دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا
خوێنەرانی خۆشەویستی "کوردستان"

ئۆرگانی كۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

بەداخــەوە ڕێکەوتــی ٢٤ی پووشــپەڕی ١٣٩٦ی هەتــاوی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران هەواڵی شــەهید بوونی
پۆلێک لە تێکۆشــەرانی دێموکراتی باڵو کردەوە کە لە حەماســەکانی "قەرەســەقەڵ" و " کۆســااڵن" ،ســاڵی ڕابردوو لە
بەربەرەکانێ لەگەڵ هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیســامی شــەهید ببوون .بەم بۆنەوە بەناوی دەســتەی نووســەران و
لێژنەی بەڕێوەبەری ڕۆژنامەی "کوردستان" سەرەخۆشی لە بنەماڵەی بەڕێزی شەهیدانی تازەی گەلەکەمان و خەڵکی
کوردستان دەکەین و پەیمانی وەفاداری لەگەڵ ڕێبازی شەهیدان نوێ دەکەینەەوە.
ڕێگای شەهیدان پڕرێبوار
دەستەی نووسەرانی "کوردستان"
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لە ٢٢ی پووشپەڕدا
پەیمانــی وەفاداری بە
ڕێبازی قاسملوو نوێ کرایەوە

بــە بۆنــەی ٢٢ی پووشــپەڕ٢٨ ،ـــەمین
ســاڵیادی شــەهیدکرانی دکتــور قاســملوو
و هاوڕێیانــی ،ڕێوڕەســمێک لــە بنکــەی
ســەرەکی دەفتــەری سیاســیی حیزبــی
دێموکراتی کوردستانی ئێران بەڕێوە چوو.
دوانیــوەڕۆی ڕۆژی پینجشــەممە
ڕێکەوتــی ٢٢ی پووشــپەڕی ١٣٩٦ی
هەتــاوی ،ڕێوڕەســمێکی تایبــەت بــۆ یــاد
و وەبیرهێنانــەوەی خەبــات و تێکۆشــانی
شــەهیدی هەرگیــز نەمر دوکتور قاســملوو
و هاوڕێیانی بە بەشداری مستەفا هیجری
ســکرتێری گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران ،ئەندامانی ڕێبەرایەتی،
کادر و پێشمەرگە و بنەماڵەکانی حیزب و
چەندین الیەن و حیزبی سیاسی و میوانانی
بەشدار بەڕێوە چوو.
ســەرەتای ڕێوڕەســمەکە بــە خوێندنــی
ســروودی نەتەوایەتیــی ''ئــەی ڕەقیــب'' و
ڕاگرتنی خولەکێک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن
لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی ڕێــگای
ڕزگاریی کوردستان دەستی پێکرد.
دواتر "مستەفا هیجری" سکرتێری گشتیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بە
بۆنــەی ٢٢ی پووشــپەڕ چەنــد وتەیەکــی

پێشکەش کرد.
هیجــری لــە ســەرەتای قســەکانیدا وێڕای
باســێک لە ســەر ٢٢ی پووشــپەڕی ساڵی
١٣٦٨ی هەتــاوی کــە تێیــدا ڕێبــەری
نــاوداری کــورد دوکتور قاســملوو لە ســەر
مێزی وتووێژ شــەهید کرا ئاوڕی لە چەند
ڕوودای دیکەی مانگی پووشــپەڕ دایەوە؛
ناوبــراو وتــی :لە 24ی پووشــپەڕی ســاڵی
1378ی هەتــاوی کاک ســەید ســەالم
عەزیــزی ئەندامــی دفتــەری سیاســی بــە
هــۆی نەخۆشــی شــەهید بــوو؛ هەروەهــا
لــە مانگــی پووشــپەڕی ســاڵی ڕابــردوودا
پۆلێــک لــە پێشــمەرگەکانی حیزبــی
دێموکــرات لــە خەباتــی نوێــی ڕاســانی
ڕۆژهەاڵت شەهید بوون.
مســتەفا هجــری دوای باســکردن لــە
کەســایەتیی شــەهید ســەالم عەزیــزی و
شــەهیدانی راســان گوتی :ساڵو لە گیانی
هەموو ئەو شەهیدانە و شەهیدانی ڕێگای
ڕزگاریــی کوردســتان دەکەین و ســاو بۆ
بنەماڵەی هەموو شەهیدان دەنێرین.
هیجــری لــە وتەکانــی ســەبارەت بــە
کەســایەتیی دوکتۆر قاســملوو باســی لەوە
کــرد کــە دوکتــۆر قاســملوو یەکێک لەو

دەگمــەن ڕێبەرانــە بــوو کــە بــەردەوام بیر و
هــزری نوێــی دەهێنایــە نێــو خەباتــەوە و بە
کــردەوەش هەنــگاوی بــۆ جێبەجێکردنیــان
هــەڵ دەگــرت .دوکتــور قاســملوو لــە
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت و لــە نێو خەباتی
حیزبــی دێموکراتــدا بــۆ چرکەســاتێکیش
بەرامبــەر بە ڕووداوەکان بێ الیەن نەبووە و
هەردەم ڕێگا و پێشنیاری نوێ و مودێڕنی
بۆ چارەسەری قەیرانەکان هێناوەتە ئاراوە.
بەرێــز هیجــری لــە بەشــێکی دیکــەی
قســەکانیدا گوتــی" :پیالنــی تێــرۆری
دوکتــور قاســملوو پیالنێکــە کــە بێجگــە
لــە ئێرانییــەکان بــە دەگمــەن هەڵکەوتــووە
الیەنێــک بە مەبەســتی لەناوبردنی الیەنی
نەیــاری خۆی کەڵکی لە مێزی دیالۆگ
وەرگرتبێت".
ســکرتێری گشــتیی حیزبــی دێموکــرات
هەروەها باســی لەوە کرد" :دوای  ٢٨ســاڵ
کــە ڕێژیمــی ئێــران پێی وابوو بــە تێرۆری
دوکتور قاســملوو خەباتی خۆرهەاڵت لەناو
دەچێــت بەاڵم بــە پێچەوانەوە خەباتی کورد
بە تێکۆشــان و شــێلگیرییەوە درێژەی پەیدا
کرد".
هەروەهــا هیجری لە بەشــێکی قســەکانیدا

ڕایگەیانــد" :ئێــران دژایەتــی لەگــەڵ
گشتپرســیی باشــووری کوردستان دەکات،
ئێــران لــە بیــروڕای نێونەتەوەیــی وەک
پشتیوانی تێرۆریزم دەناسرێت".
لــە بڕگەیەکــی دیکــەی ڕێوڕەســمەکەدا
شــێعرێک لەژێر ناوی "خاکی پۆشــەکان"
لــە الیەن شــاعیر "گوڵبــاخ بەهرامی"ـــیەوە
پێشکەش کرا.
دواتر ســروودێک لەژێر ناوی "قاســملووی
ڕێبــەر" لە الیەن کــۆڕی موزیکی حیزبی
دێموکراتەوە پێشکەش کرا.
بڕگەیەکــی دیکــەی ڕێوڕەســمەکە
بریتــی بــوو لە پێشــکەش کردنــی پەیامی
ڕێکخراوەکانی ژنان ،الوان و خوێندکارانی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران کە لەالیەن
"سەالم ئیسماعیل پوور" ئەندامی هەیئەتی
ئیجرایــی یەکیەتیــی خوێندکارانــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــەوە
خوێندرایەوە.
دواتــر شــێعرێک لەالیەن شــاعیر "شــەریف
فەالح" لەژێر ناوی "ڕووناکییەک لە شەوە
زەنگدا" پێشکەش کرا.
ڕێوڕەسمەکە بە پێشکەشکردنی دوو سروود
لەژێر ناوی "ڕێبەری زانا" لە الیەن کۆڕی

موزیکی حیزب و ســروودێک لەژێر ناوی
"ڕێبــەری مــەزن و زانا" لەالیــەن مندااڵنی
ناوەندی نێرگزەوە کۆتایی پێهات.
چەندیــن حیزب و الیەن سیاســی بە بۆنەی
٢٨ـــەمین ساڵڕۆژی شەهیدکرانی دوکتور
قاســملوو پەیامــی تایبــەت بــەو ڕۆژەیــان
ناردبوو کە بریتین لە:
ـ پارتی دێموکراتی کوردستان
ـ یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان
ـ حیزبی شیوعی کوردستان
ـ بزووتنەوەی گۆڕان
ـ یەکیەتیی زانایانی ئایینیی کوردستان
ـ ڕێکخراوی گەشەی الوانی کوردستان
ـ بەڕێوەبەرایەتی تەندروستیی کۆیە
خوێنەرانی خۆشەویستی "کوردستان" دەقی
وتەکانی بەڕێز مستەفا هیجری سکرتێری
گشــتی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێران لە الپەڕەکانی  4و 5ی ئەم ژمارەی
کوردستان باڵو کراوەتەوە.

پـەیڤ
چاڵی الوازی کۆماری ئیسالمی
كەریم پەرویزی
ڕێژیمــی ئیســامیی تــاران ،دوای زیاتر
لە  ٣٨ساڵ لە سەرەڕۆیی و تاوانکاری،
ماوەیــەک ئیدیعــای ئــەوەی دەکــرد کە
ســەرچاوە و خاڵــی گرنگــی ئاســایش لە
ناوچەی رۆژهەاڵتی نێوەڕاستە.
ئــەم رێژیمــە کــە هــەر لــە ســەرەتای
دەرکەوتنییــەوە دروشــمی هەناردەکردنــی
شــۆڕش و لە راستیدا پیالنی ئاژاوەنانەوە
لە ناوچەکەیدا هەبوو ،بۆ نزیک بە سێ
دەیــە دەبــێ کە بەتــەواوی هێــز و تواناوە
گرووپــی تیرۆریســتی هەنــاردەی دەرەوە
کــردووە و لە واڵتانــی ناوچەش گرووپی
توندئــاژۆ و تیرۆریســتی و شــارالتانی
بەهێز کردووە و رێکی خستوون هەتاکوو
تــاوان بخوڵقێنن و لەســەر ئــەرزی واقیع،
مانــەوەی خــۆی لــە تێکدانی ئاسایشــی
ناوچەکەدا بینیوەتەوە.
لــەم ســااڵنەی دواییــدا کــە گرووپــی
تیرۆریســتیی جۆربەجــۆر وەکوو کارگی
ژەهــراوی لــە هەموو شــوێنێک ســەریان
هەڵداوە ،کۆماری ئیسالمیی تیرۆریست
پەروەریــش لەگــەڵ هەموویــان پێوەندیــی
گرتــووە و جارێــک بەنــاوی دژایەتیــی
ئەمیــان و جارێــک لەپێوەندیی سیاســی!
لەگەڵ ئەوی دیکەیان ویستوویە سیمای
ناچەکــە پــڕ ئــاژاوە بنوێنــێ و لەگەڵیان
رێک کەوتووە کە هیچیان لە نێو ئێراندا
کردەوەی تیرۆریستی ئەنجام نەدەن تاکوو
کۆمــاری ئیســامی وەکــوو شــوێنێکی
ئەمــن لە نێو رۆژهەاڵتی نێوەڕاســتی پڕ
ئاگردا بێتە بەرچاو.
ئــەم سیاســەتە پیــان داڕێــژراوەی رێژیم
یــەک الوازیــی گرنــگ و ئەساســیی
هەیــە کە ڕێژیم بیری لێ نەکردبووەو لە
راستیدا نەک خاڵی الواز ،بەڵکوو چاڵی
الوازی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێرانە.
ئەوەیکــە ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی
حیســابی بــۆ نەکردبــوو و دەیەویســت
فەرامۆشی بکا و دونیاش بەدوای ئەودا
فەرامۆشــی بکــەن ،فاکتۆرێکە بەناوی
نەتــەوە ســتەم لێکــراوەکان لــە ئێرانــدا.
کۆمــاری ئیســامی کــە بــە ســەرکوت
و ئێعــدام و ئەشــکەنجە ،چــاالکان و
مافخوازانی راستەقینەی ئەم نەتەوانەی
بەقەولــی خــۆی لــە مەیــدان وەدەرنابــوو
و بــە دروســتکردنی هەنــدێ گــرووپ
و کەســی کارتۆنــی ،ئەوانــی وەکــوو
نوێنەری خەباتی ئەو نەتەوانە نیشان بدا.
بەو پیالنانەی وای دەزانی کە پرســێک
بەناوی پرسی نەتەوەیی لە ئێراندا نییە و
بەتایبەتیتر پێی وابوو کە پرسی کوردی
بۆ هەمیشە بێدەنگ کردووە و بە هەندێ
پیالن ،لە نێوخۆ بەالرێیدا بردووە.
سیاســەتی بێدەنگکــردن لــە نێوخــۆ و
ئــاژاوە لــە دەوروبــەر و بــزە و پێکەنیــن
لــە ئورووپــا ،ســێ رەهەندی ســتراتێژیی
کۆمــاری ئیســامی بــوون ،کــە بــە
حــوزووری پێشــمەرگەی کوردســتان لــە
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سکرتێری گشتیی حیزب میوانداریی بنەماڵەی شەهیدانی نوێی ڕاسانی کرد
پۆلێکــی دیکە لە ڕۆڵە تێکۆشــەرەکانی
دێموکرات پەیوەســت بە ڕیزی سەروەرانی
مێژوو بوون.
پــاش شــەڕ و تێکهەڵچوونەکانــی نێــوان
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان و دژی
گەلییەکانــی کۆمــاری ئیســامی لــە
حەماســەی "قەرەســەقەڵ" و "کۆســااڵن"
کــە ســاڵی ڕابــردووی هەتــاوی ڕوویــان
دا پۆلێــک لــە پێشــمەرگەکانی حیــزب
چارەنووســیان بــە ناڕوونــی مایــەوە؛
مەخابــن پــاش بەدواداچوونــی ورد و
چاوەڕوانییەكــی زۆری حیزب و خەڵکی

ناوچــە و ئەندامانــی تەشــکیالتی نێوخۆ،
هیچ ئاســەوارێک لەو هاوســەنگەرانەمان
نەبینرایــەوە و دەركــەوت ئــەو هاوڕێیانە لە
ئاگری ڕق و قینی بێبەزەییانەی دوژمندا
شەهید بوون.
شــەهیدانی نوێــی گەلەکەمــان بریتین لە:
شــەهید بێهــزاد پیرۆتــی کــوڕی حوســێن
و شــەهید علــی مەحمــوودی ناســراو بــە
"شــەماڵ" كــوڕی كەریــم لــە حەماســەی
قەرەســەقەڵ؛ هەروەهــا شــەهیدان مێهــدی
شــێخی کوڕی حەمەخان ،ئەفشــار سوورە
بوومــە كوڕی مەحموود ،بەرزان حوســێنی

كوڕی عوسمان ،شەهید ڕوحوڵاڵ حەیدەری
كوڕی محەممەد ،ساحێب حوسینی كوڕی
عەزیــز ،هیــوا قوربانــی كوڕی حەســەن لە
حەماسەی کۆسااڵن.
ئەمــڕۆ شــەممە ڕێکەوتــی ٢٤ی
پووشــپەڕی ١٣٩٦ی هەتــاوی ســکرتێری
گشــتیی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێران میوانداری بنەماڵەی سەربەرزی ئەم
شــەهیدانەی کــرد و وێــڕای بەداخبوونــی
خــۆی و حیزب لەمەڕ شــەهیدبوونی ڕۆڵە
وەفادارەکانــی حیــزب دڵنیای کردنەوە کە
ڕێبازی ســووریان تا سەر درێژەی دەبێت و

ســێمینارێک بــە بۆنــەی ٢٨ـــەمین
ساڵیادی شــەهیدکرانی دوکتور قاسملوو
و هاوڕێیانی لە هەوڵیر پیتەختی هەرێمی
کوردستان بەڕێوە چوو.
ڕۆژی هەینی ڕێکەوتی ١٦ی پووشپەڕ،
بــە بۆنەی ٢٨ـــەمین ســاڵڕۆژی تێرۆری
دوکتور قاســملو ڕێبەری ناوداری گەلی
کورد ،سێمینارێک بە بەشداریی زۆربەی
حیزبەکانی هەر چوار بەشــی کوردستان،
کەســایەتییە ئەکادیمیەکان،یەکیەتیــی
پارڵمانتارانــی کوردســتان ،ئەندامانــی
حیزب و ڕاگەیەندنەکان لە شاری هەولێر
بەڕێوە چوو.
ئــەو ســێمینارە بــە ســروودی نەتەوایەتــی
"ئەی ڕەقیب" و ڕاگرتنی چەند ساتێک
بێ دەنگی بۆ ڕێزگرتن لە گیانی پاکی
شەهیدان دەستی پێکرد.
ســەرەتا "محەممــەد ســاڵح قــادری"
ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی و بەرپرســی
پێوەندیەکانــی حیزبــی دێموکــرات لــە
هەولێــر ،لە چەند وتەیەکــدا بەخێرهێنانی

حیزب و الیەنە سیاســیەکان و کەسایەتی
و میوانانــی بەشــداری ســێمینارەکەی
کرد.
دواتــر هــەرکام لــە "حەســەن شــەرەفی"
جێگــری ســکرتێری گشــتیی حیزبــی
دێموکرات"،پەرویز ڕەحیم قادر" مامۆستای
زانستە سیاسیەکان لە زانکۆی سەالحەدین
و "لەتیــف ئەپۆزدەمیر" جێگری ســەرۆکی
هاکپــار ،لــە ڕەهەندە جیا جیاکاندا باســی
کەســایەتی و ڕۆل و کاریگەریەکانــی
دوکتور قاســملوو لە بزاڤی ڕزگاریخوازیی
نەتــەوەی کــورد بە گشــتی و ڕۆژهەالتی
کوردســتان بــە تایبەتــی کــرا و ئاماژە بە
پیالنــی تێــرۆری ئــەم ڕێبــەرە بــە پیالنــی
ڕێژیمی تێرۆریســتی کۆماری ئیســامی
و ســات و ســەودای دەوڵەتــی ئۆتریش لەو
پێوەندیەدا کرا.
لــەو ســێمینارەدا پاش کاتژمێــر و نیوێک
بە پرســیار و وەاڵمی بەشداربووان کۆتایی
پێهات.
حیزبە و الیەنەکانی بەشــدار لەو ســێمینارە

بریتی بوون لە:
لە باشووری کوردستان:
پارتی دێموکراتی کوردستان
یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان
بزووتنەوەی گۆڕان
یەکگرتووی ئیسالمیی کوردستان
حیزبی کرێکاران و ڕەنجدەرانی کوردستان
حیزبی زەحمەتکێشانی کوردستان
بزووتنەوەی دێموکراتی گەلی کوردستان
یەکیەتی پارڵمانتارانی کوردستان
لە باکووری کوردستان:
هادەپ
هاکپار
پارتی ئازادی کوردستان
پارتی سوسیالیستی کوردستان
لە ڕۆژئاوای کوردستان:
پارتی دێموکراتی کوردستان-سووریە
پارتی یەکیەتی کورد-سووریە
ئەنجومەنی نیشتمانی کورد سووریە
ئەنەکەسە
پارتــی یەکیەتــی دێموکراتــی کــوردی
سووریە

کۆمەڵێــک لە نووســەران و ڕووناکبیران
بــۆ پشــتیوانی لــە ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت
ســەردانی هێــزی تایبــەت لە شــاخەکانی
کوردســتانیان کرد و پشتیوانی خۆیان لە
هێزی پێشمەرگە دەربڕی.
ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتــی ١٩ی
پووشــپەڕی ١٣٩٦ی هەتــاوی ،بــە
مەبەســتی دەربڕینــی پشــتیوانی و
هاودەنگــی لەگــەڵ ڕاســانی ڕۆژهەالت
وهێــزی پێشــمەرگە ،کۆمەڵێــک
کەســایەتی و مامۆســتای زانکــۆ بــە
هاوڕێیەتــی "محەممــەد ســاڵح قــادری"
بەرپرســی دەفتــەری نوێنەرایەتــی حیزبی
دێموکــرات لــە شــاری هەولێر ،ســەردانی
هێزی پێشمەرگەیان کرد.
لــەو ســەردانەدا "مامەنــد ڕۆژە" نوێتریــن
بەرهەمــی لێکۆڵینەوە و نووســینی خۆی
بــە نــاوی " قەڵەمبــازی ســتراتێژیک"

کــە لــە پێوەنــدی لەگــەڵ بارودۆخــی
نوێــی ڕۆژهەالتی کوردســتان  ،ناوچە و
هاوکێشە سیاسییەکان و گرینگی ڕاسان
نووســراوە ،پێشــکەش بــە فەرماندەکانــی
هێزی پێشمەرگە کرد.
لــە دیدارێکــی مەیدانیــدا بــۆ ســەنگەری
پێشــمەرگەکان ،وێــڕای پشــتیوانی
لــە هێزەکانــی پێشــمەرگە و ڕاســانی
ڕۆژهــەالت ،باســێکیان ســەبارەت بــە
هەڵکەوتەی ژێئۆســتراتێژیکی کوردستان
بــه تایبــەت ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
پێشــکەش کرد و گرینگیی و کاریگەری
چاالکیــی پێشــمەرگە لــەو قۆناغــەدا بــە
بایەخەوە هەلسەنگاند.
هــەر لــەو ســەردانەدا دوکتــور "بێهــرۆز
شــوجاعی" مامۆســتای زانکــۆ ،وێــڕای
پێناســەکردنی ماهیەتــی داگیرکارانەی
ڕێژیمــی ئێــران و موســتەعمەرە بوونــی

ڕۆژهەالتی کوردســتان لە الیەن دەوڵەتی
ئێرانــەوە ،پێداگــری لەســەر چەمکــی
ســەروەری و خەباتــی ڕزگاریخوازیــی
ڕۆژهەالتــی کوردســتان بــۆ حیزبــی
دێموکــرات وەک میراتگــری کۆمــاری
کوردســتان و ڕێبەرە شەهیدەکانی کرد و
بە بەرز نرخاندنی گرینگیی هەنگاوەکانی
پێشــمەرگە لە قۆناغی ئێستادا ،باسی لە
چۆنیەتــی بەرەنگاربوونەوەی وشــیارانەی
پێشــمەرگە لەگــەڵ کۆماری ئیســامی
و گرینگــی پێدانــی پێشــمەرگە بــە خــۆ
بەتەیار کردن بە زانست و زانیاری کرد.
ســەردانی ئەو کەسایەتیە ئاکادیمیک و
سیاســیانە و پێشکەشــکردنی ئــەو کتێبە
لەگەل پێشــوازی گەرمی پێشمەرگەکان
بــەرەوڕوو بــوو و مامۆســتاکان پێداگریان
لــە ســەر بەردەوامیــی هــاوکاری لەگەڵ
پێشمەرگەکان دووپات کردەوە.

هەیئەتێکــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران لەســەر بانگهێشــتی
فەرمــی کونســولگەری فەرانســە لــە
هەولێــر ،بەشــدارییان لە ڕێوڕەســمی ٢٢٨
میــن ســالڤەگەری رۆژی نیشــتمانیی
فەرانسەدا کرد.
ســەر لەئێــوارەی رۆژی ٢٣/٤/١٣٩٦
هەیئەتی نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران بە سەرپەرستی کاک
حەســەن شــەرەفی جێگــری ســکرتێری
گشــتی حیــزب بەشــداریان لە مەراســمی

ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی ١٧ی
پووشــپەڕی ١٣٩٦ی هەتــاوی،
هەیئەتێکــی "هاکپــار "پارتــی ئاشــتی
و دێموکراســی باکــووری کوردســتان
بــە سەرپەرەســتیی "ڕەفیــق کاراکــۆچ"
ســەرۆکی هاکپــار ســەردانی دەفتــەری
سیاســیی حیزبــی دێموکراتیــان کــرد و
لــە الیــەن هەیئەتێــک بە سەرپەرەســتیی
"مســتەفا هیجــری" و ژمارەیــەک لــە
ئەندامانــی دەفتەری سیاســی و ڕێبەری
حیزب پێشوازییان لێکرا.
لــەو دیدارەدا هەیئەتــی هاکپار ئامانج لە
ســەردانەکەیان ئالوگۆڕی نــەزەر لەگەڵ
حیزب و الیەنە سیاســییەکانی کوردستان
باس کرد بەتایبەت لە سەر پێوەندییەکانیان
لەگــەڵ حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێران قســەیان کرد و ئاماژەیان بە دەوری
حیزب لە بزووتنەوەی نەتەوەیی نیشتمانی

کورد کرد و سیاســەت و هەڵوێستەکانی
حیزبیان بەرز نرخاند.
هەروەهــا لەســەر باکــووری کوردســتان
و دۆخــی سیاســی کــورد لــە باکــوور و
خەباتــی سیاســی مەدەنی و رۆشــنبیری
کــورد ئاڵوگــۆڕی بیروڕایــان کــرد و
لەســەر زیانەکانــی دەســتپێکردنەوەی
شــەڕ و گرتنــی پارلمانتارانــی کــورد و
کەســایەتییە سیاســییەکان لــە باکــوور و
ئاســتی تێکۆشــانی خۆیان قســەیان کرد
و ئەو رەوشــەیان وەک لەمپەڕ و کۆسپ
لەســەر رێگەی خەباتی خۆیان لە باکوور
ئاماژە پێکرد.
هەروەهــا باســێک لەســەر بارودۆخــی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و کار و
چاالکییەکانــی حیزبــی دێموکــرات
و سیاســەتی دژی گەلــی رێژیمــی
کۆمــاری ئیســامی و پێشــێلکردنی

ویســت و داخوازەکانــی نەتەوەکانی ئێران
و بەردەوام بوونی لەسەر سەرکوت کردنی
ئازادیخوازانــی ئێران و گرتن و ئێعدامیان
هاتە ئاراوە.
لەو پێوەندییەدا سکرتێری گشتیی حیزب
لەســەر سیاســەتی تێکدەرانــەی ڕێژیمــی
کۆماری ئیســامی لــە پێوەندی لەگەڵ
پرســی کورد قســەی کرد و ئاماژەی بە
هەوڵەکانی کۆماری ئیســامی کرد بۆ
پەکخســتنی پرۆســەی بــە دەوڵەتبوونــی
کورد لە باشــووری کوردســتان؛ وتیشی:
کورد و پارتە سیاسییەکان لە قۆناخێکی
هەســتیاردان ،ئــەو ئامانجــە نەتەوەییانــە
ئەوەمــان لێ دەخوازێ بە خوێندنەوەیەکی
واقعبینانەوە پرســە نەتەوەییەکانمان رەچاو
بکەین ،پشــتیوانی لە پرسی ریفراندۆمی
باشــووری کوردســتانیش یەکێــک لــەو
ئەرکانەیە.

ســەرەڕای هەڕەشــەی بنکــە و ناوەنــدە
ئەمنییەتییەکانــی ڕێژیمــی ئێــران
خەڵكــی تێکۆشــەری کوردســتان لــە
پرســە وسەرەخۆشــی شــەهیدانی ڕاساندا
بەشداری دەکەن.
دوای ئەوەیکە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا
حیزبــی دێموکرات هەواڵی شــەهیدبوونی
پۆلێــک لــە پێشــمەرگە گیــان لــە ســەر
دەستەکانی ڕاگەیاند ،خەڵکی کوردستان
بە شێوەیەکی بەرچاو سەردانی بنەماڵەی
شــەهیدانیان کردووە و پەیمانی وەفاداریان
لەگەڵ ڕێبازی شەهیدان نوێ کردۆتەوە.
خەڵکــی گونــدی تەوریــوەر ســەردانی
بنەماڵــەی شــەهیدان "مەهدی شــێخی و

سێمیناری زیندوو ڕاگرتن و خاوەنداریەتی لە
خەبات و تێکۆشانی شەهید دوکتور قاسملوو لە
هەولێر بەڕێوە چوو

کۆمەڵێک کەسایەتی و مامۆستای زانکۆ سەردانی
هێزی پێشمەرگە لە شاخەکانی کوردستانیان کرد

حیزبی دێموکرات و هاکپار دیداریان کرد

ڕێبوارانــی ڕێگاکەیــان بەگوڕتر لە جاران
بــۆ وەدیهێنانــی ئامانجەکانــی شــەهیدان
خزمەت بە گەل و نیشتمانەکەیان دەکەن.
ڕێکەوتی ٢٦ی جۆزەردانی ساڵی ١٣٩٥ی
هەتــاوی ژ ٣بەدەســت و قەمەکێشــەکانی
کۆماری مەرگ و سێدارە بە چاوساغیی
تاقمێــک خۆفرۆشــی چڵکاوخۆر گوندی
قەرەسەقەڵی شنۆی سەربەرزیان گەمارۆدا
کــە پۆلێــک لــە قوتابیانی ڕاســتەقینەی
ســەرداری دێموکراســی لــە خۆیــدا
دەحەواندەوە.

پۆلێــک بەوری چنگ بەگڕی نیشــتمان
کە گڕیــان لە ڕۆحی چەپەڵی دوژمنانی
ئــازادی بــەردا و کۆڵەکــە لەرزۆکەکانی
ســوپای وەیشــوومەی داگیرکەرانــی
کوردســتانیان خســتەوە لەرزە و هاوشــێوەی
قارەمانانــی خەباتــی چەکــداری ٤٧-٤٦
کــە دورگــەی ئارامــی حەمەڕەزاشــایان
شڵەژاند ،حەماسەی قەرەسەقەڵیان خوڵقاند
و بە ڕاســانی شاخ ،ئاوی مەندی تارانیان
شڵەقاند.
هەروەها ڕێکەوتی ٥ی پوشــپەڕی ســاڵی

١٣٩٥ی هەتاوی ،لە کاتێکدا کە هێشــتا
برینی ناسۆری شەهیدبوونی  ٦قەاڵفەتی
زیندووی ڕۆژهەاڵت لە شــنۆی ســەربەرز
ســاڕێژ نەببوو ،جارێکــی دیکە هەواڵێکی
دڵتەزێــن بــاو کرایەوە و پێشــمەرگەکانی
حیــزب پــاش خوڵقاندنــی حەماســەی
لەبیرنەکــراوەی کۆســااڵن گیانی ئازیزیان
کردە پردەبازی ئازادی.

کۆمەڵێک کەسایەتی و ڕووناکبیری کوردستان
سەردانی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتیان کرد
کۆمەڵێــک کەســایەتی و ڕووناکبیــری
کوردســتان و ئەندامانــی دەســتەی
دامەزرێنــەری "بزاڤــی ئاشــتیی ناوخــۆی
کوردســتان" ســەردانی دەفتەری سیاســیی
حیزبی دێموکراتیان کرد.
ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی ١٩ی
پووشــپەڕی ١٣٩٦ی هەتاوی کۆمەڵێک
کەســایەتی و ڕووناکبیــری کوردســتان و
ئەندامانــی دەســتەی دامەزرێنەری "بزاڤی
ئاشــتیی ناوخــۆی کوردســتان" ســەردانی
دەفتــەری سیاســیی حیزبــی دێموکراتیــان
کــرد و لەالیــەن هەیئەتێکــی حیزبــی
دێموکراتــەوە بــە سەرپەرەســتیی "حەســەن
شــەرەفی" ،جێگــری ســکرتێری گشــتیی

حیزبی دێموکرات پێشوازییان لێکرا.
لەم ســەردانەدا دوکتور "موســا کەواڵ" لە
الیــەن ئەو کۆمەڵە کەســایەتییە سیاســی
و ڕووناکبیــر و نیشــتمانپەرەوەرە ئامانج لە
ســەردان و بزاڤەکەیان خســتە بــەر نەزەری
هەیئەتــی حیزبــی دێموکرات و گوتیشــی
بــۆ ئێمــەی کــورد ئــەو پرســیارە هەیــە بۆ
لــە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت فارس ،عەرەب
و تــورک خاوەنــی دەوڵەتــن و کــورد تــا
ئێســتا نەبووەتــە خاوەنــی دەوڵــەت ؟ پــاش
شــرۆڤەکردنی ئــەم باســە دەبــێ بیــر لــەوە
بکەینەوە چۆن دەبین بە دەوڵەت؟
دوکتــور موســا کــەواڵ ئامــاژەی بــەوەدا
کە لەگەڵ حیزب و الیەنە سیاســییەکانی

هەر چوار بەشــی کوردستان لە دیالۆگدان
و بــەو بۆچوونــەوە تــا کــورد یەکیەتــی و
یەکڕیــزی نەبــێ ناتوانــێ بــەو ئامانجەی
بــگات و داوامــان ئەوەیــە حیزبــەکان
یارمەتیدەرمان بن.
دواتر حەســەن شــەرەفی وێڕای بەخێرهاتن
کردنەوەیــان ئامــاژەی بــەوەدا بزاڤــی ئێــوە
ئەرکێکی پیرۆز و قورســە و ڕاوبۆچوونی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
لــەو پێوەندییــەدا بــاس کــرد و پشــتیوانی
حیزبــی لە بزاڤەکەیــان ڕاگەیاند و هیوای
بــۆ خواســتن لــە ئەرکــی نەتەوەیــی و
نیشــتمانییاندا ســەرکەوتوو بــن و سپاســی
ئەو سەردانەی کرد.

دوکتور بێرنارد گرانژۆن پشتیوانیی خۆی لە خەباتی
نەتەوەیی کورد لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەربڕی
دوکتــور بێرنــارد گرانــژون ،بەرپرســی
پێشــووی ڕێکخــراوی پزیشــکانی بــێ
ســنوور لە پەیامێکدا بــە بۆنەی ٢٨ەمین
ســاڵڤەگەڕی تێرۆری دوکتور قاســملوو،
پشــتیوانی خۆی لە درێژەدەرانی ڕێبازی
قاسملوو دەربڕی.
دەقی ئەو پەیامە بە چەشنەیە:
بە بۆنەی ٢٨ەمین ســاڵڤەگەڕی شــەهید

بوونــی دوکتــور قاســملوو ،ســکرتێری
پێشــووی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
هاورێیانی هێژا
 ٢٨ســاڵ بە ســەر شــەهید بوونی دوکتور
قاســملوو ،ئــەو مرۆڤــە ئیلهامهێنــەرە بــۆ
هەمووان تێدەپەڕێ.
لــە  ٢٨ســاڵەی شــەهید بوونیــدا ،نــاو و

یــادی دوکتــور قاســملوو بــەرز ڕادەگرین
و لــە ڕێبوارانی خەباتی ڕێگای دوکتور
قاسملوو لە ڕاستای دێموکراسی ،ئازادی
و مافــی نەتەوەیــی کــورد پشــتیوانی
دەکەین.
دوکتــور بێرنــارد گرانــژون و تــەواوی
ئەکیپی پزیشکانی جیهان لە مارسەی
 ١٣ژووئیەی ٢٠١٧

بەشداریی شاندی حیزبی دێموکرات لە مەڕاسمی
٢٢٨مین ساڵڤەگەڕی ڕۆژی نیشتمانیی فەرانسە لە
هەولێر
٢٢٨مین ســالڤەگەری رۆژی نیشتمانی
فەرانســە لــە هەولێــر کــرد کــە لەالیــەن
کونسولگەری ئەو والتەوە رێکخرابوو.
لەو مەراســمەدا سەرکونســولی فەرانســە
و کاک فــەالح مســتەفا بەرپرســی
فەرمانگــەی پێوەندیەکانــی حکومەتــی
هەرێمی کوردستان وتەیان پێشکەش کرد
و وێــرای پیرۆزبایــی ئــەم بۆنەیــە و بەرز
نرخاندنی رۆلی قارەمانانەی پێشمەرگەی
کوردســتان بــۆ رووبــە رووبوونــەوە لەگەل
شــەری ترۆریــزم ،پێداگریــان لەســەر

دۆستایەتی و بەردەوامی هاوکاری نێوان
دەولەتــی فەرانســە و حکومەتی هەرێمی
کوردستان کردەوە.
شایانی باسە هەیئەتی حیزب بەم بۆنەیەوە
وێــرای گەیاندنــی پیرۆزبایــی حیــزب
بــە سەرکونســولی فەرانســە ،هەروەهــا
لــە میانــەی مەراســمەکەدا چــاوی بــە
بەشێکی بەرچاو لە هەیئەت و نوێنەرانی
حیــزب و الیەنــە سیاســیەکان و میوانانی
بەشداری مەراسمەکە کەوت.

خەڵکی کوردستان لە پرسە و سەرەخۆشیی
شەهیدانی ڕاساندا بەشداری دەکەن
ئەفشار سوورە بوومە" کردووە و پەیمانیان
نــوێ کردووەتەوە کە درێژەدەری ڕێبازی
شەهیدان دەبن.
بەپێــی دواییــن زانیارییــەکان ،خەڵکێکی
بەرچاو لە کۆڕی پرســە و سەرەخۆشــیی
ئــەو شــەهیدانەدا بەشــدارییان کــردووە و
پەیمانــی وەفاداریــان لەگــەڵ ڕێبــازی
شەهیدان نوێ کردەوە.
هەروەهــا ڕۆژی هەینی ڕێکەوتی٢٣ی
پووشــپەڕی ١٣٩٦ی هەتــاوی دوای
ڕاگەياندنــی شــەهيدبوونی پۆلێــک لــه
تێكۆشــەرانی دێموكــرات لــە شــەڕەكانی
"كۆســااڵن و قەرەســەقەل" بنەماڵــەی
شــەهيدانی ناوچەی ســنه ،دەيانهەويست

پرســه و سەرەخۆشــی شــەهیدەکان لــه
مزگەوتــی گوندەکان بەڕێوە ببەن ،بەاڵم
بەرپرســانی ئيتالعاتــی ڕژیمــی ئێــران
هەڕەشــەيان له بنەماڵەی شــەهيدان كرد
كه نابێت له مزگەوتەكاندا کۆڕی پرسە
و سەرەخۆشی دابنێن.
خەڵكــی تێکۆشــەری ســنە دوای
هەڕەشــەی هێزەکانــی ئیتالعاتی ڕێژیم
تەســلیمی ئــەو داواکارییــەی ڕێژیــم
نەبوون و بۆ دەربڕينی هاوخەمی لەگەڵ
بنەماڵەی ســەربەرزی شــەهيدان لە خانه
باغەكان سەردانی بنەماڵەی شەهيدانيان
كــرد و بــەم شــێوەیە هاوخەمــی خۆيــان
دەربڕی.

ژمارە  ٢٢ ،٧٠٥ی جوالی ٢٠١٧

3

کوردستان ڕێزی لە خوێنی شەهیدانی ڤییەن گرت
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران لــە زۆربــەی شــار و
شــارۆچکە و گوندەکانــی کوردســتان
بــە بۆنــەی ٢٢ی پووشــپەڕ چاالکیــی
تەبلیغییــان ئەنجــام دا و وەفــاداری خۆیان
بــە ڕێبــازی شــەهیدان نیشــان دایــەوە
و تێرۆریزمــی نێونەتەوەیــی کۆمــاری
ئیســامییان بــۆ جارێکی دیکە مەحکووم
کرد.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لە چەند ڕۆژی
ڕابردوودا و لە چەندین شــوێن و گەڕەکی
شــاری بۆکان پووســتێر و تراکتی تایبەت
بە ڕۆژی ٢٢ی پووشــپەڕ و هەروەها ســی
دی وتەکانــی شــەهید قاســملوویان بــاو
کردەوە.
ئــەو شــوێنانەی شــاری بــۆکان کــە
چاالکــی تێــدا ئەنجــام دراوە بریتیــن
لــە :ســایپا یدكــی  ١و  ،٢شــهقامی
دوكتــور قاسملوو(كمربندی)،شــەهرەكی
نەســاجی،فەلەكهی ئازادگان تا عهلیاباد،
پاركی كوی ئهندیشه ،پشت ٣٠ی میتری،
مهجبورئــاوا ،چوارڕێیانــی بههرامــی،
كوچــهی دامپزشــكی ،خیابانــی ،٥٥
مەدرەســهی كهوســهر ،خانــهی بێهداشــتی
مهجبورئــاوا ،كواڵنهكانــی ســونا ئابشــار و
نەساجی.
هەروەهــا تێکۆشــەرانی دێموکرات ڕۆژی
ههینــی ڕێكهوتــی ٩ی پووشــپهڕی
١٣٩٦ی هەتــاوی وێنــهی ئــااڵی
كوردستانیان له سهر بهردێكی پان و گهوره
لــه ســهیرانگای پــردی نێــوان شــارهكانی
"سهردهشــت و پیرانشــار" کێشــایەوە کــە
لهالیــهن بنهماڵــهكان و بــە تایبــهت الوان
پێشــوازی لێكراوه و هەندێك له الوهكان كه
جامانهیــان لهمــل كردبوو ،دروشــمی بژی
پێشــمهرگه و ڕاســان بهردهوامهیان لە سەر
بەرزاییەکان گوتۆتەوە كه شــادی خستۆته
دڵی خهڵكهكهوه.
کۆمەڵێک لە ئەندام و الیەنگرانی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران لە شــاری
کامیــاران چاالکیــی بەرینــی تەبلیغیــان
ئەنجامدا.
ئــەو شــوێنانەی کــه چاالکیی تــه بلیغی
تێدا بەڕێوه چوو بریتین لە:
"دەبیرســتانی موعەلیــم ،دەبیرســتانی
ئوســتاد شــەهریار ،دەبیرســتانی ڕازی،
دەبیرســتانی کەوســەر ،شــاهێد ،ڕەجایــی،
ڕەســتگاران ،زەینەبیــه ،هونەرســتانی
"خوارزمی" ،دەوروبەری فەرهەنگ ســەرا،
دەوروبەری نەخۆشخانەی سینا ،کامیارانه
کــۆن ،دەوروبــەری مزگەوتــی خومەینی،
دەوروبــەری مزگەوتــی حەزرەتی ئایشــێ،

دەوروبــەری مزگەوتــی دێوەزناوییــەکان،
١٢میتــری تەوحیــد و کــۆاڵن به کۆاڵنی
دەوروبــەری ١٢میتریی تەوحید ،شــارەکی
بێعســەت ،ئاپارتمانەکانــی شــارەکی
بێعســەت ،جــاددەی ڕوانســەر و کــۆاڵن بە
کۆاڵنــی کامیــاران ،مزگەوتــی ئیمامــی
شافیعی ،مزگەوتی حەزرەتی حەمزه.
هەروەهــا لــە گونــدی "تەوریــوەر" ســەر بە
شــاری ســنە چاالکیی تەبلیغی هاوشــێوە
ئەنجام درا.
ڕۆژی هەینــی ڕێکەوتــی ١٦ی
پووشــپەڕی ١٣٩٦ی هەتــاوی لــە شــاری
بانــە بەبۆنــەی ٢٢ی پووشــپەڕ چاالکیی
بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە شــاری بانــە
وێنــە و تراکتــی پێوەندیــدار بــەو ڕۆژەیــان
بــاو کردووەتەوە و پەیمانــی وەفاداریان بە
ڕێبازی شەهیدانی حیزبی دێموکرات نوێ
کردووەتەوە.
هەروەهــا ئه ندامــان و الیه نگرانی حیزبی
دێموکراتی کوردســتانی ئێــران رۆژی هه
ینی به بۆنه ی ساڵڕۆژی تێرۆری شەهید
دکتور قاســملوو سکرتێری گشتی حیزبی
دێموکراتی کوردســتانی ئێــران و هەروەها
یاد کردنەوەی شــه هیدانی راسان له ئاویه
ری ســنە ،ریگــه ی هاتوچــۆ بــۆ ئاویــه
ر ،تاقــه دار ،گوێــزه کوێــرە و بــان دیــدگا
چاالکی تەبلیغییان به ڕێوە برد.
لەالیەکی دیکەشەوە ئەندامان والیەنگرانی
حیزب بە بونەی ٢٢ی پووشــپەڕ لەشــاری
شــنۆ وگونــدی ئالیــاوێ چاالکــی
تەبلیغاتیان ئەنجام داوە.
ئــەو شــوینانەی کــە کاری تەبلیغــی تێدا
کــراوە بریتیــن لە :مزگەوت و قوتابخانەی
ئاوایی ،شــیرکەت تەعاونی ،سەر ڕێگای
شــنۆ بۆ نەغەدە ،ســوپێر مارکێت ،ماڵ بە
ماڵی گوندی ئاڵیاوێ.
لــەم چاالکییە تەبلیغییــەدا زیاتر لە هەزار
تراکــت و وێنــەی دکتــور قاســملوو بــاو
کراوتەوە.
ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی ١٧ی
پووشــپەڕی ١٣٩٦ی هەتــاوی ئەنــدام و
الیەنگرانــی حیزبــی دێموکرات لە شــاری
سنەی خوێناوی بە ئەنجامدانی چاالکیی
تەبلیغــی پەیمانیان لەگەڵ شــەهیدان نوێ
کــردەوە و بەڵێنیــان دا کــە درێــژە دەری
ڕێگایانن.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە گونــدی"
مێراو" ســەر بە ناوچەی ژاوەرۆی ســنە بە
بۆنەی٢٢ی پووشپەڕ چاالکی تەبلیغییان
ئەنجام دا.
هەروەها قارەمانانی دێموکرات لە "مەرکەز

بێهداشت ،دێهیاری ،مەدرسەی ئیبتدایی،
ڕاهنمایــی ،دەبیرســتان ،مزگەوتــی جامع،
دەرمانــگای محەممەد حەســەن ڕەحیمی،
نــاو ماڵەکان ،بەر ئاوایی ،ســەر شوشــەی
دووکان و ماشــینەکان ،تەعمیــرگای
ماتــۆڕ" تراکت و وێنەی تایبەت بە ٢٢ی
پووشپەڕیان باڵو کردەوە.
ڕێکەوتــی ١٩ی پووشــپەڕی١٣٩٦ی
هەتــاوی کۆمەڵێــک لــە الوانــی کورد و
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران لە شــاری کرماشــان و
گێاڵنــی غــەرب چاالکیــی تەبلیغیــان بە
بۆنــەی ٢٨مین ســاڵڕۆژی تێــرۆر کردنی
شــەهید دکتور قاسملوو سکرتێری گشتی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و
هاوڕێیانی ئەنجامدا.
الوانــی دێموکــرات لــەو چاالکیانــەدا
دروشــمی وەک" :ئێمــە ڕوڵەی ڕاســانین،
ســاو لە حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران ،ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت لە کرماشــان
 ،ڕاســانی شــار و شــاخ ،ڕێبازی قاسملوو
بەردەوامە و ڕێبەری شەهید ڕێگات درێژە
دەدەین" یان بەکارهێناوە.
هەروەهــا لــە تاقۆســانی کرماشــان،
ڕۆڵەکانــی دێموکــرات چاالکــی حیزبیان
بەڕێــوە بــرد و پەیمــان و وەفاداریــان بــە
ڕێبازی دوکتور قاسملوو نوێ کردەوە.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە گونــدی
تەنگیســەر سەر بەناوچه ی ژاوەرۆی سنه
بــە بۆنــەی ٢٢ی و پووشــپەڕ و یەکەمین
ســاڵیادی شــەهیدانی ڕاســان چاالکیــی
تەبلیغیان ئەنجام دا.
ئەو شوێنانەی کە چاالکیی تەبلیغی تێدا
ئەنجامدرا بریتی بوون لە :کۆمپانیای گاز،
کۆمپانیــای نەوت ،بێهداشــت ،مخابەرات،
مەدرەســەی ئیبتدایــی ،ڕاهنمایــی و
دەبیرســتان ،کتێبخانەی دوکتور قاسملوو،
تیــر بەرقــەکان ،ماشــێنەکانی نێو ئاوایی،
نێــو مــااڵن ،دوکانــەکان ،مزگەوتی جامع
و مزگەوتــی ژوریــن ،بــەر الگا ،دەکەڵــی
تەلەفزیــۆن ،تەعمیــرگاکان  ،قەســابخانە،
کۆاڵنەکان و ماڵی بنەماڵەی ســەربەرزی
شــەهیدان و زیندانیانــی سیاســی و
پێشمەرگە قارەمانەکان.
تێکۆشــەرانی دێموکرات لە شاری سنەی
ســەربەرز ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتــی
٢٠ی پووشــپەڕی ١٣٩٦ی هەتــاوی بــە
بۆنەی ٢٢ی پووشــپەڕ ســاڵیادی تێرۆری
دوکتور قاسملوو و یادی شەهیدانی ڕاسان
چاالکیی تەبلیغییان ئەنجام دا.
ئــەو شــوێنانەی کــە چاالکیــی تەبلیغیی
تێدا بەڕێوە چووه بریتین لە:

هەیئەتێکــی پارتی یەکیەتی دێموکراتی
کوردســتان ـ سووریە ســەردانی دەفتەری
سیاســی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێرانیان کرد.
دوانیــوەڕۆی ڕۆژی یەکشــەممە ٢٥ی
پووشــپەڕی ١٣٩٦ی هەتــاوی بەرانبــەر
بــە ١٦ی جــوالی ٢٠١٧هەیئەتێکــی
پارتــی یەکیەتی دێموکراتی کوردســتان
ـ ســووریە بە سەرپەرەســتی بەڕێز ئەحمەد
چەتــوو ئەندامــی مەکتەبــی سیاســی
ســەردانی دەفتــەری سیاســی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانیان کرد و
لەالیەن هەیئەتێکی ڕێبەرایەتی حیزب بە
سەرپەرەســتی بەڕێز "حەســەن شــەرەفی"،

جێگــری ســکرتێری گشــتی حیــزب
پێشوازییان لێکرا.
هەیئەتی میوان لە باسی وەزعی سووریە
و دۆزی کــورد لــەو واڵتــە بــە وردی
ئاماژەیان بە گیروگرفتە ئەساسییەکانی
وەزعی ســووریە و درێژەکێشــانی شەڕ و
ماڵ وێرانی کرد و دەست تێوەردانەکانی
واڵتانــی ناوچە بە تایبەت ئێران و چەند
واڵتــی زلهێزیــان لــە کاروباری ســووریە
بەهــۆکاری درێژەکێشــانی شــەڕ و بــێ
ئــاکام بوونــی ڕەوتی وتووێــژەکان زانی
و لــە نێوەشــدا یــەک نەگرتوویــی هێــزە
کوردییەکانــی ڕۆژئــاوا و دەخاڵەتــی
هێــزی کــوردی لــە پارچەکانــی دیکــە

شوێندانەری نەرێنی لەسەر دۆزی کورد
لە ڕۆژئاوا داناوە.
بــەو حاڵــەش هیوابــڕ نەبــوون لەســەر
ئەوەیکــە کــورد لە ڕۆژئاوا بە بەشــێک
لە مافەکانی خۆی بگا.
هەیئەتی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێرانیــش وێــڕای ئاماژە بــە الیەنەکانی
کێشەی سووریە و وەزعی گشتی دۆزی
کورد لە خەباتی کورد لە ڕۆژهەاڵت و
ڕاســانی ڕۆژهەاڵت بۆ هەیئەتی میوان
بــاس کــرد و ئامانجەکانــی ڕاســانی
شیکردەوە و پێداگری حیزبی لەسەر ئەم
شێوە خەباتە یانی گرێدانی خەباتی شار
و شاخ دووپات کردەوە.

هەیئەتێکی پارتی یەکیەتیی دێموکراتی کوردستان-
سووریە
و حیزبی دێموکرات دیداریان کرد

پێشانگایەکی وێنەی سەرشەقام بۆ پشتیوانی لە
ڕاسانی ڕۆژهەاڵت لە واڵتی سوئیس بەڕێوە چوو
کۆمیتەی سوئیســی حیزبــی دێموکرات
بە هــاوکاری کۆمیســیونی ڕاگەیاندنی

وێنــەی
پێشــانگایەکی
حیــزب
سەرشــەقامیان لە شاری بێرن لە مەیدانی

"وایســن هــاوس پالتــس"ی نزیــک لــە
پارلمانی سوئیس بەڕێوە برد.

حەســەن ئاوا ،زاگرۆس ،بەهاران ،ویالشار،
تەکیەوچەمەن  ،موارەک ئاوا ،مەســناو،
حاجــی ئــاوا ،مەیدانــی ئێقبــاڵ ،نمەکی،
مەیدانی مادەر وهەروەها پارکی کودەک
و پارکی ئەمیریە.
هەروەهــا ئەندامانــی حیــزب لــە گونــدی
تەنگیســەر ئااڵیەکــی كوردســتانیان لــه
بەرزايیەكانــی كــه وی پيــرەژن به بونه ٢٢
پووشەڕ هەڵکرد.
هەرهەمــان ڕۆژ کار و چاالکــی لــە
گوندەکانــی ناوچــەی الجانــی پیرانشــار
ئەنجامــدراوە؛ ئــەو ناوچانــەی کــە تراکت
و وێنــەی تایبــەت بــەو ڕۆژەی تێــدا بــاو
کراوەتەوە بریتین لە:
"سەروکانی ،ئەندێزێ ،بەلەبان ،کۆندرێ،
زەنگیاوێ و شارۆچکەی گردکشانە".
هــەر بەو بۆنەیــەوە قارەمانانــی دێموکرات
لــە چەندیــن شــوێنی شــاری مەهەبادیــش
چاالکیــی تەبلیغیــان بەڕێــوە بــرد کە ئەو
شوێنانە بریتی بوون لە:
"تەپــەی قــازی ،زەوییەکانــی شــارەداری،
خلورئــاوا ،شــەقامی ئێــران پەیمــا،
فەرهەنگیــان ،شــەقامی ئامــوزش و
پەروەرش ،مەحمودکان ،ئەســحابەی سپی،
مەیدانچەی حەســەنزاده ،باخی شــایەگان،
حەســاری بیمارســتان ،پارکــی پەرســتار،
بەری شــیالنان ،ســێڕای هەمزئاوا ،ورودی
تاقەدار بۆ نێو شار".
ڕۆڵــە نەبەزەکانــی دێموکــرات لــه شــاری
کامیــاران بۆ ڕێزگرتن له ٢٢ی پووشــپەڕ
ســاڵڕۆژی تێرۆر کرانی دوکتور قاســملوو
و هاوڕێیانــی دەســتیان دایــه چاالکــی
تەبلییغی له شوێنەکانی وەک ١٢میتری،
ســەرووی تەپــه و دەورووبــەری ،شــارەکی
بێعسەت ،الی زیندانی کامیاران ،جاددەی
بیارە بۆ شارەکی بێعسەت.
هەروەهــا تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــه
ميــراوای بــوكان و جــادەی بورهــان بــۆ
مەهابــاد چاالكــی تەبليغییــان بەڕێوەبــرد؛
بەشێک لەو شوێنانەی میراوای بۆکانیش
کــە کاری تەبلیغــی تێــدا کــراوە بریتیــن
لــە :باخــی فەرهەنــگ ،بلــواری بورهــان،
شــەقامی حەماميــان ،شــەقامی كەرێــزه،
زانكــۆ عیلــم كاربۆردی ،پــردی هه وایی،
دبيرستانی كچانه.
ئەویندارانی ڕێگای شەهیدانی کوردستان
شــەوی  ٢١لــە ســەر ٢٢ی پووشــپەڕی
 ١٣٩٦لــه شــاری پیرانشــار چاالکیــی
تەبلیغییــان بەڕێوە برد ئەو شــوێنانە بریتین
لــە :شــەقامەکانی مەنگــووڕ ،پیــران،
بەھشــتی  ١و ،٢خومەینــی ،دوکتــور
قاســملوو ،ئیســارگەران  ،جانبــازان ،،مەال
ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی ٢٤ی
پووشــپەڕی ١٣٩٦ی هەتــاوی لــە
شــاری بێــرن لــە مەیدانی "وایســن هاوس
پالتــس"ی نزیــک لــە پارلمانی ســوئیس
لــە هەنگاویکــی کەم وێنــەدا کۆمیتەی
سوئیسی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران بــە هــاوکاری کۆمیســیونی
ڕاگەیاندنی حدکا پێشانگایەکی وێنەی
سەرشەقامیان بەڕێوە برد.
پێشــانگاکە لە کاتژمێر  ١١:٣٠خولەک
بــە دوای ئامادەکاریی تەواوی دەســتەی
بەڕێوبەری پێشانگاکە بە ڕووی خەڵکدا
کرایەوە.
ئامانــج لــە ڕێکخســتنی ئەو پێشــانگایە
دانی زانیاری لە سەر ڕاسانی خۆرهەاڵت
و دۆخی مافی مرۆڤ لە کوردســتان و
ئێــران و هەروەها خســتنە بەردیــدی دەیان
وێنە لە حوزوری پێشــمەرگەکانی حیزبی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە قواڵیی
خاکــی کوردســتان لــە وەرزی ڕابــردوودا
بوو.
لەو پێشــانگایەدا بە زمانەکانی ئاڵمانی،
فەرانسەویی ،ئینگلیزی بەردەوام لە الیەن
دەستەی بەڕێوەبەری پێشانگاکە زانیاری
ورد لــە ســەر هــەر کام لــە وێنــەکان و
ڕاســانی خۆرهەاڵت دەدرا بەو کەسانەی
کە سەردانی پێشانگاکەیان دەکرد.
هەروەهــا لــە دەوروبــەری پێشــانگاکە
بــە ســەدان بەرگــەی نوســراوە لــە ســەر
ڕاسانی خۆرهەاڵت و حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێڕان بە زمانە زیندووەکانی

ڕەزا ،بەســیج ،کاســەکەران  ،کانــی جــۆ،
سەعدی
فەلەکەکانــی :محەممــەد ئــۆوراز،
سەردەشــت ،کشــاورزی ،ھەواشناسی ،قەل
و قاز  ،قورئان ،ھێمن ،جمھوری ئیسالمی
و چــوار ڕێیانــی ســەعدی ،مەولــەوی،
ئازادی ،شیناوێ.
کوچەکانی بەھەشت لە  ١تا  ،١٢باران ١
تا  ،٩نەسیم  ١تا  ،٢٨قەڵەم  ،قەدم ،قدو،
کارناس ،کەوسەر ،کوبڕا ،شادان  ،بەھار،
کامیــل ،کارزان ،ئەســیر  ،کوردســتان،
نیشتمان ،کەسرا و دەیان کوچە و کۆالنی
دیکە و مزگەوتەکانی :حەزرەتی عومەر،
ئیمــام خەلیل ،چوار یاری نەبی ،ھیجرەت،
جامیعــەی کــۆن ،جامیعــەی جدیــد،
دارولقورئــان و گوندەکانــی :کاســورەدێ،
زێــوە و کۆنە الجان ،گەزگەســکی پیران،
چیانــە ،کارخانــەی قەنــد ،شــەھرەک
ســەنعەتی ،کەڵەکیــن ،بنــدڕێ ،ســررو
کانــی ،ھەوارەبــی ،دوئــاو ،جەڵدیــان ،
شــارەدێی پەســوێ و گردکشــانە ،کانــی
بوداغ  ،گەرگولی سەرێ و خوارێ.
لــەو چاالکیانــەدا زیاتر لــە  ١٩٠٠تراکت
باڵو کراونەتەوە.
ئەندامانــی بــە وەفای مەکتەبی قاســملوو
وەک هەمیشــە ڕێــز و وەفــاداری خۆیــان
بۆ حیزبە تێکۆشەرەکەمان دووپات کردەوە
و بــە بۆنــەی ٢٢ی پووشــپەر لە شــارەدێ
نێ بۆ ماوەی  ٣خولەک چرای مااڵنیان
کوژاندەوە و بەمجۆرە پشــتیوانی خۆیان بە
ڕێبازی قاسملوو ڕاگەیاند.
ئەندامانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران لە ناو شــاری ســنە بە بۆنەی ٢٢ی
پووشــپەڕ لــە نێوان دانشــگای کوردســتان
تاقەڕیانی  ١٩ــ  ٤درووشــمی تایبەت بەم
ڕۆژەیان نووسیوە.
هەروەهــا لــە ماڵــە ئاپارتمایەکانــی
شــەهرەکی مەسکەنی هەمەدان چاالکیی
تەبلیغییــان بەڕێــوە بــردووە و وێنەی قەبارە
بچووکی شەهید دوکتۆر قاسملوو خراوەتە
حەوشــەی مااڵن و دوای نیوەڕۆی ڕۆژی
٢٢ی پووشــپەڕ بەشێک لە دووکانەکانی
شار بە داخران.
قارەمانانــی دێموکــرات بــە بۆنــەی
ســاڵڕۆژی شەهیدانی ڤییەن شەوی ٢٢ی
پووشــپەڕ له شاری سنه لە بلواری شبلی،
مەســناو و فــەرەح چاالکیــی تەبلیغییــان
ئەنجام دا.
ڕۆڵەکانــی دێموکــرات لــە گونــدی نــێ،
کانــی ســانان و دەرەتفــێ ســەر به شــاری
مەریوانیــش بــۆ مــاوەی  ١٠خولــەک بــه
دونیــا لــە الیــەن ئەندامانــی حیزبــەوە
دەدرا بــەو کەســانەی کــە لــەو نزیکانەوە
تێدەپەڕین.
شــایانی باســە کە پێشانگاکە،پێشــوازی
بەرچاوی خەڵکی سوئیســی بەدواوە بووه
و لــە کاتژمێــڕ ١٥:٠٠ی ئێوارە کۆتایی
پێهات.
کۆمیتەی سوئیســی حیزبــی دێموکرات
وێــرای دەستخۆشــی لــە هاوڕێیانــی
کومیســیونی ڕاگەیاندنی حیزب ،دەســت
خۆشــی و مانــدوو نەبــوون لــە هەموو ئەو
خۆشەویســتانەی دەکات کە لە ســەرەتاوە
تــا کۆتایی پێشــانگاکە ماندوونەناســانە
و بــە پشــوو درێــژی تــەواوەوە هــاوکاری
کومیتــەی حیــزب بــوون لە سەرخســتنی
ئەو پێشانگایە.

نیشــانەی ڕێزگرتن له شــەهیدان پووشــپەڕ
بەرقی ماڵەکانیان به تەواوی کوژاندەوه.
هەروەهــا ئەندامانــی تێکۆشــەری حیزبــی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە ناوچەی
مەریوان بە بۆنەی ٢٢ی پووشپەڕ چاالکی
تەبلیغاتییــان بەڕێــوە بــرد؛ شــەوی ٢٢ی
پووشپەڕ الوانی وەفادار بە ڕێبازی قاسملوو
لە ناو گوندی سەردۆش لە ناوچەی بەری
بەگزادەی مەریوان دروشمی شۆڕشگێریان
نووسی و هەروەها لە چەندین شوێن ئااڵی
کوردســتانیان هەڵکــرد و بەڵێنــی خۆیــان
لەگــەڵ حیزبەکەیــان و ڕێبــازی قاســملوو
نوێ کردەوە کە تا ســەرکەوتن درێژەدەری
ڕێگایان بن.
لە درێژەی ئەو چاالکیانەدا لە گوندەکانی
نــێ ،کانــی ســانان ،دەرەتفــێ ،پیرســەفا،
یەنگیجــە ،کانی ســپیکە و شــارۆچکەی
بەردەڕەشە چرای ماڵەکان بۆ ڕێزگرتن لە
شەهیدانی ڤییەن کوژاوە.
ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتــی ٢٦ی
پووشــپەڕی ١٣٩٦ی هەتــاوی ئەندامــان
والیەنگرانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران بــە بۆنــەی ٢٢ی
پووشــپەڕ ســاڵیادی تێرۆرکردنــی شــەهید
دوکتــور قاســملوو و هاوڕێیانی لە شــاری
پیرانشــار تراکــت و وێنــەی تایبــەت بــەو
ڕۆژەیان باڵوکردەوە.
تێکۆشــەرانی دێموکرات لــەو چاالکیانەدا
دروشــمی وەک :بژی دێموکرات ،ڕاســان
بەردەوامــە ،بــژی قاســملوویان نووســیوە و
پەیمانــی وەفادارییــان لەگــەڵ ڕێبــازی
شەهیدان نوێ کردەوە.
ڕێکەوتــی ٢٧ی پووشــپەڕی ١٣٩٦ی
هەتــاوی ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران چاالکیی
بەرینــی تەبلیغییــان بەبۆنــەی ٢٢ی
پووشپەڕ ئەنجام دا.
ئــەو ناوچانــەی کــە تێکۆشــەرانی
دێموکــرات لــە شــاری ســەقز چاالکیــی
بەرینــی تەبلیغیــان لێ ئەنجامــداوە بریتین
لــە" :گەڕەکەکانــی حەمــااڵوای ســەرێ،
حەمــااڵوای خــوارێ ،تــازاوا ،قەرەچیــاوا،
ماڵە گواڵن(پارکی گواڵن) ،دوو گوندی
پارسانیان و گۆمەیی.
لەم چاالکییەدا ســەدان تراکتی پێوەندیدار
بــە ســاڵڕۆژی تێرۆرکرانــی شــەهدی
دوکتــوور قاســملوو و هاوڕێیانــی بــاو
کراوەتەوە.

درێژەی پەیڤ

نێــو دڵی خەڵکــدا ،وەکــوو فودانەیێکی
زەالمــی بێنێــوەڕۆک تەقییەوە و ئێســتا
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی ماوەتەوە
و دونیایــەک کێشــەی نێوخۆیــی و
ئەمنیەتــی و شــەڕی باندەکانــی لــە
نێوخۆیاندا و کوردســتان وەک هەمیشــە
بۆتــە مۆتەکــەی ژیانــی ڕێژیمــە
تیرۆریستەکانی تاران!
ئامادەتریــن و تازەتریــن بەڵگــە بــۆ ئــەم
لێدوانــەش ئــەو یادداشــتەی شــەونامەی
کەیهانــی تارانە کــە لە بەیتی رێبەریی
ڕێژیمــەوە ئامــادە و بــاو دەکرێتەوە .لە
یادداشــتی رۆژی ٢٧ی پووشپەڕی ئەو
رۆژنامــە بە نووســینی ســەعدواڵ راعی
ناوێک دەڵێ:
" لــەو کۆبەندیانــەی لــە مانگەکانــی
دواییــدا لــە ئێــران کراوە ،ئــەو ئاکامەی
لــێ گیــراوە کــە خاڵــی هەڕەشــەی
ئەمنیەتی سەر ئێران ناوچەی باکووری
رۆژئاوایــە" ،دەقــە فارســیەکەی بــەم
شــێوەیە  ":در ایران در ماههای اخیر این
جمعبنــدی پدیــد آمد که کمــاکان نقطه
تهدیــد امنیتــی ایــران در مناطق شــمال
غربی است".
بــە زمانێکی ســادە دەڵێ کــە لە بەیتی
رێبــەری کۆبوونــە گیراوە و گەیشــتوون
بــەو ئاکامــە کــە وەکــوو هەمیشــە
کوردســتان هەڕەشــەیە بۆ ســەر ڕێژیمی
ویالیەتی فەقیه.
بوونــی پێشــمەرگەی کوردســتان
مۆتەکەیە بۆ ســەر ژیانی ســەرەڕۆیان و
تێرۆریستپەروەران.
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مستەفا هیجری:

بێجگە لە ئێرانییەکان
لــە مێــژووی مرۆڤایەتیــدا بــە دەگمــەن دەبینیــن
کــە دوو الیــەن لــە مێــزی وتووێژ کەڵــک وەربگرن
تاکــوو الیەنێــک الیەنەکــەی دیکــە لە نێــو بەرێ

مستەفا هیجری ،سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە ڕێوڕەسمی ٢٢ی پووشپەڕی ١٣٩٦ی هەتاوی

هاوڕێیانی خۆشەویست
خوشک و برایانی بەڕێز
میوانانی هێژا
ســاوێکی گەرمتــان لێبــێ و
بەخێربێــن بۆ کۆڕیــادی پۆلێک
لە شــەهیدانی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران کە لە ڕێگای
خەباتــی نیشــتمانەکەماندا لــەو
ڕۆژەدا گیانیان لە دەست دا.
ســاڵی ١٣٦٨ی هەتــاوی
شــەهید دوکتــور عەبدولڕەحمــان
قاســملوو هــاوڕێ لەگەڵ کاک
"عەبدوڵــای قــادری ئــازەر"
ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەنــدی
و نوێنــەری حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران لــە دەرەوەی
واڵت و کاک فــازڵ لــە
کۆبوونەوەیەکــدا لــە ڤیــەن کــە
قــەرار بــوو بــە مەبەســتی وتووێژ
کردن بۆ دیتنەوەی ڕێگا چارەی
ئاشــتی خوازانــە بۆ چارەســەریی
مەســەلەی کورد لــە ڕۆژهەاڵت
جێبەجــێ بکرێــت بــە دەســتی
بــە کــرێ گیراوانــی ڕێژیمــی
کۆماری ئیسالمیی ئێران شەهید
بوون.
ئێمــە لــەو ڕۆژەوە تاکــو ئێســتا
هەمــوو ســاڵێک لــەو بۆنەیــەدا،
لــە کــۆڕ و کۆبوونەوەکانــدا،
لــە ســێمینارەکاندا ،یــادی ئــەو
شــەهیدە خۆشەویســتانەمان بــەرز

ڕادەگریــن؛ پێویســتە ئەوەشــتان
عەرز بکەم کە لە ڕاســتیدا هیچ
ڕۆژێــک و هیــچ مانگێــک لە
ســاڵدا نییــە کــە کۆمەڵێــک
لــە تێکۆشــەران و چاالکانــی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران لــە بەربەرەکانــێ لەگــەڵ
ڕێژیمــی ئێــران گیانــی خۆیان لە
ڕێــگای نیشــتمانەکەیاندا فیــدا
نەکردبێــت .مانگی پووشــپەڕیش
هــەر یەکێــک لــەو مانگانەیــە؛
ئەمــن ئیجازەتــان لێدەخــوازم لــە
پێــش ئەوەیدا کــە چەند وتەیەک
لەســەر گەورەیــی و تەئســیراتی
شەهید دکتور قاسملوو لە حیزبی
دێموکراتــدا باس بکەم ،ئاوڕێک
لــە شــەهیدەکانی پووشــپەڕمان
بدەمــەوە؛ لــە ٢٤ی پووشــپەڕی
ســاڵی 1378ی هەتاوی هاوڕێی
تێکۆشــەرمان ئەندامی دەفتەری
سیاســی حیزب کاک "ســەالمی
عەزیزی" بە نەخۆشییەکی کوت
وپڕ شەهید بوو.
کاک ســەالم یەکێــک لــە
ئەندامانــی ڕێبەرایەتــی حیزبــی
دێموکراتی کوردستانی ئێران بوو
کە لە سەرەتای دەستپێکردنەوەی
دووبــارەی خەباتــی حیزبــی
دێموکــرات دوای ڕووخانــی
ڕێژیمــی پاشــایەتی تێکــەڵ بــە
ڕیزەکانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران بوو و تا کاتی

شەهیدبوونی بێ وچان لە ڕێگای
بــەرەو پێــش بردنــی کارەکانــی
حیزبــی دێموکــرات تێکۆشــان و
فیداکاری کرد.
بێجگــە لــەوە لــە مانگــی
پووشــپەڕی ســاڵی ڕابــردوودا
پۆلێــک لــە پێشــمەرگە و کادرە
وەفادار و تێکۆشەرەکانی حیزبی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە
خەباتێکــدا کە لــە ڕۆژهەاڵت بە
خەباتــی "ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت"
دەناســرێ لــە چەندیــن شــوێنی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و لــە
قواڵیــی واڵتــدا لــە بەربەرەکانێ
لەگــەڵ ڕێژیمــی دڕنــدەی
کۆماری ئیســامی ئێران گیانی
خۆیان لە دەســتدا ،ڕژانی خوێنی
ئــەو شــەهیدانەمان خوێنێکــی
نوێــی بــە ڕەگەکانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران و
جواڵنــەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتدا
وە حەرەکــەت خســت کــە تاکــوو
ئێســتاش ئــەو حەرەکەتــە لــە نێــو
کۆمەاڵنــی خەڵکــی کــورد لــە
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت لــە
نێــو کادر و پێشــمەرگەکان لــە
نێــو هەمــوو ئەندامــان و هەمــوو
نیشــتمانپەروەرانی کــورد لــە
ڕۆژهەاڵت و بەشەکانی دیکەی
شــوێنەوارەکەی
کوردســتاندا
بەرچــاوە؛ ئێمــە لێــرە بۆیــە
کۆبووینەتــەوە تــا بــۆ جارێکــی

دیکــە ڕێــز و ئەمەگناســی
خۆمــان پێشــکەش بــە وەفاداری،
نیشــتمانپەروەری و قارەمانەتــی
هەمــوو ئــەو خۆشەویســتانە
بکەیــن کــە لــە ڕێگای ئــازادی
گەلەکەیانــدا و لە پێناو ئامانجی
حیزبەکەیاندا گیانی خۆیان فیدا
کرد.
ساڵو لە گیانی پاکی هەموویان،
ساڵو لە ئەندامانی بنەماڵەکانیان
لە پێوەندی لەگەڵ شەهید دوکتور
قاســملوودا لــە ماوەی  ٢٨ســاڵی
ڕابــردوو ،کتێبــی زۆر نووســراوە،
وتــاری زۆر لــە ڕۆژنامەکانــدا
باڵوبۆتــەوە ،زۆر کەســایەتی و
شەخســیەتی سیاســی ،ئایینــی،
نیشــتمانپەروەر ،قســەیان لەســەر
کــردووە کــە جێــی خۆیەتــی
و هەڵیدەگــرێ کــە زۆر لــەوە
زیاتریــش باســی لەســەر بکرێــت،
بەاڵم چونکە لێرە کاتی باسێکی
زۆر نییــە مــن دەمەوێــت لەســەر
یەکێــک لــە تایبەتمەندییەکانی
شــەهید دوکتــور قاســملوو بدوێــم
کــە کەمتــر ئیشــارەی پێکــراوە
وە هەروەهــا بۆخــۆی جێــگای
فێربوونــە؛ وەکــوو زۆربــەی ئێــوە
دەزانــن کــە تێکۆشــانی سیاســی
شــەهید دوکتــور قاســملوو لــەو
کاتــەدا کــە مێرمنداڵێــک و
گەنجێک بوو لە حیزبی "تودە"ی
ئێراندا دەســتی پێکــرد .ئەو کاتە

حیزبی تودە کە لە ئێراندا پێکهات
وەکــوو حیزبێکــی مۆدێــڕن و
پێشــکەوتوو لە ماوەیەکی کەمدا
بــە شــێوەیەکی بەرچاو گەشــەی
کــرد و هێزێکــی گــەورەی لــە
الوانــی ئێرانی بــە دەورەی خۆیدا
کۆکردەوە؛ دوکتور قاسملوو کار
و تێکۆشــانی سیاســی خۆی لەو
حیزبــەدا دەســتپێکرد .ئــەودەم بــە
گوێــرەی ئــەو بیر و بــاوەڕەی کە
لــە نێــو خەڵکەکەمانــدا و لــە نێو
ئێرانــدا هەبــوو بیــر و بۆچوونەکە
زۆرتــر ئەوەبــوو کــە ئــەو حیزبەیە
کــە دەتوانێ هــەژاران ،کرێکاران
و نەتــەوەکان لــە ژێردەســتی
ڕزگار بــکا و بــە مافی خۆیانی
بگەیێنێــت؛ دوکتــور قاســملووش
هــەر بــەو نیەتــەوە لــەو حیزبــەدا
دەســتی کرد بە کار و تێکۆشان.
لە یەکێتی الوانەوە دەستی پێکرد
هەتا لە ماوەی  ١٠ساڵ تێکۆشان
لــەو حیزبــەدا بــوو بــە کادرێکــی
ناســراوی ئــەو ڕێکخراوەیە ،بەاڵم
ئــەو گرفتانــەی کــە لــە حیزبــی
تــودەدا پێکهــات وەکــوو ئەوەیکە
چارەنووســی کــورد لــەو حیزبەدا
لێڵ و تاریک بوو ،مەعلوم نەبوو
چــی بــۆ کــورد دەوێــت ،بێجگە
لەوە بەســتراوەیی بە ســۆڤیەت بە
تایبــەت ئەو کاتەی کە ڕێژیمی
پاشــایەتی کودەتای کرد بەســەر
"محەممــەدی موســەدیق"دا کــە

هەمــوو خەڵکــی ئێــران و دنیــا
چاوەڕوانی ئەوە بوون کە دوکتور
موســەدیق دەتوانێ حکومەتێکی
گەلــی دێموکــرات و ئــازاد
لــە ئێرانــدا پێــک بێنێــت بــەاڵم
پشتیوانی سۆڤیەت و حیزبی تودە
بە تەئســیر وەرگرتن لە ســۆڤیەت
بــوو بە هــۆی ئەوەیکــە کودتای
دژی دوکتور موســەدق شکســت
بخــوات و ژمارەیەکــی بەرچــاو
لــە ئەفســەرانی حیزبی تــودە کە
ئەودەم لە ئەرتەشی ئێراندا کاریان
دەکــرد ئێعــدام بکرێن .دوای ئەوە
ڕووداوی دیکــەی زۆر هاتنــە
پێشــێ کە بەداخەوە فرسەت نییە
لێــرەدا هەموویــان بــاس بکەین تا
دووبــارە دوکتــور قاســملوو خۆی
لــە چێکۆســڵۆواکی دیتــەوە؛
هێرشــی ئەرتەشی ســوور بۆ سەر
چێکۆســڵۆواکی و تێکدانــی
بەهاری پڕاگ شــوێندانەریەکی
زۆر گەورەی لەســەر بیر و هزری
دوکتــور قاســملوو دانــا؛ دوکتور
قاســملوویەک کــە خولیــای
دێموکراســی و ئــازادی گــەالن
بــوو بــەاڵم لــەوێ بــە چــاوی
خــۆی دیتــی کــە لــە شــوێنێکدا
تانکەکانــی ســۆڤیەت لــە
شــەقامەکانی چێکۆســڵۆواکی
دابەزیــن و بەهــاری پــڕاگ کــە
تــازە دەســتی پێکردبــوو وەک
بەهــاری دێموکراتــی تێکیانــەوە
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پێچــا .ئەوانــە هەموویــان بــۆ
دوکتــور قاســملوو پرســیاری
خوڵقانــد ئــەو پرســیارانە بــوون بە
هــۆی ئەوەیکە دوکتور قاســملوو
بــگا بــەو ئاکامــەی کــە دەبێــت
ڕێبازی سیاسی خۆی لە حیزبی
تــودە جیــا بکاتــەوە وە ئــەوە بــوو
کــە لەگــەڵ چەند کەســێک لە
ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات
کــە دوای ڕووخانی کۆمار باڵو
ببونەوە یەکبگرێتەوە و هەوڵ بدەن
"حیزبێکــی دێموکراتی نەتەوەیی
پێشکەوتنخوازی سەربەخۆ" بنیاد
بنێنەوە؛ لەوێڕا کار و تێکۆشانی
دوکتــور قاســملوو لــە حیزبــی
دێموکراتــدا دەســت پێــدەکات
وەکــوو بۆ خۆشــی لە "چل ســاڵ
خەبات"دا باس دەکات دەنووســێ:
"لــە بەهــاری ســاڵی ١٩٥٣
ڕاستەوخۆ لە تەشکیالتی حیزبی
دێموکراتــدا بەشــداریم کــردووە".
لەو ڕۆژەوە تا ئەو کاتەی دوکتور
قاســملوو شــەهید دەبێت یەکێک
لــە ڕێبەرە هــەرە شــوێندانەرەکان،
تێکۆشــەرەکان وە بــە هــزر و
بیرەکانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێران بووە .یەکێک
لە تایبەتمەندییە هەرە بەرزەکانی
دوکتور قاسملوو بە بۆچوونی من
ئەوە بوو کە هەر بەوە ڕازی نەبوو
کە حیزبەکەی ســەرتۆپی خەبات
و تێکۆشــان لــە ڕۆژهــەاڵت بێت
بەڵکوو هەمیشــە بیــری دەکردەوە
شــتی تــازە بێنێتــە کایــەوە ،لــە
قەیرانەکانــدا بیــر و هــزری وی
بــوو کــە حیزبــی دێموکراتــی
دەبــردە پێش ،دوکتور قاســملوو لە
فکــری دواڕۆژی حیزبەکــەی و
کۆمەڵگاکەیــدا بــوو ،قانع نەبوو
بەوەیکــە هەیــە بەوەیکــە هەبــوو
بــە ڵکــو بیــری دەکــردەوە دەبێــت
چــی بــکا تــا حیزبەکــەی لــە
داهاتووشــدا هــەروا ســەرتۆپ و
دیار بێت ،بۆیە دەبینین کە دوای
ئەوەیکە دوکتور قاســملوو دێتەوە
نێــو حیزبــی دێموکــرات ،حیزبــی
دێموکــرات دەکاتەوە بەو حیزبەی
کــە باســم کــرد" :حیزبێکــی
ســەربەخۆ"
پێشــکەوتنخوازی
کــە ئــەو پێشــکەوتنخوازی و
ســەربەخۆییەی بــە شــکڵێکی
نوێ لە تەشــکیالت و سیاســەتی
حیزبــدا جێبەجــێ کرد بــە ئامادە
کــردن و تەنزیم کردنی بەرنامە و
پێڕەوێکــی نــوێ کــە بتوانێ ئەو
ئامانجە جێبەجێ بکات.
لــەو ســەردەمەدا لــە ڕێبەرایەتــی
حیزبــی دێموکراتــدا دوو بیــر
و بۆچوونــی دژ بــە یــەک لــە
بەربەرەکانێــدا بــوون کــە کاتــی
زیاتــری لــە ڕێبەرایەتــی حیزبــی
دێموکراتــی دەگــرت :یەکێکیان،
ناســیۆنالیزمی تەنــگ نەزەر کە
بێجگــە لــە کــورد هیچ شــتێکی
دیکــەی نەدەدیــت ،الیەنێکــی
دیکــەش فکــری پاشــماوەی
فکــری تودەیــی کە پێیــان وابوو
دەبێت حیزبی دێموکرات بەستراوە
بێــت بــە ســۆڤیەت و هەرچــی
ســۆڤیەت دەیڵێــت دەبــێ ئــەوە
جێبەجێ بکەن .دوکتور قاســملوو
هەوڵێکی زۆریدا کە شوێن دابنێ
لەســەر ئــەو دوو بۆچوونە هەڵەیە
و زیاتــر لــە دە ســاڵ لــە حیزبــی
دێموکراتــدا بــۆ ئــەم مەبەســتە
کاری کــرد و سۆســیالیزمی
دێموکراتیــک یــا بڵێیــن کورتــە
باســێک لەســەر سۆســیالیزم کە
دوکتــور قاســملوو هێنایە ئاراوە و
لە کۆنگرەی شــەش بە پەســندی
کۆنگــرەی گەیانــد لــە پێنــاوی
ئەو مەبەســتەدا بــوو؛ بۆ ئەوەیکە
حیزبــی دێموکــرات لــە فکــری
ڕاســتی ئیفراتــی و هەروەهــا لــە
چەپی تودەییڕا بکا بە حیزبێکی
دێموکراتیــک کــە لەســەر پێــی
خــۆی ڕاوەســتێت و لــە پێنــاوی
ئــازادی و دێموکراســی بــۆ گەل
و نەتەوەکــەی خۆیدا کار بکات.

ئــەو خەباتە کە دوکتور قاســملوو
دەســتی پێکــرد تێئۆرییەکــی
سیاسی بوو کە هەر لە نێو حیزبی
دێموکراتیشــدا نەیــاری زۆری بۆ
پێک هێنــا؛ لەالیەکەوە ئەوانەی
کــە پێیان وابــوو هێنانــی فکری
سۆســیالیزمی دێموکراتیــک
حیزبی دێموکرات لە سۆســیالیزم
الدەدات و بــەرەو ڕاســت دەچــێ،
لە الیەکی دیکەشــەوە هەڵگرانی
فکــری ناســیۆنالیزمی تەنــگ
نــەزەر کــە پێیــان وابــوو دوکتــور
قاسملوو هەر وابەستەیە بە حیزبی
تودە و لە ڕاستای فکری ئەواندا
کار دەکات.
لــە پێوەنــدی لەگــەڵ ئــەو
مەســەلەیەدا کۆســپی زۆری
بــۆ هاتــە پێشــێ تەنانــەت لــە
کۆنگرەیەکــدا کە سوســیالیزمی
دێموکراتیــک پەســەند کــرا بــە
جیــاوازی یــەک دوو دەنــگ
پەســەند کــراو بــوو بــە بەرنامەی
سیاســی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران؛ دوای ئەوەیکە
پەســەند کــرا بــە دەیان کــەس لە
کادر و پێشــمەرگەکانی حیزبــی
دێموکرات کە بەو فکرە گۆشکرا
بوون کە سۆســیالیزم بۆ خۆی لە
خۆیــدا دێموکراســی تێــدا هەیــە
و سۆســیالیزمی دێموکراتیــک
کــە لــە حیزبــی دێموکراتــدا
پەســەند کــراوە حیزبی دێموکرات
بــە الڕێــدا دەبــات ڕیزەکانــی
حیزبــی دێموکراتیان بەجێهێشــت،
تەنانــەت مەســەلەیەک کــە
دوکتــور قاســملوو بــۆ چارەســەر
کردنــی قەیرانــی ڕێبەرایەتــی
لــە ماوەیەکــدا کــە لــە حیزبــی
دێموکراتدا هاتە پێشێ مەسەلەی
لیســتەی فیکســی لە کۆنگرەدا
مەترەح کــرد ئەویش بۆخۆی بوو
بــە گیــر و گرفتێک لە حیزبدا و
ئینشــعابی لێ دروســت بوو بەاڵم
دوکتور قاســملوو چونکە باوەڕی
هەبــوو و پێداگــری لەســەر کرد؛
لێرەدا مەبەســتم ئەوەیە هاوڕێیانی
خۆشەویســت ئەوەتان عــەرز بکەم
کــە کاتێــک دوکتــور قاســملوو
دەگەیشــتە ئــەو قەناعەتــەی کە
بــۆ ڕوونکردنــەوەی داهاتــووی
حیزبەکــەی و بەربەرەکانــی
کــردن لەگەڵ ئینحراف و ڕاســت
ڕەوی و چــەپ ڕەوی دەبــێ
فکــری نــوێ ،ئیــدەی نــوێ و
میکانیزمــی نــوێ بهێنێتــە نێــو
حیزبەکــەی هەمــوو ئۆتۆریتــە و
کار و توانای خۆی ســەرفی ئەو
مەســەلەیە دەکرد،هیچ باکیشــی
لــەوە نەبوو کە ئیتهامی لێدەدرێ
و کارشــکەنی دەکــرێ ،لێــرەدا
مەبەستم ئەوە نییە کە باسی ئەوە
بکــەم کە هەمووی ئەو ئیبتکارو
دەستپێشــخەرییانە کــە دوکتــور
قاسملوو لە پێناوی ڕوونکردنەوەی
داهاتــووی حیزبەکــەی دەیکــرد
چەنــد ســەرکەوتوو بــوون و چەند
ســەرکەوتوو نەبوون ،ئەوە بۆخۆی
هەڵگــری باســێکی دوورو درێژە،
مەبەســتم ئەوەیــە کــە ئەوەتــان
عــەرز بکــەم بەبیروبــاوەڕی مــن
دوکتورقاســملوو لــە بەرانبــەر
کــەم وکوڕییــەکان ،لــە بەرانبــەر
ئینحرافــەکان ،لــە بەرانبــەر
کۆســپەکاندا بێ تەفاوەت نەبوو؛
ئــەو وەک چاولێکەرێــک لــە
مەیدانــی حیــزب دێموکراتــدا
نەبوو ،مێشــکی وە کار دەخســت،
فکــری دەکــردەوە ،موتــااڵی
دەکــرد بــۆ ئــەوەی ڕێگــە حــەل
ببینێتــەوە قەیرانــەکان چارەســەر
بــکات ،ئەگــەر ناڕوونیــەک بــۆ
داهاتــووی حیزبــی دێموکــرات
هەیــە بتوانــێ ئــەو ناڕوونیانــە
ڕوون بکاتــەوە ،تەنانــەت دەمەوێ
ئەوەتــان عــەرز بکەم کــە ملدانی
دوکتــور قاســملوو بــۆ وتوویــژ
لەگــەڵ کۆمــاری ئیســامی لە
پێنــاو ئەو مەســەلەیە بوو ،ئێســتا
ئەگــەر وتووێژەکــە بــاش تەرتیب

نەدرابوو ،کەمتەرخەمی تێدا بوو،
ئــەوە هیچ شــتێک لــە گرینگی
مەســەلەکە کەم ناکاتــەوە ،بەاڵم
دوکتــور قاســملوو بۆیــە پێی نایە
مەیدانــی وتوویژ لەگەڵ ڕێژیمی
کۆماری ئیسالمی ئێران بۆ روون
کردنــەوەی داهاتووی حیزبەکەی
و گەلــی کــورد لــە رۆژهــەاڵت
 ،بــەاڵم ڕێژیمــی کۆمــاری
ئیســامی لــەو نیــەت پاکیــەی
دوکتور قاســملوو کەڵکی خراپی
وەرگــرت ،ڕێژیمێکــی دڕنــدە کە
وەفــا و عەهد و پەیمانی بە هیچ
شتێک نییە.
بێجگە لــە ئێرانییەکان ،پێداگری
لەســەر دەکەمــەوە ،بێجگــە
لــە ئێرانییــەکان لــە مێــژووی
مرۆڤایەتیــدا بە دەگمــەن دەبینین
کــە دوو الیــەن لە مێــزی وتووێژ
کەڵک وەربگرن تاکوو الیەنێک
الیەنەکــەی دیکــە لە نێــو بەرێ
بــەاڵم لــە نێــو ئێرانییەکانــدا بــە
داخــەوە ئــەوە هەبووە کــە دوکتور
قاســملوو لــەو مەیدانــەدا شــەهید
بــوو .ئێمــە لەبــارەی دڕندەیــی و
دوژمنایەتــی کردن لەگەڵ کورد
و وێــران کردنــی کوردســتان،
داســتانی زۆرمــان لــە ســەدام
حوســێن بیســتوە و هەمووشــیان
ڕاست بوون؛ بەشێکی زۆری ئێمە
النیکــەم ئەوانەی لێرە دانیشــتوون
زۆرمــان بــە چــاوی خۆمــان دیوە
بــەاڵم تەنانــەت ســەدام حوســێن
لــە کۆبوونــەوەی وتووێــژەکان بۆ
چارەســەر کردنــی مەســەلەی
کــورد لەگــەڵ نەیارەکانی خۆی
قەت لــەو پیالنە چەپەڵە کەڵکی
وەرنەگــرت؛ "چەنگیــز چانــدار"
بەناوبانگــی
رۆژنامەنووســی
تــورک کــە بــە بۆچوونــی مــن
یەکێــک لــە سیاســەتوانە هــەرە
بەرزەکانی تورکە و دۆستی کوردە
لــە کتێبەکــەی خۆیــدا بەنــاوی
"شــەمەندەفەری میزۆپۆتامیــا"
ڕووداوێــک دەگێڕێتــەوە کــە
تەئیدی ئەو قسەی من دەکا کە
لێــرە عەرزتانــی دەکــەم؛ چەنگیز
چانــدار بــاس لــەوە دەکات دوای
ئەوەیکــە رێژیمی ســەدام حوســێن
ڕووخا کاک نەوشــیروان مستەفا
وەکــوو نوێنــەری یەکیەتــی
نیشــتمانی لــە مەجلیســی
حوکمــدا بەشــداری دەکــرد .لــە
بەغــدا چەنگیــز چانــدار لەگــەڵ
چەنــد نەفەرلــە ڕەفیقەکانــی
خۆیــدا دەچــن بــۆ چەندیــن رۆژ
لــەوێ وەکــوو میوانــی کاک
نەوشــیروان دەمێننــەوە ،چەنگیــز
بــاس لە ڕووداوێک دەکا ،دەڵی:
"ڕۆژێــک هــەر لــەو ڤیالیــە کــە
لێــی دادەنیشــتین یەکێــک لــە
دەزگاکانــی ســەدام حوســێن بــوو
کاک نەوشیروان بۆی گێڕامەوە
گوتــی چەنگیــز ئــەو ڤیالیــە و
ئەو ژوورە بــۆ خۆی مێژوویەکی
تایبەتــی هەیــە؛ بــۆی گێڕامەوە
گوتــی لــە ســاڵی  ١٩٨٤ئــەو
کاتــەی ئێمــە بــۆ یەکــەم جــار
هەیئەتــی یەکیەتیــی نیشــتمانی
هاتبووین بۆ وتووێژ لەگەڵ سەدام
حوسێن و وتووێژەکان زۆر بەباشی
چووبونە پێشــێ لە ئاشتی نزیک
ببوینــەوە؛ هیوا لە دڵمان دروســت
ببوو ڕۆژێک سەدام حوسێن هات
لەسەر ئەو کورسیەی تۆ لەسەری
دانیشــتویت دانیشــت و ڕووی لــە
ئێمــە کــرد و گوتــی :هاوڕێیــان
داوای لێبوردنتــان لێدەکــەم مــن
چــی دیکــە ناتوانــم لەگــەڵ ئێوە
ئــەو وتووێــژە درێژە بــدەم ،چونکە
تورکەکان هاتون پێیان گوتوم ئەو
وتووێــژە و بــە ئەنجــام گەیاندنــی
بــۆ ئێمــە قابلــی قبــووڵ نییــە
ئەگــەر ئــەو کارە بکــەی ئێمــە
بــۆڕی نەوتەکانــی کەرکــوک
کــە دەچێ بۆ "یومورتاڵک" ئەو
بۆڕیانــە قەتــع دەکەیــن؛ ســەدام
حوســێن گوتــی بــرادەران مــن
توانای ئــەو بەربەرێکانەم لەگەڵ

تورکــەکان نیــە بۆیــە مەجبورین
وتووێژەکانمــان لێــرە کۆتایی پێ
بێنیــن؛ دەڵــێ هــەر لەوێ ســەدام
حوسێن دەستووری دا کە چەندین
نەفــەر لە مەئمورینــی موخابرات
لەگەڵ پۆلیس هەیئەتی وتووێژی
کــورد کــە یەکیەتــی بــوون
هەمراهــی کرد تاکــوو هێنایانەوە
لــە مەنتەقــەی ژێردەســەاڵتی
خۆیــان بەڕێیان کردنــەوە .کاک
نەوشیروان لێرەدا دەڵێ :بەڵێ ئێمە
چووینــەوە و ئاگربەســت کۆتایی
هــات و شــەڕەکانمان دەســت
پێکــردەوە ،ئەوە شــێوەی وتووێژ و
حەرەکەتــی ســەدام حوســێن بــوو
لەگــەڵ تیمــی وتووێــژی کــورد
کە چەندین ســاڵ پێکەوە شەڕیان
کــردووە بــە هــەزاران کەســیان لە
یەکتری کوشت".
لە وتووێژێکدا لە بیرمە کاتێک
کــە بــە نێونجــی گەری شــەهید
دوکتــور قاســملوو لەنێــوان مــام
جــەالل و ســەدام حوســێن پێکهات
و هەیئەتــی یەکیەتی نیشــتمانی
چوون بۆ بەغدا بۆ وتووێژ ،دوکتور
قاســملوو هاتەوە بە ئێمەی گووت
کــە مــام جــەالل داوای کــردووە
گوتویەتی ئێمە هەیئەتمان دەچین
بۆ بەغدا ،بۆ خۆشــم لە گەڵم چ
زەمانەتێــک هەیە کــە بڕۆین بۆ
بەغــدا؟ دوکتــور قاســملوو ئــەو
پرســیارە لــە ســەدام حوســێن دەکا
ســەدام حوسێنیش پێی دەڵێ پێیان
بڵــێ ســەدام حوســێن زامنــە ،بــە
ڕاســتی دیتمــان کــە لــە چەندین
قۆناغــدا هەیئەتەکانــی کــورد
بــە تایبــەت یەکیەتی نیشــتمانی
کــە لــە وتووێژەکانــدا بەشــداری
دەکرد چوونــە بەغدا و هەموویان
بــە ســامەتی گەڕانــەوە ،ئەوانــە
نموونەگەلێکــن کــە کاتێــک
بەراوردیــان دەکەیــن لــە نێــوان
دیکتاتۆرەکان بۆمان دەردەکەوێ
کە رێژیمی کۆماری ئیســامی
ئێــران تــا چ ئاســتێک نــزم و بێ
ڕەوشت و بێ وەفایە.
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی
پێــی وابــوو بــە شــەهید بوونــی
دوکتوور قاســملوو خەباتی کورد
لــە رۆژهــەاڵت بێدەنــگ دەبــێ؛
بێجگــە لەوە لە تــەواوی تەمەنی
خۆیــدا ڕێژیمــی کۆمــاری
ئیســامی هەوڵــی دا بۆ ئەوەیکە
خەباتــی نەتەوەکانی تــر لە ئێران
و خەباتــی کــورد لــە بەشــەکانی
دیکەشدا توشی نسکۆ و شکست
و زەلیلــی بــکا ،بــەاڵم ئێســتا
ئێمــە شــاهیدی مەرحەلەیەکــی
دیکــە و ســەردەمێکی نوێیــن
لــە مێــژووی کــورد لــە هەمــوو
بەشــەکاندا ســەرەڕای ئەوەیکــە
دیکتاتۆرەکانــی وەکــوو ســەدام
حوســێن وەکــوو حکومەتــی
پەهلــەوی و کۆماری ئێســامی
ئێــران لــە هەمــووان خراپتــر لێرەدا
تاقــی کردوەتــەوە ،ئێســتا لــە
باکــوور و لــە رۆژئــاوا کــورد لــە
خەباتــی خۆیــدا گــەرم و گــوڕە
و لــە رۆژهەاڵتیــش خەبــات بــە
شــێوەی خــۆی بەردەوامــە ،لــە
باشــوور کــە خەڵکەکــەی دوای
ڕووخانی ڕێژیمی ســەدام حوسێن
حکوومەتێکــی خۆجێییــان بــۆ
خۆیــان درووســت کرد ســەرەڕای
هەمــوو موخالفەتەکانی ڕێژیمی
کۆمــاری ئیســامی و نەیارانــی
کورد ئێستا خەریکی ئامادەکارین
بۆ گشتپرسییەک کە خەڵکەکە
چارەنووســی خــۆی دیــاری بــکا
ئایا واڵتێکی ســەربەخۆیی هەبێ
یــان لەگــەڵ عێــراق بمێنێتــەوە
کــە ئــەوە گەورەتریــن کێشــەی
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی
ئێرانــە .ئەگەرچی هەموو نەیاران
و دوژمنانــی دیکــەی کوردیــش
لەگەڵ ئەو فکرەن وە لەگەڵ ئەو
حەرەکەتە دژایەتی دەکەن ،بەاڵم
کۆماری ئیسالمی ئێران لەگەڵ
ئەوەیکــە هەمــوو ئــەو پیالنانــەی

بەکار هێناوە و بەڕواڵەت دەیهەوێ
وا نیشــان بــدات کــە قارەمانێکی
ســەرکەوتویە لــە ناوچــەی
رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت نفــوزی
خــۆی لــە هەمــوو جێگەیەکــدا
پەرەپێــداوە ڕاســتیەکەی ئەوەیــە
کــە لــە بەشــێک لــە واڵتانــی
رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا لــە
ڕاســتیدا باتاڵقێکــی بــۆ خــۆی
دروست کردووە کە تێیدا خەریکە
حەرەکەتی مەرگ دەکا.
خەڵکــی ئێران لە ســەرەتادا وەک
خەڵکــی دیکــەی دونیــا هەمــوو
هەڵیــان ئەوە بوو کە ئێران بتوانێ
بگەڕێتــەوە بــۆ باوەشــی دنیــای
پێشــکەوتوو و حەرەکەتێکــی
ئــازاد و دیموکــرات بە نیســبەتی
خەڵکەکــەی خــۆی و خەڵکــی
دیکــە لــە دنیــادا ڕەچــاو بکات،
ئێســتا ڕێژیمێکــی دیکەیــە لــە
بۆچونــی خەڵکــدا؛ ئەگــەر پێیان
وابوو دوای بەرجام ئێران بەڕووی
دنیادا دەکرێتەوە و بۆ خەڵکەکەی
خــۆی ئەمنیــەت دابیــن دەکات
ئێســتا بیــر و بۆچوونێکــی دیکە
لــەالی رۆژئاوایەکانــدا هەیــە
بەنیســبەتی کۆماری ئیســامی
ئێرانــەوە .لــە پێوەنــدی لەگــەڵ
ئــەو مەســەلەیەدا ئەمن لە دوایین
ســەفەرەکانمدا کــە ســەفەری
بریتانیــام کــرد هەموو جــارێ لە
باڵوێزخانــەی ئەمریــکا لەگــەڵ
خانمێک چاو پێکەوتنێکم دەکرد
کە بەرپرســی بەشی خۆرهەاڵتی
نێوەڕاســتی باڵوێزخانــە بــوو،
خانمێکــی سیاســی تێگەیشــتوو
کــە چەندیــن کاتژمێــر لەگەڵــی
دانیشــتووم و باسی وەزعی ئێرانم
کــردووە؛ ئــەوکات حکومەتــی
ئۆبامــا لەســەر کار بــوو ئەویــش
بــەردەوام باســی ئــەوەی دەکــرد و
دەیگــووت" :ئێمە لــە نێو واڵتانی
دیکــەدا دەخاڵــەت ناکەیــن ئێمــە
نامــان هەوێ دەخاڵــەت کەین بۆ
ئاڵوگۆڕ لە حکومەتی کۆماری
ئیسالمی ئێراندا بە قەولی خۆیان
دەیگووت ئێمە "پاڵەســی چەینج"
دەکەیــن دەمانهــەوێ سیاســەتیی
کۆمــاری ئیســامی ئێــران
بگۆڕیــن ،من لەو بــارەدا چەندین
کاتژمێر قســەم لەگــەڵ کرد کە
ئێــوە و هیــچ کەســێک ناتوانــێ
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی
ئێــران و سیاســەتەکەی بگــۆڕێ
بەڵکــوو ئــەوە ڕێژیمــی کۆماری
ئیســامی ئێرانــە کــە پێــی وایــە
سیاســەتیی وی ئەوەنــدە دروســتە
کــە هەموو دنیا دەبێت بێتە ســەر
سیاسەتی وی".
ئاخریــن جــار کــە چــووم و چــاوم
پێــی کــەوت بــۆ پێشــوازی مــن
هاتبــووە بــەر دەرکی ســاڵۆنەکە؛
هاتــە پێــش و بــە پێکەنینــەوە
گووتــی" :ئێســتاش هــەر بیــر لە
ڕێژیــم چەینــج دەکەیتەوە؟" یانی
دەتەوێ حکومەتی ئێران بگۆڕی
گووتم" :بەڵێ ئێستاش دەمهەوێ
حکومەتــی ئێــران بگــۆڕم،
ئەنگــۆش ڕۆژێــک دێنــە ســەر
ئــەو باوەڕەی بەاڵم ئەو ڕۆژە زۆر
درەنگ دەبێ و هەردووک المان
هەزینەی زۆری بۆ دەدەین".
ئێســتا وەزعیەتەکــە چۆنــە؟
ئێستا وەزیری کاروباری دەرەوەی
ئەمریــکا بــە ئاشــکرا بــاس لــە
گۆڕینــی سیســتمی حکومەتــی
کۆمــاری ئیســامی ئێــران
دەکات ،کۆماری ئیســامی کە
پێــی وابــوو دەتوانــێ دنیــا فریــو
بــدا و خــۆی بە قوربانی دەســتی
تیرۆریــزم و داعــش نیشــان بــدا و
بــۆ ئــەوە زۆر پیالنــی ســاز کــرد
بــەاڵم ئێســتا ئەوەیکــە لە کۆڕ و
کۆبوونــەوە بڕیاردەرەکانــی دنیادا
باســی لەســەر دەکــرێ ئەوەیەکە
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران
وەک حکومەتێکــی تیرۆرســت
و گرینگتریــن یارمەتیــدەری
تیرۆریســت دەناســرێ ،کــە وابوو
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مەســەلەی تیــرۆر و ســەرکوت و
زەبــر و زەنــگ ،ئەنفــال و ئێعــدام
ناتوانــێ میلەتێکــی ئــاگا کــە
مافــی خــۆی ناســیوە و ئامادەیە
بــۆ وەدەســت هێنانــی مافەکــەی
هەزینە بــدا ،هەرچەند هەزینەکە
قــورس و گــران بــێ ،بەچۆکیــدا
بێنــێ ،ئێســتاش ئێمە لەســەر ئەو
باوەڕەیــن کــە ڕێژیمــی کۆماری
مەترســیدارترین
ئیســامی
دوژمنی کوردە ،مەترســیدارترین
دوژمنی سەقامگیری و ئاشتییە
لە ناوچەدا.
یەکێــک لە خەمــە گەورەکانی
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران
ئێســتا ئەوەیــە کــە داعــش بــەرەو
الوازی دەچــێ چوونکە ڕێژیمی
کۆماری ئیسالمی لەژێر سایەی
داعشــدا توانــی نفــوزی خۆی لە
مەنتەقــەدا پەرەپێبــدا ڕێژیمێــک
کــە نــەک بــۆ کــورد بەڵکــوو
تەنانــەت بــۆ وەفادارتریــن یارانی
ئیمــام خومەینــی و خەباتکارانی
کۆمــاری ئیســامی ویالیەتــی
فەقیهــی نییــە و ئێمــە مەرحەلــە
بــە مەرحەلــە ئــەوە دەبینیــن ؛ئەو
بــێ وەفاییە بە نیســبەتی یارانی
خۆیــان ،بۆیــە پێمــان وایــە کــە
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی
ئێــران ئێســتا ســەرەڕای ئەوەیکــە
دەیهــەوێ خــۆی بەهێــز و بەتوانا
نیشــان بــدا لە نێوخــۆی واڵتدا لە
نــەزەر خەڵکــی ئێــران بە گشــتی
لــە خراپتریــن وەزعــی خۆیدایــە،
خەڵکــی ئێــران بێــزارن و نفرەتیــان
لــەو ڕێژیمــە هەیــە؛ خەڵکێــک
کــە دەبینــن نانــی ســەر ســفرەی
وان دەکاتــە هەزینــەی بۆمــب
و فیشــەک و چــەک تاکــوو
خەڵکــی بــێ تاوانــی ســووریە و
یەمەن و باقی خەڵکی مەنتەقەی
پــێ بکــوژرێ؛ ئێمــە پێمــان وایە
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی
ئێــران وەکــوو باقــی ڕێژیمــە
دیکتاتۆرەکانــی ناوچە هەرچەند
ژێســتی توانــا و هێــز نیشــانی
بــدا لــە نێوەڕۆکــدا ڕێژیمێکــە
کــە وردە وردە بــەرەو توانــەوە
دەچــێ ،ڕێژیمێکــە کــە ئیــدی
لــە بەرانبــەر ویســت و داخــوازی
ئازادیخوازانــەی خەڵکەکــەی دا
ناتوانــێ مقاوەمــەت بــکا و ئــەوە
گەورەتریــن دوژمنــی کۆمــاری
ئیســامی ئێرانــە بۆیەشــە کــە
گەورەتریــن دوژمنایەتــی لەگەڵ
خەڵکی خۆی دەکات.
بێجگە لە سیاسەتی نێونەتەوەیی
و مەنتەقەیــی کــە بــە نیســبەتی
ئێــران هەموومــان دەیبینیــن
هیــوادارم ئێمــەی کــورد لــە
رۆژهــەاڵت و بــە گشــتی کــورد
لــە هەموو پارچەکاندا هەموومان
بتوانین لەو هەل و مەرجە باشەی
کــە هاتۆتــە پێشــێ بــە ناســینی
دروستی دۆست و دوژمنەکانمان،
بــە یەکگرتوویــی ،بتوانیــن لــەو
ئاڵوگۆڕانــەی کــە زۆر قــوڵ و
بەربــاون لــە ناوچــەدا کەڵکــی
بــاش وەربگرین بــە قازانجی گەل
و نیشــتمانەکەمان کــە ڕۆحــی
شــەهیدەکانمانی پــێ شــاد کەین
و بنەماڵــەی شــەهیدەکانمان پێی
ســەربەرز بن و ئێمەش هەموومان
ئیفتخار بکەین کە لەو تێکۆشــان
و کارو یەکگرتویــی و یــەک
دەنگییەدا بەشێکمان هەیە.
جارێکــی دیکە ســاو لە گیانی
پاکــی شــەهیدانی پووشــپەڕ
بــە تایبــەت شــەهیدی گــەورە و
ســەربەرز ،دیپلۆماتکاری ناســراو
و تێگەیشــتوو و پێگەیشــتووی
نەتــەوەی کــورد ،دوکتــور
عەبدولڕەحمانــی قاســملوو و
هاوڕێیانی
ســاو لــە هەمــوو شــەهیدانی
کوردستان
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ژمارە٣١ ،٧٠٥ی پووشپەڕی ١٣٩٦

پوختەیەک لە ژیان و بەســەرهاتی شەهیدانی
نوێی ڕاسان

پــاش ســاڵێک بەدواداچوونــی
وردی حیزب و دڵســۆزانی حیزب
لــە ناوچەکانــی مەریوان و شــنۆ
دەرکــەوت کــە بەداخــەوە چەنــد
ڕۆڵــەی بەجەرگــی حیــزب لــە
ئاگــری قینــی دوژمنــدا گیانی
پاکیــان بەختــی ڕێــگای پــڕ
لــە ســەروەریی ئازادیــی گــەل و
نیشــتمان کــردووە و چوونەتــە
ڕیــزی کاروانــی پڕ لە شــانازیی
شەهیدانی کوردستانەوە.
شەهید بێهزاد پیرۆتی
شــەهید بێهــزاد پیرۆتــی کــوڕی
حوســێن لەدایکبــووی ســاڵی
١٣٧٣ی هەتاوی لە شاری شنۆ.
بێهــزاد پیرۆتــی ســاڵی ١٣٨٨ی
هەتــاوی چاالکیــی خــۆی لــە
ڕیزەکانــی یەکیەتــی الوانــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــدا
دەســتپێدەکات و دەبێتــە ئەندامــی
تەشــکیالتی ئاشــکرای حیــزب و
لــەو ئۆرگانەدا وەکوو ئەندامێک
ئەرکە حیزبییەکانی خۆی بەڕێوە
دەبات.
ســاڵی  ١٣٩١دەبێتــە پێشــمەرگە
و بــە مەبەســتی بەرگــری
کــردن لــە ئــازادی و مــان و
نەتەوەکــەی
مەوجوودیەتــی
چەکــی پێشــمەرگایەتی دەکاتــە
شــان .کاک بێهــزاد بەوپــەڕی
دڵســۆزی و فیداکارییــەوە
ئەرکــی پێشــمەرگایەتیی خــۆی
لــە ناوەنــدی ٣ی کوردســتان
بەڕێــوە دەبــات .لــە بەهــاری
ســاڵی ١٣٩٥دا لەگــەڵ تیمێک
لــە کادر و پێشــمەرگەکانی
ناوەنــدی ٣ی کوردســتان بــە
مەئموورییــەت دەچێتەوە نێوخۆی
واڵت .ڕۆژی ٢ی جــۆزەردان
هێــزە دژی گەلییەکانــی ڕێژیــم
لــە گونــدی "قەرەســەقەل" لــە
ناوچــەی "شــنۆ" هێــرش دەکەنــە
ســەر پێشــمەرگەکان .بــە داخەوە
لــەو شــەڕەدا  ٦پێشــمەرگەی
قارەمانــی حیزبەکەمــان شــەهید
دەبــن .هــاوڕێ بێهــزاد پیرۆتــی
لــە دەرئەنجامــی ئــەو شــەڕەدا
لــە هاوســەنگەرانی دادەبڕێــت و
بێسەروشــوێن دەبێــت ،و مەخابــن
پاش یــەک ســاڵ بەدواداچوونی
ورد و هەوڵــی حیــزب و خەڵــک،
هیــچ نیشــانەیەک لــە مانی ئەو
هاوڕێیــە بەرچــاو نەکــەوت و
کاک بێهــزادی پیرۆتــی گیانی
پاکــی لــە ڕێــگای ســەربەرزیی
گــەل و ڕزگاریــی نەتەوەکــەی
بەخت کرد.
شــەهید عەلــی مەحمــوودی
(شەماڵ)
علــی مەحمــوودی ناســراو
بــە "شــەماڵ" كــوڕی كەریــم
لەدایكبووی ١٣٦٦ی هەتاوی لە
شاری شنۆ.
ناوبــراو بەهــاری ســاڵی ١٣٨٩
هاتووەتــە ڕیزی پێشــمەرگەکانی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی
ئێران .پاش تــەواو كردنی دەورەی
سەرەتایی فێرگە ،لە كۆمیسیونی
پەروەردە سازمان دراو دەستی بە
كاری حیزبی كردووە.
لەو ماوەیەدا لە بەشی تەداروكاتی
خەدەماتی كۆمیســیونی پەروەردە
ئەركــی پێئەســپێردرا و بەوپەڕی
دڵســۆزییەوە كار و ئەركەكانــی
ڕاپەڕاندووە.
شــەهید شــەماڵ بێجگــە لــەو
كارانــە ،ماوەیەكیش وەك ســەرپەل
لە كومیســیونی پــەروەردە ئەركی
بەڕێــوە بردووە .هــەر لەو ماوەیەدا
لــە الیــەن ئورگانــەوە ڕێــزی لــێ
گیراوەو تەشویق كراوە.
هــاوكات لەگەڵ پێكهاتنی هێزی

تایبەت ،شــەهید شــەماڵ لە شاخ
وەك بەشــی تەداروكاتــی ئەو هێزە
دیــاری كــرا ،ناوبــراو بەوپــەڕی
فیــداكاری و دڵســۆزییەوە
ئەركەكانــی خۆی بەجێ گەیاند.
دڵســۆزیو ماندوویــی نەناســیی
شەهید شــەماڵ لە هێزی تایبەت
وێــردی زمانی هەموو هاوڕێیانی
بــوو .شــەهید شــەماڵ بــە هــۆی
لێهاتوویی خۆی ساڵی  ١٣٩٤لە
دەورەی سیاســی ســەرەتایی كادر
بەشداریی كردو بە سەركەوتوویی
ئەو دەورەیەی تەواو كرد.
شــەهید شــەماڵ ســاڵی ١٣٩٥
لەگــەڵ تیمێك لە پێشــمەرگەكان
بــە مەبەســتی جێبەجــێ کردنــی
مەئمورییەتــی ناوچــە گەڕایــەوە
نێوخۆی واڵت.
دژی گەلییــەکان لــە گونــدی
"قەرەســەقەل" لــە ناوچــەی
"شــنۆ" دڕندانــە پەالمــاری
پێشــمەرگەکانییان دا؛ لــەو
پەالمــارە دڕندانەیــەدا ،وێــڕای
شــەهید بوونــی  ٦كــەس لــە
هاوســەنگەرانی ،شەماڵ و چەند
هاوڕێــی دیكــەی بێسەروشــوێن
بوون.
پــاش بەدواداچــوون و هەوڵــی
حیــزب و خەڵــک ،مەخابــن
هیــچ ئاســەوارێک لــە مانی ئەو
هاوڕێیــە بوونــی نەبــوو و کاک
علــی مەحمــوودی ناســراو بــە
"شــەماڵ" گیانــی پاکــی بەختی
ڕێــگای پڕ ســەروەریی ڕزگاریی
گــەل و نیشــتمان کــرد و تێکــەڵ
بە کاروانی شەهیدانی نەمر بوو.

شەهید مێهدی شێخی
مێهدی شــێخی كوڕی حەمەخان
ســاڵی ١٣٣٨ی هەتــاوی لــە
مامناوەنــدی
بنەماڵەیەکــی
نیشــتمانپەروەر لــە گونــدی
"تەوریــوەر"ی ناوچەی "ژاوەرۆ"ی
سنە لەدایكبووە.
شــەهید مێهــدی شــێخی هــەر
لــە ســەرەتای شۆڕشــی گەالنــی
ئێرانەوە و لە شــەڕی  ٣مانگە لە
ناوچەی ســنە بەشداریی کردووە.
ســاڵی  ١٣٥٨هاتووەتــە ڕیــزی
پێشــمەرگەی حیزبــی دێموكــرات
و لــە هێــزی شــەریفزادە ســازمان
دراوە .هــەردوو شــەڕی نەورۆزی
 ٥٨و بەهــاری خوێناویی شــاری
سنە چاالکانە بەشداریی کردووە.
کاک مێهــدی یەکێــک لــە
پێشمەرگە دڵسۆز و فیداکارەکانی
حیــزب بوو لــە ناوچــەی ژاوەرۆ.
لــە مــاوەی پێشــمەرگایەتیدا لە
زۆربــەی هەرەزۆری مەئمووریەتە
پێســپێردراوەکانیدا بەوپــەڕی
دڵســۆزی و فیداکارییــەوە
بەشــداریی دەکــرد و ئەرکەکانی
تێدەپەڕانــد .کاک مێهــدی
تایبەتمەندییــە
هــۆی
بــە
و
نیشــتمانپەروەرانەکانی
دەروەســتیی بەرانبەر ئەرکەکانی
بــوو بــە پێشــمەرگەیەکی جێــی
متمانــە و بــاوەڕی خەڵــک و
سیمایەکی ناسراوی ناوچەکانی
جنووبــی کوردســتان .لــە ماوەی
بــەردەوام
پێشــمەرگایەتیدا
لــە تیمــە تەشــکیالتییەکانی
ناوچــەی ســنەدا بەشــدار بــووە و
ڕۆڵێکــی کاریگــەری گێــڕاوە.
لــە شــەڕەکانی ناوچــەی ســنە
چەندیــن جار بریندار بووە .ناوبراو
لــە مــاوەی پێشــمەرگایەتیدا
چەندیــن بەرپرســایەتی نیزامیــی
وەكــوو :ســەرپەل ـ جێگــر پــەل
ـ سەردەســتە و ســەر لکــی لــە
ئەســتۆ بــووە و بەشــێكی زۆر لــە
ژیانــی پێشــمەرگایەتیی خــۆی

لــە كاروباری نیزامیــدا تێپەڕاندوە
و وەكوو پێشــمەرگەیەکی شــارەزا
ی متمانــەی خەڵكی ناوچە
و جێــ 
و كومیتەی شارســتانو مەڵبەند،
لەگــەڵ تیمــە تەشــكیالتییەکان
لــە ناوچــەی ســنە و ژاوەرۆ و
چەمشاردا كاری كردووە.
ســاڵی  ١٣٨١پلــەی كادری
نیزامــی وەرگرتــووە و بەهــۆی
فیداکاری و لێهاتووییەوە چەندین
خەاڵتــی خــەاڵت و نامــەی
ڕێزلێنانــی پێبەخشــرا .تا ســاڵی
 ١٣٩٤وەکــوو كادری ناوەنــدی
١ی كوردســتان ،هــەر ئــەرکو
مەئموریەتێكــی حیزبــی کە پێی
ســپێردرابێت بــە ســەرکەوتوویی
و بــە لێوەشــاوەیی جێبەجــێ
کــردووە .ســاڵی  ١٣٩٤تیمێكــی
پێشمەرگەی بردووەتەوە بۆ ناوچە
و مــاوەی نزیــك بــە  ٢مانــگ
ئەرکــی حیزبییــان بەوپــەڕی
سەرکەوتووییەوە لە ناوچە بەڕێوە
بــردووە .بەهــاری ســاڵی ١٣٩٥
تیمێكــی پێشــمەرگەی بردووەتەوە
بــۆ ناوچــەی ســنەو مەریــوان و
پــاش جەولەیەكــی  ١٥ڕۆژە،
کاتێــک ڕێژیــم هەســتی بــە
بوونــی پێشــمەرگەکانی حێزبــی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە
ناوچە کرد ،شاخی "کۆسااڵن"یان
لــە ناوچەی شــامیان گەمارۆ دا
و دواجــار لــە بەرەبەیانــی ڕۆژی
٥ی پووشــپەڕدا پێشــمەرگەکان
لــە نزیک گونــدی "دوو ڕوو" لە
بناری شــاخی کۆســااڵن دەکونە
بەر پەالماری دڕندانەی دوژمن.
لە ئاکامی ئەو شەڕە نەخوازراو و
نابەرابەرەدا ،و لە ڕۆژی یەکەمی
شــەڕەکەدا ٣ ،پێشــمەرگەی
قارەمانــی حیــزب شــەهید دەبــن.
لە ڕۆژی دووهەمی ئەو شــەڕەدا
دوژمــن بــە تــۆپ و خومپــارە
مەیدانی شەڕەکە ئاگر تێبەردەدا.
لە ئاکامی ئەو شەڕە داسەپاوەدا،
كاك مێهــدیو  ٥كەســی دیكــە
لــە هاوڕێیانــی پــاش هەڵبــڕان لە
ێ سەروشــوێن
هاوســەنگەرانیان ،ب 
بوون .مەخابن پاش بەدواداچوونی
ورد و چاوەڕوانیەكــی زۆری
حیــزب و خەڵکــی ناوچــە
و ئەندامانــی تەشــکیالتی
نێوخــۆ ،هیــچ ئاســەوارێک لــەو
هاوســەنگەرانەمان نەبینرایــەوە
و دەركــەوت ئــەو هاوڕێیانــە لــە
ئاگری ڕق و قینی بێبەزەییانەی
دوژمندا شەهید بوون.

شەهید بەرزان حوسێنی
بەرزان حوســێنی كوڕی عوســمان
لەدایكبــووی ١٣٥٦ی هەتــاوی
لــە گونــدی "بەلەبزان"ی ســەر بە
شاری پاوە.
ساڵی  ١٣٨٠چووەتە ئورووپاو بۆ
ماوەی  ٥ساڵ نیشتەجێی ئورووپا
بــووەو هــەر لــەوێ پەیوەنــدی بە
تەشــكیالتی حیزبــەوە گرتــووە
و وەكــوو ئەنــدام لــە ڕیزەکانــی
تەشــکیالتی ئاشــکرای حیزبــدا
كاری كــردووە .ســاڵی ١٣٨٦
گەڕاوەتەوە بۆ كوردســتانو وەكوو
پێشــمەرگە لــە ڕێزەكانــی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــدا
سازمان دراوە .لەو ماوەیەدا پلەی
تەشــكیالتیی كادری وەرگرتــووە
و بەوپــەڕی دڵســۆزییەوە ئەرکــە
پێســپێردراوەکانی بەڕێــوە بردووە.
لــە دواییــن كۆنفڕانســی ناوەندی
()١دا وەكــوو ئەندامــی ناوەنــدی
١ی كوردســتان هەڵبژێــردراوە و
لــەو ئەرکەشــدا بــە ڕێكوپێكی و
ســەرکەوتووانە كارەکانــی خــۆی
تێپەڕانــدووە .ســاڵی ١٣٩٤ی

هەتــاوی لەگــەڵ تیمێكــی
پێشــمەرگە چووەتەوە بۆ ناوچەی
ســەقزو پــاش نزیكەی  ٢مانگ
بــە ســەركەوتوویی گەڕاوەتــەوە.
ناوبراو لە بەهاری ساڵی ١٣٩٥ی
هەتاویدا هاوڕێ لەگەڵ تیمێكی
كادرو پێشمەرگەی ناوەندی ١ی
كوردستان ،ڕۆیشتەوە بۆ نێوخۆی
واڵت لــە ناوچەکانــی ســنە و
مەریوان.
پــاش جەولەیەکــی  ١٥ڕۆژە،
بەداخــەوە لــە ڕۆژی ٥ی
پووشــپەڕدا لە شاخی "کۆسااڵن"
کەوتنــە بــەر پەالمــاری دوژمــن
و  ٣پێشــمەرگەی ئــازا و گیــان
لەســەر دەســتی حیزبەکەمــان
شــەهید بــوون .بــەرزان حوســێنی
هــاوڕێ لەگەڵ  ٥کەســی دیکە
لــە هاوســەنگەرانی لــەو شــەوەدا
بێسەروشوێن بوون.
ســاڵێک
پــاش
بەداخــەوە
بەدواداچوونــی ورد ،دەرکــەوت
کــە کاک بــەرزان حوســێنی
پێشــمەرگەی ئــازا و بەجەرگــی
حیزب لــە ئاگری قینی دوژمندا
گیانــی پاکــی بەختــی ڕێــگای
پــڕ لــە ســەروەریی ئازادیــی گەل
و نیشــتمان کــردووە و چووەتــە
ڕیــزی کاروانــی پڕ لە شــانازیی
شەهیدانی کوردستانەوە.

شەهید ڕوحوڵاڵ حەیدەری
شەهید ڕوحوڵاڵ حەیدەری كوڕی
محەممەد ،لەدایكبووی ١٣٤٨ی
هەتــاوی لە گونــدی "دەگاگا"ی
ناوچــەی "شــامیان" ســەر بــە
شارستانی "سەواڵوا".
شــەهید ڕوحوڵاڵ حەیدەری ساڵی
 ١٣٧٠پەیوەنــدی تەشــكیالتی
بــە حیزبــەوە گرتــووەو لــە ڕیزی
تەشکیالتی نهێنیی حیزبدا وەكوو
ئەنــدام كاری كــردووەو یەكێك لە
ئەندامــە چــاالكو فیداكاركانــی
حیــزب بــوو .شــەهید ڕوحوڵــا
بەپێی ئــەو شــارەزاییەی هەیبوو،
لە ناوچەی مەریوان چەندین جار
وەكوو شــارەزاو چاوساغی هێزی
پێشــمەرگە هاوكاریــی كــردووە و
ڕۆڵێكــی بەرچــاوی هەبــووە لــە
ئامــادەکاری و جێبەجــێ کردنی
خــوراكو تەقەمەنــی بــۆ هێــزی
زاگروس.
جگە لەوهاوکارییانەش ،زۆر جار
هەوڵــی داوە یارمەتیــی ماڵی بۆ
حیــزب كــۆ بكاتــەوە .ڕوحوڵاڵ لە
مــاوەی تێكوشــانی تەشــكیالتیدا
لــە الیــەن ئیتالعاتــی ڕێژیمــەوە
 ٢جــار گیــراوە و زیندانــی كراوە،
جــاری دووهەم لە بەهاری ســاڵی
١٣٩٣دا گیرا ،و ســزای زیندانی
درێژخایەنــی بەســەردا ســەپا.
ناوبــراو بــە بارمتــەی ماڵیــی
قــورس لە زیندان ئازاد کرا ،پاش
هاتنــەدەری لــە زیندان ،ڕایکردو
خۆی گەیاندە هەرێمی كوردستان
ێ
و لە شــاری ســلێمانی نیشــتەج 
بــوو .ســاڵی  ١٣٩٤وەكــوو ئەندام
لــە گــەڵ تیمێكــی پێشــمەرگە
گەڕایــەوە نێوخۆی واڵت .ناوبراو
لــە بەهــاری ســاڵی ١٣٩٥دا
وەكــوو پێشــمەرگە وەرگیرایــەوە و
لەگــەڵ تیمێكــی پێشــمەرگە بــە
مەئمورییــەت گەڕایــەوە نێوخۆی
واڵت لە ناوچەی سنە و مەریوان.
دوژمنــی داگیرکــەر ڕۆژی ٥ی
پووشــپەر لــە شــاخی "کۆســااڵن"
پەالمــاری پێشــمەرگەكانی دا.
هــاوکات لەگــەڵ شــەهید بوونی
ســێ هاوڕێی قارەمانی ،ڕوحوڵاڵ
وێــڕای  ٥هاورێــی دیكــەی لــەو
شەڕەدا بێسەروشوێن بوو .مەخابن
پاش ســاڵێک دەرکەوت هاوڕێی

پێشــمەرگە ڕوحوڵــا حەیــدەری
گیانــی پاکــی لــە ڕێــگای
ڕزگاریــی گــەل و نەتەوەکەیــدا
بەخــت کــردووە و چووەتــە ڕیــزی
کاروانی نەمرانەوە.

شەهید ساحێب حوسێنی
ســاحێب حوســینی كوڕی عەزیز،
لەدایكبــووی ١٣٦٧ی هەتــاوی
لــە گوندی "هەڵــوان" لە ناوچەی
ژاوەرۆی سنە.
شــەهید ســاحێب حوســێنی ساڵی
١٣٨٩ی هەتاوی لە کوردستانی
ڕۆژهەاڵتــەوە خــۆی گەیاندووەتە
ڕێــزی پێشــمەرگەکانی حیــزب.
ســەرەتا لە كۆمیســیونی سیاسی
نیزامــی ســازمان دراوەو مــاوەی
 ٢ســاڵ بەوپــەڕی دڵســۆزییەوە
ئەرکەکانی خــۆی بەڕێوەبردووە،
پاشــان چووەتــە ناوەنــدی ١ی
كوردســتان و لەوێــش بەوپــەڕی
هەســت کــردن بــە بەرپرســایەتی،
ێ
ئەركــە پێســپێردراوەکانی بەجــ 
گەیانــدووە .ســاڵی  ١٣٩٤نەقڵی
كۆمیســیونی ماڵــی -خەدەماتی
كراوەو لە بەشــە جۆراوجۆرەكانی
ئــەو کۆمیســیونەدا بەوپــەڕی
دەروەســتییەوە ئەركــی خــۆی
ڕاپەڕاندووە.
شــەهید ســاحێب حوســێنی لــە
چەندین دەورەی تایبەتی نیزامیدا
بەشــداریی كــردووە .هــەر بــەو
هۆیەشــەوە لە الیەن كۆمیســیونی
سیاســی ـ نیزامیــەوە بە نووســراوە
ڕێزی لێگیراوە .بەهاری ســاڵی
 ١٣٩٥هاوڕێ ســاحێب حوســێنی
لــە گــەڵ تیمێــك پێشــمەرگەدا
بەشــداریی لــە مەئمورییەتــی
ناوچەدا كردو بەوپەڕی ئازایەتی
لــەو ئەركەشــدا ســەرکەوتوویی
خۆی نیشان دا.
هاوینــی هەمــان ســاڵ دووبــارە
لــە گــەڵ تیمێكــی دیكــەی
پێشــمەرگە ،لــە ســەر داوای
خــۆی گەڕایــەوە نێوخۆی واڵت،
پــاش جەولەیەكــی  ١٥ڕۆژە لــە
شــاخی "كۆســااڵن" ،دوژمنــی
داگیرکــەر هێرشــی كردە ســەریان
و وێــرای شــەهید بوونــی ســێ
هاورێ لە تیمی پێشمەرگەكاندا،
مەخابــن لــەو شــەڕەدا هــاوڕێ
ســاحێب حوســێنی لــە گــەڵ ٥
هاوڕێــی دیكــەی بێسەروشــوێن
بــووە .پاشــان دەركــەوت بــە هۆی
ئاگربارانــی بێبەزەییانەی شــاخی
"کۆســااڵن" لــە الیــەن دوژمنەوە،
هاوڕێ ســاحێب حوسێنی گیانی
پاکــی بەختــی ڕێــگا و ڕێبازی
پــڕ ســەروەریی شــەهیدان ،واتــە
ڕزگاریی گەل و نێشتمان کردووە.
شەهید ئەفشار سوورە بوومە
ئەفشــار ســوورە بوومــە ،كــوڕی
مەحمــوود ،لەدایكبووی ١٣٦٦ی
هەتاوی لــە گوندی "تەوریوەر"ی
ناوچەی "ژاوەرۆ"ی سنە.
شــەهید ئەفشــار ســوورە بوومــە،
ســاڵی  ١٣٨٩پەیوەنــدی بــە
تەشــكیالتی حیزبــەوە گرتــووە
و وەكــوو ئەندامــی تەشــکیالتی
نهێنی كارو ئەركی پێسپێردراوی
خــۆی ڕاپەڕانــدووە .ســاڵی
١٣٩١ی هەتاوی هاتووەتە ڕیزی
پێشــمەرگایەتی و بــە فەرمــی
بووەتــە پێشــمەرگە .ناوبــراو لــە
كۆمیســیونی سیاســی  -نیزامی
سازمان دراوەو تا بەهاری ساڵی
 ١٣٩٤ئەركــی پێشــمەرگایەتی
کۆمیســیونە
لــەو
خــۆی
بەڕێوەبــردووە .ئەفشــار لــە كاتــی
شــەڕی "كێلەشــین"دا لــە یەكــەم
پێشــمەرگەکانی حیــزب بــوو كــە

ڕۆیشــتە شــاخو تا كاتی شەهید
بوونــی ،لــە "هێــزی تایبــەت"دا
وەكوو پێشــمەرگەیەكی ســەرپەلی
نموونــەو دڵســوز ،ئەركــی خۆی
بەجــێ گەیانــد .ســاڵی ١٣٩٥
لەگــەڵ تیمێــك پێشــمەرگە
ڕۆیشــتەوە بــۆ مەئموریەتێكــی
ناوچــە لــە نێوخــۆی واڵت لــە
ناوچەكانــی ســنە و مەریــوان.
پــاش  ١٥ڕۆژ جەولەی سیاســی
 نیزامــی لــە گــەڵ هاورێیانــیلــە شــاخی "كوســااڵن" ،لــە الیەن
دوژمنــی بێبەزەیــی و دژی
گەلییــەوە هێــرش كرایــە ســەریان
و وێــڕای شــەهید بوونی  ٣كەس
لــە هاوســەنگەرانی ،ناوبراویــش
لەگــەڵ  ٥هاوڕێــی دیكــەی،
بێسەروشــوێن بــوون .مەخابــن
پاش ســاڵێك بەدواداچوونی وردی
حیــزب و ئەندامانی تەشــکیالتی
نهێنــی و خەڵــک ،دەرکــەوت
هاوڕێ ئەفشــار شــوورە بوومە لە
گــەڵ  ٥هاوڕێی دیکەی گیانی
پاکیان پێشــکەش بــە ڕێبازی پڕ
لــە ســەروەریی ڕزگاریــی گەل و
نەتەوەکەیــان کــردووە و شــەهید
بوون.

شەهید هیوا قوربانی
هیــوا قوربانــی كــوڕی حەســەن،
لەدایكبووی ١٣٧٠ی هەتاوی لە
شاری كامیاران.
شــەهید هیــوا قوربانــی ،هاوینــی
ســاڵی  ١٣٨٩پەیوەســت بە ڕیزی
پێشمەرگەکانی حیزب بووە .پاش
تــەواو كردنــی دەورەی ســەرەتایی
فێرگە ،لە كۆمیســیونی پەروەردە
ســازمان درا .ناوبــراو بەوپــەڕی
ی و ماندوویــی نەناســانە
دڵســۆز 
ئەركــی حیزبیــی خــۆی لــە
کۆمیســیونی پــەروەردە بەڕێــوە
بردووە.
لــەو ماوەیــەدا لــە كۆمیســیونی
پــەروەردە وەك بەرپرســی بەشــی
تەداروكاتی پەروەردە كاری دەكرد،
بێجگە لە كار و ئەرکی ئورگانی
خــۆی ،لــە هێــزی "پاراســتن"دا
ئەركــی ســەرپەلی لەئەســتۆ بوو.
شــەهید هیوا لــەو ماوەیەدا چەند
دەورەی نیزامیــی بینــیو وەكــوو
یەكێك لە پێشمەرگە لێهاتووەكانی
بەشــی نیزامــی ئەرکــی خــۆی
بەڕێــوە دەبرد .لە ماوەی  ٦ســاڵ
پێشــمەرگایەتی و بەڕێوەبردنــی
ئەركو بەرپرسایەتیی جۆراوجۆری
حیزبیدا ،دووجار بە نووســراوە لە
الیــەن کۆمیســیۆنی پــەروەردە و
كۆمیســیونی سیاســی -نیزامــی
بــە نووســراو تەشــویق كرا .ســاڵی
 ١٣٩٥یەكێــك لــەو پێشــمەرگانە
بــوو كــە ئامادەیــی خــۆی بــۆ
چوونــی ناوچە دەربڕیو لەگەڵ
تیمێك لە كادرو پێشمەرگەكان لە
مەئموریەتــی ناوچــەدا بەشــداری
كــرد .پــاش جەولــەو گەڕانێكــی
سیاســی –نیزامیــی  ١٥ڕۆژە لە
ناوچەی ســنەو مەریوان ،ڕۆژی
٥ی پووشــپەڕ لە شاخی كوسااڵن
پاش هێرشی دڕندانەی هێزەکانی
دوژمــن و بەرگریی و شــەڕێکی
ئازایانــە و قارەمانانــە ،وێــڕای
شــەهید بوونــی  ٣پێشــمەرگەی
قارەمــان لــە تیمەکەیــان ،هاوڕێ
هیــوا قوربانی لەگەڵ  ٥هاوڕێی
دیكــەی بێسەروشــوێن بــوو.
مەخابــن دواتــر دەركــەوت لــەو
شــەڕەدا بــە هــۆی ئاگربارانــی
شــاخی کۆســااڵن لــە الیــەن
دوژمنــی دژە گەلییەوە ،شــەهید
بــووە و گیانــی پاکی پێشــکەش
بــە ڕێبــازی ڕزگاریــی گــەل و
نەتەوەکەی کردووە.
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ئاوڕودانهوهیهك ل ه
ئیسالمی سیاسی

ناسر ساڵحی ئهسڵ
ئیســامی
فهندهمێنتالیزمــی
یهكێكــ ه لــەو دیــارده زهقانــهی
ئهمڕۆکــە نــهك هــەر واڵتانــی
ئیســامی ،بهڵكــوو سهرانســهری
جیهانــی بــ ه خۆیــهوه ســهرقاڵ
كــردووه؛ دیاردهیــەک كــ ه بۆتــ ه
جێگــهی بــاس و خواســت و
مشــت و مــڕی زۆر ناوهنــده
سیاســی و فیكــری و ســتراتێژی
و رووناكبیرییــهكان .تهنانــهت لــ ه
زۆر جێگهی دنیادا ئهندیشكدهی
تایبهتی ههن كه كاریان لێكدانهوه
و تاوتــوێ كردنی ئهو دیاردهیهیه.
هــهر بۆیــ ه مێــژوو و فهلســهفهی
ســهرههڵدان و گهشــهكردن و
پهرهســهندنی بیــر و ئهندێشــهی
ســهلهفیگهری جیهــادی بــ ه
ســهرهتای پهیدابوونــی ئیســامی
سیاســی دادهنرێــت .ئهگهرچــی
ری
سهرهتاكانی رەوتی سهلهفیگه 
دهگهڕێتــهوه بــۆ دامهزراندنــی
ئیخــوان موســلمین لــ ه ســاڵی
1928ی زایینی ل ه واڵتی میسر،
بــهاڵم تهنیا له دوای ســاڵهكانی
دهیــهی حهفتــای زایینــی و پاش
لهشكركێشــی ئهرتهشی یهكیهتی
سۆڤیهت بۆ سهر ئهفغانستان و ب ه
دهســتهوهگرتنی و بــه الرێدابردنی
شۆڕشــی گهالنی ئێــران ل ه الیهن
مــهال توندئاژۆكانــی الیهنگــر و
پێــڕهوی خومهینییــهوه له ســاڵی
1357ی ههتــاوی ،ئــهو دیاردهی ه
پتر تهشهنهی سهند .ههروهها پاش
ههرهســهێنان و رووخانی یهكیهتی
ســوڤیهت لــ ه ملمالنێــی نێــوان
بلوكــی رۆژهــهاڵت و رۆژئــاوادا،
فهندهمێنتالیزمی ئیسالمی خۆی
وهك ئاڵتهرناتیڤــی ئایدیۆلــوژی
كۆمونیــزم
شكســتخواردووی
بهتایبــهت لــه رۆژههاڵتــی ناڤین
نیشــانی دنیــا دا .دیــاره بلوكــی
رۆژئــاوا دهســتی یارمهتــی لــ ه
ئایدیۆلۆژیــای
بوژانــهوهی
رهش ،بــه تایبــهت لــه واڵتانــی
ئیســامی و بــ ه تایبهتیتــر بــ ه
گروپ ه جیهادییهكانی ئهفغانستان
لــ ه بهرانبــهر ههڕهشــهكانی
ئایدیۆلوژیای سووردا ههبوو.
هــهر بۆیــه راســتییهكی گومــان
ههڵنهگره كه ئیســامی سیاســی
وهك بابهتێك ل ه باوهشی فهلسهفهى
ی
وشك و چهقبهستوو و دواكهوتوو 
كۆمهڵگادا پێگهیشتووه .پسپۆڕان

و لێكۆڵهرانــی بــواری ئیســامی
سیاســی و ســهلهفیگهری،
سهرنجڕاكێشــی
پهرهســهندنی
ئیسالمی سیاسی ل ه سهرهتاكانی
ســهدهی بیســتهمهوه لــ ه بهرانبــهر
فیكــر و ئهندێشــه مۆدێــڕن و
پێشــكهوتنخوازانهی رۆژئــاوا،
لهالیــهن كهســانی كۆنهپارێــزی
ئیســامی سیاســی لــ ه واڵتــی
میســر ،بــه ســهرهتای خوڵقاندنی
قهیــران و تهنگــەژهی نێــوان هــزر
و ئهندێشــهی نــوێ و مۆدێــڕن
لــه ههمبــهر هــزر و ئهندێشــهی
دواكهوتوویــی نــاو دهبــەن .ئــهو
تهنگەژهی ه ئهگهرچی دهریخستوه
كــه ئــهو مێتــودی ئیســامی
سیاســییە کــە بــۆ تاوتوێكــردن و
لێكدانــهوهی بابهتهكانی ب ه كاری
دههێنێ ســهركهوتوو نهبــووه؛ ههر
بۆی ه بهشی هەرە زۆری بیرمهندان
و زانایانــی ئیســام ،بنهمــا
فیكرییهكانــی ســهلهفیگهری
جیهــادی تونــدرهو و بنهماكانــی
ئیســامی سیاسی رهد دهكهنهوه و
ب ه الدان له بنهماكانی ئیســامی
راستهقینهی دادەنێن.
هــهر بۆیــ ه لــه الیــهك زۆربــهی
زانایانــی ئیســام لــ ه ســهر ئــهو
بــاوهڕهن كــه چاكــی و خراپــی
موسڵمان نابێت ب ه شێوه خهالفهتهوه
گرێ بدرێت ك ه هێندیك سهلهفی
جیهــادی تهبلیغــی بــۆ دهكــهن و
نــه ژێــر رهحمهتــی خهلیفــهى
بیخه 
ســهلهفی جیهادییــهوه .بهڵكــو
یــهزدان ئــازادی بــ ه موســڵمانان
داوه تــا ئهو سیســتم ه سیاســییان ه
بــۆ خۆیــان ههڵبژێــرن كــ ه عهقڵ
و بۆچــوون و بهرژهوهنــدی خۆیــان
پهســندی دهكات .بهاڵم لهالیهكی
دیكــهوه ســهلهفیگهری جیهــادى
گروپه توندڕهوه ئیسالمییهكان بهو
پــهڕی بــێ ویژدانییــهوه درێژه ب ه
شــهڕی خوێناوی و خۆتهقاندنهوه
لــه دژی خهڵــك و كۆمهڵــگا لــ ه
واڵتانــی ئیســامی و واڵتانــی
رۆژئاوایــی و ههنــدێ جاریش ل ه
دژی یهكتــر بــدهن .هــهر بۆیــه ل ه
ئێســتادا و ل ه ســهدهی پێشكهوتن
و شۆڕشــی زانیاریدا ،ئاراســتهی
فیكــری ســهلهفی جیهادییــهكان
لــ ه ژێــر كاریگــهری خوێندنهوهی
ســهید قوتــب لــه ئیســامی
سیاســی ،وهرچهرخانێكی ترسناك
بــ ه خۆیهوه بینیوه .ئیســتا روون و
ئاشــكرایه كه سهرچاوهی فیكری
و بنهمــای تــهواوی گروپــ ه

جیهــادی تونــدرهوهكان لــه بنهمــا
فیكرییهكانــی ســهلهفیگهری
جیهادی ســەید قوتبهوه سهرچاوه
دهگــرن .هــهر بۆیــ ه لــه دیــدی
زۆربــهی بیرمهنــدان و زانایانــی
بــواری ئیســام ناســییهوه ســهید
قوتــب یهكــهم كهســ ه كــ ه بــهردی
بناغــهی گوتــاری ئیســامی
سیاسی داناوه.
 هۆكارهكانــی پهرهگرتنی ئیســامی
سیاسی له رۆژههاڵتی ناڤین:
ئیســامی سیاسی پاش رووخانی
دیــواری بێرلیــن و ههرهســهێنانی
جیهانی دوو جهمسهر و ب ه تایبهت
پاش رووداوهكانی 11ی سێپتامبر
لــه ئامریــكا و تهقاندنــهوهی دوو
بورجــی بهناوبانــگ لــه نیۆیۆرك
پێی نای ه قوناغێكی نوێ .ههروهها
پرســە چارهســهر نهكراوهكانــی
وهك :كێشــهی فهلهســتین و
ئیســرائیل له رۆژههاڵتــی ناڤین،
كوشتاری موسوڵمانانی بۆسنی و
هیرزهگۆڤین ل ه الیهن سێربهكانهوه،
شــهڕ ل ه چێچێن لهگهڵ روســیه،
كێشــهی كێشــمیر لهگــهڵ واڵتی
هێند ،كێشــهی هێند و پاكســتان،
كێشــهی موســوڵمانان لــه چیــن،
فاكتهرهگهلێــكن بۆ ســهرههڵدانی
تاقم ه تیرۆریستییهكانی جیهادی
لــ ه ژێــر پــردهی پارێــزگاری لــ ه
ئیســام لــ ه بهرانبــهر كوفــردا.
ههروههــا لهالیهكــی دیكــهوه
رووداوهكانــی باكــوری ئافریقــا
كه بــ ه بههاری عهرهبی ناســراوه،
رێگهخوشــكهر بــوون بــۆ رهوتــ ه
جیهادییــهكان تا له رێگای شــهڕ
و جیهادهوه دهســهاڵت ب ه دهســتهوه
بگرن .خاڵێكی گرینگی دیك ه بۆ
ســهرههڵدانی ئیســامی سیاســی
ل ه واڵتانــی رۆژههاڵتی ناڤین دا
پاش كۆتایی شهڕی سارد لهنێوان
دوو جهمســهری خۆرهــهاڵت و
خۆرئــاوا ،چونكه زۆربهی تاقم و
گروپ ه ئیسالمییهكان له بهرهوپێش
بردنی گۆڕان له هاوســهنگی هێز
لهگــهڵ دهوڵهتــهكان هــاوڕا بــوون
و ئــازادی چاالكــی بــ ه كردهوهیان
ههبوو به دژی حیزب و رێكخراوه
چهپــهكان ،هــهر بۆیــه زۆربــهی
واڵتانــی ئیســامی لــ ه كاتــی
سهرههڵدانهكانی بههاری عهرهبی
كــه لــه واڵتــی تونســهوه دهســتی
پێكــرد ،ل ه كونتــرۆڵ كردنی هێزه
ئیسالمییهكان دهستهوهستان بوون.
ههر بۆی ه جهههت و ئامانجهكانی
ســهرههڵدان و راپهرینــی خهڵك ل ه

بههاری عهرهبــی دا بهالرێدابران.
چونكــه گروپــه ســهلهفییهكانی
جیهادی لهو واڵتانەی ك ه بههاری
عهرهبییــان تێــدا( تهنیــا تونــس
نهبێــت) روویــدا ،ئــهو واڵتانهیــان
تووشــی ئاڵــۆزی و شــهڕى
ناوخۆیــی كــرد كــه ئێســتاش لــ ه
سوریه و عێراق و یەمەن ئهو شهڕه
خوێناوییه له شێوهی جۆراوجۆردا
بهردهوامــه .لــهو ناوچ ه پڕ كێشــ ه
و ئاڵــوزهى رۆژههاڵتــی ناڤیــن
كــه شــهڕ و ماڵوێرانــی لــه الیهن
واڵتانــی پشــتیوانی گروپهكانــی
ســهلهفیگهری جیهــادی كــ ه
بهرۆكی خهڵكی ســڤیلی گرتووه،
خهباتــی نهتهوایهتی گهلی كورد
بــ ه گشــتی و لــ ه رۆژههاڵتــی
كوردســتان بهتایبــهت لــهو ناوچ ه
پڕ كێش ه و ئاڵوزهدا ل ه قوناغیكی
چارهنوسســازدایه بۆ گهیشــتن ب ه
مافهكانــی .هــهر بۆیــ ه رێژیمــ ه
داگیركهرهكانــی كوردســتان و
بهتایبــهت رێژیمــی كۆمــاری
ئیسالمی ك ه راستهوخۆ دهستی ل ه
پێكهێنانــی گروپه تیرۆریســتهكان
و بهتایبــەت داعشــدا ههبووه ،لهو
دهرفهتــه زێڕینه كــ ه بۆ كۆماری
ئیســامی رهخساوه تا ب ه باشترین
شــێوه بتوانێــت لــ ه سیاســهت و
چهواشــهكارانهی
ههڵوێســتی
بــۆ لەپەراویــز حســتنی خهباتــی
نهتهوایهتــی گهلــی كــورد بــ ه
گشــتی و رۆژههاڵتی كوردستان
بــه تایبــهت كهڵــك وهرگرێــت و
پێش ب ه ســهركهوتن وگهیشــتن ب ه
ی نهتهوهی كورد
ئامانجــه رهواكان 
بگرێت.

ســهرههڵدانی ســهلهفی گهریــی لــه
خۆرههاڵتی كوردستان
پــاش ســهركهوتنی شۆڕشــی
گهالنی ئێران له ســاڵی 1357ی
ههتــاوی و بــه الڕێــدا بردنــی
دهســكهوتهكانی ئــهو شۆڕشــ ه
لــه الیــهن مهالكانــی الیهنگــر
و پێــڕهوی خهتــی خومهینــی و
گۆڕینــی لــه شۆڕشــی گهالنــی
ئێــران بــۆ شۆڕشــی ئیســامی
ئێــران ،بــ ه هــهزاران كــهس لــ ه
ئازادیخوازانــی گهالنــی ئێــران
زیندان و ئێعدام كران یان تووشــی
دهربــهدهری بــوون .ههروههــا
ههمــوو رێكخــراوه ســهربهخۆ و
ههڵوهشــاوه
دێموكراتهكانــی
راگهیانــد .لــ ه رۆژههاڵتــی
كوردســتان حیزبــی دێموكراتــی

كوردســتانی ئێرانــی بــ ه رهســمی
ههڵوهشــاوه راگهیانــد و حوكمــی
جیهادی بــ ه دژی نهتهوهی كورد
راگهیانــد و شــهڕێكی خوێناویان
ل ه كوردســتان ههڵگیرســاند ك ه تا
ئیســتاش درێژهی ههیــه .چونك ه
لــه الیــهك نهتهوهكانــی ئێــران و
لەالیەکــی دیکەشــەوە بهتایبهتی
نهتــهوهی كــورد داوای مافــ ه
نهتهوایهتییهكانــی خۆیــان دهكرد.
بــهاڵم لهالیــهن رێژیمــی كۆماری
ئیســامییهوه بــه ســهركوتی
خوێنــاوی وهاڵم درایهوه .ههروهها
لــ ه الیهكــی دیكــهوه ئــهو رێژیمه
ســهركوتكهره بــه دامهزراندنــی
دوو ئۆرگانــی نیزامــی و
ئهمنییهتــی" ســپای پاســداران و
وهزارهتــی ئیتالعــات" دهســتیكرد
بــ ه ههناردهكردنــی شۆڕشــی
ئیســامی بۆ واڵتانی ئیسالمی.
كۆمــاری ئیســامی ئێــران لــ ه
نێــو خــۆی واڵتیشــدا ههمــوو
دهســهاڵتداری
جومگهكانــی
دهوڵــهت و كۆمهڵــگای قــورغ
كردبوو .دواتریش ب ه دامهزراندنی
دهیان تاقم و گروپی تیرۆریســتی
وهك حیزبوڵــای لوبنان ،جیهادی
ئیســامی ،ســپای بــهدر وهتــد
لــه دهرهوهی ســنوورهكانی ئێــران،
لــ ه كاروباری واڵتانی ئیســامی
بــ ه كــردهوه دهســتێوهردانی دهكرد.
هــهر بۆیــه ئێســتا كۆمهڵــگای
واڵتانــی
و
نیونهتهوهیــی
دێموكراتیــك بــاش دهزانــن كــ ه
رێژیمی كۆماری ئیسالمی ئێران
بۆته ســهرچاوهیهك بۆ پێكهێنان و

دامهزراندنی گروپ ه توندڕهوهكانی
ئیســامی و ســازكردنی شــهڕی
مهزههبــی و ســاپۆرتی ماڵــی
ئــهو گروپــه توندڕهوانــە ل ه جیهان
و ناوچــهی رۆژههاڵتــی ناڤیــن
ناسراوه.
بهاڵم ســهرههڵدانی سهلهفیگهری
جیهــادی لــه رۆژههاڵتــی
كوردســتان ،مێژوویهكــی كورتــی
ههیــه .ئــهو مێژوویــ ه دهگهڕێتهوه
بــۆ  20ســاڵی رابــردوو .ژمارهی
ســهلهفییهكان لــه رۆژههاڵتــی
كوردستان ل ه سهرهتادا زۆر كهم بوو
و شوێنی چاالكییهكانی سنووردار
بــ ه چهنــد ناوچهیهكــی تایبــهت
بــوو .بــهاڵم پــاش دهســت بــەكار
بوونــی رێكخراوهــی تیرۆریســتی
القاعیــده كــه ناســراوترین گروپی
ســهلهفی بــوو ،ههروههــا پــاش
كۆتایــی شــهڕی رێكخــراوه

جیهادییــهكان لــ ه ئهفغانســتان
لــ ه ســاڵی 1995ی زایینیــدا
ســهلهفیگهری لــ ه رۆژههاڵتــی
كوردســتان كهوته ژێر كاریگهری
ئــهو رهوتــه ســهلهفییانهوه .كاتێك
ئهنسارولئیسالم ل ه ساڵی 2001ی
زایینیــدا لــ ه ناوچــهی بیــارهی
باشوری كوردستان كه هاوسنووره
لــه گــهڵ پارێزگاكانــی ســن ه و
كرماشــان" ،ئیمارهتــی ئیســامی
بیــاره" یــان دامهزرانــد .بــهاڵم ل ه
ســاڵی 2003ی زایینــی دا كــ ه
بنكــ ه و مەقهڕهكانــی گروپــی
ئهنسارولئیســام لــه شــارهدێی
بیــارهی باشــوری كوردســتان
لهالیــهن هێــزه نیزامییهكانــی
ئامریــكاوه كهوتــه ب ه هێــرش ،ئهو
گروپــه توندئاژۆیــه روویــان لــ ه
رۆژههاڵتــی كوردســتان كــرد و
بــه هــاوكاری ســپای پاســداران و
وهزارهتــی ئیتالعاتــی رێژیمــی
كۆمــاری ئیســامی ئێــران لــ ه
رۆژههاڵتــی كوردســتان بنكــ ه
و بارهگایــان كــردهوه .رێژیمــی
كۆمــاری ئیســامی دهســتی ئهو
گروپــه ســهلهفی جیهادییانــهی
لــه رۆژههاڵتــی كوردســتان بــۆ
كاری رێكخســتن و چاالكــی لــ ه
شــارهكان ئاواڵــ ه كــرد .هــهر بۆی ه
رۆژههاڵتــی
ســهلهفییهكانی
كوردســتان كهوتنــه ســاز كردنــی
پێوهنــدی راســتهوخۆ بــهو گروپــ ه
تێرۆریستانهوه كه بنك ه و بارهگایان
لــه رۆژههاڵتــی كوردســتاندا
ههبــوو .رێژیمــی كۆمــاری
ئیســامی ئێــران بــۆ یارمهتیــدان
بهو گروپه ســهلهفیی ه جیهادییان ه
لــ ه رۆژههاڵتــی كوردســتان دوو
ئامانجی ســهرهكی ههبوو :یهكهم
كزكردن و بهالڕێدابردنی ههســتی
نهتهوایهتــی لــه رۆژههاڵتــی
كوردســتان و زهقكردنــهوهی
بیــری ســهلهفیگهری و دووهــهم
پێشــگرتن لــه پەیوهســت بوونــی
الوانی شۆڕشگێر ب ه ریزی حیزب
و رێكخراوهكانــی كــوردی و بــ ه
تایبــهت پەیوهســت بــوون ب ه ریزی
پیشــمهرگایهتی لــه ریزهكانــی
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی
ئێــران  .رێژیمــی كۆمــاری
ئیســامیی ئێران لــ ه رۆژههاڵتی
كوردســتان ههرگیــز نهیتوانــی ب ه
ئامانجــ ه چهپهڵهكانــی بــگات و
ئێستا رۆژههاڵتی كوردستان بۆت ه
مهیدانــی خهبــات بــۆ مافهكانی
نهتهوهی كورد ل ه ڕۆژههاڵت.
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عێرفان ڕەهنموون:

هــەر کاتــێ ئایین ببیتە بەشــێک لە شوناســی کورد،
شوناســی کــورد پارچە پارچــە دەکات و لە ناوەرۆکی
ســیکۆالر و ئازادیخوازانە بەتاڵی دەکاتەوە.
ئەوەی لە ئیسرائیل  ،واڵتانی عەرەبی
و ئەرمەنســتان دەبینرێ .بە واتایەکی
دیکــە  ،بــە هۆی ئەو فــرە ئایینییەوە
کە لە کوردستاندا بوونی هەیە  ،هەر
کاتێ ئایین ببێتە بەشێک لە شوناسی
کورد ،شوناســی کــورد پارچە پارچە
دەکات و لــە ناوەرۆکــی ســیکۆالر و
ئازادیخوازانــە بەتاڵــی دەکاتــەوە .
رێژیمی فاشیســتیی مەزهەبیی ئێران
 ،لــەم چەنــد ســاڵەدا بــە پشــتگیریی
نهێنــی لــە ســەلەفییەتی جیهــادی
لــە کوردســتان دا  ،هەوڵــی داوە کــە
ســیمای ســێکۆالر و ئازادیخــوازی
نەتەوەی کــورد لە بەرچاوی بیرورای
گشــتیی جیهانــدا  ،خەوشــدار بــکات
و لــە ئاســتی دەرەوەش دا  ،کــوردی
شــیعە و ســوننی لێکــدی داببــڕێ و
وزەی کــورد کــەرت و پەرت بکات .
ئــەم پیالنە  ،پیالنێکی مەترســیدارە و
پێویستە  ،بزاڤی کورد لەم پێوەندییەدا
زۆر هەستیار و وشیار بێ.

گەلــی کورد به درێژایی مێژوو قەت
لــه ژێر دەســەاڵتی ئایینێکــی تایبەت
خۆی رێک نەخســتووه؛ ئەم راســتییه
رەهەندگەلــی ئەرێنــی و نەرێنــی بــۆ
نەتەوەکەمــان هەبــووه  .ئێســتاش کــه
زۆرینــەی کورد موســوڵمانن به ســەر
دو مەزهەبــی جیــاوازی ئــەم ئایینهدا
یانــی شــیعه و ســوننه دابــەش بــوون
کــه ئەمــه خــۆی لەســەر شــێوەی
چاالکــی و بەرنامەدارێژانــی پارتــه
سیاســییەکان و چاالکانــی سیاســی
ئــەم واڵتــە کاریگەری خــۆی هەبووه
و بووەتــه پەرۆشــییەکی گرینــگ بۆ
بزاڤی میللی-دێموکراتیک که چۆن

دەبــێ چاالکی بنوێنــێ که له داوی
جیاوازییە ئایینییەکان نەکەوێ.
هــەر لەم بــوارەدا و بۆ تاوتوێ کردنی
ئــەم بابەتــه گرینگــه وتووێژێکمــان
لەگــەڵ هاورێی بەرێز کاک "عێرفان
ڕەهنمــون" چاالکــی سیاســی کردووه
کــه پێشکەشــی خوێنەرانــی ئازیــزی
"کوردستان" دەکرێ.

له سەرەتای وتووێژەکەمان له کاک
عێرفــان پرســیم کــه ئایــا توندئاژۆیــی
ئایینــی دەتوانێ کۆســپێکی گەورە لە
بــەر دەم بزاڤــی کــورد لــه رۆژهەاڵتــی
کوردســتان بــێ کــه لــه واڵم دا وتــی:
رادیکالیزمــی ئیســامی نەتەنیــا

دەتوانــێ کۆســپێکی گــەورە بــێ لــە
بــەردەم بزاڤــی نەتەوایەتیــی کــورد لە
رۆژهەاڵتــی کوردســتان دا ،بەڵکــوو
لــە ئەگــەری گەشەســەندنی دا  ،ئەو
پۆتانســییەلەی هەیــە کــە نێوەڕۆکی
خەباتــی نەتەوایەتــی لــە مانــا و
فەلســەفەی بوونــی خــۆی بەتــاڵ
بکاتــەوە  .گرنگــە بزانیــن کــە لــە
دێرزەمانەوە  ،کوردســتان نیشــتیمانی
چەندیــن ئاییــن بــووە و هیچــکات لــە
مێــژوودا نەبینــراوە کــە ئایینێکــی
یەکدەســت لــە کوردســتاندا بوونــی
هەبووبێ  ،هەر بەم هۆیەشە کە ئایین
نەیتوانیوە و ناتوانێ ببێتە بەشێک لە
شوناســی نەتەوایەتیــی کورد  ،وەک

تەقەی ڕاستەوخۆی نیزامییەکانی حکوومەتی کوژرانی دوو کاسبکاری کوردی لێکەوتەوە
هێــزە
تەقەیڕاســتەوخۆی
ئینتزامییەکانــی حکوومەتــی ئێــران
لە شاری ڕوانسەر سەر بە پاریزگای
کرماشــان دوو کــوژرا و بریندارێکی
بە دواوە بوو.
شەوی دووشەمه ٢٦ی پووشپەڕ ،هێزە
ئینتزامییەکانــی حکوومەتــی ئێــران
ماشــینی هاوواڵتییەکی کوردیان لە
نێوان جادەی ڕوانسەر_کرماشان دایە
بەر دەستڕێژی گوللە.
هەواڵنێری کوردپا لە شاری ڕوانسەر
ڕایگەیانــد :لە ئەنجامی تەقەی هێزە
نیزامییەکانی حکوومەتی شــوفیری
ماشــینەکە و یەکێکــی دیکــە لــە
موســافێرەکانی کوژران و کەسێکی
دیکە بریندار بوو.

هەواڵنێری کوردپا لە شــاری ڕوانسەر
شوناســی ئــەو دوو هاوواڵتییــە
کــوژراوەی بە"حامید عەلی مورادی"
خەڵکی شاری جوانڕۆ و "وەلی خانی"
خەڵکــی گوندی"دێ ســوور" ســەر بە
شاری ڕوانسەر ڕاگەیاندووە.
دەوتــرێ ،هێــزە ئینتزامییــەکان بــە
گومانــی هەڵگرتنــی شــتومەکی
قاچــاغ ماشــینی ئــەو هاوواڵتییــە
کوردەیان داوەتە بەر دەستڕێژ.
ئــەو هاوواڵتییــە کاســبکارە برینــدار
بــووەی ئــەو ڕووداوە بــۆ چارەســەری
پزیشــکی ڕەوانەی ناوەنــدی دەرمانی
شــاری روانســەر کــراوە و هەنوکــە لە
ژێر چاوەدێری پزیشکی دایە.
پــاش ئــەو ڕووداوە ،هاوواڵتییانــی

خەڵکــی شــاری ڕوانســەر لە شــوێنی
ڕووداوە کۆبوونــەوە و لەگــەڵ هێــزە
ئینتزامییــەکان تووشــی شــەڕ و
تێکەڵچوون بوون.
بــە وتەی ســاڵح نیکبەخــت ،پارێزەری
ناســراوی کــورد ،بەپێــی یاســای
بنەڕەتــی حکوومەتــی ئیســامیی
ئێــران" ،ئەگــەر کەســێک شــوفیری
ماشــینێک بێت ،ســەرەتا دەبێ تایەی
ئــەو ماشــینە بکرێتــە ئامانــج و دواتر
شوفیرەکە دەستبەسەر بکرێت".

به ئاماژه کردنی عێرفان ڕەهنمون
بــه چەنــد مەزهەبــی بوونــی کــورد و
کۆســپ و مەترســییەکانی ئــەم بابەته
ئــەم پرســیارەم هێنــا ئــاراوە کــه بــه
لەبەرچاوگرتنــی ئــەم راســتییە ،بزاڤی
میللــی -دێموکراتیکی کوردســتان چ
هەڵوێســتێکی بەرانبــەر به فــره ئایینی
لــه کوردســتان هەیــه و ئایــا بەراســتی
توانیویەتــی ئــەم کێشــه النیکــەم لــه
نێوخــۆی چارەســەر بــکات کــه لــه
واڵمــدا وتــی :بزاڤــی کــورد النیکــەم
لەســەردەمی هاوچەرخــدا ،ئاییــن یــان
ئایینزایەکــی تایبەتــی نەکردۆتــە
بەشــێک لە شوناســی سیاسیی خۆی
و ئەمــەش سیاســەتێکی راســت و
دروســت بــووە  ،چونکــە کۆمەڵگای
کوردســتان کۆمەڵگایەکــی فــرە
ئاییــن و فــرە ئایینزایــە و کەڵــک
وەرگرتــن لــە ئایینێکــی تایبــەت بــۆ
مەبەســتی سیاســی ،دەتوانــێ بزاڤــی
نیشــتیمانیی کــورد کــەرت بــکا و
لێکــی داببــڕێ .لێــرەدا ،رەخنەیــەک
کــە بــەرەوڕووی بزاڤــی کــورد لــە
رۆژهــەاڵت دەکرێتــەوە ئەوەیــە کــە
نەیتوانیــوە بەپێــی پێویســت گەشــە بە
بیری کوردایەتی و نیشــتیمانپەروەری
لــەو ناوچانــەدا بــدات کــە زۆرینــەی

کوردەکانی پێڕەوی ئایینزای شیعەن.
ئەمــەش کەمایەســییەکی گەورەیــە
لــە بزاڤــی رۆژهەاڵتــی کوردســتان
دا .باشــووری رۆژهەاڵتی کوردستان
واتــە ناوچەکانی کرماشــان  ،ئیالم و
لوڕســتان کــە زۆرینــەی دانیشــتوانی
شیعەن  ،بۆ بزاڤی کورد زۆر گرینگن
و پێویســتە رێــکاری ســتراتیژیک بۆ
گەشەسەندنی بزاڤی نیشتیمانی کورد
لەو ناوچانەدا رەچاو بکرێ .

دوای ئەوەیکــه ســەبارەت بــه
هەڵوێســتی بزاڤــی ئازادیخوازانــەی
گەلەکەمــان بەرانبــەر بــه ئاییــن و
ئایینــزاکان باســمان کــرد ئاوڕێکمــان
دایــەوە لــە پیالنەکانــی کۆمــاری
ســێدارەی ئیســامیی ئێــران و هەوڵــی
ئــەو رێژیمــه بۆ کەڵــکاژۆ وەرگرتن له
ئاییــن دژ به کوردســتان ،ئەم پرســیارەم
له بەرێز ڕەهنمون پرسی که ئێمه دەبێ
بەرانبــەر بــەو پیالنانــه چــی بکەیــن و
چ دژکردەوەیەکمــان هەبــێ که کاک
عێرفــان وتــی :تەنیــا کارێــک کــە
پێویســتە بیکەین ئەوەیە کە وشیاریی
نەتەوایەتــی لــە هەمــوو ناوچەکانــی
کوردســتان دا بــاو بکەینــەوه .دەبــێ
خوێندەوارانــی کــورد لــە رێگــەی
نووسینەوە کاری تیۆریک لەسەر ئەم
پرســە بکــەن کە ئایین بەشــێک نییە
لە شوناسی نەتەوایەتیی کورد ،بەڵکو
تەنیــا زمانی کــوردی دەتوانێ خاڵی
هاوبــەش و لێکگرێدەری هەموو کورد
بــێ و ئەگــەر کورد پێداگری لەســەر
شوناســی ئایینــی بــکات بەهۆی فرە
ئایینیبوونی کوردســتانەوە ،نێوەرۆکی
بزاڤــی کورد بــە الرێدا دەبات و کورد
وەک نەتەوەیەکــی خــاوەن شوناســی
هاوبــەش ،دابــەش دەکات بەســەر
شوناسی جیاواز و تەنانەت دژ بەیەکدا
و ئەمــەش واتــە پەرتەوازەیــی و لێک
باڵوبوونی هاوپێوەندیی نەتەوایەتی .
له کۆتایی وتووێژەکەماندا ئاماژەم
به راســان و حوزوری بەردەوامی هێزی
پێشــمەرگه له کوردســتان کرد و پرسیم
بوونــی پێشــمەرگه لــه ناوچــه چەنــده
دەتوانــێ کاریگــەر بــێ لەســەر نێوخــۆ
و بــه پەراوێــز خســتنی ئــەو گروپانــه و
هەڵگەڕانــی الوانــی فریوخــواردوو که

کاک عێرفــان واڵمی دایــەوە و وتی:
راســتییەکەی ئەوەیە کە رۆژهەاڵتی
کوردســتان بەهــۆی راگرتنی خەباتی
چەکــداری بــۆ مــاوەی  ٢٠ســاڵ،
گەلێک زیان و خەســاری بەرکەوتووە
لــە گرنگترینــی
و یەکێــک
ئــەو خەســارانەش گەشەســەندنی
رەوتــی ســەلەفیی جیهــادی بــووە لــە
کوردستاندا.
بوونــی خەباتێکــی چەکداریــی
ناســنامەخوازانەی
ئاگایانــەی
دێموکراتیک و ســیکۆالر بە ئاسانی
دەتوانــێ تەنــگ بــە رادیکالیزمــی
ئیســامی هەڵچنێ و ئــەو دەرفەتەی
کــە کۆمــاری ئیســامیی ئێــران بــۆ
گەشەی ئەو گرووپه تیرۆریستییانەی
رەخســاندووە  ،بەئاسانی دەتوانێ لەبار
ببات و ئەوگرووپانە بخاتە پەراوێزەوە .
نابــێ ئەوەمــان لــە بیــر بچــێ کــە
کۆمــاری ئیســامی لــە دەرفەتــی
 ٢٠ســاڵەی نەبوونــی خەباتــی
چەکداریــدا  ،بــواری گەشەســەندنی
بــۆ دوو رەوتــی دژەکــورد رەخســاندوە
 .واتــە رادیکالیزمــی ئیســامی
و رەوتــی چۆکــدادان بــۆ رێژیــم بــە
نــاوی ریفۆرمخوازییــەوە  .خەباتــی
چەکداریــی ئــەو پۆتانســییەلەی
هەیــە کــە هەردووکــی ئــەو گرووپــە
دژە شــۆڕش و دژە کوردانــە بخاتــە
پەراوێزەوە و سیاســەتی دژە مرۆڤانەی
فاشــیزمی مەزهەبیــی فــارس لــە
کوردستان پووچەڵ بکاتەوه.
شــیاوی ئامــاژە پێکردنە کــە خەباتی
چەکــداری بــە تەنیــا بــەس نییــە بــۆ
پاشەکشــەکردن بــە کۆنەپەرەســتی،
بەڵکــو لەپــاڵ ئــەو خەباتــەش دا
پێویســتە بزاڤێکی فیکــری  ،ئەدەبی
و هونەریــی بەریــن وەڕێ بخــرێ کــە
لــەرووی فیکری و دیسکۆرسیشــەوە،
پاشەکشــە بــە دوژمنانــی کــورد
بــکات .ئەم دوو خەباتــە واتە خەباتی
چەکــداری -خەباتی زبــر -و خەباتی
هــزر -خەباتی نەرم  -پێکــەوە دەتوانن
بزاڤــی نیشــتیمانیی کورد بــەرەو پێش
ببــەن و ئاســۆی ســەرکەوتن پیشــانی
کۆمەاڵنــی مافویســتی خەڵکــی
کوردستان بدەن .

 ٣٠هێکتار لە داربەڕووەکانی سەرپێڵی زەهاو لە ئاگردا سووتان
بەردەوامەکانــی
ئاگرکەوتنــەوە
دارســتان و لەوەڕگەکانی ناوچەکانی
کوردســتان هەناســەی ژینگــەی
کوردســتانی بڕیــوە و لــە نوێتریــن
حاڵەتدا  ٣٠هێکتار لە داربەڕووەکانی
شاری سەرپێڵی زەهاو لە ئاگردا بوونە
خۆڵەمێش.
رۆژی سێشــەمه٢٧ ،پووشــپەڕ٣٠ ،
هێکتــار لــە داربــەڕووەکان و پــووش
و پاوەنــی شــارۆچکەی بشــیوە و
پاتاقــی شــاری ســەرپێلی زەهاو ســەر
بــە پارێــزگای کرماشــان لــە ئاگــردا
سووتان.
ئەو ئاگرکەوتنەوەیە پاش  ١٦کاتژمێر
بــە هاوکاری ژینگە پارێزان و ژینگە
دۆســتان و خەڵکــی ئــەو ناوچەیــە

کۆنتڕۆڵ کرا.
بەپێــی دواییــن زانیارییــەکان ئــەو
ئاگرکەوتنەوەیە بوو بە هۆی سووتانی
 ٣٠هێکتــار لــە داربەڕوەکانــی ئــەو
ناوچەیە و خەرســارێکی بەرچاوی بە
ژینگە و ئێکۆسیســتمی ئەو ناوچەیە
گەیاندووە.
لــە ســەرەتای ئەمســاڵدا ،چەنــد جــار
دارســتانەکانی ناوچــەی ســەرپێڵی
زەهــاو بــە هــۆکاری نادیــار ئاگریــان
گرتــووە و الیەنــە پەیوەندیدارەکانــی
حکوومەتــی کەمتریــن هەوڵیــان لــەو
بارەیــەوە بــۆ کۆنتــڕۆڵ کردنــی ئــەو
ئاگرکەوتنەوانە نەداوە.
شاری ســەرپێڵی زەهاو بە حەشیمەتی
 ٩٠هــەزار کەســی لــە ڕۆژئــاوای

پارێــزگای کرماشــان هەڵکەوتــووە و
 ٤٨کیلۆمێتــر ســنووری هاوبەشــی
لەگــەڵ واڵتــی عێــراق دا هەیــە و
هەروەهــا زیاتــر لە  ٨٨هــەزار هێکتار
دارستان و لەوەڕگەی هەیە.
هــەر لەو پەیوەندییەدا ،دارســتانەکانی
شــاخی کۆســااڵن ســەر بــە شــاری
ســەواڵوا ،بە هــۆی تۆپبــاران کردنی
هێزەکانــی ســپای پاســداران ئاگریــان
گــرت و نزیکــەی  ٢٧٠هێکتــار لــە
 ٥٧هــەزار هێکتاری ئــەو ناوچەیە لە
ئاگردا سووتان.
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پێوەر و پرەنســیپە نەگۆڕەکانی قاسملوو
لە سیاســەتدا بە نیسبەت
کوردەکانــی پارچەکانی دیکە

عەلی مونەزەمی
دوکتــور قاســملوو وەک رێبەرێکــی
کاریزمای خاوەن ئەخالق ،لە سیاسەتدا
خاوەنی زۆر پڕەنسیپی نەگۆڕ بوو کە
ئــەو تایبەتمەندییــە دەگمەنە ئەوی لە
هەمــوو رێبەرانــی دیکــەی کورد جیا
دەکــردەوە و ســەنگ و گرانییەکــی
لــە ڕادەبەدەریــان پــێ بەخشــیبوو کــە
دۆســت و دوژمن حیسابیان لێ دەبرد.
لــەم وتــارەدا هــەوڵ دەدرێ لــە ســەر
هەندێــک لــەو پڕەنســیپە بنەڕەتییانــە
کە دوکتور قاســملوو لە سیاســەتدا بە
کاری دەبــردن و راســتەوخۆ پێوەنــدی
بــە کوردەکانــی پارچەکانی دیکەی
کوردســتانەوە هەبــوو ،بخرێتــە بــەر
بــاس و شــڕۆڤە و بــە کورتی باســیان
لــێ بکــرێ .هیــوادارم کە ئەو باســە
ببێتــە دەســتپێکێک بــۆ هاندانــی
زانایــان و ئاکادێمیســیەنەکانی کورد
بــۆ لێکۆڵینــەوەی زیاتــر و وردتــر لە
ســەر ئەو الیەنە لە کار و تێکۆشــانی
شــەهید دوکتــور قاســملوو هەتاکــوو
گەلــی کــورد بتوانــێ لــەو ئەزموونــە
بەنرخانــە لــە پێشــەرۆژدا کەڵکــی
پێویست وەربگرێ.
نێونەتەوەیــی کردنــی پرســی کــورد
و گرێنەدانــی ئــەو پرســە بــە یــەک
پارچــەوە :دوکتــور قاســملوو لــە ســەر
ئــەو بــاوەڕە بوو کــە دەبێ لــە ئورووپا
و ئامریــکا بیــر و ڕای گشــتی و
جیهانــی بــۆ الی مەســەلەی کــورد
رابکێشــرێ .ئــەو پێــی وابــوو کــە بۆ
بــە نێونەتەوەیی کردنی پرســی کورد،
پێویســتە کە هــەرا و هوریایەکی زۆر
ســاز بکــرێ لــە رێگای ســاز کردنی
کۆنفڕانســی چاپەمەنی ،نووســین لە
ڕۆژنامــەکان و ئاخاوتن لەگەڵ رادیۆ
و تەلەفزیۆنەکان و کەسایەتییەکان و
هەروەهــا هــەوڵ بــدرێ کــە رێکخراوە
دێموکراتیــک و پارلمانەکان دیفاع لە
گەلی کورد بکەن .دوکتور قاســملوو
هەروەها بۆی جێگای داخ بوو کە دەبێ
هــەزاران کورد بکوژرێن و کیمیاباران
بکرێــن تاکــوو واڵتانــی ڕۆژئاوایی و
زلهێــزەکان ئاوڕێک لە کورد بدەنەوە.
ئــەو لە ســەر ئەو باوەڕە بــوو کە نابێ
پرســی کــورد و مافەکانــی تەنیــا بە
هێرشــی کیمیاییــەوە گــرێ بدرێ یان
تەنیــا گرینگــی بــە یــەک پارچــەی
کوردســتان بــدرێ .ئەو پێی وابوو کە
هەمــوو کاتێک دەبێ لــە هەوڵدا بین

کــە مەســەلەی کــورد وەک پرســی
کۆمەڵێکــی  ٢٥میلیۆن کەســی (بە
گوێــرەی ئامــاری ئــەو کاتــەی کــە
کاک دوکتــور لە ژیاندا بوو ،مەزندە
دەکــرا کــە کــورد  ٢٥میلیــۆن بــێ.
ئێســتا دوو ئەوەنــدە دەبــێ ).مەتــرەح
بکــرێ و هەمــوو رەهەندەکانــی ئــەو
پرسە بخرێنە بەر باس .شەهید دوکتور
قاســملوو بــۆ خــۆی لــە چاالکییــە
دیپلۆماتیکەکانیدا لە سەر ئەو ئەسڵە
دەرۆیشتە پێش .لە بەر ئەوەی قاسملوو
بــۆ خــۆی بــاوەڕی وابــوو کــە کــورد
یەک نەتەوەیە و کوردستانیش یەک
نیشتمانە بۆ هەموویان و ئەگەر کورد
ڕۆژێــک مەجالــی ئەوەیــان هەبــێ
کــە یــەک بگــرن و کوردســتانێکی
یەکگرتــوو ســاز کــەن ،ئــەوە دابــەش
کردنــی واڵتــی هیــچ کــەس نییــە
بەڵکوو یەکگرتنەوەی کوردستانە کە
بــە بێ ویســتی کــورد دابــەش کراوە.

بــۆ گەلــی کــورد .کاک دوکتور لە
یەکێــک لــە کۆبوونەوەکانــی دا
لەگــەڵ پێشــمەرگەکانی مەڵبەنــدی
شــیمال ئامــاژە بــەو یەکــە دەکات
و دەفەرمــێ " :کــورد بــە داخــەوە لــە
کوردســتانی عێــراق دەچوونــە هــەر
جێگایــەک داوای ئــەو دوو شــتەیان
[چــەک و پــارە] دەکــرد .بەاڵم ئێمە
داوای پشتیوانیی سیاسی دەکەین".

دەبــێ کــورد لــە چوارچێــوەی
پێوەرەکانــی خەباتــی رەوادا تێکۆشــان
بکا:
دوکتــور قاســملوو سیاســەتمەدار و
رێبەرێکــی خــاوەن ئەخــاق بــوو کــە
هەمــوو الیەنەکانــی کوردســتانی
لــە هەمــوو پارچەکانــی هــان دەدا
و پێداگــری دەکــرد کــە لــە خەباتــی
خۆیاندا بۆ گەیشتن بە ئامانج و دابین
کردنــی مافــی چارەنووســی گەلــی

هــەر ئەوەندە کە دەســتەیەک تەنانەت
ئەگــەر زۆر بچووکیش بێ ،کارێکی
نایاســایی بــکا ،هەمــوو بزووتنــەوەی
کــورد بــە بەرپــرس دەناســرێ... .
ناکــرێ بۆ گەیشــتن بــە ئامانجێکی
پیــرۆز رێــگای نــارەوا هەڵبژێــردرێ،
بــێ ئــەوەی ئامانجەکــە زیانــی
قورســی وێ نەکــەوێ" .هەروەهــا بــە
کــردەوەش کاک دوکتور هەوڵی داوە
و لــە رێگای رێنوێنی و دۆســتایەتی
لەگــەڵ رێبەرانــی هەندێــک الیەنــی
کــوردی کــە تێکەاڵوییەکــی زۆریان
لەگــەڵ تیرۆریســتە فلســتینییەکانی
وەک "جۆرج حەبەش" و "وەدیع حەداد"
هەبــوو و تەنانــەت هەوڵیان دەدا کە لە
رفاندنــی فرۆکــەدا یارمەتیــی ئــەو
تیرۆریستانە بکەن و هەندێک جاریش
لــە شــەڕ دژی دوژمنانــی گەلــی
کــورددا خەڵکیان بــە بارمتە دەگرت،
دوور بخاتــەوە و تێیــان بگەیەنــێ کــە

" بیروڕای گشتی لە ئورووپا ڕەنگە جیاوازییەک لە نێوان رێکخراوە
کــوردەکان و ئــەو واڵتانــەی کــە ئــەوان تێکۆشــانیان تێیانــدا هەیە
دانەنێ .هەر ئەوەندە کە دەســتەیەک تەنانەت ئەگەر زۆر بچووکیش
بــێ ،کارێکی نایاســایی بــکا ،هەموو بزووتنەوەی کــورد بە بەرپرس
دەناســرێ ... .ناکرێ بۆ گەیشــتن بە ئامانجێکی پیرۆز ڕێگای ناڕەوا
هەڵبژێردرێ ،بێ ئەوەی ئامانجەکە زیانی قورسی وێ نەکەوێ".
بۆ قاسملوو چارەنووسی هەموو گەلی
کــورد پێکەوە گرێــدراو بوو و باوەڕی
وابــوو کە شــکان و ســەرکەوتنی هەر
بەشــێکی کوردســتان نــەک تەنیــا
کارتێکەریی هەیە لە سەر بەشەکانی
دیکــە بەڵکــوو هی ئەوانیش حیســابە
و راســتەوخۆ پێوەندیــی بــە هەمــوو
نەتەوەی کوردەوە هەیە.
دەڵێــن کاتێــک کــە ئــەو دەعــوەت
کرابــوو بۆ کۆنگرەی ئینتێرناســیۆنال
سۆسیالیست و بڕیار بوو مام جەاللیش
لەگــەڵ خۆی بــەرێ ،بە مام جەاللی
گوتبوو کە پێویســت ناکا لەوێ باس
لە خەباتی پێشمەرگانە بکرێ بەڵکوو
پێویستە کە ئێمە وەک کورد ،داوای
پشتیوانیی مەعنەوی و سیاسی بکەین

کــورد گرینگــە کــە لــە کەرەســتەی
رەوا کەڵــک وەربگیرێ .ئەو یەکە لە
خەباتی دوکتور قاســملوودا ئەسڵێکی
نەگۆڕ و سەنتراڵ بوو .ئەو پێی وابوو
کــە دەبــێ نیشــان بــدرێ بزووتنەوەی
کــورد ،بزووتنەوەیەکی دێموکراتیک
و مرۆڤدۆســتە کــە دورە لــە تیرۆریزم
و کردەوەی تیرۆریستی .ئاکامی ئەو
کارە دەبێتە هۆی ئەوەیکە لە دەرەوەڕا
گــوێ لــە قســەی رێبەرانــی کــورد
رابگیرێ و پشتیوان بۆ بزووتنەوەکەی
پەیدا دەبێ .کاک دوکتور لەو بارەوە
دەڵــێ ":بیروڕای گشــتی لــە ئورووپا
رەنگە جیاوازییەک لە نێوان رێکخراوە
کــوردەکان و ئــەو واڵتانەی کە ئەوان
تێکۆشــانیان تێیانــدا هەیــە دانەنــێ.

ئــەم کارانــە دەکەونــە خانــەی کردەوە
قیزەونــەکان و نابــێ بکرێــن و نابــێ
ســیمای شۆڕشــەکانی کــورد بــەو
کارانە ناشیرین بکرێن.

سەربەخۆیی سیاسی:
دوکتور قاسملوو سەربەخۆیی سیاسی
بــە یەکێک لە پێوەرە گرینگەکان بۆ
کەســایەتیی دێموکراتیــک دەزانێ و
لــە لەوحی "ســیمای دێموکرات" و لە
زۆرێک لە نووســین و ئاخافتنەکانی
دا ئامــاژەی پێــداوە .بــۆ دوکتــور
قاسملوو سەربەخۆیی سیاسی چەندین
رەهەنــدی هەبــوو .١ :تاکێــک کــە
خاوەنــی ســەربەخۆیی سیاســی بــێ،
کەســایەتییەکی خــاوەن هەڵوێســتە و
رخنەگــرە ،بــەاڵم هــەر لــەو کاتەشــدا
کەســێکە کــە رێــزی بەرامبەرەکــەی
دەگرێ و دوورە لە چاپلووسی کردن.
 .٢لە سەر ئاستی رێکخراوەیی ،ئەوەیە
کــە رێکخراوەکــە بەســتراوە نەبــێ بە
حیزب و الیەنەکانی دیکەوە و بتوانێ
بۆ خۆی بڕیاردەر بێ .لەو بوارەش دا،
کاک دوکتور قاسملوو دەفەرمێ کە
ئێمە ســەربەخۆیی خۆمــان زۆر خۆش
دەوێ ،دۆستایەتی دەکەین بە فیدای
ســەربەخۆییمان بــەاڵم هیــچ کاتێک
ســەربەخۆییمان ناکەینــە قوربانــی
دۆســتایەتی .کاک دوکتــور بــە
کردەوە و لە دوو کاتی جیاوازدا توانی
ســەربەخۆیی سیاســی بۆ حیزبەکەی
بگەڕێنێتــەوە .ئــەو هــەر لــەو کاتــەدا
کە سەربەخۆیی سیاسیی حیزبەکەی
خۆش دەویســت ،رێزی لە سەربەخۆیی
سیاســیی حیزبەکانی دیکەش دەگرت
و هیچ کاتێک ئەو ئیزنەی بە خۆی
نەدەدا کە دەست بخاتە نێو کاروباری
سیاســیی حیزبێــک یــان الیەنێکــەوە.
ئــەو لــەو بــاوەڕەدا بــوو کــە حیــزب و
رێکخــراوە کوردســتانییەکان دەبــێ
لەگــەڵ یەکتــر پێوەندیــی دۆســتانە
و برایانەیــان هەبــێ و لــە ســەر پرســە
گشتییەکانی بزووتنەوەی نەتەوایەتی
پێکــەوە هــاوکاری بکەن ،بــەاڵم نابێ
دەست لە کاروباری یەکتر وەردەن.
پێوەندیــی دیپلۆماتیــک لەگــەڵ
حکوومەتە داگیرکەرەکانی کوردستان
بــە مەرجێک کــە زیان بۆ کوردەکانی
بندەستی ئەو حکوومەتانە نەبێ
ژێئۆپۆلیتیکی کوردستان بە جۆڕێک
هەڵکەوتــووە کە هەمــوو جیرانەکانی
کورســتان لــەو واڵتانــە پێک دێن کە
بەشــێک لــە خاکــی کوردســتانیان
داگیــر کردووە .حیــزب و الیەنەکانی
کــورد بــۆ ئەوەیکــە بتوانــن درێــژە بە
کار و چاالکییەکانــی خۆیــان بــدەن،
ناچــار بــوون کــە لــە ناکۆکییەکانی
نێــوان ئــەو داگیرکەرانــە کەڵــک
وەربگــرن تاکــوو بتوانــن جێگایــەک
وەک "پشــتی جبهە" بۆ خۆیان دابین
بکــەن و دەرفەتیــان هەبــێ درێــژە بــە
خەبــات لــە دژی داگیرکەرێکــی
دیکــەی کوردســتان بــدەن .ئەو هەل و
مەرجە تا کاتی ئازادبوونی باشووری
کوردســتان درێــژەی کێشــا؛ بــەاڵم
دوکتــور قاســملوو توانی پرەنســیپێک
لــە نێــو حیزبەکەیــدا جــێ بخــات لــە

پێوەندییەکانــی نێــوان حکوومەتــی
بەعــس و حیزبــی دێموکــرات دا کــە
بــۆ ئــەوە دەبــێ هەمــوو پارتەکانــی
کــورد دەرســی لێوەربگــرن .ئەویــش
ئــەوە بــوو کە حیزبــی قاســملوو هیچ
کاتێک لە سەر حیسابی کوردەکانی
باشــوور ،کاری دیپلۆماتیکی لەگەڵ
حکوومەتــی بەعــس نەکــردووە و
ئــەو یەکــە لەالیــەن زۆر کەســەوە
پشتڕاســت کراوەتــەوە و دوای روخانی
حکوومەتی بەعس و هاتنەســەرکاری
الیەنێکــی نیزیــک لــە ئێــران ،هیــچ
بەڵگەیــەک روو نەکراوەتــەوە کــە
بەرەڤاژیــی ئــەو یەکــە بســەلمێنێ.
بەرێــز مەســعوود تــەک ،رێبــەری
پارتــی سۆسیالیســتی کوردســتان لــە
ســەر ئەم مــژارە دەفەرمێ :کە حیزبە
کوردســتانییەکان دەبــێ لــەو بارەوە لە
حدکا میناک وەربگرن.
هــەر لــە چوارچێــوەی ئــەو پێوەرانەی
ئامــاژە پێکــرا ،پێویســتە کــە بوتــرێ
قاسملوو هەم بۆ خۆی وا بوو و هەمیش
حیزبەکــەی وا فێر کردووە کە هەموو
کاتێــک بەرژەوەندییەکانی نەتەوەیی
لە ســەرەوەی هەمــوو بەرژەوەندییەکان
دانێــن و هیــچ کاتێــک بەرژەوەندیــی
تەســکی حیزبایەتــی نەکرێتــە هــۆی
ئەوەیکــە بەرژەوەندییەکانــی نەتەوەیی
تووشی زەرەر و زیان بن.
بە کورتی:
دوکتــور قاســملوو وەک رێبەرێکــی
کاریزمــای خــاوەن ئەخــاق و
نەتەوەپەروەرێکــی ئازادیخــواز لــە
پێوەندی بە خەڵک ،رێکخراو و حیزبە
سیاســییەکانی پارچەکانــی دیکــەی
کوردستان هەندێک پێوەری بنگەهین
لــە سیاســەتدا جێی خســتوونەتەوە کە
جێگای سەرنج و لێ وردبوونەوەیە:
oدەبێ هەوڵ بدرێ کە پرســی کورد
بــە نێونەتەوەیــی بکــرێ و بــۆ ئــەم
مەبەســتە دەبــێ هــەوڵ بدرێ پرســی
کــورد وەک یــەک نەتــەوە مەتــرەح
بکــرێ نــەک پرســی کــورد لــە هەر
پارچەیەک بە جیا.
oدەبــێ کــورد لــە خەباتــی خۆیدا لە
چوارچێــوەی خەباتــی رەوادا خەبــات
بــکا و کارێــک نــەکا کــە زەربــە لە
ئامانجەکەمــان بکــەوێ و لــە بــەر
چــاوی خەڵکــی بیانــی ســیمای ئەو
خەباتە خەوشدار بکرێ.
oدەبــێ لــە نێــوان رێکخــراوە
کوردســتانییەکاندا پێوەندیی دۆستانە
هەبــێ ،بــەاڵم نابــێ دەســت بخەنە نێو
کار و بــاری یەکتــرەوە (پاراســتن و
رێزگرتــن لــە ســەربەخۆیی سیاســیی
خۆیان و بەرامبەرەکەیان).
oنابێ حیزبی پارچەیەکی کوردستان
لــە ســەر حیســابی کوردەکانــی
پارچەیەکــی دیکــەی کوردســتان
پێوەندییەکانیــان لەگــەڵ واڵتــان
دابمەزرێنن.

ژێدەرەکان:
١ـ کاوە بەهرامی؛ دوکتور قاسملوو ،رێبەرێکی مودێرن و شۆڕشگێرێکی دێموکرات
2ـ کاوە بەهرامی؛ تاڤگەی هەقیقەت ،بەرگی یەک
3ـ سەاڵح رەشــید( ،چاپی یەکم ،)٢٠١٧ ،مام جەالل  -دیداری تەمەن – لە الوێتیەوە بۆ کۆشکی
کۆماری.
4ـ علی منظمی ( ،)٢٠١١ترجمە :کیهان یوســفی ،اندیشەهای قاسملو دەربارە دمکراسی برای ایران
کثیرالمللە
https://www.youtube.com/watch?v=d6LKMzy7j50
https://www.youtube.com/watch?v=WMsn036_CgQ
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دوکتور ئیدریس ئەحمەدی لە وتووێژ لەگەڵ ڕۆژنامەی کوردستان

ئاســۆی کورد لە ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان ،بەنــدە بــە
گەشــەپێدانی ڕاســان تاکوو
پوتانسییەلی جێئۆسیاسی و
جێئۆستراتێژیکی رۆژهەاڵت
مسۆگەر ببێ
سیاسەتی دەرەکیی ئەمریکا لە
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت دوای
هاتنە سەرکاری ئیدارەی ترامپ
و گۆڕانی هاوکێشە سیاسییەکان
لە ناوچەکەدا و ڕۆڵ و پێگەی
کورد ،تــەوەری ئەم دیمانەی
رۆژنامەی کوردستانە لە گەل د.
ئیدریس ئەحمەدی.

سیاســەتی دەرەکــی ئامریــکا لــە
رۆژهەاڵتی نێوەڕاســت بــە دوای هاتنە
ســەرکاری دۆناڵــد ترامــپ دا چ
ئاڵوگۆڕێکی بەسەردا هاتووە؟
کــە ئەگەڕێتــەوە ســەر ڕۆژهەاڵتــی
ناویــن ،ئیــدارەی ترامــپ درێــژەدەری
ســتراتێژییەکە کــە پــاش شکســتی
ســتراتێژی ئیــدارەی بــووش بــەرە
بــەرە هاتــە کایــەوە و لــە ســەردەمی
دەســەاڵتدارییەتی ئۆبامــادا بــە
تەواویــی شــکڵی گــرت .ســتراتێژی
گۆڕینــی ڕێژیمــە دیکتاتــۆرەکان و
باڵوکردنــەوەی دێموکراســی جێگەی
خــۆی داوە بــە ســتراتێژی ڕاگرتنــی
پارســەنگی هێــز لــە ڕۆژهەاڵتــی
ناویندا .هەڵبەت سیاســەتی ئیدارەی
ترامــپ بــە بــەراورد لەگــەڵ ئیدارەی
پێشوو ،گۆڕانی بەسەردا هاتووە.
چ جــۆرە گۆڕانێــک و بۆچــی
ســتراتێژی و سیاســەت لێــک جیــا
دەکەیتەوە؟
بــۆ بەرچاوڕوونــی زۆرتــر ،دەشــێ
ســتراتێژی و سیاســەت لێــک جیــا
بکەینــەوە .ســتراتێژی بریتییــە لــە
پێناسەکردنی کۆمەڵێک بەرژەوەندی
و هــەر لەو پێوەندییەشــدا دیاریکردنی
دۆســت و دوژمــن ،ئەویــش بــە
شــێوەیەکی کــەم تــا زۆر ســابیت و
دوورمــەودا .سیاســەت دەکــرێ بــە
مەبەســتی کورتمــەودا دابڕێــژرێ و
زۆرتــر گۆڕانی بەســەردا بــێ .بەاڵم
گــۆڕان دەشــێ بە شــێوەی بنەڕەتی و
بەرچاو ڕوو بدا ،یان بە پێچەوانە ،یان
خێــرا بێ یان ئەوەی بە ئەســپایی بێتە
کایــەوە .هەروەهــا دەبــێ جیــاوازی لە
نێوان سیاسەتی گوتاریی و سیاسەتی
کردەییدا دابنێین.

ئــەو جیاوازییــە چ گرنگییەکــی
هەیە؟
لێدوانــی توونــد یــان نــەرم دەکەوێتــە
خانــەی سیاســەتی گوتاریــی یــان
زارەکییــەوە و جیایــە لەگــەڵ
سیاســەتی کردەیــی ،بــۆ نموونــە
ســەپاندن یــان هەڵگرتنــی گەمارۆ لە
ســەر واڵتێکی نەیار .ئەوە بەو مانایە
نییە کە سیاســەتی گوتاریی گرنگ
نییــە ،چوونکە لە ڕێگای سیاســەتی
گوتارییــەوە الیەنێکــی سیاســیی،
نیەتــی خــۆی ڕادەگەیەنــێ .هەڵبەت
مەســەلەیەکی حاشــاهەڵنەگرە کە بە
بەراورد ،سیاسەتی کردەیی گرنگترە.
هەڕەشەکردن لە ڕێژیمێکی دیکتاتۆر
لەالیەک و بەرەوڕووبوونەوەی نیزامی
لەگەڵــی بێ گومان بایەخ و ئاکامی
جیاوازیان هەیە .ئەمانە مەسەلەی زۆر
ســادەن ،بەاڵم گرنگییــان لەوەدایە کە
بــۆ لێکدانــەوەی بەردوامیی و گۆڕان
لە سیاسەتی دەرەوەی زلهێزێک وەک
ئەمریــکا ،بەســوودن .زۆر مەســەلەی
دیکــەی چەمکــی و تیۆریــک هــەن
کە باســکردنیان لــە چاوپێکەوتنێکی
وادا گونجاو نییە.
زۆر باشە ،ئەگەر بگەڕێینەوە سەر
بەردەوامیــی و گــۆڕان لــە ســتراتێژی
و سیاســەتی دەرەوەی ئەمریــکادا،
لــە چ ڕوویەکــەوە و تــا چ ڕادەیــەک
بەردەوامیــی لە هــەردوو بــواردا هەبووە
و لــە چ ڕوویەکــەوە تــا چ ڕادەیــەک
گــۆڕان لــە هــەر کامیانــدا هاتووەتــە
کایەوە؟
گۆڕانێک کە لە دە ســاڵی ڕابردوودا
بــە ئەســپایی لــە ســتراتێژی ئەمریکا
لــە ڕۆژهەاڵتــی ناویــن دا هاتووەتــە
کایــەوە ،بریتــی بــووە لــە وازهێنان لە
گۆڕینــی ڕێژیمــە دیکتاتــۆرەکان
و بــاو کردنــەوەی دێموکراســی بــۆ
پاشەکشــەکردنی نیزامی و ڕاگرتنی
پارســەنگی هێــز .عێــراق و ئێــران دوو
واڵتــی کلیدی ناوچەکەن کە بابەتی
ســەرەکی و تەنانــەت بزوێنــەری
دیاریکــردن و گــۆڕان لــە ســتراتێژی
و سیاســەتی دەرەوەی ئەمریــکا بوون.
هەڵبــەت لــە پــاڵ دەســتێوەردانەکانی
کۆمــاری ئیســامی لــە زۆر واڵتــی

رۆژهەاڵتــی ناویــن ،ســەرهەڵدانی
ئیمپراتۆریەتێکــی نافەرمــی ئێرانــی
("نافەرمــی" بــەو واتایــەی کــە ئێران
بە فەرمی ســنووری واڵتانی دیکەی
نەگۆڕیــوە) وای کــردووە پانتاییەکی
جوگرافــی بەرینتــر بــە شــێوەیەکی
لێکگرێدراوی جێئۆسیاسی و تایفەیی
کــە لــە ئێرانــەوە تاکوو لوبنــان لە خۆ
دەگــرێ ،بــۆ ئەمریکا ببێتە چالێنج و
بگرە هەڕەشەش.
پاش شکستهێنانی ئەمریکا لە عێراق
(شکســتێک کە ئێــران دەوری بااڵی
تێــدا گێــڕا) سیاســەتی ئۆباما بریتی
بــوو لــە هەڵکــردن لەگــەل ئێــران بــە
مەبەســتی دیتنــەوەی چارەیــەک بــۆ
قەیرانی ناوکی .سیاســەتی هەڵکردن
لەگــەڵ ئێــران لــە دەورەی دووهەمــی
بووشــدا هاتــە کایــەوە ،بــەاڵم ئۆبامــا
بردیــە لووتکــە و لــە دەســتی ویدا بوو
بــە دانی ئیمتیازی بەرچاو بە ئێران و
هەروەها چاوپۆشــیکردن لە سیاسەتی
پێکهێنانــی ئیمپراتــۆری نافەرمــی
ئێرانــی لــە ناوچەکــەدا .رەخنەگرانی
ئۆبامــا تەنانەت دەڵێن سیاســەتەکانی
ناوبــراو ،بوونــە هــۆی بەهێــز کردنــی
ئێــران .دواجــار بــە پاشەکشــەکردنی
نیزامــی لە عێراق لە ســاڵی ٢٠١١دا،
ئەمریــکا بــە ئەســپایی ســتراتێژی
خــۆی لە حــزووری بەرچاوی نیزامی
و ڕووبەڕووبوونــەوەی ڕاســتەوخۆی
مەترســییەکانەوە بــە ڕاگرتنــی
پارسەنگی هێز سنووردار کرد.
یەکێــک لــە نیشــانەکانی ئــەم
ستراتێژییە ئەوە بوو کە ئۆباما ئامادە
نەبــوو نــە الیەنــی ســوننە ،نــە الیەنی
شــیعە بگــرێ ،هەرچەند لــە کردەوەدا
بــەرەی شــیعەی بەهێــز کــرد .ئەگەر
داعــش هێرشــی بــۆ ســەر کوردســتان
نەکردبایــە و کاری تیرۆریســتی لــە
ئەورووپــا ئەنجــام نەدابایــە ،ئەمریــکا
بــە ئیحتمالــی زۆر دەیتوانــی لــە
ناوچــە ســوونییەکانی ســووریا و
عێــراق تەحەموولــی بــکا .دواجــار
داعــش بــوو بــە نێعمــەت بــۆ ئێــران و
یارمەتیــدەری ســتراتێژی وەدیهێنانــی
ئیمپراتــۆری نافەرمــی ئێــران ،دەنا لە
ئاست ستراتێژیدا ،ئەمریکا ئەنگیزەی
الیەنگیری لەو شەڕە تایفەییەدا نەبوو.

سیاســەتی گوتاریــی ئیدارەی ترامپ
هەر لە سەرەتاوە بەرانبەر بە ئێران تووند
بووە و تەنانەت هێندێک کاربەدەستی
بااڵی کۆشکی سپی باسی گۆڕینی
ڕێژیمــی ئیســامی ئێرانیــان کردووە.
هەڵبــەت ترامپ ڕێککەوتنی ناوکی
هەڵنەوشــاندووەتەوە .لــە کــردەوەدا،
ئیــدارەی ترامــپ گەمــارۆی تــازەی
ســەپاندووە بــە ســەر ئێرانــدا ،ئەویــش
ســنووردارن و لــە پەیوەنــدی لەگــەڵ
بەرنامــەی مووشــەکیی ئێــران و
پشتیوانیی کردنی لە تیرۆردان.
لەالیەکــی دیکەوە ،ئیــدارەی ترامپ
لــە ئیســرائیل و ســعوودییەوە نزیــک
بووەتــەوە و لــە ڕووی ســیمبۆلیک
و دیپلۆماســییەوە ،پشــتی بــەرەی
ســوننەی گرتووە دژ بە ئێرانی شیعە.
هەڵبەت ئەمەیان لە ڕاستای ڕاگرتنی
پارســەنگی هێزدایــە و لــە ڕووی
ســتراتێژییەوە گۆڕانێکی ئەوتۆ نییە،
چوونکــە سیاســەتی ئۆبامــا بەرانبەر
بــە ئێــران لــە کــردەوەدا یارمەتیــدەری
ســتراتێژی ئیمپێریالیســتی ئێــران بوو.
ئیــدارەی ترامپ دەیەوێ پاشەکشــێ
بــە ئێران بکا لە ناوچەکە ،بە تایبەت
لە عێراق و سوریا .ئەمریکا لە عێراق
دیســان حــزووری نیزامیــی خۆی پەرە
پێــداوە و ئــەو حــزوورە دوای شــەڕی
داعشــیش درێژەی دەبێ .لە ســووریا،
ئەمریــکا بــە شــێوەیەکی ســنووردار
گــورزی لــە ئێــران و دارودەســتەکانی
وەشــاندووە .گەرچــی سیاســەتی
گوتاریــی ئیــدارەی ترامــپ تووندە و
گۆڕینی ڕێژیم لە خۆ دەگرێ ،بەاڵم
تاکوو ئێستا تەرجەمە نەبووە بە بواری
سیاسەتی کردەکی.

لە عێراقدا ئێران حکوومەت دەکا
و ئێســتا بە ســەرهەڵدان و جێگیربوونی
حەشدی شەعبی ،ئەو حکوومەت کردنە
بــواری نیزامیشــی گرتۆتــەوە .لــە پاڵ
ئەمەشــەوە ،کێشــەی تایفــی لە عێراق،
تەنانەت دوای شکســتی داعشیش هەر
درێــژەی هەیــە .لــە الیەکــی دیکــەوە،
باشــووری کوردستان کە هەنگاو دەنێ
بەرەو ســەربەخۆیی ،هاوپەیمانی قایمی
ئەمریکایــە .ســەرەڕای ئەم راســتییانە،
ئەمریکا هەر ســوورە لە سەر سیاسەتی

"عێراقی یەکپارچە" و کۆشــکی سپی
لــە ئێســتادا ئەنجامدانــی رێفرانــدۆم لە
باشــووردا ،بــە گونجــاو نازانــێ .ئەمــە
بۆچی دەگەڕێتەوە؟
سیاســەتی ئەمریکا لە هەمبەر عێراق
لــە ســەر چەنــد فەرزێک ڕاوەســتاوە.
یەکەم ئەوەی کە بە پشتیوانی خودی
ئەمریــکا و بووژاندنــەوەی ئابووریــی
عێراق ،دواجار ناسیۆنالیزمی عەرەبی
بتوانێ زاڵ بێ بە سەر تایەفەگەریی
لەو واڵتەدا .دووهەم ئەوەیکە دەوڵەتی
ناوەندی عێراق ببێتە دۆستی ئەمریکا
و دواجــار ســەربەخۆیی خۆی بەرانبەر
بــە ئێــران وەدەســت بهێنــێ .ئامانجــی
دوورمــەودای ئەمریــکا ئەوەیــە کــە
عێراقێکــی بەهێــز ،ناوەنــدی و دوور
لــە کێشــەی تایەفــی ،بتوانــێ بــە
وەکالەت لە بەرانبەر ئێراندا ڕاوەســتێ
و بــە گشــتی لــە ڕاســتای ڕاگرتنی
پارســەنگی هێز بــە قازانجی ئەمریکا
لــە ناوچــەی کەنــداو ،دەور بگێــڕێ.
ئــەوەش لــە ڕوانگــەی خۆیانــەوە وا
دەخــوازێ کــە پێداگــر بــن لــە ســەر
یەکپارچەیی خاکی عێراق.
بــەاڵم ئــەو فەرزانــە نــەک تەنیــا
بــاس هەڵگــرن ،بەڵکــوو خوێندنــەوەی
واقیعیاتــی عێــراق نیشــانی دەدا کــە
وەهم و ئارەزوون تاکوو ئەوەی بنەمای
سیاســەتێکی ژیرانــە لــە ڕاســتای
پاراســتنی بەرژەوەنــدی دوورمــەودای
ئەمریــکادا پێــک بێنــن .تەنانــەت
ئەگەر بەشــێک لــە ئابووریــی عێراق
ببووژێتەوە ،نە ناسیۆنالیزمی عەرەبی
دەتوانێ زاڵ بێ بە سەر تایەفەگەریی
شــیعە و ســوننەدا ،نە بەغــدا دەبێ بە
دۆســتی ئەمریکا و نە ئێرانیش ڕێگە
دەدا عێراق بەو ئاڕاستەیەدا بڕوا.
بــە گشــتی ئــەم بەردەوامیــی و
گۆڕانانــە لــە ســتراتێژی و سیاســەتی
دەرەوەی ئەمریــکادا چ ئاکامێکــی بۆ
گەلی کورد و کوردستان دەبێ؟
ئەگــەر لــە ڕابــردوودا ڕێکخــراوی
کــوردی لــە بەشــێک لــە کوردســتان
ســوودی تاکتیکــی بــۆ ئەمریــکا
هەبووبێ ،ئیســتا بە ڕوونی دووبەشی
باشــوور و ڕۆژئاوای کوردستان خاوەن
گرنگیــی جێئۆسیاســین بــۆ وی.

رۆژهەاڵتی کوردستانیش نەک تەنیا
ئــەو پوتانســییەلەی هەیــە ،بەڵکــوو
دەتوانێ گرنگیی جێئۆستراتژیکیشی
هەبێ.

بۆ و بە چ شێوەیەک؟
دوورکەوتنــەوەی تورکیــا لە ڕۆژئاوا،
شــەڕی نێوخویــی لــە ســوریا و عێراق
و بەتایبەت ســەرهەڵدانی ئیمپراتۆریی
نافەرمــی ئێــران ،دواجــار ئەمریــکا
ناچــار دەکا قورســایی بخاتــە ســەر
کوردســتان و ئــەو هێــزە کوردییانــەی
کــە هەم دێموکراســیخوازن و هەمیش
توانایی نیزامییان هەیە.
هێــزی کــوردی لــەو ســێ بەشــەی
کوردســتاندا دەبــێ لــە ڕووی
و
پلۆرالیــزم
ئایدیولۆژییــەوە
دێموکراســی جێگیر بکــەن و توانایی
ئەوەیان هەبێ کە لە بواری نیزامییەوە
ژینگــەی جێئۆسیاســی بــە قازانجــی
نەتەوەی کورد بەجۆرێک شــكڵ پێ
بــدەن تاکوو ئەمریکا کوردســتان بکا
بە بنەما بۆ داڕشــتنەوەی ســتراتێژیی
خۆی.
لــە باشــوور پلۆرالیــزم هەیــە ،بــەاڵم
کۆدەنگــی نەتەوەیــی و حکومــەت و
هێــزی نیزامیی دامەزراوەیی بەهێز لە
ئارادا نین .لە ڕۆژئاوا پلۆرالیزم نییە،
بەاڵم دامەزراوەی نیزامیی یەکدەســت
بوونــی هەیــە .لــەو دوو بەشــەی
کوردستاندا ،پێویســتە خاڵە الوازەکان
بکرێن بە خاڵی بەهێز.
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانیش،
ئاســۆی کــورد بەندە بە گەشــەپێدانی
ڕاســان تاکــوو پوتانســییەلی
جێئۆسیاســی و جێئۆســتراتێژیکی
رۆژهــەاڵت مســۆگەر ببــێ .ئــەوەش
بــە نــۆرەی خــۆی بەندە بــە یەکڕیزی
ڕێکخراوەیــی نێــو حیزبــی دێموکرات
و رێفۆرمــی رێکخســتنەکانی ئــەو
حزبــە و دواجاریش بەهێزکردنی هێزی
پێشــمەرگە و تەیارکردنــی خەڵکــی
مەدەنی لە شارەکانی کوردستان.

ژمارە  ٢٢ ،٧٠٥ی جوالی ٢٠١٧

شێعرێکیخاکیپۆش
گوڵباخ بەھرامی

كــە دەســتم بــە چەكــی قەڵەمــەوە
دەلەرزێ
وشەكان دەزانن
پووشپەڕی ئەم وەرزەم
بازێكە سەرتاپا برین و
چاوێكە لە گۆمی خوێن ھەڵكێشراو
ســەدەیەك ھەســتانە بــە بەرگــی
خۆاڵوی حەماسەی راسان و
ئێســتاكەش گواڵڵــەی شــەھیدی
شارێكە خاكیپۆش.
چاوەڕێی ھاتنی وەرزێكە
بە باڵی تەیرێكی بەخشەندە
برژێیتــە ژوورێكــی تــۆزاوی
سەنگەری و
جامانە بخەیتە سەر شانی بەرزیەوە.
كــە دەنگــم لــە گەرمــەی وتنــەوەی
ناوتدا دەلەرزێ
چیاكان دەزانن
ھەر كڵپەی برینە
كــە بــااڵی بەردینــی جوانتریــن
شاخەكان بە بچۆكدا دادێنێ و
ئەوەتا ساڵێكە كوێستانان چاوەڕێن
لەوپەڕی سنووری واڵتی سوورەوە
دوو دیدەی ھەتاویت بنێریت،
كوێرایی ئەم كۆستەم دابدات،
دەستانی چیاییت بێنەوە سەرشاخ و
كاكۆڵــی كۆســااڵن بــە ھۆنــەی
ھەناسەت شانە كەی.
بێیتەوە

نیشــتمان بخەیتــەوە نــاو چوارخانەی
جامانەت.
 28ساڵە لەم وەرزە
سەری لە چیا بەرزتری ئازادیمان
دەگاتە الی پیاوچاكانی نووسینەوەی
نەخشەی
دونیای دیپلۆماسی،
ھاواری خوێــن لێ نەبــڕاوی گەرووی
سوورمان
دەگاتــە گوێــی كپ و كــڕی حوكمی
دادگای نێودەوڵەتی،
 28ساڵە تۆ لەوێ
ھەتاوی بەخشەندەییت و
بەســەر جەستەی ئەورووپایی زامەكانا
ھەڵدەزنێی
خەندەیەكی شیرینی مەیلەو دابڕان
دەنێریتەوە بۆ كۆیە و بۆ ئازادی .
لــە فێرگەكــەی ســەروان چەكــۆ تــا
پیرالشێز
لە كۆسااڵنەوە تا بەرلین
لە كێلەشینەوە تا ڤییەنا
لە بۆڕییەرەوە تا میكۆنۆس
من لێرە ھاواری كۆترێكی پێكاوم
بێسیمی فەرماندە
بۆ پەلی سەرەوەی شاخانی دەنێرێت.
ســووتماكی رەشپۆشــی گوندێكــی
رووخاوم
شەھیدم میوانیە و وەك دایك
بە زامی سەختەوە دەینێژێت.
من لێرە دەفتەرم بە بەرگی شینەوە
الپــەڕەی نووشــتاوەی دوانامــەی
تۆزاوی گیرفانی چەپتانم
الی راســتی برینــی ســەر رێگــەی
پردەكەی سەروماڵ.
پێنووســم ...بــە دەســتی چەمــاوەی

سەروەرەکەم!
نەکەرۆز

لە پاش کۆچی ناوادەت،وانەکانتمان
کرد بە ڕاسان
لــە درەنگانــی ئێوارەیێکــی نەورۆز و
بڵێسە و ڕەشبەڵەکەوە
لە قەراخی زەریای ئۆقرە نەگرتووی
دڵ ونیشتمانەوە
لە سەر لوتکەی بەرزی سەروەری
وئیرادەوە
بزەکانتمــان کــرد بــە ئــاوی
مەتارەکانی ڕاسان
ڕێبەرەکەم
لــەو ڕۆژەوە ســەدان ئەســتێرە و
گــەڕۆک  ،بــەدەوری خــۆری
نیگاتەوە
لە ڕێبازی پاک وبێگەردت دا
چۆپی ڕاسان دەکێشن
لەو ڕۆژە بەدواوە
کوچــە وکۆاڵنەکانــی شــار بوون بە
شاخ
پەپولەکان بوون بە هەڵۆ
دارە پیر وپەرتوتەکان  ،بوون بە باخ
بەستەڵەکەکان توانەوە
کانیاوەکان ژیانەوە
مامۆستاکەم
تۆ هەمیشە لە گەڵمانی
وەک گوڵ وخاک
وەک هەناسە و ناخ
خوێن و دەمار
تۆ گلێنەی چاوەکانمانی
فێــرت کردیــن ،کــۆڵ نەدەیــن ،
هەرگیز نەگرین
لەو ڕۆژەوە ئێمە بە چاوی شــەونم و
ئەسرینەوە
لە ڕێبازدا هەرماوین
گێاڵســەکانی قەرەســەقەل ڕەنگی
خوێن وئازادیە

کۆسااڵن سەربەرزترە لە سااڵن و
دەشــتی لە ســەرگازی پشــت نوستووی
ڕزگاریە
دڕک وداڵی باشــوور گوڵی سەیفاوای
هەڵوەراند...
بەاڵم چاومان قەت کز نابێ
هەنگاوەکانمان شل نابێ
بزە لە سەر لێومان دوورۆ نابێ
ئەمە ئێشــی ئەو نۆشەیە  ،شۆڕشگێڕ
لێی زوویر نابێ
ڕێگای هەڵدێر وبەردەاڵن
سەرمای زستان
گژە گژی بای پاییز و
دەنگی لەرزۆکی بەزیوان
نابنە ڕێگر  ،نابنە کۆسپ
بۆ ژوانی بەهار و ژیاننەوە
ئەی خۆرەکەی شەوی یەڵدا
کانگای بەخشندەیی وسرور
سنەوبەری بااڵبەرزی دەم بەخەندە
زمانی سادەی زەریای ووشە
ئەی گەورە پیاوەکەی مێژوو
دڵنیابــە قــەت ناهێڵیــن ڕمووزنانــی
تاریکی
ســەری مێرخاســان بکەنــە دیــاری بــۆ
چلەی ناپاکی
سەردارەکەم ،سەروەرەکەم ،ڕێبەرەکەم
دڵ پڕ لە هیوان
دەست لە چەکن
ڕاسان قسەی کۆتاییە
ڕاسان قسەی کۆتاییە...

ئەشكەوتێك
بەو ھەموو تاریكییەی دەورتانی تەنیوە
دەنووسێ رووناكی و دەبێتە وەتەنتان.
دابارە ئەی وەتەن بە پشتێنی ئاگرینی
گڕەوە
ئێستاكە پووشپەڕە و
پیرالشــێز گواڵڵــەی پێدەشــتی
قاسملووی لەبەرە
ھەتاوی خەندەیە دەپشكوێ .
ئــەی شــیعری خاكیپــۆش ،جامانە لە
گەردەن!
بنووسێ بە رانك و چۆخەی بەر پیاوە
مەزنەكان
بــە كاڵشــی ھەڵكێشــراوی ســەدەیەك
رۆیشتن
بە كلێسای كۆاڵنەكانی ئەورووپا و
نەخشــەی بــە خوێــن داڕێــژراوی
شەقامی قاسملوو.
بنووسە قاسملوو و ھەڵفڕە
وەك كۆتــر دواگمەت بخــەرە گیرفانی
غەدرەوە
بنووسە شەھید و سەرھەڵبڕە
بنووسە ڤییەنا و داخورپێ
بنووسە تاوان و ھاواربە
بنووسە ھاوار و ھەڵكشێ
ئــەی شــێعری خاكیپــۆش  ،جامانە لە
گەردەن.
بنووسە :
قاسملوو وەك بڵێی تاوێكە لێرەیە
لە ریزی پێشەوەی كاروانی دێموكرات
ســەنگەری لــە ھەنســكی گریانمــان
گرتووە و
بە دەستی وەك ھەتاو بەخشەندەی
جامانەی راسانی بە سەری لە مێژوو
بەرزترمان بەستووە
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