
قەقنەسێك لە خۆڵەمێشی زەردەشت

باوەڕی  بە  كە  ئەفسانەییە  باڵندەیەكی  قەقنەس، 
و  دەگات  ساڵ  هەزار  تا  تەمەنی  پێشینەكان، 
لەسەر  دێت،  تەمەنی  كۆتایی  وادەی  كە  كاتێك 
لێكدانی  بە  و  دەنیشێتەوە  چیا  بەرزترین  ترۆپكی 
باڵەكانی ئاگر لە جەستەی خۆی بەردەدات هەتاكوو 
خۆڵەمێشی دادەمركێتەوە. بەاڵم لە خۆڵەمێشی ئەو، 

قەقنەسێكی دیكە سەر هەڵ دەدات.
مرۆڤانەیە  مەزنە  ئەو  زمانحاڵی  ئوستوورەیە  ئەم 
كە لەخۆبوردوویی، بووژانەوە و هەرمان لە سیمای 
ئەواندا رەنگ دەداتەوە و گەشە و مانەوەی كۆمەڵگا 

مرۆییەكان و بەها بەرزەكان دەلوێنێ .
مێژووی سیاسیی گەالن تەژی لەو كەڵە مرۆڤانەیە 
كە ژیان و مەرگیان، هەر كامە و لە جێگای خۆیدا، 
ئوستوورە  ئەم  ئافراندنەوەی  بۆ  بەستێنێك  بۆتە 
حەماسییە و درێژەپێدانی رەوتی گەشە و پێشكەوتنی 
كۆمەڵگاكان، رێبەرانێك كە بە راستی دەكرێ  وەكوو 
»رۆحی نەتەوە« ناویان ببەین، چوونكە هەرمانی 
نەتەوەكانیان لە خۆبەختكردن خۆیاندا دەدۆزنەوە و لە 
خۆڵەمێشی یادیان، مەزنە مرۆڤەكانی دیكە وەكوو 
قەقنەس سەر هەڵ دەدەن و رۆحی هەرمان و ژیان 
بە بەر جەستەی شوناسێكی مرۆییدا دەكەن كە پێی 

دەڵێن »نەتەوە«.
دوكتور عەبدولڕەحمان قاسملوو، رێبەری بێ  وێنەی 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  و  كورد  گەلی 
ژیانی  كە  بوو  مرۆڤانە  مەزنە  لەم  یەكێك  ئێران 
یەكڕیزی،  رۆحی  بەرداكردنی  بە  تەرخانی  خۆی 
كەڵەاڵ  جەستەی  بە  باوەڕبەخۆبوون  و  هاوپێوەندی 
لە  كە  كرد  ئەنگێوراوی گەلێكی ستەملێكراودا  و 
قوژبنە تاریكەكانی دیپلۆماسیی سەدەی بیستەمدا 
تا  بوو  چرایەك  ترووسكەی  دیتنی  تامەزرۆی 
كۆت  پساندنی  بە  و  بدۆزێتەوە  خۆی  هەبوونی 
رێگای  هیوابڕاوی،  و  خۆبەكەمزانین  بەندی  و 
و  ئازاد  گەالنی  لەگەڵ  هاوشانی  و  سەربەرزی 
بەختەوەری سەردەم بگرێتەبەر، گەلێك لە تۆرەمەی 
دەیان  كە  محەممەد  قازی  و  سمكۆ  و  زەردەشت 
جار لە دێرسیم و ئاگری و چالدۆران و چوارچرا 
خۆڵەمێشی  لە  جارێك  هەموو  و  لێدرا  سەری 
قەقنەسەكەی، رۆحێكی نوێ  هەستایەوە و چرای 
و  كوردستان  هەرمانی  تا  درەوشایەوە  زاناییەك 
دوندی سەركێشی چیاكانی لە ژێر تەپوتۆزی غەدر 

و خەیانەتی مێژوودا ون نەبێت.
قاسملوو قەقنەسێك بوو كە لە خۆڵەمێشی زەردەشت 
سەری هەڵێنا و هەر وەك قازی موحەممەد، سەری 
دانا،  نەتەوەكەی  ئازادیی  و  سەروەری  پێناوی  لە 
تاكوو بەپێی وانەكانی پێشەوای مەزنی خۆی، لە 
خەباتكاری  هەزاران  ئەو،  خوێنی  دڵۆپێكی  هەر 
رێگای ئازادی سەر هەڵێنن. لە خۆڕا نیە كە ئەمڕۆ 
الیەن  لە  ناجوامێرانەی  تیرۆری  پاش  ساڵ   23
خوێنمژترین مرۆڤكوژانی سەردەمەوە، كیژەكوردێك 
كوردستان،  رۆژئاوای  عاموودای  شەقامەكانی  لە 
لە سەر پالكاردێكی سپی وەك دڵی پاكی خۆی، 
ناوی ئەو بە گوێی مێژوودا دەچرپێنێ  و دەخوێنێ : 
و  بۆ قاسملووی شەهید، شەرم  »شكۆ و هەرمان 

شوورەیی بۆ بكوژانى قاسملوو«. 

پـــەیـــڤ
ئاالن
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پاش 23 ساڵ 
هەنووكەش هزری قاسملوو تێشووی رێگای خەباتە

خرۆشی قاسملوو بووە هاواری كوردەكانی سووریەتەقینەوەكان رێژیمی سووریەیان وەلەرزە خست

كۆنتڕۆڵی شارەكانی كوردستانی سووریە كەوتە دەست خەڵك
دوابەدوای ئەوەی كە هێزە دەوڵەتییەكانی سووریە شارە كوردنشینەكانی »عێفرین« 
الیەنە  دەست  كەوتە  شارانە  ئەم  بەڕێوەبردنی  هێشت،  بەجێ   »كووبانی«یان  و 

سیاسییە كوردەكان.
ئۆستانی  »ك��ووب��ان��ی«ی  ش��اری  لە  »خ��ەن��دان«،  ماڵپەڕی  راپ��ۆرت��ی  بەپێی 

»حەلەب«، ئااڵی كوردستان لە بەڕێوەبەرایەتییە دەوڵەتییەكاندا هەڵ كراوە.
كەوتووەتە  تەواوی  بە  »عێفرین«  شاری  »سبەی«،  ماڵپەڕی  بەپێی  هەروەها 
ژێر كۆنتڕۆڵی خەڵك و الیەنە سیاسییە كوردەكان و شاری »منبج« لە ئۆستانی 

»حەلەب«یش كەوتۆتە ژێر كۆنتڕۆڵی ئەرتەشی ئازادی سووریە.

دوكتور  ت��ی��رۆری  س��اڵ��وەگ��ەڕی  23هەمین  ل��ە 
عەبدولڕەحمان قاسملوودا، رێبواران و ئەڤیندارانی 
ئەندێشە و رێبازی مرۆیی ئەم رێبەرە مەزنەی 

نەتەوەی كورد لە شوێنە جیاجیاكانی جیهاندا بە 
بەرز  یادوبیرەوەرییان  جۆراوجۆر،  رێوڕەسمگەلی 

راگرت. 

لە رێوڕەسمێكدا كە بەم بۆنەوە، ئێوارەی رۆژی 
پێنجشەممە، 22ی پووشپەڕ لە بنكەی دەفتەری 
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  سیاسیی 

مستەفابی،  ت��ەی��م��وور  ب��ەڕێ��ز  چ���وو،  ب��ەڕێ��وە 
ئەندامی دەفتەری سیاسی، دوكتور قاسملووی 
وەكوو رێبەرێكی داهێنەر، نوێگەرا و رێئالیست 
ناو برد كە لە هەر رێگەیەكی ئاشتیخوازانەی 
نەتەوەكەی  مافەكانی  دەستەبەربوونی  بۆ  لواو 

كەڵكی وەردەگرت. 
نەتەوایەتیی  س��روودی  بە  كە  رێوڕەسمەدا  لەم 
»ئەی رەقیب« و راگرتنی خولەكێك بێدەنگی 
ئازاديی  رێگای  شەهیدانی  پاكی  گیانی  بۆ 
مستەفایی،  بەڕێز  پێكرد،  دەستی  كوردستان 
ل���ە حیزبی  ق��اس��م��ل��ووى  ح������وزوورى دوك���ت���ور 
خاڵێكی  وكوو  ئێراندا  كوردستانی  دێموكراتی 
ناو  دێموكرات  حیزبی  مێژووی  لە  وەرچەرخان 
برد. لە بەشێكی دیكەی رێوڕەسمەكەدا، بەڕێز 
فواد خاكی بەیگی، سكرتێری یەكیەتیی الوان، 
پەیامی هاوبەشی یەكیەتییەكانی الوان، ژنان و 
خوێندكارانی دێموكراتی كوردستانی ئێرانی بەم 

بۆنەوە خوێندەوە. 
ئەندامان  كوردستانیشدا،  نێوخۆی  لە  هەروەها 
سەرەڕای  دێ��م��وك��رات،  حیزبی  الیەنگرانی  و 
ت��ون��دی پۆلیسی  زاڵ��ب��وون��ی ك��ەش��وه��ەوای��ەك��ی 
چاالكیی  بەرین  شێوەیەكی  بە  ئەمنییەتی،  و 

تەبلیغاتییان بەڕێوە برد.  
لە شوێنە جیاجیاكانی كوردستان و جیهانیشدا، 
رێوڕەسمگەل و سمینارگەلێك بەم بۆنەوە بەڕێوە 
چوون كە كورتەی هەواڵەكانیان لە الپەڕەكانى 2 

و 3ی ئەم ژمارەی »كوردستان«دا هاتوون. 

چوار بەرپرسی پایەبەرزی كاروباری ئەمنییەتی 
و سەربازیی رێژیمی سووریە رۆژی چوارشەممە، 
18ی جووالی لە كاتی بەشداری لە كۆبوونەەی 
رێكخراوی ئەمنییەتی نەتەوەیی ئەو رێژیمە، بە 

هۆی تەقینەوەی بۆمبەوە كوژران.  
داوود  فەڕانسە،  ه��ەواڵ��دەری��ی  راپ��ۆرت��ی  بەپێی 
بەرگری،  وەزی��ری  و  ئەركان  س��ەرۆك  راجێحە، 
دەستیاری  ت��ورك��م��ان��ی،  ح��ەس��ەن  س��ەرل��ەش��ك��ەر 
كومیتەی  سەرۆكی  و  كۆمار  سەرۆك  جێگری 
سەرۆك  ئەلشەعار،  مەحموود  سووریە،  قەیرانی 
بەختیار،  هێشام  ن��ێ��وخ��ۆ،  وەزی����ری  و  ئ��ەرك��ان 
و  نەتەوەیی  ئەمنییەتی  رێكخراوی  سەرۆكی 
هەروەها ئاسێف شەوكەت، زاوای بەشار ئەسەد، 
و  ئەرتەش  گشتیی  ستادی  سەرۆكی  جێگری 
لەم  سووریە  ئەمنییەتی  بەرپرسی  پایەبەرزترین 

ئۆپەراسیۆنەدا كوژراون. 
ئەم  بەرپرسیارەتیی  سووریە  ئ��ازادی  ئەرتەشی 

تەقینەوەی وەئەستۆ گرتووە. 

لە هەواڵێكی دیكەدا، بێسام ئەلدادا، راوێژكاری 
رایگەیاند،  سووریە  ئازادی  ئەرتەشی  سیاسیی 
سێشەممەی  ئێوارەی  ئازاد  ئەرتەشی  هێزەكانی 
بەرەو  كە  ئەسەدیان  بەشار  ك��اروان��ی  راب���ردوو، 
كۆشكی سەركۆماری بەڕێوە بوو، كردە ئامانجی 

خۆیان. 
ئەلعەرەبییە،  راپۆرتی  بەپێی  كاتەدا،  لەم  هەر 
هەواڵی  سووریە  ئازادی  ئەرتەشی  فەرماندەیی 
»ئازادسازیی  ئ��ۆپ��ەراس��ی��ۆن��ی  دەستپێكردنی 
و  دیمەشق  »بوركانی  ناوی  ژێر  لە  دیمەشق« 
خەڵكی  لە  پشتیوانی  بۆ  سووریە  بوومەلەرزەی 

حومس و ئەلمەیدان« راگەیاند. 
ئەرتەشی ئازاد جەختی كردووەتەوە كە مۆرەكانی 
چەكدارە  گرووپە  و  پاسداران  سپای  حیزبوڵاڵ، 
فەلەستینییەكانی  رێ��ك��خ��راوە  و  عێراقییەكان 
الی��ەن��گ��ری ب��ەش��ار ئ��ەس��ەد ل��ە ه��ەر شوێنێكی 
س���ووری���ەدا ب���ن، ئ��ام��ان��ج��ی ه��ێ��رش��ەك��ان��ی ئەم 

ئەرتەشەن. 

قاسملوویان  دوكتور  تیرۆری  سووریە،  كوردەكانی 
مەحكووم ك��رد و ی��ادوب��ی��رەوەری��ی ئ��ەو رێ��ب��ەرە و 

هاوڕێیانیان بەرز راگرت. 
خەڵكی  لەگەڵ  هاوكات  كە  سووریە  كوردەكانی 
یەكێك  خ��ەب��ات دژی  ل��ە  ئ���ەو واڵت���ە  دی��ك��ەی 
مێژووی  رێ��ژی��م��ەك��ان��ی  س��ەرك��وت��ك��ەرت��ری��ن  ل��ە 
و  خوێناوی  نرخە  ئەو  س��ەرەڕای  مرۆڤایەتیدان، 
نابەرابەرەدا  خەباتە  لەم  خۆیان  كە  تاقەتپڕووكێنە 
پووشپەڕی  22ی  ل��ەگ��ەڵ  ه��اوك��ات  داوی���ان���ە، 
ناڕەزایەتیی  وەڕێخستنی  بە  هەتاوی  1391ی 
رێژیمی  دژی  درووشمگەلێك  وتنەوەی  و  بەرین 
وەفاداریی  ن��ژاد،  ئەحمەدی  بەتایبەت  و  ئێران 
خۆیان بە ئارمانەكانی دوكتور قاسملوو، سكرتێری 
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  گشتیی 

راگەیاند. 
23هەمین  بۆنەی  بە  كە  خۆپیشاندانانەدا  ل��ەم 
ساڵوەگەڕی تیرۆری دوكتور قاسملوو و هاوڕێیانی 
بەڕێوە  كوردنشینەكانی سووریە  شارە  زۆربەی  لە 
و  درووشم  وتنەوەی  بە  سووریە  كوردەكانی  چوو، 
شەهیدەی  رێبەرە  ئەم  یادی  پالكارد،  هەڵكردنی 

نەتەوەی كوردیان بەرز راگرت. 
خۆپیشاندەران  پالكاردەكانی  لە  بەشێك  لەسەر 
ڤیەن  لە  قاسملوو  »بكوژانی  وەك  درووشمگەلێك 
لە  س��ووری��ە  خەڵكی  بكوژانی  هەمان   )1989(
تریسمەن )2012(«، »قاسملووی شەهید لە دڵ 
دادگاییكردنی  خوازیاری  ئێمە  ویژدانماندایە،  و 
ب��ك��وژەك��ان��ی��ن«، »ش��ك��ۆ و ن��ەم��ری ب��ۆ شەهید 
)ئەحمەدی  بكوژانی  بۆ  و شەرمەزاری  قاسملوو 

نژاد(« نووسرابوون. 
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بڕووخـێ رێژیمـی كۆنەپەرستی كۆماری ئیسالمیی ئــێران

بۆنەی 23هەمین  بە  ئێران  ئەندامان  و الیەنگرانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ساڵوەگەڕی تیرۆری رێبەری ناوداری كورد و سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكرات، 
دوكتور قاسملوو و هاوڕێیانی بە شێوەیەكی بەرین چاالكیی تەبلیغاتییان بەڕێوە برد. 
بە  ئێران  كوردستانی  جیاجیاكانی  ناوچە  شار  و  لە  حیزب  الیەنگرانی  و  ئەندامان 
باڵوكردنەوەی وێنەی دوكتور قاسملوو، تراكت و  فایلی دەنگی و وێنەیی بەم بۆنەوە، 
رەنگی  بە  ئااڵ  و  كوردستان  ئااڵی  هەڵكردنی  و  شۆڕشگێڕانە  درووشمی  نووسینی 
شینی ئاسمانی و هەروەها باڵوكردنەوە وتە بەنرخەكانی شەهید دوكتور قاسملوو، وێڕای 
نوێكردنەوەی پەیمانی وەفاداری لەگەڵ ئامانجەكانی دوكتور قاسملوو، كەشوهەوایەكی 

شۆڕشگێڕانە و نەتەوەییان بەسەر شار و گوندەكانی سەرانسەری كوردستان زاڵ كرد.
بەڕێوەچووە،  تێدا  تەبلیغاتییان  كاری  شوێنانەی  ئەو  ناوی  زۆربوونی  لەبەر  لێرەدا 

تەنیا ئاماژە بە ناوی شارەكان دەكەین كە بریتین لە: مەریوان، پاوە، نەغەدە، پیرانشار، 
روانسەر،  سنە،  شیرین،  قەسری  زەهاو،  سەرپێڵی  مەهاباد،  كرماشان،  بۆكان،  ورمێ ، 
لە چەندین شوێنی  شنۆ، هەوشار، سەردەشت، سەل�ماس، میاندواو و سەقز. هەروەها 

شاری تارانیش كاری تەبلیغاتی بە شێوەی بەرین بەڕێوە چووە.

مستەفا  بەڕێز  سەرپەرستیی  بە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  شاندێكی 
1٥ی  رێكەوتی  پێنجشەممە،  رۆژی  دوان��ی��وەڕۆی  گشتی،  سكرتێری  هیجری، 
پووشپەڕی 1391ی هەتاوی، لەسەر بانگهێشتی فەرمیی كونسووڵگەریی ئەمریكا لە 

شاری هەولێر، لە رێوڕەسمی 23٦ ساڵەی سەربەخۆیی ئەمریكادا بەشداری كرد.
لە  بەرچاو  ژمارەیەكی  و  كوردستان  هەرێمی  سەرۆكی  بارزانی،  مەسعوود  بەڕێز 
وەزیر و كونسووڵگەرییەكان لە هەرێمی كوردستان و كاربەدەستانی پایەبەرز بەشدارییان 

لە رێوڕەسمەكەدا كردبوو.
یەكگرتووەكانی  واڵت��ە  گشتیی  سەركونسووڵی  السكاریس«،  »ئالێكس  بەڕیز 
كونسووڵی  چاالكییەكانی  و  كار  ئەمریكا،  سەربەخۆیی  پیرۆزیی  لەسەر  ئەمریكا، 
ئەمریكا لە پێناو لێكنزیكبوونەوەی ئایین و نەتەوە جیاوازەكان و پەرەدان و جێگیركردنی 

دێموكراسی قسەی كرد.
هەروەها ناوبراو لەسەر قوربانیدانی نەتەوەی كورد و رۆڵی كارای نەتەوەی كورد بۆ 
جێگیركردنی ئازادی، چەند قسەیەكی پێشكەش كرد و ناوی رێبەرانی مەزنی نەتەوەی 
دوكتور عەبدولڕەحمان  قازی محەممەد،  پێشەوا  پیران،  وەكوو شێخ سەعیدی  كوردی 
قاسملوو و مەال مستەفا بارزانی وەكوو نموونە هێنایەوە. دواتر بەڕێز مەسعوود بارزانی 
وێڕای پیرۆزبایی لە كونسووڵ و خەڵكی ئەمریكا، وتارێكی پێشكەش كرد و ئاماژەی 
بە قوربانیدانی نەتەوەی كورد لە پێناو گەیشتن بە ئازادی و بەرەوپێشچوونی دێموكراسی 

لە ناوچەكەدا كرد.
لەو رێوڕەسمەدا بەڕێز مستەفا هیجری چاوی بە بەڕیز مەسعوود بارازانی، سەرۆكی 
هەرێمی كوردستان و هەروەها ژمارەیەك سەركونسووڵ، لەوانە سەركونسووڵی ئەمریكا 
بە  پێشكەش  بۆنەوە  بەو  ئێرانی  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  پیرۆزبایی  و  كەوت 

ئەمریكاییەكان كرد.

هەیئەتێكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بە سەرپەرستیی بەڕێز حەسەن 
شەرەفی، جێگری سكرتێری گشتیی حیزب، دوانیوەڕۆی سێشەممە، رێكەوتی 
حیزبی  فەرمیی  بانگهێشتی  لەسەر  ه��ەت��اوی،  1391ی  پووشپەڕی  20ی 
شیووعیی كوردستان، بەشداری لە رێوڕەسمی یادی 90 ساڵەی لەدایكبوونی 
حیزبی  پێشووی  و سكرتێری  دێرین  تێكۆشەری  ئەحمەد«  مامۆستا »كەریم 

شیوعی كوردستاندا كرد.
 ئەو یادە بۆ رێزلێنان لە خەبات و تێكۆشانی بەڕیز كەریم ئەحمەد رێك خرابوو 
كە چەندین هێز و الیەنی سیاسی، رۆشنبیر و كەسایەتیی عێراقی و كوردستانی 

بەشدارییان تێیدا كرد.
پڕ  وتارێكی  ئەحمەد  كەریم  مامۆستا  بەڕیز  رێوڕەسمەكەدا،  لە  بەشێك  لە 
لە سۆزی پێشكەش كرد و بە شانازییەوە وتی بە درێژایی خەباتی لە حیزبی 
شیووعی كە زیاتر لە سێ چارەكە سەدەیە، بۆ ساتێكیش پشتی لەو حیزبە و 

لە تێكۆشەرانی نەكردووە.
لە بڕگەیەكی دیكەی رێوڕەسمەكەدا، هەركام لە هەیئەتەكانی بەشداربوو بە 
پێشكەشكردنی دیاری و چەپكەگوڵ بە بەڕێز كەریم ئەحمەد رێز و قەدردانیی 
خۆیان پێشكەش بەو كەسایەتییە كرد و دیاریی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێرانیش لە الیەن بەڕیز حەسەن شەرەفییەوە پێشكەش بە مامۆستا كەریم ئەحمەد 

كرا.

بەڕێز »د.مووسا كاڤال«، مامۆستای زانكۆی سەالحەدین  و كەسایەتی سیاسی، 
نووسەر  و »نێچیروان جزیری«، كەسایەتی  بە هاوڕێیەتی »شاكر ئەپ ئوجەمیر«، 
سیاسی، سەرلە بەیانیی رۆژی شەممە، رێكەوتی 1٧ی پووشپەڕی 1391ی هەتاوی، 
لە الیەن  كرد  و  ئێرانیان  كوردستانی  دێموكراتی  دەفتەری سیاسیی حیزبی  سەردانی 
شاندێكی حیزبەوە بە سەرپەرستیی بەڕێز مستەفا هیجری، سكرتێری گشتی پێشوازییان 

لێكرا.
هەروەها  ناوچە  و  بارودۆخی  بە  پێوەندیدار  ئاڵوگۆڕەكانی  دوایین  دانیشتنەدا،  لەم 
ئاڵوگۆڕەكانی كوردستانی توركیە  و  ئێران كەوتنە بەرباس  و لێكدانەوە  و هەیئەتی میوان 

بە رێزەوە باسیان لە سیاسەت  و هەڵوێستە نەتەوەییەكانی حیزبی دێموكرات كرد.

شاندێكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بە سەرپەرستیی بەڕێز مستەفا 
1391ی  پووشپەڕی  29ی  رێكەوتی  حیزب،  گشتیی  سكرتێری  هیجری، 
هەتاوی، سەردانی مەكتەبی سیاسیی »یەكگرتووی ئیسالمیی كوردستان«یان 
كرد و لە الیەن شاندێكی ئەو حیزبەوە بە سەرپەرستیی بەڕێز مامۆستا محەممەد 

فەرەج، ئەمینداری گشتیی یەكگرتووی ئیسالمییەوە، پێشوازییان لێكرا.
كارەكانی  تەواوبوونی  پیرۆزبایی  گەرمی  بە  زۆر  هیجری  مستەفا  بەڕێز 
فەرەج  محەممەد  مامۆستا  هەڵبژاردنی  و  ئیسالمی  یەكگرتووی  كۆنگرەی 
ناوچە،  بارودۆخی  بە  سەبارەت  و  كرد  یەكگرتووی  گشتیی  ئەمینداری  بە 
ئاڵوگۆڕەكانی دوای بەهاری عەرەبی، بارودۆخی نالەباری رێژیمی ئیسالمیی 
ئێران لە بواری گرانی و بێكاری، بارودۆخی رێژیمی ئێران لە دونیای دەرەوە و 
لە ئاستی نێودەوڵەتیدا و ئاستەنگەكانی ئۆپۆزیسیۆنی رێژیم ئێران و كێشەكانی 
بەردەم كورد لە كوردستانی ئێران دوا و لێكدانەوە و رۆڵ و كاریگەریی هەرێمی 

كوردستان لە بارودۆخی عێراقی بەرز نرخاند.
خۆشحاڵیی  دەربڕینی  و  سپاس  وێڕای  ف��ەرەج،  محەممەد  مامۆستا  دواتر 
خۆی لە سەردانی بەڕێز مستەفا هیجری و شاندی هاوڕێی، وێرای پەسندی 
پرسە  بە  سەبارەت  خۆی  بۆچوونی  و  روانگە  هیجری،  بەڕێز  بۆچوونەكانی 
سیاسییەكان خستە ڕوو و لەسەر بردنەپێشی سیاسەتی هەنووكەیی خۆیان لە 
هەمبەر كێشە و پرسە پێوەندیدارەكانی بارودۆخی كورد و عێراق، پێداگری كردەوە 
و بە خۆشحاڵییەوە باسی لەو ئاڵوگۆڕانە كرد كە بەسەر رێژیمە دیكتاتۆرەكان لە 
ناوچەكەدا هاتوون. پاشان هەردوو الیەن، لەسەر پتەوتركردنی پێوەندیی نێوانیان 

پێداگرییان كردەوە.

دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، لە بەیاننامەیەكدا داوای 
داخوازییەكانی  جێبەجێكردنی  پێناو  لە  ك��ردووە،  مرۆڤدۆستەكان  كۆمەڵە  و  كۆڕ  لە 

كەوبوودوەند، گوشار بخەنە سەر رێژیمی ئێران. دەقی بەیاننامەكە بەم شێوەیە:
كۆڕ  و كۆمەڵە مرۆڤدۆستەكان!

چاالكانی مافی مرۆڤ!
بەپێی ئەو زانیارییانەی كە باڵو بوونەتەوە، زیاتر لە ٥0 رۆژە كە محەممەدسدیق 
كەبوودوەند مانی لە خواردن گرتووە  و لە نێو زیندانە تاریكەكانی رێژیمی كۆماری 
تاكوو  كردووە  دیكە  زیندانی  و سنوورداركردنێكی  تووشی  لەشی خۆی  ئیسالمیدا، 
رۆحێكی ئازادتری هەبێ    و ئەم مانگرتنەش تەنیا بۆ داواكارییەكی ساكاری وەكوو 
بەڕێز  تەندروستیی  باری  هەواڵەكان  بەپێی  بووە،  منداڵەكەی  لەگەڵ  چاوپێكەوتن 
گوازراوەتەوە  و  نەخۆشخانەیەك  بۆ  گوایە  مەترسیدایە  و  لە  تەواوی  بە  كەبوودوەند 

ئەگەری رووداوی تاڵ  و نەخوازراوی لەمەترسیكەوتنی گیانی هەیە.
ناوەندە  م��رۆڤ  و  مافی  الیەنگری  كۆمەڵێكی  ك��ۆڕ  و  هەموو  لە  داوا  ئێمە 
نێونەتەوەییەكان دەكەین، كە گۆشار بخەنە سەر كۆماری ئیسالمیی ئێران تاكوو داوای 
رەوا  و ساكاری بەڕێز كەبوودوەند جێبەجێ  بكات  و رێگە لە روودانی شتێكی نەخوازراو 

بۆ مرۆڤایەتی بگیرێ .
گیانی  لەش  و  ب��ەرەوڕووی  مەترسییەك  جۆرە  هەر  كە  رادەگەیەنین  لێرەوە  هەر 
بەڕێز محەممەدسدیق كەبوودوەند بێتەوە  و هەر ئاكامێكی تاڵ  و نەخوازرا و بە دوای 
مانگرتنەكەیدا بێتە پێش، بەرپرسایەتییەكەی لە ئەستۆی رێژیمی كۆماری ئیسالمی 
پاراستنی گیانی  بەرپرسیاری  ئەوان  رێژیمە  و  رێبەری  هەموویانەوە،  لەسەرووی   و 

كەبوودوەند  و هەموو زیندانییەكی سیاسین.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی

2٦ی پووشپەڕی 1391ی هەتاوی

ڤانكۆڤێری كانادا

رێوڕەسمێك رێكەوتی 2٥ی پووشپەڕ لە ڤانكۆڤێری كانادا بەڕێوەچوو كە بە سروودی 
نەتەوایەتی و راگرتنی خولەكێك بێدەنگی بۆ رێزگرتن لە شەهیدانی كوردستان دەستی 
پێكرد و تێیدا پەیامی كۆمیتەی حیزب لە ڤانكۆڤێری كانادا، لە الیەن بەڕێز سمایل 
ئیبراهیمی خوێندرایەوە. دواتر چەند حیزبی كوردستانی و ئێرانی پەیام و برووسكەی 
خۆیان بۆ بۆنەوە خوێندەوە. لە بڕگەیەكی دیكەی رێوڕەسمەكەدا باسێك لەسەر كەسایەتی 
و ئاشتیخوازی و دێموكراتبوون و هەروەها تایبەتمەندییەكانی دوكتور قاسملوو لە الیەن 

بەڕێز »مەحیەدین پااڵنی«یەوە پێشكەش كرا.

دەڤەری »نیگارا«ی كانادا

رێوڕەسمێك 2٥ی پووشپەڕ لە دەڤەری »نیگارا«ی كانادا بەڕێوەچوو. رێوڕەسمەكە 
بە سروودی نەتەوایەتی و راگرتنی خولەكێك بێدەنگی بۆ رێز گرتن لە گیانی پاكی 
شەهیدان دەستی پێكرد. پاشان پەیامی هەركام لە الیەنەكانی بەشداری رێوڕەسمەكە لە 
الیەن نوێنەرەكانیانەوە خوێندرانەوە. نوێنەری هەر كام لە پارتی دێموكراتی كوردستان، 
رێكخراوی  ئەهواز،  گەلی  دێموكراتیكی  ب��ەرەی  كوردستان،  نیشتمانیی  یەكیەتیی 
فیداییان ئێران �� زۆرینە، كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران و 

یەكیەتیی الوانی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە رێوڕەسمەكەدا بەشدار بوون. 

سوئێد

رێوڕەسمێك رێكەوتی 2٤ی پووشپەڕ لە واڵتی سوئێد بەڕێوەچوو. سەرەتای 
رێوڕەسمەكە بە سروودی نەتەوایەتی و راگرتنی خۆلەكێك بێدەنگی بۆ گیانی 
دێموكراتی  حیزبی  كۆمیتەی  پەیامی  دواتر  پێكرد.  دەستی  شەهیدان  پاكی 
كوردستانی ئێران �� سوئێد، لە الیەن بەڕێز مستەفا زارعی، بەرپرسی گشتیی 
كۆمیتەوە پێشكەش كرا. پاشان پەیامی كۆمیتەی هاوكاری هێزە سیاسییەكانی 
كورد و كوردستانی لە الیەن بەڕێز »شەفیق كەیاوە«وە خوێندرایەوە و دواتریش 
»سەالم  ب��ەڕێ��ز  الی��ەن  ل��ە  كوردستانییەكان  كۆمەڵە  فێدراسیۆنی  پەیامی 
جزیری«یەوە پێشكەش كرا. پەیامی كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی فێدراڵ لە 

الیەن »جەمیلە حەسەن خاڵی«یەوە خوێندرایەوە.
لە بەشێكی دیكەدا هەركام لە بەڕێزان »تاهیر عەلیار«، شارەزای مێژوو، 
شارەزای  خەلیقی«،  »دوكتور  و  كۆمەڵناس  ئەیتار«،  عوسمان  »دوكتور 
دێموكراتی  حیزبی  خەباتی  چۆنیەتیی  لەسەر  باسیان  كۆمەڵێك  فەلسەفە، 
كوردستانی ئێران، كەسایەتیی دوكتور قاسملوو و مێژووی تیرۆريزمی رێژیمە 
دەسەاڵتدارانی زاڵ بەسەر كوردستاندا، پێشكەش كرد. لە بڕگەیەكی دیكەی 
رێوڕەسمەكەدا خاتوو »نڤین حەساران« وەكوو نوێنەری ئەنجوومەنی نیشتمانیی 
حیزبی  كۆمیتەی  الی��ەن  لە  پاشان  ك��رد.  پێشكەش  وتەیەكی  چەند  سووریە 
دێموكرات لە سوئێد چەپكەگوڵێك بە مەبەستی رێزگرتن لە شەهیدانی ڤییەن، 
پێشكەش بە بنەماڵەی شەهید »عەبدوڵاڵ قادری ئازەر« كرا كە لەالیەن بەڕێز 
»ئیرەج  بەڕێزان  الیەن  لە  وتارێك  چەند  دواتر  وەرگیرا.  ئەسمەر«ەوە  »خاتوو 
چاالكی  شاملی«،  »یوونس  و  سیاسی  لێكۆڵەری  و  نووسەر  مستاقی«، 

سیاسیی نەتەوەی ئازەری پێشكەش كران.

بەڕێز  سەرپەرستیی  بە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  شاندێكی 
1391ی  پووشپەڕی  2٤ی  رێكەوتی  گشتی،  سكرتێری  هیجری،  مستەفا 
شاری  لە  فەڕانسە  كونسوولگەریی  فەرمیی  بانگهێشتی  لەسەر  هەتاوی، 

هەولێر، لە رێوڕەسمی رۆژی نەتەوەیی فەڕانسە بەشداری كرد.
لەو رێوڕەسمەدا بەڕیز مەسعوود بارزانی، سەرۆكی هەرێمی كوردستان و 
ژمارەیەكی بەرچاو لە كونسووڵ و وەزیر و كاربەدەستانی حیزبی و حكوومی 

بەشدار بوون.

تیسۆ،  فرێدریك  دوك��ت��ور  بەڕێز  قسەكانی  بە  رێوڕەسمەكەدا  س��ەرەت��ای 
وێرای  ناوبراو  پێكرد.  دەستی  هەولێر  لە  فەڕانسە  گشتیی  سەركونسوولی 
دەربڕینی خوشحاڵی و بەخێرهاتنكردنی میوانەكان، باسێكی لەسەر شۆڕشی 
پرسی كورد كرد و گوتی: »من 2٦  بە  ئاشنابوون  فەڕانسە و چۆنیەتیی 
ساڵ لەمەوبەر بۆ كاری پزیشكی هاتمە كوردستان و لە نێو پێشمەرگەكانی 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێراندا و لە رێگای دوكتور قاسملووەوە لەگەڵ 
قاسملوو  دوكتور  كەسایەتیی  لەسەر  زیاتر  ناوبراو  بووم«  ئاشنا  كورد  پرسی 
دوا و گوتی: »من لە ساڵی 19٧٤ی زایینی لە بارەگای »مەال مستەفا 
بارزانی« چاوم بە دوكتور بێرنارد كوشنێر كەوت و ئەویشم هەر لە رێگای 
دوكتور قسملووەوە ناسی و خۆشەویستیی من بۆ نەتەوەی كورد وای لێكردم 

پۆستی سەركونسووڵی فەڕانسە لە شاری هەولێر قەبووڵ بكەم«.
پاشان بەڕێز مەسعوود بارزانی، وێڕای پیرۆزبایی لە كونسووڵ و نەتەوەی 
فەڕانسە، رۆڵ و كاریگەریی بەڕێزان فڕانسوا میتران، سەركۆماری پێشووی 
فەڕانسە و دانیەڵ میتران، دۆستی دێرینی نەتەوەی كوردی بەرز نرخاند و 

دوكتور فریدریك تیسۆی وەكوو پێشمەرگەی كوردستان ناو برد«
بە  چاویان  ی��اوەری،  شاندی  و  هیجری  مستەفا  بەڕێز  رێوڕەسمەدا  لەو 
چەندین كەسایەتیی حیزبی و حكوومی كەوت و هەیئەتی حیزب پیرۆزبایی 

گەرمی حیزبی پێشكەش بە كونسووڵی فەڕانسە كرد.

چاالكی تەبلیغاتیی ئەندامانی حیزبی دێموكرات 
بە بۆنەی 22ی پووشپەڕ

بەشداریی شاندێكی حیزبی دێموكرات لە رێوڕەسمی 
ساڵیادی سەربەخۆیی ئەمریكا لە هەولێر

بەشداریی هەیئەتێكی حیزبی دێموكرات لە یادی 
لەدایكبوونی سكرتێری پێشووی حیزبی شیووعیی كوردستان

سەردانی چەندین كەسایەتی رووناكبیر و سیاسی 
لە دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكرات

دیداری دوو شاندی حیزبی دێموكرات و 
یەكگرتووی ئیسالمیی كوردستان

چەند رێوڕەسمی تایبەت بە ساڵوەگەڕی تیرۆری دوكتور 
قاسملوو و هاوڕێیانی

دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكرات: رێژیمی ئێران لە هەر 
رووداوێكی نەخوازراو بۆ سەر گیانی كەبوودوەند بەرپرسیارە

بەشداریی شاندێكی حیزبی دێموكرات لە رێوڕەسمی 
رۆژی نەتەوەیی فەڕانسە
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بنكەی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكرات ـ كۆیە
سیاسیی  دەفتەری  بنكەی  لە  رێوڕەسمێك  هەتاوی،  1391ی  پووشپەڕی  22ی 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بە بەشداریی بەڕێز مستەفا هیجری، سكرتێری 
گشتیی حیزب و ئەندامانی رێبەری و كادر و پێشمەرگە و ئەندامانی حیزب بەڕێوە 

چوو.

سەرەتای رێوڕەسمەكە بە خوێندنەوەی سروودی نەتەوایەتیی ئەی رەقیب و راگرتنی 
خولەكێك بێدەنگی بۆ رێزگرتن لە گیانی شەهیدانی كوردستان دەستی پێكرد.

الیەن  لە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  سیاسیی  دەفتەری  پەیامی  دوات��ر 
بەڕێز تەیموور مستەفایی، ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
الیەن  لە  كە  بوو  پارچەشیعرێك  ن��اوی  شین«  »گریانێكی  ك��را.  پێشكەش  ئێرانەوە 
ژنان،  یەكیەتییەكانی  هاوبەشی  پەیامی  دوات��ر  خوێندرایەوە.  حوسێنی  بەهار  خاتوو 
خوێندكاران و الوانی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە الیەن بەڕێز، فواد خاكی بەیگی، 
سكرتێری گشتیی یەكیەتیی الوانی دێموكراتی كوردستانی ئێرانەوە خوێندرایەوە. خاتوو 
گوڵباخ بەهرامی، پارچەشیعرێكی بە ناوی »ئەی قاسملوو، ئەی هەمیشە رێبەر«، 
پێشكەش كرد. »الندك و دستار« ناوی پارچەشیعرێك بوو كە لە الیەن بەڕێز جەعفەر 
موبەشێرنیاوە پێشكەش كرا. شایانی باسە لە نێوئاخنی بەرنامەكاندا، چەندین سروودی 

شۆڕشگێڕانە و تایبەت بە 22ی پووشپەڕ پێشكەش كران.

گۆڕستانی پێرالشێز ـ پاریس
گۆڕستانی  لە  هەتاوی  1391ی  پووشپەڕی  23ی  رۆژی  بەشكۆ  رێوڕەسمێكی 
»پێرالشێز«ی پاریس بە بەشداریی خاتوو نەسرین قاسملوو، هاوسەری دوكتور قاسملوو، 
سەدان كەس لە كوردانی دانیشتووی واڵتەكانی فەڕانسە، سوئیس و بێلژیك و هەروەها 
چوار  هەر  كەسایەتییەكانی  و  رێكخراوەكان  و  حیزب  نوێنەرانی  لە  بەرچاو  بەشێكی 

پارچەی كوردستان و ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی بەڕێوە چوو.
ئامادەبووان  ڕێپێوانی  بە  پێرالشێزەوە  بەردەركی گۆڕستانی  لە  سەرەتا  رێوڕەسمەكە 
بەرەو گڵكۆی شەهیدان، دوكتور قاسملوو و عەبدوڵالی قادری ئازەر دەستی پێكرد. 
پاشان بەشدارانی ڕێوڕەسمەكە بە دانانی تاجەگوڵینە، وەفاداری و ئەمەگناسیی خۆیان 

بە رێبازی دوكتور قاسملوو و شەهیدانی رێگای رزگاری نیشان دا.
دواتر نوێنەری حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە دەرەوەی واڵت، بەڕێز شاهۆ 
تێرۆری  كارەساتی  باسی  ب��ەش��داران،  بەخێرهێنانی  وێ��ڕای  پەیامێكدا  لە  حوسێنی، 
ڤیەنى كرد. بەرێز شاهۆ حوسێنی هەروەها لە سەر ژیان و خەباتی دوكتور قاسملوو و 

ڕێبازەكەی بە وردی دوا.
 پاشان خاتوو خەمان زورار، نوێنەری حكوومەتی هەرێمی كوردستان لە فەڕانسە 
لە پەیامێكدا ئاماژەی بە باوەڕی دوكتور قاسملوو بە دێموكراسی و چارەسەریی پرسی 

كورد لە رێگەی دانوستان و گفتوگۆوە كرد.
دواتر پەیامی كۆمیتەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە فەڕانسە، لە الیەن 
بەڕێز جەماڵ پووركەریم، سەرپەرەستی كۆمیتەی حیزب لەو واڵتە پێشكەش كرا. پاشان 
كە  كرد  پیشكەش  وتەیەكی  سیاسی چەند  كەسایەتییەكی  وەكوو  زادە  كەماڵی  بەریز 
بزووتنەوەی  لە  بەرزی دوكتور قاسملوو و ڕۆڵی ئەو رێبەڕە  تێیدا باسی كەسایەتیی 
الوانی  یەكیەتی  پەیامی  مێنبەری  ژینا  بەڕێز  كرد.  ك��ورددا  گەلی  رزگاریخوازیی 

دێمۆكراتی كوردستانی ئێران لە بێلژیكی پیشكەش كرد. 
لە كۆتاییدا، بەشدارانی رێوڕەسمی یادی 23 ساڵەی شەهیدكرانی دوكتور قاسملوو، 
شەرەفكەندی،  سادقی  دك��ت��وور  شەهیدان  میكۆنووس،  شەهیدانی  گڵكۆی  ب��ەرەو 
هومایوونی ئەردەاڵن و فەتاحی عەبدولی وەڕێ كەوتن و تاجەگوڵینەی رێز و وەفایان 
شەهیدان  رێبازی  لەگەڵ  وەفادارییان  پەیمانی  و  دانا  شەهیدانە  ئەو  مەزاری  لەسەر 

نوێ كردەوە.

هەولێر
سمینارێك لە رێكەوتی 1٤ی پووشپەڕی 1391ی هەتاوی لە بارەگای مەكتەبی 
سیاسیی حیزبی زەحمەتكێشانی كوردستان لە شاری هەولێر بەڕێوە چوو. سمینارەكە بە 
بەشداریی ژمارەیەكى بەرچاو لە نوێنەرانی پارت و رێكخراوە سیاسییەكان و كەسایەتییە 
سیاسییەكانی هەر چوار بەشی كوردستان بەڕێوە چوو.   لە سمینارەكەدا، بەڕێز قەرەنی 
قادری، رۆژنامەڤان بابەتێكی لە ژێر ناوی »دوكتور قاسملوو و تیرۆریزمی دەوڵەتی« 
و هەروەها بەڕێز پەرویز رەحیم قادر، مامۆستای زانكۆ وتارێكی لە ژێر ناوی »قاسملوو 

و مۆدێڕنیتە« پێشكەش كرد.

شاری كەالر
سمینارێك لە رێكەوتی 23ی پووشپەڕ بە بەشداریی دەیان كەس لە ئەندامانی حیزبی 
دێموكرات لە شاری كەالر بەڕێوەچوو. لەم سمینارەدا سەرەتا بەڕێز هەژار رەحیمی، 
مامۆستای زانستگا لەمەڕ بیری ناسیۆنالیستی دوكتور قاسملوو بۆ بەشداربووان دوا. 
پاشان بەڕێز رامبود روتفپووری، كادری حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، لەسەر 
رەهەندی شۆڕشگێڕانەی خەبات و ژیانی دوكتور قاسملوو بابەتێكی پێشكەش كرد. 

سلێمانی 
سمینارێك لە الیەن نوێنەرایەتیی حیزبی دێموكرات لە شاری سلێمانی و ناوەندی 1ی 

كوردستان لە شاری سلیمانی بەڕێوەچوو.
ئەم سمینارە بۆ بەڕێزان، بێهزاد خوشحاڵی و سەعید ساعیدی پێكهاتبوو. سمینارەكە 
بە خوێندنەوەی سروودی نەتەوایەتیی »ئەی رەقیب« و راگرتنی خولەكێك بێدەنگی بۆ 
رێزگرتن لە گیانی شەهیدانی رێگای رزگاریی كوردستان دەستی پێكرد. دواتر هەركام 
و »سەعید ساعیدی«،  رۆژنامەنووس  و  لێكۆڵەر  بەڕێزان »بێهزاد خوشحاڵی«،  لە 
رۆژنامەڤان و چاالكی سیاسی، لە پێوەندی لەگەڵ تایبەتمەندی و روانگە هزرییەكانی 

دوكتور قاسملوو بۆ بەشدابووان دوان.

سەر گۆڕستانی شەهیدان ـ كۆیە
دێموكراتی  الوان��ی  یەكیەتیی  ئەندامانی  لە  كۆمەڵێك  هاوبەشدا،  رێپێوانێكی  لە 
پێنجشەممە،  رۆژی  دێموكرات،  حیزبی  زاگرۆسی  كۆمیتەی  و  ئێران  كوردستانی 
لە  هەتاوی، چوونە سەر گۆڕستانی شەهیدان  پووشپەڕی 1391ی  رێكەوتی 1٥ی 
شاری كۆیە. لە سەرەتادا سروودی نەتەوایەتیی »ئەی رەقیب« لە الیەن بەشدارانی 
رێپێوانەكەوە خوێندرایەوە و تاجەگوڵینەی رێز و ئەمەگناسی لەسەر گڵكۆی شەهیدان 
الوانی  یەكیەتیی  گشتیی  سكرتێری  جێگری  ئەحمەدی،  حیسام  بەڕێز  دواتر  دان��را. 

دێموكراتی كوردستان ئێران، چەند وتەیەكی بەو بۆنەوە پێشكەش كرد.

ناوەندی 1ی كوردستان
رێوڕەسمێك بە بەشداریی بەڕێز تاهیر كەسیلی، ئەندامی كۆمیتەی ناوەندیی حیزبی 
و  پێشمەرگە  و  ك��ادر  و  كوردستان  1ی  ناوەندی  پەرپرسی  و  كوردستان  دێموكراتی 
پووشپەڕی  21ی  رێكەوتی  حیزب  ئەندامانی  لە  كۆمەڵێك  هەروەها  و  بنەماڵەكانیان 

1391ی هەتاوی لە ناوەندی 1ی كوردستان بەڕێوەچوو.
و  رەقیب«  »ئەی  نەتەوایەتیی  س��روودی  خوێندنەوەی  بە  رێوڕەسمەكە  سەرەتای 
راگرتنی خولەكێك بێدەنگی بۆ رێزگرتن لە گیانی شەهیدانی كوردستان دەستی پێكرد. 
پاشان پەیامی ناوەندی 1ی كوردستان لە الیەن بەڕێز تاهیر كەسیلییەوە خوێندرایەوە. 
پەیامی هاوبەشی كۆمیتەكانی ژنان و الوانی  رێوڕەسمەكەدا  بڕگەیەكی دیكەی  لە 
ناوەندی 1ی كوردستان لەالیەن بەڕێز بەهار رۆستەمییەوە خوێندرایەوە. لە نێوئاخنی 
رێوڕەسمەكدا چەندین سروود و پەخشان لە الیەن هونەمەندان و شاعیرانەوە پێشكەش 

كرا.
ناوەندی 3ی كوردستان 

رێوڕەسمێك رێكەوتی 20ی پووشپەڕی 1391ی هەتاوی لە ناوەندی 3ی كوردستان، 
بە بەشداریی بەڕێز سەدیق دەرویشی، ئەندامی كۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران و بەرپرسی ناوەندی 3ی كوردستان و ژمارەیەك لە كادر و پێشمەرگە 

و بنەماڵەكانیان بەڕێوەچوو.
و  رەقیب«  »ئەی  نەتەوایەتیی  س��روودی  خوێندنەوەی  بە  رێوڕەسمەكە  سەرەتای 
راگرتنی خولەكێك بێدەنگی بۆ رێزگرتن لە گیانی پاكی سەرجەم شەهیدانی كوردستان 
دەستی پێكرد. پاشان پەیامی ناوەندی 3ی كوردستان لە الیەن بەڕێز سەدیق دەرویشییەوە 
پێشكەش كرا. پاشان شیعرێك لە ژێر ناوی »قاسملوو كەڵەگەتتر لە چاوەڕوانی« لە 
رێوڕەسمەكەدا  بەشێكی دیكەی  لە  بەڕێز »حوسێن حەسەن نیا«وە خوێندرایەوە.  الیەن 
پەیامی یەكیەتیی الوان و ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە الیەن بەڕێز یوونس 
گاگەشی خوێندرایەوە. »یادی هەتاو« ناوی شیعرێك بوو كە لە الیەن بەڕێز »قادر 

كەریمی« پێشكەش كرا.
واشینگتۆن ـ ئەمریكا

كۆڕیادێك رێكەوتی 23ی پووشپەڕی 1391ی هەتاوی بە بەشداریی سەدان كەس 
لە كوردانی هەرچوار پارچەی كوردستان لە واشینگتۆنی ئامریكا بەڕێوە چوو.

و  رەقیب«  »ئەی  نەتەوایەتیی  س��روودی  خوێندنەوەی  بە  رێوڕەسمەكە  سەرەتای 
راگرتنی خولەكێك بێدەنگی بۆ گیانی پاكی شەهیدان دەستی پێكرد. دواتر نووسەری 
پەرتووكی »خولیا و مەرگی رەحمانی كورد«، كارۆل پرۆنهۆبێر، وتارێكی سەبارەت بە 

ژیان و خەبات و چۆنیەتیی تیرۆری دوكتور قاسملوو پێشكەش كرد.
دیپلۆماسییەكانی  پێوەندییە  بەشی  لە  شیهان«  ساسچا  »ئیڤان  پرۆفسۆر  پاشان 
زانینگەی باڵتیمۆر، لەسەر چەند تەوەر، لەوانە بەهێزتركردنی دەنگی دژبەرانی رێژیمی 
»رێیان  پاشان  كرد.  قسەی  بەتایبەتی  ئەمریكا  لە  و  بەگشتی  جیهان  لە  ئیسالمی 
سەبارەت  نیووز«،  »فاكس  تەلەفزیۆنی  لە  نەتەوەیی  ئاسایشی  لێكۆڵەری  مەیرۆ«، 
دەوڵەتی  تیرۆریزمی  و   تیرۆریزم  پەرەپێدانی  لە  ئێران  رێژیمی  كاریگەریی  و  بە رۆڵ 
و مەترسیی ئەو رێژیمە بۆ سەر ئاسایشی ناوچە و جیهان چەند وتەیەكی پێشكەش 

كرد.
لە بەشێكی دیكەی رێوڕەسمەكەدا، بەڕێز »كاترین كامێرۆن«، بەرپرسی ئەنجوومەنی 
رێبەریی مافی مرۆڤ، سەبارەت بە پێشێلكرانی مافی نەتەوەكانی ئێران بەگشتی و 
لە  بەڕێز »رەحیم رەشیدی«  بڕگەیەكی دیكەدا،  لە  تایبەتی دوا.  بە  مافی كوردان 
الیەن رێكخراوی ئەنجوومەنی رێبەریی مافی مرۆڤ، سەبارەت بە بیر و ئەندیشەكانی 
دوكتور قاسملوو قسەی كرد. دوكتور »ئەردەالن فەرەجی« بە نوێنەرایەتیی رێكخراوی 
و  ئەمریكا  سەركۆماریی  هەڵبژاردنەكانی  گرینگیی  بە  سەبارەت  ك��وردی،  ناوەندی 
بەشداریی كوردان لەو هەڵبژاردنانەدا بۆ بەشداربووان دوا. لە نێوئاخنی رێوڕەسمەكەدا 

چەندین سروودی شۆڕشگێڕانە پێشكەش كران.

دانمارك 
پووشپەڕ، سمینارێكی  رێكەوتی 2٥ی  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  كۆمیتەی 
بە بەشداریی ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموكرات و الیەنە سیاسی و مەدەنییەكان، لە 
شاری »ئالبوورگ«ی دانمارك بەڕێوە برد. سەرەتای رێوڕەسمەكەدا بە سروودی نەتەوایەتیی 
پێكرد.  پاكی شەهیدان دەستی  بێدەنگی بۆ گیانی  رەقیب« و راگرتنی خولەكێك  »ئەی 
لەو رێوڕەسمەدا بەڕێز ئیبراهیم الجانی سەبارەت بە خەبات و رێبەری و كەسایەتیی دوكتور 

قاسملوو بۆ بەشداربووان دوا.

شاری رانیە
رێوڕەسمێك رێكەوتی 19ی پووشپەڕی 1391ی هەتاوی لە شاری رانیە بە بەشداری 
بەڕێز عومەر غواڵمعەلی، ئەندامی كۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموكرات و بەرپرسی 
ناوەندی 2ی كوردستان و ژمارەیەك لە كادر و پێشمەرگە و ئەندامانی حیزب لەو شارە 
بەڕێوەچوو. سەرەتای رێوڕەسمەكە بە سروودی نەتەوایەتیی »ئەی رەقیب« و راگرتنی 
خولەكێك بێدەنگی بۆ گیانی پاكی شەهیدانی كوردستان، دەستی پێكرد و دواتر بەڕێز 
غواڵمعەلی پەیامی ناوەندی 2ی كوردستانی پێشكەش بە بەشداربووانی رێوڕەسمەكە 
لە  خوێندرایەوە.  ئێران  كوردستانی  دێمۆكراتی  الوانی  یەكیەتیی  پەیامی  دواتر  كرد. 
نێوئاخنی رێوڕەسمەكەدا چەندین سروود لە الیەن كۆڕی هونەری حیزب و چەندین شیعر 

و پەخشان لە الیەن بەڕێز »چەنگیز سیگارچی«یەوە پێشكەش كرا.

زانكۆی كۆیە
سیمنارێك لە الیەن یەكیەتیی خوێندكارانی دێموكراتی كوردستانی ئێران و ناوەندی 2ی 
یاسای  كۆلیژی  لە  هەتاوی،  1391ی  پووشپەڕی  18ی  یەكشەممە،  رۆژی  كوردستان، 
زانكۆی كۆیە، بە بەشداریی بەڕێز مستەفا هیجری، سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی 
بۆ  بێدەنگی  خولەكێك  راگرتنی  بە  سمینارەكە  سەرەتای  چوو.  بەڕێوە  ئێران  كوردستانی 
رێزگرتن لە یادی دوكتور قاسملوو و هەموو شەهیدانی رێگای رزگاریی كوردستان دەستی 
پێكرد. پاشان عەلی مونەزەمی، خاوەنی بڕوانامەی ماستەر، لە واڵتی نوروێژەوە لە رێگای 
سكایپەوە  باسێكی تێروتەسەلی لەسەر الیەنە جۆراوجۆرەكانی سیمای دوكتور قاسملوو وەكوو 
ئازاد  كەیوان  دوكتور  دوات��ر  كرد.  پێشكەش  دێموكرات  و  بلیمەت  و  هەڵكەوتوو  رێبەرێكی 
ئەنوەر، مامۆستای مێژووی زانكۆی سلێمانی رەهەندە جۆراوجۆرەكانی كەسایەتیی دوكتور 
قاسملووی وەكوو رێبەرێكی بێ هاوتا لە مێژووی بزاڤی رزگاریخوازانەی كوردستاندا خستە 
كۆیە  زانكۆی  مێژووی  مامۆستای  مەحموود،  عەلی  هۆشمەند  دوكتور  پاشان  بەرباس. 
باسێكی لەسەر رۆڵ و كاریگەریی دوكتور قاسملوو لە وەرچەرخانی مێژوویی بزووتنەوەی 

كورد و ناساندنی دۆزی رەوای ئەم گەلە بە دونیای دەرەوە پێشكەش كرد.
لە بڕگەیەكی دیكەی سمینارەكەدا، یەكیەتیی خوێندكاران خەاڵتی سااڵنەی قاسملووی 
وەكوو رێزلێنان بەرانبەر بە وەفاداریی دوو پێشمەرگەی رێبازی دوكتور قاسملوو، پێشكەش بە 
ئەحمەد سونبولی )كاك قوەت( و هەڵمەت كەماڵی كرد كە خەاڵتەكانی ئەم بەشە لە الیەن 
بەڕێز مستەفا هیجرییەوە دابەش كران. لە كۆتاییدا لەوحی رێزلێنانی یەكیەتیی خوێندكاران 
بەو ئەندامانە پێشكەش كرا كە ئەمساڵ لە زانكۆكانی هەرێمی كوردستاندا، خوێندنیان بە 

سەركەوتوویی تەواو كردووە. 

فینالند
2٤ی پووشپەڕی 1391ی هەتاوی، كۆڕیادێك بە بەشداريی بەرێز كەریم پەرویزی، 
ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، لە رێگای ئینتێرنێتەوە 
هاوكات لە دوو شاری جیاجیای واڵتی فینالند بەڕێوە چوو. سەرەتای رێوڕەسمەكە بە 
بێدەنگی بۆ  خوێندنەوەی سروودی نەتەوایەتیی »ئەی رەقیب« و راگرتنی خولەكێك 
گیانی پاكی شەهیدان دەستی پێكرد. پەیامی هاوبەشی كۆمیتەی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران �� فینالند و یەكیەتییەكانی ژنان و الوانی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
لە الیەن بەڕێزان شەهین سوڵتانی و فازڵ سوڵتان پەنا پێشكەش كران.  پاشان پەیامی 
الیەن و هێزە سیاسيیەكان پێشكەش كران. پاشان بەڕێز پەرویزی لە رێگەی »سكایپ«ەوە 
بەشداریی كۆڕیادەكە بوو و باسێكی لە پێوەندی لەگەڵ ئەندێشەی سیاسی و مرۆیی 
دوكتور قاسملووی رێبەر پێشكەش كرد. لە بڕگەیەكی ديكەدا ڤیدیۆی »لە ئەفسانەوە 
بۆ واقیع« سەبارەت بە مامۆستای دێموكراسی پیشان درا. لە نێوئاخنی رێوڕەسمەكەدا 

چەندین سروود و پارچە مووزیكی شۆڕشگێڕانە پێشكەش كران.

سویس
دێموكراتی  حیزبی  كۆمیتەی  الیەن  لە  رێوڕەسمێك  هەتاوی،  1391ی  پووشپەڕی  2٤ی 
كوردستانی ئێران �� سویس بە بەشداریی ژمارەیەك لە ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموكرات 
بە  رێوڕەسمەكە  سەرەتای  بەڕێوەچوو.  سویس  لە  سیاسییەكان  رێكخراوە  و  پارت  نوێنەرانی  و 
خوێندنەوەی سروودی نەتەوایەتیی »ئەی رەقیب« و راگرتنی خولەكێك بێدەنگی بۆ رێزگرتن لە 
گیانی پاكی شەهیدانی كوردستان دەستی پێكرد. پەیامی كۆمیتەی گشتیی حیزب لە واڵتی 
سویس لە الیەن بەڕێز نامدار سەفەری، بەرپرسی گشتیی كۆمیتەوە خوێندرایەوە. پاشان میوانی 
تایبەتیی بەرنامەكە، بەڕێز سدیق بابایی، چاالكی سیاسی، سەبارەت بە رۆڵی دوكتور قاسملوو 

لە خەبات و شۆڕشی نەتەوەی كورددا باسێكی پێشكەش كرد.
دوكتور  تیرۆری  و  سیاسی  ژیانی  لەسەر  دیكۆمێنتاری  فیلمێكی  دیكەدا  بڕگەیەكی  لە 
قاسملوو پێشكەش كرا و دواتریش پەیامی كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی 

ئێران لە الیەن بەڕێز هیوا سەلیمییەوە خوێندرایەوە.
لە كۆتاییشدا پەیامی تەڤگەری دێموكراتیكی كوردستان لە الیەن بەڕێز رەفعەت و هەروەها 
حەمزەوە  ئەحمەد  بەڕێز  الی��ەن  لە  ق��ادری ئ��ازەر«  »عەبدوڵال  كاك  نەمر  شەهیدی  ژیاننامەی 

خوێندرانەوە.

لیلەسترۆم ـ نوروێژ
سروودی  خوێندنەوەی  بە  لیلەسترۆم،  لە  پووشپەڕ  22ی  ك��ۆڕی��ادی  س��ەرەت��ای 
نەتەوایەتیی »ئەی رەقیب« و راگرتنی خولەكێك بێدەنگی بۆ رێز گرتن لە گیانی 
پاكی شەهیدان دەستی پێكرد. پاشان پەیامی كۆمیتەی گشتیی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئیران �� نۆروێژ لە الیەن بەڕێز مەنسوور عەزیزییەوە خوێندرایەوە. پەیامی 
ئێران و  یەكیەتییەكانی الوان، ژنان و خوێندكارانی دێموكراتی كوردستانی  هاوبەشی 
جیهانییەوە  مونیرە  بەڕێز  الیەن  لە  نوروێژ  لە  كورد  كولتووریی  كۆمەڵەی  كۆمیتەی 
بزووتنەوەی  لە  رێبەری  رۆڵی  و  »دیپلۆماسی  ناوی  ژێر  لە  بابەتێك  خوێندرایەوە. 
نەتەوایەتیی كورددا« لە الیەن بەڕێز »ئەنوەر كوهەنساڵ« و هەروەها بابەتێكی دیكە 
بە ناوی »بەڕێوەبەری، ئاوێنەی كرداری دوكتور قاسملوو« لە الیەن بەڕێز جەمیلەدین 
ئەحمەدییەوە پێشكەش كرا. لەو سمینارەدا یادی شەهیدی رێبەر »كاك سەید سەالمی 
بەرز  ئێران،  كوردستانی  دێمۆكراتی  حیزبی  سیاسیی  دەفتەری  ئەندامی  عەزیزی«، 

راگیرا.

رێوڕەسم و سمینارەكانی تایبەت بە 23هەمین ساڵوەگەڕی شەهیدكرانی دوكتور قاسملوو و هاوڕێیانی
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خۆشك و برایانی بەڕێز!
بەشداربووانی بەڕێز!

كۆڕیادیی 23هەمین  بۆ  بێن  بەخێر   
مەزن،  رێبەری  تێرۆركردنی  ساڵیادی 

دوكتور قاسملوو و هاوڕییانی.
ك��ۆب��وون��ەوەم��ان ه��ەم��وو س��اڵ��ی��ك لە 
دوكتور  ش��ەه��ی��دب��وون��ی  س����اڵ����ڕۆژی 
پێداهەڵگوتن  بۆ  راستیدا  لە  قاسملوو، 
پێی  كە  ئ��ەوەی  و  قاسملوو  دوكتور  بۆ 
دەڵێن فەردپەرەستی نیە، بەڵكوو دوكتور 
قاسملوو لە كاتی حەیاتی خۆیدا كەسێك 
بوو.  فەردپەرەستی  موخالفی  كە  ب��وو 
دوو  بە  لێرە  كۆبوونەوەمان  وایە،  ئەگەر 
كە  ئەوەیە  یەكەم  مەبەستی  مەبەستە. 
لەگەڵ گیانی پاكی ئەو شەهیدانە پەیمان 
نوێ بكەینەوە كە رێبازەكەیان درێژە پێ 
بدەین و تا گەیشتن بە ئامانجەكانیان لە 
دووهەم  مەبەستی  نادەین.  كۆڵ  خەبات 
لە كۆبوونەوەی ئێمە لە ئەم كۆڕانە و لەم 
یادمانانە ئەوەیە كە بیر و هزری دوكتور 
قاسملوو،  دوكتور  وانەكانی  قاسملوو، 
هەر جارە لە كۆڕیادەكاندا گۆشەیەك یان 
ئەوەی  بۆ  بكەین  باس  دووگۆشەیەكی 
كە هاوڕێیانی پێشوو و ئەو هاوڕییانەی 
كە ساڵهای ساڵە لە خەباتدان، وەبیریان 
بێتەوە و الوانی تازە پەیوەستبوو بە ریزی 
ئێرانیش  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
بیكەنە  توێشەی رێگەی خەباتیان و لەو 

پەند و دەرسانە كەڵك وەربگرن. 
ئ��ەگ��ەر ب��م��ان��ه��ەوێ��ت ب���اس ل��ە ب��ی��ر و 
بكەین،  قاسملوو  دوكتور  بۆچوونەكانی 
لە راستیدا بیروبۆچوونی دوكتور قاسملوو 
فرەالیەنە  و  فرەڕەهەند  بیروبۆچوونێكی 
و ب��ە وت��ارێ��ك و ل��ە چ��وارچ��ێ��وەی كۆڕ 
هەموو  لە  باس  ناتوانین  سمینارێكدا  و 

رەهەندەكانی بكەین. 
لێرەدا لە دوو روانگەوە باس لە رێبازی 
بیروبۆچوونەكانی  یان  قاسملوو  دوكتور 

دوكتور قاسملوو دەكەین.
و  داهێنان  رەهەندی  رەهەند،  یەكەم   

نوێگەرایی:
دوكتور قاسملوو، مرۆڤێك بوو كە هەم 
بوو. ئەگەر بە  داهێنەر و هەم نوێگەرا 
نموونە باسی گەڕانەوەی دوكتور قاسملوو 
لە ساڵی 13٤9 و زیندووكردنەوەی حیزبی 
بكەین،  ساتەدا  و  ك��ات  ل��ەو  دێموكرات 
ئەو گۆشەنیگایەی  بۆ  بڕۆین  دەتوانین 
كە دوكتور قاسملوو چۆن هەوڵ دەدا بۆ 
نوێخوازی و داهێنان. ئەو كاتەی دوكتور 
قاسملوو دەگەڕێتەوە، حیزبی دێموكرات  
گەورە  ناوێكی  دەڵێن  پێی  كە  ئ��ەوەی 
لەو  حیزبە  ئ��ەم  ب��وو.  وێ��ران  ماڵێكی  و 
پێش  م��اوەی چەند ساڵی  لە  م��اوەی��ەدا 
راستیدا  لە  قاسملوو  دوكتور  هاتنەوەی 
لە رێبازی خۆی دوور كەوتبوو، ئەفكار 
نفووزیان  ج��ۆراوج��ۆر  بیروبۆچوونی  و 
كردۆتە نێو حیزبی دێموكرات و حیزبی 
ناوەكەی  تەنیا  راستیدا  لە  دێموكرات 
ماوە. بەاڵم هاتنەوەی دوكتور قاسملوو و 
كۆكردنەوەی هاوڕێیانی حیزبی و دانانی 
دانانی كەالسی  ئەساسنامە،  بەرنامە و 
دیكەی  جارێكی  دەرك��ردن��ەوەی  ك��ادر، 
تازە  گیانێكی  كوردستان  رۆژن��ام��ەی 
دەبەخشێ بە حیزبی دێموكرات و حیزبی 
بووژانەوەی  دەبووژێنێتەوە.  دێموكرات 
ساتەدا،  و  كات  لەو  دێموكرات  حیزبی 
نوقتەگۆڕانێكی زۆر گرینگە لە ژیانی 
بووژانەوەیە  ئ��ەم  ب��ەاڵم  ئێمەدا.  حیزبی 
ناتوانێ تەواوی ئەو ویست و داخوازییە 
كە دوكتور قاسملوو مەبەستیەتی، بێنێتە 
بەو  درێ��ژە  قاسملوو  دوكتور  بۆیە  دی. 

حیزب  رێكخستنەوەی  واتە  دەدا،  رەوتە 
لە باری فیكرییەوە، چوون ئەو سەردەمە 
دەگەڕێتەوە  ق��اس��م��ل��وو  دوك���ت���ور  ك���ە 
توودەییەكان  دێ��م��وك��رات،  حیزبی  ب��ۆ 
الیەكی  لە  و  تێدایە  زۆری��ان  نفووزێكی 
بیروباوەڕی  چاوەدێری  ژێر  لە  دیكەوە 
بە  قاسملوو  دوكتور  ناسیۆنالیستیدایە. 
دانانی بەرنامە و ئەساسنامە، بە دانانی 
كەالسی كادر و بە دەركردنی رۆژنامەی 
گیانێكی  كە  دەكات  سەعی  كوردستان 
دێموكراتی  ح��ی��زب��ی  ب���ە  ب����دات  ت����ازە 
كوردستانی ئێران. لە درێژەی ئەو رەوتە، 
تەماشا دەكەین كە لە ساڵەكانی دوایی 
و لە كۆنگرەی سێهەم سوسیالیسم دێنێتە 
بەرباس، ئەو سوسیالیسم � دێموكراتیكە 
پ��ەس��ەن��دی كرد  ل��ە س��اڵ��ی 13٦2  ك��ە 
ل��ە واق��ێ��ع��دا ل��ە پ��رۆس��ەی��ەك��دا تێپەڕی 
ساڵی  لە  كە  قۆناغە  ئ��ەو  گەیشتە  تا 
بە  ئاوڕێك  ئەگەر  ك��را.  پەسند   13٦2
دێموكرات  حیزبی  كە  ئامانجانەی  ئەو 
بدەینەوە،  بوویەتی  پێشوو  ساڵیانی  لە 
دەبینین لە كۆنگرەی سێهەم سوسیالیزم، 
كۆنگرەی  لە  عاداڵنەیە.  سوسیالیزمی 
چوارەمدا كە نفووزی توودەییەكان زۆرە، 
سوسیالیزمی  دەبێتە  كونگرەیەدا  ل��ەو 
كۆنگرەیەدا  ل��ەم  ه��ەر  ب���ەاڵم  عیلمی. 
بە  دیكە  سەنەدێكی  قاسملوو  دوكتور 
بۆ  سەنەدە  ئەو  كە  دەگەیەنێت  پەسەند 

خۆی رێگە و شوێنێك دیاری دەكات لە 
بەین باوەڕی دێموكرات و نادێموكراتدا، 

ئەویش سیمای دێموكراتە. 
دوكتور قاسملوو درێژە بەوە دەدا كە ئەم 
پێنجەم  كونگرەی  لە  پێش،  بباتە  رەوتە 
هەولومەرج  بەپێی  دەك��ات  سوسیالیزم 
شەشەمدا  كۆنگرەی  لە  كۆتاییدا  لە  و 
دەبینین كە سوسیالیزم � دێموكرات وەكوو 
ئامانجی دواڕۆژی حیزب بە هاوكاری 
هاوڕێیانی لە حیزبی دێموكراتی ئێراندا 
سوسیالیزمی  هێنانی  دەچ��ەس��پ��ێ��ن��ێ. 
مەرزبەندییەك  راستیدا  لە  دێموكراتیك 
دێموكراتیك  بیروباوەڕی  بەینی  لە  بوو 
ئەمە  و  نادێموكراتیكدا  بیروباوەڕی  و 
ساڵهای  دوای  ئێستاش  كە  داهێنانێكە 

ساڵ ئێمە شانازی پێوە دەكەین.
پرۆستۆرویكا«  و  »گ��الس��ن��ۆس��ت 
زۆر پاش ئەوەی كە ئێمە سوسیالیزمی 
گەیاند،  پ��ەس��ەن��د  ب��ە  دێموكراتیكمان 
داهێنان  ك��ەواب��وو  دەك��رێ��ت.  ل��ێ  باسی 
خەسڵەتە  لە  بوو  یەكێك  نوێگەرایی  و 

تایبەتەكانی دوكتور قاسملوو. 
لێ  باسی  ك��ە  دیكە  مەسەلەیەكی 
ئ��ەوەی��ە ك��ە دوك��ت��ور قاسملوو  دەك��ەی��ن 
مرۆڤێكی رێئالیست بوو، واتە واقێعبین 
واقێعییەوە  روان��گ��ەی��ەك��ی  ل��ە  ب����وو.  
دەڕۆیشت بۆ نێو مەسەلەكان و سیاسەتی 
دەكرد. دوكتور قاسملوو لە »كوردستان و 

كورد«دا باسی ئەوە دەكات كە نەتەوەی 
كورد یەك نەتەوەیە و ئەگەر دابەش بووە 
یەك  ئەگەر  و  نەبووە  خۆی  مەیلی  بە 
بگرێتەوە ئەوە دابەشكردنی خاكی هیچ 
واڵتێك نیە، بەڵكوو یەكگرتنەوەی نەتەوە 
لەو  هەر  بەاڵم  دابەشكراوە،  خاكێكی  و 
سیاسەت،  دەڵێن  پێی  كە  ئ��ەوە  ك��ات��ەدا 
سیاسەتكردندا  لە  مومكین،  ه��ون��ەری 
سیاسەت  بۆ  وایە  پێ  قاسملوو  دوكتور 
دەبێ ئەو شتە بكەی كە مومكینە، واتە 
دەبینین  بۆیە  سیاسەتدا.  لە  واقێعبینی 
درووشمی حیزبی دێموكرات لەو دەورانەی 
دوكتور قاسملوو لە حاڵی حەیاتدا بوو، 
دێموكراسی بۆ ئێران و خودموختاری بۆ 
كوردستان بوو. بۆ گەیشتن بەم ئامانجە 
لە تاكتیكی جۆربەجۆر و لە شێوەگەلی 
هەروەك  وەرگ���رت.  كەڵكی  جۆربەجۆر 
كۆماری  هاتنەسەركاری  ب��ە  دەزان��ی��ن 
ئیسالمی، حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران و لە سەرەوەی هەموویان، رێبەری 
شەهید دوكتور قاسملوو هەوڵێكی زۆریان 
دا كە بەڵكوو لە كوردستاندا شەڕ نەبێت 
و مەسەلەی كورد لە رێگەی وتووێژ و 
جار  ببێت. چەندین  موزاكرەوە چارەسەر 
هاتوچۆی تارانیان كرد، لە كوردستانیشدا 
لە كاتی حەرەكەتی هێزەكانی رێژیم بۆ 
سەر خەڵك و بۆ هێرشكردن بۆ كوردستان، 
هەوڵی  جار  چەندین  دێموكرات  حیزبی 

دا كە بە شێوەی مەدەنی و بە شێوەی 
و  شەڕ  بە  پێش  خەڵك،  هاتنەمەیدانی 
تێكهەڵچوون لە نێوان خەڵك و هێزەكانی 
رێژیمدا  هیزەكانی  و  دێموكرات  حیزبی 

بگرن.
تەحەسۆنی پاوە یەكێك لەو شتانە بوو 
كە دەبێتە نوقتەی دەسپێكردنێك بۆ شەڕ 
و  ك��ات  لە  تەحەسۆن  كوردستاندا،  لە 
شوێنێكدا بوو كە 3٥ كیلومیتر لە شاری 
پاوە دوور بوو. كاتێك كە لەگەڵ دوكتور 
بكەین  چ  كە  دەك��رد  قسەمان  قاسملوو 
یان  بكشێنەوە.  دیكە  بڕێكی  دەیگوت: 
بۆ  دووب���ارە  هێرشی  كاتی  كە  دەبینین 
كوردستان لە كامیاران بێشكە دێننە سەر 
جادە و ماڵ و مناڵ دێننە سەر جادە تا 
پێش لە تانكەكانی رێژیم بگرن تا شەڕ 
پێ  دەس��ت  كوردستان شەڕ  لە  و  نەبێت 

نەكات. 
دەتوانین  دیكە  ب���واری  چەندین  ل��ە 
لەو  بكەین  مەدەنی  خەباتی  بە  ئاماژە 
كە  م��ەدەن��ی��ی��ەك  خەباتی  س���ەردەم���ەدا. 
ئێستا خەڵك پێی وایە ئێستا دەورانیەتی، 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران و لە 
قاسملوو33  دوكتور  پێشەوەی هەموویان 
كردۆتەوە  لێ  فیكری  لەمەوپێش  ساڵ 
ئێمە  درووشمی  ك��ردووە.  بۆ  خەباتی  و 
هەمیشە ئەوە بووە كە لە هەموو شێوەكانی 
خەبات كەڵك وەردەگرین. ئەگەر شێوەی 
ئێمەدا  س��ەر  ب��ە  چ��ەك��داری��ی��ان  خەباتی 
سەپاند، لە راستیدا شێوە خەباتێك نەبوو 
كە ویستی ئێمە بێت. ئێمە هەموو هەوڵی 
خۆمان دا كە مەسەلەی كورد بە شێوەی 
وت��ووێ��ژ و دی��ال��ۆگ چ��ارەس��ەر بكەین، 
بەاڵم بە داخەوە الیەنی بەرامبەری ئێمە 
كە هێزی بەرتەرە ئەو عەقڵییەتەی نەبوو 

و شەڕی بە سەر كوردستاندا سەپاند. 
قاسملوو  دوكتور  هەوڵەكانی  دوایین 
ب��ۆ ح��ەل��ك��ردن��ی م��ەس��ەل��ەی ك���ورد بە 
لە  كە  ب��وو  ئ��ەوە  ئاشتیخوازانە  شێوەی 
دیپلۆماتیكە  لەگەڵ  ڤییەن  سەفەرێكی 
ئیسالمی  ك��ۆم��اری  تێرۆریستەكانی 
كە  بوو  ئەوە  هیوای  هەموو  و  دانیشت 
ب��ەڵ��ك��وو ب��ت��وان��ێ م��ەس��ەل��ەی ك���ورد لە 
موسالمەتئامیزەوە  و  ئاشتیانە  رێگەی 
دیپلۆماتە  لێرەشدا  ب��ەاڵم  بكات.  ح��ەل 
بە  ئیسالمی  كۆماری  تێرۆریستەكانی 
دەوڵەتی  ئیمكاناتی  لە  كەڵكوەرگرتن 
هاتن هێرشیان كردە سەر گیانی دوكتور 
كە  هیوایە  بەو  هاوڕێیانی،  و  قاسملوو 
لەبەینچوونی  ب��ە  دێ��م��وك��رات  حیزبی 

دوكتور قاسملوو لە بەین ببات.
ئ����ەم����ە ت�����ێ�����رۆری�����زم ب�����ە وات������ای 
قاسملوو  دوك��ت��ور  دەوڵ��ەت��ی��ی��ەك��ەی��ەت��ی. 
ل��ەگ��ەڵ ع��ات��ف��ە گورگین  ل��ە وت��ووێ��ژ 
ل�����ە13٦٥دا، ب��اس ل���ەوە دەك���ات ك��ە لە 
واڵتانی رۆژئاوایی تەنیا بۆمبدانانەوە و 
مرۆڤرفاندن یان بارمتەگرتن بە تێرۆریزم 
كە  دەڵ��ێ��ت  قاسملوو  دوك��ت��ور  دەزان����ن. 
تێرۆریزم بە واتای واقیعی خۆی بریتییە 
لە سەركوتی خەڵك، داگیركردنی خاك، 
باندی  ل��ە  پشتیوانیكردن  ل��ە  بریتییە 
روانگەكانەوە  هەموو  لە  تێرۆریستی، 
ئێمە  و  دێنن  پێك  تێرۆریست  ئەمانە 
دوكتور  بەداخەوە  دەكەین.  مەحكوومی 
قاسملوو گیری ئەو تێرۆریزمە دەوڵەتییە 
ك����ەوت ك��ە ب��اس��ی ل��ێ دەك���ەی���ن. ئەم 
ت��ێ��رۆری��زم��ە دەوڵ��ەت��ی��ی��ە زۆر ئ��اس��ان لە 
پایتەختێكی واڵتی ئورووپایی كە خۆیان 
بە مەهدی عەداڵەت و تەمەدۆن دەزانن، 
ساتوسەودای  چوارچێوەی  لە  بەداخەوە 
ل���ە چ���وارچ���ێ���وەی ئەو  ب���ازرگ���ان���ی و 
ئیمكاناتە دەوڵەتییانە كە لە ئیختیاریاندا 

تەیموور مستەفایی: دوكتور قاسملوو مرۆڤێك بوو كە هەم داهێنەر بوو و هەم نوێگەرا بوو

دەقی وتەكانی بەڕێز تەیموور مستەفایی، ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكرات لە 23هەمین ساڵوەگەڕی شەهیدكردنی دوكتور قاسملوو و هاوڕێیانیدا
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رۆژەڤ ــادێــك لە  ی
خاڵێكی گەشاوە لە مێژووی یادگارێك

عەرەبدا
وتارێكی  ئانالین«  ئیست  »میدێل 
جووالی  مانگی  »بۆچی  ناوی  ژێر  لە 
عەرەبدا«  مێژووی  لە  گەشاوەیە  خاڵێكی 
بەرپرسی  ج.خووری«،  »رامی  قەڵەمی  بە 
دامەزراوەیەكی سیاسەتی گشتی و كاروباری 
ئەمریكایی  زانكۆیەكی  لە  نێونەتەوەیی 
نووسەر  كردەوە.  باڵو  لوبنان  بەیرووتی  لە 
میسر  ئەمدواییانەی  پرسەكانی  باسی 
»زنجیرە  دەنووسێ :  سەرەتادا  لە  و  دەكات 
رووداوی سیاسی لە میسر لە دوو حەوتووی 
لە  بوو  گرینگ  هەنگاوێكی  رابردوودا 
رێگای دوورودرێژی داڕشتنەوەی پێكهاتەی 
میسردا، چوونكە  لە  سیاسەت  و  حكوومەت 
رەوایی چەندین بكەری چارەنووسسازی روون 
فۆرمی  لە چەندین  داهاتوودا  لە  كە  كردەوە 
ئاشتیخوازانەدا  سیاسیی  رووبەڕووبوونەوەی 
»لە  دەنووسێ :  درێژەدا  لە  دەمێننەوە«. 
ئێمە شایەتیی چەندین  رۆژانەدا  ئەم  ماوەی 
موحەممەد  بووین:  دراماتێك  رووداوی 
هەڵبژێردراو  سەركۆماری  وەكوو  مۆرسی 
لە  سەمبولیك  شێوەیەكی  بە  كە  راگەیەنرا 
الیەنگرانی  بەرینی  حەشیمەتێكی  بەرامبەر 
لە مەیدانی تەحریر سوێندی یاسایی خوارد و 
دواتر بە شێوەیەكی فەرمیتر هەمان سوێندی 
لە بەرامبەر دادگای یاسای بنەڕەتیدا دووپات 
كردەوە، دوای ئەوە، ئەو داوای كۆبوونەوەیەكی 
هەڵوەشاوە  پارڵمانەی  لەو  جیای  كورتی 
وەالنرانی  بەسەر  تێیدا  كە  كرد  راگەیەنرابوو، 
لە الیەن دادگای یاسای بنەڕەتی و شوورای 
سەربازییەكان  هێزە  دەسەاڵتداری  بەرزی 

پێداچوونەوە بكرێ ». 
نووسەر دواتر باس لە گرینگی ئەم رووداوانە 
دەكات و جەخت دەكاتەوە كە ئەمانە لە سااڵنی 
داهاتوودا لە جیهانی عەرەبدا دووپات دەبنەوە. 
گرینگە  پەرەپێدانە  »ئەو  دەنووسێ :  پاشان 
لە میسر لەم مانگەدا تەئیدی پێنج بكەری 
چارەنووسسازی لەگەڵ بووە كە لە ئێستا لە 
كاریگەرییان  نەتەوەییدا  سیاسەتی  مەیدانی 
شوورای  سەركۆمار،   � هەیە  یەكتر  لەسەر 
بەرزی سەربازی، پارلمان، سیسمی دادوەری 
و جەماوەر كە لە الیەن حەشیمەتی مەیدانی 
تەحریرەوە كە شایەتی یەكەمین سوێندخواردنی 
سەركۆماری بوون، نوێنەرایەتی دەكرێ . چۆن 
درێژە  بكەرە،  پێنج  ئەم  لێككاركردنی  ئەم 
بۆ  كامیان  هەر  كە  دەدات  گەشەكردن  بە 
بەرەوپێشچوون لە مەیدانی بیروڕای گشتیدا 
سیاسەتی  ئامرازەكانی  لە  و  دەدەن  مانۆڕ 
ئاشتیخوازانە كەڵك وەردەگرن. ئەم رووداوانە كە 
هەنووكە بە شێوەیەكی ئاسایی و ناتوندوتیژانە 
كاریگەرییان داناوە، سەركەوتنێكی مەزنە بۆ 
سرووشتی  لە  خەڵكەی  ئەو  میسر،  خەڵكی 
گرتوویانە،  ئەوان  بڕیارانەی  ئەو  مێژوویی 
تێدەگەن، وەك ئەوەی لە خەو رابوون و پاش 
شەش دەیە حكوومەتی سەربازی واڵتیان رۆ 

نایەوە«.  
كاڵوكرچبوونی  باسی  دواتر  نووسەر 
و  میسر  لە  دێموكراسی  ئەزموونەكانی 
هەنووكەیی  پرۆسەی  بەردەم  چالێشەكانی 
خاڵ  گرینگترین  ئەو  دەكات.  واڵتەدا  لەو 
لە  هاوواڵتییان  رۆڵی  بەرجەستەبوونی  بە 
دەزانێ   واڵتەدا  ئەو  هەنووكەیی  پرۆسەی 
دەستی  لە  دەسەاڵت  »دوایین  دەنووسێ :  و 
دادوەری،  سیستمی  و  خەڵكەكەدایە 
مافەكانی  چارەنووسسازی  پارێزەرێكی 
بەردی  كە  یاسایە  دەسەاڵتی  و  هاوواڵتییان 
بناغەی وەها سیستمگەلێكن. سەركۆمارەكان، 
دێن  سەربازی  بەرپرسانی  و  پارلمانەكان 
سیستمی  و  شارۆمەندان  بەاڵم  دەڕۆن،  و 

دادوەری دەمێننەوە.«

سەرچاوە: 
middle-east-online.com

ساڵی  پ���ووش���پ���ەڕی  2٤ی  رۆژی 
ناسراوی  تێكۆشەری  هەتاوی،  13٧8ی 
عەزیزی،  س���ەالم  ك���اك  ن��ەت��ەوەك��ەم��ان، 
حیزبی  سیاسیی  دەف��ت��ەری  ئ��ەن��دام��ی 
دوای  بە  ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی 
نەخۆشییەكی لەناكاودا  گیانی لە دەست 
بۆ  درێ���ژەی خەبات و خ��ۆڕاگ��ری  دا و 
هەوااڵن و هاوسەنگەرانی بە جێ  هێشت.

ك�����اك س������ەالم ع����ەزی����زی خ���اوەن���ی 
ك��ەس��ای��ەت��ي��ي��ەك��ی ب����ەرزی ن��ەت��ەوەی��ی و 
لە  ك��ە  ب���وو  شێلگیر  ئ��ازادی��خ��وازێ��ك��ی 
ه��ەڵ��س��وڕان��دن��ی ك���اروب���اری ح��ی��زب��ی و 
راپەڕاندنی ئەركە پێ ئەسپێردراوەكانیدا بە 

بڕشت و بە توانا بوو.
باوەڕی قووڵ و پتەوی كاك سەالم بە 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  رێبازی 
ئێران و پێداگرییەكانی لەسەر ئامۆژگاری 
هەموو  بۆ  قاسملوو  دوكتور  وانەكانی  و 
الی��ەك دەرك��ەوت��ب��وو، ه��ەر بۆیە مەرگی 
لەناكاو و بێ  وەختی كاك سەالم دە ساڵ 
پاش دوكتور سادق شەرەفكەندی برینێكی 
بەژانی دیكە بوو كە كەوتەسەر جەستەی 
دێموكراتی  حیزبی  رێبەرایەتیی  زامدارى 

خەڵك خۆشەویست و خۆشەویستی خەڵك، 
ئەو  ب��وو.  هەڵوێست  خ��اوەن  و  قسەخۆش 
بوون  ی��ارم��ەت��ی��دەری  تایبەتمەندییانەش 
بەرزەكەی  كەسایەتیيە  جێگرتوویی  بۆ 
لەسەر  دەك���را  هەمیشە  ك��ە  ج��ۆرێ��ك  ب��ە 
هاوسەنگەری و هاڤاڵەتیی ئەم تێكۆشەرە 

گەورە  خەسارێكی  و  ئێران  كوردستانی 
و  رزگاریخوازی  بزوتنەوەی  لە  كە  بوو 
مافویستی نەتەوەی كورد لە كوردستانی 

ئێران كەوت.
كۆمەاڵیەتیشەوە  بارى  لە  سەالم  كاك 
ئینسانێكی مرۆڤدۆست، سادق و سەریح، 

حیساب بكەی.
مەرگی  ساڵوەگەری  سێزدەهەمین  لە 
كاك سەالمی هاوخەبات و هەڤاڵ و دۆست 
بەنرخە  ی��ادگ��ارە  ئ��ەو  ی��ادی  براماندا،  و 
بۆ  یادگارە  ئەو  و  یادە  ئەو  و  دەكەینەوە 
هەمیشە لە دڵ و لە بیرماندا دەپارێزین.

زانیار

و: رەزا فەتحوڵاڵنژاد

لەسەر  ئاسانی  ب��ە  زۆر  توانییان  ب��وو 
مێزی بەناو وتووێژدا دوكتور قاسملوو و 
شەهید عەبدوڵاڵ قادری ئازەر و دوكتور 
فازڵ رەسووڵ تێرۆر بكەن و زۆر راحەت 
دەرباز بن. لێرەدایە كە پرسیارێكی گەورە 
كەوتە سەر عەداڵەت لە واڵتی ئوتریش 
ئەو  قەزایی  دامودەزگای  بەتایبەتی  و 

واڵتەدا.
دوای 23 ساڵ ئەگەر ئاوڕێك بدەینەوە، 
كە  ئامانجە  ب��ەو  ئیسالمی  ك��ۆم��اری 
هەوڵی بۆ دا و دوكتور قاسملووی شەهید 
نەگەیشتووە  ئامانجەكەی  بە  نەك  كرد، 
بەڵكوو هەنگاوێك و چەندین هەنگاویش 
بارودۆخی خراپتر و نالەبارتر بوو. هەر لە 
ماوەی رابردوودا كۆشكی دیكتاتۆرەكان 
یەك لە دوای یەك كەوتنە بەر رووخان. 
درێژەی  و  پێكرد  دەەستی  توونێسەوە  لە 
كێشا بۆ میسر تا رێژیمەكانیان رووخا و 
ژێر  لە  ئەسەد  بەشار  رێژیمی  ئێستاش 
دژی  بە  كە  كەسانەیە  ئەو  زەبروزەنگی 
خەریكن  دیكتاتۆری  و  ئەسەد  بەشار 
خەبات دەكەن. لەم بەینەدا هەم لە ترسی 
ئەوەی كە ئەم خەباتە رۆژێ لە رۆژان 
ئ��ەوە كە  ترسی  ل��ە  ه��ەم  و  ئ��ەو  بگاتە 
هاوپەیمانێكی لەم ناوچە لە دەست بدات 
لە حەرەكەتەكانی سووریە دەخاڵەتی هەیە 
دیكتاتۆری  دەس��ەاڵت��ی  قازانجی  بە  و 

دەوری هەیە و زۆر هەوڵی داوە.
خۆشبەختانە بارودۆخی رێژیم ئێستا لە 
حاڵەتێكی زۆر نالەباردایە، واتە لە باری 
و  ئینزوادایە  حاڵەتی  لە  نێونەتەوەییەوە 
نفووزی  كەمترین  نێوخۆییەوە  باری  لە 
باری  لە  و  ن��ەم��اوە  خەڵكەكەدا  نێو  لە 
ئابوورییەوە بارودۆخی واڵت بە رادەیەك  
شپرزە و خراپە كە  نرخی دۆالر لە ماوەی 

بەرابەر  دوو  مانگدا  ش��ەش  لە  كەمتر 
هەزار  ئەگەر  دۆالر  وات��ە  س��ەر،  چۆتە 
تمەن بوو ئێستا بۆتە دووه��ەزار تمەن و 
لە  بارودۆخێكی  و  قەیران  گرانییە  ئەم 
ئێران پێك هێناوە كە رۆژب��ەرۆژ گرانی 
ئەم  پێكهاتنی  دەبێت.  زیاتر  واڵت��دا  لە 
سەر  ئەكەوێتە  قورساییەكەی  گرانییە 
و  ه��ەژار  و  زەحمەتكێش  خەڵكی  شانی 

قشری وەسەتی كۆمەڵگا. 
بەرەوخراپبوونی  ئەم  بەرپرسیاریەتی 
شانی  س��ەر  دەك��ەوێ��ت��ە  خەڵكە  وەزع���ی 
كۆماری ئیسالمی و كۆماری ئیسالمییە 
ك��ە ب���ەو س��ی��اس��ەت��ە م��اج��ەراج��ووی��ان��ە و 
و  سەركوت  سیاسەتی  بە  و  هەڵەیانەی 
كە  پێكهێناوە  بارودۆخێكی  زەبروزەنگ 
بەرەو  ئێران رۆژب��ەرۆژ خەریكە  رێژیمی 
تەریككەوتنەوە و ئینزوا و تەحریمی زیاتر 
بە  درێ��ژەدان  بە سیاسەتی  ئەو  دەچێت، 
پیتاندنی ئۆرانیۆم بۆ چەكی ئەتۆمی، 
بارودۆخێكی پێكهێناوە كە رۆژ بەدوای 
ت��ەح��ری��م��ەك��ان زی��ات��ر دەب��ێ��ت و لە  رۆژ 
داهاتوودا دەبێ چاوەڕوان بین كە وەزعی 
ئابووریی  ب��ارودۆخ��ی  و  خەڵك  ژی��ان��ی 
ئەمە  و  بچێت  خراپتربوون  ب��ەرەو  ئێران 
پیشدا  لە  كە  هەیە  خ��ۆی  كاریگەری 
ئەم  بەرپرسیاریەتیی  كە  پێكرد  ئاماژەم 
بارە گرانە دەكەوێتە سەر شانی كۆماری 
لە  ئیسالمی  كۆماری  بۆیە  ئیسالمی، 
بەربەرینی  خەباتێكی  كە  دەورانێكدایە 
كە  خەباتێك  بێتەوە،  رووب��ەڕووی  خەڵك 
بۆ  خ��ەب��ات��ی  ساڵها  قاسملوو  دوك��ت��ور 
دەكرد و هەوڵی بۆ دەدا كە ئەو رێژیمە، 
رێژیمێكی دیكتاتۆرە و دەبێ ال بچێت و 

رێژیمێكی دێموكراتیك جێی بگرێتەوە.
خەڵك  تێكۆشانی  بە  هیوادارین  ئێمە 
و بە یەكڕیزی و یەكگرتوویی و هەوڵی 
هەمەالیەنە بتوانین پێكەوە لەگەڵ هەموو 
رێگای  تێكۆشەرانی  و  ئێران  خەڵكی 
و  بێنین  بەچۆكدا  رێژیمە  ئەو  ئ��ازادی 
دێموكراتیك  رێژیمێكی  ئەو  جێگەی  لە 
بێتە سەركار و ئەو رێژیمە بتوانێ هەموو 
مافەكانی نەتەوەكانی ئێران و مافەكانی 

هیوای  بە  بكات،  دابین  ئێرانی  تاكی 
ئەو رۆژە.

شەهیدبوونی  س��اڵ��رۆژی  ل��ە  ل��ێ��رەدا 
یادێك  قاسملوو،  دوكتور  مەزن  رێبەری 
دەك��ەم��ەوە ل��ە رێ��ڕەوێ��ك��ی ب��ەئ��ەم��ەك و 
قاسملوو،  دوك��ت��ور  رێ��ب��ازی  ب��ەوەف��ای 
رێڕەوێكی زۆر دڵسۆز، وەفادار، خەڵكی، 
كاك  ب��وو،  تێكۆشەر  و  بەتوانا  خاكی، 

سەالمی عەزیزی. 
ك������اك س�����ەالم�����ی ع������ەزی������زی لە 
هۆی  بە   13٧8 ساڵی  2٤پ��ووش��پ��ەڕی 
و  ك��رد  دوای���ی  كۆچی  نەخۆشینێكەوە 
ماڵئاوایی لە ئێمە و هاوسەنگەرانی كرد. 
كاك سەالم لە ساڵی 132٥ لەدایك بوو 
و خوێندنی سەرەتایی تا كەالسی پێنجەم 
لە گوندەكەیان، عەزیزكەند دەخوێنێت و 
پاشان بۆ درێژەدان بە خوێندن روو لە شار 
دەكات و لە شار درێژە بە خوێندنەكەی 
دەدات و شانبەشانی خوێندنەكەی وانەی 
دیپلۆمەكەی  ت��ا  دەخوێنێت  ئایینیش 
وەردەگرێت و پاش ئەوە دەبێتە مامۆستا 
لە  دەك����ات.  مامۆستایەتی  ك���اری  و 
حقووق  زان���ك���ۆی  ل���ە   13٥0 س��اڵ��ی 
دانشكەدەی  بۆ  دەڕوا  دەبێت،  قەبووڵ 
حقووق، لەوێ دوای تەواوكردنی زانكۆ 
وەكوو  ل��ەوێ  و  دەگەڕێتەوە  ورم��ێ  بۆ 
پاش  دادەم��ەزرێ.  دادگوستەری  قازی 
ماوەیەكی دیكە لە ساڵ 13٥٦ و ٥٧، 
كاك سەالمی عەزیزی دەبێتە سەرۆكی 

دادگای بۆكان. 
دەبێتە  پ��ەی��وەس��ت   13٥8 س��اڵ��ی  ل��ە 
ریزەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ریزی  ب��ە  پەیوەستبوونی  ل��ە  ئ��ێ��ران��ەوە، 
دێموكراتی  ح��ی��زب��ی  ت��ێ��ك��ۆش��ەران��ی 
رۆژی  ت���اك���وو  ئ���ێ���ران  ك���وردس���ت���ان���ی 
شەهیدبوونی، بەرپرسایەتی جۆراوجۆری 
هەیئەتیی  ئ��ەن��دام��ەت��ی  ل��ە  ه���ەب���وو،  
تاكوو  شارستانەوە  كومیتەی  ئیجرایی 
و  كۆمەاڵیەتی  كۆمیسیۆنی  ئەندامی 
بەرپرسی كومیتەی شارستانی سەردەشت 
ناوەندی  كومیتەی  ئەندامەتی  پاشان  و 
و دواتر ئەندامەتی دەفتەری سیاسی و 

بەرپرسی كۆمیسیۆنەكانی كۆمەاڵیەتی 
و خەدەمات �� ماڵی و و سیاسی �� نیزامی 
دەورێكی زۆر گرینگی لە بەڕێوەبردنی 

كاری حیزبیدا گێڕاوە.
ك��اك س��ەالم مودیرێكی چ��اك ب��وو و 
ئ���ەو ك��ەس��ان��ە ك��ە لەگەڵی  ب��ەت��ای��ب��ەت 
كە چۆن مودیرێك  دەزان��ن  بوون  هاوكار 
ب���وو. ك��اك س���ەالم ل��ەگ��ەڵ ئ���ەوەش كە 
مودیر و بەرپرسی ئورگانێك بوو، لەگەڵ 
هاوكارانی زۆر رەفیق و دۆست بوو، بەاڵم 
بە هۆی  نەدەبوو  هیچكات دۆستایەتی 
كارەكانی  لە  ع��ودول  كەمترین  كە  ئ��ەوە 
بەڕێوەبردنی  ل��ە  بۆیە  ب��ك��ات،  حیزبی 
خۆی  هەوڵی  هەموو  حیزبی  بڕیاراتی 
سەالم  كاك  بڵێم،  دەب��ێ  بەكورتی  دەدا. 
مرۆڤێكی خۆشەویست لە نێو حیزبەكەی 
و لە نێو كۆمەلگا  و مرۆڤێكی زانا بوو 
وریا  بۆچوونەكانی زۆر  دەربڕینی  لە  و 
و ئ��ازا ب��وو، هەمیشە و ب���ەردەوام دژی 
ب��اوەڕی الدەران��ە و باوەڕێك كە مافیان 
بە حیزبی دێموكراتەوە نەبوو و نفووزیان 
كردبوو لە نێو حیزبی دێموكرات، خەباتی 
دەك���رد. ك��اك س��ەالم س��ەرم��ای��ەی��ەك بوو 
لە  چ��وو،  لەدەست  زوو  زۆر  مخابن  كە 
كرد.  دوایی  تەمەنی٥3 ساڵیدا كۆچی 
لێرەدا ساڵو دەنێرم بۆ شەهیدی نەمر و 
كۆچكردوو، شەهید كاك سەالم عەزیزی 
و بەڵێنی درێژەپێدانی رێبازی قاسملوو، 
بە قاسملوو و عەبدوڵاڵی قادری ئازەر 
و هەموو  ع��ەزی��زی  س��ەالم��ی  ك���اك  و 
و  دەدەی��ن  رزگ��اری  رێگای  شەهیدانی 
هیوادارین كە رۆژێك بێت كە نەتەوەكەمان 
و  ئ��ەوان  تێكۆشانی  و  ه��ەوڵ  پێناو  لە 
تێكۆشەرانی دیكەی حیزبی دێموكرات و 
هەموو نەتەوەی كورد بتوانێ بە ئامانج و 
ئاواتەكانی ئەوان كە دێموكراسی، مافی 
نەتەوەیی و عەداڵەتی كۆمەاڵیەتی بوو 
زۆر  و  رۆژە  ئ��ەو  ه��ی��وای  ب��ە  و  بگات 

سپاس.
 

شەهید كاك عەبدوڵاڵ قادری ئازەر                       شەهید كاك سەالم عەزیزی

ەڕە ٤ 
درێژەی الپ
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 پیاوێك لە ئەوپەڕی هاوارە 
بەردەوامەكانەوە

بە گوێماندا دەچرپێنێ و 
هەموو كاتێك لە ئێمەدا بەڕێوەیە

لەدایك بووی الیەالیەی چركەیەكی 
لەسەرخۆچوو

گۆڕانێكی سوور
گریانێكی شین

لە كازێوە، شەو، ئەستێرە، 
لە دار و ئاو

تۆ نازانی
سەر لە سەر ڕانی ئەو، خەو بە 

گالرەوە دیتن
چ خولیایەك دەخوڵقێنێ

تۆ نازانی
كە دڵپڕیت دادەهێنێ
چۆن پەلكێشت دەكا

بۆ ئەوەی بیری بیرەوەریی قااڵو 
لە دڵی دار بتارێنی

بوونی ئەو، سەری نایە سەر 
تەنیاییم

لە پیاسەی ژێر دارتەلە 
بریقەدارەكانی شەو نەدەترسام

بەاڵم لە راوەستان
لە ژێر بەرقی بریقەداری 

دارتەلەكان و
بوون بە بیرەوەری تۆزێك

ئەو دەیزانی.
 

مەزنە مرۆڤەكەی من 
لە پێكدادانی روانینمان

تا بوونت
تا مانەوەت

تا »قد قامت« ی پاش 
شەوەزەنگ

پاش ئەستێرە و دار
تا هەموو كاتژمێرە بێ میلەكانی 

كەی

من 
ئێمە

راكێشی وشە بە وشەت دەكا
كە واتات كەوی كردووە

وشەكانت
ئەو ساڵگارە ماتەمبارەی
ئاوێتەی چێژێكی سوور و
بێدەنگییەكی غەریب كرد

تۆ دانیشتی
بۆ ئەوەی ئاسمان ئیزنی 

راوەستان وەرگرێ و 
بڵێ شین

پێاڵوەكانمان لە سەر گاشە 
بەردەكان باڵغ بوون و

بێ تۆیی
بوونی تۆی لێ نەستاندینەوە. 
كە دەستت ئەكێشا بە سەرماندا
فرمێسكمان ئەخزایە سەر گۆنا

بۆ ئەوەی ئەو لێوە ماچ بكا كە 
باسی تۆ دەكا

ئێمە گڕمان گرت
خەونەكانمان پڕ بوون لە تۆ

مەزنە مرۆڤەكەی من.
 

رووەو دایكمان نوێژ دادەبەستین
پەرژینەكان بااڵمان بەرز ئەكەن

كۆتەكان پچڕاو و 
`قاچەكانمان رەها

رێگا تەخت
لە پیرترین قەرەجی ئەو زەوییە 

دڕدۆنگە راماوین
شاخەكان

سەرپەنایەكی بێ پەنان
بۆ ئاوارەیەكی ئەویندار و شێلگیر

دایكم دەزانێ بۆچی بۆن بە دەنگی 
پێی كاروانەكانەوە دەكەین

رازی ئەو سەرگەردانییە دڵخوازە
دەگاتە گوێی دیوارەكانی شار

قامكەكانمان بچووك و بچووكتر
خۆمان گەورە و گەورەتر

پێاڵوەكانمان باڵغ و باڵغتر
هاتووین بۆ ئەوەی بگەڕێینەوە

خۆمان خستۆتە نێو ئاگرێك پاكمان 
كاتەوە

لە بەرزایی بێدەنگی و رامان لە 
تۆدا ماوینەوە

مەزنە مرۆڤەكەی من.
 

پیاوێك لە ئەوپەڕی هاوارە 
بەردەوامەكانەوە

بە گوێماندا دەچرپێنێ و 
هەموو كاتێك لە ئێمە دا بەڕێوەیە

بێزار لە چوارچێوە
پشتی بە چاوەڕوانییەكی شین 

بەستووە
مانگ لە نێوان لقە تەزیوەكانەوە 

وتی
»حب الوگن«

سەرمایەك بە ناخمدا گەڕا
 

مەزنە مرۆڤەكەی من
دەتزانی تەنیایی هەبوونمان 

قووت دەدا
دەتزانی دەتوانین

بە یەك رەنگ
دەست لە دەست لە گەڕی 

هەڵپەركێی یەكگرتن
هاودەنگی هاواری بێدەنگی

لە كۆاڵنەكانی ئێوارەدا گەورە بین و
هیچ قاچێك هەنگاوی ئەو كۆچە 

هەڵنەگرێ و
هیچ چاوێك لەدوای هیچ كۆچێك 

تەڕ نەبێ
كەچی

لە ئەنگوستەچاوترین تەنیایی 
شەوێكدا

حەرام هەر حەاڵڵ بوو
ئێمە بۆ چاوی كوێری جیهانی 

بەختەوەر
تەنانەت نەبووینە نەخشەیەك.

 
مەزنە مرۆڤەكەی من

ـ با ـ ش سەری لە پێكەوە 
بوونمان دەرنەكرد

هەر هاژەی هات بە دەورماندا
لێگەڕاین لە ژاوەژاوی ئەو هەموو 

دڵەڕاوكێیەدا بمێنینەوە
تەنیا تۆ بووی لە نێو پەنجەكانی 

تاریكیدا
خەونی رووناكیت دەدیت

فاڵی خێرت بۆ گرتین و بەرزت 
كردین

خەونەكانمان هەڵپەڕین و
بەرەبەیان 

شاخی زەیستان
هێشتا بێزووی بە مشتێ خاك 

دەكرد
تا ئەوبەری بێبەر بووینە هاوڕێ

تا ئەوپەڕی نەبوونی بوون
پیاوچاكانی سەردەمانی غەریب

قاچەكانی خاكیان ماچ دەكرد
ئێمە لە كوێی ئەم هاتوچۆیەدا

لە كوێی ئەو سەفەرە بێ 
گەڕانەوەیەدا

خەومان لێ كەوت؟
كە مەرگ هات و بە الماندا 

تێپەڕی
چەندی دڵمان هەڵیدەگرت 

هاواری بە قورگمانەوە نووساند
مەزنە مرۆڤەكەی من

لەو شوێنەی تۆیان لێ كوشت
باران لێ ناكاتەوە

هەراسی رووناكیی چاوەكانی هەڵۆ
لە نێو خەونی كوندەبوودا بوونێكی 

كاولە
دەستە درۆیینەكانی ئیمان

پڕ بوون لە كابووسی درەختێك كە 
سەرپەنای ئێمە بوو

لەو شوێنەی تۆیان كوشت
ئێستاكەش فیشەك و باران پێكەوە 

دەبارن
تۆش

نە چەترێكت الیە و نە سەنگەر
 

مەزنە مرۆڤەكەی من
قاچەكانمان بە سەر خیزەاڵنی 

مەزاری ئەو هەموو زیندوویەدا 
رادەكێشین 

ئێمە قەرزداری چ كەردەنەكانی 
خۆمانین

بەو منااڵنەی بوونیان لە سەرەتای 
ئەم كۆچەوە دەست پێدەكا

دەمانهەوێ لە خۆڵی مەزارت
 بۆ بوون ئاوێنەیەك سازكەین

ئەوەندە نێو چاوانمانی لێ بسووین
تا وشە بە وشە خۆشەویستیتی پێوە 

بلكێ
دەمانهەوێ مرۆڤ بین

لە باوەشی دار و
تروسكەی ئەستێرە و

ئاو و خاك
لە ناو وشەكانتدا

بە دەم الیەالیەی تۆوە  كە 
هەمیشە لە ئێمەدا بەڕێوەیە

ئارام دەگرین و
شینتر لە شین بە نیشتمانەكەمان 

دەڵێین
»قد قامت«

ئەدەب و هونەر

) ئەی قاسملوو ئەی هەمیشە رێبەر ( ەهار حسێنی 
ب

كە ئەم وەرزە لە زەردبوون ئەگەڕا
چۆڵەوانی لە دەستەكانی تەنیاییدا، 

 وشكتر لە لێوەكانمان
ئێشكگری چركەیەكی سەحەریی بوون لە بوونت.
لەوكاتەدا تۆ بەرائەتی ئاسمانێكی بەرین بووی

لە فەرهەنگی هەر هەورێكدا
وانەیەكت پێ بوو بۆ بەردەوامی

بۆ باراندنی هیوا لە كاڵورۆژنەی شەبەنگەوە
مانای دێڕە ناتەواوەكانی ئازادیت تەواو ئەكرد،

بۆ لەبەركردنی شەفاعەتێكی پاراو
لە رامانی پڕهیوای داهاتوومان.

هەر تۆ بووی ، بۆ سبەیی چاوە ماندووەكانی هەر 
پەیكەرێك

ئاییندە بووی لە بەرگی ئازادیدا
لەالپەرەكانی بیرەوەری دەریادا

تۆ شەپۆل بووی ، زێی تاڤگەی ئازارەكانی زەمەنت 
ئەژەنی.

بۆ نووسینەوەی رەنگی خاك و
 پڕبوونی ئەم نیشتمانە بریندارە لە رەنگت

شینتر لە هەمیشە لە شینایی مەزنتدا
رێكەوتی بەیانیمان بە پیتی بارانیی ناوت دەنووسییەوە.

لە شەاللی ئەم وەرزەدا
 چ غەریبانە بینت بە بینی سەفەرەوە ناوە و 

چ بێ سەبرانە لە دڵمانا ئارامی بە هەنسكەكانی تاساومان 
ئەبەخشی.

ئیستا هێلێن و پێرالشیز و تەنیاییت
 سەر بە رەگەزی سووری ئیتزارتن.

دەنگێك گڕ بەر ئەداتە بێدەنگیمان و
 بەردەوامە لە گریانەكانی بەردەوام و

لە رەنگی ئەو خاكەی ئاسمانی تەماشاتی لە ئامێز گرتووە
دەئاڵێ.........

پێرالشێز ، ئەی شاهیدی شەهید بوونی ئازادی!
ئەی رایەخی بەردینی پیرۆز

ئەی رۆخی بارگاویترین هەناسە
ئەمانەتداری زیندووترین تەوا ری مەزنی ئاشتی
چی لە نۆتەكانی هەتیوی مارشی گەڕانەوەی و

داوێنی بێ گوڵی نەسرین و
چاوەچاوی رەهێڵەی سپی دەنگ و

هاژەهاژی شوێن پێی ئاسمانی سەفەر و
كپ داگەڕانی دەنگەكانی جێ هێشتن و
جانتایەكی پڕ لە نەگەڕانەوە بكەین؟

تادێت باری ئەم سەفەرە
قورستر لە هەمیشە ئەكەوێتە دڵەراوكێی رێگاكانەوە.

تا دێت دەستەكانی ئیستیفهام
پڕ ئەبن لە پرسیاری بێ سەرو شوێن

لە وەاڵمی لەخاچدراو
لە بوونی ناتەواوی داد

لە دادی بێ دەم و چاوی مرۆڤ
لە مرۆڤی عەسری خۆڵەمێش و با

گۆپاڵی جەهالەتێكی سەدان ساڵە لە دەست و

پەیكەرێك كە بە بااڵپۆشی فەقیهەكانی بێ مێشك و 
ناوەرۆك

لەبیابانی عەدەمی بێ دادیدا
بێ سەبرانە تاوان لێدەخوڕێت. 

ئەی قاسملوو ئەی هەمیشە رێبەر 
هەر خۆت پێمان بڵێ
لەم ئەوینە بێ بەرییەدا

كە خاڵی خاڵی پڕ ئەبینەوە لە ئیشتیاقی بوونت
لە ئەستێرە بارانی خەندەت

لە كازیوەی سیحراوی سەحەرەكانی فێرگە لە نیگات
چەك و سەنگەرو كۆڵنەدان و ئازادی،

چەن گەورەبووی بۆ گەرم داگەڕانی ئەم كۆسپە.
ئیستاكە نیشتمانم پەڕێكە لە باڵی فڕینی تامەزرۆ

نەخشەی بە سینگی بەردەوە چنراو
باهۆزی هاواری یاڵەو یاڵ 

سنوور بە سنوور لە بەزاندنی مەودا نابێتەوە.
تا بە پەیكەری نووستووی ئەو خوایە

كە شایەتی ئاوا بونی  وەتەنی دڵگیرو شیرینە
بڵێ:

لەم سەحرای بێدای تاوانەدا
ئەمە سوپای شەڕكەری بێ ئیمانە

ئەمە ردێنی تیژ و رەشی كورسی نشینانی تارانە
بە شمشێری كول و كۆنی دیپلۆماسی

بە هەزار قاچ و هەزار دەستی كوشتن و هەاڵتن
پەالماری قیبلەی هەتاویی ئەم خاكە ئەدات .... كوا 

تەیرەن ئەبابیل ؟
دەنگێك لە قامووسی ئەم ئازارەوە
بۆ ئازادی ئەگەڕێت لە بەری كات
بۆ پیتێكی باڵدار ئەگەڕێت پێی بفڕێت

بۆ سروودی ئەزەلی بوونی ئاو ، كە بیژەنێت.
ئێمە لە هەواری ئەم بەرزە نیشتمانەوە

ئەزانین و دڵنیاین كە بوونت
 لە چاوەچاوی هەمووماندا دەبینرێت

بۆ چركەیەك لە تەماشات بەر لە هەڵفڕین.
ئێمە كە لە چاوی خۆماندا فرمێسكین و وشك ناكەینەوە

تا تەڕایی ئەم حەسرەتە گریاوە
بونمان بە خاكی ئەوینتەتەوە بنووسێتەوە..
هەتا هەوارگەی ئەم برینە بەردەوامە

رێبواری ئەو خاكە بەرینەین، كە باوەشی بە جەستەماندا 
كردووە

 تا غەریبانە لە غەریبیت نەڕوانین و
بە رێبوارانی هێشتاو ئایندەو بە ڕیزی پەنجە بڕاوەكانی 

ئاشتی بڵێین:
شەهید بوونی هەتاو ، سەفەری مانگە
بۆ وەرزێكی سپیتر لە راموسانی سپێدە 
تەزوو بەلەشی هەتیوی خاكا دێنێ و

جەستەی مانەوەی ماندوومان، برینپێچ ئەكات و
پڕ بە كەرامەتی نەفەسی قاسملوو، دێمۆكرات 

ئەنووسێتەوەو
هاواری ئەم كاروانە بەردەوامە  
ئەی قاسملوو ئەی هەمیشە رێبەر.

22ی پووشپەڕی1391

گریانێكی شین
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»دوو كۆپلە شیعر بۆ 
پێغەمبەری ئاشتی«

) ئەی قاسملوو ئەی هەمیشە رێبەر (
گوڵباخ بەهرامی

خۆ
 ناو

 �  
ری

ئاگ
ر: 

سە
نوو

كە ئەم وەرزە لە زەردبوون ئەگەڕا
چۆڵەوانی لە دەستەكانی تەنیاییدا، 

 وشكتر لە لێوەكانمان
ئێشكگری چركەیەكی سەحەریی بوون لە بوونت.
لەوكاتەدا تۆ بەرائەتی ئاسمانێكی بەرین بووی

لە فەرهەنگی هەر هەورێكدا
وانەیەكت پێ بوو بۆ بەردەوامی

بۆ باراندنی هیوا لە كاڵورۆژنەی شەبەنگەوە
مانای دێڕە ناتەواوەكانی ئازادیت تەواو ئەكرد،

بۆ لەبەركردنی شەفاعەتێكی پاراو
لە رامانی پڕهیوای داهاتوومان.

هەر تۆ بووی ، بۆ سبەیی چاوە ماندووەكانی هەر 
پەیكەرێك

ئاییندە بووی لە بەرگی ئازادیدا
لەالپەرەكانی بیرەوەری دەریادا

تۆ شەپۆل بووی ، زێی تاڤگەی ئازارەكانی زەمەنت 
ئەژەنی.

بۆ نووسینەوەی رەنگی خاك و
 پڕبوونی ئەم نیشتمانە بریندارە لە رەنگت

شینتر لە هەمیشە لە شینایی مەزنتدا
رێكەوتی بەیانیمان بە پیتی بارانیی ناوت دەنووسییەوە.

لە شەاللی ئەم وەرزەدا
 چ غەریبانە بینت بە بینی سەفەرەوە ناوە و 

چ بێ سەبرانە لە دڵمانا ئارامی بە هەنسكەكانی تاساومان 
ئەبەخشی.

ئیستا هێلێن و پێرالشیز و تەنیاییت
 سەر بە رەگەزی سووری ئیتزارتن.

دەنگێك گڕ بەر ئەداتە بێدەنگیمان و
 بەردەوامە لە گریانەكانی بەردەوام و

لە رەنگی ئەو خاكەی ئاسمانی تەماشاتی لە ئامێز گرتووە
دەئاڵێ.........

پێرالشێز ، ئەی شاهیدی شەهید بوونی ئازادی!
ئەی رایەخی بەردینی پیرۆز

ئەی رۆخی بارگاویترین هەناسە
ئەمانەتداری زیندووترین تەوا ری مەزنی ئاشتی
چی لە نۆتەكانی هەتیوی مارشی گەڕانەوەی و

داوێنی بێ گوڵی نەسرین و
چاوەچاوی رەهێڵەی سپی دەنگ و

هاژەهاژی شوێن پێی ئاسمانی سەفەر و
كپ داگەڕانی دەنگەكانی جێ هێشتن و
جانتایەكی پڕ لە نەگەڕانەوە بكەین؟

تادێت باری ئەم سەفەرە
قورستر لە هەمیشە ئەكەوێتە دڵەراوكێی رێگاكانەوە.

تا دێت دەستەكانی ئیستیفهام
پڕ ئەبن لە پرسیاری بێ سەرو شوێن

لە وەاڵمی لەخاچدراو
لە بوونی ناتەواوی داد

لە دادی بێ دەم و چاوی مرۆڤ
لە مرۆڤی عەسری خۆڵەمێش و با

گۆپاڵی جەهالەتێكی سەدان ساڵە لە دەست و

پەیكەرێك كە بە بااڵپۆشی فەقیهەكانی بێ مێشك و 
ناوەرۆك

لەبیابانی عەدەمی بێ دادیدا
بێ سەبرانە تاوان لێدەخوڕێت. 

ئەی قاسملوو ئەی هەمیشە رێبەر 
هەر خۆت پێمان بڵێ
لەم ئەوینە بێ بەرییەدا

كە خاڵی خاڵی پڕ ئەبینەوە لە ئیشتیاقی بوونت
لە ئەستێرە بارانی خەندەت

لە كازیوەی سیحراوی سەحەرەكانی فێرگە لە نیگات
چەك و سەنگەرو كۆڵنەدان و ئازادی،

چەن گەورەبووی بۆ گەرم داگەڕانی ئەم كۆسپە.
ئیستاكە نیشتمانم پەڕێكە لە باڵی فڕینی تامەزرۆ

نەخشەی بە سینگی بەردەوە چنراو
باهۆزی هاواری یاڵەو یاڵ 

سنوور بە سنوور لە بەزاندنی مەودا نابێتەوە.
تا بە پەیكەری نووستووی ئەو خوایە

كە شایەتی ئاوا بونی  وەتەنی دڵگیرو شیرینە
بڵێ:

لەم سەحرای بێدای تاوانەدا
ئەمە سوپای شەڕكەری بێ ئیمانە

ئەمە ردێنی تیژ و رەشی كورسی نشینانی تارانە
بە شمشێری كول و كۆنی دیپلۆماسی

بە هەزار قاچ و هەزار دەستی كوشتن و هەاڵتن
پەالماری قیبلەی هەتاویی ئەم خاكە ئەدات .... كوا 

تەیرەن ئەبابیل ؟
دەنگێك لە قامووسی ئەم ئازارەوە
بۆ ئازادی ئەگەڕێت لە بەری كات
بۆ پیتێكی باڵدار ئەگەڕێت پێی بفڕێت

بۆ سروودی ئەزەلی بوونی ئاو ، كە بیژەنێت.
ئێمە لە هەواری ئەم بەرزە نیشتمانەوە

ئەزانین و دڵنیاین كە بوونت
 لە چاوەچاوی هەمووماندا دەبینرێت

بۆ چركەیەك لە تەماشات بەر لە هەڵفڕین.
ئێمە كە لە چاوی خۆماندا فرمێسكین و وشك ناكەینەوە

تا تەڕایی ئەم حەسرەتە گریاوە
بونمان بە خاكی ئەوینتەتەوە بنووسێتەوە..
هەتا هەوارگەی ئەم برینە بەردەوامە

رێبواری ئەو خاكە بەرینەین، كە باوەشی بە جەستەماندا 
كردووە

 تا غەریبانە لە غەریبیت نەڕوانین و
بە رێبوارانی هێشتاو ئایندەو بە ڕیزی پەنجە بڕاوەكانی 

ئاشتی بڵێین:
شەهید بوونی هەتاو ، سەفەری مانگە
بۆ وەرزێكی سپیتر لە راموسانی سپێدە 
تەزوو بەلەشی هەتیوی خاكا دێنێ و

جەستەی مانەوەی ماندوومان، برینپێچ ئەكات و
پڕ بە كەرامەتی نەفەسی قاسملوو، دێمۆكرات 

ئەنووسێتەوەو
هاواری ئەم كاروانە بەردەوامە  
ئەی قاسملوو ئەی هەمیشە رێبەر.
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»هەتوان«

 لە خوێنی سووری دا گەرمیی هەناسەی شاخەكان بوو
 لە دەشتی چاوی دا سەوزیی گەالی گشت باخەكان بوو

 لە دەنگی گەرمی دا سروەی بالوێنی بەهاری
 بەاڵم تەنیا، بەڵێ تەنیایی تێكڕای چاخەكان بوو

 لە مێژوودا بەشی كورد ئاخ و وایالبووە هەر
 كەچی سەرباری داخ، مەرگی بەقەت گش ئاخەكان بوو

 لە دەشتی سەوزی بیری دا وشەی ئینسان رووابوو
 لە بەرزی دا سەری هاوشانی دوندی شاخەكان بوو

 لە چاوماندا ئەگەر بەژنی نیشانەی پیاوەتی بوو
 نیشانەی گەورەیی مانای بە قەت گشت ناخەكان بوو

 حەیف بۆ دوكتوری زانای سیاستوانی ئێمە
 بریندارین و رێی روونی ئەوە هەتوانی ئێمە

نەما ئەو كاتە باڵی ئەو نسێی سەر هەر سەرێك بێ
لە دۆزەخگای شەڕوشۆرا هەناسەی، سێبەرێك بێ

 ئەگەر جاران لەشی خۆری گەشی ئازایەتی بوو
 دەبێ ئێستاكە بۆ یەكبوون خەیاڵی پەیكەرێك بێ

 لە مەیدانی نەوەستانا هەزارانی لە دوو بوون
 لە دەشتی یادی دا ئێستا دەبوو كورد لەشكەرێك بێ

 گەشە خوێنی شەهیدی ئەو بەشەی دایكی 
وەتەنمان

 كە بۆ ئاشتی و تەبایی میللەتی پێغەمبەرێك بێ

 لە رێی ئازادی عیشقی نیشتمان و خاكی پیرۆز
 هەموو ئامادە هەن الوان، ئەگەر رۆژێك 

شەڕێك بێ

 حەیف بۆ دوكتوری زانای سیاست وانی ئێمە
 بریندارین و رێی روونی ئەوە هەتوانی ئێمە

»وردە هەنگاو«
 

 تۆوی بێدەنگی رژاوە یا كە ساتی ماتەمە
 ماتەمی دنیا لە المان بێ، دەڵێم هێشتا كەمە

 ئاسمان رەش، چاوی تەنیایی بە جارێ گەش بووە
 چاوی دڵ لیاڵیی داهاتۆوە یان هەور و تەمە

 هەر خەمێكی هاتە سەر رێمان بە الیدا 
تێپەڕین

 تیپەڕین ئەمما لە خوێنی تۆ، بە 
خوێنت، ئەستەمە

 سەر وەر و ساالری كوردان 

بووی لە رێی ئاشتی بەاڵم
 دوور لە تۆیە سەروەر و ساالری من ئێستا خەمە

 قاسپە قاسپی گوللەیی پێشمەرگە شاخی پڕ دەكرد
 ئەو دەمەی مابووی و من خۆزگە دەخوازم بەو دەمە

 باوەشت پڕ چۆم و كانیاو بوو لە دەریاكان دەچووی
 بۆیە خوێنت سووری كرد ویژدانی گشت ئەو سەردەمە

 كەس نەڵێ كورد مردووە، شاخ زامی هەڵگرت گەر 
كەمێك

 چاوەكانم چاوی پیری هەر له   تۆزێ مەرهەمە

خوێنی تۆ سووتاندی داوێنی رەشی شەوگاری شووم
 نوتەك و تاریكە گەر رێگا، برینی تۆ شەمە

روون دەكا بەر چاوی پێنووس و وشە و دەفتەر 
شەمت

باخی بەژنت، خۆرەتاوی روونی ئێستا بەرهەمە

 دێن بەرەو تۆ وردە هەنگاوی پتەو، روونی كە رێ!
 قافڵەی تۆ بێ وچانە و رێبوارت بێ خەمە

 دەردەداری دەستی شەوگاری رەشە ناخی ئەمن
 دوكتورێك گەربێتوو بێ، دەڕوا ئەوی دەردی هەمە
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نه سره وتن وانه ی رێبه رێکی نه سره وتوو بۆ حیزبی دیمۆکرات

رێكخراوە خوێندكارییەكان و پرسی نەتەوەیی

له   به شێک  ئێران  و  عێراق  ده وڵه تی  دوو  هه ر 
رزگاریخوازانی کورد و ته نانه ت سه رکرده یشی 
به اڵم  ک��رد.  بێهیوایی  و  دڵ��ه ڕاوک��ێ  ت��ووش��ی 
په ڕی   ب��ه و  رێ��ب��ه ر  قاسملووی   ده م��ه ی��ش��دا  ل��ه و 
بار ودۆخه كه   شرۆڤه ی   لێهاتووییه وه   ئازایه تی   و 
ده كات  و ده ڵێ : »ئێستا ئه گه ر مێژوو دووپات 
به سه ردا  كوردستانیان  ده وڵه تانه ی   ئه و  بێته وه   و 
دابه شكراوه  بۆ جارێكی  دیكه ش بۆ تێكشكاندنی  
پێكه وه   ك��ورد،  گه لی   نیشتمانیی   جوواڵنه وه ی  
رێككه ون )هه رچه ند كه  ئیمكانی  شتێكی  ئه وتۆ 

كه مه ( كورده كان ده بێ  چ بكه ن؟

كورده كان  ب��ۆ  ئ��ه وت��ۆدا  هه لومه رجێكی   ل��ه  

نه سره وتوو ی  دوكتور قاسملوو باشتر ده رده كه وێ . 
هه ڵوێسته کانی  و  بڕیار  له   ئ��اوڕدان��ه وه ی��ه ک 
خه باتی  ج��ی��اوازه ک��ان��ی  بڕگه   ل��ه   د.قاسملوو 
ئینسیاتیڤ   له   تابڵۆیه ک  دێموکرات  حیزبی 
بۆ  رێبه رێکمان  شۆڕشگێرانه ی  نه سره وتنی  و 
به  سه ر  باندۆری  وێنا ده کات که  هه نووکه ش 
بوونه ته   و  هه یه   نه ته وه که یدا  و  حیزب  خه باتی 

وانه ی رێبازێکی شۆرشگێڕانه .
چه ند نموونه یه کی مێژوویی

 پاش سه ركه وتنی  شۆڕشی  ئیسالمی   و له 
 كاتێكدا كه  وتووێژه كانی  ده وڵه تی  كاتی   و الیەنی  
مافه كانی   ده سته به ربوونی   دابین  و  بۆ  ك��ورد 
نه ته وه ی  كورد له  ئێراندا بێ ئاكام ده مێنێته وه   و 
دوكتور  ده دات،  جیهاد  شه ڕ  و  بڕیاری   رێژیم 
و  دێموكرات   حیزبی   رێبه ری   وه ك��وو  قاسملوو 
شۆڕشی  نه ته وایه تی  كورد له م پارچه یه  له گه ڵ  
هێزه كان  ناهاوسه نگیی   ئ��اگ��اداری   كه   ئ��ه وه ی  
شێلگیرانه   دوژمنه  كه یه تی ،  به هێزتربوونی    و 
بڕیاری  به رخودان  و بەرگری  چه كدارانە  ده دات، 
گونده كانی   شار  و  داگیركردنی   پاش  ته نانه ت 
ئێران  و  رێژیمی   هێزه كانی   له الیه ن  كوردستان 
پاشه كشه ی  ناچاریی  هێزه  كورده كان بۆ ده ره وه ی  
واڵتیش دیسان كۆڵ  نادات  و تووشی  بێ هیوایی  
نابێت به ڵكوو ئااڵی  شۆڕش هه ر به رز راده گرێت 
 و ده ڵێ : »به  بڕوای  من ئه وه ی  بۆ شۆڕشگێڕ 
گرینگه  ئه وه یه  كه  نابێ  هیچ كات شه رمه زاری  
وی��ژدان��ی  خ��ۆی  ب��ێ   و ده ب��ێ  ه���ه رده م بتوانێ  
ئیددیعا بكا كه  ئه وه نده ی  بۆی  كراوه   و له ده ستی  
رزگاریی   ئازادی   و  له  پێناو شۆڕش،  هاتووه ، 

نیشتمانه كه یدا كردوویه تی ».
بزاوتی  ب��ۆ  ئ��ێ��ران  و ع��ێ��راق  ئ��اگ��رب��ه س��ی     
رزگاریخوازانه ی کورد له  باشوور و رۆژهه اڵتی 
هێنایه   گ����ه وره ی  مه ترسییه کی  ک��وردس��ت��ان 
جواڵنه وه ی  تێکشکانه وه ی  گریمانه ی  و  ئاراوه  
به   بوو  کوردستان  پارچه یه ی  دوو  له و  ک��ورد 
مۆته که ی خه ونی رزگاریخوازانی کورد. ترس 
الیه ن  له   ک��ورد  دۆزی  به   ساتوسه وداکردن  له  

بریتییه   ئه ویش  ده مێنێته وه ،  رێگا  ی��ه ك  ته نیا 
له وه  كه  یه ك بگرن  و به هه موو هێزیانه وه  دیفاع 
كه   بڵێین  ده ب��ێ   به  ئاشكرا  بكه ن.  خۆیان  له  
ئه مجاره  باسی  ئاشبه تاڵ   و خۆبه ده سته وه دان له 
 گۆرێدا نیه . به ربه ره كانێ   و خۆڕاگریی  گه لی  
ك��ورد له شار  و دێ��دا ه��ه ر درێ��ژه ی  ده ب��ێ   و له 
 ته واوی  شێوه كانی  خه باتیش كه ڵك وه رده گیرێ . 
ئه مرۆ جوواڵنه وه یه كی  به ته واوی  سازماندرا و به 
له  له  كوردستان  شۆڕشگێڕه وه    رێبه رایه تییه كی  

 گۆرێدایه ...«
به  هێزی   پشتئه ستووربوون  باوه ڕبه خۆیی   و 
شۆڕشگێرانانه یه   تایبه تمه ندییه   ل��ه و  ش��ۆڕش 
ك��ه  ب��ه  ت��ه واوه ت��ی  ل��ه  بیر و ك���رده وه ی  دوكتور 
قاسملوودا ره نگی  دابوه وه ، بۆیه  له گه ڵ  ئه وه ی  
كه  پسپۆڕانه  كه ڵكی  له  هه موو فاكته ره  ده ره كی 
  و ناوه كییه كان بۆ پێشخستنی  شۆڕش وه رده گرت 
بۆ  ب���وو  ب��ه ه��ێ��ز  دیپلۆماسییه كی   خ��اوه ن��ی    و 
پێكهێنانی  پێوه ندی   و دۆستایه تی  له گه ڵ  هێزه  
كوردستانی ، ئێرانی ، ناوچه یی   و جیهانییه كان، 
وزه ی   هێز  و  به  گرینگایه تی   له  پێشدا  ب��ه اڵم 
نه ته وه كه ی  ده دا  و ده یگوت: »له پێشدا، بابایه خ 
له   و  بده ین   ك��ورد  گه لی   بێ پایانی   به  هێزی  
وه ك  و  بین   دڵنیا  خ��ۆم��ان  خه باتی   خ��ۆم��ان  و 
عامڵێكی  سه ربه خۆ له مه یدانی  سیاسیی  واڵتدا 
خۆ بنوێنین، ئه و كاته  پشتیوانمان زۆر ده بێ   و 

هه لومه رجی  سه ركه وتن باشتر ئاماده  ده بێ«
پ��ێ��ی  پێگه   ب���ه    دوك���ت���ور ق��اس��م��ل��وو ه����ه م 
كۆمه اڵیه تییه كه ی   و هه م به پێی  پێگه  زانستی   و 
سیاسییه كه ی  ده یتوانی  شوێن  و جێگایه تی  باشتر 
 و به رزتری  له  ده سه اڵتی  ئێران یا خود النیكه م 
به وپه ڕی   ده بینین  ب��ه اڵم  هه بێ ،  ئ��ه ورووپ��ا  له  
شۆڕشگێڕانه وه   گیانێكی   به   له خۆبوردوویی   و 
له  كوردستان  و چیا سه ركه شه كانی  ده مێنێته وه 
پێشمه رگه   و  هاوڕێتی   قه ندیل  و  ب��اوه ش��ی     و 
ژیانی  دژواری  پارتیزانی  هه ڵده بژێرێت، دوكتور 
له  باس  به  ڕاشكاوی   و  جار   گه لێك  قاسملوو 
 ئامانجه كانی  خۆی   و حیزبی  دێموكرات ده كات  

  مه رج نیه  هه ر كه س كه  له  شۆڕشدا به شدار 
بوو خاوه ن كه سایه تیی  شۆڕشگێڕانه  بێت. ئه مه  
راستییه که  هه موو شۆڕشه کانی جیهان له  خۆ 
سیاسه ته وه   روانگه ی   له   هه رچه ند   . ده گرێت 
به  شۆڕشگێر  ش��ۆڕش  ب��ه ش��دارب��ووان��ی   هه موو 
له  روانگه ی   شۆڕشگێڕ  به اڵم  پێناسه  ده كرێن 
بۆچوونی   ب��ه   كۆمه اڵیه تی   و  ده روون��ن��اس��ی��ی  
كه سه یه   ئه و  ف��رۆم«  »ئه ریك  وه ك  كه سانێكی  
تێكه اڵوی   ب��ه  ب�����اوه ڕه وه   ئ��ام��ان��ج��داران��ه   و  ك��ه  
ش���ۆڕش ده ب��ێ��ت، وات���ه  ه��ه ڵ��وێ��س��ت��ه ك��ه ی  پشت 
باوه ڕ  بۆته   بۆی   كه   ده به ستێ   به مه عریفه یه ك 
بنیادی   داكوتاوه   و  ره گ��ی   بیریدا  له  هزر  و   و 
بۆته وه . بۆیه  كه سایه تیی  شۆڕشگێڕ بڕوایه كی  
له  ه��ه ی��ه   و  رێ��ب��ازه ك��ه ی   ب��ه  خ��ۆی   و  قایمی  
 دژوارترین هه لومه رجه كانیشدا تووشی  له رزۆكی 

  و پاشگه زبوونه وه  نابێت.
 ئه م تایبه تمه ندییه  ره نگدانه وه یه كی  به رچاوی  
له  كه سایه تیی  دوكتور قاسملوودا هه یه ، دوكتور 
كه   ده ك��رد  شۆڕشێكی   رێبه رایه تیی   قاسملو و 
هه ڵكشان  و داكشانی  زۆری  به خۆوه  دیوه ، گه لێك 
قۆناغی  شكست  و سه ركه وتنی  ئه زموون كردووه ، 
گه وره ی   كه سایه تیی   ئ��ازا  و  رۆڵ��ه ی   گه لێك 
له گه ڵدا بووه  كه  به شێكیان یان شه هید یا بریندار، 
كه م ئەندام  و په ككه وته  بوونه  یا له  قۆناغێك له 
بوونه  بێ هیوایی   تووشی   دژواره ك��ان��دا   قۆناغه  
له و  جیا  به جێهێشتووه ،  خه باتیان  ك��اروان��ی     و 
ویستی  بێ  به   و  ناچاری  به   که   که سانه ی 
خۆیان له  ریزه کانی خه بات دوور که وتوونه ته وه ،    
یه كێك له  هۆكاره كانی  ئه م به جێ هێشتنه  ده توانێ  
نه بوون یا الواز بوونی  باوه ڕی  شۆڕشگێڕانه  له و 
خاوه ن  كه سانه   له و  به شێك  بێ،  واته   كه سانه دا 
هه ندێك  ن��ه ب��وون   و  شۆڕشگێڕانه   كه سایه تیی  
كردوون.  ش��ۆڕش��ی   په لكێشی   الوه ك���ی   ه��ۆی 
كه سایه تیی   كه   ئه وتۆدایه   له  هه لومه رجێكی  

روو،  ده خاته   ویستانه   ئه و  بوونی   جه ماوه ری   و 
دیپلۆمات  له گه ڵ   وتوویژ  له  كاتی   نموونه   بۆ 
تیرۆریسته كانی  كۆماری  ئیسالمی  له  وییه ن له 
 واڵمی  نوێنه رانی  ئێراندا كه  داوا ده كه ن واز له  
خودموختاری  بێنێ  ده ڵێ : »ئه وه یان مومكین نیه  
كه  وشه ی  خودموختاری  چاوپۆشی  لێ  بكرێ . 
ئه م وشه یه  بۆ نه ته وه ی  كورد واتایه كی  عاتیفی 

  و مێژوویی  هه یه . ئه م وشه یه  سه مبولێكه «.
له گه ڵ   ل��ه  وت��ووێ��ژ  دیكه   و  جارێكی   ی��ان 
»ئێمه   ده ڵ�����ێ :  گ���ورگ���ی���ن«دا  »ع���ات���ف���ه ی  
له وباوه ڕه داین پاش تاقیكردنه وه ی  دوو سه ره ڕۆیی  
توند وتیژ واته  سه ره ڕۆیی  پاشایه تی   و سه ره ڕۆیی  
رێژیمی  خومه ینی  كاتی  ئه وه  هاتووه  كه  رژیمێكی  
دێموكراتیك له  ئێران دابمه زرێ ، ئێمه  ئاماده  نین 
دیكتاتۆری   الیه نگری   هێزێكی   هیچ  له گه ڵ  
چه شنه   ه��ه ر  له  بنه ڕه تدا  ه��ه ر  بین  و  هاوكار 
ده مانه وێ   ئێمه   ده كه وینه وه .  ره د  دیكتاتۆرییه ك 
بۆ هه تاهه تایه  كۆتایی  به  كۆبوونه وه ی  ده سه اڵت 
نمونه ی   گه لێك  ئه مانه   و  بێنین«.   له  ت��اران 
دیكه  پیشانده ری  ئه و راستییه ن كه  سه رهه ڵدانی  
له  هه رچه شنه   ب��ووه   دوور  به   قاسملوو  دوكتور 
له  ب��ووه   ب��وون  یاخی   تاكه كه سی   ،  مه به ستێكی  
 ده س��ه اڵت��ی  س��ه ره ڕۆی��ی   و س��ه ره��ه ڵ��دان ب��ووه  له  
پێناو دابین  و ده سته به ربوونی  هه ندێك ئامانجی  
پێشێلكراوه كانی   مافه   به تایبه تی   گشتی   و 

نه ته وه ی  ژێر ده ستی  كورد.
لێهاتوویی  بێژین   ده ت��وان��ی��ن  کۆتاییدا  ل��ه  
سیاسی، ئینسیاتیڤ و باوه ڕی قایمی د.قاسملوو 
به  خه بات و رێبازه که ی که سایه تییه کی شێلگیر 
و خولقێنه ری لێ دروست کردبوو که  دژوارترین 
نه کرد  شل  ئه ژنۆیان  خه باتیش  قۆناغه کانی 
بێهیوایی  به سته ڵه کی  لێزانانه   و  نه سره وتوو  و 
ده شکاند و  رێگای نوێ ده کرده وه . له  هه مان 
باندۆرێکی  نه سره وتووه   که سایه تییه   ئه م  کاتدا 
نه ته وه که ی  له  سه ر خه باتی حیزب و  ئه وتۆی 
کرده   به رخو دانی  و  نه سره وتن  وان��ه ی  که   دان��ا 

هێمای مانه وه  و هه وێنی سه رکه وتن.  

هەربۆیە  ك����وردە،  ن��ەت��ەوەی��ی  خ��ودئ��اگ��ای��ی 
كوردستان،  لە  كورد  خوێندكاری  بزووتنەوەی 
رووناكبیری  بزاڤی  لە  بەشێك  درێ��ژەدەری  بە 
ریشەی  بێ شك  دەدرێ����ت.  ق��ەڵ��ەم  ل��ە  ك���ورد 
و  ن��ەت��ەوەی��ی  وش��ی��اری  چێبوونی  س��ەرەك��ی 
م��ۆدێ��ڕن��ب��وون��ی خ��واس��ت��ە ن��ەت��ەوەی��ی��ەك��ان لە 
ك��وردس��ت��ان��ی رۆژه�����ەاڵت، دەگ��ەڕێ��ت��ەوە بۆ 
و  ك   � ژ  كۆمەڵەی  دامەزراندنی  سەردەمی 

دروستبوونی حیزبی دێموكرات.
دەكرێ  قسەیشمان  ئ��ەم  سەلماندنی  ب��ۆ 
ئاماژە بە ناردنی كۆمەڵێك خوێندكار لە الیەن  
شاری  بۆ  كوردستان  ك��ۆم��اری  بەرپرسانی 
باكووری ئازەربایجان بە مەبەستی درێژەدان بە 
خوێندن و هەروەها بایەخدانی تایبەتی پێشەوای 
نەمر و رێبەرانی ئەو كاتی حیزبی دێموكرات 
پرۆسەی  و  بەگشتی  خوێندكار  توێژی  بە 
بەتایبەتی  كوردستان  لە  پ��ەروەردە  و  خوێندن 
كوردستان،  كۆماری  ئەزموونی  پاش  بدەین. 

دەیەی ٦0ی هەتاوی كۆمەڵێك هۆكار بوونە 
چاالكی  دەركەوتنی  و  سەرهەڵدان  هەوێنی 
خ��وێ��ن��دك��اری ك���ورد ك��ە دەك��رێ��ت ئ��ام��اژە بە 
یادكردنەوەی سااڵنەی كارەساتی كیمیابارانی 
زانستگاكان و هەروەها  لە زۆربەی  هەڵەبجە 
خوێندكاری  وەرگیرانی  رێژەی  بەرزبوونەوەی 
كورد لە گشت زانكۆكانی ئێران و هەست بە 
و  گەلەكەیان  بێبەشی  و  »مەغدوورییەت« 
هەروەها ئاڵوگۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان بەگشتی 
لە ئێراندا بكەین. لێرەدایە ئەم هۆكارانە دەبنە 
هاتنەمەیدانی  و  بێچمگرتن  بۆ  سەرتایەك 
رەوتێكی سەربەخۆ  وەكوو  خوێندكارانی كورد 

و جیاواز.
بووژانەوەی  یەكەمی  هەنگاوی  لە  ه��ەر 
چ���االك���ی خ���وێ���ن���دك���اری ك�����ورد ب���ە هۆی 
تایبەتمەندی دۆخی سیاسی و كۆمەاڵیەتی 
گوتاری  ك��وردس��ت��ان،  خەڵكی  ئ��اب��ووری��ی  و 
نەتەوەیی  وێنایەكی  و  رەن��گ  خوێندكاری، 

بە خۆوە دەگرێت. 
لە راستیدا گەڕان 
بە دوای شوناسی 
نەبێتە  ن��ەت��ەوەی��ی 
بە  زاڵ  گ��وت��اری 
چاالكانی  س���ەر 
خ����وێ����ن����دك����اری 

كورد.
زۆرێك لە خاوەن 
وایە  پێیان  رای���ان 
بزاڤی خوێندكاری 
بەرهەمی  ك���ورد 
ه����ەل����وم����ەرج����ی 
ن������ەت������ەوەی������ی و 
رەوشی تایبەت بە 
خۆ و رەنگدانەوەی 
وش�����������ی�����������اری 

خوێندكاری  ب��زووت��ن��ەوەی  دی��رۆك��ی  لە  ئێمە 
كورددا شاهیدی بەرخۆدانی پڕشنگداری 18 
ه، كۆمەڵێك   ٤٦ � مانگەی جواڵنەوەی ٤٧ 
خوێندكاری كورد وەك شەهید سمایل شەریفزادە 
و هاوڕێیانی كە هەنووكە »سمایل شەریفزادە 
بە هێمای خوێندكاری كورد« ناسراوە بووین. 
پاش  دەردەكەوێت  بۆ  راستییەمان  ئەو  لێرەدا 
خوێندكارانی  كوردستان،  كۆماری  رووخانی 
و  رێبەریكردن  ئەركی  ئامادەن  ه��ەردەم  كورد 
بزاڤی  رەوت��ی  بەئاكامگەیاندنی  بۆ  هەوڵدان 
لە  بەاڵم  بكەن.  جێبەجێ  كورد  ئازادیخوازی 
سەرەتای  و  هەتاوی  ٦0ی  دەی��ەی  كۆتایی 
بە  دەبینین  دیسان  هەتاوی  ی   ٧0 دەی��ەی 
جیاواز،  شێوەی  بە  و  جۆراوجۆر  بۆنەگەلی 
خوێندكارانی دەروەستی كورد هەمان رێبازی 
دەگرنەبەر،  خوێندكار  خەباتكاری  پێشووی 
ئ��ەوی��ش ب��ە ب��ەڕێ��وەب��ردن��ی ش����ەوە ش��ێ��ع��ر و 
نامیلكەی  و  گۆڤار  دەركردنی  و  كۆنفرانس 
تایبەتی خوێندكار و 
یادكرنەوەی سااڵنەی 
هەڵەبجە  كارەساتی 
ب���ن���ەڕەت���دا  ل����ە  و 
باڵڤۆكە  زۆرب�����ەی 
ن  كا ییە ر كا ێند خو
دەن������گ������دان������ەوەی 
خ�����واس�����ت�����ە ب�����ەر 
هەقەكانی نەتەوەیی 

كوردە.
ییە  ر نكا ا ڕ گۆ
لە  س��ی��اس��ی��ی��ەك��ان 
س����اڵ����ی  دوای 
هەتاوییەوە،  80ی 
ك�����اری�����گ�����ەری�����ی 
راستەوخۆی لە سەر 
پرسە جۆراوجۆرەكان 

رۆژی 18ی پووشپەڕی ئەمساڵ شاهیدی 
خوێندكارانی  »فێدراسیۆنی  دام��ەزران��دن��ی 
لە  هەڵبەت  بووین،  كوردستان«  خۆرهەاڵتی 
كۆمەڵگای  ئەمڕۆی  هەستیاری  بارودۆخی 
كوردستان  كۆمەڵگای  و  بەگشتی  ئ��ێ��ران 
بەرێكخراوەییكردنی  بۆ  هەوڵدان  بەتایبەتی 
كورد،  جڤاكی  ت��وێ��ژەك��ان��ی  و  چین  گشت 
بەجێیە.  گ��ەل��ێ��ك  پێویستییەكی  و  ئ���ەرك 
خوێندكارانی  فێدراسیۆنی  دروس��ت��ب��وون��ی 
خ���ۆره���ەاڵت���ی  ك��وردس��ت��ان��ی��ش ی��ەك��ێ��ك لەو 
ئەمڕۆی  پێویستییەیانەی  و  زەروورەت 
رێكخراوە  سەرجەم  كە  كوردییە  كۆمەڵگای 
پالتفۆرمێكی  دەوری  ل��ە  خوێندكارییەكان 
خوێندكاری بۆ كۆمەڵێك كاری هاوبەش و بۆ 
زیاتر كاناڵیزەكردنی خواستە خوێندكارییەكانی 

خوێندكاری كورد كۆ دەكاتەوە.
ك��ورد چ  ت��ەق��ەالی خوێندكاری  ه��ەوڵ و 
و  ئیسالمی  كۆماری  رێژیمی  سەردەمی  لە 
بۆ  راستییەی  ئەو  سەردەمەش  ئەو  پێش  چ 
هەمووان دەرخستووە كە بێ پسانەوە و بێپشوودان، 
وەك��وو توێژێكی خ��اوەن ه��زر و دەروەس���ت بە 
نەتەوەییەكانی گەلەكەیان،  و  ویستە سیاسی 
بەگشتی  و شوێندانەریان  دەورێكی گرینگ 
لە  و  ك��ورددا گێڕاوە  ئازادیخوازی  بزاڤی  لە 
هەمان كاتدا ئەرك و بەرپرسیاریەتی قورسی 
لە  كوردیان  كۆمەڵگای  و  تاك  رۆشنگەری 

سەر شان بووە. 
گەالنی  شۆڕشی  سەرهەڵدانی  دوای  لە 
چاالكی  هەتاویدا،  13٥٧ی  ساڵی  لە  ئێران 
خوێندكار وەك سەرجەم چالكییە جۆراوجۆرەكانی 
بە  تازە  رێژیمی  الیەن  لە  ئێران  كۆمەڵگای 
كۆتاییدا  لە  و  سنووردار  دەسەاڵتگەیشتووەوە 
چاالكوانانی  ب��ێ��گ��وم��ان  ك����را.  س���ەرك���وت 
و  زەبر  و  لەو سەركوت  كوردیش  خوێندكاری 
زەنگانە بێبەش نەبوون. بەاڵم لە كۆتاییەكانی 

پرسی  دەبینین  نێوخۆییەوە  رووی  لە  دادەن��ا، 
كردەوە شكستی  بە  ئێراندا  لە  ئیسالحخوازی 
خوارد و ستراتژیكی سیاسیی ئێران زیاتر بەرەو 
لە  دەن��ا.  هەنگاوی  زەب��روزەن��گ  و  سەركوت 
پاش شەڕی سێهەمی كەنداو و رزگاركردنی 
دەستبەبەربوونی  و  ك��وردس��ت��ان  ب��اش��ووری 
بەشێك لە مافە نەتەوەییەكانی ئەم پارچەیە، 
راستەوخۆ كاریگەری لەسەر پارچەكانی دیكە 
خوێندكارانی  كە  بوو  دۆخ��ەدا  لەم  دادەنێت، 
باشووری  نیشتەجێی  رۆژهەاڵت  كوردستانی 
لە  زەروورەت��ێ��ك  بە  هەستكردن  بە  كوردستان، 
ب���اش���ووری ك��وردس��ت��ان ل��ە س��اڵ��ی 1383ی 
هەتاوی »یەكیەتیی خوێندكارانی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران«یان دامەزراند و لە نێوخۆی 
گشتگیركردنی  ب��ۆ  ئێرانیش  ك��وردس��ت��ان��ی 
خواستەكانیان و بۆ جیاكردنەوەی یەكجارەكی 
رەوتی تێكۆشانی خۆیان لە ساڵی 138٤ ی 
هەتاوی »یەكیەتی خوێندكارانی دێموكراتیكی 
ك��ورد«ی��ان دام��ەزران��د كە دام��ەزران��دن��ی ئەم 
رێكخراوە بە هەنگاوێكی گرینگ لە بزاڤی 

خوێندكاری كورد دادەنرێت.
خوێندكارانی  فێدراسیۆنی  دامەزراندنی 
قۆناغەی  ل��ەم  كوردستانیش  خ��ۆره��ەاڵت��ی 
هەنگاوێكی  ب��ە  خ��وی��ن��دك��اری  ب��زووت��ن��ەوەی 
هۆی  بە  چوونكە  ئ��ەژم��ار،  دێتە  گرینگ 
دەوڵەتی  ب��ەرپ��رس��ان��ی  زۆری  گ��وش��ارێ��ك��ی 
كۆماری ئیسالمی و بەتایبەتی كاربەدەستانی 
خوێندكارییەكان  چاالكوانە  سەر  بۆ  زانستگا 
جیابیر  خوێندكارانی  ئ��ەس��ت��ێ��رەدارك��ردن��ی  و 
خوێندن،  وان��ەك��ان��ی  ل��ە  ب��ێ��ب��ەش��ك��ردن��ی��ان  و 
خواستە  كاناڵیزەكردنی  بۆ  قورستر  ئەركێكی 
رۆژهەاڵت  كوردستانی  لە  خوێندكارییەكان 

دەكەوێتە ئەستۆی.  

رامبود لوتفپوری

رەحمان ئەمیری

سه رهه ڵدانی  دوكتور 
قاسملوو به  دوور 

بووه  له  هه رچه شنه  
مه به ستێكی  تاكه كه سی   ، 

یاخی  بوون بووه  له 
 ده سه اڵتی  سه ره ڕۆیی 
  و سه رهه ڵدان بووه  
له  پێناو دابین  و 
ده سته به ربوونی  
هه ندێك ئامانجی  
گشتی   و به تایبه تی  

مافه  پێشێلكراوه كانی  
نه ته وه ی  ژێر 
ده ستی  كورد
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تیرۆری ئاشتی، تیرۆری رێگەچارەی عەقاڵنی

پەروەردەیەكی نەهادینەكراو یان 
سناریۆیەكی لەپێشداداڕێژراو

رەزا فەتحوڵاڵنژاد

سەلیم زەنجیری

�� موحسن رەفیقدووست، كۆنەپاسداری 
میلیاردر گوتوویە: »لە خوامان دەوێ 
ئیسراییل شتێك بۆمان فڕێ بدات تا 
ب��ە چ���اوی خ��ۆی ببینێ چ��ل��ۆن لە 
ماوەی 2٤ كاتژمێردا لە سەر گۆی 

زەوی دەیسڕینەوە«.
ئەو قسانە لە كاتێكدایە رەفیق ئەسەد 
چارەنووسێكی  گیرۆدەی  دێمەشق  لە 
شەڕكەرەكانی!  ت��ەش��ت��ە  و  ن���ادی���ارە 
هۆرمۆز  گ������ەرووی  ل���ە  ئ��ەم��ری��ك��ا 
دەریاییەی  ه��ێ��زی  ب���ەو  ت��ەن��گ��ی��ان 
پاسداران هەڵچنیوە كە بڕیار بوو تا 3 
كیلۆمێتریی نیۆیۆرك بچێت و راوی 

قرژاڵ و قربۆقی كاراییب بكات.
جیهان،  پ���اس���داری  گ���ەورەت���ری���ن   �����
پزیشكی  و  بەسیجی  سەرلەشكری 
ئاژەڵ، سەردار حەسەن فیرووزئابادی، 
گوتوویە: »ئێمە نامانهەوێ گەرووی 
گەاڵڵەمان  بەاڵم  دابخەین،  هۆرمۆز 

بۆ داخستنی هەیە«.
ئەولەسەنی  ش��ات��ر  ب��اس��ە  ش��ای��ان��ی 
جێگری  ببێتە  نەیدەویست  رەحمەتیش 
ناتۆ،  ی��ان سكرتێری  م��ۆن،  ب��ان كی 
بەاڵم گەاڵڵەی بۆ هەموو ئەو كارانە لە 
توورەكەدا بوو، هەر بۆیە گەاڵڵەكانی 
لە مۆم گرتبوو و ئێستاشی لەگەڵدا 
ئاویان  و  گۆزەڵە  نێو  دەیانخاتە  بێت 

هەڵدەقوڕێنێ.
هەروەها  ئ���اژەڵ���ەوان  س��ەرل��ەش��ك��ری 
گەرووی  داخستنی  »بڕیاری  دەڵێ: 
هۆرمۆز لە الی موقامی موعەززەمی 

رەهبەرییە«.
موقامی موعەززەم ئەگەر ئازا بوایە 
گەرووی ئەحمەدی نژادی دادەخست 
كە تا زار دەكاتەوە، سەرتاپێی بەیتی 
رەنگیان  و  هەشۆكان  دێنە  رێ��ب��ەری 

دەگۆڕێ.
هۆرمۆزە  گ���ەرووی  ل��ەو  واز  ك��اك��ە! 
نەكەن  پڕ  خۆتان  گ���ەرووی  با  بێنن 
قیری  و  ئەمریكایی  قورقوشمی  لە 
كواڵوی سعوودی. ئەگەر دەتانهەوێ 
»ژنراڵ  و  بمێنێ  دەمتاندا  لە  ددان 
لە  بیر  كاتێك  ن��ەی��ه��اڕێ،  ماتیس« 
دەكەنەوە  ع��ەب��اس  ب��ەن��دەر  ب��اش��ووری 
پەڕۆیەكی دەم پڕكەر بئاخننە گەرووی 
گەروویەكی  هیچ  لە  بیر  و  خۆتان 
پێشینیان  پ��ەن��دی  م��ەك��ەن��ەوە.  دیكە 
گوتەنی:« دەمتان بوەستێ با سەرتان 

ساڵمەت بێت« لە خۆتان گەڕین!
م��ەال ع��ەل��ی سەعیدی،  ئ��اخ��ون��د   ����
نوێنەری خامنەیی لە سپای پاسداران 
هەلومەرجی  ل��ە  »ئێمە  گ��وت��ووی��ە: 
لە  و   90 دەق���ی���ق���ەی  ه��ەس��ت��ی��اری 
خێوەتی  دەسبەسەرداگرتنی  بەرەبەری 

موعاویەداین«.
نێوان  پ��ێ��وەن��دی��ی  ن���ازان���م  ه��ەڵ��ب��ەت 
فووتباڵ و عادڵ فردەوسیپوور لەگەڵ 
یان  چییە،  خیوەتەكەیدا  و  موعاویە 
عەلی سەعیدی ئاخرەكەی خۆی بە 
ئەبوو  بە  یان  عەلی كەریمی دەزان��ێ 
كە  هەرچی  ب��ەاڵم  ئەشعەری،  موسا 
بیرم دێت، هەمیشە  لە  هەیە، تا من 
ك��ات��ێ��ك ك��ە ه��ی��وا ب��ە دەق��ی��ق��ەی 90 
»حسین  یان  »خالیدالموالید«  بووە، 
تەنانەت »اسماعیل  یان  عبدالغنی« 
مگر«ی ئیماراتی لە عەلی دایی و 
تەنانەت رەزازادەش جەرگبڕتر و ئازاتر 
بوونە، چوونكە ئەوان هەمیشە كەسی 
وەك »هانری میشل« راهێنەریان بووە 
»پاسدار  وەك  كەسانی  ئەمانیش  و 
ئوستاد  و  راهێنەر  كۆهەن«  مایلی 

ئەسەدی هێڵی بەرگریكاریان بووە. 

جووت حەوت

هەوراز

23 ساڵ پاش تیرۆری دوكتور قاسملوو، ئەو 
پرسیارە كە چ خوێندنەوەیەك بۆ هاوكێشەكانی 
ن��اودارەی گەلی  ئێران و كوردستان ئەو رێبەرە 
سەر  بچێتە  كە  گەیاند  قەناعەتە  بەو  ك��وردی 
مێزی وتووێژێك لەگەڵ كاربەدەستانی كۆماری 
ئیسالمی كە بوو بە هۆی تیرۆركرانی، هێشتا 
جێگای باس و لێكدانەوەیە. د.قاسملوو وێڕای 
ئەوەی كە هەر لە سەرەتای شۆڕشی خوێناوی 
گەلی كورد دژی كۆماری ئیسالمی هەمیشە 
كە  ك���ردب���ووەوە  راستییە  ئ��ەو  ل��ەس��ەر  جەختی 
ئاشتی  بۆ  ناكەین، شەڕ  بۆ شەڕ  »ئێمە شەڕ 
وتووێژ  حاڵەتێكدا  هیچ  لە  »ئێمە  و  دەكەین« 
قووڵ  ب��اوەڕە  لەو  جگە  وات��ە  ناكەینەوە«،  رەد 
و بنەماییەی كە بە وتووێژ و ئاشتی هەیبوو، 
هاوكێشە  ب��ۆ  تایبەتیشی  خ��وێ��ن��دن��ەوەی��ەك��ی 
ئێران  دەرەوەی  و  ئێران  نێوخۆی  سیاسییەكانی 
وتووێژە  ك��ە  ه��ەب��وو  زەم��ەن��ی��ی��ەدا  قۆناخە  ل��ەو 

تراژیكەكەی تێدا بەڕێوەچوو. 
الوازبوونی پێگەی كۆماری ئیسالمی

كۆتاییهاتنی شەڕی ئێران و عێراق یەكێك لە 
گرینگترین خاڵە وەرچەرخانەكانی هاوكێشەكان 
ئیستداللی  و  وابوو  پێی  قاسملوو  دوكتور  بوو. 
شەڕەوە،  ئەو  كۆتاییهاتنی  هۆی  بە  كە  دەكرد 
بوارە  لە  ئێران  نێوخۆییەكانی  ئاریشە  و  پ��رس 
پاساوی  ئیتر  و  دەب��ن��ەوە  زەق��ت��ر  جیاجیاكاندا 
تا  نامێنێ   دراوس���ێ   واڵتێكی  ل��ەگ��ەڵ  ش��ەڕ 
بكەن.  پەردەپۆش  پێ   ئاریشانەی  و  پرس  ئەو 
ئەو ئاماژەی بە زۆربوونی حەشیمەتی ئێران و 
لەدایكبوونی نەوەیەكی نوێ لە پاش شۆڕشی 
گەالنی ئێران دەكرد و دەیگوت ئەگەر تا دوێنێ  
ئەوە زیاتر خەڵكی كوردستان بوون كە كۆماری 
ئیسالمییان قبووڵ نەبوو، لەدوای كۆتاییهاتنی 
ئێرانیش  س��ەران��س��ەری  خەڵكی  ش����ەڕەوە،  ئ��ەو 
كۆمەاڵیەتییەكانیان  و  سیاسی  مافە  لە  بیر 
بارودۆخی  باشبوونی  خ��وازی��اری  و  دەك��ەن��ەوە 
پرسی  واب��وو  پێی  ه��ەروەه��ا  دەب��ن.  ئابوورییان 
نەتەوە بندەستەكانی دیكەی ئێران كە كەوتبووە 

ئ��ەو ش���ەڕەوە، بەرچاوتر دەب��ێ  و  ژێ��ر سێبەری 
چالێش  بە  ئیسالمی  ك��ۆم��اری  داه��ات��وودا  لە 
بەلووچ  ن��ەت��ەوەی  ل��ە  فاكتیشی  و  دەك��ێ��ش��ێ  
دەهێنایەوە كە لە ساڵی 13٦٤ەوە بەكردەوە و لە 
پێناو داخوازییە نەتەوەییەكانی تەنانەت شەڕی 
دیكە  خاڵێكی  گرتبوو.  لەپێش  چەكدارییان 
جەختی  وتووێژەكانیدا  لە  قاسملوو  دوكتور  كە 
لەسەر كردەوە، مردنی خومەینی بوو. لەم بارەوە 
بە  ئیسالمی  كۆماری  ئەگەرچی  واب��وو  پێی 
ئاوا  شەووڕۆژێكدا  لە  تەمەنی  ئ��ەو،  مەرگی 
كە  كاریزماتیك  رێبەری  قەیرانی  بەاڵم  نابێ ، 
بۆ  ب��وو،  سیستمە  ئ��ەو  كۆڵەكانی  ل��ە  یەكێك 
بەرینتری  ئاستێكی  لە  دەب��ێ .  درووس��ت  رێژیم 
جیهانیشدا، شۆرەوی وەكوو گەورەترین نموونەی 
سیستمی سیاسیی رۆنراو لەسەر ئیدئۆلۆژی و 
تۆتالیتاریزم گۆڕانی قووڵی بەخۆیەوە بینیبوو و 
ئەو چاوەڕوانییەی لە الی شارەزایانی سیاسەت 
كە  ئێرانیش  وەك  واڵتانێك  كە  ببوو  درووس���ت 
خاوەنی  دی��ك��ەدا  ئیدئۆلۆژییەكی  بەرگی  لە 
ببن  قەیران  تووشی  بوون،  لێكچوو  سیستمێكی 
كە هەر وایشی لێهات. بەگشتی دوكتور قاسملوو 
پێی وابوو كۆڵەكە فیكری و سیاسییەكانی ئەو 
پێگەی  ئەمەیش  و  لەرزین  كەوتوونەتە  رێژیمە 
و  دێموكراسیخواز  ه��ێ��زە  ب��ەرام��ب��ەر  ل��ە  رێ��ژی��م 

ئازادیخوازەكانی ئێران الواز دەكات. 
بەهێزبوونی پێگەی حیزبی دێموكرات

دوكتور قاسملوو بە درێژایی شەڕی هەشت 
لە  پێشوازی  ب��ەردەوام  عێراق،  و  ئێران  ساڵەی 
و  دەكرد  ماڵوێرانكەرە  شەڕە  ئەو  كۆتاییهاتنی 
پێی وابوو لەو حاڵەتەدا، خەباتی خەڵكی ئێران 
لە پێناو دێموكراسی بەگشتی و خەباتی خەڵكی 
كوردستان بەگشتی لە ژێر سێبەری ئەو شەڕە 
بە گرینگییەكی  دەرەوە  دەرەوە و جیهانی  دێنە 
پترەوە لەو خەباتە نێوخۆییانە دەڕوانن. هەروەها 
ن��اوەن��دی��ی حیزبی  ل��ە راپ���ۆرت���ی ك��وم��ی��ت��ەی 
لەدوای  یەك  كۆنگرەی  چەندین  بۆ  دێموكرات 
یەكی پێش لە ساڵی 13٦8 باسی ك��ردووە كە 
بەربەرەكانێ   مەیدانی  ل��ە  پێشمەرگە  هێزی 
بە  رۆژ  بە  رۆژ  ئیسالمیدا  كۆماری  لەگەڵ 
و  دەب��ێ   ش��ارەزات��ر  و  رێكخراوتر  و  بیروباوەڕتر 
بیروباوەڕیان  رۆژ  بە  رۆژ  رێژیم  سەربازەكانی 
بەو رێژیمە زیاتر لەدەست دەدەن و ئیدی ئامادە 
نین كە وەك سەرەتاكانی پاش شۆڕش، چاویان 
بە رووی راستییەكان بنووقێنن و گوێ  بۆ هەر 
پێی  واتە  بكەن،  فەقیه شل  وەلی  فەرمانێكی 
وابوو بااڵنسی شەڕ لە كوردستان بە تێپەڕینی 
كات زیاتر و زیاتر بە الی خەڵكی كوردستان و 
رێژیم دەشكێتەوە. هەروەها  زیانی هێزەكانی  بە 

بە سەرنجدان بەوەی كە كۆمەڵگای نێونەتەوەیی 
لە الیەكەوە زیاتر رووی تیرۆریستیی كۆماری 
ئیسالمی و لە الیەكی دیكەوە رووی ئاشتیخوازانە 
كوردستانی  خەڵكی  دێموكراسیخوازانەی  و 
ئ��ێ��ران��ی ب��ۆ دەرك��ەوت��ب��وو و ب��ە س��ەرن��ج��دان بە 
زیاتربوونی بڕەوی حیزبی دێموكرات لە نێو كۆڕ 
و كۆمەڵە سوسیال دێموكراتەكانی ئورووپایشدا، 
ئەو رێبازە سیاسی و بیرۆكەییەی كە لەو كاتەدا 
ئورووپاییدا  واڵتانی  دەس��ەاڵت��ی  لووتكەی  لە 
دەهێنایەوە  ئارگۆمێنتی  قاسملوو  دوكتور  بوو، 
كە پێگەی خەباتی گەلی كورد لە كوردستانی 
ئێران لە بەرامبەر كۆماری ئیسالمیدا لە بەراورد 

لەگەڵ جاران بەهێزتر بووە. 
ئاشتیخوازی لە بەرامبەر تیرۆریزمدا

دوكتور قاسملوو بە خوێندنەوەیەكی عەقاڵنی 
هاتبووە  دەرەكییەكان،  و  نێوخۆیی  هاوكێشە  لە 
س��ەر ئ��ەو ب���اوەڕە ك��ە ك��ۆم��اری ئیسالمی یان 
رێگەی وتووێژ دەگرێتە بەر و بیر لە چارەسەریی 
شەڕ  رێگەی  یان  دەكاتەوە  نێوخۆییەكان  كێشە 
دەژی  قەیراندا  لە  هەمیشە  بۆ  و  پێدەدا  درێژە 
دەبات.  زیاتر  و  زیاتر  ماڵوێرانی  بەرەو  ئێران  و 
لە  كە  بەرهەست  و  درووس��ت  خوێندنەوەیەكی 
وتووێژە تراژیكەكەی 13ی ژوئیەی ڤیەندا بە 
كە  بەرامبەری  الیەنی  بۆ  جۆراوجۆر  شێوەی 
لە بەرگی دیپلۆمات دەركەوتبوون، شی كردەوە.
لە  وتووێژی  پەیامی  كاتێك  قاسملوو  دوكتور 
بەوە  زۆر  رادەی��ەك��ی  تا  ت��اران��ەوە پێ  گەیشت، 
هیوادار بوو كە رێژیم رێگای یەكەم هەڵدەبژێرێ  
كەمتەرخەمییەی  ل��ەو  بەشێك  ل��ەوان��ەی��ش��ە  و 
شوێنی  ئاسایشی  پاراستنی  بەنیسبەت  ك��ە 
خوێندنەوەوە  ل���ەو  ه���ەر  ك����ردی،  وت��ووێ��ژەك��ە 
پاراستنی  لە  النیكەم  یان  گرتبێ   سەرچاوەی 
دەزگا ئەمنییەتییەكانی دەوڵەتی ئۆتریش دڵنیا 
بووبێ . كۆماری ئیسالمی رێگای هەمیشەیی 
خۆی، واتە تیرۆری هەڵبژارد و رێبەری ناوداری 
لەوەی  بوو  بێئاگا  ب��ەاڵم  ك��رد،  تیرۆر  ك��وردی 
كە بیر و ئەندێشەكانی قاسملوو هەروا لە دڵی 
زیندوو دەمێننەوە و خەبات  كۆمەاڵنی خەڵكدا 
بە دژی ئەو رێژیمە تیرۆریستە لە پانتاییەكی 

بەرینتر و گشتگیرتردا بەڕێوە دەچێ .    

لەو  رێژیم  بەختی  ئەستێرەی  دیارە  وا 
سیاسیدا،  بیاڤی  لە  هەر  نەك  م��اوەی��ەدا 
لە  روو  دیكەشدا  بوارەكانی  لە  بەڵكوو 
نیە كە  ك��ردووە و رۆژ  تاریكی  ك��زی و 
پانوبەرینەدا  جیهانە  ئەم  گۆشەیەكی  لە 
و  ئ��ەخ��الق��ی  ب��ێ   رس��وای��ی��ەك،  پیالنێك، 
دیپلۆماتەكانی  و  بەرپرسان  دڕەندەییەكی 
ئاشكرا  ئیسالمی  ك��ۆم��اری  رێ��ژی��م��ی 
جینایەتەكانیان  لەسەر  پ��ەردە  و  نەكرێت 

هەڵنەدرێتەوە.
ب��ەدڕەوش��ت��ی و  ك��ە ه��ەواڵ��ی  رێژیمێك 
واڵتە  لە  بەرپرسانی  ب��ازی«  »م��ن��داڵ 
لەم  بەتایبەتی  جیهان  جۆراوجۆرەكانی 
دوای��ی��ان��ە ل��ە ئ��اڵ��م��ان��دا ب��ووەت��ە رۆژەڤ 
راگەیەنە  و  م��ی��دی��ا  ب���ۆ  پ��ێ��خ��ۆرێ��ك  و 
و  ئەدەیی  بێ   كەماڵی  لە  گشتییەكان، 
لەوپەڕی بێشەرمیدا سەرەڕای پەردەپۆش 
هەوااڵنە،  ج����ۆرە  ئ���ەم  ش����اردن����ەوەی  و 
دەزگا  پیالنی  ب��ە  بەدڕەوشتییانە  ئ��ەو 
هەواڵگرییەكانی رۆژئاوا یان بە جیاوازی 

فەرهەنگی ناو دەبات.
بەڵێ، ئەمەیە پەیام و ریسالەتی رێژیمێك 
كە 33 ساڵە خۆی لە ژێر دەمامكی دین، 
ئیمان و دادپەروەریدا حەشار داوە و ئیدعای 
خوا  نوێنەرایەتیی  و  جیهان  مودیرییەتی 

لە  كە  رێژیمێك  دەك��ات.  زەوی  س��ەر  لە 
بازگە و سەیتەرەی ئیدئۆلۆژیكی خۆیەوە 
ناشایستی  و  ق��ی��زەون  دی�����اردەی  دەی����ان 
خزاندۆتە نێو كۆمەڵگا و بە نەهادینە و 
بەشێكی  بوونەتە  كە  سیستماتیككردنیان 

لە  ج����ی����ان����ەك����راوە 
 ، نی كا تە سە سیا
بە  ش���ەرع���ی���ی���ەت 
ك����ارە ن��ام��رۆڤ��ی و 

ناڕەواكانی دەدات.
كە  رێ���ژی���م���ێ���ك 
ژیانی  دەب���ی���ن���ی���ن 
ژنانی  و  ك���چ���ان 
تاڵ  واڵت��ەك��ەم��ان��ی 
كردووە و بە بیانووی 
»ب����ەدح����ج����اب����ی« 
رۆژان������������������������������ە 
پێ   سووكایەتییان 
دەیانخاتە  و  دەك��ات 
نێو گرتووخانە سەدە 
نی  كا ستییە ا ڕ ە نێو
رێبەر  ئەمری  بە  و 

دەستدرێژییان  رێ��ژی��م  فەقیهی  وەل��ی  و 
تاوانی  بە  كە  ئ��ەوەی  یان  سەر  دەكرێتە 
شەرع(  )پێچەوانەی  جنسی  پێوەندیی 
سزای الوان و هاوواڵتییانی ئێران دەدات و 
زۆر كردەوەی ناشایست و دوور لە رەوشتی 
وەكوو  مرۆڤایەتی 
ئێعدام،  ب��ەردب��اران، 
ئەندامانی  بڕینی 
سووكایەتی  ل��ەش، 
و ... هتد لە دژیان 
پ����ەی����ڕەو دەك������ات، 
دەركەوتووە  ب���ەاڵم 
خۆی  چ���ل���ۆن  ك���ە 
بەدڕەوشتی  نوقمی 
بووە  جینایەتەكان  و 
هەر  ب��ەرپ��رس��ان��ی  و 
رۆژێ�����ك زی���ات���ر لە 
نێوەرۆكی  پ��ێ��ش��وو 
ئەو  م��رۆی��ی  دژی 
دێوەزمە بۆ جیهانیان 

ئاشكرا دەكەن.
كە  رێ���ژی���م���ێ���ك 

دەستدرێژی  ل��ە  ن��ەس��اخ��ی،  ب��ەرپ��رس��ان��ی 
نەهادینەكراوی  ئەبزارێكی  وەكوو  جنسی 
سەركوت بۆ بەرەوپێشبردنی سیاسەتەكانیان 
لە دژی كچان، ژنان، الوان و جیابیرانی 
ماوەیەكە  وەردەگ���رن،  كەڵك  واڵتەكەمان 
بێبەزەییان  و  ب���ەدڕەوش���ت���ی  س���ن���ووری 
ئێرانیشی تێپەڕاندووە و بەرۆكی مندااڵنی 
بێ  گوناحی واڵتانی دیكەی گرتووە و 
كردەوە و سیاسەتە، سەرەڕای  و  كار  بەم 
خۆی  راستەقینەی  رووی  نیشاندانی 
مەزهەری  تاریكی،  مزگێنیدەری  ك��ە 
ئیلهامدەری فەساد،  و  ە ستەم  جینایەت 
دەستدرێژی و دزییە، كەرامەتی خەڵكی 
ئێران و تەنانەت ئایینی ئیسالمیان بردۆتە 
ژێر پرسیارەوە. بۆیە پاساودان یان هەوڵی 
شاردنەوەی ئەم بێ  رێزییانە، هەوڵدانێكی 
بەسەر  دەس��ت  ناتوانێ   چیتر  و  بێسوودە 
كە  بگرێ   رێژیمێكدا  بابردووی  ك��اڵوی 
ل��ە ژێ��ر ع��ەب��ای رێ��ب��ەری و عەمامەی 
ئیسالمییەكەیدا  حكوومەتە  و  ئاخوندی 
بەدڕەوشتی، جینایەت و ستەم هاوار دەكا 

و هەر سنوورێكی بەزاندووە.

رێژیمێك كە 
دەبینین ژیانی كچان 
و ژنانی واڵتەكەمانی 

تاڵ كردووە و 
بە بیانووی 

»بەدحجابی« رۆژانە 
سووكایەتییان پێ  

دەكات
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عەرەبستان براوەی شەڕی نەوت دژی ئێران

راپەڕینی هاوینی 1384 ی هەتاوی، پارادایمێك لە خەباتی مەدەنی

عەبدولڕەحمان راشد

و. لە ئینگلیزییەوە: رێبین

ناسر ساڵحی ئەسڵ

بین  ئاگادار  لەوە  ئێمە  هەمووی  رەنگە 
شەڕێكداین  ناخی  لە  راستیدا  لە  ئێمە  كە 
ئەمنییەتی  سیاسی،  ب���راوەی  ناكرێت  ك��ە 
هێزە  بكەین.  پێش بینی  سەربازییەكەی  و 
ئامریكاییەكان  عەرەبەكان،  سەربازییەكانی 
لەوپەڕی  كەنداو  ناوچەی  لە  ئێرانیەكان  و 
نەوتی  هەناردەی  دژی  شەڕ  ئامادەییدان. 

ئێران دەمێكە دەستی پێكردووە.
سەكۆی  خ��ول  یەكەمین  ك��ە  وێ��دەچ��ێ��ت 
و  ئێران  نێوان  ترسناكەی  تێكهەڵچوونە  ئەم 
عەرەبستان، دوو زلهێزی هەناردەكەری نەوت، 
بێت.  پێ  كۆتایی  عەرەبستان  قازانجی  بە 
هۆشداری  لەبەرچاوگرتنی  بێ  عەرەبستان 
ناڕەزایەتی سەبارەت  ئێران لەمەڕ دەربڕینی 
بە پڕكردنی كەمبوونی خستنەبازاڕی نەوت 
لە ئاكامی نەبوونی حزووری ئێران لە بازاڕی 

نەوتی  بەرهەمهێنانی  بە  درێ��ژە  جیهانیدا، 
ئێران نە  خۆی دەدات. س��ەرەڕای ئەمانەش 
بوێری ئەوەی هەیە كە گەرووی هۆرموۆز 
دابخات و نە ئەوەی كە هێرش یا هەڕەشەیەك 
بێت بۆ سەر بنكە و دامەزراوە نەوتییەكانی 

شوورای هاوكاری كەنداو.)٦22(
راب������ردوودا گەمارۆ  ح��ەوت��ووەك��ان��ی  ل��ە 
دەستی  ئێران  دژی  رۆژئ���اوا  نەوتییەكانی 
بیركردنەوەی  ب��ەپ��ێ��چ��ەوان��ەی  پ��ێ��ك��رد. 
ئاستی  نەگەیشتە  نەوت  نرخی  ئێرانییەكان 
ئێران  رێبەرانی  بەرمیلێك 200 دۆالر.  هەر 
وا بیریان دەكردەوە كە چوونە سەرەوەی نرخی 
لە  كە  بكات  ناچار  جیهان  دەتوانێت  نەوت 
بیرۆكەی قەدەغەكردنی هەناردەكردنی نەوت 
پاشگەز  واڵت���ە  ئ��ەم  دژی  چەكێك  وەك���وو 
رووی  ئەمە  پێچەوانەی  لەواقێعدا  ببێتەوە. 

دا. پێش لە كردەییكردنی ئابلۆقە نەوتییەكان 
نەوت  نرحی  ئێران،  نەوتی  هەناردەی  دژی 
بەرمیلێك  نرخی هەر  و  داب��ەزی  10 دۆالر 
نەوت گەیشتە 90 دۆالر. ئەگەرچی دواتر 
خۆوە  بە  س���ەرەوەی  چوونە  بڕێك  نرخەكان 
بینی، بەاڵم هیچكات نەگەیشتە ئەو رادەیە 

كە ئێران دەیویست.
ئەمە شتێكی روونە كە نرخی نەوت گۆڕانی 
بەرهەمهێنەرانی  ئەگەر  دەه��ات  س��ەردا  بە 
نەوت خوازیاری پڕكردنەوەی شوێنی بەتاڵی 
بەرمیلە نەوتییەكانی ئێران نەبوایەن. وێڕای 
بەرپرسانی  هەڕەشەكانی  دووپاتكردنەوەی 
گەورەترین  ع��ەرەب��س��ت��ان،  دژی  ئ��ێ��ران��ی 
جیهان  گشت  و  ن���ەوت  بەرهەمیهێنەری 
نەوتی،  ئ��اڵ��ۆزی��ی  دروس��ت��ب��وون��ی  ل��ەم��ەڕ 
پێویست خرایە  لە  زیاتر  نێونەتەوەیی  نەوتی 
ب�������ازارەوە. ب����ازاڕی 
ج��ی��ه��ان��ی��ی ن����ەوت 
مایەوە  سەقامگیر 
بەرهەمهێنانی  و 
گۆڕەپانە  لە  ن��ەوت 
سەرەكییەكانی نەوت 
عێراق  ران���ەگ���ی���را. 
هەناردەكردنی نەوتی 
بەندەری  ل��ە  خ��ۆی 
ب���ەس���رە ران���ەگ���رت 
لە  وهەناردەكردنی  
دووشەممەوە  رۆژی 
بە یەك و نیو میلیۆن 
رۆژدا  ل��ە  ب��ەرم��ی��ل 

دەست پێكردووە.
نەوتی  ش�����ەڕی 

توانایی  یەكەم  ب��وو.  شت  دوو  سەلمێنەری 
واڵت��ان��ی ش����وورای ه���اوك���اری ك��ەن��داو لە 
راوەستان دژی هێژمونی ئێران و گوێنەدان 
ئێران  كە  ئ��ەوەی  دووه��ەم  هەڕەشەكانی،  بە 
پڵنگێكی  بۆتە  لە چاوی واڵتانی جیهاندا 
ك���اغ���ەزی. زی��ات��ر ل��ە ی��ەك��س��اڵ��ە ك��ە ئێران 
لە  پێشگرتن  ئەگەری  لە  دەك��ات  هەڕەشە 
هەناردەكردنی نەوتەكەی، گەرووی هورمۆز 
دادەخات و بازاڕی جیهانیی نەوت بە سەر 

هەموو دا دەرووخێنێ.
نە  ئ��ێ��ران  ن���ەدا،  رووی  لەمانە  هیچكام 
تەنیا لە هەڕەشەكای پاشگەز بووەوە بەڵكوو 
بەگشت جیهان بە شێوەی فەرمی رایگەیاند 
دابخات.  هورمۆز  گ��ەرووی  نایهەوێت  كە 
ئەنجام  كارە  ئەم  ئەگەر  دەزانێت  باش  ئێران 
بەرەوڕوو  س��ەرب��ازی  هێرشی  لەگەڵ  ب��دات 

دەبێتەوە.
بەاڵم ئێران بۆ زاڵبوون بە سەر گەمارۆكان 
پەنای بۆ فرتوفێلەكانی سەددام حوسێن برد 
تا  دەكڕێت  نەوتكێشەكان  تانكرە  خۆی  كە 

راستەوخۆ نەوت بە جیهان بفرۆشێت.
بیمە  شیركەتەكانی  ك��ە  ئ���ەوەی  دوای 
نەوتكێشانەی  تانكیرە  ئ��ەو  بیمەكردنی  لە 
ك��ە ن��ەوت��ی ئ��ێ��ران��ی��ان دەگ��واس��ت��ەوە خۆیان 
نێونتەوەییەكان،  نەوتكێشە  تانكیرە  ب��وارد، 
جێبەجێكردنی نەوتی ئێرانیان راگرت. تەنانەت 
ئەم هەوڵەش كاریگەر بێت. واڵتەكان حەزیان 
لە كڕینی راستەوخۆی نەوت لە ئێران نییە. 
بۆ نموونە كێنیا دوای ئەوەی كە یەكیەتیی 
هەڕەشەی گەمارۆی ئابووری لە ئەگەری 
كڕینی نەوتی ئێران لێ كرد، رایگەیاند كە 
ئەو 800000 بەرمیل نەوتەی كە لە ئێران 

كڕیوویەتی دەگەرێنێتەوە بۆ ئەو واڵتە.
و  ئامریكا  ناوەندیی  بانكی  ل��ەوە،  پێش 
قەدەغەكردنی  ئورووپاییەكانی  هاوپەیمانە 
هەر  ب��ۆ  دۆالر  و  ی��ۆرۆ  ل��ە  كەڵكوەرگرتن 
راگەیاند.  ئ��ێ��ران��ی��ان  ل��ە  كڕینێك  چەشنە 
لە  ئێران  بۆ  كێشەنانەوە  بووە هۆی  ئەمەش 
بازرگانیكردن لەگەڵ جیهان و لەوانەش هێند 

و چین.
بێ وێنەدا  شەرێكی  ناوەڕاستی  لە  ئێمە 
چەكەكانی  ك���ە  ش���ەرێ���ك  راوەس����ت����اوی����ن. 
هێزە  بیمەن.  شیركەتەكانی  و  یۆرۆ  دۆالر، 
كەنارەكانی  ب��ەرەو  ئامریكا  دەریایییەكانی 
ئێران دەچنە پێشەوە و ئێرانیش هەناردەكردنی 
نەوتی زیاتر لە یەك میلیۆن بەرمیل لە رۆژدا 
و  دادەبەزێت  زیاتر  لەمەوەبەدواش  دابەزیوە. 
بێگومان ئەمەش دەبێتە هۆی كەمبوونەوەی 
شوكێك  رەنگە  هەربۆیەش  ماڵی.  داهاتی 
لە نێوخۆوە پێكهاتەی رێژیم وەلەرزە بخات. 
ئەگەری ئەوەش هەیە كە ئێران ببێتە واڵتێكی 
میانەڕۆ یاكوو واڵتێكی توندئاژۆتر. رەنگە 
و  بهێنی  بەكار  ئاخرین چەكی خۆی  ئێران 
ئەوەش شەڕ دژی دراوسێكانیەتی. هەربۆیە، 
لە سەرەتاشەوە وتم كە ئێمە خولی یەكەممان 
ت��ەواو ك��ردووە بەاڵم خەبات درێ��ژەی هەیە. 
كاتێك  كە  بكەین  ئەوە  پێش بینی  ئەستەمە 
 ، برسیەتی  خامنەیی  ژێنراڵ سەی عەلی 

چ پەرچەكردارێك لە خۆی نیشان دەدات.

سەرچاوە:
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سیستمی دەسەاڵتداریی ئەمڕۆی ئێران، لە 
»كۆماری  داخ��راوی  سیستمی  چوارچێوەی 
نادێموكراتیك  پێكهاتەیەكی  ئیسالمی«دا 
رێفۆرم  شیاوی  نە  چوونكە  نامرۆڤانەیە،  و 
و  گ��ەش��ەك��ردن  ئیزنی  ن��ە  گۆڕانكارییە،  و 

پەرەسەندنی هەمەالیەن بە كۆمەڵگا دەدات.
خەباتی  بنەماكانی  سیستمێكدا  ل��ەوەه��ا 
مەدەنی، لە الیەن دەسەاڵتەوە یان بە تەواوی 
الواز ك��راون یان لە الی��ەن دەس��ەاڵت��ەوە قۆرغ 
یان  راپەڕین  ئەگەری  لە  بۆیە  هەر  ك��راون. 
ماف  سەرەتاییترین  بۆ  خەڵك  ناڕەزایەتیی 
هەزینەی  دەب��ێ  دێموكراتیكەكان،  ویستە  و 

گیانی و ماڵی بدەن.
نەتەوەكانی  ل��ە  یەكێك  ك���ورد  ن��ەت��ەوەی 
مافە  ناسینی  ب��ەف��ەرم��ی  داوای  ئ��ێ��ران��ە، 
ن��ەت��ەوای��ەت��ی��ی��ەك��ان��ی خ���ۆی دەك�����ات، بەاڵم 
ئیسالمی  كۆماری  رێژیمی  دەسەاڵتدارانی 
هەر لە سەرەتای بە دەستەوەگرتنی دەسەاڵت 
مافەكانی  ناسینی  ب��ەف��ەرم��ی  جیاتی  ل��ە 
نەتەوەی كورد و جێبەجێكردن و گونجاندنی لە 
یاسای بنەڕەتیی ئێراندا، رێگای سەركوتكردن 
و بەكارهێنانی هێزی نیزامی و رەتكردنەوەی 
كوردستانی  لە  ك��وردی  نەتەوەی  مافەكانی 

ئێراندا گرتەبەر.
بە  گەیشتن  ب��ۆ  ك��ورد  خەڵكی  هەربۆیە 
شێوەكانی  هەموو  لە  نەتەوایەتییەكانی  مافە 
خەبات كەڵكی وەرگرتووە، بەاڵم هەمیشە لە 
الیەن دەسەاڵتدارانی تارانەوە بە ئاگر و ئاسن 
نەتەوەی  دێموكراتیكەكانی  خواستە  وەاڵمی 

كورد دراوەتەوە.
خەڵكی كورد لە كوردستانی ئێران، لە پێناو 
وەدەستهێنانی دێموكراسی، مافی نەتەوایەتی 

و دادپەروەری كۆمەاڵیەتی بوێرانە توانیویەتی 
لە كەشوهەوای گونجاو لە دەرفەتەكان كەڵكی 

پێویست وەرگرێ.
راپەڕینی هاوینی ساڵی 138٤ی هەتاوی 
بەرامبەر بە 200٥ی زایینی خەڵكی كورد لە 
كوردستانی ئێران ئاكامی كەڵەكەبوونی ویست 
هەستی  پەرەئەستاندنی  و  داخوازییەكانی  و 
هوشیاریی و خودئاگایی نەتەوەیی و بوونی 
ئازادیخوازانە  و  نیشتمانی  بزووتنەوەیەكی 
كۆماری  دەس��ەاڵت��داری  سیستمی  دژی  بە 

ئیسالمی بوو.
لە  ئ��ێ��ران،  كوردستانی  لە  ك��ورد  خەڵكی 
بۆ  ئەوساڵەدا،  پووشپەڕی  22ی  ب��ەرەب��ەری 
دەربڕینی ناڕەزایەتی لە تێرۆریزمی دەوڵەتی 
پ��ی��اوی ك����ورد، شەهید  ت��ێ��رۆری گ����ەورە  و 
د.عەبدولڕەحمان قاسملوو، سكرتێری گشتیی 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران و هەروەها 
دەربڕینی ناڕەزایەتیی بە بۆنەی دیاریكردنی 
مەحموود ئەحمەدی”نژاد وەكوو سەركۆمار لە 
خۆ ئامادەكردندا بوون تا ناڕەزایەتیی خۆیان 
بە شێوەی مەدەنی و داخستنی دووكان و بازاڕ 

نیشان بدەن.
رێژیمی كۆماری ئیسالمی بە هەستكردن 
هێنانە  و  دامڕكاندنی  ب��ۆ  مەسەلەیە،  ب��ەم 
كورد،  خەڵكی  ن��اڕەزای��ەت��ی  ئاستی  خ��واری 
قارەمانی  خەڵكی  چاوترسێنكردنی  هەروەها 
بۆ  پ���ووش���پ���ەڕ،  18ی  رۆژی  م���ەه���اب���اد، 
پێشدەستی كردن و رێخۆشكردن بۆ سەركوت 
بە  مەهابادییان  الوێكی  زیاتر،  خەفەقانی  و 
ناوی »شوانە سەید قادر« دڕندانە كوشت و 
پاش سووكایەتی كردن بە تەرمی ناوبراو، ئەو 

كات دایەوە دەستی بنەماڵەكەی.
و  هێز  رێژیم،  سامناكەی  جینایەتە  ئ��ەو 
خەڵكی  سەرانسەری  راپەڕینی  پۆتانسییەلی 
كوردستانی ئێرانی لە هاوین ساڵی 138٤ی 

بۆ  بار  لە  دەرفەتی  و  كەوتەوە  لێ  هەتاوی 
شاری  و  كوردستان  هاتووی  وەزاڵ��ە  خەڵكی 

مەهاباد بەتایبەت رەخسا.
لە مانگرتنی  هەربۆیە خەڵكی كوردستان 
لە  وب���ازاڕ  دووك���ان  داخستنی  س��ەران��س��ەری 
رۆژی 22ی پووشپەڕ لە ژێر رێنوێنییەكانی 
ئێران،  ك��وردس��ت��ان��ی  دێ��م��وك��رات��ی  ح��ی��زب��ی 
و  خۆپیشاندان  كرد.  چاالكانەیان  بەشداریی 
ماوەی  بۆ  و  پێكرد  دەستی  ناڕەزایەتییەكان 
ئێرانی  كوردستانی  س��ەران��س��ەری  مانگێك 

تەنییەوە.
راپەڕینی سەرانسەری خەڵكی كوردستانی 
كە  ب��وو  تایبەتمەندی  چەند  ئاكامی  ئێران 

بریتین لە:
و  دێموكراتیك  بزووتنەوەیەكی  بوونی   ��

ریشەدار
خودئاگایی  ئ��اس��ت��ی  ب���ەرزب���وون���ەوە   �����

نەتەوەیی
توێژەكانی  و  چین  هەموو  بەشداریی   ��

كۆمەڵگای كوردستانی ئێران
هەرێمی  ح��ك��ووم��ەت��ی  ئ���ەزم���وون���ی   �����

كوردستانی عێراق
ئاستی  لە  كورد  كێشەی  دەنگدانەوەی   ��

نێونەتەوەییدا
رێژیمی كۆماری ئیسالمی بۆ تێكشكاندنی 
كوردستان،  وەزاڵەهاتووی  خەڵكی  راپەڕینی 
سەر  كردە  هێرشی  خۆیەوە  هێزی  هەموو  بە 
بە  چوونكە  كوردستان،  بێدیفاعی  خەڵكی 
هەق رێژیم ترسی ئەوەی هەبوو كە راپەڕین و 
ناڕەزایەتیی مەدەنی و دێموكراتیكی خەڵكی 
بۆ  بنكەیەك  بە  ببێ  دوارۆژدا  لە  كوردستان 
راپەڕینی سەرانسەری و نەتەوەكانی دیكەی 

ئێرانی لێكەوێتەوە.
راپەڕینی  لە  كە  بینرا  و  دیترا  هەربۆیە 
هەڵبژاردنی  پاش  ئێران  خەڵكی  جەماوەری 

ساڵی  لە  كۆماری  س��ەرۆ  دەهەمی  دەورەی 
خەباتە  شێوە  ل��ەم  خەڵك  هەتاویدا  1388ی 

كەڵكیان وەرگرت.
خ��ەب��ات��ی م��ەدەن��ی��ی خ��ەڵ��ك��ی ك����ورد لە 
كوردستانی ئیران، پارادایمێكە بۆ یەكگرتوویی 
نەتەوەكانی دیكەی ئێران بۆ رووخانی سیستمی 
لە  بەتایبەت  ئیسالمی،  كۆماری  رێژیمی 
یەكگرتوویی،  ك��ە  كاتێكدا  و  ه��ەل��وم��ەرج 
هاودەنگی و یەكڕیزی و كاری بەكۆمەڵ و 
جەماوەری وەكوو »پاشنەی ئاشیلی« رێژیمی 
خەڵكی  رێپێوانی  و  ن��اڕەزای��ەت��ی  لێهاتووە. 
بانەمەڕی  مانگی  1ی  رۆژی  ل��ە  ب��ۆك��ان 
ئەوساڵدا جارێكی دیكە نیشانی دا كە ئەگەر 
خەڵك یەكدەنگ و یەكهەڵوێست بن،دەتوانن بە 
باشترین شێوە، دەسەاڵتی تۆتالیتری كۆماری 

ئیسالمی بەچۆك دا بێنین.
پەیامی راپەڕینی ساڵی 138٤ی هەتاوی 
راپەڕینەكانی  و  ئێران  كوردستانی  خەڵكی 
ئێران  خەڵكی  ب��ۆ  ك���ورد  خەڵكی  دی��ك��ەی 
بەگشتی و بەتایبەت بۆ نەتەوەكانی دیكەی 
و  یەكجاریمان  سەركەوتنی  بۆ  ئەوەیە،  ئێران 
كۆماری  دەسەاڵتداریی  سیستمی  رووخانی 
»كۆنگرەی  رێكخراوی  لە  دەبێ  ئیسالمی، 
كردەوە  ب��ە  ف��ێ��دراڵ«دا  ئێرانی  نەتەوەكانی 
یەكگرتووتر  و  یەكهەڵوێست  ی��ەك��دەن��گ، 
تۆتالیتێری  رێ��ژی��م��ی  دژی  ج�����اران،  ل���ە 
ئاخوندەكان، خەباتێكی هاوبەش لە بەرەیەكی 
هاوبەشدا دەست پێ بكەین و بۆ سەرخستنی 

خەباتەكەمان زیاتر لە پێشوو هەوڵ بدەین.

رێژیمی كۆماری ئیسالمی هەر 
لە سەرەتای بە دەستەوەگرتنی دەسەاڵت 

لە جیاتی بەفەرمی ناسینی مافەكانی 
نەتەوەی كورد و جێبەجێكردن و 

گونجاندنی لە یاسای بنەڕەتیی ئێراندا، 
رێگای سەركوتكردن و بەكارهێنانی 

هێزی نیزامی و رەتكردنەوەی مافەكانی 
نەتەوەی كوردی لە كوردستانی 

ئێراندا گرتەبەر
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خەسارناسیی خەباتی مەدەنی

بۆ هاوكاریی زیاتری هێزە دێموكرات و پێشكەوتووەكانی ئێران تێبكۆشین

بەشی دووهەم و كۆتایی

2�٥� نەبوونی بەرپرسیارێتی و واڵمدانەوە:
چاالكوانان  سەرجەم  ئاسۆیی  پێكهاتەی  لە 
بڕیار  ی��ەك  لەگەڵ  هەموویان  كە  دەدەن  بڕیار 
بدەن و بەرپرسیارێتیی كارەكان بە شێوەی یەكسان 
مكانیزمێكی  بڕیاردان  لێرەدا  بگرن.  ئەستۆ  بە 
دیاریكراوی نیە و لە راستیدا كەسی بڕیاردەر كە 
بەرپرسیارێتی پێ بسپێردرێ و دواتر لێپرسینەوەی 
بۆ  جێگەیەك  ك��ەوای��ە  نیە.  بوونی  بكرێ،  لێ 
پێداچوونەوە  و  تیۆرییەكان  باسە  پێشكەشكردنی 
مەبەستی  ب���ە  راب������ردوو  چ��االك��ی��ی��ەك��ان��ی  ب���ە 
ئەزموونوەرگرتن و فێربوون و هەنگاونانی باشتر لە 
داهاتوودا نامێنێتەوە. تەنانەت كەسانی شوێندانەر 
بۆچوونەكانیان  ك��ە  سێبەرەكانیش  س��ەرۆك��ە  و 
دەگرێ،  خ��ۆی��ەوە  بە  گشتی  ب��ڕی��اری  حاڵەتی 
لە  خۆ  دەت��وان��ن  ئاسایی  زۆر  پێكهاتەیەدا  ل��ەو 

بەرپرسیارێتی گێل بكەن.
لە  ناوخۆییەكان  ناكۆكییە  پەرەگرتنی   �٦�2

جیاتی رەخنەی بونیاتنەر:
تاك  چەند  یان  یەك  رۆل��ی  كە  ڕەوشێكدا  لە 
تەنانەت  دێموكرات  پێكهاتەی  دەبێتەوە،  گ��ەورە 
لە شكڵی ناڕەسمیشدا ناتوانێ لە نێوان كۆمەڵ 
و  ب��اس  كە  ئ��ەوە  ه��ۆی  بە  بكا،  )جمع( گەشە 
تاكەكان  ك��ەوای��ە  نیە.  بوونی  بیروڕاگۆڕینەوە 
لە  گ��وێ��ڕای��ەڵ  و  فەرمانبەر  وەك���وو  دەب��ێ  ی��ان 
ژێر درووشمی ”وەف��اداری“ بە ئارمان و ئامانج 
لە  و  بن  یاخی  یان  و  ب��دەن  درێ��ژە  خەباتەكەیان 
لە  و  س��ازك��ردن  لقوپۆپ  و  جیابوونەوە  هەوڵی 

ئاكامدا بێ هەڵوێستیدا بن.
دەكەن،  چ��االك��ی  خۆبەخشانە  ك��ە  كەسانێك 
بۆچوونێكیان  و  بیر  كاتێك  كە  ئەوەن  خوازیاری 
هەیە، گوێیان پێ بدرێ. لە پێكهاتەی ئاسۆیی 
نیە.  ب��ی��روڕاك��ان  ك��ۆك��ردن��ەوەی  بەرپرسی  ك��ەس 
هەموو كەس بیروڕا دەردەبڕێ و هەمووان گوێی 
پێ دەدەن. لە وەها ڕەوشێك سیستەم، دەرهاتووی 
)بازدە( پێویستی نیە و لێرەدایە كە ناڕەزایەتیی 
ئەوە  ئەنجامەكەی  دەستێنێ.  پ���ەرە  ت��اك��ەك��ان 
و   )feedback( واڵم��دان��ەوەك��ان  ك��ە  دەب��ێ 
ئەوەی  جیاتی  لە  بیروڕاكان  رووبەڕووبوونەوەی 
بونیادنەر  رەخنەی  بە شێوەی سیستماتیك و  كە 
پێشكەش بكرێن، بە شێوەی دڵئێشانی شەخسی 
ناڕازییەكان  ت��اك��ە  ك��ەوای��ە  دەردەخ�����ەن.  خ��ۆی��ان 
یان  و  دەكێشنەوە  كار  لە  دەس��ت  جۆرێك  بە  یان 
تووشی رووبەڕووبوونەوەی شەخسی دەبنەوە. ئەو 
رووبەڕووبوونەوانە بەرەبەرە كەشێكی بێ هیوایی و 
بەدگومانی ساز دەكا و بێ متمانەیی و دڵساردی 
لێ دەكەوێتەوە و ئەوەش بە نۆرەی خۆی خەسار 
گشتی  كاری  بۆ  پێویست  ورەی  بە  دەگەیێنێ 
كاری  بۆ  جیددی  بەربەستێكی  وەك��وو  خۆی  و 

گشتی لێدێ.
2�٧� لێكەوتەكانی بڕیاردانی تاكەكەسی:

بڕیاردانی  و  ت��اك  رۆڵ���ی  گ���ەورەب���وون���ەوەی 
تاكەكەسی لە الیەكەوە دەبێتە هۆی الوازكردنی 
ب��ێ��رۆك��ڕاس��ی ���� ب��ە ت��ای��ب��ەت ل��ە ڕەوش��ێ��ك��دا كە 
كۆبوونەوە و بیروڕاگۆڕینەوە بە هۆی گوشاری 
كاتێك  دیكەوە،  الیەكی  لە  و   �� ئەستەمە  رێژیم 
كاری گشتی بە رێنوێنیی تاكەكەسی جێبەجێ 
و  ب��ڕی��اردەر  تاكی  تایبەتمەندییەكانی  دەك���رێ 
تەواوی  ب��ە  ئ��ەو  )ان��گ��ی��زەه��ا(  مەبەستەكانی 
كاریگەری لەسەر رەوتی كارەكە دادەنێ. لەوانەیە 
و  بچن  بەڕێوە  باشی  بە  ك��ارەك��ان  م��اوەی��ەك  بۆ 
كێشەیەك درووست نەبێ، بەاڵم ئەزموون ئەوە بە 
كاری  بۆ  تاكەكەسی  بڕیاردانی  كە  دەڵێ  ئێمە 
گشتی لە  درێژماوەدا خەساری لێ دەكەوێتەوە. 
پێش،  بڕۆنە  باشی  بە  كارەكان  ئەگەر  تەنانەت 
درووست  ال  زۆرت��ری  متمانەی  ب��ڕی��اردەر  تاكی 
دەبێ و رۆڵێكی بەرچاوتر بۆ خۆی قایل دەبێ و 
رووبەری دەسەاڵتی خۆی پەرە پێدەدا. دەسەاڵتی 
ناگونجێ.  گشتی  عەقڵی  لەگەڵ  تاكەكەسی 
دەتوانێ  تاكەكەسی  هەڵەی  بچووكترین  ئینجا، 

بكا.  ساز  كاری گشتی  بۆ  جیددی  لێكەوتەی 
لەوانەیە لەگەڵ  تاكێك  مەبەستە شەخسییەكانی 
زۆربوونی دەسەاڵتی ئەو گۆڕانی بەسەردا بێ، 
بۆچوونی ئەو رەنگە تووشی هەڵە بێ. شیمانەی 
زۆرە  تاكەكەسی  ن��ادرووس��ت��ی  ب��ڕی��اری  و  هەڵە 
زۆربوونی  و  گ���رووپ  پەرەسەندنی  ل��ەگ��ەڵ  و 
رەهەندەكانی كاری گشتی، تێچووەكانی لێكەوتە 
وێرانكەرەكانی بڕیاری تاكەكەسی زۆر دەبێ. لە 
راستیدا رێزگرتن لە عەقڵی گشتی و ملكەچبوون 
بە بڕیاری گشتی بەهایەكە كە كاتێك بخرێتە ژێر 
پێ، پڕۆسەی كارەكان تەندرووست و دێموكراتیك  

نامێنێ.

كاریگەرییەكەی  و  سیاسی  ك��ول��ت��ووری   �3
لەسەر خەباتی مەدەنی

باس و لێكدانەوە لە بابەت كولتووری سیاسیی 
ئێران لەو باسەدا بەو هۆیەوە دێ كە ئەو بابەتە 
پێكهاتنی  لەسەر  نەرێنی  زۆر  كاریگەرییەكی 
خەباتی  ئەودا  دوای  بە  و  مەدەنی  كۆمەڵگای 

مەدەنی لە كۆمەڵگای ئێران داناوە.
كولتووری سیاسی وەكوو بەشێك لە كولتووری 
ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی، ك��ۆب��ەن��دێ��ك��ە ل���ە ب���ۆچ���وون و 
نێو  نەتەوەگەلێكی  یان  نەتەوە  الیەنگرییەكانی 
واڵتێك كە سەبارەت بە سیستەمی سیاسی، بژاردە 
سیاسییەكان و دەسەاڵتی سیاسی  بوونی هەیە و 
بە درێژایی مێژوو و لە پەیوەندی لەگەڵ رووداوە 
جۆربەجۆرەكانی نێو كۆمەڵگا پێكدێ و چەشن 
و  سیاسەت  لەگەڵ  خەڵك  پەیوەندیی  رادەی  و 
كولتووری  دەكا.  دەستنیشان  س��ەروەر  دەسەاڵتی 
سیاسی بەرهەمی كۆمەاڵیەتیبوون و پێشكەوتنی 
رێگەی  لە  لە هەر كۆمەڵگایەك  و  كۆمەڵگایە 
دەكرێ.  بۆ  كاری  جۆربەجۆر  دامودەزگاگەلی 
و  جێگیر  زۆر  رادەیەكی  تا  سیاسی  كو لتووری 
بەردەوامە و گۆڕینی، كارێكی ئاسان نیە و بۆ 
گۆڕینی، دەبێ گۆڕان لە سیستمی سیاسی و 

بژاردە دەسەاڵتدارەكان پێك بێ.
كولتووری  وەك  ه���ەر  س��ی��اس��ی  ك��ول��ت��ووری 
ناتەندرووست  یان  تەندرووست  دەتوانێ  گشتی 
خاوەن  ت��ەن��درووس��ت  سیاسی  ك��ول��ت��ووری  ب��ێ. 
مودارای  و  تێلۆڕانس  وەك  تایبەتمەندیگەلێكی 
سیاسی، رێز و متمانەی دووالیەنە، پەسەندكردنی 
لەگەڵ  ل��ۆژی��ك��ی  هەڵسوكەوتی  و  ب��ەش��داری 
بیروبۆچوون و لێكحاڵیبوونی سیاسی لە ئەوانی 
دیكە )دیگران(ە و كولتووری سیاسی ناتەندرووست 
بریتییە لە نەبوونی تێلۆڕانس و مودارا، بێ ڕێزی 
بە بیروبۆچوون و لێحاڵیبوونی سیاسی لە ئەوانی 
دیكە، هەڵسوكەوتی نالۆژیكی و شەڕخوازانە لە 

پانتایی سیاسیدا.
واتای  بە  ناڕاستەوخۆ  سیاسی  كولتووری 
خەڵكە  و  دەس���ەاڵت  نێوان  لە  یەكسانی  بوونی 
كاتێك  دەسەاڵتەكان  ج��ی��اوازی.  وات��ای  بە  نە  و 
كولتووری  ب��وون��ی  و  ب��ەڕی��وەچ��وون  ملكەچی 
وزەی  ل��ەگ��ەڵ  ك��ە  دەب���ن  ت��ەن��درووس��ت  سیاسی 
ببنەوە،  رووبەڕوو  هێزەكی مەترسیداری جەماوەر 
بەرنامە  ل��ە  پرسیار  بتوانێ  ك��ە  وزەی���ەك  وات���ە 
رەخنە  ئاراستەكردنی  لە  و  بكا  دەوڵەتییەكان 
بەرانبەر بە بژاردە سیاسییەكان نەترسێ و فێری 
لە  دووالیەنە  وتووێژی  كەوایە  بێ.  ”بۆ گوتن“ 
نێوان دەوڵەت و خەڵك لە هۆكارە سەرەكییەكانی 
كە  ئ���ەوەی  سیاسییە.  ك��ول��ت��ووری  پێكهێنانی 
بنیادنانی  ب��ۆ  گ��ون��ج��او  ه��ەل��وم��ەرج��ی  ب��ۆچ��ی 
كولتووری سیاسی تەندرووست لە نێوان خەڵكی 
ئێران بە درێژایی مێژووی سیاسی پێك نەهاتووە، 
درێژەدا  لە  كە  جۆربەجۆرە  هۆكاری  بەرهۆی 

باسی دەكەین.
3�1� زۆرداری و خۆالدان لە یاسا:

رابردوو  ساڵی  س��ەد  ل��ە  گشتی  ك��ول��ت��ووری 
لە هۆكارە  یەكێك  وەكوو  كە  یاسا  بۆ  بەهایەكی 
كولتوورییە،  و  سیاسی  گەشەی  سەرەكییەكانی 
دانەناوە. دیارە لە كۆمەڵگایەك كە دەوڵەت بەها 
دەبا،  ن��او  یاسامەند  ب��ە  خ��ۆی  و  ن��ادا  یاسا  ب��ە 

شارۆمەندان سرووشتی دژەیاسای دەوڵەت پەسەند 
دەكەن، و لە ناخی خۆیان جێگیری دەكەن و لە 
پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكانیان بە كاری دێنن. لە 
وەها رەوشێك پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان بە پێی 
بەڵكوو  ناگیرێ،  لەبەر چاو  تاكەكان  لێهاتوویی 
بە پێی سەلیقە و حەزە شەخسی و گروپییەكان 
یاساییەكان  دەزگ��ا  بەو هۆیەوە  دەب��ێ. هەر  ساز 
لە  بەشدار  یاسامەند و دەزگاكانی  پێكهاتەی  و 
كاروباری سیاسی و مەدەنی لێرەدا واتایەكی نیە 
و ئەوە خەسارێكی زۆر بە سازبوونی كۆمەڵگای 

مەدەنی و كاری گشتی دەگەیەنێ.
3�2� ترس لە دەسەاڵت و دەوڵەت:

ترس لە دەسەاڵت و خاوەندارانی وەها چۆتە نێو 
توێژە كۆمەاڵیەتییەكانی ئێران كە بووەتە بەشێك 
كۆمەڵگای  لە  خەڵك.  سیاسیی  كولتووری  لە 
ئێران بە تایبەت لە نێو بەشێكی زۆر لە فارسەكان، 
كەسی ترسەنۆك، وەكوو كەسێكی بە سیاسەت و 
زانا ناو دەبەن. خەڵكێك كە سااڵنێكی زۆر لە ژێر 
دەسەاڵت و چاودێری دەوڵەتی تاكڕەو و زۆردار 
ژیابێ و خووی  بە تەقییە گرتبێ و ڕۆچووبێتە 
بەڕێوەبەرانێكی بێ مووچەی  وەكوو   نێو خۆیەوە، 
ك��ەوای��ە ڕوانینی  ل��ێ��دێ.  دەس��ەاڵت��ی��ان  خ����اوەن 
ئێرانییەكان لە دەوڵەت ڕوانینییەكی پڕ لە ترس و 
بەهەیبەتە كە وەكوو دڕەندەیەك نە تەنیا دەرفەت 
بە سازبوونی كۆمەڵگای مەدەنی نادات بەڵكوو 
چ  ناكات  پەسەند  ناڕەزایەتییەكیش  بچووكترین 

بگا بە خەباتی مەدەنی و رێپێوان.
3�3� ملكەچی و خۆبەدەستەوەدان:

ئێران،  كۆمەڵگای  سیاسی  ك��ول��ت��ووری  ل��ە 
رەفتاری  و  ه��ەڵ��س��وك��ەوت  نێو  ل��ە  ت��ای��ب��ەت  ب��ە 
بۆ  رەها  روانینی  سیاسییەكان،  ب��ژاردە  زۆرب��ەی 
وا  خۆیان  رواڵ��ەت  بە  )ی��ان  دەبیندرێ  بەهاكان 
دەردەخ��ەن( و حەز دەكەن ئەو جۆرە ملكەچبوون 
خەڵكیش  كۆمەاڵنی  بەسەر  خۆبەدەستەوەدانە  و 
كردن  كولتوورێك چاوەڕوانی  وەها  لە  داسەپێنن. 
رووبەڕووبوونەوە  ل��ە  م����ودارا  و  تێلۆڕانس  ب��ۆ 
سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكاندا بابەتێكی بێسوودە. 
دەسەاڵتداران و بژاردە سیاسییەكانی ئێران لە وەها 
سازكردنی  بۆ  بن  ڕێخۆشكەر  ناتوانن  رەوشێكدا 
هاوكارییە رێكخراوەییەكان و پەیوەندییە قووڵەكانی 
سازبوونی  لە  داكۆكی  بتوانن  تا  كۆمەاڵیەتی 
یاسایی  ك��اروب��اری  لە  بەشدار  دامودەزگاكانی 
بكەن. لە ئەنجامدا كۆمەاڵنی خەڵك شوێنێكیان 
بۆ فێربوونی كاری گشتی  نامێنێ  بە دەستەوە 
و هەوڵدان بۆ پێكهێنانی كۆمەڵگای مەدەنی و 

خەبات لە پێناویدا.
3�٤� الساییكردنەوە و عەقاڵنی بیرنەكردنەوە:

الساییكردنەوە و باوەڕ بە تەقدیر و پێداگری 
ل��ەس��ەر نەریتی وێ��ژەی��ی )ن��ق��ل��ی(، م���رۆڤ لە 
توانا  و  ئیمكانات  و  عەقاڵنی  ب��ی��رك��ردن��ەوەی 
 هێزەكی و كردەكییەكان و هەروەها حیسابگەری 
دوور  خ��ۆی  سیاسیی  و  شەخسی  ك���اروب���اری 
بیروباوەڕی  و  ئەفسانە  ت��ووش��ی  و  دەخ���ات���ەوە 
كۆمەڵگایەك  لە  سروشتییە  دەكات.  پڕوپووچی 
كە بژاردە سیاسییەكانی تەقدیرگەرا و دژەعەقڵن، 
لە  بەشداری  و  هاوبەش  كاری  لە  خۆ  تاكەكان 
لە  دەستێوەردان  و  نادەن  بابەتە كۆمەاڵیەتییەكان 
نادەنەوە.  لێك  ب��اش  شتێكی  بە  سیاسی  ك��اری 
بەرهەمهێنان  بۆ  پێویست  بەستێنی  هۆیەوە  بەو 
هاوكارییە  و  بەشداری  نەریتگەلی  گەشەی  و 
گشتی و نەتەوییەكان نەزۆك دەبێ و تاكڕۆیی 
كولتووری  ب���ەرچ���اوی  تایبەتمەندیی  وەك����وو 

كۆمەاڵیەتی لێ دێ.
ك���ە خاڵی  پ��ەرەس��ەن��دن��ی الس��ای��ی��ك��ردن��ەوە 
ب���ەران���ب���ەری ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��ان و ن��وێ��خ��وازی��ی��ە و 
نێوان  لە  وێژەیی  نەریتی  پەرەسەندنی  هەروەها 
و  نەرێنی  لێكەوتەگەلی   سیاسییەكان  ب���ژاردە 
قەرەبوونەبووی كولتووری لێدەكەوێتەوە و بەربەست 
لە بەردەم گۆڕانكاری و گەشەی عەقاڵنییەت و 
بیركردنەوەی عەقاڵنی ساز دەكا. چاوەڕوانی بۆ 
بیروڕاكان  و  ئەندێشە  پلۆرالیزمی  و  فرەچەشنی 

لە وەها كۆمەڵگایەك و لە نێوان مرۆڤی ئاسایی 
و بژاردەكان كارێكی بێسوودە. كەوایە گرووپ و 
پێناسە  خۆیان  بۆ  سەربەخۆ  شوناسی  دەستەكان 
ناكەن و پڕوپاگەندا بۆ گوێڕایەڵی و ملكەچی 

سەرۆك و حەزلێكراوی )مطبوع( خۆیان دەكەن.
چاالكی  پێویستیی  و  كوردییەكان  حیزبە   �٤
ن��وان��دن��ی زی��ات��ری ئ���ەوان ل��ە ه��ەم��ب��ەر خەباتی 

مەدەنی 
خاڵی جێی باس لە پەیوەندی لەگەڵ حیزبە 
تەنانەت  و  حیزبانە  ئەو  كە  ئەوەیە  كوردییەكان 
و  ه��ەڵ��ە  ل��ە  ب���ەری  سیاسی  حیزبێكی  ه��ەم��وو 
كەموكوڕی نین و بەشێك لەو خەسارانەی كە لە 
پەیوەندی لەگەڵ رێكخراوە مەدەنی و چاالكوانە 
مەدەنی  خ��ەب��ات��ی  گشتی  ب��ە  و  م��ەدەن��ی��ی��ەك��ان 
حیزبە  نێو  لە  ب��ردن،  ناومان  كوردستان  نێوخۆی 
هەلومەرجی  لە  و  هەیە  بوونیان  كوردییەكانیش 
ئێستای كوردستان ئەم كێشانە خەساری زۆریان 
و  سیاسی  خەباتی  و  ڕزگاریخوازی  رەوت��ی  بە 
مەدەنی كوردستان گەیاندووە، بەاڵم ئەو حیزبانە 
ئازادانەتر  كەشی  و  زۆر  ئەزموونی  ه��ۆی  بە 
و  ئەندامان  پڕۆفشناڵی  ك��اری  و  رێكخستن  و 
دەتوانن  خێراتر  و  باشتر  زۆر  ئ��ەوان  الیەنگرانی 
بن  زاڵ  نێوخۆدا  پێشهاتووەكانی  رووداوە  بەسەر 
گشتی  ك��اری  و  مەدەنی  خەباتی  بۆ  خەڵك  و 
ی��ارم��ەت��ی ب���دەن. ل��ە راس��ت��ی��دا زۆر ل��ە خەڵكی 
كوردستان چاوەڕوانیی یەكجار زۆریان لە حیزبە 
كوردییەكان بۆ دەستێوەردان و تێوەچوون لە هەمبەر 
رووداوەكانی نێوخۆی كوردستان هەیە، بێ ئەوەی 
ئ��ەوت��ۆ بكەن.  ب��ن كارێكی  ئ��ام��ادە  ك��ە خ��ۆی��ان 
دەگەڕیتەوە  لەوان  هەندێك  چاوەڕوانی  هەڵبەت 
كوردییەكان  حیزبە  ئ��ەوان  كە  ب���اوەڕە  ئ��ەو  س��ەر 
هەڵبژێردراوی  و  ڕاستەقینە  نوێنەرانی  وەك��وو 
خۆیان دەزانن و هەڵوێست و دەستێوەردانی ئەوان 
دەزانن.  خۆیان  دەس��ت��ێ��وەردان��ی  و  هەڵوێست  بە 
پشتیوانیكردن لە هەڵوێستە سیاسییەكانی حیزبە 
ك��وردی��ی��ەك��ان ك��ە ژی��ان��ی��ان ب��ۆ خ��ەب��ات ل��ە پێناو 
كردووە  تەرخان  كوردستان  خەڵكی  ئاڕمانەكانی 
خەباتكارە  بۆ  پشتگەرمییە  و  رێ��زە  جێی  زۆر 
خۆالدان  بە  ببێت  نابێ  ئەوە  بەاڵم  حیزبییەكان، 
سەرجەم  سپاردنی  و  بەرپرسیارێتی  هەستی  لە 
حیزبەكان،  الیەنگرانی  و  ئەندامان  بە  ئەركەكان 
بە تایبەت لە رەوشێكدا كە چاالكی یاسایی ئەو 
نیە  ئیمكانی  كوردستان  كۆمەڵگای  لە  حیزبانە 
خەڵك  كۆمەاڵنی  بە  ئەوان  دەسپێڕاگەیشتنی  و 
پەیوەستە بە پەیوەندیگرتن و چاالكی نواندنی تاك 

بە تاكی خەڵكی كوردستان.
بە هەر حاڵ لەگەڵ سەرجەم ئەو چاوەڕوانییە 
درووست و نادرووستانە دەبێ بگوترێ كە حیزبە 
كوردییەكان كە ئەمڕۆ لە خەباتی چەكداری كەڵك 
دەكەن،  خەبات  سیاسیدا  پانتایی  لە  و  وەرناگرن 
زۆر پێویستە كە وێڕای خۆتەیاركردن بە كەرەسە 
و ئامرازەكانی پەیوەندی و زانیارییەكان، هەموو 
كات لە ئامادەیی باش بۆ رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ 
حیزبەكان  بن.  ئێران  و  كوردستان  ڕووداوەك��ان��ی 
و  ئەندامان  لەگەڵ  پەیوەندیگرتن  بە  دەت��وان��ن 
زۆر  كوردستان  نێوخۆی  لە  خۆیان  الیەنگرانی 
خێرا و بە باشی لە هەواڵ و رووداوەكان ئاگادار 
لە رێگەی میدیا حیزبییەكان سەرجەم  و  ببنەوە 
خەڵكی كوردستان لە نێوخۆ و دەرەوە ئاگاداری 
بابەت  لە  گرنگ  خاڵی  بكەنەوە.  رووداوەك����ان 
كە  ئەوەیە  هەواڵەكان  و  زان��ی��اری  كۆكردنەوەی 
گشتی  بە  و  حیزبەكان  الیەنگرانی  و  ئەندامان 
ب��ە ئامرازە  ك��ەس��ان��ی ه��ەواڵ��ن��ێ��ر دەب���ێ خ��ۆی��ان 
ئینتێرنێت  ت��ۆڕی  وەك��وو  هەواڵنێری  نوێیەكانی 
تەیار بكەن و حیزبەكان تا دەتوانن دەبێ الیەنی 
لە  جۆرە  بەم  و  بپارێزن  كەسانە  ئەو  ئەمنییەتی 
دەستبەسەركردنی  بۆ  رێژیم  پیالنەكانی  الیەكەوە 
پووچەڵ  م��ەدەن��ی��ی��ەك��ان  و  سیاسی  چ��االك��وان��ە 
بكەنەوە و لە الیەكی دیكەوە هەواڵ و زانیاریی 
بە  كوردستان  رووداوەكانی  هەمبەر  لە  درووس��ت 
و  هەڵوێستگرتن  ب��ۆ  ئ���ەوان  و  بگەیەنن  خەڵك 

چاالكی نواندنی هێمنانە ئامادە بكەن.
خالێكی گرنگی دیكە لەو پەیوەندییەدا ئەوەیە 
بەرانبەر  لە  كوردستان  سیاسییەكانی  حیزبە  كە 
رووداوە نێوخۆكانی كوردستان و ئێران دەبێ هەوڵ 
و  هەبێ  ڕوونیان  و  یەكگرتوو  هەڵوێستی  بدەن 
بەو  و  بگرن  چاو  لەبەر  نەتەوەیی  بەرژەوەندیی 

جۆرە یەكڕیزی خەڵكی كردستان بپارێزن.
رۆژهەاڵت  كوردستانی  حیزبییەكانی  میدیا 
بە هۆی  ئەوە  دیارە و  پێوە  كەموكوڕی زۆریان 
حیزبە  ئ���ەوان���ە.  بێ ئیمكاناتی  و  ب��ێ پ��ارەی��ی 
سیاسییەكانی رۆژهەاڵت یەكجار زۆر و لەمێژە 
و  ك��راوەت��ەوە  س��ن��ووردار  تێكۆشانیان  باشوور  لە 
پەیوەندیگرتنی  و  ك��وردس��ت��ان  ب��ۆ  چ��وون��ەوە  ل��ە 
راس����تەوخ����ۆ ل���ەگ���ەڵ خ��ەڵ��ك��ی رۆژه������ەاڵت 
بیانوو  ه��ۆی  بە  ئ��ەوەش  دی��ارە  ك���راون.  بێبەش 
بەدەستەوەنەدان بە رێژیمی ئێرانە كە هێرش نەكاتە 
سەر كوردستانی باشوور. حیزبەكانی رۆژهەاڵت 
ئیمتیازی یەكجار زۆریان بە باشوور داوە، بەاڵم 
دیارە  نەهێناوە.  دەست  بە  دەسكەوتێكیان  هیچ 
ئەگەر بە پێی بەرژەوەندیی كوردستانی گەورەش 
)چ���وار پ��ارچ��ە( ه��ەڵ��س��وك��ەوت ب��ك��ەی��ن، نابێ 
بە  كوردستان  لە  بەشێك  بەرژەوەندیی  پاراستنی 
نرخی لەنێوبردن و الوازكردنی بەرژەوەندیی بەشە 
و  بدەینەوە  لێك  كوردستان  دیكەی  گەورە كانی 
خەباتی سیاسی و مەدەنی ئەو بەشانە لەبەر چاو 
ئامادەن  رۆژهەاڵت  حیزبەكانی  كاتێك  نەگرین. 
بۆ پاراستنی بەرژەوەندیی باشوور بەشێكی زۆر 
ڕەوا  ئیدی  بوەستێنن،  خۆیان  چاالكییەكانی  لە 
حیزبەكانی  ماددی  یارمەتی  باشوورییەكان  نیە 
روژهەاڵت بۆ بەڕێوەبردن و پێشخستنی خەباتی 
سیاسی و مەدەنی و گەشەی میدیای كوردی 
لەو بەشە لە كوردستان نەدەن. لە راستیدا ئەوان 
دەبێ بە دیدێكی نەتەوەیی و بەرپرسانە بڕواننە 
رووداوەك���ان���ی ك��وردس��ت��انی رۆژه����ەاڵت و لە 
رۆژهەاڵت  سیاسییەكانی  حیزبە  بە  یارمەتیدان 
گومان نەكەن، چونكە بەهێزكردنی كۆمەڵگا و 
دواتر  رۆژه��ەاڵت  مەدەنیی  و  سیاسی  خەباتی 
كوردی  سیاسەتی  ب��ەڕێ��وەب��ردن��ی  ب��ۆ  دەت��وان��ێ 
یارییە  ل��ە  ك����وردی  الی��ەن��ی  ب��ەه��ێ��زك��ردن��ی  و 

ناوچەییەكان كاریگەری زۆر دابنێ.
لە كۆتاییدا ئەوەی بۆمان دەردەكەوێ ئەوەیە 
لە  كوردستان  و  ئێران  لە  مەدەنی  خەباتی  كە 
ش��ێ��وەی ه��ەن��ووك��ەدا دی��اردەی��ەك��ی ت��ا ڕادەیەك 
هەنووكە  ه��ەی��ە.  زۆری  ك��ەم��وك��وڕی  و  نوێیە 
بۆ  ه��ەوڵ��ەك��ان  س��ەرج��ەم  ئیسالمی  ك��ۆم��اری 
ئەو  بەڕێوەبردنی  بە  پێشگرتن  و  سەركوتكردن 
رێژیمە  ئ��ەم  گ��ەڕ.  خستووەتە  خەباتە  چەشنە 
ئێران  خەڵكی  ك��ۆم��ەاڵن��ی  م��ەدەن��ی��ی  خەباتی 
خەباتی  دووبارەكردنەوەی  بۆ  سەرەتایەك  وەكوو 
خەڵكی  سیاسییەكانی  داواك��اری��ی��ە  و  سیاسی 
كوردستان و ئێران دەبینێ. لە راستیدا كۆماری 
و  مۆنیزمی  پێكهاتەی  ه��ۆی  ب��ە  ئیسالمی 
باوەڕی  وەحدەتگەرایانەی خۆی و جێگیربوونی 
قودسی و خورافەپەرەستانە لە نێو زەینی بژاردە 
سیاسییەكانی، پێش بە كاری گشتی و خەباتی 
مەدەنی دەگرێ و رێگە بە سازبوونی رێكخراوە 
مەدەنییەكان نادات. یارمەتی و چاالكی زیاتری 
لە  پشتیوانی  و  كوردستان  سیاسییەكانی  حیزبە 
بەرگێكی  كوردستان  خەڵكی  مەدەنی  خەباتی 
و  پاوانخواز  دەسەاڵتی  رووخاندنی  بۆ  زێڕینە 
هاودەنگی  كە  كاتێكدا  لە  تایبەت  بە  س��ەرەڕۆ 
”پاشنەی  وەك��وو  ك��اری گشتی  و  یەكڕیزی  و 
ئیسالمی  ك��ۆم��اری  دیكتاتۆریی   “ ئاشیلی 
خەڵكی  هێمنانەی  خۆپیشاندانی  ل��ێ��ه��ات��ووە. 
بۆكان لە رۆژی یەكی مانگی گواڵن، جارێكی 
وەبەر خۆی  نیشانی دا كە ئەگەر خەڵك  دیكە 
دەنگی  و  لێبكەن  پشتیوانی  حیزبەكان  و  بخات 
باشی دەسەاڵتی  بە  دەتوانن زۆر  باڵو بكەنەوە، 
س��ەرەڕۆ بە چۆك دابێنن و ملكەچی ویست و 

داخوازییەكانی خۆیانی بكەن.

رێبوار
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