دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باڵوی دەکاتەوە

٢٢ی پووشپەری ئەمساڵ ٣٣ ،ساڵ بەسەر تێرۆر و شەهیدکرانی ڕێبەری ناوازە و بلیمەتی گەلەکەمان،
د.عەبدولڕەحمان قاسملوو و هاوڕێیانی لە ڤییەنی پێتەختی ئۆتریش تێپەڕی.
ساڵ لەگەڵ ساڵ کە لە ساتەوەختی شەهیدکرانی ڕێبەرمان دوور دەکەوینەوە زیاتر و زیاتر بەو ڕاستییە
دەگەین کە وتە و ئەندێشە و بەرهەم و میراتەکانی «کاک دوکتور»چەندە بەڕۆژ و لەجێی خۆیاندا بوون
و هەن« .کوردستان» یەکێکە لە سەنگەرە گرانبەهاکانی د.قاسملوو کە تێیدا قەڵەمی لێ داوە و
ئەمڕۆ ئێمە بە شانازییەوە لەم سەنگەرەدا و بە گوێگرتنەوە لە وانەکانی ڕێبەرمان دژ بە شەوی
ئەنگوستەچاو دەجەنگین تا کۆتاجار وەک «کاک سادق» فەرمووی:
«بەڵێن دەدەین یان سەردەکەوین یان ئەو شانازییەمان
بە نەسیب دەبێ کە بێینە قەراخ تۆ و ئەتۆ لە باوەش بگرین».
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یــادی شــەهیدانی ڤییــەن بــەرز ڕاگیــرا

ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتــی ٢٠ی
پووشــپەڕی ١٤٠١ی هەتــاوی،
بەبۆنــەی ٢٢ی پووشــپەڕ ســاڵوەگەڕی
شــــــــــــەهیدانی ڤییــەن لــە بنکــەی
ســەرەکیی حیزبــی دێــــــــــموکرات لــە
کەمپــی ئــازادی ڕێوڕەســمێکی تایبــەت
بەڕێوە چوو.
ئەو ڕێوڕەســـــــــمە بە بەشــداریی بەشێک
لە ئەندامانی ڕێبەری ،کادر ،پێشــمەرگە
و بنەماڵەکانی حیزب بەڕێوە چوو.
ڕێوڕەســمەکە بــە ســروودی نەتەوایەتیــی
«ئــەی ڕەقیــب» و ڕاگرتنــی ســاتێک
بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتن لــە گیانی پاکی
شەهیدانی کورد و کوردستان دەستی پێ
کرد.
دواتــر پەیامــی ناوەنــدی سیاســیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
لەالیــەن «ڕوونــاک فەتحــی» ئەندامی
ناوەنــدی سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێرانــەوە خوێندرایــەوە کە لە
پەیامەکــەدا هاتــووە « :دیــارە ڕێژیمــی
کۆماری ئیســامی بە تێــرۆری دوکتور
قاســملوو لــە ڤییەن ،حیزبــی دێموکرات و
گەلــی کــوردی لــە ڕێبەرێکی نــاودار و
هەڵکەوتــوو و کاریزماتیک بێبەش کرد،
بەاڵم کـــــــــوردستان بەچۆک دانەهات.
خەباتگێڕان و حیزب و ڕۆڵە دەروەستەکانی
قاســملوو خەبــات لەپێناو ئازادییــان درێژە
پــێ دا و ڕێگەیــان نــەدا ئــااڵی خەبــات
بکەوێتــە عــەرز و خەونــی ئاڵــۆزی
حکوومەتی مەزهەبی -ناسیۆنالیســتیی
ئێران وەدی بێ.
بەرخۆدان لە پێناو ماف و ســــــــەربەستی،
ئێســتاش ٣٣ ،ســاڵ دوای شــەهیدکرانی
دوکتــور قاســملوو ،لــە هەمــوو ڕەهەنــد و
شــێوەکانی خۆیدا درێژەی هەیە و گەلی
کــورد و حیزبەکانــی ،بــە یەکگرتوویــی
و خەباتــی هاوبــەش ،هەتــا گەیشــتن بــە
ئامانــج و ئاواتەکانــی دوکتــور قاســملوو
و شــەهیدانی دیکــەی ڕێگــەی ئازادی،
بەردەوام دەبن».
پاشــان ســروودێک بــە نــاوی «قاســملوو
دەنگت بەهـــــــــێزە» لەالیەن پێشــمەرگە و
هونەرمەنــد «غواڵم فاتحی» پێشــکەش
بە بەشداربووان کرا.
«لــە یادت دەنووســــــم بەرزە یاد ،لە ناوت
دەگەڕێم بەرزە مرۆڤ» ناوی شــێعرێک
بوو کە لەالیەن «گوڵباخ بەهرامیـ»ـــیەوە
پێشکەش کرا.
دواتــر پەیامی هاوبەشــی ڕێکخراوەکانی
ژنــان و الوانــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران و یەکیەتیــی خوێندکارانــی
دێموکراتــی کــــــــــوردستان لەالیــەن
«پژمــان شــەریعەتی» ســکرتێری
یەکیەتیی الوانەوە خوێندرایەوە.
لــە بەشێــــــــکی دیکەی ڕێوڕەســمەکەدا
ســــــــروودێک لەژێــر ناوی «قاســملووی
شــەهید» لەالیــەن «غــواڵم فاتحــی»
و پەخــــــــشانێک بەنــاوی «قاســملوو
بەهــارە و ڕەگــی بە کانــی هەرمانیدا ڕۆ
چووە» لەالیەن پێـــــــــــشمەرگە «ســمکۆ
دەستمەردیـ»ـیەوە پێشکەش کرا.
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لــە کۆتاییــدا ســـــــــروودی «ئــەی
مامۆســتای مــەزن و زانــا» لەالیــەن
مندااڵنــی ناوەنــدی نێرگزەوە پێشــکەش بە
ئامادەبووان کرا.
هەر بەم بۆنەوە ڕۆژی ٢١ی پووشــپەڕ لە
کەمپــی دێگەڵــە ڕێوڕەســمێکی بەشــکۆ
بەڕێوەچــوو کــە ســەرەتای ڕێوڕەســمەکە
بــە ســروودی نەتەوەیی «ئــەی ڕەقیب» و
ڕاگرتنی ســاتێک بێدەنگــی بۆ ڕێزگرتن
لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی کــورد و
کوردستان دەستی پێ کرد.
دواتــر پەیامــی ڕێبەریــی حیــزب لەالیــەن
مەال «قاسم کەڵەشی» ئەندامی ناوەندی
سیاسیی حیزبی دێموکرات پێشکەش کرا.
پاشــان ســروودێک بە ناوی «قاســملووی
شــەهید» لەالیەن هونەرمەندی پێشمەرگە
«غواڵم فاتحی» پێشکەش کرا.
دواتر پەخشــانێک بە ناوی «پووشپەڕ کە
دێ» لەالیەن «ناسێح خاکی» پێشکەش
بە بەشداربووانی ڕێوڕەسمەکە کرا.
لە بەشێکی دیکەی بەرنامەکەدا پەیامی
یەکێتییەکانــی الوان و ژنانی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران و خوێندکارانــی
دێموکراتــی کوردســتان لەالیەن «ســۆران
چووپانی» خوێندرایەوە.
پاشــان ســروودێک بــە نــاوی «دوکتوری
زانــا» لەالیەن مندااڵنی ناوەندی نێرگزەوە
پێشکەش کرا.
لــە بەشــیکی دیکــەدا شــێعرێک لەالیــەن
هاوڕێــی پێشــمەرگە «زانیــار یوســفزادە»
پێشکەش بە بەشدارانی ڕێوڕەسمەکە کرا.
ڕۆژی دواتریــش واتــە چوارشــەممە ٢٢ی
پووشــپەڕ ،ڕێوڕەســمێکی هاوشــێوە لــە

بــارەگای «جێژنیــکان» بەڕێــوە چوو کە
تێیــدا پەیامــی ٢٢ی پووشــپەڕ لەالیــەن
«تەیمــوور مســتەفایی» ئەندامــی
ناوەنــدی سیاســـــــــیی حیزبــی دیموکراتی
کوردســتانی ئێــران پێشــکەش بــە
بەشداربووانی ئەو ڕێوڕەسمە کرا.
پاشــان شــێعرێک لەالیــەن مامۆســتا
«بێبەش پیرۆتی» خوێندرایەوە.
لە بەشــــــــێکی دیکەی ڕێــــــوڕەسمەکەدا
مندااڵنــی گرووپــی «ئەســتێرە»
ســروودێکیان پێشکەشــی ڕێوڕەســمەکە
کرد.
هەروەهــا لەالیەن «ئەیووب مەحموودزادە»
پێشــمەرگەی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان شــێعرێک پیشکەشــی
ئامادەبووان کرا.
لــە بڕگەیەکــی دیکــەی ئــەو بۆنەیــەدا
«عەلــی جــۆاڵ» کادری حیزبــی
دێموکــرات پەخــــــشانێکی پێشکەشــی
بەشداربووان کرد.
دواتــر لەالیــەن «شـــــــاهۆ ئەحمــەدی»
ئەندامــی یەکیەتیــی الوان ،پەیامــی
ڕێکخراوەکانــی ژنان ،الوان و خوێندکاران
خوێندرایەوە.
لــەو ڕێــــــــــوڕەسمەدا بڕگەیــەک تەرخــان
کرابوو بۆ ســروودێک هەروەها شانۆیەک
کــە لەالیــەن «شــاهڕۆخ خوســرەوی»
کادری حیـــــــزبی دێـــــــــــموکرات
ئامــادەکاری بــۆ کرابوو لەالیــەن گرووپی
مندااڵنی «ئەستێرە» نمایش کرا.
ڕێـــــــوڕەسمەکە بە خوێندنەوەی شێعرێک
لەالیەن «ســارینا ڕەجەبــی» کۆتایی پێ
هات.

هــەر لــەم ســاڵیادەدا چەندیــن ڕێوڕەســمی
جیاواز لە چیا سەرکەشــەکانی کوردستان
و لەالیــەن هێــزی پێـــــــــشمەرگەی
کوردستانەوە بەڕێوە چوو و هاوڕێ لەگەڵ
پێشمەرگەکانی شار کە سااڵنە لە ڕۆژی
شــەهیدکرانی د.قاســملوو و هاورێیانیــدا
چاالکــی جۆراوجــــــۆری تەبلیغی ئەنجام
دەدەن پەیمــان و بەڵێــن لەگــەڵ ڕێبــازی
پڕســــــــەروەری شەهیدان نوێ کرایەوە کە
تاسەر وەفادار بە ڕێبازی هەرمان ببن.
لەالیەکــی دیکــەوە ڕۆژی چوارشــەممە
١٣ی ژوئیــەی  ٢٠٢٢بەرامبــەر لەگــەڵ
٢٢ی پووشــپەری ســاڵی ١٤٠١هەتــاوی،
ڕێوڕەســـــــــــــمێک لەالیــەن کۆمیتەکانی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
لــە فەرانســە و بێلژیــک لــە گۆڕســتانی
«یرالشــێز›› لە فەڕانســە بەڕێوە چوو کە
تێیدا بەشــێک لە وتە بەنرخەکانی شەهید
«دوکتــور قاســملوو» لەســەر مــەزاری
شەهیدان لە گۆڕستانی «پێرالشێز›› باڵو
کرایەوە.
لە بەشێکی دیکەی ڕێوڕەسمەکە ‹›شاهۆ
حوسێنی›› بەرپرسی پەیـــــــوەندییە ئێرانی
و کوردستانییەکانی حیزبی دێموکرات لە
دەرەوەی واڵت بــە زمانەکانــی کــوردی و
فارسی بەخێــــــرهاتنی میوانەکانی کرد.
«حوســێنی» لــە وتەکانیــدا ئامــاژەی
بــە بارودۆخــی نالەبــاری ئەمنییەتــی و
ئابووریــی ئێســتای واڵتــی ئێــران کــرد و
لــە هەمــان کاتــدا باســی لــە گرینگــی و
یەکگرتوویی حیزب هەر وەکوو شــەهیدی
ڕێبــــــــــــەر دوکتــور ‹›قاســملوو›› لــە
قســەکانیدا وەک ڕێنوێنــی بــە تــازەالوان

باسی دەکا ،کرد.
دواتــر دوکتــور ‹›کەنــداڵ نــەزان››
سەرۆکی ئەنــــــــستیتۆی کورد لە پاریس
کورتەوتارێکــی بــە زمانــی فەرانســەیی
پێشکەش بە ئامادەبووان کرد.
هەروەهــا «ەهــا ئیبراهیمــی›› بەرپرســی
کۆمیتــەی حیــزب لــە واڵتــی بێلژیــک
وتاری هاوبەشــی کۆمیتەکانی فەرانســە
و بێلژیکــی پێشــکەش کرد کــە ئاوێنەی
تەواونمــا لــە بارودۆخــی ئێســتای ئێــران و
هەروەها حیزب بوو کە پیشانی دەدا ڕۆڵی
ئێســتای ئەندامــان و الیەنگرانــی حیــزب
چۆنە.
دواتــر «ئیســماعیل غواڵمــی» بــە
خوێـــــــندەوەی شــێعرێک هەســتی خــۆی
ســەبارەت بــەو ڕووداوە دڵتەزێنە دەربڕی و
لــە کۆتایی ڕێوڕەسمــــــــەکەدا «خوســرەو
عەبدوڵاڵهــی» بــە زمانــی فەرانســەوی
سپاسی میوانان و بەشداربووانی کرد.
هــەر هەمــان ڕۆژ لــە واڵتــی «بریتانیا»
خۆپیشــاندانێکی ســەدان کەســی بــۆ
شــەرمەزارکردنی هەرچــی زیاتــری
کردەوەی تـــــــــێرۆریستیی ٢٢ی پووشــپەڕ
و پاڵپشــتیی دەوڵەتــی ئۆتریش لــەم تێرۆرە
لەبــەر دەرگای باڵوێزخانەکانــی ڕێژیمــی
ئیـــــــــسالمیی ئێــران و ئۆتریــش بەڕێــوە
چوو.
هەروەهــا لــە ڕۆژانــی ڕابــردوودا چەندیــن
کۆڕیــاد ،سیمـــــــینار و وێبینیــار لــە
واڵتەکانــی ســویس ،دانمــارک ،ســوید،
فهنالنــد ،ئامریــکا و نۆروێــژ لەالیــەن
کۆمیتەکانــی حیــزب لەم واڵتانــە بەڕێوە
چوون.

ســی و ســێ ســاڵ پێــش ،بــه دهســڕێژی
دڵڕهشــی ،ویســتیان كــه خهباتێكــی
خوێنــاوی ،بــهاڵم پڕ له شــانازی ،بێســهر
بكــهن تاكــوو دهســت بهســهر جهســتهی
نهتهوهیەكــهدا بگــرن و لــه ژێــر دهمامكی
دیپلۆماتیكــدا ،لــه پشــتی مێــزی بهنــاو
وتووێــژ به چهكهوه ئامــاده بوون و دوكتور
قاســملووی ڕێبــهر و هاوڕێیانیــان تیــرۆر
كــرد ،بهو ویســته نگریســهوه كه مێشــكی
نهتهوهیــەك بپژێنــن و داگیركهریی خاكهكه
بكــهن بــه داگیركردنــی ئیراده و ناســنامه
و خولیا.
له ماوهی ئەم سی و سێ ساڵهدا وێڕای
یادكردنــهوه لــه ڕێبــهری نهمــر دوكتــور
قاســملوو ،ههنــدێ ههوڵیــش دراوه كــه
بوارهكانــی كهســایهتی و بیروبۆچــوون و
ڕوانگــهی دوكتــور قاســملوو بــاس بكرێ
و نهوهكانــی ئهمــڕۆ و دواڕۆژ ههندێكــی
لهسهر بزانن بهاڵم ئهو باسكردنانه كاتێك له
خوێندنهوهیهكی گشــتیتر و چوارچێوهدارتر
و ئامانجدارتردا نهبن ،به كزی و ناتهواوی
دهردهكهون.
ناســین و باســكردن له دوكتور قاسملووی
ڕێبــهر تهنیــا بریتــی نییه له باســكردن له
ڕۆڵی ڕێبهریی ئهو له حیزبی دێموكراتدا،
ههروهك تهنیا باسكردن له ڕۆڵی ڕێبەریی
ئــهو لــه خهباتــی نهتــهوهی كــورددا نییه.
باســكردن لــه دوكتــور قاســملوو ناتوانــێ
تهنیــا بــاس لــه خۆنهویســتی و ڕێبــازی
خۆفیداكردنی له پێناوی ئامانجی بهرزی
نهتهوهییــدا بــێ ،هــهروهك ناكــرێ تهنیــا
باســكردن لــه زانایــی و شــارهزایی ئــهو له
سیاســهت و زانســتی ناســینی كۆمهڵــگا
بێ.
بــاس لــه دوكتور قاســملوو ناتوانــێ تهنیا
باس له دهوری ئهو له پێوهندیدانی خهباتی
كورد به خهباتی بهشهكانی دیكه له ئێران
بــێ ،ههروهك ناتوانێ تهنیا باس له ڕۆڵی
دوكتور قاسملوو له نزیككردنهوهی خهباتی
بهشــه جیاوازهكانی كوردستان بێ .باس له
دوكتــور قاســملوو ناتوانــێ تهنیــا بــاس له
زانایــی لــه بــواری ئابووریــی سیاســی و
داڕشــتنی پالن بــۆ بهڕێوهبردنی ئابووریی
واڵتێكدا بێ ،ههروهك ناكرێ تهنیا باس له
دیپلۆماتبوون و شارهزایی به سهر چهندین
زمان و نوێنهری ڕاستهقینهی گهل بوون و
گهیشتن به ناوهنده گرنگه دیپلۆماتیكهكان
بۆ ناساندنی پرسی نهتهوهی كورد بێ.
بــاس لــه دوكتور قاســملوو ناتوانــێ تهنیا
بــاس لــه كهســایهتییهكی ڕێبــهر بــێ كــه
دهتوانــێ ڕێکخراوێــك و حیزبێــك ڕێبهری
بــكا ،ههروهك ناتوانێ تهنیا باس له ڕۆڵی
دوكتور قاســملوو له پێگهیاندنی تاكهكانی
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ژمارە ٣١ ، ٨٢٧ی پووشپەڕی ١٤٠١

پەیامــی پیرۆزبایــی لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکــرات بەبۆنــەی جەژنــی قوربــان
بەبۆنــەی جەژنــی قوربــان ،پیرۆزبایــی
لــە هەمــوو موســوڵمانان بــە تایبــەت
هاونشــتمانانی خۆشەویســتمان لــە
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان دەکــەم .هــەر

چەند لەژێر سێـبەری ڕێژیمی کــــۆماری
ئیــــســـــالمیدا شتێک بە ناوی خۆشی و
شادی لە واڵتەکەمان نەماوە ،بەو حاڵەش
هیـــــــــوادارم ڕۆژانــی جــەژن بۆ هەمـــوو

الیــەک بــە خێــر و خۆشــی تــــــێپەڕێ و
بــە نەمانــی ئەو ڕێـــــژیمە جارێکی دیکە
خۆشی و شادی ڕوو لە واڵت بکاتەوە.
دووبارە جەژنتان پیرۆز بێ

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری
١٧ی پووشپەڕی ١٤٠١ی هەتاوی

مســتەفا هیجــری:
«حوکمــی دادگای ســوید دژی حەمیــد
نــووری بڕیارێکــی مێژووییــە»

پەیامــی سەرەخۆشــیی لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکــرات
بــۆ کۆچــی دوایــی کاک «عەلــی قازی»
بهداخــهوه ئــاگادار بوویــن بەیانــی
ئەمــڕۆ ١٩ی پووشــپهڕی ١٤٠١ی
ههتــاوی ،بەریــز کاک عەلــی
قــازی کوڕی شــەهید پێشــەوا قازی
محەممــەد لــە تەمەنــی  ٨٩ســالیدا

لــە نەخۆشــخانەیەکی ئاڵمــان کۆچی
دوایی کردوە.
وێــڕای دەربڕینی پەژارەی خۆمان لەو
ڕووداوە لەالیــەن حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێرانــەوە ،سەرەخۆشــیی

خۆمــان پیشــکەش بە کەســوکاری و
بە گشــتی بنەماڵەی گەورەی پێشەوا
دەکەیــن و خۆمــان لــە خەمیانــدا بــه
بەشدار دەزانین.
ڕۆحیان شاد بێ

حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستهفا هیجری
١٩ی پووشپەڕ

پەیامــی مســتەفا هیجــری بــۆ کۆچــی دوایــی «کەریــم ئەحمــەد»
ســکرتێری پێشــووتری حیزبــی شــیوعیی کوردســتان
بەڕێــز مەکتەبــی سیاســی حیزبــی
شیوعیی کوردستان!
وێڕای ڕێز و ساڵو
هەواڵــی کۆچــی دوایــی کاک
«کەریــم ئەحمــەد» ،ســکرتێری
پێشووتری حیزبی شیوعیی کوردستان
جێگای پەژارەمانە.
کاک «کەریم ئەحمەد» تەمەنێکی
لــە خەبــات دژی ڕێژیمــی بەعســی

عێــراق تێپــەڕ کــرد و لــەو پێنــاوەدا و
لەپێناو بیر و باوەڕی سیاســیی خۆیدا
زینــدان و ئەشــکەنجە و دەربەدەریــی
زۆری تووش بوو.
هەروەهــا کاک کەریــم دۆســتێکی
بەوەفا و تا سەری حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران بــوو و هەمیشــە
لەگــەڵ ڕێبەرایەتیــی حیزبــی ئێمە لە
پێوەندییەکی دۆستانەدا بوو.

بــە بۆنــەی کۆچــی دوایــی کاک
کەریــم ئەحمــەد لەالیــەن ڕێبەرایەتیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێرانــەوە ،سەرەخۆشــیی خۆمــان
پێشــکەش بــە ئەندامانــی بنەماڵــەی
بەڕێزیــان ،ڕێبەرایەتــی و جەمــاوەری
حیزبــی شــیوعیی کوردســتان دەکەین
و خۆمــان بــە بەشــداری خەمــی
لەدەستدانی کاک کەریم دەزانین.

لەگەڵ ڕێزی دووبارە
حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری
٢٣ی پووشپەڕی ١٤٠١ی هەتاوی
 ١٤ژوئیەی ٢٠٢٢ی زائینی

حەمیــد نــووری پاســدار وهــاوکاری
جیناتکاری زیندانی گەوهەردەشت کە لە
پرۆســەی ئێعدامی زیندانییانی سیاســیی
ســاڵی ٦٧دا لــەو زیندانــەدا دەســتی
هەبــووە لــە موحاکمەیەکــی بــێ الیەنە و
لــە دادگایەکــی دادپەروەردانەدا لە ســوید
زیندانی هەتاهەتایی بۆ بڕایەوە.
هــەر چەنــدە نیگەرانیــی ئــەوە هەیــە لــە
داهاتــوودا ناوبراو لەگــەڵ یەک یا چەند
زیندانــی ســویدی کــە لــە زیندانەکانــی
ئێرانــدا بــە بارمتــە گیــراون یــا دەگیرێــن
گۆڕینەوەی پــێ بکرێت بەاڵم دەرکردنی
ئــەو حوکمــە بەڵگەیەکی بەهێــزی دیکە
بوو لەســەر جینایەتەکانــی ڕێژیمی ئێران

و لەالیەکــی دیکــەوە ســەرکەوتنێکی
گەورەیــە بــۆ بنەماڵــەی قوربانییــان و
هەموو ئازایخوازانی ئێران.
بــە هیوای ئەوەیکــە باقی جینایەتکارانی
دیکــەی ئــەو ڕێژیمــە لــە داهاتوویەکــی
نزیکــدا لــە دادگایەکــی دادپەروەرانــە لە
ئێرانــدا دوای کۆمــاری ئیســامی بــە
سزای کردەوەکانی خۆیان بگەن.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری
٢٤ی پووشپەڕی ١٤٠١ی هەتاوی

پەیامــی ناوەنــدی سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
بەبۆنــەی  ٣٣ســاڵەی تێــرۆری دوکتــور عەبدولڕەحمــان قاســملوو و هاوڕێیانــی
٢٢ی پووشــپەڕ بەرانبەر بە ١٣ی ژووییەی
زایینــی وەبیرهێنــەرەوەی ڕۆژێکــی تــاڵ
و زامێکــی قــووڵ و بــەژان بــۆ کــورد و
غەدرێکی گەورە و جینایەتێکی ســامناک
و لەبیرنەکراوی کۆماری ئیســامی دژ بە
نەتەوەی کوردە.
لــەو ڕۆژەدا لــە ســاڵی ١٣٦٨ی هەتــاوی
بەرانبــەر بــە ١٩٨٩ی زایینــی ،تیمێکــی
تێرۆری کۆماری ئیسالمی کە لە بەرگی
دیپلومات و بە پاسپۆرتی دیپلۆماتیکەوە بە
بیانــووی وتووێــژ لەگەڵ دوکتور قاســملوو
بە مەبەســتی گەیشــتن بە ڕێگەچارەیەکی
سیاســی و ئاشــتییانە بــۆ پرســی کــورد لە
ئێرانــدا ،بەڕێــی «وییــەن» لــە واڵتــی
ئۆتریــش کرابــوون ،دوکتــور عەبدولڕەحمــان
قاســملوو ســکرتێری گشــتیی ئــەو کاتــی
حیــزب هــاوڕێ لەگــەڵ کاک عەبدوڵــا
قــادری ئازەر ئەندامــی کۆمیتەی ناوەندی
و نوێنــەری حیــزب لــە دەرەوەی واڵت و
دوکتــور فازڵ ڕەســووڵ کوردی باشــوور و
مامۆســتای زانکۆیان لەسەر مێزی وتووێژ
شەهید کرد.
ڕێژیمــی ئیســتبدادیی کۆماری ئیســامی
کــە هــەر لــە ســەرەتاوە سیاســەتی خــۆی
بەرانبــەر بــە جیابیــران لەســەر بناخــەی
لەنێوبردن و تێرۆری ڕێبەرانی ئۆپۆزیســیۆن
داڕشــتبوو و لە سیاســەت و باوەڕی پتەوی
دوکتــور قاســملوو و حیزبــی دێموکــرات بە
دیالــۆگ و ڕێگەچــارەی دێموکراتیــک و
سیاسیی پرسی کورد لە ئێراندا ئاگادار بوو،
ئەوەی وەک دەرفەت بۆ ڕاکێشانی دوکتور
قاســملوو بۆ ســەر مێزی وتووێژ قۆستەوە و
بە تێرۆری دوکتور قاســملوو و هاوڕێیانی،
دڵڕەشــی و دوژمنایەتیی بێســنووری خۆی
بەرانبــەر بــە ماف و ئازادیی نەتەوەی کورد
بە دنیا نیشان دا.
کۆمــاری ئیســامی بــەدوای گەیشــتن
بــە دەســەاڵت ،کوردســتانی ڕاپەڕیــو و
جوواڵنــەوەی ئازادیخــواز و دێموکراتیکــی
کوردســتانی بــە نەیار و کۆســپێکی گەورە
بــۆ ســەپاندنی حاکمییەتــی دژیگەلــی
خــۆی دەزانی و ســەرکوتی ئــەو جوواڵنەوە
پێشــکەوتنخوازانەی لــە ســەرەوەی
ئەولەوییەتەکانی خۆی دانا.
ڕێژیــم ســەرەتا ویســتی لــە ڕێــگای
هێرشــی بەربەرینــی نیزامیییــەوە کــورد و
کــــــوردستان بەچۆکدا بێنێ ،بەاڵم لەگەڵ
بەرەنگاربوونــەوە و خۆڕاگریــی کەموێنــەی
خەڵک و هێزی پێشــمەرگە بەرەوڕوو بوو و
پاشەکشەی پێ کرا.
ئەوکاتــە بــوو کــە حکوومەتــی تــازە
بەدەسەاڵتگەیشتووی ئێران کەوتە داڕشتنی

پیالنــی تێــرۆری قاســــــــملووی مــەزن ،بەو
هیوایــە کــە بــە لێدانــی ســەری جوواڵنەوە،
بزووتنەوە تووشــی شکســت دەبێت و خەباتی
کــورد بۆ ئــازادی و ڕزگاری کۆتایی پێ
دێت.
ڕێژیمــی دواکەوتــوو و ئیدئۆلۆژیکی ئێران
ئێســتاش تێنەگەییــوە کــە نەتــەوەی کــورد
بــڕوای بــە خەباتــی ڕەوا و دێموکراتیکــی
خــۆی هەیــە و بڕیــاری داوە هەتــا
سەرکەوتن و گەیــــــشتن بە ئازادی و مافە
نەتەوەییەکانــی لــە تێکۆشــان و بەرخــۆدان
بــەردەوام دەبێــت ،دیکتاتۆری ســەرکوتکەر
بەچۆکــدا دێنێــت و جێژنــی ڕزگاربــوون لە
ژێردەستی دەگرێت.
لەالیەکی دیکەوە ،ئێستاش و زۆر ئاشکراتر
لە ڕابردوو ،دەبینین کە کۆماری ئیسالمی
بــە بەرچــاوی دنیــاوە تێرۆریزمــی دەوڵەتــی
وەک کەرســتەی بەرەنگاربوونــەوەی
ئۆپۆزســیۆن و بەڕێوەبردنــی سیاســەتی
تێرۆرستی و تێکدەرانەی خۆی لە ناوچەدا،

درێژە پێ دەدا.
بارودۆخی ئەوڕۆی ئێران لە ســاڵەکانی پار
و پێــرار و پێشــووتر شــێواو و شــپرزەتر بــووە.
قەیرانــە نێوخۆییــەکان لــە بواری سیاســی،
ئابــووری ،کۆمەاڵیەتــی ،ئەمنییەتــی،
گرانیی هەوســارپچڕاو ،بێــکاری ،هەژاری
و دیــاردەی برســــــــــیەتی ،قەیرانــی
ناکارامەیــی ،قەیرانــی ئیدئۆلۆژیــک و
مەشــەڕووعییەتی سیاســی و مەزهەبیــی
ڕێژیــم ،گەندەڵیــی حکوومەتــی هــاوکات
لەگــەڵ قەیرانــی پێوەنــدی و دیپلۆماســی
لەگــەڵ واڵتانــی ناوچــە و دەرەوەی ناوچە،
بە شــێوەیەکی باوەڕنەکراو پەرەیان ســەندووە
و ڕێژیــم لــە واڵمدانــەوە بــە ســەرەتاییترین
داوخوازەکانی خەڵک داماوە.
ڕێبەرانــی کۆمــاری ئیســامی و بــەر لــە
هەموویــان عەلــی خامنەیــی ،بەهیــوا بوون
بــە دیاریکردنــی ئیبراهیــم ڕەئیســی لــە
هەڵبژاردنــی ٢٨ی جۆزەردانــی  ١٤٠٠و
یەکدەستکردنی حاکمییەت ،دەتوانن بەسەر

ئــەو کێشــە و قەیرانانــەی کــە بەرهەمــی
سیاســەتەکانی خۆیانن ،زاڵ بن و درێژە بە
حکوومەتکردن بدەن.
بــەاڵم دیتمــان کــە دوای زیاتر له ســاڵێک
تێپهڕیــن بهســهر شــانۆی هەڵبژاردنــدا،
هیچــکام لــە ئامانجەکانــی حاکمییــەت
نەهاتوونەتە دی.
بەپێچەوانــە ،لەالیەک ناکۆکی و ناتەبایی
نێوخــۆی ڕێژیــم زۆر زیاتــر و ئاشــکراتر لە
پێشوو زەق بوونەتەوە و ڕێبەران و بەرپرسانی
حکوومــەت بــە نووســراو و ڤیدیــۆ و لەســەر
تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان گەندەڵــی و
جیناتەکانی یەکتر لەقاو دەدەن.
لەالیەکــی دیکــەوە قەیرانــەکان نــەک
هــەر چارەســەر نەکــراون ،بەڵکوو بەشــێوەی
نەدیتراو قووڵتر و مەترسیدارتریش بوونەتەوە.
گرانیی تاقەتپڕووکێن لەالیەک و ئاوسانی
کۆنترۆڵنەکــراو و دابەزینــی نرخــی دراوی
واڵت لەالیەکــی دیکــەوە ،ئەوەنــدەی دیکە
ژیانــی بــە چیــن و توێــژە کەمداهــات یــان

بێداهاتەکان تاڵ و ئاســتەم کردوە و تووشی
کێشەی زیاتری مەعیشەتییان دەکا.
بۆیــە ،خۆپیشــاندان و ناڕەزایەتییەکانــی
ئــەوڕۆی چیــن و توێژەکانــی کۆمەڵگای
ئێــران ئیــدی بــۆ ژیانــی خۆشــتر و باشــتر
نییــە ،بەڵکــوو بــۆ لــە ژیانــدا مانــەوە و
لەبرســان نەمردنــە .گرانــی و هەژاریی وەها
پەرەی ســەندووە کە لە کۆنترۆڵی ڕیژیمی
گەنــدەڵ و ناکارامــە دەرچــووە .زۆرینــەی
خەڵــک توانــای دابینکردنــی پێداویســتییە
سەرەتاییەکانی ژیانی نییە.
ئیعترازات و خۆپیشــاندانەکان لە شارەکانی
ئێــران ڕۆژانــە بەڕێــوە دەچــن و ئەگەرچــی
ڕەنگ و باری بژێوی و ئابوورییان بە زەقی
پێــوە دیــارە ،بــەاڵم ئامانجــەکان سیاســین:
زۆر ناخایەنێ کە دروشمی خۆپیشاندەران و
خەڵکــی ناڕازی شــێوەی دژی حکوومەتی
بەخــۆوە دەگــرن و ڕێبەرانــی ڕێژیــم دەکەنە
ئامانج.
ئاشــکرایە کە تەنیا بە گۆڕانی بنەڕەتی و

قووڵ لە حاکمییەتی سیاســیدا خەڵک لەو
دۆخە ڕزگاریان دەبێ.
ئێــران بە مانەوەی کۆماری ئیســامی لەو
قۆناخە دژوارە دەرباز نابێ.
لــە ئاســتی دەرەوەدا ،کێشــەکانی کۆماری
ئیســامی لەگــەڵ ئەمریــکا و ئورووپــا بــە
چارەسەرنەکراوی ماونەوتەوە.
لــە ئاکامی ئەو وەزعەدایە کە ناڕەزایەتیی
خەڵــک گەییوەتــە ئەوپــەڕی خــۆی و
ئیعترازاتــەکان پەرەیان ســەندووە و هاوکات،
تەنیــا واڵمــی ڕێژیم بــە داوا ئیعترازەکانی
خەڵــک گرتــن و لێدان ،ســەرکوتی زیاتر و
توندترکردنی کەشی ئەمنیەتییە.
کۆمەڵگای ئێران بەرەو تەقینەوە و ڕاپەڕین
دەڕوا و وێناچــێ پێشــی پێ بگیرێ .بەاڵم
نەبوونی ئۆپۆزسیۆنێکی یەکگرتوو و بەهێز
هــەروا خاڵــی الوازی خەڵــک و هێزەکانــی
دژبەری ڕێژیمە.
لــە کۆتاییــدا پێویســتە ئامــاژە بکــرێ کە
دیــارە ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی بــە
تێرۆری دوکتور قاســملوو لە ڤییەن ،حیزبی
دێموکــرات و گەلی کوردی لە ڕێبەرێکی
ناودار و هەڵکەوتوو و کاریزماتیک بێبەش
کــرد ،بەاڵم کوردســتان بەچۆک دانەهات.
خەباتگێڕان و حیزب و ڕۆڵە دەروەستەکانی
قاســملوو خەبات لەپێناو ئازادییان درێژە پێ
دا و ڕێگەیــان نەدا ئــااڵی خەبات بکەوێتە
عــەرز و خەونــی ئاڵــۆزی حکوومەتــی
مەزهەبــی -ناسیۆنالیســتیی ئێــران وەدی
بێ.
بەرخــۆدان لــە پێنــاو مــاف و سەربەســتی،
ئێســتاش ٣٣ ،ســاڵ دوای شــەهیدکرانی
دوکتــور قاســملوو ،لــە هەمــوو ڕەهەنــد و
شــێوەکانی خۆیــدا درێــژەی هەیــە و گەلی
کــورد و حیزبەکانــی ،بــە یەکگرتوویــی و
خەباتــی هاوبەش ،هەتا گەیشــتن بە ئامانج
و ئاواتەکانی دوکتور قاسملوو و شەهیدانی
دیکەی ڕێگەی ئازادی ،بەردەوام دەبن.
بــەرز و بەڕێــز بێــت یــادی ڕێبــهری نــاودار
دوکتــور عهبدولڕهحمــان قاســملوو ،کاک
عەبدوڵــا قــادری ئــازەر و دوکتــور فــازڵ
ڕەسووڵ
بڕووخــێ ڕێژیمــی تێرۆریســتیی کۆماری
ئیسالمی
شــەکاوە بێ ئااڵی خەباتی ڕزگاریخوازیی
گەلــی کــورد لەپێنــاو وەدیهێنانــی ئامانجه
بهرزهکانی قاسملووی ههمیشە زیندوودا.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ناوەندی سیاسی
٢٢ی پووشپەڕی ١٤٠١ی هەتاوی

ژمارە ٢٢ ، ٨٢٧ی جوالی ٢٠٢٢

3

ڕاگەیەنــدراوی ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران
بەبۆنــەی کۆچــی دوایــی کاک «عەلــی قــازی» کــوڕی پێشــەوا قــازی محەممــەد

بەداخ و کەســەرەوە ســەرلەبەیانیی ڕۆژی
یەکشــەممە ١٩ی پووشــپەڕ کاک

«عەلــی قــازی» ناســراو بــە کــوڕی
«ڕەش» ،تاقانە کوڕی پێشــەوا «قازی

محەممــەد» ســەرکۆماری کوردســتان
لــە یەکێــک لە نەخۆشــخانەکانی واڵتی

ڕاگەیەنــدراوی دەزگای ڕێکخســتنی گشــتی
لەمــەڕ ئاڵۆزییەکانــی ناوچــەی «ماکــۆ»
هاونیشتمانە بەڕێزەکان!
خەڵکــی نیشــمانپەروەر و ئاشــتیخوازی
ناوچەی ماکۆ!
هــەروەک ئــاگادارن لــە چەنــد ڕۆژی
ڕابــردوودا بەهــۆی ئاژاوەنانــەوەی چەنــد
کاربەدەســتێکی بەدنــاوی ڕێژیــم لــە
ناوچــەی ماکــۆ ،شــەڕ و تێکھەڵچــوون
لەنێــوان چەند بنەماڵەی کورد و ئازەریی
ئاالجیقــی ماکــوو لەســەر هــەوار و
لەوەڕگــە دروســت ببــوو کــە بەداخــەوە
کوژراو و برینداری لێ کەوتەوە.
ماوەیەکە بەهەلپەرستی ،کێشە و ئالۆزیی
مەبەستدار لە ناوچەی ‹›خۆی و ماکۆ›
لەنێــوان کــورد و ئازەریــدا دەخولقێندرێــن،
کە جێگای نیگەرانین.
دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران وێــڕای
بەداخبــوون لــە ڕوودانــی ئــەم جــۆرە
ئاڵۆزییانــە داوا لــە کورد و ئازەرییەکانی

ناوچــە دەکات بــە زووترین کات کۆتایی
بە گرژی و تێکهەڵچوونی نێوانیان بێنن و
نەهێڵن کۆماری ئیســامی ئاوی ئاشتی
و پێکــەوە ژیــان لێــڵ و ڕاوی ماســیی
شەڕی لێ بکات.
داوا لە هاونیشــتمانیانی بەڕێز لە هەردوو
گەلــی بــرا ،کورد و ئــازەری دەکەین ،بە

وریایــی و وشــیارییەوە بەرەنگاری پیالنی
پیالنگێڕانــی ڕێژیــم ببنــەوە و پێــش بــە
تەشــەنەی ئەو جــۆرە ڕووداوە نەخوازراوانە
بگرن.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەزگای ڕێکخستنی گشتی

ئاڵمــان لــە تەمەنــی  ٨٩ســاڵیدا کۆچــی
دوایــی کــرد .کاک «عەلــی قــازی»

ســەرەتای الویەتــی بــۆ خوێنــدن چووەتــە
شــارەکانی تەورێــز و تــاران و پاشــان بــۆ
خوێنــدن ڕووی لــە دەرەوەی واڵت کــرد
و لــە واڵتــی ئاڵمــان گیرســایەوە .کوڕی
ڕەش هێشــتا تەمەنێکــی وای نەبــوو
کــە بەداخــەوە کارەســاتی هەرەســهێنانی
کۆمــاری کوردســتان و لــە ســێدارەدانی
پێشەوا «قازی محەممەد» و هاوڕێیانی
بەســەردا هــات و ئــەو کارەســاتانە
کاریگەریــی وای لەســەر ژیانی خۆی و
بنەماڵەکەی دانا کە ئاسەواری بەڕوونی
بــە ژیــان و ڕەوانییەوە دیــار بوو .کوڕی
ڕەش هــەردەم خــۆی وەفــادار بــە ڕێــگا و
ڕێبــازی باوکــی مەزنی پێشــەوا «قازی
محەممەد» دەزانی و هەمیشە لە خەمی
دۆزی ڕەوای گەلەکەی بوو.
بەردەوام داوای یەکگرتوویی و یەکڕیزی
خەڵک و هێزە سیاســیەکانی کوردستانی
دەکــرد و لــەو بــاوەڕەدا بــوو کــە کــورد
بــە یەکگرتوویــی دەتوانــێ بــە ئــاوات و
ئامانجەکانــی بــگات .بــەاڵم بەداخــەوە

دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە
ڕاگەیەندراوێکــدا بــاوی کردووەتەوە کە
ئیدعــای وەزارەتــی ئیتالعاتــی ڕێژیمــی
ئێــران ســەبارەت بــە دەسبەســەرکردنی
گرووپێکی  ١٠کەسی درۆیە.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:
هاونیشتمانە بەڕێزەکان
خەڵکی خەباتگێڕی کوردستان
لەکۆتایــی حەوتــووی ڕابردوودا،وەزارەتی
ئیتالعاتــی ڕێژیمــی ئێــران لــە دەزگای
درۆسازییەکانی خۆیدا باڵوی کردەوە کە
توانیویانە گرووپێکی ١٠کەســیی ئەندام

لە ڕایەڵکەیەکی تێرۆردا دەسبەسەر بکەن
کــە ئامانجیــان هێرش و پەالمار بۆ ســەر
بنکــەو بنیات و دامەزراوەکانی کۆماری
ئیسالمی بوو.
ئــەم بەنــاو ڕاگەیاندنــە لــە ڕاســتیدا،
چەواشــەی ڕاســتی و بوختانســازکردنی
ســپایە بــۆ بیانــووی ئــەو کــردەوە دژی
گەلییانەی زیاتر لە چل ساڵە لەم واڵتەدا
بەردەوامە بە مەبەســتی ســەپاندنی سزای
قــورس بەســەر کەســانی نــاڕازی لــەو
ڕێژیمــەدا .ئەگەرنــا ئەوە زۆر ئاشــکرایە
کــە ڕۆژ نییــە الوەکان پەلکێشــی
زیندانەکان نەکرێن ،کاسبکار بەرگولـــلە

ڕۆژی پێنجشــەممە ٢٣ـــی پووشــپەڕی
١٤٠١ی هەتــاوی ،پــاش  ٩مانــگ
دادگایــی و لێكۆڵینــەوە ،دادوەری
دادگای ســتۆكهۆڵم «حەمیدی نووری»
یەكێــک لــە تێرۆریســتانی ڕێژیمــی
كۆمــاری ئیســامیی ئێرانــی بــە تاوانــی
شــەڕ و كوشــتنی بەئەنقەســت لــە ڕەوتــی
ئێعدامەكانــی هاوینــی ســاڵی ١٣٦٧ی
هەتــاوی بــە زیندانــی هەتاهەتایــی
مەحكووم کرد.
یەكەمیــن دانیشــتنی دادگای «حەمیــد
نووری» ناســراو بە «حەمید عەباســی»
یاریــدەدەری پێشــووی قــازی زیندانــی
گەوهەردەشــت ڕۆژی ١٠ی ئاگۆســتی
 ٢٠٢١دەســتی پێكــرد و ڕۆژی ٤ی
مانگی مەی  ٢٠٢٢كۆتایی پێهات.
دادگا لە  ٩٣دانیشتندا گوێی لە وتەی
سكااڵكاران و كەسی تاوانبار گرت.
ئەمــە بــۆ یەكــەم جارە كــە پــاش زیاتر لە

ســێ دەیــە لــە كوشــتاری بــە كۆمەڵــی
زیندانیانــی سیاســی لــە هاوینــی ســاڵی
 ١٣٦٧لــە زیندانەكانــی ئێــران یەكێــک
لــە تۆمەتبارانــی ئەم دۆســیە دادگایی و
مەحكووم دەكرێت.
ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی
ئێــران پیرۆزبایــی ئــەم ســەركەوتنە لــە
هەمــوو كەســوكاری قوربانیانــی هاوینــی
٦٧ـــی هەتــاوی دەكات و بــڕوای
وایــە كــە مەحكوومبوونــی حەمیــدی
نــووری لــە دەرەوەی ئێــران ،ڕیســوایی
و مەحكوومبوونــی ڕێژیمــی كۆمــاری
ئیسالمیی ئێرانە.
ڕێژیمــی كۆمــاری ئیســامیی ئێــران لــە
مــاوەی تەمەنــی نگریســی خــۆی دژی
ئازادیخوازانــی ئێــران بــە گرتنەبــەری
سیاســەتی ســەركوت و تێــرۆر ،گیانــی
هەزاران مرۆڤی ئازادیخوازی ئەستاندووە.
لــە كوردســتانیش كــە هــەر لــە یەكــەم

کوردســتانی ئێران بەرەوڕوو بووەتەوە و لە
سیاســەتی دوژمنســازییەکەی دەرەوەی
بەتــەواوی دووچــاری شکســت بووەتــەوە،
خــۆی بەهێــز نیشــان بــدا و بەخەڵکــی
ناڕازیی نێوخۆ و دەرەوە بڵێ کە ئێســتاش
دۆخەکە لە کۆنترۆڵی خۆیدایە.
کۆمــاری ئیســامی ئــەوە بــاش دەزانــێ
کــە هیــچ ڕەواییەکــی لــە کوردســتاندا
نییــە و ســەرکوت و زەبروزەنگیــش ئــەم
گەلــە خەباتگێــڕە بەچۆکداناهێنــێ و
گەلەکەمان باوەڕی بەوەهەیە کە ئازادی
بێ فیداکاری و خۆبەخت کردن وەدەســت
نایــا .هــەر بۆیــە ســەرەڕای ئــەو هەمــوو

گرتن و ئەشــکەنجە و تێرۆر و کوشتنەی
کۆمــاری ئیســامی لــە پەلەقــاژەی
دەســەاڵتیدا ئەنجامــی دەدات ،هــەروا
ســوور و شــێلگیرە لەخەبات و تێکۆشان تا
وەدەستهێنانی ماف و ئازادییەکانی.
بڕووخــێ ڕێژیمــی تێرۆریســتپەروەری
کۆماری ئیسالمی
نەمان بۆ تێرۆریست و دامودەزگای تێرۆر
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەزگای ڕێکخستنی گشتی
٢٥ی پووشپەڕی ١٤٠١ی هەتاوی

بەبۆنــەی ٣٣هەمیــن ســاڵوەگەڕی شــەهیدکرانی دوکتــور قاســملوو ،ڕێوڕەســمێک لــە چیاکانــی کوردســتان بەڕێــوە چــوو

ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتــی ٢٠ی
پووشــپەڕ ،پێشــمەرگەکانی شــاخ لــە
هێــزی  ،١٣٥بەبۆنــەی ٢٢ی پووشــپەڕ،
٣٣هەمیــن ســاڵوەگەڕی شــەهیدکرانی
دوکتــور ‹›عەبدولڕەحمــان قاســملوو››
و هاوڕێیانــی لــە چیاکانــی کوردســتان
ڕێوڕەسمێکیان بەڕێوە برد.
ڕێوڕەســمەکە بە چەند ساتێک بێدەنگی
بۆ ڕێزگرتن لە گیانی پاکی شــەهیدانی
کورد و کوردستان دەستی پێ کرد.
دواتر سروودێک لەژێر ناوی «قاسملوو»
لەالیەن گرووپی سروودەوە پێشکەش کرا.
لــە بڕگەیەکــی دیکەی ڕێوڕەســمەکەدا
وتارێــک لەســەر کەســایەتیی دوکتــور
‹›قاســملوو›› لەالیــەن ‹›مســتەفا
مەنــاف›› فەرمانــدەی هێــزی ،١٣٥
پێشکەش کرا.

لــە درێــژەدا کورتەیــەک لــە ژیاننامەی
دوکتــور «قاســملوو» لەالیــەن «دانیــال
ئیبراهیمــی›› پێشکەشــی بەشــداربووان
کرا.
لــە بڕگــەی کوتایــی ڕێوڕەســمەکە
پەخشــانێک بــە نــاوی ‹›دونــادوون››
لەالیــەن ‹›شــاناز ڕەســووڵی ئەقــدەم»
پێشــکەش کــرا و ڕێوڕەســمەکە کۆتایی
پێ هات .هەروەها لە هێزی ١١٥ی هێزی
پێشــمەرگەی کوردستان ڕێکەوتی ٢١ی
پووشــپەڕی ســاڵی ١٤٠١ی هەتــاوی،
بەبۆنەی ساڵڕۆژی شەهیدبوونی دوکتور
‹›عەبدولڕەحمان قاسملوو›› و هاوڕێیانی
ڕێوڕەسمێک بەڕێوە چوو .
ســەرەتای ڕێوڕەســمەکە بــە ســانێکی
نیزامــی و پاشــان ســروودی نەتەوایەتیــی
«ئــەی ڕەقیب» و خولەکێک بێدەنگی

بۆ ڕێزگرتن لە گیانی پاکی شــەهیدانی
ڕێــگای ڕزگاریی کوردســتان بە تایبەت
شەهیدانی ڤییەن دەستی پێ کرد.
دواتــر لەالیەن ‹›ســەیران مەحموودپوور››

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
١٩ی پووشپەڕی ١٤٠١ی هەتاوی
١٠ی جووالی ٢٠٢٢ی زایینی

ڕاگەیەنــدراوی ناوەنــدی هاوکاریــی ســەبارەت بــە مەحکوومبوونــی
تێرۆریســت «حەمیــد نووری»پێشــەوا قــازی محەممــەد

دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبــی دێموکــرات :ئیدعــای وەزارەتــی ئیتالعاتــی ڕێژیمــی ئێــران درۆیــه
نەدرێن ،خەڵکی بێئازار لە شەقام و بازاڕ
چاوترسێن و پەڕیوە نەکەن.
دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران ڕادەگەیەنێ
ئــەو کەســانەی بــەو تاوانــە دروســتکراوە
دەسبەســەر کــراون وەکــوو زۆر کەســی
دیکــە لــە دەسبەســەرکراوەکانی کورد بە
دوو مەبەســت ئەو پەروەندەســازییانەیان بۆ
دەکرێ کە یەکەم لە بێدادگاکاندا سزای
قورســیان بەســەردا بســەپێنن ،دووهــەم لەم
دۆخەی ئێستادا کە ڕێژیم زیاتر لە هەموو
کات لەگــەڵ ڕق و تووڕەیــی خەڵکــی
ئێــران بــە تایبــەت تێکۆشــەرانی کورد لە

مــەرگ دەرفەتی ئەوەی نەدا کە کاک
عەلی ڕزگاریی کوردســتان و وەدیهاتنی
ئــەو ئاواتانــەی کــە پێشــەوای مــەزن و
هــەزاران کادر و پێشــمەرگە و ڕۆڵــەی
کــورد ســەری خۆیــان لە پێنــاودا دانا ،بە
چــاوی خــۆی ببینــێ و ســەرلەبەیانیی
ڕۆژی یەکشــەممە ١٩ی پووشــپەڕ بــۆ
هەمیشە دڵی لە لێدان کەوت و مااڵوایی
لــە گەلەکــەی و ئەویندارانــی ڕێــگای
ڕزگاریــی کوردســتان کــرد .ناوەنــدی
هاوکاریی حیزبەکانی کوردســتانی ئێران
بــەو بۆنەوە سەرەخۆشــی لــە گەلی کورد
و بنەماڵــەی گــەورەی «قازیـ»ـــیەکان و
هەمــوو ئەویندارانــی ڕێــگای ڕزگاری
کوردســتان دەکا و لــە خــەم و پەژارەیاندا
خۆی بە بەشدار دەزانێ.

جێگــر هێــزی  ١١٥کورتەیــەک لــە
ژیاننامــەی دوکتــور ‹›عەبدولڕەحمــان
قاسملوو›› پێشکەشی بەشداربووان کرا .
پاشــان ‹›دیاکــۆ مەســعوودی›› کادری

بەشــی ئامووزشــی دەزگای فەرماندەیــی
ســەبارەت بــە ڕۆڵ و کەســایەتیی ئــەو
ڕێبــەرە مەزنە چەند وتەیەکی پێشــکەش
کرد.

ڕۆژەكانــەوە كرایــە ئامانجــی دڕندانەترین
شــێوازی ئــەم سیاســەتەی ڕێژیــم ،بــە
هــەزاران كــەس بــە تاوانــی ئازادیخوازیی
لــە نادادگاكانــی ڕێژیــم بــە مــەرگ
مەحكووم كران .هەر بۆیە مەحكومبوونی
حەمید نووری مایەی دڵخۆشــی خەڵكی
ستەملێكراوی كوردستان و ئێرانە.
دەســەاڵتدارانی ڕێژیمــی كۆمــاری
ئیســامی ئێــران ئــەو پەیامەیــان وەرگرت
كــە تێرۆریزمــی كۆمــاری ئیســامی
ناتوانێــت لــە دەســتی دادپەروەریــی دەرباز
بێــت و درەنــگ یــان زوو هەمــوو بكــوژان
و تۆمەتبارانی تاوانی دژە مرۆڤایەتی لە
دادگاكاندا بە سزای تاوانەكانیان دەگەن.
ناوەندی هاوكاری حیزبەكانی
كوردستانی ئێران
٢٤ی پووشپەڕی  ١٤٠١هەتاوی
١٥ی جووالی  ٢٠٢٢زایینی

درێژەی پەیڤ
دێموكراتــدا بكرێ .ناكــرێ باس له تهنیا
ڕوانینــی دوكتور قاســملوو بــۆ دواڕۆژی
كۆمهڵــگا و دروســتكردنی خولیــا و هیوا
و ئارمــان بــۆ نهتهوهیــهك بكهین ،ههروهك
تهنیــا ناتوانین بــاس له ورده ڕووداوهكانی
ژیانــی ڕۆژانــهی مرۆڤــهكان بكهیــن كه
بــه چ شــێوهیهك دوكتــور قاســملوو مانــا
بــهو ورده ڕووداوانــه دهدا و ههنــگاوه
بچووكهكانــی هــهر مرۆڤێك بــۆ ژیانێكی
بهختهوهرانهتــر بــاس دهكا .ناتوانیــن تهنیا
بــاس لــه گرنگیــدان و بایهخــی بــهرزی
ئــازادی ،ئیــرادهی ســهربهخۆی تــاك و
ڕێکخــراو ،مافــی یهكســان و هاوتــا بــۆ
نهتهوهیــهك ،بایهخــی مرۆیی یهكســان بۆ
ژنــان و ئامادهییــان لــه بیاڤــی گشــتی
كۆمهڵــگا و سیاســهتدا ،بــاس له بایەخی
بــهرز و مانــای قووڵــی شــههید ،باس له
دادپهروهیــی و كۆمهڵگایهكــی دادپهروهر،
بــاس لــه خۆشهویســتی بــۆ نیشــتمان،
خۆشویســتنی ژینگــه ،ڕێزدانــان بــۆ
كهســایهتیی تاكــهكان ،دهوری ڕێبــهری
له بردنه پێشــی خهبات و ههروهها ژیانی
مرۆڤــهكان ،شــێوازی پاراســتنی مێــژوو
و ئاســهوارهكانی ،گرنگیــی كولتــوور و
فهرههنــگ و دهســكهوتی كولتووریــی
كــورد و پرســی گرنگــی زمانــی كوردی
و پــهروهرده بــه شــێوازی نهتهوهیــی و
دهیــان شــتی دیكــه بكهیــن وهكــوو تهنیــا
ڕهههندهكانــی بیــری دوكتــور قاســملوو.
بهڵكــوو بــه وهسهریهكخســتنی تــهواوی
ئهو باســانه و داڕشتنهوهی باسهكه وهكوو
گشتیهتێك دهگهین بهو وتهی كۆتاییه كه
«كــردهوه و ههنــگاوهكان و بیروهــزری
دوكتور قاسملوو قوتابخانەی مانابەخشی
ژیانە ،بۆ ئهوانهی لێی تێدهگهن».
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ڕێوڕەســمی کۆتاییهاتنــی دەورەی ٢٥٧ی ســەرەتایی پێشــمەرگە بەڕێــوە چــوو
ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی ٢٥ی
پووشپەڕی ١٤٠١ی هەتاوی ،ڕێوڕەسمی
کۆتاییهاتنــی دەورەی ٢٥٧ی ســەرەتایی
پێشــمەرگە بــە بەشــداریی کۆمەڵێکــی
بەرچــاو لــە کادر و پێشــمەرگە و
مامۆســتایانی فێرگــەی فەرماندەیــی
هێزی پێشمەرگە بەڕێوە چوو.
ســەرەتای ڕێوڕەســمەکە بــە ســروودی
نەتەوایەتیــی «ئەی ڕەقیب» و ســاتێک
بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتن لــە گیانی پاکی
شــەهیدانی کــورد و کوردســتان دەســتی
پــێ کــرد .دواتــر «هیــوا میرزایــی»
سەرپەرستی دەزگای پەروەردە بەو بۆنەوە
چەند وتەیەکی پێشکەش بە بەشداربووان
کرد .پاشــان ڕاپۆرتی پەروەردەیی فێرگە
لەالیەن «ســەروەر مەعرووفی» شــورای
دەورەوە پێشکەش کرا.
لــە بەشــێکی دیکــەی ڕێوڕەســمەکەدا
ســروودێک کــە لەالیــەن بەشــداربووانی
فێرگە ئامادە کرابوو ،پێشکەش کرا.
بەبۆنــەی
دەورە
بەشــداربووانی
کۆتاییهاتنــی دەورەکەیــان پەیامێکیــان
ئامادە کردبوو کە لە بڕگەیەکی دیکەی
ڕێوڕەسمەکەدا لەالیەن بەشداربووی دەورە
«سەردار کۆماسی» خوێندرایەوە.
لــە بەشــێکی دیکــەی ڕێوڕەســمەکەدا

نەفەراتــی یەکــەم لــە بــواری تاقیکارییە
سیاســی و نیزامییــەکان و ســێ نەفەری
یەکــەم لــە بــواری پاراســتنی نــەزم و

دیســیپلینی فێرگــە خــەاڵت کــران کــە
بــە ڕیــز لەالیــەن «فەیزوڵــا ڕووحانــی»
و «ئاســکە حەســەنزادە» بەرپرســی

کۆمیتــەی زاگــرۆس ،خەاڵتەکانیــان
پێشکەش کرا.
لە بەشێکی دیکەدا «عوسمان ڕەحمانی»

بــەو بۆنــەوە ســروودێکی پێشــکەش بــە
بەشداربووانی ڕێوڕەسمەکە کرد.
لە کۆتاییدا دەسخۆشــی و ماندوونەبوونی

لە هەموو ئەو کەس و ئۆرگانانە کرا کە
لە بەڕێوەبردنی ڕێوڕەسمەکەدا یارمەتیدەر
بوون.

پێشــمەرگەیەکی دێرینــی حیزبــی دێموکــرات لــە کۆیــە کۆچــی دوایــی کــرد
ڕۆژی پێنــج شــەممە ڕێکەوتــی ١٦ی
پووشــپەڕ ،کاک «عەزیــز خۆشــنەواز»
ناسراو بە عەزیز (شائابادی) پێشمەرگەی
دێرینــی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێران و کوڕی کاک «بەهرام» خەڵکی
شاری «شائاباد»ی پارێزگای کرماشان
بەهــۆی پیــری لــە تەمەنــی تەمەنی ٨٢
ساڵیدا کۆچی دوایی کرد.
کاک «عەزیــز خوشــنەواز» لــە شــاری
«شــائاباد»ی پارێــزگای کرماشــان
لەدایک بووە و ساڵی  ١٣٥٩لە ناوچەی
«بێڵــەوار»ی کامێــران پەیوەنــدی بــە
کۆمیتــە شارســتانی کرماشــان و هیزی
«بێستوونـ»ـــەوە دەگــرێ و وەک

هاوکارێکــی دڵســۆزی کۆمیتــەی
کرماشــان لــە ناوچەی شــائاباد چااڵکی
حیزبی دەست پێ دەکات و باڵوکراوەکانی
حیزبی لەو ناوچەیە باڵو دەکاتەوە.
دواتــر بەهــۆی نەبوونــی دەرفەتــی
تێکۆشــانی سیاســی و تەشــکیالتی
دەگەڕێتەوە هێزی بێســتوون و کۆمیتەی
شارســتانی کرماشــان ،بە فەرمــی دەبێتە
پێشــمەرگە و چەکی شۆڕش و بەرخودان
هەڵدەگرێت.
ناوبراو لە ماوەی پێشمەرگایەتیدا لە هێزی
بێســتوون وەک پێشــمەرگەیەکی ئــازا و
بەجەرگ شــان بە شــانی هاوســەنگەرانی
لە هێزی بێســتوون بەرگری لە سەروەریی

نەتەوە و نیشتمانەکەی دەکات.
کاک «عەزیز» وەک پێشــمەرگەیەکی
نموونــە لــە بواری نەزم و دیســیپلین خوی
دەردەخــات و لــە زۆربــەی شــەڕەکانی
ناوچــەی کامێران و کرماشــان بەشــداری
چاالکانە دەکات.
ناوبــراو ســاڵی ١٣٦٢ی هەتــاوی نەقڵــی
کۆمیتــەی شارســتانی مەریــوان و هێزی
زرێبــار بــوو و لــە هێــزی زرێباریش وەک
پێشــمەرگەیەکی دڵســۆز وفیــداکار،
ئەرکــی پیــرۆزی خــۆی بەباشــی بەڕێوە
برد و بوو بە خۆشەویستی هاوسەنگەرانی
لــە هێــزی زڕێبــار .کاک «عەزیــز»
ســەرەڕای ئــەوەی تەمەنــی لــە زۆربــەی

پێشمەگەکان لەسەرتر بوو بەاڵم بۆ بەجێ
گەیاندنــی هەمــوو ئەرکێکــی حیزبی لە
هــاوڕێ و هاوســەنگەرەکانی دیکــەی
قــەت بەجــێ نەمــا و ماندوویی نەناســانە
خەباتی درێژە دەدا .ساڵی  ١٣٦٥بەهوی
گۆڕانــی بارودۆخــی ناوچــە و قۆناغــی
خەباتــی شــەڕی پارتیزانــی کاک عزیــز
لــە بنکــەی دەفتەری سیاســی لــە هێزی
سامڕەند ئەرکی خۆی بەڕێوە دەبرد.
کاک «عەزیــز» هەتــا کاتــی دوا
مااڵوایــی لــە هێزەکانــی دەورووبــەری
دەفتەری سیاســیی حیــزب ئەرکی خۆی
بە باشی بەڕێوە برد.
ناوبــراو لــە ڕێکەوتــی ١٦ی پووشــپەڕ

لــە هێــزی ١٢٧ی فەرماندەیــی هێــزی
پێشــمەرگەی کوردســتان بــۆ هەمیشــە
چاوەکانــی لێکنــا و لە ڕێــگای نەتەوە و
نیشتمانەکەیدا شەهید بوو.

تەرمی کاک «عەزیز خۆشنەواز» لەنێو
ئاپــۆرای هاوســەنگەرانیدا لە گورســتانی
شــەهیدانی حیزبــی دێموکــرات بە خاکی
پیرۆزی کوردستان ئەسپێردرا.

پێشــمەرگەیەکی دێرینــی حیزبــی دێموکــرات کۆچــی دوایــی کــرد
ڕۆژی دووشــەممە ٢٧ی پووشــپەڕی
١٤٠١ی هەتاوی ،پێشــمەرگەی دێرین و
قارەمانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران کاک ‹›ڕۆســتەم ڕۆســتەمی››
کــوڕی ‹›محەممــەد ئەمیــن›› خەڵکی
گونــدی ‹›تەشــار›› ســەر بــە ناوچــەی
نەوســوود لە تەمەنی  ٧٤ســاڵیدا بەهۆی
نەخۆشی مااڵوایی لە ژیان کرد.
کاک ‹›ڕۆســتەم ڕۆســتەمی›› لــە
ســەرەتای شوڕشــی گەالنــی ئێرانــدا
پەیوەست بە ڕیزەکانی هێزی پێشمەرگەی

کوردســتان بووە و لە هێزی ‹›شاهۆ›› لە
ناوچەی هەورامان سازمان درا.
کاک ڕۆستم لە ماوەی  ٤٢ساڵ خەبات
لەپێناو ڕزگاریی نیشتمانەکەی سەرەڕای
هەوراز و نشێوی زۆر لەو ڕیگایەدا ئیرادە
و بیر و باوەڕی هەر زیاتر دەبوو.
کاک ڕۆســتەم وەک پێشــمەرگەیەکی
ئــازا و قارەمــان لــە زۆربــەی شــەڕەکانی
ناوچەکانــی هەورامــان ،مەریــوان و ســنە
بەشــداریی هەبــووە؛ یــەک لەوان شــەڕی
بەناوبانگــی ‹›کوچکــە چەرمــوو›› کە

فەرماندەی قارەمان ‹›ساالر ئیبراهیمی››
تێیــدا شــەهید بوو و چاالکانە بەشــداریی
هەبوو.
ماڵــی ناوبراو بــەردەوام وەک بنکەیەکی
حیزبی جێگای حەسانەوەی پێشمەرگەکان
بووە.
کاک ڕۆســتەم ماوەیــەک لــە قەندیــل
ئەرکــی شــۆفیری بەڕێــوە بردووە .پاشــان
ماوەیەکــی زۆریــش لە فێرگەی سیاســی
– نیزامــی ئەرکــی بەڕێــوە بــردووە و
دواتریــش لــە بەشــی ماڵــی و لــە بەشــی

شــاندێکی ڕێبەرایەتیــی حیزبــی دێموکــرات لــە پرســەی كاک
«كەریــم ئەحمــەد» بەشــداریی كــرد
شاندێکی ڕێبەرایەتیی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران بــە سەرپەرســتیی
«محەممەدنەزیــف قــادری» جێگــری
دووەمــی لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی
دێموکــرات لــە پرســەی کاک «کەریــم
ئەحمــەد» ســکرتێری پێشــووی حیزبــی
شــیوعیی کوردســتان لــە شــاری هەولێــر
بەشدارییان کرد.
شــاندی حیــزب پەیامــی هاوخەمــی و
سەرەخۆشــیی حیزبــی دێموكراتیــان بــە
سەركردایەتیی حیزبی شیوعی ڕاگەیاند.
هەروەها دوانیوەڕۆی ڕۆژی پێنجشــەممە
ڕێکەوتــی ٢٣ی پووشــپەڕ شــاندێکی
پەیوەندییــە کوردســتانییەکانی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــە
سەرپەرەســتیی «محەممەدساڵح قادری»
بەشــدارییان لە ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی
کاک «کەریــم ئەحمــەد» ســکرتێری
پێشــووی حیزبی شیووعیی کوردستان لە
شاری هەولێر کرد.
لــەو ڕێوڕەســمەدا وێــڕای ســەرکردایەتی

حیزبــی شــیووعیی کوردســتان،
نوێنەرایەتــی حکوومەتــی هەرێمــی
کوردســتان و چەندیــن حیــزب و الیەنــی
سیاســی و خەڵکی نیشــتمانپەروەر بەشدار
بــوون و پەیامــی هاوخەمیــی خۆیــان بەو
بۆنەوە پێشکەش کرد.
لــە ڕیزبەنــدی پەیامەکانــدا ئامــاژە بــە
پەیامــی هاوخەمی «مســتەفا هیجری»
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران کــرا کــە بــەو بۆنەوە
سەرەخۆشــی لــە ســەرکردایەتیی حیزبــی
شیووعیی کوردستان کردبوو.

كاک «كەریــم ئەحمــەد» ســكرتێری
پێشــووتری حیزبــی شــیوعیی عێــراق و
كوردســتانە كــە لــە تەمەنی  ١٠٠ســاڵیدا
كۆچی دوایی كرد و نزیكەی  ٨٠سال لە
تەمەنــی بۆ خزمەتــی بزووتنەوەی چەپ
و ڕزگاریخوازیــی نیشــتمانی لــە عێراق و
باشووری كوردستان تێپەڕاند.
ناوبــراو كەســایەتییەكی خــاوەن پێگــەی
دیــاری سیاســی و دۆســتی نزیكــی
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران و
جوواڵنــەوەی ڕزگاریخوازیی ڕۆژهەاڵتی
كوردستان بوو.

خەدەماتدا هەڵسورانە کار و باری حیزبی
ڕاپەڕاندووە.
تەرمی ناوبراو لە گۆڕســتانی شەهیدانی
حیزبــی دێموکرات لە شــاری کۆیە لەنێو
ئاپــۆڕای هاوســەنگەرانیدا بــە خــاک
ئەسپێڕدرا.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
سەرەخۆشــی بنەماڵــە و کەســوکاری
کاک ڕۆستم و هەموو خەڵکی ناوچەی
نەوســوود دەکات و خــۆی بــە هاوبەشــی
خەمیان دەزانێت.

شــاندێکی حیزبــی دێموكــرات لــە ڕێوڕەســمی پێشــوازیکردن لــە
تەرمــی كاک «عەلــی قــازی» بەشــداریی كــرد
پێشــنیوەڕۆی ڕۆژی دووشــەممە ٢٧ی
پووشــپەڕی ١٤٠١ی هەتاوی ،شاندێكی
ڕێبەرایەتیــی حیزبــی دێموكراتــی
كوردســتانی ئێــران بــە سەرپەرســتیی
«حەســەن شــەرەفی» جێگــری یەكەمی
لێپرسراوی گشتیی حیزب ،لە ڕێوڕەسمی
پێشــوازیکردن لــە تەرمی كاک «عەلی
قــازی» لــە فڕۆكەخانــەی نێودەوڵەتیــی
«هەولێر» بەشدارییان كرد.
لــەو ڕێوەڕەســمەدا شــاندی حیــزب
تاجەگوڵێنــەی ڕێــز و وەفایــان لەســەر
تەرمی كاک «عەلی قازی» دانا.
ئەو ڕێوڕەسمە بە ئامادەبوونی «نێچیرڤان
بارزانی» ســەرۆكی هەرێمی كوردســتان
و ئەندامانــی بنەماڵــەی كاک «عەلــی
قازی» و نوێنەرانی پارلمانی كوردســتان
و حیــزب و الیەنــە سیاســییەكان و
دامودەزگاكانــی حكوومەتــی هەرێمــی
كوردستان بەڕێوە چوو.
لــە ڕێوڕەســمەکەدا شــاندی حیــزب
هاوخەمــی و سەرخۆشــیی حیزبــی

دێموكراتیــان بــە ئەندامانــی بنەماڵــەی
كاک «عەلــی قــازی» ڕاگەیانــد و
لەگــەڵ پێشــوازی و پێزانینــی گەرمــی
بنەماڵەی «قازی» بەرەوڕوو بوون.
كاک «عەلــی قــازی» ناســراو بــە
«كوڕی ڕەش» ،تاقانە كوڕی «پێشــەوا
قــازی محەممــەد» دامەزرێنەری حیزبی
دێموكــرات و ســەركۆماری كوردســتان

بــوو كــە لــە تەمەنــی  ٨٩ســاڵیدا بەهۆی
نەخۆشــی لــە واڵتــی «ئالمــان» كۆچی
دوایی كرد.
تەرمــی کاک «عەلــی قازی» لەســەر
ئەركــی ســەرۆكی حكوومەتــی هەرێمــی
كوردســتان گەیەندرایــە كوردســتان و
لــە گۆڕســتانی «كــەالر»دا بەخــاک
ئەسپێردرا.
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هزری دوکتور قاسملوو،
فەلسەفەیە بۆ ژیانێکی ئازاد و سەربەست
حیسام ئەحمەدی
هزری دوکتور قاســملوو فەلسەفەیە ،هەتا
زیاتر دەیخوێنیتەوە ئاسۆی ڕوانینت ڕوونتر
و بەرفراوانتــر دەکات .وشــیاری زیاتــرت
پــێ دەبەخشــێت و لەگــەڵ واقعی خۆت و
ژینگەیــەک کە هیواکانتــی تێدا دەڕوێن
ئاشناتر دەبیت ،ئۆگری زیاترت پێدەبەخشێ
بۆ تێگەیشــتن لە مرۆڤایەتی ،لە ئازادی،
لــە شوناســی خــۆت و نەتەوەکــەت .ئــەو
فەلســەفەیە لــە ســەر ئەساســی ژیانێکــی
ئــازاد ،پاراســتنی کەســایەتی تــاک و
کۆ ،ڕێگریکردن لە چەوسانەوەی مرۆڤ
بــە دەســتی مــرۆڤ ،هەبوونــی مافــی
دیاریکردنــی چارەنــووس وەک مافێکــی
ڕەوا بــۆ نەتــەوە چەوســاوەکان ،دژایەتــی
هــەر چەشــنە کردەوەیەکی تێرۆریســتی و
ڕەشــەکوژی و ....خــۆی دەنوێنێــت بەاڵم
دیســان و دوای خوێندنەوەیەکــی قــوڵ،
مرۆڤ هەســت دەکات هێشتا زۆر کەمی
لەســەر دەزانێت و مەودایەکی زۆری ماوە
بــۆ ئەوەی پانتایی هزر و ڕامانی دوکتور
قاسملوو بناسێت.
لــە هــزری دوکتــور قاســملوودا،
فەلســەفەیەک دژ بــە تاریکپەرەســتی
دەدرەوشــێتەوە ،فەلســەفەیەک دژ بــە
هەمــوو ئــەو عورف و عــادەت ،فکریەت و
ئایدیۆلۆژییانەی کە بۆ دەســتەمۆکردنی
تــاک و کــۆی خەڵکــی کوردســتان و
لەڕاســتای بــە کۆیلەکردنیــان گیراونەتــە
بــەر ،فەلســەفەیەک کــە مرۆڤــی کــورد
بــە هەمــوو جیاوازییەکانییــەوە لــە یــەک
گــرێ دەدات و شوناســی هاوبەشــیان بــۆ
دەکاتــە ئەرکێکــی ئینســانی ،ئەخالقی و
نەتەوەیی ،بۆ ئەوەی بتوانن ژیانێکی ئازاد
و گەشەسەندوو بنیات بنێن.
دوکتــور قســملوو ڕێبەرێکی ئاکادێمیک
بــوو کــە تــا هەنوکــەش دەتوانیــن بڵێیــن،
کــەس لە نێو ڕێبەرانــی کورددا نەیتوانیوە
پرســی کورد و خواســتەکانی ،هاوشێوەی
ئەو لە ئاستی نێودەوڵەتیدا بخاتە ڕۆژەڤەوە
و ئــەرک لــە الی کەســایەتییە سیاســی
و حقوقییەکانــی بیانــی دروســت بــکات
بــۆ پشــتیوانی لــە پرســی ڕەوای نەتەوەی
کــورد ،بــەو واتایــە کــە پرســی کــورد لە
هــەرکام لــە بەشــەکانی کوردســتاندا
پرســێکی نێوخۆیــی نییــە (بــەو شــێوە کە
داگیرکەران ناوی دەبەن) بەڵکوو پرسێکی
حقوقــی و سیاســییە کــە پەیوەندیــدارە بــە
چەوســانەوە و بێبەریکردنی نەتەوەیەک لە
مافە ڕەواکانی ،بۆیە ئەرک دەخاتە سەر
کۆمەڵــگای نێودەوڵەتی بــۆ کۆتاییهێنان
بە ســتەمی داگیرکەر ( .مەبەســت لێرەدا
ورووژاندنــی پرســی کــورد بە شــێوازێکی
ئاکادیمیــک و بــە کەڵکوەرگرتــن لــە
یاســا نێودەوڵەتییەکانــە کــە لــە ڕاســتای
پشــتیوانی لــە مافی گەالنــی ئازادیخواز
پەسەند کراون).
دوکتــور قاســملوو ڕێبەرێکــی واقعبیــن
بــوو ،کــە پێــی وابــوو ڕزگاری نەتــەوەی
کــورد لە کوردســتان بەرهەمی خەباتێکی
وشــیارانە دەبێــت (وشــیاری بــە مانــای
ناســینی خۆت وەک نەتەوە و تێگەیشــتن
لــەو ژیانــەی کــە ئــازادی و سەربەســتی
تێیــدا وەک ئەســڵێکی جێگیرکراو بوونی
هەبێــت) و گەشەســەندنی ڕێــژەی ئــەو
وشــیارییە لــە نێــو خەڵکــی کوردســتاندا،
ڕێــژەی دەســتەبەربوونی ئازادییەکانــی و
شــکڵی دیاریکردنــی مافــی چارەنوســیان
دەستنیشان دەکات.
لــەو پەیوەندییەدایــە کە دوکتور قاســملوو
زۆر جــار لــە وتووێژەکانیــدا ســەبارەت بــە
دیاریکردنــی مافــی چارەنوســی نەتەوەی
کورد بە ســەراحەت بــاس لەوە دەکات کە
«ئێمــە لــە ئێســتادا داوای خودموختــاری
دەکەیــن ،بــەاڵم نەســڵی داهاتــوو خۆیــان
دیــاری دەکــەن کــە چ شــێوەیەک لــە
دیاریکردنــی چارەنــووس بــۆ خۆیــان
هەڵدەبژێــرن» .هــاوکات «ئیمانۆئێــل

کانــت» فەیلەســووفی بەناوبانگــی
ئاڵمانــی کــە تــا هەنووکــەش بۆچــوون
و ڕوانگەکانــی لــە ســەر کۆمەڵــگا
پێشــکەوتووەکان و مرۆڤایەتی بەگشــتی
شــوێندانەرن ،دەڵــێ« :وشــیاری بریتییــە
لــە دەربازبوونــی مــرۆڤ لە هەمــوو ئەو
نەهامەتــی و خۆبەکەمزانیانــەی کــە
مرۆڤ خۆی بەسەر خۆیدا هێناون».
ناوبــراو بــەو پێناســەیە کــە لــە ســەر
«وشــیاری /رۆشەنگەری» کردوویەتی،
تەئکید لە سەر ئەوە دەکاتەوە کە هەموو
گۆڕانکارییەکــی ئەرێنــی لــە ژیانــی
مرۆڤــدا بە گەیشــتن بە وشــیاری دەســت
پێدەکات.
بەســەرنجدان بەو واقعە دوکتور قاســملوو
گرینگیــدان بە پەروەردەیەکی دروســت بە
ئەرکێکــی بــەردەوام بــۆ خــۆی و حیزبی
دێموکــرات وەک حیزبێکــی پێشــڕەوە
دەزانێــت بــۆ ئەوەی شــوێندانەری لەســەر
گەشەسەندنی فکری و سیاسی خەڵکی
کوردســـــــــتان دابنێت.
ئــەو چەند خاڵە بەشــێکن لــە هەوڵەکانی
دوکتور قاسملوو لەو ڕاستایەدا:

دوکتــور قاســملوو لــە زۆر ڕەهەنــدەوە
هاوتەریبــی بۆچوونەکانــی «کارل
مارکــس» فیلســوفی ئاڵمانییــە کــە
ڕەخنــە لــە چینــی بــورژوا و سیســتمی
ســەرمایەداری لەهەمبــەر کەڵکــی
ئامــرازی لــە مــرۆڤ دەگرێت ،ئــەو پێی
وایــە کــە ئــەو شــێوە کەڵکوەرگرتنــە لــە
مــرۆڤ «دەبێتــە هــۆی بێگانەبوونــی
مــرۆڤ لە خۆی» ،بەو واتایە کە دەبێتە
ئامرازێــک کــە کەســایەتی خــۆی لــێ
زەوت دەکرێــت و وەک قوربانییــەک بــۆ
دەســتەبەربوونی بەرژەوەنــدی کەســانی تر
بەکار دەهێنرێت.
ـ دێموکراتبوون وەک ئەسڵێکی گرینگ
لە ژیان و خەباتی نەتەوەی کورددا.
دوکتور قسملوو دێموکراتێکی ڕاستەقینە
بــوو کــە پێــی وابــوو کــە کــورد وەک
نەتەوەیەکی ڕزگاریخواز نابێ مافەکانی
خــۆی لــە قاڵبــی ناسیۆنالیســتێکی
بەرچاوتەنــگ ،شوڤێنیســت یــان
فاشیســتبووندا پێناســە بــکات ،چونکــە
لــەو حاڵەتەدا جیاوازییــەک لە نێوان ئێمە
وەک نەتەوەی کورد و داگیرکەراندا (لە

داهاتــووی کــورد دروســت دەکات؛ بەاڵم
هــاوکات پێداگــری لەســەر ئــەوە دەکات
کــە یەکســانی بــە بــێ دادپــەروەری
کۆمەاڵیەتــی ئەســڵێکی ناتــەواوە کــە
شــوێندانەری خــراپ لەســەر کۆمەڵگای
کوردســتان و خەباتــی نەتەوایەتــی
کــورد دروســت دەکات ،یــان بەجۆرێــک
کــە ڕێــگای گەیشــتنی کۆمەڵــگای
کوردستان بە کۆمەڵگایەکی پێشکەوتوو
دوورتر دەکات.
ئەگــەر لێــرەدا بەشــداری ژنــان لــە کاری
سیاســی و خەباتــی نەتەوایەتی بە نموونە
بێنینەوە ،تەنیا هەبوونی مافی یەکسانی
لە نێوان ژنان و پیاواندا ناتوانێ دەرفەت
بۆ گۆڕانێکی بنچینەیی لە کۆمەڵگای
کوردســتاندا پێــک بێنێــت ،بەڵکــوو بــە
ســەرنجدان بــە هەمــوو ئــەو کۆســپانەی
دەرفەتــی ژنانیان لــەو کارەدا کەمڕەنگ
کــردووە ،پێویســتە دادپــەروەری دەرفەتی
زیاتــر بۆ ژنــان بخوڵقێنێت تاکــوو ڕۆڵیان
کەمتر لە پیاوان هەست پێنەکرێت.
واقعبینــی دوکتــور قاســملوو لــە
ســەرجەم بڕگەکانــی خەباتــی سیاســی و

ســەرەتاییدایە و بەگشــتی خواستەکانیش
لــە کۆمەڵێــک بــەو تایبەتمەندییــەوە،
خواســتێکی بچــووک و شوناســیش لــە
قالبــی نەتــەوە بۆ قالبی تایفە ،عەشــیرە،
هۆز و شاردا دەمێنێتەوە.
لێرەدایــە کــە دوکتــور قاســملوو هەمــوو
هەوڵی خۆی لە حیزبی دێموکراتدا دەخاتە
گــەڕ بــۆ ئــەوەی کۆمەڵــی کــوردەواری
بەرەو «کۆمەڵگا» بگۆڕێت.
ئــەو هەوڵــەی دوکتــور قاســملوو چ لــە
ئاســتی نێوخۆیــی حیزب و چ لە ئاســتی
کوردستانیشدا بە چڕی ڕەنگ دەداتەوە.
دوکتــور قاســملوو لــە خۆیــەوە دەســت
پێــدەکات و پێــش هەمــوو شــتێک ڕەخنە
لــە کلتــوری شەخسپەرەســتی دەگرێــت و
ڕێگــە نــادات وێنەکانــی لــە بارەگاکانی
حیزبــدا هەڵبواســرێن ،لــە کۆڕوکۆبوونەوە
حیزبییەکانــدا ،کورســییەکی تایبــەت
و شــوێنێکی جیــاواز بــۆ خــۆی وەک
ســکرتێری حیزب بە دائیمی نازانێت و بە
کــردەوە لە نێو کــۆڕی ئەندامانی حیزبدا
دەردەکەوێــت .لــە میتینگەکانــی حیزبی
دێموکــرات لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان

هزری «دوکتور قاسملوو» فەلسەفەیە بۆ تێگەیشتن
«لە ژیانێکی ئازاد و دەستەبەربوونی کەسایەتییەکی سەربەست»
کە مرۆڤ بتوانێ هەست بە بوونی خۆی و شوناسی ڕاستەقینەی خۆی بکات ،بە بێ ئەوەی مەترسی لەسەر ژیانی
دروست بێت؛ لێرەدایە کە تێدەگەین ئامانجی ڕێژیمی تێرۆریستپەروەری ئیسالمی ئێران لە شەهیدکردنی دوکتور
قاسملوو ،ترس لە هزری ئەو بوو ،کە لەڕاستیدا شۆڕشێکی فکری و جەماوەری
لە نێو خەڵکی کوردستاندا وەڕێ خستبوو؛ شۆڕشێک کە لەسەر ئەساسی وشیاری نەتەوەیی و ئامانجە
دێموکراتیکەکانی کۆماری کوردستان هەنگاوەکانی خۆی دانا
ـ دانانی بەرنامەیەکی مۆدێڕن بۆ حیزبی
دێموکرات و دەستنیشــانکردنی ئامانجی
دواڕۆژی حیــزب وەک ئامرازێــک بــۆ
خزمەت بە خەڵکی کوردستان.
ـ شــرۆڤەکردنی بەردەوامی خواستەکانی
خەڵکــی کوردســتان و هەبوونــی مافــی
ئــازادی و ژیــان هاوشــێوەی کۆمەڵــگا
پێشــکەوتووەکان و لــە ســەر ئەساســی
سیستمێکی دێموکراتیک.
ـ پێداگری لەسەر کەسایەتی سەربەخۆی
تــاک و ڕێگەنەدان لە بەمـــــۆرەکردنی،
لــەو پەیوەندییەدا دەڵێــت« :مرۆڤ دەبێ
ئــازاد بێــت ،نابــێ ڕێگــە بدرێــت بکرێت
بەمۆرە ،بۆ ئەوەی ببێتە شەخســییەتێکی
موفیــد بۆ کۆمەڵــگا» .ئەو بۆچوونەی

بــاری فکرییەوە) نابێت ،بەڵکوو پێویســتە
دێموکــرات بیــن و تەنیــا شــتێک کــە
دەتوانــێ مــاف و ئازادییەکانــی خەڵکــی
کوردستان بپارێزێت دێموکراسییە.
لەو پەیوەندییەدا زۆرجار باس لەوە دەکات
کــە «خراپتریــن دێموکراســی پــێ لــە
باشترین دیکتاتۆری باشترە».
ـ هەبوونی یەکسانی لە ئەرک و مافدا.
بــەو واتایــە کە ئــەو یەکســانییە دەرفەت
بــۆ تــاک و کــۆی خەڵکــی کوردســتان
و هەمــوو پێکهاتــەکان دەخولقێنێــت کــە
هــم خزمەتەکانــی خۆیــان لــە ڕاســتای
گەشەســەندی کوۆمەڵــگای کوردســتان
بخەنــە گەر ،هــەم هەســتی خاوەنداریەتی
الی هەمــوو تاکێکــی کورد لــە هەمبەر

شۆڕشــگێرانەی ئــەودا ڕەنــگ دەداتــەوە
و پێــی وایــە کــە کوردســتان وەک
نیشــتمانێکی داگیرکــراو و لەژێــر
سیاســەتی داگیرکەرانــدا دەرفەتــی
گەشەســەندنی نەبــووە ،بۆیــە لــە قالبــی
کۆمەڵدا هێڵدراوەتەوە.
«کۆمەڵ» بەو واتایە کە ژیانی خەڵک
لــە هەمــوو ڕوویەکــەوە لــە قۆناغێکــی
دواکەوتوانەدایــە و عــورف و عــادەت،
ئاییــن ،شەخسپەرەســتی ،سیســتمی هــۆز
و عەشــیرە و ،...کاریگــەری بەرچاویــان
لەســەر پەیوەنــدی کۆمەاڵیەتــی خەڵک
و داهاتووبینییــان هەیــە ،ژیانی ئابووریی
خەڵــک و کەرەســتەکانی دابینکردنــی
پێداویســتییەکانی ژیــان لە دۆخێکی زۆر

(مەهابــاد) دا و کاتێــک خەڵــک
دروشــمی «بــژی قاســملوو» دەڵێنــەوە،
ڕێگرییــان لێــدەکات و پێیــان دەڵێ ئەگەر
قــەرارە دروشــمێک بدرێــت ئــەوە «بــژی
حیزبی دێموکراتە نەک بژی قاسملوو».
ئــەو هەڵســوکەوتانەی دوکتــور قاســملوو
دەتوانیــن وەک چاندنــی کلتوورێکــی
مۆدێــرن کــە خەڵکی کوردســتانی پێ
لە دواکەوتوویی ڕزگار دەبێت نێو ببەین.
ئەو هەواڵنەی دوکتور قاسملوو لەالیەک
توانی بە خۆشەویستی ئەو لە نێو خەڵکی
کوردستاندا زیاد بکات و لەالیەکی تریش
ئەرکێکــی قورســی خســتە ســەر شــانی
حیزبــی دێموکــرات بۆ ئــەوەی لە خەباتدا
تووشــی دووبارەکردنــەوەی هەڵــە نەبێــت

و لــە ڕەوتــی گەشــەپێدانی کۆمەڵــگای
کوردستاندا ڕۆڵی خۆی لەدەست نەدات.
دوکتور قاسملوو بە لەمپەڕبوونی لەبەردەم
کلتــووری «شەخسپەرەســتی»دا توانــی
بەرگێکــی نــوێ بــە بــەر بزووتنــەوەی
نەتەوایەتــی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردستاندا بکات .ئەو لەگەڵ ئەوەی لە
خەباتی سیاســی شۆڕشگێرانەیدا داهێنەر
و کاریزمــا بوو ،بەاڵم بە ئەزموونوەرگرتن
لــە مێــژووی بزووتنــەوەی نەتەوایەتــی
کــورد و مەترســی تێرۆریزمــی ڕێژیمــە
داگیرکــەرەکان لە ســەر ڕێبەرانی کورد،
بــاش لــە خەســاری بزووتنەوەیــەک کــە
گرێــــــدراو و وابەســتە بێت بە کەســێکی
کاریزمــا تێـــــــــگەیشتبوو ،هــەر بۆیــە
هەمــوو هێــز و توانــای خۆی لــە پێگەی
حیزبێکــی مۆدێرنــی وەک حیزبــی
دێموکراتــدا ڕەنــگ پێدەدایەوە ،بۆ ئەوەی
کلتــووری ڕێبــەری جەمعــی و کاری
بەکۆمــەڵ ببێتە ســەکۆیەک بۆ واڵمی
داخوازیــی و چاوەڕوانییەکانــی خەڵکــی
کوردستان.
هــەروەک لــە دەســتپێکدا ئامــاژەی
پێــدرا ،هــزری «دوکتــور قاســملوو»
فەلســەفەیە بۆ تێگەیشــتن «لە ژیانێکی
ئــازاد و دەســتەبەربوونی کەســایەتییەکی
سەربەســت» کــە مرۆڤ بتوانێ هەســت
بە بوونی خۆی و شوناســی ڕاستەقینەی
خــۆی بــکات ،بــە بــێ ئــەوەی مەترســی
لەســەر ژیانــی دروســت بێــت؛ لێرەدایــە
کــە تێدەگەیــن ئامانجــی ڕێژیمــی
تێرۆریســتپەروەری ئیســامی ئێــران لــە
شــەهیدکردنی دوکتور قاســملوو ،ترس لە
هزری ئەو بوو ،کە لەڕاستیدا شۆڕشێکی
فکــری و جەمــاوەری لــە نێــو خەڵکــی
کوردســتاندا وەڕێ خســتبوو؛ شۆڕشێک
کــە لەســەر ئەساســی وشــیاری نەتەوەیی
و ئامانجــە دێموکراتیکەکانــی کۆماری
کوردستان هەنگاوەکانی خۆی دانا.
ئەمــڕۆ و دوای تێپەڕبوونــی زیاتــر لــە
ســێ دەیــە بەســەر تێــرۆری «شــەهید
دوکتور قاســملوو و هاوڕێیانی» لە الیەن
ڕێژیمــی تێروریســتپەروەری ئیســامیی
ئێــران ،دەبینیــن کــە هەنوکەش تیشــکی
هــزری قاســملوو لــە ڕێبــازی دێموکــرات
و بزوتنــەوەی نەتەوایەتــی کــورد لــە
ڕۆژهەاڵتــدا دەدرەوشــێتەوە و ڕۆژهەاڵت
و خەباتــە ڕەواکــەی بــەرەو ئاســۆی
سەربەستی و ڕزگاری دەبات.
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دیار زاگرۆس

ســەیمەرە ڕووبارێــک لە
شارس ــتانییەت
پژمان شەریعەتی

هەرێمــی زاگــرۆس بەدرێژایــی مێــژوو شــوێنی ســەرهەڵدانی چەندیــن
شارســتانییەت بــووە و بەشــێک بــووە لــە مێــژووی ناوچەکــە و جیهــان
کە نەتهوەی کورد هەزاران ســاڵە لەو ناوچەیە نیشــتەجێیە و لەڕاســتیدا
دەتوانین بڵێین کە زاگرۆس نیشتمانی کوردانە.
سروشــت و ژینگــەی کوردســتان لــە بــواری ســەرچاوە ژێرزەوینــی و
بانزەوینییــەکان لــە ناوچــەی ڕۆژهــەاڵت ناوەڕاســتدا نــەک کەموێنــە
بەڵکــوو بێوێنەیــە و یەکێک لە تایبەتمەندییە ســەرەکییەکانی «ئاوە»؛
بــە شــێوازێک کــە لــە کولتــور و مێــژووی کوردەواریدا ئاو و سروشــت
بــە واتــای ژیــان و مانــەوە دێن و لە پێش موســوڵمانبوون ،کــورد خاونی
خواوەندی ئاو و ژیان بووە.
بــە شــێوازێکی دیکــە لــە ڕوانینــی فەلســەفی و عەقڵیەتــی کــوردەوە
سروشت وەکوو هەندێک لە نەتەوەکانی دیکەی جیهان ڕۆڵی سەرەکی
دەگێڕێت و ســەرچاوەی شارســتانیەتی کوردە و هەتا ئەمڕۆش کورد لە
پێناسەکردنی خۆی یەکێک لەو خااڵنە کە دەستی بۆ دەبات و وەکوو
ناسنامە بەکاری دەهێنێت سرووشتی کوردستانە.
لە ئاسەوارە مێژووییەکانیش لە  ١٠هەزار ساڵی ڕابردووە هەتا ئێستا بە
باشــی بۆمان دەردەخات کە توخمەکانی ئاو و ئاگر و خاک بەشــێکی
ســەرەکین لــە ناســنامەی کــوردی و وەکــوو نموونــە لەم سەردەمەیشــدا
ئیزدییەکانــی کوردســتان ،بــە ڕێزێکــی تایبەتــەوە لەگــەڵ سروشــت
دەجوڵێنــەوە و لــە بۆنــە ئایینییەکانیانــدا تــا ئاســتی پەرەســتش ڕێــز لــە
ژینگــەی کوردســتان دەگــرن و مانــهوەی خۆیان بە مانەوەی سروشــتەوە
گرێ دەدەنەوە.
داگیرکەرانــی کوردســتان بــە بەردەوامی و بەدرێژایــی مێژوو بە چاوی
تەماح و تااڵنەوە ڕوویان لە کوردســتان کردووە و لەم سەردەمەیشــدا کە
پرسی وزه لە جیهاندا ڕەوتی نوێی بە خۆوە گرتووە و قەیرانی وشکەساڵی
و کەمبوونــی ئــاوی جیهــان ،وای کــردووە کــە جیهــان بەرەو شــەڕێکی
ئێکۆلۆژیک بڕوات ،ئێمەی کورد خەریکین تووشی گەورەترین خەسار
دەبین.
لەم ڕۆژانەدا ڕووباری سەیمەرە کە له پارێزگاکانی کرماشان و ئیالم و
لوڕستان تێپەڕ دەبێت و تا دەگاتە باشووری ئێران درێژەی هەیە ،وشک
بووە.
وشــکبوونی ڕووبــاری ســەیمەرە ،ئــەو پەیامەمــان پــێ دەدات کە مێژوو
و کولتــوور و مانەوەمــان کراوەتــە ئامانــج و لــە شــەڕی نەخــوازراوی
ئێکۆلۆژیک کە بەسەرماندا سەپاوە تووشی خەسار دەبین.
ســەیمەرە کــە بەشــێکی ســەرەکی لە شارســتانیەتی کــورد و لوڕ پێک
دەهێنێت و بە هەزاران ئاسەواری مێژوویی وەکوو ناسنامەی نەتەوەییمان
لە قەراخی ئەم ڕووبارە دوزرانەتەوە و لە ئەدەبیاتی کوردیشــدا ســەیمەرە
وەکوو شوێنی ژیان ناوی لێ دەبردرێت ،ئێستا گیانی خەریکە لەدەست
دەدات ،واتە بنچینەکەمان لە حاڵی ڕووخاندایە.
گواستنەوەی ئاوی کوردستان و بەنداوسازییە ناکارناسانەکان لە ڕاستای
تااڵنکاری بە عەقڵیەتێکی فاشیســتی و سیاســەتێکی کۆلۆنیالیســتی
هــۆکاری ســەرەکی وشــکبوونی ڕووبــارەکان و ســەرچاوە ئاوییەکانــی
کوردستانە و داگیرکەران بەو هیوایەن کە بیاوانەکانی ناوەڕاستی ئێران
بە ئاوی کوردستان ئاوەدان بکەنەوە.
ئەم گێچەڵە تەنیا تایبەت بە پارێزگاکانی کرماشان و ئیالم و لوڕستان
نییە ،بەڵکوو هەموو زاگرۆس کراوەتە ئامانج و لەڕاســتیدا ژیان لە ژێر
هێرش و مەترسیدایە.
کانی و ڕووبارەکانی زاگرۆس کە هەزاران ســاڵە خرۆشــانن و بە تافەوە
ژیــان دەبەخشــن لە حاڵی لەنێوچوندان و لەڕاســتیدا دەبــێ بڵێین لەنێویان
دەبەن ،ئەو کانیانەی کە سەردارانی کورد بە ئاوی ژیانبەخشی خاکی
کوردستان تێراو دەبوون و لەم واڵتە پارێزگاریان دەکرد و دەیکەن ،خەریکن
وشــک دەبن؛ ئەو ڕووبارانەی کە وانەی بەردەوامی و خرۆشــانیان داوە
بــە کــورد خەریکن ڕادەوســتن ،ئەمەیــە قوواڵیی ئەو کارەســاتانەی کە
خەریکە بەسەر ئێمەی کورددا دێت.
لێــرەدا تەنیــا ئامانــج لەنێوبردنــی سروشــت نییــە ،بەڵکوو بــە لەنێوبردنی
سروشتی کوردستان ،باوەڕەکان و عەقڵیەت و مێژوو و کولتورمان لەنێو
دەچێت و دەبێ ئەوە بزانین کە لە گشتییەتی خۆیدا پێناسەمان کراوەتە
ئامانج.
ئەمانە خەسارگەلێکن کە لە جەستەی کوردستان دەدرێت و زامگەلێکن
کــە بەردەوامبوونیان ڕێگای ســاڕێژکردن ناهێڵنەوە و ڕووبارێک وەکوو
ســەیمەرە کە لە گاماســیاوی دینەوەر پێتەختی ئەندێشــمەندانی کوردەوە
ســەرچاوە دەگرێــت و دەڕژێتــە کەشــکانی مێژوویــی کە هەزاران ســاڵ
داگیرکەران نەیانتوانی لێی تێپەڕ بن خەریکە لەنێو دەچێت.
ئەوەیکە ڕوونە تەنیا ڕێگەچارە بۆ ڕزگاربوون لەم دۆخە و ڕزگارکردنی
ئاووخاکەکەمــان لــە داگیــرکاری ،یەکگرتنی کــوردە! دەبێ هەموومان
وەکوو ڕووبارەکانی کوردستان بە تافەوە ئەوەی ناپاکی بێت بیشۆینەوە
و بە هروژمی خرۆشانەوە داگیرکەران ڕاماڵین و لە بەرزایی شاخەکانی
کوردستانەوە سرودی مانەوە و ژیان بخوێنینەوە.

چاوبرسییەتی داگیرکەر بۆ خاکی کوردستان (ماکۆ)
ئاکۆ عەلیزادە
پێشەکی :
خاکی کوردســتان بەهــۆی بەپیتبوونی و
هەروەهــا هەبوونــی لەوڕگــە و کانزاکانی
ژێــرزەوی ،هەبوونــی ئــاوی خواردنــەوە و
دارســتانەکان هەمیشــە بۆتــە ئامانجــی
دوژمنــان و نەیارانــی کــورد و چــاوی
تەماحیــان لەســەر ال نەبــردووە هــەر بــەو
هۆیــەوە بــە درێژایــی مێــژوو لــە هەوڵــی
داگیرکــردن و گۆڕینــی دێمۆگرافیــای
ناوچــە کوردنشــینەکاندا بــوون و لــە
هیــچ هەوڵێــک بۆ ئــەو پالنانــە درێغییان
نەکردووە و چاویان تێر نەبووە .زۆرێک لە
شارەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەگەڵ
واڵتانی تورکیا و عێراق سنووریان هەیە و
خەڵــک بژێویی ژیانیان لە ڕێگاگەلێکی
جۆراوجــۆر لــەو ســـــنوور و ناوچــە
کوێستانییانە دابین دەکەن؛ بەاڵم مخابن
کــە دەســتی زۆرداران ڕۆژ بــە ڕۆژ زیاتر
تامــەزرۆی ئــەو ناوچانەیــە و بــە هێنان و
هاوردەکردنی خهڵكی دیك ه دەیانهەوێ بۆ
هەمیشە بەڵگەی خاوەنداریەتی کوردستان
واژۆ بکــەن و ئێســتاش چاویــان بە ماکۆ
کەوتووە .هەرچەند ئەو هەواڵنە پێشــتریش
هەبوونــە و ڕێژیــم سیاســەتی گۆڕینــی
دێمۆگرافیــا لــە هێندێــک شــاری وەک
نەغەدە ،ســایینقەاڵ ،میانــدواو و  ...هتد
پیــادە کــردووە بەاڵم هەرگیــز بە زۆرداری
ناتوانــێ خاوەندارێتــی خاکی کورد بکا و
ئەوە تا سەر بۆ ئەو وەاڵمدەر نییە.
تەوەر :
لە ڕۆژانی ڕابردوودا گرتەیەکی ڤیدیۆیی
بــاو کرایــەوە کــە تێیــدا ژنێکــی تورک
لەســەر شــەقام باس لەوە دەکا ،کوردەکان
پاڵپشــتی لــە حیزبــی پــەژاک دەکــەن و
پەنایــان پێــدەدەن و ماڵەکانیــان بنکــەی
ئەوانە .
ئــەوەش کارێکــە کــە ڕێژیــم لــە الیــەن
مۆرەکانییەوە بە باڵوکردنەوەی پڕوپاگاندا
دەیهــەوێ بیانوویەکــی زۆرتری هەبێ بۆ
گوشارخســتە ســەر کوردانی ئەو ناوچەیە
و بــە تۆمــەت لێدان و ســەپاندنی کەشــی
ئەمنی لە خاک و ماڵ و لەوڕگەکانیان
دوور بخاتەوە و ســەرنج لەسەر کێشەکانی
تر بۆ سەر ئەو کێشە نوێیە ڕابکێشێت .
ژمارەیەکــی زۆر لــە کۆچەرییەکانــی
ماکــۆ لە هەوارگەکانی نادۆ و ئاواجیقی
لە ژێر هەژموونی پیالنگێڕیی پانتورکیزم
و پاڵەپەســتۆی هێــزە ئەمنییــەکان دوور
خراونەتــەوە و دەرکــراون؛ ئەمــە بەشــێکە

لــە سیاســەت و گەاڵڵــەی گۆڕینــی
دێمۆگرافیــای ناوچەکــە و ســیناریۆی
کۆمــاری ئیســامی بــۆ گۆڕیــن و
قەدەغەکردنــی هــەوارەکان بــۆ کوردانــی
ناوچە بە مەبەستی ڕەخساندنی کەشێکی
لەبار بۆ داگیرکاری.
ئــەو هەواڵنــەی ڕێژیــم بــۆ خاوەنداریەتی
کەســانی ســەر بــە ڕێژیــم و ئاڵۆزکردن و
نانــەوەی کێشــەی نێــوان کــورد و تورک
لەمێــژ ســاڵە بەردەوامــە و زەختێکــی
زۆری خســتۆتە ســەر شــارە کــوردەکان؛
دوو نەتــەوەی کــورد و تــورک بۆمــاوەی
چەنــد ســەدەیە لە پارێــزگای ورمێ و لە
ههنــدێ له شــوێنه تێكــهاڵوهكان خەریکی
پێکەوەژیانــن و زۆرجــار پەیوەنــدی
هاوســەرگیری و خزمایەتــی بــەدواوە بووە
بــەاڵم لە دەورانی پاڵەویی و دەوڵەتەکانی
دوای ئەویــش ،لــە دوای هەڵوەشــانەوەی
دوو کۆمــاری کـــوردستان و کۆمــاری
ئازەربایجان ،خەریکی ســازکردنی گرژی
لــە نێــوان ئــەو دوو نەتەوەیــە بــە ســوودی
خۆی بووە و بۆ بەدژیەکداکردنیان هەموو
هەوڵی خۆی خستۆتە گەڕ.
لە ســااڵنی ڕابردوودا لــە نێوان ههندێ له
توندئــاژۆ تورکەكان ،فکــری دژهکوردی
و بەرەنگاربوونــەوە لەگــەڵ کــورد بــە
پێوەنددانــەوەی ئازادیخوازیــی کــورد و
بــە تۆمەتــی تەجزیەتەڵەبــی و هــاوکاری
ئۆپۆزیسیۆنە کوردەکان پەرەی سەندووە.
بەداخــەوە پارێــزگای ورمــێ بــە درێژایی
مێــژوو کەوتۆتــە بــەر هێژمۆنــی
دانیشــتووان یــان حاکمانــی ئــەو ناوچەیە
و بــۆ گۆڕانکاریــی خەڵکانــی خۆجێیــی
و هەروەهــا دێمۆگرافیــا و ئاسمیالســیۆن
و حاشــا لــە خاوەندارییەتــی کــورد لــەو
ناوچەیە کراوە.
ڕێژیــم بــە سیاســەتە پاوانخوازانەکانــی
و داگیرکەرییەکــەی گوێــی بــە
دەرەنجامەکانــی ئــەو کارە نــەداوە و
بــە سیاســەتی مەزهەبــی شــیعە و بــۆ
بەزۆرینەکردنــی تــورک لــە شــارە
کــوردەکان هەمــوو هەوڵــی خــۆی لەکار

گرتــووە ؛بەاڵم ئەو ڕەوتــی ئەتۆمیزەکردن
و گۆڕانــی دێمۆگرافیاییــە دەگەڕێتــەوە
بۆســەر ترسەکانی ڕێژیم لە یەکگرتوویی
کــورد لــە ئێســتا و داهاتوودا کــە ڕەنگە
لــە دەنگدانە ناوچەیی و نەتەوییەکاندا بە
زەرەری تەواو بێت بۆیە هەر لە سەرەتاکانی
دەســتبەکاربوونی ڕێژیمــی پاڵــەوی و
هەروەها کۆماری ئیســامیش ســەرنجیان
داوەتــە ئــەو بابەتــە و بــە دوورخســتنەوەی
کوردانــی کرمانــج بــۆ خوراســان و
هاوردەکردنــی كهســانی پارێزگاكانــی
دیكــه بۆ پارێزگای ورمــێ و هەوڵدان بۆ
ئاســمیلەکردنی کولتــووری بەمەبەســتی
لەنێوبــردن و کەمڕەنگکردنــەوەی زمــان و
جلوبەرگی کورد بەردەوام بووە .
لێــرەدا تەنیــا چــارەی گەلــی ژێردەســتی
کــورد ئەوەیــە کــە خــاک و زەوی لــە
بەرامبــەر پــارە و فریودانەکانــی ڕێژیم بە
کەســانی بیانــی نەفرۆشــێ و لەمەڕ ئەو
بابەتە کەمتەرخەمی نەکا و بەپێچەوانەوە
هەوڵ بدەن کەسانی خۆجێیی لەو زەوی و
هەوارگانە کەڵک وەربگرن .
ئەوە حاشــالێنەکراوە کــە بە گۆڕانکاریی
دێمۆگرافیای ناوچە ،کێشەکانی تورک
و کــورد زیاتــر دەبــن و ئــەو دوو نەتەوەیــە
بــەدژی یەکــدا دەکاتــەوە وئــەو کەشــە
ئەمنییەی کە ئێســتا بــە بیانووی بوونی
حیزبــە کوردییــەکان لە ناوچەکەدا زاڵە و
بە زۆرەملی و بە هەزار بوختان و درۆ ئەوە
دەکاتە بەڵگەی یاســایی بۆ کارەکانی و
بــۆ ئەو دەســتێوەردانە ناوچەییانە زیاتر و
زیاتر دەبنەوە .ئەوەیکە لە ئێســتادا شــاری
ماکــۆی گرتۆتــەوە بــە ڕای زۆرێک لە
ڕامیارانی سیاســی بەشێکە لە پیالنێکی
گەورەتر بۆ کورد و کوردستان .ئاڵنگاریی
کــورد لەگــەڵ سیاســەتەکانی ڕێژیــم
گەیشتووە بە ئەوپەڕیی خۆی و تا ئێستا
بــۆ بڕیــارەکان و هەوڵــەکان بۆلەنێوبردنی
تەواویەتــی کــورد ئەنجامــی نەبــووە ؛کە
بــاس لــە گۆڕانــکاری لــە دێمۆگرافیــا
دەکەین تەنیا چەمکی حەشــیمەتی لەخۆ
ناگــرێ؛ بەڵکــوو ڕێژیمــی ئاخوندی زۆر

ناتۆی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست

زرێبار
لــە دوای دوو ســاڵ ســەرکۆماری بایــدن
هێشــتا دانیشــتنەکانی پێوەندیــدار بــە
بەرنامــەی ئەتۆمــی هیچ دەســکەوتێکی
نەبــووە و کۆمــاری ئیســامی بــە کات
کوشتن و هێنانەئارای داخوازی جۆراوجۆر
و البردنــی تەحریمــەکان ،کێشــمانی بــە
دانیشتنەکان داوە .
هەرچەنــد ئیســراییل دژی ڕێککەوتنــە
لەگــەڵ ئێــران بــەاڵم وادیــارە ســەبری ئەو
واڵتە لە ئاکارەکانی کۆماری ئیســامی
کۆتایی پێهاتووە و لە ســەر داخوازی ئەو
واڵتــە و نێونجیگــەری ئەمریــکا پرســی
ئاســاییکردنەوەی پێوەندییەکانــی ئەعراب
و ئیســراییل گەشــەی ســەندووە و ئەوەنــدە
پرۆســەکە چۆتــە پێشــەوە کــە لــە ژێــر
نــاوی یەکیەتیــی ئیبراهیمــدا بــە تەمای
درووســتکردنی ڕێکخــراوی ســەربازی و
درووســتکردنی پێوەنــدی هەمەالیەنــە و
بەرباڵون.
لــە ئێســتەدا کــە ڕوســیا خەریکــی
شــەڕی ئۆکراینایــە و یەکیەتیــی

ئورووپــا بــە تەمــای تەحریمــی گازی
ڕوسیایە،باشــترین هەلومــەرج بــۆ بایــدن
پێکهاتــووە کە متمانەی واڵتانی عەرەبی
بــۆ بەرهەمهێنانــی نــەوت و دابینکردنــی
وزەی ئورووپــا بە دەســت بێنــێ و هەروەها
هەلومــەرج بــۆ درووســتکردنی بــەرە و
پێکهاتەیەکــی ناوچەیــی ســەربازی لــە
دژی کۆماری ئیسالمی پێک بێنێ.
درووســتکردنی ڕێکخرواێکــی لــەو
چەشــنە بــە شــێوازی فرەڕەهەنــد جێگای
لێکۆڵینەوەیــە کــە لێــرەدا بــە کورتــی
ئاماژەی پێدەکرێ.
کات و زەمان؛ ئەو ڕێکخراوە بە حوکمی
بەرپرســایەتییەکەی پێویســتی بە کات و
زەمانێکی دیارینەکراوە و هەر لە ســەرەتا
و دەســپێکەوە هەتا دەسپێکردنی ئەرک و
چاالکییەکانی ،کاتی پێویســتە .هەتا لە
بــاری کاتەوە ئەرکەکانــی ئەو ڕێکخراوە
درێــژە بکێشــێ هاوپێوەنــدی و هــاوکاری
ئەندامانی ئەو ڕێکخراوە بەرباڵوتر دەبێ.
شــوێن؛ درووســتکردنی ڕێکخراوێکــی
سەربازی پێویستی بە شوێنێکی سەرەکی
هەیــە بــۆ ڕاپەڕاندنی کاروبــاری ئیداری
و ڕێکخســتن و بێجگە لەو شــوێنە بەپێی

پانتایی ئەو جوغڕافیا ئیبراهیمییە بەپێی
پێویســت بنکــە و بــارەگای ســەربازی
دەکرێنەوە.
ئەندامانی ڕێکخراو؛ هۆکاری ســەرەکی
بــۆ بەشــداری دەوڵەتانــی ناوچەکــە لــەو
ڕێکخراوەیــەدا دژایەتیکــردن لەگــەڵ
دەستێوەردان و سەرکێشییەکانی کۆماری
ئیسالمییە لە ناوچەکەدا.
واڵتانــی ســووننە مەزهــەب و عەرەبــی،
کۆڵەکــەی ســەرەکی ئــەو ڕێکخــراوەن.
ڕەنگــە هەندێک واڵت بێ الیەنی خۆیان
ڕابگەیەنــن بەاڵم وادیارە واڵتانی دیکەی
وەک پاکســتان ،تورکیــا  ،ئەفغانســتان
و  ...لــە داهاتــوودا ببنــە ئەندامــی ئــەو
ڕێکخراوە.
کۆماری ئیسالمی پێوەندییەکانی لەگەڵ
واڵتانــی دەورووبەر تەندرووســت نییە و بە
مەیلی خۆی خەریکی دەستێوەردانە ،هەر
بۆیە پێشوازی لە پێکهاتەیەکی وەها زیاتر
دەبــێ .ڕێکخــراوی دژەئێرانی بە شــێوەی
ڕاستەوخۆ یارمەتیدەر و درێژەدەری ناتۆی
ڕۆژاوایە بۆ ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست .
نیازەکانــی ڕێکخــراو؛ لــە ئەگــەری
درووســتکردنی ڕێکخــراوی ناتــۆی

هەوڵــی لــە بــواری ئایینــی و مەزهەبیش
داوە کە بۆ بەشــێعەکردن لە پارێزگاکانی
کرماشــان و ئیــام و پارێــزگای ورمێــش
شایەتحاڵیان بووینە .
هەروەها بە لێدانی بەنداو و گواســتنەوەی
ئاویــی کوردســتان بــۆ ناوچەکانــی
تــر خەریکــی تااڵنکردنــی ســەروەت و
ســامانی کــوردە کە ئەو گواســتنەوانەش
دەرەنجامەکــەی وشــکبوونی گۆلــی
ورمــێ و هەڕەشــەی بــە شــۆرەکاتبوونی
ناوچەکــە لــە ئەگــەری هەســتانی خوێی
ئــەو بەنداوەیــە؛ ڕۆڵــی کورد لەمــەڕ ئەو
مژارانــە دەبێتــە هــزری ناســیۆنالیزمی
و نیـــــــــشتمانپەرەستی بــۆ ئەوەیکــە
کاریگەریی پالنەکانی ڕێژیم کەم بێتەوە
و پووچەڵ بکرێن .
دەرەنجام :
پیالنی ڕێژیم بۆ گۆڕینی دێمۆگرافیایی
حەشــیمەتی و مەزهەبــی لــە کوردســتان
دەگەڕێتــەوە ســەر پێکەوەژیانــی
ئاشــتیخوازانەی کــورد لەگــەڵ نەتــەوە
دراوســێکانی و لەبــەر ئــەوە ڕێژیــم بــە
کردەوەکانــی دەیهەوێ کورد لە ناوچەی
خۆیــدا كــز بــکا و بــە دوورخســتنەوە و
دەرکردن لە ناوچەکانی دیکە گەالنی تر
بێنێتە نێو بازنەی ژیانی کوردەوە تا بتوانێ
ڕەوتــی ئاســــــــــمیالسیۆن و کۆنتڕۆڵــی
سیستماتیکی خۆی بەسەر ئەو نەتەوە کە
ساڵهایســاڵە ڕق و کینەی خۆی ئاراســتە
کردووە بە شــێوەیەکی شــوێندانەرتر پیادە
بــکا ؛ بــەاڵم بــەو کارەی تەنیــا کینــە و
ڕقی خەڵک بۆ خۆی دەکڕێت و خەڵک
پاش دەرکران لە زێدی باب و باپیرانیان و
لێئەستاندنی ماڵ و خاک و لەوڕگەکان
زیاتــر لــە جاران هەســت بــە داگیرکەریی
ئەو ڕێژیمە نگریسە دەکەن و بە هزرێکی
بەهێزتــر بەرەنــگاری دەبنــەوە؛ کەواتــە
یەکگرتوویی کورد و هەستی نەتەوایەتی
تەنیــا مەڵحەمێکــە کــە ئــەو ڕۆژانــە بۆ
ڕقئەستوورتر بوون و ڕاوەستان لەبەرامبەر
داگیرکەران بە فریای دەگات .

ڕۆژاوای ئاســیادا پۆشــتە و پەرداخبوونی
لۆجســتیکی و چەکەمەنــی نیــازی
ســەرەکییە .لــەو بــوارەدا ئەمریــکا لــە
فرۆشــتنی چەکوچــۆڵ بــە ڕێکخــراوی
نیزامــی قازانجێکــی زۆر دەکا .واڵتانــی
ئەندامــی ڕێکخــراو بــە هــۆی ئــەوە کــە
خاوەنــی یەدەکــی پــارەن و هەروەهــا لــە
ئەگــەری بەرزبوونــەوەی نرخــی نەوتــدا،
پارەیەکی زۆر دەکەوێتە دەستیان ،دەتوانن
پێشکەوتووترین چەک بکڕن.
لە قۆناخــی دووهەمدا پەردە یا گۆمبزی
ئاســنین نیــازی ســەرەکی واڵتانــی
ئەندامــی ڕێکخراوە .هەرچەند کاری ئەو
پێکهاتەیــە لــە ژێــر چاوەدێــری ئەمریکا،
ئورووپا و ئیســراییلدایە ،بەاڵم لە سەرەتادا
چاالکییــەکان و ســەندنی چەکوچۆڵیــان
بەرتەســک دەبێ  .چین وەک واڵتێکی
بازرگانــی و پیشەســازی لــە ئەگــەری
درووســتبوونی ئــەو ڕێکخــراوەدا ناتوانــێ
دژایەتــی بــکا چوونکــە هەڵســوکەوتی
چیــن جیاواز لە ڕوســیا هەڵســوکەوتێکی
ناســکە لــە بەرامبەر واڵتانــی کەنداودا و
ناچــارە بــە شــێوەی هێورانە و بــە پارێزەوە
مامەڵە لەگەڵ دۆخەکە بکا.

ژمارە ٢٢ ، ٨٢٧ی جوالی ٢٠٢٢

خامنەیی بە دزی واڵت دەڕووتێنێتەوە و
بە ئاشکرا ژنان سەرکوت دەکات!
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تەنیا  ٥ساڵ؟!

نووسین :هێمۆ

سندووس

خامنەیــی لەمێژســاڵە ،ئاکامــی تــەواوی
سیاســەتە هەڵەکانــی کــۆی دەســەاڵتی
ئاخونــدی و «بەیــت»ە ماڵوێرانکەرەکەی
دەخاتە ئەســتۆی دەوڵەتە بێدەســەاڵتەکانی
هاشــمی ،خاتەمــی ،ئەحمەدینــژاد و
ڕوحانییــەوە و لــە ڕێگــەی دامــودەزگا
تەبلیغییەکانیشییەوە ،هۆکاری گەندەڵی،
دزی ،ناکارامەیــی و کــۆی ئــەو
ئاریشــانەی بەرۆکــی واڵتیــان گرتــووە و
تــا لێواری هەڵدێرانیــان بردووە ،دەگێڕێتەوە
بۆ ســەرنجنەدانی ئەو دەوڵەتانە بە بڕیار و
ڕاســپاردەکانی خۆی و ئەو ڕێنوێنییانەی
تەرکیزی کردارییان لەالیەن دەوڵەتەکانەوە
لەســەر نەکــراوە! هــەر بۆیــە دەوڵەتەکانی
پێشــوو بۆ خامنەیی وەکوو نێـــــــــعمەتێک
بوون کە تەواوی کێشەکان بخاتە ئەستۆی
ئەوان و خۆی وەکوو کەســـــــــــێک نیشان
بــدات کە دڵی بەحاڵی ژیانی کۆمەاڵنی
خەڵک دەســووتێ و ئەوە دەوڵەتەکانی نێو
نیزامن کە لە چوارچێوەی فەرمایشەکانی
دەردەچــن و کێشــە دەخوڵقێنــن! ئەگینــا
گــەر بــە وتەکانی ئەویان کردبــا و بەپێی
بەرنامەکانــی ئــەو چووبانــە پێش ،ئێســتا

جومگەی سەرەکی نیزامەکەی بژاردەی
کردوون.
لەڕاســتیدا ئەم ســێ کەســە ،سێ قاتڵ و
دزی حێرفەییــن کــە خامنەیی الی وابوو
بــە هەڵکێشــانی ئەوانــە دەتوانــێ سیســتم
یەکدەســت بــکات و چۆنــی پێخۆش بێت
ئــاوا ئەســپی هەوســارنەکراوی مەرامــە
چەپەڵەکانی لینگ بدات.
بەاڵم هەر زوو دەرکەوت کە خامنەیی بە
هەڵکێشــانی ئەم سێ شــاڕالتانە دەوڵەتی
شــاراوەی خــۆی لەقاو داوە و ئێســتا ئیتر
بــۆ هەموو الیــەک دەرکەوتووە کە هیچ
بابەتێــک لــە چوارچێــوەی نیزامەکــەی
خامنەییــدا جووڵەی پێناکرێ مەگەر بە
پێی بڕیارەکانی خۆی نەبێ!
کاتــــــــــێک بەرپرســی فێدراســیۆنی
فووتبــاڵ ،بــە ئەمری خامنەیــی الدەبرێ
و بۆ وەالنانی کاپیتانی یانەی ئیســتقالل
گڵۆپــی ســەوز بــۆ ســپای تێرۆریســتی
پاســداران هەڵــدەکات ،ئیــــــــــتر هیــچ
بابەتێــک نامێــــــــــنێتەوە کــە ئــەم پیــاوە
ڕەوانییــە دندووکی گەمژانەی تێوەر نەدا
و ئــەوەی بــە بــەژن و بــااڵی هەڵنەڵــێ و
لــە بــەرەی خەڵکدا بێ بــە بەکرێگیراو و
دوژمنی نەناسێ!
هیــچ کــەس باوەڕی بــە دووجەمســەریی
سیاســەتەکانی کۆمــاری ئاخونــدی

«ئیبراهیــم ڕەییســی»یە ،لەگــەڵ ئیمــام
جومعەی شارەکانی ڕاسپاردووە ،تا بەگژ
ئــەو خاتوونانــەدا بچنــەوە کــە لیباســی
بەریــان بە دڵی ئاغــا و موریدەکانی نییە
و چەنــد تــاڵ موویان بەدەرەوەیە ،بە وتەی
خۆیــان ئــەوە دواســەنگەری پارێزگاریــی
لــە نیزامــە ،گەر لێرە شکســتێ بخۆین لە
هەموو بەشەکاندا شکست دەهێنین!
ڕەییسی بۆ ئەم مەبەستە ،لە کۆبوونەوەی
١٤ی پووشــپەڕی ١٤٠١ی هەتــاوی و
لــە شـــــــــــورای شۆڕشــی فەرهەنگیــدا،
بەشێوەی فەرمی بڕیاری سەرکوتی ژنان،
سەپاندنی حیجابی زۆرەملێ ،زیادکردنی
گەشــتی ئیرشــاد و دیوارکێشــی شــوێنە
گشتییەکانی دەرکردووە.
بــۆ ئــەم مەبەســتە  ٢٢هــەزار میلیــارد
تمــەن تەرخــان کــراوە بــۆ ئۆرگانــە
دژەگەلییەکانــی وەک ســتادی ئەمــری
بە چاکە ،سازمانی تەبلیغاتی ئیسالمی،
شــورای بەڕێوەبەری حــەوزەی جەهلییەی
قــوم ،پۆلیســی ئەمنییەتــی ئەخالقــی و
هێزەکانی بەسیج.
بەبڕیــاری رەییـــــــسی ،بەشــێک لــەم
بودجەیــە دەبــێ بــۆ جیاکردنــەوەی ژنــان
و پیــاوان لــە شــوێنە حوکمییــەکان و
دیوارکێشــی شــوێنە گشــتییەکان تەرخان
بکرێ.
هەروەهــا بۆ گەاڵڵــەی حیجاب و عیفاف

دەوتــری «لــە دەســتدانی کۆنتڕۆڵــی
دەروونی».
مرۆڤ کە کۆنتڕۆڵی دەروونی لەدەســت
دا ئامــادەی ئەنجامدانــی هــەر جــۆرە
جینایەتێکە!
دەنا چ خێرە مرۆڤ لە پێناو بڕە پارەیەک
و هێندێــک خواردەمەنــی کــە دەیدرێتێ،
خــۆی لــە ژیــان و لــە شــێوەی لیبــاس
پۆشـــــــــینی هاوواڵتییــان هەڵقوورتێنێ و
بە بیانووی نەپاراســتنی حیجاب کێشەیان
بــۆ چــێ بــکات! ئەوانــەی ئــەم کارە
قێزەونانە ئەنجام دەدەن ،ئەگەر لە واڵتێکی
پێشکەوتوودا ڕووی دابا ،وەکوو نەخۆشی
دەروونی دەکرانە ســووژەی خوێــــــندنەوی
دەروونناســان و بەباشــی ئــەدەب دەکران و
دواتــر ئیزنــی ئەوەیان پــێدەدرا بگەڕێنەوە
نێو کۆمەڵگا.
خامنەیــی و گشــت قوڵەچۆماغەکانــی
ســەروو و خــوارووی دەســەاڵتەکەی لــە
دەســتە و تیپی ئەو نەخۆشــە دەروونییانەن
کــە ژیانیــان لە کۆمەاڵنــی خەڵک تاڵ
کردووە.
خامنەیــی باش دەزانی دەیەی شەســت لە
ڕێگەی یاسا بۆگەنەکەیان ،هەزینەکردن،
پێکهێنانــی دۆخــی تۆقێنــەر و ئاوارتــە،
سەرکوت و کوشتوبڕ ناگەڕێتەوە ،بەاڵم بە
زەقکردنەوەی کێشەی حیجابی زۆرەملێ،
دەیهــەوێ قەیرانە دەرەکی و ناوخۆییەکان

ئەم کارەیان نەک هیچ ئاکامێکی نابێت ،بگرە ژنان زیاتر هان دەدات تا هەوڵ بدەن نەزمی هێمایی
ئاخوندەکان تێک بشکێنن و لەڕاستیدا ئەم بڕیارە چەپەڵە دەبێتە هۆی تەقینەوەی ڕەقی شۆڕشگێڕانەی
لەناخاهەڵگری ژنان و ئەمجارە هێزی بەرپەرچدانەوەی سیاسەتە گەمژانەکانی ئاخوندەکان،
لەهەمبەر ئیرادەی ژنانی ئەم واڵتەدا زۆر لە کزی دەدات
ئێــران دەبــوو بــە واڵتــی گــوڵ و بوولبــول
و هیــچ کێشــەیەک بەرۆکــی واڵتــی
نەدەگرت!
بەاڵم ڕووی ڕووداوەکان کاتێک بە جوانی
و بۆ گشــــــــت الیەک ،تەنانەت ئەوانەی
بە «خودی» ناســراون ،دەرکەوت ،کە بۆ
تــەواوی جومگەکانی نیزامەکەی ،خۆی
مۆرەچنی کردووە و ڕێک ئەوانەی داناون
کە خۆیــان وتەنی« :ذوب در والیەت»ن.
ئەوانــە کەســــگەلێکن کــە مووبەمــوو
بڕیارەکانــی خامنەیــی بەڕێــوە دەبەن و بە
جێگری ئیمامە وەهمییەکەیانی دەزانن.
ئیــــــــــبراهیم ڕەییســی دز و جەلــاد،
محەممەدباقــر قالیبــاف ،دز ،جەلــاد و
زەویخــۆر و غواڵمحوســێن موحســێنی
ئێژەیــی جەلــاد و دز ،ســێ لەو موریدانەن
کــە خامنەیــی بــۆ یەکدەســتکردنی
دەســـــــــەاڵتەکەی و وەک بەرپرســی سێ

نەمــاوە و ڕۆڵــی خامنەیــی وەک تاکــە
ســـــــــەرچاوەی تەواوی گیروگرفتەکانی
دەرەوە و نــاوەوەی واڵت بــۆ هەمــوو کەس
سەلمێندراوە.
هەر چەند تەمەنی داپڵۆسین و سەرکوت
و بێحورمەتــی بــە ژنــان بــااڵی بەقــەد
بــااڵی کۆماری ئاخوندییــە ،بەاڵم چەند
ڕۆژێکــە بۆ بەالڕێدابردنی ڕای گشــتی
لەســەر ئــەو هەمــوو کێشــە قوواڵنــەی لە
کۆمەڵــگادا بوونیــان هەیــە و بەرهەمــی
بێکیفایەتــی شەخســی خامنەیــی و
مــۆرە بژاردەکانییەتی ،لەنگەریان لەســەر
«حیجابــی زۆرەملــێ» گرتــووە و بــە
وەگەڕخســتنەوەی دووبــارەی گەشــتی
ئیڕشــاد و هێزێکی بەڕەڵاڵی وەک ئەمر
بە چاکە و نەهیی لە خراپە ،گوشارێکی
زۆریان بۆ ژنانی کۆمەڵگا هێناوە.
بــۆ ئــەم مەبەســتە خامنەیــی یەکێــک
لــە دڕندەتریــن مۆرەکانــی خــۆی کــە

و جیاکردنــەوەی ڕەگــەزی نێــر و مــێ،
 ٣هــەزار ماشــێنی «وەن»یــان داوەتــە
دەســت هێزەکانــی پۆلیســی ئەمنییەتــی
ئەخالقییــەوە و هێزێکــی زۆریشــیان لــە
بەســــــــــیج و تەلەبەکانــی ژن و پیــاو،
بەبڕی کاتژمێری  ٥٠هەزار تمەن بۆ ئەو
کارە قێزەونە بەکرێ گرتووە!
ئــەوە زاتــی سیســتمە پاوانخــواز و
دیکتاتــۆرە ســەرەڕۆیەکانە کــە جیهانــی
هاوبەشــی مرۆڤەکان دەشــێوێنن و دواجار
جیهانێکیتــر ،بەپێــی ئایدیۆلۆژییــە
پێــــــــدەبەخشنەوە،
دژەمرۆییەکانیــان
لــە وەهــا بارودۆخێکــدا بــۆ ئــەو کەســانە
شــتێک بەنــاوی ئیــرادە ،ئیــــــنسانییەت
و لێپرســرایەتی ســەبارەت بــە کۆمەڵــگا
نامێنــێ و ئــەوەی بەالیانــەوە گرینگــی
پەیــدا دەکات جێبەجێکردنــی بڕیــاری
ئاغاکانیانە و هیچیتر.
لــە دەروونناســیدا بەم شــێوە هەڵســوکەوتە

داپۆشــێ و تــا کۆمەاڵنــی خەڵــک
هۆشــیان لەســەر کێشــە گرینگــەکان بــۆ
الی بابەتگەلــی پەرواێزیی هەتڵە بکات؛
بەاڵم ئەم کارەیان نەک هیچ ئاکامێکی
نابێــت ،بگــرە ژنــان زیاتــر هــان دەدات تــا
هــەوڵ بدەن نەزمــی هێمایــی ئاخوندەکان
تێک بشــــــــکێنن و لەڕاستیدا ئەم بڕیارە
چەپەڵە دەبێتە هــــــــۆی تەقینەوەی ڕەقی
شۆڕشــگێڕانەی لەناخاهەڵگــری ژنــان و
ئەمجارە هێزی بەرپەرچدانەوەی سیاسەتە
گەمژانەکانــی ئاخونــدەکان ،لەهەمبــەر
ئیــرادەی ژنانی ئەم واڵتەدا زۆر لە کزی
دەدات.
ژولیــا کریســتیڤا ،گــەورە فیلســووف و
دەروونشیکاریی هاوچەرخ دەڵێ:
«ژن شــــــــۆڕشە ،شۆڕشــی ژن گەر بااڵ
بــکات ،هیچ دەســەاڵتێکی پڕزەبروزەنگ
ناتوانــێ بەر بــە الفاوەکەی بگرێت و تاج
و تەختیان ڕادەماڵێ».

کەسێک لە پێگەی مامۆستادا دەستدرێژی دەکاتە سەر  ١٨منداڵ و تەنیا حوکمی
 ٥ساڵ زیندان و  ٢ساڵ دوورخرانەوەی بەسەردا دەسەپێت!
ئەمە تەنیا ڕســتەیەک نییە کە پیشــاندەری هەواڵێک بێت ،لەڕاســتیدا ڕســتەیەکی
تراژیکە کە نیشاندەری کردەوەیەکی هۆڤانە و بڕیارێکی قیزەون و هەڵبەت ئاگاهانە
بــۆ خەڵکانێکــە کــە لــە چوارچێــوەی جوگرافیایەکــدا دەژیــن کــە لە دەیــەی ٥٠ی
هەتاویدا خۆیان یان باوباپیریان هاتنە ســەر شــەقامەکانی و ویســتیان بە شۆڕشــێک
دژ بە دەسەاڵت ،ئاسایش و ئارامی و تەناهی بۆ کۆمەڵگاکەیان بە دیاری بێنن!
دیاریی ئەو شۆڕشــە بۆ نەوەی نوێ چی بوو؟ دەســتدرێژیکردنە ســەر کچەکانیان و
فەوتاندنــی داهاتوویــان؟ بارهێنانی مامۆســتای گەندەڵ کــە پۆلی خوێندنی لەگەڵ
شــوێنەکانی دیکە بەهەڵە گرتووە؟ بەرهەمهێنانی «ســەعید حەنایی»یەکان کە بە
ناوی پاراستنی ئابڕووی ئیسالمەوە ،دەستدرێژی دەکەنە سەر خەڵک و دەبنە بکوژ
و مناڵێکیــان لــێ بــە جێ دەمێنێ کە دەڵێ ئەگەر باوکیشــم نەمێنێ من ڕێگاکەی
درێــژە دەدەم! یــان «ســەعید تووســی»ی ئاڵقەبەگوێی بەیتــی ڕێبەریی ڕێژیم کە بە
بیانووی فێرکردنی وانەی ئایینی و کەالمی خودا ،دەستدرێژی دەکاتە سەر ژیان و
داهاتووی مندااڵنی ئەم جوگرافیایە؟!
لەو کاتەوە کە ڕێژیمی ئاخوندی هاتووەتە ســەر کار و مەالیان بوونەتە پێشــەنگ و
چاوســاغی کۆمەڵــگا ،ئــەم ڕووداوانە و ڕووداوگەلی لەم چەشــنە بوونەتە بەشــێکی
دانەبڕاو و باشترە بڵێم بەشێک لە پێناسەی ڕێژیمی ئیسالیی ئێران!
ئەگــەر پێــش لــە ســەرکەوتنی شۆڕشــی گــەالن ،دەیانگــوت دەســەاڵت بووەتــە هۆی
پەرەپێدانی کردەوەی نائەخالقی لە کۆمەڵگادا ،ئەوە پاش شۆڕشی گەالنی ئێرانیش
بینیمان کە ئەم کردەوەیە نەک تەنیا نەســڕدرایەوە بەڵکوو شــێوازەکەی گۆڕدرا ،لە
کابارەکانەوە هاتە نێو ماڵەکان و لە جیاتی کردەوەیەکی ئاشکرا بوو بە کردەوەیەکی
قەدەغە و لەڕاستیدا نهێنی!
بەاڵم هەر ئەم کردەوەیە لە ژێر سێبەری دەسەاڵتی ویالیەتی فەقیهدا شکڵ و جۆری
جیاوازتــری لەخــۆ دەگــرت ،جارێک بە ناوی ســیغە بۆ ئاســتانی قودســی ڕەزەوی و
تێرکردنــی ویســتی ئاخوندەکانــی ڕێژیــم و جارێک بە نــاوی بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ
بــێ ئەخالقی و ڕاکێشــانی ژنانی لەشــفرۆش بۆ قەتڵگا و بــە بیانووی پاککرنەوەی
کۆمەڵگا لە گەندەڵی و فەساد ،جارێک لەژێر ناوی سێمینار بۆ پەرەدان بە ئەخالقی
ئیسالمی و جارێکیش لە پۆلی خوێندن!
ئەمە هەموو ڕاستییەکە نییە؛ ڕاستییەکە لە ژێر پێستی شارەکانی ئێراندا لەگەڕدایە،
گەندەڵــی کۆمەڵگای تەنیوە و «ســەعید تووســی»یەکان پــاش ئەنجامدانی تاوان و
فەوتاندن و تێکدانی داهاتووی مندااڵنی ئەو واڵتە ،دەبەخشرێن و زۆرترین سزایەک
کە وەری دەگرن ،حوکمی  ٥ساڵ زیندانە!
هیــچ گومانێــک لــە گەندەڵبوون و وێرانبوونــی ڕێژیمی ئێران و ناوەنــد و دامودەزگا
پێوەندیدارەکان بەم جۆرە پرســانە نییە ،ئەوەی کە ڕوونە ئەم ڕاســتییەیە کە لەوەتەی
ئــەم ڕێژیمــە هەبــووە ،ئــەم ڕووداوانە هەبــوون و تا کاتێکیش ئەم ڕێژیمــە هەبێت ،ئەم
ڕووداوانــە بەردەوامــن ،بــەاڵم ئەی هەڵوێســتی کۆمەڵگا چی دەبــێ؟ یان ئەبێ چی
بێ؟
با چاوێک بە ڕووداوەکەی خوراســاندا بخشــێنین! بەناو مامۆســتایەکی  ٥٥ســاڵە،
دەســتدرێژی دەکاتــە ســەر  ١٨قوتابیــی کچــی خۆی .گریــان و بێتاقەتی و ئاڵۆزی
چەند کەس لەم مندااڵنە وا دەکات کە بنەماڵەکانیان تووشــی شــک و گومان بن،
لــە ئاکامــدا تەنیــا  ٧بنەماڵــە ،ســکااڵ تۆمــار دەکــەن و ئەوانی تر بەهــۆی ترس لە
ئابــڕوو و نیگەرانبــوون لــە هەڕەشــەکانی تاوانبارەکــە ،بێدەنگــی ڕادەگرن! ئــەم بەناو
مامۆســتایە پێشــتریش کاری لەم چەشــنەی کردووە .بەرپرسی پەروەردەی خوراسان و
هەروەهــا بەرپرســی دادگوســتەریش کردەوەکــە بە «ئازاری ڕەگــەزی» ناودێر دەکەن
نەک «دەستدرێژی»!
قوواڵیی کارەساتەکە لێرەدایە ،بنەماڵە کە ئەبێ پاڵپشت و پارێزەری منداڵ بێت ،لە
ترســی ئابرووییەک کە هەر پێناســەکراوی خودی دەســتدرێژیکەران و دەسەاڵتدارانە،
بێدەنگــی ڕادەگــرێ ،منداڵــەکان بەهــۆی نەبوونــی متمانەی دووالیەنــە بابەتەکە لە
بنەماڵە دەشارنەوە ،ئازارە ڕۆحی و دەروونییەکان زاڵ دەبێ بە سەر ژیان و داهاتووی
منداڵەکانــدا ،تووشــی مــاددەی هۆشــبەر و دابــڕان لــە خوێندنیــان دەکات ،بەهــۆی
پەروەردەی نادرووســتەوە هەســتی تاوانباربوون لە خۆیاندا پەرە پێ دەدەن و زۆرجاریش
پەنــا بــۆ خۆکــوژی دەبــەن! بەاڵم لێــرەدا تەنیا تاوانبار دەســەاڵت نییە ،ڕاســتە کە بە
نەبوونــی یاســای درووســت و بڕیــاری کردەیــی ،ڕێژیــم تاوانبــاری ســەرەکییە ،بەاڵم
بێدەنگیی قوربانیان گەورەترین تاوانە.
لەقاودانــی تاوانــی لــەم چەشــنە دەتوانــێ هەســتی کۆمەڵــگا بجووڵێنــێ و بیکاتــە
بزووتنەوەیەکــی گشــتگیر ،چونکــە لەم کاتەدایە کە تاکەکانــی کۆمەڵگا تێدەگەن
کە ئەگەر ئەمڕۆ «ئەم» قوربانییە ،بێگومان بەیانی «ئەو»یش دەبێتە قوربانی!
پاســاوهێنانەوەی دامودەزگاکانــی ڕێژیــم و شــاردنەوەی ڕاســتییەکە بەشــێک لــە
سیاســەتی ڕێژیمــە ،ئەوەی کە گرینگــە بێدەنگنەبوونی کۆمەڵگایە ،چۆن ئەبێ ١٨
کەس قوربانی ڕووداوێکی لەم چەشــنە بن و تەنیا  ٥ســاڵ ســزا بە سەر تاوانبارەکەدا
بســەپێت؟ ئەمە تەنیا نیشــاندەری ئەم ڕاســتییە تاڵەیە کە کۆمەڵگای ئێران تووشــی
داڕمانــی ئەخالقــی بــووە و خودی بەرپرســانی ڕێژیمیش لە ترۆپکــی ئەم داڕمانەدان
و ئــەوەی کــە هیــچ گرینگییەکــی نییــە خەڵــک و ژیــان و ئاسایشــی کۆمەڵگا و
بەتایبەتیش ژنانە!
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دەقــی پەیامــی بەڕێــز م.حەســەن شیوەســەڵی
ئەندامــی ناوەنــدی سیاســیی حیزبــی دێموکــرات
بەبۆنــەی ســاڵوەگەڕی شــەهیدانی ڤییــەن

تایبەتمەندی هەرەدیاری دوکتور قاسملوو دانی کەسایەتی بە دەورووبەری خۆی بوو ،بەڕێزیان ئەزموونی ڕەوانشناسییەکەی زۆر بەهێز بوو.
بە باوەڕەوە پێی وابوو هەرکەس غروور و شایی بەخۆبوونی تایبەت بە خۆی پێیە ،زۆر گوناحە ئەو غروور و باوەڕانە بشکێندرێن،
کە شکاندنی لەو شێوە ،هەستی باوەڕبەخۆبوون و بیری هیوا بەدواڕۆژ و سەرکەوتن تا ڕادەیەکی زۆر تێک دەڕۆخێنێ،
بۆیە هەرکاتێک لەگەڵ هەر کادرێکی سیاسی ،یا فەرماندەیەکی نیزامی یا پێشمەرگەیەکی سادە دادەنیشت ،دیدار و ڕووبەڕووبوونەکەی ئەوندە حەکیمانە بوو
کە بە هیچ جۆر لە چێژی تەرەفەکانی خۆی نەدەدا و سۆزی باوەڕبەخۆبوونی گوێگرانی نەدەشێواند
دنیاکــە ئاڵوگــۆڕی زۆری بەســەردا
هاتــووە و گونگەڵــی زۆر گــەورە لــە
ئــارادان و گۆڵمــەزی زۆر گەورەیــش
بەڕێوەن.
ئێمــە تەنیــا لــە پاشــحالی مێژوویــی
حیزبەکەی خۆماندا خاوەنی سەرچاوەی
بەرین و مەرجەعی بەهێزین و سەروەت
و ســامان و میراتــی زۆر گــەورەی
فیکــری و عەقیدەتیمــان پــێ بــڕاوە و
تەنانەت لە کۆڵەپشــتە خوێناوییەکەی
خۆشــماندا ئیدە و ئەندێشــەی هەڵقواڵو
لە ڕۆحی کاریزماکانمانەوە بە فەخر و
شانازییەوە پاشەکەوت کردوون.
گەورەبیرمەندانمــان لــە نێــو جــۆش
و کوڵــی خوێنــدا ئەزمــوون و
دەرســی گەلێــک گەورەیــان بــۆ ئێمــە
بەجێهێشــتوون ،ئێستاش لەگەڵ ئەوەی
نیزیــک بــە ســی و پێنج ســاڵ بەســەر
مێعراجــە خوێناوییەکــەی دوکتــور
قاســملوودا تێپەڕ دەبێت هێشتا درەنگ
نەبــووە و قەتیــش درەنــگ نابــێ بــۆ
ئــەوەی تەســویری دەقیــق لــە هەڵســان
و دانیشــتن و تــەکان و جــوواڵن و
هەڵوێستی سیاسی و ئەخالقی دوکتور
قاســملوو هەڵبگرینەوە و بە شــانازییەوە
دەیان و سەدان جاری دیکەش کۆپییان
بکەینەوە.
دوکتور شــەرەفکەندی وەک پەیڕەوی
ڕاســتەقینە خۆی بە شاگردی دوکتور
قاسملوو دانا و دەرس و ئەزموونەکانی
ئەوی کردە ڕێنوێنی خۆی و ڕەوشــت
و ئــاکار و کردارەکانــی ئەوی کۆپی
کــردن و ڕێچکــە و ڕێبازەکانــی
ئــەوی پێــوان و وەک وێنــە و نموونــە
و شــوێنهەڵگری ئەمەگناسی ئەوان بە
وێنــەی بورکانێکــی بەگــڕ هەڵچوو و
لە بەرزایی ئاسمان و هەورە بەرزەکانی
مێژوودا سەری دەرهێنایەوە.

ئێمــە لێــرەدا بــۆ ئــەو مەکتەبــە
فیکری_فەلســەفییانەی دوکتــور
قاسملوو باسی لێدەکردن و هەروەها بۆ
دێموکراسی و پلۆرالیزم و سۆسیالیزمە
تایبەتییەکــەی دوکتــور قاســملوو
ناگەڕێینەوە ،ئەساســەن توانای منیش
ئــەوە نییــە خــۆم لە قــەرەی ئــەو دەریا
تۆفانییانــە بــدەم ،تەنیــا بــەدەوری ئەو
شتانەدا دەخولێمەوە کە لە نیزیکەوە بە
چاوی خۆم شــاهیدیان بووم و بە زەینە
کۆڵەکــەی خــۆم کــەم تــا کورتێــک
لێیان تێگەیشتوم .
یەکێــک لــەو خااڵنــەی کــە
دەبێــت بــە دیققەتــەوە ســیرەی لــێ
بگیرێــت و ســەرنجی زۆر وردی پــێ
بــدرێ جوواڵنــەوەی مەعقوواڵنــە و
پراگماتیســتی دوکتــور قاســـــــملوویە
کــە بــە هەموو هێز و توانایەوە باوەڕی
بە ئیدەی پڕاگماتیستی هەبوو.
دوکتور قاسملوو بە کردەوە ئەوینداری
ئــەو ڕێبازە فیکرییە بوو ،دەیهەویســت
بیروبۆچوونــی پڕاگماتیســتی لــە نێــو
ڕیزەکانــی حیزبــدا بــە تــەواوی پیــادە

یەکێــک لــەو ڕێبەرانــەی کــە بــە
هەموو توانایەوە پێ لە ســەر ئەخالقی
سیاســیی دادەگــرت و شــەفاف و
لێبڕاوانــە هەوڵــی ئــەوەی دەدا کــە
جەوهــەر و ناوەڕۆکــی ئەخــاق بکاتە
هەوێن و ئاوێتەی کاروباری سیاسیی
و تەنانــەت ژیانی ڕۆژانەیش ،دوکتور
قاسملوو بوو.
لــە هێندێ وتــار و نووسراوەکانیشــیدا
زۆر بێـــــــتوێڵک و ڕوون پڕژاوەتــە
ســەر ئــەو مەســەلەیە و زۆر بە وردی
پشکنیویەتەوە و ئیشارەی پێ کردووە.
داینامیــزم و هانــدەری ڕاســتەقینەی
دوکتــور قاســملوو بــۆ پشــتیوانی لــە
چەوســاوان و زەحمەتکێشــان وێــڕای
ئــەوەی پایگای تەبەقاتیشــی لەگەڵ
ئــەوان جیــا بــوو ،بــۆ خۆیشــی لــە
جێگەوپێگــەی چینێکــی دیکەدا بوو
داینامــۆ و ئەنگیــزەی ڕاســتەوخۆی
دوکتــور قاســملوو بــۆ ئــەو پرســە
گرینگە ،ئیلتیزام بە ئەخالقی سیاسی
بوو.
ئــەو بیروبۆچوونــە لــە قووڵتریــن

هەبــوون کــە خەباتــی نەتەوایەتییــان
تەنانــەت لــە ســادەترین و هێدیتریــن
و مەنتقیتریــن شــکڵی خۆیــدا بــە
هەڵوێســتی بەرچاوتەنگانــە دادەنــا،
بــەاڵم دوکتــور قاســملوو ئــەو شــێوە
خەباتــەی ،واتــە خەبــات لــە ڕێــگای
میللەتێکــی چەوســاوەدا کە بــەردەوام
وەکوو میللەت هەڕەشەی پاکتاوکران
و نەمانــی لەســەرە بــە هەڵوێســتێکی
بەهێــزی ئینســانی و عەقاڵنــی و
جەوهــەری ئەخــاق و سیاســـەت لــە
قەڵەم دەدا.
ئەمــن بــۆ خــۆم لێــم بیســتووە و چەند
جارانیــش باســی ئەوەی دەکرد ،باشــە
میللەتــی کورد لە هەمــوو جوغڕافیا
قەڵتوبڕکراوەکەیــدا نــەک وەکــوو
چیــن ،نــەک وەکــوو توێــژ بەڵکــوو
وەکوو میللەت هەڕەشەی پاکتاوکران
و نەمانی لەســەرە ،ئەویش هەڕەشــەی
تواندنەوە و ڕەشــبوونەوەی یەکجاری؛
بۆ دەبێ حەقی نەبێ وەکوو میللەتێک
دیفاع لە خۆی بکات و بە شــکڵێکی
ئارام و دوور لە نێوانبەزێنی و دوور لە

لە میللەتێکی ژێردەست بە سەرپێچی
لــە یاساوڕێســا و الدان لــە ئەخــاق
تۆمار دەکرێ.
دوکتــور قاســملوو زۆر جــاران بــە
ناســــــیۆنالیزمی ئیفراتــی و هێنــدێ
جارانیــش بــە سازشــکار و جارەهایــش
بــە وابەســتەی ئەمالوئەوال نێــو براوە،
ناحــەزان نێــو و نێرکــی زۆریــان وەدوا
خستووە بەاڵم هەر ئەوەیکە بۆ خۆی بە
تلۆرانس و پشوودرێژی شۆڕشگێڕانە
و بــە ئەوپــەڕی خوێنســاردییەوە
لــە بەرانبــەر ئــەو تــەوس و توانــج و
پالنانەدا ڕاوەستا و بە ئیـــــــستیداللەوە
ناسیۆنالیزمی میللەتی ژێرستەمی بە
جووڵــە و تەکانێکی دێموکراتیک لە
قەڵەم دا نموونەی بەرزی باوەڕمەندی
ئەخالقــی دوکتــور قاســملووی بــە
دەوروبەر نیشان دەدا.
دوکتــور قاســملوو لــە نێــو جەغــزی
ئەخالقــی سیاســیدا بــاوەڕی بــە
دیسیپلینی ئاگاهانە هەبوو ،الیەنگری
ســـــەرسەختی نــەزم و ئاهەنــگ بــوو،
پاراستنی ئایینی هاوسەنگەری و خۆ

ئەو لە چوارچێوەی دێموکراسیدا باوەڕی بە نەوعێک دیسیپلینی ئاگاهانە هەبوو،
نەزم و نیزام و ئینزیباتی هۆشیارانەی بە پایە و مەرجی بنەڕەتیی گەشەکردن و سەرکەوتن دەزانی ،باوەڕی
زۆر توندی بە سانترالیزمی ئۆسوولی هەبوو .لەگەڵ هەموو ئەوانەش پێی وابوو پێوەندی نێوان دوو ئینسانی
خەباتکار ،پێوەندی نەرم و نیانی نێوان دوو دڵدار نییە
بکــرێ تەنانــەت لــە نێــو ڕیزەکانــی
دژبەرانیشــدا هــەرکات جمووجووڵێکی
پڕاگماتیســتی هەســت پــێ دەکــرد
ســەرنجی دەدا و لێــی ورد دەبوویــەوە
و بە مەبەســتی کەڵک لێوەرگرتن بە
پشکنین و لێکۆڵینەوە ،بەدواداچوونی
بۆ دەکرد.

دەمارەکانــی دوکتــور قاســملوودا
ڕیشــەی داکوتابوو ،تا قــــــوربانیبوون
و فیدابوونی یەکجاری بە تەعەهود و
ئەمانەتــەوە بــەو بیروبۆچوونەی خۆی
وەفادار مایەوە.
لــە نێــو شۆڕشــگێڕانی خۆماڵیشــدا
ئەگــەر زۆریــش نەبووبن ،کەســانێک

زیادەڕۆیی قەوارەی نەتەوایەتی خۆی
بپارێزێ.
بــۆ دوژمنانــی ئێقلیمــی ئێمــە بــە
کوڵــە و بــە کاروان و بەکۆمــەڵ بــە
قەمــە و شـــــــــمشێری ژەنــگاوی
ڕەگەزپەرەســتانەیان بۆیــان هەیــە
کوردەکان قەتڵوعام بکەن بەاڵم دیفاع

ڕاهـــــــێنان و بەتایبەتی خۆڕاهێنان بە
خۆخدەی بەرزی ئینسانی بە بەشێک
لــە تەعەهــۆدی ئەخالقــی و ویژدانی
حیساب دەکرد.
ئــەوەی بــەالی دوکتــور قاســملووەوە
یەکجار زۆر گرینگ بوو ئەمنییەتی
ڕەوانــی هاوئۆرگانــان و کۆمەڵــگا

بوو ،هەمیشــە هەوڵی ئەوەی دەدا کە
دڵنیایــی ڕۆحیــی وەکــوو ئەولەوییەت
پێــش هەموو کەس لــە ناخی دەروونی
هاوســەنگەران و نیزیکانــی خۆیــدا بە
قووڵی جێگیر و نەهادینە بکا.
ڕاوێــژ و هاودڵــی و هاوفکــری بــۆ
دوکتــور قاســملوو مەســەلەیەکی زۆر
گرینــگ بــوو ،بــۆ ئــەوەی هاوڕێیــان
و هاوکارانــی تێڕادیوانــە و برایانــە و
دۆســتانە چارەســەری کێشــەکانیان
بدۆزنــەوە ،بــۆ کردنــەوەی تــەواوی
گرێکوێــرە و مۆعەممــاکان بــە
پێویســتی دەزانــی بۆخــــــــچەی دڵیان
لــە الی یەکتــر بکەنــەوە و ئەمجــا
دەتوانــن هەمــوو دردۆنگــی و وەهــم و
گومان و ڕەشــبینی و کورتبینییەکان
بــە هەڵویســت و داوەری ئاگاهانــە و
مەنتیقــی لە نێو دڵ و دەماری دااڵنە
دەروونییــەکان بە هاســانی وەدەر دێن.
بەو بۆنەوە ئەمن ئەو شێعرەم بۆ یەکەم
جــار لــە کاک دوکتــور بیســت کــە
دەیگوت:
«خلوت دل نیست جای صحبت اضداد
دیو چو بیرون رود فرشتە برآید»
دوکتــور قاســملوو عاشــقی هاودڵی و
هاوزمانــی و هــاوڕازی و هاودەنگــی
نیازپاکانــە بوو ،ئەو بوونی ئۆرگان لە
نێو ئۆرگان و ســازمان لە نێو ســازمان
و حیــزب لــە نێو حیزبی بە پێچەوانەی
ئەخالقی سیاسی چاو لێدەکرد و پێی
وابــوو دروســت بوونــی هەســتەی لــەو
شــێوە بــەردی بناغــەی هاوپەیوەنــدی
ڕێکخراوەیــی لــە ڕەگ و ڕیشــەوە
هەڵدەتەکێنێ.
ئەو جۆرە کارانەی بە جۆرێ گەندەڵی
و ملهــۆڕی و بــە شــێوەیەک لــە
هوولیگانیزمی تەشکیالتی نێو دەبرد.
وەدەســتهێنانی ئیمتیــاز لــە بەرانبــەر
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شــکاندن و لەژێرپێنانــی ئوســوولی
تەشــکیالتی دوکتــور قاســملووی
زۆر ئــازار دەدا ،تەنانــەت ئــەو شــێوە
ئاکارانەی بــە ڕەزیالنەترین بازرگانی
و هاوبیــری سیاســی تەشــکیالتی
دەستنیشان دەکرد.
بەتایبەتــی دانــی ئیمتیــاز بــۆ
وەدەســتهێنانی پۆست و پایەی حیزبی
زۆر بــە کارێکی ڕووخێنــەر و زیانبار
دەزانی.
دوکتور قاســملوو بــاوەڕی زۆر قووڵی
بــە ڕێکوپێکــی و پــاک و خاوێنــی
هەبــوو ،بــەاڵم بــە هەمــوو قــودرەت و
توانــای خۆیــەوە دژی لۆکســبازی و
تەجەمۆالتی بێجێ بوو.
لــە بەشــی دووهەمــی قســەکانمدا
ئەمــن بــە هیــچ جــۆر پێم خــۆش نییە
بکەومــە نێــو ئەفســانەوێژی و شــێوە
فەســڵێکی ئاڵــۆز و لوگیتە و ناڕوون،
تەنیا دەمەوێ ئەو شــتانەی بە چاوی
خۆم دیتوومە و لەنیزیکەوە شــاهیدیان
بــووم بــە کورتــی بۆیــان بگەڕێمەوە و
بیانهێنمەوە سەر زمان.
ئەو تایبەتمەندییانەی لە پێشــدا باســم
کردوون و ئەوانەی ئێستایش دەمهەوێ
لێــــــیان بدوێمــەوە ،ئەگــەر تۆزێک بە
وردی باســیان بکــەم هــەر یەکەیــان
ئەوێتــە چیرۆکێکــی دوورودرێــژ و بە
ئاســانی دەبنە کتێبێکی زۆر ئەستوور
و گەورە ،بۆیە لێرەدا پێڕستوار سەبارەت
بــە میراتــە ماددیــی و فەرهەنگــی و
فیکــری و ئەخالقییەکانــی دوکتــور
قاســملوو بــە کورتــی بــۆ هێنــدێ
تایبەتمەندی دیکه دەگەڕێمەوە.
باسی پاشەکەوت و زەخیرە ماددییەکان
ناکەیــن .یەکێک لــە میراتە فیکری
و مەعنەوییەکانــی دوکتور قاســملوو
کــە وەکــوو کااڵیەکــی بایەخــدار
لــە دوای خــۆی بــە جێــی هێشــتووە
پشــــــــــتبەستن بــە خیــرەدی جەمعــی
بــوو ،پێــی وابوو ئەو کەســانەی ڕاوێژ
دەکەن و بیروڕا دەگۆڕنەوە ڕاســتەوخۆ
دەبنــە شــەریکی عەقڵــی کەســانی
دیکــە ،ئەوانــەش کە نایانهــەوێ ببنە
هاوبەشــی عەقڵییەتەکان یا چەپۆکی
دیکتاتــۆران دەخــۆن و ســەرەنگرێ
دەبــن یا بــۆ خۆیان دەبنــە دیکتاتۆر و
چەپۆک لە خەڵکی دیکە دەوەشێنن.
بــە ئاســانیش حــەق بــە خۆیــان دەدەن،
تەنانەت پێشــی گەشەکردنی خۆشیان
بگــرن و مــەودای دەربڕینــی بیــروڕا
بــە خــاوەن نــەزەران و بیرمەندانــی
دەوروبەریش نەدەن.
تایــــــــــبەتمەندی هەرەدیــاری دوکتور
قاســملوو دانــی کەســایەتی بــە
دەورووبــەری خــۆی بــوو ،بەڕێزیــان
ئەزموونــی ڕەوانشناســییەکەی زۆر
بەهێز بوو.
بــە بــاوەڕەوە پێــی وابــوو هەرکــەس
غــروور و شــایی بەخۆبوونــی تایبــەت
بــە خــۆی پێیــە ،زۆر گوناحــە ئــەو
غــروور و باوەڕانە بشــــــــکێندرێن ،کە
شــکاندنی لــەو شــــــــێوە ،هەســــــــــتی
باوەڕبەخۆبــوون و بیری هیوا بەدواڕۆژ
و ســەرکەوتن تا ڕادەیەکی زۆر تێک
دەڕۆخێــــــــــنێ ،بۆیــە هەرکاتێــک
لەگــەڵ هــەر کادرێکــی سیاســی،
یــا فەرماندەیەکــی نیزامــی یــا
پێشـــــــمەرگەیەکی سادە دادەنیـــــشت،
دیــدار و ڕووبەڕووبوونەکــەی ئەونــدە
عەکیمانــە بــوو کــە بە هیــچ جۆر لە
چێــژی تەرەفەکانــی خــۆی نــەدەدا و
ســــــۆزی باوەڕبەخۆبوونــی گوێگرانی
نەدەشێواند.
بــەو پێــــــــــیەی ئــەو کەســانەی
کــە ســـــــــــەردانیان دەکــرد ،دوای
دیدارەکــەی هەســت و چێژیــان
زۆرتــر گەشــەی دەکــرد و ســیما و
کەســایەتییەکی دیکەیان بۆ درووست
دەبــوو ،بەتایبەتــی دوکتور قاســـــملوو
کەســایەتی بــە منــدااڵن دەبەخشــی،
ئەهەمییەتــی یەکجــار زۆری بــە
پەروەردەکردنــی منــدااڵن دەدا ،بــە
گوێــی خۆم لێــم بیســـــــــتووە دەیگوت
زەینــی منــدااڵن وەکــوو تەختە ڕەشــە
وایە ،هەرچی لەســەری بنووسی ،ئەوە
نیشان دەدا و لە دواڕۆژیشدا بەرهەم و
ناوەرۆکی بەپێز تەحویلی کۆمەڵگا و
دەوروبەری دەداتەوە.

ڕووبەڕووبــوون لــە گــەڵ دوکتــور
قاســملوو نەوعێــک ڕەوان دەرمانــی
بــوو .ئــەو شــێوە باوەڕخولقێنــی و ئــەو
چەشــنە ڕەواندەرمانییانــە دەبوونــە
ئەهــرۆم و داینامۆیەکــی بەهێــز بــۆ
ئــەوەی مۆخاتەبەکانــی بە گوێی دڵ
ڕاســـــــــــــپاردەکانی وەربگرن و زیاتر و
زیاتر لە ســەر ڕێبازی شۆڕشگێڕانەی
خۆیان بەردەوام بمێننەوە.
ئەگــەر ئــەو بەشــەی تــۆزێ کــورت
بکەینەوە ،دوکتور قاسملوو مندااڵن و
الوان و کیژ و کوڕانی تازەهەڵچووی
وەک زەخیرەی سیاسیی و ئابووری و
کۆمەاڵیەتــی دواڕۆژ ،دەکێشــایە نێو
هونەری ژیانەوە.
دوکتــۆر قاســملوو شــارەزایی زۆری
لــە نهێنــــــــییە ڕۆحییــەکان هەبــوو،
لەڕاســتیدا کــەم کــەس بــە ئەنــدازەی
دوکتــور قاســملوو زمانــی کادر
و پێشـــــــــــمەرگەکانی دەزانــی و
کــەم کــەس هەبــوون وەکــوو دوکتــور
قاســـــــــملوو ژان و ئازاری برینداران و
ئەندامانی پەککەوتوو و بەســاڵداچوو
دەرک بکا.
دوکتـــــــــور قاســملوو بــاوەڕی بــە
هێندێ پاوان و تانە و نێوانی سیاســی
تەشــکیالتی هەبــوو و پێــی وابــوو
دێموکراســیش بــە هەمــوو نەرمــی و
ناسکی خۆیەوە دەر و پەیکەر و شوورا
و حەساری تایبەت بە خۆی هەیە.
پێــی وابــوو دێـــــــــموکراسیی دەروون
حیزبی لەگەڵ فیکری لیبرالیســتی و
القەیــدی و بــێ بەندوباری دوو شــتی
بە تەواوەتی دژبەیەکن.
زۆر جــاران لێم بیســتووە کــە دەیگوت
دێموکراســی لەگــەڵ قەڵســەگێڕان،
بڕووبەهانــەی بێ جــێ و خۆگنخاندن
و تەگەرە درووسکردن و پڕۆپاگەندەی
بــێ ئەســڵ و بــێ بنەمــا جــۆر دەر
نایەتەوە.
ئەو لە چوارچـــــێوەی دێــــــموکراسیدا
بــاوەڕی بــە نەوعێــک دیســیپلینی
ئاگاهانــە هەبــوو ،نــەزم و نیــزام و
ئینزیباتــی هۆشــیارانەی بــە پایــە و
مەرجــی بنەڕەتیــی گەشــەکردن و
ســەرکەوتن دەزانــی ،بــاوەڕی زۆر
تونــدی بــە ســانترالیزمی ئۆســوولی
هەبوو.
لەگــەڵ هەمــوو ئەوانەش پێــی وابوو
پێوەندی نێوان دوو ئینسانی خەباتکار،
پێوەنــدی نەرم و نیانی نێوان دوو دڵدار
نییە.
هەروەهــا لەســەر ئــەو بــاوەڕەی ســوور
بــوو ئەو ئیــدە بەرزانەی کە ئەو وەک
داوای دەردە کۆمەاڵیەتییــەکان
حیســابی بۆ دەکردن لەگەڵ شانتاژ و
عــەوام هەڵخەڵەتێنــی و ناوچەگەرایی
چەپلەکانە یەک ناخوێننەوە.
هەروەها ئەگەر بە ڕەسمییەت ناسینی
مافی ژنان و شــەرعییەتی بەشــداری
ئەوان لە ژیانی سیاسی و فەرهەنگی
و کۆمەاڵیەتیــدا بــۆ یەکــەم جــار
ئیــدەی دانــی کەســایەتی بــە ژنان لە
کۆمــاری کوردســتاندا بۆ یەکەم جار
لەدایــک بــوو و بــە کــردەوەش پیــادە
کــرا ،شانازییەکانیشــی بــۆ شەخســی
پێشــەوا قــازی محەممــەد و کۆماری
کوردســتان دەگەڕێتــەوە دەتوانیــن
بڵێیــن دوکتــور قاســملوو دووهەمیــن
کەس ،یا دوای کۆماری کوردســتان
ئەوەڵین کەسە بۆ زیــــــــندووکردنەوە و
پێهەڵگرتنــی ئەو ئیدەیــە تەواوی توانا
و ئینێــرژی خــۆی بە کار هێناوە و بۆ
جێگیرکردنی ئەو ئیدە پیرۆزە تێچووی
زۆری داوە و شانازییەکەیشــی بــۆ
شەخسی خۆی دەگەڕێتەوە.
ئەلحــەق هاوکاران و شاگردانیشــی بۆ
تەحویل وەرگرتنی ئەو میراتە فیکرییە
عارەقــی زۆریــان ڕشـــــــــــتووە و بــۆ
پیادەکردنیشی بە کردەوە ماندووبوونی
زۆریــان چەشــــــــــتووە و ئێـــــــــستاش
ئێمــە بــە چــاوی خۆمــان دەبینیــن
ژمارەیەکی زۆری کادری لێوەشاوەی
سیاســی و نیزامــی ،پێشـــــــمەرگە و
خەباتکارانی قارەمانی یایا ،لە هەموو
مەیدانەکانــدا ســەربەرزانە و ئازایانــە
ڕێــگا دەبــڕن و تەنانەت هەنگاوێکیش
بە جێ نەماون.
ئــەوە دوکتور قاســملوو بوو ســەروبنی
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هەروەها ئەگەر بە ڕەسمییەت ناسینی مافی ژنان و شەرعییەتی بەشداری ئەوان لە ژیانی سیاسی و
فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتیدا
بۆ یەکەم جار ئیدەی دانی کەسایەتی بە ژنان لە کۆماری کوردستاندا بۆ یەکەم جار لەدایک بوو و بە کردەوەش
پیادە کرا ،شانازییەکانیشی بۆ شەخسی پێشەوا قازی محەممەد و کۆماری کوردستان دەگەڕێتەوە
دەتوانین بڵێین دوکتور قاسملوو دووهەمین کەس ،یا دوای کۆماری کوردستان ئەوەڵین کەسە بۆ زیندووکردنەوە
و پێهەڵگرتنی ئەو ئیدەیە تەواوی توانا و ئینێرژی خۆی بە کار هێناوە و بۆ جێگیرکردنی ئەو ئیدە پیرۆزە
تێچووی زۆری داوە و شانازییەکەیشی بۆ شەخسی خۆی دەگەڕێتەوە
ئــەو پرســە گریـــــــــنگەی ئاگاهانــە
وەک میرات لە کۆماری کوردســتان
تەحویــل وەرگــرت و هۆشــیارانەش
وەک میـــــــراتێکی زۆر هێــژا و
وەکوو بەهایەکی بەشــەری زۆر بەنرخ
بــە ئەوپــەڕی ئەمانەتــەوە تەحویلــی
هاوکاران و شاگردانی خۆی دا.
شــــــــــتێک کــە پێــم خــۆش نییــە
بەســەریدا بــاز بــدەم ئەوەیــە کــە ئەمن
زاراوەی شایستەســاالریم هەرگیــز
لــە دوکتــور قاســملوو نەبیــــــــــستووە،
بــەاڵم ئــەوە بۆچوونــی خۆمــە و پێــم
وایــە بــە هەموو توانایــەوە و بە هەموو
ئینێــرژی خۆیــەوە پشــــــــتیوانی لــە
شایستەپەروەری دەکرد.
ئەو پشتیوانی لە ئیدەیەکی دەکرد کە
لە لێدوانەکانی خۆیدا بە مریتۆکراسی
نێوی دەبرد.
پێــی لەســەر ئــەوەی دادەگــرت کــە
پلــە و پۆســــــتەکان بــە پێــی شــیاوی
و پســپۆڕی و زانســت و ئاگاهــی بــە
کەســانی بژاردەی شایستە بدرێن و لە
ڕاســتای دابەشــکردنی دەســەاڵتدا لە
ســەر تەقســیمی مەهارەت و پسپۆڕی
پێی دادەگرت.
پێــی وابوو نەســپاردنی کار بە کارزان
و نەدانــی مەیــدان بــە مــۆرەی خــاوەن
مەهــارەت پاڵپێوەنــان و دەســت بــە
ســینگەوەنانی عەناســوری بەئەزموون
و کارامــە بناغــە و بنچینە و تەواوی
جومگەی هەیکەلە تەشــکیالتییەکان
بە تێکڕایی دادەڕزێنی.
ئەگــەر ئەمــن بمهــەوێ بــە پێــی
تێـــــــگەیشتنە الوازەکەی خۆم غیرەت
لە بەر خۆم نێم و تۆزێک زیاتر باسی
ئەو کەســـــــایەتییە گەورە بکەم ،نەمر
دوکتور قاسملوو یەکێک لە ڕێبەرانی
هەرە کاریزمای خۆپێگەیاندەی گەلی
ئێمــە بــوو کــە بــە جیـــــهانبینی هەرە

پتەو و بەهێزەوە نیزیک بە دوو دەیەی
تەواو فەرمانی مودیرییەت و ڕێبەری
حیزبی دێـــــــــموکراتی لە هەلومەرجی
زۆر دژوار و لێژاو و گەردەلوولی زۆر
سامناکدا بەدەستەوە گرت.
جیهانبینــی دوکتــور قاســملوو
جیهانبینییەکی بەرین و پتەو و خاوەن
کاکڵ و ناوەرۆک بوو.
ئەو تەنیا ئابـــــــووریناس و سیاسەتمەدار
نەبــوو ،کەســایەتییەک بــوو کــە
ئەهەمیەتی زۆری بە مێــــــــژوو دابوو
و دواتریــش بــە هــۆی درووســتبوون،
گەشــە کــردن و تێکشــکانی
جوواڵنەوەکانــی گەلــی کــورد و
هـــــەروەها لە هۆی ســــــــــــەرکەوتنی
شۆڕشــە گەورەکانــی دنیــا بــە وردی
ئــاگادار بــوو؛ ئــەو ئاگاهییــە توانای
بــە دوکتــور قاســـــــــــملوو بەخشــیبوو
کــە بــە ســەرنجدان و ئاوڕدانــەوە لــە
مێــژووی ڕابــردوو کێشــە و تەشــقەڵە
و گۆڵمەزەکانــی دواڕۆژ وریایانــە و
زانســــتیانە پێشبینی بکات و بەو پێیە
خــەت و ڕێبــاز و جوواڵنــی ئاگاهانــە
بــەرەو دوارۆژ بــە ســەرنجی وردەوە
پێشوەخت دیاری بکات.
ئــەو لــە بــارەی واڵت و ڕۆژهەاڵتــی
ناوەڕاســت و جەمســەرەکانی ئەمدیــو
و ئەودیــوی دنیــا ئــاگاداری زۆری
هەبوو.
لــە نێــو جیهانبینیــی و لێکدانــەوە
گرینگتریــن
گەردوونییەکەیــدا
ئەولەوییەتــی دوکتــور قاســملوو ئــەوە
بــوو کــە سیاســەت و هەڵوێســتی
حیزبــی دێموکــرات و تەنانــەت
جوواڵنــەوەی سەرانســەری هەمــوو
پارچەکانــی کوردســتانیش لەگــەڵ
سیاســەتی گشــتیی و ئاڵوگــۆڕە
سەرتاســەرییەکانی دنیــا هاودەنگ و
هەماهەنگ بکات.

بە توندی لە سەر ئەو باوەڕەی بوو کە
هەر چەشــنە غافڵبــوون یا بێتەفاوەتی
لە ڕاست گێژ و خول و ئاڵوگۆڕەکانی
دنیا دابڕان و بەجێمان و تەریکمانەوە و
تاککەوتنــەوەی زیانبار بەدوای خۆیدا
ڕادەکێشێ.
ئەگــەر ئێمــە دوکتــور قاســملوو لــە
ڕیــزی ڕێبەرانــی هەڵکەوتــوودا وەک
سیــــــــــــمای دەبڵکاراکتێــر بێنینــەوە
بەربــاس الیەکــی شــەفافییەت و
یەکڕوویــی و جیددیبوون و ســەراحەت
بــوو ،الیەکــەی دیکەشــی نەرمــی و
ئارامــی و زەردەخەنــە و ڕووخۆشــی و
پێــــــــــکەنینی دۆستانە و نوکتەوێژی
و زەوق و سەلیقەی ناسک بوو.
ئەگــەر ژیانەکەیشــی لەســەر یــەک
بــە دووبــەش دابــەش بکەیــن ،ئەگــەر
کەرتــی ســەرەتای ژیانــی شــێلبوونی
جیددی و خۆڕاهێنانی شێلگیرانە بوو،
تەواوی کەرتەکەی دیکەی هەمووی
مامۆســتایەتی و فێرکاری و پەروەردە
و ڕاهێنانی ئینسانەکانی دیکە بووە.
دوامااڵوایــی و کۆچــە ســوورە
شــێوەیەک
یەکجارییەکەشــی
پێشــەنگی و ڕێـــــــــــنوێنی و
جۆگەشــکێنی بێباکانــە و ڕاهێنانــی
شــــــــــۆڕشگێڕانە بــوو ،بــە کــردەوە
ڕۆڵەکانی گەلی کوردی فێر کرد کە
لــە پێنــاوی ئامانجەکانیانــدا هەرگیز
نەســــــــــڵەمێنەوە و تــا دواهەناســەی
ژیانیان لە بڕینی هەورازە سەختەکاندا
پێــش قــەراوڵ و ڕچەشــکێن بــن دوور
لــە دڵەڕاوکــێ و دڕدۆنگی و گومان
تــا گەیشــتن بە ئامانجــی یەکجاری،
هەنگاوەکانیان شل نەکەنەوە.
بەڵــێ دوکتــور قاســملوو وەکــوو
مۆمێــک داگیرســا و هەڵپــڕووکا
و لــە پێنــاوی گەلــی خۆیــدا بــوو بــە
زنجیرەیــەک فرمێســکی دوورودرێژ و

تا پایینترین نوقتەی بااڵی توایەوە.
دوکتور قاســملوو لە تەواوی تەمەنیدا
ماندوویــی نەناســی،بە شــاهیدی
دۆســتان و دوژمنــان ئــەو یەکێــک
لــە پڕکارتریــن و ســــــــــــەرگەرمترین
ســیما
ماندوویینەناســترین
و
هەڵکەوتووەکانــی هاوچەرخــی خۆی
بوو ،فاکتەری زەمانی بە ئامرازێکی
زۆر گرینگ و کاریگەر زانی و کات
و ســاتەکانی تەمەنــی لــە پێــــــناوی
خەباتــی گەلەکەیــدا توانــدەوە و لــەو
پێنــاوەدا بەهــای زۆر گــەورە و گرانی
دا ،لــە قوواڵیــی دەروون و ویژدانییەوە
هەتــا توانــای کێشــای هاوارەکانــی
خــۆی بــەرز کــردەوە و بــە ســـــــــۆز
و کــوڵ و ئەوپــەڕی بێباکییــەوە
ڕایگەیاند« :گــــــەلێک ئازادی بوێ
دەبێ نرخی ئەو ئازادییەش بدات».
حەققــەن و ئینـــــــسافەن بــێ ڕیــا و
چەورزمانــی و لەڕوودامــان ،ئــازادی
ویســــــــــت و بــۆ خۆیشــی وەکــوو
ئۆلگوو و میسال و نموونە بە قیمەتی
هێژاتریــن ســەرمایە و گرانبەهاتریــن
کااڵی ژیانی باجەکەی دا.
دوکتــور قاســملوو کەســێک بــوو کە
عەقڵییەتــە بەرزەکــەی ڕێنوێنــی
ڕێچکــە و ڕێبازەکــەی بــوو ،ئــەو
بەرزەوێژییــە مەیدانــی و ویـــژدانییە
هەستانەوەی ڕۆحی شـــــــــــۆڕشگێڕانە
و زیندووبوونــەوە و فرچکگرتنــەوەی
نامووســی سیاســی بــوو ،ئاخریــن ناڵە
و هــاواری دوکتــور قاســـــــــــملوو
بــۆ چەوســاوان و زۆرلێکــراوان و
دەنگــی مەزڵوومانــەی تێکڕایــی
جەرگســووتاوانی گەلــی کــورد بــوو
کــە لــە ســینە و هەناســەی دوکتــور
قاســملووەوە بــەرز بوویــەوە و بە هەموو
ڕۆڵەکانی گەلی کورد و نیازپاکان و
ئازادیخوازانی دنیا ڕاگەیەندرا.
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ژمارە ٣١ ، ٨٢٧ی پووشپەڕی ١٤٠١

د .ئازاد محەممەدیانی:

کۆماری ئیسالمی دەتوانێ دوو ئامانجی گشتی لە گەیشتن بە چەکی ناوکی ھەبێ:
.١گەرەنتی کردنی حکوومەتەکەی .٢ئاوەاڵبوونی دەستی لە بردنە پێشی سیاسەتە ناوچەییەکانیدا

وتووێژ :ڕەحمان سەلیمی
«محەممەدجواد الریجانــی» دیپلۆماتی
پێشــووی ڕێژیمــی ئێــران و «کەماڵ
خــەرازی» ڕاوێــژکاری بــااڵی «عەلی
خامنەیی» ،ڕۆژی یەکشــەممە ٢٦ی
پووشــپەڕ ،لــە دوو وتووێــژی جیاجیادا لە
تواناییەکانــی کۆمــاری ئیســامی بــۆ
دروســتکردنی بۆمبــی ناوکی قســەیان
کــرد ،کەمــاڵ خــەرازی وتوویەتــی کــە
ئێــران توانایــی فەننــی و تەکنیکــی
پێویســتی بــۆ دروســتکردنی بۆمبــی
ناوکی هەیە ،بەاڵم لە ئێســتادا بڕیاری
بــۆ ئــەو هەوڵــە نــەداوە ،کاتژمێرێــک
دواتــر محەممەدجــەواد الریجانــی بــە
ئامــاژەدان بــە ســەفەری جۆبایــدن بۆ
ئیســرائیل وتوویەتــی بەپێــی فتــوای
خامنەیــی ئێــران ئیزنــی نییــە چەکــی
کۆمەڵکــوژ بەرهــەم بێنێت ،بەاڵم ئەگەر
بــەو ئاکامــە بــگات کە چەکــی ناوکی
دروســت بــکات ،هیچ کــەس ناتوانێت
پێشــێ پــێ بگرێــت .ئــەو قســانە لــە
دۆخێکدایــە کە وتووێژەکانی بەرجام بێ
ئــاکام ماونەتــەوە ،کەواتــە دەتوانــن چ
مانایەکیان هەبێت؟
لــەو وتووێــژەدا لەگــەڵ بەڕێــز دوکتــور
‹›ئــازاد محەممەدیانی›› شــرۆڤەکاری
سیاســی ئــەو بابەتــە دەخەینــە بــەر
تاوتاوێ کردن.
ــــ ئایــا ڕێژیمــی ئێــران لــە حاڵــی
بەرهەمهێنانی چەکی ناوکییە؟
ئەگەر ئاوڕێک لەو ڕەوتە بدەینەوە کە
بەرنامەی ناوکی ئێرانی پێدا ڕۆیشتووە
 ،دەردەکەوێ کە کۆماری ئیســامی
نەیتوانیــوە کۆمەڵــگای نێونەتەوەیی و
ئاژانســی نێودەوڵەتی وزەی ناوکی بەو
قەناعەتــە بگەیەنێت کــە متمانە بکەن
بە بەرنامە ناوکییەکەی ،چون لە پلەی
یەکەمــدا دوای چەنــد ســاڵ چاالکی
نھێنی ئەتۆمی لە نەتەنز و ئەراک له
2002دا ئەم هەواڵنە ئاشکرا بوون ،دواتر
ماوەیەکــی زۆری کێشــا تــا قەبووڵــی
بــکات وەســڵ بــێ بــە پڕۆتۆکۆلــی
ئیلحاقــی ،پــاش ئــەوەش ئەگەرچــی
کەوتــە ژێر چاوەدێری ئاژانســەوە بەاڵم
ژێربەژێــر ھەر خەریــک بــوو کــە زۆر
جار سەرەداوی نھێنیکارییەکانی وەدەر
کەوتوون و ئێســتاش پاش کێشــەیەکی
زۆر بە شــێوەی ئاشــکرا بۆخۆی دانی
بە پیتاندنی تا شەست لە سەد داھێناوە.
پرسیار ئەویە ئەگەر کۆماری ئیسالمی
بە دوای شــتێک زیاتر لە وزەی ئەتۆم
بــۆ کارەبــا و کارکــردە پزیشــکی و
زانستییەکان نییە بۆ نھێنیکاری و بۆ
شەســت لە ســەد؟ وەاڵمی ئەو پرســیارە
وەاڵمی پرســیارەکەی ئێوەشە ،ئەوەیکە
کۆماری ئیســامی خــەون بە چەکی
ناوکییەوە دەبینێ .
ـــ جەواد الریجانی و کەماڵ خەرازی،
بــەدوای یەکــدا لــە ســەر توانایــی
بەرهەمهێنانی چەکی ناوکی جەختیان
کرد ،بۆچی ئەو قســانە لە ئێســتادا
دێنە بەرباس؟
الم وایــە ئــەم قســانە لــە ئێســتادا
دەتوانــێ دوو ئامانــج بپێکــێ؛ یەکــەم
ئەوەیکــە ھاندانــی پێنــج زێــدە یەکــە
بــۆ ملــدان بــە ویســتەکانی ئێــران لــە
دانوســتانەکانی بەرجام؛ واتە دەیهەوێ
بڵێ کە نەگەڕانەوەتان بۆ بەرجام یانی
گەیشــتنی ئێمــە بــە بۆمبــی ناوکــی،
کەواتە بە ســەاڵحە بگەڕێنەوە چون لە
ئەگــەری نەگەڕانەوەتانــدا ئێمــە دەبینە
ساحیب چەکی ناوکی .دووھەم ئەوەیکە

ئەو قسانە ھۆشداری یا ھەڕەشەیەکە لە
ســەر ئیســرائیل ،کــە ئەگەر بــیھەوێ
درێــژە بــدا بەو کردەوانــەی یا بیھەوێ
ھێرشــێکی ڕاســتەوخۆ بکاتــە ســەر
ئێــران ،ئێمــە ئەوەندە لــە بۆمبی ناوکی
نزیــک ھەیــن کە ســازی بکەیــن و بە
کاریشــی بھێنیــن .دیــارە کوتنی ئەو
قســانە لە زمانی کەماڵــی خەڕازییەوە
زۆر مانــادارە ،چــون «سەرپەرەســتی
شوورای ڕاھبۆردی سیاسەتی دەرەوەی
کۆمــاری ئیســامییە» ،شــوورایەک
کــە ڕاســتەوخۆ لە ژێر نــەزەری عەلی
خامنەییدایــە و لــەو خــەت وەردەگــرێ
و ڕاوێــژی دەداتــێ؛ بۆیــە پێویســتە
ئــەو قســانە بــەو ئاشــکراییە ،بــە ھێند
وەربگیردرێ.
ــــ ئــەو قســانە لــە کاتێکدایــە کــە
وتووێژەکانــی بەرجــام ڕاوەســتاوە؛
کەواتــە لــە وەهــا هەلومەرجێکــدا
دەتوانێ چ لێکەوتەیەکی هەبێت؟
وەک لە وەاڵمی پرســیاری پێشــوودا
باسم کرد ،مەبەست لەو قسانە ھاندانی
ئامریــکا و الیەنەکانی دانووســتانکارە
بــۆ ملــدان بــە ویســتەکانی ئێــران و
گەڕانەوەیان بۆ بەرجامە ،بەاڵم ئەوەیکە
ئایــا ئەو الیەنانە پێمل بە ویســتەکانی
کۆمــاری ئیســامی دەبن یــان نا ئەوە
باســێکی دیکەیــە؛ الم وایــە کۆماری

ئیســامی خەریکە ھەموو کارتەکانی
دەســووتێنێ ،لە ئێســتادا دژبەرانی ئەم
حکوومەتــە ھێند ھاودەنگن کە کەمتر
دیتراوە بەو شــێوەیە لــە بەرامبەر ئێراندا
ڕاوەســتن ،تەنانــەت چەنــد مانگ لەوە
پێش لە نێوان ئامریکا و ئورووپاییەکاندا
جیــاوازی بیروڕا ھەبوو لە ســەر جۆری
ھەڵســوکەوتکردن لەگــەڵ ئێــران ،بەاڵم
ئێســتا وانەماوە و ھاوڕاترن ،کەواتە پێم
وایە ئەو قسانە لێکەوتەکەی لە ئاست
چاوەڕوانی کۆماری ئیســامیدا نابێ
و تەنانــەت دەتوانــێ بەپێچەوانەوە ببێتە
ھۆی بێمتمانەتربوونیــان بــە ئێران ،چون

گــەورەی ئەمنــی لــە پلــەی یەکەمدا
بۆ ســەر ئیســڕائیل و دواتر واڵتەکانی
ئــەم ناوچەیــە و لــە ئاکامدا بۆ گشــت
دنیا؛ چونکە کۆماری ئیســامی ھەر
لە سەرەتای ھاتنە سەرکاریەوە دروشمی
پەرەپێــدان بــە ئیســامیی سیاســی و

دەســەاڵتی شــیعەی نوێنەری ئیمامی
زەمانی داوە و خەریکە زۆریشی هەوڵ
بۆ دەدات ،کە ئەو ھەمووە دەســتوەردانە
لــە واڵتانــی دەوروبــەری خــۆی لــەو
پێوەندییەدایە ،سەرەڕای ئەوەیکە بەڵێنی
لەنێوبردنــی ئیسڕائیلیشــی داوە ،خــۆ
ئەگەر بڕیاری جێبەجێکردنیشــی نەدا،
دونیــا ناتوانــێ لــە ســەر ئەوە ڕیســک
بــکات ،بۆیە پێم وایــە تەحەمولی ئەوە
بۆ دونیا دژوارە و کۆماری ئیســامی
پێویســتە بیــر لــە ڕۆژانــی ئەســتەمتر
بکاتــەوە .ئــەو ئیدیعایــە دەتوانێ ببێتە
دەستمایەی گەمارۆ و گوشاری زیاتر.
لێرەدا پێویستە ئاماژە بە نەخشی ڕوسیا

بــە ســەردا ســەپاند ،بەاڵم ئێســتا چین
بێدەنگــە و نازانــرێ قــەرارە لــە کاتــە
ھەســتیارەکەدا چ بڕیارێــک بدا ،بەاڵم
ڕووســیە لە ئێســتادا خەریکە گەمە بە
کارتــی ئێــران دەکا لــەو شــەڕەی کــە
ھەڵیگیرســاندووە ،ڕوسیە حەز بە ئێرانی

ناوکی ناکا چــون دەبێتە ڕکەبەرێکی
ھەرچەنــد الوازتــری ناوچەیی و ڕەنگە
ســەربەخۆتر ،ناشــیهەوێ بەرجــام ســاز
بێتــەوە و ئێــران بگەڕێتــەوە بــازاڕی
نەوتــی جیھانی و لە ڕۆژاواش نزیک
ببێتەوە چون لە ئێســتادا پێویســتی بەو
دۆخــە ھەیــە و نــایھەوێ ئێران جێی لە
بازاڕی جیھانی وزە بگرێتەوە ،کەواتە
ھەڵوێســتی ڕووســیە بــە نیســبەت ئێران
نــاڕوون و نادۆســتانەیە و ئێران ناتوانێ
لە کاتە ھەستیارەکاندا حیسابی لە سەر
بکات.
ــ لە ئەگەری دەستپێڕاگەیشتنی ئێران

ئێرانی ئەتۆمی ھەڕەشەیە لە سەر ھەمو دنیا بەاڵم لە سەر ئیسڕائیل و واڵتە
ناوچەییەکان ھەڕەشەترە ،بۆیە دەبێ چاوەڕوانی بەھێزتربوونی ھاوپەیمانەتییە
ناوچەییەکان دژ بە ئێران بین ،کە ئەگەر پێویست بوو لە کاتی گونجاودا ھێز
بەکاربهێنن یا نەھێڵن ئێران ھێز بەکاربهێنێ
ئــەوە ئەســڵەن لە قســەکانی پێشــتریان
ناچێ.
ــــ کۆمەڵگای جیهانــی تا چ ڕادەیەک
ئەمــە بــە هەڕەشــەیەکی جیــددی
دەزانێت؟ کاردانەوەیان چ دەبێ؟
دیارە دەستڕاگەیشتنی ئێران بە چەکی
ناوکــی یانی ســازبوونی کێشــەیەکی

و چیــن بکرێ ،لە ســەر کاغــەز ھاوڕا
و ھاودەنگــی کۆمــاری ئیســامین
بــەاڵم لــە کــردەوەدا زۆرجــار بــە دژی
ئێران ھەڵوێســتیان گرتــووە و ھاودەنگی
واڵتــە ڕۆژاواییــەکان بــوون ،بە تایبەت
ئــەو کاتــەی کــە شــوورای ئەمنیەتی
ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان
ئێرانــی بــە چەند بڕیارنامە خســتە ژێر
فەسڵی حەوت و گەمارۆ کوشندەکانی

بــە چەکــی ناوکــی ،سیاســەتەکانی
ڕێژیمــی ئێــران لــە ئاســتی ناوچه و
جیهانیــدا چ ئاڵوگۆڕێکــی بەســەردا
دێت؟
کۆمــاری ئیســامی دەتوانــێ دوو
ئامانجی گشتی لە گەیشتن بە چەکی
ناوکی ھەبێ :یەکەم گەرەنتی کردنی
حکوومەتەکــەی و دووهەم ئاوەاڵبوونی
دەســتی لــە بردنــە پێشــی سیاســەتە

ناوچەییەکانیــدا .بۆیــە پێم وایە ئەگەر
ئــەوە ڕوو بــدات ،دەســتتێوەردانەکانی
زیاتــر دەبــێ و ڕووهەڵماڵڕاوتــر ئــەو
پالنانــەی کــە بۆ ناوچــەی ھەیە دەباتە
پێــش .ھێــزە نیابەتییەکانــی بەھێزتــر
دەکات و زمانی بە نیســبەت ڕۆژاواش
توندتر دەبێ .سروشــتییە کە ھەڕەشەی
بۆ سەر ئیسرائیل زۆر زیاتر دەبێ.
ــ ئیســراییل و واڵتانی عەرەبی چۆن
لەگــەڵ ئــەو بابەتــە هەڵســوکەوت
دەکــەن و چ ڕێگایــەک لەبەرامبــەر
ئێرانی ناوکی دەگرنە بەر؟
الم وایە ئیســڕائیل بۆ مانەوەی خۆشی
بــێ ناچــارە پێــش ئــەوەی کۆمــاری
ئیســامی بــە بۆمبــی ئەتــۆم بــگات،
کارێک بکات ،بۆیە ئێستا هەوڵیەتی
بــە ســازکردنی ھاوپەیمانەتییــەک
لەگــەڵ واڵتــە عەرەبییەکان ھەڵبەت بە
پشتگیری ئامریکا لە ژێر ناوی ناتۆی
ڕۆژھەاڵتی ناوەڕاســت ،جەبھەی دژی
ئێران بەھێزتر بکات .دیارە وەک گوترا
ئێرانی ئەتۆمی ھەڕەشەیە لە سەر ھەمو
دنیــا بــەاڵم لە ســەر ئیســڕائیل و واڵتە
ناوچەییــەکان ھەڕەشــەترە ،بۆیــە دەبــێ
چاوەڕوانی بەھێزتربوونی ھاوپەیمانەتییە
ناوچەییــەکان دژ بــە ئێــران بیــن ،کــە
ئەگەر پێویست بوو لە کاتی گونجاودا
ھێــز بەکاربھێنــن یا نەھێڵــن ئێران ھێز
بەکاربھێنێ.
ــــ خەڵکــی ئێــران چەندیــن ســاڵە
کــە بەهــۆی بەرنامەی ناوکــی ئێران
گوشــارێکی زۆریان بەسەردا سەپاوە،
بەرهەمهێنانــی چەکــی ناوکــی چ
کاریگەرییەک لەسەر ڕەفتاری خەڵک
دادەنێت؟
بەشــی زۆری ئــەم دۆخــە ئابوورییــەی
ئێســتای خەڵکــی ئێــران بــەھۆی
ئــەو گەمارۆیانەیــە کــە داســەپاوە و
بەشێکیشــی ھی ئەو تێچووە کەاڵنەیە
کە ئەو بەرنامەیە بۆ ئێرانی ھەبووە ،بۆیە
ھەر ئێســتا کۆمەڵگای ئێــران ھاوڕانین
لەگــەڵ ئەو بەرنامەیە و نانی شــەویان
پــێ واجبتــرە ،لەالیەکــی دیکەشــەوە
ئێرانییەکان دەزانن کۆماری ئیسالمیی
ئەتۆمی نەتەنیا ھەڕەشەیە لە سەر دونیا
بەڵکــوو ھەڕەشەشــە لــە ســەر ئــەوان و
ڕەنگــە بتوانێ ماوەیــەک تەمەنی ئەم
حکوومەتــە درێژ بکاتەوە ،بۆیە نەتەنیا
ھاوڕا نیــن بەڵکــوو لــە ئێســتادا کــە
بزووتنەوە جۆراوجۆرە کۆمەاڵیەتییەکان
لــە گەشــەدان و ئەگــەری ســازبوونی
بزووتنەوەیەکــی گشــتی جەمــاوەری
بــەھۆی ئــەو ھەمووە قەیرانــە ئابووری،

ڕووسیە لە ئێستادا
خەریکە گەمە بە کارتی
ئێران دەکا لەو شەڕەی
کە ھەڵیگیرساندووە،
ڕوسیە حەز بە ئێرانی
ناوکی ناکا چون دەبێتە
ڕکەبەرێکی ھەرچەند
الوازتری ناوچەیی و ڕەنگە
سەربەخۆتر ،ناشیهەوێ
بەرجام ساز بێتەوە و
ئێران بگەڕێتەوە بازاڕی
نەوتی جیهانی و لە
ڕۆژاواش نزیک ببێتەوە
چون لە ئێستادا پێویستی
بەو دۆخە ھەیە و نایهەوێ
ئێران جێی لە بازاڕی
جیهانی وزە بگرێتەوە،
کەواتە ھەڵوێستی ڕووسیە
بە نیسبەت ئێران ناڕوون
و نادۆستانەیە و ئێران
ناتوانێ
لە کاتە ھەستیارەکاندا
حیسابی لە سەر بکات

کۆمەاڵیەتی و سیاســییە ،لە ئارادایە،
کۆمەاڵنــی خەڵکی ئێــران بە ئەتۆمی
بوونی کۆماری ئیســامی ناشاد دەبن
و نیگەرانــی ئــەوە ھەیــە کاریگەری لە
ســەر بەرەوپێشــچوونی ئــەو بزووتنەوانە
ھەبێ.
دیــارە پڕچەکبــوون و ناوکیبــوون
بەپێچەوانــەی بیــروڕای کۆمــاری
ئیسالمی ،ناتوانێ ببێتە ھۆی گەرەنتی
کردنی حکوومەتەکەی بەاڵم دەتوانێ
بــۆ کورتمــاوەش بــووە ھێندێــک ئــەو
دەســەاڵتە بە ھۆی زەبروزەنگی زیاترەوە
درێژ بکاتەوە.
بۆیــە پێــم وایــە بزووتنــەوە جۆراوجــۆرە
کۆمەاڵیەتییــەکان ڕێگــەی خۆیــان
دەپێــون و بــەھۆی گەمــارۆی زیاتــری
کۆمەڵــگای جیھانــی بــۆ ســەر ئێران
بــاری ئابووری ئــەو واڵتە خراپتر دەبێ
و ناڕەزایەتیــش پــەرە دەســتێنێ و لــە
ئاکامدا حکوومەتی ئیســامی ناچارە
بە ملدان یا ڕووخان دەبێ.

ژمارە ٢٢ ، ٨٢٧ی جوالی ٢٠٢٢

(لــە یــادت دەنووســم بەرزەیــاد ،لــە ناوت دەگەڕێــم بەرزەمرۆڤ)
گوڵباخ بەهرامی
هەناسەسوارتر لە تاوان
بە دوای شوێن پەنجەی گوللەدا وێڵە،
بە دوای سێبەری مەرگدا چەتوون،
ڕۆژاوای هەمیشە نەگریس
ڕۆژاوای هەمیشە برین و شکان.
پەنجەکان شایەتن
کە هەتاو
لە دوادێڕی هەر شێعرێکدا ،شەهید ئەبێت
گوللە ،بەر برینی دڵم دەکەوێت
ڕۆژەکان ئەزانن
کە پەڕەی خوێناوی ڕۆژژمێر
لە پووشپەڕ نزیک ئەبێتەوە
کۆسااڵن وەک دایک
سپییەتی دواتاڵی پرچیشی دەڕنێت
نارنجۆک بە جەستەی سوورییەوە دەئاڵێ
ڕووگەیەک دەبەستێت
بەرەو دڵەڕاوکێی شەوێکی نوتەکی قەرەسەقەل
ڕوو بە حەماسەی پەڕینەوەی ژیان بۆ ئازادی
پەڕینەوەی دواهەنگاو
لە جەستە ماندووەکەی بۆڕییەر.
لە یادت دەنووسم بەرزەیاد
لە ناوت دەگەڕێم بەرزەمرۆڤ
وەک ئەوەی کە ئەم پووشپەڕە
تاوناتاوێک
زام لە دەرگای دڵم بدا و
کۆنە مێژووی شەرمێونی سەدەیەکی پڕ نەهاتم بۆ هەڵڕێژێت
وەک ئەوەی کە ئەم هەتاوەی لە ڕووگەی دڵتەوە هەڵدێ
دوامەنزڵگەی ،خاکە پڕ لە شەهیدەکەی ئازادی بێ و
لە فرتوفێڵی تاوان و
دونیای بەناو دێموکراسی ڕۆژاوای مودێرن بێرەوە هەاڵتبێت.
لە پراگەوە بۆ قەندیل
لە دوادێڕی سەر الپەڕەی کتێبەکەی بۆدلێر و ڕۆمەن ڕۆالن
لە دواهەنگاو ،لە دواشەقامی پاریس و
پیرە هزری بێرنارد کۆشنێر،
لە نووسینەوەی دواگوللە و
دوادڵۆپی خوێنێکی لە غەدرا شەهید،
هەر تاڤگەیە و
دۆڵ بە دۆڵی چی دارستانە دەگەڕێ
خەندەیەکت بکاتە شەپۆلی بااڵی،
توێشووی ڕێگای سەدەیەکمان بۆ بخاتە هاتنتەوە.
بە ناوی تۆوە دەنووسین ئەی قەندیل
بە قورگی تۆوە دەگریێین ئەی پاریس.
ئەی مێژووی هەمیشە حەسرەتکێش
دەفتەری خوێناوی تەمەنی شەهیدمان
ئەی ڕووگەی نەوەیەک پشتاوپشت تامەزرۆ
ئامێزی تەنیاتر لە خەمی خۆرهەاڵت ،پیرالشێز
کام هەتاو ئەوندە بەخشندە
لە خۆرهەاڵتی دڵتەوە هەڵدێت و
کام ڕێبوار ئەوندە پڕحەسرەت
لە پەنای برینی لەشتەوە سەرخەوێک ئەشکێنێت.
ئەی خاکی لە غوربەتا شەهید،
ئەو ئەیویست مانگەشەو بکەیتە ڕەفیقی ڕێگات و
پیاڵەیەک پڕ بکەیت لە بەفری سەر شانی کۆسااڵن،
تینویەتی حەسرەتی نیگایەک بشکێنیت
ئاوی و خاکەڕا
هەوری و جامانەت لە گەردن بئاڵێ.
ئەو ئەیویست
ئاوازێک بە نۆتی شمشاڵی ژینەوە بژەنێ
بۆ سۆزی دایکانەی ئەو شاخەی
بە کۆڵێک خەمەوە

گوێی بۆ وتنەوەی سروودی خوایە وەتەن ئاواکەی
ڕاگرتووە و پێدەشتی پڕ نەسرینی ئارەزووی
بۆ گەرمەی هاتنەوەی هەنگاوێک ڕاخستووە.
ئەو ئەیویست نەهێڵێت
ئەم غەدرە پێ بگرێ و
خوێن لە ڕەگی گورگئاسای تاوانەوە بااڵ بکات
نەهێڵێت تاریکی سیخوڕی بن پەردەی هەتاو بێ و
نەهێڵێت مانگەشەو ڕاپۆرتی شوێن پێتان بۆ تاوان بنووسێت.
ئەی مێژووی هەمیشە غەدرلێکراو
ئەی دۆستایەتی نگریسی بە ئاژاوە شێوێندراو
ئێوە بڵێن
لە نەخشەی تازەنوسراوەی زڕبراکانی مێژوودا
بێ قاسملوو
کام ئەورووپا و کام ڕۆژاوا
دەرگای شارێکیان دەکوتا و
دەستیان دەخستە ناو دەستی کوردبوونەوە.
ئەو تەنیا کەسێک نەبوو لە سەدەیەکدا
سەدەیەک بوو لە هەموو کەسدا بوونی هەبوو
ناوێک نەبوو لە ڕیزێکی الپەرەکانی مێژوودا
مێژوویەک بوو بە هەزار ناو
لە ناو ڕیزی چی الپەڕەی نووسراوی بیری مۆدێڕنە بوونی
هەبوو
لە چەپەوە ،هەتا بیری لینینیزم و
مارکسییەکانی بە شان وباڵ ئەستێرەوە .
لە پراگەوە تا پاریس
لە پاریسەوە تا ڤییەننا
لە قەندیلەوە تا پیرە سۆڤییەت
هزرێک بوو لە قووڵبوونەوەی ژیان لە مرۆڤدا
نیگایەک بوو سەدان ساڵی پێش خۆیشی دەبینی.
قاسملوو
کاریزمای سەدەکانی پێش خۆی بوو
بەر لە هەموو مێژوونووسێک
رۆژاوای هێنابووە قسە،
تەنگی بە دژ و نەیار و پیالنی ڕەش هەڵچنیبوو.
هەر ئەو بوو ،بێ نەسرەوتن
پێش کاروانی دۆستە ئەورووپییەکانی کەوت
شاخ بە شاخ و
سەنگەر بە سەنگەری ئەم خاکە ئاشنایەی
پێ گۆش کردن،
هەر ئەو بوو لەبەر هەیوانی هەتاودا
تاوێک دەستی میتەران و تاوێک کۆشنەری دەگرت و
لەگەڵ تیسۆت و ڕەندەڵدا
مێژوویەکیان دەهۆنییەوە
تا ئێستاکەش لە دێڕ بە دێڕی یادیاندا هەر زیندووە و
لە ژوور بە ژووری ماڵەکانیان دەبینرێت.
نەک هەر مەرگ
سەدان پیالنی مەرگئاساش نەیانتوانی
ناوی لە نووکی قەڵەمی ئەورووپادا بسڕنەوە
خەندەی لە قاپی سەر ڕەفەی دۆستەکانیدا دەربێنن
نەیانتوانی
لە دیپلۆماسی بنووسن و
قاسملوو ،یەکەم وشەی سەر زمانی دیپلۆماسی دنیا نەبێ،
نەیانتوانی بێ قاسملوو
ڕێگای گەڕانەوەی مێژوو
بۆ سەدەکانی بەر لە ئەو بدۆزنەوە.
دەستێک بگووشن ،پێش هەموویان
دەستەکانی قاسملوویان بۆ دواسەفەر نەگوشیبێ،
سروودێکی تازە بڵێن
پێش نۆت و دەنگ
قاسملوو بۆی نەوتبێتن.
نەیانتوانی و
نەیانتوانی و
هەر ناشتوانن.
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