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دوکتور قاسملوو، رێبەری بزووتنەوەیەکی 
نەتەوەیــی- دێموکراتیــک بــوو کە چەند 
دەســەاڵتی  جــۆر  دوو  دژی  بــە  دەیــە 
پاشــایەتی و ویالیەتــی فەقیهــی خەباتی 
کــردووە. ئــەم بزووتنــەوە لە ســەرهەڵدانەوە 
تــا  دواتــر  و  کەوتــن  وەســەرپێ  تاکــوو 
لــە  هەروەهــا  و  گەورەبــوون  و  بااڵکــردن 
و  پاشەکشــێ  و  شکســتەکان  و  نســکۆ 
زۆری  ئەزموونــی  پێشــڤەچوونەکاندا، 
وەســەریەک نــا و بەشــێکی گرنگــی لــە 
ســەرەتاوە وبــە دەســتی بەهێــز و داهێنەری 
پێشــەوای نەمر بوو، بەاڵم بەشی درێژەدان 
و  وەسەریەکخســتنەوە  و  نوێکردنــەوە  و 
رێکخســتنەوە و بــەڕۆژ و دێموکراتیــک 
کردنــەوە و گەشــەکردنەوەی وەئەســتۆی 
و  بیــر  بــە  و  بــوو  قاســملوو  دوکتــور 
هــزری و خەبــات و خوێنــی ئــەو، بــوو بە 
داربەڕوویەکی ئەســتووری بۆ هەتاهەتایە 
لەســەرپێ کــە هیــچ تۆفانێــک ناتوانــێ 

دەستی بە رەگەکانی بگات.
دوکتــور قاســملوو داربــەڕووی شۆڕشــی 
نیشــتمانی کوردســتانی وەهــا ئاودێر کرد 
کــە  گەشــاندییەوە،  و  کــرد  هەرســی  و 
نەک کورد لە ژێر سێبەریدا دەحەسێتەوە، 
بــۆ  هانــدەر  و  هێمــا  بــە  بــوو  بەڵکــوو 
نەتەوەکانی دیکەش لە ئێراندا و بەتایبەت 
ئازادیخوازانی راستەقینەی ئێرانی، وەکوو 
سەرچاوەی فێربوون و هاندران چاویان لێ 

کردووە و دەیکەن.
لــە  ئســیالمی  کۆمــاری  دەســەاڵتی 
پووشــپەڕی وەیشــوومەی ســاڵی ١٣٦٨دا 
مێشــکی  لــە  تەقەکــردن  بــە  ویســتی 
دێموکراتیکــی  نەتەوەیــی-  بزووتنــەوەی 
تووشــی  بزووتنەوەیــە  ئــەم  کوردســتان، 
فەلەجــی هــزر و مێشــک بــکا و لەشــی 
بێسەری بزووتنەوەکە بکا بە سووتەمەنیی 
مشــەخۆرانی  و  خــۆی  ویســتەکانی 
ئــەم  کــە  نەیزانــی  بــەاڵم  دەســکردی، 
داربــەڕووی شۆڕشــی کوردســتانە، ئیدی 
لــە رەگــی مێــژووەوە گــرێ دراوە و نەک 
تەنیــا چەنــد کادر و پێشــمەرگەیەک لــە 
دەوروبــەری قاســملووی رێبــەرن، بەڵکــوو 
دار و بەردی کوردســتان دەبن بە ئاوێنەی 
رەنگدانــەوە و زایەڵــەی رووناکیــی هــزر و 

سیمای قاسملوو.
کاروانــی  و  نیشــتمانپەروەری  شۆڕشــی 
بونیاتنەرانــی نیشــتمانی نــوێ، قۆناخ بە 
قۆناخ و بڕگە بە بڕگە، بە ڕاسانەوە سەر 
لە وانەکانی قاســملوو دەدەنەوە و قاســملوو 
نەک لێیان دوور نییە، بەڵکوو لە ژووری 
کار و لــە ســەنگەری نیگابانییــان و لــە 
نێو ئاهەنگی موبایلەکانیان و لە دووتوێی 

                    
حەسەن ڕووحانی، 

بریتانیای بە ماکەی 
فیتنەی ناوچە ناو برد!

ئێستا ئیدی 
ناسنامەیە

»کوردستان«ی قاسملووی هەتوان هەروا بە پێوەیە

»کوردستان« ڕۆژنامەی فەرمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانە کە لە هەر لە سەرەتای دامەزرانییەوە تاکوو ئێستە لەگەڵ 
دەیان و سەدان کۆسپ و تەگەرە و گرفت بەرەوڕوو بووە بەاڵم بەهۆی بوونی کەسایەتیگەلی بەبڕشتی وەک شەهیدی نەمر، 

دوکتوور قاسملووی هەتوان و هەرمان هەر بە پێوە ڕاوەستاوە و بەسەر کۆسپ و تەگەرەکاندا سەرکەوتووە. ئەوەیکە ڕوونە هزر و 
ئەندێشەکانی قاسملووی مامۆستا ئێستەش ڕووناکیدەری ڕێگا و ڕێبازی »کوردستان«ە، هەر ئەمەش لێمان دەخوازێ کە بە 
وردبوونەوەی زیاتر لە پەیڤە ئاشتیخواز و شۆڕشگێڕانەکانی مامۆستامان زیاتر هەوڵ بۆ گەشەکردنی »کوردستان« بدەین.

لە یادی سی ساڵەی شەهیدکرانی دوکتور قاسملوودا وێڕای دانەواندنی سەری ڕێز و نەوازش بۆ ڕێبەرانی شەهیدمان، جارێکی تر 
پەیمان نوێ دەکەینەوە کە تا گەیشتن بە ئارمانجەکانیان بەردەوام بین.

دەستەی نووسەرانی »کوردستان«



ژمارە ٧٥٤،  ٣١ی پووشپەڕی ٢١٣٩٨

ڕاگەیەندراوی ناوەندی سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران، بە 
بۆنەی سیهەمین ساڵیادی تێرۆرکرانی دوکتور قاسملوو و هاوڕێیانی 

بەبۆنــەی ســی ســاڵەی تیــرۆری دوکتور 
عەبدولڕەحمان قاسملوو
هاونیشتمانیانی بەڕێز

هۆگرانی دێموکراسی و دادپەروەری
ڕۆڵەکانی نەتەوەی کورد

ڕێبوارانی ڕێبازی قاسملووی نەمر
 ١٣ی ژوئیەی ئەمساڵ ٢٠١٩ی زایینی 
بەرانبــەر بــە ٢٢ی پووشــپەڕی ١٣٩٨ی 
هەتــاوی ســی ســاڵ بەســەر ئــەو زامــە 
تێپــەڕ دەبــێ کە بەهۆی تیرۆری دوکتور 
قاســملوو بەدەســت ڕێژیمی تیرۆریســت و 
ئیســالمی  کۆمــاری  تیرۆریســتپەروەری 
ئێــران کەوتــە ســەر جەســتەی کــورد و 
بزووتنەوەکەی؛ زامێک کە لەپاش ســی 

ساڵ هەروا بەژان و بەسۆیە.
کــورد  ڕۆڵەیەکــی  قاســملوو  دوکتــور   
بزووتنــەوەی  لێهاتــووی  ڕێبەرێکــی  و 
لــە  کــورد  نەتــەوەی  مافخوازانــەی 
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت بــوو. الیەنگــر 
بەناوبانگــی  و  ناســراو  ئۆگرێکــی  و 
دێموکراســی بــوو. بڕوامەند بە عەداڵەتی 
و  ئارامــی  و  ئاشــتی  و  کۆمەاڵیەتــی 
پلــەی  خاوەنــی  بــوو.  ژیــان  بەیەکــەوە 
چەنــد  شــارەزای  و  زانســتی  بــەرزی 
زمانــی گرینگی ســەردەم بــوو، ئەو دژی 
داگیــرکاری و خۆســەپاندنی نەتەوەیەک 
هــەر  لــە  دیکــە  نەتەوەکانــی  بەســەر 
واڵتێکــدا بــوو و لەپێنــاو ئــەو باوەڕەشــیدا 
لــە چەنــد واڵت بــەر بــە مانــەوەی گیرا. 
هەمــوو ئــەو تایبەتمەندییانــە و قاڵبوونــی 
لــە کورانــی سیاســی و بیرمەندیدا وەک 
کەســایەتییەکی نێونەتەوەیی، ئازادیخواز 
بەناوبانــگ،  یەکســانیخوازێکی  و 
چەمکــە  بــە  ڕازاوە  ســیمایەکی 

مرۆڤییەکانی پێ بەخشیبوو.
مرۆڤدۆســتانە  ســیما  بــەو  قاســملوو 
ڕێبەرایەتــی  مرۆڤپەســندانەیەوە  و 
ڕەوای  و  بەرحــەق  بزووتنەوەیەکــی 

وەک  مافپێشــێلکراوی  نەتەوەیەکــی 
کوردســتانی  لــە  کــوردی  نەتــەوەی 
حیزبەکــەی،  دەکــرد.  ڕۆژهــەاڵت 
حیزبــی دێموکــرات و خــۆی لەســەرووی 
دیکتاتــۆری،  بــە  دژ  حیزبەکەیــەوە 
چەوســاندنەوە و مافپێشــێلکاری خەباتــی 
دەکــرد و بــۆ گەیشــتن بــە ئامانجەکانی 
ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی  لــە  کــورد 
حیزبەکــەی بــە ئاقارێکی ســەردەمیانەدا 
بەرنامــەی  و  ڕێبــازی  کــرد.  ڕێنوێنــی 
سیاســی پێشــکەوتووانەی بۆ دیاری کرد 
دەســتەبەر  بــۆ  سیاســی  ســەربەخۆیی  و 
بــە  بــە حیزبێــک کــە  و کــردی  کــرد 
چەمکەکانی مرۆڤتەوەرانە، دێمۆکراسی 
و ئازادیخوازانــە ڕازابێتــەوە و نوێنگــەی 
ویســت و داخوازییــە ئینســانی، سیاســی 
و نەتەوەییەکانــی کــورد لە کوردســتانی 
ڕۆژهــەاڵت بێ.  قاســملوو و حیزبەکەی 
لەســەردەمی  ئامانجانــەوە  و  ســیما  بــەو 
شۆڕشــی گەالنــی ئێرانــدا زۆر چاالکانە 
و شــوێندانەرانە بەشــدار بووە، بــەو هیوایە 
لــە  کــە بەنەمانــی ڕێژیمــی پاشــایەتی 
ئێــران نیزامێکی دێموکراتیک دەســتەبەر 
بــێ، دێموکراســی بــۆ ئێــران دابیــن بکا، 
لەجیاوازیدانــان و هــەاڵواردن بــە دوور بێ 
و نەتــەوەکان بە مافی نەتەوایەتی خۆیان 
بگەن و ئێران هی هەموو ئێرانییەکان بێ، 
بــەاڵم بەداخەوە دەرکەوت کە ژمارەیەک 
بــە  بیرتەســک و دواکەوتــوو  ئاخونــدی 
کەڵکــی خــەراپ وەرگرتــن لــە هەســتی 
ئایینزایــی خەڵــک دەیانــەوێ ڕێژیمێکی 
لەجــۆری  ئەویــش  ئیدئۆلۆژیــک 
بێننەســەر  ئێرانــدا  لــە  دواکەوتووانــەی 
کار و دیکتاتۆرێکــی ڕەشــتر، جێــگای 
دیکتاتۆری پێشوو بگرێتەوە، لەبەرانبەریدا 
ڕاوەستان و لە ڕیفڕاندۆمێکدا کە ڕێگای 
بــۆ هاتنە ســەر کاری ڕێژیمی کۆماری 
ئیسالمی خۆش دەکرد بەشدارییان نەکرد. 

لــە بانگەوازێکدا بــۆ ڕۆڵەکانی نەتەوەی 
کورد بەشداری لەو ڕیفڕاندۆمەیان تەحریم 
کــرد چوونکــە بــاش لــەوە ئــاگادار بــوون 
کــە ڕێژیمێکــی ئیدئۆلۆژیکــی ئایینــی 
و ئایینزایــی نــەک ناتوانــێ دابینکەری 
دێموکراسی، عەداڵەت و دادپەروەری بێ، 
بەڵکوو دەبێتە ســەرچاوەی جیاوازیدانان و 
هەاڵواردن و ماکەی دژ بە دێموکراســی 
نەتەوەکانــی  نەتەوایەتــی  مافــی  و 
ژێرســتەمی ئێــران. وەک ئەوەیکە ئێســتا 
بەکــردەوە لەگۆڕێدایــە و هەمووالیــەک 
هەســتی پێدەکــەن. لەحاڵێکــدا ئــەوکات 
بەدەگمەن هەســتیان بەو ڕاستییە دەکرد و 
لێکدانەوەیەکی واقیعبینانەیان بۆ دەکرد.

دوکتــور  باوەڕەکانــی  لەبەریەکدانانــی   
قاسملوو و حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران لەالیەک و باوەڕە دواکەوتوو و دژبە 
ئازادی و یەکســانی و دادپەروەرییەکانی 
لەالیەکــی  ئێــران  ئیســالمی  کۆمــاری 
دیکــەوە زۆر زوو دەریخســت کــە لە بیری 
تەســکی ئاخوندی، جیا لە بۆچوونەکانی 
خــۆی چەمکــە مرۆڤتــەوەر و یەکســانی 
و دێمۆکراســیخوازی لــە ئێرانــدا ڕێگای 
پێنادرێ. بۆیە هەر لە ســەرەتاوە دژایەتی 
خۆیــان لەگــەڵ بیری قاســملوو و حیزبی 
بەکــردەوە  و  کــرد  ئاشــکرا  دێموکــرات 
درا،  ئابــووری  گەمــارۆی  کوردســتان 
هێرشــی نیزامــی لــە هەوا و لــە زەوی بۆ 
ســەر خەڵکی کوردســتان دەستی پێکرد و 
کوشــتاری کەموێنە لە ڕۆڵەکانی نەتەوە 
کــورد کــرا، بە هیــوای ئەوەیکە ســەر بە 
کــورد دانەوێنــن و ڕێــگا بــە پەرەگرتنــی 
بیــری قاســملوو و خەباتــی حیزبەکــەی 
بگــرن. کاتێــک دیتیان لەهیــچ بوارێکدا 
بەئامانج نەگەیشتن بۆ لەنێوبردنی حیزبی 
دێموکرات کەوتنە پیالنی لێدان لە سەری 

ئەو حیزبە یانی دوکتور قاسملوو.
 پیالنی ڕێژیم لەسەر بنەمای باوەڕمەندی 

چارەســەری  بــە  قاســملوو  دوکتــور 
کوردســتان  مەســەلەی  ئاشــتیخوازانەی 
داڕێــژرا و بــە کەڵکــی خــراپ وەرگرتــن 
لــەو بــاوەڕە و بەڕواڵــەت بــۆ چارەســەری 
مەســەلەی کــورد لەڕێــگای دیالۆگــەوە 
ڕۆژی ١٣ی ژوئییــەی ســاڵی ١٩٨٩ی 
زایینــی بەرانبــەر بــە ٢٢ی پووشــپەڕی 
١٣٦٨ی هەتــاوی دوکتــور قاســملوو لــە 
ویــەن و لەســەر مێــزی بەڕواڵــەت وتووێــژ 
وێــڕای کاک عەبــدوواڵی قادری ئــازەر 
ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەندی و نوێنەری 
حیــزب لــە دەرەوەی واڵت و دوکتور فازڵ 
ڕەســووڵ بــرای کــوردی باشــوور، تیــرۆر 
و شــەهید کــرا.  شــەهیدکرانی دوکتــور 
قاســملوو سەرەڕای خەســارێکی گەورە و 
قەرەبوونەبــۆوە کــە وە بزووتنــەوەی کــورد 
و حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران 
کــەوت هەرگیــز مەبەســتی ڕێژیمــی لەو 
پیالنــە و لــەو کــردەوە تیرۆریســتییە کــە 
لەنێوبردنی حیزبی دێموکرات بوو نەپێکا. 
حیزبێکــی  قاســملوو  دوکتــور  چوونکــە 
ڕێکخســتبوو کە تەنانەت بە لەدەســتدانی 
ڕێبەرێــک و چەنــد کەســایەتی دیکەش 
درێــژە  و  بمێنێتــەوە  لەســەرپێ  بتوانــێ 
کــردەوە  ئــەم  هەروەهــا  بــدا.  بەخەبــات 
تیرۆریستییە هەرگیز ڕۆڵەکانی نەتەوەی 
کــوردی لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت لە 
مــاف و ئازادییەکانــی خۆیــان پاشــگەز 
حیــزب  دروســتی  سیاســەتی  نەکــردەوە. 
و  پێشــمەرگە  و  کادر  فیــداکاری  و 
ئەندامان و الیەنگرانی حیزب و پشتیوانی 
هەمەالیەنەی خەڵکی کوردســتان حیزبی 
دێموکراتی کوردســتانی ئێرانی بەهەمان 
لەســەر  ئیــرادەوە  و  هەیبــەت  و  قامــەت 
ڕێبــازی قاســملوو لــە گۆڕەپانــی خەبات 
کــورد  ئامانجەکانــی  بــە  بــۆ گەیشــتن 
پێداگر و  بەردەوام هێشــتەوە.  ئەوەی لەو 
نێوەدا ڕیســوایی و شەرمەزاری بۆ مایەوە 

کۆمــاری ئیســالمی ئێــران لەالیــەک و 
حکومەتــی ئەوکاتــی ئۆتریش لەالیەکی 
دیکــەوە بــوو. چوونکە پۆلیس و دەزگای 
قەزایــی ئۆتریــش زۆر بەڵگــەی ڕوون و 
ئاشکرایان لەبەر دەستدا بوو کە دەیتوانی 
ئــەو  ئەنجامدەرەکانــی  و  دەســتوردەران 
تیــرۆرە هەروەک چۆن بۆ کورد ئاشــکرا 
بوو، ئاشــکرا بکەن و بە بیروڕای گشــتی 
بناسێنن؛ بەاڵم بەداخەوە دەوڵەتی ئەوکاتی 
ئۆتریــش تیرۆریســتەکانی ڕەوانەی تاران 
کــردەوە  پاداشــتی  ئــەوەی  بــۆ  کردنــەوە 
تیرۆریستییەکەی خۆیان وەربگرن، لەوەش 
زیاتــر حکومەتــی ئۆتریش لەپێناو هێندێ 
بەرژەوەنــدی کاتــی و ڕەچاوکردنی باری 
بازەرگانــی لەگــەڵ کۆماری ئیســالمی 
ئێــران پێشــی بــە ڕەوتی بەرەوپێشــچوون و 
بەئــاکام گەیشــتنی لێکۆڵینەوەکــە گرت 
و هەمــوو هەوڵێــک بۆ وەگەرخســتنەوەی 
ڕەوتــی لێکۆڵینەوەکــە تــا ئێســتا بێــوەاڵم 
حاشــاهەڵنەگرە  ڕاســتییەکی  ماوەتــەوە. 
و  ئۆتریــش  ئەوکاتــی  دەوڵەتــی  ئەگــەر 
خۆیــان  بەئەرکــی  قەزاییەکــەی  دەزگا 
هەســتابان و بڕیــاردەران و ئەنجامدەرانــی 
ئــەو تیرۆرەیــان لەقاو دابــا ڕەنگە بینەری 
تیرۆرەکانــی دوای ئــەو تیــرۆرە نەبایــن. 
کارێــک کــە دەزگای قەزایــی ئاڵمــان 
لەپێوەندی لەگەڵ تیرۆری دوکتور سادق 
شەرەفکەندی و هاوڕێیانی ئەنجامی دا.

و  تیــرۆر  لــە  ســاڵ  ســی  کــە  ئێســتا   
تێپــەڕ  قاســملوو  دوکتــور  شــەهیدکرانی 
دەبــێ، بــۆ هەمــووان ڕوون بۆتــەوە کــە 
قاســملوو ئەگــەر بەجەســتە لــە باوەشــی 
دێموکــرات  حیزبــی  و  کــورد  نەتــەوەی 
بیــر و هەمــوو  بــە هــزر و  دەرهێنــدراوە، 
زینــدوو  بەرزەکانییــەوە  تایبەتمەندییــە 
ماوەتــەوە و ڕێبازەکــەی هــەروا پڕڕێبــوار 
بــاوەڕەکان  وانەبێــژی  قوتابییەکانــی  و 
ئــااڵی  و  قاســملوون  دوکتــور  بیــری  و 

ڕاگرتــووە.  شــەکاوە  باوەڕەکەیــان  بیــرو 
بەتایبەت کە لەم چوار ســاڵەی ڕابردوودا 
بەڕاگەیاندنی ڕاســان بەمەبەستی بەرینتر 
شــوێندانەرترکردنی  و  فرەڕەهەندتــر  و 
و  شــار  خەباتــی  گرێدانــی  و  خەبــات 
شــاخ لــە کوردســتانی ئێرانــدا ئــەم ئااڵیە 
ســاڵەی  ســی  لــە  دەشــەکێتەوە.  بەرزتــر 
دوکتــور  شــەهیدکردنی  و  تیــرۆر 
قاســملوودا یــادی بەخێــر دەکەینــەوە و لە 
بەرانبــەر شــوێندانەرییە بەرچاوەکانــی لە 
بــە  بزووتنــەوەی کــورد و خزمەتەکانــی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــدا 

سەری ڕێزو نەوازش دادەنەوێنین.
 وەک قوتابیانــی بەئەمەگــی ئەم ڕێبەرە 
زانــا و هەڵکەوتــووە، بەڵێنــی دەدەیــن کــە 
و  بمێنینــەوە  ڕێبازەکــەی  بــە  وەفــادار 
وانــەکان و بیــرو هــزرە پێشــکەوتووەکانی 
ڕوونکــەرەوەی  چــرای  هەمیشــە  وەک 

ڕێگای خەباتمان بێ.

ساڵو لە گیانی پاکی شەهید 
دوکتور قاسملوو، کاک عەبدوواڵی 
قادری ئازەر و دوکتور فازڵ ڕەسووڵ 

و هەموو شەهیدانی کوردستان 
لەسەروویانەوە پێشەوا قازی 
محەممەد، دوکتور قاسملوو و 

دوکتور شەرەفکەندی.
 بەردەوام و شوێندانەرتر بێ 
خەباتی نەتەوەیی کورد لە 
کوردستانی ئێران لەپێناو 
دەستەبەرکردنی ماف و 

ئازادییەکانی کورد.
ساڵو لە حیزبی دێموکراتی 

کوردستانی ئێران حیزبی پێشەوا 
قازی، قاسملوو و شەڕەفکەندی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی 

ئێران
ناوەندی سیاسی

پێوەندییــە  و  ڕێکخســتن  دەزگای 
کوردســتانییەکانی حیزبــی دێموکرات، 
ســیهەمین  بۆنــەی  بــە  ســێمینارێکی 
ســاڵیادی شەهیدبوونی دوکتور قاسملوو 
هەرێمــی  پێتەختــی  لــە  هاوڕێیانــی  و 
کوردســتاندا بەڕێــوە بــرد. ڕۆژی ١٤ی 
پووشپەڕی ١٣٩٨ی هەتاوی، لە شاری 
بەشــداریی  بــە  ســێمینارێک  هەولێــر، 
كەســایەتیی  لــە  بەرچــاو  کۆمەڵێكــی 
ئەكادیمــی، ڕووناكبیر، نوێنەرانی حیزبە 
كوردســتانییەكان و ئەندامانــی حیــزب، 
لــە كۆمیتــەی هەولێردا بەڕێــوە چوو«. 
ســاتێک  ڕاگرتنــی  بــە  ســێمینارەکە، 
بێدەنگــی بۆ ڕێزگرتــن لە گیانی پاکی 
شــەهیدانی کورد و کوردســتان، دەستی 
پێکرد. پاشــان فیلمێكــی دیكومێنتاری 
و  ڕۆڵ  نیشــاندەری  و  دەربــڕ  كــە 
كردەوەییەكانــی  و  فكــری  كاریگەرییــە 
دوكتور قاسملوو لە ڕەهەندە جیاجیاكانی 
جوواڵنەوەی ڕۆژهەاڵتی كوردستان بوو، 
پیشان درا. سێمینارەکە لە دوو پانێلدا، لە 
الیەن »پەرویزڕەحیم قادر«، مامۆستای 
و   هەولێــر  لــە  ســەالحەدین  زانكــۆی 
دوكتور »ئەكرەم مێهرداد«، مامۆستای 
زانكۆ لە سلێمانی، بەڕێوەچوو. »پەرویز 
ڕحیــم قــادر«، باســێكی ســەبارەت بــە 
چوارچێوەیەکــی تیۆری بۆ خوێندنەوەی 
بنەماکانــی هــزری سیاســیی دوکتــور 
قاسملوو، پێشکەش بە ئامادەبووان کرد. 
ناوبراو ئاماژەی بەوە کرد کە بە تێڕامان 
و لێوردبوونــەوە و خوێندنــەوەی بەرهەمــە 
سیاســییەکان و تەنانەت لێدوان و ئەکتە 
سیاسییەکان،بەپێی قۆناغەکانی ژیانی 
کــە  دەردەکەوێــت  قاســملوو  دوکتــور 
دوکتــور قاســملوو هــەم ئایدیالیســت و 
ئەخالقگەرایــە و پرەنســیپتەوەرە، هەمیش 
لــە مەیدانــی سیاســەتدا، ڕێئالیســت و 

ـــادی  ـــە ی ـــەت ب ـــێمینارێکی تایب س
دوکتـــور قاســـملوو و هاوڕێیانـــی 

ـــوە چـــوو ـــردا بەڕێ ـــە هەولێ ل
پراگماتیســتە.  بەرچــاو  شــێوەیەکی  بــە 
بۆیــە ناکرێت دوو تیــۆری و قوتابخانەی 
هزری سیاســی واتــا ڕێئالیزم و ئایدیالیزم 
پێکــەوە کــۆ بکرێتــەوە، چونکە کێشــە و 
مەعریفەناســانە  و  بوونناســانە  گرفتــی 
و میتۆدۆلۆژیمــان بــۆ دروســت دەکات.  
ناوبراو هەروەها وتی: »دوکتور قاســملوو 
لــەو بــاوەڕەدا بوو کە هەرگیــز خەبات بۆ 
دێموکراســی نابێــت بچێتــە ژێر ســێبەری 
خەبــات بــۆ مافی نەتەوایەتــی و خەباتی 
دووهەمــدا،  پانێلــی  لــە  چینایەتــی«. 
»دوکتــور »ئەکرەم مێهرداد«، باســێکی 
و  قاســملوو  دوکتــور  ناونیشــانی  لەژێــر 
سوســیالیزمی دێموکراتیــک، پێشــکەش 
وتــی:  باســەکەیدا  لــە  ناوبــراو  کــرد. 
»باســکردن ســەبارەت بــە سوســیالیزمی 
و   مەرزبەنــدی  وەکــوو  دێموکراتیــک، 
ئەلترناتیڤــی سوســیالیزمی مەوجــوود لە 
ســەردەمی ســۆڤیەتدا، لەبــارەی ئــازادی 
ناوەرۆکــی  كۆمەاڵیەتــی،    دادی  و 
لــە  خــۆی  ئابوورییەكــەی  و  سیاســی 
مۆدێلی سوســیال دێموكراســیی مەوجوود 
نزیــک دەبینێتەوە. هــەر بۆیە دەبینین لەو 
ســەردەمەدا هیــچ حیــزب و ڕێکخراوێک 
پێشــکەوتووتر  بەرنامەیەکــی  ناتوانێــت 
كــە  دابنێــت  دێموکــرات  حیزبــی  لــە 
خەباتــی میللــی- دێموكراتیــک و دادی 
كۆمەاڵیەتــی لێــک گــرێ بــدات كــە لە 
قۆناغــی پــاش وەرگرتــن و دابینکردنــی 
مافی نەتەوایەتیدا، ســتەمی چینایەتیی 
ئــەو  دژی  خەبــات  و  دەردەخــات  خــۆی 
ســتەمە ئەساســیتر دەبێت«. ناوبراو باسی 
لەوە کرد کە دوکتور قاســملوو هەمیشــە 
جەختی لەســەر ئەوە دەکرد کە ئەوەی بۆ 
حیزبی ئێمە هەموو وەختێک لە هەمووان 
ئەساســیترە، چ لە نێوخۆی واڵت و چ لە 

دەرەوە، خەبات بۆ دێموکراسییە.

ڕێکەوتــی  ئێســتا،  پێــش  ســاڵ  ســی 
دوکتــور  )١٣ی  ژوئیــه ی  ١٩٨٩(، 
ســکرتێری  قاســملوو«،  »عەبدولڕەحمــان 
گشــتیی حیزبــی دێموکــرات، یەکێک لە 
دیارتریــن ڕێبەرانــی بزووتنــەوەی کــورد، 
ڕێــگای   دۆزینــه وه ی   بــۆ  كاتێکــدا  لــه  
ئاشــتیخوازانه ی  مه ســه له ی   چاره ســه ریی  
كــورد لــه  ئێرانــدا له گــه ڵ  چه نــد نوێنه ری  
حكوومه تــی  كۆماری  ئیســالمی  له  ڤییه ن 
له ســه ر مێــزی  وتووێژ دانیشــتبوو، له گه ڵ  
ئه ندامــی   ئــازه ر«،  قــادری   »عەبدوڵــا  
كۆمیتــه ی  ناوه نــدی   و نوێنــه ری  حیزب له  
ئورووپا، به  ده ستی  به ناو نوێنه رانی  ده وڵه ت 
بۆ وتووێژی  ئاشــتی ، تێرۆر كران. دوکتور 
قاســملوو لەســەر ئەساســی باوەڕمەندبــوون 
بە چارەســەریی ئاشــتیانەی پرسی کورد، 
وتووێــژی لەگــەڵ دەوڵەتــی ناوەنــدی بــە 
شــێوازێک لــە شــێوازە ڕەواکانــی خەباتی 
کورد و وەک پرەنســیپێکی دێموکراتیک 
قاســملوو  عەبدولڕەحمــان  دەکــرد.  ســەیر 
وەک کەســێکی بەرپرســیار بەرانبــەر بــە 
چارەنووسی میللەتەکەی، هەمیشە وەک 
ڕێبەرێکــی پڕاگماتیک، لە چوارچێوەی 
پێکەوەســازان و دیالۆگ هەنــگاوی دەنا، 
وتووێــژ  مێــزی  لەســەر  بەداخــەوە  بــەاڵم 
واڵمــی پەیڤە ئینســانییەکانی بە گوللـــە 
درانەوە. ڕاســتە کە نەیارانــی بزووتنەوەی 
کوردســتان  خەڵکــی  مافخوازانــەی 
توانییــان ئــەم ڕێبــەرە و ڕێبەرانی دیکەی 
بزووتنــەوەی کــورد بــە جەســتە لەنێو بەرن 
و حەزفیــان بکــەن، بــەاڵم ئێســتاش پــاش 
ڤییەنــدا،  تێــرۆری  ســەر  بــە  ســاڵ  ســی 
بزووتنــەوەی کوردســتان لەســەر تێکۆشــان 
خــۆی  ڕەواکانــی  مافــە  مەبەســتی  بــە 
هــەروا بــەردەوام و لەســەر پێیــە. ئێســتاش 
ســەرەڕای ئەوەیکە دەســەاڵتی سیاسی لە 
تــاران هەمیشــە هەوڵــی داوە پرســی کورد 
لــە ڕوانگــەی ئەمنییەتییــەوە بخوێنێتــەوە 
و بۆ حاشــالێکردن و ســڕینەوەی، بەردەوام 

ـــە  ـــران ل ـــی کوردســـتانی ئێ ـــی حیزبەکان ـــدی هاوکاری ـــدراوی ناوەن ڕاگەیەن
ـــور قاســـملوودا ســـی ســـاڵەی شـــەهیدکرانی دوکت

ڕێــگای توندوتیــژ و ئەمنییەتی دەگرێتە 
بەر، بەاڵم حیزب و الیەنە سیاســییەکانی 
کــورد و کۆمەاڵنــی خەڵکی کوردســتان 
وێڕای بەرەنگارییەکی ڕەوای فرەچەشن، 
دیســانیش پێیان وایە لــە کۆتاییدا هەموو 
کێشــەکان لەســەر مێزی وتووێژ چارەسەر 
مافخوازانــەی  بزووتنــەوەی  دەکرێــن. 
خەڵکــی کوردســتانی ئێــران پــاش ســی 
ســاڵ تێپەڕیــن بــە ســەر تێــرۆری شــەهید 
دوکتور قاسملوودا، قۆناغی جۆراوجۆری 
بڕیــوە. ئەوەی لە هەموو گرینگترە ئەوەیە 
بــە پێچەوانــەی هەوڵــی سیســتمی  کــە 
سیاســی لــە تــاران کــە هەمیشــە هەوڵی 
دەدا لە ڕێگای ســەرکوت و داپڵۆســینەوە 
الواز  کوردســتان  خەڵکــی  بزووتنــەوەی 
ئێســتا  بــکات،  بێجووڵــە  و  بێدەنــگ  و 
خەباتێکــی بەرینــی جەماوەی لە شــکڵی 
مەدەنــی لــە ئارادایــە. ئــەم خەباتــە کــە 
ماهییەتێکــی عەداڵەتخوازی و نەتەوەیی 
هەیــە، بــە شــێوازێکی هێمنانــە خەریکــە 
بــە تەواوەتــی ڕیشــە دادەکوتێــت و ڕۆژ 
لەگــەڵ ڕۆژ بەرینتر دەبێتــەوە. ماهییەت 
و ئامانجــی ئــەم خەباتــە جەماوەرییــە کە 
هەمان شوناســخوازیی نەتەوەیی و گەڕان 
دێموکراتیــک  ڕێگاچــارەی  بــەدوای 
ئــەو  ســەلمێنەری  یه كســانیخوازانەیە،  و 
تێڕوانیــن و  ڕاســتیەیە کــە سیاســەت و 

و  کاریگــەری  حیزبــەکان،  تێکۆشــانی 
شوێنەواری قوڵیان لەسەر ئەم کۆمەڵگەیە 
ئــەو  ئێســتاش  تــا  بەداخــەوە  دانــاوە. 
دەســەاڵتەی کە پیالنی تێــرۆری دوکتور 
قاســملوو و ڕێبەرانی دیکەی بزووتنەوەی 
خەڵکی کوردستانیان داڕشت و بەڕێوەیان 
بــرد، هــەر بــە تێڕوانینــی ئەمنییەتییــەوە 
ســەیری بزووتنەوەی نەتەوایەتیی خەڵکی 
حیزبــەکان  داواکاریــی  و  کوردســتان 
مافخوازانــەی  بزووتنــەوەی  دەکات. 
باوەڕێکــی  کــە  کوردســتان  خەڵکــی 
دێموکراســی  چەســپاندنی  بــە  قووڵــی 
لــە ئێــران و چارەســەریی کێشــەکان لــە 
ڕێــگای ئاشــتیخوازانەوە هەیــە، بەداخەوە 
بــە  ڕابــردوودا  ســاڵی  چــل  مــاوەی  لــە 
ســەر  بــۆ  جیهــاد  فەرمانــی  دەرکردنــی 
خەڵکــی کوردســتان، تێــرۆری ڕێبەرانــی 
کــورد، ســەرکوتی مــاف و ئازادییەکانی 
خەڵکــی کوردســتان، لــە پاشــکەوتووییدا 
ڕاگرتنی کوردســتان، هێرشی مووشەکی 
و بۆردمانــی بنکە و بــارەگای حیزبەکان 
ڕۆڵەكانــی،  لەســێدارەدانی  و  ئێعــدام  و 
سیاســەتی نکۆڵی و حاشاکردن لە پرسی 

نەتەوەیی کورد لە ئێران واڵم دراوەتەوە.
لە ئێســتادا کــە کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی 
ڕێکەتنــی  و  ناوکــی  پرســی  لەســەر 
و  ڕووبەڕووبوونــەوە  لــە  »بەرجــام« 

گوشارخستنەســەر ئــەم ڕێژیمەدایــە، ئێمە 
وەک حیــزب و الیەنەکانــی کوردســتان 
وێڕای ئەوەی ڕاشــکاوانە ڕامانگەیاندووە 
کە ئەم گوشــارانە بۆ ســەر ڕێژیم بە باش 
دەزانین، هاوکاتیش وتوومانە کە کێشەی 
ئێمە لەگەڵ دەســەاڵتی سیاســی لە تاران 
لەســەر مــاف و داخوازییەکانمان بۆ دەیان 
ساڵ پێش ئەو گرژی و ئاڵۆزییانەی نێوان 
ئێــران و ئامریــکا دەگەڕێتــەوە. تــەوەری 
ســەرەکیی کێشــەی ئێمــە لەگــەڵ تــاران 
ئینســانییەکانی  و  نەتەوەیــی  داخوازییــە 
خۆمانــە کــە لــە جاڕنامــەی نێونەتەوەیی 
مافەکانی مڕۆڤدا وەک »ســەرەتاییترین 

مافەکانی مرۆڤ« دانی پێدا نراوە.
لە داهاتووی واڵتی ئێراندا چاوپۆشیکردن 
لــە داواکارییەکانی بزووتنــەوەی کورد و 
 - نەتەوەییەکانمــان  و  ئینســانی  ویســتە 
وەک تــا ئێســتا ســەلمێندراوە - نەتەنیــا 
زیان بە پرۆســەی دێموکراسیزاسیۆنی ئەم 
واڵتــە دەگەیەنێت، بەڵکــوو بەتەواوەتی لە 
قازانجی ســەقامگیری و بەرەپێشــچوونی 
ئێرانــدا نییــە. درێژەکێشــانی ئەقڵییەتــی 
تــاران،  دەســەاڵتدارانی  تەواویەتخوازیــی 
داهاتــووی  ناڕاســتەوخۆ  و  ڕاســتەوخۆ 
ئــەم واڵتــە بــەرەو کۆمەڵێــک ســناریۆی 
ناڕوون دەبات. بۆیە پێویســتە دەسەاڵت لە 
تــاران واڵمێکی لۆژیکــی بۆ چۆنیەتیی 
هەڵسوکەوت لەگەڵ داخوازەکانی گەلی 
کورد لە کوردستانی ئێران بداتەوە کە لە 
بەرنامە و سیاسەتی الیەنە سیاسییەکانی 

دیکەدا فۆرمووڵە کراون.
یادی شــەهید د.قاســملوو و سەرجەم 
شــەهیدانی خەباتــی حەقخوازانــەی 
گەلــی کــورد بــەرز و بەڕێــز بێــت و 

ڕێگا و ڕێبازیان بەردەوام بێت .
حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 

کوردستانی ئێران
٢٠ی پوشــپەڕی ١٣٩٨ – ١١ی جوالی 

٢٠١٩
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و

درێژەی پەیڤ
کتێبەکانــی زانکۆیــان و لــە میدالیــای 

سەر سینگیانە.
شاخ و باخ و دۆڵ و چیا و شەقام و بازاڕ 
و کۆاڵن و زانستگا و کارگە و کاروان و 
بەرد و دار و دیواری کوردستان بە ناوی 
قاســملوو و یــادی قاســملوو نەخشــێنراون 
و خۆشــترین مۆســیقا دوای ئــەی رەقیب 
الی کوردانی واڵتی خۆر و خۆرهەاڵت، 

سروودی خوایە وەتەن ئاواکەیە. 
دوای سێ دەیە لە دەسڕێژی غەدر و تاوان 
لە مێشــکی کوردســتان و کــورد، نەک 
دوژمنان بە ئاواتیان نەگەیشــتوون، ئێستا 
ئیدی دوکتور قاســملوو تەنیا ســکرتێری 
حیزبێــک نییــە، بەڵکــوو ناســنامەیە بــۆ 
شۆڕشــی نەتەوەیەک و هێما و ئامانجی 

دواڕۆژە بۆ بونیاتنەرانی نیشتمان.

حیزبەكانــی  ســكرتێری  بەشــداری  بــە 
کوردســتانی ئێــران كۆبوونــەوەی ناوەنــدی 

هاوكاریی بەڕێوە چوو. 
١٥ی  شــەممە  ڕۆژی  پێشــنیوەرۆی 
پوشــپەڕی ١٣٩٨، كۆبوونــەوەی ناوەنــدی 
هاوكاریی حیزبەكانی كوردســتانی ئێران بە 
بەشــداریی كەســانی یەكەمــی حیزبەكان  و 
بــە میوانداریی كۆمەڵەی زەحمەتكێشــانی 

كوردستان بەڕێوە چوو. 
لەو دانیشتنەدا هەلومەرجی ئێستای ئێران 
 و كوردســتان  و ئەگەرەكانی داهاتوو خرانە 
بەخۆشــییەوە  لێكۆڵینــەوە  و  بــاس  و  بــەر 
هاودەنگــی زۆر لــەو ناوەنــدودا بــەدی كرا 
كە پێویســتە حیزبە سیاســییەكانی كوردی 
ڕۆژهــەاڵت بــۆ هەر ئەگەرێك ئامادەیی  و 

دەزگای ڕێکخستنی حیزبی دێموکرات، 
٣٠هەمیــن  بــە  ســەبارەت  ســێمینارێکی 
و  قاســملوو  دوکتــور  شــەهید  ســاڵیادی 
هاوڕێیانــی، هەروەهــا شــەهیدانی ڕاســان 
١٥ی  شــەممە،  ڕۆژی  بــرد.  بەڕێــوە 
پووشــپەر، دەزگای ڕێکخستنی گشتیی 
ســێمینارێکی  دێموکــرات،  حیزبــی 
ســاڵیادی  ســیهەمین  بــە  ســەبارەت 
و  قاســملوو  دوکتــور  شــەهیدبوونی 
هاوڕێیانــی و هەروەها شــەهیدانی وەرزی 
نوێــی خەباتی خۆرهەاڵتی کوردســتان و 
بزاڤــی ڕاســان و شــوێندانەری لــە ڕەوتی 
خەباتــی ڕزگاریخوازیــی نەتەوەکەمان لە 
خۆر هەاڵتــی کوردســتاندا، بە بەشــداریی 
بەشــێک لە ئەندامانــی ڕێبەریی حیزب، 
بنەماڵەکانــی  و  پێشــمەرگە  و  کادر 
»جێژنیــکان«،  کەمپــی  لــە  حیــزب 
بنەماڵەی ســەربەرزی شــەهیدان و ئەندام 
کۆمیتــەی  لــە  حیــزب  الیەنگرانــی  و 
هەولێــر و دەوروبــەری، بەڕێــوە بــرد. ئــەم 
ســێمینارە، بە ڕاگرتنی ساتێک بێدەنگی 

یەكدەنگــی پێویســتیان هەبێــت. تەوەرێكی 
دیكــەی دانیشــتنەكە بــاس لــەو گەاڵڵە  و 
ئەركانــە كــرا كــە ناوەنــدی هاوكاریــی بــە 
شــێوەی ناوخۆیــی كاریــان لەســەر دەكات، 
لــەو بوارەشــدا دەركــەوت كە پێشــوەچوونی 
و  دەبینــدرێ   هاوبــەش  كاری  بــۆ  بــاش 

بڕیــاردرا لەمبارەشــەوە كاری چڕوپــڕ  و 
خێرا ئەنجام بدرێت.

حیزبەكانــی  هاوكاریــی  ناوەنــدی 
كوردستانی ئێران

١٥ی پوشپەڕی ١٣٩٨ی هەتاوی 

سێمینارێک لەسەر شەهیدانی ڤییەن و 
شەهیدانی ڕاسان بەڕێوە چوو

بۆ ڕێزگرتن لە گیانی پاکی شــەهیدانی 
پێکــرد.  دەســتی  کوردســتان،  و  کــورد 
بەڕێــوە  پانێلــدا،  دوو  لــە  ســێمینارە  ئــەم 
چــوو. لــە پانێلــی یەکەمــدا، »ڕۆســتەم 
دەزگای  بەرپرســی  جەهانگیــری«، 
چاوەدێریــی حیــزب، باســێکی مێژوویــی 
ســەبارەت بە قۆناغەکانی خەباتی حیزبی 
کۆمــاری  ســەردەمی  لــە  دێمۆکــرات 
کوردستانەوە تاکوو قۆناغی نوێی خەبات 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا کرد و ڕۆڵی 
ڕێبــەری نــاودار و بلیمەتی نەتەوەکەمان، 
و  ڕێکخســتن  لــە  قاســملوو،  دوکتــور 
دێمۆکــرات،  حیزبــی  ئۆرگانیزەکردنــی 
ڕێکخراوەیەکــی  بنەمــای  لەســەر 
مۆدێــڕن و ئەمڕۆیــی و خــاوەن بەرنامە و 

پرۆگرامێکی پێشکەوتوو، بەرز نرخاند.
وتــی:  هەروەهــا  »جەهانگیــری« 
»یەکێک لە دەگمەن ئەو مرۆڤانەی کە 
لــە لووتکــەی مرۆڤایەتیدا جێــی گرتووە، 
دوکتــوری ڕێبەرمان قاســملوویە، چونکە 
لــە هەموو تایبەمەندییــە ئیخالقییەکانیدا 

پانێلــی  لــە  لووتکــە«.  گەیشــتبووە 
»شــەریف  ســێمینارەکەدا،  دووهەمــی 
فــەالح«، نووســەر و ئەندامــی حیــزب لە 
شــاری هەولێــر، باســێکی ســەبارەت بــە 
نێوەرۆکــی بەرهەمــی نوێــی خوی کە لە 
سێهەمین ســاڵیادی حەماسەی کۆسااڵن 
و بۆڕیەردا، کتێبێکی بە ناوی »کاکۆ، 
شــاخ«،  و  شــار  لــە  ڕاســان  ئیــرادەی 
لەســەر ژیــان و خەباتــی شــەهید »کاوە 

جەوانمەرد« )کاکۆ( نووسیوە.
»شــەریف فەالح« لە باســەکەیدا لەســەر 
نــاوەرۆک و ئامانجــی کتێبەکەی دوا و 
وتی: » حەماسەی کۆسااڵن و بەرگریی 
پێشــمەرگەی چاونەترســی  قارەمانانــەی 
دێمۆکــرات، بەگژداچوونــەوەی دووبارەی 
و  کوردســتان  خاکــی  داگیرکــەری 
و  کۆنەپەرســت  جەنگــی  دەســپێکی 
ڕاونانــی تاریکــی و هەاڵتنــی ڕووناکــی 
و »گرێدانــی خەباتــی شــاخ و شار«ـــە 
لــە ئاســتی بەریندا. کۆســااڵن لووتکەی 
ئیــرادە و بــاوەڕی بــەرزی گەلــی ڕاســاوە 
لــە بەرانبــەر قیــن و بوغــزی داگیرکەر و 
چەکــی پــڕ لــە ژەنــگ و ئیدیۆلۆژیــی 
ســوواوی کۆنەپەرستدا کە سەرەنجام ئەوە 
خوێنی پێشمەرگە و پارێزەرانی کەرامەتی 
بــە  بەخشــییەوە  هیــوای  بــوو،  نیشــتمان 
نیشــتمان کــە ئێمــە هەین و کــۆڵ نادەین 
و بــە چۆکــدا نایەیــن، چونکــە پاڵمان بە 
کۆســااڵنی ســەربەرزەوە داوە و ڕوومان لە 

جمانی شار و خرۆشانی گەلە«.
سێمینارەکە، بە دابەشکردنی کتێبەکە بۆ 
سەر بنەماڵەی شەهیدانی ڕاسان و میوانان 
بەشــداربووەکانی  پێشــمەرگە  و  کادر  و 

ڕێوڕەسمەکە، کۆتایی پێهات.

ســێمینارێک  پووشــپەڕ،  ١٦ی  ڕۆژی 
تێــرۆری  ســاڵیادی  ٣٠ـــەمین  بەبۆنــەی 
دوکتــور قاســملوو و هاوڕێیانی لە شــاری 

کراسنۆدار بەڕێوەچوو.
لــەم ســێمینارەدا کــە بەشــداریی بەشــێک 
مامۆســتا،  ڕووناکبیــر،  کوردانــی  لــە 
ڕۆژنامەوان، مێژووناس و کەســانی ناودار 
بەڕێوەچوو، لە ســەر ڕۆڵی شۆڕشــگێڕیی 
دوکتــور  قاســملوو، خەباتــی گەلــی کورد 
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و تیرۆریزمی 
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمیی ئێران باس 

کرا.

سەبارەت بە تۆپبارانی ڕێژیمی ئیسالمیی 
ئێران لە ناوچە سنوورییەکانی ڕۆژهەاڵت 
و باشووری کوردستان، فەرماندەیی هێزی 
پێشمەرگەی کوردستان ڕاگەیەندراوێکی 

باو کردەوە.
دەقی ئەم ڕاگەیەندراوە بەم چەشنەیە:

خەڵکی خۆڕاگری کوردستان!
کۆماری ئیسالمیی ئێران هەموو ساڵێک 
لە وەرزی کار و تێکۆشــانی کاســبکاران 
و وەرزێــڕ و مەڕدارانــی کوێســتانەکانی 
کوردســتاندا، بــە بیانــووی جۆراوجــۆر و 

هاوڕێیانــی  هێــژا،  هاونیشــتمانییانی 
تاراوگە!

تێــرۆری  ســاڵەی  ســی  یادەوەریــی 
ڕێبــەری هەمیشــە زینــدوو و هاوڕێیانی، 
کۆســااڵن،  ڕاســان،  دەســپێکی  وەک 
جامانــەکان،  نــەورۆزی  قەرەســەقەل، 
زەماوەنــدی ئــااڵ، حەماســەی کرماشــان 
خاکیپۆشــان،  نــەورۆزی  لوڕســتان،  و 
ســیما و هێمایەکــی تــری بــە ڕابــوون و 
ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت بەخشــی. هەمووان 
لــە بروکســێل کــۆ بووینــەوە تاکــوو یاد، 
نــاو و خەباتــی ڕێبــەری لێهاتــووی گەل 
و نەتەوەکەمــان زینــدوو بکەینــەوە و لــەم 
ڕێگــەوە بــە داگیرکەر و دەســەاڵتدارانی 
تــاران بڵێیــن، هەرچەنــد ڕێبەری شــەهید 

خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان!
پارێــزەری  ڕێکخراوەکانــی  و  ناوەنــد 

مافەکانی مرۆڤ!
تێکۆشەرانی دێرین، دۆستان و دڵسۆزانی 

بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی کوردستان!
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیــزب و الیەنــە 

سیاسیەکان!
 ١٩ ڕۆژانــی  لــە  ئــاگادارن،  هــەروەک 
١١ی  و   ١٠( پووشــپەڕدا  ٢٠ی  و 
پاســدارانی کۆمــاری  ژووئیــە(، ســپای 
ئیســالمیی ئێــران لــە ڕێــگای تۆپخانە و 
فڕۆکــەی بــێ فڕۆکەوانەوە، هێرشــێکی 
ســەر  کردووەتــە  بەربــاوی  و  کوێرانــە 
ناوچــە ســنوورییەکانی نێــوان باشــوور و 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان. لە ئاکامی ئەم 
هێــرش و بۆردومانانــەدا کــە ئامانجیــان 
بــارەگا  و  بنکــە  لــە  گورزوەشــاندن 
ســنوورییەکانی حیزبەکانی کوردســتانی 

پەیوەندییــە  دەزگای  پەیامــی  پاشــان 
دیمۆکراتــی  حیزبــی  گشــتییەکانی 
کوردســتانی ئێــران لــە الیــەن ئەندامێکی 
کوردانــی  نێودەوڵەتیــی  فیدراســیۆنی 

سۆڤییەتەوە پێشکەش کرا.
شــامل«،  »هــەژار  ڕۆژنامــەوان  پاشــان 
چەنــد وتەیەکــی ســەبارەت بــە دوکتــور 
قاســملوو و شۆڕشی کورد پێشکەش کرد 
و هەروەهــا باســی لــەو تایبەتمەندییانــەی 
شەهید قاسملوو کرد کە ئەو لە ڕێبەرانی 

دیکەی کورد جیا دەکاتەوە.
»لەتیــف  ســێمینارەکەدا  درێــژەی  لــە 

برووکــی« باســێکی لــە ســەر مێژووی 
تایبەتــی  بــە  و  کوردســتان  خەباتــی 
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان پێشکەش کرد، 
هەروەهــا چەندین کــەس لە ڕووناکبیران 
و مێژووناســانی بەشــدار، ڕاوبۆچوونــی 
خۆیــان لــە ســەر دوکتــور قاســملوو باس 

کرد.
ئــەم ســێمینارەدا،  لــە دواییــن بڕگــەی 
و  باالیــۆڤ«  »دوورســون  شــاعیر 
»عەودلــێ ئیبراهیــم شــەمۆ« بۆ یادی 
دوکتور قاســملوو چەند پارچە شــێعریان 

پێشکەش کرد.

ئێــران بــووە، لە الیەکەوە پانتایەکی بەرین 
لە ڕەز و باخ و پاوانی دانیشتووانی گوندە 
سنووریەکان ســووتاون و ژمارەیەکی زۆر 
لــە ڕەوەنــد و هەوارچییەکانــی باشــووری 
کوردســتان ئــاوارە بــوون و لــە الیەکــی 
تــرەوە زۆر بەداخــەوە کچێکــی تەمەن ١٨ 
ســاڵ بە نــاوی »زەیتوون قــادر« گیانی 
لەدەســت داوە و ژمارەیــەک هاوواڵتــی و 
سێ پێشمەرگەی کۆمەڵە بریندار بوون.

هاوکاریــی  ناوەنــدی  لــە  ئێمــە 
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران، وێــڕای 
ســەرەڕۆیی  ئــەو  مەحکوومکردنــی 
چەکدارەکانــی  هێــزە  ملهۆڕییــەی  و 
و  سەرەخۆشــی  ئیســالمی،  کۆمــاری 
بنەماڵــەی  هاودەردیــی خۆمــان لەگــەڵ 
»زەیتــوون قــادر« دەردەبڕیــن و هیــوای 
زووچاکبوونەوە بۆ بریندارەکان دەخوازین. 
لە هەمان کاتدا وێڕای مەحکوومکردنی 

سیاسەتی دەستێوەردان لە کاروباری هەرێم 
و پێشــێلکردنی ســەروەرییەکانی هەرێمی 
کوردســتان، تــرس و تۆقاندنــی کۆماری 
ئیســالمی و نانەوەی ئــاژاوە و دڵەراوکێ 
لەنێو دانیشــتووانی ناوچە ســنوورییەکان، 
خوازیــاری ئەوەیــن هەموو توانــای خۆتان 
بــۆ ڕیســواکردن و لەقاودانــی سیاســەتی 
کۆمــاری  نامرۆڤانــەی  و  ســەرەڕۆیانە 
ئیسالمی بەرامبەر بە دانیشتووانی ناوچە 
ســنوورییەکان بخەنەگــەڕ و لــە ڕێــگای 
جۆراجــۆرەوە ئــەم سیاســەتەی کۆمــاری 

ئیسالمی مەحکووم و ڕیسوا بکەن.

حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
کوردستانی ئێران

٢١ی پووشپەری ١٣٩٨ی هەتاوی
١٢ی جووالی ٢٠١٩

لەگەڵمانــدا نییە، بەاڵم ڕێباز و ڕێبوارانی 
قایمتر لە جاران بەردەوامن. 

حەرەکەتێکــی  بروکســێل،  کارنەڤاڵــی 
بەهێــز بــوو کــە ســەرچاوەی لــە ئیــرادەی 
ئەنــدام،  بەتایبەتــی  و  خۆرهەاڵتییــەکان 
الیەنگر و دۆســتانی حیزبــی دێموکراتەوە 
دەگــرت. بەم بۆنەوە بە ناوی ڕێبەرایەتیی 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانەوە، 
ئاراســتە  خۆمانتــان  پێزانینــی  و  ســپاس 
یەکــی  بــە  یــەک  سپاســی  دەکەیــن. 
ئەنــدام، الیەنگر و دۆســتانی حیزبەکەمان 
دەکەیــن کــە لە شــارە دوور و نزیکەکانی 
ئورووپــاوە ڕێــگای برۆکســێلیان گرتەبەر، 
تاکــوو شــانازییەکی تــر بــۆ خۆرهــەاڵت 
تۆمار بکەین. لە هەمان کاتدا، پێویســتە 

سپاســی خەڵکی تێکۆشــەری کوردســتان 
بکەیــن  نیشــتمانپەروەرانە  مرۆڤــە  ئــەو  و 
کــە لــە پارچەکانــی تــری کوردســتانەوە 
نیشــتمانییە  یادەوەرییــە  بــەم  پەیوەســت 
بــوون. هەروەهــا ڕێکخــراو، کەســایەتییە 
کوردســتانی، ئێرانــی و ئورووپاییانــە کــە 
شــان بە شانی ئێمە، تێرۆری خەباتکارانی 
کوردیان شــەرمەزار کــرد و یادی دوکتور 
هەروەهــا  ڕاگــرت.  بــەرز  قاســملوویان 
سپاســی هەمــوو ئەندامــان و الیەنگــران و 
دۆســتانی حیزب لە باشــووری کوردســتان 
و لــە نێوخــۆی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت 
دەکەیــن کە بە شــێوەی جۆراوجۆر، یادی 
ئــەو ڕێبــەرە مەزنەیــان بــەرز ڕاگــرت. لــە 
کۆتاییدا سپاسی کۆمیتەی ئامادەکاریی 
یادەکــە و هەروەهــا کۆمیتەکانــی حیــزب 
لــە واڵتە جیاوازەکانــی ئورووپا و هەرێمی 
کوردســتان دەکەین کە سەرکەوتووانە ئەم 

ئەرکەیان بە ئەنجام گەیاند.
سەرکەوتن بۆ گەل و نیشتمان

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری

پووشپەڕی ١٣٩٨ی هەتاوی

یــەک لــەوان بوونی هێزی پێشــمەرگەی 
کوردســتان، ڕقــی خــۆی بەســەر خەڵکدا 
ژیانــی  شــوێنی  ناوچــەی  و  دەڕێژێــت 
تــۆپ و  بــەر  خەڵکــی ئاســایی دەدەنــە 
ڕاکێتبــاران. لــە ڕێکەوتــی ١٩ و ٢٠ی 
پووشــپەڕدا، ناوچەکانی »ســیدەکان« و 
»چۆمانـ«ـــی داوەتــە بــەر  تۆپبــاران و 
خەڵکــی ســڤیلی ناوچەکــەی کردووەتــە 
ئامانــج و زەرەر و زیانــی زۆری بە ژیانی 
خەڵــک گەیاندووە و شــەهید و برینداری 
ســڤیلی لێکەوتۆتــەوە. پێویســتە پێــش بە 

ڕۆژی سێشــەممە، ١٨ی پووشــپەڕ هەر لە 
چوارچێوەی کار و چاالکییەکانی تایبەت 
بــە یــادی ٣٠ ســاڵەی تیــرۆری دوکتــور 
قاسملوو و هاوڕێیانی، هەیئەتێکی حیزبی 
دێموکــرات، بــە سەرپەرشــتیی »مســتەفا 
هیجری«، لێپرســراوی گشــتی، سەردانی 

پارلمانی یەکیەتیی ئورووپای کرد.
هەیئەتەکــە بە یاوەریی »ڕالف بانچێس«، 
و   UNPO ڕێکخــراوی  ســەرۆکی 
ئەندامانی دیکەی دەســتەی ســکرتاریای 
هەیئەتێــک  الیــەن  لــە  ڕێکخراوەکــە، 
بــە  ئورووپــا  یەکیەتیــی  ئەندامانــی  لــە 
سەرپەرشــتیی »ژولــی وارد«، ئەندامــی 
لــە  ئەورووپــا  یەکیەتیــی  پارلمانــی 
فراكســیۆنی »سوســیال دێموكــرات«، بــە 

گەرمی پێشوازیی لێکرا.
لــە  بــوو  بریتــی  دیدارەکــە  ســەرەتای 
لەبــارەی  کورتەیــەک  پێشکەشــکردنی 
مێــژووی خەباتــی حیزبــی دێموکــرات لە 
الیــەن »عەلــی عەبدیلــزادە«، ئەندامــی 

هەیئەتی حیزبی دێموکرات.
پاشان »مستەفا هیجری«، کورتەباسێکی 
لــە  کــورد  خەباتــی  مێــژووی  لەبــارەی 

کوردستانی ئێران پێشکەش کرد.

زیادەڕەوییەکانــی کۆماری ئیســالمی لە 
بەزاندنی ســنوور و هێرش بۆ ســەر ژیانی 

خەڵک بگرن.
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان، پێبەندە 
بــە پاراســتنی ژیانــی خەڵکــی ئاســایی 
و ئــەوە کۆمــاری ئیســالمیی ئێرانــە کە 
دژی ژیانی خەڵکە و ڕقی خۆی بە سەر 

خەڵکی ئاساییدا دەڕێژێت.
پێشــمەرگەی  هێــزی  فەرماندەیــی 

کوردستان
٢٠ی پووشپەڕی ١٣٩٨

باســی  هیجــری«،  »مســتەفا 
ســەرکوتکردنی نەتەوەی کوردی کرد لە 
الیــەن دەســتەاڵتە جیاوازەکانــی حاکم لە 
درێژایــی مێــژوو لــە ئێرانــدا و بەتایبەتی 
لە ماوەی چوار دەیەی ڕابردوودا و وتی: 
»گەلــی کــورد لــە واڵمــی داخوازییــە 
سەرەتاییە مافە مرۆیی و نەتەوەییەکانیدا، 
لــە الیــەن ڕێژیمی ئیســالمیی ئێرانەوە بە 
دەکرێــت،  ســەرکوت  شــێوە  دڕندانەتریــن 
تێرۆر دەکرێت و لە زیندانەکان دەخرێت«.
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکــرات 
ئامــاژەی بەوە دا كــە هەوڵەكانی واڵتانی 
بــو گۆڕینــی هەڵســوكەوتی  ئورووپایــی 
كۆمــاری ئێســالمی بێئــاكام بــوون و لــە 
ئەساســدا ئــەو ڕێژیمــە ئیمكانی گۆڕانی 

ئەرێنیی تێدا بەدی ناكرێت.
دواتر چەند پرســیارێكی پارلمانتارەكان لە 
الیــەن لێپرســراوی گشــتیی حیزبــەوە واڵم 
درانەوە. لە بەشێكی دیكەی دانیشتنەكەدا، 
دوکتور »ئێدریس ئەحمەدی«، باســێكی 
ئاكادێمیكی ســەبارەت بە ڕەوشــی ئێران و 

ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست پێشكەش كرد.
لە بەشی كۆتایی دانیشتنەكەدا، »تەیموور 
ئەلیاســی«، ســەرۆكی ڕێكخراوی مافی 

مروڤــی كوردســتان، كۆمەڵێــک فاكتــی 
مافــی  پێشــێلكارییەكانی  بــە  ســەبارەت 
مــرۆڤ لە كوردســتان و ئێران بەگشــتیی 

خستە بەر دیدی بەشداران.

لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکرات، پەیامێکی ڕوو 
لە کوردانی تاراوگە باڵو کردەوە

فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان، 
ڕاگەیەندراوێکی باڵو کردەوە

ڕاگەیەندراوی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران سەبارەت بە 

تۆپبارانی ناوچە سنوورییەکانی کوردستان

لە ڕووسیە سێمینارێک بۆ یادی دوکتور قاسملوو 
بەڕێوەچوو

هەیئەتێکی حیزبی دێموکرات، سەردانی پارلمانی 
یەکیەتیی ئورووپای کرد

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران 
کۆ بوونەوە



ژمارە ٧٥٤،  ٣١ی پووشپەڕی ٤١٣٩٨

پووشپەڕ هێمای خەبات و پەیمانە
ڕۆڵە چاونەترســەکانی ڕێبازی شــەهید 
ئەنجامدانــی  بــە  قاســملوو،  دوکتــور 
لــە  تەبلیغــی  جۆراوجــۆری  چاالکیــی 
چەندیــن شــار و گەنــدی کوردســتان و 
ئێــران، یــادی ٢٢ی پووشــپەڕیان بــەرز 
ڕاگــرت و پەیمانــی وەفادارییان لەگەڵ 
ڕێبازی شــەهیدان نوێ کــردەوە؛ لێرەدا 
بەرینــە  چاالکییــە  لــەو  گۆشــەیەک 

دەخەینەر چاوی خوێنەرانی ئازیز:
١٢ی  چوارشــەممە،  شــەوی 
پووشــپەڕ، بوێرانی دێموکراتپەروەر، 
گوندەکانــی  جــادەی  لەســەر 
ناوچــەی  نازنــاز«ی  و  »نەنــاس 
نووســینی  بــە  ورمــێ«،  »دۆڵــی 
»ڕاســان  وەک:  دروشــمگەلێک 
درەوشــانەوەی بیــری ئازادیخوازیــی 
شــەهید قاســملوو«، »بژی حیزبی 
»کۆمــاری  و  دیموکــرات« 
ئیسالمی دامەزرێنەری تێرۆریزمی 
دەوڵەتــی«، وەفاداریــی خۆیــان بــە 
ڕێبازی قاسملووی شەهید دەربڕی.
هەروەهــا شــەوی ١٣ لەســەر ١٤ی 
پووشــپەڕ، قارەمانانــی دێموکــرات، 
جیــاوازی  شــوێنی  چەنــد  لــە 
و گوندەکانــی  شــاری »مەهابــاد 
باوکردنــەوەی  بــە  دەوروبــەری«، 
بــە  تایبــەت  پۆســتێری  و  تراکــت 
٢٢ی پووشپەڕ و هەڵکردنی ئااڵی 
پیرۆزی کوردســتان لەسەر مەزاری 
»سارم بەگی موکری«، یەکێک 
لــە گەورەپیاوانــی مێــژووی کورد، 

ئەو ڕۆژەیان یاد کردەوە.
ئــەو شــوێنانەی کــە چاالکیی لێ 
 « لــە:  بریتیــن  درابــوون،  ئەنجــام 
شــەقامی  ئەســغەری،  بازاڕچــەی 
موکریــان،  شــەقامی  ئــازادەگان، 
پارکی میلله ت، شه قامی په رستار، 
شــه قامی  نەخۆشــخانە،  حەســاری 
وروودیــی  شــار،  گۆڕســتانی 
تاقــه دار، ســێڕاکانی گوندی کانی 
حاجــی مامیــان، گونــدی ئامێــد، 
و   میریســێ  ئافانــو  گونده کانــی 
هه مزاوا، گوندەکانی ســێلم ساغوڵ 
و که وتــەر، گونده کانــی دێبۆکــر و 
برایمە، شیالنان و به ری قوتابخانەی 

مەهاباد«.
شــەوی  پێوەندییــەدا،  لــەم  هــەر 
پووشــپەڕ،  ١٣ی  پێنجشــەممە، 
خاکیپۆشــانی مەتەرێــزی شــار لــە 
شاری شــنۆی حەماســەخولقێن، لە 
چەنــد شــوێنی ئــەو شــارەدا وەک: 
»دەوروبەری پۆمپی بێنزین، ڕەحیم 
ئــاوا و ســەلیم ئــاوا« و هەروەهــا لە 
گونــدی  کۆاڵنەکانــی  تــەواوی 
بــە  شــنۆ،  شــاری  »سۆفیانـ«ـــی 
باوکردنــەوەی تراکت و پۆســتێری 
و  پووشــپەڕ  ٢٢ی  بــە  تایبــەت 
هەروەها نووســینی دروشــمگەلێکی 
ئیســالمی  »کۆمــاری  وەک: 
»بیــری  تێرۆریــزم«،  ماکــەی 
قاســملوو چــرای ڕێــی خەباتمانە« 
و »بژی قاســملوو«، ئــەو ڕۆژەیان 

یاد کردەوە.
هەروەها، تێکۆشــەرانی دێموکرات، 
پووشــپەڕ،  ١٤ی  هەینــی،  ڕۆژی 
لــە شــاری نەغــەدە، لــە  گونــدی 
»چەقــەڵ مســتەفا«، بــە بۆنــەی 
ســاڵوەگەڕی شــەهیدکرانی شەهید 
دوکتور قاسملوو، بە باوکردنەوەی 
تراکــت و پۆســتێر ئــەو ڕۆژەیان یاد 

کردەوە.
ناوچــەی »الجانـ«ـــی  ســەر  لــە 
بــە پیرانشــاریش، لــە گوندەکانــی، 
»خورینــج، ڕێــگای نێــوان کانــی 
مــەال و کانــی بــداغ«، چاالکیــی 
تەبلیغی بەڕێوەچوو و چاونەترسانی 
خۆیــان  ئەمەگداریــی  دێموکــرات 

بەرانبەر بەو ڕێبازە دەربڕی.

حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
بەرەبــەری  لــە  ســنە،  شــاری  لــە 
پووشــپەر،  ٢٢ی  نزیکبوونــەوەی 
ساڵوەگەڕی شــەهیدبوونی ڕێبەری 
›‹دوکتــور  کــورد،  گــەورەی 
قاســملوو‹‹ و هاوڕێیانی، سەردانی 
گڵکــۆی شــەهیدانیان کــرد و بــە 
باوکردنــەوەی تراکــت و پۆســتێر، 

چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
لــەم  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی 
نووســینی  بــە  چاالکییــەدا، 
دروشمەکانی: »ڕاسان بەردەوامە«، 
ماکــەی  ئیســالمی  »کۆمــاری 
دوکتــور  »تێــرۆری  تێــرۆرە«، 
تێــرۆری  هاوڕێیانــی،  و  قاســملوو 
و  پێکەوەژیانــە«  و  ئاشــتیخوازی 
»بژی حدکا«، پەیمان و بەڵێنییان 
لەگــەڵ ڕێبــازی شــەهید قاســملوو 

نوێ کردەوە.
ڕێبــازی  ڕێبوارانــی  هــاوکات 
و  »ئاڵیکەنــد«  لــە  دێموکــرات 
ئــاوا«ی  عەبــاس  »ئەســپۆغەی 
نووســینی  بــە  بۆکانــدا،  شــاری 
دروشــمگەلێک بە زمانی فارسی، 
لەوانــەش: »مرگ بر دیکتاتور‹‹، 
»راە قاســملوو راە صلــح و آشــتی 
اســت« و »تیروریسم، شناسنامەی 
جمهوری اسالمی است«، چاالکیی 
مەحکوومکردنــی  بــۆ  تەبلیغییــان 
کۆمــاری  دەوڵەتیــی  تێرۆریزمــی 
ئیسالمی و پشتیوانی لە پێشمەرگە 
و حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی 

ئێران، بەڕێوە برد.
 ١٥ ڕێکەوتــی  شــەممە،  شــەوی 
لەســەر ١٦ی پووشــپەڕ، ئەندامان و 
الیەنگرانــی حیزبــی دێموکرات  لە 
»دەڕە شــار«ی ســەر بە پارێزگای 
ئیــالم، بــە بۆنەی ٢٢ی پووشــپەڕ، 
ســاڵڕۆژی شــەهیدکرانی ڕێبــەری 
دوکتــور  گەلەکەمــان،  مەزنــی 
تەبلیغییــان  چاالکیــی  قاســملوو، 

بەڕێوە برد.
قارەمانانــی دێموکــرات لــە »دەڕە 
بــە  ئیــالم،  پاڕێــزگای  شــار«ی 
نووســینی دروشمی: »بژی حیزبی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران«، 
»دروود بەر قاسملوو« و »مەرگ 
تێرۆریســتی  ســپای  بــۆ  نەمــان  و 
بەرینــی  چاالکیــی  پاســداران«، 

تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ئەو شــوێنانەی کــە چاالکیی تێدا 

بەڕێوەچــووە، بریتیــن لــە شــەقامی 
ســاڵحی و پارکــی شــارەداری لــە 
تەنیشــت بنکەی سپای تێرۆریستی 

پاسداران.
پووشــپەڕ،  شــەممە، ١٥ی  ڕۆژی 
دێموکراتــی  حیزبــی  ئەندامانــی 
کوردســتانی ئێــران لــە شــارەکانی 
کوردســتان، بــە بۆنــەی ســیهەمین 
دوکتــور  تێرۆرکرانــی  ســاڵیادی 
قاســملوو و هاوڕێیانــی، چاالکیــی 

تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ئەندامانــی دڵســۆز و تێکۆشــەری 
شــاری  لــە  دێموکــرات  حیزبــی 
»مەریوان«، لە شوێنەکانی وەک: 
هــەژارە،  مزگەوتــی  »گەڕەکــی 
قەدیــم،  ڕای  ئیــدارەی  شــەقامی 
مزگەوتــی  بایــەوە،  چوارڕێیانــی 
دەروبــەری  ســەدیق،  ئەبووبەکــری 
مزگەوتــی عەبدوڵــا بــن عومــەر، 
سەرشــیو  جــادەی  گاڕان،  پــردی 
دەوروبــەری  و  ســەقز(  )مەریــوان- 
و  تراکــت  گاڕان«،  بەنــداوی 
پۆستێری تایبەت بەو ڕۆژەیان باو 

کردووتەوە.
و  تێکۆشــەر  ئەندامانــی  هــاوکات 
دێموکراتــی  حیزبــی  چاونەترســی 
شــاری  لــە  ئێــران،  کوردســتانی 
»دێوالن«، لە شــوێنەکانی وەک: 
جەهادگەرانــی  »گەڕەکەکانــی 
مەیدانــی  ســەخاوەت،  زاگــرۆس، 
محەممــەد ڕەســوولەڵا، گەڕەکــی 
قەدیمیــی دێوالن، خوارەوەی جادەی 
نەخۆشــخانەی  شــافێعی،  ئیمــام 
شەواهد، گەڕەکی شەیدا، مەیدانی 
بەســیج، جــادەی قــوروە و دێــوالن و 
و  باشــماخ  گوندەکانــی  هەروەهــا 
٢٢ی  بۆنــەی  بــە  جوامێرئــاوا«، 
پووشــپەڕ، ســاڵیادی شــەهیدکرانی 
هاوڕێیانــی،  و  قاســملوو  دوکتــور 
چاالکیی بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە 

برد.
هەروەها، تێکۆشــەرانی دێموکرات، 
لــە گونــدی »وســوکەند«ی ســەر 
بۆنــەی  بــە  بــە شــاری مەهابــاد، 
ســاڵوەگەڕی شــەهیدکرانی شەهید 
دوکتور قاسملوو، بە باوکردنەوەی 
تراکــت و وێنەی دوکتور قاســملوو 
بە شــێوەیەکی بەرباو، یاد و ناوی 
ڕێبــەری نــاوداری کوردیــان بــەرز 
ڕاگــرت و بــەو بۆنــەوە، چاالکیــی 

تەبلیغییان بەڕێوە برد.
حیزبــی  ئەندامانــی  هــاوکات، 

دێموکــرات لــە گوندی »شــیان«، 
ســەر بە ناوچەی ژاوەرۆی سنە، لە 
شوێنەکانی وەک: »کانی عەودە، 
ترمیناڵــی قــازی بەکر، میــاوەزان، 
کانــی گەزنــە، کــورار، خەرگەنــم، 
کانــی وزە و کانــی جاهێــڵ«، بــە 
وێنــەی  و  تراکــت  باوکردنــەوەی 
دوکتور قاسملوو، چاالکیی بەرینی 

تەبلیغییان بەڕێوە برد.
حیزبــی  تێکۆشــەری  ئەندامانــی 
١٦ی  ڕێکەوتــی  دێموکــرات، 
پوشــپەڕ لە »سی و سێ پۆلـ«ـــی 
شاری ئیسفەهان، بە باوکردنەوەی 
ڕێبــەری  نــاوی  و  یــاد  پۆســتێر، 
نــاوداری کوردیــان بــەرز ڕاگرت و 
بــەو بۆنــەوە چاالکیــی تەبلیغییــان 

بەڕێوە برد.
حیزبــی  ئەندامانــی  هــاوکات، 
هەوایــی  پــردی  لــە  دێموکــرات 
شــاری  کارمەندانــی  شــەهرەکی 
پیــرۆزی  ئــااڵی  مەهابــاد، 
کوردســتانیان هــەڵ کــرد و وێنەی 
شــەهید دوکتــور قاســملوویان بــاو 

کردەوە.
قارەمانانــی دێموکــرات لە گوندی 
»خاتــوون بــاغ«، هەتــا ســێڕێیانی 
و  تراکــت  بــۆکان،   – مەهابــاد 
ڕۆژەیــان  بــەم  تایبــەت  پۆســتێری 
باو کردەوە. هەروەها تێکۆشــەرانی 
دێموکــرات بــەم بۆنــەوە، ســەردانی 
ڕێــگای  گڵکــۆی دوو شــەهیدی 
بــە  کوردســتانیان،  ڕزگاریــی 
فەرهــادی‹‹  ›‹فــاروق  ناوەکانــی 
و ›‹عەبدوڵــا مەحمــوودی‹‹، لــە 
گونــدی »دۆستاڵیـ«ـــی ناوچــەی 
مەحاڵــی ســەر بە شــاری مەهاباد، 
کــرد و پەیمانیــان لەگەڵ ســەرجەم 
شــەهیدانی کورد و کوردستان نوێ 
کردەوە کە هەتا دوادڵۆپی خوێنیان، 

درێژەدەری ڕێگایان بن.
حیزبــی  ئەندامانــی  هەروەهــا، 
دێموکــرات لــە شــاری ورمــێ، بــە 
نووسینی دروشمگەلی: »دروود بەر 
قاســملوو، بــژی حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران، بژی پێشمەرگە، 
بــژی ڕاســان، دروود بــەر شــەهیدان 
ســپای  بــۆ  نەمــان  و  مــەرگ  و 
تێرۆریســتی پاســداران«، چاالکیی 

بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
پووشــپەر،  ١٧ی  و   ١٦ ڕۆژانــی 
قارەمانانی چاونەترســی دێموکرات 
لە شاری مەریوان، بە بۆنەی ٢٢ی 

پووشپەڕ، ســاڵڕۆژی شەهیدکرانی 
دوکتــور قاســملوو و هاوڕێیانی، لە 
چــوارڕای ئەســڵیی ئــەو شــارە  و 
شــارەدێی ›‹نێـــ‹‹دا، بــە هەڵدانــی 
ئااڵی پیرۆزی کوردستان و ئارمی 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ئێران، چاالکیــی تەبلیغییان بەڕێوە 

برد.
هەروەهــا تێکۆشــەرانی دێموکــرات 
بــە  ســەر  ›‹دەل‹‹،  گونــدی  لــە 
هەورامــان، بــە هەڵکردنــی ئــااڵی 
پیرۆزی کوردستان و باوکردنەوەی 
وێنەی دوکتور قاسملوو، چاالکیی 
بەرینــی تەبلیغییــان بەڕێوە برد و لە 
پەیامێکدا ڕایانگەیاند: »ئێمە هەتا 
دواهەناســەی ژیانمــان، درێــژەدەری 
بەتایبــەت  و  شــەهیدان  ڕێبــازی 
الیــەن  لــە  و  قاســملووین  دوکتــور 
حیزبی دێموکراتەوە، هەر ئەرکێک 
کــە بە ئێمــە بســپێردرێت، ئامادەین 

کە ڕایپەڕێنین«.
هاوکات لە شــاری بانە، ئەندامانی 
بۆنــەی  بــە  دێموکــرات،  حیزبــی 
نووســینی  بــە  پووشــپەڕ،  ٢٢ی 
حیزبــی  »بــژی  دروشــمگەلی: 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران«، 
قاســملوو،  دوکتــور  »ڕێــگای 
»بــژی  و  ڕزگارییــە«  ڕێــگای 
تەبلیغییــان  چاالکیــی  ڕاســان«، 

بەڕێوە برد.
هەروەهــا، قارەمانانی دێموکرات لە 
شــاری بــۆکان، لــە کۆاڵنەکانــی: 
و  تەرەغــە  و  ئاگریــن  »قەندیــل، 
هەروەها لە پردی هەوایی میراوا«، 
بە نووســینی دروشــمگەلی: »بژی 
»قاســملوو  قاســملوو«،  دوکتــور 
قامووسێک بۆ ژیان« و »قاسملوو 
شــکۆی نەتەوەیــەک«، چاالکیی 

بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە برد
هــەر لــەم پەیوەندییــەدا، ئەندامانــی 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ئیــران، بــە بۆنەی ٢٢ی پووشــپەڕ، 
ســاڵڕۆژی شــەهیدکرانی دوکتــور 
قاســملوو و هاوڕێیانی، لە ناوچەی 
شــاروێرانی سەر بە شاری مەهاباد، 
لە گوندەکانی: »کێچاوا، گابازەڵە 
هەڵدانــی  بــە  خــۆش«،  حاجــی  و 
و  کوردســتان  پیــرۆزی  ئــااڵی 
باوکردنــەوەی تراکت و پۆســتێری 
چاالکیــی  ڕۆژە،  بــەم  تایبــەت 

بەرینی تەبلیغییان ئەنجام دا.
ڕێکەوتی ٢١ی پووشپەڕ ئەندامانی 

شــاری  لــە  دێموکــرات  حیزبــی 
بۆکانی قارەمانەوە لە شــوێنەکانی 
وەک: »بــازاڕی بۆکان، یاریگای 
فوتبــاڵ، زانکــۆی پەیامــی نــوور، 
میراوای کۆن، عەشایر و کولتەپە، 
بەنــداوی  ســاحیلی،  پاڕکــی 
ئاڵەشــین،  ناوچەکانــی  و  بــۆکان 
گونــدی  و  مەجیدخــان  چۆمــی 
گامێشــگۆلی« چاالکیی بەرینی 

تەبلیغییان بەڕیوە برد.
هەروەهــا تێکۆشــەرانی دێموکــرات 
فودانــە  دەیــان  باوکردنــەوەی  بــە 
دوکتورقاســملوو  نــاوی  بــە  کــە 
ئاســمانی  بەســەر  نەخشــێندرابوون 

شاری بۆکاندا باویان کردەوە. 
بەم بۆنەوە خەڵکی نیشــتمانپەوەر لە 
شاری بۆکان بۆ ڕێزگرتن لە یادی 
ڕێبەری مەزن، دوکتور قاســملوو و 
محکوومکردنی ڕێژیمی تێرۆریست 
پــەروەری ئێــران، دووکان و بازاڕ بە 
تایبــەت بازاڕەکانی ئەســکەندەریی 

ئەو شارەیان داخست.
ڕۆڵەکانــی دێموکــرات لــە شــاری 
ناوچــەی  بــە  ســەر  گوێکتەپــە 
شاڕوێرانی مەهاباد بە بەڕێوەبردنی 
یــادی  تەبلیغــی  چاالکیــی 
پیــرۆز  و  بــەرز  دوکتورقاســلوویان 
ڕاگــرت و بە باوکردنەوەی وێنەی 
شــەهید دوکتــور قاســملوو، ئارمی 
حیزب، دروشــم و پۆســتێر، شەقام و 
کۆالنەکانی ئەم شارەیان ڕازاندەوە.

حیزبــی  قارەمانانــی  هــاوکات 
دێموکرات لە شاری خۆڕاگری پاوە 
بــە بۆنەی ســیهەمین ســاڵوەگەڕی 
شــەهیدکرانی دوکتــور قاســملوو و 
هاوڕێیانــی، بــە نووســینی دروشــم 
لەگەڵ ڕێبازی شــەهیدان پەیمانیان 

نوێ کردەوە.
هــەر بــەم بۆنــەوە ئەندامانی حیزبی 
دێموکــرات لــە شــاری پیرانشــار بە 
پۆســتێر  و  تراکــت  باوکردنــەوەی 
چاالکیی بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە 

برد.
هەروەها ئەندامانی و تێکۆشــەرانی 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ســەر  مێــراو  گونــدی  لــە  ئیــران 
بــە  بــە ناوچــەی ژاوەرۆی ســنە  
وێنــەی  و  تراکــت  باوکرنــەوەی 
دوکتور قاسملوو چاالکیی بەرینی 

تەبلیغییان ئەنجام دا.
چاالکییانــەدا  ئــەو  درێــژەی  لــە 
لــە  قاســملوو  ڕێبــازی  قوتابیانــی 
پــردی ڕەزاو و دووڕێیانــی ڕەزاوو  
دەگاگا ســەر بە شــاری سەواڵوا بە 
نووســینی دروشم چاالکیی بەرینی 

تەبلیغییان بەڕێوە برد.
قارەمــان،  شــنۆی  شــاری  لــە 
لــە  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی 
گوندەکانی: »شــێخان، تاژەندەرێ، 
کیسەاڵوێ، بێتریان، هێیە، میراوێ، 
پووشاوێ، بێمزورتێ، سینگان، شێ 
حوسماک و نەرزیوێ«، چاالکیی 

تەبلیغییان بەڕێوە برد.
قارەمــان،  پیرانشــاری  شــاری  لــە 
ڕێبوارانی ئــازادی لە گوندەکانی: 
و  ماشــکان  زێوکــە،  »ســێڵوێ، 
پیرەکانــی«، چاالکیــی تەبلیغییان 

بەڕێوە برد.
هەمیشــە  سەردەشــتی  شــاری  لــە 
دێموکــرات، لــە »گەڕەکی گۆمە 
ژاژاوکــە«،  ســێڕای  و  ســوور 

چاالکی بەڕێوە چوو.
ڕۆڵەکانــی  بــۆکان،  شــاری  لــە 
وەک:  شــوینەکانی  لــە  پێشــەوا 
»جادەی سەدی بۆکان، ئینگیجە، 
شــارەک،  کولتەپــە،  شــوێنەکانی 
جــادە حەســار، عەشــایر، شــارەکی 
گوڵســتان، کــوی فەرهەنگییــان و 
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کۆاڵنەکانــی  و  کوچــە  زۆربــەی 
چاالکیــی  بــۆکان«،  شــاری 

تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.
تێکۆشــەرانی دێموکرات لە شــاری 
ســنەی خوێناوی، بە بۆنەی ٢٢ی 
پووشــپەڕ، بــە نووســینی دروشــم و 
باوکردنــەوەی وێنــەی تایبەت بەو 
ڕۆژە، پەیمانیــان لەگــەڵ ڕێبــازی 
شــەهیدان نوێکردەوە.ئەو شــوێنانەی 
کە چاالکیی تەبلیغیی تێدا بەڕێوە 
چــووە بریتیــن لــە: »حەســەن ئاوا، 
کانیمشــکان،  وشــکۆڵ،  دەروەن، 
گەنمــان، دانــە، مەرەبــزان، کەرجۆ، 
کەڕەســی  ســنە،  ئــاوای  شــەریف 
و  دیکــە  گونــدی  چەنــدی  و 

شەقامەکانی حافز«.
لە  تایلەی شــاری سنە، ڕێبوارانی 
دێموکــرات و ئەندامانــی حیزب، بە 
بۆنــەی ســاڵوەگەڕی شــەهیدبوونی 
دوکتور قاسملوو، سەردانی مەزاری 
شــەهیدانیان کــردووە و بــه دانانــی 
چەپکــە گــوڵ، لەگــەڵ ڕێبازیــان 

پەیمانیان نوێ کردووەتەوە.
هاوکات لە ڕووبەڕووی »مەرکەزی 
ڕاهییانی نووری ســنە«، که ســەر 
بــه ســپای تێرۆریســتی پاســدارانه، 
وێنــە و تراکتــی تایبــەت بــە ٢٢ی 
کردووەتــەوە. بــاو  پووشــپەڕیان 
هەروەهــا لەبــەر دەرگای زیاتــر لــە 
٥٠٠ ماڵــدا، تراکــت و پۆســتێریان 

باو کردووەتەوە.
چاالکییانــەدا،  ئــەو  درێــژەی  لــە 
پێشــمەرگەکانی شار بە هەڵکردنی 
ئااڵی کوردستان و دانانی چەک، 
حیزبــی  لــە  خۆیــان  پشــتیوانیی 
دێموکــرات و ئامادەیــی خۆیــان بۆ 

هەر بڕیارێک دەربڕی.
لــە شــاری ســمکۆی شۆڕشــگێڕ، 
قارەمانانــی دێموکــرات لە »دزەی 
لەگــەڵ  پەیمانیــان  مەرگــەوەڕ«، 
ڕێبازی شەهیدان نوێ کردەوە و بە 
نووســینی دروشــم و باوکردنەوەی 
وێنــەی دوکتــور قاســملوو، بێزاریی 
خۆیان لە ڕێژیمی تێرۆریستی ئێران 

دەربڕی.
هــاوکات لــە نێو شــاری ورمێ، لە 
شوێنەکانی: »شــارەکی شەهریار، 
بلــواری  ویالشــەهر،  شــارەکی 
شەهریار، زانکۆی ئافاق، زانکۆی 
تۆخــم  پارکــی  نــوور،  پەیامــی 
مۆرغی، زانکۆی سەما و شارەکی 
ئەندیشــە نزیک قوتابخانەی ١٣ی 
تەبلیغــی  چاالکیــی  ئابــان«، 

بەڕێوەچوو..
شــەهید »خەلیــل  لــە کرماشــانی 
قارەمانانــی  خەلەبانـ«ـــەوە، 
دێموکــرات لــە شــاری شــاباد، بــە 
نووسینی دروشم، بێزاری و نەفرەتی 
خۆیان لە ڕێژیمی سێدارە دەربڕی.

ڕۆڵەکانــی دێموکــرات، لــە دیاری 
بــە  ڕەزایــی«،  شــەهید »حەکیــم 
بۆنــەی ٢٢ی پووشــپەڕ ســاڵڕۆژی 
نووســینی  بــە  ڤییــەن،  شــەهیدانی 
دروشــم و باوکردنــەوەی تراکــت و 
پۆســتێر، پەیمانیان لەگەڵ ڕێبازی 

شەهیدان نوێکردەوە.
ســەقز،  شــاری  لــە  هەروەهــا 
بــە  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی 
باوکردنــەوەی پۆســتێر و وێنــەی 
شەهیدان و هەروەها نووسینی دروشم 
لە گەڕەکانی »حەمااڵوای خواروو 
و ژووروو، عەباس ئاوا، شــەهرەکی 
کوردســتان، شەهرەکی زاگرۆس  و 
تازاوا«، بە بۆنەی ٢٢ی پووشپەڕ، 
چاالکیی تەبلیغییان ئەنجام دا.  

ڕۆڵــە  تریشــەوە  الیەکــی  لــە 
لــە  دێموکــرات  چاونەترســەکانی 
شــاری بانــه، بــه هەڵکردنی ئااڵی 
باوکردنــەوەی  و  کوردســتان 
لەگــەڵ  ڕەقیــب،  ئــەی  ســروودی 
و  قاســملوو  دوکتــور  ڕێبــازی 
پەیمانیــان  کوردســتان  شــەهیدانی 

نوێکردنەوە.

لــە  دێموکــرات  ئازاکانــی  ڕۆڵــە 
گونــدی »نییەر«یــش بۆ جارێکی 
دیکــە بــە باوکردنــەوەی پۆســتێر 
وهەروەها نەخشاندنی وێنەی شەهید 
دوکتــور قاســملوو، یــادی دوکتــور 

قاسملووی نەمریان بەرز ڕاگرت.
٢٠ی  پێنجشــەممە،  ڕۆژی 
بــە  ســەقز،  شــاری  لــە  پووشــپەڕ، 
بۆنەی ٢٢ی پووشــپەڕ، ڕۆڵەکانی 
دێموکــرات لە شــوێنەکانی وەک: 
تەپــەی  شــەکر،  و  قەنــد  »پشــت 
حاجــی ئــاوا، شــافێعی، ڕوودەکی، 
میتــری«،  دوو  و  ســی  و  ســیلۆ 

چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
دێموکــرات  قارەمانانــی  هــاوکات 
لــە شــاری ســنە، لــە شــوێنەکانی: 
شــیرکەتی  ئیقبــاڵ،  »مەیدانــی 
دژ،  ســنە  مەیدانــی  دوخانییــات، 
شــاخی ئاویــەر، ئیــدارەی تەئمینی 
وەرزش  ئیــدارەی  ئیجتماعــی، 
علوومــی  زانکــۆی  جەوانــان،  و 
پزشــکی، سەداوسیما و ڕووبەرووی 
بیتولموقەدەســی  ســپای  پادگانــی 
ڕێژیم«، بە باوکردنەوەی تراکت و 
وێنەی دوکتور قاســموو، چاالکیی 

بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
حیزبــی  ئەندامانــی  هەروەهــا 
دێموکــرات لە گوندی تەنگیســەر، 
ســەر بە ناوچەی ژاوەرۆی سنە، بە 
شێوەیەکی بە شکۆ، یادی ڕێبەری 
بــەرز  کوردیــان  گەلــی  نــاوداری 
ڕاگرت و پەیمانیان لەگەڵ ڕێبازی 

شەهید قاسملوو نوێ کردەوە.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات، شــەوی 
لــە  پووشــپەڕ،  ٢١ی  لەســەر   ٢٠
جــاددەی »مێرگــەوار« لــە نییــەر 
نییــەر،  گونــدی  نێــو  هەروەهــا  و 
چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە برد. 
ئــااڵی  دێموکــرات،  تێکۆشــەرانی 
ئــااڵی  و  کوردســتان   پیــرۆزی 
شــینیان لــە الی قــەاڵ، لەســەر دار 

چنارێک هەڵ کردووە.
هــاوکات لــە جــاددەی مێرگــەوار، 
کە خەڵک بۆ ســیاحەت ســەردانی 
ئــەو شــوێنە دەکــەن، تێکۆشــەرانی 
دوکتــور  وێنــەی  دێموکــرات 
قاســملوویان لــە ماشــین دابــوو و بە 

نێو خەڵکدا دەسووڕانەوە.
دێموکــرات  قارەمانانــی  هەروەهــا 
لە شــاری بــۆکان، بــە بەڕێوەبردنی 
چاالکیــی بەرینــی تەبلیغی، یادی 
دوکتــور قاســملوویان بــەرز ڕاگرت 
ئێرانیــان  ڕێژیمــی  تێرۆریزمــی  و 

مەحکووم کرد.
ئەندامانــی  بۆنــەوە،  بــەم  هــەر 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لە 
شارۆچکەی »دزەی مەڕگەوەر«، 
سەر بە شاری ورمێ، بە شێوەیەکی 
بەرباو، تراکت و پۆستێری تایبەت 

بەم ڕۆژەیان باو کردەوە.
هــەر لــەم پەیوەندییــەدا، ئەندامانــی 
شــاری  لــە  دێموکــرات  حیزبــی 
بــە  ئێــران،  »ئیسفەهانـ«ـــی 
ئــااڵی  پووشــپەڕ،  ٢٢ی  بۆنــەی 
کوردستانیان لە مەیدانی »نەقشی 
جیهان ـ«ـــی ئەو شارە هەڵ کرد و 
ئەو کردەوە تێرۆریستییەی ڕێژیمی 

ئێرانیان مەحکووم کرد.
١٩ی  چوارشــەممە،  ڕۆژی 
حیزبــی  ئەندامانــی  پووشــپەڕ، 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بە 
بۆنــەی ٢٢ی پووشــپەڕ، ســاڵیادی 
تێرۆرکردنــی دوکتــور قاســملوو و 
باوکردنــەوەی  بــە  هاوڕێیانــی  
تراکت و پۆستێر و نووسینی دروشم 
و  شــار  لــە  تەبلیغییــان  چاالکــی 

ناوچەکانی کوردستان ئەنجام دا.
حیزبــی  الیه نگرانــی    و  ئه ندامــان  
دێموکرات  له  شاری  سه قز به بۆنه ی  
ســیهەمین ســاڵڕۆژی  تیرۆركرانــی  
شــه هید دوكتور قاسملوو، چاالكیی  
ته بلیغییان به ڕێوه  برد.ئەو شوێنانەی 
چاالکیــی  کــە  ســەقز  شــاری 

تەبلیغییــان تێــدا بەڕێوەچووە بریتین 
لــە: »کەریــم ئــاوا، شــاناز، حافز، 
پشــت مزگەوتی ســەلمان فارســی، 
ڕوودەکــی، شــافێعی و گەرەکــی 

ماڵی ئیمام جومعە.«
تێکۆشــەر  ئەندامانــی  هــاوکات 
دێموکــرات  حیزبــی  دڵســۆزی  و 
لــە دەورووبــەری شــاری دێــوالن لە 
»تروەڕێــز،  وەک:  شــوێنەکانی 
ئــاوا،  ســادق  نۆخانــی،  عالیــاوا، 
و  ئــاوا  مــوارەک  قادرمــەرز، 
مەســیری جــاددەی قــوروە - دێوالن 
بە بۆنەی ٢٢ی پووشپەڕ چاالکیی 

تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.«
لــە  لــە شــاری مەریــوان  هەروەهــا 
گەڕەکــی »نەخۆشــخانەی کــۆن، 
دەورووبــەری نەخۆشــخانەی فەجــر، 
دەرووبــەری قوتابخانەی ســەرەتایی 
٢٣ی تیــر، گەڕەکــی فەرمانداری 
گونــدی  و  بەهــاران  گەڕەکــی  و 
هەرسین«، تێکۆشەرانی دێموکرات 
بە باوکردنەوەی تراکت و پۆستێر، 
تەبلیغییــان  بەرینــی  چاالکیــی 

بەڕێوەبردووە.
ڕۆڵــە چاونەترســەکانی دێموکرات 
لە شــاری دیواندەرە لە شــوێنەکانی 
دوکتــور  »شــەقامی  وەک: 
قاســملوو، گەڕەکــی فــازی ١و٢، 
دیواری بونیاد شەهید، ١٦ میتری، 
ســەرەتای شــار و گونــدی ڕەشــی 
ئــاوا بە شــێوەی بەڕبــاو چاالکیی 

تەبلیغییان بەڕێوە برد.«
هەروەهــا، ئەندامــان و الیەنگرانــی 
لــە گونــدی  حیزبــی دێموکــرات  
»بــاوان« ســەر بــە شــاری ورمــێ 
بەشێوەی بەرین و بەرباو چاالکیی 

تەبلیغییان ئەنجا داوە.
قارەمانانــی دێموکــرات لــە چیــای 
»نستان« سەر بە شاری سەردەشت 
چاالکیــی تەبلیغییان ئەنجام داوە و 
یادی ئەو ڕۆژەیان بەرز ڕاگرتووە.

١٨ی  سێشــەممە،  ڕۆژی 
حیزبــی  ئەندامانــی  پووشــپەڕ،  
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران، بە 
پووشــپەڕ،  ٢٢ی  نزیکبوونــەوەی 
ڕێبــەری  تێرۆرکردنــی  ســاڵیادی 
ناوداری گەل، دوکتور قاسملوو، بە 
باوکردنــەوەی تراکت و پۆســتێر و 
نووسینی دروشم، چاالکیی بەرینی 
تەبلیغییان لە شارەکانی کوردستان 

و ئێراندا ئەنجام دا.
ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات لــە 
شــاری مەهاباد، لەســەر تابلۆکانی 
جــادەی مەهاباد- نەغەدە و لەســەر 
ڕێگای گوندەکانی کۆســەکەرێز، 
خاتــوون باغ، بۆزە، ئازاد، قەرەباغ،  
قەمتەرە و بورهان، بە باوکردنەوەی 
تراکت و وێنەی دوکتور قاسملوو و 
هەروەها نووســینی دروشــمگەلێکی 
وەک: »قاســملوو ڕێگات درێژەی 
و  ڕاســان«  »بــژی  هەیــە«، 
»قاســملوو نامرێ«، لە ٣٠هەمین 
ساڵڕۆژی تێرۆری دوکتور قاسملوو، 
چاالکیی بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە 
برد و هەروەها بەم بۆنەوە ســەردانی 
ڕێــگای  شــەهیدانی  گڵکــۆی 
و  کــرد  کوردســتانیان  ڕزگاریــی 
لەگــەڵ شــەهیدان پەیمانیــان نــوێ 

کردەوە.
هــاوکات، تێکۆشــەرانی دێموکرات 
لە شــاری بــۆکان، لە شــوێنەکانی 
ســاحیلی،  »پارکەکانــی  وەک: 
کــۆی  و  میللــەت  شــاخەڕەش، 
محەممەدی« چاالکیی تەبلیغییان 
بەڕێــوە بــرد و هەروەهــا لەو ســاڵۆن 
تاقیکاریــی  کــە  قوتابخانانــەی  و 
بەڕێــوە چــووە،  تێــدا  کونکووریــان 
دەیان تراکت و »سی دیـ«ـــیان باو 

کردووەتەوە.
بــە  حیــزب  ئەندامانــی  هەروەهــا، 
دەیان فودانەی شــینیان لە ئاسمانی 
شــاری بۆکانــدا بــاو کردووتەوە و 
بــەم چاالکییــە هەســتی خەڵکیــان 

ورووژاندووەتەوە.
ڕێبوارانــی  پەیوەندییــەدا،  هەرلــەم 
ڕێبازی قاســملوو، بە بۆنەی ٢٢ی 
پووشپەڕ، ســاڵڕۆژی شەهیدکرانی 
هاوڕێیانــی،  و  قاســملوو  دوکتــور 
لەســەر  لــە »دزەی مەرگــەوەڕ«، 
لولــکان،  »ژارئــاوا،  ڕێــگای 
کانیسبی، عەینەڕووم، گوڵماوەران، 
ناوچــەی  و  قاســملوو  گەلــی 
دەشــتەبێڵ«، تراکــت و پۆســتێری 

تایبەت بەم ڕۆژەیان باو کردەوە.
حیزبــی  ئەندامانــی  هەروەهــا 
ئیــران،  کوردســتانی  دێموکراتــی 
لــە مەیدانــی »ئازادیـ«ـــی شــاری 
دوکتــور  نــاوی  و  یــاد  تارانــدا، 
بــەم  و  بــەرز ڕاگــرت  قاســملوویان 
بۆنــەوە چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە 

برد.
پووشــپەڕ،  شــەممە، ٢٢ی  ڕۆژی 
ئەنــدام، الیەنگر و پێشــمەرگەکانی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 
لە شــاری پیرانشــار، بە مەبەســتی 
ڕێزگرتــن لــە ســیهەمین ســاڵیادی 
و  لێوەشــاوە  ڕێبــەری  تێرۆرکرانــی 
کاریزمــای نەتەوەکەمان »دوکتور 
قاســملوو« و هــاوڕێ »عەبدوڵــا 
قادری ئازەر«، فوودانەی شــینیان، 
لە ئاسمانی ئەو شارەدا باوکردەوە، 
هەروەها تراکت و پۆستێری تایبەت 
بــەم یادەیــان لــە پارکی شــەهرەکی 
ئــەو شــارە بــاو کــردەوە و پەیمانی 
ڕێبــەزی  لەگــەڵ  وەفادارییــان 
پڕســەروەری شــەهیدان نوێکــردەوە. 
هەر لەم ڕاســتایەدا لە شــاری شنۆ، 
پێشــمەرگەکانی شار  بە نووسینی 
ســیهەمین  لــە  ڕێزیــان  دروشــم، 
تێرۆرکرانــی »دوکتــور  ســاڵیادی 

قاسملوو« گرت.
لــە گونــدی  بااڵگیــری ســەر بــە 
تێکۆشــەرانی  شــنۆش،  شــاری 
دێموکرات لەسەر سەرچاوەی ئاوی 
ئــەو گونــدە، ئــااڵی کوردســتانیان 
هەڵکــرد، کــە هەتــا کاتژمێــر ٨ی 
کاتێکیــش  شــەکاوەتەوە.  بەیانــی 
جاشــەکانیان  و  پاســداران  ســپای 
داوایــان لــە دێهیاریــی ئــەو گونــدە 
کردووە کە بڕوات ئااڵکە دابگرێت، 
ڕەتی کردووەتە و وتوویەتی ناتوانم. 
ناچــار پاســدارەکان خۆیــان ئــااڵی 

پیرۆزی کوردستانیان داگرتووە.
ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات لــە 
لــە  قارەمانــەوە،  بۆکانــی  شــاری 
»بــازاڕی  وەک:  شــوێنەکانی 
فوتبــاڵ،  یاریــگای  بــۆکان، 
زانکــۆی پەیامــی نــوور، میراوای 
کــۆن، عەشــایر و کولتەپە، پارکی 
و  بــۆکان  بەنــداوی  ســاحیلی، 
جانبــاغ،  ئاڵەشــین،  ناوچەکانــی 
باخچــه، تیکان تەپــە، مەجبووراوا، 
گونــدی  و  مەجیدخــان  چۆمــی 
گامێشــگۆلی«، بە باوکردنەوەی 
ئــااڵی  هەڵکردنــی  و  وێنــە 
کوردســتان، نووســراوە بە دروشــمی 
ڕاســانی شــار، چاالکیــی بەرینــی 

تەبلیغییان بەڕێوە برد.
هەروەهــا تێکۆشــەرانی دێموکــرات 
دەیــان فوودانە کە بە ناوی دوکتور 
بەســەر  نەخشــێندرابوون،  قاســملوو 
ئاســمانی شــاری بۆکانــدا باویــان 
خەڵکــی  بۆنــەوە  بــەم  کــردەوە. 
نیشــتمانپەوەر لە شــاری بــۆکان بۆ 
ڕێزگرتــن لە یــادی ڕێبەری مەزن، 
دوکتور قاسملوو و محکوومکردنی 
ڕێژیمــی تێرۆریســتپەروەری ئێــران، 
تایبــەت  بــە  بــازاڕ،  و  دووکان 
ئــەو  ئەســکەندەریی  بازاڕەکانــی 

شارەیان داخست.
ڕۆڵەکانــی دێموکــرات لــە شــاری 
ناوچــەی  بــە  ســەر  گوێکتەپــە 
شاروێرانی مەهاباد، بە بەڕێوەبردنی 
چاالکیــی تەبلیغی، یادی دوکتور 
قاســلوویان بــەرز و پیــرۆز ڕاگــرت 
وێنــەی  باوکردنــەوەی  بــە  و 

شــەهید دوکتــور قاســملوو، ئارمی 
حیزب، دروشــم و پۆســتێر، شەقام و 
کۆالنەکانی ئەم شارەیان ڕازاندەوە.

چــرای  گوێکتەپــە  لــە  هەروەهــا 
٢٢ی  بۆنــەی  بــە  ماڵەکانیــان 

پووشپەڕەوە کوژاندووەتەوە.
حیزبــی  قارەمانانــی  هــاوکات 
دێموکرات لە شاری خۆڕاگری پاوە 
بــە بۆنەی ســیهەمین ســاڵوەگەڕی 
شــەهیدکرانی دوکتــور قاســملوو و 
هاوڕێیانــی، بــە نووســینی دروشــم، 
لەگەڵ ڕێبازی شــەهیدان پەیمانیان 

نوێکردەوە.
هــەر بەم بۆنــەوەم ئەندامانی حیزبی 
دێموکــرات لە شــاری پیرانشــار، بە 
باوکردنــەوەی تراکــت و پۆســتێر، 
چاالکیی بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە 

برد.
هەروەهــا ئەندامــان و تێکۆشــەرانی 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
»مێــراو«ی  گونــدی  لــە  ئیــران، 
ســەر بــە ناوچــەی ژاوەرۆی ســنە، 
بــە باوکرنــەوەی تراکــت و وێنەی 
دوکتور قاسملوو، چاالکیی بەرینی 

تەبلیغییان ئەنجام دا.
چاالکییانــەدا،  ئــەو  درێــژی  لــە 
قوتابییانــی ڕێبــازی قاســملوو لــە 
»دووڕێیانــی  و  »ڕەزاو«  پــردی 
ڕەزاو و دەگاگا«، ســەر بە شــاری 
دروشــم،  نووســینی  بــە  ســەواڵوا، 
چاالکیی بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە 

برد.
لە شــاری مەریــوان، تێکۆشــەرانی 
٢٢ی  بۆنــەی  بــه  دێموکــرات 
بــە  لــە چاالکییەکــەدا  پووشــپەڕ، 
وینــەی  و  ســوور  گوڵــی  دانانــی 
دوکتــور قاســملوو، باوکردنــەوەی 
وێنــەی دوکتــور قاســملوو لەگــەڵ 
لقی گوڵی ســوور، لەگەڵ ڕێبازی 

شەهیدان پەیمانیان نوێکردەوە.
بــۆ  نێــی مەریــوان،  شــارەدێی  لــە 
تێرۆریزمیــی  مەحکوومکردنــی 
نێودەوڵەتیــی ڕێژیمی ئێران، چرای 

ماڵەکانیان کوژاندەوە.
دێموکــرات،  ســەقزی  شــاری  لــە 
بــە  دێموکــرات  قارەمانانــی 
لەســەرکردنی جامانە، لەبەرکردنی 
جلوبەرگی خاکی و باوکردنەوەی 
وێنــەی دوکتور قاســمملوو هەروەها 
لەبەرکردنی تیشێرت، بە نووسراوەی 
ئۆســتوورەکەم، نووســینی دروشم لە 
دیــواری گــەڕەگ و کۆاڵنەکانی 
وێنــەی  نەخشــاندنی  شــارە،  ئــەو 
دوکتــور قاســملوو لە دیــوار، یادی 

٢٢ی پووشپەڕیان بەرز ڕاگرت.
ســنە،  ئەوێهەنگــی  گونــدی  لــە   
بــە  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی 
تراکتــی  و  وێنــە  باوکردنــەوەی 
تایبــەت بــە ٢٢ی پووشــپەڕ، یادی 
دوکتور قاســملوویان بــەرز ڕاگرت. 
هەروەها ئەندامانی نەهێنیی حیزبی 
کووچکەســوور،  لــە  دێموکــرات 
»ناســری  شــەهیدبوونی  شــوێنی 
دانانــی  بــە  هەورامــی«،  ڕەشــە 
چــەک و باوکردنــەوەی وێنــەی 
دوکتــور قاســملوو، لەگەڵ ڕێبازی 

شەهیدان پەیمانیان نوێکردەوە.
ڕۆڵەکانــی  ســنە،  شــاری  لــە 
دێموکرات بە باوکردنەوەی وێنە و 
پۆستیری دوکتور قاسملوو، بێزاریی 
خۆیــان لــە ڕێژیمــی تێرۆریســتیی 

ئێران دەربڕی.
دێموکراتــەوە،  هەمیشــە  نێــی  لــە 
ڕۆڵەکانی پێشەوا، بە باوکردنەوەی 
قاســملووی  دوکتــور  وێنــەی 
ڕێبــەر و هەڵگرتنــی بنێرێــک کــه 
لــێ  قاســملووی  دوکتــور  وێنــەی 
نەخشــێندرابوو، مندااڵنی نێ بە نێو 
گــەڕەک و کۆاڵنەکانــدا دیانگێڕا 
و دواتــر لــە فەڵەکــەی ئەو شــارەدا 

هەڵیانواسی.
لە ســەواڵوای شــوێنی حەماســەی 
کۆســااڵنەوە، ڕێبوانــی ئــازادی بە 

و  شــین  جلوبەرگــی  لەبەرکردنــی 
دوکتــور  وێنــەی  باوکردنــەوەی 
ڕێژیمــی  تێرۆریزمــی  قاســملوو، 

ئێرانیان مەحکووم کرد.
لــە سەردەشــت، ڕێبوارانــی »مــەال 
ئــاوارە«، بە باوکردنــەوەی تراکت 
و پۆســتێر لــە چەندین شــوێنی ئەو 
شــارە و هەروەهــا بێژوێ، چاالکیی 

تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.
ڕێژیمــی  پێتەختــی  تــاران،  لــە 
قوتابییانــی  ئێــران،  ئیســالمیی 
بــە  پارچەیەکــدا  لــە  قاســملوو، 
نووسینی دروشمی قاسملوو ڕێگات 
درێــژەی هەیــە، پەیمانیــان لەگــەڵ 

ڕێبازی شەهیدان نوێکردەوە.
ڕۆژی یەکشەممە، ٢٣ی پووشپەڕ، 
حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
دێموکــرات لــە شــاری ســەقز، لــە 
شوێنەکانی وەک: »تەپەی گۆڕە 
جوولەکــە و شــیوی جووتیاران« بە 
باوکردنــەوەی پۆســتێر و تراکتــی 
تایبــەت بــە ٢٢ی پووشــپەڕ، یادی 
ڕێبــەری زانــای گەلــی کوردیــان 

بەرز ڕاگرت.
هەروەها تێکۆشەرانی دێموکرات لە 
ناوچەی »چۆمی مەجیدخان«، بە 
دانانــی ئااڵی پیرۆزی کوردســتان 
و نووســینی دروشــمەکانی وەک: 
»بژی ڕاســان« و »بژی حدکا«، 
حیزبــی  لــە  خۆیــان  پشــتیوانیی 

دێموکرات دەربڕیوە.
هــاوکات پێشــمەرگەکانی شــار لە 
گونــدی »ڕەحیــم خــان« ســەر بــە 
بــە  بــۆکان،  ئاڵەشــینی  ناوچــەی 
دانانــی ئــااڵی کوردســتان لەســەر 
مــەزاری شــەهیدانی هێزی ١١٠ی 
بەیان و بە نووســینی دروشــمەکانی 
وەک: »قاســملوو ڕێگات درێژەی 
هەیە« و »ڕاسان دژی تێرۆریزمی 
خۆیــان  پشــتیوانیی  دەوڵەتــی«، 
گەلەکەیــان  ڕەوای  خەباتــی  لــە 
دەربڕیــوە. هەروەهــا لــە ســیهەمین 
دوکتــور  تێــرۆری  ســاڵڕۆژی 
درێژەدانــی  پەیمانــی  قاســملوودا، 
ڕێــگای ئەم ڕێبــەرە کوردەیان نوێ 

کردووەتەوە.
ڕۆژی دووشەممە، ٢٤ی پووشپەڕ، 
حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەنــدام 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لە 
شــاری مەریــوان، بــە ئەنجامدانــی 
چاالکیــی بەرینــی تەبلیغــی، بــۆ 
ســیهەمین  لــە  و  دیکــە  جارێکــی 
ســاڵوەگەڕی تێرۆرکرانــی ڕێبەری 
گــەورەی گەلــی کورد، یــادی ئەو 
ڕاگــرت  بــەرز  بلیمەتەیــان  ڕێبــەرە 
چەوتەکانــی  سیاســەتە  بەگــژ  و 

داگیرکەردا چوونەوە.
ئەندامانی حیــزب لەو چاالکییەدا، 
پیــرۆزی  ئــااڵی  هەڵکردنــی  بــە 
کوردســتان لە شــوێنە گشــتییەکان 
و نووســینی دروشمگەلێک وەک: 
»دوکتور قاسملوو ڕێبازە«، »بژی 
قاســملوو  »شــەهید  قاســملوو«، 
لــە ڕێبازیــدا زینــدووە«، »شــەهید 
»تێــرۆر  و  شــاخ«  وەکــوو  نەمــرە 
چەکــی فاشــیزمە«، ئــەو کــردەوە 
شــەهید  تێــرۆری  نامرۆڤانەیــەی 
دوکتور عەبدولڕەحمان قاســملوویان 

مەحکووم کرد.
لــێ  چاالکیــی  شــوێنانەی  ئــەو 
ئەنجــام درابــوو، بریتــی بــوون لــە: 
پارکــی  کەمەربەنــدی،  »جــادەی 
شنە، داسێرانی قەدیم و گەڕەک و 
کۆاڵنەکانی مزگەوتی هەژارە.«

هــاوکات لەگــەڵ ئــەو چاالکییەدا 
ڕایانگەیاندووە کە تووڕەیی خۆمان 
لەمەڕ داگرتنی ئااڵی کوردســتان 
»شــنە«ی  پارکــی  تەنیشــت  لــە 
ئەو شــارە دەردەبڕیــن و بە کارێکی 
ترسنۆکانەی دەزانین و سەرجەم ئەو 
خۆفرۆشــانە و بکەرانــی ئــەو کارە 
لێخۆشــبوونیان  و  ناســراون  قێزەونــە 

نییە.



ژمارە ٧٥٤،  ٣١ی پووشپەڕی ٦١٣٩٨

كوردســتانییانی هێــژا، ڕێبوارانــی ڕێگای 
دوکتور قاسملوو!

کۆبووینەتــەوە،  لێــرە  هەموومــان  ئەمــڕۆ 
تاکــوو ڕۆژێکــی دیکەی تاڵــی مێژووی 
گەلەکەمــان  ڕزگاریخوازیــی  خەباتــی 
جــوالی  ١٣ی  ڕۆژی  بێنینــەوە.  وەبیــر 
١٩٨٩ی زایینــی، بەرامبــەر لەگەڵ ٢٢ی 
پووشــپەڕی ١٣٦٨ی هەتاوی کە ڕێبەری 
شــەهید، دوکتور عەبدولڕەحمان قاسملوو و 
هاوڕێیانی، بە هیوا و ئامانجی چارەسەری 
ئاشــتییانەی پرســی کورد لــە ڕۆژهەاڵت 
لەســەر مێزی دانوســتان لەگــەڵ هەیئەتی 
بەناو دانوســتانکاری ڕێژیمی تێرۆریســتی 

کۆماری ئیسالمی تێرۆر کران.
وییــەن،  شــاری  لــە  کــە  تێرۆرێــک 
پێتەختــی ئۆتریــش و لەنێــو دڵی ئورووپای 
شارســتانییەت و بەناو مەکۆی پاراســتنی 
ڕوونــاک  ڕۆژی  بــە  مــرۆڤ،  مافــی 
و  دا  ڕووی  جیهانییــان  لەبەرچــاوی  و 
قاتڵــەکان کــە دیپلۆمات تێرۆریســتەکانی 
ســەر مێــزی وتووێــژ و نێــردراوی ڕێژیمی 
پۆلیســی  لەژێــر حیمایــەی  بــوون،  تــاران 
ئۆتریــش تــا فڕۆکەخانــە هاوڕایــی کــران 
و نێردرانــەوە تــاران، تــا لەوێ بە پاداشــتی 
بەڕێوەبردنی ئەو ئەرکە گرنگەی کە پێیان 
سپێردرابوو، خەاڵت بکرێن. ئورووپاش کش 
و مــات تەنیــا چاولێکــەر و بیســەری ئــەو 
خەبــەرە پــڕ لــە شــەرمەزارییە بــوو کــە لە 

ڕاگەیاندنەکانیاندا باو دەکرانەوە.
بەاڵم قاسملوو بۆ تێرۆر کرا؟

نەتەوەییــە  ســیما  ئــەو  قاســملوو 
پێشــکەوتنخواز، شۆڕشــگێڕ و ئازادیخوازە 
بــوو کــە ئەمڕۆشــی لەگەڵــدا بێــت، ئێمــە 
وەک حیزبی دێموکرات و بزاڤی نەتەوەیی 
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان، خۆمــان بــە 
ڕێبــواری ئەو ڕێگایە دەزانین کە ڕێبازی 

دوکتور قاسملوو بوو.
 قاســملوو بــۆ ئێمــه  ته نیــا ڕێبــەری حیزبی 
دیمۆكــرات نه بــوو، به ڵكــوو قوتابخانه یه ک 
بوو كه  له  زۆر ڕه هه نده وه  كاریگه ریی له سه ر 
سیاســه ت و خه باتــی ڕزگاریخوازیی كورد 
دانا. له  هه مان كاتدا ئه و مامۆستایه ک بوو 
كــه  وانه كانی كوردبوونــی وه ک میراتێک 
له  ڕێبه رانێكی گه وره  وه ک »ســمكۆ« و 
»پێشــه وا قــازی محەممەد«ـــەوه  گه یانده  
ئێمــه . ئــه و وانانــه ی كــه  كوردبــوون وه ک 
و  ده كاتــه وه   به رجه ســته   ناســنامه یه ک 
خه بــات بــۆ كوردســتانیش وه ک ئه ركێكی 
نیشتمانی و مرۆیی ده زانێت. بۆیه  كاتێک 
بیــر لــه  قاســملوو ده كه ینــه وه،  لــه  ڕاســتیدا 
كــه   به رچــاو  دێتــه   مرۆڤێكمــان  وێنــای 
ســیمایەکی ئەمڕۆیــی و مرۆڤتەوەرانــە لە 
خەبــات و ئامانجــە ڕەواکانــی بزووتنەوەی 

میوانانی بەڕێز، هاوڕێیانی خۆشەویست!
ســاوێکی گەرمتــان لێ بێــت. ئێمە لەم 
ڕۆژانــەدا یــادی ٣٠ ســاڵەی تێرۆری د. 
قاســملوو، ســکرتێری گشتیی ئەو کاتی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئیــران 
 ١٣ لــە  کــە  دەکەینــەوە  هاوڕێیانــی  و 
جــووالی ١٩٨٩دا بەدەســتی دیپلۆمــات 
کۆمــاری  ڕێژیمــی  تێرۆریســتەکانی 
ئیســالمیی ئێــران تێــرۆر کــران. سپاســی 
ئێــوە بەڕێزان دەکەیــن کە ئەمڕۆ لەگەڵ 
ئێمەن. ئەو تێرۆرە لە کاتێکدا بەڕێوەچوو 
کــە هەیئەتــی حیزبی دێموکرات لەســەر 
بانگهێشــتی ڕێژیــم بــۆ وتووێــژ لەســەر 
پرســی کــورد  چۆنیەتیــی چارەســەریی 
لــە شــاری وییــەن لەســەر مێــزی وتووێژ 
دانیشــتبوون، بەڵــێ لــە بۆچوونــی ئــەم 
ڕێژیمەدا چارەسەریی پرسی نەتەوەکان و 
جیابیرانــی ئێرانــی کە خوازیاری ئازادی 
و گەیشــتن بــە مافــە ڕەواکانیانن کە لە 
الیەن ئەو ڕێژیمەوە ژێرپێ نراوە، تەنانەت 
چارەســەریی خواســتی ڕەوای نزیکتریــن 
دامەزرێنــەران و یارانــی ئــەو ڕێژیمە کە 
تۆزێــک جیاوازیــی بۆچوونیــان لەگــەڵ 
و  فیزیکــی  تێــرۆری  بووبێــت  ڕێژیــم 
پیالنڕێژی بۆ تێرۆی کەســایەتییانە، لەو 

ڕزگاریخوازیی نەتەوەکەمان دەخاتە ڕوو.
کۆمــاری ئیســالمی لە ســەرەتای هاتنە 
سەرکاری تاکوو ئەمڕۆ، بەردەوام بووە لە 
کاولکاری و تێرۆر دژ بە کورد و هەموو 
نەتەوە بندەســتەکانی ئێران، لەم ڕێگەیەدا 

لە هیچ تاوانێک سڵی نەکردووەتەوە.
دژی  جیهــاد  فەرمانــی  بــە  خومەینــی 
بزووتنەوەی کوردی ئێران، دەســتی بەکار 
کرد، هەمان فەرمان کە دواتر داعش دژ 
بە کوردانی ئێزیدی ڕایگەیاند و جێبەجێی 
کــرد. ڕێژێمــی خومەینــی لــەو ماوەیەدا 
هەمــوو هەوڵــی خــۆی خســتوەتەگەڕ کە 
بە شــەڕ، ئەشــکەنجە و ئێعدامی خەڵکی 
جیابیــر لــە نێوخــۆی واڵت، پەرەپێدانــی 
شــەڕ، چەندبەرەکی و ناســەقامگیری لە 
نێو خۆرهەاڵتی نێوەڕاســت و زۆر شــوێنی 
دیکــەی دونیــا، بناخــەی دەســەاڵتەکەی 
خــۆی پتەو بکات، بــەاڵم پەرچەکرداری 
حیزبــی دیمۆکــرات تەنیــا بەدواداچوونی 
سیاسییانە و بەرگریی ڕەوای لە پرسەکە 
ڕۆژانــی  ســەخترین  لــە  چونکــە  بــووە. 
قاســملوو  کوردســتان،  لــە  ســەرکوت 
فێــری کردیــن کە ئێمــە وەک کۆماری 
ئیســالمی هەمــوو کردەوەیــەک لە دژی 
نەیارانــی خۆمــان بــە ڕەوا نەزانیــن. لــەم 
بــوارەدا بــوو کــە هەرگیــز ئیجــازەی نەدا 
کە تێرۆر بە تێرۆر جواب بدرێتەوە. تاکوو 
ئەمڕۆ زیاتر لە ٣٠٠ کەس لە ئەندامانی 
حیزبــی دێموکــرات لــە الیــەن کۆمــاری 
ئیســالمییەوە تێرۆر کراون. بەاڵم وەاڵمی 
کەڵــک  هەمیشــە  دێموکــرات  حیزبــی 

وەرگرتن لە مافی بەرگریی ڕەوا بووە.
کۆماری ئیســالمی بە درێژایی ئەم چل 
ساڵە لە سیاسەتێکی ئایینی وەک ئەوەی 
داعــش پێــڕەوی دەکــرد، بــەردەوام بــووە. 

بەاڵم د. قاســملوو لە ســەرەتاوە باوەڕی وا 
بوو کە ئاوێتەکردنی سیاســەت بە ئایین، 
هەمەالیەنــە  شــەڕێکی  کۆتاییەکــەی 
دەبێــت کــە هەمــوو ناوچەکــە دەگرێتــەوە 
و دەبێتــە ئــەو هەلومەرجــە کــە ئەمــڕۆ 
دەیبینیــن.  نێوەڕاســت  خۆرهەاڵتــی  لــە 
بۆیــە ئێمەش وەک قاســملوو چارەســەری 
بــە  کێشــەکانی ڕۆژهەالتــی نێوەڕاســت 
داماڵینــی بەرگــی ئایینــی لە سیاســەت 
دەزانیــن. ئەوەی کۆماری ئیســالمی لەم 
ســااڵنەدا بناخــەی دانــاوە، حکوومەتــی 
ترس، زیندان، ئەشکەنجە، لەسێدارەدان و بن 
پێکردنی مافــی ژنان بووە. هۆکارەکەی 
کــە  حکوومەتێــک  ڕوونــە،  و  دیــار 
باوەڕی بە دێموکراســی و مافی مرۆڤ 
نەبێــت ناتوانێــت ســەرچاوەی ئاســایش بۆ 
هاواڵتیانــی بێت. ئەمە لە کاتێکدایە کە 
قاسملوو بەدەنگی بەرز هاواری دەکرد کە 
چارەســەریی کێشــەکان بەخشینی هێز بە 
کۆمەڵــگا و تاکەکانیەتی تا دەســەاڵتی 
ســەرکوتکار کۆنترۆڵ بــکات. یەکێک 
کۆمــاری  ســەرەکییەکانی  بونیــادە  لــە 
ئیســالمی، دژایەتییە لەگــەڵ بەهاکانی 
کۆمەڵــگای جیهانــی. بۆ ئەم مەبەســتە 
ڕۆژانــە ڕۆژئــاوا وەک کۆمەڵگەیەکــی 
دوور لە شارســتانی و دوور لە مرۆڤایەتی 
ناو دەبات. هەمان ئەقڵییەت کە داعشیش 
هەڵگری بوو. بەاڵم کاتێک چاو لە ژیان 
و ئەندێشــەی دوکتــور قاســملوو دەکەین، 
خەونەکانــی لە ڕۆژئاوا چەکەرەیان کرد، 
باشترین دۆستەکانی ئورووپاییەکان بوون، 
بەها ڕۆژئاواییەکان، وەک دێموکراســی، 
کولتــووری  و  پیــاو  و  ژن  یەکســانیی 
پێکــەوە ژیــان، بەهــای ئەساســیی ژیانی 
تاکەکەســی و سیاســیی ئەو بــوون. بۆیە 

هەمــوو ئــەم بەهایانــە تاکــوو ئەمــڕۆ لــە 
الی کوردانــی خۆرهــەاڵت مانــای هەیە 

و ناسنامەبەخشە.
بــۆ مــاوەی چــوار دەیەیــە کــە حیزبــی 
دێموکــرات دژ بــە کۆمــاری ئیســالمی 
خەبات دەکات، هۆکارەکەی دەگەڕێتەوە 
بــۆ ئــەوەی کــە ئــەم ڕێژیمــە هــەر وەک  
د. قاســملوو دەڵێــت نایەکانگیــرە لەگــەڵ 
جیهانــی ئازاد و ئازادیــدا. بەاڵم کاتێک 
ســەیری سیاســەتی نێودەوڵەتــی دەکەین، 
بۆمــان ڕوون دەبێتــەوە کــە ناڕوونییــەک 
بــە  بەرانبــەر  تێگەیشــتن  لــە  هەبــووە 
کۆمــاری ئیســالمی، ئەویش دەگەڕێتەوە 
بــۆ ئەوەی کە جیــاوازی لە نێوان توندڕەو 
و میانــەڕەو لــە ئێران دادەنێن. لە ڕاســتیدا 
لــە ئێــران ئــەم جیاکارییە ناتوانێت ڕاســت 
بێت،  چوونکە کێشەی ئەساسی لە ئێران 
سیستەمە سیاســییەکەیەتی. سیستمێک 
ڕێژیمەکانــی  لــە  هێندێــک  کــە وەک 
ســەردەمی شــەڕی سارد لەســەر ئەساسی 
چەقبەســتوو  و  داخــراو  ئیدۆلۆژییەکــی 
کــە  دەکات،  کار  دواکەوتووانــە  زۆر  و 
کاراکتــەرە سیاســییەکانی نــاوی وەک 
فەرمانبــەرن نەک بڕیاردەر. ئەوەی بڕیار 
دەدات وەلــی فەقیــە و بەیتــی ڕێبــەری و 
مافیای ســەربازی و ئەمنییەتیی ســپای 
پاســدارانە. بۆیە هیچ یەک لە سەرۆک 
کۆمــار یــان کاربەدەســتێکی تــر کاری 
گەورە ناتوانێت بکات. وەک »محەممەد 
خاتەمــی« خۆی پێی لێناوە، ئەوان تەنیا 
»تدارکچی« بوونە. ئەمە لە کاتێکدایە 
کە لە ئورووپا و ئامریکا هێشــتا باوەڕی 
زاڵ وایــە کە دەبــێ پێوەندییەکان لەگەڵ 
ئێــران ڕابگــرن، تا بەڵکوو لــەو ڕێگایەوە، 
بگەڕێننــەوە  ئیســالمی  کۆمــاری 

وەک  بەڵکــوو  دیالــۆگ،  هێڵــی  ســەر 
دەســەاڵتێکی نۆرمــاڵ لەگــەڵ ئــەوان و 
واڵتانــی دراوســێ ڕەفتــار بــکات، هــەر 
وەک چۆن ڕێفۆرمیســتەکان لە نێوخۆی 
واڵت نزیــک بــە بیســت و پێنــج ســاڵە بە 
نــاوی پێکهێنانی چاکســازی هەنگاو بە 
هەنگاو لەو ڕێژیمەدا خەڵکیان هانداوە بۆ 
پارێزگاریکــردن لــە ڕێژیــم و مانەوەی لە 
دەســەاڵتدا، بەاڵم تا ئێســتا ئەو سیاســەتە 
چەواشــانە تەنیــا بوونەتــە هــۆی ئــەوەی 
ڕێژیــم بــە قازانجــی خــۆی کەڵکیان لێ 
وەربگرێــت و فراوانخوازیــی خــۆی زیاتــر 
پــەرە پێبــدات، ئێســتاش دنیا شــاهیدە کە 
ڕێژیــم  لەگــەڵ  مەداراکــردن  سیاســەتی 
بــە هیــوای پێکهێنانــی ڕیفــۆرم  دوای 
کۆمــاری  دەســەاڵتداریی  ســاڵ  چــل 
ئیســالمی نــەک ئــەو ڕێژیمــەی بــەرەو 
ڕیفــۆرم ڕانەکێشــاوە، بەڵکــوو ڕۆژبەڕۆژ 
زیاتــر لەســەر بردنــە پێشــی سیاســەت و 
بەرنامەکانــی لە نێوخــۆی واڵت و دەرەوە 
پێداگــری کردووە، لــە بەرانبەردا زۆربەی 
خەباتکارانــی ئێــران لــە خاکــی ئورووپــا 
تێــرۆر کراون نــەک ئامریکا. مانای ئەو 
کارەش ئەوەیــە کــە کۆمــاری ئیســالمی 
ئورووپــا  لەگــەڵ  بارمتەیــەک  وەک 
بــاوەڕی  هەرگیــز  بــەاڵم  دەجووڵێتــەوە. 
بــە پێوەندیــی ســتراتژیک و درێژخایــەن 
لەگــەڵ کۆمەڵــگای نێودەوڵەتیدا نەبووە. 
دەبــێ  کۆتاییــدا  لــە  ئــەوەی  بەگشــتی 
ئامــاژەی پــێ بکــەم، ئەوەیــە کــە ئێمــە 
میراتگێــری  دێموکــرات  حیزبــی  وەک 
مرۆڤگەلێــک وەک ســمکۆ، پێشــەوا و 
قاســملووین. مرۆڤگەلێــک کــە بونیادی 
بــاوەڕ بــە جیهانــی ئــازاد و ڕزگاری بــۆ 
کوردســتانیان بۆ ئێمە داناوە. لەم ڕێگەدا 
دەیــان جارکەوتووینەتە بەر تێرۆر، زیندان، 
ئەشــکەنجە و ئــاوارە بووینــە. بــەاڵم پاش 
زیاتــر لــە حەوت دەیە هێشــتا لــەم ڕێگەدا 
هەنــگاو دەنێیــن. لێرەدا کــۆ بووینەتەوە تا 
پەیمــان لەگــەڵ دوکتــور قاســملوو و ئەو 
هاوڕێیانەی لەگەڵ ئەو شــەهیدبوون نوێ 
بکەینــەوە و پێیان بڵێین ڕێگاکەتان کوێر 
نەبووەتەوە و هەروا پڕ ڕێبوارە. بە کۆماری 
ئیسالمیش بڵێین تێرۆری ئەو کەسایەتییە 
مەزنە و تێرۆرەکانی دیکەتان دادی نەدان 
و نــەک نەتانتوانی دەنگی ئازادیخوازیی 
و  ئێســتا  بەڵکــوو  بکــەن،  کــپ  کــورد 
دوای تێپەڕبوونی ســی ســاڵ لەو تێرۆرانە 
ڕۆژبــەڕۆژ دەنگــی مافویســتیی گەلــی 
کــورد زیاتــر بەرزبووەتەوە و ڕاشــکاوانەتر 
لــە هەمــوو کات ئامادەن بۆ خەبات دژی 
ئێوە. تەنیا شتێک کە دەتوانێت ئاراممان 
ئاســایش  ئــازادی،  ڕزگاری،  بکاتــەوە 

داوای  کــە  نەتەوەیەکــە  بەختیاریــی  و 
مافەکانــی خــۆی دەکات. ئەو مافانەی 
کــە بۆ هەموو نەتەوەکانی جیهان ڕەوایە، 

بۆ ئێمەش وەک نەتەوەی کورد ڕەوایە.
 دواقســەم بــۆ ئێــوە کوردانــی تاراوگــە و 
ئەوەیــە کــە  دەســتی زۆرداری  ئــاوارەی 
ئێســتا  پێــش  ســاڵ  ســێ  دەزانــن  وەک 
بڕیــاری ڕاســان یان ڕابوونێکــی ترمان لە 
خۆرهەاڵتدا دەرکرد، با ئێوە خۆشەویستان 
بزانــن کــە ئەگــەر دڵمــان بــە ئێــوە گــەرم 
پاڵپشــتی  وەک  ئێوەمــان  ئەگــەر  نەبــا، 
بــن کــە  خەباتەکەمــان نەزانیبــا، دڵنیــا 
ئەســتەم بــوو، لــەو کاتــەدا بڕیاردانێکــی 
ئەوتۆ گران و گرنگ بدەین، بۆیە ئێســتا 
ڕووی قســەکانم دەکەمــە ئێــوە و داواتــان 
لێدەکەم کە چۆن ڕێزی پێشمەرگەکانمان، 
چــۆن ڕێــزی خەباتکارانــی شــار ڕۆژانــە 
بەربەرەکانێ لەگەڵ داگیرکەر دەکەن، بە 
هەمان ئیرادە و تواناوە گۆڕەپانی واڵتانی 
ئورووپا و ئامریکا بکەن بە ســەنگەرێکی 
لــە ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت. کاتێــک  تــر 
نــاوی ئــەم خرۆشــانی بێوێنــەی ئێوەمــان 
وەک ڕاســانی تاراوگــە ناو نــاوە، مانای 
ئەوەیە کە توانا و ئیرادەی ئێوە بە ڕادەی 
توانای شاخ و شار بۆ خەباتی خۆرهەاڵت 
گرینگــە. بۆیە وەک حیزبــی دێموکرات 
و کۆمەڵــگای خۆرهــەاڵت داواکاریمــان 
ئەوەیــە کە پشــتقایمتر لە جــاران ئاوێتەی 
ڕاســان بــن و هــەوڵ بــدەن کــە ئاوێنــەی 
خەباتی شار و شاخ بن لە جیهانی دەرەوە. 
چوونکــە ڕێبەرانــی شــەهید لەو بــاوەڕەدا 
بــوون کە ئێمە ئەرکێکمان لەســەر شــانە، 
ئەگــەر ئــەو ئەرکــە بــە جوانــی جێبەجێ 
بکەیــن، نەوەکانــی داهاتوو ئیتــر دەتوانن 
بە ئازادی و ڕزگاری بژین. کوردستان و 

کورد چاویان لە ئێمەیە.

ســاڵو لە دوکتور قاســملوو و هاوڕێ 
شەهیدەکانی، کاک عەبدوڵاڵ قادری 

ئازەر و فازڵ ڕەسوول.
هەمــوو  پاکــی  گیانــی  لــە  ســاڵو 
ڕزگاریــی  ڕێــگای  شــەهیدانی 

کوردستان.
ساڵو لە تێکۆشــەرانی خۆرهەاڵت بۆ 
بەردەوامییان لە خەبات دژی ڕێژیمی 
کۆمــاری ئیســامی و بە دەســتهێنانی 

مافە ڕەواکانیان.
ســپاس بــۆ ئێــوە خوشــک و برایانی 
خۆشەویست بۆ بەشداریتان لەو یادە 

پڕشکۆیە.
ســەرکەوتن بــۆ ئێمەیــە و نەمان بۆ 

ڕێژیمی کۆماری ئیسامی.

پەیامی لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکرات 
لە خۆپیشاندانی بروکسێلدا

پەیامی لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکرات لە کۆبوونەوەی شاری بروکسێل
بارەوە کۆماری ئیســالمی کارنامەیەکی 
پــڕ لە شــەرمەزاریی هەیە کــە هەمووتان 
زانیاریتــان لەســەری هەیــە، بەســەرهاتی 
ئایەتوڵــا  شــەریعەتمەداری،  ئایەتوڵــا 
خومەینــی،  جێگــری  مونتــەزەری 
ڕەفســەنجانی لــە دامەزێنەرانــی ڕێژیم و 
ســەرۆک کۆمارەکانــی پێشــووی ئێــران 
و ســەدان و هەزارانــی دیکــە، نموونــەی 
دیــاری ئــەو سیاســەتەی ڕێژیمــن. ئێمــە 
و دنیــا شــاهیدی هەمــوو ئــەو ڕووداوانــە 
بووین، ئێستا یادی تێرۆری د. قاسملوو و 
هاوڕێیانی دەکەینەوە و ڕێز بۆ کەسایەتی 
و بیــری ســەردەمیانەی ئــەو پیــاوە مەزنە 
دادەنێــن و تووڕەیــی و بێزاریی خۆمان لەو 
سیاســەتەی ڕێژیــم دەردەبڕیــن. بەاڵم ئەو 
یادەوەرییانــە نە دەتوانێــت ڕەفتاری ڕێژیم 
لە دەرەوە بگۆڕێت و نە لە نێوخۆی واڵت 
سیاسەتی ڕێژیم بەرەو چاکسازی بەرێت.
ـ گۆڕینــی ڕەفتــاری ڕێژیــم لــە دەرەوە، 
ئــەوەی ئەمریــکا و ئورووپــا هەوڵــی بــۆ 
دەدەن.ـ  ڕیفۆرم لە نێوخۆ بەرەو چاکسازی 
بەو شێوەی کە ڕیفۆرمیستەکان لە نێوخۆ 
ســااڵنێکە کاری بــۆ دەکــەن. هــەروەک 
پشــت و ڕووی سیاســەتێکن کە تا ئێســتا 
دەســەاڵتداری  بەردەوامیــی  لــە خزمــەت 

ڕێژیــم و هاندانــی لــە پێداگریکــردن لــە 
درێژەدانــی سیاســەتەکانی لــە نێوخــۆی 
واڵت و دەرەوە بــووە. ئــەو هەڵــە گەورەیــە 
لەوەڕا ســەرچاوەی گرتووە کە ڕۆژئاوا تا 
ئێســتا بنەما فکــری و ئیدۆڵۆژییەکانی 
ئــەو ڕێژیمەی نەناســیوە، بۆیــە پێداگری 
لــە گۆڕینی ڕەفتاری ڕێژیمێک دەکات 
کــە قابیلی گۆڕان نییە، چوونکە ئەگەر 
ڕەفتارەکانــی لــە دەرەوە بگۆڕێــت، ئیدی 
شــتێک بەناوی کۆماری ئیســالمی بەو 
تایبەتمەندییانــەی کــە خــۆی پێناســەیان 
ئــارادا  لــە  پێیەتــی  باوەڕیــان  و  دەکات 
نامێنێــت، ئــەو ڕاســتییە ڕێژیــم بەباشــی 
لێــی حاڵــی بــووە، بۆیــەش ئامــادە نابێــت 
قەبووڵــی بــکات و تێچووەکــەی هەرچی 
بێت ئامادەیە بیدات، هەروەک تا ئێستاش 
لــە  ڕۆژێــک  ئەگــەر  بــەاڵم  داویەتــی. 
ڕووی ناچــاری وەک زەختــی بەرچــاوی 
گەمارۆکانی ئەمریکا بە درۆی، قەبووڵ 
بکات کــە ڕەفتاری خۆی دەگۆڕێت، لە 
هــەر مەجالێکــدا بــۆی بکرێت بــە نهێنی 
یــان ئاشــکرا و بە ڕێگای جیــاوازدا، ئەو 
ڕەفتارانــەی کــە بــە ئەرکێکــی ئایینــی 
)هەناردەکردنــی شــۆڕش( دەزانێت، درێژە 
دەدات. بەتایبــەت کــە درۆکردن )تەقیە( 

ئــەو نیزامــەدا نــەک هــەر  لــە ئایینــی 
ناشــیرین نییــە، بەڵکــوو ڕەوایــە بەتایبەت 
کاتێــک بە قازانجی خۆیان و پەرەپێدانی 
ئیدۆلۆژییەکەیان بزانن.ـ  بەاڵم ڕیفۆرم لە 
نێوخۆ: سیاسەتی دەیان ساڵەی گرووپێکە 
لــە نێوخــۆی واڵت کــە بــە ڕێفۆرمیســت 
)ئیســاح تەڵەب( ناســراون، ئــەو گرووپە 
کــە ســااڵنێک لەنێــو حکوومەتــدا بوون. 
بــەاڵم دوایە وەال نــران، لە جیاتی هەوڵدان 
کــردووە  ڕێژیــم، کاریــان  بــۆ گۆڕینــی 
بــۆ مانــەوەی ڕێژیــم بــۆ ئــەوەی بەڵکــوو 
جارێکی دیکە بێنەوە نێو دەسەاڵت. بۆیە 
لــە ڕۆژە تەنگانەکانــی حکوومەت وەک 
کاتــی هەڵبژاردنــەکان خەڵکیــان هانداوە 
کە بچنە ســەر ســندووقەکانی دەنگدان و 
دەنــگ بدەن. پرڕۆپاگانــدەی ئەو گرووپە 
لەنێــو  سیاســەتە  ئــەو  پێڕەوکردنــی  بــۆ 
خەڵکدا ئەوەیە کە ئەوان هەنگاوبەهەنگاو 
پاشەکشــە بــە ڕێژیــم دەکــەن و ناچــاری 
دەکەن کە مافە پێشێلکراوەکانی خەڵک 
ناڕاســتەوخۆ  ئــەوان  شــێوە  بــەم  بــدات. 
بــوون.  ڕێژیــم  مانــەوەی  یارمەتیــدەری 
ئــەو  وتوومانــە  لــە ســەرەتاوە  ئێمــە کــە 
ڕێژیمــە مەجالــی گۆڕانی بــەرەو کرانەوە 
خەڵــک،  مافــی  لەبەرچاوگرتنــی  و 

یــان گۆڕینــی ڕەفتــاری تێرۆریســتانە و 
پاوانخــوازی لــە دەرەوە نییــە، زۆر لە پێش 
تێرۆرکردنــی دوکتــور قاســملوو و ســەدان 
کەســی دیکە لە ئازادیخوازانی ئێران بوو 
و ئەوەش لە ڕووی شــارەزایی و ناسیاریی 
تەواو لەســەر ماهییەتــی ئەو ڕێژیمە بوو. 
ێســتاش دوای چل ســاڵ لە تەمەنی ئەو 
ڕێژیمە و سی ساڵ دوای تێرۆری دوکتور 
قاســملوو و هاوڕێیانــی، ئەو ڕاســتییە بۆ 
هەمووالیــەک ڕوون بووەتــەوە کــە تا ئەو 
کاتەی ئەو ڕێژیمە لە دەسەاڵتدا بێت، نە 
دانیشــتووانی ئێران لە ئازادی، ئەمنییەت 
بەهرەمەنــد  ســەردەمییانە  ژیانێکــی  و 
نێوەڕاســتیش  خۆرهەاڵتــی  نــە  و  دەبــن 
ڕووی ئاشــتی و ئارامــی دەبینێــت. بۆیە 
دابینبوونــی هەردووکــی ئــەو خواســتانە 
بەســتراوەتەوە بــە نەمانــی ئــەو ڕێژیمــە. 
ئەگــەر ئامریــکا و ئورووپــاش بەڕاســتی 
خوازیــارن ئێرانێکــی ئارام و ســەقامگیر و 
خۆرهەاڵتێکــی پڕ لە ئاشــتی و ئاوەدانی 
بێتــە کایــەوە کــە بازاڕێکــی بەرفراوانــە 
بەرژەوەندییەکانیــان،  و  بازرگانــی  بــۆ 
بونیادنانــی حکوومەتێکی دێموکراتیکی 
نۆرمــاڵ پێویســتە جێــگای ئــەم ڕێژیمــە 
بگرێتــەوە. ئێمە وەک حیزبی دێموکراتی 

کوردســتانی ئێــران لــە درێــژەی تەمەنــی 
ڕێژیمێــک کــە خومەینــی دایمەزرانــد، 
بــە ســەدان تێکۆشــەرمان کەوتوونەتە بەر 
هێرشــی تێرۆریســتانی ڕێژیــم و گیانیــان 
لەدەســت داوە کــە لەنێــو ئــەو قوربانیانەدا 
دوکتــور  وەک  گــەورەی  کەســایەتیی 
قاســملوو و دوکتور ســادق شــەرەفکەندی 
تێدایە کە هەردووکیان سکرتێری گشتیی 
حیزبەکەمــان بــوون و بــە هەزارانی دیکە 
لــە حیزبەکانــی دیکــەی ئوپۆزیســیۆنی 
ئێرانــی و کەســایەتییە سیاســی، ئایینــی 
ئــەو  کــە  دیکــەش  نەتەوەییەکانــی  و 
ڕێژیمەیــان ال پەســند نەبــوو، تێــرۆر کران 
یــان کۆمەڵکــوژ کــراون، وەک ئێعدامی 
هــەزاران کــەس لــە زیندانییانی سیاســی 
لە ســاڵەکانی دەیەی ٨٠ی زایینی. ئایا 
کاتــی ئــەوە نەهاتووە کە دوای ٤٠ ســاڵ 
بەرنامەدانان بۆ گۆڕینی ڕەفتاری ڕێژیم 
کــە ئاکامەکــەی شکســتێکی سیاســی 
تــەواو بــووە، بــە هەموو الیەک ئــەو جار 
لــە بیری بەرنامەیەکــدا بین بۆ گۆڕینی 
ئــەو ڕێژیمــە؟ بــۆ ئــەوەی سیســتمێکی 
و  هەبێــت  ئێــران  لــە  دێموکراتیکمــان 
خۆرهەاڵتی نێوەڕاســتیش بەرەو ئاشــتی و 

سەقامگیری هەنگاو هەڵگرێت؟



٧ ژمارە ٧٥٤، ٢٢ی جوالی ٢٠١٩

    میرۆ عەلیار

لە سییەمین ساڵی تێرورکرانی 
دوکتور عەبدولڕەحمان قاسملوو و هاوڕێیانیدا    

١٣٦٨ی  پووشــپەڕی  ٢٢ی  ڕۆژی 
١٩٨٩ی  جــووالی  )١٣ی  هەتــاوی 
زایینی( دوکتور عەبدولڕەحمان قاســملوو 
حیزبــی  ئەوکاتــی  گشــتیی  ســکرتێری 
ئێــران، کاک  دێموکراتــی کوردســتانی 
عەبــدواڵ قادری ئــازەر نوێنــەری حیزب لە 
دەرەوەی واڵت و دوکتــور فــازڵ ڕەســووڵ 
نووســەر و مامۆســتای زانکــۆ، لەالیــەن 
تیمێکــی تێــروری کۆمــاری ئیســالمی 
ئێرانــەوە لــە ســەر مێزی وتووێــژ لە وییەن 

شەهید کران.
سی ساڵ بەسەر ئەو جینایەتە سامناکەی 
ڕێژیمــی ئێــران دژ بــە کــورد تێدەپەڕێ. 
ڕێبەرێکــی  وەک  قاســملوو  دوکتــور 
نەتەوەیــی چۆتــە نێــو مێــژووی خەباتــی 
ڕزگاریخــوازی کــوردەوە و لە بیروباوەڕی 

نەتەوەکەیدا زیندووە.
و  لێهاتوویــی  و  ســەرکەوتوویی  ئاســتی 
شــوێندانەربوونی هەر ڕێبەرێکی سیاسی 
بــە دوو پێــوەر هەڵدەســەنگێندرێ: یەکەم، 
بــە کاریگەریــی و بەرهــەم و دەســکەوتە 
و  ژیانیــدا  کاتــی  لــە  سیاســییەکانی 
دووهەم، بەو میراتە سیاســی و هزریانەی 
کــە ڕێبەرەکــە لــە دوای خــۆی بەجێیــان 

دەهێڵێ.
بــا هــەر ئەو دوو پێوەرەش بکەین بە بنەما 
بۆ خســتنەڕووی بەشــێک لە دەســکەوت 
سیاســییەکانی  میراتــە  و  خزمــەت  و 

عەبدولڕەحمان قاسملوو.
بەرهەم و دەســکەوتە سیاسییەکانی 

دوکتور عەبدولڕەحمان قاسملوو
یەکــەم: دابینکردنــی یەکێتــی فیکری 
دێموکراتــی  حیزبــی  لــە  سیاســی  و 
کاتــەی  ئــەو  ئێرانــدا:  کوردســتانی 
ڕێبەریــی حیــزب کەوتە دەســتی دوکتور 
قاســملوو، ئاڵۆزییەکــی فیکــری بەرچاو 
بەســەر ڕێبەرایەتــی حیزبــدا زاڵ ببــوو و 
هەرکەســەی بۆ الیەکی ڕادەکێشا! بەاڵم 
کەندوکۆســپەکان هەنگاویــان بە دوکتور 
قاسملوو شل نەکرد و توانی بە هاوکاریی 
هاوبیرەکانی و بەبێ حەزفی جیابیرەکان، 
ڕێبەرایەتــی حیــزب لــە دەوری بەرنامــە 
و پێڕەوێکــی ســەردەمیانەدا کۆبکاتــەوە 
جیاوازیــی  ژیرانــە  بەشــێوەیەک  و 
ئامانــج  یــەک  بــۆ  بیروبۆچوونــەکان 

مودیرییەت بکا.
ئەو بڕوای بەو ئەســڵە ســەلماوە هەبوو کە 
جیاوازیی بەگشــتی و جیاوازیی بیروباوەڕ 
بەتایبەتــی، بــە نکۆڵــی لێکــردن و زۆر و 
هەڕەشــە ڕەنگــە بــۆ ماوەیــەک بێدەنگ 

بکرێ، بەاڵم سەرکوت نابێ و لەنێوناچێ 
و دوای ماوەیەک، لەشــوێنێکی دیکە و 
بەشێوەیەکی دیکە و ئەوجارە ڕادیکاڵتر و 

بەشێوەی ڕووخێنەر سەرهەڵدەداتەوە.
و  یەکڕیــزی  دابینکردنــی  لەپێنــاو 
بتوانــی  ئــەوەی  بــۆ  و  یەکهەڵوێســتی 
و  دەرفــەت  بــە  بکــەی  جیاوازییــەکان 
جیاوازیــی  دەبــێ  بکــەی،  مودیرییەتــی 
وەک ئەســڵێکی ئاسایی و دێموکراتیک 
لێبگیــرێ.  ڕێــزی  و  بســەلمێندرێ 
بیروبۆچوونە جیاوازەکان ئەگەر سەرکوت 
کــران، کێشــە و دووبەرەکی و الوازبوونی 

بزووتنەوەی لێدەکەوێتەوە.
ســەربەخۆیی  دابینکردنــی  دووهــەم: 
دێموکراتــی  حیزبــی  بــۆ  سیاســی 
قاســملوو  دوکتــور  ئێــران.  کوردســتانی 
چەشــنە  هــەر  لــە  حیزبەکــەی  توانــی 
ڕزگار  بــەوال  و  بەمــال  بەســتراوەییەک 
بــکا و لەباری سیاســی و تەشــکیالتی و 
تێئۆریکــەوە هوییەتێکی ســەربەخۆ بدا بە 

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران.
سەربەخۆیی سیاسی بەو مانایە کە پێوەر 
سیاســەتەکانی  داڕشــتنی  لــە  پێوانــە  و 
حیــزب، بــەر لــە هەمــوو شــتێک دەبــێ 
جوواڵنــەوەی  و  خەڵــک  بەرژەوەندیــی 
کــورد لــە کوردســتانی ئێران بــێ و تەنیا 
ڕێبەرایەتــی حیــزب ئەو سیاســەتە دیاری 

دەکا.
چەمکــی  ڕێبــەر  قاســملووی  ســێهەم: 
خودموختــاری و خەباتــی نەتەوەیــی لــە 
کوردســتانی ئێرانــی کــرد بــە پێناســەی 
بــێ ئەمــال و ئەوالی حیزبــی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران. لــە هــەر شــوێنێک 
باســی خودموختاری و خەباتی نەتەوەیی 
کرابایــە،  کوردســتاندا  ڕۆژهەاڵتــی  لــە 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
نەتەوەیــی  خەباتــی  ئااڵهەڵگــری  وەک 

دەکەوتەوە بیری بیسەر.
چــوارەم: بــەر لە ڕووخانی ڕێژیمی شــا، 
گەڕایــەوە  قاســملوو  دوکتــور  کاتێــک 
بــۆ کوردســتان، بەڕاســتی بێجگــە لــەو 
و  سیاســی  ڕابــردووی  کــە  کەســانەی 
خەباتیــان هەبــوو، کەم کەس قاســملوویان 
دەناسی و حیزبی دێموکرات لە ژێر بارانی 
تانە و تۆمەت و هێرشــی تەبلیغاتیی زۆر 

الیەنەدا بوو.
بەاڵم قاســملووی لێهاتوو لە ماوەی تەنیا 
چەند ساڵێکدا حیزبی دێموکراتی گەیاندە 
لووتکــە و کــردی بــە حیزبــی بەنفــووز و 
یەکەمی کوردستانی ئێران و یەکێک لە 
حیزبە شــوێندانەر و سەرەکییەکانی کورد 

بەگشتی.
پێنجــەم: بووژانەوە و گەشــەپێدان بە بیر 

و هەســتی نەتەوەیی. لە دوای شۆڕشــی 
٥٧ بیروباوەڕ و ئیدئۆلۆژی چەپ بەسەر 
گۆڕەپانی سیاســیی کوردستاندا زاڵ بوو 
و پرســی نەتەوەیــی لــە بەرنامــەی حیزبە 
چەپەکانــدا نــەک هــەر لــە ئەولەوییەتدا 
نەبوو، بەڵکوو بە بیرێکی دواکەوتووانەش 

دادەنرا!
ئــااڵی  قاســملوو  کەشــوهەوایەدا  لــەو 
بــە  و  بــەرز کــردەوە  نەتەوەیــی  خەباتــی 
و  هــەوڵ  بــە  و  ئــەو  بەتوانــای  دەســتی 
خەباتــی  ئــەو،  حیزبەکــەی  تێکۆشــانی 
نەتەوەیــی بــە مەودایەکــی زۆرەوە، بــوو 
بە خەباتی ئەســڵی و ســەرەکیی خەڵکی 

کوردستان.
شەشەم: دێموکراسی و مودێڕنیزەکردنی 
ژیــان و خەباتی حیزب. دوکتور قاســملوو 
بە تەواوی، هەســتی بە زەروورەتی بوونی 
دێموکراســی بــۆ گەشەســەندنی حیزب و 
جوواڵنــەوەی نەتەوەیی کردبوو و لێبڕاوانە 
هەوڵــی بــۆ پەرەدان بە دێموکراســی دەدا. 
دەرفەتێکــدا  و  کۆبوونــەوە  هەمــوو  لــە 
لەســەر پاراســتنی ئوســوول و موناســباتی 
پێداگریــی  حیزبــدا  لــە  دێموکراتیــک 
دەکــرد و لــە تێکۆشــان بــۆ جێگیرکردنی 
دێموکراتیــک  سیاســیی  کولتوورێکــی 

ماندوو نەدەبوو.
بــاوەڕی وابــوو کــە خەباتــی ڕزگاریخواز 
بــۆ ئــەوەی تووشــی دووبەرەکــی نەبێت و 
بتوانێ کەڵک لە پوتانسیەلەکانی خۆی 
وەربگــرێ و ئــازادی و دێموکراســی بــۆ 
کۆمەڵــگا دابیــن بــکا، دەبــێ لــە خۆیدا 
ماهییەتەن دێموکراتیک بێ و بڕوای بە 

پڕینسیپەکانی دێموکڕاسی هەبێت.
پرســێکی  وەک  ژن  پرســی  هەروەهــا، 
و  گەشەســەندن  بــۆ  یەکالکــەرەوە 
بەرەوەپێشــچوونی جوواڵنــەوەی نەتەوەیی، 
و  ئوســوول  بــە  دەروەســتبوون  بــێ  بــە 
بنەماکانــی دێموکراســی لــە بنەماڵــە و 

حیزب و کۆمەڵگادا، چارەسەر ناکرێ.
پرســی  نێونەتەوەییکردنــی  حەوتــەم: 
کــورد. بەبــێ هیــچ چەشــنە گومانێک 
دوکتور قاسملوو لە ناساندنی پرسی کورد 
و جوواڵنەوەی کورد وەک بزووتنەوەیەکی 
ڕەوای نەتەوەیــی دێموکراتیــک بــە دنیا، 
ڕۆڵــی یەکالکــەرەوەی گێڕا. پێــی وابوو 
کــە پرســی کورد دەبــێ لــە چوارچێوەی 
ڕێژیــم  و  دەربچــێ  ئێــران  ســنوورەکانی 
بــە ئاســانیی نەتوانــێ بــەدوور لــە چاوی 
بیروڕای گشــتی جیهانــی کورد قەاڵچۆ 

بکا و مافەکانی پێشێل بکا.
زانایــی و بەئەزموونبــوون و کەســایەتی 
کاریزماتیکی ئەو لە الیەک و شارەزایی 
بەســەر چەنــد زمانــی گرینگــی دنیادا و 

لێهاتوویــی ئــەو لــە گەیاندنــی پەیــام بــە 
دیکــەوە،  لەالیەکــی  خــۆی  بەردەنگــی 
دوکتــور  لــە  بەتوانــای  دیپلۆماتێکــی 
یارمەتــی  و  کردبــوو  دروســت  قاســملوو 
دابــوو بــە ســەرکەوتنی ئــەو لــە ئەرکــی 

نێونەتەوەییکردنی پرسی کورددا.
نێــو  لــە  قاســملوو  کەســایەتیش،  وەک 
ڕووناکبیرانــی  و  سیاســی  کۆمەڵــگای 
ئورووپــادا جێگایەکــی شــیاوی بۆخــۆی 
مســۆگەر کردبــوو. دۆســتانی قاســملوو 
ئێســتاش الیەنگرانــی بەئەمەگی کورد و 

پرسی کوردن.
ئازایەتــی  و  ڕاشــکاوی  هەشــتەم: 
قەناعەتــدا.  و  بیروبــاوەڕ  دەربڕینــی  لــە 
لــە  دوو نموونــە: خوێندنەوەیەکــی نــوێ 
سوســیالیزمی  هێنانــی  و  سوســیالیزم 
دێموکراتیــک بۆ نێو حیــزب لە کاتێکدا 
چەپــی  تێگەیشــتنی  و  تێڕوانیــن  کــە 
ســوننەتی لــە کوردســتان و لــە خــودی 
حیزبــی دێموکراتیشــدا لەوپــەڕی خۆیــدا 
ســەرکەوتنی  دوای  هەروەهــا،  بــوو! 
شۆڕشی ٥٧ دوکتور قاسملوو نەچووە ژێر 
کاریگەریــی و هەڵاوهوریــا و تەبلیغاتی 
حیزبی تودە و هاوبیرانی. ئەو بوو دەنگی 
هەڵبڕی و گوتی ڕێژیمێک کە گەالنی 
ژێرســتەمی ئێران بە تاوانی ئازادیخوازی 
پێشــێل  مافەکانیــان  و  دەکا  ســەرکوت 
دەکا و بــڕوای بە ئازادی و دێموکراســی 
نییــە، ناتوانێ ڕێژیمێکــی عادڵ و دژی 

ئیمپریالیست بێ.
دەنگــی  زوو  زۆر  قاســملوو  حیزبەکــەی 
بــە  بیســت،  نوێــی  دیکتاتوریــی  پێــی 
ڕێفڕاندۆمــی  لــە  و  وەســتایەوە  دژی 
١٢ی خاکەلێــوەی ١٣٥٨دا بەمەبەســتی 
دیاریکردنــی نەوعــی نیزامــی داهاتــوو، 

بەشداریی نەکرد. 
هزرییەکانــی  و  سیاســی  میراتــە 

دوکتور عەبدولڕەحمان قاسملوو
قاسملووی خەباتگێڕ لەگەڵ   •
ئــەوەی بــڕوای قووڵــی بــە چارەســەریی 
و  سیاســی  ڕێــگای  لــە  کــورد  پرســی 
وتووێژەوە هەبوو و لەو ڕێگایەشــدا سەری 
بــەرزی دانــا، بــەاڵم فێــری کردیــن کــە 
خۆبەدەســتەوەدان و ئاشــبەتاڵ و خافڵبوون 
لــە خەبــات بــۆ ئــازادی، بــۆ خۆمــان و 
حیزبەکەمــان بکەیــن بــە هێڵــی ســوور و 

»تابۆ«. 
کــورد  پرســی  قاســملوو،  بــڕوای  بــە 
نــە  بــەاڵم  نییــە،  نیزامــی  ڕێگاچــارەی 
بــەو مانایــەی کــە ڕێژیمی حاکم حاشــا 
لــە بوونــی کــورد بــکا، بــە ئاور و ئاســن 
هێرش بکاتە ســەر کوردســتان و لەنێوبردن 
و قەاڵچۆی ژن و منداڵ و پیر و گەنجی 

کــورد بۆخۆی بــەڕەوا بزانێ، بەاڵم کورد 
داماو و دەســتەوئەژنۆ دانیشــێ، وەدەســت 
نەیــە و بەرەنــگاری دوژمــن نەبێتــەوە و 
چاوەڕوانــی ڕەحمــی دیکتاتــور بێ داخوا 
کەنگــێ ڕێگاچــارەی سیاســیی پرســی 

کوردی بەبیر دادێ!
بەپێچەوانە، مەبەســتی دوکتور قاســملوو 
لەو قســەیە ئەوە بوو کە ڕێژیم بە چەک 
نیزامییــەوە جوواڵنــەوەی  بــە ڕێــگای  و 
کــوردی پــێ لەنێــو ناچێ و کــورد دەبێ 
بــە خەباتــی بێوچانــی خــۆی بەشــێوەی 
خەباتــی  لــەوان  یــەک  جۆراوجــۆر، 
چەکداریــی، حکوومــەت ناچــار بکا کە 
بۆ چارەســەرکردنی پرســی کورد ڕێگای 

وتووێژ و سیاسی بگرێتە بەر.
دێموکــرات  قاســملووی   •
دەیگــوت، لەپێنــاو پاراســتنی کەرامەتی 
و  یەکێتــی  دابینکردنــی  و  یەکتــر 
یەکگرتوویــی الیەنەکانی نێــو جوواڵنەوە 
و گەشــە و پەرەپێــدان بــە حیزبایەتــی و 
خەباتــی ڕزگاریخــوازدا، دەبــێ لە هەموو 
حاڵەتێکدا دەروەســت و پابەند بین بە پێوەر 

و پڕینسیپەکانی دێموکڕاسی.
پێی دادەگرت کە خەبات بۆ دێموکراسی 
خەباتــی  ســێبەری  ژێــر  بچێتــە  نابــێ 
نەتەوەیی. ئەو بەدروســتی دەیزانی پرســی 
دێموکراســی و پرســی خەبات بۆ ئازادیی 
و مافــی نەتەوەیــی بــە هیــچ شــێوەیەک 

لەیەک جیا ناکرێنەوە. 
قاســملووی خاوەن ستراتێژی   •
دەیگــوت، دەبێ هــەوڵ بدەین کە خەباتی 
ڕزگاریخوازی کورد ببێت بە فاکتەرێکی 
سیاســیی ســەربەخۆ لــە ناوچــەدا و بــۆ 
ئــەو مەبەســتە، پێویســتمان بــە یەکێتی و 
هاوهەڵوێســتیی و هاوپێوەندیــی نەتەوەیی 

هەیە. 
ڕێبەری نیشتمانپەروەر فێری   •
کردیــن، دەبــێ بڕوابەخۆ بین و لە خەباتدا 
پشت بە خەڵک و هێزی خۆمان ببەستین، 
بڕوامان بە داهاتوو و بە سەرکەوتن هەبێ. 
دەیگوت، ڕەمزی سەربەرزی و سەرکەوتن 
لــە خۆڕاگریــی و بەردەوامبوون لە خەبات 
لــە پێناو ئازادییدایە : »گەلێک ئازادی 
بوێ، دەبێ ئامادە بێ نرخەکەشی بدا«. 
واقیعبینــی  واقیعبینــی:   •
سیاســی بەرهەمــی باشناســینی دۆخــی 
جوغرافیایــە  ئــەو  مێژوویــی  و  سیاســی 
کــە خەباتــی تێــدا دەکــەی، خوێندنەوەی 
هێــزی  شــوێندانەرەکانە،  فاکتــەرە 
دروســت  لێکدانــەوەی  و  بیرکردنــەوە 
ســەرەنجام،  و  بەردەســتە  بارودۆخــی  لــە 
داڕشتنی سیاسەت و ئامانج و ستراتێژیی 
خەبــات لــە ســەر بنەمــای ئــەو خااڵنەی 

ئاماژەیان پێکرا و ڕەچاوکردنی سیاسەتی 
هەنگاوبەهەنگاو بۆ گەیشتن بە ئامانجە. 
لــە ژیــان و خەباتــی سیاســیی دوکتــور 
قاســملوودا ئــەو تایبەتمەندییانــە بەڕوونی 

دەبینرێن.
ئەو سیاسەتە واقیعبینانەیە، سەقامگیریی 
سیاســی لە حیزبی دێموکراتدا مســۆگەر 

کرد.
لــە  دوور  بــە  ئەگــەر  پێوەندییــەدا،  لــەو 
دەمارگرژیــی ئاوڕێک لە ڕەوتی خەباتی 
ڕزگاریخوازی کورد لە هەر چوار بەشــی 
کوردستان بدەینەوە، ئاڵوگۆڕەکانی ئەوڕۆ 
گەڕانــەوە بــۆ بیروباوەڕ و سیاســەتەکانی 

قاسملوویان پێوە دیار نییە؟! 
قاســملووی زانــا و بیرمەنــد   •
پێــی دەگوتیــن کە لە ژیانی خوسووســی 
و  فێربــوون  خەباتمانــدا،  و  حیزبــی  و 
خۆپێگەیاندن و خۆپۆشتەکردن بە چەکی 

زانست، بکەین بە ئەرکی ڕۆژانە. 
بیروبــاوەڕ،  بــە  قاســملووی   •
بــە  ڕێبەریکردنــی  و  ڕێبەربــوون 
پێناســاندین.  جیــاوازەوە  کەیفییەتێکــی 
ڕێبــەری خەباتگێــڕ و بەئەخــالق بەپێــی 
وەســیەتنامەکەی »لــە ماڵی دنیــا تەنیا 
کتێبخانەیەکــی لــە پاش بەجــێ دەمێنێ 
و ئەویــش، لــە ڕێــگای جێنشــینەکەیەوە 

دەگەڕێتەوە سەر دارایی حیزب«!
هەمــوو ئەو توانا و تایبەتمەندییە بەرزانە، 
و  کەســایەتی  بــە  کردبــوو  قاســملوویان 
ڕێبەرێکــی کاریزماتیــک و خاوەن نفووز 
قاســملوو  مەعنــەوی.  ئۆتۆریتــەی  و 
ئەگەرچــی ســکرتێری گشــتیی حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران بوو، بەاڵم 
وەک ڕێبەرێکی نەتەوەیی چاو لێدەکرا و 
خەڵک لەدەرەوەی حیزبەکەشــی، دوکتور 
و  هــزری  ڕێبــەری  وەک  قاســملوویان 
سیاســی خۆیان قەبــووڵ کردبوو و ڕێزیان 

لێدەگرت.
قاســملوو وەک ڕێبەرێکــی مێژووســازی 
دێموکــرات و نیشــتمانپەروەر، هەتاهەتایــە 

لەبیر ناکرێ.
برینی قاســملوو پاش ٣٠ ســاڵ ئێســتاش 
هــەر تازەیــە و خوێنی لــێ دەچۆڕێ. ئەو 
برینــە ئەوکاتە ســاڕێژ دەبێتەوە کە کورد 
بــە ئازادی و مافە نەتەوایەتییەکانی کە 
ئامانجــی قاســملوو بــوون، بــگا؛ کەوایە، 
بــا بــە هەموومــان بــە خەباتی بــەردەوام و 
برینــی  ســاڕێژکردنەوەی  بــۆ  لێبڕاوانــە 

ڕێبەرە تاقانەکەمان تێبکۆشین.
دوکتــور  یــادی  بــێ  پیــرۆز  و  بــەرز 
و  مــەزن  قاســملووی  عەبدولڕەحمانــی 
هاوڕێکانــی کاک عەبدواڵ قادری ئازەر 

و کاک دوکتور فازل ڕەسووڵ.



ژمارە ٧٥٤،  ٣١ی پووشپەڕی ٨١٣٩٨

قاسملوو هێشتاش بۆ الوانی کوردستان 
هەر سەرمەشقی خەباتە

ئیبراهیم الجانی

ئیــدەی سیاســی قاســملوو ئەمــڕۆ بۆتــە 
دیسکۆرســی سیاســی لــە کوردســتاندا. 
بۆتــە هەوێنی ژیان و خەباتی کۆمەاڵنی 
خەڵکی کوردســتانی ئێران. خوێندکاران، 
مامۆســتایان،  ژنــان،  قوتابیــان،  الوان، 
زانکۆییــەکان و باقــی چین و توێژەکانی 
خەڵکــی کوردســتان ئیلهــام لــە قاســملوو 
وەردەرگــرن. هەرچەنــد دوکتــور قاســملوو 
هاونەســڵی، نەســڵی ئێســتای کوردســتان 
نییــە، بــەاڵم ئیــدە و پەیــام و ڕوانگــە و 
بۆچوونەکانــی ئێســتاش لــە نێــو نــەوەی 
نوێــی کوردســتاندا لە هــی هەموو کەس 
باشــتر وەردەگیرێــن. قاســملوو لــە هەمــوو 
ڕێبەرانــی ئەمڕۆی کورســتان، لە نەوەی 

نوێی کوردستان نزیکتر و مەقبوڵترە.
قاســملوو دەیگــوت کوردســتان دەبــێ لەو 
وەزعە بێتە دەر. کورد لە ژێر ستەمدایە و 
کوردستان دابەش کراوە. ئەو وەزعە نابێت 
قبــووڵ بکــرێ. ئەوە نیوەڕۆکــی پەیامی 
قاســملوو بــوو. نــەوەی نوێــی کوردســتان 
بە ئێســک و پێســتەوە هەســت بەو ســتەم 
و بێعەداڵەتییــە دەکا کــە لەســەر کــوردە. 
هەربۆیــە لــە دەورانــی گلۆباڵیزاســیۆندا، 
مەوقعیەتــی  کوردســتان،  نوێــی  نــەوەی 
میللەتــی خــۆی لە نێــو گەالنــی دونیادا 
دەبینــێ و لە جەوهەری پەیامی قاســملوو 
تێدەگا. بەاڵم قاسملوو تەنیا هەر بەوە ڕازی 
نەبوو کە بەدژی وەزعی ئێستای کورد و 
ئەو ســتەمە بێتە مەیدان کە لەســەریەتی. 
ئــەو داهاتــووی کــورد و کوردستانیشــی 
دەستنیشــان دەکــرد. دەیزانی کــورد دەبێ 
بڕواتــە کــوێ. حەزرەتی مووســا دەیزانی 
ئوممەتی خۆی بۆ کوێ هیدایەت دەکا. 
قاسملووش دەیزانی کورد دەبێ بەرەوکوێ 
بڕوا. ئەو دەیگوت کوردستان دەبێ بچێتە 
ڕیــزی میللەتانــی ئازاد و پێشــکەوتووی 
دونیــا. دەیگــوت مۆدێلی ئێمــە ئورووپایە 
كە چڵەپۆپەی گەشەسەندن و پەرەسەندنی 
لووتکــەی  ئینســانییە.  کۆمەڵــگای 
و  سیاســی  و  ئابــووری  پێشــکەوتنی 
فەرهەنگی و تێکنۆلۆژی ئینســان ئەوەیە 
کە لە ئورووپا هەیە. بۆیە دەبێ بەرەو ئەو 
مۆدێلــە بڕۆیــن. زۆر دڵی بەوە خۆش بوو 
کە تورکیــە بێتە نێو ئورووپاوە. دەیگووت 
ئــەودەم بەشــێک لــە کوردســتان دەبێتــە 
ئورووپــا و تەئســیری لەســەر پارچەکانی 
قاســملوو  دەبــێ.   کوردســتانیش  تــری 
ژیانــی خۆشدەویســت. هــەژاری تەقدیــس 
نەدەکرد. هەموو هەوڵی ئەوەبوو ژیانێکی 
بەختەوەرانــە بــۆ نەتەوەکــەی بنیات بنێ. 
ئــەو لە مەزڵوومنمایی بێزاربوو. هەمیشــە 
دەیگوت کوردســتان شانســی ئەوەی هەیە 
ببێتە بەشــێکی گرنگی بــازاڕ وئابووریی 
ناوچە. کوردســتان مەکــۆی نەوت وگاز 
وئــاوە. بۆیــە ئەگــەر شانســی بدرێتــێ و 
ســەرکوتی نەتەوەیــی لەســەر الچێ، زوو 
بــەاڵم  گــەورە  ئێکۆنۆمییەکــی  دەبێتــە 
ئامانجــە،  بــەو  گەیشــتن  بــۆ  دەیگــوت 
فەرهەنگــی  ئاڵوگــۆڕی  دەبــێ  کــورد 
بەســەردا بــێ. ئــەو دەیگوت پێشــکەوتنی 
پێشــکەوتنی  خەمیرمایــەی  فەرهەنگــی 
وکۆمەاڵیەتییــە.   ئابــووری  و  سیاســی 
ناســیۆنالیزمی  نێوەرۆکیــی  قاســملوو 
کــرد،  فۆرموولــە  کــوردی  هاوچەرخــی 
یانــی کوردایەتییــەک کە لــە نێوەڕۆکدا 
دوورە  ئازادیخــوازە،  و  دێموکراتیــک 
و  دەمارگــرژی  و  بەرچاوتەنگــی  لــە 
ناســیۆنالیزمەدا  لــەو  مەزهەبیگــەری. 
خاکی کوردســتان کاکڵی کێشــەکەیە و 
کورد حەساســیەتی زۆر بە خاک نیشــان 
دەدا. لــەو ناســیۆنالیزمەدا، بەرژەوەندییــە 
نەتەوەییــەکان دەکەونــە ســەرووی هەموو 
مۆدیلــە  لــەو  دیکــەوە.  ئیعتیبارێکــی 
لــە کوردایەتیــدا، ئامانــج گەیشــتنە بــە 

مۆدێڕنیتــە، نەک دژایەتــی مۆدێڕنیتە. 
دەوڵــەت  لــە  دیــن  ناســێۆنالیزمەدا،  لــەو 
پێوەندییــە  یانــی  جیایــە.  حکوومــەت  و 
ســێکۆالریزە  حقوقییــەکان  و  سیاســی 
جــار  زۆر  کۆمەڵــگا.  نــەک  دەکرێــن 
یانــی  الئیکــە.  ئێمــە  حیزبــی  دەیگــوت 
ئێمــە نامانهــەوێ دیــن لــە کۆمەڵــگای 
کوردســتان وەدەرنێین بەڵکــوو دەمانهەوێ 
کۆمەاڵیەتــی  نیهادێکــی  وەک  دیــن 
ئــەو نەخشــەی هەبێــت کە بە شــێوەیەکی 

دەکرێــت.  لــێ  چاوەڕوانــی  سرووشــتی 
لــەو مۆدیلــە لــە کوردایەتیــدا مافەکانی 
مــرۆڤ و مافەکانــی ژنــان و منــدااڵن 
کەمئەندامــان،  و  کەمایەتییــەکان  و 
دەبنــە بەشــێک لــە جەوهــەری بەرنامەی 
ڕزگاری نەتەوەیــی و شــۆڕش و خەبــات. 
بەمجۆرە قاســملوو ناسیۆنالیزمی کوردی 

خستەسەر جادەیەکی ڕاست و درووست.
ئەو ناسیۆنالیزمی کوردی کردە بەشێک 
لــە بزووتنــەوەی ئازادیخــوازی ناوچەکە. 
ئــەو خەباتــی کــوردی لە کەوتنــە داوی 
دژایەتــی کردنی ئیســڕائیل، یەهودییەت 
دیــن  چەشــنە  هــەر  و  مەســیحییەت  و 
بــەو  پاراســت.  دیکــە  مەزهەبێکــی  و 
کــردە  کــوردی  ناســیۆنالیزمی  جــۆرە 
پاڕامێترێکی جیددی بە قازانجی ئازادی 

و دێموکراسی لە ئێران و ناوچەکەدا.
ئــەو بــە هەمــوو توانــاوە تێکۆشــا خەبــات 
بزووتنــەوەی  بــۆ ڕزگاری کوردســتان و 

و  تیرۆریــزم  داوی  نەکەونــە  کوردســتان 
ڕادیکالیــزم و بونیاتگەرایــی مەزهەبی و 
سیاســی و ئیدۆئۆلۆژیــک و بیروباوەڕی 
کۆنەپەرســتانە یانی ناسیۆنالیزمی کورد 
و خەباتــی کــوردی لەگەڵ دێموکراســی 
و لیبڕالیزم و ئوســوولە نێونەتەوەییەکان و 

عورفی نێودەوڵەتی هاوئاهەنگ کرد.
و کینــەی  رق  و  ســۆز  قــەت  قاســملوو 
و  سیاســەتگوزاری  بناخــەی  نەدەکــردە 
هەڵوێســتی سیاسی. واقعبین بوو. بڕوای 
بــە تواناکانــی الوانی کوردســتان هەبوو. 
تێدەکۆشــا کــورد فێــری بەرزەفــڕی بکا 
و هانــی دەدا توونتــر و بەرزتــر لــەوە کــە 

هەیە بفڕێ. شــوێنەواری قاســملوو لەسەر 
خەباتــی کــورد لــە چوارچێــوەی زەمــان 
تێپەڕیــوە  و مەکانــی ســەردەمی خــۆی 
بۆیەشــە لــە نێــو کوردانــدا هەروا بــەرز و 
بێ هاوتایە. ئەو مەسئولیەتی وەردەگرت. 
وەک  چ  و  تــاک  وەک  چ  دەیگــوت 
نەتــەوە دەبێ بەرپرســایەتی قبووڵ بکەین 
بــۆ ئــەوەی لــەو دۆخــەی کــە تێیدایــن 
بێینــەدەر. دژی ئیمامزادەســازی بــوو. بۆ 
ئــەو ئیمامزادەســازی یانــی ڕاوەســتان لــە 

مێــژوودا، یانی بــە بارمتەگرتنی داهاتوو 
بوو. لە حیزبایەتی و سیاسەتکردندا دژی 
الیەنگــری  بــوو.  ڕۆحیــەی کەربەالیــی 
عەقڵ وکردەوەی سیاســی هەڵســەنگێنراو 
بوو. دژی بەهرەبەرداری لە شەهیدان بوو. 
بــۆ ئــەو سســت عونســۆری و کورتبینــی 
دژی  ڕۆحیــەی  و  خۆپەرســتی  و 
کۆمەاڵیەتی و تا سەری لووتی خۆدیتن، 
دواکەوتوویــی  نیشــانەکانی  گەورەتریــن 
بوون. الیەنگری سەرســەختی پلۆرالیزمی 
سیاســی و حیزبــی و فەرهەنگــی بــوو. 
پێی وابوو پلۆڕالیزم و دیســانتڕالیزم دەبنە 
مایەی سەرهەڵدانی ئابووری و پێشکەوتن 
و خەالقیــەت و ئینێرژییەکان ئازاد دەکەن 
هەر بۆیە دەیگووت ئێران دەبێ دیسانتڕالیزە 
و پلۆڕالیــزە بکــرێ. لە سیاســەتدا جرمی 
بنتــام بــۆ قاســملوو سەرمەشــق بــوو واتــە 
کارکردن بۆ دابینکردنی خێری گشــتی. 
مــرۆڤ  کــە  لەوەدایــە  گشــتی  خێــری 

فیــدای  خــۆی  کورتخایەنــی  قازانجــی 
قازانجــی درێژخایەنــی گەل و واڵت بکا. 
لەسیاسەتدا دووربین و ستراتیژیک بوو. 
لــە نووســین و وتــار و باســەکانیدا دیــدی 
شــعووری  زاڵــە.  ئینســانی  و  زانســتی 
بــەرزی سیاســی و واقعبینــی سیاســیان 
تێدایــە. ئــەوە لە واڵتێکــدا کە خەڵک بە 
هــەوا و لەســەر ئەساســی ســۆز و عاتیفە 
کاردەکــەن، کارێکــی دەگمەنــە. ئــەو لە 
بەیــان کردنــی مەبەســتە سیاســییەکانیدا 
زۆر ڕەوان بــوو؛ ئاڵۆزتریــن مەســەلەکانی 
بەزمانێکــی زۆر ســادە دەر دەبڕیــن. لــە 
سیاسەتدا ئایندەبین بوو. خۆبەزلزان نەبوو. 

دیدێکــی ئــاوااڵی هەبــوو. خــاوەن نــەزەر 
و هەڵســەنگاندنی خــۆی بــوو، بۆیــە لــە 
الیەن هەموو ئەکتەرەکانی ســەر شــانۆی 
سیاســەتی ئێــران و کوردســتان و تەنانەت 
موخالیفەکانیشی بە جیددی وەردەگیرا.

زۆریــان هێــرش کــردە ســەری بــەاڵم ئەوە 
زەڕەیــەک کاری لێنەکــرد و لــە خەباتی 
شــەڕەجنێوی  قەتیــش  نەکــردەوە.  ســارد 
نەکرد. هەمیشە دەیگوت دەبێ ئەدەبیاتی 
حیــزب وەزیــن و هەڵســەنگێنراوبێ و لــە 

ئەدەبیاتی چالەمەیدانی خۆ دوور بگرین.
ئەو قــەت حەقیقەت وگۆڕەپانی سیاســی 
کوردســتانی لــە پاوانــی خۆیدا نــەدەدی، 
نەیدەویســت حیزبــی دێموکــرات تاقانەبێ 
بەاڵم تێدەکۆشــا حیزبــی دێموکرات بەهێز 
و کاریگــەر بــێ لــە مەیدانەکــەدا. ئــەو 
پێــی وابــوو تەوافــوق دەبــێ لــە ئاکامــی 
هاتنە گــۆڕی ڕوانگــە جۆراوجۆرەکانەوە 
وەدەستبێ. لە کۆبوونەوەکانی کۆمیتەی 
ناوەندیــدا دوای هەمــووان نــەزەری خــۆی 
دەردەبــڕی و تەنیا هاوئاهەنگی درووســت 
دەکرد. قاســملوو وێــڕای ئەوەیکە دەریای 
و  ســەمیمی  کەســێکی  بــوو  زانیــاری 
گەرمیش بوو. نموونەی بەرزی ڕۆحیاتی 
بەرزی ئینسانی بوو. بە هەموو بڕواوە بۆ 
ئــەو ئامانجانــە کاری دەکــرد کە بڕوای 
پێیــان بــوو. پێغەمبــەر ئەگــەر بــڕوای بە 
پەیامی خۆی نەبێت، ناتوانێ خەڵکیان لە 
دەورە کۆکاتــەوە. ئەو بــڕوای بە پەیامی 

خــۆی بوو بۆیەش دەیتوانــی خەڵکیان بۆ 
مۆبیلیــزە بــکات. ئــەو دەیگــوت دەبێ لە 
خەباتــدا تەکیــە بکەینــە ســەر ئامانجــی 
درووست و وەسیلەی درووست و پڕۆسەی 
لــە جیاتــی  درووســت. دەیگــووت دەبــێ 
چەک و پووڵ داوای پشــتیوانی سیاسی 
و مەعنــەوی بکەین. ئەو دەیگووت دەبێ 
تەکیــە بکەینــە ســەر بیــری خەباتگێڕانە 
و پــەروەردە و ریتۆریکــی حەقخوازانــە و 

عاداڵنە.
لــە مێژووی هــەر نەتەوەیەکــدا بەدەگمەن 
دەبنــە  کــە  هەڵدەکــەون  وا  کەســانی 
کەســایەتی مێژوویــی. قاســملوو نــەک 

دوای مەرگــی تەنانــەت لــە ســەردەمی 
بــە  بــوو  پربەرەکەتیشــیدا،  ژیانــی 

کەسایەتییەکی مێژوویی.
ئازایەتــی لــە هەڵوێســت گرتندا، بینشــی 
قووڵــی سیاســی و شــەهامەتی سیاســی 
کــە لــە قاســملوودا هەبــوون، لــە هەمــوو 
بــوون.  زەقتــر  دیکــەی  ســیفەتەکانی 
زەمانێــک کــە خەڵــک جەمارانیــان بــە 
وتــی  دەزانــی،  دیکــە  مەککەیەکــی 
دەگــوزەرێ  ئێرانــدا  لــە  ئەمــڕۆ  ئــەوەی 

لێــدێ.  مەزهەبــی  فاشــیزمی  بۆنــی 
ئەگــەر نەزەراتــی ئــەو بــە هێنــد گیرابــا، 
ئێــران تووشــی ئــەو ســیاچاڵە نەدەبوو کە 
ئێســتا تێیدایــە. دوکتــور قاســملوو هــەم 
شــارەزا و لێهاتــوو بــوو، هــەم بــە ویــژدان 
و خــاوەن ئەخالقــی خەباتگێڕانــەش بــوو. 
بەرپرســین.  ئێمــە  دەیگــوت  هەمیشــە 
کردەوەکانمــان  و  کار  وریــای  دەبــێ 
لــە  دەپرســێتەوە.  لێمــان  خەڵــک  و  بیــن 
نێــو تــەواوی ڕێبەرانــی سیاســیی ئێــران 
لــە  قاســملوو  دەنگــی  کوردســتاندا،  و 
دیفــاع لــە دێموکراســیدا، جەســوورترین و 
بەرزتریــن دەنــگ بــوو. لەخــۆڕا نەبــوو بە 
کوردســتانیان دەگــووت ســەنگەری دیفاع 
لــە ئــازادی و دێموکراســی. ئازادەگــی 
جەوهــەری ئەخالقــی قاســملوو بــوو. ئەو 
ئیلتیــزام،  ئەگــەر  سیاســەت  دەیگــوت 
تەعەهــود و مەســئوولیەتی لەگــەڵ نەبێ 
دەبێتــە بۆمبێکــی خەتــەر. مەســئوولیەت 

و تەعەهــود یەکێــک لــە ماتۆڕەکانــی 
بــوون؛  قاســملوو  سیاســەتی  فرۆکــەی 
هەمیشــە نیگەرانی ڕاســتی و درووســتی 
کار وکردەوەکانــی تێکۆشــەرانی حیــزب 
بــوو. ئــەو چــاک پێوەنــدی دیالێکتیکی 
و  پرۆســە  و  وەســیلە  و  ئامانــج  نێــوان 
ئامانجــی  دەیگــوت  دەزانــی.  ئاکامــی 
بــەرز و ئینســانی دەبــێ بە وەســیلەیەکی 
ئینســانی و میتۆدی ئینســانی کاری بۆ 
بکرێ. دەنا تووشــی شکســت دەبێ بۆیە 
تێدەکۆشــا بزووتنــەوەی کــورد لــە هەموو 
کوێرزەینییەکــی  و  پەڵەیــەک  و  هەڵــە 

سیاسی دوور ڕاگرێ.

ڕووناکبیرێکــی دیــار بــوو بــەاڵم لەگەڵ 
هەموو ڕووناکبیران جیاوازی هەبوو. قەت 
ئیدیعــای ڕووناکبیــری نەدەکرد و ئەدای 
لــە هەمــان  دەرنەدەهێنــا.  ڕووناکبیرانــی 
کاتــدا ئیدیعــای دەروێشیشــی نەدەکــرد. 
بــێ نیازبــوو، کەســێکی حەماســی بــوو، 
هەمــوو ژیان و زانایی و تواناکانی خۆی 
هێنابوونە خزمەت شۆڕش. زۆری پێخۆش 
بــوو میللــەت و ڕۆحی باوکی لێی ڕازی 
بن.  ئەو حیســابی لە خۆی و هاوڕێیانی 
دەکێشــا. دەڵێــن کار دەگــەڵ حەزرەتــی 
عیســا ســەخت بــووە، چوونکە ســەختگیر 
بــووە، بەڕاســتی ئەوە لەســەر قاســملووش 
ڕاســت بوو. ئینزباتێکی ســەختی لە سەر 
خۆی و حیزب و هاوڕێیانی پیادە دەکرد.
بــۆ قاســملوو سیاســەت مەیدانــی کار بۆ 
گۆڕینــی کۆمــەڵ بــوو، بۆیــە خەڵکــی 
دەکــرد سیاســەت  تەشــویق  کوردســتانی 
بکــەن. دەرکێکــی درووســتی لــە مێــژوو 
هەبوو، دەیزانی ئێران و کوردســتان بەکام 
وەزعی مێژووییدا تێدەپەڕن بۆیە هەمیشە 
گەشــبین و ڕوو لــە داهاتــوو بــوو. دژی 
ئــەوە بوو سیاســەت، دین وەک وەســیلەی 
چوونە پێشــی خۆی بەکار بێنێ. چونکە 
دەیگــوت لــە حاڵێکــی ئــاوادا سیاســەت 
ســەرەنجام دەبێتــە داردەســتی دیــن. ئــەو 
لەوبــارەوە ئەزموونی ئووروپــای بە نموونە 
دەهێنایەوە. فەرهەنگی سیاسی و ئینسانی 
قاســملوو هێندە دەوڵەمەند بوو کە هەموو 
کەســی دەخســتە ژێر شــوێنەواری خۆی. 
دانیــال میتــران دەڵــێ قســەکردن دەگــەڵ 
قاســملوو ئارامبەخشــی رۆح بوو. ناسری 
پاکدامەن دەڵێ قاســملوو کەسێکە وەک 
موســەدیق کــە ئێران دەبــێ پێیەوە بنازێ.  
سەرمەشــقێکی لــە خــۆی درووســتکرد، 
ئــەو  سەرمەشــقەکانی  هەمــوو  لــە  کــە 
بزووتنــەوەی  نێــو  دەیــەی دوایــی  چەنــد 
کــورد تێپــەڕی. ئەوەتــا ســێ دەیــە دوای 
شەهیدبوونیشــی زەمــان نەیتوانیوە بیخاتە 
هەمبانەی فەرامۆشییەوە.  ئەو دەیگووت 
ئەرکی هــەرە گەورەی حیزبی دێموکرات 
بزووتنــەوەی  ریزەکانــی  ڕێکخســتنی 
کوردســتانە. قازانجی گشــتی کوردستان 
بــۆ ئــەو لــە ســەرووی هەمــوو شــتێکی 
دیکەوە بوو، بۆیە ئێستاش هەر سەرچاوی 
ئیلهــام و لێفێربــوون و مۆتییڤاشــونە. پێی 
وابوو حیزبی دێموکرات دەتوانێ لە یەک 
کاتــدا خەبــات بــۆ ڕزگاری لــە ســتەمی 
نەتەوایەتــی و رزگاری لــە بێ عەداڵەتی 
کۆمەاڵیەتیــش بەڕێوەبەرێ. بە ڕۆحیەی 
مەزهەبــی سیاســەتی نەدەکرد. ڕۆحیەی 
مەزهەبی یانی وشــکبیری لە ئەندێشەی 
کــردەوەی  لــە  تووندوتیــژی  و  سیاســی 
سیاسیدا. بۆ درێژەپێدانی رێبازی قاسملوو 
واتــە  ئینالیتنمێنــت  بــە  خۆمــان  دەبــێ 
تەنویری قاسملوو بسپێرین. بە چاویلکەی 
ئیدئۆلــۆژی تەماشــای دونیــا نەکەیــن. 
ڕوانگە و پێرسپێکتیڤی حیزب و بزووتنەوە 
بەرین کەینەوە. زەنجیری بەرچاوتەنگی و 
دەمارگرژی لە دەســت و پێی سیاســەت و 

بیری سیاسیمان بکەینەوە.
دەبــێ بزووتنــەوە گەورە و بەریــن کەینەوە 
بــە جۆرێــک کــە هیــچ  کەســایەتی و 
کوردســتانی  دێموکراتیکــی  هێزێکــی 
وەالنەنــرێ. دەبــێ سیاســەتی کــوردی و 
حیزبایەتــی لە پاتۆلــۆژی پاک کەینەوە 
و  دیپلۆماســی  و  سیاســەت  زمانــی  و 
ئەدەبیاتــی ڕۆژانەمــان لە جوێن و تەوهین 
و ســووکایەتی کــردن بــە یەکتــر و ئەم و 
ئەو دوور ڕاگرین. دەبێ ئاســتی سیاسەت 
و خۆمــان  بەرینەســەر  و کاری حیزبــی 
هەڵکێشینە ئاستی ئەو مەسئوولیەتەی لە 
سەر شانمانە. دەبێ خۆمان بەرینە ئاستی 
تێکۆشــەرێکی حیزبی. دەبێ بە جەهەتی 

خێری گشتیدا هەنگاو هەڵگرین. 
بەڵــێ دوکتــور قاســملوو ئێســتاش هــەروا 
سەرمشــقی خەبات و ســەچاوەی ئیلهامە 
بــۆ هەمــوو تێکۆشــەرانی حیــزب و ڕۆڵە 
خەباتگێڕەکانــی دیکەی ڕێگای ئازادی 

کوردستان.

بەشی دووهەم و کۆتایی

قاسملوو ژیانی خۆشدەویست. هەژاری تەقدیس نەدەکرد. هەموو هەوڵی ئەوەبوو 
ژیانێکــی بەختەوەرانــە بــۆ نەتەوەکــەی بنیات بنێ. ئەو لــە مەزڵوومنمایــی بێزاربوو. 
هەمیشە دەیگوت کوردستان شانسی ئەوەی هەیە ببێتە بەشێکی گرنگی بازاڕ وئابووریی 
ناوچە. کوردســتان مەکۆی نەوت وگاز وئاوە. بۆیە ئەگەر شانســی بدرێتێ و سەرکوتی 
نەتەوەیی لەســەر الچێ، زوو دەبێتە ئێکۆنۆمییەکی گەورە بەاڵم دەیگوت بۆ گەیشــتن 
بەو ئامانجە، کورد دەبێ ئاڵوگۆڕی فەرهەنگی بەسەردا بێ. ئەو دەیگوت پێشکەوتنی 

فەرهەنگی خەمیرمایەی پێشکەوتنی سیاسی و ئابووری وکۆمەاڵیەتییە. 



٩ ژمارە ٧٥٤، ٢٢ی جوالی ٢٠١٩

ڕاسان
له  ئه رکی شۆڕشگێڕییەوە هه تا خوڵقانی گوتارێکی نوێ

ساڕێژ کوردستانی

ڕاســان و جوواڵنــه وه ی ٤٦ – ٤٧ ی 
هه تاوی

 زۆرێک له  خاوه نڕایان و سیاســییه کانی 
لێکدابوویــەوه   وایــان  بێگانــه   و  خۆیــی 
مێــژوو   دووباره بوونــه وه ی  ڕاســان  کــه  
له گــه ڵ  و  تردایــه   قۆناغێکــی  لــه  
جوواڵنــه وه ی پیــرۆزی ســاڵه کانی ٤٦ – 
٤٧ دا شــوبهاندبوویان. لــه  هه مــان کاتــدا 
زیاتــر  ده ســکه وتێ  کــه   راشــیانگه یاند 
راســتی  ئــه وه ی  نابــێ!  ســه رده می  لــه و 
ئــه و  ده گــه ڵ  کــه   شــتێکی  ته نیــا  بــێ 
و  ته نیــا  ده گرێتــه وه   یــه ک  ســه رده می، 
ته نیا هه ڵوێستی گه ڕانه وه یه  و بەس. هه م 
لــه  بــاری ته شــکیالتی و هــه م بارودۆخی 
ناوخــۆ و حیزب و خه ڵکــه وه،  هه م زه مانی 
جیاوازی له  گه ڕانه وه که دا و هه م له  باری 
ســتراتیژی جیاوازییــان هه یــه  که  ده کرێ 

به م  شێوه یه  پۆلێنبه ندی بکرێ: 
١ - گه ڕانــه وه ی ســاڵه کانی ٤٦ – ٤٧ 
کۆمیتــه ی  یه کالیه نــه ی  گه ڕانــه وه ی 
ناکۆکــی  هــۆی  بــه   بــوو.  ئینقالبــی 
رێکده خــه ن  کۆمیته یــه   ئــه و  ناوخۆیــی، 
پێشــمه رگه ی  و  کادر  ده ســته یه ک  و 
له خۆبــوردوو و گیان له سه رده ســت بڕیاری 

گه ڕانه وه  و خه باتی چه کداری ده ده ن. 
٢ - گه ڕانــه وه ی ســاڵه کانی ٤٦ – ٤٧ 
گه ڕانه وه یه کــی تا کڕه هه نــدی به  ئیمان و 

بڕوابه خۆبوون بوو. 
٣ - جیاوازییەکی تری له  بواری زه مانی 
و مه کانــی به  به فاکتۆرگرتنی چه مکی 
هه ســتانه وه  ده کــرێ جوواڵنــه وه ی ٤٦ – 
٤٧ له  سه رتر بێ، به اڵم به رباویی ڕاسان 

شتێکی تره . 
 ٤٧  –  ٤٦ جوواڵنــه وه ی    -  ٤
ســه رهه ڵدانێکی چه کداریــی بوێرانه  بەاڵم 
به داخه وه  له  ناوچه یه کی به رته سکدا بوو.  
لــه  پشــتی  ٥ -  جوواڵنــه وه ی ٤٦-٤٧ 
جه بهه یه کــی قــورس و قایــم کــه  بتوانــێ 
بــه  داخــه وه   بــێ  داشــدار و فه ریــادڕه س 

بێبه ش بوو.  
به  هۆی کێشــه یه ک که  له  ســه ر شێوه ی 
خه بات و به ڕێوه به ری لە نێو ڕێبەرایەتیی 
حیــزب دێتــه  ئاراوه ، ســه ره تا ده ســته یه ک 
کۆمیته ی ســاغکه ره وه  و پاشان به شێکی 
زۆر لــه  رێبه رایەتــی کۆمیته ی ئینقالبی 
داده مه زرێنن و بۆ درێژه ی خه بات به  دژی 
رێژیمی په هله وی ده گه ڕێنه وه  رۆژهه اڵتی 
کوردســتان )بــه  زۆری ناوچــه ی بانــه  و 

بەشی دووهەم و کۆتایی

سه رده شــت و پیرانشار( و جوواڵنه وه یه کی 
چه کداری به  دژی ڕێژیمی حه مه ڕه زاشا 
وه ڕێ ده خه ن. به و کرده وه  شۆڕشــگێڕانه یه  
هه م حیزب له  قه یرانی له ناوچوون ده پارێزن 
و هــه م رووپه ڕێکــی زێڕین له  مێژووی پڕ 
له  شــانازیی خه باتی رزگاریخوازی کورد 
بۆ به ره ی داهاتوو تۆمار و ده نه خشێنن. 

و  خۆڕاگــری  مانــگ   ١٨ مــاوه ی  لــه  
به ربه ره کانــێ و شــه ڕ له گــه ڵ به هێزتریــن 
و  نێوه ڕاســت  رۆژهه اڵتــی  ئه رته شــی 
و  حیزبییــەکان  ئه رکــه   راپه ڕاندنــی 
رێکخســتن  و  ته شــکیالتی  په یوه ندیــی 
ئه وپــه ڕی  پێشــمه رگایه تی  کاری  و 
قاره مانه تییــان له خــۆ نیشــاندا. هه روه هــا 
الیه نگرانــی  و  ئه ندامــان  ناوخــۆش  لــه  
حیــزب زۆر بــه  دڵســۆزی و هه ســتکردن 
لــه   و  هه ڵده ســووڕان  به رپرســیارێتی  بــه  

پشتیوانی و داڵده دانی پێشمه رگه  که میان 
نه ده  هێنــا؛ بۆیــه  ســیاچاڵه کانی پادگانی 
جه ڵدیانی پیرانشار که  دادگای سه حرایی 
لێ دامه زرابوو، له  ئه ندامان و الیه نگرانی 
حیــزب ده ئاخنــدرێ و به  شــێوه یه کی زۆر 
دڕندانه  و وه حشیانه  هه ڵسوکه وتیان له گه ڵ 
ده که ن و جیا له  ئازار و ئه شکه نجه یه کی 
زۆر، له بــاری پاکوخاوێنــی و بێهداشــته وه  
پێیــان رانه ده گه یشــتن. بۆیــه  زۆرێــک له  
زیندانیــان بــه  ئه ســپێ ده که وتــن و له بــه ر 
زینــده وار )کێــچ و ئه ســپێ( داده قنــان و 
ئارامیان لێ هه ڵده گیرا! ســه ریان دا به اڵم 

سه ریان نه وی نه کرد. 
ڕاسان و فره ڕه هه ندی

لــه   کــورد  رزگاریخوازیــی  خه باتــی 
لــه  ســاڵی ١٣٩٥ی  ئێــران  کوردســتانی 
هه تاوی پێی نایه  قۆناغێکی تازه  و نوێوە 
کە  ناوی ڕاسانی لێ نرا. ڕاسان رۆحێکی 
تازه یــه  که  وه به ر جوواڵنه وه ی مافخوازیی 
کوردســتان نراوه  ، نوێکردنه وه ی شۆڕش و 
ســه رهه ڵدانێکی فره ڕه هه نــده . گه ڕانه وه یــه  
بــه  مه به ســتی لێکگرێدانی خه باتی شــار 

و شــاخ. مه شخەاڵنێکه  بۆ به رچاوڕوونیی 
داهاتــوو. دابه شــکردنی ئه رکــه بــه  ســه ر 
خه ڵکــی  توێژه کانــی  و  چیــن  هه مــوو 
کوردســتان لــه  الیه نگــران و ئه ندامــان و 
پێشــمه رگه کانی شــار، بــه  ژن و پیــاو و 
خوێنــدکار و فــه ال و که ســه به  و کرێــکار 
و  ئایینــی  مامۆســتای  و  کارمه نــد  و 
و  قوتابــی  و  قوتابخانــه   مامۆســتای 
ئین جی ئــۆکان و هه ڵســوڕاوانی مه ده نــی 
و نووســه ران و هونه رمه نــدان و ... کــه  
هه موویــان ده کرێ به  پێشــمه رگه ی شــار 
ناوزه د بکرێن. راســته  وەک پێشــمه رگه ی 
شاخ پێشمه رگه ی شاریش هه یه . ئه رک و 
پێســپێراوی پێشمه رگه  جێگه  و پێگه ی له  
خه باتی رزگاریخوازی خه ڵکی کوردستان 
زۆر بــه رز و پیــرۆزه ، بــه اڵم ئه رکــی ئــه و 
چین و توێژانه  له   به ره وپێشبردنی خه بات 

لــه  ئه رکــی پێشــمه رگه  نامێنێتــەوه  یانــی 
ئه رکــی پێشــمه رگه  و ئه رکــی جه مــاوه ر 

ته واوکه ری یه کدین.  
هاوکاریی  جه مــاوه ری بۆ بەهاناوەچوونی 
کرماشــان،  لێدراوانــی  بوومه لــه رزه  
نــه ورۆزی جامانه کان و ســه مای ئازادی 
و مانگرتنــی مامۆســتایانی قوتابخانــه  و 
چاالکییــه فه رهه نگــی و هونه رییەکان و 
هه ڵســوڕاوانی مه ده نــی و ئین جی ئۆ کان و 
زۆری تر له م چه شــنه  چاالکییانه ی شــار، 
هه م په یوه ندی راســته وخۆ له گه ڵ شاخه  و 
هه م هاندان و روونکردنه وه ی خه ڵکه  و هه م 

نیشــانه ی ســه رزیندووبوونی خه باتگێڕانی 
شار و هه م زراوبردنی دوژمنه .  

ڕاســان گه ڕانه وه ی پێشــمه رگه  بۆ شه ڕی 
چه کــداری و زه ربه لێدان لــه  پایه گایه کی 
ســپا نییه . پێشــمه رگه  گه ڕاوه تــه وه  پایه  و 
بناغــه ی کۆماری ســێداره  له  کوردســتان 

هه ڵته کێنێ. 
ڕاســان خه باتی به  جه ماوه ری کردووه . به  
دابه شــکردنی ئه رکــه کان هه مــوو چین و 
توێــژه کان ئه کتیــو و بــه  به رنامه  و پالنی 

ڕاسان دوژمن رۆژ له  دوای رۆژ جێ پێی 
لێــژ و لێژتر ده بــێ! به پێی ئه زموونه کان و 
به رچاوڕوونیی رێبه ری ســه رکرده  دوکتور 
شۆڕشــه کانی  به پێچه وانــه ی  قاســملوو 
ئامانجــی  کــه   ڕابــردووە  ده یــه ی  چه نــد 
حیــزب تــا رزگارکردنــی کوردســتان و به  
دامه زراوه ییکردنی ده سه اڵت له  کوردستان 
بــوو. لــه  خه باتی حیزبــی دێموکراتدا ئه و 
ده ســت  لــه   خــۆی  پیــرۆزی  ئامانجــی 
نــه داوه  هیــچ به ڵکــوو  دوکتــور بــۆ پــاش 
ده ســه اڵتیش  به دامه زراوەییکردنــی  بــه  
به رنامــه ی بــۆ داهاتوو هه بــووه ، بۆئه وه ی 
ده ســه اڵتی کــوردی نه که وێتــه  قه یــران و 
ڕاســانیش  بێ به رنامه ییــەوە.  و  بۆشــایی 
بــه و پێو دانگــه  بــه  لەبه رچاوگرتنــی ئــه و 
به رنامــه ی  و  گه اڵڵــه   به رچاوڕوونییــه  
تۆکمــه  و ئامــاده کاری بوار و جه ماوه ری 

لــە دوارۆژدا  بــۆ داهاتــوو کــردووه  کــه  
ته گــه ره   و  قه یــران  تووشــی  کوردســتان 
بــۆ  ئامــاده کاری  کورتــی  بــه   نه یــه . 
ته یارکردنــی جه ماوه ر بۆ خه باتی مه ده نی 
و به ربه ره کانــی له گه ڵ ڕێژیمی ئاخوندان 
و هه روه ها بۆ پاش نه مانی ئه و ده ســه اڵته  
نگریسه ش ڕاسان پالن و به رنامه ی هه یه . 

ڕاسان و دیسکۆرسی نوێ
بــه   توانیویه تــی  لــه وه ی  جیــا  ڕاســان   
شــێوه یه کی مودێڕن و سه رده میانه  خه بات 
له  شاخه وه  بگوازێته وه  شار و شه قام جۆش 
و خرۆشــێک بــه  خۆیــه وه  ببینــێ کــه  به  

ته واوی ره نگدانه وه  و کاریگه ریی شــاخه، 
له  هه مان کاتدا دیسکۆرس و گوتارێکی 
ده توانــێ  کــه   ئــاراوه   هێناوه تــه   نوێــی 
به رچــاوی  بخاتــه   روون  دواڕۆژیکــی 

به رده نگه کانی خۆی.  
حیــزب  ســازمانیی  چارتــی  گۆڕینــی 
و  به رپرســایه تی  به رفراوانکردنــی  و 
به ڕێوه به رایه تی و کارگێڕی له  ره ده کانی 
رێکخراوه یــی حیزبدا و کرانه وه ی که شــی 
هه ڵســووڕان لــه  هه مــوو بواره کانــدا و بــه  

تایبــه ت له  دنیــای مه جازیــدا توانیویه تی 
ئــه و گوفتمانه  نــه ک به رێته  نێو خه ڵکی 
و  ئێــران  نێــو  لــه   به ڵکــوو  کوردســتان 
نه ته وه کانی تــری ئێــران ببێتــه  دیالۆگــی 

زاڵ. 
بــه   و  ســه رزیندوو  خه ڵکــی  ئه وه یکــه  
تابشــتی وه جموجۆڵ خســتووه  و سه ره ڕای 
پڕته وه ربوونی، باری دیالۆگی زاڵی ڕاسان 
توانیویه تــی ئــه وا بــه  پڕتــاو په ره بســتێنی 
و هه مــوو شــوێنێکی ناوچــه  بگرێتــه وه.  
خۆتێدادیتنــه وه ی تاکــی کۆمه ڵــگا، بــه  
ئاقاری دۆزینه وه ی دیارده یه کی ده گمه نە 
که  ساڵه هایه  عه وداڵییه تی وه ک تراویلکه  
جارناجــار سۆســه ی داوه ، ئه مــڕۆ به ســه ر 
داکه وتــووه . وه رگرتــن و په ره ئه ســتاندن و 
ســه رکه وتوویی  گوتــاری ڕاســان لــه  نێو 
جه مــاوه ردا وێکچوون یــان یه کگوتاری و 

ئاشــنایی ده رد و که ســه رێکه  هاوبــه ش. 
ســاڵه ها  دوای  بزربوویەکــه   دۆزینــه وه ی 

چاوه ڕوانی. 
ڕاسان و قۆناغی نوێ

لــه  کۆتاییــدا پێویســته  ئاماژه  بــه وه  بکه م 
کــه  ئه گــه ر وه ک لــه م بابه تــه دا هاتــووه  
چاوێکــی خێــرا به  ڕه وتــی خه باتی کورد 
بۆ رزگاری له و سه ده یه ی دواییدا بگێڕین 
و ئاوڕێــک لــه  خه باتــی حه فتــا ســاڵه ی 
له پێشــدا  بده ینــه وه ،  دێموکــرات  حیزبــی 
دڵخــۆش ده بین به وه یکه  رۆژ له دوای رۆژ 

هه نگاوه کان به ره وپێش بوونه.  

و  نه هامه تــی  تووشــی گه لێــک  راســته  
کێشــه  و ته گه ره  بووین. راسته  رێبه رانمان 
لــه  ده ســت داوه  و زۆر جار جووڵه مان که م 
بۆتــه وه ؛ بــه اڵم ئه گــه ر بــە وردی ســەرنج 
بده یــن، ڕه وتێکــی ته کووزی ڕاســت به ره و 
ئامانجی دیاریکراو له  هه ڵکشــاندا بووه  و 

ئێستاش درێژه ی هه یه  .  
حیزبی دێموکرات له  ده ســپێکه وه  مۆدێڕن 
و ڕچه شــکێن بووه . بــه  درێژایی مێژووی 
خــۆی نیشــانی داوه  حیزبێکی دێموکرات 

و نیشتمانپه روه ره . ل
ه  هه مــان کاتــدا له گــه ڵ خه ڵکــی خــۆی 
بــووه .  راســتگۆ  و  دروســت  و  راســت 
ئامانــج و ســتراتیژیی روون و شــه فافی 
و  ویســت  له گــه ڵ  هاوهه نــگاو  هه بــووه . 
داخوازییه کانــی خه ڵکــی خــۆی خه باتی 
کردووه  و له وان بووه  و بۆ رزگاریی ئه وان 
هه موو سه ختی و نه هامه تییه کی دیوه .  

لــه و کاتــه وه  کــه  ڕاســان راگه یەنــدراوه ، 
قۆناغێکــی نوێ له  خه باتی گه لی کورد 
ئــاراوه ،  هاتۆتــه   ئێــران  لــه  کوردســتانی 
ســه رجه م  نوێبوونــه وه ی  بــه   قۆناغێــک 

بواره کانی خه بات. 
بــه  گه ڕانــه وی پێشــمه رگه  بــۆ قواڵیــی 
نیشــتمان. خه ڵــک لــه  هه موو شــوێنێکی 
کوردستان به  ته واوی گه شایه وه  و خۆشی 
له  دڵی گه ڕا. په یامهێنه رانی ئه م قۆناغه  
نــه ک چــه ک،  له گــه ڵ خۆیــان  نوێیــه  
گوفتمــان و دیالۆگێکــی تازه یــان هێنــا 
کــه  ره هه ندێکــه  له  ره هه نده کانی ڕاســان. 
ره هه نده کانــی ڕاســان هه مــوو توێژه کانی 
کاریگه ریــی  و  گرتــه وه   کۆمه ڵــگای 

پۆزەتیڤی خۆی نیشان دا. 
بــه  کــرده وه  و لــه  مه یدانی عه مه لــدا زۆر 
نمونه مــان هــه ر له و دوو ســاڵه ی رابردوودا 
شــێوه ی  گۆڕینــی  کــه و ت.    به رچــاو 
به ڕێوه به رایه تیــی رێکخراوه کانــی حیزبــی 
و ته شــکیالتی ده روون حیزبــی کارێکــی 
کردووه  که  که شی هه ڵسوڕان و مه یدانی 
به رفراوانتــر  ته شــکیالتی  جوواڵنــه وه ی 
بــێ و ده ستوێڕاگه یشــتن به  پێشــمه رگه  و 
خه ڵکــی ناوخــۆ و ده ره وه  و به  پێی نه زم و 
دیســیپلینێک که  بۆی داڕێــژراوه  بچێته  
پێــش. ئه گــه ر به پێــی گه اڵڵه که ی بچێته  
پێــش لــه  داهاتــووی نیزیکــدا شــاهیدی 
کاراتــر بــوون و نوێبوونه وه ی ئــه م بواره ش 
ده بیــن.  له  قۆناغی نوێبوونه وه ی خه باتدا 
به  شــاهیدیی خه ڵکی کوردســتان، ڕاسان 
به  ده ســتی ڕاســاوانی گه یشته  ڕاسانیانی 
وه رگیــرا  یه که مــی  قۆناغــی  خــۆی. 
و بــه  پراکتیــک کــرا.  بــه  دڵنیاییــه وه  
بــدرێ  پــێ  قه بووڵــی  نمــره ی  ده کــرێ 
بــه اڵم پێویســته  بــۆ قۆناغه کانی دیکه ی 
چارتــی ته شــکیالتییه که ی چاالکتــر و 
به رباوتــر و کارامه تــر له  جاران خۆراکی 
و  راگه یانــدن  ته قه مه نیــی  و  میدیایــی 
ســه نگه ری پته وی کۆمه ڵــگای مه ده نی 
و ته داروکاتێکــی هه مه الیه نــه  بــۆ ناوخۆ 
چوونــه   نه خشــه ڕێگای  و  بــکا  ئامــاده  
پێــش و تاکتیکی زه ربه لێــدان و تکنیکی 
ره زمی شــه وانه  به  شــێوه ی ســه رده میانه  و 
تۆکمه  دابڕێژرێ و هه موو پێداویســتی و 
که موکوڕییه کان بۆ ڕاســاوان و ڕاسانیان 
ده سته به ر بکا، هه تا گه یشتن به  ئامانج له  

داهاتووی نزیکدا ده سته به ر بێت.

ڕاسان گه ڕانه وه ی پێشمه رگه  بۆ شه ڕی چه کداری و زه ربه لێدان له  پایه گایه کی سپا نییه . 
پێشــمه رگه  گه ڕاوه ته وه  پایه  و بناغه ی کۆماری ســێداره  له  کوردســتان هه ڵته کێنێ. ڕاســان خه باتی به  
جه مــاوه ری کــردووه . بــه  دابه شــکردنی ئه رکه کان هه موو چیــن و توێژه کان ئه کتیو و بــه  به رنامه  و پانی 

ڕاسان دوژمن رۆژ له  دوای رۆژ جێ پێی لێژ و لێژتر ده بێ!

حیزبی دێموکرات له  ده ســپێکه وه  مۆدێڕن و ڕچه شــکێن بووه . به  درێژایی مێژووی خۆی نیشــانی داوه  
حیزبێکی دێموکرات و نیشــتمانپه روه ره . له  هه مان کاتدا له گه ڵ خه ڵکی خۆی راســت و دروســت و راســتگۆ 
بووه . ئامانج و ســتراتیژیی روون و شــه فافی هه بووه . هاوهه نگاو له گه ڵ ویســت و داخوازییه کانی خه ڵکی 

خۆی خه باتی کردووه  و له وان بووه  و بۆ رزگاریی ئه وان هه موو سه ختی و نه هامه تییه کی دیوه .  



ژمارە ٧٥٤،  ٣١ی پووشپەڕی ١٠١٣٩٨

و  بریتانیــا  نێــوان  ناکۆکییەکانــی 
ســەرکۆماری  لێدوانــی  دوای  ئێــران 
ڕێژیمــی ئێــران، »حەســەن ڕووحانــی«، 
ناوەتــە قۆناغێکــی مەترســیدار و  پێــی 
بووەتــە ســەرچاوەی ئاڵۆزیــی سیاســی و 
دیپلۆماســی. ئــەو بارگرژییــە تازەیــە بە 
نــۆرەی خــۆی زیانــی گەورە بــە کەرتی 
ئابووریــی ئێــران دەگەیێنێت، کە بە تەنیا 
دەبــن.  زەرەرمەنــد  لێــی  ئێــران  گەالنــی 
مێژووی پێوەندییە سیاسییەکانی لەندەن و 
تاران لە ماوەی ئەو چل ساڵەدا بەڕادەی 
ئێســتا ناخۆش و قەیرانــاوی نەبووە و بەو 
زمانــە هەڕەشــەیان لەیەکــدی نەکردووە. 
سیاســەتی بەشــێکی بەرچاو لە واڵتانی 
حکوومەتــی  بــە  ســەبارەت  ئورووپایــی 
ئاخونــدی گۆڕانکاری بەســەردا هاتووە، 
ئــەو حکوومەتانــەی بەرژەوەندی بەهێزی 
ئابــووری و بازرگانییــان لــە ڕۆژهەاڵتی 
سیاســەتی  لۆمــەی  هەیــە،  نێوەڕاســتدا 
ئاژاوەگێڕانــەی ڕێژیمــی تــاران دەکــەن 
و لــەو بڕوایــەدان کــە ئــەم ڕێژیمــە بۆتە 

مایەی ناسەقامگیری ناوچەیی. 
پێوەندییــە  تێکچوونــی  و  بارگــرژی 
سیاســی و ئابــووری و بازرگانییەکانــی 
حکوومەتــی ئاخونــدی ئێــران هەتــا دێت 
هەتــا  ئەگــەر  دەســتێنێ،  پــەرە  زیاتــر 
دوێنێ بەرپرســانی ئەو ڕێژیمە لە هەموو 
ڕوویەکــەوە دژایەتــی و هێرشــیان دەکردە 
ســەر ئیــدارەی نوێی ئامریــکا و لۆمەی 
سیاســەتی کۆشکی سپییان لە بەرامبەر 
ڕێژیمەکەیــان دەکــرد و بــە ســەرچاوەی 
ئاڵۆزییەکانی نێوان دوو واڵتیان ناو دەبرد، 
کەچی ئەمڕۆ بەهۆی نالەباری بڕیاری 
سیاســی و لێکدانەوەی هەڵەی  ڕێژیمی 
تاران، لەگەڵ بەشــێکی بەرچاوی واڵتان 
لە سەر ئاستی گێتیدا کەوتۆتە کێشە و 
ملمالنێی زۆر تووندەوە. لەم چەند ڕۆژەدا 
بەرپرســانی ڕێژیمی تاران بە ئاشــکرایی 
لەگــەڵ حکوومەتــی  خۆیــان  دژایەتــی 
بریتانیــا، کــە تەنیــا دۆســتێکی بەهێز و 
الیەنگــری خۆیــان بــوو ڕاگەیانــد و ئــەو 
پــردی پێوەندییەشــیان ڕووخانــد و وەک 
کــرد.  دەستنیشــانیان  خۆیــان  نەیــاری 
سەرکۆماری ڕێژیمی ئێران بە تووندترین 
شــێوە بــەدژی ئەو واڵتــە لێدوانی دا و بە 
ســەرچاوەی فیتنەی گــەورەی ناوچەیی 
لــە قەڵەمــی دا. بەرپرســانی ڕێژیــم لــە 
ڕێــگای ئەو قســانەوە هەوڵی پیاوچاکی 
خۆیــان دەدەن و دەیانهەوێــت تۆزێــك لــە 

خوێنتاڵیان بشارنەوە. 
ئەگــەر تۆزێــك بە وردی ســەرنج بخەینە 
ســەر ڕەفتــار و کــرداری کاربەدەســتانی 
ڕێژیمــی ئێــران ســەبارەت بــە ئاڵوگــۆڕە 
ناوچەییــەکان، ئــەوکات باشــتر داماوی 
ڕێژیمەمــان  ئــەو  پەراوێزکەوتوویــی  و 
بــۆ  گێتیــدا  و  ناوچەیــی  لەئاســتی 

دەردەکەوێت.
 کاتێك بەرپرســانی ڕێژیم لەســەر ئاستی 
سیاسی و نێونەتەوەییدا هەست بە گوشار 
ڕووی  دەکــەن،  دەســەاڵتەکەیان  لەســەر 
دەکەنــە  تۆڵەیــان  و  ڕق  و  بارگــرژی 
باشــووری  ســنوورەکانی  ســەر  خەڵکــی 
کوردستان و گوندە سنوورییەکان دەکەنە 
ئامانجــی کاتیۆشــا و زیانــی گیانــی و 
ماڵــی بــە خەڵــک دەگەیەنــن. ئامانجی 
ڕێژیــم لــەو کارەی بێگومــان ئەوەیــە کە 
خەڵکــی ناوچــە ســنوورییەکان بــەدژی 
هێزەکانــی ڕۆژهەاڵت و بە دیاریکراویش 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران هان 
بدات، هەتاکوو جارێکیتر پێش بە خەبات 
و تێکۆشــانی سیاســی و چەکداری ئەو 
هێــزە دیــار و کاریگــەرەی ڕۆژهەاڵتــی 

کوردستان بگرێتەوە.
ناوەنــدی  سەرکێشــیکردنی  سیاســەتی 

حەسەن ڕووحانی، 
بریتانیای بە ماکەی فیتنەی ناوچە ناو برد!

و  ئێــران  ڕێژیمــی  سیاســیی  بڕیــاری 
لــە  هەڕەشــەکردنی  و  ئامانجگرتــن  بــە 
جمووجۆڵــی بازرگانــی واڵتانــی ناوچــە 
و ئورووپایــی، بۆتــە هۆکاری دڵشــکانی 
واڵتانــی ئورووپایــی لــە ڕێژیمــی ئێــران 
ناکرێــت  بــەدی  واڵتێــك  ئەوجــار  و 
الیەنگــری  بــە  خــۆی  پێوەندییــەدا  لــەو 
بەرژەوەندییەکانــی حکوومەتــی ئاخوندی 
نیشان بدات و داوای گۆڕینی هەڵوێستی 
ئامریکا لەهەمبەر تاراندا بکات. ڕێژیمی 
ئێــران کــۆی ناکۆکــی و ئاڵۆزییــەکان 

کــە  واڵتانــەی  ئــەو  ئەســتۆی  دەخاتــە 
پشــتیوانی لــە سیاســەتی ڕێژیمــی ئێــران 
ناکــەن و خۆیان لە ســەنگەری ئامریکادا 
تــاران  الوازکردنــی  و  دژایەتــی  بــۆ 
ڕێکخســتووە. واڵتانــی ئورووپایی هەوڵی 
زۆریــان دا بــۆ ئــەوەی پێــش بــە بڕیــاری 

ئابوورییەکانــی  و  سیاســی  گەمــارۆ 
ئامریــکا بــۆ ســەر ڕێژیمــی ئێــران بگرن، 
بــەاڵم دواجــار حکوومەتــی ئاخوندی هەر 
هەموویانی بە پیاوی ئامریکا لە قەڵەم دا 
و بە ڕوونی سیاسەتی خۆی پێڕاگەیاندن، 
کە بە دۆســتیان نازانێت. دەســەاڵتدارانی 
تاران ئەگەر تۆزێك تێگەیشــتنی سیاسی 
نێونەتەوەییــان  وردی  خوێندنــەوەی  و 
هەبووایە و لە مەترســییەکانی بارودۆخی 
بێگومــان  گەیشــتبان  واڵتەکەیــان  ســەر 
دەیانتوانی سوودی زۆرباش لە هەڵویستی 
کارێكیــان  و  ببینــن  شــەریکەکانیان 

نەیارەکانیــان  زۆربــەی  کــە  نەکردایــە 
بخەنە ســەنگەری هاوپەیمانی ئامریکاوە. 
لێکدانــەوەی ناتــەواو و بێبنەمــا و هەڵەی 
ڕێژیمــی ئێــران ســەبارەت بــە بارودۆخــی 
سیاســی گێتی بەدڵنیاییەوە، ئەو واڵتەی 
بــەرەو ئــەو بارگرژییــە گەورەیــە بــردووە. 
زۆربەی بڕیاربەدەســتانی پلەبەرزی ڕێژیم  
لەو بڕوایەدان کە ڕەنگە بتوانن بە ڕێگای 

خۆسوورکردنەوە، دڵی واڵتان وەدەست بێنن 
و سیاســەتی خۆیان بۆ دژایەتی ئامریکا 
بگۆڕن. دیارە ئەو باسە تەنیا شتێکە، کە 
بەرپرســانی ڕێژیمــی ئێران دڵــی خۆیانی 
پێدەدەنــەوە و هەوڵی خۆڵکردنە نێو چاوی 
گەالنــی ئــەو جوغڕافیایــە دەدەن کە پێی 
و  لێکدانــەوە  ســەرەنجام  ئێــران.  دەوتــرێ 
خوێندنــەوەی گشــتی لەهەمبــەر ڕێژیمی 
بــەو  نێونەتەوەیــی  کۆمەڵــگای  ئێرانــدا، 
ئاکامــە گەیانــدووە کــە ڕێژیمــی تــاران 
گــەورە  مەترســیداری  ســەرچاوەی  بــە 

لــە ســەر هێمنایەتــی ناوچەکــە بزانێــت. 
پێشــێلکردنی  لــە  ئێــران جگــە  ڕێژیمــی 
مافەکانی مرۆڤ و مافە سیاسییەکانی 
گەالنــی ئێــران، لــە بەرامبــەر هــەر جۆرە 
و کۆمەاڵیەتــی  جموجۆڵێکــی مەدەنــی 
هەڵوێســتی تونــد دەگــرێ و هەموو جۆرە 

کۆمەاڵیەتــی  و  سیاســی  ئازادییەکــی 
ســەرکوت کردووە. لەســەر ئاستی گێتی 
و ناوچەییشــدا، سیاســەتێك بەڕێــوە دەبات 
کە بە ئاشــکرا هێرش و هەڕەشــە لەســەر 
بەرژەوەندیی واڵتانی ناوچەیی و ئامریکا 

و ئورووپا دروست کردووە. 
ئــەو  ســەربازی  و  سیاســی  مێــژووی 
هیچــکام  کــە  ســەلماندووە  ڕاســتییەی 
لــە دەســەاڵتە ناوچەییــەکان هەتــا ئەمڕۆ 
جــۆرەکان  لــە  جۆرێــك  بــە  نەیانتوانیــوە 
بەرژەوەندییەکانــی  لەســەر  مەترســی 
ئامریــکا دروســت بکەن. ئــەوەی ڕێژیمی 

ئەمــڕۆ  هەتــا  و  دەدا  ئەنجامــی  ئێــران 
کاردانــەوەی جیددی لە الیــەن ئامریکاوە 
بــەدوای خۆیــدا نەهێناوە، لەبــەر ئەوە نییە 
توانــای  و  بەهێــزە  تــاران  ڕێژیمــی  کــە 
بەرگریکردنــی لــە خــۆی هەیــە بەڵکــوو 
حکوومەتی ئامریکا هەوڵ دەدات شەڕی 
ئێران بە ژمارەیەکی زۆر لە واڵتانی دونیا 
بکات و خۆشی وەك ئەوان بەشدار بێت. 

ڕێژیمــی  هێژمۆنیخــوازی  سیاســەتی 
تــاران و هەوڵــدان بــۆ دەستڕاگەیشــتن بــە 
بۆمبــی ئەتۆمــی و پێشــێلکردنی کــۆی 
ئــەو  پێوەندیــدار،  ڕێککەوتننامەکانــی 
پێــك  ڕۆژئــاوا  ســوودی  بــە  دەرفەتــەی 
کۆنتڕۆڵکردنــی  هەوڵــی  کــە  هێنــاوە، 
زێدەڕەوییەکانی حکوومەتی دژی ئازادی 
و تیرۆریستی ئێران بدەن و ئەو کۆدەنگییە 
لەســەر ئاستی نێونەتەوەییدا زۆر بە باشی 
شــکڵی گرتــووە کــە ڕێژیمــی ئێــران بــە 
ســەرچاوەی مەترســی و ناســەقامگیری 

بکرێــت.  لەگــەڵ  دژایەتــی  و  بناســرێ 
لــەدوای ســەر هەڵدانی ئاڵۆزییــە سیاســی 
و ئابوورییە نوێیەکانی نێوان واشــینگتۆن 
سیاســی  دیپلۆماســییەتی  تــاران،  و 
تووشــی  بەتــەواوی  ئاخونــدی  ڕێژیمــی 
گیروگرفتــی گــەورەی خۆی بــووە و ئەو 

واڵتــە بە هــۆی »ڕێبــەری شۆڕشــەوە« 
کۆمەڵێك دەرفەتی باشــی لە بەرژەوەندی 
واڵتەکەیــدا لەدەســتداوە و بڕیارە سیاســی 
و ســەربازییەکانی بەســااڵچوویەکی وەك 
»عەلی خامنەیــی« تارانی گەیاندووەتە 
ســەربازی،  پێكهەڵپڕژانــی  لوتکــەی 

تەنانەت لەگەڵ بریتانیاشدا.
ئامریــکا و بریتانیــا وەك دوو هاوپەیمانــی 
ســتراتیژی و مێژوویــی کــە کۆمەڵێــك 
بەرژەوەندی سیاسی، ئابووری و بازرگانی 
لــە  دەبەســتێتەوە،  بەیەکەوەیــان  هاوبــەش 
الیــەن ڕێژیمــی ئێرانــەوە بــە ئاشــکرایی 

واڵتــەش  دوو  ئــەو  و  دەکرێــن  دژایەتــی 
بەجیــددی هەوڵــی بەهێزکردنــی خۆیــان 
ڕۆژهەاڵتــی  ناوچــەی  ئاســتی  لەســەر 
نێوەڕاســتدا دەدەن. ســەرکۆماری ڕێژیمی 
ئێــران »حەســەن ڕووحانــی« ماوەیــەک 
لەخۆباییانــە  زۆر  و  ئاشــكرا  بــە  پێــش، 
هێرشــی تونــدی کــردە ســەر حكوومەتــی 
بریتانیا و بە سەرچاوەی قەیران و ئاڵۆزییە 

محەممەد سلێمانی

کاتێك بەرپرسانی ڕێژیم لەسەر ئاستی سیاسی و نێونەتەوەییدا هەست بە گوشار 
لەسەر دەسەاڵتەکەیان دەکەن، ڕووی بارگرژی و ڕق و تۆڵەیان دەکەنە خەڵکی 
سەر سنوورەکانی باشووری کوردستان و گوندە سنوورییەکان دەکەنە ئامانجی 

کاتیۆشا و زیانی گیانی و ماڵی بە خەڵک دەگەیەنن. 

سیاسەتی هێژمۆنیخوازی ڕێژیمی تاران و هەوڵدان بۆ دەستڕاگەیشتن بە 
بۆمبی ئەتۆمی و پێشێلکردنی کۆی ڕێککەوتننامەکانی پێوەندیدار، ئەو دەرفەتەی 

بە سوودی ڕۆژئاوا پێك هێناوە، کە هەوڵی کۆنتڕۆڵکردنی زێدەڕەوییەکانی 
حکوومەتی دژی ئازادی و تیرۆریستی ئێران بدەن و ئەو کۆدەنگییە لەسەر ئاستی 

نێونەتەوەییدا زۆر بە باشی شکڵی گرتووە کە ڕێژیمی ئێران بە سەرچاوەی 
مەترسی و ناسەقامگیری بناسرێ و دژایەتی لەگەڵ بکرێت

سیاسی و سەربازییەکانی ناوچەکەی ناو 
بــرد. ئەو لێدوانــەی ســەرکۆماری ڕێژیم 
لــە کاتێکدایــە، کــە هەتا دوێنــێ تاوانی 
زۆربەی قەیرانەکانی دەخســتە ئەســتۆی 
کۆشــکی ســپی و خۆیانــی بــە پیاوچاك 
گومانــە  ئــەو  ئێســتا  بــەاڵم  دەبــرد  نــاو 
بەتــەواوی ڕەویوەتــەوە، کــە ڕێژیمی ئێران 
ناتوانێــت لەگــەڵ ئاشــتی و دۆســتایەتی 
گــەالن و واڵتانــدا هــەڵ بــکات و هــەر 
جــارە و بەواڵتێکــی هاوپەیمان و دۆســتی 
ســتراتیژی ئامریــکاوە دەگــرێ و بەبــێ 

کێشە و ناکۆکی دەرکەوتووە کە واڵتیان 
پێ ئیدارە ناکرێت. 

دەســەاڵتی تــاران لــە مێــژووی سیاســی 
وێنــەی  بــە  هەرگیــز  ســەربازیدا،  و 
و  سیاســی  ئاڵــۆزی  لەگــەڵ  ئەمــڕۆ 
قەیرانــی گــەورەی ئابــووری و بازرگانی 

بــەرەوڕوو نەبووەتــەوە و ئەگــەر کێشــەیەك 
تــری  قەیرانــی  بەدەیــان  چارەســەربکەن، 
بــەر  ســەربازی  و  ئابــووری  و  سیاســی 
و  دەگــرێ  بڕیــاری سیاســییان  دەرگای 
هــەر بۆیەش ناکرێ ڕێژیمێکی هاوشــێوە 
لــەوە دڵنیابێــت کــە لــە ڕووی ئیــداری و 
بەڕێوەبردنەوە سەقامگیری سیاسی هەیە. 
لــە هەلومەرجێکــی وەك ئێســتادا زۆر بــە 
رێــگای  تــاران  دەبینــرێ ڕێژیمــی  دوور 
قەیرانــەکان  بــە  کۆتاییهێنــان  ژیرانــەی 
و  ســازان  سیاســەتی  و  هەڵبژێــرێ 
دەســەاڵتخوازی خۆی کۆتایی پێ بێنێت 

و لە هەوڵی باشــترکردنی پێوەندییەکانیدا 
بــە  ســەرەتا  ئامریــکا  سیاســەتی  بێــت. 
گەمــارۆی ئابــووری و بازرگانــی چــڕ 
بــەدژی ڕێژیمــی تــاران دەســتی پێکــرد 
بــۆ ئــەوەی لــەو ڕێگایەوە فشــار لە ســەر 
ڕێژیــم دروســت بکــەن، هەتا بە سیاســەت 
و ڕەفتارەکانیــدا بچێتــەوە و بە دانوســتان 

ئاڵۆزییەکانی چارەسەر بکات. 

ناکرێــت  چــاوەڕوان  بینیمــان  وەك  هــەر 
حکوومەتــی ئاخونــدی دوور بکەوێتــەوە 
لــە سیاســەتی لەمێژینەیــی خــۆی و بیــر 
لــە گۆڕینــی ڕەفتــاری خــۆی بکاتەوە و 
بەئاشــتی ئاڵۆزییــەکان چارەســەر بکات. 
سیاســەتی خراپی ڕێژیمی ئێران کارێکی 
ئەوتــۆی کــرد کــە ئامریــکا و بریتانیــا 
لــە بەرەیەكــدا کۆبکاتەوە و بە هاوپشــتی 
واڵتانــی ناوچەیــی و نزیــك لــە ســنوورە 
ئاوی و وشکانییەکانی ئێران، لە فیکری 
نێونەتەوەیــی  کۆدەنگــی  بەدەســتهێنانی 
بــن  ســەربازیدا  هێــزی  بەکارهێنانــی  و 
بــەدژی حكوومەتــی ئاخونــدی ئێــران و 

هەوسارکردنی.
و  خــۆش  قســەی  بــە  ئێــران  ڕێژیمــی 
زمانــی هێــور زۆر بــەدژواری دێتــە ســەر 
مێــزی دانوســتاندن و زۆر ژیرانــە هەوڵــی 
خۆدزینــەوەی لــە زۆربــەی پــرس و بابەتە 
و  داوە  هەڵپەســێردراوەکان  و  هەســتیار 
ئەگــەر بۆیــان بلوێ زیاتر دەســتی خۆیان 
گیــر  »دیماگۆجییــە«  سیاســەتە  بــەو 
ڕووداوەکان  ڕەوتــی  بەگوێــرەی  دەکــەن. 
پێناچێت، ڕێژیمی تاران دەرفەتی زیاتری 
هەبێ هەتا خۆی بشارێتەوە و دەلیلەکانی 
خۆبواردنی لە ســەر ئاســتی گێتیدا چیتر 
لــێ قبــووڵ بکــرێ، ئیــدی هەر ئەوەشــە 
دەســەاڵتی تارانــی زۆر زیاتر هەراســان و 
بێزار کردووە کە ناتوانێ کاوی تر بخاتە 

سەر ئامریکا و ئورووپا. 
هەڕەشــەیان  ئێــران  ڕێژیمــی  بەرپرســانی 
لەزۆربــەی واڵتانــی ناوچــە و ئورووپایی 
کــردووە و زۆرجــار ئەوەیــان ڕاگەیانــدووە 
کــە گــەرووی هۆرمــۆز بــە ســەر دژبــەر 
و هاوپەیمانەکانــی ئامریــکادا دادەخــەن. 
ڕێژیمــی ئێــران بــە جۆرێــك کەوتۆتــە نێو 
تەڵەوە کە زۆر بەدژواری دەتوانێت دەســت 

و پێی خۆی ڕزگار بکات. 
بارودۆخی سیاســی و ئابــووری و ئەمنی 
نێوخۆی تاران هەتا دێت بەرەو خراپتربوون 
دەڕوات و گرانــی و بێــکاری و نەبوونــی 
پێداویســتی ژیان و گــوزەران، بێزارییەکی 
کەموێنــەی لە نێو گەالنی واڵتدا بەرهەم 
هێناوە. دەســەاڵتی ڕێژیمی تاران لە وەها 
بارودۆخێکی سیاسی و ئابووریدا، کارێك 
ناکات کە بەدڵی خەڵکی واڵتەکەی بێ 
و هەتــا دێت زیاتــر »دار دەگەڵ ئامریکا 
و هاوپەیمانــە بە هێزەکانــی دەبــەر ئــاوێ 
دەنێت«، ئەو جۆرە ڕفتارەش بە دڵنیاییەوە 

زیان بە داهاتووی ئێران دەگەیەنێت. 
ســەرانی ڕێژیمــی ئێــران پێیــان وایــە کــە 
بەرێــگای فشــار و قســەی زل و بێکــردار 
دەتوانــن هەڵوێســتی بەشــێك لــە واڵتانــی 
و  بگــۆڕن  خۆیــان  ســوودی  بــە  جیهــان 
بەپێچەوانەوە دژایەتی سیاسەتی ئامریکا 

بکەن بە الیەنگری لە ڕێژیمی تاران. 
و  الیــەك  هەمــوو  بــۆ  ئێســتا  ئــەوەی 
کۆمەڵگای نێونەتەوەیی گرینگی زۆری 
بــێ بیرکردنــەوە و دوودڵــی،  پێدەدرێــت، 
پاشــان  و  ئێرانــە  ڕێژیمــی  الوازکردنــی 

لەنێوبردنیەتی. 
چوونکــە زۆربەی واڵتــان ئەزموونی تاڵ 
و ناخۆشــیان لەگــەڵ ئــەو ڕێژیمەدا هەیە 
و دەســەاڵتی تاران چاکەی هەموو الیەك 
بە شــەڕ و قەیــران وەاڵم دەداتەوە. بریتانیا 
وەك واڵتێکــی گرینــگ و کاریگــەری 
ئورووپایی پێوەندییەکی گەرمی سیاسیی 
و مێژووی باشــی لەگــەڵ تاراندا هەبووە، 
بــەردەوام هەوڵــی پاراســتنی حکوومەتــی 
قەیرانەکانــی  کاتێــك  و  داوە  ئاخونــدی 
ئامریــکا و تــاران پەرەیــان ســەند، بریتانیا 
هەوڵــی دا بــە ڕێــگای ســوودگەیاندن بە 
واڵتەکــەی، خــۆی نەخاتە نێــو ملمالنێی 

نێوان تاران و واشینگتۆن. 
بەاڵم لێدوانی حەسەن ڕووحانی سیاسەتی 
ڕێژیمــی ئێرانــی بــە ڕوونــی لــە هەمبەر 
بــە  واڵتــەی  ئــەو  و  ڕاگەیانــد  لەنــدەن 
ماکــەی کــۆی ئەو کێشــانە نــاو برد کە 

لەو ماوەیەدا بۆ تاران هاتۆتە گۆڕێ.



١١ ژمارە ٧٥٤، ٢٢ی جوالی ٢٠١٩

" ئێســتا  لــە   دوورتــر   "
ســە د مە نــارە  دە نگــی داوە  تــا لــە  پووشــپە ڕ 

تێپە ڕیم
هە ر كوتم شــێعرێك دە نووســم خوێن بە ری 

رستە ی تە نیم 

زامــی ئــە و شــاخانە  نــوێ بــوو ئــە و دە مە ی 
سە نگە ر تە زی

ژانی دڵ سە روای چ كۆنە  ئە لف و الم و میم 
و جیم 

ســوڕە تی ســیمات كــە  ســوور ســوور ئایە تــی 
سە وزی هە بوو

وە ختە بــوو پێغە مبە ر ئاســا بی ـ كە  شــە یتانی 
رە جیم

بــڕی و  تــۆ  ئــااڵی  بــە   دە ســتی شــە وگاری 
دە ركە وتە وە 

خــۆری زامــت ـ بۆیــە  من ئێســتا لــە  دە نگت 
تێگە ییم

كــۆوە  بــن ئــە ی رســتە  رســتە ی ئــە و بزانە ی 
سە ردە مێك

خــۆم  بژیــم  ئێــوە   پشــكوتنی  لــە وە ی  بــە ر 
هە ڵوە ریم

بــا بــە  رووی دوێنێــی ئە وینــی رێبوارێكــدا 
هە موو

مل بە  جامانە  بنە خشێنن و ببیستن ئافە ریم

پووشــپە ڕی ئە و شــێعرە  پڕ دە نگــی كچێكی 
موكرییە 

ئە ردە اڵنــی  خاكــی  لــە   گە الوێــژێ  وە ك 
مە ولە ویم

خوێنــی ســە ر دە نگت كە  ئێســتاش پڕ گوڵی 
داوودییە 

كاتــی  مــن  ـ  ســە نگە رە ن  ئــە و  زە مزە مــە ی 
تە نگانە ی دە ژیم

ڕابوون ڕۆژهەاڵت

ئێـــرە واڵتێکـــە پـــەژارە و خەفـــەت تانوپـــۆی تەنیـــوە، لێـــرە هەرچـــی رووناکییـــە دەکوژێنـــەوە، تەنانـــەت 
ـــە  ـــەرگ ب ـــۆی م ـــووری دزراوە. تابل ـــی ن ـــورانی، هێڵ ـــووری شۆڕەس ـــی س ـــدەوەرن. خاک ـــش، هەڵ تیشـــکی رۆژی
ـــە،  ـــەلی خوێن ـــەر گوس ـــە ئاخـــی س ـــراوە، ئەم ـــااڵن هەڵواس ـــوو م ـــەردەرانەی هەم ـــە س ـــەوە، ل گشـــت رەنگان
لـــە جانتـــای فیشـــەک و مەتەرێـــزدا رەگاژۆی کـــردووە. هەمـــوو رۆژێ بوومەلـــەرزەی مـــەرگ رامدەچڵەکێنـــێ. 
بـــەرد و دار، بـــن پچـــک و دەوەن، تیـــش و لووتکـــە، بەفـــر و بـــاران، بـــە تێکـــڕا قەتیســـی دڵۆپەبارانـــی 
خوێنـــی ئاســـمانی جەســـتەی کچـــان و کوڕانـــی ســـەوزی ئـــەم جوغڕافیایـــەن. ئـــاخ چەنـــدە خەفەتبـــارم، 
لـــە بـــن هەســـتی ســـەوزی دارەبەنـــێ، کوردســـتانم شـــەنوکەو دەکـــەم، بـــە کامێـــرای خەیـــاڵ فیلمـــی 
مێـــژوو هەڵدەکەمـــەوە. تەڕاتێنـــی ســـریاڵی کارەســـاتان لـــە بست بەبســـتی ئـــەم خاکـــەدا دەتریقێنـــەوە. 
ــە ئامێـــزی شـــەپۆلی خوێـــن،  ــۆر بـــن، منیـــش لـ ــتەمانی گزینگـــی خـ ــا دەسـ کـــەی ڕەوایـــە خەڵکـــی دنیـ
ــای  ــی بارتەقـ ــرم رایەڵێکـ ــەودای بیـ ــەبارە! هـ ــێکی تاسـ ــاخ چ کەشـ ــێ؟! ئـ ــاوی رامتڵەکێنـ ــی خوێنـ خەونـ
کوردســـتان رائەنگاتـــووە، بـــە قاڵدرمـــەی ســـااڵنەوە. ســـاتەکان لەبەریـــەک رادەنێـــم، هـــەر کارەســـاتن 
لـــە دەمەخۆڵەمێشـــییەکاندا ســـوور دەچـــن! کاروانێـــک بـــە هـــەزاران کۆتەڵـــەوە بـــەرەو لووتکـــە بـــە تەرمـــی 

شـــەهیدانەوە، مـــەودای زەمـــان ئەنجـــن ئەنجـــن دەکات.
 بـــە درێژایـــی ئەنگێـــوەی هـــەردووک چـــاوم، کارەســـاتان دەپێکـــم. ئێـــرە واڵتـــی شـــەهیدە بـــە کاتـــە 
ـــە  ـــن ل ـــارەکان کول ـــە شـــەفەقی ســـووری شـــەهیدانەوە؟ ژم خۆڵەمێشـــییەکانەوە. کام شـــەهید، کاروانێـــک ب
بـــژاردەی شـــەهید و چۆڕاوگـــەی خوێـــن، لـــەم نیشـــتمانە، خەریتـــەی خـــاک بـــە زامـــی شـــەهید گـــۆش دراوە، 
هـــەر بســـتە خاکـــێ ئاوســـی خوێنـــی شـــەهیدە و شـــەهید لـــە دایـــک دەبـــێ، کەچـــی هـــەروا بســـتووی زەمـــان 
ـــی خـــۆی،  ـــی شـــەاڵڵی خوێن ـــورد تەرم ـــدی وەک ک ـــز نەم ـــەالن دەپشـــکنم، هەرگی ـــژووی گ ـــێ. مێ جـــێ ناهێڵ

ـــرێ.  ـــگاو بژمێ ـــرەی کارەســـاتان هەن ـــەرەو زنجی ـــۆڵ دادا و ب ـــە ک ب
ـــە مـــەرگ ناپرینگێتـــەوە، بـــە درێژایـــی مێـــژوو مۆتـــەی مـــەرگ لێـــرە  کەشـــی واڵتـــی مـــن جۆرێکـــە کـــەس ل
دەســـتەمۆیە! لـــە ســـەر شـــانۆی ژیـــن، لەگـــەڵ فریشـــتەی مـــەرگ، ئـــەم خەڵکـــە ســـەما دەکـــەن بـــەاڵم ئاخـــۆ 
لـــە هەندەرانیـــش بـــێ پەســـیوم. لـــە بەهەشـــتی خەڵکانـــی خوداپێـــداو، لـــە ئامێـــزی ســـەوزی ئوروپـــا، 
ـــی  ـــە قەڵەم ـــەرگ ب ـــن، دۆســـیەی م ـــی خوێ ـــوو، ســـەرکردەی واڵت ـــی غەورگرت ـــی مرۆڤ ـــی ماف ـــاڵ دەنگ ـــە پ ل
ئەنگوســـتی شـــەاڵڵی خوێـــن واژۆ دەکات. ئـــاخ گـــەردوون! پانـــت چەنـــدە بەژانـــن، لـــە هەمبـــەر پەیامهێنـــی 
ـــوازی  ـــە پێش ـــە گولل ـــۆن ب ـــوەرێ، چ ـــووت هەڵ ـــەزان تێکەوت ـــۆزی خ ـــن؟! دەک داری س ـــی م ـــتانی واڵت کوێس
میوانـــی مانـــدووی هەڵـــوەدای کوردســـتان دەکـــەن؟ ئـــەی چـــۆن ئێـــژن! ئێـــرە واڵتـــی دێموکراســـی و داڵـــدەی 
ـــاژن  ـــاژن ئ ـــن، جەســـتەی ئ ـــڕی م ـــی خەزانب ـــۆ ســـەفیری ســـۆزی خاک ـــەدی ب ـــاوان و بەشـــخوراوانە؟ ئ لێقەوم
دەکـــرێ بـــە بەرچـــاوی ســـەوزی قەوانـــەی جاڕنامـــە مافـــی مرۆڤـــەوە؟ لـــەم کاتـــەوە یەک بەیـــەک مانـــای 
وشـــەکانی هەڵچـــۆڕا، دەرووی بـــێ مانایـــی لـــە خەونەکانـــی منـــدا گەرۆمـــەی کـــرد. دالـــەکان لـــە بیابانـــی 

ـــان دەبریســـکێتەوە.  ـــن ســـوار و گورگـــن، چاوی ـــۆ قەاڵفەتـــی م ـــا ب ـــوو دنی ـــدا ســـڕبوون. هەم مەدلوول
ئـــاخ ئێـــرە واڵتـــی شـــەهیدە بـــە کاتـــە خۆڵەمێشـــییەکانەوە. دڵـــم پـــڕ لـــە ناســـۆرە، شـــەاڵڵی ئارەقـــم ئـــەو 
شـــنەبایەی بـــە نـــاو بســـکی ســـەوزی دارەبەنـــێ ئـــازاری رادەژانـــدم. هەســـتی باڵگرتنـــی پێـــدەدام. دەســـتی 
دەگرتـــم، هەتـــا هەڵکشـــانی لووتکـــە و ئاســـمان! کەچـــی ئێســـتا لـــە بێدەنگـــی بـــە ســـامدا دەتڵێمـــەوە. 
بیـــرم لـــە بوخچـــەی جامانەیـــەک و شۆڕەســـوارانی راســـانی دەرووی خەبـــات، لـــە گێژەنـــی خەفەتێکـــدا، 
کوێســـتان بـــە کوێســـتان بـــە دوای تریفـــەی مانگـــی ئاوابـــوودا دەگـــەڕێ، کـــە پەنجـــەی مەســـیحایی لـــە 
ــەوە؟  ــەوە بکڕوزێمـ ــە دەم چ زامێکـ ــەبارەدا بـ ــە تاسـ ــەم ئاخـ ــۆ لـ ــووە. ئاخـ ــەرە بـ ــێ تـ ــەی واڵتـ گەردەنـ
ـــە ژاراوی  ـــن ب ـــی م ـــدەم دەدا، جیهان ـــانەوە داڵ ـــۆ س ـــک، ب ـــی دارێ ـــن پچک ـــە ب ـــک، ن ـــێبەری گابەردێ ـــە س ن
مـــەرگ پڕژێنـــدراوە، ئـــەم گەردەلوولـــە دەرەتانـــی لێبڕیـــوم. روو لـــە هەرالیـــەک دەکـــەم دێـــوی مـــەرگ لـــە 

ـــەوە.  ـــین دەبێت ـــدا ش بەرپێم
ـــەقامی  ـــەی ش ـــەم خوێن ـــوردن. ئ ـــەی ک ـــتەی هەڵکەوت ـــەرمەزاری جەس ـــا ش ـــی دنی ـــی واڵتان ـــا پێتەخت ئەوەت
ویەنـــی داپۆشـــی گڕکانێکـــە دوڕگـــەی مافـــی مـــرۆی داپڵۆســـیوە. کوردســـتان و ویـــەن و پیرالشـــێز، ســـێ 
کوچکـــەی ئـــازاری شـــڵپ و هـــۆڕی شـــڵەژانی دەریایەکـــی مەنـــدن، وانـــەی مێـــژووی غـــەدری رەشـــی دێموکراســـی 
ـــاران.  ـــزەی ب ـــاو و ب ـــکی خۆرەت ـــن و تیش ـــی خوێ ـــە تام ـــەهیدێکن، ب ـــتەی ش ـــی جەس ـــەوە. واژۆی زام دەڵێن
ــمەرگەی  ــەی پێشـ ــدەران ئـ ــی هەنـ ــە خاکـ ــەر بخـ ــوودەیی سـ ــە ئاسـ ــە بـ ــی جامانـ ــەرکردەی واڵتـ ــۆ.. سـ هـ

ـــورد! ـــوری ک ـــەی دوکت ـــەهید، ئ ش

"واڵتی شەهید بە کاتە خۆڵەمێشییەکانەوە"

نووسەر: داروەن
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