دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا

سی ساڵە بێ قاسملووین و سێ ساڵە بێ کاکۆ
گەرچی بەراوردی هیچ کەس بە قاسملووی ڕێبەر ناکرێت ،بەاڵم پووشپەڕی خوێناوییە و ڕاسان و حەماسەی کۆسااڵنم ،تێکەڵ بە
قەرەسەقەل بووە و مەڵبەندی ئەردەاڵن ،لە سێ ساڵەی شەهیدکرانی قارەمانەکانی کۆسااڵندایە.
وەک ژنە شــەهیدێک و وەک دایکی شــەهیدێکی ئەم نیشــتمانە ،تەنیا و تەنیا بە مەزهەرەکان دەڵێم ،بریا حورمەت و کەســایەتیی
ئەوەتان هەبا ،شــەرمتان لە ئێمەمانان کردبا کە لە ســاڵڕۆژی شــەهیدکرانی ڕێبەرەکەمان و ڕۆڵەکانمان ،هەســتی پاکی ئێمە بریندار
دەکەن ،هەستێکی پاک کە بۆ نیشتمانێکە ،ئێوە بە دروشم و ئێمە بە خوێن دەیپارێزین.
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لە پێشوازیی هەتوانی هەرماندا

 30ســاڵ پێــش ئێســتە و لــە 22ی
پووشــپەڕی ســاڵی 1368ی هەتــاوی،
مێــژووی مرۆڤایەتــی پەڵەیەکــی ڕەش و
چڵکنــی بە نێوچاوانی خۆیــەوە بینی .لە
ڕۆژی تەمتوومانــی 22ی پووشــپەڕدا،
دڵچەپەاڵنــی ئازادیکــوژی گوڵخنکێــن
زەفەریــان بــە پێغەمبــەری ئاشــتی بــرد و
لــە ڤییەنــی پێتەختــی هونــەر ،خەیانەتــی
لەبیرنەکراویــان تۆمار کرد و مامۆســتای
هونەر و جوانییان شەهید کرد.
لــەو ڕۆژە بــە دواوە تــا ئێســتە ڕێبوارانــی
ڕێبــازی پڕشــکۆی قاســملووی هەتــوان
هەموو ڕۆژێک و هەموو ســاتێک بە ناو
و یــادی ئەم مەزنەمرۆیەی ســەردەم ژانی
برینە ســاڕێژنەبووەکانیان هێور دەکەنەوە و

بەڵێنــی بەردەوامی لە ڕێگا و ڕێبازەکەی
دەدەن.
ئەمساڵیش لە یادی  30ساڵەی جینایەتی
ڤییەن و شەهیدکرانی پێغەمبەری ئاشتی،
کوردانــی تاراوگــە بڕیــاری ڕاســانی
تاراوگەیــان داوە تاکــوو بــە کۆبوونــەوە
لەبــەردەم پارلمانــی یەکیەتیــی ئورووپــا
لەالیەکــەوە پەیمــان لەگــەڵ ڕێبــازی
دوکتوری شەهید نوێ بکەنەوە و لەالیەکی
تریشــەوە بــە یەکگرتووییــان یەکدەنــگ و
یەکڕیز هاواری ستەملێکراوی گەلەکەیان
بــە گوێــی نووســتووی جیهــان بگەیەنن و
تێرۆریزمی دەوڵەتیی کۆماری ئیســامی
ڕیسواتر بکەن.
بڕیــار وایــە لەم ڕێپێوانــە جەماوەرییەدا کە

ڕێکەوتی 9ی جووالی  ،2019کاتژمێر
11ی ســەرلەبەیانی لە شــاری بروکسێلی
پێتەختــی واڵتی بێلژیــک بەڕێوە دەچێ،
بەشــداربووان بــە لێکگرێدانــی دەســتیان
بەشــێوەی ســیمبۆلیک پەیامی یەکڕیزی
بــدەن و بە مارشــی نەتەوەیــی ئەی ڕەقیب
دەســت بــە ڕێپێوانەکــە بکــەن و تێیــدا بــە
خوێندنــی ســروودی تایبــەت بــەم بۆنــە و
هەروەهــا وتنــەوەی هەندێــک درووشــمی
تایبــەت بــە زمانەکانــی کــوردی و
ئینگلیســی یەکدەنــگ ،تێــرۆری ڤییــەن
مەحکووم بکەن.
هــاوکات لــە نێوخــۆی واڵت و لــە شــار
و گونــدی کوردســتانی ڕۆژهەاڵتــی
برینــدار ،وەک ســااڵنی پێشــوو ،خەڵکــی

بەئەمــەگ و ڕزگاریخــوازی نیشــتمان،
پێشــمەرگەکانی شــار و ئەندامــان و
الیەنگرانــی حیزبــی دێموکــرات کــە بــە
وانەکانی شــەهید قاســملوو گۆچ کراون،
بــە ئەنجامدانــی چاالکــی جۆربەجــۆری
تەبلیغــی دەیســەلمێنن کــە تا گەیشــتن بە
ئاوات و ئامانجەکانی شــەهیدانی ڕێگای
ڕزگاری دەس لــە خەبــات و تێکۆشــان
هەڵناگــرن و شــار دەکەنــە پاڵپشــتی
ڕاستەقینەی شاخ.
لەمبارەشەوە دەزگای ڕێکخستنی گشتی
حیــزب چەنــد ڕێنماییەکی باڵو کردۆتەوە
کە بە کورتی بەم چەشنەیە:
 .دەربڕینــی ڕق و بێــزاری لــە سیاســەتی
تێــرۆر و تۆقانــدن و ســەرکوتی خوێناویی

کۆماری ئیسالمی
 .بەرزڕاگرتنــی یــاد و نــاوی شــەهیدی
ڕێبەر ،دوکتور قاسملوو
 .ڕازاندنەوەی شەقام و کۆاڵنەکان بە ناو
و وێنە و پووستێری تایبەتی پووشپەڕ
 .نووسینی دروشم و باڵوکردنەوەی تراکت
 .پۆشینی بەرگی کوردی
 .کەڵکوەرگرتنــی هێمایــی لــە ڕەنگــی
شــینی ئاســمانی وەک بــاوەڕی دوکتــور
قاسملوو بە ئاشتی و ئاوەدانی
 .کەڵکوەرگرتــن لــە گوڵــی ســوور وەک
ســومبولی شــەهیدان لە هەموو شوێنێکی
شارو دێ و سەیرانگا و شوێنە گشتییەکان

گەمەی ئاگرین
ســەرکۆماری ئامریــکا ڕێکەوتــی 14ی
پووشــپەڕ جارێکــی تر هۆشــداری جیددی
بە کۆماری ئیسالمی دا و ڕایگەیاند کە
دەبێ زۆر وریا بن!
ناوبراو لە ڕەوتی سەفەرێکدا بۆ نیۆجێرسی
بە هەواڵنێرانی وتووە" :لە داهاتوودا دەبینن
کــە لــە ئێرانــدا چــی دێتە گــۆڕێ؛ ئێران
دەبێ زۆر وریا و ژیرانە بجووڵێتەوە".
ئەم قسانەی دانڵد تڕامپ دوابەدوای ئەوە

هاتنــە ئــاراوە کە حەســەن ڕوحانی باســی
لە بردنەســەری ڕێــژەی پیتاندنی ئۆرانیۆم
و کەمکردنــەوەی ڕێــژەی پێبەندییەکانی
ئێــران بــە بەرجــام کردبــوو؛ ڕوحانــی
هەڕەشەی کردووە کە لە ڕێکەوتی 16ی
پووشــپەڕەوە ڕێــژەی پیتاندنــی ئۆرانیــۆم
دەگەیەننە سەروو  %3.67و هەتا هەرچەند
کە پێویستییان بێت زیادی دەکەن!
ئــەم قســانەی ڕوحانــی کــە لەالیــەن

عەلیئەکبــەر ویالیەتیشــەوە دووپــات
کرایــەوە چەشــنێک لــە گوشــارهێنانە
بــۆ ســەر واڵتانــی ئورووپایــی ئەنــدام لــە
بەرجام؛ پرسێک کە دژکردەوەی بریتانیا،
فەڕانســە و ئاڵمانیشــی لێکەوتۆتــەوە و
ڕایانگەیاندووە" :تاران دەبێ پێبەند بێت بە
هەمــوو ماددەکانی نێو بەرجام و وتوویانە:
بەهیچ شــێوەیەک هەڕەشــە و هۆشداریدان
لەالیەن تارانەوە قبووڵ ناکەن".

کارناسانی کاروباری ئێران پێیان وایە ئەمە
گەمــە و یارییەکی ئاگرینی مەترســیدارە
کە کۆماری ئیســامی دەیهەوێ لەگەڵ
جیهان بیکات چوونکە دۆڕاوی سەرەکیش
هــەر دەبێتە کۆمــاری ئیســامی .بەڕای
ئــەوان عەلــی خامنەیــی لە ئێســتەدا کار
لەســەر ســێ ســێناریۆ دەکات :یەکــەم
وتووێــژ لەگــەڵ ئامریــکا کــە بەشــێک
لــە بەرپرســانی تــاران وەک "خۆکــوژی"

نــاوی لێ دەبەن ،دووهەم خۆتەیارکردن بۆ
شــەڕ لەگەڵ ئامریکا ،کە لەم ڕاســتایەدا
هەندێــک ئارایشــی ســەربازییان ئەنجــام
داوە ،و سێهەم بردنەسەری ڕێژەی ئاڵۆزی
و ناکۆکییــەکان لــە ئاســتی ناوچەیــی
بەچەشــنێک کــە ســەرنجی واڵتانی دنیا
بــۆ الی قەیرانەکانــی ناوچە ڕابکێشــرێ
نەک کۆماری ئیسالمی.
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زەمان نایگاتێ
كەریم پەرویزی
یەکێــک لــە تایبەتمەندییــە دیــار و
دەرهەســتەکانی کات ،بریتییــە لەوەیکــە
هەمووشــتێک مــاوەدار دەکا و بــە
تێپەڕینــی زەمــان ،کاتیان بەســەر دەچێ.
یــان بە واتایەکــی دیکە ،نوێبوونی دیاردە
و رووداوەکان بــە کاتــەوە بەســتراوەتەوە و
تێپەڕینــی کات ،لــە نوێبوونیــان دەخــا و
کۆنیان دەکا.
بــەاڵم هەندێــک شــتی تایبەت لــە مێژوو
و ژیانــی مرۆڤایەتیــدا هــەن کە تێپەڕینی
کات ناتوانــێ لەپەراوێزیــان بخــا و
تــۆزی کۆنبوونیــان لــێ بنیشــێنێ .ئــەو
شــتە تایبەتانــە فاکتــۆری کاتیــان تێــدا
کاریگەری نییە و کاتدار نین!
کارەســاتی ٢٢ی پووشــپەڕی ١٣٦٨ی
هەتــاوی١٣ ،ی ژووئیــەی ١٩٨٩ی
زایینــی ،لــەو رووداوانەیە کــە کاتی تێدا
قەتیس ماوەتەوە .رێک لەو چرکەســاتەدا
کاتژمێر راوەستاوە و تێیناپەڕێ.
زەمــان لــەو چرکەســاتەدا مانــی گرتــووە
و چاوەڕێیــە .چاوەڕێــی پەنجەیــەک کــە
وەگــەڕی بخاتــەوەو چاوەڕێــی دەنگێــک
کــە پێــی بڵــێ دادپــەروەری جێــی خــۆی
گرت و ئیدی دەتوانی تێپەڕی؛ بەاڵم ئەو
کارەساتە لەو کارەساتانە نییە کە تەنانەت
دادپەروەریــش بتوانــێ تێیپەڕێنــێ .هیــچ
دادێــک لــە جیهاندا نییە کە کارەســاتی
وەهــا تێپەڕێنــێ ،چوونکــە فیشــەک
بــەرەوڕووی هــزر و بــڕوا کراوەتــەوە .هــەر
وەکــوو چــۆن لە باخــی بەهەشــتەوە قابیل
بــە نامرۆڤانەتریــن شــێوە هابیلــی کوشــت
و تــا دونیــا دونیایــە ،کات لــەو تاوانــە
تێناپــەڕێ ،کات لــە ٢٢ی پووشــپەڕیش
تێناپــەڕێ ،چوونکــە هیــچ شــتێک نییە
لــە دونیــادا بتوانــێ داد بەرقــەرار بکا لەو
کارەســاتەدا .تەقــە لــە هــزر و بــڕوا چۆن
قەرەبوو دەکرێتەوە؟!
لــەوە گرنگتریش ئەوەیە کە کات ناتوانێ
بەســەر ئەو هــزر و بڕوایەدا زاڵ ببێ .ئەو
هــزر و بڕوایەی کە لە ٢٢ی پووشــپەڕی
١٣٦٨ی هەتاویدا تەقەی لێ کرا ،هزر و
بڕوایەکە لە دەرەوەی بازنەی کات.
بــڕوا و هزری دوکتور قاســملوو ،کاتی و
زەمانــدار نەبــوون .ئــەو قووڵتر لــەوە بیری
دەکــردەوە کــە زەمان بتوانێ تــۆزو خۆڵی
لەســەرکا .ئــەو بیرکردنــەوە و بڕوایــەی
کــە دوکتــور قاســملوو باســی دەکــرد و
چوارچێــوە و پێکهاتەی بۆ دادەڕشــت لەو
هــزر و بڕوایانــە نەبــوو کە بــۆ ماوەیەک
کاریگەریــی هەبــێ و بەرژەوەندییەکــی
تــاک و گرووپیــی تایبــەت پێــڕەو بــکا و
دوایە بە دابینبوونی بەرژەوەندییەکە ئیدی
بیرکردنــەوە و هزرەکــەش کاتــی بەســەر
بچێ.
ئــەو لــە دەرەوەی بەرژەوەندیــی تــاک
و گرووپــی بیــری دەکــردەوە و بگــرە
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کۆبوونەوەی هاوبەشی ناوەندی سیاسی سێمینارێکی تایبەت بە یادی دوکتور
و دەستەی کارگێڕیی حیزبی دێموکرات قاسملوو و هاوڕێیانی لە سلێمانی
بەڕێوە چوو
بەڕێوەچوو

ڕێبەرایەتیــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،کۆبوونەوەیەکــی
بــۆ هەڵســەنگاندنی دۆخــی هەنووکەیــی
سیاســی و بڕیــاری پێویســت لەوبــارەوە،
بەڕێوە برد.
ڕۆژی یەکشــەممە٢ ،ی پووشــپەڕی
١٣٩٨ی هەتاوی ،کۆبوونەوەی هاوبەشی
ناوەنــدی سیاســی و دەســتەی کارگێڕیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
بەڕێوە چوو.

لــەم کۆبوونەوەیــەدا کــە بــە بەشــداریی
لێپرســراوی گشــتی و بەرپرســی ناوەندی
سیاســی و زۆربەی هەرەزۆری ئەندامانی
دەســتەی کارگێــڕی و ناوەندی سیاســی
بەڕێــوە چــوو ،دۆخی سیاســیی ئێســتای
ئێران و کوردستان خرایە بەر باس.
ســەرەتای کۆبوونەوەکــە بــە خولەکێــک
بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە یادی شەهیدانی
ڕێــگای ڕزگاریــی کوردســتان دەســتی
پێکرد.

خەڵکی خەباتکاری کوردستان!
تێکۆشــەرانی ڕێــگای ئازادیــی گــەل و
نیشتمان!
دۆســتان ،الیەنگــران و ئەندامانــی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران!
لەبیرنەکــراوە کــە ســی ســاڵ لەمەوبــەر
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران لــە
پیالنگێڕییەکــی دزێــودا ،ڕێبــەری
هەڵکەوتــووی بزووتنــەوەی ڕەوای
گەلەکەمان ،ســکرتێری گشــتیی حیزبی
دێموکراتی کوردســتانی ئێــران" ،دوکتور
قاسملوو"ی هەرگیز نەمریان لەسەر مێزی
وتووێژ بۆ ئاشــتی و پێکەوە ژیان ،وێڕای
هاوڕێ "عەبدوڵاڵ قادری ئازەر" ،ئەندامی
کۆمیتــەی ناوەندیی حیزب لە "وییەنـ"ـــی
پێتەختــی واڵتــی ئۆتریــش شــەهید کــرد
و زامێکــی گــران و بەژانــی خســتە ســەر
جەســتەی جوواڵنــەوەی حەقخوازانــەی
گەلەکەمان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان.
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران بــەو غــەدر
و خیانەتــەی کــە دەرهــەق بــە متمانــەی
دوکتــور قاســملوو و هاوڕێیانــی کــردی،
زەریایەکــی لــە ڕق و بێــزاری لــە کــردەوە
چەپەڵەکانــی لــە پانتایــی جیهــان و
کوردســتان و خۆرهەاڵتــی کوردســتان
بەتایبەتــی ،هێنایــە خرۆشــان ٣٠ ،ســاڵە
داســتانی ئــەو غــەدرە و برکی ئــەو برینە
لە ســینگ و بیری نەتەوەکەمان لە چڵ
و هەڵدانەوەدایە.
خەڵکــی کوردســتان لە هەمــوو بیرەوەری
و یادکردنەوەیەکــی ئــەو پیالنــەی
ڕێژێــم و شــەهیدکردنی ڕێبــەر دوکتــور

عەبدولڕەحمانی قاسملوودا ،ڕق و بێزاریی
خۆیان لە بەرانبەر تەواوییەتی دەســەاڵتی
خومەینی و کۆماری ئیسالمی دەردەبڕن
و وێنەی شەهیدانی پووشپەڕ بەرز و بەڕێز
دەنرخێنــن و بەڵێنیی وەفا و بەردەوامی لە
ڕێبازییاندا دەدەنەوە.
٢٢ی پووشــپەڕی ئەمســاڵ ،ســیهەمین
بیرەوەریــی شــەهیدکردنی دوکتــور
قاســملووی ڕێبــەرە لــە الیــەن دەزگای
تێرۆریزمی دەوڵەتی کۆماری ئیسالمیی
ئێرانــەوە ،لــەم بۆنەیــەدا خەڵکــی کورد و
ئازادیخوازانــی ئێــران وێــڕای دۆســتانی
بزووتنــەوەی گەلەکەمــان لــە جیهــان،
بــە شــکۆیەکی شــایانەوە ڕێز لــە ژیان و
خەباتــی دوکتــور قاســملوو دەگــرن و ڕق
و بێــزاری لــە تێــرۆر و ماکــەی تێــرۆر،
کۆماری ئیسالمیی ئێران دەردەبڕن.
خەڵکــی تێکۆشــەری ڕۆژهەاڵتــی
کوردستان!
دۆســتان و ئەنــدام و الیەنگرانــی حیزبــی
دێموکراتی کوردستانی ئێران!
دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبــی
دێموکــرات ،وێــڕای ڕێــز و ئەمەگــداری
بــۆ خەبــات و بەرخۆدانی هەمیشــەییتان،
داوا دەکات کە بە پیر ٢٢ی پووشپەڕەوە،
بــە هەمــوو تواناتانــەوە ڕق و بێزاریــی
خۆتــان لــە سیاســەتی تێــرۆر و تۆقاندن و
سەرکوتی خوێناویی کۆماری ئیسالمی
لــە کوردســتان دەرببــڕن .بــە هەمــوو
شــێوەیەکی گونجاو یاد و ناوی شەهیدی
ڕێبــەر ،دوکتــور قاســملوو بــەرز و پیــرۆز
ڕابگــرن .نــاو و یــاد و ڕێبــازی شــەهید

دواتــر لێپرســراوی گشــتی وێرای خســتنە
بەرباسی دەستووری کاری کۆبوونەوەکە،
ڕاپۆرتێکــی سیاســیی لە دۆخــی ناوچە،
ئێــران و کوردســتان پێشــکەش کــرد کــە
ســەڕەڕای هەڵســەندگاندنی سیاســی،
ڕێوشــوێنی پێویســت لــە بــەردەم کــورد
و حیزبــی دێموکراتــدا لــەو ڕاپۆرتــەدا
ئاماژەی پێ کرابوو و پێشنیاری هەنگاوە
کردەییەکانــی بــۆ بڕیارلەســەردانی،
پێشکەشی کۆبوونەوەکە کرد.
لــە درێــژەی کۆبوونەوەکــەدا ،بەشــداران
ڕا و ســرنج و پێشــنیارەکانی خۆیــان بــۆ
پوختەترکردنی ڕاپۆرتەکە باس کرد.
کۆبوونەوەکــە هەرهەمــان ڕۆژ ،بــە
کۆبەندی باســەکە و هەروەهــا بڕیاردانی
پێویست بۆ هەنگاوەکانی دواتر ،کۆتایی
پێهات.

ڕاگەیەندراوی دەزگای ڕێکخستنی گشتیی حیزبی
دێموکرات ،بە بۆنەی ٣٠هەمین ساڵوەگەڕی
شەهیدبوونی دوکتور قاسملوو و هاوڕێیانی

کۆمیتــەی بەڕێوەبەریی ڕێوڕەســمەکانی
حیزبــی دێموکرات ،بە بۆنەی ســیهەمین
ســاڵیادی شــەهیدکرانی دوکتور قاسملوو
و هاوڕێیانــی ،لــە شــاری ســلێمانی،
ســێمینارێکی بــە بەشــداریی چەندیــن
کەســایەتیی سیاســی و ئاکادێمیــک
بەڕێوە برد.
ڕۆژی پێنجشــەممە ،ڕێکەوتــی ١٣ی
پووشــپەڕ ،کۆمیتــەی بەڕێوەبەریــی
ڕێوڕەســمەکانی حیزبــی دێموکــرات ،بــە
هاوکاریــی بەشــی پێوەندییەکانــی حیزب
لە شــاری ســلێمانی ،بە بۆنەی سیهەمین
ســاڵیادی تێرۆرکردنــی دوکتور قاســملوو
و هاوڕێیانــی لەســەر مێزی دانووســتان و
بــە دەســتی دیپلۆمــات تێرۆریســتەکانی
ڕێژیمی ئیســامیی ئێران ،ســێمینارێکی
تایبەتی لە شاری سلێمانیدا بەڕێوە برد.
ئەم سێمینارە بە بەشداریی نوێنەری حیزب
و الیەنە سیاسییەکانی هەر چوار پارچەی
کوردســتان و ئەندامانی حیزب لە شــاری
ســلێمانی و دەوروبــەری و بــە ســروودی
نەتەوایەتیــی "ئــەی ڕەقیــب" و ڕاگرتنی
ســاتێک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە گیانی
پاکــی شــەهیدانی کــورد و کوردســتان
دەســتی پێکرد .پاشــان بەرنامەی کاریی
ســێمینار و ئامانــج لــە بەڕێوەبردنــی ئــەم
ســێمینارە لــە الیــەن "دارا ناتــق" ،جێگری
دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبەوە،
بۆ بەشدارانی سێمینارەکە شی کرایەوە.
دواتــر لــە الیــەن "ســمایل ڕەحمانــی"،

بەرپرســی پێوەندییەکانی حیزب لە شاری
سلێمانی ،بەخێرهاتنی ئامادەبووان کرا.
ئەم سێمینارە لە دوو پانێل پێک هاتبوو:
لــە پانێلــی یەکەمــدا" ،محەممــەد نەزیف
قــادری" ،جێگــری دووهەمی لێپرســراوی
گشــتیی حیــزب و بەرپرســی پێوەندییــە
گشــتییەکانی حیزبــی دێموکــرات،
باسێکی سەبارەت بە ڕەهەندە جیاجیاکانی
کەســایەتیی هــزری و سیاســیی دوکتور
قاســملوو و دەور و ڕۆڵــی ئــەم ڕێبــەرە
مــەزن و بلیمەتەی نەتەوەکەمان لە بزاڤی
ڕزگاریخــوازی گەلەکەمــان و پرۆســەی
دێمۆکراسی لە ئێراندا ،پێشکەش کرد.
ناوبراو باسی لە هەوڵ و خەباتی دوکتور
قاســملوو بــۆ بەنێونەتەوەییکردنــی پرســی
کــورد کــرد و وتــی" :دوکتــور قاســملوو
ســەفیرێکی لێهاتوو بــوو بۆ گەلی کورد
لــە ئاســتی نێودەوڵەتیــدا و زمانحالێکــی
باشــی نەتەوەکەمــان بــوو لــە ڕۆژهەالتی
کوردستان سەبارەت بە مافی پێشلکراوی
نەتەوەکەمــان و زوڵــم و جنایەتەکانــی
داگیرکەرانــی کوردســتان بــۆ ڕای
گشتیی جیهان".
"قــادری" هەروەهــا وتــی" :ئێســتا دوای
 ٣٠ســاڵ لــە تیــرۆری دوکتور قاســملوو،
دەبینیــن کە ڕێبوارانــی ڕێگای خەباتی،
بــۆ وەدیهێنانــی ئامانجەکانــی ئــازادی،
دێموکراســی و دادپــەروەری و وەدیهێنانی
ئامانجــە سیاســی و نەتەوەییەکانی کورد
لە خەبات بەردەوامن و پرۆســەی ڕاســانی

خۆرهەاڵت وەدیهێنەری ئەو ئامانجانەیە".
لــە پانێلــی دووهەمــدا" ،دوکتــور کەیوان
ئــازاد" ،مامۆســتای زانکــۆ ،باســێکی
تایبەتی ســەبارەت بە ڕێبەرانی سیاســیی
کــورد لــە نێوان شکســت و ســەرکەوتندا،
پێشــکەش بــە ئامادەبــووان کــرد .ناوبــراو
لــە باســەکەیدا ،تیشــکی خســتە ســەر
کەســایەتیی بــەرزی شــەهید دوکتــور
قاســملوو و ڕۆڵــی لــە ڕێکخســتنەوە
و بنیاتنانــەوەی حیزبــی دێمۆکراتــی
کوردســتانی ئێرانــدا و بــە یەكێــک لــە
ڕێبــەرە کاریزماتیک و شــوێندانەرەکانی
نەتەوەی کورد وەسف کرد.
ناوبــراو هەروەهــا وتی" :دوکتور قاســملوو
یەکێــک لــەو ڕێبــەرە بیرمەنــد و
ئاکادیمییەکانــی نەتەوەکەمانــە کــە هزر
و ئەندێشــەکانی بوونــە بــە ڕێنیشــاندەری
ڕیــگای خەبــات بۆ گەیشــتن بــە ئامانج
و ســەرکەوتن" .لــە بەشــێکی تــر لــە
باســەکەیدا "دوکتــور کەیــوان" ئامــاژەی
بــە هۆکارەکانــی ســەرنەکەوتنی
ســەرکردەکانی کــورد کــرد و باســی
لــە شۆڕشــەکانی ســەردەمی ڕابــردوو و
هۆکارەکانی شکستیانی کرد.
لــە کۆتاییــدا ،ئامادەبووان ڕا و بۆچوونی
خۆیــان ســەبارەت بــە مژارەکانــی
پێشکەشکراو خستە بەرباس .

حیزبی دێموکرات و پارتی
لەسەر یەکگرتوویی هێزە سیاسییەکان جەختیان کردەوە
قاســملوو بکەنــە دروشــم و ســەردێڕی
نووســینی شــێعر و ســروود و چاالکییــە
هونــەری و ئەدەبییەکانتــان .شــەقام و
کــۆاڵن و بــازاڕ لــە شــار و گوندەکانــی
کوردســتان بــە یادکردنــەوە لــە دوکتــور
قاســملوو بڕازێننەوە ،نووســینی دروشــم و
باڵوکردنەوەی تراکت و هەڵواســینی وێنە
و پووســتێر بکەنــە چاالکیی ســەرەکی و
چقڵی چاوی نەیارانی دوکتور قاسملوو.
پۆشینی بەرگی کوردی ،هێمای ڕەنگی
شــینی ئاســمانی وەک بــاوەڕی دوکتــور
قاســملوو بــە ئاشــتی و ئاوەدانــی ،گوڵی
سوور وەک سومبولی شەهیدان لە هەموو
شوێنێکی شارو دێ و سەیرانگا و شوێنە
گشــتییەکان ئاوێتــەی یــادی شــەهید
قاسملوو بکەن.
دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،دڵنیایــە
لــەوەی کــە ئیــرادەی پۆاڵیینــی خەڵکی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ،لمبــۆزی
زۆرداریــی دەزگا ســەرکوتکەرەکانی
ڕێژیمــی تێــرۆر لــە خاکــی کوردســتان
وەردەدات و شــکۆی قاســملووی شــەهید
و ڕێبازەکەی دەکاتە بڵێســەی ســەرکڵی
"ڕاســان" و بەگــژ ڕێژیمــی تێرۆریســتی
کۆماری ئیسالمیدا دەکەن.
ســەرکەوێ بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی
خەڵکی کوردستان
بڕووخێت کۆماری ئیسالمیی ئێران
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەزگای ڕێکخستنی گشتی

شــاندێکی پەیوەندییە کوردســتانییەکانی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
ســەردانی ئەنجومەنــی ســەرکردایەتیی
پارتــی دێموکراتــی کوردســتان ،لــە
پارێزگای سلێمانی ــ هەڵەبجە کرد.
ڕۆژی یەکشــەممە ،ڕێکەوتــی ٢ی

پووشــپەڕ ،شــاندێکی پەیوەندییــە
کوردســتانییەکانی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،بــە سەرپەرەســتیی
"محەممەدســاڵح قــادری" ،بەرپرســی
پەیوەندییە کوردستانییەکان و بە یاوەریی
"ئیســماعیل ڕەحمانــی" ،نوێنــەری حیزب
لــە ســلێمانی ،ســەردانی ئەنجومەنــی
ســەرکردایەتیی پارتــی دێموکراتــی
کوردســتان ،لــە پارێــزگای ســلێمانی ــــ
هەڵەبجەیــان کــرد و لــە الیــەن شــاندێکی
پارتــی دێموکراتــی کوردســتان بــە
سەرپەرەســتیی "عارف تەیفوور" ،ئەندامی
مەکتەبــی سیاســیی پارتی و ســەرۆکی
ئەنجومەنەکەوە ،پێشوازییان لێ کرا.
دوو الیــەن لــە دیدارێكــی دۆســتانەدا،

بارودۆخــی کوردســتان و ناوچەکەیــان
تاوتــوێ کــرد و پێویســتیی یەکگوتــاری
و یەکڕیزیــی هێــز و الیەنــە سیاســی
و نیشــتمانپەروەرەكانی نەتەوەكەمــان
لــەم قۆناغــە هەســتیارە مێژووییــەدا ،بــە
ســەرەنجدان بە بەرژەوەندیی بااڵی گەل و
واڵت ،بە پێویست زانرا.
لــە کۆتایــی ئــەو دانیشــتنەدا ،شــاندی
پارتــی دێموکــرات ،وێــڕای ســپاس و
پێزانینیــان بــۆ ســەردانی وەڤــدی حیزبــی
دێموکــرات ،پێداگرییــان لــە پەیوەندیــی
دۆســتانەی هــەر دوو ال کــردەوە و لەســەر
بەهێزترکردنــی پێوەندییەکانــی نێوان هەر
دوو الیەن جەختیان کردەوە.

حیزبی دێموکرات و یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان
کۆ بوونەوە

شــاندێکی پەیوەندییە کوردســتانییەکانی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
لە شــاری سلێمانی ،ســەردانی مەکتەبی
پێوەندییــە کوردســتانییەکانی یەکیەتیــی
نیشتمانی کوردستانیان کرد.
ڕۆژی یەکشــەممە٢ ،ی پووشــپەڕ،
شــاندێکی پەیوەندییە کوردســتانییەکانی
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران ،بە
سەرپەرەســتیی "محەممەدســاڵح قادری"،

بەرپرســی پەیوەندییــە کوردســتانییەکان
و بــە یاوەریــی "ئیســماعیل ڕەحمانــی"،
نوێنــەری حیزبــی دێموکــرات لــە شــاری
ســلێمانی ،ســەردانی مەکتەبــی پێوەندییە
کوردســتانییەکانی یەکیەتیی نیشتمانی
کوردســتان لە شــاری ســلێمانی کرد و لە
الیەن شــاندێکی یەکیەتیی نیشــتمانی بە
سەرپەرەســتیی مامۆستا "ئێکرام عەلی"،
ئەندامــی ســەرکردایەتی و لێپرســراوی
مەکتەبــی پێوەندییــە کوردســتانییەکانی
یەکیەتیی نیشــتمانییەوە ،پێشــوازییان لێ
کرا.
لــەم دیــدارەدا ،شــاندی دوو الیــەن بــە
ئاوڕدانــەوە لە بارودۆخی سیاســیی ناوچە

و هاوكێشــە سیاســییەكانی پەیوەندیــدار
بــە جوواڵندنــەوەی كــورد لــە باشــوور و
ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان ،هاوپەیوەنــدی و
پاڵپشتیی هێزە نیشتمانییەكانی كوردستان
بۆ چۆنیەتیی تەعامول و ڕووبەڕووبوونەوە
لەگەڵ پێشــهاتەكانیان ،بە پێویست زانی.
هەروەهــا گرینگیــی لێكتێگەیشــتن و
تەبایــی نێــوان هێــزە سیاســییەكان بــۆ
پاراســتنی دەســكەوتە نەتەوەییــەكان لــە
ڕاســتای بەرژەوەندیی خەڵكی كوردســتان
بە پێویست زانرا.
لە كۆتایی دیدارەكەدا ،دوو الیەن جەختیان
لە پەیوەندیی دۆستانەی نێوانیان کردەوە.

ژمارە ٦ ،٧٥٣ی جوالی ٢٠١٩

بەشی ئاشکرای دەزگای ڕێکخستنی حیزبی دێموکرات،
چەندین دەورەی نیزامیی بەڕێوە برد

بەشــی ئاشــکرای دەزگای ڕێکخســتنی
گشــتیی حێزبــی دێموکرات ،لــە درێژەی
کار و چاالکییەکانــی خۆیــدا ،چەندیــن
دەورەی نیزامیی تایبەتی بەڕێوە برد.
لــە مانگــی جۆزەردانــی ئەمســاڵدا،
بەشــی ئاشــکرای دەزگای ڕێکخســتنی
گشــتیی حیزبــی دێموکرات ،لــە درێژەی
چاالکییەکانــی خــۆی و بــە مەبەســتی

پــەروەردە و پێگەیاندنــی ئەندامانی حیزب
لــەم بەشــەدا ،بــە هاوکاریــی دەزگای
فەرماندەیــی هیــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان ،چەندیــن دەورەی نیزامییــان
بــۆ بەشــێک لــە ئەندامانی ڕێکخســتنی
ئاشکرا بەڕێوە برد.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
لــە ســەرەتای دامەزرانیــەوە تاکوو ئێســتا

و لەســەر ئەساســی بــڕوا بــە پــەروەردە و
پێگەیاندنــی کادر و پێشــمەرگە و
ئەندامــان ،بــە بەردەوامی بــە بەڕێوەبردنی
دەورەگەلــی جیاوازی سیاســی و نیزامی،
هەوڵــی پــەروەردە و بارهێنانــی هێزێکــی
پۆشــتە و پەرداخــی لــە بــواری سیاســی
و نیزامییــەوە داوە و لەســەر ئــەم ڕێبازەش
بەردەوامە.

قاسملوو لە ڕێبازیدا زیندووە

ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،وەک
نەریتی سااڵنە به بۆنەی ٢٢ی پووشپەڕ،
ســاڵڕۆژی تێرورکرانی دوکتور قاســملوو
و هاوڕێیانی لەســەر مێــزی وتووێژدا ،بە
دەســتی تێرۆریستانی ڕێژیمی ئیسالمیی
ئێــران ،بــە بەڕێوەبردنــی چاالکیــی
جۆراجــۆر ،تێرۆریزمــی ڕێژیمــی ئێــران
مەحکووم دەکەن.
لــە شــاری شــنۆ ،لــە بەرەبــەری ٢٢ی
پووشپەڕدا ،ڕۆڵەکانی دێموکرات شەوی
سێشــەممە ،ڕێکەوتی ١١ی پووشپەڕ ،لە
شــوێنەکانی وەک" :چــوارڕای کارگەر
(ناوەنــدی شــار) ،مــام تەمــر ،ســەیداوا،
میرئابــاد ،شــەهرەکی فەرهەنگیــان،
شــوێنی ســیاحەتیی قەاڵتــۆک،
قوتابخانەکانی شــەرەف و ١٥ی خورداد،
بیمارســتانی ئیمــام و بیمارســتانی تــازه،

پــردی بــازاڕ و پارکــی ســاحلی" ،وێنــە
و تراکتــی تایبــەت بــەو ڕۆژەیــان بــاو
کردووەتەوە.
هــاوکات قارەمانانــی دێموکــرات لــە
شــاری مەهاباد و لە ناوچەی شــاروێران،
بــه بۆنــەی ٢٢ی پووشــپەڕ ،ســاڵڕۆژی
تێرۆرکرانــی دوکتــور قاســملوو و
هاوڕێیانی ،ئااڵی کوردســتانیان هەڵکرد
و بــۆ مــاوەی چەندیــن کاتژمێــر ،ئااڵی
کوردستان شەکاوەتەوە.
هاوکات لە گوندەکانی ســەر بە دەشــتی
شــاروێران وەک" :قوتابخانــەی شــەقایقی
گاپیــس ،دێهیاریــی خوڕخــوڕە ،تــااڵوی
کانــی بــەرازان ،تابلۆکانــی هاتوچــۆ
و دێهیــاری ،قوتابخانــەی ڕەئــووف لــە
کۆنەدێی شــاروێران ،قجــی ئاوا ،گوندی
قەرە قشــاق و گردی یاقووب و چەندین
شــوێنی دیکــەی شــاروێران ،ئــااڵی

کوردستان و تراکت و وێنەی تایبەت بەو
ڕۆژەیان باڵو کردووەتەوە.
شــەوی  ١٢لەســەر ١٣ی پووشــپەڕ،
ئەندامان و دڵســۆزانی حیزبی دێموکرات،
لــە چەندیــن شــوێنی بەرچــاوی شــاری
میاندواو ،بە بۆنەی ســیهەمین ســاڵیادی
تێــرۆری دوکتــور قاســملوو و هاوڕێیانی،
تراکت و پۆستێریان باڵو کردەوە.
ئەندامانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێران لە شــاری میاندواو ،لە
شــوێنەکانی وەک" :فەلەکەی عاشوورا،
کەمەربەندیــی شــار ،شــەقامی باکــری،
هیاللــی ئەحمــەر ،فەلەکــەی ســەربازی
گومنــام ،کــۆی بەشــیرخان کەنــدی،
فەلەکــەی گوێکتەپــەی حەجەمــان،
کارگــەی ماشــینئاالتی میانــدواو،
کوشــتارگەی ســیمین باڵ و پۆلیســڕای
میاندواو" ،زیاتر لە  ٢٠٠تراکت و وێنەی

دوکتور قاسملوویان باڵو کردووتەوە.
هەروەهــا چاونەترســانی دێموکــرات ،لــە
وروودی و خرووجیــی شــارەکانی بــۆکان،
ســەقز و میانــدواو ،تراکــت و پۆســتێری
تایبەت بەو ڕۆژەیان باڵو کردەوە.
هــاوکات ،تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە
ناوچــەی شــاروێرانی ســەر بــە شــاری
مەهابــاد ،بــه بۆنــەی ٢٢ی پووشــپەڕ،
ســاڵڕۆژی تێرۆرکرانی دوکتور قاســملوو
و هاوڕێیانــی ،لــە شــاخی ســەوزە پــۆش،
ئــااڵی پیــرۆزی کوردســتانیان هەڵکرد و
هەروەهــا لــە گوندەکانی ''قەرەقشــاق'' و
''گرد یاقــووب'' ،بە باڵوکرنەوەی تراکت
و پۆســتێر ،چاالکیی بەرینــی تەبلیغییان
بەڕێوە برد.
هەروەهــا ،ئەندامانــی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران ،بــه بۆنــەی ٢٢ی
پووشــپەڕەوە ،لــە گەڕەکــی ''غەفــوور''
و ''شــارەکی زاگرۆسـ''ـــی شــاری ســنە،
تراکــت و پۆســتێری تایبــەت بەم ڕۆژەیان
باڵو کردەوە.
قارەمانانی دێموکرات لە شــاری نەغەدە،
لــە گونــدی ''خەلیفلیــان و مەمەلیــان" و
هەروەها "سێڕێیانی محەممەدیار" ،تراکت
و پووستێری تایبەت بە ٢٢ی پووشپەڕیان
باڵو کردەوە.
هــاوکات ڕۆڵەکانــی دێموکــرات لــە
چیاکانــی گونــدی "مەمەلیان و چەقەڵ
مســتەفا" ،ئــااڵی پیرۆزی کوردســتانیان
هەڵ کرد.
 ،ڕۆژی سێشــەممە١١ ،ی پووشــپەڕ،
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە شــاری
بــۆکان ،لــە بەرەبــەری نزیکبوونــەوەی
٢٢ی پووشــپەڕدا ،بە باڵوکردنەوەی ٧٥٠
"ســی دی" لە وتە بەنرخەکانی شــەهیدی
ڕێبەر" ،دوکتور عەبدولڕەحمان قاســملوو"،
یــادی دوکتور قاســملووی ڕێبەریان بەرز
ڕاگرت.
ئــەو شــوێنانەی کــە لــە شــاری بۆکانــدا
چاالکییــان تێــدا کرابــوو ،بریتیــن لــە :
"کتێبخانەی مامۆستا حەقیقی ،کانوونی
پەروەرێشــی کوودەکان ،ئیدارەی پەروەردە
و بارهێنان ،مەیدانی فووتباڵ ،زانكۆكانى
ئازادى ئيسالمى و پەيامی نوور و عیلمى
كاربــۆردى ،مزگەوتــی جامێعــە ،بــازاڕ،
دووکان و پاســاژەکانی شــار ،شارەداری،
فەرمانــداری و مەتەبــی دوکتورەکانــی
بلواری کوردستان".
هەروەهــا شــەوی  ١٠لەســەر ١١ی
پووشــپەڕ ،چاونەترســانی دێموکــرات لــە
ئاربابــا و هەمــزاواى بانــە ،چاالکییەکــی
بەرین و بەرچاویان ئەنجام داوە.
لــەم چاالکییــەدا ،ئەندامانــی حیــزب ،بە
باڵوکردنەوەی تراکت و پۆستێری تایبەت
بــە مەحکوومکردنی ســپای تێرۆریســتی
پاســداران و یــادی جینایەتــی ٢٢ی
پووشــپەڕ ،بەرامبەر بــە ڕێبەری گەورەی
گەلــی کــورد "دوکتــور عەبدولڕەحمــان
قاسملوو" ،ئەمەگداریی خۆیان بەنیسبەت
خــاک و خەڵکــی کوردســتان و خەباتــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
دەربڕی.
هــەر لــەم پەیوەندییەشــدا ،ڕۆڵــە
بەئەمەگەکانــی ڕێبازی شــەهید دوکتور
قاســملوو ،لە شــاروێرانی مەهاباد ،شەوی
 ١٠لــە ســەر ١١ی پووشــپەڕ ،چاالکیــی
بەرباڵوی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
لــەم چاالکییەدا ،ئەندامــان و الیەنگرانی
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئیران ،بە
هەڵکردنــی ئــااڵی پیــرۆزی کوردســتان،
لەســەر ڕێــگای گونــدی "خوڕخــوڕە"،
لــە نزیــک شــاخی "کۆڵباریـ"ـــی ئــەو
گونــدە ،یــادی ســیهەمین ســاڵوەگەڕی
شــەهیدکرانی دوکتــور عەبدولرەحمــان
قاسملوو و هاوڕێیانیان بەرز ڕاگرت.
هەروەهــا کۆمەڵێک تراکت و پۆســتێری
تایبــەت بــە ٢٢ی پووشــپەڕ ،لــە شــوێنە
جیاوازەکانــی ئــەو ناوچەیــەدا بــاو
کرایــەوە کــە ئــەو شــوێنانە بریتیــن لــە:
"قوتابخانــەی ســەرەتایی کۆنەدێــی
شــاروێران ،قوتابخانەی شەقایقی گاپیس،
دێهیاریــی خوڕخــوڕە ،حەیــات وەحشــی
تــااڵوی کانی بەرازان ،تابلۆی ئێعالناتی
دێهیاریــی خوڕخوڕە ،دێهیاریی قجی ئاوا
و کۆمەڵێــک لــە تابلۆکانــی هاتوچۆی
سەر ڕێگاکانی ئەو ناوچەیە".
١١ی پووشپەڕ ،چاالکانی دێموکراتپەروەر
لە "ســەرگیز"ی شاری شنۆ ،بە نووسینی
دروشــمی تایبــەت بــە تێــرۆری ڕێبــەری

نــاوداری کــورد دوکتــور عەبدولڕەحمــان
قاســملوو ،یــادی ئــەو ڕێبــەرە گەورەیەیان
بەرز ڕاگرت و بێزاریی خۆیان بەرانبەر بە
دوژمنان و داگیرکەرانی گەل ڕاگەیاند.
هەروەها ڕایانگەیانــدووە" :بەو چاالکییە،
یــاد و نــاوی ڕێبــەری شــەهیدمان
بــەرز ڕادەگریــن و لــە دژایەتیکردنــی
هەتاهەتایــی داگیرکــەر و هەڵســوکەوتە
قێزەونەکانی وەکوو کوشتن و لەسێدارەدان
و تێرۆرکردنــی ڕۆڵەکانــی نیشــتمان،
بەردەوامیــن و بــۆ تۆڵــە ئەســتاندنەوە ،تــا
کۆتایی ژیانمان ناوەستین".
ڕۆژی یەکشــەممە٩ ،ی پووشــپەڕ،
بــە
دێموکــرات
تێکۆشــەرانی
بۆنــەی نزیکبوونــەوەی ســاڵیادی
شــەھیدبوونی ڕێبــەری نــاوداری کــورد،
دوکتورعەبدولڕەحمــان قاســملوو ،لــە
شــارەکانی ســنە و بــۆکان ،چاالکیــی
بەرباڵوی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
تێکۆشــەرانی چاونەترســی دێموکرات لە
مەیدانی ئێقباڵی شــاری ســنە ،دەروازەی
سەرەتای شار و بان ئاویەر ،بە شێوەیەکی
بەربــاو ،یــاد و نــاوی ڕێبەری نــاوداری
کوردیــان بەرزڕاگــرت و بــەو بۆنــەوە
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
هــاوکات ،ئەندامانــی حیزبــی دێموکرات
لە "جادە حەســاری بۆکان" ،بە نووســینی
دروشــمگەلێکی وەک'' :بــژی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران'' و
''پێشــمەرگە باســکی بەهێــزی گەلــە''،
چاالکییان ئەنجام دا.
تێکۆشــەرانی چاونەترسی دێموکرات ،لە
"باســتام بەگـ"ـــی پیرانشــار ،بۆ ساڵیادی
شــەهیدبوونی شــەهیدی فەرمانــده،
"ســامان حەســەنپوور" ،ناســراو بە "سامان
شێوەســەڵی" و هەروەهــا بــە بۆنــەی
نزیکبوونەوەی ســاڵوەگەڕی شەهیدبوونی
دوکتــور قاســملوو ،چاالکیــی تەبلیغییان
ئەنجام دا.
هەروەها لە شــارۆچکەی ســاحێب ،لەسەر
کێــوی "ســەید ئەحمــەد" ،بــە بۆنــەی
ســیهەمین ســاڵوەگەڕی تێرۆرکردنــی
شــەهیدی ڕێبەرمــان ،دوکتــور قاســملوو،
وێنــەی دوکتــور قاســملوو دانــرا و ئااڵی
کوردستان هەڵکرا.
دروشــمەکانی ئــەم چاالکییانــە بریتــی
بــوون لــە" :ڕێبــەرم ،تاجــی ســەرم ،ئــەی
ئوســتوورەکەم" ،دوکتــور قاســملوو لــە
ڕێبازیــدا زینــدووە" و "شــەهیدان ڕێبواری
ڕێگاتانین" و...
ڕۆژی دووشــەممە٣ ،ی پووشپەڕ ،دیسان
ھەڵۆکانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران ،بەگوڕتر و بەتینتر لە جاران ،وەک
ھەمیشــە ئامانجیان دیاریکراو و بێگۆمان
مسۆگەر و سەرکەوتووتر ،لە حاڵێکدا کە
ڕێژیمی تێرۆریستیی ئێران ،کە لە ترسی
چاالکیی تێکۆشــەرانی دێموکراتدا ،شار
و ناوچەکانــی کوردســتانی بــە هێنانــی
جــاش و ســیخوڕەکان مێلیتاریــزە کردووە،
چاونەترســانی دێموکرات ،کار و ئەرکی
خۆیان بە ئەو پەڕی بوێرییەوە بەڕێوە برد.
لــەو چاالکییــەدا کــە لــە "پاڵنــگان" و
"دەوروبەری کامیــاران" و تەواوی "ناوچە
و گوند و جادەکانی کامیاران بۆ ســنە"،
ئەنجام دراوە ،بە پووستێر و لۆگۆی ھێزی
پێشــمەرگە و لۆگۆی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران و وێنــەی ڕێبەرانــی
نەمر" ،قازی و قاسملوو و شەرەفکەندی"،
بــاو کراوەتــەوە کە لە شــاری کامیاران،
نزیــک بــە  ٢٠٠ماشــین لەنێــو شــاردا و
هەروەهــا کۆاڵنەکان ،بــە لۆگۆی حیزب
و ھێزی پێشــمەرگە نەخشــێندراوە و ٧٣٦
تراکت باڵو کرایەوە.
ئــەو شــوێن و ناوچانــەی کــە چاالکیــی
لــی کــراوە ،بریتیــن لــە " :دەژن ،وێزیــەر،
کاشــتەر ،تەنگیوەر ،مەرقــەدی حەزرەتی
عەکاشــە ،زیوییــە ،تیلەکــۆ ،بــە تەواوی
جــادە ئەســڵییەکانی کامیــاران ،ملــە
مرواریــد ،لــۆن ســادات ،چرۆســانە،
گەشــکی و دەوروبەری ئیســتی بازڕەسی
کــە مۆڵگەیەکــی گرینگــی ڕێژیمــی
ئیســامییە ،کــۆرەدەرەی خۆرەتــاو،
کــۆرەدەرەی نســار ،تروەڕێــز ،ئاســاوڵە،
یەختــە خــان ،کۆڵــە ســارە ،كەچەڵــە،
وامسانە و ماسان".
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە شــاری
''گوێکتەپە" ،سەر بە ناوچەی شاروێرانی
مەهابــاد و گونــدی ''قەاڵتــەڕەش"،
ســەر بــە شــاری پیرانشــار ،لــە بەرەبەری
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نزیکبوونــەوەی ســیهەمین ســاڵیادی
تێرۆرکردنــی ڕێبەری هەمیشــە زیندووی
گەلەکەمــان" ،دوکتــور قاســملوو" و
بــۆ پشــتیوانی لــە حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێران و بەردەوامیی ڕاســان،
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ئەندامانــی حیزبی دێموکرات ،لە شــاری
گوێکتەپــە ،بە نووســینی دروشــمگەلی:
"بژی قاسملوو و قاسملوو ڕێگات درێژەی
هەیە" ،چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
هــاوکات ،تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە
گونــدی قەاڵتەڕەشــی ســەر بــە شــاری
پیرانشــار ،بــە نووســینی" :قاســملوو لــە
ڕێبازیــدا زینــدووە ،قاســملوو ڕێــگات
درێــژەی هەیــە و ڕاســان بەردەوامــە"،
چاالکییان ئەنجام دا.
تێکۆشــەرانی چاونەترسی دێموکرات ،لە
شــاری شــنۆدا ،بە بۆنەی نزیکبوونەوەی
ساڵوەگەڕی شەهیدبوونی ڕێبەری نەمری
گەلەکەمــان ،دوکتــور عەبدولڕەحمــان
قاسملوو ،چاالکیی تەبلیغییان ئەنجام دا.
لــەم چاالکیــەدا ،زیاتر لە  ٥٠٠تراکت لە
شــوێنەکانی" :شەهرەکی فەرهەنگی یان
شــەهرەکی یاسا ،ســەیداوێ ،تاچیناوێ،
پارکی ســەیداوێ ،ڕەحیم ئاوا ،مامتەمر،
قەبــری شــەهیدان ،حەنەفییــان ،ڕێــگای
بــارزان ئــاوا ،فەلەکــەی دادگا و چەندین
قوتابخانە" ،باڵو کراوەتەوە.
بەپێــی ڕاپۆرتــی نیشــتمانپەروەرانی
دێموکرات" :هاتوچۆی کەسانی نەناسراو
و ســەر بــە ڕێژیــم لــە شــاری شــنۆ و
ناوچەکانی دەوروبەری ،لە هەمیشە زیاتر
بــووە و دەیانەوێــت ناوچەکــە کۆنتــرۆڵ
بکــەن تــا لــە پووشــپەڕی ئەمســاڵدا و بۆ
ســاڵوەگەڕی تێــرۆری دوکتور قاســملوو،
چاالکــی نەکرێــت ،بــەاڵم چاالکییەکان
بەتینتر لە هەمیشە بەردەوامە".
هەروەهــا لــە ترســی بوونــی هێــزی
پێشــمەرگە لــە نێوخــۆی خۆرهەاڵتــی
کوردستان ،جاش و بەکرێگیراوانی ڕێژیم
کەوتوونەتــە جموجــووڵ و بە شــەودا لەنێو
گوند و شــاخەکانی کوردستاندا بە دوای
پێشــمەرگەدا دەگــەڕن و کوێرانــە تەقــە
دەکەن ،تاکوو بڵێن ئێمە هەین و دۆخەکە
کۆنتــرۆڵ دەکەیــن .لــە هەمــان کاتــدا،
ڕۆژانــە لــە شــار ،گونــد و شــاخەکانی
کوردســتاندا ،چاالکیــی بەرینی تەبلیغی
بــۆ پشــتیوانی لــە ڕاســان و هێــزی
پێشمەرگەی کوردستان بەڕێوە دەچێت.
ڕۆژی شەممە٨ ،ی پووشپەڕ قارەمانانی
دێموکــرات لــە شــاری مەهابــاد،
لــە شــوێنەکانی وەک :موکریــان،
فەرهەنگیــان ،ئــازادگان ،بازاڕچــە و
گۆمرۆک ،بە نووسینی'' :بژی دوکتور
قاســملوو'' و وتــە بەنرخەکانــی دوکتــور
قاســملوو ،چاالکیی بەرباڵوی تەبلیغییان
بەڕێوە برد.
هــاوکات ،ئەندامانی حیزبــی دێموکرات،
بــەم بۆنەوە لە گۆڕســتانی "شــەبەک" لە
گونــدی خورخورەی شــاروێرانی مەهاباد،
بــە پــاک و خاوێنکردنــی گڵکــۆی
شــەهیدانی ڕێگای ڕزگاریی کوردستان،
هەڵدانــی ئــااڵی پیــرۆزی کوردســتان،
باڵوکردنــەوەی وتــە بەنرخەکانی دوکتور
قاســملوو و ســروودی شۆڕشــگێڕی و
دانانــی گوڵ لەســەر گڵکۆی شــەهیدان،
پەیمانیان لەگەڵ ڕێبازی پڕ لە سەروەریی
شەهیدان ،نوێ کردەوە.

درێژەی پەیڤ

وبەرژەوەندیــی تاکو گرووپیشــی بەوپەڕی
فیــداکاری و لەخۆبردووییــەوە فیــدای
بیــری بــەرزی مرۆڤانــەی دەکــرد تاکوو
ژیــان بــۆ نەتەوەکــەی مانــا بکاتــەوە و
خەبــات پڕشــنگدارتر بــکا لــە پێنــاوی
گەیشــتن بــە ئامانجــی دواڕۆژدا کــە
بریتــی بــوو لە ژیانێک شــایانی مرۆڤی
کــورد لــە ســەر نیشــتمانی رزگارکراوی
کوردستان.
ئــەو بیری لەو بنەمایانەی ژیان دەکردەوە
و دەیگــوت کــە ئــازادی کەرامــەت دەدا
بــە مــرۆڤ ،دەیگــوت کــە بەرزتریــن و
پڕبایەخترین پلەی ژیان ،ژیانە لە پێناوی
ئارمانێکــی بەرزی مرۆڤانەدا و ئەســاس
بۆمان ئینسانە ،هەر بۆیە کات نەیتوانیوە
و ناتوانــێ دەســتی بــە هزر و بــڕوای ئەو
بــگا و ڕێــگای قاســملوو بــۆ ئێســتە و
داهاتووش هەر نوێیە و درێژەی هەیە.
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پڕاگماتیزمی دوکتور قاسملوو ،قاسملوو شۆڕشێک لە بەهاکاندا
پڕاگماتیزمی بەپڕەنسیپ و وەستانێک لەسەر بنەماکان

دوکتور ئیدریس ئەحمەدی
دوکتــور قاســملوو بــەردەوام لــە لێدوانــە
سیاســییەکانیدا ،هەروەها لــە چاوپێکەتن
لەگــەڵ ڕۆژنامەوانــان و کەســانی
ئاکادێمی ،جەختــی دەکردەوە کە حیزبی
دێموکرات حیزبێکی "واقعبینە".
لــە الیەکــی دیکــەوە ،لــە لێــدوان و
نووســراوەکانیدا ،بــەردەوام دووپاتــی
دەکــردەوە کــە حیزبــی دێموکــرات،
"حیزبێکی بەرپرسیارە".
بەپێــی تێگەیشــتنی بــاو لــە چەمکــی
"سیاســەتی واقعبینانــە" ،ئــەو جــۆرە لــە
سیاســەتکردن لەبەرانبــەر سیاســەتی
مەرامتــەوەر یــان ئایدیالیزمــدا دادەنــرێ
و لــەو پەیوەندییــەدا ،ئامــاژە بــە فکــری
سیاســی کەســانێک وەک ماکیاڤێلی و
بیســمارک دەدرێ .تێگەیشــتنی بــاو لــە
ماکیاڤێلــی ئەوەیــە کە ناوبراو ڕای وابوو
کە بۆ گەیشتن بە دەسەاڵت یان ڕاگرتنی
دەسەاڵت ،سیاسەتڤان یان رێبەری سیاسی
نابــێ هیچ پڕەنســیپێکی ئەخالقی ڕەچاو
بــکا .بیســمارکیش پێداگــری لــە ســەر
دەوری یەکالکــەرەوەی هێز لە سیاســەتدا
دەکــرد؛ بۆ نموونە ،وتەیەکی بەناوبانگی
هەیە کە دەڵێ" :یەکگرتنەوەی ئاڵمان بە
لێــدوان و بڕیاری زۆرینە بەدەســت نایەت،
بەڵکوو بە خوێن و پۆاڵ مسۆگەر دەبێ".
بــە گشــتی ،سیاســەتی واقعبینانــە لــە
بەرانبــەر مەرامتــەوەری یــان ئایدیالیزمدا
دادەنرێ و بە تایبەت کە دەگەڕێتەوە سەر
سیاســەتی دەرەوە ،لــەو نەریتــە فکرییــەدا
کە بە "ریالیزم" ناسراوە ،دەوترێ کە نابێ
لە سیاســەتی دەرەوەدا پڕەنسیپی ئەخالقی
و مەرامی سیاسی رەچاو بکرێ.
هەڵبــەت ماکیاڤێلــی هەروها کۆمارخواز
بوو و پاراســتنی ئازادی بۆ گرنگ بوو.
هەروەها لە نەریتی فکری کۆمارخوازیدا،
گرنگــی بــە فەزیلییــەت دەدرێ لــە پێناو
رێگرتــن لــە گەندەڵــی؛ کەوابــوو ،الی
ماکیاڤێلــی ،سیاســەت بــە تــەواوی لــە
ئەخــاق بەتــاڵ نەکرابــوو .بیســمارکیش
بەرژەوەنــدی واڵتەکــەی وەک مەرامــی
سیاسی دیاری کردبوو.
راســتە لــە سیاســەتی دەرەوەدا زۆر لــە
دەوڵەتــان ڕەچــاوی پڕەنســیپی ئەخاڵقــی
ناکــەن ،بــەاڵم هەمــوو دەوڵەتێــک خاوەن
مەرامــی سیاســییە ،بۆیــە سیاســەتی
دەرەوەش بەتاڵ نییە لە مەرامی سیاســی،
هەروەها لە ســەردەمی مۆدێرندا ،یاســای
نێودەوڵەتــی بــۆ النیکــەم هێندێــک لــە
دەوڵەتــان و لــە هێندێــک ڕووەوە بایەخــی
خۆی هەیە.
الی دوکتــور قاســملوو" ،سیاســەتی
واقعبینانــە" چەمکێــک نییــە کــە نــە
لــە مەرامــی سیاســی ،نــەش لــە ئەخالق
بەتاڵ کرابێ .راســتییەکەی ،سیاســەتی
واقعبینانــە الی دوکتــور قاســملوو
دانەبــڕاوە لــە ئەخــاق ،بۆیــە هــاوکات
لەگــەڵ پێداگــری لەســەر گرنگــی
سیاســەتی واقعبینانە ،لەســەر مەســەلەی
بەرپرسایەتیشــی لــە سیاســەتدا جەختــی
دەکــردەوە .دوکتــور قاســملوو هەروەهــا

گرنگــی دەدا بە وەدەســتهێنانی متمانەی
کۆمەاڵنــی خەڵــک و تەنانــەت الیەنــی
بەرانبــەر لــە سیاســەتدا ،بۆیــە پێداگــری
لــە شــەفافییەت لــە سیاســەتی حیزبــی
دێموکراتدا دەکرد.
هەڵبــەت دوکتــور قاســملوو هەروەهــا
"پڕاگماتیســت" بــوو ،واتــە سیاســەتی لــە
بەر تیشــکی پارســەنگی هێز دادەڕشت و
لــەو شــوێنەی پێویســت بایــا ،هاوپەیمانی
لەگــەڵ الیەنی سیاســی دیکــە دەکرد بۆ
گەیشــتن بە ئامانجی هاوبەشی سیاسی،
واتە ئەو الیەنانەی کە لە ڕووی مەرامی
سیاســییەوە لــە حیزبی دێموکــرات جیاواز
بوون.
هەڵبەت پڕاگماتیزمی دوکتور قاســملوو،
پڕاگماتیزمێکــی بەپڕەنســیپ بــوو.
ئەمەیــە پڕاگماتیزمــی دوکتور قاســملوو
لــە پڕاگماتیزمــی الیەنــی دیکــە جیــا
دەکاتەوە .بۆ نموونە کۆماری ئیسالمیش
پڕاگماتیــزم لەخــۆ دەنوێنــێ ،بــەاڵم هیچ
پڕەنســیپێکی ئەخالقــی سیاســی ڕەچــاو
نــاکا ،نە لە نێوخــۆ لەگەڵ دژبەرانی ،نە
لە ئاست نێودەوڵەتیدا.
کاتێک باسی دوکتور قاسملوو دەکەین،
دەبــێ هاوشــێوەی بیرمەندانــی سیاســی
بەرجەســتە ،جیاوازی لە نێــوان دوو قۆناغ
لە ژیاندا بکەین .لە قۆناغی گەنجیەتیدا،
دوکتور قاســملوو زۆرتر ئایدیالیســت بوو.
لە تێزی دوکتوراکەیدا ئەم ئایدیالیزمە بە
ڕوونی دەردەکەوێ؛ هەم ســەربەخۆییخواز
بــوو ،هەمیــش سۆســیالیزمی بەپێــی
مۆدێلی مەوجوودی ئەوکات دەویست.
بــەاڵم کاتێــک کــە دوکتــور قاســملوو
دەبــێ بــە ڕێبەری حیزبــی دێموکرات ،بە
لەبەرچاوگرتنــی پارســەنگی هێز لە نێوان
گەلــی کــورد و دەوڵەتانی حاکم بە ســەر
کوردســتاندا وێڕای واقعیاتی سیاســەتی
ناوچەیــی و نێودەوڵەتــی ،خودموختــاری
وەک ئامانجی حیزبی دێموکرات دیاری
دەکا .هەروەها بەرە بەرە لە سۆســیالیزمی
مەوجــوود لــە ئەورووپــای شــەرقی دوور
دەکەوێتەوە و دواجار سۆسیال دێموکراسی
غەربــی پەســەند دەکا .دوکتور قاســملوو
بــە ئەزمــوون بــۆی دەرکەوتبــوو کــە
سۆســیالیزمی مەوجــوود ناتەبایــە لەگەڵ
ئــازادی و دێموکراســی ،بۆیــە ئامادە بوو
کە پێداچوونەوە بە فکری سیاسی خۆیدا
بکا.
بەو پێیە ،پڕاگماتیزمی دوکتور قاســملوو
پێچەوانــەی ئەخــاق یــان مەرامــی
سیاســی نییــە ،بەڵکوو سیاســەتی ژیرانە
و بەرپرســیارانەیە لــە پێنــاو گەیشــتن بــە
ئامانجی سیاسیدا.
کەوابوو ،پراگماتیزم بەتاڵ نییە لە ئایدیال
یــان مەرامــی سیاســی ،بــەاڵم جیــاوازی
هەیــە لەگەڵ ئایدیالیــزم ،واتە هەڵگرتنی
مەرامگەلێــک کــە زۆر ناکــۆک بــن
لەگــەڵ واقعــی مەوجــوود یــان بــە بــێ
ئەوەی لێکدانەوەی دروست کرابێ لە سەر
زەمینەی گەیشــتن بە ئامانجەی سیاسی
پەیوەندیــدار بەو مەرامانەوە .بە واتایەکی
دیکە ،ئەگەر الیەنێکی سیاســی توانایی
یــان هێــزی ئــەوەی نەبێ بــە ئامانجێکی
سیاسی بەرزەفڕ بگا ،نەک تەنیا خەڵک

پەرێشــان دەکا ،بەڵکــوو دوژمنی زۆریش
بــۆ خــۆی دروســت دەکا و دواجاریــش
تووشی شکست دەبێ.
پڕاگماتیزم هەروەها جیاوازی هەیە لەگەڵ
دۆگماتیزمی سیاســی ،واتە ئامادەنەبوون
بــە پێداچوونــەوە بە فکر یــان مەرامێکی
سیاســی کە بە ئەزمــوون دەرکەوتووە کە
واقعبینانــە نییــە ،یــان ئامــادە نەبــوون بۆ
هاوکاری لەگەڵ الیەنی سیاســی جیاواز
لە پێناو الوازکردنی دوژمنی هاوبەش یان
گەیشتن بە ئامانجی هاوبەش.
بــەاڵم الی دوکتور قاســملوو ،پڕاگماتیزم
دەکــرێ بڵێیــن پشتئەســتوور بــوو بــە
ئەخالقێکی بەرپرســانە .بە چ مانایەک؟
بــۆ نموونــە ،کاتێــک دوکتــور قاســملوو
خودموختــاری وەک ئامانجــی حیزبــی
دێموکــرات دیــاری دەکا یــان پێکهێنانی
سیســتمێکی فێدراڵــی لــە ئێرانــدا بــە
مومکین دەزانێ ،کە لەوێدا کوردســتانی
ئێــران بتوانــێ هەرێمێکــی خودموختــار
بــێ ،ئــەو ئامانجــەی لــە بــەر تیشــکی
پارسەنگی هێز وێڕای واقعیاتی ناوچەیی
و نێودەوڵەتــی دیــاری کردبــوو .ئاماژەی
بــەوە دەدا کــە کوردســتان بــە ســەر چوار
دەوڵەتــدا دابــەش کراوە ،بۆیــە داواکردنی
سەربەخۆیی هەرچەند دروست و پیرۆزیش
بــێ ،دژایەتی هەر چــوار دەوڵەت لەگەڵ
خۆیــدا دێنێ ،هەروەهــا واڵتانی دیکەش،
لەوانــە واڵتانی عەرەبی و زلهێزان ،ئەگەر
دژایەتی ســەربەخۆیی کوردستان نەکەن،
پشتیوانیشــی لــێ ناکــەن .لەالیەکــی
دیکەوە ،کوردستان دەستی بە دەریا ناگا،
بۆیــە لــە ڕووی ژێئۆپۆلیتیکــەوە ،چــوار
دەورەکەی پێکهاتووە لە نەیار و دوژمن.
بــەو پێیــە ،لێکدانەوەیەکــی بابەتییانــە،
ئەرکێكی ئەخالقییە لە سیاســەتدا .وردتر
بڵێیــن ،دوکتور قاســملوو پێداگری دەکرد
کــە حیزبــی دێموکــرات ناتوانــێ ســۆز
یــان بەڵێنییــەک بــە خەڵکی کوردســتان
بــدا یــان ئامانجێکــی سیاســی دیــاری
بــکا کە زەمینــەی وەدەســتهێنانی نەبێ.
کەوابوو ،پڕاگماتیزمی دوکتور قاســملوو
هەروەهــا جیــاوازی هەیــە لــە گــەڵ ئــەو
الیەنە سیاســیانەی کە پۆپۆلیســتن ،واتە
قســەیەک دەکــەن کە ڕەنگبێ بەشــێک
لــە جەمــاوەر لــە ڕووی ئیحساســاتییەوە
گوێڕایەڵی بن ،بەاڵم لە ڕاســتیدا درۆیان
لەگــەڵ دەکەن ،ئەویش خۆویســتانە تەنیا
لە پێناو ئەوەی کە پشــتیوانی خەڵک بۆ
خۆیــان مســۆگەر بکەن یان بە دەســەاڵت
بگــەن .نموونەیەکی دیکە ئەو گرووپانەن
کە بە وتەی دوکتور قاســملوو ،لە کاتی
دانوســتاندندا ،خوازیاری شەڕن ،کاتێکش
کــە شــەڕ بەرپــا دەبــێ ،مەیــدان چــۆڵ
دەکەن.
بــەو پێیــە ،لــە فکــری سیاســی دوکتــور
قاسملوودا ،سیاسەتی واقعبینانە ،هەروەها
پڕاگماتیــزم وێــڕای بەرپرســیاربوون وەک
ئەخالقــی سیاســی ،پێکــەوە پەیوەندییــان
هەیــە و تێکــڕا چوارچێوەیەکی سیاســی
پێــک دێنن بۆ ئەوەی رێبوارانی ڕێبازی
قاسملوو بتوانن لە بەر تیشكی گۆڕان لە
پارســەنگی هێز و هەلومەرجی سیاســیدا،
سیاسەت دابڕێژن.

ئارەش ساڵح
یەکێــک لــە تایبەتمەندییەکانی دوکتور
قاســملوو کــە ئــەو لــە هەمــوو رێبەرانــی
تــری کــوردی پێــش و پــاش خــۆی جیــا
دەکاتــەوە ئەوەیــە کــە دوکتــور قاســملوو
خــاوەن تایبەتمەندیێکــە کــە دەتوانێــت
داهاتــوو لــە قاڵبێکی تێکــەاڵو لە ئاوەز و
خەیاڵــدا ببینێت و پالنی بۆ دابڕێژێت .لە
زمانی ئینگلیزیدا بە مرۆڤێک کە خاوەن
تایبەتمەنــدی وا بێــت دەڵێــن ڤیژێنێــری
( . )visionaryراســتییەکی
بەناوبانگ هەیە کە دەڵێت ،لەناو مێژوودا
ئــەو رێبەرانەی کە توانیویانە گۆڕانێک
لــە دنیــای راســتییەکانی دەورووبــەری
خۆیانــدا پێــک بێنــن ،ئەوانــە بــوون کــە
خاوەنــی وەهــا تایبەتمەندییــەک بــوون.
دوکتور قاســملوو یەکێک لەو کەسانەیە
کــە دەتوانیــن بڵێیــن توانایــی بینیــن و
پالندانــان بۆ داهاتــووی هەبوو .بینینێک
کــە هەم ئاوێتــەی ئاوەز و ژیری بوو هەم
تێکــەڵ بە خەیــاڵ و فانتازیــا .گرینگی
هەردوو بەشی ئاوەز و خەیاڵ لەوەدایە کە
داهاتــوو ئەگــەر خەیاڵکردنی تێــدا نەبێت
لــە ســنوورەکانی دۆخــی هەنووکەیــی
تێناپەڕێت و ئەگەریش ئاوەزێکی بەهێز و
رێکوپێــک لەگەڵیــدا نەبێت ئەوا تاریکتر
لە ئێستا دەبێت.
دوکتــور قاســملوو وەک رێبەرێکــی
ڤیژێنــەری توانیویەتی کــە دنیای خۆی
بــە جۆرێــک بگۆڕێــت کــە بتوانیــن بــە
پێش لە قاسملوو و پاش قاسملوو دابەشی
بکەیــن .ئــەو دنیایــەی کــە ئێمــە باســی
دەکەین ،دنیای بەهاکان و بنەماکانە.
پێــش ئــەوەی بچینە قوواڵیی باســەکەوە،
پێویســتە لەســەربابەتی شــۆڕش یــەک
خــاڵ وەبیر خۆمان بێنێنەوە .شــۆڕش ،بەو
ئامانجە روو دەدات کە دۆخی هەنووکەیی
گۆڕانێکــی قووڵــی بەســەردابێت واتــە
نەتەویەکــی ژێردەســت لــە ژێردەســتی و
لــە ژێــر زوڵــم و زۆر رزگاری ببێــت یــان
داگیرکەرێــک لــە واڵت دەربکرێــت .لــە
هەموو ئەم حاڵەتانەدا دۆخی هەنووکەیی
واتە ،ژێردەســت بوون ،لە ژێر دیکتاتۆری

بوون یان داگیرکراوبوون سەقامیان گرتووە
و سیســتمی بەهــا و بنەماکانــی خۆیــان
هەیە و پێویستیان بەوە نییە کە لەسەریان
بیــر بکرێتــەوە یــان بۆیان پــان دابڕێژرێت
بــەاڵم بــە پێچەوانــە ،ئــەو دۆخــەی کــە
شۆڕشگێڕ دەیەوێت بیخوڵقێنێت ،دۆخێکە
کــە بوونی نییە؛ بۆیــە دەبێت ببیندرێت و
پالنی بۆ دابڕێژرێت .بینینی شتێک یان
دۆخێــک کە هەبوونی نییە پێویســتی بە
خەیــاڵ هەیــە و پالندانانی بــە ئاوەز .هەر
بۆیە بۆ کوشتنی رۆحی ئازادیخوازی لە
ناو ژێردەستەکاندا تەنیا پێویستە خەیاڵیان
کۆنتــرۆڵ بکرێــت یــان توانــای خەیــاڵ
کردنیــان ســنووردار بکرێتــەوە بــۆ ئەوەی
ئــەوان نەتوانن دۆخێک بێجگە لە دۆخی
ژێردەست بوون لە خەیاڵیاندا ببینن.
لەم نێوەدا گرینگتر لە گۆڕینی فیزیکی
دۆخی هەبوو گۆڕینی سیستمی بەهاکان
و بنەماکانــی نــاو کۆمەڵگایــە .ئــەوەی
ژێردەســتەیی بەرهــەم دەهێنێتــەوە تەنیــا
فاکتــەری فیزیکــی و جەســتەیی نییــە
بەڵکــوو سیســتمی بەهــا و پڕەنســیپەکان
و بنەمــاکان رۆڵێکــی گرینگتــر لــەو
پێوەندییەدا دەگێڕن .بۆیە ،شۆڕشگێڕبوون
وەک تایبەتمەنــدی رێبەرێــک زیاتــر لــە
هەرشــوێنێک لــە توانایــی ئــەو رێبــەرە
بــۆ بینینــی داهاتوویــەک دەردەکەوێــت
کــە لەوێــدا ،بەهــا کۆمەاڵیەتییــەکان و
پڕەنسیپەکان لە خزمەتی بەرهەمهاتنەوەی
ئازادی مرۆڤەکان بێت.
یەکێــک لــەو شــوێنانەی کــە زۆر بــە
روونــی دەرخــەری ئــەو تایبەتمەندییــەی
دوکتور قاســملووە و بە ئاشــکرا جیاوازی
ئــەو لــە دنیــای دەورووبــەری دەردەخــات
ئــەو شــوێنەیە کــە وەک رێبەرێــک لــە
بەرامبــەری تــەوژم و الفــاوی تــوودەی
پــڕ شــۆر و شۆڕشــگێڕی ئامادەبــوو لــە
میتینگــی مەهابــاد رادەوەســتێت و بــە
پێچەوانەی درووشــمێک قسە دەکات کە
هەموو خەڵکەکە دەیڵێنەوە .لەو رۆژەدا و
لەو ساتەدا کە هەموو خەڵکی پڕ لە شۆر
و پڕ لە هەســتی ئامادەبوو لەو شوێنە ،بە
جارێک یەک شــت هــاوار دەکەن ،بەاڵم
لەو چرکەیەدا ،دوکتور قاســملوو پێگەی
رێبەربوونــی دەردەخــات و بەپێچەوانــەی

الفاوی ئامادەبووان رادەوەســتێتەوە ،جووڵە
دەکات و بە ڕێ دەکەوێت و خەڵکەکەش
هەمــووی بــە دوای خۆیــدا رادەکێشــێت.
دوکتــور قاســملوو لــە قامەتــی رێبەریــدا
و بــەو هەنــگاوەی ،مەســیر و رێچکــەی
ئــەوان و هەمــوو رۆژهەاڵتــی نەتەنیــا بۆ
ئــەو رۆژە ،بەڵکــوو بــۆ جیلەکانــی دوای
خۆی دەگۆڕێت.
لــەو رۆژەدا کاتێــک کــە خەڵکەکــە
هــاوار دەکــەن بــژی دوکتــور قاســملوو،
ئــەو وەک رێبەرێــک هەڵدەســتێتەوە و بە
ئاپــۆرای جەماوەر دەڵــێ "نا"! ئەو رێگایە
رێبازێــک نییە کە ئێمــە بمانهەوێ پێیدا
بچین .هەربەو چەشــنە کە لە رێبەرێکی
راســتەقینە رەچاو دەکرێــت ،خۆی یەکەم
هەنــگاو هەڵدێنێــت و ئیتــر دوای ئــەو
هەمــوو رۆژهــەاڵت بــە دوایــدا دەڕۆن.
یەکــەم هەنــگاو هەڵدێنێــت و دەڵێــت بژی
حیزبی دێموکرات ،نەک بژی قاسملوو.
دەڵێــن رێبــەر ئــەوە نییە کە بــە خەڵکەکە
ئەمــر دەکات کــە بــەڕێ کــەون ،بەڵکوو
رێبەڕی راســتەقینە خۆی یەکەم هەنگاو
هەڵدێنێــت ،جڵــەودار دەبێــت و بــەڕێ
دەکەوێــت .ئــەم رووداوە ،دەمێــک یــان
لەحزەیێــک لــە ژیانی دوکتور قاســملووە
کــە بــە گێڕانــی رۆڵــی رێبــەری خۆی،
توانیویەتی بەها کۆمەاڵیەتییەکانی ئێمە
وەلەرزە بێنێت و پڕەنسیپەکانی کەلتووری
سیاسی ئێمە لە رۆژهەاڵتدا فۆرم بدات.
دوکتور قاســملوو بە بینین و پالندانان بۆ
داهاتــوو لــە دەالقەی ئاوەز و خەیاڵەوە ،بۆ
چەندین جیلی دوای خۆی کێشەیەک بە
ناوی پەرستشــی تاکەکان و پیرۆزکردنی
رێبــەرەکان لە ناو رێکخراوە سیاســییەکان
و کۆمەڵگای کوردســتان لــە ناو دەبات.
لــەم رووەوە ،ئــەو شۆڕشــەی کــە دوکتور
قاســملوو ،بــە هــۆی بینینــی داهاتــوو لە
قاڵبــی خەیــاڵ و ئــاوەزدا لــە میتینگــی
مەهابــادەوە دەســتی پــێ کــردووە و بــە
ئەنجامــی گەیاندووە ،شۆڕشــێک بوو لە
بەهاکانــی نــاو کۆمەڵگای رۆژهەاڵت و
راوەســتانێک بوو لەسەر ئەو پڕەنسیپانەی
کــە خەباتــی ئەمــڕۆی ئێمەیــان لەســەر
بنیات نراوە.
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قاسملوو
هێشتاش بۆ الوانی کوردستان هەر سەرمەشقی خەباتە

ئیبراهیم الجانی
بەشی یەکەم
پاش تێکشــکانی بزووتنەوەی ســاڵەکانی
٤٧/٤٦ی هەتاوی ،مەیدانی تێکۆشــانی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
لــە ڕادەبــەدەر تەنگەبــەر بــۆوە .ئەوەندەش
کــە لــە تەشــکیالتی حیزب مابــوو ،یا لە
زیندانــدا بوو ،یا لە کوردســتانی گەرمێن
لــە هەلومەرجێکــی زۆر ســەختدا مابــۆوە
ومەجالــی کاری سیاســی وحیزبــی لــێ
زەوت کرابوو.ڕاســت لــە هەلومەرجێکــی
ئــاوادا ،قاســملوو وەک ئەپۆســتێڵ
هاتــە مەیــدان وبــوو بە مەســیحی حیزبی
دێموکرات.
تەشــکیالتی حیزبــی ســازماندایەوە.
ســەربەخۆیی سیاســی وتەشــکیالتی بــۆ
حیــزب گێڕایــەوە ،بەرنامــەو پڕۆگرامــی
تــازەی بۆ حیــزب داڕشــتەوە ،رۆژنامەی
کوردستان ،ئۆرگانی کۆمیتەی ناوەندی
وتێکۆشــەر ،نامیلکــەی نێوخۆیی حیزبی
دەرکردەوە .پێوەندییەکانی حیزبی دەگەڵ
واڵتانــی جۆراوجــۆر وحیــزب ورێکخــراوە
ئێرانی وکوردستانییەکان رێکخستنەوە.
قەوارە وکەســایەتی وهەیکــەل وهەیبەتی
بــۆ حیزب گێڕایەوە .تێکۆشــەرانی پەرش
وباڵوی حیزبی لێرە ولەوێ کۆکرنەوەوە .
بەرانبــەر هەیمەنــەی حیزبی توودە والیەنە
کوردســتانییەکان وەســتا و ئیجازەی نەدا
کــەس دەســت لــە کاروبــاری نێوخۆیــی
حیزبەوە وەردا.
 .خزمەتەکانــی دوکتــور قاســملوو بــە
حیزبــی دێموکــرات و بزووتنــەوەی کــورد
لە کوردســتانی ئێران هــەر لەو قۆناخەدا،
بەســن بــۆ ئــەوەی ڕۆڵــی قاســملوو لــە
مێــژووی حیزبدا بە ڕۆڵێکی مێژوویی لە
قەڵەم بدەین.
نەخشــی دوکتور قاسملوو لە تەیارکردنی
حیــزب وبزووتنــەوەی کــورد لــە قۆناخــی
شۆڕشــی گەالنــی ئێــران وپاشــان
ســازماندانی خەبــات وبەربەرەکانێــی
خەڵکــی کوردســتان بــە دژی هێــرش
وپەالماری ڕێژیم بۆ سەر کوردستانیشدا،
نەخشێکی حاشاهەڵنەگرە.
گەڕانــەوەی بەوەختــی کاک دوکتــور
وباقــی رێبەری حیــزب لەو هەلومەرجەدا،
بــوو بە هۆی ئەوەیکــە حیزبی دێموکرات
تەنانــەت پــاش ئــەو هەمــوو ســەرکوت و
زەبر وزەنگەش کە بۆ دەیان ســاڵ لەســەر
تەشــکیالتەکەی هەبــوو ،جارێکی تریش
هەســتێتەوە سەر پێ و ڕۆڵی پێشڕەوانەی
خۆی لە ڕووداوەکاندا بگێڕێ.
دوکتــور قاســملوو بــە درێژایــی تەمەنــی
پــڕکار وبەرهەمی ،خزمەتێکی زۆری بە
حیزب وبزووتنەوەی کورد لە کوردســتانی
ئێرانــدا کــرد .ئــەو لەنێــو کوردانــدا لــە
ئینسانە هەرە وشیار ومەزن وبلیمەتەکانی
رۆژگاری خۆی بوو.
مێژوو نوسان پێیان وایە ئەوە کە حیزب لە
ئیدامەکاری نەوەســتاوە ،بەشێکی زۆری
بەرهەمی ئەو کولتور وســترەکتۆرەیە کە

قاســملوو بۆ حیزبــی داڕشــتووە .دەتوانین
ڕۆڵــی قاســملوو وەک لۆکۆمۆتیــڤ
پێناســەبکەین .لۆکۆمۆتیــڤ ئــەو
ماتۆڕەیــە کــە قەتــار بــە دوای خۆیــدا
رادەکێشــێ .دوکتــور قاســملووش ئــەو
نەخشــەی لــە حیــزب وبزووتنــەوەدا هەیە.
ئــەو تەنانــەت پــاش شەهیدبوونیشــی بــە
قودرەتــی زۆرەوە هــەروا دەمانباتــە پێــش.
لــەو وەزعــە ناهەموارەشــدا کــە حیزبــی
تێدایە ،ئەوە قاســملوویە پاش سی ساڵ لە
شەهیدبوونیشــی ،هەر ئینێرژی موســبەت
بە حیزب وبزووتنەوە تەزریق دەکا.
تایبەتمەنــدی هــەرە گــەورەی قاســملوو
ئــەوە بــوو کــە نیشــتیمانپەروەر بــوو .ئــەو
کەســایەتییەکی جیهانــی ،ناوچەیــی،
ئێرانی بوو ،بەاڵم کوردســتانی بوونەکەی
جەوهــەری ئەســڵی کەســایەتی قاســملوو
بوو .کوردستانی بە هەموو وجودەوە خۆش
دەویست.
دەیگــووت دەچمــە هەر واڵتێک ،هەســت

پۆاڵیینــی هەبــوو .پەیامەکانــی کــە
ڕۆژانە بۆ هێزی پێشمەرگە و خەڵک لە
ڕادیــۆ باڵو دەبوونــەوە ،یەکپارچە دەبوونە
ورەو هێزیــان وەبــەر ئەژنــۆی خەڵــک و
پێشمەرگە دەنا.
قاسملوو بۆ تێکۆشەران و پێشمەرگەکانی
بەشــەکانی دیکــەی کوردســتانیش
پەیکەرەی لەشکاننەهاتوویی ومقاوەمەت
بوو.
ڕێبەرێکــی بــە ئۆتۆریتەبــوو .دەیەویســت
هەمــوو کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان
لــە دەوری بزووتنــەوە وئامانجــە
میللیەکانــی کۆکاتــەوە .هەمیشــە لــە
هەوڵــی رێکخســتنی هێــزە کوردســتانی
وئێرانییەکانــدا بــوو .تێدەکۆشــا
گەروویەکــی هاوبــەش بۆ هــاواری کورد
روو بــە دونیــای دەرەوە درووســت بــکات.
دەیگووت دەبێ بە یەک زمان وفۆڕمۆڵ
بە تایبەتی لە چوارچێوەی مافی مرۆڤ
وپەسندکراوە نێونەتەوەییەکاندا مەسەلەی

ســۆڤیەت بــۆ ســەر بەهــاری پــراگ،
مەحکومکردنــی سیاســەتەکانی حیزبــی
تــوودە لــە پێوەنــدی لەگــەڵ رێژیمــدا،
رەخنەگرتــن لــە سۆســیالیزمی مەوجــود
لــە کاتێکــدا کــە قوتبێکــی گــەورەی
سیاسەتی دونیا بوو .ڕاوەستان لە بەرانبەر
هێژمۆنیخــوازی موجاهیدیــن ،حیزبــی
تــوودە وهەندێــک هێزوالیەنــی دیکــەی
کوردستانیدا ،هەموویان نیشانەی ڕاستی
ودروستی ئەو قسەیەن.
گەورەیی قاســملوو لە سیاسەتدا هەمیشە
لــەوەڕا هاتــووە کە مەینســتریمی چاڵێنچ
کردووە وخستویەتە ژێر نیشانەی پرسیار.
ئەگــەر لەسیاســەتدا ،تێگەیشــتنی
بەرژەوەندییە میللی ونەتەوەییەکان وخێری
گشتی ودیاریکردنی ئامانجی سەرەکی،
لــە هەمــوو شــت گرنگتــرە .ئەگــەر
دۆزینــەوەی رێــگاو میتــۆدی گەیشــتن
بــە ئامانجــی ســەرەکی وخێــری گشــتی
مەســەلەیەکی زۆر پــڕ بایەخــە .ئەگــەر

دوو شت دەکرد بۆ ڕزگاری کوردستان و
بۆ ژیانێکی پڕ لە ســەعادەت بۆ خەڵکی
کوردســتان .سیاســەت الی قاســملوو
شــتێک نەبــوو جگــە لــە کاروخەباتــی
رۆژانــە بــۆ گەیاندنی میللەتــی کورد بە
ئاستی میللەتانی دونیا.
لــە ڕیزەکانــی شۆڕشــدا بایەخــی زۆری
بــە ژیــان وجلــوە جوانەکانی ژیــان دەدەدا.
لــە شــایی وزەماوەنــدی پێشــمەرگەکاندا
بەشــداری دەکــرد .جوانــی ورێکوپێکــی
وکاروزەحمەتی و هونەر ومۆسیقا وئەدەب
وژیانی بنەماڵەیی تەشویق دەکرد.
حزوورێکــی بــەردەوام ودیــاری هەبــوو .لە
ریزەکانــی بزووتنــەوەدا ،لە نێو بنکەکانی
پێشمەرگەدا ،لە کۆمیتە شارستانەکاندا،
لــە نێــو تەشــکیالتی نهێنیــدا ،لــە نێــو
ڕووناکبیرانــدا ،لــە نێو نوســەرانی کوردو
ئێرانــی وئەدیــب و هونەرمەندانــدا ،لــە
نێــو کۆڕوکۆمەڵــە سیاســییە ئێرانــی و

ئەگەر لەسیاسەتدا ،تێگەیشتنی بەرژەوەندییە میللی ونەتەوەییەکان وخێری گشتی
ودیاریکردنی ئامانجی ســەرەکی ،لە هەموو شــت گرنگترە .ئەگەر دۆزینەوەی رێگاو
میتۆدی گەیشــتن بە ئامانجی ســەرەکی وخێری گشتی مەســەلەیەکی زۆر پڕ بایەخە.
ئەگــەر هەوڵــدان بۆ دەکارکردنی ئەو رێگاو میتۆدانە وتەختکردنی کۆســپەکانی ســەر
رێگا ،کلیلی مەســەلەکەیە ،ئەوە بێ شــک دەتوانین بڵێین دوکتور قاسملوو لەو کارەدا
لە ڕیزی پێشەوەی کەسایەتییە سیاسییە ئێرانی وکوردستانییەکاندا بووە
دەکــەم کــە بــە حورمەتــەوە وەرم دەگرن.
بۆیــە شــانازی دەکــەم کــە ڕۆڵــەی
کوردستانم وبە ناوی کوردەوە قسەدەکەم.
یەکێک لەو دەرسانەی نەوەی نوێ دەبێت
لــە قاســملووی فێربێــت ،لــە راســتیدا ئەو
نیشتیمانپەروەربوون وکوردپەروەربوونەیە.

کورد بەرینە نێو بیروڕای گشتی .
دوکتور قاسملوو لە بەیانکردن ودەربڕینی
هەڵوێســتە سیاســییەکانیدا ،گوێــی
نەدەدایە بەرژەوەندی شەخســی و تێبینییە
ڕواڵەتییەکان .لە هەڵوێستگرتندا بۆ ئەو،
ئامانجــە ئینســانی ودێموکراتیکــەکان
و حەقیقــەت ،پێوانــە بــوون .زۆر جــار

هەوڵــدان بــۆ دەکارکردنــی ئــەو رێــگاو
میتۆدانە وتەختکردنی کۆسپەکانی سەر
رێــگا ،کلیلــی مەســەلەکەیە ،ئــەوە بــێ
شک دەتوانین بڵێین دوکتور قاسملوو لەو
کارەدا لــە ڕیــزی پێشــەوەی کەســایەتییە
سیاسییە ئێرانی وکوردستانییەکاندا بووە.
ئــەو ئامانجــە سیاســییەکانی بزووتنەوەی

کوردســتانی و ناوچەییەکانــدا ،حــزووری
بەرچاوی سیاســی و مەعنەوی پڕرەنگی
هەبــوو .پێشــمەرگەکان چ لــە دفتەر بان،
چ لــە ناوچــە ولــە قواڵیــی مەیدانەکانی
خەباتــی پێشــمەرگایەتیدا ،ئەویان لە پەنا
خۆیــان دەدیــت .لــە هەموو جێیــەک ئەو
حــزوورە گــەرم وســەمیمی وســەنگینەی

لــە مەیدانــی خەبــات وسیاســەتی ئێــران وکوردســتاندا ،لــە پارچەکانــی دیکــەی
کوردستانیشــدا پارامیترێکــی جیــددی بوو؛ دەکــرا موخالیفی بــی ،دژی بی ،تەنانەت
دوژمنی بی ،بەاڵم کەس نەیدەتوانی حاشا لە گرینگی وفاکتۆربوونی ئەوبکا یا ئینکاری
بــکا؛ هیــچ هێزو الیەنێــک نەیاندەتوانی ئینکاری جیدی بوونی قاســملوو لە سیاســەت
وخەباتدا بکەن ،بەتایبەتی لە مەیدانی سیاسەتی کوردستان وئێراندا
قاســملوو لــە هەموو کەس باشــتر توانای
فۆڕمۆلەکردنــی داخوازەکانــی کــورد و
ڕوونکردنەوەی کێشــەی کــوردی هەبوو.
وتەبێژێکی لێوەشاوەی نەتەوەی کورد بوو
لە ئاســتی دونیادا هەر بۆیە مێژوونوســان
دەڵێن کە لە نێونەتەوەیی کردنی کێشەی
کورددا نەخشی بنەڕەتی هەبووە.
دوکتــور قاســملوو پێشــمەرگەیەکی ئازاو
قارەمانیــش بــوو .بە جەرگ ونەترس بوو.
دلێربــوو .لــە خەبات وبەربەرەکانێ وشــەڕ
ومقاوەمەتــدا ،نموونــەی ورەی بــەرز و
لەشــکاننەهاتوو بــوو .ڕۆحیەیەکی بەرزو

بەپێچەوانــەی ئاڕاســتەی ڕووبــار مەلەی
سیاسەتی دەکرد و لە خنکانیش نەدەترسا.
ئەگــەر ئــەو ئــااڵی بەربەرەکانــی لــە
گــەڵ کۆمــاری ئیســامی هەڵگــرت،
رێژیــم لــە ئەوپــەڕی هێز وتوانــا وتەنانەت
مەقبووڵیەتیشــدا بــوو بــەاڵم ئــەو زوو
ماهیەتی کۆنەپەرستانە ی ئەو رێژیمەی
تەشخیس دا و کەوتە لەقاودانی .ئەوە ئەو
دەم کارێکی زۆر سەخت بوو.
مەحکومکردنــی بەبارمتــە گرتنــی
پێرســونێلی ســەفارەتی ئەمریکا لە کاتی
خۆیــدا ،مەحکومکردنــی پەالمــاری

کوردســتان وتاکتیکــی خەباتگێڕانــە
وچاالکی وکردەوەی سیاســیی ڕۆژانەی
بــە شــێوەیەک لێکگــرێ دابــوون ،کــە
سیاســەت وخەباتــی خســتبوونە خزمــەت
ڕزگاری میللەتی ژێرچەپۆکەی کورد.
ئــەو دەیەویســت میللەتــی کوردســتان
ڕزگاربــێ وژیانێکــی شــیاوی ئــەم
سەردەمەی هەبێت .لەخۆڕا نییە دەیگوت
خودموختــاری ئەگــەر نێوەڕۆکەکــەی
نەبێتــە ژیانێکــی پڕ لە ڕفــاه وئازادی بۆ
خەڵکی کوردســتان ،بایەخــی ئەو هەموو
خەباتــەی نییــە ،واتــە ئــەو سیاســەتی بۆ

لەنێو ڕیزەکانی شۆڕش وخەباتدا هەبوو.
ئــەو حــزوورەی ڕێبــەری بــوو کــە هێــزی
ئەخالقــی ومەعنــەوی دابــوو بــە خەباتی
پێشــمەرگە .دوژمــن لە هەمــوو بارێکەوە
بەهێزتــر وپۆشــتەو پەرداختــر بــوو ،بــەاڵم
ئەوە هەر پێشــمەرگە بوو زەبری دەوەشاند،
ڕەمــزی ئــەوە لــە هێــزی ئەخالقــی
پێشــمەرگەوە ســەرچاوەی دەگرت .بەشی
زۆری ئــەو قودرەتــە مەعنەوییە ،دوکتور
قاسملوو ئیلهامدەری بوو.
ســونامی بــوو لــە نێــو بزووتنــەوەدا ،لــە
مەیدانــی خەبــات وسیاســەتی ئێــران

وکوردســتاندا ،لــە پارچەکانــی دیکــەی
کوردستانیشدا پارامیترێکی جیددی بوو.
وەک ســونامی بــوو ،لە هەمــوو الیەکڕا
دەهــات ،نەتدەتوانــی خۆی لێ الدەی ولە
بەردەســتی ڕاکــەی .دەکــرا موخالیفــی
بــی ،دژی بــی ،تەنانــەت دوژمنــی بی،
بەاڵم کەس نەیدەتوانی حاشا لە گرینگی
وفاکتۆربوونــی ئەوبــکا یــا ئینــکاری
بــکا .هیــچ هێــزو الیەنێــک نەیاندەتوانی
ئینــکاری جیــدی بوونــی قاســملوو لــە
سیاســەت وخەباتــدا بکــەن .بەتایبەتی لە
مەیدانی سیاسەتی کوردستان وئێراندا.
لــە کۆڕوکۆبوونەوەکانــدا ،لــە مەجلیــس
ومیوانــی وجــەژن وزەماوەندەکانــدا ،لــە
نێومانــدا ،چ لــە رۆژانــی شــایی و چ لە
ڕۆژە سەخت و دژوارەکاندا ،دەدرەوشایەوە.
بــە قســەو وتــە جــوان وپڕماناکانــی
شــوێنەواری لە ســەر هەمــووان دادەنا .لە
خۆڕا نەبوو کۆشــنێر دوای شــەهیدبوونی
وتــی لە نێو ڕێبەرانی دونیای ســێهەمدا،
مــن رێزوحورمەتــم لــە هەمــوان زیاتــر بــۆ
قاسملوو هەبوو.
قاســملوو ڕووناکبیرێکــی خەباتگێــر بوو.
کاری فکــری دەکــرد ،دەیخوێنــدەوە،
وەزعــی سیاســی دونیــای لــە هەمــوو
گۆشــەنیگاکانەوە تەماشــا دەکــرد و
وەدوای رووداوەکان دەکــەوت .قــەت لــە
خــۆی غافــڵ نەبــوو .زۆری دەخوێنــدوە،
چــاک فێردەبــوو بەاڵم فەرقــی گەورەی
ئــەو دەگــەڵ کەســانی دی ئــەوە بوو کە
ئــەو هەرچــی فێری دەبــوو ،لەجێی خۆی
بــەکاری دەهێنــا .ئەو فێردەبوو تا لە ژیان
وخەباتدا بڕواتە پێش.
بە عیشــقەوە ئەدەبیاتی کوردی وفارســی
وفەڕانســەوی وعەرەبــی دەخوێنــدەوە.
ئــاگای لــە ئاخریــن رووداوەکانی دونیای
ئــەدەب وهونــەر وســینەماو مۆســیقاو
فەلسەفە بوو.
هەموو ڕۆژێ هەواڵەکانی دونیا و ناوچە
و ئێرانــی تاقیــب دەکــردن وپێوەندی نێوان
ئەوانــی دەدۆزییەوە وباشــترین تەفســیری
لــێ دەکــردن وبــۆ روونکردنــەوەی ڕێــی
خەبات کەڵکی لێوەردەگرتن.
پێوەندییەکــی بەرینــی کۆمەاڵیەتــی
ودۆســتایەتی هەبوو .لەگەڵ کەسایەتییە
سیاســی وئەدەبــی وڕووناکبیرییەکانــی
کــوردو ئێرانــی وعەرەب وبیانــی پێوەندی
هەبــوو .هەرکــەس یەکجــار دیتبــای
دەچووە ژێر تەئسیری.
لە سەرتاســەری ئەو ماوەدا کە سکرتێری
حیــزب بــوو ،بەتایبەتــی لــەو ســااڵنەی
دواییــدا ،شــەووڕۆژ بــۆ بەهێزکــردن
ورێکخســتنی حیــزب کاری دەکــرد.
باشــترین کات وســەعاتەکانی تەمەنــی
خــۆی بــۆ نووســین وقســەکردن ودەرس
وتنــەوە وپێکهێنانــی کۆڕوکۆبوونــەوە
ودیــداری جۆراوجــۆری سیاســی وحیزبی
ودیپلۆماسی تەرخان دەکرد.
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ڕاسان له ئهرکی شۆڕشگێڕییەوە
ههتا خوڵقانی گوتارێکی نوێ

ساڕێژ کوردستانی
بەشی یەکەم
پاش ههڵوهشانهوهی ئهمارهته کوردییهکان
و دامهزرانــدن و هاتنه ســهرکاری دهوڵهت
نهتــهوه لــه رۆژههاڵتــی نێوهڕاســت بــه
تایبــهت له بانووی ئێــران و ئاناتۆلیدا که
ســهردهمانێک دوو دهســهاڵتی دژبهیهکی
ســهفهوی و عوســمانی ،کوردســتانیان
وهک مهیدانی شهڕ و بهربهرهکانی خۆیان
بــهکار هێنــاوه و خهڵک و خاکهکهیان له
ژێــر پێــدا له ناو بــردووه ،کوردســتان بۆته
جهوالنگــه و مهیدانــی تهڕاتێنــی ئهو دوو
هێزه و ههر دهم به دهست الیهنێکهوه بووه و
به دژی ئهویتر به کار هێنراوە.
لهگهڵ یهکهم شــهڕی جیهانی و هاتنی
هێزه بیانییەکان بۆ ناوچه و کهمکردنهوهی
دهســهاڵتی ئــهو دوو هێــزه ،بیانییــهکان به
داســهپاندنی دهســهاڵتی ئیســتیعماری
خۆیــان ،ســنوور و کهوشــهنهکان دهگــۆڕن
و هێندێــک دهوڵهتــی تــازه لــه ناوچــه بۆ
بهرژهوهندیــی خۆیــان بــهدی دێنــن .لــهو
نێــوهدا بــه هــۆی دڵچڵکنییــهک کــه له
ڕابــردووی کــورد و کوردســتان ههیانبوو،
چ له باری ئایینی و چ لهباری نهتهوەیی
و چ لــه بــاری بێکهســی و چ لــه بــاری
مهترســی لــه داهاتــوو و بهرژهوهندیــی
خۆیان ،هاتن کوردســتانیان به ســهر چوار
واڵتی ناوچهکهدا دابەش کرد که له ههر
واڵتێــک کوردیــان کــرد بــه کهمینــهی
کهمتــر لــه بیســت لــه ســهد .ئــهم شــێوه
دابهشــینه کارێکــی وای کــردووه کــورد
له ههموو ماف و دهســهاڵتێک له ههموو
بهشــهکان بێبــهش بێ و له ههســتانهوه و
بهربهرهکانــێ و خۆرزگارکــردن الواز بێ؛
بــهاڵم بــهو حاڵهش لــه ههوڵ و تێکۆشــان
بــۆ ئــازادی و رزگاریــی نهتهوهکــهی و
وهدهســتهێنانی کیانێکــی کــوردی وهک
واڵتانــی خوداپێــداو درێغــی نهکــردووه.
ههمــوو کات بهپێــی ههلومــهرج و
بارودۆخــی خــۆی و واڵت و دوژمــن و
ناوچــه پهالمــاری داگیرکهرانــی داوه و
نیشــانی داوه کــه نهتهوهیهکــی خهباتگێڕ
و رزگاریخــوازه و بــۆ وهدهســتهێنانی
ئازادی و سهربهخۆیی ههموو کات گیان
لهســهر دهســته ،بــهاڵم ههر وهک باســکرا
بــه هــۆی بااڵدهســتبوونی دوژمــن ههموو
کات نوشســتی هێنــاوه .ئــهو خهبــات و
شۆڕشــانه له ســهردهمی پاشــاکانی ئێران
و ســوڵتانهکانی عوســمانی و پاشــان بــه
درێژایی ئهو چهندســهد ساڵهی رابردوو له
ههموو پارچهکانــی داگیرکراودا درێژهی
ههبــووه و هــهر لهبــهر هێــزی بێئهژماری

دوژمن و تهنیا و تهریک مانهوهی کورد،
جواڵنهوهکه خامۆش کراوه .بهاڵم لهگهڵ
ئهوهی له ههر چوار پارچهی کوردســتان
هێــزی کوردی له بــهراورد لهگهڵ هێزی
داگیرکــهران ههمــوو کات لــه کهمینهدا
بــووه ،قــهت دهســتی لــه بهربهرهکانــی و
خهبات ههڵنهگرتووه و ههمیشــه ســینگی
قهڵغانی گوللـــهی دوژمن بووه و ســهری
نهوی نهکردووه.
ئهگــهر چاوێــک بــه مێــژووی النیکــهم
دووســهد ساڵی رابردوودا بگێڕین گهلێک
قۆناغی شــۆڕش و ســهرههڵدان و ههوڵی
رزگاریــی کــورد لهم ژێردهســتهییه دراوه،
هــهر دهم لــه الیهکــهوه پهالمــاری دوژمن

نهزم و دیســیپلین که بوار بۆ ســهرههڵدان
و شۆڕشــێکی نــوێ خــۆش دهکا .پــاش
شکستی نازییهکان له واڵتانی هاوپهیمان
و پاشهکشــهیان بــۆ ئوروپــای رۆژئــاوا،
ئێــران بــه هــۆی ئــهو ئــاکارهی لــه الیهن
ویالیهتهیهکگرتــووهکان و ســۆڤیهتهوه
دهســتی بهســهردا دهگیرێــت .رووســهکان،
ئازهربایجــان و بهشــێک لــه کوردســتان
داگیردهکــهن ،بههاتنــی رووســهکان ئــهم
کهلهبــهر و بۆشــاییه زیاتــر دهبێ" .ژێ .
کاف" ههڵسوڕانی سیاسی و تهشکیالتی
و تێکۆشــانی خــۆی ئاشــکرا دهکا و بــه
کهڵکوهرگرتــن لــهو دهرفهتــه ناوی خۆی
دهگــۆڕێ .لــه رێکهوتــی  25گهالوێژی

و چهکــداری ههڵدایســێنێتهوه و خــهو
لــه چــاوی گازهرد دزڕێنــێ( .گازهرد
ناوێــک بــوو کــه رادیــۆ پهیکــی ئێــران
بــۆ حهمهرهزاشــای پههلــهوی دانابــوو)
ســاواک پیــان و پالن بــۆ خامۆش کردن
و باڵونهبوونــهوهی شــۆڕش دادهڕێــژێ.
کهچــی جواڵنــهوهی  47 – 46گۆمــی
مهییو دهشڵهقێنێ و دورگهی ئارامی لێ
دهکهن به زەریای پڕ شــهپۆلی کارهســات
و قهیران.
پاش ڕووخانی رێژیمی پههلهوی و هاتنه
ســهرکاری ڕێژیمی مهالیان ،کوردســتان
دهکهوێتــه دهســت پێشــمهرگ ه و حیزبــی
دێموکــرات وهک رێبــهری جوواڵنــهوهی

و هێــزه سیاســییهکانی کوردســتان دهڵێــن
خودگهردانــی یانــی ســهرگهردانی! پــاش
شکســتخواردنی دانوســتانهکان جیهــاد
دژی خهڵکــی کــورد دهردهکــرێ و
ورده ورده هێــرش بــۆ ســهر کوردســتان و
داگیرکردنــهوهی ناوچهکانی ژێردهســتی
پێشمهرگه دهست پێدهکا .ههر رۆژ ناوچه
و شارێک و گوندێک داگیر دهکهن .پاش
چهنــد ســاڵ خۆڕاگــری و بهربهرهکانێــی
نابهرابــهر و جوامێرانــه کــه ههمــوو
داســتانێکن له لهخۆبردوویی و گیانبازیی
خهباتــکاری کــورد بــۆ وهدهســتهێنانی
ئــازادی و مافی دیاریکردنی چارهنووس،
پێشــمهرگه ناچــار دهکــرێ بگهڕێتــهوه

ڕاســان چهخماخهیهک بوو له بومهلێڵهدا; ههاڵیســانی ڕاســان توانی هیوایهک بۆ
خهبــات بگێڕێتــهوه و ئومێدێک له دڵی ئهویندارانی ئازادی و ڕزگاریی کوردســتاندا
دیســان دابگیرســێتهوه و رۆحێکــی نوێ وهبــهر بزاڤی رزگاریخوازانــهی گهلی کورد
بێنێ.
دراوه و هــاوار و نهعرهتــهی مافخــوازی
و رزگاریخــوازی گهیاندۆتــه ناوهنــدی
دهســهاڵت و کۆشــکی زۆردارانی وهلهرزه
خستووه .بهاڵم بهداخهوه ئهو شۆڕشانه ههر
چهنــد ماوهیهکــی دوورودرێــژ توانیبێتی
خــۆی لــه بهرامبــهر هێرشــی دڕندانــهی
دوژمنــی تهیــاردا ڕابگــرێ ،هــهر کــه
ســهرۆک و رێبــهری جواڵنهوهکه نهماوه،
ئیتر لهشــکری کورد وهک تۆوی دەم با

ســاڵی  1324یهکــهم حیزبــی مۆدێڕنــی
کــوردی بــه نــاوی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان لــه دایــک دهبــێ .یهکــهم
جــار جمهوری لــه رۆژههاڵتی نێوهڕاســت
رادهگهیهنێ و بۆ یهکهم جار کورد دهبێته
خــاوهن بهیــداخ و بــۆ یهکــهم جــار دهبێتــه
خــاوهن ســروودی نهتهوایهتــی و بۆ یهکهم
جار ناوی پێشــمهرگ ه بۆ ســهربازی کورد
دیــاری دهکــرێ و بــۆ یهکــهم جــار کورد

خهڵکــی کوردســتان ،بــه وردبینــی و
زهکاوهت و شــارهزاییی دوکتــور قاســملوو
لــه رێبهرایهتیــی حیزبــدا ،لــه ناســاندنی
رووخســاری مهترســیدار و فریوکارانــهی
ئهو تازهبهدهسهاڵتگهیشتووانه وایکرد که
خهڵکــی کوردســتان لــه بهرامبــهر یهکهم
ســهرهڕۆیی مهالیان ڕابوهستن و له یهکهم
رێفراندۆمــی ناشــهفاف و پاوانخوازانــەی
کۆمــاری ئیســامی لــه  12خاکهلێوهی

چیــاکان و لــه ســهر ســنوورهوه شــهڕی
پارتیزانــی دژ بــه ڕێژیم درێژه پێبدا .پاش
ڕاپهڕینهکــهی ســاڵی  1991زاینیــی لە
کوردســتانی باشــوور ،حیزب بــه بیانووی
پاراســتنی دهســکهوتهکانی شۆڕشــی
باشــوور ،بــۆ قواڵیــی خاکــی ههرێمــی
کوردستان پاشهکشه دهکا .ماوهی بیست
ســاڵ لهگــهڵ ئــهو ههمــووه ســهختی و
بێدهرهتانــی و کــهم مهیلــی و بێمهیلــی

لهگهڵ ئهوهی له ههر چوار پارچهی کوردستان هێزی کوردی له بهراورد لهگهڵ
هێــزی داگیرکــهران ههمــوو کات له کهمینهدا بووه ،قهت دهســتی لــه بهربهرهکانی و
خهبات ههڵنهگرتووه و ههمیشه سینگی قهڵغانی گوللـــهی دوژمن بووه و سهری نهوی
نهکردووه.
باڵوبۆتهوه و شۆڕشهکه خامۆش بووه.
لــه نێــوان شــهڕی یهکــهم و دووههمــی
جیهانیــدا و بــه تایبــهت پــاش شــهڕی
دووههمــی جیهانــی بــه هــۆی ههڵــهی
رهزاخانــی میرپهنــج لــه داکۆکــی و
الیهنگــری لــه هاورهگــهزی ئاریایــی
خــۆی واتــە هیتلێــری نــازی و ئاڵمــان،
لهگهڵ ههاڵیســانی شــهڕدا بۆشــاییهک
ســاز دهبێ .لــهو ســهروبهندهدا بزووتنهوهی
رزگاریخوازیــی کــوردی بــه شــێوهیهکی
مودێــڕن و بەرنامهبۆداڕێــژراو و تۆکمــه
لــه بهشــی رۆژههاڵتــی کوردســتان بــه
شــێوهیهکی زۆر نهێنــی بــه نــاوی (ژێ
 .کاف) دهســت بــه تێکۆشــان دهکا.
رێکخــراو و تهشــکیالتێکی سیاســی بــه

سهرکۆمار و سهرۆکوزیر و وهزیری دهبێ.
بــۆ یهکــهم جار کورد رێکخــراوی ژنان و
الوان دادهمهزرێنــێ و بــۆ یهکــهم جــار له
خوێندنگــهکان وانهی کــوردی دهوترێتهوه
و بــۆ یهکهم جــار به ماوهی یازده مانگ
دهســهاڵتی کــوردی لــه ناوچهیهکــی
بهرتهســک(ورمێ و مههابــاد و ســهقز)
حوکمڕانــی دهکا .پــاش یــازده مانــگ
کۆمار دهڕووخێ و سهرکۆمار و رێبهری
بزووتنهوهکه له دار دهدرێ و شههید دهبێ،
جوواڵنهوهکــه و تهشــکیالتهکه کــز دهبێ
بــهاڵم بــه پێچهوانــهی شۆڕشــهکانیتری
کــوردی لــ ه نــاو ناچــێ .هــهر بــهو ناو و
ههر بهو رێباز و ههر بهو ئامانجهوه دیسان
خــۆ دادهڕێژێتــهوه و کاری تهشــکیالتی

ساڵی  1358دا دهنگ نهدهن و بایکۆتی
بکهن.
زهخت و فشــارهکانی کۆماری ئیسالمی
بــۆ ســهر کوردســتان پــهره دهســتێنێ و
شهڕی سێ مانگه دهست پێدهکا و ڕێژیم
لــه بهرامبــهر پێشــمهرگه خــۆ ڕاناگرێ و
داوای دانوســتان و موزاکــره دهکا .لــه
مــاوهی هاتووچــۆی ههیئهتــی حوســنی
نییهت بۆ کوردســتان ،به ناوی دانوســتان
تهنیا وهخت دهکوژن و خهڵک فریو دهدهن
و جــاش دهکــڕن و ســپای خۆیــان تهیــار
دهکــهن .هــهر بۆیــه داوای خودموختاریی
کــورد رهد دهکهنهوه و دهڵێن خودگهردانی
دهدهیــن .هــهر چهنــد دوکتــور قاســملوو
دڵــی بــۆ ئهوهندهش لێــدهدا بــهاڵم خهڵک

ســهردهکهن! لــهو الشــهوه ڕێژیــم هــهر دهم
بــه بیانوویــهک پهالمــاری پێشــمهرگه و
بنکهکانــی حیــزب دهدا و تیمــی تیــرۆر
لــه سهرانســهری کوردســتانی باشــوور بۆ
قهاڵچۆی پێشــمهرگه وهڕێدهخا .تهنانهت
لــهم دواییانــهدا پیالنــی دوورکردنــهوه لــه
کوردســتانی باشــوور دێنێتــه رۆژڤــهوه و
دیههویســت بهکرێگیراوان و سیخوڕهکانی
خــۆی هــان بدا و تهنگیــان پێ ههڵبچنێ
و پێشــمهرگهش وهک موجاهیدیــن
دهربــهدهری واڵتان بــکا .ئهوه له کاتێکدا
بــوو که ههموو کات له پڕوپاگهندهکانی
لــه مێدیاکانــی خــۆی و جیهانیــدا
بهانگهشــهی ئــهوهی دهکرد که شــتێک
بــه نــاوی حیــزب و جوواڵنــهوهی کوردی

نهمــاوه و به قســهی ئهوان دژی شــۆڕش
فهوتــاوه و شکســتی خــواردووه .ئــهوهی
ڕاســتی بــێ جوواڵنــهوهی کــوردی کــز
ببوو بهاڵم نهفهوتابوو؛ نائومێدی نا بهاڵم
ئیستاییهک باڵی بهسهردا کێشابوو.
ڕاسان ،سهرههڵدانێکی نوێ
لهگــهڵ ئــهو ههمــوو نســکۆ و تهگــهره
و شــههیدبوونی ئــهو ههمــوو کادر و
پێشــمهرگه بــهوهج و ئــهو ســهرکرده و
رێبهره ههڵکهوتووانه و کێشهکانی ناوخۆ
و دهرهوهی حیزبــی کــه تووشــی هاتبــوو،
لهوالشهوه به هۆگهلێک ،کردنهوهی رێگا
بۆ ئهندامان و پێشــمهرگهکانی که کۆچ
بکهن بۆ دهرهوه و وهک پهنابهری سیاسی
لــه دهرهوه وهربگیرێــن ،ئهنــدام و کادر و
پێشــمهرگه یهکجــار زۆر لــه کهمی دا و
چووکبوونــهوهی قهبــارهی تهشــکیالتی و
رێکخراوهیی و هاوتهرازبوونی زۆرێک له
کادر و بهڕێوهبــهرهکان لــه ههمــان کاتــدا
دهبۆســهدابوونی دوژمنــان بــۆ زهربهلێدان
لــه پهیکــهری دێموکــرات به شــێوهیهک
که نهتوانێ ههســتێتهوه ،به پیالندانان ،به
پالن ســازکردن ،به کێشــهنانهوه ،جیاوازی
خســتنه نێــوان ،فریــودان ،تهنانــهت بــه
دانــی پــووڵ بــۆ وهدهرکهوتن لــه حیزب و
رۆیشــتن بــۆ دهرهوه ،وای کرد که ئەگەر
نەشــڵێین نائومێــدی ،بــهاڵم ئیســتایی و
کهمجووڵهیــی و یهکڕهنگــی ههمــوو
رۆژانــهی ،خهباتکارانــی بۆ ئــهم رێگایه
پاڵنابوو و ســێبهری قورســی خۆی بهسهر
ههموو الیهکدا کێشابوو.
له وهها کاتێکدا له بههاری ساڵی 1395
ی ههتاوی له چیاکانی کێلهشین کاک
مســتهفا هیجری وهک سکرتێری حیزبی
دێموکــرات ،ئاگــری پیــرۆزی جێژنــی
کۆنــی نهورۆز و مهشــخهاڵنی پڕ نووری
ڕاســانی گــڕ دا .ڕاســان چهخماخهیهک
بــوو لــهو بومهلێڵهدا .ههاڵیســانی ڕاســان
توانــی هیوایــهک بــۆ خهبــات بگێڕێتهوه
و ئومێدێــک لــه دڵــی ئهویندارانــی
ئــازادی و ڕزگاریی کوردســتاندا دیســان
دابگیرســێتهوه و رۆحێکــی نــوێ وهبــهر
بزاڤــی رزگاریخوازانــهی گهلــی کــورد
بێنــێ .گۆڤهندێکــی رهشــبهڵهک لــه
ههمــوو داڵنــی تینــووی کوردایهتــی
بگێــڕێ و مهشــخهاڵن بهدهســت ههمــوو
کهلێن و قوژبنێکی کوردستان بگرێتهوه.
دیســان خــهوی له چــاوی رێڕهوانی پیری
جهمــاران دهزڕێنــێ و جۆش و خرۆشــێک
لــه نێــو کۆمهڵــگادا پێکدێنــێ .ڕاســان
دهســپێکێکی دیکــه و قۆناغێکــی نوێیــه
لــه خهباتــدا کــه کۆمهڵــگا و الوان و
شۆڕشگێڕان چهند ساڵ بوو لێیان ون ببوو
یان لێیان دوور بوو.
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حــدکا بــە میحــوەر و جەوهــەری بیــری نەتەوەیــی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەناسرێت!

محەممەد سلێمانی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
بــە درێژایــی مێــژووی پــڕ لــە هــەوراز
و نشــێویدا ،چەنــد هەنگاوێــك لــە پێــش
هێزەکانی تری کوردســتان بووە ســەبارەت
بــە پرســی سیاســی و نەتەوەیــی گەلــی
کــورد و لــەو پەیوەندییــەدا مێژوویەکــی
پڕشــنگدار و گەشــی هەیــە و خەڵکــی
کوردســتان وەك هێزێکــی نەتەوەیــی و
داکۆکیکارێکی بوێری ئەو بوارە ،وێڕای
بەخشینی متمانەیان بەو هێزە گەورە و بە
نفوزەی کوردســتان ،بە پێشڕەوی ئیرادەی
تێکۆشــانی خۆیانی دەزانــن و بە هەنگاو
و بەرنامــە سیاســی و مێژووییەکانــی
دڵخۆشــن .حیزبــی دێموکــرات بەوپــەڕی
وشــیاری سیاســی و کۆمەاڵیەتــی
دەڕوانێتــە بارودۆخی سیاســی و ئابووری
و ســەربازی حکوومەتــی ئاخونــدی و لە
ئەگەری هێرشــی ئەمریکادا بۆ ســەر ئەو
واڵتە ،مەسەلەی فرەنەتەوەیی بوونی ئێران
وەك سەردێر و بابەتی جەوهەری کۆبوونە
و ســازانی سیاســی و نیشتمانی لە ئێراندا
دێتــە ئــاراوە و حیــزب و ڕێکخــراوەکان
پێویســتە زۆر بــە گرینگییــەوە بڕواننــە
ئــەو بابەتە و وەك کردارێکی هەنووکەیی
بکەوێتە دەســتووری کاری سیاســی هێزە
خەباتگێڕەکانی ئەو بەشــەی کوردســتان.
وەختێك نوێنەرایەتی سیاسی گەلی کورد
دەکەوێتە قۆناغەکانی لێكتێگەیشــتن و
سازانی سیاسی و نەتەوەیی لەگەڵ کۆی
ئەو هێزانەی کە باوەڕیان بە دێموکراســی
و مافی دیاریکردنی چارەنووســە سەرجەم
گەالنــی واڵت هەیە .هێزێکی بەئەزموون
و خۆڕاگــری وەك حیزبــی دێموکرات کە
بــە پێشــەنگی خەباتــی رزگاریخــوازی
نەتەوەیی ناســراوە ،زۆر بەژیری و هێوری
بــواری ســەرهەڵدانی خەباتــی جەماوەری
و ڕاپەڕینــی سەرانســەری خســتۆتە ژێــر
چاوەدێــری و بــۆ گەیشــتن بــە لوتکــەی
ســەرکەوتن لــە هەموو شــێوەکانی خەبات
بــەدژی ڕێژیمــی تیرۆریســتی ئاخونــدی
ئێــران ســوود وەردەگــرێ و الیەنگــری
هــاوکاری و کۆدەنگــی سیاســی دەکات
لــە نێــوان هێزەکانــی كوردســتان و بۆ ئەو
مەبەســتەش هەنگاوەکانــی بەرفراوانتــر
کردووە.
حکوومەتــی تــاران لەگــەڵ قەیرانــی
گــەورەی سیاســی و ئابــووری و
کۆمەاڵیەتــی گــەورە بەرەوڕوویــە و
ڕزگاربــوون لــەو بارگرژییــە کــە خۆیــان

هــۆکاری بــوون ،بێگومان ئەوەندە ئاســان
نییە و سیاســەتی پاوانخوازی ئەو رێژیمە
گەالنــی واڵتــی تووشــی کۆمەڵێــك
کێشــەی ژیــان و گــوزەران کردۆتــەوە
و خەڵــک بەئاســتەم دەتوانــن لــە ســایەی
ئــەو دەســەاڵتەدا بژیــوی ڕۆژانەیــان
دابیــن بکــەن .ئەمریــکا هەتا دێــت زیاتر
گەمــارۆ ئابــووری و بازرگانییــەکان لــە
ســەر حکوومەتــی ئاخونــدی بەرباڵوتــر
دەکا و بــە دەرکردنی ڕیزەبڕیارێکی نوێ
بەشــێك لــە پلەبااڵکانــی ڕێژیمــی ئێــران
کــە لــە نێویاندا عەلــی خامنەیــی هەیە،
کەوتنــە ژێر گەمارۆی کۆشــکی ســپی
و بــەو هەنــگاوەش فشــاری بــۆ ڕێبەرانی
بڕیاربەدەستی سیاسی ڕێژیم هێناوە.
لــە بارودۆخێكــی ئەوتــۆدا خەڵکــی
کوردســتان ،زۆر بــە ئومێــدەوە ســەرنجیان
خســتۆتە ســەرهەنگاوە سیاســی و
نەتەوایەتییەکانــی هێــزە تێکۆشــەرەکانی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان کە چۆن و بە چ
ڕێگایەکــدا زامنی ماف و ئازادییەکانی
گەلــی کــورد بکرێــت لە پــاش ڕووخانی
حکوومەتــی تارانــدا .کاربەدەســتانی
سیاســی ڕێژیمــی ئاخونــدی بەکــردەوە
کەوتوونەتــە نێــو زەلــکاوی سیاســی و
ســەربازی و ڕزگاربــوون لــەو دۆخــە ،بە
پاشــکۆیەتی سیاســی تــاران کۆتایــی
دێ .بزووتنــەوەی سیاســی کوردســتان
شــارەزاییەکی زۆر باشــی ســەبارەت بــە
ژینگــەی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی و
پەیوەندییــە سیاســی و دیپلۆماســییەکان
لەگــەڵ ســەرجەم هێزەکانــی بەشــەکانی
تــری واڵتــدا هەیــە و بێگوومــان لــەو
قۆناغەشدا هێزە کوردییەکان و لە نێویاندا
حــدکا الزمــە زۆر بــە ژیــری لــەو بــارەوە
هەڵســوکەوت بــکا و کارێــك نەکرێ ،بە
رێكکەوتنێك لــە گەڵ کۆمەڵێک هێزی
ئێرانیدا زیان بە ویست و ئامانجە سیاسی
و نیشتمانییەکانی کورد بگات.
پێویســتە حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران وێــڕای خســتنەڕووی بەرنامــە و
هەنــگاوە سیاســییەکانی ،بەرچاوڕوونــی
زیاتــر لــەو پەیوەندییەدا بخاتە پێشــچاوی
هەمووالیــەك و لــەو ڕێگایــەوە زەمینــەی
یەکیەتــی سیاســی و نەتەوەیــی لــە ســەر
ئاســتی کوردســتاندا پێــك بێنــێ .حیزبی
دێموكــرات بــە ســەرچاوەی خەباتــی
شــێلگیری نەتەوەیــی ناســراوە و ،لــە
هەنگاوە سیاسییەکانی داهاتووی واڵتدا،
بــە دڵنیاییــەوە وەك لوتکــەی قــەراری
سیاســی و نیشــتیمانی و بە خستنەڕووی
جەوهەری بەرنامەی سیاســی حیزبەکەی
لــە پێنــاوی دابینکردنــی مــاف و ئازادی

گەلی کورددا ،هەر وەك هەمیشــە ڕۆڵی
خــۆی دەبینــێ و ناهێڵێت زیان بە خەباتی
لــە مێژینەی جوواڵنەوەی سیاســی کورد
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــگا .حدکا
بــە درێژایــی مێــژووی خەباتــی سیاســی
لــە مەیدانــی بەکردەوەشــدا و ئەوکاتــەی
کە تاکەهێزی گەورەی کوردســتان بووە،
پشتیوانی دیالۆگ و گفتوگۆی سیاسی
کردووە و هەوڵ دەدات بە رێگای سیاسیدا
پرسی لە مێژینەی کورد لە سەر بنەمای
فیدڕالی لە ئێراندا چارەسەربکرێت.
حــدکا وەك هێزێکــی دیــار و بەرچــاوی
نێــو بزووتنــەوەی کــورد ،خاوەنــی بڕیاری
گــەورە و سیاســی ژیرانــە بــووە لــە
ڕابــردوو و بێگوومــان لــە داهاتــووی
سیاســی واڵتیشــدا ڕۆڵــی بوێــری دەبــێ
و شــوێنی لــە ســەر کــۆی پــرس و بابەتە
یەکالکەرەوەکانــی ئێرانــی فرەنەتــەوە
دەبێــت .حیزبــی دێموکــرات هــەوڵ دەدات
لەگــەڵ ســەرجەم هێــز و الیەنەکانی تری
واڵتدا بە رێگای دیالۆگی نیشــتیمانیدا،
بڕیــار لــە ســەر چارەنووســی حكوومەتی
پــاش ڕوخانــی ڕێژیمــی ئێران بــدا و هەر
وەك لــە بەرنامــەی حیزبــدا هاتــووە ،بــۆ
گەیشــتن بە مافی سیاسی گەلی کورد،
باشــترین ڕێگای چارەســەرکردنی پرسی
فرەنەتەوەیــی لــە واڵتێکی گــەورەی وەك
ئێرانــدا کــە لــە گەالنــی ئــەو واڵتــە پێك
هاتووە ،میکانیزمەکەی زۆر بە ژیری لە
بەرنامەی ڕوونی سیاسی حیزبدا ئاماژەی
پێکــراوە .زۆر گرینگــە حکوومەتــی
داهاتــوو لەســەر بنەمــای بەفەرمــی
ناســینی مافی گەالنی پێكهێنەری ئێران
دابمەزرێ و بۆ سەرڕاســتی و یەکســانی
لــە دەســەاڵت و حوکمڕانیــدا ،پێویســتە
هەمــوو الیــەك پشــتیوانی ئیدارەکردنــی
واڵت و حکوومەتــە فیدڕاڵییــەکان
لــە ســەر شــێوەی فیدڕاڵــی و ســازانی
نیشــتمانی چارەســەربکرێ .جەوهــەری
چارەســەرکردنی کۆی پڕۆسەی سیاسی
لە ئێراندا ،نیازی بە هاوپشتی وکۆدەنگی
گەالنــی پێكهێنــەری ئــەو واڵتــە هەیە و
النیکــەم گەلــی کــورد ڕابردوویەکــی
زۆر ناخــۆش و تاڵــی لەگــەڵ نەتــەوەی
فەرمانڕەوایــدا هەیــە و ئەگــەر ســەبارەت
بــە پرســی نەتەوەیــی لــە ئێرانــدا ڕفتاری
سیاســی خۆیــان نەگــۆڕن ،بــە دڵنیاییەوە
واڵت بــەرەو لێکتــرازان و دوورکەوتنەوەی
دیکە دەبات.
بەســەرنجدان بــە هەلومەرجــی سیاســی و
فرەنەتەوەیــی ئێران ،هەر ڕێكکەوتنێك کە
سەبارەت بە مەسەلەی نەتەوایەتی ئەنجام
بدرێــت ،پێویســتە بەرئەنجامــی وشــیاری

سیاســی و نەتەوەیــی خەڵکی کوردســتان
بێــت و حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران کە نوێنەرایەتــی بزووتنەوەیەکی بە
تــەواوی سیاســی و شۆڕشــگێری بەدژی
حکوومەتــی ئاخونــدی ئێــران دەکا،
هەرلەوکاتەشــدا وەك هێزێکــی سیاســی
و پێشــڕەوی بیــری خەباتــی نەتەوایەتــی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ،پێویســتە لــەو
پەیوەندییــەدا زیاتــر لــە ســەر هەســت بێ.
ئەگــەر ســەرنج بخەینــە ســەر وتــار و
شــیکردنەوە سیاســی و مێژووییەکانــی
ڕێبــەری گــەورە و مێــژووی هاوچەرخی
شۆڕشــی نوێی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان،
دوکتور قاســملووی مــەزن ،بە بەردەوامی
وشەی کوردستانی لە ئێران جیا کردۆتەوە
و زۆر ژیرانــە لەو پەیوەندییەدا سیاســەتی
حیزبی لە سەر ئاستی ئێران و کوردستاندا
بردۆتە پێشەوە.
کاتێــك بەیاننامــەی کۆمیتــەی ناوەندی
ســەبارەت بــە هــەر بابــەت و ڕووداوێکــی
سیاســی واڵت بــاو دەکرایــەوە بــە
ڕاشــکاوی ئــەو کات و ئێســتاش
دەگووترێــت " :گەالنــی بەشــەرەفی ئێران
و خەڵکــی کۆڵنــەدەری کوردســتان".
کەوابــوو بــە ڕوونــی دەردەکەوێــت کــە
مانــای ئــەو لێكجیاکردنەوەیــە چییــە و
بــە چ مەبەســتێکی سیاســی گــەورە ئەو
کارە کراوە .وشــەی جووداخوازی هەر لە
خۆیــەوە نەخراوەتــە پــاڵ حــدکا و دوکتور
قاســملووی ڕێبــەر .چوونکــە ســەبارەت
بــە مــاف و ئازادییــە دێموکراتیکەکانــی
خەڵکــی کوردســتان زۆر لێبــڕاو و
جەســوورییەوە ئەو ڕێچکە سیاســییەی لە
نێو بزووتنەوەی کورددا ڕێبەری و بەڕێوە
بردووە و گوێی بۆ لۆمە و تانەوتەشــەری
ئەمــاو ئــەوالی نەگرتــووە .بەداخــەوە بــە
هــۆی کەشــوهەوای ناســالمی سیاســی
و کۆمەاڵیەتــی نێوخۆیــی و جــۆری
بیرکردنــەوەی هێــزە دژبەرەکانی ڕێژیمی
ئاخونــدی ،وەك پێویســت هەتــا ئەمــڕۆش
باوەڕیــان بە فرەنەتەوەیــی واڵتی گەورەی
ئێــران نەهێنــاوە و پێیــان وایە گەلی کورد
و گەالنــی تــری واڵت نابــێ وەك نەتــەوە
مافەکانیــان لــە چوارچێــوەی واڵتــدا
بســەلمێنرێن .ئیــدی ڕێککەوتــن لەگــەڵ
ئــەو هێزانــەدا کــە خاوەنــی بیرکردنەوەی
هاوشــێوەن ،جگــە لــە زیــان گەیانــدن بــە
رەوتی خەباتی لەمێژســاڵەی گەلی کورد
ناتوانێ سوودی ئەوتۆی هەبێت.
زۆر گرینگــە حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران وەك میحــوەری
کۆکردنــەوەی کــۆی هێــزە سیاســی و
تێکۆشــەرەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان

ڕەشنووســی پرســی سیاســی و نەتەوەیــی
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ئامــادە بــکا
و بیخاتــە ســەر مێزی حیــزب و ڕێکخراوە
سیاســییەکانی کوردســتان بــۆ ئــەوەی
لــەو ڕێگایــەوە کۆدەنگییەکــی سیاســی
و نەتەوەیــی پێــك بێــت .لە ئەگــەری هەر
وەرچەرخانێکدا کە لە ئێران و کوردســتان
ڕووبــدات ،گەلــی کــورد بەمەرجێــك
خــۆی بیهــەوێ ،بــە ئاســانی دەتوانێــت
بــە دەســکەوتەکانی بــگا و کۆنتڕۆڵــی
خاکــی کوردســتان بکا .لــەو کاتەوە کە
حیزبی دێموکرات وەك هێزێکی تێکۆشەر
و ئازادیخــواز و نەتەوەیــی لــە مەیدانــی
بەکــردەوەدا بوونــی خــۆی ســەلماندووە،
خەڵکــی کوردســتان خــۆی بــە خاوەنــی
ئــەو ڕێکخــراوە زانیــوە و لــە هــاوکاری
و پشــتیوانییەکانی بێبــەش نەکــردووە.
بێگومــان هەنــگاو و ڕوانینــە سیاســی و
کۆمەاڵیەتییەکانــی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران بەرئەنجامــی
لێکدانــەوەی ژیرانــەی سیاســی بــووە
ســەبارەت بــە بارودۆخــی کوردســتان و
زۆر گرینگــە کــە ئــەو ڕێچکەیــە زیاتــر
شەنوکەو بکرێتەوە.
هێــزە کوردییەکانــی دژبــەری ڕێژیمــی
ئاخونــدی ئێــران کــە مێژوویەکی گەلێك
تاڵ وناخۆشــیان لەگەڵ ئەو حکوومەتەدا
هەیــە ،ســەبارەت بــە بنەمــای فیکــری
و تێڕامــان و خوێندنەوەیــان لەبابــەت
فرەنەتەوەیی بوونی واڵت و ماف و ئازادی
گــەالن .بــەو ڕادەیــەش کــورد ئەزموونی
گەلێك ناخۆشــی لەگــەڵ کۆی نەیارانی
تاران کە نوێنەرایەتی بیری شــۆڤێنیانەی
فــارس دەکات ،هەیە و هــەر ئەو ڕەوتەش
دەتوانێــت لــە داهاتــووی سیاســی ئێرانــدا
گەورەترین زیان بە شۆڕشــی سەرانسەری
و پرســی نەتەوەیــی بگەیەنێتــەوە ،ئەگــەر
بــە وریایــی لــە گەڵیاندا نەڕۆینــە بەرەوە.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
وەك هێزێکــی میللــی دێموکــرات کــە بە
ئااڵهەڵگری بیری نەتەوەیی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان ناسراوە ،سەرەڕای پابەندبوونی
بــە بەرنامــەی سیاســی و بڕیــار و
ڕاســپاردەکانی کۆنگــرەی خــۆی ،بــە
درێژایــی مێــژووی خەبات و تێکۆشــانی
بەوپەڕی ســداقەتەوە ڕەچاوی ڕەســاڵەتی
مێژوویی و ستڕاتێژی نەتەوەیی کردووە و
هەر جۆرە ڕێککەوتنێك کە ئەنجام دەدرێت
لە گەڵ هەر الیەنێكدا ،لەســەر ئەساســی
خوێندنەوەیەکــی زانســتی و وشــیاری
سیاســی و نەتەوەیی و کۆمەاڵیەتی بێتە
ئــاراوە .وەختێــك حکوومەتــی ئاخونــدی
بەدەســەاڵت گەیشــت و تۆزێــك جێــگای

خۆی قایم کرد ،کەوتە لێدانی بزوتنەوەی
سیاســی گەلــی کــورد و شــەڕی بەدژی
خەڵکــی کوردســتان راگەیانــد .لەبــەر
ئــەوەی لــە ماهیەتی ئەو رێژیمــەدا نەبوو
بە رێگای ئاشــتی و سەلیمدا گرینگترین
پرســی سیاســی کــە چارەســەرکردنی
کێشــەی نەتەوایەتی بوو ،هەنگاوی شیاو
لەو پەیوەندییەدا هەڵبگرێت.
بارودۆخی سیاسی کوردستان بەداخەوە بە
هــۆی ئــەو داگیرکارییەی کە بەســەریدا
ســەپێنراوە ،بەشــێکی زۆری خاکەکــەی
لەبەردەم هەڕەشــەی شــێواندن و مەترســی
گەورەدایــە و دانیشــتن و کۆبوونــەوە و
پێكهاتــن لەگەڵ نوێنەرانی گەالنی ئێران
و یــەك لەوانیــش فارســدا ،دەبێت لە ســەر
بنەمای جوغرافیای سیاسی و نەتەوەییدا
ئەنجام بدرێت .بەڕەســمی ناســینی سنوور
و ســەراوردە جوغرافییــەکان ،بێگومــان
جەوهــەری چارەســەرکردنی کێشــەی لــە
مێژینــەی گەلی کــورد دەبێت لە ئێراندا.
ســەرەتا ئــەوە ڕوون بکرێتــەوە کــە ســنوور
و ســەراوردە جوغرافییەکانی ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان چۆن دیــاری دەکرێن و بنەما
و تایبەتمەندییەکانی بەتەواوی دەسنیشان
بکرێــن و دیــاری بکرێــت ســەروەری
ســنووری کوردســتان لەکوێــوە دەســت
پێدەکات و تاکوێ درێژ دەبێتەوە.
بەدڵنیاییــەوە بــۆ مەبەســت و ئامانجێکی
لــەو چەشــنە لــە نێــو خەباتــی ڕزگاری
سیاسی نەتەوەییدا ،بیرکردنەوە لە هێڵێکی
تۆکمەی گشتیی سیاسی و یەك بڕیاری
لــە نێوان هێــزە کوردییەکاندا ،کە تایبەتە
بــە هەلومەرجــی سیاســی ڕۆژهەاڵتــی
کوردستان ،بێگومان زەروورەتێکی گەورە
و مێژووییــە و نابێــت کــورد ئــەو جارەیــان
دەرفــەت لەدەســتبدات و هــەر هەنگاوێــك
دەیهاوێژێــت گرینگــە زۆر بــە ژیــری و
هەســتیارییەوە بــێ ڕەچــاوی بارودۆخــی
سیاســی و ملمالنێــی نێوخۆیــی واڵت
بــکات .حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران بــە کرۆکــی کــۆی ئەو داخــواز و
ئامانجــە سیاســی و نەتەوایەتییانــەی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ناســراوە کــە بە
درێژایی مێژوو خەباتی لە پێناودا کردووە
و ژینگــەی سیاســی و ڕێکخــراوەی
جەوهەری ئەو خەباتە سیاسی و مێژووییە
کــە لە مێژســاڵە حدکا بەبێ پســانەوە لە
پێناویدا تێدەکۆشــێت و الدان لەو بنەما و
ڕەساڵەتە گەورەیە.
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دیپلۆماسیی هەڕەشە،
داهێنانی عەقڵییەتی ئیمپراتوریی ئێرانی
کەیوان دروودی

رێژیمی ئیســامیی ئێران هەر لە سەرەتاوە
بە هەڵگرتنی دروشــمی هیاللی شــیعی و
هەناردەی شــۆڕش ،بە جۆرێک خۆی لە
تــەک ئایدیــای ئیمپراتوریــی ئێرانی کە
دەرهاویشــتەی بیرێکــی هێژمونخــواز و
دەســدرێژیکارە و داڕشــتن و جاڕدانــی بۆ
ســەرەتای پرۆژەی مودێڕنیتەی پەهلەوی
دەگەڕێتەوە ،ڕێک خست.
لــە ڕاســتیدا ئــەم دوو ئایدیایــە جگــە لــە
ئایینتــەوەری و ڕەگەزتــەوەری هیــچ
جیاوزاییەکــی ئەوتۆیــان پێکــەوە نییــە.
بنەوانــەی ئایدیــای ئیمپراتوریــی ئێرانــی
لە دیوی ناوەوەی جوغرافیای ئێران پشــت
بــە نکۆڵی لــە فرەڕەنگییەکان دەبەســتێ
و لــە دەرەوەش هەســتێکی خاوەندارییەتیی
بێســنووری لەســەر ناوچــەی دەوروپشــتی
هەیــە .هــاوکات ئــەم دوو ئایدیایــە لــە
خاڵێکیتردا یەکدەگرن .ئەوان تێڕوانینێکی
گومانــاوی و کەلەڕێــژ لە ڕەشــبینیان لە
حەنــای ڕۆژاوا هەیــە و الیــان وایــە کــە
تەنیــا ئەوانــن کە دەتوانن لــە ئەگەری _
بەریەککەوتنــی بەرژەوەندییــەکان _ پێش
بە ئیمپراتوریی ئێرانی بگرن.
ئەگــەر هەتــا ئێســتا دوو ســەری ڕمبــی
ئەم ڕادیکاڵیزم و ســەرەڕۆییە هاوچەشنە،
لەژێــر ملمالنێی برەو و دەســەاڵتی زیاتردا
خۆیــان بەرامبــەر بــە یەکتــر پێناســە
دەکــرد ،ئــەوە لە ئەم بڕگەیــەدا بە ڕوونی
دەرکەوتــووە کــە ئەوان نــەک بەرامبەر و
دژ بــە یەکتــر نیــن بەڵکوو لــە ناوەڕۆکدا
لەســەر بنەمــای نەگــۆڕی هەڕەشــە و
دیپلۆماسیی هەڕەشە ،دەستەمالنن.
چارەســەریی سیاســیی و کۆمەاڵیەتــی
فرەڕەنگــی لــە ئێــران بــەدەر لــە بــژاردەی
ڕادەســت کردنــی بەشــێک لــە بڕیــار و
دەسەاڵتی "حکوومەتی بەهێزی ناوەندی"
مومکین نییە .خۆبواردن لە هەنگاوهەڵێنان
بــۆ ئەو مەبەســتە ،بووەتە هــۆی ئەوەیکە
بەشــێک لە نەتەوەکان خۆیان بە بەشێک

لــە ملمالنێــی ناوچەیــی و جیهانیــی ئەم
حکوومەتــە نەزانــن .هــەر ئەمــە لە بڕگە
هەستیارەکانی وەکوو ئەوەی ئێستە هەیە،
دەبێتــە خاڵــی الوازی بــۆ ئــەو ڕێژیمــەی
لەســەر کارە بەاڵم ئەگەر جێبەجێ بکرێ
لــە ڕاســتیدا حکوومەتێکی بەرپرســیاری
ناوخۆیــی لێدەکەوێتــەوە کــە گرینگی بە
پرســە ناوخۆییــەکان دەدات کــە ئەمــەش
لەبــەر دەرهێنانــی ســەرچاوەکانی هێــز لە
دەســتی حکوومەتی ناوەنــدی ،لەقبوونی
بنەمای ســەرەکیی ئایدیــای ئیمپراتوریی
بەدواوە دەبێت .کەوایە ڕێژیم لە ڕوانگەی
عەقاڵنییەتیــی خۆیــەوە ئــەوە بە دروســت
دەزانــێ کــە هەنگاوێکــی ڕاســتەقینە بۆ
ئــەم مەبەســتە هەڵنەگــرێ ،ئەگەرچــی
وەک بــاس کــرا ئــەم خۆبواردنــە دەتوانێ
لە کات و ساتی تایبەتدا ببێتە هۆکاری
ســەرەکیی داڕمانــی خــۆی .لەســەر دوو
بابەتی هەســتی خاوەندارییەتیی ناوچەیی
و هەروەها ڕەشــبینی و گومان لە حەنای
ئورووپــا باســی دوورودرێــژ هەیــە کە لەم
وتارەدا ناگونجێ بۆیە لە درێژەدا دەپرژینە
سەر چەند خاڵ و تێبینییەکیتر.
پارادۆکــس و نواندنەکانــی الیەنگرانــی
ئیمپراتوریی ئێرانی
زۆرینــەی ئەوانــەی بــە ڕواڵــەت الیەنــی
ئۆپۆزیســیۆن بــوون ،لــە ســەرەتای
سەرەتاتکێکانی ڕێژیم لە سووریە و عێراق
و هتد ،پاساوی بەرگری لە سنووریان بۆ
ســپای تێرۆریستیی پاســداران دەهێنایەوە،
بەاڵم ئەمڕۆ کە هەڵوێســتی کۆمەڵگەی
جیهانــی بەرامبــەر بە ڕێژیــم توندتر بووە،
خۆیــان وەکــوو بەرگریکارانــی ئاشــتی
و ســەقامگیری دەنوێنــن .ســەرەکیترین
پرســیار لــەم کــەس و الیەنانــە ئەوەیە کە
ئێــوە چــۆن دەســتێوەردان و ئاژاوەنانــەوەی
دەســەاڵتی زاڵ بەســەر ئێران لە واڵتانیتر
بــە پاســاوهەڵگر دەزانــن بــەاڵم کاتێ ئەم
کــردەوە ،دژکــردەوەی لــێ دەکەوێتــەوە
بەرپرســایەتیی پاڵپشــتیی هەمەالیەنــەی
خۆتــان لــە کردەوەکــە ،وەئەســتۆ ناگرن و
چۆنــە کە چاوەڕوانن لــە بەرامبەر هێرش
و دەســتێوەرداندا ئاشــتی و تەناهیتــان پێ

پێشــکەش بکــرێ!؟ ســەیرتر ئەوەیــە کــە
هــەر ئەمانــەی هانــدەری کردەوەکانــی
ســپای تێرۆریســتیی پاســداران بوونــە،
خۆیــان بــە ئاشــتیخواز لــە قەڵــەم دەدەن و
الیــەن و ڕەهەنــدە نەرێنییەکانــی شــەڕ و
بەریەککەوتن بۆ خەڵک شی دەکەنەوە!
ئایدیــای ئیمپراتوریــی ئێرانــی کــە خۆی
لــە دەســەاڵتی دووهەزار و پێنســەد ســاڵ
لەمەوبەر دەبینێتەوە ،الی وایە کە دەکرێ
بەپێی ســەردەمی پەرەپێدانی جوغرافیای
ژێردەســەاڵت و وەرگرتنــی بــاج و ماڵیات
لــە خەڵکــی ژێردەســەاڵت ،سیاســەتی
ئەمڕۆیی دابڕێژێ؛ هەر بۆیەش نەزۆک
دردەکــەوێ ،ناتوانــێ ئــەو سیاســەتە
جێبەجێ بکات و تووشــی بەرەوڕووبوونەوە
دەبێت؛ لە دەسەاڵتێکی سەرەڕۆ و ملهۆڕ
کــە چــاوی تەماحــی بڕیوەتــە ناوچــەی
دەوروپشــتی بۆ دەسەاڵتێکی ئاشتیخواز و
الیەنگــری ڕێــز و ســەروەری هەمەالیەنە؛
ڕەنگــی دەگۆڕێــت .ڕەنگدانــەوەی ئــەم
نوانــدن و خۆگۆڕینــە لــە گەاڵڵــەی بــێ
وەاڵمــی "پێشــگرتن لــە دەســتێوەردانی
هەمەالیەنە"ی زەریف بۆ واڵتانی ناوچە و
نوسخەی خەباتی "شــهروند"یی هەندێک
لە بەناو ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی؛ لەم ماوەیە
خۆی دەرخستووە.
تێبینییەکیتر ئەوەیە کە جیا لەو کەسانەی
کــە تەنیا کێشــەی جــۆری ئایدیۆلۆژیی
هێــز و دەســەاڵتی ئیمپراتوریــی ئێرانییــان

لــە وەهــا دۆخێکی لێڵ و قەیراناویدا کە
دەبینیــن فەرمانــدەی گشــتیی هێزەکانی
ســپای پاســداران ،پۆســتەکەی خــۆی
جــێ دەهێڵێــت و بە بیانووی بەشــداری لە
کۆبوونەوەیەکــی بچــووک و الوەکــی بە
ناوی "کنگرە شهدای استان کردستان" خۆ
دەگەیەنێتە شاری سنە ،بەراستی جێگەی
پرســیارو لێوردبوونەوەیــە .ئەگەرچــی
کاکڵــی کۆبوونەوەکــە و حــوزوری
بەشــداران جیا لەوەیکە هیچ نیشانەیەکی
ئەوتــۆی پێــوە نەدەبینرا کــە نوێنەرایەتی
خەڵکــی کوردســتان دەکا ،بــەاڵم زیاتــر
وەک شــانۆیەکی ساختە دەهاتە بەرچاو.
بــەو حاڵــەش بەڕێوەبەرانی رێوڕەســمەکەو
شەخســی فەرماندەی ســپای تێرۆریســتی
رێژیــم لــە هەوڵــدان بــۆ بەالڕێدابردنــی
کۆمەڵگــەی راســتەقینەی کوردســتان و
ویســت و داخوازییەکانی خەڵک لە هیچ
دەسیســەو چەواشــەکارییەک درێغییــان
نەکرد.
دیــارە ســەرانی رێژیمــی دیکتاتــۆری
ئاخونــدەکان ،هەروەک چــۆن لە میانەی
شــەڕی قــورس و ماڵوێرانکــەری ئێــران و
عێــراق بۆ ســاتێکیش چاویان بەرایی نەدا
کــە دەســت لــە جینایــەت و دەســتدرێژی
بــۆ ســەر خەڵکــی کــورد هەڵبگــرن و
لــە هــەل و دەرەتانێکــی ئاشــتیخوازانە
بگەڕێــن ،ئێســتاش دەبینیــن کــە هیــچ
ئاڵوگۆڕێــک بــە ســەر بیــرو ئەندێشــەی
کەنەفتیانــدا نەهاتــووە .ئــەوان کــە لــە

ســاتە قەیرانــاوی و هەســتیارەکان زیاتــر
لــە جــاران کوردســتانیان وەبیــر دێتــەوە،
جێگەی تێرامان و وشیاربوونەوەیە .ئێستا
دەســەاڵتی ئاخوندی زیاتر لە هەمووکات
چاوی بڕیوەتە کوردستان و نرخ و بایەخی
لــە رادەبــەدەر بە کــورد و نیشــتمانەکەی
دەدا .ئەویــش نــەک نــرخ و بەهــادان بــۆ
ئــاوەدان کردنــەوەو خزمەتگــوزاری یــا
گەشەی کولتووری بەڵکوو بە پێچەوانە،
لــە راســتای چەواشــەکاری فەرهەنگی،
مێژوویــی ،سیاســی و کۆمەاڵیەتــی ،بــە
مەبەســتی ئــەوەی کــە بــەردەوام بتوانــێ
ئــەو خــاک و ئــاوە بــە کۆلۆنیزەکــراوی
بێڵێتەوە و لە راپەڕینی ئەم گەلە نەترس و
چاوکراوە بەرگری بکات.
لــە روانگــەی رێژیمــەوە ،کوردســتان
قەاڵیەکــە لــە خۆڕاگــری و بەرخــۆدان،
هــەر بۆیە بە بەردەوامی چاودێری دەکەن
و هــاوکات لــە گــەڵ نوێبوونــەوەی هــەر
توێژێک لە نەسڵی الوانی کورد و لەگەڵ
رابوونــەوەو هــەر چەشــنە ســەرهەڵدان و
بزووتنەوەیەکــی رزگاریخوازانە ،دژکردەوە
لــە خۆیــان نیشــان دەدەن .داگیرکــەران
بــۆ گەیشــتن بــە ئامانجــە گاڵوەکانیان،
تاکتیــک نــوێ دەکەنەوە و بە دەسیســەو
پیالنی رۆژ خۆیان تەیار دەکەن.
دەســەاڵتی مەزهەبــی تاران ئەو راســتییە
بــاش دەزانــێ کــە گەلــی کــورد لە هیچ
بارێکــەوە بــاوەڕی بــە ناوەڕۆکــی ئــەم
دەســەاڵتە داگیرکــەرە نییە و لە ئەگەری

پاسدار سەالمی تێرۆریست لە سنە چی دەوێ؟!
حەسەن ساڵحزادە

رۆژی  ٣٠جۆزەردان" ،حســەین ســەالمی"
فەرمانــدەی گشــتی ســپای تێرۆریســتی
پاســداران ،ســەردانی شــاری ســنەی
کــرد و لــە کۆبوونەوەیەکــی نمایشــی و
ئامانجــدار باســی بابەتگەلێکی کرد کە
دەبــێ جێگەی ســەرنج و رامانی خەڵکی
کوردستان بن.
رۆژی  ٣٠جــۆزەردان هــاوکات بــوو
لەگــەڵ کەوتنەخوارەوەیــا فڕۆکەیەکــی
بــێ فڕۆکەوانــی ئەمریــکا ،هــەر بۆیــە
گرژییەکانــی نێــوان ئێــران و ویالیەتــە
یەکگرتــووەکان بــە رادەیــەک لە ســەرەوە
بــوو کە کۆمەڵگەی جیهانی لە ئاســتی
ناوچــەو دەرەوەدا بــە هەســتیاری لــە
دۆخەکەیان دەڕوانی و شــیمانەی تۆڵەی
ئەمریکایــان لە هەمبەر ئەو دەســتدرێژییە
دەکــرد .هەســتیاریی ئــەم رووداوە بــە
رادەیەک لە ســەرێ بوو کە نیزام وێڕای
راگەیاندنــی حاڵەتــی ئامادەباش ،جێگەو
شــوێنی بەشێک لە بەرپرسانی پلەبەرزی
نیزامی و سیاســی گــۆڕی بوو .هەروەها
زۆربــەی زلهێــزەکان هــاوڕای سیاســەتی
ئامریــکا بــوون کــە هێــرش بــۆ ســەر ئەو
فڕۆکەیــە و کەشــتییەکانی کەنــداو لــە
الیەن سپای پاسدارانەوە ئەنجام دراوە.

لەتــەک ڕێژیــم هەیــە؛ ژمارەیــەک
دەموچــاوی دیــار کــە پاســاو بــۆ وەزعی
شــپرزەی ناوخۆیــی دێننــەوە ،یــان لــە
دەزگای دەســەاڵتی ڕێژیمەوە ناســێندراون
و لەبــەر ســڕینەوە و وەالنانیــان لــە نــاو
ملمالنێــی ناوخۆیــی بوونەتــە ڕەخنەگر و
بەرگــی نوێنەرایەتیی داخوازیی خەڵکیان
لەبــەر کــردووە یــان ڕاســتەوخۆ لەالیــەن
ڕێژیمــەوە ڕاســپێردراون کــە ژمارەیەکیان
لە ســااڵنی ڕابردوودا ڕووی راستەقینەیان
دەرکەوتووە.
هەڕەشەی پیتاندنی ئورانیۆم و پەالماری
بەرژەوەندیی واڵتان لە ناوچە
لــە چەنــد ڕۆژی رابــردوودا ژمارەیــەک
لــە بەرپرســان و ڕایەدارانــی ڕێژیــم هــەر
یــەک لــە تریبوونێکــەوە ڕایانگەیاند کە
بڕیاری بردنەســەرەوەی پیتاندنی ئورانیۆم
دەرکراوە و ئەم بڕیارەش کەوتووەتە بواری
جێبەجێکردنــەوە .هەروەهــا ئەم بەرپرســانە
ئەوەشیان نەشاردەوە کە ئەم ڕەوتە هەنگاو
بــە هەنــگاو بەرەو هەڵکشــان دەڕواتە پێش
و هــەر ماوەیــەک جارێ ئەوەندەی کە بە
پێویســتی بزانن ڕێژەی پیتاندنی ئورانیۆم
دەبەنە سەرەوە.
وەک دیــارە ڕێژیمــی ئیســامی لەســەر
بنەمــای ئــەو بێمتمانەیی و ڕەشــبینییە
کــە باســی لێوەکــرا؛ گەرەکــی نییــە مل
بــۆ داخوازیــی ڕۆژئــاوا و واڵتانی ناوچە
ڕابکێشــی .ناوەنــدی دەنگوڕەنگــی
ســووک کردنی باری قورسی سەرکوت،
یــا لــە ئەگــەری روودانــی بچووکتریــن
هەڵــەدا ،بارودۆخەکــە بــە قازانجی خۆی
هەڵدەگێڕێتەوە.
ئاوڕدانەوەیەکــی خێــرا لــە ڕابــردوو ،ئــەو
راســتیەمان بــۆ دەســەلمێنێ کــە رێژیــم
هــەرە مــۆرە گرینگەکانــی خــۆی چ
وەک فەرمانــدەی جۆراوجۆری نیزامی و
بەســیج ،یان وەک پارێــزگار ،فەرماندار،
ســەرۆکی دادگا ،بەڕێوەبەرانی سەرەکی
و گشــتیی پارێــزگا ،نوێنــەری ویالیەتی
فەقیـهـــ و هتد بۆ ئیدارەی کوردســتان بە
کار دەهێنێ .جیا لەوەی کە کەســانێکی
وەک احمــدی نــژاد ،محمدرضا رحیمی،
روحانــی ،چەمــران ... ،هــەر کامیــان لە
کوردســتان ســەرکردایەتی پــرۆژەی دژە
ئینســانی داگیرکاریــی و کاولکاریــی
ســەروماڵی خەڵکــی کوردیان بە ئاشــکرا
لە ئەســتۆ بووە ،لە الیەکی دیکەوە دەبێ
لــەوە دڵنیــا بیــن کــە ســەدان و هــەزاران
مــۆرەی نهێنــی لە رێگــەی جۆراوجۆرەوە
ســەرقاڵی بەالڕێدابردنی بیروڕای گشتی
و شــاردنەوەی راســتییەکان لە کوردستان
بــوون و هــەن تــا بەشــکم لــە درێــژەی
پرۆسەی داگیرکاری سەروماڵی خەڵکدا
بە سەرکەوتوویی بمێننەوە.
لە ماوەی  ٤٠ساڵ تەمەنی نگریسی ئەم
رێژیمەدا هەر یەک لە پاسداران موحسین
رەزایــی ،رحیــم ســەفەوی ،محەممــەد
عەلــی جەعفــەری و حســەین ســەالمی،
 ٤بەرپرســی گشــتی سپای پاسدارانن کە
لە کوردســتان ئەرکیان پێ دراوە .ئێســتە
ئەو پرسیارە دێتە گۆڕێ کە ئایا دەکرێ
جێگیر کردنی ئەم گەورە مۆرانەی رێژیم

ڕێژیــم ســااڵنێکی دوورودرێــژە کــە بــە
پرۆپاگانــدا "تیۆریــی پیالنگێڕ"یــی
واڵتانیتــر بــۆ کۆمــەڵ بــاو دەکاتــەوە.
ئەمــەش دیســان ئــەوە دەگەیەنــێ کــە
عەقاڵنییەتــی ئیمپراتــوری الی خۆیــەوە
بــەوردی دەزانــێ کــە فراوانخوازییەکانی
لــە جێگایەکــدا لــە زەلکاوی دەســکردیدا
دەچەقێ و بەرەوڕووی هەڵوێســتی ناوچە
و جیهــان دەبێتــەوە ،بــەاڵم بۆ شــاردنەوەی
ئەم ڕاســتییە پەنا بۆ تیۆریی پیالنگێڕی
دەبــات .نموونــەی ئــەم دوکتورینــە لــە
زۆرینەی دەسەاڵتە سەرەڕۆکاندا ئەزموون
کــراوە کە یەکیەتیی ســۆڤییەتی ئەوســا
یەکێــک لــەو نموونایەیــە .کەوایــە ئــەوە
کــردەوە ناڕەواکانــی ڕێژیمن کــە بوونەتە
هۆی کاردانــەوەی یەکانگیری ئەوانیتر،
نــەک ئــەوەی کــە بەڕاســتی "پیالنێــک
دژی ئێران و ئێرانی" لە ئارادا بێ.
ڕێژیمــی ئێــران بەگرتنەبــەری ڕەوتــی
هەڵکشــاندنی پیتاندنی ئورانیۆم بەجۆرێ
داوای بــاج لــە الیەنەکانــی نــاو بەرجــام
و بەتایبــەت ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی
ئامریــکا دەکات .ئەمــەش لــە درێــژەی
هەمــان سیاســەتی پەالمــاری کەشــتیی
بازرگانییــەکان ،بەنــدەرەکان و پااڵوگــە
نەوتییەکانــە کــە بــە وتارەکانــی زەریــف
و کەســانیتر دەیــکات بــە "دیپلۆماســیی
هەڕەشــە"ی داهێنانــی عەقاڵنییەتــی
ئیمپراتوریی ئێرانی.
لــە تەنیشــت ئــەم هەڕەشــە نوێیانــەدا،
هەڕەشــەی کــۆن و ســواوی ســڕینەوەی
واڵتــی ئیســراییل ،داگیرکردنــی ناوچــە
شیعەنشــینەکانی واڵتانــی دراوســێ،
لەباربردنــی بەرژەوەندییەکانــی ئامریکا و
لێژدانــەوەی پەنابەر و مادەی ســڕکەر بۆ
ڕۆژئــاوا و هەروەهــا تێــرۆر و تەقینــەوە و
دیــان بابەتیتــر ئــەوە دەردەخەن کــە ڕێژیم
بەڕاســتی باوەڕی بەوە هێناوە کە لەدوای
چوار دەیە ڕاگرتنی خۆی بە گرتنەبەری
ئــەم سیاســەتە دەتوانــێ داهاتــووش بــەم
ڕێوشوێنە مسۆگەر بکات.
لە ئێســتەدا تەنیــا دڵەڕاوکێی الیەنگرانی
ئیمپراتوریــی ئێرانــی ئەوەیە کە ڕیســکی

هەڕەشــەی ڕووبە دەرەوە زۆر لە سەرەوەیە.
بەو واتایە کە پوتانسییەلەکانی ڕێژیم بۆ
کۆکردنــەوەی قەیرانــە مەترســیدارەکانی
ســەر خــۆی و ئافراندنــی قەیرانــە
ئاراســتەکراوەکانی دڵخــوازی ،وەاڵمــدەر
نییــە .هەربۆیــەش بەگشــتی ڕوویــان لــە
خەڵــک کــردووە و بــە فۆبیــای "تجزیــە
و توطئــە" لــە هەوڵــی ســڕکردنی هێــزی
شــەقام و کــپ کردنی دەنگــە ناڕازی و
گۆڕانخوازەکانن .ئەوان بۆ ئەم مەبەســتە
لــە نوانــدن و درۆ کەڵــک وەردەگرن و بە
پشــتکردن لــە دنــەدان و ورووژاندنەکانــی
پێشــوویان بــۆ بەرینکردنەوەی دەســەاڵتی
جوغرافیایی سپای تێرۆریستیی پاسداران،
وێژمانــی ئاشــتی و ســەقامگیری و
ئیســاحاتیان گرتووەتە پێش .ئەمە بەالی
ئەوانــەی عەقاڵنییەتــی ئیمپراتوریــی
ئێرانــی دەناســن جگــە لــە دووڕوویــی
و ڕیــاکاری هیــچ بابەتێکیتــری لــێ
هەڵناهێنجرێ ،بەو حاڵەشەوە پێویستە کە
ئوپۆزیســیۆنی ڕاســتەقینە و گۆڕانخــواز
ئەوپــەڕی هەوڵی خۆی بۆ کۆکردنەوەی
چینە چەوســاوەکان ،نەتەوە بندەســتەکان،
ژنان و ســەرجەم توێژە ژێرپێنراوەکان بدات
و بە دەنگێکی ڕوون و ڕاشکاو ئەوپەڕی
گوشــار بۆسەر ڕێژیمی ئیسالمی دروست
بکات .لە ڕاستیدا سااڵنێکی دوورودرێژە
کــە دەســتێوەردانی دەرەکــی لــە ئێــران،
نــەک ناڕەوا نییە بەڵکوو دەچێتە خانەی
"دەستێوەردانی مرۆڤدۆستانە"وە و پێویستە
کار بۆ تێکشکاندنی دەزگای هەڕەشەی
ئیمپراتوریــی ئێرانی بکــرێ و ناوەڕۆکی
دژەمرۆیــی و دەســدرێژیکارانەی بــۆ
کۆمەڵگــەی جیهانــی ڕوون بکرێتــەوە.
دەبێ ئەوەمان لە بیر بێ کە وەکوو کورد
نابــێ خۆمــان بــەو گوتارانــە ببەســتینەوە
کــە لەژێــر ڕۆشــنایی ئــەو ئایدیایــەدا
داڕێژراون و بۆ یەکگرتوویی نەتەوەکانی
نــاو جوغرافیــای ئێــران و گەڕاندنــەوەی
سنووری ناسنامەیی بۆ هەرکامەیان کار
بکەین.

لــە کوردســتان ،بــە رێکــەوت بزانین و بۆ
ســاتێک لە خۆمان نەپرسین بۆچی؟ ئەم
کەسانە کە بە نۆبەی خۆیان بەرپرسایەتی
ئەم سپا زەبەالحە تێرۆریستیەیان لە ئەستۆ
بــووە و هەیــە ،هــەر هەموویــان وەک
فەرمانــدەی نیزامی لــە الیەن رێبەرایەتی
نیزامــەوە نێردراونەتــە کوردســتان و لــە
مەیدانەکانــی شــەڕدا هــەم رووبــەڕووی
هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان بوونەتەوە
و هــەم لــە جینایەتــە هەمەڕەنگەکانــی
دەرهەق بە خەڵکی بێ تاوانی کوردستان
دەستی بااڵیان هەبووە.
کوردستان مەیدانی ئەزموون و تاقیکاری
مۆرەکانــی رێژیمــی داگیرکــەری
ســەرکوت و سێدارەیە و رێبەری ویالیەتی
فەقیهـــ وەک باشــترین پێــوەر لــە هەمبەر
هەڵبژاردنــی مۆرەکانــی خــۆی بــۆ
جێگۆڕکێی دەسەاڵت رەچاوی دەکا.
ئامانجــی ســەرەکی دەســەاڵتی ئاخوندی
لە هەمبەر رەوانە کردنی راســپاردەکانیان
بــۆ کوردســتان ،لــە الیــەک دەســتەمۆ
کردنــی کۆمەڵگــەی کوردســتان لــە
رێگــەی شــەڕی نەرمــە و لــە الیەکــی
تــرەوە ســوور کردنــەوەی شمشــێری رق و
نفرەتی راســتەوخۆ لە هەمبەر ئەو خەڵکە
مافخــوازو خەباتکارەیــە کــە ســەریان
هەڵــداوەو خــاوەن هێزو بڕیــاری تایبەت بە
خۆیانن.
لــە روانگــەی بەرپرســانی نیزامــەوە ،ئــەو
کەســە لــە هەمــوان "باتقوا"تــرە کــە لــە
کوردســتان جینایەتــی زۆرتــری کردبێ.
نموونــەی هــەرە ئاشــکرا ،هەڵبژاردنــی
تێکــڕای بەرپرســانی ســپای پاســدارن لە
ماوەی  ٤٠ساڵی رابردوو دایە.

ئەگەرچــی رۆژی  ٣٠جۆزەردان هاوکات
بــوو لــە گــەڵ لێدانــی فڕۆکــەی بــێ
فڕۆکەوانی ئەمریکایی و دەیتوانی ببێتە
دەرفەتێــک بــۆ خۆڕانانــی لــە رادەبەدەر،
بــەاڵم بــەو حاڵــەش کاکڵــی قســەکانی
فەرماندەری گشتیی سپای پاسداران هەر
لــە چوارچێــوەی هێــرش بۆ ســەر خەباتی
رەوای خەڵکــی کــورد دەخوالیەوە .ناوبراو
بــە پێــی عادەتــی هەمیشــەیی هاوبیــرە
شۆڤینیســت و دەمارگرژەکانــی ،بــە
ســازاندنی درۆ و بوختــان ،کۆمەڵێــک
ئاماری ساختەی سەبارەت بە کۆمەڵگەی
کوردســتان دایە دەر هەتا بەشــکم بتوانێ
رووی راستییەکان بشارێتەوە .لە درێژەدا،
بــە ڕووهەڵماڵــدراوی وتی کە دەســەاڵتی
بەرەحــم و دلۆڤانــی کۆمــاری ئیســامی
هەر لە ســەرەتاوە پاســدارەکانی ئیسالمی
بــۆ پارێزگاری لە خەڵکی کورد ناردووەو
جەختــی لــەوە کــردەوە کە ئیجــازە نادەین
دوژمنــان زیانتــان پێ بگەیەنــن و هەر وا
لەگەڵتان دەمێنینەوە.
ئەم وتەگەلە ئەگەرچی لەباری ئەخالقی
و ئینسانییەوە ،سنوورەکانی بێ شەرمیان
بەزانــدووە ،بــەاڵم لــە هەمــان کاتــدا ترس
و نیگەرانییەکانیــان ئــەو راســتییەمان
بــۆ دەردەخــەن کــە لــە روانگــەی ئەوانەوە
کوردســتان واڵتێکــی موســتەعمەرەو
داگیرکــراوە و رۆژێــک دادێ کــە لــە
دەســت ســتەم و داگیــرکاری رزگاری
دەبێت.
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هەڵوێست و قسەکانی خامنەیی،
بۆنی فریو و خوێنی لێوەدێت
نەوید کەرەمی
"نە شەڕ ڕوو دەدات و نە وتووێژ دەکەین"
"موقاومەت دەکەین"
"ئێمە لەگەڵ ئامریکا هیچ دانیشــتنێک
ناکەین"
"ئێمــە بــەو ئاکامــە گەیشــتووین کــە
سیســتمی پارلەمانــی واڵم ناداتــەوە،
سەرۆکایەتی باشترە بۆ ئێمە"
"دەبێــت ئیــزن بدەیــن کە گەنجــەکان بێنە
ســەرەوە و لە پۆســتە گرینگەکانی واڵتدا
ڕۆڵ بگێڕن"
ئەگەر تا دوێنێ هەموو شــتێک لە پێناو
بەدیهێنانــی ئارمانەکانــی خومەینــی و
سیاســەتی هەناردەکردنــی شــۆڕش بــۆ
دەرەوەی ســنوورەکانی ئێران بوو ،پێدەچێت
کــە لەمەوبــەدوا هەمووشــتێک لــە پێناو
ڕێژیــم و مانــەوەی ویالیەتــی خامنەیــی
گەاڵڵە و هەزینە بکرێت.
لــە پێنــاو جێبەجێکردنــی بیرۆکــە و
ویســتەکانی خومەینی ،هەموو خەڵکانی
ڕاپەڕیــوی ئێــران فریــو دران و ئاکامــی
ڕاپەڕینەکەیــان بــە کەڵکوەرگرتــن لــە
فرتوفێــڵ و چەواشــەکاری ،درووســت
کردنــی تــرس و تەنانــەت پاکتاوکــردن،
کوشــتن و لەنێوبردنــی هــەر فیکــر و
ڕەوتێکی سیاسی جیا لە خەتی ئیمام ،لە
الیــەن چەکدار و الیەنگــرە توندڕەوەکانی
خەتی ئیمامەوە دەســتی بەســەردا گیرا و
شۆڕشی گەالنی ئێران کە بۆ پێکهێنانی
ئێرانێکــی دێموکراتیــک و داهاتوویەکی
باشتر دەستی پێکردبوو ،بەالڕێدا برا.
پــاش قەبزەکرانــی دەســەاڵت لــە الیــەن
خومەینییــەوە ،بــە یەکجــارە هەمــوو ئــەو

بەڵێنانــەی ناوبــراو کــە پێشــتر لــە پاریس
و هەروەهــا لــە ڕۆژەکانــی یەکەمــی
گەڕانــەوەی بــە خەڵکــی ئێرانــی دابــوون
" ....همــە آزادنــد ....... ،زنهــا آزادنــد،
 .....ملتهــا آزادنــد ...... ،پــول نفــت را
برســر سفرەی شــما میاوریم ....... ،خانە
و اتوبــوس را مجانــی میکنیــم و "....
هەمــوو لەبیرکــران و وتارەکانــی ئیمــام
ســیما و ڕوخســارێکی دیکەیــان بەخــۆوە
گرت و ڕووی ڕاستەقینەی ناوبراویان بۆ
هەمووان دەرخست.
چیدیکە لەو قسەخۆشانە هیچ خەبەرێک
نەبوو و لە باتی جێبەجێکردنی ئەو هەموو
بەڵێنانە ،هەڕەشەو هێرش کردنەکانی ئیمام
بوون کە دەیگووت .... " :همە رابکشید
 .....ایــن کافرهــا را مجــازات اســامی
کنید  .....مسامحە نکنید  ....بروید با
همــە توان زمینی و دریایی بە کردســتان
حملــە کنیــد  ....بە هیچکدامشــان رحم
نکنیــد  ....مــا انقالبمــان را بــرای تمــام
جهــان صــادر میکنیــم  ....بایــد همــە از
نعمتها و رحمتهای اسالم برخوردار باشند
"!!!
بەو شــێوەیە بۆ ســەرکوت و داگیرکردنی
کوردســتان فتــوای جیهــاد دەرکــرا و
بــە زەبــری هێــز کوردســتان کەوتــە ژێــر
پۆســتاڵی ســپای تیرۆریســتی پاسداران و
کــوردی ڕۆژهەاڵت ســەروەری و کیانی
سیاســی خۆی لەدەست دا و کورد وەکوو
یەکــەم میللەت لــە مانای ڕاســتەقینەی
ئیسالمی خومەینی تێگەیشت.
هــەر لەو ســااڵنەوە هەتاکوو ئێســتا چ لە
ســەردەمی ویالیەتی خــودی خومەینی و
چ پــاش ئــەو و لــە ســەردەمی ویالیەتــی
خامنەییــدا ،هەمــوو ســەرمایە و هێــز و

تێکنۆلــۆژی ئێران لە پێناو ئەو قســانەی
خومەینیــدا ،واتــە" :بــە هیچکــەس ڕحــم
نکنیــد  ....آنهــا کافرنــد ،همەشــان را
بکشــید  ....بایــد اســام و انقالبمــان را
بــە تمــام جهــان صــادر کنیــم و ،" ....
بــۆ ســەرکوتی هەرجــۆرە مافخوازییەکی
ناوخۆیــی یــان لــە پێنــاو تێــرۆرە
نێودەوڵەتییــەکان و کاری تیرۆریســتی و
هەروەهــا ڕێکخســتنی گــرووپ و تاقمی
تیرۆریســتی لــە واڵتانــی دیکــە ،ســەرف
کــراوە و هەمــوو ســەرمایەی ئێــران بــۆ
ئــەو ئامانجانــە تەرخــان و خــەرج کــراوە؛
بــەاڵم درێــژەدان بــەو سیاســەتە خەریکــە
بــە قیمەتێکــی زۆر گــران بــۆ خامنەیــی
تــەواو دەبێت و ئەگەری ئەوەش لەئارادایە
کــە ئەگــەر خامنەیــی پێداچوونەوەیەک
بەســەر بڕیــاری (پەلهاویشــتن بــۆ دەرەوە
و داگیرکردنــی واڵتــان و هەنارەکردنــی
ئیســام و ئینقــاب بــۆ هەمــوو جیهــان)
نــەکات ،هیــچ دوور نییە کــە بەرەوڕووی
هێرشی هاوپەیمانانی جیهانی و ناوچەیی
ئامریکا ببێتەوە.
لەوانەیــە ئــەو ڕاســتییە کــە زیاتــر هانــی
خامنەیــی دەدات هەتاکــوو لــەم کاتــەدا
پێداچوونەوە بەســەر ئەو سیاســەتانە بکات
و تەنانــەت لەوانەشــە لــە بەیەکجــاری
یــان کورتمــاوە وازی لــێ بهێنێــت،
پرســی جێگــرەوەی خــۆی و هەڵبــژاردن و
دەستنیشــانکردنی وەلی فەقی داهاتووی
ڕێژیمە ،پێش لەوەی کە خۆی بۆهەمیشە
ماڵئاوایی لە ژیان بکات.
ئەگەرچــی لــەم ڕۆژانــەدا هەندێــک لــە
چاوەدێرانــی سیاســی چەندیــن بابەتیــان
بە نیســبەت دەستنیشــانکردنی جێگرەوەی
خامنەیــی و تاکتیکەکانــی خامنەیــی

بــۆ ئــەو کارە نووســیون ،بەاڵم قســەکانی
خامنەیــی لــە مــاوەی چەندیــن مانگــی
ڕابردوودا خەریکە ئاراســتە و پیالنەکانی
ناوبراو زیاتر و زیاتر ئاشکرا دەکەن.
ئەوەیکــە زیاتر تێبینی دەکرێت ئەوەیە کە
لە ئاست دەرەوەڕا هەروەک میراتێک کە
لــە خومەینییــەوە بــۆ خامنەیــی و هەموو
کاربەدەســتانی ئــەو ڕێژیمــە ماوەتــەوە،
بــە ســووڕانەوەیەکی  180دەرەجەیــی بــە
نیســبەت هەمــوو ئــەو هەڵوێســتانەی کە
هەتاکــوو ئێســتا بــە نیســبەت دانەنیشــتن
و وتووێــژ لەگــەڵ ئامریــکا کردوویانــە،
دەچنــە ســەر مێزی وتووێــژ و بە زۆربەی
هــەرە زۆر و بگــرە هەمــوو مەرجەکانــی
ئامریکا ڕازی دەبن.
بــەاڵم خامنەیــی لە پێناو چیــدا ئەو کارە
دەکات؟
هیچکات داڕمانی ئابووری ،هەاڵوسانی
بــازار ،هــەژاری خەڵــک و قەیرانە یەک
لــەدوای یەکەکانــی خەڵکانــی ئێــران
هۆکاری ئەو سیاســەتەی خامنەیی نین،
بەڵکــوو ناوبــراو تەنیــا لەپێنــاو نەهێشــتن
و البردنــی ئەگــەری هێرشــی دەرەکــی و
یارمەتینەدانی واڵتان بە گەالنی ئێران لە
ئەگــەری شــۆڕش و ڕاپەڕیــن ،ئەو جامە
ژەهرە دەخواتەوە.
بــە پێــی ئەو مۆرەچنینانــەی خامنەیی و
دانانی کەســانی وەک ئیبراهیم ڕەئیسی
بــۆ بەرپرســی داد ،ســادق الریجانــی
بــۆ بەرپرســی گرووپــی دیاریکردنــی
بەرژەوندییەکانــی نیــزام ،هێشــتنەوەی
ئەحمــەد جەنەتــی لــە پۆســتی بەرپرســی
شــورای نیگابان و هەروەها دانانی ناوبراو
وەکــوو بەرپرســی مەجلســی خۆبــرەگان،
کەمکردنەوەی سەاڵحیەتەکانی وەزارەتی

ئیتالعــات کە لەژێــر بڕیــاری دەوڵەتدایە
و لــە بەرانبــەردا بەرفراوانترکردنــەوەی
ســەاڵحیەت و هێــزی ئیجرایی ســازمانی
ئیتالعاتی ســپای پاسداران و هێشتنەوەی
حوســێن تائیب وەکوو بەرپرسی ئەو نیهادە
تیرۆریستییە ،خامنەیی زۆر لە مێژە وەلی
فەقیهــی داهاتــووی ئێرانــی دەستنیشــان
کردووە و پالنی چۆنیەتی هێنانە سەرکار
و ڕادەســتکردنی دەســەاڵتەکەی بۆ وەلی
فەقیهی داهاتوو ،داڕشتووە.
ناوبراو بە دوو هۆ یەکێک لە کووڕەکانی
خــۆی وەکــوو وەلــی فەقیهــی داهاتــوو
دەستنیشان دەکات؛
یەکــەم :ئەگــەر جگــە لــەوە بێــت بەپێــی
ئــەو هەمــوو جینایەتانــەی کــە ناوبراو بۆ
لەنێوبردنــی نەیارانــی خــۆی لــە ناوخۆی
ئێــران و هەروەهــا لــە واڵتانــی دەرەوەشــڕا
ئەنجامــی داون ،پــاش خــۆی هیــچ
جێگایەکــی ئەم جیهانە بــۆ بنەماڵەکەی
ئەمــن نابێــت و هەمــوو بنەماڵەکــەی لــە
ئاگری تۆڵەدا دەسووتێن.
دووهــەم :بــە هۆی ملمالنێی کەســایەتی
و باڵەکانــی نــاو دەســەاڵت بــۆ دانیشــتن
لەســەر کورســی ڕێبــەری ،ڕێژیم توشــی
شــەڕی ناوخۆیی دەبێتەوە و لەو حاڵەتەش
بەئەگــەری زۆرەوە بــەرەوڕووی ڕاپەڕینی
گشــتی خەڵــک یــان کوودەتــای ســپای
پاسداران ببێتەوە.
ئــەو دوو ئەگــەرە وا لــە خامنەیی دەکات
کــە لــە پێنــاو هێنانەســەرکاری یەکێک
لــە کوڕەکانــی خــۆی و ئامادەکردنــی
بــۆ نیشتنەســەر کورســی ڕێبــەری ڕێژیم
لــە ناوخــۆدا دەســت بداتــە هەندێــک
ئاڵوگــۆڕ لــە یاســای بنەڕەتــی واڵت،
چنینــی ئــەو مۆرانــەی کــە باســیان لێوە

کــرا ،یارمەتیــدەری خامنەیــی دەبێــت
بــۆ ئــەو ئامانجــەی ،لــە دەرەوەشــڕا بــە
چوونەســەر مێــزی وتووێــژ و قەبــووڵ
کردنی مەرجەکانی ئامریکا بە وازهێنان
لــە ئارمانــی ئیمــام "ناردنــی ئیســامی
ویالیەت بۆ هەمووجیهان" واز لە پاڵپشتی
کردنی تیرۆریستان بهێنێت و وزە و هێزی
خۆی بۆ ســەرکوتکردنێکی بێبەزەییانەی
خەڵــک و بەرەنگاربوونەوەی ناڕەزاییەکان
لە ناوخۆدا ئامادە و تەیار بکات.
بــەاڵم پێشــبێنی ئــەوە دەکرێت کە بەشــی
دەرەوە و چۆنیەتــی مامەڵــە لەگــەڵ
ئامریــکا و چۆنییەتــی پێکهاتنــی
بەرجامــی  ،2بــە حکوومەتــی نــوێ ،بــە
ســەرۆکایەتی کوڕەکــەی بســپێرێت ،بــۆ
ئــەوەی لــە الیەکــەوە ســیمایەکی تــازە و
گەنج و ئاشتیخواز بە جیهانیان و دونیای
دەرەوە نیشــان بــدات و بتوانێت بۆ چەندین
ســاڵی دیکە جیهان فریو بدات ،هەتاکوو
ســەرۆکی نــوێ دەرفەتی ئــەوەی هەبێت
کــە پایەکانــی دەســەاڵتەکەی قــورس و
قایم بکات و هەموو هەڕەشە و مەترسییە
ناوخۆییــەکان ســەرکوت و لەنێــو ببــات،
بــەاڵم ئــەو کارەی خامنەیی دەبێتە هۆی
ئەوەیکــە ڕێژیــم بەتەواوەتــی لەبەرچــاو
خەڵــک بکەوێــت و نێوانــی خەڵــک و
ڕێژیــم ڕۆژ لــەدوای ڕۆژ ئاڵۆزتــر دەبێت
و ســەرەڕای بــەردەوام بوونــی ڕێژیــم لــە
سەرکوت ،بەرەی خەڵک هەرڕۆژ بەهێزتر
و بەهێزتــر دەبێــت و هەتاکــوو ڕووخاندنی
یەکجارەکــی ئــەو ڕێژیمــە دیکتاتــۆر و
گەندەڵە درێژە بە خەباتی خۆی دەدات.

واتــای بــەدژی خــوا بوون بوو و ئێســتاش
بەردەوامــە .دەســتەیەک ســەردارەکانی
ســوپای پاســداران پالتفۆرمی دەســەاڵتی
ئیرانیان داڕشت وەک کەسێک بە ناوی
رەهبــەر "خلیفــە" لــە ســەر هەموو یاســا و
دەســەاڵتێکدا بێت و ئەوان لە پشــت پەردە
بن .رەهبەر هەموو خواســت و ویســتی وان
بە پاســاوی شــەرعی بڵێت و پاســدارەکان
وەک مجاهدیــن فــی ســبیل اللــە یاخــود
سربازان گمنام امام زمان و...بناسێنێت و
پیرۆزیــان بــکات و ئەوانیش ئەم وتەبێژەی
خۆیــان بپارێــزن تا هــەر دووکیان کەڵک
لێــک وەرگرن بۆ دەســەاڵت .بــەاڵم ئێران
پێکهاتەیەکــی یەکدەســتی نییــە یانی نە
هەمووی فارســە و نە هەمووشــی شــیعە،
یانی نەتەوەکانی عەرب ،بەلووچ ،کورد،
تــورک ،تورکمەن،فــارس وەک نەتــەوە
و دیــن و مەزهەبەکانــی شــیعە ،ســوننە،
مەســیحی و یەهــوودی و بەهایــی و ...
هەموو لە ئێران دەژین .
ئەمــە وای کــردووە هەرگیــز تێــزی امت
واحدە اسالمی کە واتای هەموو جیهانی
ئیســام بێڕەچاوگرتنــی رەچەڵــەک و
نەتەوە بچنە ژێر چاوەدێری رەهبەر ،دیارە
و پێویست بە گووتنە کە لە دەرەوەی ئەو
ســنوورەی نــاوی ئێرانــە ئــەم تێــزە بەپێــی
فرەمەزهەبــی نەبــوو کــە ســەری نەگرت
بەڵکــوو بەپێــی لکــی ســونەی ئیســام
ســەری نەگــرت و دواتر هــەر لەژێر ناوی
امت واحدە اســامی هەوڵی دامەزراندنی
هیاللی شیعی هاتە ئاراوە و دوژمنایەتی
قورســی واڵتانــی عەربــی لێکەوتــەوە
هەرچەنــد لــە دەرەوە ئێــران هەرگیــز ئــەم
هیاللــە رووی حەقیقــی بە خــۆوە نەگرت
بــەاڵم ناســەرکەوتووش نەبــووە ،پــەرەی
دەسەاڵتی ئێران زۆر زۆر بەرفراوان بووە .
بــەاڵم لــە ناوخــۆی ئێــران و نیــزام دەبــا
گەورەتریــن دوژمنی ســوننە مەزهەبەکان

و ســەلەفیەت و مەزهەبــی توونــدڕەوی
ئیســامی ســوننە بێــت کــە بــە هیــچ
جۆرێــک یەکتر تەحمــوول ناکەن کەچی
رێژیمــی ئێــران تەنیــا لــەو ناوچانــە بەگژ
مەزهەبــە تووندڕەوەکاندا هاتەوە کە هیچ
بیــر و هــزری دیکــەی لێ نەبــوو کەچی
لە کوردســتان نەتەنیا بەگژ پەرەســەندنی
مەزهەبــە توونــدڕەوەکان نەهــات بەڵکــوو
هەموو خۆشــلکردن و رێگەخۆشکەرێکی
نهێنیشــی بــۆ پەرەگرتنیان دابەر؛ بۆ وێنە
لــە بەلووچســتان زۆرتــر باســیان لــە ســەر
پێشــگرتن بە پەرەی ئیسالمی تووندڕەوی
ســوننەیە ،لــە کوردســتان بــە پێچەوانەیــە
زۆری کار بــە کاریــان نییــە و لەژێــر
چاوەدێــری نهێنــی و ئاشــکرای خــۆی
شــاهیدی پەرەگرتنــی ئــەم جــۆرە بیرەیە،
پرســیار ئەمەیــە رێژیــم بــۆ پێــی خۆشــە
مەزهەبێکــی دژی خــۆی لە کوردســتان
وا پەرە بگرێت؟
لــە ســەرەتای خۆســەپاندنی رێژیمی نوێ
بــە ســەر ئێــران تەنانــەت پێــش ئەویــش لە
کوردســتان جواڵنــەوەی ناسیۆنالیســتی
ریشــەی داکوتابــوو و داخــوازی مافــی
رەوای خــۆی دەکــرد واتــە کــورد لــە
مێــژە خــۆی وەک نەتــەوە ناســاندبوو
بــە دامەزرانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ئــەم داخــوازی مافــە
بــە جۆرێکــی نــوێ و ســەردەمیانە و بــە
پێــی زانســت خــۆی دەرخســت تەنانــەت
کاریگــەری حیزبــی دێموکــرات لە ســەر
پارتەکانــی دیکــەی کوردســتان کــە
دواتــر هاتنــە ئــارا ،دیــار بــوو و هەمــوو
حیزبــە کوردییەکانی سیســتماتیک بوون
بــە هــەر ئیدۆلۆژییــەک تەنانــەت چەپــە
رادیکاڵەکانیــش و ئیســامییەکانیش
رەنــگ و بۆنــی ناسیۆنالیســتیان هــەر
پێــوە دیــار بــوو .ئەمــە ترســێکی خســتە
نــاو دڵــی رێژیــم کــە بەربەرەکانــی کردن

دەگــەڵ ئیدۆلــۆژی ئاســانترە تــا دەگەڵ
خواســتی نەتەوەیــەک .کاتێــک کــە
حیزبــی دێموکرات ئیســتراتێژی خۆی لە
سەر بنەمای خودموختاری بۆ کوردستان
و دێموکراســی بــۆ ئێــران داڕشــت ،رێژیم
تێگەیشــت کــە زانــای کورد گەیشــتۆتە
ئاستێک کە نەتەنیا داوای مافی ڕەوای
خــۆی دەکات تەنانەت دەشــزانێت پاژنەی
ئاشــێلی رێژیم کوێیە؟ بەاڵم بەربەرەکانی
هەتــا کــەی و کــوێ دەکــرا و دەکرێــت
پــاش هاتنە ســەرکاری دەوڵەتی خاتەمی
کەســانێک لەناو رێژیم دەسەاڵتیان گرت
کــە چیتــر هــەر چــەک و ســەرکوت بــە
مێشــکیاندا نەدەهــات بەڵکــوو تێــزی
بەالڕێدابردنی جواڵنەوی کوردی تێزێک
بــوو کــە چاکتــر واڵمدەریــان بــوو واتــە
تێچــووی کەمتــر و بەرهەمــی باشــتری
هەبــوو .ئێدۆلــۆژی چەپــەکان رادیــکاڵ
چیتر لە باودا نەبوون و توانای ڕاکێشانی
خەڵــک بۆیــان کــەم بوو هــەر بۆیە بیری
مەزهەبیان کردووە .کوردســتان زۆرینە لە
دوو مەزهەبی ئیسالمی سوننە و ئیسالمی
شــیعە پێکهاتووە ،شۆڕشــی کورد پتر لە
بەشــی ســوننەدا پەرەی گرتبــوو ،کەچی
وردە وردە بەشــی شــیعەی کوردســتانیش
کە بەشــێکی هــەر زۆری کوردستانیشــە
دەگــەڵ پــەرەی خوێندەواری بەم شوناســە
نەتەوەییــەی خۆی دەگەیشــت و بۆ رێژیم
تێکەڵبوونــی بەشــی شــیعەی کوردســتان
بــە شــۆڕش واتــە دووبەرامبەربوونــی
مەترســی چ لە بواری جوغرافیایی و چ
لــە بواری رێــژەی حەشــیمەت .ئەگەر لە
بەشی ســوننەی کوردستان کە سەنتەری
شــۆڕش بــوو ئیدۆلۆژێکــی مەزهەبــی
تووندڕەوی ســوننە ســەری هەڵدابا یەکەم
بەشــێکی زۆری پتانســێلی شۆرشــی
نەتــەوەی بــە خــۆوە دەخافاڵنــد و بەالڕێدا
دەبــرد و هــەم دەگــەڵ ئــەوەی ئیســامی
تووندڕەوی ســوننە هەرگیــز دانی دەگەڵ
مەزهەبــی شــیعەی ئیســام ناکوڵێــت
ئەگــەری یەکگرتنــەوە و تێکەڵبوونــی
بەشــی شــیعەی کوردستانیشــی لە ریشە

دەســووتاند هــەر بۆیــە زۆر بــە نهێنــی
رێگەی دەدا تەنانەت هانیشی دەدان مەال
توونــدڕەوەکان لــە دەرەوەی کوردســتانیش
بێــن لــە نــاو کوردســتان بە وتــەی خۆیان
تەرویجــی مەزهەبــی بکــەن هەروەهــا
توونــدڕەوە ئیســامییەکان بــە ئاشــکرا بە
شــێوازی تایبەتــی خۆیــان وەک ریشــی
درێــژ و پانتۆڵی قوڵە و ...لە کوردســتان
و لــە مزگەوتــەکان ئــەم جــۆرە ئیســامە
نامۆیــە لــە کوردســتان بــاو بکەنــەوە و
لــە بنــەوەش ئەمانە بە جۆرێــک کانالیزە
بکــەن کە شۆڕشــی نەتەوەیی بێ ســوود
بزانــن و تەنانــەت هەڕەشــەی ئاشــکرا و
نائاشــکراش بکەنــە ســەر دۆزی کــورد و
الیەنــە کوردییــەکان و شۆڕشــی حیزبــە
کوردییــەکان وەک جواڵنەوەیەکــی دوور
لــە شــەریعەت بناســێنن .ئــەم سیاســەتە
هەتــا ئێســتاش درێــژەی هەیــە وەک
وتمــان چەنــد قازانجــی بــۆ رێژیــم هەیــە
یەکــەم بەفیڕۆبردنــی پتانســیلی الوان و
گەنجانــی کــورد و دوورخســتنەوەیان لــە
شۆڕشــی ناسیۆنالیســتی کوردســتان،
دووهــەم لــە بەریــەک راگرتنــی کــورد
بەرامبــەری یــەک ،ســێهەم خســتنەوەی
ئــاژاوەی شــیعە و ســوننە لــە کوردســتان
و پێشــگرتن بــە یەکگرتنــی کوردســتان،
چــوارەم هەبوونــی هێزێکــی ئاڵترناتیو بۆ
حیزبــە ناسیۆنالیســتەکان کــە بێ ئەوەی
خۆیــان بزانن لە ژێــر کۆنترۆڵی خۆیاندان
(وەک دیتمــان لــە شــانۆی هێــرش بــۆ
پارلمانــی ئێــران) و پێنجــەم نیشــان دانــی
روویەکی ترســناکی خەڵکی کوردســتان
لە ئێران و پەرەدانی ترس و دڵەڕاوکێ لە
ناو غەیرە کوردەکان نیســبەت بە خەڵکی
ئاشتیخوازی کوردستان.
رێژیمــی ئێــران لــە مێــژە بــە تەوەهۆمــی
دوژمــن و ئەمنیــەت خەڵکــی ئێرانــی
چاوترســێن لــە دونیــای دەرەوە کــردووە
هەرچەنــد ناتوانیــن بڵێیــن رێژیمــی ئێــران
نەیتوانیــوە هێندێــک الوی کــورد بــە
الرێ نەبــات و بەداخــەوە جارناجارێــک
بــۆ ئامانجــە گاڵوەکانــی خــۆی چ لــە

ناوخــۆی ئێــران و چ دەرەوەی ئێــران بــێ
ئــەوەی خۆیان بزانن کەڵکیان لێوەربگرێت
بەاڵم به دەرکەوتنی مەشــخەاڵنی ڕاســان
لە الیەن حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران دەرکــەوت کــە نەتەنیــا ئــەم پالنــە
درێژخایەنــەی رێژیــم ســەرکەوتوو نەبــووە
بەڵکوو بە پێچەوانەش رێژەی خوێندەواری
و پــەرەی تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان وای
کــردووە هەمــوو حەولەکانیــان پووچــەڵ
بێتــەوە و الوانــی کوردســتان نــە چوونــە
نــاو ئــەو بڵقــاوەی رێژیــم و زۆر زۆر
پڕرەنــگ و بەشــکۆ بە هەمــوو جۆرێک
و لــە هەمــوو شــوێنێکی کوردســتان و بە
هــەر مەزهەبێــک تێکــەڵ بە ڕاســان بن.
ئەمــەش بەرهەمــی خەباتــی چەندیــن
ساڵەی تێکۆشەرانی دێموکراتە کە لەناو
فەرهەنگــی کوردیــدا ســەقامگیر بووە و
بۆتە بەشــێک لە کەســایەتی و هۆویەتی
کــورد کــە بــاوری بــە دێموکراســی تــا
ناخــی ئیســقانە بــە جۆرێک کــە دەگەڵ
حورمــەت بۆ مەزهەبی خۆی (چ شــیعە
چ ســوننە) بــەاڵم داخــوازی نەتەوەیــی
خــۆی لــە ســەرووی هەموو شــت دادەنێت
و تووندڕەویــش ناتوانێت تێکەڵ بە خوێنی
کورد بێت .
ئێســتا و پــاش بڵێســەگرتنی ڕاســان
دەردەکەوێــت کــە فۆبیــای رێژیــم لــە
ناســیۆنالیزمی کــوردی بێ هــوودە نییە؛
چــاک دەزانن تا چ ڕادەیەک شۆڕشــی
ناسیۆنالیســتی کوردســتان دەتوانێت ببێت
بــە هێمــا و ئۆلگویــەک بــۆ نەتەوەکانی
تــری ئێــران .رێژیــم لــە ناســیۆنالیزمی
دوور لە فاشــیزمی کوردســتان دەترســێت،
رێژیــم لــە دێموکراســی ســەقامگرتووی
کەســایەتی کــورد دەترســێت ،رێژیــم لــە
پەرەی شوناسی نەتەوەیی دەترسێت ،رێژیم
لە کورد وەک ئااڵهەڵگری دێموکراســی
دەترســێت ،دێمۆکراســییەک کــە پاژنــە
ئاشیلی رێژیمی تۆتالیتری ئێرانە.

فۆبیای ناسیونالیزم
رێباز ٢
هــەر رێژیمێکــی ئیدۆلۆژیــک لــە هــەر
شــوێنی جیهــان بێت گەورەتریــن دوژمنی
پلۆرالیــزم دێتــە ئەژمــار و بــێ گومــان
دێموکراســیش وەک بەرژەوندیخــواز و
بەرگریــکاری پلۆرالیــزم مەترســیدارە و
نابێت سەر هەڵکات.
پــاش داڕمانی پاشــایەتی ئێران کە تێزی
ســەرەکی وی جۆرێــک پــان ئێرانیزم بوو
و هەمــوو هەوڵــی ئــەوە بــوو لــە دەوری
بازنــەی ئیدۆلــۆژی پــان ئێرانیــزم و
نەتــەوەی ئێرانــی گــەورە و گەڕانــەوە بــۆ
دەســەاڵتداری هەخامەنێشــییەکان خــۆ
بەزلزانینــی و بااڵدەســت بوونــی نەتــەوی
فــارس هەڵدەســووڕا ئیدۆلۆژییەکی نوێ
هاتە ســەرکار ،واتە بە هەرەسی ئەم جۆرە
لە فاشیزمە ئیدۆلۆژییەکی نوێ جێگای
گرت بەناوی مەزهەب .
هــەر زۆر زوو بەرهەمــی شۆڕشــی دژی
فاشیزمی" فارس برتری" بە فیڕۆ رۆیشت
و "مذهــب برتــری" جێگای گرتــەوە بەاڵم
ئــەم ئیدیۆلۆژییــە تازە چی بوو؟ راســتی
ئەوەیــە هــەر تازە نەبوو بەڵکوو جیا لەوەی
خودی خۆی ئیرتجاع و پاشگەزبوون بوو،
هیچ ئەم بیرۆکەی گەڕانەوە بۆ ئیسالم و
مەزهەب زۆر زووتر لە لکی تری ئیســام
واتە ســوننە مەزهەبەکان سەری هەڵدابوو
و ئەمەی لە ئێران دەگوترا وێرژنی شیعی
 ،ســەلەفیەت ســوننە بــوو لــە ژێــر نــاوی
کۆماری ئیسالمی هاتە گۆڕ و مەیدانی
گرت .بازنەی ســەرەکی ئــەم ئیدۆلۆژێیە
دەســەاڵتی ئیسالمی شــیعە لە سەر ئێران
بــوو و هەمــووان دەبــا لــە دەوری ئەمــە
سووڕابان و هیچ بیروڕای جیاواز تەحمووڵ
نەدەکــرا .وشــەی "امــت واحدە اســامی"
رێگــری هــەر جــۆرە بیــروڕای جیــاوازی
دەگــرت و بــەدژی ئــەم بۆچوونــە بوون بە
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نەسرین قاسملوو:
ڕۆژنامهنووسان ،سیاسهتمهدارهكان ،نوێنهرانی ڕێكخراوه نادهوڵهتییهكان ههموویان نهتهنیا خۆشحاڵ دەبوون كه
لهگهڵ "ڕهحمان" قسه بكهن بهڵکوو ههموویان ،ڕازی بوون كه بتوانن لهگهڵ وهها دیپلۆماتێك قسه بكهن.

هێلێــن کرۆلیــچ یــان نەســرین
قاســملوو هاوژینــی ڕێبــەری
مەزنــی گەلەکەمــان دوکتــور
عەبدولڕەحمــان قاســملوو یەکێک
لەو کەسایەتییە دیار و بەرچاوانەیە
کە لە سااڵنی سەختی خەباتدا چ
بــە نهێنــی و چ بە ئاشــکرا هاوکار
و یارمەتیدەری ڕێبەری بلیمەتی
بزووتنــەوەی کوردســتان بــووە.
لــەم ژمــارەی کوردســتاندا و لــە
بەرەبەری سیهەمین ساڵوەگەڕی
تێــرۆری ناجوامێرانــەی شــەهید
قاسملوو لەگەڵ نووسەری کتێبی
"ئوروپاییــەک لــە واڵتــی کورداندا"
وتووێژێکمــان ئەنجــام داوە کــە
دەخرێتــە بەر دیــدی ئێوەی ئازیز:

واڵتانی دواكهوتوو ههموویان چارهنووسیان
زۆر دژواره؛ لهڕاســتیدا لهژێــر دهســتی
باوكیــان ،مێردهكهیــان ،براكهیــان ،كوێخــا،
شارهدار و دهوڵهتدان و ههموویان دهبێ ئهم
ژێردهســتییه تهحهمــول بكــهن و درێــژه به
ژیــان بدهن ،ژنانی كــورد ژانێكی زیاتریان
ههیــه كــه كــوردن؛ لــه ڕاســتیدا ههمــوو
ئــهم زوڵمانــهی دیكه كه ژنــان ئهزموونی
دهكهن ،كوردبوونیشی پێوه زیاد دهبێ .من
بینیومــه كــه ژنانــی فــارس و عــهرهب له
بااڵدهســتییهوه سهیری ژنانی كورد دهكهن
ئهمه وهحشهتناكه ،بهڕاستی وهحشهتناكه!
ئهمهیــه كــه پیاوی كــورد كاتێك كه لهمه
تێگهیشــت دهبــێ بــۆی ئاســانتر بــێ كــه
لهگــهڵ ژنهكــهی ڕهفتارێكــی دیكــهی
هەبێــت و ژن لهگــهڵ خۆیــدا بهرابــهر
بزانــێ ئــهو كات دهبینێ كــه ژنانی كورد
چ شــتگهلێك دهزانــن و چ بوێرییەكیــان
ههیــه و چ تێگهیشــتوویهكیان ههیــه .
دهبینی ئێســتا ڕێژهی ژنانی خوێندهواری
كــورد زیــادی كــردووه .ســهرهڕای ئهمانه
بگهڕێمــهوه بــۆ كوردســتان مهســهله هــهر
ئهمهیه و من نزا دهكهم كه ڕۆژێك بگات
بهو شوێنهی كه ژنانی كوردیش( ههڵبهت
بــۆ ژنانــی دیكهیــش ،بهاڵم بــۆ من ژنی
كورد نیزیكتره تا ژنی تورك) ئازاد بن.

هەڤپەیڤین:
د.ئومیــد ســاعێدی
هیوا میرزایی
 .كاتێــك كتێبی " ئۆرووپاییهك
له واڵتی كوردان " ئهخوێنینهوه،
بهســهرهاتی ژنێــك دهبینین كه
سهختی و دژواری زۆری دیتوه،
ئهم كوێرهوهری و ژیانه سهخته
له پێناوی چیدا بوو؟
دهزانــن ،كاتێــك كــه لە تەمەنــی الویهتیدا
سیاســی بیــر بكهیتــهوه ،ئــهو كات كــه
دهچیتــه نێــو جۆرێــك خهباتــهوه ،بۆتــان
شــتێكی ســهلمێندراوه كه ئەم ڕێگە ئاسان
نابــێ ،كاتێك كه ئاســان نییــه ،ئێوه دهزانن
كه بۆچی ئاســان نییه ،ئهمهیه كه كاتێك
دهچیتــه نێــو خهبات لــه دژی ئهم فیكره،
ئیــدی بۆتــان ســهلمێندراوه كــه یــان دهبێ
بــهرهو پێش بڕۆیــت یان دهبێ بێدهنگ بی
و من نهمدهویست بێدهنگ بم ،ئهمهیه كه
دروســتە كه ئاســان نهبوو بهاڵم له زهینمدا
جۆرێــك هێــز هەبوو دهدرا به ڕۆحی من و
من دهمتوانی درێژهی پێ بدهم بێ ئهوهی
كه نهخۆش بم ،بێ ئهوهی كه ناراحهت بم
لــه بواری ڕۆحی ،بێ ئهوهیكه له واقێعدا
ئــهو شــتهی كــه خهڵــك خهبــات ناكــهن و
بیردهكهنــهوه كــه زۆر دژواره بــۆ مــن زۆر
دژوار نهبوو.
• دهكــرێ باســی جیهانبینــی
دوكتــور قاســملوومان بۆ بكهی،
چۆن دهیڕوانییه جیهان؟
مــن دهتوانــم تهنیــا ئهوه بڵێم كــه "ڕهحمان"
ههر له ســهرهتای ژیانییــهوه ،یهكهم بیری
لــه كورد دهكــردهوه ،بیری له كوردســتانی
خــۆی دهكــردهوه بــهاڵم دهیزانــی كــه بــە
بــێ جیهــان ناتوانــێ ژیــان بــكا و ژیانی
كوردســتان بهشــێكە لــه ژیانــی جیهــان و
هــهر بــهم هــۆكارهش جیهانبینیهكهی زۆر
بهربــاو بــوو .بۆ خۆیشــی دهیســهلماند و
بــۆ هــهر كوێــی دونیــا بڕۆیشــتبا ههوڵی
دهدا كــه لــه خهڵــك تێبــگات و لێهاتوویی
و شــارهزاییهكی زۆری ههبــوو كــه خــۆی
بهخهڵك بناسێنیێ و له خهڵكیش تێبگات،
لهم بوارهدا بهڕاســتی "ڕهحمان" كهســێكی
تێگهیشتوو بوو.
• دوكتــور قاســملوو چهنــد ه
بــاوهڕی بــه نوێگــهری بــوو و
چهنــده ههوڵــی دهدا كــه هــهم
خــۆی و ههمیــش حیزبهكــهی
بهڕۆژ و مودێڕن ڕابگرێ؟
لــه واڵتێكــدا كــه نهخوێنــدهواری زۆره،
یهكێــك كــه تێگهیشــت كــه دێموكراســی
مانــای چییــه؛ بۆ ئهو واڵتــه دواكهوتووه،
دێموكراســی مودێڕنــه و شــتێكی نوێیــه.
جــوان لــه بیرمــه كاتێــك كــه حیزبــی
دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران بهشــی
ناوهنــدی كوردســتانی ڕزگار كردبــوو
و لــه بهرنامــهی حیــزب نووســرابوو كــه

بــهرهو دێموكراســی حیــزب دهبــێ ههنگاو
ههڵبگــرێ و چ شــتگهلێك پێویســته،
خهڵكــی كوردســتانی نیشــتهجێی ئــهو
شــوێنه ههوڵیــان دا بــه خێرایــی ،بــه
خێراییهكــی سهرســووڕهێنهر ههمــوو ئــهم
گۆڕانانــه ئهنجــام بــدهن ،ئهمــه ئیمانــی
"ڕهحمان" بوو كه دهبێ دێموكراســی بێنێت
بۆ كوردستان .مودێڕنیزهكردنی كوردستان
ئــهو كات شــتێك بــوو كــه لــه واقێعــدا
مودێڕن بوون له كوردستان جۆرێك مانای
نهرێنــی ههبوو بــهاڵم "ڕهحمان" توانی ئهو
مانایــه بــه پێچهوانــه بكاتــهوه و بڵێــت كه
دێموكراســی ســهرهڕای ئهوهیكــه شــتێكی
مودێڕنــه ،ئیدهیهكــه كــه ئــازادی دهدا بــه
خهڵــك .دهتوانیــن بڵێیــن كــه لــه واقێعــدا
"ڕهحمان" ڕێبهرێكی زۆر مودێڕن بوو .ئهم
ئهزموونــهی كه من كردم لهو ســێ بهشــه
ئــازادهی كوردســتاندا ،له فیكــر و زهینی
منــدا ماوهتــهوه كه ئیمكانی نهبوو پێشــتر
له شــوێنێكی دیكــه بیبینــم .بهدڵنیاییهوه
حهتمــهن لــه شــوێنێكی دیكهش شــتی وا
ڕوویداوه له مێژووی واڵتانی ئۆرووپایی،
بــهاڵم من ئهو كات هێشــتا له دایك نهبوو
بووم و ئەم ئهزموونه بۆ من شــتێكی زۆر
سهرهنجڕاكێش بوو.
• له پێوهندییه دیپلۆماسییەکاندا
و ڕوو لــه دونیــای دهرهوه
دوكتور قاسملوو چۆن دهیڕوانی
و ههڵسوكهوتی دهكرد؟
بــۆ واڵمی ئهم پرســیاره تهنیا دهتوانم بڵێم
كــه حیــزب هیچــكات دیپلۆماتكارێكــی
وههــا تێگهیشــتووی نهبــووه ،النیكــهم
تــا ئــهو كات نهیبــووه ،نازانــم ئێســتا
بــه چ شــێوهیەكه .ڕۆژنامهنووســان،
سیاســهتمهدارهكان ،نوێنهرانــی ڕێكخــراوه
نادهوڵهتییــهكان ههموویــان نهتهنیــا
خۆشــحاڵ دەبــوون كــه لهگــهڵ "ڕهحمــان"
قســه بكهن بهڵکوو ههموویان ،ڕازی بوون
كــه بتوانن لهگهڵ وهها دیپلۆماتێك قســه
بكــهن و دوای ســااڵنێكی زۆر ئهوانــهی
كــه دوكتــور قاســملوویان دهكهوتــەوە بیــر،
هێشــتایش یــادی ئــهو ئــازادی و ســاکار
قســهكردنەکانی ئهو دهكهنهوه .بهڕای من
ئهمــه پێوهنــدی بــه خوێنــدهواری كامڵــی
"ڕهحمــان" بــوو ،پێوهنــدی بــهوه ههبــوو
كــه چهندیــن زمانــی دهزانــی ،پاشــانیش

ئهخالقێكی زۆر ساكاری ههبوو و ههموو
ئهمانه دیپلۆماتێكی لێ دروستكردبوو كه
نایاب بوو.
• ئــهو ڕێنوێنی و ڕێگهچارانهی
كه دوكتور قاسملوو بۆ نهوهكانی
پــاش خــۆی بهجێــی هێشــت چ
بوون؟
كاتێــك كــه چــاو لــه وێنهكانــی نــهوهی
ئهمــڕۆ دهكهم ،یادی ئــهو نهوه دهكهومهوه
كــه خــۆم شــایهتی بووم له  40ســاڵ لهوه
پێــش" .ڕهحمان" لهگــهڵ الوهكانی حیزب،
پێوهندیگهلێكی ههبوو كه پێموایە كه ئهوان
خۆشــیان لــێ دههات ،واته نیشــانیان دهدا
بهاڵم ئهو شتهی كه به ڕای من گرینگتر
لــه ههموویــان بوو ئهوه بوو كه دهیخســته
زێهنیانــهوه كه خهبات ههمیشــه بهكهڵكه،
نه تهنیا بهكهڵكه بهڵكوو پێویســته و لهمه
گرینگتر ئهوه بوو كه نیشــانیانی دهدا كه
جیهان بهرباڵوه و نابێ تهنیا خۆیان ببینن
بهڵكــوو دەبــێ جیهانیــش ببینــن ،لهگــهڵ
جیهان بسازن ،به كورتی فێری ئهوانیشی
دهكــرد كه فیكرێكی نێونهتهوهییان قهبووڵ
بێ و ئهنجامی بدهن و پهرهی بهم شێوازی
بیركردنــهوه لــه نێو الوان و كهســانی دیكه
دهدا و ئهمه بهڕای من زۆر گرینگه.
•بۆچی كــوردهكان بۆ ههمووان
كێشــهن ،یان به واتایهكی دیك ه
بۆچــی چــوار دهوری ئێمــه
كێشــهیان لهگهڵ خهباتی كورد
ههیــه ،مهگــهر كــورد داوای چ
دهكا؟
ئهمــه دهگهڕێتــهوه بــۆ مێــژوو و خراپتــر
لهمــه دوای شــهڕی یهكهمــی جیهانــی،
كوردستانیان كرده چوار بهش ،ههموو ئهم
واڵتانــه لــه واقێعدا خۆیان بااڵتر له كورد
دهزانــن و له ژیانی مرۆڤ ئهمه جێگەی
تهحەمووڵكــردن نییــه ،گرفتــی كــورد
ئهمهیــه؛ دواتــر گرفتی كــورد ئهمهیه كه
چــوار واڵت له واقێعدا كورد به دهســتكرد
دهزانن و له قوتابخانه و له فێربوون دووریان
خســتووهتهوه و كوردیان بهشــێوهی فهرمی
دواكهوتوو هێشتووهتهوه .ئهمهیش بۆ هیچ
كــهس جێگەی قهبووڵ کــردن نییه ،كورد
بــۆ خــۆی دهزانێ چی دهوێ ،ئهوه شــتێ
كه من دهزانم دهیانههوێ له ژێر دهسهاڵتی

ئهو واڵتانهی كه بهســهریاندا دابهش بووه،
بێنــه دهرێ كــه جیهان ئهوان وهك نهتهوهی
ئــازاد و بهرابــهر بناســێ و بتوانــن خۆیان
ڕێبــهری خۆیــان بــن .مــن ناڵێم كــه دهبێ
خێرا ســهربهخۆییان بوێــت ،چوونكه یهكهم
نازانن چی لێبكهن ،چوون شارهزاییان لێی
نییه ،دووههمهن دوژمن له پشت سهریانه،
هــهر ئــهو كاتــهی كــه كــورد بــه دهنگــی
بــهرز بڵێــت كه من ســهربهخۆییم دهوێ له
خودموختــاری وازبێنــێ ،ئهو كات دوژمن
ئامادهیــه كــه ههمــوو كارێــك بــكات كــه
ســهرلهنوێ كــورد بخاتهوه ژێر دهســهاڵتی
خــۆی .دوكتــور قاســملوو بارودۆخەکەی
زۆر بــە ڕوونــی دەبینی نــه تهنیا بۆ كورد
بەڵکــوو ڕۆژههاڵتــی ناڤینیش .كاتێكیش
دهیگــوت كــه دێموكراســی بــۆ ئێــران و
خودموختــاری بــۆ كوردســتان مهبهســتی
هــهر ئهمــه بــوو كه كــورد ســهرهتا فێربێ
چــۆن خــۆی ڕێبــهری و بهرێــوه ببــات؛
كاتــێ كــه فێربــوو یان النیكهم تێگهیشــت
كــه یانــی چی ،ئــهو كات دهتوانێ داوای
ســهربهخۆیی بــكات ،ههڵبــهت مــن دهزانم
كه ههموو كوردهكان ســهرهبهخۆییان دهوێ
زۆر سروشــتییه؛ تهنیــا مێــژوو له ههمبهر
كــوردهكان تاوانــی كــردووه ،ئێســتایش
جیهــان نایهــهوێ ههڵهكهی خۆی ڕاســت
بكاتــهوه ،كــورد دهبــێ خۆی هــهوڵ بدات
كه كارێك بكا كه بەڕاســتی فێربێ و ئهو
كات ســهربهخۆیی وهربگــرێ .تــۆ وێنای
بكــه كه كوردســتان ســهربهخۆ دهبێ ،كێ
قهبووڵی دهكا ،ئهم چوار واڵته ،لهم چوار
واڵتــه دهبــێ لــه هــهر كامیــان پارچهیهك
جیــا ببێتهوه لــه بهر ئهوهیكه كوردســتانه؛
بــۆ زلهێــزهكان ههمــوو ئیســتراتیژی
ڕۆژههاڵتــی ناڤیــن تێــك دهچــێ ،ئهمانه
دهبــێ ئیســتراتیژییەكی نــوێ دابڕێــژن.
نــهوت چهكێكــی مهرگهێنــهره ،ئهوهیــش
دهبــێ كــورد لێــی تێبــگات ئهمهیــه كــه
كارهكهی ئاســان نییه بهڵكــوو زۆر دژواره
بــهاڵم لــه كۆتاییدا دهبێ به خودموختاری
و به ئازادی خۆی بگات.
• تــۆ بــۆ خــۆت كــوردت چــۆن
ناســیوه؟ ئایــا كــورد ئــهو ســیما
و ڕووخســارهیه كــه نهیــاران و
دوژمنانی وێنای دهكهن؟
كــوردهكان ناراحــهت نهبــن ئهگــهر مــن

ڕاســتبێژانە قســهیهك بكــهم؛ بــه هــۆی
چارهنووسییهوه من تهنیا ئارهزوو دهكهم كه
بههێز بێ و خهبات بكات بهاڵم مهسهلهی
عاقــڵ بوونــی بــۆ مــن گرفتێكــی ههیه،
ڕهنگــه پێوهنــدی بــهوه ههیــه كــه جیهــان
كــورد لهگــهڵ خــۆی بهرانبــهر نازانــێ،
كــورد ئارهزوویەتی كه خۆی نیشــان بدات
كــه لــه ههمــوو كــهس بههێزتــره و ئهمــه
وادهكات كــه ڕێكخــراو دادهمهزرێنــێ و
حیــزب دادهمهزرێنێ و هێواش هێواش ئهم
رێكخــراو و حیزبــه دابــهش دهكا بــه چهند
دانــه لهبــهر ئهوهیكه قهبووڵــی نییه یان وا
بیر دهكاتهوه كه خۆی له كهســی دیكه بە
باشــتر دهزانــێ؛ كــورد كهمێك لــه منداڵ
دهچــێ ،بــۆ ئهوهیكــه خۆی نیشــان بدات
ههڵهگهلێــك دهكا كــه نهدهبوا بیكردبا .من
له واقێعدا ههموو ژیانم لهگهڵ كوردهكاندا
بــووه ،ڕهنگــه ههمیشــه لهگهڵیــان ژیانــم
نهكردبــێ بــهاڵم تهواوی بوون و ناخی من
لهگــهڵ كــورد بــووه ئهمهیه كــه من كورد
و كوردســتانم خــۆش دهوێ و ڕەنگــە هەر
ئهمهش بێ كه من ههڵهكانی كورد دهبینم
و حهزم لێیه كه عاقڵ ببێ.
• ئهم ههموو تراژیدیا گهورانه ك ه
بهسهر كورددا هاتووه ،هۆكاری
چییه كه دونیای دهرهوه هێشــتا
لــه كــۆڕ و كۆبوونهوه سیاســی ـ
دیپلۆماســییهكاندا ئــاوڕ له كورد
ناداتهو ه و پشــتیوانی له خهباتی
كورد ناكات؟
دهبــێ فێــر بیــن لــه قوتابخانه ،لــه كتێب،
لــه ڕۆژنامــه ،لــه جیران ،لــه نهتهوهكهی،
دهبــێ فێــر بــێ و بیــر بكاتــهوه و ببینــێ
كــه چ دهرســێكی لێ وهرگرتــووه؟ ئهگهر
تێگهیشــت ،فێربــوو ،ئــهو كات بوێــری
ئــهوهی ههبــێ كه به پێی ئهوه كار بكات،
خهبات بكات و قسه بكات ،ئهمانه ناكرێ
لــه ڕۆژێكی دیكــهوه فێر بێ و ئهنجامی
بــدات بــهاڵم دهبێ مرۆڤ ئــهو بوێرییەی
تێــدا بــێ كــه بەڕاســتی ژیانــی بــهرهو
ئــهم شــتانه ببــات و بزانــێ كــه ڕەوتێکی
درێژخایهنە بهاڵم بڵێت كه من كوردم ،من
ژنــم ،دهبــێ من ئــهم كاره بكهم ،ئهمه من
دهگهیەنێت به ژنانی كورد.
مهســهلهی ژنانــی كــورد بــۆ مــن بووهتــه
مهســهلهیهكی دژوار ،دهزانــی ژنانــی

•ئێمه دهزانین دوكتور قاسملوو
جیــا لــهوهی كــه كهســایهتێكی
سیاســی بــوو ،ئۆگری بــۆ هونهر
و بوارهكانــی دیكهیــش ههبــوو،
دهتوانــی پێمان بڵێــت كه كاك
دوكتــور قاســملوو لــهم شــتانه
حهزی له چی بوو؟
لــهم بــوارهدا دوكتــور قاســملوو كهســێكی
ئاســان بــوو ،لــه بــواری خــواردن ههمــوو
شــتێكی دهخوارد ،شــتێك نهبوو كه حهزی
لــێ نهبــێ و قهبووڵــی نهبــێ ،ههڵبــهت
خواردنــی ئێرانــی پێخۆشــتر بــوو ،بــهاڵم
دهكرێ ئهمهیش له بارهی خۆیشــمهوه بڵێم
مــن خواردنــی ئێرانیم له ههموو خواردنێك
پــێ خۆشــتره ،ئهمــه بــوو كــه لــە بــواری
خواردن كهسێكی ساده بوو واته ئاشپهزێك
كه بۆ دوكتور قاســملوو خواردنی دروســت
بكردبا ،كارهكهی زۆر دژوار نهبوو.
 .خواردنێــك تایبــهت بــوو كــ ه
زۆری حهز لێ بێ؟ بۆ خۆیشتان
چ خواردنێكــی تایبهت ههیه كه
حهزتــان لــێ بــێ لــه خواردنــه
كوردی و ئێرانییهكان؟
خواردنــی تایبهت نازانم بهاڵم ئهو شــتهی
كــه بهڕاســتی زۆری دهخــوارد گوێــز و
فستهق بوو.
ئهو شتهی كه پێوهندی به كتێبهوه ههیه من
ههمیشــه دهكهومه بیر باوهگهورهم ،دوكتور
قاســملوو ههموو شــتێكی دهخوێندهوه ههر
شــتێكی پهیدا دهكرد ،تیكه ڕۆژنامهیهك،
كتێبێــك ههمــوو شــتێكی دهخوێنــدهوه،
ههڵبــهت كتێبــه كالســیكهكانی ئۆرووپا و
ئهمریكایشــی دهخوێنــدهوه .بۆ مووســیقی
گوێی له موسیقی كالسیك دهگرت كاتێ
لــه ماڵــهوه داماندهنا بهاڵم ئهو شــتهی كه
لــه ههمــوو شــت زیاتــر حــهزی لێــی بــوو
مووســیقی و گۆرانییــه كوردییــهكان بوو،
لهبهر ئهوهیكه ئهوی دهبردەوە بۆ نیشتمانی
خــۆی .ژیانــی تایبهتی دوكتور قاســملوو
زۆر ساده بوو.
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«بۆ دوکتوری مەزن»
ماوەیەکــە بــەردەوام وێنەیــەک دێتــە بەرچــاوم؛ پیاوێک بــە پاڵتاوێکی خۆڵەمێشــی و قژێکی ماش و
برنجییەوە لە گۆڕستانێکی نامۆدا ،لەسەر گۆڕەکەی خۆی ڕاوەستاوە .باران ئەبارێت بەاڵم خەرمانەیەک
لە مژ و ڕووناکی دەوری داوە و پێش بە تەڕبوونی ئەگرێت .دڵەڕاوکێم هەیە بە جۆرێک کە ناتوانم
لە شــوێنی خۆم بجووڵم و بڕۆمە پێش .لەو شــوێنەی کە من وەســتاوم دەموچاوی ئەوم بە تەواوەتی
لێ دیار نییە ،بەاڵم ئەوەیکە ئەیبینم خەمی تێدا نییە تەنیا ئەڕوانێت .لە خۆی ،لەو بەردە ،شایەدیش
خەیاڵی لە شوێنێکی ترە  ...لە کوردستان!
بۆ کەسێکی کورد کە ساڵگارێک لە کوردستان ژیابێت ئێرە زۆر نامۆیە ،ئەم ئازارە کە ناخم ئەهەژێنێت
ئازار و ئێشی خاکە ،سەختە دووربوون لە خاک ،لە وەتەن ،لە نیشتمان ...بە تایبەت بۆ ئەو!
ئەڵێن کاتێک لە کوردستان بوو ،وانەی مرۆڤایەتی بە خەڵک ئەدا ،پێشمەرگەکانی واڵتم لە پۆلەکانی
قوتابخانــەی ئــەودا ،بــە زانســتەوە بۆ شــەڕی دوژمنــی داگیرکەر ئەڕۆیشــتن .ئەڵێن هیچ کات شــەڕی
نەدەویســت ،شــەڕی پــێ فرۆشــرا ،مرۆڤانە لەگــەڵ دوژمن هەڵســوکەوتی دەکرد .خوازیــاری وتووێژ
لەگەڵ کەســانێکدا بوو کە وتووێژیان بۆ خوێنڕشــتن و فریودان بەکار ئەهێنا .خوێندوومەســۆ کە لە
پێشــمەرگەیەک کــە فیلمــی لــە گرتنی پایگایــەک گرتبوو ،دڵگیر بــوو و بۆ زانین ســەبارەت بە بایەخی
گیانــی مــرۆڤ لــە تەشــوێقی بێبەش کرا .ئینســانێکی وەها بەرز و گەورە ئەو خاکە ،ئەو شــوێنە دنجە
چۆن ئەیگرێت؟ بە دوای چییەوەیە و خوازیاری چییە؟ ئەڵێن ڕۆحێکی سەرگەردان تا خواستەکەی بە
ئەنجام نەگات ناحەوێتەوە .من لە ژێر ئەم بارانە ناکاوەدا خووساوم و بۆ ئەم خەمە گەورەیە ئاسمانی
هەندەرانــم بــۆ ئەگــری و ئەو بیــر ئەکاتەوە .خەمبار نایبینــم ،دڵنیام مانوو بوو ...باشــتر لە هەرکەس
ئەیزانی دوژمنی نیشتمانی داگیرکراومان ،هەرگیز خواستمان بە حەق ناناسێت.
لە خۆم ئەپرسم ئەگەر بە هەر بکوژێک پێش جێبەجێ کردنی ئەرکی پێسپێردراوی مەجالێک بدرێت
بۆ ناسینی کوژراو ،ئایا دیسانیش ئەیکوژێت؟ دڵنیا نیم.
ئینســانێکی وەها بەرز کە لە کاتی خۆیدا هەزاران هەزار عاشــقی ئەو و ڕێبازە پڕشــنگدارەکەی بوون
و تەنانــەت دوای خۆیشــی بــۆ هەتاهەتایە لە دڵی میللەتەکەیدا ئــەژی و جێگەی ڕێزە ،بۆ دوژمنەکەی
نەناسراو نەبوو .بەاڵم بە داخەوە واڵتە لەت لەت کراوەکەی من کەوتووەتە ژێر دەسەاڵتی کەسانێک
کە هیچ ڕێزێک لە هیچ کەس و هیچ شــتێک ناگرن .وەکوو هیچ جێگایەکی دیکەی ئەم دنیایە نییە.
ئەم پیاوەش ،ئەوەی باشتر لەهەرکەس ئەزانی .تەنانەت بەرلە هاتنیان وەکوو مونجییەک بۆ ئینسان!
ئەمان باوەڕیان بە خودا بوو و ئەم باوەڕی بە مرۆڤایەتی .مەگەر فەلسەفەی هەر دین و هەر ئایینێک
پاراســتنی ئەخالق و بە ڕەســمییەت ناسینی حەقی ئینســان نییە؟ ئەی چۆنە کە دیندارە داگیرکەرەکان
بەبڕوا بەو ئایینە ئەوەندە بە ئاسانی تۆیان شەهید کرد؟
هەموو دیتمان کە لە دیوێکی خووســاو لە خوێنی تۆ و هاوڕێکانت باڵی ڕاســتت ســپی ماوە! هەر ئەو
باڵــەی وا بــۆ ئاشــتی و ئازادی و بەدیهێنانــی ئاواتەکانی کورد بەرەو نوێنەرانــی ناحەقترین دەوڵەتی
دنیا درێژ کرابوو...
لــە پاڵتاوەکــەت خوێــن ئەڕێژێت ...بۆ دەنگم ناگا پێت؟  ...بۆ نایبینی؟ گۆڕســتانی نێوداران ســوور
هەڵگەڕاوە ...خوێنە ئەبارێت لە ئاســمانی خەمباری هەندەران ،خوێنە عەرزەکە دائەپۆشــێ ،خوێنە
کە وێنەکە دائەپۆشێ و تۆ هەر ئەڕوانی و لەسەر گۆڕێک کە دەتەویست لەوێوە کوردستانی لێ دیار
بێت ،وەستاوی!
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ڕۆژنامەی کوردســتان بە مەبەســتی هەرچی زیاتر ئاشکراکردنی پێشێلکاری مافی مرۆڤ لە ناوچەکانی کوردستانی
ڕۆژهــەاڵت ،هــەر دوو حەوتــوو جارێــک ڕاپۆرتێک لە ســەر بارودۆخی مافی مرۆڤ لە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت باڵو
دەکاتەوەو دەیخاتە بەر دیدی خوێنەرانی ڕۆژنامەی کوردستان.
ئــەم ڕاپــۆرت و ئامارانــە باس لە حاڵەتەکانی پێشــێلکردنی مافی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی ســەرەتای مانگی پووشــپەڕی
ساڵی  ٩٨هەتاوی لە شار و ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکات کە بریتین لە حاڵەتەکانی دەستبەسەر کردن،
بانگهێشــت ،ئێعــدام ،کــوژران و برینداربوونی کۆڵبەران ،کرێکاران ،خۆکوشــتن ،زیندانیان و مەحکــووم کردنی هاوواڵتییان لە
کوردستانی ئێران.
دەسبەسەرکردن:

ڕۆژی چوارشــەممە٢٩ ،ی جــۆزەردان،
الوێکی کورد بە ناوی "عەلی جەوازک"،
خەڵکــی شــاری بــۆکان ،لــە الیــەن هێــزە
ئیتالعاتییەکانــەوە بانگهێشــت و دواتــر
دەسبەسەر کرا.
هەمــان ڕۆژ ،هاوواڵتییەکــی کــورد بــە
نــاوی "ســامی محەممەدنــژاد" ،کــوڕی
جەمــاڵ ،خەڵکــی شــاری ســەڵماس ،لــە
شــوێنی کارەکــەی خۆیــدا لــە شــەقامی
ڕەزایــی ،بــە تۆمەتی "هــاوکاری لەگەڵ
یەکێــک لــە حیزبــە کوردییەکانــی
دژبــەری حکوومەتــی ئێــران" ،لــە الیــەن
هێــزە ئیتالعاتییەکانــەوە دەسبەســەر و بــۆ
شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.
ڕۆژی چوارشــەممە٥ ،ی پووشــپەڕ،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی "هێمــن
بایزیدی" ،خەڵکی شــاری شــنۆ ،لە الیەن
ئیتالعاتی ســپای پاســدارانەوە دەسبەســەر
کرا.
ئێوارەی ڕۆژی سێشەممە٤ ،ی پووشپەڕ،
هاوواڵتییەکــی خەڵکی شــاری شــنۆ ،بە
نــاوی "ڕەحیــم ئەرشــەدی" ،لە الیــەن هێزە
ئیتالعاتییەکانــەوە ،دەسبەســەر و بــۆ
شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.
لە سەرەتاکانی پووشپەڕدا ،هاوواڵتییەکی
کــورد بە نــاوی "فەردیــن محەممــەدزادە"
خەڵکــی گونــدی "دەلەیلیـ"ـــی شــاری
جوانــڕۆ ،لە الیەن هێزە ئیتالعاتییەکانەوە،
بــە هــۆکاری نادیــار دەسبەســەر و بــۆ
شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.
ڕۆژی چوارشــەممە٥ ،ی پووشپەڕ ،هێزە
ئیتالعاتییــەکان لــە دەروازەی ســەرەتای
شــاری شــنۆ ،هاوواڵتییەکــی کوردیــان
بــە نــاوی "عیســا ڕەشــۆزادە" ،خەڵکــی
ناوچەی دەشــتەبێڵی ئەو شــارە دەسبەســەر
و بــۆ شــوێنێکی نادیــار ڕاگواســت .هەتا
کاتــی باڵوبوونــەوەی ئــەم هەواڵــە ،هیــچ
زانیارییەک لە چارەنووسی ئەم هاوواڵتییە
کــوردە پــاش لــە دەسبەســەرکرانی ،لەبــەر
دەستدا نییە.
ڕۆژی چوارشــەممە٥ ،ی پووشــپەڕ ،هێزە
ئیتالعاتییــەکان پــاش هێرش کردنە ســەر
ماڵــی هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی
"منــەت ڕەحمانــی" ،خەڵکــی گونــدی
"لــۆن ساداتـ"ـــی شــاری کامیــاران و پاش
دەسبەسەرکردنیان ،ناوبراویان بۆ شوێنێکی
نادیار ڕاگواست.
ئێــوارەی ڕۆژی چوارشــەممە٥ ،ی
پووشــپەڕ" ،ســیروان ئیبراهیمــی"،
بەرپرســی لقــی ئەنجومەنــی فەرهەنگی-
کۆمەاڵیەتیــی "نۆژیــن" لــە شــاری
کامیاران ،لە الیەن هێزە ئیتالعاتییەکانەوە
دەسبەســەر و هیــچ زانیارییەک ســەبارەت
بە چارەنووسی ناوبراو لەبەر دەستدا ،نییە.
 ٨هاوواڵتیــی کورد بە ناوەکانی "شــاهین
ئاغاوەیســی ،وەحیــد مێهــروەرز ،نــازدار
جەمشــیدی ،فەرامەرز ڕۆستەمی ،عەلی
ڕۆســتەمی ،ئیمــان ڕۆســتەمی ،فەرشــاد
ئەمیــری و پژمــان ئومیــدی" ،خەڵکــی
گونــدی "بزمیرئــاوا"ی شــاری سەالســی
باوەجانی ،لە الیەن هێزە ئیتالعاتییەکانەوە،
دەسبەسەر کران؛ ئەو  ٨هاوواڵتییە کوردە،
لە ڕۆژانی چوارشەممە ٥ی پووشپەڕ هەتا
ڕۆژی هەینی ٧ی پووشپەڕ ،دەسبەسەر و
بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزراون.
ڕۆژی پێنجشــەممە٦ ،ی پووشــپەڕ،

فەرمانبەرێکــی ئیــدارەی پــەروەردە و
بارهێنانــی سەالســی باوجانــی ،بــە نــاوی
"ســاالر ڕەمەزانــی" ،تەمــەن  ٤٠ســاڵ ،لە
الیــەن هێــزە ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەســەر
کرا.
ڕۆژی یەکشــەممە٩ ،ی پووشــپەڕ ،هێــزە
ئیتالعاتییــەکان هێرشــیان کــردە ســەر
گوندەکانــی "بــاوان و فلــەکان" و چــوار
هاوواڵتیــی خەڵکــی ئــەو دوو گوندەیــان
دەسبەســەر کرد؛ بە وتەی ســەرچاوەیەکی
ئــاگادار" ،عــارف محەممــەدی" ،عابیــد
محەممەدی" و "حەسەن بەراتی" ،خەڵکی
گونــدی بــاوان و "ســەرهەنگ بابەکــری"
خەڵکــی گونــدی فلــەکان ،لە الیــەن هێزە
ئەمنییەتییەکانەوە ،دەسبەسەر کراون و بۆ
شوێنێکی نادیار ڕاگوێزراون.
ڕۆژی یەکشــەممە٩ ،ی پووشــپەڕ ،هێــزە
ئیتالعاتییەکان هێرشــیان کردە سەر ماڵی
هاوواڵتییەکی کورد لە شــاری نۆدشــە و
ناوبراویان دەسبەسەر کرد.
شوناســی ئەو هاوواڵتییە کوردە ،بە ناوی
"عەلــی مەحمــوودی" ،تەمــەن  ٦٠ســاڵ،
ڕاگەیەندراوە.
ڕۆژی یەکشــەممە٩ ،ی پووشــپەڕ ،هێزە
ئیتالعاتییەکان هێرشــیان کردە سەر ماڵی
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی "ســەید
وەهــاب عەلیزادە" ،کوڕی ســەید ئیبراهیم
خەڵکی گوندی "بێژاوێـ"ـــی شاری شنۆ و
ناوبراویان دەسبەسەر کرد.
ڕۆژی چوارشــەممە١٢ ،ی پووشــپەڕ،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی "حەمید
کەڕەونانــی" ،تەمــەن  ٢٤ســاڵ ،خەڵکــی
گونــدی "کەڕەونانـ"ـــی شــاری دێــوالن،
لــە الیــەن هێــزە ئیتالعاتییەکانــی ئــەو
شــارەوە ،دەسبەسەر و بۆ شــوێنێکی نادیار
ڕاگوێزراوە.
ڕۆژی سێشــەممە١١ ،ی پووشــپەڕ،
دوو هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانــی
"جــەزا مــەکاری و عەلــی مەحمــوودی"،
خەڵکــی شــاری نۆدشــە ،لــە الیــەن هێــزە
ئیتالعاتییەکانەوە ،دەسبەسەر کران.

بوونــی
ممنوعالخــروج
هاوواڵتییــان و لێدانــی
ڕۆژنامەنووسان:

ڕۆژی دووشــەممە٢٧ ،ی جــۆزەردان،
هاوواڵتییەکــی کــورد بە ناوی "ئەفشــین
شــێخئیســامی وەتەنــی" ،لــە الیــەن لقی
دووی پرســگری ئینقالبــی شــاری ســنە،
"ممنوعالخروج" کرا.ئەم هاوواڵتییە کوردە،
بــە تۆمەتــی "کۆبوونــەوە و تەبانــی دژی
نیزام" و "ئەندامبوون لە یەکێک لە حیزبە
کوردییەکانی دژبەری حکوومەتی ئێران،
"ممنوع الخروج" کراوە.
ڕۆژی دووشەممە٣ ،ی پووشپەڕ" ،دیاکۆ
توتونچــی" ،هەواڵنێــری پایگای خەبەریی
"ڕێکار" ،لە کاتی ئامادەکردنی ڕاپۆرتی
ڕێوڕەســمی چاوپێکەوتنــی بەرپرســانی
قەزایــی لــە شــاری مەهابــاددا ،لــە الیەن
"حامــد حەیــدەری" ،بەرپرســی شــۆرای
شاری مەهاباد ،هێرشی کرایە سەر.
لــە کاتــی ڕووماڵکردنــی کۆنگــرەی
بەنــاو "ناودارانــی کورد" لە شــاری ســنە،
کــە لــە ڕۆژانی  ١١هەتا ١٢ی پووشــپەڕ
بەڕێوەچــوو ،هێــزە ئەمنییەتییەکانــی
حکوومەت ،ئیزنیان بە هەواڵنێران نەدا کە
ڕووماڵــی ئەو کۆنگرەیە بکەن و دەســتیان

بە لێدان و بێڕێزیکردنی هەواڵنێران کرد.
سەرچاوەیەکی ئاگادار لەو باریەوە باڵوی
کردبــووەوە کــە تەنیا چوار هەواڵنێر ئیزنی
ڕووماڵکردنــی کارەکانی ئەو کۆنگرەیانە
بووە و ئەوانی دیکە هێزە ئەمنییەتییەکان،
بە ناوی هەواڵنێرانەوە بوون.

کردنــی
مەحکــووم
هاوواڵتییان بە زیندان:

هەڕەشەکردن لە شاعێران:

شــەوی ٧ی پووشــپەڕ ،شەوەشــێعرێک لە
هۆڵــی هونــەری شــاری سەردەشــت ،بــۆ
یــادی قوربانییانــی کیمیابارانکردنی ئەو
شــارە ڕێکخرابوو ،کە ئیدارەی ئیتالعات،
هەڕەشــەی لە شــاعیرێک کــرد کە نابێ
شــێعری سیاســی لــەو یادکردنەوەیــەدا،
بخوێنێتەوە.
ئیــدارەی ئیتالعاتــی شــارەکانی مەهابــاد
و شــنۆ ،بنەماڵــەی ئەندامانــی حیزبــە
کوردییەکانــی دژبــەری حکوومەتــی
ئێرانیــان بانگهێشــتی ئــەو ناوەنــدە
حکوومەتییــە کــردووە و داوایــان لــەو
بنەمااڵنــە کــردووە کــە کوڕەکانیــان
دەســت لە ئەندامێتیــی حیزبە کوردییەکان
هەڵبگرن و بیانهێننەوە بۆ ئێران.

هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی
"محەممەدئەمیــن کەنعانــی" ،خەڵکــی
گوندی "تەختە"ی ســەر بە شــاری ســنە،
بــە تۆمەتــی "هەوڵــدان دژی تەناهیــی
نەتەوەیــی" ،لە الیــەن لقی یەکی دادگای
ئینقالبی ئەو شارەوە ،بە  ٥ساڵ زیندانیی
تەعلیقی مەحکووم کرا.
لقــی یەکــی دادگای ئینقالبــی شــاری
ســنە ،بە سەرۆکایەتیی دادوەر "ڕەئیسی" ،کــوژران و برینداربوونــی
الوێکی تەمەن  ٢٤ساڵەی بە ناوی "موبین
کۆڵبەران:
ئەڵاڵوەیســی" ،کــوڕی جــەالل ،خەڵکــی ڕۆژی سێشــەممە٤ ،ی پووشــپەڕ،
گونــدی "قــار" ،لــە بەخشــی ناوەندیی ئەو کۆڵبەرێــک بــە ناوی "هێمن ســاڵحپوور"،
شــارە ،بە ســێ مانگ زیندانی مەحکووم تەمەن  ٢١ســاڵ ،کوڕی ســەلیم ،خەڵکی
کرد.
گونــدی "ئاڵۆتـ"ـــی ســەر بە شــاری بانە،
دادگای پێداچوونــەوە ،حوکمــی  ٧ســاڵ لــە کاتــی کۆڵبەریــدا ،بەهــۆی تەقــەی
زیندانیــی هاوواڵتییەکــی کــوردی بــە ڕاســتەوخۆی هێــزە نیزامییەکانــی
نــاوی "محەممــەد پەتاشــی" ،کــوڕی حکوومەتەوە ،گیانی لەدەست دا.
محەممەدکەریــم ،خەڵکــی گونــدی لــە مــاوەی چەنــد ڕۆژی ڕابــردوودا،
"قەمتەرە" ،پشتڕاست کردەوە.
کۆڵبەرێکــی دیکــەی کــورد بــە نــاوی
زیندان:
مانگرتنی زیندانییەک لە
"عومــەر محەممــەدی" ،کــوری ســادق،
زیندانییەکــی سیاســیی کــورد بــە نــاوی خەڵکی گوندی "بڵەسەنـ"ـــی شــاری بانە،
"هیــوا ئەژبــەری" ،ناوســراو بــە "هیــوای بە تەقەی هێزە نیزامییەکانی حکوومەت،
خــاوی" ،مــاوەی  ٦ڕۆژە لێوەکانــی لــە بریندار بوو.
زیندانــدا تەقــەڵ داوە و مانــی لــە خواردن کاســبکارێکی کــورد بــە نــاوی "یوونــس
گرتووە.سەرچاوەیەکی ئاگادار لە زیندانی ئاڵتــوون" ،تەمــەن  ٢٦ســاڵ ،کــوڕی
شــاری مەریوانــدا بــە ئاژانســی کوردپای عومــەر ،خەڵکــی گونــدی "نەمنجێـ"ـــی
ڕاگەیانــد" :ئــەو زیندانییــە سیاســییە لــە شــاری پیرانشــار ،بە تەقەی ڕاستەوخۆی
مــاوەی زیندانیکرانیــدا ،لــە هــەر جــۆرە هێزە نیزامییەکانی حکوومەت پێکرا و بۆ
مورەخەســی و چاوپێکەوتنێــک لەگــەڵ چارەســەریی پزیشــکی ڕەوانــەی ناوەندی
بنەماڵەکــەی بێبەری بــووە و بەو هۆیەوە ،دەرمانی کرا.
دەستی داوەتە مانگرتن".
ڕۆژی یەکشــەممە٩ ،ی پووشــپەڕ،
بانگهێشت بۆ دادسەرا و دادگا:
کۆڵبەرێکــی کــوردی خەڵکــی شــاری
ســێ هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانــی سەردەشــت ،بــە تەقەی ڕاســتەوخۆی هێزە
"ئەمیر ڕەزایی" ،کوڕی جەمیل" ،ســیروان نیزامییەکانی حکوومەت ،پێکرا.
ئەرغەوانــی" ،کــوڕی خواکەرەم و "فەرزاد شوناســی ئــەو کۆڵبــەرە کــوردە بــە ناوی
ســادقی" کوڕی حەبیب ،خەڵکی گوندی "ڕزگار ڕەســووڵی" ،خەڵکــی گونــدی
تەنگیســەر ،دەبــێ بــۆ بەڕێوەچوونــی "بێورانــی سەرێـ"ـــی شــاری سەردەشــت
حوکمەکەیان ،خۆیان بە زیندانی ناوەندیی ڕاگەیەندراوە.
شاری سنە ،بناسێنن.
ئێــوارەی چوارشــەممە١٢ ،ی پووشــپەڕ،
"مامۆســتا عەبدولباقــی ســەعیدی" ،هێــزە نیزامییەکانــی حکوومــەت ،لــە
مامۆســتای ئایینیــی کورد و پێشــنوێژی نزیــک گونــدی "هانەگەرمەڵــە" ،ســەر
پێشــووی هەینیــی مزگەوتــی "تەرخــان بــە شــاری نۆدشــە ،بــە نــاوی "گــۆران
ئاوا"ی شــاری بانە ،بانگهێشــتی دادگای عەزیــززادە" ،کــوڕی حوســێن ،خەڵکــی
ڕۆحانییەتی شاری هەمەدان کرا.
گونــدی "هانەگەرمەڵە" ،گیانی لەدەســت
ڕۆژی پێنجشــەممە١٣ ،ی پووشپەڕ ،دوو دا و کۆڵبەرێکــی دیکــە بە ناوی "ئەســیر
هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانــی "عومــەر شاپەســەندی" ،کوڕی ســەبری بەسەختی
داریووشــی" ،تەمــەن  ٥٥ســاڵ و "عەدنــان برینــدار بووە و بۆ چارەســەریی پزیشــکی،
داریووشــی" ،تەمــەن  ٣٠ســاڵ ،خەڵکــی ڕەوانــەی ناوەنــدی دەرمانیــی شــاری پاوە
گونــدی ســەردۆش ،ســەر بــە شــاری کراوە.
مەریوان ،بانگهێشــتی ئیدارەی ئیتالعاتی ڕۆژی چوارشــەممە١٢ ،ی پووشــپەڕ،
ئەو شارە کران.
کاســبکارێکی کــورد بــە نــاوی "یوونــس
تۆمەتــی
بــە
ئیتالعــات،
هێزەکانــی
ئاڵتوون" ،تەمەن  ٢٦ساڵ ،کوڕی عومەر،
"هــاوکاری لەگــەڵ یەکێــک لــە حیزبــه خەڵکــی گونــدی "نەمنجێـ"ـــی شــاری
کوردییەکانی ئۆپۆزیســیۆنی حکوومەتی پیرانشــار ،بە هۆی قورسیی برینەکانیەوە،
ئێــران" ،لێپرســینەوەیان لەگــەڵ ئــەو دوو لــە یەکێک لە نەخۆشــخانەکانی شــاری
هاوواڵتییە کوردە کردووە.
ورمێ ،گیانی لەدەست دا.
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی "ئەحمــەد
گوشــاری ئیتالعــات
و ڕازی" ،تەمەن  ٤٧ســاڵ ،خەڵکی شــاری

نۆدشــە ،بە هۆی هەژاری و دەســکورتی،
توانای تێچووی پزیشکیی بۆ چارەسەریی
سەرمابردوویی قامکەکانی دەستی نییە.
تەقینەوەی مین:
بــە هــۆی تەقینــەوەی یەکێــک لــە مینە
چێندراوەکان ،ئەندامێکی ســپای پاسداران
بــە نــاوی "حەســەن دەرگاهــی" ،گیانــی
لەدەست داوە.
بەپێــی ئــەو ســەرچاوەیە ،ئــەو ڕووداوە لــە
ناوچــەی ســنووریی شــاری "قوتــوور" و
ڕۆژی دووشــەممە١٠ ،ی پووشــپەڕ،
ڕوویداوە.

گیــان لــە دەســتدانی
کرێکاران:
ڕۆژی شــەممە١ ،ی پووشــپەڕ،
کرێکارێکــی کــورد بــە نــاوی "ســەالح
عەبدوڵاڵپوور" ،کوڕی مســتەفا ،خەڵکی
شــاری بــۆکان ،لــە کاتــی کارکردنــدا
بــە هــۆی تەقینــەوەی "تــی ئێــن تــی" لە
کارگەیەکی ماسەدا ،گیانی لەدەست دا.
ڕۆژی یەکشــەممە٢ ،ی پووشــپەڕ،
فەرمانبەرێکــی کــوردی خەڵکی شــاری
نۆدشە ،بە هۆی کارەباگرتوویی لە کاتی
کارکردندا ،گیانی لەدەست دا.
شوناســی ئەو فەرمانبەرە کــوردە بە ناوی
"بێهنام شەریفیان" ،تەمەن  ٣٣ساڵ ،کوڕی
محەممەدعەزیز ،ڕاگەیەنــدراوە .هەروەها،
کرێکارێکــی دیکــەی خەڵکــی شــاری
نۆدشــە بــە ناوی "ڕێبــوار مەحمــوود پوور
ناسراو بە (حوسێن) کوڕی محەممەد ،بە
هۆی ڕووداوی کار گیانی لە دەستدا.

خۆکوژی ژنــان و پیاوان لە
کوردستان:

ڕۆژی هەینــی٣١ ،ی جۆزەردان ،دوکتور
"شــوان کەریمــی" ،کــوڕی عێزەتوڵــا،
دانیشــتووی گەڕەکــی ئاغەزەمانــی
شــاری ســنە ،خاوەنــی دوکتــورای
کۆمەڵناســی ،کۆتایــی بــە ژیانــی خۆی
هێنا.ســەرچاوەیەکی ئاگادار لــەم بارەیەوە
بــە ئاژانســی کوردپــای ڕاگەیانــد" :ئــەو
کۆمەڵناســە کــوردە ،بــە هــۆی بێــکاری
خــۆی کوشــتووە و کۆتایــی بــە ژیانــی
خۆی هێناوە".
ڕۆژی یەکشــەممە٢ ،ی پووشــپەڕ،
ژنــە هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی
"شــوکری ســوارە" ،خەڵکی شاری ڕەبەت،
ســەر بــە شــاری سەردەشــت ،دەســتی دایە
خۆسووتاندن.
ڕۆژی دووشــەممە٣ ،ی پووشــپەڕ،
مێرمنداڵێکــی کــورد بــە ناوی "ســوهراب
ڕۆســتەمی" ،کــوڕی ســەالم ،خەڵکــی
شــاری مەهاباد ،دەستی دایە خۆکوژی و
گیانی لەدەست دا.
ڕۆژی سێشــەممە٤ ،ی پووشــپەڕ،
هاوواڵتییەکــی تەمــەن  ٤٨ســاڵ بە ناوی
"حەســەن" ،خەڵکــی گوندی "خانەگێـ"ـــی
شــاری مەهاباد ،کۆتایی بە ژیانی خۆی
هێنا.
شەوی سێشەممە٤ ،ی پووشپەڕ ،کچێکی
الو بە ناوی "شــیما خوسرەوی نیا" ،تەمەن
 ١٩ســاڵ ،کچی حەسەن ،خەڵکی شاری
ســنە ،کۆتایــی بە ژیانی خــۆی هێنا.ئەو
کچــە الوە ،لــە ڕێــگای خۆهەڵواســینەوە
کۆتایی بە ژیانی خۆی هێناوە.
الوێکی کوردی خەڵکی شاری بۆکان ،بە

نــاوی "هیوا کاکی" ،کــوڕی مەحیەدین،
بــە هــۆی بێکارییەوە ،خۆی هەڵواســیوە و
کۆتایــی بــە ژیانی خــۆی هێناوە.ئەو الوە
بۆکانییە ،خێزاندارە و خاوەنی منداڵێکە.
پیاوێکــی تەمــەن  ٤٠ســاڵ ،خەڵکــی
گونــدی "دزەی دۆڵ" ،ســەر بــە شــاری
ورمێ ،کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.هەر
چەنــدە شوناســی ئــەو هاوواڵتییــە کوردە،
بــۆ ئاژانســی کوردپــا ڕوون نەبووەتــەوە،
بــەاڵم ســەرچاوە خۆجێییــەکان ،هــۆکاری
خۆکوژیــی ئــەو هاوواڵتییە ،بۆ کێشــەی
خەمۆکی دەگەڕێننەوە.
ڕۆژی هەینــی ١٤ی پووشــپەڕ کچێکــی
مێرمنــداڵ بــە نــاوی "شــیوا شــەعبانی"
تەمەن  ١٦ساڵ کچی سابیر بە هۆکاری
نادیار کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.
ئەمــڕۆ ١٥ی پووشــپەڕ ،کچێکــی الو بە
ناوی "مەرزیە بایەزیدی موقەدەم" خەڵکی
گونــدی پەســوێی شــاری پیرانشــار ،بــە
هــۆکاری نادیار کۆتایی بە ژیانی خۆی
هێنا.
لە ماوەی ئەم دوو حەوتوویەدا ٥٦ ،حاڵەتی
پێشــێلکاری مافی مرۆڤ لە کوردســتان
ڕوویــداوە کــە بریتین لە دەسبەســەرکردنی
 ٢٦هاوواڵتیــی بانگهێشــت بــۆ دادگا
 ٦هاوواڵتیی،هەروەهــا  ٣هاوواڵتیــی
کورد ســەرجەم بە  ١٢ســاڵ و ٣و مانگ
زیندانی مەحکــووم کراون ،هاوواڵتییەک
ممنوعالخــروج کــراوە و هێــرش بــۆ ســەر
هەواڵنێرێــک لــە شــاری ســەقز و لێدانــی
چەندیــن هەواڵنێــر لــە شــاری ســنە لــە
کۆنگــرەی ناودارانــی کــورد ،مانگرتنــی
زیندانییەکــی سیاســی لــە زیندانــی
مەریــوان ،هەڕەشــە لە شــاعێڕیكی ســەقز
و بنەماڵەکانــی ئەندامانــی حیزبــە
کوردییەکان.
هەروەهــا ،لــەم ماوەیــەدا ،نزیکــەی ٦
کاســبکار و کۆڵبــەری کــورد بــە تەقەی
ڕاســتەوخۆی هێــزە نیزامییەکان،کوژراو و
بریندار بوون و لە کۆی ئەو  ٦کاوسبکار
و کۆڵبــەرە کــوردە ٢ ،کــوژرا و  ٤بریندار
بــووە و هەروەهــا یەکێــک لــەو کۆڵبــەرە
برینداربووە ،بە هۆی قورسی برینەکەیەوە،
پــاش  ٣ڕۆژ لــە نەخۆشــخانەی ورمــێ،
گیانــی لــە دەســتداوە و لــە الیەکــی
دیکەوەشــەوە،کۆڵبەرێکی کــورد بە هۆی
نەبوونــی تێچــووی نەخۆشــخانە ،نەیوانــی
قامکەکانی بە هۆی سەرمابردووی ڕەش
هەڵگەرابوون ،چارەسەر بکات.
هەروەهــا لەو ماوەیــەدا ٩ ،هاوواڵتیی ژن،
کچ و کوڕ وپیاو لە کوردســتان بە هۆی
کێشــەی کۆمەاڵیەتــی ،دەســتکورتی
و بنەماڵەیــی کۆتاییــان بــە ژیانــی
خۆیــان هێنــاوە .لــە کــۆی ئــەو ٨کەســە
کۆمەڵناســێکی کوڕ  ٣،پیاو ،ژنێک٣ ،
کچێک ،مێرمنداڵێکی کوڕ.
ســەرجەم لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت ،لە
دوو حەتــووی ڕابــردوودا ،بــە پێی ئاماری
تۆمار کراوە لە ناوەندی ئاماری ئاژانسی
هەواڵدەریــی کوردپــا ٤٨ ،حاڵەتــی
پێشــێلکاری مافــی مــرۆڤ و  ٩حاڵەتی
خۆکوژی تۆمار کراوە.

