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ژماره٧٠٦ :

شەممە ٣١ی پووشپەڕ ٢٢ _ ١٣٩٦ی جوالی ٢٠١٧

دامهزرانی کۆماری کوردستان له چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

ل ه بیست و هەشت ساڵەی شههیدکرانی دوکتور
قاسملوو و هاوڕێیانی ،درێژهدهرانی ڕێگای ئهو ڕێبهر ه
ههڵکوتووه ،ل ه سهنگهری خهبات و بهرخۆدان یادی
قاسملووی ههرمان و ههردهم زیندوویان بهرز ڕاگرت.
پاشنیوهڕۆی رۆژی پێنجشهممه ٢٢ی پووشپهڕ به
ئامادهبوونی بهشێکی بهڕچاو ل ه کادر و پێشمهرگهکان و
تێکۆشهرانی دێموکرات ل ه قهاڵی حیزبی دێموکراتی کوردستان
یادوناوی رێبهری لێهاتوو ،عهبدولڕحمانی قاسملوو کرایهوه.
ئەو ڕێوڕەسمە بە پهخشان ه شێعری «گهر چیا بام»
ب ه دهنگی خوشک ه خهجیج مەعزوور و کورتهیهک ل ه وته
بهنرخهکانی کاک دوکتور قاسملوو ب ه دهنگی خۆی دەستی
پێکرد و پهیامی دهفتهری سیاسیی حیزبی دێموکراتی
کوردستان ل ه الیهن دوکتور ئاسۆ حهس هنزاده ،جێگر سکرتێری گشتیی حیزبەوە پێشکێش کرا .خوێندنەوەی شێعرێک
لە وەسفی شەهید لەالیەن ئاسۆ وێردی ،چەند بڕگە سروود لەالیەن کۆرسی کۆڕی هونەریی حیزب و بە دەنگی
هونەرمەندانی پێشمەرگە حەمەدەمین کەریمی ،رێبوار حهسهنی و باوان کەریمی چەند بڕگەیەکی دیکەی ئەو کۆڕیادە بوون.

پەیامی ڕۆژهەاڵتی کوردستان:

تێرۆری قاسملووی ڕێبەرمان لەبیر ناکەین
سەروتار

تاران ،داعش و کورد

دوای  ٢٨ساڵ
لە شەهیدبوونی
ڕێبەرێک

قادر وریا /ل ٤
کوردستانی ئێران؛ قاسملوو
و بۆسەی ڤییەن

کەماڵ کەریمی
28ساڵ بەسەر شەهیدبوونی دوکتۆر
عبدالڕحمان قاسملوو ڕێبەری گەورەی
گەلەکەمان تێپەڕی .لە دوای پێشەوا قازی
محەمەد ئەو دووهەم ڕێبەری حیزب بوو
کە بە دەستی تاوانبارانی دەســەاڵتــدار
لــە ئــێــرانــدا شەهید دەکـــرا و بەمجۆرە
خەسارێکی گەورە لە بزووتنەوەی کورد
و حیزبی دێموکراتی کوردستان کەوت.
ئــەم هــەمــوو ســاڵــە مــاوەیــەکــی زۆرب ــوو
کە گەلێک و حیزبێک بە بێ ڕێبەرێکی
لێهاتووی وەک قاسملوو ،ژیانی سیاسیی
تێپەڕ بکا و دەکرا زۆر شت لە بیربباتەوە،
کەچی لە دوای ئەو هەموو سااڵنە نە تەنیا
هیچ شتێک لە بیر نەکراوە؛ بەڵکوو ساڵ
بە ساڵ زیاتر گەلەکەمان ،نەتەوەکەمان
و دۆستەکانمان بە خەم و پەژارەیەکی
زۆرترەوە بیر لەو ڕۆژە دەکەنەوە و بە
جۆش و خرۆشێکی لەبننەهاتوو هەستی
خۆیان بۆ ئەو خەسارە گەورە دەردەبڕن.
ڕۆژی ٢٢ی پووشپەڕ ،ئــەو ڕۆژەی
دەســتــی تــێــرۆری دەوڵــەتــیــی کــۆمــاری
ئیسالمی ،گیانی ئەو گــەورە پیاوەی لە
نــەتــەوەکــەمــان ئەستاند ،ئیستا بووەتە
ڕۆژی دەرب ــڕی ــن ــی ڕق و ت ــووڕەی ــی
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان و الیەنگرانی
ئــاشــتــی و مــرۆڤــایــەتــی بــەرامــبــەر بــەو
کردەوە دژی ئینسانییە .ئەوان دەیانەوێ
بە دنیا بڵێن ،ئەگەر قاسملوو بە جەستە لە
نێویاندا نەماوە بەاڵم ڕۆحی باڵی کێشاوە
بەسەر ڕۆژهــەاڵتــدا و ژیانی سیاسی و
داهــاتــووی ئــەو گەلە بەبێ یــاد و ناوی
قاسملوو مانای نیە .لە خــۆڕا نیە هەتا
ئێستاش و بە دڵنیاییەوە هەتا سەرکەوتن
بە سەر دەسەاڵتدارانی بکوژی قاسملوودا
و وەدیهاتنی ئامانجەکانی ئەو ،دروشمی
قاسملوو ،قاسملوو ،ڕێگەت درێژەی هەیە
دروشمی سەر زاری خەڵکی کوردستانە
ب ــۆ دەرب ــڕی ــن ــی نــاڕەزایــەتــیــیــەکــانــیــان
ل ــە دژی کـــۆمـــاری ئــیــســامــی ئــێــران.
بەاڵم بۆ؟
مێژووی تێکۆشانی د.قاسملوو ،هەر
لە سەرەتای دەسپێکردنی ژیانی سیاسیی
لەگەڵ حیزبی دێموکراتی کوردستاندا
و ،هـــەوڵ و تــێــکــۆشــانــی بــێــوچــانــی بۆ
خــســتــنــە بـــەرچـــاو و جــێــبــەجــێــکــردنــی
بەرنامە و پــڕۆژە سیاسییەکانی حیزب
لــەالیــەک و هــەروەهــا تواناییە زانستی
و سیاسییەکانی نــاوبــراو ،لەسەریەک
د .قاسملوویان کردبوە کەسایەتییەکی
دیـــــار لـــە نــێــو حــیــزبــی دێـــمـــوکـــرات و
دواتــــر لــە نــێــو بــزووتــنــەوەی کــــورددا.
ل٢

کریس کۆچێڕا ل ٥
سیستمی «والیت مطلقە» و
دەسەاڵتداریی خەڵک لە ئێرانی ئیستادا

عومەر باڵەکی /ل ٦

کورد و ناتەبایی نەتەوەیی
لــە ســاڵــیــادی تــێــرۆری ڕێــبــەری ئاشتیخوازی خەڵکی
کوردستان و سکرتێری حیزبی دێموکرات ،دوکتور قاسملووی
شەهیددا ،تێکۆشەرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە
نێوخۆی واڵت ،سەلماندیان کە «تێرۆری ڕێبەرەکانیان بە
دەستی تێرۆریستانی کۆماری ئیسالمی ئێران لە بیر ناکەن».
خهڵکی کوردستان و تێکۆشەرانی سەر بە تەشکیالتی
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ناوخۆی واڵت ،ئەمساڵیش
بە شێوەیەکی بێوێنە و لە ههلومهرجێکی تایبەتیی سیاسی
و ئەمنیەتیدا ، ،تێکۆشانی سیاسی و تەبلیغییان بەڕێوە برد.
سەرەڕای کەشێکی ئەمنیەتی و میلیتاریستی کە ڕێژیمی
کــۆمــاری ئیسالمی ئێران لە رێگای دامــودەزگــا ئەمنیەتی
و ســەرکــوتــکــەرەکــانــیــیــەوە بــە س ــەر ش ــار و نــاوچــەکــانــی
کوردستاندا زاڵــی کردبوو ،تێکۆشەرانی ئەرکوەخۆگری
حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان لــە نــێــوخــۆی واڵت لە
ســەرجــەم شــار و ناوچەکانی کــوردســتــان ،لــە هــەر چــوار
پارێزگای ئیالم ،کرماشان ،سنە و ورمــێ بە شێوەیەکی
بــەربــاو ،تێکۆشانی سیاسی _ تەبلیغییان بــەڕێــوەبــرد.
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان

ێ گــوێــدان بە جموجۆڵی هێزە ئەمنیەتییەکانی ڕێژیم و
ب
پووچەڵکردنەوەی وشیارانەی پیالنەکانی ڕێژیم بۆ بهرگرتن ل ه
چاالکی و لە داوخستنیان ،بە باڵوکردنەوەی وێنە و تراکتەکانی
تایبەت بە یــادی ٢٢ی پووشپەڕ و نووسینی درووشمی
شۆرشگێرانە لە زۆر لە شار و ئاواییەکانی کوردستان ،وێڕای
مهحکومکردنهوهی کردەوەی تێرۆریستیی کۆماری ئیسالمی،
یادوبیرەوەریی قاسملووی هەردەم زیندوویان بەرزراگرت
و هاوکات ،بەڵێنی وەفادارییان لە گەڵ حیزبەکەیان ،حیزبی
دێموکراتی کوردستان دووپات کردەوە کە تا سەر درێژەدەری
ڕێــگــای شــەهــیــدان و رێــبــازی حیزبی دێــمــوکــرات دەبــن.
هــەر لــەم پــێــوەنــدیــیــەدا بــۆ جــارێــکــی دیــکــەیــش ڕێژیمی
کۆماری ئیسالمیی ئێران کە بە وەجووڵەخستنی هەزاران
کــەس لە هێزە سەرکوتکەرەکانی لە شــار و ناوچەکانی
کوردستان و بەڕێوەبردنی مانۆڕی سەربازی ،پێی وابوو
دهتوانێ پێش بە چاالکیی تێکۆشەرانی دێموکرات بگرێ ،پێی
سەلمێندرایەوە کە ناتوانێ پێش بە ئیرادەی ڕۆڵەکانی حیزب،
کە نەتوانن یادی رێبەرە شەهیدکراوەکەیان بکەنەوە ،بگرێ.

سەردانی هەیئەتێکی بزاڤی ئاشتیی نێوخۆیی لە سکرتاریای حیزبی دێموکراتی کوردستان
دوانیوەڕۆی ڕۆژی یەکشەممە18 ،ی
پووشپەڕ شاندێکی بزاڤی ئاشتیی نێوخۆیی بە
سەرپەرستیی د .مووسا کاوال ،سەرۆکی ئەو
بزاڤە سەردانی سکرتاریای حیزبی دێموکراتی
کوردستانی کرد و لەالیەن هەیئەتێکی حیزبی
دێموکراتی کوردستانەوە بە سەرپەرستیی کاک
مستەفا مەلوودی ،سکرتێری گشتیی حیزبی
دێموکراتەوە پێشوازییان لێکرا.
لەو دیدارەدا دوکتور مووسا کاوال بە ئاماژە
مێژووی خەباتی دوور و درێژی کورد بۆ
سەربەخۆیی و ڕزگاریی نەتەوەیی باسی لە
هۆکارەکانی دروستنەبوونی دەوڵەتیی کوردیی
سەقامگیر و ،هەروەها چۆنیەتیی دروستبوونی
ئەو کیانە سیاسییە سەربەخۆیە لە بارودۆخی
ئێستادا کرد.
بەڕێزیان بە تیشکخستنە سەر بایەخی
پەروەردە و بارهێنانی سەربەخۆ لەسەر
پێگەیشتنی نەوەیەکی سەربەخۆییخواز و
ئاشتیخواز باسی لە پێویستیی ڕێفۆرم لە
ڕەفتاری سیاسی و مێتۆدی پەروەردەیی لە نێو

کورددا کرد.
لەو دیدارەدا کاک مستەفا مەولوودی بە
بایەخەوە باسی هەوڵ و تێکۆشان و بەرنامەی
بزاڤی ئاشتیی نێوخۆیی بۆ ئەو ئامانجانە کرد و
لەسەر گرینگی و بایەخی پەروەردە و مێژووی
ئەو ڕوانگەیە لە حیزبی دێموکراتدا ،ئاماژەی بە
چەند بەڵگەیەک لە ڕۆژە سەختەکانی خەباتی
ئەم حیزبە وەک سەردەمی دامەزرانی کۆماری
کوردستان و ئیدارەی ناوچە ئازادکراوەکانی
دوای شۆڕشی ساڵی 57ی هەتاویدا کرد
کە چۆن سەرەڕای ئاستەنگی زۆر خزمەتی
سیستمی پەرورەدە و بارهێنانی سەردەمیانەی
لە کۆمەڵگەی کوردستانی کردوە.

د .کامران ئەمینئاوە /ل٧

مەترسییەکانی سەر ژینگەی کوردستان

د .مەنسوور سوهرابی /ل٧
کۆڵبەری و بااڵدەستیی دەسەاڵتی
ئەمنیەتی بەسەر ڕوانینی ئابووریدا

سەیران بایەزیدحوسێنی /ل٨
ڕێفڕاندۆم بۆ سەربەخۆیی
باشووری کوردستان

حەسەن حاتەمی /ل١٠

بهشداریی ههیئهتێكی حیزب له جهژنی نیشتمانیی فهڕانسه له
ههولێر
بانگهێشتی
لهسهر
کۆنسولخانهی فهڕانسه له
ههولێر ،ئێوارهی رۆژی
١٤ی ژوئیهی ٢٠١٧ی
زایینی ،ههیئهتێكی حیزبی
دێموکڕاتی کوردستان به
سهرپهرهستیی د .ئاسۆ
حهسهن زاده جێگری
سکرتێری گشتیی حیزبی
دێموکڕاتی کوردستان بهشداریی جێژنی نیشتمانیی فهڕانسەی کرد.
لهو رێوڕهسمهدا که به بهشداریی بهرپرسانی حکومهتی ههرێمی
کوردستان و نوێنهرانی حیزب و الیهن و کۆنسولگهرییهکان بهڕێوه
چوو ،بهڕێز دۆمینیک ماس کۆنسولی گشتیی فهڕانسه له ههولێر
وتهیهکی پێشکهش کرد .ناوبراو له وتهکهیدا وێڕای رێزدانان له
فیداکاری و قارهمانهتیی پێشمهرگه له شهڕی دژی داعش ،باسی
دۆستایهتی و هاوپێوهندیی نێوان دوو گهلی کورد و فهڕانسهی کرد.
لهو رێوڕهسمهدا جێگری سکرتێری گشتیی حیزب و ههیئهتی
هاوڕێی چاویان به ژمارهیهکی بهرچاو له دیپلۆمات و کهسایهتی و
نوێنهرانی حیزبی و حکومهتی کهوت و لهگهڵیان ئاڵوگۆڕی بیروڕا و
گفتگۆیان کرد.

2
درێژەی

دوای  ٢٨ساڵ لە
شەهیدبوونی ڕێبەرێک

لە باری کار و بەڕێوەبەریی ئەرکی حیزبیدا،
تواناییەکان و بەردەوامی قاسملوو لە قۆناغە
جیاجیاکانی خەباتدا ،زۆر زوو دەوری
حاشاهەڵنەگری ئەویان وەک ڕێبەرێک سەلماند .لە
باری سیاسیشەوە تێگەیشتنی سەردەمیانەی ئەو کە
بەدووربوو لە هەرچەشنە دەمارگرژی و ئایدیۆلۆژی
پەرەستییەک ،وایکردبوو کە لەهەر زەمانێکدا کە
حیزبەکەی و بزووتنەوەی کورد لەگەڵ پرسێکی
تازەی سیاسی بەرەوڕوو دەبۆوە ،هەڵوێستەکانی
حیزبی دێموکرات بە ڕێبەری قاسملوو دەبوونە
سەرەتایەک بۆ گۆڕانێکی جیدی لە کاری فیکری و
سیاسیدا .هەرچەند لەو سەروبەندەدا کە بە شێوەیەکی
دەمارگرژانە شەڕی ئایدیۆلۆژییەکان لە ئارادابوو
زۆرجار لە الیەن هێندێک تاقم و گرووپی دژبەریەوە
هێرش دەکرایە سەر ئەو بۆچوون و هەڵوێستانە،
بەاڵم بە تێپەڕبوونی زەمان هەموو تێدەگەیشتن کە
د.قاسملوو بە پشتبەستن بە تێگەیشتنە زانستی و
فیکریەکانی ،سیاسەتەکانی دادەڕێژێ و ئەو بوو کە
لە ڕاستییەکانی کۆمەڵگە و دەسەاڵت تێدەگەیی.
لە الیەکی دیکەشەوە ،د.قاسملوو زۆر بە باشی
ئاگاداری جێگەوپێگەی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لە نێو کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستاندا بوو کە لە
درێژەی خەبات و تێکۆشانی بەردەوامی تێکۆشەرانی
دێموکراتدا ،متمانەی تەواوی خەڵکی کوردستانی
بەدەست هێنابوو .هەر بۆیە کاتێک کەسایەتییەکی
مەزنی وەک قاسملوو پاش دوو دەیە ،وەک ڕێبەری
ئەو حیزبە دەگەڕێتەوە نێو باوەشی خەڵکەکەی،
زۆر زوو متمانەی پێدەکرێ و پشتیوانی جەماوەری
بۆ ساز دەبێ .ئەو بە باشی لەوە تێگەیشتبوو کە
ئەو متمانەپێکردنەی خەڵکی کوردستان ،ئەرکی
حیزبەکەی قورستر کردوە و بەو پێوانە دەبێ
سیاسەت بکا .لە خۆڕا نەبوو کە هەرکات پرسێکی
گرینگی سیاسی دەهاتە پێش د.قاسملوو بە هەست
پێکردن بە بەرپرسیاریەتیی حیزبەکەی لە ئاست
بەرەوپێشبردن و بە ئەنجام گەیاندنی ئەرکەکانی
بزووتنەوەی کورد و ئاگاداربوون لە پشتگیری
خەڵکی کۆردستان قسەی نەتەوەیەکی دەکرد.
دوکتور قاسملوو لەگەڵ ئەوەی لە مەیداندا و
بە کردەوە ڕێبەریی بزووتنەوەیەکی شۆڕشگێڕانەی
لە بەرانبەر ڕێژیمێکی جینایەتکاردا دەکرد ،وەک
ڕێبەرێکیش هەوڵی دەدا دوژمنەکانی ڕازی بکا
بەوەی کە کێشەی کوردستان بە شەڕ چارەسەر
نابێ .خەڵکی کوردستان لەمە تێگەیشتبوون کە
ڕێبەرەکەیان لەبەر دەستەوەستانی و بێدەسەاڵتی
نیە کە بەردەوام پەیامی ئاشتی باڵو دەکاتەوە
بەڵکوو جیا لە باوەڕی قووڵی بە ئایدیاکانی
ئاشتیخوازانە بۆ چارەسەری کێشەکان ،بەشێکی
لەبەر پاراستنی نیشتمان و خەڵکەکەی بوو لە ئاگری
شەڕ ،کە هەوڵی دەدا لە ڕێگەی وتووێژەوە هەلێک
بۆ دابینکردنی مافەکانیان بەدەست بێنێ .ئەگینا
ئەو باش دەیزانی کە تێکۆشەرانی کوردستان و بە
تایبەت پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات هەرگیز لە
بەرانبەر دەسەاڵتدارانی زۆرداری کۆماری ئیسالمیدا
چۆک دانادەن و هەروەک ئیستاش دوای تێپەڕبوونی
 ٢٨ساڵ بەسەر شەهیدبوونیدا ،وەفادار بە فکر و
ئەندیشەکانی قاسملووی ڕێبەریان ،لە خەبات و
تێکۆشان بۆ وەدیهێنانی ئامانجەکانیان بەردەوامن.
الیەنێکی بەرجەستەی دیکەی کەسایەتی
دوکتور قاسملوو ،دەوری ئەو بوو لە گەیاندنی
پەیامی خەڵکی کوردستان بە کۆڕ و کۆمەڵە
نێونەتەوەییەکان .قاسملوو تاکە کەس بوو لە
رۆژهەاڵتی کوردستان کە بە هۆی پێوەندییەکانی
لەگەڵ حیزب و کەسایەتییەکانی ئورووپایی ببووە
زمانحاڵی کوردستانی دێموکرات و ئازادیخواز .لە
ماوەیەکی کورتدا خەڵکی کوردستان دیتیان کە بە
هۆی قاسملووی ڕێبەریانەوە بێ پشتوپەنا نین و
دەنگیان سنوورەکانی بەزاندوە و تەنانەت تیمەکانی
ڕۆژنامەنووسی و یارمەتی تیمە پزیشکییەکانی
دوورەواڵتانیان لە نێو خۆیاندا دەدی .هەر ئەو بوو
کە توانی هاوخەمی و سۆزی خەڵک لە ئورووپا بۆ
خەڵک و بزووتنەوەی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان
بەدەست بێنێ کە بۆ هەتا ئێستاش ئیعتیبار و
پشتیوانیەکە بۆ حیزبی دێموکراتی کوردستان و
خەباتە ڕەواکەی.
بەم هۆیانە و زۆر هۆی دیکەش دوکتور قاسملوو
لەدوای  ٢٨ساڵ لە شەهیدبوونی ،سەبارەت بە
خەبات و تێکۆشانی ،ڕێبەری و بەردەوامبوونی ،فکر
و ئەندیشەکانی و ئامادەبوونی بۆ فیداکردنی گیانی
لە پێناو ئامانجەکانی گەلەکەیدا ،ئیستاش ڕێبەرێکی
زیندووە و خەڵکی کوردستان لەسەر درێژەدانی
ڕێگەکەی سوورن.

سیاسەت

ژماره٧٠٦ :
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د.ئاسۆ حەسەنزادە :جهمسهربهندی و دابهشکردنی کۆمهڵگای سیاسیی ئێمه
به سوودی رێژیم و به زیانی سهرکهوتنی خهباته
(دەقی وتاری جێگری سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ڕێوڕەسمی ٢٢ی پوشپەڕ لە بنکەی دەفتەری سیاسیی حدک)
میوانه بهڕێزهکان!
هاوڕێیانی خۆشهویست!
بیست و ههشت ساڵ لهمهوبهر ئهودهمانه بوو که
پیاوکوژانی کۆماری ئیسالمی که به پاسپۆرتی دیپلۆماسی و
بۆ بهناو وتووێژ لهگهڵ د .عهبدولڕهحمانی قاسملوو سکرتێری
گشتیی حیزبی ئێمه نێردرابوونه ڤییهن ،له جیاتی گوێ گرتن
له پهیامی ئاشتی و له جیاتی یادداشت ههڵگرتنهوه لهو
دهرسهی د .قاسملوو سهبارهت به دێموکڕاسی و چارهسهری
پرسی نهتهوایهتی وهک مامۆستایهک خهریک بوو بۆی شی
دهکردنهوه ،لهپڕ دێوهزمهی ناخیان هارووژا ،بۆ جێبهجێکردنی
مهئموورییهتی نائینسانییان وه خۆ کهوتن و د .قاسملوو
و هاوڕێی تهواوی رێگای د .قاسملوو ،واته کاک عهبدوڵاڵ
قادری ئازهر-یان ،له حیزبی دێموکڕات ،له گهلی کورد و له
مرۆڤایهتی ستاند.

بهخشی ،وێڕای درێژهدان و پهرهپێدانی تێکۆشانی
دیپڵۆماسیی خۆی ،دوا قۆناغی ژیانی سیاسیی خۆی
پێشمهرگانه و له چیاکانی کوردستان برده سهر و
سهرکردایهتیی شۆڕشێکی مهیدانیی کرد ،شۆڕشێك
که خهڵکی ئێمه ئێستاش ههژار گوتهنی به یادی وی
دهژی دڵی.
د .قاسملوو لهگهڵ ئهوهدا که رێبهری بزوتنهوهی
بهشێک له گهلێکی بندهست بوو ،بهاڵم شهخسییهتێكی
محهللی نهبوو .سکرتێرێکی پێشووتری رێکخراوی
نێونهتهوهیی لێبوردن دهڵێ « :قاسملوو ههیبهتی
دهوڵهتمهردێکی نێونهتهوهیی ههبوو ،کهسێک که له
گهردوونی کورداندا جێگه و پێگهیهکی بێ هاوتای
ههبوو و رێبهری پان کوردیسم بوو ،بهاڵم له ملمالنێ
و خهباتهکانی دیکهی ئهم دنیایه و پێوهندیی نێوانیان

له ژیانی تایبهتیی ههموو ئێمهدا رهنگه زۆر رووداوی تاڵ
و ناخۆش روو بدا که پاش ماوهیهک لهبیرمان دهچنهوه یا
النیکهم قبووڵیان دهكهین و لهگهڵیان رادێین ،بهاڵم باوهڕ
ناکهم هیچ کوردێکی نیشتمانپهروهر که تهمهنی لهبیرمانی
رووداوی شههید بوونی د .قاسملووی ههبێ ،ئێستاش شۆک
و ماتهمی ئهو کارهساته و کاریگهریی رهوانی و سیاسیی
ئهو جینایهته به رهگ و پێستهوه ههست پێ نهکا .تهنانهت
بۆ منداڵهکانیشمان و بۆ ئهوانهش که ههرگیز شانسی دیتن
و ناسینی د .قاسملوویان نهبووه ،د .قاسملوو بووه به
بهشێک له سامانی رهمزی و عاتیفییان و د .قاسملوویان
خۆش دهوێ و بۆ لهدهستدانی بهپهرۆشن .ئهمه تهنیا لهبهر
ئهوه نیه که تێرۆری د .قاسملوو و مامهڵهی سهوداچیانهی
دهوڵهتی ئوتریش لهگهڵ ئهو جینایهته غهدری دوو غهدر له
گهلی ئێمه بوو ،بهلکوو پێشدا لهبهر ئهوهیه که د .قاسملوو
ئهوساش و ئێستاش هێمای ههره پڕشنگداری دۆزی رهوای
میللهتێک و نوێنگهی بزوتنهوهیهکه که ههروا بهردهوامه و ههر
بهردهوامیش دهبێ .بهم چهشنه ساڵهکان رادهبرن و دهڕۆن،
بهاڵم د .قاسملوو ههر لێرهیه ،ههر لهوێیه؛ ههتا له مهرگی
د .قاسملوو دوورتر دهبینهوه قاسملوو له دڵی رێبوارانی
رێگاکهیدا و له یادهوهری بهکۆمهڵی گهلهکهماندا زیندووتر
دهبێتهوه.
سهربرده و کهسایهتیی د .قاسملوو بۆ ههموو الیهک
ئاشنایه .داستانی ژیانی وی چیڕۆکی مهسهلهی کورده،
به ههموو ئاڵۆزی و دوودڵی و کهوتنهکانییهوه ،به ههموو
شانازی و سهرکێشی و خهونهکانییهوه .د .قاسملوو له
مهودایهکی کورتی ژیاندا شایهت و ئهکتهری زۆر رووداو و
ئاڵوگۆڕی گرینگی جیهان و ناوچه و زۆر کهوتن و ههستانهوه
له ژیانی سیاسیی میللهتهکهیدا بوو .ههموو ئهو کێشه فیکری
و پارامێتره سیاسییه بێڕوحمانهی سهت ساڵه مهسهلهی کورد
لهگهڵیان دهرگیره ،د .قاسملووش به چڕی لهگهڵیان دهرگیر
بوو و ههوڵی دهدا به قازانجی خهباتی گهلهکهی بیانگۆڕێ.
لهالیهکی دیکهوه ،ئهو کهسایهتییهكی ئهوهنده دهوڵهمهند
و فرهڕهههندی ههبوو که زۆر له جۆراوجۆرییهکانی نێو
کۆمهڵگای کوردهواری و ههموو پۆتانسیهل و پێویستییهکانی
هێزی خهباتگێڕیی کوردی له خۆیدا کۆ کردبۆوه .ئهو له
بهرهبهیانی ژیانهوهی کورددا له دایکێكی ئاسۆری له دایک ببوو
و ناسیۆنالیستێکی کوردی لێ دهرهاتبوو؛ کوڕی فیئۆدالێک
بوو و مارکسیستێکی عهداڵهتخوازی لێ دهرچووبوو؛ له
سهردهمێکدا که له دنیادا کهم کهس کوردی دهناسی ،هاوشان
لهگهڵ بژارده رووناکبیرییه کوردهکانی پاشماوهی عوسمانی
له زانکۆکانی بهغدا و پراگهوه بگره تا قوتابخانهی زمان و
شارستانییه رۆژههاڵتییهکانی پاریس خزمهتی به فهرههنگی
کورد و به کوردۆلۆژی دهکرد؛ هاوکات به دااڵنه تهنگ و
تاریکهکانی پێوهندییه نێودهوڵهتییهکانی پاش شهڕی دووهمی
جیهانیدا له هاتوچۆدا بوو ههتا پردێك لهنێوان شاخهکانی
کوردستان و پێتهختهکانی دنیا دروست بکا و دهروویهک بۆ
کاری سیاسی و زیندووکردنهوهی خهباتی کورد له ئێران
بکاتهوه .ئهو ئهکادیمی و زمانزانه نازدار و بهفهرههنگهی
پهروهردهی ئورووپا بهاڵم ئاشقی واڵت و خاک و خهلکی
خۆی بوو و له بهرامبهر بهرپرسایهتیی سهرشانی خهبهردار
راوهستابوو .ههربۆیه کاتێك تاریخ فورسهته گهورهکهی پێ

ئاگادار بوو و سیاسهتی وهک گشتێك چاو لێ دهکرد».
د .قاسملوو له عهینی کوردپهروهریدا ،ئاسۆی روانینی
زۆر فراوان بوو .ئهو وێڕای ئهوه که پرسی گهلی ئێمه
له ئێرانی جارێک بۆ ههمیشه وهک پرسێکی سیاسی
جێگیر کرد ،خهباتی کورد لهو واڵتهی به بازنه
فراوانترهکانی سیاسهتهوه بهستهوه .بۆ ئهوهش ناچار
بوو بهردهوام له ههوڵی ئاشتکردنهوهی تهزادهکاندا
بێ :تهزاد لهنێوان سوننهت و مۆدێرنیتهدا ،لهنێوان
تیئۆری و کردهوهدا ،لهنێوان مهیدانداری و ئهخالقدا،
لهنێوان خهون و واقیعییهتدا ،لهنێوان کورد بوون و
ئێرانی بووندا ،لهنێوان شۆڕشگێڕ بوون و دێموکرات
بووندا ،لهنێوان سێکۆالر بوون و تهعامول لهگهڵ
مهزههبدا ،لهنێوان خهباتخوازی و ئاشتیخوازیدا.
له رۆژههاڵتی نێوهڕاستدا که ئهودهمیش گرفتاری
دابهشبوون و ناعهقالنیهت بوو ،د .قاسملوو به
شوجاعهتهوه نوێنهرایهتیی جۆرێک له عهقالنیهتی
دهکرد که دروست دژه مۆدێلی ئهو سیستمه بوو که
رێبهرانی کۆماری ئیسالمی نوێنهرایهتییان دهکرد .جا
مادام د .قاسملوو ههر پیاوی فکر و گوتار نهبوو،
بهڵکوو پیاوی عهمهلیش بوو ،تێرۆریان کرد بهو
هیوایه که ئهو جههانبینییه دێموکراتیک و بنیتانهرهی
د .قاسملوو ئااڵههڵگری بوو ،لهبهین بهرن ،غافڵ
لهوه که بیست و ههشت ساڵ دوای کوشتنی ،تازه
مندااڵنی کورد وێنهی قاسملوو له بهرۆکی خۆیان
دهدهن و پیرهپیاوه ئیماندارهکانی کوردهواری سوێند
به گڵکۆکهی دهخۆن.
د .قاسملوو لهگهڵ ئهوهدا که کاریگهریی کۆمهڵگا
و فهزای سیاسی و ئیدئۆلۆژیی سهردهمی خۆی
پێوه دیار بوو ،بهاڵم دووربین و ئایندهنگهر بوو
و زۆر له قهناع هت و پێشبینییهکانی سهبارهت به
ملمالنه سیاسی و ئیدئۆلۆژییهکانی ئهو کاتهی دنیا
و پرس و کێشهکانی واڵت و ناوچهی ئێمه لهپاش
مهرگی وهدی هاتن .نزیک به سێ دههه پاش شههید
بوونی د .قاسملوو ،بێگومان زۆر شت له جیهان و
ناوچه و لهپێوهندی لهگهڵ مهسهلهی کورددا گۆڕانیان
بهسهردا هاتووه .بهاڵم جهوههری وانه و باوهڕهکانی
د .قاسملوو بۆ ئێستا و ئایندهی خهباتی ئێمه ههروا
موعتهبهره و پێویسته لهبهر رووناکایی وان ههنگاو
ههڵێنینهوه :
یهکهمین دهرس که ئێمه دهبێ له قاسملوو فێری
بووبین ئهوهیه که سیاسهت به مانا شهریفهکهی پێش
ههموو شتێك باوهڕه به ئیدهئالێک ،وهفادارییه به
رێبازێک ،پابهندییه به کۆمهڵێك بهها .پاشان ،خهبات
بۆ ئهو ئیدئال و ئهرزشانه ،جا رزگاریی کوردستانه،
کهرامهتی ئینسانه ،یا وهک دهبێ ههردووکیانه،
دهبێ به مێتۆدێکی زانستی بکرێ .مێتۆدی زانستی
یانی ههوڵدان بۆ تێڕامان و تێگهیشتنی دروست و
واقعی له دیاردهکان و ههبوونی ئازایهتیی دووباره
خوێندنهوه و پێداچوونهوهیان .د .قاسملوو له عهینی
ئهوهدا که باوهڕی قووڵ و چهسپاوی به رێبازی
رزگاریخوازانهی بزاڤی کورد بهتایبهتی بهو چهشنه

که پێشهوا قازی محهممهد دایڕشتبوو ههبوو ،بهاڵم
قهت له رهخنهگرتن له رابردوو نهدهترسا و ههردهم
له فکری رێکخستنهوه و گونجاندنهوهی ئاقار و
ئامرازی خهباتدا بوو .ئهوهندهی دهگهڕێتهوه سهر
دنیای دهوروبهر و دهرهوهی خۆشمان ،ئهو پێی وابوو
مرۆڤی ئازادیخواز تهنیا کاتێك دهتوانێ ریسالهتی
ئازادیخوازانهی خۆی به دروستی جێبهجێ بکا که
بۆخۆی ئازادانه بیر بکاتهوه و بڕیای خۆی بۆخۆی
بیدا .ههربۆیه ،د .قاسملوو ،ئهو باشترین پهنجهرهیه
که حیزبی دێموکڕات دهیتوانی له کهلێنی ویهوه له
جیهان بڕوانێ ،ههرگیز رازی نهبوو چهمکهکان و
سیاسهتهکانی بهسهردا بسهپێنن و تێدهکۆشا به
سهرنجدان به واقعیاتی کۆمهڵگا و پێویستییهکانی
خهباتی میللهتهکهی ،بۆخۆی و به خوێندنهوهی خۆی
ههگبهی پرهنسیپ و ئیدهئاله فیکری و سیاسییهکان

[ وانهیهکی د .قاسملوو که بۆ ئهمڕۆی
خهباتی کورد له رۆژههاڵت پێویسته
سهرلهبهر فێری بینهوه ،ئهوهیه که
د .قاسملوو به شێوهی خهتی و تهک
ڕههـهنــدی سیاسهتی ن ـهدهکــرد .ئهو
ههموو کهناڵهکان ،ههموو شێوهکانی
خهباتی تاقی دهکــردنـهوه ،و ههموو
زهرفیهتهکانی نێو کۆمهڵگای دهدی
و هـ ـهوڵ ــی دهدا دهکــــاریــــان بــخــا]
دروست بکا .ئهوه له ژیانی د .قاسملوودا زۆر جار
دهرکران و دهربهدهری و سهرێشهی بۆ وی لێ
کهوتهوه ،بهاڵم گرینگترین و چارهنووسسازترین
تایبهتمهندیی که بۆ خهباتی میللهتێك پێویسته ،لێ
پهیدا بوو.
ئهو تایبهتمهندییهش شتێک نیه جگه له
سهربهخۆیی سیاسی ،پرهنسیپێك که د .قاسملوو
له
له ههموو بهستێنهکاندا رهچاوی دهکرد.
ئاستی نێونهتهوهییدا جیا لهوه که ئهو تێههڵکێشی
خۆی له بایهخهکانی ئیدهئالی سۆسیالیستی و
لیبرالیزمی سیاسی دروست کردبوو ،بۆ گهڕان
بهدوای پشتیوانیی سیاسی له خهباتی گهلهکهشی،
بهدوور له دۆگماتیزمی ئیدئۆلۆژی و بهستراوهیی
تێدهکۆشا له ههر جێیهك دهرهتانێک ههبێ ،کهڵكی
لێ وهربگرێ .ههر به پێڕهوی لهو پرهنیسپهیه که
ئهمڕۆ حیزبی ئێمه بهلهبهرچاوگرتنی ئهو فشارانه که
له ئاستی نێودهوڵهتیدا بۆ سهر کۆماری ئیسالمی چڕ
بوونهتهوه ،پێشوازی له ههر پرۆسهیهکی نێودهوڵهتی
دهکا که مهیدانی مانۆڕی کۆماری ئیسالمی سنووردار
بکا و بیخاته بارودۆخێکهوه که له بهرامبهر ویستی
خهڵکدا پاشهکشه بکا .ههر لهو کاتهدا بهاڵم ههروهک
د .قاسملووش باوهڕی وا بوو ،پێمان وایه نابێ
ئاجێندای خهباتمان تهنیا لهسهر بنهمای مشت و
مڕی نێودهوڵهتی تهنزیم بکهین و دهبێ پێش ههموو
شتێك پشت به خۆمان و به خهڵکی خۆمان ببهستین.
له ئاستی ئێرانیدا ،د .قاسملوو له زیمنی ئهوهدا که
پێویستیی هاوپێوهندیی نێوان بزوتنهوهی کورد و
بزوتنهوهی سهراسهری له ئێرانیدا (لێرهشدا به دوور
له پاشکۆیهتی ،بهدوور له مهرزبهندیی ئیدئۆلۆژیی
و تهنیا لهسهر بنهمای دهرک و دانپێدانانی سیاسی)
به باشی ههست پێ دهکرد و کاری بۆ دهکرد ،لهو
باوهڕهدا بوو که مهسهلهی کورد تایبهتمهندیی
خۆی ههیه و ئهوه مافی هێزێکی وهك حیزبی
دێموکراته که بهپێی ههلومهرج و بهرژهوهندیی گهلی
کورد ،ئیبتکاری عهمهل و دهستئاوهاڵیی پێویست
بۆ چارهسهری پرسی کورد له ئێراندا بۆخۆی
بێڵێتهوه .ئهو خوێندنهوهیه ،ئهمڕۆ که بهداخهوه
ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی له رابردووش کهمتر دان به
شهرعیهتی مافی پێکهاته نهتهوهییهکانی نێو ئێراندا
دهنێ ،هێندهی دیکهش له جێی خۆیهتی .د .قاسملوو
ئهسڵی سهربهخۆیی سیاسی و سروشتی قائم به
زاتی خهباتی کوردی رۆژههاڵتی تهنانهت له پێوهندی
لهگهڵ پارچهکانی دیکهی کوردستانیشدا جێبهجێ
دهكرد .ههموومان دهزانین که بیری نهتهوایهتی ههر
له سهرهتاوه چ رووبهرێکی بهرفراوان له پانتایی
فکری د .قاسملووی داگیر کردبوو ،به چهشنێک که
زیاتر له نیو سهده پێش ئێستا ئهو یهکگرتنهوهی
ههر چوار پارچهی کوردستانی به مافی سروشتیی
نهتهوهی کورد دهزانی .ههر به باوهڕ بهو پرهنسیپهی
مافی دیاریکردنی چارهنووسی گهلهکهمانه که ئهمڕۆ
که خوشک و برا کوردهکانمان له باشووری
کوردستان خۆیان له مهوقعیهتێکدا دهبینن که باس
له بهڕێوهبردنی ریفراندۆمی سهربهخۆیی بکهن ،ئێمه
ئهوه به مافی بێ ئهمال و ئهوالی ئهوان دهزانین

3
و ئارهزوومانه ئهو ههنگاوه ئایندهیهکی
باشتری ههم بۆ باشووری کوردستان ههم
بۆ پێوهندیی نێوان پارچهکانی کوردستان
و پرسی کورد به گشتی بهدوادا بێ .بهاڵم
ئهگهر د .قاسملوو بهردهوام چاوی له
پرسی کورد له تهواوهتیی خۆیدا بوو و له
دنیای دهرهوهی کوردستاندا وهک سهفیری
ههره ئهمانهتداری ههموو کورد رهفتاری
دهکرد ،لهو کاردابهشکردنهدا که پێی وابوو
بزوتنهوهی کورد دهبێ له دهروونی خۆیدا
بیکا ،ئهو بردنه پێشی پرسی کورد له ئێرانی
له ئهولهویهتی کاری خۆی دانابوو .هاوکات به
عهمهل نیشانی دابوو که پێویسته پارچهکانی
کوردستان پشتیوان و خهمخۆری یهکتر بن
و پرسی خۆیان و پێوهندییهکانیان لهگهڵ
دهوڵهتانی حاکم بهسهر کوردستاندا لهسهر
حیسابی پارچهکانی دیکهی کوردستان
نهبهنه پێش.
الیهنێکی دیکهی میراتی مهعنهویی د.
قاسملوو ئهوهیه که ئهو هاوکات لهگهڵ
ئهوهدا که خهبات بۆ ئازادیی نهتهوایهتیی
کردبووه سهردێری کار و خهباتی خۆی
و حیزبهکهی ،بهاڵم پێی وابوو حیزبێک که
بیههوێ ههموو چین و توێژهکان ده خهبات
وهبهر بدا و بیر له ئایندهی کۆمهلگا بکاتهوه،
نابێ ئیدهئالهکانی دیکه پشتگوێ بخات .لهنێو
ئهو ئیدهئاالنهی دیکهدا بێگومان عهدالهت
ههبوو ،یهکسانیی ئینسانهکان ههبوو ،بهاڵم
پێش ههموو شتێک دێموکڕاسی قهراری
گرتوو .د .قاسملوو به هۆی باوهڕی قووڵ
و تهبیعهتی خۆشبینانهی دهیگوت ئێمه
دهتوانین له دیکتاتۆرییهکهوه بڕۆین بهرهو
دێموکڕاسی ،بهبێ ئهوهی ناچار بین لهنێوان
ئهو دووانهدا نیمچه دیکتاتۆرییهک تهجروبه
بکهین .سێ دههه پاش ئهو قسانه رهوشی
رۆژههاڵتی نێوهڕاست رهنگه زۆر کهسی له
دێموکراتیزاسیۆنی ناوچه نائومێد کردبێ.
بهاڵم تاودان بۆ ئهو ئیدهئاله چ بۆ پێوهندیی
نێوان کورد و گهالن و دهوڵهتانی ناوچه و چ
بهتایبهتی بۆ پێوهندییه ناوخۆییهکانی کورد
له ههموو کاتێك پێویستتره و له پرۆسه
سیاسییهکانی رۆژ و له دوورهدیمهنی
خهباتماندا نابێ قهت پشتگوێی بخهین .له

[ د .قاسملوو ل ه عهینی ئهوهدا
که باوهڕی قووڵ و چهسپاوی به
رێبازی رزگاریخوازانهی بزاڤی
ک ــورد بهتایبهتی ب ـهو چهشنه
کــه پــێــش ـهوا قـــازی محهممهد
دایڕشتبوو ههبوو ،بـهاڵم قهت
لــه رهخــن ـهگــرتــن لــه رابــــردوو
نهدهترسا و ه ـهردهم له فکری
رێکخستنهوه و گونجاندنهوهی
ئاقار و ئامرازی خهباتدا بوو]
ڕیزی ئهو ئیدهئاالنهی دیکهدا که بۆ د.
قاسملوو عهزیز بوون ،پێویسته ئاماژه به
خیسلهتی ئینسانیی خهباتی خۆشمان بکهین.
د .قاسملوو زۆر جار باسی دوو شتی دهکرد
که کاری وی و حیزبهکهی سهخت کردبوو:
یهکهم ،ئهوه که کێشهی کورد کێشهیهک
نهبوو که له خانهی ملمالنهی زلهێزهکاندا
قهراری گرتبێ ،ههربۆیه زۆریان بۆ گرینگ
نهبوو؛ دووههم ،ئهوه که ئێمه له خهباتی
خۆماندا پهنا بۆ تێرۆر نابهین ،خهڵک به
بارمته ناگرین ،فڕۆکه ناڕفێنین ،له شوێنه
گشتییهکاندا بۆمب دانانێینهوه ،دیلهکانی شهڕ
تیمار و ئازاد دهکهین .ئهگهر ئهوهی یهکهم
واته سهرنجنهدانی هیچ کام له زلهێزهکانی
ئهودهم به بزوتنهوهی کورد ئینتخابی
د .قاسملوو نهبوو و لێشی رازی نهبوو،
ئهوهی دووهم واته پابهندی به ئهرزشه
ئینسانییهکان ئینتخابی د .قاسملوو بوو و
به شانازییهوه باسی دهکرد .د .قاسملوو
دهیزانی ئهو خیسلهته ئینسانییه رهنگه زۆر
جار ببێته هۆی الواز بوونی مهیدانداریی
ئێمه ،بهاڵم پێی وابوو ئهوه ئیعتبار بۆ
ئێمه دروست دهکا و له درێژخایهندا ههر
ئهوه دهیباتهوه .ئهمڕۆ که پاش هێرشهکانی
ئهم دواییانهی تاران ،رێژیمی تێرۆریستی
کۆماری ئیسالمی ،له ههوڵدایه له بیروڕای
گشتیدا شۆڕشگێڕانی کورد و توندڕهوانی
تێرۆریست بخاته خانهیهکهوه ،پابهندی بهو
خیسلهتهی د .قاسملوو به خهباتی ئێمهی
بهخشیبوو و فاسیله گرتن لهگهڵ مێتۆده
ناڕهوا و نائینسانییهکان له ههموو کاتێک

سیاسەت و هەواڵ
زیاتر مانا پهیدا دهکا.
سهرهنجام و له ههمووی گرینگتر،
وانهیهکی د .قاسملوو که بۆ ئهمڕۆی خهباتی
کورد له رۆژههاڵت پێویسته سهرلهبهر فێری
بینهوه ،ئهوهیه که د .قاسملوو به شێوهی
خهتی و تهک ڕهههندی سیاسهتی نهدهکرد.
ئهو که ئهسڵهکهی بیزمارک سهبارهت به
سیاسهت وهک هونهری مومکینی به کردهوه

ویژدانی خۆی نهبێ و ههرچی بۆ گهلهکهی
له دهستی دێ ،بیکا .لهو خهباتهدا که گهلی
ئێمه له ده ساڵی ئاخیری ژیانی د .قاسملوودا
بهڕێوهی دهبرد ،د .قاسملوو ئهکتهر و
عونسوری ههره درهوشاوه و کاریگهر
بوو .بهاڵم به ههموو گهورهیی خۆیهوه،
د .قاسملوو کۆنتڕۆڵی تهواوی ئهو کایه
سیاسییهی لهدهستدا نهبوو و ئهودهمیش

[ جیا ل ـهوه که ئـهو تێههڵکێشی خــۆی له بایهخهکانی ئیدهئالی
سۆسیالیستی و لــیــبــرالــیــزمــی ســیــاســی دروســــت کـــردبـــوو ،بۆ
گــــهڕان بــــهدوای پشتیوانیی ســیــاســی لــه خ ـهبــاتــی گـهلـهکـهشــی،
بـــهدوور لــه دۆگماتیزمی ئیدئۆلۆژی و بهستراوهیی تێدهکۆشا
ل ــه هـــهر جــێــی ـهك دهرهتـــانـــێـــک هــهب ــێ ،ک ـهڵــكــی ل ــێ وهربـــگـــرێ]
رهچاو دهكرد ،ههموو کهناڵهکان ،ههموو
شێوهکانی خهباتی تاقی دهکردنهوه ،و
ههموو زهرفیهتهکانی نێو کۆمهڵگای دهدی و
ههوڵی دهدا دهکاریان بخا.
دهزانین که ئهمڕۆ کۆمهڵگای سیاسیی
کورد له رۆژههاڵتی کوردستان گیرۆدهی
کۆمهڵێک نالێکی و دابهشبوونی نوێیه.
بهداخهوه زۆر مهوعیدی سیاسی و تهنانهت
زۆر پرسی مافی مرۆڤ له جیاتی ئهوهی
ههموو الیهنهکان و ههموو تێکۆشهرانی
دهسهاڵتێك
رووبهڕووی
گهلهکهمان
بکاتهوه که گهلی ئێمه له تهواوهتیی خۆیدا
دهچهوسێنێتهوه و سهرکوتی دهکا ،دهبنه
هۆی ئهوهی بژاردهکانی گهلهکهمان
دابهش بن ،دابهش بکرێن و له بهرامبهر
یهکتر راوهستن .لهبهرئهوهی ئهم جۆره
جهمسهربهندییانه که تهنیا به قازانجی
رێژیم و به زیانی سهرکهوتنی خهباتی
گهلهکهمان دهشکێنهوه ،ئێمه لهو باوهڕهداین
که کۆمهلگای سیاسیی ئێمه به ههموو
جیاوازییهکانییهوه تهنیا دهبێ رێژیم به
ئامانج بگرێ و له دهروونی خۆیشیدا وێڕای
رێزدانان بۆ بۆچوون و ئاقاره جیاوازهکان،
دهبێ به رێگای شارستانی و دیالۆگهوه بۆ
دروستکردنی سهنتێز و لێك نزیککردنهوهی
روانگهکان و ههماههنگکردنی ستراتژیی
ههنگاوهکان تێ بکۆشێ .ئێمه دهبێ قبووڵی
ئهو راستییه بکهین که کایهی سیاسیی
ئێمه ئهوڕۆ له رابردوو فرهچهشنتره و له
جیاتی ههوڵدان بۆ یهک ئاقاری و یهکدهست
سازیی ئهم کایه سیاسییه ،دهبێ بهدوور له
دڕدۆنگی و زێهنیهتی رکابهری تێ بکۆشین
به گوتارێکی ههمهالگیر ههردوو بهستێنی
مهدهنی و شۆڕشگێڕی پێکهوه گرێ
بدهینهوه .ئهگهر بهستێنی شۆڕشگێڕی له
رێگای بهستێنی مهدهنییهوه باشتر به کۆمهڵگا
وهسڵ دهبێتهوه ،بهستێنی مهدهنییش له
رێگای بهستێنی شۆڕشگێڕییهوه به مێژوو
و جهوههری واقیعیی مهسهلهی کورد وهسڵ
دهبێتهوه .ئێمه دهبێ کارێک بکهین که نه
بهستێنی مهدهنی له ئهرکهکانی خۆی له
بهرامبهری بزوتنهوهی سیاسیی کوردستاندا
غافڵ بێ و نه بهستێنی شۆڕشگێڕییش
پێی وابێ مۆنۆپۆلی کاری سیاسیی
کورد له ئێرانی لهدهستدایه .لهو رێگایهدا
ههموومان بهسهریهكهوه پێویستیمان به
خانهتهکانییهکی مێژوویی و سیاسی ههیه
که لهودا ههم شکۆی رابردووی خۆڕاگری
و فیداکاریی میللهتهکهمان بپارێزرێ و ههم
زهرفیهتی نوێ بۆ ئێستا و ئایندهی خهبات
دروست بکرێ .ههر لهو سۆنگهیهوه،
حیزبی ئێمه به چاوی رێز و پێزانینهوه
دهڕوانێته چاالکیی تێکۆشهرانی دێموکرات و
گهلهکهمان بهگشتی له ناوخۆ که سهرباری
کهشێك که بهدوای رووداوهکانی تاران
رێژیم له کو ردستاندا دروستی کردوه ،له
بهره بهری ٢٢ی پوشپهڕدا وهک پێشوو له
مهیداندا بوون و نیشانیان دا که ئهو بهستێنه
گرینگهی خهبات که بۆ د .قاسملووش زۆر
گرینگ بوو ،ههروا ئاوهدان و زیندوویه.
هاوڕێیانی خۆشهویست! دۆستانی ئازیز!
ژیان و خهباتی د .قاسملوو بێگومان بهرههم
و دهسکهوتی زۆری لهبواری ناساندن و
بهنێونهتهوهیی کردنی پرسی کورد ،لهبواری
رێکخستن و پوخت کردنهوهی هۆشیاریی
نهتهوایهتیی کورد و لهبواری جێ خستنی
رووحیهی شۆڕشگێڕی و ئیمان به خهبات
و خۆڕاگریی ئهو گهلهدا ههبووه .بهاڵم ئهو
ئاوات و ئامانجانهی د .قاسملوو ههموو
ژیانی خۆی بۆ سهرف کردن ،هێشتا وهدی
نههاتووون .یهکێک له وانهکانی د .قاسملوو
ئهوه بوو که خهباتی ئێمه رهنگه به نهسلێک
و دوو نهسل به ئهنجام نهگا و ئهوهی بۆ
شۆڕشگێڕێك گرینگه ئهوهیه که شهرمهزاری

گهلی ئێمه لهو یهکێتی و یهکڕیزییهی بۆ
سهرکهوتنی خهبات پێویسته ،بێبهش بوو.
ئهمڕۆ که د .قاسملوو بووه به هێمای هاوبهش
و خۆشهویستی ههموو کوردی رۆژههاڵت،
دهبێ ناو و یاد و وانهکانی ئهو رێبهره بێ
وێنهیهی کورد بکهین به هاندهری یهکگرتنی
گهلهکهمان ،بهتایبهتی تێکۆشهرانی دێموکڕات
که زیاتر له ده ساڵه له چوارچێوهی دوو
حیزبدا درێژه به رێبازی قاسملوو دهدهن.
ئێستا که پرسی یهکگرتنهوهی دێموکراتهکان
به خۆشییهوه زیندوو بۆتهوه ،با ئهو گهوره
هێما هاوبهشهی نێوانمان بکهینه باشترین
ههوێنی سهرخستنی ئهو کاره پیرۆزه .د.
قاسملوو لهبهر ئهوهی ههم خاوهنی ئیرادهی
شۆڕشگێڕی و ههم پیاوی سیاسهت له
ئێستادا به پشت بهستن به هێزی خهلک بوو؛
د .قاسملوو که تێزی دوکتوڕاکهی بۆ سووک
کردنی باری سهر شانی وهرزێرانی کورد
تهرخان کردبوو و به چارهسهری سیاسیی
پرسی کورد ئاکامگیریی لێ وهرگرت؛ د.
قاسملوو که ههم رووناکبیر بوو ،ههم
پێشمهرگه؛ ههم سیاسی بوو ههم خهباتگێڕ،
باشترین سهرمهشقی سهنتێز بۆ درێژهدانی
ئهو رێگایهیه که دێموکراتهکان دهبێ ئهمرۆ
و سبهینێی بهیهکهوه درێژهی بدهن .بهاڵم
ههموو ئاشتییهک به ژنان و پیاوانی گهوره
و لهخۆبوردوو سهر دهگرێ و پایهدار
دهبێ .یهکگرتنهوهی بنهماڵهی گهورهی
دێموکڕإتیش ئازایهتی و تهوازووعی ههموو
الیهکی پێویسته.
دۆستی گهورهی د .قاسملوو و گهلی کورد،
بێرنارد کوشنێر ،لهبارهی د .قاسملووهوه
دهیگوت ههر جار که دهمان دی که تا ئهو
رادهیه بۆ باوهڕهکانی خۆی و لهپێناو مافی
کهسانی دیکهدا خهبات دهکا ،بۆمان پرسیار
بوو داخوا ئهو پیاوه ئاخیرهکهی دهبێته
رهئیسی دهوڵهت یا دهكوژرێ؟ کوشنێر
ههروهها دهیگوت ئهگهر ههموو رێبهرانی
جیهانی سێههم وهک قاسملوو دێموکرات
بان ،پێش به مهرگی سهدان ههزار ئینسان
دهگیرا .بهداخهوه پێش ئهوهی د .قاسملوو
ببێ به رهئیس دهوڵهت ،د .قاسملوویان

[ ل ه کهناری ئهو دهریا تاریکه
له فرمێسک و خوێن که بههۆی
کـــهم بــوونــی قــاســمــلــووهکــان
لــه رۆژهـــهاڵتـــی نــێــوهڕاســتــدا
ههستاوه ،فانۆسێک ههیه .ئهو
فانۆسه بورجی ئهسکهندهریه
نــیــه ،بـــیـــروبـــاوهڕی روونـــی
قاسملوویه کــه هـهتــا ههتایه
ل ـهنــێــو دڵـــی ئــازادیــخــوازانــی
ڕاستهقین ه بهتایبهتی رێبوارانی
ڕێــگــاک ـهیــدا تــیــشــکــان داوێ]
کوشت .دهشزانین که پاش مهرگی قاسملوو
رۆژههاڵتی نێوهڕاست هێندهی دیکهی له
مهرگ و ماڵوێڕانیدا نقووم بوو .بهاڵم له
کهناری ئهو دهریا تاریکه له فرمێسک و
خوێن که بههۆی کهم بوونی قاسملووهکان له
رۆژههاڵتی نێوهڕاستدا ههستاوه ،فانۆسێک
ههیه ،ئهو فانۆسه بورجی ئهسکهندهریه نیه،
بیروباوهڕی روونی قاسملوویه که ههتا
ههتایه لهنێو دڵی ئازادیخوازانی راستهقینه
بهتایبهتی رێبوارانی رێگاکهیدا تیشکان داوێ.
ساڵو له یادی د .قاسملوو .بهردهوامی و
سهرکهوتن بۆ رێبازهکهی .سوپاستان دهکهم
و ههر بژین.

ژماره٧٠٦ :
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هەواڵی چاالکی و تێکۆشانی حیزبی

سەردانی هەیئەتێکی پارتی یەکیەتیی دێموکراتی کورد
لە سووریە لە سکرتاریای حیزبی دێموکرات

ڕۆژی پێنجشەممە22 ،ی پووشپەڕ هەیئەتێکی پارتی یەکیەتیی دێموکراتی کورد لە
سووریە بە سەرپەرسیی ئەحمەد چەتۆ ،ئەندامی سەرکردایەتی و بەرپرسی پێوەندییە
سیاسییەکانی ئەم حیزبە سەردانی سکرتاریای حیزبی دێموکراتی کوردستانی کرد و
لەالیەن هەیئەتێکی ڕێبەریی حیزبەوە بە سەرپەرستیی مستەفا مەولوودی ،سکرتێری
گشتیی حیزبەوە پێشوازییان لێکرا.
لەو دیدارە دوایین گۆڕانکارییە سیاسییەکان لە ڕۆژاوا و ڕۆژهەاڵتی کوردستان
خرانە بەرباس و هەیئەتی حیزبی دێموکرات خۆشحاڵیی خۆی لەوە دەربڕی کە ئێستا
کورد لە سووریە فاکتەرێکی بەهێزی گۆڕانکارییەکانە و ئەوەش دەخوازێ لە پێناو
دەسکەوتی زیاتردا پتر یەکگرتوو بن.
شاندی میوانیش بەبایەخەوە باسیان لە مێژووی پتر لە  7دەیە خەبات و تێکۆشانی
حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ ڕزگاریی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان کرد و
مانەوەی ئەم حیزبە لە مەیدانی خەبات دوای شەهیدبوونی سێ کەسی یەکەمی ئەم
حیزبەیان بە نیشانەی پێبەندبوونی ئەم حیزبە بە خەباتە ڕەواکەی ناوبرد.
لەو دیدارەدا دووالیەن پێیان لەسەر ئەوە داگرت کە کورد چ لەو بەشانەی ئیدارەی
کوردستان دەکا و چ لەو بەشانەدا کە خەبات بۆ ڕزگاری دەکا دەبێ نموونە و
نوسخەیەکی باش لە فۆرمی حکومەتی و ئیداری و هەروەها خەباتی بەپرەنسیپ
پیشانی دنیا و کۆمەڵگای جیهانی بدا.

سەردانی ڕێزدار عەلی قازی لە سکرتاریای حیزبی دێموکراتی کوردستان
ڕۆژی دووشەممە19 ،ی پووشپەڕ ڕێزدار عەلی قازی ،کەسایەتیی سیاسی و کوڕی
پێشەوا قازی محەمەد سەردانی سکرتاریای حیزبی دێموکراتی کوردستانی کرد و
لەالیەن هەیئەتێکی دەفتەری سیاسیی حیزبەوە پێشوازیی لێکرا.
لەو دانیشتنەدا کە بەبەشداریی بەڕێز جەلیل گادانی ،تێکۆشەری دێرینی حیزبی
دێموکراتی کوردستان کرا ،کۆمەڵە باسێکی پێوەندیدار بە دۆخی سیاسیی کوردستانی
ئێران و خەبات و تێکۆشانی حیزبی دێموکرات قسە و باسیان لەسەر کرا.
لەو دیدارەدا کاک عەلی قازی خۆشحاڵیی خۆی لەوە دەربڕی کە خۆی لە نێو
کۆڕی هاوڕێیانی لە حیزبی دێموکراتی کوردستاندا دەبینێتەوە ،حیزبێک کە پێشەوا
قازی محەممەدی باوکی دامەزرێنەری بووە و لە مێژووی زیاتر لە  7دەیە خەبات و
تێکۆشانیدا دەسکەوتی زۆر و پڕ بایەخی بۆ بزووتنەوەی کورد و مێژووی خەباتی ئەو
نەتەوەیە دەستەبەر کردوە.
پەیمان نوێکردنەوەی ئەندامانی حیزب لە سویس لەسەر مەزاری دوکتور قاسملوو
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە واڵتی سوئیس بۆ نوێکردنەوەی
پەیمان لەگەڵ  ،شەھید دوکتور قاسملووی ڕێبەر سەردانی گۆرستانی پیرالشێز لە
شاری پاریسیان کرد.
لەو کۆبوونەوەیەدا کە بەبەشداریی دوکتور فرێدریک تێسۆ ،دۆستی لە مێژینەی
حیزب و یاری بەوەفای دوکتور قاسملوو کرا. ،پەیامی کۆمیتەی حیزب لە سوئیس لە
الیەن زاھید شاعیری ،پەیامی سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران لە سوئیس لە الیەن
ئازاد حوسێنزادە خوێندرایەوە و دوکتور فرێدریک تیسۆ لە سەر مەزاری لە وتەیەکی
کورتدا بۆ بەشداران باسی لە چەند ڕەهەندێکی تایبەتیی ژیانی دوکتور قاسملوو کرد.
لەو کۆڕیادەدا پارچە شێعرێک لە الیەن ھێمن بێتووشی پێشکەش بە رووحی شەھید
قاسملوو و ھاوڕێیانی کرا.

بەرزڕاگرتنی یادی د.قاسملوو لە ئەمریکا
کومیتەی واشنگتۆنی حیزبی دێموکراتی کوردستان ڕۆژی ١٦ی جوالی ٢٠١٧ی
زایینی ،ڕێوڕەسمێکی بەشکۆی بۆ بەرز ڕاگرتنی یاد و ناوی ڕێبەری شەهید دوکتور
عەبدوڕەحمان قاسملوو لەو دەڤەرە بەڕێوە برد.
لە سەرەتای ئەو ڕێوڕەسمەدا خاتوو نەسرین کەریمی وتارێکی کورتی لە سەر
کەسایەتیی شەهید دوکتور قاسملوو ،پێشکەشی ئامادەبووان کرد و خەبات
ئیبڕاهیمپوور ،بەرپرسی کومیتەی واشنگتۆنی حیزبی دێموکراتی کوردستان بانگەوازی
کۆمسیۆنی تەشکیالتی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە بۆنەی ٢٨ساڵەی تیرۆری
شەهیدانی ڤییەنی خوێندەوە.
لە بڕگەیەکی دیکەی ئەو کۆڕیادەدا کامڕان باڵنوور ،نوێنەری حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە ئەمریکا وتارێکی پێشکێش کرد کە لە گۆشەنیگایەکی یاسایی و
حقووقییەوە باسی لە پەروەندەی تیرۆری شەهید دوکتور قاسملوو دەکرد.
خوێندنەوەی پەیامی یۆنس حاجی ،ئەندامی کومیتەی ڕێکخستنی یەکیەتیی نیشتیمانیی
کوردستان لە ئەمریکا ،پیشاندانی گرتەیەکی ڤیدیۆیی کوردکاناڵ بە ناوی»نامەیەک بۆ
شەهید دوکتور قاسملوو» لە نووسینی ناسر باباخانی و خوێندنەوەی برووسکەی لقی
٧ی پارتی دێموکراتی کوردستان و ئەنجومەنی بزووتنەوەی گۆڕان لە ئەمریکا چەند
بڕگەیەکی دیکەی ئەو کۆڕیادە بوون.
لە درێژەی ئەو کۆڕیادەدا ناسر باباخانی نووسەر و شرۆڤەکاری سیاسی ،بابەتێکی
لە ژێر سەردێڕی« :تاک ،لە ئەندیشەی سیاسیی دوکتور قاسملوودا” پێشکەش کرد و لە
دوا بڕگەی بەرنامەکەدا بەڕێز کاک جەعفەر فەقێ نەبی شیعرێکی خاڵە قازی پێشکەشی
ئامادەبووان کرد.

ئاکسیۆنێک لە سویس بۆ مەحکومکردنەوەی تێرۆری دوکتور قاسملوو
لە رۆژی ١٣ی ژوئیە ی  ٢٠١٧ھاوکات لە گەڵ ساڵیادی تیرۆری رێبەری ناوداری
کــورد د .عەبدولڕەحمان قاسملوو و هاوڕێیانی ،کۆمەلێک بەرچاو لە ئەندامان و
الیەنگران و دۆستانی حیزبی دێموکرات لە شــاری بێرن پێتەختی واڵتــی سوئیس
خۆپیشاندانێکی بەرباڵویان لە یەکێک لە مەیدانە سەرەکییەکانی ئەو شارە وەرێخست.
لــــەو ئــاکــســیــۆنــەدا ســـەرەتـــا کــــاک ســاڵــح م ــح ــەم ــم ــەدپ ــوور ،ب ــە نــوێــنــەرایــەتــیــی
خــۆپــیــشــانــدەران چ ــاوی بــە دکــتــور رۆبــێــرت مــوولــێــر ،بــەرپــرســی بــەشــی سیاسیی
باڵوێزخانەی ئوتریش لە سویس کەوت و داوای خۆپیشاندەرانی گەیاندە ئەوێ.
لەو داواکارییەدا هاتبوو کە ئەوەی جەرگبڕە جیا لە تێرۆری رێبەری هەڵکەوتوومان
لــەســەر مێزی وتــووێــژ دەوڵــەتــی ئوتریش دیپلۆمات تێرۆریستەکانی نــێــردراوی
کۆماری ئیسالمیی ڕادەستی قانوون نەکرد نەکرد و بەرەو تاران ئێسکۆرتی کردن.
خوێندنەوەی چەند بەیاننامە و پەیام و شێعر و درووشم ،بڕیارنامەی خۆپیشاندەران ،پەیامی
کۆمیتەی حیزب و پەیامی ھاوبەشی یەکیەتییەکانی ژنان و الوان ،وتاری دوکتور جەمشید
مووشەیەدی ،بەرپرسی کانوونی پەنابەران چەند بڕگەیەکی دیکەی ئەو ئاکسیۆنە بوون.
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ژماره٧٠٦ :

سیاسەت

تاران ،داعش ،کورد

 33٠حاڵەتی پێشێلکرانی زبری مافی

مرۆڤ لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە شەش

هەر لە ماوەی ئەم شهش مانگەدا  155کەس لە خەڵکی ئاسایی و چاالکانی
مەدەنی و سیاسی لەالیەن دەزگا ئەمنیەتییەکانەوە بە تۆمەتی چاالکیی ئەمنیەتی
و سیاسی لە دژی کۆماری ئیسالمی و بەرژەوەندییەکانی ئەو ڕێژیمە گیراون.
ژمارەیەک لەوان دوای لێکۆڵینەوە و لێپێچینەوەکانی ناوەندە ئەمنیەتییەکان
تا کاتی دادگاییکرانیان بە دانانی بارمتە ئــازاد کــراون و  16کــەس لــەوان
حوکمی ساڵێک تا  15ساڵ (سەرجەم  779مانگ) زیندانیان بەسەردا سەپاوە
و بەندکراوێکی کوردیش ســزای ئیعدامی بۆ بــڕاوەتــەوە .هەر لەو ماوەیەدا
بەندکراوێکی کورد کە لە واڵتی فینالند ڕا سەردانی ئێرانی کردبۆوە و لەالیەن
ناوەندە ئەمنیەتییەکانەوە گیرابوو ،بە شێوەی گوماناوی لە زینداندا گیانی لە
دەست داوە.
لە ماوەی شهش مانگی یهکهمی ئهمساڵی 2017ی زایینیدا  38بەندکراوی کورد
کە بە تاوانەکانی پێوەندیدار بە ماددەی سڕکەر حوکمی ئێعدامیان بەسەردا
سەپابوو ،لە زیندانە جۆراوجۆرەکانی ئێراندا لەدار دراون؛ ئەوەش لە حاڵێکدا
کە مەجلیس دەیەوێ بە پەسندکردنی قانوونێک سزای ئێعدام لەسەر ئەو تاوانانە
هەڵبگرێ و سزای زیندان و جێگرەوەی دیکەیان لە بری ئەوە بۆ لەبەرچاو بگرێ.
مەجلیسی شوڕای ئیسالمی بە ڕەسمی داوای لە دەزگای قەزایی کردوە هەتا
یەکالبوونەوەی ئەو قانوونە دەست لە ئێعدامکردنی زیاتر لەو  5هەزار کەسە
بپارێزێ کە لەو سۆنگەیەوە سزای ئێعدامیان بەسەردا سەپاوە؛ بەاڵم دەزگای
قەزایی بێگوێدانە ئەو داوایە لە جێبەجێکردنی سزای ئێعدامەکان بەردەوامە.
لە ماوەی ئهم شهش مانگهی ساڵدا تەقینەوەی مینە لەکارنەخراوەکان لە
کوردستان زیاتر لە  45قوربانیی وەرگرتوە کە ناوەندی مافی مرۆڤی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان شوناسی  17کەس لەوانی ئاشکرا کردوە.ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ

ڕۆژهەاڵتی کوردستان پێشتر باڵوی کردبۆوە لە لە مــاوەی ئەم سێ مانگی
سەرەتای ئەمساڵی هەتاویدا  37کۆڵبەر و کاسبکاری ناوچە سنوورییەکانی
کوردستان بوونەتە قوربانیی سیاسەتی دوژمنکارانەی کۆماری ئیسالمیی ئێران
کە  18کاسبکاریان بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمیی
ئێران کوژراون و  19کەسیش هەر بەو هۆیە بریندار بوون.
هەر لە مــاوەی ئەم سێ مانگە بەهارە دا  106کەس بە تۆمەتی چاالکیی
ئەمنیەتی و سیاسی لە دژی کۆماری ئیسالمی و بەرژەوەندییەکانی ئەو ڕێژیمە
گیراون و کە  9کەس لەوان حوکمی ساڵێک تا  15ساڵ (سەرجەم  497مانگ)
زیندانیان بەسەردا سەپاوە.
لە مــاوەی سێ مانگی بەهاردا  15بەندکراوی کوردیش کە بە تاوانەکانی
پێوەندیدار بە ماددەی سڕکەر حوکمی ئێعدامیان بەسەردا سەپابوو ،لە زیندانە
جۆراوجۆرەکانی ئێراندا لەدار دراون و زیاتر لە  22کەسیش بوونەتە تەقینەوەی
مین لە کوردستان.
ئەو ئامار و زانیارییانەی ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان
لەسەر پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لەو بەشەی ئێران باڵوی کردۆتەوە تەنیا ئەو
بەشە لەو حاڵەتانە دەگرێتەوە کە هەواڵ و زانیارییەکان بە ئاشکرا بە میدیایی
کراون و لە الیەن سەرچاوە باوەڕپێکراوەکانەوە ئاماژەیان دراوەتــێ ،ئەگینا
ئەو ناوەندە پێی وایە کە ئاماری ورد و دروستی پێشێلکاریی مافی مرۆڤ
لە کوردستان بەهۆی کۆماری ئیسالمیی ئێران زۆر زیاتر لەو ئامارەیە کە
ڕاگەیەندراوە.
بۆ وەرگرتنی زانیاریی زیاتر و خشتەی ئەو پێشێلکارییە سەردانی چاونیوز،
ماڵپەڕی ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان بکەن:
www.chawnews.com

(بەشی سێهەم و کۆتایی)

ڕەهەندی سێهەم :تێرۆریزم ،ئاوەڵدوانەی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران

مانگی یەکەمی 2٠17دا

کوردستانی ئێران لە ساڵی  2017و لە نیوهی یەکەمی ئەمساڵەشدا بەشی
شێری لە سەرکوتکاریی کۆماری ئیسالمی و پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە هەموو
بەستێنەکانی سیاسی ،مەدەنی ،کۆمەاڵیەتی و ئابووریدا پێبرا.
بەپێی ئەو داتا و زانیارییانەی ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان
الی خۆی تۆماری کردوون ،لە ماوەی شهش مانگی سەرەتای ئەمساڵدا زیاتر
لە  327حاڵەتی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە کوردستان ڕووی داوە.
لە ماوەی ئەم سێ مانگەدا  79کۆڵبەر و کاسبکاری ناوچە سنوورییەکانی
کوردستان بوونەتە قوربانیی سیاسەتی پەرەنەسەندنی کوردستان لە ڕووی
ی و رەفتاری دوژمنکارانەی کۆماری ئیسالمیی ئێران دەرحەق بە گەلی
ئابوور 
کورد .لەوەندە کەسە  37کاسبکار بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی
کۆماری ئیسالمیی ئێران کوژراون و  42کەسیش هەر بەو هۆیە بریندار بوون
پ و ئێستری ئەو کاسبکارانەش بە کوشت چوون و دەست
و دەیان سەر ئەس 
بەسەر چەندین میلیارد تمەن بار و کەلوپەلیان داگیراوە.
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قادر وریا
ئەگەرچی تێرۆریزم وەک شێوازێکی نەرێنی
بــۆ بــردنــە پێشێی ئامانجی ســیــاســی ،تەمەنێکی
درێـــژی هــەیــە و زۆر بــەر لــە هاتنە ســەرکــاری
ڕێژیمی ئیسالمیی ئێرانیش لەشوێنە جیاوازەکانی
جیهان لە الیەن دەوڵەتان و ڕێکخراو و گرووپی
جۆراوجۆرەوە بە کار هاتوە ،بەاڵم لە ئێران لە گەڵ
هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسالمیدا ،لە دیاردەیەکی
بەکارهاتوو لە الیــەن گــرووپ و ڕێکخراوێکەوە،
چووە ئاستێکی دەوڵەتی و لە گەڵ ئەو ڕێژیمە دا
لە دایک بوو.
گونجاویی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران لە گەڵ
تیرۆر لە ڕووی باوەڕەوە
بە پێچەوانەی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی کورد
کە خاوەنی ڕۆحێکی سەردەمیانەیە و ،نێوەرۆکێکی
ڕزگاریخوازانە و دێموکراتیک و مرۆڤدۆستانەی
هەیە و خوازیاری هاوژیانی لە گەڵ نەتەوە و ئایینە
جیاوازەکانی ناوچە لە ســەر بناغەی ڕێزگرتنی
دوو الیەنەیە؛ ئایدۆلۆژیایەک کە ڕێژیمی ئیسالمیی
ئێرانی بەرهەم هێناوە ،جگە لــەوەی بــاوەڕی بە
یەکسانیی نــەتــەوە و ئایینەکان و ئــەم چەشنە
هاوژیانییە نیە ،لە نێوبردنی نەیار و بەرهەڵستکاری
خۆی و حکوومەتی هەڵگری ئەم ئایدۆلۆژیایەش،
بە ڕەوا دەزانــێ .تەنانەت ڕەنگێکی پیرۆزی داوە
بە هەر چەشنە توند و تیژی و لە نێوبردنێک کە
خزمەتی مانەوەی ڕێژیمی هەڵگر و پەرەپیدەری
ئەو ئایدۆلۆژیایە دەکا .بەم پێیە لە ڕووی باوەڕ و
ڕوانینەوە ،ئەم ڕێژیمە نەک هەر ناتەباییەکی لە گەڵ
تێرۆریزم نیە بەڵکوو لە پێناوی مانەوەی خۆیدا بە
ڕەواشی دەزانــێ .دیارە لێرە دا باسەکەی ئێمە لە
سەر تیرۆریزمە هەر بۆیە تەنیا باس لە ناوەرۆک و
کارنامەی تیرۆریستیی ئەو ڕێژیمە دەکەین ،ئەگینا
شێوە نەرێنییەکانی دیکەی لە نێوبردنی نەیاران و
بەرهەڵستکاران و جیابیرانیش ،لە گەڵ بــاوەڕ و
ناوەرۆکی ئەو ڕێژیمە ،هەر گونجاو بوون و بە ڕەوا
زانراون .بۆیەش لە ماوەی تەمەنی ئەو ڕێژیمەدا،
بە شێوەیەکی ئاسایی و بێ دوودڵی بەکار هێنراون
کە کوشتاری بە کۆمەڵی دانیشتوانی دەیان گوندی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و بە کۆمەڵکوشتنی هەزاران
بەندیی سیاسیی ئێران ،نموونەی هەرە دیاریانن.
بەکارهێنانی تیرۆر لە دوو بیاڤی نێوخۆیی و
نێودەوڵەتیدا
مێژووی پەنابردنی پێشەنگان و دامەزرێنەرانی
ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران بۆ تێرۆر ،دەگەڕێتەوە
بۆ پێش سەردەمی بە دەسەاڵت گەیشتنیان .دوای
ئەوەش کە دەسەاڵتی والتی ئێرانیان گرتە دەست،
شانبەشانی کەلکوەرگرتن لە شــەڕ و سەرکوت
بــۆ لــە نــێــوبــردنــی ن ــەی ــاران و بەرهەڵستکارانی
خــۆیــان ،بــە کارهێنانی»تیرۆر»یشیان کــرد بە
بەشێکی هەمیشەیی و دانــەبــڕاو لــە سیاسەت و
دەسەاڵتدارەتییەکەیان .دیارە هەر بەوەش نەوێستان
کە لە نێوخۆی واڵتدا ئەم ئامرازە بۆ لە نێوبردنی
نەیاران بە کار بێنن بەڵکوو لە دەرەوەی واڵت ،چ بۆ
لە نێوبردنی پاشماوەکانی ڕێژیمی پێشوو(پەهلەوی)
یا کەسایەتییەکانی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی و چ بۆ
زەبر وەشاندن لە بنکە و هێزی نیزامیی هێندێک
واڵت ،کردەوەی تیرۆریستییان ئەنجام دا.
کۆماری ئیسالمیی ئێران هەر وا کە ڕاشکاوانە
بانگەشەی سیاسەتی نــاردنــەدەرەوەی شۆڕشی
دەکــرد و داوای لە خەڵکی هێندێک واڵت دەکــرد
ڕێژیمی واڵتەکەیان بڕووخێنن و شتێکی لە چەشنی
کــۆمــاری ئیسالمیی ئــێــران لــەوێ دامــەزرێــنــن ،لە
ڕاستای جێبەجێکردنی ئەو ئامانجەشیدا ،هەوڵی
دروستکردنی گرووپ و تاقمی بەرهەڵستکار لەو
واڵتانەی دەدا و سەخاوەتمەندانە یارمەتیی ماڵی
و چەک و تەقەمەنیی پێ دەدان .بەشێک لە کردەوە
تیرۆریستییەکانی خۆشی لــە دژی ئیسرائیل و
ئەمریکا و هێندێک واڵتی دیکە ،بە هۆی ئەو گرووپ
و ڕێکخراوانە جێبەجێ دەکرد .ئەم سیاسەتە ،هەتا
ئێستاش بەردەوامە و ئەگەر لە ڕواڵەت و شێوەی
بردنە پێشیشیدا جیاوازییەکی بە سەر هاتبێ ،لە
ئامانج و جەوهەرەکەیدا ،گۆڕانی بەسەردا نەهاتوە.
بە گەشتێکی خێرا بە نێو ڕۆژژمــێــری کــردەوە
تیرۆریستییەکانی جێهان لــە مـــاوەی  ٤دەیــەی
رابـــــــردوودا ،تــووشــی دەیــــان کــەیــس دەبــیــن کە
لــە ســەرێــکــەوە یــا لــە چەند ســــەرەوە ،دەگــەنــەوە
ڕێژیمی ئــێــران و کــۆمــاری ئیسالمی بــە دەســت
تێداهەبوونیان تاوانبارە .زۆر لەو کەیسانە ،دوای
لێکۆڵینەوە و بەدواداچوونی تێر و تەسەلی واڵتان

و وەدەستخستنی بەڵگەی حاشالێنەکراو و لە نێوخۆی ئێرانیش دا لەگەڵ شەڕی داعش_ یا
تەنانەت گرتنی ئەنجامدەران و دانپیدانانی چاالکی و بەرهەڵستی خوازیاران و پشتیوانانی
ئـــــەوان ،مــەحــکــوومــیــەتــی ڕێــژیــمــی ئــێــرانــیــان داعش لە دژی خۆی_ بەرەوڕوو بێ.
لــێ ک ــەوت ــووەت ــەوە .ســەرنــجــڕاکــێــش ئــەوەیــە
تێرۆریزمی دەوڵەتیی کۆماری ئیسالمی ،تەنیا
بــەرپــرســیــار و تــاوانــبــاری یــەکــەم لە
لە ئەنجامدانی کـــردەوەی تیرۆریستی دژی سەرهەڵدان و پەرەگرتنی گرووپە توندڕەوەکان
واڵتانی دیکەدا ،پەنای دەبردە بەر شوێنەونکە لە ناوچەدا
و پارێزی پێویست .ئەگینا لە ڕەوتــی تیرۆر
ڕێژیمی ئێران ،ڕاستەوخۆ و ناراستەوخۆ،
و لە نێوبردنی نەیارانی ئێرانیی خــۆیدا (لە کــاریــگــەریــی هــەبــووە لــە ســەر ســەرهــەڵــدان و
هــەر جێیەکی دنیا بــووبــێ) ئــەوەنــدەی پارێز پــەرەگــرتــنــی ئــەو گــرووپــانــەی بــە تەکفیری و
و شـــاردنـــەوە بــە پێویست نــەزانــیــوە .هــەر تیرۆریستی ناویان دەبــا ،ئەمەش نەک هەر لە
بۆیەش لە یەکەم بەدواداچوونەکانی پۆلیس ئاستی کوردستان بەڵکوو لە ئاستی ناوچەکەش
و دەزگای قەزایی واڵتانی ئورووپایی لە زۆر دا وای ــە .ئــەو کاتانەی ئــەو گــرووپــانــە ،ڕووی
کردەوەی تیرۆریستیی دژ بە کەسایەتییەکانی کردەوە و چاالکییەکانیان لە ئەمریکا و هاوپەیمانە
ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی وەک شاپوور بەختیار ،ناوچەییەکانیان دابــــووە و کــاریــان بــە سەر
د.کازم ڕەجەوی ،د.عەبدولڕەحمان بروومەند ،ڕێژیمەکان و گرووپەکانی هاوپەیمانی رێژیمی
د.قاسملوو و هاوڕێیانی ،د.سادق شەرەفکەندی ئێرانەوە نەبووە ،کۆماری ئیسالمی لە گەڵیان
و هاوڕێکانی ،بــە هاسانی شوینپێی ئێران لە ساتوسەودا دا بــووە ،هەوڵی داوە لە دژی
هــەڵــگــیــراوە و ئــەنــجــامــدەرانــیــان نــاســراون و ئەمریکا و ڕۆژاوا و هاوپەیمانە ناوچەییەکانیان
تەنانەت هێندێکیشیان گیراون.
بــە کــاریــان بێنێ و ،لــە ڕێــگــای ه ــاوک ــاری و
پشتگیریی کردنیان ،بااڵنسەکە بە زیانی حزوورو
شەڕی کۆماری ئیسالمی لە گەڵ داعش لە نفووزی واڵتانی ڕۆژاوایــی و هاوپەیمانەکانیان
سەر چی؟
لەو ناوچەیە و بە زیانی بــەرەی دیموکرات و
وەک
ئەلقاعیدە
ڕێکخراوی
کە
سەردەمانێک
ڕزگاریخوازی نەتەوەیی و پێشکەوتوو ،بگۆڕێ
گــەورەتــریــن و پڕمەترسیترین ڕێــکــخــراوی و بەم جۆرە لە مانەوە و جێ پێ قاییمکردنیان دا
تیرۆریستی ،لە گەڵ ڕۆژاوا و هاوپەیمانەکانی یارمەتیدەریان بووە .
ڕۆژاوا لە شوێنەجۆراوجۆرەکانی جێهان لە
کاریگەرییەکی دیکەی ڕێژیمی ئێران لە سەر
شەڕدا بوو ،پرسیاری هەرە گرنگ ئەوە بوو سەرهەڵدان و پەرەگرتنی ئەو گرووپە توندڕەوە
کە کۆماری ئیسالمی لە بەرەی شەڕی جیهانی سوننیانە ،دەگەڕێتەوە بۆ ئەو سیاسەتەی کە
دژی ئەلقاعیدە دایە یا لە ژێرەوە لە گەڵ ئەو کــۆمــاری ئیسالمیی ئــێــران بــە دژی خــەڵــک و
ڕێکخراوە ،ساتوسەودا و هاوکاریی هەیە؟ هێزە سوننە مەزهەبەکان ،لە ئاستی ئێران و
لە دەیەی یەکەمی سەدەی  ٢١دا ،بە تایبەتی ناوچە دا ،بەڕێوەی بردوە و بەڕێوەی دەبا .ئەو
ئــەو کاتەی ئەلقاعیدە هێشتا لە ئەفغانستان ڕێژیمە لە نێوخۆی ئێراندا بە بااڵدەستکردنی
وەدەرنەنرابوو ،زۆر هاتوچۆی فەرماندەران مەزهەبی شیعە و شیعە مەزهەبەکان لە هەموو
و ڕێــبــەرانــی ئ ــەو ڕێــکــخــراوەیــە لــە واڵتــانــی بوارێک دا و بە گرتنەبەری زەقترین هەاڵواردنی
کــەنــداوەوە بۆ ئەفغانستان و هــەروەهــا زۆر ئایینی ،بــووە بە هــۆی پەراوێزخستنی سوننە
لەو هێزە مرۆییەی لە سووریە و عێڕاقەوە بۆ مەزهەبەکان و بێزارییان لە دەسەاڵتی حاکم.
هەڵگرتنی چەکی داعش دەچوونە ئەفغانستان ،هەر بەم جۆرە لە عێراق و سووریە و لوبنان
لە ڕێگای ئێرانەوە بوو .میدیاکانی جیهان هەر وهتدیش لە الیەک بە پشتگیریی هەمە الیەنە
ئەو کات زۆر زانیاریی سەرنجڕاکێشیان لە و بێ ئــەم الو ئــەو ال لە دەس ــەاڵت و گرووپە
بارەی جموجۆڵ و پووڵ ڕاگواستنی ئەلقاعیدە شیعییەکان و چاوپۆشی لەتاوانەکانیان دەرحەق
لە ڕیگای واڵتی ئێرانەوە باڵو دەکردەوە .هیچ بە هاونیشتمانانی خۆیان ،لە الیەکی دیکەش
شارەزا وخاوەنڕایەکیش پێی وا نەبوو ،ئێران بە پشتیوانی لە سیاسەتی لە پەراوێزخستنی
لەو جموجۆڵ و هاتوچۆیانە لە نیو خاکی خۆیدا پێکهاتە نەتەوەیی و ئایینییە غەیرە شیعییەکان،
غافڵە ،بەڵکوو پێیان وابوو جۆرێک ڕێککەوتن ڕێخۆشکەر بووە بۆ سەر هەڵدانی توندڕەوی
هەیە لە نیوان ئەلقاعیدە و ڕێژیمی ئێراندا .و گــەشــانــەوەی ئــاگــری ناکۆکیی مەزهەبی و
تێگەیشتن لە هۆی سازانی کۆماری ئیسالمی پێکهاتنی گرووپ و ڕێکخراوی توندڕەو لە نیو
لە گەڵ ئەلقاعیدەش زەحمەت نەبوو .کۆماری سوننی مەزهەبەکان دا.
ئیسالمیی ئێران بۆ چی دژی ڕێکخراوێک بێ
کە لە گەڵ ئەمریکا لە شەڕ دایە؟ مەگەر ئەو
ئەنجام:
ڕێژیمە هەموو کات ئەمریکای بە گەورەترین
ڕێ ــژی ــم ــی ئــیــســامــیــی ئــــێــــران ،لـــە ڕووی
دوژمنی خۆی نەزانیوە؟ ئێستا بۆ چی دەبێ ئایدۆلۆژییەوە ،بە تایبەتی لە قبووڵنەکردنی ئایین
دژایەتیی ئەم بەرهەڵستکارەی ئەمریکا بکا؟ و مەزهەبی دیکە و ڕووبەڕووبوونەوە لە گەڵ
ئەو گرووپە توندڕەوانەی هەر لەو سااڵنەدا ،نەیارانیدا ،جیاوازییەکی ئەوتۆی لە گەڵ ئەو
لە ئەفغانستانەوە هاتنەوە سنووری هاوبەشی ئایدۆلۆژیایە نیە کە ئەلقاعیدە و داعشی بەرهەم
ئێران و باشووری کوردستان و کەوتنە زەبر هێناوە .ئەو شێوازە توند و تیژانەش _یەک لەوان
وەشــانــدن لــە خەڵکی سڤیل و حکوومەتی تێرۆر و تۆقاندن_ کە ئەو گرووپە توندڕەوانە
هەرێمی کوردستان ،ئەمینترین دراوسێیان ،بۆ سڕێنەوە و لە نیوبردنی نەیارانی خۆیان بە
کۆماری ئیسالمی و پشتیوانی سەرەکیشییان کاری دەهێنن ،لە کۆماری ئیسالمیدا لە مێژە بە
لە شەڕفرۆشتن بە حکوومەتی هەرێم ،هەر کار هاتوون .جیاوازییەکە تەنیا لە پلە و فۆڕمی
کــۆمــاری ئیسالمیی ئێران بــوو .جگە لــەوەی جێبەجێکردنی ئەو شێوازانە دایە .ئەگەر کۆماری
هاتوچۆیان بۆ ئەفغانستان لە ڕێگای ئێرانەوە ئیسالمی شێوازێکی ش ــاراوە و تا رادەیــەک
بوو ،کاتێکیش ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی لە نەرمترلە ئەلقاعیدە و داعشی لە ڕووب ــەڕوو
 ٢٠٠٣هێرشیان کردە سەر عێراق و ڕێژیمی بوونەوە لە گەڵ دەوڵەتان و واڵتانی جیهان و
سەددام حوسێنیان ڕووخاند و لە کوردستانیش خەڵکی ژێر دەسەاڵتی خۆی دا گرتووەتە بەر،
بنکەکانی ئەو ڕێکخراوە توندڕەوانەیان دایە دەگەڕێتەوە بۆ ئەو ستاتووسەی وەک ئەندامێکی
بەر هێرشی بۆمب ومووشەکانی خۆیان ،بۆ کۆمەڵگەی نیودەوڵەتی هەیەتی و نــاچــارە تا
نێو خاکی ئێران پاشەکشەکەیان کرد و لەوێ ڕادەیەک رەچاوی بکا .ئەمەش تەواو جیاوازە
گیرسانەوە.
لەو بــاوەڕ و بایەخانەی کە ڕێنوێنی نەتەوەی
ئەگەر داعشیش وەک ئەلقاعیدە هەر لە گەڵ ک ــوردن .هــەم لــەو شوێنانەی نــەتــەوەی کورد
ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی لە شەڕ دابایە و خاوەن حکوومەت و دەسەاڵتدارەتییە ،هەم لەو
ناوچەی دەسەاڵتدارەتیی دەوڵەتان و واڵتانی جێگایانە کە ئیرادەی ئەو نەتەوەیە لە شێوەی
هاوپەیمانی شیعەمەزهەبی کۆماری ئیسالمیی بزووتنەوەیەکی نــەتــەوەیــی و ڕزگــاریــخــوازدا
ئێرانی نەخستبایە ژێر دەستی خۆی و هیاللە خۆی دەنوێنێ ،بە کــردەوە سەلماندوویە کە
شیعییەکەی باریکتر نــەکــردبــایــەوە ،ڕێژیمی شتێکی بە تەواوی جیاواز لە دوو جەمسەرەکەی
ئێران شەڕێکی لە گــەڵ داعــش نەبوو .بەاڵم دیکە(تاران و داعــش)ە .ئــەوەش کە لەو نێوەدا
کاتێک داعــش و بە گشتی گرووپە توندڕەوە تەنیا نەتەوەی کــوردە کە لە نیو هاوپەیمانیی
ئیسالمییە سووننەکان لە سووریە تەنگیان بە جیهانیی دژە تیرۆر دا ،خۆی دیوەتەوە و دنیای
ڕێژیمی ئەسەد ،هاوپەیمانە لەمێژینە شیعەکەی شارستانی و مرۆڤایەتی وەک بەشێک لە خۆی
ئێران هەڵچنی و لە عێراق ،موسڵ و تکریت سەیری دەکاو ،دوو جەمسەرەکەی دیکە ،هەر
و ڕۆمــادیــیــان لە دەســت دەوڵــەتــی مالیکی و وەک سەرچاوەی تیرۆریزم لە ئاستی جیهان دا
ئــەرتــەشــەکــەی دەرهــێــنــا و لــە بــەغــدا نزیک سەیر دەکرێن ،دەیسەلمێنێ کە داعش و ڕێژیمی
بــوونــەوە ،کــۆمــاری ئیسالمی کێچی کەوتە ئیسالمیی ئێران لە یەک قوماشن و کورد ،شتێکی
کەوڵی .ئەم جار ئەو نیگەرانییە دایگرت کە نەک دیکەیە.
هەر لە واڵتانی دراوسێ و هاوپەیماندا ،بەڵکوو
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کوردستانی ئێران؛ قاسملوو و بۆسەی ڤییەن

کریس کۆچێڕا
ڕۆژی ١٣ی ژووئ ــی ــە ،عــەبــدوڕڕەحــمــان
قاسملوو ،کــوردی ئێرانیی دژبــەری ڕێژیمی
کۆماری ئیسالمی ،بە دوو گوللە کە لەسەری
دران ،ل ــەگ ــەڵ دوو هـــاوڕێـــی دی ــک ــەی لە
باڵەخانەیەکی ڤییەن کوژرا.
قاسملوو ڕێبەرایەتیی حیزبی دێموکڕاتی
کوردستانی ئێرانی دەکرد .دە ساڵە سوپای
ئــێــران شــەڕی بــەســەر «پێشمەرگە»کاندا
سەپاندوە.
دوای زنجیرە پێوەندییەک لەنێوان حیزبی
دێموکڕاتی کوردستانی ئێران و بەرپرسانی
ئیتتیالعاتی کۆماری ئیسالمی لە دیسامبری
 ١٩٨٨و ژانویەی ١٩٨٩دا ،قاسملوو پێوەندیی
بــە مــەئــمــوورانــی ئــێــرانــەوە دەگـــرێ ،یەکێک
لـ ــەوان مــحــەمــمــەد جــەعــفــەر س ــەح ــرارودی،
جێگری ئیتتیالعاتی بەشی دەرەوەی سوپای
پاسداران لە کوردستانی ئێرانە کە لەوەختی
تەقەکردنەکەدا بریندار دەبێ و لە نەخۆشخانە
دەخەوێندرێ ،پۆلیسی ئوتریش ڕێگای دەدا لە
نەخۆشخانە بچێتە دەرێ و پەنا بەرێتە بەر
باڵیۆزخانەی ئێران لە ئوتریش و دوایە ڕۆژی
٢٢ی ژووئیە خاکی ئوتریش بــەرەو ئێران
بەجێ بێڵێ .کەسی دووەم ،بوزورگنیا [ئەمیر
مەنسوور بــۆزۆرگنــیــا] لــەالیــەن پۆلیسەوە
دەگــیــرێ و بــۆمــاوەیــەک لــە گــرتــووخــانــەی
پۆلیس دەبێ و دوایە حوکمەکەی هەڵدەوەشێ
و دەگەڕێتەوە تاران .سێیەمین کەس ،حاجی
مستەفا الجــیــوەردی ،ســەرۆکــی سرویسی
ئیتتیالعاتی کۆماری ئیسالمی لە کوردستانی
ئــێــرانــە کــە تــوانــی بــێ گیروگرفت ئوتریش
بەجێبێڵێ.
بەڵگەیەکی ناوازە
وتــووێــژ لــەنــێــوان نــێــردراوانــی تــــاران و
ڕێبەرانی کورددا لەالیەن بەشدارانەوە تۆمار
کــرابــوو .پۆلیس کاسیتەکانی لــەدەســتدا
بوو،و دوایە دابوونی بە حیزبی دێموکڕاتی
کوردستانی ئــێــران .عەبدوڵاڵ حــەســەنزادە
سکرتێری حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی
ئێران بۆخۆی ڕێگای پێداین گوێیان لێبگرین.
ئــەمــە بــەڵــگــەیــەکــی نــــاوازەیــــە .بــەبــێــگــومــان
عــبــدوڕڕحــمــان قــاســمــلــوو هــەرگــیــز ئـــاوا بە
دڵسۆزییەکی وەستایانە تێگەیشتنی خۆی
لە خودموختاری بۆ کوردستانی ئێران شی
نەکردۆتەوە.
پرسیار و وەاڵمەکانی الیەنی ئێرانی کە
بەدڵنیایی پێیان وا بوو هەرگیز ئاشکرا نابن،
بەجۆرێک شێوەی بیرکردنەوە و لێکدانەوەی
مێشکی ئەوان نیشان دەدا و دەریدەخــا کە
چەندە لەنێوان تێگەیشتنی سیاسیی مۆدێڕن
و بیروباوەڕی خەلیفە عەلیدا لە هاتوچۆدان.
پرسیار ئەوەیە داخــوا پیاوکوژەکان پاش
ئەوەی قسەی کوردەکانیان بیستوە بڕیاریان
داوە بیانکوژن ،یان لەجێدا بڕیاری کوشتنەکە
پێشتر دراوە؟ تەنیا پڕۆسەی دادگاییکردنی
پیاوکوژەکان دەتــوانــێ وەاڵمــی ئــەم بابەتە
بداتەوە.
بــەخــوێــنــدنــەوەی دووبـــــارەی ئ ــەم بەڵگە
نــاوازەیــە ،دەکــرێ ئــەم سیناریۆیە پێشبینی
بکرێ :کاربەدەستە ئێرانییەکان نــەک هەر
دەیانزانی کە حیزبی قاسملوو و بزووتنەوەی
کوردی ئێران بە زەبرەکانی سوپای ئێران و
لەتبوونی تازە لە ساڵی ١٩٨٨دا زۆر الواز
بووە ،بەڵکوو دەیانزانی کە ویستی قاسملوو
گەیشتن بە چارەسەرێک لە ڕێگای وتووێژەوە
بوو ،ڕەنگە ئەوان هیوادار بووبن کە قاسملوو
بە هەنگاوێکی نیوەچڵ ڕازی بێ :قانوونیکردنی
حیزبەکەی .بەاڵم قاسملوو پێی لەسەر ئەوە
دادەگرت کە خودموختاریی کوردستانی ئێران
بەڕەسمی لەالیەن ڕێبەرانی تازەی ئێرانەوە
(خومەینی ٤ی ژوئەنی  ١٩٨٩کۆچی دوایی
کــرد) ،ڕابگەیەندرێ .شەوی ١٢ی ژووئیەی
 ١٩٨٩مەئموورانی ئێران دوای یەکەم وتووێژ
دەگ ــەڵ قاسملوو ،لەکاتی پێوەندی لەگەڵ
بەرپرسەکانیان لە تاراندا فەرمان وەردەگرن
کە «بیانکوژن».
«سالم علیکم» ،سەحرارودی ڕادەگەیەنێ:
«ئێمە پێکەوە بڕیارمان دا کە ئەم دیدارە دەبێ
بەتەواوی نهێنی بمێنێتەوە ،چونکە دوژمنان
نایانەوێ ئەم مەسەالنە چارەسەر بکرێن».
لــەدرێــژەدا ســەحــرارودی بەڕاشکاوی دەڵێ:
تەنانەت لەنێو دەوڵەتی ئێرانیشدا کەسانی وا
هەن کە نایانەوێ ئەم جۆرە دیدارانە هەبن

و لەنێو دەزگای بەڕێوەبردنی حکوومەتیشدا
مومکین نیە بەئاشکرا لەوبارەیەوە قسە بکرێ.
عەبدوڕڕحمان قاسملو ڕاســتــەڕێ باسی
ئــەســڵــی بــابــەتــەکــە دەکــــا« :ل ــە دی ــدارەک ــەی
پــێــشــوودا ئێمە قامکمان خستە ســەر دوو
خاڵی بنەڕەتی یەکیان قبووڵکردنی ئەسڵی
خ ــودم ــوخ ــت ــاری و دووەمـــیـــش ئــیــجــازەی
تێکۆشانی ئازادانەی حیزبی ئێمە لە واڵتدا.
ئێوە وەاڵمــتــان دای ــەوە کە ئێستا ڕێبەرانی
دەوڵەت مووافیقی ئەسڵی خودموختاری نین،
لەبارەی خاڵی دووهەمەوە ،ئێمە لە دەفتەری
سیاسی بــە درێـــژی لــەوبــارەیــەوە باسمان
کردوە کە داخوا پێشمەرگە دەبێ چەک بکرێ
یان نا؟ دەفتەری سیاسی بەو ئاکامە گەیشت
کە مومکین نیە پێشمەرگە چەک بکرێ .ئێوە
بــاش دەزان ــن کە پــاش دەســاڵ شــەڕ و ئەو
هەموو قوربانییە ،ئەسڵی خودموختاری بۆ
ئێمە گــەڕانــەوەی بۆ نیە .بە زمانێکی دیکە،
ئەگەر ئێوە نێوەرۆکی ئەسڵی خودموختاریتان
قــبــووڵــە چ ترسێکتان لــە بــەکــاربــردنــی ئەم
وشەیە هەیە؟» (قاسملوو هەروا پێ لەسەر
ئەسڵی ئۆتۆنۆمی دادەگرێ و نیشان دەدا کە
پیاوێکە هەرگیز ئامادە نیە دەست لە ئەسڵی
خودموختاری هەڵبگرێ)« .بەرەی من بەرەی
دێموکڕاسی و خودموختارییە» هەرلەوکاتەدا
قاسملوو بەردەنگەکانی بۆ وتووێژ لەگەڵ
خـــۆی بــانــگ دەکــــا و هـــۆشـــدار دەدا کــە:
«بەدڵنیایی ئەگەر مەسەلەی کورد چارەسەر
نەکرێ دەبێتە هۆی برەوپەیداکردنی دروشمی
سەربەخۆیی» .لێرەدا سەحرارودی دەست بە
قسە دەکا« :یەکەمین جارە کە لەنێو خۆماندا
لــەبــارەی بــۆچــوونــی ئیسالم بــۆ مەسەلەی
نەتەوایەتی قسە دەکەین .ئێمە بۆ چارەسەری
مەسەلەکانمان نە چاو لە خۆرئاوا دەکەین نە
لە خۆرهەاڵت بەڵکە حیساب لەسەر خۆمان
دەکەین و لەو بارەیەوە ئامادەین بۆ گەیشتن
بەدڵخوازەکانمان خۆمان بکەینە قوربانی.
لێرەدا قاسملوو دێتە نێو قسەکانی و دەڵێ
« :ئەوکۆسپانەی بۆ ڕانەگەیاندنی ڕەسمیی
خودموختاری ژماردتن منیان قانیع نەکرد»
و لە درێژەی قسەکانیدا دەڵێ« :ئێستا وەختی
ئــەوە هاتوە کە خامەنەیی و ڕەفسەنجانی
کە نوێژی هەینی بەڕێوە دەبــەن ،مەسەلەی
خودموختاری لە نوێژی هەینیدا ڕابگەیەنن».
قاسملوو لێرەدا بەدرێژی تێگەیشتنی خۆی لە
خودموختاری شی دەکاتەوە « :بۆ ئێمە چوار
خاڵی بنەڕەتی هــەن :یەکەم خودموختاری
کە بەمانای البــردنــی دەســەاڵتــی مەرکەزی
[واتــە دابەشکردنی دەســەاڵت]ـــە ،دووەمین
مەسەلەی بنەڕەتی بۆ ئێمە زمانی کوردییە،
زمانی کوردی دەبێ زمانی ڕەسمیی ناوچەی
کوردنشین بێ ،سێیەمین مەسەلە دیاریکردنی
سنوورەکانی نــاوچــەی خــودمــوخــتــارە ،لەم
بــارەیــەوە دەبــێ هۆیەکانی جوغڕافیایی و
ئابووری و بەتایبەتی ویستی خەڵکی ناوچەکە
لەبەر چاو بگیرێ ،و چوارەمین مەسەلەش،
ئــەســڵــی دابــیــنــکــردنــی ئــەمــنــیــەتــی نــاوچــەی
کوردنشینە کە دەبێ بەدەست کوردەکانەوە
بێ .ئەمانە ئەو چوار ئەسڵە گرنگەن کە ئێمە
پێیانەوە پابەندین و شتێکی لەوە زیاترمان
ناوێ .ئێمە لەبارەی جێبەجێکردنی ئەمانەوە
زۆر واقیعبینین و بۆنموونە ،دەزانین کە لە
دیاریکردنی سنوورەکاندا ،حەتمەن هێندێ
ناکۆکی پەیدا دەبــێ ،بــەاڵم ئەگەر بناخەکە
چارەسەر بکرێ کورد لەسەر وردەکارییەکان
ئامادە نین شەڕ بکەن.
پــاشــان قاسملوو ئــاکــام وەردەگــــرێ کە:
«گۆڕینی وشەی خودموختاری مومکین نیە.
ئەم وشەیە بۆ گەلی کورد بارێکی ئیحساسی،
مێژوویی هەیە .ئەمە سێمبولێکە .ئەگەر ئێوە
نێوەرۆکی ئەم خودموختارییە قبووڵ دەکەن
بۆچی پێ لەسەر گۆڕینی ئەم وشەیە دادەگرن؟
کــاتــێــک ئــێــوە دەقــێــکــی پــیــرۆز لــە ئیسالمدا
دەخوێننەوە بە «بسم اللە الرحمان الرحیم»
دەست پێدەکەن و وشەی خودموختاری بۆ
ئێمە وەک «بسم اللە الرحمان الرحیم» بۆ
ئێوەیە .ئێوە خودموختاریتان قبووڵە بەاڵم
«بسم اللە الرحمان الرحیم» نا».
لێرەدا وتووێژکەرە ئێرانییەکان دەڵێن کە
لــەوبــارەیــەوە دەبــێ پێوەندی دەگــەڵ تــاران
بگرن و بۆکاتی دیــداری دواتریش سبەینێ
بە تەلەفون خەبەر دەدەنەوە ،ئەمە لەحاڵێکدا
بەم قسانە هیوایەکی زۆر لەالی کوردەکان
دروست دەکەن.
لە دیــداری دواتــردا ڕۆژی ١٣ی ژووئیە،
ســــەحــــرارودی دەڵــــێ پــێــوەنــدیــی دەگــــەڵ
«ب ــرادەران»ی تارانی گرتوە« .دوێنێ ئێوە
گوتتان ئیمامانی نوێژی هەینی لە نوێژی

جومعەی تاراندا لەبارەی خودموختارییەوە
قسە بکەن ،لێرەدا هێندێ گیروگرفت هەن،
پێشنوێژ دەتوانێ قسە لەگەڵ خەڵک بکا بەاڵم
دەبێ بڵێم کە لەبارەی هێندێ مەسەلەوە ئێمە
بۆچوونی جیاوازمان هەیە».
ســــەحــــرارودی لـــەبـــارەی ئــــەوەی لەنێو
حکوومەتدا مەسەلەکان چۆن ڕایی دەکرێن
دەست دەکا بە درێــژدادڕی و دەڵێ« :دیارە
ئێمە هێندێ گیروگرفتمان هــەن ،بــۆ وێنە
لــەبــارەی نەخشی بـــــازاڕەوە دەیـــان ساڵە
تووشی ئەو باسەین کە هێندێک پێیان وایە
نابێ دەستی بــازاڕ لە کۆنتڕۆڵی ئابووریدا
ئاوەاڵ بکرێ ،و دەبێ هەژاران وەک چینێکی
ژێردەست ببینرێن .ئەمەش ڕۆژگارێک بوو
کــە هێشتا ئیمام مــابــوو و بــەوە کــە گوتی
ئیسالم الیەنگری سەرمایە نیە ،مەسەلەکەی
چارەسەر کرد .هەروا ئەوە کە نەخشی ئیسالم
کۆنتڕۆڵی دەوڵــەت نیە ،بەڵکوو نێوبژیوانە.
ئــەم سێیەمین بــۆچــوونــەش نــەزمــی خۆی

خۆیان هەیە بەاڵم حکوومەتی ئیسالمی هەتا
ئێستا لەبارەی مەسەلەی نەتەوایەتییەوە هیچ
لێکدانەوەیەکی نەبووە .ئەگەر بتوانین کۆماری
ئیسالمی بێنینە سەر لێکدانەوە سەرکەوتنێکی
گــەورە دەبــێ .لە ئیسالمدا لــەالی پێغەمبەر
و جێنشینەکانی سوننەتێک هەیە ،هیوادارم
لەسەر ئــەم مەسەلەیە ســاغ بنەوە و بگەنە
ڕێگاچارەیەک لەنێوان سوننەت و ئەو شتەدا
کە ئێوە داوای دەکـــەن »...لێرەدا قاسملوو
دەســت بە قسە دەکــا و موخالەفەتی خۆی
دەگەڵ بیروڕای بەردەنگەکانی ڕادەگەیەنێ.
«ئــێــوە دەڵــیــن مــەســەلــەی بــنــەڕەتــی نەک
مەسەلەی خودموختاری بەڵکوو پێوەندیی
نـــێـــوان حــیــزبــی دێـــمـــوکـــڕات و ک ــۆم ــاری
ئیسالمییە .ئێمە بۆ چــارەســەری مەسەلەی
خودموختاری هاتووینە ئــێــرە» .قاسملوو
بە درێــژێ ڕوونــی دەکــاتــەوە کە مەسەلەی
مــافــی دیــاریــکــردنــی چـــارەنـــووس دەتــوانــێ
شێوەی جــۆراوجــۆر بۆ وێنە سەربەخۆیی،

هەیە ،لێرەدا دەمــەوێ نموونەی بازرگانیی
دەرەوەتان بۆ بێنمەوە کە سێ جار مەجلیس
ڕەتی کــردەوە و بەناچار مەسەلەکە درا بە
ئەنجومەنی بەرژەوەندی [کۆڕی دیاریکردنی
بەرژەوەندییەکانی نیزام].
ئــێــســتــا بـــێـــیـــنـــەوە ســــــەر مـــەســـەلـــەی
خودموختاری ..ئەمەش ڕاست وەک مەسەلەی
ئابوورییە کە دوو بۆچوونی لەبارەوە هەیە:
یەکێک پێیوایە کە ڕاســت وەک سەردەمی
حەزرەتی عەلی (زاوای پێغەمبەر ،خەلیفەی
چـــوارەم) ...کە وەک خەلیفەی موسوڵمانان
حــکــوومــەتــی دەکــــرد بـــەاڵم هــێــنــدێ نــاوچــە
هەبوون کە ناویان ویالیەت (پارێزگا) بوو،
کە «والی» (فەرمانڕەوا) کان دەسەاڵتێکی پتر
لە خودموختارییان هەبوو .بەاڵم ڕایەکی دیکە
هەیە کە دەڵێ ئەمە پێوەندیی بە سەردەمی
حەزرەتی عەلییەوە هەیە و ئەمڕۆ هەلومەرج
گ ــۆڕاوە .ئێمە لە گــەمــارۆی دوژمــنــان دایــن،
واڵتانی ئەندامی ناتۆ ،ڕێژیمە کۆنەپەرستەکان،
کــە ناهێڵن خــودمــوخــتــاری بــە ناوچەیەکی
دیــاریــکــراو ببڕێتەوە و هــەوڵ دەدەن پەل
بــۆ هــەمــوو جێیەک بــاوێــژێ و سەرەنجام
بگاتە جیابوونەوە .کــەوایــە خودموختاری
مەسەلەیەک نیە کە بتوانی بە ڕاگەیاندنی لە
نوێژی هەینیدا چارەسەری بکەی .مەسەلەی
دووەم ئەوەیە کە حیزبی دێموکڕات لەحاڵێکدا
دەیــــەوێ مەوقیعییەتی ئێستا بــپــارێــزرێ،
هــەر لــەوحــاڵــەدا داخــــوازی وتــووێــژ لەگەڵ
کۆماری ئیسالمییە ،بــەاڵم ئەمە شتێکە کە
بەباوەڕی من بۆ قبووڵکردن نابێ» .لێرەدا
سەحرارودی دووبارە میکانیزم و کارکردی
کۆماری ئیسالمی بە درێژی شی دەکاتەوە:
«بۆنموونە لەبارەی پێوەندییەکانی دەرەوە،
پێش بڕیاردان چەند ساڵ قسەی لەبارەوە
کــرا .بۆ وێنە بۆ پچڕاندنی پێوەندی دەگەڵ
ئەمریکا ،یان دامەزراندنی پێوەندی دەگەڵ
شووڕەوی تەنیا بڕیاری تاقەکەسێک نەبوو،
بەڵکوو دوو یــان سێ و تەنانەت دەساڵی
پێچوو کە بە لەبەرچاوگرتنی هەلومەرجی
تــازە لە ش ــووڕەوی بڕیارمان دا پێوەندیی
لەگەڵ دامەزرێنین .بۆ وای لێهات؟ چونکە
دەگەڵ ئەفغانستان ،پاکستان ،واڵتانی خەلیج
و دەگـــەڵ خــۆرئــاوا گیروگرفتمان هەبوو.
بەمجۆرە لە مەسەلەی خودموختارییشدا دەبێ
سااڵنێکی دوورودرێژ قسە بکرێ و دڵنیام کە
لە هەلومەرجی ئێستادا ،ئەو خودموختارییەی
ئێوە دەتانەوێ قبووڵ ناکرێ» .ئەو نۆرەقسە
دەداتە حاجی مستەفەوی.
حاجی مستەفەوی« :بسم اللە الرحمان
الــرحــیــم .....حیزبە کۆمۆنیستەکان تیئۆریی
خۆیان لەسەر مەسەلەی نەتەوایەتیی ستالین
دادەنێن .عەڕەبەکان دەڵێن :ئەمەش ڕوانگەی
ئێمە .حیزبە سۆسیال دێموکڕاتەکان ڕێگای

فیدڕالیزم و خودموختاریی هەبێ .مەسەلەی
ئێمە ئەوەیە بزانین کە بە هەرحاڵ کۆماری
ئیسالمی نیازی چارەسەرکردنی مەسەلەی
نەتەوایەتیی هەیە یــان نا و ئەگەر هەیەتی
دەیەوێ بە چ شێوەیەک جێبەجێی بکا .داخوا
دەی ــەوێ خودموختاری بــدا یــان فیدڕالیزم
بــەرقــەرار بکا و یــان سەربەخۆیی قبووڵە؟
ئێمەی ک ــورد چــارەســەری مەسەلەکەمان
لەسەر النیکەم واتــە خودموختاری دانــاوە.
دەتوانین فیدڕالیزمیش قبووڵ بکەین .دیارە
بەباوەڕی من لە سەرەتای ئیسالمدا جۆرێک
فیدڕالیزم هەبوو .باشترە فیدڕالیزم هەڵبژێرین
و بۆ نموونە یەکیەتیی کۆماری فیدڕاڵی ئێران
پێک بێنین .ئێستا کە ئێوە نە سەربەخۆییتان
قبووڵە ،نە فیدڕالیزم و نە ئۆتۆنۆمی مانای
ئەوەیە کە ناتانەوێ مەسەلەی نەتەوایەتی
چارەسەر بکەن».
پــاشــان ئــاکــام وەردەگـــــرێ کــە لــەوانــەیــە
«سبەینێ ناوچەیەکی دیکە لە ئێران داوای
خــودمــوخــتــاری بکا ،کــەوایــە دەبــێ ئازایانە
مــەســەلــە نێوخۆیییەکان بەپێی «اص ــول»
چـ ــارەسـ ــەر بــکــرێــن و قـــانـــوون ل ــەب ــارەی
هــەمــووانــەوە بــەڕێــوە بــچــێ .ئــەگــەر ئەمڕۆ
نەمانەوێ ئەم مەسەلەیە چارەسەر بکەین
سبەینێ لە واڵتــدا بێسەرەوبەرەیی دروست
دەبێ» .دوای باسێکی کورت هەردوو ال وادەی
دیدارێک بۆ ڕۆژی دواتر دیاری دەکەن .فازیل
ڕەسووڵ نێوبژیوانی کوردی عێڕاقی ئاکام لە
وتووێژەکان وەردەگــرێ و دەڵێ« :یان هەر
ئێستا ڕێکدەکەون و باس و وتووێژ بێشەڕ
درێژەی دەبێ ،یان بە درێژەدانی شەڕ وتووێژ
بەرەوپێش دەبەن .بەباوەڕی من باشترە هەر
ئێستا ڕێکبکەون .ئێستا بۆ ئەم کارە وەختێکی
باشە ،لەحاڵێکدا سێ ســاڵ دواتــر بــارودۆخ
دەگــۆڕێ و پارسەنگی هێزەکان تێکدەچێ و
ئیدی هەلومەرج دەگۆڕێ».
ئــەمــانــە دوا وشـــەن کــە دەبــیــســتــرێــن ،و
هــەرلــەوکــاتــەدا دەنــگــی وێککەوتنی مێز و
کورسییەکان دێتە بەر گوێ و دەنگی کپی
هاویژرانی چوار گوللە و ئیدی هیچ...
لەحاڵێکدا دراوســێــیــەکــان بــە ئــاگــاداریــی
ســەحــرارودی کــە بۆخۆشی بریندار ببوو،
پۆلیس لە ڕووداوەکە ئاگادار دەکەن ،پۆلیس
دێتە ئاپارتمانەکە و سێ تەرم دەدۆزێتەوە.
***
(لۆمۆند ،یەکەمی ژانویەی )١٩٩٨

(فڕانکفۆرتێر -ئالگماینە١٩ .ی ژانویەی )١٩٩٨
(دێر ستاندارد٣٠ ،ی ژانویەی )١٩٩٨
وەرگێڕان [بۆ فارسی] سوهەیال قاسملوو ١١ی ژوئەنی
٢٠١٧
وەرگێڕان بۆ کوردی «کوردستان»

کوردستان لە یادی ڕێبەریی
شەهیدی ،نەمر قاسملوودا

ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە کوردستان لە  ٢٨ساڵەی تێرۆری
دوکتور قاسملووی رێبەر بە دەستی دیپلۆمات
تیرۆریستەکانی رێژیمی کــۆمــاری ئیسالمیی
ئێراندا ،چاالکیی تەبلیغییان کرد و بەو چاالکییانە
لــەگــەڵ یــادی هــەرمــان و بـــاوەڕە مەزنەکانی
قاسملووی رێبەر پەیمانی وەفایان نوێ کردەوە.
سەردەشت و ڕەبەت
پــشــت م ــەی ــدان ــی فــوتــبــاڵــی گــــردەســــوور،
دەورووبــــــەری گــەڕەکــی ئــاشــان و شەقامی
پــادگــان ،ڕەبــەت ،گوندەکانی سیسێر ،نستان،
بنوخەڵەف و ج ــادەی بنوخەڵەف ،هــەروەهــا
دهبیرستانی «شبان ه روزی» و دهوروبــهری
هونهرستان فهننی حرفهیی و چهندین شوێنی
بهرچاو له ڕەبەت.
دیواندەرە
شەهرەکی بێهداشت ،جادەی سەرقەاڵ ،پارکی
میللەت ،ســـەرەوەی پــاری میللەت ،مزگەوتی
خومەینی ،ســەرەوەی پارکی میللەت ،شەقامی
 ١٦میتری ،شــەهــرەک و باشگای ئەندیشە،
مەسکەنەکانی فازو ئەندیشە ،گەڕەکی زۆراوا،
شەقامی ساحلی ،مەیدانی بەسیج ،دەروازەی
هــاتــنــە نــێــو شـ ــار ،دەورووبـــــــەری مــزگــەوتــی
سەالحەدینی ئەیووبی ،شارەکی ئەندێشە ،تەپەی
شێر عەلی و زۆرێک لە کۆاڵن و بازار و مااڵن
شنۆ
گــونــدی شــێــخــان و س ــەر جـ ــادەی ئــاوایــی،
شێخان و گوندی دوڕوو ،گوندی پووشاوێ،
سەدی چەپەڕاوێ ،گوندی باب خااڵوێ
پیرانشار
شــەقــامــی کــاســکــەران ،خـــــوارووی دادگـــا،
کەمەربەندی ،فەلەکەی سەردەشت ،شەهرەک
و کۆنەخانێ ،گــەرەکــی زڕگــتــن ،دەوروبـــەری
مــزگــەوتــی جــامــیــعــەی قــەدیــم ،شــەقــامــی مــەال
ڕەزا ،دەوروبــەری کانیی کۆنەخانی ،مزگەوتی
ک ــەه ــەف ،دەوروبــــــەری شــەقــامــی محەممەد
هەوراز ،دەوروبــەری مەدرەسەی کارو دانش،
مزگەوتی مام خەلیل ،شەقامی کەمەربەندی،
کانی جــۆ ،مــەدرەســەی مــوتــەهــەری ،شەقامی
ساحلی ،پــارکــی شـــــارەداری و ئاواییەکانی
کاسوورەدێ ،زێوێیە ،کۆنەالجان ،گەزگەسک،
ئیمانابات ،جەڕان
تاران
شارهکی قوودس ،شههریار ،مەیدانی ئازادی،
بورجی میالد ،فڕۆکەخانەی مێهراباد ،حەوزەی
بەسیجی ٦٧ی خــاوەران ،بەسیجی کــەرەج و
مهنتهقهی زڕنان ک ه زۆربهیان کوردانی سهر
ب ه ئاینی «ئهلحهق»ن
مهاباد
پشتی ئیدارەی پۆست ،ســەداو سیما ،سەر
رێگای کەرێزەی شێخان و شیالنئاوێ ،پارکی
پەرەستار ،وەفایی ،کۆاڵنەکانی هەشت میتری،
گومرۆگی ســەرێ و خـــوارێ ،باغی مکاییل،
فەرهەنگیان ،موکریان ،شەقامەکانی ساڵمەت و
ئۆفۆق و جانبازان ،گەڕەکی جامی جەم ،گەڕەکی
هەرمەنییان ،ئێرانپەیما ،گردی شاعیران ،گڵکۆی
پێشەوا قــازی محەممەد ،مەیدانی سیمورغ،
گوندی سەهۆاڵن
مەریوان
نــەوبــەهــار ،بــەهــاران ،مـــەردووخ و مەیدانی
نەورۆز
ئەیوان
شــارۆچــکــەی زەڕنــــە لــە شــەقــامــی ئــیــمــام،
بــەخــشــداری زەڕنـــــە ،حـــــەوزەی مــقــاوەمــەتــی
بەسیجی زەڕنە و چەند گەڕەک و شەقامی دیکە
لەو شارۆچکە
بیجار
زانــکــۆی پەیام نــوور ،گــەڕەک و مزگەوتی
ریــخــســیــیــە ،زانـ ــکـ ــۆی ف ــەن ــن مــوهــەنــدســیــی
گــەڕووس ،کەمەربەندی ،شەقامەکانی سەدیق
سلێمانی ،پــەرویــز مــرادی و فــازل ،مزگەوتی
ئەمیرولموئمینین و جادە تیکاب.
ڕوانسەر
گــەڕەکــەکــانــی ،مــهــاجــریــن ،فــەرهــەنــگــیــان،
شەهرەکی وەیسی قەرەنی ،زەمینی شاری و،
شەقامەکانی کامڕان و بەهار.
جوانڕۆ
ئیدارەی ئــاو ،ئیدارەی تەعاون ،دووڕیێانی
ســەالســی بــاوەجــانــی و شــروێــنــە ،دووڕێــیــانــی
ڕوانسەر و پاوە ،بازارچەی شوشمێ و چەند
گوند و ئاوایی سەر بە شاری جوانڕۆ.
سنە
گەڕەکەکانی شــارەکــی ئەندێشە ،ناییسەر،
حــەســەنئــاوا ،شــەریــفــاوای ســەرێ و خــوارێ،
شارەکی سەعدی ،غەفوور ،جامی جەم ،شارەکی
زاگـــرۆس ،ویــاشــار ،شارۆچکەی بــەهــاران و
شارەکی ئاویەر .هەروەها گوندهکانی :کەڕەسی،
تەختە ،پەتیلەر ،بـــەرزاو ،شــیــان ،تــەوریــوەر،
هەشەمێز ،گــەنــمــان ،کانی مشکان ،کێاڵنە و
کەرجۆ ،هەروەها گوندهکانی :کەڕەسی ،تەختە،
پەتیلەر ،بــەرزاو ،شیان ،تەوریوەر ،هەشەمێز،
گەنمان ،کانی مشکان ،کێاڵنە ،کەرجۆ.
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ئەمریكا کە تەنیا دوو ڕۆژ پێش باڵوكردنەوەی ڕاپۆرتەكە ،پابەندبوونی ئێران بە ڕێككەوتنی
ناوكیی راگەیاندبوو ،بەاڵم لە هەمان كاتدا گەماری نوێی خستە سەر ئێران و هەڕەشەی لە
كۆماری ئیسالمیی ئێران كرد چیتر بە خۆتێوەگالندن لە كاروباری واڵتان ،ناوچەكە نەشێوێنێ.
لەو ڕاپۆرتەدا باس لە هێزی قودسی سوپای پاسداران كراوە كە بۆ بەرەوپێشبردنی
سیاسەتی چەوت و تێكدەرانە كەڵكی لێ وەردەگیرێ و بە چەك و تەقەمەنی هاوكاری حوسیە
شیعەكانی یەمەن دەكا و تەنانەت بۆ بەروپێدانی هەوڵی تیرۆریستی هاوكاری فەرماندەكانی
ڕێــكــخــراوی تیرۆریستی ئەلقاعیدە دەكــا.
[وەزیری بەرگریی ئەمریکا:
وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمەریکاش،
كــۆمــاری ئیسالمیی ئێران بە گەورەترین
پێوەندیی نێوان ئێران و ئەمریکا
و مــەتــرســیــدارتــریــن هــەڕەشــەكــانــی دژ بە
بەو مەرجە جێبەجێ دەبێ ،کە
ئــەمــەریــكــا دەزانــــــێ .هــیــتــر نــۆئــرت دەڵــێ
ئەو ڕێژیمەی ئێستای ئێران
ئــێــران ڕۆحــی ڕێككەوتننامە ناوكییەكەی
5+1ی پێشێل كــردوە و ئەمەریكا باش لە
نەمێنێ ،چونکە ئەو ڕێژیمە هەم
هــەوڵــە تێكدەرانەكانی كــۆمــاری ئیسالمی
لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا ڕۆڵی
ئــێــران ئــــاگــــادارە .ئــێــران هــەڕەشــەیــە بۆ
ئاژاوەگێڕی دەبینێ و هەم لە
ســـەر هــاوپــەیــمــانــەكــانــی ئــێــمــە و ئێمەش
بەڵێنمان بە ئیسرائیل و هاوپەیمانەكانی
نێوخۆی ئێرانیشدا ڕێژیمێکی
دیــــکــــەمــــان داوە کــــە ب ــی ــان ــپ ــارێ ــزی ــن.
دیکتاتۆرە]
جێیمز ماتیس ،وەزیری بەرگریی ئەمریکاش
ڕایگەیاندوە ،گرفتی سەرەکیی ئاڵۆزییەکانی
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست ڕێژیمی ئێرانە و ،پێی
وایە هەتا ڕێژیمی ئێران نەگۆڕێ ،پێوەندیی [جێیمز ماتیس :ساڵی  ٢٠١١و
نــێــوان ئــێــران و ئەمریکا مومکین نابێ .ئەو کاتەی ئێران مووشەکی
لـــە وتـــــارەکـــــەی وەزیـــــــری بــەرگــریــی دەنارد بۆ هێزە عێراقییەکانی
ئەمریکادا ،کە لە ماڵپەڕێ باڵوکردنەوەی
هەواڵی ‹›دەیلی کالەر››دا باڵو بووەتەوە ،دژبەری ئەمریکا و بە هۆی
بە ئاشکرا داوای گۆڕینی ڕێژیمی ئێران هێرشی ئەو هێزانەوە و بەو
دەکــا و دەڵــێ›‹ :پێوەندیی نێوان ئێران و مووشەکە ئێرانییانە بەشێک
ئەمریکا بەو مەرجە جێبەجێ دەبێ ،کە ئەو
ڕێژیمەی ئێستای ئــێــران نەمێنێ ،چونکە لە سەربازە ئەمریکایویەکان
ئەو ڕێژیمە هەم لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا کوژران ،ئەمن بەبێ تۆسقاڵێک
ڕۆڵی ئاژاوەگێڕی دەبینێ و هەم لە نێوخۆی شک و گومان داوام کرد
ئێرانیشدا ڕێژیمێکی دیکتاتۆر ئەو دەڵێ لە بەرەنگاری ئێران ببینەوە ،کەچی
ئێران هەڵبژاردن دەکرێ ،بەاڵم ئەوە ڕێبەری
واڵتــە کە هەموو بڕیارەکانی بە دەستە و دەوڵەتی ئۆباما ڕێی لەو کارە
تەنانەت بە ڕوونی دەسنیشانی دەکا کە چ گرت]
کەسانێک خۆیان بۆ هەڵبژاردنەکان کاندید
بکەن و ئیجازە نادا خەڵکانێک بە بۆچوونی جیاوازەوە ببنە کاندیدی هەڵبژاردنەکان.
ئــەوەش وەک ئــەوە وایــە ،کە سەرۆکی ئێستای ئەمریکا بڕیار بدا چ کەسانێک ببنە
کــانــدیــدی هــەڵــبــژاردنــی داهــاتــووی ئەمریکا و دوای هەڵبژاردنەکانیش ،خــۆی هەر
لە کۆشکی سپیدا بمێنێتەوە و جێگۆڕکێ بە کەسانی هەڵبژێردراوی خــۆی بکا››.
جێیمز ماتیس لەبارەی سیاسەتی دەرەوەی ڕێژیمی ئێران دەڵێ›‹ :ساڵی  ،٢٠١١ئەو کاتەی
ئێران مووشەکی نارد بۆ هێزە عێراقییەکانی دژبەری ئەمریکا و بە هۆی هێرشی ئەو هێزانەوە
و بەو مووشەکە ئێرانییانە بەشێک لە سەربازە ئەمریکایییەکان کوژران ،من بەبێ تۆسقاڵێک
شک و گومان داوام کرد ،بەرەنگاری ئێران ببینەوە ،کەچی دەوڵەتی ئۆباما ڕێی لەو کارە گرت››.
ماتیس دەڵت›‹ :بۆ هەر شوێنێکی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست چووبێتم ،لە تیالڤیڤەوە تاکو
قاهیرە ،هەمووان ئێران بە گرفتی سەرەکیی ئاژاوەکانی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست دەزانن››.
وەزیری بەرگریی ئەمریکا لە درێژەدا باسی دەستوەردانی ئێران لە واڵتانی ناوچەی
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا دەکا و دەڵێ›‹ :ئێران نەبوایە ساڵی  ٢٠١١خەڵکی سووریە ڕێژیمی بەشار
ئەسەدیان دەگۆڕی و ئەو شەش ساڵ شەڕ و وێرانییە نەدەبوو ،هەروەها ئێران مووشەکی
بالستیک بۆ شەڕخوازە حوسییەکان دەنێرێ و پشتیوانی لە حیزبوڵاڵی لوبنانیش دەکات››.
ماتیس لــەو وتـــارەدا بــاس لــەوە دەکــا کــە ئەمریکا کێشەی لــەگــەڵ خەڵکی ئێران
نییە ،ئــەو دەڵ ــێ گــەالنــی ئــێــران ئــاژاوەگــێــڕ نــیــن ،ڕێژیمی ئێرانە کــە خــەڵــک بەکرێ
دەگـــرێ و دەیــانــنــێــرێ تــا لــە پایتەختەکانی پاکستان و ئەمریکا بــاڵــوێــزی واڵتــان
تیرۆر بکەن .ڕێژیمی ئێرانە چەک بە گرووپە شیعەکانی ناوچەکە ،وەکــو حیزبوڵال
و حوسییەکان دەدا و ڕۆژه ــەاڵت ــی نــێــوەڕاســتــی لــە شـــەڕی مــەزهــەبــی وەرداوە.
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سیستمی «والیت مطلقە» و
دەسەاڵتداریی خەڵک لە ئێرانی ئێستادا

فشاری بێ ئامانی سیاسیی ئەمریکا بۆ سەر
ئێران لە ماوەی حەوتوویەکدا
هێشتا چەند ڕۆژێ ــک لــە بــڕیــاری کۆشکی سپی بــۆ گــەمــارۆی خستە ســەر چەند
كاربەدەستی ئێرانی و ڕێکخراو و دامودەزگای ئەو واڵتە كە لە سوپای پاسداران نیزیکن
نەگوزەرابوو کە ڕاپۆرتەکەی وەزارەتــی دەرەوەی ئەمەریكا تایبەت بە تیرۆریزمی
جیهانی لە ساڵێ  2016بــاو کــرایــەوە ،ڕاپۆرتێک کە تێیدا هەوڵە تێكدەرەانەكانی
ئــێــران بــەهــۆی پاڵپشتیكردنی تاقمە تیرۆریستەكان بــە تــونــدی مــەحــکــووم ک ــراوە.
لەو ڕاپۆرتەكەدا هاتووە ،ئێران پشتی ئەو تاقمە توندئاژۆ و تیرۆریستانەی گرتوە
کە دژی ئیسرائیلن و لە الیەكی دیكەیشەوە بە ڕۆژی ڕوون و ئاشكرا هاوشانی تاقمە
شیعە توندڕۆكانی عێراق و سووریە و یەمەنە و بە چەك و تەقەمەنی پشتیان دەگرێ
و بە بیانووی ڕاوێژكاری سەربازی هێزێكی زۆری خزاندووەتە نێو ئەو واڵتانەوە.
وەزارەتــــی دەرەوەی ئەمەریكا دەڵــێ ئــێــران لــە ئەفغانستان و پاكستان چەكدار
بــەكــرێ دەگــــرێ بــۆ ئــــەوەی بچنە پ ــاڵ تــاقــمــە شــیــعــەمــەزەبــەكــانــی نــێــو ســووریــە و
عــێــراق و بــە هــەمــوو هێزییەوە پشتی بــزووتــنــەوەوی حیزبوڵاڵی لوبنانی گرتوە.

ژماره٧٠٦ :

عومەر باڵەکی

لە دوای ڕووخانی سیستمی پاشایەتی لە
ئێران ،نیزامێکی نوێ دەسەاڵتی بە دەستەوە
گــرت کە هــەم بۆ گەاڵنی ئێران وهــەم بۆ
گەاڵنی دنیا نامۆ بوو .ئەو سیستمە لە ژێر
ناوی کۆماری ئیسالمیی ئێران هاتە مەیدان
ولە سەرەتادا وا بە خەڵک ناسێندرا کە لەودا
خەلک خاوەنی دەسەاڵت دەبن چونکە گەالنی
ئێران لە سیستمی پاشایەتیی ڕاپهڕیبوون و
وچیدیکە نەیاندەویست کەسێکی دی لە ژێر
ناوی پاشا وسێبەری خوا لە سەر زەوی
حوکمیان بکا و یەکیک لەو هۆکارەکانهی
سیستمی کۆماری ئیسالمی لە ریفراندۆمی
سالی  58دەنگی هێناوە ،هـهر ئــەوە بوو.
دوای ئهوه که قانوونی بنەڕەتی ئێران
نووسرا ،دهرکهوت کە پایەکانی ئەو نیزامە
نوێیە لە سەر حکومەتێکی دینی باوەڕمهند
ب ه مەزهەبی شیعەی  12ئیمامی و «والیت
فقیە» دامەزراوە ودوای تێپەربوونی دە ساڵ
بە سەر تەمەنی کۆماری ئیسالمی لە ساڵی
1368هەتاوی لە پێداچوونەوە بە قانوونی
بنەڕەتی لە ئەسلی 57دا وشــەی (مطلقە)
ش بە والیتهکه زیاد کرا وهەر لەو ئەسلەدا
چاوەدێری بە سەر سێ دەزگــای (قانوون
دانــان وبــەڕێــوەبــەری و دادوەری) کــرا بە
ئـهرکــی رێــبــەر و ئــەوە خــۆی نیشاندەری

دەســەاڵتــدارەتــیــی خەڵکە و قانوونەکانی
عورفین و مرۆڤەکان لە هەر کۆمەڵگایەک
بــە پێی تایبەتمەندی و نــیــازی خــۆیــان و
لە پرۆسەیەکی زەمەنیدا لە ســەری رێک
دەکــەون .هەر کاتێکیش پێویستی کۆمەڵگا
بــخــوازێ هــەمــوو ئــەو قــانــوونــانــە دەکــرێ
ئاڵوگۆریان بهسهردا بێ ،بۆ نموون ه ڕەنگە
لە سەردەمی ئیستادا کردارێک بە قانوون
مەنع کرابێ بەاڵم بە پێی ویستی کۆمەڵگا
هــەر ئــەو کـــردارە دەتــوانــرێ ئ ــازاد بکری
ومەنعی قانوونی لەسەر ههڵگیرێ ،بەاڵم
قانوونەکانی دیــن ن ـهگــۆڕن ل ـهب ـهر ئ ـهوی
دستکردی مرۆڤ نین و مرۆڤیش ناتوانێ
دەستکارییان بکا  .هەر بەو بەڵگە سادەیە
دەتوانین ئەوە بسەلمێنین کە کۆماری لەگەڵ
ئیسالمی دووچەمکی زۆر لێک دوورن وبە
تەواوی لە گەڵ یەکتر ناتهبان و ئەو ناتەباییە
لە درێژەی بابەتەکەدا زۆرتر دەردەکەوێ.
وهک بــاس کــرا لــە سیستمی کۆماریدا
ســەرکــۆمــار یــا بــە دەنــگــی ڕاســتــەوخــۆ یا
نــاڕاســتــەوخــۆی خەڵک هــەڵــدەبــژێــردرێ و
ئەگەر تەنانەت ئەو سیستمە دیموکراتیکیش
نەبێ و تەنیا ڕواڵەتیش بێ دیسان پرۆسەی
هــەڵــبــژاردنــێــک هــەیــە وخــەڵــک دێــنــە ســەر
سندووقی دەنگدان وئەو کەسەی سەر لە
سندووقی هەڵبژاردن دێنیتە دەرێ وهک
سەرکۆمار و کەسی یەکەمی واڵت دەسەاڵتی
بــەڕێــوەبــردنــی واڵتـــی دەکــەویــتــە دەســت.
بــەاڵم لــە سیستمی کــۆمــاری ئیسالمیی
ئێراندا ئەو کەسەی بە عینوانی سەرکۆمار
دوای تــێــپــەربــوون لــە پــاڵــوێــنــەی شــورای
نیگەهبان و لە پروسەیەکی هەڵبژاردن لە

[ لە سیستمی دەسەاڵتداریی دینیی ئێراندا خەڵک تەنیا ئەرکیان لە
سەرە و خاوەنی ماف نین ،چونکە بنەمای دین لە سەر ئەرک وتەکلیف
ڕاوەستاوە؛ بەاڵم جمهورییەت قەراردادێکی کۆمەاڵیەتییە لە نێوان
مرۆڤەکاندا و نوێنگەی دەسەاڵتدارەتیی خەڵکە و قانوونەکانی عورفین و
مرۆڤەکان لە هەر کۆمەڵگایەک بە پێی تایبەتمەندی و نیازی خۆیان لە
سەری رێک دەکەون]
ڕوخساری ڕاستەقینەی کۆماری ئیسالمییە
کە سیستمێکی ئیدۆڵۆژیکە و یهک کهس ل ه
ژێرناوی (والیت مطلقە فقیە) بە نوێنەرایەتی
ئــیــمــامــی زمـــــان حــوکــمــی ئـــێـــران دهکــــا.
ب ه چاوخشاندنێکی خێراش دهردهک ـهوێ
کــۆمــاری ئیسالمیی ئێران ه ـهم ل ه ڕووی
نـــاو وهــــەم ل ــە ن ــێ ــوەرۆک ــدا سیستمێکی
چــەنــدە لــەگــەڵ یەکتر نــاتـهبــایـه .کــۆمــاری
(جمهورییەت) جۆرێک لە دەسەاڵتە کە لە
خــەڵــکــەوە ســەرچــاوە دەگـــرێ وات ــا خەڵک
ڕاســتــەوخــۆ یــا نــاڕاســتــەوخــۆ دەســەاڵتــی
خۆیان دەگــوازنــەوە بۆ کەسێک کە لەژێر
ناوی سەرکۆماردا دەسەاڵتی بەرێوەبەری
واڵت وەئــەســتــۆ دەگـــرێ و لــەو سیستمە
دیموکراتیکەدا سەرکۆمار بۆ ماوەیەکی
زەمەنیی دیاریکراو و بە دەنگی متمانەی
زۆریــنــەی خەڵک ئــەو پۆستە وەردەگـــرێ.
سـ ـهرک ــۆم ــار هـــەم ل ــە ب ــەرام ــب ــەر خــەڵــک
وهەم لە بەرامبەر نوینەرانیان ل ه پارلمان
بەرپرسیارە .ب ـهاڵم لە سیستمی کۆماری
ئیسالمیدا ئهگهرچی ل ه ڕواڵهتدا سەرکۆمار
لە الیــەن خەڵک و بە شێوەی راستەوخۆ
هەڵدەبژێردرێ ،بەاڵم لەنێوەرۆکدا ئەوهی
ســەرکــۆمــار ڕادەســپــێــری بــۆ وەرگــرتــنــی
پۆستەکەی ڕێــبــەری کــۆمــاری ئیسالمییە
و بە پێ ئەسڵەکانی  57و 110لە قانوونی
ئەساسیدا سەرکۆمار لە بەرامبەر رێبەردا
بەرپرسیارە نەک خەڵک یا نوینەرانی خەڵک.
کە بــاس لە وشــەی ئیسالمیی پاشگری
ک ــۆم ــاری لــە سیستمی ســیــاســی ئــێــرانــدا
دەکــرێ دەبــێ ئــەوە بزانین کە ئەو دووانــە
لە سیستمی بەرێوەبەریی واڵت و ویست
وداخـــوازی کۆمەڵگا بۆ خۆ گونجاندن لە
هەموو بوارەکانی ژیــان لەگەل سیستمی
جیهانیدا لەگەڵ یەکتر لە ناتەبایی دان.
ئیسالم و ئیسالمییەت مەسەلەیەکی دینییە
کــە لــە چ ــوارچ ــێ ــوەی دەســـەاڵتـــی مــرۆڤ
بەدەرە و قانوونەکانی لەالیەن مرۆڤەکانەوە
ناتوانرێ دەســکــاری بکرێن .لە سیستمی
دەسەاڵتداریی دیندا خەڵک تەنیا ئەرکیان لە
سەرە و خاوەنی ماف نین ،چونکە بنەمای
دین لە سەر ئــەرک وتەکلیف ڕاوەســتــاوە.
واتـ ه ئیسالمییەت لە سیستمی حکومەتیی
ئێراندا نوینگەی دەسەاڵتدارەتیی دینییە،
بــەاڵم کۆماری (جمهوریەت) قەراردادێکی
کۆمەاڵیەتییە لە نێوان مرۆڤەکاندا و نوێنگەی

الیەن خەڵکەوە دەبێ بە سەرکۆمار ،نابێتە
کهسی یەکەم لە بەرێوەبەریدا بەڵکوو بە
پێی ئەسلی 113ی قانوونی بنەڕەتیی ئێران
ســەرکــۆمــار دوای ڕێــبــەر دەبێتە نەفەری
دووهەم لە بەرێوەبەریی سیستم داو تەنانەت
هەر لەو ئەسلەدا کە باس لە دەسەاڵتەکانی
ســەرکــۆمــار دەکــــا ،ه ــات ــوه :ســەرکــۆمــار
«ب ــەرپ ــرس ــی جــێــب ـهجــێــکــردنــی قــانــوونــی
ئەساسی و سهرۆکی دەزگای بەرێوەبەری
(دەوڵەت) یە» کە هەر وەک پێشتر باسمان
کرد بە پێی ئەسڵی  57لە قانوونی ئەساسی
چــــاوەدێــــری ب ــە ســـەر ئـــەو دەزگـــایـــە لە
ئەستۆی ڕێبەرە و ئەوە جگه لەو بابەتانە
کــە ڕاســتــەوخــۆ پێوەندییان بــە ڕێــبــەرەوە
دەبــێ؛ کهچی ئ ـهو ه لەحاڵێکدایە کە ڕێبەر
هیچ نوێنەرایەتیی خەڵک ناکا و ڕاستەوخۆ
لەالیەن خەڵکیشەوە هەڵنەبژێردراوە ،بەڵکوو
بە پێی ئەسڵی5ی قانوونی ئەساسی ڕێبەر
نوینەری ئیمامی زهمانە و هەتا دەرکەوتنی
ئیمامی زمان «مهدی موعود» وەلی ئەمری
موسولمانهکانە .لهالیهکی دیکهو ه کاتێک لە
قانوونی بنەڕەتی ئیراندا چاو بە مەرجەکانی
بەربژێربوون بۆ پۆستە سەرەکییەکانی
کــۆمــاری ئیسالمیدا دەخشێنین دەبێنین
ئهو مهرجانهی بۆ سەرکۆمار دەستنیشان
کراون زۆر جیاوازن لەگەڵ ئەو مەرجانەی
کە بۆ ڕێبەر دەستنیشان کراون بۆ نمونە
لــە ئەسڵی  115کــە بــاس لــە مەرجەکانی
ســەرکــۆمــاربــوون دەکــا دەڵــێ :سەرکۆمار
دەبــی بـ ه ڕهچ ـهڵ ـهک ئێرانی بــێ بــەاڵم لە
ئەسڵی  109دا کــە بــاس لــە مەرجەکانی
رێبەر دەکا قانووندانەری ئیرانی خۆی لە
ئاستی ئێرانیبوون و هاونیشتمانیبوونی
ڕێبەر پاراستوە وزۆرتر سهرنجی داوەتە
الیەنی دینی و مەزهەبیی ئەو کە لە توانای
دابێ رێبەریی دنیای ئیسالم بکا! بەو مانایە
ڕێبەر دەتوانێ غیرە ئیرانیش بێ ،لە حاڵیکدا
سەرکۆمار هــەر بەپێی قانوونی بنەڕەتی
ئــێــران لــە ئەسڵی  114دا ڕاســتــەوخــۆ بە
دەنگی خەڵک هەڵدەبژێردرێ بەاڵم بهپێی
ئــەســڵــی  107رێــبــەر لــەالیــەن مەجلیسی
خوبرەگانی رێبەری هەڵدەبژێردرێ کە لە
زاهیردا ئەو مەجلیسەش لە الیەن خەڵکەوە
هــەڵــدەبــژێــردرێ بـــهاڵم ل ـ ه ڕاســتــیــدا ئــەو
هەڵبژاردنەی خەڵک بۆ دەستنیشانکردنی
مەجلیسی خۆبرەگان هێچ شەرعییەتێکی
خەڵکی بە دەسەاڵتدارەتی وەڵی فەقی نادا.

بــەو مانایە خەڵک کارناسانی مەزهەبی
هەڵدەبژێرن هەتا وەلی فەقێهێکی ساڵح و
زانا لە مەزهەبی ڕەسمی واڵت ببینەوە و
ئــەو پلە دەســەاڵتــەی کە نوێنەری ئیمامی
زمان لەسەر زەوی هەیەتی پێی ببخشن ،واتا
شایهدیی ئەوان دەبێتە هۆکار بۆ باوەڕی
کۆمەلگا کە ئەو کەسە نوینەرایەتیی ئیمامی
زمان دەکا و خەڵک دەبێ لە ژیر فەرمان
و بریارەکانی دەر نەچن ،چونکە دەرچوون
لەو فەرمانانە دەرچوونە لە فەرمانی خوا.
ب ه الیهکی دیکهشدا مەجلیسی خوبرەگان
ک ه بەرپرسیار ه لە دانانی رێبەر خۆی دەبێ
لە پاڵوێنەی شــوڕای نیگابانهو ه تێپهڕێ و
شــورای نیگابان خۆی چاووگوێی رێبەر ه
و لەهەمان کاتدا بەپێی ئەسڵی  108ئەو
مەجلیسەسەاڵحییەتی ئەوەی هەیە کە خۆی
ئایننامەکان و قانوونەکانی تایبەت بە خۆی
گەاڵڵە بکا و هەر خۆیشی پەسندیان بکا ،بی
ئەوەی دەزگایەکی دیکە هەبێ بتوانی تانەی
لێ بدا .بۆ هەڵبژاردنی ئەندامەکانیشی بە پێی
قانوونی پەسندکراوی شورای نیگەهبان بۆ
هەڵبژاردنی مەجلیسی خۆبرەگان لە مادەی
سێی ئەو قانوونە کە باس لە مەرجەکان دەکا
بۆ خۆ پااڵوتنی بەربژێرەکان ،لە کۆتایی
مــادەکــەدا سێ (تبصرە)ی هیناوەتهو ه کە
بە ئاشکرا دهریدهخهن کە خودی ڕێبەر بە
تەواوی زاڵە بە سەر پرۆسەی دیاریکردنی
یەک یەکی ئەندامەکانی مەجلیسی خوبرەگان.
تــبــصــرەکــان -1( :دەبـــێ لــە پــاڵــوێــنــەی
شــــووڕای نیگەهبان دەرب ــچ ــن-2 .ک ــەس
یــا کــەســانــێــک بــە ه ــەر شــێــوەیــەک ڕێــبــەر
سەاڵحییەتیان تەئید دەکا پێویست بەتەئییدی
شووڕای نیگابان ناکا -3.پێویست ناکا کە
بــەربــژێــرەکــان نیشتەجێ یــا لــە دایکبووی
حـــــــەوزەی هـــەڵـــبـــژاردنـــی خـــۆیـــان بـــن).
تیۆریی «والیت مطلقە فقیە «سەرچاوەکەی
دەگەڕێتەوە بۆ مەزهەبی شیعە کە لە ئیستادا
ئەساس وبنەمای کۆماری ئیسالمییە ،هەر
وەک گوترا لەو سیستمەدا وەلی فقیهـ جگە
لــە پێگەی مــەزهــەبــی خــاوەنــی پێگەیەکی
سیاسی بە هێزە و هــەرئــەوە وایــکــردووە
ببێتە خاوەنی دەسەاڵتێکی ڕەهــا .هەموو
کات مەترسیی ئەو تیۆرییە لەوەدا بووە کە
دین بەتەواوی لەگەڵ سیاست تێکەاڵو بێ
ودەبینین کە لە سیستمی کۆماری ئیسالمیدا
ئــەو تێکەڵکردنە لــە هــەمــوو جومگەکانی
دەســــەاڵتــــدا ڕەن ــگ ــی داوەتـــــــەوە .چونکە
باوەڕمهندبوون بە مەزهەبی ڕەسمی واڵت
بۆتە پێوەر بۆ وەرگرتنی هــەر پۆست و
بەرپرسیارەتییهک لە حکومەت و دەوڵەتدا .
عـهبــدولــکـهریــم س ــروش «والیـــت مطلقە
فقیهـ « ب ه ئیستبدادی دینی ناو دهبا و دهڵێ
«بهبوونی ئهو نیزامی دیموکراتیک پێک نای ه
و ک ـهس لە ژێــر ئــااڵی «والیــت مطلقە»دا
چاوی ب ه دادپ ــەروەری ناکهوێ و تیوریی
«والیــت مطلق ه فهقیهـ» ههر لە سەرەتاوە
تــیــوریــی ـهکــی دوور ل ــە ئ ــەخ ــاق بـــوو».
ئــــامــــاژه بـــ ه چـــهنـــد خــــاڵ دهریــــدهخــــا
کــ ه جــمــهــوریــەت وئــیــســامــیــیــەت چــەنــدە
لــێــک دوور و لــە گـــەڵ یــەکــتــر نــات ـهبــان:
_ حــکــومــەتــی خــەڵــکــی لــە خـــــوارەوەڕا
ب ــۆ ســــەری هـــەڵـــدەبـــژیـــردرێ ،بــــەاڵم لە
حــکــومــەتــی «والیـــــــت»دا ل ــە ســـــەرەوەڕا
بـــــۆ خــــــــــــــوارەوە دیــــــــــاری دەکـــــــــرێ.
_ لە حکومەتی خەڵکیدا کاربەدەستانی
حکومەتی لە الیەن خەڵکەوە هەڵدەبژیردرێن
و الدەبردرێن بەاڵم لە حکومەتی «والیت»دا
خەڵک لە دانــان و البــردنــی کاربەدستانی
حــکــومــەتــدا هــیــچ رۆڵ ونــەخــشــیــان نییە.
_ لە حکومەتی خەڵکیدا هەموو سیستمێکی
سیاسی کاتییە و بە پێی هەلومەرج و پێویستی
کۆمەلگا ئالوگۆری بەسەر دادێ ،بەاڵم لە
حکۆمەتی»والیت»دا سیستم بۆ هەتاهەتاییە.
_ لــە حکومەتی خەڵکیدا ،حکومەت یا
دەوڵــــەت لــە بــەرابــەر نــویــنــەرانــی خەڵکدا
بەرپرسیارن و لە ژیر چــاوەدیــری ئەوان
دان ،بەاڵم لە حکومەتی «والیــت»دا وەلیی
ئــەمــر یــا حــاکــم تەنیا لــە بــەرابــەر خــوادا
بــەرپــرســیــارە و خ ــۆی لــە ب ــەراب ــەر هیچ
دەزگایەکی دیکەدا بە بەرپرسیار نازانی.
_ ل ــە حــکــومــەتــی خــەڵــکــیــدا دەســــەاڵت
چــوارچــێــو ه و ســنــووریــان هـهیـ ه و کەس
دەسەاڵتی ڕههــای نییە بەاڵم لە حکومەتی
«والیــت»دا ڕێبەر دەسەاڵتی رەهای هەیە.
_ لە حکومەتی خەڵکیدا کەس لە سەرەوەی
قانوون نییە بەاڵم لە حکومەتی «والیت»دا
ڕێبەر لە ســـەرەوەی قانوونە و تەنانەت
دەت ــوان ــێ قــانــوونــی ئــەســاســیــش ڕابــگــری.
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وتووێژ

د .مەنسوور سۆهرابی :ژینگەی کوردستان و مەترسییەکانی سەر ئەو ژینگەیە
قەت داڵغەی دەسەاڵت نەبووە و نییە
[ ژینگە و زیانەکانی سەر ژینگە باسێکە لە بن هەرای کایە سیاسی و خەسارە
کۆمەاڵیەتییەکاندا شاردراوەتەوە و خراوەتە پەراوێزەوە ،بەاڵم ئەم مەترسییانە وەک
ئاگری بن خۆڵەمێش هەر جار ناجارێک کڵپە دەکەن .دووریش نییە ڕۆژێک هەموو
کۆمەڵگا بەرەو قەیرانێکی جیددی بکەنەوە.
«کوردستان» ئەو بابەتەی لەگەڵ بەڕێزیان کە پێشێنەی  13ساڵ وانەوتنەوەی
لە زانکۆی ئازادی مەهاباددا هەیە و لە ئێستادا ئەندامی لێژنەی زانستی لە بەشی

توێژینەوەکانی ئۆکۆلۆژیی زانکۆی «کیل»ی ئاڵمانە ،هێناوەتە بەر باس]

لەگەڵ ئەوەی ڕۆژانــە میدیاکان باس
لــە زیــان و خەسارەکانی پیسبوونی
ژینگە لە ئێران بە تایبەت پیسبوونی
هەوا دەکەن ،بەاڵم وا هەست دەکرێ کە
هێشتا کۆمەڵگا هەستی بەو مەترسییە
گەورەیە نەکردبێ ،ئایا ئەوە ناوشیاریی
خەڵکی لەپشتە ،یــان ســیــاســەت و
شێوەی مودیرییەتی دەوڵەتە نایەڵێ
ئەو بابەتە بەو شێوەیە جێ بکەوێ؟
بــــەداخــــەوە گــرنــگــی و س ــەرن ــج ــدان و
پــاراســتــنــی ژیــنــگــە کــەوتــۆتــە پ ــەراوێ ــزی
کێشە و ئارێشەکانی دیکەی وەک کێشە
کۆمەاڵیەتی ،سیاسی و ئابوورییەکانەوە
و ئــەمــڕۆکــە ژینگە کەڵکەڵەی سەرەکیی
خــەڵــک و ح ــک ــووم ــەت نــیــە .چــونــکــی لە
ڕوانگەی ئەوانەوە پرس و بابەتی گرنگتر
و هەستیارتر هەن کە لەڕاستیدا ئەوەش بۆ
خۆی ماکە و هۆکاری سەرەکی هەموو ئەو
کێشانەن کە ڕووبــەرووی ژینگە دەبنەوە.
ئــەوەی ئێستا هەیە چەشنێک بێگانە و
نامۆبوونی خەڵک و حکوومەتە دەگەڵ ئەو
بابەتە گرنگە ،بەاڵم دەگەڵ ئەوەشدا خەڵک بە
پێکهێنانی رێکخراوەو و گرووپی جۆراوجۆر
لـــەو بـــــوارەدا لــە حــکــوومــەت چــاالکــتــرە.
لــە ئــێــســتــادا بــە گشتی بــاوتــریــن
و زیــاتــریــن خــەســارەکــان بــۆ ســەر
ژینگەی کوردستان و هــەروەهــا زیانە
ژینگەییەکان بۆ سەر ژیانی خەڵک لە
ئێران و کوردستان چین و کامانەن؟
لەڕاستیدا هەموو بەش و لکەکانی ژینگە
(ئاو ،خاک ،هەوا ،لێرەوار ،تااڵو (زۆنگاو) و
جۆراوجۆرییە ژینگەییەکان و  )...لە ئێران
تووشی کێشەن و بە جۆرێک لە قەیراندان.
لــە ئێرایش هەتا قەیرانەکە ناکەوێتەوە،
فاکتۆرە ژینگەییەکان ناکەونە بەرسەرنج!
پاش قەیرانەکەش هەموو الیەک بە جۆرێک
لــە ج ــۆران دەکــەونــە بیر چــارەســەری! لە
حاڵێکدا فاکتۆرە ژینگەییەکان پێویستییان
بە چەشنێک بەڕێوەبەریی چەند الیەنە و
مۆنیتۆرینگ هەیە .لە ئێران پاش دامەزرانی
کـــۆمـــاری ئــیــســامــی و جــێــبــەجــێــکــردنــی
بــەرنــامــەکــانــی گــەشــە و پــەرەپــێــدان بەبێ
ڕەچــــاوکــــرانــــی تـــوانـــایـــی و هــەڵــگــریــی
ئیکۆلۆژیکیی واڵت ،سەرچاوە سرووشتی
و ژینگەییەکان تووشی خەسار و زیانێکی
زۆر بــوون .بۆ وێنە دەتوانین ئــامــاژە بە
بەفیڕۆچوونی زیاتر لە هەشتا لە سەدی
ســەرچــاوەی ئــاوە ژێــرزەویــیــەکــان بکەین.
ئەدی ئاوەکانی ســەرزەوی چی؟ ئەوانە
باش مودیرییەت کراون؟ ئایا ئەو هەمووە
ب ــەن ــداوان ــەی بــە تــایــبــەت لــە کــوردســتــان
لـــێـــدراون خــزمــەتــی ژیــنــگــە و ژێــرخــانــە
ســروشــتــیــیــەکــانــی کــوردســتــانــی کـ ــردوە؟
ئـــاوە ژێــرزەویــیــەکــان بــەنــدن بــە ئــاوە
خورێنەکانی سەرزەوی .بۆیە بەڕێوەبەریی
چــەوتــی ئــــاوە ڕەوانـــەکـــانـــی ســــەرزەوی
کاریگەریی لەسەر سەرچاوە ژێرزەوینەکانی
ئاو دەبــێ .لێدانی بەنداو کاتێ پێویست و
گــونــجــاوە کــە هــەمــوو فــاکــتــۆرە ئــابــووری،
کــۆمــەاڵیــەتــی ،سیاسی و ژینگەییەکان و
هــەروەهــا پشکی نــەوەکــانــی داهــاتــوو لە
سروشت لەبەرچاو گیرابێ .بەاڵم بە داخەوە
لــە ئــێــران بایەخێک بــەو شتانە نـــەدراوە.
لە ئێران زۆربەی هەرە زۆری بەنداوەکان
لەگەڵ کێشەی ژینگەیی بەرەوڕوون ،ئەوەش
لە جێی خــۆی کە ئێستا لێدانی بەنداو لە
دنیادا وەالنــراوە و لەو جێیەدا کە مرۆڤ
هیچ چارەیەکی دیکەی جیا لە دروستکردنی
بەنداو نییە ،لەوێ دەبێ بەو تایبەتمەندییانەی
لــەســەرەوە بــاس کــران لێبدرێ .بە گشتی
لێدانی بەنداوی زۆر نیشانەی پەرەسەندن
و گـــەشـــەی ئـــابـــووریـــی واڵتـــێـــک نــیــیــە.
لــە پــێــوەنــدی لــەگــەڵ وشکبوونی

گــۆلــێ ورمـــــێدا ،ئــایــا ویشکبوونی
گــۆلــی ورمــــێ کــاریــگــەریــی لــەســەر
ژیــانــی خــەڵــکــی کــوردســتــان هــەیــە؟
وشکبوونی گۆلی ورمێ لە بەڕێوەبەری
و بەکارهێنانی هەڵە و نازانستییانەی ئەو
سەرچاوە ئاوییانەوە سەرچاوە دەگرێ کە
دەڕژێــنــە ئــەو گــۆلــەوە! دەگــەڵ وشکبوونی
گۆلی ورمێ میکرۆکلیمای ناوچەکە تووشی
گــۆڕان هاتوە و ئــەوەش کار دەکاتە سەر
هەموو بەشە ژینگەییەکانی دەورووبـــەر.
بەربێژی کراوە تۆف و تۆفانە سوێرەکان
دەت ــوان ــن هــەتــا  ٧٠کیلۆمێتر ئــەوالتــری
گۆلەکە بخەنە ژێر کاریگەریی ڕاستەوخۆی
خۆیانەوە و تەنانەت بە شێوەیەکی دی تا
 ٥٠٠کیلۆمێتریش کاریگەریی هەر بمێنێ.
هەوڵێکی زۆر و بەرنامەی زۆر هەیە
کە لە رێگای تێکردنی ئاو کە زیاتریش
ئــاوی ســەرچــاوەکــان لە کوردستانن،
ئــەو گــۆلــە بــژێــنــنــەوە .ئــەو هــەواڵنــە
سەرکەوتوو دەبن یان نا ،لە جێی خۆی،
بەاڵم ئایا خودی ئەوە زیان بە ژینگەی
کوردستان ناگەیەنێ لە جێەکی دی؟
هــەر لــەبــنــەڕەتــدا گــواســتــنــەوەی ئــاو لە
شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی دیکە لە بــواری
ژینگەییەوە کێشەخولقێنە ،لە پێوەندی لەگەڵ
گۆلی ورمێشدا هەروەها .چونکی دەڤەرەکە
دەگــەڵ هەڵومەرجی ژینگەیی ناوچەکە کە
بــەرهــەمــی خۆگونجاندنێکی دووردرێــــژە
ڕاهاتوە و یەکەم زیانی ڕاکێشانی ئاو بۆ
ئــەو مەڵبەندە ،ملی جــۆراوجــۆریــی ژینگە
دەگــرێــتــەوە .گۆلی ورمــێ بــۆ گەیشتن بە
هاوسەنگی ئیکۆلۆژیک پێویستی بە سی
و دوو میلیارد مێتری سێ جا ئــاو هەیە!
لە حاڵێکدا ئێستا ئاستی ئاوی گۆلی ورمێ
کەمتر لە دوو میلیارد سێجا یە و دوای
گەیشتن بە ئاستی ئیکۆلۆژیکی خۆی هێشتا
دەبێ لە ساڵدا دوو میلیارد سێجا ئا برژێتە
ئــەو گــۆلــەوە کەچی ئــەوەنــدە ئــاوە دابین
نــاکــرێ! بۆیە بــە ب ــڕوای مــن گۆلی ورمــێ
ناگەڕێندرێتەوە سەر هەڵومەرجی پێشوو،
تەنیا بــە بــەڕێــوەبــەریــی دروســتــە دەکــرێ
ســەدا بیست و پێنجی ئاوەکە بپارێزرێ.
باسی ئاگرتێبەربوونی دارستانەکان
لە کوردستان باسێکی تایبەتترە .ئێوە
لەو بارەوە دەڵێن چی؟ ئایا ئەو هەمووە
سووتمانە بە ئاسایی و سرووشتیی دەبینن؟
وەک بەرپرسان خۆیان دەڵێن هۆکاری
زۆربەی ئاگرکەوتنەکانی دارستانەکانی ئێران
خەڵکن ،واتە مرۆیین ،بەاڵم ئەوەی حاشای
لێناکرێ ئەوەیە کە دوای ئاگرکەوتنەوەکان
لە نێو خــودی دەسەاڵتیشدا دەستوبرد و
هیممەتێکی بەرچاو نییە بۆ کووژاندنەوەیان،
خەڵکیش کەلوپەل و ئیمکاناتی زۆریــان
بــــۆ پــێــشــگــیــری لــــە ڕووداوەکـــــــــــــان و
ک ــووژان ــدن ــەوەی ئــاگــرکــەوتــنــەوەکــان نیە،
ک ــەوات ــە دەســـــەاڵت بــەرپــرســی ســەرەکــی
ئـــــەو قـــەیـــرانـــەیـــە کــــە زیـــاتـــریـــشـــی لــە
دارستانەکانی بناری زاگــرۆس روو دەدا.
دیکەی
بابەتێکی
خۆڵبارینەکان
خەسارەکانە لەسەر ژینگە و خەڵک.
ئایا هۆکارەکان نێوخۆیین یان دەرەکی؟
بەڕاستی ئەو دیاردەیە پێشی پێناگیرێ؟
ئەو تەپوتۆزەی کە لە خوزستان و پاشان
لــە کوردستانیش دەبــیــنــرێ ،ســەرچــاوەی
دەرەکــی و ناوەکی هەیە .هــەروەک باسم
کرد لە ئێران زۆربەی زۆنگاوەکان بەهۆی
خـــراپ بــەکــارهــێــنــان وشـــک بــــووون یــان
بەرەو وشک بوونن ،دەگەڵ وشک بوونی
زۆنگاوەکان ،خاک و خۆڵەکەیان هەڵدەدا
و بــە ســووکــە بــایــەک هەڵدەستێ و واڵت
دادەگرێ ،کە ئەویش پێوەندی بە خێرایی با
و کێشی خاک و خۆڵەکەوە هەیە کە جاری
وایــە ســەدان کیلۆمێتر دەپــێــون و دەگــەڵ
تێکەڵ بــوون بە هۆکارەکانی نەخۆشی لە
هــەوادا ،زۆر بە قووڵی لەشساغی مرۆڤ
و ژینگە دەخەنە مەترسییەوە .بۆ هۆکاری

دەرەکـــیـــش زۆربـــــەی ئـــەو تــەپــوتــۆزە لە
بیابان و سەحراکانی عێراق و سووریەوە
دێــن کــە دوای ئـــەوەی تورکیە لــە پەنجا
سال پێشەوە لە سەر رووبــاری دیجلە و
فووڕاتەوە خەریک ئاوبەند سازکردن بووە،
زیاتری کــردوە و هەتا گەیشتۆتە ئەمڕۆ.
کێ لە بەرامبەر ژینگەدا بەرپرسە؟ ئایا
ژینگە و ژینگە پارێز لە ئێران و کوردستان
لــە بــەرنــامــەکــانــی گــەشــەدا بایەخی
دراوەتـــێ؟ لە ئۆڕگانیزمی دەوڵەتی و
حکومیدا کێ «متولی»ی ئەو کارەیە؟
خ ــەڵ ــک بــەگــشــتــی ،چ دەســـــەاڵتـــــداران
و چ خــەڵــکــی دیــکــە س ــەب ــارەت بــە ژینگە
بەرپرسیارن ،دیــارە حکوومەت دەبــێ بە
پەروردە و رێنوێنی و بەرنامەڕێژی گونجاو
بەگوێرەی توانای ئیکۆلۆژیکی ناوچە دەوری
خۆی بگێڕێ و خەڵکیش بە بەرزکردنەوەی
ئاستی وشــیــاری و تێگەیشتووی خۆیان
هەوڵ بۆ پاراستنی ژینگە بدەن .سەبارەت
بەو بابەتە گرنگە من پێموایە ئێستا خەڵک
قۆناخێک لە حکوومەت و دوو قۆناخیش
لـ ــە پــێــش حــیــزبــە ســیــاســیــیــەکــانــەوەیــە.
کە باسی حیزبە سیاسییەکان دەکەی
مەبەستت ئۆپۆزیسیۆنە؟ ئەوان چییان
دەکەوێتە ئەستۆ کە نەیانکردوە؟ خۆ
ڕەوشەنگەری و ڕەخنەکان لەو دۆخە زیاتر
لەالیەن ئەوانەوەیە کە بە ڕۆژەڤ دەکرێ.
ئــەمــن پــێــمــوایــە حــیــزبــە سیاسییەکانی
ئۆپۆزیسیۆنیش زیاتر تەبلیغات و سیاسیکاری
بەو بابەتەوە دەکەن و بەرنامەیەکی ڕوون
و دیاریکراویان بۆ ژینگەی کوردستان نییە.
ئەمن لە ئێستادا لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
هەست بە بۆشایی بوونی حیزبی سەوز
دەکەم ،حیزبێک کە بە بەرنامەی سەرەکیی
ژینگەییەوە بێتە نێو کایە سیاسییەکانەوە.
جیا لە مەسەلەی خۆڵبارینەکان،
سووتانی دارستانەکان و حیکایەتی گۆلی
ورمــێ ئایا بابەتی دیکەی ژینگەیی و
خەسارەکانی سەر ژینگە هەیە باسی بکەین؟
هــەمــووان دەب ــێ بزانین ژیــانــی ئێمە و
نەوەکانی داهاتوومان لە گرەوی پاراستنی
سرووشت و ژینگە دایە و بە فەوتاندنی بە
پلەی یەکەم خاکەکەمان لە دەست دەدەن.
پێشنیار دەکەم پارتە سیاسییەکان بە دەست
هەڵگرتن لە درووشم بە کردەوە بێنە مەیدان
و ئەگەریش بکرێ بوار بۆ پێکهێنای پارتی
سەوزی رۆژهەاڵتی کوردستان خۆش بکرێ.
جــەنــابــت دیــســان بــاســت لــە پارتە
سیاسییەکان کرد ،لەبەرچی ڕوو دەکەیە
ئەوان و خیتاب بەوان دەدوێی؟ بۆ مەگەر
ئەوانن قەرار لەسەر ژینگەی کوردستان
دەدەن؟ یان مەگەر ئەوانن کە هۆکاری
زیان گەیاندن بەو سرووشتەن؟ یان مەگەر
ئەوانن کە دەبێ حیزبی سەوز پێک بێنن؟
حیزبە سیاسییەکان خەبات بۆ کوردستان
دەکەن و ژینگەی کوردستانیش لە مەترسی
دایە و لەوانەیە سبەی بۆ خەباتەکەی ئێمە
ژینگەیەک و خاک و نیشتمانێک نەبێ کە
سیاسەتی تێدا بکەن .ئەوە بابەتێکی گرینگە
کــە حیزبەکان کەمتر گرینگیی پــێــدەدەن.
م ــەس ــەل ــەک ــە ئــــەوەیــــە کــــە لـــەوانـــەیـــە
نیشتمانەکەمان لەنێو بچێ و ئــەگــەر لە
کوردستان بــوار بۆ ژیــان نەمێنێ کێ لێی
بــەرپــرســە؟ هــەمــوو دەزانــیــن کــە کۆماری
ئــیــســامــی دژ و دوژمــــنــــی نــــەتــــەوە و
نیشتمانەکەمانە ،ئەو کاتەیە کە ئەو پرسیارە
دێتە ســەرێ کە بەرنامەی حیزبەکان بۆ
پــاراســتــن و پشتیوانی لــە ژیــنــگــە چییە؟
لـــە کــۆتــایــیــدا هــــیــــوادارم هــەمــوومــان
لـــە گــریــنــگــیــی ئــــەو بــابــەتــە تــێــبــگــەیــن و
هەوڵەکانمان بــۆ پشتیوانی و پاراستنی
ژینگە چڕتر بکەینەوە ،چونکی لەبەردەم
ڕەوشـــێـــکـــی زۆر مـــەتـــرســـیـــداردایـــن.

ژماره٧٠٦ :
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کورد و ناتەبایی
نەتەوەیی
د .کامران ئەمینئاوە

زۆرجــار لە مێژوودا دەرفەتگەلێک بە پێی بارودوخی
نێوخۆیی و جیهانی پێک دێ کە شێوەی کەڵکوەرگرتن
لەو دەتوانێ چارەنووسی میللەتێک بەرەو ئاکامێکی نەرێنی یاخود ئەرێنی بگۆڕێ.
نەتەوەی کورد لە درێژایی مێژووی خۆیدا یەکێک لەو نەتەوانەیە لە دنیادا کە بەداخەوە بە
هۆگەلی جۆراوجۆر کە زۆرجاریش دەگەرێتەوە سەر بارودۆخی نێوخۆیی ،نەیتوانیوە
لەم دەرفەتانە کەڵکوەربگڕێ .کاتێک ئاوڕێک لە «ئامانجی کۆمەڵەی ژێکاف» بدەینەوە
کە لە یەکەم ژمارەی «نیشتمان» لە پوشپەری ١٣٢٢دا باڵوبۆتەوە ،دەبینین باس لە
هۆگەلێک دەکا کە ئێستاش پاش تێپەربوونی پتر لە حەوت دەیە لە نێوانماندا بە چەشنێکی
سەقامگرتوو ماوەتەوە و تەنیا شکڵەکەی لەوەدەچێ بە پێی بــارودۆخ گۆڕدرابێ.
لـــــە «ئــــامــــانــــجــــی ئــــێــــمــــە» روو بـــــە «بــــــــــرای کــــــــــورد» نـــــــووســـــــراوە:
«کــومــەلــەی ژ .ک بــە پــێــچــەوانــەی بەرهەڵست و ق ــورت و چەڵەمەییکی وەکــوو
دوژمنایەتیی خوبەخو ،دوبــەرەکــی و خــۆخــوری ،پوڵپەرستی و بیگانەدوستی
کە لەسەر ڕێگای پێشکەوتن و سەرکەوتنی کــوردا هەیە بە هەموو هێز و توانای
خوی تێدەکۆشێ تا زنجیر و کەلەمەی دیلی و ژێردەستی لە ئەستۆی نەتەوەی
ک ــورد دامــاڵــێ و لــەم کــوردســتــانــە لــەت و کــوتــەی ئێستا کوردستانێکی گــەورە
و ڕێکوپێک بێنێتە بــەرهــەم کــە هــەمــوو کــوردێــک بــە ســەربــەســتــی تــیــابــژیــت*».
کاتێک پاش ئەم هەموو ماوەیە کە بەسەر ئەم نووسراوەیەدا تێپەربووە ،کە چاو
بە بەسەرهاتی خۆمان و هەڵسوکەوتی حیزبەکانی کوردستان دەخشێنین ،دەبینین
سەرەڕای ئەم هەموو ئاڵوگۆڕەی لە جیهان و ناوچەدا ڕووی داوە ،ئێمەی کورد بە باش
و خراپەوە هەر لەو ئاستەدا ماوینەتەوە کە «ئامانجی ئێمە» باسی دەکا و بە داخەوە بەو
ئاستەی نەگەیشتووین کە وەکوو نەتەوەیەکی یەکگرتوو بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانمان
تەنانەت لەسەر چەند خاڵێکی هاوبەش ڕێککەوین .هەر دەڵێی بۆمان گرینگ نییە کە چۆن

[ کاتێک بوو کە کورد
بۆ گەیشتن بە حوکمی
زاتی ،واتە خودموختاری
تووشی ژێنوساید
دەبوو ،ئەنفاڵ دەکرا ،بە
سەدان هەزار کەسی
قوربانی دەدا و واڵتەکەی
خاپور دەکرا ئەمەی بە
شانازییەوە قەبوول دەکرد
و بۆ گەیشتن بە مافی
بەرامبەر لەگەڵ نەتەوەی
سەردەست خەباتی دەکرد،
بەاڵم ئێستا؟]
دوژمنانمان لە دوبەرەکی و کێشە نیوخۆییەکانمان بۆ تێکشکاندمان کەڵکوەردەگرن!
ئێمەی ک ــورد ئ ــەوەن ــدەی هێز و تــوانــامــان بــۆ تێکشکاندن و سووکایەتیکردن
بــە یــەکــتــر دەخــەیــنــە گـــەڕ ،ئ ــەون ــدە ئ ــەم هــێــزە تــەرخــانــی بــەربــەرەکــانــی لــەگــەڵ
دوژمــنــی هــاوبــەش نــاکــەیــن! تــەنــیــا بــەســە ،بــۆ ســاتــێــک ئــاوڕێــک لــە بــارودۆخــی
بــاشــوور و ڕۆژهـــــەاڵت بــدەیــنــەوە تــا ئـــاگـــاداری قــوواڵیــی ئ ــەم کــارەســاتــە بین.
لە ئێستادا ت ــەواوی نەیارانی کــورد هەوڵی خۆیان بۆ پێشگرتن لە ڕێفراندۆمی
٢٥ی ئــەیــلــولــی ئــەمــســاڵ وەگــەڕخــســتــوە ،بـــەاڵم نــە الیــەنــگــرانــی ڕێــفــرانــدۆم لە
کوردستان و نە ئــەوانــەی ڕەخنە لە دەســتــەاڵتــدارانــی هەرێم دەگــرن و ئــەوان بە
پاوانخواز تاوانبار دەکــەن؛ لە هیچ سات و کاتێکدا بۆ سووکایەتیکردن بە یەکتر
کۆتایی ناکەن و لەبیریان چــۆتــەوە کە لــەم ئاستە هەستیارەدا کــورد پێویستیی
بەیەکدەنگی و هــاودەنــگــی هەیە تــا بــە چــەنــدبــەرەکــی و هێرشکردنە ســەر یــەک.
کاتێک بوو کە کورد بۆ گەیشتن بە حوکمی زاتی ،واتە خودموختاری تووشی ژێنوساید
دەبوو ،ئەنفاڵ دەکرا ،بە سەدان هەزار کەسی قوربانی دەدا و واڵتەکەی خاپور دەکرا
ئەمەی بە شانازییەوە قەبوول دەکرد و بۆ گەیشتن بە مافی بەرامبەر لەگەڵ نەتەوەی
سەردەست خەباتی دەکرد ،بەاڵم ئەمڕۆکە لە ترسی برسێتی و نەگەیشتنی مووچە و
تێکچوونی وەزعی ئابووری و لە حاڵێکدا دژایەتیی دەوڵەتە دراوسێیەکان کە لە باری
مێژووییەوە دژی کورد بوون و هەن و دەشمێننەوە گەیوەتە ئەوپەڕی خۆی و هەوڵی
ڕێگری یان وەدواخستنی ئەم گشتپرسییە دەدەن؛ الیەنە کوردییەکان هەرکامیان
ئامادەن بۆ پەراوێزخستن و الوازکردنی یەکتر ،تەواوی پرەنسیپەکان بخەنە ژێرپێ.
لێرەدا ئەسڵی مەسەلەکە واتە سەربەخۆیی کوردستان لەبەرامبەر پاوانخوازیی هێزە
سەرەکییەکانی کوردستان خراوتە پەراوێزەوە و کێشە نێوخۆییەکان زەق کراونەوە.
تاوانبارکردنی یەکتر بە کوودەتاچی ،دیکتاتۆر ،مووچەوەرگڕی واڵتەکانی دیکە و هتد
بۆتە باسی ڕۆژ و ئەوەندەی کە هەوڵ بۆ هێرشکردنە سەریەک لەسەر شاشەی
تەلەڤیزیۆنەکان دەدڕێ بایەخ بــەم بڕیارە مێژووییەی کــورد لە باشوور نــادرێ.
لە نێوان ڕۆژهەاڵتییەکانیش کە پتر لە سێ دەیەیە حیزبەکانیان لە دەرەوەی سنووری
ڕۆژهەاڵتی کوردستان جێگیربوون وەزعەکە باشتر نییە و ئەوان ئەوەندەی کە سەرقاڵی
کێشە نێوخۆیییەکانن ،یەک لە سەدی توانایی خۆیان بۆ گەیشتن بە هاودەنگییەکی جیددی
تەرخان نەکردوە .هیچ کامیان یەکگرتن و پێکهێنانی بەرەیەکی هاوبەش ڕەت ناکەنەوە و
هاوکات دەیان هۆت بۆ سەرنەگرتنی بەڕە بۆ ڕیز دەکەن .ئەم هێزانە ئەوەندەی کە توانای
دەرکردن و دوورخستنەوەی ئەندامان و الیەنگرانی خۆیان هەیە ،یەک لە هەزار بە هۆی
کێشەی دەسەاڵت و پاوانخوازیی شەخسی و قۆڵقۆڵێن و حیزبی توانایی ڕێککەوتنیان
لەگەڵ یەک نییە .ئەم وەزعییەتە وایلێکردووین کە تەنانەت هێزەکانی بەشەکانی دیکە
کوردستانیش حیسابێکمان لەسەر نەکەن .نموونەکەی شێوەی هەڵسوکەوتی کۆنگرەی
نەتەوەیی کورد یان هێزەکانی باشوور لەگەڵ ئێمەی ڕۆژهەاڵتییە کە پاش باکوور
گەورەترین بەشی کوردستانی دابەشکراو پێکدێنین .لە ڕاستیدا چارە چییە؟ بڵێی بەم
فیکر و بۆچوونانەی کە لە نێو ئێمەدا هەن ،شایانی ئەوە بین کە ناوی نەتەوە لەسەر
خۆمان دابنێین؟ بڵێی کاتی ئەوە نەگەیشتبێ کە خەسارناسیی بیر و بۆچوونی خۆمان
بکەین و پێکەوە و بە دوور لە پاوانخوازیی و خۆبەزڵزانین و بە لەبەرچاوگرتنی
بەرژوەندی نەتەوەیی هێز و تواناییمان بۆ گەیشتن بە مافەکانمان وەپاڵ یەک نەخەین؟

8

ژماره٧٠٦ :

سیاسەت و کۆمەڵگا

کۆڵبەری و بااڵدەستیی دەسەاڵتی ئەمنیەتی
بەسەر ڕوانینی ئابووریدا

(بەشی بیست و چوارەم )
پاشماوەی پێشنووسی یاسای بنەڕەتی
ه ـهروههــا حیزبی جمهووریی ئیسالمی لهگهڵ حیزبه هاوتهریب
حەسەن حاتەمی
و پشتیوانهکانی لهو مهجلیسهدا  ،زۆرینهی کورسییهکانیان ههبوو.
خاڵی گرینگ له گۆڕانی چارهنووسی ڕاپهڕینی گهالنی ئێران و زاڵکردنی ویالیهتی فهقیهـ ،
بەوجۆرە بوو که ڕۆژێک دوای باڵوبوونهوهی ب هرنووسی یاسای بنهڕهتی له رۆژنامهی
کهیهاندا ،ئایەتوڵال خومهینی لهتوێژهکانی رووحانی ،رووناکبیر و بیرمندانی ئیسالمیی ویست
تا بهرنووسهکه تاوتوێ بکهن و له ماوهی یهک مانگی مۆڵهت پێدراویدا ،ههرچی بۆ ئیسالم بە
سوودە و لهگهڵ کۆماری ئیسالمی دێتهوه ،بهگرینگی بزانن و له ڕۆژنامهکاندا باڵوی بکهنهوە.
دوای ئهو باسه بوو که ڕهوتی ویالیهتی فهقیهـ ،بههۆی ئایەتوڵاڵ گوڵپایهگانی و ئایەتوڵاڵ
نهجهفی مهرعهشی و کهسانی غهیره مهالش هاته گۆڕی .ئەو چەمکە کرا به مهسهلهیهکی
گرینگ ،دوای ئهوهی ئایەتوڵاڵ مونتهزیری ل ه نوێژی ههینی تاراندا باسی کرد .حیزبی جمهووریی
ئیسالمیش ،ههم لهکاتی نوێژی ههینی و ههم له کۆڕ و کۆبوونهوهکاندا ،به کۆمەڵێک دروشم و
بڕیارنامه بهستێنی بۆ دروست کرد و له دانیشتنهکانی مهجلیسی خیبرگانیشدا ،کاری بۆ کرد
و به پهسندی گهیاند.
پاش پهسندکردنی فاجیعهی ویالیهتی فهقیهـ و بێ نێوهروک کرانی زۆربـهی بهندهکانی
یاسای بنهڕهتی ،خومهینی له واڵمی پرسیارێکی رۆژنامهی لۆمۆنددا ،که کۆماری ئیسالمی
چۆن نیزامێکه؛ گوتی :جمهووری فۆڕم و شکڵی حکوومهته و ئیسالم و قانوونه ئیالهییهکان،
نێوهرۆکی ئهو فۆرمهن)١( .
ویالتی فەقیهـ
دوای دامەزرانی کۆماری ئیسالمی لە ئێراندا ،بە پێی یاسای بنەڕتی نوێ _ کە بەهۆی ٧٥
نوێنەری مەجلیسی خیبرەگانی قانوونی ئەساسی ،کە  ٤٢کەسیان بە قەولی کاربەدستانی
کۆماری ئیسالمی موجتەهید و زۆرینەیان لە حیزبی جمهووری ئیسالمی بوون_ لە  ١٢ی
سەرماوەزی  ،)١٩٧٩(١٣٥٨پەسند کرا .بە پێی ئەسڵ و ماددە گەلێک ،یەکەم کاربەدەستی نیزام،
رێبەری مەزهەبی بە دەسەاڵتێکی ڕەها یاسایی کرا .ئەو پۆستە ناوی ویالیەتی فەقیهی لێنرا و
یەکەم وەلی فەقیهیش ،ئایەتوڵال خومەینی بوو.
لە یاسای بنەڕەتیی خولی یەکەمدا ،کە لە دەورانی دەیەی یەکەم دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی
کەم و زۆر کاری پێکرا لە ئەسڵی  ٥دا ،دەڵێ »:لە زەمانی حەزرەتی وەلی عەسر «عجەاللە
تعالی فرجە» ،لە کۆماری ئیسالمیی ئێراندا ،ویالیەتی ئەمر و ئیمامی ئۆمەت ،لەسەر شانی
فەقیهێکی عادڵ و بە تەقوایە کە زانیاریی لەسەر وەزعی دنیا هەبێ ،نەترس بێ ،مودیر و
بەڕێوەبەر بێ .زۆرینەی خەڵک ئەویان وەک ڕێبەر ناسیبێ و قبووڵیان بێ .لە کاتێکدا ،هیچ
فەقیهێک ئەو زۆرینەیەی نەبێ ،رێبەر یا شووڕای ڕێبەری ،پێکهاتوو لە فەقیهەکانی بە پێی
مەرجەکانی سەروو و ئەسڵی  ١٠٧وە ئەستۆی دەگرن».
ئەسڵی  ٥ی یاسای بنەڕەتی دوویەم لە کاتی هێنانە سەر دەسەاڵتی عەلیی خامنەیی _ وەلی
فەقیهی دوویەم_ شەرتی مەرجەعییەتیان البرد و بەوجۆرەیان لێکرد »:لە زەمانی نەبوونی
مێهدی لە کۆماری ئیسالمی ئێراندا ،ویالیەتی ئەمر و ئیمامەتی ئۆمەت لە ئەستۆی فەقیهێکی
دادپەروەر و بە تەقوایە .ئەو دەبێ شارەزایی لە وەزعی جیهان هەبێ ،نەترس بێ ،مودیر و
بەڕێوەبەرێکی باش بێ .ئەو بەپێی ئەسڵی  ١٠٧بەرپرسیار دەبێ».
ئەسڵی  ١٠٧ی قانوونی ئەساسیی یەکەم _ ساڵی  »: _١٣٥٨هەرکاتێک یەکێک لە فەقیهەکان
کە مەرجەکانی باسکراو لە ئەسلی  ٥ی ئەو یاسایە ،کە لەالیەن زۆربەی زۆری خەڵک ،بە
مەرجەعیت ناسرا و قبووڵ کرا ،هەر وەک ئەوەی سەبارەت بە مەرجەعی تەقلید و ڕێبەری شۆڕش،
ئایەتوڵاڵ (ئیمام) خومەینی کراوە .ئەو رێبەرە ویالیەتی ئەمرە و هەموو بەرپرسایەتییەکان ،کە
پێوەندیی بەوی هەیە ،لە عۆدەی دەبێ .ئەگەر وانەبوو ،خیبرەگانی[رێبەری] هەڵبژاردەی خەڵک
سەبارەت بەو کەسانەی کە سەاڵحییەتی مەرجەعییەت و ڕێبەرییان هەیە ،تاوتوێ و ڕاوێژیان
لەسەر دەکا .هەر مەرجەعێک پێوانەکانی رێبەریی تێدابێ ،بە خەڵکی دەناسێنن .ئەگەر نەبوو،
 ٣تا  ٥کەس کە مەرجەکانی ڕێبەریان تێدا بێ ،وەک ئەندامی شووڕای رێبەری دادەنرێن و بە
خەڵک دەناسێندرێن».
ئەسڵی  ١٠٧ی یاسای بنەڕەتی دوویەم _ پەسندکراوی ٦ی گەالوێژی ساڵی »: _١٣٦٨
دوای ئەوەی مەرجەعی زۆر بەڕێز و پەیرەوی لێکراو و ڕێبەری مەزنی شۆڕشی ئیسالمی و
دامەزرێنەری کۆماری ئیسالمی ئێران ،حەزرەتی ئایەتوڵال عوزما ئیمام خومەینی «قدس سرە
شریف» ،کە لە الیەن زۆربەی هەرەزۆری ،خەڵک بە مەرجەعییەت و ڕێبەری ناسرا و قبوول
کرا ،دانانی ڕێبەری لە ئەستۆی مەجلیسی خیبرەگانی خەڵکە .خیبرەگانی ڕێبەری لەبارەی
هەموو فەقیهەکانی مەرجهەبووی باسکراو ،بە پێی ئەسلەکانی  ٥و  ،١٠٩تاوتوێ و راوێژیان
لەسەر دەکا .هەرکات یەکێک لەوانەی سەبارەت بە حوکمەکان و مەوزووعاتی فقهیی و مەسەلە
گەلی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و جێی پەسندی زۆربەی خەڵک و پلە بەرزی تایبەتی بە پێی
ئەسڵی  ١٠٩زانی ،وەک ڕێبەر دەیناسێنێ .ڕێبەری هەڵبژێراوی خیبرەگان ،ویالیەتی ئەمرە و
هەموو بەرپرسایەتییەکانی لە ئەستۆیە .ڕێبەر لەبەرانبەر یاسا دا ،وەک خەڵکی ئاسایی واڵتە».
ئەسڵی  ١٠٩ی یاسای یەکەم« :مەرج و پەسن(صفت) ەکانی رێبەری:
 _1سەالحیەتیی عیلمی پێویست بۆ «افتا» ،لە بەشە جۆراوجۆرەکانی فیقهیدا( .ابواب
مختلف فقه) هەبێ.
 _2دادپەروەری و تەقوای پێویست بۆ ڕێبەریی ئۆمەتی ئیسالمی تێدابێ.
 _3تێگەیشتوویی دروستی سیاسی و کۆمەاڵیەتی ،بەتەدبیر ،نەترس ،مودیرییەتی بەتوانای
بۆ ڕێبەری هەبێ .کاتێک کەسێک کە ژمارەیەک لە مەرجەکانی باسکراو دا ،تێگەیشتوویی پتری
هەبوو ،لە پێشەوەترە.
ئەسڵی  ١٠٩ی یاسای دوویەم« :مەرج و پەسنەکانی ڕێبەر یا شووڕای ڕێبەری»:
 _1سەالحییەتی عیلمی و تەقوایی پێویستی بۆ «افتا» و مەرجەعییەت هەبێ.
 _2زانیاری سیاسی و کۆمەاڵیەتیی هەبێ ،نەترس و بەتوانا و مودیر بێ.
دەسەاڵتی رێبەر
دەسەاڵتی رێبەری ئیسالمی لە ئێراندا ،بە پێی ئەسڵی ١١٠ی یاسای بنەڕەتی بەو جۆریە:
 _1دانانی سیاسەتەکانی کۆماری ئیسالمی ئێران ،دوای ڕاوێژ لەگەڵ کۆڕی دیاریکردنی
بەرژەوەیی نیزام.
 _2چاوەدێری هەرچی باشتر ئیجراکردنی سیاسەتەکانی گشتیی نیزام
 _3فەرمانی ڕاپرسی گشتی (همەپرسی)
 _4فەرماندەی گشتیی هێزە نیزامییەکان.
 _5فەرمانی شەڕ و ئاشتی و ئامادەکردنی هێزەکان
 _6دانان ،البردن و قبووڵی دەست لەکارکێشانەوەی:
ئەلف :فەقیهەکانی شووڕای نیگابان
ب :بەرزترین پلەی دەزگای قەزایی
ج :سەرۆکی ڕێکخراوی دەنگ و ڕەنگی کۆماری ئیسالمیی ئێران
د .سەرۆکی گشتیی ستادی هاوبەش
ه :فەرماندەری گشتیی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسالمی ئێران
و :فەرماندەری بەرزی هێزە نیزامی و ئینتزامییەکان.
 _7ڕێکخستنی پێوەندییەکان و چارەسەری ناکۆکیی سێ دەزگای دەسەاڵتدار لەگەڵ یەکتری
 _8چارەسەری کێشەکانی نیزام ،کە لە ڕێگای ئاسایی و کۆمەڵی دیاریکردنی بەرژەوەندیی
نیزام ،حەل نەکرێن.
 _9ئیمزای حوکمی سەرکۆماری دوای هەڵبژاردنی خەڵک و [پەسندی شووڕای نیگابان]
 _10البردنی سەرکۆمار بە لەبەرچاوگرتنی بەرژەوەندیی واڵت و...
 _11بەخشین یا کەمکردنەوەی سزای تاوانبارەکان ،لەچوارچێوەی ئوسوولی ئیسالمیدا،
دوای پێشنیاری سەرۆکی دەزگای قەزایی
سەرچاوەکان:
 )1صحیفهی نور ،ج  ٤ص ١٦٩
 )2ویکی پیدیا

٣١ی پووشپەڕی 22 _ ١٣٩٦ی جوالی ٢٠١7

سەیران بایەزیدحوسێنی

ڕەنگە وشــەی کۆڵبەری یەکەمجار بۆ
هەموو کەسێک ،پێناسەکەی وشەنامەکەی
دێهخودای بیر بخاتەوە.
دێهخودا دەڵــێ :کۆڵبەر کەسێکە شتێکی
بە کۆڵەوەیە یان بەگشتی شتێکی هەڵگرتوە،
بــەاڵم با بە چەند پــرســیــارەوە بچینە نێو
دەقی باسەکە:
دەتــوانــیــن بڵێین کۆڵبەری پیشەیە یان
کــار؟ کــۆڵــبــەران دەکــەونــە کــام مەڵبەندی
جوغرافیایی؟ ڕەگەز و تەمەن دەوریان هەیە
لەسەر کۆڵبەری کردن؟ چییەتیی کۆڵبەری
و هۆکارەکانی کامەنەن؟ ئەو هەڕەشە و
مەترسییانەی ڕووبەرووی کۆڵبەر دەبنەوە،
چــیــن؟ قــازانــجــی ئ ــەو کــۆڵــەی کــۆڵــبــەران
ئاودیوی دەکەن دەچێتە گیرفانی کێ؟ ئەو
کااڵیانەی کۆڵبەران ئاودیویان دەکەن ،زیاتر
چ توێژ و کەسانێک داواکارین و بەکاری
دێنن؟ رێــژەی لەسەدی ئەو قاچاخەی لە
کوردستانەوە دەکرێ لە چاو ناوەندەکانی
دیکەوە چەندە؟
بـــەگـــوێـــرەی مــــــاددەی ٧ی قــانــوونــی
دامەزراندن ،کە  ١٣٤٥/٣/٣١پەسند کراوە،
پیشە بریتییە لە کۆمەڵە ئەرکێکی پێوەندیدار
و دیاریکراو کە لە الیەن ڕێکخراوەوە وەک
کارێک دیاریکراو نــاســراوە و بۆ پێگە و
پلەی رێکخراوەیی لەبەر چاو گیراوە.
لە چوارچێوەی پیشەیەکدا بژاردەکانی
وەک ڕادەی مووچە و وادەی کار و شوێنی
کــار و ئــەرکــە پــێــوەنــدیــدارەکــانــی کــارەکــە
بــەڕوونــی نــووســراوە .حیرفە لە پیشەش
بــەربــەریــنــتــرە و دەبـــێ ب ــۆی بخوێنی و
رابهێندرێی و لێزانی و لێهاتووییەکانی فێر
بی و پسپۆریگەلێکی تاقانەن کە بەشیوە
کۆمەاڵیەتی و ئــابــووری بــایــەخ و نرخی
دەدرێتێ.
ئــێــســتــا کــــاری کـــۆڵـــبـــەران دەکــەوێــتــە
چوارچێوەی کام بەشەوە؟ ئەرێ دەتوانین
بڵێین کۆڵبەری کار و پیشەیە ،لە حاڵێکدا
ناکەوێتە چوارچێوەی رێکخراوەیی هیچ
پێکهاتە و دامــەزراوەیــەک؟ ئایا کۆڵبەری
دەگەڵ پێناسەی حیرفە دەگونجێ ،دەگەڵ
ئەوەی هیچ ڕاهێنان و فێربوونێکی ناوێ و
هیچ خول و زانستێکی تێدا بەدی ناکرێ؟
دەبــێ ئەوەشمان لەبیر بــێ ،هــەم پیشە
و هەمیش حیرفە باشیی خۆیان هەیە و
لــە داهــاتــوودا ســەرچــاوەن کــە لەڕاستیدا
کۆڵبەری لە هەموو داهاتوویەک بێبەرییە.
هەندێ شتی دیکەی وەک بیمەی دەرمانی،
بیمەی خانەنشینی ،مووچەی خانەنشینی،
مەرەخەسیی سارێژبوونەوە ،مەرخەسی بە
مووچەوە ،یارمەتیی نیشتەجێی ،مووچەی
خــێــزانــداری ،یارمەتیی پیسبوونی هــەوا،
پێدانی قەرز و زۆری دیکەش کە کۆڵبەران
لێیان بێبەرین.
کەواتە لەبنەڕەتدا کۆڵبەری نە پیشەیە و
نە حیرفەش.
ئ ــەگ ــەر تــەنــیــا ل ــە ڕووی رەگـــــەزی و
تەمەنەوە لەو پیاوانە یان الوانە بڕوانین کە
بە هێزی شان و باهۆیان خەریک کۆڵبەرین
لە هەڵە دایــن ،چونکی لە نیو کۆڵبەراندا
ژنان و بەسااڵچووانیش دەبینرێن ،کە بۆ
پەیداکردنی پــاروە نانێک سینگی خۆیان
دەنێن بە فیشەکەوە.
دیارە ئامارێکی روون و باوەڕپێکراومان
لەسەر چۆنێتی و چەندێتی تەمەن و ڕەگەزی
کۆڵبەران نیە ،بــەاڵم نیشانەکان دەربــڕی
ڕەوشی کارەساتباری دۆخی ئارایین.
کــۆڵــبــەری ژن ،پ ــی ــاو ،مـــنـــداڵ ،گــەنــج،
بەهەڕەت و بێهەڕەتی بۆ نیە ،ئەو هەژاری
و نەدارییە هەمیشەییەی لە سایەسەری
سیاسەتە چەوتە ئابوورییەکانی دەسەاڵت
بــەرۆکــی سنوورنشینانی گــرتــوە ،خەڵکی
بەرەو کۆڵبەری راکێشاوە.
ناوچە و شوێنی کاری کۆڵبەران بەگشتی
ســـەر ســنــوورەکــانــە .لــە ئــێــران خەڵکی
پارێزگەکانی ســنــە ،ورمـــێ ،کــرمــاشــان و
سیستان و بەلوچستان خەریکی کۆڵبەرین.
لــە رۆژاوای ئــێــرانــەوە ئــەو شــارانــەی
دەکەونە سەر سنووری تورکیە و هەرێمی
کوردستان زیاترین رێــژەی کــااڵی وەک
کــەلــوپــەلــی کــارەبــایــی و مــەنــســوجــات و

جلوبەرگ و سیگار بەبێ دانــی گۆمرۆک
ئاودیوی واڵت دەکەن.
ئاودیوکردنی کااڵ بەبێ دانــی کۆمرۆک
بۆ نێو سنووری واڵتێک بە قاچاخ پێناسە
کــراوە ،کەچی ئەگەر ریئاڵییانە بە دوای
ماکەکانی کۆڵبەریدا بگەڕێین ،تێدەگەین
هۆکاری سەرەکی ئاودیوی کااڵ بەبێ دانی
کۆمرۆک سیاسەتەکانی هاوردەی کااڵ نیە
کە لە الیــەن وزارەتـــی ک ــارەوە پارەیەکی
زۆری پێوە بەستراوەتەوە ،بەڵکوو ماکەی
کۆڵبەری گەشەنەسەندوویی ئەو ناوچانەیە
کە لە ناچاری ڕوویان لەو کارە کردوە.
هەژاری و نەداریی بەردەوام ،بەرزترین
رێژەی بێکاری لە واڵتدا ،پاشەڕۆیی گەشەی
ئابووری و پشکی کەمتر لە یەک لە سەد
لە بەرهەمی ناخالسی نێوخۆیی و داهات و
سەرانە کەمتر لە سەرانە واڵت ،فاکتەرێکی
گرنگی ئابووریین کە نیشاندەری هەژاری
و نــەداریــن کە لــەو نووسینەدا ناپڕژێینە
سەریان.
بـــەاڵم بــەدڵــنــیــایــیــەوە گــەشــە نــەکــردنــی
شــارە کوردییەکان تەنیا بــاری ئابووری
نــاگــرنــەوە ،بــەڵــکــوو هــۆکــارەکــانــی وەک
ڕوانگەی ئەمنییەتی حکومەت بۆ کوردستان
لــە م ــاوەی تەمەنی خــۆیــدا و سیاسییانە
هەڵسوکەوت کردن دەگەڵ ئەو مەکۆیە و

کــۆڵــبــەران تــاوانــبــار نین هــەتــا بــە تەقە
و فیشەک و کوشتن واڵم ــی خــواســت و
ویستەکانیان بدرێتەوە .پاشان بەڕاستی
قازانجی ئەو کااڵیانەی بە شانی کۆڵبەران
ئاودیو دەکرێن ،دەچی لە باغەڵی کێوە؟
بەڕاستی یەک لە سەدی قازانجی مەزنی
فرۆشی ئەو کااڵیانەی کۆڵبەران ئاودیوی
دەکەن ناچی لە گیرفانی خۆیانەوە ،بەڵکوو
دەچــی دە باغەڵی ئەو دەوڵەمەندانەی کە
بە کڕی و فرۆشی بەکۆی کااڵکان ،وەەک
کارک پێی هەڵدەتۆقێن.
بە واتایەکی دیکە کۆڵبەران تەنیا ئەرکیان
ئاودیوی کااڵکانە ،دەنا هیچ دەورێکیان دە
کڕین و فرۆشتنیدا نیە.
تەنیا پشکی کۆڵبەر قــوورســایــی بــارە،
کە بە شاخەکاندا بە هــەزاران مەترسی و
بەدبەختی و بە پارەیەکی کەم بۆ دابینی
بژێوی ژیانی خێزان و ماڵومنداڵ ئاودیوی
دەکەن.
بــەســەرنــجــدان ب ــەوەی کــە ئــەو کااڵیانە
تەنیا لە ڕۆژاوای ئیران بەکارناهێنرێن و
لە هەمووی ئێرانەوە داواکــاریــیــان هەیە،
باڵوکردنەوە و ڕاگواستنیان دە نێو واڵتدا
بە قاچاخ دانــانــدرێ ،بەڵکو تەنیا لە کاتی
ئاودیوکردندا بە قاچاخ دەزاندرێ.
لە ئاکامدا بەرینایی جوگرافیایی بازاری

[ هەژاری و نەداریی بەردەوام ،بەرزترین رێژەی بێکاری ،پاشکەوتوویی
گەشەی ئابووری و پشکی کەمتر لە یەک لە سەد لە بەرهەمی ناخالسی
نێوخۆیی و داهاتی سەرانەی کەمتر لە نێونجی سەرانەی واڵت ،فاکتەرێکی
گرینگی ئابووریین کە نیشاندەری هەژاری و نەدارین و لە کوردستاندا
زیاتر لە هەر جێیەکی ئێران بەرچاو دەکەووێ]
دەنگەشە و پرۆپاگەندەی نەرێنی بەردەوام
کــاری کــردووەتــە ســەر خــاوەن سامان و
دەوڵەمەندان کە سامانەکەیان کەمتر لەو
ناوچانە بخەوێنن و لــە ئاکامدا هێندەی
دیــکــەی نــاوچــەکــەی پــاش خستوە .هــەژار
راگرتنی و سەپاندنی ئــەو دۆخــە بەسەر
خەڵک بەهۆکاری نەتەوەیی و مەزهەبی
و پەراوێزخستنیان هــۆکــاری سەرەکیی
گەشەی ناسەقامگیرە.
ئــــــەو مـــەتـــرســـیـــیـــانـــەی کــــۆڵــــبــــەران
دەستەویەخەنی:
بــــەاڵ س ــرووش ــت ــی ــی ــەک ــان :لـــە نــاوچــە
کوێستانییەکانی و رژد و هەڵەمووتەکان کە
کێوان سەر لە ئاسمان دەسوون ،کۆڵبەران
بە زستانان دەگەڵ بارینی بەفر رووبەڕووی
مەترسی کەوتنی رنوو دەبنەوە.
مین :بــەداخــەوە ئــەو مینانەی لە دوای
شەڕی ئێران و ئێراقەوە جێ ماون هێستاش
خەڵکی دەکەونە سەری و کۆڵبەرانیش لەو
کەسانەن دەبنە قوربانی ئەو مینانە.
حکوومەت :تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە
چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی لە کۆڵبەران
بە تاوانی ئاودیوی کااڵ.
حکوومەت لە سەر دیــاردەی کۆڵبەری
دەبوایە دوو جاران واڵمدەری خەڵکی کورد
بوایە:
یەکەم لەبەر ئەوەی ئەو ناوچانە پشکێکی
زۆر کەمیان لــە داهـــات و گەشەسەندن
بــەردەکــەوێ ،دوویەمیش بەهۆی تەقەی
راستەوخۆ لە کۆڵبەران بەو تاوانەی بۆیان
پێناسە کردوون و سزا دەدرێن.
بــەاڵم بەڕاستی تــاوانــی کۆڵبەران هێند
قورسە دەبێ تەقەیان لێ بکرێ؟

کــااڵکــان دوای ئــاودیــو بــوون و چۆنێتی
گــواســتــەوەیــان بــۆ ســەرانــســەری ئــێــران
جێگەی تێرامانە ،بە چەشنێک ئەو کااڵیانە
بە کانتینێر و ماشێنی گەورە لە ئێراندا باڵو
دەکرێنەوە.
ئێران واڵتێکی پان و بەرینە بە سنووری
ئـــاوی و وشــکــانــی دوورودرێــــــــژەوە کە
دامــــەزراو و نــاوەنــدە حکوومەتییەکانی
وەک سوپای پاسدارن و خاتەموئەنبیا بە
هەموو رێگەیەکدا بۆ دەستخستنی قازانج و
هاوردەی کااڵی قاچاخ دەستیان پێی ڕادەگا،
بە چەشنێک لە بەندەرەکانی بــاشــوور و
باکووری واڵتەوە لە ئیسکلەکانەوە مەزەندە
دەکــرێ بە ملیارد کــااڵ هــاوردە بکرێ کە
بەبێ هیچ کۆنترۆڵ و چاوەدێرییەک و بە
بێ دانــی هیچ کۆمرۆکێک بازرگانی پێوە
دەکرێ.
ئەو کەمە کااڵیەی لە سەر سنوورەکانی
ڕۆژاواوە بە ه ــەزاران کێشە و ناخۆشی
و ڕێــگــەی نــاخــۆشــەوە ئ ــاودی ــو دەکـــرێ
بەدڵنیاییەوە بەرچاو نیە ،ئیدیعای کارناسانی
حکوومەتیش لــەمــبــارەوە تەنیا کۆنترۆڵ
و چــاوەدێــری زیــاتــری خاکی رۆژهــەاڵتــی
کوردستانە و هیچی دیکە.
کۆڵبەری لە کۆمەڵگەیەکدا کە بە هۆکاری
ناسیوناڵیستی و ئــایــدیــۆڵــۆژی رێژیمی
دەســـەاڵتـــدار لــەســەر کەمینە نــەتــەوەیــی
و ئایینییەکانی بە چاوێکی سیاسی لێی
دەڕوانــرێ بەدڵنیاییەوە بیاڤی ئابووریش
دەگــرێــتــەوە و دەبــێــتــە هێمای بــەرچــاوی
دەسەاڵت لەسەر بیاڤی ئابووری.
* تەها ڕەحیمی لە فارسییەوە کردوویەتی بە کوردی
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ئیددیعای تیلێرسۆن بۆ گۆڕینی «ئاشتییانەی»
ڕێژیمی ئێران ،ڕاستە؟ ئەدی دوایە؟
وەزیری کاروباری دەرەوە کە لە کۆنگرەدا
شاهیدی دەدا ئــاســان نــیــە .جگەلەوە لە
کــاتــێــکــدا کــە پــرۆســەی چــاوخــشــانــدن بە
سیاسەت [بەرامبەر بە ئێران] بەردەوامە،
ئەو دڵنیاکردنەوەیە ناتوانێ بەڵێنیی بدا کە
جاست سێکیوریتی – ئێریک پێلۆفسکی
خاڵی گۆڕینی رێژیمی تێدا نابێ ،بەتایبەتیی
کــە تیلێرسۆن یــاریــکــەری ســەرەکــی لەو
و :کەماڵ حەسەنپوور
پێداچوونەوەدایە .هەر بۆیە ئەوە سیاسەتی
جاست سێکیوریتی – ئێریک پێلۆفسکی
ئێستا لە دیسکۆرسی سیاسیی نێوخۆ ،ویالیەتە یەکگرتووەکان بەرامبەر ئێران
زۆر دەگمەن باسێکی سیاسەتی دەرەوە هێندەی دیکە لێڵ و تەمتوماوی دەکا.
پتر لە خولێک لە نێو هەواڵەکاندا دەمێنێتەوە
کاردانەوەکان لە ئێران
مەگەر ئەوەی کە پەیوەندی بە رووسیەوە
هەرچەند کە ئەو هەواڵە لە واشینگتۆن
هەبێ .بــەاڵم کەمێک پێشتر لــەو مانگەدا،
هەواڵێکی گرینگ وەک دەنگێکی زۆر الواز هەرایەکی نەنایەوە بەاڵم ئێرانییەکان چاک
لە ڕاداردا دەنگی دایەوە .لە لێکۆڵینەوەیەکی پێی هەڵبەزینەوە .تاران ناڕەزایەتیی خۆی
گشتیی لە کۆنگرەدا ،وەزیری دەرەوە رێکس لە چەند شوێنێک دەربڕيی .لە ئەنجومەنی
تیلێرسۆن باسی لــەوە کرد کە سیاسەتی ئاسایشی نــەتــەوە یــەکــگــرتــووەکــان ،الی
ویالیەتە یەکگرتووەکان بەرامبەر بە ئێران سەرۆکی نەتەوە یەکگرتووەکان و ،الی
دەبــــێ ،لــەگــەڵ شــتــی دی پشتیوانیی بۆ باڵوێزی سویس لە ئێران کە دەوڵەتەکەی لە
گۆڕینی «ئاشتییانەی» رێژیمیشی تێدا بێ .ساڵی  ١٩٨٠وە پارێزەری بەرژەوەندییەکانی
لە باشترین حاڵەت دا ئەوە ڕەنگدانەوەی ویالیەتە یەکگرتووەکانە.
دەوڵەتی ئێران چەند نامەی باڵو کردنەوە
ناکارامەیی بەڕێوەبەرایەتیی ترامپ لە
بـــارەی ئــێــران و لــە خــراپــتــریــن حــاڵــەتــدا ،کــە لــەوانــدا قسەکانی تێلێرسۆنی وەک
ئــەوە نیشاندەری دەستپێکی دەسکەوتی «نەخشەیەکی دەستتێوەردانی بێشەرمانە کە
کۆنەپارێزە نوێیەکان لە سیاسەتی ترامپ بە پێچەوانەی گشت پێوانە و پرەنسیپەکانی
یـــاســـای نــێــونــەتــەوەیــیــە ،هــــەروەهــــا بە
بەرامبەر ئێرانە.
پێچەوانەی پێڕەوی نەتەوە یەکگرتوەکان و
نیشاندەری ئاکاری ناپەسەند لە پەیوەندییە
ئەو دارەی کە کەوتە نێو دارستانەوە
تیلێرسۆن لە وەاڵمی پرسیاری ئەندامێکی نێونەتەوەییەکان» ناوبردوو .ئێرانییەکان
کۆمیتەی کــاروبــاری دەرەوە لــە بــارەی لەوەش زیاتر چووبە پێشێ و گوتیان کە
هەڵوێستی ئەمریکا بەرامبەر بە گۆڕینی ویالیەتە یەکگرتووەکان رێکەوتننامەی
رێژیمی ئــێــران گــوتــی« :سیاسەتی ئێمە ئەلجەزایریان (ئــەو رێککەوتننامەیە کە
بەرامبەر بە ئێران ئەوەیە کە پاشەکشە بە کۆتایی بە قەیرانی بارمتەکان هێنا) ژێرپێ
هەژمۆنیی ئــەوان بکەین ،پێش بە توانایی ناوە کە دەڵێ [ئامریکا] نابێ راستەوخۆ یا
دروستکردنی چەکی ناوەکیی ئێران بگرین ناراستەوخۆ دەست لە کاروباری نێوخۆی
و هاوکاریی ئەو الیەنانە لە نێوخۆی ئەو ئێران وەردا.
ئیدارەی ترامپ چاو بە سیاسەتی بەرامبەر
واڵتــــەدا بکەین کــە ببێتە هــۆی گۆڕینی
ئاشتیانەی دەوڵەت ».تیلێرسۆن دەڵێ «ئەو بە ئێران دا دەخشێنێ ،بەاڵم ئێمە دەبینین کە
بە چ ئاقارێکدا دەڕوا .وێدەچێ کاربەدەستان
الیەنانە بێگومان بوونیان هەیە».
ڕاپــۆرتــی نــووســراوەی تیلێرسۆن ئەو لــەســەر هەڵویستێکی ســێ بــەرەیــی کار
ئیدیعایانەی تێدا نەبوو .لە جیاتان ئەو گوتی ،بکەن کــە ئامانجەکەی یــەکــەم سەپاندنی
«رێژیمی ئێران درێژە بە دەست تێوەردان و «بەرجام» بە شێوەیەکی چڕوپڕ و ئاماژە
ناسەقامگیرکردنی خۆرهەاڵتی ناوین دەدا ،بە کەموکوڕیی و هەڵەکان (راستەقینە و
پشتیوانی لە ڕێژیمی ئەسەد و پشیتوانیی هەست پێکراو) ،دووهەم الوازکردنی نفوزی
ئابووریی لە میلیشیا و شەڕکەرانی بیانی ناوچەیی ئێران لە هەرشوێنێک کە بلوێ،
لە عێراق و یەمەن دەکا بۆ بنکۆڵ کردنی و سێهەم بەهێزکردنی هاوپەیمانەکانمان لە
دەسەاڵتی دەوڵەتانی ڕەوا و چەکدارکردنی ناوچە لە دژی ئێران.
رێکخراوی تێرۆریستیی وەک حیزبوڵاڵ ،کە
هەڕەشە لە هاوپەیمانی ئێمە ئیسرائیل دەکا
و ئێمە و هاوپەیمانەکانمان دەبێ بەرپەرچی
هەوڵەکانی ئێران لە ناوچە بدەینەوە».
بــە بــێ لەبەرچاوگرتنی ئــەوە کــە ئاخۆ
تــیــلــێــرســۆن ئـــەو قــســانــەی بــۆ بەهێزتر
کردنی راپۆرتەکەی گوتن یا ئەو شتانەی
لەپڕدا بە مێشکی داهاتن ،وەاڵمی ناوبراو
جیاوازییەکی ئاشکرای لەگەڵ قسەکانی
پێشووی ئیدارەی ترامپ لە بارەی ئێراندا
هــەبــوو؛ ل ــەوەش زیــاتــر لــەگــەڵ سیاسەتی
لەمێژینەی ویالیەتە یەکگرتووەکان.
وتەبێژێکی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی
ڕایگەیاند کە «پشتیوانیی ڕاستەوخۆ» لە
گۆڕینی ڕێژیمی ئێران سیاسەتێک نیە کە
ئیدارەی ترامپ بیری لێدەکاتەوە .لەگەڵ
ئەوەشدا بەراوەردکردنی ئەو ڕەتکردنەوە
دەستبەجێ و شــڵــەژاوە لەگەڵ بۆچوونی

ڕۆژێــکــی نــوێ و شایەکی نــوێ لە
عەڕەبستانی سعودی
حــــەوتــــووی رابــــــــردوو ،واشــیــنــگــتــۆن
بەرەوڕووی دیمەنێکی نوێ لە عەڕەبستانی
سعودی بــۆوە ،کە شازادەیەکی جێنشین
(موحەممەد بین نــایــف) مــەیــدانــەکــەی بۆ
شــازادەیــەکــی جێنشینی نــوێ (موحەممەد
بین ســەلــمــان) کــە پیرۆزبایی و بڕیاری
وەفاداریی پێگەیشت ،جێهێشت.
موحەممەد بین سەلمان وەک ئەندازیاری
قەیرانی یەمەن سەیر دەکرێ و هەروەها
دەوری سەرەکیی لە الیــەن سعودییەوە
لە قەیرانی قەتەردا بینیوە .ئێستا ،کە ئەو
جێپێی خۆی وەک جێنشین بۆ پاشایەتیی
قایم کردووە ،ویدەچێ بەرپرسی سەرەکیی
سیاسەتی کاروباری دەرەوەی عەڕەبستانی
سعودی بێ .لە وتووێژێکی تەلەفزیۆنییدا

موحەممەد بین سەلمان هەڕەشەی لە ئێران
کرد کە «هەوڵ بدا کە شەڕ لەگەڵ ئێران
لەنێوخۆی ئێران دا بکا نەک لە عەڕەبستانی
سعودی ».بێ گومان بەرنامەی سعودی
بۆ بەرپەرچدانەوەی هەوڵە ناوچەییەکانی
ئێران چڕتر دەبنەوە ،جا ئەوە لە یەمەن،
قەتەر یا هەرشوێنێکی دیکە بێ.
لە یەمەن بواری سەربازیی بە شێوەیەکی
گشتیی تــووشــی دۆخـــی کــوێــر بـــووە و
دانوستانە سیاسییەکانیش لە سەرەمەرگ
دان.
قەیرانی قەتەر لە هی یەمەن دژوارتــرە،
بــەاڵم سەرئەنجامەکەشی زۆر نــادیــارە.
دەوڵەتانی سعودی و ئیمارات نیگەرنیی
قووڵی خۆیان لەبارەی پشتیوانیی قەتەر
لــە ئیسالمیست و گــروپــە تووندئاژۆکان
دەربـ ــڕێـ ــوە و ئــابــلــۆقــەیــەکــی ب ــەرب ــاوی
ئــابــووریــی و ئــاســمــانــیــیــان ب ــەس ــەری دا
سەپاندوە .لەو دواییانە دا داواکارییەکی
 ١٣خــالــیــی ب ــۆ هــەڵــگــرتــنــی ئــابــلــۆقــەکــان
پێشکەشی قەتەر کــراوە ،بەاڵم بەرباڵویی
داواکارییەکان وێناچێ هیچ رێگا چارەیەکی
خێرا بۆ قەیرانەکە بهێڵێتەوە.
لە یەمەن و قەتەر ،ویالیەتە یەکگرتووەکان
بــەرژەوەنــدیــی بــەرچــاوی هــەن و هەندێک
یارمەتیی بە هەوڵەکانی سعودی و ئیماراتی
گەیاندووە .سیاسەتی دەرەوەی سعودی
بــەرامــبــەر بــە ئــێــران لــەوانــەیــە فۆرمێکی
چاالکتر بگرێتە خۆ .بڕیارەکانی داهاتوو
لە بــارەی ئێران دەتوانێ لە الیەن خاوەن
بەرژەوەندییەکانی ناوچە لەبار ببرێ یا
بە هۆی رووداوی چاوەڕوان نەکراو خێرا
بکرێ (بۆ وێنە وەک رووبەڕووبونەوەیکی
تر لە ئەلتەنف یا دەوروبەری ئەوێ) .لە هەر
حاڵدا ،دەبێ بەڕێوەبەرایەتیی بە سەرنج و
دیققەتێکی زۆرەوە ئەو بڕیارانە بدا.
دوایە چێ؟
بەڕێوەبەرایەتیی ترامپ دەبێ بە جیددی
بیر لەوە بکاتەوە کە ئاخۆ گٶڕینی رێژیم،
چ ئاشتییانە یا بە شێوەیەکی دی ،کارێکی
ژیرانەیە بەرامبەر بــەو موشکیالنەی کە
ئێران درووستیان دەکا .وا باشترە ئەو کارە
پێش ئــەوەی کە واڵتانی دیکە پێشنیاری
دی پێشکەش بکەن ئەنجام بـــدرێ .ئەو
«الیەنانەی نێوخۆی ئێران» کە تیلێرسۆن
ئــامــاژەی پێکردن کــە الیــەنــگــری گۆڕینی
رێژیمن ،هەر چی بن بە نێشاندانی بوونیان
بەهێزتر نابن ،بە تایبەتیی ئاشکراکردنیان
یا ئاماژە بەوەی کە یارمەتیی بیانییان پێ
دەگ ــا .بە تایبەتی ئەگەر کاربەدەستانی
ویــایــەتــە یــەکــگــرتــووەکــان ئ ــەوە بڵێن .لە
جیاتان ،وتەکانی تیلێرسۆن رەسەنایەتیی
ئــەو «الیــەنــانــە» لە نــاو سیستەمی ئێران
دێننە ژێــر پرسیار و بیانوویەک دەدەنــە
دەوڵەتی ئێران کە جارێکی تر بە شێوەیەکی
بێ بەزەییانە خەڵکی واڵتەکەی بکاتە ئامانج
(جا ئەوە لەبەر گۆڕینی رێژیم بێ یا هەر
شتێکی دی).
لەگەڵ بەرەوپێش چوونی پرۆسەکە لە
واشینگتۆن ،ویالیەتە یەکگرتووەکان دەبێ
وری ــا بــێ کــە بــە شێوەیەکی نــەخــوازراو
وەدوای سیاسەتی گۆڕینی رێژیمی ئێران
نەکەوێ .ئــەوە بە قازانجی بەرژەوەندیی
کورتخایەن و درێژخایەنی ئامریکا نییە.

بەڕێوەچوونی کۆڕی رێزگرتن لە هاشم کەریمی،
کەسایەتیی سیاسیی حیزبی دێموکرات

ئەم کۆرە بەدەقیقەیەك بێدەنگی
بۆ ڕێزگرتن لە یادی شەهیدانی
ڕێگای ڕزگاریی کورد و کوردستان
و وتاری کاک مەحمەد خاکی
لە سەر چۆنیەتیی ڕێکخستنی
پێکرد.
دەستی
کۆرە
ئەو
لەو کۆڕەدا کۆمەڵێک وتار
لەسەر کەسایەتی و ژیانی
سیاسیی کاک هاشم کەریمی لە
الیەن کاک محەممەد کەماڵی،
سمایل بازیار ،محەممەدئەمین
مەجیدیان و خوشکە ئازەر
پێشکێش کران و پەیامی دەفتەری
دێموکراتی
حیزبی
سیاسیی
ڕۆژی شەممە17 ،ی پوشپەڕ بەدەستپێشخەریی کوردستان لە بەڕێوەبەرانی کۆڕی
بنکەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان کۆرێک لە لەندەن بۆ ڕێزلێنان لە کاک هاشم کەریمی،
کەسایەتیی سیاسی و ئەندامی پێشووی رێبەریی لەالیەن مەلوود سوارە ،ئەندامی
حیزبی دێموکرات ،بەرێز کاک هاشم کەریمی پێکهات.

ڕێبەریی حیزبەوە خوێندرایەوە.
لەو کۆڕەدا لەوحی رێزلێنانی
دەفتەری سیاسیی حدک لەالیەن
کاک مەالحەسەن ڕەستگار و لەوحی
ڕێزلێنانی نوێنەرایەتیی کۆمیتەی
حیزب لە دەرەوەی واڵت لەالیەن
مامۆستا عەبدوڵاڵ حەسەنزادەوە
پێشکێش بە کاک هاشم کەریمی کرا.
وتاری کاک هاشم کەریمی و
پێشکێشکردنی چەند بڕگە موسیقی
لەالیەن کاک ئاوات ئەفرووزی دوو
بڕگەی دیکەی بەرنامەکانی ئەو
کۆڕە بوون کە بە پەیامی سپاس و
پێزانینی خاتوو زێنەب ،هاوسەری
کاک هاشم کەریمی لە بەرێوەبەرانی
پێهات.
کۆتایی
کۆڕیادەکە

ژماره٧٠٦ :
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مامۆستا مەال عەبدولکەریمی مودەڕیس

عادڵ مەحموودی

لە بەهاری ساڵی 2601ی کوردی بەرابەر بە ساڵی 1280ی هەتاوی لە بنەماڵەیەکی ئەهلی
تەسەوف و ئایین ،لە گوندی «گوێزەکوێرە»ی سەربەشاری مەریوانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان،
منداڵێک چاوی بەژیان هەڵەێنا و ناویان نا عەبدولکەریم .عەبدولکەریم کوڕی عەبدولفەتاح کوڕی
موستەفا لە هۆزی قازی بوو.وعەبدولکەریم ،هێشتا منداڵ بوو کە سەرەتا باوکی و دواتریش
دایکی لە دەست دەدا .عەبدولکەریم وخوشکەکانی لەبەر ئەوەی لە گوندی تەکیەی شارەزووری
باشووری کوردستانەوە چوبوونە گوندی گوێزەکوێرە ،خزم و کەسوکارێکی وەها نزیکیان لەو
گوندە نەبوو و باروودۆخی خەڵکیش بە گشتی باش نەبوو ،بۆیە ژیانێکی دژوار و پڕلە نەهامەتییان
بەسەر دەبرد و دواجار بە هاوکاریی خەڵکانێکی خێرخواز ناسێنران بە خانەقای شێخ عەالئەدین
لە دووڕوو.
شێخ عەالئەدین کوڕی شێخ عومەرسەرپەرەستیی عەبدولکەریم و خوشکەکانی و ئەستۆ گرت
و عەبدولکەریم وەبەر خوێندنی ئایینی نرا.
فەقێ عەبدولکەریم لە خانەقای دووڕوودا درێژە بە خوێندن دەدا هەتا ئەوکاتەی شێخ عەالئەدین
دەگەڕێتەوە خانەقای بیارەی هەورامان لە باشووری کوردستان و ئەویشی لەگەڵ خۆی دەبا.
مەالعەبدولکەریم لە خانەقای بیارە لە خزمەتی مەالمحەممەدی عوبەیدی و لە ئاستێکی بەرزتردا
درێژە بە خوێندن دەدا و دوای ماوەیەک دیسان دەگەڕێتەوە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و لە گوندی
«بالک»ی سەر بە شاری مەریوان دەگیرسێتەوە و لەوێش چەند پەرتووکێکی دی دەخوێنێ و
دواتر لەسەر داوای شێخ عەالئەدین دەگەڕێتەوە خانەقای بیارە.
مەال عەبدولکەریم وەکوو نەریتی فەقێیەتی زۆر لە حوجرەی گوند و شارەکانی کوردستان
گەڕاوە و خوێندوویەتی و هەتا ئەوەی کە لە ساڵی ١٣٠١ی هەتاوی دەچێتە خانەقای مەوالنا لە
شاری سلێمانی و دوایین پلەکانی مەالیەتی لە خزمەتی شێخ عومەری قەرەداغیدا دەبڕێ و لە
ساڵی ١٣٠٤ی هەتاویدا ئیزنی مەالیەتی وەردەگرێ.
مەال عەبدولکەریم هەر لەسەردەمی فەقێیەتیدا دەستی به نووسینی شێعر و پەخشان کردوه
و نازناوی شێعریی «نامی» بــووه و بە زمانەکانی کــوردی و فارسی و عەرەبیش بابەت و
ڕوونکردنەوە و پەراوێزی لەسەر هەندێک لە پەرتووکە زانستییەکان نووسیوە.
مەال عەبدولکەریم وەک مەالی گوندی «نێرگسەجاڕ» لە نزیک شاری هەڵەبجە ماوەی چوار
ساڵ لەوێ ماوەتەوە و دوایە لەسەر داوای شێخ عەالئەدین گەڕاوەتەوە خانەقای بیارە و لەوێ بە
ڕەسمی ناوی «مودەڕیس»ی لێنرا و کرایە مامۆستای یەکێک لە بەناوبانگترین زانکۆە ئاینییەکانی
کوردستان کە زیاتر لە سەد خوێندکاری تێدا بوو ،ئەویش خانەقای بیاره بوو.
مەال عەبدولکەریمی مودەڕیس بۆ ماوەی  ٢٤ساڵ مامۆستا و بەڕێوەبەری ئەو زانکۆیە بووه
و لەو ماوەیەدا زیاتر لە  ٥٠مامۆستای ئایینی بەناوبانگی کوردستان و واڵتانی دیکەش لە ژێر
دەستی ئەودا پەروەردە کران و مۆڵەتی مەالیەتییان وەرگرتوە ،مەال عەبدولکەریمی مودەڕێس لە
خانەقای بیارەدا تەنیا سەرقاڵی وانە وتنەوە نەبوو بەڵکوو بووە وەها نووسەرێکی بەتوانا کە شێعر
و پەخشان و کۆپەڕ و نامێلکەکانی بە زمانەکانی کوردی و فارسی و عەڕەبی و تورکی دەنگیان
دایەوە و ناوبانگیان دەرکرد.
مـــامـــۆســـتـــا مـــەال
عـــەبـــدولـــکـــەریـــمـــی
مــودەڕێــس ،لــە دوای
٢٤ســـاڵ لــە خانەقای
بـــیـــارە هــەڵــکــەنــرا و
چـــــــووە مـــزگـــەوتـــی
«حــــاجــــی حـــان»لـــە
گەڕەکی مەڵکەندی له
شاری سلێمانی و بۆ
مـــاوەی چوارساڵیش
لەوێ مایەوە و دواتر
بـــە هــــۆی دژایــەتــیــی
کــوڕەکــانــی مامۆستا
لە گەڵ دەسەاڵتدارانی
سەرەڕۆی ئەودەمی عێراق ،دوورخرایەوە بۆ شاری «دووزخورماتوو» و دواتر چووەتە تەکیەی
تاڵەبانی و لەساڵی ١٣٤١ی هەتاوی ڕووی کــردە پێتەختی عێڕاق و لــەوێ کرا بە پێشنوێژی
مزگەوتی «ئەحمەدیە» و مودەڕیس لە مزگەوتی شێخ عەبدولقادری گەیالنی.
مامۆستا مەال عەبدولکەریم ،له نێو جەرگەی شارێکی عەڕهب و پان عەرەبیزمدا دەستی کرد
بە نووسین و زیندووکردنەوەی شێعر و ئەدەبیاتی کوردی و بە هاوکاریی فاتێح و محەممەدی
کوڕی چەندین دیوانیان به لێکۆلینەوەیەکی تێروتەسەلەوه له فەوتان ڕزگار کرد و پێشکەشی گەلی
کوردیان کردنەوه .دیوانەکانی مەولەوی ،نالی ،سالم ،بێسارانی ،مەحوی و فەقێ قادری هەمەوەندی
چەند نموونە لەو کارە بەپێز و بەبایەخانەن.
مامۆستا له تەمەنی پڕ بەرهەمیدا  47کۆپەڕی به زمانی کوردی باڵو کردووەتەوه و کۆپەڕی
باڵو نەکراوەشی هەن کە لە چاپ نەدراون ،هەروەها 30کۆپەڕی به زمانی عەڕەبی و 7کۆپەڕی
به زمانی فارسی و فەرهەنگێکی تورکی به کوردیشی نووسیون.
مامۆستا هەرگیز ب ــاوەڕی بــەوە نــەبــووە و ئــەو سووکایەتیەشی پێ قــەبــووڵ نــەکــراوه که
خواپەرەستی هەردەبێ به عەرەبی بێ ،هەر لەبەر ئەوەش بووه که یەکەم مامۆستای ئایینی بوو
وتارەکانی ڕۆژی هەینیی به کوردی بووە و ڕێگای بۆ مامۆستاکانی دیکەش کردۆتەوە که به زمانی
خویان وتار بدەن .هەرچەند که له کاتی خۆ دا بیر تەسکان و چاوتاریکان دژایەتیەکی زۆریان کرد
و بەرەنگاری بوونەوه ،بەاڵم مامۆستا بەوەشەوه نەوەستا و قورعانی پیرۆزیشی کرده بهکوردی
و بیروبۆچوونی سەربەخۆیشی هەبوه له سەر چۆنیەتی تەفسیرکرنی ئایەتەکان و چاوی له دەمی
خەڵکی بێگانه نەبوه.
مامۆستا عەبدولکەریم مودەڕیس خاوەنی فەلسەفه و بۆچوونێکی تایبەت به خۆی بووه و
سنووری خۆی لە گەڵ خەڵکانی توندئاژۆ و شەڕخوازی ئایینی جیاکردووەتەوە و باوەڕی به
سەربەخۆیی کوردستان هەبووه و بەردەوامیش شانازی به کوردبوونیەوه کردوه ،ئەو ئامۆژگاریی
قوتابییه کوردەکانی کردوه که نیشتیمانپەروەر و وەفاداربن به گەلەکەی خۆیان ،که جارێکیان له
وەاڵمی دیکتاتۆری لەنێوچووی عێڕاقدا که به سەردانێک چووەته خزمەتی و پێی گوتووه مامۆستا
بۆچی زانا کوردەکان له کوردستاندا جێگەیان نابێتەوه و هەڵدێن؟ مامۆستاش ئەو پرسیاره به
سووکایەتی دەزانێ و دەفەرمێ نا وا نیه ،ئەمن له بەر نەخوێندەواری له کوردستاندا جێگەم
نەبۆتەوە.
مامۆستا مەال عەبدولکەریم ،له بهر ئەوەی که خەڵکانێکی زۆر الیەنگری بوون و ناوبانگێکی
زۆری هەبوو ،بۆ ماوەیەکی زۆر کوردەکانی دانیشتوو و کۆچەری شاری بەغدا له ژێر سێبەریدا
پارێزراو و بێ کێشەتر بوون و خەڵکانێکی زۆر له بەر خۆشەویستیی مامۆستا سەربەستانه
دەژیان.
مامۆستا لە پلەی زانستدا گەییشتبووه ئاستێک کە جگه له عێڕاق له واڵتانی سعوودیه ،ئۆردۆن،
سووریه ،لوبنان ،فەلەستین ،ئێران ،تورکیه ،میسر ،سوودان ،جەزائێر ،مەغرێب ،کۆوەیت ،ئەفغانستان،
پاکستان و هەتا دەگاته مالیزی و ئەندەنووزیش ،بۆ فێربوونی زانست دەهاتنه خزمەتی ،هەروەها
لەوەتەی واڵتی عێڕاق دامــەزراوه هەموو موفتییەکانی شاری بەغدا کورد بوون ،که دوایینیان
مامۆستا عەبدولکەریمی مودەڕیس بوو و دوای کۆچی بەڕێزیان شاری بەغدادش بەبێ موفتی
ماوەتەوه.
مامۆستا له ساڵی 1354ی هەتاوی بەڕەسمی کرا بە سەرۆکی کۆڕی زانایانی عێڕاق و له ساڵێ
1358دا کرا به ئەندامی کۆڕی زانیاریی دەستەی کورد و هەروەها باوه پێکراوی کۆڕی زانیاری
واڵتی ئۆردۆنیش بووه و چەند ساڵێک دواتر له الیەن سێ هەزار زانای سەرانسەری عێڕاقەوه
وەکوو «ئەمینداری بااڵ بۆ بڕیاردان و وانه وتنەوه و لێکۆڵینەوەکان و تەسەوف» هەڵبژێردراوه.
مامۆستا مەال عەبدولکەریمی مودەڕیس ،شەوی 8ی پووشپەڕی ساڵی1384ی هەتاوی له
تەمەنی  104ساڵیدا کۆچی دوایی و ماڵئاوایی له ژیان کرد و خەرمانێک له پەرتووکی بۆ گەلەکەی
بەجێەێشت و له گۆڕستانی شێخ عەبدولقادری گەیالنی به خاک سپێردرا.

10

برایم چووکەڵی

نێودوڵەتی

قەاڵی سەربەرزی یا
«قلعە ضد انقالب»

رۆژی ١٦ی رەزبەری ساڵی ١٣٦٢ی هەتاوی پێشمەرگە لەخۆبووردووکانیهێزی بێستوون
هێرشیان کردە سەر پایەگای رێژیمی کۆماری ئیسالمی لە گوندەکانی «نیەر»« ،تهنگیسەر»
و «میراو» کە لەئاکامدا شهش پایەگا لهو ناوچهیه دهستیان بهسهردا گیرا و دەیان کەس
لە هێزەکانی کۆماری ئیسالمی کــوژرانو بەدیل گیران.نرخی ئەو سەرکەوتنە گیانی سێ
شۆڕهسواری کورد بوون که ئهگهرچی گالن ،بهاڵم بوونه هۆی ئهوهی خەڵكی ئەو ناوچەیە ئهم
ڕووداوهیان ئێستاشوەک سەرکەوتنێکی لەبیر نەکراو لەبیرو زەیندا بمێنێتهوه.
دوابەدوای کشانهوهی هێزهکانی پێشمەرگە ل ه شوێنی عهمهلیاتهکه ،چهکدارهکانی کۆماری
ئیسالمی وهخۆ کهوتن .ئـهوان ڕۆژی دوای عهمهلیاتهکه پەالماری گوندی تەنگیسەریان دا
وڕۆژی دواتر هێرشیان برده سەر ئاوایی نیەر و مغوولئاسا کهوتنه گیانی خهڵک.لێدان و
کوتان و بهربوون ه گیانی خهڵکی ئاسایی و مهدهنیی گوندهک ه دهسپێک و یهکهم کاریان بوو.
ئهوهی لهو گونده چاویان پێکهوتنا دهسبهسهر و بهرێی شاری سنەیان دەکرد ،بهاڵم دیار بوو
ک ه خهریکه پیالنێکی چهپهڵی دیکه و گهورهتر لهوه دهگێڕن .هێزهکانی دوژمن هەر لە یەکەم
ساتەکانی هێرشهکهیان بۆ سهر ئاوایی ،ژمارەیەک کوردی بەدناویان بۆ سووتاندنی ماڵەکان
دیاری کردبوو .ڕێژیم ک ه ڕوخساری ڕاستهقینهی خۆی پتر له ههموو کاتێک دهرخستبوو20 ،
ماڵ ل ه تهنگیسهر و  ٨٠ماڵیان له نیهر ئاگردا و تهختی زهوییان کردن .تاوانی خاوهنی ئهو
مااڵن ه ئهو ه بوو باوهشیان بۆ ڕۆڵه پێشمهرگهکانیان کردوونهو ه و نان و پێخۆریان داونهتێ
تاوانی ههره گهورهتریان ئهو ه بوو ئاماد ه نهبوون حاشا ل ه خوشک و براکانی خۆیان بکهن و
گوێڕایهڵی هێزهکانی سپای پاسداران و ملکهچی داواکانیان بن.
لەماوی حهوتوویهکدا ئەوەی سپای پاسدارانی کۆماری ئیسالمی بەسەر خەڵکی ئەوناوچەیەی
هێنا مرۆڤ پێی شهرمه بیگیڕێتهوه و قهڵهم پێی سهخڵهت ه بینووسێتهوه.
جارێک خهڵکهکهیان تهنگهتاو دهکرد ک ه دهبێ به خڕی ڕۆژههاڵتی کوردستان جێ بهێڵن و
بچن ه عێڕاقێ ،دوای ه ئۆخژنیان نهدههات و دهیانگوت نابێ ئاوا ئاسان ل ه بهر دهستمان ڕزگارتان
بێ و ههمووتان دهکوژین.
ههر لەو ماوە کورتەدا نزیک بەسەد کەس ل ه خهڵکی ئاوایی که گیرابوونبهڕێی زیندانی سنە
کران و دەیان کەسی دیکهیان وەک دیلو کۆیل ه نای ه بهر بێگارییهکانی سپا .قین ل ه دڵی و بڵێسهی
ڕقی سپای پاسداران و ههستی دوژمنکارانهی ڕێژیم شتێک نهبوو بهوهنده دامرکێ .ئهوان
هاتن دهیان کهسی خهڵکی ئاواییان له شوێنێک کۆکردهو ه و لە  ٢٠میترییەوە بەردەسڕێژی
چەکەکانیان دان ،جینایهتێک که زمان ل ه گێڕانهوهیدا ل ه گۆ دهکهوێ .لهززهتی ئینسانکوژیی
هێزهکانی ڕێژیم بووه هۆی ئهوهی ک ه  ٢٥کەس ل ه خهڵکی بێتاوانی ئاوایی برینی سووک و
قورس ههڵبگرن ،بێ ئهوهی رێگهیان بدرێتێ ل ه هیچ کوێیهک چارهسهری برینهکانیان بکهن،
بهاڵم ئهوه کۆتایی ئهو بهسهرهات ه نییه.
رێژیم ک ه بڕیاری ڕووخاندنی ههر ههمووئهو ئاوایی ه  400ماڵییهی دابوو ،ل ه ترسی تۆڵهی
پێشمهرگ ه لهوه پاشگهز بۆوه ،بهاڵم ههموو ئهو بنهمااڵنهی ڕۆڵهکانیان ل ه نێو هێزی پێشمهرگهدا
بوون و ژمارهیان نیزیک ب ه  50کهس دهبوون ،له ئاوایی دهرکران.
پاش جێبهجێکردنی ئهم بڕیارهترسنۆکانه ونابەجێیەی رێژیم ،سپای پاسداران چەند موڵگەو
بنکەی نیزامیی دیکهی لە ئاوایی تەنگیسەرو میراو داناو ژمارەیەک ل ه خهڵکهکهشی بەزۆر
چەکدار کردن ،بەاڵم لە نیەر نە پایەگای دانا و نەکەسیشی چەکدار کرد ،هۆیهکهشی ئهو ه
بوو که ب ه هیچ شێوهیهک متمانهی به خهڵکی ئهو گونده نهبوو .هێزهکانی کۆماری ئیسالمی
ناوی «قلعهی ضد انقالب»یان بهسهر گوندی نیهردا بڕی ،به حهق ههر واش بوو؛ چونکی
وهک چیایهکی سهرکهش ل ه بهرامبهر دهستدرێژییهکانی هێزهکانی کۆماریدا ڕاوهستابوو .ل ه نێو
خهڵکیشدا نیهر بههۆی حهماسه و فیداکاریی خهڵکهکهی نازناوی «قهاڵی سهربهرزی»ی پێدرا
و ئێستاش ههر بهو نازناوه دهناسرێتهوه.
رێژیم دوای ئهم ڕووداوه و سهرباری ههموو ئهو تــاوان و خراپهکارییانهی کردبووی
حهوتووی دوو جار به چهند گرووپێکی زهرب ـهت ،ئهویش به ترس و دڵهخورپهی زۆرهو ه
دهچووه ئهو گوند ه و تا دهگهڕانهو ه نیوهعومر دهبوون .وهک بۆ خۆیان له ههندێ شوێن باسیان
دهکرد داروبهردی ئهوگوندهیان لێ پێشمهرگه بوو.
ئهوان بۆ شاردنهوهی ترسهکهیان و زاڵبوون بهسهر دڵهخورپ ه و شکاندنی تینوێتیی ناخیان
هەموو جارێ سووکایهتییان بە خەڵکهک ه دەکردو بهردهبوونه گیانیان ،بهاڵم ئهوهی پتر ل ه
ههموو شتێک داخ ل ه دڵی دهکردن ئیمان و ور ه و باوهڕی ئهو خهڵک ه بوو که بۆیان دهستهمۆ
نهدهبوون .خهڵکی ئاوایی ههموو جارێ ل ه نهبوونی هێز ه سهرکوتگهرهکاندا ماڵ ه سووتاوێکی
ئاوهدانییان دهخستهوه سهرپێ و باوهشیان بۆ بنهماڵ ه پێشمهرگ ه دهرکراوهکان دهکردهوه و
ب ه نهێنی دهیانهێنانهو ه سهر ماڵ و حاڵ و ژیانیان.چیرۆکی سهرکوتی خهڵک لهالیهن هێزهکانی
رێژیم و خۆڕاگرییان لهبهردهم ئهو شااڵوهدا ،تڕاژیدیک و لهو شێوهیه زیاتر ل ه ساڵێکی خایاند
و ل ه شێوازی دیکهدا ئێستاش درێژهی ههیه.
بەمجۆرە بوو که قەاڵی سەربەرزی هەروا به سەربەرز مایهو ه و تەواوی ئەو تاوانکاری،
سوکایهتی پێکردن ،جینایەت و سیاسهتی سهرکوت و کوشتوکوشتاری خهڵک لهالیهن
داگیرکەرانهوه نەیتوانی خەڵکی قارەمانو خۆڕاگری نیەر بەچۆک دابێنێو کهوییان بکا .ئهو
دوای ئهو برین ه قورسهی ههڵیان گرتبوو ل ه وهرز و سااڵنی داهاتووشدا پتر ل ه پێشوو پشتیوان
و یارو یاوەریهێزی پێشمەرگەی حیزبی دێموکرات مانهوه .ماڵ نهبوو لهو گونده ک ه پێشمهرگ ه
ههست به ئاسوودهیی و ئهرخهیانی نهکا تێیدا ،زۆر جار بووه که پێشمهرگهی بریندار تهنانهت
ب ه پۆل لهو گونده ماونهتهو ه و لهالیهن خهڵکهو ه تیمار کراون و شاردراونهتهوه .پیرانی ئهو
گوند ه ههموو دهمێ وانهی نیشتمانپهرهستی و پێشمهرگهخۆشهویستییان فێری مندااڵن و نهوهی
تاز ه پێگهیشتووی ئاوایی دهکرد و سهنگهری خهباتیان پێ ئاوهدان دهکردنهوه.
نیهر ،واته قەاڵی سەربەرزیسەنگەرێکی گەمارۆ دراو به ئیمان و باوهڕی کوردایهتی بوو
کە هێچکات دەستی ڕێژیمی نهگهیشتێ و ل ه نێو دیرۆکی حهماسه و خوێنی ڕۆژههاڵتدا ب ه
درهوشاوهیی مایهوه.
دیاره نیهر لهم دهڤهر ه و لهو کاروانهدا تهنیا نهمایهو ه و گهلێ دهستهخوشکی دیکهی بۆ پهیدا
بوون .ڕووداوهکان پێمان دهڵێن لە نیوەی دووهەمی دەیەی ١٣٦٠دا ئیدی تەنیا نیەرو تەنگیسەر
نین کە ئەو بارە قورسەیان کهوتۆت ه سهرشان ،بەڵکوو ئاواییەکانی «سەرڕێز» و «گواز»یش
بوونەتهدهستهخوشکی ئەو گوندانەو زۆر گوندی دیکەش هاتوون ه نێو ئهم گۆڤهندهو ه که نیهر
سهرچۆپیهکهی دهکێشا.
چیرۆکی حهماسهی خهڵکی ئهم ناوچهیه نه یهک و دوون و نه ل ه تاقهتی ئهو نووسراوهیهدان،
لە جهنگهی زۆرترین و سهختترین شهڕ ه داسهپاوهکاندا خهڵکی ئهو گوندان ه هێزی پشتیوانی
پێشمهرگ ه بوون ،به ئیمان و فیداکارییهوه داڵدهیان دهدهن ،دابینیان دهکردن و بریندارهکانیان بۆ
تیمار دهکردن و بۆ سهنگهریان بهڕێ دهکردنهوه .ئهم ناوچهیهی کوردستان بهسهرهاتی خۆی
له مێژووی قوربانیدانی ئهو نیشتمانهدا ب ه خوێن و ئاگر و دووکهڵ نووسیوهتهوه و ل ه پێناو
سەربەستیی ئاو خاکو نیشتماندا زۆری بهخشیوه .ئهم چیرۆک ه ن ه تهواو دهبێ و ن ه دهبرێتهوه.
ئەو کاروانە ئێستاش هەر بەڕێگاوەیهو ئەو خەڵکە هەروا قارەمانە درێژەدەری ڕێگای شەهیدانن،
گوندێکی بچووک لهو نیشتمان ه کە زیاتر لە  ٥٠شەهیدی له ئامێزی دایکی نیشتمانداجێیان گرتو ه
و خهڵکهکهی هەروا بەئیمان بە رێبازی پیرۆزیان ،قەاڵی سەربەرزییان بەسەربەرزی و ئااڵی
حیزبەکەیان هەروا شەکاوە راگرتوە.
سەرچاوە :کتێبی ئازار و ئەزموون /حاتەم منبەری
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ڕێفڕاندۆم بۆ سەربەخۆیی
باشووری کوردستان

لە کۆبوونەوەیەکی زۆربەی حیزب و ڕێکخراوە
سیاسییەکانی باشووری کوردستان ،لە رۆژی
٧ی جوونی  ١٧( ٢٠١٧ی جۆزەردانی )١٣٩٦
دا ،بە سەرۆکایەتی بەڕێز کاک مەسعوود
بارزانی ،سەرۆکی هەرێمی کوردستان؛ رۆژی
 ٢٥ی سێپتامبری  ٤( ٢٠١٧ی رەزبەری
 )١٣٩٦رێفراندۆم بۆ سەربەخۆیی دیاری کرا.

ئاماژە و ئاکام
 _1لە ساڵی  ١٥١٤کە نەتەوەی کورد و
نیشتیمانەکەی دوای شەڕی چاڵدوڕان ،بۆ
یەکەمجار بەسەر دوو ئیمپڕاتووریی ئێران
و عوسمانیدا ،دابەش کرا ،لە ساڵی  ١٩١٦لە
پەیمانی سایکس_ پێکۆدا ،دابەش کرایەوە و
لە  ١٩٢٣لە لۆزان ،ئەو دابەشینە خرایە بواری
جێبەجێکردنەوە .دوای دابەشبوونی دوویەم
نەتەوەکەمان ،جگە لە فارس و تورک ،عەڕەبیشی
بە دروستکرانی واڵتانی عێراق و سووریە بە
پرسەکەیەوە زیاد و موشکیالتی پتر بوون.
 _٢کورد لە زۆربەی هەرەزۆری ماوەی
بوونیدا ،لە ژێر زوڵم و زۆرداری و چەوسانەوە
و تواندنەوەدا ،ژیاوە .ئەو نەتەوە بەردەوام
بۆ ئازادی و دیاریکردنی مافی چارەنووسی
ی خەباتی کردوە و بە پێی کات و
خۆ 
تواناکانی ،داواکانی هێناوەتە گۆڕێ .بەاڵم
بەداخەوە لە هێچکام لە چوار بەشە بەزۆرەملی
دابەش کراوەکەیدا ،ئیزنی مافی ڕەوای خۆی
و ژیانی مرۆڤی سەردەمی پێ نەدراوە.
 _٣ئێستا بە تێپەڕینی نزیکەی  ٢٠ساڵ لە
سەدەی ٢١ی زایینی و دوای  ٢٥ساڵ ئەزموونی
حکوومەتیی هەرێمی باشووڕی کوردستان و
دەستکەوتە مەزنەکانی (سەرەڕای کەموکوڕی
و ناکۆکییە جێی داخەکانی) ،ئەو ئەکتەر
سیاسییە هاتۆتە نێو خولێکی نوێی دیاریکردنی
مافی چارەنووسی خۆی لە رێفڕاندۆمێک لە
رۆژێکی دیاریکراو دا .پێویستە ئەو دیاردە
گرینگ و دەگمەنەی مێژووی هاوچەرخی کورد،
بەدروستی و ئەوپەڕی بەرپرسایەتیی تاک و کۆ،
الیەنە سیاسی و نا سیاسییەکانی ،هەڵسوکەوتی
لەگەڵ بکرێ و بە مودیرییەتێکی ژیرانە لێی
دەرباز بێ و ئیرادەیەکی سەربەخۆێیخوازانە
و دڵخوازانە و گشتگیری لێبکەوێتەوە .ئەوکات
زۆرترین کاریگەری ئەرێنی لە ناوچەی
لێدەکەوێتەوە.
نێوەڕاستدا،
ڕۆژهەاڵتی
 _٤لە ماوەی سێ ساڵی ڕابردوودا ،دیاردەی
نگریسی دڵڕەشی ،ئااڵڕەشی ،کۆمەڵکوژیی
داعیش (دەوڵەتی ئیسالمی عێراق و شام) ،بە
فەلسەفەی ئیسالمی سیاسیی سوننی توندئاژۆ،
لە بەرانبەر ئیسالمی سیاسیی شیعە و سەرەڕۆ
دا ،بوو بە هێزێکی زەبەالحی دژی هەموو بنەما
و ژیاری ئینسانی بە مەزهەبی و نا مەزهەبییەوە.
داعیش خوێنڕێژی و ئاژاوەیەکی گەورەی دژە
مرۆڤی ناوەتەوە و جیهانی لە مەترسییەکی

گەورە هاویشتوە .پێوندییە دێموکراتیک و
ئازادەکانی بەرتەسک کردۆتەوە و خۆفێکی
گەورەی بۆ ژیانی گەشەسەندوو پێک هێناوە.
 _٥بەرگریکارەکانی نەتەوەی کورد و رۆڵە
فیداکارەکانی لە هێمای ،پێشمەرگە و لە ژێر
ئااڵی کوردستان (کە یادگارەکانی هەرمانی
کۆماری کوردستان بە سەرکۆماریی پێشەوای
نەمر قازی محەممەد بوون) بە هاوپێوەندی
لەگەڵ شەرڤان و گریالکان ،ترس و تۆقاندن،
کوشتار و ماوڵوێرانییەکانی دەسەاڵتی داعشیان
بە یارمەتی هاوپەیمانەکانی دژە تێرۆڕی
جیهانی تێک شکاند.
 _٦فەزای فیداکاری و باوەڕبەخۆ بوون لە
هەرێمی باشووڕ و رۆژئاوای کوردستان و
حیماسەی کۆبانێ و مەزلوومەییەتی شینگاڵ،
بەرگری لە دەستکەوتەکان و ڕاودوونانی
داعیش ،لە الیەک و تراژێدییەکانی ،ئەنفال
و کیمیابارانی هەڵەبجە و قەاڵچۆکردنی
گەلەگەمان لە باشوور و خوێن و قوربانیدانیان
لە خەباتی  ١٩٢١هەتا  ١٩٩١و دواتریش
لەالیەکی دیکە ،ئاوێتە دەبن و گرینگی و
بەرجەستەبوونی رێفڕاندۆم بۆ سەربەخۆبوونی
باشووری کوردستان پتر دەسەلمێنن.
 _٧لە ماوەی  ٢٥ساڵی حکوومەتی هەرێمی
کوردستاندا ،ئاوەدانی و گەشەی زۆر،
پلۆڕالیسمی سیاسی و رێکخراویی ،هەڵبژاردن و
تولێڕانس و پێکەوەهەڵکردنی رێژەیی ،ڕەهەندە
گرینگەکانی بوون .هەرچەند لەو بوارانەشدا،
کەموکوڕی زۆرن .بەاڵم زۆر جێی بایەخە کە،
نزیکەی  ٣٠واڵتی دەوڵەمەند و شوێندانەری
جیهانی کونسولخانەیان لە هەولێری پێتەختدا
کردۆتەوە و بەرەو پتر بوونیش دەچن.
 -٨لەنێو نەتەوەی فارسدا ،کەسانی قەڵەم
بەدەست و خاون بیروڕای شوێن دانەر
سەبارەت بە رێفڕاندۆم لە باشووری کورستاندا،
زۆر جوان و ئەرێنیانە و بەلێکدانەوەی
ژیربێژانە هەڵسوکەوتیان کردوە .مافی
ڕەوای گەلەکەمانیان لەو بەشەی نیشتماندا،
بەڕەسمی ناسیوە ،کە زۆر جێی رێزن.
بۆ وێنە :ئاماژە بە سێ نووسراو دەکەم.
«استقالل اقلیم کردستان و صلح و توسعە
در منطقە ،محمد ارسی»، ».استقالل ،آرزوی
تاریخی اقلیم کردستان ،عنایت هوشمند( ».)١و
«کردها بە آرمان خود نزدیکتر میشوند ،علل
و تبعات ظهور دولت کردی ،صادق ملکی)٢( ».
 _٩ئەوەی کە ئەو واڵتانەی کوردیان بە ناڕەوا
و دوور لە ویستی ئەوان بەسەردا دابەش کراوە،
بە ویستی خۆیان نایانەوێ نەتەوەی کورد لە
سەرەتاییترین مافەکانی خۆی بەهرەمەند بێ.
بۆیە لە  ٢٥ساڵی رابردوودا ،بەدژی ئەو هەرێمە
سکوالر و کۆلکەزێڕینە و گرینگەی کوردی
(کە جگە لە کورد خەڵکانی نا کورد بە ئایین و
مەزهەبی جۆراوجۆر و نا ئایینی و نا مەزهەبیشی

حەسەن حاتەمی
تێدا دەژین و مافی بوون و ئازادییان هەیە)
بەردەوام لە پیالنگێڕی و دژایەتیدا ،بوون.
 _١٠سادقی مەلەکی لە شوێنێکی وتارەکەیدا،
دەنووسێ« :کوردەکان پێش هەر پێناسەیەک
کوردن .جیاوازیی نییە کە کوردی عێراقی،
ئێرانی ،تورک یا سووری بن .رۆژی
دیاریکردنی گشتپرسی ،هەواڵێکی خۆش بۆ
زۆربەی کوردەکان بوو ...ڕوانین لە [هەولێر]،
دیاربەکر ،کۆبانی و مەهاباد لەگەڵ ڕوانینی
حاکمەکانی بەغدا ،ئانکارا ،دیمشق و تاران ،یەک
نەبوە و یەکیش نابێ .گشتپرسیی سەربەخۆیی
کوردستانی عێراق ئەگەر وەدواش بکەوێ ،لە
ئیرادەی کوردەکان بۆ دامەزرانی دەوڵەتێکی
کوردی ،ئاڵوگۆڕێکی ئەوتۆ ڕوو نادا».
ئاغای ئەرەسیش دەنووسێ« :دیفاع لە ئازادی و
سەربەخۆیی و پێشکەوتن لە کوردستانی عێراق
دەبێ ئەرکی نەتەوەیی و خەڵكیبێ ،بێ ئەوەی بە
دوژمنی لەگەڵ بەغدا ،لێک بدرێتەوە یا بەوە بگا.
دەبێ پشتیوانی لە کوردستانی سەربەخۆ بکرێ...
سەربەخۆیی کوردستان عێراق ،یانی هەلێک
بۆ گفتوگۆی ئاشتی لە سەرانسەری رۆژهەاڵتی
نێوەڕاستدا ،و بەستێنێکی لەبار بۆ گەشە و
پەرەی سیاسی_ ئابووری جێگیر لەو ناوچە
شەڕئەنگێز و تێڕۆڕیستپەروەر و پڕ کێشەیە.
بەتایبەتی پێوەندی بنیاتنەر و سالمی بەرپرسان
و کارگێڕانی کوردستانی عێراق لەگەڵ
هێزە نێونەتەوەیی و ناوچەییەکان پێگەیەکی
تاقانەی داوە بە کوردستان کە دەتوانێ ببێتە
ناوەندێک بۆ ئاشتی ،ئاوەدانی و پێکهاتنی
ئەمنییەت و تەناهی لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا».
 _١١لە کاتێکدا ،پتر لە  ٢٠واڵتی عەڕەبی و
چەند دەوڵەتی فارس ،تورک ،ئازەری ،تورکمەن
لە ناوچەکەدا ،بوونیان هەیە .واڵتی سەربەخۆی
کورد کە گەورەترین نەتەوەی بێ دەوڵەتی
جیهانە ،مافێکی رەوایە .هەر واڵتێکی پشتیوانی
لەم رێفڕاندۆمە و دروستبوون و سەقامگیری
دەوڵەتی کوردی بکا و یا ڕێگر نەبێ ،جێی
متمانە و پشتیوانی میلیۆنی کوردەکانی
لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاست و جیهان دەبێ.
سەرچاوەکان:
 _١سایتی «ایران امروز» ،بەشی سیاسەت
 _٢سایت دیپلماسی ایرانی

بەڕێوەچوونی سیمیناری «دکتور قاسملوو،
ناسیونالیزم و ،ئەندیشەی چەپ»

کۆمیسیۆنی ڵێکۆڵینەوە و ئامووزشی
حیزبی دێموکراتی کوردستان ڕۆژی
سێشەممە ڕێکەوتی ٢٠ی پووشپەڕی
٩٦ی لە بەرەبەری ساڵیادی تیرۆری
دکتور قاسملوو و هاوڕێیانی سیمینارێکی
بۆ سمایل بازیار ،کادری لێهاتووی
حیزب و ،مامۆستای زانکۆ پێکهێنا.
سمایل بازیار لە باسەکەیدا تیشکی خستە
سەر ژیانی سیاسیی قاسملوو و قوناخە
جیاجیا و ڕەهەندە فیکرییەکانی دکتور
قاسملووی بۆ ئامادەبووان شیکردەوە.
کوڕگێڕ روانگە و فکرییەتی دوکتور
قاسملووی لە دوو ڕەهەندی «نەتەوەیی
و چەپ« بووندا پولێنبەندی کرد و
هۆکار و بەستێنەکانی شکڵگرتنی بیری
چەپی لە خولیاکانی قاسملوودا خستە
بەرباس و تیشکی خستەسەر ئەوەی کە
سەرەڕای ئەوە نەمر قاسملوو هەموو
کاتێ وەکوو چەپێکی ڕەخنەگر دەیڕوانییە
چەمکەکان و ،چەمکی نەتەوەخوازیی لە
ئەندیشەی قاسملوو جێگەی تایبەتی هەبوو.
سمایل بازیار لە بەشێکی دیکە لە قسەکانیدا،
باسی لە هۆکاری چەپبوونی دکتور قاسملوو
کرد و ،لەو بارەوە چەندین هۆکاری مێژوویی
باس کرد ،وەکوو کاریگەریی فەزای سیاسیی
تاران لە کاتەدا کە ئەو لەوێ خوێندکار بوو،
زاڵبوونی وێژمانی چەپ لەو سەردەمەدا کە
قاسملوو لە فەڕانسە خوێندکار بوو ،ژیان

لەو واڵتانەی کە لە بەرەی سۆسیالیستیدا
جێیان دەگرت ،بەاڵم ئەو هەموو کات
وەکوو چەپێکی ڕەخنەگر دەیڕوانیە
چەمکەکان و ،چەمکی نەتەوەخوازیی لە
ئەندیشەی قاسملوو جێگەی تایبەتی هەبوو.
سمایل بازیار لە دریژەی باسەکەیدا بە
ئاماژە بەو ئاڵوگۆرە فیکری و ڕوانگەییەی
بەسەر دوکتور قاسملو و دا هات و ئەوی
لە چەپێکی کوردەوە بۆ کوردێکی چەپ
گۆڕی؛ بە پشتبەستن بە فاکت و بەڵگە
مێژووییەکان وەاڵمی هێندێک رەخنە و
تێبینیی لەسەر بۆچوونی دوکتور قاسملوو
بۆ پرسی نەتەوەخوازیی و سەربەخۆیی

کوردستان دایەوە و ،لەو بارەوە گوتی
بە سەرەنجدان لە بەرهەمەکانی دوکتور
قاسملوو دەردەکەوێ کە ئاسۆی دووری
ئەندیشەی دوکتور قاسملوو سەربەخۆیی
کورد و کوردستانی گەورە بووە.
کۆڕگێر لە کۆتایی باسەکەیدا ئاماژەی بە
سێ باوەڕی دکتور قاسملوو کرد کە هەتا
دوایین هەناسەی ژیانی گۆڕانی بەسەردا
نەهات و وەکوو سێ کوچکەیەکی قورس
وقایم لە ئەندیشەکانیدا مانەوە کە بریتین
لە؛ چارەنووسی میللەتەکەی ،عەداڵەتخوازی
و چارەنووسی حیزبی دێموکرات.
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ئاوابوونی خۆرێک
سهردهمێک ه
مافخوازی بۆته باوهڕ و
باوهڕ پێبوونی ،شکۆمهندی
شکۆش بهشی ههمووان نیه
سهردهمێکه
له پێناو ژیانا مردن
مردنێکی بههادارن
بهاڵم تامی ژیان نییه
کۆڵی خهم
هێندهی ههڵناگیرێ و
بزهش هێندهی ،بیرنهماوه
ئازادی بۆته خهیاڵ و
خهیاڵیش وهک چرایهکی درهنگی شهو
کهمێک تروسکایی ماوه
لهم تاقیگهی غیرهتهدا
ساالری و ههیبهت ئهترسێ
ڕازی بوون ،نابیته هاوڕێ
بهم زهردهاڵنی پاییزه
له جێی گهاڵ
ههندێک ورهیان ئهوهرێ
یهک یهک ...دوو دوو
کهمن ئهوانهی ئهگهنه
ئاستی مانهوهی قاسملوو
لهو جێگایهی ئازادی و مرۆڤایهتی
منهت باری یاسایانه
لهو مێژووهی شارستانیهت
به درێژی و ههم به پانی رێگایانه
ئێوه وێڵی تهنیا ههر یهک ههناسه بوون
ک ه ئاسمانی ساوی ئهوێش
بهژاری تێرۆر شلوێ بوو
ئێوه خولیای یهک تاسه بوون
که ئارامی و پاکی لهوێش
به ژهنگی تیرۆر گڕوێ بوو
ملوانکهی ڕوناکییهکهتان
ئههۆنیهوه
بۆ شهوهزهنگی نیشتمان

شەهید

ئەم خوێنەی لە دەمارەکانی
مێژووم دەڕژێ
بەشی هەموو وەرزەکانی ساڵ ئەکا
ڕۆژ نییە
فیشەک ،شاباڵی شێعرێک و
کارمامزێکی شاخ و
کوترێکی عاشق و
جەنگاوەرێک لە ڕەگەزی خاک نەپێکێ
لەوەتەی هەم
هەر لە کۆچی خۆمدا دەگەوزێم و
هەر منم
ڕۆحی شەهیدێک بە ئەمانەت وەردەگرم و
سەرلەنوێ شەهید دەبمەوە
لەوەتەی هەم
« بازێکم خەون بە دیل بوونمە دەبینن و
من
ئەمما
بەرز دەفڕم بۆ تەشقی ئاسمان»!
هیوا_میرزایی

کۆکردنەوەی بەرهەمەکانی هونەرمەند فەیزینژاد

لە کتێبی «لە دڵمایە»

بە هەوڵ و ماندووبوونی عەلی عابێدی ،ژەنیاری و ئاوازدانەری
دانیشتووی شاری سەقز ژیاننامە و کۆی بەرهەمەکانی
هونەرمەند رەشید فەیزینژاد لە دووتوێی کتێبێکدا کۆکرایەوە.
لەو کتێبەدا کە لە ژێر ناوی « لە دڵمایە»دا چاپ و باڵو
بۆتەوە ،کەسایەتییە ئەدەبی و هونەرییەکانی دانی وەک عەزیز
شاروخ ،ڕەحیم لوقمانی ،ڕەسووڵ میرزاپوور ،محەممەد
ناهید و عەلی عابێدی بابەت و وتاریان لە سەر کۆبەرهەم و
تواناکانی ئەو هونەرمەندە کوردە لە بواری مۆسیقادا نووسیوە.
«لە دڵمایە» نۆتەکانی مۆسیقا و هۆنراوە و ناسنامەی
 ٥٥گۆرانی ئەو هونەرمەندە کوردەی لە خۆ گرتوە.

لهو تیشکانهی له کهلێن و درزی ههورا
تاڵ تاڵ دزهیان کردبوو
ئهو خهونانهتان ڕهنگ ئهکرد
له خهیاڵی نهگریسێکا
درۆ و گزهیان کردبوو
لهو ڕنگاڵه بریسکهیی خۆر ئاوایه
خۆری ئێمهی تیا ئاوایه
بۆ ئێمه ئهوێش ئاوایه!!
بهرژهوهندیی ڕووتی ئهوان
له شهرما عهبای له بهر بوو
ویژدان ههتاکوو خوار گوێچکه
عهممامهیهکی له سهر بوو
ئهویش خودانی داد نهبوو
لهوێش خوای داد بوونی نهبوو
تۆ ئازارێکی به ژانی
له جهستهی ئهم نیشتمانه
تۆ فرمێسکی وهک بارانی
لهم وشکایی و بیابانه
تۆ ههر وهکوو دیرۆکی خۆت
خهنجهر له پشتت چهقیوه
تۆ بااڵی ئهو دارستانهی
زۆر جار به دهستی ئاشنا سهرو لهقیان داتاشیوه
تۆ ئهو متمانهی ڕهوایهی
بۆسه و پیالن
نههاته نێو گومانتهوه
تۆ ئهو گیانهی به بههایهی
کۆتایی و له بیرنهچووه
به مردنیش
نههاته نێو ژیانتهوه
تۆ نهمری
چۆنکه بیر و رێساکانت
بهردهوامه
لێره له نێو هاوڕێکانت
لێره وره وهکوو چیا ڕاوهستاوه
لێره بڕوا ههر وهکوو تۆ ،وهک خۆی ماوه

لێره ههنگاو ماندوو نیی ه
هیوا به سهر سهری ههمووانهوهیه ،ون نییه
لێره
چرایهک ڕێ نیشاندهره
متمانهیه له الی ههموو
ڕێگایهک دڵنیاییه
پیایدا ڕۆیشتوون
کهسانی وهکوو قاسملوو
لێره تۆڵه
ههمان ڕقه له داڵیه
یاد و وهفا
له مهراسێمی گواڵیه
ترس و دۆڕان
بهدی ناکهم
له هیچ الیه
الی من دوو لهتی سێوێک
ههرکامیان شێوهی دڵ ئهدهن
دوو قاچی ستوون و تهریب
ههنگاوهکان بهرهو ئامانج
تیژتر ئهبهن

دوو چاوی گهش
مهودای ڕوانین
فهراوان و ڕوونتر ئهکهن
بهاڵم دهستهواژهکانی
هزر و ههڵوێست
ههوڵ و هیوا
کار و مهبهست
بیر و بڕوا
به تێکهڵی
واتایهکی له خۆیان به هیزتر ئهدهن
تێکهڵ
وهک خوێنی ڕژاومان
له یهک سهنگهردا
وهک ئارهقهیی چۆڕاومان
له یهک ڕیگهدا.
(ئاسۆ وێردی)

«دوایین شێو»ی داوینچی
داوینچی لە کاتی کێشانەوەی تابلۆی «دوایین شێو» تووشی
کێشەیەکی گەورە بوو .ئەو دەبوا چاکە لە سیمای عیسادا بنوێنێ و
خراپەش لە سیمای یەهودا کە وەک هاوڕێیەکی عیسا بە تەما بوو
خەیانەتی پێ بکا و لە کاتی نانی شێواندا خواردنەکەی ژاراوی بکا.
کارەکەی بە نیوەچڵی هێشتەوە هەتا سیما دڵخوازەکانی بدۆزێتەوه.
لە
ڕۆژێک
کۆنسێرتێکدا الوێکی
گۆرانبێژی بینی و
سیمای عیسای تێدا
ڕچاو کرد ،الوەکەی
بانگ کردە کارگەکەی
کۆمەڵە نیگارێکی لە
سیما و روخساری
کێشاوە .سێ ساڵ
تێپەڕی و تابلۆوەکە
نزیک تەواوبوون بوو،
بەاڵم داوینچی هێشتا
گونجاوی
کەسێکی
بۆ نواندنی سیمای
یەهوودا نەدۆزییەوە.
کا ر د ینا ڵە کە ی
کەنیسە
بەرپرسی
گوشاری
بەرەبەرە
خستە سەری کە دەبێ نیگارە دیوارییەکە بە زووترین کات تەواو
بکا .نیگارکێش پاش چەند ڕۆژ گەڕان لە ئەنجامدا الوێکی شپرزە
و جلوبەرگ شڕی سەرخۆشی لە جۆگەلە ئاوێکدا دۆزییەوە .داوای
لە یارمەتیدەرەکانی کرد بۆی بێننە کەنیسە ،چوونکی هەلێکی دیی
ئاوای بۆ وێنەلەبەرگرتنەوە دەست نەدەکەوت .سواڵکەرەکە بە باشی

نەیدەزانی چ باسە و بۆچی ئەویان هێناوەتە نێو کەنیسە .دەستوپێوەندییەکانی
نیگارکێشی گەورە بە زۆر لە سەر پێ ڕایاندەگرت و لە هەمان دۆخدا
داوینچی لە هێماکانی خوانەپەرەستی ،گوناح و خۆپەرەستی کە بە باشی
لە سیمای الوەکەدا دیار بوو ،سەرچەشنی دەدیتەوە و دەینەخشاندن.
کاتێک کارەکەی تەواو ببوو و سواڵکەرەش وەخۆ هاتبۆوە چاوی
گێڕا و نیگارێکی
لە پێش خۆی دی،
سەرسامی
بە
خەمناکییەوە
و
«ئەمن
گوتی:
پێشتر ئەم تابلۆیەم
داوینچی
بینیوە».
سەرسامییەوە
بە
گوتی :کەی ،لە کوێ؟
گوتی:
سواڵکەر
پێش،
ساڵ
سێ
بەر لەوەی هەموو
شتێکم لە دەست
بێتەوە .کاتێ کە لە
کۆڕسێکی هونەریدا
بووم و ژیانێکی
ئەفسووناویم هەبوو،
هونەرمەندێک داوای
لێ کردم بۆوەی ببمە سەرچەشنێک بۆ سیمای عیسا!
دەکرێ بڵێی چاکە و خراپە هاوشێوەن ،هەموو شتێک پێوەندی بەوەوە
هەیە کە هەر کامەیان کەی و لە کوێ لە سەر ڕێگا مرۆڤ هەڵدەکەون.
کۆچەر ڕ

سینەماکارێکی کورد نازناوی باڵیۆزی کولتووریی نەتەوە یەکگرتووەکانی وەرگرت
سینەماکارێکی کورد نازناوی باڵیۆزی کولتووریی ڕێکخراوی
نەتەوە یەکگرتووەکانی وەرگرت .ناوبراو ئەم نازناوەی دوای
ئەوە پێدرا کە کە فیلمی سینەمایی (ماسیی گەورە)ی بەرهەم هێنا.
یونیسکۆ ،رێکخراوی پەروەردە و رۆشنبیریی سەر بە نەتەوە یەکگرتووەکان
لە راگەیەندراوێکدا ،تەیموور قادری ،سینەماکاری گەنجی کوردی بۆ وەرگرتنی
نازناوی باڵیۆزی کولتووریی نەتەوە یەکگرتووەکان دەستنیشان کرد.
نێوەڕۆکی فیلمەکەی تەیموور قادری لەبارەی چیرۆکی خنکانی ئاالن کوردییە
لە دەریای نێوەڕاست و کۆچی نایاسایی بەرەو ئورووپا .ئەو کورتە فیلمە سەرنجی
رێکخراوی پەروەردە و رۆشنبیریی سەر بە نەتەوە یەکگرتووەکانی راکێشا.
تەیموور قادری خەڵکی شاری کامیارانە لە رۆژهەاڵتی کوردستان و
خاوەنی چەند کورتە فیلمە و» هەنار میوەی بەهەشتە»« ،لەبانی ماڵەکەمان دەدرێ»« ،کاتژمێر» و «باوەش» و «ماسیی گەورە»
لە کورتە فیلمە بەناوبانگەکانی ئەو سینەماکارە الوەی کوردن.
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«کوردستان و تابڵۆیەک لە ڕێزگرتن لە یاد و بیرەوەریی قاسملووی کوردان»
ئەمیر حەسەنپوور ،بیرمﻪند و زمانناسی کورد کۆچی دوایی کرد

ڕۆژی شهممه ٣ی پووشپهڕ ،پروفیسۆر ئهمیر حهسهنپوور
کهسایهتی پڕخزمهت ،بیرمهند و زمانناسی کورد له تهمهنی
 7٤ساڵیدا و لە واڵتی کانادا کۆچی دوایی کرد.
ئهمیر حهسهنپوور خاوهنی چهندین بهرههمی زانستییه له
بوارهکانی زمان و مێژوو ،ههروهها نووسەر و لێکۆلەرێکی

بهتوانابوو لەسەر چەمکەکانی نەتەوە و دێموکڕاسی و پرسی
ژینۆسایدی گهلی کورد و لهو بارهوه کۆمهڵێک توێژینهوه و
کتێبی بهنرخی له خۆی به یادگار بهجێی هێشتوه.
ئهمیر حهسهنپوور ساڵی ١٣٢٢ی شاری مههاباد له دایک
بوو .لیسانسی زمان و ئهدهبیاتی ئینگلیزیی له زانکۆی تاران
وهرگرت و لە زانکۆی ئهمریکی لە تاران تا ئاستی دوکتورا
درێژهی به خوێندن دا.
ئەو وهک رهخنهگرێکی لێهاتوو بــڕوای وابــوو که دهبێ
ناسیونالیزمی کوردی به دیدێکی ڕهخنهگرانهوه پێداچوونهوه
به پێکهاتە و شکڵگیری خۆیدا بکا و له دهگمهن مارکسیسته
نهتهوهخوازهکان بوو.
ئهمیرحهسهنپوور له ساڵی ١٩٨٩ی زایینی بهوالوه لە کانادا
له زانکۆکانی ویندسۆر ،کۆنکۆردیا و تورێنتۆ مامۆستای
وانهبێژ بووه.

پەردەﻻدان لەسەر کتێبی »زایەڵەی شاخ و قیژەی گوڵەباخ« لە بۆکان
ئێوارەی ڕۆژی پێنﺞ شەممە ١ی پووشپەڕ ،پەردە لەسەر
کتێبی شاعێری بۆکانی «ئەمین گەردیگالنی» لە ساڵۆنی
سیمۆرغی شاری بۆکان الدرا.
کتێبی زایەڵەی شاخ و قیژەی گوڵەباخ لە الیەن بوکراوەی
”زانکۆ“ لە دووتوێی  ٢٠٨الپەڕەدا چاپ و بو کرایەوە.
ژمارەیەک لە شاعێران و نووسەرانی شارەکانی بانە ،سەقز،
مەهاباد و شنۆ لە کۆڕی پەردەالدان لەسەر نوێترین بەرهەمی
ئــەو شاعێرە ک ــوردەدا بەشدار بــوون و لــەو ڕێوڕەسمەدا
ئەمین گەردیگالنی باسێ لە پێویستیی گرنگیدانی شاعیران و
نووسەران بە ئەدەبی بەرگری کرد .ئەو شاعێرە لە درێژەی
قسەکانیدا ئاماژەی بە شێﻌری شاعێرانی ناسراوی کورد
«جەالل مەلەکشا» و «فەرەیدوون ئەرشەدی» وەک نموونە
لە شێﻌری بەرگری کرد.

ئەمین گەردیگالنی شاعێر و وەڕگێڕی کورد ساڵی ١٣٤7ی
هەتاوی لە گوندی گەردیگالن سەر بە شاری بۆکان لە دایک
بووە و خاوەنی  ٣١بەرهەمی شێﻌری و نووسین و وەرگیڕانە.

»مەم و زین«ی ئەحمەدی خانی کرا بە فارسی

عەبدولخالیﻖ رەحمانی ،نووسەر و وەرگێڕی خەڵکی شاری
سەقزی دوای سێ ســاڵ کــاری بـــەردەوام «مــەم وزیــن»؛
بەرهەمی بەنرخی ئەحمەدی خانیی بۆ سەر زمانی فارسی
وەرگێڕا.
کاریکاتۆر

ئەو نووسەرە کوردە دەڵێ« :مەم و زین» میراتێکی ئەدەبی
وکەلتووریی گەلی کوردە و لە ڕوانگەی ڕۆژهەاڵتناسەکانەوە
وەکوو بەرهەمێکی جیهانی گرینگی پێدراوە ،ئەوەش بووە
هۆی ئەوە کە بۆ ناساندنی ئەو شاکارە ئەدەبییە بە فارس
زمانەکان ماوەیەکی زۆر سەر قاڵی ئەو وەرگێڕانە بم.
«مەم و زین» نیزیک بە  ٢7٠٠بەیت شێﻌرە و ئەو وەرگێڕە
کوردە بەشێکی زۆر لە ژیان و کاتی خۆی بۆ وەرگێڕانی ئەو
بەرهەمە داناوە.
«مەم وزین» بەرهەمی نــاوداری ئەحمەدی خانی پێشتر
بــۆ ســەر زمــانــەکــانــی ڕووســــی ،ئاڵمانی و فــەڕانــســەویــی
وەرگێراوەتەوە و بە خزینەیەک لە ئەدەبی کالسیکی جیهان
دادەنرێ.

ﻣﺎواﯾﯽ
بهﺑﻪ
ررل هﻟﻪمااڵوایی

پێزانین و سپاسی کۆمیسیۆنی تەشکیالتی
حیزبی دیموکراتی کوردستان:

ﻋەﻟﯽ ﺑﺪاﻏﯽ

کۆماری ئیسالمی وه ک دژی
بەرزراگرتنی
بەشداربوونتان لە
کوردستان
ژینگە لە
ژین و
یادی د.قاسملوودا مایەی
دوژمنایەتیی کۆماری ئیسالمی لەگەڵ خەڵکی کوردستان
پیزانینە
شانازی و
بێبەشکردنی لە
جێگایمافخوازە و
سەرکوتی ئەو نەتەوە
هەر بە

مافە مەدەنی و سیاسییەکانی تــەواو نابێ ،بەڵکوو هەموو
دەگرێتەوە٢٢.ی پووشپەڕەوە،
کوردستانلە هاتنی
ـەوتــوو بــەر
کۆمەاڵیەتییدووحـ
ئەمساڵیش ،لە
خەڵک لە
ڕەهەندەکانی ژیانی
شۆڕشگێڕانەکەی
ڕوخسارە
جارێکی
ڕۆژهەاڵتی
کۆمەاڵیەتی
سیاسی و
دیکە چاالکانی
سزادانی
کوردستانگرتن و
ڕۆژانە باس لە
ئەگەر هەواڵەکان
ـی د.قاسملووی
ئامانجەکانی
داتاکان ڕێگا
ئامار وهۆگرانی
دایــەوە.
نیشان
خۆی
سیستماتیکی
باس ولە هــەاڵواردنـ
ئەگەر
دەکــەن،
لە کوردستان
ـێ،
ـ
ورم
کوردستان،
ـی
ـ
ـەاڵت
ـ
ڕۆژه
پارێزگەی
ـوار
ـ
چ
ـەر
ـ
ه
لە
شەهید
کوردستان لە گەشەی ئابووری و مرۆیی کوردستان لە چاو ناوچەکانی دیکەی ئێران
بەرزڕاگرتنی یادی
قۆڵیان لە
ئیالم ،دووب ــارە
کرماشان و
سنە،
بەردرێژی
هەروا چیرۆکی
کۆمەاڵیەتییەکانی
مەدەنی و
کورد و مافە
دەکەن ،ئەگەر
گرتن
شەپۆلی
ـەرەڕای
ـ
س
هەڵماڵییەوە.
د.قاسملوو
شەهید
ڕێبەری
داوا و مافخوازیی ئەو نەتەوەیە لە ئێرانە؛ ژینگەی کوردستانیش کەمی لە سیاسەتی
سیاسی و مەدەنی و نیشاندانی چەنگ و
چاالکانی
ڕاوەدوونانی
و
نەچێشتووە.
ئیسالمی
دوژمنکارانەی کۆماری
و»ئیتالعات» بە دوای
پاسداران
سووتاندنیسوپای
خوێناوی لە الیەن
خۆ ئەگەر ددانی
کوردستان
دار و دارستان لە
هەزاران هێکتار
باسی بڕینەوە و
تیرۆری
کوردستان،
ڕۆژهەاڵتی
تاراندا،
جۆزەردانی
١٧ی
سیناریۆی
لە ساڵەکانی یەکەمی دوای سەرکەوتنی شۆڕشی ٥7ی گەالنی ئێران و سەپاندنی شەڕ
نەکرد و لە
ڤییەنیان
خۆیان لە
لە کوردستانڕێبەری
دەرهێنان٢٨و
لەبیرخۆ لە
ئەگەر
شارینەکەین،
کوردییەکان
لێوەشاوەیهێزە
بەسەر خەڵک و
تۆن کران
د.قاسملوویان
ڕاشکاوانە،لە یادی
بوێرانە
بەردەیدا
شەهید
ساڵەی
کوردستان
کانگاکانی
بەردەوگرانباییەکان
کان و
میلیۆن
بە تااڵنبردنی بە
بریندار
ژینگەپارێزێک
نیشتماندوست و
هەموو
بازنەیدڵ و ناخی
ئێستا ڕۆژانە
البدەین ،ئەوەی
دۆستان و
پووشپەڕی
تایبەت بە ٢٢ی
چاالکییەکانی
کردەوە.
کوردستانە
دارستان
هێکتاری
حیزبیهێکتار بە
سووتاندنی
دەکا ،سووتان و
لێرەواڕەکانی د.قاسملوو
بیر و ئامانجەکانی
هۆگرانی
دیموکرات و
دلسۆزانی
ئێرانی لە
قەتیسئیسالمیی
کۆماری
ئەمنیەتییەکانی
دەستی ناوەندە
پشتە.ئێران،
پێتەختی
نەمایەوە و
کوردستاندا
ڕۆژهەاڵتی
کە زۆربەیانهەر لە
گرتەوە.کۆماری ئیسالمی لەو پێوەندییەدا بگرین:
ڕەسمییەکانی
ئامارە
ئیستێک لە
تارانیشی
شاری
جارێ با واتە
ڕابردوودا
ساڵی
٥
لە
دەڵێ
ئێران
سروشتییەکانی
سەرچاوە
گشتیی
بەڕێوەبەرایەتیی
لە ماوەی دوو حەوتووی رابــردوودا ،کەم ناوچە و شار و گوند
تایبەتدا
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کە بەشی نیزیک بە
سەرانسەری و گشتگیرە ،بە باڵوکردنەوەی تراکت و پوستێر و
ئەو بۆ خۆی دان بەوەدا دەنێ کە تەرخانکردنی  ٣٠میلیارد لە ساڵدا بۆ دابینکردنی
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ڕێبەری شەهید د.قاسملوو ،بە هەاڵوەسین و جێگیرکردنی ئااڵی
زۆرەکانی سووتمانەکان ناداتەوە و زیاتر لە هەموو شتێک پێویست بە دابینکردنی
کوردستان و وێنەی د.قاسملووی شەهید لە شوێنە بەرچاوەکان ،بە
هێلیکۆپتێردەکا.
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سووتمانانە و٣٢٠
ناسڕێتەوە.
کوردستان
خۆ لە هەزاران میلیارد تمەن دەدا؛ بەاڵم لە کوردستان کەمتر لە چەند میلیارد تمەن بۆ
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لێرهواڕهکانن.سەرکوت و بێمافیدا بێ ،کوردستانی سەربەرز و ئازادیخواز بە
یان
کان ،بهڕێوه
کانیولهگهڵ حیزبه
ربهره
شاخاوییهکان به
بردنیلەدهگەڵ
بەربەرەکانی
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مانۆڕی نیزامی
ڕێژیمی دیکتاتۆر و تیرۆریستی کۆماری ئیسالمی و هێز و دامەزراوە
کان و زۆرجار رێگری له کهسانی خۆبهخش
جینایەتکارەکانی،دارستانه
له ههمبهر ئاگرکهوتنهوه له
ناوەستێ.
به بیانووی ئهمنیهتی ههموو بهڵگهن بۆ ئــهوهی بهشی ههره زۆری سووتمان له
کۆمیسیۆنی تەشکیالتی حیزبی دیموکراتی کوردستان ،ڕێــز و
دارستانهکانی کوردستان دهستی ناوهنده ئهمنیهتییهکان و هێزه چهکدارهکانی کۆماری
پێزانینی خــۆی بەرامبەر بەشداریی بەرینی خەڵکی ڕۆژهــەاڵتــی
ئیسالمیی له پشته.
کوردستان لە بەرزڕاگرتنی یــادی د.قــاســمــلــوودا ،ڕادەگــەیــەنــێ و
ئاماری سوتمانهکان له دارستانهکانی کوردستان ساڵ لهگهڵ ساڵ زیاتر دهبن،
گەرمترین سوپاسیان پێشکەش دەکا .خەڵکی کۆڵنەدەر و بەهەڵوێستی
بهاڵم نه گۆڕانکارییهک له ڕهفتاری دامودهزگا دهوڵهتییهکاندا دهکرێ ،نه کهسێک لهو
پشتیوانی و
داوای دڵگەرم
دەکەینەوە کە
کوردستان
ئەوان،له
هاودڵییکهس
دهکا و نه
لێبوردنبەله خهڵکی
دڵنیانه کهس
درێ و
سۆنگهیهوه سزا ده
درێژە دانی ڕێگای د.قاسملوو و ،خەبات لە پێناوی ئەو ئامانجانەی
کارهکهی ده لە
کشێتهوه.
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دیموکرات
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هەزاران
و
سەدان
و
ڕێبەرە
ئەو
بهسهرهاتی سووتان و سووتاندنی دارستانهکانی کوردستان تاڵ و جێی داخ و
بەردەواملهدەبین.
گیانیان لە
کاتێکدا حکومهت و دهوڵهت
کرد،ههڵبڕینه.
بەختدهنگ
پێناودابکرێ
پێویسته
نهبڕاوهیه ،ئــهوهی
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یران
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شێک له
سەرکەوتن بۆ خەباتی شۆڕشگێڕانە و حەقخوازانەی خەڵکی
خۆیان به •
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لهگهڵ بکهن •.هەر بەرز و گەشاوە بێ ناو و یادی ڕێبەری لێهاتوو ،شەهید د.قاسملوو
ئێرانبه
چاندن و
کۆمارینهمام
پێشگیری،
فێرکردن و
بۆ بواره
موو
ڕیسوایی وله هه
ژینگهپارێزی
ئیسالمیی
تیرۆریستی
کانی کورد و
ڕێژیمی دژە
نەمان
چاالکیی •
هاناوهچوونی ئاگرکهوتنهوهکانه ،ئهرکێک که دهبێ ههموو تاکهکانی کوردستان له سهر
شانی خۆیانی بزانن و بۆی تێبکۆشن.
حیزبی دیموکراتی کوردستان
کۆمیسیۆنی تەشکیالت
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