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سیســتمی  کــە  زۆرە  ســااڵنيکی 
کۆلۆنیاڵیســتی- شۆڤينیســتیی حاکم لە 
تــاران، هــەوڵ و پەلەقاژەی ئــەوە دەدا کە 
نەتەوە ســتەملێکراوەکان لــە ئێراندا وەکوو 
ســەرچاوەی هەڕەشــە و مەترســی بۆ سەر 
ئەمنییەت و یەکپارچەیی دەسکرد، نیشان 
بــدا و وا بنوێنــێ کــە گــەر ئەم سیســتمە 
کۆلۆنیاڵیســتی شۆڤێنیتســیە، نەمێنــی و 
بڕووخــێ، هەمــوو نەتــەوەکان لــە ئێرانــدا، 
کە ئەم سیســتمە بۆ ســووکایەتیکردن، بە 
ئەقــوام ناویــان دەبــا، هەرکامەیان ســەر بە 
واڵتێکــی بیانیــن و بــە پیالنی ئەوان ئێران 

دابەش و لەتوپەت دەبێ.
هــەم حکوومەتــی پاڵــەوی دەیگــوت کــە 
گەر شــا نەمێنــێ ئێران دەبێتە ئێرانســتان، 
یانــی بــە رووخانــی شــا، ئێران لــەت لەت 
دەبــێ و هــەم رێژیمــی خومەینیــش کــە 
بــە  بــەاڵم  پاڵەوییــە  سیســتمی  درێــژەی 
عەمامەوە، پروپاگەندەی ئەوەی کردووە و 
دەیــکا،  هەر جــۆرە بزووتنەوەیەکی نەتەوە 
ستەملێکراوەکان بە دەسکردی دوژمنانی 
ئێران ناو دەبا و دەلێ گەر ئەم نیزامە واتە 
دەســەاڵتی ویالیەتــی فەقیهــی نەمێنــێ، 
ئەوە هەمــوو ئەقوام، وەکوو بەکرێگیراوی 
ئامریــکا و ســەهیۆنیزم، ئێــران لەتوکــوت 

دەکەن!
تاڕادەیــەک  پروپاگەندەیەیــان  ئــەم 
لــە  هەنــدێ  بیــری  لــە  کاریگەریــی 
بــە  خۆیــان  بەقــەول  کــە  فارســەکانیش 
لــە  کــە  دانــاوە  دەناســێنن  ئازادیخــواز 
بڕگــە هەســتیارەکاندا ئامــادەی ئەوە نین 
پشــتیوانی لــە مافــی ئینســانیی نەتــەوە 
دەڵێــن  و  بکــەن  ئێــران  لــە  بندەســتەکان 

مەترسیی لەتبوون چاوەڕێی ئێران دەکا!
ئەم بیری کۆلۆنیالێستی- شۆڤینیستیە تا 
ڕادەیــەک قــووڵ بۆتەوە کە کەســانێکی 
وەکوو داریووشــی هومایــوون،  پەیدا بوون 
کــە دەیانگــوت گەر کۆماری ئیســالمی 
بکەوێتە مەترسیی رووخان و لەنێو چوون، 
ئامــادەن چــەک هەڵبگــرن و دیفــاع لــە 

رێژیمی خامنەیی دەکەن!
کاتێــک شــا رووخــا،  ئێــران نەبــوو بــەو 
ئێرانســتانە کە مەترسیەکەیان باس دەکرد 
و نەتەوەکانــی نێــو ئێــران جــودا نەبوونــەوە 
و  لەوالشــەوە دەســەاڵتێکی مهلوڕتــر لــە 
پاڵــەوی هاتــە ســەرکار و هەموو ئەوانەی 
لە ترسی درۆیینەی لەتوپەت بوونی ئێران 
پشــتی کۆمــاری ئیســالمییان دەگــرت و 
تاوانەکانــی رێژیمیــان پاســاو دەهێنایــەوە، 
خۆیــان کەوتنــە بــەر تیغــی جەلالدەکانی 
مــەرگ  دوای  مەگــەر  و  جەمــاران 
زانیبێتیان کە چ وەهمێک  دایگرتبوون!

دیمانەی کوردستان

ئێران لەت دەکا 

پەیامی لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکرات بۆ ٢٢ی پووشپەڕ
٢٢ی پووشپەڕ، بۆ بزووتنەوەی نەتەوەیی- دێموکراتیکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و حیزبی دێموکرات، 
وەبیرهێنەرەوەی خەسارێکی گەورە و زامێکی قووڵە. لە کاتێکدا یادی ئەم بۆنە دڵتەزێنە دەکەینەوە 

کە ٣٢ ساڵ بەر لە ئێستا، دوکتور قاسملوو و هاوڕێیانی، بوونە قوربانیی تێرۆریزمی دەوڵەتیی کۆماری 
ئیسالمی و شەهید کران. لەم بۆنەدا، پەیمانی ئەمەگ و وەفاداریمان بۆ ڕێبەڕی بلیمەتی نەتەوەکەمان 

و ئامانجەکانی نوێ دەکەینەوە و بێزاری و نفرەتی خۆمان لە ڕێژیمی دژەئازادیی کۆماری ئیسالمی 
دەردەبڕین. بەردەوامی بۆ ڕێبازی ڕێبەرانی شەهید و 

سەرکەوتن بۆ خەباتی نەتەوەیی و مافخوازانەی نەتەوەکەمان
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

لێپرسراوی گشتی
 مستەفا هیجری
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كەریم پەرویزی

درێژە لە الپەڕەی ٣

شەڕی تینوویەتی

خەڵکــی هەرێمــی ئەحــواز بوێرانــە لــە 
ڕۆژانــی ڕابردوودا ڕژانە ســەر شــەقام و 
دوایین دروشــمی یەکالکــەرەوەی خۆیان 
واتــە مــەرگ و نەمــان بــۆ کۆمــاری 
کــە  جوڵــە  ئــەم  وتــەوە؛  ئیســالمییان 
دەســپێکەکەی لــە ســەرەتای حەوتــووی 
پێشــوو واتــە ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی 
١٩ی پووشــپەڕدا بــوو و پــاش نەمانــی 
ئــاو و داخســتنی دەریچــەی بەنــداوەکان 
ئــاوی  بەئەنقەســتی  پچڕانــی  و 
ڕووبــارەکان هاتــە ئــاراوە، وا وێدەچێــت 
کــە ئاراســتەکەی بــەرەو خۆپیشــاندانی 
گشتگیرتر و لە هەمان کاتدا توندوتیژتر 
دەڕوات؛ بەچەشنێک کە ئەگەر سەرەتا 
ناڕەزایەتــی دەربڕینــەکان تەنیا لە چەند 
لەالیــەن  و  ئەحــواز  هەرێمــی  شــاری 
گوندەکانــی  لــە  نیشــتەجێ  خەڵکانــی 
بــوو،  ئەحــواز  هەرێمــی  دەوروبــەری 
لــەوەش  و  بەرەبــەرە هەمــوو هەرێمەکــە 
لەوانــە  و  دیکــە  پارێزگاکانــی  زیاتــر 

کرماشانیشی گرتۆتەوە. 
ئەگەرچی خۆپیشــاندانەکان لە سەرەتادا 
بــوو  توندوتیــژی  لــە  دوور  و  هێمنانــە 
بــەاڵم بەپێــی نەریتی باو لــە ئێرانی ژێر 
دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیدا، ئاقاری 
ناڕەزایەتی دەربڕینەکان بەرەو توندوتیژی 
ڕۆیشــت و هێــزە چەکدارەکانــی ڕێژیــم 
بە فیشــەک و گوولـــلە و باتۆم واڵمی 
داواکارییەکانــی خەڵکیان دایەوە کە لە 
ئەنجامــدا تا ئێســتە النیکەم ٥ کەس لە 
خۆپیشــاندەران کوژراون و دەیان کەسیش 

بریندارن.
ئێــران  لــە  ئــاو  دۆخــی  بــە  ســەبارەت 
بەڕێوەبــەڕی  جانبــاز‹‹  ›‹حەمیــدڕەزا 
شــیرکەتی ئــاو و ئــاوەڕۆ وتوویەتــی لــە 
ئێســتادا لەنێــوان ٣٠٤ شــاری ئێــران کە 

کێشــەی بێ ئاوییــان هەیــە، ١٠١ شــار 
دابینکردنــی  ســووری  دۆخــی  لەگــەڵ 
ئــاو بــەرەوڕوون. بــە وتەی ناوبراو ســاڵی 
ڕابــردوو ئــەو گوندانــەی کە بــە تانکێر 
ئــاوی خواردنەوەیــان بــۆ دابیــن دەکرا ٥ 
هــەزار و ٥٠٠ گونــد بوو بەاڵم ئەمســاڵ 
ئــەم ڕێژەیــە بــۆ ٨ هــەزار گونــد بــەرز 

بووەتەوە.
›‹عیســا  پێوەندییــەدا  لــەو  هــەر 
ڕێکخــراوی  بەرپرســی  کەالنتــەری‹‹ 
بانەمــەڕی  مانگــی  ئێــران  ژینگــەی 
پەرەســەندنی  ئەمســاڵ ڕایگەیانــد کــە 
قەیرانــی بێ ئاوی و چارەســەرنەکردنی، 
لەنێــوان پارێزگاکان و گوندەکاندا شــەڕ 
دروســت دەکات. بەهــۆی ئــەم دۆخــەوە 
هەتــا ئێســتا چەندیــن جــار خەڵــک لــە 
زۆربــەی شــارەکانی ئێران و کوردســتان 
بەڕێــوە  ناڕەزایەتییــان  کۆبوونــەوەی 
بردووە، بەاڵم لەالیەن بەرپرســان و ناوەندە 
پێوەندیدارەکانــەوە هیــچ واڵمێکیــان پێ 
نەدراوەتــەوە. موجتەبــا یووســفیش بەنــاو 
نوێنــەری ئەحــواز لــە مەجلیســی ڕێژیم 
پاش چەند ڕۆژ کوشتار لە هەرێمەکەدا 
هاتــە گــۆ و وتــی: گریانــم دێ کــە بە 
هەبوونی ٥ بەنداوی گەورە و ٧٠٠ گوند 
و ٢٥ شار، هەرێمی ئەحواز قەیرانی ئاوی 
هەبــێ. لــە کوێــی دنیادا دەشــتی پڕئاو 
دەکــەن بــە کەویر و قاقڕســتان؟! ئەمانە 
نیشــانەی نەبوونی بەڕێوەبەریی دروستە. 
ڕووداوەکانــی  و  نارەزایەتــی  زۆرتریــن 
پێوەندیــدار لــە چەند ڕۆژی ڕابردوودا لە 
شــارەکانی خەفاجییــە )سووســەنگرد(، 
ئەحــواز، کەرخــە، فەالحیە )شــادگان(، 
کــووت عەبدوڵــال، حەمیدیــە، شــووش و 

عبادان )ئابادان( ڕوویان داوە.
لــە دژکردەوە بــە هەوڵی سیســتماتیکی 

ڕێژیــم بۆ ســەرکوتی ناڕازییان زۆریک 
لــە الیەنە سیاســییەکانی ئۆپۆزســیۆنی 
هــاوکاری  ناوەنــدی  لەوانــەش  ڕێژیــم 
حیزبەکانی کوردستانی ئێران و هەروەها 
کانوونی داکۆکیکارانی مافی مرۆڤ 
بــە دەرکردنــی ڕاگەیەنــدراو دژایەتیــی 
خەڵکــی  کوشــتاری  بەرامبــەر  خۆیــان 
دەربڕیــوە  ئێــران  لــە  عــەرەب  بێتاوانــی 
ڕێژیمیــان  نامرۆڤانــەی  کــرداری  و 
مەحکوم کردووە؛ دەزگای ڕێکخســتنی 
حیزبــی دێموکراتیــش بــە باڵوکردنەوەی 
داوای  تایبــەت  دروشــمی  و  تراکــت 
لــە خەڵــک کــردووە کــە پشــتیوانی لــە 
بکــەن.  ئەلئەحــواز  خۆپیشــاندانەکانی 
هەر لەم چوارچێوەیەدا دەوڵەتی ئامریکا 
بــە فەرمــی نیگەرانی خــۆی لە دۆخی 
ئاماژەبۆکــراو دەربڕیــوە و ڕایگەیانــدووە 
لەژێــر  ڕووداوەکانمــان  وردی  بــە  کــە 
چاودێری خستووە و پشتیوانی لە مافی 

خۆپیشاندەران دەکەین.
بــەاڵم جیــا لــە دژکــردەوە و کاردانەوەی 
الیەنــە دەرکییــەکان ئەوەیکــە جێــگای 
گاڵتەئامێــزی   هەڵوێســتی  ســەرنجە 
ڕێبەرانــی ڕێژیمــە؛ عەلــی خامنەیــی، 
کــە  ســەرکوتکەرە  ڕێژیمــی  ڕێبــەری 
لــە پەیامێکــی ئینســتاگرامیدا دەڵــێ: 
کــە  بەرپرســانە  سەرشــانی  »ئەرکــی 
»خوزســتان«  کێشــەکانی  تاوتوێــی 

بکەن!«
لەوپــەڕی  ڕووحانــی  حەســەن  یــان 
ڕووهەڵماڵراویدا دەڵێ: حیســابی خەڵکی 
»خوزســتان« لەگەڵ تاقمێکی بچوک 
کە دروشم دەدەن جیاوازە! وەک بڵێی ئەو 
کەسانەی لە سەر شەقامەکانی ئەحوازدا 
داوای سەرەتاییترین مافی خۆیان دەکەن 
لە واڵتێکی ترەوە هێنرابێتن و خەڵکی بە 

قەولی وی »خوزستان« نەبن.
بەگشــتی دەتوانیــن بڵێیــن قەیرانەکانــی 
ڕابــردوو لــە ئێران ئەمــڕۆ خەریکن دەبنە 
مەزنەقەیــران و ئەگــەر تــا دوێنــێ بــە 
هەنــدێ وادە و بەڵێنــی ئــاو بــە ئاگــردا 
ســڕینەوەی  بــە  چیتــر  ئەمــڕۆ  دەکــرا 
ڕواڵەتــی پرســەکان ناکــرێ چاوەڕێــی 
هێوربوونــەوەی دۆخەکــە ببیــن. دۆخــی 
زۆربەی پارێزگاکانی ئێران بەتایبەت لە 
باشوور و ناوەند و باشووری ڕۆژهەاڵتی 
ئێران بگرە لە هەرێمی ئەحوازیش خراپتر 
بــێ و خەڵکــی لــە ژێــر هێڵــی ســووری 
بــێ ئاویــدا بژیــن بــەاڵم دەبــێ بگوترێ 
شــێوەی  بــە  ئیســالمی  کۆمــاری  نــە 
ئورژانســی ئەو کێشــەیەی لەو سەرەتای 
نــە  و  دەبــێ  چارەســەر  بــۆ  هاوینــەدا 
هەنگاویشــی بۆ هەڵدەگرێ.  کۆماری 
بــە  داوە  ئامادەباشــی  تەنیــا  ئیســالمی 
هێــزە ســەرکوتکەرەکانی کــە دژی هەر 
جــۆرە ڕاپەڕینێــک بوەســتنەوە ئەگینــا 
بــۆ چارەســەری کێشــەی کەمئــاوی نە 
بوودجەی هەیە و نە پالن. مانگی ڕابردوو 
خۆپیشــاندانی  بەلووچســتان  خەڵکــی 
بەرینیــان لــە دژی کۆماری ئیســالمی 
ئەنجام دا بەاڵم بێ ســەرئەنجام کۆتایی 
پێهــات. ئەو دۆخە ژینگەییە کە ئێســتە 
لــە ئێرانــدا هاتۆتــە پێشــێ بــە ڕاســتی 
بەشــی هەرەزۆری هۆکاری مرۆییە کە 
لە ماوەی تەمەنی کۆماری ئیســالمیدا 
بەهۆی بێ مودیریەتی دەوڵەتەوە سەری 
هەڵــداوە.  قەیرانــی ژینگــە بــەو دۆخــە 
شپرزەی ئێرانەوە ڕۆژ بەرۆژ بەرەو خراپتر 
دیکــەی  ناوچەکانــی  و  دەڕوات  بــوون 
ئێرانیــش کــە لــە بــاری ژینگەییــەوە لە 
دۆخــی نیوەنۆرماڵــدان، بەهۆی کۆچ و 
کۆچبەرییــەوە لە داهاتــوودا ڕووبەڕووی 

تێکچوونــی  و  دێموگرافــی  گۆڕانــی 
بااڵنسی حەشیمەت دەبنەوە. 

بەوپێیە و لەم قۆناخەدا کە ئێران تێیدایە 
و ســەرهەڵدانی نارەزایەتییەکان لە دژی 
دەزگای داڕماو بەردەوام تەشەنە دەستێنێ 
لە سەرەتادا ئەرکی نەتەوە بندەستەکانی 
ئێرانە بۆ پشــتیوانی لە خەڵکی هەرێمی 
ئەحــواز بە شــێوەی مەدەنــی لە گۆڕەپان 
و  هاوخەمــی  شــارەکاندا  شــەقامی  و 
هاوپێوەنــدی خۆیان دەرببڕن. نەتەوەکانی 
ئێــران کــە لــە پەراوێــزی واڵتــدا دەژیــن 
لــە داهاتــوودا تووشــی ئــەو نەهامەتییــە 
هەرێمــی  لــە  چارەنووســیان  و  دەبنــەوە 
ئەحــواز کەمتــر نابــێ. لــەم نێوانەشــدا 
چاالکانــی  مەدەنییــەکان،  ڕێکخــراوە 
ســەربەخۆ و هەمــوو پێکهاتــەکان دەبــێ 
وەک دەستپێشــخەر و پێشــەنگ ئەرکی 
ڕاپەڕاندنــی جەمــاوەر وەئەســتۆ بگــرن و 
کوردیــش وەک بەئەزموونتریــن نەتــەوە 
کۆمــاری  دژایەتــی  چوارچێــوەی  لــە 
ئیســالمی دەبــێ ڕۆڵــی پێشــەنگبوونی 

خۆی بگێڕێ.
ئەوەیکــە لــە هەرێمی ئەحــواز تێدەپەڕێ 
لە ڕاستیدا شەڕی تینوویەتییە! بەشێک 
تێنــووی ئــاون، بەشــێک تینــووی خوێن 
و بەشــێکیش تینــووی ئازادیــن! خەڵکی 
لــێ  ژیانیــان  دەرەتانــی  کــە  ئاســایی 
ئەســتێندراوەتەوە شەڕ دەکەن بۆ ئەوەیکە 
بتوانن ئاو وەدەست بخەن و زیندوو بمێنن، 
ڕەوانــەی  هێــزی  ئیســالمی  کۆمــاری 
ئــەو ناوچانە کــردووە تاکــوو تینوویەتی 
خــۆی بە خوێنی الوانی عەرەب نەهێڵێ 
و ئازادیخوازانیش کە ســااڵنێکە بەدوای 
ئازادییەوەن و تینووی ئازادین لە هەوڵدان 
تا بە ئازادی ڕووبارەکانی ژیانی خۆیان 
نەسڵی دوای خۆیان پڕئاو و تێراو بکەن.



  ژمارە ٨٠٣ ، ٣١ی پووشپەڕی ٢١٤٠٠

لێپرســـراوی گشـــتیی حیزبـــی دێموکـــرات لـــە پاریـــس 
ســـەردانی مـــەزاری شـــەهیدانی ڤییەنـــی کـــرد

ڕاگەیەندراوی 
ناوەنـــدی سیاســـیی حیزبـــی 

دێموکـــرات بەبۆنـــەی ٣٢هەمیـــن 
ســـاڵڕۆژی تێـــرۆری دوکتور 

قاســـملوو و هاوڕێیانـــی    

ڕاگەیەنـــدراوی ناوەنـــدی هاوکاریـــی حیزبەکانـــی 
کوردســـتانی ئێـــران، بەبۆنـــەی ٣٢هەمیـــن ســـاڵوەگەڕی 

تێـــرۆری د.قاســـملوو و هاوڕێیانـــی

پەیامـــی پیرۆزبایـــی لێپرســـراوی گشـــتیی حیزبـــی 
دێموکـــرات بەبۆنـــەی جەژنـــی قوربـــان

ڕۆژی سێشەممە ١٣ی ژوئیەی ٢٠٢١ 
پووشــپەڕی  ٢٢ی  لەگــەڵ  بەرابــەر 
›‹مســتەفا  هەتــاوی،  ١٤٠٠ی 
هیجری‹‹ لێپرســراوی گشــتیی حیزبی 
لــە  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
پاریســی پێتەختــی واڵتی فەرانســە، لە 
٣٢هەمیــن ســاڵوەگەڕی شــەهیدکرانی 
قاســملوو‹‹  ›‹عەبدولڕەحمــان  دوکتــور 
ســکرتێری گشــتیی ئەوکاتــی حیــزب 
و هاوڕێیانــی، ســەردانی مــەزاری ئــەو 
شــەهیدانەی لــە گۆڕســتانی پێرالشــێز 

کرد.
لێپرســراوی گشــتیی حیــزب بــە دانانی 

٣٢ ساڵ بەر لە ئێستا لە ڕۆژی ١٣ی 
جــووالی ١٩٨٩ی زایینــی بەرانبــەر بە 
هەتــاوی،  ١٣٦٨ی  پووشــپەڕی  ٢٢ی 
قاســملوو«  »عەبدولڕەحمــان  دوکتــور 
ســکرتێری گشــتیی ئەو کاتــی حیزبی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران هاوڕێ 
لەگەڵ کاک »عه بدوڵاڵ  قادری ئازه ر« 
ئه ندامــی کۆمیتــه ی ناوه ندی و کاک 
دوکتور »فازل ڕەســووڵ« کەسایەتیی 
مامۆســتای  و  باشــوور  کوردســتانی 
زانکــۆ لــە ڤییەنــی پێته ختــی واڵتــی 
تێــرۆری  تیمێکــی  بەدەســت  ئۆتریــش، 

کۆماری ئیسالمی شه هید کران. 
لــە مێــژووی هــەر نەتەوەیەکدا ڕۆژان و 
ڕووداوگەلــی تاڵ و شــێرین هەن کە لە 
بیر و شعووری تاکەکاندا جێ دەگرن و 
لەبیر ناچنەوە. ڕۆژی ٢٢ی پووشپەڕی 
١٣٦٨ یەکێــک لــەو ڕۆژە تااڵنەیــە بۆ 

نەتەوەی کورد.
زانایــی  و  گەورەیــی  لــە  بێجگــە 
دوکتــور  کاریگەریــی  دەوری  و 
لــە  قاســملوو«  »عەبدولڕەحمــان 
جوواڵنەوەی ڕزگاریخوازی کوردستانی 
ڕۆژهەاڵتدا، شــێوەی شــەهیدبوونی ئەو 
ڕێبــەرە نــاودارە، بۆعدێکــی تایبەتیــی 
دیکــە دەدا بــەو جینایەتــەی کۆمــاری 

ئیسالمی.
وەک  قاســملوو«  »عەبدولڕەحمــان 
بــەو مەبەســتە  نەتەوەیــی،  ڕێبەرێکــی 
بەپیــر داوای کۆمــاری ئیســالمی بــۆ 
وتووێژکــردن چوو و ڕیســکی دانیشــتن 
لەگــەڵ نوێنەرانی ئــەو ڕێژیمەی وەخۆ 
گــرت کــە لە ڕێــگای ئاشــتیخوازانە و 
دیالۆگەوە پرســی کورد لە ڕۆژهەاڵتی 
شــەڕ  بکــرێ،  چارەســەر  کوردســتان 
نیشــتمان  و  گــەل  لــە  کاولکاریــی  و 
دوور بخاتــەوە  و مــاف و ئــازادی بــۆ 

نەتەوەکەی دابین بکا.   
لەپێنــاو  »قاســملوو«  دوکتــور  یانــی، 
و  ئــازادی  و  ئاشــتی  دابینکردنــی 
بەختەوەریــی نەتەوەکەیدا ســەری دانا و 
بەو جۆرە، تاوانەکە، نەک تەنیا بەدژی 
حیزبێــک، بەڵکــوو بــە دژی میللەتــی 

کورد بەڕێوە چوو.
بــەاڵم ڕێژیمــی تێرۆریســتیی کۆماری 
ئیسالمی کە بڕوای بە ماف و ئازادیی 
و  دێموکراســی  دژی  نەبــوو،  گــەالن 
مافــی مــرۆڤ بوو و بەپێی سروشــتی، 
لەگەڵ بڕوا و بەهاکانی ئەو ســەردەمە 
ناتەبا بوو، ئامادەیی حیزبی دێموکراتی 
بــە  وتوێــژی  بــۆ  ئێــران  کوردســتانی 
دەرفــەت زانــی و دوکتور« قاســملوو« 
و هاوڕێکانــی لەســەر مێــزی دانوســتان 

شەهید کردن. 
کوردســتان لــە هەمــوو بارێکــەوە ببــوو 
دەســەاڵتدارانی  چــاوی  چقڵــی  بــە 
تازەپێگەیشــتوو. کۆمــاری ئیســالمیی 
دواکەوتــوو و بیرتەســک کــە بناخــەی 
ســەرکوتی  و  جیاوازیدانــان  لەســەر 
بیروبــڕوای  داڕژرابــوو،  ئازادیخــوازن 
پێشــکەوتنخوازانەی دوکتور قاســملوو، 
بەرنامــەی مودێــڕن و ئازادیخوازانــەی 
جوواڵنــەوەی  و  ئــەو  حیزبەکــەی 
پــێ  کوردســتانی  ڕزگاریخــوازی 

تەحەمول نەدەکرا. 
ڕێژیــم دەیزانــی کــە کەســایەتیی بــەرز 
و کاریزماتیکــی دوکتور »قاســملوو« 
نــەک هــەر لــە دیاریکردنــی سیاســەت 
و ڕێبــازی پێشــکەوتنخوازەنەی حیزبی 
دیاریکردنــی  لــە  بەڵکــوو  دێموکــرات، 
ئامانــج و لــە دنیاڕوانیــن و ســتراتێژیی 
دەوری  کوردستانیشــدا  جوواڵنــەوەی 

یەکالکەرەوەی دەگێڕا. 
بۆیە، ڕێبەرانی ئازادیکوژ و دژیگەلیی 
بیــری  کەوتنــە  ئیســالمی  کۆمــاری 
»عەبدولڕەحمــان  دوکتــور  لەنێوبردنــی 
قاســملوو« بەو مەبەســتە کە دوای ئەو 

گوڵ لەســەر مەزاری شەهیدانی ڤییەن 
و بێرلیــن، لەالیــەک پەیمانــی لەگــەڵ 
ئەم شەهیدانە نوێ کردەوە کە ڕێگایان 
درێــژەی هەیــە و لەالیەکی دیکەشــەوە 
ئــەم ســەردانە پیشــاندەری وەفایەکە بۆ 
خوێنی بە ناحەق ڕژاوی ئەم شەهیدانە.
وەهــا  لــە  و  ئێســتا  پێــش  ســاڵ   ٣٢
ڕێژیمــی  کاربەدەســتانی  ڕۆژێکــدا 
تێرۆریســتپەروەری کۆماری ئیسالمیی 
ئێران لەســەر مێزی وتووێژ بۆ ئاشــتی، 
مافخوازیــی  بزووتنــەوەی  ڕێبەرانــی 
کوردســتانی ڕۆژهەاڵتیــان ناجوامێرانە 

شەهید کرد.

ئۆتریــش  دەوڵەتــی  کاربەدەســتانی 
دیپلۆمــات تێرۆریســتەکانی کۆمــاری 
و  لێپرســینەوە  بەبــێ  ئیســالمییان 

بەدواداچوون ڕەوانەی ئێران کردەوە.
درێژەپێدەرانــی ڕێگای شــەهید دوکتور 
لــەم  ســاڵێک  هەمــوو  ›‹قاســملوو«، 
و  سیاســی  چاالکیــی  بــە  ڕۆژەدا 
بەرپاکردنــی ســێمینار و  و  تەبلیغاتــی 
کۆڕ و کۆبوونەوە، پیشان دەدەن کە ئەم 
شەهیدانە لە بیر نەکراون و هێشتا وەکوو 
مەشــخەڵ بەدەســتانی ڕێگای ئازادیی 
کوردستان چاویان لێ دەکرێت و ڕێز لە 

خەباتیان دەگیردرێت.

حیزبی دێموکرات بێ ســەر 
دەمێنێتەوە و توانای جووڵەی لێدەبڕێ و 
لەگەڵ ئــەو، جوواڵنەی ڕزگاریخوازیی 
کوردســتانیش بەچۆک دادێ و پرسی 
کورد کۆتایی پێدێنێ. خەیاڵی خاو! 

ماوەی ٣٢ ساڵ دوای جینایەتی ڤییەن 
و لەدەســتچوونی ڕێبــەری هەڵکەوتــوو، 
خەونــی ئاڵــۆزی بەرپرســانی کۆماری 
ئیســالمی نــەک هــەر وەدی نەهاتووە، 
بەپێچەوانــە، جوواڵنەوەی کوردســتان لە 
گەشەسەندن و بووژانەوەی بەردەوام دایە 
و حیزبــی قاســملوو هــەروا ســەربەرزانە 
لەسەر پێیە و لە سەرتاسەری کوردستان 

درێژە بە خەبات دەدا. 
ڕێژیمــی ئیدئۆلۆژیــک و بیرتەســکی 
کــە  تێنــاگا  ئیســالمی  کۆمــاری 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئیران 
بەگشــتی،  و جوواڵنــەوەی کوردســتان 
کوردســتان  خەڵکــی  لەنێــو  ڕیشــەیان 
داکوتــاوە و ویســت و داخوازیــان لەالیەن 
کۆمەاڵنــی خەڵکــی نیشــتمانپەروەرەوە 

پشتیوانیی لێدەکرێ. 
ناسیۆنالیســتی  مەزهەبــی-  ڕێژیمــی 
کۆماری ئیســالمی توانای تێگەیشــتن 
لــەو ڕاســتییەی نییــە کــە حیزبەکانــی 
بــە  پشــتگەرم  ئێــران  کوردســتانی 
هەتــا  لێبــڕاون  خەڵکــی،  پشــتگیریی 
مافــە  دابینکردنــی  و  ســەرکەوتن 

ڕەواکانیان، درێژە بە خەبات بدەن. 
و  کچــان  »قاســملوو«،  ڕۆڵەکانــی 
کوڕانــی بەجەرگــی پێشــمەرگە، هەتــا 
ئامانجەکانــی  و  ئــاوات  وەدیهێنانــی 
شەهیدان لە خەبات و تێکۆشان ناوەستن 
و ئازایانــە بەگــژ دوژمنــی دیکتاتۆردا 

دەچنەوە. 
هەمــوو  وەک  ئیســالمی  کۆمــاری 
ڕێژیمــە دژیگەلــی و ســەرەڕۆکان بــە 
هەڵە چووە و گەلی کوردی نەناسیوە. 
نەتەوەیەکــی ژێــر ســتەم کــە خەباتــی 
خــۆی بــە ڕەوا و دێموکراتیــک دەزانێ 
و بڕیاری داوە ســەر بکەوێ و تێچووی 
سەربەســتی  و  ئــازادی  بــە  گەیشــتن 
ناتوانــێ  هێزێــک  هیــچ  وەخۆبگــرێ، 
پاشەکشــەی  و  بێنــێ  پــێ  شکســتی 
پــێ بــکا، و درەنــگ یــا زوو دیکتاتۆر 
بەچــۆک دا دێنــێ و خــۆی لە چنگ 
چەوسانەوە و زۆردار ڕزگار دەکا و ماف 

و ئازادیی بۆخۆی دەستەبەر دەکا. 
هاوواڵتییانی بەڕێز!

٣٢میــن  یــادی  لەکاتێکــدا  ئەمــڕۆ 
تێــرۆری ڕێبــەری نەمــر  ســاڵوەگەڕی 
دوکتــور »قاســملوو« دەکەینــەوە کــە 
ئیســالمی  کۆمــاری  قەیرانەکانــی 
لــە  دەرەوەدا  ئاســتی  لــە  و  لەنێوخــۆ 
دان،  قووڵتربوونــەوە   و  پەرەســەندن 
بەتایبەتی دوای ڕووداوەکانی پێوەندیدار 
بە شانۆی هەڵبژاردنی سەرکۆماری لە 
٢٨ی جۆزەردانــی ١٤٠٠دا، زیاتــر لــە 
ڕابــردوو قەیرانــی ڕەوایــی بەرۆکی پێ 

گرتووە.
بایکۆتی بەربەرین و بێوێنەی هەڵبژرادن 
ڕێکخــراوە  و  حیــزب  زۆربــەی  لەالیــە 
سیاســییەکان و چاالکانــی ســینفی و 
مەدەنــی لــە ژوورەوە و دەرەوەی واڵت، 
بەڕوونــی دەری دەخــا حکوومــەت زیاتر 
لە هەمیشــە لە خەڵکی واڵت دابڕاوە و 
کۆمەاڵنی خەڵک بڕوا و متمانەیان بە 

کۆماری ئیسالمی نەماوە.
عەلــی خامنەیــی، ڕێبــەری ڕێژیم، بەر 
لــە هەڵبــژاردن داوای هاتنەســەرکاری 
»دەوڵەتێکــی ئینقالبیـ«ـــی کــردوە. لە 
ڕوانگەی خامنەییەوە دەوڵەتی ئینقالبی 
یانــی دەوڵەتێــک کــە بــۆ وەدیهێنانــی 
ئــەو  بیروبۆچوونەکانــی  و  سیاســەت 
هــەوڵ بــدا و ئــەوەش بــەو مانایەیــە کە 
بێ ئەمالوئەمال گوێلەمستی »ڕێبەر« 
بــێ، لەســەر هەناردەکردنــی شــۆڕش و 

نێوخــۆی  کاروبــاری  لــە  دەســتێوەردان 
واڵتانی ناوچە بە مەبەســتی شێواندن و 
ناســەقامگیرکردنیان بــەردەوام بی، پەرە 
بدا بە تێرۆریزمی دەوڵەتی، بەردەوام بێ 
لــە بەرەوپێشــبردنی بەرنامەی ناوکی و 
مووشــەکی بالستیکی، تاقمە چەکدارە 
نیابەتییەکانی ڕیژیم لە ناوچە دا بەخێو 
بــکا و پشــتیان بگــرێ. دژایەتیکــردن 
لــە  دیکــە  بەشــێکی  ڕۆژاوا  لەگــەڵ 
سیاســەتی »دەوڵەتــی ئینقالبی« دەبێ 

و ... .
بەپێــی عادەتــی  ئیســالمی  کۆمــاری 
ئیدئۆلۆژیکــەکان،  و  داخــراو  ڕێژیمــە 
ئیــرادەی  و  توانــا  ئەوەیکــە  بەهــۆی 
نییــە،  قەیرانەکانــی  چارەســەرکردنی 
یەکدەســتکردنی  بــۆ  بــردوە  پەنــای 
هــەر  ســەرکوتکردنی  و  حکوومــەت 
چەشــنە دەنگێکــی ئازادیخوازنە. بەاڵم 
بــە دڵنیاییــەوە، بەپێــی ئەزمــوون، ئــەوە 
درزی  پێناچــی  زۆری  یەکدەســتییە 
تێدەکــەوێ و ڕێژیــم بــەرەو الوازیــی و 
داماویی زیاتر پاڵ پێوەدەنێ. سروشت و 
ساختاری ڕێژیمە سەرەڕۆ و گەندەڵەکان 
لە خۆیاندا بەرهەمهێنەرەوەی ناتەبایی و 

دووبەرەکین.
دیکتاتــۆری  ڕێژیمــی  حاڵــەش،  بــەو 
بەوەنــدە پاشەکشــە نــاکا و ناڕووخــێ. 
و  یەکگرتوویــی  مەبەســتە  ئــەو  بــۆ 
لــە  ئۆپۆزیســیۆن  خۆڕێکخســتنی 
بەدیلێکــی دێموکراتیک و گشــتگیردا 

پێویستە.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران 
هاوڕێ لەگەڵ حیزب و ڕێکخراوەکانی 
دیکــەی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت بــە 
باروودۆخــی  لــە  دروســت  لێکدانــەوەی 
ئەمــڕۆی کوردســتان و ئێــران، بڕیاریان 
پشــتیوانیی  بــە  و  یەکــەوە  بــە  داوە 
هێــزی  بــە  گەلەکەیــان،  لێبڕاوانــەی 
یەکگرتوویــان کوردســتانی ڕۆژهەاڵت 
بکــەن بە هێزی شــوێندانەر، بەرەنگاری 
ئیســالمی  کۆمــاری  زۆری  و  زۆڵــم 
ببنــەوە و هەتــا گەیشــتن بــە ئامانجــە 
لــە خەبــات و  نەتەوەییەکانیــان دەســت 
مزگێنیــی  و  هەڵنەگــرن  فیداکاریــی 
ئــازادی و سەربەســتی بــۆ قاســملووی 
نەمــر و هەمــوو شــەهیدانی ســەربەرزی 

ڕێگای ڕزگاریی کوردستان بنێرن.
لە مانگی پووشپەڕدا جێی خۆیەتی کە 
جارێکــی  دیکــە خەســارێکی گــەورەی 

دیکە وەبیر بێنینەوە. 
 ١٣٧٨ پووشــپەڕی  ٢٤ی  ڕۆژی 
کاک سەید ســەالم عەزیزی، ئەندامی 
دەفتــەری سیاســیی ئەو کاتــی حیزب، 
بەهــۆی نەخۆشــی مااڵوایــی لێکردین. 
بــە کۆچی دوایی کاک ســەید ســەالم 
عەزیــزی وەک ڕێبەرێکــی شــێلگیر و 
خەباتگێڕ، خەسارێکی گەورە لە حیزبی 
دێموکرات و خەباتە ڕەواکەمان کەوت. 
ســەالم  ســەید  کاک  هــاوڕێ  یــادی 
عەزیــزی بــەرز و بەڕیــز و ڕۆحی شــاد 

بێ.
بــەرز و بەڕێز بێ یــادی ڕێبه ری ناودار 
قاســملوو،  »عه بدولڕه حمــان  دوکتــور 
کاک عەبدوڵاڵ قادری ئازەر و دوکتور 

فازڵ ڕەسووڵ«
ڕێژیمــی  بــۆ  نەمــان  و  مــەرگ 

تێرۆریستیی کوماری ئیسالمی 
ڕزگاریخــوازی  خەباتــی  ســەرکەوێ 
وەدیهێنانــی  لەپێنــاو  کــورد  گەلــی 
ئامانجه به رزه کانی قاسملووی هه میشه  

زیندوودا.  

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ناوەندی سیاسی

٢١ی پووشپەڕی ١٤٠٠ی هەتاوی
١٢ی جووالی ٢٠٢١ی زایینی

هاونیشتمانییانی بەڕێز
کۆڕ و کۆمەڵە نێودەوڵەتییەکان

  هەروەک ئاگادارن، ٢٢ی پووشپەڕی 
ئەمســاڵ بەرانبــەر بــە ١٣ی جــووالی 
بەســەر  ســاڵ   ٣٢ زایینــی،  ٢٠٢١ی 
عەبدولڕەحمــان  دوکتــور  تێــرۆری 
قاسملوو، ســکرتێری گشتیی ئەوکاتی 
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران و 
یەکێــک لــە شــوێندانەرترین ڕێبەرانــی 
بزووتنــەوەی  هاوچەرخــی  مێــژووی 

ڕزگاریخوازی کوردستان تێدەپەڕێت.
  لە وەها ڕۆژێکدا دوکتور قاسملوو کە 
بە مەبەســتی دۆزینەوەی چارەسەرێکی 
سیاســیی ئاشــتیانە بۆ پرســی کورد لە 
شــاری  ســەردانی  ئێــران  کوردســتانی 
ڤییــەن، پێیتەختــی ئۆتریشــی کردبــوو، 
لەالیــەن  و  وتووێــژ  مێــزی  لەســەر 
ڕێژیمــی  تێرۆریســتەکانی  دیپلۆمــات 
کۆماری ئیســالمیی ئێرانەوە درایە بەر 
دەســڕێژ و وێڕای عەبدوڵاڵ قادری ئازەر 
ئەندامــی کومیتــەی ناوەندیــی حیزبی 
دێموکرات و فازڵ ڕەسووڵ کەسایەتیی 
سیاســیی خەڵکــی کوردســتانی عێراق 

شەهید بوون.
قیزەونــەدا  تێرۆریســتییە  تاوانــە  لــەو   
ڕێژیمــی ئێــران بــە شــێوەیەکی دوور لە 
هەمــوو پرەنســیپە سیاســی و مرۆیــی و 
دیپلۆماتیکــەکان کەڵکــی خراپــی لــە 
دوکتــور  ئاشــتیخوازیی  و  نیازپاکیــی 
قاســملوو و بزووتنــەوەی ڕەوای کــورد 
و عــورف و ڕێســاکانی دیپلۆماســی و 
دیالــۆگ وەرگــرت و لەنێــو جەرگــەی 
بــە شــێوەیەکی  واڵتێکــی ئورووپاییــدا 

دڕندانــە دەســتی بــۆ ئەنجامدانــی ئــەو 
کردەوە تێرۆریستییە قیزەونە برد.

دەوڵەتــی  هەڵوێســتی  نێوانــەدا  لــەو 
ئۆتریش وەکوو واڵتێکی ئورووپایی کە 
بــە ڕواڵەت لە کێشــە نێودەوڵەتییەکاندا 
بێالیەنیی هەڵبژاردووە، چ پێش تێرۆرەکە 
و چ لە دوای کارەساتەکە و داڵدەدان و 
بەڕێکردنەوەی تێرۆریســتەکان بۆ ئێران، 
ئاشــکرا ڕێخۆشــکەری بەڕێوەچــوون و 
سەرپۆشــدانان لەســەر تێرۆرەکــە بــووە و 
لــەو کاتــەوە هەتــا ئێســتاش داخســتنی 
لەبەرانبــەر  تێــرۆرە  ئــەو  دۆســیەی 
ساتوســەودا ئابووری و سیاســییەکانیان 
ئێــران،  تێرۆریســتی  ڕێژیمــی  لەگــەڵ 
بــە  شــوورەیی  و  شــەرم  پەڵەیەکــی 

نێوچاوی دەوڵەتی ئوتریشەوە بووە.
 هەڵســوکەوتی دەوڵەتــی ئوتریــش لــە 
درێژەدانــی  بــۆ  هاندەرێــک  ڕاســتیدا 
تێــرۆری نەیارانــی ڕێژیمــی ئێــران لــە 
ئورووپاشــدا بــوو. وەک لــە دۆســیەی 
تێــرۆری  تاوانبارانــی  دادگاییکردنــی 
میکۆنۆسدا دەرکەوت، تێرۆری دوکتور  
قاســملوو و هاوڕێیانیشــی بەشــێک لــە 
پیالنی پاکتاوی نەیارانی ڕێژیم بوو کە 
ڕێبەر و سەرکۆمار و بەرپرسانی بااڵی 
ڕێژیــم تێیــدا بڕیاردەری ســەرەکی بوون 
و لــە زەرفییەتــی دەزگای دیپلۆماســی 
بۆ سەرخســتن و ئەنجامدانی ئەو تێرۆرە 

کەڵکاژۆ وەرگیرا.
حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
٣٢هەمیــن  لــە  ئێــران  کوردســتانی 
ســاڵوەگەڕی ئەو تاوانە تێرۆریســتییەی 
کــە  ئێرانــدا  ئیســالمیی  کۆمــاری 

هەڵکەوتــووی  ڕێبەرانــی  لــە  یەکیــك 
کــوردی  ڕزگاریخــوازی  بزووتنــەوەی 
کــردە ئامانج، یــادی دوکتور قاســملوو 
و هەموو شــەهیدانی ڕێگای ڕزگاریی 
کوردستان و گیانبەختکردووانی دەستی 
تێرۆریزمــی دەوڵەتیــی ڕێژیمــی ئێــران 
بەرز ڕادەگرێت و پێ لەســەر درێژەدانی 

ئامانجە مرۆییەکانیان دادەگرێتەوە.
کۆمەڵــە  و  کــۆڕ  لــە  داوا  هەروەهــا 
ئاشــتی  ئۆگرانــی  و  مرۆڤدۆســتەکان 
و ئــازادی و مافــە ڕەواکانــی گەالنــی 
لــە  بەتایبەتــی  دەکەیــن  ســتەملێکراو 
قۆناغی ئێستادا کە واڵتانی ئورووپایی 
ســەرقاڵی دانوســتان لەگــەڵ کۆمــاری 
ئیبراهیــم  دیاریکردنــی  ئیســالمین، 
ڕەئیسی یەکێک لە سیما ناسراوەکانی 
ڕێژیمــە  ئــەو  تــاوان و کۆمەڵکوژیــی 
وەکوو سەرکۆماری ئێران بە پەیامێکی 
جیددی بۆ درێژەدانی سیاسەتی کوشتار 
و تێــرۆر و زەبروزەنــگ وەربگــرن و بــە 
تێرۆرەکانــی  وەگەڕخســتنی دۆســیەی 
لەپێــش  و  واڵت  دەرەوەی  لــە  ڕێژیــم 
هەموویان تێرۆری دوکتور قاسملوو، هەم 
یارمەتیدەری بەڕێوەچوونی دادپەروەری 
هەوڵەکانــی  بــە  شکســت  هــەم  و  بــن 
بــۆ  ئێــران  تێرۆریســتپەروەری  ڕێژیمــی 
درێژەدانــی ئــەو چەشــنە سیاســەتانە و 
زاڵکردنی کەشــی تێرۆر و تۆقان بەسەر 

کۆمەڵگای مرۆییدا بهێنن.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران

پەیام بەبۆنەی جەژنی قوربان
جه ژنــی قوربان الی موســڵمانان، كۆتایی 
كــورد  ڕێوڕەســمی حــه ج و الی گه لــی 
ڕۆژێكــە بــۆ به خشــینه وه ی خێــر به ســه ر 

نیازمەنداندا. 
بۆیــه  جه ژنــی قوربــان بووەته  به شــێک له  
كولتــووری پێكــه وه  ژیــان و یارمه تیدان له  

كۆمه ڵگادا.
جه ژنــی قوربــان لــه  بڕوادارانــی كــورد و 
هه موو موسڵمانانی ئاشتیخواز پیرۆز بێ.



٣ ژمارە ٨٠٣ ، ٢٢ی جووالی ٢٠٢١

عەرەبــی  نەتــەوەی  کــە  رۆژە  چەنــد 
گیــان  تینوێتیــدا  لــە  ئەحــوازی، 
گەیشــتۆتە گیانیــان و هەمــوو قەیرانــە 
و  ڕایانپەڕانــدوە  کەڵەکەبوونــەکان  
هاتۆتە سەر شەقام و هاواری مافەکانی 
بــەاڵم دووبــارە رێژیــم خەریکــی  دەکا، 
مەترســیی  وەهمــی  باڵوکردنــەوەی 
لەتبوونی ئێرانە تاکوو رەوایی بە تاوان و 
کوشــتارەکانی لە شــارە عەرەبنشینەکان 
بــدا. بەاڵم ئەوەی بە کــردەوە لە ئارادایە 
ئەوەیە کە خودی خامنەیی و دەســەاڵتە 
لەتوپــەت  ئێرانیــان  نگریســەکەی، 
کردووە. ئەم سیســتمە کۆلۆنیالیســتی- 
کوردســتان  لــە  نانــی  شۆڤێنیســتیە، 
بڕیــوە و ئــاوی لــە ئەحــواز داخســتوە و 
هەژاریــی لــە بەلووچســتان چانــدووە و 
تورکەمەنســەحرا  لــە  هەناسەکێشــانی 
قەدەغە کردووە و سووکایەتی بە هویەت 
و ناســنامەی تورکــە ئازەریــەکان دەکا 
و بــە کردەیــی خەریکــی جیاکردنــەوەی 

نەتەوەبندەستەکانە لە ئێران.
ئــەوە نەتــەوە بندەســتەکان نین کــە ئێران 
و  کــردەوە  بەڵکــوو  دەکــەن،  لەتوپــەت 
بانــدە  و  خامنەیــی  سیاســەتەکانی 
جەلــالد و گەندەڵەکەیەتــی کــە نەتــەوە 
بندەســەتەکان ناچــار بە هەڵوێســت دەکا 
و نەتــەوەی فارســیش گــەر دەیانەوێ لە 
ئێرانــدا بــە ئــازادی بژیــن دەبێ لــە وەهم 
دەربێن و راســتیەکان ببینن، دەنا داهاتوو 
جۆرێکــی دیکە شــکڵ دەگرێ و ئەوان 
لــە  بــۆ ســەدان ســاڵی دیکــە  مەگــەر 

حەسرەتی رابردوودا بژین!

درێژەی پەیڤ

ســـێمینارێک لەســـەر ڕۆڵ و بیـــر و هـــزری دوکتـــور قاســـملوو بەڕێـــوە چـــوو
الوانــی  گەشــەی  ڕێکخــراوی  ســێ 
کوردســتان، یەکیەتیــی خوێندکارانــی 
یەکیەتیــی  و  کوردســتان  دێموکراتــی 
نەتەوەیــی خوێندکارانــی کورد، ڕۆژی 
دووشــەممە ڕێکەوتــی ٢١ی پووشــپەڕ، 
ســاڵوەگەڕی  ٣٢هەمیــن  بەبۆنــەی 
قاســملوو،  دوکتــور  شــەهیدکرانی 
الوانــی  ســەنتەری  لــە  ســێمینارێکیان 

کۆیە بەڕێوە برد.
ســەرەتای ســێمینارەکە بــە خوێندنەوەی 
ســروودی نەتەوایەتیی ›‹ئەی ڕەقیب‹‹ 
و ڕاگرتنی چەند ســاتێک بێدەنگی بۆ 
ڕێزگرتــن لــە گیانــی پاکــی شــەهیدان 

دەستی پێکرد.
ڕێــواز‹‹  »ســروور  لەالیــەن  دواتــر 
پێشکەشکاری سێمینارەکە بەخێرهاتنی 
گەرمی هەموو بەشــداربووان، بەتایبەت 

›‹دوکتور هۆشمەند عەلی مەحموود‹‹، 
دوکتــور ›‹هەژار ڕەحیمی‹‹ و دوکتور 

›‹ئاسۆ حەسەنزادە‹‹ کرا.
پاشــان پەیامــی هاوبەشــی یەکیەتیــی 
خوێندکارانــی دێموکراتــی کوردســتان، 
یەکیەتیی نەتەوەیی خوێندکارانی کورد 
و ڕێکخــراوی گەشــەی الوانــی کــورد 
لەالیــەن خاتوو ›‹ســەرگوڵ شــابازی‹‹ 
نەتەوەیــی  یەکیەتیــی  ســکرتێری 

خوێندکارانی کوردەوە پێشکەش کرا.
لــە بڕگەیەکی دیکەی ئەو ســێمینارەدا 
باســێکی  ›هۆشــمەند«  دوکتــور 
لــە  قاســملوو  دوکتــور  لەســەر‹‹ڕۆڵی 
ڕۆژهەاڵتــی  ڕزگاریخوازیــی  بزاڤــی 

کوردستان« پێشکەش کرد.
ناوبــراو لــە باســەکەیدا وتــی: »لەســەر 
هەڵســەنگاندنی ڕۆڵی دوکتور قاسملوو 

دەبــێ بە ئاگاییەوە ئەو ســەردەمەی کە 
دوکتور قاسملوو تێیدا ژیاوە و نەک بە 
ڕوانگەی ئەمڕۆوە واتە دوای ڕووخانی 
بلۆکی سوسیالیستی و گۆڕانی جیهان 
سەیری بکرێت«. دوکتور »هۆشمەند« 
خەباتی دوکتور قاســملووی بەســەر دوو 
قۆناغی ســەردەمی ڕێژیمــی پەهلەوی 
و ڕێژیمــی کۆماری ئیســالمی دابەش 
کــرد کــە لــە هــەر دووکیانــدا ڕۆڵــی 
گــەورە و کاریگــەری هەبــووە. دوکتور 
لــەوە کــرد کــە  باســی  »هۆشــمەند« 
ئورووپــا دۆزی  لــە  قاســملوو  دوکتــور 
کــوردی بــە دەرەوە ناســاندووە و بەردەوام 
لە هەوڵی ئەوەدا بووە کە دۆســت و یار 

بۆ بزووتنەوەی کورد پەیدا بکات.
ژیــان  لەســەر  دێکۆمێنتێــک  پاشــان 
قاســملوو  دوکتــور  کەســایەتیی  و 

بەڕێوەچوونـــی ســـێمیناری بەرزڕاگرتنـــی 
یـــادی د.قاســـملوو و هاوڕێیانـــی لـــە ســـلێمانی

دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ڕۆژی 
پووشــپەڕی  ٢٥ی  ڕێکەوتــی  هەینــی 
بــۆ  ســێمینارێکی  هەتــاوی  ١٤٠٠ی 
هــەر یەک لە »تەیموور مســتەفایی« 
حیــزب  سیاســیی  ناوەنــدی  ئەندامــی 
ئەندامــی  خاکی بەیگــی«  و »فوئــاد 
دەستەی کارگێڕیی حیزب پێک هێنا.

تێیــدا  کــە  ســێمینارەکە،  ســەرەتای 
بەشــێک لە ئەندامانی حیزب لە شاری 
ســلێمانی بەشــدار بــوون، بــە ســروودی 
نەتەوایەتی »ئەی ڕەقیب« و ڕاگرتنی 
چەنــد ســاتێک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتن 
لــە گیانــی پاکی شــەهیدانی کــورد و 

کوردستان دەستی پێکرد.
دواتــر »مســتەفایی« وتەکانــی خۆی 
لــە پێوەنــدی لەگــەڵ »پێوەندییەکانــی 
و  پێکــرد  دەس  »قاســملوو«  دوکتــور 
تێیــدا وێــڕای ئامــاژەدان بــە گرینگیی 
الیەنــە  لەگــەل  پێوەندیگرتــن  پرســی 
جۆربەجۆرەکان ئاوڕی لە بایەخداربوونی 
ئەم کەرتە لەالی دوکتور »قاســملوو« 
دایــەوە و وتــی: »دوکتــور قاســملوو بۆ 
گەیشــتن بە ئامانجە بەرزەکانی درکی 
تەواوی بەنیســبەت ئــەم خاڵە گرینگەوە 
هەبوو بۆیە لەســەر چەنــد بنەما هەوڵی 
بۆ پێوەندیگرتنی قوڵ لەگەڵ الیەنەکان 
و خەڵک و دەسەاڵتەکان دەدا کە بریتین 
لــە: ســتراتێژی، سیاســەت، ئوســوول و 
و  ئــەرک  دابەشــکردنی  پڕەنســیپ، 

هەروەها هەوڵدان بۆ یارگیری«.
ناوبراو لە بەشێک لە قسەکانیدا لەسەر 
ئامــاژەی  »ســتراتێژی«،  بنەمــای 
بــە کتێبــی »کوردســتان و کــورد«ی 
وتــی:  و  کــرد  »قاســملوو«  دوکتــور 
کاک دوکتــور لــەم کتێبــەدا بــاس لــە 
نەتەوەبوونــی کــورد و جوغڕافیایــەک 
دەکات کــە لە ســەریدا دەژی. هەروەها 
باس لە ئابووری و مافەکانی ئەم نەتەوە 
دەکات و لە ئاکامگیری کتێبەکەشــدا 
ئەو ستراتێژییە کە دوکتور »قاسملوو« 
دایڕشــتووە بۆ خەبــات دەکەوێتە بەرچاو 
کە لە ڕاستیدا ستراتێژییەکی نەتەوەییە؛ 
واتە هەوڵدانی کاک دوکتور لەپێناوی 
نەتەوەدایــە. لــە کۆتاییشــدا باســی لــە 
»قاســملوو«  دوکتــور  دۆســتەکانی 
»بێرنــارد  دوکتــور  لەوانــەش  کــرد 
»فرێدریــک  دوکتــور  کۆشــنێر«، 
تێســۆ« و دەیانــی تر کــە کاریگەرییان 
هەبــووە لەســەر دۆخــی گشــتی کــورد 
کوردســتانی  لــە  کــورد  بەتایبەتــی  و 
باشــوور کە ئەمەش ئاکامــی پێوەندییە 
دوکتــور  بنەمادارەکانــی  و  دروســت 
»قاســملوو« بــوو. دواتر فوئــاد خاکی 
بەیگی« ئەندامی دەستەی کارگیڕیی 
ســەر  لــە  خــۆی  باســەکەی  حیــزب 
»جیاوازییەکانی دوکتور »قاســملوو« 
کــورد«  دیکــەی  ڕێبەرانــی  لەگــەڵ 
پێشــکەش کــرد. ناوبراو لە قســەکانیدا 
وێڕای ئاماژەدان بەوەیکە نەســڵی نوێی 

کوردستان کە بە جەستە و لە نیزیکەوە 
خــۆی  بــەاڵم  نەبینیــوە  د.قاســملووی 
لــە چوارچێــوەی فەلســەفەی وجودیــی 
دەبینێتــەوە  »قاســملوو«دا  دوکتــور 
تایبەتمەندییەکانــی  ســەر  پڕژایــە 
لــە  دەکاتــەوە  جیــای  د.قاســملوو کــە 
لەوانــەش  کــورد؛  دیکــەی  ڕێبەرانــی 
وازهێنان لە ژیانی خۆش و ئاســوودەیی 
لــە ئورووپــا و ڕۆژاوا و بەپێچەوانــەوە 
خەبــات  ســەنگەرەکانی  بــۆ  گەڕانــەوە 
لــە کوردســتان و قەبوڵکردنی ســەختی 
و دژوارییەکانــی ژیانــی پێشــمەرگانە، 
وەک  حیــزب  مێعماری کردنــی 
خەبــات،  بــۆ  ئەمڕۆیــی  قەوارەیەکــی 
بەنــاوی  پڕەنســیپێک  جێگیرکردنــی 
بڕیــاری بەکۆمــەڵ و دوورکەوتنــەوە لە 
تاک بڕیــاری، باوەڕمەندبوونی قووڵ بە 
دێموکراسی، »نا«وتن بە تاکپەرستی، 
لــە  ئەخــالق  پرســی  نەهادینەکردنــی 
سیاسەت« و دەیان تایبەتمەندی دیکە.
ناوبــراو  قسەکانیشــیدا  کۆتایــی  لــە 
وتــی: »ئەگەر نەســڵی نوێ، ئەندێشــە 
دوکتــور  بیرکردنەوەکانــی  و  وتــە  و 
قاســملوو بکەنــە چــرای ڕوناکیــدەری 
ڕێــگا و ڕێبازی خەباتیــان بەدڵنیاییەوە 

سەرکەوتن مسۆگەر دەبێت«.
دوابڕگەی ســێمینارەکەش بریتی بوو لە 
ڕا و سەرنج و پرسیاری بەشداربووان کە 

لەالیەن کۆڕگێرانەوە واڵم درایەوە.

بەڕگەیەکــی  لــە  کــرا.  پێشــکەش 
دیکەی ســێمینارەکەدا دوکتور »ئاســۆ 
حەســەنزاد« باســێکی لەسەر ›‹میراتی 
مەعنەویــی دوکتور قاســملوو لە بەردەم 
تێپەڕینــی کات و گۆڕانی هەلومەرج« 
پێشــکەش کرد. ناوبراو باســی لەوە کرد 
کــە دوكتــور قاســملوو نوێنگەی دۆزی 
ڕه وای نەتــەوەی خــۆی بوو و بۆ ئه مڕۆ 
و بۆ داهاتوو  بووەته  سه رچاوه ی شوناس 
ژیانــی  و  تێرۆركردنــی  جینایه تــی  و 
دوکتــور قاســملوو دینامیزمــی خه باته. 
ژیانــی دوكتور قاســملوو خۆالســه یه كی 
مه ســه له ی كــورده  به گشــتی و هه مــوو 
هه وڵی ئه وه  بووه  كه  له  ژیانی سیاســیدا 
ئــه و پاڕامێتــره  بێڕەحمانــه  بگۆڕێــت كه  

مه سه له ی كوردیان تێدا ده رگیره .
باســەکەیدا  »ئاســۆ«لە  دوکتــور 

وتــی: ›‹دوكتــور قاســملوو خه باتێكــی 
فرەڕه هه نــدی له  كه ســایه تیی خۆیدا كۆ 
كردبووه وە،  ئه و دێموكرات بوو، ســەركرده  
بــوو، پێشــمه رگه  بــوو، دیپلۆمــات بــوو. 
شه خســییه تی ناوبراو پردێكی په یوه ندی 
دونیــای  ته زاده كانــی  له نێــوان  بــوو 

كورده واری و دونیای مۆدێڕن بوو‹‹.
دوکتــور  ســێمینارەدا  لــەو  پاشــان 
»هــەژار ڕەحیمــی« باســێکی لەســەر 
»ڕەنگدانەوەی هزری دوکتور قاســملوو 
لەســەر بارودۆخی سیاسیی هەنووکەیی 

کورد‹‹ پێشکەش کرد.
دوکتــور »هــەژار« باســی لــەوە کــرد 
قاســملوو  دوکتــور  یادکردنــەوەی  کــە 
گرینگیــی  خــاوەن  ســاڵێک  هەمــوو 
خۆیەتــی و  تێــرۆری دوکتور قاســملوو 
کــە  زوڵمێکــە  وەبیرهێنەرەوەیەکــی 

ویژدانــی هەموومانــی برینــدار کــردووە 
بەنێوچاوانــی  نەنگــە  پەڵەیەکــی 
کۆمەڵــگای  و  مرۆیــی  کۆمەڵــگای 
پێشکەوتوو و دێموکراسیخوازیی دونیا.

ناوبــراو باســی لــەوە کــرد کــە دوکتــور 
قاســملوو کۆمەڵێک پرەنسیپ و بنەما 
و بەهــای  هێناوەتە نێو کایەی سیاســی 
کــە بــە چاوی جیهان شــەمول ســەیری 
دەکرێت و یادی قاسملوو وەبیر هێنانەوەی 

نەریتێکی شۆڕشگێڕییە.
وتــی:  »هــەژار«  دوکتــور  هەروەهــا 
›‹دوکتــور قاســملوو مرۆڤێکــی تــەواو 
چەمکەکانــی  کــە  و  شۆڕشــگێڕە 
قالبــی  لــە  و  کــردووە  ئینســانی  بــە 

ئیدئۆلۆژیدا قەتیسی نەکردووەتەوە‹‹.
و  ڕا  دەربڕینــی  بــە  ســێمینارە  ئــەو 
بۆچوونی بەشداربووان کۆتایی پێهات.

بەڕێوەچوونـــی ســـێمیناری ٢٢ی پووشـــپەڕ لـــە کۆیـــە

دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ڕۆژی 
سێشــەممە رێکەوتی ٢١ی پووشــپەڕی 
بــۆ  ســێمینارێکی  هەتــاوی  ١٤٠٠ی 
هــەر یەک لــە بەڕێزان د.میــرۆ عەلیار 
جێگــری بەرپرســی ناوەنــدی سیاســیی 
ئەندامــی  بەهرامــی  کاوە  و  حیــزب 
دەستەی کارگێڕی حیزب پێک هێنا.

تێیــدا  کــە  ســێمینارەکە،  ســەرەتای 
و  ڕێبــەری  ئەندامانــی  لــە  بەشــێک 
بنەماڵەکانیــان  و  پێشــمەرگە  و  کادر 
بەشــدار بوون، بــە ســروودی نەتەوایەتی 
ئەی ڕەقیب و ڕاگرتنی چەند ســاتێک 
بێدەنگــی بۆ ڕێزگرتن لە گیانی پاکی 
شــەهیدانی کورد و کوردســتان دەســتی 

پێکرد.
دواتــر کۆڕگێڕان ســەبارەت بــە مژاری 

بەبۆنـــەی ٢٢ی پووشـــپەڕ ســـێمینارێک لـــە جێژنیـــکان بەڕێـــوە چـــوو

ســاڵڕۆژی  پووشــپەڕ  ٢٢ی  بەبۆنــەی 
و  »قاســملوو  دوکتــور  شــەهیدکرانی 
هاوڕێیانــی« لــە »ڤییــەن« بەدەســتی 
ڕێژیمــی  تێرۆریســتەکانی  دیپلۆمــات 
جێژنیــکان  لــە  ئێــران،  ئیســالمیی 

سێمینارێک بەڕێوە چوو.
٢١ی  ڕێکەوتــی  دووشــەممە  ڕۆژی 
بەشــێک  بەشــداریی  بــە  پووشــپەڕ 
کادر،  ڕێبەرایەتــی،  ئەندامانــی  لــە 
لــە  میوانــان،  و  بنەماڵــە  پێشــمەرگە، 
بەڕێــوە  ســێمینارێک  »جێژنیــکان« 
چوو. سەرەتای سێمینارەکە بە سروودی 
نەتەوەیــی »ئەی ڕەقیــب« و ڕاگرتنی 
ڕێزگرتــن  بــۆ  بێدەنگــی  خولەکێــک 
لــە گیانــی پاکی شــەهیدانی کــورد و 
کوردستان دەستی پێکرد. پاشان لەالیەن 
ناورۆکــی  لــە  بــاس  پێشکەشــکارەوە 
ســێمینارەکە کــرا کــە ئەو ســێمینارە لە 

دوو بەشدا بەڕێوە دەچێت.

ئەندامــی  نــازدار«  »حوســێن  ســەرەتا 
ناوەنــدی سیاســیی حیزبــی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران لەو سێمینارەدا قسەی 
کــرد. »نــازدار« باســی لــەوە کرد کە 
ڕووداێکــی  »ڤییــەن«  ڕووداوەی  ئــەم 
تــاڵ بــۆ نەتەوەی کوردە کە هیچ کات 
لــە بیــر و هزری ئێمەی تاکــی کورددا 
ناســڕدرێتەوە. ناوبراو باســی لــەوە کرد، 
دوکتــور »قاســملوو« دوای ڕووخانــی 
کۆمــاری کوردســتان ئەرکێکی زۆری 
لەســەر شــان بــوو چونکە ئەو دیســانەوە 
دەستی بە سازماندەییکردنی ئەندامان و 
الیەنگرانــی حیزبی دێموکرات کرد کە 
دوای ڕووخانــی کۆمــاری کوردســتان 
پەرتــەوازە ببوون. »حوســێن نــازدار« لە 
درێــژەی قســەکانیدا باســی لــەوە کــرد 
کــە د. قاســملوو هــەم فێــرکار بــوو و 
هــەم فێرخــواز؛ ژینگــەی کوردســتانی 
بــە باشــی دەناســی؛ باوڕەمەند بــە نەزم 

و دیســیپلین بوو و هەمیشــە باســی لەوە 
دەکــرد کــە کوردســتان مڵکــی هیــچ 
هێزێکــی تایبــەت نییــە و دەبــێ پێکەوە 

کار بکەین. 
ســێمینارەکەدا  دووەمــی  بەشــی  لــە 
»کەریــم پەرویزی« ئەندامی دەســتەی 
دێموکراتــی  حیزبــی  کارگێڕیــی 
کوردســتانی ئێران باســێکی پێشــکەش 
کرد. »پەرویزی« لە قسەکانیدا باسی 
لــەوە کــرد کە دوکتور »قاســملوو« بۆ 
نەتەوەکەی وەک ڕۆحی نەتەوەیی وایە 
کــە هەمیشــە زینــدووە، حەماســەیەکە 
بــۆ هەمــوو نەســڵەکانی دوای خــۆی. 
ناوبــراو باســی لــەوە کــرد کــە دوکتــور 
»قاســملوو« لە واڵتێکی دەوڵەمەند لە 
فکر و ئەندێشــەدا شــەهید کرا کە ئەو 

واڵتە خۆی دێموکراتیک بووە. 
دوکتــور  فکــری  لەبــارەی  ناوبــراو 
»قاســملوو« باســی لــەوە کــرد کە ئەو 
هەڵســەنگاندنێکی وردی بــۆ بابــەت و 

کێشەکان هەبوو. 
بوێریی سیاســیی هەبــوو، دژی خەباتی 
بڕیارێکــی  هیــچ  دیکــە  نەتەوەکانــی 
نــەدەدا. لــە کیمیابارانکردنــی هەڵەبجە 
»ســەدام حوسێنـ«ـــی مەحکــووم کرد. 
کەســایەتییەکی  قاســملوو  دوکتــور 
فەرهەنگنــاس بــوو. ناوبــراو لە کۆتایی 
قسەکانیدا باسی لەوە کرد کە ڕێبازی 
و  الوان  لەالیــەن  ئەمــڕۆ  »قاســملوو« 
پــێ  درێــژەی  شۆڕشــگێڕەوە  خەڵکــی 

دەدرێت.

دیاریکــراو بۆیــان وتەکانیــان پێشــکەش 
کــرد؛ یەکەم کۆڕگێــڕ د.میرۆ عەلیار 
باسێکی لەژێر ناوی »بۆچی کۆماری 
دوژمــن  بــە  د.قاســملووی  ئیســالمی 

دەزانی؟« پێشکەش کرد.
ناوبراو لە باسەکەیدا ئاماژەی بەوە کرد 
کە نەسڵی نوێی شۆڕش دەبێ بە وردی 
کەســایەتی و ئایدیــا و بۆچوونەکانــی 
د.قاسملوو بناسن. پاشان باسی لەوە کرد 
کە لە ماوەی ســکرتێریی د.قاســملوودا 
ناوبــراو  ســاڵ،   ١٨ دەکاتــە  کــە 
کۆمەڵێــک  پڕەنســیپی چەســپاند کــە 
هەتا ئەمڕۆش بوونەتە هۆی لەســەرپێ 
مانــەوەی حیــزب و بزووتنــەوە؛ لەوانەش 
تێئۆریزەکردنی دروشــمی خودموختاری 
کوردســتان،  خەڵکــی  ویســتی  وەک 
پڕەنســیپەکانی  و  پێــوەر  جێخســتنی 

لــە  نەهادینەکردنیــان  و  دێموکراســی 
نێــو حیزب، هێنانەئارای سووســیالیزمی 
دێموکراتیــک و ڕزگارکردنــی حیــزب 
لەژێــر نفووزی سیاســی و تەشــکیالتی 
حیزبــی تودە، دابینکردنی ســەربەخۆیی 

سیاسیی حیزب و ...
ناوبراو وێڕای ئاوڕدانەوە لە سەرەتاکانی 
وێناکردنــی  و   ٥٧ ســاڵی  شۆڕشــی 
لــە  باســی  کات،  ئــەو  بارودۆخــی 
فکرییــە  و  کەســێتیی  تایبەتمەندییــە 
بەرزەکانــی د.قاســملوو کــرد و وتــی: 
بەپێــی سرشــتی  ئیســالمی  کۆمــاری 
کۆنەپەرســتانە و دواکەوتووانەی خۆی 
لەگەڵ هەموو ئەو سیاسەت و پڕەنسیپ 
و بەهــا دێموکراتیک و ئازادیخوازانەی 
دەکــرد  نوێنەرایەتــی  د.قاســملوو  کــە 

دژایەتی ڕەهای کرد.

باســی  قسەکانیشــیدا  کۆتایــی  لــە 
لــەوە کــرد کــە کۆماری ئیســالمی بە 
پیالنداڕێــژی بــۆ تێــرۆری د.قاســملوو 
بەتەمــای ئــەوە بــوو کــە بــە نەمانــی 
دوکتــور، کۆتایــی دەهێنــێ بە تەمەنی 
حیزبــی دێموکــرات و پرســی نەتەوەیــی 
هــەر  ئێــران  کوردســتانی  و  ئێــران  لــە 
بۆیــە ئــەوی وەک دوژمــن دەبینــی و 
شــەهیدی کــرد. لە بڕگــەی دووهەمدا 
بەڕێز کاوە بەهرامی ئەندامی دەســتەی 
کارگێــڕی حیزب و بەرپرســی دەزگای 
پێشــمەرگەی  هێــزی  فەرماندەیــی 
کوردستان باسەکەی خۆی سەبارەت بە 
گۆشەنیگای د.قاسملوو لەسەر خەباتی 
تێیــدا  و  بەربــاس  خســتە  چەکــداری 
باســی لــە بیرکردنەوەکانی د.قاســملوو 
بەنیســبەت خەبات کــرد و وتی: کاک 
دوکتور هەموو تەمەنی سیاسیی خۆی 
تەرخــان کــرد بــۆ خەبــات و بیرکردنەوە 
لــە خەبــات. تەنانەت ئــەو کاتانەش کە 
سەرقاڵی پشووی ڕۆژانە بووە چاوی لە 
ئەزمونــی خەباتی گەالنی چەوســاوەی 
دیکــەی جیهــان دەکــرد تــا بتوانــێ لەم 
ڕێگەیــەوە باشــترین مێتــۆد بــۆ خەباتی 

نەتەوەکەی خۆی بدۆزێتەوە.
وتیشی: شێوەی ڕوانین و هەڵسوکەوتی 
بــە  بەرامبــەر  ئیســالمی  کۆمــاری 
خەباتــی سیاســی کــورد و جوغرافیای 
کوردســتان و هەوڵدانیــان بۆ ســەپاندنی 
شــەڕ بە سەر کوردستان کە لە مێژوودا 
تۆمار کراوە، وای کرد کە د.قاســملوو 
هیــچ ڕێگەیــەک جگــە لــە خەباتــی 

ســااڵنی  کــە  نەبینێتــەوە  چەکدارانــە 
دواتــر ئــەم ڕاســتییە الی هەمــوو ئــەو 
کەسانەی لۆمەی خەباتی چەکدارییان 

لە کوردستان دەکرد، دەرکەوت.
لە بەشــێکی تری قســەکانیدا بەهرامی 
باســی لــە وتەیەکــی د.قاســملوو کــرد 
کــە دەڵــێ: ســێ فاکــت بوونیــان هەیە 
پێشــمەرجی ســەرکەوتنی گەلــی  کــە 
کــوردن؛ یەکــەم سیاســەتی درووســتی 
حیزبــی دیموکرات، دووهەم پشــتگیری 
و  حیــزب  سیاســەتەکانی  لــە  خەڵــک 
ســێهەم قارەمانەتــی و ئازایەتــی هێــزی 

پێشمەرگەی کوردستان.
لــەم ڕاستایەشــدا د.قاســملوو بەشــێکی 
بەرچــاو لــە ئیمکانــات و تواناییەکانی 
هێــزی  بــۆ  دەکات  تەرخــان  حیــزب 
ڕووبەڕووبوونــەوەی  بــۆ  پێشــمەرگە 
داگیرکــەران؛  بــە  بەرامبــەر  جیددیتــر 
د.قاســملوو  وتەیەکــی  بــە  ئاماژەشــی 
لــە گۆڤــاری »فصلــی در گل ســرخ« 
کــرد کە دەڵێ: ئــەو ڕێژیمە لە رێگای 
هەڵبژاردنــی ئــازاد یان نووســینی چەند 
وتارێــک لــە دەرەوەی واڵت ناڕووخــێ! 
ئــەو ڕێژیمــە دەبێ لە ڕێگــەی خەباتی 
و  پارتیزانــی  خەباتــی  یــان  توندوتیــژ 

مانگرتن و خۆپیشاندانەوە بڕووخێ.
لە کۆتاییشــدا وتی: ئەوەی پێویستە بۆ 
ڕوخاندنی ڕێژیمی کۆماری ئیســالمی 
و  ڕوانگــە  لــە  وردبوونــەوە  لەڕاســتیدا 
بۆچوونەکانــی شــەهید قاســملووە کــە 
ڕووناکیــدەری  چــرای  وەک  دەبــێ 

ڕێگاکەمان کەڵکی لێوەربگرین.



  ژمارە ٨٠٣ ، ٣١ی پووشپەڕی ٤١٤٠٠

چاالکیـــی تەبلیغـــی
کوردســـتان لەگـــەڵ ڕێبـــازی قاســـملوو پەیمـــان نـــوێ دەکاتـــەوە

شــەهیدکرانی  ســاڵیادی  لــە 
و  قاســملوو  د.عەبدولڕەحمــان 
پێتەختــی  ڤییەنــی  لــە  هاوڕێیانــی 
بەئەمەگــی  خەڵکــی  ئۆتریــش، 
کوردســتان و ئەندامــان و الیەنگرانی 
حیزبەکەی قاســملوو بــە ئەنجامدانی 
لــە  تەبلیغــی  جۆراوجــۆری  چاالکــی 
گوندەکانــی  و  شــارۆچکە  و  شــار 
کوردستان وەفاداری خۆیان بە ڕێبازی 
قاســملوو دەردەبــڕن و پەیمان لەگەڵ 
شــەهیدانی ڕێــگای ئازادی کوردســتان 
نــوێ دەکەنــەوە؛ لێرەدا بەشــێک لەم 
چاالکییانە دەخەینە بەر چاوی ئێوەی 

خۆشەویست:

پیرانشار:
١٥ی  ڕێکەوتــی  سێشــەممە  ڕۆژی 
بــە  حیــزب  پووشــپەڕالیەنگرانی 
باڵوکردنەوەی پوستێر و وێنەی دوکتور 
»قاســملوو«، لە شــاری »پیرانشار« و 
لە شوێنەکانی سەیرانگای »گڵوێ«، 
»ســەرچاوەی کانییەڕەش و هەروەها لە 
نزیــک گونــدی »لکبــن«، بەبۆنــەی 
٢٢ی پووشــپەڕ، ساڵڕۆژی تێرۆرکرانی 
چاالکیــی  »قاســملوو«،  دوکتــور 

تەبلیغییان بەڕێوە برد.
بنــاری  لــە  دێموکــرات  الوانــی 
»قەندیلـ«ـی سەر بە منارەی پیرانشار، 
شــەوی  لــە  »پەســوێ  شــارەدێی  لــە 
چوارشــەممە ڕێکەوتی ١٦ی پووشــپەڕ 
بەشــێک لە ســروود و وتــە بەنرخەکانی 
٢٢ی  بەبۆنــەی  قاســملوو  دوکتــور 
شــەهیدکرانی  ســاڵوەگەڕی  پووشــپەڕ 
لــە  گەلەکەمــان  بلیمەتــی  ڕێبــەری 
بــاڵو  جامیعــە  مزگەوتــی  بڵندگــۆی 

کرایەوە.
لە شــارەدێی »پەســوێ« لە وێستگەی 
بــەرق، ســەرقەبران، مزگەوتــی جامیعە، 
قوتابخانــەی کچــان، تەوحیدی کوڕان، 
شــۆرا،  شــەقامی  ئەعــزەم،  فارووقــی 
ئاشــی،  چــوارڕای  حەیرانــی،  عەلــی 
ســاڵۆنی ورزشــی، کوچــەی تەوحیــد،  
نەخۆشــخانە، تــاالری ڕۆژ، شــەهرەکی 
مەنگوڕان، دەوروبەری تێرمیناڵی شار و 
کەمەربەندی« چاالکیی بەڕێوە چووه.
جێــگای  بــە  بــوو  چاالکییــە  ئــەو 
»پەســوێ«،  خەڵکــی  ســەرنجی 
ســەر  چڵکاوخۆرەکانــی  ئــەوە  دوای 
بــە ڕێژیــم بەوپــەڕی سەرســوڕماوی و 
دەستەوەســتانی بەرقــی مزگەوتەکەیــان 
پچڕانــد بۆ ئەوەی بەرماولێســیی خۆیان 

بۆ ڕێژیم بسەلمێنن.
هەروەهــا لــە چاالکییەکــی بــێ وێنەدا 
ســروودی  »پەســوێ«  شــارەدێی  لــە 
»ئــەی مامۆســتای مــەزن و زانا ئەی 
نــاوداری کورد«یــان لەســەر  ڕێبــەری 
بڵندگــۆی مزگەوت بــاڵو کردووەتەوە و 
» لە گوندەکانی »توژەڵە و قەرەخدر« 

چاالکییان بەرێوە بردووە.
هــاوکات لــە »پیرانشــار« لــە زۆربەی 
شــەقام، کــۆاڵن و مزگەوتەکانــی ئــەو 
زەنگیــاوێ،  گوندەکانــی  لــە  و  شــارە 
بەلەبــان، دربکــە و  کونــدرێ، خراپــە، 
بەردەقــەل وێنــەی دوکتور »قاســملوو« 
حیزبــی  ئەندامانــی  کراوەتــەوە.  بــاڵو 
و  جــاش  لــە  هەڕەشــەیان  دێموکــرات 
لــە  دەســت  کــردووە  خۆفرۆشــەکانیش 

خۆفرۆشی هەڵگرن دەنا سزا دەدرێن.
لــە چاالکییەکــی تردا لە »پیرانشــار« 
ســاڵیادی  پووشــپەڕ  ٢٢ی  بەبۆنــەی 
»قاســملوو«  دوکتــور  شــەهیدکرانی 
دیپڵومــات  دەســتی  بــە  هاوڕێیانــی  و 
تێرۆریستەکانی »جەماران« چاالکیی 

تەبلیغی بەڕێوە چوو.
ئـــەو شــوێنانەی چاالکیــی لــێ بەڕێوە 
چـووه بریتین لە: :ڕێـگای پیرانشار بـۆ 
نەغەدە، ڕێگای پیرانشار بۆ سەردەشت، 
سێ ڕای سۆغانلو، مزگەوتی جامیعەی 
بــاری  تۆمارکردنــی  قەدیــم.  و  تــازە 
خەلیــل،  مــام  گەڕەکــی  کەســییەتی، 
کۆنــە خانێ، نوقتــەی A، قوتابخانەی 
موتەهری« چاالکیــی تەبلیغی بەڕێوە 

چووە.
هــەر بــەو بۆنەوە لە شــاری پیرانشــار لە 
گوندەکانــی ›‹گرڕەحمــەت ، بێکــۆس، 
هەنگــەوێ، گڕشــەیتان‹‹ بە نووســینی 
دروشــم و باڵوکردنەوەی وێنەی دوکتور 
قاسملوو یادی ئەو ڕێبەرە نەمرەیان بەرز 

ڕاگرت.

نەغەدە:
لە »نەغەدە« بەبۆنەی ٢٢ی پووشــپەڕ 
لــە: »مزگەوتــی حاجی خــدر، پارکی 
نەخۆشــخانە،  کۆاڵنــی  موعەلیــم، 
 ٥٣ کۆاڵنــی  نەمــاز،  فەلەکــەی 
پیرانشــار،  فەلەکــەی  هێکتــاری، 
مزگەوتــی  موعەلیــم،  قوتابخانــەی 
مــەال خەلیــل و تێرمینــاڵ« چاالکیــی 

تەبلیغیی بەڕێوە چووە.
هەروەهــا ئەندامانــی حیزب لــە گوندی 
›‹چەقــەڵ مســتەفا‹‹ ســەر بە شــاری 
نەغەدە بە نووســینی دروشــمی ›‹نەمان 
بــۆ خامنەیــی‹‹ بێــزاری و دژایەتیــی 
خۆیــان لەگــەڵ ڕێژیمــی ئێــران دووپات 

کردەوە.
حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
لــە  ئێــران،  کوردســتانی  دێموکراتــی 
گونــدی »گەڵــوان« ســەر بــە شــاری 
بەرینــی  چاالکیــی  »نەغــەدە«، 
لــەو  بــردووە.  بەڕێــوە  تەبلیغاتییــان 
چاالکییەدا تراکت و پۆستێری دوکتور 
»قاســملوو«، باڵو کراوەتــەوە. هەروەها 
درووشــمی: »مەرگ بەر ئاخوند، بژی 
پێشمەرگە و »قاسملوو« لەسەر دیواری 

ماڵەکانی ئەو گوندە نووسرایەوە.

سەقز:
ڕێکەوتــی ٢٢ لەســەر ٢٣ی پووشــپەڕ 
لــە  دێموکــرات  بەجەرگەکانــی  ڕۆڵــە 
شــاری ســەقز، بەبۆنەی ٢٢ی پووشپەر 
٣٢هەمیــن ســاڵوەگەڕی شــەهیدکرانی 
و  نــاودار  ڕێبــەری  ناجوانمێرانــەی 
بلیمەتی کورد دوکتور ›‹قاســملوو‹‹ی 

نەمر چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ئەو شوێنانەی کە چاالکیی تێدا بەڕێوە 
چــووە بریتین لە: ›‹تــازاوا، حەمااڵوای 
خــواروو،  حەمــااڵوای  و  ژووروو 
شارۆچکەی کوردستان و شارۆچکەی 
ئەنســاری،  شــارۆچکەی  زاگــرۆس، 
عەبــاس  موکریــان،  شــارۆچکەی 
ئــاوا، ســەر چــەم، مزگەوتــی ئەمیــن، 
حســەینی،  ژیــال  خاتــوو  کتێبخانــەی 
شــەقامی  و  ئــازادگان  قوتابخانــەی 
حەمامی سەعدی، شەقامی ڕوودەکی، 

بلــواری حافــز، بلــواری شــافعی و ٣٢ 
متــری و حاجیاوا و گوندی مەلقەرەنی 

و کێوی جاقل ›‹.
لــە  دێموکــرات  قارەمانانــی  هەروەهــا 
شــارۆچکەی ســاحیب ســەر بــە شــاری 
ســەقز لە کێوی کونە ورچ، دەوروبەری 
بەســیج،  شــەقامی  ســاحیب،  قــەاڵی 
و  چــوارڕا  ســەری  ئیمــام،  بلــواری 
مزگەوتی جامیعەی ساحیب بەو بۆنەوە 
چاالکیی بەرینی تەبلیغییان ئەنجام دا.

شنۆ:
١٥ی  ڕێکەوتــی  سێشــەممە  ڕۆژی 
پووشــپەڕالیەنگرانی حیزب لە گەڕەکی 
»مام تەمر«ـی، »شنۆ«، بە نووسینی 
دروشــمی »بــژی دوکتــور قاســملوو« 
زینــدووە«  ڕێبازیــدا  لــە  و »قاســملوو 

چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
لــە شــوێنی حەماســەی  لــە »شــنۆ« 
ســەروان »حاتەم دۆعاخان« قارەمانانی 
پووشــپەڕ  ٢٢ی  بەبۆنــەی  دێموکــرات 
مزگەوتــی  پشــت  گەڕەکەکانــی  لــە 
»جامیعە، سەلیم ئابادی سەرێ، ڕەحیم 
ئابــاد، شــەکرئاباد و کۆاڵنی ماملێ«  
و هەروەها لە گوندەکانی »کیسەاڵوێ 
و بێتریــان« چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە 

برد.
تێکۆشــەری  و  دڵســۆز  ئه ندامانــی  
حیزبــی دێموکــرات لــه  شــاری  شــنۆ له  
کۆاڵنەکانــی  شــه قامی ›‹كاریگه ر، 
مەدرەســەکانی  گاوداران،  ئەمیرئابــاد، 
مەدرەســەی  تــەنها،  مســتەفا  حــاج 
کوڕانــەی ئەمیرئاباد‹‹ یــاد و ڕێبازی  

دوكتور قاسملوویان به رز ڕاگرت.

سنە:
حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
و  ســنە  »ئاویــەر«ی  لــە  دێموکــرات 
گوندی »بۆڕیەر« لە شوێنی شەهیدان 
ســەرکەوت  و  جەوانمــەرد  »کاوە 
سەمەدی« چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە 
بــرد. لــەو چاالکییەدا وێنەی شــەهیدان 
»ســەرکەوت و کاوە« وێــڕای گــوڵ و 
جامەنــە بــاڵو کراوەتــە و پەیمان لەگەڵ 

ڕێبازیان نوێ کراوەتەوە.
هەروەهــا لــە گەڕەکەکانــی »فــەرەح، 
کانــی  شــێخان،  چواربــاخ،  شــاپوور، 
چاالکــی  عەباســاوا«  و  کووزەڵــە 
بەرینی تەبلیغی لەالیەن تێکۆشــەررانی 

دیموکراتەوە بەڕێوە چوو.
حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە شاری 
»ســنە«ی شۆڕشــگێڕەوە بۆ چەندمین 
لەگــەڵ  نوێکردنــەوە  پەیمــان  بــۆ  جــار 
ڕێبازی شــەهیدان چاالکیی تەبلیغییان 

بەڕێوە برد.
»عەباســاوا،  وەک:  شــوێنەکانی  لــە 
کانــی کوزڵــە، فەیــزاوا، کەمەربەندیی 
٢٥، نێــو شــێخان، گەڕەکــی  نایســەر 
و بەهارانــی ســنە« چاالکیــی بەڕێــوە 
چــووە. هەروەهــا لــە گونــدی »مێراو« 
٢٢ی  بەبۆنــەی  دێموکــرات  الوانــی 
پووشــپەڕ ئــااڵی کوردســتان و ئــااڵی 

شین و ئارمی حیزبیان هەڵ کردووە.
لــە تەپکــەی بەرانبــەر ئاوایی، شــاخی 
پشــت ئاوایــی بە ناوی »حوســێن خانی 
الی  ســەختەڕێی  شــاخی  ڕەزاو«، 

ژوورینــی ئاوایــی بە ناوی ســەختەڕێی 
»تاقەجــان« کــە شــاڕێگای ســەرجەم 
باخەکانــی ئاواییــە چاالکیــی بەڕێــوە 

چووە
لەســەر  شــەممە  شــەوی  هەروەهــا 
یەکشــەممە ١٩ لەســەر ٢٠ی پووشپەڕ 
لــە بڵندگــۆی ئاوایی ســروودی »ئەی 
مامۆســتای مــەزن و زنــا«، پەخشــانی 
»پووشــپەڕی زام« و وتــە بەنرخەکانی 
بــاڵو  قاســملوو«یان  »دوکتــور 

کردووەتەوە.
هەر لە »سنە« ئەندامانی و الینگرانی 
لــە  حیــزب  تێکۆشــەری  و  چــاالک 
بەبۆنــەی  لەیــالخ  و  دێــوالن  ناوچــەی 
٢٢ی پووشپەڕ ساڵڕۆژی شەهیدکرانی 
ڕێبــەری مــەزن دوکتــور »قاســملوو« 

چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە بردوە.
چاالکــی  و  کار  شــوێنانەی  ئــەو 
تێــدا ئەنجــام دراوە بریتیــن لــە: »نێــو 
شــافیعی،  گەڕەکــی  دێــوالن،  شــاری 
ئابیــدە،  شــافیعی، گەڕەکــی  بلــواری 
بلــواری  گەنــاوە، شــەقامی حرفەیــی، 
تەفریحیی دێوالن، گەڕەکی سەخاوەت، 
دەورووبــەری نیرووی ئینتزامیی دێوالن، 
ئاواییەکانــی باشــماق، مــوارەک ئــاوا، 
کانی پان، گەرکاوا و  هەروەها جادەی 

سنە ـ دێوالن.
لــە  دێموکــرات  قارەمانانــی  هــاوکات 
شــاری ســنە لــە گوندەکانــی ›‹گەلێن 
و دادانــەی کەمانگــەر‹‹ بە هەڵکردنی 
باڵوکردنــەوەی  و  کوردســتان  ئــااڵی 
تراکــت و وێنەی دوکتور ›‹قاســملوو‹‹ 
و  بــرد  بەڕێــوە  تەبلیغییــان  چاالکیــی 
لەسەر درێژەدانی ڕێبازی ›‹قاسملوو‹‹ 

پێداگرییان کردەوە.

هەورامان:
لە »هەورامــان« ڕۆڵەکانی دێموکرات 
بــۆ ئەوەیکــە بیســەلمێنن ئــەوان لەگەڵ 
هەناســە  دوا  هەتــا  قاســملوو  ڕێبــازی 
›تەتــە،  وەک:  شــوێنەکانی  لــە  هــەن 
ژااڵنــە، دزڵــی و بارام ئاوا«  چاالکیی 

تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.

دااڵهۆ:
لە »دااڵهۆ«ی کرماشــان، قوتابییانی 
شــەهید »خەلیــل خەلەبــان« بەبۆنــەی 
٢٢ی پووشپەڕ ساڵڕۆژی شەهیدکرانی 
بەرزاییەکانــی  لــە  قاســملوو  دوکتــور 
حیزبــی  ئارمــی  و  ئــااڵ  »دااڵهــۆ« 

دێموکراتیان هەڵ کرد.

بانە:
شۆڕشــگێڕی  الوانــی  »بانــە«،  لــە 
ئاربابــا  بــۆ پەیمان نوێکردنــەوە لەگەڵ 
ڕێبازی »قاســملوو« لە گەڕەکەکانی 
نێو شار، زانکۆ و گوندی »خاجامیر« 
و لــە ســلێمان بەگ بــە باڵوکردنــەوەی 
پووســتێری تایبــەت بــە ٢٢ی پووشــپەڕ 
چاالکیــی تەبلیغیــی بەرینیــان بەڕێــوە 

برد.

مەهەباد:
لە »مەهاباد« قوتابییانی »پێشەوا« لە 
گوندی »لەج، گابازەڵە و گوێکتەپە« 
وێنــە و تراکتێکــی زۆریــان بەبۆنــەی 

٢٢ی پووشپەڕ باڵو کردووەتەوە.

هەروەهــا تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە 
دەڤــەری »شــامات« لــە گوندەکانــی 
هەروەهــا  و  بەفــرەوان«  »قوڵەســەن، 
ناوچەی شاروێران چاالکیی تەبلیغییان 
بــە  لــەو چاالکییــەدا  بــردووە.  بەڕێــوە 
شێوەیەکی بەرباڵو وێنە و پوستێرەکانی 
دوکتــور »قاســملوو« بــاڵو کراوەتەوە. 
لــە »مەهاباد« قارەمانانــی دێموکرات 
لــە گوندەکانــی »ئیندرقــاش، قوم قەاڵ، 
چاالکیــی  قوڵەســەن«  و  بەفــرەوان 

تەبلیغی بەڕێوە چووه.
لــە شــاری »مەهابــاد«ی قارەمانــەوە 
الوانــی دێموکــرات لــە گونــدی »لەج، 
گەڕەکەکانــی  قووڵەســەن،  بەفــرەوان، 
ئــازادگان،  فەرهەنگیــان،  موکریــان، 
زرۆبــەی  و  مکائێــل  باغــی  تەوانیــر، 
شــاروێران«  ناوچــەی  گوندەکانــی 

چاالکی ئەنجام دراوە.
تێکوشــەری  ئەندامانــی  هــاوکات 
حیزبــی دێموکــرات لــە شــاری مەهاباد 
لــە گەڕەکەکانــی: ›‹تەپــەی قــازی، 
فەجــر،  بەهارســتان،  شــەهەرەک، 
مەالجامــی، کۆاڵنەکانــی جامی جەم، 
ئێــران پەیمــا و قوتابخانــەی نەبــووەت‹‹ 
بــە باڵوکردنــەوەی تراکت و پۆســتێری 
تایبــەت بــە ٢٢ی پووشــپەڕ چاالکیــی 
تەبلیغییــان بەڕێوە بــرد و یادی دوکتور 

قاسملوویان بەرز ڕاگرت.
کۆســە  گوندەکانــی‹‹  لــە  هەروەهــا 
کەرێز، گردیاقوب، کۆنەدێ، داشــخانە 
و قەرەشــالخ‹‹ ســەر بە شــاری مەهاباد 
ئەندامانی دڵســۆزی حیزبی دێموکرات 
تەبلیغــی  چاالکیــی  بەڕێوەبردنــی  بــە 
بــەرز  ئاشــتییان  پێغەمبــەری  یــادی 

ڕاگرت.
هــەر بــەو بۆنــەوە ڕۆڵــە بەجەرگەکانــی 
دێموکــرات لــە گونــدی ›‹قزڵقۆپــی و 
ڕێــگای نێوان قزڵقۆپی و قەرەقشــالخ‹‹ 
لــە ناوچــەی شــاروێرانی مەهابــاد بــە 
شــێوەیەکی بەربــاڵو تراکــت و وێنــەی 
دوکتور ›‹عەبدولڕەحمان قاســملوو‹‹یان 
بــاڵو کردووەتەوە و بە دوژمنانی گەلی 
کوردیان ســەلماند کە ڕێبازی قاسملوو 

بۆ هەمیشە درێژەی هەیە.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات ڕۆژی ٢٩ی 
لــە  لــە ناوچــەی شــاروێران  پووشــپەڕ، 
و  گابازەڵــە  کێچــاوا،  گوندەکانــی‹‹ 
قــەرەداغ‹‹ و هەروەهــا لــە نێوان ڕێگای 
ئەو گوندانە بە باڵوکردنەوەی تراکت و 
پۆســتێری تایبەت چاالکیی تەبلیغییان 

بەڕێوە برد.

بۆکان:
ئه ندامان و هەوادارانى حيزبی دێموکرات 
لــه شــارى »بــوكان« ١ هــەزار و ٢٥٠ 
وێنــەی دوکتور »قاســملوو«یان چاپ 
کــردووە و لەنێــو شــاری »بۆکانـ«ـــدا 

باڵویان کردووەتەوە.
لــە »بــۆکان« الوانــی شۆڕشــگێڕ لــە 
ڕێــگای  کۆســە،  »میــراوا،  گونــدی 
چــوارڕای  تــازە،  پــردی  زەرد،  بــەردە 
ســاحیلی،  شــەقامی  ئەســکەندەری، 
ناوچــەی  دۆالرفرۆشــان،  بــازاری 
ئەحمــەدی کۆر، جادەکانی ئەســپۆغە، 
ئاڵیکەنــد، هەباســاوا، عەنبــار، گــردی 
قەبــران، ئەمیرئاباد، حەمامیان ناوچەی 
پیرمحەممــەد، داربەســەر، مەحمووداوا، 

تابلۆی ڕێگاکانی جەمۆغە،  سەیداوا، 
قەڕەڵــی، حاشــیاباد، کۆکە،چواردیوار، 
جــادەی  تورجــان،  ناوچــەی  پاشــباڵغ، 
ســەیاحەتیی خواڵماڵــی، نزیــک پردی 
خواڵماڵــی، قزڵ گوممەت، دەروێشــان، 
تابلــۆی جــادەی ئاواییەکانی قەرەگوێز 
و شــاریکەند و لــە شــارەدێی »ڕەحیــم 
خــان«« چاالکیی تەبلیغیییــان بەڕێوە 

بردووە.
حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
لــە  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
چاالکییەکانیانــدا  و  کار  درێــژەی 
شــەهیدکرانی  ســاڵڕۆژی  بەبۆنــەی 
گەلــی  نــاوداری  و  بلیمــەت  ڕێبــەری 
›‹عەبدولڕەحمــان  دوکتــور  کــورد 
قاســملوو‹‹ و هاوڕێیانــی، لــە ناوچەی 
»ئاڵەشینـ«ـــی بۆکان بــە بەڕێوەبردنی 
چاالکیی تەبلیغی، یاد و ناوی دوکتور 

»قاسملوو«یان بەرز ڕاگرت.
ئەندامانــی  پووشــپەڕ،  ٢٥ی  ڕۆژی 
گونــدی  لــە  دێموکــرات  تێکۆشــەری 
›‹برایــم ئــاوا‹‹ لــە ناوچــەی ئاڵەشــین 
ســاڵڕۆژی  پووشــپەڕ  ٢٢ی  بەبۆنــەی 
›‹قاســملوو‹‹  دوکتــور  شــەهیدکرانی 
بــە باڵوکردنــەوەی تراکت و پۆســتێری 

تایبەت ئەو ڕۆژەیان بەرز نرخاند.

مەریوان:
ئەندامانــی دڵســۆزی حیــزب بەبۆنــەی 
٢٢ی پووشپەڕ ساڵڕۆژی شەهیدکرانی 
ڕێبــەری مــەزن دوکتــور »قاســملوو« 
ناوچــەی »مەریــوان« چاالکیــی  لــە 

تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.
ئــەو شــوێنانەی کار و چاالکــی تێــدا 
ئەنجام دراوە بریتین لە: »شــارەدێ نێ، 
قوتابخانەی ســەرەتایی نــێ، فەلەکەی 
دەروازەی  نــی،  شــارەدێی  قاســملووی 
چوونەژوورەوەی شــارەدێی نێ، بەشێک 

لە کۆاڵنەکانی نێو شارەدێی نـێ.
هەر بەو بۆنەوە تێکۆشەرانی دێموکرات 
لــە سەرشــیوی مەریوان لــە گوندەکانی 
›‹تۆراخ تەپــە، گۆگجە، ڕێگای نێوان 
قەمچیان بۆ تۆراخ تەپە و سێ ڕەوان‹‹ 
تراکــت و پۆســتێری تایبــەت بــە ٢٢ی 

پووشپەڕیان باڵو کردووەتەوە.
ڕێکەوتی ٢٣ی پووشپەڕ، تێکۆشەرانی 
دێموکــرات لــە پارکی میللەتی شــاری 
مەریــوان لە چاالکییەکــی تەبلیغیدا بە 
دەیــان تراکــت و پۆســتێری تایبــەت بــە 
٢٢ی پووشــپەڕیان باڵو کردەوە و یادی 

دوکتور ›‹قاسملوو‹‹یان بەرز نرخاند.

ورمێ:
ئەندامانــی حیزبی دێموکرات لە ورمێ 
لە گوندی ›‹سیدان‹‹ سەر بە ناوچەی 
سۆمای برادۆست و گوندی »ئەنبێ«  
کوردســتان  ئــااڵی  هەڵکردنــی  بــە 
دوکتــور  یــادی  دروشــم  نووســینی  و 

قاسملوویان بەرز ڕاگرت.

هەروەهــا لە شــارەکانی ئیالم، دیواندەرە، 
ناوچەی هەوشــار و سایەنقەاڵ، گوندی 
نییەر و تەنگیســەر، جوانڕۆ و ســەواڵوا، 
سەالسی باوەجانی، خەڵکی تێکۆشەری 
کوردســتان چاالکی تەبلیغییــان بەڕێوە 
بــرد و پەیمانــی وەفادارییــان بە ڕێبازی 

شەهیدان نیشان دا.
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به ڕێوه به ری، له  تێئۆرییه وه  بۆ كرده وه  

قاســملوو،  دوكتــور  بیانییه كانــی  دۆســته  
ئه ویان به  په یامهێنه ری ئاشتی ناو ده هێنا. 
الیه نگرانــی، ئــه و بــه  مامۆســتا، ڕێبه ر و 
لــه  كوردســتان  ڕێگاپێشــانده ریان ده زانــن. 
ئه و به  ســه مبولی مافخوازی و پێشه نگی 
بزووتنه وه ی نه ته وه یی ناوبانگی ده ركردووه . 
ڕه خنه گرانــی لۆمــه ی لــێ ده كــه ن كــه  له  
چاره ســه ریی هێندێــك گرفتــی سیاســیدا 
تووشی ئالنگاری بوو. ڕه قیبه كانی ئێره یی 
پــێ ده بــه ن. دوژمن ئــه وی بــه  گه وره ترین 
مه ترسی بۆ خۆی ده زانی به اڵم هه موویان 
لــه  یــه ك بۆچووندا هــاوڕان، ئه ویش ئه وه یه  
كــه  شــوێن په نجــه  و كاریگه ریــی دوكتــور 
قاســملوو لــه بزووتنــه وه ی نه ته وه یــی كورد 
له  ڕۆژهه اڵتی كوردستاندا له  ترۆپكدایه !

 ئــه و كاریگه رییه  نه ته نیا به   شــه هیدبوونی 
و  نــوێ  هێزێكــی  به ڵكــوو  نه بــوو  الواز 
ئیلهامــی هــه م بــه  حیزبــی دێموكــرات و 
لــه   بــه  هه مــوو بزووتنــه وه ی كــورد  هــه م 
ڕۆژهه اڵتی كوردســتان  به خشی و ته نانه ت 
تێپه ڕانــد و  ســنووره كانی ڕۆژهه اڵتیشــی 
كــورد  كاریزماتیكــی  ڕێبه رێكــی  وه كــوو 

كه وته  الپه ڕه كانی مێژووەوە .  
مانگــی  لــه   قاســملووم  د.  جــار  یه كــه م 
زانكــۆی  لــه    ١٣٦٣ ســاڵی  پووشــپه ڕی 
حیــزب، كه  له و ســه رده مه دا به »فێرگه ی 
سیاســی نیزامــی« حیــزب ده گوتــرا و لــه  
گه اڵڵه ی باشووری كوردستان جێگیر ببوو 
بینــی. ئه و بۆ گوتنی وانه ی سیاســی بۆ 
كادره  تازه كانی حیزب ســه ردانی كردبووین 
و بــۆ ماوه یه كــی كــورت لــه  گه ڵمــان بوو. 
هه ر ئه و ماوه  كورته  به س بوو تا هه ست به  
كاریزمابوون و جێگه  و پێگه ی د.قاسملوو 
بكــه ی و لــه  ده وری ئــه و بــۆ دانــی هیــوا 
باشــتر  داهاتوویه كــی  بــۆ  گه شــبینی  و 

تێبگه ی. 
بــۆ من و هاوپۆله كانم كه  كورته ده مێك بوو 
ببووینه  پێشــمه رگه  و ئاواتمان بوو ڕۆژێك 
ببینیــن،  حیــزب  پله به رزه كانــی  ڕێبــه ره  
چاوپێكه وتــن له گــه ڵ خــودی ســكرتێری 
گشتی هه یه جانێكی دیكه ی هه بوو. پێمان 
وابــوو پــاش ئه و دیــداره  ئیــدی  هه موومان 
ژیانــی  قۆناغــی  گرینگــی  پله یه كــی 
سیاسیمان تێپه ڕ كردووه  و بووین به  حیزبی 

و كادری سیاسی. 
بــه  دووری نازانــم هــه ر هه مان هه ســت بۆ 
كه سانی دیكه ش كه  له  شوێن و چوارچێوه  
و ده رفه تــی جیــاوازدا له گه ڵ د. قاســملوو 
ئاشــنا بووبــن دروســت بووبــێ، ته نانــه ت 
نه بــوون.  هاوبیــری  كــه   كه ســانه ش  ئــه و 
دوكتــور قاســملوو هه ڵســوكه وتی ئاســایی 

عه بدوڵاڵ حیجاب
كۆمه اڵیه تی هه میشــه  له گه ڵ پســپۆڕیی 
شــاره زایی  گشــتی،  زانیــاری  سیاســی، 
كولتــوور   وێــژه،  ئابــووری،  مێــژوو،  لــه  
ئاســتی  لــه   به ڕێوه بــه ری  ئه زموونــی  و 
هه ره بــه رزدا ئاوێتــه  ده كــرد و ده یتوانــی له  
یه كــه م دیــداردا له  الی گوێگــر و الیه نی 
ئاخاڤتنــی خۆی هێژمۆنییه كــی تێكه اڵو 
دروســت  خۆشه ویســتی  و  ڕێــز  له گــه ڵ 
كه ســایه تییه كی  هه روه هــا  ئــه و  بــكات. 
كۆمه اڵیه تــی بــوو كــه  زۆر زوو ده یتوانــی 
پێوه ندییــه  كۆمه اڵیه تییــه كان بــه  قازانجی 
حیــزب و ئامانجه كانی خۆی به كار بێنێ. 
ئــه و كاریگه رییه  به ر لــه وه ی تایبه تمه ندی 
ئــه و بــێ، ببووه  دیارده  و له  هه موو شــوێن 
و لــه  هه مــوو چوارچێوه یه كــدا باڵــی بــه  
ســه ر دانوســتانه كانی د.قاســملوو له گــه ڵ 
هــۆكاری  ده كێشــا.  ده ورووبه ره كانیــدا 
به رده وامیــی كاریزمــا و هێژمۆنــی ئــه و 
ئێســتا ده یــان ســاڵ پاش تێــرۆری له الیه ن 
ئیسالمیشــه وه   كۆمــاری  مرۆڤكوژانــی 
ده گه ڕێته وه  ســه ر ئــه و »دیارده یه«؛ بۆیه  
بــه  تێپه ڕبوونــی كات لــه  بیــر ناچێتــه وه ، 
ته نانــه ت ســاڵ بــۆ ســاڵ به هێزتــر ده بــێ، 
په لوپۆ داوێ و ده بێته  هانده رێكی به هێزی 

خه باتی نه ته وه یی له  كوردستان. 
و  كاریگــه ری  بــواره وه   زۆر  لــه   ده كــرێ 
ده وری د.قاســملوو له  سیاســه تی كوردیدا 
لێــك بدرێتــه وه ، ڕاڤــه و شــیكاری بكرێ، 
بــه  چاوی ڕه خنه گرانه وه  هه ڵســه نگێندرێ 
بــۆ  وانــه   بكرێتــه   ئه زموونه كانــی  و 

گه شاندنه وه ی خه بات. 
دێموكــرات،  حیزبــی  بووژاندنــه وه ی 
ده رهێنانــی ئــه و حیزبــه  له ژێــر كاریگه ری 
و ســێبه ری دوو هێــزی خــاوه ن ئۆتۆریتــه  
لــه  ســاڵه كانی ٣٠ و ٤٠ی هه تــاوی )٥٠ 
هێزێكــی  یه كێكیــان  زایینــی(؛  ٦٠ی  و 
ئێرانــی و ئــه وی دیكه یــان هێزێكی كورد، 
په یداكردنــی ده یــان دۆســت و خه مخۆر بۆ 
خه باتی نه ته وه یی كورد له  ئاستی جیهانی 
و نێوده وڵه تیــدا، لــه  ئاســتی نێونه ته وه ییــدا 
مه شــرووعیه تدان به  خه باتی چه كدارانه ی 
كۆمــاری  ڕێژیمــی  لــه دژی  كــورد 
ئیسالمی، دامه زراندنی پێوه ندیی دروست، 
سه ربه خۆ و به  بێ به ستراوه یی له گه ڵ ئه و 
ده وڵه تانــه ی كه  به هۆی دژایه تیان له گه ڵ 
كۆماری ئیســالمی ئاماده بــوون یارمه تی 
ڕۆژهه اڵتــی  لــه   كــورد  بزووتنــه وه ی 
كوردســتان بده ن و دیپلۆماســییه ك له  سه ر 
به شــێك  ئه خالقییــه كان  پێوانــه   بنه مــای 
كــه   بــوون  ســه ركه وتووانه  هه نــگاوه   لــه و 
د.قاســملوو و تیمی به ڕێوه به رانی سیاسی 
یارمه تیده ر و هاوكاری ئه و ئه نجامیان دا. 
له به رامبه ریشــدا كۆمه ڵه پرســێكی سیاسی 
د.قاســملوو  بــۆ  ڕێكخــراو  نێوخۆیــی  و 
ئالنــگاری بــوون كــه  ڕه نگــه  ئه گــه ر بــۆ 

خــۆی ده رفه تی بوایه ، پێداچوونه وه ی پێدا 
كردبان و به شێوه یه كی جیاواز هه ڵسوكه وتی 
له گه ڵ كردبان.  چونكه  گۆڕان، فێربوون 
لــه و  پێشــكه وتنیش  و  ئه زموونــه كان  لــه  
تایبه تمه ندییانــه  بــوون كــه  د.قاســملوو له  
مــاوه ی ژیانی كورت بــه اڵم پڕبه رهه میدا 
شوێنگریان بوو و ئه نجامی ده دان. بۆ ئه و، 
كــرده وه  له  هه وو بواره كاندا پێوان بوو و ئه و 
پێوانــه  له  پرســی به ڕێوه به ریدا گرینگتر و 

به هه یبه تتریش خۆی ده نواند.  
بزووتنه وه یــه ك،  حیزبێــك،  به ڕێوه بردنــی 
كۆمه ڵگایه ك، واڵتێك یا ته نانه ت ناوه ندێك، 
كۆگایه كــی  و  كارگه یــه ك  دایره یــه ك، 
به توانــا،  پێشــه نگی  وێــڕای   بچووكیــش 
پێویســتی بــه  هونه ری به شــداری پێكردن، 
پڕه نســیپی دابه شكردنی ئه رك و ده سه اڵت 
و متمانــه  پێكــردن هه یــه   تــا ده ســه اڵت له  
ده ســتی یــه ك كه ســدا كــۆ نه بێتــه وه . لــه و 
سۆنگه یه وه   پرسی به ڕێوه به ریی »كۆ« بۆ 
د.قاسملوو گرینگ بوو و ئه و زۆر هه وڵی 
ده دا تا  بزووتنه وه ی كورد له  به ســتراوه بوون 
به  یه ك كه ســه وه  دوور بخاته وه  و ئه و هزره  
له  نێو كۆمه ڵگا و حیزبی دێموكراتدا جێ 
بخــات كه  ده وری تاك، چه نده ش گرینگ 
بێ بۆ به رده وامی پێدان به  ژیانی سیاسی 
ڕێكخراوێــك نابێ تاكانه  و چاره نووسســاز 

بێ. 
ئــه و ڕوانگه یه   تێگه یشــتن و تێڕوانینێكی 
زانســتیی ڕوو لــه  پێشــه ڕۆژه  كــه  پرســی 
چوارچێوه یه كــی  ده خاتــه   به ڕێوه بــه ری 
بۆیــه   دێموكراتیكــدا؛  و  هاوچــه رخ 
به رده وامــی پێــدان به و هزره  و پێداگری له  
ســه ر ئه و ڕوانگه یه  پڕه نســیپێكی سیاسی 
گرینگــه  كــه  ده بێ به رده وام گه شــه ی پێ 
بدرێ، ســاز بكرێ و بپارێزرێ واتە ته نیا 
پڕه نســیپه   بــه و  وه فــاداری  ڕاگه یاندنــی 
بپارێــزێ.  ئــه و هێمــا گرینگــه   ناتوانــێ 
ئــه و هێمایــه  ده بــێ به پێی ســه رده م، خۆی 
گۆڕانكارییه كانــدا  هه مــوو  له گــه ڵ 
بگونجێنــێ، خۆی نوێ بكاته وه ، به خۆیدا 
بچێته وه، خۆی بگۆڕێ  و به رهه می نوێ 
بخوڵقێنێ.  به پێی پێشكه وتنه كانی زانست 
و تێكنۆلۆژیی، ڕه هه نده  كۆمه اڵیه تییه كان 
به  خێرایی گۆڕانیان به ســه ردا دێ و هه ر 
به و پێیه ش پێویســتیی گۆڕان و نوێكاری 
ســه ر هه ڵــده دا. مودێلێكــی ســه ركه وتووی 
به ڕێوه به ری، به ڕێوه به رییەكی ســه ركه وتوو 
یــان تێئۆرییه كــی گونجــاو كــه  یــه ك دوو 
ده یه  كارا، به رهه مدار و خوڵقێنه ره ، ئه گه ر 
خــۆی نــوێ نه كاته وه ، خــۆی نه گۆڕێ و 
گه شــه  نــه كات، ده توانــێ ببێتــه  له مپه ری 
پێشــكه وتن و بــه  بێ ئه وه ی به رپرســان بۆ 
خۆیان پێی لێ بنێن ڕێكخراوه كه ی تووشی 
ڕاوه ســتان یان داگــه ڕان ده كات، بۆیه  هه ر 
 به ڕێوه به رێكــی ســه ركه وتوو له  ســه رده می 

ئێســتادا، به  بێ له به رچاوگرتنی شــێوه ی 
ڕێكخستن، قه واره ، گه وره یی و بچووكی و 
هتد پێویستی به  نوێكردنه وه ، پێداچوونه وه ، 
هه ڵســه نگاندن و داڕشتنه وه ی نوێ هه یه . 
لــه  واڵمــی مــام  د.قاســملوو جارێكیــان 
عه بدوڵــاڵ  كاك  زمــان  لــه   كــه   جه اللــدا 
موهتــه دی و ڕێبه رانــی ئــه و ســه رده مه ی 
»كۆمه ڵــه ی  گوتبــوو  پێــی  كۆمه ڵــه دا 
ئێســتا بــڕوای بــه  هه مــان تێئۆرییــه   كــه  
خودی ئه و له  كتێبی كورد و كوردستانیدا 
وه فــاداری خــۆی بــۆ ده ربڕیــوه ، كه وابــوو 
بۆچی ئه و ڕوانگه  سیاسییه كانی كۆمه ڵه  
»منیــش  گوتبــووی:  نــاكا؟«  قبــووڵ 
ئــه وده م وه كــوو ئێســتای ئــه وان وابــووم«. 
د. قاســملوو زۆر جــار ئــه و باســه ی وه كوو 
نموونه یه ك بۆ پێویستیی گۆڕانی به رده وام 
و وازهێنــان لــه و ڕوانگــه  و تێئۆرییانــه ی 
كــه  لــه  به رده وامــی ڕه وتــی مێــژوودا بــۆ 
ئامانجــه  بنه ڕه تییه كانیان ده بنه  له مپه ڕ به  
كار دەهێنــا، مه به ســتی لــه و قســه یه  ئــه وه  
بــوو كه  ئێســتا گۆڕانــم به  ســه ردا هاتووه  
و به  هه ڵســه نگاندنی تێــز و تێئۆرییه كانی 
ڕابردوو، ڕێبازێكی دیكه م هه ڵبژاردووه .    
یه كێــك لــه  كاراكتێــره  هه ره گرینگه كانــی 
به ڕێوه به رایه تی ســه ركه وتوو كه ڵكوه رگرتن 
لــه  تواناییــه  مرۆڤییــه كان بۆ گه یشــتن به  
ئامانجه  هاوبه شه كانه . ئامانج ده بێ به پێی 
پێــوان و پڕه نســیپه  داڕێــژراوه كان دیــاری 
بكــرێ، ڕاگه یه نــدرێ، بناســێندرێ و بــه  
شــێوه ی تیمــی كاری بۆ بكــرێ تا ده بێته  

ئامانجی هاوبه ش.
له و پێوه ندییه دا متمانه ی دووالیه نه  ده وری 
بنچینه یــی ده گێڕێ بۆیه  ده بێ له  ڕه وتی 
دیاریكردنــی ئامانجدا، وێڕای داڕشــتنی 
به رنامه  بۆ گه یشــتن به  ئامانج، زه مینه  و 
ده رفه ت بۆ به شــداریی به رفراوانی هه موو 
بڕه خســێندرێ،  پێوه ندیداره كانیــش  الیه نــه  
جــا ئــه و الیه نــه  لــه  چوارچێــوه ی خــودی 
ژینگــه ی  لــه   یــان  ده بــێ  ڕێكخــراودا 
ده ورووبــه ری؟ ئــه وه ش ئه ركــی به ڕێوه به ره  

كه  زه مینه  بۆ ئه و كاره  خۆش بكات.
ڕێزلێنــان،  بنه مــای  ســه ر  لــه   پێوه نــدی 
ڕاشــكاوی، دانپێدانان و هاندان، ســپاردنی 
و  ئه رێنــی  وزه ی  دانــی  به رپرســایه تی، 
و  به شــداریكردن  حــه زی  به هێزكردنــی 
لــه   تاكــه كان  ده وری  له به رچاوگرتنــی 
بناغــه ی  بــه ردی  به ڕێوه به ریــدا  ڕه وتــی 
سه ركه وتنی به ڕێوه به ریی هاوچه رخن. هه ر 
ئــه و پێوانانه شــن كــه  متمانــه ی دووالیه نه  
به هێــز ده كــه ن، متمانه به خۆبوون ده خوڵقێنن 
و شــه پۆلی پێشــكه وتن و نوێكاری وه ڕێ 
كــه   به ڕێوه به رێــك  ڕه وتــه دا  لــه و  ده خــه ن. 
پڕه هه نــده كان  ئاریشــه  و گرفتــه    بتوانــێ 
چاره ســه  بــكات، لــه  له مپه ربوونیــان كــه م 
و  بــكات  دروســت  هێــوری  بكاتــه وه ، 

به ڕێوه به رێكــی  بخوڵقێنــێ  ڕووناكایــی 
سه ركه وتووه .

له الیه كــی دیكه وه  لــه  به ڕێوه به ریــی نوێدا 
و  »كارایــی«  تێئــۆری  هه میشــه   ئــه وه  
»چاالكبوونــی« ڕێكخــراو لــه  ڕوانگه ی 
ماكــس وێبێــره وه  نییــه  كــه  پێشــكه وتن و 

سه ركه وتن ده خوڵقێنێ. 
وێبێــر  برۆكراســی  بیرۆكــه ی  هه رچه نــد 
»هێره مــی  شــێوه ی  بــه   گرینگــی  كــه  
بــه   ڕێكخســتن  ســێكوچكه یی«  یــان 
ترۆپكــی  لــه   به هێــز  به ڕێوه به رێكــی 
ڕێكخــراودا ده دا و پێــی وایــه  كــه  هه مــوو 
هه ڵســوكه وته كان ده بێ بــه  به ڵگه  و به پێی 
پێوان و قه راری نووسراوه  و له  چوارچێوه ی 
دیاریكــراودا بــن و هه میشــه  میكانیزمــی 
كۆنتڕۆڵ و ڕاپۆرتدان له  نێو ڕێكخستن و 
كاری به ڕێوه به ریدا كارا بێ ئێســتاش هه ر 
قورسایی خۆی هه یه . كاری ڕێكخراوه یی 
و به رێوه به ریــی ســه رده میانه  گرینگــی به  
كاری تیمــی، تێگه یشــتن و تێگه یانــدن، 
پێوه نــدی  و  به شــداریكردن  زواڵلــی، 
به ڕێوه بــه ر  ده وری  و  ده دات  دووالیه نــه  
كــه   ده نوێنــێ  ڕێكخه رێــك  وه كــوو  زیاتــر 
ده بێتــه  وێنــای فه رهه نگــی ڕێكخراوه یی. 
لــه و ڕوانگه یه وه  ئێســتا زیاتر گرینگی به  
كاراكتێــری به ڕێوه بــه ری و ده وری كه س و 
كه ســانی به ڕێوه بــه ر ده درێ تــا شه خســی 

به ڕێوه به ر. 
پێكــه وه   و  گشــتگیرن  كاراكتێرانــه   ئــه و 
ســه ركه وتوو  به ڕێوه بــه ری  جه وهــه ری 

ده خوڵقێنن.  
فه رهه نگســازیی  به رده وامیــی  لــه  
ڕێكخراوه ییــدا كــه  د.قاســملوو گرینگــی 
زۆری پــێ ده دا، ئێســتا بزووتنه وه ی كورد 
و به تایبــه ت حیزبــی دێموكرات پێویســتی 
زۆری به و مودێله ی به ڕێوه به ری هه یه . 

بێجگــه  لــه  ده وری به ڕێوه به ر وه كوو وێنا و 
سه مبولێكی پێشه نگ كه  ده بێ له  هه موو 
بوارێكــه وه  ئیلهامده ری ده ورووبه ری خۆی 
بــێ، یه كێكی دیكه  له  تایبه تمه ندییه كانی 
كــه   ئه وه یــه   ســه ركه وتوو  به ڕێوه بــه ری 
دووره دیمه نێــك بخوڵقێنــێ تــا ئه ندامانــی 
ڕێكخــراو یــا دایــره ی ژێربه ڕێوه به رایه تــی 
ئــه و، ئامانجه كانی خۆیانی تێدا ببیننه وه . 
ئــه و دووره دیمه نــه  ده توانــێ وه ك ئامانجی 
دواڕۆژی حیزب له  سه رده می د.قاسملوودا 
كۆمه ڵگایه كــی نموونه یــی بێ كه  پێشــتر 
و  سۆسیالیســتی  كۆمه ڵــگای  بــه   ئــه و 
دواتریــش بــه  سۆسیالیســتیی دێمۆكراتیك 

به  ناوی ده كرد. 
یــا ده توانــێ  كۆمه ڵێــك  پێــوان و نۆرمــی 
دڵخواز بن كه  هیوایه ك  به و كه ســانه ی له و 
چوارچێوه یه دا كار ده كه ن ده دات تا به رده وام 
له  هه وڵی گه شــه كردن و پێشــكه وتندا بن. 
ئه و ئامانجه  چه نده  ئۆتۆپیك و دووره ده ست 
كه ســی  و  ڕێكخــراو  بــۆ  ئه وه نــده   بــێ، 
ئاریشــه خوڵقێنه .  و  سه رئێشــه   به ڕێوه بــه ر 
به پێچه وانــەوە  وه هــا دووره دیمه نێــك چه نــده  
مومكین بێته  به رچاو و له گه ڵ ویســت و 
حه زه كانی ئه ندامان و پێڕه وانی كه سایه تی 
به ڕێوه بــه ر و ڕێكخــراو یا ئــه و یه كینه یه ی 
ئــه و به ڕێــوه ی ده بــات بگونجــێ، ئه وه نــده  
حه ز بۆ هه رەوه زی گشتی بۆ گه یشتن به  
ئامانج و حه زی هاوبه ش بۆ دابه شكردنی 

ئه رك و دژوارییه كان زیاتر ده بێ. 
متمانــه ش كاراكتێرێكی دیكه  و گرینگی 
هه رچه نــد  ســه ركه وتووه .  به ڕێوه بــه ری 
دووالیه نه تــر   و  به رفراوانتــر  متمانــه  
ئیمكانــی  و  كارئاســانی  ئه وه نــده   بــێ، 
ســه ركه وتنی به ڕێوه بــه ر زیاتــر ده بێ به اڵم 
بۆ وه ده ســتهێنانی متمانه،  كاری به رده وام، 
نه پســاوه  و سیســت ماتیك پێویســته  كــه  له  
ڕێــگای گوێڕاگرتــن، دانوســتانی پڕاوپڕ 
لــه  ڕێز و به رزكردنــه وه ی الیه نی به رامبه ر 
و به شــداری پێكردنــی زۆربــه وه  به  ئه نجام 
بــه   بــڕوا  ســه رچاوه ی متمانــه ،  ده گات. 
جه وهــه ری نرخــداری مرۆڤایه تییــه  كه  به  
دوور لــه  ڕه نــگ، ڕه گه ز، زمــان، ئایین و 
هتــد ڕێــز لــه  كه رامه تی مــرۆڤ ده گرێ 
و له ســه ر بنه مــای متمانــه  هه ڵســوكه وتی 
له گــه ڵ ده كات تا ڕێگای خۆشــبه ختی و 

ژیانی باشتری بۆ بكاته وه . 
بــۆ وه ده ســتهێنانی متمانــه  و خوڵقاندنــی 
ژینگه یــه ك كــه  مــرۆڤ تێیدا هه ســت به  

له به رامبــه ر  و  بــكا  خــۆی  به نرخبوونــی 
ده ورووبه رییه كانیدا به رپرســایه تی وه ئه ستۆ 
بگرێ هاوته ریب له گه ڵ پشتیوانیكردن له  
تواناییه كانی هه ر تاكێك، ده بێ حیساب له  
سه ر هێزی یه كگرتووی »كۆ«ش بكرێ؛ 
واتە هه م تاكه كان ببیندرێن و هه م هه ستی 
به رپرســایه تی »كــۆ« بــه رز بكرێته وه . له  
هه ر شوێنێكیش كه  پێویستی به  گۆڕین و 
چاكسازی بوو له  ڕێگای هه ڵسه نگاندنی 
ڕه خنه گرانــه ی  ڕوانگــه ی  و  بابه تییانــه  
پێویســت  هه نــگاوی  چاككــه ره وه وه  
بهاوێژرێ. له و ڕهو ته دا ده وری ڕوانگه ی 
جیــاواز و ته نانــه ت ڕای جیاوازیــش زۆر 
گرینگه ، چونكه  ده بێته  هۆی گه شه كردن 

و پێشكه وتن. 
به ڕێوه به رێكــی ســه ركه وتوو نه ته نیــا له به ر 
ڕه خنــه  و ڕای جیــاواز هــه ڵ نایه ، به ڵكوو 
هێــزی لێوه رده گــرێ، بــه  كاری دێنــێ و 
ڕێــگای  ســه ر  نه دیاره كانــی  ئاســته نگه  
و  ده بینێتــه وه   پــێ  هاوبه شــی  ئامانجــی 

چاره سه ریان ده كا.        
زۆربــه ی به ڕێوه به ران و ئه و ڕێكخراوانه ی 
كــه  لــه  حاڵــی گه شــه كردنی به رده وامــدان 
بــه   گرینگــی  سیســتماتیك  به شــێوه ی 
بــۆ  و  ده ده ن  چاككــه ره وه   ڕه خنــه ی 
ده ستنیشانكردنی الوازییه كان و پالنسازی 
دێنــن.  كاری  بــه   نــوێ  گۆڕانكاریــی 
ڕه خنه گرانــه   ڕوانگــه ی  ســه ركه وتووترین 
ده ستنیشــانكردنی هێــز یــان تواناییــه كان، 
الوازییــه كان، ده رفه تــه كان و مه ترســی یــا 
هه ڕه شــه كانه  كــه  ســااڵنێكه  وه كــوو یه كێك 
ناســراوه كانی  و  جێكه وتــوو  مۆدێلــه   لــه  
شــرۆڤه ی ڕه وشی ڕێكخراو یا ده زگایه كی 
ڕێبــه ره   و    دێ  بــه كار  به ڕێوه بــه ری 
ســه ركه وتووه كان بــه  به رده وامــی كه ڵكــی 

لێوه رده گرن. 
ده ستنیشــانكردنی  بــۆ  مۆدێلــه   ئــه و 
و  نێوخۆیــی  فاكتــۆره   گرینگتریــن 
كار  ســه ر  لــه   كاریگــه ر  ده ره كییه كانــی 
و هه بوونــی ڕێكخــراو یــان سیســتم به كار 
ده برێ و له و ڕێگایه وه  هه وڵ ده درێ پاش 
ده ستنیشانكردنی الوازی و هه ڕه شه كان یا 
له مپه ره كانــی ســه ر ڕێــگای گه شــه كردن، 
بــه  به هێزتركردنــی ده رفــه ت و تواناییه كان 
ڕێــگای گه یشــتن بــه  ئامانــج كورتتــر و 

كه مهه زینه تر بكرێ.
ڕێكخراوه یــی  كاری  و  به ڕێوه بــه ری 
و  كارابــوون  بــۆ  مودێرنــدا  جیهانــی  لــه  
خێراتركردنــی ڕه وتــی گه یشــتنی مرۆڤ 
به  خۆشــی یــان دڵخۆشــی و ڕیفاهه  . ئه و 
الیه نــی  له گــه ڵ  هاوته ریــب  دڵخۆشــییه  
و  ئــارام  خــۆش،  ژیانێكــی  ده روونــی، 
ژینگه یه كــی ته ندروســتیش ده گرێته وه كه  
ده كــرێ چه مكــی خۆشــژینی بــۆ بــه كار 

بهێندرێ . 
ئه ره ســتوو بــۆ ئــه و خۆشــژینییه  چه مكی 
)Eudaimonia( یوودایموونیــا 
ی بــه  كار هێنــاوه  و پێی وابــوو  ئامانجی 
هه موو مرۆڤێك ئه ویه   به   یوودایموون یا به  
قۆناغێــك لــه  ژیــان بگات كه  خۆشــی له  
ده رفه ته كانــی ژیــان ببینێ. ئه و ده رفه تانه  
بــه   بــۆ گه یشــتن  كار، خه بــات  شــێوه ی 
ڕێكخراوه یــی،  سیاســی،  ئامانجێكــی 
زیاتــر،  به رهه مهێنانــی  تاكه كه ســی، 
خزمه تگــوزاری باشــتر و به كورتی هه موو 
ژیانــی  و  مرۆڤــه كان  ژیانــی  بواره كانــی 

كۆمه اڵیه تیش ده گرێته وه .  
ئه گه ر د.قاسملوو له  گه یاندنی ئه ندامانی 
كۆمه ڵگا و حیزبه كه ی خۆیدا به  ژیانێكی 
ئاسووده، ئازاد  و پڕ له  خۆشی و ڕیفاهدا 
بــه ردی  النیكــه م  نه بــوو،  ســه ركه وتوو 
بناغــه ی ڕێبازێكــی دانا كه  لــه و پێناوه دا 
تێده كۆشــێ بۆیه  ئێســتا ناو و ڕێبازی ئه و 
له گــه ڵ چا ره نووســی نه ته وه كــه ی ئاوێتــه  
بــووه  و له گه ڵــی ده ژی، پێــش ده كــه وێ، 
هه ڵســوكه وت ده كا و خــۆی ده نوێنێ. ئه و 
به كرده وه  به ڕێوه به ر بوو، له  پێناوی ئازادیی 
گه له كه یــدا ســه ری دانــا و پێــی وابوو كه  
»گه لێــك ئــازادی بوێ، ده بــێ نرخی ئه و 
ئازادییــه ش بــدا«. بــه  كرده وه  بۆ خۆشــی  
نرخــی خه بات بۆ ئازادیی دا و ئاساییشــه  
كــه  هه تاهه تایه  له گه ڵ هیواكانی ئازادی 
و بڕواكانی نه ته وه كه ی بۆ ئازادی بژی.
یاد و ناوی د. قاسملوو به رز و نه مر. 



  ژمارە ٨٠٣ ، ٣١ی پووشپەڕی ٦١٤٠٠

دوو هێڵی گشتی 
لە میراتە هزرییەکانی دوکتور قاسملوودا

ئارش ساڵح

کاتێــک باس لــەوە دەکرێت کــە میراتە 
هزرییەکانــی دوکتــور قاســملوو چیــن و 
چــۆن دەتوانن لە بەرەوپێشــبردنی خەباتی 
بــن،  کاریگــەر  ئەمــڕۆی گەلەکەمــان 
ئامانــج ئەوەیــە کــە بە دۆزینــەوەی هێڵە 
ســەرەکییەکانی هزری دوکتور قاسملوو 
هــەوڵ بدەیــن ئــەو هێاڵنــە بــە ئەدەبیاتی 
سیاســی ئەم ســەردەمە و لە چوارچێوەی 
ڕاســتییە کۆمەاڵیەتــی و سیاســیەکانی 

ئێستادا بخوێنینەوە. 
لــەم وتــارە هــەوڵ دەدرێت ســەرەتا وەکوو 
پێشــەکی بــە کورتی بــەو پرســیارە واڵم 
بدرێتــەوە کــە بۆچی پێویســتە ئەو کارە 
بگەڕێینــەوە  دەبــێ  بۆچــی  و  بکەیــن 
بــۆ هــزری دوکتــور قاســملوو و پاشــان 
عاملیــەت  گەڕانــەوەی  توخمــی  دوو 
کــورد  نەتــەوەی  بــۆ  ئەیجەنســی  یــان 
ئــەو  ئاراســتەکردنی  هەروەهــا  و 
ئەیجەنســییە بۆ لەناوبردنــی نابەرابەرییە 
هێڵــی  دوو  وەک  کۆمەاڵیەتییــەکان 
قاســملوو  دوکتــور  هــزری  ســەرەکی 

دەخرێنە بەر چاو.
دێموکراتــی  حیزبــی  مێــژووی  لــە 
کوردســتانی ئێرانــدا دوکتــور قاســملوو 
یەکەمین هەنگاوی هاویشتووە بۆ ئەوەی 
تێگەیشــتنێکی هاوبــەش لە چوارچێوەی 

پالتفۆرمێکــی سیاســی تۆکمــە پێــک 
بێنێت. 

ئــەو پالتفۆرمــە سیاســییە ڕوانگەکانــی 
حیزبــی دێموکــرات لە ســەر سیاســەت و 
شــێوازی ئیعماڵی دەســەاڵت، ئابووری و 
شێوازی ڕێکخستنی ئابووریی کۆمەڵگا 
کۆمەاڵیەتییــەکان  کێشــە  هەروەهــا  و 

ڕوون دەکاتەوە. 
تا پێش ئەوە حیزبی دێموکرات و خەباتی 
کورد لە هەر چوار پارچەی کوردستاندا 
نەیتوانیــوە خاوەنــی ئــاوا پالتفۆرمێکــی 

ڕوون بن. 
 ئــەم پالتفۆرمــە هــەم توانیویەتــی -هەر 
وەک کە خودی دوکتور قاســملوو باس 
دەکات- ڕوانگــەی حیزبــی دێموکرات و 
خواستەکانی بۆ دنیای دەرەوە بە ڕوونی 
پیشان بدات و هەم ئەوەی کە بنەمایەکی 
هاوبەشــی بۆ هەموو ئەو کەســانە پێک 
هێنــاوە کــە دەبن بە ئەندامــی ئەو حیزبە 
و لــە دەوری خــۆی کۆیــان دەکاتــەوە؛ 
کاتــی  لــە  کــە  پالتفۆرمێــک  بۆیــە 
دوکتــور قاســملوودا و بــە هەوڵی ئەو لە 
الیــەن حیزبەوە و بە ناوی سۆســیالیزمی 
وێــڕای  کــراوە  پەســەند  دێموکراتیــک 
ڕێکخراوەیــی  کەلتــووری  و  پێکهاتــە 
و ئەندامــان، ڕۆڵێکــی بنەڕەتــی هەیــە 
و  شوناسبەخشــین  ئینســیجامپێدان،  لــە 

چییەتی حیزبی دێموکراتدا. 
هەڵگــری  پالتفۆرمــە  ئــەم  گرینگــی 
دوو پێویســتییە: یەکــەم ئــەوەی کــە ئەو 

پالتفۆرمە پێویستە وەکوو کۆڵەکەیەکی 
واتابەخــش  و  شوناســبەخش  ســەرەکی 
کــە هەمــوو ئەندامانی حیزب بەشــێوەی 
گــرێ  پێکــەوە  هاوکاتــی  و  ناوکاتــی 
دەدات لــە ڕۆڵگێڕانــی میحــوەری خۆی 
بــەردەوام بێــت؛ دووهــەم لەهــەر کات و 
ساتێکدا دەبێ خوێندنەوەی پێوەندیدار بەو 
ســەردەمە لەو پالتفۆرمە بکرێت و هەوڵ 
بدرێــت خوێندنــەوەی حیــزب و ئەندامــان 
بــە نیســبەت هێڵــە گشــتییەکانی ئــەو 
پالتفۆرمە بەڕۆژ و مونســەجێم بکرێتەوە 
بۆ ئەوەی پێش لە پەرتەوازەیی فیکری و 

تەشکیالتی ئەندامان بگیردرێت. 
دیــارە خــودی ئــەو خوێندنەوانــە مــەودا 
ســاز دەکەن بۆ گۆڕانــکاری قووڵتر لەو 

پالتفۆرمە و لە درێژخایەندا.
لــە  ســەرەکی  چەمکــی  یەکەمیــن 
هــزری دوکتــور قاســملوودا گەڕانــەوەی 
ئەیجەنســی یــان عاملیەتــە بــۆ نەتەوەی 

کورد. 
کێشــەی کــورد لــە ڕوانگــەی دوکتــور 
ســەرچاوە  شــوێنەوە  لــەو  قاســملوودا 
دەگرێت کە گەلی کورد بە شــێوازێکی 
سیســتماتیک ئەو عاملیەتەی لێ زەوت 
کــراوە کــە بتوانێت بــۆ داهاتووی خۆی 
و بەپێــی شــێوازی ژیانــی خــۆی بڕیــار 
بدات و بڕیارەکانی جێبەجێ بکات. هەر 
بۆیە لە کورتەباسێک لەسەر سوسیالیزم 
باســەکەدا  الپــەڕەی  ســێهەمین  لــە 
دەڵێــت کــە »نێوەڕۆکــی ئەم مەســەلەیە 

دانانــی  مافــی  ئەســتاندنی  لەڕاســتیدا 
چارەنووســە«. پاشــان لــە درێــژەدا ســێ 
شــێوازی گەیشــتن بەو مافە کە بریتین 
لە ســەربەخۆیی، حکوومەتــی فێدراڵ و 

پاشان خودموختاری پێناسە دەکات. 
پێناســەکردنی  لــە  قاســملوو  دوکتــور 
خودموختــاری کــە بە شــێوازی گونجاو 
لــە  کــورد  کێشــەی  چارەســەری  بــۆ 
دەکات  پێناســەی  ئێــران  کوردســتانی 
بــە هیــچ شــێوە بــاس لــەوە نــاکات کــە 
خودموختــاری پردێکــە بــۆ گەیشــتن بە 

سەربەخۆیی. 
هەروەها لە پێناسەکردنی ئەو سێ شێوازە 
قۆناخبەنــدی یــان بەهادانێکــی تایبــەت 
نــاکات کــە یەکێکیان لە ســەرەوەی دوو 

شێوازی تر بێت. 
بۆیە پرســیار ئەوەیە کە سەرەڕای ئەوەی 
کە مافی دانانی چارەنووس لە شێوازی 
ســەربەخۆییدا دەتوانێــت بــە شــێوازێکی 
ڕەهاتر لە شــێوازی خودموختاری دیاری 
بکرێت بەاڵم بۆچی دوکتور قاسملوو لەو 
باوەڕەدایــە کــە ئەم مافە لە چوارچێوەی 
خودموختــاری  شــێوازی  بــە  و  ئێرانــدا 

چارەسەر دەبێت؟ 
ڕوون و ئاشــکرایە کــە ئــەو گەرەنتییەی 
بــۆ  پێویســتییەتی  نەتەوەیــەک  کــە 
کەلتــووری  تەواویەتــی  بەردەوامبوونــی 
ئــەو  هەروەهــا  و  خــۆی  شــەئنیەتی  و 
دەبــن  لەبەردەســتی  کــە  ئیمکاناتــەی 
و  ئابــووری  هــزری،  پێشــکەوتنی  بــۆ 

لــە چوارچێــوەی  خــۆی  کۆمەاڵیەتــی 
بــە شــێوازێکی بەرچــاو  ســەربەخۆییدا، 
قاســملوو  دوکتــور  بــەاڵم  مســۆگەرترن 
ســەرەڕای ئــەوە هێشــتا پێــی وایــە کــە 
خودموختــاری دەتوانێــت گەلــی کــورد 
لــە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان بە ئامانجی 
»مافــی دانانــی چارەنــووس« نزیــک 

بکاتەوە.  
پێویســتە  پرســیارە  ئــەم  وەاڵمــی  بــۆ 
خودموختــار  و  ســەربەخۆ  یەکــەی  دوو 
لــە  نیســبەت ڕێــژەی ســەربەخۆیی  بــە 
بــەراورد  یــەک  لەگــەڵ  بڕیاردانیــان 
بکەیــن. هــەرکام لــەم دوو یەکەیــە لــە 
حقوقی-سیاســیدا  چوارچێوەیەکــی 
مــاف  کۆمەڵێــک  کــە  دەکــەن  ژیــان 
ســاز  بۆیــان  تەعەهــود  کۆمەڵێــک  و 
دەکات کــە ئــازادی بڕیاردانــی ئەوان بە 
شــێوەی ســەربەخۆ و بــە بــێ گوێدان بەو 
کۆمەڵگایەی کە لە نێوی دان سنووردار 

دەکاتەوە. 
بڕیاردانــی  ســەربەخۆیی  وێنــە  بــۆ 
و  یاســا  بــە  ســەربەخۆ  یەکەیەکــی 
نێودەوڵەتــی  کۆمەڵــگای  ڕێســاکانی 
ســەربەخۆ  یەکەیەکــی  و  ســنووردارە 
ناتوانێــت بەبــێ گوێدان بــە کۆمەڵگای 

نێودەوڵەتی سەربەخۆیانە بڕیار بدات.
بۆیــە ئەگەرچــی ســەربەخۆیی بڕیاردان 
لــەو دوو یەکەیــە بە شــێوازێکی بەرچاو 
لــە  دەتوانێــت  خودموختــاری  جیــاوازە، 
چوارچێوەی خۆیدا بەرهەمهێنەری یەک 
پڕەنســیپ بێــت کــە ســەربەخۆییش لــە 
بنەڕەتدا بەرهەمهێنەری هەمان پڕەنسیپە 
بــەاڵم بەشــێوەیەکی پێشــکەوتووتر و بــە 
گەرەنتییەکــی زۆرترەوە بۆ بەردەوامبوون 
ئەیجەنســی  یــان  عاملیــەت  ئەویــش 

نەتەوەیە. 
عاملیــەت  دەتوانێــت  خودموختــاری 
بەدامەزراوەییکــراو  شــێوازێکی  بــە 
بگەڕێنێتــەوە بــۆ نەتــەوە و بــەو شــێوازە 
ئەســڵی دیاریکردنــی مافــی چارەنووس 

بتوانێت بەرهەم بێت. 
دوکتــور  فیکــری  نیزامــی  لــە  بۆیــە 
قاســملوودا خودموختاری گەرەنتیکەری 
گەڕانــەوەی عاملیەتــە بــۆ گەلی کورد 
خــودی  ئــەوە  ئــەوەوە،  دوای  لــە  بــەاڵم 
نەتەوەیــە کە بڕیــار دەدات ئەو عاملیەتە 
چۆن بەکار دێنێت و بەرەو کوێ دەیبات. 
هــەر بــۆ ئــەو مەبەســتەیە کــە دوکتــور 
قاسملوو بەردەوام دەڵێت کە ئێمە لەکاتی 
ئێســتادا خودموختاریمــان دەوێــت بــەاڵم 
هیچ گەرەنتییــەک نییە کە جیلەکانی 
داهاتــووی ئێمــە هــەر هەمــان داخوازیان 
بێت. دوکتور قاســملوو بە باشی دەزانێت 
کــە گەڕانــەوەی عاملیــەت بــۆ گەلــی 
کــورد، گۆڕینی یاســای یارییەکەیە لە 
بەرژەوەندیــی نەتــەوەدا بــەاڵم گەرەنتــی 

ئاکامی یارییەکە نییە.   
بەتایبــەت  دەتوانــن  فاکتــەر  دوو  بــەاڵم 
لــە مەســەلەی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی 
بــە  ئەیجەنســییە  ئــەو  کوردســتان 
شــیوازێکی پێشــکەتووتر و هەروەهــا بــە 
تەزمینێکی زۆرترەوە سەقامگیر بکەن و 

بە دامەزراوەیی بکاتەوە. 
ئەوەیــە کــە کاتێــک  یەکــەم فاکتــەر 
تەعبیــری  )بــە  ناوەنــدی  حکوومەتــی 
نەتــەوەی  یــان  قاســملوو(  دوکتــور 
لــە  تــر،  تەعبیرێکــی  بــە  سەردەســت 
ئاکامــی بەردەوامــی خەباتێکی بەهێزدا 
ناچار دەبێ کە بێتە سەر مێزی وتووێژ، 
خەباتــی ڕزگاریخــوازی گەلــی کــورد 
ئــەو  ڕێکخســتنی  شــێوازی  دەتوانێــت 
خودموختارییــە لــە سیســتمی حقوقــی و 
سیاسی واڵت بە شێوازێک ڕێک بخات 
کە هەڵوەشانەوەی بۆ نەتەوەی سەردەست 

تێچووی زیاتری هەبێت. 
ڕاســتیدا  لــە  فاکتــەر  دووهەمیــن 
لــە دوای ڕۆژ زیاتــری  وشــیاری ڕۆژ 
هاوواڵتیانە بە شــێوازێک کە داهاتووی 
هەرێمەکەیــان بــە الوە گرینــگ بێــت و 
بــە موڵکــی خۆیانی بزانــن و داهاتووی 

هەرێمــەدا  ئــەو  داهاتــووی  لــە  خۆیــان 
ببیننــەوە. ئەمــەش تەنیا بە چەســپاندنی 
لــە  قاســملو  دوکتــور  تەعبیــری  )بــە 
کورتەباسدا( سێ ڕەهەندی دێموکراسی 
واتە سیاســی، ئابــووری و کۆمەاڵیەتی 
واتــە داهاتــووی هەرێمێکــی  دەکرێــت. 
خودموختــار و هەروەهــا تــا ڕادەیەکــی 
بەرچاویش واڵتێکی سەربەخۆ گرێدراوی 
ئەوەیــە کــە هەمــوو چین و توێــژەکان و 
شوناســە جیاوازەکان و تاکەکان بەردەوام 
بەشــدار بــن لــە بەڕێوەبردنــی خۆیــان، بە 
داهاتــی  بەشــی  یەکســان  شــێوازێکی 
و  بەرکەوێــت  کۆمەڵگایــان  گشــتی 
ئازادییــە سیاســی و کۆمەاڵیەتییەکانی 

خۆیانیان هەبێت.
هێڵــی  دووهەمیــن  دەمانباتــە  ئەمــەش 
هزرییەکانــی  میراتــە  لــە  گشــتی 
یەکســانییە  واتــە  قاســملوو  دوکتــور 
کۆمەاڵیەتییــەکان. لــە هــزری دوکتــور 
قاسملوودا پاش ئەوەی نەتەوە ئەیجەنسی 
و عاملیەتــی خــۆی بــە دەســتەوە گــرت 
ئیــش تــەواو نابێــت بەڵکــوو دەســت پــێ 
دەکات. دوکتور قاسملوو لە کورتەباسدا 
بابەتــی بەرابەری کۆمەاڵیەتی بە ناوی 
کۆمەاڵیەتییــەکان  کێشــە  چارەســەری 
پێناســە کــردووە و پێــی وایــە کە حیزبی 
بەرنامــەی  کــە  پێویســتە  دێموکــرات 
هەبێــت بــۆ چارەســەری ئــەو کێشــانە و 
بــە هیــچ شــێوازێک بەرنامــەی خــۆی 
بۆ تەنیا چارەســەری کێشــەی نەتەوەیی 
ڕوانگــەی  لــە  نەکاتــەوە.   قەتیــس 
ســەردەمە  لــەو  و  قاســملوودا  دوکتــور 
چارەســەرکردنی  بــۆ  ڕێــگا  باشــترین 
گەیشــتن  و  کۆمەاڵیەتییــەکان  کێشــە 
بــە بەرابــەری کۆمەاڵیەتــی بریتی بووە 
نێــو  لــە  سوســیالیزم  دامەزراندنــی  لــە 

کۆمەڵگادا. 
لــە هــزری دوکتــور قاســملوودا شــێواز و 
ڕێــگای گەیشــتن بــە کۆمەڵگایەکــی 
سۆسیالیســتی و تایبەتمەندییەکانی ئەو 
کۆمەڵگایــە لە ســەر بنەمای ئەزموونی 
کۆمەڵگاکانــی تــر و دۆخــی تایبەتــی 

کۆمەڵگای کوردستان داڕێژراوە.
بــەاڵم لە ئاکامدا ئامانجی سۆســیالیزم، 
لــە  قاســملوو  دوکتــور  وتــەی  بــە 
چەوســانەوەیە  نەهێشــتنی  کورتەباســدا، 
خۆیــدا.  فۆرمەکانــی  هەمــوو  لــە 
یەکێــک لــە فۆرمەکانــی لەناوبردنــی 
ئــەو چەوســانەوەیە دەتوانــێ بــە شــێوەی 
نەهێشتنی نابەرابەرییە ئابوورییەکان بێت 
واتە، هەروەک دوکتور قاســملوو باســی 
دادوەرانــەی  دابەشــکردنەوەی  دەکات 
ســەروەت و ســامان لــە نێــو کۆمەڵگادا. 
هەروەها لە ڕوانگەی دوکتور قاسملوودا 
کێشــە  چارەســەری  تــری  فۆرمێکــی 
کۆمەاڵیەتییەکان بریتییە لە لەناوبردنی 
لــە  کــە  ناعادیالنــە«  »ئیمتیــازی 
ڕەهەندی کۆمەاڵیەتی دێموکراســی یان 
بە وتەی دوکتور قاسملوو لە دێموکراسی 

کۆمەاڵیەتییەوە سەرچاوە دەگرێت.
و  کات  لــە  کــە  ئیمتیازانــەی  ئــەو 
تــر  شــوێنی  و  کات  بــۆ  شــوێنێکەوە 

جیاوازن. 
پێشــکەوتنی  لەگــەڵ  جــار  هەندێــک 
ئابــووری و هــزری کۆمەڵــگای مرۆیی 
هەبوونی ئەو ئیمتیازانە دەردەکەوێت واتە 
بۆ ســاڵەها، سەرەڕای ئەوەیکە هەندێک 
کــەس لــەو ئیمتیازانــە بەهرەمەند دەبن و 
هەندێــک بــە بۆنەیانــەوە دەچەوســێنەوە، 
بــەاڵم کەس لــە بوونیان ئــاگادار نەبووە. 
ئــەو ئیمتیازانە کە بە زمانی ئینگلیزی 
privilege  یــان پێ دەوترێت لەســەر 
ئەساسی نەژاد، جینسیەت، سێکشوالیتی 
و پێگــەی کۆمەاڵیەتی و زۆر شــتی تر 
لە نێو کۆمەڵگادا بونیان هەیە و بوونەتە 
بنەمــای زۆر نابەرابــەری کۆمەاڵیەتــی 
بۆیــە بەگژداچوون و هەڵوەشــانەوەی ئەو 
قاســملوو  دوکتــور  بەوتــەی  ئیمتیازانــە 
حیزبــی  ســەرەکی  بەرنامــەی  دەبــێ 

دێموکرات بن.
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لــەو جــۆرە کۆمەڵگایانــەدا کــە زیاتــر ژیان بە شــێوەی نەریتــی بەڕێوەدەچێت و 
بەهــۆی پێشــکەوتوونەبوونی کۆمەڵــگاوە ژنــان زۆر کەمتــر لــە پیــاوان دەچنــە 
بازاڕی کارەوە و بە ئەرکی ماڵەوە زیاتر ســەرقاڵن، پرس و بابەتی دایک بوون 

گرینگییەکی تایبەت لە خۆ دەگرێت.
لــەم جــۆرە کۆمەڵگایانــەدا ئــەو پێناســەی کــە ڕەنگــە خــودی کۆمەڵــگا، یان 
دەســەاڵتی زاڵ بــە ســەر کۆمەڵگاکــەدا بۆ ژنانی کردبێــت، قەتیس کردنەوەی 

ئەوان لە ڕۆڵی دایکدایە.
ئەمــە ئــەو دیاردەیەیــە کــە ئێســتاکەش لــە کۆمەڵگاکانــی جیهانی ســێهەمدا 
بەڕوونــی بەرچــاو دەکەوێت. پێناســەیەک کە لەم جــۆرە کۆمەڵگایەدا بۆ ژنان 
کــراوە ئەمەیــە کــە بــە لەدایکبوون لە نێو خێزاندا، ڕۆڵــی کچی بنەماڵەیان پێ 
دەبەخشــرێت ، کچێــک کــە دەبــێ یارمەتیــدەری دایک لە کارەکانــی ماڵەوە 
بێــت، خەمخــۆری باوکــی و هەروەهــا خزمەتکارێکــی باش بۆ براکــەی! دواتر 
کــە دەگاتــە قۆناغەکانــی ســەرەوەی ژیــان و کەم کەم دەبێــت ڕوو لە خوێندنی 
بااڵ بکات، بەپێی پێناســەکان وای بۆ شــرۆڤە دەکرێت کە یان خوێندن بۆ کچ 
نابێت یان ئەگەریش بێت، لە کۆتاییدا هەر دەبێ بچێتە نێو ژیانی هاوبەشەوە و 
لــەوێ ئەرکی هاوســەر بگێڕێ! دواتریــش بەپێێ نەریتی کۆمەڵگا بەدڵنیاییەوە 
دەبێ ببێت بە دایک و ئەمە الی ئەو کۆمەڵگایە و بەپێی شێوە ڕوانینەکەی، 
گرینگترین ئەرکێکە کە لە ســەر شــانی قورســایی دەکات! جیا لەوەی کە تا 
چەنــد کۆمەڵــگا، دەســەاڵت و کولتووری زاڵ ئەم پێناســەیە بــۆ کچان دەکەن 
و ئیــزن بــە خۆیــان دەدەن تاکــوو بڕیــاری ژیانــی کچێک هەر لە ســەرەتاوە بەم 
شــێوەیە بدرێت، ئەوە ئاکار و بیرکردنەوەی خودی کچەکەیە کە گرینگە. هەر 
ئــەوەی کــە ڕێــژەی خوێندەواری کچان لە کوڕان کەمترە، یان ئەوەی کە زیاتر 
لە کوڕان دەست لە خوێندن هەڵدەگرن، ئەوەی کە زۆر زووتر لە تەمەنی گونجار 
دەچنــە پرۆســەی هاوســەرگیرییەوە و زۆر زوو منداڵیــان دەبێــت و دەبنــە دایک، 
بابەتێکی گرینگە کە چووەتە ناخی خودی تاکەکانیشەوە، زۆر جار کە لەگەڵ 
ئەم کەسانە قسە دەکرێت خۆیان زۆر بە سەرکەتووش دەزانن کە لە تەمەنی بۆ 
نموونە ٣٠ ساڵیدا، منداڵەکەیان ١٨ سااڵنە! ئەمە جیا لە ورووژاندنی بابەتگەلی 
گرینگــی وەکــوو هاوســەرگیرییی زۆرەملــێ و منداڵبوونــی پێشــوەختە و زەخت 
وگوشــاری بنەماڵــەکان بۆ لەکــۆڵ کردنەوەی نانخۆرێکی زیاتر، بەشێکیشــی 
پێوەندیــی بــە خــودی تاکەکانــەوە هەیــە کــە بۆچی ژیانــی کەســانی دەوروبەر 
نەیتوانیــوە ببێتــە ئەزمــوون بۆ ئــەوەی کە لــە قۆناغێکدا بــە دەوروبەرییەکانیان 
بڵێــن بوەســەتە! مــن مافــی ژیان و بڕیاردانــم هەیە. ئەوەی کە لــە چوارچێوەی 
ئــەم بابەتــەدا دەمەوێ تیشــکی بخەمە ســەر، ئــەو ڕۆڵــی دایکایەتییەیە کە لە 
کۆمەڵــگای ئێمــەدا زۆر بــە پیرۆزییــەوە باســی لێوە دەکرێت و وەک بەشــێکی 
ســەرەکیی ژیانــی هــەر ژنێک چــاوی لێدەکرێت، وەک بڵێی هــەر ژنێک کە 
ببێتە دایک ئەوە ئیدی مرۆڤێکی تەواوە و بە منداڵبوون سووڕی ژیانی خۆی 
تەواو کردووە. لە ڕاستیدا لە ژیانی پیشکەوتووی ئەمڕۆدا بە ڕۆڵگێرانی ژنان 
لە دەرەوەی ماڵ و بە بەرزبوونەوەی ئاستی خوێندەواری و تێگەیشتن لە دنیای 
دەوروبەر و بارودۆخی ئابووری و سیاســی و تەنانەت کۆمەاڵیەتیش، ژنان زۆر 

کەمتر لە جاران ڕۆڵی سەرەکیی خۆیان لە دایک بووندا پێناسە دەکەن.
ژنان لە سەردەمی ئێستادا، وەکوو دایکەکانی خۆیان بیر ناکەنەوە کە چارەنووسی 
هەر کچێک هاوســەرگیری و پاشــان بوون بە دایکە بەڵکوو ئەوان زیاتر بیر لە 
خۆیــان و دەرفەتەکانــی ژیانی باشــتری بەردەمی خۆیــان دەکەنەوە کە دەتوانێ 
ســەرکەوتنی کۆمەڵگاش مســۆگەر بکات. زۆرجار، لە زۆر کەســدا، منداڵ و 
هەســتی دایکایەتــی ئەتوانــێ لەمپەرێکی گەورە بۆ ژنان و ســەرکەوتنەکانیان 
بێت. ئەمە بەو مانایە نیە کە نابێ ژنان ببن بە دایک چونکە بەپێی سرووشتی 
ژیانیــش شــتی وا نالــوێ و نابێ کۆمەڵــگا لە بەرهەمهێناەوەی ژیاندا تووشــی 
وەستان بێت بەڵکوو بەو مانایەیە کە بوون بە دایک ئامانج نییە، ئەوە بڕیارێکە 
بــۆ ژیــان و داهاتــوو کــە ڕەنگــە کەســێک لــەو چوارچێوەیەدا خــۆی و ژیانی 

پێناسە نەکردبێت.
ڕەنگــە هۆکارەکانــی زۆربوونەوەی مەیلی ژنان بۆ نەبوون بەدایک لە ئەمڕۆدا 
زۆربــن، وەک دۆخــی ئابــوری، دۆخی سیاســی، دۆخــی کۆمەاڵیەتی، دۆخی 
فەرهەنگــی و زۆر هــۆکاری تــر، بــەاڵم زۆربــەی ژنــان بــە ئەزموونێک کە لە 
ژیانــی خۆیانــدا هەیانبووە، بــە بینی لەخۆبوردوویــی دایکەکانیان و ئەو هەموو 
ماندووبوونەی کە بۆ گەورەکردن و پێگەیاندنی منداڵەکانیان لە ئەستۆیان بووە، 
چیدیکە ئامادە نین کە قوربانی بن، بەو مانایە کە ئەوانیش وەکوو دایکەکانیان 
تەنیا لە بەر ڕوانینی کۆمەڵگا کە نەکا پێیان بوترێت کێشەیان هەیە و ناتوانن 
ببن بە دایک ، بەرپرسایەتییەک لە ئەستۆ بگرن کە پاش سااڵنێک و کاتێک 
منداڵەکەیــان ژیانــی خۆیان هەڵدەبژێرن، تازە تێبگەن کە ژیانی ژنێک تەنیا لە 

دایکایەتیدا کورت ناکرێتەوە و ئەوان جیا لەو ئەرکە شتێکی تر نازانن.
دایک بوون و دایکایەتی هەست و بەرپرسایەتییەکی زۆر پیرۆزە و بەدڵنیاییەوە 
هەرکەســێک ناتوانــێ قورســایی ئــەم نــاو و ئەرکــە بــە کۆڵ بکێشــێ بەاڵم ، 
تێگەیشتنی ژنان لە ژیان و داهاتوو و ئاواتەکانیان ئەتوانێ لە دنیای ئەمڕۆدا 
بژاردەیەک بخاتە بەردەمیان کە ئایا پێیان خۆشە دایک بن یان نە؟ ئەمە هەر 
ئەو ئەســڵەیە کە وەکوو هەڵبژاردنی تاکەکەســی و مافی هەڵبژاردن ناوی لێ 
دەبردرێت و مرۆڤەکان ئازادن لە بڕیارداندا، بۆیە پێناسەیەک کە هەرکەس بۆ 

ژیانی خۆی و داهاتووی خۆی دەیکات، جێگای ڕێز و بایەخە. 

نووسین: هێمۆ

وێــــــــــستگە

دایکایەتـــی تەنیـــا یەکێـــک لـــە 
ڕۆڵـــە ســـەرەکییەکانی ژنانـــە!

کاک سەید سەالم لەو دەگمەن کەسایەتییانەیە کە بە زمانێکی سادە و زانستییانە 
وەک ڕێبەرانی شەهید هەوڵی پراکتیزەکردنی خەبات و درووست کردنی بناغەی تێئۆریکی خەبات ئەدات 

و لە هەمان کاتدا وەک پێشمەرگەیەکی نموونە و گیانفیدا 
بۆ دەستەبەربوونی سەروەری نەتەوەکەی بەرخۆدان دەکات

ئەو جڤاکەی باوەڕی بەخۆ نەبێ بەهای پێویست بە کەسایەتییە هەڵکەوتەکانی خۆی نادات و نایانناسێت 
بۆیە بەردەوامیش پەتی کۆیلەتی توندتر و توندتر لە گەردنی دەئاڵێت و 
لەکۆتاییشدا لە گێژاوی گوتاری داگیرکەردا سەرلێشێواو و نامۆ نوقم دەبێت

یادێک لە خەباتی 
ڕێبەری خاکەڕای نەتەوەکەمان

زاگرۆس

زیانبەخشــترین  لــە  یەکێــک  ڕەنگــە 
تایبەتمەندییەکانی نەتەوەی ژێردەست 
نەبوونی بــاوەڕ و متمانەبەخۆیی بێت؛ 
دیــارە ئــەو جڤاکــەی بــاوەڕی بەخــۆ 
نەبێ بەهای پێویســت بە کەســایەتییە 
و  نــادات  خــۆی  هەڵکەوتەکانــی 
نایانناســێت بۆیــە بەردەوامیــش پەتــی 
کۆیلەتــی توندتر و توندتر لە گەردنی 
دەئاڵێــت و لەکۆتاییشــدا لــە گێــژاوی 
سەرلێشــێواو  داگیرکــەردا  گوتــاری 
هەربۆیــە  دەبێــت.   نوقــم  نامــۆ  و 
کاک دوکتــور ســادق شــەرەفکەندی 
دەفەرمێــت: »بــا دایکانــی نەتــەوەی 
دوکتــور  ژیانــی  چیرۆکــی  ئێمــە 
گوێــی  بــە  شــەهیدانمان  و  قاســملوو 
مندااڵنیاندا بڵێنەوە چون بێگومان ئەو 
نەتــەوەی خــۆی ناســی و شــانازی بە 
کەســایەتییەکانییەوە کرد هیچ کات 
کۆیلەتــی قەبوڵ ناکات و چۆک بە 

وتــاری داگیرکەر دانــادات و درەنگ 
یان زوو سەربەخۆیی و ڕزگاری خۆی 

وەدەس دێنێت«. 
تێکۆشــەرە  ئــەو  سەیدســەالم  کاک 
هەڵکەوتــەی مەیدانــی کوردایەتییــە 
کــە پێویســتە هەمــووان بــە چاوێکــی 
و  ژیــان  ســەیری  وردبینانــەوە 
ئامۆژگارییەکانــی بکەن و وانەکانی 
و  خاکەڕایانــە  ژیانــی  و  بخوێننــەوە 
خۆبەخشانەی لە پێناوی نەتەوەکەماندا 
بکەنە سەرباشقەی تێکۆشانی ئەمڕۆ 

و نەسڵەکانی داهاتوومان.
نــاوادەی  بەســەر کۆچــی  ســاڵ   ٢٢
هاوڕێی ڕێبەر و سوارچاکی مەیدانی 
خەبــات و بەرخۆدانــی گــەل، کاک 
تێدەپەڕێــت.  عەزیــزی  سەیدســەالم 
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران 
جیــا لــە فیداکردنــی ســێ ڕێبــەری 
لــە  هەڵکەوتــوو  و  کاریزماتیــک 
بەختــەوەری  و  ڕزگاری  ڕێگــەی 
دەیــان  خــاوەن  کوردســتان  خەڵکــی 
شــەهیدی مەزنــە کــە ئەگــەر خۆری 
پڕشــنگداری ئەو سێ ڕێبەرە نەبووایە 
و لــە شــوێن یــان کاتێکــی دیکــەدا 

بوایەتــن بێگومــان تیشــکی ڕووناکی 
هزر و ئەندێشە و توانا و بەڕێوەبەرییان 
زۆر بەرباڵوتــر و بەرینتــر لــە ئێســتە 
نەتــەوەی  نیشــتمانی   ئاســمانی  لــە 
کۆلۆنیکــراوی ئێمەدا دەدرەوشــانەوە و 
هەر کام لەم کەســایەتییانە ئەگەر لە 
نێــو نەتەوەیەکــی ســەربەخۆدا بوایەتن 
دەیــان پەیکــەری ڕێزلێنــان و ســەدان 
نامیلکەی لێکۆڵینەوە لەســەر ژیانیان 
و دەیان بەڵگەفیلم لەسەر گیانبازی و 
خۆفیداکردنیان لە ڕێگەی بەختەوەری 

نەتەوەکەیاندا لێ دروست دەکرا.
 لەنێــو ئــەم کەسایەتییانەشــدا کاک 
مرۆڤێکــی  عەزیــزی  سەیدســەالمی 
خــاوەن جێگــە و پێگــەی تایبــەت بــە 
خــاوەن  کەســایەتییەکی  خۆیەتــی، 
ئۆتۆریتە و خەڵکویســت و خۆنەویست 
کــە شــێلگیرانە لــە ڕێبــازی خەباتــدا 
ســاتێکیش  بــۆ  و  دەنێــت  هەنــگاو 
مرۆڤــە  لــەو  و  النــادا  ڕێبــازە  لــەم 
و  کەســایەتی  کــە  ئاکاربەرزانەیــە 
ســامان و زانســتی خۆی دەخاتە پێناو 

خەباتــی ڕەوای نەتەوەکــەی و حیزبــە 
خــۆی  لەڕاســتیدا  و  پێشــەنگەکەی 
دەکاتە پردەبازی ڕێبازی سەرکەوتنی 
نەتەوە و حیزبەکەی نەک بەپێچەوانە 
پلیکانــەی  وەک  نەتــەوە  و  حیــزب 

سەرکەوتنی خۆی بەکار بێنێت. 
و  ژیــان  بەســەر  چاوێــک  ئەگــەر 
کەڵەمرۆڤــەی  ئــەم  بەســەرهاتی 
بۆمــان  بخشــێنین  گەلەکەمانــدا 
دەردەکەوێت کە کاک سەیدســەالم لە 
ســەردەمی ڕاپەڕینی گەالنی ئێران لە 
ســەرەتای ٥٧ بەرپرسی دادگوستەری 
دێتــە  کاتێــک  و  بۆکانــە  شــاری 
ســادەی  پلــەی  لــە  حیزبــەوە  نێــو 
پێشــمەرگایەتییەوە دەست بە تێکۆشان 
دەکات و بــە گەورەیــی و لێهاتوویــی 
خــۆی قۆناغــەکان دەبڕێت و تا دەبێتە 
ئەندامــی ڕێبەرایەتیی حیزب، ئەو لەو 
دەگمــەن ڕووناکبیرانەیە کە لە جیاتی 
خۆیــەوە  کاڵوی  بــە  دەســت  ئــەوەی 
بگــرێ و ژیانــی تاکەکەســی خــۆی 
بــۆ گرنــگ بــێ، خۆنەویســتانە پــێ 
دەنێتە ڕێبازی خەبات و تێکۆشــان بۆ 
وەدەستهێنانی مافی ڕەوا هەڵدەبژێرێ. 

دەگمــەن  لــەو  سەیدســەالم  کاک 
کەسایەتییانەیە کە بە زمانێکی سادە 
و زانســتییانە وەک ڕێبەرانی شــەهید 
و  خەبــات  پراکتیزەکردنــی  هەوڵــی 
درووســت کردنی بناغــەی تێئۆریکی 
خەبــات ئــەدات و لــە هەمــان کاتــدا 
و  نموونــە  پێشــمەرگەیەکی  وەک 
گیانفیدا بۆ دەســتەبەربوونی سەروەری 
نەتەوەکــەی بەرخــۆدان دەکات.  ئــەو 
کە مامۆستایەکی لێهاتوو و شارەزای 
بــواری مــاف بــوو، زۆر بە باشــی لەم 
مــاف  کــە  تێگەیشــتبوو  ڕاســتییە 
وەرگرتنــی نییــە و دەبــێ بــە خەبــات 
وەک  بســتێندرێت  ماندووبــوون  و 
شۆڕشگێڕێکی ڕاســتەقینە چاوەڕێی 
ڕزگاری  بــۆ  دەرفــەت  وەدیهاتنــی 
نــاکات بەڵکوو بە هەوڵ و ماندبوونی 
خۆی و هاوڕێیانی هەوڵی ئەوە دەدات 
دەرفــەت بۆ شــۆڕش و خۆڕزگارکردن 
لە ژێردەســتی بخولقێنــێ و داگیرکەر 
لەهەمبــەر ئیــرادەی بــەرزی خۆیدا بۆ 

سەرکەوتن بەچۆکدا بێنێت. 

هــەر بۆیــە لــە کاتــی شــەهیدکرانی 
ڕێبــەری مەزنمــان و لــە ئاخاوتنێکــدا 
دەفەرمێــت خەباتــی ئێمــە بارتەقــای 
ئــەو  زوڵم و زۆرەیە کە لێمان دەکرێت 
و ئێمــە هەرگیــز لەبەرانبــەر زاڵمانــدا 
چۆک دانادەین و تا سەرکەوتن درێژە 

بە خەباتی ڕەوای خۆمان ئەدەین.
لــەو  بــاش  زۆر  سەیدســەالم  کاک 
ڕاســتییە تێگەیبــوو کــە لــە دنیــای 
بــۆ  نێونەتەوەییــدا  حقوقــی  ئاڵــۆزی 
ئــەوەی وەک نەتەوەیەکــی ژێردەســت 
بــە مافەکانمان بگەین دەبێت ڕێگەی 
خەبــات و بەرخــۆدان و خۆبەهێزکــردن 
بگرینــە بــەر و بــۆ ئــەم مەبەســتەش 
سازماندان و ڕێکخستنی پێشمەرگەی 
بە چەکی باوەڕ و زانست و لە هەمان 
کاتدا بەهێزبوونی لەباری سەربازییەوە 
وەک ڕاستییەکی حاشاهەڵنەگر چاو 
لێدەکــرد و هــەر لــەم پێناوەشــدا ئــەو 
کاتــەی کە بەرپرســی کۆمیســیۆنی 
سیاســی نیزامی حیــزب بوو ئەوپەڕی 
هەوڵــی خــۆی لــەم پێنــاوەدا وەگــەڕ 
دەزگای  بەرپرســی  وەک  و  خســت 
بەهرامــی  کاوە  کاک  فەرماندەیــی 

باسی لێوە کرد: کاک سەیدسەالم لەو 
کەســایەتییانە بــوو کە لە پێگەیاندنی 
پێشــمەرگە دەوری ســەرەکی گێــڕا و 
کاریگــەری  دەورو  هەنووکــەش  تــا 
ئــەم ڕێبەرە بلیمەتە لەبــاری پەروەردەو 
پێشــمەرگە  ڕاهێنانــی  و  فێرکــردن 
لەباری سیاسی و نیزامییەوە بە ڕوونی 
دیــارە. سەیدســەالم وەک ڕێبەرێــک 
هەمــوو کات بــۆ پێشخســتنی خەبات 
ئامــادەی ڕەخنەگرتــن و قەبووڵکردنی 
ڕەخنــە لــە کاروبــاری خــۆی و حیزبە 
خۆشەویســتەکەی بــوو لەم پێناوەشــدا 
وەک لــە وتــار و کتێبەکەی بە ناوی 
ســەفەری بێ گەڕانەوەدا دەردەکەوێ 
لــە  ڕەخنــە  ئــاوەاڵوە  ســینگێکی  بــە 
خــۆی و حیزبەکــەی دەگرێــت بــەاڵم 
لــە پێنــاو شــکاندنی خەبــات  نــەک 
یــان هاوڕێیانیــدا بەڵکــوو لــە پێنــاوی 
و  بــەردەوام  و  بەهێزتــر  خەباتێکــی 
بێ هەڵەتــردا تاوەکوو گەلەکەی زووتر 
بــە ئامانجــە ڕەواکانــی بــگات.  لــە 
ماوەی دە ساڵدا لە نێوان دوو پووشپەڕ 

و خەرمانانێکدا حیزبی دێموکرات دوو 
ڕێبــەر و ســەرکردەیەکی کاریگــەری 
خــۆی لــە دەســتدا، ســێ ئەســتێرەی 
کوردایەتــی  ئاســمانی  پرشــنگداری 
کــە بــە نەمانیــان حیزبــی دێموکــرات 
بەهێزتریــن  و  ســەرەکیترین  وەکــوو 
هێــزی پارتیزانی لە جیهانی ئەوکاتدا 
زەبرێکــی گــەورەی وەبەرکــەوت هــەر 
ئەم ســێ کۆستە بەس بوون بۆ ئەوەی 
لەنێــو  جواڵنەوەکانیــش  بەهێزتریــن 
بچــن و ئاســەوارێکیان نەمێنــێ بەاڵم 
گیانبــازی وانەکانی ئەم ســێ ڕێبەرە 
و خوێنی سەدان شەهیدی سورخەاڵتی 
گەلەکەمــان و هەزاران درێژەدەری ئەم 
ڕێبازە پڕ لە سەروەرییە بوونە هەوێنی 
مانــەوەی جواڵنــەوەی نەتەوەکەمــان و 
ئێســتاکەش بــە یادکردنەوە و درێژەدان 
بــە ڕێبازی ئــەوان حیزبــی دێموکرات 
بە هەڵکردنی ئااڵی ڕاســان و ژیانەوە 
زاگڕۆســی  ئاخــی  سەرانســەری  لــە 
داگیرکراومانــدا دەتوانــێ ببێتــەوە بــە 
خەباتــی  ڕێنیشــاندەری  ئەســتێرەی 
کوردایەتــی و بەهێزتریــن جواڵنــەوەی 
ڕەوا لە ناوچە و تەنانەت جیهانیشدا.



  ژمارە ٨٠٣ ، ٣١ی پووشپەڕی ٨١٤٠٠

زیادتــر  زۆر  کاتێکــی  دەبــێ  بەداخــەوە 
تێپــەڕ بێت هەتا لێکۆڵــەران بتوانن هەموو 
الیەنەکانی کەسایەتی ڕێبەری هەڵکەوتە 
و بلیمەتی نەتەوەی کورد، شەهید دوکتور 
عەبدولڕەحمان قاســملوو لەبواری سیاسی، 
کەلتوری، دەرونشــیکاری و کۆمەاڵیەتی 

و هتد بە خەڵک بناسێنن. 
نەتــەوەی کورد هێشــتا خاوەنــی واڵتێکی 
ســەربەخۆ نییــە و کێشــە ناوخۆییــەکان و 
لێکۆڵــەران  بەرژەوەنــدی  و  ئێرەیی بــردن 
هەڕەشــەئامێزی  ســێبەری  زاڵبونــی  و 
و  نوســین  دەرەتانــی  داگیرکــەر 
کەســایەتی  تــەواوی  بەرجەســتەکردنی 

کاک دوکتوری نەداوە. 
بــەو حاڵەشــەوە کــەم نیــن ئــەو لێکۆڵــەرە 
ســەر  بــە  کــە  دەروەســتانە  و  بەویــژدان 
هەمــوو ئەو کەندوکۆســپانەدا کە دەخرێتە 
بەردەمیــان لە ڕێڕەوی حەقوێژی النادەن و 
ئەوەنــدەی مەجالیــان بۆ بڕەخســێ باس لە 
کەســایەتی بەرز و کاریزماتیکی شــەهید 

قاسملوو دەکەن . 
لــە هەمــووی ئەمانــە گرینگتر ئــەو کوڕ 
و کچانــەن کــە ســەنگەری قاســملوویان 
ئاوەدان هێشتووەتەوە و بەدژی داگیرکەری 
تــاران لە خەباتێکی بەردەوامدان. بێگومان 
د.قاســملوو درێژەدەرانــی ڕێبازەکــەی لــە 
هەمــوو کەســێک خۆشــتر ویســتووە و بۆ 
گەیشــتن بــە ئارمانە بەرزە ئینســانییەکان 
دانــاوە.  پێنــاوەدا  لــەو  شــتێکی  هەمــوو 
لەدایکبوون و ژیان و خەبات و شەهیدبوونی 
د.قاسملوو گرینگی تایبەتی خۆی هەیە. 
یــەک  و  ڕۆژهەاڵتییــەکان  میللەتــە 
لــەوان نەتــەوەی کورد ناتوانــن لە جیهانی 
میتافیزیــک داببڕێــن و تەنانــەت ئەگــەر 
ڕۆژێــک لــەو جیهانــەش دوور بکەونــەوە 
ناتوانــن لــە ڕۆحی عیرفانــی بێبەری بن؛ 
هــەر بۆیە ئەگەر د.قاســملوو بۆ خۆیشــی 
ئەم ڕستەیەی قبوڵ نەبێت دیسان نەتەوەی 

کــورد ناتوانــێ چاوپۆشــی لــەو ڕێکەوتە 
بکات کە شەهیدبونی سەرداری پێشەنگی 
ناســیۆنالیزمی کــوردی، شــەهید ســمایل 
ئاغای ســمکۆ و لەدایکبونی د.قاســملوو 
لە شــەوی یەڵدا بــە یەکەوە گرێ دەدات. 
هەر بۆیە کە باسی لەدایکبوونی ڕێبەری 
شــەهید دەکرێ هەندێ سیگناڵی زێهنی 
گشــتی کۆمەڵــگا، پرســەکە لــە دەســت 
واقعبینــەکان  لێکۆڵــەرە  و  سیاســییەکان 
دەردەهێنــێ و قاســملوو بــۆ ئینســانێکی 

ئاسمانی بەرز دەکاتەوە. 
ئێڕنێســت کاسیڕێر دەڵێ: زێهنی زۆربەی 
مرۆڤــە ڕۆژهەاڵتییــەکان خــۆر بە نمادی 
خــودا دەزانــێ و شــوێنی دەرکەوتنی خۆر 
واتــە ]ڕۆژهــەاڵت[ بە شــوێنی خــودا ناو 

دەبەن. 
هەربۆیــە تەنانــەت بیرمەندە ڕێئالیســت و 
فەلســەفییەکانیش ناتوانن زەینی گشــتی 
خەڵــک لــە ڕێکەوتبونــی، هاتنەدنیــای 
د.قاســملوو لــە شــەوی یەڵــدا، دوابەدوای 
وەک  ئاغــا  ســمایل  شــەهیدکرانی 

ڕووداوێکی ئاسایی تێبگەیێنن.
قاســملوو ئــەو خــۆرە بــوو کــە ســینگی 
تاریکــی شــەوی یەڵــدای دڕی و هەتــا 
ئێســتاش بۆ شــوێنکەوتووانی ڕێبازەکەی 
نمــادی خۆرێکــی بەتیــن و تــاوە! ئەمــە 
دەتوانێ تەنیا یەک هۆکار بێت لەو دەیان 
هــۆکارەی کــە نەتەوەی کورد، قاســملوو 
وەک ڕێبەرێکی کاریزماتیک وەربگرێ. 
و  د.قاســملوو  لەدایکبونــی  ڕێکەوتــی 
بارودۆخــی ژیانــی بنەماڵەکەیــان هەندێ 
گەورەیــی زاتــی پێــدەدا کــە ئەگەرچــی 
د.قاسملوو هیچکات ئەو شتانە بە پێوەری 
گەورەبــوون نازانێ و قبوڵیان ناکات بەاڵم 
لــە ڕۆژانــی داهاتــووی ژیــان و خەباتــی 

ئەودا بایەخی خۆیان هەیە. 
دورکەوتنــە لــە شــوێنی لەدایکبــوون هەر 
لە تەمەنی الوەتییەوە، د.قاســملوو لەگەڵ 
واقعییەتەکانــی ژیان ئاشــنا دەکات. ئەو 
چیــدی کەســێک نابــێ کــە چاوەڕوانی 
یارمەتــی بنەماڵــە بێــت بەڵکــوو ناچــار 
دەبــێ لــە ســەر پێــی خــۆی ڕاوەســتێ و 

بــە ســەر تەنگ و چەڵەمەکانــی ژیانیدا 
بــە تەنیایــی ســەرکەوێ. ڕەوتــی ژیــان 
دڵســۆزی  خەباتکارێکــی  دەکاتــە  ئــەو 

بندەستان. 
وردییــەوە  بــە  ڕێــگادا  لــەم  ئــەو 
و  دەوروپشــت  ڕووداوەکانــی  ســەرنجی 
لــە  هــەر  قاســملوو  دەدات.  بنەماڵــەی 
دوای  بــە  تێگەیشــتنەکانییەوە  یەکــەم 
»سەداقەت« و »عەداڵەت«ەوە دەگەڕێ، 
لــە  کارشــکێنییەکانی  و  پرســیار  کــە 
کاری باوکیدا دەرخەری ئەم ڕاستییەیە. 
و  خوێنــدن  لەبــواری  ســەرکەوتنەکانی 
تێکەڵبوونــی بــە کەلتــوری ڕۆژئاوایــی 
کەســایەتییەکی زۆر جیاوازتــر بە ئەو لە 

نێو سیاسییەکانی کورددا دەبەخشێ. 
تایبەتمەندییەکــی دیکــەی شەخســیەتی 
ئێرانییــە  چەپــە  لــە  قاســملووی  کــە 
دەکــردەوە،  جیــا  غەیرەکــوردەکان 
لــە  کۆڵنــەدان  و  بوێــری  ڕاســتگۆیی، 
داواکارییە عەداڵەتخوازانەکان لەبەرانبەر 

بەرەی کۆمۆنیزمدا بوو. 
هــەر ئەمــەش وای کردبوو کە هیچکات 
بــەرەی کۆمۆنیزم د.قاســملوو بە تەواوی 
قبــوڵ نەکــەن، هــەروا کە د.قاســملووش 
هیچــکات تــەواوی کردەوەکانــی بلوکی 

چەپی قبوڵ نەبوو .
لەگــەڵ  د.قاســملوو  هەڵســەنگاندنی 
و  هاوتەمــەن  کوردەکانــی  سیاســییە 
هاوچەرخــی خــۆی ســتەمێک بــووە کە 
هەتــا ئێســتاش بەداخــەوە درێــژەی هەیە. 
جیهانــی  لــە  د.قاســملوو  تێگەیشــتنی 
سیاســی ســەردەمی خــۆی جیاوازییەکی 
زۆری هەیــە لــە تێگەیشــتنی سیاســییە 

کوردەکانی ئەوکات. 
ئەســڵێکی  وەک  ئازادیــی  قاســملوو، 
بێئەمالوئەوال لە سیاســەت و ژیاندا قبوڵ 
بــووە. دابــڕان لە خێــڵ و دوورکەوتنەوەی 
و  شەخســی  بەرژەوەنــدی  لــە  تــەواو 
وا  سیاســەتدا  لــە  ئەخــالق  قبوڵکردنــی 
د.قاســملوو  کــردەوە  بــە  کــە  دەکات 
خۆفیداکــردن بکاتە بنەمایەکی پتەو بۆ 
ئەخالقی شۆڕشــگێڕانە، بێ ئەوەیکە ئەم 

خۆفیداکردنــە بــە مانــای بەپیرەوەچونــی 
مەرگی جەستەیی بێت.

 ژیــان و خەباتــی قاســملوو دەرخەری ئەو 
ڕاســتییەیە کــە زێهنی قاســملوو مەرگ 
نابینــێ مەگــەر ئەو کاتــەی کە مەرگ 
ســەر  بێتــە  کوتوپــڕ  ڕووداوێکــی  وەک 
ڕێگای. قاسملوو تەنیا ڕێبەری نەتەوەی 
کــوردە کە لــە ڕێگای زانســتەوە دەچێتە 

نێو پرسی ناسیۆنالیزمی کورد. 
ئــەو کەســێک بــووە کــە لــە سیاســەت و 
تــەواوی هەبــووە و  ئابووریــدا شــارەزایی 
توانیویەتــی بە چەندیــن زمانی زیندووی 

جیهان قسە بکات. 
کوردەکانــی  سیاســییە  لەواقیعــدا 
دەوروپشــتی لە ڕۆژهەاڵت و پارچەکانی 
دیکــەی کوردســتانیش شــتی لێــوە فێــر 
شــوێنکەوتووی  نەوعێــک  بــە  و  بــوون 
ئەگــەر  یــان  بــوون  ئــەو  ئەندێشــەکانی 
دژایەتیشــیان کردبــێ پێیــان وابــووە ئــەو 
دژایەتییــە پێگــەی ئــەوان بــەرز دەکاتەوە 
چونکە قاسملوو بەرزەمرۆڤی سەردەم بووە 
و دژایەتــی یــان شــوێنکەوتنی دەیتوانــی 
بــە گەورەیــی الیەنــی بەرانبــەر لــە الی 
خەڵکانێک لەو سەردەمەدا لێکبدرێتەوە. 
ســەرنج  جێــگای  دیکــەی  خاڵێکــی 
زۆر  کاتــەکان  زۆربــەی  کــە  ئەوەیــە 
ئاکادمیــک  کەســایەتی  لــە  باســکردن 
کــە  وادەکات  د.قاســملوو  بــەرزی  و 
و  بەورەبــوون  و  خەباتکاربــوون  الیەنــی 
شۆڕشگێڕبوونی ناوبراو بکەوێتە بن سێبەر 
و پەراوێــزەوە. پڕئاشــکرایە کــە باســکردن 
خەباتکارانەکانــی  تایبەتمەندییــە  لــە 
قاســملوو هەنــدێ مەســئولییەت بــۆ ئــەو 
کەســانە دروســت دەکات کــە خۆیــان بــە 
شــوێنکەوتووی ڕێبازی قاســملوو دەزانن. 
دەســتهەڵگرتن لــە خۆشــییەکانی ژیــان، 
هەمــوو  فیداکردنــی  بــەردەوام،  خەباتــی 
ســەروەت و ســامانی دنیایــی و تەنانــەت 
گیانیــش لــە پێناو بیروباوەڕدا و ڕیســکی 
گەورە و مەترسیدار کە ڕۆژانە بە گیانی 
خۆی و ماڵ و منداڵەکەی بۆ وەدیهێنانی 
ئــاوات و ئامانجەکانــی دەیکــرد، تەنیــا 

بەشــێکی بچوکــن لــەو ڕاســتییانە کــە 
کەمتر باسیان لێوە دەکرێ. 

زۆر  نێــو خەڵکــی خۆیــدا  لــە  قاســملوو 
خاکەڕایانــە دەژیــا و خەباتی دەکرد و بە 
زمانێکی ســادە و بێ گرێوگۆڵ چەمک 
و ڕستە عیلمی و زانستییە قوڵەکانی بۆ 

شی دەکردنەوە. 
تــەواوی  نەدیتنــی  بۆیــەش  هــەر 
و  ئەخالقییانــە  تایبەتمەندییــە  ئــەو 
کــە  لــەوە  جیــاواز  کەمترباســکردنیان 
خەســارێکی گەورەیــە دەتوانــێ بۆ جیلی 
تێکــەڵ بــە شــۆڕش مەترســیداریش بــێ. 
کەلتورێکــی  خــاوەن  لێرەشــدا  قاســملوو 
تایبــەت بــوو کە لە کەمتر سیاســییەکی 
دیکــەی  بەشــەکانی  لــە  کــورددا 
کوردســتانیش بــەدی دەکــرا مەگــەر لــە 
د.شەرەفکەندی هەمیشە سادقدا! هەندێ 
ئێســتاش  کــە  بنەڕەتــی  تایبەتمەنــدی 
حیزبی دێموکرات لە حیزبەکانی دیکەی 
کوردســتان جیا دەکاتەوە بەرهەمی هەوڵ 
و ماندووبوونەکان و خەباتی د.قاســملووە، 

بۆ نمونە دێموکراتبوون. 
بێــت  لەگەڵــدا  ئێستاشــی  دێموکراســی 
بەتایبــەت  و  ڕۆژهــەاڵت  دونیــای  لــە 
و  الوازە  ناوەڕاســتدا  ڕۆژهەاڵتــی 
خۆبەزلزانیــن نییــە ئەگــەر بڵێین میللەتی 
بــێ دەوڵەتی کــورد لە زۆربــەی واڵتانی 
ناوچە دێموکراتترە و لە نێو ئەم حیزبانەدا 
حیزبــی دێموکــرات لــە هەمــووان زیاتــر 
دێموکراتــە. گرتنــی کۆنگــرە لــە کاتی 
ڕادەربڕیــن، کەلتــوری  ئــازادی  خۆیــدا، 
دووری کــردن لــە شەخسپەرەســتی و هتد 
میراتگەلێکــی گرانبەهــای د.قاســملوون 
کــە لــە نێــو حیزبــدا هــەر بــە بەهێــزی 

ماونەتەوە.
د.قاســملوو  ســایکۆلۆژییەوە  لەبــاری 
مرۆڤێکی شاد و پڕ لە جوڵە و لەفزخۆش 
بوو. شــادبوون و دەم بەبزەبوون و پشتگوێ 
خســتنی هیالکــی و کێشــە ڕۆژانــەکان 
و لەبیربردنەوەیــان بــە قســەیەکی خــۆش، 
یەکێــک لــەو خەســڵەتە زاتیانــە بــوو کە 
لەگەڵیــدا  شــەهیدبوونی  کاتــی  هەتــا 

بــوون. ڕێبەرێکــی وەها شــاد کــە هەموو 
کەســێک بــە بینینــی وزەی دەگــرت و 
هەموو ئینسانێک حەزی دەکرد جارێک 
لەگەڵــی دانیشــێ و لــە بیســتنی قســە 

خۆشەکانی بێ نەسیب نەبێ.
ئەگــەر ئەمــڕۆ نەتەوەی کــورد و حیزبی 
دێموکرات بە چاوی گومانەوە لە وتووێژ 
و مێــزی موزاکــرە دەڕوانــن، بەرهەمــی 
خوێنی شــەهید قاســملووە. د.قاســملوو بە 
گیانــی خــۆی ڕیســکی وتووێــژ لەگەڵ 

کۆماری ئیسالمی قبوڵ کرد. 
ئەگەرچی لەم نێوانەدا د.قاسملوو گیانی 
بەخــت کــرد بــەاڵم نەتــەوەی کــورد زۆر 

زیادتر لە جاران چاوی کرایەوە. 
بەڕێز لێپرسراوی گشتی لە ڕێوڕەسمێکدا 
بــە  ئامــاژە  بــە  پێشــوو  ســااڵنی  لــە 
دوکتــور  و  ئاغــا  ســمایل  شــەهیدکرانی 
قاسملوو وتی: فارسەکان تەنیا میللەتێکن 
کە لە ســەر مێزی وتووێژ بەرانبەرەکەیان 

دەکوژن . 
میکانیزمێکــی سروشــتی کــە تەبیعــەت 
بــە ســەر مرۆڤدا دەیســەپێنێ، هەڵکردن و 
دانوســتانە لەگەڵ یەکتری و لە کۆتایی 
هەمــوو کێشــەکاندا مــرۆڤ ناچــار بــە 

دانیشتنە لەگەڵ بەرانبەرەکەی. 
هۆکارگەلێکی زۆر لە پشــت دانیشــتنی 
د.قاســملوو لەگــەڵ کۆماری ئیســالمی 
هەبــوو بــەاڵم ئەو هــۆکارەی کــە وایکرد 
د.قاســملوو ڕیســکی شــەهیدبوون قبــوڵ 
بــکات ئەرخایەنبــوون لــە شۆڕشــگێڕانی 
د.ســادق  بەتایبــەت  خــۆی  پــاش 

شەرەفکەندی بوو. 
بــە  و  ســەر  بــردە  بەڵێنەکــەی  قاســملوو 
شــەهیدبوونی خــۆی ئــااڵی خەباتی دایە 

دەست نەسڵی پاش خۆی. 
ئــەم کەتوارانــە لــە ژیانــی د.قاســملوودا 
کەتوارگەلێکن کە ئێمە دوکتور قاسملوو 
وەک شۆڕشگێڕێکی کۆڵنەدەر و بەورەی 
بندەســتان  ڕزگاری  و  ئــازادی  ڕێــگای 
زیادتر بناسین و لە سەنگەرەکانی شاخ و 
شــاردا بە ئەمەگ و ئیمانەوە درێژەدەری 

ڕێبازەکەی بین.

     د.قاسملوو 
           شۆڕشگێڕێکی کۆڵنەدەر و بەورەی ڕێگای ئازادی 

جاقل
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دوکتور قاسملوو وەک چەپێکی نوێی نەتەوەیی

ئۆغر ته وارانی چیای سه ربه رز!

بۆچی ئاناڕشیســتگەلی وەک »میشــێل 
فۆکۆ«، نێئۆمارکسیستی وەک »لویی 
ئالتۆســێر«، نهێلیستی وەک »ئیسالڤی 
ژیــژەک« و نێئۆلیبڕاڵی وەک »ڕۆناڵد 
مایلیــز دورکین« و »ڕیچارد ڕۆڕتی«، 
»چــەپ«دا  بیــری  چەتــری  لەژێــر 

کۆدەکرێنەوە؟
لەوکاتــەوە کە جیایی لە نێوان »چەپ« 
و »ڕاســت«، داکــەوت، »چەپ«ەکان، 
»ژاکوبن«ەکانــی  لەگــەڵ  هــاوڕێ 
شۆڕشی فەڕانسە، لە سەر ئەو باوەڕە بوون 
کــە دابەشــینی نێعمەتەکانــی ئەم جیهانە 
نادادپەرورانەیە و هۆکارەکەشی سروشتی 
مــرۆڤ نییــە، بەڵکــوو پاوانکردنــی ئــەو 
نێعمەتانەیە، لەالیەن چینێکی تایبەتەوە.

نــوێ،  بــە ڕوناکبیرانــی نەزمــی  ئــەوان 
چاکســازیی و هەوڵــدان بــۆ ســڕینەوەی 

کچانــی  ئه ســته م،  چیــای  ته وارانــی 
چاوکــراوه ی شــاخ، خه باتگێــڕی گه لــی 
بنده ســت، شۆڕشــگێڕی مافــی ژنــان بــه  
بڕوایه کی پته و به  ئازادی و دێموکراسی 
ســروودی  که ژوکێــودا  ئامێــزی  لــه  
ڕزگاری ده چــڕن. ژنبــوون دەســه لمێنن و 
ده رســی به رابه ری ده ڵێنــه وه . ئه وه  کچانی 
پێشــمه رگه ی دێموکراتن ده بنه  پێشــڕه وی 
ژنانــی کــورد لــه  خه بــات و تێده پــه ڕن له  

فیمینیزمی جیهانی. 
شــار،  ژنانــی  شــاخ،  کچانــی  بژیــن 
پێشــمه رگه ، دایکانی ســبه ی پێشمه رگه .  
ئه گه ر ئاوڕێــک له  دیرۆکی مرۆڤایەتی 
بده ینــه وه  و چاوێــک بــه  کۆمه ڵگاکانــدا 
پیــاوان  یه که ویه کــی  ژنــان  بگێڕیــن، 
ئه گــه ر زیاتــر نه بــن که متــر نین بــه اڵم له  
دابه شــینی پێســپێراوی ئه رک و کرده وه  و 
به رپرســایه تی ئــه و یه که ویه کبوونه  ڕه چاو 
نه کراوه . ئه وه ش دیاره  هۆگه لی تایبه ت به  
خــۆی هه یه  و له  بڕگــه  جۆراوجۆره کانی 
ڕه وتی زه مان داسه پاوه  و پێملبووه  و خۆی 
لێدزراوه تــه وه  و له  توانســت به ده ر بووه ، یان 
بیــر نه یگه یاندۆتــێ!! هه تا هاتووه  مرۆڤ 
پێشــڤه چوونی بــه  خۆیــه وه  بینیــوه  و لــه  

سندووس

هیوا خانی

زوڵم، پێناسە کراون. 
تایبەتمەندییەکانــی ئــەم نەزمــە نوێیــەش 

بریتییە لە:
١- ئازادیخواز بوون

٢- دادپەروەری کۆمەاڵیەتی.
ئــەم دوو خاڵە هــاوڕێ لەگەڵ، ئازادی و 
یەکســانی کە وەک دروشــمی شۆڕشــی 

فەڕانسە، چاویان لێ دەکرا، هاوتەریبن.
مێــژوو دەریخســتووە کــە ئازادیخوازیــی، 
چوونکــە  بێ ڕاوەســتانە،  ئامانجێکــی 
هــەر کــە ئاخریــن قوربانــی لەچــاوان بزر 
دەبێــت، داپڵۆســینێکی  تــر دێتــە ئــاراوە. 
ئــازادی ژنــان لــە ژێردەســتیی »الکان و 
کریســتوا« وتەنی نەزمــی هێماخوازانەی 
وتەنــی  بووکچیــن«  »مــاری  پیاوانــە، 
ئــازادی ئاژەڵ لە کەڵــکاوەژۆی مرۆڤ 
و سیســتمی هیرارشــی کــە ئاکامەکەی 
بێســەروبنی  کەالفێکــی  درووســتبوونی 
جێگــەی  لــە  خۆتــەوەر  Egoی  وەک 
Ecoی ژینگەپارێزە بە مرۆڤ و گشت 

بوونەوەرەکانییەوە. 

کاری  بەرنامــەی  لــە  گشــتیان  ئەوانــە 
چەپەکاندان.

»ڕەهایــی«، کە بەشــێک لە چەپەکان، 
بــە  تەنیــا  لێدەکــەن،  الیەنگــری  ئیمــڕۆ 
مانــای ئــازادی لەژێــر نیری چەوســانەوە 
و داپڵۆســینی سیاســی، یان مافی پیشــە 
و کاری دادپەروەرانــە نییــە، بەڵکــوو بــە 
مانــای کۆتاییهێنــان بــەو پێکهاتەگەلەن 
کــە لۆژیکــی چەوســاندنەوەی ژێربەژێــر 
و هێمنانــەی نیزامــی بورژوازیــی لەژێــر 
چەتری یاســادا چێ کــردووە؛ پێکهاتەی 

وک:
گرێبەســتە  و  ڕەســم  و  داب  نیهــاد، 
ئــەو  تــەواوی  و  کۆمەاڵیەتییــەکان 
نیزامــی  هەنــاوی  لــە  ڕەهەندانــەی، 
ئــەم  ســازێنەری  وەک  ســەرمایەداریدا، 

دۆخە خۆیان نیشان داوە.
دەبێتــە  ئــازادی  چەپەکانــەوە،  بــەالی 
بەربەســتە  بــە  کۆتاییهاتــن  هــۆی 
بەشــی  هەربۆیــە  کۆمەاڵیەتییــەکان، 
دەقەکانــی  و  نووســراوە  هــەرەزۆری 

پێکهاتــە  هەڵوەشــاندنەوەی  بــۆ  ئــەوان، 
سیســتمی  وەک  چەقبەســتووەکانی 
بەمۆرەکردنــی  و  خەســێنەر  پــەروەردەی 
ڕواڵــەت  بــە  مافــی  ئایینــزا،  مــرۆڤ، 

مرۆڤ و ... تەرخان کراوە.
چەپــەکان، الیان وایە کە شارســتانییەتی 
ڕۆژئــاوا لــە ڕێگــەی ئــەو میراتانــەوە بە 

ئێمە گەیشتووە. 
ئــا بــەم شــێوەیە، میشــێل فۆکــۆ، ئەوەی 
کەسانی تر وەک ئامرازی نەزمی مەدەنی 
پێکهاتەگەلــی  بــە  لێدەکــەن،  چاویــان 

داپڵۆسین ناویان دەبات.
کۆمەاڵیەتــی  نەزمــی  شــێوەیە  بــەم 
کالســیک و کــۆن، خراوەتــە پەراوێزەوە و 
لە زۆر شوێندا وەکوو پێشێلکردنی مافی 

مرۆڤ چاویان لێدەکرێ.
بەڵگــەی قــورس و قایــم بــۆ ســەلماندنی 
هاوشــانبوونی دوکتــور قاســملوو لەگــەڵ 
نامیلکــەی  نــوێ،  چەپــی  بیرمەندانــی 

»کورتەباس«ە. 
ســەرکردە،  شــەهیدی  نامیلکەیــەدا  لــەم 

شــی  وا  سوســیالیزمی  و  دێموکراســی 
هەیــە  کــەس  کەمتــر  کــە  کردووەتــەوە 
ژێــر  نەکەوتبێتــە  و  خوێندبێتییــەوە 
کاریگەرێتییەوە، یان پرســیاری گرینگی 

لە ال درووست نەبووبێت. 
قاســملوو  دوکتــور  نامیلکەیــەدا  لــەم 
ئامــاژە بــەوە دەکات کــە نــە سوســیالیزم 
بــە بــێ دێموکراســی بایەخــی دەبێــت و 
نــە دێموکراســیش بــە بــێ دادپەروەریــی 
کۆمەاڵیەتــی توانــای لەناوبردنــی زوڵم و 

زۆریی دەبێت؛ 
کەوابــوو بــۆ ئــەوەی ئــەم دوو چەمکــە 
»سوســیالیزمی  باســی  لێکدانەبڕێــن، 
دێموکراتیک«مــان بــۆ دەکات و بیــری 
لــە  دادپەروەرانــەی  و  ئازادیخوازانــە 
»کورتەبــاس«دا گەاڵڵە کردووە و وەکوو 
کرداریــی،  شۆڕشــگێڕێکی  و  بیرمەنــد 
و  ئــازاد  کۆمەڵگایەکــی  کەڵکەڵــەی 

دادپەروەری هەیە.
بــەالی دوکتــور قاســملووی ســەرکردەوە 
خەبــات بۆ البردنــی ســتەمی نەتەوایەتی 

بەس نییە بۆ ئەوەی کۆمەڵگای کوردی 
بتوانێ بە ئامانجە لەمێژینەکانی بگات، 
بەڵکوو هاوڕێ لەگەڵ خەباتی نەتەوەیی، 
کۆمەاڵیەتیشــی  و  ڕەگــەزی  خەباتــی 
سیاســەتی  بناخــەی  بــەردی  کردووەتــە 
حیــزب و بوێرانــە گۆمــی مەنــدی هــەر 
جــۆرە زوڵــم و زۆر و دیکتاتۆرییەتێکــی 
شڵەقاندووە و هاوســۆزی کۆمەڵگایەکە، 
کــە کەرامــەت و ســەروەری بــۆ مــرۆڤ 
بگەڕێنێتــەوە، ئــەو بابەتانەشــی لــە چوار 
قۆناغ و تەوەری گرینگدا بۆ ڕۆژهەاڵتی 

کوردستان گەاڵڵە کردووە:

١- البردنــی زوڵــم و زۆری نەتەوەیــی و 
بەدەســتەوەگرتنی دەسەاڵتێکی خۆجێیی، 

سێکۆالر و دێموکراتیک.
٢- خەبات بۆ سڕینەوەی زوڵمی ڕەگەزیی 
و پێدانی جێگە و پێگەی ئینسانی بە ژن 
و »ســیموون دووبوار«وتەنــی چاڵکردنی 

ڕوانگەی »ڕەگەزی دووهەم«.
ئابــووری  سیســتمێکی  پیادەکردنــی   -٣
لەگــەڵ  هــاوڕێ  گەشەئەســتاندوو، کــە 
بەرەبــەرە  هەمەالیەنــە،  بووژاندنــەوەی 
قەڵشــتی کۆمەاڵیەتــی پڕبکرێتــەوە و لە 
بەدەســتەوەگرتنی  دوای  داهاتوویەکــی 
دەســەاڵت؛ ئەوەنــدە لــە کــزی بــدات کــە 
هیــچ تاکێکــی کــورد هەســت بــە ئــازار 
نــەکات و لــە ســەر خاکــی واڵتەکــەی 
هەست بە حەسانەوە و ژیانێکی تەژی لە 

بەختەوەری بکات.
بــە کرداریــی کردنــی سیســتمێکی   -٤
پــەروەردەی مرۆڤتەوەر کــە بتوانێ تاکی 
کورد لە ســەر بنەمایەکی ئاشتیخوازانە، 
دێموکراتیک و خاوەن ئیرادە پێبگەیەنێ. 
گەشــەی  بناخــەی  بــەردی  کارە  ئــەم 
دەرووی  و  دادەڕێــژێ  هەمەالیەنــە 
ئاسۆیەکی ڕوون بەرەو سیاسەتی کوردیدا 

دەکاتەوە.
قاســملوو  دوکتــور  سیاســی  حیکمەتــی 
بەربەســتە  تــەواوی  کــە  بــەرزە  ئەوەنــدە 
و  کۆمەاڵیەتــی  ئابــووری،  سیاســی، 
کلتوورییەکانــی کۆمەڵــگای بــە وردی 
بینیــوە و بــە داڕشــتی بەرنامــەی ژیرانــە 
بــۆ داهاتــوو، چرایەکــی گەشــاوەی لــە 
بــەر چاومــان هەڵکــردووە کــە بــە هەموو 
هاوشــانی  تێئۆریــدا  لــە  پێــوەرەکان، 
ســەردەمە،  نێئۆچەپەکانــی  گەورەتریــن 
تەنیــا  ئــەوان  جیاوازییــەوە،  یــەک  بــە 
دوکتــور  کەچــی  داڕشــتووە  تێئۆرییــان 
قاسملوو وێڕای داڕشتنی تێئۆری هەوڵی 

پیادەکردنەکەشی داوە.

پێــش و پــاش قۆناغــی به ردینــه وه  هه تــا 
شۆڕشــی پیشــه یی و  ته نانــه ت ئه مڕۆش 
کــه  ته قینــه وه ی تێکنۆلــۆژی و زانیاری 
ئێلێکترۆنی و میدیاییه،  ژن هه موو کات 
پشکدارێک بووه  له و به ره وپێشچوونه ، زۆر 

یان که م. 
لــه  تــه واوی ئه و قۆناغــه  مێژوویانــه دا له  
گۆڕه پانی بێنه وبه ره  و بگره وبه رده دا بوونی 
هه بــووه  بــه اڵم ئێســتاش چی بۆ حیســاب 

نه کراوه . 
پاش هه ره ســهێنانی قۆناغــی مێوه جاغی، 
به  هۆی گه لێــک له  تایبه تمه ندییه کانی 
ژن و هاتنه ئارای ده سه اڵتی پیاوساالرانه ، 
ده ســه اڵتی ژن له  که می ده دا و ورده ورده  
ده خزێندرێتــه  چوارچێوه یه کــی تاریفکــراو 
و دیاریکــراو و لــه  قوژبنــی مــاڵ  قه تیس 
ده کــرێ. ئه مــر و نه هــی و چ بــکا و چ 
بخــوا و چــۆن هه ڵســووکه وت بــکا، بــه  
نه سیحه ت پێیده گوترێ، بۆی ده نووسرێ. 
و  ده ســت  هــه ودای  قۆنــاغ  بــه   قۆنــاغ 

پێبه نده کانی زیادتر و ئاڵۆزتر ده بن. 
لــه  زۆر شــوێنان ئــازادی و سه ربه ســتی و 
ته نانــه ت مرۆڤایه تیشــی لێده ســتێندرێته وه  
و وه ک بووکه ڵــه  هه ڵســووکه وتی له گه ڵ 
ئــه و  دێننه خــوارێ؛  بایه خــی  و  ده کــه ن 
ســووک کردنــه  زۆرێــک له  ژنــان تووڕه  
ده کات بۆیــه  بــه  وه ڕێخســتنی ناڕه زایه تی 
و دروســت کردنــی ڕێکخراوی تایبه ت به  

ژنان داوای قه ره بووی مافی پێشێلکراویان 
ده که نەوە. 

بزوتنه وه ی گێڕانه وه ی ســه روه ری بۆ ژنان 
و هه ڵکشــانی ژن هه تا ئاستی به رانبه ری 
ده ســتی  زۆره   هه یامێکــی  قــه ده ر  پیــاو 

پێکردووه . 
ئــه و ڕێکخســتن و خه باتــه  له گه ڵ ئه وه ی 
بۆ ژن و له  پێناو ده ســته به رکردنی مافی 
بــه اڵم  ده کات  کار  ژنــان  پێشــێلکراوی 
بیــر  و  ئایدیۆلــۆژی  له گــه ڵ  دیســانیش 
و هــزری هه ڵقــواڵوی پیاوســاالرانه  خــۆ 
ڕێکده خاتــه وه  و بــه  بڕوای خۆیان ڕێگای 
گه یشــتن به  ئامانــج و زه مانی ته رخان بۆ 
گه یشــتن بــه  داواکانــی خۆیــان کورتتــر 
پێبه نده کانــی  دیســان  یانــی  کردۆتــه وه ! 
پیاوســاالری هــه ر بــۆ خۆیــان وه ک تپــق 
پێــی خۆیــان  لــه  ده ســت و  و که له بچــه  

ده هاڵێننه وه . 
دۆزی  کــه   فیمینیســتی  بزوتنــه وه ی 
به ره وپێــش  لــه  کۆمه ڵــگا  به گشــتی  ژن 
جــار  گه لێــک  ئــه وه ی  له گــه ڵ  ده بــات 
ڕادیــکاڵ و توندوتیــژی پێــوه  دیــار بــووه  
بــه اڵم زۆرجــار له گــه ڵ ڕێبــازی فکــری 
ده ســتی  جیهانــی  ئایدئۆلۆژییه کانــی  و 
ڕێگه یــه وه   لــه و  پێی وابــووه   و  وێکــداوه  
داواکانی مســۆگه ر ده بن  و ئایدئۆلۆژی 
چــه پ و لیبــڕاڵ و ئیســالمی و ڕێبــازه  
جۆراوجۆرەکانــی  هزرییــه   و  فکــری 

جیهانیــان هه ڵبــژاردووه  و پێیان وابووه  ئه وه  
ده بێتــه  پردی په ڕینــه وه ی ژن بۆ هه رێمی 

به خته وه ری!! 
له  کوردستانیش، ژن نه ک ئه و پێبه ندانه ی 
به گشــتی وه ک ژن هەیانه  هه یه ! به ڵکوو  
وه ک نه ته وه که ی زوڵم و زۆر و ته عەدای 
لــه   هه ڵکه وتــن  له ســه ره !  چه ندقاتیشــی 
جیهانی ســێهه م، ڕۆژهه اڵتی نێوه ڕاســت، 
ئێرانــی ژێرده ســتی مه الیان، کوردســتانی 
داگیرکــراو و ئاســمیله کراو، ده ردی دوو 
ده رد کردووه . ئه وانه  و ژیانی تاڵ و ئۆلی 
جیــاواز و ئایدئۆلــۆژی و کلتــووری زاڵ 
و داســه پاوی بێگانــه  که شــوهه واکه ی له  
کوردســتانیش گۆڕیــوه ، ده نا کۆمه ڵگای 
و  کار  له بــاری  چوونکــه   کــورده واری 
داهــات پیشــه ی خه ڵکه کــه ی مــه ڕداری 
و  ژن  کات  هه مــوو  بــووه   وه رزێــڕی  و 
پیــاو به  هاوبه شــی کاره کانــی ڕۆژانه یان 

ڕاپه ڕاندووه ! 
یانــی ژن و پیــاو دووانــه ی لێکدانه بڕاوی 
کاتی خۆشی و ناخۆشیان بووهن. هه موو 
کات کاره کانیــان دابــه ش کردووه ، ئه گه ر 
پیاو شوان بووه  ژن بۆته  بێری، ئه گه ر پیاو 
گاوان بــووه  ژن بۆتــه  نان ئه ســتێن، ئه گه ر 
پیاو ئاودێر بووه  ژن بژاری کردووه ، ئه گه ر 

پیاو پاڵه  بووه  ژن ده سکه نه ی کردووه . 
به  کورتی ژن هاوتا و هاوپشت و هاوبیر و 
ده ســتبارگری هه موو قۆناغه کانی ژیانی 

پیــاو بــووه  بۆیــه  ئه گــه ر کاره که رێکی له  
مــاڵ چۆته ده ر باربه هایه کی داوا کردووه ! 
که  جێگای به تاڵی ئه وی بۆ پڕ بکاته وه .
لــه  کــورده واری ژن بارته قــای پیــاو بــووه  
به اڵم زاڵبوونی کلتوور و نه ریتی بێگانه  و 
هه ڵچنینی دیواری بێمتمانه یی و جیاوازی 
ڕه گــه زی نێــوان ژن و پیاو کارێکی کرد 
که  ژن و پیاو له  کۆمه ڵگادا بێگانه  بن.

هه ڵســوڕانی  کوردســتان  لــه   ئێســتا 
بــه  مانــا ئاکادیمییه کــه ی  فێمینیســتی 
بوونــی نییــه  به اڵم هــه وڵ و خه باتێک بۆ 
ده ســته به رکردنی مــاف و داواکانــی ژنان 
له ئارادا یــه . هــه ر ئه وه ی که  ئێســتا ژن له  
کۆمه ڵگای کورده واری له خۆی ڕادیوه  و 
خــۆی ڕاناوه  و ده نــگ به رز ده کاته وه  که  
منیش هه م! پێگه ی خۆی له  نێو کۆمه ڵ 
و لــه  ڕیــزی خه باتــدا دیــاری کــردووه  و 
خــۆی فه رز کردووه  جێگای خۆشــحاڵییه  
و ئاســۆی دواڕۆژی خۆی و نه ته وه که ی 

ڕوون و گه شاوه  کردووه .  
ئه مــڕۆ کچــی جــوان و نــازدار و له باری 
کورد له  چیا سه خته کان خۆ پێده گه یه نێ 
و ڕاهێنــان ده کات و ڕیــزی خه باتکارانی 
هه ڵبــژاردووه   نیشــتمانی  گیانفیــدای 
و  خــۆی  دواڕۆژی  ئامانجه کانــی  و 
جێــگای  کــردووه ،  پیــرۆز  نه ته وه کــه ی 
شــانازی و ســه ربڵیندییه . دیــاره  یه کــه م 
چه خماخــه ی ئــه و پیرۆزکردنه ، - خه باتی 

ڕه گه زایه تــی  خه باتــی  و  نه ته وایه تــی 
کچانــی   .- ده کــه ن  پیــرۆز  به هه ڤــڕا 
کۆبانــی لێیانــدا و ســه رکه وتوو بــوون و 
دنیــا سه رســامی ئه و غیــره ت و جه وهه ر و 

خۆڕاگری و خۆفه رزکردنه  بوو. 
لــه   بــه اڵم  کوردســتان  لــه   ئه مــرۆش 
ڕۆژهه اڵته که ی کچانی شــنۆ و ســاباڵغ 
و ســنه  و کرماشــان و هه موو شــاره کانی 
هه ڵکــردووه   به یداغه یــان  ئــه و  دیکــه ی 
کــه   بــده ن  نیشــان  ئه وانیــش  به ته مــان  و 
ده توانن ســه رێک بن له  سه راندا، ئه وانیش 
ده توانــن ببنه  پێشــه نگ و پێشــڕه و و هێما 
و نیشــانه ی ژنی خه باتــکار و ئازادیخواز 
و سه ربه ســت. ئه مڕۆ کچانــی ڕیزه کانی 
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران که  
قریشــکه یان چیا پــڕ ده کا و دڵی دوژمن 
ده له رزێنــێ ئااڵهه ڵگــری بزاڤــی ژنانــی 
ئازاده ن و بۆ ده ســته به رکردنی مافی گه ل 
و داوای چینــی خۆیــان خه بــات ده کــه ن, 
خه باتێکــی هــاوکات. ئــه و کەتــوارە ئەوە 
دەگەیەنێ کە کچانی کورستان تێپەڕیون 
له  ژنانی فیمینستی هه موو جیهان؛ بۆیە 

دەڵێین: 
 بژین کچانی شاخ

ژنانی شار
پێشمه رگه  

دایکانی سبه ی پێشمه رگه  
بژین ، بژین



  ژمارە ٨٠٣ ، ٣١ی پووشپەڕی ١٠١٤٠٠

ئەلئەحــواز  خەڵکــی  حەوتوویەکــە 
گەندەڵــی  و  ئــاوی  بــێ  بەهــۆی 
ســەر  ڕژاونەتــە  ڕێژیــم  بەرپرســانی 
ڕێژیمــی  دژی  و  شــەقامەکان 
ئێــران دروشــم دەدەن، قەیرانێــک 
کە کارناســان هۆکارە سەرەکییەکەی 
بــۆ سیاســەتە هەڵەکانــی ڕێژیمــی 

پێوەنــدی  لــە  ئێــران 
گواســتنەوەی  لەگــەڵ 
هەرێمانــەی  ئــەو  ئــاوی 
کــە نەتەوەکانــی ئێرانــی 
تێدا نیشــتەجێیە بــۆ ناوەند 
ســازکردنی  هەروەهــا  و 
بەشــێوەی  بەنــداو 
دەگەڕێننــەوە.  ناپســپۆڕانە، 
ڕێژیمی ئێران بەنیسبەت 
ئەو دۆخە و چارەسەرکردنی 
هیــچ  خەڵــک  کێشــەی 
هەنگاوێکــی هەڵنەگرتووە. 
مــاوەی  لــە  تەنانــەت 
ئــەو حەوتوویــەدا چەندیــن 
دەســتی  بــە  کــەس 
ڕێژیمــی  هێزەکانــی 
ئێــران کــوژراون و دەیان 
بوونــە. برینــدار  کەســیش 
ڕۆژ بــە ڕۆژ خۆپیشــاندان و 
دەربڕینــەکان  ناڕەزایەتــی 
لە شارەکانی ئەلئەحواز لە 
پەرەســەندندایە و هەروەها 
کرماشــان،  شــارەکانی 
کــەرج،  مەشــهەد،  تــاران، 
بــە  دوروود  و  خوڕەمــاوا 
و  هاودەنگــی  نیشــانەی 
خەڵکــی  لــە  پشــتیوانیی 
پارێــزگای  ناڕازیــی 

خووزستان ڕژاونەتە سەر شەقامەکان 
و دروشــمی مــەرگ و نەمــان بــۆ 
دیکتاتۆر و بڕووخێ کۆماری ئیسالمی 
و مــەرگ بــۆ خامنەییان وتووەتەوە و 
بەمجۆرە پشتیوانی خۆیان بۆ خەڵکی 
دەربڕیــوە. خووزســتان  پارێــزگای 
لە وتووێــژی ئەمجارەماندا ئەم مژارە 
لەگەڵ بەرێز ›‹تاهیر مەحموودی‹‹ 
بەرپرسی دەزگای ڕێکخستنی گشتی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 
دەخەینــە بەربــاس کــە ســەرنجتانی 
ڕادەکێشــین. خوێندنــەوەی  بــۆ 

ئەلئەحــواز   پڕپیتــی   -دەشــتی 

چــۆن تووشــی بــێ ئــاوی بــووە و 
دەنگــی ناڕەزایەتــی خەڵکــی ئەو 

ناوچەیەی دەرهێناوە؟

لــە  یەکێــک  »ئەحــواز«  ناوچــەی 
پڕئاوترین پارێزگاکانی ئێرانه. ئاوی ئەم 
ناوچەیه تەنانەت له پارێزگاکانی گیالن 

و مازەندەرانیش زیاتره. 
وەک  ئێــران  چۆمەکانــی  گەورەتریــن 
کاروون و کەرخە و دێز، لەم پارێزگایەدا 

هەڵکەوتوون.

یەکێــک لــه بەهێزتریــن مافیــاکان لــە 
نێــو تەونــی ئاڵۆزی مافیاکانی ســەر به 
حاکمییەتــی ئێــران، مافیــای ئــاوه. ئەو 
مافیایه له الیەکەوە ئاوی شوێنێک که 
بەدرێژایی مێژوو له بەستێنێکی تایبەتدا 
ڕەوان بووه، به زەبری گۆڕینی بەســتێنی 
چۆمەکان و به سەرف کردنی پارەیەکی 
یەکجار زۆر، دەگوازێتەوە بۆ ناوچەیەکی 
دیکە و له الیەکی دیکەوە، به بیانووی 
پڕۆژەی سەدســازی، بوودجەی نجوومی 

وەردەگرێ و قووتی دەدا.
لــه بیســت ســاڵ پێشــەوە، مافیــای ئــاو 
بــە شــێوەیەکی ســەیر چاوی لــەو ناوچە 
پڕئــاوه بڕیــوە و هەوڵەکانــی لــه ئەحــواز 

چڕ کردۆتــەوە. گەورەتریــن پڕۆژەکانی 
هەڵگــری  زۆربەیــان  کــە  بەنداوســازی 
ســتاندارده النیکەمییەکانیــش نەبوون له 

ئەحواز جێ بەجێ کران. 
هــەم ناوچــەی دیکــە بــه ئــاوی ئەحواز 
خەنــی بــوون، هەم گیرفانی مافیای ئاو 

ئاخندرا بەاڵم ئەحواز وشک بوو. 
بــڕا.  لــێ  ئــاوی  حوورۆلعەزیــم 
ئێکۆسیستمی ناوچە وێران بوو. تەنانەت 
ئــاوی خواردنــەوەش لەو ناوچەیــه بوو بە 

قات.

هەتــا  خۆپیشــاندانانە  ئــەو   -
دیکــەی  کێشــەگەلی  بــە  چەنــدە 
سیاســی و ئابووری لــە ئەلئەحواز  

پێوەندیدارە؟

خەڵکــی  کــە  ڕۆژەدا  چەنــد  لــەو 
شــەقام،  ســەر  هاتوونەتــە  ئەحــواز 
هێزەکانــی حاکمییــەت لەگــەڵ هەمــوو 
هێزەکانــی ئۆپۆزســیۆنی ناوەندخــواز لــه 
خاڵێکــدا هاوبــەش بــوون. هەردووکیــان 
داکۆکییەکــی لەڕادەبەریــان لەســەر ئەو 
بابەتــە کــردووه کــه گرفتــی خەڵکــی 
ئەحواز هەر بەتەنیا گرفتی له چەشــنی 

ئاوی خواردنەوە و هەوای خاوێنە.
ئەوەی ڕاســتی بێ، پرســی سەرەکی له 
ئەحواز، بریتییه له داواکاریی خەڵک بۆ 

البردنی هەاڵواردنی ئەتنیکی. 
تەنانــەت  ئەحــواز،  عەرەبــی  خەڵکــی 
ســۆنگەی  لــه  بێ ئاویــش  کێشــەی 

هەاڵواردنی ئەتنیکییەوە دەبینن. 
عــەرەب  گەلــی  نییــه  لــەوەدا  گومــان 
لــه ناوچــە عەرەب نشــینەکانی ئێرانــدا، 
کێشــەی ئاویــان هەیــه بــەاڵم کێشــەی 

شوناسیشیان هەیه. 

مافــی  پێشــێلکرانی  کێشــەی 
نەتەوایەتیشیان هەیه.

تەنانەت زۆرێــک له هێزەکانی دژبەری 
ڕێژیمــی ئێرانیش، به پاڕانەوە بێ یان به 
هەڕەشــه، به هەر شێوەیەکی پێیان کراوه 
بــه خەڵکــی ئەحوازیان ڕاگەیانــدووه کە 
ئــەوان نابــێ جگــه له پرســی ئاو باســی 
پرســی دیکەی وەک مافی نەتەوایەتی 

یان بەڕێوەبەرایەتی خۆجێیی بکەن.
الوە  دوو  لــه  ئەحــواز  خەڵکــی  ئــەوڕۆ 

ستەمیان لێ دەکرێ. 
دەکا،  قڕیــان   توونێتیــان  لــه  ڕێژیــم 
ئۆپۆزیســیۆنی ناوەندخوازیش چاویان لێ 

ســوور دەکاتــەوە کە هەر بەتەنیــا داوای 
ئــاوی خواردنــەوە و حەقــاوی خۆیــان لــه 
چۆمەکانــی ناوچــه بکــەن و لــەوە زیاتر 

داوای هیچی دیکه نەکەن.

- ئــەو کێشــە و قەیرانانــەی کــە 
بــەرەوڕووی پارێــزگای ئەلئەحواز 
بووتــەوە، تا چەنــدە جوغرافیای 
ئێرانیــش  دیکــەی  نەتەوەکانــی 

لەگەڵی بەرەوڕوون؟

خەڵکــی  بــەرەوڕووی  کێشــەیەی  ئــەو 
عەرەبــی ئەحــواز بۆتــەوە، بەشــێوەیەکی 
ســەیر لەگــەڵ کێشــەی خەڵکــی کورد 
هاوشــێوەیه. لــه الیەکــەوە هەمــان ئــەو 
سیاســەتە ئاوییەی لــه ئەحواز جێ بەجێ 
کــراوه، ڕێک خەریکه له کوردســتانیش 

جێ بەجێ دەکرێ. 
لــه  ڕێژیــم  دیکــەوە  الیەکــی  لــه 
کوردستانیش وەکوو ئەحواز لەسەر پێشێل 
کردنی مافی نەتەوایەتی و هەاڵواردنی 

ئەتنیکی سووره.
کوردستانیش وەکوو ئەحواز ناوچەیەکی 
ئــەو چاوتێبڕیــن و تەماحــەی  پڕئــاوه. 
ئەحوازی وشــک کرد، له کوردستانیش 

لەگۆڕێدایه. 
ئــاوی بەنــداوی بۆکان بــە خڕ و پتوونی 
دەبرێتــەوە بۆ تەورێز و ئاوی ناوچەکانی 
سەردەشت و پیرانشار و شنۆ بەڕێ دەکرێ 
بــۆ گۆلــی ورمــێ، ئــەوه لــه حاڵێکدایه 
لــه دەوروبــەری  لــه ورمــێ و نەغــەده، 
گۆلــی ورمێ، به دەیان هــەزار چااڵوی 
ئیــزن پێــدراو و ئیــزن پێنــەدراو خەریکــن 
گۆلــی  ژێرزەوینییەکانــی  پاشــەکەوتە 
ڕۆژبەڕۆژیــش  و  هەڵدەلووشــن  ورمــێ 

زیادتر دەبن.

ـ ئاســتی ئــەو خۆپیشــاندانانە هەتــا 
چەندە بەرباڵوە و بەرەو کوێ دەڕوات؟

دروشمە توندەکانی خەڵکی ئەحواز دوای 
دوو ســێ ڕۆژ گەیشــتنە تاران. خەڵکی 
تــاران دروشــمەکانیان ڕێک ئاراســتەی 
سەری ماری نیزام واته خامنەیی دەکەن. 
دوای ڕاپەڕینەکانــی ســاڵەکانی ٩٦ و 
٩٨، ئاگری ڕاپەڕینی ساڵی ١٤٠٠یش به 
مەودای دوو ســاڵ هەڵگیرسا. زۆریەک 
هەڵگیرســانی  سیاســی  پســپۆڕانی  لــه 
کردبــوو.  پێش بینــی  ئاگرەیــان  ئــەو 

تاهیر مەحموودی: 
ئەوڕۆ خەڵکی ئەحواز له دوو الوە ستەمیان لێ دەکرێ. 

ڕێژیم له توونێتیان قڕیان  دەکا، 
ئۆپۆزیسیۆنی ناوەندخوازیش چاویان لێ سوور دەکاتەوە کە هەر بەتەنیا داوای ئاوی خواردنەوە و 

حەقاوی خۆیان له چۆمەکانی ناوچه بکەن و لەوە زیاتر داوای هیچی دیکه نەکەن

وتووێژ: ڕەحمان سەلیمی

زۆر  ئیحتمالێکــی  بــه  ڕاپەڕینــە  ئــەو 
دەســتێنێ.  تەشــەنە  زیاتــر  بەهێــز، 
هەڵبژاردنــی  بایکۆتــی  دوای 
خەڵکــەوە،  الیــەن  لــە  ســەرکۆماری 
هەســتی متمانە بــە خۆیی الی خەڵک 
بۆتــەوە.  بــەرز  زۆر  ڕادەیەکــی  هەتــا 
و  ئیعتــرازی  جووڵــەی  لــه  جگــه 
شــەقام،  ســەر  بــۆ  خەڵــک  هاتنــی 
مانگرتنەکانیش خەریکن تەشەنە دەکەن. 
گیروگرفتــە لەچارنەهاتووەکانی ژیانی 
ڕۆژانــەی خەڵکیــش وەک بەنزینێــک 
وایه که بڕژێته سەر ئاگری ئەو ئێعتراز 
و مانگرتنانــە. وێدەچێ خەڵک بڕیاری 
ئەوەیان دابێ، بەشێوەیەکی یەکجارەکی 
خۆیان لەگەڵ ئەو سیستمه یەکال بکەنەوە. 
داوه  بڕیــاری  حاکمییەتیــش 
نــەکا.  خەڵــک  بــه  ڕەحــم 
دەبێتــە  دووجەمســەرییه  دۆخــە  ئــەو 
ناڕەزایەتییــەکان.  تەقینــەوەی  هــۆی 
پشــتی  نهێنــی  بــه  زلهێــزەکان  ئەگــەر 
کۆماری ئیسالمی نەگرنـ  وەک ساڵی 
٨٨ ـ ســەقامگیربوونەوەی حاکمییەتــی 
ئەســتەمه. زۆر  ئیســالمی  کۆمــاری 

- سەبر و تاقەتی کۆمەڵگایەک لە 
کەمیی پێداویستییە سەرەکییەکان 

هەتا چەندیە؟

ئێرانــی  لــه  پێداویســتییەکان  قاتــی 
ئیســالمیدا  دەســەاڵتی کۆمــاری  ژێــر 
گەیشــتووەتە ئاســتی قاتــی نــان و ئاو و 
هــەوا و کارەبــا. ئیدی ڕەنگه خەڵک له 
بیــری کەمایەســیی گۆشــت و برینــج و 
میــوەدا نەبــێ.  خەڵک نانی نییه بخوا، 

ئاوی نییه بیخواتەوە. 
پێداویســتییه  نییــه  کارەبــای 
ســەرەتاییەکانی پــێ ڕاپەڕێنێ. 
داو و دەرمانــی نییــه. واکســەنی 
نییه خۆی له مردن پێ بپارێزێ. 
شــیری ویشــک و پــەڕۆی بــۆ 

منداڵه ساواکەی نییه. 
کۆمەڵــگای ئێــران لــه ئاســتی 

تەقینەوەیەکی ڕاستەقینەدایه.

کۆمــاری  ئێســتادا  لــە  ـ 
ئیســامی بۆ چارەسەرکردنی 
ئەو قەیرانە چ بژاردەیەکی 

لەبەر دەست دایە؟

کۆماری ئیسالمی دەرفەتەکانی 
بۆ چارەســەر کردنــی قەیرانەکان 
کۆمــاری  داوه.  کیــس  لــه 
ئیســالمی وێرانەیەکی وەهای له 
ئێــران ســاز کــردووه کــە تەنانەت 
ئــەو واڵتانــەی لــه حاڵــی شــەڕ 
لەگەڵ واڵتێکی بیانیشن یان ئەو 
واڵتانەی چەندین ســاڵه تووشــی 
شــەڕی ناوخــۆش بوونــه، لەچــاو 

ئێران له دۆخێکی باشتردان. 
تاقه بژاردەیەک که لەبەردەستی 
ڕاســتەوخۆ  و  ـ  دایــه  ڕێژیــم 

ناڕاستەوخۆ ڕاشیگەیاندووهـ  
ســەرکوتی بێ ڕەحمانــه و بەڕێــوە بردنی 
سیاســەتی زەمینــی ســووتاوه. ســەرانی 
ڕێژیــم بڕیــاری یەکجارەکییــان داوه کە 
ئەگــەر قــەراره واڵت تەحویلــی خەڵــک 
بدەنــەوە، واڵتێکــی تەحویــل بدەنــەوە که 
هەتا چەندین دەیه نەکرێ ئاوەدان ببێتەوە. 
ئێــران ئێســتاش بەگوێــرەی زۆریەک له 
ستاندارد و نۆرمە جیهانییەکان، لەڕیزی 
چارەڕەش تریــن و دواکەوتووترین واڵتانی 

جیهاندایه. 
تاقــه سیاســەتێک کــە ڕێژیم ئێســتا له 
دەستی دێ، سیاسەتی نیشاندانی مستی 

ئاسنینه.

لە کێ ئەچی؟
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لە کێ ئەچی؟
لە کێ ئەچی ئەی کێوە بەرزەکەی واڵت؟

لەکێ ئەچی وەها نەبەز، سەربەرز، نەترس؟
لە کێ ئەچی وەها ئەچی بەگژ تەما

 بەگژ خەما، 
بە جەرگی چەرخی داوچنا؟

بە ناخی سینەی گاڵوی دوژمنا؟
                    ٭٭٭٭٭
کێ دیویەتی لە تۆف و بەند،

لە گرمەگرمی هەوری تاڵ،
لە با، 
کڕێوە، 
شەست، 
شڵێوە 

یا لە قرچەقرچی تاو،
بێنیتە یەک برۆت؟

لە کێ ئەچی؟
                    ٭٭٭٭٭

لە کێ ئەچی 
ئەی کێوە بەرزەکەی واڵت؟

لە کێ ئەچی؟ ...
لە مێشکتا حەماسەیە و 

دڵت پڕە لە گوڵ 
لە ئاشتی و سەفا

لە نانە پڕ ... باوەشی تۆ
لە دەغڵ و دان
لە کێ ئەچی؟

               ٭٭٭٭٭
ڕووبار و چۆمی گشت واڵت

چ کانی و کەرێز هەیە و هەرچی شەالل،
لە تۆوەیە سەرچاوەکەی؛

لە کێ ئەچی؟
                  ٭٭٭٭٭

لە کێ ئەچی کە خۆر لە شانی بەرزی تۆوەیە
کە دەستی گەرمی خۆی 
ئەخاتە سەر دڵی زەوی؟

لە کێ ئەچی؟
                   ٭٭٭٭٭

لە کێ ئەچی کە شار 
بەتۆوە پشتی بەست لە گەردەلوول و با،

لە بوومەلەرزە، 
تۆف و بەند، 

لە سەیلی نەگبەتی، 
لە لەشکری جیاجیا،

کە داڵدە بووی، 
بۆ خەڵکی شار،
بۆ گشت واڵت، 

پشت و پەنا
لە کێ ئەچی؟

                    ٭٭٭٭٭
لە کێ ئەچی کە سێبەرت بەسەرمەوە

فەوارەیە، 
قەڵبەزەیە؛

کە فێنکی ئەدا بەدڵ،
حەسانەوە بە لەش؟

                 ٭٭٭٭٭
لە کێ ئەچی کەوا دەوام ئەکەی

لەبەر گەزەندی با و هێرشی ڕەهێڵە و
شەلاقی بێ بەزەی هەور؟

                  ٭٭٭٭٭
لە کێ ئەچی کە سەربڵیندی و

بەهێزە شان و قۆڵ و پێت؟
                   ٭٭٭٭٭

لە کێ ئەچی بە مێزەرەی ڕەش وسپی بەسەرتەوە
بە بەفر و بەردەوە،

لە کێ ئەچی؟

هێور مەریوانی
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