دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا

پەیامی پیرۆزبایی بەڕێز مستەفا هیجری بە بۆنەی جێژنی پیرۆزی ڕەمەزانەوە
ب������ە بۆنەی جێژنی ڕەمەزانی پیرۆزەوە گەرمترین پیرۆزبایی خۆم پێش������كەش بە هەموو موس������وڵمانان بە تایبەت بنەماڵەی
شەهیدان ،خوشکو برا كوردە موسوڵمانەكانمان لە كوردستانی ئێرانو هەموو كادر ،پێشمەرگە ،ئەندامانو الیەنگرانی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران دەكەم.
هیوادارم هەموو الیەك ڕۆژانی جێژن بە خێروخۆشی تێپەڕێننو گیانی لێبوردەیی ،یەكگرتووییو خۆشەویستی بە سەردان
و بەسەركردنەوەی یەكتر لەو ڕۆژانەدا بەهێزتر بكەن.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
سكرتێری گشتی
مستەفا هیجری
٢٥ی پووشپەڕی ١٣٩٤ی هەتاوی

ئۆرگـــانی كۆمیتەی نـــاوەنـــدیی حیزبی دێمـــــوكراتی كوردستــــــــــانی ئێــــــــران
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پەیامی
بەڕێز
ساڵ شەرەفی ...
حەسەن
٢٥
دوای د .قاسملوو
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وتووێژی تایبهتی
«كوردستان»
ساڵبهڕێز
٢٥گهڵ
له
هیجری...،
مسته
دوایفاد .قاسملوو
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پەیامی بەڕێز
محەممەد نەزیف
قادری...
 ٢٥ساڵ
دوای د .قاسملوو

پهیامی
بهڕێز
٢٥
ساڵهلیار...
میرۆ ع
دوای د .قاسملوو
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میراتی قاسملوو
ڕێبازی حیزبی دێموكراته

پاش������نیوەڕۆی ڕۆژی دووش������ەممە
ڕێکەوت������ی ٢٢ی پووش������پەڕی ١٣٩٤ی
هەت������اوی ،ڕێوڕەس������مێکی تایب������ەت بۆ
یادکردن������ەوە ل������ە دوکت������ور قاس������ملو و
هاوڕێیانی ،ب������ ه ئامادهبوونی ئهندامانی
ڕێبهری ،كادر و پێش������مهرگهكانی حیزب
و بنهماڵ������ه و هاوڕێی������ان و دۆس������تان و
الیهنگران������ی حیزب له بنكهی س������هرهكی
حیزب بهڕێوهچوو.
سەرەتا ڕێوڕەسمەکە بە پێشكهشكردنی
س������روودی نەتەوایەتیی «ئەی ڕەقیب»
و ڕاگرتن������ی خولەکێ������ک بێدەنگی بۆ
ڕێزگرت������ن لە گیانی پاکی ش������ەهیدانی
ڕێ������گای ڕزگاریی كورد و کوردس������تان
دەس������تی پێک������رد .دواتر بهڕێز حەس������ەن
ش������ەرەفی جێگری س������کرتێری گشتیی
حیزبی دێموکراتی كوردس������تانی ئێران ،بە

بۆنەی کارەساتی ناجوامێرانهی ڤییەن و
شەهیدکرانی دکتور قاسملوو و هاوڕێیانی
پهیامێكی پێش������کەش ب������ ه ئامادهبووانی
ڕێوهسمهك ه کرد.
بهڕێز شەرەفی ،لە پهیامهكهیدا باسی لە
کەسایەتی و هەوڵەکانی دوکتور قاسملوو
لە کۆمەڵگ������ەی جیهانیدا ک������رد و لەو
باوەڕەشدا بوو کە زانایی و کاریزمابوونی
کاک دوکتور وای لێکردبوو کە واڵتانی
داگیرکەر لێی بترسن.
كاك حەسەن ش������ەرەفی لهو پێوهندییهدا
وتی ،دوکتور قاسملوو کاتێک لە واڵتی
چێک بوو حکوومەت������ی ئەو کاتی ئەو
واڵتە بەهۆی بوونی بیری ئازادیخوازی
دوکتور و هەوڵەکانی بەدژی داگیرکەران
فش������ارییان بۆ هێناو لەو واڵت������ە دەریان
کرد.

جێگری سکرتێری گش������تیی حیزبی
دێموک������رات لە قس������ەکانیدا باس������ی لە
حەرەکەتی ئەم دواییانەی پێشمەرگەکانی
حیزبی دێموکراتی کوردس������تانی ئێران بۆ
ناوچە سنوورییەکان کرد و ئەو کارەی بە
بایەخەوە هەڵسەنگاند.
دوات������ر ،ک������وڕی مووزیک������ی حیزب
سروودێکی شۆڕش������گێڕییان پێشکەش بە
بەشداربووان کرد.
لە بڕگەیەکی دیکەی ڕێوڕەسمەکەدا
لەوح������ی ڕێزلێنان������ی کۆمیس������یۆنی
پ������ەروەردەی حیزبی دێموک������رات لەالیەن
بهڕێز میرۆ عەلی������ار ئەندامی دەفتەری
سیاسیی حیزبەوە پێشکەش بە هونەرمەند
ش������ۆڕش ئاهی سەبارەت بە دروست کردن
و داتاشینی پەیکەرهی شەهید قاسملوو،
کرا.

هەر لەو بڕگەیەدا لەالیەن بەڕێوەبەرانی
ڕێوڕەس������مەکەوە داوا ل������ەدوو منداڵ������ی
ش������ەهید بە ناوەکانی «ش������لێر ڕەزایی»
کچی ش������ەهید هەژار ڕەزایی و «ئەمین
کەریمی» کوڕی شەهید قادر کەریمی
کرا کە پەردە لەسەر پەیکەرهی د.قاسملوو
البدەن.
بڕگەیەک������ی دیکەی ڕێوڕەس������مەکە
بریت������ی ب������وو ل������ە :پێش������کەش کردنی
پەیام������ی ڕێکخراوەکانی ژن������ان ،الوان و
خوێندکارانی دێموکراتی کوردس������تانی
ئێ������ران و دواتریش چەند پارچە ش������ێعر و
پەخش������انێک لەالیەن م������وراد ئیکینجی
لەکوردس������تانی باکوور و جەماڵ فەتحی
پێشمهرگهی حیزب ،پێشکەش بە ئامادە
بوان کرا .دهقی تهواوی پهیامهكهی بهڕێز
حهسهن شهرهفی لهم ژمارهی كوردستاندا

چاپ و باڵو كراوهتهوه.
شایانی باس������ ه ئهمساڵ پاش بیست و
سێ س������اڵ بۆ جارێكی دیكه ڕێوڕهسمی
یادكردنهوهی ڕێبهری ههمیش������ه نهمری
بزووتنهوهی ڕزگاریخوازیی كوردس������تان،
دوكتۆر قاس������لموو له ش������اخ و چیاكانی
قهندیلی سهربهرز ،لهنێو ئاپۆرای ڕێبوارانی
دوكتور قاسملوو و به ئامادهبوونی كادر و
پێشمهرگ ه قارهمانهكانی حیزب بهڕێوهچوو
كه ش������كۆیهكی تایبهتی بهخش������یبوو ب ه
ڕێوڕهسمهكانی ئهمساڵ.
ههروهها ئهمس������اڵ ل ه ناوهندهكانی  1و
3ی كوردستانیش ڕێوڕهسمی یادكردنهوهی
شههید قاس������ملوو بهڕێوه چووه كه دهقی
پهیام ه پێشكهش������كراوهكان ل������هو ناوهندانه
ل������هم ژمارهی كوردس������تاندا چاپ و باڵو
كراوهتهوه.

کۆنگرەی ٨ی یەکیەتیی الوانی دێموکراتی کوردستانی ئێران دهستی ب ه كارهكانی كرد
ڕۆژی س������ێ ش������ەممە ڕێکەوتی ٣٠ی
پووش������پەڕی ١٣٩٤ی هەتاوی ،ڕێوڕەسمی
کردنەوەی کۆنگرەی ٨ی یەکیەتیی الوانی
دێموکراتی کوردس������تانی ئێران بە بەشداریی
بەڕێ������ز «مس������تەفا هیجری» س������کرتێری
گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران،
بەڕێوەچوو و بهفهرمی كونگرهی 8ی الوانی
دێموكراتی كوردستانی ئێران لەژێر دروشمی
«ئەمڕۆ خەبات دەکەین بۆ ئەوەی س������بەی

بەئازاد بژین» دهستی به كارهكانی كرد.
هەروەه������ا لەکردن������ەوەی کۆنگرەک������ەدا
ژمارەیەک لەئەندامان������ی ڕێبەریی حیزبی
دێموکرات ،نوێنەرانی ڕێكخراوەکانی الوانی
هەرچوار پارچەی کوردس������تان ،ئەندامانی
هەڵبژێ������ردراو ب������ۆ کۆنگ������رە و ئەندامانی
یەکیەتیی الوان������ی دێموکراتیش بەش������دار
بوون.
ڕێوڕەس������مەکە بە خوێندنەوەی سروودی

نەتەوایەتیی «ئەی ڕەقی������ب» و ڕاگرتنی
خولەکێک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لەگیانی
پاکی سەرجەم شەهیدانی کورد و کوردستان
و بەتایب������ەت ش������ەهیدانی یەکیەتیی الوانی
دێموکرات������ی کوردس������تانی ئێران دەس������تی
پێکرد.
پاش������ان پەیام������ی کردن������ەوەی کۆنگرە
لەالیەن «ئەمی������ن کەریمی» ئەندامی الوان
و کوڕی شەهید قادر کەریمی خوێندرایەوە

و دواب������ەدوای ئەوەش پەیام������ی کۆمیتەی
گشتیی بەڕێوەبەری و دەستەی ئامادەکاریی
کۆنگ������رەی ٨ی یەکیەتیی الوان  ،لەالیەن
«ئەژی������ن ش������ێخی» ئەندام������ی دەس������تەی
بەڕێوەبەریی ئەو یەکیەتییەوە خوێندرایەوە.
دواتر پەیامی دەفتەری سیاسیی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران لەالیەن بهڕێز
کەریم پەرویزی ئەندامی دەفتەری سیاسی
حیزبەوە پێشکەش کرا.

لەنێوئاخن������ی ڕێوڕەس������مەکەدا چەندین
سروود و گۆرانی لەالیەن کۆڕی مووزیکی
كومس������یۆنی پهروهردهی حیزبی دێموكراتهوه
پێشكهش به ئامادهبووان كرا .هەروەها خاتوو
ناهید حوسینی شاعیر و ئهندامی كومیتهی
ناوهندی������ی حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی
ئێران ،شێعرێکی پێشکەش به بهشداربووانی
ڕێوڕهسمهكه کرد.
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پـەیڤ
ناهید حسێنی
تیرۆریزم������ی دەوڵەتی������ی كۆم������اری
ئیس���ل��امی و پش������تیوانیی ئ������ەم ڕێژیمە
دیكتاتۆر و سەرەڕۆیە لە گرووپ و الیەنە
تیرۆریس������تیەكان لە كەس ش������اراوە نییە.
بە س������ەدان بەڵگە هەن كە ئەو ڕاس������تییە
دەس������ەلمێنن كە یەك لەو بەڵگانە تیرۆری
ڕێبەرانی هەرگی������ز نەمرمان كاك دوكتور
قاسملوو و كاك دوكتور سەعیدە .هەرچەند
پەروەندەی تیرۆری دوكتور قاس������ملوو بوو
بە قوربانیی سات و سەودا ئابوورییەكانی
ئەوكاتی نێ������وان دەوڵەتی ئۆتریش و ئێران،
بەاڵم بە خۆش������ییەوە لە دادگای ناسراو بە
میكۆنووسدا و لە واڵتی ئاڵمان دەوڵەتی
ئێران و كاربەدەس������تانی بااڵی ئەو ڕێژیمە
بە هۆكاری س������ەرەكیی تی������رۆری دوكتور
س������ەعید ناس������ێندران و بكەران������ی كردەوە
تیرۆریس������تییەكەش بە پێی یاساكانی ئەو
واڵتە بە س������زای تاوانەكەیان گەیش������تن.
ئەو هەڵوێس������تە كاریگەرییەكی زۆری دانا
لەسەر ناساندنی ڕواڵەتی دڕندەی كۆماری
ئیسالمی و كاربەدەستانی بە كۆمەڵگای
جیهان������ی .وەك چ������ۆن ل������ە تەقینەوەكەی
ناوەندی هاوكاریی جوولەكەكان لە بۆینس
ئایرێس������ی ئارژانتین لە 27ی پووشپەڕی
س������اڵی 1373دا ،پەنج������ەی تاوان بۆ الی
ڕێكخراوی تیرۆریستیی حیزبوڵاڵی لوبنان
و دەوڵەت������ی ئێران ڕاكێش������را و تەنانەت لە
ساڵی 2007دا ،س������ەردۆزگەری گشتیی
ئارژانتین س������زای دەستبەس������ەربوونی بۆ
نۆ ك������ەس دیاری كرد كە ڕەفس������ەنجانی
و ویالیەت������ی و فەالحیی������ان و موحس������ین
ڕەزایی لە ڕیزی داواكراوان لە پۆلیس������ی
ئینترپۆلدا ب������وون لەو پەیوەندییەدا .هەمان
ئەو كەس������انەی كە لە تیرۆری ڕێبەرانی
ك������وردا ناویان هات������ووە .دیارە ل������ەم وتارە
كورتەدا ناتوانین الپەڕە لە س������ەر یەكە بە
یەكەی تاوانە تیرۆریستییەكانی كۆماری
ئیس���ل��امی ل������ە ناوخ������ۆ و دەرەوەی ئێران
هەڵدەینەوە .بەاڵم ئەو ڕاس������تییەمان وەبیر
دێنێت������ەوە ك������ە ڕێژیمێك������ی ئیدئۆلۆژیك
كە ل������ە پێن������او ئیدئۆلۆژییەكەیدا لە هیچ
كردەوەیەكی دزێو و نایاسایی ناپرینگێتەوە
و هەر لە سەرەتای دامەزرانیەوە دروشمی
هەن������اردە كردن������ی شۆڕش������ەكەی خۆی
هەڵگرت������ووە ،تا چەند دەتوانێ بە یاس������ا
و ڕێس������ا نێونەتەوەیی������ەكان پابەند بێت؟ تا
چەن������د كۆمەڵ������گای نێونەتەوەیی دەتوانن
متمان������ە بە بەڵێ������ن و واژۆكان������ی بكەن؟
دیارە ئەوەش������مان لەبیرە كە ئێران پێشتریش
ڕێككەوتننامەی نێونەتەوەیی واژۆ كردووە
و دواتر پش������ت گوێی خس������تووە .ئێستاش
كە لە دەرئەنجامی گەمارۆ قورس������ەكان و
داڕمانی ئاب������ووری واڵتەكەیدا ناچار بووە
مل بۆ خواس������تی كۆمەڵگای نێونەتەوەیی
ڕابكێشێت و ڕێكەوتننامە لەگەڵ واڵتانی
 5+1واژۆ ب������كات ،كاتێك پ������ارە بلۆكە
كراوەكانی بۆی گەڕێندرایەوە و توانی لە
داهاتی فرۆش������ی نەوت گیرفانی بەتاڵی
پڕكاتەوە ،وەك خودی ڕێبەری واڵت هەر
س������ێ رۆژ پ������اش واژۆی ڕێكەوتننامەكە
ڕاشكاوانە ڕایگەیاند ،سەری كیسەكە نەك
ب������ۆ خەڵكی بێدەرتان و ه������ەژاری ئێران،
بەڵكوو ب������ۆ هاوپەیمانە تیرۆریس������تەكانی
لە ناوچەكەدا ش������ل دەكات������ەوە كە ئەوەش
كاریگەریەكی ڕاس������تەوخۆ دادەنێ لەسەر
ناسەقامگیرتر بوون و پەرەسەندنی هەرچی
زیاتری تیرۆریزم لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاستدا.
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هەڵوێستی حیزبی دێموكرات سەبارەت بە ڕێكکەوتننامەی ناوکیی
نێوان كۆماری ئیسالمی ئێرانو گرووپی ٥+١

هاونیشتمانیە بەڕێزەكان!
كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان!
ل������ە ڕەوتی زیاتر لە دوو دەیە هەوڵی
كۆماری ئیس���ل��امی ئێران بۆ كاركردن
لەسەر پڕۆگرامی ناوکی بە مەبەستی
دەستپێڕاگەیش������تن بە چەكی ناوکی
ی و بەدوور لە
كە بە ش������ێوەیەكی نهێن 
چ������اوی ئاژانس������ی نێونەتەوەیی وزەی
ناوکی بەڕێوەی دەبرد ،پاش ئاش������كرا
بوونو لەقاودانی ئەو هەوڵەی ڕێژیم كە
نیگەرانی������ی كۆمەڵگای جیهانیو بە
تایبەت واڵتانی ڕۆژئاوایی لێكەوتەوە.
هەر بۆی������ە كۆمەڵ������گای جیهانی بۆ
پێش������گرتن لە دەس������ت پێڕاگەیشتنی
كۆماری ئیس���ل��امی بە چەكی ناوکی
زنجیرە گەمارۆیەكیان بە كۆو بە تاك
لە ڕێگای دامو دەزگا نێونەتەوەییەكان
خستە سەر كۆماری ئیسالمی ئێران.
ئەو گەمارۆیان������ە هەرچەند هەر لە
سەرەتاوە شوێنی خۆیان لەسەر ئابووری
ئێران دانا ،بەاڵم كۆماری ئیس���ل��امی
ئێران هەر بڕیارێكی لەو پێوەندییەدا بە
«كاغەز پارە»و ه������ەر ئاكامێكی ئەو
گەمارۆیانەی لە بەرژەوەندی ئابووری
ئێرانو گەیش������تن ب������ە «خودكفایی»
ڕادەگەیان������د ،ئ������ەو ڕەوتە ل������ە باسو
خواس������تی ناوکیی كۆماری ئیسالمی
ئێران لەگ������ەڵ واڵتان������ی ڕۆژئاوایی
ماوەی نزیك بە دوازدە س������اڵی خایاند
تا س������ەرئەنجام ئاكام������ی گەمارۆكان
زۆر بەرینو ش������وێندانەرتر بوون لەسەر
ئابورییو وەزعی ڕێژیم و ناچاری كرد
بە جیددی بچێتە پشتی مێزی وتووێژ
و ب������ۆ خۆڕزگاركردن لە ئاس������ەواری
ڕووخێنەری ئەو گەمارۆیانە لەس������ەر
خۆی ،هەنگاو هەڵبگرێ.
ڕەوتی دانیشتنو وتووێژی جیددیتر
لەسەر پرس������ی ناوکیی ئێران نزیك بە
 ٢٢مانگ������ی خایان������دو س������ەرەئەنجام
ڕۆژی سێش������ەممە ڕێكەوت������ی ٢٣ی
پووشپەڕی ١٣٩٤ی هەتاوی بەرانبەر
بە ٢٠١٥/٧/١٤ی زایینی دوو الیەنی
دانوس������تانكار ڕێككەوت������نو نێوەڕۆكی
ڕێككەوتنامەكەی������ان م������ۆر كرد كە بە
ڕواڵەت هەم������وو الیەكی پێوەندیدار بەم
مەس������ەلەیە پێی ڕازین .ڕێكەوتنێك كە
نە هەموو ئامانجەكانی ڕۆژئاواییەكانی
بۆ هەمیشە دابین كردووەو نە بەرزەفڕی
و داخوازییەكانی كۆماری ئیسالمی بە
پەلەو دەستبەجێهێناوەتە دی.
نێوەڕۆكی ڕێككەوتنامەكەی نێوان
كۆماری ئیس���ل��امی ئێرانو  ٥+١بۆ
ڕۆژئاواییەكان لە ئەگەری پابەندبوونی
كۆماری ئیس���ل��امی ئێ������ران بە هەموو
بەندەكان������ی ئ������ەو ڕێككەوتننامەی������ە،
دابینك������ەری ئ������ەو مەبەس������تەیە ك������ە
ئەگ������ەر نەك بۆ هەمیش������ە ،بەڵكوو بۆ
ماوەی چەند س������اڵ مەترس������ی دەست
پێڕاگەیش������تنی كۆماری ئیس���ل��امی
ئێران بە چەكی ناوکی بڕەوێنێتەوە .بۆ
كۆماری ئیسالمی ئێران هەڵگری ئەم
پەیامەیە كە گەمارۆكان نەك بەمجۆرە
كە كۆم������اری ئیس���ل��امی خوازیاری
ب������وو ،بەڵكوو لە م������ەودای زەمانێكی
دیاریك������راودا لەس������ەری البچ������ن یان
لەسەری سووك بكرێن.
ل������ە هەلومەرج������ی دوای قەبووڵی
ئ������ەو ڕێككەوتنامەیەداو س������وك بوون
ی������ان الچوونی گەم������ارۆكان كۆماری
ئیس���ل��امی ئێران ن������ەك خەڵكی ئێران،
پش������وویەكی تازەی دێت������ەوە بەر و بە

ئازادبوون������ی داراییە بلوك������ ه كراوەكان
و فرۆش������ی نەوتی زیاترو داهاتی پتر
دەس������تی لە باری ئابوورییەوە ئاوەڵەتر
ێ كەسو الیەن وای
بێ ،لەو بارەوە هێند 
لێكدەدەنەوە كە ئەم وەزعە شوێن لەسەر
باشبوون������ی وەزعی ژی������انو گوزەرانی
خەڵك دادەنێ ،لە حاڵێكدا بە ناسیاوییەك
كە لەسەر نێوەڕۆكی كۆماری ئیسالمی
و سیاسەتو كردەوەكانی تا ئێستای لە
دەس������ت دایە پێشبینی دەكرێكە النی
هەرە كەمی ئ������ەم ئابوورییە چاوەڕوان
ك������راوە ب������ۆ الی خەڵكو ب������ە قازانجی
ژی������انو گوزەرانی خەڵك بێو بەش������ی
ه������ەرە زۆری لە نێوخ������ۆی واڵتدا بۆ
دەزگا س������ەركوتكەرەكان ،ئەمنییەكان،
ئیتالعاتو دامەزراوەكانی دیكەی سەر
بە ڕێژیمو بەتایبەت سوپای پاسدارنی
ئینقالبی ئیسالمی ئێران تەرخان بكرێ
تا لەس������ەر مانەوەی ڕێژیمو سەركوتی
ئازادیخوازانو تەنان������ەت جیابیرانی نێو
ڕێژیم شێلگیرترو پێداگرتر بن.
ڕاب������ردوو نیش������انی داوە ل������ەو جۆرە
حاڵەتانەدا سەركوتو فشار بۆ سەر خەڵك
ێو لە
بەرینترو زیاترو بێبەزهییانەتر دەب 
دەرەوەی واڵتیش ڕێگا دەدات كۆماری
ئیسالمی ئێران بە ڕێژەیەكی بەرچاوتر
لە پێشوو یارمەتی هاوپەیمانانی خۆی
لە ناوچە وەك بەشارئەسەد ،حیزبوڵاڵی
لوبن������ان ،حوس������ییەكانی یەمەنو باقی
گرووپە تیرۆریستییە وردو درشتەكانی
بدا ،بەهێزبوونو پش������ت ئەستووربوونی
ئەوانەش بە كۆماری ئیس���ل��امی ئێران
بە مانای درێژەكێش������انی ئاژاوەو شەڕو
ئاوارەییو وێرانی لە ناوچە دەبێ.
بە واتایەكی دیكە دەست ئاوەڵەبوونی
كۆماری ئیسالمی لەباری ئابورییەوە
وەك ئاكامێك������ی ئ������ەو ڕێككەوتنامە
ئەگەر لە الیەك تا ڕادەیەك نیگەرانیی
ڕۆژئاواییەكان لەدەس������ت پێڕاگەیشتنی
كۆماری ئیسالمی بە چەكی ناوکیی
دەڕەوێنێت������ەوە ،بەپێچەوانەوە نیگەرانی
خەڵكی ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستو
واڵتانی ئەو ناوچەیەو هاوپەیمانەكانی
ئ������ەوان ل������ە ڕۆژئ������اوا ل������ە دەخاڵەتو
دەستێوەردانی كۆماری ئیسالمی ئێران
نیگەرانتر دەكا ،چوونكە بەرباڵوتربوونی
ئاڵۆزییەكان������ی ئێس������تای ناوچ������ەی
ێ
لێدەكەوێتەوە .بەتایب������ەت كە وێدەچ 
ئ������ەم ڕێككەوتننامە ناوکیە بە جۆرێك
پێوەن������دی سیاس������ی و دیپلوماتیكیش
ێ ك������ە ڕێژیمی
ب������ەدوای خۆی������دا بێن 
كۆماری ئیس���ل��امی ئێ������ران بە كەڵك
وەرگرتن لەو پێوەندیانە زیاترو چاالكتر
لە پێشوو سەركوتی ئازادیخوازانی ئێران
ی
بگرێتەبەرو لە ناوچەش������دا ئاژاوەگێڕ 
و دەخاڵەتەكانی خ������ۆی پەرە پێ بداو
ی
لە ئاست هەموو ئەوانەدا بە بێدەنگ 
و بێتەفاوەت������ی ڕۆژئاوایی������ەكان ل������ە
ت و كردەوانەیدا
لەقاودانی ئەم سیاس������ە 
دڵنیا ب������ێیا كەمتر ب������ۆی گرینگ
بێ.
بە لەبەرچاوگرتنی ئەو ڕاس������تیە كە
ڕێككەوتننامەی كۆماری ئیس���ل��امی
ئێرانو  ٥+١تەنیا مەسەلەی ناوکیی
ڕێژیمی ل������ە خۆگرتووەو مەس������ەلەی
دەخاڵەتو دەس������ت تێوەردانی كۆماری
ئیس���ل��امی ل������ە واڵتان������ی ناوچ������ەو
پێش������ێلكردنی مافی م������رۆڤو مافی
نەت������ەوەكانو مافی ژنانو س������ەركوتی
ب������ەردەوامو بێس������نووری ئازادیخوازانی
ئێرانی لە نێوخ������ۆدا نەگرتوەتەوە نییە

و باسێكی پێش������گیرانەیان لێنەكراوە،
ێ بە ڕاش������كاوی بڵێین ئەگەر ئەو
دەكر 
ڕێككەوتنامەیە تا ڕادەیەك كێش������ەی
كۆماری ئیس���ل��امی ئێرانو  ٥+١ی
لە سەر مەس������ەلەی ناوکیی چارەسەر
كردووە ،كێش������ەی خەڵ������كو نەتەوەكانی
ئێران������یو ئازادیخوازانی ئ������ەو واڵتەو
تەنانەت كێش������ەی واڵتان������ی ناوچەش
لەگ������ەڵ كۆماری ئیس���ل��امی هەر لە
جێگای خۆیان������نو لە داهاتوودا ڕەنگە
پەرەگرتووی������ی زیاتریش ب������ە خۆیانەوە
ببینن.
لەو پێوەندیی������ەدا حیزبی دێموكراتی
كوردس������تانی ئێران بە  ٧٠ساڵ خەباتی
بێپس������انەوە و بەردەوام بۆ دابینبوونی
دێموكراس������یو دابینبوون������ی ماف������ی
نەتەوایەتی كوردو هێنانەدی عەداڵەتو
دادپەروەریو مافی ژن لە ئێراندا كە وەك
پێش ئەو ڕێككەوتنامەو تەنانەت پێش
هاتنەس������ەركاری كۆماری ئیسالمیش
بۆ ئ������ەو بەه������ا جیهان������یو مرۆییانە
ل������ە تێكۆش������اندا بووە لە داهاتووش������دا
ش������ێلگیرانە خەباتیان بۆ دەكاو لەسەر
ڕێبازی خۆی س������وور دەبێو ڕێگای
خەبات تا س������ەركەوتنو گەیشتنی بەو
بەهایانە بە پشتبەس������تن بە كۆمەاڵنی
خەڵكی كوردستان دەپێوێ.
ئەو ڕاستیەش لەبەرچاوە كە ئەگەر
ب������ە دوای ئەو ڕێككەوتن������ەدا تەنانەت
ئاڵوگۆڕ لە چاالكی ناوکیی كۆماری
ئیس���ل��امی ئێراندا پێك بێ ئاڵوگۆڕ لە
سیاس������ەتو كردەوەو نێوەڕۆكی ڕێژیمدا
پێك نایەو هەر ئەوەش مەترس������ی ڕێژیم
ب������ۆ س������ەر كۆمەڵ������گای جیهانی لە
جێگای خۆی دێڵێتەوە .بۆیە پێویستە
واڵتان������ی ڕۆژئاوای������یو ئامریكا ئەو
ڕاس������تیە لەبەرچاو بگ������رنو ئەو بەها
مرۆڤیانەی وەك دێموكراس������ی ،مافی
نەتەوەكان و ...نەخەنە ژێر سێبەری ئەم
ڕێككەوتننامەیە.
خەباتی كورد لە كوردس������تانی ئێران
خەباتێكی ڕەوایە بۆ مافێكی ئینسانی،
نەتەوایەت������یو ئازادیخوازنە .خەباتێكە
بە ڕابردوویەكی ڕوونو بە داهاتوویەكی
گەش ،بۆیە ئەو خەباتە تا دابینبوونی
دێموكراس������ی ،ماف������ی نەتەوایەت������یو
هاتن������ەدی عەداڵ������ەتو دادپ������ەروەری
ێ ب������ێ كارتێكەری
هەر ب������ەردوام دەب 
بەرژەوەندی هیچ سیاسەتو الیەنێكی
دەرهكی .تێكۆشەرانی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێرانو ڕۆڵە خەباتگێڕەكانی
كورد لەو خەباتەدا كاریگەری مێژوویی
خۆیان نیشان دەدەن.
هیوادارین ئۆگرانی دێموكراس������یو
ئازادیخ������وازان ل������ە ئێ������رانو بەتایبەت
حیزبو ڕێكخراوەكانی كوردس������تانی بە
واقی������ع بینیو چاوكراوەیی������ەوە بڕواننە
ئەم مەس������ەلەیە و بە بێهیچ دوودڵیو
ڕاڕایی������ەك ل������ە ڕەوتی خەب������ات دژی
ڕێژیمی دیكتاتۆری كۆماری ئیسالمی
ئێران جیددیتر هەنگاو بنێنو لە پێناو
ڕووخاندنی كۆماری ئیس���ل��امی ئێرانو
هێنانەدی ئاواتو ئامانجە ئینس������انیو
نەتەوەییەكان������ی گەالنی ئێ������ران هەروا
شێلگیرو پێداگر بن.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی
٢٦/٤/١٣٩٤ی هەتاوی
١٧/٧/٢٠١٥ی زایینی

بەڕێوەچوونی چاالکیی تەبلیغی لەچەندین شاری کوردستان
بە بۆنەی ٢٢ی پووشپەڕهوه
له بهرهبهری ساڵیادی شههید كرانی
دوكتور قاسملوو و هاوڕێیانی ،ڕێبوارانی
ڕێبازی قاسملوو به باڵوكردنهوهی تراكت
و نوس������ینی دروش������می تایبهت بهم بۆنه
چاالكیی بهرینی تهبلیغییان بهڕێوه برد
كه بهشێك لهو چاالكیانه بهم شێوهیهن:
شوێشە :لە بلواری دوکتور قاسملوو،
دەورووب������ەری ش������ارەداری ،دەورووبەری
مزگەوتی جامێعە.
ب������ۆکان :لە گەڕەکی بیمارس������تانی
کۆن و دەورووبەری  ،کۆاڵنی ئورژانس،
عەلیاوا ،مەجبوورئاوا ،شارەکی نەساجی،
ترمینال������ی ش������ار ،بیمارس������تانی تازە،
کەمەربەندی ،مەیدانی فووتباڵ ،س������ێ
ڕێیانی سەنگینی و تابلۆی جادەکانی
بۆکان ـ سەقز ،جادەی میاندواو و جادەی
س������ەد  ،بلواری شهمس������ی بورهان هەتا
گوندی شێخلەر لەجادەی مەهاباد ،سێ
ڕێیانی كەرێزە ،ش������ەقامی حەمامیان،
بلواری س������احلی و پردی تازە و پردی
ك������ۆن ،زانکۆی عیلم������ی ـ كاربوردی،
جادەی كۆسە و سەیرانگای شاخەڕەش،
كواڵنەكان������ی گەڕەك������ی ئەب������ووزەر و
بەهارس������تان چاالکیی تەبلیغی بهڕێوه
چ������ووه و س������ی دی تایب������ەت بە ٢٢ی
پووشپەڕ باڵو کراوەتەوە.
لە ڕۆژی ٢٢ی پووشپەڕدا ،ئەندامان

ورمێ :نیروگای بەرق ،دەورووبەری
پۆلیس������ی هاتوچۆ ،ش������ارەکی نەسر و
زانکۆی نازل������وو ،لە ناوچەی باراندووز
و دەش������تەبێڵ ،ش������ارەکی ئیسالم ئاباد،
قوتابخان������ەی ڕاە ش������وهەدا ،کۆاڵنی
شیرینخانەی سلس������بیل و ترانس ،سەر
شەقامی ئیس���ل��ام ئاباد و دەورووبەری
مزگەوتی قودس و لە بەشێکی بەرچاو
لە کۆاڵنەکانی ئەو شارە وێنەی دکتور
قاسملوو باڵو کراوەتەوە.
هەروەه������ا لەئاواییەکانی براس������بی،
سوس������ناباد ،ن������وو ،ژرژە ،ئالیە ،لرزنە،
دیزەج ،زیوە ،هاش������م ئاوا ،گاڕانە ،سێ
گ������ڕکان ،ڕەزگ������ە ،ڕاژان ،جورن������ە لە
ناوچەی مڕگ������ەوەڕو پوالدیان ،گزگن،
حەس������ارکەندی ،زورگاوا ،دولم������ە لە
ناوچ������ەی براندۆزیش چاالکی کراوە و
لە دیزەج و دۆڵی خرابە سنجی ،پوست،
نازلوو و حەساریش کاری تەبلیغی لێ
کراوە.
کامی������اران :قوتابخانەی دواناوەندی
ڕاه دوور و ڕاە دان������ش ،قوتابخان������ەی
دواناوەن������دی موعەلی������م ،قوتابخانەی
دواناوەندی ڕازی ،دواناوەندی کچانەی
«فاتمە بنت الزه������را» ،هەروەها لە ناو
ش������ارە دێی تەروەرێزیش و دەورووبەری و
کووچە وکۆاڵنەکانی ئەو شارەدێیە.

تێدا ئەنجام دراوە .مەیدان بێس������ارانی،
مەیدان������ی ئیس������تادیووم ،مەیدانی باوە
ڕەشی ،پارکی شانۆ ،پارکی میللەت،
پارکی ئاشتی ،گەڕەکی لەیالخییەکان،
دارسێران ،چوارباخ.
هەروەها لەرێگای سنووری مەریوان و
ڕێگای زرێبار هەتا مەیدانی بێسارانی و
لەشارستانی سەواڵواش بە سەدان تراکت
خراونەتە ناو حەوشەی ماڵەکان.
سایین قەاڵ :گەڕەكەكانی كوشتارگا،
تێرمیناڵ و دەورووب������ەری ،دەرمانگای
 ١و  ،٢دەورووب������ەری فەرمان������داری و
بەخشداری ،ش������ەقامی دوكتور قاسملوو
و شەقامی س������ەهەند ،پاركی جەوانانی
شاری سایینقەاڵ ،ش������ەقامی عەبدوول
عەلیزادە و ش������ەقامی پاس������گاش لەو
شوێنانە بوون كە تراكتی ٢٢ی پووشپەڕ
تێیاندا باڵو كراوەتەوە.
هەر لەو پێوەندیی������ەدا لەئاواییەكانی
قس������قۆپی ،تومەراغ������اج ،ئاغاجەری،
قزڵقەوەر ،گ������ەڕاو ،س������انجوود ،كارێز،
سەفاخانە ،قۆزڵووی هەوشار ،مەمەڕ،
توركەوەڕە ،حەس������ار ،باخچە مەش������ە،
گۆزەب���ڵ��اغ ،باخی س������ەرو و و خواروو،
عەلیاوا ،مەحموودئاوا ،خۆڵێنە ،چراخە
واڵ ،بیچاخچ������ی ،قانزال������ی ،حاجیاوا،
ئەحمەدئاوا ،داشكستان و ئاختەپە وێنەی

و الیەنگران������ی حیزب������ی دێموکرات������ی
کوردس������تانی ئێ������ران لە نێوش������ار و لە
شەقامی پەرەستار ئااڵی کوردستانیان
هەڵکردووە و دروشمیان لەسەر دیوارەکان
نووسیوە.
ههروهه������ا له ئاواییەکان������ی ناچیت،
داشبەند ،وشتەپە ،حوسێن مامە ،بەخشی
قەرەمووسالی ،سەوڵی تەپەی میاندواو،
نۆبار ،باخچە ،کانی تۆمار ،عیساکەند
و ئەشکەوتی سەهۆاڵن.

لەکۆاڵنەکانی دەورووبەری س������ەبت
ئەح������واڵ ،کۆاڵنەکان������ی کامیارانی
کۆن ،ش������ارەکی بێعسەت فازی ١و، ٢
کۆاڵنەکانی جادەی سنه ،کۆاڵنەکانی
ب������ان تەپەش چاالکی ئەنج������ام دراوە و
تراکت تێیاندا باڵو کراوەتەوە.
مەهاب������اد :فەلەکەی مەحموودکان،
پارک������ی میکای������ل ،ترمیناڵی گه وره،
بازارچ������ەی ئەس������غەری ،ش������ەقامی
بیمارس������تان ،زەوییەکانی ش������ارەداری،
شەقامی زانکۆی پەیام نوور ،شەقامی
سەداوس������یما ،مەیدان������ی حەس������ەنزادە،
قەبرستانی گەوره ،تاقەدار ،سێرێیانی
هەمزاوا ،باغی شایگان ،بەری شیالنان.
هەروەها لە گوندی قزڵقۆپی و ناوچەی
شاروێرانی سەر بەو ش������ارەش تراکت و
پۆستیڕی ٢٢ی پووشپەڕ باڵو کراوەتەوە
و لەسەر دیوارەکان دروشم نووسراوە.
ش������نۆ :ل������ه گوندی کان������ی ڕەش،
ش������اروچکەی نەڵۆس و ش������ارۆچکەی
چەپ������ەراوێ و دەورووب������ەری چاالکیی
ئەنجام دراوە.
مەریوان :جادەی سەرەکیی مەریوان
ـ س������نە ،گون������دی نەس������ڵ ،گون������دی
گۆش������خانی ،گوندی بێساران ،گوندی
ڕەزاو ،گون������دی کەڕاوا ،س������ێرێیانی
س������ەرەکیی ژاوەرۆی مەریوان ،گوندی
درێڵەی س������ەر بە ناوچەی کەاڵتەرزان،
ئاوای������ی مەحمەدی������ە ،ئاوایی س������ێفی
خ������واروو و کۆاڵنەکان������ی خاومیراوای
ل������ەو ش������وێنانەن ک������ە کاری تەبلیغی

دوكتور قاسملوو و تراكتی حیزبی باڵو
كراوەتەوە.
ڕەبەت :ش������ەقامی قاسملوو ،پارکی
بەهاران ،پارکی هەوارەبەرزە ،شەقامی
لەیالنە ،شەقامی سەرچاوێ ،مزگەوتی
ئیمام ش������افعی ،مزگەوت������ی فارووقی
ئەع������زەم ،نزیک������ی بنکەی بەس������یج،
دەورووب������ەری پاس������گای ئینتزام������ی،
قوتابخانەی «ابنس������ینا» و س������اڵۆنی
وەرزش������ی «ابنس������ینا» و ئاواییهكانی
لەیالنە و ئاوای������ی هەنداوێ و ڕێگەی
هاتوچ������ۆی ئ������ەو ئاوایان������ە چاالکی
بەڕێوەچووە.
ل������ە ش������ارەدێی «نەاڵس»ی������ش و
شوێنەکانی سەر بەو شارەدێیە کە بریتین
ل������ە :کەمەربەندی ،ج������ادەی وەرگێل،
کۆاڵنی کەشاوێ ،مزگەوتی حەزرەتی
عومەر و ڕێگای واوان چاالکی ئەنجام
دراوە.
پیرانش������ار :ل������ه مزگەوت������ی قوبه،
مزگەوت������ی حەزرەت������ی ئیس������ماعیل،
مزگەوتی هیج������رەت ،مزگەوتی مەال
دۆنەخ������ۆر ،کۆاڵنی قەپ������ان ،کۆاڵنی
ئاش������یانه ،مزگەوت و گەڕەکی قودس،
مزگەوت������ی عەش������رەی مۆبەش������ەره،
هەواشناسی ،مزگەوتی پاداش ،نوخته
ی Aو نوخت������ه ی( Bگەڕەکی تازەی
شار) ش������ارەکی مەنگوڕان ،مزگەوتی
ساحیلی و ش������یناوێ چاالكی تهبلیغی
بهڕێوه چووه.

س������ەقز :لەچەندین ش������وێنی شاری
س������ەقز وێنەی ش������ەهید دكتور قاسملوو
و تراكت������ی تایبەت بە ٢٢ی پووش������پەڕ
باڵو کراوەتەوە و لەس������ەر دیوارەکانیش
دروشمی «قاسملوو لە ڕێبازدا زیندووە،
تیرۆریزم������ی كۆم������اری ئیس���ل��امی
مەحك������ووم دەكەین ،تیرۆری ڕێبەرانمان
نامانترسێنێت» نووسراوە.
گەڕەكەكان������ی ش������اناز ٣٢-میتری
– ش������افعی – دەورووبەری ترمیناڵی
بۆكان – بەردب������ڕان – تەپەی گۆڕی
جوولەکە  -شیوی جوتیاران  -تەئمینی
ئیجتماعی و قەوخ لەو ش������وێنانەن کە
چاالکیی تێدا ئەنجام دراوە .باس لەوەش
کراوە کە ژمارەیەکی بەرچاو له الوانی
ئهم ش������اره بە جلوبەرگی کوردییهوه لە
مەیدانی هەڵۆ کۆببوونەوە.
هەروەها لە ش������ارۆچكەی ساحێبیش
ش������ەوی ٢٠ی پووش������پەڕ چاالكی������ی
تەبلیغی بهڕێوه چووه.
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سەردانی سكرتێری گشتیی حیزب
لە بنەماڵەی شەهیدو بریندارەكانی ڕووداوی کێلەشین
دوان��ی��وەڕۆی ڕۆژی چوارشەممە
ڕێ��ک��ەوت��ی ٢٤ی پ��ووش��پ��ەڕی ساڵی
١٣٩٤ی هەتاوی ،سکرتێری گشتی
حیزبی دێ��م��وک��رات ل��ە سەردانێکدا
ب��ن��ەم��اڵ��ەی ش��ەه��ی��د ق���ادر کەریمی
و ق��ورب��ان��ی��ان��ی ش���ەڕی کێلەشینی
ل��ە ن��اوەن��دی ٣ی ک��وردس��ت��ان بەسەر
كردەوە.
مستەفا هیجری لەسەردانەكەیدا

وێ��ڕای سەرەخۆشی و هەواڵپرسی لە
بنەماڵەی شەهید قادر و پێشمەرگە
بریندارەكان ،ڕایگەیاند ،هەتا حیزبی
دێموكرات و گەلی كورد مابێ ،نابێ
هەست بە بێكەسی خۆتان بكەن.
هیجری ئ��ەوەش��ی خستووەتەڕوو،
ڕاستە ڕووداوی لەدەستدانی شەهید
قادر و برینداربوونی پێشمەرگەكان بۆ
هەموومان جێگای داخو كەسەر بوو،

بەاڵم لەهەمان كاتدا مایەی شانازیین
بۆ حیزبو گەلەكەمان.
سکرتێری گشتی حیزب وتوویەتی:
ئەو شەهید و بریندارانە سەرفرازییان
بۆ خۆیان و حیزبەکەیان تۆمار کرد
چونكە ئامادە بوون لەپێناو وەدیهێنانی
ئامانجە نەتەوەیی ـ دێموكراتیکیەکانی
ن��ی��ش��ت��م��ان��ەك��ەی��ان��دا ل��ەه��ی��چ چەشنە
فیداكارییەك درێخی نەكەن.

ڕێوڕەسمی ٢٢ی پووشپەڕ لەناوەندی ٣ی کوردستان بەڕێوە چوو
ڕێ����وڕەس����م����ی 22ی پووشپهڕ
دوان����ی����وەڕۆی ڕۆژی س��ێ شەممە
ڕێکەوتی ٢٣ی پووشپەڕ بە بەشداریی
ژم��ارەی��ەک لە ئەندامانی ڕێبەری،
پێشمەرگە و بنەماڵەکانی حیزبی
دێموکرات دەستی پێکرد.

لە سەرەتای ڕێوڕەسمەکەدا سروودی
نەتەوایەتی ئەی ڕەقیب خوێندراوەتەوە
و چەند ساتێک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن
لەگیانی پاکی شەهیدانی کوردستان
ڕاگیراوە.
دوات�����ر ب���هڕێ���ز «م���ی���رۆ عەلیار»

ئەندامی دەف��ت��ەری سیاسیی حیزبی
دێموکرات بەو بۆنەیەوە چەند وتەیەکی
پێشکەش کردووە.
ل ه نێوئاخنی ئهم ڕێوڕهسمهدا چهندین
شێعر و سرود و پهخشانی شۆڕشگیڕان ه
پێشكهش به ئامادهبوان كرا.

لە ناوەندی ١ی کوردستان ڕێوڕەسمی ٢٢ی پووشپەڕ بەڕێوە چوو
دوان���ی���وەڕۆی ڕۆژی یەکشەممە
ڕێکەوتی ٢١ی پووشپەڕی ١٣٩٤ی
هەتاوی ،ڕێوڕەسمی 22ی پووشپهڕ بە
بەشداری ئەندامانی ڕێبەرایەتی حیزبی
دێموکرات و پێشمەرگە و ئەندامانی
ئەو حیزبە و کومیتەی قوشتەپە دەستی
پێکرد.
سروودی نەتەوەیی «ئەی ڕەقیب»

و ڕاگرتنی خولەکێک بێ دەنگی بۆ
ڕێزگرتن لە گیانی پاکی شەهیدانی
ڕێگای ڕزگاریی کوردستان دەسپێکی
ڕێوڕەسمەکە بوو.
پ����اش����ان ،پ��ەی��ام��ێ��ک ب���ە بۆنەی
س���اڵ���ڕۆژی ش��ەه��ی��دک��ران��ی دوکتور
قاسملوو و هاوڕێیانی ،لەالیەن بهڕێز
«محەممەد نەزیف قادری» ئەندامی

دەفتەری سیاسی حیزبی دێموکراتەوە
پێشکەش کرا.
لەبڕگەیەکی دیکەی ئەو ڕێوڕەسمەدا،
پەیامی هاوبەشی ڕێکخراوەکانی الوان
و ژنان خوێندراویەوە.
نێوئاخنی ئهم ڕێوڕهسمه به كۆمهڵێك
س����رود و ش��ێ��ع��ر و پ �هخ��ش��ان و شانۆ
ڕازێندرابوویهوه.

پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات لە شاخ ،یاد و ناوی
د .قاسملوویان بەرز نرخاند
ئێوارەی ڕۆژی دووشەممە ڕێکەوتی
٢٢ی پووشپەڕ لە ناوەندە مەیدانییەکان
ل��ەو شوێنانەی ک��ە پێشمەرگەکانی
حیزبی دێ��م��وک��رات ح��وزووری��ان هەیە
لە ڕێوڕەسمێکدا یاد و ناوی دوکتور
قاسملوو بەرز ڕاگیرا.
ڕێ��وڕەس��م��ەک��ە ب��ە س����روودی ئەی

ڕەقیب و ڕاگرتنی خولەکێک بێدەنگی
دەستی پێکرد.
پاشان بهڕێز کاوە بەهرامی ئەندامی
کۆمیتەی ن��اوەن��دی و فەرماندەی
ه��ێ��زەک��ان��ی پ��ێ��ش��م��ەرگ��ە ل���ە ناوەندە
مەیدانییەکان ،چەند وتەیەکی بەو
بۆنەیەوە پێشکەش کرد.

لە بەشێکی دیکەی ئەو ڕێوڕەسمەدا
س���روودێ���ک ل��ەژێ��ر ن���اوی «وەرن با
بچینە سەر گۆڕی شەهیدان» لەالیەن
پێشمەرگەکانەوە خوێندراوەتەوە.
رێ��ب��وار ئەبووبەکری پێشمەرگەی
حیزب ،لەو ڕێوڕەسمەدا پەخشانێکی
پێشکەش کردووە.

یەکیەتی خوێندکاران سیمینارێکی لەژێر ناوی
«قاسملوو کورد ناسێنەرە جیهانییەکە» ساز کرد
ڕۆژی شەممە ڕێ��ک��ەوت��ی ٢٠ی
پ���ووش���پ���ەڕی ١٣٩٤ی ه���ەت���اوی،
س��م��ی��ن��ارێ��ک ب���ەب���ۆن���ەی ٢٦همین
س��اڵ��ـ��ڕۆژی ش��ەه��ی��دک��ران��ی دوکتور
ق��اس��م��ل��وو ب��ۆ «ش��ەری��ف ه����ەژاری»
مامۆستای مێژوو لەزانکۆی سلێمانی،
لەشاری کۆیە پێکهات.
ئەو سمینارە بە ڕاگرتنی خولەکێک
ب��ێ دەن��گ��ی ب��ۆ ڕێزگرتن ل��ە گیانی
پاکی شەهیدانی ڕێ��گ��ای ئازادیی
ک��وردس��ت��ان دەس��ت��ی پێکرد و دواتر
مامۆستا شەریف ه��ەژاری باسێکی
لەبارەی «ڕۆڵی دوکتور قاسملوو لە
ناساندنی کورد بە جیهان» پێشکەش

کرد.
مامۆستا شەریف ه��ەژاری باسی
ل����ەوە ک����رد ،ئ��ەگ��ەر ه��ەم��وو کوردە
ئەکادیمیستەکانی هەر چوار پارچەی
کوردستان کۆبکەینەوە نەیانتوانیوە
ب��ە ق����ەدەر دوک��ت��ور ق��اس��م��ل��وو کورد
بە جیهان بناسێنن .کوردناسی بەو
م��ان��ای��ە ک��ە الی��ەن��ێ��ک ی��ان تاکێک
بتوانێ شارستانیەتی کورد بناسێنێت
و دکتور قاسملوو کەسێک بوو کە
بۆ ناساندنی کورد لەهەر دەرفەتێک
کەڵکی وەردەگرت.
شەریف هەژاری ئەوەشی خستەڕوو،
گرینگترین بەشی ژی��ان��ی قاسملوو

ئەوەیە کە لە زانکۆکاندا هەوڵی بە
جیهانی كردنی پرسی كوردی داوە و
بە وەرگێڕان کردنی دەی��ان بابەت بۆ
سەر زمانەکانی چێکی ،ئیسلواکی
و ڕووس��ی و ئینگلیسی و هتد ئەو
ئەرکەی بەڕێوە بردووە.
دواب����������ەدوای ک���ۆت���ای���ی هاتنی
وتەکانی مامۆستا شەریف هەژاری
یەکیەتیی خوێندکاران بەپێی نەریتی
س��ااڵن��ەی خ��ۆی ،ل��ەوح��ی ڕێزلێنانی
«ق��اس��م��ل��وو»ی پێشکەش ب��ە چهند
پێشمهرگهی دێ��ری��ن��ی ح��ی��زب و ئهو
خوێندكارانه کرد كه ئەمساڵ قۆناغی
خوێندنی زانکۆیان تەواو کردبوو.

پژاندنی تێزاب لەشاری بۆکان
بەپێی هەواڵی ئاژانسی هەواڵدەریی
کوردپا ،ش��ەوی سێ شەممە لەسەر
چوارشەممە کاتژمێر ١١ی شەو،
چوار هاوواڵتی بوونە قوربانی پژاندنی
تێزاب و بە توندی بریندار بوون.
ل��ەو ب��ارەی��ەوە هەواڵنیری کوردپا
ل��ەش��اری ب��ۆک��ان ب��ەدواداچ��وون��ی بۆ
ئ��ەو ڕووداوە ک���ردووە و ب��ەم شێوەیە
باسی لە ڕووداوی پژاندنی تێزابەکە
کرد« ،چوار کچ و ژنی کورد کە
سەرقاڵی پیاسە و قەدەم لێدان بوون لە
سێ ڕێیانی سەنگینی شاری بۆکان
ل��ەالی��ەن سەرنشینانی پرایدێکەوە
تێزابیان پێدا کراوە».

یەکێک لەقوربانییەکان ناوی
«س���وێ���س���ن���ە ئ��ی��س��م��اع��ی��ل ن�����ژاد»
خوێندکاری عومران و بەڕێوەبەری
کتێبخانەی «مانگ» بووە.
س��ەرچ��اوەک��ە وت��ی��ش��ی :تێزابەکە
بەر پشت و شانی سوێسنە کەوتووە
و دەستبەجێ لەالیەن هاوواڵتیانەوە
گەیندراوەتە ناوەندە تەندروستییەکان.
لەو ڕووداوەدا سێ کەسی دیکەش
ب���وون ب��ە ق��ورب��ان��ی ک��ە کەسێکیان
هاوسهری شۆڕش فەیز نژاد کوڕی
هونەرمەند ڕەشید فەیز ن��ژادە و دوو
کچەکەی دیکەش کچی مەحموود
مەعرووفین.

دواب �هدوای ئهم ڕووداوه چاالكانی
م���هدهن���ی ئ����هم ش����اره ب���ڕی���اری���ان دا
ب��ۆ م �هح��ك��وم ك��ردن��ی ئ���هم ڕووداوه
كۆبوونهوهی ناڕهزایهتی بهڕێوه بهرن
كه لە کۆبوونەوە ناڕەزایەتییەکەدا ،
هێزە ئەمنیەتییەکان هەڵیان کوتایە
س���ەر خ��ۆپ��ی��ش��ان��دەران و  ٧کەسیان
دەستبەسەر کردووە.
«سەعید ح��ەس��ەن زادە» ناسراو
ب���ە(ش���ۆرش) و م��ام��ۆس��ت��ای زانکۆ
ش��ون��اس��ی ی��ەک��ێ��ک ل���ە دەستگیر
ک���راوان���ە ک��ە ل��ەالی��ەن ه��ێ��زە لیباس
شەخسییەکانەوە دەستبەسەر کراوە.
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پەیوەست بوونی پۆلێکی دیکەی پێشمەرگە
بە ڕیزەکانی حیزبی دێموکرات
ڕۆژی پ��ێ��ن��ج��ش��ەم��م��ە ڕێکەوتی
٢٥ی پووشپەڕ ڕێوڕەسمی کۆتایی
دەورەی ٢١٥ی سەرەتایی پێشمەرگە بە
سروودی نەتەوایەتیی «ئەی ڕەقیب»
دەستی پێ کرد.
دوات��ر بەشدارانی دەورەک��ە چەندین
ب����ڕگ����ەی ج������واروج������ۆری وەک������وو:
«ڕێ��ژە ،ش��ەڕی سەرنێزە و ئامادەیی
ج��ەس��ت��ەی��ی»ی��ان ن��م��ای��ش ک���رد و لە
بەشێکی دی��ک��ەی ئ��ەو ڕێوڕەسمەدا
«ل���وق���م���ان ئ���ەح���م���ەدی» ئەندامی

کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکرات
چەند وتەیەکی بەو بۆنەوە پێشکەش
کرد.
ئەحمەدی لەقسەکانیدا باسی لە
ڕێککەوتنی ئەتۆمی ڕێژیمی ئێران و
واڵتانی پێنج کۆ یەک کرد و وتی:
ئەو ڕێککەوتنە هیچ کاریگەرییەکی
لەسەر خەباتی ئازادیخوازان و حیزبی
دێموکرات نابێ.
لوقمان ئەحمەدی دواتریش ئاماژەی
بە بەرەوپێشچوونەکانی دۆزی کورد لە

بەشەکانی کوردستان کرد.
دوات��ر ڕاپ��ۆرت��ی ئاموزشیی دەورەو
پەیامی دەورەی س��ەرەت��ای��ی ٢١٥ی
پێشمەرگە خوێندرایهوه.
لە بەشێکی دیکەی ئەو ڕێوڕەسمەدا
 ٦ک��ەس ل��ە ب��ەش��داران��ی دەورەک����ە لە
ب��واری باش بوونی نێوەنجی نومرە و
دیسیپلینەوە خەاڵت كران.
لە نێوئاخنی ڕێوڕەسمەکەدا چەندین
پ���ارچ���ە س������روود ،گ���ۆران���ی و شێعر
پێشکەش کران.

بەردەوامی تەقە و دەستڕێژ كردن لەكۆڵبەرانی كورد
بەپێی هەواڵی ئاژانسی هەواڵدەریی
ك��وردپ��ا ،ڕێ��ك��ەوت��ی ١٥ی پووشپەڕ
كۆڵبەرێكی ك��ورد بەناوی «نەوید»
خ���ەڵ���ك���ی ش������اری س�����ەردەش�����ت لە
دەورووب����ەری ئ��اوای��ی شەڵماشی ئەو
شارە دراوەت��ە بەردەستڕێژی گوللەی
هێزە ئینتزامییەكان و بە توندی بریندار
كراوە.
بە وت��ەی شایەتحااڵن و كەسانی
ئ��اگ��ادار ل��ەو ڕووداوە ،ئ��ەو كۆڵبەرە

كوردە هیچ كەلوپەلێكی نایاسایی و
قاچاخی پێ نەبووە.
ل��ەو ب��ارەی��ەوە كەمپەینی بەرگریی
لەزیندانیانی سیاسی و مەدەنیش
باڵوی كردبوویەوە ،كە كاتی تەقەكردن
ل��ەو كۆڵبەرە ك���وردە خەڵكی ئاوایی
شەڵماش و دەورووب����ەری بەرەوڕووی
هێزە ئینتزامییەكان بوونەتەوە.
كۆڵبەرانی كورد لەسەر سنوورەكانی
كوردستان سەرقاڵی كاركردنن و بە

ك��ۆڵ��ی خ��ۆی��ان ك��ەرەس��ەی ب��ەرق��ی و
جوانكاریی (ب��ە ك��رێ) ل��ە هەرێمی
كوردستانەوە بۆ خاكی كوردستانی
ئ��ێ��ران دەگ���وازن���ەوە و لەهەمبەر ئەو
كارەشدا پارەیەكی زۆر كەم وەردەگرن.
لە سەرەتای ئەمساڵەوە هەتا ئێستا
 ١٠كۆڵبەری ك��ورد بە تەقەی هێزە
ن��ی��زام��ی��ی��ەك��ان��ی ح��ك��ووم��ەت��ی ئێران
ك����وژراون و ١١ی دی��ك��ەش بریندار
كراون.

تەقینەوەی مین گیانی هاوواڵتییەكی كوردی ستاند
لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا،
هاوواڵتییەكی كوردی خەڵكی ناوچەی
س��ەالس��ی ب��اوەج��ان��ی ب��ە ن���اوی« ،الوە
ڕەشیدی» تەمەن  ٢١ساڵ ،كەوتووەتە
سەر مینە چێنراوەكانی ڕێژیمی ئێران.
ئەو الوە كوردە بە هۆی تەقینەوەی
مینەكەوە گیانی لەدەست داوە.
بە هۆی تەقینەوەی مین لەناوچە
سنوورییەكانی كوردستانی ئێران سااڵنە
دەی���ان ه��اوواڵت��ی��ی ك���وژراو و بریندار
دەبن.
زەوی و زار و خ���اك���ی ش����ارە
سنوورییەكانی كوردستانی ئێران بە
ڕووب����ەری  ٤میلیۆن و  ٢٠٠هەزار
هێكتار ب��ە مین ئ��ال��وودەن و زیاترین
ڕووداو و قوربانییان لێ دەكەوێتەوە.

ئ��ەم��ە ل��ە حاڵێكدا ك��ە بەرپرسانی
ڕێژیمی ئیسلامیی ئ��ێ��ران ب���ەردەوام
ب���اس ل��ە ه��ەڵ��گ��رت��ن��ەوە و پاكسازیی
مین لە ئێران و بەتایبەت كوردستان
دەكەن ،بەاڵم شایەتی دووپاتبوونەوەی
ڕووداوەكانین.
م�����اوەی�����ەك ل����ەم����ەوب����ەر ن����اوەن����دە
پێوەندیدارەكانی ڕێژیمی ئێران تەنیا لە
هێندێ ناوچەی بەرتەسك دەستیان بە
هەڵگرتنەوەی مینەكان هەتا قوواڵیی
 ٨سانتیمیتری ك��ردب��وو ،كەچی بە
ب����اوەڕی ك��ارن��اس��ان دەب���ێ شوێنە بە
مین چێنراوەكان هەتا ق��وواڵی��ی ٣٠
سانتیمیتری ل��ەو ك��ەرەس��ە جەنگییە
خاوێن بكرێنەوە.
ڕێ��ك��خ��راوی ی��وون��ی��س��ێ��ف ،واڵتی

ع��ێ��راق و س��ن��وورەك��ان��ی ئ��ەو واڵتەی
لەگەڵ ئێرانی وەك «پڕ مین»ترین
ناوچەی دونیا ناودێر كردووە و ڕێژەی
مینی چێنراوی دژە نەفەر زیاتر لە
 ٢٠میلیۆنە ك��ە  ١٠٠٠كیلۆمیتر
ل��ە خ��اك��ی ع��ێ��راق مین ڕێ���ژە و ئەوە
جێگای مەترسییە و بەشێكی زۆری
خ��اك��ی ع��ێ��راق ه��اوس��ن��ووری ناوچە
كوردنشینەكانی ئێرانە.
بەپێی ئاماری ماڵپەڕی كوردستان
میدیا ،لەماوەی سێ مانگی بەهاری
ئ��ەم��س��اڵ��دا  ٥ه��اوواڵت��ی��ی ك���ورد بە
ه���ۆی ت��ەق��ی��ن��ەوەی م��ی��ن لەناوچە
كوردنشینەكانی ئێران گیانیان لەدەست
داوە و  ٨هاوواڵتیی دیكەش بریندار
بوون.

ئەندامێکی حیزبی دێموکرات لە مەهاباد کۆچی دوایی کرد
ڕۆژی دووش����ەم����م����ە ڕێکەوتی
٢٢ی پ��ووش��پ��ەڕی ١٣٩٤ی هەتاوی،
«ئیسماعیل ئاغای پیرۆتی» کوڕی
ح��ەم��ەدەم��ی��ن ئ��اغ��ای پ��ی��رۆت��ی و برای
دوکتور کەریم پیرۆتی بە هۆی نەخۆشی
کۆچی دوایی کرد.
ئیسماعیل ئاغا یەکێک لەو کەسانە
ب��وو ک��ە ل��ە ش���ەڕی ن��ەغ��ەدە ب��ە توندی
بریندار ببوو و ل��ەو کاتەوە هەتا ئێستا

باری تەندروستی تێکچووبوو.
کاک ئیسماعیل کوڕی حەمەدەمین
ئ��اغ��ای پیرۆتی دێبوکری ب��وو ک��ە لە
س��ەردەم��ی ک��ۆم��اری ک��وردس��ت��ان��دا لەو
کەسانە بووە کە هاورڕێیەتی پێشەوا قازی
محەممەدی بۆ سەفەر بۆ ئازەربایجان
کردووە و هێز و پێشمەرگەکانیشی ئەرکی
پاراستنی پێشەوایان لە ئەستۆ بووە.
هەروەها ئیسماعیل ئاغا برای دوکتور

ک���ەری���م پ��ی��رۆت��ی ه�����اوڕێ و دۆستی
نزیکی دوکتور قاسملوو بوو کە دوایین
خانەخوێی دوک��ت��ور قاسملوو لە واڵتی
ئوتریشیش بووە.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران،
سەرەخۆشی لە بنەماڵە و کەسوکاری
پیرۆتی دەکات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا
بە شەریک و بەشدار دەزانێت.

باوكی شەهیدێكی ڕێگای ڕزگاریی كوردستان لەمەهاباد كوچی دوایی كرد
عەلی سوڵتانی ،باوكی «لوقمان
سوڵتانی» شەهیدی حیزبی دێموكرات
و خەڵكی ئاوایی «سەلیم ساغوڵ»ی
سەر بە ناوچەی مەنگوڕایەتی مەهاباد
ل��ە ت��ەم��ەن��ی  ٨٥س��اڵ��ی��دا ،مااڵوایی
لەژیان كرد.
تەرمی كاك عەلی سوڵتانی لە نێو
ئاپۆڕای خەڵكی ناوچەكە و دۆستان و
ئاشنایانی ،بە خاك سپێردرا.

عەلی سوڵتانی لە سااڵنی  ٤٦و
٤٧ی هەتاوی بە تۆمەتی ئەندامەتی
لە حیزبی دێموكرات و هاوكاری لەگەڵ
سولێمان موعینی بۆ ماوەی  ٦مانگ
لەالیەن حكوومەتی ئەو كاتی ئێرانەوە
زیندانی كرا.
كوڕی كاك عەلی بە ناوی لوقمان
سوڵتانی ڕێكەوتی ١٧ی بەفرانباری
١٣٦٨ی ه��ەت��اوی ه����اوڕێ لەگەڵ

«كەماڵ ت��ەالج و عەلی خ��وڕەم پەنا
«لە «جەواڵە ڕەشان» لەالیەن هێزەكانی
ڕێژیمی ئ��ێ��ران��ەوە ل��ە س��ێ��دارە دران و
پەیوەست بە ڕیزی كاروانی شەهیدانی
حیزبی دێموكرات بوون.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
سەرەخۆشیی خۆی لە بنەماڵەی كاك
عەلی و كەس و كاری دەكات و خۆی
بە شەریكی خەم و پەژارەیان دەزانێت.

کۆچی دوایی کەسایەتییەکی نیشتمانپەروەری کورد لە سەقز
ڕۆژی شەممە ڕێ��ک��ەوت��ی ٢٠ی
پووشپەری ١٣٩٤ی هەتاوی« ،مەال
ش���ەری���ف ب��ەخ��ش��ەن��دە» کەسایەتیی
نیشتمانپەروەر و دڵسۆزی شاری سەقز
لە تەمەنی  ٨٥ساڵیدا م��ااڵوای��ی لە

ژیان کرد.
مەال شەریف لە ناوچەی سەقز بە
کەسێکی خۆشناو و جێگەی متمانەی
خەڵکی ن��اس��راب��وو و خ��اوەن��ی رێ��ز و
حورمەتی تایبەت بوو.

حیزبی دێ��م��وک��رات��ی کوردستانی
ئ���ێ���ران ،س��ەرەخ��ۆش��ی ل��ە ب��ن��ەم��اڵ��ە و
ک��ەسوک��اری م��ەال شەریف دەک��ات و
خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە شەریک
و بەشدار دەزانێت.
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پەیامی بەڕێز حەسەن شەرەفی جێگری سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران بە بۆنەی 22ی پووشپەڕ 26ـەمین ساڵڕۆژی
شەهیدكرانی دوكتور قاسملووی نەمر

هاوڕێیانی خۆشەویست
خوشك و برایانی ئازیز
ئەم������ڕۆ 22ی پووش������پەڕ ،س������اڵی
1394ی هەتاوی ،بیست و شەشەمین
س������اڵڕۆژی ش������ەهیدكرانی ڕێب������ەری
گەورەم������ان ،مامۆس������تامان ،دوكتور
عەبدولڕەحمانی قاس������ملوو ،بەدەس������ت
ڕێژیمی جینایتكار و تیرۆریس������تەكانی
كۆماری ئیسالمیی ئێرانە ،لەو كاتەوە
تا ئێس������تا ئێمە ڕێبوارانی قاس������ملوو و
بەگش������تی ڕۆڵەكانی نەتەوەی كورد،
ل������ەو ڕۆژەدا ،بە كۆبوونەوە ،پێكهێنانی
سمینار ،شێوەی جۆراوجۆری دەربڕینی
هەس������ت ،ی������ادی دوكت������ور قاس������ملوو
دەكەین������ەوە ،وەف������اداری بەرانب������ەر بە
ڕێبازەكەی دەردەبڕین و ڕێز لە خزمەت
و بەها مرۆییەكانی و ئەو تێكۆش������انە
دەگرین كە ئەو ل������ە ماوەی ژیانیدا لە
خۆی نیش������انی دا .دوكتور قاس������ملوو
ڕێبەرێكی گەورە ،سیاس������ەتمەدارێكی
بەئەزموون و بیرمەند بوو ،بیروبۆچوونی
ئازادیخوازانەی تەنیا لە مێشك و دڵ و لە
زەینیدا قەتیس نەبوو ،بەڵكوو شێلگیرانە
و شۆڕشگێڕانە لە پێناو بەكردەوەكردنی
ئ������ەو بیروبۆچوونە پێش������كەوتووانەیەدا
تێدەكۆشا و لەو پێناوەدا ڕەنجی زۆری
ب������رد ،ئەو لە پێش لە زەمانی خۆی بوو
هەر بۆیە هێندێ������ك الیەن و ئەحزاب و
خەڵكی دیكە ،ئەو كات تیر و توانجیان
تێدەگ������رت ،ڕەخنەی������ان لێدەگرت و بە
الدان لە ڕێبازێكی تایبەتی تاوانباریان
دەكرد ،بەاڵم ئێس������تا هەموویان لە سەر
باوەڕەكەی دوكتور قاسملوون ،بۆ نموونە
ئەو لە چێكسلۆاكی دەژیا ،بەاڵم لەوێ
نەفی كرا ،ڕێگەی مانەوەی پێ نەدرا،
بۆ؟ خۆ ئ������ەو لەوێ حیزبی نەبوو ،خۆ
لەوێ پێش������مەرگەی لە پش������ت نەبوو،
كەواب������وو لە چ������ی دوكتور قاس������ملوو
دەترسان؟ لە بیروباوەڕی ئەو دەترسان.
دژی داگی������ركاری ،دژی ه������ەر جۆرە
دیكتاتۆرییەك لە ژێر هەر ناوێك و ئەوە
بۆ داگیركەر و تەنانەت بۆ داگیركراوانی
الیەنگ������ری داگیركەر تەحمول نەدەكرا،
بۆی������ە ڕێگەی مانەوە لەو واڵتەیان پێ
نەدا و لە ڕاستیدا ئەوەی لێی دەترسان،
ئەو بیروباوەڕە بوو كە دوكتور قاسملوو
باڵوكەرەوەی بوو ،لە فەڕانس������ە لە ژێر
فش������اردا بوو ،ئەو كات لە ژێر فشاری
ڕێژیمی شا بۆ س������ەر حكوومەتی ئەو

كاتی فەڕانسەدا بوو ،ڕێژیمی شا نەك
لە نزیكەوە ،لە دووریشەوە لە بیروباوەڕی
دوكتور قاس������ملوو دەترسا .لە فیكری
دێموكراس������ی و لەو بەه������ا مرۆییانەی
كە دوكتور قاس������ملوو هەوڵی بەكردەوە
كردن������ی دەدان .لە عێراق پێش������نیاری
ئەوەی پێكرا ،ش������تێك بنووسن لە ڕادیو
دەنگی كوردستانی ئێران باڵو بكرێتەوە
كە بە جۆرێك شۆڕشی ئەو پارچەیە لە
كوردستان و ڕێبەرەكەی مەال مستەفا
بارزانی بەرێتە ژێر پرسیارەوە ،قەبووڵی
نەك������رد ،خۆیش������ی و حیزبەكەیش������ی،
تاوانی ئەوەیان دا ،بەاڵم ئەو نیش������انی
دا كە پش������كی هەموو جیهانە ،موڵكی
هەموو دونی������ا بوو ،بیروباوەڕەكەی نەك
لە كوردس������تان ،نەك ل������ە ئێران ،لە هەر
شوێنێك كە هەبوایەت و دەرەتانی گوتن
و باڵوكردن������ەوەی هەبایەت یان خۆی
بیڕەخس������اندبایە ئەو كارەی بە جیددی
و شێلگیرانە و شۆڕش������گێڕانە دەكرد.
لەو ڕەوت������ەدا ئەگ������ەر دیكتاتۆرەكان،
ئەگەر نەیارانی دێموكراس������ی ،مافی
نەتەوایەتی ك������ە ئەوانە باوەڕی دوكتور
قاس������ملوو ب������وون ،ماف������ی م������رۆڤ،
بەرابەری ژن و پیاو كە ئااڵهەڵگرەكەی
دوكتور قاسملوو بوو لە هێندێ شوێن،
دژایەتی������ان دەكرد بەاڵم ل������ە بەرانبەردا
هەب������وون كەس������ایەتی وا بەتایبەتی لە
ئۆرووپا كە ش������انازییان بە دۆستایەتی
دوكتور قاس������ملووەوە دەك������رد و دوكتور
قاس������ملوویش لە ڕەوتی بەنێونەتەوەیی
كردنی پرس������ی كورددا ن������ەك هەر بۆ
كوردس������تانی ڕۆژه������ەاڵت ،بەڵكوو لە
هەموو پارچەكانی كوردستان ،پشتیوانی
ئەو دۆستانەی لە پشت بوو ،هاودەنگی
و هاوهەنگاوی ئەو دۆستانەی لە پشت
بوو و ئەو دۆس������تانەیش ،كە خۆیان لە
ڕیگەی دوكتور قاس������ملووەوە كوردیان
ناسیبوو ،كوردستانیان ناسیبوو ،لەگەڵ
مەسەلەی كورد ش������ارەزا ببوون ،دوای
دوكت������ور قاس������ملوویش لە س������ەر ئەو
دۆس������تایەتییە وەفادار بوون و خزمەت
بە كوردیان ب������ە ئەركی خۆیان دەزانی.
ب������ۆ نموونە ئەوە دۆس������تەكانی دوكتور
قاس������ملوو بوون كە لە كاتی تەنگانەی
كوردستانی باش������ووردا هەوڵێكیان دا،
زەمینەیەكیان پێكهێنا  ،هەلومەرجێكیان
خوڵقان������د ،كە ئ������ەو هەلومەرجە ببێتە
س������ەرەتای پێكهێنان������ی حكوومەت������ی
هەرێمی كوردستانی ئێستا ،بەاڵم جێی

داخە ،ئەوەی كە بە هەوڵی دۆستەكانی
دوكتور قاس������ملوو لە باش������وور بە ئاكام
گەیش������ت ،ئێس������تا كۆماری ئیسالمی
وەك دوژمنی كورد ،وەك قاتلی دوكتور
قاسملوو ئەس������پی خۆی تێدا تاو دەدا،
ئەمە جێی داخە ،جێ������ی داختر ئەوەیە
كە هێندێك ك������ەس و الیەن دەیانهەوێ
كۆماری ئیس���ل��امیی دوژمنی كورد و
قاتلی دوكتور قاسملوو بە دۆستی كورد
ناو بەرن ،بەڕاس������تی ئەوە كردەوەیەكی
نیشتمانییە؟ ئەوە جێگای داخە ،ئەوەی
ئەو بۆ هەموو پارچەكانی دەكرد ،ئێستا
كەم كەس هەیە نەك بە كردەوە تەنانەت
بە گوتن ،ئەوەی دوكتور قاس������ملوو بە
كردەوە دەیكرد ،بیكا.
دوكتور قاسملوو ،حیزبی دێموكرات
دوو ناو بە یەك ن������اوەڕۆك ،كە لە یەك
جی������ا كردنەوەیان مومكی������ن نییە ،چ
خزمەتێكی بە حیزبی دێموكرات كرد؟
بۆ ئەوەیكە ئ������ەو بابەتە بە وردی لێك
بدەینەوە ،ئەگەر بە كورتیش بێ ،دەبێ
بزانی������ن ئەو كاتەی دوكتور قاس������ملوو
جڵ������ەوی ڕێبەرایەت������ی ئ������ەو حیزبەی
بەدەس������تەوە گرت ،وەزع������ی ئەو حیزبە
چۆن بوو .حیزبێك ك������ە دوای كۆمار،
ئەندامەكان������ی پرش و ب���ڵ��او ببوون ،لە
ئاوارەیی و دەرب������ەدەری یا لە نهێنی و
لە هەلومەرج������ی زۆر دژواردا دەژیان،
پێكهات������ەی ڕێبەری������ی و بەدەنەی ئەو
حیزبە لە چەند دەس������تە پێكهاتبوو ،لە
چەپی تۆخەوە تا ناسیۆنالیزمی بەرچاو
تەنگ ،كەسایەتی ئایینی ،كەسایەتی
س������ێكۆالر و هەر كام لەوانە لە حیزبدا
قورسایی خۆی پەیدا كردبا ،بەرەو ئەو
الی دەكێشا و هەر ئەوەیش بوو بە هۆی
ئەوەیك������ە لە هێندێ������ك بڕگەی كورتی
مێژووییدا ئ������ەو حیزبە س������ەربەخۆیی
سیاس������یی بچێتە ژێر پرسیارەوە .بەاڵم
دوكتور قاس������ملوو لەو پ������رش و باڵویە
ڕزگاری كرد ،فەرهەنگی دێموكراسی
لە حیزبی دێموكرات������دا جێگیر كرد كە
هەر كەس بە ه������ەر بیروباوەڕێكەوە كە
بووبێتی كە دێتە ن������او ئەو حیزبە ،ئەو
ڕەنگ������ە و ئەو بەرگە دەپۆش������ێ  ،ئەو
فیكرە لە خۆیدا بەهێ������ز دەكا و دەبێتە
ڕێبواری ڕێبازی دێموكراسی و مافی
نەتەوایەتی ،فەرهەنگێك كە وا چەسپاو
و جێگیر بووە لە نێ������و ئەو حیزبیدا كە
ئێستا كەم كەس بیر لەوە دەكاتەوە كە لە
حیزبی دێموكراتدا كە ئەوە چەپە ،ئەوە

ئایینییە ،ئەوە ئەوەیە ،ئەوە ئەوەیە بەاڵم
ئ������ەو كات ئەوە ب������وو .تەكڕەوەی چ لە
چەپەكەی ،چ لە ناسیونالیزمی بەرچاو
تەنگەكەی بە ش������ێویەكی بەرچاو باو
بوو .بەاڵم ئەوە دوكتور قاس������ملوو بوو
كە بهری به تهكڕهوی گرت و ڕێبەریی
بەكۆمەڵی باو كرد ،كاتێ ئەو دۆخەی
جاران نەما سیاسەتی سەربەخۆی حیزب
و پاراستنی ئەو سەرەبەخۆییە گەڕایەوە
جێگای خۆی ،ش������تێك كە ئێس������تا وا
چەسپاوە ،هیچ یەك لە ئەندامانی ئەو
حیزبە بیر ل������ەوە ناكەنەوە بە زەڕڕە لەو
ئەسڵە گرینگ و بەنرخە البدا.
دوكتور قاسملوو هەر وەك لە دونیادا
ناس������راو بوو بە تایبەتی لە ئۆرووپادا،
لە ئێرانیش������دا كەسایەتێكی گەورە بوو،
تەنان������ەت ئەو حی������زب و الیەنانەی كە
بیروباوەڕی دوكتور قاس������ملوو لەوان لە
پێش������تر بوو ،بە چەندین ساڵ لە باری
زەمانەوە لە پێشتر بوو و دژایەتیان دەكرد،
ئێعت������راف بە گەورەییەك������ەی دەكەن و
ئەگەر ڕۆژێك قسەیەكیان لە بەرانبەریدا
یا لە پێوەندی لەگەڵ بیروباوەڕی ئەودا
كردبێ ،ئەمڕۆ تەئیدی ڕێبازەكەی ئەو
دەك������ەن ،تەئیدی فیكرەكەی ئەو دەكەن
و هەن������گاو بە هەن������گاو و تەنانەت بە
پەلەیش بەرەو ئەوە دەڕۆن كە ئەو وەختە
دوكتور قاس������ملوو دەیگوت .هەر لەبەر
فیكری دوكتور قاسملوو بوو ،وەختێك لە
ئێران ئینتخاباتی مەجلیسی خوبرەگان
كرا و دوكتور قاس������ملوو لە پارێزگای
ورمێ هەڵبژێردرا ،خومەینی كە چوو
بۆ كردنەوەی ئەو مەجلیس������ە ،قسەی
ئەوە بوو قاس������ملوو لە كوێیە ،قاسملوو
پێشتر دەیزانی كە ئەوە پیالنە ،نەچوو.
كوتی������ان نەهاتووە كوتی بری������ا هاتبا.
یانی دەمزانی چم دەكرد .كەوابوو پێش
ئەوەی شەڕ بە سەر كوردستاندا تەحمیل
بێ ،پێش ئەوەی هێزی پێشمەرگە ئەو
ڕێ������ك و پێكییە و ئ������ەو موقاومەتە لە
خۆی نیش������ان بدا ترس������ی خومەینی و
ڕێژیمەكەی لە بیروباوەڕەكەی دوكتور
قاس������ملوو بوو ،ه������ەر وەك ئەوانەی لە
شوێنی دیكەش هەر لە بیروباوەڕەكەی
دوكتور قاسملوو دەترسان ،بەاڵم دوكتور
قاس������ملوو پێداگ������ر بوو لەس������ەر مافە
نەتەوایەتییەكان������ی نەتەوەكەی خۆی.
پێداگر بوو لەسەر مافی ژنان و مافی
م������رۆڤ .پێداگر بوو لەس������ەر هەموو
ئەو ش������تانەی كە وەكوو تایبەتمەندی

ئینسانی لە دنیای ئەوڕۆدا باسیان لێ
دەكرێ و س������ەیریان دەكرێ و لە هەمان
كات������دا دژایەتی هەموو ئەوانەی دەكرد
كە لە دژی دێموكراسی لە دژی مافی
مرۆڤ و ئازادییە ئینس������انیەكان بوون.
هەر ئەوەش بوو ئەگ������ەر ئەو وەختەی
خومەینی قاس������ملووی ل������ەوێ وەگیر
نەكەوت دوات������ر میراتبەرەكانی پیالنی
لەنێوبردنیان بۆ قاس������ملوو داڕش������ت و
بەداخەوە ل������ە ڤییەن لە ژێ������ر پەردەی
وتووێژدا زەفەریان پێ برد .ش������تێك كە
دوكتور قاس������ملوو بە باشترین ڕێگەی
دەزانی وەك دیالۆگ بۆ چارەس������ەری
مەس������ەلەی كورد و ل������ەو دەرفەتە زۆر
ناجوامێرانە كەڵك������ی خراپیان وەرگرت
و دوكتور قاس������ملوویان ش������ەهید كرد.
ئەو ڕێب������ەرە گەورە ،ئ������ەو زانایە ،ئەو
ئینس������انە بلیمەتەیان لە باوەشی كورد
و بزووتنەوەك������ەی دەرهێن������ا بەاڵم ئەو
تەكڕەوییە كە گوتم كاتی خۆی هەبوو
و ئەو كردبووی ب������ە ڕێبەری جەمعی
ڕێ������گای ن������ەدا كۆماری ئیس���ل��امی
بە ئامانجە ئەس������ڵییەكەی بگا كە بە
چۆكداهێنانی حیزبی دێموكرات بوو و
ئەو حیزبە ئێس������تاش لە جێی خۆیەتی
و ئ������ەو حیزبە ئێس������تاش هەنگاوەكانی
ب������ەرەو ئەو ڕێبازە و ب������ەرەو ئەو ئامانج
و ئەهدافانەی������ ه كه دوكتور قاس������ملوو
دەست نیشانی كردبوو .بەاڵم لە ئێراندا
خومەینی چی كرد ،كۆماری ئیسالمی
چی ك������رد ،دەبینین ئێس������تا لە باری
ئابوورییەوە واڵتێكی شپرزەی ئابووری،
بێكاری لەوپەڕی خۆی������دا ،فەقر و لە
ژێر فەقردابوون لەبەرچاوترین حاڵەتی
خۆیدا ،فەس������ادی ماڵ������ی دەزگاكانی
ئیداری و بەرپرس������انی ڕێژیم ڕۆژ نیە
بەشێك و گۆش������ەیەكی بەڕەی لەسەر
هەڵنەدرێت������ەوە .كەس نی������ە نەزانێ كە
سپای پاس������دارانی ئینقالبی ئیسالمی
نەك سپای پاس������دارانێكە كە پاسداری
لە ئێران ب������كا بەڵكوو لەو ڕێژیمە دەكا
لەو ئینقالب������ە دەكا كە ئاكامەكەی ئەو
وەزعەیە بەس������ەر ئێرانی هێنا ،لە باری
ماڵییەوە ،لە باری سیاسییەوە ،لە باری
دیپلۆماسییەوە ،لە باری ئەمنییەتییەوە
دەستی بەسەر هەموو گۆشە و الیەنی
ژیان������ی ئینس������انەكاندا گرتووە لەباری
كۆمەاڵیەتیی������ەوە ڕێژەی تەاڵق چۆتە
س������ەرێ ،تان و پۆی بنەماڵەكان زۆر
زیات������ر لە ج������اران لێك هەڵدەوەش������ێ،

ئیعتی������اد ،هیچ بنەماڵەیەك نیە یا كەم
بنەماڵە هەیە ڕۆڵەیەك������ی نەكەوتبێتە
داوی ئەو مەترسییە مەرگهێنەرەوە ،لە
باری ئادابەوە لە ب������اری پەروەردەوە لە
چوارچێوەی ئیدئۆلۆژی ئەو ڕێژیمەدا
كە ئیدئۆلۆژییەكی دواكەوتوو و دژی
هەموو تایبەتمەندییەكانی مرۆڤی ئەو
س������ەردەمەیە منداڵ پەروەردە دەكرێ،
لە باری سیاس������ی و دیپلۆماس������ییەوە
دەس������تێوەردان لە كاروب������اری واڵتانی
دەوروبەری ،لە واڵتانی دوور ،مەترسی
دروس������تكردن بۆ س������ەر كۆمەڵگاكان
هەموو ئەوانە ل������ە تایبەتمەندییەكانی
ئ������ەو ڕێژیمەن .ه������ەر بۆیەش خۆی وا
دەرخس������تووە كە ئەو ڕێژیمە دوژمنی
ڕۆژئاوایە بەگش������تی ب������ە ئامریكا و
ئورووپاوە ،دوژمنی واڵتانی عەرەبییە،
دوژمنی هەرچی سوننەیە هەر بۆیەش
وەختێك بە وەهم ی������ا بە واقع بۆ خۆی
كردوونی بە دوژم������ن .لە فكری ئەوە
دەبێ بۆ مانەوەی خۆی چەكی ئەتۆمی
بەدەس������ت بێنێ .پاش ئەو هەمووە ساڵە
نهێنی كاری و ئاشكرابوونە ناچار بوو
بچێتە سەر مێزی وتووێژ و ئێستا ئەوڕۆ
ڕەنگە تا چەند سەعاتی دیكە ئاكامی
ئەو ماوەیە و ئەو هەمووە دانیش������تنانە
دەرك������ەوێ .كۆماری ئیس���ل��امی بە
مەیلی خۆی نەچووە پش������تی ئەو مێزە
بە ناچاری چوو لەبەر ئەو وەزعە شپرزە
ئابوورییەی كە لە ئاكامی گەمارۆكان
و تەحریمەكاندا بۆی پێك هاتبوو .ئەو
مەس������ەلەیە چارەس������ەر نەبێ ئەوڕۆ یا
سبەینێ یا لە داهاتوودا وەزعی كۆماری
ئیسالمی نەك ئاوا بەڵكوو خراپتر دەبێ
و وەزعی گشتی ناوچەكە خراپتر دەبێ
لەبەرچی؟ ئێران ئەوەی لەو ڕێكەوتنە
وەدەس������تی دێنێ وانیە ئەو لە هێندێك
حەرەكەت������ی ئاژاوەگێڕان������ە بگێڕێتەوە
بەپێچەوانە ئەو ئیمكاناتەی دەس������تی
دەكەوێ خۆ بۆ خەڵكی ئێرانی سەرف
ناكا بۆ دامودەزگا سەركوتكەرەكانی لە
دژی خەڵكی ئێران س������ەرفی دەكا بۆ
كۆم������ەك به ئەو هێز و الیەنانەی وەكوو
حیزبوڵاڵ و حوس������ی و بەشار ئەسەد و
ئەوانە س������ەرفی دەكا تەقوییەتی ئەوانە
دەكات تەقوییەتی ئەوانە یانی ئاژاوەی
زیاتر لە ناوچەدا .ئایا دنیا بیری لەوانە
كردۆتەوە كە ئ������ەو ڕێژیمە هەر بە بێ
چەكی ئەتۆمی ماهییەتەن لە چەكی
ئەتۆمی مەترس������یدارترە بۆ دونیا بەاڵم
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ڕۆژەڤـ

بۆمبدانانەوە لە
توركیە

وتووێژی تایبهتی
«كوردستان»
لهگهڵ بهڕێز مستهفا
هیجری ،سكرتێری
گشتیی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی
ئێران
ل ه پێوهندی لهگهڵ
هاوكێش ه سیاسییهكانی
ناوچه

بهڕێز مستهفا هیجری سكرتێری
گش������تیی حیزب������ی دێموكرات������ی
كوردس������تانی ئێران به مهبهس������تی
س������هفهرێكی دیپلۆماتیك و بهپێی
مهئمووریهتێك كه دهفتهری سیاسیی
حیزب پێی ڕأس������پاردبوو سهردانی
چ������هن واڵتی ئورووپ������ا و ویالیهته
یهكگرتووهكانی ئهمریكایان كردووه.
بۆ زانیاری زیات������ر لهم پێوهندییه و
ههروهها تاوت������وێ كردنی ههندێ
پرس و باسی گرینگ كه له ماوهی
چهند مانگی دواییدا له ناوچهكه
و ئێ������ران و كوردس������تان و حیزب������ی
دێموكرات ڕوویان داوه ،ڕۆژنامهی
«كوردستان» وتووێژێكی لهگهڵ
بهڕێزی������ان پێك هێن������اوه كه دهقی
وتووێژهكه لهم ژمارهی ڕۆژنامهی
كوردستاندا پێشكهش به خوێنهرانی
«كوردستان» دهكرێ.
كوردس������تان :وێڕای ڕێز و ساڵو
ب������ۆ بهڕێزت������ان و بهخێرهاتنهوهتان
لهو سهفهره دیپلۆماتیكهی كه بۆ
دهرهوهی واڵت بووتانه .ههروهك له
نزیكهوه ئاگادارن له چهند مانگی
دوواییدا و به تایبهت دوو حهتووی
ڕأبردوو كۆمهڵێك ڕووداو و پێشهات
هاتوونهته گۆڕێ كه به ش������ێوهیهك
له شێوهكان هاوكێشه سیاسییهكانی
ناوچهكه تووش������ی گ������ۆڕان دهكهن
ب������ۆ تاوتوێ كردنی ئ������هم بابهته و
ههروهها ئهو سهفهره دیپلۆماتیكهی
كه بۆ دهرهوهی كوردس������تان بووتانه
چهن پرسیارێك ئاراستهی بهڕێزتان
دهكهین ،هیوادارین به وهاڵمهكانتان
دهوڵهمهن������د
ڕۆژنامهكهم������ان
بفهرموون.
1ـ بهڕێز كاك مستهفا له ڕۆژانی
دواییدا له سهفهرێكی دیپلۆماتیك
ل������ه دهرهوهی واڵت گهڕانهتهوه بۆ
كوردستان ،وێڕای بهخێرهاتنهوهتان
ئهگ������هر بفهرم������وون مهبهس������تان
ل������ه س������ازدانی وهها س������هفهرێكی
دیپلۆماتیك چ بووه؟
مستهفا هێجری :وهك ئاگادارن
وتووێژهكانی نێوان گرووپی 5+1
لهگهڵ كۆماری ئیس���ل��امیی ئێران
بڕیار ب������وو له مانگ������ی ژووهن به
دوای تهوافوقی گشتی به ئیمزای
الیهنهكان بگا .به لهبهرچاوگرتنی
ئهو ڕاستییه ئێمه ههر له سهرهتاوه
لهو باوهڕهدا بووین كه ئهو تهوافوقه

دێته دی و ئاس������هوارهكانی دوای
تهوافوقهكه گرینگی خۆیان ههیه
لهس������هر وهزعی ناوچه و ئێران ،له
الیهكی دیكهوه شهڕ و ئاژاوهكانی
ناوچه ،دهوری كۆماری ئیسالمی
له ههاڵیس������ان و درێژهكێشانی شهڕ
و ئاڵۆزیی������هكان ،دهوری داع������ش و
یارمهتیدانی كۆماری ئیس���ل��امی
ب������هو هێ������زه و ههندێ������ك خاڵ������ی
دیكه ،پێویس������تی ئهم س������هفهره و
گۆڕینهوهی بیروڕا لهگهڵ ههندێك
دامودهزگاكان������ی ئهمریكای������ی و
ئاڵمانی هێنایه ئاراوه.
2ـ له س������هفهری ئهمس������اڵتاندا
وێ������ڕای چهند واڵت������ی ئۆرووپایی
سهردانی ویالیهته یهكگرتووهكانی
ئامریكات������ان كردووه ،ئهوهی كه لهم
سهفهرهتاندا بهرچاوه بوو ،پێشوازیی
گهرمی الیهن������ه پێوهندیدارهكان بوو
له ئامریكا ،بهڕێزتان هۆكاری ئهم
پێش������وازییه گهرم و گۆڕه له چیدا
دهبینن؟
مس������تهفا هێج������ری :تهوافوقی
گش������تی نێوان گرووپ������ی واڵتانی
 5+1لهگ������هڵ ئێران ل������ه كۆنگره
و دامودهزگاكان������ی ئهمری������كادا
مش������ت و مڕێك������ی زۆر تون������دی
پێك هێناب������وو ،بهتایبهت جیاوازی
بۆچوون له نێ������وان كۆمارییهكان و
دێموكراتهكانی كۆنگره لهسهر ئهم
بابهته ببوو به تهوهری سهرهكی باس
و موناقیشهكانی ئهم دوو الیهنه به
ش������ێوهیهك كه كۆماریخوازهكان زۆر
به جی������ددی دژی ئیمزاكردنی ئهو
تهوافوقنامهیه بوون و دێموكراتهكان
زۆرت������ر الیهنگر ،ل������هم پێوهندییهدا
بۆ ه������هردوو ال گرین������گ بوو كه
ڕای حیزب������ی دێموكرات له زمانی
س������كرتێری ئهو حیزبهوه ببیس������ن،
بۆی������ه ئهوهندهی كه كات������م ههبوو،
نوێنهرانی ه������هردووك ال به وردی
گوێیان له ڕاوبۆچوونهكانم گرت و
سرنجهكانی خۆیان دهخسته بهرباس
و ڕۆژبهڕۆژ ژمارهی كهسانێك كه
خوازیاری بیس������تنی بیروڕای من
دهبوون زۆرتر دهب������وو ،ئهوه یهك له
هۆیهكانی پێش������وازی گهرمی ئهو
كهس و الیهنانه بوون.
3ـ س������هفهری ئێوه هاوكات بوو
لهگ������هڵ گهرم������هی وتووێژهكانی
گرووپ������ی  1+5لهگهڵ ههیئهتی

و :ڕەزا فەتحوڵاڵنژاد

دانووستانكاری ئێرانی لهسهر پرسی
ناوكی ئێران .چۆن بوو كه لهگهڵ
ئهوهشدا پێشوازی باش له ئێوه كرا
لهو چاو پێكهوتانهدا؟
مس������تهفا هێج������ری :ل������ه
چاوپێكهوتنهكان������دا و له بۆچوونی
الیهنهكان������دا ب������ۆم دهرك������هوت كه
زۆریك ل������هو الیهنهنانه به چاویكی
گوماناوی س������هیری تهوافوقنامه
دهكهن چوونكه له ئێران به گومانن
و پێیان وانیه كه ئێ������ران لهگهلیان
ڕاس������ت دهكا و ئ������هو خااڵن������ه له
تهوافووقهك������ه كه ئێ������ران ئیمزای
كردوه ب������ه تهواوی جێبهجێیان دهكا،
به تایبهت كه ئ������هوان ههموو باش
له بیریانه كه له ڕابردوودا جارێكی
دیك������هش ئێ������ران ل������هو پێوهندییهدا
تهوافوقی لهگهڵ ك������ردوون بهاڵم
دوای ماوهی������هك دهرك������هوت كه به
پێچهوانهی تهوافووقنامهكه ،ئێران
ب������ه دوور له چاوی پش������كێنهرانی
ئاژانس������ی وزهی ئهتۆمی هێندێك
چاالك������ی گوماناوی ل������ه بواری
پیتاندنی یۆرانیۆم دهست پێكردووه،
كه ئهوه بوو به هۆی ناكۆكییهكی
گ������هوره له نێوان ئێران و خۆرئاوا تا
گهیش������ته بریاری گهم������اروكان بۆ
سزادانی ئێران.
له الیهكی دیكهوه ئهو الیهنهنانه به
تایبهت نوێنهرانی كۆماریخوازهكانی
كونگرهی ئامریكا بە تەوافوقەكانی
ناڕازی ب������وون چوونكە پێیان وابوو
ب������ەو تەوافووقنامە كە بە گوێرەی
پێویس������ت ڕێگر نابێ ك������ە ئێران لە
داهاتوودا و لە كاتێكی گونجاودا،
ب������ە تایب������ەت دوای هەڵگیران������ی
گەم������ارۆكان لەس������ەری ،جارێكی
دیكە ب������ە پێچەوان������ەی خاڵەكانی
تەوافووقنامەكە دەست بە پیتاندنی
یۆرانیۆم بە مەبەستی بەدەستهێنانی
چەكی ئەتۆمی بكا .ئەوە بوو كە بە
باشی ئامادەیی خۆیان دەردەبڕی كە
لەگەڵ من چاوپێكەوتن پێك بێنن و
گوێ لە بۆچوونەكانم بگرن.
4ـ ڕوانگ������هی واڵتانی بیانی و
بهتایبهتی ویالیهته یهكگرتووهكانی
ئامری������كا لهههمبهر پرس������ی كورد
لهچاو چهن ساڵی ڕابردوو كه ئێوه
س������هردانی ئهو واڵتهتان كردبوو چ
جیاوازییهكی بوو؟
مستەفا هجری :هەرچەند لهمێژ
س������اڵە ئەمریكایی و ئۆرووپاییەكان

كورد دەناسن ،بەاڵم ئاڵوگۆڕەكانی
یەك دوو ساڵی ڕابردوو لە ناوچە ،بە
تایبەت شەڕی كورد دژ بە داعش
وەك شەڕ دژی تیرور ،ڕێگا پێدانی
حكوومەتی هەرێمی كوردستان بە
ئاوارەكانی شەڕی نێوخۆیی عێراق
و س������ووریە ،تۆلێرانس������ی كوردەكان
ل������ە هەمب������ەر ئایینە جی������اوازەكان
ب������ە تایبەت مەس������یحییەكان كە لە
دەس������ت قەاڵچوی هێ������زە ڕادیكاڵە
موسڵمانەكان پەنایان بۆ كوردستان
هێن������اوە و بە حورمەت پەنادراون ،و
زۆر تایبەتمەن������دی دیكە بوون بە
هۆی ئەوەی كە له ئێس������تادا كورد
وەكوو نەتەوەیەكی پێش������كەوتنخواز
كە باوەڕی بە دێموكراسی و مافی
مرۆڤ هەیە باش������تر ل������ە ڕابردوو
بناسرێ و سەرنجی خۆرئاوا زیاتر
بەالی خۆیدا ڕا بكێشێ.
5ـ وهك سكرتێری گشتیی حیزبی
دێموكراتی كوردس������تانی ئێران ،تا
چهند گهشبین بوون بهم سهفهره؟
مستەفا هجری :پێش سەفەرەكەم
ئەو بۆچوونە هەبوو كە ڕەنگە ئەو
واڵتان������ە ل������ە بەر ئ������ەوەی لەگەڵ
كۆماری ئێسالمی لە وتووێژێكی
چ������ڕ دان و زۆر بویان گرینگە كە
لەگەڵ ئەم ڕێژیمە لەس������ەر پرسی
پیتاندنی یۆرانیۆم بە تەوافوق بگەن،
بەو جۆرەی ك������ە چاوەڕوان دەكرێت
ئامادە نەبن پێشوازی لە سكرتێری
حیزبی دێموك������رات وەك حیزبێكی
جی������ددی ئۆپۆزیس������یۆنی ڕێژیم
بكەن ،بەاڵم ڕاستییەكان جۆرێكی
دیكە بوون بە باش������ی پێشوازیان لە
ئامادەب������وون و چاوپێكەوتن������ی من
كرد و بە وردی گوێبیس������تی ڕاو و
بۆچوون������ی من بوون ،بۆیە پێم وایە
س������ەفەرەكە لە كاتێكی گونجاودا
بوو.
6ـ له ناوهندهكان������ی بڕیارداندا و
واڵتانی ئۆرووپایی تا چهنده حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران دهور و
ڕۆڵی ههیه؟
مس������تەفا هێج������ری :یەكێك لە
تایبەتمەندییەكان������ی ناوەندەكان������ی
بڕی������اردان لە واڵتانی پێش������كەوتوو
بە دەم������وو دەزگای������ی كردنی ئەو
ناوەندانەیە ،بەو واتایەی كه پێش له
بڕیاردان لەسەر پرسە گرینگەكان،
بێجگە لەوەی كە ژووره فیكرییەكان
( )Think tankدوای وردبوونەوە

و لێكدان������ەوەی هەمەالیەنەی������ەی
پرس������ەكان ،گوێ لە كەسایەتی و
حیزب و الیەنەكان������ی دیكەش كە
دەیانناسن دەگرن ،قازانج و زەرەری
بڕیارەك������ە و  ...لێك دەدەنەوە .لەو
ڕاس������تایەدا حیزب������ی دیموكرات������ی
كوردس������تانی ئێران وەك حیزبێكی
ڕاستوێژ كە لە ناوچەی خۆرهەاڵتی
ناوەڕاس������تدا دەژی و هەڵگری بیر
و بۆچوون و پرنس������یبە ناسراوەكانی
س������ەردەمە ،قس������ەو بۆچوونەكانی
س������ەرنجی دەدرێتێ و بە گرینگ
وەردەگیرێ.
7ـ ل������ه ئهگ������هری ڕوودانی ههر
چهش������نه پێش������هاتێكی سیاسی و
س������هربازیدا پێت������ان وای������ه واڵتانی
ڕۆژئاوایی و له سهرووی ههموویانهوه
ویالیهت������ه یهكگرتووهكانی ئامریكا
پش������تیوانی له نهت������هوهی كورد له
كوردستانی ڕۆژههاڵت دهكهن؟
مس������تهفا هیج������ری :الم وای������ە
چاوەڕوان������ی ئەوەی ك������ە واڵتانی
خۆرئاوای������ی ل������ە ه������ەر چەش������نە
ڕووداوێكی سیاس������ی و سەربازیدا
پیش������تیوانی نەت������ەوەی ك������ورد لە
خۆرهەاڵت������ی كوردس������تان ی������ان
ه������ەر ش������وێنێكی دیك������ەش بكەن
چاوەڕوانییەك������ی لهجێ������ی خۆیدا
نیی������ه ،چوونك������ە ئ������ەو واڵتانە لە
هەم������وو ڕووداوەكان������دا لە پێش������دا
الیەن������ی قازان������ج و زەرەری خۆیان
هەڵدەس������ەنگینن و بە دوای ئەودا
كۆمەڵێك تێبین������ی و لێكدانەوەی
خۆیان هەی������ە بۆ ئەوەی بڕیار بدەن
یارمەتیدەر ،دژ و یا بێالیەن بن ،بەو
پێیە پێویس������تە بۆ ڕاكێشانی سرنج
و یارمەتییەكان������ی هەندەران بۆالی
خۆمان ،هێز و توانا جۆراوجۆرەكانی
خۆمان بخەینە گەڕ ،سیاس������ەت و
چۆنیەتی خەبات و هەڵسوكەوتمان
ل������ە هێڵێك������ی درووس������تدا بەرینە
پێ������ش و ببینە هێز ل������ە گۆڕەپانی
خەب������ات بە دژی كۆنەپەرەس������تی،
دواكەوتوویی و دیكتاتۆریدا ،كاتێك
لەو چوارچێوەدا ،بووین بە هێزێكی
ش������وێندانەر ئەمری������كا و الیەن������ی
دیكەش پشتیوانیمان دەكەن.
كوردستان :بهڕێز كاك مستهفا،
وێڕای دهسخۆشی ،جارێكی دیكه
بهخێرهاتنهوهتان دهكهین و هیوادارین
بهردهوام س������هركهوتوو و تهندروست
بن.

ماڵپ������ەڕی «ئێكۆنۆمیس������ت»
ل������ە ڕاپۆرتێكی ش������یكاریدا لە ژێر
ناوی «بۆمبدانان������ەوە لە توركیە،
هەڕەش������ەیەكی خوێناوی لە الیەن
دەوڵەتی ئیس���ل��امییەوە؟» تاوتوێی
چەندی������ن ڕەهەن������دی جی������اوازی
بۆمبدانان������ەوەی چەن������د ڕۆژ
لەمەوبەری لە ش������اری كوردنشینی
«س������وروس» كردووە .ل������ە لیدی
ڕاپۆرتەكەدا هاتووە «هێرش������ێكی
خۆك������وژی ك������ە هەڕەش������ەیەكە بۆ
پەرەگرتنی ش������ەڕی نێوان كوردەكان
و داع������ش لە خودی توركیەدا» .لە
سەرەتادا هاتووە« :شەڕە ئاڵۆزەكەی
نێوان گرووپە میلیش������یا كوردەكان،
دەوڵەتی ئیسالمی و توركیە ڕۆژی
دووشەممە چووە نێو فازێكی نوێوە،
ئەویش كاتێك هێرشێكی خۆكوژی
كە وێدەچێ لە الیەن داعشەوە بووە،
بووە هۆی كوش������تنی النیكەم 30
ك������ەس و برینداربوونی پتر لە 100
كەس لە شاری سوروس لە سنووری
توركی������ە لەگ������ەڵ س������ووریەدا».
لە درێ������ژەدا دەڵ������ێ« :ئەگەر ئەم
بۆمبدانانەوە كاری داعش بێت ،ئەوا
یەك������ەم جار دەبێ ك������ە ئەم گرووپە
وێراویەت������ی هێرش������ێكی بەرباڵو لە
نێو خودی توركیەدا بكات و دەبێتە
هۆش������داریدانێك ك������ە پش������تیوانیی
كوردەكان������ی توركیە بۆ براكانیان لە
س������وریە دەكرێ ببێتە هۆی ئەوەی
توندوتی������ژی ئەودی������و س������نووریش
بگرێتەوە».
لە بەش������ێكی دیكەی ڕاپۆرتەكە
ئاماژە ب������ەوە كراوە ك������ە ئامانجی
هێرش������ەكە لە الیەكەوە ئەو پەنابەرە
ك������وردە س������وورییانە ب������ووە كە لە
ڕۆنانەوەی كوبانیدا بەشدار بوون و
لە الیەكی دیكەوە پارتی دێموكراتی
خەڵك (هەدەپە) بووە كە پشتیوانی
ل������ە كوردەكانی س������ووریە كردووە و
لە دوایی������ن هەڵبژاردنی توركیەدا،
دەنگ������ی زۆرینەی ئەو شارەیش������ی
بەدەست هێناوە.
لە بەشێكی دیكەدا وێڕای ئاماژە
بەوەی كە «هەدەپ������ە» لە پەكەكە
نزیك������ە و «یەپەكە» لە س������ووریە
سەر بە «پەكەكە»یە ،ئاماژەی بە
وتەیەكی س������ەالحەدین دەمیرتاشی
س������ەرۆكی «هەدەپە» ك������راوە كە
ئیدیعای كردووە دەوڵەتی ئانكارایش
دەستی لەو تەقینەوەدا هەیە.
دوات������ر ئام������اژە بەوە ك������راوە كە
حیزبەك������ەی ئهردۆغ������ان بە توندی
حاش������ا لە كاركردن لەگەڵ داعش
دەكات و لە حەوتووی ڕابردوودا لە
توركیە ژمارەیەكی بەرچاو لەوانەی
گومانی ئەندامەتی لە نێو داعشیان
لەسەر بووە دەستبەسەر كراون .هەر
ل������ەو كاتەدا ئاماژە ب������ەوە كراوە كە
ئەردۆغان ئام������ادە نەبووە ئەمریكا
لە خاكی توركیە بۆ زەبروەشاندن لە
داعش لە س������ووریە كەڵك وەربگرێ
ئەویش بە بیانووی پەكەكە .هەروەها
ئاماژە بەوەش كراوە كە ئهدۆغان لەو
كاتەوە كە بووەتە س������ەرۆك كۆمار،
زۆر باسی پرۆسەی ئاشتی لەگەڵ
كوردەكان ناكات.
لە كۆتاییدا هاتووە« :سیاسەتی
ئهردۆغان بۆ دوورخستنەوەی توركیە
لە ش������ەڕی داعش ڕەنگە بەشێكی
بۆ دژایەتی ناسیۆنالیزمی كوردی
و بەش������ێكی بۆ ترس ل������ە تیرۆری
جیهادی بگەڕێت������ەوە .هەر كامیان
بێ������ت ،وێناچێ كەڵكی هەبێ ،وەك
بۆمبدانانەوە لە سوروس دەریخست.
دیپلۆماتێكی ڕۆژئاوایی لەم بارەوە
وتی« :ئەگ������ەر توركیە پێی وابوو
ئەمە پارێزراوبوون������ی لێدەكەوێتەوە،
ئەوا دەركەوت هەڵە دەكات».
سەرچاوە:
Economist.com
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پەیامی بەڕێز محەممەد نەزیف قادری ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران بە بۆنەی 22ی پووشپەڕ26 ،ـەمین ساڵڕۆژی
شەهیدكرانی دوكتور قاسملوو لە ناوەندی 1ی كوردستان
هاوڕێیانی خۆشەویست
خوشكو برا بەڕێزەكان
بەشداربووانی هێژا
زۆر بەخێر بێن
ئەمڕۆ لێرە ك������ۆ بووینەتەوە یادی
یەكێك لە ڕێبەرانی ناودار و ناسراوی
گەلەكەم������ان دوكت������ور عهبدولڕهحمان
قاسملوو سیاس������ەتڤانی هەڵكەوتوو و
سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی
كوردس������تانی ئێران و هاوڕێیانی كاك
عەبدوڵاڵ قادریئ������ازەرو دوكتور فازل
ڕەسوول بكەینەوە كە لە ڕۆژی 22ی
پووش������پەڕی 1368ی هەت������اوی لە
شاری ڤییەن پێتەختی واڵتی ئوتریش
لە پیالنێكی تیرۆریس������تیدا كەوتنە بەر
دەس������تڕێژی تیرۆریس������تانی كۆماری
ئیس���ل��امی ئێرانو بەداخەوە ش������ەهید
كران.
بە بۆنەی ئەم ڕووداوە دڵتەزینەوە كە
بوو بە هۆی شەهیدبوونی ئەم ڕێبەرە
گەورەیە و هاوڕێیانی لەم كۆڕەدا كۆ
بووینەتەوە تا ڕێز لە خەباتو تێكۆشانیان
بگرینو یادی خەباتو بەرخودانی لە
جوواڵن������ەوەی ڕزگاریخوازیی گەلی
كورد و بزووتنەوەی دێموكراسیخوازی
ئێ������رانو ڕۆڵ������ی كاریگ������ەری ل������ەم
خەبات������ە پڕ لە ش������انازییەو ئەزموونە
شۆڕشگێڕییەكانی بەرز بنرخێنین ،لە
الیەكی دیك������ەوە جارێكی دیكە ڕقو
بێزاریی خۆمان بەرانبەر بە تیرۆریزم و
داڕێژەرانی ئەم پیالنە تیرۆریس������تیەو
خوشكو برا بەڕێزەكان!
بەڕێوەبەرانی دەرببڕین و مەحكوومی گشتیو ئەو داوا نێودەوڵەتییە نەداو لە خەباتی سیاسیش������دا بەردەوام بووەو س������ەردەمی س������ەرهەڵدانی شۆڕشی
لە مانگی پووش������پەڕدا زۆر كەس
بكەین.
بە دوور لە هەموو یاساو ڕێسا ئینسانی لەوێ بووە بە یەكێك لە كەس������ایەتییە باشووری كوردس������تان بە سەرۆكایەتی
و نێودەوڵەتیی������ەكان تیرۆریس������تانیان سیاس������یو دیپلۆماتەكانی كورد بۆ بارزانی نەمر دەست پێكردنی وتووێژی لە تێكۆش������ەرانی كورد لە ئەندامانو
خوشكو برایانی هێژا!
هاوڕێ������ی تێكۆش������ەر كاك دوكتور بە ش������ێوەی فەرمی ن������اردەوە ئێرانو ناس������اندنی بزووتنەوەی كوردستان بە بزووتنەوەی كورد لەگەڵ دەوڵەتی ئەو كادرو پێشمەرگەكانی حیزب گیانیان
قاسملوو لە س������ەرتای هاوینی ساڵی خوێنی قوربانیانی دەستی تیرۆریزمی كۆڕو كۆمەڵە سیاسییەكان بە تایبەت كاتی عێراق لە ساڵی 1970ی زایینی بەخت ك������ردووە لەم مانگ������ەدا یەكێك
1368ی هەت������اوی ب������ە مەبەس������تی كردە قوربانیی پێوەندییە سیاس������یو بە ئاش������نابوونی بە مەكتەبە فیكری دوای دەركردن������ی بەیان������ی مێژوویی لە یارانی بەوەفای دوكتور قاس������ملوو
و سیاس������ییەكان و پێوەن������دی لەگەڵ 11ی ئازەر دانپێدان������ان بە مافەكانی و یەكێ������ك لە تێكۆش������ەرانی ڕێبازی
ڕاپەڕاندن������ی كۆمەڵێك ئەركی حیزبی ئابوورییەكانی.
ئەحزابی سوسیالیس������ت و كۆمونیست كورد ئەم دەرفەتە بۆ دوكتور قاسملوو قاس������ملوو ماڵئاوای������ی ل������ێ كردین
سەفەری ئوروپای كرد لەو سەردانەیدا
بەشداربووانی هێژا !
ڕێبەران������ی ڕێژیم������ی كۆم������اری و دێموكرات������ەكان و ناوەندەكان������ی هەڵێك������ی زێڕین بوو جارێكی دیكە لە ئەویش كاك س������ەید س������ەالم عەزیزی
بۆ ئورووپا لە الیەن ڕێژیمی كۆماری
ئیس���ل��امی ئێران������ەوە كە پێش������تر لە ئیسالمی ئێران هەر دوای سەركەوتنی لێكۆڵین������ەوە لەس������ەر ڕۆژهەاڵت������ی ئورووپا گەڕایەوە باشووری كوردستان ئەندام������ی دەفتەری سیاس������ی بوو،
ڕێگەی كۆمەڵێك دۆس������تی حیزبەوە گەالنی ئێران لە هەوڵی لە داوخستنی ناوەڕاس������تو پرس������ی ك������ورد بوو بە و وەرزێكی نوێی لە خەبات دەس������تی كاك س������ەید سەالم لە ماوەی خەباتو
پێشنیاری دانیشتنو دیالۆگی لەسەر ئەم ڕێبەرە هەڵكەوتووە بون ،خومەینی یەكێ������ك لە ڕاوێژكارە بەتواناكانی كۆڕ پێكرد كە تا ئێس������تاش ئ������ەو ڕێبازە ،تێكۆشانی وەك سیمایەكی دێموكرات
چارەسەری ئاشتیانەی پرسی كورد لە دوای ئ������ەوە كە دوكتور قاس������ملوو لە و كۆمەڵ������ە نێودەوڵەتیی������ەكان ،دوكتور ك������ە لەس������ەر بنەم������ای نەتەوەیی و لە س������ەنگەری خەبات ب������ۆ ئازادیو
ڕۆژهەاڵتی كوردستان لەگەڵ باس كرا هەڵبژاردنی مەجلیس������ی خوبرەگاندا قاس������ملوو لەو ب������اوەڕەدا بوو پرس������ی سیاس������ییەكانی كۆماری كوردستانو دێموكراس������یو گەیش������تنی كورد بە
بووو جارێكی دیكە داوای دانیشتنیان دەنگی متمانەی خەڵكی كوردستانی كورد نێونەتەوەیی بكرێ و سیاس������ەتی پێش������ەوا قازی محەمم������ەد بەردەوامە ئامانج������ە پیرۆزەكان������ی خەباتی كرد
لەس������ەر ئەو پرس������ە كردبوو سەفەری وەدەس������ت هێناو دوای ئەوەیكە ڕێژیم دەس������تێوەردانی مرۆڤانەی لە نێو ئەو داكۆك������ی لە ئازادی و دێموكراس������ی و تا دوا هەناس������ەی ژیانی بە ڕێباز
واڵتی ئوتریشی كردو لەگەڵ هاوڕێ ش������ەڕی بەس������ەر خەڵكی كوردستاندا واڵتان������ەدا كە ڕێژیمەكانیان نكۆڵی لە و دادپ������ەروەریو دابینبوون������ی مافە دێموك������رات وەفادار مایەوە س���ڵ��او لە
كاك عەبدوڵ���ڵ��ا قادریئازەر ئەندامی س������ەپاند و فتوای جیهادی بۆ س������ەر پێكهات������ە نەتەوەی������یو ئایینییەكانیان نەتەوییەكانی گەل������ی كورد لە بنەما گیانی پاكی.
بەڕێزان!
كۆمیتەی ناوەندی و نوێنەری حیزب ئ������ەم گەلە ئازادیخ������وازە داو حیزبی دەكەن ش������تێكی ڕەوای������ەو لە تەواوی بنەڕەتییەكانی ئەم ڕێبازەیە.
ئێستا لە بارودۆخێكدا یادی 22ی
لە دەرەوەی واڵتو ڕووناكبیری ناسراو دێموكراتی هەڵوەش������اوە و نایاس������ایی هەوڵەكانیدا لەس������ەر یارمەتی مرۆڤی
مودیری������ەت ،ئەخالق لە سیاس������ەت
و دۆس������تی حیزب د.فازل ڕەس������وولی ڕاگەیاند بە ئاشكرا بەداخبوونی خۆی و سیاس������ی ئەوان بە بزووتنەوەی كورد و واقعبین������یو ڕێ������زی بەرانب������ەر لە پووشپەڕ دەكەینەوە ڕێژیمی كۆماری
سیاسەتداو بەشداریی ژن لە سیاسەت ئیس���ل��امی زیاتر لە جاران تووش������ی
خەڵكی ش������اری س������لێمانی لە ڤییەن لەوەیكە دوكتور قاسملوو نە چووە تاران جەختی دەكردەوە.
دوكت������ور قاس������ملوو خاوەن������ی و خەبات������دا و بەرزنرخاندن������ی ڕۆڵی قەی������ران بووە ،ش������وێندانەری گەمارو
لەگەڵ هەیئەتی بە نێو دانووستانكار و شەهیدی بكەن ڕاگەیاند.
ئەم ڕقو كینەیە بەرامبەر بە دوكتور بیركردنەوەیەكی ئیس������تراتیژیك بوو لە ژن لەم پرۆس������ەیە بەشێكی دیكەن لە ئابووریەكان لەس������ەر واڵتو داڕمانی
لە ش������اری ڤییەن كۆبوون������ەوەو پاش
تێپەڕبوونی چەند چركەیەك كەوتنە بەر قاسملووی بلیمەت دەگەڕێتەوە بۆ ئەوە ،سەر ڕەوایی سیاسی جواڵنەوەی كورد بۆچوون������ە بەنرخەكانی ئ������ەم ڕێبەرە سیس������تمی ئابووری ئێران له پێوەندی
دەستڕێژی دیپلۆمات تیرۆریستەكانی مێژوویەكی پڕ لە خەباتو تێكۆشانی و هەڵكەوتی كوردس������تان لە سیاسەتی گەورەی������ەی گەلەكەمان ،بەگش������تی بێكاریو گرانیو بێ ئاس������ۆیی ،بە
ڕێژیمی ئێرانو شەهیدكرانو گیانیان بوو و لە سەردەمی ڕێژیمی پاشایەتیدا نێودەوڵەتیدا لەو ب������اوەڕەدا بوو گەلی دوكت������ور قاس������ملوو ،بیرمەندێكی بە ت������ەواوی كۆمەاڵنی خەڵك������ی وەزاڵە
لە پێن������او ئامانجەكانی گەلی كوردو قاس������ملوو یەكێك لە كادرە بەوەجەكانی ك������ورد فاكتەرێك������ی ش������وێندانەرە لە توانا ،سیاس������ەتوانێكی هەڵكەوتوو و هێناوە.
ل������ە الیەكی دیكەوە پێش������ێلكردنی
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران حیزب بوو ،لەو سەردەمەداو بە تایبەت بزووتنەوەی دێموكراس������یخوازی ناوچە ڕێبەرێكی بە بڕشت بوو.
ماڤی مرۆڤ ،زیاتر بونی سیاسەتی
پێشكەش كردو بوونە قوربانی ئاشتی لە سەردەمی بزووتنەوەی نیشتمانی و و فاكتەری ئاش������تیو سەقامگیریەو
بەڕێزان!
یەكێكی دیكە لە شەهیدانی ڤییەن زەبروزەن������گو گرت������نو ئیعدام������ی
و ئازادیو سەربەس������تی كوردستانو بە نەتەوەیی كردنی پیشەسازیی نەوت هاوپەیمانێكی كاریگەرە ئەرگەر چاو
ش������ەهیدكرانی ئەم پۆلە تێكۆشەرهی ل������ە ئێران ئ������ەم تێكۆش������ەرە بەوەجەی لە ئاڵوگۆڕە سیاس������ییەكانی ئێستا لە كاك عەبدوڵ���ڵ��ا قادریئازەر بوو ئەو خەباتگێڕانی ڕێ������گای ئازادی ڕۆژ
ڕێگای ئازادی لە الیەن تیرۆریستانی حیزب ،ئەندامان������ی حیزبی لە دەوری ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس������ت و كوردستان یەكێ������ك ل������ە كادرە بەتواناكانی حیزب لەگ������ەڵ ڕۆژ زیاتر ب������ووە بە تایبەت
ڕێژیمی كۆماری ئیس���ل��امی ئێرانەوە سیاس������ەتەكانی حیزب������ی دێموك������رات و پێوەندیی������ە نێودەوڵەتیی������ەكان بكەین ب������وو لە ماوەی كارو تێكۆش������انیدا لە دوای هاتن������ە س������ەركاری حەس������ەن
بوو بە ه������ۆی ڕقو بێزاری كۆمەڵی كۆ كردەوەو ڕێكخەری تەش������كیالتی دروس������تبوونی ئەم ڕوانگەیەی دوكتور ئەرك������ی حیزبیدا نمون������ەی كادرێكی ڕووحانی ئەم پێشێلكارییانە زیاتر بووە
بەتوان������او كارڕاپەڕ بووو لە بواری هەر ئەوەیشە لە الیەن كۆڕو كۆمەڵە
نێونەتەوەی������ی و ت������ەواوی واڵتان������ی حیزب لە ش������ارەكانی تارانو تەورێزو قاسملوو دەردەخا.
زمانزان������ی و ئەزموونی سیاس������ی پێوەندییەكانیش������دا وەك نوێنەرێك������ی مرۆڤ دۆس������تەكان سااڵنە مەحكووم
دێموكراتو پێشكەوتوو حیزبو الیەنە كوردستان بوو ،بە هۆی ئەم چاالكییە
سیاسیو كۆمەڵە مرۆڤدۆستەكان كە سیاس������ییەوە چەندج������ار كەوت������ە بەر ئاس������تی بەرزی دیپلۆمات������ی دوكتور س������ەركەوتوو بۆ حیزب جێی شانازی دەكرێ.
دڵیان بۆ ئازادیو دێموكراسی لێ ئەدا گوشاری دەزگا ئەمنییەكانی ڕێژیمی قاس������ملوو گەیاندە ئەو ئاستە بەرزە كە بوو كە لەم پیالنەدا شەهید كرا .
وێ������ڕای ئ������ەم سیاس������ەتە دژی
كەسایەتییەكی دیكە كە لەم پیالنە ئینس������انییەی كۆمەاڵن������ی خەڵكی
ئەم تاوانە تیرۆریستیەیان مەحكووم كرد پاش������ایەتیو ب������ۆ ماوەیەكیش گیرا .هەموو كوردێكی نیشتمانپەروەر هەموو
و سەرەخۆشیو هاودەردییان لە گەلی دوای گۆڕانكاریی������ە سیاس������ییەكانی مرۆڤێكی ئازادیخواز شانازی پێوە بكا تیرۆریس������تەدا كەوتە بەر دەستڕێژی وەزاڵەهات������ووی گەالنی ئازادیخواز و
كوردو حیزبی دێموكراتی كوردستانو عێراقیش دوكتور قاسملوو چەندجار لە و ڕێژیم������ی كۆماری ئیس���ل��امی بەو تیرۆریس������تەكانی كۆماری ئیسالمی ماڤخوازی ئێران بە تایبەت گەلی كورد
بنەماڵەی شەهیدە سەربەزەكان دەربڕی قۆناغی جۆراوجۆردا سەفەری عێراق ئەنجامەی گەیاند ك������ە ئەو تاوانەی دوكتور فازل ڕەس������ول بوو ،ئەو یەكێك لە بەرانبەر ئەم سیاسەتەدا ملی نەداوە
لەو كەس������انە بوو پێوەندێكی چڕوپڕی و لە خەبات و بەرخ������ودان بەردەوامە.
و هەر لەو كاتەیشدا داوایان لە دەوڵەتی و باشووری كوردستانی كردوەو لەگەڵ دەرحەق پێ بكا.
ڕۆڵ������ی قاس������ملووی نەم������ر ل������ە لەگەڵ حیزبو الیەنە س������یاییەكانی مانگرتنی مامۆس������تایان ،ناڕەزایەتی
ئوتریش كرد ،تیرۆریس������تەكان بگرنو خەباتگێڕانی ئەم بەشەی كوردستانیش
پێوەندی سیاس������ی گرت������ووە ،دوایی ڕێكخس������تنەوە و یەكخس������تنەوەی كوردس������تان و حیزبی دێموكرات بوو ،قارەمانانەی خەڵك������ی ئازادیخوازی
ڕاپێچی دەزگای قەزاییان بكەن.
بەداخ������ەوە حكوومەت������ی ئەو كاتی چووەتەوە ئوروپاو وێڕای درێژەدانی بە ئەندامانی حیزب دوای ئەو بارودۆخە ئەویش لە ڕێگای هەوڵدان بۆ ئاشتی مەهاباد لە بەرانبەر سووكایەتی كردن
ئوتری������ش كەمترین بایەخ������ی بە ڕای خوێندن تا بەرزترین ئاس������تی زانستی ،سیاس������ییە لە بارە بۆ ئەم ئامانجە لە گیانی بەخت كرد.
بە ڕۆڵەیەكی بە هەڵوێس������تی شاری

مەهاباد كاك ئاكام ت������ەالج نموونەی
ئەم هەس������تەو هەڵوێستە نەتەوەییو
شۆڕشگێڕیەن.
مەسەلەیەكی دیكە كە ڕای گشتی
بەخۆیەوە سەرقال كردووە وتووێژەكانی
واڵتانی  5+1لەس������ەر پرسی چەكی
ناوكی ئێرانە ،ئێمە لەو باوەڕەداین ئەو
وەزعە ش������پرزە ئابووریی������ەی ڕێژیمی
كۆماری ئیس���ل��امی ئێران تەس������لیم
ب������ە ڕۆژئ������اوا و ئەمری������كا دەكاتو
دەرئەنجامیش������ی تەنیا ل������ە خزمەتی
باندە مافیاییەكانی ڕێژیم ،ئەگەر بە
ڕێژەیەكی كەمیش شوێندانەری لەسەر
بازاڕ و ژیانی كۆمەاڵنی خەڵك ببێ
لەو ئاس������تەدا ناب������ێ ڕێبەرانی ڕێژیم
م������وژدە بە خەڵك ئ������ەدەنو بێگومان
سەروەتو س������امانی ئەم واڵتە دوای
هەڵگرتن������ی گەمارۆكانیش لە الیەن
ڕێژیمەوە تەرخان دەكرێ بۆ دەس������تەو
تاقمە تیرۆریستیەكان.
ئێمە لەو باوەڕەداین بە ڕێككەوتنی
ئێرانو واڵتانی  5+1كێش������ەی ئێران
و كۆمەڵگای نێودەوڵەتی كۆتایی پێ
نایەت.
پرس������ی ماڤ������ی مرۆڤ پرس������ی
نەتەوەكان������ی ئێ������ران و سیاس������ەتی
دەستێوەردانی ڕێژیم لە واڵتانی ناوچە
و یارمەتی كردنی بە تیرۆریزم هێرشی
مووشەكیی لەسەر هێندێك لە واڵتانی
ناوچە بە تایبەت ئیس������رائیل لە جێی
خۆیەتی ،بۆیە پێویس������تە كۆمەاڵنی
خەڵ������ك هێزە خەباتگێ������ڕەكان زیاتر لە
ڕاب������ردووو خەبات������ی ئازادیخوازانەیان
چڕوپڕتر بكەن.
هەر لەسەر خوێندنەوە سیاسییەكانی
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران
لە سەرەتای بەهاری ئەمساڵ بڕیاری
جموجۆڵی سیاس������ی و تەشكیالتی و
نیزامی داوە بە مەبەس������تی چاالكی
بەرچاوت������ر و پێوەندی تەش������كیالتی
بەرینت������ر .بەداخ������ەوە لە دەس������تپێكی
ئ������ەم هەوڵەم������ان تیمێك ل������ە كادرو
پێشمەرگەكانمان بێ هیچ هۆیەك لە
الیەن گریالكان������ی پارتی كرێكارانی
كوردستانەوە پ.ك.ك هێرشیان كرایە
سەر و تووشی ش������ەڕێكی نەخوازراو
بووی������ن و پێش������مەرگەیەكی قارەمان
و تێكۆش������ەرمان بە ن������اوی كاك قادر
كەریمی لە ناوەندی 3ی كوردس������تان
ش������ەهید بووو چەند پێشمەرگەیشمان
بریندار بوون .دەفتەری سیاسی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێرانو هەوڵی
دۆس������تان بۆ كۆتایی هێنان بە شەڕو
دانیشتن لەگەڵ ڕێبەریی پ.ك.ك بە
خۆشیەوە پێشی پەرەسەندنی ئەو شەڕە
و خوێنڕێژی زیاتری گرت و حیزبی
دێموكرات بە سیاس������ەتی حەكیمانەی
ڕەوشەكەی ئاسایی كردەوە هیوادارین
ل������ە داهاتوودا ش������تی لەو چەش������نە
ڕوو نەدات������ەوە چۆن سیاس������ەتی ئێمە
دۆس������تایەتی هاوكاریو هاوخەباتییە
لەگەڵ حیزبو الیەنە سیاسییەكان لە
هەموو پارچەكانی كوردستان.
هاوڕێیانی خۆشەویست!
قس������ەكردن لەس������ەر تیرۆری ڤییەن
و كەس������ایەتی ڕێبەری مەزنمان وەك
دوكتور قاس������ملووو ڕۆڵی سیاسیو
شۆڕش������گێڕی لە جوواڵنەوەی میللی
دێموكراتیك������ی گەل������ی كوردس������تان
كاتێك������ی زۆری دەوێ تەنیا ش������تێ
لەم ك������ۆڕەدا دەتوانم جەختی لەس������ەر
بكەم������ەوە درێ������ژەدان ب������ە خەباتە لە
پێناوی وەدیهێنانی ئامانجە پیرۆزەكان
و ئاسوودە كردنی گیانی نەمری .
س���ڵ��او لە گیانی پاكی شەهیدانی
كارەساتی ڤییەن
سەركەوێ جوواڵنەوەی ماڤخوازی
گەلی كورد
سپاستان دەكەم
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پهیامی بهڕێز میرۆ عهلیار ئهندامی دهفتهری سیاسیی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران ب ه بۆنهی 22ی پووشپهڕ26 ،ـهمین ساڵڕۆژی
شههیدكرانی دوكتور قاسملوو ل ه ناوهندی 3ی كوردستان

میوان������ە بەڕێ������زەکان ،هاوڕێیان������ی
تێکۆش������ەر ،ئەندام������ان و الیەنگرانی
حیزب س���ڵ��اوتان لێ بێ و ئەم كاتەتان
باش.
لەالیەن دەفتەری سیاس������یی حیزبی
دێموكرات������ی كوردس������تانی ئێران������هوه
بەخێرهاتنتان دەکەم .سوپاستان دەکەم
کە بەپیر بانگ������ەوازی ناوەندی  3ی
حیزب������ەوە تەش������ریفتان هێن������اوە و لەو
کۆبوونەوەیەدا بەشداریتان کردوە.
لەگەڵ ئەوەی ئەوڕۆ بە بۆنەیەکی
خەمهێنەرەوە هاتوومە خزمەتتان ،بەاڵم
خۆشحاڵم کە ئەو ساڵ ئەو شانازیە بە

⇐

من بڕا لێرە لە ناوەندەکەتان لە سەر د.
قاسملووی هەمیشە زیندوو قسە بکەم.
ئ������ەوڕۆ  26س������اڵ بە س������ەر 22ی
پووشپەڕی 1368ی هەتاوی بەرامبەر
بە  13ج������ووالی 1989ی زایینی دا
تێدەپەڕێ .ڕۆژێک کە ڕێبەری مەزن
د .عەبدولرەحمان قاسملوو و هاوڕێیانی
کاک عەبدوڵاڵ قادری ئازەر و کاک
د.فازل ڕەس������ووڵ ،لە ڤییەن بەدەس������ت
دیپلومات تێروریس������تەکانی کۆماری
ئیسالمی تێرور کران.
لێرە کۆبووین������ەوە کە ڕێز بگرین لە
یادی ڕێبەرێک������ی هەڵکەوتوو ،زانا و

ئازادیخ������واز کە هەم������وو لێهاتوویی و
ژیانی پڕبەرهەم������ی خۆی بۆ خەبات
لەپێن������او ڕزگاری و سەربەس������تی
نەتەوەکەیدا بەخت ک������رد و لەو ڕێگا
پیرۆزەدا تەنانەت سەری دانا.
کۆبووین������ەوە کە داس������تانی ژیان و
خەبات������ی گەورەپیاوێکی نەتەوەکەمان
ب������ۆ من������دااڵن و بەرەی نوێ������ی کورد
بگێڕینەوە ،با بزانن دوژمن بە کوشتنی
قاسملوو ،چ غەدرێکی لێ کردوون.
د .قاس������ملوو بۆ ئێمە ژیا و لەپێناو
وەدیهێنان������ی ئ������ازادی و بەخت������ەوەری
ئێم������ەی کورددا گیان������ی بەخت کرد.

بۆیە هەڵدەگرێ قاس������ملوو هەتاهەتا لە
بیروش������عووری مرۆڤی کورددا زیندوو
بمێنێتەوە و کوردی بەئەمەگ هەموو
س������اڵێ لە  22ی پووش������پەڕدا ڕێز لە
یاد و تێکۆش������انی ئەو ڕێبەرە تاقانەیە
بگرێ.
لێ������رە کۆبووین������ەوە ک������ە نەهێڵین
ئ������ەو جینایەتە س������امناکەی ڕێژیمی
تێروریستی کۆماری ئیسالمی دژ بە
گەلی کورد لەبیر بچێتەوە.
 26ساڵ ماوەیەکی کەم نیە! بەاڵم
سەرەرای ئەوەش ،برینی قاسملوو لە دڵی
مرۆڤی کورددا هەر س������اڕێژ نەبۆتەوە.

 26س������اڵە ڕقی نیشتمانپەروەری کورد
دژ بە ڕێژیمی تێروریس������تی کۆماری
ئیس���ل��امی نەنیش������تۆتەوە .دوای 26
سااڵنیش س������ێبەری قاس������ملوو هەروا
بەسەرمانەوەیە و بیر و ڕێبازی قاسملوو
بەردەوامە.
برین������ی د .قاس������ملوو ئەوەندە گران
و بەژان������ە ک������ە تەنیا ب������ە وەدیهێنانی
ئامانجەکانی قاسملوو ،ساڕێژ دەبێتەوە،
کاتێک کە کیژ و کوڕی کورد پۆل
پۆل بچنە سەر گۆڕەکەی و مزگێنی
ڕزگاریی و سەربەستی نەتەوەکەمانی
بۆ بەرن.

درێژهی ال 4

ئاكامی ئەوە بە كوێ دەگا هەرچی بێ
خەباتی ئێمە بەردەوامە خەباتی گەالنی
ئێران بەردەوامە .شەرایت هێندێك پەس
و پێش������ی دەبێ بەاڵم نایوەس������تێنێ و
ئێمە لەو ش������ەرایتەدا ئ������ەوەی پێوەندی
ب������ە خۆمان������ەوە هەیە لێب������ڕاوین لەو
خەباتە تا س������ەركەوتن تا وەدیهێنانی
ئامانجەكانی دوكتور قاسملوو و هەموو
شەهیدەكانمان.
ئێم������ە ل������ە م������اوەی خەباتمان������دا،
ڕابردوومان نیش������انی دەدا كە هەموو
ش������ێوەكانی خەباتمان تاقی كردۆتەوە
خەباتمان لە دژوارترین ش������كڵی خۆیدا
بەڕێوە ب������ردووە و قوربانی زۆرمان بۆ
داوە ،خەباتمان لە ش������كڵ و ش������ێوەی
جۆراوجۆری دیكەش������دا بەڕێوە بردووە
دەس������كەوتمان لێی هەب������ووە ئاكامی
نیس������بەتەن باش������ی لێكەوتۆتەوە بەاڵم
لە ش������ەرایتی ئێس������تادا بڕیارێك دراوە
حەرەكەتێك������ی ب������ەدواوە هات������ووە ئەو
حەرەكەتە وەزعێكی ت������ازەی بۆ ئێمە
پێك هێن������اوە هەلومەرجێكی تازەی بۆ
خولقاندووی������ن ئ������ەو هەلومەرجە و ئەو
زەمینەیە هەموو هەدەفەكە نیە هەدەف
ش������تێكی دیكەیە و ئەوە زەمینەی ئەو
هەدەفەی������ە .ئێمە ئ������ەو حەرەكەتە كە
هەمووتان بیس������تووتانە ل������ە نێوخۆی

واڵت كۆمەاڵنی خەڵكی كوردس������تان
چۆنی س������ەیر دەك������ەن گڕووتینێكی
تازەیان هاتۆتە بەر بۆ درێژەی خەبات.
لە دەرەوە ،واڵتانی دیكە بە سیمایەكی
دیكەوە حیزبی دێموكرات سەیر دەكەن
ل������ە ئەفكاری عمومی������دا ،لە خەڵكی
ك������وردی دەرەوەی واڵتیش������دا هەر ئەو
گڕووتینە هەیە كە لە نێوخۆی واڵتدا
هەیە لێرە لە نێو كادر و پێش������مەرگەدا
ل������ە نێ������و بنەماڵ������ە حیزبییەكاندا چ
جەموجوڵێ������ك ،چ عەالقە و ش������وور و
شەوقێك بۆ بەش������داری لەو حەرەكەتە
تازەیەدا هەیە.
ه������ەر وەك عەرزم ك������ردن ئێمە ئەو
هەدەفەم������ان تاقی������ب دەكەی������ن و لەو
زەمینەیە بە قازانجی گەیش������تین بەو
هەدەفە كەڵك وەردەگرین بەاڵم بۆ ئەوە
پێویستیمان بە چەند شت هەیە ڕەنگە
مەجال������ی ئەوەی نەبێت لێرەدا باس������ی
یەك یەكی ئەو ش������تانە بكەین كە ئێمە
ل������ەو مەرحەلەیدا پێویس������تمان پێیەتی
ب������ەاڵم باس������ی گڕنگترینی������ان دەكەم
گڕنگترینی ئەوان بۆ س������ەركەوتن لەو
مەرحەلەیەدا بۆ گەیشتن بەو هەدەفە
پیرۆزە ،یەكگرتوویی و پشت وێكدان،
بەدووربوون لە ش������ایعە بە دوور بوون لە
واقعیاتێكە كە نێو حیزبی ئێمەدا هەیە

و خۆمان دەیبینی������ن بەاڵم گوێمان بە
زاری خەڵكی دیكەوەی������ە ،واقعیەتی
حزب������ی خۆمان دەبێ ل������ە نێو حیزبی
خۆماندا ببینین و لە نێو حزبی خۆمان
دەركی بكەین .خەب������ات عەرزم كردن
شێوەی جۆراوجۆری هەیە بەاڵم ئەركی
حزبێكی سیاس������ی ئەوەیە تەش������خیس
بدات لە چ مەرحەلەیەكدا كام ش������ێوە
لە خەبات شوێندانەرتر و كەم زەرەرترە و
كام شێوە لە خەبات كەم تەئسیرتر و پڕ
زیانترە .تەشخیس������ی ئەوە بە وردبینی
و درایەت������ی ڕێبەرایەتی حزبیە و من
دڵنیام ئەو ڕێبەرایەتیە ئەو درایەتەی
هەیە .ئەوەی كە لەو ماوەیە دیتتان كە
چەندە بە وردبینیەوە و چەندە سیاسیانە
جوواڵوە بۆ ئەوەی كە لە حەرەكەتێك كە
دەهات لە دژی ئێمە بێت بە قازانجی
ئێمە هەڵگەڕێت������ەوە .بۆیە من داوا لە
هەموو هاوڕێیانم لە خوشك و براكانم،
لە هەموو كادر و پێشمەرگەكان دەكەم
ئێستا زیاتر لە هەمیشە ئهوه دهخوازێ
كە پشت بە پشتی یەك بدەین كە شتی
بچووك نەكەینە بەهانە بۆ پێشگرتن بە
كاری گەورە .دڵسۆزی و وەفاداریمان
وا نیش������ان بدەین كە ڕۆحی قاسملوو و
هەموو شەهیدەكانمان شاد بكات.
لەم موناس������بەتەدا پێویستە یادی

هاوڕێی خۆشەویس������ت و تێكۆشەرمان
كاك عەبدوڵ���ڵ��ا ق������ادری بكەین������ەوە
ك������ە یارێكی وەفادار ب������وو ،كادرێكی
پێگەیش������توو ب������وو ،لێهاتوویی خۆی
لە كاروباری دەرەوەدا و بەرپرس������ایەتی
دەرەوەدا نیشاندا و هەر لەو ڕۆژەدا هەر
لە پەنای دوكتور قاسملووی ڕێبەریدا،
بە داخەوە بە دەس������تی تێرۆریستەكانی
جمهووری ئیسالمی شهید بوو ،یادی
ئەو خۆشەویستانەمان بە خێر دەكەینەوە
و وەك������وو ڕێز لە هەموو ش������ەهیدانمان
دەگری������ن ڕێز لە زەحمەتەكانی ،ڕێز لە
فیداكارییەكانی لەو فیداكارییەی كە
تا ئەو سەری فیداكاری چوو ،یەعنی
فیداكردنی گیانی لە پەنا ڕێبەرەكەیدا.
ڕۆحی ش������اد بێت .هەر لەم ڕۆژەیشدا
ی������ادی ه������اوڕێ و هاوس������ەنگەری
خۆشەویستمان كاك سەالمی عەزیزی
ك������ە ڕۆژێك دواتر ،س������بەینی ڕۆژی
23ی پووش������پەڕ س������اڵڕۆژی كۆچی
دواییەت������ی دەكەین������ەوە .كەس������ێك كە
هەموو ژیانی فیدای حزبەكەی كرد،
هەموو مەوقعیەتە كۆمەاڵیەتییەكەی
لە پێناو ئەهدافی سیاس������یدا فیدا كرد
و ل������ە ڕەوتی كار و تێكۆش������انیدا یار
و هاوس������ەنگەرێكی بەوەفای هەموو
ڕێبەرایەتی حیزب و شەخسی دوكتور

قاسملوو بوو .هەموو فیداكاری ئەوانە
هەموو گیان فیدایی ئەوانە تێكۆشان
وخەبات و لەخۆبردوویی ئەوانە ئەگەر
بهێنینەوە بەرچاوم������ان ئەركیكی زۆر
قوورس و گرانمان دەخاتە س������ەر شان،
بۆ درێژەدان������ی ڕێگای������ان .هیوادارم
ڕۆحی هەموویان ش������اد بێت .ش������اد
ب������ە درێژەدانی خەباتەكەیان ،ش������اد بە
یەكگرتووی������ی حیزبەكەیان ،ش������اد بە
گەیشتن بەو ئامانجانەی كە خەباتیان
بۆ كردن و درێ������ژەی خەباتەكەیان بۆ
ئێمە بە جێهێش������تووە .لە كۆتاییدا پڕ
ڕێبوار بێت ڕێبازی دوكتور قاسملوو،
ڕێبازی ئینسانی و مرۆیی ،ڕێبازی
ئازادیخوازی و دێموكراس������یخوازی و
دابی������ن بوونی م������اف و نەتەوایەتی و
بەرابەری ،سەركەوێ حیزبی قازی و
قاسملوو و شەرەفكەندی .حیزبێك كە
تا مانگێكی دیكە  70ساڵەی تەمەنی
جەژن دەگرین و هیوادارم ئەو  70ساڵەی
تەمەن������ی ببێتە س������ەرەتای قۆناغێك
لە هەڵگهڕانەوە و خۆدەرخس������تنەوەی
ئ������ەو حیزبە بۆ بەرەو پێش������چوون و بۆ
هەنگاونان بەرەو سەركەوتن .هیوادارم
ئەوەی لە بەشێكدا عەرزم كردن بتوانین
ب������ەرەو ئ������ەو ئامانجە بچی������ن بتوانین
ل������ەو مەوقعییەتە تازە ب������ەرەو هەدەفە

ئامانجی کۆماری ئیس���ل��امی لە
تێروری د .قاسملوو ،بەچۆکداهێنانی
خەباتگێڕانی کورد و س������ەرکوتکردنی
جوواڵن������ەوەی کورد ب������وو .لە ماوەی
 26س������اڵی راب������ردوودا ڕێژیم بەهەموو
ئیمکانات و توانای������ەوە لەهەوڵ دابووە
بس������ەلمێنێ بە نەمانی قاسملوو ،بیری
قاس������ملووش کوێر بۆت������ەوە و خەباتی
نەتەوەی قاسملووش کۆتایی پێهاتووە.
خەیاڵی خاو!
ئەو سیاس������ەتە بەتایبەتی لە چەند
س������اڵی راب������ردوو زۆر بەرچ������او بووە و
حکوومەتی ئێران بەردەوام تێکۆشاوە ئەو
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گرینگترەكە بچین ،بە چی؟ بە دەست
لە دەس������تی یەك نان ،بە پشت بە یەك
بەستن ،بە یەكتر خۆشەویستی ،ئااڵی
حیزبەكەم������ان بەرزتر لەوەیش كە هەیە
بەرز بكەینەوە دۆست و دوژمن بیبینێ
ئەوانەی پێش ئ������ەو حەرەكەتە ،حزبی
دێموكراتی������ان جۆرێك تەبلیغ دەكرد كە
گوایە نەماوە ،كەمپ نشینە ،ئەوەیە،
ئەوەیە ئەم������ڕۆ پاش ئ������ەم حەرەكەتە
هەم������وو بۆی������ان دەرك������ەوت حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران ،هەر ئەو
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانەیە
كە هەبووە و هەیە و ئیس������تا دۆست و
دوژم������ن ئیعتراف ب������ەوە دەكا ،با ئەوە
بپارێزن بە دەست لە دەستی یەكنان بە
پشت بەستن بە یەكتر بە خۆشەویستی
یەكتر و بەوەیكە بتوانین ئەو ڕێگایەی
لە پێشمان ماوە تا سەركەوتن بە یەكەوە
بیبڕین .هیوادارم هەمووتان ساڵمەت
و س������ەركەوتوو بن .یادی قاس������ملوو
بەخێر .یادی كاك عەبدوڵاڵ قادری و
كاك س������ەالم و هەموو شەهیدان بەخێر.
هی������وادارم تەمەن باق������ی بێت بۆ ئێمە
كە وەدیهێنەری ئاواتەكانی هەموویان
بین.
سپاستان دەكەم
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هەست و بۆچوونە بەرێتە نێو کۆمەاڵنی
خەڵکی کوردستان و بیروڕای گشتی
بشێوێنێ کە قەناعەت بکەن کە دوای
د.قاس������ملوو جوواڵنەوەی������ەک لەئارادا
نەماوە و پرسێک بەنێوی پرسی کورد
لە ئێراندا لەگۆڕێدا نیە!
ب������ەاڵم ڕۆڵەکان������ی قاس������ملوو و
خەباتکاران������ی ک������ورد بەگش������تیی،
س������ەرەڕای زۆر کەن������د و کۆس������پ،
هەمیشە بەکردوە و فیداکاریی خۆیان
ئااڵی خەباتیان ش������ەکاوە ڕاگرتووە و
درێژەیان بە ڕێبازی قاس������ملوو داوە و
کۆماری ئیسالمییان وەدرۆ خستۆتەوو
و پیالنەکان������ی ڕێژیمی������ان پووچەڵ
کردۆتەوە و نەیاهێشتووە خەونی دوژمن
وەدی بێ.
بەڕێزان!
باس لە «ڕێبازی قاسملوو دەکرێ»
و بەهەق دەڵێن «قاس������ملوو لەڕێبازیدا
زیندووە».
چون ڕێبازی قاس������لموو ڕێبازێکی
نیش������تمانپەروەرانە ،دێموکراتی������ک،
ئینسانی و ئازادیخوازانەیە .بیر و هزر
و ڕێنوێنەییەکانی قاس������ملوو ئەوڕۆش
تازەن.
ئێمە ئ������ەڕۆش لەب������ەر ڕووناکایی
بی������ر و ڕێنوێنییەکانی ئ������ەودا درێژە
بە خەب������ات دەدەین و ب������ۆ وەدیهێنانی
ئامانجە ئازادیخوازنە ،مرۆڤدۆستانە و
نەتەوەییەکانی ئەو تێدەکۆشین .یانی
ڕاس������ت بەڕێگای ئەودا دەڕۆین ،بۆیە
«قاسملوو لەڕێبازیدا زیندووە».
بەتایبەت������ی ئ������ەوڕۆ ک������ە خەباتی
نەتەوەی������ی کورد ب������ۆ ڕزگاریی پێی
ناوەت������ە قۆناخێک������ی هەس������تیارەوە،
لەهەمووکاتێ������ک پێویس������ت ت������رە کە
ڕێنوێن������ی و ئامۆژگارییەکان������ی
د.قاس������ملوو وەبیر خۆم������ان بێنینەوە،
بەدڵیان بسپێرین و ڕەچاویان بکەین.
ئامادەبووانی بەڕێز!
یەکێ لەو ئەساڵنە کە د.قاسملوو
لە دووپاتکردنەوەی ماندوو نەدەبوو ئەوە
ب������وو کە «کورد ،بۆ ئەوەی لە خەباتە
ڕەوا و دژوارەکەیدا س������ەرکەوێ ،دەبێ
هەوڵ بدا ببێتە فاکتورێکی سەربەخۆ
لە ناوچەدا».
مەبەس������تی ئ������ەو ڕێب������ەرە زان������ا و
بەئەزموونە لەو قسەیە ئەوە بوو کە کورد
لە باروودۆخی ئاڵۆزی جوغرافیایی-
سیاسیی (ژێئوپۆلیتیکی) خۆیدا تەنیا
بە تەبایی و یەکڕێزی نێوماڵی خۆی،
ڕەچاوکردنی سیاسەتی دێموکراتیک
لەنێو خۆیدا و بە بوونی بڕوا بە هێزی
خ������ۆی ،دەتوانێ ببیت������ە فاکتورێکی
س������ەربەخۆ و کاریگەر لەس������ەر ڕەوتی
ڕووداوەکانی ناوچە هەبێ و ئاسۆی
خەباتەکەی ڕوون بێ.
ئ������ەوڕۆ دروس������ت و بەجێبوونی ئەو
ئامۆژگاریی������ەی د .قاس������ملوو لەهەر
چوار بەش������ی کوردس������تان وەڕاس������ت
گ������ەڕاوە :هەرکاتێ������ک و لەه������ەر
بڕگەیەکی زەمانیدا کورد لەنیوخۆیدا
تەبا و یەکهەڵوێس������ت بووە و بەخەباتی
یەکگرت������وو بەرەن������گاری هەڕەش������ە و
ڕوداوەکان بۆتەوە ،توانیوە دەس������کەوتی
سیاسی بۆ خۆی دابین و دەستەبەر بکا
و هەموو بەیەکەوە براوەی ئاڵوگۆڕەکان
بووین.
ب������ەاڵم کورد هەرکاتێک تووش������ی
دووبەرەکی و کێشەی نێوخۆیی بۆتەوە
و ب������ە پڕش������ووباڵوی کاری کردووە،
الواز ب������ووە و دوژمن زەفەری پێبردووە
و دەرفەتە زێڕێنەکان لەدەست چوون و
هەموو بەیەکەوە دۆڕاندوومانە.
بەتایبەت������ی ئێم������ە قوتابی������ان و
ڕێبوارانی ڕێگای قاس������ملوو ،پێویستە
ئ������ەو ئامۆژگارییە بەنرخ������ەی ڕێبەرە
هەڵکەوتووەکەم������ان ب������ەوردی و
بەباش������ی لەبەرچاو بگرین و لێبڕاوانە
ب������ۆ وەدیهێنان������ی ئامانج������ی تەبایی
و یەکڕیزی������ی ل������ە نێ������و جوواڵنەوەی
کوردستانی ڕۆژهەاڵت هەوڵ بدەین و
ئەو هەوڵە بکەین بە ئەرکی نیشتمانیی
خۆمان.
بەڕێزان!
ئاماژەم کرد کە خەبات و تێکۆشان
لەپێناو ئازادی و سەربەس������تی ،یەکێ
لەو پرینس������یپانەن کە دوکتوری نەمر
بڕوای قایمی پێ������ی هەبوو .داهێنەری
دروش������می پڕمانای «باشترین پاداش

بۆ ش������ەهیدان ،درێژەدانی ڕێگایانە»،
د .قاس������ملوو بوو و ئێمەش خۆمان بە
قوتابیانی ڕێبازی قاس������ملوو دەزانین
و درێ������ژەدان ب������ە خەبات ب������ە ئەرکی
نیشتمانیی بۆخۆمان دەزانین.
هەر لە پێناو بەڕێوەبردنی ئەو ئەرکە
بوو ک������ە لە مانگی بانەمەڕدا بڕیاری
جوواڵندنی هێزی پێش������مەرگەمان بۆ
ناوچە س������نووریەکانی کوردس������تانی
باش������وور و ڕۆژه������ەاڵت دا و لەوێ
دامەزراین .جێ������گای داخە ،بەرلەوەی
بگەینە س������نوور ،پ.ک.ک .پێشی
پێگرتین و تووشی شەڕێکی نەخوازاو
بووی������ن .بەداخ و کەس������ەرێکی زۆرەوە
هاوڕێیەکم������ان کاک ق������ادر کەریمی
شەهید بوو و س������ێ پێشمەرگەکەشمان
بریندار بوو.
م������ن جارێک������ی دیک������ە لەالی������ەن
ڕێبەرایەتی حیزبەوە سەرەخۆش������ی لە
بنەماڵەی شەهید قادر و خۆمان وەک
هاوس������ەنگەر و هاوئامانج������ی کاک
قادر دەک������ەم و ڕێز دەگرم لە بیروباوەڕ
و ورەی بەرزی ئەو دوا ش������ەهیدەمان.
بریندارەکانیش������مان بەخۆش������یە و
برینەکانیان س������اڕێژ بۆت������ەوە و هیوام
ساغی و سەرکەوتنیانە.
هەروەها ساڵو دەنێرم بۆ هەموو ئەو
پێش������مەرگ ه و کادر و ئەندام و بەرپرس
و فەرماندەران������ەی کە بۆ بەڕێوەبردنی
بڕی������اری حیزبەکەیان ل������ەو ماوەیەدا
ئەوپ������ەڕی لێهاتوویی و لەخۆبردووییان
لە خۆیان نیشان داوە و وەک هەمیشە،
س������ەلماندیان ک������ە ب������ۆ بووژان������ەوە و
بەروپێش������بردنی خەباتی ڕزگاریخوازی
گەلەکەیان ،ئامادەی فیداکارین.
لەوپێوەندییەدا ئاماژەکردن بە چەند
خاڵ پێویستە:
ئامانجی ئێمە لەو ئیقدامە
.1
ئەوە ب������وو کە حوزوورم������ان لە ناوچە
سنوورییەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت
دابین بکەین ،لە خەلکی خۆمان نزیک
بین ،پێوەندیەکانمان سیستماتیک بێ
و کاری سیاس������ی و تەش������کیالتی و
تەبلیغاتی بەڕێوەبەرین.
بناخ������ە و بنەما و پاڵنەری
.2
ئ������ەو بڕی������ارەی ئێم������ە بەرژەوەن������دی
جوواڵن������ەوەی کوردس������تانی ئێ������ران و
واڵمدانەوە ب������ە زەروورەتی حوزوورمان
ل������ە ناوچ������ە س������نوورییەکان ب������وو و

هیچی دیک������ە .ئێمە ئەو بڕیارەمان بۆ
پێخۆش������بوون یان پێناخۆشبوونی هیچ
کەس دەرنەکردووە.
جا هێندێ الیەن بەعەمد و ئامانجدار
ه������ەوڵ دەدەن ئ������ەو ئامانج������ەی ئێمە
خەوشدار و چەواش������ە بکەن ،بۆخۆیان
دەبێ واڵمدەر بن!
چەند ج������اران گوتوومان������ە ،هێزی
پێش������مەرگەی حیزب������ی دێموكرات������ی
كوردس������تانی ئێ������ران هێ������رش ناکاتە
س������ەر هیچ الیەنێک ،مەگەر ئەوەی
هێرشی بکرێتە س������ەر و ئەوکاتە ئێمە
دەستکردنەوە ودیفاع لەخۆمان بە مافی
ڕەوا و س������ەلماو و بێ ئەمال و ئەوالی
خۆمان دەزانین و ئەو مافە بۆ خۆمان

دەپارێزین.
ئایا ئەو هەن������گاوەی ئێمە
.3
زی������ان ب������ە بەرژەوەن������دی حکوومەتی
هەرێمی باشوور دەگەیەنێ؟
ئێمە چەندین س������اڵ هەرچەش������نە
جمووجۆڵێکی هێزی پێش������مەرگەمان
ڕاگ������رت ،ئەوپ������ەڕی موراعات������ی
وەزعەکەم������ان کرد ،تان������ە و تۆمەتی
زۆریان لێداین و هەزینەیەکی قورسی
سیاسیمان وەخۆگرت.
هەر لێرە لە کوردس������تانی باش������وور
هێندێک الی������ەن کردبوویان بە عادەت
لەهەم������وو دەرفەتێک������دا هێرش������ێکیان

هەڵبژاردنی سەرکۆماریدا بە خەڵکی
کوردستانی دابوون؟ کام لەو بەڵێنیانە
جێ بەجێ کرا؟ هیچکامیان!
سیاسەتی دوژمنکارانەی ڕێژیم دژ
بە هەرێمی باشووریش بەردەوام درێژەی
هەبووە :لەوماوەیەدا كۆماری ئیسالمی
بۆ ڕۆژێکیش ل������ە پیالنگێڕان بەدژی
هەرێمی کوردستان وازی نەهێناوە ،لە
دووبەرەکی نانەوە لەبەینی حیزبەکانی
باشوور خافڵ نەبووە ،لە هەناردەکردن و
تێخزاندنی تێروریزیم ،ماددەهۆشبەرەکان
ب������ۆ هەرێم������ی کوردس������تان دەس������تی
ڕانەگرت������وە ،ل������ە هەوڵ������دان ب������ۆ بێ

چون ڕێبازی قاسلموو ڕێبازێکی
نیشتمانپەروەرانە ،دێموکراتیک،
ئینسانی و ئازادیخوازانەیە .بیر و هزر
و ڕێنوێنەییەکانی قاسملوو
ئەوڕۆش تازەن
پێدەکردی������ن ،تەنان������ەت ناڕاس������تەوخۆ
دەگوترا ئەگ������ەر هێزە سیاس������ییەکان
لێگەڕێن و فەرس������ەت ب������ە کۆماری
ئیسالمی بدرێ ،مافی کوردان دابین
دەکا و کوردس������تان ئاوەدان دەکاتەوە و
دەست هەڵدەگرێ لە پیالنگێڕان بەدژی
هەڕێمی باشوور!
بەاڵم ئاکامەکەی چ بوو؟
ئایا کۆماری ئیسالمی لەماوەی 20
ساڵی رابردوو سەرەتاییترین مافەکانی
ک������وردی دابی������ن ک������ردووە؟ زمانی
کوردی ئازاد ک������ردووە؟ هەاڵواردن و
سەرکوتی خەڵکی کوردستان و ئیعدام
و لەس������ێدارەدانی الوانی کوردی کەم
کردۆتەوە؟
هەنگاوێک������ی ب������ۆ بووژاندن������ەوە و
هەڵدان������ی ئاب������ووری لە کوردس������تان
هەڵێنایەوە؟ کێشەی بێکاری ،ئیعتیاد
و هەژاری لە کوردس������تان چارەس������ەر
کرد؟
نەخێر! کۆماری ئیسالمی لەهەموو
ئەو بواران������ەی ئاماژەی������ان پێکرا ،لە

ئیعتبارک������ردن و ناس������ەقامگیرکردنی
هەرێمی کوردستان نەوەستاوە.
ئێستا ئیدی دنیا دەزانێ کە كۆماری
ئیسالمی گەورەترین هۆکاری دەرەکی
ئاژاوەنانەوە و دووبەرەکی سازکردن لە
هەرێمی کوردستان بووە و هەیە.
دژایەت������ی و دوژمنایەتی كۆماری
ئیس���ل��امی لەگەڵ کورد بەگش������تی،
بەشێکە لە ستراتێژی ئەو ڕێژیمە.
هەر لەماوەی دوو س������اڵی ڕابردوو،
نوێنەران������ی ڕێژیم������ی ئێ������ران چەندین
جار بەئاشکرا س������ووکایەتیان بە زمان
و هوییەت������ی نەتەوەیی ک������ورد کردوە.
لێرشدا با ئاماژە بە نموونەیەک بکەم،
ئەویش ڕاگەیەندراوی کۆنسوولگەری
ئێران لە سولەیمانی لە 21ی بانەمەڕی
 1393بەرامبەر ب������ە 11ی مانگی 5
ی 2014ی زاییین������ی ک������ە لەس������ەر
خاکی هەرێم سووکایەتی و بێڕێزی بە
هوییەتی نەتەوەیی ،زمان و کولتووری
کورد دەکا.
ئایا کەس هەیە دەس������تی کۆماری
ئیسالمی لە پیالنی ڕاکێشانی شەڕی

کوردستان زوڵم و زۆر و چەوساندنەوەی
پەرەپێداوە!
بەهەڵکەوت ڕۆژێک تێدەپەڕێ کە
هەواڵی گیران و بەندکردن و کوش������تن
و لەسێداردانی تێکۆشەرێکی کوردمان
پێنەگا!
ساڵی رابردوو 1393ی هەتاوی 73
کەس لە کۆی سەرجەم لەسێدارەدراوانی
واڵتی ئێران لە هاوواڵتیی کورد بوون.
لەماوەی ئەو سێ مانگی یەکەمی
ئەو ساڵی  1394هەتاویدا  ٢٠٦کەس
لە ئێران و کوردس������تان لەسێدارە دراون،
 32کۆڵبەری کورد کۆژراون.
کوان ئەو بەڵێنانەی حس������ن روحانی
دوو س������اڵ لەمەوبەر لە س������ەروبەندی

داعش بۆ هەرێمی کوردستان نەبینێ؟
هەروەه������ا دژایەت������ی و پێالنگێڕان
ل������ەدژی ئامانج������ی س������ەربەخۆیی
کوردستانی باشوور لەکەس شاراوە نیە.
بۆ بەرگریکردن ل������ە ئامانجی کوردی
باش������وور «حشدی ش������عبی» دروست
کرد.
ل������ە ڕۆژاوای کوردس������تان و لەهەر
جێگایە باسی دابینکردنی مافی کورد
کراوە ،یەک������ەم الیەن ک������ە بەفەرمی
لەدژی ڕاوەستاوە ،ئێران بووە.
ئایا ئ������ەو سیاس������ەت و کردەوانەی
کۆماری ئیس���ل��امی ل������ە بەرژەوەندی
هەرێم������ی کوردس������تان دای������ە؟! ئەوەیە
دۆس������تایەتی و هاوپەیمانێتی ڕێژیمی

ئێ������ران بۆ ک������ورد کە کەس������انێک بە
ڕووهەڵماڵدراویەوە ئیدیعای دەکەن؟!
بەپێچەوانە ،بەهێزبوون و پەرەسەندنی
خەب������ات لە کوردس������تانی ڕۆژهەاڵت،
لەبەرژەوەندیی هەرێمی باشوور دایە.
هەت������ا جوواڵن������ەوەی ک������ورد ل������ە
کوردستانی ئێران بەهیزتر بێ ،پێگەی
هەرێمی کوردس������تان قایم ترە ،دەستی
كۆماری ئیسالمی لە پیالنگێڕان دژی
هەرێمی کوردستان کورت تر دەبێتەوە.
ئێمە خەبات دەکەین بۆ دابینکردنی
ماف������ە سیاس������یەکانی گەلی کورد لە
کوردستانی ڕۆژهەاڵت ،و بەهێزبوونی
جوواڵن������ەوە و چارەس������ەریی پرس������ی
کوردستانی ڕۆژهەاڵت یارمەتی دەکا
بە حەیات و س������ەقامگیریی دەسەاڵتی
کورد لە کوردستانی باشوور.
ئێمەش ئاس������ایش و س������ەقامگیریی
هەرێم������ی کوردس������تانی باش������وور بە
سەرکەوتن بۆخۆمان دەزانین.
ئەوان������ەی وا بی������ر دەکەن������ەوە کە
پاشەکش������ە و بێدەنگی������ی جوواڵنەوەی
کوردستانی ڕۆژهەاڵت لەبەرژەوەندی
هەرێمی کوردس������تانی باش������وور دایە،
ئەگ������ەر بەمەبەس������تی تایبەت������ی و بۆ
بەرژەوەندی شەخس������ی نەبێ ،تووشی
هەڵەیەکی ستراتێژیکی هاتوون .ئەوانە
پێویس������تە جارێکی دیکە وردتر سەیری
سروش������ت و تایبەتمەندیە سیاس������ی و
جوغرافیاییەکانی کوردستان بکەنەو.
دواقس������ەم لەو پێوەندیی������ەدا ئەوەیە
کە ئێم������ە درێژەدان و گەش������ەپێدان بە
خەبات لە ڕۆژهەاڵتی کوردس������تان بە
ئەرک������ی نەتەوەیی خۆم������ان دەزانین و
لە داهاتووش������دا ،هەتا ئ������ەو جێگایەی
لەدەس������تمان بێ و ب������اروودۆخ ڕێگمان
پێبدا ،ئەو ئەرکە پیرۆزە بەڕێوە دەبەین.
دی������ارە دڵنیای������ن ک������ە حیزب������ە
سیاسییەکانی باشوور بەگشتی ،دەستی
کۆماری ئیسالمییان خوێندۆتەوە و لە
پیالنەکان������ی ئەو ڕێژیم������ە ئاگادارن و
ئاس������اییە کە چاوەڕوانیمان لە خوشک
و براکانم������ان ل������ە باش������وور هەبێ کە
لەپێن������او بەرژەوەندیی خەباتی نەتەوەیی
کورددا ،ستراتێژیکی و بە وشیارییەوە
بڕواننە پ������رس و جوواڵنەوەی کورد لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،هەڵسووکەوتی
لەگەڵ بکەن.
ئامادەبووانی بەڕێز!

مانگی پووشپەڕ بۆ حیزبی دێموکرات
و خەڵکی کوردستانی ئێران مانگێکی
پڕکارەسات و خەمناک بووە.
هەر ل������ەو مانگەدا س������ێ ئەندامی
تێکۆشەر و ناسراوی ڕێبەرایەتی حیزب
و سێ تێکۆش������ەری بەتوانای ڕێبازی
قاس������ملوو مااڵواییان ل������ە هاوڕێکانیان
کردووە:
کاک سەید سەالم عەزیزی
.1
ئەندامی بەتوانا و بەبڕش������تی دەفتەری
سیاس������ی کە لە  24ی پووش������پەڕی
 1378بەهۆی نەخۆشی کۆچی دوایی
کرد.
کاک س������ەرگورد کەریم
.2
عەلیار ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی و

فەرماندەی لێهاتووی هیزی پێشمەرگە
کە ڕۆژی 10ی پووش������پەڕی 1364
لەگ������ەڵ چەند کەس ل������ە هاوڕێکانی
بە گولل������ەی بەکرێگیراوانی کۆماری
ئیسالمی شەهید کرا.
کاک عەبدوڵ���ڵ��ا قادری
.3
ئ������ازەر ئەندامی كومیت������هی ناوهندی
و نوێبەری حیزب ل������ە دەرەوەی واڵت
ک������ە وەک ئاماژەی پێک������را لەگەڵ
د.قاسملوو بە گوللەی مرۆڤکوژەکانی
كۆماری ئیس���ل��امی لە ڤییەن شەهید
کرا.
لەدەس������تچوونی ئەو تێکۆش������ەرانە
کەلێنێک������ی گ������ەورەی خس������تە نێو
حیزبەکەم������ان و خەس������ارێکی گەورە
ب������وو بۆ جوواڵن������ەوەی کوردس������تانی
ڕۆژهەاڵت.
ئەو ڕۆڵ������ە فیداکارانە هەمیش������ە
ل������ەدڵ و بیرەوەری������ی خەڵک������ی
ئازادیخوازی کوردس������تان و هاوڕێ و
هاوسەنگەرەکانیان دەمێننەوە و یادیان
بەرز ڕادەگیرێ.
یادی شەهیدانی ڤییەن ،د.قاسملووی
م������ەزن و هەم������وو ئ������ەو هاوڕێیانە لە
هەست و مێش������کی ئێمەدا زینددوە و
زیندوو دەمێنێت������ەوە و دەبێتە پاڵنەر بۆ
درێژەدان بە خەب������ات هەتا وەدیهێنانی
ئامانجەکانیان.
بۆ ئ������ەوەی بتوانین یەکتر
•
وەخ������ۆ بگری������ن ،تەب������ا بی������ن ،ڕێز لە
بیروبۆچوون������ی جیاوازی یەکتر بگرین
و یەکێتی ڕیزەکانی خۆمان بپارێزین،
دەبێ دێموکرات بین و دێموکراس������ی
ڕەچاو بکەین.
بۆ ئەوەی بتوانین لەگەڵ
•
حیزب و الیەنە سیاسیەکانی دیکەی
کوردستانی ئێران هەڵ بکەین ،لەسەر
پالتفورمێکی سیاس������یی هاوبەش کە
زەروورەت������ی ئەوڕۆیە ،س������اغ بینەوە و
بە هێزی یەکگرتووم������ان بەرەنگاری
هەڕەش������ە و پیالنەکان������ی کۆم������اری
ئیس���ل��امی بین������ەوە و مافەکان������ی
گەلەکەم������ان دابی������ن بکەی������ن ،دەبێ
دێموکرات بین و دێموکراس������ی ڕەچاو
بکەین.
ب������ۆ ئ������ەوەی بتوانی������ن
•
گرینگی دابینکردنی مافی یەکسان
ب������ۆ ژن و پیاو دابین بکەین و لە توانا
و ئیس������تعدادەکانی ژنان������ی کورد بۆ
خەباتی نەتەوەییمان کەڵک وەرگرین،
دەبێ دێموکرات بین و دێموکراس������ی
ڕەچاو بکەین.
بۆ ئ������ەوەی وەک حیزبی
•
سیاس������ی زەرفییەتی سیاسی خۆمان
بەرین������ە س������ەر و بتوانین ل������ە هیز و
ئیمکانات������ی بالق������وەی حیزبەکەمان
کەڵک وەرگرین ،دەبێ دێموکرات بین
و دێموکراسی ڕەچاو بکەین.
بۆ ئەوەی لە جۆراوجۆری
•
و بیروبۆچوونی جیاواز نەپرینگێینەوە،
جیاوازیەکانمان لێ نەبن بە هەڕەش������ە
و مەترس������ی و بتوانین ئەو جیاوازییانە
بکەی������ن بە دەرفەت بۆ گەش������ەپێدانی
خەباتەکەمان ،دەبێ دێموکرات بین و
دێموکراسی ڕەچاو بکەین.
ب������ۆ ئ������ەوەی لە ئاس������تی
•
نێونەتەوەیی������دا پرس������تیژ و ئیعتبارمان
بچێتە س������ەرێ و دنیا بەچاوی ڕێزەوە
س������ەیری خەباتەکەمان ب������کا ،دەبێ
دێموکرات بین و دێموکراس������ی ڕەچاو
بکەین.
داگیرکەرانی کوردستان لە دەرەوەی
سنوورەکان سیمایەکی یەکجار شیواو
و ناحەزیان لە کورد و خەباتەکەی بە
دنیا نیشاندابوو.
دەتوانین بڵەین کە پووچەڵکردنەوەی
پڕوپاگەندەی دوژمنان ،ڕاستکردنەوەی
س������یمای خەوش������دارکراوی ک������ورد و
ناساندنی سیمای واقعی و ئینسانیی
گەلی ک������ورد و خەبات������ە ڕەواکەی،
یەکێ لە خزمەته گەورە و دەسکەوتە
بەنرخەکانی دوکتوری نەمر بوو.
بەڕاس������تی دەتوانی������ن بڵەی������ن کە
د.قاسملوو لەو بوارەشدا لەڕیزی هەرە
پێش������ەوەی ڕێبەران و تێکۆش������ەرانی
خەبات بوو و سرنجی بەشێکی بەرچاو
لە کۆمەڵ������گای نێونەتەوەیی بۆ الی
خەب������ات و داخ������وازە ڕەواکانی گەلی
ک������ورد و ئەو زوڵم و غەدرەی لە کورد
دەکرێ ،ڕاکێشا و دۆست و الیەنگری
زۆری بۆ کورد پەیدا کرد.
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ساڵەی حیزب

حیزبی دێموكرات قوتابخانەیەك بۆ فێربوون

جووت حەوت

زاروھـ

دزی له جۆری كلیل

شهماڵ تهرغیبی
دامەزراندنی حیزبی دێموكرات وەكوو
بایەخێكی نەتەوەیی و نیشتمانی یەكێك
لە گرینگتری������ن ڕووداوەكانی مێژووی
هاوچەرخی كوردس������تانە ك������ە لە ناخی
خۆی������دا هەڵگ������ری پەیام������ی تێپەڕبون
بەرەو دێموكراس������ی و گۆڕینی بەستێنە
كۆمەاڵیەتی و سیاسی و ئابورییەكانی
نیشتمانەكەمان بوو ،بە واتایەكی دیكە
ڕەنگ������ە بتوانین بڵێین یەكەم كاریگەری
دامەزرانی حیزبی دێموكرات لە س������ەر
كۆمەڵ������گای كوردس������تان بیچمگرتنی
ه������زری گۆڕان������كاری ل������ە پێكهاتەی
سیاس������ی كۆمەڵگا بووە .بەو مانایە كە
كاری ڕێكخراوەیی و سیاسی لە شێوازە
نەریتیەك������ەی بەرەو ش������ێوازێكی نوێ
و مۆدێڕن گۆڕانی بەس������ەردا هات كە
توخمی سەرەكی ئەم گۆڕانەش هەمان
بوونی زانست و زانیاری تایبەت لەسەر
ش������ێوازی كاری سیاس������ی و درك كردن
ب������ە كەتوارەكانی كۆمەڵ������گا و گۆڕانە
هەنوكەیی������ەكان ل������ە ئاس������تی دونیای
دەوروبەرە .هێنانە بەرباسی ئەم ڕاستیانە
بۆ گەیشتن بە وەاڵمی ئەو پرسیارەیە كە
حیزبی دێموكرات چەندە ڕێز بۆ زانستی
نوێ و بەڕۆژبوونەوەی خۆی دادەنێت؟
ئایا وەك هەندێك ل������ە بەناو ڕووناكبیران
بانگەشەی بۆ دەكەن حیزبی دێموكرات
ڕێكخراوێكی سوننەتی و كالسیكە یان
نا ،توانیویەتی لەگ������ەڵ گۆڕانكارییە
نوێیەكان������ی جیه������ان ب������ە تایب������ەت لە
بیاڤی زانس������تدا خ������ۆی بگونجێنێ و
لەم دەرفەتانە ب������ە قازانجی بزوتنەوەی
میلل������ی دێموكراتیكی گەلەكەی كەڵك
وەربگرێت؟
بۆ وەاڵمدانەوە بەم پرسیارانە پێویستە
كەڵك ل������ە هەندێك فاكت������ی مێژوویی
وەربگیرێت و باس������ەكەمان بە سەر چەند
قۆناغی مێژوویی ت������ا هەنووكە دابەش
بكەین.
قۆناغی یەكەم :سەردەمی كۆماری
كوردستان
ل������ە س������اڵی 1324ی هەتاوی������دا و
پ������اش دامەزراندنی حیزبی دێموكرات و
دواتریش بونیاتنان������ی یەكەمین كیانی
سیاس������ی كوردستان پێش������ەوای نەمر،
قازی محەم������ەد دوو هەنگاوی بەپەلە
و پڕدەس������كەوتی هەڵێنایەوە .یەكەمیان
دامەزراندنی قوتابخانە لە ش������ێوازێكی
نوێ بۆ فێربوونی زانس������تەكانی سەردەم
بە زمانی زگماكی و دووهەم بەڕێكردنی
كۆمەڵێ������ك ل������ە الوانی كوردس������تان بۆ
فێربوونی زانست بەرەو باكۆی یەكیەتی
سۆڤییەتی ئەوكات.
تاكوو ساڵی  24ئێمە لە كوردستاندا
هیچ ناوەندێكی ئاكادێمیك یان النیكەم
قوتابخانە بەو شێوەی كە ئێستا دەیبینین
و دەیناسین لە كوردستاندا بوونی نەبووە
و ئەوەیكە هەبووە ل������ە چوارچێوەیەكی

بەرتەسكی نەریتی بە ناوی حوجرە كاری
پێكراوە .بەاڵم بە هاتنە سەركاری حیزبی
دێموكرات ئەم تابۆیە ش������كا و بۆ یەكەم
جار لە مێژووی هاوچەرخی كوردستاندا
بناغ������ەی دامەزراوەیەك������ی مۆدێڕن بە
لەبەرچاوگرتن������ی مێت������ۆدە نوێیەكانی
خوێن������دن و فێربوونی زانس������ت دانرا كە
پێی دەگوت������را وەزارەتی فەرهەنگ كە
ئەركی ئ������ەم وەزارەتخانەی������ە بریتی بوو
ل������ە هەوڵدان ب������ۆ گەش������ەپێدانی باری
فەرهەنگی و زانستی خەڵكی كوردستان
و ڕێكخس������تنی كاروباری قوتابخانەكان
و ناردن������ی قوتاب������ی و خوێن������دكار بۆ
دەرەوەی كوردستان بەمەبەستی ڕاهێنان
و فێربوونی زانستەكانی وەك سیاسەت،
ئابوریی ،زانستە س������ەربازییەكان ،زمان
و....
ئەم هەواڵن������ە لە ش������وێنی خۆیاندا
كاریگ������ەری زۆر پۆزەتیڤیان لە س������ەر
ش������ێوازی بیركردنەوەی گەلی كورد و
بەتایبەت الوانی كوردس������تان لەهەمبەر
ڕووداوەكان������ی ناوچە و كوردس������تان و
مافەكانیان و داهاتووی گەلەكەیان دانا.
وەك چۆن دەبینین تەنانەت پاش ڕووخانی
كۆماری كوردس������تانیش لەسەر هەمان
بنەمای عەقاڵنی الوانی كوردستان بە
حەز و خولیایەكی تایبەتەوە بۆ وەرگرتن
و فێربوونی زانس������تی ن������وێ لە هەوڵدا
بوون و لە هەم������وو دەرفەتێك بۆ ڕزگار
بوون لە چنگ نەخوێندەواری كەڵكیان
وەردەگرت.
قۆناغ������ی دووه������ەم :خەبات������ی
چەكدارانەی 47- 46
دوای ئەوەیكە ب������ە كۆمەڵێك هۆكار
یەكەم دەس������ەاڵتی سیاس������ی كورد تێك
ڕووخ������ا و جارێك������ی دیك������ە ف������ەزای
بێدەنگ������ی و خەفەق������ان باڵی بە س������ەر
كوردس������تاندا كێشا ،بەش������ێك لە الوانی
كوردستان بە حەس������رەتەوە لە ئەزمونی
كۆماری كوردس������تانیان دەڕوانی و بۆ
گەڕاندنەوەی شانازییەكانی حیزبەكەیان
ئامۆژگارییەكان������ی پێش������ەوای نەمر و
هاوڕێیانیان وەبیر خۆی������ان هێنایەوە كە
دەیانگوت خوێن������دن و فێربوون ڕەمزی
ڕزگاری گەل������ی ئێمەیە .هەربۆیە كەم
و زۆر ئەم ڕێچكەیان گرتەبەر و توانیان
س������ەركەوتنی باشیش وەدەس������ت بێنن.
بەش������ێك لەو الوانە قارەمان������ە هەرگیز
لەبیرنەكراوەكانی حەماسەی ساڵەكانی
 47-46ن ك������ە ب������ە پێش������ەنگایەتی
حیزبی دێموك������رات دوورگەی ئارامی
حەمەڕەزاشایان شێواند و سەلماندیان كە
مەتەرێزی زانكۆ و قوتابخانە بۆ ئەوان
مەتەرێزی دژ ب������ە داگیركارییە .بوونی
كەسانێكی وەك شەهید سماییل شەریفزادە
لە نێو حیزبی دێموكراتدا كە ئێستا وەك
هێم������ای خەباتی خوێن������دكاری كوردی
دەناس������رێت و لە بڕگەیەك������ی زەمەنی
هەستیاردا سینگی خۆیان كردە قەڵغانی
هێرش������ی دوژمنانی ئ������ازادی خۆی لە
خۆیدا سەلمێنەری ئەو ڕاستیەیە كە ئەم

حیزبە چەندە گرینگی بە پرسی خوێندن
و ڕێڕەوانی خەباتی زانستی داوە.
قۆناغی س������ێهەم :پاش شۆڕش������ی
گەالنی ئێران
لە ڕێبەندانی س������اڵی 57ی هەتاوی
و پ������اش چەندین س������اڵ خەباتی نهێنی
و ئاش������كرای گەالنی زوڵ������م لێكراوی
ئێران ،بەتایبەت گەلی كورد ،شۆڕشی
هەمەالیەنە لەدژی دەسەاڵتی ناوەندی
حەمە ڕەزاش������ا س������ەركەوتنی وەدەست
هێن������ا و هیوا ب������ە دواڕۆژێكی ڕوون لە
دڵی ئازادیخوازانی ئێران بە گش������تی و
كوردس������تان بە تایبەتی س������هری ههڵدا.
بەاڵم مەخاب������ن وەك الپەڕەكانی مێژوو
ش������اهێدی بۆ دەدەن دەسكەوتەكانی ئەم
س������ەرهەڵدانە مێژووییە لەالیەن تاقمێك
ئاخوندی هەلپەرەست بە كەڵك وەرگرتن
لە هەستی مەزهەبی خەڵك بە تااڵن برا.
هەر لەم كاتوساتەدا حیزبی دێموكرات
جارێكی دیكە خەباتی ئاشكرای خۆی
دەس������ت پێكردەوە ،ك������ە ئەمجارەیان بە
هەوڵ و ماندوو بوونی كەس������ایەتییەكی
ئاكادێمیك������ی ك������ورد ك������ە دەكرێ وەك
یەكێك ل������ە بەرب������ژارە خوێندەوارەكانی
كوردس������تان ناوی لێ ببەین ئەم ڕابوونە
هات������ە ئ������اراوە .دوكتور قاس������ملوو بە
تێگەیشتنی زانستیانە و ئەمڕۆییانەی
خۆی یادگارەكەی پێش������ەوای نەمری
بەڕۆژ ك������ردەوە و ب������ە لەبەرچاوگرتنی
كەتوارەكانی كۆمەڵگای كوردس������تان و
چاوەڕوانییەكان������ی گەالنی ناوچە و لە
هەمان كاتیش������دا میساق و پەیمان نامە
نێونەتەوەیی������ەكان بناغەیەكی فیكری و
مەعریفی نوێی لە نێو ڕیزەكانی حیزبدا
دان������ا .بۆ وێنە لەو كات������ەوە كە دوكتور
قاسملوو گەڕایەوە نێو ڕیزەكانی حیزب
ئێمە شاهێدی ئەوە هەین كە لە درێژەی
مانیفێس������تە  8مادەییەكەی پێشەوا لە
هەم������وو كۆنگرەكانی حیزب������دا پێ لە
س������ەر پێویس������تی خوێندن و لە هەمان
كاتیش������دا پشتگیری كردنی خوێندكاران
و قوتابیان تاكوو بەرزترین ئاس������تەكانی
خوێندن كراوە .ئەم ڕەوتە هەتا ئێس������تاش
بەردەوام������ە و وەك دەبینین لە فەس������ڵی
چوارەمی بەرنامەی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێراندا و لە بەشی سیاسەتی
فەرهەنگ������ی و پ������ەروەردەدا هات������ووە:
«لە هەرێمی كوردس������تاندا سیس������تمی
پ������ەروەردەی نەتەوەیی هاوتەریب لەگەڵ
پێوانەكانی پەروەردەی ڕێكخراوی نەتەوە
یەكگرتووەكان و ن������رخ و بەها مێژوویی
و نەتەوەییەكان������ی خەڵكی كوردس������تان،
دادەمەزرێت».
ئاوڕدانەوەیەكی خێرا بە سەر مێژووی
حیزب ئەو ئەس������ڵە ئەساسنامەییە زیاتر
دەردەخات كە بایەخدان و گرینگی پێدان
بە پرس������ی پەرەدان بە زمان و ئەدەبیاتی
ك������وردی و پش������تیوانی لە نووس������ەران،
هونەرمەن������دان ،پس������پۆڕان و زانایان������ی
كورد ،ڕێبازی هەمیش������ەیی سیاسەتی
فەرهەنگی������ی حیزب������ی دێموكرات������ی

كوردستانی ئێران بووە و هەیە.
هەر لە بەرنامەی حیزبی دێموكراتدا
و لە خاڵی چوارەمی بەش������ی سیاسەتی
فەرهەنگی������دا هات������ووە« :حكوومەتی
هەرێمی كوردس������تان بۆ بردنە سەرەوەی
ئاستی گش������تیی فەرهەنگیی خەڵك و
دامەزراندن������ی بنك������ەی فەرهەنگی و
زانس������تی وەك فەرهەنگستان ،سینەما،
هونەرە جوانەكان ،پەروەردەی وەرزش������ی،
فێرگ������ە بەرزەكان و زانك������ۆكان هەنگاو
هەڵدێنێتەوە و بۆ كۆكردنەوە و پاراستنی
كەلەپووری كورد ،تێدەكۆشێ».
هەر ل������ەم ڕاستایەش������دا دەبینین كە
جیا لە پش������تیوانی كردن لە خوێندكاران
و قوتابیان������ی ك������وردی كوردس������تانی
ڕۆژهەاڵت ب������ۆ درێژەدان ب������ە خوێندن
لە ئاس������تە جیاجیاكان������دا وەك هەوڵێك
ب������ۆ ڕێكخس������تن و پێش������گیریی كردن
ل������ە پەرتەوازەیی هێز و پۆتانس������یەلی
خوێندكارانی كورد لە نێوخۆی واڵت كە
لە مەتەرێزی زانكۆ و زانستەوە لە دژی
تاریك پەرس������تان و خامەشكێنانی تاران
ڕاوەستاون ئۆرگانێكی تایبەتی بە ناوی
یەكیەتی������ی خوێندكاران������ی دێموكراتی
كوردس������تانی ئێران لە س������اڵی 1384ی
هەتاوی دامەزراند كە ئەمە دەتوانێ وەك
هەوڵێكی تۆكمە لە پێناو یەكخس������تنی
هێ������زە ڕووناكبیر و شۆڕش������گێڕەكانی
كوردستان لە قەڵەم بدرێت.
دووا وتە
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
بە پابەندبوون و پێداگری لەسەر پڕەنسیپە
ئەخالقی و نەتەوەیی������ەكان ،بەدرێژایی
تەمەنی خۆی پش������تی بە پش������تیوانی
هەمووالیەن������ەی كۆمەاڵن������ی خەڵكی
كوردس������تان بەس������تووە و بۆ گەیشتن بە
ئامانج������ە بەرزە م������رۆڤ تەورانەكانی،
خەبات و تێكۆش������انی خۆی بە هەموو
توان������اوە درێژە دەدا كە ل������ەم پانتاییەدا
ڕوونە ڕۆڵ و ش������وێندانەری زانس������ت و
ڕا و بۆچوون������ی زانس������تڤانانی كوردی
لە پێ������ش چاوە و ب������ۆ بەرەوپێش بردنی
ئامانجەكانی كەڵكی������ان لێوەردەگرێت.
ئ������ەو ئامانجانەی كە ل������ە چوارچێوەی
بەرژەوەندییە بااڵ نەتەوەییەكانی گەلی
كورد خۆیان پێناس������ە دەك������ەن .جیا لە
هەموو ئەو باسانەی كە پێشكەش كران
پێویستە هێما بۆ ئەو ڕاستییەش بكرێت
كە كاتێك دەگوترێ «حیزبی دێموكرات
قوتابخانەیەك بۆ فێربوون» مەبەس������ت
ئەو الیەنە مەعنەوییە لە ژیانی مرۆڤە
كە حیزب������ی دێموكرات ب������اوەڕی قوڵی
پێی هەیە و ل������ە ناخی خۆیدا جێگیری
ك������ردووە .فێربوونی چەم������ك گەلێكی
وەك پاراس������تنی كەرامەتی ئینس������انی،
ڕێزدانان ب������ۆ ڕاوبۆچونی جیاواز ،مافە
تاكەكەس������ی و گش������تییەكانی مرۆڤ،
فیداكاری ،لەخۆبووردوویی ،كۆڵنەدان،
گەلدۆستی ،خۆشەویستی بۆ نیشتمان
و دەیان و سەدان دەستەواژەی پڕبایەخی
دیكە.

چ������هن كهس چوون ب������ۆ دزی بۆ بانكێك و
كاتێ كارهكانیان و بهتااڵكردنی سندوقهكانی
بانك كۆتایی پێ هات ،س������هرۆكی دزهكان به
یهكێ������ك له دزهكانی دیكهی وت ،ئهوه بۆ ئهو
پارهیه ناژمێری؟ ئهوی������ش له وهاڵمدا وتی:
كاكه ئێس������تا كات������ی ئهوهمان نیی������ه بهیانی
ڕاگهیهن������هكان ههموویان باس������ی دهكهن كه
چهندهمان پاره دزیوه.
ب������ۆ ڕۆژی دوات������ر س������هرۆكی بانكهك������ه
ڕایدگهیهن������ێ كه بڕی  3میلی������ارد تمهن له
بانكهكهیان دزراوه ،دوای كاتژمێری سهرۆكی
بانكی ناوهندی ئهو واڵته ڕایگهیاند كه بڕی
 30میلیارد تمهن له یهكێك له بانكهكانی ئهو
واڵته دزراوه .پاش كاتژمێرێكی دیكه وهزیری
دارایی ئهو واڵته دهڵێ كه بڕی  300میلیارد
تمهنیان له بانكێكی ئهو واڵته دزیوه .ههمووی
كاتژمێ������رێ تێناپهڕێ كه س������هرۆككۆماری
ئهو واڵت������هش ل������ه ڕاگهیهنراوێكی فهرمیدا
ڕایدهگهیهن������ێ ك������ه ب������ڕی  3000میلیارد
تمهنیان ل������ه بانكێكی واڵتهكهی������ان دزیوه و
هێزهكانی پۆلیس به شهو و به ڕۆژ له دووی
دهسبهس������هركردنی تاوانبارانی ئ������هو دزییهدا
دهگهڕێن.
لهمالش������هوه كات������ێ دزهكان گوێبیس������تی
ههواڵهكان دهبن ،دهبینن بهڕاستی ئهوان دزی
ڕاس������تهقینه نین ،چونكوو ههموو ئهو پارهی
كه دزیبوویان  3ملوێن تمهن بوو و به شهوێك
دزه ڕاستهقینهكان له ئاخوڕی ئهوانهوه نزیك
ب ه  3000میلی������ارد تمهن پارهیان دزیوه و ئهم
بهس������هرهاته چیرۆكی ئهم ڕۆژانهی واڵتی
نهمیرۆلمۆئمنین و عهلیه گۆچ و حهس������هن
كلیل و ئهحه پینۆكیۆیه.
ههرچهند ئێس������تا ڕهوتهكه پێچهوانهكهی له
ئارادایه و دزهكان ستایلی كارهكانیان گۆڕاوه و
بۆ ئهوهیكه چیدیكه دزه بچووكهكان نهیكهنه
ه������هاڵ لێی������ان ،تكنیكی دزیی������ان له جۆری
درۆكانی حهسهن كلیل گۆڕیوه.
له ههاڵ و بهزمی دانیش������ته ناوهكییهكانی
واڵتانی كیری و هاوڕێیان لهگهڵ لووسكهڵه و
برایان ،باس لهوه دهكرا كه بڕی  150میلیارد له
پارهی بهستزمانی خهڵكی بێ دهرهتانی ئێران
لهبهر شهڕئاشۆبییهكانی گهمته «بیخوێننهوه
سهرلهشكهر فیرووزئابادی» و شڕهخۆرهكانی
ل������ه بانكهكان������ی واڵتانی دیكهدا دهس������تی
بهس������هردا گیراوه و ئاغازادهكان بهم بۆنهیهوه
ناتوانن له س������هیارهی پۆرش������ه و مازاراتی و
فێ������راری بۆ تهڕاتێن له ئۆتووبانهكانی واڵتدا
كهڵ������ك وهربگرن .بۆیه ل������ه نهرمی نواندێكی
تهڕماشئاسا «بیخوێننهوه قارهمانانه« ،عهلی
و ڕۆفهق������ا وازیان له هارت و هوورت هێنا و
جهماعهتی فیرووزئاوایی دیسان قایشهكانیان
ش������ل كردهوه بۆ ئهوهیكه پارووه نانێكی زیاتر
بخ������ۆن .بهاڵم له ههمووی س������هیرتر ئهوه بوو
كاتێ ڕێككهوتنهكه كرا دهسبهجێ سهرۆكی
بانكی ناوهندی واڵت كه خزمی حهسهن كلیله
ڕایگهیاند ،ئێ������ران  57میلیارد دۆالر پارهی
بلۆكهكراوی ههیه ،ههر ڕۆژێكی بهس������هردا
نهچوو كه وهزیری دارایی كه خهڵكی ئاوایی
عهلییه گۆچه باس������ی له  29میلیارد دۆالر
كرد و پ������اش دوو ڕۆژ تاقمهك������هی برایانی
داڵتۆن له مهجلیسی ڕێژیمدا وتیان ،كه ئێران
پارهی بلۆكهكراوی نییه و ههرچیهكی ههبووه
پێشتر بانكی ناوهندی سهرفی كردووه .كاتێ
خهڵك لهم لێدوانانه تووش������ی سهرس������ووڕمان
بوون تاقمهكهی كۆس������ه فستهقیش بێدهنگ
نهب������وون و ئهوانیش لێدوانیان داو وتیان ،بڕێ
پارهی بل������ۆك كراومان ههیه بهاڵم هاوڕێیانی
چی������ن چان چوون ناماندهنهوه .ههموو ئهمانه
له حاڵێكدایه ك������ه ناوهندێكی نێونهتهوهیی به
فهرمی باس������ی كردووه ك������ه ئێران بڕی 150
میلیارد دۆالر پارهی بلۆكه كراوی ههیه.....
ئیدی ئێوه خۆش.
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قاسملوو – بەهایەک بۆ ئاشتی و خۆشەویستی
مەجید حەقی
لە دەسپێکی دەسەاڵتی نێوەندگەرایی
و سیس������تەمی یونیت������ەر ل������ە ئێراندا،
حکوومەتەکانی دەس������ەاڵتدار لە ئێران
چ سەردەمی پەهلەوی و چ سەردەمی
کۆماری ئیسالمیدا هەوڵی ئەوەیانداوە
کوردستان لە پەراوێز بخرێت و بکرێتە
ناوچهیەکی دواکەوتوو .بە دواکەوتوویی
هێش������تنەوەی کوردس������تان بووتە هۆی
لێکترازان������ی تانوپ������ۆی کۆمەاڵیەتی
و کۆمەڵ������گای کوردس������تان لە چاو
بەش������ەکانی نێوەند و باک������ووری ئێران
ل������ە ڕووی پێکهاتەی کۆمەاڵیەتییەوە
هەم دواکەوتوو بێ������ت و هەم لە ڕووی
ئابووریەوە ل������ەرزۆک و بهجێ ماو لە
گەش������ەکردن .ئەنجامی ئەو سیاسەتە
لەدەس������ت دانی هێ������زی بڕوابەخۆبوون
و قووڵت������ر بوون������ی لێکدابڕان������ەکان و
دووبەرەکیی������ە کۆمەاڵیەتیی������هكان و
سیاسی نێو کۆمەڵگادایە .ئەمەش وا
دەکات کە کۆمەڵ������گا نەبێتە خاوەنی
ویس������تێکی هاوب������ەش و فۆرموول������ە
کراو .ئەگەر کەس یان کەس������انێکیش
لە هەوڵی ئ������ەوەدا بووب������ن ،ڕێبەریی
کۆمەڵگای خۆیان بکەن و هاوکارییان
بکەن لە داڕش������تنەوەی ناس������نامەی
خۆی������ان ،دەس������ەالتدارانی نێوەندی بە
هەموو هێزی خۆیان یەکەم ئامانجیان
ل������ە نێوبردنی ئەو کەس������ە بلیمەتانە و
قووڵترکردنی هەستی بڕوابەخۆنەبوون و
گەشەسەندنی قەیرانی بڕوا بووە لە نێو
کۆمەڵگای کوردستانیدا.
رێب������ەری بڕب������ڕەی پش������تی
بەرەوپێش������چوونی کۆمەڵگای������ە ب������ۆ
گەیش������تن بە ئامانجەکانی .ڕێبەری
بەتوان������ا وەک دڵی جەس������تەی نەتەوە
ش������وێندانەرە بۆ گەشەکردن و گەیشتن
بە ئامانجی نەتەوایەتی .ڕێبەری بەهێز

شەپۆڵی دواکەوتوویی بەرەو ئاراستەی
پێش������کەوتن و هی������وادان ب������ە نەتەوە و
کۆمەڵ������گا دەگۆڕیتەوە و دەبێتە هۆی
بنیاتنان و گەشەکردنی ناسنامەیەکی
نوێ بۆ نەتەوە و ئەندامانی کۆمەڵگا
پێناس������ەی خۆیان بە پێ������ی ئولگووی
پێش������کەوتووی خۆیان ک������ە ڕێبەریان
بێت دادەرێژن .ڕێبەر بە هەڵس������وکەوت
و ئاس������ۆبینی خ������ۆی دەبێت������ە هۆی
پێکهێنانی ئاس������ۆیەکی ن������وی لە نێو
کۆمەڵ������گادا بنەماکانی گۆڕانکاری
کۆمەاڵیەتی دەخوڵقێنێت .ش������ێوازی
ڕێبەرییەک کە قاسملوو بۆ حیزبەکەی
و نەتەوەکەی ڕەچاوی دەکرد شێوازی
بەهینەیی (بەکارهێنان������ی ئۆپتیمال)
کردنی هەموو هێزو توانای ئەندامانی
کۆمەڵگا بەرەو داهێن������ان ،کارامەیی
و گەش������ەکردنێکی خێرای سیاس������ی
و کۆمەاڵیەت������ی کوردس������تان ب������وو.
ش������ێوازێک کە تەنانەت لە سەردەمی
سەخت و ئەستەمی خەباتی چەکداریدا
کاردانەوەی هەبوو لە سەر بنەماکانی
پێوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان.
ڕێبەری یەکێک ل������ە گرینگترین
هۆیەکان������ی پێکهێنانی پ������ەروەردەی
پێوەندیەکان������ی نێ������و کۆمەڵ������گا و
ڕێنوێنی������ی گۆڕانکاریە .لە ڕوانگەی
گەشەس������ەندنەوەدا ،ڕێب������ەر دەتوانێت
ڕۆڵی گرن������گ و بەرچاوی هەبێت لە
بەرێوەبەری خۆجێی یان ڕێکخراوەییدا.
بۆیە س������ەرەرای بوون������ی ڕێبەریی بە
کۆم������ەڵ یەکێک ل������ە ئامانجەکانی
کۆماری ئیس���ل��امی بە ل������ە نێوبردنی
دکتۆر قاس������ملوو ،هەڵوەش������اندنەوەی
ڕەوتی گەشەس������ەندنی کۆمەاڵیەتی و
پێشکەوتنی سیاس������ی لە کوردستاندا
بوو.
قاس������ملوو وەک ڕێبەرێکی سیاسی
س������ەرەتا لە نێو حیزب������ی دیموکراتەوە
دەستی کرد بە گۆرانی شێوەی ئیدارە و

بەرێوەبردنی حیزبی و حیزبێکی نەریتی
بەرەو حیزبێکی ئەمرۆیی و مۆدێرن بە
پێی س������ەردەمی ژیانی خۆی گۆڕی.
ئەمەش هەڕەشەیەک بوو بۆ گۆڕانی
سیس������تەمی کۆنباوی حاکم بەس������ەر
ئێران و شێوەی دابەشکردنی دەسەاڵتی
سیاس������ی و ئیداری نێوخ������ۆی ئێران و
ناوچ ه نەتەوایەتیەکانی ئەو واڵتە.
قاسملوو ڕێبەرێک بوو بۆ پێکهێنانی
خەونە هاوبەش������ەکان ،کەس������ێک بوو
کە دێموکراس������ی ،ماف������ی مرۆڤ،
چارەسەری پرس������ە کۆمەاڵیەتیەکان،
پرس������ی یەکس������انی نێوان ژن و پیاو و
چارەسەری پرس������ی خاوەندارێتی زەوی
لە الیەن جووتیاران و خاوەن زەویەکاندا.
ئ������ەم بایەخان������ە ،بایەخگەلێک بوون
کە بەسەدان س������اڵ خەونی جووتیاران
و زەحمەتکێش������انی کوردس������تان بووە
ك ه پێش������تر نهتوانرابوو وەک قاسملوو
فۆرموول������ەی بک������ەن و بیک������ەن ب������ە
ئامانجی هاوبەش������ی هەموو خەڵک.
بە دریژایی مێ������ژوو بێ ڕێبەری هیچ
بزاڤێک پێک نەهات������ووە و نەیتوانیوە
پێک بێت و بەرەوپێش بڕوات .ڕێبەرانی
ڕاستی هەڵسوولەڕانی چەرخی مێژوو
و هاندەری شۆرشە کۆمەاڵیەتییەکانن
لە پێنێ������و خەون������ە مرۆڤانیەکانیاندا.
ڕێبەرانی وەک قاس������ملوو بە ژیری و
مش������ووری خۆیان هەوڵ دەدەن خێرایی
ببەخش������نە ڕەوتی مێژوو .لێرەدایە کە
ڕۆڵی ڕێبەران ل������ە گۆرانکارییەکانی
کۆمەڵگادا جوانتر دەردەکەوێت.
جیاوازی دکتۆر قاس������ملوو لەگەڵ
ڕێبەران������ی دیکە ،ل������ە کاریزماتیک
بوون ،دیالێکتیسیەن و مرۆڤی دیالۆگ
و گفتگۆ بوون نەبوو .جیاوازی دکتۆر
لەگەڵ ڕێبەرانی س������ەردەمی خۆی و
مەترس������ی ئەو بۆ کۆماری ئیسالمی،
بیروب������اوەڕی قووڵ������ی ئ������ەو ب������وو بە
دێموکراسی .هونەری قاسملوو لەوەدا

بوو خراپترین دێموکراس������ی لە باشترین
دیکتاتۆری پی باش������تر بوو .ئەمەش
ب������ە وات������ای پێکهێن������ان و خوڵقاندنی
لێگەرێکی جیددی لەبەرامبەر سیستەم
و ئایدیۆلۆجیەک������ی تەوایەت خوازیی
کۆماری لە س������ەر بنەم������ای والیەتی
فەقیە و هزری یەکنەتەوە و یەکزمان و
یەک ئایین دامەزراوە.
سروش������تیە ک������ە ،دەس������ەاڵتدارانی
دیکتاتۆر و س������تەمکار لە کەسایەتی
ڕێبەرانی وەک قاس������ملوو بترس������ن و
هەوڵ ب������دەن بە دڕندانەترین ش������ێوە لە
الیەک ئەوان لە نێو بەرن و لەالیەکی
دیک������ەوە بە لەنێوبردنی ئ������ەو ڕێبەرانە
ڕەوت������ی گۆڕانکاریەکانی کۆمەڵگە
بوەستێنن .لە مێژووی کۆندا کوشتنی
سپارتاکۆس ،سووتاندنی جیۆردانو برونە
– لە الیەن ئەنگیزاسیۆن یان دەزگای
لێکۆلینەوە و س������ەرکوتی بیروراکان لە
ئورووپای س������ەدەی نێوەراست ،تیرۆری
گاندی لە هێندوس������تان و لەسێدارەدانی
ق������ازی محەم������ەد لە الی������ەن ڕژێمی
پاش������ایەتیدا نموونەی دیار و بەرچاون
کە چ������ۆن نەیارانی ئازادی دەیانهەوێ
بە کوش������تن و لەنێوبردن������ی ڕێبەرانی
ئازادیخواز خەونی ئازادی گەالن لهنێو
ببهن.
مرۆڤی شۆڕش������گێڕ و لە جەرگەی
خەباتدا ،هەمیشە لەگەڵ مەترسی لە
دەستدانی ژیان بەرەوڕوویە .بەو حاڵەشهوه
بەه������ۆی کەس������ایەتی کاریزماتیک
و نەترس������انەی دکت������ۆر قاس������ملوو
ش������ەهیدبوونی ئ������ەو چاوەڕواننەکراو و
کوتوپڕ بوو .ئاس������ەوارەکانی تیرۆری
دکت������ۆر قاس������ملوو ه������ەروا لە س������ەر
جەس������تەی حیزبی دێموکرات و بزاڤی
ک������ورد بەتایبەت������ی ل������ە ڕۆژهەاڵتی
کوردس������تان دیارە .دکتۆر قاسملووش
وەک هەموو مرۆڤەکانی س������ەر زەوی
ماوەی ژیانی هەتاهەتایی نەبوو ،بەاڵم

لەدەس������تدانی کوتوپ������ڕی ڕێبەرێکی
کاریزما کاردان������ەوەی قووڵترە لەوەی
کە دەس������ەاڵتی ڕێبەر بەش������ێوەیەکی
ئارام و لە ڕووی پرۆس������ە ئاساییەکانی
خۆی������ەوە لە نێو ڕێکخ������راودا جێبەجێ
بکرێ������ت .ل������ە دەس������تدانی دوابەدوای
ڕێبەران������ی حیزبی دێموکرات لە ٢٢ی
پووشپەری  1989و خەرمانانی 1992
بەو ش������ێوە تراژیک و هەڵس������وکەوتی
ناجوامێرانەی کۆماری ئیسالمی ئێران
و س������تەمی دەزگای دادی دەوڵەت������ی
ئوتریش بوو بەهۆی گۆڕانکاری خێرا
و چاوەڕواننەکراوی دەس������ەاڵت لە نێو
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئیراندا
و پێکهاتنی تراومایەکی کۆمەاڵیەتی
و ڕێکخراوەیی ل������ە هەموو بنەماڵەی
دێموکرات
تیرۆری قاس������ملوو ڕووداوێک نیە
کە بەرابردوو بسپێردرێت .ئەو کارەساتە
ئێس������تاش لە بیرەوەریەکانی سیاس������ی
و هەس������تیی گەلی ک������ورددا زیندووە.
ئەو کارەس������اتە تەنی������ا ڕووداوێک نیە
کە پیوەن������دی بە ڕاب������ردووەوه هەبێت،
بەڵکوو س������ێبەری بەس������ەر پراکتیک
و دیسکۆرس������ی سیاس������ی ئەم������رۆی
ڕۆژهەاڵت������ی کوردس������تانەوە هەی������ە.
لەگەڵ ئەمەش ئامانجی قاس������ملوو بۆ
چارەسەری پرسی کورد بە شێوەیەکی
سیاس������ی و ئاش������تیخوازانە ئەمرۆ لە
هەمووکاتێک زیات������ر بووتە ڕۆژەڤی
سیاس������ی لەو واڵتانەی کوردستانیان
بەسەددا دابەش کراوە .بۆ نەوەی نوێ
قاس������ملوو بریتیە لە بەها و بایەخێکی
مرۆڤی ،دێموکراتیک و خاڵی نێوەندی
ئامانجە هاوبەشەکان .ئەمەش ئەرکی
حیزبی دێموکراتی کوردس������تانی ئێران
قورستر دەکات و لە ڕێبەری ئەو حیزبە
دەخوازێ������ت فەلس������ەفە و مێتۆدەکانی
قاس������ملوو لە پێوەن������دی لەگەڵ کاری
ڕێکخراوەیی ،سیاسی بکاتە بنگەهی

پراکتیکی سیاسی خۆی.
لە وتووێژێک کە  26ساڵ لەمەوبەر
دکتۆر قاس������ملوو لەگەڵ بی.بی.سی
ئەنجام������ی داوە ،ل������ە پێوەندی لەگەڵ
هێزەکان������ی چەپ دکتۆر قاس������ملوو
دەڵیت« :بەداخەوە ل������ە داهاتوودا ئێمە
ش������اهیدی جیابوونەوە و ئینشعابی زۆر
لە نێ������و هێزە چەپ������ەکان دەبین .بەاڵم
بەهیواین دوای ئەو جیابوونەوەیە ڕەوتی
یەکگرتن������ەوە قبووڵی یەکت������ر لە نێو
هێزەکانی چەپدا خێرابکرێت ».پەیامی
ئەم وتەیەی قاسملوو بۆ ئەمڕۆی ئێمە
زۆر ڕوونە .دوای جیابوونەوە دەبوایە بە
بێ دۆراندنی کات ڕەوتی یەکگرتنەوە
قبووڵ������ی یەکت������ر و قووڵت������ر کردنی
دێموکراس������ی و ببێتە ڕۆژەڤی سیاسی
و ڕێکخراوەیی ئێمە.
وتەی قاس������ملوو کە باشترین پاداش
بۆ ش������ەهیدان درێژە پێدانی ڕێگایانە،
دەب������ێ ل������ە دروش������مەوە بە ک������ردەوە
بگۆردرێت .ڕێگا و ڕێبازی قاسملوو،
ڕێگای گەش������ەکردن ،پێش������کەوتن،
ئاڵوگ������ۆری بوێران������ەی سیاس������ی و
ڕێکخراوەی������ی ،ڕێ������گای ڕێزگرتن لە
کەڕامەتی م������رۆڤ ،ڕێبازی قبووڵی
هەلی بەرامبەر لە بۆ مافی بەرامبەر
بۆ ژن������ان لە نێو ڕۆژەڤی سیاس������ی و
کۆمەاڵیەتی������دا ،و جێبەج������ێ کردنی
ویس������تی قاس������ملوو واتە پێشڤەچوونی
هاوکاتی سیاسی و کۆمەاڵیەتیە.
له كۆتاییدا دهبێ هێما بۆ ئهوه بكرێت
بیست و ش������ەش ساڵ دوای کارەساتی
تی������رۆری قاس������ملوو ،ئاڵوگۆڕەکانی
ناوچەی������ی و نێوخۆیی ئاس������ۆیەکی
نوێان خوڵقاندووە :ئاس������ۆیەکی جیاواز،
ئاس������ۆیەکی بەهێزتر ،ب������ەاڵم نەرمتر.
بەرینی ئەو ئاس������ۆیەش پڕە لە ئاشتی،
نەرمی و خۆشەویستی .بۆ ئەم مەبەستە
ئەرکی ئێمەیە هەلومەرجی گونجاو بۆ
ئاڵوگۆڕە دڵخوازەکان بخوڵقێنین.

چەند ڕاستییەك لەسەر «بەپادگانیكردنی» كوردستان
رەزا فەتحوڵاڵنژاد
زیات������ر «بەنیزامیكردن������ی»
ناوچەكانی كوردستانی ڕۆژههاڵت
لە بەراورد لەگەڵ سەرانسەری ئێران
لە الیەن كۆماری ئیسالمیی ئێرانەوە
باسێكی هەردەم لە ڕۆژەڤدا بووە .لە
چەند مانگی ڕاب������ردوودا ،لەگەڵ
جموجۆڵی هێزەكانی پێش������مەرگە و
پڕڕەنگبوون و گەشانەوەی زیاتری
هیوا بە س������ەركەوتنی خەبات دژی
كۆماری ئیس���ل��امی ،ئەم باسە پتر
ورووژاوە .ئۆس������تانداری ڕێژیم لە
پارێزگای كوردستان لە وتووێژێكدا
لەگ������ەڵ «ف������ارس نی������وز» ل������ەم
پەیوەندییەدا قس������ەگەلێكی كردووە
كە لە بە لێوردبوونەوە لێیان ،ڕووی
ڕاستییەكان زیاتر دەردەكەون.
ناوبراو لە شوێنێكدا دەڵێ« :ئێمە
(ئۆستانی كوردستان) ئۆستانێكی
ێ
س������نوورین كە لەم سنوورەوە هەند 
هەڕەش������ەمان لەس������ەرە و ناچارین
ێ
لە ش������وێنە س������نوورییەكان هەند 
ڕێوش������وێنی ئەمنییەت������ی ڕەچاو
بكەین» .هەروەها دەڵێ« :گەاڵڵەی
ناوچەی ئەمنییەتی سنوورمان هەیە
كە ناوچەیەك بە درێژایی سنووری
وەك������وو ناوچەی س������وور و قەدەغە
پێناسە كردووە و هاتووچۆ لەوێدا بە
تەواوی قەدەغەیە و ئەم گەاڵڵە هەر
ئێستا بەڕێوە دەچێ».
ێ
لەمەڕ ئەم قسانەی ناوبراو دەب 
هێما ب������ۆ چەند خاڵ بكرێ .یەكەم
ئەوەیە كە ئەم شێوە باسكردنەی پرسی
بەئەمنییەتی كردن������ی ناوچەكانی
كوردستانی ڕۆژهەاڵت بە جۆرێك

بەالڕێدابەرانەیە ،ئەویش لەوێڕا كە
ئەو زەینییەتە دروست دەكات كە هەر
دەڵێی ئەوە تەنیا كوردستانە لەگەڵ
ئەم بەپادگانیكردن������ە بەرەوڕوویە و
شوێنەكانی تری ئێران لەو بارودۆخە

ێ
نییە .دەكرێ ئەو پرس������یارە بكر 
كە داخ������وا هەم������ان ڕێوش������وێنی
ئەمنییەتی������ی كوردس������تانیان ل������ە
ئۆس������تانێكی وەك������وو ئەردەبیلیش
گرتووەت������ە ب������ەر كە ئۆس������تانێكی

دەوڵەت������ی بەغدایان ل������ێ نزیكە و
ئاڵوگ������ۆڕی بازرگانیی������ان لەگەڵ
هەرێمی كوردستان بەرچاوە ،بەاڵم
لەگەڵ واڵتی ئازەربایجان چەندین
كێشەی قووڵ و چارەسەرنەكراویان

هاتووچۆی تێدا قەدەغە بكرێ .ئەوە
نیە نموونەی ئەو واڵتانە لە جیهاندا
زۆرن ك������ە لە سنوورەكانیش������یان بە
دەگمەن پۆلیسێك دەبینرێ مەگەر
پۆلیسی هاتوچۆ نەبێ .لە ڕاستیدا

ێ
ێ بگوتر 
بێبەرین .لە ڕاستیدا دەب 
سەرانس������ەری ئێران بە ئەمنییەتی
و بە پادگانی كراوە و لەو نێوەش������دا
كوردستان پش������كێكی زۆر زیاتری
بەركەوتووە .خاڵی دووەم ئەوەیە كە
ئەو زیاتر بەپادگانیكردنە پەیوەندی
بە س������نووری بوونی كوردس������تانەوە

سنوورییە ،خۆ ئەگەر ئەو ئیستداللە
بێننەوە كە عێ������راق ئاڵۆزە و داعش
تێی������دا تەڕاتێن دەكات ،خۆ تەمەنی
ێ
داع������ش لە چەند س������اڵ تێناپەڕ 
ب������ەاڵم تەمەن������ی بەپادگانكردنی
سەرانسەری كوردستان بە درێژایی
تەمەنی ڕێژیمە .سەرەڕای ئەوەش

هەیە .كەوابوو ئیدیعایەكی پووچە
ئەگەر س������نووری بوونی كوردستان
بكرێتە بیان������ووی بەنیزامیكردنی.
خاڵی س������ێهەم ئەوەیە كە ئایا هەر
ێ
ناوچەیەك س������نووری ب������وو ،دەب 
ێو
بەئەمنییەتی و بەپادگانی بكر 
ێو
ناوچەی سووری بۆ دیاری بكر 

ئەوەن������دەی واڵتێ������ك دێموكراتیك و
خەڵكی بێ������ت ،ئەوەندەش ئەگەری
هەی������ە چەكوچۆڵی قورس������ی وەك
«كاتیوشا» لەسەر س������نوورەكانی
نەبێ كە خەڵك و كاس������بكاریان پێ
بكوژن و بەپێچەوانەوە ،هەرچی زاتی
سەرەڕۆیانە و دژەخەڵكی سیستمی

دەسەاڵتدار لە واڵتێك پڕڕەنگتر بێت،
ئەوەندەش س������نوورەكانی بەپادگانی
دەكرێ .خاڵی چ������وارەم ئەوەیە كە
دیاریكردنی ناوچەیەك لە نێو خاكی
واڵتێ������ك وەكوو ناوچەی س������وور و
قەدەغە بۆ هاتووچۆ ،نیش������اندەری
ترس لە دەرەوەی سنوور نیە ،بەڵكوو
نیشاندەری ترس لە نێوخۆی سنوور
و هاوواڵتیانی نێوخۆیەتی .ئەگەر
ئەگ������ەری دزەك������ردن ل������ە دەرەوەی
س������نوور هەبێ ،چی لەوە باش������تر
كە خەڵ������ك هەرچی زیاتر لە ناوچە
سنوورییەكان نیشتەجێ بن تا زیاتر
ئاگاداری جموجۆڵەكانی دەرەوە بۆ
نێوخۆ بن ،بەاڵم لە ئێرانی بندەستی
كۆماری ئیس���ل��امیدا بارودۆخەكە
پێچەوانەیە و هۆكارەكەشی بۆ ئەوە
دەگەڕێت������ەوە ك������ە ڕێژیم لە خودی
خەڵكەكە دەترسێ نەك لە دەرەوەی
س������نوور .خاڵی پێنج������ەم ئەوەیە كە
خۆی ل������ە خۆیدا دەبێ س������نووری
بوونی ناوچەیەك ببێتە ئیمتیازێكی
ئابووری بۆ ئەو ناوچەیە .سنووری
بوونی ناوچەكانی كوردستان وێڕای
لەباربوونی ئاووهەوای كوردس������تان
بۆ گەش������ەكردنی پیشەسازییەكانی
كشتوكاڵ و گەشتیاری و هەروەها
بوونی بەرچاوی سەرچاوە جۆراوجۆرە
ئاویی������ەكان و كانگای جۆراوجۆر و
زۆر ئیس������تعدادی مەزنی ئابووری
دیكە ،دەب������وو هۆكارگەلێك بن بۆ
دەوڵەمەندی خەڵكی كوردس������تان،
نەك بە پادگانیكردنی ناوچەكەیان.
دەكرێ ل������ەم پەیوەندییەدا ئاماژە بە
زۆر خاڵ������ی ورد و درش������تی دیكە
بكەی������ن كە لە تاقەت������ی ئەم كورتە
وتارە بەدەرە.

ئەدەب و هونەر

چنار بوداغی
هات������ن له کێوەکه ئ������اوەژوو بنەوه
دەنگ������ی گوللەی تۆپێکیان بیس������ت
ڕاس������ت له حەساری ئەو ماڵه کەوت
وا چەن������د س������اتێک لەوەپێش لەوێ
هاتبوونه دەرێ.
چەند س������اتێک لەوەپێش کەژاڵ
به هەڵەداوان بەرەوپیری هاتبوو و تا
گەیشتبوویه ،پشتێنەکەی کردبۆوە
و لۆیەک������ی لێ داقڵیش������اندبوو و بە
چاوی پڕ لە فرمێسک و هەنیسک
دانەوه ،جیگایی گوللەکەی توند بۆ
بەستبوو و ئەویش لە بەر ئێشی القی
پڕ بەو دێیه هاواری کردبوو.
هەناس������ەی نەدەه������ات ،لەگ������ەڵ
هەر لێدانێکی دڵ������ی ،تەواوی دونیا
تەکانی لێ دەدرا .القی ئیتر هێزی
ڕاوس������تانی نەبوو ،بە سەر هەر دوو
چۆکیدا وه عەرزی کەوت…
بەیادی دوێنێ تاریک و ڕوونی
بەیانی کەوتەوه کاتێک چەکەکەی
لە شانی کردبوو ،کەژاڵ لە پشتەوه
پاتۆڵەکەی بۆ ڕاس������ت دەکرد بیری
لەوە کردبۆوه فەرماندەیەکی وەکوو
ئەو ،وا لە دەیان شەردا گیانی سەدان
کەسی نەجات دابوو و گیانی سەدان
کەسیشی گرتبوو و تەنانەت گنجی
بە نێوچاواندا نە هاتبوو ،لە الی ئەو
ژنه هێزی منداڵێکی نییه.
هێش������تا باوەڕی نەدەکرد هەموو
جەستەی دەلەرزی .هەر دوو چاوی
قەتیس ماب������وو ،دووکەڵ و تەپ و
تۆز تا تەش������قی ئاس������مان چووبوو،
گوێی نە ل������ە دەنگ������ی گوللەباران
دەبوو نە لە دەنگی س������ۆران کە هەر
دوو ش������انی گرتبوو و ڕایدەوەشاند و
بانگی دەکرد .گەروی توند توند ببو
دەتکوت بە هەزار دس������ت گرتویانەو
دەیانەوی بیخنکێنن ،دەیویس������ت لە
قڵپەی گری������ان دا بەاڵم نەیدەتوانی،
نەیدەزانی هەناس������ە هەڵدەکێشێ یان
نا! هەر وا چ������اوی لەو ماڵە بڕیبوو
وا خەریک بوو لە ئاور دا دەسووتا.
لە هەر چرکەیکدا هەزاران بیرەوەری
دەهات������ەوە یاد و لە ب������ەر چاوی ون
دەب������وون .ن������ە کزەک������ز و برژانەوەی
جێ بریندارەکەی و ن������ە تونیایەتی
و ماندویەتی هەس������ت پی نەدەکرد.
بوغزی وەک تیغێکی شەش سەر لە
گەروییدا دەهات و دەچوو و ونجڕ بە
ونجڕی دەکرد .لە پڕیکدا ش������تێک
لە ن������او دڵی گ������ەڕا ،ڕەنگه زیندوو
بێ! ئەو رس������تەیە وەک������وو ورەیەک
لە خوێنی گ������ەڕا و لە ڕەگەکانیدا
ب���ڵ��او بۆوه ،هەر دوو دەس������تی دادا.

بەهار
حوسێنی
كتێبخانەكەی
پێشكهش بە
كۆمیسیونی
پەروەردەی
حیزب كرد
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“هێشتا زووه بۆ مردن”

دەیەویس������ت هەس������تێتەوە س������ەر پی
نەیدەزانی دەتوانێ یا نا.
– دەبێ بیگەمێ ،زیندووه! دەبێ
بگەڕێمەوه!
ئاگایی لێ نەبوو ئەو قس������انە بە
دەنگی ب������ەرز دەڵێ یان هەر لە دڵی
خۆیدا .بڵێ������ی بتوانێ تەکانێک لە
خۆی دا؟ هەر ئەوەندە هەستێتە سەر
پێ .لەو کات������ەوە گوێی لە دەنگی
تەقینەوەکە ببو بۆ یەکەم جار گوێی
لە دەنگی سۆران بوو قۆڵی گرتبوو و
لە بەری دەپاراوە هەستێتەوه .دەستی
بە تاشە بەردێکه دهگرت ،خۆیدا سەر
القە ساغەکەی و هەر چۆنێک بوو
هەستا سەر پێ .بڵێی بیگاتێ؟ لەو
گوللەبارانە چۆن ڕەد بێ؟ ئەوان لە
خوار مااڵنەوه هەر نزیک دەبوونەوه.
سۆران چاوی لە سەری هەڵنەدەبڕی،
دەتگوت دەزانێ ئ������ەو دەیەوێ چی
بکا ،قۆڵی توند گرت و کوتی:
– ش������اهۆ! نەکەی! دەبێ بڕۆین،
تۆ فەرماندەی ،ئەگ������ەر نەبی ئێمە
نازانین چی بکەین!

خۆمپارەیەک لە بناری کێوەکە لە
عەرزی درا و تەپ و تۆز و ورکەبەرد
بە سەریاندا باری ،دەبێ بگەڕێتەوە.
بە چ������اوی س������ۆرانی تێگەیاند کە
ناتوانێ پێشی پێ بگرێ و گەڕاوه.
خوێنێکی زۆری لە بەر ڕۆیشتبوو،
دەس������تی بە گابەردەکانه دەگرت و
القە س������اغەکەی وەپێش دەده ،بڵێی
بیگات������ێ؟ دڵ������ی لە نێو س������ینگیدا
زرمەی دەهات.
– بڵێی زیندوو بێ؟ ئەرێ ،ئەرێ!
هێشتا زووه بۆ مردن!
گوێی له دەنگی سۆران دەبوو لە
س������ەر کێوەکەوه فەرماندەیی گرتبۆ
ئەس������تۆ و دەیگوڕاند و دەیویست لەو
سەرەوە ئەوان بخافڵێنن تاکوو شاهۆ
نەبینن .دەهاتەوە یادی س������ەدان جار
لەو سەرەوه بە هەاڵتن گەیشتبوە بەر
دەرک������ی ماڵێ و دوو دەقەش������ی پێ
نەچووبوو بەاڵم ئێستا دەتکوت سێ
شەو و رۆژە بە ڕێگاوەیە .هێز! هێز!
خۆزگه هێز مێش������ەنگوینێک بوایە
و هاتبای������ە و پێوەی دابا! خۆزگە لە

نووکی ئەو درک و دااڵنە دابایە وا
لە دەس������تی ڕۆ دەچوون .سەراولێژی
تەواو بوو و گەیشتبوە پشت مااڵن لە
پڕ کەوتە زەویی .گەروی ویش������ک
ویشک ،تونیایەتی دەستی لە ملی
توند کردبوو و دەیخنکاند .س������ەری
هەڵێن������ا ،کەمێکی ماب������وو بگاتێ.
ئاور و دوکەڵ لە سەربانی ماڵەکەوه
وەک س������ەگی ه������ار بە ئاس������مان
دەوەڕین .چاوی بە دارە قهیس������ێکە
کەوت .هاتەوە ی������ادی نیوەڕەیەکی
گەرمی مانگی جۆزەردان لە ماڵێ
بۆ قهیس������ی خواردن وەدەر کەوتبو،
کەس لە کۆاڵن نەب������وو ،لە بن دارە
قهیسێکە تەماعی چوار پێنج قهیسی
گەی������وی زەردی مەیل������ەو نارنجی
گرتبوی ،به س������ەر چلوکی دارکەوە
مابوونەوه .چو بوە سەر دارە قهیسی
و لەو کاتەدا کەژاڵ بە دوو گۆزەی
پر لە ئاوەوە لە کانی گەڕابۆوه و لە
بن داره قهیس������ێکه وچانێکی دابوو.
ئەویش لەو س������ەرەوە قهیس������ییهکی
تێهەڵکردبوو ،قهیسی ڕاست کەوتبوه

نێو گۆزەکە و دەنگی قڵپەی ئاوەکه
و نارنجۆکێک هێنایەوە س������ەر خۆ،
چاوی به لەتی پشتێنەکەی کەژاڵ
کەوت وا برینەکەی پی بەستبوو ،لە
بن لێوێوە کوتی:
– گەیشتمێ کەژال!
بە چنگه کرکه کەمێکی خۆی
بە سەر عەرزی دا ڕاکێشا ،دەیویست
هەستێتە س������ەر پێ ،نەیتوانی .چۆن
بگاتێ؟ چ������ۆن ئاوا کەژاڵی بۆ لەو
ئ������اوره دێتەوە دەرێ؟ دیس������ان تیغی
ش������ەش س������ەر لە گەرویی ڕۆچوو.
کەوتە سەر پشت ،وەکوو باڵندەیەکی
مندارەوەبوو لە سەر زەوی کەوتبوو .لە
نیو دوکەڵ و تەپ و تۆزدا جار جار
شینایی ئاس������مان خۆی نیشان دەدا.
چاوی رەش������که و پێشکەی دەکرد.
س������ەری وەرس������وڕاند و چ������اوی لەو
ڕێگایە کرد وا ئێستا پێی دا هاتبوو.
س������ۆران و هاوڕێکانی ئێستاش لەو
سەرەوه گوللەیان لەوبەری هەڵدەکرد.
لە پش������ت گابەردێکی نزیک خۆی
کەسێکی دیت کەالشیکۆفێکی پێ

بوو و گوللەی لەو بەری هەڵدەکرد!
زوو زوو پ������ڕێ دەکردەوه و دیس������ان
س������یلەی دەگرت و دەی هاویش������ت.
لەپڕێکدا لە پش������ت گابەردەکه هاتە
دەرێ ،ش������اهۆ لێی ورد بۆوه ،لە نێو
دوک������ەڵ دا بە حاڵ پرچەکانی دیت
تا سەر پشتێنی هاتبون .پشتێنەکەی
س������ەوزێکی توند بوو .ب������ە هەاڵتن
بۆس������ەر کێوەکە ڕۆیشت و لە پشت
س������ەنگەرێک خۆی مات دا ،شاهۆ
تماش������ای لەتە پش������تێنەکەی کرد
وا برینەکەی پی بس������توو و هاتەوه
ی������ادی دوێنێ بەیان������ی پێش ئەوەی
کهواپاتۆڵەک������ەی لە ب������ەر کاتەوه،
کەژاڵ داوای لێ کردبوو پرچی بۆ
بهۆنێتەوه.
فرمیسکێک لە گۆشەی چاوی
جیا ب������ۆوه و ب������ە س������ەر ڕومەتیدا
تێکەاڵوی خاک و خوین بوو و هاتە
خوارێ.
سهرچاوه:
http://e-e-bokan.blogfa.com /

خاتوو بەهار حوسێنی ژنە شاعیری كوردستانی ڕۆژهەاڵت
سەرجەم كتێبەكانی كتێبخانە شەخسییەكەی خۆی كە نزیك بە
 1500كتێب دەبێت ،لە ڕێی بەشی چاپەمەنیی كۆمیسیونی
ڕاگەیاندنەوە پێشكەش بە كۆمیس������یونی پەروەردەی حیزبی
دێموكرات������ی كوردس������تانی ئێران كرد .خات������وو بەهار دەڵێت:
«كتێبەكانم یەكێك لە بە نرخترین گەنجینەكانی ژیانم بوون.
بەوپەڕی حەزەوە پێش������كەش بە كتێبخانەی حیزبم كردوون و
هیوادارم كادر و پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكرات سوودیان لێ
وەربگرن» .كاك رەسووڵ محەممەدزادە بەرپرسی كتێبخانەی
ئازادی حیزبی دێموكرات ل������ەو پەیوەندییەدا ڕایگەیاند كە:
«سپاس بۆ بەهار خانم كە ڕێژەیەكی باش كتێبی لە زۆربەی
بوارەكاندا بە تایبەتی بواری ئەدەبی بە زمانەكانی كوردی،
فارسی و ئینگلیزی پێش������كەش بە كتێبخانەكەمان كردووە.
ئەمەش یارمەتییەكی زۆر باش بوو كە هیوادارم نموونەیان هەر
زۆر بن» .ش������ایانی باسە كە كۆمیسیونی پەروەردەی حیزبی
دێموكرات هەر لەو پەیوەندییەدا سپاس������نامەیەكی ئاراستەی
خاتوو بەهار كردووە و هیوای خواستووە كە نموونەی وەك ئەم
خاتوونە شاعیرە زۆر بن.
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:لە تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێتدا
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