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دامه زرانی کۆماری کوردستان له  چوارچێوه ی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

لە  بەشێک  ــیــی  ــەت دژای ســــەرەڕای  بلژیک  پــاڕلــمــانــی 
مــەدەنــیــیــەکــان و  پــارلــمــانــتــاران، ڕێــکــخــراوە سیاسی و 
ناڕەزایەتیی توندی لێبوردنی نێونەتەوەیی ڕێککەوتننامەی 

گۆڕینەوەی تاوانباران لەگەڵ ئێرانی پەسند کرد.
دژبەرانی ئەو ڕێککەوتنە دەڵێن کە ئەمجارەیان بلژیک 
ئەسەدوڵاڵ  دەتوانێ  یاساییە  بیانووە  بەو  پشتبەستن  بە 
کۆماری  ڕادەستی  ئێرانی  دیپلۆمات تاوانباری  ئەسەدی، 
لە  بلژیک  پاڕلمانی  نوێنەرێکی  بکاتەوە.  ئێران  ئیسالمیی 
گوتبووی  پڕۆژەیاسایە  بەو  دەنگدان  پێش  کۆبوونەوەی 
گەاڵڵەیەی گۆڕینەوەی تاوانباران لە نێوان بلژیک و ئێراندا 
ئەسەدوڵال  دووراوە.  ئەسەدی  بەری  بە  تەنیا  بەرگێکە 
ئەسەدی بە تاوانی بەشداری لە جینایەتێکی تێرۆریستیی 
ناسەرکەوتوودا سزای ٢٠ ساڵ زیندانی دراوەتێ و ماوەی 
چوار ساڵە بەند کراوە، بەاڵم ڕوونە بێتوو ڕادەستی ئێران 

بکرێتەوە، دەمودەست ئازاد دەکرێت.

ــەی بــریــتــانــیــایــی یــان  ــچــەوان ــێ ــی بــلــژیــک پ ــان ــەدەســت ــارب ک
فــەڕانــســەویــیــەکــان بــەئــاشــکــرا دانــیــان بـــەوە دانــــاوە کــە لە 
ئیسالمیدا  کۆماری  باج ئەستێنییەکانی  و  بارمتەگیری  بەرانبەر 
بەرژەوەندییەکانی  دەڵێن  ئــەوان  ماونەتەوە.  دەستەوەستان 
واڵتە  ئەو  هاوواڵتیی   ٢٠٠ لە  زیاتر  گیانی  و  ئێران  لە  بلژیک 
لە  کــردوون  نەوی کێشانی  بە  ناچار  ئەوە  و  مەترسی دایە  لە 

بەرانبەر ئێراندا.

ئەمن و چیرۆکی دیوارەکانحوکمی »عەداڵەت« لە بەرانبەر »جینایەت«دا د. قاسملوو و بنەڕەتی سەربەخۆیی سیاسیی بڕیارداندواوتووێژی د. عەبدولڕەحمان قاسملوو

دیسان نەوی کێشان و باجدانی ئورووپا بە ئێران 

درێژە لە الپەڕەی ٢

زاتیی  تایبه تمه ندییه كی  تێرۆریزم 
سه لماندنی  بــۆ  ئیسالمییه .  كــۆمــاری 
خێرا  ئاوڕدانه وه یه كی  گــوزاره یــه   ئه و 
به سه ر كارنامه ی كۆماری ئیسالمی له  
ڕۆژی سه رهه ڵدانیه وه  تا ئێستا به سه . 
دیكتاتۆڕی  سیاسیی  حوكمڕانییه كی 
پێویستی  ئیدئۆلۆژی،  به   پشت به ستوو 
به وه یه  په نا بۆ توندوتیژی و تێرۆر و 
ئامرازه  سه ركوتكار و نادیمۆكڕاتیكه كان 
ده سه اڵتدارێتییه كه ی  ئـــه وه ی  بــۆ  ببا 
بپارێزێ. به تایبه ت كاتێك به ها و نۆڕمه  
نین  ئــه وه   بارته قای  ئیدئۆلۆژیكه كان 
ده سه اڵتی  بێنن،  پێ  بڕوایان  تاكه كان 
ده گرێته وه  هێژمۆنی  جێگای  ڕووت 
زاتیی  خه سڵه تێكی  ده بێته   تــێــرۆر   و 
حوكمڕانی. له  وه ها ڕێژیمێكی سیاسیدا 
نامێنێ  مانای  چیتر  هاوواڵتی  چه مكی 
یان  كه   ده گرێته وه   جێگای  ڕه عیه ت  و 
ده بێ ملكه چی ڕێنوێنییه كانی ده سه اڵت 

بێ یان نه مێنێ.
كۆماری ئیسالمی وه ك ده سه اڵتێكی 
ئیدئۆلۆژیك كه  نه ك له  زه وی و له نێو 
خه ڵكدا، به ڵكوو له  ئاسمان و مێتافیزیك 
ــدا  ــی خــۆی ــه ت ــی ــی بــــــه دوای مــه شــرووع
هه ڵگری  سه ره تاوه   له   هه ر  ده گــه ڕێ، 
ــوو. ئـــه وه ش  گــوتــارێــكــی تــونــدوتــیــژ بـ
خواستی  ڕاســتــه وخــۆی  ده ره نــجــامــی 
بۆ  ده ســه اڵتــدار  ئۆلیگارشیی  مكوڕی 
ــه اڵت بــوو.  ــ ڕاده ســـت نـــه كـــردنـــی ده سـ
پێویستی  خۆی  مانه وه ی  بۆ  هه ربۆیه  
ــه وه  بــوو  بــارودۆخــێــك دروســت بكا  ب
ــاڕه زایــه تــی لــه  نێوخۆ و  كــه  ده نــگــی ن
ده ره وه  نه بیسترێ و كپ بكرێ. ڕێژیم 
ــه ره  بــه  ده زگــا  لــه  نێوخۆ هــه وڵــی دا پ
سه ركوتكاره كانی بدا بۆ گرتن و ئێعدام 
و تێرۆری جیابیران و له  هه مان كاتدا به  
ماددی  پشتیوانی كردنی  و  دامه زراندن 
ڕێكخراوی  و  گرووپ  له   مه عنه وی  و 
ناوچه ،  واڵتــانــی  له   تێرۆریستییه كان 
و  نێوده وڵه تی  كۆمه ڵگەی  سه رنجی 
مرۆڤ  مافی  ڕێكخراوه كانی  به تایبه ت 

له  نێوخۆی ئێرانه وه  به ره و ...

  سەروتار

كه یسی تێرۆری ڤییه ن 
و زه رفییه ته  قانوونییه  

به رده سته كان
ڕەحمان سەلیمی

ئێوارەی ڕۆژی دووشەممە، ٢٧ی پووشپەڕ، کاک خالید عەزیزی، سکرتێری گشتیی 
بە بەشداریی زیاتر  لە دیمانەیەکی کاڵپ هاوسی دا کە  حیزبی دێموکراتی کوردستان 
ئێران کە هەموو  نێوخۆ و دەرەوەی  لە  لە چاالکانی سیاسی  یازدە هەزار کەس  لە 
ڕوانگە و تەیفە جیاوازە سیاسییەکانی تێدا دەبیندرا، سەرنجی خستە سەر ڕوانگە و 
تێفکرینەکانی حیزبی دێموکراتی بۆ ئێرانی دوای ڕێژیمی کۆماری ی ئێران و پرسی 

کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ماوەی قسەکانی لەم کۆبوونەوەدا 
و  ویست  ســەر  لە  پێداگری  وێــڕای  خایاند،  نیوی  و  کاتژمێر  چــوار  لە  زیاتر  کە 
داخوازییەکانی خەڵکی کوردستان، تەواوی ئەو تۆمەتانەی لە سەر بزووتنەوەی کورد 
ڕەت کردەوە کە لەالیەن کۆماری ئیسالمی و ناوەندگەراکانەوە دەخرێنە پاڵی. کاک 
خالید عەزیزی ڕاشکاوانە ڕایگەیاند کە پرسی کورد و مافە ڕەواکانی خەڵکی کوردستان 
و نەتەوەکانی دیکەی ئێران نەتەنیا هەڕەشە نین بۆ سەر ئێران و چوارچێوەی خاكی 

ئەم واڵتە، بەڵکوو دەرفەتن بۆ پێکەوەژیان و سەقامگیریی ئەمنییەت و دێموکراسی.
سکرتێری گشتیی حیزب لە بەشێک لە قسەکانیدا تیشکی خستە سەر ئەوە کە ڕاستە 
کە لە نەبوونی ئازادی، دێموکراسی و مافە بنەڕەتییەکانی خەڵکدا و بەهۆی پەرەسەندنی 
دیاردەگەلی وەک هەژاری، بێکاری و گرانی ناڕەزایەتییەکان دژی کۆماری ئیسالمی 
زیاتر لە هەموو کاتێکن، بەاڵم ڕێژیمێکی سیاسیی وەک کۆماری ئیسالمی تەنیا بەوە 
ناڕووخێ کە دژبەری هەن، بەڵکوو ڕیژیمێکی سیاسیی ئەوتۆ بە بەرنامەی سیاسیی 

دەبێ  ڕێژیمە چۆن  ئەو  کە  مانایە  بەو  دەنرێت،  وەال  ئالترناتیڤ  بوونی  و  دژبــەران 
بڕوا و چ جۆرە نیزامێک جێی وی دەگرێتەوە. لەبەر ئەوەش کە دێموکراسی لە واڵتدا 
لەسۆنگەی دەسەاڵتی نیزامە دیکتاتۆڕە ناوەندگەراکانەوە نەهادینە نەبووە و ئەزموونی 
کاری پێکەوەیی لەنێو ئۆپۆزیسیۆن و توێژە جۆراوجۆرەکانی دژبەری ڕێژیمدا کاڵ و 

الوازە؛ ڕێژیم هەتا ئێستا توانیویەتی بەسەر دۆخەکەدا زاڵ بمێنێتەوە.
و  طلبی«  »تجزیە  وەک  تۆمەتەکانی  لەگەڵ  پێوەندی  لە  حیزب  گشتیی  سکرتێری 
»تجزیە هراسی« کە لەالیەن هێندێک لە بەشدارانی ژوورەکەوە دەخرانە پاڵ حیزبی 
دێموکرات، ڕایگەیاند نەتەوەی کورد لە ئێران بە دوای ماف و ئازادییە نەتەوایەتییەکانی 
خۆی لە چوارچێوەی ئێرانێکی دێموکراتیک و ئازاد دا دەگەڕێ و حیزبی دێموکراتی 
بۆیە  دەکــەن.  پێشنیار  فیدراڵی  نیزامی  پێناوەدا  لەم  دیکە  حیزبەکانی  و  کوردستان 
لە  تێڕوانینی  بەڵکوو  نییە،  کورد  پرسی  دەکەن  داهاتوو  ئێرانی  لە  هەڕەشە  ئەوەی 
پەراوێزخستن و کۆکردنەوەی دەسەاڵت لە ناوەندە کە دەتوانێ هەڕەشە بێت بۆ سەر 

یەکپارچەیی خاکی ئێران.
سکرتێری گشتیی حیزب لە واڵمی بەشێک لە پرسیار و تێبینیی بەشدارانی کۆڕەکە دا 
بە شیکردنەوەی بەرنامەی حیزبی دێموکراتی کوردستان لەسەر چوارچێوەی دەسەاڵت 
و  دەسەاڵت  دابەشکردنی  ناوەندی؛  دەوڵەتی  و  فیدراڵ  ناوچەی  سەاڵحییەتەکانی  و 
دانپێدانان بە دەسەاڵتە ناوچەیی و هەرێمییەکان  بەڕەسمی ناسینی جیاوازییەکان و 

لەسەر ئەساسی نەتەوەیی بە باشترین نەخشە ڕێگا بۆ ئێرانی داهاتوو لەقەڵەم  دا.

دێموکراسی، ڕێککەوتن و دەستەبەری مافی نەتەوەکان گەرەنتیی دابەش نەبوونی واڵتە

بە شۆڕش تەنیا نیزامە سیاسییەکان دەگۆڕدرێن

ئێران دەبێ لەسەر بنەمای ڕێککەوتن دروست بکرێتەوە
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تێرۆر  سیسته مانه دا  له و  ئاشكرایه   بكا.  الڕێ  سنووره كان  ده ره وه ی 
هه ڵبژارده یه كی ئاگاهانه  و پالن بۆ داڕێژراوه  بۆ ملكه چ كردنی ڕه عیه ت؛ به و 

مانایه ی كه  له  چارچێوه ی كۆماری ئیسالمییدا له  هاوواڵتی ده ڕواندرێ.
 بێگومان سیستمێكی له و چه شنه  نا توانێ ته حه ممولی نه یارانی خۆی بكا 
و هه موو داموده زگا سه ركوتكه ره كانی خۆی له  نێوخۆ و ده ره وه ی واڵت 
هونه رییه   و  فه رهه نگی  ته نانه ت  و  كه سایه تییه  سیاسی  له ناێوبردنی  بۆ 

ناڕازییه كانی به سیج ده كا.  
گه وره قوربانیی  وه ك  كــورد  گه لی  شێوه یه دا  لــه و  بارودۆخێكی  له  
له گه ڵ  ڕێژیم  به ده سه اڵت گه یشتنی  ســه ره تــای  له   هــه ر  كه   تێرۆریزم 
هێرشی هه مه الیه نه ی ڕێژیم به ره وڕوو بوو، ڕێچكه یه كی ته واو جیاوازی 
گرته به ر. به  ئاوڕدانه وه یه ك له  سیاسه تی حیزبی دێمۆكرات و به تایبه ت 
بۆچوونه كانی دوكتور قاسملوو، بۆمان ده رده كه وێ كه  تێرۆر له  ڕوانگه ی 
له نێوان  كه   تێڕوانینێك  ڕه تكراوه یه .  و  مه حكووم  به ته واوی  كــورده وه  
ئێستاش  تا  دیمۆكڕاتدا  حیزبی  مافخوازیی  و  ناوه ند  ته واویه ت  خوازیی 
به رده وامه  و له  الیه ك پرێستیژێكی نێوده وڵه تی بۆ خه باتی گه لی كورد 
ڕێژیمێكی  وه ك  ئیسالمیی  كۆماری  دیكه وه   له الیه كی  و  لێكه وتۆته وه  

پشتیوانی تێرۆر به  كۆمه ڵگەی نێوده وڵه تی ناساندوه .  
دوكتور قاسملوو سه باره ت به  تێرۆر ده ڵێ: "دیمۆكراسی دوژمنی ژماره  
یه كی تێرۆریزمه . به رته سك كردنه وه ی دیمۆكراسی به  مانای یارمه تیدان 
و الیه نگری كردنه  له  تێرۆریزم." ئه و شێوه  ڕوانینه  بۆ تێرۆریزم هه ڵگری 
كۆمه ڵێك ده الله ته  كه  له الیه ك تێگه یشتن و ڕوانینێكی واقعی و هاوته ریب 
له گه ڵ پڕه نسیپه  نێوده وڵه تییه كان نیشان ده دا كه  ئه وكات دوكتور قاسملوو 
یان باشتره  بڵێین حیزبی دیمۆكڕات له  زمانی دوكتور قاسملۆوه  به وپه ڕی 
له   قاسملوو  دیكه ش دوكتور  له  الیه كی  و  هێناویه تیه  گۆڕێ  وریاییه وه  
له   كه   ئیدئۆلۆژیكه وه   جه مسه ربه ندییه   ئه و  له  سه رووی  یان  ده ره وه ی 
سه رده می شه ڕی سارد له  ئارادا بوو، سیسته می به ها و ئه رزشه كانی به  
چه شنێك بۆ خه باتی گه لی كورد داڕشتوه  كه  تا ئێستاش وه ك میراتێكی 

به نرخ بۆ نه سلی ئێمه  به جێ ماوه . 
گه لی  مافه كانی  له سه ر  سازش نه كردن  ســه ره ڕای  قاسملوو  دوكتور 
كورد، تا ئه و كاته ی له  ژیاندا بوو خواستی خۆی وه ك ڕێبه رێكی ناوداری 
گه لی كورد به  وتووێژ و چاره سه ری ئاشتیانه ی پرسی كورد نه شارده وه  
گیانی  كه   تا جێگایه ك  ڕێگایه دا هه موو هه وڵی خۆی خسته گه ڕ ،  له و  و 

خۆی كرده  قوربانیی ئه و ئامانجه .
له  33 ساڵه ی تێرۆری دوكتور قاسملوو و كاك عه بدوڵاڵ قادری ئازه ردا، 
بزووتنه وه ی  به گشتی  و  كــورد  گه لی  و  دیمۆكڕات  حیزبی  بۆ  ئــه وه ی 
و  ڤیه ن  تێرۆریستانی  دادگایی كردنی  گرینگه   ئێران  دیمۆكراسی خوازیی 
تاوانبار ناساندنی ڕێبه رانی كۆماری ئیسالمییه  له  دادگایه كی بێ الیه ندا . 
دیمۆكرات  حیزبی  به تایبه ت  و  به گشتی  ئێران  ئازادیخوازانی  پێویسته  
هه موو زه رفییه ته  قانوونییه  به رده سته كان بۆ وه گه ڕخستنه وه ی كه یسی 
ئه و جینایه ته  به كار بێنن بۆ ئه وه ی هه م بۆ جارێكی دیكه  ماهیه تی كۆماری 

ئیسالمی به  كۆمه ڵگەی نێوده وڵه تی بناسێنن و هه م دادگه ری بێته دی. 
كه   ئێستادا  له   به تایبه ت  قانوونییانه   زه رفییه ته   ئه و  وه بیرهێنانه وه ی 
ئاراسته ی سیسته می دادوه ریی جیهانی به ره و به رپرسیاره تیی به رامبه ر 

تاوانه  گه وره كان ده ڕوا، گرینگیی تایبه تی هه یه .
- سیسته می دادوه ریی واڵتی ئوتریش

الیه ن  له   تێرۆره كه    دوابـــه دوای  كه   سه ره تاییانه ی  لێكۆڵینه وه   ئــه و 
ڕاگه یه نه كانیشدا  له   ــه ك  ڕاده یـ تا  و  دران  ئه نجام  ڤیه ن  ــرۆری  ــێ دژه ت
ئه و  وه گه ڕخستنه وه ی  بــۆ  به هێزن  به ڵگه ی  هــه بــوو،  ڕه نــگــدانــه وه یــان 
په روه نده یه . به تایبه ت كه  له نێو خودی ده سه اڵتدارانی ئوتریش كه سانی 
له  پارله مان و ده سه اڵتی دادوه ری زۆرجار ڕه خنه یان  ده ست ڕۆیشتوو 
له  سیاسه تی ده ستێوه ردانی ده وڵه ت له  دادگا و سیسته می دادوه ری و 
ته سلیم بوونی ده وڵه ت به  ڕاده ست كردنه وه ی تاوانباران له ژێر فشاره كانی 
كۆماری ئیسالمیدا گرتوه . وه بیرهێنانه وه ی ئه و په ڵه  ڕه شه  به  نێوچاوانی 
ئه و  سیاسیی  نوخبه ی  له نێو  البیگه ری  په نا  له   ئوتریش  ده سه اڵتدارانی 
واڵته ، باشترین ده رفه ته  بۆ دووباره  وه گه ڕخستنه وه ی كه یسی تێرۆری 

دوكتور قاسملوو.

- ئه نجومه نی ئاسایش
به رپرسیاره تییه كی  و  ــراوان  فـ ده سه اڵتێكی  ئاسایش  ئه نجومه نی 
گه وره شی هه یه  له  ئاست ئاسایش و ئه منیه تی نێوده وڵه تی. له  ئێستادا 
ئاسایشی  ســه ر  بۆ  هه ڕه شه   وه ك  ئیسالمی  كۆماری  تێرۆریزمی  كه  
گرتوه ،  جێی  نێوده وڵه تیدا  كۆمه ڵگەی  له   زۆر  تاڕاده یه كی  نێوده وڵه تی 
ئه نجومه نی ئاسایش ده توانێ به تایبه ت له ژێر كاریگه ریی ڕای گشتی و 
ڕێكخراوه كانی مافی مرۆڤدا بێته  مه یدان. ئه و ڕێچكه یه  له  ده ستێوه ردانی 
ئه نجومه نی ئاسایش له  كه یسی تێرۆردا له  دادگای ڕه فیق حه ریری دا تاقی 
كراوه ته وه . دیاره  نابێ ئه وه مان له بیر بچێ بارودۆخی سیاسی و ئه وه ی 
كۆماری ئیسالمی چه نده  به ره و تەریک کەوتەیی ده چێ ده توانێ زه مینه ی 
هه نگاوی له و چه شنه  بۆ كه یسه كانی تێرۆری ده وڵه تیی كۆماری ئیسالمی 

و یه ك له وان تێرۆری دوكتور قاسملوو له بار بكا.

- سه اڵحیه تی دادوه ریی جیهانی
ده توانین  كه   نێوده وڵه تییه كان  قانوونییه   زه رفییه ته   له   دیكه   یه كێكی 
ده ستی بۆ به رین بریتییه  له  سه اڵحیه تی دادوه ریی جیهانی. هه رچه ند تا 
ئێستا به هۆی نه بوونی پێناسه یه كی یه كگرتوو له  سه ر چه مكی تێرۆر، ئه و 
سه اڵحییه ته  زیاتر بۆ تاوانه  نێوده وڵه تییه  پێناسه كراوه كانه ، وه ك ئه وه ی له  
ڕه وتی دادگایی كردن و مه حكووم كردنی حه مید نووری دا بینرا، له  هه مان 
كاتدا درێژكردنه وه ی ویالیه تی دادوه ری بۆ تاوانه  مه ترسیداره كانی دیكه ی 
وه ك تێرۆریش به ره به ره  وه ك پڕنسیپێكی دادوه ری سه ری هه ڵداوه  و 
قاسملوو  تێرۆری دوكتور  داهاتوودا كه یسی هاوشێوه ی  له   نییه   دوور 
له و چوارچێوه یه دا به دواداچوونیان بۆ بكرێ. له و چوارچێوه یه دا ده توانین 
تێرۆریان  تاوانی  كه   بكه ین  ئیسپانیا  و  ئه مریكا  واڵتی  دوو  به   ئاماژه  
دادوه ریــی  سه اڵحیه تی  كۆنتێكستی  له   تاوانانه ی  ئه و  بازنه ی  خستۆته  

جیهانیدا گونجێنراون.
ئه وه ی بۆ ئێمه  گرینگه  هه وڵدانه  بۆ دۆزینه وه ی ئه و كه له به ره  یاسایی و 
سیاسی و هه روه ها ئه و میكانیزمه  كارپێكراوانه ی له  سیسته می دادوه ریی 

نێوده وڵه تیدا له  گۆڕێ دان.  

دواوتووێژی د. عەبدولڕەحمان قاسملوو

ساڵی  شۆڕشی  سەرکەوتنی  دوای  بۆچی 
١٣٥٧ی ئێران کە کوردەکان ڕۆڵێکی چاالکیان 
تێی دا هەبوو، زۆر زوو لە کوردستان بوو بە 

شەڕ؟
گەالنی  شۆڕشی  لە  کوردستان  خەڵکی  ئێمە، 
و  دا،  شەهیدمان  و  بــوویــن  بــەشــدار  ــران دا  ــێ ئ
فیداکاریمان کرد. هەر بۆیەش چاوەڕوان بووین 
هەموو  ئــەگــەر  شــۆڕش  سەرکەوتنی  پــاش  کــە 
داخوازەکانیشمان وەدی نەیەن، هەرنەبێ بەشێک 
لە داخوازەکانمان پیادە بکرێن. بەداخەوە، هێشتا 
کە  تێ نەپەڕیبوو  شــۆڕش دا  بەسەر  ڕۆژ  چەند 
بۆمان دەرکەوت ئەو ڕێژیمەی لە تاران هاتۆتە 
ــە خــەڵــکــی کــوردســتــان  ــەر ب ــب ــەران ــار، ب ســـەر کـ
ــێ. ئێوە دەزانـــن کە لە مــاوەی  جــیــاوازی دادەنـ
شۆڕش و ڕۆژەکانی دوای شۆڕش دا ژمارەیەکی 
پەالماری  شۆڕشگێڕەکان  الوە  خەڵک،  لە  زۆر 
چەکی  بــەســەر  دەســتــیــان  و  دا  پادگانەکانیان 
پادگانەکان دا گرت. بەاڵم کاتێک ئێمە لە مەهاباد 
بە بێ خوێنڕێژی هەر ئەو کارەمان کرد دەگەڵ 
ئیسالمی  ڕێژیمی  ڕێبەرانی  توندی  نــاڕەزایــی 

بەرەوڕوو بووین. 
بوو  ــەورۆز  ن یەکەمین  هێشتا  ئــەوەش  دوای 
دژی  شەڕیان  ئاخوندێکەوە  بەهۆی  سنە  لە  کە 
لەو  الوەکانمان وەڕێ خست و ژمارەیەکی زۆر 
لە  ئەویش  دوای  دەسبەجێ  کـــوژران.  شــەڕەدا 
متینگێکی  دەمانەویست  ئێمە  وەختێک  نەغەدە 
ئەمن  کاتێک  و  بخەین  وەڕێ  ئاشتیخوازانە 
بکەم،  قسە  و  تریبوون  پشت  بچمە  دەمەویست 
کرد،  ئێمە  ئاشتیخوازانەی  متینگی  لە  تەقەیان 
شەڕێک هەڵگیرسا کە سێ ڕۆژی خایاند و لەو 
شەڕەدا ژمارەیەکی زۆر لە هەردوو ال کوژران. 
ــۆوە کــە ڕێــژیــم بە  بــەم جــۆرە بــۆ ئێمە ڕوون ب
کە  بسەلمێنێ  ڕاستییە  ئەو  ناکا  حەز  هیچ جۆر 
حیزبێک لە کوردستانی ئێران هەیە کە خاوەنی 
ــۆ دێــمــوکــڕاســی و  ــژە و ب ــ ڕابـــردوویـــەکـــی درێ
خودموختاری تێ دەکۆشێ. ڕاستییەکەش ئەوەیە 
کە ئێمە لە سەرەتای مانگی خاکەلێوەی ١3٥٨دا 
داوامــان  و  خــۆی  خومەینی  ســەردانــی  چووینە 
لێ کرد ڕابگەیەنێ کە لە کۆماری ئیسالمی دا مافی 
دەکرێ  مسۆگەر  کورد  گەلی  بۆ  خودموختاری 
ئامادەین  مەرجە  بەو  ئێمەش  کە  پێمان گوت  و 
لە ڕێفڕاندۆم دا بەشدار بین و دەنگ بە کۆماری 
نەکرد  کارەی  ئەو  چون  بەاڵم  بدەین.  ئیسالمی 
کۆماری  بە  نە  دەنگمان  لەسەرەتاوە  هەر  ئێمە 
نە  و  بنەڕەتییەکەی  قانوونە  بە  نە  دا،  ئیسالمی 
ئەمن  بووین.  بەشدار  ڕێفڕاندۆمێکیش دا  هیچ  لە 
ڕقە  ئەو  هۆیەکانی  لە  یەکێک  ئەمەش  پێم وایە 

بوو کە خومەینی لە خەڵکی کوردستانی هەبوو. 
لەڕاستی دا هۆیەکی دیکەش هەبوو، ئەویش بریتی 
بوو لەوە کە زۆربەی نزیک بە تەواوی خەڵکی 
کوردستان سوننی  مەزهەب بوون، و لەڕاستی دا 
بەم جۆرە خومەینی بە سێ هۆ دژایەتیی ئێمەی 
دەکرد یەک ئەوە کە ئێمە خوازیاری دێموکڕاسی 
کە  ڕایگەیاند  ــەودەم  ئـ هــەر  ئــەویــش  و  بــوویــن 
دێــمــوکــڕاســی شتێکە لــە خـــۆرئـــاواوە هــاتــوە و 
خودموختاریمان  ئێمە  ناشێ،  قبووڵ کردن  بۆ 
ــە فــەلــســەفــەی بــەنــاو  ــە لـــەجـــێ دا ل دەویـــســـت ک
نەبوو  نەتەوە  بەناوی  شتێک  ئــەودا  ئیسالمیی 
تا ئەو دان بەوەدا بنێ کە مافی خودموختاریی 
هەبێ، پاشان ئێمە هەم سوننی مەزهەب بووین و 
هەم چەکمان بەدەستەوە بوو و ئامادە نەبووین 
دەوڵەتی  زۆری  دەڵێن(  )وەک  باری  ژێر  بچینە 

ناوەندی.
ــەوە کــە ئەو  هــەمــووی ئەمانە بــوونــە هــۆی ئ
بدەن و دوایەش  ناوم بردن ڕوو  دوو شەڕەی 
شەڕی  خومەینی  ١3٥٨دا  گەالوێژی  مانگی  لە 
و  وەڕێ خــســت  ئێمە  دژی  ڕەسمیی  و  ئاشکرا 
بۆخۆم  ئــەودەم  کە  ئەمن  و  ڕاگەیاند  جیهادی 
ئــەنــجــومــەنــی  الیــیــکــی  نــوێــنــەری  تــەنــیــا  وەک 
و  هەڵ بژێرابووم  خبرگان(  )مجلس  شارەزایان 
قەرار بوو بچم لە تاران لە دانیشتنی ئەنجومەن دا 
ئەوەی  پێش  یانی  شەوە،  ئەو  هەر  بم،  بەشدار 
کردنەوە  خڕ  ئەنجومەنی  نوێنەرانی  وەڕێ کەوم 
ناشیرنی  قسەی  و  پێ دام  جنێوی  لەوێ  هەر  و 
کرد و منی بە »مفسد فی األرض« ناو برد. ئێوە 
دەزانن کە ئەمە لە عورفی خومەینی دا بە مانای 
ئێعدام بوو. هەر بۆیە ئەمن ئیدی نەچوومە تاران 
و  خایاند  مانگی  کە سێ  هەڵ گیرسا  و شەڕێک 
سوپا  توانیمان  ئێمە  مانگەیەدا  سێ  شــەڕە  لەو 
شــارەکــان.  چووینەوە  سەرلەنوێ  و  ببەزێنین 
بەڕواڵەت ئاخوندەکان دەیانەویست نیشان بدەن 
شەش  بکەن.  لەگەڵ  وتووێژمان  دەیانەوێ  کە 
قسەمان  لەڕاستی دا  ئاخوندەکان  دەگــەڵ  مانگ 
کرد. ئەمن لە هەموو ژیانم دا ئەوەندەم ئایەتوڵاڵ 
ــەو شــەش مــانــگــەدا دیــتــم، بــەاڵم  نــەدیــبــوو کــە ل
کات- تەنیا  ئەوانە  نیازی  کە  ــەوت  دەرک دوایــە 
بەدەست هێنانە و دەیانەوێ خۆیان بۆ شەڕێکی 
نــەورۆزی  لە  هەربۆیەش  و  بکەن  ئامادە  دیکە 
١3٥٩وە سەرلەنوێ هەم لە باکوور لە ناوچەی 
ــێ و هــەم لــە نــاوچــەی کــامــیــاران شەڕیان  ورم
دەست پێ کردەوە و ئەوەش شەڕێکە کە تا ئێستا 

درێژەی هەیە.

داخوازەکانی حیزبە کوردییەکان بەتایبەتی 
بە  ئێران  کوردستانی  دێموکڕاتی  حیزبی 
ڕێبەرایەتیی بەڕێز قاسملوو ئەوکات لەالیەن 
حکوومەتی ناوەندییەوە بە جیابوونەوەخوازی 
بەو  کوردەکانیش  لەگەڵ  شەڕ  و  دادەنـــران 
ڕوانگەیە پاساو دەدرا، ئەم داخوازانە چ بوون 

و بەڕێز قاسملوو چۆنی بۆ من ڕیز کردن؟
»دێموکڕاسی  ئێمە  دابــێ  سەرنجتان  ئەگەر 
ــێــش »خــودمــوخــتــاری بۆ  ــان وەپ ــران«م ــێ بــۆ ئ
ــەر ئـــەوەی  ــەب ــان« خــســتــبــوو، نـــەک ل ــوردســت ک
بــــاوەڕی ئێمە دێــمــوکــڕاســی هــەمــوویــە و  ــە  ب
بەڵکوو  دێموکڕاسی،  لە  بەشێکە  خودموختاری 
لەبەر ئەوەی باوەڕمان وایە بەبێ دێموکڕاسییەکی 
خــودمــوخــتــاری  ــەگــەر  ئ ــران،  ــێ ئ ــە  ل سەقامگیر 
دەکەوێتە  خودموختارییە  ئەم  بێنین  بەدەستیش 
ئێستادا  هــەلــومــەرجــی  لــە  ئێمە  مــەتــرســیــیــەوە. 
بەاڵم  پاراستنمانن.  دەستەبەری  چەکەکانمان 

ناکرێ هەتاهەتایە چەکمان پێ بێ، دەبێ شتی دیکە 
جێی  دەتوانێ  شتەی  ئەو  دابنێین.  چەک  لەجێی 
چەک بگرێتەوە تەنیا دێموکڕاسییە و وێناکردنی 
دێموکڕاسی  سادەیە.  زۆر  دێموکڕاسی  بۆ  ئێمە 
دێموکڕاسی  )پلوڕالیزم(،  فرەیی  یانی  ئێمە  بۆ 
بیروباوەڕ،  ئازادیی  هەمووان،  بۆ  ئــازادی  واتە 
ئازادیی دەربڕین، ئازادیی زمانە نەتەوەیی یەکان، 
حیزبەکان،  ئازادیی  دیارە  و  فەرهەنگ  ئازادیی 
جێبەجێ کردن  دەڵــێــن(  )وەک  دەســەاڵتــی  ــی  دان
بەدەستی خەڵک و ئێمە باوەڕمان وایە کە هیچ 
دواڕۆژدا  لــە  ئــێــران  لــە  دیکتاتۆرییەک  جــۆرە 
ناتوانێ ئامانجەکانی خەڵکی ئێران، گەالنی ئێران 
دیکتاتۆریی  دیکتاتۆرییە  ئەو  ئێستا  بکا.  دابین 
یان  بێ  ئیسالمی  دیکتاتۆریی  بێ،  شاهەنشاهی 
باوەڕەداین کە  لەو  ئێمە  پڕۆلیتاریا.  دیکتاتۆریی 
دێموکڕات  ڕێژیمێکی  بە  پێویستیی  ئێمە  ئێرانی 
ئێمە،  فەرهەنگی  لەبەرچاوگرتنی  بە  کە  هەیە 
بنەماکانی  پاراستنی  بە  ــەاڵم  ب ئێمە،  مــێــژووی 
لە  کە  بنەمایانە  ئەو  پاراستنی  بە  دێموکڕاسی، 
یەکگرتووەکان  نەتەوە  ڕێکخراوی  باڵوکراوەی 
دەتوانێ  هاتوون،  مــرۆڤ دا  مافی  بەیاننامەی  و 
واڵتی ئێمە بەڕاستی بەرەوپێش بەرێ. بەم جۆرە 
بەرپرسانە  کە  کوردستانیش  لە  تەنانەت  ئێمە 
تــەواوی  بە  نزیک  ــەی  زۆرب بڵێم  پێتان  دەتوانم 
خەڵکی کوردستان الیەنگری حیزبی ئێمەن، ئێمە 
ئەوە  نازانین،  کوردستان  خاوەنی  بە  خۆمان 
حیزبی  داخوا  دەدەن  بڕیار  کوردستانن  خەڵکی 
بەرێ  بەڕێوە  خودموختاری  دەبــێ  دێموکڕات 
کە  وایە  باوەڕمان  ئێمە  دیکە.  ڕێکخراوێکی  یان 
ئەگەر هەلومەرجی شەڕ لەنێو بچێ دەبێ هەموو 
بەرنامەی  گرووپەکان  هەموو  و  ڕێکخراوەکان 
خۆیان بخەنە بەر چاوی خەڵک و خەڵکی ئێران 
بتوانن بە ئازادی لەنێو ئەو ڕێکخراو و گرووپانە 

هەڵ بژێرن.
دێموکڕاسییەکی  بە  باوەڕمان  ئێمە  بەم جۆرە 
قووڵ لە ئێران هەیە، دێموکڕاسییەک کە ڕێز بۆ 
مافەکانمان دابنێ، ڕێز بۆ مافی نەیارانیش دابنێ. 
دێموکڕاسییەک  هیچ  ئێمە  بـــاوەڕی  بە  چونکە 
و  هەبێ  ناتوانێ  نەیاران  مافی  بۆ  ڕێزدانان  بێ 
هەربۆیەش ئێمە دژی هەموو ئەو ڕێکخراوانەین 
دیکتاتۆری  ئێران  لە  دەیــانــەوێ  بەجۆرێک  کە 
دامەزرێنن. هەر لەبەر ئەوەش ئامادە نیین دەگەڵ 
چونکە  بکەین،  هــاوکــاری  شــایــەتــی-خــوازەکــان 
سەلماندووین  پێی  ئێمە  مــێــژووی  پێمان وایە 

شایەتی واتە ملهوڕی.

کوردستانێکی  پەیوەندیی  پرسی  لێیم 
چۆنە  ناوەندی  دەوڵەتی  دەگەڵ  خودموختار 
بەرپەرچ  جیابوونەوەخوازی  تۆمەتی  چۆن  و 

دەدەنەوە؟
ــران دا هــەمــیــشــە هــەمــوو  ــ ــێ ــ ــە مـــێـــژووی ئ لـ
ئێمە  لەحاڵێک دا  بۆتەوە،  تاران خڕ  لە  دەسەاڵت 
واتــە  خودموختاری  دەوێ،  خودموختاریمان 
خڕنەبوونەوەی دەسەاڵت. ئێمە نامانەوێ هەموو 
دەمانەوێ  ئێمە  بێتەوە،  خڕ  تاران  لە  دەســەاڵت 
گەالنی  لەنێو  ئــێــران،  خەڵکی  لەنێو  ــەاڵت  دەسـ
ئێران و تەنانەت ئوستان )پارێزگاکان(ی ئێران دا 
سەدەی  کۆتایی یەکانی  لە  ئێستا  بکرێ.  دابەش 
بیستەم دا لەڕاستی دا لە هەموو واڵتان دەسەاڵت 
تاقەکەسێک  دەستی  لە  دەســەاڵت  کــراوە،  بەش 
ئەویش لە ناوەند کۆ نەبۆتەوە و نەبۆتە ناوەندی 
کە  گرووپانەشین  ئــەو  دژی  ئێمە  هەربۆیە  و 

لە  سی"  بی  "بی  مێدیایی  تۆڕی  ئاماژە: 
عەبدولڕەحمان  د.  تێرۆری  ساڵەی  بیست وپێنج  
قاسملوو، سکرتێری پێشووی حیزبی دێموکراتی 
دەستی  بە  ڤییەن  لە  هاوڕێیانی  و  کوردستان 
ئیسالمی دا  کۆماری  تێرۆریستەکانی  دیپلۆمات 
قاسملووی  دوکتور  باڵونەکراوەی  وتووێژێکی 

باڵو کردەوە.
وتــووێــژە  ــەم  ئ ــامــادەکــاری  ئ فــانــی،  عینایەتی 
دەڵێ لە ٢٤ی جۆزەردانی ١3٦٨ )نیزیک مانگێک 
فیلمێکی  بــۆ  پــووشــپــەڕ(  ٢٢ی  ڕووداوی  پێش 
تەلەڤیزیۆنەکانی  لە  یەکێک  بۆ  دێکیۆمێنتاری 
بریتانیادا لەگەڵ دوکتور قاسملوو کۆ بوونەوەتەوە 
و لەبارەی پرسە گرینگەکانی ئێران و کوردستان 
ئەم وتووێژەیان لەگەڵ سکرتێری گشتیی حیزبی 

دێموکرات پێک هێناوە.
عینایەتی فانی کە ئەم وتووێژەی لەگەڵ شەهید 
بەرنامەی  لە  ساڵ   ٢٥ پاش  قاسملووی  دوکتور 
بی سی دا  بی  تەلەڤیزیۆنی  دیگری"لە  عبارت  "بە 
هەڵگیرسانی  هۆکارەکانی  لە  باس  باڵوکردەوە، 
شەڕ لە کوردستان و چییەتیی ماف و داخوازەکانی 
کورد دەکا و لە خودموختاری خوازی یان ویستی 
دەکۆڵێتەوە.  کــوردەکــان  سەربەخۆیی خوازیی 
هــەروەهــا کــاریــگــەریــی لــەبــەریــەک هــەڵــوەشــانــی 
یــەکــیــەتــیــی ســۆڤــیــەت و مــردنــی خــومــەیــنــی و 
داهاتووی  لەسەر  فاکتەرە  دوو  ئەم  کاریگەریی 
نێوخۆیی  بــارودۆخــی  و  جیهانییەکان  هاوکێشە 

ئێران و چارەنووسی کۆماری ئیسالمی.
"کــوردســتــان" لــە ســی وســێ ســاڵــەی تــێــرۆری 
قاسملووی  د.  دواوتووێژەی  ئەم  دەقی  ڤییەن دا 
دابــــەزانــــدوە، کـــردوویـــەتـــی بــە کــــوردی و بۆ 

خوێنەرانی باڵوی دەکاتەوە:

كه یسی تێرۆری ڤییه ن و
زه رفییه ته  قانوونییه  به رده سته كان

 درێژەی سەروتار 
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ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی 
حیزبی دێموکرات بەبۆنەی کۆچی 

دوایی کاک عەلی قازی 

بەشداری شاندێکی حیزب لە ڕێوڕەسمی  
ناشتن و پرسەی "کەریم ئەحمەد"دا

بەداخەوە سەرلەبەیانیی ئەمڕۆ یەکشەممە، ١٩ی پووشپەڕ کاک عەلی 
قازی، کوڕی پێشەوا قازی محەممەد، سەرکۆماری کوردستان لە یەکێک 

لە نەخۆشخانەیەک لە واڵتی ئاڵمان کۆچی دوایی کرد.
کاک عەلی قازی ساڵی ١3١٢ لە شاری مهاباد چاوی بە دنیا هەڵێناوە 
پاش  لە  ئەو  تــاران.  و  تەورێز  بۆ خوێندن چووەتە شارەکانی  دواتــر  و 
قازی  پێشەوا  لــەســێــدارەدرانــی  و  کوردستان  کــۆمــاری  هەرەسهێنانی 
محەممەد و هاوڕێیانی کە شوێنەواری لەسەر ژیان و ڕوح و ڕەوانی کاک 
عەلییەوە دانا و کاریگەریی ئەو کارەساتانەی تا کۆتایی تەمەنی پێوە دیار 
بوو، بۆ درێژەدان بە خوێندن ڕووی لە دەرەوەی واڵت کرد و لە واڵتی 

ئاڵمان گیرسایەوە.
 کاک عەلی کە هەمیشە شانازیی بە ڕێبازی پێشەوا قازی محەممەد و 
لەسەر  دواییدا و  لەم سااڵنەی  حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە دەکرد، 
دێموکراتی  حیزبی  پێشمەرگایەتیی  و  ئەندامەتی  شەرەفی  خۆی  داوای 
بەوەفای  ئەندامێکی  وەک  ئــەوەدا  دوای  بە  و  بەخشرا  پێ  کوردستانی 

حیزبی دێموکراتی کوردستان ئەرکەکانی بەجێ دەهێنا.
کاک عەلی قازی هەرکات کە سەردانی هەرێمی باشووری کوردستانی 
دەکرد، بە تامەزرۆییەوە دەهاتەوە نێو کۆڕی ڕێڕەوانی ڕێبازی پێشەوا 
قازی محەممەد و سەردانی دەفتەری سیاسیی حیزبی دەکرد و بە گەرمی 
پێشوازیی لێ دەکرا. بەاڵم بەداخەوە مەرگ دەرفەتی ئەوەی نەدا کە کاک 
عەلی ڕزگاری کوردستان و وەدیهاتنی ئەو ئاواتانەی کە پێشەوای مەزن 
و هەزاران کادر و پێشمەرگە و ڕۆڵەی کورد سەری خۆیان لە پێناودا دانا، 
بە چاوی خۆی ببینێ و ئەمڕۆ بۆ هەمیشە مااڵوایی لە کۆڕی ڕێبوارانی 

ڕێبازی دێموکرات کرد.
هەموو  و  قازییەکان  بنەماڵەی  لە  سەرەخۆشی  خەمناکەوە  بۆنە  بەو 
ئەندامان و پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات و ڕێبوارانی ڕێگەی پێشەوا 

قازی محەممەد دەکەین و خۆمان بە بەشداری خەمیان دەزانین.

دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
١٩ی پووشپەڕی ١٤٠١ی هەتاوی

***
واڵتی  لە  پووشپەڕ  ٢٧ی  دووشەممە  ڕۆژی  قازی  عەلی  کاک  تەرمی 
ئاڵمانەوە گەیشتە هەولێر، پێتەختی هەرێمی کوردستان و پاش ڕێوڕەسمی 
و  کوردستان  هەرێمی  حکوومەتی  سەرۆکی  بەشداریی  بە  کە  ڕێزلێنان 
و  کرا  کەالر  شاری  بەڕێی  چوو،  بەڕێوە  سیاسیەکان  الیەنە  نوێنەرانی 
شاندێکی  ڕێوڕەسمەدا  لــەو  سپێردرا.  بەخاک  جافەکان  گۆڕستانی  لە 
دەفتەری  ئەندامی  قــادرزادە،  حەسەن  سەرپەرستی  بە  حیزب  ڕێبەریی 
سیاسی لەو ڕێورەسمەدا بەشدار بوو. لە ڕێوڕەسمی ناشتنی کاک عەلی 
قازییشدا هەیئەتێکی حیزب بە سەرپەرستیی کورش نوسرەتی، بەرپرسی 
پێوەندییەکانی حیزب لە سلێمانی و هاوڕێیەتیی کۆمیتەی کەالر بەشدار 
بوون. لە ڕێوڕەسمی پرسە و سەرەخۆشیی زیندەیاد عەلی قازی دا کە لە 
مزگەوتی "سەواف" لە شاری هەولێر بەڕێوە چووم شاندێکی حیزب بە 

سەرپەرستیی مامۆستا عەبدوڵاڵ حەسەن زادە بەشدار بوون.

دێموکراتی  حیزبی  شاندێکی  ٢3ی  پێنج شەممە،  ڕۆژی،  دوانیوەڕۆی 
کوردستان بە سەرپەرستیی حەسەن قادرزادە، ئەندامی دەفتەری سیاسیی 
حیزب بەشداریی لە ڕێورەسمی بە خاک سپاردنی مامۆستا کەریم ئەحمەددا 

کرد.
دەفتەری  پەیامی  ئەحمەددا  کەریم  بەخاک سپاردنی  ڕێوڕەسمی  لە 
قادرزادە،  لەالیەن کاک حەسەن  دێموکراتی کوردستان  سیاسیی حیزبی 
ئەندامی دەفتەری سیاسییەوە پێشکێش بە ئامادەبووانی ڕێوڕەسمەکە کرا.
کاک حەسەن قادرزادە بە ئاماژە بە کەسایەتیی بەرزی مامۆستا کەریم 
ئەحمەد و ڕۆڵی بەرچاو و ئەرێنیی لە هاوکێشە سیاسییەکانی کوردستان 
تیشکی خستە سەر پێوەندیی بەهێزی حیزبی شیوعی و حیزبی دێموکراتی 
کوردستان بەتایبەت لە ڕۆژە هەرە سەختەکانی خەباتی کورددا کە ئەو 
پێوەندییە گەرموگوڕ و نەتەوەیی و نیشتمانییە لەسەر دەستی کەسانێکی 
دێموکرات  حیزبی  شەهیدی  ڕێبەرانی  و  ئەحمەد  کەریم  مامۆستا  وەک 

بنیات نرابوو.
پرسەی  ڕێوڕەسمی  لە  و  پووشپەڕ  هەینی، ٢٤ی  دوانیوەڕۆی ڕۆژی 
نەمر کەریم ئەحمەددا شاندێکی ڕێبەریی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە 
بەشداریی مامۆستا عەبدوڵاڵ حەسەن زادە، سیاسەتمەداری کورد و کاک 
کەماڵ کەریمی، ئەندامی دەفتەری سیاسی بەشدار بوون و لە نیزیکەوە 
پەیامی هاوخەمیی حیزبی دێموکراتی کوردستانیان بە هاوڕێیانی حیزبی 

شیوعی ڕاگەیاند.

کار،  ســەر  بێننە  دیکتاتۆری  ئێران  لە  بیانەوێ 
ئێستا سەر دەکەون یان نا مەسەلەیەکی دیکەیە. 
ئەمن وا بیر دەکەمەوە لە ئێرانی دواڕۆژدا ئەگەر 
دوای کۆماری ئیسالمی دیکتاتۆرییش بێتە سەر 
کار، ئەو دیکتاتۆرییە ماوەیەکی درێژ لەسەر کار 
نامێنێتەوە. بەداخەوە ڕێی تێ دەچێ دۆخی واڵتی 
کەوایە  ــەرێ.  ب نێوخۆییش  شــەڕی  ــەرەو  ب ئێمە 
لەپێش دا هەموو داخوازەکانمان هەم دێموکڕاسی 
هەم خودموختاری لە چوارچێوەی ئێران دان. ئێمە 
خۆمان بە ئێرانی دەزانین و ڕێگا بە هیچ کەس 
بە هیچ ئێرانییەک نادەین خۆی لە ئێمە بە ئێرانیتر 
بزانێ، هۆیەکیش بۆ ئەم کارە نابینین، بەاڵم لەم 
بنەماڵە هاوبەشەی خۆمان، نیشتمانی هاوبەشی 
لەبەر  مافەکانمان  دەمانەوێ  ئێرانە  کە  خۆمان دا 
دوو  پلە  هاونیشتمانی  وەک  و  بگیرێن  چــاو 
قانوون  بــەرابــەر  هەموومان  بەڵکوو  نەژیەین. 
کە  دەکەینەوە  بیر  هەربۆیەش  و  بین  وەک یــەک 
ئەم داخوازانەی ئێمە چ داخوازە دێموکڕاتییەکان 
و چ ئــەو داخــوازانــەی پــەیــوەنــدی یــان بــە مافی 
ــۆ گــەالنــی  ــارە ب ــ نــەتــەوایــەتــیــیــەوە هــەیــە کــە دی
چاو  لەبەر  دەبێ  ئێرانیش  دیکەی  زۆرلێکراوی 
بگیرێن، تەواوی ئەمانە لە چوارچێوەی ئێرانێکی 
دێموکڕات دا دەگونجێن و هەربۆیەش لەڕاستی دا 
ئێرانمان کردۆتە دروشمی  بۆ  دێموکڕاسی  ئێمە 

سەرەکیی خۆمان.

ساڵی ١٣٦٨ ساڵی دەست پێکردنی هەڵوەشانی 
لەنێو  سەرلێشێواوی  و  سۆڤیەت  یەکیەتیی 
دیــارە  ــوو،  ب ئــێــران  چەپەکانی  ڕێــکــخــراوە 
خۆی  بــوو  لەمێژ  قاسملوو  عەبدولڕحمان 
و  ــی  دەزانـ دێــمــوکــڕات  سۆسیالیستێکی  بــە 
دامــەزرانــی دا  سەرەتای  لە  کە  حیزبەکەشی 
توودەی  حیزبی  ئەیالەتیی  ڕێکخراوی  وەک 
ئەندامێکی  نە  ئیدی  دەکـــرد،  ــاری  ک ئێران 
بنەماڵەی حیزبە چەپەکانی الیەنگری سۆڤیەت 
بەڵکوو لە تەنیشت حیزبە سۆسیال دێموکڕاتە 
هەمیشە  بەوحاڵە  دانابوو.  ئورووپایی یەکان 
لە  پشتیوانی یان  کە  بوون  چەپەکان  حیزبە 
دەکــرد،  ئێران  کوردەکانی  خودموختاریی 
پرسیم بۆچوونی لەبارەی ئەو سەرلێشێواوی 
و  چیە  چەپەکان  هێزە  پەرش وباڵوییەی  و 

حیزبەکەی خۆی لە کوێ دەبینێ؟
ئێمە حیزبێکی دێموکڕاتین، حیزبی مارکسیستی 
کەسانی  ئــێــمــەدا  حیزبی  ڕیــزەکــانــی  ــە  ل نیین. 
تاقە  ئێمە  ــەن.  ه جــیــاواز  ئیدیۆلۆژیی  خــاوەنــی 
نیە. زۆربەی نزیک بە تەواوی  ئیدیۆلۆژییەکمان 
مەزهەبی یان  بـــاوەڕی  ئێمە  حیزبی  ئەندامانی 
خۆیان  کە  هەن  کەسانێکیش  موسوڵمانن،  هەیە، 
مەسەلەی  لە  تەنانەت  دەزانــن.  مارکسیست  بە 
شیعە،  سوننی،  ئێمەدا  حیزبی  لە  مەزهەبیش دا 
بە  هـــەن.  هــەمــوویــان  مەسیحی،  حـــەق،  ئەهلی 
هێزی  هێندێ  کــە  ڕاســتــە  ئـــەوە  ئێمە  ــاوەڕی  ــ ب
نەبێ  هیچ  کــە  مارسیستی  چەپی  هــەن،  چــەپ 
مافی  لە  بەرگری  تــیــۆری دا  لە  فــەرمــووت  وەک 
لەوان  یەک  و  گەالن  چارەنووسی  دیاری کردنی 
ئەگەر  ئێمە هیوادارین کە  گەلی کورد دەکەن و 
مەسەلەیە  ئــەم  لــەگــەڵ  بـــەکـــردەوەش  ڕۆژێـــک 

بەرەوڕوو بوون، ئەم بۆچوونەیان هەر هەبێ.
بڵێم  ئێوەی  بە  دەمەویست  شتەی  ئەو  بــەاڵم 
پێم وایە  ئێستادا،  هەلومەرجی  لــە  کــە  ئــەوەیــە 
مەسەلەی سەرەکی هێزە چەپە مارکسیستەکانیش 
لە ئێران هەر مەسەلەی دێموکڕاسییە. هێزەکانی 
دەرفەتێکی  شــۆڕش  دوای  مارکسیستی  چەپی 
خومەینی  وەدوای  دا،  لەدەست  بەنرخیان  زۆر 
خومەینی  ڕێژیمی  کە  ناوە  بەو  هێندێک  کەوتن 
لەحاڵێک دا هەر  ئیمپەڕیالیستییە،  ڕێژیمێکی دژی 
ئەوکات ئێمە گوتمان و نووسیمان ڕێژیمێک کە 
خۆی  واڵتــی  خەڵکی  ــەرێ،  ب لەنێو  ئازادییەکان 
هیچ،  کە  دێموکڕاتیک  ڕێژیمێکی  بکا  سەرکوت 

ناتوانێ ڕێژیمێکی دژی ئیمپەڕیالیستییش بێ. 
ــەوە، قـــەیـــرانـــی هــێــزەکــانــی چــەپــی  ــ ــ ــە ل جــگ
و  هەیە  مێژووییشی  ڕیشەیەکی  مارکسیستی 
ئەم  ئێرانە.  واقعیی  دۆخی  تێنەگەیشتنی  ئەویش 
ڕێکخراوانە زۆرتر لەڕووی کتێبەوە دەیانەویست 
لەجیاتی  بکەن،  چــارەســەر  ئێران  مەسەلەکانی 
ڕووی  لە  ڕاستییەکان،  بدەنە  سەرنج  ئــەوەی 
کتێبەوە و ئەویش نەک کتێبە ڕەسەنەکانی مارکس 

و ئەنگێڵز بەڵکوو ئەو کتێبانە کە بەدەستی دووەم 
و سێیەم وەک باڵوکراوەگەلێک نووسرابوون و 
زۆربەیان لە ڕێگای حیزبی توودەوە گەیشتبوونە 
ئێران  کێشەکانی  دەیانەویست  خەڵک،  دەستی 
چــارەســەر بــکــەن کــە دیـــارە بــاش دیــتــتــان کە 
ــوون هــاتــن و  ــەت ب ــەو ڕێــکــخــراوانــە تــووشــی ل ئ
فیدایی- چریکە  ڕێکخراوی  وەک  ڕێکخراوێکی 
یەکانی گەل کە لە سەرەتاکانی شۆڕش دا یەکێک 
چەند  بــووە  بــوو،  ڕێکخراوەکان  گەورەترین  لە 
ئێستا چەند ساڵێکە  بەاڵم  ڕێکخراوی چووکەڵە. 
مەسەلەیەکی دیکەش قەیرانی ئەو ڕێکخراوانەی 
ــە لە  ــش ئـــەو شــتــەیــە ک ــەوی تــونــدتــر کــــردوە، ئ
یەکیەتیی سۆڤیەت دەچێتە پێش. ئێستا یەکیەتیی 
گەورەترین واڵتی سۆسیالیستی  سۆڤیەت وەک 
بەرەو  و  دێموکڕاسیزاسیۆن  بــەرەو  بەخێرایی 
ــێــش. گــالســنــۆســت و  ــمــوکــڕاســی دەچــێــتــە پ دێ
گۆڕباچۆف  لــەجــێ دا  کــە  ڕاســتــە  پریستڕۆیکا 
مێژوویین  پێویستییەکی  بەاڵم  کردن  دروستی 
لەوەدایە کە باش و  پتر  و نەخشی گۆڕباچۆف 
تێگەیشت.  مێژوویی یە  پێویستییە  لەو  بەوەخت 
دوو  تەنیا  ئێستا  مارکسیستییەکان  ڕێکخراوە 
لە  پێ  ئازایانە  دەبــێ  یــان  لەپێش دان.  ڕێگایان 
هەڵە و ڕابردووی پڕ لە هەڵەی خۆیان بنێن و لە 
دێموکڕاسی  بەرەو  و  پێ بکەن  دەست  سیفرەوە 
دێموکڕاتیزە  نێوحیزبیەکانیان  پەیوەندییە  بڕۆن، 

بکەن و فرەیی قبووڵ بکەن و وەدوای دیکتاتۆری 
بمێنن.  پێشوودا  حاڵەتی  لەو  هەر  یان  نەکەون، 
هێندێ  کە  دەبــێ  ئــەوە  ئاکامەکە  پێم وایە  ئەمن 
کەس لە حاڵەتی پێشوودا دەمێنن و ژمارەیەکیش 
تازە  و سیاسەتێکی  دێنن  بەکار  ئازایەتی  دیارە 
ــەر بــۆیــەش بــەداخــەوە دەبــێ  ــە پــێــش. ه دەگــرن
لەو  دیکە  لەت بوونێکی  ــزە  ڕی بکەین  پێشبینی 
هیوادارم  ئەمن  بــەاڵم  پێش.  بێتە  ڕێکخراوانەدا 
و  یەکیەتی  ڕەوتــی  ئیدی  لەت بوونانە  ئەو  پاش 
یەک بوون لەنێو هەموو ئەو کەس و کەسایەتی 
و ڕێکخراوانەدا کە حەز بە دێموکڕاسی دەکەن 
دێموکڕاسی  بەبێ  وایە سۆسیالیزمیش  پێیان  و 

دروست ناکرێ، دروست ببێ.

چونکە دروستە کە ئێمە حیزبێکی مارکسیستی 
بــەرنــامــەی حیزبیی خــۆمــان دا  ــە  ل ــەاڵم  بـ نــیــن، 
ئامانجی  کردۆتە  دێموکڕاتیمان  سۆسیالیزمی 
درێژخایەنی خۆمان و زۆر پێشتر، دەوری پێنج 
وەختە  ئــەو  هــەر  هەبوو  نیازمان  پێشتر  ســاڵ 
دەیانەوێ  کە  هەبێ  ئەوانە  دەگــەڵ  سنوورمان 
بەرەو دیکتاتۆری یان تووتالیتاریزم بڕۆن. ئەمن 
گرووپەکانی  هەموو  و  ڕێکخراوەکان  پێم-وایە 
ئەرکیان  ئێستا  ئــێــران  لــە  مارکسیستی  چەپی 
ئەوەیە دابنیشن، باش بیر لە ڕابردووی خۆیان 
لە سۆڤیەت و  ئێستا  ئەو ڕێگایە کە  بکەنەوە و 
هێندێکی دیکە لە واڵتانی سۆسیالیستی گیراوەتە 
دێموکڕاسیی  ڕێی  لەپێش دا  کە  ڕێیە  ئەو  پێش، 
نێو حیزب و دوایە دێموکڕاسی لە نێوخۆی واڵتە 

بگرنە پێش.

وتووێژەکەم  لە  بەر  حەوتوو  دوو  ڕاســت 
خومەینی  ئایەتوڵاڵ  قاسملوو،  بەڕێز  دەگەڵ 
مردبوو و هێندێک لە لێکدەرەوە سیاسییەکان 
بەهۆی  سیاسی  قەیرانی  ئەگەری  لە  قسەیان 
لەدەستچوونی ئەو و توندبوونی ناکۆکییەکانی 
دەکــرد،  دەســـەاڵت  لەسەر  ڕێژیم  نێوخۆی 
چ  بارەیەوە  لەم  قاسملوو  بەڕێز  بۆچوونی 

بوو؟
قەیرانێکی  کەوتۆتە  لەمێژە  خومەینی  ڕێژیمی 

عێڕاق  دەگەڵ  ئاگربەس  پێش  تەنانەت  قووڵەوە. 
ڕێژیم  قەیرانی  ئێمە  خومەینی.  مەرگی  پێش  و 
سیاسی،  گرنگە  مەسەلە  کــە  دەبینین  لـــەوەدا 
بێ چارەسەرن  واڵت  سەربازییەکانی  ئابووری، 
چارەسەری  بۆ  بەرنامەیەکی  نە  ڕێژیمە  ئەم  و 
ئەو مەسەالنە هەیە و نە لەجێ دا لە چوارچێوەی 
فەقیهی دا  ویالیەتی  بەتایبەتی  ئیسالمی  کۆماری 
ــەو مــەســەالنــە هەبوو.  ئــەگــەری چــارەســەری ئ
و  بــوو  ناچاری  ــارە  دی کە  ئاگربەس  بــەم جــۆرە 
خومەینی بۆخۆی گوتی ژارێک بوو کە ئەو دەبوو 
توندتر  قەیرانەکەی  خواردیەوە،  و  بی خواتەوە 
کرد و دۆخێکی هێنایە پێش کە سەرانی کۆماری 
کە  ــرد  دەک تۆمەتبار  بــەوە  یەکتریان  ئیسالمی 
شەڕ خەتای ئەم گرووپ یان ئەو گرووپ بووە. 
خومەینی جارێکی دیکە هەموویانی دەمکوت کرد 
و خەتەکەی خۆی کە ناوی خەتی ئیمامە، بردە 

پێش کە لەڕاستی دا خەتی توندڕۆیەکانە.
بە  نییە  پێم وا  ئەمن  ــوە.  ڕۆی خومەینی  ئێستا 
ئیسالمی  کــۆمــاری  ڕێژیمی  خومەینی  مــردنــی 
ــاوەڕەدام کــە ڕێژیمی  ــ ــەو بـ ــڕووخــێ. ئــەمــن ل ب
کۆماری ئیسالمی هێشتا زەوەڕی )زەخیرە( هەیە 
قەیرانەکە  کە  دەخایەنێ  ماوەیەک  بەم جۆرە  و 
دەرکــەوێ  بــدا،  نیشان  خۆی  توندتر  دیسانیش 
لووتکە.  بگاتە  ڕێژیمیش  نێوخۆی  ناکۆکیی  و 
خومەینی  مەرگی  پاش  کە  سروشتییە  شتێکی 
دەسبەجێ ئاخوندەکان هەرنەبێ بەڕواڵەت یەک 
کاتی  شتێکی  من  ــاوەڕی  ب بە  ئەمەش  و  بگرن، 
توندتر  و  پتر  زۆر  ناکۆکییەکان  دەستکردە.  و 
سەرپۆشیان  درێژ  ماوەیەکی  بکرێ  کە  لــەوەن 
لەسەر دابنرێ و بەتایبەتی گیروگرفتەکانی واڵت 
ڕێژیمی  سەرانی  سەرەنجام  کە  زۆرن  ئەوەندە 
ئێستا ناچار دەکا هەڵوێست بگرن و هێندێ کار 
سەرەنجام  کە  بکەن  مەسەالنە  ئــەو  چــاری  بۆ 
کە  جۆراوجۆرانە  گرووپە  ئەو  قازانجی  دەگەڵ 

ئێستا لەنێو ڕێژیم دا هەن تێک دەگیرێن.
ــەڕاســتــی دا  بـــەم جـــۆرە ڕێــژیــمــی خــومــەیــنــی ل
ــاڕووخــێ،  ن دەســبــەجــێ  خومەینی  مــەرگــی  بــە 
لەنێوخۆی  ڕیشەدار  ئاڵوگۆڕی  بۆ  ڕێگا  بــەاڵم 
واڵتەکەمان دا خۆش بووە و ئەمن دڵنیام کە ئەو 
ڕەوتە ئێستا دەستی پێ کردوە و ئەگەر بمەوێ 
جۆرێکی دیکە بڵێم لەڕاستی دا مەرگی خومەینی 
ئیسالمییە.  کۆماری  ڕێژیمی  کۆتایی  سەرەتای 
ئەوەی بۆ ئێمە گرنگە ئەوەیە کە زۆربەی نزیک 
دەوێ،  ئاشتی یان  ــێــران،  ئ خەڵکی  بــەتــەواوی 
و  ئەمنیەت  دەوێ،  دێموکڕاسی یان  و  ئـــازادی 
بتوانن  کە  کەسانێک  و  دەوێ  ئاسوودەیی یان 

بەرنامەیەکی لەو جۆرە بخەنە بەر چاوی خەڵکی 
خۆیان  ڕاستگۆیی  بــە  ئــێــران  خەڵکی  و  ئــێــران 
پیادە  بابەتە  لەو  بەرنامەیەکی  کە  بکەن  قانیع 
ئێران دا  لە دواڕۆژی  پێم وایە ئەم ڕەوتە  دەکەن 
دەیباتەوە. ئەمن باوەڕم وایە کە هیچ گرووپێک 
هیچ  کار،  بێتە سەر  ئێران  لە  ناتوانێ  بەتەنیایی 
و  دیکتاتۆر  ببێتە  ناتوانێ  تەنیایی  بە  گرووپێک 
ئەگەر بشگاتە ئەو جێیە کە دەسەاڵت بەدەستەوە 
ئێمە وەک  بگرێ شەڕی نێوخۆیی وەڕێ دەخا. 
حیزبی دێموکڕات پێمان وایە دەتوانین ڕێژیم کز 
بکەین، دەتوانین زەبر لە ڕێژیم بدەین و تەنانەت 
ڕووخانیشی  هەلومەرجی  تاڕادەیەک  دەتوانین 
ببینە  ناتوانین  بەتەنیایی  بــەاڵم  بکەین.  ئامادە 
جێ نشین )ئاڵتێڕ ناتیڤ(، بۆیە ئێمە لە ئێران، لە 
بەشەکانی دیکەی ئێران لە هاوپەیمان دەگەڕێین 
بەرین،  زۆر  هەڤبەندییەکی  لە  هەموومان  کە 
هەموو  بتوانێ  کە  بــەرەیــەک دا  لە  دێموکڕاتیک 
بکاتەوە.  کــۆ  کــۆمــارخــوازان  و  دێموکڕاتەکان 
پێکەوە بە یەکگرتوویی خەبات بکەین و ئەمجار 
دوای ڕووخانی کۆماری ئیسالمی کارێک بکەین 
کە هیچ کات دیکتاتۆرییەکی باشتر یان خەراپتر لە 
کۆماری ئیسالمی نەیەتە سەر کار، بەڵکوو دوای 
و  شاهەنشاهی  دوورودرێــژی  دیکتاتۆریی  دوو 
ئیسالمی ڕێژیمێکی دێموکڕات بێتە سەر کار کە 

داخوازەکانی خەڵکی ئێران پیادە بکا.

ڕێکخراوە مارکسیستییەکان ئێستا تەنیا دوو ڕێگایان لەپێش دان. یان دەبێ ئازایانە پێ لە هەڵە و ڕابردووی پڕ لە 
هەڵەی خۆیان بنێن و لە سیفرەوە دەست پێ بکەن و بەرەو دێموکڕاسی بڕۆن، پەیوەندییە نێوحیزبیەکانیان دێموکڕاتیزە 
بکەن و فرەیی قبووڵ بکەن و وەدوای دیکتاتۆری نەکەون، یان هەر لەو حاڵەتی پێشوودا بمێنن. ئەمن پێم وایە ئاکامەکە 
ئەوە دەبێ کە هێندێ کەس لە حاڵەتی پێشوودا دەمێنن و ژمارەیەکیش دیارە ئازایەتی بەکار دێنن و سیاسەتێکی تازە 

دەگرنە پێش. هەر بۆیەش بەداخەوە دەبێ پێشبینی بکەین ڕیزە لەت بوونێکی دیکە لەو ڕێکخراوانەدا بێتە پێش

ئێمە باوەڕمان بە دێموکڕاسییەکی قووڵ لە ئێران هەیە، دێموکڕاسییەک 
کە ڕێز بۆ مافەکانمان دابنێ، ڕێز بۆ مافی نەیارانیش دابنێ. چونکە بە باوەڕی 
و  هەبێ  ناتوانێ  نەیاران  مافی  بۆ  ڕێزدانان  بێ  دێموکڕاسییەک  هیچ  ئێمە 
لە  دەیانەوێ  بەجۆرێک  کە  ڕێکخراوانەین  ئەو  هەموو  دژی  ئێمە  هەربۆیەش 

ئێران دیکتاتۆری دامەزرێنن

ئەمن باوەڕم وایە کە هیچ گرووپێک بەتەنیایی ناتوانێ لە ئێران بێتە 
سەر کار، هیچ گرووپێک بە تەنیایی ناتوانێ ببێتە دیکتاتۆر و ئەگەر بشگاتە 
ئێمە  دەخا.  وەڕێ  نێوخۆیی  بگرێ شەڕی  بەدەستەوە  دەسەاڵت  کە  ئەو جێیە 
وەک حیزبی دێموکڕات پێمان وایە دەتوانین ڕێژیم کز بکەین، دەتوانین زەبر لە 
ڕێژیم بدەین و تەنانەت دەتوانین تاڕادەیەک هەلومەرجی ڕووخانیشی ئامادە 
بکەین. بەاڵم بەتەنیایی ناتوانین ببینە جێ نشین )ئاڵتێڕ ناتیڤ(، بۆیە ئێمە 
لە ئێران، لە بەشەکانی دیکەی ئێران لە هاوپەیمان دەگەڕێین کە هەموومان 
بتوانێ هەموو  کە  بەرەیەک دا  لە  دێموکڕاتیک  بەرین،  زۆر  هەڤبەندییەکی  لە 

دێموکڕاتەکان و کۆمارخوازان کۆ بکاتەوە.
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مادح ئەحمەدی: 
ئەوەی کەسایەتیی د. قاسملوو لە 

ڕێبەرانی دیکەی کورد جیا دەکاتەوە 
بەها، ڕوانگە و پرەنسیپە سیاسییەکانیەتی 

کۆبوونەوە لەگەڵ خاتوو الریسا واترز، 
سێناتۆر لە حیزبی سەوزەکانی ئوسترالیا

ڕۆژی شەممە ١٨ی پووشپەڕ کۆڕیادی 33ی ساڵەی تێرۆرکردنی د. 
و  ئەندامان  لە  بەرچاو  ژمارەیەکی  بەشداریی  بە  هاوڕێیانی  و  قاسملوو 
دۆستانی حیزبی دێموکرات و نوێنەرانی ژمارەیەک لە حیزب و ڕێکخراوە 

کوردستانییەکان لە واڵتی نۆروێژ بەڕێوە چوو.
دێموکراتی  حیزبی  ڕێبەریی  ئەندامی  ئەحمەدی،  مادح  کۆڕیادەدا  لەم 
وەک  قاسملوو  دوکتور  "کەسایەتیی  نــاوی  لەژێر  باسێکی  کوردستان 
ڕێبەرێکی سیاسی" پێشکەش کرد و لە باسەکەیدا بە ئاوڕدانەوە لە ڕۆڵی 
کاراکتەری ڕێبەر لە بزاوتە سیاسییەکاندا تیشکی خستە سەر کەسایەتی 
و ڕۆڵی دوکتور قاسملوو لە بزووتنەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان. 
ئەو گوتی: دوکتور قاسملوو لە قۆناغێکی دژواردا ڕێبەرایەتیی بزووتنەوەی 
کە  بوو  لەئەستۆ  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  کوردی  میللی-دێموکراتیکی 
ئەوکات دۆزی کورد بە قەرا ئێستا لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیی و لەنێو ڕای 
گشتیدا نەناسرا بوو؛ هەروەها ئاستی وشیاری کۆمەڵگەی کوردستان و 

ئاستی گەشە و وشیاری  نەتەوەییش بە قەرا ئێستا نەبوو.
ئەندامی ڕێبەریی حیزب لە درێژەی باسەکەیدا لە دوو ڕوانگەی تێۆری و 
ئەزموونییەوە قسەی لەسەر کەسایەتیی دوکتور قاسملوو وەک ڕێبەرێکی 
بەرهەمەکانی  و  ڕوانگە  و  ئەزموون  بە  ئاماژە  بە  و  کرد  کاریزماتیک 
دوکتور قاسملوو گوتی: ئەوەی کاراکتەر و کەسایەتیی دوکتور قاسملوو 
لە ڕێبەران و بەڕێوەبەرانی حیزبەکانی دیکە جیا دەکاتەوە، ڕوانگە، بەها 
ئەوەی  بووەتە هۆی  ئەم ڕێبەرە مەزنەیە کە  پرەنسیپە سیاسییەکانی  و 
بزووتنەوەی سیاسیی  لەسەر  دوای شەهیدبوونیشی  لە  کاریگەرییەکانی 

کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەردەوام بێ. 
نوێنەرایەتیی  بە  بیرۆ،  مەحموود  بەڕێز  کــۆڕیــادەدا  ئەو  ــژەی  درێ لە 
ئەنجوومەنی نیشتمانیی کورد لە سووریە )ئەنەکەسە( پەیامێکی پێشکەش 
کرد، هەروەها پەیامی کۆمیتەی هاوکاریی حیزب و ڕێکخراوە سیاسییە 
کوردستانییەکان لە واڵتی نۆروێژ، کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی 
بۆنەیەوە  بەو  ئێران  ئێران و سازمانی خەباتی کوردستانی  کوردستانی 

خوێندرایەوە.

ئوسترالیای  کومیتەی  هەیئەتێکی  پووشپەڕ  ٢٢ی  چۆارشەممە،  ڕۆژی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان پێک هاتوو لە سەالح پورئەسەد و کامران 
سوهرابی لە شاری بریزبن لەگەڵ خاتوو الریسا واترز، سێناتۆر لە حیزبی 
سێناتۆر  دەفتەری  بەرپرسی  کەتینکا،  خاتوو  و  ئوسترالیا  سەوزەکانی 

واترز کۆ بوونەوە.
پێش  ساڵ   33 کە  کرد  ئەوەیان  باسی  حیزب  هەیئەتی  دیــدارەدا  لەو 
تێرور  ئێران  ڕێژیمی  دەستی  بە  قاسملوو  دوکتور  ڕۆژەدا  لەو  و  ئێستا 
کرا، ئەویش لە حاڵێکدا کە دەیویست بە ڕێگایەکی ئاشتییانەدا کورد پرسی 
ئوتریش  دەوڵەتی  کە  داخــە  جێی  بــەاڵم  بکا.  چارەسەر  ئێران  لە  کــورد 
ئێستاش  هەتا  بکوژانە  و  تێرۆریست  ئەو  و  کرد  ئــازاد  تێرۆریستەکانی 
بەئازادی دەسوڕێنەوە، بۆیە داوایان لە سێناتۆر واترز کرد کە بەپێی تۆانا 
هەوڵ بۆ وەگەڕخستنەوە کەیسی تێرۆری دوکتور قاسملوو و هاوڕێیانی 

بدات.
شەهیدکرانی  ڕووداوی  بۆ  بەداخبوون  لەگەڵ  واترز  الریسا  سێناتۆر 
پارێزەرەکانیەوە  و  دۆستەکانی  ڕێگای  لە  کە  دا  بەڵینی   قاسملوو،  د. 
لەگەڵ وەزیری  لە ڕاوێــژ  ئەو باسە  بکا و  بابەتە  ئەو  بــەدواداچــوون بۆ 
حکومەتی  لە  داوا  کە  بەڵێنیی  دا  هەروەها  بەرباس.  بێنێتە  دەرەوەشــدا 
ــەوەی هـــەوڵ بـــدرێ لــە دادگــایــەکــی  ئوسترالیا دەکـــا هاوکـــار بــێ بــۆ ئـ
و  قاسملوو  دوکــتــۆر  تــێــرۆری  بــڕیــاردەرانــی  و  بــکــوژان  نێودەوڵەتیی دا 

هاوڕێیانی دادگایی بکرێن.
لە درێژەی کۆبوبوونەوەکەدا هەیئەتی حیزب باسیان لە سیاسەتەکانی 
لەو  و  کرد  کــورد  گەلی  بە  دەرحــەق  ئێران  ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی 
بارەوە کۆمەڵێک زانیارییان بۆ سێناتۆر واترز خستە ڕوو. هەروەها باسی 
و  کرێکاران  خانەنشینان،  مامۆستایان،  دواییانەی  ئەم  خۆپێشاندانەکانی 
خەڵکی ئێرانیان دژی بە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی کرد. لەم پێوەندییەشدا 
سێناتۆر واترز بەڵێنی  دا داوا لە حکومەتی ئوسترالیا دەکا بۆوەی پشتیوانی 

خەباتی گەلی کورد ئێران بێت.

دادگای حەمید نووری بە مانای شکانی تابووی پارێزبه ندیی 
کۆماری ئیسالمی له الی ده زگا قه زاییه کانی ئورووپایە

)٢3ی  زایینی  ٢٠٢٢ی  ژوئــیــه ی  ١٤ی  ڕۆژی 
حه مید  دادگـــای  هــه تــاوی(،  ١٤٠١ی  پووشپه ڕی 
نـــووری، یــاریــده ده ری بــه نــاو دادیـــاری زیندانی 
گه وهه رده شتی که ره ج له ستۆکهۆڵم، پاش زیاتر 
له نه وه د دانیشتن و گوێگرتن له ده یان شایه تحاڵ 
و لێکۆڵینه وه له سه دان به ڵگه و فاکت، سه ره نجام 
ئێعدامی  له  ده ست هه بوون  تاوانی  به  ناوبراوی 
ساڵی  له  ئێران  سیاسیی  زیندانیانی  به كۆمه ڵی 
و  شه ڕ  جینایه تی  ئه نجامدانی  و   )١3٦٧(  ١٩٨٨
هه تا  زیندانی  به  پێوه ندییه دا،  لــه و  عه مد  قه تڵی 

هه تایی مه حکوم کرد.
به یه ك گه یشتنی  خاڵی  نــووری   حه مید  دادگــای 
ــی  ــان ــه چــاالک ــدێــک لـ ــن ــی هــێ ــریـ ــوور و ژیـ ــشـ مـ
ده ستگیرکردن  زه مینه ی  که  ئێران  ئۆپۆزیسیۆنی 
کۆماری  تاوانباره ی  له و  سکااڵ  تۆمارکردنی  و 
ئیسالمییان پێک هێنا له الیه ک و، له الیه کی دیکه وه 
دادوه رانــی  و  دادستان  دادپه روه ریی  و  ئازایه تی 
هێندێک  له  که ڵك وه رگرتن  به  که  بوو  سوئێدی 
نێوده وڵه تی  جینایی  قانوونی  نوێی  زه رفیه تی 
ــی  ــه ت بــه تــایــبــه تــی "ســه اڵحــیــیــه تــی جــیــهــانــی" ده رف
پرۆسه یه کی که موێنه ی دادپه روه رییان له پێوه ندی 
له گه ل تاوانبارێکدا ڕه خساند که هیچ پێوه ندییه کی 

هۆکاریی به ده وڵه تی سوئێده وه نه بوو.
ــه  ــه وه دای ل ــووری  نـ حه مید  ــای  ــ دادگ گرینگیی 
لـــه دوای دادگـــای تــێــرۆری شــاپــوور به ختیار  که 
به  ســه بــاره ت  میکۆنۆس  ــای  دادگ و  فه ڕانسه  له 
تێرۆری دوکتور شه ڕه فکه ندی له ئاڵمان و دادگای 
بێلژیک سه باره ت به پیالنی ته قاندنه وه ی میتینگی 
ده گمه ن  لــه و  پــاریــس،  ڤیلپه نتی  له  موجاهیدین 
حاڵه تانه ی تۆماری زیاتر له چوار ده هه  تێرۆر و 
جینایه تی کۆماری ئیسالمی له نێوخۆ و ده ره وه ی 
واڵتــه کــه لـــه ودا مــۆره کــانــی کــۆمــاری ئیسالمی 
له پشت  و  دراون  حوکم  جینایه ته کانیان  به هۆی 
ناڕاسته وخۆ  یا  ڕاسته وخۆ  به شێوه ی  وانیشه وه 
ــودی ئـــه و ڕێــژیــمــه ده ســت  بــه رپــرســیــارێــتــیــی خـ
نــووری  حه مید  دادگــای  حوکمی  کــراوه.  نیشان 
له و الیه نه شه  وه پڕبایه خه  که له کاتێکدا ده رده چێ 
که ڕووبه ڕووبوونه وه ی زیاتر له پێشووی خه ڵک 
و  ئیسالمی  کــۆمــاری  ڕێژیمی  لــه گــه ڵ  ئــێــران  لــه 
داهاتووی،  به  سه باره ت  ڕێژیمه  ئه و  دڵه ڕاوکێی 
کاربه ده ستانی ئه و ڕێژیمه ی هێناوه ته  سه ر ئه وه 
ده ستگیری  له  نوێ  شه پۆلێكی  کاتدا  یه ك  له  که 
و زه بر و زه نگ له نێوخۆی واڵت وه ڕێ بخه ن و 
قۆناغێکی نوێ له سات و سه ودای سیاسی له گه ڵ 
دنیای ده ره وه به تایبه تی ئورووپاییه کان و ڕاست 
ئه گه ر  بگرنه به ر.  تێرۆره کان  په روه نده ی  له سه ر 
سه ره ڕای هه موو فشار و شانتاژه کانی، کۆماری 
ئیسالمی نه یتوانی پێش به دادگایی کردنی مۆره 
ئه سه دوڵاڵ  و  نووری  حه مید  وه ک  نێرده کانی  و 
ئه سه دی بگرێ، به دوور نازانرێ که به  کۆمه ڵێك 
نێوده وڵه تییه كان  پێوه ندییه   ئێستای  هــۆکــاری 
ده وڵه تانی ئورووپایی مل بۆ هه وڵه کانی کۆماری 
و  مۆره  کانی  ڕاده ستکردنه وه ی  له پێناو  ئیسالمی 

ناکامکردنی کارزاری عه داڵه تخوازی بده ن.

ده فته ری سیاسیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان 
خۆی  ده سخۆشیی  و  سوپاس  ده ربڕینی  وێڕای 
قه زایی  ده زگــای  سه ربه خۆیی  و  بوێری  له حاند 
قوربانییانی  که سوکاری  له  پیرۆزبایی  و  سوئێد 
ئه و  هه موو  و   ٦٧ ساڵی  به کۆمه ڵه کانی  ئێعدامه 
سه رخستنی  و  بردنه پێش  له  ئێرانییانه  ی  چاالکه 
کۆڕ  سه رنجی  هه بووه،  نه خشیان  که یسه دا  ئه و 
و  ئێرانی  به شه ردۆسته   و  سیاسی  کۆمه ڵه  و 

ئورووپاییه کان بۆ الی دوو مه سه له ڕاده کێشێ:
نــووری وه ك  که یسی حه میدی  که  ئێستا    -١
دڵخواز  ئاکامی  به   ئه سه دی  ئه سه دوڵاڵ  که یسی 
وشیاری  به  الیــه ک  هه موو  پێویسته  گه یشتوه، 
بوونی  جێبه جێ  چاوه دێریی  هه سته وه رییه وه  و 
و  لۆبیگه ری  ته وژمی  به  و  بکه ن  حوکمانه  ئه و 
بکرێ  له وه  پێشگیری  تێ بکۆشن  مێدیایی خۆیان 
له گه ڵ  ئورووپایی  ده وڵه تانی  ساتوسه ودای  که 
ڕێــژیــمــی ئــێــران لــه پــێــوه نــدی لــه گــه ڵ ئــاڵــوگــۆڕی 
ــه هـــــه ردووال چــاره نــووســێــکــی  حـــوکـــمـــدراوان ل
پێچه وانه ی بڕیاری دادگاکان نسیبی جینایه تکارانی 

کۆماری ئیسالمی بکا؛
ــه ئـــیـــدی تـــابـــووی  ــه ســـه رده مـــێـــکـــدا کـ ٢- لـ
پارێزبه ندیی کۆماری ئیسالمی و مۆره کانی له الی 
چه مکی  و  شکاوه  ئورووپا  قه زاییه کانی  ده زگــا 
سه اڵحییه تی جیهانی ئه و هیوایه ی دروست کردوه 
ده وڵه تانی  موعته به ره کانی  قه زاییه  ناوه نده  که 
کۆماری  مرۆییه کانی  دژه  تــاوانــه  لــه  ئــورووپــا 
ئیسالمی بپێچنه وه، جێی خۆیه تی هه موو هه وڵێک 
ــدرێ بۆ ئــه وه ی ئــه و ڕه وتــه درێــژه بکێشێ و  ب
گه لی  و  ئێمه  حیزبی  بۆ  بــدا.  به رهه م  زیاتریش 
بوونی  هاوکات  کوردستان  ڕۆژهه اڵتی  له  کورد 
ده رچوونی حوکمی دادگای حه مید نووری له گه ڵ 
سی و سێهه مین ساڵوه گه ڕی تێرۆری سکرتێری 
له  قاسملوو  دوکتور  دێموکڕات  حیزبی  گشتیی 
هاوده ستیی  وه بــیــرخــه ره وه ی  ئوتریش  ڤییه نی 
بۆ  ئیسالمی  کۆماری  له گه ڵ  واڵته  ئه و  ده وڵه تی 
پێشگیری له به دواداچوونی قه زایی ئه و جینایه ته 

و دیزه به ده رخۆنه کردنیه تی.
جارێکی  بــۆ  نـــووری  حه میدی  که یسی  ــه اڵم  ب
دیکه  ده ری ده خا که ئه گه ر ده وڵه تانی ئورووپایی 
ته سلیمی شانتاژه کانی کۆماری ئیسالمی نه بن و 
به  خۆیان  ئه رکی  قه زاییه کانیان  ده زگــا  لێگه ڕێن 
دروستی به جێ بگه یه نن، هه م له قانوونی جینایی 
بــووه،  په یدا  نــوێ  زه رفیه تی  زۆر  نێوده وڵه تیدا 
و  ئیسالمی  کۆماری  تاوانباریی  به ڵگه  کانی  هه م 

مۆره کانی فره و حاشاهه ڵنه گرن.
تــێــرۆری  که یسی  لــه  تایبه تی،  به شێوه یه کی 
دوکــتــور قــاســمــلــوودا لــه گــه ڵ ئـــه وه کــه حوکمی 
دوای  مــانــگ  چــه نــدیــن  تــێــرۆریــســتــه کــان  جه لبی 
ناردنه وه یان بۆ ئێران ده رچوون، به اڵم ئیعتباری 
نه ك هه ر  له جێی خۆیه تی و  ئه و حوکمانه هه ر 
و  تێرۆریسته كان  به رپرسیارێتیی  به ڵگه كانی 
کۆماری ئیسالمی له و جینایه ته دا بێئه مالوئه والن، 

چه ندین  ئێستا  تا  تێرۆره که وه  ــه دوای  ل به ڵكوو 
پــه روه نــده یــه  ئــه و  ســه ر  هاتوونه ته  نــوێ  فاکتی 
ــه وه ی پــاســاو ده دا. ئــه وه  ــردن کــه ســه رلــه نــوێ ک
نایه ته  ــراو  ــ داخ بــه  که یسه  ئــه م  کــه  ــه وه  لـ جیا 
زه مان  تێپه ڕینی  جینایه ته که ش  و جۆری  ئه ژمار 
که یسی  به پێچه وانه ی  زیاتر،  له وه ش  نایگرێته وه. 
دوکــتــور  ــێــرۆری  ت که یسی  لــه  ــــووری،  ن حه مید 
پێوه ندی ڕاسته وخۆی  بوونی  به هۆی  قاسملوودا 
هۆکاری له گه ڵ ده وڵه تی ئوتریش )به ڕێوه چوونی 
بۆ  په نابردن  ئوتریش(  خاکی  له سه ر  تێرۆره که 
و  نییه  پێویست  جیهانییش  سه اڵحیه تی  چه مکی 
ئه وه که  ته نانه ت  هه بێ،  ئیراده ی سیاسی  ئه گه ر 
چیدیکه  قاسملوو  دوکتور  تێرۆری  تۆمه تبارانی 
به   پێش  نــه مــاون  ئوتریشدا  پۆلیسی  لــه ده ســت 
ــه و تــێــرۆره و  ــه وه ی پـــه روه نـــده ی ئ ــردن چــاالک ک
پێکهێنانی دادگایه ک ناگرێ، چونکه له که یسی له م 
جۆره دا ته نانه ت ده کرێ تاوانباران له سه ر بنه مای 
غیابی خۆیاندا  له  واته  “کۆنتووماس”  مێکانیزمی 

دادگایی بکرێن.
له  ده بێ  که  به رچاوڕوونییه ك  هه موو  له گه ڵ 
نێونه ته وه ییه کان  پێوه ندییه  واقعییه تی  بۆ  ڕوانین 
ــا و ده وڵـــه تـــه  ــ ــورووپ ــ ئ نـــێـــوان  و مــشــتــومــڕی 
دیکتاتۆره کانی وه ک کۆماری ئیسالمی مان هه بێ، 
ئێمه له و باوه ڕه داین که ئه گه ر هێز و بژارده کانی 
نه یاری کۆماری ئیسالمی هه موو توانا کارناسی 
بخه ن، زه  رفییه ته  یه ک  لۆبیگه رییه كانی خۆیان  و 
دیکه شدا  که یسه کانی  له  ده توانن  قانوونییه کان 
لێ  نووری یان  حه میدی  که یسی  وه ک  به رهه می 
هه لومه رجی  که  نازانین  به دووریشی  بکه وێته وه. 
ئیسالمی  کۆماری  ئێستا  -ئه گه ر  نێوده وڵه تییش 
ته مای پێ به ستووه- دواتر سه رله نوێ به جۆرێک 
ویستی  قازانجی  به  که  بێ  به سه ردا  ئاڵوگۆڕی 
جینایه ته کانی  قه زایی  پێڕاگه یشتنی  و  عه داڵه ت 

کۆماری ئیسالمی ته واو بێ.
له گه ڵ پیرۆزبایی له  ڕه وتی دادخوازیی خه ڵکی 
ڕێژیمی  بۆ  زیاتر  ڕیسوایی  ــاره زووی  ئ و  ئێران 
ئیسالمیی  کۆماری  سه رکوتکه ری  و  تێرۆریست 

ئێران.

حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
ده فته ری سیاسی

١٥ی ژوئیه ی ٢٠٢٢ی زایینی
)٢٤ی پووشپه ڕی ١٤٠١ی هه تاوی(

)ڕاگه یەندراوی ده فته ری سیاسی به بۆنه ی ده رچوونی حوکمی دادگای حه مید نووری له سوئێد(

ئیدی  که  سه رده مێکدا  له   -
کــۆمــاری  پارێزبه ندیی  ــووی  ــاب ت
ده زگا  له الی  مۆره کانی  و  ئیسالمی 
و  شکاوه  ئــورووپــا  قه زاییه کانی 
ئه و  جیهانی  سه اڵحییه تی  چه مکی 
هیوایه ی دروست کردوه که ناوه نده 
ده وڵه تانی  موعته به ره کانی  قه زاییه 
ئورووپا له تاوانه دژه مرۆییه کانی 
جێی  بپێچنه وه،  ئیسالمی  کۆماری 
بۆ  بدرێ  هه وڵێک  هه موو  خۆیه تی 
و  بکێشێ  درێژه  ڕه وته  ئه و  ئه وه ی 

زیاتریش به رهه م بدا.

له گه ڵ هه موو به رچاوڕوونییه ك که ده بێ له ڕوانین بۆ واقعییه تی پێوه ندییه 
نێونه ته وه ییه کان و مشتومڕی نێوان ئورووپا و ده وڵه ته دیکتاتۆره کانی وه ک 
کۆماری ئیسالمی مان هه بێ، ئێمه له و باوه ڕه داین که ئه گه ر هێز و بژارده کانی 
نه یاری کۆماری ئیسالمی هه موو توانا کارناسی و لۆبیگه رییه كانی خۆیان یه ک 
به رهه می  دیکه شدا  که یسه کانی  له  ده توانن  قانوونییه کان  زه  رفییه ته  بخه ن، 

وه ک که یسی حه میدی نووری یان لێ بکه وێته وه.
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جیاوازییەکانی شوناس پێدەری 
"سەرکردەی کاریزما"

شــــــاهۆ مەتین

ــان، شەهید د.  ــەرم ــبــەری ه 33 ســاڵ بــە ســەر تــیــرۆر ڕێ
دەستی  بە  کە  ئۆتریش  پێتەختی  لە  هاوڕێیانی  و  قاسملوو 
ئەویش  ئێران،  ئاخوندیزمی  ڕێژیمی  دیپلۆمات تێرۆریستەکانی 
یەکێک  بەحەق  تێپەڕی.  کران،  شەهید  وتووێژ  میزی  لەسەر 
لەو تایبەتمەندییانەی دوکتۆر قاسملوویان لە ڕێبەرانی تر جیا 
دوکتۆر  کاک  مەزن"ی  "سەرکردایەتیی  دەکــردەوە، خەسڵەتی 
بوو. "بڕایان تریسی" لە کتێبەکەیدا بنەماکان و جیاوازییەکانی 
کە  دەکــاتــەوە  شی  گــەورە"  "سەرکردایەتیی  شوناس پێدەری 
بگرین،  قاسملوویان  شەهید  بەری  بە  خەسڵەتانە  ئەو  بێتوو 

دەبینین کە بەحەق پێناسە و وێنایەکی پڕ بەپێستە.
بڕایان تریسی پێی وایە "سەرکردەکان لەدایک نابن، بەڵکوو 
فێری  تر هەر کەسێک دەتوانێ  واتایەکی  بە  دەبــن".  دروست 
پێویستە،  ئەو کارامەییانەی بێ کە بۆ سەرکردەیەکی گەورە 
پێوە ماندوو  تایبەتدا بڕوا و خۆی  بەاڵم دەبێ بە ڕێرەوێکی 
سەرکردە  هەموو  کە  ئەوەیە  چەمکە  لــەو  تێگەیشتن  بکات. 
بە  بەاڵم  بوون،  سەرکەوتووەکان سەردەمانێک شوێنکەوتوو 
وردبوونەوە و ئانالیزکردنی بیر و ئاوەز و ڕەفتار و هەڵوێستی 
ئەو سەرکردە سەرکەوتووانەی دەیانناسن، بەرە بەرە فێری 
"بنەماکانی سەرکردایەتی" بوون و بۆخۆشیان بوونە رێبەر و 

سەرکردەیەکی مەزن.

گرنگترین بنەماکانی سەرکردەی کاریزما و مەزن
و  هەیە  درێژخایەنیان  دیدێکی  گــەورەکــان  ســەرکــردە   -١
هەموو یەکەکانی حیزبی بۆ بەدیهێنانی ئەو دیدە گەورەیە کۆ 

دەکەنەوە.
هەیە  ڕادەبەدەریان  لە  تواناییەکی  مەزنەکان  ٢- سەرکردە 
بۆ گۆڕینی دیدگای حیزب بۆ ئامانجی گەورە و پاڵنەر، تا ئەو 
ڕادەیە کە هەموو ئەندامانی حیزب ژیانی خۆیان ببەخشن بۆ 

گەیشتن بەو ئامانجانە.
کەسانی  ناکەن  چاوەڕێ  هەرگیز  گەورەکان  3- سەرکردە 
تر بۆ خەونەکانی ئەو تێ بکۆشن، بەڵکوو بۆخۆیان مرۆڤێکی 
دەکەن  کار  و  دەدوورن  پێکەوە  ــان  ڕۆژی و  شەو  و  چاالکن 
بۆ گەیشتن بە ئامانجە مەزنەکەیان. بەم شێوەیە هانی ئەوانی 
تریش دەدەن بۆ کارکردنی شەو و ڕۆژ، نەوەستان و شێلگیری.
٤- سەرکردە مەزنەکان لە هەڵەی ئەندامەکانیان خۆش دەبن، 
بۆ ئەوەی ئەم لێبوردنە ببێتە پاڵنەریان بۆ سەرکەوتنی زیاتر 
نیشاندانی  بۆ  ئاساییەکان  کاتێکدا سەرکردە  لە  داهاتوودا.  لە 
ئۆتۆریتەی خۆیان زۆر بەکەمی لە هەڵەی ئەندامەکانیان خۆش 

دەبن.
و ڕوحی  دەکــەن  گــەورە  ڕیسکی  مەزنەکان  ٥- سەرکردە 

بوێری و ورەبەرزی لە حیزبەکەیاندا دەچێنن.
بــە کەوچکێک  ــژن،  ــشــوودرێ پ گـــەورەکـــان  ــردە  ٦- ســەرک
لە  دەســت  ناکامییەکانەوە  هــۆی  بە  و  نــاکــەون  وەمــەلــە  ئــاو 
بە  گەیشتن  بۆ  هەوڵدان  لە  هەرگیز  هەربۆیە  بەرنادەن.  هیوا 
نەسرەوتنەش  ڕۆحی  هەمان  هەر  و  ناوەستن  ئامانجەکانیان 

دەخەنە نێو دەمارەکانی ژیانی حیزبەکەیانەوە.
لەسەر  بڕیار  دەیــانــەوێ  کاتێک  مەزنەکان،  سەرکردە   -٧
پرسێک بدەن، بەردەوام بیر لە ڕەهەند و الیەنە جۆراوجۆرەکانی 
"ئەگەر  دەپرسن:  خۆیان  لە  هەمیشە  و  دەکەنەوە  بابەتە  ئەو 
ئەم کارە بکەین چ سودێکی درێژخایەنمان دەست دەکەوێت؟ 
ئەندامان و  ئایا  کاردانەوەی ڕکەبەر و دوژمن چۆن دەبێت؟ 

میللەت بەم بڕیارەمان ڕازی دەبن؟"
٨- سەرکردە گەورەکان سەرنجیان لەسەر دروست کردنی 
ئەرکە  لەسەر  نەک  ڕکەبەرەکان"دایە  لە  بنەڕەتی  "جیاوازیی 

ڕۆتینیەکان.
بۆ  هەیە  نائاسایییان  توانایەکی  گەورەکان  سەرکردە   -٩
ڕوونکردنەوە و شیکردنەوەی ئامانج و بیرۆکە و پالنەکانیان. 
هەر لەبەر ئەم هۆکارەش هەمیشە دڵنیا دەبن لەوەی ئەندامانی 
حیزب و گرووپەکانیان لە هۆکارەکانی هەڵبژاردنی ئەو ئامانج 

و بیرۆکە و بەرنامانە تێ دەگەن.
١٠- سەرکردە مەزنەکان هەمیشە وەک ژێنەڕاڵێک لە هێڵی 
حیزبەکەیان  سەرکەوتنی  بۆ  ئەندامەکانیان  لەگەڵ  و  پێشەوە 
تێ دەکۆشن. ئەوان هەرنەبی یەک لە چواری کاتەکانیان لەگەڵ 
ئەندامانی حیزبدا بەسەر دەبەن و نایەڵن هیچ دابڕانێک لە نێوان 

خۆیان و گرووپەکەیاندا دروست ببێت.
بۆ  تــرێــســی"  "بــڕایــان  کــە  بنەمایانە  بــەو  بــە ســەرنــجــدان 
قاسملوو  دوکتۆر  مەزن دەست نیشانی کردوون،  سەرکردەی 
بۆیە  بــوو.  جیهانی  و  کوردستانی  مــەزن"ی  "سەرکردەیەکی 
لە  خــۆ  نەیانتوانی  ئــێــران  ئاخوندیزمی  تــاریــک   پــەرەســتــانــی 
بەرانبەر خۆری پڕشنگداری هزر و ئەندێشەکانیدا بگرن، لەو 
سۆنگەیەشەوە بە دەستی غەدر و تاوان لە خەڵکی کورد، لە 

مڕۆڤایەتی و کۆمەڵگەی جیهانییان ئەستاند .

تەیموور مستەفایی

د. قاسملوو و بنەڕەتی سەربەخۆیی سیاسیی بڕیاردان

سەربەخۆیی سیاسی واتای ئەو بڕیار و کردەوانە 
دەگەیەنێ کە حێزبێک یان دەوڵەتێک لە چوارچێوەی 
ســـەرەڕای  میللەتەکەیدا  و  حیزب  ــدیــی  بــەرژەوەن
هەست کردن بە کۆسپ و مەترسییەکانی سەر ڕێگا 

بەڕێوەیان دەبا.
ڕەوت  و  گــرووپ  دنیادا  ئەمڕۆی  سیاسەتی  لە 
و  کـــورت  ئامانجە  دەدەن  هـــەوڵ  ــەکــان  ــەت دەوڵ و 
بەهۆی  و  جوراوجۆر  ڕێگای  لە  درێژمەوداکانیان 
الیەنەکانی دیکەوە ببەنە پێش، بۆ ئەوەی خۆیان و 
وەها  چوارچێوەی  لە  نەبن.  زیانمەند  ڕەوتەکەیان 
بیرکردنەوەیەکدا بۆ ئەوەی حیزب یا ڕەوتێک بتوانێ 
بڕیاری سەربەخۆ بدا، بێجگە لە تێپەڕاندنی ترس و 
بواری سیاسی  لە  پێویستە  ڕێگا  کۆسپەکانی سەر 
و  ڕووداوو  لێکدانەوەی  توانای  جیهانبینییەوە  و 
پێشهاتەکانی زۆر لە سەرەوە بێت تا نەکەوێتە ژێر 
کەسایەتییەکانی  و  جەریان  و  حیزب  کارتێکەریی 
دیکەوە. لە مێژووی حیزبی ئێمەشدا د. قاسملوو بە 
ئەمەش  و  دەناسرێ  حیزب  سەربەخۆیی  مێعماری 
کەسییانەی  تایبەتمەندییە  ــەو  ئ بــۆ  ــتــەوە  دەگــەڕێ
ناسینی  و  بــڕیــاردان  ئازایەتیی  لە  د.قاسملوو  کە 
ــەوەکــەمــان لـــەالیـــەک، و  ــەت ــەکــانــی ن ــی ــدی بــەرژەوەن
خوێندنەوەی پیالنی دوژمنانی نەتەوەکەمان لەالیەکی 

دیکەوە هەیبووە .
تەشکیالتی  کوردستان  کۆماری  تێکچوونی  پاش 
خەڵک  خۆشەویستیی  بەاڵم  هەڵوەشایەوە،  حیزب 
بۆ کۆمار و ویستی مافخوازیی خەڵکی کوردستان 
الوی  کۆمەڵێک  و  مــابــوو  خــۆیــدا  جێی  لــە  هـــەروا 
قاسملوو  عەبدولڕەحمان  لەوان  یەک  کە  خوێنگەرم 
دایە  دەستیان  ــوودە  ت حیزبی  هاوکاریی  بە  بــوو، 
ئەو  ڕاســتــیــدا  لــە  کــوردســتــان.  الوانـــی  ڕێکخستنی 
ڕێکخستنی  ــە  ل بــەشــێــک  دەبـــوونـــە  ڕێکخستنانە 
حیزبی توودە لە کوردستاندا، بەاڵم بەناوی حیزبی 
ئەندامی حیزب  بــوو  ئـــەوەش  هــەر  دێــمــوکــراتــەوە، 
ڕێکخراوی  بە  پەیوەندیی  تــاران  دەچـــووە  کاتێک 
حیزبی تودەوە دەگرت و ئەرکی خۆی لە تاران وەک 
کاتیشدا  لەهەمان  ڕادەپەڕاند.  تودە  حیزبی  ئەندامی 
وەک  کوردستان  دەهاتە  کە  تودە  حیزبی  ئەندامی 
دەکرا،  دیاری  بۆ  کاری  دێموکرات  حیزبی  ئەندامی 
بوو.  تــودە  حیزبی  ــادری  ک بۆخۆیشی  د.قاسملوو 
ــە هــەروا دەچــووە پێش تا لە ئاکامدا لە  ئــەم ڕەوت
بەرینی  کۆبوونەوەیەکی  لە  هەتاوی  ١33٤ی  ساڵی 
ناوی  کە  مەهاباددا  کەوتەرانی  ناوچەی  لە  حیزبی 
و  ئیبتکار  بە  دانــرا،  لەسەر  یەکەمیشی  کۆنفرانسی 
پێشنیاری شەهیدی د. قاسملوو، پۆلیس زەدە بوونی 
ئەوکاتی حیزبی تودە دەکرێتە بیانوو و بڕیار دەدەن 
جیاواز  تەشکیالتیی  کــاری  بـــەدواوە  ڕێکەوتە  لــەو 
بەڕێوە  تــودەدا  حیزبی  تەشکیالتی  چوارچێوەی  لە 
سەربەخۆیی  بناغەی  بەردی  بە  ئەمەش  کە  بەرن، 

سیاسیی حیزبی دێموکرات دادەنرێ.
لە دوو قۆناغی میژوویی دیکەشدا حیزب بەهۆی 
تێنەگەیشتن  و  ڕێــبــەری  سیاسی  ئاستی  الوازیـــی 
ژێر  کەوتووەتە  ئەوکات  بابەتیی  هەلومەرجی  لە 
دیکەوە  سیاسییەکانی  ــە  ڕەوت و  حیزب  بــانــدۆری 
ڕەوتــی  و  یەکڕیزی  بە  زۆر  زیانی  ــارەوە  ب لــەم  و 
گەلەکەمان  و  حیزب  خەباتی  بەرەوپێش چوونی 
هەتاویدا  -١3٤3"ی  ساڵەکانی"١3٤٢  لە  کــەوتــوە. 
بەهۆی  ئیسحاقی(  )عــەبــدوڵــاڵ  تــەوفــیــق  ئــەحــمــەد 
بەستراوەیی  و  دۆستایەتی  نێوان  جیانەکردنەوەی 
و بــە بیانووی کــوردایــەتــی بــە ڕادەیـــەک خــۆی و 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی خستە ژێر باندۆری 
جێگایەک  کە  ــاشــوورەوە  ب کوردستانی  شۆڕشی 
ــۆ خــۆدەرخــســتــن وەک حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی بە  ب
خــۆیــەوە  ســەربــەخــۆی  خسڵەتی  و  تایبەتمەندی 
نەهێشتەوە. بە جۆرێک کە نە باسێک لە دەرچوونی 
ناوی  بە  نە شتێک  و  ما  ئــارادا  لە  گۆڤاری حیزبی 
ڕاستیدا  لە  بەم چەشنە حیزب  ...هتد.  و  تەشکیالت 
کاری ببووە ڕاپەڕاندنی کاروباری شۆڕشی ئەیلول، 

ئەویش لە نزمترین ئاستی خۆیدا.
هـــەر لـــەو قـــۆنـــاغـــەدا د. قــاســمــلــوو لـــە ســاڵــی 
١33٩تــا١3٤٩ی هەتاوی لە حیزب دور دەخرێتەوە 
بە  زۆر  سااڵنەدا  لەو  نووسیویەتی  خۆی  وەک  و 
دەبێ.  دیموکرات  حیزبی  وەزعــی  لە  ئاگای  کەمی 
ساڵی ١3٤٩ کە د. قاسملوو دەگەڕێتەوە کوردستانی 
ــەک لــە ڕێبەرانی  ــارەی بــاشــوور، بــە هــاوکــاریــی ژم

ئەوکات ئەندامانی پرش وباڵوی حیزب کۆ دەکەنەوە 
و بە نووسینی بەرنامەوپێڕەو و دانانی کالسی کادر 
بەبەر  دیکە  گیانێکی  سێهەم  کۆنفرانسی  گرتنی  و 
لەگەڵ  پەیوەندییەکانیشیان  لە  دەکــاتــەوە.  حیزبدا 
وەک  هاوسەنگی  لە  جۆرێک  بارزانیشدا  و  پارتی 
چەشنە  بــەم  و  دێنن  پێک  حیزب  دوو  پەیوەندیی 
حیزب دەخرێتەوە سەر ڕێڕەوی ڕاستەقینەی خۆی.
 پاش سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێرانیش کاتێک 
حیزب هەر چەند بەدرەنگەوە دەگەڕێتەوە نێوخۆی 
ڕێک دەخاتەوە،  خۆیدا  ڕیزەکانی  لە  خەڵک  و  واڵت 
بــە لــەبــەرچــاوگــرتــنــی بــاکــگــراوەنــدی مــێــژوویــی و 
لە  بــەئــەزمــوون  ڕادەیـــەک  تــا  ڕێبەرییەکی  بــوونــی 
ڕێبەرییە  ئەو  ســەرەوەی  لە  کە  سیاسییەوە  باری 
هەبوو،  قاسملوو  د.  وەک  بێ وێنەی  کەسایەتییەکی 
توانیی لە ماوەیەکی کورتدا بە سەدان هەزار کەس 
لە ئەندام و کادر و پێشمەرگە و الیەنگر لە دەوری 
و  دۆســت  کــە  هێزێک  ببێتە  و  بکاتەوە  کــۆ  خــۆی 
بە  و  کاتەدا  لەم  ڕاست  بکەن.  بۆ  حیسابی  دوژمن 
پیالنی هاوبەشی حیزبی تودە و کۆماری ئیسالمی 
و بە هاندانی چەند کەسێک لە ڕێبەریی حیزب و بە 
قۆناغی  قۆناغ  گوایە  کە  تیورییە  ئەو  هێنانەگۆڕێی 
خەباتی دژی ئیمپریالیستییە و لەم قۆناغەدا پێویستە 
ببنەوە  ئیمپریالیزم  بـــەرەوڕووی  هێزەکان  هەموو 
ئیمپریالیستییە،  دژی  هێزێکی  ئیسالمی  کۆماری  و 

دەبێ بچنە ئەو بەرەیەوە.

لە چوارچێوەی ئەم لێکدانەوەیەدا، حیزبی توودەی 
بــێ نــێــوەرۆکــی  دروشــمــی  هیندێک  بــەهــۆی  ئــێــران 
خۆمەینی لە دژی ئەمریکا ئەو و ڕێژیمەکەیان بەدژی 
ئێمپریالیستی لە قەڵەم دەدا و داوایان دەکرد حیزب 
ئیسالمی  کۆماری  تەسلیمی  و  بێنێ  خەبات  لە  واز 
ببێت، کە ئەمە لەالیەن زۆربەی هەرە زۆری ڕێبەری 
و کادر و پێشمەرگە و خەڵکی کوردستانەوە ڕەت 
پیالنی کۆماری پەت و سێدارە  بەداخەوە  کرایەوە. 
حیزبی  لــە  گــرووپــێــک  توانییان  تـــوودە  حیزبی  و 
دیموکرات -کە بە تاقمی ٧ کەسی ناسران- لەگەڵ 
دواتر  کە  حیزب  لە  پێشمەرگە  و  کادر  ژمارەیەک 
ناوی" پەیڕەوانی کۆنگرەی چواریان" لەسەر خۆیان 
بە  خۆڕادەست کردنەوە  دوای  ئــەوان  داببڕن.  دانــا 
چی  ئیمپریالیستی  دژی  خەباتی  بیانووی  بە  ئێران 
حیزبی  دژی  کــە  نــەمــا  دوژمــنــکــاری  و  سیخوڕی 
دیموکرات نەیکەن. پاش چەند مانگ لە دابرانی تاقمی 
لێکدانەوەکانی  هەڵەبوونی  و  کزی  کەسی،  حــەوت 
نێوەرۆکی  لەسەر  تاقمەش  ئــەو  و  ــوودە  ت حیزبی 
دەرکەوت  هەمووان  بۆ  ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی 
نورەدیین  تەبەری،  -ئیحسان  تیئوریسیەنەکانیان  و 
تیغی  بــەر  کەوتنە  و..."  گــەالوێــژ  عەلی  کیانوری، 

جەالدەکانی کۆماری ئیسالمی و ئێعدام کران.
مەبەست ئەوەیە لە هەردوو قۆناغدا ئەوەی بووە 
ئەم زەرەر و زیانانە کە وەبەر بزووتنەوەی  هۆی 
کورد کەوت، کزی و الوازییەک بوو لە خوێندنەوە 
و لێکدانەوەی هەلومەرجی عەینی و زیهنیی ئەوکاتی 
کۆمەڵگەی ئێران و کوردستان، هەروەها نەناسینی 
ئیسالمی  کــۆمــاری  کۆنەپەرەستانەی  نــێــوەرۆکــی 
تاقمی حەوت  بۆ  ئــەوەی  دیکەوە  لەالی  و  لەالیەک 
کەسی و حیزبی توودە گرینگ نەبوو، بەرژەوەندیی 
بااڵی نەتەوەیی بوو. ئەوان مەبەستیان  ڕازی کردنی 
یەکیەتیی  دڵــخــۆش کــردنــی  و  ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک
سۆڤییەت بوو کە ئەوکات کیسەی لەسەر دۆستایەتیی 

خۆیان و کۆماری ئیسالمی هەڵدرووبوو.
ئــەو دوو ڕەوتـــەدا کــە بەکورتی  بــەرامــبــەر  لــە   
ڕاستەقینەی  دێــمــوکــراتــی  حیزبی  کـــرد،  بــاســمــان 
کە  هەبوو  خەڵک  ئــیــرادەی  و  ویست  لە  هەڵقواڵو 
و  هەبوو  ــان  ڕووداوەکـ بۆ  دروستی  خوێندنەوەی 
بــەرژەوەنــدی  بۆ  سیاسەت کردنەکەشی  بنەڕەتی 
ــەم ڕەوتـــەش د.  گــەل دەگـــەڕایـــەوە و، ڕێــبــەریــی ئ

عەبدولڕەحمان قاسملوو دەیکرد.
لەمەڕ سەربەخۆیی بڕیاردان لە حیزبی دێموکرات 
کە  زۆرن  نموونە  قاسملوودا  د.  باوەڕەکانی  لە  و 
دەرفــەتــەدا  لــەو  هــەمــوویــان  لــە  باسکردن  ڕەنگبێ 
مەیسەر نەبێت، بەاڵم پێوەندیی حیزبی دێموکرات و 
دوکتور قاسملوو لەگەڵ حکوومەتی بەعسی عێڕاق 
و  بەها  لە  حیزب  خاوەنداریی  لوتکەکانی  لە  یەک 
پڕەنسیپەکانیەتی. شێوەی دامەزراندن و بەردەوامیی 
حکوومەتی  لــەگــەڵ  قاسملوو  د.  پەیوەندییەکانی 
ماوەی چەند  بۆ  پەیوەندییە  ئەو  درێژەی  بەعس و 
دەیە کە هاوکاتیش بوو لەگەڵ شەڕی عێراق لەدژی 
هێزە شۆڕشگێڕەکانی کوردستانی باشوور ئێستاش 
پاش ڕووخانی  لێکۆڵەرانە.  بایەخی  و  جێی سەرنج 
لە  بەڵگەکان زۆر  بەعس و دەرکەوتنی  حکوومەتی 
دوژمنان و نەیارانی حیزبی دیموکرات پێیان وابوو 
پەیوەندییەکانی  لە  بەڵگە  ســەدان  بەسەر  دەســت 
و  دادەگــرن  بەعس  حکومەتی  و  دێموکرات  حیزبی 
بەاڵم  بە خەیاڵی خویان حیزبی پێ ڕیسوا دەکەن، 
لە تەواوی بەڵگەکاندا بە شایەتیدانی زۆر بەرپرسی 
بارەیەوە  لەو  کە  کوردستان  هەرێمی  حکوومەتی 
بۆ  بەختیار  مەال  و  مەحموود عوسمان  -د.  دواون 
نموونە- تەنانەت یەک بەڵگەش نەدیتراوە کە حیزبی 
بــزووتــنــەوەی  لـــەدژی  بڕیارێکی  دێــمــوکــرات  ئێمە 
یان  دابێ،  دیکە  شوێنێکی  هیچ  یا  باشوور  کوردی 
لەسەر حسێبی بەرژەوەندیی ئەوان کارێکی کردبێ؛ 

بەڵکوو هەر بەپێی قسەی ئەم بەڕێزانەی ناویان هات 
هاوکاریی  نیشانەی  کە  دەرکەوتوون  بەڵگە  سەدان 
حیزبی دێموکرات لە ڕۆژی لێقەومانی تێکۆشەرانی 
تــەواوی  لە  کە  شانازییە  جێی  ئــەوە  ــاشــووردان.  ب
ئەو سەردەمەدا کە حیزب پەیوەندیی لەگەڵ عێراق 
کــوردی  یــەک  نەبیستراوە  و  نــەدیــتــراوە  هــەبــووە، 
باشووری کوردستان لەالیەن کوردێکی ڕۆژهەاڵتەوە 
کرابێ.  شەهید  یان  بریندار  سەر،  کرابێتە  هێرشی 
فکرییەکانی  بایەخە  و  ئایدیا  بۆ  ئەمەش  هۆکاری 
وابوو  باوەڕی  لەجێدا  کە  دەگەڕێتەوە  قاسملوو  د. 
ئەو سیاسەتەی کە خۆمان -وەک حیزب- بڕیارمان 
لەسەر داوە، ئەگەر چەوت و هەڵەش بووبێ، مادام 
بۆچوونی خۆمان بووە، بە ئەرزشە. چونکی پێمان 
واقعییاتی  لە  خۆمان  ئەندازەی  بە  کەس  هیچ  وایە 
کەس  هیچ  بۆیە  نییە.  شــارەزا  کوردستان  کۆمەڵی 
لێوەشاوەیی بڕیاردانی لە جیاتی ئێمە نییە. جا ئەوە 

چ دەوڵەتێک بێت چ الیەنێکی تەنانەت دۆستمان.
ئەو باسە دەکرێ زۆر بەردرێژ بێت، بەاڵم تەنیا 
ڕێبەریی  کاتێکدا  لە  دێنینەوە.  بۆ  دیی  نموویەکی 
لەگەڵ  باشی  زۆر  پێوەندیی  دێــمــوکــرات  حیزبی 
لەالیەن  ــدوە،  دامــەزران عێڕاق  بەعسی  حکوومەتی 
مەڕحووم  تێرۆرکردنی  هەوڵی  بەعسەوە  ڕێژیمی 
دێموکراتی  حیزبی  دەدرێــت.  بارزانی،  مستەفا  مەال 
کۆمیتەی  ئیمزای  بە  بەیاننامەیەکدا  لە  کوردستان 
ڕەزبـــــەری ١3٥٠  ــکــەوتــی ١٠ی  ڕێ ــە  ب نـــاوەنـــدی 
تێرۆریستییە  کــردەوە  ئەو  بەتوندی   )١٩٧١/١٠/١(

مەحکووم دەکا. 
لـــەبـــارەی  ــەی د. قــاســمــلــوو  ــ نــاســراوتــریــن وت
ئەگەر  کە:  ئەوەیە  بڕیاردان  سیاسی  سەربەخۆیی 
سیاسی  سەربەخۆیی  نێوان  لە  بین  ناچار  ڕۆژێــک 
و دۆستایەتی یەکیان هەڵبژێرین ئەوە بەبێ گومان 
نووسینەکەم  هەڵدەبژێرین."  سیاسیی  سەربەخۆیی 
کە  دێنم  پێ  کۆتایی  قاسملوو  دوکتور  وتەیەکی  بە 
دەفەرموێ: "حیزبی دێموکرات، حیزبێکی سەربەخۆیە 
و سەربەخۆیی خۆی لە هەموو شتێکی دیکە بەالوە 
گرینگرە. ئەوەی بە قازانجی خۆی و خەڵکی بزانێ 
جێبەجێی دەکات و هیچ کەس و الیەنێکیش ناتوانێ 
بیری  لە  نابێ  بسەپێنێ.  بــەســەردا  خــۆی  نــەزەری 
بکەین کە سەربەخۆیی سیاسی و بڕیاردان بۆ ئێمە 

سەرمایەیەکی گەورەیە."



6
ژمارە ٨٢٧
     ٣1ی پووشپەڕی  1401  _ ٢٢ی جووالی ٢0٢٢

بنکەی دەفتەری سیاسیی حیزب
لەژێر  سمینارێک  پووشپەڕ  ٢٢ی  ڕۆژی 
ڕێنما  قاسملوو  دکتور  "ئەندێشەکانی  ناوی 
سەلیمی،  ڕەحمان  بۆ  ڕێنیشاندەرمانن"  و 
لەیالخ،  عەلی  و  حیزب  ڕێبەریی  ئەندامی 
ــدنــی حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی  ــان ــادری ڕاگــەی ــ ک

کوردستان بە پێک هات.
ڕەحمان  سمینارەکەدا  یەکەمی  پانێلی  لە 
"ئامانجی  ناوی  لەژێر  باسەکەی  لە  سەلیمی 
تــیــرۆر  پــەنــابــردنــە  ــە  ل ئیسالمی  کــۆمــاری 
چییە"، ئاماژەی بەوە کرد کە ڕێژیمی ئێران، 
دەسەاڵتێکی دیکتاتۆرە و بۆ مانەوەی خۆی 
بکا  دروســت  بارودۆخێک  بەوەیە  پێویستی 
تاکوو دەنگی ناڕەزایەتی لە نێوخۆ و دەرەوە 
پشتیوانی کردنی  بە  دیکە  لەالیەکی  بکا.  کپ 
ماددی و مەعنەوی لە گرووپ و ڕێکخراوە 
ــی نــاوچــە،  ــانـ تــیــرۆریــســتــیــیــەکــان لـــە واڵتـ
سەرنجی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و بەتایبەت 
نێوخۆی  لــە  مــرۆڤ  مافی  ڕێکخراوەکانی 
ســنــوورەکــان  دەرەوەی  بـــەرەو  ئــێــرانــەوە 
دیکەی  بەشێکی  لە  سەلیمی  بەرێ.  بەالڕێدا 
تێرۆر  کە  بەوەی  ئاماژەکردن  بە  قسەکانیدا 
دیپلۆماسی  جێگای  ئیسالمیدا  کۆماری  لە 
گرتۆتەوە، گوتی ئاکامی ئەو ڕەفتارە دەبێتە 
ــن،  ــەی دوژمـ ــازن ــی ب ــوون ــراون ب ــەرف هـــۆی ب
ــەوەش یــانــی گــۆشــەگــیــربــوون و تــەریــک  ــ ئ
ڕەفتارانەش  ئەو  باجی  بێگومان  کەوتنەوە، 
ــەژاری و  ــ لــە پێشدا هــاوواڵتــی دەیـــدا و ه
خەڵک  بە  تەنگ  بێ هیوایی  و  بــێ دەرەتــانــی 
قوربانیی  دەبنە  هەڵدەچنێ و چەندین وەچە 

ئەو سیاسەتانە.
لـــە پــانــێــلــی دووهـــەمـــی ســیــمــیــنــارەکــەدا 
ناوەکانی  لەژێر  مــژار  دوو  لە  لەیالخ  عەلی 
"کارەساتەکان و بەهێزکردنی شوناسخوازی" 
و "بەرچاوترین میراتە سیاسییەکانی دوکتور 
لە  بــاســی  ئەندێشەکانی"  بەپێی  قاسملوو 
کتێبی  لە  قاسملوو  د.  سیاسیی  فەلسەفەی 
"کورتەباس"دا، کە لەسەر بنەمای چارەسەر 
نەتەوەیی، چینایەتی  پرسی ستەمی  بۆ سێ 
و سیاسی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بیچمی 
ــا ئــــەوەی کــە د.  ــەروەهـ ــرد و هـ گــرتــوە کـ
قاسملوو لەالیەن چەپە مارکسیستەکانەوە بە 
فەلسەفەی  خۆی  دەناسرێ،  ناسیۆنالیسیت 
لە  بریتییە  کە  پێک دێنێ  قاسملوو  سیاسیی 
لەگەڵ  نــەتــەوەیــی  خەباتی  جومگەبەندیی 

خەباتی چینایەتی.
***

وێبیناری کۆمیتەی بەڕێوەبەریی حیزب 
لە دەرەوەی واڵت

کۆمیتەی بەڕێوەبەریی حیزبی دێموکراتی 
٢٢ی  رۆژی  واڵت  دەرەوەی  لە  کوردستان 
باڵەکی،  عومەر  بۆ  وێبینارێکی  پووشپەڕ 
ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی 

کوردستان پێک  هێنا.
لەم وێبینارەدا عومەر باڵەکی بە ئاوڕدانەوە 
ــێــرۆری دوکــتــور  ــی پێش ت ــانـ لــە ڕووداوەکـ
و  ئێڕان  شــەڕی  هاتنی  کۆتایی  و  قاسملوو 
دوکتور  لە چۆنیەتیی چوونی  باسی  عێراق، 
لەگەڵ  وتــووێــژ  مــێــزی  ســەر  بــۆ  قاسملوو 
حیزبی  سیاسەتەکانی  و  ئیسالمی  کۆماری 
دێموکرات و هەوڵەکانی دوکتور قاسملوو بۆ 
چارەسەر پرسی کورد لە ڕێگای وتووێژەوە 
کرد. بەڕێزیان لەو بەشەدا ئەو ئاکامگیرییەی 
ئیسالمی  کۆماری  دەســەاڵتــدارانــی  کە  کــرد 
وەک  ڕێبەرێکی  تــێــرۆری  بــە  وابـــوو  پێیان 
یان  دێموکرات  حیزبی  قاسملوو،  دوکــتــور 

کە  دەبێ  الواز  ئەوەندە  یان  و  دەچێ  لەنێو 
ڕەوتــی  بــەاڵم  مەترسی،  بە  نابێ  ــەوان  ئ بۆ 
رووداوەکان ئەوەی بۆ دەسەاڵتدارانی ئێران 
سەلماند کە حیزبی دێموکرات بە لەدەستدانی 

ڕێبەران و سەرکردەکانی بەچۆک  دانایە.
ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزب لە کۆتایی 
لە  پێویستە  کە  بــەوە  ئاماژە  بە  باسەکەیدا 
کەیسی تێرۆری دوکتور قاسملوو ئەزموون 
پێویستی  لـــەســـەر  جــەخــتــی  وەربـــگـــریـــن، 
وەرگــڕخــســتــنــەوەی پـــەروەنـــدەی تــێــرۆری 

دوکتور قاسملوو و هاوڕێیانی کردەوە.
***

دەڤەری هەولێر
ئاشکرای  تەشکیالتی  گشتیی  کۆمیتەی 
ــە بــاشــووری کــوردســتــان ڕۆژی  حــیــزب ل

هەینی، ٢٤ی پووشپەڕ
ئەندامانی  بــۆ  بەرینی  کــۆبــوونــەوەیــەکــی 
بــرد.  بــەڕێــوە  هەولێر  پــارێــزگــای  لــە  حیزب 
لەم کۆبوونەوەیەدا کەماڵ کەریمی، ئەندامی 
ــتـــەری ســیــاســیــی حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی  دەفـ
تەشکیالتیی   – سیاسی  باسێکی  کوردستان 

پێشکەش کرد.
قسەکانیدا  ســەرەتــای  لە  کەریمی  بەڕێز 
دوکتور  ڕوانینەکانی شەهید  گۆشەنیگای  لە 
ئیسالمیی  کــۆمــاری  نــیــزامــی  بــۆ  قاسملوو 
ناڕەزایەتییە  لــە  ئـــاوڕدانـــەوە  بــە  و  ئــێــران، 
جەماوەرییەکانی خەڵکی ئێران لە ماوەی پێنج 
لە واڵمدەرنەبوونی  باسی  ڕابردوودا،  ساڵی 
ئەم ڕێژیمە و سیاسەتی سەرکوت بەرانبەر 
ئــێــران و هــەروەهــا  مــافــخــوازی  بــە خەڵکی 
پــەرەســەنــدنــی نــاڕەزایــەتــیــیــەکــانــی چــیــن و 
واڵتە  ئەم  خەڵکی  جۆراوجۆرەکانی  توێژە 
حیزب  سیاسیی  ــەری  ــت دەف ئــەنــدامــی  کـــرد. 
ماهییەت  لە  ئاوڕدانەوە  بە  پێوەندییەدا  لەم 
و  خەڵک  ناڕەزایەتییەکانی  نــێــوەڕۆکــی  و 
کە  سیاسیانەی  گۆڕانکارییە  ئەو  هەروەها 
ئاراوە،  هاتوونە  ناوچەکەدا  لە  دواییانە  لەم 
ــووی بـــزووتـــنـــەوەی مــافــخــوازانــەی  ــاتـ داهـ
نیزامی سەرەڕۆ  بە  بەرانبەر  ئێرانی  خەڵکی 
و  گەش  ئیسالمی،  کۆماری  سەرکوتکەری 

دڵخواز وێنا کرد.
کەریمی،  بــەڕێــز  قسەکانیدا  بەشیکی  لــە 
و  کــورد  داهــاتــووی  سەرنجی خستە ســەر 
ڕۆژهەاڵتی  لە  مافخوازانەکەی  بزووتنەوە 
داهاتووی  هێنانەبەرباسی  بە  و  کوردستان 
ــە جـــۆراوجـــۆرە  ــەن ــگـــەی الی ــران و ڕوانـ ــێ ئ
داهاتووی  بە  نیسبەت  ئێران  سیاسییەکانی 
ئەم واڵتە و جۆری دەسەاڵت لە تاران، باسی 
لەو هەنگاوە پێشوەخت و گرینگانە کرد کە 
کاری  پێویستە  هێزە سیاسییەکانی  و  کورد 
کەماڵ  کاک  پێوەندییەدا  لەم  بکەن.  لەسەر 
کەریمی بەڕوونی باسی لە ئەرک و ڕەساڵەتی 
دێموکرات  حیزبی  هەنووکەیی  و  مێژوویی 
لێی  ــی  کــرد کە خەڵک زۆرتــریــن چــاوەڕوان
پێویستە  داهاتووشدا  لە  بێ گومان  و  هەیە 
سیاسییەکاندا  ئاڵۆگۆڕە  لە  سەرەکی  ڕۆڵی 
و  هیوا  جێی  ببێتە  هەمیشە  وەک  و  بگێڕێ 
بەڕێزیان  بۆیە  کوردستان.  خەڵکی  هومێدی 
و  یەکێتی  دەستەبەرکردنی  پێوەندییەدا  لەم 
یەکگرتوویی ڕیزەکانی حیزبی دێموکراتی بە 
هەنگاوی سەرەکیی خۆ ئامادەکردن بەرانبەر 

بە هەر ئەگەر و پێشهاتێکی سیاسی زانی.
***

لە  حــیــزب  بــەڕێــوەبــەریــی  کۆمیتەی 
دەرەوەی واڵت

بەرێوبەریی  کۆمیتەی  تەشکیالتی  بەشی 
ــی  ــمــوکــرات دێ ــی  ــزب حــی ــی  ــ واڵتـ دەرەوەی 
کوردستان ڕۆژی یەکشەممە، ڕێکەوتی ١٩ی 
پووشپەڕ لەسەر کۆمەڵێک باسی سیاسی و 
لە  بەشێک  بۆ  کۆبوونەوەیەکی  تەشکیالتی، 
دەرەوەی  لە  حیزب  ئەندامانی  و  بەرپرسان 

واڵت بە شێوەی ئۆنالین پێک هێنا.

لە کۆبوونەوەکەدا کەماڵ کەریمی، ئەندامی 
ــتـــەری ســیــاســیــی حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی  دەفـ
بەرزڕاگرتنی  بە  ئــامــاژەدان  بە  کوردستان 
دوکتور  شەهید  بیرەوەریی  و  یاد  سااڵنەی 
قاسملوو و باس کردن لە بیر و ئەندێشەکانی 
ئەم ڕێبەرە ناوەدارە لە کۆڕ و سمینارەکان 
و هۆگریی ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ زیاتری خەڵکی 
کوردستان و تێکۆشەرانی سیاسی بە بیر و 
باوەڕەکانی شەهید دوکتور قاسملوو، باسی 
قاسملوو  شەهید  کەسایەتیی  کاریگەریی  لە 
و حیزبی دێموکرات لە بزووتنەوەی کورد دا 

کرد.
دەفتەری  ئەندامی  کەریمی،  کەماڵ  بەڕێز 
ــزب لــە بــڕگــەیــەکــی دیــکــەی  ســیــاســیــی حــی
باس  هێندێک  به  تایبەت  کە  کۆبوونەوەکەدا 
خستە  سەرنجی  بوو،  تەشکیالتی  بابەتی  و 
بەرەوپێش چوونی  چۆنیەتیی  پرسی  ســەر 
و  دێموکراتەکان  یەکگرتنەوەی  پــرۆســەی 
ئاگادارکردنەوەی  ــڕای  وێ پێوەندییەدا  لــەم 
هــاوڕێــیــانــی بــەشــدار لــە کــۆبــوونــەوەکــە لە 
ڕەوتی بەرەوپێشچوونی پرسی یەکگرتنەوە، 
لەم  حیزب  ئەندامانی  ئەرکی  بە  سەبارەت 

پێوەندییەدا قسەی کرد.
***

دەڤەری سلێمانی
کۆمیتەی  پووشپەڕ  ١٧ی  هەینی،  ڕۆژی 
حیزبی  ئــاشــکــرای  تــەشــکــیــالتــی  گــشــتــیــی 
ــی کـــوردســـتـــان لـــە بـــاشـــووری  ــرات ــوک ــم دێ
کوردستان، لە سەر کۆمەڵێک باسی سیاسی 
ئەندامانی  بۆ  و تەشکیالتی کۆبوونەوەیەکی 
لەم  پێک هێنا.  سلێمانی  شـــاری  لــە  حــیــزب 
مــەولــوودی،  کــاک مستەفا  کــۆبــوونــەوەیــەدا 
جێکری سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی 
کوردستان چەند باسێکی تایبەتی سیاسی و 

تەشکیالتیی پێشکەش کرد.
بەڕێزیان لە سەرەتای قسەکانیدا بەبۆنەی 
نزیک بوونەوە لە ٢٢ی پووشپەڕ، 33 ساڵەی 
تێرۆری شەهید د. عەبدولڕەحمان قاسملوو، 
هــاوڕێــیــانــی  و  حــیــزب  گشتیی  ســکــرتــێــری 
دەستی  بــە  ئوتریش  پێیتەختی  ڤییەنی  لــە 
دیپلۆمات تێرۆریستەکانی کۆماری ئیسالمی 
کەسایەتیی  لەسەر  کورتی  باسێکی  ئێران، 
ئەم  کاریگەرییەکانی  و  قاسملوو  د.  شەهید 
ڕێبەرە ناودارە لەسەر حیزبی دێموکرات و 
کرد.  پێشکەش  بەگشتی  کورد  بزووتنەوەی 
وێــڕای  پێوەندییەدا  لــەم  مــەولــوودی  بەڕێز 
تێفکرینەکانی شەهید  و  ڕۆڵ  بەرزنرخاندنی 
پێشەوا قازی محەممەد، وەک دامەزرێنەری 
کۆماری  و  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
لــەســەر حیزبی دێــمــوکــرات و  کــوردســتــان 
کە  وابوو  پێی  بەگشتی،  کورد  بزووتنەوەی 
شەهید دوکتور قاسملوو لە بەرنامەڕێژیی بۆ 
خەباتی حیزبی دێموکرات و کاریگەرییەکانی 
ــی  ــردن ــوەب ــەڕێ ــاســەت و ب لــە شــێــوەی ســی
ڕۆژهەاڵتی  لە  کورد  بزووتنەوەی  و  حیزب 
کوردستاندا، شوێنەوار و قورسایی تایبەتی 
خۆی هەیە کە تا ئێستاش هزری ئەو ڕێبەرە 
مــەزنــە هـــەروا ڕێــنــوێــن و ڕێ نــیــشــانــدەری 

خەبات و تێکۆشانمانە.
بڕگەیەکی  لــە  ــوودی  مــەول مستەفا  کــاک 
دیکەی قسەکانیدا و هەر لە درێژەی باسەکەی 
لەسەر کەسایەتیی شەهید دوکتور قاسملوو 
و ڕوانینی ئەم ڕێبەرە شەهیدە لەسەر پرسە 
سیاسی و تەشکیالتییەکانی حیزب و پێگەی 
حیزب لە هاوکێشە سیاسییەکاندا، سەرنجی 
دێموکرات و  داهاتووی حیزبی  خستە سەر 
جۆری پێگە و قورسایی ئەم حیزبە لە سەر 
لە  داهاتوو  سیاسییەکانی  پێشهاتە  و  ئەگەر 
ئەو  ڕۆشنایی  لەبەر  کوردستاندا.  و  ئێران 
بۆچوونانە جێگری سکرتێری گشتیی حیزب، 
یەکیەتیی  یەکڕیزی و  لە زەروورەتی  باسی 
کــرد.  دێــمــوکــراتــدا  حیزبی  لــە  تەشکیالتی 
بەڕێزیان هەر لە درێژەی باسەکەیدا پەڕژایە 
و  دێموکراتەکان  یەکگرتنەوەی  پرسی  سەر 

لەم بارەوە کورتەباسێکی لە سەر پرۆسەی 
الیەنی  هــەردوو  نێوان  دانیشتنی  و  دیالۆگ 
حیزبی دێموکرات و یەکگرتنەوەی ڕیزەکانی 
حیزب و کاریگەرییەکانی یەکگرتنەوە لە سەر 
بزووتنەوەی  و  دێموکرات  حیزبی  خەباتی 
پێشکەش  کوردستان  ڕۆژهــەاڵتــی  لە  کــورد 
دوبەشی  لە  مەولوودی  بەڕێز مستەفا  کرد. 
باسی  حیزب،  ئەندامانی  بە  ڕوو  قسەکانیدا، 
هەر  کە  کرد  بەرپرسایەتییانە  و  ئەرک  لەو 
یەکیەتی  پێناو  لە  پێویستە  ئەندامێکی حیزب 
لێی  حیزبدا خۆی  ڕیزەکانی  یەکگرتوویی  و 

بە بەرپرسیار بزانێ.
ــن بــەشــی  ــیـ لـــە بــەشــێــکــی دیــکــە و دوایـ
مــەولــوودی  کــاک مستەفا  کــۆبــوونــەوەکــەدا 
بەشداربووانی  تێبینیی  و  پرسیار  ــی  واڵم

دایەوە.
***

دەڤەری کۆیە، پشدەر و بتوێن
ــەڕ  ــووشــپ پ ٢١ی  ســێــشــەمــمــە،  ڕۆژی 
ئــاشــکــرای  تەشکیالتی  گشتیی  کــۆمــیــتــەی 
بۆنەی  بە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
سی وسێهەمین ساڵوەگەڕی تێرۆری شەهید 
حیزب  گشتیی  قاسملوو، سکرتێری  دوکتور 
لە  کەس  دەیان  بەشداریی  بە  هاوڕێیانی ،  و 
ناوچەکانی  لە  دانیشتوو  حیزب،  ئەندامانی 
کۆبوونەوەیەکی  پــشــدەر،  و  بتوێن  کــۆیــە، 

بەڕێوەبرد.
شــەرەفــی،  سمایل  ــەوەیــەدا  کــۆبــوون ــەو  ل
ــی حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی  ــەری ــب ــی ڕێ ــدام ــەن ئ
کۆمیسیۆنی  بــەرپــرســی  و  کـــوردســـتـــان 
ــەســەر  ــکــی ل ــاســێ ــی حـــیـــزب، ب ــالت ــی ــەشــک ت
کەسایەتیی شەهید دوکتور قاسملوو و ڕۆڵی 
بــزووتــنــەوەی  بــە  شەخسییەت بەخشین  لــە 
پێشکەش کرد.  کورد و حیزبی دێموکرات دا 
بەڕێزیان لە سەرەتای قسەکانیدا بە گەڕانەوە 
بۆ دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان، 
دواتر کۆماری کوردستان و دەستکەوتەکانی 
کەسایەتیی  کاریگەرییەکانی  هــەروەهــا  و، 
بەرزنرخاندنی  و  محەممەد  قــازی  پێشەوا 
و  نوێ  بزووتنەوەیەکی  بنیاتنانی  لە  ڕۆڵیان 
کورد،  نەتەوەی  بۆ  نەتەوایەتیدا  مودێڕنی 
ئاماژەی بە کاریگەرییە فیکری و کردەییەکانی 
لە  قاسملوو  عەبدولڕەحمان  دوکتور  شەهید 
سەر بیچم گرتنی شوناس و شەخسییەت لە 
دێموکرات دا  حیزبی  و  کــورد  بزووتنەوەی 

کرد.
ســمــایــل شــەرەفــی لـــەم پــێــوەنــدیــیــەدا بە 
فکری  داهێنانە  و  بۆچوون  بیر و  بە  ئاماژە 
قاسملوو  دوکتور  شەهید  سیاسی یەکانی  و 
پێشمەرگانە  ســیــاســی،  بەستێنی  ســێ  ــە  ل
ــاســی لـــەو خــەســڵــەتــە  ــدا، ب ــۆمــاســی ــل ــپ و دی
نەتەوەیی  شوناسێکی  کە  کــرد  تایبەتییانە 
سیاسیی  ئەقڵییەتی  بە  مودێرنیان  و  نــوێ 
و  دەروەســت  ڕەفتاری  کورد،  بزووتنەوەی 
پێشمەرگەی کوردستان  بەرپرسانەی هێزی 
و پەیام و هاواری گەلێکی مافخواز بە ڕووی 

کۆڕو کۆمەڵە نێونەتەوەییەکان بەخشی.
ــەدا لــە ڕۆژی  ــک لــە کــۆبــوونــەوەیــەکــی دی
ــان  بــۆ دەیـ ــەڕ  ــووشــپ پ یــەکــشــەمــمــە، ٢٦ی 
ــە ئــەنــدامــانــی حیزبی  ل تــێــکــۆشــەری دیــکــە 
دێموکراتی کوردستان نیشتەجێ لە بنکەکانی 
ــی،  حــیــزب بــەڕێــوە چـــوو، ســمــایــل شــەرەف
ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی بە ئاوڕدانەوە لە 
دواییانەی  ئەم  جەماوەرییەکانی  بزووتنەوە 
خەڵکی ئێران دژ بە نیزامی کۆماری ئیسالمی 
تەوەری  ڕێژیم،  قەیراناویی  دۆخی  و  ئێڕان 
لەسەر  قسەکردن  بۆ  باسەکەی  سەرەکیی 
ئێرانی داهاتوو تەرخان کرد. شەرەفی وێڕای 
قۆناغی  تایبەتمەندییەکانی  بــە  ــاژەدان  ــام ئ
باسی  ئێران،  ئیسالمی  کۆماری  لە  تێپەڕین 
ئێرانی  ئۆپۆزیسیۆنی  نێوان  ڕیزبەندیی  لە 
لە  سیاسی  نیزامی  جــۆری  بۆ  ڕوانینیان  و 

ئێرانی داهاتوودا کرد.

بەرپرسی کۆمیسیۆنی تەشکیالتی حیزبی 
دێموکراتی کوردستان لە درێژەی باسەکەی دا 
قۆناغی  پێداویستییەکانی  بە  سەرنجدان  بە 
و  ئیسالمی  کــۆمــاری  نیزامی  لــە  تێپەڕین 
ــوو و دەســەاڵتــی  داهــات ئێرانی  بــۆ  ڕوانــیــن 
نــەخــش و  ــا  ــەروەه تـــاران و ه لــە  سیاسی 
ڕەواکــــەی،  ــەوە  ــن ــزووت ب و  ــورد  کـ دەوری 
سێ  لە  یەکگرتوویی  و  هاوئاهەنگی  پرسی 
بەستێنی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی، هێز و الیەنە 
یەکگرتنەوەی  و  کوردستان  سیاسییەکانی 

دێموکراتەکان دا خستە بەر باس.
***

دانماڕک
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  کۆمیتەی 
٢٥ی  شەممە،  ڕۆژی  ــارک  ــم دان واڵتـــی  لــە 
تیرۆرکردنی  ساڵیادی  بەبۆنەی   پووشپەڕ 
هاوڕێیانی  و  قاسملوو  ــور  ــت دوک شەهید 
سیمینارێکی بۆ بەڕێز کاک مستەفا شەڵماشی، 
ئەندامی پێشووی دەفتەری سیاسیی حیزبی 
دێموکرات لەژێر ناوی "پێناسەکردنی هزری 

دکتۆر قاسملوو" پێک هێنا.
لــەم کـــۆڕەدا کە ژمــارەیــەکــی بــەرچــاو لە 
کوردستانییەکان،  سیاسییە  الیەنە  و  هێــز 
وێــڕای  کوردییەکان  کۆمەڵە  فێدڕاسیۆنی 
حیزبی  دۆستانی  و  الیەنگران  و  ئەندامان 
دێموکراتی کوردستان بەشدار بوون، سەرەتا
ــەن  ــەالی ــامــی کــۆمــیــتــەی دانـــمـــارک ل ــەی پ
کۆمیتەوە  بەرپرسی  مەحموودی"،  "حوسێن 
خوێندرایەوە. دواتر کاک مستەفا شەڵماشی 
ئاماژەیەکی  نــێــوەرۆکــەکــەیــدا  پــڕ  بــاســە  لــە 
دکتۆر  کەسایەتیی  و  ــان  ژی بــە  گشتگیری 
قاسملووی ڕێبەر کرد و پاشان لە دەرگای 
بە  و  قاسملوو،  دکتۆر  هزری  پێناسەکردنی 
لێکدانەوەیەکی زانستی و بە ئاماژە بە گەلێک 
لە  گەلێک ڕەهەنــدی  فاکتەر، شەن و کەوی 
بیروهزری دکتۆر قاسملووی شەهیددا کرد.

ڕەوتی گەشەی هزریی دکتۆر قاسملوو لە 
کاتی  تاکوو  وە  حیزبەوە  سێی  کۆنفڕانسی 
باسکردن  و  هۆکارەکانی  و  شەهیدبوونی 
دکتۆر  هزرییەکانی  پڕەنسیپە  گرینگترین  لە 
قاسملوو دوو تەوەری سەرەکیی باسەکەی 
بەڕێزیان  کە  بوون  مستەفا شەڵماشی  کاک 
ئەولەویەت دان  لە  پرەنسیپانەی  لەو  بەشێک 
سیاسی،  سەربەخۆیی  نەتەوەیی،  پرسی  بە 
گرینگیدان بە دێموکڕاسی وەک میکانیزمێک 
بــۆ پــاراســتــنــی مــافــەکــانــی تـــاک و کــۆمــەڵ، 
لە  کۆمەاڵیەتییەکان  پرسە  لە  ئــاوەڕدانــەوە 
دێموکڕاتیکدا،  سوسیالیزمی  چوارچێوەی 
گرینگیدان بە شەففافییەت لە سیاسەتدا پۆلێن 

کرد.
لە  سیاسی  دەفــتــەری  پێشووی  ئەندامی 
خستەسەر  تیشکی  باسەکەیدا  ــەشــی  دواب
تا  هیــچ کەسێک  و  ڕێبەرێک  هیــچ  کە  ئــەوە 
سەر نامێنێ و، ڕەنگە ئەگەر ئەوکات دوکتر 
قاسملوو شەهیدیش نەکرابا، ئێستا لە ناوماندا 
ســەردەمــی  وەک  پێویستە  بــۆیــە  نــەبــوایــە. 
بەرهەمهێنانی  و  داهێنان  قاسملوو  دکتۆر 
فکریمان هەبێ و بەلەبەرچاوگرتنی ئەوە کە 
هەر سەردەمە سیاسەت و میکانیزمی تایبەت 
قۆناغەی  هەر  بۆ  پێویستە  هەیــە،  بەخۆی 
ــەو قۆناغە  تــایــبــەت بــۆ ئ ســیــاســەت ســازیــی 

بکەین.
نوێنەرایەتیی پارتی دێموکراتی کوردستان، 
یەکیەتیی نیشتیمانی کوردستان، فیدڕاسیۆنی 
ئازادی  و  ماف  پارتی  کوردییەکان،  کۆمەڵە 
)هاک پارتی(، کۆمکار، ۆارتی سۆسیالیستی 
کـــوردســـتـــان و کــۆمــەڵــەی شــۆڕشــگــێــڕی 
لە واڵتی  ئێران  کوردستانی  زەحمەتکێشانی 
لەو  بــەشــداربــوو  الیەنێکی  چەند  دانــمــارک 
بۆنەیە  بەو  پەیامەکانیان  کە  بوون  کۆڕیادە 

خوێندرایەوە.

هەتا ئێستاش هزری د. قاسملوو ڕێ نیشاندەری خەبات و تێکۆشانمانە
)بەشێک لە کۆڕیاد، سمینار و کۆبوونەوەکانی حیزب لە سی وسێهەمین ساڵیادی تێرۆری شەهید د. عەبدوڵڕەحمان قاسملوودا(
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دیکەی  زیندان بەزێنێکی  کورد  سیاسیی  زیندانی  عوسمانی،  حوسێن 
کوردە کە لەم دەرفەتەدا و لەم گۆشەیەی ڕۆژنامەدا باسێک لە ژیان و 
خەباتی دەکەین و ئاوڕێک لە بارودۆخی لە زیندانی کۆماری ئیسالمیدا 
دراوەتێ،  بەندکرانی  3٠ ساڵ  کە سزای  دەدەینەوە. حوسێن عوسمانی 
ئێستا خەریکی کێشانی ئەو حوکمەیە کە دوور لە ویژدان و دادپەروەری 

بەسەریدا سەپاوە.
حوسێن عوسمانی ئیستا تەمەن ٦3 ساڵە و خەڵکی گوندی "بایندرە"ی 
سەر بە شاری مەهابادە. ئەو کە ئێستا لە زیندانی ناوەندیی شاری ورمێدا 
بەند کراوە، ئەندامەتیی ڕێکخراوی کۆمەڵەی دراوەتە پاڵ و بە تۆمەتی 
کــراوە.  ــەدژی  دروســت  ل پــەروەنــدەی  تێکدەرانە دەسبەسەر و  کــاری 
بۆ  بانگ کرانی  هەتاویپاش  ڕەشەممەی ساڵی ١3٩٢ی  ئەو ڕۆژی ١٢ی 
ئیدارەی ئیتالعاتی شاری مەهاباد ئیدی دەستبەسەر کرا و نەگەڕایە ماڵێ. 
ئیتالعاتی  گرتنگەی  لە  ئەشکەنجە  و  بەندکران  ماوەیەک  پاش  حوسێن 
سپای پاسداران لە مەهاباد، بۆ یەکێک لە گرتنگەکانی ئیتالعاتی سپاس لە 
ورمێ گوازرایەوە. ئەو بەندکراوە سیاسییە کوردە بۆ ماوەی ١3 مانگ لە 
سللولی تاکەکەسیی گرتنەگەکانی ئیدارەی ئیتالعاتدا بە توندترین شێوە 
لەگەڵ  چاوپێکەوتن  لە  بەتەواوی  ماوەیە  لەو  هەروەها  کرا،  ئەشکەنجە 
بنەماڵەکەی بێبەش کرا، ئەوە نەبێ تەنیا دوو جار بە تەلەفوونی ئیزنیان 

داوە پێوەندییەک بە بنەماڵەکەی بگرێت.
حوسێن عوسمانی بەهۆی قورسیی ئەشکەنجەکان و ئەو جەزرەبانەی 
لە گرتنگەی ئیتالعات بۆ دان پێدانانی زۆرەملێ چاشتبووی، بۆ ماوەی ٤ 
مانگ لە نەخۆشخانەی خومەینیی ورمێ خرایە ژێر چاوەدێری پزشکی؛ 
لەگەڵ ئەوەشدا ئێستاش بە دەم دەرد و ئازار و ئاسەواری ئەشکەنجەکانی 
ئەوکاتەوە دەناڵێنێ و کەمترین مافی پێڕاگەیشتنی پزیشکیی بە لەبەرچاو 

گیراوە. 
لەگەڵ  هــەتــاوی  ١3٩٤ی  ساڵی  خاکەلێوەی  لە  عوسمانی  حوسێن 
"سابیر  و  ڕەســووڵ زادە"  "دیاکۆ  بەناوەکانی  دیکە  بەندیی سیاسی  دوو 
شۆڕشی  دادگای  یەکی  لقی  لە  پارێزەر،  هەبوونی  بەبێ   شێخ عەبدوڵاڵ" 
شاری مەهاباد بە سەرۆکایەتیی قازی جەوادی کیا بە تۆمەتی "موحاربە 
لە ڕێگای ئەندامەتی لە ڕێکخراوی کۆمەڵە و "بەشداری لە بۆمب نانەوەی 
بە  ئێعدام  بە  ســزای  و  کــران  دادگایی  مەهاباد"  شــاری  ١3٨٩ی  ساڵی 
لەو  تانەیان  زیندانییە  سێ  ئەو  سەپا.  بەسەردا  خەڵکەوەیان  بەرچاوی 
 ٤٧ لقی  بۆ  پێداچوونەوە  بۆ  پەروەندەکەیان  ئــەوەی  پاش  و  دا  بڕیارە 
ساڵی  لە  دادگایە  ئەو  بڕیاری  بە  کرایەوە،  بەرز  واڵت  بــەرزی  دیوانی 
١3٩٥ی هەتاویدا، حوکمی ئێعدامی حوسێن عوسمانی هەڵوەشا. پاس ئەو 
بڕیارە پەروەندەی حوسێن بۆ سەرلەنوێ پێداچوونەوە نێردرایەوە لقی 
یەکی دادگای شۆڕشی مەهاباد.  سەرەنجام لقی یەکی دادگای شۆڕشی 
مەهاباد بە سەرۆکایەتیی قازی جەواد غواڵمی لە خەزەڵوەری ١3٩٧ی 
ورمێی  زیندانی  بۆ  دوورخستەوە  و  زیندان  ساڵ   3٠ سزای  هەتاویدا 
ئەو حوکمە ڕۆژی ٢٢ پووشپەڕی  بەسەر حوسێن عوسمانیدا سەپاند. 
ساڵی ١3٩٨ هەتاوی لەالیەن دیوانی بەرزی واڵتەوە پشتڕاست کرایەوە، 
لە  بەندکرانی  ماوەی  هەموو  لە  کە حوسێن عوسمانی  حاڵێکدا  لە  ئەوە 
دوو  هەر  بەڕێوەچوونی  ڕەوتی  لە  و  ئەمنییەتییەکان  ناوەندە  گرتنگەی 
دادگاکەدا، ڕاگەیاندبوو کە بێ تاوان گیراوە و ئەو تۆمەتانە کە دراونەتە 
پاڵی ئەسڵ و بنەڕەتیان نییە و لە سۆنگەی ئەشکەنجەی قورسەوە ناچار 

بە دانپێدانانی زۆرەملێ بووە. 
بەاڵم "سابیر شێخ عەبدوڵاڵ" و "دیاکۆ ڕەسووڵزادە" دوو هاوپەروەندەی 
زیندانی  لە   ١3٩٩ پووشپەڕی  ٢٤ی  ڕۆژی  عوسمانی  حوسێن  دیکەی 
سابیر  و  دیاکۆ  هاوزیندانییەکانی  دران.  لــەدار  ورمێ  شاری  ناوەندیی 
ئەشکەنجەی  لەژێر  ناوبراوان  کە  داوە  ئەوەیان  شایەتی  جار  چەندین 
ناوە. ڕێکخراوی  نەکردوویاندا  تاوانی  بە  دانیان  ئەمنیەتییەکاندا  ناوەندە 
ئێران  بەرپرسانی  لە  داوای  جار  چەند  پێشتر  نێونەتەوەییش  لێبوردنی 
کردبوو کە حوکمی لەداردانی ئەو دوو بەندکراوە کوردە هەڵوەشێنێتەوە 
بەو  زۆرەملی  دانپێدانانی  بەبێ  و  دادپەروەرانە  دادگاییەکی  بۆ  بوار  و 

تۆمەتانەی خراوەتە پاڵیان، بڕەخسێنێت.
و  ١3٩٨ەوە  ساڵی  ڕەزبــەری  ١ی  ڕۆژی  لە  کە  عوسمانی  حوسێن 
دوای ١١ مانگ بەندکرانی لە زیندانی مەهاباد بۆ جارێکی تر بۆ زیندانی 
سابیر  ئێعدام کرانی  پاش  حەوتوویەک  خرابۆوە،  دوور  ورمێ  ناوەندیی 
شیخ زادە و دیاکۆ رەسووڵ زادە بردرایەوە ئیدارەی ئیتالعات و هەڕەشەی 
ئێعدامکران و گۆڕانکاری لە بڕیاری پەروەندەکەی لێ کرابوو. حوسێن 
عوسمانی لە ماوەی بەندکرانیدا بە هۆی ئەشکەنجەی ڕوحی و جەستەیی 
ســەرەڕای  و  هاتوە  نەخۆشی  زۆر  تووشی  بەسااڵچوویی  هەروەها  و 
ئەوەش لە پێدانی مەرەخسیی دەرمانییش بێبەبش کراوە، هەتا دواجار لە 
ڕۆژی ١٠ی ڕەزبەری ساڵی ١٤٠٠ی هەتاویدا و پاش ٨ ساڵ بەندکرانی 
بەدانانی بارمتەی یەک میلیارد تمەنی و بە مەبەستی چارەسەری پزیشکی 

بۆ ماوەیەکی دیاریکراو مەرەخەسیی درایە.
کە  مەهاباد  خەڵکی  بەندکراوەی  سێ  ئەو  ڕووداوەکــە:  ئەسڵی  بەاڵم 
تەمەن سەروو  ئێستا حوسێن عوسمانیی  ئێعدام کران و  دوو کەسیان 
٦٠ ساڵ کە دەبێ زیاتر لە ٢٠ ساڵی دیکەش لە زینداندا بمێنێتەوە، بە 
تۆمەتی دەست تێداهەبوون لە تەقینەوەکەی ساڵی ١3٨٩ی هەتاوی لەکاتی 
دوابەدوای  گیران. هەر  لەو شارە  ڕێژیم  هێزە چەکدارەکانی  ڕێژەیەکی 
سپای  ویشکانییەکانی  هێزی  فەرماندە  پاکپوور،  محەممەد  تەقینەوەکە 
پاسداران ڕایگەیاند کە بکەرانی تەقینەوەکەیان لە عەمەلیاتێکدا خستۆتە 
دا و و کوشتوویانن. بەاڵم سەرەڕای ئەو ڕاگەیاندنەش دوای سێ ساڵ 
سابیر شێخ عەبدوڵاڵ و دیاکۆ ڕەسوڵزادە گیران و تۆمەتی تەقینەوەکەیان 
لە  بەڵگەکان سابیر شێخ عەبدوڵاڵ  بەپێی هەموو  لە حاڵێکدا  پاڵ،  خرایە 

ڕۆژی ڕوودانی تەقینەوەکە لە زانکۆی تاران خەریکی خوێندن بوو.

ئا: دیاکۆ دانا

خوێندنەوە بۆ لێکدانەوەیەکی سیاسی و ئاکامەکانی

لە  کــە  بابەتێک  هــەر  لــەســەر  بــمــانــەوێ  ئــەگــەر 
بکەین،  لێکۆڵینەوە  نزیک  چ  و  دوور  چ  ڕابـــردوودا 
بگەڕێینەوە  کە  ئەوەیە  زانستی  و  دروســت  ڕێگەی 
ڕووی  تێدا  ڕووداوەی  ئەو  کە  بارودۆخە  ئەو  بۆ 
داوە. چونکە ئەگەر بمانهەوێ ڕووداوەکانی ڕابردوو 
دەژیــن  تێدا  خۆمانی  کــە  ســەردەمــەی  ئــەو  بەپێی 
هەڵسەنگاندنیان بۆ بکەین، نەک بە ئاکامێکی دروست 

ناگەین، بەڵکوو ئاکامەکەش بە هەڵەماندا دەبات. 
کــە زۆر  بــوو  ئـــەوە  بــۆ  پێشەکییە  کــورتــە  ئــەو 
ــی بــزاڤــی  ــەران ــب ــەســەر شــەهــیــدبــوونــی ڕێ ــاران ل ــ ج
کوردستان،  ڕۆژهــەاڵتــی  لە  کــورد  ڕزگاریخوازیی 
ڕەخنە  قاسملوو  د.  شە هید  تێرۆرکردنی  بەتایبەتی 
و گازندەی وا بەرچاو دەکەوێ کە لەڕاستیدا لەجێی 
خۆیاندا نین. بۆ ئەوەی بزانین لەبەرچی ڕێبەرایەتیی 
د.  خودی  و  ئێران  کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی 
دەوڵــەتــی  لــەگــەڵ  وتــووێــژ  بـــوون   ڕازی  قاسملوو 
ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران بکەن، باشتر وایە ئاوڕێک 
لە هەلومەرجی سیاسیی ئەوکاتی ناوچەکە و ئێران 
کورتی  لێکدانەوەیەکی  و  هەڵسنگاندن  و  بدەینەوە 

لەسەر بکەین.  
هەموو الیەک ئەوە دەزانین کە دەسەاڵتدارانی ئێران 
و عێراق بۆ ماوەی هەشت ساڵ شەڕێکی بێ ئاکامیان 
تووشی گەالنی ئەو دوو واڵتە کرد کە دواجــار بە 
ڕێکخراوی  ئەمنییەتی  شــوڕای  ٥٩٨ی  بڕیارنامەی 
هات.  شــەڕە  بــەو  کۆتایی  یەکگرتووەکان  نــەتــەوە 
دوای تێپەڕینی نزیک بە ساڵێک بەسەر خواردنەوەی 
ناوبراو  خومەینییەوە،  لەالیەن  ژەهــرەکــەی  جامی 
لە ١٤ی  بوو، مردنەکەی  نەخۆش  ماوەیەدا  لەو  کە 
جۆزەردانی ١3٦٨ی هەتاویدا ڕاگەیەندرا.  ئەم دوو 
و  ئێران  نێوان  شەڕی  کۆتایی هاتنی  واتە  ڕووداوە 
عێراق و مردنی خومەینی، ڕاستەوخۆ کاریگەرییان 
حیزبی  ڕێبەرایەتیی  لێکدانەوەکانی  لەسەر  هەبووە 
ئەوەی  بۆ  قاسملوو  دوکتۆر  خــودی  و  دێموکرات 
حکوومەتی  پێشنیاری  بە  بدەنەوە  ئەرێنی  وەاڵمــی 
دانیشتن  و  وتــووێــژ  بۆ  ئێران  ئیسالمیی  ڕێژیمی 
ئاشتییانەی  ڕێگەچارەی  دۆزینەوەی  مەبەستی  بە 

پرسی کورد لە ئێران. 
بە هەموو پێوانەیەکی لۆژیکی و ئەقڵی، وا دەهاتە 
بەرچاو کە ئێرانی دوای شەڕی هەشت ساڵە، ماندوو 
سەقامگیریی  و  ئارامی  بە  پێویستیی  و  شەکەتە  و 
بتوانێ  کە  ئەوەش  بۆ  و  هەیە  نێوخۆدا  لە  سیاسی 
بۆ  پێگەیەک  و  جیگە  نێودەوڵەتییشدا  ئاستی  لــە 
خۆی بکاتەوە و لە بواری ئاوەدانی و ئابوورییەوە 
نێوخۆی  لە  بەاڵم  ببینێ.  بە خۆیەوە  هەستانەویەک 
کە  کــورد  ــەوەی  ــەت ن مــافــخــوازانــەی  خەباتی  واڵت 
ماوەی زیاتر لە دە ساڵ بوو سەرەڕای ئەو هەموو 
بەسەر  ڕێژیم  وێرانییەی  و  زەبروزەنگ و کوشتار 
کوردستانی هێنابوو، هەر وا لە ئارادا بوو. هاوکات 
مــافــخــوازانــەی خەڵکی  ــەوەی  ــن ــزووت ب ســەرکــوتــی 
کوردستان لە ماوەی ئەو دە ساڵەدا  وزە و هێزێکی 
ڕێژیمەی  ئەو  سیاسیی  و  نیزامی  و  ماددی  زۆری 
شوێنێکی  لە  دەکــرا  کە  کردبوو  خەریک  بەخۆیەوە 
دیکە و بە مەبەستی ئاوەدانی و خۆشبژێویی گەاڵنی 
ئێران بەکار هاتبا. ڕەفسەنجانی، سەرکۆماری نوێی 
دیپلۆماسیی  بۆ  بەرباڵوی  هەوڵێکی  کە  ڕێژیمیش 
گشتی هەڵگرتبوو، وێنایەکی تری لە کەسایەتیی خۆی 
بۆ هەڵدانەوەی الپەڕەیەکی نوێ لە ژیانی سیاسیی 
بەگشتی  دەدا.  دەرەوە  دنیای  پێشانی  ڕێژیمەکەی 
ڕەوتی ڕووداوەکان لە ماوەی ئەو یەک ساڵەدا )٦٨-
ئەو  خومەینی  مردنی  کە  پێش  چووبوونە  وا   )٦٧
لۆژیکەی زیاتر بەرجەستە کرد کە ڕەنگە ملمالنیی 
باڵەکانی ڕێژیم لەسەر جێگرتنەوەی خۆمەینی وا لە 
دەسەاڵتداران و بەتایبەتی دەوڵەت بکا کە بە جدی 
نێوخۆی  ئاڵۆزەکانی  پرسە  چارەسەریی  ــەدوای  ب

ئێراندا بڕۆن.
لەبارەی ئەم تێڕوانینە پێم باشە لێرەدا ئاماژە بە 
بکەم  شەرەفکندی  سادق  دوکتۆر  چاوپێکەوتنێکی 
قاسملوو  دوکتۆر  شەهیدبوونی  دوای  ساڵێک  کە 
لە  ڕادیــۆ دەنگی کوردستان کردی و دواتــر  لەگەڵ 
ڕۆژنــامــەی "کــوردســتــان"دا چــاپ و بــاڵو بــۆوە. د. 
شەرەفکەندی لەو وتووێژەدا لە وەاڵمی پرسیارێکدا 
دەڵێ: "لە پاییزی ساڵی ڕابردوودا لەالیەن ڕێژیمەوە 
بە  کوردستان  پرسی  لەسەر  وتووێژ  بۆ  پێشنیار 
دوو  هەلومەرجەدا  لەو  پێشنیارە  ئەو  کــرا.  حیزب 
هەبوو.  حیزبەوە  لەالیەن  قەبووڵ کردنی  زەمینەی 
حیزب  سیاسەتی  لــە  گشتی  خەتێکی  یــەکــەمــیــان، 
ڕێگەی  لــە  کــوردســتــان  پرسی  لـــەوەی  بریتییە  کــە 
دواجار  پرسە  ئەو  و  ناکرێ  چارەسەر  نیزامییەوە 
چارەسەر  وتــووێــژەوە  و  ئاشتی  ڕێگەی  لە  دەبــێ 

کاتی  تایبەتیی  هەلومەرجی  دووهــەمــیــان،  بکرێ. 
پێشنیارەی  ئــەو  کە  ڕێژیم  چونکە  پێشنیارەکەیە. 
دەکرد، بەپێی قاعیدە دەبوایە لە حاڵی پێداچوونەوە 
بە ڕابردووی خۆی و هەڵسەنگاندنی دۆخی گشتیی 
ئێستەدا بێت و تێ بکۆشێ ڕێگە بۆ چارەسەرکردنی 
گیروگرفتە جۆراوجۆرەکانی ببینێتەوە. پاش شەڕی 
لە  دیــارە شەڕی کوردستان  کە  عێراق –  ئێران و 
و  بوو  ڕێژیمدا  گیروگرفتەکانی  هەموو  ســەرەوەی 
لە  بیر  ڕێژیم  ئەگەر  دەگەیشت  بــەنــەزەر  ئاسایی 
چارەسەرکردنی بکاتەوە- بە هۆی ئەو دوو زەمینەیە 

پێشنیارەکەی ڕێژیم لەالیەن ئێمەوە قەبووڵ کرا." 
لەالیەن  وتــووێــژ  پێشنیاری  خوێندنەوەیە  بــەم 
ڕێژیمی ئیسالمیی ئێرانەوە لۆژیکی دەهاتە بەرچاو، 
ئێران  نێوخۆی  هاوکێشەکانی  فاکتەری  ــەوەدا  ل و 
نابێ  دیار و بەرهەستە؛ بەاڵم فاکتەری دەرەکییش 
چاوپۆشیی لێ بکرێ، چونکە لەو سەردەمەدا هەموو 
بابەتانەی کاریگەرییان لەسەر پێوەندیی نێوان  ئەو 
ئێران و عێراق دەبوو و بەتایبەتی پرسی سنوورەکانی 
لەسەر  ڕاستەوخۆی  کاریگەریی  واڵت  دوو  نێوان 
دادەنا. چونکی شەڕی  جموجۆڵی هێزی پێشمەرگە 
پشتی  هاتبوو،  پێ  کۆتایی  عێراق  و  ئێران  نێوان 
جبهەیەک کە بە هۆی ناکۆکییەکانی نێوان ئێران و 
عێراق بۆ هێزی پێشمەرگە پێک هاتبوو، ئەو پشتی 
جبهەیە هەتا ڕادەیەکی بەرچاو کۆسپی بۆ دروست 
ئێران و عێراق،  بەپێی ڕیککەوتنی  دەکرا، هەروەها 
نێوەڕۆکی ڕێککەوتننامەی "جزائیر" لەسەر سنووری 
نێودەوڵەتیی هەردوو ال زیندوو ببۆوە. عێراق هەر 
دەستی  بەئاشکرا  شەڕەکە،  کۆتایی هاتنی  دوای  بە 
ــوو بــە ڕاگــواســتــنــی ئــەو گــونــد و شــارانــەی  کــردب
شار  هەڵکەوتبوون.  سنوور  لەسەر  کە  کوردستان 
لە دوای یەک بە بەرچاوی ئێمە  و گوندەکان یەک 
دنیاشەوە  و  کوردستان  باشووری  خەباتگێڕانی  و 
حیزبی  ڕێبەرایەتیی  بــۆ  ئــەوە  و  دەکـــران  تەخت 
ــور قــاســمــلــوو، وەک  ــت ــودی دوک ــمــوکــرات و خـ دێ
بوو.  دژوار  و  سەخت  زۆر  حیزبە  ئەو  سکرتێری 
بەو  بەرگرتن  بۆ  کوردستان  باشووری  لە  ئەگەر 
دۆخە حیزبی دێموکراتی کوردستان هیچی لەدەست 
نەدەهات، بەاڵم دەبوایە هەوڵ بدرێ کە ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان بەو دەرد و ئازارەوە نەتلێتەوە و یەکێک 
لەو ڕیگەیانە ئەوە بوو کە ئەوەندەی دەکرێ پرسی 
کورد لە ڕیگەی وتووێژەوە چارەسەر بکرێ و لەو 
ڕێگەیەوە پێش بە چۆل بوونی ناوچە سنوورییەکانی 
دێموکراتی  حیزبی  بۆیە  بــگــیــردرێ.  کــوردســتــان 
کوردستان بەرەوپیری ئەو پێشنیارەوە چوو، بەاڵم 
دیتمان کە ڕێژیمی کەلکی خراپی لە نیازپاکیی حیزب 
کەرەستەی  قێزەونترین  بــۆ  دەســتــی  و  وەرگـــرت 
لەسەر  و  بــرد  تێرۆر  واتــە  نێوەڕاست  سەدەکانی 
بۆ چارەسەریی پرسی  دانوستان  میزی وتووێژ و 
و  قاسملوو  د.  تێرۆرکردنی  داوی  ئێران،  لە  کورد 

هاورێیانی داڕشت. 

هەیئەتی  دانیشتنەکانی  ــی  ڕەوت بە  چــاو  کاتێک 
حیزبی دێموکرات و ڕێژیمی ئیسالمیدا دەخشێنین کە 
دوو قۆناغ بووە و لە هەر قۆناخێکدا دوو دانیشتنیان 
لە ڤییەن بەاڵم لە دوو شوێنی جیاوازدا بووە، زۆر 
بەڕوونی دیارە کە هەیئەتی حیزبی دێموکرات زۆر 
ڕوون  داواکانی  و  مەیدانەکە  هاتووەتە  بەرپرسانە 
و ئاشکران. بەاڵم لە قسە و دەربڕینەکانی هەیئەتی 
وتووێژکاری ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران هەر زوو بۆت 
دەردەکــەوێ کە لەڕاستیدا هیچیان پێ نییە و تەنیا 
کات تێپەڕ دەکەن و لە هەلی گونجاو دەگەڕێن بۆ 
ئەنجامدانی کردەوە نامرۆڤانەکانی خۆیان کە هەر لە 
سەرەتاوە ئامانجیان تێرۆرکردنی د. قاسملوو بووە.  
لە سەرەتاوە دوو کردەوەی  ئێران هەر  ڕێژیمی 
تێرۆر و بارمتەگرتنی مرۆڤەکانی کردە کەرەستەی 
مانەوەی خۆی و گوشارهێنان بۆ سەر الیەنەکانی 
دەبینین  ئامانجەکانی.  دەستەبەرکردنی  بۆ  بەرانبەر 
ئەو  تەمەنی  بەسەر  ســاڵ   ٤3 تێپەڕبوونی  دوای 
نیزامەدا ئەو دوو کردەوە قێزەونە و دوور لە هەموو 
بەردەوام  نێودەوڵەتی،  و  مرۆڤایەتی  پرەنسیپەکانی 
سەردەمانێکدا  لە  ئەگەر  وەردەگـــرێ.  لێ  کەلکیان 

ــوو کــە بە  ــەکــان هــەمــوو هــەوڵــیــان ئـــەوە ب ــەت دەوڵ
پشتیوان و هۆکاری کردەوەی تێرۆریستی تاوانبار 
نەکرێن چونکە بۆیان دەبوو بە جێگەی شەرمەزاریی 
نیزامێکی  ئێستەدا  سەردەمی  لە  بەاڵم  نێودەوڵەتی، 
وەک ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران نەک شەرمی لێ ناکا، 
بەڵکوو وەک ئامرازێکی زۆر کاریگەر لە ماوەی ٤3 
ساڵی ڕابردوودا کاری پێ کردوە. بەپێی ئامارەکان 
لــە ســاڵــی ١3٥٨ی هــەتــاویــیــەوە هــەتــا دەرکــردنــی 
١3٧٦ی  بەهاری  لە  مێکۆنووس  دادگــای  حوکمی 
بە ١٨ ساڵ، ڕادەی ٨٩ کەس  نزیک  واتە  هەتاوی، 
بە  ئورووپا  خاکی  لەسەر  نیزامە  ئەو  دژبەرانی  لە 
ئێران  ئیسالمیی  ڕێژیمی  تێرۆریستەکانی  دەستی 
کــردەوە  و  تێرۆر  لەو  بێجگە  ئــەوە  کــراون،  تیرۆر 
دیکەی  شوێنەکانی  باقی  لە  کە  تیرۆریستییانەیە 
ئەو جیهانە ئەنجامی داوە. ئەوە لە الیەک و الیەکی 
دیکەوە تەنیا لە نێوان ساڵەکانی ١3٨٢ هەتا ١٤٠٠ی 
هەتاوی، نزیک بە ٦٩ کەس لە هاوواڵتییانی هەڵگری 
ئەمریکایی  و  ئــورووپــایــی  دەوڵــەتــانــی  ناسنامەی 
بەناو  ــا  دەزگ لــەالیــەن  ئوسترالیایی  و  کانادایی  و 
ئەمنییەتییەکانی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێرانەوە بەبارمتە 
گیراون و لە بەرانبەر جێبەجێ کردنی مەرجێکی ئەو 
ئازاد  هەبووە  مــاددی  الیەنی  زۆرتــر  کە  ڕێژیمەدا 
هاوار  خۆیان  دوایییانەش  ئەو  نموونەکانی  کراون، 
دەکەن، لە تێرۆرکردنی د. قاسملووشدا لەو ڕێکارە 

کەڵکیان وەرگرتوە.  
ــک لــە  ــێـ ــەکـ ــەری ســـــــەحـــــــراڕوودی یـ ــ ــف ــ ــەع ــ ج
و  قاسملوو  د.  ــێــرۆری  ت لــە  کــە  تێرۆریستەکانە 
ساڵ  دوو  یەک  بوو،  بریندار  وندی  بە  هاوڕێیانیدا 
پێشتر لە یۆنان وەک نێردراوی ڕاوێژکاری نیزامی 
قورسی  مامەڵەیەکی  "ڕەحــیــمــی"  ــازنــاوی  ن لــەژێــر 
ــەگــەڵ دوڵــەتــی ئــوتــریــش کــردبــوو  چــەکــوچــۆلــی ل
مافی  ئــوتــریــش  ــەتــی،  نــێــودەوڵ یــاســای  بەپێی  کــە 
الیەنەکانی  لە  کــام  هیچ  بە  چــەک  نــەبــووە  ــەوەی  ئ
کە  چەکانە  ئــەو  کڕینی  کاتی  لە  و  بفرۆشێ  شــەڕ 
بەرتیلێکی  ئێرانی  الیەنی  بوون،  قورس  تۆپخانەی 
جەعفەر  کاتێک  ئوتریشی.  الیەنی  بە  داوە  زۆری 
بە  تێرۆریستییەکە  کــردەوە  دوای  ســەحــراڕوودی 
ئوتریش،  پۆلیسی  دەســتــی  دەکــەوێــتــە  بــریــنــداری 
ترس  هۆی  دەبێتە  نەخۆشخانە  لە  ناوبراو  بوونی 
ئوتریشی  پلەبەرزی  کاربەدەستانی  دڵەراوکێی  و 
لەالیەن  بۆیە  دەزانـــێ،  بــاش  ئــەوە  ناوبراویش  کە 
باڵوێزی ئەوکاتی ئێران لە ڤییەن بە دەسەاڵتدارانی 
واتە  نــاوبــراو  ئەگەر  کە  ڕادەگــەیــنــدرێ  ئوتریشی 
لێکۆڵێنەوەی  بەر  بکەوێتە  سەحراڕوودی  جەعفەر 
بابەتی  خۆی  لە  بەرگری کردن  بۆ  ڕەنگە  پۆلیس، 
ئەو  ئاشکرابوونی  کە  بکا  ئاشکرا  چەک فرۆشتنەکە 
قەیرانی  بە  دەبــوو  ئوتریشدا  نێوخۆی  لە  بابەتە 
سیاسی. ئەوە لەالیەک و لەالیەکی دیکەوە لە تاران 
دەرەوەی  وەزارەتــی  کرایە  بانگ  ئوتریش  باڵوێزی 
ئێران و بەفەرمی پێی ڕاگەیەندرا کە ئەگەر پۆلیس 

زەمانەتی  ناتوانین  ئێمە  بکۆڵێتەوە،  بابەتە  لــەو 
بکەین  ئێران  لە  ئوتریشی  هاوواڵتییانی  پاراستنی 
دەوڵەتی  لە  بــوون  ڕاستەخۆ  هەڕەشەی  ئەوانە  و 
ئوتریش  دوڵەتی  کە  دەبینین  ئوتریش.  کاتی   ئەو 
زۆر زەبوونانە تەسلیم بوو و بکوژانی د. قاسملوو 
ڕادەستی  دوودەستی  و  بە ساڵمەتی  هاوڕێیانی  و 

ئێران کردەوە.
بخەینە  سەرنجی  ئێستەدا  لە  دەبــێ  کە  ــەوەی  ئ
هەموو  کە  ئەوەیە  نەکەین،  لێ  و چاوپۆشیی  سەر 
هەوڵی خۆمان چڕ بکەینەوە کە پەروەندەی تێرۆری 
د. قاسملوو و هاورێیانی لە ئوتریش کارا بکرێتەوە 
ئۆپۆزیسیونی  الیەکی  هەموو  هاوکاریی  ئەوەش  و 
لە  وەکـــوو  هــەر  پێویستە،  کوردستانی  و  ئێرانی 
سەردەمی خۆیدا لە پەروەندەی مێکۆنووس لە ئاڵمان 
لە  نــووری"  "حەمید  پەروەندی  لە  ماوەیەدا  لەو  و 
سوئید ئەو هاوکارییە هەمە الیەنەی ئۆپۆزیسیونی 
سەرکەوتنی  لــە  توانییان  کوردستانی  و  ئێرانی 
دادپەروەرانەی ئەو ددادگایەدا ڕۆڵی خۆی بگێڕێ و 

دادگا بڕیاری دادپەروەرانەی خۆی بدا. 

حوسێن عوسمانیعومەر باڵەکی
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بەدرێژایی  کورد  تیکۆشەری  و  قارەمان   گەلی 
میژوو بۆ ڕزگاری لە ژێردەستی و چەوسانەوە 
پڕ  و  خوێناوی  مێژووی  کــردوە.  بەربەرەکانی 
ڕۆڵە  کە  دەڵــێ  پێمان  نەتەوەکەمان  حەماسەی 
هیچ چەشنە  ــە  ل ــورد  کـ گــەلــی  بــەشــەرەفــەکــانــی 
نەکردوە چیا  گیانبازییەک درێخییان  فیداکاری و 
و پێدەشتەکانی نیشتمانی ئێمە، کوردستانی ئازی 
سەربەرزەکانی  شەهیدە  بەخوێنی  قارەمانمان  و 
و  گیانبازان  خوێنی  بە  نیشتمانە  ئــەم  دەوەنــی  و  دار  ــووە.  ب ڕەنگین 
فیداکارانی ڕێگەی ڕزگاری و سەربەرزی پاراو کراوە. کاراونی لەپسان 
نەهاتووێ شەهیدان بێ پسانەوە ڕۆژ بەرۆژ لە ڕێگادا بووە و هەروا 
درێژەی هەیە. یەکێک لەو ڕۆڵە تێکۆشەرانە کە لە هەگبەی "شۆڕش و 
شاخ"ی ئەمجارەدا ڕێز لە یاد و بیرەوەریی دەگرین، شەهید عەلی خزری 

ناسراو بە عەلی باساوێ لە ناوچەی سەردەشتە.
شەهید عەلی خزری ناسراو بە عەلی باساوێ سالی ١3٤٦ هەتاوی 
لە گوندی باساوێی ناوچەی سەردەشت لە بنەماڵەیەکی زەحمەتکێش و 
کورد خۆشەویست چاوی بە دنیای ڕوون کردەوە. ئەو لەبەر سەختیی 
وێڕای  بوو  ناچار  و  بخوێنێ  نەیتوانی  بنەماڵەکەی  گوزەرانی  و  ژیان 

باوکی و براکانی شن بداتە بەر کاری کەشاوەرزی و ئاژەلداری.
تێکۆشەرانی  مەڵبەندی  هەمیشە  دەژیــا  تێیدا  عەلی  ناوچەیەی  ئەو 
حیزبی دێموکرات بووە و ناوی دێموکرات و قەاڵفەتی پێشمەرگە و بیری 
کوردایەتی و خەبات بەشێک بووە لەو یادەوەریی خەڵکی ئەو ناوچەیە. 
عەلی دوای سەرکەوتنی ڕاپەرینی گەالنی ئێران لە ساڵی ٥٧ و تێکۆشانی 
الیەنگری  وەک  خۆی  نــاوی  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  ئاشکرای 
بەرپرسایەتییەک  و  ئــەرک  هــەر  وەرگرتنی  بۆ  ئامادەیی  دەنوسێ  و 
ڕادەگەیەنێ. ئەو دواجار لە ساڵی ١3٦١ ڕوو دەکاتە ڕیزەکانی حیزبی 
دێموکرات و لە هێزی شەهید موعینی دا چەکی پێشمەرگایەتی لە شان 

دەکا و تێکۆشانی سیاسیی تەواووەختی خۆی دەست پێ دەکا.
عەلی زۆر زوو لە مەیدانی کار و تێکۆشاندا خۆی نیشان دا و زۆر 
زوو توانی جێگای خۆی لەنێو دڵی کادر و پێشمەرگەکاندا بکاتەوە. ئەم 
ڕۆڵە قارەمانە لە شەرەکانی نۆرێ، مێکوکاوێ، پشت ماڵی کانیەزەرد، 
پەڕکانیان و مردوا و... ئازا و فیداکار دەردەکەوێ. ئەو بەهۆی فیداکاری 
و قارەمانەتی دوو جار لە مەیدانی شەر لەگەڵ دوژمندا بریندار دەبێ 
و هەموو جارێ پاش ساڕێژبونەوەی برینەکەی دەگەڕێتەوە سەنگەری 
بەرگری و لە پێشوو ئازاتر خۆی نیشان دەداتەوە. عەلی خەباتگێڕێکی 
خۆشەویست لەنێو خەڵک و پێشمەرگەیەکی بەوەج لە ڕیزی هاوسەنگەریدا 

بوو.
بە   ٦٩ ساڵی  و  سەرپەل  بە  بــوو   ٦٨ ساڵی  باساوێ  عەلی  شەهید 
فەرماندەری لکی 3ی هێزی گیاڕەنگ دیاری کرا. عەلی لە بواری نیزامیدا 
و  هەبوو،  دوژمن  لەگەڵ  شەڕ  فەننی  لەسەر  باشی  زۆر  شارەزایەکی 
پارتیزانێکی بەهەق لە مەیدان هاتبووە دەرێ. كوڕێكی  هێدی   و له سه ره خۆ 
 و به  نه زم  و دیسپلین  و له گه ڵ  ئه وه شدا ئازا  و نه ترس  و بێ باك بوو، 
هه ربۆیه  هه موو هاوسه نگه رانی  ڕێزیان لـێ  ده گرت  و خۆشیان ده ویست. 
ئەو دڵگه رمییه كی  له  ڕاده به ده ری  به  ژیانی  پێشمه رگایه تی  هه بوو. بێجگە 
لە ئازایەتی لە شەڕدا، تایبەتمەندیەکی هەرە بەرزی عەلی ئەوە بوو کە 
خوێندن و نوسین لە شۆڕشدا فێر بوو، هەمیشە بۆ بردنه سه ری  پله ی  
زانیاریی  خۆی  بێ پسانه وه  هه وڵی  ده دا  و نووسراوه كان  و باڵوكراوه كانی  
حیزبی  ده خوێنده وه ؛ هه روه ها بۆ به ڕێوه بردنی  ئه ركی  پێ ئه سپێردراودا  
له  هیچ فیداكارییە ك ده ریخی  نه ده كرد. سه باره ت به  ئازایه تی   و جوامێری ، 
سه باره ت به  وره ی  به رز  و هه ڵسووڕبوونی ، سه باره ت به  ئیمانی  قووڵی  
به  ڕێبازی  حیزب  و بزووتنه وه ی  ڕزگاریخوازانه ی  گه له كه ی  زۆر زوو 
جێگای  خۆی  له  نێو خەڵکدا كرده وه . ئه و ئاماده ی  هه ر چه شنه  فیداكاری   و 
گیانبازییه ك بوو و له  به ڕێوه بردنی  ئه رك  و مه ئموورییه ته  حیزبییه كاندا 

ڕووسوور و جیددی بوو.
پایەگای  گرتنی  نەبوون.  کەم  باساوێ  عەلی  حەماسەخوڵقێنییەکانی 
باساوێ،  دەشتی  پیرانشار،  سەردەشت-  جادەی  بریو،  ئەحمەد  زێوە، 
بۆ  شاهیدی  هەموو  گۆڕەشێر  شــەڕی  و  بنوخەڵەف  وەردێ،  جــادەی 
ئازایەتی و فیداکاریی فەرماندەی قارەمان شەهید عەلی باساوێ دەدەن.

لە  دێموکرات  قارەمانەکانی  ڕۆڵە  ساڵی١3٦٩  گالوێژی  ٢٢ی  ڕۆژی 
ناوچەی سەردەشتی سەرسەوز بە فەرماندەیی عەلی باساوێ هێرشیان 
کردە سەر گوردانی ڕێژیمی کۆنەپەرستی کۆماری ئیسالمی لە گوندی 
دەست  توانییان  قارەمانانە  شەرێکی  پــاش  پێشمەرگەکان  وەردێ. 
بەسەر گوردانەکە دا بگرن، بەاڵم بەداخەوە لە گەرمەی شەڕ و گوللەی 
کۆنەپەرستان سینگی عەلیی قارەمان دەکەوێتە بەر فیشەکی دوژمن و 
گیانی  شیرینی  دەکرێتە قوربانیی  ئازادی  گه ل  و ئامانجه كانی  حیزبه كه ی . 
شەهید عەلی تا دواهەناسە بە سەربەرزی ژیا و بە مردنی شکۆمەندیشی 
ئامانجی   بیروباوه ڕی  خۆی  و  كوڕی  حیزب  و خاوه نی   كه   سه لماندی 
ئینسانی   و شۆرشگێڕانه یە  و ئاماده یە بۆ ئه و ئامانجانه لە هەموو شتێک 
و تەنانەت گیانیشی مایە دابنێ.  به مجۆره  هاوڕێ  عەلی خزری ناسراو بە 
عەلی باساوێ شه هید بوو  و چووه  نێو كاروانی  شه هیدانی  سه ربه رزی  

حیزب  و گه ل.

)ده ڕۆم و گیان  له سه ر ده ستم هه تا هه م
له  ڕێی گه لدا له سه ر هه ستم هه تا هه م

ده ڕۆم و گیان له  دوژمن بێ نیازه 
ده ڕۆم و سه ر له بۆ گه ل پرده  بازه 

ده ڕۆم و دڵنیابن هه ر ده ڕوخێ
قه اڵی زاڵم به  خوێن و سه ر ده ڕوخێ(

برایم چووکەڵی

چریكەی دەنگی پێشمەرگەم لە خوێنا

سروودی "ئەی رەقیبم" وا لە سەر زار

چریكەی دەنگی پێشمەرگەم لە خوێنا

سروودی "ئەی رەقیبم" وا لە سەر زار

عەلی باساوێ

حوکمی "عەداڵەت" لە بەرانبەر "جینایەت"دا 

پێتەختی  پووشپەڕ  ٢3ی  پێنج شەممە  ڕۆژی 
دادگای  سەرۆکی  ساندر،  تۆماس  قازی  سوئێد، 
حەمیدی نووری )عەبباسی( لە پرێس کۆنفڕانسێکی 
دوا  هەتا  زیندانی  جار  دوو  حوکمی  دیجیتاڵی دا، 

تەمەنی ژیانی بەسەر ناوبراودا سەپاند. 
ئەم پڕۆسەیە سێ ساڵی خایاند. واتە دوای نزیک 
خەزەڵوەری  لە  نووری  حەمیدی  گیرانی  ساڵ   3
١3٩٨ دا، هەتا ڕۆژی ٢3 ی پووشپەڕ کە ئاکامی 
دادگا ڕاگەیەندرا، دادگاییەکی "عاداڵنە" و " ئاشکرا"، 
لە ژووری ژمارە 3٧ی نهۆمی دوویەمی دادگا، بە 
بەشداریی هەیئەت ڕەئیسەی قازییەکان، گرووپی 
سکااڵچییەکان  پــارێــزەری  چــوار  دادســتــانــەکــان، 
نــووری  حەمیدی  بۆ  تایبەت  پــارێــزەری  دوو  و 
مانگی   ٩ لە  پتر  دادگاییەکە  خۆی  چــوو.  بەڕێوە 
کێشا و لە ٩3 دانیشتندا ٤٦ کەس سکااڵچی، ٢٦ 
کارناس  و  پسپۆڕ  کەس   ١٢ و  شایەتحاڵ  کەس 
ئەلکترۆنیکی  لینکی  یــا  ڕاســتــەوخــۆ  شــێــوەی  بــە 
قسەیان لەسەر حەمیدی نووری و زیندانوانەکانی 
نێونەتەوەیی  شــەڕی  زیــنــدان،  بــارودۆخــی  دیکە، 
کوشتاری  ڕووداوەکـــانـــی  و  دەروەســتــەکــانــی  و 
بەکۆمەڵی زیندانییە سیاسییەکانی ساڵی ١3٦٧ لە 
زیندانەکانی ئیڤین و گەوهەردەشت، قسەیان کرد. 
بەاڵم دادگای نووری تەنیا سەبارەت بە کوشتاری 
لە  بەکۆمەڵی زیندانیەکانی گەوهەردەشتی کەرەج 

مانگەکانی گەالوێژ و خەرماناندا بوو،. 
ــە نــــاوی خــــــوازراوی  ــ ــاســی "ب ــب ــد عــەب حــەمــی
بە  نیگابان ڕا،  ئاسایی  پاسدارێکی  لــە  ــووری"  نـ
ئەشکەنجە  لە  جــۆراوجــۆر،  جینایەت گەلی  هــۆی 
هەتا  دەروونــیــیــەوە  و  جەستەیی  تەپەسەریی  و 
گیان لێ ئەستاندنەکان لە زیندانی ئیڤین دا،  پلەکەی 
بۆ جێگری "دادیــار" و دواتر "دادیــار" لە زیندانی 
گەوهەردەشت دا. حاشا و نکۆڵیی حەمید نووری 
ناوی  نەدرکاندنی  و  پاراستن  و  جینایەتەکانی  لە 
ژوورە  لە  تەپەسەرکار،  و  سەرکوتکار  دەیــان 
ژووری  لــە  و  گیان لێ ئەستاندەکاندا،  و  تــاریــک 
فیکریی چۆنیەتیی ئەزیەت و ئازاری زیندانییەکاندا، 
بێحورمەتی  ئێعدامییەکان،  تەرمی  شــاردنــەوەی 
ڕۆڵــەکــانــیــان؛  کوشتنی  دوای  بــنــەمــاڵــەکــان  ــە  ب
بەپێچەوانەی ئەو هەموو بەڵگە مەحکەمەپەسند و 
شارەزاکان،  و  بوێر  دادستانە  کە  بوو،  شاهیدانە 
ــرد. لــە دوایــیــن ڕۆژەکــانــی  قسەیان لــەســەر دەکـ
کاڕلسۆن،  لیندهۆف  کریستینا  خانمی  ــادا،  دادگـ
"سزانامەی"ی  دادستانەکانەوە،  گرووپی  لەالیەن 
"جنایەتی  لە  بەشداری  تاوانی  بە  نووریی  حەمید 
شەڕ" و "کوشتنی بەئەنقەست"، داوای پەسندکرانی 

زیندانیی تاهەتایی بۆ حەمیدی نووریی کرد. 

و  ــوێ  ــ ــاوت ــ ت دوای  قـــازیـــیـــەکـــان  ــی  ــەت ــئ ــەی ه
هەڵسەنگاندنی داوای ٤٠٠ الپەڕەیی دادستانەکان، 
سەرکەوتنی  سەرەتای  لە  کە  الپـــەڕەدا،   ١٨٠ لە 
مێژوویی،  ــواری  ب لە  ئێران،  لە  گــەالن  شۆڕشی 
ئیسپاتی  بەڵگەکانی  و  خاڵ  و  قەزایی  و  سیاسی 
نووسراوەکان،  وتارە  و  کتێب  شاهیدکان،  بەپێی 
گیان لێ ئەستێندراو،  زیــنــدانــیــانــی  بنەماڵەکانی 
و  پسپۆڕ  مافناس،  مامۆستایانی  و  ــزەران  ــارێ پ
بــەدوای  گــەڕان  لە  کە  گرینگ  زۆر  شارەزایانی 
پەسندکرانی  هــۆی  بــکــرێ؟  چ  ــێ  دەب عــەدالــەتــدا، 
حەمیدی  دادستانەکان،  داواکــاریــی  حوکمەکەی 
بڕیار وەک نووسرا:  تاوانبار زانی و  بە  نووریی 

"دوو جار ئەبەد". 
ئێران  لە  چ  ئیسالمی  کۆماری  دەسەاڵتدارانی 
لە سوئێد، زۆرترین  تایبەتی  بە  دەرەوە،  لە  چ  و 
یا  نووری  حەمید  دادگایی کرانی  و  گیران  ماوەی 
یا خەریکی چەواشەکاری  بێدەنگ  و خەمسارد، 
و پیالن بوون. بەاڵم بەشی قەزایی سوئێد بەپێی 
لە  یەکێک  کە  خۆی،  و سەربەخۆیی  سەاڵحییەت 
نەچووە  دێمۆکراسین،  گرینگەکانی  هەرە  مەرجە 
چوارچێوەی  لــە  و  تەبلیغاتێک  هیچ  ــاری  ب ژێــر 

نــێــونــەتــەوەیــی"  ــی  ــەزای ق سەاڵحییەتی  "بــنــەمــای 
دادگایەکی  المللی(دا،  بین  دادگاە  )اصل صالحیت 
"عاداڵنە"ی بەڕێوە برد؛ کە مافی بەرگریی زیاتر لە 
پێوەرەکانیشی دەدا بە تاوانبار نووری، جیاواز لە 
پارێزەرەکانی. دوو ڕۆژ پێش راگەیاندنی حوکمی 
حەمید نووری گیتا هدینگ وایبری، لە دیمانەیەکدا 
لەگەڵ تەلەڤیزیۆنی ئێران ئینترناشناڵ و لە وەاڵمی 
پرسیارێکدا، کە واڵتی سوئێد بۆچی بە میلیۆن ها 
بەشداری  و  دادگایەدا،  لەو  کردوە  کرۆنی خەرج 
کــێــشــەیــەدا؟ گــوتــی: ئەو  پــڕ  لــەو کەیسە  خــۆی 
بوون.  بەدوایەوە  هەموو  و  گرینگە  زۆر  کەیسە 
دەکەم  شانازی  سوئیدی  پارێزەرێکی  وەک  من 
کە لەو پەروەندەیەدا بەشدار بووم. بۆ ئەوەی بە 
هەلومەرجی  لەسەر  ئێمە  کە  بدەین  نیشان  دونیا 
و  هەستیارین  دیکەش  واڵتەکانی  لە  مرۆڤەکان 
ــەوەی کەس  ئ هــاودەردیــیــان لەگەڵ دەکــەیــن. بۆ 

نەتوانێ لە تاوانی جینایەت ڕا بکات. 
زۆر  دیمانەیەکدا،  زنجیرە  لە  تیڤییە  ئەو  هەر 
الیەنی تاریکی کە بەشێکی بنەماڵەی زیندانییەکان 
سیاسی  زیندانیی  خۆشیان  بۆ  ژمارەیەکیان  کە 
بوون، ماوەیەکی کورت پێش ڕاگەیاندنی حوکمی 
خۆشک  دوو  ئەواندا،  لەنێو  دا.  ئەنجام  ــووری،  ن
برایەک  کە  ڕوستەم عەلیپوورم  گیتا  و  ویدا  هەن 
و هاوژینی هەردووکیان ئێعدام کران. ویدا خانم 
لەو دیمانەیەدا کە وەک سکااڵچییەک لە دادگا بوو، 
دەڵێ: پێم گوتن، براکەم و هاوژینەکەم لە زستانی 
لە  کرا.  قەدەغە  لێ  چاوپێکەوتنەکانیان  ١3٦٦وە، 
سەرماوەزی ١3٦٧دا، لەجیاتی براکەم "سەعاتێکی 
"ئاڵەقەیەکی  هــاوژیــنــەکــەم  لەجیاتی  و  دەســتــی" 
قامک"یان دامەوە!؟ لە حاڵێکدا، هەردووکیان ماوەی 
هەروەها،   . و...  کرابوو  دیــاری  زیندانی بوونیان 
"ئەبەد"ی  ڕاگەیاندنی حوکمی  پێش  خولەک  چەند 
دێمانەیەکدا  لە  لبادی  مینا  خانمی  نووری  حەمید 
لەگەڵ "ئێران گلووباڵ"دا، گوتی: "هاوژینەکەم دوو 
مابوو  مانگی   )٥( پێنج  پــێ درابــوو،  حوکم  ساڵی 
تەواو بێ، ئێعدامیان کرد و الپەڕێکیان کاغەز دامێ 
بە  زەیغەمی  ئەسغەریی  عەلیی  نووسی:  لێیان  و 
نەخۆشی مردن لە ماڵێکدا، مرد!؟ نەخۆشیی فەوت 
سێ  و  مامەوە  من  نازانم!؟  من  نەخۆشییەک،  چ 
منداڵی ٥ ساڵ و نیو، ٢ ساڵ و نیو و یەک ساڵ و 
نیو، و دەرد و کوێرەوەرییەکانی ژیان و... ." دوای 
ڕاگەیاندنی حوکمەکەش، "عصمت وطن پرست" کە 
١١ کەسی بنەماڵەکەی لە دەیەی ٦٠ ی هەتاویدا، 
ئیعدام کراون گوتی: ئەگەر من نەمتوانی لە ئێران 
]لە ستۆکهۆڵمی  لێرە  ئەمڕۆ  بگریم  منداڵەکانم  بۆ 

پێتەختی سوئید[، دەتوانم پێ بکەنم. 

ئەو حوکمە بە ناوی حەمید نوورییە، بەاڵم ئەو 
بێ. چونکە  بەردەوام کراوە  پێویستە  پەروەندەیە 
جینایەتەکەی  بــەشــەی  ــەو  ل کــەس   ١٨ النــی کــەم 
پاییزی ١3٦٧یـــان  هــاویــن و  لــە  گــەوهــەردەشــت 
"هەیئەتی  بــەتــایــبــەتــی  تــاوانــبــارن؛  دا،  ئــەنــجــام 
نەییری؛  لە حوسێن عەلی  مەرگ" کە بریتن بوون 
ڕێژیم؛  ئێستای  سەرکۆماری  ڕەئیسی،  ئیبراهیم 
ڕێژیم؛  جینایەتکاری  رێبەریی  خامنەیی،  عەلی 
و  ئیشراقی  مورتەزا  و  پوورمحەممەدی  مستەفا 

هاوکارەکانیان.
)ئەبەد( حوکمی  ڕاگەیاندنی  ســەروبــەنــدی  لە 
ئیسالمی  نگریسی  ڕێژیمی  نــووری دا،  حەمید  ی 
ــەقــەی فــەقــیــهــی، لە  ــڵ ــی مــوت ــەت ــالی ســیــاســیــی وی
بــۆ خۆ  بــەردەوامــەکــانــیــان  پیالنە  چــوارچــێــوەی 
مرۆڤایەتییەکانی،  دژی  تــاوانــە  لە  ــازکــردن  دەرب
و دەســت ئــاوااڵبــوونــی لــە درێــژەپــێــدانــی تێڕۆر 
یا  کاریگەر  و  چــاالک  ئۆپۆزیسیۆنی  ڕفاندنی  و 
تەقینەوە  تێڕۆڕیستییەکەی  کــردەوە  لە  النی کەم 
ــەوەی بــەریــنــی ئــاشــکــرای ســااڵنــەی  ــوون ــۆب ــە ک ل
کە  فــەڕانــســەدا،  ڤیلپەنتی  لە  خەلق  موجاهیدینی 
تێڕۆڕیستی  دیــپــڵــۆمــات  ئــەســەدی،  ئــەســەدوڵــاڵ 

هاوتێرۆڕیستی  سێ  و  ساڵە    ٢٠ حوکمدراوی 
لە بلژیک، ژنێک )نەسیمە نعامی ١٥ ساڵ( و دوو 
پیاو )ئەمیر سەعدوونی ١٨ و مێهرداد عارفی ١٧ 
حوکمەکانی  پێداچوونەوەش  ــای  دادگ کە  ســاڵ(، 
لەگەڵ  ــەک  ــوســەودای ســات ــە  ل کــــردوون،  پەسند 
دیکەی  هاوکاریی چەند واڵتی  بلژیک و  دەوڵەتی 
ئورووپایی، بە ناوی "ئەمنییەت و تەناهیی خۆیان"، 
لەبیری ئازادکرانی ئەو چوار تێڕۆڕیستەی نیزامی 

کۆماری ئیسالمی ئێران دان.  
    ئەگە ئەم هەوڵەیان لە بلژیک سەرکەتوو بێ، 
کە هیوادارم وانەبێ، لە سوئێدیش هەوڵی جۆری 
لە  نەجات دانی  بۆ  دەدەن  داهاتوودا  لە  پێویست 
زیندانی کرانی درێژماوەی حەمید نووری. هەروەها، 
شیرکەتی  فڕۆکەی  ڕووداوی  سەروبەرکردنی 
پیالنەکانی  بە  گیراوەکان  و  ئارژانتیین  لە  ماهان 
سپای  و  پاسداران  سپای  ئیتالعاتی  بارمتەگریی 
سەرکوتکاری  ــای  دەزگ  ١٩ سەرجەم  و  قــودس، 
دیکەی ڕیژیم، هەڕەشەکردن و مەترسی خۆڵقاندن 

بۆ "ئەمنییەتی جیهانی" دەبێ.  
کارەساتی  لە  پڕ  لە ٤٠ ساڵی  پتر  مێژووی  لە 
لــە هەر  ئــیــڕانــدا، ڕوونـــە کــە  کــۆمــاری ئیسالمیی 
لە  ڕاوســـتـــان  کـــردەوەیـــەک،  هـــەر  ــۆ  ب شوێنێک 
بە  درێــژە  نەبێ،  بەرپەرچدانەوەی  و  بەرانبەری 
حوکمی  دوای  وێنە  بۆ  دەدا.  دزێوەکانی  ئاکارە 
دادگای موابیتی برلین، کە کارەساتی میکۆنۆسی 
بە ئەنجامی زۆر باش گەیاند؛ ژمارەیەک لە واڵتانی 
و  کێشایەوە  تــاران  لە  باڵوێزەکانیان  ئورووپایی 
گوشاری زۆر باشیان خستە سەر دەسەاڵتدرانی 
لە دوو  پتر  مــاوەی  بۆ  ناچاریان کردن  ڕێژیم و 
دەیە، لە چوارچێوەی یەکیەتیی ئورووپادا، تێڕۆڕ 

ئەنجام نەدەن. 
مافی  شوڕای  ڕێپۆرتەری  کە  ڕەحمان،  جاوید 
مرۆڤی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کاروباری ئێرانە، 
پەسندکراوی  )ئــەبــەد(ی  حوکمی  لە  پشتیوانیی 
دەڵــێ:  و  دەکــا  ستۆکهۆڵم  ٤ی  ناوچەی  دادگــای 
بۆ  بێ  هەنگاو  یەکەمین  حوکمە  ئــەو  هــیــوادارم 
قەرەبووی  و  عەداڵەت  تــەواو،  ڕاستیی  بەستێنی 
تێچووی قوربانییەکان و بنەماكەکانیان و ڕەوایە 
کە داخوازی بۆ عەداڵەت بەهێز بێ. خاتوو میشل 
لە  مرۆڤیش  مافی  بـــەرزی  کۆمیسێری  باشلە، 
پشتیوانیی  بە  دەبــێ  واڵتــان  نووسیی:  تویتێکدا، 
بۆشایی  جیهانی،  قەزایی  سەالحییەتی  بنەڕەتی 
بۆ  جیدییەکان  تاوانە  لە  واڵمــدانــەوە  بۆ  بەرایی 
کــەنــەوە.   پــڕ  عــەداڵــەت  و  حەقیقەت  زەمــانــەتــی 
و  مافناسان  لــێــکــۆلــەران،  کــارنــاســان،  زۆربـــەی 
دادخوازانیش، حوکمی هەتا ماوەی ژیان )ئەبەد(ی 
بە  بەرانبەر  "عەداڵەت"  بڕیاری  بە  حەمید نووری 
"جینایەت" یا "ڕاستی" لە بەرانبەر "درۆ"دا دادەنێن. 
بۆیە پێویستە وێڕای پیرۆزبایی لە گەالنی ئیران، 
"دایکانی  ــوازان"،  ــ دادخ "بــزووتــنــەوەی  بەتایبەتی 
لە ١٠٠ شوێنی  پتر  بنەماڵەکانیان" و  خاوەران و 
گیان لێ ئەستێندراوەکانی  تــەرمــە  شــاردنــەوەی 
ــران، کــە کـــوردەکـــان چ لە  ــێ ــکــەی نــێــوخــۆی ئ دی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و چ نێشتەجێ لە تاران و 
شارگەلی دیکە "پشکی شێریان وەبەرکەوتوە" کە 
تەرمی ڕۆڵە تێکۆشەرەکانی ڕێی ئازادی و مافی 
ئینسانی و نەتەوەییان تێدا بزر کراوە، لە بنەماڵەی 
و  سیاسییەکان  زیندانییە  نــەمــران،  و  شەهیدان 
هــەمــوو ئــەو کــەس و الیــەنــانــەی بــۆ گرتنی ئەو 

جەنایەتکارە هەوڵیان دا، سپاس بکەین. 
چــاوەڕوانــی  کە  بکەین  بــەوە  ئــامــاژە  پێویستە 
درێژەدانی  بۆ  ئەوەیە،  سوئێد  قەزایی  بەشی  لە 
"عەداڵەت" لەبەرانبەر "جینایەت"دا، وەک: کارەساتی 
مێکۆنۆس، حوکمی تاوانی هاوکاران و بەرپرسانی 
دەزگای  بەرپرسانی  نووری  حەمید  سەرووتری 
نیزامی  ڕێبەری  خومەینی،  ئایەتووڵال  و  قەزایی 
ــاســەکــە، یانی  ــە جــێــی ب ــارەســات خــوڵــقــێــنــەری ک
لە  سیاسییەکان  زیندانە  بەکۆمەڵی  کوشتاری 
عەلی  ئــەوکــاتــی  ســەرۆک کــۆمــاری  و  ١3٦٧دا، 
لەگەڵ ١٧  ئا. خومەینی(  )جێگری دوای  خامنەیی 
کەسەکەی دیکە، کاری لەسەر بکرێ و بە ئەنجام 
بێ  ســوور  سوئید  دەوڵەتی  پێویستە  بگەیەنرێ. 
و  تێڕۆڕ  دەستەکانی  کــورت کــردنــەوەی  لەسەر 
ڕێژیمی  دەسەاڵتدارانی  و جەنایەتی  لە خوێن  پڕ 
ئیسالمی سیاسی لە ئێران، لە دەرەوەدا، نەک بە 

دواداچوونی سات و سەودا. 

حەسەن حاتەمی
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لێکدانەوەی
 دوو گۆرانیی "موبتەزەل"

جــاری جــاران واتــە ســەردەمــی کەمولکێک کــۆن، یانی سی چل ساڵ 
لەمەوبەر ئەم گۆرانییەی عەلی مەردان هیچ کێشەیەکی لێ نەدەکەوتەوە. 
دەربڕینانە  ئەمجۆرە  ئێستێ  ــەاڵم  ب وابـــوو،  مـــەردان  عەلی  ســەردەمــی 
مەترسیدارن. زیان بە نیزامی موقدەس دەگەیەنن و هەرکەسێک دەق و 
ڕستەی ئەم گۆرانییە بە چپە و لەسەرخۆش بڵێتەوە، بە "زیددی ئینقالب" 
ئەڕز"  فیل  "موفیسدول  واتە  ســەرزەوی"  "بۆگەنی  و  خوا"  دژبــەری   " و 

دەناسرێت.
ئەو عەلی مەردانەی لەنێو کوردان بە دەنگبێژ و هونەرمەند ناسراوە و 
ڕێزیشی لێ دەگیرێت، ئێستا ئەگەر نەمردبایه، بە تۆمەتی گوتنی گۆرانیی 
"شەرمی پێ ناوێ پەچەکەت الدە"، وەک سەلمان ڕوشدی خەاڵتی سەری 
یان  مل پەڕاندن  چاوەڕوانی  خوا  دوژمنی  وەک  دەبوایە  و  دەکرا  دیاری 
بەمل هەڵواسین بوایە. ئەگەر کەرکووکی جارانیش وەک ئێستە بوایە، ئەوە 

جەماعەتی بەرەی موقاومەت هەرامەیان لە فەلالقە دەدا.
ئەم عەلی  مەردانە لە کاتی گوتنی گۆانیی پەچەکەت الدە، لە ڕاده بەدەر 
ماڵەوە  لە  تەنیا  بکات  داوا  ناوەستێت  بەوەندە  هەڵدەکێشیت.  لێ  شووڵی 
پەچە البدرێت. ئەو یەک بە گەووری بە خەڵکی کۆاڵن و سەرجادە دەڵێت 

پەچەیان البدەن:
کۆاڵن بە کۆاڵن جادە بەجادە

نەشمیلەی چاومەست پەچەکەت الدە، پەچەت الده
خۆمم بۆ سێدارەت کردوە ئامادە

شەرمی پێ ناوێ پەچەکەت الدە، پەچەت الدە

ساڵە  چل  لە  زیاتر  حیجابە.  لەبەرچاونەگرتنی  مانای  بە  الدان  پەچە 
پێکهاتەی  کەسانی دژی شۆڕش هەوڵ  دەدەن بە الدانی پەچە دژایەتیی 
پێرۆزی کۆماری ئیسالمی بکەن. سەرەتا الیەنگرانی الدانی پەچە زۆر کەم 
بوون، بەاڵم بە درێژایی ئەم سااڵنە لە زیادبوونن. ئێستا زیاتر لە نیوەی 

ژنان و پیاوان داوای الدانی پەچە لەسەر زۆر شت دەکەن.
پیرئەحمەد  وەک  بــەســااڵچــووی  گــەورەپــیــاوانــی  شتێکە  ــەچــەالدان  پ
نزیک  مــاوەی  لە  ناکەن.  پەسندی  شێوازێک  و  شێوە  هیچ  بە  جەننەتی 
بە نیوسەدە دەسەاڵتی ئاخوند و پیاوچاکان لە ئێران چاویان لەبەرانبەر 
هەر چۆنێک  ژنان  داوە  ئیزنیان  و  نووقاندوە  خانمان  خۆزەق کردنەوەی 
عولەمای  لەالیەن  دابهێنن  جلوبەرگانە  ئەو  بەسەر  گۆڕان  پێیان  خۆشە 
ئەعلەمی نیزامی موقدەسەوە بۆیان دیاری کرابوون. وەک میناک خانمان 
دەتوانن مانتۆکانیان وا بدروون جیاوازیەکی کەمی لەگەڵ تیشێرت هەبێت 
و کەڵک وەرگرتن لە قوماشی ئیسترێج یان مەتات هیچ کێشەیەکی نییە 
و خانمان دەتوانن بۆ پێشاندانی ئەندامانی سەرنجڕاکێشی لەشیان چۆنی 
پێیان باش بێت جلکی بەریان ڕێک بخەن. بەاڵم الدانی پەچە هێڵی سوورە 
و هەرکەسێک لە کۆاڵن و لەسەر جادە پەچە البدات، بە توند ترین شێوە 
بە دەستی "ئامرانی به مەعرووف و ناهیانی لە مونکەر" سزا دەدرێت. هەر 
بە شەپانی خەنی دەکەن.  قژانی ڕادەکێشن  و  بە  کەسێک پەچە البدات 
پەچە الدان تەنیا پێشاندانی لەش و الری ژنان نییە و لێفەهەڵدانەوە لەسەر 

هەتیوانە.
خاتوونی بەڕێز! تۆ دەتوانی مانتۆی پێش ئاوەاڵ بکەیە بەر و شەڵواری 
تەنکی نەتەنگیش هیچ کێشەیەک نانێتەوە. ئەودەم فێنکایی و سیلەچاوی 
جوانی پەسەندی  "برادەرانی موعەمەم"یش لە هەموو لەشت دەگەڕڕێت و 
بە دیتنی لەش والرت هەر حەفتا و دو حوورییەکەی خۆیان دێتە بەرچاو 

و بە تۆیان دەشوبهێنن؛ بەاڵم پەچەالدان نا.
پەچەالدان بڤەیە و کێشە تەنیا پەچەالدان لەسەر قژ و ڕوخساری ژنان 
تەشەنە  دیکە  شوێنی  زۆر  بۆ  نییە  ژنانە  بابەتی  تەنیا  پەچەالدان  نییە. 
نێو ئوتووبووس و  لە  دەکات. ئەگەر پەچەالدانی ژنان لەسەر شەقام و 
میترۆ و تاکسی و ئیدارەجاتان شلەی بدرێتێ. ئەم پەچەالدانە پەل داوێتە 
ئاگادارە،  سەر  ژووری  لە  خوای  دەنا  دیکەش.  هەستیاری  زۆر شوێنی 
ئەگەر پەچەالدان تەنیا بە دەرخستنی قژی خانمان و الدانی لەچکە کەسکە 
قوتابیانی  و  ماموستا  ئەوەندەی  کەس  هیچ  هاتبایە،  کۆتایی  تەسکەکەت 
قوم تاران و مەشهەدی پیرۆز حەزی لە دیتنی لەش و الری ژنان نییە. 
ڕووتی  بە  پیاویانی  و  ژن  کائینات  هەموو  و  ئێمە  داهێنەری  خواوەندی 
ئافراندوە. خۆ دەکرێ بڵێین خۆداپۆشین دەست لە کاری خوا وەردانە و 

گوناهیشە.
جگە لەمانەش ژن وەک خزمەتکاری پیاو هەتا ڕوح سووک و جوان و 
لەبەرداڵن بێت و جوانییەکەی بەرچاوتربیت، باشترە. ئەگەر الدانی پەچە 
کێشەی درووست نەکردبا، چ قەیدی بوو با خەڵک هەر بە ڕووتی کۆاڵن 

بە کۆاڵن و جادە بە جادە سووڕابانەوە.
و  پەچە  الدانــی  ژنــان  لەکاتێکدا  ئۆخرانەدا،  و  ئاخر  لــەم  هــەر  ئەوەتا 
ئەو  تاجزاده،  مستەفا  وەک  پیاوی  پێ کردوە،  دەست  لەچکەیان  فڕێدانی 
مستەفایەی هەتا ئێستا هەر خزمەتکاری نیزامی موقەدست بووە، دەستی 
کاروکرداری  لەسەر  پەچەی  بوو  تەنانەت خەریک  و  کرد  پەچەالدان  بە 
ئەوانی سەر سەرەوەش هەڵدەدایەوە. ئەگەر ڕاپێچی زیندانیان نەکردبایە، 

ئێستا پەچەیەکی زۆری الدابوو.
کــوڕی  هاشمی،  موحسنی  لــەمــەوبــەر  ڕۆژ  دوو  نەچین  دوور  هــەر 
عەلی ئەکبەر هاشمی ڕەفسەنجانی کەمێک پەچەی لەسەر بارودۆخی واڵت 
هەڵدایەوە. دیارە ئەویش پەندی لە خنکاندی باوکی لە گۆلی مەلەکردندا 
ڕێبەری  ئاکاری  لەسەر  پەچە  هەڵدانەوەی  بە  خەریکە  و  وەرنەگرتوە 
موعەززەمی ئینقالب تاوانی گرانی و برسیەتی و بەکوشت دانی خەڵک و 
توند ی وتیژی دژ بە ژنان و بێکاری و هەموو ئەوشتانە دەخاتە ئەستۆی 
ڕێبەری مەزنی واڵت. ئەوە نییە فائیزەی خوشکیشی هەر لەچکی سەری 
توند دەکا و بە چادرەی ڕەش هەموو لەشی دادەپۆشێت و پەچەش لەسەر 

سیاسەت و میاسەت هەڵدەداتەوە؟
بیری  "پەچەکەت الدە "ی عەلی  مەردان زۆر  ئێستا دەقی گۆرانی  هەتا 
لێ  نەکراوەتەوە و وەک "بەلەنجە بەلەنجە"ی ناسر ڕەزازییش ڕاستەوخۆ 
دژایەتیی عەبا و مەبای نەکردوە، ڕەزازی ئاوی لە ئاوەڕیە دەرکردووە و 

هەر بەئاشکرا دەڵێت:
ئای بەلەنجە بەلەنجە، بەلەنجـــە هیچ نەماوە

هەموویی ون بوو بزر بوو، بە دەست حوکمی مەالوە
هەموویی ون بوو بزر بوو، لە ژێر هەوری عـــەباوە  درێژە بۆ الپەڕەی ١١ 

واڵتە یەکگرتووەکان پێویستی بە ستراتێژییەکی باشتر
 بۆ چاوترسێن کردنی ئێران هەیە

تەنیا  ڕەنگبێ  تاران،  ترسەکانی  )پەرەپێدانی 
ڕێگا بۆ پێشگرتن بە جەنگ بێ(

حەوتووی ڕابردوو، ئێران و واڵتە یەکگرتووەکان 
بــەکــورتــی دانــوســتــانــە نــاڕاســتــەوخــۆکــانــیــان، بۆ 
پێدا.  درێژە   ،٢٠١۵ ناوکی  ڕێککەوتنی  ژیاندنەوەی 
ڤییەن،  لە  پێشوو  کۆبوونەوەکانی  بەپێچەوانەی 
کۆبوونەوەیە  ئــەو  ڕاگــیــران،  مــارس  مانگی  لە  کە 
نوێنەرانی  بەشداریی  بێ  و  قەتەر  میوانداریی  بە 
واتە  ڕەسەنەکە،  ڕێککەوتنە  الیەنەکانی  ــەی  زۆرب
چین، فەڕانسە، ئاڵمان، ڕووسیە و بریتانیا، بەرێوە 
چوو. ئەگەرچی وتوێژەکان بێ ئاکام بوون، نەفسی 
شــێــوازی  بــۆ  واشینگتۆن  و  تـــاران  ڕێککەوتنی 
ــەری حــەزی دووالیــەنــە  ــ نوێی دانــوســتــان دەرەخ
بەڕێوەبەرایەتیی  ڕێککەوتنەکەیە.  ژیاندنەوەی  بۆ 
بەرنامەی  گێڕانەوەی  بۆ  بەهێزی  حەزێکی  بایدن، 
لە  خــۆبــواردن  و  سندوقەکە  نێو  بۆ  ئێران  ناوکی 
نەخوازراو  لیستەی  لەنێو  بژاردەیەک  هەڵبژاردنی 
ئێران  لەالیەن  یورانیۆم  پیتاندنی  بە  پێشگرتن  بۆ 
تا ئاستی نزیک بۆمبی ناوکی و کورت کردنەوەی 
بۆمبی  بە  گەیشتن  سنووری  ]لە  "تێپەڕێن"  کاتی 
ناوکی. و.[ تا نزیکەی سفر هەیە. بۆ ئێران، هاندەری 
سەرەکی هەڵگیرانی ئابلۆقەکانە، کە ئیزنی پێ دەدا 
نەوت بفرۆشێ و دەستی بە چەند میلیارد دۆاڵر لە 
ئەژماری سڕکراودا ڕابگات. سووک کرانی زەختەکە 
بە تایبەتی ئێستا گرینگە، چونکە دەوڵەتی بێ پارەی 
ئێران ناچار بووە یارمەتییەکانی شیرەمەنی، هێلکە 
و گەنم کەم بکاتەوە و لە ئاکامدا بۆتە هۆی تووڕەیی 

و ناڕەزایەتیی بەرباڵو لە سەرانسەری واڵت.
گومان لەوە دانیە کە حەزی هاوبەش، زەمانەتی 
چۆن  وەک  ناکەن،  نوێ  ڕێککەوتنێکی  بە  گەیشتن 
بــەرەوپــێــش نــەچــوونــی دوایــیــن وتــووێــژ ئـــەوەی 
واشینگتۆن  کە  بووە  پێداگر  تاران  دەکات.  ئاشکرا 
ڕێکخراوی  لیستەی  لە  پــاســداران  سوپای  دەبــێ 
کە  داوایەکە  ئــەوە  دەر،  بێنێتە  بیانی  تێرۆریستی 
بایدن بە فەرمی ڕایگەیاندوە ئەو کارە ناکات. لەگەڵ 
ئەوەشدا، من پێم وایە کاتێک دووالیەن ڕێک دەکەون، 
دانپێدانان  بۆ  الیەک  هەر  دوودڵــی  ئەگەر  تەنانەت 
بێ  مانایە  بــەو  ــر  زۆرت ڕەنگبێ  زیاتر،  شتێکی  بە 
هەڵبەت  پێویستە.  کات  جێبەجێ کردنەکەی،  بۆ  کە 
واشینگتۆن  و  تـــاران  کــە  هەیە  ئـــەوەش  ئــەگــەری 
بکەن.  چــارەســەر  جیاوازییەکانیان  نەتوانن  قــەت 
زەختی  لەژێر  واشینگتۆن  کە  پێی وابێ  تــاران  یان 
زیاتردا پاشەکشە دەکات، بۆیە بەرنامە ناوکییەکەی 
 ٦٠ ئاستی  تا  پێنتێندراو  ئۆرانیۆمی  بکات،  خێراتر 
پلە بۆ چەند بۆمبی ناوکی تا ئاستی ٩٠ پلە )ئاستی 
پێویست بۆ بۆمبی ناوکی( بپیتێنێ و لە چەند شوێنی 
جیاواز کۆیان بکاتەوە و پێش بە دەستڕاگەیشتنی 
ناوکی  وزەی  نێونەتەوەیی  ئاژانسی  پشکێنەرانی 
بگرێ، بە شێوەیەک کە دنیا نەزانێ خەریکی چییە.

ڕێککەوتنێک  هیچ  بێتوو  ئــاشــکــرایــە،  شتێکی 
خێراترکردنی  بە  دەست  ئێران  بێتوو  یان  نەکرێ، 
ستراتێژیی  لە  بەشێک  وەک  ناوکییەکەی،  بەرنامە 
پێویستی  یەکگرتووەکان  واڵتــە  بکات،  دانوستان 
چــاوتــرســێــن کــردنــی  بــۆ  نـــوێ  ستراتیژییەکی  بــە 
ــەاڵم تــەنــانــەت ئــەگــەر دووالیـــەن  تـــاران دەبـــێ. بـ
پێویستی  بایدن  بەڕێوەبەرایەتیی  بــکــەون،  ڕێــک 
ــە بــاشــتــرکــردنــی چــاوتــرســێــن کــردنــەکــەی هــەیــە.  ب
هۆیەکەی ئەوەیە کە کاتێک ئابلۆقەکانی پێوەندیدار 
هیچ  ــران  ــێ ئ هــەڵــگــیــرێــن،   ٢٠١۵ ڕێــکــکــەوتــنــی  ــە  ب
حەزێکی بۆ واژۆکردنی ڕێککەوتنێکی دواتر، وەک 
"درێژمەوداتر و بەهێزتر"، کە پێشتر  ڕێککەوتنێکی 
بەڕێوەبەرایەتی بایدن باسی کردووە، نابێ. بێجگە 
 ٢٠١۵ ڕێکەوتنی  سەرەکییەکانی  سنوورە  ــەوە،  ل
هیچ  ئاکامدا  لە  دەچــێ،  بەسەر  ماوەیان   ٢٠3٠ لە 
ئێران،  ناوکیی  ژێرخانی  قــەبــارەی  بۆ  سنوورێک 
ئاستی  یان  سانتریفیوژەکانی،  چۆنیەتیی  و  ژمارە 
پێتاندن نامێنێ. بە واتایەکی دیکە، دەگەڵ دەستپێکی 
نەچوون  بۆ  هۆیەکی  هیچ  ڕەنگبێ  ئێران   ،٢٠3٠
لە ماوەیەکی زۆر  بتوانێ  لەوێدا  بەرەو خاڵێک کە 

کورتدا بۆمبی ناوکی هەبێ، نەبێ.  
بــەرچــاو  ســامــانــی  ڕێککەوتنەکە  ــەوەی  ــدن ــان ژی
ئیسڕائیل،  چۆن  وەک  ئێران.  دەستی  بەر  دەخاتە 
ــارن  خــوازی ئــیــمــاڕات  و  ســعــوودی  عەڕەبستانی 
زەختی  لەژێر  ئێران  کاتێکدا  لە  پێ بکەن،  ئاماژەی 
میلیشیا  بەرەو  لێشاوی چەکوچۆڵی  دایە،  ئابلۆقان 
کرێگیراوەکانی لە عێراق، لوبنان، سووریە و یەمەن 

نەمینن،  ئابلۆقانە  ئەو  کاتێک  بکەنەوە  بیر  ناردوە، 
چ دەکەن؟

لە  ئــێــران  چاوترسێن کردنی  باشترکردنی  بــۆ 
درێژخایەندا، واشینگتۆن دەبێ بە ئاشکرا ڕاگەیەنێ 
کە بێتوو تاران درێژە بەو ڕێبازە بدات، دەدۆڕێ 
ڕێچکەکەی  ئێران  بێتوو  ڕایگەیەنێت  هەروەها  و 
دەبێ  ئامانجەکە  دەبێت.  دەستکەوتێکی  چ  بگۆڕێ، 
هەنگاوی سەربازیی  لە  ئێران  ترسی  کە  بێ  ئەوە 
ئەوەی  بێ  بکاتەوە،  زیندوو  یەکگرتووەکان  واڵتە 
الیەکەوە،  لە  بکرێتەوە.  ڕەت  سیاسی  ڕێگاچارەی 
ــێ بــزانــن کــە درێـــــژەدان  ــ ڕێــبــەرانــی ئــێــران دەب
بـــەر، مەترسی  گــرتــوویــانــەتــە  ڕێــچــکــەیــەی  بـــەو 
هەیە،  ناوکی  ژێرخانی  سەرەجەم  لەکیس چوونی 
پێداننی.  گەشە  خەریکی  دەیەیە  چەند  ئــەوان  کە 
بێتوو  کە  تێبگەن  دەبــێ  ئــەوان  دیکەوە،  لەالیەکی 
ئەوان دەست لە بژاردەی گەشەپێدانی چەکی ناوکی 
هەڵگرن،  دراوسێکانیان  ســەر  خستنە  زەخــت  و 
بەرنامەی ئابلۆقەی بەربەرین، کە بە سنووردانانە 
بازرگانی  دەبەزینی  هــۆی  بوونە  کردارییەکانی 

دەگەڵ ئێران، هەڵ دەگیرێن. 

جێگای گومان نییە
ــی تــرامــپ لــە گــەشــەپــێــدانــی  ــی ــەت ــەرای ــوەب ــەڕێ ب
چــاوتــرســێــن کــردنــدا  ــگــەری  کــاری ستراتێژییەکی 
بەڕێوەبەرایەتیی  ئێرە،  تا  و،  بوو  ناسەرکەوتوو 
بایدنیش بە هەمان شێوە بووە. سیاسەتی "ئەوپەڕی 
بە  پێشگرتن  لە  ترامپ  دۆناڵد  زەختی" سەرکۆمار 
هێرشەکانی، ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ بەدەست 
واڵتە  هێزەکانی  دژی  ئێران  بەکرێگیراوەکانی، 
یەکگرتووەکان لە عێراق و سووریە، پاپۆڕەکان لە 
ژێرخانی  و  عوممان  کەنداوی  و  فارس  کەنداوی 
هێنا.  شکستی  ســعــودی،  عەڕەبستانی  نــەوتــیــی 
سەرۆکی  سولەیمانیش،  قاسم  کوشتنی  تەنانەت 
سوپای قودسی ئێران، هێرشی بەکرێگیراوانی دژی 
واڵتە یەکگرتووەکان نەوەستاند، ئەگەرچی ڕەنگبێ 
کوشتنی  لــە  ئــێــران  سڵەمینەوەی  هــۆی  بووبێتە 

ئەمریکاییان. 

هەڵوێستی بایدن کاریگەرتر نەبووە. ئەو داوای 
کردوە،  قبووڵ  ناڕاستەوخۆ  وتووێژی  بۆ  ئێرانی 
ســزادران  بێ  ئێران  نەوتی  داوە  چین  بە  ئیزنی 
ئێران  کە  یەمەن،  حوسییەکانی  میلیشیا  و  بکڕێ 
ڕێکخراوە  فەرمی  لیستەی  لە  دەکات،  پشتگیرییان 
لەجیات  ــەاڵم،  ب دەر.  هێناوەتە  تێرۆریستییەکان 
بووبێ.  بوێرتر  ئێران  وێدەچێ  بەخۆداچوونەوە، 
پیتاندنی  ترامپدا،  و  ئۆباما  سەرکۆماریی  کاتی  لە 
پیتاندنی  نێوان  سنووری   ،٢٠ پلەی  تا  ئۆرانیۆم 
کەم و زۆر، وەک هەنگاوێکی ورووژێنەرانە سەیر 
 ٢٠ پلەی  تا  ئۆرانیۆم  نەتەنیا  ئێران  ئێستا  دەکــرا. 
دەپیتێنێ، بێ ئەوەی تووشی لێپرسینەوە بێ، بەڵکو 
بەرەو پیتاندن تا پلەی ٦٠ هەنگاوی ناوە، کە بەو 
هەڵوێستی  لە  ئەوتۆ  ترسێکی  بە  هەست  مانایەیە 
توندی واڵتە یەکگرتووەکان ناکات و تا ئێستا هەر 
واش بووە. )کاربەدەستانی هەواڵگریی ئیسڕائیل بە 
منیان گوت کە لە نێو ڕێژیمی ئێراندا لەسەر پیتاندن 
بە پلەی ٦٠، مشتومڕ هەیە، بەشێک لە کاربەدەستان 
پێیان وایە ئەوکارە مەترسیدارە. ئەوانەی هاندەری 
پیتاندن بە پلەی ٦٠ بوون بێگومان هەست دەکەن 
حەق بەوانە و تەنانەت دڵنیاتر بوون کە ئەمریکا بە 

هێز وەاڵم ناداتەوە.(
بە  گەشەپێدان  لە  ئێران  چاوترسێن کردنی  بۆ 
سیاسەتی  بــۆ  هــەوڵــدان  و  ناوکییەکەی  بەرنامە 
بە  پێویستی  واشینگتۆن  ناوچەیی،  وێــرانــکــەری 
لە  ستراتێژییەکی یەکگرتوو هەیە کە لەویدا کەڵک 

ئامرازی سیاسی، دیپلۆماتیک، ئابووری، هەواڵگریی، 
هەمان  بە  ئەو  ورگیرێت.  سەربازیی  و  سایبەری 
شێوەی  بە  نەتەنیا  هەڵوێستەکەی  پێویستە  شێوە 
واشینگتۆن  بدا.  نیشان  بەگشتیش  بەڵکو  تایبەت، 
دەبێ ئێران ئاگادار بکاتەوە و، وای دابنێ کۆمەڵگەی 
نێونەتەوەییش ئەو چاوەڕوانییەیان هەیە، کە بێتوو 
ئاشکرا بێ ئێران بەرەو چەکی ناوکی هەنگاو دەنێ، 
ئەمریکا بە هەموو ئامرازێکی شیاو وەاڵم دەداتەوە. 
وەک بەشێک لە ڕێککەوتنی ٢٠١۵، ئێران بەڵێنی دا 
وەدوای وەدەستهێنان و گەشەپێدانی چەکی ناوکی 
بەئاشکرا  یەکگرتووەکان  واڵتــە  چونکە  نەکەوێ. 
بگرێ،  ئێرانی  ناوکی  بۆمبی  بە  پێش  داوە  بەڵێنی 
بباتە سەر،  بەڵینی خۆی  بکات  ناچار  ئێران  دەبێ 
یــان شکستی  گرتنی ســەرکــەوتــن  لــەبــەرچــاو  بــێ 
ژیاندنەوەی ڕێککەوتنی ٢٠١۵. تەنیا گوتنی ئەوە کە 
کەڵک لە هەموو بژاردەکان وەردەگرین، لێدوانێکی 
هێندە سواوە کە کەس بە جیددی وەرناگرێ، وبەس 
نییە. بەڕێوەبەرایەتیی بایدن دەبێ بڵێ، بێتوو ئێران 
بەرەو چەکی ناوکی هەنگاو بنێ، سەرجەم ژێرخانی 
ناوکییەکەی دەخاتە مەترسییەوە. پێش ڕاگەیاندنی 
ئەو هەڵوێستە بە فەرمی، بەڕیوەبەرایەتییەکە دەبێ 
بۆ  هەڵوێستە  ئەو  ئەقاڵنی  هۆی  تاکی  بە شیوەی 
هاوپەیمانانی خۆی شی بکاتەوە و پشتیوانیی ئەوان 
وەدەست بێنێ. کاتێک واڵتە یەکگرتووەکان دەگەڵ 
هاوپەیمانەکانی لەسەر پرسی ئێران هاوهەڵوێست 
دیکەی  ڕێبەرانی  و  خامنەیی  عەلی  ئایەتوڵاڵ  بێ، 
ئیسالمی  کۆماری  تێچووی  کە  تــێ دەگــەن  ئێران 
خستنەوەی  تەریک  لــەوە،  بێجگە  دەبێتەوە.  بەرز 
سیاسی ئێران گرینگە. ڕێبەرانی ئێران واڵتی خۆیان 
ڕوانگەی  لە  نــاکــەن.  سەیر  بــاکــوور  کــۆرەی  وک 
خۆیانەوە، ئەوان میراتگری شارستانیەتێکی گەلێک 

مەزنن، نەوەک شانیشینییەکی پەراوێزخراو.
چــونــکــە ڕێـــبـــەرانـــی ئـــێـــران گـــومـــانـــیـــان لە 
بۆ  هێز  لە  یەکگرتووەکان  واڵتــە  کەڵک وەرگرتنی 
ناوکییەکەیان  بەرنامەی  پەرەپێدانی  بە  پێشگرتن 
چەند  بە  پێویستی  بایدن  بەڕێوەبەرایەتیی  هەیە، 
جێی  ڕاگەیەندراوەکەی  سیاسەتە  تا  هەیە  هەنگاو 

باوەڕ بێ.
فەرماندەیی  ناوەندی  ئەو دەبێ ڕێنوێنی  یەکەم، 
واڵتە یەکگرتووەکان بکات تا مانۆڕان بەرێوە بەرێ، 
هەم بۆ خۆی و هەروەها دەگەڵ هاوپەیمانانی لە 
خۆرهەاڵتی نێوەڕاست، ڕاهێنانی هێرشی ئاسمانی 
پتەو بکات. دووهــەم، ئەو دەبێ  ئامانجی  بۆ سەر 
ڕاهــێــنــانــی گــەیــانــدنــی ســووتــەمــەنــی بــە فــڕۆکــەی 
بکات کە بۆ هەر هێرشێکی  ئاسمان  لە  ئیسڕائیلی 
پێویستە.  ئێران  ســەر  بۆ  ئیسڕائیل  بــەکــردەوەی 
ئەوەی نابێ بیکا ئەو کارەیە لە مانگی مای کردی: 
فــرۆکــەی  سووتەمەنیی  ــەوەی  ــڕکــردن پ لــە  خــۆی 
هێرشێ  هاوبەشی  ڕاهێنانی  کاتی  لە  ئیسڕائیلی، 
واشینگتۆن  ــوارد.  بـ زەوی،  بــۆ  ئاسمان  دووری 
پێویستە ترسی ئێرانییەکان لە هێرش پەرە پێ بدا، 
نەوەک بیانوو بداتە ڕێبەرانی ئەو واڵتە پێیان وابێ 
ئەمریکا قەت کەڵک لە هێزی سەربازیی دژی ئەوان 

وەر ناگرێ.
لە کۆتاییدا، بۆ پتەوتر کردنی بڕوا بە سیاسەتی 
یارمەتی  دەبێ  یەکگرتووەکان  واڵتە  ڕاگەیەنراو، 
سەربازیی زیاتر بدات بە ئیسڕائیل. وەک لە سەرەوە 
توانایی  بە  پێویستی  ئیسڕائیل  کــرا،  پێ  ئاماژەی 
هەیە  ئاسمان  لە  سووتەمەنی  گەیاندنی  باشتری 
تا بە شێوەیەکی بڕوا پێکراو و کاریگەر ژێرخانی 

و: کەماڵ حەسەن پوور

فارین ئەفەیرز – دێنیس ڕاس
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ــەوەی ســــااڵنــــەی شـــــوڕای  ــ ــوونـ ــ ــۆبـ ــ کـ
بەشداریی  بە  سۆسیالیست  ئینترناسیۆناڵ 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  هەیئەتێکی 
لە ڕۆژانی ١٦ و ١٧ی پووشپەڕ )٧ و ٨ی 
واڵتی  لە  ژنێڤ  لە  شــاری   )٢٠٢٢ جــوالی 
کۆبوونەوەیەدا  لەو  چوو.  بەڕێوە  سویس 
مەولوود سوارە، ئەندامی ڕێبەری و نوێنەری 
کە  سۆسیالیست  ئینترناسیۆناڵ  لە  حیزب 
سەرپەرستیی شاندی حیزبی دەکرد، پەیامی 
خالید عەزیزی، سکرتێری گشتیی حیزب بۆ 

ئەو کۆبوونەوەیەی خوێندەوە.
ــاشــتــی و ئــاســایــشــی  ــردن بـــۆ ئ ــ ــارک ــ "ک
نێودەوڵەتی لەسەر ئامانج و بنەماو  ڕێسا 
دێموکراسی  "بەهێزکردنی  هاوبەشەکان"، 
بنەڕەتییەکان"،  مافە  دەستەبەرکردنی  و 
جیهانییەکان-  قەیرانە  "چــارەســەرکــردنــی 
کۆچ  ئــابــووری،  کەشوهەوا،  گۆڕانی  پەتا، 
بڕیارنامە  "پەسەندکردنی  پــەنــابــەران"،  و 
و  کار  بۆ  "پالن  و  شــوڕا"  بەیاننامەکانی  و 
بابەتی  چەند  لەگەڵ  داهاتوو"  چاالکییەکانی 
ئەم  سەرەکییەکانی  ــەوەرە  ت ڕێکخراوەیی 
سۆسیالیست  ئینترناسیۆناڵ  کۆبوونەوەی 

بوون. 
کۆبوونەوەکەدا  کاری  یەکەمی  رۆژی  لە 
جۆرج پاپاندریۆف، سەرۆکی ئینترناسیۆناڵ 
سکرتێری  ــاال،  ــەی ئ لــویــس  سۆسیالیست، 
ــدرۆ ســانــچــز  ــێـ ــە، و پـ ــراوەیـ ــخـ ــکـ ــەو ڕێـ ــ ئ
سکرتێری  و  ئیسپانیا  ســەرۆک وەزیــرانــی 
گشتیی حیزبی کرێکارانی سۆسیالیستی ئەو 
واڵتە وتاریان پێشکێش کرد و گۆشەنیگای 
جیاوازەوە ڕا و بۆچوونیان لەسەر وەزعی 
بەهێزتر  و  ئــای  ئێس  داهــاتــووی  و  ئێستا 
کردنی زیاتری ئەم رێکخراوەیە لە داهاتوودا، 

لەسەر  زیاتر  باسی  بۆ  "کوردستان 
ئینترناسیۆناڵ  کۆبوونەوەی  تازەترین 
چــەنــدی وچــۆنــیــی  و  ســۆســیــالــیــســت 
ــاســی و  ــەوەی پــرســە ســی ــ ــدان ــ ــگ ــ ڕەن
ڕۆژەڤەکانی دیکەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
لەگەڵ  کــورتــی  دیمانەیەکی  ئــێــران  و 
ڕێبەریی  ئەندامی  ــوارە،  سـ مــەولــوود 
کاروباری  بۆ  حیزب  نوێنەری  و  حیزب 
ئینترناسیۆناڵ سۆسیالیست پێک هێناوە:

کاردانەوەکان بە پەیامەکەی سکرتێری 
گشتیی حیزب لەو کۆبوونەوەیەدا لەالیەن 

بەشدارانەوە چی بوو؟
ــن و  ــاســی ــەوەی مـــێـــژووی ن ــ ــ ــەل ئ ــەگـ لـ
سۆسیالیست   ئەنترناسیونالی  ئاشنابوونی 
بە جووالنەوەی کورد و مێژوویی تێکۆشانی 
حیزبی دێموکرات کە دوانەی لێکدانەبراون، 
ڕێبەری  بەشداریی  یەکەم  بۆ  دەگەرێتەوە 
ساڵی   لــە  قاسملوو   دوکــتــور  شەهیدمان 
ئــەنــتــەرنــاســیــۆنــال  کــۆنــگــرەی  لـــە   ١٩٨٥
، بەاڵم هەرکات  )لیما-پێروو(  سۆسیالیست 
کۆر  لە  دێموکرات  حیزبی  پەیامی  و  نــاو 
ئــاراوە؛  دێتە  ئای  ئێس  کۆبوونەوەکانی  و 
بـــەشـــداربـــووان  بـــەو پـــەری ســەرنــجــەوە 
حیزبی  لــێــدوانــەکــانــی  و  پــەیــام  گوێبیسی 
پەیامەکەی  ئــەم جــارەش  ــن.  دەب دێموکرات 
ــاک خــالــیــد عـــەزیـــزی ســەرنــجــی  بــەرێــز کـ
بەشداربووانی وەک هەمیشە بۆ الی خۆی 
تا  ئــەوەی  دەگــەل  بــەشــداربــووان  ڕاکێشا. 
باسەکانی  بۆ  بەدواداچوون  زۆر  ڕادەیەکی 
پرسی  و  گشتی  بە  نێوەراست  ڕۆژهەالتی 
کورد بە تایبەتی دەکەن، بەالم چوونکە ئێمە 
دەگەڵ  هەین و ڕۆژانە  باسەکاندا  ناخی  لە 
بە  دەکەین،  هەڵسوکەوت  کورد  کێشەکانی 
دڵنیاییەوە پەیام و باس و دێبەتیی ئێمەیان 
ــز کــاك  ــەڕێ پــی ســرنــجــڕاکــێــشــە. پــەیــامــی ب
حیزبی  گشتیی  سکرتێری  عەزیزی،  خالید 
دەگرت  لەخۆی  ــەوەری  ت چەند  دێموکرات 
ــەالی بــەشــدارانــی  ــە بـ ــەوان ــووی ئ ــەم کــە ه
کۆماری  وەک  بــوو،  گرینگ  کۆبوونەوەکە 
ئیسالمی و سیاسەت و هەڵسوکەوتەکانی لە 
ناوچە و دونیا، موشەك بارانی کۆبونەوەی 

پێشکەش کرد. پاشان لە بڕگەکانی دواتردا 
کە  کــران  پێشکەش  دیکە  وتــاری  چەندین 
عەزیزی،  خالید  بەرێز  وتــاری  لــەوان  یەک 
دێــمــوکــراتــی  حــیــزبــی  گشتیی  ســکــرتــێــری 
گشتیی  سکرتێری  وتاری  بوو.  کوردستان 
ــاس کرا  ــەروەک لــە ســەرەتــادا ب ــ حــیــزب ه
ڕێبەری  ئەندامی  سوارە،  مەولوود  لەالیەن 
ئینترناسیۆناڵی  ــە  ل حــیــزب  ــنــەری  ــوێ ن و 

سۆسیالیست خوێندرایەوە.
کارەکانی  پــەراوێــزی  لە  حیزب  شاندی 
ســەرۆک  لەگەڵ  توانی  کۆبوونەوەکەشدا 
سۆسیالیست،  ئینترناسیۆناڵ  سکرتێری  و 
کــرێــکــارانــی  حــیــزبــی  گشتیی  ســکــرتــێــری 
سۆسیالیست و سەرۆک وەزیرانی ئیسپانیا، 
ئینترناسیۆناڵ  ــی  الوان و  ژنــان  سکرتێری 
هەیئەتەکانی  ــا  ــەروەه ه و  سۆسیالیست 
ــدار و  ــ ــدار دیـ ــەشـ دیـــکـــەی حــیــزبــەکــانــی بـ
چاوپێکەوتنی هەبێ. هەروەها لەو کۆبونەوە 
پێشکەش کردنی  وێرای  چاوپێکەوتنانەدا  و 
ــن  ــدی وتــــــاری ســکــرتــێــری حـــیـــزب، چــەن
ڕاپۆرتەکانی چاونیوز  دێکیۆمێنتی سیاسی، 
سیاسییەکانی  زیندانییە  ئەنجومەنی  و 
پرسەکانی  لەمەڕ  کوردستان  ڕۆژهــەاڵتــی 
مافی مرۆڤ لە کوردستانی ئێران، نامیلەکەی 
کۆمیتەی  کــۆبــونــەوەی  ــی  ــاران ــوشــەک ب م
و  بەرانبەر  شاندەکانی  بگەیەنێتە  ناوەندی 
بەر دەستی  بیانخاتە  لە ستاندی حیزبیشدا 

ئەندامانی بەشدار لە کۆبوونەوەکە.
لەو کۆبوونەوەیەی شوڕای ئینترناسیۆناڵ 
بەشدار  کوردییەکانی  حیزبە  سۆسیالیستدا 
لەبارەی  بە هێزکردنی گرووپی کاری کوردان 
لە ئینترناسیۆناڵ سۆسیالیست وێڕای باس 
نوێ  ڕێوشوینی  کۆمەڵێک  دیاریکردنی  و 

نـــاوەنـــدی وەک دەســتــدرێــژیــی  کــۆمــیــتــەی 
دی،  واڵتێکی  و  خــاک  ســەر  بــۆ  بەئاشکرا 
کۆماری  تێرۆریستیی  کــارنــامــەی  پرسی 
تــیــرۆری  وەبــیــرهــێــنــانــەوەی  بــە  ئیسالمی 
ساڵوەگەری  و  حیزبەکەمان  ڕێبەری  دوو 
قاسملوو  دوکتور  شەهید  ڕێبەری  هەردوو 
و دوکتۆر سەعید. بەدوای ئەوانەشدا پرسی 
حکومەتێکی  بە  ئیسالمی  کۆماری  گۆڕینی 
بەشەدا  لەو  و  فرەنەتەوەیی  و  دێموکرات 
و  خۆپێشاندەران  لە  پشتیوانی  پیویستیی 

داوا ڕەواکانیان. 
کــۆبــوونــەوەی  بڕیارنامەی  ســەیــری  کــە 
ئێس ئای لە پێوەندی لەگەڵ ئێراندا دەکەین، 
خالید  کــاک  بــاســەکــەی  کــاکــڵــەی  دەبینین 
دەقــی  ــەواو  تـ هــەر  لەجێیەکدا  تــەنــانــەت  و 
پەیامەکەی سکرتێری گشتیی حیزبەکەمانە. 
پەیامە هەم  ــەو  ئ کــە  ــا  ــ ئـــەوەش دەری دەخ
جێگای خۆی گرتوە و هەم بەدەنگەوەهاتن 

و کاردانەوەیەکی باشیشی بووە.

لە  چاوپێکەوتنانەی  و  دیـــدار  لــەو 
پەراوێزی کاری کۆبوونەوەکەدا بووتانە، 
بایەخ بە چی دراوە و چیتان باس کردوە؟
ــی  ــال ــون ــاســی ــرن ــت ــەن ــی ئ ــانـ ــەوەکـ ــونـ ــۆبـ کـ
پەتای کڕۆنا  لەبەر  بەداخەوە  سۆسیالیست 
ساڵ   دوو  لە  زیاتر  دوای  و  خرابوون  دوا 

بریاریان دا کە بەپێی هەلسەنگاندنی وەزعی 
ئێستای چوار پارچەی کوردستان، هەرکام 
بەجیا بڕیارنامەیەک ئامادە بکەن و بیدەن بە 
هەیئەتی بەرێوبەریی ئێس ئای. لە دوابڕگەی 
کاری کۆبوونەوەکەشدا کە بۆ هەڵسەنگاندن 
و پەسندکردنی بڕیانامەکان تەرخان کرابوو، 
بڕیارنامەی پێوەندیدار بە کوردستانی ئێران 

پەسند کرا. ئەو بڕیارنامەیە دەڵێ:
و  ناڕەزایەتییەکان  لە  پشتیوانی  " ئێمە 
خەڵکی  کۆمەاڵنی  مەدەنیی  بــزووتــنــەوەی 
ئێران لەدژی کۆماری ئیسالمی و بەتایبەتی 
بزووتنەوەی گەلی کورد بۆ دەستەبەرکردنی 
مافەکانیان دەکەین. بە باوەری ئێمە باشترین 
نەزۆک هێشتنەوەی  لــە  تێپەڕین  بــۆ  ڕێگە 
ئیسالمی  کۆماری  بەردەوامەکانی  هەڕەشە 
ناوچەکە،  سەقامگیریی  و  ئاسایش  لەسەر 

بوو،  حـــزووری  کــۆبــونــەوەی  یەکەم  ئەمە 
خواستەکان  و  ــاس  ب کــۆبــونــەوەیــەدا  ــەم  ل
گــەرم و گــوڕی  چاوپێکەوتنەکان  ــدار  دیـ و 
دەرفەتەدا  لەو  ئێمەش  و  هەبوو  زیاتریان 
حیزب  لەگەڵ  کردنەوە  تــازە  دیــدار  لە  جیا 
ئەوانمان  بەشدار،  سیاسییەکانی  الیەنە  و 
ئێران  کوردستان،  دواگۆڕانکارییەکانی  لە 
و دۆخــی جــوواڵنــەوەی سیاسیی کــورد و 
ناڕەزایەتییە سەراسەرییەکانی واڵت ئاگادار 

دەکردەوە.
مــرۆڤ  مــافــەکــانــی  پێشێلکردنی  پــرســی 
ڕەشبگیر  ئــیــســالمــی،  کـــۆمـــاری  بــەهــۆی 
لەسەر  ــەوە  ــردن ــک ڕوون و  کوشتنەکان  و 
سیاسەت و ڕەفتارەکانی کۆماری ئیسالمی 
باسەکانمان  نێوەرۆکی  لە  دیکە  بەشێکی 
ــە بـــوو کە  ــان ــەن لـــەگـــەڵ ئـــەو کـــەس و الی
بــەرچــاو  بەشێكی  هــەروەهــا  دەمــانــدیــتــن. 
حیزبیمان   ڕاگەیندراوەکانی  و  نامیلکە  لە 
کاتی  لە  و  بەشداربووان  دەستی  گەیاندە 
پێویستدا  ڕوونـــکـــردنـــەوەی  و  پــرســیــار 

بەشداریی چاالکمان هەبوو. 
دیکەی  تەوەرێکی  کە  بڵێم  ئەوەش  دەبێ 
داهاتووی  لەسەر  یەکتردیتنەکان  و  باسی 
ــە مانگی  ل ئـــای و گــرتــنــی کــۆنــگــرە  ئــێــس 
نوامبری ئەمساڵ و هەروەها  کارا کردنی 
لە  ئەویش  کە  بوو  کوردان  کاری  گرووپی 

پشتیوانی کردن لە بزووتنەوە مەدەنییەکانی 
ــی و  ــرۆی م مــافــە  ــە  ب ــۆ گەیشتن  ب خــەڵــکــە 
دێموکراتیکەکانیان و دامەزراندنی ڕێژیمێکی 
دێموکراتیک لە ئێران کە لە ئاستی نێوخۆییدا 
واڵتــەوە  ئەو  فرەنەتەوەی  خەڵکی  لەالیەن 
شەرعییەت و ڕەوایی درابێتێ و، هاوکات لە 
ئاستی نێودەوڵەتییشدا حکومەتێکی پابەند بە 
یاسا نێودەوڵەتییەکان و هاوبەشێکی متمانە 

پێکراو بێت بۆ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی."
ئینترناسیۆناڵ  کــۆبــوونــەوەی  لــەو  هــەر 
شــوڕا  ڕێــبــەریــی  لــێــژنــەی  سۆسیالیستدا، 
ــۆ کـــاراکـــردنـــەوەی   ڕەزامـــەنـــدیـــی خـــۆی ب
لێژنەی گرووپی کاری کوردان و هەروەها 
و  مەبەستە  ئەم  بۆ  کۆبوونەوەیەک  گرتنی 
داهاتوودا  لە  کورد  پرسی  بە  گرنگی پێدان 

دەربری.

داهاتوودا و بە هاوکاریی حیزبە کوردەکانی 
ئەندام کاری زیاتری بۆ دەکرێ. 

ئەندامی  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
بەاڵم  ئێس ئایە،  ڕێکخراوەی  سەرەکیی 
پرسیار ئەوەیە کە پرسی کورد لە ئێران، 
و  کوردستان  خەڵکی  مافەکانی  پرسی 
و  خەبات  سەرەکییەکانی  پرسە  ئێران، 
لە  کەمتر  دێموکرات  حیزبی  تێکۆشانی 
بڕیار و باڵوکراوەکانی ئێس ئایدا ڕەنگ 

دەداتەوە؟ بۆ؟
من لەگەڵ ئەوە نیم کە بڵێین ڕەنگدانەوەی 
لە  ــەوەی  ــدان ــگ ڕەن بڵێین  ــرێ  دەکـ ــووە،  ــەب ن
ئاستی نووسین و بەیاننامەدا هەبووە، بەاڵم 
ئێمە  جـــۆرەی  ئــەو  ــردەوەدا  ــ ک مەیدانی  لــە 
نەبووە.  کاریگەریی  هەیە  چاوەروانیمان 
ئێمە نابی ئەوە لەبیر بکەین کە بەشی هەرە 
ئێس  لە  ئەندام  الیەنەکانی  و  زۆری حیزب 
ئای ئەو حیزبانەن کە یان لە دەوڵەت دان یان 
لە واڵتی  ناسراو و دەسەاڵتدارن  حیزبێکی 
دەولەتی خۆیان  و  خاوەن واڵت  و  خۆیان 
خۆیانن.  بەرژەوەندیی  و  تایبەتمەندی  بە 
دەخوازین  ئێمە  ئەمجۆرەی  ڕەنگبێ  لێرەدا 
ــەوان ئــەم دەســت و  و ئـــارەزوو دەکــەیــن ئ
باڵ کراوەییەیان نەبێت وەک حیزب بەتەنیا 
ڕووداوەکــان  ڕەوتــی  لەسەر  کاریگەرییان  بەوەخت  و 
هەر  ــای  ئ ئێس  ئاستی  لــە  بـــەاڵم  هــەبــێــت، 
ڕێکخراوە  و  ئەنیستیتوو  ــەی  زۆربـ وەک 
ئورووپا،  پارلمانی  وەک  نێودەوڵەتییەکان 
ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان هیچ کات 
لە ئاستی پیشلکردنی مافی مررۆڤ و بگرە 
لە زۆر بارەوە لە زۆربەی ئەم ڕێکخراوانە 
زیاتر بە هانای کورد و حیزبی دێموکراتی 

کوردستانەوە هاتوون. 
ــە هــەمــوو  ــەوەش بڵێم کــە ل ــ دەمــــەوێ ئ
کـــۆنـــگـــرەکـــانـــی شــــوڕای  کـــۆبـــونـــەوە و 
لەسەر  کە  سۆسیالیست دا  ئێنترناسیۆنال 
هەر چوار پارچەی کوردستان وتار و قسە 
لەالیەن نەفەری یەکەم یا نوێنەری حیزبەکان 
لە ئێس ئای پێشکەش کراوە، دوای هەموو 
چوار  هەر  لەسەر  قەتعنامە  کۆبونەوەکان 
ئەگەر  کراوە.  پەسەند  کوردستان  پارچەی 

لە دوابەشی کاری کۆبوونەوەدا بڕیار درا 
کە بیست وپێنجەمین کۆنگرەی ئینترناسیۆناڵ 
سۆسیالیست لە نۆڤامبری ساڵی ٢٠٢٢دا لە 
بەڕێوە  ئیسپانیا  واڵتــی  پێتەختی  مــادریــد، 

بچێت.
کۆمیتەی  شاندێکی  کــە  بــاســە  شــایــانــی 
ــی ســویــس پــێــکــهــاتــوو لە  ــ ــزب لــە واڵت حــی
عەلی  کۆمیتە؛  بەرپرسی  قادرحاجی،  زاهیر 
خزرنیا، بەرپرسی تشکیالت و هێژا نێعمانی 
بەرپرسی پێوەندییەکانی کۆمیتەی حیزب کە 
واڵتی سویس هاوڕێیەتی مەولوود سوارە، 
نوێنەری حیزب بۆ کاروباری ئینترناسیۆناڵ 
سۆسیالیست لە کۆبوونەوەی ئەو ڕێکخراوە 

نێودەوڵەتییەیان کردبوو.

کوردستان  ڕۆژهــەاڵتــی  لەسەر  بــەڕوونــی 
بمەوێ نموونە بێنمەوە پەیام بۆ کۆنگرەکانی 
حــیــزب، ســاڵــیــادی ڕێــبــەرانــی تــێــرۆرکــراو، 
دوکتور قاسملو،  دوکتور سەعید، هێرشی 
مــوشــەکــیــی کـــۆمـــاری ئــیــســالمــی بــۆســەر 
هەمووی  و...  دێموکرات  حیزبی  بارەگای 
ئەوانەدا ئێس ئای زۆر بەڕوونی هەڵوێستی 
خۆیان  ڕەسمیی  سایتی  لەسەر  و  خۆیان 

باڵویان کردۆتەوە.
بەشدارییەکەی  ڕاپــۆرتــی  لە  چــۆن  وەک 
ــبــوو،  ــەدا هــات ــەوەیـ ــوونـ ــۆبـ حــیــزب لـــەو کـ
کۆبوونەوەکە لە دوابەشی کارەکانی خۆیدا 
کۆمەڵە بڕیارنامەیەکی پەسند کرا کە بەشێکی 
پێوەندیی بە ئێران و بە دۆزی ئێمەوە بوو. 
ناڕەزایەتییەکان  لە  پشتیوانی کردن  وەک 
خەڵکی  کۆمەاڵنی  مەدەنیی  بزووتنەوەی  و 
داکۆکی  ئیسالمی،  کۆماری  ــەدژی  ل ئێران 
بۆ  کــورد  گەلی  سیاسیی  بزووتنەوەی  لە 
دەستەبەرکردنی مافەکانیان، پشتیوانی کردن 
بۆ  خــەڵــک  مەدەنییەکانی  ــەوە  ــن بــزووت لــە 
تێپەڕین لە کۆماری ئیسالمی و گەیشتن بە 

مافە مرۆیی و دێموکراتیکەکانیان.

پێتان وانییە کە گرووپی کاری کوردان 
لەو ڕێکخراوەیەدا پاسیڤە؟ 

ــا  کـــــار و  ــ ــڕۆنـ ــ ــای کـ ــ ــەت ــ ــنـــی پ ــاتـ  بـــەهـ
چاالکیەکانی ئەم گرووپەش وەک  چاالکیە 
بەاڵم  ڕاگیرا،  گشتی  بە  دیپلۆماسییەکانمان 
ئەوە بەو مانایە نەبووە کە گرووپی کاری 
کوردان هیچ چاالکییەکی نەبووە لە ماوەی 
توانیومان  مــاوەیــەدا  لەو  ئێمە  ڕابـــردوودا. 
کاک  بەشداریی  بە  ئانالین  کۆبونەوەیەكی 
حیزب  گشتی  سکرتێری  عــەزیــزی،  خالید 
بێنین.  پێک  دیکە  کوردییەکانی  الیــەنــە  و 
سەر   لە  بڕیار  کۆبونەوەیەشدا  لــەم   هــەر 
کــۆبــونــەوەیــەکــی  گرتنی  و  کــاراکــردنــەوە 
حزووری ئەم گروپە درا کە بە خۆشییەوە 
لە پەراوێزی کۆبوونەوەی ئەمجارەی ئێس 
گروپی  حزوورییەی  کۆبوونەوە  ئەم  ئای 

کوردان ڕێک خرا.

ئینترناسیۆناڵ سۆسیالیست:

مەولوود سوارە: پەیامی سکرتێری گشتیی حیزب کاریگەریی بنەڕەتیی لەسەر بڕیارنامەی ئێس ئای هەبوو

پشتیوانی لە ناڕەزایەتییەکانی کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران لەدژی کۆماری ئیسالمی 
بەتایبەتی بزووتنەوەی گەلی کورد بۆ دەستەبەرکردنی مافەکانیان دەکەین
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ئەمن و چیرۆکی دیوارەکان

واڵتە یەکگرتووەکان پێویستی بە ستراتێژییەکی باشتر بۆ چاوترسێن کردنی ئێران هەیە

توانیمان  زۆر  هەوڵێکی  بە  کۆتاییدا  ...لە 
فڵچەیەک و هەندێک بۆیاخ بەدەست بهێنین بۆ 
ئەوەی بتوانین ناوی یانەی تۆپی پێیەکەمان 
کۆاڵنەکە  دیــوارەکــانــی  لــە  یەکێک  لــەســەر 
بۆ  بنووسین. خولیایەکی سەیرمان هەبوو، 
و  فیشەک  دەنگی  لەگەڵ  کە  مندااڵنەی  ئەو 
بۆنی خۆێن گەورە ببوون. تۆپی پێ تامێکی 
ــوو، هــەروەهــا جــۆرێــک لە  جــیــاوازی هــەب
خۆپیشاندان بوو لە نێوان گەورەکاندا، بەاڵم 
سەختترین بەشی چیرۆکەکە هێشتا مابوو، 
یەکێک  لەسەر  چۆڵ  شوێنێکی  دۆزینەوەی 
تەنیا  نووسینی  بۆ  کوچەکە  دیوارەکانی  لە 
چەند وشەیەک. دیوارەکان جێیەکی ساغیان 
هەموو  لــە  فیشەک  جێی  نــەمــابــوو.  پــێــوە 
شوێنێک بوو، تەنانەت لەسەر دەرگاکانیش. 
دەکرا وانەیەکی زانستی چەک لێرە بەڕێوە 
بچێ، لە فیشەکی "کاڵشینکۆف" و "بی کەی 

سی"یەوە ەوە تا پاشماوەی "قەناسە" و...
فیشەک  هێرشی  لە  کە  شوێنانەش  ئەم   
ــان بــبــوو، پــڕبــوون لــە نــووســراوە  ــاری ڕزگ
لە  تریبونێک  ــگ.  ــگــاوڕەن ڕەن دروشــمــی  و 
تا  ڕادیکاڵەوە  چەپی  لە  جیاواز.  بیروڕای 
دێموکرات، کومەڵه  تودە،  الوانی موسڵمان، 
لەالیەن  دروشــمــەکــان  لــە  بەشێک  هتد.  و 
حکومەتەوە بە بۆیەی سپی داپۆشرابوون و 
دروشمێکی نوێیان لەسەر نووسرابوو، بەاڵم 
کات  تێپەڕبوونی  و  بــاران  هۆی  بە  دواتــر 
دروشمە کاڵ بووەکەی ئاشکرا ببوو. ڕێژەی 
دروشمەکان ئەوەندە زۆر بوو کە حکومەت 
بۆیە  نەبوو.  هەموویانی  سڕینەوەی  کاتی 
دروشمانەیان  ــەو  ئ تەنیا  دوایــیــانــەدا  ــەم  ل
دەسڕیەوە کە تازە نووسرابوون. دیمەنێکی 
زۆر ســەیــر بـــوو، لــە هــەنــدێــک شــوێــن کە 
نەدابوو،  سڕینەوەیان  بە  گرنگی  حکومەت 
ــێــو دروشـــمـــەکـــان  ــەن ــیــشــەک ل ــار ف ــەوجـ ئـ
نێوان وشەکاندا  لە  بۆشایییەکی  و،  درابوو 
سازکردبوو. ئەم دیوارانە باشترین شاهیدن 
کە ئاکامی گفتوگۆ و دیالۆگ لەم ڕێژیمەدا 
هەر لە سەرەتای سەقامگیربوونی تا ئەمرۆ، 

یان سڕینەوەیە یان  فیشەک!
شەهید  ماڵی  پێشتر  کۆاڵنەکە  گۆشەی   
ساڵێک  چەند  کە  بوو،  موعەینی"  "سولێمان 
لەوەدا  سەیر  نەمابوون.  گەڕەکە  لەم  بوو 
لە  ماڵە  ــەم  ئ دیــوارەکــانــی  کــە پشکی  ــوو  ب
بــوو،  ماڵەکانی تر  لــە  زیــاتــر  زۆر  فیشەک 
دێموکرات"  دروشمەکانی"بژی  لە  هەروەها 
هــەتــا "بـــژی ڕێــگــای کــرێــکــار". لــەســەر تیر 

پتەوکراوی ناوکیی ئێران لە مەترسی باوێ. 
گەیاندنی  دەبێ  بایدن  بەڕیوەبەرایەتیی  بۆیە 
هەڵگری  فــڕۆکــەیــەکــی   ،KC-46 تــانــکــەری 
ئیسڕائیل  بە  فرۆشتنەکەی  کە  سووتەمەنی 
پەسەند کراوە، خێراتر بکات، بەاڵم نەوەکوو 
دراوە.  ــۆ  ب بـــڕیـــاری  ئێستا  ــە  ک  ٢٠٢٤ ــە  ل
مامەڵەیە،  ئــەو  وەپێشدانی  پەسەندکردنی 
لە  ئیسڕائیل  بۆ  بایدن  سەفەری  لە  ڕەنگبێ 
١3 و ١٤ی جوالی، ئەو پەیامە بە ئێرانییەکان 
پێویست  ئەگەر  ئامادەیە  ئەمریکا  کە  بــدات 
بــەرز  ئیسڕائیل  ســەربــازیــی  تــوانــایــی  بــێ، 
بــکــاتــەوە. بــژاردەیــەکــی دیــکــەش ئــەوەیــە کە 
تەقەمەنی کونکەری مەزن  MOP، بۆمبێکی 
کێوڕمێنی 3٠ هەزار پاوندی، بداتە ئیسڕائیل 
و فڕۆکەیەکی B-2 ش بۆ هەڵگرتنی بە کرێ 
توانایی  ئێستا  ئیسڕائیل  واڵتە.  ئەو  بداتەوە 
نییە،  فــۆردۆی  پیتاندنی  بنکەی  لەنێوبردنی 
بــەاڵم  کـــراوە،  ــت  دروسـ کێوێکدا  لەنێو  کــە 
دەتوانن   B-2 فڕۆکەیەکی  و    MOP یەک 
ئەو کارە بکەن، ئەوە سوور بوونی ئەمریکا 
ئەگەر  ئیسڕائیل،  هێرشەکانی  پشتیوانیی  لە 

پێویست بێ، پشتڕاست دەکاتەوە. 
بیەوێ  ئەمریکا  نییە،  مانایە  ــەو  ب ئـــەوە 

پیاوێک  وێنەی  ماڵەکە  تەنیشت  چرابەرقی 
بینای ڕوبەڕووی  بە جلی کوردییەوە بوو. 
نهۆمی  هەبوو.  جیاوازی  تەواو  چیرۆکێکی 
دووهەمی شێوەیەكی سەیری هەبوو. پێش 
خشت  بە  دواتــر  پەنجەرەکانی  لە  یەکێک 
نۆژەن  خانووه  ئەم  كه  دیاربوو  گیرابوو، 

كراوەتەوه.

 لە سەرەتای شۆڕشی ساڵی 57 دا بڕیار 
"الوانی  گرووپی  ئەندامانی  لە  یەکێک  بوو 
کــۆبــوونــەوەیــەکــی  لــە  بۆمبێک  موسڵمان" 
یــەکــێــک لـــە حــیــزبــە کــوردســتــانــیــیــەکــانــدا 
بتەقێنێتەوە. بۆمبەکە بەر لە کاتی بەڵێندراو 
لە ماڵەکەدا تەقییەوە و لەبری خەڵکی بێتاوان 
ئەم  دیوارەکانی  تێداچوو.  ئەم کەسە خۆی 
لەسەر  جیاوازیان  دروشمی  کۆمەڵێک  ماڵە 
ــە دروشــمــەکــان لــەالیــەن  ــک ل ــ بـــوو. زۆرێ
حکومەتەوە شێوێندرابوون، چەند گەڕەکێک 
"غەنی  خوالێخۆشبوو  ماڵی  ـــوارەوە  خ لــە 
ــاواز و  ــان" بـــوو، خــانــوویــەکــی جــی ــووری ــل ب
لوکس تر لە خانووەکانی تر. لەو ڕۆژانەدا کە 
هەموو خانووەکان وەک یەک بوون، شێوە 
و سیمای ئەم خانوویە زۆر تایبەت بوو بۆ 
دەستی  ڕێژیمەوە  لەالیەن  دەیانگوت  من. 
هێشتا  خێزانەکەی  بەاڵم  گیراوە،  بەسەردا 
لەوێ دەژیان. دیوارەکانی ئەم ماڵە چیرۆکی 
درێژایی  هەرچەندە  هەبوو،  خۆی  تایبەتیی 
ــوو لە  دیــوارەکــە کـــورت بـــوو، بـــەاڵم پــڕ ب
دروشمی جیاواز. ئەم چەند میتر دیوارە بە 
تەواو مانا کتێبێک بوو. لەم چەند دروشمە 
لە  تێ بگەی،  شت  زۆر  دەتوانرا  سادەیەڕا 

هەبێ.  کــــردەوەی  ــەو  ئ لــەجــیــات  ئیسڕائیل 
کە  ئــێــران  بــۆ  سیگناڵێکە  ئـــەوە  لــەجــیــاتــان، 
واشینگتۆن بە تەنیا یان دەگەڵ الیەنی دیکە 
بۆ لەناو بردنی ژێرخانی ناوکی هەنگاو دەنێ، 
بێتوو ئەو واڵتە بەرەو بەرهەمهێنانی چەکی 
دەبێ  ئێران  ڕێبەرانی  بنێ.  هەنگاو  ناوکی 
کــردەوەیــەکــی  ئــەوتــۆ  هــەر هەوڵێکی  بــزانــن 
بڕوا  دەبێ  ئەوان  بۆیان؛  مەترسیدارە  هێندە 
بکەن کە واڵتە یەکگرتووەکان ئەوەی دەیڵێ 
مەبەستیەتی و ئەوان دەبێ تێ بگەن کە بێتوو 
بکەن،  نامومکین  سیاسی  ڕێگاچارەی  ئێران 
ئەمریکا ئامادەکاریی بۆ هەنگاوی سەربازی 

دەکات.

شتێک کە لێی بترسی
جەخت  تەنیا  ناتوانێ  واشینگتۆن  ــەاڵم  ب
بکاتەوە.  ئــێــران  نــاوکــی  بــەرنــامــەی  لــەســەر 
ئـــەو دەبـــێ هـــەروەهـــا ســتــراتــێــژیــیــەکــی بۆ 
بـــەرپـــەرچـــدانـــەوەی ئـــاکـــاری تــێــکــدەرانــەی 
گەیشتنی  بە  پێشگرتن  نــاوچــەدا،  لە  تــاران 
بەکرێگیراوەکانی  بــە  ئێرانی  چەکوچۆڵی 
هاوپەیمانانی  بــەرگــریــی  پــێــدانــی  گــەشــە  و 
لە  هاوبەشەکانی  و  یەکگرتووەکان  ــە  واڵت

هۆی  بــووە  کــە  تــودە  حیزبی  پیالنگێڕیی 
لێکترازانی سەرکردایەتیی حیزبی دێموکرات 
ئاسایی  خەڵکی  کاردانەوەکانی  دەگاتە  تا 
لەو  ئا  هەر  دەکرێ  ڕووداوە.  بەرامبەربەم 
ــەکــی مــێــژوویــی لە  ــەوەی ــاوڕدان دیــــوارەدا ئ
ڕووداوەکانی چەند ساڵی یەکەمی شۆڕشی 

١3٥٧دا بکرێت.

 لێرەدا شوێنەواری زۆر کەس دەبینرێت، 
لە "پیکار" تا دەگاتە "فدائیان خلق" بە کەمینە 
بوونە  دواتر  کە  میوانانەی  ئەو  زۆرینە.  و 
خانەخوێیان  شــەرەفــی  و  ــن  دوژم دۆستی 
نــەپــاراســت، ئــەم دیــوارانــە و خــاوەنــی ئەو 
بـــوون، لە  یــارمــەتــیــدەریــان  ــە تاکە  ــواران دی
ڕۆژانێکدا کە هیچ شوێنێکیان بۆ ژیان نەبوو، 
کرد.  هەموویان  لە  حاشایان  دواتــر  بــەاڵم 
لە  چاپ کردنیان  ئامێری  و  کاغەز  ئەوانەی 
خاوەن خانووەکە وەرگرت و دواتر لەسەر 

هەر ئەم کاغەزانە لە دژیان دەنووسی.
له   ڕۆژانــه   كه   بــوون  وێنانە   ئــه و  ئه مانه  
كه   بوو  ماوه یه ك  ده هاتن،  چاومدا  بــه رده م 
لە  شارەکاندا  لەنێو  تێکهەڵچوون  و  شــەڕ 
کزی دابوو، و گواستراوبۆوە بۆ دەرەوەی 
تەقە  دەنــگــی  بــە  خەڵک  پێشتر  ــان.  شــاره ك
دیتنی  بــە  و  هەڵدەستان  خــەو  لــە  تــۆپ  و 
بەجێماوەکانی  تەرمە  کۆکردنەوەی  دیمەنی 
پاککردنی  ــردوو و شــۆردن و  ڕابـ شــەوی 
رەق هەاڵتوو  و  وشک   خوێنی  شوێنەواری 
ڕۆژەکەیان  بە  کۆتاییان  شەقامەکانەوە  بە 
دەهێنا. ژیان لە شوێنێکی وادا بەبێ ئەوەی 
دەدا  هانت  بتەوێ  یان  بکەی  خۆت هەست 

فڕۆکەی  دژی  تایبەت  بــە  هــەبــێ،  نــاوچــەدا 
ــی و  ــایـ ــی دەریـ ــووشــەک ــەوان، م ــ ــڕۆک ــ بــێ ف
ئێران.  بەکرێگیراوانی  بالیستیکی  مووشەکی 
بۆ ئەو مەبەستە، ناوەندی فەرماندەیی واڵتە 
بەرگریی  دەتوانێ سیستەمی  یەکگرتووەکان 
هــۆشــداریــی ســەرەتــایــی دژی فــڕۆکــەی بێ 
فڕۆکەوان، بەرگریی سایبەری و مووشەکیی 
هاوبەشەکانی واڵتە یەکگرتووەکان لەناوچەدا 
وەسەریەک بخات، ئەگەرچی ئەو هاوبەشانە 
ــەو کــارە  دەبــێ لــە پێشدا ڕەزامــەنــدی بــۆ ئ

دەربڕن.
واڵتە  دۆستانی  لە  گەلێک  کە  کاتێکدا  لە 
واڵتە  ئەو  ئــەوەن  نیگەرانی  یەکگرتووەکان 
لە ناوچەکە بکشێتەوە، یەکخستنی بەرگریی، 
ڕێگایەکە بۆ دڵنیاییدان بەوان و هێشتنەوەی 
تەنیا  ئــەوە  ســوودی  ناوچەیە.  لەو  ئەمریکا 
نییە،  تێچووەکان  قورسایی  دابــەش کــردنــی 
لەناوچەدا  واڵتەکان  تاکیی  سامانی  بەڵکوو 
لــێ وەردەگــیــرێــت. واڵتــە  بــاشــتــری  کەڵکی 
مووشەکی  نــاکــا  پێویست  یــەکــگــرتــووەکــان 
بەگریی زۆرتر بدات بە هاوبەشەکانی، بێتوو 
شێوەیەکی  بە  داوە  پێیانی  ئێستا  تا  ئــەوەی 
کاریگەر وەک کۆیەک کەلکیان لێ وەرگیرێ. 

بەرەو سیاسەت مل پێوەنێی. هەندێک جار 
ببیسێت و  ئەو شتانە  دەبێت  ناچار  مرۆڤ 
ببینێت کە خۆی هەڵی نەبژاردوە. نە من و 
نە هاوڕێکانم و نە هیچ یەک لە دانیشتووانی 
"خوێن  نەماندەویست  هیچ کات  کۆاڵنە  ئەم 
بڕژێ" یان  "بۆنی کەالکی کۆن" بکەین یان 
بن.  فیشەک  هاژەی  دەنگی  گوێبیستی  دەنا 

بەاڵم ناچار بە بیستن و دیتنی هەرهەموویان 
بووین... .

 بە هەوڵێکی زۆر توانیمان شوێنێکی ساغ 
بدۆزینەوە.  دیــوارەکــان  لە  یەکێک  لەسەر 
ــۆن بــە دیــوارێــکــی قــوڕە  ــەکــی کـ ــووی خــان
کورت  زۆر  دیوارەکە  درێژایی  سواغەوە، 
و  تەقە  کاتی  لە  خانووانە  جۆرە  ئەم  بوو؛ 
ئەو  دەگــوتــرا  بــوون،  پڕبایەخ  شــەڕدا زۆر 
خانووانەی کە "ڕووبەری سەر کۆالنە"کەی 
سەالمەتترن،  تر  خانووەکانی  لە  بچووکه 
"ڕووبــەری  هەرچی  ئەمڕۆ  بەپێچەوانەوە 
ــر بــێــت، خــانــووەکــە  ــەورەت ســەر کـــۆالن" گ
دیوارەکە  لەسەر  خەڵکە.   پەسندی  زیاتر 
هیچ دروشمێک نەبوو، ڕەنگە لەبەر ئەوەی 
ــوو یان  ــت کــراب ــوڕ دروسـ دیـــوارەکـــە لــە ق
ئەوەی کە دیوارەکە زۆر کورت بوو، تەنیا 
لە  ماڵەکەوە،  دارەکەی  دەرگا  لە سەرووی 
ڕەنگاوڕەنگەوە  کاشیی  هەندێک  تەنیشت 
کە ناوی "الله"ی لەسەر نووسرابوو، وێنەی 
هــەمــان پــیــاو بــە جــلــوبــەرگــی کــوردیــیــەوە 
لە  وێنەیەم  ئەم  کە  گوتم  پێشتر  دیاربوو. 
بینیوە،  کۆاڵنەکەمان  شوێنێکی تری  چەند 
ڕازی  ماڵەکە  خاوەن  توانیمان  حاڵ  بەهەر 

لە بەشە  لە  بێگومان  کۆی ئەو چەکوچۆاڵنە 
بنرێت  بوەشدا  دان  دەبێ  زیاترن.  تاکیەکانی 
بایدنەوە،  بــەڕیــوەبــەرایــەتــی  لــە ســایــەی  کــە 
ژێرخانی  پێدانی  گەشە  بۆ  کار  ئێستا  هەر 
بەرگریی ئاسمانیی و مووشەکیی یەکگرتوو 
لە خۆرهەاڵتی نێوەڕاست دەستی پێ کردوە. 
دەبێ  یەکگرتووەکان  واڵتــە  کۆتاییدا،  لە 
هێرشەکانی  ــی  وەاڵمـ بەهێزتر  بــێ  ــامــادە  ئ
ئەو  هێزەکانی  دژی  ئێران  بەکرێگیراوانی 
ــەوە. ئەو  ــدات ــە لــە عــێــراق و ســووریــە ب واڵت
یەکگرتووەکان  واڵتــە  هێزەکانی  بنکانەی 
لێیان جێگیر بوون زیاتر لە ٤٠ جار بەئامانج 
بە  جــار  دوو  تەنیا  ئەمریکا  بــەاڵم  گــیــراون، 
هێرشانەی  ــەو  ئ وەاڵمـــی  ــاش  ب شێوەیەکی 
دەبــێ  واشینگتۆن  وەاڵمــەکــانــی  داوەتــــەوە. 
چاوەڕواننەکراو بن و دەبێ ئەوە بە ڕێبەرانی 
گریمانەی  پێچەوانەی  بــە  کــە،  بڵێن  ئــێــران 
دژی  ئامادەیە  یەکگرتووەکان  واڵتە  ئــەوان، 
کاتی  ڕەنگبێ  هێز وەرگرێ.  لە  کەڵک  ئەوان 
لە  بکەین:  ئیسڕائیلییەکان  وەک  هاتبی  ئەوە 
بدەین،  ئێرانی  ئامانجەکانی  لە  نیوەشەودا 
نەوەک هی بەکرێگیراوەکانی، و دانیشیان پێدا 
نەهێنین. واڵتە یەکگرتووەکان نابێ ئێران لە 

لە  دەبا  هەبوو،  مەرجی  یەک  تەنها  بکەین؛ 
ئاگاداری  یانەکەمان  نــاوی  نوسینی  کاتی 
وێنەی  و  ماڵەکە  دەرگــای  نەکردنی  بۆیاخ 

سەر دیوارەکە بین.
درەنگانێکی  "هــیــوا".  نا  یانەکەمان  نــاوی 
ئێوارێ ماندوو و شەکەت بەاڵم دڵخۆش لە 
بەئاکام گەیشتنی پالنەکەمان چوومەوە ماڵێ. 
کۆاڵن  لە  کاتمان  زۆربــەی  کە  هاویندا  لە 
ــرد، بــە دەگــمــەن دەگــەڕایــنــەوە  بــەســەر دەبـ
ماڵەوە، برسێتی و تینوێتی تاکە شت بوو کە 
ناچارمانی دەکرد سەردانی ماڵێ بکەین. لە 
باوکم وەک هەمیشە  سووچی حەوشەکەدا 
گوێی لە ڕادیۆ گرتبوو، ئەمە کاری هەموو 
ڕۆژیی بوو، ئەنتێنە گەورەکەی ڕادیۆکە و 
ڕێگریان  حەوشەکە  نێوەڕاستی  ــەی  دارەک
بــاوکــم بەباشی  دەکـــرد کــە ڕووخـــســـاری 
گریانەکەی  لە  گوێم  بەڕوونی  بەاڵم  ببینم، 
نێوەڕاستی حەوشەکەدا شێرەی  لە  دەبوو. 
ــاوەکــەم کـــردەوە و دەســتــم کــرد بــە ئاو  ئ
چاوەکانم  شکا،  کە  تینوێتیم  خــواردنــەوە؛ 
کرانەوە، ئێتر ئێستا بەباشی دەمتوانی باوکم 
ڕادیۆ  و  چاوەکانیەوە  بە  فرمێسک  ببینم. 
بەدەستەوە. چی دەتوانێت ئەوەندە دڵتەزێن 
بەردەم شێرپەنجەدا  لە  پیاوێک کە  بۆ  بێت 
کۆڵی نەدا و سااڵنێک بوو لەگەڵ بارودۆخی 
سەختی نەخۆشی و ئازاردا شەڕی دەکرد؟ 
بێ ئەوەی شێرەی ئاوەکە بگرمەوە، چوومە 
ــش دەگـــریـــا. بــەئــارامــی  ــەوی الی دایــکــم، ئ
بــاوەشــی  لــە  و  ســڕیــنــەوە  فرمێسکەکانی 
دەستێکی  داوە؟  ڕووی  چی  پرسیم  گرتم. 
بە سەرمدا کێشا و ئــارام وەاڵمــی دایــەوە: 

باوکت ئەڵێ: دکتۆر قاسملویان کوشتوە!
لەسەرەخۆ گەڕامەوە حەوشە و شێرەکەم 

گرتەوە. 
ــێــم، چـــوومـــەوە بۆ  بـــێ ئـــەوەی هــیــچ بــڵ
کۆاڵن. هێواش هێواش بەرەو دیوارە قوڕە 
تیری  گڵۆپی  هەرچەند  ڕۆیشتم.  سواغەکە 
چڕابەرقی پەنا دیوارەکە سووتا بوو و واڵت 
تەواو تاریک بوو، بەاڵم بە هۆی مانگەشەو 
دەتتوانی بەباشی دەوروبەری خۆت ببینی. 
هیچ منداڵێک لە کۆاڵن نەمابوو، دیوارەکان 
بــێــدەنــگــتــر لـــە هــەمــیــشــە بـــــوون، بــۆیــەی 
ــەڕ بـــوو؛ ســەرم  ســەر دیــوارەکــە هێشتا ت
بەرزکردەوە و بێ دەسەاڵت چەند چرکەیەک 
چاوم برییە کاشییە ڕەنگاوڕەنگەکانی سەر 
دەرگاکە و وێنەی ئەم پیاوە کوردە کە ئێستا 
مانگەشەو  ڕووناکیی  ڕەنگدانەوەی  بەهۆی 

دەدرەوشایەوە. 
یەکەمجار بوو سەرنجم دەدایە نووسینی 

ژێر وێنەکە: "بژی دوکتور قاسملوو..."

دۆخێک هاوێ یان وەاڵم بداتەوە یان حەیای 
بچێ، بەاڵم دەتوانێ بۆی ڕوون بکاتەوە کە 

چیدیکە هێرشەکانی بێ وەاڵم ناهێڵێتەوە.
واڵتە  ڕاگــەیــەنــراوی  سیاسەتی  ئامانجی 
بێ.  کردن  چاوترسێن  دەبێ  یەکگرتووەکان 
کە  تێ بگەن  لەوە  باشتر  ئێران  ڕێبەرانی  تا 
ئەوان  وێدەچێ  شێەوەی  بەو  دەدۆڕێنن،  چ 
بن.  سیاسی  ڕێــگــاچــارەی  ملکەچی  زۆرتـــر 
بەشێوەیەکی  ئابلۆقەکان  هەڵگیرانی  ئەویش 
گەلێک زیاتر لەوەی چاوەڕوانی دەکەن، بێتوو 
بەهێزتر و درێژمەوداتر  تاران ڕێککەوتنێکی 
پەسەند بکات. ڕێککەوتنێکی "زیاتر بۆ زیاتر" 
بێ،  وەدەســـت  بکرێ  ڕەنگبێ  شــێــوازە  لــەو 
بە  ئێرانی  ڕێبەرانی  کە  کاتێک  تەنیا  بــەاڵم 
شتێک  چ  بترسن  ــەوە  ل ڕاستەقینە  شێوەی 
گاڵتەجاڕانە،  شێوەیەکی  بە  دەدەن.  کیس  لە 
وێدەچێ گەڕاندنەوەی ترسی ئێران لە واڵتە 
بە  پێشگرتن  ڕێــگــای  تەنیا  یەکگرتووەکان 
جەنگ، سنووردار کردنی هەڕەشەکانی ئێران 
سیاسی  ئاکامێکی  بە  گەیشتن  و  ناوچە  لە 
ناوکی  بەرنامەی  لەگەڵ  پێوەندی  لە  شیاو 

ئێران بێ.

ڕەزا دانشجوو

 درێژەی الپەڕەی ٩ 
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لەکۆیە  کــوردســتــان،  دێــمــوکــرات  حیزبی 
کۆڕی پەردەالدان لەسەر کتێبی »ڕەگەزی 
نەسرین  چــاپــکــراوی  بــەرهــەمــی  الواز« 

یووسف زادە بەڕێوە چوو.
خاتوو  ســەرەتــا  ئەدەبییەدا  کــۆرە  لــەو 
کتێبی  وەرگــێــڕی  یــووســف زادە  نەسرین 
نــێــوەرۆکــی  ــەســەر  ل الواز«  ــەزی  ــ »ڕەگـ
کتێبەکە بۆ بەشداران دوا و پاشان مستەفا 
پێشەکیی  کە  وەرگێڕ  و  نووسەر  شێخە، 
بۆ  هەڵسەنگاندێکی  نووسیوە،  کتێبەکە  بۆ 
وەرگێرانەکە کرد. لە دوابڕگەی کۆڕەکەدا 

بانە  »چــاالک«ی  هەڵپەڕکێی  گرووپی 
»فەرهەنگ  فێستیڤاڵی  لە  بەشداریی  کە 
و هـــونـــەر«ی واڵتــــی ئــەرمــەنــســتــانــدا 
کردبوو، توانی چەندین خەاڵت لە بوارە 

جۆراجۆرەکاندا بباتەوە.
سەبارەت  فێستیڤاڵ  تایبەتی  خەاڵتی 
ڕەسەنایەتیی  و  فەرهەنگ  پاراستنی  بە 
بۆ  فێستیڤاڵ  دووەمی  پلەی  نەتەوەکان، 
گرووپی هەڵپەڕکێی چاالک، پلەی یەکەم و 
باشترین مۆسیقای فێستیڤاڵ بۆ گرووپی 
بەشداربوو،  هونەرمەندانی  و  هەڵپەڕکێ 
دیپلۆمی شانازی بۆ گرووپی هەڵپەڕکێ، 
دەنگبێژیی  مەزنترین  و  دەنگ  باشترین 
بەشێک  کوردستانی  ڕابەر  بۆ  فێستیڤاڵ 
لەو خەاڵتانە بوون کە لەو فستیڤاڵەدا بە 

گرووپی هەڵپەرکێی چاالکی بانە دران.

خاتوو سوڕەیا پەیڕەوان پەردەی لەسەر کتێبەکان الدا وەرگێڕ 
کتێبی بۆ ئامادەبوان واژۆ کرد.

پێشمەرگەی  یــووســف زادە،  نەسرین  خاتوو  ئاماژەیە  جێی 
دیکەی  بەرهەمی  دوو  پێشتر  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
ناوەکانی  بە  فارسی  و  کــوردی  زمانی  دوو  بە  ڕۆمــان  وەک 

»ماجرای یک عشق« و »کۆاڵنەکەمان« چاپ کراون.

فیستیڤاڵی نێودەوڵەتیی فەرهەنگ و هونەر بۆ هەڵپەڕکێ و 
گۆرانی لە شاری تساخکادزۆری ئەرمەنستان بە بەشداریی 
١٦ گرووپی چەندین واڵتی جیهان ڕۆژی یەکشەممە، ٢٦ی 

پووشپەڕ کۆتایی بە کارەکانی هێنا.

دێموکراتی  خوێندکارانی  یەکیەتیی 
ــی  ــەوەی ــەت ــان، یــەکــیــەتــیــی ن ــتـ ــوردسـ کـ
ــەی  ــەڵ ــۆم ــورد و ک ــ خـــوێـــنـــدکـــارانـــی کـ
ــە  ل ڕۆژهەاڵت  ــی  ــنــــدکــــارانــ خــــوێــ
ڕاگەیەندراوێکی هاوبەشدا ڕایانگەیاندوە 
چاالکییەکان  گەشەپێدانی  پێناو  لە  کە 
ــنـــەوەی  بـــزووتـ ــی  بــەرەوپــێــشــبــردن و 
هاوکاریی  و  کوردستان  لە  خوێندکاری 
ــەوەی خــوێــنــدکــاری لە  ــن ــزووت لــەگــەڵ ب
کاری  ســـەرەڕای  ئێران،  سەرتاسەری 
ناوەندێکی  دروستکردنی  بۆ  هاوبەش، 
پالتفۆرمێکی  چەتری  لەژێر  هاوکاریی 

هاوبەش تێ دکۆشن.
پێکهێنانی  دەڵـــێ  ڕاگـــەیـــەنـــدراوەکـــە 
ــەش،  ــاوبـ ــۆ کـــــاری هـ ــە بـ ــ ــەرەی ــ ئــــەم ب
بەرپرسایەتیی زیاتر لەسەر شانی توێژی 
توێژی  وەکـــوو  کۆمەڵگە  خوێندکاری 
لە سەرووی  ڕادیکاڵ  و  پرسیارخولقێن 
کۆمەڵگەی  توێژێکی  و  چین  هــەمــوو 
ــت،  ــێـ ــی ڕۆژهــــــەاڵت دادەنـ ــان ــوردســت ک
ئەم  ئاستی  لە  خوێندکاران  بۆیە  هــەر 
جیدی  هەنگاوی  دەبێت  بەرپرسایەتییە 
بۆ کاری هاوبەشی الیەنە سیاسییەکان، 
قەڵەمبەدەستان، ڕووناکبیران و سەرجەم 

کە  ئــەوەی  لەبەر  هەڵبگرن؛  کۆمەڵگە  توێژەکانی  و  چین 
کاری هاوبەش پێش بە بەریەککەوتنی مەترسیدار دەگرێت 
بە  پیرۆزتر  و  گەورەتر  قۆناغێکی  ڕێخۆشکەری  هەم  و 
و  ناتەبایی  بە  پێش  و  یەکبوونە  و  یەکگرتوویی  نــاوی 
قوربانیدانی ڕۆڵەکانی کورد دەگرێت و بەهێزتر دەتوانن 
بە  هەروەها  و  تێبکۆشین  ئامانجەکانمان  بە  گەیشتن  بۆ 
هێزەوە لە دۆخی هاوکێشە سیاسییەکان لە نەزمی جیهاندا 
بابەتە سیاسییەکانی  ببێتە ڕۆژەڤی  و  بێتەوە  ڕووبەڕوو 
کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و هەنگاوێکی گرینگ بۆ داهاتووی 

کورد و کوردستانی ڕۆژهەاڵت هەڵبگرێت.
ڕاگەیەندراوەکە پێ لەسەر ئەوە دادەگرێ کە ئەگەرچی 
قوربانی  کۆمەڵگە  لە  بەشێک  وەک  هەمووکات  زانکۆ 
سیاسەتە چەوت و هەڵەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێرانە و 
خوێندکارانی کورد وەک کەمینەی نەتەوەیی و هەروەها 
قات  چەند  هەاڵواردنێکی  لەگەڵ  ئێراندا،  لە  ئایینزاش 
حیزبە  هاوکاریی  بیانووی  بە  ڕۆژانـــە  و  ــەرەوڕوون  ــ ب
بە  پێشکەوتنخوازانەیان،  بیروڕای  هۆی  بە  سیاسییەکان 
ئێعدام  و  زیندان  زانکۆ،  لە  دەرکــردن  ئەستێرەدارکردن، 
و  دەەبنەوە  بــەرەوڕوو  سیستمە  ئەم  حاکمانی  لەالیەن 
نەخوڵقاوە،  خوێندکاران  بۆ  چاالکی  بەستێنی  و  دەرفەت 
توێژی  وەکـــوو  خــوێــنــدکــاران  ئەمانە  ــەرەڕای  ســ بــەاڵم 
بزووتنەوە  بەرەوپێشبردنی  ئەرکی  کۆمەڵگە،  پێشەنگی 
کۆمەاڵیەتییەکانیان لەسەر شانە و نابێ سیاسەتی ڕێژیمی 

ئێران لەسەر ڕێگای چاالکییەکانیان لەمپەر بێت.

به ر له  مااڵوایی

ــانـــی  ــتـــەکـ ــێـــوەڕاسـ ــە نـ ــ ل
ــەدا  ــگـ ــانـ ــی ئــــــەم مـ ــگـ ــانـ مـ
قــاچــاغــچــیــیــەکــانــی مـــرۆڤ 
ئەفغانی  خەڵکی  زیاتر  کە 
ــەن،  دەک تورکیە  ئــاودیــوی 
دەستەیەک  گرتنی  ئاکام   لە 
لەالیەن  ئەفغانەنییەکان  لە 
ــی تـــورکـــەوە بــەو  ــدارمـ ژانـ
دەکرێنەوە.  سنوورداش  هاتبوون  پێیدا  ڕێگایەی 
دواتر لەسەر ئەم کێشەیە دەبێتە شەڕ و گرووپی 
تورکەکان بە قەمە و دار و بەرد هەڵدەکوتنە سەر 
کوێستانی  ناوچەی  کوردەکانی  ماڵە  ڕەشماڵی 
بەناوەکانی  هــەوار  )ئــاواجــیــق()دوو  »ئاواجیغ« 
ــادۆ« و »سپی ســەنــگ« کــە زیــاتــر لــە ١٥٠  »نـ
مەڕومااڵتی  سەر  هــەزار  بیست  و  لێیە  خێزانی 
دەستپێکی  ســـەرەتـــای  و  ــنـــدرێ  دەڵـــەوەرێـ ــێ  ل
ــە( و کــوردەکــانــیــش  ــ ــەڕداران ــ ــی م ــی ــاروچــاالک ک
چەند  ئاکام  لە  کە  دەکــەنــەوە؛  دەســت  بەناچاری 
کەس لە هەردووک ال دەکوژرێن و بریندار دەبن.
ئــەوەدا کە ئەو شەڕە دەکــرا بە ڕێگای  لەگەڵ 
بە  پێویستیی  یاساییەوە چارەسەر بکرێ و هیچ 
لەشکرکێشان و خۆپێشاندان نەبێت، هەر زۆر خێرا 
خەڵکی تورکی ناوچەکە بە فیتی سپای پاسداران 
و پشتیوانیی نوێنەری بەناو مەجلیس کۆ دەبنەوە 
ئەمنییەتییەکانی  ناوەندە  بەرپرسانی  لە  داوا  و 
مەڕدارانە  کوردە  ئەو  دەبێ  کە  دەکەن  ناوچەکە 
سەدان ساڵە لەو کوێستانانە گەرمێن و کوێستان 
دەستبەرداری  بـــەزۆری  و  بدرێن  کــۆچ  ــەن  دەک

هەوار و زۆزانی خۆیان بن.
کە  دەردەکــەوێ  فیلمێکدا  لە  ژنێک  نێوەدا  لەم 
چەند دە کەسێک دەوریان داوە و گۆیا مامۆستای 
قوتابخانەیە و داوا لە نوێنەری ئەو شارە )ماکۆ، 
بــەخــشــعــەلــی ڕەحــیــمــی بــاغــچــە جــوقــی(و هێزە 
دژی  کوردە  ئەو خەڵکە  کە  دەکا  ئەمنییەتییەکان 

دەر  ئەو خەڵکە  بێن  ئێوە  دەبێ  یان  و  شۆڕشن 
بکەن، یان خۆمان کفن دەبەر دەکەین و لێرەیان 
یەکێک  خۆی  کە  نوێنەریش  بەناو  وەدەردەنــێــن! 
باشترین  وەک  هەلە  ئەم  ڕێژیمە،  مۆرەکانی  لە 
بڕیار  بەپەلە  و  دەیقۆزیتەوە  و  دەبینێ  دەرفــەت 
دەدەن دەبێ کوردەکان ئەو مەڵبەندە بەجێ بێڵن 
و لە چــادر و چیغ و ڕەشماڵیان دەکــەن.  ئەوە 
و  زۆزان  کاتی  ســاڵ  ــەودەمــەی  ئ حالێکدایە  لــە 
کوێستان چێیەکانە و بە وەرزی کار و تێکۆشانی 

مەڕداران دادەنرێ.
ئاساییەی  ڕووداوە  ئەو  کرد  وای  ئەمە  هەر 
کۆچی  هــەوێــنــی  ببێتە  بــنــەمــاڵــە  دوو  ــەڕی  شــ
ناوچەیە  ئەو  کوردەکانی  لە  بەشێک  زۆرەملێی 
مافی  ڕێکخراوەکانی  لە  بەشێک  هەڵوێستی  و 
هات.  بەدوادا  کوردییەکانی  ڕاگەیاندنە  و  مرۆڤ 
لێ مەخابن لە نێوخۆی ماکۆدا نەیانهێشت دەنگی 
هەڕەشە  ــڕای  وێ و  دەر  بێتە  کــوردەکــان  کاناڵە 
هەواڵێک  هەر  ڕاگەیاندبوون  پێیان  گوڕەشە  و 
لەسەر ئەو بابەتە دەچێتە چوارچێوەی ئەمنییەتی 
لەبەرامبەردا  بکرێتەوە؛  باڵو  نابێ  و  نەتەوەیی 
ڕووداوەکەیان  خۆیان  دڵی  بە  تورکەکان  کاناڵە 
چەواشە دەکرد و ئەسپی خۆیان لە مەیدانی سپادا 

تاو دەدا!
پان تورکەکان  ــردوودا  ــ ڕاب ســاڵــەی  چەند  لــەم 
ئیتالعاتییەکان  و  ئەمنییەتی  هێزە  پشتیوانیی  بە 
بەتایبەت سپای پاسداران کە لەم ناوچانەی کورد 
بەهەر  و  دەسەاڵتدارن  دەژیــن،  پێکەوە  تورک  و 
کوردەکانیان  دژایەتیی  لوابێت  بۆیان  شێوەیەک 
کوردستانیان  دێموگرافیای  بەجۆرێک  و  کردوە 
شێواندوە و بە قازانجی تورکەکان و لە بێدەنگیی 
بـــەردەوام دەکـــەن. هــەر لەم  نــاوەنــددا چاالکیی 
»ئەلیار  بــەنــاوی  کەسێک  ــدا  ــی دوای ڕووداوەی 
»گاموح«  پان تورکی  حیزبی  جێگری  ماکۆیی«، 
ــە قــســەکــانــی ئـــەو ژنـــە کـــرد و  دەســتــخــۆشــیــی ل

دەبێ  ئەوەیکە  بۆ  دەدا  هان  ڕێژیمی  هێزەکانی 
بەزۆرەملێ کۆچ بەو کوردانە بکرێ.

ــە  ــت ــخ )ئـــاواجـــیـــق( دەکــەوێ ــی ــاواج ــەی ئ ــاوچـ نـ
ــی ســـنـــووری ڕۆژهـــەاڵتـــی  ــریــن خــاڵ ــت ــاکــووری ب
کوردستانی  ئاواییەکانی  دوامین  و  کوردستان 
ــە بــەپــێــی  ــ ــەو مـــەڵـــبـــەنـــدەیـــە ک ــ ڕۆژهـــــــــەاڵت لـ
شاری  بە  سەر  ئێران  ئێستای  سەرژمێرییەکانی 
مێژوو  بەدرێژایی  و  »چــاردێــرانــە«)چــالــدران(ە 
وەک ڕێڕەوێکی ستراتێژیی تورکەکان بۆ هاتوچۆ 
دەڤەردا  ئەو  مێژووی  لە  وەرگیراوە.  لێ  کەڵکی 
سەفەوییەکان،  مــەغــۆلــەکــان،  سەلجوقییەکان، 
و  شاملوو  قاجار،  ئەفشار،  بەیات،  تورکەکانی 
کوردستان  بۆ  دەربەندەدا  بەم   ... و  ئیستجالوو 
دەگوازرانەوە یان بەم ڕێڕەوەدا هێرشیان دەکرد 
سەفەوییەکاندا  ــی  ســەردەم لــە  هــەڵــدەهــاتــن.  و 
هەزاران بنەماڵەی ئەم سنوورە بەرەو خۆراسان 
ــەوە، بــەجــۆرێــک کـــە لـــە ســـەردەمـــی  ــ ــوازرانـ ــ گـ
ــی  ــان«ـ ــاب ــەاڵی »ق ــ شــاعــەبــبــاســی ســەفــەویــدا ق
ــی کــوردەکــانــی  ــدی دەســەاڵت ــاوەن مــاکــۆ کــە بــە ن
گیرا  بەسەردا  دەستی  دەناسرا،  »مەحموودی« 
بنەماڵەی   ٣٠٠ قــەاڵکــە،  وێــرانــکــردنــی  دوای  و 
و  گواستەوە،  ناوچەیە  ئەو  بۆ  بەیاتیان  تورکی 
بەمجۆرە حاکمییەتی سەڵماس و ورمێش هەر لەو 
سەردەمدا دران بە دەستەاڵتدارانی تورک. دوای 
و  ڕووس  و  ئێران  شەڕەکانی  دووهەمی  گەڕی 
قەرەپاپاقەکانیان  تــورکــە  ئێرانییەکان،  شکانی 
ماوەیەک  پاش  و  ناوچە سنوورییانە  ئەو  هێنایە 
و  دەشتی سندووس  بردنە  هەرەزۆرییان  بەشی 
دەوێیان خزاندن، بەجۆرێکی دیکە ئەو تورکانەی 
و  تایفە  یەک  لە  نەغەدە  قەرەپاپاقی  و  ئاواجیخ 

بەرەبابن.
و  ئەتنیکییە  ئــاڵــوگــۆڕە  ئــەو  هــەمــوو  وێـــڕای 
هێنانی  و  ناوچانە  ئەو  دێمۆگرافیای  شێواندنی 
دوامین دەستە لە تورکەکان لە ١٦٠ ساڵ لەمەوبەر، 

هەتا ئێستاشی لەگەڵدا بێ کوێستان و زۆزانەکان 
و هەروەها ئاواییەکان هەر لەدەست کوردەکاندا 
ماوەتەوە و جەاللییەکان و میالنییەکان بەردەوام 
دەسەاڵتداری ڕەسەنی ناوچەکانیان بوون. دوای 
نسکۆی شۆڕشی ئاگری بە سەرکردایەتیی ژێنراڵ 
ئێحسان نووری پاشا بەهۆی ئەوەیکە کوردەکانی 
یــارمــەتــیــدەری شۆڕشی  و  هــاوکــار  بەشە  ــەم  ئ
بنەماڵەی  ــەزار  هـ پێنج  نــزیــک  ــوون،  بـ ــارارات  ــ ئ
ئەردەبێڵ،  بەسەر  زەوی  تۆوی  وەک  جەاللییان 
لەژێر  و  ــرد  وەرک خۆراسان  و  ئەهەر  قەزوین، 
ڕێژیمی  کۆچەرەکان  قاپو«کردنی  »تختە  ناوی 
شا جارێکی دیکە هەوڵی سڕینەوەی کوردەکانی 

ئەو ناوچەیەی دا.
ئەو هەمووە هەوڵە النیکەم ئاکامەکەی لەو ماوە 
زەمەنییە دوورودرێژە ئەوە بوو کە، بەشێکی زۆر 
دەتوانین  لەوان  کە  بوون  ئاسمیلە  کوردەکان  لە 
زمانیان  هەم  کە  دونبولی  کوردەکانی  بە  ئاماژە 
شیعە!  بۆتە  دینیشییان  هەمژی  و  توریک  بۆتە 
لە ورمێ  کە  مافی  تایفەی کوردی ڕەسەنی  یان 
هاتوە.  بەسەردا  حاڵەتەیان  ئەو  دەبن،  نیشتەجێ 
کــردوە  وای  نــاوەنــد  ئــابــووریــی  سیاسەتی  یــان 
لەبەر ئەوەیکە  زۆربەی کوردەکانی ئەو ناوچانە 
و  هاوکاری  و  دامــەزرانــدن  بە  هیوایەکیان  هیچ 
دەبێ  یان  بەناچار  نییە  حکومەت  یارمەتییەکانی 
بۆخۆیان  دەبێ  یان  بکوژرێن،  و  بکەن  کۆڵبەری 
ئەو ناوچانە جێ بێڵن و ڕوو لە شارە گەورەکانی 
بۆ  بەمجۆرە  و  بکەن  ئیسفەهان  و  تــاران  وەک 
پەیدا کردنی بژیوی ژیانیان و کوردستان و خاکی 
خۆیان بەجێ بێڵن و حکومەت و الیەنی پان تورک 
هەموو  ئەمنییەتییەکان  ــا  دەزگـ هــاوکــاریــی  بــە 
هــاوردەکــان  تــورکــە  بــۆ  دەرفــەتــێــک  و  ئیمکانات 
لەو  ئەوەیکە  بۆ  دایاندەمەزرێنن  و  دەرەخسێنن 
ناوچانەدا بمێننەوە و خاکی کوردان بە شێوەیەکی 

نەرم و لەسەرخۆ داگیر بکەن.

کوێستانی ئاواجیغ

شاڕوخ حەسەن زادە
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