
22ی پووشپەڕی 1368ی هەتاوی، وەبیرهێنەرەوەی یەكێك لە تاڵترین 
رۆژە مێژووییەكان بۆ بزووتنەوەی رزگاریخوازی نەتەوەی كورد، بەتایبەتی لە 
كارەساتە  ئەم  ئێرانە.  كوردستانی  دێموكراتی  بۆ حیزبی  و  ئێران  كوردستانی 
ئێستاش پاش 24 ساڵ،  دەدات كە  ئازار  ئازادیخوازەكان  زیاتر مرۆڤە  كاتێ 
تاوانبارانی ئەم جینایەتە بە شێوەیەكی فەرمی لە هیچ دادگایەكدا بە بیروڕای 
و  مرۆڤدۆست  كۆمەڵە  و  كۆڕ  هیوادارین  بۆیە  نەناسێنراون.  جیهان  گشتیی 
ئازادیخوازەكان لە پێناو ناساندنی الیەنەكانی ئەم تیرۆرە دژەمرۆییەدا هەنگاو 
هەڵ بگرن و لە كردەوەیەكی مرۆڤدۆستانەدا، بڕیاردەران و بكەرانی ئەم جینایەتە 
سامناكەی سەدەی بیستەم دژ بە نەتەوەی كورد ریسوا بكەن و لە دادگایەكی 

بێ الیەنی نێونەتەوەییدا تاوانباران بە سزای جینایەتەكەیان بگەیەنن.

دیاردەی تیرۆریزم بە بێ  ئەوەی رەوایی یاسایی 
رفاندن،  ئەشكەنجەكردن،  گرتن،  لە  خۆی  هەبێت 
دیكەدا  نەشازی  شێوازی  زۆر  فیزیكیی  و  حەزفی 
دەبینێتەوە و كاتێك دەبێتە سیاسەتی گشتی لە الیەن 
ئەو  خودی  شارۆمەندانی  دژی  لە  و  رێژیمێكەوە 
دەوڵەتی  تیرۆریزمی  پێناسەی  دەچێت  بەڕێوە  واڵتە 
تیرۆری  بەرچاویشی  هەرە  نموونەی  وەردەگرێت. 
دوو  بەتایبەتی  ئێرانی  و  ئۆپۆزیسیۆنی  رێبەرانی 
نەمر  و  قامسلووی  دوكتور  كورد،  مەزنی  رێبەری 
دوكتور سادقی شەرەفكەندی  و هەروەها دەیان كادر  و 
پێشمەرگەی دیكەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 

ئێرانە. 
مەبەستی  بە  ئیسالمی  كۆماری  رێژیمی 
هەموو  ناڕەواكەی،  دەسەاڵتە  لە  كردن  پارێزگاری 
یاساییەكان  سیاسی  و  مرۆیی،  ئەخالقی،  بەها 
توندوتیژی  چەشنەكانی  هەموو  دەكات  و   پێشێل 
بەرژەوندییە  ئامانج  و  بە  گەیشتن  ئامرازی  دەكاتە 
كە  سەلماندوویەتی  مێژوو  بەاڵم  نامرۆییەكانی، 
لەنێوبردنی كەسایەتییەك یان رێبەری بزووتنەوەیەكی 
ئازادیخواز، ورەی نەتەوەیی خەڵك دانابەزێنێت و تیرۆر 
 و توندوتیژیش  گەرەنتیی مانەوەی هیچ دەسەاڵتێك 

نەبووە و نابێ .
بێبەشكردنی نەتەوەكانی پێكهێنەری واڵتی ئێران 
جۆرێكی  نەتەوەییەكانیان   شارۆمەندی  و  مافە  لە 
دیكە لە تیرۆری دەوڵەتیی كۆماری ئیسالمیی ئێرانە 
خۆی  نەتەوەییدا  شوناسی  تیرۆری  خانەی  لە  كە 
دەبینێتەوە  و دەرئەنجامەكەی ئەو هەاڵواردنە نەهادینە 
گەشەكردن  پێگەیشتن  و  لە  رێگر  بۆتە  كە  كراوەیە 
پێكهێنەری  نەتەوەكانی  چاالكانەی  بەشداریی   و 
واڵتی ئێران لە سیستمی بەڕێوەبەریی واڵتەكەیاندا  و 
جێگربوونیان لە پێگەی شارۆمەندیی دەرەجە دوودا  و 

دیكەی چەشنەكانی چەوساندنەوە  و هەاڵواردن.
حیزبی  الیەنگرانی  ئەندامان  و  ئێمە  بۆ  ئەوەی 
كە  ئەوەیە  گرینگە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 
حیزبەكەمان هەرگیز لە خانەی تیرۆر  و تیرۆریزمدا 
متمانە  خۆشەویستی  و  ئەوەش  نەگرتۆتەوە  و  جێی 
پێكراویی حیزبەكەمانی چەند قات كردۆتەوە و رەوایی 

خەباتەكەمانی سەلماندووە. 
تەنیا چەند رۆژ بەسەر بیست و چوارەمین ساڵیادی 
تیرۆری رێبەری نەمرمان، شەهید دوكتور قاسملوودا 
تێپەڕیوە، دوكتۆر قاسملوو سەرەڕای ئاگاداربوونی لە 
دیالۆگی  دەستپێكردنی  بە  ویستی  ڕێژیم،  ناپاكیی 
دەرفەتێكی  تاران،  لەگەڵ دەسەاڵتدارانی  ڕاستەوخۆ 
بەاڵم  بڕەخسێنێ.  ژیان  پێكەوە  و  ئاشتی  بۆ  نوێ 
رێبەری كوردی  دڵپاكییەی  ئەو  ئیسالمی  كۆماری 

بە دڵناپاكیی خۆی وەاڵم دایەوە.
رێبەری  تیرۆری  ساڵی  24ەمین  لە  ئەمڕۆ 
هەمیشە زیندوو دوكتور قاسملووی مەزندا، ئەو و ناوە 
گەورەكەی لە دڵی میلیۆنان كورد و ئازادیخوازانی 
ناوزڕاوتر  ئیسالمیش  كۆماری  و  دەژی  ناوچەدا 
هەمیشەییەكەیەوە  دڵەڕاوكێ   و  ترس  بە  جاران  لە 
چارەنووسی  لەسەر  مێژوو  بڕیاری  چاوەڕوانی 

رەشیەتی.

پـــەیـــڤ
ناهید حسێنی

دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا
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رێبازی قاسملوو مانا بە ژیان دەبەخشێت

وەزیری دەرەوەی ئامریكا:
وتووێژی نێوان فەلەستینی و ئیسراییلییەكان 

دەست پێدەكاتەوە

سەرۆكی هاوپەیمانیی نەتەوەیی دژبەرانی سووریە:
ئەجێندای ژینێڤی 2مان قەبووڵ نیە

دەرەوەی  ك����اروب����اری  وەزی�����ری  ك��ێ��ری  ج���ان 
فەلەستینی  رایگەیاند،  شەممە  رۆژی  ئامریكا 
وتووێژەكان  دەسپێكردنەوەی  بۆ  ئیسراییلییەكان  و 

لەگەڵ یەك رێككەوتوون.
پێش  ك��ێ��ری  ئ��ەل��ع��ەرەب��ی��ە،  ه���ەواڵ���ی  بە پێی 
فڕۆكەخانەی  ل��ە  ئامریكا  ب��ۆ  گ���ەڕان���ەوەی  ل��ە 
رایگەیاند  ئ��ۆردۆن  پێتەختی  ئەمان  نێونەتەوەیی 
كە دوو الیەنی فەلەستینی و ئیسراییلی حەتووی 
داهاتوو لە واشینگتۆن وتووێژەكانی ئاشتی دەست 

پێدەكەنەوە.
كاروباری  وەزی����ری  راپ���ۆرت���ە،  ئ���ەم  پ��ێ��ی  ب��ە 
دەرەوەی ئامریكا پێش لە راگەیاندنی ئەم هەواڵە 
حكوومەتی  سەرۆكی  عەبباس  مەحموود  لەگەڵ 
خۆبەڕێوەبەری فەلەستین لە رامۆڵاڵ چاوپێكەوتن 

و وتووێژی كردووە.
بە وتەی كێری، سائێب عەریقات بە نوێنەرایەتی 

الیەن  لە  لیڤنی  تسیپی  و  فەلەستینییەكان  لە 
ئیسراییلییەكانەوە حەوتووی داهاتوو بۆ وتووێژ لە 

واشینگتۆن ئامادە دەبن.
كاربەدەستانی فەلەستینی پێش لەمە خوازیاری 
گارانتی بە نووسراوە لە الیەن ئیسراییلەوە لەهەمبەر 
پابەندیی ئەم واڵتە بە سنوورەكانی ساڵی 1967 لە 

نێوان دوو الیەندا بوون.
بە پێی ئەم راپۆرتە، كێری داوای لە بنیامین 
نتانیاهۆ سەرۆك وەزیرانی ئیسراییل كردووە تەواوی 
واڵتە  ئەم  زیندانەكانی  لە  فەلەستینییەكان  دیلە 
ئازاد بكات، بەاڵم نتانیاهۆ وتوویەتی تا پێش لە 

دەسپێكی وتووێژەكان ناتوانێ وەها كارێك بكات.
هەر لەم حاڵەدا ئەلعەرەبیە لە زاری سەرچاوەیەكی 
ئاگادارەوە رایگەیاند كە كاربەدەستانی ئیسراییلی 
لەسەر ئازادیی قۆناغ بە قۆناغ دیلە فەلەستینییەكان 

لە مانگەكانی داهاتوودا رەزامەندییان دەربڕیوە.

هاوپەیمانیی  س��ەرۆك��ی  ج��ۆرب��ا،  ئ��ەح��م��ەد 
دژبەرانی سووری رۆژی شەممە 20ی ژووییە 
وتی كە ئەجێندای دانیشتنی ژێنێڤی 2، ئایەتی 

كتێبی ئاسمانی نین كە بڕوای پێی بێت.
سووری  دژب��ەران��ی  هاوپەیمانیی  سەرۆكی 
كۆتایی  لە  ئەسەد  بەشار  "رێژیمی  رایگەیاند: 
بە  سووریە  خەڵكی  راپەڕینی  ساڵی  یەكەمین 
دۆزینەوەی  دەرفەتەكانی  كوشتار  و  سەركوت 
رێگەچارەیەكی سیاسی و دیپلۆماتیكی لە نێو 
برد، بە بڕوای من ئێستا دەبێ تەوەری سەرەكیی 
دەرەتانەكان،  ئامادەكردنی  لەسەر  وتووێژەكان 
دابین  ب��ەرەن��گ��اری،  هەلومەرجی  پێكهێنانی 
كردنی چەك و چۆڵ، خۆراك و دەوا ودەرمان 

بۆ دژبەرانی سووری، چڕ بێتەوە."
جۆربا بە هێما كردن بۆ روونیی هەڵوێستەكانی 
خۆی، وتی: "بەو واڵتانەی كە لە یارمەتیدان 

كەمكاری  و  كارشكێنی  سووریە  شۆڕشی  بە 
دەكەن، دەبێ بڵێم لە ئێستادا دابینكردنی چەك 
و چۆڵی پێشكەوتوو بۆ دژبەران زیاتر لە هەر 

شتێكی دیكە گرینگیی هەیە."
ئازادی  ئەرتەشی  كە  حاڵێكدایە  لە  ئەمە 
تێكهەڵچونێكی  پاش  شەممە  رۆژی  سووریە 
توانی  ئەسەد  بەشار  هێزەكانی  لەگەڵ  قورس 
ناوچەی  لە  هێزانە  ئ��ەم  فەرماندەیی  بنكەی 
"خانۆلعەسەل" هەڵكەوتوو لە دەورووبەری حەلەب 

تێك بشكێنێ و دەستی بەسەردا بگرێت.
2ی  كونفڕانسی  بەڕێوەچوونی  گەاڵڵەی 
واشینگتۆن  و  مۆسكۆ  پێشنیاری  بە  ژێنێڤ 
هاتوەتە ئاراوە كە تا ئێستا سەرەڕای ئامادەیی 
لەم كونفڕانسە، دژبەران  بەشداری  بۆ  دەمیشق 
لە  هێزیان  هاوسەنگیی  گۆڕینی  پێشمەرجی 

بواری سەربازییەوە خستوەتە بەر باس.

چوارەمین  و  ب��ی��س��ت  ل���ە  ك���وردس���ت���ان 
ت��ی��رۆری دوك��ت��ور قاسملوو و  س��اڵ��وەگ��ەڕی 
هاوڕێیانیدا، یاد و بیرەوەرییەكانی ئەم رێبەرە 
مەزنەی بزووتنەوەی نەتەوەیی دێموكراتیكی 
كوردی بەرز راگرت. بەم بۆنەیەوە، سەر لە 
بەیانیی رۆژی چوارشەممە 22ی پووشپەڕی 
دەفتەری  بنكەی  ل��ە  ه��ەت��اوی،  1392ی 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  سیاسیی 
ئامادەبوونی  ب���ە  رێ��وڕەس��م��ێ��ك  ئ��ێ��ران��ی��ش 
و  پێشمەرگەكان  رێبەریی حیزب،  ئەندامانی 
ئەندامان و بنەماڵەكانیان و میوانانی بەشدار 

بەڕێوەچوو.
ئەم رێوڕەسمە بە پێشكەش كردنی سروودی 
خولەكێك  و  رەق��ی��ب"  "ئ���ەی  ن��ەت��ەوای��ەت��ی��ی 
شەهیدانی  پ��اك��ی  گ��ی��ان��ی  ب��ۆ  ب��ێ��دەن��گ��ی 
پێكرد.  دەستی  كوردستان  رزگاریی  رێگای 
پاشان فیلمێكی دیكۆمێنتاری لە ژێر ناوی 
"روانگەی دوكتور قاسملوو لە پێوەندی لەگەڵ 
خەباتی نەتەوەیی كورد" بۆ بەشداربووان لەم 

رێوڕەسمەدا پیشان درا.
ل��ە درێ����ژەدا، ك��ەری��م پ��ەروی��زی ئەندامی 
بە  دێ��م��وك��رات  حیزبی  سیاسیی  دەف��ت��ەری 
نوێنەرایەتی لە دەفتەری سیاسی، لێدوانێكی 

پێشكەش كرد.
بەڕێز پەرویزی لە قسەكانی خۆیدا وتی: 
" ژیانی دوكتور قاسملوو پڕ بوو لە هەوراز و 
نشێو، بەاڵم سەرەڕای ئەمانە دوكتور قاسملوو 

بنەڕەتیی  ئوسوولی  هەندێك  لەسەر  ب��ەردەوام 
وەك ئازادی جەختی دەكردەوە و هیچ كۆسپێك 

نەیتوانی ئەم بابەتە كەمڕەنگ بكاتەوە."
بەڕێز كەریم پەرویزی لە قسەكانی خۆیدا 
قادری  "عەبدوڵاڵ  بیرەوەریی  و  یاد  هەروەها 
حیزبی  ناوەندیی  كومیتەی  ئەندامی  ئ��ازەر" 
قاسملوودا  دوكتور  لەگەڵ  كە  دێموكراتی 
ب��ەرز راگ��رت و هەروەها چەند  ب��وو،  شەهید 
سەالم  "س��ەی��د  شەهید  ل��ەم��ەڕ  وتەیەكیشی 

عەزیزی" ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران و لە هاوڕێیانی 
نزیكی دوكتور قاسملو كە لە ساڵی 1378ی 
لە  بە هۆی نەخۆشی، ماڵئاوایی  هەتاوییدا 

ژیان كرد، پێشكەش كرد.
قسەكانیدا  درێ���ژەی  لە  پ��ەروی��زی  كەریم 
وتی: "دوكتور قاسملوو بۆ دابین كردنی مافە 
رەواكانی نەتەوەی كورد هەوڵی دا و تێكۆشا 
ك��ە دۆس��ت��ان و ه��اوڕێ��ی��ان��ی ل��ەگ��ەڵ بنەما 

ئاشنا  ه��اوچ��ەرخ  س��ەدەی  پێشكەوتووەكانی 
بكات و ئەوان بە شێوەیەك پ��ەروەردە بكا كە 
تا دوادڵۆپی خوێنیان بۆ بەدەستهێنانی مافە 

نەتەوەییەكان شێلگیر و بەردەوام بن".
هاوبەشی  پەیامی  پێوەندییەدا  ل��ەم  ه��ەر 
الوانی  و  خوێندكاران  ژنان،  یەكیەتییەكانی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران لە الیەن "حیسام 

ئەحمەدی"یەوە خوێندرایەوە.

تيرۆریزمی دەوڵەتی
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بڕووخـێ رێژیمـی كۆنەپەرستی كۆماری ئیسالمیی ئــێران

بەڕێوەچوونی رێوڕەسمی 24ەمین ساڵوەگەڕی شەهیدكرانی 
دكتور قاسملوو لە دەرەوەی واڵت

سەردانی دوو رێكخراوی منداڵپارێزی كوردستان 
لە دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكرات

بەڕێوەچوونی چاالكیی تەبلیغی لە كوردستان بە بۆنەی 24ەمین ساڵوەگەڕی تیرۆری 
دوكتور عەبدولرەحمان قاسملوو و هاوڕێیانی

سمینارێكی زانستی لەمەڕ كەسایەتیی شەهید دكتور قاسملوو، 
لە شاری كۆیە بەڕێوە چوو

رێوڕەسمی ساڵیادی شەهیدكرانی دكتور قاسملوو و 
هاوڕێیانی لە ناوەندی 3ی كوردستان بەڕێوەچوو

رێوڕەسمی ساڵیادی شەهیدكرانی دكتور قاسملوو لە 
ناوەندی 1ی كوردستان بەڕێوە چوو

سپاسنامەی كۆمیسیۆنی تەشكیالتی حیزبی دێموكرات 
لە خەڵكی كوردستان

كتێبی "خولیا و مەرگی رەحمانی كورد" وەرگێڕدرایە 
سەر زمانی توركی

لە 24  واڵت،  دەرەوەی  لە  دێموكرات   حیزبی  كۆمیتەكانی 
پێكهێنانی  بە  هاوڕێیانی  و  قاسملوو  دوكتور  تیرۆری  ساڵەی 
ب��وون��ی حیزب و رێ��ك��خ��راوە و  ئ��ام��ادە  ب��ە  سمینار و رێ��پ��ێ��وان، 
كەسایەتییەكانی كوردی چوار پارچەی كوردستان، چاالكڤانانی 
سیاسی و مەدەنی نەتەوەكانی دیكەی ئێرانی، كەسایەتییەكان و 
روناكبیران و رۆژنامەنووسانی ئێرانی، كە لە واڵتانی فینالند، 
نۆروێژ، ئوتریش، لوبنان، كوردستانی سووریە، بریتانیا، فەرانسە، 

وێڕای  و  چ��ووە  بەڕێوە  دان��م��ارك  و  كانادا  رۆژئ���اوای  سوئید، 
كۆماری  رێژیمی  دەوڵ��ەت��ي��ی  تیرۆریزمی  ك��ردن��ی  مەحكووم 
ئیسالمی، یاد و بیرەوەرییەكانی رێبەری ناوداری نەتەوەی كورد 
ئێرانیان  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  گشتیی  سكرتێری  و 
بۆ  كوردستان  رۆژنامەی  بەڕێزی  )خوێنەرانی  راگ��رت.  بەرز 
زیاتر ئاگادار بوون لەو چاالكییانە، دەتوانن سەردانی ماڵپەڕی 

"كوردستان میدیا" بەكەن(.

ئەستێرەی  رێكخراوی  دوو  پووشپەڕ،  16ی  رێكەوتی 
دەفتەری  س��ەردان��ی  شارتێر"  "دۆق  گ��رووپ��ی  م��ن��دااڵن  و 
ئەو  كرد.  ئێرانیان  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  سیاسیی 
ئەندامی  قادری  محەممەدنەزیف  لەالیەن  رێكخراوەیە  دوو 
لێكرا. لەم دیدارەدا باسێك  دەفتەری سیاسییەوە پێشوازییان 
لەسەر كار  و چاالكی ئەو رێكخراوانە  و چۆنیەتیی هاوكاری 

كردنیان لەگەڵ مندااڵنی حیزبی دێموكرات كرا.
لە بەشێكی دیكەی ئەو چاوپێكەوتنەدا پاش ئاڵوگۆڕی 
بیروڕا  و رێكەوتن لەسەر چۆنیەتی شێوازی هاوكاری كردنیان 
لەگەڵ ناوەندی نێرگز  و كۆمەلێك داخوازیی ئەو ناوەندەوە كە 
لەالیەن فاتیح ساڵحی بەرپرسی ناوەندی نێرگز بۆ پەروەردەى 
فیكریی مندااڵن و مێرمندااڵی كوردستانی ئێران باس كرا، 

شێواز و شوێنی پێكەوە هاوكاری كردنیشیان دیاری كرا.

ئەمساڵیش، ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران  لە سەر وبەندی 22ی پووشپەڕ، ساڵڕۆژی 
تیرۆركرانی دوكتور عەبدولڕەحمان قاسملوو  و هاوڕێیانی 
بە دەستی دیپلۆمات تیرۆریستەكانی كۆماری ئیسالمی 
ئێران، لەسەر بانگەوازی كۆمیسیۆنی تەشكیالتی حیزبی 
دێموكرات  بۆ بەرز راگرتنی یاد  و بیرەوەری  و خەباتی 
مەحكووم  بۆ  ه��ەروەه��ا  شەهیدانە  و  ئ��ەو  لەشانازیی  پڕ 
ئێران،  ئیسالمیی  دەوڵەتیی كۆماری  تیرۆریزمی  كردنی 
وەفادار  تێكۆشەرانی  كوردستان  و  ئەمەگی  بە  خەڵكی 
ب��ە رێ��ب��ازی دوك��ت��ور قاسملوو، ب��ە ب��ەڕێ��وەب��ردن��ی ك��ار  و 
چاالكیی تەبلیغی تایبەت بەو بۆنەیە )نووسینی دروشمی 
شۆڕشگێڕانە  و باڵوكردنەوەی تراكت  و پوستێری تەبلیغی، 
چرای  كوژاندنەوەی  ك��وردی،  جل وبەرگی  كردنی  لەبەر 
ماڵەكان بۆ ماوەی 3 خولەك لەشەوی 22ی پووشپەڕ  و 
هەروەها سەرلەنوێ دەست نیشان كردنەوەی ئەو مەیدان  و 

شەقامانەی كە پێشتر بەناوی د. قاسملوو ناودێر كراون( 
جارێكی دیكە رێز  و وەفاداریی خۆیان بە رێبازی قاسملووی 
رێبەر دووپات كردەوە  و پیشانیان دا كە دوكتور قاسملوو 
و گوند  شار  زورب��وون��ی  بە هۆی  زی��ن��دووە.  رێبازیدا  لە 
وناوچەكان لیرەدا تەنیا ئەماژە بە ناوی شارەكان دەكەین. 
ئاگاداریی  بۆ  دەتوانن  كوردستان  رۆژنامەی  خوێنەرانی 

زیاتر سەردانی سایتی "كوردستان میدیا" بەكەن.
قوچان،  كەنگاوەر،  سەحنە،  كرماشان،  ئیالم،  ت��اران، 
كرند غەرب )دااڵهۆ(، سەرپێڵ زەهاو، شائاباد، سەالسی 
مەریوان،  پاوە،كامیاران،  سنە،  قەسرشیرین،  باوەجانی، 
دیواندەرە، سەقز، بانە، یۆكان، مەهاباد، سەردەشت، رەبەت، 
پیرانشار، نەغەدە، شنۆ، ورمی، سەڵماس ، ماكۆ، قوچان، 

تیكاب، سایین قەاڵ، هەوشار.

پووشپەڕ  19ی  رێكەوتی  چوارشەممە  رۆژی 
"دكتور  ن��اوی  لەژێر  سمینارێك  كۆیە  زانكۆی  لە 
بە  رێبەری"  دێموكراتیك،  سوسیالیزمی  قاسملوو، 
لێكۆڵەر  و  ئەكادمیك  كەسایەتیی   4 كۆڕگێڕیی 
بۆ  بێدەنگی  ساتێك  ب��ە  سمینارەكە  ب��ەرێ��وەچ��وو. 
بەتایبەت  كوردستان  رزگ��اری  رێگای  شەهیدانی 

شەهید دكتور قاسملوو دەستی پێكرد.
پەرویزی،  كەریم  بەشداریی  بە  یەكەم  پانێلی 
دێموكراتی  حیزبی  سیاسیی  دەف��ت��ەری  ئەندامی 
دەستپیش، مامۆستای  و حیسام  ئێران  كوردستانی 

زانكۆ كرایەوە. 
لە پانێلی دووەمدا بەڕێز پەرویز رەحیم قادر بابەتی 
"قاسملوو لە ئەندێشەی سیاسی"دا و بەرێز سۆران 

چەكداری  "خەباتی  بابەتی  رۆژن��ام��ەوان  سەلیمی، 
لە روانگەی قاسملوو"يان پێشكەش كرد. لە بڕگەیەكی دیكە 
سیمینارەكەدا خەاڵتی قاسملوو لەالیەن یەكیەتی خوێندكارانەوە 

پێشكەش بە بەڕێزان خدر سەداقەت، محەممەدخان موساعیدی، 
و  دێرین  پێشمەرگەی  ناسری،  و محەممەد  فەتحوڵاڵ خۆبایی 

رێبوارانی رێگای دكتور قاسملوو كرا.

ساڵوەگەڕی  24ەمین  رێوڕەسمی  پووشپەڕ،  21ی  رێكەوتی  هەینی  رۆژی 
شەهیدكرانی دوكتور قاسملوو و هاوڕێیانی، بە ئامادە بوونی ئەندامانی رێبەری، 
پێشمەرگە و بنەماڵە و ئەندامانی حیزبی دێموكرات و هەروەها میوانانی بەشداربوو، 
بەڕێوەچوو. سەرەتای رێوڕەسمەكە بە خوێندنەوەی سروودی ئەی رەقیب و راگرتنی 
دەستی  كوردستان  شەهیدانی  پاكی  لەگیانی  رێزگرتن  بۆ  بێدەنگی  خولەكێك 

پێكرد.
سەدیق دەروێشی ئەندامی كۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموكرات پەیامی ناوەندی 
كرد.دواتر  پێشكەش  هاوڕێیانی  و  قاسملوو  د.  تیرۆری  ساڵیادی  بەبۆنەی  3ی 
دێموكراتەوە  حیزبی  هونەری  كۆرسی  لەالیەن  "ژی��ان��ەوە"  ن��اوی  لەژێر  سروودێك 
خوێندرایەوە و دوابەدوای ئەوەش پەیامی هاوبەشی یەكیەتییەكانی الوان و ژنانی 

دێموكراتی كوردستانی ئێران پێشكەش كرا.

بنەماڵە  و  پێشمەرگە  بەئامادەبوونی  پووشپەڕ  23ی  رێكەوتی  یەكشەممە  رۆژی 
و ژمارەیەك لە ئەندامانی كەمپی كاوە، رێوڕەسمی 22ی پووشپەڕ، بە خوێندنەوەی 
پاكی  گیانی  لە  رێزگرتن  بۆ  بێدەنگی  خولەكێك  راگرتنی  و  رەقیب  ئەی  س��روودی 
شەهیدان دەستی پێكرد. پاشان پەیامی ناوەندی 1ی كوردستان لەالیەن تاهیر كەسیلی 
پێشكەش  ناوەندەوە  ئەو  بەرپرسی  و  دێموكرات  حیزبی  ناوەندیی  كۆمیتەی  ئەندامی 
كرا. هەروەها پەیامی هاوبەشی كۆمیتەكانی ژنان و الوان لە ناوەندی 1ی كوردستان 
خوێندرایەوە. لە درێژەی رێوڕەسمەكەدا چەندین سروود لەالیەن كۆڕی هونەری حیزبی 

دێموكراتەوە پێشكەش بە ئامادەبوان كرا.

بۆ  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  تەشكیالتی  كۆمیسیۆنی  سپاسنامەی 
ئەندامان، الیەنگران  و خەڵكی بەئەمەگ  و مافخوازی كوردستان 

پووشپەڕ،  22ی  س��ەر وب��ەن��دی  لە  راب���ردوو،  سااڵنی  نەریتی  وەك  ئەمساڵیش، 
دەستی  بە  هاوڕێیانی  قاسملوو  و  عەبدولڕەحمان  دوكتور  تیرۆركرانی  ساڵڕۆژی 
دیپلۆمات تیرۆریستەكانی كۆماری ئیسالمی ئێران، لەسەر بانگەوازی كۆمیسیۆنی 
تەشكیالت بۆ بەرز راگرتنی یاد  و بیرەوەری  و خەباتی پڕ لەشانازیی ئەو شەهیدانە 
ئێران،  ئیسالمی  كۆماری  دەوڵەتیی  تیرۆریزمی  كردنی  مەحكووم  بۆ  هەروەها   و 
خەڵكی بەئەمەگی كوردستان  و تێكۆشەرانی وەفادار بە رێبازی شەهید قاسملوو، 
بە بەڕێوەبردنی كار  و چاالكیی تەبلیغیی تایبەت بەو بۆنەیە) نووسینی دروشمی 
شۆڕشگێڕانە  و باڵوكردنەوەی تراكت  و پوستێری تەبلیغی، لەبەر كردنی جل وبەرگی 
كوردی، كوژاندنەوەی چرای ماڵەكان بۆ ماوەی 3 خولەك لەشەوی 22ی پووشپەڕ 
 و هەروەها سەرلە نوێ دەست نیشان كردنەوەی ئەو مەیدان  و شەقامانەی كە پێشتر 
بەناوی د. قاسملووەوە ناودێر كراون( جارێكی دیكە رێز  و وەفاداری خۆیان بە رێبازی 
رێبازیدا  لە  قاسملوو  دوكتور  كە  دا  پیشانیان  ك��ردەوە  و  دووپ��ات  رێبەر  قاسملووی 
زیندووە. وێڕای پێزانین  و دەست خۆشی لە ئەندامان  و الیەنگران  و خەڵكی تێكۆشەر 
 و خەباتكاری كوردستان، لەو پێوەندییەدا، هەست  و بیری هاوخەباتی  و هاوپێوەندی 
كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان بەرز دەنرخێنین  و ئومێدی بەردەوامی  و درێژە پێدانی 

خەبات دەكەین بۆ گەیشتن بە سەركەوتن.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
كۆمیسیۆنی تەشكیالت

24ی پووشپەڕی 1392ی هەتاوی

كتێبی "خولیا و مەرگی رەحمانی كورد" كە باس لە ژیانی د. قاسملوو دەكات 
وەرگێڕدرایە سەر زمانی توركی.

كتێبی خولیا و مەرگی رەحمانی كورد لەالیەن "كارۆل پڕۆن هۆبێر"، نووسەری 
وێنێزوئێالیەوە بە زمانی ئینگلیزی نووسراوە. هەنووكە لە الیەن خاتوو "دیالن بوجاك" 
ئەڤێستا  دەزگ��ای  زمانە.  ئەو  سەر  وەرگ��ێ��ڕدراوەت��ە  توركەوە  وەرگێری  و  نووسەر 
ئەركی چاپ و باڵو كردنەوەی كتێبی خولیا و مەرگی رەحمانی كوردی وەئەستۆ 

گرتووە.
كارۆل پڕۆن هۆبێر نووسەر و وەرگێر، بۆخۆی لەنزیكەوە لەگەڵ دكتور قاسملوو 
لەنزیكەوە  و  ماوەتەوە  قەندیل  لە  ماوەیەكیش  بۆ  و  هەبووە  و چاوپێكەوتنی  دیدار 
لەگەڵ ژیانی د. قاسملوو ئاشنا بووە. ئەو كتێبە پێشتریش لەزمانی ئینگلیزییەوە 

لەالیەن فەتاح كاویانەوە وەرگێڕدرابووە سەر زمانی كوردی.



3 ژمارە 609 ـ 22ی ژووییەی 2013

سەردەشت:
رێكەوتی 13ی پووشپەڕ حاجی عەبدوڵاڵ حەیاكی ناسراو بە عەبدوڵاڵی 
بەهۆی  سەردەشت  ناوچەی  لە  بی"  "كانی  گوندی  خەڵكی  جۆاڵ،  عەلی 

نەخۆشی كۆچی دوایی كرد.
كاك عەبدوڵاڵ باوكی شەهیدی حیزبی دێموكرات "عومەر حەیاكی"یە كە 

لەریزەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێراندا، ساڵی 1362 شەهید بوو.

دیواندەرە:
عەلی مورادی ناسراو بە "عەلی رەعنا نەرگەسڵە" باوكی شەهید عەبدوڵاڵ 
مورادی بە هۆی نەخۆشی لە شاری دیواندەرە كۆچی دوایی كرد. عەلی 
مورادی خەڵكی شاری دیواندەرە، یەكێك لە دڵسۆزانی حیزبی دێموكرات بوو 
و ماڵەكەی جێگای حەوانەوەی پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكرات بووە. شەهید 
عەبدوڵاڵ ئەندامی حیزبی دێموكرات بوو و ساڵی 1376ی هەتاوی لەالیەن 

هێزەكانی رێژیمەوە دەسبەسەر كرا و لەزیندانی ناوەندیی سنە ئێعدام كرا.

ژاوەرۆی سنە:
لەناوچەی  منبەری  م��وراد  و  ئەحمەدی  ئیسماعیل  شەهیدان  دایكی 
لەمەوبەر  دواییان كرد.چەند رۆژ  نەخۆشی كۆچی  بە هۆی  ژاوەرۆی سنە 
سنە  ژاوەرۆی  ناوچەی  بە  سەر  هۆیەی  ئاوایی  خەڵكی  ئەحمەدی  ئایشێ  
بەهۆی نەخۆشی كۆچی دوایی كرد.دایە ئایشێ  دایكی شەهید ئیسماعیل 

ئەحمەدی)ئیسماعیل چاو شین( بوو.
دایە  پووشپەڕ  2٥ی  رێكەوتی  شەممە  سێ   رۆژی  دیكەوە  لەالیەكی 
بەهۆی  نییەر  گوندی  لە  منبەری  ئ��ازاد  شەهید  دایكی  منبەری  شەریفە 
نەخۆشی كۆچی دوایی كرد.دایە شەریفە لە بنەماڵەیەكی شەهید پەروەر  و 
نیشتمانپەروەردا دەژیا و دوو برای بە ناوەكانی شەهید عەلی نەقی  و شەهید 
دێموكراتی  حیزبی  ریزەكانی  لە  ب��رازای   2 ئامۆزا و  منبەری  و٥  جەعفەر 
كوردستانی ئێراندا شەهید بوون. دایە شەریفە لەنێو خەڵكی ناوچەكە رێزێكی 

تایبەتی هەبوو و خەڵكی بەچاوی رێزەوە دەیڕوانییە ئەو ژنە تێكۆشەرە.

هەڵەبجە:
رووداوی  ئەنجامی  ل��ە  پووشپەڕ  2٥ ی  رێكەوتی  سێ  شەممە  رۆژی 
هەڵەبجەی  دانیشتووی  كە  حیزبی  بنەماڵەیەكی  لە  كەس  دوو  هاتووچۆدا 
شەهید بوون گیانیان لەدەست داوە و سێ  ئەندامی دیكەی ئەو بنەماڵەیەش 
بریندارن. منیرە مورادیان لەدایك بووی ساڵی 1340 و لە ئاوایی تەنگیسەری 
بەختیار  شەهید  خوشكی  هاوكاتیش  و  هەڵێناوە  بەدونیا  چاوی  سنە  شاری 
 17 تەمەن  قوربانی  هەڵگورد  ناوی  بە  كوڕەكەی  لەگەڵ  هاوڕی  مورادیە 
گیانیان  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  الوان��ی  یەكیەتیی  ئەندامی  و  ساڵ 
راپەڕاندووە  بەردەوامی ئەركە حیزبییەكانیان  بە  بنەماڵەیە  لەدەست داوە. ئەو 
پێیان  حیزبییەوە  ئورگانەكانی  لەالیەن  كارانەی  ئەو  هەڵەبجە،  لەسنووری  و 
لە  دێموكرات  حیزبی  شاندێكی  ب���ردووە.  ب��ەڕێ��وەی��ان  بەباشی  ئەسپێردراوە 
دوو  ئەو  بەخاك سپاردنی  و  پرسە و سەرەخۆشی  لە  پێوەندییەكانی سلێمانی 

ئەندامەی حیزبدا بەشدار بوو.

كۆچی دوایی دوو كەسایەتيی خۆشناوی كوردستان

سەالسی باوەجانی:
"مەیانخۆ"ی  ئاوایی  خەڵكی  مەحموود  كوڕی  خ��ودام��ورادی  مەجید 
سەالس باوەجانی كەسایەتی خۆشناوی ئەو دەڤەرە بەهۆی نەخۆشی كۆچی 
خەڵكی  رێ��زی  جێگای  خۆشناو  و  كەسێكی  مەجید  ك��اك  ك��رد.  دوای��ی 
ناوچەی سەالسی باوەجانی بوو و دوای رووخانی رێژیمی پاشایەتی وەك 
الیەنگرێكی جوواڵنەوەی كورد  و دڵسۆزێكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 

ئێران خزمەتی بە ئامانجی حیزب  و گەل كرد.

پیرانشار:
لەشارەدێی "پەسوێ"ی سەر بە پیرانشار پێشمەرگەیەكی پێشووی حیزبی 
دێموكرات بە ناوی "ئەبووبەكەر مەناف"، بە هۆی جەڵتەی دڵەوە كۆچی 
ئێرانەوە،  گەالنی  شۆڕشی  لەسەرەتای  مەناف"،  كرد."ئەبووبەكەر  دوایی 
هاوكات لەگەڵ چوار برای دیكەی، بوون بە  ئەندامی حیزبی دێموكرات 

و چەكی پێشمەرگایەتییان لەشان كردبوو.
كاك ئەبووبەكر سەرەتا لە هێزی "ئەفشین" و دواتر لە هێزی شەهید ئاوارە 
و دواجار لە "لكی چواری شەهید سولەیمان حاجی عەوڵاڵ" سازمان درا. ئەو 
تێكۆشەرە لەكۆتاییەكانی ساڵی 1362ی هەتاویدا، بە هۆی هەلوومەرجی 
نالەباری بنەماڵەكەی، ناچار بووە كە ریزەكانی پێشمەرگە بەجێ بهێڵێ، 
بەاڵم هەتا كۆتایی ژیانی بە بیروبڕوای سەردەمی پێشمەرگایەتی و خەبات 

بۆ رزگاری گەلەكەی پابەند بوو.
كوردپەروەری  و  خۆشناو  بنەماڵەیەكی  ئەندامی  مەناف،  ئەبووبەكر 
ناوچەی الجان و برای شەهیدێكی دیكەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 

ئێران بەناوی شەهید "رەسووڵ مەناف"بوو.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران سەرەخۆشی لەبنەماڵەكانی حاجی 
عەبدولاڵ، كاك مەجید و كاك ئەبووبكر مەناف، بنەماڵەی مورادیان، دایە 
شەریفە، دایە ئایشی،عەلی مورادی،  دەكات و خۆی بەشەریكی خەمیان 

دەزانێ.

هەواڵ و راپۆرت

هاوواڵتییەكی كورد لە زیندانی ئەردەبیل 
لەسێدارە درا

رۆژی سێ شەممە رێكەوتی 18 ی پووشپەڕ هەمزە سەبووری كوڕی كەریم 
و خەڵكی ئاوایی "دەزگر"ی ناوچەی دەشتەبێڵی ورمێ  لە زیندانی ئەردەبیل 
شاری  زیندانی  لە  كە  بوو  ساڵ  دوو  م��اوەی  سەبووری  هەمزە  درا.  لەسێدارە 
ئەردەبیل بوو. تەرمی ئەو هاوواڵتییە رادەستی بنەماڵەكەی كراوەتەوە. لەسەرەتای 
مانگی پووشپەڕەوە هەتا ئێستا 9 هاوواڵتیی كورد لە گرتووخانەكانی كرماشان، 

ورمێ  و ئەردەبیل لەسێدارە دراون.

ژنێكی ئەندامی شۆرای شاری بۆكان دەسبەسەر كرا
ئەندامی  بایەزیدپوور  شەهين  پووشپەڕ  17 ی  رێكەوتی  دووشەممە  رۆژی 
بە  ئەمنیەتییەكانی سەر  هێزە  لەالیەن  بۆكان  خولی دووهەمی شۆرای شاری 

ئیدارەی ئیتالعاتی شاری بۆكانەوە دەسبەسەر كراوە.
ئەندامانی  كەم  ئەنجومەنی  دامەزرێنەرانی  لە  یەكێك  بایەزیدپوور  شەهين 

شاری بۆكانە و لەو بوارەدا زۆر چاالك بووە.

مامۆستایەكی دەسبەسەركراوی كورد لە 
گرتووخانەی زاهیدان مانی لەخواردن گرت

هەواڵدەریی "هرانا" باڵوی كردەوە، محەممەد ئەمین ئاگووشی تەمەن ٥3ساڵ 
و خەڵكی شارى پیرانشار و زیندانیی سیاسیی كورد بە هۆی دژایەتیی دەزگا 
قەزاییەكانی رێژیمی ئێران لەگەڵ ئازاد كرانی "مەرجدار"ی ناوبراو، ماوەی نۆ 
رۆژە مانی لەخواردن گرتووە. سەرچاوەكە ئەوەشی خستە روو، ئەو مامۆستا 
كوردە بە هۆی چوونە سەری تەمەنی و مانگرتن لە خواردن، "گەدە"ی تووشی 
لە  داوای  نامەیەكدا  لە  پێشتریش  ماوەیەك  مامۆستایە  ئەو  بووە.  خوێنرێژی 
"بە  كە  كردبوو  مرۆڤ  مافی  ناوەندەكانی  و  نەتەوەیەكگرتووەكان  رێكخراوی 
و  ك��راوە  خانەنشین  مامۆستای  ئاگووشی  ئەمین  محەممەد  بچن".  هانایەوە 
بە تۆمەتی سیخوڕی بۆ حكوومەتی هەرێمی كوردستان دەسبەسەر و لەالیەن 
دادگای ئینقالبی شاری "ورمێ "وە 10 ساڵ زیندان و دوورخرانەوە بۆ زیندانی 

شاری زاهیدانی بەسەردا سەپاوە.

زەوت كرانی سەرچاوەی بژیوی بنەماڵەی چاالكێكی 
كورد لە كرماشان

ب�����ەپ�����ێ�����ی 
ه��������ەواڵ��������ی 
گ���ەی���ش���ت���وو 
ئاژاسی  ب���ە 
یی  ر ە ڵد ا و هە
ك�������وردپ�������ا و 
ب�������ە وت�������ەی 
سەرچاوەیەكی 
ئ�������اگ�������ادار، 
زەوی و زاری 
وەرزێ������ڕی������ی 
بنەماڵەی چاالكێكی سیاسیی كورد بەناوی "ئەكبەر سەنجابی" خەڵكی گوندی 
لەالیەن  كرماشان  ئوستانی  سەربە  شیرین"ی  "قەسری  شاری  ی��اران"ی  "بانی 

دەزگای قەزایی حكوومەتی ئیسالمیی ئێرانەوە داگیر كرا.
ئەو سەرچاوەیە راشیگەیاند، ئەكبەر سەنجابی كە ماوەی 10 ساڵ بوو بە 
تاوانی ئەندامەتی لە رێكخراوی موجاهدینی خەلق لە زیندانی دیزڵ ئابادی 
زەوی  قەباڵەی  دانانی  بە  یەكەمجار  بۆ   1390 ساڵی  راگیرابوو،  كرماشان 
وزاری مەزراكەی خۆیان كە بڕی 100 میلیۆن تمەن بوو، مەرەخەسی پێدراو 
دوابەدوای هاتنە مەرەخەسی بێسەروشوێن بوو كە ماوەی 2 ساڵە هیچ هەواڵێك 

لە چارەنووسی ئەكبەر سەنجابی لەبەر دەستدا نییە.
ئەو هاوواڵتییە كوردە ساڵی 1379 لە شاری كرماشان دەستبەسەر و بۆماوەی 
راگیرابوو،  كرماشاندا  ئیتالعاتی  ئیدارەی  تاكەكەسییەكانی  ژوورە  لە  2 ساڵ 
تاوانی  بە  ئێرانەوە  ئیسالمیی  حكوومەتی  قەزایی  دەزگای  لەالیەن  دواتر  كە 
ئەندامەتی لە رێكخراوی موجاهیدینی خەلقی ئێران بە ئێعدام مەحكووم كرا و 
دواتر ئەو حوكمە لە دادگای پێداچوونەوەدا بۆ زیندانی هەتا هەتایی گۆڕدرا.

زیندانییەكی سیاسیی كورد لە قوروە بۆ ژووری 
تاكەكەسی راگوێزرا

كەمپەینی بەرگری لە زیندانیانی سیاسیی باڵوی كردەوە، حەیدەر رەشیدی 
تەندرووستی  باروودۆخی  بە  ئێعترازی  هۆی  بە  كە  كوردەیە  هاوواڵتییە  ئەو 
زیندانی  بۆ  ق��وروە،  گرتووخانەی  لێپرسراوانی  لە  یەكێك  لە  كردنی  سكااڵ  و 
تاكەكەسی راگوێزراوە. حەیدەر رەشیدی ماوەی چوار ساڵ لەمەوبەر بەتاوانی 
حوكم  زیندان  ساڵ  شەش  بە  ئێران  رێژیمی  ئۆپۆزیسیۆنی  لەگەڵ  هاوكاری 
درا. ئەو زیندانییە سیاسییە ماوەی ساڵێك لەمەوبەر بۆ ماوەی 19رۆژ مانی 
لەخواردن گرت و لێپرسراوانی زیندانیش رەوانەی ژووری تاكەكەسییان كردبوو.

سێ  مامۆستای زانكۆی ئازادی شاری مەهاباد لەو 
زانكۆیە دەركران

وریا  دوكتور  سوهرابی،  مەنسوور  دوكتور  میدیا،  كوردستان  هەواڵی  بەپێی 
لە  وانەوتنەوە  پەرەست دوای چەندین ساڵ  یەزدان  یوونس  حەفیدی و دوكتور 

زانكۆی ئازادی مەهاباد، لەو زانكۆیە دەركران.
ئەو مامۆستایانە بە بەردەوامی گوشاری هێزە ئەمنیەتییەكانیان لەسەر بووە 
مامۆستایە  سێ   ئەو  ك��ردەوە،  ب��اڵوی  خوێندكار  ماڵپەڕی  پێوەندییەدا  لەو  و 
لەالیەن ناوەندە ئەمنیەتییەكان و حەراسەتی زانكۆوە بە بەردەوامی لێكۆڵینەوەیان 

لێ كراوە.
زانكۆكانی  زانستییەكانی  كۆنفرانسە  ناسراوی  لەكەسانی  ئەو مامۆستایانە 

كوردستان بوون.
سێ  مامۆستایە  ئەو  دەركرانی  هۆكاری  هەواڵەی  ئەو  باڵوبوونەوەی  هەتا 

روون نەكراوەتەوە.

رووخاندنی خانووبەرەی هاوواڵتییانی كورد لە 
شاری ورمێ 

بەیانی  سەرلە  كوردپا،  هەواڵدەریی  ئاژانسی  بە  گەیشتوو  هەواڵی  بەپێی 
رۆژی یەكشەممە رێكەوتی 30ی پووشپەڕ، مەئمووارنی شارەوانی و هێ�زەكانی 
تازە  خانووبەرەی  ژم��ارەی��ەك  "ل��ۆدێ��ر"،  دەزگ��ا  چەند  پشتیوانی  بە  ئینتزامی 

دروستكراوی هاوواڵتیانیان لە گەڕەكی "شەهرەكی دانشگا" تێك رووخاند.
شارەوانی  مەئموورانی  و  ئینتزامی  هێزەكانی  راب���ردوش  رۆژی  ه��ەروەه��ا 
خانووبەرەی هاوواڵتییەكی دیكەی ئەو گەڕەكەیان بەبیانووی "نەبوونی مۆڵەتی 

شارەوانی" تێك رووخاندبوو.
دەگوترێت هێ��زە ئینتزامییەكان ئەندامانی خێ��زانی ئەو بنەمااڵنەیان بەزۆری 
ئەو  لۆدێ���ر  دەزگ��ا  چەند  پشتیوانیی  بە  پاشان  و  دەرێ  هێناوەتە  ماڵەوە  لە 

خانووبەرانەیان تێك رووخاندووە.
و  ئینتزامییەكان  هێ��زە  هەڵسووكەوتەی  ئەم  شایەتحااڵن  لە  یەكێك  بەوتەی 
مەئموورانی شارەوانی، ناڕەزایەتیی دانیشتوانی ئەو گەڕەكەی لێكەوتەوە و لە 

ئەنجامدا گرژی لەنێوان هاوواڵتییانی كورد و ئەو هێ��زانەدا هاتە ئاراوە.
لە  ك��ەس  چەندین  گرژییە  ئ��ەو  دواب����ەدوای  راشیگەیاند،  شایتحاڵە  ئ��ەو 
دواتر  و  دەستبەسەر  ئینتزامییەكانەوە  هێ��زە  لەالیەن  گەڕەكە  ئەو  دانیشتوانی 

بەدانانی بارمتە ئازاد كران.

چوونەسەری نرخی ئەنسۆلین و نەبوونی توانای 
كڕینی ئەو دەرمانە لەالیەن هاوواڵتییانەوە

كە  ئەنسۆلین  دەرزی  یەك  نرخی  لەمەوبەر  مانگ  دوو  لە  كەمتر  م��اوەی 
تایبەت بە نەخۆشیی "دیابت"ە، 3٥00 تمەن بووە و هەنووكە نرخی ئەو دەرزییە 
گەیشتۆتە 12هەزار تمەن. ئەو بەرزبوونەوەی نرخی ئەنسۆلینە وای كردووە كە 
پێوەندیدار، توانای كڕینی ئەو دەرمانەیان نەمێنێت و ئەگەریش  نەخۆشەكانی 
بەكاری نەهێنێن ناتوانن درێژە بە ژیان بدەن. هەر نەخۆشێكی دیابێتی لەمانگدا 
بەكار  لەپەرەسەندنی قەندەكەی  پێشگری  بۆ  پێویستە النی كەم شەش دەرزی 
بێنێت، بە واتایەكی دیكە پێویستە هەر مانگ نزیك بە سەد هەزار تمەن بۆ 
سەندنی ئەو دەرمانە تەرخان بكات. خەرج كردنی لە مانگدا سەد هەزار تمەن 
بۆ هاوواڵتییەكی بێ داهات و كەم داهات شتێكە كە ئیمكانی نیە و توانای 

كڕینی نامێنێت.

كۆچی دوایی دایك و باوكی چەند شەهیدی رێگای 
رزگاری لە ناوچەكانی كوردستان
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دەق��ی وت��ەك��ان��ی ب��ەڕێ��ز ك��ەری��م پەرویزی 
ئەندامی دەفتەری سیاسی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران بە بۆنەی 22ی پووشپەڕ، 

ساڵوەگەڕی شەهیدبوونی دوكتور قاسملوو

رێ��ب��واران��ی رێگای  ه��اوڕێ��ی��ان��ی ه��ێ��ژا، 
دوكتور قاسملوو، بەخێربێن، لەالیەن دەفتەری 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  سیاسیی 

ئێرانەوە بەخێرهاتنی هەموو الیەكتان دەكەم
ئ��ێ��م��ە ل��ێ��رە ك��ۆ ب��ووی��ن��ەت��ەوە ك��ە ی���اد و 
دوكتور  شەهیدمان  رێبەری  بیرەوەرییەكانی 
دیكە  جارێكی  و  راب��گ��ری��ن  ب��ەرز  قاسملوو 
لەسەر رێبازە سەربەرزانە و پڕلە شانازییەكەی 
رێبازە.  ب��ەو  وەف���اداری���ن  ك��ە  پێدابگرینەوە 
دوكتور قاسملووی شەهید لە رۆژێكی وەكوو 
ئەمڕۆدا لە 22ی پووشپەڕی 1368دا، 24 
ساڵ لەمەوبەر لەسەر مێزی وتووێژ لەگەڵ 
شەهید  ئیسالمیدا  ك��ۆم��اری  ن��ێ��ردراوان��ی 
رێگاچارەیەك  بوو  قەرار  كە  وتووێژێك  بوو، 
ب��ۆ م��اف��ەك��ان��ی ك����ورد ب���دۆزێ���ت���ەوە، بەاڵم 
دیپلۆمات  ئیسالمی،  كۆماری  نێردراوانی 
ئیسالمی هاتبوون  تیرۆریستەكانی كۆماری 
كە ئەگەر دوكتور قاسملوو تەسلیمی ئیرادەی 
ئەوان نەبوو شەهیدی بكەن و تیرۆری بكەن 
وتووێژەكان  دەق��ی  و  بەڵگەكان  ه��ەروەك��وو  و 
تا  شەهید  قاسملووی  دوكتور  داوە  نیشانیان 
ئاخرین لەحزە لەسەر مافەكانی گەلی كورد 
كە  ن��ەب��ووە  رازی  هیچ  ب��ە  و  ب���ووە  پێداگر 
لەسەر  و  بكات  فەرامۆش  كورد  مافەكانی 
بۆ  خەباتی  كە  پرەنسیپانەی  و  ئوسوول  ئەو 
كردووە پێداگر بووە و گیانی خۆیشی لەسەر 

داناوە. 
لە  هەتاوی  1324ی  لە  كە  رۆژەوە  لەو 
ورمێ  لە دامەزراندنی لقی یەكیەتیی الوان 
سیاسی  تێكۆشانی  ب��ە  دەس���ت  ورم���ێ   ل��ە 
دەكات، دوایی كە دەچێتە تاران و لە باشترین 
خوێندنگەكانی تاران دەخوێنێت و فێری زانست 

و فێربوون دەبێت دوایی دەڕواتە ئورووپا و لە 
باشترین زانستگاكان و ناوەندە فێركارییەكانی 
ئورووپادا خەریكی خوێندن و فێربوون دەبێت 
ی��اران و لە ساڵی  تا دەگ��ات��ەوە نێو ك��ۆڕی 
لە  ئێراندا هەبوو  لە  ئازادیەك  نیمچە   19٥3
خەبات  و  دەگەڕێتەوە  موسەدیقدا  سەردەمی 
دەكات، دوایی دەگیرێت و لە زیندان دەكرێت، 
نێو ریزەكانی  ئاوارە دەبێت و دەڕوات��ە  دوایی 
تەبعیدێكی  دوای��ی��ش  و  ئ��اش��ك��را  ش��ۆڕش��ی 
خ��ودخ��اس��ت��ە دەڕوات������ەوە ب��ۆ ئ���ورووپ���ا و تا 
دەگەڕێتەوە هەموو ئەو قۆناخانەی تێدەپەڕێت 
لەسەر ئەو ئوسوول و پرەنسیپانەی كە باوەڕی 
پێی هەبووە كە بریتی بووە لە ئازادی گەالن، 
بریتی بووە لە ئازادی ئینسانەكان سوور بووە 
و بەردەوام خەباتی بۆ كردووە و دوایەش دژ بە 
رێژیمی كۆماری ئیسالمی لە سەنگەرەكانی 
خەباتدا لە سەختترین سەنگەرەكانی خەباتدا 
بووە، رێبەرێكی زانا و بلیمەت كە لە باشترین 
و  خوێندوویەتی  ئ��ورووپ��ادا  خوێندنگەكانی 
باشترین شەرایت و ئیمكاناتی هەبوو كە لە 
بگەیەنێت  خۆی  و  بژیت  باشەكاندا  شوێنە 
ب��ە ئاستە ب��ەرزەك��ان ت��اك��وو ب��ەرژەوەن��دی��ی و 
م��ەس��ڵ��ەح��ەت��ی خ���ۆی داب��ی��ن ب��ك��ات، بەاڵم 
هەموو ئەوانە فڕێ  دەدات و دەگەڕێتەوە نێو 
لەگەڵ  پێشمەرگە،  قوڕاوییەكانی  سەنگەرە 
دژ  كوردستاندا  خاكی  لەنێو  پێشمەرگەدا 
و  دەكات  خەبات  ستەمكاران  و  زۆرداران  بە 
دوایيش لە 22ی پووشپەڕی 1368دا هاوڕێ  
وتووێژ  مێزی  ل��ەس��ەر  هاوڕێیانی  ل��ەگ��ەڵ 
بەدەستی دیپلۆمات تیرۆریستەكانی كۆماری 

ئیسالمیدا تیرۆر دەكرێت. 
یەكێكی دیكە لەو هاوڕێیانەی كە لەگەڵ 
دوكتور قاسملوو بووە ئینسانێكی ورە بەرز و 
لەبەر گەورەیی  ب��ەاڵم  ب��ووە،  بلیمەت  و  زان��ا 
و  ب��ەرزی  ورە  و  زان��ای��ی  قاسملوو،  دوك��ت��ور 
شۆڕشگێڕی ئەو زۆر جار فەرامۆش دەكرێت، 
ئەندامی  ئ��ازەرە،  ق��ادری  ه��اوڕێ  عەبدوڵاڵ 
دێموكراتی  ح��ی��زب��ی  ن���اوەن���دی  ك��وم��ی��ت��ەی 
كوردستانی ئێران كە ئینسانێكی تێگەیشتوو 

بوو  خەباتكار  و  و شۆڕشگێڕ  پێگەیشتوو  و 
كە لە سەنگەرەكانی خەباتدا پێگەیشتبوو و تا 
دوایین هەناسە لەگەڵ رێبەرە خۆشەویستەكەی 
بوو كە پێویستە لێرەشدا یادێك لەو بكەینەوە. 
كەسێكی دیكە كە لەو وتووێژ و دانووستانەدا 
حزووری هەبووە كوردێكی خەڵكی باشوور و 
دۆستی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران و 
هەروەها هاوكات ئاشنایەتی لەگەڵ كۆماری 
ئیسالمیشدا هەبووە و بە ئیسالح نێوبژیوانی 
وت��ووێ��ژەك��ە ب��ووە ب��ەاڵم ك��ۆم��اری ئیسالمی 
ئ��ەوەی كە  ئ��ەوەی كە شوێن ون بكا بۆ  بۆ 
ئاسارێك لە پیالنەكانی نەمێنێتەوە بە خەیاڵی 
جینایەتەكان،  كە  ئ��ەوەی  بۆ  خ��ۆی  خ��اوی 
ت��اوان��ەك��ان پ���ەردەپ���ۆش ب��ك��ات، ئ���ەوەش كە 
و  ك���ردووە  ماڵەكەیان  هاتووچۆی  تەنانەت 
لەگەڵی دۆست بوون تیرۆری دەكەن. فازڵ 
رەسووڵ كوردی باشووری كوردستان بووە كە 
مێزی  س��ەر  لە  ب��ووە  وتووێژەكە  نێوبژیوانی 
كۆماری  تیرۆریستانی  دیپلۆمات  وتووێژەكە 
لێرەدا  هەر  دەك��ەن.  تیرۆر  ئەویش  ئیسالمی 
ئەمەگی  بە  قوتابییەكی  لە  یادێك  پێویستە 
سەالم  شەهید  قاسملوو  دوك��ت��ور  رێ��ب��ازی 
پووشپەڕی  24ی  لە  كە  بكەینەوە  عەزیزی 
1378ی هەتاویدا دڵی لە لێدان كەوت و تا 
بەئەمەگ  و  وەفادار  دڵی  ترپەكانی  دوایین 

بوو بە رێبازی رێبەرە خۆشەویستەكەی.
هاوڕێیان ئێمە لە مەكتەبی دێموكراتدا لە 
قوتابخانەی قازی، قاسملوو و شەرەفكەندیدا 
شەهیدمان  رێبەرانی  وەك��وو  هەر  بووین  فێر 
پێیان وتووین و فێر بووین كە لە شەهیدبوونی 
رێبەری  وەك����وو  ن��اگ��ری��ن.  ش��ەه��ی��دەك��ان��م��ان 
پاداش  باشترین  ك���ردووە  باسی  شەهیدمان 
ئێمە  رێگایانە.  درێ��ژەدان��ی  شەهیدانمان  بۆ 
وەختێ  لەو جۆرە كۆڕانەدا كۆ دەبینەوە یادی 
شەهیدانمان  ی��ادی  و  شەهیدانە  رێبەرە  ئەو 
كردەوە  مەحكومكردنی  وێ��ڕای  دەك��ەی��ن��ەوە 
دوبارە  ئیسالمی  تیرۆریستییەكانی كۆماری 
پەیمان لە سەر وەفاداری بە رێبازەكانیان نوێ  
دەكەینەوە و پەیمان دەبەستینەوە كە هەر وەكوو 

جێگرە بە ئەمەگەكەی و رێبەری شەهیدمان 
دوكتور سەعیدی شەرەفكەندی وتی لە سەر 
یا  دەكەوین  یا سەر  دەبین  رێبازەكەیان سوور 
سەر دادەنێین و لێرەدا پێویستە دوبارە یادێك 
لەو رێگایانە بكەینەوە و ئاوڕێك لە رێگای 

رێبەرانی شەهیدمان بدەینەوە. 
داوە  هەوڵی  قاسملوو  دوكتور  كە  ئ��ەوەی 
ئاراوە  بيهێنێتە  نەتەوەكەیدا  خەباتی  لەنێو 
نەتەوەیی  رێبەرێكی  وەكوو  قاسملوو  دوكتور 
و  پێبگەیەنێت  نەتەوەكەی  هەم  داوە  هەوڵی 
بەدی  نەتەوەكەی  رزگ��اری  و  ئ��ازادی  هەم 
لە  ی��اران��ی��ش��دا  ك���ۆڕی  نێو  ل��ە  ه��ەم  بێنێت. 
قوتابیانی  و  شۆڕشگێڕان  سەنگەری  نێو 
دێموكراتیشدا هەوڵی داوە كە رێبوارانی ئەو 
رێگایە كەسانێك بن بە خاوەنی تایبەتمەندی 
دێموكرات.  و  شۆڕشگێڕ  ئینسانگەلێكی 
كە  دەدات  ه��ەوڵ  هەنگاوەكاندا  ی��ەك��ەم  ل��ە 
ئەو  دونیای  كە  ئ��ەوەی  لەگەڵ  هاوڕێیانی 
سەردەمە دونیای پێشكەوتووی ئەو سەردەمە 
بیهێنێتە  بكات  ئاشنایان  لەگەڵی  هەیبووە 
نێو كۆڕی یارانەوە و لە رێگەی ئەوانیشەوە 
بۆ  دەدات  ه���ەوڵ  و  خ��ەڵ��ك��ەوە  نێو  ب��ڕوات��ە 
كەسانی  رێگایە  ئەو  رێبوارانی  كە  ئ��ەوەی 
خاوەنی  دێ��م��وك��رات  رێ��ب��ازی  شۆڕشگێڕی 
هەندێك تایبەتمەندی بن كە ببن بە سەرمەشق 
كۆنگرەی  لە  و  گەلەكەیان  بۆ  وێنە  بە  و 
4ی حیزبی دێموكراتدایە كە باس لە سیمای 
دێموكرات دەكات و تایبەتمەندییەكان و خاڵە 
گرینگەكانی كەسێكی دێموكرات دەست نیشان 
دەكات. لێرەدا هەندێك لەو خاڵە گرینگانەی 
ك��ە ل��ە وان��ەك��ان��ی��دا ل��ە ب��ەره��ەم��ەك��ان��ی��دا لە 
تێكۆشانی  و  خەبات  لە  سوخەنڕانییەكانیدا 
بكات  یارانی  فێری  داوە  هەوڵی  رۆژانەیدا 
پێی لەسەر دادەگرینەوە و ئاوڕێكی كورتیان 

پێدا دێنینەوە. 
دڵۆپی  ئاخر  تا  پێداگرییە  یەكەم مەسەلە 
وەكوو  ه��ەر  نەتەوەیی،  مافی  لەسەر  خوێن 
باسمان كرد لە وتووێژەكانیدا لەگەڵ دیپلۆمات 
ئاخرین  تا  ئیسالمی  كۆماری  تیرۆریستانی 
لەحزە لە سەر مافی نەتەوەیی و پابەندبوون بە 
ویست و داخوازییە نەتەوەییەكان سوور بووە. 
شارۆمەندی  مافی  بە  قەناعەت  نەهاتووە 
بێنێت كە كوردیش وەكوو مافی شارۆمەندی 
ئیدی  ت��ەواو  و  بگات  مافە  ب��ەو  ئێراندا  لە 
هەموو كورد بە مافەكانی گەیشت. نەهاتووە 
ماف و ویستە نەتەوەییەكان لە هەندێك خاڵی 
فاڵنە  بكاتەوە  بەرتەسك  چكۆلەدا  و  ورد 
فاڵنە  یا  بێت  ك��ورد  شوێن  فاڵنە  بەرپرسی 
شت و فاڵنە مافی چكۆلە بە كورد بدرێت 
و بە شتێكی چكۆلە كورد رازی بكرێت. تا 
ئاخرین لەحزە كە دەیزانی سووربوونی لەسەر 
دەبێت  تەواو  بە قیمەتی گیانی  ئەو رێگایە 
لەسەر  ب��ەاڵم  ب��دات  ب��ووە گیانیشی  ئ��ام��ادە 
پرەنسیپە  ئوسوولی  و  نەتەوەییەكان  مافە 
نەتەوەییەكان و ویستە نەتەوەییەكان و ئامانجە 

نەتەوەییەكان سوور بووە و كۆڵی نەدا.
رێبەری  وانە كانی  لە  كە  دیكە  خاڵێكی 
شەهیدمان، دوكتور قاسملوودا هەیە و دەبێ 
بیری  وە  ب����ەردەوام  و  داگ��ری��ن  ل��ەس��ەر  پێی 
داوە  ل��ەس��ەر  ه��ەوڵ��ی  ب����ەردەوام  ك��ە  بێنینەوە 
تیكۆشەرانی  دۆستانی  هەم  و  یارانی  هەم 
هەم  بمێننەوە  رێبازە  ئەو  سەر  لە  دێموكرات 
و  بێنێت  بار  رێبازە  ئەو  لەسەر  نەتەوەكەشی 
لەسەری  بێت  پێداگر  و  بێت  ئاشنا  لەگەڵی 
و پێداگری لەسەر ئازادی و دادپ��ەروەری و 
مەبەستی  ئینسانەكانە،  نێوان  هاوپێوەندیی 
ئەو گەیشتن بە جیهانی لێوانلێو لە ئاشتی، 
ئاشتییەك كە تێیدا ئازادیی ئینسانەكان وەدی 
نێوان  بەرابەریی  تێیدا  كە  ئاشتییەك  بێت، 
ئینسانەكان وەدی بێت و ئاشتییەك كە تێیدا 
ئازادی  بێت،  ئینسانەكان  نێوان  هاوپێوەندیی 
بیروباوەڕی،  لەسەر  ئینسان  كە  مانایە  بەو 
لەسەر دەربڕێنی رای خۆی، لەسەر گەیشتن 

بە مەبەستەكانی، ئازاد بێت چۆن بیر بكاتەوە، 
بكات.  دەستنیشان  ئامانجەكانی  چۆن  كە 
یەكسان  ئەرزشی  كە  مانایە  بەو  ب��ەراب��ەری 
بۆ ئینسانەكان دابنێت. بەرابەری بەو مانایە 
بسڕێتەوە،  مرۆڤەكان  نێوان  جیاوازیی  كە  نا 
لە  ك��ردن  حاشا  و  جیاوازییەكان  سڕینەوەی 
فاشیستییە،  ئیدئۆلۆژییەكی  جیاوازییەكان، 
بەرابەری  بە  باوەڕی  قاسملوو  دوكتور  بەاڵم 
ئینسانەكان  نێوان  لە  كە  مانایە  بەو  هەبوو 
بتوانێت  ئەوەیكە  بۆ  دابنێت  بەرابەر  ئەرزشی 
خۆیان  بەهرەكانی  خ��ۆی��ان  جیاوازییەكانی 
هەل  و  بدەن  پی  خۆیان گەشە  تواناییەكانی 
بدرێت،  هەمووكەس  بە  یەكسان  دەرفەتی  و 
دووبارە  با  بەنرخی خۆیەتی  وتەی   � دەڵێت: 
پێی لەسەر دابگرینەوە� "تەنیا نان بۆ ژیانی 
دەبێت  نیە،  كافی  ئینسانەكان  شایستەی 
ئێمە بۆ  ب��ۆی��ە  ب��ێ��ت،  ل��ەگ��ەڵ  ئ��ازادی��ش��ی 
خەڵك  ئەگەر  باشە  دەكەین،  خەبات  ئ��ازادی 
زمانی  بە  هەبیت،  نانی  نەچەوسێنرێتەوە، 
بەو  نەبێت  ئ��ازادی��ی  ب��ەاڵم  بخوێنێت،  خ��ۆی 
زمانەی خوی نەزەری خۆی لە سەر وەزعی 
واڵتەكەی دەر ببڕێت، مانای ئەوەیە ستەمێك 
ماوە، ئەویش ستەمی سیاسییە، حیزبی ئێمە 
خ��ەب��ات دەك���ات ب��ۆ ئ���ەوەی ك��ە ئ��ەو ستەمە 
سیاسییەش نەمێنیت". ئەو باوەڕی بە ئازادی 
لە دوو بواردا هەیە، هەم لە بواری تاكەكاندا، 
ه��ەم ل��ە ب���واری ك��ۆی��ەك��ان��دا، وات��ە ئازادییە 
تەنیا  بكرێن.  دابین  دەب��ێ  جەمعییەكانیش 
ئازادییە فەردییەكان و  نەبوو كە  بەوە  قائیل 
ئازادییە شەخسیەكان دابین بكرێن، دەڵێت لە 
هیندێك لە سیستمەكاندا ئازادییە شەخسییەكان 
دەدرێت، مەجال هەیە، دەرەتان هەیە بۆ ئازادییە 
شەخسییەكان، بەاڵم ئازادییە كۆییەكان پێشێل 
دەكرێت، ئازادی دەبێت هەم لە بواری ئازادیی 
تاكەوە، هەم لە بواری بەكۆوە دابین بكرێت. 
بەدەستەوە  خەباتی  ل��ە  دەب��ێ��ت  مرۆڤایەتی 
و  ك��ەوێ  سەر  مێژوویی  كۆنترۆڵی  گرتنی 
جیهانێك بێتە ئاراوە كە هیچ تاك و چین و 
رەگ��ەز و ئایین و نژادێك نەبێت بە ب��ەردە و 
كۆیلەی ئەوی دیكە. دێموكرات باوەڕی بە 
یەكسانیی نێوان ژن و پیاو لەنیۆ كۆمەڵ و 
جۆرە  هەر  دژی  دێموكرات  هەیە،  بنەماڵەدا 
چەوسانەوەیەكی ئینسان بە دەستی ئینسانە. 
ئەوانە ئەو وانە گرینگانەن كە دوكتور قاسملوو 
بەردەوام وتوویەتەوە و لە گوێی هەمووماندا 
دەزرینگێتەوە. بەرابەری بەو مانایە كە هەموو 
هەلی  هەیە،  هاوتایان  ئەرزشی  مرۆڤەكان 
ژیانی  و  ب��وون  گەشەپێدانی  ب��ۆ  ه��اوت��ای��ان 
كولتووری،  بەرابەرییە  بڕەخسێت.  خ��ۆی��ان 
ئەساسی  ئ��اب��ووری��ەك��ان  و  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی 
پێشكەوتنی  و  تاكەكان  جیاوازیی  پاراستنی 
جیا  لێك  بەرابەری  و  ئ��ازادی  كۆمەڵگایە. 
دەرفەتەكاندا  و  هەل  لە  بەرابەری  ناكرێنەوە، 
تاكەكان و  پێشكەوتنی  بۆ  مەرجی سەرەكی 

مانابەخشین بە ئازادیی مرۆڤە. 
كە  گرینگانە  خاڵە  ل��ەو  دیكە  یەكێكی 
پێی  ل��ەس��ەری  ب����ەردەوام  قاسملوو  دوك��ت��ور 
و  خەالقیەت  و  ب��وون  داهێنەر  داگ��رت��ۆت��ەوە، 
ئیبتكارە، رای وا بووە كە كەسێكی شۆڕشگێڕ 
لە  بێت  داهێنەر  ب��ەردەوام  دەبێ  دێموكرات  و 
تووشی  نەبێت،  دوگم  ئەندیشەكانیدا،  و  بیر 
رستە  ئەم  نەبێت،  كوێركوێرانە  تەعەسوباتی 

گرینگانەی خۆی دەخوێنینەوە:
شۆڕشگێڕ،  حیزبی  وەك  ئێمە  "حیزبی 
س���ەروك���اری ل��ەگ��ەڵ "س��ی��اس��ەت و مرۆڤ 
و ك��ۆم��ەڵ"ە، ه��ەر ك��ام ل���ەوان س��اب��ت نین، 
گۆڕانیان بە سەردا دێت، لێرەدایە كە دەبێت 
كادری حیزبی خەالقیەت و ئیبتكاری هەبێ 
فێر ببێت، ئەگەر وا نەبێت هەر چاوەڕوان بێت 
یەكێك پێی بڵێت وا بكە، وامەكە، ئەو كارە 
بەو شێوەیە بكە، ئەو كاتە كادری حیزبی بو 
بەڕێوەبردنی ئەركەكانی زەحمەت ناكێشێت بۆ 
ئەوەی فیكر بكاتەوە، لە ئاكامدا خەالقیەتی 

ئێمە لە سیاسەتدا دەبێ ئەخالقمان هەبێت

كەریم پەرویزی، ئەندامی دەفتەری سیاسی



5 ژمارە 609 ـ 22ی ژووییەی 2013

رۆژەڤ

ماڵپەڕی "ئێكۆنۆمیست" وتارێكی نوێی 
گۆڕەپانی  ئیسالمگەراكانی  الیەنە  لەسەر 
"شەڕكەرە  ناوی  ژێر  لە  سووریە  سیاسیی 
ئیسالمگەراكانی سووریە، ركەبەرایەتیی لە 
كردووەتەوە.  باڵو  ئیسالمگەراكاندا"  نێوان 
وتارەكە بەم لیدە دەست پێدەكات: "یەكێك لە 
وێدەچێ   ئیسالمگەراكان  راپەڕیوە  گرووپە 

بەسەر ئەوانی دیكەدا زاڵ بووە".
"تا  هاتووە:  یەكەمدا  پاراگرافی  لە 
ئەحرارەلشام  رێبەری  لەمەوپێش،  مانگێك 
گەورەترین  سووریە(،  ئازادەكانی  )پیاوە 
ناوی  بە  راپەڕیو،  سەلەفی  گرووپی 
8ی  لە  دواتر  دەكرا.  بانگ  خوازراوە 
وتووێژێك  لە  عەبود  حەسەن  ژووئەندا، 
تەلەفزیۆنی  ئەلجەزیرە،  كاناڵی  لەگەڵ 
سەتەالیتی قەتەر، ناوی راستەقینەی خۆی 
ئاشكرا كرد. رۆژێك دواتر، لە رێوڕەسمێكی 
گەورەی سەلەفییەكان لە قاهیرە بەشداری 
ژمارەی  رەنگە  كە  گرووپەكەی  كرد. 
و  هەزار   20 تا   10 بگاتە  شەڕكەرەكانی 
كە  سوورییەكان  ئیسالمی  بەرەی  رێبەریی 
جیاوازەكانە،  راپەڕیوە  گرووپە  بەرەیەكی 
بوو  پتەوییەوە  بە  بەاڵم  بەرەبەرە  دەكات، 
هێزی گۆڕەپانی شەڕ دژی  بەهێزترین  بە 

سەركۆمار بەشار ئەسەد."
نووسەری وتارەكە لە پاراگرافی دواتردا بە 
وردی ئاماژە بە سەركەوتنەكانی ئەحرارەلشام 
لە بەرەكانی شەڕ و پەیوەستبوونی هێزەكانی 
دیكە بەم گرووپە و كونتڕۆلی بەسەر چەند 

ناوچەی سووریەدا دەكات.
دیكەدا  پاراگرافێكی  لە  نووسەر 
لە  ئەحرارەلشام  كە  دەكات  ئەوە  باسی 
و  جوواڵوەتەوە  زیرەكانە  سیاسییەوە  باری 
شێعە  شەڕی  شەڕەكەی  ئەوەی  سەرەڕای 
و سوننە بووە، بەاڵم وا نیشانی داوە كە بۆ 
سەرانسەری سووریە شەڕ دەكات، خۆی لە 
عەمەلیاتی خۆكوژی بواردووە و نە ئیزنی 
نە  و  بناسێ  تیرۆریستی  بە  رۆژئاوا  داوە 
سەیر  رۆژئاوا  مۆرەی  وەكوو  داوە  ئیزنی 
دیكە  گرووپەكانی  لە  بۆیە  هەر  و  بكرێ  

زیاتر پێشكەوتووە. 
كە  دەكات  ئەوە  باسی  دواتر  نووسەر 
ئەحرارەوەیە.  پشت  لە  قەتەر  دەگوترێ  
كاروباری  بەشی  دانانی  باسی  هەروەها 
دەرەوە لە الیەن ئەم گرووپە و كەڵكوەرگرتنی 
زانیاریگەیاندن  مۆدێرنەكانی  شێوازە  لە 

دەكات.
"تا  نووسراوە:  پاراگرافدا  دوایین  لە 
توندڕەوی  گرووپی  ناوسراوترین  ئێستا 
كە  بووە  ئەلنوسرە"  "جیبهەت  ئیسالمی 
شەڕكەری  زیاتر  یان  هەزار   7 رەنگە 
گرووپە  ئەم  دواییانەدا  لەم  بەاڵم  هەبێ . 
لەگەڵ  بەهێز  تێكهەڵچوونێكی  هۆی  بە 
ئەبووبەكر  رێبەریی  بە  لە عێراق  ئەلقاعیدە 
ئەلبەغدادی لە ژمارەی هێزەكانی كەم بووە.
ئەلنوسرە  جەبهەت  رێبەرانی  ئەوەی  پاش 
رێبەرییان  ئەلغوالنی  ئەبووموحەممەد  كە 
دەكات، ئامادە نەبوون لە ژێر ناوی رۆنانی 
حكوومەتی ئیسالمی لە عێراق و ئەلشامدا 
بن،  عێراقییاندا  برایانی  ركێفی  ژێر  لە 
جوێ   لێ  توندڕەوتری  لقێكی  گرووپەكە 
لەگەڵ  دواییانەدا  لەم  گرووپە  ئەو  بووەوە. 
تووشی  دیكەدا  سوورییەكانی  گرووپە 
ئەحرارەلشام  كە  شتێك  بووە،  تێكهەڵچوون 
كاتێكدا  لە  بواردووە.  لێ  خۆی  ئێستا  تا 
ئەلنوسرە الواز دەبێ ، ئەحرارەلشام  جەبهەت 

بەهێزتر دەبێ .     
سەرچاوە:

   Economist.com

و: رەزا فەتحوڵاڵنژاد

“
سیاسەت لە الی دوكتور 

قاسملوو بینینی 
راستیيەكان بوو، بە خەیاڵ، 
بە خەونی شاعێرانە سیاسەتی 
نەئەكرد،  بەڵكوو راستیەكانی 

ناو كۆمەڵگا و ناو شۆڕشی 
ئەبینی، ئاستەنگەكان و 

كۆسپەكانی بەردەمی دەبینی 
و لە رووی ئەوانەوە سیاسەتی 
دەكرد، سیاسەت الی دوكتور 
قاسملوو تسلیم بوون و دۆڕان 
نەبوو راستیە تاڵەكانی كە 
دەبینی، تەسلیمی راستیە 
تاڵەكان نەدەبوو، نەدەدۆرا 

لە كاتە هەستیارەكاندا، لەو 
كاتانەدا كە كۆسپی گەورە 

دەكەوتەوە نەدەدۆرا و 
تەسلیم نەدەبوو

نابێت و پەروەردەش نابێت". 
فیكری  و  و  رێ��ب��از  ل��ە  دی��ك��ە  خاڵێكی 
و  سیاسی  سەربەخۆیی  قاسملوودا  دوكتور 
و  زەق  شێوەیەكی  بە  كە  ئ��ەوەی  فیكرییە. 
كوردەوە  سیاسەتی  ن��او  هێناویەتیە  بەرچاو 
و پێی لە س��ەر داگ��رت��ۆت��ەوە و ئ��ام��ادە بووە 
هەموو هەزینەیەكی بۆ بدا، پێداگری لە سەر 
سەربەخۆیی سیاسی و فیكرییە، بەو مانایە 
كە هەم لە بواری سیاسیەوە موعتەقید بووە 
كە كەسێكی دێموكرات و كەسێكی رێبواری 
رێگای ئازادی دەبێت سەربەخویی سیاسیی 
هەبێت، نابێت بەرژەوەندی و مەسڵەحەتەكانی 
ح���ی���زب���ەك���ەی و  و  خ����ۆی و گ���ەل���ەك���ەی 
رێكخراوەكەی لە سەر ئەساسی بەرژەوەندی و 
مەسڵحەتەكانی كەسێكی دیكە دابین بكات، 
دەبێت  خۆی  مەسڵحەتەكانی  و  بەرژەوەندی 
خۆی تەشخیسی بدا و ئەوانەی كە دەیانهەوێ 
بەرژەوەندیی  چی  كە  بیسەپێنن  سەریدا  بە 
ئ��ەوان��ە دۆستی  نییە،  ی��ا  ه��ەی��ە  ت��اك��ە  ئ��ەو 
سەراحەت  بە  "ب��ا  دەڵێت:  نین.  ئ��ەو  واقعی 
قەت  دۆستایەتی  خاتری  بە  ئێمە  بگوترێ، 
واز لە سەربەخۆیی خۆمان و میللەتەكەمان 
و  س��ەرب��ەخ��ۆی��ی  خ��ات��ری  ب��ەر  ل��ە  ناهێنین، 
قازانجی میللەتەكەمان ئەگەر پێویست بكات 
بواری  لە  یا  دێنین."  دۆستایەتی  لە  واز 
كە  بووە  موعتەقید  فیكرییەوە  سەربەخۆیی 
كەسێكی دێموكرات كەسێكی تێكۆشەر دەبێت 
وردترین  لە  بكاتەوە  فیكر  خ��ۆی  ب���ەردەوام 
شتەكان تا گەورەترین شتەكان نابێت قەناعەت 
بەوە بێنێت لە فاڵنە شوێندا فاڵنە شت وتراوە 
تەواوە.  ئ��ەوە  ئیتر  ن��ووس��راوە،  شت  فاڵنە  یا 
دەڵێت ئەو شتانە كە نووسراون لە كتێبەكان و 
گۆڤارەكان و بابەتەكاندا، حەقیقەتی موتڵەق 
لێ  بیریان  دەبێت  دێموكرات  كەسێكی  نین، 
زانستی  نیە،  "زانست دوگم  دەڵێ :  بكاتەوە. 
كۆمەاڵیەتی پێكەوە لەگەڵ كۆمەڵگا بەرەو 
پێشەوە دەچێت و پەرە دەستێنێ، هەر ئەوندەی 
ئێمە  كە نەزەرێك لە كتێبێكدا نووسرابێت بۆ 
ئەگەر  بكەین.  ل��ێ  پ��ێ��ڕەوی  ك��ە  نیە  ب��ەس 
تئۆرییەك لە جەریانی تەتبیقدا دەركەوت كە 
دەركەوت  ئەگەر  دەكەین،  پەسەندی  دروستە 
تئۆری  لەگەڵ  واقعیەت  و  نیە  دروس��ت  كە 
كە  ئ��ەوەی��ە  مانای  ئ��ەوك��ات  ناكەوێت،  رێ��ك 
لێ  وازی  دەب���ێ   و  ن��ادروس��ت��ە  تیۆرییەكە 

بێنین." 
كە  گرینگانەی  خاڵە  لەو  دیكە  یەكێكی 
داگرتووەتەوە  لەسەر  پیێ  قاسملوو  دوكتور 
خەباتی  ن��اوی  ب��ە  دەس��ت��ەواژەی��ك  و  چەمك 
تا دواهەناسە و  ئەو  نەتەوەیی دێموكراتیكە. 
بە  بوو  دەروەس��ت  و  پابەند  دوادڵ��ۆپ��ی خوێن 
ئامانجە نەتەوەيیەكان، بەاڵم ئەو پابەند بوونەی 
لەگەڵ ئامانجە نەتەوەیيەكان هاوكات پابەند 
دێموكراتیكەكان  ئامانجە  بە  ب��ووە  بوونیش 
دەروەستیكی  تەعەهوودێكی،  بەو مانایە كە 
قووڵ و عەمیقی بە دێموكراسی، سیستمی 
دێ��م��وك��رات��ی��ك و ئ�����ازادی ئ��ی��ن��س��ان��ەك��ان و 
ئەو  تا  هەبووە  دێموكراتیك  كۆمەڵگایەكی 
دێموكراسی  بۆ  خەبات  دەڵێ   كە  جیگایەی 
نابێ  بچێتە ژێر سێبەری خەباتی نەتەوایەتی، 
دەڵێ  دێموكرات ناسیۆنالیستی بەرچاو تەنگ 
نیە، دەروەستی بۆ دێموكراسی ترسی لەوەش 
هەیە كە خەباتی نەتەوەیی زۆر قووڵ و زۆر 
رادیكاڵ بكرێتەوە تووشی دوگماتیزم تووشی 
ئەبێتە  ببێتەوە،  بەرچاوتەنگی  و  تەعەسووب 
فاشیزم و بەرەو شووینیزمی هانی ئەدا بۆیە 
بۆ مەهار كردنی ئەو ترسە و ئەو مەترسیە 
كە لەسەر رێگاكە هەیە، گرێی دەدات��ەوە بە 
نەتەوەيی  خەباتی  لە  باس  و  دێموكراسیەوە 

دێموكراتیك دەكات. 
گرینگەكانی  خ��اڵ��ە  ل��ە  دی��ك��ە  یەكێكی 
ژیان.  بە  بەخشینە  مانا  قاسملوو،  رێبازی 
كۆمەلگادا  ناو  لە  دەتوانێ  تاكێك  كەسێك، 
لێیە  كە حەزی  شێوەیە  بەو  بەرژەوەندیەكانی 
دابین بكات و ژیانێكی باش بۆ خۆی دابین 
ئاسوودە  و  باش  ژیانێكی  ئایا  بەاڵم  بكات. 
ئەوەی  بۆ  كافیە  تەنیا  ب��ەرژەوەن��دی��ەك��ان،  و 
وەكوو  شۆڕشگیڕ  ئینسانێكی  وەكوو  كەسێك 
هەموو  ب��ەرز،  ئارمانی  خ��اوەن  ئینسانێكی 

شتێكی  هیچ  ئیتر  و  ك��راوە  دابین  شتێكی 
وەكوو  قاسملوو  دوكتور  وتمان  نیە؟  پێویست 
ئولگوویەك، وەكوو رێبەرێك كە دەبێ بە ئولگوو 
باشترین  و  ژیانەكان  باشترین  بۆ گەلەكەی، 
ناو  دێتەوە  دێڵێت،  بەجێ  شوێنەكانی جیهان 
مانا  پێشمەرگە،  قوڕاویيەكانی  سەنگەرە 
قاسملووەوە  دوكتور  الی  لە  ژیان  بەخشینی 
چەند خاڵی گرینگی هەیە، یەكەم: خاوەنی 
ئارمان و ئامانجێكی دوا رۆژ، بۆ ئەوەی كە 
بزانی لە ژیاندا بەرەو كوێ حەرەكەت ئەكەی؟ 
بۆ  رۆژەك��ەت  دوا  كوێیە؟  بۆ  داهاتووەكەت 
كوێیە؟ كە سەرت لێ نەشێوێت و فەرامۆشی 
نەكەی رێگاكەت بەرەو كوێ بووە و قەرار بووە 
چی بكەیت، كۆلنەدان و تێكۆشان، موبارزە 
ئامانج  ئەو  رێگای  لە  كردن  خەبات  ك��ردن، 
كافی  تەنیا  بە  ئامانج  و  ئاوات  ئاواتانە،  و 
نیە، كەسێك دەتوانێ  ئاوات و ئامانجی زۆر 
ب��ەرز و زۆر گ��ەورەش بۆ خۆی دەستنیشان 
بكات بەاڵم كە خەباتی بۆ نەكەی، كە كۆڵ 
نەدان و تێكۆشانی نەبێت، مانای ئەوەیە كە 
باوەڕێكی قوولت بە ئارمانەكانی خۆت نیە. 
هاوپێوەندی لەگەڵ مرۆڤەكان، كە تۆ وەكوو 
ئینسانێك چاو لە ئینسانەكانی دیكە بكەیت، 
بە  بكەیت  دیكە  ئەوانی  كە  ن��ەدەی  ه��ەوڵ 

ك��ۆی��ل��ەی خ���ۆت یان 
پردەبازی  بە  بیكەی 
هاوپەیوەندی  خ��ۆت، 
و لەگەڵ مرۆڤەكاندا 
ئەرزشێكی  وەكوو  كە 
بێت  ق��اي��ل  ئینسانی 
بۆ هەموو ئینسانێك، 
مرۆڤێك،  هەموو  بۆ 
لەگەڵ  دژای����ەت����ی 
ئەوانە  چەوساندنەوە. 
خاڵە  ل���ەو  ه��ەن��دێ��ك 
كە  ب���وون  گرینگانە 
قاسملوو  دوك����ت����ور 
ل��ە س��ەر رێ��گ��ا و لە 
رێبازەكەیدا هەوڵی بۆ 
داوە كە فێرمان بكات 
و ئ��ێ��م��ە ك���ە ی���ادی 
شەهیدە  رێ��ب��ەرە  ئ��ەو 
پێویستە  دەك��ەی��ن��ەوە 
شتانە  ئ���ەو  دووب�����ارە 

بخوێنینەوە.
قاسملوو  دوك��ت��ور 
رێبەرێك،  وەك�������وو 
شۆڕشگێر  رێبەرێكی 
بووە و وەك رێبەرێكی 
سیاسەتیشی  حیزبێك 

دەكرد، تەنیا ئەوە نەبوو كە شۆڕشگێڕ بێت، 
ئارمانەكانی  لە  ب��اس  كە  نەبوو  ئ��ەوە  تەنیا 
ئەوەشدا  ل��ەگ��ەڵ  بەڵكوو  ب��ك��ات،  رۆژ  دوا 
ئەو  لە الی  دەكرد و سیاسەت  سیاسەتیشی 
لە درۆ كردن لەگەڵ  لە فیڵ كردن،  بریتی 
لەگەڵ گەلەكەی  و  دەورووب���ەری  و  خ��ۆی 
دادەگرتەوە  ئەوە  لەسەر  پێی  ب��ەردەوام  نەبوو، 
كە ئێمە لە سیاسەتدا دەبێ ئەخالقمان هەبێت، 
بەو  كۆتایی  سیاسەتەوە،  ناو  دێنیتە  ئەخالق 
ئەفسانەیە دێنیت كە سیاسەت بریتیە لە درۆ 
قاسملوو  دوك��ت��ور  الی  لە  سیاسەت  ك��ردن، 
بە  خ��ەی��اڵ،  ب��ە  ب���وو،  راستیيەكان  بینینی 
خەونی شاعێرانە سیاسەتی نەئەكرد،  بەڵكوو 
شۆڕشی  ن��او  و  كۆمەڵگا  ن��او  راستیەكانی 
ئەبینی، ئاستەنگەكان و كۆسپەكانی بەردەمی 
دەبینی و لە رووی ئەوانەوە سیاسەتی دەكرد، 
بوون  تسلیم  قاسملوو  دوكتور  الی  سیاسەت 
و دۆڕان نەبوو راستیە تاڵەكانی كە دەبینی، 
نەدەدۆرا  نەدەبوو،  تاڵەكان  راستیە  تەسلیمی 
كە  ك��ات��ان��ەدا  ل��ەو  هەستیارەكاندا،  كاتە  ل��ە 
كۆسپی گەورە دەكەوتەوە نەدەدۆرا و تەسلیم 
قاسملوو،  دوكتور  لەالی  سیاسەت  نەدەبوو. 
مومكین  هونەری  بوو،  موومكین  هونەری 
هەم بەو مانایەیە كە ئیمكانات و مومكیناتی 
لەبەرچاو بوو، هەم بەو مانایە كە سیاسەت لە 
الی ئەو هوونەر بوو درۆكردن نەبوو، بەڵكوو 
لە  بریتیە  هونەركردنیش  ب��وو،  ك��ردن  هونەر 
داهێنان، بریتیە لە كوێر كوێرانە بیر نەكردنەوە، 

هونەری مومكین داهێنانە لە نێو راستیەكاندا 
وانە  ئ��ەو  ئ��ەوان��ە  ئیمكاناتەكاندا،  نێو  لە  و 
گرینگانە بوون كە دوكتور قاسملوو بەردەوام 
نێو  دەیهێنایە  كە  ب��وو  ئ��ەوان��ە  دەی��گ��ووت��ەوە، 
خەڵك و نێو كۆمەڵگا و بۆ دژایەتی لەگەڵ 
شەهید  قاسملوویان  دوكتور  كە  ب��وو  ئەوانە 
كرد، رێژیمی كۆماری ئیسالمی لە هەموو 
ئەو بوارانەدا و لە هەموو ئەو تەوەرانەدا دژ 
بوو،  قاسملوو  دووكتور  بۆچوونی  و  بیر  بە 
ئیدئۆلۆژی كۆنەپەرستانەی ویالیەتی فەقیە 
لەگەڵ  بەرابەری،  لەگەڵ  ئ��ازادی،  لەگەڵ 
لەگەڵ  هونەری مومكین،  لەگەڵ  داهێنان، 
خەالقییەت، لەگەڵ شۆڕشگیڕ بوون، لەگەڵ 
قاسملوو  دوكتور  بیری  نەدەهاتنەوە،  ئەوانەدا 
ئ��ی��دۆل��ۆژی��ی كۆماری  ب��ۆ  ب���وو  م��ەت��رس��ی 
ئیسالمی، بۆیە كۆماری ئیسالمی تیرۆری 

كرد.
ئێستا دوای 24 ساڵ لە تیرۆركردنی دوكتور 
بدەینەوە  خێرا  و  ك��ورت  ئاوڕێكی  قاسملوو، 
لەو وەزعەی كە كۆماری ئیسالمی تیدایە. 
كۆماری ئیسالمی هەر وەك دەزانن لە ئاستی 
دەرەكیدا بە تەواوەتی بۆ هەموو جیهان ناسراوە، 
دەكرد  باسی  قاسملوو  دوكتور  كاتەی  ئ��ەو 
رێژیمێكی  ئیسالمی  كۆماری  رێژیمی  كە 
ك����ۆن����ەپ����ەرەس����ت����ە، 
ئاژاوەگێڕە  رێژیمێكی 
تێكدەرە  رێژیمێكی 
تیرۆریستە  رێژیمێكی 
كەس  زۆر  رەن���گ���ە 
نەدەكرد  پێ   ب���اوەڕی 
و الیەن  و زۆر واڵت 
بەرژەوەندییەكانی  بۆ 
لەگەڵییان  خ���ۆی���ان 
ه��اوك��اری��ی��ان دەك���رد، 
ئ��ێ��س��ت��ا بۆ  ب�������ەاڵم 
روون  جیهان  ه��ەم��وو 
رێژیمی  كە  ب��ووەت��ەوە 
ئیسالمی  ك��ۆم��اری 
ئاژاوەگێڕ  رێژیمێكی 
بۆ  ت���ی���رۆری���س���ت���ە  و 
چەكی  بەدەستهێنانی 
ئ����ەت����ۆم����ی ه�����ەوڵ 
كە  ئ��ەوەی  بۆ  دەدات 
مانەوەی  ت��ەزم��ی��ن��ی 
نگریسەكەی  رێژیمە 
بكات و لەو رێگایەشدا 
توندترین  كە  دەبینین 
گ��ەم��ارۆك��ان ل��ە سەر 
ئەو رێژیمە دانراوە و بە 
تەنانەت  كە  شێوەیەك 
پاڵپشتییەكی  كە  چین  وەك��وو  زلهێزەكانی 
ئیسالمی  ك���ۆم���اری  ت�����ەواوی  ئ���اب���ووری 
تەئسیراتی  ژێر  لە  وردە  وردە  ئێستا  دەك��ەن 
دوور  ئیسالمی  كۆماری  لە  گەمارۆیە  ئەو 
ئابووری  گوشارێكی  كە  دەبینین  دەكەونەوە 
یەكجار زۆر بۆ رێژیمی كۆماری ئیسالمی 
سیاسییەوە  باری  لە  جیهانیشدا  لە  هاتووە. 
بە تەواوی تەریك كەوتوەتەوە. تەنیا دۆستی 
ئەو رێژیمی بەشار ئەسەدی خوێنڕێژە، تەنیا 
دۆستی ئەو گرووپی حیزبوڵاڵی تيرۆریستە. 
لە  رێژیمی كۆماری ئیسالمی،  نێوخۆدا  لە 
نێو باندەكانی رێژیمدا هەرچەند ئیددعا دەكات 
دەیهەوێ  وا بنوێنێ  كە رێژیمەكی یەكدەستە 
و هەموو پەیڕەوی ویالیەتی فەقیهن و هیچ 
و  یەكدەست  و  نییە  نێوانیاندا  لە  كێشەیەك 
موحكەم و ئوستوار لە بەرانبەر دوژمنەكانی 
واقێعییەتەكان  كە  بەاڵم  راوەستاون،  رێژیمدا 
نێوخۆشییاندا  لە  نییە.  وا  دەكەین  لێ   چاو 
دەیان و سەدان كێشە و گرفتیان هەیە چەندین 
ناو رێژیم هەیە كە لە سەر  باند و گرووپی 
بەرژەوەندییەكانی خۆیان لە سەر بەتااڵنبردنی 
هەر  ه��ەی��ە،  كێشەیان  واڵت���ە  ئ��ەم  س��ام��ان��ی 
گرووپێك بۆ الی خۆی رادەكێشێت و دژی 
شانۆگەریی  دوا  لە  دیكەیە.  گرووپەكەی 
هەڵبژاردندا كە كەسێكی نوێنەری وەلی فەقیه 
سەركۆمار،  بە  دەبێ   ئەمنییەتدا  شورای  لە 
هەر لە ئێستاوە گرووپ و باندەكانی جیاوازی 
نێو رێژیم هەڕەشە لە یەكتری دەكەن. ئەمیان 

دەڵێت ئەگەر ئەم گرووپە ئەوە بكات ئێمە ئەوە 
دەكەین ئەو دەڵێت ئەگەر ئاوا بكات ئێمە ئاوا 
رێبەری  وەكوو  خامنەیی  هەرچەند  دەكەین، 
ل��ێ��ك��ردوون ك��ە كێشەكان  رێ��ژی��م ه��ەڕەش��ەی 
بە  خ��ەڵ��ك  ب��ا  گشتی  ئاستی  نێو  نەبەنە 
كێشەكانمان نەزانێ ، با دوژمنان شاد نەبن، 

بەاڵم كێشەكانیان لەسەر بەرژەوەندی خۆیان و 
لەسەر بە تااڵنبردنی سەروەت و سامانی ئەم 
واڵتە ئەوەندە قووڵە كە بۆیان ناشاردرێتەوە و 

دەردەكەوێت. 
لەسەر  ئ��ی��س��الم��ی  ك���ۆم���اری  رێ��ژی��م��ی 
بەردەوامە،  چەوسانەوە  و  ستەم  و  سەركوت 
خەڵك دەچەوسێنێتەوە خەڵك دگرێت ئەشكەنجە 
كەسێكیان  ئێستاش  و  دەدات  ئ��ازار  دەك��ات، 
ئەدەبیاتەكی  بە  هەندێك  ئەوە  بۆ  هەڵبژاردوە 
مانەوەی  ب��ی��ان��ەوێ   ئەمڕۆییتر  م��ەس��ەل��ەن 
چەند  یا  مانگێگ  چەند  بۆ  رێژیمەكەیان 
ساڵێك درێژەی پێبدەن، بەاڵم هاوكات لەگەڵ 
ئەوەدا كە لە دەرەوە دەیانهەوێ  بە قەولی خۆیان 
گۆڕان  ئەدەبیاتەكەیان  لە  بكەن  )ئیعتدال( 
ترۆریستی  سیاسەتە  لەسەر  بەاڵم  دێنن  پێك 
دەستڕاگەیشتن  و  ئ��اژاوەگ��ێ��ڕی��ی��ەك��ەی��ان  و 
بەسەر  ئاڵوگۆڕییان  ئەتۆمی  چ��ەك��ی  ب��ە 
لە  دەی��ان��ه��ەوێ   تەنیا  و  نەهێناوە  خ��ۆی��ان��دا 
ئاڵوگۆڕ  ئەدەبیاتدا  لە  و  قسەكردن  و  وشە 
هاوكات  نێوخۆدا  لە  بێنن،  خۆیاندا  بەسەر 
هاوكات  دەبێت،  توندتر  سەركوتەكان  و  ستەم 
دەبێتەوە،  زیاتر  كۆمەڵگا  نێو  قەیرانەكانی 
بێكاری زیاد دەبێتەوە، گرانی زیاد دەبێتەوە، 
گرتن و ئازاری خەڵك زیاتر دەبێتەوە، هەموو 
كۆماری  سەركوتانەی  و  توندوتیژی  ئ��ەو 
رابردوودا  ساڵی   34 م��اوەی  لە  ئیسالمی 
كردوویەتی لە سەر نەتەوەكانی ئێران لە سەر 
نەتەوە ستەملێكراوەكانی ئێران توندتر بووە و 
ئێستاش لە كوردستاندا توندتر و شەدیدتری 
كورد  نەتەوەی  دەزانێت  بۆ؟ چونكە  دەكات، 
نە لە ئەوەڵەوە نە لە درێژەدا و نە لە ئێستاش 
ئیدئۆلۆژی  ل��ەگ��ەڵ  داه��ات��ووش��دا  ل��ە  ن��ە  و 
ك��ۆن��ەپ��ەرەس��ت��ان��ەی وی��الی��ەت��ی ف��ەق��ی��ه یەك 
ناگرێتەوە، نەتەوەی كورد قەت بۆ كۆماری 
ئیسالمی چۆك دان��ادا، بۆیە ب��ەردەوام ستەم 
زیاتر  نەتەوەی كورد  و سەركوتەكانی لەسەر 
گرتنانەی  ئ��ەو  ه��ەم��وو  ئێستاش  و  دەك���ات 
و  ئ��ەو گ��ران��ی  و  ئەشكەنجانە  ئ��ەو  ه��ەم��وو 
سڕكەرەكان،  مادە  بە  تووشكردن  بێكارییانە، 
زۆرتر  ك��ورددا  نەتەوەی  لەنێو  ئەوانە  هەموو 
ئەركی  دەب���ات،  ب��ەڕێ��وە  شوێنێك  هەموو  لە 
دوكتور  رێ��گ��ای  رێ��ب��واران��ی  وەك����وو  ئێمە 
قاسملوو،  قازی،  قوتابیانی  وەكوو  قاسملوو 
شەڕەفكەندی، وەكوو تێكۆشەرانی دێموكرات 
ئەوەیە كە هەم لە نێو خۆماندا زۆرتر لە سەر 
باوەڕی شۆڕشگێڕانە و خەباتكارانە بار بێنین، 
ریزەكانی خۆمان پتەوتر لە جاران بكەین، لە 
یەكڕیزی  بدەین  ه��ەوڵ  ك��ورددا  خەڵكی  نێو 
دژبەرانی  لەنێو  و  بێنین  پێك  ن��ەت��ەوەی��ی 
و  ك��ردن  هاوئاهەنگ  ئیسالمیدا  ك��ۆم��اری 
یەكخستنی زیاتر بدەین. بۆ كۆتایی قسەكانم 
قاسملوو  دوكتور  قسەیەكی  بە چەند  ئاماژە 
دەكەم كە لە 2٥ی گەالوێژی 1363دا قسە 
بەم  قسەكانی  پاراگرافی  دوایین  و  دەك��ات 
قسانە كۆتایی پێ  دێنێت كە پێم وایە ئێستاش 
بۆ ئێمە پێویستە. "رێژیمی خومەینی بۆ خۆ 
پاشەكشە  خەریكە  بونبەست  لە  دەرب��ازك��ردن 
بەاڵم  دەدات،  نیشان  رووی خۆش  و  دەك��ات 
هیچ كەس نابێ  فریوی رواڵەتی ریاكارانەی 
تەشكیالتی  دەبێ   ئەندامانی حیزب  بخوات، 
حیزبەكەمان كە چەكی هەرە گرنگی ئێمەیە 
و  یەكیەتی  دەب��ێ   بكەن،  بەهێزتر  و  پتەوتر 
یەكپارچەیی سیاسی لە هەموو ئۆرگانەكانی 
ح��ی��زب��ی��دا س��ەق��ام��گ��ی��ر ب���ێ ، رێ��گ��ا ن���ەدرێ  
رێگای  دۆڕاوان  ورە  و  الدەران  و  تێكدەران 
دەبێ   ب��دەن.  تێك  خۆشەویستەكەمان  حیزبە 
هێزەكانی  هەموو  لەگەڵ  خۆمان  هاوكاری 
جمهوری خوازی دژی رێژیم چ لە كوردستان 
پتەوتر  ئێراندا  دیكەی  بەشەكانی  لە  چ  و 
هێنانەسەركاری  بۆ  پێكەوە  هەموو  و  بكەین 

رێژیمێكی دێموكراتیك تێ  بكۆشین."

شەڕكەرە ئیسالمگەراكانی سووریە
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زمانی نوردیك )زمانی واڵتانی سكاندیناڤی(
كۆچەران                                        

سوئێد،  لەدانمارك،  ئەمانە  دەژی��ن،  لەنۆروێژ  كۆچەر  ه��ەزار   3٥000 نزیكەی 
پاكستان، یان واڵتانی ئینگلیسی زمان، ڤیێتنام، سۆمالی، ئێران، توركیە، چین و 
ئەفغانستانەوە هاتوون. لەنۆروێژ هەمووان مافی بەكارهێنانی زمانی دایكی خۆیان 

هەیە. 
كەواتە ئەوانەی بەزمانی كەمایەتییەنەتەوەییەكان دەدوێن، مافی خۆیانە بەزمانی 
دایكیی خۆیان بخوێنن و زمانی نۆروێژیش چ وەك زمانی یەكەم یان زمانی دووەم 
لەنۆروێژ  ئەوانەی  دەزان��ن  بەگرینگ  زۆر  ئەمە  نۆروێژی  كاربەدەستانی  فێرببن. 
هەموو  ب��ڕی��اردرا  2003دا  لەساڵی  بن.  فێر  نۆروێژ  نەتەوایەتیی  زمانی  دەژی��ن، 
گەورەسااڵنی كۆچەر مافی ئەوەیان هەیە و ئەركە لەسەرشانیان كە زمانی نۆروێژی 

فێر بن. 

پەنجەدویی)زمانی كەڕوالاڵن( 
زمانی پەنجەدویی خۆی زمانێكە. بەپێی ئاماری ناوەندی كەڕوالاڵنی نۆروێژ، 

هەتا هەزاركەس لەم واڵتە بەزمانی پەنجەیی قسەدەكەن.

فەرهەنگی سامی لەبەرتیشكی زمانی نۆروێژی � سیاسەتی بەنۆروێژیكردن
بەنۆروێژیكردنی  بۆ  توندوتیژ  سیاسەتێكی  1800دا  ساڵەكانی  لەناوەڕاستی 
كە  لێ¬بكرێت  چاوی  پەیوەندیەدا  لەو  دەتوانێت  ئەمەش  كەوتەڕێ،  سامییەكان 
دانیشتوانی  زۆراینەی  1814دا  لەساڵی  نۆروێژ  بنەڕەتیی  یاسای  دانانی  بەدوای 
نۆروێژ پێویستیان بەدروستكردن و دامەزراندنی نەتەوە هەبوو. لەم سااڵنەدا زۆركەس 
سەرقاڵی دۆزینەوەی میراتی بەجێماوی نۆروێژی بوون و سووربوون لەمەڕ دەرخستن 
و دیاریكردنی ئەم كەلەپوورە، بەتایبەت لەبواری زمان، مێژوو، ئەدەب و هونەرەوە. 
بخوێنن.  نۆروێژی  دەبێت  سامی  مندااڵنی  بڕیاردرا  سااڵنی 1800دا  كۆتایی  لە 
لەساڵی 1889دا  نەدەگرتەوە.  ئایینی مەسیحی  تەنیا  بڕیارە  ئەم  تا ساڵی 1880 
یاسایەكی نوێ بۆ خوێندنگەكان دەرچوو كەدەیگوت زمانی سامی تەنیا زمانێكی 
یاریدەرە و ئەمەش هەموو هێڵەكانی خوێندنگەكان دەگرێتەوە. ئاكامەكەی ئەوەبوو كە 
سامییەكان دەبوو بەنۆروێژی بخوێنن و نۆروێژی دەبوایە تەنیا زمان � هەم لە ناوماڵ 

و هەم لە خوێندنگە بێت. 
ئەم  سیاسەتی بەنۆروێژیكردنە تاساڵی 1960 بەردەوام بوو، ئەم  سیاسەتە لەسەر 
بێ¬بایخكردنی سامییەكان و فەرهەنگەكەیان  دانرابوو � هەم مندااڵنی سامی و 
هەم مندااڵنی دیكەش لەنۆروێژ لەبارەی مێژوو و نەریتی سامییەكان كەم فێردەبوون 
یان هەر هیچ فێرنەدەبوون، بەاڵم نەریتی گێڕانەوەی دەماودەم هەرمایەوە. لەڕێگەی 
فەرهەنگی  داستانەكان،  و  ئەفسانە  بەسامییەكان،  تایبەت  گۆرانیی  "یۆیكێن"، 
سامییەكان گەیشتە  نەوەكانی نوێ، بەاڵم یۆیكێن، كە  بەشێكی گرینگ لەشیعری 

سامییەكان بوو ، قەدەغەكرا. 
ئاكامی ئەم گووشارە بۆسەر زمان و كولتوری سامییەكان ئەوەبوو كە زۆربەیان 
شەرمیان دەكرد كە بڵێن سامین و هەوڵیاندەدا ڕەگەز و ڕابردووی خۆیان بشارنەوە. 
ئەوپیاوە  گ��وپ"ە.  میكێل  "ئانتە  سامی  ئەمڕۆیی  بەناوبانگی  بێژێكی  گۆرانی 
لەهەموو نۆروێژدا كۆرسی مۆسیقا، گۆرانی و هونەری گێڕانەوەی چیرۆكی بۆ 

مامۆستایان داناوە.
سامییەكان بۆ یەكەم جار لەسااڵنی شەست و حەفتاكانی زایینی زۆر بەجیدی 
لەدژی سیاسەتی بەنۆروێژیكردن ڕاوەستان . هاوكات ئەدەب و هونەری نیگاركێشان و 
مۆسیقای سامی كەوتە گەشە و پەرەسەندن. سامییەكان دەستیانكرد بەشانازیكردن 
بەمێژوو و فەرهەنگی خۆیان. ئەوان چاویانكرایەوە و ئاگاداربوون كەئەوانیش وەك 
ڕێكخراوەكانیان  و  هەیە  خۆیان  بۆ  تایبەت  مافی  واڵت��ە  ئەم  كۆنی  دانیشتوانی 

ژمارەیەك خواستیان خستە بەردەم دەوڵەت بۆ جێبەجێكردن. 
خەباتی سامییەكان بۆ ئەوەی وەك خەڵكێك، بەمێژوو و كولتوری خۆیانەوە ڕێزیان 
لێ بگیرێت، سەرئەنجام هاتەدەی. لەساڵی 1967 زمانی سامی بەویستی خۆیان 
بووە زمانی یەكەم لەخوێندنگەكان و لەساڵی 1969دا یەكەم خوێندنگەی دواناوەندی 
زانكۆی  بەرزی  یەكەمین فێرگەی  "كاراشۆك" دامەزرا. ساڵی 1989ش  لەشاری 
سامی دامەزرا. ئەم فێرگەیە لەهەموو ناوچەسامییەكانی نۆروێژ، سوئێد، فینلەند و 

رووسیاوە خوێندكاری بۆ دێت. 
هەر لەو سااڵنەدا سامییەكانی نۆروێژ "سامەتینگە" یان پەرلەمانی هەڵبژاردەی 
سامییەكانیان دامەزراند. پەرلەمانی سامییەكان لەنۆروێژ، سوئێد، فینلەند و رووسیا 
ئەم  پێكهێناوە.  سامییەكانی  پەرلەمانی  لێژنەی  ناسراوی  هاوكاڕیی  ناوەندێكی 
كاردەكات.  نەتەوەیەك  وەك  واڵت��ە،  چەند  لەم  سامییەكان  كێشەی  لەسەر  لێژنەیە 
ساڵی 1990 نۆروێژ وەك یەكەم واڵتی دنیا پەیوەستبووە بەو پەیمانە نێونەتەوەییە كە 

سامییەكان وەك نەتەوەیەكی كۆن و ڕەسەن پێناسەدەكات. 
ئەمڕۆ زۆربەی سامییەكان لەدەرەوەی واڵتی خۆیان دەژین، بۆ نمونە كۆمەڵێكی 
www.infonuorra. ئینتێرنێتی  دەژین.  تۆڕی  لەئۆسڵۆ  لەسامییەكان  زۆر 

no شوێنێكە بۆ دیتنەوە و ناسین بۆ الوانی سامی، لەوێ دەتوانێت زانیاری زۆرتر 
لەسەركێشەی سامییەكان بدۆزیتەوە.   

مافی زمانی بیگانە
بەجیهانیبوون پێویستی فێربوونی زمانی بێگانەی هێناوەتە پێش. پەیوەندی نێوان 
زۆر  سەردەمەدا  لەم  جیاوازەوە  فەرهەنگی  و  بەزمان  واڵتەجۆراوجۆرەكان  و  گەالن 
پەرەی سەندووە. ڕاگەیەندنە گشتییەكان وەك تی ڤی، ئینتێرنێت و سینەما، دنیای 
ئەمڕۆیان پێكەوە  گرێداوە � هەم وەك تاك و هەم وەك كرێكار، یان كاربەدەست دەبینین 
گرینگە.  ئێجگار  دەروازەیەكی  ئینگلیسی  بەتایبەت  بێگانە،   زمانی  زانینی  كە 
لە  دیموكراتیكە  مافێكی  بێگانە،  زمانی  فێربوونی  مافی  وایە  بڕوامان  هەربۆیە 
 نۆروێژ. زمانی ئینگلیسی گرینگە، چونكە لە پەیوەندییەنێونەتەوەییەكاندا  هەموو  

لێی  تێدەگەن. 
وەك  بكرێت،  لێ  پشتگیرییان  دیكەش  لەزمانەكانی  زۆرێ��ك  گرینگە  هەروەها 
وەك   � ئوروپا  دەرەوەی  گەورانەی  زمانە  ئەو  و  سپانیایی  فەرانسەیی،  ئاڵمانی، 
چینی، عەرەبی و ژاپۆنی. مافی فێربوونی زمانی بێگانە، دەبێت هەروەها زمانی 

كەمایەتییەنەتەوەییەكانی دیكەش كە لەنۆروێژ دەژین، بگرێتەوە.

سیاسەتی زمانی نۆروێژی
بەرنامەی درێژماوەی "نۆروێژی لەسەد ساڵدا" كە لەالیەن لێژنەی زمانەوانیەوە  
داهاتوودا  لەسااڵنی  خ��وارەوە  ب��واران��ەی  ئەم  لەسەر  داڕێ���ژراوە،  200٥دا  لەساڵی 

پێ¬دادەگرێت:
ڕاگەیاندنەكاندا،  لە   � نۆروێژدا  لەكۆمەڵگەی  نۆروێژی  زمانی  بەهێزكردنی   �

لەكار و بەڕێوەبەرییە گشتییەكاندا.
و  كولتوری  نەتەوەیی،  زمانی  دایكی،  لەزمانی  تێگەیشتوویی  بەهێزكردنی   �

ڕۆشنبیری.
ئێمە  كە  سۆنگەوە  لەو  نۆروێژی  زاراوەی  و  وشە  بەكارهێنانی  و  گەشەپێدان   �

زانست و فەرهەنگ لەزمانەكانی دیكەوە وەردەگرین.
� مافی ئەوانە بپارێزین كە یەك یان چەند زمانی كەمایەتییەنەتەوەییەكان وەك 

زمانی دایكیان هەیە.
� توانای زمانی بێگانە بەهێز بكەین لەناو كۆمەڵگەكەماندا.

سوئێدی
سوئێدی زمانی نەتەوەیی سوئێدە. زۆربەی دانیشتوانی ئەم واڵتە نزیكەی 8،7 
میلیۆن كەس، زمانی دایكییان سوئێدیە. نزیكەی 300 هەزار كەس لە سوئێدییە 
دەلێن  كە  پێی  دەدوێ��ن  سوئێدی  جۆرێك  ئەمانە  دەژی��ن.  لەفینلەند  كۆچەرەكانیش 
تێدایە.  دیكەشی  كەمە نەتەوەكانی  نۆروێژ  وەك  سوئێدیش  سوئێدی.   � فینلەندی 
300 هەزار كۆچەری فینلەندیش لەم واڵتە دەژین كە زمانی دایكییان فینلەندیە. 
كەمەنەتەوەیەكی دیكە كە لەوێ دەژین سامیییەكانن. "سامەتینگە"ی سوئێد، زمانی 
سامییەكان دەپارێزێت. كاربەدەستانی سوئێدیش دەبێت زمانی فینلەندی و رۆمانی و 

پەنجەزمانی )زمانی ئاماژە(بپارێزن. 
لەواڵتانی  ئەمانە  لەم سااڵنەی دواییدا سوئێد كۆچبەرێكی زۆری بۆ هاتووە. 
جۆراوجۆرەوە هاتوون، وەك پاكستان، یوگسالوی پێشوو، واڵتانی ئینگلیسی زمان، 
ڤیێتنام، سۆمالی، ئێران، توركیا، ئەفغانستان و چین. سەرجەم ژمارەی زمانی ئەم 
بۆ  و   ئەمانە  هەموو  بۆ  سوئێدی  كاربەدەستانی  زمان.  دەگاتە 200  كۆچبەرانە 

فێركردنی زمانی سوئێدی و زمانی دایكی، ئاسانكارییان بۆ دەكەن. 
زاراوەی  هەیە،  ڕەسمی  شێوەنوسینی  یەك  تەنیا  نۆروێژ  بەپێچەوانەی  سوئێد 
"ستۆكهۆڵم" پایە و بناخەی ئەم شێوەنوسینەیە، بەاڵم لەم سااڵنەی دواییدا هەلومەرج  

بۆ زاراوەكانی دیكەش باشتر بووە. 
بە  دەدات  ڕێنوێنی  زم��ان��ەوان��ی  كێشەكانی  لەسەر  سوئێدی  زمانی  لێژنەی 
پەرلەمان، بەاڵم ئەوە پەرلەمانە كە بڕیاردەدا دەبێت چی بكرێت. لێژنەی زمانەوانی 
پاراستنی  و  ڕاگرتن  سەرقاڵی  لەنۆروێژ  زمانەوانی  لێژنەی  هەربەشێوەی  لەسوئێد 
بەپێی  ئەوزمانە،  گەشەكردن  بۆ  هەلومەرجە  ئامادەكردنی  و  سوئێدی  زمانی 
ئاڵوگۆڕەكانی كۆمەڵگە و هێنانی تێكنۆلۆژی نوێ. هەروەها لەسوئێد تێڕوانینەكە 
وایە كە گرینگیەكی زۆر دادەنێن بۆ دانانی وشە و زاراوەی سوئێدی. سوئێدییەكان 
ئەوقوتایبانەی  و  بێت  بەسوئێدی  بوارەكاندا  لەهەموو  خوێندن  دەزان��ن  بەگرینگی 

سوئێدیش نین، بەزمانی سوئێدی بخوێنن.
كۆمەڵگەی مودێرنی سوئێد هەروەك نۆروێژ و دانمارك پەیوەندیەكی توندوتۆڵی 
كۆمپیوتێر  و  كولتور  سیاسەت،  ك��ار،  بازرگانی،  لەوانە   � ج��ۆراوج��ۆرەوە  لەبواری 

بەكۆمەڵگەی جیهانییەوە بەستووە. 
لەبەر ئەوە كاربەدەستانی سوئێدی لەسەر ئەوباوەڕەن كە بۆ سوئێدییەكان زۆرگرینگە 
زمانی بێگانە � بەتایبەت ئینگلیسی بزانن، هەروەها زمانەكانی دیكەش بۆ نمونە 

زمانە ئاسیاییەكان.
سیاسەتی  لەسەر  ڕێككەوتنیان  سوئێدیەكان  لێكۆڵینەوە،  و  باس  ساڵێك  دوای 

زمانی سوئێدی كرد. ئاكامی ئەم ڕێككەوتنە ئەم چوارخاڵەی خوارەوەیە:
� سوئێدی دەبێت زمانی سەرەكی سوئێد بێت.

� زمانی سوئێدی دەبێت بەتەواویی كۆمەڵگەی سوئێد بپارێزێت.
� ئەوزمانە ڕەسمییەی سوئێد دەبێت مودێرن و ساكار بكرێتەوە بۆ تێگەیشتن.

بدەن،  پێ  گەشەی  و  فێربن  سوئێدی  زمانی  هەبێت  ئەوەیان  مافی  هەموو   �
زمانی دایك بەكار بێنن وگەشەی پێبدەن، دەرفەتی ئەوەشیان هەبێت زمانی بێگانە 

فێر بن.
دانماركی

دانماركی زمانی نەتەوەییە لەدانمارك
زۆرینەی خەڵكی دانمارك، واتە نزیكەی پێنج میلیۆن كەس، دانماركی زمانی 
لەم  ڕۆژ.  بەباسی  بووە  دانماركی  زمانی  دواییدا  سااڵنەی  لەم  تەنیا  دایكیانە، 
واڵتەشدا شێوەنوسینی دانماركی ڕەسمییە، زاراوەی "كۆپێنهاگ" پایە و بناخەی ئەم 
نوسینەیە، بەاڵم زاراوەی زۆرجیاوازتر لەدانمارك هەیە. هەلومەرج بۆ بەكارهێنانی 
زماندا  لەپرسی  زمانەوانی  لێژنەی  بووە.  باشتر  دواییدا  لەم سااڵنەی  زاراوانە  ئەم 
ڕێنوێنی دەدات بەوەزیری پەروەردە، بەاڵم "فۆلكەتینگە"، واتە پەرلەمان � هەروەك 

نۆروێژ بڕیاردەدات كە دەبێت چی بكرێت.
زمانەوانی  سیاسەتی  گەاڵڵەی  بۆ  خاڵی  چ��وار  دانمارك  زمانەوانی  لێژنەی 

پێشنیاركردووە:
بااڵ  خوێندنی  زم��ان��ی  و  زانستی  زم��ان��ی  وەك  دەب��ێ��ت  دان��م��ارك��ی  زم��ان��ی   �

بەهێزبكرێت.
� كاربەدەستانی دەوڵەتی دەبێت نزیك ببنەوە لەخەڵك بۆ ئەوەی زمانێكی مودێرن 

و ڕوون و قابیلی فام هەبێت.
� دانماركی دەبێت لەهەموو بوارێكی خوێندن لەقوتابخانەكاندا بەهێز بكرێت.

� فێربوون بەزمانی بێگانە دەبێت پشتگیری لێ بكرێت. 

لێژنەی زمان بەهێزكردنی فێربوون بەزمانی دانماركی بەگرینگ دادەنێت � هەم 
بۆ ئەوانەی دانماركی زمانی دایكیانە �  هەم وەك زمانی دووەم بۆ ئەوانەی زمانی 

دایكیان، زمانێكی دیكەیە.
ئینگلیسی زمانێكی جیهانییە و دانماركی بەشێكە لەكۆمەڵگەی جیهانی، لەبەر 
ئەمە دانماركیەكان لەسەر ئەوباوەڕەن كە زۆر گرینگە لە زانینی زمانی ئینگلیسیدا 
ئازا بن، بۆیە ئەوان هیوا دەخوازن كە ئینگلیسی وێڕای زمانی دانماركی بەكاربهێنن 
فێربوونی  دەرفەتی  لەخەڵك  زۆر  بەم هۆیەش زۆرگرینگە  بااڵدا. هەر  لەخوێندنی 
زمانی ئیگلیسییان بۆ بڕەخسێت. جگە لەمە لێژنەی زمانەوانی پێیوایە فێربوونی 
زمانە گرینگەكانی دنیا، وەك ئاڵمانی، فەرانسەیی، سپانیایی، رووسی، ژاپۆنی و 

چینی هەلیان بۆ بڕەخسێت. 
بۆ  زۆری  كۆچبەرێكی  دوای��ی  سااڵنەی  ئ��ەم  سوئێد  و  نوروێژ  وەك  دان��م��ارك 
و  دایكی  زمانی  فێركردنی  هەم  كردوە  پێشنیاریان  دانمارك  كاربەدەستانی  هاتووە، 
هەم فێركردنی زمانی دانماركی بۆ ئەوانەی دانماركی زمانی دووەمیانە، گرینگی 

تایبەتی پێبدرێت. 
لێژنەی زمانەوانی دانماركی بڕوای وایە زمانی كۆچبەرانی توركی، عەرەبی، 

فارسی و ئوردوو، هەروەك زمانی ئینگلیسی و ئاڵمانی بگوترێنەوە. 

سەرچاوە:
 signatur ن��اوی  بە  ن��ۆروێ��ژ  واڵت��ی  لە  خوێندن  وانەیەكی  لە  بابەتە  ئ��ەم 

وەرگیراوە    

مینە
و: 

)بەشی دووهەم(

ك��ت��ێ��ب��ی م����ێ����ژووی 
نەورۆز وەرگێڕدرایە سەر 

زمانی كوردی
ك��ت��ێ��ب��ی "م���ێ���ژووی 
كرۆنۆلۆژیای  و  نەورۆز 
نووسینی  ل���ە  ئ���ێ���ران" 
رەزایی"  "عەبدولعەزیم 
فەالح،  شەریف  لەالیەن 
چاالكی  و  وەرگ����ێ����ڕ 
فەرهەنگیی رۆژهەاڵتی 
كوردستانەوە  وەرگێڕدرایە 
س��ەر زم��ان��ی ك���وردی و 

چاپ و باڵو كرایەوە. 
لەبارەی  كە  بەنرخانەیە  و  كتێبە سەرچاوە  لەو  یەكێك  كتێبە  ئەم 
لە بیست و شەش بەشی  نووسراوە و  بە زمانی فارسی  ن��ەورۆزەوە 

میتۆدی  ب���ە  و  ج��ی��اج��ی��ا 
شیكاری   � م���ێ���ژووی���ی 
رەهەند و الیەنە  و  ن��ەورۆز 
پێوەندیدارەكانی لە چەندین 
نەتەوە  ئەو  لەناو  قۆناغدا 
خۆیان  كە  ئێتنیكانەی  و 
دەزانن،  نەورۆز  خاوەنی  بە 

شیكردۆتەوە.
كتێبی "مێژووی نەورۆز 
ئێران"  ك��رۆن��ۆل��ۆژی��ای  و 
الپەڕە   ٥34 ل��ەدووت��وێ��ی 
 1000 ئ���ەژم���اری  ب���ە  و 
مانگی  س���ەرەت���ای  دان����ە 
پووشپەڕی 1392ی هەتاوی لەالیەن خانەی مۆكریانی بۆ چاپ و 

باڵوكردنەوە لە شاری هەولێر چاپ و باڵو كرایەوە.

باڵوكراوەینوێ
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شەستوحەوتەمینفێستیڤاڵی
هونەریی"ئاوینیۆن"

مێنێریسم
مێنێریسم لە مانادا هاوواتایە لەگەڵ شێوەخوازی. لە بواری هونەر و ئەدەبدا، كەڵكئاژۆ لە 
شێوازێك یان ستایلێكی تایبەتی و كەسایەتییەكە. ئەم چەمكە بە شێوەیەكی باو هێما دەكا بۆ 
بەریانە هونەرییەكانی كۆتاییەكانی رێنسانس، واتە لە مەرگی رافائیل )1٥20( تا كۆتایی 
دیدارییەكان  هەڵگرتە  لەسەر  نە  خۆیان  بەرهەمەكانی  مێنێریستەكان  شازدەهەم.  س��ەدەی 
بەڵكوو لە سەر باوەڕە زەینیيەكانی خۆیان دەخوڵقاند. ئەوان هیچ كات سروشتی سەردەمی 
خۆیان نەدەكردە مودێل، بەڵكوو مودێلەكانیان لە نێو بیرۆكە و بەرهەمەكانی مامۆستایانی 
خۆیاندا )سەردەمی شكۆداری رێنسانس( بە تایبەت میكل ئانژ و  پەیكەرتاشە رومیەكان 
هەڵدەبژارد. بە واتایەكی دیكە لە باتی ئەوەیكە سروشت مامۆستایان بێت هونەر و چەمكی 
هونەر دەبوو بە مامۆستایان. چون پێیان وابوو كە لە سروشتدا جۆرێك توندوتیژی هەیە كە 
ئەوان لە ئافراندنی هێمنانە و جوانیناسانەی راستەقینەی هونەری دوور دەخاتەوە و دەبێ 

سەركەش بوونی سروشت، لە بەرهەمەكانیاندا هێور بكرێتەوە و رام بكرێت.

لە  كورد،  سینەماكاری  سەڵەواتی  سالم  دەرهێنانی  لە  زستان"  "دوایین  سینەمایی  فیلمی 
فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی فیلمی قەیسی زێڕین لە ئەرمەنستان نمایش كرا و توانی خەاڵتی ئەو 

فێستیڤاڵە بۆ خۆی مسۆگەر بكات.
بەپێی هەواڵی ئاژانسی هەواڵدەریی پەیامنێر، فێستیڤاڵی فیلمی قەیسی زێڕینی ئەرمەنستان 
بە بەشداری بەرهەمی سینەماكارانی واڵتانی جۆراوجۆر لەرێكەوتی 1٥ی پووشپەڕەوە دەستی 

پێكردوو و بۆ ماوەی یەك حەفتە بەردەوام بوو.
رێوڕەسمی كۆتایی ئەو فێستیڤاڵە لە شاری ئیرەوان، پێتەختی واڵتی ئەرمەنستان بەڕێوەچوو 
و لە چەندین بەشی جۆراجۆردا خەاڵتەكان بە براوەكانی كورتە فیلم، فیلمی دیكۆمێنتاری و 

فیلمی سینەمایی بەخشرا.
فیلمی دوایین زستان ماوەكەی 7٥ خولەكە و بە سیستمی "ئێچ دی" لەالیەن كۆمپانیای 

ستاك فیلمەوە تۆمار كراوە و سالم سەڵەواتیش دەرهێنەرەكەیەتی.
سالم سەڵەواتی لەدایكبوی شاری سنەیە و بۆ خۆی فۆتۆگرافێر و دەرهێنەری سینەمایە و 

وەك وێنەگری سینەمایی زیاتر لە 30فیلمی كورت  و ٥ فیلمی درێژی وێنە گرتووە.

دووركەوتنێكی  تەمەنی 78 ساڵیدا دوای  لە  لۆرین  ئیتاڵی سۆفیا  ئەستێرەی سینەمایی 
زۆر لە شاشەكان بڕیاریدا جارێكی تر بگەڕێتەوە سەر شاشە لە فیلمێكی سینەمایی كە لە 

دەرهێنانی كوڕی خۆیەتی.
بە  سۆفیا  دووركەوتنەوە  ساڵ   9 دوای  كرد  ئاشكرایان  ئیتاڵی  راگەیاندنی  دەزگاكانی 
بۆنتی  ئیدوارد  دەرهێنانی  لە  كە  مرۆڤایەتی(  )دەنگی  بەناوی  دەگەڕێتەوە  نوێ  فیلمێكی 
كوڕیەتی، چیرۆكی فیلمەكەش لە شانۆگەرییەك وەرگیراوە كە لە نووسینی شاعیر و نووسەری 
فەرەنسی جان كۆكتۆیە، فیلمەكە باس لە شارەكانی رۆما و ناپۆلی و ئۆستیا دەكات و بڕیار 

وایە لە ماوەی 3 هەفتە دەست بە وێنەگرتنی بكرێت.
سۆفیا لۆرین لە 20ی سێپتێمبەری 1934 لەدایكبووە و خاوەنی زۆرترین جەماوەر بوو لە 
مێژووی سینەمای ئیتاڵی و خەاڵتی ئۆسكاریشی بە دەستهێناوە، دواین كاری سینەمایشی 
سەركەوتنێكی  و  بوو  زۆرت��ر(  )رۆمانسیەتی  فیلمی  ئەویش   2004 ساڵی  بۆ  دەگەڕێتەوە 
بەرچاوی بەدەستهێنا و لەو كاتەوە تا ئێستا بەشداری لە هیچ كارێكی سینەماییدا نەكردووە.

سۆفیا لۆرین دوای 9 ساڵ 
دووركەوتنەوە دەگەڕێتەوە

...
وان

ێ د
ب

شەست و حەوتەمین فێستیڤاڵی 
باشووری  ل��ە  "ئ��اوی��ن��ی��ۆن"  ه��ون��ەری��ی 
گەورەترین  ل��ە  ی��ەك��ێ��ك  ك��ە  ف��ەران��س��ە 
دێتە  جیهان  هونەریی  فێستیڤاڵەكانی 

ئەژمار، ئەمساڵیش بوو بە میوانداری 
وەك  ج��ۆراوج��ۆر  ئیجرای  چەندین 
تیاتر، سەما، كۆنسێرت و ڤیدیۆ لە 

واڵتانی جۆراوجۆری جیهان.
فێستیڤاڵی ئاوینیۆن لە دوو بەش 
ناوی  بە  سەرەكی  بەشی  پێكدێت: 
فێستیڤاڵ  ب��ەڕێ��وەب��ەران��ی  ك��ە   ،In
ئامفی  لە  ئیجرا  بۆ  بەرهەمگەلێك 
شارە  ئ��ەم  ج��ۆراوج��ۆرەك��ان��ی  تیاترە 
مێژووییە هەڵدەبژێرن. بەشی دووهەم 
پ��ێ دەوت����رێ ه����ەزاران  ك��ە offی 
ل��ە واڵتانی  ف��رەچ��ەش��ن  ب��ەره��ەم��ی 
دەكاتەوە  ك��ۆ  جیهان  ج���ۆراوج���ۆری 
تەنانەت  و  چ��ووك��ە  ساڵۆنە  ل��ە  ك��ە 
ك��اف��ەك��ان��دا پ��ێ��ش��وازی ل��ێ��دەك��رێ و 
بۆ  وەاڵمێكە  بەشە  ئەم  راستیدا  لە 
كە  سەرەكی  بەشی  ئاستەنگەكانی 
هونەرییەكان  ب��ەره��ەم��ە  ل��ە  بەشێك 
ناتوانن  ق��ەب��ارەی��ان  و  شكل  پێی  بە 

بچنە  سەرەكییەكاندا  تیاترە  ئامفی  لە 
دەرەتانە  ئەم  بەشەدا  لەم  و  شانۆ  سەر 
دەدرێتە گرووپە جیاوازەكان تا لە شوێنە 
خۆیان  بەرهەمەكانی  گشتییەكانیشدا 

پێشكەش بكەن.

بەرهەمە تایبەتییەكان
فاوست، بەرهەمی كالسیك و ناسراوی 
دوو  ئیجرايەكی  ل��ە  ئ��ەم��ج��ارە  گ��وت��ە، 
بەشیدا لە دەرهێنانی نیكۆالس ئێستمان 

دەرهێنەری ئاڵمانی دەچێتە سەر شانۆ، 
ئەم تیاترە كە ئیجراكەی هەشت كاتژمێر 
و نیو دەخایەنێ، تەنیا سێ جار ئیجرا 
شێوەی  تایبەتمەندییەكەی  و  دەك��رێ 

ئیجرای مودێڕن و جیاوازەكەیەتی.

ف��ێ��س��ت��ی��ڤ��اڵ��ی ئ��اوی��ن��ی��ۆن لە 
ئامانجی  بە  دامەزراندنیەوە  سەرەتای 
پشتیوانی لە ئیجرا مودێڕن و جیاوازەكان 
ل���ەم سااڵنەی  ب���ەاڵم  ب���وو،  ل��ە دای���ك 
دواییدا پارێزكارتر بووە و هێندێكجار 
كالسیك  ت����ەواوی  ب��ە  ئیجراگەلی 

هەڵدەبژێرێت.
ئەمساڵ بەاڵم ئیجرا مودێڕنەكان 
ب���ەالی خۆیدا  س��ەرن��ج��ی زۆرت����ری 
لەگەڵ  ب�������ەراوەرد  ل���ە  راك���ێ���ش���اوە 
كۆمپانی"  پێشوودا."نێد  ساڵەكانی 
بلژیكی،  ب��ەن��اوب��ان��گ��ی  گ���رووپ���ی 
سەرەنجراكێش  بەرهەمێكی  ئەمساڵ 
دەس  بلیتەكانی  كە  دەك��ا  پێشكەش 
ناكەون. ئەم تیاترە بە دەرهێنەری یان 
الورێس، چیرۆكی بازارچەیەك باس 
ئاگركەوتنەوەیەك  ل��ەوێ��دا  كە  دەك��ا 
مردوون،  كەس  هێندێك  و  دەدا  روو 
گێرانەوەیەكە  دەسپێكی  ئەمە  بەاڵم 
ب��ە  م���ەودای ج��ی��اواز و كە لەوێدا 
چیرۆكی دەستدرێژی و توندوتیژی 
جینسی و دادوەری خەڵكی بازاڕەكە 
تاوتوێ  دی��اردەی��ەدا  ئ��ەو  لەهەمبەر 

دەكرێت.
ئەمساڵ  ئ��اوی��ن��ی��ۆن  ف��ێ��س��ت��ی��ڤ��اڵ��ی 
م��ی��وان��داری ن��زی��ك ب��ە ه��ەش��ت هەزار 
واڵتی  وی���ەك  بیست  ل��ە  ه��ون��ەرم��ەن��د 

جیهانە.

موسیقی كوردی 
ب�����ە م���وس���ی���ق���ا و 
ئاوازەكانی خەڵكی 
كوردزمان دەوترێ. 
ت�����وێ�����ژەرێ�����ك�����ی 
كوردی  موسیقای 
ل��ەو ب��اوەڕەدای��ە كە 
دروست  ه��ۆك��اری 
موسیقای  ب��وون��ی 
پاراستنی  كوردی، 
ئەدەبیات،  زمانی 
ف������ەره������ەن������گ، 
ن  كا تە ها ر سە بە
گشتی  ب������ە  و 
ش����ارس����ت����ان����ی����ەت 
راب��������������ردووی  و 
ك�������وردەك�������ان�������ە. 
هامۆید  موسیقی 
)ف����ل����ك����ل����ۆر(ی 
ك������وردی ل���ە سێ 
بەشی ئەفسانەكان، 

چیرۆك و حەقایەت پێكهاتووە.
ئەفسانەكان

وەكوو  ك��وردی  موسیقی  بوونی  دروس��ت 
زۆرب����ەی ق���ەوم و ن��ەت��ەوەك��ان��ی دی��ك��ە لە 
كە  پێكردووە  دەستی  كوردیەكانەوە  ئەفسانە 
چوارچێوەی  لە  ئەفسانەكان  ب��ەش��ەدا،  ل��ەم 
ئاوازانە  ئەم  دەوترێتەوە.  كوردیەكاندا  ئاوازە 
لە فەرهەنگی كوردیدا دابەش دەبن بە سەر 
ئاوازەكانی دیوانی و زۆرترین نێوەرۆكی ئەوان 
حیماسی  شێوازی  كە  كوردیەكانە  ئەفسانە 

یان ئێپیكیان هەیە.
كوردی  هونەری  نوێنگەكانی  یەكەمین 
موسیقای  هونەریدا،  و  ئەدەبی  ب��واری  لە 
ح��ی��م��اس��ی ب����ووە. ل��ە ب��ەن��اوب��ان��گ��ت��ری��ن ئەو 
كەسانەی كە لەسەر ئەم شێوازە كاریان كردووە 

" كاویس ئاغا" بووە كە گۆرانییەكانی، ئەو 
رابردووەكانەوە  ل��ە  ك��ە  حیماسیانەن  ئ���اوازە 
بەجێماوە. ئەفسانەی زۆر لە زمانی كوردیدا 
بوونیان هەیە كە ئەگەر فیلمسازە بە تواناكان 
زۆر  فیلمگەلی  دەك���رێ  ب��دەن��ێ  سەرنجی 
وەك"  بهێنرێت  بەرهەم  لێ  سەرەنجڕاكێشیان 

زارا ئەوینی شووان".
چیرۆك و حەقایەت

فلكلۆری  موسیقای  لە  دیكە  جۆرێكی 
ك�����وردی پ��ێ��وەن��دی ه��ەی��ە ب���ە چ���ی���روك و 
بە  داستانیەكانیش  ئ��اوازە  كە  داستانەكانەوە 
دوو بەشی حیماسی و خۆشەویستی دابەش 
لە  ب��اس  حیماسییەكاندا  ئ���اوازە  ل��ە  دەب���ن. 
شۆڕشگێڕی و خەباتكاری قارەمانێك دەكرێ. 
لە گۆرانیە خۆشەویستیەكاندا "بەیت" الیەنە 
دوو  نێوان  خۆشەویستیانەكانی  و  رۆمانتیك 

باسی  ك��ەس��ای��ەت��ی 
ل��ێ��وە دەك������رێ. كە 
دەتوانین هێما بكەین 
بۆ بەیتەكانی " الس 
و خەزاڵ" و " خج و 
باسی  كە  سیامەند" 
ب��ە س��ەره��ات��ی دوو 
دەكا  خ��ۆش��ەوی��س��ت 
كە لە بەناوبانگترین 
لەم  ب��ەره��ەم��ەك��ان��ن 

بەشەدا.
بەشێكی  ل�����ە 
موسیقی  دی��ك��ەی 
ك�������وردی�������دا، ئ����ەو 
بە  ك��������وردان��������ەی 
سۆرانی  زاراوەی 
قسە دەكەن بۆ خۆیان 
جۆرێكی تایبەت لە 
هەیە  م��وس��ی��ق��ای��ان 
ك��ە "گ���ۆران���ی" پێ 
ئەم  ك����ە  دەڵ���ێ���ی���ن 
ئ��اوازان��ە لە نێو كوردەكانی ورم��ێ و  ج��ۆرە 
كوردەكانی توركیەدا بە "الوژە" ناسراوە و ئەم 
ناوی  بە  هەیە  ریتمێكیان  گۆرانیانە  جۆرە 
بڕوایەن كە  ئەو  لەسەر  توێژەران  "قەتار" كە 
ریشەی ئەم وشەیە لە وشەی زەرتەشتی"گاتا" 
وەرگیراوە كە لە سەرەتادا پیوەندی هەبووە بە 
نەرێتی  و  داب  و  پ��اڕان��ەوە  و  نزا  هێندیك  

ئایینیەوە.
موسیقایە"  ئ���ەم  ج����ۆری  دوووه���ەم���ی���ن 
هۆرە"ی پێ دەوترێ كە تایبەتە بە زاراوەی 
كەلهۆڕی و لە باشووری كوردستانی عێراق 
و ناوچەكانی كرماشان و ئیالم و بەشێك لە 

ناوچەكانی پارێزگای سنە دەوترێتەوە.

فیلمی سینمایی دوایین 
زستان لە فێستیڤاڵی قەیسی 
زێڕین خەاڵتی بەدەست هێنا

یە؟
موسیقای كوردی چ
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چارەسەری هەاڵواردن، یان سڕكردنی ناڕەزایەتییەكان؟

گۆڕانكارییەكانی میسر و 
وشیاريی خەڵكی ئەو واڵتە!

وەكوو  رووح��ان��ی  ح��ەس��ەن  هاتنەسەركاری 
سەركۆماری نوێی رێژیم و دروشمە سوواوەكانی 
لەمەڕ چارەسەری هێندێك پرسی پێوەندیدار بە 
و  قەومیەتەكان  ئەو،  وتەی  بە  یان  نەتەوەكان 
كۆمەڵێك  مەزهەبییەكان،  و  ئایینی  كەمینە 
كە  ئ��اراوە  هێناوەتە  ج��ی��اوازی  بابەتی  و  ب��اس 
سەرەكیترینی ئەم باسانە دڵخۆشكردنی هێندێك 
تەمەنیان  كە  دروشمانەیە  ب��ەو  الی��ەن  و  ك��ەس 
لە تەمەنی خودی كۆماری ئیسالمیش زیاترە، 
بەاڵم بۆ ئەو كەسانە هێشتا نوێ دێتە بەرچاو 

و پێی شاگەشكە دەبن.
لە بەیاننامەی پێش شانۆگەریی هەڵبژاردندا، 
و  10خ��اڵ  راگەیاندنی  بە  رووح��ان��ی  حەسەن 
دانی وادەی جێبەجیكردنیان بە خەڵك، داوا لە 

هەموان دەكات دەنگی پێ بدەن.
بەخەیاڵی  كەسی  هێندێك  بەیاننامەیە  ئەم 
ق���ۆس���ت���ن���ەوەی دەرف���ەت���ێ���ك���ی گ�������ەورە بۆ 
پلەكانی  نزمترین  لە  خۆیان  نزیككردنەوەی 
دەسەاڵت و بەالڕێدابردنی خەڵك لە ژێر دروشمە 
ناڕروونەكانی سەركۆماری تازەدا هێنایە سەما 
لەباری  و  ك���راوە  كەشوهەوایەكی  وەه��م��ی  و 

سیاسیی لە نێو بەشێك لە خەڵكدا پێكهێنا.
سەرەتایی  ه��ەرچ��ەن��د  خوێندنەوەیەكی  ب��ە 
و  رووح��ان��ی  دەستنیشانكراوەكانی  خ��اڵ��ە  ل��ە 
بۆمان  ه���اوك���اری،  ئەمنیەتییەكەی  تاقمە 
دەردەكەوێ  كە لە راستیدا بەڵێنییەكانی شێخی 
دیپلۆماسیی رێژیم شتێكی تازەی ئەوتۆی تێدا 

داهێنانی  و  نوێگەری  ن��اوی  بتوانین  كە  نیە 
قۆناغەكانی  لە  یان  پێشتر،  و  دابنێین  لەسەر 
هاوشیۆە،  بەڵێنی  رێژیمدا  تەمەنی  دیكەی 
لە الیەن مۆرەكانی  زیاتر  لەوەش  تەنانەت  یان 

دیكەی دەسەاڵتەوە نەدرابێت.
باس  كە  راگەیەندراوە  ئەو  یەكەمی  خاڵی 
لە داڕشتنی یاسای پێویست بۆ جێبەجێكردنی 
مادەكانی 22،19،1٥،12،3ی یاسای بنەڕەتیی 
رێژیم دەكات، لەڕاستیدا كورتكراوەی خاڵەكانی 
كۆمەڵێك  ك��ە  راگ��ەی��ەن��دراوەك��ەی��ە  9ی  2ت��ا 
باسی وەكوو بەشداركردنی كەمینەكان )خۆیان 
خوێندنی  واڵت��دا،  بەڕێوەبردنی  لە  گوتەنی( 
و  زانكۆكاندا  و  خوێندنگا  لە  دایكی  زمانی 
بەهێزكردنی فەرهەنگ و وێژەی ئیتنیكەكانی 
ئێران، البردنی هەاڵواردن و گۆڕینی تێڕوانینی 
ئەمنیەتی بە نیسبەت ئیتنیكەكانی ئێران لەخۆ 

دەگرێت.
خ��اڵ��ی ك��ۆت��ای��ی ی���ان دەه��ەم��ی��ش ب���اس لە 
سەركۆمار  جێگرەكانی  لە  یەكێك  دیاریكردنی 

بۆ جێبەجێكردنی 9 خاڵی پێشوو دەكات.
رووحانی هەروەها باس لەمافی هاوواڵتیبوون 
هاوواڵتیبووندا  مافی  "ل��ە  دەڵ���ێ:  و  دەك���ات 
زۆرینە و كەمینە بوونی نیە، كورد و ئازەری و 
عەرەب و بەلووچ و فارس و توركەمەن یەكسان 
نیشاندەری  الیەكەوە  لە  دروشمانە  ئەو  دەب��ن." 
ئەو راستیيەن كە تەنانەت لە نێو دەسەاڵتدارانی 
پەنگخواردووی  ناڕەزایەتیی  پرسی  ئێرانیشدا 
مەزهەبییەكان  و  ئایینی  كەمینە  و  نەتەوەكان 
وەك��وو ه��ەڕەش��ەی��ەك بۆ س��ەر م��ان��ەوەی رێژیم 
چاوی لێ دەكرێت و ئەوانیش لە بیری ئەوەدان 
كە بە شێوازی خۆیان رێكارێك بۆ پێشگرتن لە 

تەقینەوەی ناڕەزایەتییەكان بدۆزنەوە. هەر بۆیە 
دڵخۆشكردنی  و  بابەتە  لەو  دروشمی  بەدانی 
بە خۆیان  بەستراوە  رەوتی  و  كۆمەڵێك مۆرە  
لەنێو كۆمەڵگا ژێردەستەكاندا بە پۆست و پلەی 

سڕكردنی  بۆ  سووپاپێك  جاربەجار  بایەخ،  بێ 
ناڕەزایەتییەكان دەكەنەوە.

بەپێچەوانەی  دی����ك����ەوە،  الی���ەك���ی  ل���ە 
پ��رۆپ��اگ��ەن��دای الی��ەن��گ��ران��ی رووح���ان���ی كە 
جێگری  پۆستی  دانی  نموونە  بۆ  دەیانهەوێ 
بە  كابینە  وەزیرێكی  تەنانەت  یان  ئوستاندار، 

كەسانێكی سەر بە كەمینەكان، یان جێبەجێكردنی 
بە  رێ��ژی��م  بنەڕەتیی  ی��اس��ای  1٥ی  م���ادەی 
توركەمەن  یان  ك��ورد  داخوازییەكانی  سەقفی 
یان بلووچ نیشان بدەن، ئەوە تەنیا هەوڵێك بۆ 
بەالڕێدابردنی داخوازییە نەتەوەییەكانە و بوونی 
بەرپرسانێك كە بە رەگەز كورد یان توركمەنن، 
و  دێموكراتێك  داخوازییە  نوێنەرایەتیی  بەاڵم 
نەتەوەییەكانی ئەو گەالنە ناكەن، نە دیاردە و 
یەكمجار  بۆ  رووحانی  كە  نوێیە  دەسكەوتێكی 
بە  پێوەندییەكی  ن��ە  و  هێنابێت  دی��اری��ی  ب��ە 
چارەسەری كێشەی نەتەوەكان و كەمینە ئایینی 

و مەزهەبییەكانەوە هەیە.
بكرێت  لەبیر  نابێ  راستییەش  ئەو  هەروەها 
بێ  س��ەرەت��ای��ی��ە  بەڵێنییە  ئ���ەو  ت��ەن��ان��ەت  ك��ە 
و  بیروباوەڕ  بنەماكانی  لەگەڵ  نێوەڕۆكانەش 
تەنیا  و  نایەنەوە  رووحانیدا  حەسەن  پێشینەی 
رازاندنەوەی  بۆ  رواڵەتێك  و  رووك���ەش  وەك��وو 
رووحانیەت  و  رووح��ان��ی  بەتاڵی  پرێسكەی 
و...  ئەهواز  و  توركمەنستان  و  كوردستان  لە 

كەڵكی لێ وەردەگیرێت.
بۆنموونە، ئاخوند عەزیمی قەدیم دەڵێ: ئەو 
دروشمانەی بەڕێز رووحانی بە پێی باوەڕەكانی 
وەالیەتی  و  رەزای���ی  ع���ارف،  ك��ە  كاتێك  نیە، 
باسەیان  ئەم  هەڵبژاردندا  پڕۆپاگەندەكانی  لە 
هێنایە گۆڕێ، بەڕێز رووحانیش بۆ ئەوەی لە 
هێنایە  باسەی  ئەم  نەمێنی،  بەجێ  كاروانەكە 
كەڕووبی  پێشوودا  خوڵی  ل��ە  كاتێك  ئ���اراوە. 
بەڕێز  ك��رد،  قسەی  مەسەلەیە  ب��ەو  س��ەب��ارەت 
ئەنجومەنی  ئەوكاتی  سكرتێری  كە  رووحانی 
دژایەتیی  ب���وو،  ئ��ێ��ران  ن��ەت��ەوەی��ی  ئاسایشی 
سەردەمە  لەو  "رەس��ال��ەت  رۆژن��ام��ەی  كردبوو. 

یەكەمی  تیتری  لە  رووحانی  زاری  لەسەر  و 
خۆیدا نووسیبووی:" لەگەڵ پرسی ئیتنیكەكان 

كایە مەكەن."
كە  ئەوەیە  دیكە  سەرنجی  جێگەی  خاڵی 
رووح���ان���ی ت��ەن��ان��ەت ئ��ەگ��ەر ب��اوەڕی��ش��ی بەو 
ئەوەیە  راستیەكەی  هەبێت،  خۆی  بەڵێنانەی 
دیكەی  یاساكانی  و  بنەڕەتی  یاسای  نە  كە 
دروشمانە  ئ��ەو  جێبەجێكردنی  لەگەڵ  رێژیم 
سەركۆمارێكی  هەر  یا  رووحانی  نە  دێنەوە، 
دی��ك��ە س��ەالح��ی��ەت و ت��وان��ای گ��ۆڕی��ن��ی ئەو 
یاسایانەی هەیە كە بنچینەی هەاڵواردنەكانن 
و نە بە دەركردنی ئاییننامەیەكی دەوڵەتی یان 
بێسنووری  دەسەاڵتی  دەك��رێ   بەخشنامەیەك 
سپای پاسداران و تاقمە مافیایی و ئەمنیەتی 
و چەكدارییەكانی رێژیم پێشی پێ بگیرێت و بۆ 
نموونە تێڕوانینی ئەمنیەتی لە بلووچستان یان 
كوردستان جێگای خۆی بداتە ئاوەدانكردنەوە و 
گەڕانەوەی دۆخی ئاسایی بۆ ئەو ناوچانە )كە 
ئاساییان  دۆخی  رێژیم،  تەمەنی  درێژایی  بە 

بەخۆیانەوە نەبینیوە(.
كەوابوو گەلۆ ئەگەر مەبەستی رووحانی و 
رێژیمەكەی لەو دروشمە سوواوانە بە الڕێدابردنی 
ن��ەت��ەوای��ەت��ی و  خ��ەڵ��ك و س��ڕك��ردن��ی هەستی 
ئیسالمییە،  كۆماری  لە  خەڵك  ناڕەزایەتیی 
دەبێ هەڵوێستی ئەو كەس و الیەنانە چۆن پاساو 
بدرێتەوە كە خۆیان بە نوێنەری خەڵك و ماف و 
ئازادییەكانیان دەزانن، بەاڵم بە چەپڵەڕێزان بۆ 
رووحانی و كارنەڤاڵی گەمژاندنی بەڕێوە چوو 
لە الیەن ئەو و هاوبیرانیەوە، دەبنە كەواسووری 

بەر لەشكر؟

ئیرادەی  و  بیر  خ���اوەن  و  وش��ی��ار  گەلی 
دەیەیەك  چەند  دوای  میسر،  مافخوازانەی 
ل��ە ح��وك��م��ی س���ەرب���ازی و زوڵ���م و زۆری 
موبارەك،  حوسنی  دیكتاتۆری  حكومەتی 
سەرهەڵدانێكی  و  ش��ۆڕش  وەڕێخستنی  بە 
س��ەرت��اس��ەری دژى دەس��ەاڵت��ی م��وب��ارەك و 
و  دەسەاڵتێكی گەلی  بەدیهێنانی  پێناو  لە 
پێكهاتەكانی  تێیدا سەرجەم  دێموكراتیك كە 
ئەو واڵتە بە ئاشتی و مافی وەك یەك لە 
ئیدارەی  و  خۆیان  چارەنووسی  دیاركردنی 
2011/1/2٥دا  رۆژی  بن،  بەشدار  واڵت��دا 
و  دیكتاتۆر  2011/2/11دا،  لە  و  راپەڕین 
ئەفسەرە دێرینەكەی میسریان لەسەر تەختی 
لە  پ��ڕ  قۆناغێكی  و  الدا  ف��ەرم��ان��رەوای��ی 
پێناو  لە  چارەنووسساز  ئاڵوگۆڕی  و  هیوا 
دابینبوونی ژیان و داهاتوویەكی گەش لەو 

واڵتەدا دەستی پێكرد.
حكومەتی  رووخانی  دوای  قۆناغی  لە 
موبارەكدا، پارتی ئازادی و دادگەریی سەر 
لە  توانییان  میسر  ئیخوانولموسلمینی  بە 
ماوەیەكی كورتدا و بەدانی كۆمەڵێك دروشم 
لە پێناو ئاوەدانكردنەوە و باشتركردنی بواری 
ژی��ان��ی خەڵك،  ب��ژي��وی  و  ئ��اب��ووری واڵت 
سەرەنجی زۆربەی خەڵكی ئەو واڵتە بۆ الی 
هەڵبژاردنی  پرۆسەی  لە  و  راكێشن  خۆیان 
پ��ارل��م��ان و س��ەرۆك��ای��ەت��ی��ی ئ���ەو واڵت����ەدا، 
و  بگرن  بەدەستەوە  ئیدارەی سیاسیی واڵت 
كۆماری  س��ەرۆك  وەك  مورسی  محەممەد 
واڵت هەڵبژێردرا. بەاڵم لە ماوەیەكی كورتی 
بە  زۆر  ئیخوانەكان  خۆیاندا،  دەسەاڵتداری 
بەسەر  ئیخوانی  سیستمێكی  ویستیان  پەلە 

كە  بسەپێنن  میسردا  وشیاری  كۆمەڵگای 
پێچەوانەی ئەو ویستانە بوون كە لە پێناویدا 
ب��ەداخ��ەوە محەممەد  ك��ردب��وو.  ش��ۆڕش��ی��ان 
پراكتیزەكردنی  بۆ  هەوڵی  نەتەنیا  مورسی 
ب��ە گەلی  ك��ە  دروش��م��ان��ەی  و  بەڵێن  ئ��ەو 
نەیتوانی  ب��ەڵ��ك��وو  ن���ەدا،  داب����وو،  میسری 
بێنێتە  واڵتەدا  لەو  نیشتمانی  كۆدەنگیەكی 
خەڵكی  چاوەڕوانییەكانی  و  ویست  و  دی 
كرد  شۆڕشیان  پێناویدا  لە  كە  واڵت��ە  ئ��ەو 
ئابووریی  نەتەنیا  ناوبراو  بكات.  دەستەبەر 
واڵتی جێگیر نەكرد، بەڵكوو ئابووريی واڵت 
بوون  و خرابتر  داڕم��ان  ب��ەرەو  بە رۆژ  رۆژ 
گەورەترین  ئ��اب��ووری  كێشەی  و  دەڕۆی��ش��ت 
رێژەی  ب��وو.  واڵت��ە  ئ��ەو  خەڵكی  گرفتی 
ب��ێ��ك��اری ك��ە ل��ە س��ەردەم��ی م��وب��ارەك��دا 9 
لەسەد بوو، ئێستا بەپێی راپۆرتی سندووقی 
نێونەتەوەیی دراو، 14 لەسەدی تێپەڕكردوە. 
گرانی و هاتنەخوارەوەی بەهای دراوی  ئەو 
واڵتە، هەاڵوسان، كەمبوونەوەی سووتەمەنی 
و پێداویستیی رۆژانەی خەڵك رووى لە زیاد 
چاالكییەكانی  راوەس��ت��ان��ی  ك��ردب��وو.  ب��وون 
و  بەرهەمهێنان  كارگەی   4٥00 لە  زیاتر 
لەو  گ��ەش��ت��وگ��وزار  رادەی  ك��ەم��ب��وون��ەوەی 
واڵتەدا، ئابووريی میسری بە تەواوی الواز 
نەیتوانی  نەتەنیا  مورسی  دەوڵەتی  كردووە. 
ئاسایش و تەناهی تەواو لەو واڵتەدا جێگیر 
بكات، بەڵكوو هێندێك دەرفەت پێكهێنران كە 
بە شێوەیەكی توندڕەوانە كە خوێندنەوەیەكی 
الیەك  لە  هەیە،  ئیسالمدا  لە  توندوتیژیان 
سیمای ئایینی پیرۆزی ئیسالمییان خوشەدار 
ئاسایشی  دیكەشەوە  الیەكی  لە  و  كردبوو 

و  دێموكراسی  و  ئاشتی  پڕۆسەی  و  واڵت 
مافی مرۆڤیان بە تەواوی توشی مەترسی 
ئازادییە  ب��ەرت��ەس��ك��ك��ردن��ەوەی  ك���ردب���وو. 
دەربڕین  ب��ی��روڕا  ئ���ازادی  تاكەكەسییەكان، 
ئافرەت،  مافی  هونەرییەكان،  چاالكییە  و 
پەراوێزخستنی گرووپ و الیەنەكانی دیكە، 
كەشێكی  ب��ەرەو  كۆمەڵگا  ئاراستەكردنی 
پراكتیزەكردنی  و  م��ل��ێ  زۆرە  ئایینیی 
ئەو  كۆمەڵگادا،  لە  توندوتیژ  كولتووری 
ئامانجەكانی  و  ویست  كە  ب��وون  هۆكارانە 
پێچەوانەی  و  بردبوو  الڕێ��دا  بە  شۆڕشیان 
میسر  راپەڕیوی  گەلی  چاوەڕوانییەكانی 
بوون كە لە ماوەی یەك ساڵ دەسەاڵتداریی 

مورسیدا، لەگەڵی بەرەوڕوو بوون.  
بەرەو  گ��ەڕان��ەوە  بۆ  ه��ەوڵ��دان  سیاسەتی 
ئەو  و  ك��ۆن  چاخەكانی  رێساكانی  و  یاسا 
پێ   ئاماژەی  س��ەرەوە  لە  كەموكوڕییانەی 
كرا، هۆكارگەلێك بوون كە گەلی وشیار و 
مافخوازی میسری جارێكی دیكە لە رێكەوتی 
9ى پووشپەڕ بە وەڕێخستنی بزووتنەوەیەكی 

دژی  گشتگیر  دەرب��ڕی��ن��ی   ن��اڕەزای��ەت��ی 
دەسەاڵتی تەكڕەوانەی مورسی و وەدیهێنانی 
بە  و  میسر  گەلی  شۆڕشی  ئامانجەكانی 
رێكەوتی  نیزامییەكان،  هێزە  پشتیوانیی 
12ی پووشپەڕ كۆتاییان بە دەسەاڵتی یەك 
ئیخوانەكان  و  مورسی  محەممەد  ساڵەی 
هێنا و یاسای بنەڕەتی واڵت هەڵپەسێردرا و 
عەدلی مەنسوور لێپرسراوی دادگای بااڵی 
یاسای بنەڕەتی، وەكوو سەركۆماری كاتیی 
میسر دیاری كرا و سوێندی یاسایی خوارد 
كاتيی  حكوومەتی  پووشپەڕ،  2٥ی  لە  و 
ئیخوانەكان  خۆخوازانەی  بەشداريی  بێ  بە 

پێكهات.
گۆڕانكارییەك كە لەسەر ئاستی جیهانی 
جۆراوجۆری  ك����اردان����ەوەی  ن��اوچ��ەی��ی  و 
میسر،  ه��اون��ەت��ەوەی  واڵت��ان��ی  لێكەوتەوە. 
ئیمارات،  وەك عەرەبستان، قەتەر، كوەیت و 
چەند كاتژمێر دوای ئەو رووداوە، پشتیوانیی 
ل��ەو ه��ەن��گ��اوەی س��وپ��ا و ئیرادەی  خ��ۆی��ان 
دەرب���ڕی.  میسر  خەڵكی  م��اف��خ��وازان��ەی 

رێكخراوی  و  ئامریكا  و  ئورووپا  واڵتانی 
هەڵوێستی  وێڕای  یەكگرتووەكانیش  نەتەوە 
لە  خۆیان  نیگەرانیی  بارەیەوە،  لەو  جیاواز 
بارودۆخی هەستیار و ئاڵۆزی ئێستای میسر 
دەربڕی. ئاڵوگۆڕێك كە هەنوكە كۆمەڵگای 
داب��ەش كردووە،  ب��ەرەدا  دوو  بەسەر  میسری 
دێموكراسی  دژە  بەرەی  و  مافخواز  بەرەی 
و  نین  سازانێك  چەشنە  هیچ  ئامادەی  كە 
بشێویدان.  و  ئ��اڵ��ۆزی  ن��ان��ەوەی  هەوڵی  لە 
ئەو  بارودۆخی  ئاراستەی  كە  مەترسییەك 

واڵتە بەرەو شەڕی ناوخۆ دەبات.
پێویستە  ب��اب��ەت��ەدا  ل���ەم  ئ����ەوەی  ب���ەاڵم 
هەڵوەستەی لەسەر بكرێت، وشیاریی خەڵكی 
مافخواز و شۆڕشگێڕی میسرە كە وێڕای 
سووربوون لەسەر ویست و خواستە رەواكانی 
دابینكردنی كۆمەڵگایەكی  پێناو  لە  خۆیان 
نین  ئ��ام��ادە  م��رۆڤ��ت��ەوەران��ە،  و  دێموكراتیك 
بگەڕێنەوە  دواوە  ب��ەرەو  شێوەیەك  هیچ  بە 
پەیڕەوانی  و  ف��ەرم��ان��ڕەوای��ان  ملكەچی  و 

ئیدئۆلۆژییەكی تایبەتی بن.

سەالم ئیسماعیل پوور】

【
اتق

را ن
دا

ئەو راستییەش نابێ 
لەبیر بكرێت كە تەنانەت 
ئەو بەڵێنییە سەرەتاییە 
بێ نێوەڕۆكانەش لەگەڵ 
بنەماكانی بیروباوەڕ 
و پێشینەی حەسەن 

رووحانیدا نایەنەوە و 
تەنیا وەكوو رووكەش و 
رواڵەتێك بۆ رازاندنەوەی 
پرێسكەی بەتاڵی رووحانی 

و رووحانیەت لە 
كوردستان و توركمەنستان 
و ئەهواز و... كەڵكی لێ 

وەردەگیرێت



9 ژمارە 609 ـ 22ی ژووییەی 2013

د.قاسملوو و مانیفێستی نەتەوەخوازی

18ی پووشپەڕ 
الپەڕەیەكی دیكە لە بزووتنەوەی خوێندكاری

���� ح��ەم��ی��د ب��ەق��ای��ی، ی��ەك��ێ��ك لە 
نژاد  ئ���ەح���م���ەدی  ج��ێ��گ��رەك��ان��ی 
گووتویە: "بە داخەوە كێبڕكێی درۆ 
كردن لە ئێراندا دەستی پێكردووە و 

درۆی زۆری لێ دەكەن."
ماڵتە!!! چۆنت زانی؟!! كێبڕكێی 
دەستی  ئ��ێ��ران��دا  ل���ە  ك����ردن  درۆ 
حاجی  ب��اش  بەیانیت  پ��ێ��ك��ردووە؟ 
لەمێژە  كێبڕكێیە  ئ��ەو  ح��ەم��ی��د!! 
دەس���ت���ی پ���ێ ك���ردب���وو. ك���ەی؟؟ 
یەكەمین  ل����ەگ����ەڵ  ه����اوك����ات 
كەونارا.  ی��وون��ان��ی  ئولەمپیكی 
چوار ساڵ جارێكیش نیە، هەموو 
ركابەریشی  بێ  پاڵەوانی  ساتێكە. 
مەحموودی  و  ج���ەم���اران  پ��ی��ری 
براتن كە ژمارەی میدالەكانیان لە 
"مایكل فیلپس و كارل لووئیس و 
تۆش  تێپەڕیوە.  شەربۆش"  ویتالی 
نەتدزن!  ب���ێ!  خ���ۆت  ل��ە  ئ��اگ��ات 

زانیارییەكانت دانسقەن حاجی!
"من  یەزدی گوتوویە:  �� میسباح 
لە  بیستم كە  نەسروڵاڵ  لە حەسەن 
شەڕی 33 رۆژەدا ئیسراییلییەكان 
هێزەكانی  س��ەر  دەك���ردە  هێرشیان 
حیزبوڵاڵ، بەاڵم دوای پاشەكشەی 
حیزبوڵاڵ، نەدەهاتنە پێشەوە، كاتێك 
گوتیان  پرسین،  لێ  هۆكارەكەیان 
دەست  بە  شمشێر  پیاوی  هێندێك 
بەربەرەكانێیان  سپییەوە  جلی  بە 

دەكرد."
سەیر ئەوەیە كە میسباح و حەسەن 
نەسروڵاڵ و فیرووزئابادی دەڵێن ئەم 
قسانەیان لە تەلەڤیزیۆنی ئیسراییل 
كەسی  ئێستا  تا  ب��ەاڵم  بیستووە، 
و  سەربازەكان  خودی  بگرە  دیكەو 
بەرپرسی سداوسیمای ئوورشەلیمش 
نەیانبیستووە و نەیاندیتووە. تەنانەت 
ئەحمەدی نژادیش نەیبینیوە، ئیتر 
بزانن ئەمانە لەكوێن كە لە وەهماوی 
بووندا رووی مەحموودیشیان سپی 
ك����ردووە و ب��ە دۆم��ی��ن��ەی��ەك 101 

خاڵیان لێی گرتووە.
بەرپرسێكی  م��ەرڤ��ی،  ئەحمەد   ����
گوتوویە:  خامنەیی  دەف��ت��ەری 
ئیسالمی  ك���ۆم���اری  "رێ���ب���ەری 
رۆژێ 17 سەعات كاری بەكەڵك 
دەكات و لە وردەكاریی هەموو باس 

و رووداوەكانی واڵت ئاگادارە.
جا دەڵێن مافی مرۆڤ لە ئێراندا 
كرێكار  بڵێن  ه��ەر  ناكرێ،  پێشێل 
مافیان ناخورێت! 17 سەعات كار؟ 
بۆ پیرەپیاوێك ئەویش بە ئەندامێكی 
ناتەواوەوە؟ جا دەڵێن بۆ مەالسەید 
بە  گرینۆك؟  مەالی  بۆتە  عەلی 
كە  حەسەنی  مەال  ئاغای  قەولی 
گوتبووی "هێندەی ئەحمەدی نژاد 
گوێدرێژ  لە  ئەگەر  دەك���ات،  ك��ار 
ئەنگۆش  دەتۆپێ"،  بكێشێ،  كار 
بەراستی دەبێ ئاگاتان لە ئاغاتان 
بە  گوناحە  زۆر  بابەگیان!  بێت، 
مزگەوت  ك����ەری  خ��ۆ  خ�����ودای! 
بكەن  س��ووك  بارەكەی  بڕێك  نیە، 
ئیمامی  رۆحیانەتی  خ��ات��ری  ب��ۆ 
پێشوو! سەقەت دەبێ ئەودەم هەتیو 

دەكەون! 

جووت حەوت

هەوراز

18ی پووشپەڕی هەر ساڵێك وەبیرهێنانەوەی 
رووداوێكە كە لە ساڵی 1378ی هەتاوی وەكوو 
كارەساتی "كووی زانستگای تاران" بۆتە خاڵێكی 
ئێراندا.  خوێندكاری  بزووتنەوەی  لە  وەرچەرخان 
پاش تێپەڕبوونی 14 ساڵ بەسەر ئەو كارەساتەدا 
هێشتا زۆر الیەنی ئەو رووداوە هەر لە تاریكیدا 
لە  خوێندكاری  چاالكانی  وت��ەی  بە  م��اوەت��ەوە. 
بەاڵم  ك���وژراون،  خوێندكار   ٥ پوشپەڕ،  18ی 
بێ سەر  و  نژاد  ئیبراهیم  عێزەت  كوژرانی  تەنیا 
ئاشكرا  و  روون  زینالی  بوونی سەعید  و شوێن 
بووە. هەروەها لە زانستگاكانی دیكەی ئێران و 
رۆژی  لە  كە  تەورێز  زانستگای  لە  بەتایبەت 
بە  ئەو ساڵە خوێندكارێكی كچ  پووشپەڕى   20
ناوی موژگان كوژرا، ناڕەزایەتی و خۆپێشاندان 

بەڕێوە چووە.
لە پوشپەڕی 1378ی هەتاویدا خوێندكارانی 
داخستنی  ب��ەران��ب��ەر  ل��ە  ت���اران  زانستگاكانی 
رۆژنامەی "سەالم" ناڕەزایەتیی بەرینیان بەڕێوە 
لە  خۆپێشاندان   رۆژ  م���اوەی 7  ب��ۆ  ك��ە  ب��رد، 
هێزە  لەگەڵ  بەربەرەكانێ  و  تاران  شەقامەكانی 

چەكدار و ئەمنییەتییەكانی رێژیم، كۆڵەكەكانی 
دەسەاڵتی خامنەییان وەلەرزین خست. هەر بۆیە 
خامنەیی ریاكارانە ناچار بوو بێتە سەر شاشەی 
هەڵڕێژێ   تیمساح  فرمێسكی  و  تەلەفزیۆن 
سەركوتی  ب��ۆ  ئیتالعاتییەكان  و  بەسیج  ت��ا 
خوێندكارانی راپەڕیو دڵ رەقتر بكات. لەالیەكی 
رێفۆرمخوازەكەی  دەوڵەتە  و  خاتەمی  دیكەوە 
بە  دی��ك��ەی  رووەك���ی  ئ��ەو  ك��ە  پێنەچوو  زۆری 
خەنجەریان  راستیدا  لە  و  دا  نیشان  خوێندكاران 
و  دا  خوێندكاری  ب��زووت��ن��ەوەی  ل��ە  پشتەوە  ل��ە 
سەركوتی بێبەزەیانەی 18ی پوشپەڕی 1378ی 
خوێندكاری  بزووتنەوەی  هێنایەدی.  هەتاويیان 
لە 18ی پووشپەڕی 1378دا بزاڤێكی بە تەواو 
مانای  بە  نە  كۆمەاڵیەتی  كۆمەاڵیەتی،  مانا 
سیاسی نەبوون، بەڵكوو بە مانای خەڵكی بوون و 
هەڵقواڵوبوون لە ناخی داخوازییەكانی خەڵكەوە. 
هەر بۆیە بزووتنەوەی خوێندكاری بووەتە بزاڤێكی 
خۆشەویست و جێگای متمانەی گەالنی ئێران. 
حەسەن  رۆڵ��ی  كە  دەزان��ی��ن  پێویستی  بە  لێرەدا 
ئێستا سەركۆماری هەڵبژێردراوی  رووحانی كە 
كەسێكی  وەك  خ���ۆی  و  ی���ازدەه���ەم���ە  خ��ول��ی 
"میانەڕەو" نیشان دەدا بۆ بەرچاوڕوونی خوێنەران 
لەم پێوەندییەدا روون بكەینەوە، 14 ساڵ لەمەوبەر 
ناوبراو وەك بەرپرسی شوورای ئەمنییەتی واڵت 

لە 18ی پوشپەڕی 1378دا فەرمانی 
راپەڕیوی  خ��وێ��ن��دك��اران��ی  س��ەرك��وت��ی 
لیباس  س��ەرك��وت��ك��ەرەك��ان��ی  ب��ەه��ێ��زە 
بە  و  دا  ئەمنییەتییەكان  و  شەخسی 
رووحانی و كەسانی  فەرمانی حەسەن 
دی��ك��ە، ه��ی��زەك��ان��ی رێ��ژی��م ب��ە شێوەی 
كووی  س��ەر  ك��ردە  هێرشیان  نامرۆڤانە 
كارەساتەی  ئ��ەو  و  ت���اران  زانستگای 
لێكەوتەوە كە بیروڕای ئێران و جیهانی 
دیار  رۆژێكی  بوەتە  ئیستا  و  هەژاند 
لە بزووتنەوەی خوێندكاریدا. سەرەڕای 
رێژیمی  بەزییانەی  بێ  سەركوتە  ئەو 
بزووتنەوەی  ئ��ی��س��الم��ی،  ك���ۆم���اری 
خ��وێ��ن��دك��اری ئ��ێ��س��ت��اش دای��ن��ام��ۆ و 
بزووتنەوە  ه��وش��ی��اری  و  ئ��اگ��ا  ه��ێ��زی 
18ی  لە  هەروەها  كۆمەاڵیەتییەكانە. 
بزووتنەوەی  س��اڵ��ەدا  ئ��ەو  پ��وش��پ��ەڕی  
خ��وێ��ن��دك��اری ك����ورد ش���ان ب��ە شانی 
خوێندكارانی نەتەوەكانی دیكەی ئێران 
هەزینەی  دان��ی  ب��ە  و  چ��االك��ان��ە  زور 
خوێندكاری  بزاڤی  پێشەنگی  گیانی 
بوو. لە مێژووی  پڕ هەوراز و نشێوی 
جار  زور  خ��وێ��ن��دك��اری��دا  ب��زووت��ن��ەوەی 
بۆ  توانیویانە  ت���اران  دەس��ەاڵت��داران��ی 

زانستگا سەركوت و كش  و  ماوەیەك خوێندكار 
بزووتنەوەی خوێندكاری  ب��ەاڵم   بكەن  و مات  
دەرف��ەت و هەلێكی  ك��ات  ه��ەر  وەك  ژیلەمۆ، 
ل��ە ج����اران بەگوڕتر  ب��ۆ رەخ��س��اب��ێ��ت دووب�����ارە 

دەگەشێتەوە.

بەرنامەی هەر سیستمێكی سیاسی یان روونتر 
بڵێین هەر حیزب و دامەزراوەیەك چەندە جوان و پڕ 
بەها و مرۆیی بێت، دواجار هەر لە قاڵبی گوتەدا 
سەلمێنەر  پاساوێكی  ببێتە  ناتوانێ  و  دەمێنێتەوە 
بەشێكی  بەڵكو  بەرنامەكەدا،  رەوایەتی  لەهەمبەر 
پەیوەستە  سەلمێنەرە  پ��اس��اوە  ئ��ەو  ه��ەرەم��ەزن��ی 
بەرنامەیە  ئ��ەو  كردەیی  رەن��گ��دان��ەوەی  رادەی  بە 
ئەو  بەڕێوەبەریی  تاكەكانی  رەفتاری  و  هزر  لە 

سیستمەدا.
لە  دێموكرات  حیزبی  رێبەرانی  بەخۆشییەوە 
داوە  هەوڵێان  ب���ەردەوام  كە  كەسانەدان  ئەو  رێ��زی 
بەسەرنجدان لە هەلومەرجە جۆراوجۆرەكان وێڕای 
سەرەكییەكە،  بەرنامە  لە  ئاڵووگۆڕ  بەدیهێنانی 
سەرەكیی  شوێنگەی  بە  بن  پابەند  ه��ەروا  ب��ەاڵم 

سەرهەڵدان و پێكهاتنی حیزبەكەوە.
پەیامی سەرەكیی حیزبی دێموكرات رەواندنەوە 
تا  و  ن��ەت��ەوەی��ی��ە  چ��ەوس��ان��دن��ەوەی  نەهێشتنی  و 
لە  دەمێنێتەوە.  ه��ەروا  بابەتە  ئ��ەم  نەهێشتنیشی 
ساتەوەختی دروستبوونییەوە تا هەنووكە دەبینین كە 
حیزبی دێموكرات و رێبەرەكانی و كۆی ئەندامانی 
بەوپەڕی دڵسۆزییەوە پابەندی ئەم پەیامە بوون و 

ئەوەی پێویست و لەتوانایاندا بووە كردوویانە.
دوكتور  بەرزەكانی  ه��ەرە  خەسڵەتە  لە  یەكێك 
قاسملووی شەهیدیش ئەوە بوو كە هەمیشە و زیاتر 
لە هەرشتێك، سەرنجی خەڵكەكەی و چەوسانەوەی 
خەڵكەكەی دەدا لە الیەن رێژیمەكانەوە. هەر بۆیەش 
جیاوازەوە  كەناری  و  گۆشە  لە  ب��ەردەوام  دەبینین 
و  و كۆمەاڵیەتی  كایەی سیاسی  و  ناوەند  لە  و 
كوردستان  لەسەر  بەردەوام سەرنجێكی  ئەكادیمیدا 
و كێشەی ن��ەت��ەوەی ك���وردە. ل��ەو س��ات��ەوەش كە 
نێوگۆڕەپانی  دەنێتە  پێ  جیددی  شێوەیەكی  بە 
لە  دیاریكراوەوە  حیزبێكی  لە سەكۆی  و  سیاسی 
كوردە،  گەلی  مافەكانی  دەستەبەركردنی  هەوڵی 
و  دەكات  زیاد  دەروەستییە  و  ئۆگری  ئەم  رادەی 

دەكرێ  ب��ۆی  كە  ئ��ەو شوێنەی  تا  دەدات  ه��ەوڵ 
بەدوور  خۆی  ئیدئۆلۆژیكەكان  بەندە  و  كۆت  لە 
ب��گ��رێ، ی��ان ه��ەوڵ ب��دات ل��ەگ��ەڵ هەلومەرجی 
كۆمەاڵیەتی و سیاسی و كولتوریی كۆمەڵگای 

كوردستاندا بیانگونجێنێت.
بۆ هەر بزووتنەوەیەكی نەتەوەخوازی ئاوەزمەند، 
ئیدئۆلۆژی و فكرە جوانەكان لە گۆشە و كەناری 
دونیاوە هەرچەند جوان و پڕمانا بن، ئەگەر نەتوانن 
بكەن،  بزووتنەوەكە  بەرەوپێشبردنی  بە  كۆمەك 

كارایی و گرنگیی خۆیان لەدەست دەدەن. 
بە  بوو  رێبەرانە  لەو  یەكێك  قاسملوو  دوكتور 
باوەڕی  ئەو  دابوو،  الیەنەی  ئەم  سەرنجی  باشی 
ب���ەوە ب���وو ك��ە دەب���ێ ه���زر و ف��ك��رەك��ان لەگەڵ 
بگونجێنین  خۆمان  كۆمەڵگاكەی  تایبەتمەندیی 
دابنێن.  كاریگەری  شێوە  باشترین  بە  بتوانن  تا 
بەتایبەتی ئەگەر بێت و ناسنامەی سەرەكیی ئەو 
هەستی  راگرتنی  ب��ەرز  و  نەتەوەخوازی  حیزبە، 
بۆیە  هەر  بێت.  نەتەوەیی  ئیرادەی  و  نەتەوەیی 
دوكتور سەرەڕای هەبوونی باكگڕاوەندێكی فكریی 
جیاواز، بەاڵم بە سەرنجدان لە رەساڵەتی سەرەكیی 
حیزبی دێموكرات و مانیفێستەكەی توانی ئەو هزر 
و فكرەی خۆی لەگەڵ تایبەتمەندی بزووتنەوەی 
نەتەوەیی دێموكراتیكی كورد لە كوردستانی ئێران 
گەورەترین  م��ێ��ژوو،  شاهێدیی  بە  و  بگونجێنێ 
سۆسیالیزمی  كایەی  هینانە  دابنێ.  كاریگەری 
رەخنەگریی  و  س��ات��ەدا  و  ئ��ان  ل��ەو  دێموكراتیك 
بزووتنەوەی كورد  ئاراستەكانی  لە  ئاوەزمەندانەی 
كورتە  )ل��ە  ك��وردس��ت��ان  دی��ك��ەی  پارچەكانی  ل��ە 
ئ���ەوەی دەرخست  دەرەن��ج��ام��ەك��ان��ی��ان،  ب��اس��دا( و 
كە  تێزێكەوەیە  بەدیهێنانی  ب��ەدوای  دوكتور  كە 
بن،  دەرەوە  لە  سەرچاوەكانی  دەشێت  ئەگەرچی 
بەاڵم نامۆش نەبێت بە كۆمەڵگای كوردستان. بەم 
كارە، دكتور قاسملوو هەم توانی رایەڵی پێوەندی 
لەگەڵ دنیای مرۆڤایەتی بەپێوە بهێڵێتەوە و هەم 
لە  دێموكراتیك  نەتەوەیی  ب��زووت��ن��ەوی  توانیتی 
بە  بكات.  رزگار  تایبەتی  ئیدئولۆژییەكی  داوی 
دەیزانی  قاسملوو  دوكتور  كە  بڵێم  دەتوانم  كورتی 
كە بانگەشەكردن بۆ ژیانێكی مرۆیی و خۆش و 

ئاسوودە و پڕ لە یەكسانی نابێ وەك ئیدئۆلۆژییەك 
بێتو وەها  ئ��ەگ��ەر  ب��ە خ��ەڵ��ك، چ��ون��ك��ە  ب��درێ��ت 
دەبێتە  خ��ۆی  بۆ  ه��ەر  بدرێت  دەرخ���واردی خەڵك 
سەرەتایەك بۆ چەوساندنەوە، نایەكسانی. ئەمەش 
دیارەكانی  خەسڵەتە  لە  یەكێك  كە  ئەوەیە  لەبەر 
نێوان  كردنی  سنووربەندی  ئایدۆلۆژیایێك  ه��ەر 
هزرەكان و نەبوونی توانای تێكەڵبوونیان و پێكەوە 
هەڵنەكردنیانە. ئەمەش دەبێتەوە هۆی چەوساندنەوە 
و نایەكسانییەكی دیكە. بەگشتی لە ئیدئۆڵۆژیدا 
وانەی سەرەكی ئەوەیە، ئەوەی لەگەڵ من نیە یان 

دژی منە یان ناتوانم لەگەڵی هەڵكەم.
بۆ  كە  دیكەوە  باسێكی  نێو  دەچینەوە  لێرەوە 
كە  زۆر گرینگە  نەتەوایەتی  بزووتنەوەیەكی  هەر 
جوانی  بە  زۆر  دوكتوریشدا  رەفتاری  و  هزر  لە 
رەنگ دەداتەوە و بە هەوڵ و تێكۆشانی خۆی و 
رەفتاری  لە  بەشێكی گرنگ  كردیانە  هاوبیرانی 

سیاسی و كۆمەاڵیەتیی حیزبەكەیان.
رادەی  نەتەوایەتیدا  بزووتنەوەیەكی  ه��ەر  لە 
بەشداریی بەرفراوانی چین و توێژە كۆمەاڵیەتییە 
هەیە.  بنەڕەتیی  گرینگیەكی  ج��ۆراوج��ۆرەك��ان، 
چونكە بە هەمان ئەو رادەیە كە رادەی بەشداریی 
زۆر بێت، هەم سەركەوتن و پێشڤەچوون مسۆگەرتر 
و زۆرترە و  هەم ئاسۆی پێكەوە ژیانێكی ئاشتییانە 
و ئارام روونتر و ئاشتی كۆمەاڵیەتی و سیاسیش 
س��ەق��ام��گ��ی��رت��ر دەب����ێ، ئ��ەم��ە ج��گ��ە ل����ەوەی كە 
بزووتنەوەیەكی  وەكوو  كە  بزووتنەوەكە  ناسنامەی 

نەتەوایەتی ناچێتە ژێر پرسیارەوە.
ئەم ئەركەش بەوە دەستەبەر دەبێ كە چەند لەنێو 
ئەو بزووتنەوەیەدا تاكەكانی كۆمەڵگای كوردستان 
كەوا  ئامادەیە  فەزایەك  و چەندە  دبیننەوە  خۆیان 
لە كەسەكان ناكات لەخۆ بێگانە بن. ئەمەش هەم 
پەیوەستە بە ئیدئۆلۆژیك نەبوون هەم بە رادەی ئەو 
دێموكراسیەوە كە رەچاو دەكرێ، ئەوەی لە پێوەندی 
باسمان كرد و هەرچی  پێشتر  یەكەمدایە  لەگەڵ 
رەفتاری  و  ه��زر  لە  دەتوانین  دووەمیشە  ئ��ەوەی 
بیبینینەوە، دوكتور هەمیشە  دوكتوردا بە ئاشكرا 
باوەڕی  و  دەكرد  دێموكراسی  تەمرینی  لە  باسی 
نێوخۆی  لە  دێموكراسی  دەب��ێ  ئیمە  كە  ب��وو  وا 

خۆماندا نەهادینە بكەین، تا هەم ئومێد بدەین بە 
خەڵك كە دەتوانین كۆمەڵگایەكی دێموكرات بنیات 
بنێن و هەم واش بكەین كە زۆرترین رێژەی خەڵك 
بێت جێی  و مەزهەبێكەوە  ئایین  و  باوەڕ  هەر  بە 
خۆیان لە نێو ئیمەدا ببینێتەوە. ئەمەش بۆ خۆی 
بانگەشەی  چونكە  دێموكراسیە،  بەهێزكردنی 
هەبوونی دێموكراسی و پێكەوە هەڵكردنی ئاشتیانە 
مەجالێك  كە  دەكرێتەوە  پشتڕاست  شوێنەدا  لەو 
جیاوازەكان  رەنگە  بوونی  پێكەوە  و  دەركەوتن  بۆ 
لە  بە دێموكراسی  باوەڕ هەبوون  تەنانەت  هەبێت. 
هزر و ئەندیشەی قاسملوودا ئەوەندە دەچێتە پێش 
كە خەباتێكی سەربەخۆ و جیا و ئازاد دادەنێ. هەر 
لەم پێوەندیەدا دەڵێ: نابێ خەبات بۆ دێموكراسی 
نەتەوەیی  خەباتێكی  هیچ  تەوژمی  ژێر  بكەوێتە 
دێموكراسی  بۆ  روانینە  ئەم  هەر  چینایەتی.  یان 
جیاوازەكان  رەنگە  دەركەوتنی  بە  هەبوون  باوەڕ  و 
ب��وو ك��ە ل��ە م��اوەی��ەك��ی ك��ەم��دا زۆرت��ری��ن رێژەی 
جەماوەر لە دەوری حیزبی دێموكرات كۆبوونەوە و 
دواجار هەر ئەم حیزبە بوو بە نوێنەری بزووتنەوەی 
گەلی  دێموكراتیكی  نەتەوەیی  رزگاریخوازیی 

كورد لە كوردستانی ئێران.
دیارە زۆر الیەن و بابەت هەن كە دەتوانین وەك 
نەتەوەیی  بزووتنەوەیەكی  هەر  دی��اری  خەسڵەتی 
ه��زری دوكتور  و  روان��گ��ە  و  بكەین  چ��اوی��ان لێ 
لە  ب��ەاڵم  ب��دەی��ن.  نیشان  ب���ارەوە  ل��ەو  قاسملوویان 
بزووتنەوەیەكی  ه��ەم��وو  ب��ۆ  گرینگتر  ه��ەم��ووان 
ن��ەت��ەوەخ��وازی، ی��ەك��ەم رەچ��اوك��ردن��ی رەف��ت��ار و 
هەڵسوكەوت و ئەخالقیاتی نەتەوە رەنگدانەوەیان لە 
بەرنامە و ئەوی تریشیان دروستكردنی تاكەكانی 
دەوری  لە  كۆبوونەوەیان  بە  خاكەیە  و  نەتەوە  ئەو 
بۆمان  حاڵەتەكەدا  ه���ەردوو  لە  كە  بزووتنەوەكە 
دەركەوت كە شەهید دوكتور قاسملوو چۆن توانیی 
بە  رێبەرێك  وەك��وو  و  بپارێزێت  هاوسەنگیە  ئ��ەو 
یەكەمی حیزبی  رەساڵەتی  و  پەیام  لە  سەرنجدان 
دێموكرات و ئاڵوگۆڕەكان لە قۆناغەكانی دواتردا، 
هەم حیزبی دێموكرات خۆشەویستتر و بەپرستیژتر و 
پێداگرتر و هەم ئاسۆی سەركەوتن روونتر بكات.

ناسر ساڵحی ئەسڵ】

هەژار رەحیمی】
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رۆڵی خەڵك لە 
بزووتنەوەدا، لە روانگەی 

دوكتور قاسملووەوە

دوكتور قاسملوو واقێعگەرای راستەقینە 
لە پرسی مافەكانی ژناندا

دوكتور قاسملو و ئەخالقی لە سیاسەتكردندا

ئەو كەسانەی توانیویانە بۆ ماوەیەكی دوور 
و درێژ لە دڵی كۆمەڵێك مرۆڤدا بمێننەوە و 
مرۆڤدۆستی،  و  مرۆڤایەتی  سیمبولی  ببنە 
نەتەوانەی  ئ��ەو  ب��وون.  ك��ەم و دەگ��م��ەن  زۆر 
و  ك��اری��زم��ا  و  راستەقینە  رێبەرێكی  ك���ەوا 
كەوا  ئ��ەوان��ەن  زۆرت���ر  ب���ووە،  شۆڕشگێڕیان 
بەدەستهێنانی  بۆ  شێوازێك  بە  و  یەكە  هەر 
مافەكانیان خەباتیان كردووە. لە هیندووستان 
ماهاتما گاندی، لە ئافریقا نێلسۆن ماندێال، 
لە ئامریكا مارتین لۆتێركینگ و لە كوردستان 
شەهید دوكتور قاسملوو نموونەی ئەو رێبەرە 

كاریزما و شۆڕشگێڕانەن. 
تایبەتمەندییەكی  رێ��ب��ەران��ە  ئ��ەم  ه��ەم��وو 
تایبەتمەندییەش  ئ��ەو  و  ه��ەب��ووە  هاوبەشیان 
كۆمەڵگا  راستییەكانی  ئەوەی  هۆی  بووەتە 
وەك خۆی ببینین و ئەویش واقێعگەرابوونیانە. 
لەم رەوتەدا كۆمەڵێك پرسی گرینگیان پێڕەو 
كردووە و یەك لەوان مافی ژنانە كە لە راستیدا 

لە ئێران و تەنانەت رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا، 
ك��ە رێبەريی  ئ��ەو س��وارچ��اك��ان��ەی  دەگ��م��ەن��ن 
قوربانی  لە  پڕ  و  مافخوازانە  بزووتنەوەیەكی 
رێژیمی  ل��ە دژی  ك���ورد  ب��زووت��ن��ەوەی  وەك���وو 
ئێران  ئیسالمی  كۆماری  پ��ەروەری  تێرۆریست 
جۆراوجۆرەكانی  قۆناغە  لە  هاوكات،  و  دەكەن 
سیاسەت و خەباتیاندا، لەكاتی تەنگانە و دەست 
ئاوەاڵییدا، لەكاتی بێ هێزی و لەوپەڕی هێزدا، 
لە نێوخۆ و دەرەوەی خاكی خۆیدا، پابەند بێت 
بە بەها مرۆيی و بەرژەوەندییە نەتەوەییەكان و 
بەگشتی رەچاوكردنی ئەخالق لە رەوتی خەباتی 

سیاسی خۆیاندا.
د.قاسملوو یەكێك لەو سیاسەتوانە دەگمەنانەیە 
كە بۆ یەكەم جار لەنێو جوواڵنەوەیەكی كوردی 

و تەنانەت ئێرانیشدا، ئەخالقی هێنایە نێو 
سیاسەت و وەك خۆی دەفەرمێ: "یەكەم 

و  كوردستان  لە  سیاسی  رێكخراوی 
ئ��ەخ��الق��م��ان واردی  ئ��ێ��ران��دای��ن ك��ە 

هەر  راستیدا  لە  ب��ەاڵم  ك��رد"،  سیاسەت 
خۆی بوو كە پەیوەندیەكی جوان و مرۆڤتەوەری 
و  پێكهێنا  س��ی��اس��ەت��دا  و  ئ��ەخ��الق  ن��ێ��وان  ل��ە 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  سیاسەتەكانی 
ئێرانی لەسەر بنەمای ئازاديی بەیان، دیالۆگ 
و  راستی  سیاسی،  روون��ی  ت��ەوەری، گوتاری 
نەتەوەیی،  ب��ەرژەوەن��دی  پاراستنی  دروس��ت��ی، 
خۆپاراستن  بڕیاردان،  و  سیاسی  سەربەخۆیی 

یەكێك لە گرینگترین پرسەكانی هەمیشەیی 
مرۆڤایەتی بووە و هەیە.

قاسملوو  دوك���ت���ور  ش��ەه��ی��د  ل���ەوان���ەی���ە 
بانگەشەی ئەوەی نەكردبێت كە فیمینیستە، 
بەاڵم ئەوەی لە كردەوە، گوتار و وتارەكانیدا 
كە  راستییەن  ئەو  نیشاندەری  دەكرێ ،  بەدی 
مومكین  شێوەیەكی  هەر  بە  نەمر  شەهیدی 
لە هەوڵی گەشەپێدان و بەرینكردنەوەی بیری 
و  پیاوان  بەرابەری  مافی  و  یەكسانیخوازی 
ژناندا بووە و لەو بارەوە شێلگیرانە تێكۆشاوە.

دێكۆمێنتانەی  و  ب��ەڵ��گ��ە  ئ���ەو  ه��ەم��وو 
لەبەردەستدان، بۆمانی روون دەكەنەوە كە شەهید 
راستەقینەی  پشتیوانێكی  قاسملوو  دوكتور 
ب��ەردەوام بە هەر شێوازێك و لە  بووە و  ژنان 
ژنان  هاندەری  كرابێت  رێگایەكەوە بۆی  هەر 
بووە بۆ ئەوەی زۆرتر گەشە بكەن و زۆرتر لە 

هەوڵی دەستەبەركردنی مافەكانیاندا بن.
ئەو راستیەی كە شەهیدی نەمر عاشقی 

سروشت بووە حاشاهەڵنەگرە و كەسانێكی زۆر 
شاهیدی ئەم وتەیەن، شەهید دوكتور قاسملوو 
لە رووی ئەو زانیاری و زانستانەوە بوو كە تا 
ئەو رادە بەرزە هەوڵی دەدا پرسی مافەكانی 
ژنان بورووژێنێت، چونكە ئەم راستییە كە ژن 
و سروشت دوو چەمكی وێكچوو و هاوشێوەی 
یەكن، لە الی ئەو زۆر روون بوو. ئەو دەیزانی 
دیسانەوە  ژن��ان،  بوونی  ئەكتیڤ  بێ   بە  كە 
پرسی  تا  و  دەبێت  گرفت  تووشی  كۆمەڵگا 
ژنان بە یەكجاری چارەسەر نەكرێ ، كۆمەڵگا 
رەوتی  بێ  گرفت  و  ئاسوودەیی  بە  ناتوانێت 
زۆر  پرسیارێكی  لێرەدا  بەاڵم  ببڕێت.  مێژوو 
گرینگ دێتە گۆڕ كە گەلۆ، لە روانگەی 
دوكتور قاسملووەوە پێویست بوو كە یەكسانیی 
نێوان ژن و پیاو بەپێی ئەو پێوەرانە بێت كە لە 
راستیدا لە الیەن پیاوانەوە دیاری كراوە یان پێی 
وابوو كە دەبێ  قامك لە سەر جیاوازییەكانی 
گەشەپێدانی  زۆرت��ر  بۆ  و  دابنرێت  نێوانیان 
تا  كە  بدرێت  هەوڵ  ژنان  تایبەتمەندییەكانی 

هەنووكە بە چڕی سەركوت كراون؟
هزری  لەبەرچاوگرتنی  بە  و  بێ گومان 
واقێعگەرایانەی شەهید دوكتور قاسملوو، دەبێ  
بزانین كە بە هەموو توانایەوە هەوڵی دەدا دوور 
دەستەبەركردنی  و  سیاسەتكردن  و  دروشم  لە 
تاكەكەسی،  و  حیزبی  بەرژەوەندیی  و  قازانج 
ناسینی  و  باوەڕبەخۆبوون  زیاتر  هەرچی  بۆ 
"خود" لە الی ژنانەوە یارمەتیدەر بێت و لەو 
رێگا دوور و پڕ لە كەند و كۆسپەدا پشتیوانی 
راستەقینەیان بێت. كەواتە ئەو ژنی وەك ژن 
نەبوو ژن  ئ��ەوە  دەك��رد و خوازیاری  چاو لێ 
وەك پیاوی لێ بێت، بەڵكوو گەشەی هەرچی 
زۆرتری ژنان ئامانج و باوەڕی راستەقینەی 

رێبەری هەرگیز نەمرمان بوو.

مافی  پاراستنی  ت��ون��دوت��ی��ژی،  و  ت��ي��رۆر  ل��ە 
داڕشت  و...هتد  مرۆڤ  بەرامبەر  لە  مرۆڤ 
و لە سەختترین رۆژەكانی بەرگری چەكداریدا، 
لەالیەن  ئەخالقیانەی  سنوورە  ئ��ەم  پاراستنی 

ئەندامانی  و  كردە پێشمەرگە  حیزب 
ب��ڕی��ار و هەر  ئ���ەرك و 

كە،  وایكرد  ئەمەش 
ه��ەر لەالی  ن��ەك 

ئ����ەن����دام����ان و 
نی  ا نگر الیە

ح����ی����زب، 
بەڵكوو 

الی  لە
نی  كا ە ر دی���ك���ەی بە

نی  یسیۆ ز پۆ كوردستانی ئۆ
تەنانەت  و  ئ��ێ��ران��ی  دون���������ی���������ای و 

سەركردەیەكی  وەك���وو  د.ق��اس��م��ل��وو  دەرەوەش، 
ئاشتیخواز و خاوەن ئەخالقی سیاسی ناوبانگ 

پەیدا بكات.
دەسەلمێنێ   ك��ە  ف��اك��ت��ەران��ەى  ل��ەو  یەكێك 
د.قاسملوو جیا لەوەی تا سەر ئیسقان دێموكرات 
و  سیاسی  پرەنسیپێكی  وەك���وو  بەڵكوو  ب��وو، 
كە  هەبوو  بەوە  قوڵی  باوڕێكی  شۆڕشگێڕانە 
بەرژەوەنديی  بەگشتی،  كوردستاندا  لە  دەبێت 
نەتەوەيی لە سەرووی هەموو بەرژەوەندییەكانی 
دی���ك���ەەوە ب��ێ��ت، ه���ەر ئ����ەوەش ب���وو كە 
پ��ێ��چ��ەوان��ەی ه��ەن��دێ��ك الی���ەن، 
پەیوەندی  س��������ەرەڕای 
لەگەڵ زۆر الیەن، قەت 
لەسەر حیسابی كوردەكانی 
ئامادە  دی��ك��ە  پ��ارچ��ەی��ەك��ی 
پ��ەی��وەن��دی نەبوو  ب��ە درێ����ژەی 
هەوراز  پڕ  قۆناغە  هەموو  لە  و 
و  سیاسی  خ��ەب��ات��ی  نشێوەكانی  و 
چ��ەك��داری��دا س��ەرب��ەخ��ۆی��ی س��ی��اس��ی و 
پاراست  بەتەواوی  حیزبەكەی  بڕیاردانی 
لەمەڕ  ئەرێنیشی  رۆڵ��ێ��ك��ی  ت��ەن��ان��ەت،  و 
چارەسەری ئاشتیانەی پرسی كورد لە بەشەكانی 

دیكەدا دەگێڕا.
كە  بگوترێ  پێویستە  كۆتایدا  لە  بۆیە  هەر 
د.قاسملوو  مرۆڤتەوەری  و  پڕهەست  روانگەی 
ئەخالق،  و  سیاسەت  تێكەاڵويی  نیسبەت  بە 
یەكێك لەو میراتە گرانبەهایانەیە كە هەنووكەش 
رێبازە  ئ��ەو  درێ��ژەدەران��ی  و  دێموكرات  حیزبی 
پیرۆزە، شانازيی پێوە دەكەن و ئەو بیرۆكەیە بە 

چرای رێگای خەباتی خۆیان دەزانن.
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ب���ێ گ���وم���ان ل���ە س���ەره���ەڵ���دان، دەس��پ��ێ��ك و 
یا  ش��ۆڕش  بزووتنەوەیەك،  هەر  بەردەوامبوونی 
بەرچاوە  پێناوەدا  لەو  خەڵك  رۆڵی  حكوومەتێك 
میللی  ب��زووت��ن��ەوەی  ن��اك��رێ .  ل��ێ  نكۆڵيی  و 
بۆ  سااڵنێكە  كە  كوردیش  گەلی  دێموكراتیكی 
رەواكانی  مافە  و  ئامانجەكانیان  بە  گەیشتن 
كۆمەاڵنی  داواك��اری��ی  راستیدا  ل��ە  ك��ە  خ��ۆی 
و  نەبووە  بێبەری  قاعیدەیە  لەم  خەڵكە  هەموو 

نیە.
گەلی كورد كە بەردەوام هاوڕێ  و پشتیوانی 
رۆڵە شۆڕشگێڕەكانی خۆی لەم رێگا پڕ هەوراز 
شۆڕشگێڕانێكی  هەرچەند  و  ب��ووە  نشێوەدا  و 

بیرمەند و نوخبە وەك دوكتور قاسملوو، پێغەمبەری 
نێو هەر  لە  دێموكراسی،  و مامۆستای  ئاشتی 
ئەم خەڵكە ستەملێكراوەی كورد هەڵكەوتوون و 
بۆ گەیشتن بە ئامانجەكانی گەلەكەیان، گیانی 

خۆیان بێ  هیچ چاوەڕوانییەك فیدا كردووە.
لەسەر  ب��ەردەوام جەختی  بلیمەتە،  رێبەرە  ئەم 
بەردەوامبوونی  و  ش��ۆڕش  ك��ە  دەك����ردەوە  ئ��ەوە 
خەڵك  هەمەالیەنەی  پشتیوانی  ب��ە  پەیوەستە 
بۆ  و  خەڵك  بۆ  ش��ۆڕش،  جەنابیان،  رای  بە  و 
بەدەستهێنانی مافە بنەڕەتییەكانی ئەوان بە بێ  
بوونی بەرچاوی خەڵك بە شێوەی جۆراوجۆر لەم 
شۆڕشەدا بە سەركەوتن ناگەیەن. دوكتور قاسملوو 
لە سەر ئەم باوەڕە بوو كە دەبێ  شێوازی راست لە 
پێوەندی لەگەڵ وەزع و هەلومەرجی كوردستان و 
ناوچە زانیاری تەواو بە خەڵك بدرێت تا بتوانن 
لێكدانەوەی باشیان لە هەلومەرجەكە ببێت و بە 
شێوەیەكی جیددی لە شۆڕشی رۆڵەكانی خۆیان 

پشتیوانی هەمەالیەنە بكەن.
دوك��ت��ور قاسملوو ب��ە روون���ی ل��ە ك��ارەك��ان و 
بنەڕەتییەكانی  پرەنسیپە  لە  یەكێك  بە  وتەكانی 
درووستبوونی پێوەندییەكی نەپچڕاو لەگەڵ خەڵك 
دەزانێ  و پێویستی روونكردنەوەی سیاسەتەكان و 
بەرنامەكان بۆ خەڵك دووپات دەكردەوە كە ئەمە 
هەبوونی  و  خەڵك  ب��ەرچ��اوی  گرینگی  خ��ۆی 
ئەوان لە شۆڕشدا لە روانگەی ئەم گەورە پیاوەی 

گۆڕەپانی شۆڕش ئاشكرا دەكات.
خەڵك  كورد،  گەلی  مێژووی  پیاوی  گەورە 
پێناسە كردووە  ئاوو ماسی  و پێشمەرگەی وەك 
و دەیگوت: "هەر بەو جۆرەی كە ژیانی ماسی 

بە بوونی ئاوەوە پەیوەستە، پێویستیی سەركەوتن 
گۆڕەپانی  لە  پێشمەرگەكانیش  س��ەرف��رازی  و 
پشتیوانی  و  ب����وون  س��ی��اس��ەت��دا،  و  ش����ۆڕش 
هەمەالیەنەی خەڵكە و ئەم دوو فاكتەرە پێكەوە 
گەلی  بلیمەتی  رێبەری  یەكترن".  تەواوكەری 
و  كێشە  لە  ئاگاداربوون  بۆ  كورد، هەموو كات 
كەموكوڕییەكانی خەڵك كە لەگەڵیاندا رووبەڕوو 
بوون، راپۆرتی كۆمیتە شارستانەكانی بە وردی 
دەخ��وێ��ن��دەوە و ل��ێ��ك��دان��ەوەی ل��ەس��ەر دەك���ردن و 
دەیگوت كە دەبێ  زانیارییەكی تەواومان لەسەر 

ئەوان  كێشەكانی  بتوانین  تا  ببێ   خەڵك  ژیانی 
باش  هەنگاوی  چارەسەركردنیان  بۆ  و  بناسین 
بەرچاوی  قاسملوو، گرینگی  دوكتور  هەڵێنین. 
بە راوبۆچوونەكان و ئەو راپۆرتانەی كە لە الیەن 

خەڵكەوە دەگەیشت، دەدا.
ئازاد  پێشمەرگە  دەستی  بە  كە  ناوچانە  لەو 
دەكران، بۆ بەشداريی خەڵك لە كاروباری خۆیاندا 
بە  دەك��رد.  بەكار  یا دێ  دەستی  ش��ار  ش��ورای 
شێوەیەك كە ئیسالحاتی ئەرزی و دابەشكردنی 
و  خوێندنگەكان  ل��ە  ك���وردی  زم��ان��ی  زەوی، 
دروستكردنی كومیسیۆنی كۆمەاڵیەتی لە یەكەم 

كردەوە بنەڕەتییەكانی حیزب لەم ناوچانە بوو.
ب���ە ل��ەب��ەرچ��اوگ��رت��ن��ی ئ���ەو ش��ت��ان��ەی كە 
رۆڵی  ك��ە  بڵێین  دەت��وان��ی��ن  پێكرد،  ئ��ام��اژەم��ان 
خەڵك لە سەرهەڵدان، دەستپێك و بەردەوامی هەر 
خەڵك  راستیدا  لە  ئەمالوئەوالیە.  بێ   شۆڕشێك 
بێ   بە  كە  هەر شۆڕشێكن  پایەكانی  لە  یەكێك 
ئەگەری  لە  و  ناگات  ئاكام  بە  ئ��ەوان  بوونی 
شۆڕش،  ئامانجەكانی  لە  هێندێك  بە  گەیشتن 
لە درێژەدا بەالڕێدا دەڕوات و لە رێگەی راستی 

خۆی الدەدات.
ل��ە رێبەری  پ��ەی��ام��ێ��ك  ب��ە  ل��ە ك��ۆت��ای��ی��دا، 
پڕنێوەرۆكە،  كاتێكدا  هەموو  لە  كە  شەهیدمان 
وتەكانم كورت دەكەمەوە كە دەڵێ : "پەیامی من 
بۆ خەڵكی كوردستان ئەمەیە كە وەكوو هەمیشە، 
پشتیوانی ئەندامانی حیزب و پێشمەرگەكان بن 
و ئاگاداری ئەوان بن، چوون دەزانن كە حیزبی 
دێموكرات بۆ ئازادی و بەختەوەری ئەوان شۆڕش 

دەكات".
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بۆ هاوكاریی زیاتری هێزە دێموكرات و پێشكەوتووەكانی ئێران تێبكۆشین

قاسملوو، چوار پرسیار

یادی شەهیدی سەركردە كاك سەید سەالمی عەزیزی

ل���ەم وت�����ارە ك���ورت���ەدا ه����ەوڵ دەدرێ�����ت بە 
وتووێژی  و  نووسراوە  هەندێ  لە  كەڵكوەرگرتن 
جۆراوجۆرەكان،  گۆڤارە  لە  قاسملوو  دوكتور 
بابەتی    4 لەمەڕ  ن��اوب��راو  روانینی  بە  ئاماژە 
دێموكرات  ح��ی��زب��ی  سیاسیەتی  و  گ��ری��ن��گ 

بكرێت.
1- بۆچی سوسیالیزمی دێموكراتیك لە نێو 

حیزبی دێموكرات؟
"لە  هاتووە:  حیزبدا  پێڕەوی  و  بەرنامە  لە 
ڕوانگەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانەوە، 
لەسەر  بەختەوەر  كۆمەڵگایەكی  پێكهێنانی 
ئامانجێكی  كۆمەاڵیەتی،  یەكسانیی  بنەمای 
حیزبی  مافە،  ئەو  وەدەستهێنانی  بۆ  نەگۆڕە. 
وەكوو  دێموكراتیكی  سوسیالیزمی  دێموكرات، 

ئامانجی دواڕۆژ دیاری كردوە".
دوكتور قاسملوو لە وەاڵمی ئەو پرسیارە كە 
لە حاڵێكدا حیزبی دێموكرات، حیزبێكی تایبەتی 
سوسیالیزم  باسی  بۆچی  نیە،  كرێكار  چینی 
دەكات، دەڵێ: پێویستە ئاماژە بەوە بكرێت كە 
حیزبی دێموكرات ئەگەرچی حیزبێكی نەتەوەییە، 
بەاڵم دەیهەوێ لەگەڵ چارەسەركردنی كێشەی 
نەتەوایەتی  مافی  دابینكردنی  و  نەتەوایەتی 
گەلەكەمان، كێشە كۆمەاڵیەتیەكانیش چارەسەر 

بكات. 
تەواوی  ش��ارەزای��ەت��ی  كە  قاسملوو  دوك��ت��ور 
گەالنی  و  كوردستان  خەباتی  مێژووی  لەسەر 
ب��ن��دەس��ت ه��ەب��ووە، هێما ب��ۆ ئ���ەوە دەك���ات كە 
تەنیا  حیزبێك  ئەگەر  كە  داوە  پیشانی  مێژوو 
و تەنیا حیزبێكی ناسیۆناڵیست بێت، واتە تەنیا 
لەبەرچاو  نەتەوایەتی  كێشەی  چارەسەركردنی 
ناتوانێت  ك��ە  شوێنەی  ئ��ەو  دەگ��ات��ە  بگرێت، 
و  ب��ك��ات  چ��ارەس��ەر  كۆمەاڵیەتییەكان  كێشە 
فایدە  بێ  نەتەوەییەكان  مافە  پێكهێنانی  بۆیە 

دەكات. 
واتە  "سوسیالیزم"،  مانای  بەپێی  هەر  بۆیە 
مرۆڤ،  دەس��ت  بە  م��رۆڤ  كۆیلەیی  نەمانی 

دەیهەوێ  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
ئەم پێوەندیيە كۆمەاڵیەتییە بنبڕ بكات.

سەرەتای  لە  دێموكرات  حیزبی  بۆچی   -2
شۆڕشی گەالنی ئێرانەوە پشتیوانیی لە رێژیم 

كرد؟
دێموكراتی  ح��ی��زب��ی  م���ێ���ژووی  ئ���ەگ���ەر 
ئەم  دەبینین  بخوێنینەوە،  ئ��ێ��ران  كوردستانی 
رێژیمی  لە  پشتیوانی  لەگەڵ  هاوكات  حیزبە 
گەالنی  شۆڕشی  پاش  سەركاری  هاتووە  تازە 
كاتدا  هەمان  لە  بەاڵم  ساڵی 13٥7،  لە  ئێران 
رێفراندۆم بۆ دەنگدان بە "كۆماری ئیسالمی" 
بایكۆت دەك��ات. ی��ان پ��اش ش��ەڕی 3 مانگە 
لەگەڵ  ئیسالمی،  كۆماری  رێژیمی  لەگەڵ 
ئەم  دەك��ات.  دانوستان  رێژیمە  ئەو  نوێنەرانی 
س��ی��اس��ەت��ەی حیزبی دێ��م��وك��رات ل��ەو ك��ات و 
ساتەدا كە كەشی سیاسیی ئێران زۆر ئاڵۆز بوو، 
یەكێك لە تایبەتمەندیەكانی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێرانە. واتە حیزبی دێموكرات، وەكوو 
لەگەڵ  حیزبێك كە پشتیوانیی زۆری خەڵكی 
بووە، بە باشترین شێوە و بە بێ هیچ ترسێك، 

تاكتیكی خەباتی خۆی بەردەوام گۆڕیوە.
بەم  پرسە  ئەم  بۆ  قاسملوو  دوكتور  وەاڵم��ی 
جۆرە  سێ  سیاسی  حیزبێكی  "ه��ەر  شێوەیە: 
دروش��م��ی ه��ەی��ە، ی��ەك��ەم دروش��م��ی رۆژە كە 
چكۆلە  مێقیاسی  لە  رۆژ  پرسی  بە  سەبارەت 
دەب��ێ��ت، ب��ۆ وێ��ن��ە ئ��ەگ��ەر ل��ە ش��ارێ��ك ن��ان یان 
بدەین كە  دەتوانین خەڵك هان  بێت،  نەوت كەم 
و  بكەن  رێپێوان  و  ببنەوە  یەكتر كۆ  دەوری  لە 
خوازیاری نان یا نەوت بن. دووهەمین دروشم، 
خەباتی  لە  چ��او  ئەگەر  تاكتیكیە.  دروشمی 
حیزب بكەین دەبینین كە پاش شۆڕشی ئێران، 
تاكتیكی  سەرەتا  گۆڕیوە.  تاكتیكی  چەندین 
پاش  كە  بوو  رێژیمێك  لەگەڵ  هاوكاری  ئێمە 
لە  ئێمە  گرتبوو.  بەدەست  دەسەاڵتی  ش��ۆڕش 
رێبەريی خۆمەینی و رێژیمەكەی پشتیوانیمان 
دەكرد و باسی شەڕی چەكداری لە ئارادا نەبوو. 
چەكداریمان  ش��ەڕی  مانگە،  سێ  ش��ەڕی  لە 
لە  كە  پێكرد  دەس��ت  خۆمەینی  رێژیمی  دژى 

واقێعدا ئەم شێوە خەباتە لە الیەن رێژیمەوە بە 
سێ  ش��ەڕی  پ��اش  سەپێندرابوو.  ئێمەدا  س��ەر 
خۆمانمان  تاكتیكی  دیكە  جارێكی  مانگە 
لە  پشتیوانی  بە جێی  ئەمجارە  بەاڵم  گۆڕی، 
رێژیمی خۆمەینی، لە پێناو دۆزینەوەی رێگە 
چارەیەك بۆ چارەسەركردنی كێشەی كوردستان 
تاكتیكی  ك��رد.  دانووستانمان  دەوڵ��ەت  لەگەڵ 
"دانووستان"یش زۆر درێژەی نەكێشا، بۆیە شەڕی 
پێكردەوە.  دەستی  دیكە  جارێكی  چ��ەك��داری 
ئەمڕۆ  چ��ەك��داری  ش���ەڕی  تاكتیكی  ب���ەاڵم 
لەگەڵ تاكتیكی شەڕی چەكداری شەڕی سێ 
مانگە جیاوازيی هەیە، لەو كاتەدا ئێمە شەڕمان 
دەكرد بۆ ئەوەی رێژیم ناچار بكەین لەگەڵمان 
دانووستان بكات، بەاڵم ئێستا شەڕ دەكەین بۆ 
ئەوەی رێژیم بڕوخێنین. چوون بە بڕوای ئێمە 
هیچكام  خۆمەینيدا،  رێژیمی  چوارچێوەی  لە 
گەالنی  و  كوردستان  خەڵكی  خواستەكانی  لە 

دیكەی ئێران بەدی نایێت..."
لە  دەدا  ه���ەوڵ���ی  ق��اس��م��ل��وو  ب��ۆچ��ی   -3
خەڵكی  لەگەڵ  راستەوخۆ  رێژیم  میدیاكانی 

ئێران قسە بكات؟
ل��ە ن��او دەق���ی وت��ەك��ان��ی دوك��ت��ور قاسملوو 
لەگەڵ نوێنەرانی رێژیم و وتووێژەكانی لەگەڵ 
كە  خاڵێك  كوردستان،  و  ئێران  رۆژنامەكانی 
كەوتبێت،  ب��ەرچ��او  كەمتر  ئ��ەوك��ات  ل��ەوان��ەی��ە 
وتووێژی  بۆ  بووە  قاسملوو  دوكتور  پێداگریی 
راستەوخۆ لەگەڵ خەڵكی ئێران لە نێو رادیۆ و 
تەلەڤزیۆندا. ئەم مەسەلەیە ئەمڕۆ و بە دیتنی 
كاریگەریی ئەم سیاسەتەی رێژیم بەسەر بەشێك 
كە  دی��ارە  روون��ی  بە  ئۆپۆزیسیۆن  و  خەڵك  لە 

بۆچی بووە!
ش��ەه��ی��د ق��اس��م��ل��وو ل���ەو ب�����اوەڕەدا ب���ووە كە 
كوردستان(  )دەرەوەی  ئ��ێ��ران  م��ی��دی��اك��ان��ی 
بارودۆخی كوردستان و داخوازیيەكانی خەڵكی 
لە  وێنە  بۆ  بۆیە  ناگوازنەوە،  روون��ی  بە  كورد 
دانووستانی 14ی مانگی یەكی ٥8 و 19ی 
4ی ٥8دا، دوكتور قاسملوو چەندین جار داوا 
كاتێكی  ئێران  تەلەڤزیۆنی  و  رادی��ۆ  لە  دەك��ات 
ئەو  بكات.  قسە  خەڵك  لەگەڵ  كە  ب��دەن  پێ 

ئەوساڵ،  پ��ووش��پ��ەڕی  24ی  رۆژی 
14 ساڵ بەسەر كۆچی نابەوەختی كاك 
دەفتەری  ئەندامی  ع��ەزی��زی  سەالمی 
یەكێك  سەالم  كاك  تێدەپەڕێ .  سیاسیدا 
بە  كە  بوو  رێبەرایەتی  ئەندامانەی  لەو 
ئینێرژيی  و  پۆاڵیین  ئیمانی  تێكۆشان، 
لەبڕان نەهاتووی زۆر زوو توانی پلەكانی 
ئەندامەتی  بگاتە  و  ببڕێ   تەشكیالتی 
دەفتەری سیاسی. هەم لە بواری سیاسی، 
لە  هەم  و  كۆمەاڵیەتی  ب��واری  لە  هەم 
سەركردەیەكی  وەك  مودیرییەتدا  ب��واری 
پڕاگماتیك و خاوەن ئەزموون و هەڵكەوتوو 

لە مەیدانی تێكۆشاندا دەركەوێ .
رەنگە ئەگەر كەسێك شارەزای ژیانی 
كاك  كە  ن��ازان��ێ   نەبووبێ ،  س��ەالم  ك��اك 
سەالم لە ماڵی دونیا، لە وەزعی ژیان، 
هیچ  كۆمەاڵیەتیدا  پ��ای��ەی  و  پلە  ل��ە 
شتێكی كەم نەبوو، ئەو دادوەر و بەرپرسی 
دادگای شارستانێك بوو، كەسایەتییەكی 
كۆمەاڵیەتی و خۆشەویستی خەڵك بوو. 
لە هەمان كاتدا بەرپرسایەتییەكی بەرزی 
حكومەتیشی هەبوو. ئەو دەیزانی ئەگەر 
لەو پلە و پایەی حكوومەتیيەدا بمێنێتەوە 

دواكەوتوانەی  و  چەوت  بڕیاراتی  دەبێ  
رۆڵەكانی  ب��ەس��ەر  ئ��اخ��ون��دی  رێ��ژی��م��ی 
ئیرادەی  بە  بسەپێنێ .  ك���ورددا  گەلی 
ئەوانە  هەموو  لە  وازی  شۆڕشگێڕانەی 
نەتەوەكەی  بە  خزمەت  رێگای  هێناو 

هەڵبژارد و هاتە مەیدانی خەبات.
و  ك��ار  م��ان��دوون��ەن��اس��ی،  لێهاتوویی، 
تێكۆشانی بەردەوامی ئەو تێكۆشەرە نەمرە 
بوو بە هۆی ئەوە كە لە بەشێكی زۆری 
لە كۆمیتەی  ئۆرگانەكانی حیزبدا هەر 
پێوەندییەكانی  ت��ا  ب��گ��ەرە  ش��ارس��ت��ان��ەوە 
دەفتەر  و  ناوەندی  كۆمیتەی  و  دەرەوە 
پێ  حیزبيی  بەرپرسایەتيی  سیاسی، 
ئەسپێردرا و لە بەڕێوەبەریی ئەركەكانیدا 
نەتەوەكەی  و  حیزبەكەی  ب��ە  ب��ەران��ب��ەر 
ب��وو بە رێبەرێكی  س��ەرب��ەرز ه��ات��ەدەر و 
لە  ئەوانەی  زۆرن  و  ریئالیست  موودیر، 
نزیكەوە ئاگاداری دڵسۆزیی و بەتوانایی 
پێشمەرگەكان  و  كادر  بوون،  كاك سەالم 
كە بۆ كاری حیزبی سەردانیان دەكرد بە 
شێوەیەكی لۆجیك راشناڵ قسەی لەگەڵ 
هاوڕێیانی  لەگەڵ  دەدا  هەوڵی  دەك��ردن 
بەرخوردی ئوسوولی و دۆستانە  حیزبی 

بكا، سەروڕووخۆش و مەجلیس خۆشیی 
ئەو، وزە و توانای دەدا بە هاوكارانی. لە 
كاری حیزبیدا ماندوو نەدەبوو و زۆرجار 
سەعات 1 و 2ی شەوێ  یان بەری بەیانی 
دەكرد.  مەقەڕەكانی  و  بنكە  سەردانی 
سیاسی  سەركردەیەكی  ئ��ەوەی  لەگەڵ 
بوو شارەزایەكی بەرچاوی نیزاميیش بوو 
كە پێشمەرگەكان پرێسكەی دڵیان لەالی 

دەكردەوە.
ل���ە م�����اوەی 20 ساڵ   ك���اك س����ەالم 
دێموكراتی  حیزبی  نێو  ل��ە  تێكۆشان 
كەسایەتییەكی  ببووە  ئێراندا  كوردستانی 
بەرز و جێگای متمانە، لە باری سیاسی 
خاوەن  پ��ێ گ��ەی��ش��ت��ب��وو،  ف��ی��ك��ری��ی��ەوە  و 
"سەفەری  كتێبی  ب��وو،  قەڵەم  و  بەهرە 
بێ گەڕانەوە"ی نووسی و چەند بەرهەمی 
ئ��ەدەب��ی و ل��ێ��ك��ۆڵ��ی��ن��ەوەی دی��ك��ەی لە 
بەردەست بوو، بەداخەوە مەرگ مەودای 
نەدا كە تەواویان بكا. روحی كاك سەید 
شەهیدانی  ه��ەم��وو  و  ع��ەزی��زی  س���ەالم 
ریگای رزگاری شاد و ئاواتی بەرزیان 

وەدی بێ .

مەسەلە ئەوەندە قووڵ دەبێتەوە كە رۆژی 20ی 
4ی 13٥8، لە چەند شاری كوردستان دژ بە 
"چەواشەكاريیەكانی رادیۆ و تەلەفزیۆن" و "بە 
درۆ گواستنەوەی داخوازیيەكانی خەڵكی كورد"، 
خۆپیشاندان دەكرێت. ئەم مەسەلەیە بەاڵم هەر 
رێكەوتی  لە  قاسملوو  دوكتور  دەبێت.  درێژەی 
نامەیەكی  13٥9دا  ی��ەك��ی  م��ان��گ��ی  13ی 
راستەوخۆ بۆ دەنگ و رەنگی )صدا و سیما(
ئامادەیی  و  دەنوسێ   ئیسالمی  كۆماری  ی 
حیزبی دێموكرات بۆ وتووێژ و مۆنازێرە لەمەڕ 

مەسەلەی كوردستان دەردەبڕێت.
دوكتور قاسملوو هیچكات وەاڵمی نامەكەی 
نەگرتەوە. دەنگ و رەنگی ئێران ئێستاش درێژە 

بەم چەواشەكاریە دەدات.
بە  گرینگی  قاسملوو  شەهید  بۆچی   -4

"پێشمەرگە" دەدات؟
خۆی  دانیشتنەكانی  لە  قاسملوو  دوكتور 
زۆر  رۆژئ��اوای��ی،  واڵتانی  نوێنەرانی  لەگەڵ 
هەوڵی داوە كە باسی هێزی پێشمەرگە بكات. 
یەكێك لەو خااڵنەی كە لە سەنەدەكەی "ویكی 
لیكس" هاتبوو ئەوە بوو كە باسی هێزی 12000 
ئەو  هێزە  )ئ��ەم  ك��ردووە.  پێشمەرگەی  كەسیی 
بووە،  جیهان  چریكی  هێزی  گەورەترین  كاتە 
رێژیم"   "رووخانی  تاكتیكی  لە  باسكردن  بۆیە 
زۆر ئەمرێكی مومكین بووە.( تەنانەت لەگەڵ 
ئێران،  ئۆپۆزیسیۆنی  دی��ك��ەی  الی��ەن��ەك��ان��ی 
"پێشمەرگە" وەكوو یەكێك لە خاڵە جیاوازەكانی 

حیزب لەگەڵ الیەنەكانی دیكە ناو دەبات.
دوك��ت��ور ق��اس��م��ل��وو ل��ە وت��ووێ��ژێ��ك لەگەڵ 
مەجەلەی "پیشگام" بەمجۆرە پێشمەرگە پێناسە 

دەكات: "پێشمەرگە بەر لە هەر شتێك پێویستە 
بۆچی  كە  بزانێت  واتە  بێت،  "ئاگا"  فەردێكی 
شەڕ دەكات و ئامانجی چیە، ئەمە جیاوازیی 
بەرانبەریە.  هێزەكانی  و  پێشمەرگە  سەرەكی 
هەبێ .  دیسیپلینی  دەب��ێ   پێشمەرگە  دووه��ەم، 
شتێك  هیچ  زانیاری  بێ   بە  نابێ   پێشمەرگە 
سەوادی  دەب��ێ��ت  پێشمەرگە  ب��ك��ات.  ق��ەب��ووڵ 
هەبێت. هەندێ پێشمەرگە لە ریزی حیزبدا هەن 
كە پاش 6 مانگ، هێشتا سەوادیان نیە، ئەمە 
بە  پێشمەرگە  رەفتاری  ئێمە جێی شەرمە.  بۆ 
جۆرێكە كە هەموو خەڵك باوەڕیان پێیان هەیە 
نێوان ئەوان و  و بە روونی نیشان دەدەن كە لە 

ژاندارم و پۆلیسدا جیاوازيی هەیە..."
لەگەڵ  نزیكەوە  لە  كەسانەی  ئەو  زۆرب��ەی 
دوكتور قاسملوو بوون، لەسەر شەفافبوونی ناوبراو 
حەریقی  مۆتەلێب  دەدوێ��ن.  پێشمەرگە  لەگەڵ 
كە لە دەفتەری بەغداد ئەركی پێشمەرگایەتی 
تاڵەبانی  بەڕێوە دەبرد دەڵێ : جارێك كە جەالل 
س��ەردان��ی ئ��ەوێ��ی ك��رد، م��ن ژوورەك����ەم بەجێ 
هیشت و رۆیشتمە دەرەوە، دوكتور قاسملوو هات 
بە شوێنمدا و وتی كە وەرەوە نێو ژوورەكە. منیش 
وتم كە ئێوە دوو رێبەرن، رەنگە هەندێ شتتان 
هەبێ كە من وەكوو پێشمەرگەیەكی سادە نەزانم 
شتێكم  هیچ  من  وتی  دوكتوریش  بیت.  باشتر 
نیە كە لە پێشمەرگەكانی حیزبەكەم بیشارمەوە، 

بۆیە وەرەوە ناو ژوورەكە و لەگەڵمان دانیشە.
بۆ  قاسملوو  س��ەرك��ەوت��ن��ی  رەم���زی  رەن��گ��ە 
لە  ك��ەس��ی��ە   12000 ه��ێ��زە  ئ���ەو  پێكهێنانی 
پێشمەرگە، گرینگیدانی بەم بەشە هەستیارە لە 

حیزب بووە.

ئاسۆ ساڵح】

موعتەسەم نوورانی】

شەهید قاسملوو لەو باوەڕەدا بووە كە میدیاكانی 
ئێران )دەرەوەی كوردستان( بارودۆخی كوردستان و 
داخوازیيەكانی خەڵكی كورد بە روونی ناگوازنەوە، 
بۆیە بۆ وێنە لە دانووستانی 14ی مانگی یەكی 58 
و 19ی 4ی 58دا، دوكتور قاسملوو چەندین جار داوا 
دەكات لە رادیۆ و تەلەڤزیۆنی ئێران كاتێكی پێ 

بدەن كە لەگەڵ خەڵك قسە بكات

كاك سەالم لە ماوەی 20 ساڵ  تێكۆشان لە نێو حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێراندا ببووە كەسایەتییەكی 
بەرز و جێگای متمانە، لە باری سیاسی و فیكرییەوە 

پێ گەیشتبوو، خاوەن بەهرە و قەڵەم بوو
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ئەم خوێنە ناشۆردرێتەوە...
نە بە فرمێسك..

نە باران.. 
نە بەو شەپۆلە پەشۆكاوەی

 خەمە هەمیشەییەكت  دەكوتێ  بە كەناردا....
 دەڵێی هەزار گوڵی سوور دەپشكوێ  ...

 هەرجارێك كە یادت دەكەمەوە...
دەڵ��ێ��ی ه���ەزار گوللە س��ەر ب��ە ئ��اگ��رەوە دەن��ێ��ن و 

دەڵێن: 
گوێیەكانتان كپ كەن...

كاتێك نامەردێك تەقە دەكات...
چاوەكانتان داخەن ...

كاتێك مەردەكان دەگلێن... 
خەونی هەمیشەیی بیابان...

بینینی دووبارەی سەوڵی سەوزی بااڵی تۆیە و....
 هەرمانی شوێن پێی تۆ لەسەر جادەیەك

 كە مێژوو تا هەتا ناوی تۆ دووپات دەكاتەوە...
                                                        

"نارین" 


