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واڵتێكــی  سیاســیی  جوغرافیــای 
به اڵلێــدراوی وه كــوو ئێــران، جوغرافیــای 
پێكه وه ژیــان و گه شــه كردن نییــه ، به ڵكــوو 
جوغرافیای كۆلۆنیالیزمێكی ڕه گداكوتاوه  
كه  نه ك ته نیا هێزه  ده سه اڵتداره كان، به ڵكوو 
هزره  سیاسییه كانی نێو ئه وانه ی خۆیان به  

ناوه ند پێناسه  ده كه ن ته نیوه ته وه .
كۆلۆنیالیزم، پێناسه ی پێوه ندییه  سیاسی و 
كۆمه اڵیه تی و ئابوورییه كان له  ئێراندا ده كا 
و ڕوانینــی ناوه ندگــه را و ناوه ندنشــینه كان 
بــۆ نه تــه وه  ســته ملێكراوه كان، ڕوانینێكــی 
كۆلۆنیالیســتییه  كــه  خۆیــان بــه  ناوه نــد و 

ئه وانی دی به  په راوێز ده بینن.
ده كا  وا  ناوند-په رواێزییــه ،  ڕوانینــه   ئــه م 
كــه  نــه ك تااڵنكردنی ســامانی كوردســتان 
و ئه حــواز و به لووچســتان و ئازه ربایجــان و 
توركمه نســتان بــۆ فارســه كان حــه اڵڵ بێ، 
به ڵكــوو بــه  شــێوه ی ڕانه گه یه نــدراو به اڵم 
وا  كۆمه ڵــگادا  قوواڵیــی  لــه   پێڕه وكــراو 
ده رده خا كه  دوو خوێنی جیا هه یه : خوێنی 
فــارس و ناوه ندنشــینه كان و خوێنی نه ته وه  

بنده سته كان!
له  ڕۆژانی ڕابردوودا كۆماری ئیســامی 
له  پارێزگای ورمێ تاوانی زۆری خوڵقاند 
و به تایبه ت سێ الوی كوردی ئێعدام كرد 
كــه  یه كێكیــان بــه  تیربــاران گیانــی لــێ 
ئه ســتاند: هیدایەت عەبدوڵاڵ پوور، ســابیر 

شێخ عەبدوڵاڵ و دیاکۆ ڕەسووڵ زادە.
ئــه م ســێ الوه  كــورده  ته نیــا تاوانیــان ئه وه  
بوو كه  كۆماری ئیسامی بۆ شاردنه وه ی 
شكســته  ئه منیه تییه كانــی پێویســتیی بــه  
قوربانی هه بوو و به  قورعه  ناوی ئه م سێ 
الوه  له  دوو ڕووداوی جیاواز و به  مه ودای 
چه ندســاڵی جیاوازیــدا ده ركــه وت. وه كــوو 
هه میشــه ش تۆمه تی تێكدانــی ئه منیه تی 
واڵت و به ســتراوه یی بــه  واڵتانــی بیانی و 
ئه و جۆره  تۆمه تانی وه پاڵ دان و ئێعدامی 

كردن.
لــه وان  قــه ت  ناوه نــد!  بــه اڵم كۆمه ڵــگای 
ڕووداوێكــی  وه كــوو  و  نه هــات  وه ده نــگ 
ته نانــه ت  تێپــه ڕی.  به الیــدا  ئاســایی 
لــه   كۆمه ڵناســه كانیاندا  شــرۆڤه ی  لــه  
ڕاگه یاندنه كانــه وه  بــاس لــه وه  كــرا كــه  ئه م 
دوو ڕووداوه  لێــك جیــا بكرێتــه وه  چوونكــه  
هه میشــه   كــورده كان  ئێعدامكردنــی 
هه بــووه  و درێــژه ی ڕه وتــی پێشــووه ! به ڵێ 
ئێعدامكردنی كوردان و كوشــتاری عه ره ب 
و به لووچ و سووكایه تی به  توركی ئازه ری 
له  ئێراندا ئاسایی بۆته وه . هه ر وه كوو چۆن 
هه مــوو ڕۆژ خۆرنشــین ده بــێ و تاریكــی 
دادێ، ئاواش سته می ناوه ند دژی په راوێز 

ئاسایی بۆته وه !!
بــۆ  ڕێژیــم  مانگــه دا  چه نــد  لــه م  هــه ر 

کۆماری ئاخوندی، 
پەره پێده ری 

»تاناتۆس« و 
وشکێنه ری »ئێرۆس«

خوێنی جیاواز  ٣١ ئەمســاڵ،  پووشــپەڕی  ٢٢ی 
شــەهیدکرانی  و  تێــرۆر  بەســەر  ســاڵ 
ســکرتێری  قاســملوو،  د.عەبدولڕەحمــان 
گشــتیی پێشــووی حیزبــی دێموکــرات و 
ڕێبــەری نــاوازەی گەلەکەمــان تێپــەڕی. 
کــە  دەوتــرێ  و  وتــراوە  جــاران  زۆر 
»قاسملوو لە ڕێبازدا زیندووە« و باشترین 
بەڵگــە بــۆ ســەلماندنی ئــەم وتەیــەش بــۆ 
بەردەوامــی ڕێــگا و ڕێبــازە فکرییەکانی 
د.قاســملوو لەالیــەن هێــزی پێشــمەرگەی 
ڕێگاکــەی  ڕێبوارانــی  و  کوردســتان 
لەنێــو حیزبــی دێموکــرات و لــەوەش زیاتر 
وەفاداری دەربڕینەکانــی  و  ئەمەگناســی 
خەڵکــی کوردســتان بەو ڕێبــەرە گرانمایە 
دەگەڕێندرێتــەوە؛ بەاڵم پرســیار ئەوەیە کە 
د.قاسملوو چی لە نێو حیزبی دێموکراتدا 
بەجێ هێشت کە دەتوانێ سەلمێنەری ئەو 
وتــە و هانــدەری بەردەوامیــی ڕێبوارانــی 

ڕێبازەکەی بێت لەنێو ئەم ڕێکخراوەدا؟
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە 
ســەر بناغــەی دوو کۆڵەکــەی ســەرەکی 
دامــەزراوە و خەبــات دەکات کــە زۆر جار 
وەک پڕەنســیپە نەگۆڕەکانی حیزب دێنە 
ئەژمار؛ ئەوانیــش بریتین لە نەتەوەخوازی 

و دێموکراسی!
دێموكــرات  حیزبــی  ســەرەكیی  پەیامــی 
ڕەواندنــەوە و نەهێشــتنی چەوســاندنەوەی 
نەتەوەییــە و تــا نەهێشتنیشــی ئــەم بابەتە 
هــەروا دەمێنێتەوە واتە ئەمە پڕەنســیپێکی 
نەگۆڕە. لە ساتەوەختی دروستبوونییەوە تا 
هەنووكــە دەبینیــن كە حیزبــی دێموكرات و 
ڕێبەرەكانــی و كــۆی ئەندامانی بەوپەڕی 
دڵســۆزییەوە پابەنــدی ئــەم پەیامــە بــوون 
بــووە  لەتوانایانــدا  و  پێویســت  ئــەوەی  و 

كردوویانە.
بەرزەكانــی  هــەرە  خەســڵەتە  لــە  یەكێــك 
كــە  بــوو  ئــەوە  د.قاســملووی شــەهیدیش 
هەمیشــە و زیاتر لە هەرشــتێك، ســەرنجی 
خەڵكەكــەی و چەوســانەوەی خەڵكەكــەی 
دەدا لــە الیــەن ڕێژیمەكانــەوە. هەر بۆیەش 
دەبینیــن بــەردەوام لــە گۆشــە و كەنــاری 
جیــاوازەوە و لــە ناوەنــد و كایەی سیاســی 
بــەردەوام  ئەكادیمیــدا  و  كۆمەاڵیەتــی  و 
ســەرنجێكی لەســەر كوردســتان و كێشەی 
نەتــەوەی كــوردە. لــەو ســاتەوەش كــە بــە 
شێوەیەكی جیددی پێ دەنێتە نێوگۆڕەپانی 
حیزبێكــی  ســەكۆی  لــە  و  سیاســی 
دیاریكــراوەوە لــە هەوڵــی دەســتەبەركردنی 
ئــەم  ڕادەی  كــوردە،  گەلــی  مافەكانــی 
ئۆگری و دەروەستییە زیاد دەكات و هەوڵ 
دەدات تــا ئــەو شــوێنەی كە بــۆی دەكرێ 
لــە كۆت و بەنــدە ئیدئۆلۆژیكــەكان خۆی 
بــەدوور بگــرێ، یــان هەوڵ بــدات لەگەڵ 
سیاســی  و  كۆمەاڵیەتــی  هەلومەرجــی 
كوردســتاندا  كۆمەڵــگای  كولتوریــی  و 

بیانگونجێنێت.
د.قاســملوو بــاوەڕی بــەوە بــوو كــە دەبــێ 
تایبەتمەندیــی  هــزر و فكــرەكان لەگــەڵ 
تــا  بگونجێنیــن  خۆمــان  كۆمەڵگاكــەی 
كاریگــەری  شــێوە  باشــترین  بــە  بتوانــن 
و  بێــت  ئەگــەر  بەتایبەتــی  درێژە لە الپەڕەی ٣دابنێیــن. 

لە یادی قاسملووی رێبەردا

ــات  ــتی دیپلۆمـ ــە دەسـ ــر بـ ــملووی نەمـ ــور قاسـ ــی دوکتـ ــاڵەی تێرۆرکرانـ ــادی ٣١ سـ ــە یـ لـ
ــتان«،   ــەی »کوردسـ ــی ڕۆژنامـ ــاوی بەڕێوەبەریـ ــامی، بەنـ ــاری ئیسـ ــتەکانی کۆمـ تێرۆریسـ
ــورد،  ــی کـ ــەی گەلـ ــەرە بلیمەتـ ــەم ڕێبـ ــازی ئـ ــەڵ ڕێبـ ــان لەگـ ــەوەی پەیمـ ــڕای نوێکردنـ وێـ
ـــە  ـــن ب ـــدا، هـــزر و ئەندێشـــەی قاســـملوو بکەی ـــی نەتەوایەتیمان ـــە خەبات ـــە ل ـــن ک ـــن دەدەی بەڵێ

ــان. ــی خەباتەکەمـ ــی بەردەوامیـ ــاندەر و هەوێنـ ڕێنیشـ
ـــکات  ـــەهیدە هیچ ـــەرە ش ـــەم ڕێب ـــی ئ ـــی بەئەمەگ ـــە و قوتابیان ـــدا زیندووی ـــە ڕێبازی ـــملوو ل قاس

ـــرن. ـــان هەڵناگ ـــە نەتەوەییەکانی ـــتهێنانی ماف ـــۆ وەدەس ـــان ب ـــە تێکۆش ـــت ل دەس

دەستەی نووسەرانی کوردستان

حیزبــە،  ئــەو  ســەرەكیی  ناســنامەی 
هەســتی  بەرزڕاگرتنــی  و  نەتەوەخــوازی 
بێــت.  نەتەوەیــی  ئیــرادەی  و  نەتەویــی 
هــەر بۆیــە دوكتــور ســەرەڕای هەبوونــی 
باكگڕاوەندێكــی فكریی جیــاواز، بەاڵم بە 
ســەرنجدان لە ڕەســاڵەتی سەرەكیی حیزبی 
دێموكــرات و مانیفێســتەكەی توانــی ئــەو 
هــزر و فكرەی خۆی لەگەڵ تایبەتمەندی 
بزووتنــەوەی نەتەوەیــی دێموكراتیكی كورد 
لــە كوردســتانی ئێــران بگونجێنــێ و بــە 
شــاهێدیی مێــژوو، گەورەتریــن كاریگەری 
سووســیالیزمی  كایــەی  هینانــە  دابنــێ. 
دێموكراتیــك لــەو ســاتەوەختە مێژووییەدا، 
بــەدوای  دوكتــور  كــە  دەرخســت  ئــەوەی 
كــە  دوکتورینێكەوەیــە  بەدیهێنانــی 
ئەگەرچی دەشــێت سەرچاوەكانی لە دەرەوە 
بــن، بــەاڵم نامــۆش نەبێت بــە كۆمەڵگای 
هــەم  د.قاســملوو  كارە،  بــەم  كوردســتان. 
توانــی ڕایەڵــی پێوەنــدی لەگــەڵ دنیــای 
مرۆڤایەتــی بەپێــوە بهێڵێتــەوە و هەم توانی 
بزووتنــەوی نەتەوەیی دێموكراتیك لە دوای 

ئیدئولۆژییەكی تایبەتی ڕزگار بكات. 
بــە كورتــی دەتوانیــن بڵێین كە د.قاســملوو 
دەیزانــی كــە بانگەشــەكردن بــۆ ژیانێكــی 
لــە  پــڕ  ئاســوودە و  مرۆیــی و خــۆش و 

ئیدئۆلۆژییەكــی  وەك  نابــێ  یەكســانی 
چه قبه ســتوو بدرێــت بــە خەڵــك، چونكــە 
ئەگــەر بێــت و وەهــا دەرخــواردی خەڵــك 
بدرێــت هــەر بــۆ خــۆی دەبێتە ســەرەتایەك 
بــۆ چەوســاندنەوە. ئەمــەش لەبــەر ئەوەیــە 
كــە یەكێك لــە خەســڵەتە چه قبه ســتوویی، 
ســنووربەندیی نێــوان هــزرەكان و نەبوونــی 
پێكــەوە  و  تێكەڵبوونیــان  توانــای 
هەڵنەكردنیانــە؛ ئەمــەش دەبێتــەوە هــۆی 

چەوساندنەوە و نایەكسانییەكی دیكە.
لێــرەوە دەچینــەوە نێــو باســێكی دیكەوە كە 
بــۆ هــەر بزووتنەوەیەكــی نەتەوایەتــی زۆر 
گرینگە كە لە هزر و ڕەفتاری دوكتوریشدا 
زۆر بە جوانی ڕەنگ دەداتەوە و بە هەوڵ 
و تێكۆشــانی خــۆی و هاوبیرانــی كردیانە 
بەشــێكی گرنگ لە ڕەفتاری سیاســی و 
كۆمەاڵیەتیــی حیزبەكەیــان؛ ئەمــە هەمان 
ســەرەتادا  لــە  کــە  دووهەمــە  پڕەنســیپی 

ئاماژەمان پێکرد.
نەتەوایەتیــدا  بزووتنەوەیەكــی  هــەر  لــە 
و  چیــن  بەرفراوانــی  بەشــداریی  ڕادەی 
جۆراوجــۆرەكان،  كۆمەاڵیەتییــە  توێــژە 

گرینگیەكی بنەڕەتیی هەیە. 
چونكــە بــە هەمــان ئەو ڕادەیە كــە ڕادەی 
بەشــداریی زۆر بێــت، هــەم ســەركەوتن و 

پێشــڤەچوون مســۆگەرتر و زۆرتــرە و هــەم 
ئاســۆی پێكەوەژیانێكی ئاشــتییانە و ئارام 
ڕوونتر و ئاشــتی كۆمەاڵیەتی و سیاسیش 
ســەقامگیرتر دەبــێ، ئەمــە جگــە لــەوەی 
وەكــوو  كــە  بزووتنەوەكــە  ناســنامەی  كــە 
بزووتنەوەیەكــی نەتەوایەتــی ناچێتــە ژێــر 

پرسیارەوە.
ئــەم ئەركــەش بــەوە دەســتەبەر دەبــێ كــە 
چەنــد لەنێــو ئــەو بزووتنەوەیــەدا تاكەكانی 
كۆمەڵــگای كوردســتان خۆیــان دەبیننــەوە 
لــە  كــەوا  ئامادەیــە  فەزایــەك  چەنــدە  و 
كەســەكان ناكات لەخۆ بێگانە بن. ئەمەش 
چه قبه ســتوونەبوون  بــە  پەیوەســتە  هــەم 
دێموكراســییەوە  ئــەو  ڕادەی  بــە  هــەم  و 
كــە ڕەچــاو دەكــرێ، ئــەوەی لــە پێوەنــدی 
لەگــەڵ یەكەمدایــە پێشــتر باســمان كــرد 
دەتوانیــن  دووەمیشــە  ئــەوەی  هەرچــی  و 
لــە هــزر و ڕەفتــاری دوكتوردا بە ئاشــكرا 
بیبینینــەوە، دوكتــور هەمیشــە باســی لــە 
تەمرینی دێموكراســی دەكــرد و باوەڕی وا 
بوو كە ئێمە دەبێ دێموكراسی لە نێوخۆی 
خۆمانــدا نەهادینــە بكەین، تــا هەم ئومێد 
بدەین بە خەڵك كە دەتوانین كۆمەڵگایەكی 
دێموكــرات بنیات بنێین و هەم واش بكەین 
كــە زۆرتریــن ڕێژەی خەڵك بە هەر باوەڕ و 

ئاییــن و مەزهەبێكــەوە بێت جێی خۆیان لە 
نێو ئێمەدا ببینێتەوە. 

بەهێزكردنــی  خــۆی  بــۆ  ئەمــەش 
دێموكراسییە، چونكە بانگەشەی هەبوونی 
دێموكراســی و پێكەوەهەڵكردنی ئاشــتیانە 
كــە  دەكرێتــەوە  پشتڕاســت  شــوێنەدا  لــەو 
دەرەتانێــك بــۆ دەركەوتــن و پێكەوەبوونــی 
تەنانــەت  هەبێــت.  جیــاوازەكان  ڕەنگــە 
باوەڕمەندبــوون بــە دێموكراســی لــە هزر و 
ئەندێشــەی قاسملوودا ئەوەندە دەچێتە پێش 
كــە خەباتێكــی ســەربەخۆ و جیــا و ئــازاد 

دادەنێ. 
ئەمە ئەو تێڕوانینەیە کە وەک میراتێکی 
فکــری لە قاســملووی مەزنەوە بۆ حیزبی 
دێموکــرات بەجــێ مــاوە و لــه  ئێســتا و 
لــه  به ره بــه ری یــادی ٧٥ەمیــن ســاڵیادی 
دامەزراندنی حیزبەکەی پێشەوا و قاسملوو 
و شەرەفکەندیدا، دەبینین کە ئەو پڕەنسیپە 
نەگۆڕانــە هــەر کۆڵەکــەی ســەرەکی بۆ 
بەردەوامیی خەباتــی حەقخوازانەی حیزب 

و گەلەکەمانە.
 ئــه م قوتابخانه یــه  به رده وامه  و جمه ی دێ 
لــه  قوتابیانــی وه فادار به  رێبازی ســووری 
شه هیدان و ئاسمانی شینی ئه ندێشه كانیان.

پووشپه ڕ ڕازی مانه وه ی قوتابخانه ی گه الوێژ



  ژمارە ٧٧٨ ، ٣١ی پووشپەڕی ٢١٣٩٩

ڕاگەیەنـــدراوی ناوەنـــدی سیاســـیی حیزبـــی دێموکـــرات بەبۆنـــەی ســـی و یەکەمیـــن ســـاڵڕۆژی تێـــرۆری دوکتـــور قاســـملوو

ڕاگەیەنـــدراوی دەزگای ڕێکخســـتنی گشـــتیی حیزبـــی دێموکـــرات بەنیســـبەت 
ڕاگەیەنـــدراوی ناوەنـــدی هاوکاریـــی دەسبەســـەرکرانی الوانـــی کوردســـتان لەالیـــەن ڕێژیمـــەوە

حیزبەکانـــی کوردســـتانی ئێـــران 
بەنیســـبەت ئێعدامـــی 
دوو الوی دیکـــەی کـــورد

ڕاگەیەنـــدراوی ناوەنـــدی هاوکاریـــی حیزبەکانـــی کوردســـتانی 
ئێـــران بەنیســـبەت ســـەپاندنی 

ســـزای ١٠ ســـاڵ زیندان بەســـەر »زارا محەممەدی« 

هاونیشتمانانی بەڕێز!
و  دێموکراســی  ئۆگرانــی  و  خوازیــاران 

مافی مرۆڤ!
ڕۆڵە بە ئەمەگەکانی نەتەوەی کورد!

ڕێبوارانــی ڕێبــازی دوکتور قاســملووی 
نەمر!

پووشــپەڕی  ٢٢ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
١٣٩٩ی هەتــاوی، ســی و یــەک ســاڵ 
قاســملوو،  دوکتــور  تێــرۆری  بەســەر 
حیزبــی  ئەوکاتــی  ســکرتێری گشــتیی 
دێموکراتی کوردســتانی ئێران بەدەســتی 
تێرۆرپــەروەری  و  تێرۆریســت  ڕێژیمــی 
کۆماری ئیســامیی ئێــران تێپەڕ دەبێت، 
تێرۆرێــک کە زامێکی قــووڵ و بەژانی 
خســتە سەر جەستەی بزووتنەوەی ئازادی 
و دێموکراسیخوازی بەگشتی و جەستەی 
بزووتنــەوەی کورد و حیزبــی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران بەتایبەتــی، زامێــک 
کە پاش ســی و یەک ســاڵ هێشــتا هەر 
بەژانە و ساڕێژبوونەوەی بۆ نییە. دوکتور 
قاســملوو هــەر لــە زووەوە بــۆ کۆمــاری 
ئیســامیی ئێــران هەدەفــی لەنێوبــردن و 
تێرۆریزمی ئەو ڕێژیمە بوو، چوونکە ئەو 
ڕۆڵەیەکــی کــورد و ڕێبەرێکــی لێهاتوو 
و دەگمەنــی بزووتنــەوەی مافخوازانــەی 

خەڵکی تێکۆشەری کوردستان!
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی 

کوردستانی ئێران
شــااڵوی بەرباڵوی چەکدارەکانی سپای 
تێرۆریستی کۆماری ئیسامیی ئێران بۆ 
سەر الوانی کوردستان لە بەرەبەری٢٢ی 
پووشــپەڕ ســاڵیادی تێــرۆری پێغەمبەری 
ئاشتیدا، پاتەی هەموو ئەو زەبروزەنگ و 
سەرکوتە پێش وادانەن کە سەرچاوەکەی 
ئــەو تــرس و زراو و تۆقینــەی کۆمــاری 
پەت وســێدارەیە؛ لە هەڵوێستی نەگۆڕی 
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان لەهەمبەر 
غــەدر و خیانــەت و داگیرکارییەکانــی 
دەســەاڵتی نگریســی ئــەم ڕێژیمەیە. هەم 
ئێــران  ئیســامیی  کۆمــاری  ڕێژیمــی 
و  مــاف  داگیرکــەری  دوژمنــی  وەک 
ئازادییەکانــی خەڵکی کوردســتان و هەم 
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردســتان ئەوە باش 

ئێعدامــی ڕۆڵەکانــی کــورد نابنه هۆی 
ئه وەیکــە گه لــی ئێمــه واز لــه خه بات بۆ 
وه ده ســتهێنانی ئــازادی و مافه ڕه واکانی 

خۆی بێنێت.
پشتڕاســتبوونەوەی  دوای  ڕۆژ   ٢٠
عەبدوڵاڵپــوور«،  »هیدایــەت  ئێعدامــی 
کۆماری ئیســامیی ئێران لــە تاوانێکی 
و  شــێخ  عەبدوڵــاڵ«  »ســابیر  دیکــەدا، 
الوی  دوو  زادە«،  ڕەســووڵ   »دیاکــۆ 

دیکەی کوردی لەدار دا.
شــێخ  عەبدوڵــاڵ« و »دیاکــۆ  »ســابیر 
ڕەسووڵ  زادە« کە ڕۆژی سێشەممە ٢٤ 
پووشپەڕ ئێعدام کران، ماوەی ٧ ساڵ بوو 
بە تۆمەتی بەشــداری لــە تەقینەوەیەکی 
گومانــاوی کــە ســاڵی ١٣٨٩ لــە کاتی 
مانۆڕێکی هێزە چەکدارەکانی کۆماری 
ئیســامی لــە مەهابــاد کــرا، حوکمــی 

ئێعدامیان بەسەردا سەپابوو. 
ســەپاندنی حوکمــی ئێعــدام بەســەر ئــەم 
دوو الوە کــوردە و جێبەجێکردنی ســزاکە 
لەســەریان بــەم تاوانــە! لەحاڵێکدایــە کــە 
پێشــتر و چەنــد ڕۆژ دوای تەقینەوەکــە، 
ســەرۆکی  پاکپــوور«،  »محەممــەد 
پاســداران  ســپای  زەوینیــی  هێــزی 
تەقینەوەکەیــان  بکەرانــی  ڕایگەیانــد، 
باشــووری  ســنوورییەکانی  ناوچــە  لــە 
کوردســتان خستووەتە داو و کوشتوویانن؛ 
کەچــی ســێ ســاڵ دوای ئــەم ڕووداوە 
شــێخ   »ســابیر  دەسبەســەرکردنی  بــە 
عەبدوڵــاڵ« و »دیاکــۆ ڕەســووڵ  زادە« 
سەرلەنوێ پەروەندەکەیان وەگەڕ خستەوە. 
ئــەم دوو الوە کــوردە مــاوەی چەند ســاڵ 
خرانە ژێر توندترین ئازار و ئەشکەنجەکان 
بــۆ ئــەوەی دان بەو تاوانەدا بنێن هەتا بەم 
جــۆرە ڕێــگا بۆ ســەپاندنی ســزای ئێعدام 
بەســەریاندا خــۆش بکــەن و ڕق و قینــی 
هەمیشــەیی و لەبڕان نەهاتووی خۆیان بە 
گەلی کورد و خەباتە ڕەواکەی بڕێژن. 
لــە  کاتێکــدا  لــە  ئیســامی  کۆمــاری 
ئێعدامی تێکۆشەرانی سیاسی و مەدەنیی 
کــورد بەردەوامە کە ڕێژیم لە هاوکێشــە 
ناوچەیــی و جیهانییەکانــدا گوشــارێکی 
یەکجــار زۆری لەســەرە، کۆرۆنــا هەتــا 
بینەقاقا بەربینگی بە کۆمەڵگە گرتووە، 
بارودۆخــی ئابووریی واڵت لە ســۆنگەی 
سیاســەتە چەوتەکانــی ڕێژیمــەوە تێــک 
ڕمــاوە، هــەژاری و بێــکاری بڕســتی لە 
خەڵک بڕیوە؛ بەاڵم دەسەاڵتی گەندەڵ و 
ناکارامە کە زیاتر لە هەر كاتێكی دیکە 
ترســی تەقینەوەی ڕقــی پەنگخواردووی 

گەالنی ئێرانیان لێ نیشتووە؛ 

بســزایەکی قــورس لــە واڵمــی مافێکی 
بنەڕەتیدا

)ســەپاندنی ســزای دە ســاڵ زینــدان بــۆ 
وانەبێژێکــی زمــان تاوانێکــی گــەورە و 
دەمەالســکەیەکی گاڵتەجــارە بــە مافــی 

مرۆڤ(
خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان!

چاالکانی فەرهەنگی و مەدەنیی کورد!
و  جیهانــی  ڕێکخــراوە  و  ناوەنــد 
نێونەتەوەییەکانــی داکۆکــی لــە مافــی 

مرۆڤ!
دەزگای دادی کۆمــاری ئیســامی لــە 
چەند ڕۆژی ڕابردوودا ســزای ١٠ ســاڵ 
زیندانــی بەســەر »زارا محەممــەدی«، 
خەڵکــی  کــوردی  مەدەنیــی  چاالکــی 
محەممــەدی  زارا  ســەپاندووە.  ســنەدا 
ڕێکخراوەیــی  کاری  چوارچێــوەی  لــە 
و مەدەنیــدا، کاری لەســەر پرســی زمــان 
دەکــرد و  یەکێــک لــە مامۆســتایانی 
فێرگــەی زمانــی کــوردی لــە ناوچــەی 
ســنەیە کە گرینگیدان بە زمانی دایک 
لــە  بــە زمانــی دایــک  و خزمەتکــردن 
ڕێگــەی فێرکردنی فێرخوازانەوەی بۆ بە 
تاوان نووســراوە و لەو ســۆنگەیەوە ســزای 

١٠ ساڵ زیندانی بەسەردا سەپاوە.
ئــەو چاالکــە مەدەنییــە کــە بەرپرســی 
»نۆژیــن«، ڕێکخراوێکی ڕێگەپێدراوی 
ســنەیە،  پارێــزگای  لــە  فەرهەنگــی 
پێکهێنانــی  دروســتکراوی  تۆمەتــی 
دەســتە و گــرووپ بــە دژی کۆمــاری 
ئیســامیی دراوەتە پاڵ، کە بەڕێوەبەریی 

نەتەوەی کورد و سیاســییەکی ناســراو لە 
ئێــران و ناوچــە و جیهــان بــوو کــە وەک  
بــە  باوەڕمەنــد  واقعیــی  دێموکراتێکــی 
دێموکراســی، دادپــەروەری، مرۆڤتەوەری 
و  ئارامــی  و  ئاشــتی  الیەنگــری  و 
و  دەرکردبــوو  ناوبانگــی  ژیــان  پێکــەوە 
بەرگریکارێکــی  کاتیشــدا  هەمــان  لــە 
کــورد  نەتەوایەتیــی  مافــی  شــێلگیری 
بزووتنــەوەی  بلیمەتــی  ڕێبەرێکــی  و 
و  ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی  لــە  کــورد 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
بــوو؛ ئــەو تایبەتمەندییانــە و کۆمەڵێــک 
تایبەتمەندیی مرۆڤدۆستانەی دیکە بوون 
کــە ســیمای سیاســی و خەباتکارانــەی 
دوکتور قاسملوویان پێک دەهێنا، دوکتور 
قاســملوو دژ بە هەر جــۆرە دیکتاتۆرێک 
و چەوسانەوەی مرۆڤەکان بوو کە ئەوەش 
وێڕای ســەرجەم تایبەتمەندییە بەرزەکانی 
دیکەی نەتەنیــا لەگەڵ نێوەڕۆکی دژی 
ئینســانیی ڕێژیمی کۆماری ئیســامیی 
ئێــران لــە ناتەباییــدا بــوون، بەڵکــوو بــە 
مەترســییەکی جیــددی بۆ ســەر درێژەی 

دەسەاڵتی زاڵمانەی ئەو ڕێژیمە دادەنرا.
ئــەوە تەنیــا باوەڕەکانی دوکتور قاســملوو 
گــەورە  مەترســییەکی  بــە  کــە  نەبــوون 

بەڵکــوو  دەکــرا،  ئەژمــار  ڕێژیــم  بــۆ 
بزووتنەویەکــی  ڕێبەرایەتیــی  قاســملوو 
بەهێــزی کــوردی بــۆ دابینبوونی ماف و 
ئازادییەکانــی دەکرد کە هەم ورەبەخشــی 
پێشــمەرگە و دەنگی حەقبێــژی نەتەوەی 
هــەم  بــوو،  کــورد  پێشــێلکراوی  مــاف 
سیاســەتمەدار و خەباتگێڕێکی بەکردەوە، 
بۆیــە  بــوو.  وشــە  تــەواوی  مانــای  بــە 
هــەروەک ئامــاژەی پێکرا، هەر لە زووەوە 
بــۆ پیانگێڕیــی تێرۆریزمــی کۆمــاری 
ئیســامیی ئێــران بــوو بــە هــەدەف، بەاڵم 
ئەوکات کە لە باوەشی شاخ و پێشمەرگە 
بــوو،  دێموکراتــدا  خەباتگێڕانــی  و 
هەرگیــز ڕێژیمــی کۆماری ئیســامی و 
دەزگا تێرۆریســتییەکانی دەســتیان وێــڕا 
نەگەیشت، بەاڵم تا ئەوکات کە بە خراپ 
کەڵک وەرگرتن لە هەستی ئاشتیخوازی 
مەســەلەی  هێمنانــەی  چارەســەری  و 
لەســەر  وتووێــژ  بــۆ  بــە ڕواڵــەت  کــورد 
داخوازییەکانــی کــورد لــە کوردســتانی 
ئێــران لــە پشــت مێــزی بەنــاو وتووێــژ و 
لــە واڵتێکــی ئورووپایــی وەک ئۆتریــش 
دەرفەتیان لێی هێنا و لە ڕێکەوتی ١٣ی 
ژووئییــەی ١٩٨٩ی زایینــی شــەهیدیان 
کرد. بەداخەوە دەوڵەتی ئەوکاتی ئۆتریش 

دەزانــن ســەرەڕای چوار دەیە ســەرکوت و 
خۆسەپێنی، دەســەاڵتی ڕێژیم نەیتوانیووە 
دەســت بە ســەر ئیرادەی ڕزگاریخوازانەی 
گیــرۆدەی  ئێرانــی  لــە  کــورد  گەلــی 
پەتــای ڕێژیمــی پاشــکەوتووی ویایەتی 

موتلەقەی فەقیهدا بگرێ. 
هــەر  بۆیــە ڕێژیمــی ئێــران لــە ڕاســتای 
زاڵبوون بە سەر ترس و دڵەڕاوکییەکانیدا، 
پەنا دەباتە بەر دڕترین ئاڵقە لەگوێیەکانی 
بۆ پەالماردانی الوانی نیشــتمان و نەتەوە 
خۆشەویستی گەلەکەمان و بە ئازاردان و 
هەڕەشــە و لێدان پەلکێشی گرتنگەکانی 
ســپای تێرۆریــان دەکەن .لــەم ڕۆژانەدا و  
لە بەرەبەری یادی شەهیدکرانی ڕێبەری 
گەلەکەمــان  بزووتنــەوەی  لێوەشــاوەی 
لەســەر مێــزی وتووێژ بۆ ئاشــتی لەالیەن 
ڕێژیمــی  تێرۆریســتەکانی  دیپلۆمــات 
کۆمــاری ئیســامیی ئێرانــەوە، چەکدارە 

ڕاگەیەنــدراوی  لــە  و  ڕێکخراوەیــە  ئــەم 
فەرمیــی خۆیدا هەموو ئــەو تۆمەتانەیان 
ڕەت کردووەتەوە. ئەم سزا قورسەی بەسەر 
»زارا محەممەدیـ »ـــدا ســەپاوە؛ تەعبیــر 
کۆمــاری  هەمیشــەیی  سیاســەتی  لــە 
چاالکانــی  ســەرکوتی  لــە  ئیســامی 
سیاســی و مەدەنیی شوناسویستیی کورد 
دەکات کــە ئــەم ڕێژیمە لە چــوار دەیەی 
تەمەنیدا هەموو کاتێک گرتوویەتە بەر.
مەبەســت لەو سیاســەتەش بردنەســەرەوەی 
تێچووی هەڵســووڕانی سیاسی و مەدەنی 
و شوناســخوازی بــۆ چاالکانــی ئەم بوارە 
کۆمەڵگەیــە،  تۆقاندنــی  و  ترســاندن  و 
تێچــووی  ســەرەڕای  کــە  سیاســەتێک 
زۆری بــۆ کۆمەڵگــەی کــوردی بــەاڵم 
قازانجێکی بۆ ڕێژیم نەبووە. ئەم بڕیارەی 
ئیســامی  کۆمــاری  دادی  دەزگای 
یاســای  لەگــەڵ  ناتەبایــی  هــاوکات 
بنەڕەتیــی واڵتیــش هەیــە کــە بەپێی ئەم 
یاســایە فێرکردنــی زمانــی دایک نەک 
تــاوان نییــە، بەڵکــوو هــەم وەک ماف بە 
فەرمــی ناســراوە و هەم دەوڵــەت ئەرکدار 
کــراوە لەپێنــاو وەدیهاتنــی ئــەو مافــەدا، 
کــە دیــارە لــە هەمــوو مــاوەی تەمەنــی 
لــە  مافــە  ئــەو  ئیســامیدا  کۆمــاری 
و  کــراوە  زەوت  غەیرەفارســەکان  نەتــەوە 
حکوومەت و دەوڵەتیش بەهۆی ڕوانگەی 
ئەمنییەتییــان بــۆ ئــەم پرســە هیچ پان و 

بەرنامەیەکیان بۆ جێبەجێکردنی نەبووە.
ئێــران واڵتێکی فرەنەتەوەیــە و هەرکام لە 
نەتەوەکانی پێکهێنەری ئەم واڵتە زمان و 

شوناسی جیاوازی خۆیانیان هەیە. هەموو 
بــە  پێوەندیــدار  نێونەتەوەییەکانــی  یاســا 
مافی مرۆڤیش ئەو مافەی بە مرۆڤەکان 
داوە بەبــێ جیاوازیــی ڕەگــەز و پێســت و 
دایکیــی  زمانــی  بــە  نەتــەوە،  و  ئاییــن 
زمانــی  و  کولتــوور  و  بخوێنــن  خۆیــان 
خۆیــان بپارێــزن و پــەرەی پــێ بــدەن. ئەو 
مافــە لــە جاڕنامــەی گەردوونیی مافی 
مــرۆڤ، ڕاگەیەنــدراوی جیهانیــی مافە 
زمانییــەکان، جاڕنامەی زمانی دایکیی 
یوونسکۆ، کۆنڤانسیۆنی جیهانیی مافی 
مندااڵن و پەیماننامەی نێونەتەوەیی مافە 
ڕێکخــراوی  سیاســییەکانی  و  مەدەنــی 
نەتەوە یەکگرتووەکاندا هاتووە. کۆماری 
ئیسامییی ئێرانیش لەالیەک هەموو ئەو 
پەیماننامــە نێونەتەوەییانەی ئیمزا کردووە 
و لەالیەکی دیکەوە لە یاســای بنەڕەتیی 
خۆشیدا دانی پێ دانراوە؛ بەاڵم لە بەشی 
کردەوەییــدا نــەک خــۆی لە هەمــوو ئەو 
بەڵکــوو  دزیوەتــەوە،  بەرپرســایەتییانە 
ئــەو مافــەی بــە مەترســییەک بۆ ســەر 
ئەمنییەتی خۆی زانیوە و چاالکانی ئەم 
بوارەشی بە دژبەری خۆی سەیر کردووە.
»زارا  وەک  مەدەنیــی  چاالکانــی 
محەممەدی« داژدار و پارێزەری زمان و 
شوناسی نەتەوەیەکی حاشالێکراون. ئەوان 
ئەرک و ڕیســالەتێکیان خســتووەتە ســەر 
شــانیان کە لە بنەڕەتدا ئەرکی دەوڵەت و 
دامودەزگا حکوومەتییەکانە. بەاڵم لەبەر 
دژی  گەلیبوونــی حکوومەتــی کۆماری 
ئیســامیی ئێــران، ئەوە ڕۆڵە ئــازا و بوێر 

و مافویســتەکانی نەتــەوەی کــوردن کــە 
خەم لەو پرســە گرینگەی شــوناس دەخۆن 
پیــرۆز و مافــە  ئەرکــە  ئــەو  لەپێنــاو  و 

ڕەوایەشدا تێچووی قورسی بۆ دەدەن.
وەدەنــگ هاتــن لەســەر زارا محەممــەدی 
هەمــان  لــە  و  ئەخاقــی  ئەرکێکــی 
و  نەتەوەیــی  بەرپرســایەتییەکی  کاتــدا 

کۆمەاڵیەتییە. 
ناوەنــدی  دایکیــی  زمانــی  کۆمیتــەی 
هاوکاریی حیزبەکانی کوردســتانی ئێران 
ئــەم بڕیــارەی دەزگای دادی کۆمــاری 
بــە  و  دەکات  مەحکــووم  ئیســامی 
نیشانەی ترس و زەبوونیی ڕێژیم لە ئاست 
بزووتنــەوەی مافخوازیــی گەلی کوردی 
دادەنێــت. هــاوکات داوا لــە کۆمەاڵنــی 
چیــن  هەمــوو  بــە  کوردســتان  خەڵکــی 
»زارا  لەپشــت  دەکات  توێژەکانیــەوە  و 
محەممــەدی« بووەســتن و خاوەندارێتیــی 
لــێ بکــەن و ئــەم داکۆکییــە بــە ئەرکی 
مرۆیی و نەتەوەیی و نیشتمانیی خۆیانی 

بزانن.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران

کۆمیتەی زمانی دایک
٢٧ی پووشپه ڕی ١٣٩٩

١٧ی جوالی ٢٠٢٠

و  تێبینیــی سیاســی  هێندێــک  لەپێنــاو 
بەرژەوەندیــی بازرگانی لەگەڵ کۆماری 
ئیسامیی ئێراندا ڕێگای نەدا پەروەندەی 
ئــەم تێــرۆرە ڕەوتــی ئاســایی و یاســایی 
خــۆی بپێوێت و دەســتووردەران و قاتاڵنی 
دوکتــور قاســملوو بــە بیــروڕای گشــتیی 
جیهانی بناسێنێت، ئەوەش لە حاڵێکدا بوو 
کــە پۆلیســی ئــەو واڵتە چەنــد بەڵگەی 
بــوو  لەدەســتدا  ڕوون و حاشــاهەڵنەگری 
کۆمــاری  زوویــی  بــە  دەیتوانــی  کــە 
ئیســامیی ئێــران وەک قاتڵــی دوکتــور 
قاســملوو بناســێنێت و ماشــینی تێــرۆری 
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران هــەر نەبێــت 
لــە ئورووپــا بووەســتێنێت، کارێــک کــە 
دەزگای دادوەریــی ئاڵمــان پــاش تێرۆری 
دوکتــور ســادق شــەرەفکەندی جێگــر و 
قاســملوو  دوکتــور  بەوەجــی  جێگــرەوەی 
بوێرانــە بە ئەنجامــی گەیاند و کۆماری 
دەســتووردەر  وەک  ئێرانــی  ئیســامیی 
و ئەنجامــدەری تێــرۆری دوکتــور ســادق 
شــەرەفکەندی بە جیهانییانی ناســاند، لە 
ســی و یــەک ســاڵەی تێــرۆری دوکتــور 
قاســملوودا جارێکــی دیکــە داوا لە کۆڕ 
دامــودەزگا  و  بەشەردۆســت  کۆمەڵــە  و 
شــویندانەرەکانی جیهــان دەکەین دەوڵەتی 

ئۆتریــش بخەنــە ژێر گوشــارەوە بۆ ئەوەی 
ڕێــگا بــدات پەروەندەی تێــرۆری دوکتور 
هــەم  کارە  بــەم  و  بکرێتــەوە  قاســملوو 
هــەم  و  بکاتــەوە  ڕابــردووی  قەرەبــووی 
هەڵوێســتی نەشــیاوی دەوڵەتــی ئەوکاتی 
دەزگای  ناســەربەخۆیی  و  ئۆتریــش 
دادوەریــی ئــەو واڵتە لەژێر پرســیار دەرباز 

بکات.
ڕێبوارانــی  ئازادیخــواز،  کۆمەاڵنــی 

شێلگێری دێموکرات!
هەروەک پێشــتر ئاماژەی پێکرا کەلێنی 
نەبوونی دوکتور قاســملوو لە بزووتنەوەی 
کــورد لە کوردســتانی ئێــران و لە حیزبی 
دێموکراتی کوردســتانی ئێراندا کارێکی 
ئاســان نییــە، بــەاڵم بە زیندوو بــوون و پڕ 
ڕێبواربوونــی ڕێبــازی دوکتــور قاســملوو 
دەتوانیــن دڵنیــا بیــن کــە قاســملوو لە بیر 
و بــاوەڕدا هــەر زینــدووە و بیــر و بۆچوون 
هــەروا  وردبینییەکانــی  و  سیاســەت  و 
چــرای ڕووناکیــدەری ڕێــگای خەباتمان 
تــا ســەرکەوتنمانە. ڕێژیمــی کۆمــاری 
ئیســامیی ئێران ئەگەر توانی جەســتەی 
قاســملوو لە باوەشی کورد و ئازادیخوازان 
دەربێنێــت هرگیــز نەیتوانیــوە و ناتوانێــت 
ڕێبــاز و بیــر و هــزر و ڕێنوێنییەکانــی 

قاســملوو لــە کــورد و حیزبەکــەی دوور 
بکاتەوە، لە سی و یەک ساڵەی تێرۆری 
هەمــوو  و  ئەوجــارە  قاســملوودا  دوکتــور 
جارێکــی دیکەش لەگــەڵ بیر و ڕێبازی 
دوکتور قاســملوو پەیمان نــوێ دەکەینەوە 
کــە تــا ســەر تــا ســەرکەوتن، ڕێبــواری 
شــێلگێری ئــەم ڕێگایــە دەبیــن و ڕۆحــی 
قاسملووی ڕێبەر شاد و لە خۆمان ڕازی 

دەکەین.

ساڵو لە گیانی پاک و ڕێبازی 
دێموکراسی و مرۆڤدۆستانە و 

کوردپەروەرانەی دوکتور قاسملوو؛
پڕ ڕێبوارتر بێت ڕێبازی دوکتور 

قاسملوو لەپێناو گەیشتن بە ئاوات 
و ئامانجە بەرزەکانی ئەو ڕێبەرە 
مەزنەمان و هەموو شەهیدانی 

کوردستان؛
ساڵو لە گیانی پاکی سەرجەم 

شەهیدانی ڕێگای ئازادی و ڕزگاریی 
کوردستان.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ناوەندی سیاسی

٢١ی پووشپەڕی ١٣٩٩ی هەتاوی

کۆمــاری  ڕێژیمــی  ســەرکوتکەرەکانی 
ئیسامیی ئێران شااڵوێکی بەرباڵویان بۆ 
سەر خەڵکی کوردستان لە زۆربەی شار و 
گوندەکانی کوردســتاندا دەســت پێکردووە  
و دەیان کەسیان بە بەرچاوی پیر و منداڵی 
بنەماڵەکانیانەوە بە بێڕێزی و زەبروزەنگەوە 
دەسبەســەر و بــۆ گرتنگــە نادیارەکانــی 
ســپایان ڕاگواســتوون. بــا دەســەاڵتدارانی 
ناشــەرعیی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران 
لە کوردســتان و حکوومەتی خۆســەپێنی 
تــاران وەبیــر خۆیــان بێننــەوە کــە دووپات 
کردنــەوەی تاوانــە بێ ئەژمارەکانیــان لــە 
کوردســتان ناتوانــێ گەلێــک بەچــۆک 
دابێنێ کە خوێنی ڕۆڵە و ڕێبەری وەک 
دوکتــور قاســملووی له ٢٢ی پووشــپەڕدا 
ئــازادی  بــۆ  خەبــات  نرخــی  کردووەتــە 
و  نیشــتمانەکەی  و  گــەل  ڕزگاریــی  و 
خەڵکی کوردستان لێبڕاون هەتا بەچۆک 

داهێنانــی دەســەاڵتی نگریســی ڕێژیمــی 
کۆماری ئیســامیی ئێران لە کوردســتان 
لــە  تێکۆشــان  و  خەبــات  درێــژەدەری  و 
ڕێبــازی ڕێبــەری شــەهیدیان دان.  هــەر 
بــەو بۆنەیــەوە داوا لــە بیروڕای گشــتیی 
کۆمەڵگای جیهانی و چاودێرانی مافی 
مــرۆڤ دەکەیــن لەهەمبــەر تاوانەکانــی 
ئێــران  ئیســامیی  کۆمــاری  ڕێژیمــی 
بەرامبــەر خەڵکــی کوردســتان بێدەنــگ 
و بــێ هەڵویســت نەبــن. لەقــاوی بــدەن، 
ناڕەزایەتی دەربڕن و مەحکوومی بکەن.

سەرکەوێ خەباتی خەڵکی کوردستان 
لە پێناو ئامانجەکانی ڕێبەری شەهید 

دوکتور قاسملوودا
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

 دەزگای ڕێکخستنی گشتی
١٧ی پووشپەڕی١٣٩٩ی هەتاوی

لەبــری پاشەکشــە لــە سیاســەتەکانیان و 
ملــدان بــە ویســتی خەڵــک، لــە ئێعدام و 
ســەركوت وەک ڕێكارێــک بەمەبەســتی 
ئازادیخــواز  خەڵكــی  چاوترســێنكردنی 

بەردەوامن.
بە چاوخشاندنێک بە ئاماری ئێعدامەکان 
لە سەرەتای ئەمساڵەوە هەتا ئێستا بۆمان 
چــواری  لــە  یــەک  کــە  دەردەکەوێــت 
ئێعدامکــراوان لەو ماوەیــەدا کورد بوون و 
هــەر هەمــوو ئێعدامە سیاســییەکانی ئەو 
ماوەیــەش هــەر لە کورد کــراون، ئەمەش 
دەرخــەری ئەو ڕاســتییەیە کــە کۆماری 
ئیســامی بــە چ تــرس و نیگەرانییەکەوە 
ئەمنییەتیــی  ڕوانگەیەکــی  چ  بــە  و 
داپڵۆســێنەرانەوە لە کوردســتان دەڕوانێت. 
چــوار  لــە  ئێــران  ئیســامیی  کۆمــاری 
دەیەی ڕابردوودا ئەمە سیاســەتی نەگۆڕ 

و هەمیشەیی بووە. 
ڕێژیم لە هەموو ئەو ماوەیەدا بە مەبەستی 
كپكردنــی دەنگــی ئازادیخوازانەی گەلی 
کورد و بەردەوامیی دەســەاڵتی نگریســی 
لە هەموو ئامرازێكی سەركوت و کوشتوبڕ 
كەڵكــی وەرگرتــووە، بــەاڵم بێگومان الی 
ڕوون و ئاشــکرایە کــە هه مــووی ئه مانــه 
قه ت نابنه هۆی ئه وه که گه لی ئێمه واز 
لــه خه بات و تێکۆشــان بۆ وه ده ســتهێنانی 

ئازادی و مافه ڕه واکانی خۆی بێنێت.
حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
دەربڕینــی  وێــڕای  ئێــران  کوردســتانی 
هاوخەمی لەگەڵ بنەماڵەی »سابیر شێخ  
عەبدوڵاڵ« و »دیاکۆ ڕەسووڵ  زادە«، ئەو 
دڵنیاییــە دەدا کــە خەبات دژی کۆماری 
ئیسامیی ئێران و تێکۆشان بۆ ڕزگاریی 
نەتەوەیــی و دەســتەبەریی ئازادی و مافە 
ڕەواکانــی گەلی کورد هەتا ســەرکەوتن 
و دەســتەبەریی ئەو مافانە درێژەی هەیە. 
ڕۆڵەکانمــان،  ئیعدامــی  پێناوەشــدا  لــەو 
و  ســەرکوت  و  تیکۆشــەرانمان  تێــرۆری 
هێــرش و پەالمــار بۆ ســەرمان لــە بڕینی 
ڕێــگای خەبــات بــۆ وەدەســتهێنانی مافە 
ڕەواکانــی خەڵکی کوردســتان ســاردمان 

ناکاتەوە.

ڕیسوایی بۆ دەسەاڵتی نگریس و دژی 
 گەلیی کۆماری ئیسالمیی ئێران

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران

٢٥ی پووشپەڕی ١٣٩٩
١٥ی ژووئییەی ٢٠٢٠ی زایینی



٣ ژمارە ٧٧٨ ، ٢١ی جووالی ٢٠٢٠

دامركاندنــه وه ی هه ســتی تۆڵــه ی خــۆی 
لــه  خۆپیشــاندانه كانی خه زه ڵــوه ر له  ئێران، 
حوكمــی ئێعدامــی ســێ الوی فارســی 
ده ركــرد. تۆمه ته كان هه مان تۆمه ت بوون: 
تێكدانی ئاسایشی واڵت و به ستراوه یی به  

واڵتانی بیانی!
بــه اڵم ئــه وه ی جیــاواز بــوو، هه ڵوێســتی 
كه مپه ینیــان  بــوو.  ناوه نــد!  كۆمه ڵــگای 
بــه  دژی ئــه و حوكمانــه  وه ڕێ خســت و 
گوشــاریان بــۆ هه مــوو الیــه ك هێنــا كــه  
ته نانــه ت  بــن و  به شــدار  لــه و كه مپه ینــه  
گوشــاریان بــۆ هێــز و الیه نــه  په راوێــزه كان 
لــه  نه تــه وه  بنده ســته كانیش هێنــا كــه  ئــه و 
حوكمــی ئێعدامانه  مه حكووم بكه ن، به اڵم 
ئامــاده   خۆیانــدا  ڕاگه یه ندراوه كانــی  لــه  
نه بوون كه  ناوێك له  سێ الوی كورد بێنن 
كــه  بــه  تازه یی ئێعــدام كرابــوون! چوونكه  
ئێعــدام كااڵیه كــه  كــه  لــه  الیــه ن دیــدی 
كۆلۆنیالیســتیه وه  به  بااڵی كورد و نه ته وه  
په راوێزه كانــدا بڕاوه  و پێیــان وایه  كه  ته نیا 
كــورد و نه تــه وه  بنده ســه ته كان ده بێ ئێعدام 

بكرێن! 
له  ڕوانگه ی كۆلۆنیالیزمی ڕه گداكوتاوه وه  
ئه و خوێنه ی له  نێو ڕه گه كانی مرۆڤێكی 
ڕشــتنه كه ی  ده گــه ڕێ،  په راوێزنشــیندا 
ئاســاییه  و خوێنــی تاكه كانــی ســه ر بــه  
نه ته وه ی ناوه ند و ناوه ندگه رایه  كه  ڕه نگی 
تایبه تــی هه یــه  و حه رامه  گــه ر دڵۆپێكی 

لێ بڕێژرێ!
لــه  جوغرافیایه كدا كه  دوو خوێنی جیاواز 
هه بــێ و بایه خــی جیــاواز بــۆ خوێنــه كان 
دابنــرێ، ناتوانــێ بــه رده وام بــێ و ته نیــا 
گۆڕینــی  نــه ك  به رده وامــی  ڕێگــه ی 
به ڵكــوو  ده ســه اڵتداران،  ده موچــاوی 

هه ڵته كاندنه وه ی بیری كۆلۆنیالیستییه .

قاســـملوو لـــە ڕێبازیـــدا زینـــدووە

درێژەی پەیڤ

حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بەبۆنەی 
ســااڵنی  هاوشــێوەی  پووشــپەڕ،  ٢٢ی 
چاالکیــی  بەڕێوەبردنــی  بــە  ڕابــردوو 
تەبلیغــی جۆراوجــۆر لــە چەندیــن شــار و 
گوند و ناوچەی جۆراوجۆری کوردستان 
لەگــەڵ ڕێبــازی شــەهیدان و بەتایبــەت 
شــەهیدانی ڤییەن پەیمانیان نوێ کردەوە.
: شــنۆ
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات 
لە شــنۆ بەبۆنەی ٢٢ی پووشــپەر ڕۆژی 
تێرۆرکردنــی ڕێبەری بەتوانامان دوکتور 
دەســتی  بــە  هاوڕێیانــی  و  قاســملوو 
دیپلۆمات تێرۆریستەکانی ڕێژیمی ئێران، 
کار و چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێوە برد. 
ئــەو شــوێنانەی کە چاالکیــی تەبلیغیی 
لێکــراوە بریتین لــە گوندەکانی: »دڕوو، 
شێخان، کیسەاڵوێ، بێتریان، تاژاندەرێ، 
بێمزورتــێ،  ڕەش،  کانــی  ڕێــگای 
قەاڵتیــان، بــاب خــااڵوێ و ســۆفیان«.
بۆ جارێکی تر »، قارەمانانی دێموکرات 
لــە چاالکییەکــی بەربــاڵو و بەرینــدا لە 
زۆربەی گەڕەک، شەقام و کۆاڵنەکانی 
شار، چاالکیی بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە 
برد و وەفاداریی خۆیان بە ڕێبازی شەهید 
دوکتــور »قاســملوو« دووپــات کــردەوە. 
لــەو چاالکییــەدا وێــڕای باڵوکردنــەوەی 
تراکــت و پوســتێری تایبــەت بــە ٢٢ی 
پووشــپەڕ ساڵیادی شەهیدکرانی دوکتور 
»قاســملوو«، وێنەی شــەهید »هیدایەت 
کــردەوە. بــاڵو  عەبدوڵاڵپوور«یــان 

بۆکان:
بــۆ  شــار  پێشــمەرگەکانی  بــۆکان  لــە 
پەیمــان نوێکردنــەوە لەگــەڵ بیر و هزری 
لــە  ڕێزگرتــن  بــۆ  و  قاســملوو  دوکتــور 
گــەل،  و  حیــزب  شــەهیدانی  خوێنــی 
قاســملوو،  دوکتــور  شــەهید  بەتایبــەت 
بــرد. بەڕێــوە  تەبلیغییــان  چاالکیــی 
تێکۆشــەرانی دێموکرات لە شــوێنەکانی 
بــۆکان  ـ  مەهابــاد  »جــادەی  وەک: 
هەتــا قەرەکەنــد بــۆ الی نۆبــار، ڕێگای 
گوندەکانی دونگز، ئاختەتەر، قەرەکەند، 
عەیزکەنــد، ســەیداوای تەرەغــە، نۆبــار، 
و  گــەورە  باخچــەی  ئاوایــی  پاشــباغ، 
چکۆلــە، ئاوایی تەرەغــە، ڕێگای چوار 
میرقــاز«  کێــوی  ڕێــگای  و   دیــوار 
بــرد. بەڕێــوە  تەبلیغییــان  چاالکیــی 
قارەمانانــی دێموکــرات لە »بۆکانـ«ـــی 
بەیــان و تەرەغــەوە، بــۆ چەندەمیــن جــار 
ئەمەگداری و وەفاداریی خۆیان بە ڕێبازی 
»قاســملوو«ی  و  دێموکــرات  حیزبــی 
نەمر ســەلماند و کۆاڵن و شــەقامەکانی 
بەنرخەکانــی  وتــە  و  وێنــە  بــە  شــاریان 
شــەهید دوکتــور »قاســملوو« ڕازاندەوە.
لــەو چاالکییەدا دروشــمگەلێکی وەک: 
»بــژی حیزبــی دێموکــرات«، »نەمــان 
بــۆ خامنەیی« و »قاســملوو لە ڕێبازیدا 
زینــدووە« نووســراوە، ئەمەش لە کاتێکدا 
بووە کە شــار بە تەواوی مێلیتاریزە بووە. 
ئــەو شــوێنانەی بــۆکان کــە چاالکیــی 
تەبلیغیــی تێــدا بەڕێــوە چــووە بریتین لە: 
»فەلەکــەی قــودس، مەیدانــی حەســەن 
زیــرەک، بلواری مامۆســتا هــەژار هەتا 
شەهرەکی فەرهەنگیانی ٢ و کولتەپە«.
لــە چاالکییەکــی دیکــەدا قارەمانانــی 
دێموکــرات لەو چاالکییەدا بە نووســینی 
شۆڕشــگێڕی  ›‹الوانــی  دروشــمگەلی: 
ڕێبــازی  درێــژەدەری  کوردســتان 
فەلســەفەی  ›‹ڕاســان  و  قاســملوون‹‹ 
ڕێبازی قاســملووە‹‹ یادی ڕێبەری نەمر 
دوکتــور‹‹ قاســملوو‹‹یان بەرز ڕاگرت و 
پێداگرییان لەســەر پتەوکردن و درێژەدانی 
خەباتی شاخ و شار کرد. لەو چاالکییەدا 
بــە  بوێرانــە  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی 
نووسینی دروشمی حیزبی و باڵوکردنەوەی 
ســاڵیادی  بــە  پەیوەندیــدار  نووســراوەی 
»قاســملوو«،  دوکتــور  شــەهیدکرانی 
لــە پێغەمبــەری ئاشــتی گــرت  ڕێزیــان 
نــوێ کــردەوە. وەفادارییــان  پەیمانــی  و 
هــەر لــە بــۆکان و بــۆ چەندەمیــن جــار 
تێکۆشــەرانی دێموکــرات ئەم شــوێنانەی 
و  دروشــم  بــە  بۆکانیــان  شــاری  

پووســتێری تایبــەت ڕازانــدەوە: ›‹دووکان 
و پاســاژەکانی ئــەو شــارە، گوندەکانــی 
ئاڵــی کەند، کانی ڕەشــی ســەردەرئاباد، 
ســەردەرئاباد، ئاشــی گواڵن، شەرەفکەند، 
ئاجــی کەنــد، خانقــای شــێخی بورهــان، 
ســێڕێیانی شــەرەفکەند، کانــی تۆمــار، 
قەرەداغ، گڵێنان، کەرێزەی مەحموود ئاوا، 
ســێڕای خواڵماڵی و خانەقــای مەهاباد.
١٦ی  دووشــەممە  ڕۆژی  ئێــوارەی 
پووشــپەڕ، ئەندامانــی دەروەســتی حیزبــی 
لــە  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
لــە  تەبلیغیــدا  بەرینــی  چاالکییەکــی 
پووشــپەڕ  ٢٢ی  »بــۆکان«،  شــاری 
ســاڵیادی تێرۆرکرانی »شــەهید دوکتور 
عەبدولڕەحمان قاسملوو«یان بەرز ڕاگرت.
ئەنجــام  لــێ  چاالکــی  شــوێنانەی  ئــەو 
»عەزیزکەنــد،  لــە:  بریتیــن  دراوە 
ســێڕێیانی قەرەکەنــد، نۆبــار، ســێڕێیانی 
باخچــە،  تەرەغــە،  ســەیداوا،  نۆبــار، 
پاشــباڵغ«. و  گڵێنــان  قــادراوا، 
چاالکییــەدا  لــەو  حیــزب  ئەندامانــی 
ڕێژەیەکــی بەرچــاو لــە تراکتــی تایبەت 
بــەو ڕۆژەیان لە شــوێنە جیــاوازەکان باڵو 
»هەرگیــز  وەک:  دروشــمی  و  کــردەوە 
نامرێــت لــە دڵمــان قاســملووی گــەورەی 
کردووەتــەوە. بــاڵو  کوردستانـ«ـــیان 
دیکــەدا  چاالکییەکــی  لــە  هەروەهــا 
پێشــمەرگەکانی شــار لــە »بــۆکان« و 
چوونەســەرەوەی  ڕێــگای  تەنیشــت  لــە 
خوێندنــەوەی  بــە  »میرقــاز«،  کێــوی 
پارچــە شــعرێک و هەڵواســینی تراکتــی 
نــاوداری  ڕێبــەری  یــادی  تایبــەت 
»عەبدولڕەحمــان  دوکتــور  کــورد 
ڕاگــرت. بــەرز  قاســملوو«یان 
دێموکــرات  شــیڕەکوڕانی  بــۆکان  لــە 
و  شــار  لــە  پووشــپەڕ  ٢٢ی  بەبۆنــەی 
گوندەکانی ئەوە شارە چاالکیی تەبلیغییان 
بەڕێوە برد. بەشــێک لەو شــوێنانە بریتین 
مەاڵلــەر،  تەقــان،  تــەق  »پــردی  لــە: 
میانــدواو،  ـ  بــۆکان  ئەســڵیی  جــادەی 
گوندەکانــی وەک ئاڵــی کەنــد، لەگــز، 
ئەســپوغە، عەواڵتەپەســی و عەباساوا«. 
هەروەهــا ڕۆژی هەینــی ڕێکەوتی ٢٠ی 
دێموکــرات  تێکۆشــەرانی  پووشــپەڕ، 
ئــااڵی پیرۆزی کوردســتانیان هەڵ کرد.
قارەمانانــی دێموکــرات لە »بۆکانـ«ـــی 
لــە  سەرکەشــەوە،  تەرەغــەی  و  بەیــان 
زۆربــەی شــەقام و شــوێنە گشــتییەکان 
چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە بــردووە و 
بــە تراکــت، پوســتێر و وێنــەی دوکتــور 
ئــەو  ڕازانــدەوە.  شــاریان  »قاســملوو« 
دێموکــرات  تێکۆشــەرانی  شــوێنانەی 
چاالکییــان تێدا بەڕێــوە بردووە بریتین لە: 
»پــردی کۆبانی، کوشــتارگا، ســالۆنی 
سیمۆرغ، موجتەمەعی ئیدارات، زانکۆی 
پەیامــی نوور و ئازاد، شــەقامی ئینقاب 
و پاســاژەکانی نزیــک قــەاڵی ســەردار.
: ســنە
لە سنە، قارەمانانی دێموکرات لەنێو شاری 
ســنە بــە باڵوکردنەوەی وێنە و پوســتێری 
تایبــەت بــە ٢٢ی پووشــپەڕ لــە ئاســتی 
شــاردا بــە شــێوەیەکی بەریــن چاالکیــی 
تەبیلیغییــان بەڕێوە برد و لەگەڵ ڕێبازی 
شەهیدان پەیمانیان نوێ کردەوە. هاوکات 
لــە گونــدی »گەلێن« ســەر بە ژاوەرۆی 
ســنە چاالکیــی تەبلیغــی بەڕێــوە چووە.
دێموکــرات   حیزبــی  ڕێبــازی  ئۆگرانــی 
لــە  جــار  چەندەمیــن  بــۆ  »ســنە«  لــە 
شــەهیدکرانی  ســاڵیادی  بەرەبــەری 
دوکتــور »قاســملوو«، چاالکیی بەرینی 
تەبلیغییــان بەڕێــوە بــرد. ئــەو چاالکییانە 
لــە گــەڕەک و شــەقامی ئیــدارەی ئــاو، 
ســنە،  پزیشــکیی  زانســتی  زانکــۆی 
یاریــگای  لەبــەردەم  ئاویــەر،  ڕێــگای 
بۆکســی ئەو شــارە، زانکۆی سنە، لەبەر 
پایەگای سپای بەیتولموقەدەس، ئیدارەی 
مــادەر،  مەیدانــی  بازڕەســی،  ســازمانی 
ئیــدارەی وەرزشــی جەوانــان و دەفتــەری 
نوێنــەری وەلیــی فەقیهـــ بەڕێــوە چــووە.
هەروەهــا وەفــاداران بە ڕێبــازی هەرمانی 
»قاســملوو«ی نەمــر لــە گەڕەکەکانــی 
»غەفــوور« و »فەرەح« بە بەڕێوەبردنی 

چاالکیی تەبلیغی و باڵوکردنەوەی تراکت 
و پوســتێری تایبــەت بــە ٢٢ی پووشــپەڕ، 
سەلماندیان »قاسملوو لە ڕێبازیدا زیندووە.
الیەنگرانــی  و  ئەندامــان  هــاوکات 
دێموکراتــی  حیزبــی  تێکۆشــەری 
ناوچــەی  لــە  ئێــران  کوردســتانی 
ســنە،  شــاری  بــە  ســەر  »لەیاخـ«ـــی 
ســاڵڕۆژی  پووشــپەڕ،  ٢٢ی  بەبۆنــەی 
دوکتــور  مــەزن  ڕێبــەری  تێرۆرکرانــی 
باڵوکردنــەوەی  بــە  نەمــر،  قاســملووی 
تراکــت و پوســتێری تایبــەت بــەو بۆنەیە، 
چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە بــرد. ئــەو 
شــوێنانەی کــە لــە ناوچــەی ›‹لەیاخ‹‹ 
چاالکیــی تێــدا بەڕێوەچــووە بریتیــن لــە: 
ســەیرانگاکانی  دێــوالن،  شــاری  ›‹نێــو 
پارکــی  ســواران،  حەفــت  ـ  شــەیدا 
وەزارەتــی  دەوروبــەری  اللــە،  تەفریحیــی 
ئیتاعــات، شــورای ڕووحانیت، ئامووزش 
بلــواری  جەهادگــەران،  پــەرورش،  و 
کــورد،  مەولەویــی  بلــواری  شــافێعی، 
گەڕەکــی زاگــرۆس، گەڕەکی قەدیمیی 
ئاوییــەر،  ســازمانییەکان  ماڵــە  دێــوالن، 
گەڕەکــی کەلەملــە و هەروەهــا تــازاوا.
لە ســنەی خوێنــاوی، ئەندامانــی حیزبی 
دێموکــرات لە گوندی »مێراو« ســەر بە 
ژاوەرۆی ســنە بەبۆنــەی ٢٢ی پووشــپەڕ 
لــە قوتابخانــەی دوکتــور قاســملوو، الی 
دێهیاریــی ئاوایــی، الی دەرمانگا، ســەر 
جــادەی  تەنگیســەر،  و  نییــەر  جــادەی 
شــەقامی کۆبانێ لە نێوەڕاســتی ئاوایی، 
سەر ڕێگای یاریگای فووتباڵی ئاوایی و 
چەند گەڕەک و کۆاڵنێکی دێکە تراکت 
و پوســتیری تایبەتیــان بــاڵو کردووەتەوە. 
ئــەم چاالکییانــە لــه شــاری »شوێشــه« 
سەر به ناوچەی »کەاڵتەرزانی سنه«ش 
بەرێــوە چــوون. ئەو شــوێنانەی چاالکیی 
تێدا بەڕێوە چووە بریتین لە: »ناو شــاری 
شوێشــه، شــەقامی قاســملوو، دەوروبەری 
مزگەوتی جامیعه، جادەی سنهـ  مەریوان، 
جــادەی شوێشــه بو گوندەکانــی ناوچەی 
کەاڵتــەرزان وەک تاڵــوەران و  تێــژ تێــژ.
تێکۆشــەرانی  دێموکراتــەوە  ســنەی  لــە 
دێموکــرات لــە »ئاویــەر، گەڕەکەکانــی 
فــەرەح، فەیــزاوا، شــێخان و  ســیرووس«، 
بــرد. بەڕێــوە  تەبلیغییــان  چاالکیــی 
حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
دێموکــرات بەبۆنــەی ٢٢ی پووشــپەڕ، لە 
ناوچــەی لەیاخــی هەمیشــە دێموکــرات 
بــرد. بەڕێــوە  تەبلیغاتییــان  چاالکیــی 
تێــدا  چاالکیــی  شــوێنانەی  ئــەو 
بەڕێوەچــووە بریتییــه لــە: »نــاو شــاری 
دێــوالن، ســەیرانگاکانی شــەیدا، حەفــت 
اللــە،  تەفریحیــی  پارکــی  ســواران، 
دەوروبــەری ئیــدارەی ئیتاعات، شــورای 
پــەروەرش،  و  ئامــووزش  ڕووحانییــەت، 
شــافێعی،  بلــواری  جەهادگــەرا، 
گەڕەکــی  کــورد،  مەولەویــی  بلــواری 
زاگــرۆس و گەڕەکــی کۆنــی دێــوالن.

پیرانشار:
حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
دێموکــرات لە پیرانشــاری ســەربەرزەوە بۆ 
بەرزڕاگرتنی یاد و ناوی شەهید دوکتور 
تەبلیغییــان  چاالکیــی  »قاســملوو« 
بەڕێــوە بــرد و پەیامێکیــان باڵو کــردەوە.
ناوچــەی  لــە  دێموکــرات  قارەمانانــی 
لــە  پیرانشــار  »مەنگوڕایەتیـ«ـــی 
و  بادینــاوێ  »نەمنجــێ،  گوندەکانــی 
گردیــم خانێ« بــە باڵوکردنەوەی تراکت 
و پوستێری پەیوەندیدار بە ٢٢ی پووشپەڕ، 
ســاڵڕۆژی تێرۆری دوکتور »قاسملوو«، 
بــە  خۆیــان  ئەمەگناســیی  و  وەفــاداری 
ڕێبازی شــەهید »قاســملوو« نیشــان دا.
دێموکــرات  تێکۆشــەرانی  پەیامــی  لــە 
»مەنگۆڕایەتــی«  ناوچــەی  لــە 
هاتــووە: »ئەگەرچــی دوکتــور قاســملوو 
بــەاڵم  نەمــاوە،  لەنێومانــدا  جەســتە  بــە 
لەنێــو  قاســملوو  دوکتــور  هــزری  و  بیــر 
و  زینــدووە  کوردســتاندا  خەڵکــی 
کــردەوە  ئــەو  مەحکوومکردنــی  وێــڕای 
تێرۆریســتییەی ڕێژیمی ئیسامیی ئێران 
پەیمانــی وەفــاداری نــوی دەکەینــەوە کە 
درێــژەدەری ڕێــگا و ڕێبازی قاســملووی 

ئامانجــی  وەدیهاتنــی  تــا  ڕێبەریــن 
گونــدی  لــە  هەروەهــا  گەلەکەمــان«. 
قەاڵتەڕەش ئەم چاالکییانە بەرێوە چوون.
ئەندامانــی  دیکــەدا  چاالکییەکــی  لــە 
بــە  »پیرانشــار«  شــاری  لــە  حیــزب 
پۆســتێری  و  تراکــت  باڵوکردنــەوەی 
ســاڵیادی  پووشــپەڕ  ٢٢ی  بــە  تایبــەت 
»عەبدولڕەحمــان  دوکتــور  تێرۆرکرانــی 
قاسملوو« و هاوڕێیانی یادی ئەو ڕێبەرە 
مەزنــەی گەلــی کوردیــان بــەرز نرخاند. 
چاالکیــی ئەندامانــی دڵســۆزی حیــزب 
لــە »زێــوە، کۆنەالجــان و کاســوورەدێ، 
گردکشــانە،  ،پەســوێ،  خورینــج 
گردکســپیان، ســەرووکانی و ئەندێــزێ« 
تراکــت و پۆســتێریان بــاڵو کردووەتــەوە.
هــاوکات هــەر لــە پیرانشــار، قارەمانانــی 
دێموکــرات لــە بازاڕی ســیگاران، جادەی 
سەردەشــت، شــەقامی پیــران، گەڕەکــی 
مــام خەلیــل، کەمەربەندیــی کۆنە خانێ 
و لــە گوندەکانــی »قەرە خــدر، تووژەڵێ، 
قرووچاوێ، دایەشــێخی، خورینج، سێڕای 
شــیناوێ، کەمەربەندیــی ئیمــام جومعە، 
شــەقامی مەولەوی، مزگەوتی حەشــرەی 
و  هەواشناســی  فەلەکــەی  موبەشــەرە، 
بــوداغ،  کانــی  گوندەکانــی  هەروەهــا 
گەرگــوول  و  پەســوێ  مــەال،  کانــی 
گردەبــن، کێلەســیپان، گەپڵەســەن، خڕێ 
چاالکیــی  و  زنگیــاوێ«  برداشــان  
تەبلیغییــان بەڕێــوە برد. لە بەشــێکی ئەو 
دێموکــرات  تێکۆشــەرانی  چاالکییانــەدا 
ئێرانیــان  تێرۆریســتیی  ڕێژیمــی  ئــااڵی 
تێبــەردا. ئاگریــان  و  خــوارەوە  هێنایــە 
ڕێبوارانــی ڕێبازی دوکتور »قاســملوو« 
لە »پیرانشــار«ی هەردەم لە ســەنگەرەوە، 
لــە ڕێــگای نێــوان مەهابادـ پیرانشــار، لە 
شــوێنێک بــە نــاوی »ســەری مەیدان«، 
پیــرۆزی  ئــااڵی  کێشــانەوەی  بــە 
کوردســتان وەفاداریــی خۆیــان بــە ئامانج 
و ڕێبــازی حیزبــی دێموکرات نیشــان دا.

نەغەدە:
و  ئەندامــان  »نەغــەدە«  شــاری  لــە 
گەڕەکەکانــی  لــە  حیــزب  الیەنگرانــی 
»مەنتەقــەی ٥٣ هێکتــاری، مەنتەقەی 
خیابانــی  مەنتەقــەی  فەرهنگیــان، 
ســوننەت و مەیدانی کاویان، کوچەکانی 
٢٢ی  بەبۆنــەی  پیرانشــار«  شــەقامی 
بــرد. بەڕێــوە  چاالکیــان  پووشــپەڕەوە 
حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
دێموکــرات لــە نەغەدەی تێکۆشــەرەوە لە 
بەرەبــەری ٢٢ی پووشــپەڕ، ســاڵوەگەڕی 
شەهیدکرانی ڕێبەری هەمیشە زیندوومان 
دوکتــور قاســملوو، شــەوی چوارشــەممە 
چاالکیــی  پێنجشــەممە،  لەســەر 
ئــەو  بــرد.  بەڕێــوە  تەبلیغییــان  بەرینــی 
چاالکییانــە لــە گوندەکانــی: »قەاڵتان، 
وەزنــێ،  وێنســلیان،  کۆیــکان،  حەڵبــێ، 
دیانچــەرخ و کەرێــزە« بەڕێــوە چــووەق

سەقز:
ناوچــەی  لــە  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی 
چاالکیــی  ســەقز  »خورخــوڕە«ی 
تەبلیغییــان بەڕێــوە بــرد؛ ئــەو شــوێنانەی 
چاالکیــی تێــدا بەڕێــوە چــووە بریتین لە: 
کانــی  مەوالنــاوا،  شــێخ،  »ماســیەری 
ســەیی، خورخوڕە، قشــاڵق ملــە، قوتڵوو، 
ڕۆســتەمان، شــێخەڵە، دەرەقووڵە و ســەڵتە 
کەڵتووی ســەقز لە ناوچەی سەرشــیو«.
تەبلیغییەکانــدا  درێــژەی چاالکییــە  لــە 
دوکتــور  شــەهیدکرانی  بەرەبــەری  لــە 
»قاسملوو« و هاوڕێیانی، لە  »سەقز«، 
بەڕێــوە  تەبلیغــی  بەریینــی  چاالکیــی 
تێکۆشــەرانی  چاالکییــەدا  لــەو  چــووە. 
دێموکرات تراکت و پوســتێری پەیوەندیدار 
»شــەقامی  لــە  پووشــپەڕیان  ٢٢ی  بــە 
حافــز و کۆاڵنەکانــی پشــت موخابــرات 
و گەڕەکەکانــی کەریــم ئــاوا و شــاناز« 
بــاڵو کردووەتەوە. هێــزە ئیتاعاتییەکانی 
ڕێژیمــی ئێــران لــە ترســی ئــەوەی کــە 
نەبینێــت،  چاالکییانــە  ئــەو  خەڵــک 
هــەر ئــەو شــەوە   زۆرێــک لــە نووســراوە 
کردووەتــەوە. پــاک  دروشــمەکانیان  و 
بــۆ چەندەمیــن جــار ڕێبوارانــی ڕێبــازی 
شــارەیان  ئــەم  دیوارەکانــی  د.قاســملوو 
نەخشــاند. ئەو شــوێنانەی کــە چاالکیی 
و  دروشــم  نووســینی  وەک  تەبلیغــی 
باڵوکردنــەوەی  و  پوســتێر  چەســپاندنی 
تراکــت بەبۆنــەی ٢٢ی پووشــپەڕ ئەنجام 
درا، بریتیــن لــە: »تــازاوا، کەمەربەندیی 
شــەهرەکی  بــۆکان،  بــۆ  ســنە  تــازەی 
کوردســتان،  شــەهرەکی  زاگــرۆس، 

حەمااڵوای ژووروو و حەمااڵوای خواروو، 
شــەهرەکی موکریان، الی نەخۆشــخانەی 
موکریــان،  گۆڕەپانــی  و  شــەفا 
جووتیــاران  »گەڕەکەکانــی  بەردبــڕان، 
وەحــدەت  بلــواری  و  گۆڕەجوولەکــە  و 
خومەینــی«.  نەخۆشــخانەی  الی  و 
ئــەو چاالکییانــە لــە ســەقز لــە دۆخێکی 
دراون. ئەنجــام  ئەمنییەتیــدا  تــەواو 
شــاخی  لــە  دێموکــرات  قارەمانــی 
شــوێنی  ســەقز،  »ڕووشـ«ـــی 
حەماســەخولقێنی و شــەهیدبوونی شەهید 
بەڕێوەبردنــی  بــە  ڕەزایــی«،  »حەکیــم 
چاالکیــی تەبلیغــی و نووســینی دروشــم 
و نووســراوەی حیزبی، یــادی پێغەمبەری 
تێکۆشــەرانی  نرخانــد.  بــەرز  ئاشــتییان 
دێموکــرات لەو چاالکییەدا بە نووســینی 
ڕێبازیــدا  لــە  »قاســملوو  دروشــمگەلی 
زینــدووە«، »بــژی حیزبــی دێموکراتــی 
»ســەرکەوێ  و  ئێــران«  کوردســتانی 
ڕاســان«، تێرۆریزمی ڕێژیمی ئیسامیی 
لەگــەڵ  و  کــرد  مەحکــووم  ئێرانیــان 
ڕێبــاز و ئامانجەکانــی شــەهید دوکتــور 
»قاســملوو« پەیمانیــان نوێ کــردەوە کە 
درێژەدەری ڕێگای پڕســەروەریی شــەهید 
شــەهیدانی  و   »قاســملوو«  دوکتــور 
کوردســتانن. ڕزگاریــی  ڕێــگای 
هەروەهــا ڕۆڵــە بەجەرگ و نەترســەکانی 
دێموکــرات لــە ناوچــەی »خوڕخوڕە«ی 
»ماســیەری  گوندەکانــی  لــە  ســەقز 
نێــوان  ڕێــگای  و  مەوالنــاوا«  و  شــێخ 
باڵوکردنــەوەی  بــە  گونــدە،  دوو  ئــەو 
وێنــە و پوســتێری پەیوەندیــدار بــە ٢٢ی 
پووشــپەڕ، بــۆ چەندەمین جار لــەو دەڤەرە 
چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە بــرد. ئــەو 
چاالکییانــە لــە کاتێکــدا بەڕێــوە چــوون 
تێرۆریســتییەکانی  هێــزە  لەالیــەن  کــە 
ئەمنییەتــی  ڕێژیمــەوە کەشــوهەوایەکی 
و  شــار  ئــەو  و  بــووە  زاڵ  نیزامــی  و 
ناوچانــە بــە تەواوی میلیتاریــزە کرابوون.

مەهاباد:
الوانــی خەباتــکاری چۆمــی مەجیدخــان 
پووشــپەڕ  ٢٢ی  بەبۆنــەی  شــاروێران  و 
لــە چاالکییەکــی شۆڕشــگێڕانەدا تابلــۆ 
ســەرچناریان  نەخۆشــخانەی  نــاوی  و 
»شــەهاب  شــەهید  نەخۆشــخانەی  بــۆ 
ئــااڵی  و  گــۆڕی  حەیــدەری« 
کــردەوە،  بــەرز  لەســەری  کوردســتانیان 
هەربــەو بۆنــەوە دروشــم و تراکتیــان بــاڵو 
کــردەوە. هەروەهــا ڕۆڵەکانــی دێموکرات 
گەڕەکــی  بــۆزە،  »ئیندرقــاش،  لــە 
خاتوونبــاغ،  مەهابــاد،  کارمەندانــی 
مەجبوورئــاوای  گوێگتەپــە،  قوڵقوڵــە، 
مەهابــاد، عەوڵاڵبــاد، ئــازاد، گەڕەکــی 
فەجری مەهاباد، ســەرچنار و قەرەگۆل« 
چاالکیــی بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
هەروەهــا لــە گوندەکانــی »خوڕخــوڕە« 
شــاروێرانی  »قەرەقشاڵخـ«ـــی  و 
دروشــمی  نووســینی  بــە  »مەهابــاد« 
»قاســملوو ڕێــگات درێــژەی هەیــە« و 
باڵوکردنەوەی تراکت و پوستێری تایبەت 
بە ٢٢ی پووشــپەڕ لەسەر دیوارەکانی ئەو 
گونــدە ڕێزیان لە ڕێبەری ناوداری گەلی 
کورد شەهید دوکتور »قاسملوو« گرت.
تێکۆشــەرانی دێموکرات لە »مەهاباد«، 
بۆ جارێکی دیکەش لە بەرەبەری ساڵیادی 
شــەهیدکرانی دوکتــور »قاســملوو«، بــە 
بەڕێوەبردنــی چاالکیی بەرینی تەبلیغی، 
وەفاداریــی خۆیان بە ڕێبازی پێغەمبەری 
ئاشــتی نیشــان دا. ئــەو شــوێنانەی لــە 
»مەهابــاد« چاالکیــی تێدا بەڕێوە چووە 
لــە گوندەکانــی »قەڕەقشــاڵخ،  بریتیــن 
گــردی یاقــووب، کۆنەدێ  و داشــخانە« 
گوندانــە. ئــەو  نێــوان  ڕێگەوبانــی  و 

نی:
ئەندامــان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات 
لە شــارەدێی »نێ« سەر بە »مەریوان« 
لەگــەڵ ڕێبــازی دوکتــور »قاســملوو« 
کــردەوە. نــوێ  وەفادارییــان  پەیمانــی 
شــارەدێی  لــە  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی 
بــە  دێموکراتــەوە  هەمیشــەی  »نێـ«ـــی 
نووســینی دروشــم و نووســراوەی حیزبــی 
ســەلماندیان کــە »قاســملوو لــە ڕێبازیدا 
زیندووە«. هەروەها لە شارەدێی »نێـ«ـــی 
هەمیشــە دێموکراتــەوە، پێشــمەرگەکانی 
پیــرۆزی  ئــااڵی  هەڵکردنــی  بــە  شــار 
دروشــمی  نووســینی  و  کوردســتان 
دەروازەی  لــە »کانــی گەزنــە،  حیزبــی 
دەوروبــەری  و  ئاوایــی  چوونــەژوورەوەی 
بــرد. بەڕێــوە  چاالکییــان  قوتابخانــە«، 

دروشــمی  بــە  چاالکییــەدا  لــەو 
درێــژەی  قاســملوو  دوکتــور  »ڕێــگای 
خوێنمــان  دڵۆپــەی  دوا  هەتــا  هەیــە«، 
قــازی  پێشــەوا  ڕێــگای  درێــژەدەری 
محەممــەد، دوکتــور قاســملوو، دوکتــور 
شــەرەفکەندین« ئەمەگداریــی خۆیــان بە 
ڕێبازی دوکتور »قاســملوو« نیشــان دا.
ئەم چاالکیانە لەکاتێکدا بووە کە هێزێکی 
زۆری ئیتاعــات مــۆڵ درابوون و دۆخی 
شــارەدێی »نێـ«ـــیان میلیتاریــزە کردبوو.

مەریوان:
لە »مەریوان«، تێکۆشــەرانی دێموکرات 
لە چەند چاالکیی جیاوازدا لەگەڵ ڕێباز 
دوکتور«قاســملوو«،  ئامانجەکانــی  و 
کــردەوە  نــوێ  وەفادایریــان  پەیمانــی 
پەیوەندیــدار  پوســتێری  و  تراکــت  و 
کــردەوە. بــاڵو  پووشــپەڕیان  ٢٢ی  بــە 
»ســەردۆش«،  ئاوایــی  لــە  هەروەهــا 
تێکۆشــەران لەسەر شــاخ و بەرزاییەکانی 
ئــەو ئاواییە، بە نووســینی دروشــمگەلی: 
»دوکتور قاســملوو لە ڕێبازیدا زیندووە« 
و »تــا دوا هەناســەی ژیــان درێــژەدەری 
قاســملووین«،  ڕێبــازی  و  ڕێــگا 
وەفاداریــی خۆیــان بــە ڕێبــازی دوکتــور 
کــردەوە. دووپــات  »قاســملوو« 
هەروەهــا ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبی 
دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە گوندی 
»بۆڕیەر« سەر بە ژاوەرۆی »مەریوان« 
کۆســااڵندا  حەماســەی  ســاڵیادی  لــە 
شــەهیدان  شــەهیدکرانی  شــوێنی  لــە  و 
»ســەرکەوت  و  جەوانمــەرد«  »کاوە 
و  یــاد  بەرزڕاگرتنــی  بــۆ  ســەمەدی«، 
ناویــان چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێوە برد.
شــوێنەکانی  لــە  شــار  پێشــمەرگەکانی 
ســەنعەتی،  نــەورۆز،  مەیدانــی  وەک« 
شــەبڕەنگ،  دوخانیــات،  کوچــەی 
بەرگــوزەر،  تاکســی،  ئیســگای 
مەرکــەز  دوو،  مووســکی  مزگوتــی 
بێهداشــت، ســێڕای کــورەی مووســەوی، 
مووســەوی«  کــورەی  مزگەوتــی 
بــردووە. بەڕێــوە  تەبلیغیــان  چاالکیــی 
حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
دیمۆکراتــی کوردســتانی ئێــران بەبۆنەی 
٢٢ی پووشــپەڕ لــە مەریوانــی قارەمانەوە 
بــرد. بەڕێــوە  تەبلیغییــان  چاالکیــی 
ئەو شوێنانەی چاالکیی تێدا بەڕێوەچووە 

درێژە لە الپەڕەی ٤
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دوای شۆڕشــی گەالنــی ئێــران )١٩٧٩(، 
دەســەاڵتی  پێکهاتــەی  ئەگەرچــی 
پاشــایەتی لەبەریەک هەڵوەشــایەوە، بەاڵم 
نەتەوەیــی  ســتەمی  پڕۆســەی  ژێرخانــی 
بندەســتەکانی  نەتــەوە  پەڕاوێزخســتنی  و 
دیکە لە سەر بنەمای ئۆستوورەی ئێرانی 
باستان و ئایدیۆلۆژیی مەزهەبیی شیعە و 
زمانی فارسی، شــێوازێکی نوێی بەخۆوە 
گرت. لە دەستپێکی ئەم قۆناغەدا، ناوەند 
جارێکــی دیکــە خۆی پێناســە کــردەوە و 
ڕەهەندەکانــی توندوتیــژی و ســڕینەوە و 
سەرکوت، بە شێوەی سیستماتیک بواری 

پێ درا. 
لــە  نکۆڵیکــردن  سیاســەتی  ئاکامــی 
بوونــی نەتــەوەکان، هەتــا هــەوڵ بــۆ بــە 
کەمینەکردنیــان هەتــا ئاســتی قــەوارەی 
بــوو  ئــەوە  فەرهەنــگ،  وردە  و  قەومــی 
کــە مافی ژیــان، مافی ئازادی، پرســی 
ســەروەریی نەتەوەکان، پرسی دێموکراسی 
و تەنانــەت ئازادییــە ســەرەتایییەکان، بــە 
دیــدی ئەمنییەتــی و هەڕەشــە بــۆ ســەر 

ئاسایشی نەتەوەیی لێکدرایەوە. 
ئەم ڕوانینەش، لە ڕاستیدا مەترسیی بووە 
بــۆ ســەر مانــەوە و ئاسایشــی نەتەوەییــی 

نەتەوە ستەم لێ کراوەکان.
توندوتیــژی و ســەرکوتی سیســتماتیک، 
تەنیوەتــەوە.  ژیانــی  بوارەکانــی  هەمــوو 
ئــەم  ڕۆژهــه اڵت،  کوردســتانی  لــە 
جیهــادی  فەرمانــی  بــە  توندوتیژییانــە 
ڕابــەری  و  دامەزرێنــەر  خومەینــی، 
کۆماری ئیسامی، لە ژێر ناوی شەڕی 
پیــرۆز، بــە پاســاوی ئایــات و گێڕانــەوە 
ئیســامییەکان، دەســتی پــێ کــرد، کــە 
تەنانــەت  و  بەرەدوامــە  ئەمــڕۆش  هەتــا 
ڕەهەندەکانی شەڕێکی نەرمیشی لەخۆوە 
گرتــووە و بووەتە ســتراتێژی و سیاســەتی 

فەرمیی میراتگرانی خومەینی.
جیاوازییــە بەرچاوەکانی ئــەم توندوتیژییە 
لــە کوردســتان و هەرێمەکانــی دیکــەی 
ئێــران لەوەدایە کە ئەگەر لە شــوێنەکانی 
دیکــە ئــەو خەڵکانــەی کــە بــە نەیــار و 
جیابیریــان دەزانــن، دەکەونــە بــەر پەالمار 
و زیندانیکــردن، ئەشــکەنجە و ئێعــدام، لە 
کوردســتان هاوبــەش لەگەڵ ئــەم خااڵنە، 
و  زمــان  کولتــوور،  ناســنامە،  مێــژوو، 
بــە گشــتی ژینگــەی نەتەوەییــی کــورد 
هەمەالیەنــە  هێرشــێکی  بــەر  کەوتووەتــە 
و  تواندنــەوە  ناوەنــد،  دوائامانجــی  کــە 
کپ کردنی دەنگی ڕزگاریخوازیی کورد 

بووە.

ئێستای کورد و ڕەوشی ناوەند

ســەرەڕای ژینگــەی داخراو و بــە ئەمنی 
کــراو و ڕەوشــی ســەرکوت و توندوتیــژی 
لــە ئێــران بە گشــتی و لــە کوردســتان بە 
تایبەتــی، ڕێژیــم لــە پەیوەنــدی لەگــەڵ 
بــە  دەرەوە  و  ناوخــۆ  لــە  ئامانجەکانــی 

بنبەست گەیشتووە.

لە ڕێڕەوی هەڵوەشاندنەوەی ناوەند
مستەفا هیجری، 

لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
وەک باســکردن لە بەرایی ئەم سیاســەتە 
شکســت خــواردووە، پێــم وایــە کــە ڕێژیم 
لــە سیاســەتەکانی بەرانبــەر بــە یەکــەی 
کوردســتانی  لــه   کــورد  نەتەوەیــی 
نــاکام  ســەرەتاوە  لــە  هــەر  ڕۆژهــه اڵت، 
ماوەتــەوە. خۆزیای ئازادی و سەربەســتی 
و گەیشتن بە مافی نەتەوەیی کە هەمان 
ســەرەوریی کوردە بە ســەر خاکی خۆیدا، 

بەردەوام و ڕوو لە گەشەیە. 
پێداگــری لە ســەر ناســنامەی نەتەوەیی، 
و  نەتەوەیــی  بزووتنــەوەی  جەوهــەری 

دێموکراتیکی کورد بووە.
بەرەنگاری و بەرگریی نەتەوەیی، ڕێڕەوی 

هەمیشەیی ئەم بزووتنەوەیە بووە. 
داگیرکاریــی ڕێژیمــی ئێــران ژینگــەی 
و  بــردووە  لەناوبــردن  بــەرەو  کوردســتانی 
بــە  کانزاییەکانــی  و  ئــاوی  ســەرچاوە 
مەبەســتی ئاوەدانکردنەوەی ناوەند بەتااڵن 

بردووە. 
هەروەهــا لە ئێســتادا ئاســتی نابەرابەریی 
سیاســەتە  بەهــۆی  کۆمەاڵیەتــی 
کۆمەڵــگای  ڕێژیمــەوە،  چەوتەکانــی 

کۆمەڵگایەکــی  بــەرەو  ڕۆژهەاڵتــی 
نایەکسان و تەژی لە چەوساندنەوە بردووە. 
ژمارە و ڕادەی زیندانییەکان، شــەهیدانی 
ژینگەپارێــز و ســەرکوتی دەنگــی ژنــان 
و خوێنــدکاران و چاالکــی مەدەنــی، لــە 
ســێدارەدان و تێرۆر و بێسەروشــوێن کردن و 
ڕەشــەکوژییەکان، ئەگەرچــی بەڵگەن بۆ 
تاوانەکانی ڕێژیم، بەاڵم لە هەمان کاتدا، 
ئاماژەکانی ســەرزیندوویی و خۆڕاگریی 
ئــەم نەتەوەیــەن کــە بەرانبــەر بــە ســتەم و 

ژێردەستی سەری دانەنواندووە.
سەبارەت بە دۆخی گشتیی ئێران، ڕێژیمی 
ڕوانگەیەکــی  لــە  ئیســامی  کۆمــاری 

گشتیدا وەک دەوڵەتێکی شکستخواردوو 
هەژمار دەکرێ کە توانای ئیدارەکردن و 

بەڕێوەبەریی واڵتی نەماوە.
ئەگەریش توانایەکی مابێت پەیوەســتە بە 
نواندن و بەکارهێنانی هێزی ســەرکوت و 

سەربازی لە ناوخۆ و دەرەوە.
ڕێژیمێکــی  کــە  نییــە  لــەوەدا  گومــان 
ناموتەعارەفی وەک کۆماری ئیسامی 
بەهۆی کۆمەڵێــک قەیرانی کەڵەکەبوو 
و پرســی چارەسەرنەکراو لەناوخۆ و دەرەوە 

گەمارۆ دراوە.
و  حکوومــەت  تاوانەکانــی  و  گەندەڵــی 
ناڕەزاییــەکان،  ئاســتی  دەســەاڵتداران، 
جمــەی شــەقامەکان، تەوژمــی بێــکاری 
و نەبوونــی دەرەتانــی ژیانێکــی ئاســایی 
بــۆ زۆرینــەی خەڵکانــی ئێــران و دەیان و 
ســەدان ئاریشــەی دیکــە، ڕێژیمــی بەرەو 
بنبەستێکی ئیداری و بەڕێوەبەری بردووە. 
مافــی  کــە  کــردووە  وای  دۆخــە  ئــەم 
ژیانێکــی ســەرەتایی لەم واڵتە مســۆگەر 

نەبێت
قەیران ڕەنگە ئەو چەمکە سەرەکییە بێت 

کە بۆ لێکدانەوەی دۆخی بنبەستی ئێستا 
یارمەتیــدەر بێــت.  قەیران لە بەڕێوەبەری، 
قەیــران لــە سیاســەتی ناوخۆیــی و قەیران 
لە سیاســەتی دەرەکــی، تەنگی بە ڕێژیم 
هەڵچنیــوە، بــە جۆرێــک کــە قەیــران بە 

قەیران بەڕێ دەکات.
ئیســامی  کۆمــاری  ئەگەرچــی 
دەدات  هــەوڵ  بێــت  لەگــەڵ  ئێستاشــی 
وەک الیەنێکــی هێژمونیکــی ناوچەیی، 
ڕۆژهەاڵتــی  لــە  پێگەیــەک  و  حــەوزە 

نێوەڕاســت بۆ خۆی پێناســە بکات، بەاڵم 
بەهــۆی کەمپەینی ســزا و گەمارۆکانی 
ئامریــکاوە، بڕســتی لێبــڕاوە و بەشــێکی 

زۆر لــە ســەرچاوە دارایــی و هەواڵگــری 
و ســەربازییەکانی، تەنانەت هەتا ئاســتی 
هاوپەیمانــان و گرووپــە پرۆکســییەکانی 
لــە عێــراق، ســووریه، لوبنــان و یەمەن کە 
شــەڕی بــە وەکالەتــی بۆ دەکــەن لەگەڵ 
قەیــران بەرەوڕوون؛ بە تایبەت کە ئێســتا، 
وەک ڕابــردوو توانای دابینکردنی تێچوو 
میلیشــیاییەکانی  گرووپــە  بودجــەی  و 

نەماوە و بە تێکڕایان لە تەنگانەدان. 
جیــا لــەم فاکتــەرە، لــە واڵتانــی وەک 
سیاســەتی  دژی  لــە  لوبنــان،  و  عێــراق 
دەســتێوەردانەکانی هاتوونەتە ســەر شەقام 
و خوازیــاری بنبڕکردنــی نفــووزی ئێرانن 

لە واڵتەکەیان. 
لــە واڵتێکی وەک ســووریە کــە ئێران بە 
حەوزەی نفووزی خۆی زانیووە، لە ماوەی 
دوو ساڵی ڕابردوودا بە دەیان و سەدان جار 
بنکــە ســەربازییەکان و بەرژەوەندییەکانی 
لــە  بێجگــە  و  ئامانــج  کراونەتــە 
دەستەوەســتانی، توانای بەرگریکردنی لە 

خۆی نەماوە.
ســەرچاوە باوەڕپێکــراوەکان ئامــاژە دەدەن 

کــە ئــەم هێرشــانە لەالیــەن ئیســرائیلەوە 
ئەنجــام دەدرێــن؛ واڵتێــک کە دروشــمی 
ســڕینەوەی لە ســەر جوغرافیای سیاسی، 
بەڵێــن و قســەی هەمیشــەیی بەرپرســانی 

ئێرانی بووە. 
تەنانــەت ئــەم هێرشــانە لــە ســەر خاکــی 
ئێــران دووبــارە دەبنەوە و بنکە و دامەزراوە 
ئەتۆمی و ســەربازی و ســتراتێژییەکانی 

دەکرێنە ئامانج.
ڕێژیمێک کە خولیای بنیاتنانی

لــە  هەبــوو  ئیســامی  القــرا«ی  »ام 
ناوچەکــە، لــە مێژووی خۆیــدا بە ڕادەی 

ئێستا، الواز و بێ دەرەتان نەبووە. 

دۆخێک کە لە ناوچەکە و لە ژمارەیەک 
لە واڵتان لە ئارادایە، ئەنجامی سیاسەتی 
دەســتێوەردانی  و  پیانگێــڕی  و  ئــاژاوە 
ڕێژیمێکــە کــە ئێســتا نــە تەنیــا خــۆی، 

بەڵکوو ئێرانیشی تێوەگاندووە. 
ڕێژیمێک کە ســامان و ســروەتی واڵتی 
کردە تێچوو بۆ سیاســەتی هەناردەکردنی 
و  شــۆڕش  چاوەڕێــی  ئێســتا  شــۆڕش، 
ڕاپەڕینــی قوربانییانــی ئــەم سیاســەتەی 
ئێرانــن.  خەڵکانــی  خــودی  کــە  دەکات 
چەنــد  مــاوەی  لــە  چــۆن  وەک  هــەر 
ڕقــی  شــەپۆلەکانی  ڕابــردوودا  ســاڵی 
وەزاڵەهاتــووی  خەڵکــی  پەنگخــواردوی 
ئــەم واڵتــە، مەوجودییەتی ڕێژیمیان هەتا 
لێــواری)وەک خــودی بەرپرســانی ڕێژیم 
دەڵێن( بوومەلەرزەی سیاسی و ڕاپەڕینی 

سەرتاسەری بردووە.
ناوچەیــی  هاوتەریبــی  قەیرانــی  ئێســتا 
پەتــای  لەگــەڵ  هاوکاتــە  ناوخۆیــی،  و 
گشــتگیریی کۆڕۆنا کە تەنانەت توانای 
حکوومەتیشــی  جەســتەی  و  بەرگــری 

داهێزراندووە.

باڵوبوونــەوەی خێــرای ئــەم پەتایە لەگەڵ 
ئەوەیکــە توانــای سیســتمی تەندروســتی 
و خزمەتگوزاریــی ڕێژیمــی خســتە ژێــر 
پرســیارەوە، گوشــارێکی زیاتــر و چەنــد 
قاتی بۆ سەر کۆمەڵگای ئێران پێکهێنا.
بەرزبوونەوەی ڕێژەی بێکاری و دابەزینی 
گەمــارۆکان(  دۆخــی  نەوت)لــە  نرخــی 
و دابەزینــی چەنــد قاتــی بەهــای تمــەن 
بەرانبــەر بــە دۆالر، ڕێژەیەکــی زۆرتر لە 
خەڵکی ئێرانی خستە ژێر هیڵی هەژاری 

و بێکاریه وه . 
نەبوونــی  بەهــۆی  ئەمەشــدا  لەگــەڵ 
خزمەتگــوزاری و کەمبوونــی کەرەســتە 

و ئیمکاناتــی تەندروســتی، دەیان میلیۆن 
کەسی بەرەو هێڵی کارەسات و تووشبوون 

و مەرگی یەکجاری بردووە.
سەرەڕای ئەمانەش هیچ دەزگا و وەزارەت 
ژمــارەی  نییــە  ئامــادە  بەرپرســێک  و 
تەواوی قوربانییــەکان بەمیدیایی بکات، 
هــەر وەک چــۆن ئامــادە نەبــووە ژمارەی 
تەواوی بریندار و کوژراو و زیندانی و بێ 
خۆپێشــاندانەکانی  سەروشــوێنکراوەکانی 

سااڵنی ڕابردوو ئاشکرا بکات.
بەســتێنی  قەیراناوییــەدا،  دۆخــە  لــەم 
سەرهەڵدان بۆ ناڕەزاییی زیاتر و هاوکات 
پێشــبینی  زیاتــر  ســەرکوتی  مەترســیی 

دەکرێت.
ئێســتا کە بێ متمانەیی بە حکوومەت و 
بێ هیوایی بە ژیانێکی ئاســایی باڵی بە 
ســەر ئەم واڵتــەدا کێشــاوە و چاوەڕوانیی 
هیــچ چارەســەرێک ناکرێــت، ڕێژیمــی 
کۆماری ئیســامی، بــۆ مانەوەی خۆی 
و  توندوتیــژی  جــۆرە  هەمــوو  ئامــادەی 

سەرکوت و تێچوویەکە. 
ئاماژەکانــی ئــەم ئامادەکارییــەی ڕێژیم 
بە نســیبەت کوردســتانەوە ڕوونتــرە. تەنیا 
لــە ٧ مانگــی ڕابــردوودا، ٩٢ کــەس لــە 
چاالکیــی  تۆمەتــی  بــە  ڕۆژهــەاڵت 
مەدەنی، سیاســی و مەزهەبی، حوکمیان 
هیدایــەت  ئیعدامــی  ســەپاوە.  بەســەردا 
عەبدوڵــاڵ پــوور، ســابیر شــێخ عەبدوڵاڵ و 
دیاکــۆ ڕەســووڵ زادە و حوکمی زیندانیی 
درێژخایەن بۆ حوســێن عوســمانی و  زارا 
محەممەدی و پێشتریش حوکمی زیندانی 
هەتاهەتایــی بــۆ زەینــەب جەاللیــان تەنیا 

چەند نموونەیەکن.
ئیســامی  کۆمــاری  مێــژووی  بــەاڵم 
ســەلماندوویەتی کــە ئەو سیاســتە چەوت 

و توندوتیژانە دادی نادەن. 
بــە درێژایی دەیەکانــی ڕابردوو، کورد لە 
ڕۆژهــەاڵت خۆی وەکوو نەتەوەیەکی بێ 
حاکمییــەت بینیــوە. بــەم پێیەش یەکێک 
لــە ئامانجــە ســەرەکییەکانی سیاســەتی 
سەرکوت و ئاسیمیلەکردنی ناوەند بووە. 

لەســەر  پێداگریــی  بــە  ڕووەوە،  لــەم 
بــە  خــۆی  ســەروەریی  مســۆگەربوونی 
ســەر خاکــی خۆیــدا، جەختیــش دەکاتەوە 
و  »دێموکراســی«  نیشــانەکانی  کــە 
و  دەســەاڵت  پێکهێنانــی  بنەماکانــی 
هەروەهــا چەمکــی کۆمەڵــگای ئێرانی، 

دەبێ سەرلەنوێ پێناسە بکرێنەوە. 
بە بێ ئەم پێناســە کردنەوەیە، سیستەمی 
داگیرکاریی ناوخۆیی درێژەی دەبێ، هەر 
بۆیە ئەم جۆرە لە پەیوەندیی داگیرکاری، 
دەبێ ســەرەتا لــە ناوەندەوە هەڵبوەشــێتەوە، 
هەتــا زەمینە بۆ پێکــەوە ژیانی دڵخوازانە 

و ئاشتییانە فەراهەم بکرێت. 
بــۆ ئەم ئامانجە، کوردســتان لە ســەر پێ 
دەمێنێتــەوە و بــۆ گەیشــتن بە ســەروەری 
ئیســامی  کۆمــاری  تێکەوەپێچانــی  و 

تێچووی زیاتر دەدات.

بریتییە: »ناو شــارەدێی نـــێ، دەوروبەری 
لــە  بەشــێک  مزگــەوت،  قوتابخانــه، 
کۆاڵنەکانــی نــێ و فەلەکــەی دوکتــور 
نــــێ  ســەرەکیی  ڕێــگای  و  قاســملموو 
بــۆ مەریــوان، دەوروبــەر و نــاو گونــدی 
کانــی  ســانان، ســەر ڕێــگای هاتوچۆی 
دەوروبــەری،  گوندەکانــی  نێــوان 
گونــدی  هاتوچــۆی  ڕێــگای  ســەر 
دەرەتفــێ«. گونــدی  نــاو  ســەردۆش، 
لــە  مەریــوان  شــاری  لــە  هەروەهــا 
پادگانــی  »بــەری  وەک:  شــوێنەکانی 
هــەوراز،  شــەهرەکی  عیبــادەت، 
شــەهرەکی زیبا و گوڵشــەن، ســەر تەپەی 
مووســک و نیــو گونــدی مووســک«، 
ڕازێندرایــەوە. تایبــەت  دروشــمی  بــە 

مازەندەران:
لە بەرەبەری ٢٢ی پووشــپەڕ، ســاڵڕۆژی 
و  قاســملوو  دوکتــور  شــەهیدکرانی 
شۆڕشــگێڕی  الوانــی  هاوڕێیانــی، 
»مازەنــدەران«  شــاری  لــە  کــورد 
بــرد. بەڕێــوە  تەبلیغییــان  چاالکیــی 
الوانــی شۆڕشــگێڕی کــورد لــەم شــارە 
بــە نووســین و باڵوکردنــەوەی دروشــمی 
شۆڕشــگێڕی لــە نێــو شــاردا پەیمانیــان 
لەگــەڵ شــەهیدان و بەتایبــەت شــەهیدی 
ڕێبــەر دوکتور قاســملوو نوێ کردەوە کە 
هەتا دوایین هەناسە درێژەدەری ڕێگایانن.
دروشــمەکانی ئەو چاالکییە بریتی بوونە 
کوردســتان  شۆڕشــگێری  الوانــی  لــە؛ 
درێــژەدەری ڕێبازی قاســملوون، قاســملوو 
لە ڕێبازتدا شــار و شــاخ دەســت لەمانن، 
داگیرکــەر بــە تێــرۆر ناتوانێــت شکســت 
بــە ڕاســانی نەتەوەیەک بێنێت، باشــترین 

پاداش بۆ شەهیدان درێژەپێدانی ڕێگایانە.
لە درێژەی ئەو چاالکیانەدا خوێندکارانی 
ڕێبازی قاسملوو لە تاران، بەبۆنەی ٢٢ی 
پووشپەڕ لە تاران لە شەقامی »موفەتیح« 
بــرد. بەڕێــوە  تەبلیغییــان  چاالکیــی 

جوانڕۆ:
حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
دێموکــرات لــە »قــەاڵی جوانــڕۆ« بــۆ 
لــە مــاوەی حەوتــووی  چەندەمیــن جــار 
پووشــپەڕ  ٢٢ی  بەبۆنــەی  ڕابــردوودا 
چاالکیــی بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە برد.

بانە:
 لــە شــاری بانــە قارەمانانــی دێموکــرات 
پیــرۆزی  ئــااڵی  هەڵکردنــی  بــە 
کوردســتان و ئارمــی حیزبــی دێموکراتی 
بەســۆزی  هەســتی  ئێــران،  کوردســتانی 
خۆیــان بــۆ گــەل و نیشــتمان نیشــان دا.

پاوە:

بــە  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی  پــاوە،  لــە 
باڵوکردنــەوەی دروشــم و تراکتی تایبەت 
ڕێبــازی  لەگــەڵ  پووشــپەڕ  ٢٢ی  بــە 
کــردەوە. نــوێ  پەیمانیــان  شــەهیدان 
و  »الران  گوندەکانــی  نێــوان  لــە 
تەرگەزنـ«ـــی ســەر بە بەخشی باینگانی 
پــاوە، لــە ســاڵڕۆژی تێرۆرکرانی دوکتور 
دیپلۆمــات  بەدەســت  »قاســملوو« 
تێرۆریستەکانی ڕێژیمی ئیسامیی ئێران، 
بــە باڵوکردنــەوەی تراکــت و پوســتێری 
تایبــەت بە ٢٢ی پووشــپەڕ، ئەمەگداری 
و وەفاداریــی خۆیــان بە ڕێبــازی دوکتور 
دا. نیشــان  هاوڕێیانــی  و  »قاســملوو« 
لــەو چاالکییــەدا قارەمانانــی دێموکــرات 
پەیمانیــی وەفادارییــان نــوێ کــردەوە کە 
هەتــا وەدیهاتنــی ئامانجەکانــی گەلــی 
کــورد بەبــێ پســانەوە لە ڕێبــازی حیزبی 
دێموکــرات و دوکتور »قاســملوو«دا  لە 

خەبــات و تێکۆشــان دەســت هەڵنەگــرن.
ئیالم:

ڕۆڵەکانــی  دێموکراتــەوە  ئیامــی  لــە 
پووشــپەڕ  ٢٢ی  بەبۆنــەی  دێموکــرات 
وەک:  دروشــمی  نووســینی  بــە 
›‹قاســملوو« لــە تابلۆکانــی نێــو شــار و 
هەروەهــا هەڵکردنــی ئــااڵی کوردســتان 
چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە بــرد. ئــەم 
چاالکییانە لە ئاودانانیشدا بەڕێوە چوون.

سەردەشت:
لــە  دێموکــرات  قارەمانانــی  هــاوکات 
سەردەشت لە شــەقامەکانی ›‹ئیتاعات، 
بازاڕچــەی  پۆســت،  چوارڕێیانــی 
ســینەما‹‹  و  ،کەمەربەنــدی  دایــکان 
باڵوکردنــەوەی  و  دروشــم  نووســینی  بــە 
یــادی  تایبــەت،  پوســتێری  و  تراکــت 
ڕاگــرت. بــەرز  پووشــپەڕیان  ٢٢ی 

هەوشار:

لــە ناوچەی »هەوشــار« بەبۆنەی ٢٢ی 
پووشپەڕ چاالکیی تەبلیغی بەڕێوە چوو. 
تەبلیغیــی  چاالکیــی  شــوێنانەی  ئــەو 
تێــدا بەڕێــوە چــووە بریتیــن لە: »شــاری 
و  کوشــتارگا  گەڕەکــی  قــەاڵ،  ســایین 
قــەاڵ«. ســایین  ـ  تــکاب  تێرمیناڵــی 
»قۆزڵــووی  گوندەکانــی  لــە  هەروەهــا 
هەوشــار، یەنگیجــە، قازانلــی، ئاختەپــە، 
قســۆپی، مەمــەر، گــەڕاو، ئاغاجەری و 
حاجــی  ئابــاد« بەبۆنەی ٢٢ی پووشــپەڕ 
چــوو. بەڕێــوە  تەبلیغــی  چاالکیــی 
دێموکراتــی  حیزبــی  ئەندامانــی 
کوردســتانی ئێــران لــە شــاری ›‹ســایین 
و  تراکــت  باڵوکردنــەوەی  بــە  قــەاڵ‹‹ 
یــادی  ›‹قاســملوو‹‹  دوکتــور  وێنــەی 
بــە  و  ڕاگــرت  بــەرز  نەمرەیــان  ئــەم 
ســەلماند  کوردیــان  گەلــی  دوژمنانــی 
کــە ڕێبازی قاســملوو هەمیشــە زیندووە.

درێژەی الپەڕەی ٣

سەبارەت بە دۆخی گشتیی ئێران، ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی لە ڕوانگەیەکی گشتیدا وەک 
دەوڵەتێکی شکستخواردوو هەژمار دەکرێ کە توانای ئیدارەکردن و بەڕێوەبەریی واڵتی نەماوە. 

ئەگەریش توانایەکی مابێت 
پەیوەستە بە نواندن و بەکارهێنانی هێزی سەرکوت و سەربازی لە ناوخۆ و دەرەوە

بە درێژایی دەیەکانی ڕابردوو، کورد لە ڕۆژهەاڵت خۆی وەکوو نەتەوەیەکی بێ حاکمییەت 
بینیوە. بەم پێیەش یەکێک لە ئامانجە سەرەکییەکانی سیاسەتی سەرکوت و ئاسیمیلەکردنی ناوەند 

بووە. لەم ڕووەوە، بە پێداگریی لەسەر مسۆگەربوونی سەروەریی خۆی بە سەر خاکی خۆیدا، 
جەختیش دەکاتەوە 

کە نیشانەکانی »دێموکراسی« و بنەماکانی پێکهێنانی دەسەاڵت و هەروەها چەمکی کۆمەڵگای 
ئێرانی، دەبێ سەرلەنوێ پێناسە بکرێنەوە. 

بە بێ ئەم پێناسە کردنەوەیە، سیستەمی داگیرکاریی ناوخۆیی درێژەی دەبێ، 
هەر بۆیە ئەم جۆرە لە پەیوەندیی داگیرکاری، دەبێ سەرەتا لە ناوەندەوە هەڵبوەشێتەوە، هەتا 

زەمینە بۆ پێکەوە ژیانی دڵخوازانە و ئاشتییانە فەراهەم بکرێت



٥ ٥ژمارە ٧٧٨ ، ٢١ی جووالی ٢٠٢٠

پێشەکی
 جاناتان ڕاندل ڕۆژنامەنوسی بەناوبانگی 
ئەمریکایــی لــە پێشــەکییەک کــە بــۆ 
قاســملووی  مەرگــی  و  خولیــا  کتێبــی 
کورد کە کارۆل پڕوونهۆبێر نووسیویەتی 
لــە ســەر کەســایەتی دوکتــور قاســملوو 
پڕوونهۆبێــر  کارۆل  ئــەوە  دەڵێ:«ئێســتا 
هەســت بزوێنەی  و  دژوار  ژیاننامــە  ئــەم 
یەکێــک لــە بەفەرهەنگتریــن ڕێبەرانــی 
ئــەم ســەردەمەی نووســیوە کــە دەرســی 
ئابــووری دەگوتــەوە، بــە حــەوت زمانــان 
شــێعرو  عاشــقی  و  دەکــردن  قســەی 
شــەرابی فەڕانســەیی بوو. مەال مســتەفا 
ئەماوئەوالیــەک  هیــچ  بــێ  بارزانــی 
ناسیۆنالیســتێکی بــێ هاوتــای کورد لە 
ســاڵەکانی نێوەڕاستی ســەدەی بیستەمدا 
بــوو، بەاڵم قاســملوو بەهــرە و تواناییەکی 
هەبــوو تەنانەت کەســایەتیی درەوشــاوەی 
پێــش خــۆی نەیبــوو! یەکەمیــن ڕێبەری 
کــورد بــوو کــە لــە دەرەوەی سیســتمی 

عەشیرەیی هەڵسوکەوتی دەکرد«١
ئەو ڕســتانەی کە ئەم ڕۆژنامەنوســە کە 
شــایەدی لە زانایی و لێهاتوویی ڕێبەری 
بــۆ  دەدات  قاســملوو  دوکتــور  نەمرمــان 
زۆربەمــان کــە ئاشــنای نــاو و خەباتــی 
ئــەم ڕێبــەرە بلیمەتەن ڕوون و ئاشــکرایە، 
بــەاڵم ئــەوەی من لــەم وتــارەدا دەمهەوێ 
ئامــاژەی پێبــدەم ئەوەیــە کــە ئێمە وەک 
تاکــی کورد چــی دەتوانین لەم هزرمەندە 
کە ژیانی خۆی بۆ بزاڤی ڕزگاریخوازی 
کــورد تەرخــان کــرد فێــر بیــن. چونکــە 
نێــو  لــە  کــە  نــرخ  بــە  وا  ئەزمونێکــی 
گەلــی ئێمــەدا هەڵکەوتــووە ســەرچاوەی 
لێفێربوونــە بــۆ زیاتــر پێگەیاندنــی تاکــی 
خەباتگێــڕ بەتایبەتی کە ئەو ســەرچاوەیە 
ڕێبەرایەتــی بزووتنــەوەی ڕزگاریخــوازی 
دێموکــرات  حیزبــی  و  کــورد  گەلــی 
کــردووە و شــوێندانەرییەکی بێ هاوتــای 
لە ســەر هەبووە. کەســایەتی فرەڕەهەندی 
الیەنــەوە  زۆر  لــە  قاســملوو  دوکتــور 
دەتوانرێ بکەوێتە بەر تیشــک و ڕامانی 
لێکۆلەران کە باس کردنی هەمووی ئەو 
ڕەهەندانــە لــە وتارێکــی وادا ناگونجــێ 
بەاڵم بەشێوەیەکی گشتی و کورت چەند 
الیەنێــک کــە دەتوانــێ تیشــک بخەنــە 
ســەر ڕێگای هەر مرۆڤێک و بەتایبەتی 
ئەگــەر کــورد ڕێبواری ڕێــگای ئازادی 

بین تاوتوێ دەکەین. 

زانست و زانستخوازی
کاریگــەری ئەرێنــی و زۆری بنەماڵــەی 
ڕێبــەری نەمرمان بۆ هاندانی تاکەکانی 
بنەماڵــە بــۆ خوێنــدن و فێربــوون کــە لــە 
ســەردەمی دواکەوتوویــی و بــە تایبەتــی 
ژیانــی فێئۆدالــی ئــەو کاتــدا نمونــەی 
کــە هوشــمەند  بەجۆرێــک  بــووە،  کــەم 
عەلــی لــە کتێبەکــەی لــە ســەر دوکتور 
قاســملوو لە زمانی کەریمی حیسامییەوە 
دەگێڕێتــەوە کــە »ئــەودەم لە مەجلیســان 
زۆر باســی ئەوە دەکــرا کە مەمەدئاغای 
ناردووەتــە  هەمــوو  کوڕەکانــی  وســووق 
کوردێکــە  تاکــە  و  خوێنــدن  بــۆ  دەرەوە 
ئــاوا بــە کوڕەکانی دەخوێنێــت«٢. بەاڵم 
لــە هەمــان کاتــدا هــەوڵ و شــەونخونی 
دوکتــور قاســملوو لــەو بــوارەدا شــایانی 
باســە دوکتــوری نەمرمان وێــڕای ئەوەی 
قوناغەکانــی خوێنــدن بە ســەرکەوتوویی 
ڕێگــەی  درێژەپێــدان  بــۆ  دەکات  تێپــەڕ 
خوێنــدن لــە دەرەوە دەگرێتــە بەر؛ ســەرەتا 
لــە فەڕانســە دواتــر لــە پــراگ بــەردەوام 
دەبێت. خوێندنی ئەو لە ئۆرووپاش ئاســان 
جــار گرفتــی  بەڵکــوو چەندیــن  نەبــووە 
جۆراوجــۆری بۆ هاتۆتــە پێش یا تەنانەت 
ناچــار بــووە خوێندنەکەی بەجــێ بهێڵێت 
بــەاڵم لــە یەکەمیــن دەرفەتــدا کــە بۆی 
هەڵکەوتــووە دووبــارە درێژەی بــە خوێندن 
زانســتخوازی  دیکــەی  الیەنێکــی  داوە. 
دوکتــور قاســملوو کاتێــک دەردەکــەوێ 
لــە  کــە دەبینیــن کــە فێربوونــی تەنیــا 
بوارێکــدا ســنووردار نەکــردووە. دوکتــور 
قاســملوو کــە بڕوانامــەی بەکالۆریــۆس 
لــە ئابووریــی سیاســی بــە دەســت دێنێــت 

چی لە نەمر دوکتور قاسملوو فێر بین؟
ئەلبورز ڕۆئین تەن

دواتــر دوکتوراکــەی لــە ســەر ئابــووری 
وەردەگرێــت و لــە زانکۆی بەغدا دەرســی 
مێــژووی کــورد دەڵێتــەوە و لــە زانکــۆی 
شارســتانێتی  و  زمــان  وانــەی  ســۆربۆن 
کــورد دەڵێتــەوە واتــە ئــەو لــە ســەردەمی 
بــواری  زانیــاری  داوە  جیــاوازدا هەوڵــی 
جیاوازدا بە دەســت بێنێت. لە یەکێک لە 
چاوپێکەوتنەکانــی مونیــرە خانمی قازی 
کچی پێشــەوای نەمر ئاماژە بە بەشێک 
لــە خەباتــی ڕێبــەری نەمرمــان دەدات و 
دەڵــێ: لــە ســەردەمی کاری نهێنیــدا کە 
لــە ماڵی ئێمەدا دەمایەوە بەردەوام کتێبی 
کتێبخانــەی باوکمــی واتــە کتێبخانــەی 
پێشەوا قازی محەممەدی دەخوێندەوە. لەو 
بڕوایــەدام کە ئــەم هەڵکەوتە کاریگەری 
زۆری لــە ســەر دوکتــور قاســملوو هەبێت 
کە پێشــەوای بە گوڵێک کە لە ســەحرا 
ڕوواوە شــوبهاندبوو. بــە هــۆی خەبــات لە 
ئاوارەییــدا ئەوەیکــە بە کەمی دەبیســتین 
ماڵــی دوکتــور قاســملووە چونکــە هیــچ 
کات بــۆ ماوەیەکــی درێــژ لە شــوێنێک 
نەماوەتــەوە بــەاڵم زۆربەمــان لــە ڕێگەی 
دوکتــور  کتێبخانــەی  باســی  جیــاوازەوە 
قاسملوومان بیستووە، تەنانەت تا ئێستاش 
هــەر ماوە، نەســرین قاســملوو لــەو بوارەدا 
دەڵێ: »لەم ناوچانەدا زۆرتر لە الیەکەوە 
بۆ الیەکی دیکە شوێنە گۆڕکێی دەکرد، 
بــەاڵم هەمیشــە کتێبخانەکــەی لەگــەڵ 
خۆی بۆ شــوێنە نوێیەکەی دەگواستەوە. 
دوکتور ئاســۆ حەسەن زادە نامیلکەیەکی 
لــە ژێر ناوی »بیــری لێنین و باغەکانی 
سەمەرقەند« لە سەر کتێبخانەکە نوسیوە 
و بــاس لــە دەوڵەمەنــدی فرەزمانــی ئــەو 
کتێبخانەیــە دەکات کــە لــە شــاخەکانی 
کوردســتاندا لــە ژێــر تــۆپ و تانــک و 
تەنانــەت موشــەکبارانی دوو ســاڵ لەمەو 
بــەر هەر بەجێمــاوە، بەڵگەیەکــی دیکەیە 
نەمرمــان  ڕێبــەری  زانســتخوازی  بــۆ 
دوکتــور قاســملوو. دوکتــور قاســملوو لە 
وتووێژێکــدا لەگــەڵ ڕادیــو بی بی ســی 
چەنــد ســاڵ بەر لە شــەهیدبوونی باس لە 
ژیــان و ئارەزووەکانــی دەکات و دەڵــێ:« 
ئەگــەر ئێســتا بمتوانیبایــە بۆخــۆم بڕیــار 
بــدەم، حــەزم دەکــرد خەریکی زانســت بام 
و خــۆم بــە مەســەلە فەرهەنگییــەکان و 
ئەدەبیاتــەوە خەریــک بکەم بــەاڵم ئەوەکە 
ئێســتا لــە کوردســتانم، بــە ئەرکــی خۆم 
دەزانــم، چونکە هەســت بە بەرپرســیارەتی 
دەکەم لە بەرامبەر خەڵکی کوردســتان و 

خەڵکی ئێراندا«٣.
ڕێبــەری نەمرمــان لە دوایین ســاتەکانی 
ژیانیشیدا دوای کورد و کوردستان تەنیا 
خەمــی زانســت و زانســتخوازی بووە هەر 
ئــەوەش وای کــردووە کــە جاناتــان ڕانــدل 
ئەو بە بەفەرهەنگیترین ڕێبەرانی ســەردەم 
بزانــێ، ئــەو کــە لە نێو شۆڕشــدا ئەرکی 
مامۆستایەتیشی بە باشی بەجێ دەگەیاند 
لــە مودیریەت تا ئابووریی سوسیالیســتی 
و ســەرمایەداری و دەیــان بابەتی دیکە و 
تەنانــەت بــۆ پێگەیاندنــی کادری بواری 
جیــاواز وانەی جۆراوجــۆری دەگوتەوە بۆ 
نمونــە دەتوانیــن ئامــاژە بــە وتارەکەی لە 
ســەر فیلــم بکەیــن کــە چۆنیەتی باســی 
نێــو  فیلمبەردارانــی  فیلمهەڵگرتنــەوەی 
شۆڕشی کردووە کە ئەرکی ڕاگەیاندن و 
کاری هونــەری بووە بــەاڵم ئەو ئەنجامی 
داوە، بــە فەرهەنگیترین ڕێبەری ســەردەم 
گەورەبــووی پێتەختــە گەورەکانی جیهان 
بەڵکــوو  نییــە  پێشــکەوتوو  واڵتانــی  و 
لــە کوردســتانی داگیرکــراودا لەدایــک 
دەبــێ و ژیانــی خۆشــی تەرخــان دەکات 
بــۆ ڕزگارکردنی کوردســتان. هەربۆیەش 
بــۆ ڕۆڵەکانی قوتابخانــەی ئازادیخوازی 
دێموکــرات  بەتایبەتــی  کــورد  نەتــەوەی 
پێویســتە لــە مامۆســتامان فێــر بیــن کە 
زانســت و زانســتخوازی بکەینە ســەرەتی 

ژیانمان. 

بیری نەتەوەیی و خزمەت کردن بە نەتەوە
بــە چاوخشــاندنێکی کــورت لــە ژیانــی 
دەردەکەوێــت  بۆمــان  نەمرمــان  ڕێبــەری 
ئامانجــی هەرەگەورەی دوکتور قاســملوو 
لــە ژیانیــدا خزمــەت کــردن بــە نەتــەوەی 
کــورد بــووە هــەر بۆیەش بیــری نەتەوەیی 
و گەوهــەری  بنەمــا  قاســملوو  دوکتــور 

هزری دوکتور قاســملوو بــووە، چاالکییە 
سیاســی و زانســتی و فەرهەنگییەکانــی 
و هتدی ژیانیشــی لە چوارچێوەی یەک 
بابــەت واتــە خزمــەت کــردن بــە نەتەوەی 
کورد خۆی دەبینێتەوە. کارۆڵ پڕۆنهۆبێر 
قاســملووی  خولیاومەرگــی  کتێبــی  لــە 
کورد لەو بوارەدا دەڵێ:«شتێکی یەکجار 
ڕوون لە گۆڕێدایە عەبدولڕەحمان قاسملوو 
لــە  هەرگیــز  ژیانیــدا  سەرانســەری  لــە 
چوارچێــوەی ڕێبــەری حیزبێکــی ئێرانیدا 
قەتیس نەمابوویەوە. ئەو وەک ڕێبەرێکی 
دووربین ژیانی بە ســەر دەبرد و گرینگتر 
ئاواتــی  کــە  بــوو  کوردێــک  لــەوەش 
ئــازادی بــۆ کوردســتانی لــە دڵــدا بوو و 
خۆشەویستی بۆ گەلەکەی دڵ و گیانی 
داگرتبــوو. ســەرەئەنجامیش بۆ گەیشــتن 
بــەو ئاواتــە گیانــی خــۆی لە دەســت دا، 
ئیمانــی درزتێنەچــوو و ڕۆحــی پاکی لە 
نێو دڵــی جیا شــاخاوییەکانی نەتەوەیکدا 

دەژی کە پێی دەڵێن کوردستان.«٤
ئەگەر ســەرەتای کاری سیاســی دوکتور 
قاســملوو بە بەشــداری و چاالک کردنی 
یەکێتــی الوانی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێــران بزانیــن دەبینیــن دوکتــور قاســملوو 
لــە ڕێکخراوێکــی یــادگاری کۆمــاری 
کوردســتان کە لە ســەر بنەمای خزمەت 
کــردن بــە بیــری نەتەوەیــی بــووە دەســت 
لــە  دەبێــت  ڕۆڵــی  دواتــر  دەکات.  پــێ 
دامەزراندنــی کۆمەڵــەی خوێنــدکاران لە 
ئۆرووپــا کــە چاالکییەکانــی نەتەوەیــی 
بــوون  و تەنانــەت لە ســەردەمێکدا کە لە 
نێو حیزبی توودەدا خەباتی دەکرد بەردەوام 
کەوتۆتــە بــەر ڕەخنــەی توودەییەکان کە 
کوردبوونــی  و  نەتەوەیــی  بیــری  زیاتــر 
دواتــر  بەرجەســتەیە.  قاســملوو  دوکتــور 
خزمــەت کــردن لــە چوارچێــوەی حیزبــی 
کــە  ئێرانــدا  کوردســتانی  دێموکراتــی 
ڕێبەرایەتــی بزووتنــەوەی نەتــەوەی کورد 
لــە کوردســتانی ڕۆژهەاڵتــی دەکــرد تــا 
کاتــی شــەهیدبوونی بــۆ بەرەوپێشــبردنی 
کــورد  نەتــەوەی  ڕزگاریخــوازی  بزاڤــی 
دوکتــور  خزمەتــی  دەکات.  خەبــات 
قاســملوو لــەو بــوارەدا شــوێندانەرییەکی 
زۆری هەبــوو چونکــە لە ژێــر ڕێبەرایتی 
بــە  نەتەوەیــی  خەباتــی  ئەگــەر  ئــەودا 
ڕادەیــەک  بــە  نەگەیشــتبێ  ئامانجیــش 
بــە  نەتوانــن  دوژمنــان  کــە  بــووە  پتــەو 
ئاســانی بــۆ ماوەیەکــی کورتیــش بێــت 
لــە نێوی بــەرن بەڵکوو ســەرەڕای هەموو 
پیانەکانــی دوژمن و وەشــاندنی گورزی 
گــەورەی وەک شــەهیدکردنی ڕێبەرانی 
قاســملوو و  کاریگــەری وەک دوکتــور 
ئەمــڕۆ  شــەرەفکەندی  ســادق  دوکتــور 
دوای ســێ دەیە لە شــەهیدبوونی، حیزبی 
دێموکــرات نــەک لــە ســەر پێیــە بەڵکوو 
دەســتپێکەری جوڵەیەکــی وەک ڕاســانە 
کــە دوژمنی ترســاندووە و هیــوای لە نێو 
گەلــی کورددا زینــدوو کردۆتەوە. ژیانی 
ئاکادێمی و زانســتی دوکتور قاسملووش 
وەک ژیانــی سیاســی ئــەو خزمەتێکــی 
گــەورە بە بیــری نەتەوەی کــورد هەژمار 
دەکرێــت؛ هەموو نووســینەکانی ڕێبەری 
نەمرمــان لــە ســەر کــورد و کوردســتان و 
چۆنیەتــی خزمەتــی کردن بــە کوردبوون 
هــەر لە تێــزی دوکتوراکەی کە بە ناوی 
کوردســتان و کــوردە کــە بەرهەمێکــی 
ســەردەمی  بــۆ  گرینــگ  زانســتیانەی 
خــۆی هەژمــار دەکرێــت تــا دەگاتــە ئەو 
وانانــەی کــە لــە زانکۆکانی ســوربۆن و 
پــراگ و بەغــدادا وەک مامۆســتا بــە 
قوتابیانــی داوە هەمــووی هــەر لــە ســەر 
کورد بووە. بە پێویســتیش دەزانم جارێکی 
دیکــە ئــەوە دووبارە بکەمــەوە کە زۆرجار 
بــاس لــە چەپبوونــی دوکتــور قاســملوو 
دەکرێــت وەک ئــەوەی نەتەوەیــی بیــری 
نەکردبێتــەوە بــەاڵم ئــەوە ڕوونــە کــە لــە 
ســەردەمی جیــاوازدا د.قاســملوو هەوڵــی 
دەدا لــە ئایدیای جیاواز بۆ خزمەت کردن 
بــە نەتــەوەی کــورد کەڵــک وەربگرێــت 
ئەمەش هونەری د.قاسملوو بوو. تەنانەت 
خۆشــترین واڵت کــە تێیــدا هەســتی بــە 
ئاســودەیی کردووە شاخەکانی کوردستان 
بــووە، کاتەکانی بە خوێندنەوەی شــێعری 
کوردی بە ســەر بردووە، کە دیپلۆماســی 
کــردووە باڵوێــزی بزاڤــی ڕزگاریخــوازی 

کــورد لە هەموو پارچەکان بووە، تەنانەت 
بەوەفــای  دۆســتی  ئــەو  دۆســتەکانی 
نەتــەوەی کــورد بــوون. ئەو کــە بۆ کورد 
ژیا لە سەر کێلی نوسراوە کە »من مردم 
کــورد نامرێ« هــەر بۆیش بۆ ڕێبوارانی 
قوتابخانــەی ڕێبــازی قاســملوو خزمــەت 
کردن بە نەتەوەی کورد ئەولەویەتی ژیانە 
و ئەو وانەیەش گەورەترین وانەیە کە هەر 
کوردێــک دەبــێ بیکات بە سەرمەشــقی 
ژیانــی خۆی بۆ ئەوەی کــورد بە ئامانج 

بگات.

فیداکاری لە پێناو ئامانجە ڕەواکان
فیــداکاری و شۆڕشــگێڕی دوو بابەتــی 
لێکدانەبڕاون، شۆڕشــگێڕبوون بە ئەســڵی 
دەکات؛  پــێ  دەســت  فیداکارییــەوە 
فیــداکاری لــە پێنــاو ئامانجــە ڕەواکانــە 
کــە نــرخ بــە شۆڕشــگێڕەکان دەدات. لــە 
هەمــووی گرینگتــر ڕێبەرایەتی شــۆڕش 
فیــداکاری لە خۆیەوە دەســت پێ دەکات 
و دواتــر ئــەو فیداکارییە لەنێو تاکەکانی 
گەلدا وەک ئەرک دەبینرێت و گەلەکان 
بەو شــێوەیە بە ئازادی دەگەن یا هەر ئەو 
وتــەی کــە دوکتــور قاســملوو کــە دەڵێ 
»گەلێــک ئــازادی بوێ دەبێ نرخی ئەو 

ئازادییەش بدات«
بنەماڵەیەکــی  لــە  کــە  کوردێــک  بــۆ 
فیودالــی دەستڕۆیشــتووی کوردســتان لە 
دایــک ببێــت و لــە واڵتانــی ڕۆژئاوایــی 
لــە  بەڵکــوو  بــێ  نیشــتەجێ  نــەک 
بەناوبانگتریــن زانســتگاکان دەرس بڵێتەوە 
تەنانەت لــە واڵتانی ڕۆژهەاڵتیش وەکوو 
لە عێراق وەک کارناســێکی ئابووری بە 
هــاوکاری وەزارەتــی پاندانــان بەشــداری 
لە داڕشــتنی پانی ٢٥ ســاڵەی ئابووری 
دەتوانــێ  بــکات  واڵتێــک  ئاوەدانــی  و 
ژیانێکی ئاسودە بۆ خۆی و بنەماڵەکەی 
و تەنانەت دەوروبەریشــی مسۆگەر بکات 
و خۆشــبژێوی زۆر دابیــن بــکات؛ بــەاڵم 
ئەگــەر بتهــەوێ خزمەتــی نەتەوەیەکــی 
بــەر  دەبــێ  بێگومــان  بکــەی  ژێردەســت 
لــە هەمــوو شــتێک فیــداکاری بکــەی 
یــا ئەگــەر ڕێبەرایەتــی شــۆڕش بکــەی 
شۆڕشگێڕ بی بەر لە هەموو بابەت دەبێ 
خــۆت ژیانــی شۆڕشــگێڕانە هەڵبژێــری. 
دوکتور قاســملوو دەڵــێ: »بە بڕوای من 
ئــەوەی بۆ شۆڕشــگێڕێک گرنگە ئەوەیە 
کە نابێ هیچ کات شەرمەزاری ویژدانی 
خــۆی بــێ و دەبێ هــەردەم بتوانێ ئیدیعا 
بکا کە ئەوەندەی بۆی کراوە و لە دەستی 
هاتــووە، لــە پێنــاوی شــۆڕش، ئــازادی و 
ڕزگاریی نیشــتمانەکەیدا کردوویەتی.« 

٥
تەنانــەت دوکتــور قاســملو یەکێــک لــە 
ڕەمزەکانی سەرکەوتن و مانەوەی حیزبی 
دێموکرات بە فیداکاری هێزی پێشمەرگە 
خــۆی  بــۆ  قاســملوو  دوکتــور  دەزانێــت. 
بــەر لــە هەمــوو کەســێک ئامــادەی ئەو 
فیداکارییە بوو، لە وەسیەتنامەیەکیدا کە 
بــۆ خێزانــی کردووە دەڵێ:«هەر شــتێکی 
بــە نــاوی من هەیــە، ئەوە هی مــن نییە، 
بەڵکــوو هەمــووی هی )حدکا(یــە، بۆیە 
ئەگــەر هــات و من مردم یان شــتێکم لێ 
بــە ســەرهات، خێزانــم دەبێــت بیانداتەوە بە 

)حدکا(«.٦
هــەر بۆیــەش بــەر لە هــەر تاکێــک ئێمە 
کە خۆمان بە ڕێبواری ڕێبازی قاســملوو 
بــە  گەیشــتن  پێنــاو  لــە  دەبــێ  دەزانیــن 
ئامانجەکانمــان لــە قاســملووە فێــر بیــن 
فیــداکاری بنوێنیــن، ئــەو فیداکارییەش 
دەبــێ هــەر تاکــەو لە هەر شــوێنێک بێ 
ئەوەی لە دەستی دێت ئەنجامی بدات بۆ 

ئەوەی بە ڕزگاری بگەین.

ڕێزگرتن لە نرخە گەردونییەکان
دەکــرێ  لــە کاری سیاســی  بــاس  کــە 
بەتایبەتــی لــە دونیــای ئێســتادا باســی 
و  دەکــرێ  ســەر  تــا  بەرژەوەندییــەکان 
گەردونییــەکان  نرخــە  زۆرجــار  تەنانــەت 
بەرژەوەندییانــە.  ئــەو  قوربانــی  دەکرێنــە 
تەنانــەت ئــەو جــۆرە سیاســەت کردنــە بە 
بــەاڵم  دەزانرێــت،  ســەرکەوتن  مەرجــی 
دوکتــور قاســملوو لــە هەمــوو بوارەکانــدا 
نرخەکانــی لە ســەرەوەی بەرژەوەندییەکان 
دانــا هــەر بۆیــەش وەک سیاســییەکەی 

ئەســتەمترین  لــە  دەرکــەوت،  جیــاواز 
حاڵەتەکانــدا نرخەکانــی پێشــێل نەکــرد. 
ئــەوەی کــە دوکتــور قاســملووی وەک 
ســەرکردەییەکی سیاسی بە هەموو دونیا 
ناســاند و تەنانەت تیرۆرکردنیشــی نەبووە 
هۆی لەنێوچوونــی بەڵکوو بە بەردەوامی 
خــۆی  هەمیشــەی  زینــدووی  ڕێبــازی 
مســۆگەر کــرد دانانــی نــرخ لــە کاتــی 
کاری سیاســیدا بــوو، ئەو کــە بابەتێکی 
دەزانــی  باشــی  بــە  دێموکراســی  وەک 
خــۆی بــەردەوام ڕێــزی لــە دێموکراســی 
بــۆ  هێــز  هەبوونــی  ســەرەڕای  گرتــووەو 
یەکاکردنــەوەی بابەتــەکان بڕیارەکانــی 
یەکاکردنــەوەی  بــۆ  دێموکراســی 
بابەتەکانــی بــە کار دەهینــا، ئــەو کــە 
باســی لــە ئەخــاق لــە سیاســەتدا دەکرد، 
دەیزانــی ژینگەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت 
و دوژمنەکانی دوورن لەو نرخە بەاڵم ئەوە 
نابێتــە بیانــوو ئێمــە کــە بزووتنەوەیەکــی 
ڕەوا بەڕێــوە دەبەیــن وەک ئــەوان بین هەر 
بۆیەش تەنانەت لەگەڵ دوژمنیشدا ڕێزی 
لە نرخەکان گرتووە، کە باسی یەکسانی 
دەکرێت خۆی پێشقەدەم بووە بۆ پاراستنی 
ڕەهەنــدی  چەنــد  لــە  یەکســانییە  ئــەو 
جیاوازەوە کە باس لە مافی ژنان دەکرێت 
خــۆی بــەر لە هەمــوو کەســێک باوەڕی 
لــە ئاســتی  بــەو مافــە هەبــووەو  قوڵــی 
جیــاوازدا کاری بۆ کــردووە، لە کاتێکدا 
کــە تەنیــا چەنــد ڕۆژ بــوو دەســەاڵت بۆ 
کوردەکان لە ســەرەتای شۆڕشی گەالنی 
ئێــران دەگەڕاوە ئەو هەوڵی دا کۆمیتەی 

یەکێتی ژنان دابمەزرێننەوە. 
هوشــمەند عەلــی لــە لێکۆڵینەوەکەی لە 
ســەر ڕۆڵی دوکتور قاســملوو دەڵێ:«خۆ 
ئەگــەر لــە هەندێــک ڕووەوە زیادەڕۆیــی 
کەســێتی  ناســاندنی  لەبــارەی  کرابێــت 
لەوەیکــە  بێگومانیــن  ئــەوا  د.قاســملوو، 
د.قاســملوو کەســێتییەکی دیــارو بەرزی 
هەبووە چ لە ئاســتی نێوخۆ و چ لە ســەر 
ئاســتی دەرەوە. لەمبارەشــەوە ئەوەی زیاتر 
ئــەم الیەنەمــان بۆ ڕۆشــن دەکاتــەوە، ئەو 
ڕێزلێگرتنە جیهانییەیە لە د.قاسملوو، کە 
وەک یەکــەم کــورد لــە هەمــوو مێژووی 
کوردســتاندا کرا بــە کاندیدی وەرگرتنی 
خەاڵتــی ئاشــتی نۆبێل بۆ ســاڵی ١٩٩٠ 
ز. ئەمــەش بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە کە د. 
قاسملوو مرۆڤدۆست بوو، ڕێزی بۆ مافی 
مــرۆڤ و مرۆڤەکانی بەرامبەری دادەنا، 
لــە هەمــان کاتدا عاشــق بــوو، بڕوایەکی 
قووڵــی بــە ئاشــتیی نێــوان گــەالن هەبوو 
کــە بەکردەوەش بۆ ئەم مەبەســتە گرنگە 
هەوڵــی دەدا. جگــە لــەوەش دژی تیــرۆر 
و ڕەشــەکوژی بــوو، تیــرۆری بــە هەموو 
بــە  و  دەکــرد  مەحکــوم  شــێوازەکانییەوە 
کردەوەیەکــی دژی مرۆڤایەتیی لە قەڵەم 
دەدا.« ٧ هــەر بۆیــەش هــەر ڕێبوارێکی 
ئــەو مەکتەبــە پێویســتە ڕەچــاوی نرخــە 
لــە  تەنانــەت  و  بــکات  گەردوونییــەکان 
کێبڕکــێ سیاســییەکان و هەڵســوکەوتی 
نێوخۆیی و تەشکیاتی پڕەنسیپی ئەخاق 

لە سیاسەتدا ڕەچاو بکات.

پشــوودرێژی و بەردەوامــی لــە خەبــات و 
تێکۆشان

لــە چاوپێکەوتنێــک  قاســملوو  دوکتــور 
لەگــەڵ مــارک کوارتز ڕۆژنامەنووســی 
ڕۆژنامەی لیبراســیۆن دەڵێ: »كوردەكان 
هەرگیــز دەســت لــە خەبــات بــۆ بەرگری 
كــردن لــە مافەكانیان هەڵناگــرن. ئێمە لە 
دژی ڕێژیمی شــا خەباتمان كرد و ئەگەر 
ڕێژیمــی نوێ پێداگربێت لە پێشــێلكردنی 
مافــە ڕەواكانــی ئێمــە، لــە دژی ئەویــش 
دەبیــن.  بــەردەوام  خەباتەكەمانــدا  لــە 
ئازادیخوازی بووە بە بەشێك لە ژێنێتیكی 

و  شۆڕشــدا  لــە  پشــوودرێژی  ئێمــە«. 
بەردەوامــی لــە ســەر خەبــات یەکێک لە 
ڕەمزەکانــی بــە ئامانــج گەیاندنــی هــەر 
شۆڕشــێکە، دوکتــور قاســملوو ئەزمونــی 
هەســت  کۆمــاری  ڕووخانــی  تاڵــی 
دواییشــدا  قوناغەکانــی  لــە  پێکردبــوو 
بــەردەوام بەرەوڕووی ســەختییەکان بووە و 
درێژەی بە خەباتی داوە بۆ ئەوەی بتوانێ 
ڕزگاری میللەتی کورد بە دەســت بێنێت 
هــەر وەکــوو بۆخــۆی دەڵــێ: خەبــات بــۆ 
ئازادی لە ژێنتیکی هەر کوردێک و بە 
تایبەتــی ڕێبــەری نەمرمان هەیە. لە زۆر 
قوناغــدا کــە لەوانەیــە هەر سیاســییەکی 
دیکــە هەســتی بــەوە کردبێــت ئیتــر بــە 
گەیشــتووە  سیاســی  ژیانــی  کۆتایــی 
بــەاڵم دوکتور قاســملوو تــا ئەوکاتەی لە 
ژیانــدا مابوو بەردەوام بە دوای دیتنەوەی 
ڕێگایــەک بــۆ بەردەوامــی بــە خەبــات 
بــوو. بــۆ ئەو خەبات لــە ئورووپا، لە ماڵە 
نهێنییەکانــی تــاران و مەهاباد، لە شــاخە 
ئەســتەمەکانی کوردستان یا لە ئاوارەییدا 
بە شــێوازی جیــاواز هەر وجــوودی هەبوو 
و بــەردەوام بوونــی لــەو ڕێگایەشــدا وای 
کردبــوو کــە ســەرکەوتنی زۆر بە دەســت 
بێنــێ. بــۆ ڕێبوارانــی ڕێــگای ئــازادی 
و ڕزگاری نەتــەوەی کــورد پێویســتە لــە 
قاسملوو پشوودرێژی و بەردەوامی لە سەر 
ڕێبازی شەهیدان فێر بین تەنانەت ئەگەر 
بەرهەمی ئەو خەباتە بۆ نەسڵەکانی دواتر 

بێت.

کوردایەتی و کوردبوون
ئــەو چەنــد ڕەهەنــدەی کــە لــە ســەرەوە 
لــە  قەترەیــەک  تەنیــا  پێــدا  ئاماژەمــان 
دەریــای وانەکانــی قاســملوو بــوون کــە 
بــۆ  پێویســتە  شۆڕشــگێڕێک  هــەر  بــۆ 
ئــەوەی وەک کوردێــک بــۆ خزمــەت بە 
کوردایەتــی ئەنجامی بدەین بۆ ئەوەی لە 
بەرانبــەر خــاک و نیشــتمان و ویژدانماندا 
سەربڵیند بین. دوکتور قاسملوو سەرەڕای 
ئەوەیکــە ماوەیەکــی دوورودرێــژ لە دەرەوە 
شــارۆمەندێکی  وەکــوو  کــرد،  ژیانــی 
جیهانی بیری دەکردەوە و خۆی بە دۆست 
و بــرای گەالنی دونیا دادەنا و ســەرەڕای 
ئــەوەی لە کۆمەڵگایەکــی دواکەوتوو بە 
هــۆی ســتەمی داگیرکەرانــەوە چۆبــووە 
نێو کۆمەڵــگا پێشــکەوتووەکانی جیهان، 
بــەاڵم هیــچ کات کــورد و کوردســتانی 
لــە بیــر نەکــرد لــە هــەر شــوێنێک کــە 
ژیابێــت بــۆ کــورد و کوردســتان ژیــا و 
ئاســودەترین کاتەکانیشــی لە شاخەکانی 
کوردســتان لــە دۆخێکــی دژوار بــەاڵم لە 
ســەر خاکی باب و باپیرانی بە ســەر برد. 
لــە ســەر هۆگــری بــۆ خــاک و باپیرانی 
دەڵێ: »من بە ڕاستی زۆر خۆشحاڵم کە 
جارێکــی دیکە لە نێــو خەڵکی خۆمان و 
ئەندامانی حیزب و پێشــمەرگەدام. واڵتی 
دیکە زۆر خۆشــن زۆر جێگای خۆشــیش 
لەو دونیایەدا هەیە. بەاڵم بۆ من هیچیان 
بــە قــەد نیشــتمانی خۆمــان خــۆش نین و 
هەمــوو جارێــک کە دەگەڕێمەوە هەســت 
بە خۆشــحاڵییەکی یەکجار زۆر دەکەم و 
کە دەگاتە ڕۆژەکانی ئاخری سەفەرەکەم 
کەمێکیــش بــە پەلەم کــە هەرچی زووتر 
بگەڕێمەوە نێو هاورێیان و پێشــمەرگەکان 

و گەلی خۆمان.«٨
کوردایەتــی  و  کــردن  ژیــان  کوردانــە 
کــردن لــە ژیانــی دوکتــور قاســملوو بــە 
جۆرێــک ڕەنگــی دابوویــەوە کــە وێڕای 
شــانازیەکی  ئــەرک  بەڕێوەبردنــی 
گــەورەش بوو، بە شــانازییەوە بەڕێوەبردنی 
ئەرکــی کوردایەتــی ســەرەڕای هەمــوو 
نەهامەتییەکانەوە هەســتێکی دیکەیە کە 

دەبێ لە قاسملووەوە فێر بین.

سەرچاوەکان
١ _ خولیا و مەرگی قاسملووی کورد. کارۆل پڕوونهوبێر 

٢ _ عەبدولڕەحمان قاسملوو ژیان و ڕۆڵی سیاسی لە بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کورددا 
٣_ قاسملوو لە ڕێبازیدا زیندووە 

٤_ خولیا و مەرگی قاسملووی کورد. کارۆل پڕوونهوبێر 
٥_ عەبدولڕەحمان قاسملوو ژیان و ڕۆڵی سیاسی لە بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کورددا 

٦_ هەمان سەرچاوە
٧_ هەمان سەرچاوە

٨_ قاسملوو لە ڕێبازیدا زیندووە 



  ژمارە ٧٧٨ ، ٣١ی پووشپەڕی ٦١٣٩٩

قاسملوو، دیپلۆماتی سه رده م و سیاسه تمه داری كورد

دیپلۆماسی، زانست و هونه ری نوێنه رایه تی 
و  نێونه ته وه ییــه كان  ڕێكخــراوه   و  واڵتــان 
حیزبه كانــه  بــۆ دانووســتان و وتوویــژ لــه  
ڕێگــه ی ده زگایه كــی دیاریكــراو كــه  لــه  
چه نــد نێردراوێكــی دیپلۆمــات پێــك دێت. 
هه ر له  مێژووی كۆنه وه  بۆ یه كه م جار وشه  
و مانــای دیپلۆماســیی له الیه ن كۆمه ڵ و 
ڕێكخراوه كانــه وه  لــه  ڕێــگای نوێنه رانــه وه ، 
یه كه  سیاسی و جوگرافیاییه كان پێوه ندییان 
بــه  یه كــه وه  هه بــووه ، بــۆ چاره ســه ركردنی 
كێشــه  و گرفته كانــی نێوانیان یــان زه مینه  
خۆشــكردن بۆ ڕێكکه وتنی دوو الیه ن یان 
چه نــد الیه ن؛ كه وابــوو كاری دیپلۆمات له  
دانوســتان و وتووێژێكــدا ئه وه یــه  كه  كێشــه  
و گرفتــه كان له  نێــوان ده وڵه تان، ڕێكخراوه  
چاره ســه ر  حیزبــه كان  و  نێونه ته وییــه كان 
كه ســی  دیپلۆماســیدا  كاری  لــه   بــكات. 
دیپلۆمــات ده بــێ هێندێــك تایبه تمه ندیــی 
وه ك: ئاشتیخوازیی، شاره زایی و پسپۆڕیی 
له  یاسا و ڕێسا نێونه ته وه ییەکان، به  توانا و 
خوو و ڕه وشــتی به رز، ناسینی فه رهه نگ 
و داب و نه ریتــه كان، خــاوه ن هه ڵوێســت و 
زمانزانی و زیره كی و ڕاســتگۆیی و ڕێك 
وپێكــی و  ڕووناكبیــر و زۆر تایبه تمه ندی 

دیكه ی هه بێت.
 له  مێژووی خه باتی سیاسی و چه كداری 
گه لــی كورد له   كوردســتانی ڕۆژهه اڵتدا 
عوبەیدووڵــاڵ  شــێخ  ســه رده می  لــه   هــه ر 
نه هــری و هه مزەئاغــای مه نگــوڕەوە بگرە 
و  ســمكۆ  ئاغــای  ســمایل  دەگاتــە  تــا 
كۆمــاری كوردســتان و شه خســی پێشــه وا 
قــازی محه ممــه د، كــورد هه وڵــی داوه  بۆ  
چاره سه ركردنی كێشه کانی و پرسی مافی 
نه ته وایه تــی له گه ڵ واڵتانــی داگیركه ری 
و  دیپلۆماســی  ڕێگــه ی  لــه   كوردســتان 

دانوستان کەڵک وەربگرێت. 
زۆر جــار دانوســتان و وتووێــژ به  تێچووی 
قورســی گیانــی و شــه هیدكرانی بــه  فرت 
و فیڵــی، ڕێبه رانــی كــورد تــه واو بووه . له  
كوردســتاندا،  كۆمــاری  به ڕێوه به رایەتــی 
مه یــدان  لــه   قــازی  پێشــه وا  هه ڵوێســتی 
و گۆڕه پانــی دیپلۆماســیدا ده بینیــن كــه  
هــه ر لــه  ســه ره تای دامه زرانــی كۆمــارەوە 
تــا ڕۆژی لــه  ســێداره دان، پێشــه وا قــازی 
بــاوه ڕی بــه  دانووســتان و وتووێــژ هه بــوو 
بــۆ چاره ســه ركردنی كێشــه ی نه ته وایه تــی 

ناسر ساڵحی ئەسڵ
گه لی كــورد له گه ڵ حكوومه تی ناوه ندی 
و ته نانــه ت له گــه ڵ حكوومه تــی میللــی 

ئازه ربایجانیش.
لــه و  پێناوه شــدا بــۆ بــه  ئه نجــام گه یاندن و 
ده ســته به ركردنی مافی نه ته وایه تی گه لی 
كــورد، چه ندین جار ســه ردانی تارانی كرد 
و له گه ڵ به پرسانی حكوومه تی په هله وی 

دانیشتن و دانوستانی كرد . 
له  هه مان كاتیشدا پێشه وا پێوه ندیی پته وی 
له گه ڵ ڕێكخراوه كانی سەر بە نه ته وه كانی 

ئێران و حیزبه  ئێرانییه كان هه بووه.
 پاش هه ره ســهێنانی كۆماری كوردســتان، 
خه باتی و تێكۆشــانی حیزبــی دێموكراتی 
كوردســتانی ئێــران، پێی نایــه  قۆناغێكی 
عه بدولڕه حمــان  تێكۆشــانه وه  .  دیكــه ی 
قاســملوو یه كیك له و ئه ستێره  د ره وشاوانه ی 
ئاســمانی كورد و كوردســتان بــوو، كه  بوو 
به  پێشه نگی خه باتگێڕان و شۆڕشگێڕانی 
كــورد لــه  كوردســتان. قاســملوو هــه ر لــه  
مێرمنداڵییــه وه  پێوه نــدی پتــه وی له گــه ڵ 
زوو  هــه ر  هه بــوو.  كــورد  بزاڤــی گه لــی 
بیروبــاوه ڕ و ئه ندێشــه ی ئازادیخوازانــه  لــه  
مێشــك و ده روونیدا شــكڵی گــرت. كاتێك 
محه ممه دئاغــای باوكــی له گه ڵ چه ندین 
كه ســایه تی كــورد لــه  ســه فه ری ڕه ســمی 
یه كیه تی سۆ ڤیه ت گه ڕایه وه، ده ڵێ: »ئه و 
كات ته مه نم ١١ ساڵ بوو، به اڵم وه ك زۆر 
منداڵی دیكه ی كورد، سیاسه ت سه ره نجی 
ڕاكێشــابووم. بابــم یه كێــك لــه  ئه ندامانــی 
شاندی كورد بوو. زۆر باشم له  بیره  كه  له  
باكــۆ گه ڕایــه وه  یه ك تا قه نــد و تاپڕێكی 
باشیشــی له گه ڵ خۆی هێنابــوو. له گه ڵ 
ئه وه ی من ئه و كاره ی بابم زۆر پێ ســه یر 
بــوو. چونكه  ئــه وان وه ك دیپلۆماتی كورد 
چبــوون بــۆ باكــۆ تــا یه كیه تی ســۆڤیه ت 
ببێتــه  پشــت و په نــای كورد بــۆ ئه وه ی له  
مافه كانی گه لی كورد پشــتیوانی بكات! 
بۆیــه  مــن ڕاســت و ڕه وان لــه  بابم پرســی 

ئه دی مافی كوردان چێ لێهات«؟؟ 
ئه ندێشــه  و هــزری دوكتــور عەبدولڕەحمان 
كاری  ســه ره تای  لــه   هــه ر  قاســملوو، 
كه ســایه تییه كی  وه ك  سیاســییه وه  
و  ناســاندن  لــه   بــوو  بریتــی  دیپلۆمــات، 
بــه   كــورد  كێشــه ی  به نێونه ته وه یی كردنــی 
واڵتان و گه النی جیهان بۆ پشتیوانكردنی 
كێشــه ی  چاره ســه ركردنی  و  سیاســی 
نه ته وه ی كورد به  گشتی و نه ته وه ی كورد 
له   كوردســتانی ڕۆژهــه اڵت به  تایبه تی، 
بــه  شــێوه ی ئاشــتیخوازانه و لــه  ڕێــگای 

دانوستان و وتووێژەوە.

كــورد،  گه وره دیپلۆماتــی  قاســملوو 
ڕێئالیســت  و  واقێعبیــن  كه ســایه تییه كی 
بــوو. هــه ر بۆیــه  وه ك یه كــه م مێعمــاری 
پێوه ندییه گشــتییه كانی خه باتی سیاســی 
كــرده وه   بــه   توانــی  كــورد،  هاوچه رخــی 
بناغــەی بنه ماكانی دیپلۆماســی كوردی 
و  ســه رده میانە  شــكڵێكی  و  زمــان  بــه  
دێموكراتیــك دابڕێژێــت. دوكتور قاســملوو 
بۆ پێناســه كردنی سیاســه ت و دیپلۆماسی 
كــوردی فەرموویه تــی: »لــە سیاســەتدا 
ڕەش و سپی نییە ! هەموو شتێ یا هیچ 
شــتێک، هــەر کــەس ئاوا سیاســەت بکا 
ســەر ناکــەوێ. بــا ئێعتــراف بکەیــن کە 
لــە تاریخــی میلەتەکەماندا سیاســەتەکە 
ئــەوە بــووە ، یــا هەمــوو شــتێ یــا هیــچ 
شــتێک ... نەتیجەکــە بووەتــە چــی ؟! 
بووەتــە »هیــچ«. لە سیاســەتدا زۆر جار 
هەیە دوو هەنگاو دەچیتە پێش ، شتێک 
وەردەگــری .دیســان خەبــات دەکــەی بــۆ 
شــتێکی دیکــه ، ئــەوە سیاســەتە و ناویان 
نــاوە هونــەری مومکیــن. نــەک ئــەوەی 
خەیاڵــی و لــە خەیاڵــی خۆتــدا شــتێک 
دانێی. ئەوەیکە بە واقعیی جێبەجێ دەبێ 
ئەوە »سیاســەتە«، ئەوەی دیکە شــێعر و 
خەیااڵتــە، شــێعر و خەیااڵت قەدەغە نییە 
بەاڵم بە شێعر و خەیااڵت کاری سیاسی 

ناکرێ«.
و  ژیــان  مــاوه ی  لــه   قاســملوو  دوكتــور 
خه باتــی سیاســیدا بــه  هــۆی زیره كــی و 
لێهاتوویی خۆیه وه  به  شــێوازی جۆراوجۆر 
بیروبــاوه ڕ و هه ڵوێســتی خــۆی  توانــی، 
دێموكراتــی  حیزبــی  سیاســه ته كانی  و 
كوردســتانی ئێران به  شــێوه ی دیپلۆماسی 
و  كــۆڕ  زۆر  لــه   مودێــڕن،  و  ســه رده م 
كۆبوونه وه ی نێونه ته وه یی بەتایبەت لەالی 
دێموكراته كانــی  و  سوسیالیســت  حیزبــه  
ئورووپــا بــاس بــكا و كێشــه ی كــورد بــه  

جیهانی بكات. 
دوكتــور  كردنــی  به شــداریی  ئامانجــی 
و  كــۆڕ  لــه و  دانیشــتن  لــه   قاســملوو، 
كۆبوونه وانــه دا، ناســاندن و شــیكردنه وه ی 
و  كــورد  نه تــه وه ی  ڕه وای  خه باتــی 
بێبه شــبوونی نزیــك بــه  ٤٠ میلیــۆن كورد 
لــه  مافــه  ســه ره تاییه كانی و بانگخوازیی 
ئاشــتی و ئازادی و دێموكراســی و مافی 

مرۆڤ بووه . 
به شــی  الی  قاســملوو  هه وڵدانــه ی  ئــه م 
و  تێكۆشــه ر  و  ڕووناكبیــران  زۆری 
ڕۆژنامه نووسانی ئورووپایی و ئامریكایی 
پارچه كانــی  سیاســی  تێكۆشــه رانی  و 

ســه رنج   جێــگای  كوردســتان،  دیكــه ی 
بــوو. هــه ر بۆیــه  لــه   هه مــوو ده رفه ته كان 
و  ســیمینار  لــه   كــردن  به شــداریی  بــۆ 
ڕێكخــراوی  كۆنگره كانــی  و  كۆبوونــه وه  
سوسیالیســت  حیزبــه   و  ئینترناســیۆنال 
كه ڵكــی  ئورووپــادا  دێموكراته كانــی  و 
وه رگرتووه  بۆ ئه وه ی كێشــه  و مه ســه له ی 
مافــی نه ته وایه تــی گه لــی كــورد شــی 
كاته وه  و بیناسێنێـت و دوست و پشتیوانی 
سیاســی بــۆ په یــدا بــكات. بــه  هــه وڵ و 
كــه   بــوو  تێكۆشــانی دوكتــور قاســملوو 
حیزبی دێموكراتی كوردســتانی ئێران وه ك 
یه كــه م حیزبــی كــوردی بوو بــه  ئه ندامی 
ڕێكخــراوی جیهانــی ئینترناســیوناڵ كه  
ڕێكخراوه یه كــی جیهانییــە و بــه  ســه دان 
حیزبی سوسیالیستی جیهانی تێدا ئه ندام 

بوون و به شێكیان له  ده سه اڵتدا بوون.
هه وڵــه   درێــژەی  لــه   قاســملوو  دوكتــور 
دیپلۆماتیكه كانیــدا ڕۆڵێكــی گرینگ و 
سه ره كی هه بوو، بۆ پێكهێنانی كۆنگره ی 
پاریس. ئه و كۆنگره یه  قه رار بوو كێشــه ی 
لــه   نه ته وایه تییه كانــی  مافــه   و  كــورد 
ڕۆژهه اڵتــی ناڤینــدا تاوتــوێ و شــرۆڤه  
بكا و ڕێگاچاره ی بۆ ده ستنیشــان بكات 
بەاڵم به داخه وه  خولیا و خه ونه  مه زنه كه ی 
كــه  به ڕێوه چوونــی كۆنگــره ی پاریس بوو 

به  چاوی خۆی نه بینی. ب
ه اڵم پاش تێرۆركرانی له  الیه ن دیپلۆمات 
كۆمــاری  ڕێژیمــی  تێرۆریســته كانی 
ئیســامی ئێرانــەوە، ئــه و كۆنگره یــه  بــه  
نــاوی قاســملووی شــه هید ناودێــر كــرا و 
بــه  سه رپەرســتی و ســه رۆكایه تی مــادام 
و  یــار  به شــداریی  و  میتــران  دانییــەل 
جێگــره  وه فاداره كــه ی، دوكتــور ســه عید 
شــه ره فكه ندی له  پاریــس به ڕێوه چوو. له 
ئاكامدا  كۆنگره ی پاریس خولیا و خه ونه  
كه سكه کەی قاسملووی مه زنیان وه دیهێنا 
و بــه  پێداگری کردن لەســەر  مه ســه له ی 
نه ته وایه تییه كانــی،  مافــه   و  كــورد 
پێداگری له  ســه ر باوه ڕ و ئه ندێشــه کانی 
قاســملووی ڕێبــه ر كرایــه وه  كــه  چــۆن له  
پــاش ئاگربه ســتی شــه ڕی نێــوان ئێــران 
بــۆ  نامه یه كــدا  لــه  دووتوێــی  و عێــراق 
سكرتێری گشــتی ئه و كاتی ڕێكخراوی 
نه تــه وه  یه كگرتــووه كان، باســی لــه وه  كرد 
كێشــه ی  چاره ســه ركردنی  بــێ  بــه   كــه  
نه ته وایه تی كورد، ئاشتی له  ڕۆژهه اڵتی 

ناوه ڕاست سه قامگیر و به رقه رار نابێت.
دیكــه ی خه باتــی سیاســی   الیه نێكــی 
كــورد  دیپلۆماســی گه وره دیپلۆماتــی  و 

دوكتور قاسملوو خه باتی پارلمانی بوو. له  
سه رده می ده سه اڵتی دوكتور موحه ممه دی 
موســه دیق له  ســاڵی ١٣٣٢ی هه تاویدا به  
هیممه تی قاســملوو و هاوڕێیان له  حیزبی 
كاندیداكردنــی  بــه   توانیــان  دێموكراتــدا، 
ســارم خانی ســادق وه زیری وه ك كاندیدای 
حیزبــی دێموكرات له  شــاری مه هاباد، له  
هه ڵبژارنــی مه جلیســی شــوورای میللی، 
خولــی ١٤ له  شــاری مه هاباد به شــداریی 
حیزبــی  كاندیــدای  ئاكامــدا  لــه   بكــه ن. 
خه ڵكــی  زۆربــه ی  ده نگــی  دێموكــرات 
مســۆگه ر كــرد، بــه اڵم ئیــزن بــه  كاندیــدا 
دێموكراتــی  حیزبــی  هه ڵبژیردراوەکــەی 
مه جلیســی  بچێتــه   نــه درا  كوردســتان 
شــوورای میللــی و بــه  جێــگای نوێنه ری 
هه ڵبژێردراوی خه ڵكی مه هاباد، مه الیه ك 
بــه  ناوی جه مــاڵ ئیمامی لــه  تارانه وه  له  
الیه ن ڕێژیمی حه مه ڕه زاشــا وه ك نوێنه ری 
مه هابــاد لــه  مه جلیســی شــوورای میللی 

دیاری كرا. 
تــازه   ڕێژیمــی  ســه رده می  لــه   هه روه هــا 
كۆمــاری  گه یشــتووی  به ده ســه اڵت 
ئیسامیشــدا هــه ر چه نــد هه ر له ســه ره تاوه  
ڕێژیمی خومه ینی دژایه تی له گه ڵ گه لی 
كــورد ده ســت پێكرد و به  ڕشــتنی خوێنی 
كــوردان و ده ركردنــی فه رمانــی جیهاد له  
الیــه ن خومه ینییه وه  دژ بــه  نه ته وه ی كورد 
ناوه رۆكی خۆی بۆ هه موو الیه ك ده رخست 
به اڵم حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
لــه   قاســملوو،  دوكتــور  ڕێبه رایه تــی  بــه  
خولی یه كه می مه جلیســی مۆئەسســانی 
یاســای بنه ڕه تیــدا خــۆی لــه  پارێــزگای 
نه فــه ری  وه ك  و  كــرد  كاندیــد  ورمــێ 
یه كــه م لــه و پارێزگایــه  ده نگــی زۆرینه ی 
خه ڵكــی مســوگه ر كــرد. بــه اڵم بــه  هۆی 
هه ڕه شــەی خومه ینی، دوكتور قاسملوو له  
كردنه وه ی مه جلیسی موئەسسانی یاسای 
بنه ڕه تــی ئێراندا به شــداری نه كرد.هه روه ها 
كاندیداكانــی حیزبی دێموكــرات له  خولی 
یه كه می مه جلیســی شوورای میللی پاش 
ئێــران،  گه النــی  شۆڕشــی  ســه ركه وتنی 
به شــداریی كــرد و لــه  زۆربه ی شــاره كانی 
كوردســتان نوینه رانــی حیزبــی دێموكراتی 
زۆرینــه ی  ده نگــی  ئێــران  كوردســتانی 
خه ڵكی كوردیان مسۆگه ر كرد به اڵم ئیزن 
بــه  هیچ كام لــه  نوێنه رانی هه ڵبژیردراوی 
خه ڵكی كوردســتان له  الیه ن كاربه ده ستانی 
ڕێژیمــی خومه ینــی نــه درا كه  به شــداریی 
میللــی  شــوورای  مه جلیســی  كرانــه وه ی 

ئێران بن. 

هه ر چه ند دوكتور قاســملووی ئاشتیخواز، 
بــه   خــۆی  نیازپاكــی  له ســه ره تاوه   هــه ر 
كاربه ده ســتانی ڕێژیمی خومه ینی نیشــان 
دا بۆ چاره ســه ركردنی ئاشــتییانه ی مافه  
نه ته وایه تییه كانی گه لی كورد به  شــێوه ی 
وتووێــژ  و به ناردنی شــاندی دانوســتانكار 
هه وڵــی  خومه ینــی  ڕێژیمــی  له گــه ڵ 
چاره ســه ركردنی ئاشــتییانه ی كێشــه كانی 
له گه ڵ ڕێژیمی تازه به ده سه اڵت گه یشتوو 
دا، بــه اڵم  كاربه ده ســتانی بااڵی ڕێژیمی 
كۆمــاری ئیســامی هــه ر لــه  ســه ره تاوه  
مافــی  ده ســته به ركردنی  بــه   باوه ڕیــان 
گه لــی كــورد نه بــوو و بــه  فتــوای جیهاد 
وكوشتار وئێعدام و هێرشی نیزامی واڵمی 
داخوازییــه  ڕه واكانــه  گه لــی كوردییــان له  

كوردستانی ڕۆژهه اڵت دایه وه. 
جیهانــی  لــه   دێموكــرات  ئازادیخوازانــی 
پێشكه وتوو و مودێڕندا دوكتور قاسملووی 
نه مــر به  یه كێــك له  ڕێبه رانی دێموكرات و 
ئازادیخــواز ده زانن و ده ناســن و به  هێمای 
ئاشتی و دێموكراسی داده نین. به ڵگه شمان 
ئــه م قســه یه  كاندیداكردنــی دوكتــور  بــۆ 
قاســملوو بــۆ خه اڵتــی ئاشــتی نۆبڵە، كه  
خه اڵتێكــی جیهانییــه .  شــه هید دوكتــور 
قاســملوو له  الیه ن ئه نجوومه نی دۆستانی 
كــورد لــه  ئوتریــش لــه  ســاڵی ١٩٨٩ بــه  
تێكڕای ده نگ وه ك كاندیدا بۆ وه رگرتنی 
خه اڵتــی نۆبڵ له  بواری ئاشــتیدا كاندیدا 
كــرد و دایــان به  كۆمیته ی به ربژێره كان بۆ 
وه رگرتنــی پرس و ڕای ده یان كه ســایه تی 
جیهانی تا بزانن دوكتور قاســملوو شایانی 
ئه وه یــه  ببــێ بــه  به ربژێــر بــۆ وه رگرتنــی 

خه اڵتی ئاشتی نۆبڵ . 
دۆســتانی  ئه نجوومه نــی  کــە  ئه وه بــوو 
كــورد هه موویــان دووپاتــی لێهاتوویــی و 
شایســته بوونی ئه وه یــان كــردووه  كــه  به ڵێ 
دوكتور قاســملوو شایانه  و كه سایه تییه كی 
جیهانــدا.  لــه   ئاشــتیخوازه   و  دێموكــرات 
ئه گه رچــی ئــه و خه اڵتــه  درایــه  نێلســۆن 
ماندێــا ســه رۆكی كۆنگــره ی ئافریقــای 
دوكتــور  به ربژێركردنــی  بــه اڵم  باشــوور، 
قاســملوو بــۆ وه رگرتنــی خه اڵتــی نۆبڵ، 
شــان بــه  شــانی كه ســانی وه ك ماندێــا و 
میخائیل گۆرباچۆف و ده یان كه ســایه تی 
دیكه ، خۆی له  خۆیدا واتایه كی گه وره ی 
هه یه  و ئه وه  ڕوون ده كاته وه  كه  قاسملووش 
چــی لــه و كه ســایه تییانه  كه متــر نییــه  و 
ئه ویش بۆ ئاشــتی تێكۆشــاوه  و گیانیشی 
له  پێناو وشه ی دیپلۆماسی، مێزی وتووێژ 

و ئاشتی و دێموكراسی به خت كردووه.
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ئازادیــی تــاک و پاراســتنی کەرامەتــی مرۆڤ دوو لــە گرینگتریــن فاکتەرەکانی 
ژیانێکی سەردەمیانە و ستاندارد بۆ تاکەکانی کۆمەڵگایە.

دوو فاکتەر کە لە واڵتانی پێشکەوتووی جیهاندا وەکوو پێویستیی چاویان لێدەکرێت 
و هەمــوو هەوڵــەکان دەخرێنــە گــەڕ تاکوو ئــەم دوو فاکتەرە جێــگای خۆیان بگرنەوە 
و تاکەکانــی کۆمەڵــگا بە باشــترین شــێوە و بە بێ ئەوەی کەڵکەڵــەی نەبوونی ئەم 

فاکتەرانەیان هەبێت، هەوڵی سەرکەوتنی خۆیان و کۆمەڵگاکەیان دەدەن. 
لــە راســتیدا لــەم کۆمەڵگایانــەدا مســۆگەرکردنی ئــازادی و پاراســتنی کەرامەتی 
مرۆیی ئەبن بە دوو پلە لە پلیکانەکانی سەرکەوتنی تاک و زیاتر ورەی بەردەوامیی 

پێ دەبەخشن.
ئەمــە لــە واڵتانــی دواکەوتــوو و نەریتــی و کۆمەڵــگای جیهانــی ســێهەمدا ڕێــک 

بەپێچەوانەیە. نە ئازادی هەیە و نە کەرامەتی مرۆڤیش دەپارێزرێ!
کاتێــک مــرۆڤ هەســت بە ئازادی نــەکات ناتوانێ بە ئاســانیش داوای مافەکانی 
بــکات و ئەگەریــش مافەکانی مســۆگەر نەبــن ئەوە جیا لە مرۆڤێکــی دوورەپەرێز و 

خەمۆک هیچ شتێکی دیکەی لێ شین نابێت.
ناکــرێ بــاس لــە دوو فاکتــەری گرینگــی لــەو چەشــنە بکرێــت بــە بێ ئــەوەی کە 
ئاوڕێــک لــە دۆخــی ژنــان بەتایبــەت لــەم بــوارەدا بدرێتــەوە، جــا لێرەشــدا ژنانی دوو 
کۆمەڵــگای پێشــکەوتوو و دواکەوتــوو ڕێــک لــە دوو جەمســەری جیــاواز و دژ بــە 

یەکدا جێگا دەگرن.
ژنانی واڵتانی پێشکەوتوو، بەهۆی هەبوونی بەستێنی گونجاو بەردەوام گەشە دەکەن 
و نەسڵ لە دوای نەسڵ شتی تازە دەخوڵقێنن، لە ئازادی تێدەگەن، بۆ وەدەستهێنانی 
مافەکانیــان هــەوڵ دەدەن، کەرامەتــی خۆیان دەپارێزن و لە بەرانبەر هەر شــتێکدا کە 
زیان بەو کەرامەتە بگەیێنێ ڕادەوەســتن، بەاڵم بەپێچەوانە، لە واڵتانی پاشــکەوتووی 
جیهانــدا، ژنــان بەردەوام ســەرکوت دەکرێن، زانیارییەکیان ســەبارەت بە ئازادییەکان و 
مافەکانیان نییە، هیچ پێناسەیەک لە کەرامەت نازانن و هەربۆیە بەئاسانی دەکەونە 

بەر هێرشی پێشێلکەران و لەبەرچاو ناگیردرێن.
لە ڕاســتیدا کێشــەی ســەرەکیی ئەم ژنانە ئەوەیە کە هیچ ناوەند و دامودەزگایەکی 
دەسەاڵتەکە هەوڵی نەداوە کە پەروەردەیان بکات، هەوڵی نەداوە لە مافەکانیان تێیان 
بگەیێنێ، لە ڕاســتیدا ئەو دەســەاڵتە هەوڵی نەداوە و نادات کە تاکەکان و بەتایبەت 
لە ژنان لە مافەکانیان ئاگادار بکاتەوە چونکە پێش لە هەموو کەس زیان بە خۆی 

دەگەیێنێت.
دەســەاڵتی کۆماری ئیســامی نموونەی هەرە بەرچاوی ئەم دەسەاڵتەیە، کە ڕوون و 
ئاشــکرا ماوەی زیاتر لە ٤٠ ســاڵە بەمەبەســتی سەپاندنی ئیدئۆلۆژیی خۆی بە سەر 
خەڵکدا و بەردەوامی لە سەر کورسیی دەسەاڵت، جیا لە هەموو چەشنە سەرکوت و 
ئازار و ئەشــکەنجەیەکی خەڵک بۆ ســەپاندنی دەسەاڵتەکەی خۆی بە سەریاندا، لە 
ڕێگەی پەروەردە و میدیاکانیشــەوە هەوڵی داوە تاکێکی ئیدئۆلۆژیک و باوەڕمەند 

بە بیری خۆی پەروەردە بکات.
لــە ڕاســتیدا کۆماری ئیســامی هەوڵی داوە کە تاکێكــی گوێڕایەڵ بار بهێنێ کە 
جیا لە گرینگیدان بە بایەخەکانی کۆماری ئیسامی بیر لە هیچ شتێکی دیکە و 

لەوانە مافەکانی خۆی نەکاتەوە. 
کەوایە لەم دەسەاڵتەدا ئەوەیکە ڕووی داوە، پەروەردەیەکی سیستماتیکی ئیدئۆلۆژیکە 
کــە چەمکەکانــی ماف، یەکســانی، ئــازادی، دادپــەروەری و کەرامەتی مرۆیی لە 

هیچ قامووسێکیدا بەرچاو ناکەوێت.
ئەو کەســانە و بەتایبەت ئەو ژنانەی کە لە کۆمەڵگای ئێراندا و لە ژێر دەســەاڵتی 
ئاخوندەکانــی ڕێژیمــی ئێرانــدا دەرســیان خوێنــدووە و ژیانیان کردووە بــاش دەزانن کە 
چەوســاندنەوە، هــەاڵواردن و سانســۆرکردن و پێشــێلکردنی کەرامــەت و مــاف بــە چ 

مانایەکە.
هــەر لــە قۆناغــی ســەرەتایی خوێندنــەوە هەتاکــوو زانکــۆ و دواتریش بــازاڕی کار و 
کۆمەڵــگای ژیانــی ئاســاییش لەگــەڵ کۆمەڵێــک هەاڵواردن دەســت پێــدەکات کە 
کاریگەریی راستەوخۆیان لە سەر داهاتوو و ژیانی تاک و بەتایبەتیش ژنان دەبێت.

لــە کۆمــاری ئیســامیی ئێرانــدا، ژن وەکــوو کەرەســتە چــاوی لێدەکرێت هــەر بۆیە 
یاساگەلێکی بە سەرداسەپاوی وەک ژن بە ژنە و دیەی نیوەی پیاو، میراتی نیوەی 
پیــاو و بــە دەیــان یاســای دژە ژنــی دیکــە، دەبنــە هــۆی خۆبەکەمزانینــی ژنان و لە 

هەڵگرتنی هەنگاوی کردەیی بۆ پێشکەوتن و سەرکەوتن خۆدەبوێرن.
رێژیمی ئیســامیی ئێران بە داســەپاندنی یاســا و عورفی ناڕەوا بە ســەر تاکەکان و 
بەتایبەتیش توێژی ژناندا بووەتە یەکێک لە گەورەترین زیندانەکان بۆ خەڵکانی ئێران 
و لە هیچ تاوانێکیش بەرانبەر بەم خەڵکە سڵ ناکاتەوە؛ بۆیە بەکورتی دەتوانین بڵێین 

تا دیل نەبیت بیر لە ئازادی ناکەیتەوە، شاعیروتەنی:
بیــری ئازادیــم لــە زیندانــا فراوانتــر ئەبــێ، قــوڕ بــە ســەر ئــەو دوژمنەی هیــوای بە 

بەندیخانەیە.
کەوایــە ڕاســتە کــە ئێران زیندانێکی گەورە بۆ ژنانە بــەاڵم بیری ئازادی هەر لەوێوە 
دێتە دەر و بەدڵنیاییەوە بە هەوڵ و تێکۆشان و ماندووبوونی ژنان، زنجیری کۆیلەتی 

دەپسێ و داهاتوویەکی باشیش مسۆگەر دەبێت. 

نووسین: هێــــمۆ

وێــــــــــستگە

ئێـــــــــران 
گەورەتریـــن زینـــدان بـــۆ ژنانە

دوکتور قاسملوو 
وه ک بیرمه ند و شۆڕشگێڕێکی »هاوچه رخ«

ژیانــی  الپــه ڕه ی  کاتێــک 
ئه وانــه ی  و  گه وره پیــاوان 
توانیویانــه  کاریگه ریــی ئه رێنی 
له  ســه ر کۆمه ڵگای مرۆڤایه تی 
به گشــتی و کۆمه ڵــگای خۆیان 
به تایبه تــی دابنێن؛ هه ڵده ده ینه وه ، 
بۆمان ده رده کــه وێ هه ر یه که ی 
خاوه نــی تایبه تمه ندیگه لێکن که  
له  وجوودی مرۆڤه  ئاساییه کاندا، 
یــان هــه ر بوونــی نییــه،  یــان بــه  
گــه ر  ده بینــدرێ.  هه ڵکــه وت 
له ســه ر  ڕاوه ســته   بمانهــه وێ 
ئــه و  ئه رێنییه کانــی  خاڵــه  
به بــێ  بکه یــن،  که ســایه تییانه  
هه بوونی پشــتیوانه یه کی فکری 
– فه لســه فی، ڕه نگــه  نه توانیــن 
بــه و جــۆره ی کــه  ده بــێ مافــی 
خۆیــان بده ینێ. دیاره  مه به ســتی 
بییۆگرافــی  باســی  ئێمــه ش 
نییــه،  به ڵکوو گه ره کمانه  باســی 
هه ڵکه وتــه ،  که ســایه تییه کی 
شۆڕشــگێڕێکی  و  بیرمه نــد 
بکه یــن  نه ته وه که مــان  گــه وره ی 
که  ڕه نگه  مێژووی کۆمه ڵگای 
ڕۆژهــه اڵت بــه  گشــتی و ئێــران 
و کوردســتان به تایبه تی، زۆر به  
که می له مجۆره  که سایه تییانه ی 

به خۆوه  بینیبێ.
دوکتــور قاســملوو لــه و دەگمــه ن 
که ســایه تییانه یه  که  مرۆڤایه تی 
و  دا  ده ســتی  لــه   زوو  زۆر 
که لێنێکــی گــه وره ی لــه  بزاڤــی 
ناوچــه   ئــه م  ئازادیخوازانــه ی 
بــه   ئاریشــه یه دا،  لــه   لێوانلێــو 
له ده ســتدانی چــێ کــرا و ڕه نگه  
پــڕ  جێگــه ی  هیچکاتیــش 
نه بێته وه . ته نیا ئه وه ی له و گه وره  
بیرمه نــده  شۆڕشــگێڕه  بۆمــان به  
کۆمه ڵێــک  ماوه تــه وه ،  میــرات 
کتێــب و نووســراوه ی به که ڵک، 
دژی  خه بــات  لــه   پشــوودرێژی 
بــۆ  تێکۆشــان  و  دیکتاتــۆری 
کۆمه ڵگایه کــی  بەدیهێنانــی 
و  دێموکراتیــک  و  ئــازاد 
کۆمه ڵێــک ڕه فتــار و کرده وه ی 
جیهانــی  لــه   ئایرۆنیســتانه یه  
گشــتیان  کــه   سیاســه تدا، 
هه ڵقــواڵوی بیــری تیــژ و وردی 
ئه و مرۆڤه  مه زنه ن . به الی ئێمه وه  

زاگرۆس
تێفکرینــی دوکتــور قاســملوو بۆ 
دیارده کانــی نــاو کۆمه ڵــگا، به  
تایبه ت تێفکرینه  ڕه خنه ییه کانی 
بۆ بابه تەکانی وه ک فه لســه فه ، 
سیاسه ت، فه رهه نگ، ئابووری، 
لــه   زۆر   ... و  کۆمه ڵناســی 
»مه کته ب فڕانکفۆرت«ییه کان 
نیزیکــه و  به  ســه رنجدان به وه یکه  
زه مانــی  ماوه یه کــی  بۆخۆشــی 
ئاکادیمیســتێکی  وه کــوو  زۆر 
ڕووناکبیر و چه پێکی ئاکتیڤ، 
له  ناو جه رگه ی ئاریشه  قووڵه کان 
ڕووناکبیرانــی  مشــتومڕی  و 
ئه ورووپاییــدا ژیــاوه ، کارلێکیان، 
وه ک بابه تێکــی سروشــتی دێته  
به ر چــاو. بۆیه  زۆرجــار ده بینین 
دوکتور قاسملوو له  گۆشه نیگای 
ڕه خنه گرانــه ی ئه وانه وه  ده ڕوانێته  
پێکهاته ی بیری چه پی ڕادیکاڵ 
بۆیــه   هــه ر  مارکســیزمه وه ،  و 
گــه ر بتهــه وێ دوکتور قاســملوو 
»مه کتــه ب  ده بــێ  بناســی، 
فڕانکفۆرت«ییــه کان بە باشــی 
لــه   بناســی. دوکتــور قاســملوو 
کورته باســێک  شــیکردنه وه ی 
له ســه ر سوســیالیزمدا ئاوا باسی 
ئــازادی و که ســایه تی مــرۆڤ 

ده کات و ده ڵێ:
» ... ڕه نگه  که ســێک بڵێ له  
سوســیالیزمدا خه ڵــک خانوویــان 
و  هه یــه   تڕۆمبێلیــان  هه یــه ، 
زمانــی  بــه   ناچه وســێندرێنه وه ، 
خۆیان ده خوێنن و ده نووســن، ئیتر 

ئازادییان بۆچییه ؟
هیــچ نێعمه تێک لــه  جیهاندا له  
ئــازادی به نرختــر نییــه . ئــازادی 
ده دا  شه خســییه ت  و  که رامــه ت 
به  ئینســان و ڕێگا نادات بکرێ 
مــۆره . کورتــی ده که ینــه وه   بــه  
ســه نعه تی  ســه رمایه داریی 
و  مــۆره   بــه   ئینســانی کــردووه  
لــه   ده بــێ  ئینســان  ئالــه ت،  بــه  
حاڵه تــی مــۆره  بێتــه  ده ر. ببێتــه  
ببێتــه  فه ردێکــی  شه خســییه ت، 
زیندوو و چاالکی کۆمه ڵ.« 

چه نــد  ئــه م  کاتــێ  مــرۆڤ 
ده خوێنێتــه وه ،  ســه رەوە  دێــڕه ی 
جگــه  لــه  بۆچوونــی »مه کته ب 
کــه   فڕانکفۆرت«ییــه کان، 
بۆچوونه کانــی  له گــه ڵ 
»ئێریــک فــرۆم« لــه  کتێبــی 
به شــینه وه »  عیشــق  »هونــه ری 

کتێبــی  لــه   »هابێرمــاس«  و 
»ڕه خنــه  له  به ســتێنی گشــتی« 
و »هانــا ئارێنــت« لــه  کتێبــی 
»ئاخێزگه کانی تۆتالیتاریزم«دا، 
و  شــک  ده کات،  بــه راوردی 
گومانێــک نامێنــێ که  دوکتور 
قاســملوو به  وردی له گه ڵ بیری 
و  بــووه   ئاشــنا  بیرمه ندانــه   ئــه و 
خــۆی  ده ورانــی  کــوڕی  وه ک 
و  »هاوچــه رخ«  مرۆڤێکــی  و 
بلــووک،  دوو  هــه ر  بیرمه نــد، 
بــه ر  لــه   ســه رمایه داری  واتــه  
به رژه وه ندیخوازی و به  ئامرازێک 
مــۆره   بــه   و  مــرۆڤ  بینینــی 
کردنــی و به ره ی سوســیالیزمیش 
له بــه ر نه بوونــی »ئــازادی« بــه  
توونــدی داوه ته  بــه ر ڕه خنه  و ئه و 
ڕه خنــه  توونــد و مێتۆدمه ندانه ی 
تــا نــاو جه رگه ی چه پــی ئێرانی 
و کوردســتانی هێنــاوه  و گۆمی 
مه نــدی ئه وانی شــڵه قاندووه  و له  
ئاکامیشدا ده رکه وت که  دوکتور 
قاســملوو چه نــده  کۆمه ڵنــاس – 

سیاسه تمه دارێکی به  توانایه . 
ڕه خنــه ی  باســی  کاتێــک 
دوکتور قاســملوو لــه  دوو به ره ی 
ڕۆژهــه اڵت و ڕۆژئــاوا، لــه  بــه ر 
دێنینــه   ســه ره وه   هۆکاره کانــی 
به ربــاس و له  ناوخۆی حیزبیشــدا 
باســی گێڕانــه وه ی ســه ربه خۆیی 
بڕیــاردان ده که ین، که  هه ر ســێ 
زیره کــی  بــه   پێویســتیان  خــاڵ 
سیاســی و شــه هامه تی بڕیــاردان 
لــه   ئاوڕێــک  پێویســته   هه یــه ، 
»ناوه ختــه »ی،  بۆچوونــی 
کــه   بده ینــه وه   »نیچــه »، 
»جۆرجیــۆ ئاگامبێــن« به وردی 

کاری له سه ر کردووه . 
ئاگامبێــن له  وتاری »هاوچه رخ 
چییه ؟«دا پرسیارێکی گرینگ 
دێنێتــه  به ر بــاس که  »هاوچه رخ 
مانایه کــه ؟«  چ  بــه   بــوون 
پرســیاره دا  ئــه م  هه نــاوی  لــه 
ســه رهه ڵده دات  تــر  پرســیارێکی 
کــه  »پرســیار کــردن چییه  و چ 
کاراییه کــی ده توانــێ هه بــێ؟« 
و بــه  چ شــێوه یه ک بیرمه نــد و 
لێکۆڵه رێک ده توانی پرســیار له  
ده وران و زه مانــه ی خۆی بکات؟ 
بــه  وته یه کی تر گه ر المان وابێ 
کــه  زه مــان دیارده یه که  که  ده بێ 
بیشــکێنین، لــەو  شــکاندنه دا چ 

کاره ساتێک دێته ئاراوه ؟
بــه م  واڵمدانــه وه   بــۆ  ئاگامبێــن 
پرسیارانه  ده چێته  الی »نیچه » 
»ڕاوه ســته ی  بۆچوونــی  لــه   و 
ناوه ختــه » که ڵــک وه رده گــرێ، 
»نیچــه »وه   بــه الی  کــه  
یانــی  بــوون«،  »هاوچــه رخ 
بــوون« و الی وایــه   »ناوه ختــه  
زه مانــه ،  له گــه ڵ  ده رگیربــوون 
»ناوه خته یــه .«  دیارده یه کــی 
له گــه ڵ  یانــی  »ناوه ختــه «، 
عاده تــه  ڕۆژانه ییه کان نه ســازان، 
که وابــوو مرۆڤــی »هاوچــه رخ« 
بــۆی هه یــه  پرســیار بــکات کــه  
ئــه وه ی وه ک بابه تێکی پڕبایەخ 
ناســراوه ، ئــه و بایەخــه ی لــه  کام 

سه رچاوه  وه رگرتووه ؟
نیچــه  ده ڵــێ: »ئێمــه  گشــتمان 
مێژوویــن،  ته بــی  تێــوه گاوی 
هــه ر ئــه وه ش هــۆکاری ڕه نــج و 
لێــره دا  ئێمه یــه .«  کوێــره وه ری 
پرســیارێک دێنێتــه  ئــاراوه  کــه  
چی بکه ین تووشی ڕه نج نه بین؟
لــه  واڵمدا ده ڵێ: »ده بێ له گه ڵ 
ده ورانــی خــۆت حیســابت پــاک 
که یه وه  و به  ســیفری بگه یه نی و 
ته کلیفت لەگــەڵ ده ورانی خۆت 
ڕوون که یه وه  و هه ڵوێســت بگری 
و ئه م هه ڵوێســت گرتنه شت نابێ 
ئاســایی  خه ڵکانــی  هاوته ریبــی 
بــێ و ده بــێ به  دوور لــه  نه زمی 
و  داســه پاو  و  هێژمۆنیــک 

گوتاری زاڵی کۆمه ڵگا بێ.
دوکتــور قاســملوو به پێچه وانــه ی 
سیســتمی  مه یــوی  نه زمــی 
ئــه وکات،  بــاوی  مارکسیســتی 
ده کات  سوســیالیزمێک  باســی 
که  ئازادی لەگەڵ بێ و ته نانه ت 
له  دژی ده ســتێوه ردان و هێرشــی 
ســۆڤییه تی  یه کێتــی  نیزامــی 
چێکۆســڵۆ ڤاکیا  بــۆ  جــاران 
و  ده گــرێ  توونــد  هه ڵوێســتی 
باجه که شــی کــه  ئەســتاندنه وه ی 
پۆستی مامۆســتایه تی زانکۆ و 

ده رکردنی بوو ده دات. 
بیــر  هــاوکاری  بــه   ئاگامبێــن 
ده ڵــێ:  نیچــه   ئه ندێشــه کانی  و 
»مرۆڤــی هاوچــه رخ مرۆڤێکــه  
لــه  مێــژوو  بــه  ڕاده یــه ک  کــه  
ده کشــێته وه  و مــه ودای لەگــەڵ 
ده گــرێ، که  بتوانــێ بیبینێ«، 
»هاوچــه رخ  تــر  وته یه کــی  بــه  
بــوون«، یانــی هــه ل و ده رفه تــی 
ئه وه نــده ی  و  ده وران  بینینــی 
مه ودا لەگەڵ بگرێ که  هاســان 
زه مانــه ی  ده ره وه ڕا  لــه   بتوانــێ 
خۆت ببینی. له  ڕاســتیدا دابڕان 
و مــه ودا په یداکــردن لــه  نه زمــی 
جێگــه ی باوه ڕ، خاڵی ســه ره تای 
جووڵــه ی فکــره ، یه کێــک لــه و 
ئاراســتانه ی بیرمه ندانــی گــه وره  
مــه ودا  لێوه رگرتــووه ،  که ڵکیــان 
بــووه .  ده ورانیــان  لــه   دابــڕان  و 
بــه م پێیــه ی له  ســه ره وه  ئاماژه ی 
پــێ کــرا، دوکتور قاســملوو به و 
هه مــوو »ناوه ختــه »، هه ڵوێســت 
گرتنــه ی یه کێــک لــه  تۆخترین 
جێگــه ی  و  »هاوچه رخ«ه کانــه  
شــانازی گشــت ئازادیخــوازان و 

نه ته وه ی کورده .
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سۆران شەمسی

سندووس

ڕێبەریمهزن

بۆچی ئه م گرێبه سته  شه رماوییه ؟

لە مێژووی هەر نەتەوەیەکدا کەسێک یان 
کەسانێک هەن کە هەموو ژیانی خۆیان 
بــۆ خەبات و شــۆڕش لــە ڕێگای ئازادی 
و ڕزگاریــی نەتەوەکەیــان تەرخان دەکەن، 
هیــچ نەتەوەیــەک لــە هیــچ جێگایەکی 
ئــەم زەوییــە، ئــەو کەســە خۆنەویســت و 
شۆڕشگێڕانەی خۆی بۆ ساتێکیش لەبیر 
نــاکات، لــە مێــژووی گەلــی کوردیشــدا 
کەســانێک بەو پێناســەیە هــەن، دەتوانین 
بــۆ شۆڕشــگێڕی و خۆنەویســتی لەنــاو 
گەلەکەمانــدا  ئامــاژە بــە کەســایەتیی 

دوکتور قاسملوو بکەین.
ســاڵڕۆژی شەهیدبوونی دوکتور قاسملوو 
دووبارەناســینی  بــۆ  باشــە  هەلێکــی 
و  قاســملوو  دوکتــور  کەســایەتیی 
ســەرلەنوێ خوێندنــەوەی بیری سیاســیی 
مێــژووی  مەزنــەی  کەســایەتییە  ئــەو 
ئــەم ســەدەی کــورد و فێربــوون لێــی بــۆ 
شــرۆڤەکردنی بارودۆخی ئەمڕۆی واڵت 

و داخوازی و ویستە ڕەواکانی خەڵک.
لەڕاســتیدا  قاســملوو  دوکتــور  تێبینــی 
لێکگرێدەری دوێنێ و ئەمڕۆ و سبەینێی 
کۆمەڵــگای ئێمەیــە، ئــەو ڕابــردووی بە 
ئێســتای ئێمــەوە گرێ دا، بە شــێوەیەک 
کــە ئێســتا بــە بوونــی تیشــکی تێڕوانین 
و ڕێبــازی ئــەو، خەڵــک ڕێــگای خۆیان 
دیتووەتــەوە و ڕێگا و ڕێبازی داهاتوومان 

دیارە و ڕێگامان ڕووناک بووە. 
لــەو  یەکێــک  قاســملوو  دوکتــور 
کەســانە بــووە کــە پێشــڕەوی خەبــات و 
بەرخودانــی نەتەوەیــی بــووە و بــە هەوڵــە 
مافــی  ڕەوایــی  خــۆی  بەردەوامەکانــی 
گەلێکی ژێردەســتەی بــە گەالنی جیهان 
ســەلماند و مافە پێشــێلکراوەکانی گەلی 
نێوخۆییــی  کێشــەیەکی  لــە  کــوردی 
واڵتێکی داگیرکراوەوە کرد بە مژارێکی 

نێونەتەوەیی.
دوکتور قاسملوو لە ڕێڕەوی ژیانی خۆیدا 
کــرد،  تێپــەڕ  زۆری  نشــێوی  و  هــەوراز 
ئەگەرچــی لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت 

ســه رچاوه یه کی  هه واڵــی  به پێــی 
ناوخــۆی  لــه   کــه   باوه ڕپێکــراو، 
ئاخوندییــه وه ،  کاربه دەســتانی ڕه ده بــااڵی 
به ده ستی »ســایمۆن واتکینس«، نووسه ر 
و هه واڵنێــری ئابــووری، خه ڵکــی بریتانیا 
و  نێــوه ڕۆک  لــه   به شــێک  گه یشــتووه ، 
بابه ته  شــاراوه کانی گرێبه ستی شه رماوی 
٢٥ ســاڵه ی ئاخونــده کان، لەگــەڵ واڵتی 
»چین« ئاشکرا ده کرێ . ئه و شڕۆڤه کاره   
ده ڵــێ: »چه نــد ڕۆژێــک بــه ر له  ئێســتا 
پێشــنیاری  ســه ر  لــه   خامنه یــی  عه لــی 
فه رمانده کانی سپای پاسداران و سازمانه  
هه واڵگرییه کــه ی ، بۆ هاوکاری و په ره ی 
کاروباری نیزامی و هه واڵگری و فرۆشی 
٢٥ ســاڵه ی به شــێک له  خاکــی ئێران به  

»چین«، ڕه زامه ندی خۆی ده ربڕیوه«  .
له  ئه گه ری هاتنه  ئارای ئه م ڕێککه وتنه  
»چین«ییــه کان،  واده ی  ســه رگرتنی  و 
هاوســه نگی ژێئۆپۆلێتیکــی ڕۆژهه اڵتی 
بــه م  دێ.  به ســه ردا  ئاڵوگــۆڕی  ناڤیــن 
ئاخونــدی  کۆمــاری  و  »چیــن«  پێیــه  
نیزامییــان  به ربــاڵوی  هاوکارییه کــی 
هاوکارییــه دا  لــه م  و  ده بــێ  یه کــه وه   بــه  
و  به رچــاو  ڕۆڵــی  »ڕوســییه »ش، 
لــه  به رامبــه ردا  یه کاکــه ره وه  ده گێــڕێ، 
به شــێک له  مافــی ده ســه اڵتی نه ته وه یی 
و ته واوییه تــی خاکــی ئێــران ده درێ بــه  

»چین«ییه کان.
نیزامــی  هاوکاریــی  لــه   تــر   به شــێکی 
ئێــران لەگــەڵ »چیــن« و »ڕوســییه«،  

لەدایــک بــوو بــەاڵم لەالیــەن کوردانــی 
کەســێکی  وەک  تریــش  پارچەکانــی 
دەناســرێت  نەتەویــی  و  شۆڕشــگێڕ 
بــۆ ئــەو ڕاســتییە دەگەریتــەوە  ئەمــەش 
کــە د.قاســملوو هــەر دەم لە خەمی کورد 
بــە مانــای ڕاســتەقینەکەی بــوو و تەنیا 
خــۆی بــە پرســی کورد لــە کوردســتانی 

ڕۆژهەاڵت نەبەستەوە.
ڕێبــەری  سیاســییەکانی  هەوڵــە 
هەمیشــەیی، دوکتور قاسملوو، ڕەهەندی 
زۆری تێپەرانــدووە، ئەگــەر ئێمــە وا بیــر 
بکەینەوە کە ڕێبەری هەمیشە زیندوومان 
بــە تێپەڕبوونــی تەمەنــی خــۆی تەنانەت 
ڕۆژێکیــش بەشــێوەیەکی ئاســایی ژیــاوە 
و دوور بووە لە دۆزینەوەی چارەســەرێک 
بــۆ ڕزگاریــی گەلی کورد، بــێ گومان 
زوڵمێکــی گــەورە دەکەیــن لــە حەقی ئەو 

ڕێبەرە مەزنەدا.
لەڕاســتیدا مرۆڤ بۆ نووســین لە بوارەی 
ژیــان و خەباتــی ڕێبەری گەورەی کورد، 
دوکتور قاســملوو، لە بابەتەکەیدا تووشی 
کێشــە و گرفــت دەبێــت بەهــۆی ئــەوەی 
کــە مێــژووی خەباتــی گەورەپیاوێک بە 
هەبوونی پێشــینەی درەوشــاوە و لەمێژینە 
لە شۆڕشــی ڕزگاریخــوازی گەلی کورد 
قوڵتــر و بەرینتــر لەوەیــە کــە بتوانیــت لە 

بابەتێکدا بیگونجێنی و باسی بکەی.
ناســاندن و پێناسەکردنی کەسایەتییەکی 
وەکــوو شــەهید دوکتور قاســملوو، ئاســان 
و ســانا نییە، چونکە بەڕاســتی ســات بە 
ســاتی ژیانــی ڕێبەری مەزنمــان لێوانلێوە 
لە شــانازی و ڕووداوە تاڵ و شــیرینەکان، 
بەردەوامــی  ڕێگاکانــی  لــە  یەکێــک 
پێناســەکردنی کەسایەتییەکان، نووسینی 
ژیاننامەی ئەوانە، بەاڵم کەسانێکی وەک 
دوکتور قاســملوو کــە لە کۆمەڵگایەکی 
زۆر دواکەوتــوودا و لــە نەبوونی کەلوپەل 
ژیــان و  پێداویســتییە ســەرەتاییەکانی  و 
لــە ناوچەیەکــی پاشــکەوتوودا چاوی بە 
جیهــان هەڵێنــاوە، ژیاننامەی ئــەوان تەنیا 

دەرد و ڕەنجە کە کۆتایی پێ نایەت.
بــە دانپێدانانی مێژووی ڕێبەری شــەهید، 
هەمــوو  بــۆ  بــووە  تــەواوە  هێمایەکــی 
ڕۆژگار،  دادپەروەرانــی  و  دادخــوازەکان 

ئــەو نــە تەنیــا ویســتی زیندووکردنــەوەی 
بەڵکــوو  بــوو،  خــۆی  پێناســەی گەلــی 
ویســتی بــوو تــا چیدیکــە مافــی هیــچ 
ئــەو  نەکرێــت،  زەوت  تــر  نەتەوەیەکــی 
مرۆڤایەتیــی بــە بنچینــەی داد دەزانی و 
باســی لە شــێوەی مرۆڤایەتی و زوڵمێک 
کــە بــە درێژایــی ســااڵن لێــی کرابــوو، 

دەکرد.
دوکتور قاســملوو ڕێبەرێکی زانا، گەورە، 
بیرمەنــد و کارامــە و ئازای گەلی کورد 
بــوو، ئــەو هەر ڕێبواری  ڕێگە و ڕێبازی 
پێشــەوای کــوردان جەنابــی قــازی بــوو، 
کەســایەتیی  و  خۆنەویســتی  و  خەبــات 
دوکتــور قاســملوو  ئەمــڕۆ بــۆ هەمــوو 
کوردانی جیهان جێگای ڕێز و حورمەتە؛ 
دوکتــور قاســملوو پێشــمەرگە، فەرماندە، 
ڕێبــەر، دڵســۆز و پێشــەوای کــوردان بوو 
کە لە ئاســتی نێونەتەوەییشدا جێگایەکی 

تایبەتی هەبوو .
دوکتور قاسملو بێ گڕکردن و پێهەاڵوتن 
خاوەنــی کۆمەڵێــک تایبەتمەنــدی بــوو 
کــە بــە شــێوەیەکی کاریزماتیک ئەوی 
کــرد بــە ڕێبەرێــک بــۆ گــەل، دوکتــور 
قاســملوو، ڕێبــەری حیزبەکــەی خــۆی، 
گەلــی خۆی و واڵتی خۆی بوو، خەبات 
هەوڵــی  و  خەبــات  ئــەو،  هەوڵەکانــی  و 
ئێمەشــە، ڕێبــەری مــەزن و هەمیشــەیی، 
کوردســتاندا  پارچەکانــی  هەمــوو  لــە 
مــەزن و هەمیشــەیی دەمێنێتــەوە، ئــەو  و 
تێبینییەکانــی لــە دڵی هەمــوو کوردانی 
جیهــان هەوێنــە بــۆ دڵســۆزی، بــاوەڕ بــە 
ئازادی، نەتەوەییبوون و خەبات و ڕێز بوو.
ئەمــڕۆ قاســملوو به جه ســته  لەنێــو ئێمــەدا 
بوونــی نییــە، بــەاڵم ڕێــگای قاســملوو، 
ڕێبــازی قاســملوو و بیر و هــزری بەرزی 
قاسملوو لەنێوماندا زیندووە و بۆ هەمیشە 

زیندوو دەمێنێتەوە، بۆ؟ 
بــە  ئێمــە  زینــدووە،  چونکــە کوردســتان 
ســوێند  یەکدەنگــی  و  یەکگرتوویــی 
دەخۆیــن تاکــوو ئــەو کاتــەی گیــان لــە 
لەشــماندایە درێــژەدەری ڕێــگا و ڕێبازی 
بیــن و هەتــا زیندوویــن،  شــەهیدەکانمان 
دەنگــی مافخــوازی دەگەیەنین بە گوێی 

نەوەکانی داهاتووماندا.

قارەمــان  ڕێبــەری  قاســملوو  دوكتــور 
خەباتــی  گۆڕەپانــی  بەناوبانگــی  و 
نەتەوەکــەی بــوو؛ کــە دەوترێــت قارەمان، 
بــە واتــای قارەمانــی شــەڕ و گۆڕەپانــی 
شــەڕ نییە، بەڵکــوو ڕێبەرێکی قارەمان و 
بەناوبانگ له ئاشــتی، ئاوەدانی، ئازادی 
و دێموکراســیدا بــوو و هەمــوو خەبــات و 
تێکۆشــانی خــۆی لــەو پێنــاوەدا بــووە و 
تەنانــەت لــەو پێناوەشــدا گیانــی بەخــت 
کرد، بۆیە بە پێغەمبەری ئاشتی ناسراوە. 

کەســایەتی  کۆشــنێر،  بێرنــارد  دوکتــور 
هاوڕێــی  و  فەرانســەویی  بەناوبانگــی 
دۆســتی  و  قاســملوو  دوکتــور  نزیکــی 
نەتــەوەی کورد، فەرموویەتی: »ئەوان لە 
ئاشتی و ئارامی ترسان، بۆیە پێغەمبەری 

ئاشتییان شەهید کرد«.
بــەرز و پیــرۆز بێــت ناو و یــادی ڕێبەری 
هــاوڕێ  و  قاســملوو  دوکتــور  شــەهید، 
بــە  کــە  وەفــاداری  هاوســەنگەرانی  و 
بەختکردنــی گیانــی پیــرۆزی خۆیــان لە 

ده گه ڕێتــه وه  بــۆ ڕاهێنانــی ســااڵنه  ١١٠ 
ئه فســه ری پلــه  به رزی ئێــران له  »چین« 
ڕاوێــژکاری   ١١٠ و  »ڕوســییه«   و 
»چیــن«ی و »ڕوس«یــش، بــۆ ڕاهێنان 
ســپای  مه شــقپێکردنی   هێزه کانــی  و 
پاســداران لــه  ئێــران نیشــته جێ ده کرێــن. 
هەروەهــا ٦٠٠٠ چەکــداری »چیــن«ی 
لــه  پارێزگاریکــردن  بــۆ  ڕواڵەتــدا  لــه 
سەرمایەگوزارییەکانیان دەهێنرێنه ئێران.

حه وتــووی  دووهه میــن  لــه   وایــه   بڕیــار 
مانگــی »ئــووت«دا، فه رمانــده  نیزامی 
و هه واڵگرییەکانــی کۆمــاری ئاخوندی، 
به یه کــه وه   »ڕوســییه«،   و  »چیــن« 
بــواری  لــه   و  هه بــێ  چاوپێکه وتنیــان 
ورده کارییه کانــی ئــه م  هاوکارییه ، بیروڕا 
بگۆڕنه وه . وا بڕیاره  له  دوای وتووێژه کان، 
له  ٩ی مانگی »نوڤامبر«ی داهاتوودا، 
»ڕوســییه »  شــه ڕکه ره کانی  فڕۆکــه  
بنکــه   وه   ده ســتیان،  »چیــن«،  و 
ئاســمانییەکانی ئێــران لــه  »هه مــه دان«، 
»چابه هار«، »به نده رعه بباس« و ئابادان 

ڕابگات و له  ئیختیاری ئه وان بندرێ.
هاوڕێ لەگەڵ ئه م هاوکارییه ، »چین« و 
»ڕوسییه«ش ، ئامێرگه لی پێشکه وتووی 
شــه ڕی ئێلێکترۆنی، که   بۆ به ربه ره کانی 
له ســه ر کراوه ،  کاری  »ناتــۆ«،  لەگــەڵ 
لــه  ئێــران و بــه  تایبه تــی لــه  که نــداودا، 
دابمه زرێنن و وه ک پشتیوان بۆ سامانه ی 
بالســتیکه کانی کۆمــاری  مووشــه کییه  
ئاخونــدی، له  کاتی پێویســتدا، به کاریان 
بێنــن و بــه  پێــی واده ی »چین«ییه کان، 
ئــه م ئامێرگه لــه ، په دافه ندی مووشــه کی 
واڵتانــی عه ره بیــی ناوچــه ی که نــداو، له  

کار ده خات.

ئــه م  دامه زراندنــی  لەگــەڵ  هــاوکات 
ئامێرانــه ، له  »ڕووســییه« ش، ســامانه ی 
پارێــزگاری مووشــه کی »ئێس ٤٠٠«ی 
لەگــەڵ،  به ربه ره کانــی  بــۆ  ڕووســی، 
ئه گــه ری هێرشــی ئامریــکا و ئیســڕائیل 

هه ر له و ناوچانه   دا داده مه زرێندرێن.
به پێی ڕێککه وتنی سێ قۆڵی »تاران«، 
هێزه کانــی  »مۆســکۆ«،  و  »پێکــه ن« 
»چابه هــار«،  به نــده ری  لــه   »چیــن« 
داده مه زرێــن و بــه  دابه زاندنی ئه م ســامانه  
ســامانه کانی  تــه واوی  مووشــه کییه ، 
دیفاعی هه وایی، »ئیماره تی یه کگرتووی 
عه ره بی« و »عه ره بســتانی ســعوودی« ، 
له  به رامبه ر هێرشی مووشه ک و فڕۆکە 
ئاخوندیــدا  بێفڕۆکەوانه کانــی کۆمــاری 

بێ ئه سه ر ده کرێن.
»سایمۆن واتکنیس«، ئاماژه  به وه  ده کات 
کــه  دمه ته قه  و مشــتومڕی »ئامریکا« 
له  الیه ک و »چین« و »ڕوســییه »ش، 
نوێکردنــه وه ی  تــر، له ســه ر  لــه  الیه کــی 
گه مارۆی چه ک و ته قه مه نی، شووڕای 
ته ناهــی لــه  دژی کۆمــاری ئاخونــدی، 

ڕیشه ی هه ر له م گرێبه سته دایه .
لــه  به رامبــه ر ئــه م هاوکارییــه  نیزامــی و 
هه واڵگرییــه دا، ئاخونــده کان ئیمتیازێکــی 
زۆر و که موێنه ی ئابوورییان، به  تایبه تی 
له  به ستێنی وزه دا داوه ته  واڵتی »چین«. 
»چیــن«  ڕێککه وتنــه،  ئــه م  به پێــی 
له ســه ریه ک، ٤٠٠ میلیارد دۆالر له ســه ر 
په ره پێدانــی کانــگا ژێرزه وییه کانی وه ک 
کاروبــاری  پێترۆشــیمی،  گاز،  نــه وت، 
ڕاگواســتن، ڕێگاوبان و ژێرخانه کانی تر، 
له  ئێراندا سه رمایه گوزاری ده کات و کۆی 
نرخــی ئــه م ســه رمایه گوزارییه ، له  ماوه ی 

پێنج ســاڵی ســه ره تادا له  پووڵی فرۆشــی 
نــه وت، گاز و پێترۆشــمی هه ڵده گرێتــه وه . 
دیــاره  کۆمــاری ئاخونــدی به ڵێنی داوه  و 
واژۆشــی کردووه،  که  ئه و به رهه مانه  ٣٢ 
له ســه د هه رزانتر، به  نیســبه ت بازاڕه کانی 

جیهانی به  چین بفرۆشێ!!!
به بــڕوای کارناســان، هۆکاری ســه ره کی 
گرێبه ســتی ژێربه ژێری ٢٥ ســاڵه ی چین 
لەگــەڵ کۆماری ئاخونــدی، ده گه ڕێته وه  
به ڕاســتی  کــه   راســتییه ی  ئــه م  بــۆ 
بوارێکــدا  هه مــوو  لــه   سیســتمەکەیان 
له ســه رمه رگدایه و بــه  ناچــاری ئاماده ی 
لەگــەڵ  گرێبه ســتێکن  هــه ر  واژۆی 
»چیــن« و »ڕوســییه  » و لــه  الیه کــی 
تریش »چین« گه ره کییه تی تا کۆماری 
ئاخونــدی ماوه ، ژێرخانه  ســه ره کییه کان و 
به شــێکی زۆری ته واییه تــی ئه رزی ئێران 
بخاته  ژێر ڕکێفی خۆیه وه و بیبه ســتێته وه  
به و هێڵه  ئیســتڕاتێژیکه ی، به  مه به ســتی 
جیهانییــەکان،   بــازاڕه   داگیرکردنــی 
»چیــن«  هه روه هــا  پێیەتــی .  پێویســتی 
ده یهــه وێ بــه  که ڵکوه رگرتــن لــه  هێــزی 
کاری هه رزان، کارگا به رهه مهێنه رەکانی 
و  بــکات  نیشــته جێ  ئێــران  لــه   خــۆی 
به رهه مه کانیشــی بۆ واڵتانی ڕۆژئاوایی 

و شوێنه کانی تر هه نارده  بکات. 
دیــاره  کۆمــاری ئاخونــدی لــه  کاتێکــدا 
باســی ئه م گرێبه ســته ی تۆخ کردووه ته وه  
بــواره   هه مــوو  لــه   سیســتمه که یان  کــه  
کلتــووری،  ئابــووری،  سیاســی، 
کۆمه اڵیه تــی، ته ناهییــەکان و ته نانــه ت 
لــه   ده ره کیــدا،  و  نێوخۆیــی  بایەخــی 
قه یرانێکــی یه کجــار زۆر قووڵدایــه . لــه  
بــواری نیزامییــه وه ، تــا ئێســتا ته نیــا لــه  

ســوورییه  نیزیــک بــه  ٣٠٠ جــار بنکــه  و 
بــاره گای قاپه لێــس و به کرێگیراوه کانیان، 
لــه  الیــه ن »ئیســڕائیل«ه وه  بــه  خه ســتی 
لێیــان دراوه  و کوژراوێکی زۆریان له ســه ر 
ناوێــرن  ته نانــه ت  کــه   ماوه تــه وه   ده ســت 
باسیشی بکه ن و له  الیه کی تریش، لێدان 
و له کارخســتنی به شــێکی زۆر له  ناوەندە 
ناوکییه کانیان له  »خوجێیر«، »نه ته نز« 
و ... ترس و خۆفێکی زۆری خســتووەته  

دڵیانه وه . 
هه روه هــا بارودۆخــی شــپڕێوی ئابووری و 
تێکچوونــی بایەخــه  کۆمه اڵیه تییه کان و 
به  ڕه ســانه یی بوونی پۆمپــاژی گه نده ڵی 
لــه  ده زگای دادی رێژیمــه وه  و ... هتــد 
کارێکی کردووه  که  سیســتمی ئاخوندی 
بــۆ هه مــوو  بــۆ خۆده ربازکــردن، ده ســت 
کارێــک بــه رێ و ئه وه یه  لــه  زه لیانه ترین 
باســی  ســاڵه یدا،   ٤١ ته مه نــی  و  کات 
گرێبه ســتی ٢٥ ســاڵه  لەگــەڵ »چین«، 
باسوخواســتی له ســه ره  کــه  تــه واوی ئــه و 
که ســانه ی شــاره زاییه کی ســه ره تاییان لــه  
کاروبــاری سیاســی و ئابووریــدا هه یــه ، 
چاک ده زانن »چین«، ئێســتا چی پێی 
خۆش بێ به سه ر ئاخونده کانیدا ده سه پێنێ 
به اڵم خۆ کۆماری ئاخوندی نه  مه به ستی 
خاکــی ئێرانــه  و نه  دڵیشــی بۆ خه ڵکانی 
ئێران لێ ده دات، ئه وانه  به  دوو مه به ســتی 

سه ره کی ئه م کاره  ئه نجام ده ده ن:
ئێرانیــان  خه ڵــک و خاکــی   .١
بۆ فرۆشــتن داناوه  تا ئه وه نده ی ماویشــه  ، 
تااڵنــی بکه ن و لــه  مه رامه  چه په ڵه کانی 
خۆیانی خه رج بکه ن و به هه ر نرخێک بێ، 
هێندێک ته مه نی پڕله شووره یی خۆیانی، 
لــه  ده ســه اڵتدا، پــێ درێــژ بکه نــه وه . ده نا 

سیاســه تمه داری ژیــر، واڵتێــک و کانگا 
ژێرزه وییه کانی به  »سه له م« نافرۆشێت.

سیســتمه که یان  ئه گه ریــش    .٢
لــه  ژێــر گوشــاری ده ره کــی و نێوخۆییــدا 
لــه   وێــران،  واڵتێکــی  ئــه وه   تێکڕووخــا، 
هه موو بوارێکه وه ، فرۆشراو له سه ر ده ریا و 
له ســه ر ویشکانی، بۆ کۆمه اڵنی خه ڵک 
جــێ بهێڵــن و خه ڵکیــش، حه ســره ت بــۆ 
کفن دزی ئه وه ڵێ که  هەر خۆیانن بخوازن 
و تــا ســه ر ئێســقان واڵتێکــی قــه رزدار و 
فــارس وته نــی »ســرزمین ســوخته »، بــه  
میرات ته حویلی ئه و خه ڵکه  مه ینه تبه شــه  
بده ن و پشــتی سیستم و حکومه تی دوای 
خۆیان و کۆمه اڵنی خه ڵک، له  ئێســتاوه  

له  ژێر گوشاره کاندا بچه مێننه وه .

خــۆی  کاتــی  مارکــس«،  »کاڕڵ 
بڕژێنــه   گــه ر  »کرێــکاران  وتوویەتــی : 
نیزامــی  لــه  دژی  و  ســه ر شــه قامه کان 
ســه رمایه داری شۆڕش بکه ن، له  کۆت و 
زنجیره کانیــان بــه ده ر، چــی تریــان نییه   تا 

له ده ستی بده ن.«
گــه ر  ئێــران  کۆیلــه ی  خه ڵکــی  ئێســتا 
ســه ر  بڕژێنــه   به هێــز  ئیراده یه کــی  بــه  
ته مه نــی  بــه   کۆتایــی  و  شــه قامه کان 
نگریســی ئه م بانده  مافیاییه  بێنن، چییان 
هه یه  له ده ســتی بده ن؟ کۆمه اڵنی خه ڵک 
هیــچ ڕێگایه کیــان بــۆ نه ماوه تــه وه ، یــان 
له ســه ر  هه ڵبــژاردن  به کاوه خــۆ  مه رگــی 
یــان ڕاپه ڕیــن و  ئاخونــده کان و  ده ســتی 
تێکه وه پێچانــی ئــه م سیســتمه  گه نــده ڵ و 
دژه  مرۆڤه  و بۆ هه میشه  بە ئازادی ژیان 

کردن.

بەرزاییی مێژووماندا بۆ هەموو نەوەکانی 
دوێنــێ و ئەمــڕۆ و داهاتوو بوونە مایەی 

شانازی. 
ڕزگاری و ئازادیی گەلی کورد دەتوانێت 
ڕێزلێنانێکــی گــەورە بێــت لــە ڕێبــەری 
مەزنی کوردســتان و شــەهیدانی ڕێگای 
خەبــات بــۆ ڕزگاریی کوردســتان و ببێتە 
هــۆی ئارامــی و ئاســوودەیی ڕۆحی ئەو 

مەزنانەی مێژووی گەلەکەمان.



٩ ژمارە ٧٧٨ ، ٢١ی جووالی ٢٠٢٠

ساماڵ ئەحمەدی

سیاسەتی زمانیی کۆماری کوردستان

هەرچەنــد زاراوەی »سیاســەتی زمانی« 
بــەو واتایــەی کــە ئەمــڕۆ بــەکار دێــت، 
زاراوەیەکــی نوێیــە و تەقریبــەن یەکەمین 
کتێبەکانــی ئــەو بــوارە هــاوکات لەگەڵ 
کۆمــاری  دامەزرانــی  بیرۆکــەی 
کوردســتان، ســاڵی ١٩٤٥ی زایینــی لــە 
دنیــادا بــاڵو کراونەتــەوە بــەاڵم یەکێــک 
لــە ئامانجەکانــی کۆمــاری کوردســتان 
کــە لــە ڕۆژی دامەزرانیــدا ڕاگەیەندرا، 
ئــەوە بوو کــە »زمانــی ئیدارە، پــەروەردە 
و ڕاگەیانــدن«ی کۆمــاری کوردســتان 

زمانی کوردییە. 
ڕاگەیاندنــی ئــەم سیاســەتە کۆمارەکەی 
پانــی  چەندیــن  ئــەوەی  بــۆ  ڕاســپارد 
وەک دامەزراندنــی چاپخانــە، کردنەوەی 
قوتابخانــەی خوێندن بە زمانی کوردی و 
دابینکردنــی کتێبــی خوێندنی کوردی و 
چاپ و باڵوکردنەوەی ڕۆژنامە و گۆڤار 
بە زمانی کوردی دابڕێژێت و زۆر خێراش 

بیانخاتە باری جێبەجێکردنەوە.  
تێکۆشــەرانی کۆمەڵەی ژیانەوەی کورد 
)ژ.ک( کــە دواتــر حیزبــی دێموکــرات 
دامەزرانــد،  کوردســتانیان  کۆمــاری  و 
زۆر زوو هەســتیان بــە پێویســتیی پــان و 
بــواری پــەرەدان بە زمانی کــوردی کرد. 
ســاڵ  »چــل  کتێبــی  لــە  قاســملوو  د. 

خەبات«دا نووسیویەتی: 
 ١٣٢٢ بانەمــەڕی  مانگــی  »لــە 
 ١٠٠ نزیکــەی   ،)١٩٤٣ )ئاڤریلــی 
کــەس لــە ئەندامانــی کۆمەڵە لــە باخی 
خوداپەرســت کــۆ بوونــەوە، کۆبوونەوەکە 
شــێوەی کۆنگــرەی بەخــۆوە گــرت. هــەم 
ســەرکردایەتیی کۆمەڵــەی هەڵبــژاردەوە، 
بــۆ  گۆڤارێــک  دا  بڕیــاری  هــەم 
باڵوکردنــەوەی بیروڕاکانــی خــۆی بــاڵو 

بکاتەوە. 
ئــەوە بــوو لــەو ماوەیــەدا دەســتی کــرد بە 

چاپکردنی گۆڤاری نیشتمان.«
یەکەمیــن  »نیشــتمان«  گۆڤــاری 
کۆمــاری  دامەزێنەرانــی  هەنــگاوی 
کۆمەڵــەی  )ئەندامانــی  کوردســتان 
ژ.ک( لەپێنــاوی گرینگیــدان بە زمانی 
بەهــۆی  هەرچەنــد  کــە  بــوو  کــوردی 
لــە  و  نهێنــی  بــە  چاپخانــەوە  نەبوونــی 
چاپخانەیەکــی  لــە  کوردســتان  دەرەوەی 
شاری تەورێزی ئازەربایجانی ئێران چاپ 
دەکــرا، بــەاڵم توانــی هــەل و دەرفەتێکی 
بەرهەمــی  باڵوکردنــەوەی  بــۆ  بــاش 
کۆمەڵێک شــاعیر و نووســەری کوردی 
ڕۆژهــەاڵت لــەو ســەردەمەدا بڕەخســێنێت 
کــە  لــەو ٩ ژمارەیــەی گۆڤارەکــەدا  و 
نووســەرانی  و  شــاعیران  بوونــەوە،  بــاڵو 
»نیشــتمان« لەپێناو هەستی نەتەوایەتیدا 
دەیاننووســی و خەڵکیــان بــۆ یەکڕیزی و 

یەکگرتن لەپێناو ڕزگاریدا هان دەدا. 
و  نووســەران  نیشــتماندا  گۆڤــاری  لــە 
وەکــو  کــورد،  نــاوداری  زمانزانانــی 
عەبدولڕەحمان زەبیحی، هەژار، هێمن و... 
گەلێــک نووســەر و شــاعیری بەتوانــای 
دەکــردەوە.  بــاڵو  نووســراوەکانیان  دیکــە 
گۆڤــاری نیشــتمان تەنیــا ٩ ژمارەی لێ 
بــاڵو بوویەوە، بــەاڵم ســەرەتایەکی زێڕین 
بــوو کــە بــواری بــۆ چەندیــن ڕۆژنامــە 
و گۆڤــاری دیکــە خــۆش کــرد کــە لــە 
ســەردەمی کۆمــار و دوای کۆماریشــدا 
ڕەوتــی چاپەمەنیــی کــوردی بەگوێرەی 
لــە  جیــاوازەکان  ســەردەمە  ئیمکانــی 
کوردستانی ڕۆژهەاڵت هەر بەردەوام بوو.
کۆمەڵــەی ژیانــەوەی کــورد بــۆ ئــەوەی 
زیاتــر پــەرە بــە زمانی کوردی بــدات، لە 
کۆچیــی  ١٣٢٣ی  و   ١٣٢٢ ســااڵنی 
دوو  ١٩٤٤(دا  و   ١٩٤٣( هەتــاوی 
بــاڵو  و  چــاپ  کوردیــی  ڕۆژژمێــری 

کردەوە. 
لە هەرکام لەو ڕۆژژمێرانەشدا پەیامێکی 
بــە نــاوی »پەیامی کۆمەڵــە بۆ دایکی 

نیشتمان« گونجاندبوو. 
نیشــتمان  دایکــی  پەیامەکانیشــدا  لــە 
دڵنیــا دەکرێتــەوە لەوەیکــە ئەندامەکانــی 
برووســکەی  »بــە  ژ.ک  کۆمەڵــەی 
ســەرەڕێی  خوێنــدەواری  و  زانســت 

پێشــکەوتنی کورد ڕوونــاک دەکەنەوە« 
و لەپێناو ڕزگارکردنی دایکی نیشــتماندا 
»ڕەگ و ڕێشەی نیفاق و دووبەرەکی« 

دەردەهێنن.
خاڵی جێی سەرنجی ئەو ڕۆژژمێرانە ئەوە 
بــوو کە بۆ یەکەم جار ناوی مانگەکانی 
کــوردی  بــە  ڕۆژژمێرانــەدا  لــەو  ســاڵ 
ڕۆژژمێــرەکان،  ســاڵی  کــە  نووســران 
ســاڵی کۆچیــی هەتاوی بــوو، لە ڕۆژی 
زایینــی(  مارســی  )٢١ی  نــەورۆزەوە 
دەســتی پێ دەکرد: )خاکەلێوە، بانەمەڕ، 
جۆزەردان، پووشــپەڕ، گەالوێژ، خەرمانان، 
ڕەزبــەر، خەزەڵــوەر، ســەرماوەز، بەفرانبار، 

ڕێبەندان، ڕەشەممە(. 
شــێعری  بــە  ڕۆژژمێــرەکان  هەروەهــا 
هەســتی  و  ڕازێندرابوونــەوە  نەتەوایەتــی 
زمانــی  گرینگایەتیــی  و  نەتەوایەتــی 
کوردی بەهۆی ئەو ڕۆژژمێرانەوە دەچووە 

نێو مااڵنی خەڵکی کوردستانەوە.
و  نیشــتمان  گۆڤــاری  لــە  بێجگــە 
ڕۆژژمێــرەکان، کۆمەڵەی ژ.ک ســاڵی 
١٣٢٢ی هەتاوی )١٩٤٣( چەند کۆمەڵە 
شێعریشــی بە نــاوی »دیاریی کۆمەڵەی 
ژ.ک بۆ الوانی کورد«، »دیاریی مەال 
محەممەدی کۆیی«، »گوڵبژێرێک لە 
دیوانــی حاجی قــادری کۆیــی، بولبولی 
نیشــتمان« و »دەســتەگوڵێکی جــوان و 
بۆنخۆش لە باخی نیشتمانپەروەری« باڵو 

کردەوە. 
و  ڕۆژژمێــر  و  گۆڤــار  باڵوکردنــەوەی 
کتێــب بــە زمانــی کــوردی بــە ڕوونــی 
ئــەو ڕاســتییە نیشــان دەدات کــە بــەالی 
دامەزرێنەرانــی کۆمــاری کوردســتانەوە 
ســتراتیژیکی  گرینگایەتییەکــی  زمــان 

هەبووە.
پــاش ئــەوەی کــە ئەندامانــی کۆمەڵەی 
ژ.ک هەســتیان بــە پێویســتیی گۆڕینی 
ڕێکخراوەکەیــان بــۆ حیزبــی دێموکــرات 
لــە  تۆمارێکــی چەنــد گەزییــان  کــرد، 
قومــاش ئامــادە کــرد و لــە نێــو خەڵکــدا 
گێڕایــان، بۆ ئەوەی ئیمزا بۆ پشــتیوانیی 
دێموکراتــی  حیزبــی  دامەزراندنــی 
کوردستان کۆ بکەنەوە کە هەزاران کەس 

تۆمارەکەیان ئیمزا کرد. 
حیزبــی  ڕاگەیاندنــی  بەیاننامــەی  لــە 
دێموکراتیشــدا کــە دروشــمەکانی حیزب 
لــە چەنــد خاڵــدا کــۆ کرابوونــەوە، خاڵێك 
تەرخــان کرابــوو بــۆ گرینگیــی زمانــی 
کــوردی و داوا کرابــوو، گەلــی کــورد 
دایــک  زمانــی  بــە  خوێنــدن  »مافــی 
)زگماکــی(ی خــۆی هەبــێ و تــەواوی 
زمانــی  بەهــۆی  ئیــدارەکان  کاروبــاری 

کوردییەوە بەڕێوە بچێ.« 
لــە  کوردســتان  کۆمــاری  پێــش 
لــەو  بێجگــە  ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی 
حەفتەنامەیــەی کە لە شۆڕشــی ســمایل 
ئاغــا )ســمکۆی شــکاک(دا بــە نــاوی 
»ڕۆژی کــورد و شــەوی عەجــەم« لــە 
ورمــێ بــە زمانی کوردی بــاڵو کرایەوە، 
دەوڵەتــی پادشــایەتیی ئێــران هەرچەشــنە 

نووســراوێکی بە زمانی کــوردی قەدەغە 
کردبــوو، تەنانــەت قســەکردن بــە زمانــی 
کــوردی لە ئیــدارە و قوتابخانە و شــوێنە 

دەوڵەتییەکاندا قەدەغە کرابوو. 
کاربەدەســتانی ئێــران هەمیشــە هەوڵیــان 
دەدا وا نیشــان بــدەن کــە کــوردی زمــان 
نییە، بگرە شێوەزارێکی زمانی فارسییە، 
بەرنامەیــان  زۆر  مەبەســتەش  ئــەو  بــۆ 
دادەڕشــت و گەلێک توێژەریان ڕادەسپارد 
بەڵگــەی جەڵەبــی دروســت بکــەن و بــە 
نــاوی بەڵگــەی مێژوویی بیخەنە ڕوو، تا 

بیسەلمێنن کوردی زمان نییە. 
دامەزرێنەرانی کۆماری کوردســتان زۆر 
بــە وردی درکیــان بەو بابەتە ســتراتیژییە 
کردبــوو، بۆیــە بــۆ پــەرەدان بــە زمانــی 
کوردی، وەکوو یەکێک لە ئامانجە هەرە 
قووڵەکانــی کۆمار، پانــی جۆبەجۆریان 

داڕشت. 
پێشــەوا قــازی محەممــەد لــە وتارەکەیدا 

ڕۆژی ٢ی ڕێبەندان دەڵێت:
»... چەند مەدرەسەی كچان و كوڕانمان 
كــردەوە، مەدرەســەی شــەوانەمان دایر كرد 
و كتێــب بــه زمانــی كــوردی تەرجەمــه 
كــران...  كــوڕ و كــچ و پیــاوی گــەوره 
بــه  ڕۆژانــه  و  شــەوانه  مەدرەســەی  لــه 
زمانی كوردی دەخوێنن، لەجیاتی ئەوەی 
شــەش حــەوت ســاڵ خەریكــی خوێنــدن و 
فێربوونــی فارســی بن لــه مانگێك و دوو 
مانگــدا دەبنــه خوێندەوار و هەموو شــتێك 

دەخوێننەوه و دەنووسن. 
بۆ ناساندنی لیاقەتی میللی و دەرخستنی 
حەیاتــی ئەدەبــی و فەرهەنگیــی كــورد 
و بــۆ ڕاگەیاندنــی هــاواری خۆمــان بــه 
گوێــی دنیــای بەشــەرییەت و عەدالــەت، 
موحتاجی وەســیلەی چاپ و باڵوكردنەوه 
بووین، چاپخانەی زۆر چاك تەئسیس كرا 
و دانــرا لــه شــاری خۆمانــدا، بــه زمانــی 
خۆمــان، بــه چاپخانــەی خۆمــان، گۆڤار 
و ڕۆژنامــه دەردەچــێ و بیــر و فیكــر و 
داخوازیی ئێمه له دنیادا باڵو دەكاتەوە.‹‹
لــەم وتانــەی ســەرکۆماری کوردســتاندا 
بەڕوونــی بایــەخ و گرینگایەتیــی قووڵی 
زمانــی کوردی و دانانی پان بۆ پەرەدان 

بەو بابەتە گرینگە دیارە. 
چاپخانــە  دامەزراندنــی  باســی  پێشــەوا 
دەکات کــە بــۆ چــاپ و باڵوکردنــەوەی 
گۆڤــار و ڕۆژنامــە و کتێبــی خوێندنــی 
مەدرەســە کەرەستەیەکی زۆر گرینگ و 

پێوستە. 
لــە دنیــای نوێشــدا چاپخانــە یەکێکە لە 
نیشــانەکانی پێشــکەوتنی شارستانیەتی. 
کۆمــاری  دامەزرانــی  پێــش  هەربۆیــە 
کوردســتان داگیرکــەران ئیجازەی دانانی 
چاپخانەیــان لە کوردســتان نەدەدا و، هەر 
بەوهۆیەشــەوە دامەزرێنەرانــی کۆمــاری 
»چاپخانــەی  مەهابــاد  لــە  کوردســتان 
بۆکانیــش  شــاری  لــە  و  کوردســتان« 
چاپخانەیەکیــان دامەزراند و لە ڕێی ئەو 
دوو چاپخانەیــەوە وەرچەرخانێکــی گەورە 
لــە پەرەســەندن و گەشــەکردنی زمــان و 

فەرهەنــگ و ئەدەبیاتــی کوردیــدا هاتــە 
ئاراوە. 

پاش دامەزراندنی چاپخانەکانی مەهاباد 
و بــۆکان، پــەرەدان بــە زمانــی کوردی و 
کۆمــار  ڕووناکبیرییەکانــی  چاالکییــە 
لــە ڕێی چــاپ و باڵوکردنــەوەی گۆڤار 
و ڕۆژنامــە و کتێبــی خوێندنــەوە کەوتــە 
قۆناغێکــی گرینگــەوە کــە دواتــر پانی 
گشــتی  کتێبخانــەی  دامەزراندنــی 
)میللــی( و ڕادیۆ و سینەماشــی بەدوادا 
هات و کۆماری کوردستان لە ماوەیەکی 
کورتدا گرینگترین کەرەستەکانی کاری 
ڕووناکبیری و پەرەدان بە زمانی کوردیی 

دەستەبەر کرد.
ڕۆژی ١٥ی ســەرماوەزی ســاڵی ١٣٢٤ 
شــاری  کوردســتانی  چاپخانــەی  لــە 
یەکەمیــن ژمــارەی گۆڤــاری  مەهابــاد 
گۆڤارێکــی  وەکــوو  »کوردســتان«، 
سیاســی،  کۆمەاڵیەتــی،  »ئەدەبــی، 
مێژژوویی« کە لەژێر ناوەکەیدا نووسرابوو 
»باڵوکــەرەوەی بیری حیزبی دێموکراتی 
کوردســتان«، مانــگ و نیوێــک پێــش 
دامەزرانی دەوڵەتی کۆماری کوردســتان 
چاپ و باڵو بوویەوە. ئەم گۆڤارە مانگی 

دوو ژمارەی لێ دەردەچوو. 
ســەید محەممەد حەمیدی، سەرنووسەری 
ژمــارەی  ســەروتاری  لــە  گۆڤارەکــە، 
نووســیویەتی:  گۆڤارەکــەدا  یەکەمــی 
ئەدەبــی،  گۆڤارێکــی  »کوردســتان، 
)اجتماعــی(ی  تاریخــی، کۆمەاڵیەتــی 
مانگیی کوردییە، یەکەمین ئارمانی بژار 
و ژیانــەوەی زمــان و ئەدەبیاتــی کوردییە 
و زیندووکردنــەوەی کــورد و کوردســتانە 

بەپێی شارستانێتیی ئەمڕۆ...«
هــاوکات لەگــەڵ دەرچوونــی گۆڤــاری 
کوردســتان، ڕۆژی ٢٠ی ١٠ی ١٣٢٤ 
ژمــارەی  یەکەمیــن   )١٩٤٦/١/١١(
ڕۆژنامــەی »کوردســتان«یش هــەر لــە 
مەهابــاد  »کوردســتان«ی  چاپخانــەی 
ڕۆژنامــەی  نــاوی  لەژێــر  دەرچــوو. 
نووســرابوو  »کوردستان«یشــدا 
»باڵوکــەرەوەی بیری حیزبی دێموکراتی 

کوردستان«. 
ڕۆژنامــەی کوردســتان گیانێکی تازەی 
بــە بــەر جەســتەی زمان و بیری سیاســی 
و ڕوو ناکبیریی کوردســتانی ڕۆژهەاڵتدا 

کرد. 
سەرنووســەری ڕۆژنامەی کوردســتانیش 

هەر سەید محەممەد حەمیدی بوو. 
لە بەشێکی سەروتاری یەکەمین ژمارەی 
»....بــۆ  نووســیویەتی:  ڕۆژنامەکــەدا 
میللەت کار دەکەین و بە زمانی شیرینی 

کوردی دەخوێنین. 
ئەخاقی خراپمان گۆڕیوەتەوە بە ئەخاقی 

چاک. 
ئێمــە کــە بــە دڵمانــدا نەدەهــات خاوەنــی 
چاپخانــە بیــن، ئــەوا بــە یارمەتیــی خودا 
هــەوەڵ  و  دانــدرا  کوردســتان  نامــەی 

ژمارەی باڵو کراوە...«
لــە ڕۆژنامــەی »کوردســتان«دا زمانی 

بابەتگەلــی  دەربــڕی  بــە  بــوو  کــوردی 
سیاســی، کۆمەاڵیەتــی، فەرهەنگــی و 

ئەدەبی. 
زۆر چەمکــی سیاســی و کۆمەاڵیەتیــی 
نێــو زمانــی کوردییــەوە و  نــوێ هاتنــە 
ڕینیسانســێکی ڕۆشــنگەری لــە بیــر و 
هــات.  پێــک  کــورددا  مرۆڤــی  هــزری 
ڕۆژنامــەی  لــە  کــوردی  ئەدەبیاتــی 
کوردستاندا ڕێبازێکی نوێی هێنایە ئاراوە 
کە دواتر بە قوتابخانەی موکریان ناســرا. 
زمانییەکانــی  تایبەتمەندییــە  هەرچەنــد 
پێــش  موکریــان  ئەدەبیــی  قوتابخانــەی 
مــەال  شــێعری  لــە  کۆمــار  دامەزرانــی 
ســەیفولقوزات  و  کۆکەیــی  مــارف 
)ئەبولحەســەن خانــی ســەیفی قــازی(دا 
دەســت بــە ئەزموونیــان کرابــوو، زۆربەی 
توێژەرانیــش مــەال مارف و ســەیفولقوزات 
بــە بناغەدانــەری قوتابخانــەی موکریــان 
دەزانــن، بــەاڵم ئــەو قوتابخانــە ئەدەبییــە، 
نووســەرانی  و  شــاعیران  بەرهەمــی  لــە 
کۆمــاری کوردســتان و لــە ڕۆژنامــە و 
گۆڤارەکانی کۆمــاردا بەتەواوەتی خۆی 
نواند و شــاعیران و نووســەرانی کۆمار بە 
چەشــنێک درێژەیان بەو ڕێبــازە ئەدەبییە 
دا و بــە جۆرێــک ئەدەبیاتــی کوردییــان 
مەدرەســەییەکەی  و  قــورس  زمانــە  لــە 
قوتابخانــەی بابــان )نالــی، ســالم و...(
ـــەوە گەڕاندنــەوە بــۆ زمانــی ئاخاوتنــی 
ئاســاییی کۆمەاڵنی خەڵکی کورد و لە 
ڕێــی بەکارهێنانــی تەعبیراتــی زمانیــی 
خەڵکــی کرمانجــەوە تاکــوو ڕاددەیەکی 
زۆر بــاش زمانی کوردییان لە هێژمۆنیی 
زمانەکانــی عەرەبــی، تورکی و فارســی 
بــژار کــرد و لــە هەنــاوی کارکردەکانی 
خۆیــەوە زمانــی کوردییــان بــۆ دەربڕینی 
و  کۆمەاڵیەتــی  و  سیاســی  خواســتە 
خەڵکــی  ئەدەبییەکانــی  و  فەرهەنگــی 
کــورد بــەکار هێنــا کــە دواتریش لەســەر 
بناغــەی زمانــی قوتابخانــەی موکریان، 
کــوردی  ئەدەبیاتــی  نوێیەکانــی  ڕەوتــە 
کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  و  باشــوور  لــە 

ئەزموونەکانی خۆیان خستەڕوو. 
لــە  کــوردی  ڕۆژنامەنووســیی  ڕەوتــی 
بــە  دا  درێــژەی  کۆمــاری کوردســتاندا 
باڵوکردنــەوەی ڕۆژنامە و گۆڤاری تر و 
لە سەرەتای سێیەمین مانگی دامەزرانی 
خاکەلێــوەی  ١ی  ڕۆژی  کۆمــاردا، 
گۆڤــاری  هەتــاوی  ١٣٢٥ی  ســاڵی 
کۆمەاڵیەتیــی  و  سیاســی  ئەدەبــی، 
»هــاواری نیشــتمان«، وەکــو ئۆرگانــی 
»باڵوکەرەوەی بیری یەکیەتیی جەوانانی 
دێموکرات« لە چاپخانەی کوردســتان لە 
مەهابــاد دەرچــوو کــە سەرنووســەرەکەی 

سدیق ئەنجیری بوو. 
کۆمــاری کوردســتان بیــری لــە زمانــی 
گۆڤــاری  و  نەبــووە  خافــڵ  مندااڵنیــش 
»گڕوگاڵــی مندااڵن«یــش لــە تەمەنــی 
ســێ  کوردســتاندا  کۆمــاری  کورتــی 

ژمارەی لێ باڵو بوویەوە.
لە چاپخانەی بۆکانیش بە سەرپەرســتیی 

نــاودار،  نووســەری  سەرنووســەریی،  و 
مامۆســتا حەســەن قزڵجــی، لــە مانگــی 
ڕەشــەممەی ســاڵی ١٣٢٤دا، یەکەمیــن 
ژمارەی گۆڤاری »هەاڵڵە«، كە تایبەت 
بــوو بــە ڕێكخــراوی الوانــی دێموكراتــی 
كوردســتان بــاڵو بوویــەوە کــە بەداخــەوە 
هەاڵڵەش لەگەڵ کۆماری کوردســتان بە 
جوانەمەرگی ســەری نایــەوە بەاڵم ئەوەی 
کە جێی ســەرنجە، ئەوەیــە کە لە ماوەی 
چەنــد مانگێکــدا کۆمــاری کوردســتان 
ئەو گشــتە پانەی بۆ پــەرەدان بە زمانی 
کوردی خســتووەتە بــاری جێبەجێکردنەوە 
و، ئــەوەش قوواڵییــی ســتراتیژیی زمــان 
بــە الی ڕێبەرانــی ئــەو کۆمارەوە نیشــان 

دەدات.
بــواری  بــە  کۆمــار  گرینگیدانــی 
ڕووناکبیــری هێنــدە شــێلگیرانە بــوو کــە 
لــەو ماوە کورتــەی تەمەنیدا کتیبخانەی 
میللی )گشتی( و شانۆ )شانۆی دایکی 
لــە  سینەماشــی  و  ڕادیــۆ  و  نیشــتمان( 

پێتەختی کوردستان دامەزراندووە.
کوردســتان  کۆمــاری  دامەزرێنەرانــی 
دەیانزانی بۆ بەدیهێنانی ئامانجی برەودان 
بــە زمانــی کــوردی دەبــێ لە پــەروەردە و 
ڕاهێنانــەوە بناغــەی زمــان دابڕێژن، بۆیە 
فەرهەنــگ«  »وەزارەتــی  لــە  بێجگــە 
کــە مەنــاف کەریمــی وەزیرەکــەی بــوو، 
»هەیئەتی فەرهەنگی«شیان دامەزراند. 
کوردســتان  فەرهەنگیــی  هەیئەتــی 
ڕەئیســەی  »هەیئەتــی  لەالیــەن  کــە 
١٢ی  ڕۆژی  دانرابــوو،  میللی«یــەوە 
هەتــاوی  ١٣٢٤ی  ســاڵی  بەفرانبــاری 
بڕیارێکــی پێنج خاڵیی گرینگی لەبابەت 
قوتابخانــە و خوێندنــەوە دەرکرد کە ســێ 
خاڵیــان پێداگــری بــوو لــە بنەبڕکردنــی 
مندااڵنــی  درا  بڕیــار  نەخوێنــدەواری: 
بێکــەس کــۆ بکرێنــەوە و لەنێــو میللەتدا 
دابــەش بکرێــن و ڕۆژانــە لە مەدرەســەی 
گەالوێــژ بخوێنن؛ خەڵکی بێســەواد حازر 
بکرێــن تــا لە مەدرەســەی شــەوانە فێری 
خوێندن بکرێن؛ هەروەها بڕیار درا هەموو 
نیشــانە )تابلــۆ(ی ئیــدارات و مەدرەســە 
و شــوێنە بازرگانییــەکان و عیمارەتــەکان 

بگۆڕدرێن و بە کوردی بنووسرێن. 
هەیئەتی فەرهەنگی بە ئەرکی سەرشانی 
خــۆی دەزانــی ڕێ لــە شــێواندنی زمانی 
کــوردی بگرێــت، بۆ ئەو مەبەســتەش لە 
ڕۆژنامــەی کوردســتاندا ئاگادارییەکــی 
باڵو کردەوە کە »بۆ وەکارهێنانی وشەی 
کــوردی کە تــا ئــەوڕۆ وەکار نەهێندراوە 
دەبــێ لەپێشــدا بــە هەیئەتــی فەرهەنگی 
پێشــنیار بکرێ و لەوێدا تەســویب بکرێ 
و ئیجــازەی وەکارهێنانــی بــدرێ و کەس 
دەکاری  و  ڕۆنــێ  وشــە  نییــە  حەقــی 

بێنێ.«
ڕەئیســی  و  پێشــەوا  دەســتووری  بەپێــی 
فارســیی  نــاوی  کوردســتان  جمهــووری 
گشــتییەکان  شــوێنە  و  قوتابخانــەکان 
کــران بــە کــوردی، بــۆ نموونــە، نــاوی 
مەدرەســەی پەهلەوی کرا بە مەدرەســەی 
مەدرەســەکانی  و  »کرمانجــی« 
بــە ناوەکانــی »کوردســتان«،  دیکــەش 
»گەالوێژ«و »پێشــەوا« و ... ناو نران. 
هــەر بەپێــی سیاســەت و پانــی زمانیــی 
کۆمــاری کوردســتان، زمانــی خوێندن و 
جۆری خوێندن و بەرنامەکانی خوێندنیش 
کــران بــە کــوردی و، چەنــد قوتابخانەی 
کــوردی لە شــارەکانی مەهاباد و بۆکان 

و شنۆ کرانەوە. 
کۆمــاری  دەوڵەتــی  ڕەســمیی  زمانــی 
کوردستان کوردی بوو، بۆ جێبەجێکردنی 
پانە زمانییەکانیشــی، بناغەی بۆ زمان 
و زاراوەگەلــی تایبەت بە بوارە جوداکانی 
حوکمڕانــی  دامەزراوەگەلــی  و  دەزگا 
و  قانوونــی  و  فەرهەنگــی  و  دینــی  و 
ئابــووری و ســەربازی )پێشــمەرگایەتی( 
دانا و هەمووی ئەوانەش لەژێر چاودێریی 
هەیئەتــی فەرهەنگیــدا دانــران، بۆیــە نــە 
تەنیا ڕێ بە شــێواندنی زمان نەدرا، بگرە 
زمانی کوردی لە کۆماری کوردســتاندا 
بناغەیەکــی وەهــای بــۆ دانرا کــە ئیدی 
نەک لە خەمی الوازی بڕەخســێت، بگرە 

بەردەوام بااڵ بکات.



  ژمارە ٧٧٨ ، ٣١ی پووشپەڕی ١٠١٣٩٩

به شی شازدەیەم

هەرمان

مریەم عەلیپوور

٤.٥ ڕاهێنه ری تیم

 )١٩٤٧ -  ١٨٦٣(   Henry Ford
کــە دامه زرێنــه ری کۆمپانیای ماشــێنی 

فۆرد  بوو ده ڵێت:
کۆبوونــه وه  ســه ره تایه ،  شــوێنێک  لــه  
شــێوازه ؛  یــا  ڕه وت  پێکه وه بــوون 

پێکه وه کارکردن سه رکه وتنه .
یــه ک گــروپ یا تیــم لــه دوو نه فه ر یان 
زیاتــر پێکــدێ کــه گرێــدراوی یه کترن و 
کاریگه رییــان له ســه ر یه کتــر ده بێ له ناو 
کۆمه ڵێکــی هــاوکاردا. ئه ندامانــی ئــه و 
گروپــه بــۆ ئامانجێــک یــان زۆر ئامانــج 
تێده کۆشــن. بــه  گروپێکی چه ند که ســی 

ده ڵێن پۆل یان تیم که :
● خاوه نی ئامانجی هاوبه شه ن.

یــا  کارامه ییــن  خاوه نــی  پێکــه وه    ●
شاره زاییان هه یه  و ته واوکه ری یه کترن.

● پێکــه وه  هه موویــان له  چاک و خراپی 
ئاکامــی کار و چاالکییه کانیــان، خۆیان 

بە به رپرسیار ده زانن.
ڕاهێنــه ری تیــم بــۆ ئه وه یــه  که  ئــه و تیمه  
یان گروپه  بتوانن پێکه وه  بۆ ده ســتکه وتی 
باوه ڕبه یه کبــوون،  هــاوکاری،  باشــتر: 
ئــاوه اڵ و ڕاســتگۆبوون له گــه ڵ یه کتــر، 
و  هه بێــت  هاوســۆزییان  یــا  هاوهه ســتی 
ئه وانــه  هه موویــان وه ک خاڵی ســه رەتایی 
و سەرەکین له  ناو گروپدا و کاریگەرییان 
هەیە لەسەر پێشکەوتنی هەر تاکێک لە 

ناو گروپه که دا.  

به خشین یا وه رگرتن
له  ته وه ری یه که می ئه و زنجیرەنووسراوەدا 
و  )دان(  به خشــین  کولتــوری  باســی 

وه رگرتنم کرد. 
کــه   گروپانــه ی  یــا  تیــم  ئــه و  نــاو  لــه  
بــووه ،  ســه قامگیر  به خشــین  کولتــوری 
یه کتــر  یارمه تــی  ئه ندامانــی گروپه کــه  
ده ده ن بــۆ باشــترکردن و به ڕێوه بردنی کار 
و چاالکییه کانیــان بێ ئه وه ی چاوه ڕ وانی 

پاداشت یا شتێکی له و بابه ته  بن. 
به خشــین یــا هــاوکاری کردنــی یه کتــر 
کاریگه ری هه یه  له سه ر ئاکامی کاره کان 
و کات، یانی زوو یا دره نگ گه یشتن به  
ئامانــج و وه ده ســتهێنانی ئاکامــی بــاش؛ 
بــه اڵم لــه  نــاو گروپێکــدا کــه  کولتــوری 
وه رگرتــن زاڵ بێــت، ئه ندامانــی گروپه که  
ته نیــا ئــه و کاتانه  یارمه تــی یه کتر دەدەن 
که  به رژه وه ندی و قازانجی تایبه تی تاکی 
)شه خســی( تێدابێــت یانی بۆ به رژه وه ندی 
گــروپ نییه  که واته  که ســێک یارمه تی 
که ســێکی دیکه  دەکات که  شــتێک بۆ 

خۆی وه ده ست بێنێت.

جیــا لــه  کولتــوری به خشــین )دان( و 
نــاو گروپێکــدا چــوار  لــه   وه رگرتــن، 

شێوازی ڕەوشت یا ڕه فتار هه یه  وه ک:

بێباک و که مته رخه مبوون: 
بێباکــه ،  و  گوێنه گــر  کــه   که ســێک 
هه رشــتێک ڕوو بــدات بــۆی گرنگ نییه  
و هیچ شــێوه  الیه نگــری یا دژایه تییەک 
نــاکات. زۆر بۆی گرنگ نییه  کاره کان 
چــۆن ده چنــه  پێــش و ته نانــه ت لــه  کاتی 
ته نگانه شــدا بــۆ یارمه تیــدان ئامــاده  نییه  
یانی به  هانای کەســەوە نایەت. نه  بیری 
به خشین دەکات و نه  وه رگرتنیش ده کات. 
بۆی گرنگ نییه کە  کارەکان بەچاکی 

یان بەخراپی جێبەجێ بکرێن. 

خۆپه ر ەست و له خۆڕازی: 
و خۆپەســندە  کــه  خۆویســت  که ســێک 
یانــی خــوو یــان ئۆگرەتــی زەینی بــەوەوە 
هەیــە کــە کــەس لــە خــۆی باشــتر نییە 
و هــەردەم داخــوازی و ئاسایشــی خــۆی 
دەوێــت بــێ لەبەرچاوگرتنــی بەرژەوەندی 
و زیانــی خەڵکانــی دیکــە ته نیا له  بیری 

وه رگرتندایه . 
یارمه تــی ده دات کــه   تەنیــا کاتێکیــش 
به رژه وه ندی تاکی )شه خســی( خۆی تێدا 

بێــت  و شــتێک وه رگرێــت لــه  به رامبــه ر 
یارمه تییه که دا.

خۆبه ختکه ری دڵئاوەاڵ: 
که ســێک کــه  دڵئــاواڵ و یارمەرتیــدەرە، 

ئــەو کارکــردن و یارمه تیدانی که ســێکی 
دیکه ی ناو گروپەکەی به  ئه رک ده زانێ 
و لــه  به رامبه ر یارمه تییه کــدا چاوه ڕوانی 
نییــه .  شــتێک  وه رگرتنــی  یــا  پاداشــت 
به رژه وه نــدی گــروپ و هــه ر تاکێکی ناو 
گروپ به  به رژه وه ندی خۆی ده زانێ و پێی 
دڵخۆش ده بێ. بۆ کارکردن خۆبه ختکه ره  
و هه مــوو کاتێک ئاماده ی یارمه تیدان و 

ئه رک وه ئه ستۆگرتنی هه یه .

خۆبه ختکه ری خۆخواز: 
یانی که ســێک کــه  له  هه مــوو کاتێکدا 
یارمه تیده ر و دڵئاوه اڵ نییه . به اڵم کاتێک 
له  کارێکدا سه رکه وتن و به رژه وه ندی ئه و 
زیاتر بێت و به  ناوی ئه وه وه  شته کان ته واو 

بن، ئه و کات  ئامادەیە  بۆ یارمه تیدان . 
له گــه ڵ  خۆبه ختکــه ری  دڵئــاوەاڵ 
خۆبه ختکــه ری خۆخــواز جیــاوازی هه یه . 
خۆبه ختکه ری خۆخواز که ســێکه  کە هه م 
له  بیری خۆیدایە و هه م لە بیری خه ڵکانی 
دیکەدایــە بەاڵم لە پێنــاو بەرژەوەندی یان 

سەرکەوتنی خۆیدا. 

بــه اڵم ئــه و که ســه ی کــه  خۆبه ختکــه ری 
داخــوازی  و  ویســت  زۆرتــر  دڵئاوەاڵیــە 
خه ڵکانــی دیکــه  له به رچــاو ده گرێــت تــا 
ئــی خۆی، زۆر جــار له به ر یارمه تیدان به  
خه ڵکانــی دیکــه  خــۆی وه دوا ده که وێــت. 

دڵئــاوەاڵ،  خۆبه ختکــه ری  که ســێکی 
زۆر جــار ئــه و که ســانه ن کــه  شــه رمنن، 
بــه ر  ده که ونــه   زوو  و  له به رده ســتدان 
کاریگــه ری هه ســت و ســۆزی که ســانی 
دیکە، هه رده م گوشاریان له  سه ره  و خۆیان 

زۆر ماندوو ده که ن.  
 زۆر ئاســانتر دەتوانیــن بــە شــێوەی وێنە، 
جیــاوازی نێــوان خۆبەختکــەری خۆخــواز 
و خۆبەختکــەری دڵئــاوەاڵ ببینین، بڕوانە 

وێنەی خوارەوە.

هێندێــک ڕێــکار یا ســتراتژی هه یه  بۆ 
ئــه وه ی که ســێکی تــه واو خۆبه ختکــه ری 

دڵئاوه اڵ نه بی: 

که سێکی شه رمن نەبی: 
که سێکی شه رمن زۆر بەکەمی دەتوانێت 
وشه ی »نا« به کار ببات یاخود له  کاتی 

ته نگانه دا داوای یارمه تی بکات. 
که سی شه رمن پێیوایه  قه ت نابێ ویست و 
قازانجی خۆی لە پێش ویست و قازانجی 
که ســانی دیکــه  دانێت. هــه رده م یارمه تی 

که ســانی دیکه  ده دات بۆ سه رکه وتنیان و 
خۆی له  بیر ده کات. 

هه ســتی نائارامــی و گوشــاری ڕۆحــی 
زۆر له ســه رە. هــه رده م بــه  شــێوه ی نه رێنی 
ده ڕوانێتــه  خــۆی و خــۆی پێ لــه  هه موو 

کــه س که متره . وتەیەکــی نۆروێژییەکان 
هەیــە کە دەڵێن، که ســێکی شــه رمن زۆر 
پارچــه   یــان  حه ســیرێک  پارچــه   وه ک 
فه ڕشــێکی به ر ده رگا وایە که  بۆ خاوێن 
کردنه وه ی پێاڵوه کان پێش چوونه  ژوورەوە، 

به کار ده بردرێت. 
بــۆ ئــه وه ی نه بــی بــه  که ســێکی  تــه واو 
خۆبه ختکــه ری دڵئــاواڵ ، کار له ســه ر ئه و 
به شــه ی شــه رمنی خــۆت بکــه  و به ســه ر 

شه رمنیتدا زاڵ به . 
زۆر ڕێــگا هه یــه  و ده توانــی به شــداری 
بــه   تایبــه ت  ڕاهێنــه ری  پڕۆســه ی 

چاره سه رکردنی شه رمنی بکه ی.

له به رده ستدابوون: 
مــرۆڤ ده بێ ســنووری هه بێت بۆ ئه وه ی 
چ کاتێــک له به رده ســت دابێــت یــان چ 
کاتێــک که ســانی دیکــه ده ســتیان پێــی 
ڕابــگات. بۆ وێنــه  ڕۆژێک له  حه وتوودا 
کاتــی خــۆت دیاری بکه  بــۆ یارمه تیدان 
به  که ســانی دیکه، نه ک ئه وه ی شــه و و 
ڕۆژت ته رخــان بکــه ی بــۆ ئــەو کارە. له  

بیری ژیان و کاره کانی خۆشتدا به .

لــه  ژێــر کارتێکــه ری هه ســت و ســۆزی 
که سانی دیکه دا  بوون:  

ئــه و که ســانه ن کــه  هــه رده م به رژه وه نــدی 
خه ڵکانــی دیکه یــان له  پێــش به رژه وه ندی 
خۆیــان دانــاوه . له باتی ئه وه ی بکه ویه  به ر 
کارتێکه ری هه ســت و ســۆزی که ســانی 
دیکه ، چڕ به وه  له  ســه ر بیرکردنه وه کانی 
و  ده که نــه وه   بیــر  چــۆن  بزانــه   و  ئــه وان 
داخــوازی و ویســتیان چییــه . ئایــا ته نیــا 
بــۆ به رژه وه نــدی خۆیــان که ڵــک لــه  تــۆ 
وه رده گرن؟ ئه و کات زۆر ئاسانتر ده توانی 
داواکه یــان ڕه ت که یه وه  و وشــه ی ›‹نا‹‹ 

بەکار به ری.

ڕاهێنه ری فێرگەیەک بۆ فێربوون

کۆماری ئاخوندی، 
پەره پێده ری »تاناتۆس« و وشکێنه ری »ئێرۆس«

بارودۆخــی  له ســه ر  داتایانــه ی  ئــه و 
»ئێعتیــاد«، لــه  ئێرانــدا ده درێنــه  ده رێ، 
دۆخێکــی پڕمه ترســی و کاره ســاتبارمان 

نیشان ده ده ن:
لــه  کاتێکــدا حه شــیمه تی ئێــران، له م چل 
ســاڵه ی دواییدا نیزیکه ی دووهێنده  و نیو 
زیــادی کــردووه ، ئاماری مــردن به  هۆی 

»ئێعتیاد«ه وه ، ٣٠ قات به رز بووه ته وه . 
یــه ک  نیزیکــه ی  ئێــران،  حه شــیمه تی 
جیهــان  حه شــیمه تی  کــۆی  له ســه دی 
پێکدێنێ، که چی نیزیکه ی ٣٠ له سه دی 
مــادده  هۆشــبه ره کانی جیهــان لــه  ئێرانــدا 
مه ســرەف ده کــرێ و  به م پێیــه  ئێران پله ی 
دووهه می مه سره فی کۆی جیهانی پێیه .
بــواری  خاوه نڕایانــی  بــاوه ڕی  بــه  
تووشــبوون  هۆکاره کانــی  ته ندرووســتی، 
بــه  »ئێعتیــاد«، ئــاوای ئامــاژه  پێکراوه : 
فاکتۆری »ژێنێتیک«ی، ١٥ له ســه د، 
پشکی هۆکاره  فیزیکی و ژینه کییه کان 
سیســتمی  ڕۆڵــی  له ســه د،   ١٠
پێڕانه گه یشــتنی  پزیشــکی ٢٥ له ســه د و 
ڕۆڵی هــۆکاره  کۆمه اڵیه تییه کانیش ٥٠ 

له سه ده .
به بــاوه ڕی کارناســان، ئه مانــه ی خــواره وه   
ئاریشــه ی  لــه   ســه ره کین،  هــۆکاری 
مــادده   په ره پێدانــی  بــۆ  کۆمه اڵیه تــی، 
هۆشــبه ر و ســڕکه ره کان لــه  ئێرانــی ژێــر 

ده سه اڵتی ئاخونده کاندا:
شێوه بیرکردنه وه ی »هه ڵخڕان   .١
تــه وه ر«، لــه  جێگــه ی شــێوه بیرکردنه وه ی 

»پرس ته وه ر«:
ئــه و که ســانه ی کــه  شــێوه  بیرکردنــه وه ی 
لــه   هه یــه ،  ته وه ر«یــان  »هه ڵخــڕان 
به ره وه ڕووبوونه وه  له گه ڵ پرسه کانی ژیان، 
له  جێگه ی هه و ڵدان بۆ چاره ی پرسه کان، 
ڕوو له   ڕێگه چاره ی هه ڵخڕانه  ناخۆشه کان 
ده کــه ن. لــه  بــه ر ئه وه ی مه ســره فی مادده  

هۆشــبه ره کان، کارتێکردنێکــی زۆریان له  
سه ر هه ڵخڕانی تاکه کان هه یه ، هه رچه نده  
بیرکردنــه وه ی هه ڵخــڕان تــه وه ر، به رباڵوتر 
بێ، مه سره فی مادده  هۆشبه ره کان ڕووی 

له  هه ڵکشانی زیاتر ده بێ.
سیستمی سیاسی زاڵ به سه ر کۆمه ڵگای 
ئێرانــی، لــه  ڕێگه ی پــه روه رده  و فێرکردن 
و مێدیــاکان و پولیســی داپڵۆســێنه ره وه ، 
ئــه م  و  داده ڕێــژێ  کلتــووری  فــه زای 
سیســتمه ش، پێداگری له ســه ر »هه ڵخڕان 

ته وه ری«یه ، تا »پرس ته وه ری.«
ئاکامــی ئــه م کاره  ده بێتــه  هۆی ئه وه یکه  
نه ریتــی فکــری هه ڵخڕان تــه وه ر، ڕۆژ به  
ڕۆژ لــه  واڵتــدا به هێزتــر بێــت و لــه  وه هــا 
بارودۆخێکدا، سروشتییه ، شکانه وه  به الی 
که ڵکوه رگرتــن لــه  مــادده  هۆشــبه ره کان، 

ڕوو له  هه ڵکشاندا بێت.
داماوی فێرکراو  .٢

سیاســه تی ســه رکوتی جیابیران له  ئێراندا 
بووه تــه  هۆی له  کــزی دانی »تێفکرینی 

ڕه خنه گرانه » و »تێفکرینی داهێنه رانه ». 
»تێفکرینــی  خــاوه ن  مــرۆڤ  گــه ر 
په یــڕه وی  ناتوانــێ  بێــت،  ڕه خنه گرانــه«  
و  مه یــو  سیاســه تی  ئه ماوئــه والی  بــێ 
چه قبه ســتووی ده ســه اڵتدارانی حاکم بێ 
و ئه گه ریــش »تێفکرینــی داهێنه رانــه »، 
هه بــێ،  بوونــی  کۆمه ڵــگادا  لــه  
سروشــتییه  شــێوازی ژیانــی یه کڕه نگ و 
»یۆنیفۆڕم«ی قه بووڵ ناکرێ. هه ر بۆیه  
ئێســتا له  ئێرانی ژێرده ســتی ئاخونده کاندا 
هــه ر دوو تێفکرینــی »ڕه خنه گرانــه » و 
»داهێنه رانه »، به  خراپترین شێوه  سه رکوت 
ده کرێن. ئاکامی ئه م ســه رکوته ش بووه ته   
هۆکارێــک تــا،  تاکــه کان، بــاوه ڕ بــه وه  
بێنــن کــه  »گشــت ڕێــگاکان داخــراون و 
هیــچ کارێک ناکرێــت«، وه ها دۆخێک 
بــه   »دەروونناســییەوە«  ڕوانگــه ی  لــه  

»داماویی فێرکراو« ناو ده برێ.
ئــه م چه مکــه ،  داهێنــراوی بیــری تیــژی 
بیســت،  ســه دی  گــه وره ی  بیرمه نــدی 

»مارتین ســلیگمه ن«ه ، که  به  داڕێژه ری 
»ڕه وانناسی ئه رێنیخواز«، دێته  ئه ژمار.
»مارتیــن ســلیگمەن« دوای هه وڵێکــی 
زۆر له  گۆڕه پانی تاقیکاریی به کرده وه  و 
 A مه یدانی، له سه ر دوو گرووپ سه گی
و B به م ئاکامه  گه یشت که  له  ئه گه ری 
بــه  ئاکام نه گه یشــتن، بــۆ ڕزگاری - چ 
ئاژه ڵ و چ مرۆڤ - تووشی »داماویی 
فێرکراو« ده بن. چوونکه  له  پڕۆسه یه کی 
زه مانیــدا لــه  زامداربــوون و ئــازاری زۆر 

فه رهه نگۆک:
تاناتۆس: غریزه ی مرگ
ئێرۆس: غریزه ی زندگی

ژینه کی: زیستی
هه ڵخڕان ته وەر: هیجان محور

پرس ته وه ر: مسئله  محور
دەروونناسی ئه رێنیخواز: روانشناسی مثبت گرا

داماویی فێرکراو: درماندگی آموخته شده . نظریه ی مارتین سلیگمن در حوزه ی روانشناسی مثبت گرا
خه مۆکیی کۆمه اڵیه تی: افسردگی اجتماعی.

به ده ر، هیچ ده سکه وتێکیان نه بینیوه . 
لــه وه ڕا که  »داماویی فێرکــراو«، ده بێته  
هــۆی »خه مۆکیــی کۆمه اڵیه تی«، له  
جێگــه ی ئه وه یکــه  کۆمه اڵنــی خه ڵــک 
بنیاتنــان،  و  ســازکردن  بــۆ  بــدات  هــان 
مه یلــی وێرانکردنیان تێــدا تۆخ ده کاته وه . 
بــه  وتــه ی »ئێریــک فــرۆم«، خۆماکی 
مه یلــی  »تاناتــۆس«،  واتــه   مــه رگ، 
لــه  ده روونــی مرۆڤه کانــدا کارا  وێرانــی 
ده کات. کارابوونــی ئه و خۆماکه ، ده بێته  
ڕاده ی  هه ڵکشــانی  و  زیادبــوون  هــۆی 
یــان  و  ده ره کــی  یــان  جــا  توندوتیــژی، 
ناوه کی، تووندووتیژی ده ره کی، به  شێوه ی 
جۆراوجۆر ده رده که وێ، بۆوێنه  ئه و شــه ڕه  
نێوده وڵه تییانــه ی بــه  هــه زاران کــوژراوی 
لــێ که وتووه ته وه  و یان ڕاده ی که ڵه که ی 
په روه نــده  قه زاییــه کان لــه  ده زگای دادی 
کۆمــاری ئاخونــدی و ... و توندوتیــژی 
ناوه کیش که  ئاراســته که ی ڕووله خوودی 
مرۆڤه کانــه ، ده توانــێ شــێوه ی خۆوێرانی 
مه ســره فی  نموونەکــەی  کــه   هه بــێ، 

مادده ی سڕکه ر و هۆشبه ره کانه . 
بنبه ستی چێژ  .٣

مــرۆڤ بوونه وه رێکه ، جگه  له  چێژه کانی 
خه وتــن،  )خــواردن،  وه ک  له شــیی 
پێداویستی سێکسی و ...(، پێویستی به  
چیــژی »زه ینی«ش، هه یــه . »هونه ر«، 
چێــژه   دابینکــه ره   ســه ره کیترین  بــه  

»زه ینی«یه کان دێته  ئه ژمار.
لــه وه دا کــه  لــه  فێقه و ئایینزای شــیعه دا، 

موسیقی و هونه ره  »ته جه سومییه کان«ی 
وه ک نیگارکێشــی و کۆتــه ڵ درووســت 
کــردن، بایکــۆت کراون، لــه  چوار ده یه ی 
دوای شۆڕشــی دزراوی گه النی ئێران له  
ســاڵی ١٣٥٧ی هه تاویــدا، هونه رمه نــدان، 
لــه  ژێــر زه خــت و گوشــارێکی یه کجــار 
قــورس و گرانــدان، ته نیــا موســیقی، لــه  
ڕێچکه یه کی ته ســکدا توانیویه تی جووڵه  
بــه  خــۆی بــکات. مه یدانه کانــی شــانۆ، 
ســینه ما، ئه ده بیــات و ... لــه م ســااڵنه دا 
لــه  ژێــر تیغــی تیــژی سانســۆڕدا بوونه . 
لــه و مــاوه  زه مانییه شــدا چ نه ماوه  به ســه ر 

کۆته ڵه کان نه یه .
کاتــێ ژیــان لــه  ڕه نگــی جــوان و بۆنــی 
خــۆش به تــاڵ بکرێ. کاتــێ ده رفه تێک 
بۆ گۆرانی، موسیقی و سه ما نه مێنێته وه  
له بــه ر  ســااڵن   ١٧ ته مــه ن  کچێکــی  و 
ئــه وه ی لــه  پۆســتی ئینســتاگڕامه که یدا 
ســه مای خــۆی دانــاوه  ڕاکێشــی دادگا 
جێژنــی  جێگــه ی  لــه   کاتــێ  ده کــرێ، 
نه ورۆز، چوارشه ممه ســووری و ڤااڵنتاین، 
ڕۆژه کانــی )ایــام( »محــرم«، »صفــر« 
و »فاطمیــه »، ئه زمــوون ده کرێن، کاتێ 
جلوبه رگــی  ته نیــا  ڕه ش،  جلوبه رگــی 
نه جابه تی ژنانه  بێت و پاسکیل لێخوڕین و 
شــه ره ئاو، حه رام بکرێ و پۆلیس به گژیدا 
بچێتــه وه ، مرۆڤــه کان به ناچــار بۆ چێژی 
له ش، په نا ده به نه  به ر چێژه  هۆشــبه ره کان 
و سروشتییه  مه سرفی مادده هۆشبه ره کان 

ڕوو له  هه ڵکشانی بێ وێنه دا بن.
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چیا و ڕووبار و دەشت و باخ و زریان
لە پووشپەڕدا بە تێکڕا چاو بە گریان
هەموو زەردن لە زەردوویی خەزانێ

گەاڵ ڕێزانە  داری پیر دەزانێ
کە هەوری ڕەش گەمارۆی تاوی داوە

چلۆن پێت وایە دڵخۆشی نەماوە
گەلە ڕووناکی ژین بۆ ڕۆژ دەهێنێ
نەمان و ڕووڕەشی بۆ شەو دەمێنێ

وەتان زانی هەتاوتان ناشت بەجارێ؟
بەاڵم نووروا لە ئەستێران دەبارێ

کە ئەستێران لە ڕۆژی خۆی هەتاون
هەموو ڕێبواری ڕێگەی خۆرەتاون .

ڕێبەرم! هەردەم لە دڵدا، تۆ دەمێنی نامری
بۆ شەوەزەنگی واڵتم، هاتی خۆرێ داگری

بیر و هزری تۆ شەمێکە، ڕێ بۆ ڕێبوار ڕوون ئەکا
شاخ و کەژ فێربوون لە تۆ وا، ئەشقی خاک و بەرگری

سەنگەر و جامانە بۆنی پێکەنینی تۆ ئەدەن
کۆتری ئاشتی گەلیت و، بۆ نەیاران ئاگری

داربەڕوو قیبلەی بەرەو ڕووی گۆڕی تۆ گۆڕا ئەدی
خۆر لە مەکتەب تۆ دەخوێنێ، خوێندنی خۆڕاگری
دێ دێموکراسی کە کڕنۆش بۆ دێموکراتیت ببا
هێن لەسەر یەکسانی و مافی مرۆڤ پێداگری

ڕاستە مسراعی ئەوەڵ دووپاتە دیسان هەر دەڵێم
ڕێبەرم هەردەم لە دڵدا، تۆ دەمێنی نامری.

شین دەبنەوە و سەرلەنوێ چرۆ دەکەن ئەوانەی خوێنیان بە ناحەق ڕژا بۆ بووژانەوە و زیندوومانەوەی گەل و خاکمان، 
ئەو کاتەی خوێنیان ئاوێتەی خاکمان دەبێت پەیمان نوێ دەکەنەوە سەرلەنوێ بژین بۆ واڵت، 

بژین بۆ نەوەی نوێ و وانەی گەلویستی و بڕوا بە ئاسۆی ڕوونیان هەبێت بۆ دوا ڕۆژی کوردستانمان.
هیوای بوون بە چرای ڕووناکیی گەل چ هیوایەکی پڕ لە شانازییە، 

ئەوان هیوا دەبەخشن بە ڕۆڵەی چەوساوەی گەلمان، 
ئەوان هەمان ڕووناکین کە ڕۆیشتن تا موژدەی ئازادیمان بۆ بێنن و بزە بخەنە سەر لێوی یادگاری شەهیدان،

چاوی چاوەڕوانیان پڕ بکەن لە تاڤگەی ئازادی، 
ئــەوان ڕۆیشــتن تاکــوو جاریکــی تــر بگەڕێنــەوە بــۆ باوەشــی پیرەهەڵــۆ و تەوارەکانــی مەکــۆی خاکیپۆشــانی دێموکــرات و ســەری 
کرنۆش دابنوێنن لە ڕاســت قامەتی پۆاڵیینی مامۆســتایانی ئاشــتخوازی نیشــتمانمان و ســەرلەنوێ پەیمان نوێ بکەنەوە لەگەڵ 

سوورخەاڵتانی واڵتمان، 
بەاڵم داخ و هەزاران داخ ئەمڕۆ ئەوان خۆیان شەهیدن و گیانیان لە پێناو ئازادیی نیشتمانمان و ڕێبازی شەهیدان فیدا کردووە، 

ئەمڕۆ كۆرپەکانی ئەوانن کە چاوەڕێی گەڕانەوەی کۆڵەپشت لە پشتەکان و چەک و ڕەخت لەبەرەکانی ماڵی دێموکراتمانن، 
ئاخۆ ئەو هەموو چاوەڕوانییە ماندوویان ناکات؟ 

تۆ بڵێی لەگەڵ یەکەم تیشکی هەتاوی بەرەبەیانی بگەڕێنەوە؟ 
بڵێی دیسان نازی باوکانە ببەخشن بە جگەرگۆشەکانیان؟

ئەم سەفەرە تا کوێ و ئەم کاروانە تا کەی خوێنی لێمان دەوێت؟ 
کەی ئێمەی کورد دەبینە خاوەنی واڵتی خۆمان و ئااڵی ئازادی بەرز دەکەینەوە؟

کــەی ئــەو ڕۆژە بێــت بگەڕێنــەوە ســەر مــەزاری شــەهیدانمان و پێیان بڵێن کە گەڕاینەوە تا بیســەلمێنین وەفاداری ڕاســتەقینەی 
ڕێبازی ئێوەین.

ئۆقرە بگرە ئەی »با«
تاوێ بسرەوە و لەسەر ڕانی هەورەکان سەرت دانێ 

هەڵگەڕەوە بەرەو تەشقی ئاسمان و بێدەنگی
دار بەڕووەکانی ئەم دەڤەرە 

گژ و گیا و پووشی ئەم نیشتمانە
ڕۆژ نییە بەئەنقەست، بە خۆرکەی ئاگری تاران نەبنە ڕەژی 

سووتمانی ئێمە لە جۆزەردانەوە دەست پێ ناکات 
هەڵقرچانی ئێمە وەرز و ساڵ و مانگ و ڕۆژ ناناسێ

شەو و بێ وەخت نازانێ
لە شیرین خەودا، لە ناو شادی و خۆشیدا 

بە زامێکی نوێ ڕاماندەچڵەکێنن 
هاوار و قیژەی ئازارەکانی ئێمە
لە پووشپەڕدا دەگاتە لووتکە...

پووشپەڕ زامێکی لەبیر نەکراوە...
لە پووشپەڕدا جەستەی نیشتمان و جوانی شەاڵڵی خوێن بوو

لەو ساڵە بەدواوە
لەو ڕۆژە بەدواوە 

هەڵقرچانی جەستە و سروشت دەستی پێکرد...
لەو کاتە بەدواوە قاسملووی ئەوینداری ئازادی 
قاسملووی دەم بزەی ڕێگا خۆشکەر بۆ ئازادی

لە سەنگەری پارێزگاری لە کوردستان بێبەش کرا
لەو کاتە بەدواوە برینەکان قووڵتر جەستەی نیشتمانیان تەنی...

دارستانەکان دەسووتێنن 
ژینگەپارێزەکان، ڕێبوارانی ڕێبازی هەرمان و پڕ سەروەری بە پیالنێکی 

ئەهریمەنی شەهید دەکەن 
ئەوان لە برووسکەی پارێزگاری دەترسن

ئەوان لە ڕەنگی شادی و سەوز و وەرزی ڕواننەوە بێزارن
ئەوان بە سووتمان و بۆسۆ خەنی دەبن

ئەوان دێوەزمە چەپەڵەی زەرەرە و مەندن و
درێژەدەرن بە بێدەنگ کردن و لەناو بردن

ئێستاش قاسملوو دەنگی بارانێکی ڕەحمەتی بێ پایانە بۆ کوژاندنەوەی 
هەمووی ئەم پیالن و ئاگرانە 

ئێستاش قاسملوو خۆرێکی گەرمە بۆ ڕوانەوە
ئێســتاش قاســملوو ســروەیەکە بــۆ نەوازشــی ئــەو دەســتانە کــە پیالنی 

دوژمنێکی وەها دڕندە پووچەڵ دەکەنەوە و دەبنە قەقنەس 
ئێســتاش قاســملوو بەری دارێکە بۆ شــیرینیی خەبات کە هیچ ئاگرێکی 

دەستکرد نایسووتێنێ
لە هەمووی ئەم وەرزانەدا

لە تەواوی ئەم ڕۆژ و شەو و ساتانەدا 
زام و خەبات لفەدووانەی لێکدانەبڕاون

جەستەی بە خوێن شەاڵڵی وانەبێژەکەی ئازادی
ڕۆحی پاکی دڵ ئاوەاڵی

پەیڤی، پیت بە پیت و دێڕ بە دێڕی نووسراوەکانی
بەم شاخ و شارانەدا
تۆوی بەرەنگاری و

خەباتی بێ کۆتایی تا ڕزگاری 
باڵو دەکەنەوە 

ڕاسانە، ڕاسانە، ڕاسان
ڕاسانی ڕۆژهەاڵتێکی بە خوێن سوور و بە سووتمان هەڵقرچاو

ڕاسان فەلسەفەی قاسملووی هەمیشە ڕێبەرە
بۆ دامرکانی چنگە پەڵماسکێی داگیرکەرێکی دڕندە

ڕاسان دەستێکە بۆ برایەتی و پێکەوە ژیان
ڕاسان بارانێکە بۆ کوژاندنەوەی ئاگری قین و سووتمان 

چەخماخەی سزادانی ئەو چڵکاوخۆرانەیە کە قەت تێر ناخۆن
ڕاسان تیشکی بەرەبەیانێکی نوێیە

لە پووشپەڕی زامدا 
بە دەنگێکی ڕەساتر 
بە دڵێکی لە کوڵتر و

چاوێکی پڕ لە هیواترەوە کە
تاک بە تاکی ئەم کوردستانە 

پێداگریی لەسەر دەکاتەوە 

ئازیزەکەم
لە دوای تاریکی و نەمانت
هەزاران مۆم سەری هەڵدا

هەزاران گوڵ گەشەی کرد و
هەزاران دار شین بووەوە

ئازیزەکەم
هێشتا ماوم لە یادی تۆ

ئەگەر ڕۆژێک خۆر ون بکەم
ئەوە تیشکی یادی تۆیە

ڕێگام بۆ دەکاتەوە
خۆشەویستم

ئەمڕۆ هاوڕێ و هەڤااڵنت لەسەر شاخن
کەسیان نییە

ناوت بە بەرزی نەهێنن
کەسیان نییە

ڕێگەی بێ تۆیی بپێون
ئەی هاوڕیە نازدارەکەی چیا و کوێستان

ئەمڕۆ شاخ و دەشت و شارم بۆ تۆ گریان
ئەمڕۆ دارێکی بێوەژن بۆ تۆ خۆی کوشت

کانیاوێکیش بۆ تۆ سووتا
کۆترێکیش خۆی هەڵواسی لە پێرالشێز

کوردستانیش هەتیوێکە و
دار بەڕوویەکی خنکاوە

ڕاستیان وتووە
شەهید بااڵی بە قەد بااڵی کوردستانە

هەر کات ناوی تۆ دەهێنن
کوردستانیش دەردەکەوێت

پێدەکنێت
تێکەڵ بە جامانە و خەبات

دەدرۆشێت و
لە دواییشدا من دڵنیام

سەر دەکەوێت .

هیوا   جاقل

زامی ئاویەرفەرید ڕاژین

فەرید ڕاژین

شین بوونەوە

شەهید

پووشپەڕ

قاسملووی ڕاسانرێبەرم
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