زاگــرۆس  هەڵۆکانــی  هــاوکات 
ئــەو  کــە  کردووەتــەوە  جەختیــان 
بەکرێگیراوانەی دەســتیان بە خوێنی 
ڕۆڵــە خەباتکارەکانــی گەلەکەمــان 
کردەوەکانیــان  ســزای  بــه  ســوورە 

دەگەیەنن.

شارەکانی کوردستان پێشمەرگەیان لە ئامێز گرتووە
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان  لە 
چاالکیییەکانــی  کارو  درێــژەی 
خۆیدا لە شاری بانە کۆبوونەوەی بۆ 

خەڵک گرت.
لــە  کــە  ئاگادارییــەک  بەپێــی 
پێشــمەرگەی  هێــزی  فەرماندەیــی 
کوردســتانەوە بــاڵو کراوەتەوە، هێزی 
پێشــمەرگەی کوردســتان ئەمجارە لە 
شــاری بانەدا کۆبوونەوەیان بۆ خەڵك 
گرتــووە و چەمــک و ئامانجەکانی 
ڕاســانیان بــۆ خەڵکــی شــاری بانــە 

خەڵکــی  کــە   کردووەتــەوە،  شــی 
تێکۆشــەری بانە پێشوازی گەرمیان 
لە پێشمەرگەکانی کوردستان کردووە 
و خۆشــحاڵیی خۆیــان ســەبارەت بــە 
بوونی پێشمەرگەی کوردستان لە نێو 

خەڵکدا دەربڕیوە.
تێکۆشــانی  و  کار  درێــژەی  لــە 
شــەوی  کوردســتان،  پێشــمەرگەی 
کاتژمێــر  پووشــپەڕی ١٣٩٧  ٢٢ی 
لــە   دەســتەیەک  ئێــوارە  ٧ی 
پێشــمەرگەکانی  ســەر  بــە هێــزی 

پێشمەرگەی کوردستان بە هاوکاری 
پێشــمەرگەکانی شــار چوونەتــە نــاو 
گەڕەکەکانــی  لــە  و  بانــە  شــاری 
بنــی ڕزان تەنیشــت قایبەرد لە گەڵ 
خەڵــک چاوپێکەوتنیــان کــرد و لــە 
گەڵ پێشــوازی گەرمی خەڵکی ئەو 
شارە بەرەوڕو بوون، بۆ ماوەی نزیک 
بە یەک- دوو کاتژمێر لە ناو شاردا 
مانــەوە و پاشــان بــە ســەرکەوتوویی 
درێژەیان بە مەئمووریەتی خۆیان  دا.

کتێبی "قاسملوو و خەباتی کوردی ڕۆژهەاڵت لە ڕوانگەی 
ڕاگەیاندنە نوروێژییەکانەوە" باڵو کرایەوە

کتێبی "قاسملوو و خەباتی کوردی ڕۆژهەاڵت لە ڕوانگەی ڕاگەیاندنە نوروێژییەکانەوە" لە نووسینی "عەلی مۆنەزەمی"، 
ئەندامــی حیزبــی دێموکــرات لــە واڵتــی نوروێژ بە بۆنەی ٢٩مین ســاڵیادی شــەهیدبوونی د.قاســملوو و هاوڕێیانی باڵو 

کرایەوە.
کتێبی "قاسملوو و خەباتی کوردی ڕۆژهەاڵت لە ڕوانگەی ڕاگەیاندنە نوروێژییەکانەوە" لە نووسین و وەرگێڕانی "عەلی 

مۆنەزەمی"، ئەندامی حیزبی دێموکرات لە واڵتی نوروێژ بە شێوەی PDF باڵو بووە.
ئەو پەرتووکە لە سێ بەش پێک دێ کە بریتین لە ١. پێشەکی ٢. نرخی ئازادیی گەلی کورد و هەوڵ و تێکۆشانی 
دوکتــۆر قاســملوو بــە دژی رێژیمــی کۆنەپەرەســتی خومەینی لە پەنجەرەی ڕۆژنامەکانــی نوروێژییەوە ٣. خەباتی ئێمە 

وەک خەباتێکی رەوا )خەباتی رەوا لە ڕوانگەی شەهید دوکتۆر قاسملووەوە(.
کاری گرافیک و دیزاینی ئەم کتێبە لە الیان کاک هۆزانەوە ئەنجام دراوە.

عەلی مۆنەزەمی ئەم کتێبەی پێشــکەش بە گیانی پاکی هەموو شــەهیدانی قۆناخی نوێی خەباتەکەمان – شــەهیدانی 
ڕاسانی ڕۆژهەاڵت کردووە.

دەزگای ڕاگەیاندنــی گشــتیی حیزبــی دێموکــرات بــەم بۆنەوە سپاســی کاک عەلی مۆنەزەمی نووســەری ئەو کتێبە و 
کاک هۆزان دیزانینێری ئەو کتێبە دەکات کە ئەرکی  زەحمەتەکانی ئەو کتێبەیان وەئەستۆ گرتووە.
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ئەگەر لە مێژووی هاوچەرخی کورددا 
کەسێکمان بوێ قاسملووی لە گەڵ موقایسە بکەین،

 کەسمان دەست ناکەوێ؛ ئەو بێهاوتایە.

خەڵکی خەباتگێڕی کوردستان
ئەندامانی بەڕێزی ناوەندی سیاســی 

و دەستەی کارگێڕی
کادرو پێشمەرگە خۆشەویستەکان

میوانانی هێژا
بەخێرهاتنی هەموو الیەکتان دەکەین
 ئەمــڕۆ ٢٩ ســاڵ بەســەر تێــرۆری 
ڕێبــەری مەزنمان دوکتور قاســملوو، 
بە دەستی دیپلۆمات تێرۆریستەکانی 
کۆماری ئیسامی ئێراندا تێدەپەرێ. 
کۆبووینەتــەوە  یــەک  دەوری  لــە 
تێکۆشــانی  و  لــە خەبــات  ڕێــز  تــا 
دوکتور قاســملوو بگریــن و ئەزموون 
و دەرســەکانی بکەینــە سەرمەشــقی 

ژیان و خەباتمان.
لــە ڕەوتــی خەباتــی بــێ پســانەوەی 
نەتەوەکەمان بۆ گەیشــتن بە ماف و 
ئازادییەکانیدا و ڕاســت لەو ســاڵەی 
کــورد  شۆڕشــگێڕی  ســەرکردەی 
ســمایل ئاغــای ســمکۆ بــە پیانــی 
دەســەاڵتدارانی تــاران شــەهید کــرا، 
عه بدولڕه حمــان قاســملوو لــە شــه وی  
هه تــاوی   ١٣٠٩ی  ســاڵی   یه ڵــدای  
بەرانبەر بە  ٢٢ی دیســامبری  ســاڵی  
١٩٣٠ی زایینــی  لــه  شــاری  ورمــێ  
نیشــتمانپەروەر  بنه ماڵه یه كــی   لــه  
و ده ســت ڕۆیشــتوودا لــه  دایــك بــوو. 
مێرمنداڵیــی  تەمەنــی  هەروەهــا، 
دوکتــور قاســملووی نەمــر هــاوکات 
بــوو لەگەڵ پڕشــنگدارترین قۆناغی 
سیاســی مێژووی کــورد، کە ئەویش 
دامەزراندنــی کۆمــاری کوردســتان 
پێشــەوای  ڕێبەرایەتیــی  بــە  بــوو 
مــەزن؛ هەر بۆیە، ڕووداوەکانی پاش 
شەڕی یەکەمی جیهانی و شۆڕشی 
نەتەوایەتیــی کــورد لــە پارچەکانی 
دیکــە، داســتانی قارەمانەتییەکانــی 
پێوەندییەکانــی  و  ســمکۆ  شــەهید 
نوێــی  شۆڕشــی  بــە  بنەماڵەکــەی 
کوردســتان و کۆماری کوردستانەوە 
وێــردی ســەرزمان و بــاس و خواســی 
خەڵکی ئەو ســەردەمەی کوردســتان 
قاســملوو  عەبدولڕەحمانــی  بــوو. 
وەک مێرمنداڵێکــی ژیــر و وریا ئەم 
بیــری  و  لــە مێشــک  ڕووداوانــەی 
تیــژی خۆیــدا تۆمار دەکرد و کاری 
تێدەکــرد. بــۆ خــۆی  له م باره یــه وه  له  
كتێبی  "چل ســاڵ خه بات له  پێناوی  
ئازادی "دا ده نووســێ  :"هه ر چه ند ئه و 
كاتــه  مــن ته مه نــم یــازده  ســاڵ  بــوو، 
به اڵم وه ك زۆر منداڵی  ئه و ســه رده مه  

سیاسه ت سه رنجی  راكێشا بووم".
ناوه ندیــی   ســه ره تایی   و  خوێندنــی  
و  دەســتپێکرد  ورمــێ  لــه   ســەرەتا 
هەروەهــا بــە دامه زراندنــی  یه كیه تیی  
الوانــی  دێموكــرات هــەر لەو شــارە لە 
ســاڵی  ١٣٢٤ تێكۆشــانی  سیاســی  و 
ڕێکخراوەیــی خــۆی   ده ســت پێكرد. 
کوردســتان  کۆمــاری  بەڕووخانــی 
لــە ســاڵی  ١٣٢٥دا بــۆ درێــژەدان بــە 
خوێنــدن ســەرەتا ڕووی لــە تــاران و 
پاشــان لــە هەنــدەران کــرد. کاتێــک 
وەک خوێندکار لە پاریس گیرسایەوە 
لەوێش دەســتی بە چاالکیی سیاسی 
و ڕێکخراوەیــی خــۆی لــە یەکێتییە 
خوێندکارییەکانــدا کــرد. هــه ر لــه و 
ماوه یــه دا كــه  لــه  فه رانســه  بــوو، بــه  
هاوكاری  چه نــد خوێندكاری  دیكه ی  
خوێندكارانــی   "كۆمه ڵــه ی   كــورد 
كــورد لــه  ئورووپا"یــان دامه زرانــد. به  
هــۆی  فشــارەکانی ڕێژیمــی شــا و 
باڵۆێزخانــه ی  ئێــران له  پاریس، ناچار 
بوو فەرانسەش به  جێ  بێڵی   و بچێتە 
پێته ختــی  چیكوســڵۆواكی .  پــڕاگ 
بــە گشــتی ژیانی دوکتور قاســملوو 
لــە ئورووپــاش پــڕ لە هەوراز و نشــێو 
بــوو هــەر ئــەم هــەوراز و نشــێوانەش 
وایــان کــرد بــوو دوکتــور قاســملوو 
لــە بــواری سیاســی، ڕێکخراوەیــی، 
پێوەندییــە ئاکادیمــی، خوێندکاری و 

سیاسییەکاندا قاڵ بێت.
لــه و ماوه یــه دا كه  له  پڕاگ خه ریكی  
خوێندن بوو له  تێكۆشــانی  یه كیه تیی  
نێونه ته وه یی  خوێندكارانیش دا به شــدار 
بــوو. ســاڵی  ١٣٣٠ بــه  نوێنه رایه تیی  
دووهــه م  لــه   ئێــران  خوێندكارانــی  
كۆبوونــه وه ی  ئــه م رێكخــراوه دا كه  له  
شــاری  پــڕاگ گیــرا، به شــدار بــوو. 
هــه ر له و ماوه یه دا وه ك نوێنه ری  ئێران 
كۆنفڕانســی   و  كۆبوونــه وه    زۆر  لــه  
الوان دا  جیهانیــی   فیدراســیۆنی  
پێته ختــی   بووداپێســت  شــاری   لــه  

مه جارستان به شدار بوو.
دەوڵەتــی  ســەرکاری  هاتنــە  بــە 
موســەدیق، دکتور قاسملوو گەڕایەوە 
ئێــران و چاالکیــی سیاســیی خــۆی 
دەســت پێکــرد؛ بــەاڵم بــە كودتــای    
ناچــار   ١٣٣٢ گه اڵوێــژی   ٢٨ی  
بــوو بگەڕێتــەوە بۆ پــڕاگ و ئەوجار 
درێژەی بە خوێندنی دکتۆراکەی دا. 
ســاڵی  ١٣٤١ دوكتورای  لە زانســتی  
ئابووریــی  سیاســی وه رگــرت  و هه تــا 

ســاڵی  ١٣٤٩ له  زانســتگه ی  پڕاگ 
ده رســی  "ئابووریــی  ســه رمایه داری   و 
ئابووریــی  سوسیالیســتی   و تیئۆریی  
گوتــه وه .  ئابووری "ـــی   گەشــەی 
بەرهەمــی چاالکییــە ئاکادیمــی و 
زانســتییەکانی کتێبــی پــڕ بایەخــی 
"کوردســتان و کــورد" بــوو. دوکتــور 
قاسملوو هەم بە چاالکی و پێوەندییە 
ئاکادیمییەکانــی خــۆی و هــەم لــە 
کێشــەکان،  کتێبــەوە  ئــەم  ڕێــگای 
و  ئابــووری  سیاســی،  پێکهاتــەی 
ی  کــورد  نەتــەوەی  کۆمەاڵیەتــی 
هــەر چوارپارچــەی کوردســتان  لــە 
بــە دنیــای ئەکادیمــی، مێژوونووس، 
ڕۆژنامەنــووس، و لێکۆڵەرانی کورد 

ناساند.
پــاش ده رچوونــی   دوكتــور قاســملوو 
به یانــی ١١ی  ئــازار  و ڕێككه وتنــی  
نێــوان رێبه رایه تیــی  بزووتنه وه ی  كورد 
لــه  كوردســتانی  عێــراق  و ده وڵه تــی  
گه ڕایــه وه    ئورووپــا  لــه   ناوەنــدی 
کوردســتان و بــه  هاوكاریــی  چه نــد 
كــه س له  یارانی  حیزبــی دێموکراتی 
لــه   ڕێکخســتەوە  کوردســتانیان 
كۆنفڕانســی  ســێهه می  حیــزب دا كــه  
مانگــی  جۆزه ردانــی  ســاڵی  ١٣٥٠دا 
گیرا،  به  ئه ندامی  كۆمیته ی  ناوه ندی   
و پاشان به  سكرتێری  گشتیی  حیزبی  
هەڵبژێــردرا  كوردســتان  دێموكراتــی  
ئــەو  شــەهیدبوونی  کاتــی  هەتــا  و 

ئەرکەی بەڕێوە برد.
باوەڕێکــی  شــەهیدمان  رێبــه ری 
پتــەوی بــە چارەســەری ئاشــتیانە و 
گەلــی  مافەکانــی  سیاســییانەی 
کــورد و نەتەوەکانــی دیکــەی ئێران 
هەبوو. چونکە لەگەڵ گەشەکردنی 
تەمــەن، خوێندەواریــی، ئاشــنابوونی 
لەگــەڵ دونیــای ڕۆژئاوا و پێوەندییە 
ئاکامەکانــی  نێودەوڵەتییــەکان، 
شــەڕ و ماڵوێرانــی بــاش دەزانــی و 
لــە جیهانبینــی دوکتــور قاســملوودا 
بیرکردنــەوەی مەنتیقیانە، ئینســانی 
ڕێــگا  بەدیلــی  دێموکراســی  و 
چارەکانــی دیکەی کێشــە نەتەوەیی 
و کۆمەاڵیەتییــەکان بــوو. لەگــەڵ 
خەباتــی  ئــەوەی  لەبــەر  ئەوەشــدا 
و  ڕەوا  بەخەباتێکــی  نەتەوەکــەی 
دوژمنانــی  و  دەزانــی  دادپەروەرانــە 
کــورد هیــچ ڕێگایەکی دیکەیان بۆ 
چارەســەر مەســەلەکان جگە لە شەڕ 
و خــۆ ســەپاندن نەهێشــتبووەوە،  زۆر 

شۆڕشــگێڕانە و ئازایانــە ڕێزەکانــی 
خەباتی پێشــمەرگانەی کوردســتانی 
ڕێبەریکردنــی  و  هەڵبــژارد 
و  کــورد  نەتەوایەتیــی  بزوتنــەوەی 
حیزبــی دێموکراتــی لــە ڕۆژهەاڵتی 

کوردستان گرتە ئەستۆ.
بەداخــەوە، ڕێژیمــی کۆنەپەرەســت و 
ئیســامی،  کۆمــاری  خۆســەپێنی 
کــە دوکتــور قاســملوو بــە ڕێژیمــی 
ســەدەکانی ناوەڕاســتی نــاوی دەبرد، 
ئــەم بیــرە ئینســانی، دێموکراتــی  و 
دوکتــور  پێشــکەوتنخوازانەیەی 
قاســملوو، واتا چارەسەری کێشەکان 
بــە گفتوگــۆی کــردە هەلێــک بــۆ 
شــەهیدکردنی ئــەم ڕێبــەرە بیرمەنــد 
و مەزنــە و بەنــاوی وتوێــژەوە رۆژی  
 ١٣٦٨ ســاڵی   پووشــپه ری   ٢٢ی  
)١٣ی ژوئیــه ی ١٩٨٩(  نوێنه رانــی 
جەهل و تاریکی  حكوومه تی  كۆماری  
ئیســامی  له  ڤییــه ن پێتەختی واڵتی 
ئوتریش له  سه ر مێزی  وتووێژ وێڕای 
عەبدوڵــاڵ   كاك  تێكۆشــه ر  هاوڕێــی  
كۆمیتــه   ئه ندامــی   ئــازه ر  قــادری  
ی  ناوه نــدی   و نوێنــه ری  حیــزب لــه  
ئاکادیمــی  کەســایەتیی  و  ئورووپــا 
کــورد دوكتور فازل ڕه ســووڵ  كوردی  

باشووری کوردستان  تێرۆر کرد.
 دوکتور قاسملووی نەمر لە تەمەنی 
پــڕ لە شــانازیی و ســەرەوریی خۆیدا 
قوتابخانــە و ڕێبازێکــی پێکهێنا بوو 
کــە ببێتە ڕووگەی هیوا و هومێدی 
کوردســتان  خەڵکــی  کۆمەاڵنــی 
ڕێبــازی  و  بیــر  نەتەوەکــەی.  و 
و  سیاســی  فەلســەفی،  زانســتی، 
دێموکراتییانــەی دوکتــور قاســملوو 
جەســتەی  لەگــەڵ  نەبــوو  شــتێک 
بــڕوا و بەجێمــان بێڵێــت. بەڵکــوو بوو 
بــە چــرای خەبــات و تێکۆشــانمان. 
ڕێبــازی  ئێســتا  قاســملوو  ڕێبــازی 
ســەرکەوتووی فکــری، پەروەردەیــی 
و سیاســیی ڕۆژ و سەردەمە. ئەوەی 
ڕێبــازی  مایــەوە  بــۆ  سەرشــۆڕی 
و  ئاخوندیــی  خورافاتــی  و  جەهــل 
بیرکردنەوانــە  و  ئیدۆلــۆژی  ئــەو 
بــوو کــە ئایدۆلۆژیــی بــەری چاوی 
تاریــک کردبــوون. ئــەوە وانەکانــی 
مەکتەبــی قاســملوون کــە ئێســتاش 
لــە فێرگەکانــی حیزب، نێــو خێزان و 
ماڵەکانی کوردســتان، شەقامەکانی 
شــاخی  ســەنگەرەکانی  و  شــار 
پــڕ کــردووە و تەنگــی بــە دوژمــن 

پێویســتی  بــە  لێــرەدا،  هەڵچنیــوە. 
دەزانین کە پوختەیەک و شەپۆلێک 
لە دەریای هزر و فەلسەفەی سیاسی 
کەســایەتیی  تایبەتمەندییەکانــی  و 
دکتــور قاســملوو بخەینــەو ڕوو کــە 
ئێســتا بوونەتــە بنەماکانــی خەباتــی 
نوێــێ خۆرهــەاڵت و ڕاســانی نوێــی 
کوردســتانی  دیموکراتــی  حیزبــی 

ئێران:
بــۆ  دیفاعییــەوە  سیاســەتی  لــە   -
سیاسەتێکی بزوێنەری شۆڕشگێڕانە

وابــوو  پێــی  شــەهیدمان   ڕێبــەری 
کــورد  شۆڕشــگێڕانەی  بزوتنــەوەی 
پێویســتە لــە سیاســەتی دیفاعییــەوە 
هەنــگاو  بزوێنــەر  سیاســەتێکی  بــۆ 
دەیفەرمــوو:  هەربۆیــە  بنێــت. 
شۆڕشــگێڕانە  "هەرجواڵنەوەیەکــی 
کــە  ئــەوە  بــاری  ســەر  بکەوێتــە 
بەخۆیــەوە  دیفاعــی  سیاســەتێکی 
بگــرێ، بــە دەســتی خــۆی گــۆڕی 
جواڵنــەوەی  هەڵدەقەنــێ".  خــۆی 
شۆڕشــگێڕانە دەبــێ هەلومەرجێکی 
تووشــی  کــە  بخولقێنــێ  ئەوتــۆ 
مەنــدی و ڕاوەســتان نەبێــت ڕاســانی 
نوێــێ خۆرهــەاڵت وەدیهێنــەری ئــەم 
فەلســەفەیە و بەکردەیی کردنی ئەم 
تیۆرییــەی مامۆســتای نەمرمانە لە 
ئێســتادا. هەروەک خۆشی گوتاری 
سیاســی و شۆڕشگیڕیی جواڵنەوەی 
کــوردی بزێــو و چــاالک، ڕێبــەری 
کرد و نەیهێشــت ڕاوەســتێ. زانایانی 
ئامــاژە  ڕێکخســتنیش  تیۆریــی 
بەوەدەکــەن کە "ڕێکخــراوەکان تەنیا 
تــا ئەو کاتە هــەن کە ئەندامەکانیان 
گوتارێکــەوە  ڕێــگای  لــە  خۆیــان 
حیزبــی  ئــەوەی  بهێننــەوە".  بەرهــەم 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە 
دوو ســاڵی ڕابــردووە بە ناوی ڕاســان 
وەڕێــی خســتووە، ڕاســت ئــەم بزوتنە 
شۆڕشــگێڕانەیە و ئــەم دەربازبوونەیە 
لــە مەنــدی و ڕاوەســتان کــە حیزبی 
ڕێکخراوێکــی  وەک  دێموکــرات 
دێموکراتیکــی  نەتەوەیــی  سیاســی 
گەلی کوردستانیشی لە ڕۆژهەاڵت 
گوڕوتیــن  وە  خــۆی  لەگــەڵ 
ئەمــە  ڕاســتیدا،  لــە  خســتووەتەوە. 
ڕاست ئەو هەلومەرج خولقاندنەیە کە 
ڕێبــەری مەزنمان ئامــاژەی پێداوە و 
ئــەو گوتارەیە کــە بزوتنەوەکە وەک 
شــار  جەماوەرتــەوەر  بزوتنەوەیەکــی 
وەک چەقــی خەبــات هەڵدەبژێرێــت، 

بــاوەڕی  خــۆی  خەڵکــە  هانــدەری 
بەخــۆی بێــت و ڕزگاریــدەری خۆی 

بێت.
و  سیاســی  بینیــی  واقــع   -
بەرپرسیاریەتی ئەخاقی )پێشمەرگە 
خۆڕاگریــی  قــەاڵی  خەڵــک  و 

شۆرشی نەتەوەیی کورد(
تایبەتمەندییەکــی دیکــەی دوکتــور 
و  سیاســی  بینیــی  واقــع  قاســملوو 
لەگەڵ ئەو واقع بینییەدا خۆشــبینی 
و هیواداربوونــی بــە هێــزی گــەل و 
پێشــمەرگە بــوو. واقــع بینییەکــەی 
هەنــگاو  مەســئووالنە  بــوو  وایکــرد 
بنێــت و تەنیا دروشــم نەدات، بەڵکوو 
بزوتنــەوەی  ڕاســتییەکان  لەگــەڵ 
چونکــە  پێشــێ،  بەرێتــە  کــورد 
مامۆســتایەکی  وەک  خــۆی  بــۆ 
زانکــۆ و لێکۆڵەرێکــی سیاســی و 
لــە ڕاســتیدا وەک کۆمەڵناســێکی 
گەورە کۆمەڵەکەی خۆی لە پێشــدا 
باش ناسیبوو. شۆڕشەکانی کوردی 
بــاری جوغرافــی،  هەڵســەنگاندبوو، 
ئابــووری، سیاســی و فەرهەنگــی و 
پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی کۆمەڵگای 
کــوردی دەزانی چۆنــە. دەیزانی کە 
پێویســتیی  کــوردەواری  کۆمەڵــی 
لەگەشــەکردنی  وا  ئاســتێکی  بــە 
و  ناکۆکــی  کــە  هەیــە  نەتەوەیــی 
دووبەرەکییەکانــی بــۆ بەهێزکردنــی 
ڕیزەکانــی حیــزب و گــەل وەال بنێــت  
هەتــا ئــەوەی یەکێتییەکــی فیکری 
و سیاســی لــە بزوتنەوەکــەدا بــەدی 
بێت و لە بێ ســەروبێ ســامانییەک 
دەرچێــت کە بەشــێوەیەکی مێژوویی 
بۆیــە  هــەر  دەینااڵنــد.  پێیــوە 
خەباتــی  بەرەپێشــچوونی  لەگــەڵ 
وەک  "ئێمــە  دەڵــێ:  نەتەوەکەمــان 
کــە  دڵنیایــن  دێموکــرات  حیزبــی 
خەباتەکەمان ســەردەکەوێت، چونکە 
سیاســەتێکی واقعبینانەمــان هەیــە، 
گەلەکەمــان پشــتیوانیمان لێــدەکات 
و هێزی پێشــمەرگەی کوردســتانمان 
هەیە". ئەم بنەمایانە ئێســتاش خەتی 
سەرەکی خەباتی حیزب و کۆمەڵآنی 
خەڵکــە و پێســمەرگە و خەڵــک لــە 
کوردســتان  پیــرۆزی  خاکــی  ســەر 

هەروا دەستەمانی یەکن.
پێوەندیــی  و  دێموکراســی   -
دیموکراتیکــی نێــوان نەتــەوەکان لــە 

ئێراندا

دەقی وتەکانی بەڕێز تاهیر مەحموودی لە ڕێوڕەسمی ڕێزگرتن لە شەهیدانی ڤییەن لە بنکەی سەرەکی حیزبی دێموکرات
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کاک دکتور قاسملوو گرنگییەکی 
تایبەتــی بە دێموکراســی و هەبوونی 
هێزە دێموکراتیکەکان لە بەشــەکانی 
دیکــەی ئێــران دەدا و  بــاش دەیزانی 
پاشــکۆ  کۆمەڵگایەکــی  کــە 
کــورد  وەک  پەراوێزخــراوی  و 
پێویســتیی بەوەیــە دەورووبەرەکەشــی 
دێموکراتیکیــان  تێگەیشــتنێکی 
نەتــەوە  و  کــورد  نەتــەوەی  بــۆ 
زۆرلێکراوەکانــی ئێــران هەبێــت. هەر 
بۆیــە، پێیوابــوو "چونکــە مەســەلەی 
نەتەوایەتــی بــۆ خــۆی بەشــێکە لــە 
چارەســەرکردنی  بــۆ  دێموکراســی، 
دەبــێ  نەتەوایەتــی  مەســەلەی 
لــە  دێموکراتــی  پێوەندییەکــی 
بــێ".   پێــک  نەتەوەکانــدا  نێــوان 
لەهەمانکاتیشدا هەروا شۆڕشگێڕانە 
بزوێنــەری  سیاســەتی  بــە  بــاوەڕی 
بزوتنەوەی کورد هەبوو و دەیفەرموو: 
"ئەگــەر دوژمنانــی شۆڕشــی کورد 
بەیــت  ســازکردنی  بــە  وایــە  پێیــان 
دەتوانــن  جیاوازیخــوازی  بــاوی  و 
گەلــی کــورد ناچــار بکــەن حاڵەتی 
دیفاعــی بــە خۆیــە بگــرێ و داوای 
بــە  زۆر  نــەکا،  ڕەواکانــی  مافــە 
مافــی  داوای  ئێمــە  چــوون.  هەڵــە 
خۆمــان  چارەنووســی  دیاریکردنــی 
دەکەین و لە ڕێگای وەدەست هێنانی 
توانــاوە  هەمــوو  بــە  مافەشــدا  ئــەو 
هیــچ  دڵنیایــن  ئێمــە  تێدەکۆشــین، 
ڕێژیمێــک لــە ئێرانــدا، ڕێژیمێکــی 
و  دادپــەروەر  گەلــی،  ڕاســتی  بــە 
دێموکراتیــک نابێ، ئەگەر نەتوانێ 
مەســەلەی نەتەوایەتــی کە یەکێک 
لە گیروگرفتە بنەڕەتییەکانی واڵتی 

ئێمەیە چارەسەر بکا."
خەڵکــی  کۆمەاڵنــی   -
کوردستان هێزی سەرەکی ڕزگاریی 

کوردستانن
لە گوتاری دکتور قاسملووی نەمردا 
هەمیشــە "هێــز و عامیلی ســەرەکی 
کوردســتان،  خەڵکــی  ڕزگاریــی 
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان خۆیان 
بوون و هێز و عامیلی دەرەوەی تەنیا 
بە یاریدەدەر" دەزانی. ئەم ڕەگەزەش لە 

گوتاری کاک دکتوردا ڕەگەزێکی 
ســەرەکی پێکهێنانــی گوتاری نوێی 
خۆرهــەاڵت و ڕاســانی نوێی حیزبی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــە کە 
ئێســتا لــە گرێدانەوەی خەباتی شــاخ 
و شــاردا وا قوتابییەکانی قاسملووی 
گوندەکانــی  و  شــار  لــە  مــەزن 
کوردســتان خەریکن بەڕێوەی دەبەن. 
کــە  کــردووە  وای  ئەمــەش  هــەر 
گەلــی کــورد شــانازی بە قاســملووە 
و بــکات و لــە هەمــوو خۆپیشــاندان 
"قاســملوو،  دەرکەوتنێکیانــدا  و 
هەیــە"  درێــژەی  ڕێــگات  قاســملوو 
وێــردی ســەرزمانیان بێــت. هەرچەند 
چەواشــەکار  و  فێڵبــاز  دوژمنانــی 
ویستیان ئەم جوواڵنەوە نوێیەی حیزب 
و پێشمەرگەکان بە عامیلی دەرەکی 
و واڵتانی دەروە نیســبەت بدەن، بەاڵم 
سەرکەوتوو نەبوون و هەر سەرشۆڕی 
مایــەوە.  بــۆ  دەستەوەســتانییان  و 
چونکــە دونیــای دەرەوەش و خەڵکی 
ئێرانیــش باش دەزانــن کە لە ڕێبازی 
بڕیــاردەر  هێــزی  یــەک  قاســملوودا 
هێــزەش  ئــەو  هەیــە  ڕزگاریخــواز  و 
خەڵکــی ڕاپەڕیــوی کوردســتانە کە 
ڕێبــازی  درێــژەدەری  داوە  بڕیــاری 
قاســملوو بێت و بۆ گەیشــتن بەمافە 
ڕەواکانــی پشــت بەهێــزی مادیــی و 

مەعنەویی خۆی ببەستێ.
کات  لــە  دەرکەوتــن  -چۆنیەتــی 
قاســملوو  تایبەتــەکان:  شــوێنە  و 

ڕێبەڕێک بۆ هەموو وەرزەکان
دیکــەی  گرنگــی  الیەیەنێکــی 
کەسایەتیی دکتور قاسملوو ئەوە بوو 
لــە هــەر شــوێنێک و هەربارێکدا بە 
شێوەی شایان دەردەکەوت. لە جیهانی 
دیپلۆماســیی دەرەوەدا دیپلۆماتێکــی 
ڕێزلێگــراو  و  دیــار  و  بەرجەســتە 
بــوو. تایبەتمەندییــە کەســییەکانی، 
تواناییەکەی لە زمانزانین، پێوەندیی 
مەنتیقــی  و  ئیســتدالل  کــردن، 
و  سیاســی  زانیاریــی  و  گفتوگــۆ 
ڕۆشــنبیری پێگەیەکــی دیــاری لــە 
نێــوە کــۆڕ و کۆمــەڵ و ڕێکخــراوە 
و  ڕۆژهەاڵتــی  ئێرانــی،  سیاســییە 
لەگــەڵ  پێبەخشــیبوو.  ئورپاییــەکان 
مامۆســتا  ئــەم  ئەمانەشــدا  هەمــوو 

نێــو  لــە  و  کوردســتان  لــە  مەزنــە، 
ڕێزەکانی پێشمەرگەی کوردستاندا، 
پیاوێــک بە جلوبەرگێکی ســاددەی 
پێشمەرگانەوە، جامانیەک بەسەرەوە، 
ئاشــقێکی زمــان و ئەدەبــی کــوردی 
بــوو. فەڕشــی بەرپێــی هــەر خاکــی 
کۆشــکی  کوردســتان،  پاکــی 
گڵینــە  خانوویەکــی  حەســانەوەی 
گاشــەبەردێک  پشــتییەکەی  و  
داربەڕوویەکــی  ســەیوانەکەی  و 

چیاکانی کوردستان بوو.
میراتــی  مەزنتــر،  لەهەمــووی 
قاســملوو بــۆ نەتەوەکــەی حیزبێکــی 
بەئەخــاق و  بەپرنســیپ، مەســئول، 
ڕەوشــتی بەرزی سیاسی، ڕێبازێکی 
فکــری و سیاســیی مرۆڤدۆســتانە و 
ئاشــتیخوازانە،  ناوبانگێکــی پــڕ لــە 
وشــەی  دونیایــەک  و  ســەرفرازیی 
کــورد"،  و  "کوردســتان  لــە  زێڕیــن 
"چل ســاڵ خەبات لە پێناو ئازادیدا"، 
"کورتەباسێک لەســەر سۆسیالیزم"دا 
و دەیــان وتار و گفتوگۆی سیاســییە 
کــە لــە قوتابخانەیەکــدا بــە نــاوی 
"ڕێبازی قاسملوو" ئێستا وێردی سەر 
زمانــی شــەقام، زانکــۆ، قوتابخانە و 

فێرگەکانی شار و شاخە.
ئــەو قــەت حەقیقــەت و گۆڕەپانــی 
پاوانــی  لــە  کوردســتانی  سیاســی 
خۆیدا نەدەدی، نەی دەویست حیزبی 
دێموکرات تاقانە بێ. بەاڵم تێدەکۆشا 
حیزبی دێموکــرات بەهێز و کاریگەر 
بــێ لە مەیدانەکەدا. ئــەو پێی وابوو 
تەوافــوق دەبــێ لــە ئاکامــی هاتنــە 
جۆراوجۆرەکانــەوە  ڕوانگــە  گــۆڕی 

وەدەستبێ.
مێــژووی  لــە  ئەگــەر  بۆیــە  هــەر 
کەســێکمان  کــورددا  هاوچەرخــی 
بوێ قاســملووی لە گەڵ موقایەســە 
بکەیــن، کەســمان دەســت ناکەوێ و 
ئەو بێهاوتایە. ئەو تەنیا لەگەڵ خۆی 

یانی قاسملوو موقایسە دەکرێ!
ئەمــڕۆ  قاســملوو  سیاســی  ئیــدەی 
گوفتمانــی  و  دیســکۆرس  بووەتــە 
کوردســتاندا.  لــە  سیاســی  زاڵــی 
خەباتــی  و  ژیــان  هەوێنــی  بووەتــه 
کوردســتانی  خەڵکــی  کۆمەاڵنــی 
ئێــران. خوێنــدکاران، الوان، قوتابیان، 

ژنــان، مامۆســتایان، دانشــگاهیان و 
باقــی چیــن و توێژەکانــی دیکــەی 
خەڵکی کوردستان ئیلهام لە قاسملوو 
دوکتــور  هەرچەنــد   . وەردەرگــرن 
قاســملوو هاونەســلی نەسلی ئێستای 
کوردســتان نییــە، بەاڵم ئیــدە و پەیام 
و ڕوانگــە و بۆچوونەکانی ئێســتاش 
لە نێو نەوەی نوێی کوردســتاندا هەر 
سەردێری نوێی خەبات و تێکۆشانن.
 لــە سیاســەتدا ئایندەنگــەر بــوو. خۆ 
بەزلزان نەبــوو. متوازع بوو. دیدێکی 
و  نــەزەر  خــاوەن  هەبــوو.  ئــاوەاڵی 
هەڵســەنگاندنی خــۆی بــوو. بۆیە لە 
ســەر  ئەکتەرەکانــی  هەمــوو  الیــەن 
شــانۆی سیاسەتی ئێران و کوردستان 
تەنانەت موخالیفەکانیشی بە جیدی 

وەردەگیرا و جێی ڕێز بوو.
 قاســملوو دەیگوت کوردســتان دەبێ 
لــەو وەزعــە بێتــە دەر. کــورد لــە ژێر 
دابــەش  کوردســتان  و  دایــە  ســتەم 
قبــووڵ  نابێــت  دۆخــە  ئــەو  کــراوە. 
پەیامــی  نیوەرۆکــی  ئــەوە  بکــرێ. 
قاسملوو بوو. نەوەی نوێی کوردستان 
بــەو  هەســت  پێســتەوە  ئێســکو  بــە 
ســتەم و نادادپەرەرییــە دەکا کــە لــە 
ســەر کــوردە. هــەر بۆیە لــە دەورانی 
هەمــوو  بــەو  گلۆباڵیزاســیۆندا، 
ئاگاهیــە کــە ڕۆژانــە وەک شــنەبا 
باڵو دەبێتەوە، نەوەی نوێی کوردستان 
شــوێنی مەوقعیەتــی میللەتی خۆی 
لــە نێو گەالنی دونیــادا دەبینێ و لە 
جەوهەری پەیامی قاسملوو تێدەگا.

هەلوێســت گرتنــدا،  لــە  ئازایەتــی   
بینشــی قوڵی سیاســی و شەهامەتی 
سیاسی کە لە قاسملوودا هەبوون، لە 
هەمــوو ســیفەتەکانی دیکــەی زەقتر 
بوون. زەمانێک کە زۆر کەســایەتی 
سیاســی   ڕێکخــراوی  و  حیــزب  و 
جەمارانیــان بــە مەککەیەکی دیکە 
دەزانــی، وتــی: "ئــەوەی ئەمــڕۆ لــە 
ئێرانــدا دەگــوزەرێ بۆنی فاشــیزمی 
مەزهەبــی لێــدێ". ئەگــەر نەزەراتی 
ئەو لە نێو تەواوی ڕێبەرانی سیاسیی 
ئێران و کوردســتاندا دەنگی قاسملوو 
بۆ دیفاع لە ئازادی و دێموکراســیدا، 
جەســوورترین و بەرزترین دەنگ بوو. 
لەخــۆرا نەبوو بە کوردســتانیان دەوت 

سەنگەری دیفاع لە ئازادی.
بۆ قاســملوو سیاســەت مەیدانی کار 
بــۆ گۆڕینــی کۆمــەڵ بــوو. بۆیــە 
خەڵکی کوردســتانی تەشویق دەکرد 
تێگەیشــتنێکی  بکــەن.  سیاســەت  
دروســتی لە مێــژوو هەبــوو، دەیزانی 
ئێــران و کوردســتان بــە کام دۆخــی 
شــارەزاییەکی  تێدەپــەڕن.  مێژوویــدا 
تــەواوی لــە ســەرمێژووی  ئێــران و 

کوردستاندا هەبوو. 
فێــری کردیــن هــەر هاوپەیمانییەک 
لەسەر ئەوە ببەستین کە ئەو الیەنەی 
لــە گەڵی دەچینە نێو هاوپەیمانییەوە 
چــی دەوێ، نــەک ئــەوە کــە دژی 
کــێ یــە، دەیگــووت ئەگــەر لەگەڵ 
هــەر هێــز و الیەنێــک تەنیــا لەســەر 
ئەساســی ئــەوە ڕێککەوین کە دژی 
کێیە لە نیهایەتدا بێ ئیعتبار دەبین.
پووشــپەڕ بــۆ ئێمــە وەبیرهێنــەرەوەی 
ڕووداوێکــی تاڵــی دیکەیــە ئەویــش 
شــەهیدبوونی هاوڕێی خۆشەویستمان 
عەزیــزی،  ســەالم  ســەید  کاک 
ئەندامــی دەفتــەری سیاســی کــە بە 
داخەوە لە ٢٤ی پووشپەری ١٣٧٨ی 
هەتــاوی دوا مااڵوایــی لــێ کردین. 
کاک ســەالم ســیمایەکی ناســراو و 
کەسایەتیەکی سیاسی و قوتابیەکی 
وەفاداری ڕیبازی دێموکرات بوو کە  
هەتا دوا ساتەکانی ژیانی بە هەموو 

وجوودەوە خزمەتی گەلەکەی کرد.
تایبەتمەندییانــەی  ئــەو  هەمــوو 
دوکتــور قاســملوو زۆر تاتبەتمەنــدی 
بەرزی تریشــی کە بــاس کراون، ئەو 
ڕاســتیەمان بــۆ دەردەخــات کــە ئــەو 
دەســەاڵتەی بڕیــاری شــەهیدکردنی 
لــە  دا چەنــدە  قاســملووی  دوکتــور 
نەزانیدا دەژی، دوای نیزیک بە چوار 
دەیە، ئێستا دۆخی ئەم ڕێژیمە چۆنە 
و بە چ شێوەیەکە، هەروەک دەزانین 
نیودەوڵەتیــی  کۆمەڵــگای  نێــو  لــە 
بــە هــۆی سیاســەتی دەخاڵــەت لــە 
واڵتانــی ناوچە، پێشــێلکاریی مافی 
بــە  ئێعــدام  و  مــرۆڤ و ســەرکوت 
تــەواوی تەریک کەوتووەتەوە، دوای 
کشــانەوەی ئامریکا لە ڕێککەوتنی 
بەرجــام و زیادبوونــی گەمــارۆکان، 
دۆخــی ڕێژیــم لــە بــاری ئابــووری، 

سیاســی و تەناتــەت کۆمەاڵیەتیــی 
ڕۆژ بــە رۆژ بــەرەو خراپتــر دەچــێ 
بەفرانبــاری  ناڕەزایەتیەکانــی  و 
ڕابــردوو، هەروەها بــەردەوام بوونەوەی 
ئــەو خۆپێشــاندان و ناڕەزایەتیانــە لــە 
شارە گەورەکانی ئێران و کوردستاندا 
ماهیەتــی  کــە  کــردووە  کارێکــی 
ڕاســتەقینەی رێژیــم نــەک هــەر بۆ 
خەلکــی ئازادیخــوزای واڵتەکەمــان 
بەرپرســانی  و  مــۆرە  بــۆ  بەڵکــوو 

ڕیژیمیش بە تەواوی دەرکەوتوووە.
پــێ  ئەوەمــان  ئامــاژەکان  هەمــوو 
دەڵێــن، کە خەڵک بە تەواوی بێزارە، 
سەرکووت و زوڵم و جینایەتی ڕێژیم 
و ماڵوێرانییــەک کــە لــەو مــاوەی 
دەســەاڵتیدا بــۆ خەڵکــی ئێرانــی بــە 
دیاریــی هێنا ئیتر دەبێ کۆتایی پێ 
بهێنرێ، ئەوەش تەنیا بە یەکگرتوویی 
ویەکدەنگــی خەڵــک وەدی دیــت و 
جیــا لــە نەمانــی ئــەو ڕێژیمــە هیچ 
چارەیەکی تــر نیە کە بتوانێ ئازادی 
و ئاشتی و مافەکانی گەالنی ئێران 

دەستەبەر بکات.
دەوڵەت و کاربەدەستانی ئوتریش، کە 
لەبەر بەرژەوەندی و ســات و سەودای 
بازرگانی قاتڵەکانیان ڕەوانەی تاران 
کــردەوە و بــەم کارەیــان پەلەیەکــی 
ڕەشیان خستە سەر ئەو دادپەروەرییەی 
کە باسی دەکەن، کاتی ئەوە هاتووە 
خۆیان لەو شەرمەزارییە رزگار بکەن 
و چــی دیکــە چــاو لــەو جینایەتــە 

گەورەی رێژیمی تاران نەنووقێنن.
کەوایــە ئەرکی سەرشــانی ســەرجەم 
خەڵکــی  سیاســییەکان،  هێــزە 
هــەر  واڵتەکەمانــە  تێکۆشــەری 
وەک لێیــان چــاوەروان دەکرێ. چی 
لــە دەســتیان دێــت درێغــی نەکــەن و 
پاڵپشت و پشتیوانی شۆڕش و هێزی 

پێشمەرگەی کوردستان بن.
جاریكیتریش وێرای ســاڵو بۆ گیانی 
دوکتور قاســملوو سەرجەم شەهیدانی 
رێگای رزگاریی کوردستان پەیمانی 
وەفاداریمــان نــوێ دەکەینــەوە و کــە 
ئامانجەکانیــان  وەدیهاتنــی  هەتــا 

درێژەدری ریگایان بین.

یادیان بەڕێز و سەرکەوتن بۆ ڕاسان، 

درێژەی الپەڕەی ٥
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نەکەرۆز

ڕاسان ، شەرەف ، ئەخالق و پێشمەرگە 

بیــرەوەری  و  یــاد  وەک  لەوانەیــە 
بــە  ئامــاژە  بتوانیــن  مێژوویــی 
بکەیــن  گرینــگ  ڕووداوی  زۆر 
لــە  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  کــە 
ســەردەمێکدا بە خۆشی یان ناخۆشی 
تێیدا تێپەڕ بووە. مێژویێک کە پڕە لە 
حەماســە و قارەمانی نواندنی کیژان 
و کوڕانــی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت 
کــە بۆ هەتا هەتایە لە دڵی مێژوودا 
دەمێنێتــەوە و داگیرکەرانی خوێنڕێژ 
هیــچ  تارانیــش  ئینســانکوژی  و 
کات ناتوانــن بیســڕنەوە. حەماســە و 
تەعریفــی  زۆر  دەتوانێــت  قارەمانــی 
بــۆ ئێمــەی کــورد ببێــت. قارەمانــی 
و  بوێرییــە  و  نەترســی  لوتکــەی 
کەسێک کە بەو پەڕی شەهامەتەوە 
دوژمنــی  و  نەیــار  بەرانبــەر  لــە 
گەلەکەیــدا ڕادەپــەڕێ و بەرەنگاری 
لە مــان و مەوجودیەتــی نەتەوەکەی 
دەکات دەکرێت پێی بڵێین  "قارەمان". 
هەڵبــەت ئەوە کۆمەاڵنی خەڵکن کە 
پاشــی حەماســەکە نازناوی قارەمان 
دەبەخشــن بەو کەســە و دەبێت کردەوە 
شەخســە  ئــەو  شۆڕشــگێڕانەکەی 
مەبەســتی قازانجی گشــتی خەڵک 
بێــت دەنــا وەک تــاک و قازانجێک 
بــۆ تــاک ناتوانێــت نــاوی قارەمانی 
لــێ بنرێــت. ئەو کــردەوە کە قارەمان 
دەیــکات  دوژمنەکــەی  دژی  بــە 
دایکێــک  ئەگــەر   . حەماســەیە 
ڕۆڵەکانــی بــە ســەر پەتی ســێدارەوە 
ببینێــت و چۆکــی نەلــەرزێ و خەنە 
بگرێتــە دەســت و پێیــان، بــەم کردەوە 
دوژمــن و داگیرکەری خاکەکەی و 
قاتڵــی قارەمانەکانــی میللەتەکــەی 
سەرشــۆڕ کردبێت، خۆیشــی دەچێتە 
ڕیــزی قارەمانانەوە و کردەوەکەیشــی 
حەماســەیێکە کە بــۆ هەتاهەتایە لە 
مێــژوودا دەمێنێتــەوە . ئێمــەی کورد 
نابێ پێمان وابێ ئەرزشە مەعنەوی و 
ئینسانییەکانی ئێمە و دوژمنەکەمان 
دوژمنــی  چونکــە  یەکــن،  وەک 
هەوڵــی  لــە  هەمیشــە  داگیرکــەر 

ســڕینەوەی  و  کــردن  کەمڕەنــگ 
و  ئێمەیــە  نەتەوەییەکانــی  ئەرزشــە 
بەتایبــەت لە ناو ئەرزشــەکاندا هەوڵ 
دەدات ئەو ئەرزشــانە زیاتر بســڕێتەوە 
کــە مرۆڤێکی کورد لە ســاتەوەختی 
"تــرس و لــەرز" دا بــە ســەر ترســی 

دەروونیــدا زاڵ بــووەو بە کردەوەیێکی 
بوێرانــە جێــگای خــۆی لــە الپەڕەی 
نەتەوەکەمانــدا  قارەمانــی  مێــژووی 
کردوەتــەوە . ئــەو مرۆڤانــە ســەمبول 
و ئۆســتوورەی مــان و مەوجودیەتــی 
نەتــەوەی ئێمــەن و پارێــزگاری کردن 
ئەرکــی هەمــوو  یادیــان  و  نــاو  لــە 

تاکێکی کوردە .
ژیــان  جەوهــەرەی  ئینســانانە  ئــەو   
دژی  بــە  خەبــات  و  کۆڵنــەدان  و 
زاڵــم و داگیرکــەران بــە میــرات  لــە 
ڕێــگای خوێنەوە و زۆربەی جاران بە 
شــێوەی ) اکتســابی ( دەسخســتنی 
ژینگەییــەوە دەگوازنــەوە بــۆ نەســڵی 
ئــەو  بــوون  زۆر   . خۆیــان  پــاش 
کەمتریــن  بــە  کــە  پێشــمەرگانەی 
ئیمکاناتی کاتی خۆیان لە ســااڵنی 
١٣٦٠ هەتــا ١٣٧٠ بەرەنگاریــان لــە 
خــاک و شــەرافەتی میللەتەکەیــان 
شــەهید  زۆریــان  بەداخــەوە   . کــرد 
بەخۆشــیەوە  گەلێکیشــیان  و  بــوون 
ئێســتاش مــاون و چاوگــەی بوێــری 
و نیشــتمان خۆشەویســتین و وانــەی 
کوردســتان  لــە  کــردن  بەرەنــگاری 
دەڵێنــەوە. ئەگــەر بمانهەوێــت بچینــە 
نــاو دانە بــە دانەی ئەو حەماســانەوە 
کە لە کوردســتان بە دژی دوژمنی 
داگیرکــەر ڕووی داوە لەوانەیــە لــە 
ئێســتادا ئــەوە نەکرێــت چونکــە لــە 
کوردســتانی ئێمــەدا شــوێنێک نییە 
کــە قارەمانــی و گیانبازیێکــی تێدا 

تێــدا  حەماســەیێکی  و  نەکرابێــت 
نەخوڵقابێــت . لێــرەدا نەســڵی نوێ و 
بەشــێکی بەرچــاوی کۆمەڵــگا لــە 
دیتنــی کردەیــی ئــەو شــتانە بێبەش 
کرابوو. نەســڵێک کە بە هۆی کەم 
دەنگــی خەبات لە ماوەی نیزیک بە 

بیست ساڵدا تاڕادەیەکی زۆر نامۆی 
ئــەو هــزر و بیرانە بوو و تەنیا و تەنیا 
ئەو شــتانەی لە مێژوودا خوێندبووەوە 
یان بیســتبووی، کەچی لە مەیدانی 
کــردەوەدا مەگــەر بــە دەگمــەن، دەنا 
شــتی وەهای نەدیبــوو. نەزمی نوێی 
جیهانــی و خوێندنەوە ڕۆمانتیکەکان 
لــە ژیــان و مــرۆڤ و هاتنــە ئــارای 
تێیــدا  تێکنۆلــۆژی  کــە  ژیانێــک 
دەورێکی بەرچاوی دەگێڕا بەو شــێوە 
الوی تــازە پێگەیشــتووی کوردی لە 
ئەرزشە نەتەوەییەکان دور نەخستبووە 
وە کــە کەمدەنگی خەبات لە ماوەی 

بیست ساڵی ڕابردوودا کردبووی .
لــە فیکــری وەرگیــراوی دەرەوەدا بۆ 
بەداخــەوە  کوردســتانیش  ناوخــۆی 
هەنــدێ بۆچوونی ســەردەمیانە و پڕ 
لە ئیســم ئیســم دەرخــواردی فیکری 
کۆمەڵــگای کوردســتانی دران کــە 
ئێستاشی لە گەڵ بێت مرۆڤی کورد 
نەیتوانــی لــە گــەڵ ئــەو فکریەتــە 
مەســنوعی و هاوردەکراوانــەدا کــە 
میدیاکانــەوە  ڕێــگای  لــە  بــەردەوام 
بــاڵو دەکرایــەوە خــۆی بگونجێنێــت. 
ئایــا ئەمانــە ڕوونتریــن نیشــانەکانی 
خاوەنــی  کــە  نیــن  نەتەوەیێــک 
پرەنســیپ و پێوەرەکانــی تایبــەت بە 
خۆیەتــی بــۆ ژیــان و خەباتــی خۆی 
؟ میللەتێــک کــە  ســەهل و ئاســان 
جیهانــی  چەمکەکانــی  نێــوان  لــە 
و  نەبێــت  ئاســمیلە  و داگیرکەرانــدا 

بــەردەوام ڕێــڕەوی ژیــان و خەباتــی 
خــۆی ببێــت میللەتێکــی زینــدووە و 
مەحاڵــە خێرا ملکەچــی فەرهەنگی 
بێگانــە ببێــت. هێگلــی الو دەڵێــت: 
ڕۆحی مرۆڤ لە سێ قۆناغدا بەرەو 
ناســینی  یەکــەم  دەکشــێت،  لوتکــە 

خۆیەتــی؛ دووهــەم لــە دەوڵەتێکدایە؛ 
ســێهەم لــە فەلســەفە یــان دینێکدایە 
...داخۆ مرۆڤی کوردی بێ دەوڵەت 
چۆن خۆی لە ناو ئەم پولێنبەندییەدا 
کــە  مرۆڤێــک  بکاتــەوە؟  جێــگا 
النیکەم خۆی دەناســێت بەاڵم هێشــتا 
ڕێگایەکــی دژواری لــە بەردەمدایــە 
هەتــا خــۆی لە دەوڵەتێکــی کوردیدا 
خواســتێکی  لێــرەدا   ... ببینێتــەوە 
شــەرافەتمەندانە بۆ مــان و ژیانێکی 
ســەربەرزانە دەکەوێتە پێش خواســتی 
هێــزەوە، یان النیکــەم چونکە مرۆڤی 
قارەمانی کورد شەڕی مان و نەمان 
پێــش  دەکەوێتــە  شــەرەف  دەکات، 
هێزەوە. هێزێک کە شــەرافەتمەندانە 
و لە ڕووی ئەخاقەوە بە دەست نەیێت 
ناتوانێت دەوامی زۆر بێت ئەوەش بەو 
دەلیلەیــە کە شۆڕشــگێڕ و قارەمانی 
میللەتی کورد هەموو ئەو ئەرزشــانە 
لــە کۆمەڵــگای خــۆی وەردەگرێــت 
ئەســاڵنە  ئــەو  نەتوانێــت  ئەگــەر  و 
ڕەعایــەت بــکات کۆمەڵــگا پشــتی 
لێــدەکات و بۆ هەمیشــە دەســمایەی 

ژیان و خەباتی لە دەست دەچێت .
شــەرەف لێــرەدا بــە مانــای ئەرکــە، 
دەروەســت  مرۆڤــی  کــە  ئەرکێــک 
ئینساندۆســت  و  نیشــتمانپەروەر  و 
بــە شــێوەی دەروونــی لە ســەر خۆی 
فەڕز دەکات. نەک وەک ئەمر یان 
لــە بەرانبــەر شــتێکدا کەســێک یان 
الیەنێــک بەســەریدا بیســەپێنێت یــان 

داوای لێبکات. شــەرەف جووڵەیەکی 
دەروونی مرۆڤە کە ئینسان هان دەدات 
بــۆ کارێک بــە قازانجی گشــتی و 
هیچ بەرژەوەندییەکی شەخســی تێدا 
نییــە. ئایــا نەســڵی نوێ چەنــدە ئەو 
مرۆڤە قارەمان و شــەرافەتمەندانەیان 

لــە نیزیکــەوە دیتــووە کــە حەماســە 
و  دەکــەن  گیانبــازی  ؟  دەخوڵقێنــن 
گیانــی ئازیزیــان بــۆ ئینســانەکان و 
ژیانــی ســەربەرزانە دەبەخشــن؟ بــێ 
گومــان واڵمــی ئــەم پرســیارانە بــۆ 
ڕۆژهەاڵتــی  لــە  کــە  کەســانێک 
کوردســتاندا دەژین ڕوون و ئاشکرایە 
. ڕاســان تەنیــا یــەک چەمــک یان 
وشــەیەکی ئاســایی نەبوو و ناشبێت. 
ئەخاقێکــی  بزوێنــەری  ڕاســان 
ڕاستگۆیانە و شەرافەتمەندانەیە و بۆ 
خۆیشی لە هەمان هزرەوە سەرچاوەی 
گرتــووە. ڕاســان نەســڵی نوێــی بــە 
شــێوەیەکی شــەرافەتمەندانە بەرانبەر 
نەســڵە  ئــەو  ڕاپەڕانــد.  دوژمنــان 
قارەمانانی کۆنی نەتەوەکەی خۆیان 
لەم ڕێگاوە ناســی و خۆیشــیان ئێستا 
بوونەتە قارەمانی میللەتی خۆیان .

 ڕاسان زۆر پێش لە سەرهەڵدانەکانی 
لــە  و  ڕاگەیێنــدرا  ئێــران  ناوخــۆی 
مەیدانــی کــردەوەدا قوربانــی بۆ بیرە 
مەزنەکــەی خــۆی دا. ڕاســان زۆر 
پێــش لــە دەوڵەتــی نوێــی ئەمریکا و 
ژینگــەی  هاتــە  نوێــکان  گەمــارۆ 
ڕۆژهەاڵتــەوە و ماهییەتــی خــۆی و 
جەوهــەرەی وجــودی خــۆی بە هیچ 
ئەممــا و ئەگەرێکــی ئێحتماڵــی و 
دەرەوەی بازنــەی خــۆی نەبەســتەوە. 
و  نەتــەوە  مەزنــی  بڕیــاری  ڕاســان 
شۆڕشــێک بــوو کــە نەیدەویســت لە 
هیــچ حاڵێکدا ئەرزشــە مرۆڤییەکان 

بخرێنــە  ڕۆژهــەاڵت  خەباتــی  و 
پەراوێــزەوە. ڕاســان نەیهێــاڵ مرۆڤــی 
ئەرزشــە  لــە  کــورد  خەباتــکاری 
ڕەســەنەکانی خــۆی دوور بکەوێتەوە 
و لــە هەمــووی گرینگتریــش ئــەوە 
بــوو کــە نەســڵی نوێــی لــە فۆرمی 
جۆراوجــۆر و یــەک گوتــار و یەک 
خواســتدا تێکــەڵ بــەو ڕێبــازە پــڕ لە 
شــانازی و ســەروەرییە کــرد . ئیدی 
ئێســتا نەســڵی نوێ نەتەنیــا بینەر و 
ســەیرکەرێکی ئاســایی شۆڕش نییە 
بەڵکوو خۆی بەشــێکە لەو شۆڕشــە. 
ئــەو نەســڵە کــە چــاوی دەگێــڕا لــە 
و  قارەمانــەکان  مێــژوودا  و  قســە 
سەرگوزشــتەکانیان ببینێتــەوە ئێســتا 
خــۆی قارەمانــی مەیدانــی میللەتی 

خۆیەتی .
لــە  زۆر  بەشــێکی  کــە  کاتێــک 
لــە  میللەتەکەمــان  قارەمانانــی 
و  قەرەســەقەل  حەماســەکانی 
ڕاســان  بــوون  شــەهید  کۆســااڵندا 
و  نەلــەرزی  چۆکــی  و  نەترســا 
مەیدانــی خەباتــی بەجــێ نەهێشــت. 
لــە گــەڵ ڕۆژ  ئێســتاش کــە ڕۆژ 
ڕاســان لە ڕۆژهەاڵتدا زیاتر جێگای 
خــۆی دەکاتــەوە و جیلــی نوێ زیاتر 
بەرەو ئامێزی دێن، ڕاســان لەخۆبایی 
نابێــت و وەجــدی ناســالم نایگرێــت، 
ئەمــە حــەددی نێونجــی خەباتێکــی 
بەردەوامــە کە تا لووتکەی ڕزگاری 
کــە  خەباتێــک  هەڵدەکشــێت. 
چەندین نەســڵ لە ســەر یەک ڕێباز 
کۆدەکاتــەوە و هەموویــان لە زانســت 
و بوێــری وەدەســت هێنانی ژینگەیی 
و  شــەراکەت  شــەریک.  دەکاتــە 
هەرەوەزیێک لە کار و ئەرکێکی پڕ 
لــە ئەخاق و شــەرەفی پێشــمەرگانە 
کــە ڕۆژ لــە گــەڵ ڕۆژ زیاتــر دێتە 
و  ڕۆژهەاڵتــەوە  خاکــی  قوواڵیــی 

بێگومان بە ئامانجیش دەگات .
تێبینــی: تــرس و لەرز نــاوی کتێبی 
ســورن کیــرکگاردە و هــەر عەمــدەن 
ڕەبتــی  نووســیوە چونکــە  وا  ئــەوەم 

تەواوی بە وتارەکەوە هەیە.

کاتێک کە بەشــێکی زۆر لە قارەمانانی میللەتەکەمان لە حەماســەکانی قەرەســەقەل و 
کۆسااڵندا شەهید بوون ڕاسان نەترسا و چۆکی نەلەرزی و مەیدانی خەباتی بەجێ نەهێشت. 
ئێستاش کە ڕۆژ لە گەڵ ڕۆژ ڕاسان لە ڕۆژهەاڵتدا زیاتر جێگای خۆی دەکاتەوە و جیلی نوێ 
زیاتر بەرەو ئامێزی دێن، ڕاسان لەخۆبایی نابێت و وەجدی ناسالم نایگرێت، ئەمە حەددی 

نێونجی خەباتێکی بەردەوامە کە تا لووتکەی ڕزگاری هەڵدەکشێت. 
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ئیزە لە نێو زەریایەک لە ئاوی خواردنەوە، 
گیان دەدات  

شارام میرزایی  
زاگرۆسنشــینان،  ئێمــەی  نیشــتمانی 
دوای  کــە  بــووە  شــوێن  یەکەمیــن 
ســەهۆڵبەندان  چاخــی  تەواوبوونــی 
بــوون  نیشــتەجێ  تێیــدا  مرۆڤــەکان 
و توانیــان قۆناغێکــی نــوێ لــە ژیان 
دەست پێ بکەن. خاکێک کە نەتەنیا 
یەکەمیــن ســەقامگیریی مرۆڤەکانی 
لــە مێــژووی خۆیــدا تۆمــار کــردووە، 
بەڵکوو شــایەتی بونیاتنانی یەکەمین 
گونــدەکان و شــارەکانی دنیــاش بووە، 
کــە لە ڕاســتیدا دەکرێــت بوترێت کە 
فەرهەنگــی- پێکهاتــەی  بناغــەی 
کۆمەاڵیەتــی دنیــای ئەمڕۆمــان لەو 
شــوێنەی داڕێژڕاوە، کە  کوردستانی 

پێ دگوترێت.
مێــژوو  درێژایــی  بــە  کــە  زاگــرۆس 
ناوگەلێکــی جیــاوازی وەک میدیــا 
هەتــا  بگــرە  جەبەلولزاگرۆســەوە  و 
کوردســتانی ئەمڕۆی لەســەر دانراوە، 
شوێنی نیشــتەجێبوونی مرۆڤگەلێک 
بووە کە ئەوینداری نیشــتمانیان بوون،  
کە ئەم ئەوینە لەســەر شێواز و جۆری 
کۆچەکانیشــیان کاریگەریی هەبووە. 
خەڵکــی ئــەم دەڤەرانە هیــچ کاتێک 
جوغرافیــای  دەروەی  شــوێنێکی 
کۆچکــردن  بــۆ  کوردســتانیان 
هەڵنەبــژاردووە و تەنیــا لــە بەرایــی و 
درێژاییــی زاگرۆس کۆچیان کردووە، 
مەگــەر ئــەوەی کــە حکوومەتێکــی 
داگیرکــەر بــۆ ســەپاندنی ســەروەریی 
خۆی بە ســەر دانیشتووانی زاگرۆسدا 
بەناچــاری  کۆچــی  بــە  دەســتی 
کــوردەکان  بەرچــاوی  بەشــێکی 
بەشــێکی  ناچارکردنــی  کردبێــت. 
زۆری کــوردەکان بــە کۆچکــردن بۆ 
باکووری خۆراســان، دوورخســتنەوەی 
و  پشــکۆ  و  خوڕەمــاوا  لوڕەکانــی 
بەختیاری بۆ پارێزگاکانی باشــوور و 
باکــووری ئێران لەســەردەمی قاجاردا، 
تەنیا چەند نموونە لە ســەدان کۆچی 

بەناچاری زاگرۆسنشینەکانن.

و  خــاک  بــە  هۆگربــوون  لــە  جیــا 
ئاســمانی زاگــرۆس، ئەم نیشــتمانەی 
بــاو و باپیرانمان، لە دایک بۆ ئێمەی 
بەخشــەندەتر   و  دلۆڤانتــر  کــوردەکان 
و گەورەیییــەک  بەخشــندەیی  بــووە. 
کــە ئێمە لە تــەواوی نیازمەندییەکان 
بێمەنەت بکات و ئەو هەلەی بۆ ئێمە 
ڕەخساندووە کە بەدوور لە دڵەڕاوکێیە 
و  هەبــوون  لــە  ســەر  ڕۆژانــەکان، 
نهێنیی ئافڕاندنەکانی ئەم سەرزەوییە 

دەربێنین.
زۆربوونــی ئــەم هەمــووە نیعەمەتانــە 
و  ئاســوودەیی  کــە  لــەوەی  جگــە 
خۆشــبژێویی ڕێژەیــی و ئاوەدانــی بۆ 
دانیشــتووانی زاگــرۆس هێناوە، بووەتە 
هــۆی ئەوەش کە ســەرنجی خەڵکانی 
دیکــە بــۆ الی خــۆی ڕابکێشــێت و 
نزیکــەی لــە  ٥٥٠٠ ســاڵ لەمەوپێش 
کــردە  زاگرۆســی  ئێســتە  هەتاکــوو 
گۆڕەپانــی ڕمبازێنــی هەندێک هۆز 
و نەتــەوە کــە تەنیــا ئامانجیــان دزین 
و تااڵنکردنــی کوردســتان بــووە، کــە 
زاگــرۆس  داگیرکردنــی  مێــژووی 
بەشــی  بەرچاوتریــن  لــە  یەکێــک 

مێژووی مرۆڤە.
بە درێژایی ئەم مێژووە خەڵکی کورد، 
لە ســامان و دارایییەکانی نیشــتمانی 
خۆیــان بێبەش بوون، واڵتەکەیان کاول 
ناوەنــد  بــەرەو  داهاتەکانیــان  و  بــووە 

بووەتــەوە و لــە کۆتاییــدا خوێنڕشــتن 
و ئاوارەیــی پشــکی خەڵکانێکــە کــە 
جیهانیــان  شارســتانییەتی  بناغــەی 
دانــاوە، هەتــا کەســانێک لە شــکۆ و 
مەزنایەتییــەک کــە ئــەم خەڵکــە بە 

جیهانیان بەخشیوە، ئاگادار نەبن.
بەرپرســی گشــتیی  پێوەندییــەدا  لــەم 
ئاوییەکانــی  و  سروشــتی  ســەرچاوە 
ڕایگەیانــدووە:  هەمــەدان  پارێــزگای 
کــە ٦٥هــەزار هێکتــار لە  ســەرچاوە 
سروشــتییەکانی ئەم پارێزگایە بووەتە 
ناڕەزایەتــی  ئامارێــک کــە  بیــاوان، 
کارناســانی  و  چــاالکان  فراوانــی 
دژی  بــە  زاگرۆســی  ژینگەییــی 
ڕێژیمــی  ئاوییەکانــی  سیاســەتە 

ئیسامی لێ کەوتەوە.
بــەاڵم ئیزە لەو ناوچانەی زاگرۆس بە 
ئەژمار دێت، کە تەنیا بە خوێندنەوەی 
دەتوانرێــت  بەردەســت  ئامارەکانــی 
ئەوپەڕی سیاســەتە فاشیســتانەکانی 
بەرپرسانی ئێرانی بەو بابەتە ببینرێت،
ئیــزە کــە لــە پــاڵ ڕووبــاری کاروون 
هەڵکەوتــووە، لــە مــاوەی دەیەکانــی 
پرۆژەگەلێكــی  شــایەتی  دواییــدا 
بەنداوســازی بــووە، کە ســێ بەنداوی 
دەکەونــە  ناوچەکــە  گــەورەی 
دەوروبەری ئەم شوێنە، دەسەاڵتدارانی 
خەڵکانــی  بــە  ئێرانیــش  ڕێژیمــی 
بەتایبەتــی  زاگــرۆس  دانیشــتووی 

خەڵکی ئیــزە بەڵێنی ئاوەدانییان داوە. 
بەنــداوی  و   ٤ کاروون   ،٣ کاروون 
عەباســپوور ئەو ســێ بەنداوە گەورەی 
ناوچەکــەن، کــە گۆلێکــی گەورەیان 
لــە پشــتی خۆیــان دروســت کــردووە و 
شاری ئیزەیان کردووەتە دوورگەیەکی 
کەوتووەتــە  کــە  شــارێک  گــەورە، 
کۆتایییەکانی باشــووری زاگرۆسەوە 
و لــە بــاری کەشــوهەوا و سروشــتەوە 
ببــووە  سەرســەوزییەکەی  هەمیشــە 

وێردی سەر زمانی خەڵکی.
چەنــد  تێپەڕینــی  بــە  ئێســتا  بــەاڵم 
ئــەم  دروســتکردنی  بەســەر  دەیــەک 
و  ئاوەدانتــر  ئیــزە  نەتەنیــا  بەنداوانــە 
جوانتر نەبووە بەڵکوو بەهۆی نەبوونی 
بووەتــە  خاوێــن  خواردنــەوەی  ئــاوی 
کێشــەیەکی ماڵوێرانکــەر بۆ خەڵکی 
لــوڕ تا جارێکــی دیکــە ڕوون بێتەوە، 
دەســەاڵتدارانی ئێــران هیــچ پــرۆژە و 
گەاڵلەیەکیان لە بەرژەوەندی خەڵکی 

کوردستان  دەست پێ ناکەن.
بــە وتەی یەکێــک لــە هاوواڵتییانی 
خەڵکــی ئیــزە، نەبوونــی ئــاو بووەتــە 
هــۆی ئــەوەی کــە هاوواڵتییــان تەنیا 
٦ کاتژمێــر لــە ماوەی شــەو و ڕۆژدا 
لــە  و  هەبێــت  خواردنەوەیــان  ئــاوی 
هەندێــک کاتیشــدا ئــەم ٦ کاتژمێرە 
دەبێتــە ٢ کاتژمێــر. ئــەم هاوواڵتییــە 
ئیزەییــە لــە درێــژەدا وتــی: "دەدز" لــە 

نێــوان دوو بەنداوی گەورەی کاروونی 
٣ و کاروونــی ٤ـــە،  شــاری ئیــزە لە 
 ،٣ کاروونــی  بەنــداوی  ســێ  نێــوان 
کاروونی ٤ و عەباسپوور هەڵکەوتووە،  
بــەاڵم خەڵکەکــەی بــۆ دابینکردنــی 
ئاوی خواردنەوە تووشی کێشە بوون.

کارناســانی بواری ئاو، سیاستەکانی 
ئــاوی کۆمــاری ئیســامییان وەک 
لەنێوبردنــی  ســەرەکیی  هــۆکاری 
و  ژێرزەوییــەکان  ئاوییــە  ســەرچاوە 
لــە کۆتاییــدا دروســتکردنی شــامات 
خاکــی  زۆربــەی  پرتووکانــی  و 
زاگرۆس دەزانن. کۆماری ئیســامی 
بەبیانووی خزمەتی گشــتیی بەسوود، 
دەستی بە دروستکردن و بونیاتنان یان 
جێبەجێکردنــی پرۆژگەلێک کردووە، 
کــە لە بنچینەدا ئامانجی لەنێوبردنی 
ژیانــی  ســەرەکییەکانی  ســەرچاوە 
زاگــرۆس و ئــاو و خــاک جێبەجــێ 
دەبن، یا ئەوەی کە بەهۆی چاودێریی 
نەکردنــی  کۆنتــرۆڵ  و  نەکــردن 
هەڵسوکەوتی مرۆڤ لەگەڵ سروشت 
سروشــتی  لەنێوبردنــی  هۆکارەکانــی 
فــراوان کــردووە، هەتــا خــودی خۆیان 
ئەرکی لەنێوبردنی زێدەکەیان جێبەجێ 
حاڵەتەکــەدا  دوو  هــەر  لــە  بکــەن. 
کاتێک بارودۆخەکە بە بارودۆخێکی 
قەیرانی و شــیاوی چــاک نەکردنەوە 
گەیشت، کاربەدەســتانی ڕێژیم لەژێر 

نــاوی پارێزگاریــی لــە سروشــت دێنە 
تیمســاحی  فرمێســكی  و  ناوچەکــە 

هەڵدەڕێژن.
بەنــداوە ئامــاژە پێکــراوەکان نــە تەنیا 
بوونەتــە هــۆی دروســتبوونی قەیرانی 
ئاو لە  باشــووری زاگرۆســدا، بەڵکوو 
پەیکەری زاگرۆســیش بە شــێوەیەکی 
و  بەرکەوتــووە  زیانــی  بەرچــاو  
بەشــێکی زۆری دارستانەکانی بەڕوو 
و  ژینگەی ئاژەاڵنیش لە ژێر  گۆلە 
دروســتکراوەکاندا نوقــم بــوون، یان بە 
بــە  پیشەســازییەکانەوە  کارە  هــۆی 

تەواوی لەنێو چوون.
ســەرچاوەی  هەمیشــە  بەنــداوەکان 
کارەبایــە،  بەرهەمهێنانــی  ســەرەکی 
قینــی  و  ڕق  هەســتی  بــەاڵم 
بەرانبــەر  ئێرانــی  ناوەندگەراکانــی 
کوردســتان و زاگــرۆس بە شــێوەیەکە 
کــە تەنانەت کــوردەکان لــە کارەبای 
بەرهەمی ئەم بەنداوانە بێبەش کراون، 
لە هەمان ڕاستادا ئەحمەد مەنسووری، 
بەرپرســی ئیــدارەی کارەبــای شــاری 
ئیزە، وتوویەتی: لەگەڵ بەدواداچوونە 
بەردەوامەکان و ڕاپۆرتەکان لە بارەی 
کۆنبوونی کەرەســتە کارەباییەکان لە 
شــاری ئیــزەدا  و هەروەهــا پێویســتی 
و  فراوانبــوون  بــە  شــارە  ئــەم  زۆری 
زیادکردنــی کارەبا، ئــەم داواکارییانە  
لــە الیــەن کارەبــای پارێــزگاوە نادیدە 

گیراوە.
گواســتنەوەی ســەرچاوە ئاوییەکانــی 
زاگــرۆس بــۆ پارێــزگا ناوەندییەکانی 
ئێــران لەوانــەش ئیســفەهان، کرمــان، 
لــە  ســمنان  و  قــوم  تــاران،  یــەزد، 
کۆمەڵــە بەرنامــە و سیاســەتە کــۆن 
حکوومەتــە  لەمێژینەکانــی  و 
ئێرانییــەکان بەرانبەر بە کوردســتان و 
ئێــران بــووە و هەیــە، سیاســەتێک کە 
زاڵ  ســەرەڕۆیی  لەنێوچوونــی  هەتــا 
و دروســتکردنی حکوومەتێــک کــە 
تێیدا چارەنووســی زاگرۆس بە دەستی 
زاگرۆســەوە  دانیشــتووانی  خــودی 

دیاری بکرێت درێژەی دەبێت.

زیاتر لە یەک میلیۆن هێکتار
 لە دارستانەکانی زاگرۆس لەنێو چووە

دارســتانەکانی زاگرۆس لــە قەیراندان 
و دەرفەتێــک نەماوە بۆ چارەســەریی 

قەیران و لەنێوچوونی دارستانەکان.
هەواڵدەرییــە  ڕاپۆرتــی  بەپێــی 
بەرپرســی  ڕێژیــم،  نێوخۆیییەکانــی 
ئێــران  جەنگەڵبانیــی  ئەنجومەنــی 
ڕایگەیانــدووە، کــە لــە پێنــج ســاڵی 
ڕابــردوودا، زیاتــر لــە یــەک میلیــۆن 
هێکتــار لــە دارســتانەکانی زاگــرۆس 
لەنێــو چــووە و باســی لــەوە کــردووە، 
کــە ئیتر بۆ پاراســتنی دارســتانەکان 

دەرفەتێک نەماوە.
بەرپرســی  کیادەلیــری،  هــادی 
ڕێژیــم،  جەنگەڵبانیــی  ئەنجومەنــی 
ڕۆژی چوارشــەممە ڕێکەوتــی ٢٧ی 
لــە  هەتــاوی،  ١٣٩٧ی  پووشــپەڕی 
ســێمینارێک کــە لەســەر لێکۆڵینەوە 

و گەشــەی دارســتانەکانی ئێــران بــە 
بەشداریی پارێزگاکانی ورمێ، تاران، 
گیان، لوڕستان و ئیام بەڕێوە چووە، 
بــە قەیرانــی لەنێوچوونــی  ئامــاژەی 

دارستانەکانی ئێران کردووە.
ئەو بەرپرســەی ڕێژیم لەو دانیشتنەدا، 
کەمتەرخەمییەکانــی  لــە  باســی 
ئەنجومەنــی جەنگەڵبانــی و وەزارەتی 
کشاوەرزی کردووە، بەاڵم ئاماژەی بە 
هــۆکاری لەنێوچوونــی دارســتانەکان 
کــە  وتوویەتــی:  تەنیــا  و  نەکــردووە 
دارســتانەکان  وشــکبوونی  قەیرانــی 
لــە ئاســتێکدایە کــە ڕێگاچارەیــەک 

نەماوە.
بەرپرســانی ڕێژیمــی ئێــران و پــرۆژە 
هــۆکاری  ناکارناســییەکانیان، 
سەرەکیی لەنێوچوونی دارستانەکانی 

ژینگــەی  لەنێوبردنــی  و  زاگرۆســن 
کوردســتان بەشــێک لە سیاسەتە دژە 

مرۆڤانەکانی ئەو ڕێژیمەیە.
وشکەســاڵی، سووتاندن، باڵوبوونەوەی 
ســازکردنی  تەپوتــۆز،  و  گەردیلــە 
ڕێگاوبــان لــە شــوێنی دارســتانەکان، 
بــۆ  دارەکان  لەڕادەبــەدەری  بڕینــی 
کارخانــەکان، وشــککردنی ســەرچاوە 
بــۆ  گواســتنەوەیان  و  ئاوییــەکان 
ناوچەکانــی دیکــە و زۆر کــردەوەی 
ســەرەکییەکانی  هــۆکارە  لــە  دیکــە 
لەنێوچوونی دارستانەکانی زاگرۆسن، 
کــە یــان ڕێژیــم راســتەوخۆ دەســتی 
تێیانــدا هەیــە، یــان لــە بەرامبەریــان 

کەمتەرخەمە.

لەنیوبردنی ئاسەوارێکی مێژوویی
 لە شاری کورد بە بیانووی لێدانی کارێز

شیرکەتێکی خزمەتگوزاریی وەزێڕی، 
لە پارێزگای چوارمەحاڵ و بەختیاری 
ئاســەوارێکی  کارێــز،  لێدانــی  بــۆ 

هەزارساڵەیان لەنێو بردووە.
هەواڵدەرییەکانــی  ڕاپۆرتــی  بەپێــی 
شــیرکەتی  ڕێژیــم،  نێوخــۆی 
هەرەوەرزیی بەرهەمهێنانی "گوڵدەڕە"، 
کە سەر بە وزارەتی تەعاوەنی ڕێژیمە 
و خزمەتگــوزاری وەزێــڕی پێشــکەش 
دەکات، بــۆ لێدانــی کارێــزی ئــاو لە 
"فەڕوخشار" لە نزیکیی شاریکورد، لە 
پارێــزگای چوارمەحاڵ و بەختیاری، 
دەســتی داوەتە لەنێوبردنی ئاســەواری 
مێژوویــی "ڕۆبــات" کــە هەزار ســاڵ 

تەمەنی ئەو ئاسەوارەیە.
بە وتەی خەڵکی ناوچەکە، شیرکەتی 
لەبەرچاوگرتنــی  بەبــێ  گوڵــدەڕە، 
ئاســەواری  ڕووبــەری  و  ســنوور 

مێژووییــی ڕۆبــات و ئاگادارکردنــی 
ئیــدارەی میراتی کولتووری و دەزگا 
داوەتــە  دەســتی  پەیوەندیــدارەکان، 
ڕووخــان و هەڵکەنــدن لــەو ناوچەیــە 
بــەو ئاســەوارە  و خەســارێکی زۆری 

مێژوویییە گەیاندووە.
بەهمــەن  دیکەشــەوە،  الیەکــی  لــە 
گشــتیی  بەرپرســی  عەســکەری، 
ئیــدارەی میراتــی کولتــووری، پیشــە 
گــەڕان،  و  گەشــت  و  دەســتییەکان 
کاتــی  لــە  کــە  ڕایگەیانــدووە: 
ئاگادارکرانــی ئــەو ئیدارەیــە لەســەر 
بــەو  ئــەو ئاســەوارە، پێــش  تێکدانــی 
خەڵکــی  بــەاڵم  گیــراوە،  شــیرکەتە 
کــە  دەکــەن،  لــەوە  بــاس  ناوچەکــە 
بەشــێکی زۆری ئــەو ئاســەوارە لەنێــو 

چووە.
لــە  ڕۆبــات،  مێژووییــی  ڕووبــەری 

ئاســەوارێکی زۆری ســەردەمی پێــش 
ئیســام و پــاش ئیســام پێــک هاتووە 
و هەروەها کەرەســتەیەکی بەردینەیی 
مێــژووی  پێــش  ســەردەمی  لــە  زۆر 

تێدایە.
جێگــەی ئاماژەیــە کە ئەو شــیرکەتە 
بــۆ هەڵکەندنــی کارێــز دەســتی داوە 
بــە ڕووخانی ئەو ئاســەوارە و قەیرانی 
ئــاو لە ئێــران وای کــردووە، کە بەبێ 
و  ئاســەوارەکان  لەبەرچاوگرتنــی 
مێــژووی ناوچــەکان، ڕێژیــم دەســتی 
داوەتە هەڵکەندنی بیر و کارێزی ئاو.
لــە الیەکــی دیکەشــەوە، بەرپرســانی 
بــە  پەیوەندیــدار  دەزگا  و  ڕێژیــم 
ئاســەوارە مێژوویییەکان، لە پاراستنی 
و  کەمتەرخەمــن  ئاســەوارەکان 
ئاســەوارەکانی پێش ئیســام لە ئێراندا 

بەئەنقەست لەنێو دەبەن.



٩ ژمارە ٧٣٠، ٢٢ جوالی ٢٠١٨

جەماڵ ڕەسووڵ دنخه

دیکتاتۆری دیوارێکی کورت!!

نامانهــەوێ لێــرەدا بــاس و شــرۆڤەی 
یــان  بکەیــن،  دیکتاتــۆر  وشــەی 
سیاســت و دیکتاتــۆری یان دیکتاتۆر 
وشــەی  خــودی  یــان  کەســایەتی  و 
دیکتاتۆر شــی بکەینــەوە. چونکە لە 
دنیای ئێمەدا و لە ژیانی مرۆڤەکاندا 
زۆر بــاس و بابــەت هەیە که پێویســت 
ناکات پێناسە یان شرۆڤەی بکەینەوە، 
چونکــە بــە ناوهێنــان یان باســکردنی 
جۆری شــتەکە ماناکەی وەردەگرین. 
و  بــاس  ئــەو  دیکــە  واتایەکــی  بــە 
بابەتانــە وەک خــوردە پووڵێــک کــە 
ئەوەندە لەناو دەســتدا بووە ســواوە، ئەو 
بــاس و بابەتانــەش ماناکەیان بۆ ئێمە 
بــەم چەشــنەیە؛ وشــەی دیکتاتۆریش 
وشــەیەک  شــتە،  هەمــان  ڕێــک 
کاتێــک هێناتە ســەر زمان ماناکەی 

وەردەگری.
چەمکــی  لــە  دیکتاتــۆری  وشــەی 
سیاســیدا و بەپێــی پێناســەیەک کــە 
بــۆی کــراوە دەڵێــت: "دیکتاتۆری بە 
ڕێژیمێــک دەگوترێ کە ســەرجەمی 
دەســەاڵت لەبەر دەستی کەسێک یان 

گرووپێکدایە و حوکمڕانی دەکات".
جــا لێــرەدا نــە ئێمە باســی جۆرەکانی 
نــه  دەکەیــن  دیکتاتۆرییــەت 
مەبەستیشمان ئەوەیه، هەروەها ناچینە 
نــاو مێــژوو و وەردی دەینــەوە، بەڵکوو 
کۆمــاری  ڕێژیمــی  باســی  تەنیــا 
کــە  دەکەیــن  ئێــران  ئیســامیی 
"دیکتاتۆریی مەزهەبی" ســێبەری بە 
سەر جوغرافیای ئێران و خەڵکەکەیدا 
کێشــاوە و مــاوی ٤ دەیەیــە لەســەر 
کارە؟! بۆ هەتا ئێســتا لەســەر کارە و 
ماوە؟ ئەوە خۆی هەوێرێکە ئاوێ زۆر 

هەڵدەگرێت.
ڕێژیمــی کۆماری ئیســامیی ئێران، 
خۆی بە نوێنەری خودا لەســەر عەرز 
دەزانێــت و لەژێر ناوی "والیت فقیه"دا 
پێناســەی بۆ خۆی کــردووە و دەڵێت: 
"خەڵــک، میللەت، نــژاد، تایفه، ژن، 
پیــاو، خــاک و هەتــا دوایــی بــۆ من 
مانای تایبەتی نییە و هەموو بۆ من 

لە "امت"دا خوالسە دەبێتەوه". 
هەندێــک تایبەتمەندیــی حکوومەتــە 

دێکتاتۆرەکان ئەمانەیە:
ـ نەبوونــی هیــچ یاســا و ڕێســایەکی 

مەدەنیانە و دەستنیشاندەی خەڵک
هــەر  بــە  دەســەاڵت  بەدەســتهێنانی  ـ 

شێوازێک 
ـ پێشــێلکردنی هەموو یاســایەک کە 
خــودی ئــەو دەســەاڵتە خــۆی دیاری 

دەکات

ئەماوئــەوالی  بــێ  گوێڕایەڵیــی  ـ 
خەڵک بۆ دەسەاڵت

ـ بوونی دەسەاڵت لە دەستی تاکێکدا
-بەکارهێنانی تێرۆر وەک چەسپاندنی 
دەســەاڵت و بەدەســتەوگرتنی جڵەوی 

هێز
دیکتاتۆرییــەت چەندین تایبەتمەندیی 
دیکەشــی هەیــە کە ئێمە لێــرەدا تەنیا 

چەند دانەمان نووسی.
جــا بــا بێینــە ســەر ئەســڵی باســەکە 
کــە ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی 

ئێرانە...
نــاو  بچێنــەوە  نامانهەوێــت  لێرەشــدا 
چۆنیەتــی  و  دەســەاڵت  مێــژووی 
ئــەو  دەســەاڵتی  دەســتەوەگرتنی  بــە 
حوکمڕانییە دواکەوتوویەی ئێستا کە 
ژیانــی خەڵکی کردووەتە بەرزەخێکی 

راستەقینە.
لــە هەر تاک، کەس، الیەن، گرووپ 
و بەتایبــەت خەڵکــی نێوخــۆی ئێــران 
بپرسی کە چەندە لەو دەسەاڵتە ڕازییە؟ 
بێگومان جیا لە دەســتوپێوەندییەکانی 
ڕێژیمــی ئێــران ســەرجەمیان دەنگــی 
دەدەنــەوە.  پرســیارە  بــەو  نەرێنــی 
بــەاڵم پرســیار ئەوەیــە ئــەدی بــۆ ئەو 
دەســەاڵتە هەر مــاوە و تەمەنی خۆی 
هەیــە  قســەیەک  دەکات؟  تێپــەڕ 
دەڵێــت: "ئەگــەر تــۆ دەســت و بازووی 
هێزێک نەبی، دەســەاڵتەکەش هێزی 
نابێــت، ئەگــەر تــۆ هێــزی مەعنەوی 
پــووچ  هێزەکــەش  نەبــی  هێزێــک 
دەبێــت". لــە جوغرافیــای ئێرانــدا بــە 
زۆرینــەی  نەتەوەکانییــەوە  هەمــوو 
خەڵــک لــە دەســەاڵت ناڕازییە، بەاڵم 
نەســت )ناخودآگاه( دەســت و بازووی 
دیکتاتۆرێکــن کــە ڕۆژانــه بــە ســەر 
هەمــوو شــتێکی خەڵکــدا حوکمڕانی 

دەکات؟! 
خەڵــک  فیلســووف  هەندێــک  الی 
لــە  بەشــداری  و  حوکمڕانــی  بــۆ 
دەســەاڵتێکی سیاســی بە ســێ دەستە 
دابەشــکراون، دەســتە ئاســن، دەستەی 

زیو و دەستەی زێڕ.
بەپێــی ئــەو دەســتەبەندییە زۆرینــەی 
خەڵکــی یــەک کۆمەڵگــە دەســتەی 
کەســانی  ئاســن  دەســتەی  ئاســنن، 
وەک )کرێــکار، پەیمانکار، دارتاش، 
تەندیسکار، شۆفیرەکان، و سەرجەم ئەو 
کەســانەی کاری ســەخت و فیزیکی 
ئەنجام دەدەن لەخۆ دەگرێت(. دەستەی 
)مامۆســتای  وەک  کەســانی  زێــو 
قوتابخانــە و زانکــۆکان، مۆهەندیس، 
کەســانەی  ئــەو  و  پانداڕێــژەرکان 
کاروبــاری پــەروەردە و خزمەتگوزاری 
دەســتەی  دەگرێــت(،  لەخــۆ  دەکــەن 
زێڕیــش ئــەو کەســانەن کــە نوخبــەی 

کۆمەڵگــەی خۆیانــن واتــە دەتوانــن 
و  بکــەن  ڕێبــەری  خۆیــان  خەڵکــی 

شایستەی ڕێبەری کردنن.
لــە هــەر کۆمەڵگەیەکەدا بــژی، ئەو 
ســێ دەســتەیە بوونی هەیــە، بەاڵم لە 
هەمان کاتیشــدا ئەوە دەســتەی ئاسنە 
کە کاریگەرترین شــوێندانەری لەسەر 
واڵتــدا  بەڕێوەبەریــی  و  دەســەاڵت 
هەیــە. چونکە ئەو دەســتەیە به هۆی 
ڕێژەی "کمیت" هەمیشــە توانیویەتی 
ڕۆڵــی  مێژووەییەکانــدا  ڕووداوە  لــە 
گرینــگ بگێڕێت. )نموونە شۆڕشــێ 

١٣٥٧ی ئێران(.
ئەگــەر چاوێــک بەســەر ئەندێشــە و 
نوســراوەی زانایانــدا بخشــێنین یــەک 
ئەویــش  دەردەکەوێــت:  بــۆ  شــتمان 
ئەوەیــە شــەڕی "کیفیــت و کمیت" لە 
کۆمەڵگــەدا؛ "کیفیت" دەســتەی زێڕ 
کەســانێکی  کــە  دەگرێــت  لەخــۆەوە 
موســلیحی  و  ئــاگاە  زانــا،  نوخبــە، 
ئامانجیــان  و  خۆیانــن  کۆمەڵگــەی 
بەختــەوەری خەڵکــە و هەر بۆیەش بە 
ڕەفتــار و خەباتــی خۆیــان دەیانهەوێ 
شــۆڕش )انقــاب( لــە کۆمەڵگــەی 
ئــەو  چارەنووســی  بکــەن،  خۆیانــدا 
کەسانە دوو شتە: یەکەم؛ یان شۆڕش 
دەکــەن و خەڵک بە خاڵی مەبەســتی 
خۆیــان دەگەیەنــن یان ئەوەیکــە دەبنە 
قوربانــی خەڵکــی خۆیــان و ڕێبــاز و 
ڕێگاکەیــان دەبێتــە چرای پێشــەنگی 
قــازی  )نموونــه  بەختــەوەری؛  هەتــا 
محەممەد، دوکتور قاســملوو، دوکتور 

شەرەفکەندی(.
هەروەهــا زانســتەکانی وەک مێــژوو، 
بــاس  فەلســەفە  و  کۆمەڵناســی 
لــەوە دەکــەن کــە دەســتەی ئاســن لــە 
ڕێــژەی  زیاتریــن  کــە  کۆمەڵگــەدا 
حەشــمیەتی کۆمەڵگــە پێــک دێنــن 
و  زانیــاری  "ئاگاهــی،  ئاســتی 
ڕوونبوونەوە"یان لە ئاستێکی نزمدایە، 
بۆیە پێویســتە پێشــەنگێک هەبێ ئەو 
خەڵکــه وەخۆ بێنێتەوە هەتا دژی زوڵم 
و ستەمێک کە لە کۆمەڵگەدا هەیە 
ڕاپەڕێــت؛ واتــە ئەو دەســتەیە توانایی 
و هێــزی ئەوەی هەیە شــۆڕش تێکەڵ 
بــە شۆڕشــی بکــەی و دەســەاڵتێک 
دابمەزرێندرێت.  بۆ ئەوەی بتوانین ئەو 
دەســتەیه وەخــۆ بێنینیــەوە ڕێگایەکی 
ئــەو  چونکــە  لەبەردایــە  دژاورمــان 
کەسانە لە ڕاستیدا بەهایەکی زۆر بۆ 
بیــر و هــزرەکان دانانێن، ئەوەش نەک 
لــە ڕووی نەزانیــن و نەویســتن بێــت، 
بەڵکــوو هــەر وەک گوتمان لە ڕووی 
نائاگاهییەوە کە ئەگەر بکرێت ئاگاه 
بێتــەوە بێگومــان "موتــور محرکــه"ی 
کۆمەڵگەیــە، هــەر ئــەو باســەی کــە 

 ٤٠" کتێبــی  لــە  قاســملوو  دوکتــور 
ســاڵ خەبات لەپێناو ئازادی"دا باسی 

دەکات.
لە کۆمەڵگایەکــی دیکتاتۆرلێدراودا 
ڕێک کێشــەکە ئەوەیــە هەر چەندی 
نوخبــە بێتــە دی و بپشــکوێت دەبێتــە 
قوربانــی خەڵکــی خــۆی. ئــەوەش بۆ 
ئــەوە دەگەڕێتــەوە کە لە کۆمەڵگەی 
نوخبــە  کاتێــک  دیکتاتۆرلێــدراودا 
بەختــەوەری  لــە  بــاس  ڕێبــەرەکان  و 
دەکــەن، کاتێــک بــاس لــە ئــازادی 
و  دیکــە  ژیانێکــی  باســی  دەکــەن، 
بــەرەو  خەڵــک  و  دەکــەن  مانــادار 
هــان  بەختەوەرانــە  کۆمەڵگەیەکــی 
دەدەن؛ ئەوە خەڵک بە بزەیەکی تاڵ و 
سەرڕاوەشــاندێکی سادە ڕووی خۆیان 
سیســتمی  وەردەگێــڕن.  ڕاســتی  لــە 
دیکتاتــۆری لــە ماوەیەکدا کە توانی 
ڕیشــەی خۆی دابکوتێت یەکدابەدوو 
و  دەکات  ســەرکوت  بــە  دەســت 
ئیدئۆلۆژیــی خۆی باڵو دەکاتەوە کە 
خەڵکینــە منم ڕزگاریدەری ئێوە!! لەو 
ماوەیەدا خەڵکی کۆمەڵگە مێشــکی 
ئەســیری دیکتاتۆریــەت دەبێــت کــە 
دەکات،  ڕاســت  دەســەاڵت  بەڵــێ 
کاتێک مێشــک ئەسیر بوو بێگومان 
هێــزی جەســتەش دەکەوێتــە خزمــەت 
دەســەاڵتەوە، کــە لەوەهــا حاڵەتێکــدا 
ڕۆڵی شۆڕشــگێڕان و وەخۆهێنانەوەی 
زۆری  قوربانــی  و  تێچــوو  خەڵــک 

دەوێت.
لە سیستمی ڕێژیمی ئیسامیی ئێراندا 
کــە ماوی ٤ دەیەیە لە دەســەاڵتدایە، 
جیــا لەوەیکــە ســەرکوت، کوشــتن و 
جینایــەت  تێــرۆرو  تۆقانــدن،  بڕیــن، 
بەشــێکە له شوناســی بەرپرســانی ئەو 
ڕێژیمــە و گرووپــەی کە دەســەاڵتیان 
لــە دەســتیدایە، تەزریقــی بیرۆکــەی 
فەقیهــی  ویایەتــی  شــیعەگەری 
بەشــێکی کۆمەڵگەی ئەســیری وادە 
و بەڵێنییەکانــی خــۆی کــردووە کــە 
و  ئێمەیــن  راســتەقینە  ڕزگاریــدەری 
بیــری ئــازادی، بەختــەوەری، ژیانــی 
خــۆش، ئاشــتی و تەبایــی، شــادی و 

خۆشحاڵی دیاردەی کافرەکانە.
لــە  ئێــران  ئیســامیی  ڕێژیمــی 
ســەرەتاوە خــۆی مەحکــووم بــە نەمان 
کــردووە بــەاڵم هەر وەک بەرپرســانی 
ئــەو دەســەاڵتە دەڵێــن وادەی ئێمــە بۆ 
هاتنەدی "مهدی موعود" کاتی ماوە 
بۆیــە دەبــێ ئێمە لە دەســەاڵتدا بین و 
ئێــوەش فەرمانبــەر؛ ئــەو ئیدیعایــەی 
رێژیــم لــە الیــەن هەندێــک خەڵک و 
الیەنگرانــی رێژیمــەوە قبــووڵ کراوە. 
ئــەو  دەسەاڵتبەدەســتانی  چونکــە 
ڕێژیمە دەزانن کە کاتیان بەسەر چووە 

بەاڵم هێزێکی دەوێ ئەو دیکتاتۆرییە 
بســڕێتەوە. هەر وەک ئەحمەد خاتمی 
باســی  تــاران  هەینــی  پێشــنوێژی 
"ئێمــە ئەگــەر بشــڕۆین  لــەوە کــرد: 
وێرانەیــەک لــە خۆمــان بەجێدێڵیــن". 
مۆرێکــی تەئیــد بــۆ ئــەوەی دەزانــن 

دیکتاتۆری مەحکووم بە نەمانە. 
ئاخوندەکان پایە و بناغەی دەسەاڵتی 
خۆیــان لەســەر ئەساســی هەڵخڕاندنی 
مەزهەبــی بــۆ بەرەوپشــێبردنی ســوود 
و بەرژەوەندییەکانــی خۆیــان کەڵــک 
وەردەگــرن و بــەو بیانوویــەش ســەرجەم 
جیابیران و دژبەرانی دەسەاڵتی خۆیان 
لــە ســەحنەی سیاســەتدا حــەزف کرد 
و ئێســتاش گــەرم و گوڕتــر لــە جاران 
ڕێــڕەوی کوشــتن و بڕیــن لــە قاڵبــی 

تێرۆردا پێڕەو دەکەن.
دیکتاتۆرییەتــی مەزهەبیــی ڕێژیمی 
ئێــران بەردەوام ڕێــکاری جۆراوجۆری 
خەڵــک  هەڵفریواندنــی  و  درۆ  بــۆ 
گرتووەتە بەر و لە هیچ کارێکیش بۆ 
بەرەوپێشــبردنی سیاســەتەکانی خۆی 
دەس ناپارێزێــت، چونکــە ئەخــاق و 
ڕەوشــت الی بەرپرســانی ڕێژیــم هیچ 

مانایەکی نییە.
دەســەاڵتداریی  دەیــە   ٤ مــاوەی 
ڕێژیمــی  بەرپرســانی  دیکتاتۆریــی 
ئیســامیی ئێــران، وای کــردووە کــە 
ژیــان و چارەنووســی چەنــد نــەوە لــە 
خەڵکــی ئێــران بەفیــڕۆ بچێــت، زەرەر 
واڵت  لــە  قەرەبوونەکــراو  زیانــی  و 
بدرێت. ســەرچاوەی ئینســانیی واڵت 
ســڕکەرەکان،  مــاددە  بێــکاری،  بــە 
هەاڵتنــی  ئیجبــاری،  کۆچبەریــی 
مێشکەکان و هەتا دوایی بە خۆڕایی 

بچێت.
لــەو ماوەیەدا بەرپرســانی ئــەو ڕێژیمە 
نەگەیشــتوونەتە ســەر ئــەو بــاوەڕە کە 
تەنیــا  دەســەاڵتەدا  ئــەو  مــاوەی  لــە 
بــۆ واڵت  بەدبەختیــان  و  نەهامەتــی 
و خەڵــک بــە دیــاری هێنــاوە؛ بــەو 
دەبــێ  کــە  نەگەیشــتوونە  عەقڵیەتــە 
پێداچوونــە بــە خۆیاندا بکەن و دان بە 
هەڵەکانــی خۆیــان دابنــن، ئــەوەش بۆ 
ئەوە دەگەڕێتەوە کە زاتی دیکتاتۆری 
ئیجازە نادات بیر لە چارەنووسی خۆت 
بکەیــەوە و تەنیــا کاتێــک باوەڕمەند 
بــە هەڵەکانیــان دەبن کە دەســەاڵتیان 
دروســت  ڕووخاندایــە،  بەرەبــەری  لــە 
ئــەو کاتــەی ئێســتا کــە بەرپرســانی 
ڕێژیمی ئێران هەســتیان بــە ڕووخانی 

حوکمڕانییەکەیان کردووە.
کورســی دەسەاڵت و بڕیاری ڕێژیمی 
انســانی"  "عاملیــت  وەک  ئێــران 
کــە تەنیــا لە دەســتی کەســێکدایە و 
دەدات  سیاســی  بڕیــاری  کەســێک 

ڕێبــازی  و  هیدایەتگــەر  ڕۆڵــی  و 
واڵتی لە دەســتدایە سەرئەنجامەکەی 

ڕووخانە.
ئەو ڕێژیمە بۆ درێژەدان بە دیکتاتۆریی 
خــۆی بــەردەوام بــاس لــە "ارزش هــای 
انقابــی"، "آرمان  هــای واالی انقاب" 
و "بازگشــت بە تفکرات امام خمینی" 
دەکات، ئەو سێ ئەرزشە کە تەمەنی 
چەنــد نــەوەی ئێرانیان بە فیــڕۆ داوە، 
ئێســتاش بــەردەوام دەیڵێنــەوە چونکــە 
ئەو ســێ شــتە خۆراکی تەمەنی ئەو 

ڕێژیمە بووە.
ســێ ئەرزش کە بەرپرســانی ڕێژیمی 
ئێــران باســی لێــوە دەکــەن لــە چەنــد 
بابەتدا خۆی دەبینێتەوە کوشتن و شەڕ 
هەاڵیســاندن، جەنایەت و دەســتێوەردان 
لە واڵتانی ناوچەدا و بیری خومەینی 

کە بیری تێرۆر و خوێنە.
ئــاگاه  کەســێکی  وەکــوو  ئەگــەر 
خۆمــان  کاڵوی  و  بکەینــەوە  بیــر 
ڕووداوەکانــی  و  قــازی  بکەینــە 
لێــک  ئێــران  نێوخــۆی  ئێســتای 
بدەینــەوە هەمــوو ئەو ڕاســتییەمان بۆ 
ڕوون دەبێتــەوە کــە ڕێژیمــی ئێــران بە 
ناوەرۆکــی دیکتاتۆریــی خــۆی بەرەو 
نەمــان دەچێــت، ئــەوەش بــاوەڕی بــۆ 
کاربەدەســتانی ئــەو ڕێژیمە ســەختە، 
چونکــە ئێســتا زۆرینــەی کۆمەڵگــە 
هــەر  دەزانــن  و  هاتوونەتــەوە  وەخــۆ 
کارێکــی ڕێژیم ئەنجامی بدات تەنیا 
نوســخەیەکە بــۆ درێژکردنی تەمەنی 
کێشــەی  بــەاڵم  خــۆی؛  دەســەاڵتی 
دیکتاتــۆرەکان  ســەرجەم  ســەرەکیی 
کــە هەتــا ئێســتا بوونیــان هەبــووە و 
دواتــر ڕۆیشــتوون ئەوە بووە کەســێک 
دەسەاڵتی ئەسڵی لە دەست دابووە کە 
ســەالحیەتی هیچ بەرپرســیارەتییەکی 
نییە و دەرک و فام لە وجوودیدا نییه 

و سەرئەنجامیشی  ڕووخان بووە.
نەمــر  قاســملووی  دوکتــور  بۆیــە 

دەفەرمێت:
"دیکتاتــۆری مەحکــووم بــە نەمانــە. 
زۆر  فاشــیزمدا  بەســەر  ســەرکەوتن 
یەکــەم:  تێــدان.  نرخــی  بــە  دەرســی 
هــەر  دیکتاتۆرییــەکان  کــە  ئــەوەی 
ئاخرەکــەی  بــن  هێزیــش  بــە  چەنــد 
لەبەرامبەر ڕاوەســتانی گەالندا هێزی 
دەڕووخێــن.  و  نییــە  خۆڕاگرتنیــان 
دووهــەم: شــەڕخوازی بــە مەبەســتی 
لەژێــر چــۆک خســتنی گــەالن یــان 
ســادرکردنی ڕێژیمێکــی دیاریکــراو، 
ئەنجامێکــی بێجگــە لــە شکســت و 

لەنێوچوونی بەدواوە نییە".

"دیکتاتۆری مەحکووم بە نەمانە"
شەهید دوکتور قاسملوو



ژمارە ٧٣٠، ٣١ پووشپەڕی ١٠١٣٩٧

گارنێت جێنسیس: 
ئێمه  له و بڕوایەدا ین كه  ده بێ ئه م رێژیمەی ئێران بوه ستێندرێت نه ك ته عامولی له گه ڵدا بكرێت

بڕیارنامــەی  بــە  ســەبارەت 
پارلەمانــی کانــادا لە پێوەندی 
تێرۆریســت  بــە  گــەڵ  لــە 
ناســاندنی ســپای پاســدارانی 
ئێــران و  رێژیمــی ئیســامی 
کاریگەرییەکانــی  و  دەرەنجــام 
ئــەم بڕیارە و هەروەها روانگەی 
دەوڵەتــی کانــادا بە نیســبەت 
خەڵکــی ژێرســتەمی ئێــران و 
...، رۆژنامــەی کوردســتان چەند 
پرســیارێکی ئاراستەی گارنێت 
جێنســیس، ئەنــدام پەرلەمانی 
کانادا کردووە کە ســەرنجتانی بۆ 

رادەکێشین: 

ئامادەکاران:
سەلیم زەنجیری کــەژاڵ محەممــەدی – 

لــە  کانــادا  فیدراڵــی  پارلمانــی 
بڕیارنامەیەکــی  رابــردوودا  مــاوەی 
پێوەندیــدار بــە رێژیمــی ئێــران و 
ســپای تیرۆریســتی پاســدارانی بــە 
کــۆی دەنــگ پەســند کرد، هــۆکاری 
پەســندکردنی ئــەو بڕیارنامــە یــان 

مەوشنە چییە؟

بڕیــار و پێشــنیاری ئه وه ی كه  ســپای 
پاســداران بخرێته  ناو لیستی تێرۆرەوە، 
هه ڵقواڵوی سیاســه ت و بڕوای حیزبی 
كۆ نسه رڤاتیڤه . ئێمه  له  کۆنسێرڤاتیڤ 
له  سه ر ئه و بڕوایەین  كه  هه ر هه وڵدانێك 
بۆ زیاتر كاركردن یان ته عامول له گه ڵ 
ئێــران  دینییه كــه ی  رێژیمــە گه نده ڵــه  
بێجگــه  لــه  بەالڕێداچوون شــتێکی تر 

نییە و له  جێگه ی خۆیدا نییه .
ڕێژیمی ئێران له  ڕابردوودا نیشانی داوه  
كــه  هه ڵگرتنی هه رجــۆره  گه ماڕۆیه ك 

لــه  ســه ر ئــه و واڵتــه  بــۆ په ره پێدانــی 
تیرۆریــزم و شــه ڕ له  ناوچه كــه  به  كار 
ده بات. حكومه تی ئێران، حكومه تێكی 
وێرانكــه ره  لــه  ناوچه كــه  و زۆرینــه ی 
نه ته وه كانــی ناوچه كــه  هاوده نگــن لــه  

سه ر دژایه تیی ئێران.
ئێمه  له گه ڵ هاوبیر و هاوباوه ڕه كانمانین 
له  ناوچه كه  و له گه ڵ خه ڵكی ئێرانین؛ 
ئێمــه  لــه و بڕوایەدا یــن كه  ئــه م رێژیمە 
ده بــێ بوه ســتێندرێت نــه ك ته عامولــی 

له گه ڵدا بكرێت.

ئایا ئەو هەنگاوەی پارلمانی کانادا 
گۆڕینی تەواوی سیاســەتی دەوڵەتی 
کانادا لە هەمبەر ئێران دەگەیەنێ؟
ئه م مه وشنه ی ئێمه  كه  له  په رله ماندا به  
تێكڕای ده نگ پەســند كراوە، یاسایی 
نیــه،  هه ر بۆیه  به یاســایی كردنەکەی 
ده كه وێتــه   کردنــی  عەمەڵــی  یــان 
ئەســتۆی حكوومه ت. پرســیاره كه  لێره  
ئه وه یه  كه  ئایا حكومه ت چی له گه ڵ 

ئه م بڕیاره ی په رله مان ئه كات؟ 
بخرێتــه   پاســدارن  ســپای  ئەگــەر 
كاریگــه ری  تیــرۆرەوە،  لیســتی  نــاو 
بنچینه یــی ئه بێــت لــه وه ی كــه  ڕێژیــم 

له گــه ڵ  بازرگانــی  نەتوانــێ  چیتــر 
كه نــه دا بــكا. پێم خۆشــە ئــه وه ش باس 
بكــه م کــە  مــن ئێســتا  لــەو بــاوەڕەدا 
نیــم  كه  لیبڕاڵــه كان ئه م بڕیاره  كرداری 
چــۆن  وه ك  بكــه ن   عەمەڵــی  یــان 
نوســراوه . بەاڵم ئێمه  به رده وام ده بین له  
پێداگریمان و داواكانمان بۆ پراکتیک 

كردنی ئه م بڕیاره ی په رله مان.

لــە  بونبەســتە  ئــەو  هــۆکاری 
ئێــران  و  کانــادا  پێوەندییەکانــی 

بۆچی دەگەڕێننەوە؟
به  ڕاشكاوانه  پێت بڵێم، منیش سه رسام 
بووم له وه ی كه  لیبڕاڵه كان ده نگیان به و 
جــوره  دا کــە ئێمە دەمانویســت. ئه وان 
نیــوه ی  تــا  حكومه تیــان  هه ڵوێســتی 
باســه كه  لــه  په رله مان دا نیشــان نه دا. 
ئــه م جوره  كارانه ش نیشــانده ری ئه وه یه  
كــه  لــه  حكومــه ت جورێــك لــه  دابه ش 
بــوون و بیــر و ڕای جیــاواز   له ســه ر 
ئــه م باســه هه یــه. جــاری وا هه یــه  كه  
تــۆ بۆ ماوه یه ك هه وڵ و تێكۆشــان بۆ 
گۆڕینی شــتێك دەدەیت، له  ناكاو ئه و 
شــته ی كه  تۆ هه وڵت بــۆ داوه،  ده بێتە 
ڕاســتی. گرنگترین شــت له  ئێســتادا 

ئەوەیە كه  ئێمه  به رده وام بین بۆ ئه وه ی 
كــه  ئــه م بڕیــاره ی په رله مان لــە الیەن 
حكومه تــەوە بــە کردەوەیــی بکرێــت و 
ســپای پاســداران بخرێتــه  ناو لیســتی 

تێرۆریستییەوە.  

بۆچــی هەڵوێســتی جاســتین ترۆدۆ 
لــە هەمبــەر ئێــران گــۆڕاوە؟ ئایــا 
پێوەندی بە گوشار و تەحریمەکانی 
ئامریکا بۆ ســەر ئێران و کشانەوەی 
لە "بەرجام"ەوە هەیە یاخود ناسینی 
ماهیەت و چییەتی رێژیمی ئیسالمی 

ئێران؟
مــن نازانم تا چه نــد ڕادەیەک باس و 
سیاسەتەکانی ئه مه ریكا ته ئسیری   له  
سه ر ســه رۆك وه زیرانمان هه بووه، بەاڵم 
بــه  دڵنیاییــه وه  پێتــان ڕادەگەیەنــم کە 
سیاســه تی نێوخۆیی كه نه دا نه قشێكی 
ئه ساســی گێراوه  له م كاره ی حكومه ت 
دا. به اڵم وه ك پێشتریش باس كرا، ئێمه  
ده بــێ چــاوه ڕوان بین بزانین به ڕاســتی 
گۆڕانكاری جیدی ڕوو ده دات یان نا .

ئــەو بڕیارنامەیــە یــان ئــەو شــێوە 

سیاســەتە کــەی پراکتیکــی دەکرێت 
یــان ئەســلەن قابیــل ئیجرایــە؟ بە 
واتایەکــی دیکــە مادام کە ســەرۆک 
دەنگیــان  حیزبەکــەی  و  وەزیــران 
بــەو مەوشــنە داوە، پێتــان وایە کە 

جێبەجێ نەکرێت؟

بڕیارێكــی  په رله مــان  بڕیــاره ی  ئــه م 
یاســایی نیــه ، هــه ر بۆیــه  به  ڕه ســمی 
كردنــی ئــه م بڕیــاره ، ده كه وێته  ده ســت 
حكومــه ت بــەاڵم بــه  دڵنیاییــه وه  ئێمه  
لــه  هه وڵه كانمــان بــۆ بەیاســایی كردن 
بڕیــاره   ئــه م  کردنــی  عەمەڵــی  و 

دەستەوەستان راناوەستین.

ئەو بڕیارە لە ئاســتی نێونەتەوەیی 
دا دەتوانێ چ کاریگەرییەکی هەبێت 
داواکاریتــان  پێوەندییــەدا  لــەو  و 

چیە؟
لــه  ئه گه ری به  كرده وەیــی  كردنی ئه م 
ده بێتــە   كه نــه دا  په رله مــان،  بڕیــاره ی 
پێشــه نگ لــه  گه ماڕۆ خســتنه  ســه ر 
ڕێژیمی ئێــران. ده ره نجامی ئه م بڕیاره  
كاریگه ری زۆری له   كورت كردنه وه ی 
ده ســتی ڕێژیم لــه  كاره  ئاژاوەگێڕی و 

تێرۆریســتیه كانی دا دەبێــت، هەڵبــەت 
واڵتانــی  ئه گــه ر  ده بــێ  باشــتر  زۆر 
دیكەش  پاڵپشتیی ئەو بڕیاڕەی کانادا 
بکــەن و پەیوەســت بن بــه م هەنگاوە لە 

دژی سپای پاستاران.
ده ســتی  گه مــاڕۆكان  هه ڵگرتنــی 
ڕێژیمی ئیســامی ئێرانی له  ســوریه ، 
یه مــه ن، ئێــراق، لوبنــان و تەنانــەت له  
ئێرانیــش دا ئاواڵەتــر  كــردووه . بــەاڵم 
گه مــاڕۆی بەرفراوانتــر و كاریگه رتر، 
ده ســتی ڕێژیــم لــه  پاڵپشــتی کردنــی 
كــورت  دا  ده وڵه تــی  تیرۆریزمــی 

ئه كاته وه .

سیاســەتی کانادا لە هەمبەر خەڵک 
و گەالنــی ژێــر ســتەمی ئێــران بــە 
و  چۆنــە  کــورد  گەلــی  تایبەتــی 

لەمەوبەدوا چۆن دەبێت؟ 
ئێمه  به  گشتی تا ئێستا  هه ڵوێستێكی 
دیاریكراومــان نیــه  له  ســه ر ئه وه ی كه  
حكوومه تــی داهاتــووی ئێــران، ده بــێ 
چلــۆن حكومه تێكی دیموكراتیك بێت. 
بــه اڵم ئێمــه  له ســه ر ئــه و بڕوایه یــن كه  
هه مــوو حكوومه تــه كان ده بێ پابه ندی 
مافه كانی مرۆڤ بە تایبەتی   مافی  
لــه  واڵتەکانــی  كه مــه  نه ته وه ییــەكان 

خۆیان بن.
 ئەزموونــی كە نه دا  له گــه ڵ فیدرالیزم 
فــره   واڵتــه   لــه   كــه   داوه   نیشــانی 
لــه   نه ته وه كانــدا، فیدرالیــزم دە توانــێ 
ئاســتی گشــتیی واڵتدا  واڵمدەر بێ. 
خۆپێشاندانه كانی ئه م دواییانه ی ئێران 
كــه  زۆر الیه نــی لــه  خــۆی گرتــووه،  
و  هاوده نگــی  كــه   هیواداریــن  ئێمــه  
هاوئاهه نگــی لــه  نێــوان هه مــووان بــە 
یەکــەوە بــە مەبەســتی گۆڕانــكاری 
سیاسیی ئه رێنی له و واڵته  دا به رده وام 

بێ. 

ڕابــردوودا،  ڕۆژی  چەنــد  لــە 
ئێــران  ئیســامیی  کۆمــاری 
ســنوورییەکانی  ناوچــەی 
هەرێمــی  و  ڕۆژهــەاڵت 
کوردســتانی عێراقــی تۆپباران 
کردنــەدا  تۆپبــاران  لــەو  کــرد؛ 
تۆپــی  لــە  ئێــران  ڕێژیمــی 
وەرگــرت  کەڵکــی  فۆســفۆری 
کــە بــووە هــۆی شــەهیدبوونی 
"حیزبــی  پێشمـــەرگەی  دوو 
دێموکراتی کوردســتانی ئێران" 
و هەروەها خەسارێکی بەرچاوی 
ناوچەکانــی  ژینگــەی  بــە 

سیدەکان و چۆمان گەیاند.
ئاژانســی  پەیوەندییــەدا  لــەو 

هەواڵدەریی کوردپا وتووێژێکی 
لەگــەڵ "پەرویــز ڕەحیــم قــادر" 
مامۆستای زانستە سیاسییەکان 
لە زانکۆی سەالحەدینی شاری 
هەولێــر ئەنجــام داوە کــە لێرەدا 
دەقــاودەق دەخرێتــە بەرچــاوی 
خۆشەویســتی  خوینەرانــی 

"کوردستان".

لەچەنــد ڕۆژی ڕابردوودا حکوومەتی 
ئێــران لــە کاتــی تۆپبــاران کردنی 
خاکــی هەرێمی کوردســتان لە تۆپی 
فۆســفۆڕ کەڵکی وەرگرتووە؛ ئەمەش 
بەپێی کۆنوانسیۆنی ژنێڤ لە ساڵی 
١٩٨٠ جینایەتــی جەنگی بە ئەژمار 

دێت بە تایبەتی لەو شــوێنانەی کە 
"غیر نظامــی" لێیە، جەنابت چۆنی 

هەڵدەسەنگێنی؟
ســەر  هێرشــكردنە  دڵنیاییــەوە  بــە   
خەڵكــی ســڤیل بە هەمــوو جۆرەكانی 
لە یاســای نێودەوڵەتی رێگەپێنەدراو و 
قەدەغەكــراوە. بەتایبەتی بەكارهێنانی 
چەكــە قەدەغەكــراوەكان. هەروەهــا ئەم 
ســنوورەكانی  دەرەوەی  لــە  هێرشــەش 
ئێــران ڕووی داوە و بێجگــە لــە ڕووی 
تاوانــی جەنــگ دەچێتــە چوارچێوەی 
و  عێــراق  ســەورەریی  پێشــێلكردنی 
خاكــی  ســەر  بــۆ  هێــرش  هەروەهــا 
واڵتێكی دیكە و بەم پێیە بە كارێكی 
تێكدەرانــە و دوژمنكارانــە و نامرۆیی 
ئاشــتی  و  ئاســایش  كــە  دادەندرێــت 

دەخاتــە مەترســییەوە. بــەاڵم كۆماری 
گیانــی  كاتێــک  هیــچ  ئیســامی 
هاوواڵتییــان و خەڵكــی ســڤیلی لــەال 
گرینــگ نەبــووە و پابەنــد نەبــووە بــە 
رێسا و یاسا نێودەوڵەتییەكان بەتایبەت 
لــە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت و بەشــدارە 
لە تاوانەكانی جەنگ لەم ناوچەیەدا. 

 تۆپبــاران کردنــی خاکــی هەرێمــی 
کوردســتان بــە واتــای پێشــێلکردنی 
ســەروەری حاکمییەتــی هەرێــم بــە 
ئەژمــار دێــت، بــۆ چــی حکوومەتــی 
بێدەنگــی هەڵبــژاردووە لــە هەمبەر 

ئەم کردەوەیە؟

 لــە ڕاســتیدا پاراســتنی ســەروەریی 

لــە  بەشــێکه  كوردســتان  هەرێمــی 
ئەركەكانــی حكوومەتی عێراق، بەاڵم 
بــە هۆی بااڵدەســتی و نفــووزی ئێران 
لــە عێــراق ئەمــە پشــتگوێ دەخرێــت 
و تەنانــەت لەوانەیــە ئاســانكاری لــە 
الیــەن حكومەتــی عێراقەوە بکرێت بۆ 
ئەنجامدانی چاالكیی سەربازیی ئێران 
لە عێراق بە گشتی. هەرێمی كوردستان 
بێدەنــگ نەبــووە و بەردەوام لــە كەناڵە 
سیاســی و دیپلۆماســییەكانی خــۆی 
ناڕەزایەتــی خۆی لەم بوارەدا دەربڕیوە 
. بــەاڵم نابێــت كــە فەرامــۆش بكەین 
كە هەریمی كوردســتان دەوڵەت نییە و 
چەندیــن گرفت و كێشــەی ئاسایشــی 
و سیاســی و ئابــووری لەگــەڵ بەغدا 
هەیــە و لە الیەكی تریشــەوە كۆماری 
ئیسامیی ئێران پاساوی هەیە بۆ ئەم 
ئەویــش  كــە  دوژمنكارانەیــەی،  كارە 
چاالكیی پێشمەرگەكانی ڕۆژهەاڵتی 
كوردســتانە و ئەمــەش بەپێی یاســای 
نێودەوڵەتی رێگــە پێنەدراوە كە خاكی 
و  بەكاربهێنرێــت  دیكــە  واڵتێكــی 
هێــرش بكرێتــە ســەر دەوڵەتێكــی تــر، 
هەرچەنــدە ئــەو دەوڵەتــە ســەركوتكەر 
و  نادێموكراتیــك  و  چەوســێنەر  و 
دەوڵەتێكــی نەویســتراویش بێــت وەكوو 
كۆمــاری ئیســامی لــە كۆمەڵگەی 
ئەگــەری  لــە  بۆیــە  نێودەوڵەتیــدا. 
هەرێمــی  حكوومەتــی  پێداگریــی 
كوردســتان، ئــەوە هــەم بەغــدا و هــەم 
تاران بوونی بنكەی پێشمەرگە لەسەر 
ســنوورەكان و دەربازبوون لە سنوورەكان 
دەكەنە پاســاوی ئەم هێرشــانە. بێجگە 
پارتەكانــی رۆژهەاڵتــی  كــە  لــەوەی 

كوردستان دەبێت/دەتوانن بیسەلمێنن كە 
چاالكیی پێشمەرگەكانیان لە ناوخۆی 
ئێران ڕێكدەخرێت و ئەو پێشمەرگانەی 
كــە لــە ئێــران و كوردســتان چاالكــی 
دەكــەن لە دیوی هەرێمی كوردســتاندا 
نانێردێنــەوە، بەڵكــوو ڕێكخســتنەكانی 
حیزبەكانــی  ناوخۆیــی  و  شــار  نــاو 

ڕۆژهەاڵتی كوردستانن. 

 ئەرکــی چاالکانــی مافــی مرۆڤــی و 
مــرۆڤ چیــە  مافــی  ڕێکخراوەکانــی 
ســەروەریی  سەرپێشــلکردنی  لــە 
حاکمیەتــی هەرێم و بە کار  هێنانی 

تۆپی فۆسفۆڕ؟
لــە ڕاســتیدا دەكرێــت گوشــارەكان لــە 
ڕێگەی ڕێكخراو و دامەزراوە مرۆییە 
بــۆ  بكرێتــەوە  بــەرز  نێودەڵەتییــەكان 
ئــەوەی كــە تێچووی ئەم دەســتدرێژی 
و هێرشــانە بۆ كۆماری ئیســامی كە 
لــە بارودۆخێكــی نالەبــاری ناوخۆیی 
بــەرز  و ناوچەیــی و نێودەوڵەتییدایــە 
ببێتەوە. بۆ ئەم مەبەستەش دەكرێت لە 
ڕێگەی خۆپیشــاندان و بەرزكردنەوەی 
دۆكیۆمێنتكردنــی  بــە  و  داواكاری 
تاوانەكان و پێشكەشــكردنی سكااڵ لە 
دامەزراوە پەیوەندیدارەكانی نێودەوڵەتی 
ئەم كارانە لە ناوخۆی كوردستان و لە 
دەرەوە لە واڵتانی ئورووپایی و ئامریكا 
ئەنجــام بدرێــت. لە كۆتاییدا پێویســتە 
ئــەوە بگوترێــت كــە بەداخــەوە تاوەكوو 
ئێستا لە ئاستی نێودەوڵەتیدا هاوكێشە 
سیاســییەكان بەســەر بنەمــا مرۆیی و 
یاســاییەكاندا زاڵــە. بــەاڵم كۆمەڵێــك 
و  نێودەوڵەتــی  ئاســتی  لــە  دەرفــەت 
ناوخۆیــی بــۆ دەڕبرینــی ناڕەزایەتــی 
لەهەمبەر پێشــێلكارییەكانی كۆماری 
كــە  لەبەردەســتە  ئیــران  ئیســامیی 

دەكرێت سوودیان لێ وەربگیرێت.

پەرویز ڕەحیم قادر:
پاراستنی سەروەریی هەرێمی كوردستان بەشێکه لە ئەركەكانی حكوومەتی عێراق.



١١ ژمارە ٧٣٠، ٢٢ جوالی ٢٠١٨

شاخ و پێدەشتی واڵتم پڕ لە ناسۆرە و برین، ڕێ دەپێوم، بااڵ دەکەم 
بۆ مشــتێ ژین، ئەو ژیانەی ســااڵنێکە بۆ گەیشــتن بە تروپکی بەرزی 
ئازادی "گاشە بەردەکەی سیزیف" بە قەد و بااڵیا سەر دەخەین و لەناو 

زریکە و زورهانیدا زایەڵەی دەنگمان لە پووشپەڕدا ئاوا دەبێت.

چریکە دەنگمان نابیسێت و قامچی حیلەی ئەسپی هاوار ڕاومان دەنێت، 
ئێمــە مەلــی باڵکراوی وەرزی خوێنی پووشــپەڕی زامین، ئەو زامەی ڕوو 
بکاتە جەستەی هەر شاخ و کوێستان و گابەردێک، ناخی پڕ دەکات لە 
قریشــکە و هاوار، زامێکی ئاشــنا، برینێکی ناسۆر، قووڵتر لە زەریای 
ناخی هەژاومان، بۆتە میوانی کاروانی پێشــەنگی پووشــپەڕی ڕاســان. 
ئــەم هــاوارە پــڕ لە خۆزگــە و هیوایە، ئــەم زریکەیە کــە لێوانلێوە لە 
قریشــکەی ئەشقی چیایی، ئەم کوێستانە بااڵبرینە کە ئاسۆگی یارانی 
شــینی ئەوینــە، نانــەوێ قەت نانــەوێ، زام هەڵدەگــرێ، بەاڵم چۆک 

دانادا و هەرگیز ناکەوێ.

گــەر لــە پووشــپەڕی زامدا ڕابــەری ڕووگەی ئەوین، گەر لە پووشــپەڕی 
هەتــوان و برینــدا پەیامبەری ئاشــتی و ئازادی کەوتە بەر دەســتڕێژی 
ئااڵهەڵگرانــی ســتەم و تاریکــی و بێــدادی، بــەاڵم شــاخ و کوێســتان 
و تفەنــگ و ڕۆژهــەاڵت، شۆڕەســوارانی قوتابخانــەی دێمۆکــرات، بــۆ 
چرکەیەکیش زامەکانی کۆمار و ڤییەن و بەرلین و پووشپەڕ و کۆسااڵن، 
نەیانتوانی هەنگاویان پێ شــل بکەن و پێداگر و شــێلگیرتر لە جاران 
بۆ هەڵەمووت و لووتکەی ئیرادە و کۆڵنەدان هەڵکشــان و بااڵیان کرد 

و بە خوێن نووسیانەوە مێژووی ژیان و سەنگەر.

ســەردەمێکە ئەم ڕێبازە، ســااڵنێکە ئەم ئاخێزگەی بڕوایە، هیوای شاخ 
و ڕووگەی شار و  جمشتی ڕابوون و ڕاسانی هیوایە، وانە و ڕێبازەکەی 
قاســملووی ڕێبــەر، بــە هیــچ زامێکی پووشــپەڕی ڤییەنی دڵپــڕ لە قین 
چۆکــی دانــەداوە و بــاوەڕی پۆاڵیینــی ئــەم کاروانــە قــورس و قایمە، 
پتەوتــر لــە جاران بااڵی کردووە و بە حەماســەی کۆســااڵنی ڕەنگین و 
بۆڕیــەری مــەرگ تارین، الپــەڕەی ژینی داهاتووی بە پەیامی ڕاســانی 

شاخ و شار نەخشاندووە.

هــۆ ڕۆڵەکانــی هەرێمی هزری قامســلوو، هۆ كاروانه   پێشــه نگدارە كه ی  
یاران!

هــۆ خۆزگــه  زامداره كه ی  مۆته كه  كوژ، ده  ڕابنــەوە، هەرچەند یاران له  
كۆشــی  تاریكیا بااڵی  حه زیان به  چڕنۆكی  شــه وه ی  شــه یتان بریندارە، 
بەاڵم شه و و تاریکی خه ریكه  شه ق ده بات، ئاسۆ بزه ی  ڕووناكی  ده كاته  
میوانی  لێوی  ئاڵی  نیشتمان، زایه ڵه ی  ژینه ژانی  دایكێك، زریكه ی  زه وی  
و بــزه ی  یه لــدا و بــااڵی  قه ندیــل و ده فــەی  خــۆر و چه خماخه ی  قوڕگی  
ڕووناکــی و دیوانــی  شــێعر و چارۆكــه ی  كۆنــی  مێــژوو و زریكه ی  شــار و 
قرمه ی  شاخ و زرینگه ی  كاروان ده کەنە شاپەیڤی شقڵی  مۆسیقای  شاری  

ژیان.

مەرگ چۆکی دادا، کۆسااڵن ڕاچەنی، یازدە ئەستێرە بۆ کۆشی ئاسمانی 
شــینی ڕۆژهــەاڵت ڕاخوشــین، بۆڕیــەر ســنگی ئەوینــی بۆ چریکــەی دوو 
مەلــی خۆشــخانی ســەروماڵ  و ئاویــەر و ســنەی کاکۆ وااڵ کــرد. مێژوو 
ملوانكه ی پەیامی  شــینی  ئازادیی  كرده  گه ردنی  النكه ی  گه لی  قاســملوو. 
لــه پووشــپەڕدا قه ندیــل بــااڵی  كــرد و دەســتی قەرەســەقەلی گــرت و 
چیرۆکی ڕاسانی یارانی دێرینی گەیاندە گوێی ورمێ و مەهاباد و ئیالم 

و هەورامان.

لە پووشپەڕی زامەوە كرماشان به  شاهۆدا ئه م هه واڵه ی  ڕۆڵه ی  بیستوون 
و نەکەرۆزی بۆ ئاگری  شاند:
 یاران دە ڕابن وەرزی ڕابوونە
دوژمن بە زەبری ڕاسان زەبوونە
هەتا پەیامی پێشەوای سەروەر
هەتاکوو وانەی قاسملووی ڕێبەر
هەتا هەمانبێ سادقی سەنگەر

هەر بااڵ دەکەین بە هیوا و باوەڕ
قەت چۆک دانادین بە زامی پووشپەڕ

ەڕی زام
پووشپ

شەریف فەالح
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