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دامه زرانی کۆماری کوردستان له  چوارچێوه ی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا
ژمارە 7٥٣

کەماڵ کەریمی
دوای چل ساڵ خەباتی بەردەوام و خۆڕاگری لە بەرامبەر هێرش 
و پیالنەکانی کۆماری ئیسالمیدا، گەالنی ئێران بە تایبەت تێکۆشەرانی 
دەروەست بۆ گەیشتن بە ئازادی و پەرەگرتنی خەبات، لە هەوڵ و 
ماندووبوونیان ڕانەوەستاون و ڕێژیمیش بە هۆی سیاسەتەکانیەوە 
ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەو الوازی زیاتر ڕویشتوە. چوار دەیەی ڕابردوو 
لە  شکستخواردوو  ئەزموونێکی  ئیسالمی  کــۆمــاری  ڕێژیمی  بۆ 
ڕەچاوکردنی  بە  چاوی  کە  بووە  سیاسەتێک  درێــژەی  و  داڕشتن 
هیچ بەهایەکی مرۆڤایەتی هەڵنەهات و جگە لە سەرکوت و زەبر و 
زەنگ ڕێگەیەکی لەبەر دەم خۆیدا نەدی. ڕێژیمێک کە بە مەبەستی 
یەکدەست کردنی کۆمەڵگە و لە قاڵبدانی بیر و زەینی خەڵکی ئێران 
پەنای بردە بەر هەموو شێوازێکی فریودەرانە و خەڵک خەڵەتاندن، 
ئیستا زیاتر لە هەمووکات ڕووبەڕووی ناڕەزایەتیی ئەو خەڵکە لە 
دەبیندرێ  و  بوونەتەوە  ڕێژیمەکەیان  تەواوەتی  و  دەســەاڵتــداران 
لەبەردەم  خەڵک،  بێزاری  و  ڕق  دامرکاندنەوەی  بۆ  ڕێگەچارەیەک 
کۆمەاڵیەتی  ئابووری،  قەیرانە  نەماوەتەوە.  ڕێژیمدا  دەسەاڵتدارانی 
و ئەمنییەتییەکان لە نێوخۆی واڵت بوونەتە سەرچاوەی کێشەیەکی 
قووڵ لە نێو خەڵک و دەسەاڵتدا و، قەیرانی دیپلۆماسی و فشارە 
بە  و  نێودەوڵەتی  کۆمەڵگەی  الیــەن  لە  دەرەوەش  سیاسییەکانی 
یا  نەمان  هەڵدێری  بەرەو  ئیسالمییان  کۆماری  ئەمریکاوە،  تایبەت 
مل پێکەچکردن بردووە. بەمجۆرە ئێران بەرەو گۆڕانکارییەکی بێ 
ئەمالو ئەوال بەرەوپێش هەنگاو دەنێ و خەڵکیش لە چاوەڕوانی ئەم 

گۆڕانکارییانەدا بیر لە داهاتووی خۆیان دەکەنەوە.  
بێبەشکراوترین  لە  یەکێک  وەک  کوردستان  خەڵکی  نێوەدا  لەم 
چل  لەو  کە  ئیسالمی،  کۆماری  دەسەاڵتی  ژێر  ئێرانی  ناوچەکانی 
ساڵەدا زۆرترین فشاری سیاسی، ئەمنییەتی و ئابووریی لە الیەن 
ڕێژیمەوە لەسەر بووە،  زۆرترین چاوەڕوانی و ئامادەیی هەیە بۆ 
و  بگێڕێ  خۆی  دەوری  گۆڕانێکدا  هەر  ئەگەری  لە  بتوانێ  ئــەوەی 
زەوتکراوەکانی...             مافە  وەدەستهێنانی  و  ئازادی  بە  گەیشتن  بەرەو 
ل٢                           
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کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان

هەتاکوو دواپشوو ڕێگەت دەپێوین

          ل 2كیمیابارانی سه ردەشت، زامێکی هەمیشە ئاوەاڵ/           مستەفا شەڵماشی

ڕێبازی قاسملوو، ڕێبازی حیزبی دێموکرات/            سمایل شەڕەفی

بۆ چاوترسێن کردنی ئێران لێگەڕێن با شەڕ ببێ!/ و: کەماڵ حەسەن پوور 

تایبەتمەندییەکانی دێموکراسی/                         د. کامران ئەمین ئاوە  

مێژوو لە ڕۆژنامەی »کوردستان«ی کۆماری کوردستان دا/  باوان عەلیزادە                 

          ل 5

          ل 6

          ل 10

          ل 11

وەرزێکی 
دی لە 

سەرکوت و 
پێشێلکردنی 

مافی 
مرۆڤ لە 
کوردستان

لەم بارەیەوە ڕاپۆرتێک لە الپەڕەی 7 دا بخوێنەوە

          ل 4دوکتور قاسملوو، ڕێبازێک بۆ ڕووناکبیری کورد/       شاڕوخ حەسەن زادە



2
ژمارە 753
١5ی پووشپەر ١3٩٨  _  ٦ی جوالی ٢٠١٩

درێژەی

زەروورەتەکانی بەردەم ئۆپۆزیسیۆنی 

کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
 

تێکۆشانی  بــێ.  خەبات  مەیدانی  سوارچاکی 
ــژەدا لە  ڕۆڵەکانی ئەم گەلە لەو ماوە دوورودرێ
هەموو بوارەکانی خەباتدا، چ لە شاخ و خەباتی 
پێشمەرگانە و چ لە نێوخۆی واڵت و بە خەباتی 
کە  دەردەخــەن  ڕاستییە  ئەو  مەدەنی  و  سیاسی 
ــورد بــۆ ڕۆژێکیش لــە خــەبــات نــەوەســتــاوە و  ک
بە  گەیشتن  بۆ  چــوون  بەرەوپێش  لە  بــەردەوام 
جیاوازییەکانی  لە  یەکێک  بووە.  ڕەواکانیدا  مافە 
بەردەوام  بەربەرەکانی  و  کوردستان  لە  خەبات 
لــەگــەڵ ڕێــژیــم، بــوون و لــە مــەیــدانــدا مــانــەوەی 
حیزب و ڕێکخراوگەلێک بووە کە لە دانی بیر و 
ئیدەی خەباتگێڕانە بەو خەڵکە و ڕێکخستنیان بۆ 
لە شێوازە جۆراوجۆرەکانی خەباتدا  بەردەوامی 
بەینەشدا  لەو  کە  هەبووە  کاریگەریان  دەروری 
کە  نەتەوەیی  حیزبێکی  وەک  دیمۆکرات  حیزبی 
کوردستاندا  لە  جەماوەریی  پێگەی  گەورەترین 
پێشچوونەدا  بەرەو  لەو  نەقشی  زۆرترین  هەیە، 
خەڵکی  ئــەوەی  بۆ  هۆکارێکە  ئەمەش  گــێــڕاوە. 
حیزبانە  لەو  چاویان  ئیستاش  هەتا  کوردستان 
لە  بیرێک  هاوبەشی  بە  و  پێکەوە  بتوانن  کە  بێ 

داهاتووی کوردستان بکەنەوە.
ئیستا هەموو لێکدانەوەکان ئەوەمان پێدەڵێن کە 
کۆماری ئیسالمی توانای چارەسەری کێشەکانی 
خەڵکی ئێرانی نەماوە و لە ژێر قورسترین فشارە 
بەرەو  ئابوورییەکاندایە و ڕۆژبەڕۆژ  سیاسی و 
الوازی زیاتر دەڕوا و ناڕەزایەتییەکانی خەڵکیش 
ڕوو لە پەرەگرتن دەبێ. لەم ساتەوەختە گرینگەدا 
حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان وەک ئەرک و 
چاوەڕوانی خەڵکی کوردستان دەبێ بە شێوەیەکی 
و  پێوەندییەکانیان  و  خــۆیــان  لــە  بیر  جیددیتر 
بکەنەوە. خەباتی  داهاتووی کوردستان  و  ئیستا 
و  تێپەڕیوە  ــاوازدا  جــی قۆناغی  بــە  کــوردســتــان 
کە  دەڵێن  پێمان  ساڵە  هەموو  ئــەو  ئەزموونی 
لێک دووربــوون و کێبەرکێی حیزبی لە مەیدانی 
بە  قازانجێکی  هیچ  تەنیا  نە  نەتەوەییدا  خەباتی 
دواوە نەبووە بەڵکوو لە هێندێک هەلومەرجیشدا 
گەیاندوە.  شۆڕشگێڕانەمان  خەباتی  بە  زیانی 
زلزانی  بە  لە خۆ  دوور  بە  حیزبانە  ئەو  هەموو 
وەک  کۆمەڵگەکەمان،  ڕاستییەکانی  دەرکی  بە  و 
زەروورەتــێــک دەبێ بەو ڕابـــردووەدا بچنەوە و 
هۆکارەکانی ئەو لێک دووربوون و چەند بەرەییە 
لە سەر ڕێگەیان هەڵگرن. ڕێگەکەشی ئەوەیە کە، 
بەرژەوەندییە  کە  هاوبەش  پالنێکی  داڕشتنی  بە 
ڕەچــاو  تێدا  کوردستانی  خەڵکی  گشتییەکانی 
هاودەنگییەک  کــردنــی  دروســـت  لــە  بیر  کــرابــێ، 
بتوانن  کە  بکەنەوە  کوردستاندا  خەڵکی  نێو  لە 
پاڵپشتی هەر پڕۆژەیەکی سیاسی  ببنە  یەکدەنگ 
بۆ چارەسەری و دابینکردنی مافەکانیان. جا ئەم 
پاشەکشەی  ئەگەری  لە  چ  بەرنامەدانانە  و  پالن 
ئەگەری  یا  بێ  کــورددا  ویستی  بەرامبەر  ڕێژیم 
هەر ڕووبەڕووبوونەوەیەکی نێوخۆیی یا دەرەکی 

بێ بۆ کۆماری ئیسالمی.
کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  حیزبەکانی  ڕێککەوتنی 
و داڕشتن و ڕاگەیاندنی هەر پالن و بەرنامەیەکی 
بە  یارمەتی  دەتــوانــێ  کە  ــەوەی  ل جگە  هاوبەش 
ببێتە  دەتوانێ  بدا،  کوردستان  خەڵکی  یەکڕیزی 
دەبێ  پێویستی  لە  الیەنێک  هــەر  بۆ  ئادرێسێک 
کورد لە ڕۆژهەاڵت وەک بەشێک لە فاکتەرەکانی 
گۆڕان لە نێو موعادێلەکانی خۆیدا ببینێتەوە. ئەمە 
چ ڕێژیم یا ئۆپۆزیسیۆن یا الیەنە نێوخۆییەکانی 
یا خود الیەنی  بێ،  لە گۆڕانکارییەکاندا  کاریگەر 
پێنەدانی  گــوێ  ــەردەوامــی  ب لە  کە  بێ  دەرەکـــی 
ڕێژیم بە ویست و داخوازییەکانی کورد لە الیەن 
دەسەاڵتەوە بیەوێ کورد وەک شەریکە بەشێک 
ئەمە  بێگومان  ببینێتەوە.  گۆڕانکارییانەدا  لــەو 
دەرفەتێکی باش دروست دەکا هەتا نوێنەرایەتیی 
بازنەی  نێو  چوونە  ڕێگەی  کوردییەکان  الیەنە 
بەشێک  ببێتە  و  ببینێتەوە  دیپلۆماسییەکان  کایە 
بۆ  گۆڕانێک  چەشنە  هەر  بۆ  کە  پڕۆژانەی  لەو 
داهاتووی ئێران دێتە کایەوە. کارێک کە هەتا ئیستا 
بە ئەنجام گەیاندنی لە الیەن هیچ حیزبێکەوە بە 

تەنیا مومکین نەبووە. 
ئیستادا  قەیراناوی  ئێرانی  لە  بێ  هەرچۆنێک 
دەسەاڵتدارانی  دەستەوەستانی  و  الوازی  لە  و 
چەشنە  هەر  پێشی  هاتنە  چــاوەڕوانــی  ڕێژیمدا، 
گۆڕانێک دەبێ لە پێش چاوبێ. ئەمەش وا دەکا کە 
ئیستا زیاتر لە هەر کاتێک حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی 
کەڵکوەرگرتن  چۆنیەتیی  لــە  بیر  کــوردســتــان 
بۆیان  دڵنیاییەوە  بە  کە  بکەنەوە  دەرفەتانە  لەو 
ــە کــیــســچــوونــی هـــەر دەرفــەتــێــک  دێــتــە پــێــش. ل
کە  دەکا  خەسارێک  تووشی  کورد  بزووتنەوەی 
قەرەبووکردنەوەی  هەستیارەدا  هەلومەرجە  لەو 
کاتێک  هــەر  لە  زیاتر  دەبــێ  بۆیە  نابێ.  حاسان 
سەرنج بدرێتە یەکگرتوویی و هاوخەباتی حیزبە 
پێناو  لە  ڕۆژهــەاڵت  دەروەستەکانی  و  خەباتگێڕ 
کەڵکوەرگرتن لە هەلومەرجی ئیستا و داهاتوو لە 
و  کوردستان  خەڵکی  خەباتی  گەشەپێدانی  پێناو 

گەیشتن بە ئامانجەکانیان.

لــه  ڕۆژی 7ی  لــه مــه وبــه ر  ســی و دوو ســاڵ 
به عسیی  ڕێژیمی  هەتاویدا  1366ی  پووشپەڕی 
عێڕاق لە هێرشێكی دڕندانەدا  بە چه كی كیمیایی 
ژمــاره ی  له   دا.  سه رده شتی  شــاری  پــەالمــاری 
ئاماری  كاره ساته   ئــه و  بریندارانی  و  كــوژراو 
كاربه ده ستانی  بـــۆه تـــه وه .  ــاو  ب جــۆر  ــۆراو  جـ
كه   بێ  له گه ڵ  ئێستاشی  تا  ئیسالمی  كۆماری 
و  ورد  ئامارێكی  تێپه ڕیوه   به سه ردا  ساڵی   3٢
باو  كاره ساته   ئــه و  قوربانییانی  له   دەقیقیان 
ده ره وه ی  وه زاڕه تــی  له سه ره تاوه   نه كردۆته وه . 
له   كه سی   ٤6٠٠ لیسته یه كی  ئیسالمی  كۆماری 
كوژراوان و بریندارانی ئه و كاره ساته  دڵته زێنه  
یه كگرتوه كان.  نــه تــه وه   ڕێــكــخــراوی  بــه   دابـــوو 
له   باسیان  هه واڵه كان  كه   دابــو  كاتێك  له   ئــه وه  

له  ٨٠٠٠ كه س  زیاتر  بوونی  بنیدار  و  كــوژران 
مانگی  هه ینیی  نوێژی  له   ڕه فسه نجانی  ده كــرد. 
له  ٨٠٢٤ كه س شه هید  گه الوێژی 13٨٢دا باس 
ساڵی   له  ورمــێ  پارێزگاری  و  ده كــا  بریندار  و 
برینداری  و  1٠٠٠٠ شه هید  له   باسی  دا   1367
ده قیق  ژمــاره ی  كورتی  به   ده كــا.  ڕووداوە  ئەم 
هیچ كاتێك باو نه كرایه وه .  هه ر له  سه ره تاوه  
ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی له  هه وڵی ئه وه دا بوو 
ڕووداوه كــه   قوربانییانی  ژماره ی  تایبه ت  به   كه  
بدا. چونكه   قه ڵه م  له   له وه ی كه  هه یه   به  كه متر 
ده یزانی كه  به رپرسایه تیی ده كه وێته  سه رشانی و 
پێویسته  ئاوڕ له  ژیان و گوزه ران و له شساغیی 
بداته وه .  شه هیده كان  كه سوكاری  و  برینداران 
كه   هه ن  كه سانێك  بێ  گه ڵ  له   ئێستاشی  بۆیە 
برینداربوونه كه یان له  الیه ن كۆماری ئیسالمیه وه  
مــادده ی  تێكه ڵبوونی  ڕاده ی  و  نه كراوه   ته ئیید 
جیا  ئەوە  نه كراوه ،  دیاری  خوێنیان  به   كیمیایی 
لەوەی کە ئەم کەسانە لە هیچ چەشنە خزمەت 
پێی  به   نەبوون.  پێڕاگەیشتنێکیش سوودمەند  و 
ژماره ی  له   گه یشتون  به ده ست  ئامارانه ی  ئه و 
نیزیكه ی ٨٠٠٠ كه س بریندار ته نیا 13٨٠ كه سیان 
تۆمار  ناویان  ڕه سمی  به   ده وڵــه تــه وه   الیــه ن  له  
كراوه  و له وانه ش ته نیا چه ند سه د كه سێكیان كه  
باس له  ٤٠٠ كه س ده كرێ، یارمه تیی مانگانەیان 

بۆ بڕیونەتەوە.
كه   بێ  پرسیار  جێگای  كه س  زۆر  بۆ  ڕه نگه  
په الماری  به ر  كه وته   سه رده شت  شاری  بۆچی 
چه كی كیمیایی ڕژیمی به عس. دیاره  ئه وه  ته نیا 
به رپه الماردانی  كه وته   كه   نه بوو  ســه رده شــت 
كیمیایی ڕژیمی به عس، به اڵم لێدانی سه رده شت 
ــر و  ــت ــراوان ــه رف ــه  هــه مــو نــاوچــه كــانــی دیــكــه  ب ل
قوربانییه كانیشی زۆرتر بوون، هەتا دواجار کە 
خوڵقاند.  هه ڵه بجه ی  كاره ساتی  به عس  ڕێژیمی 
هه ڵبژاردنی  هۆكاری  ئاماژه یه   جێگای  ئــه وه ی 
ــه  چــه كــی  ــدان بـ ــێـ ــۆ لـ ــت بـ ــه رده شــ ــاری ســ ــ شـ
كۆمه ڵكوژه . یه كێك له  هۆكاره كان ئه وه  بوو كه  
درێژایی  به   ناوچه ی سه رده شت  و  سه رده شت 
بووه   كورد  جوواڵنه وه ی  ناوه ندی  ساڵ  ده یان 
چ له  باشور و چ له  ڕۆژهه اڵت. زوربه ی حیزبه  
له   ناوه نده كه یان  باشووریش  كوردستانییه كانی 

و ناوچه یه  بووه . هۆیه كی دیكه ی ئه وه بو كه  نێوشاری 
چ  و  په هله ویدا  حكومەتی  له  سه رده می  چ  سه رده شت 
پادگانێكی  ئیسالمیدا  كۆماری  ڕێژیمی  سه رده می  له  
گه وره ی نیزامی لێ بووە کە ئێستاش لێیەتی. ده وڵه تی 
ناوه ندی له  ئێران به  گشتی هه میشه  وه ك ناوچه یه كی 
ئه منییه تی و هه ڕه شه یه ك بۆ سه ر ده سه اڵتی ناوه ندی 
چاوی لێ كردوه  و هه ر به و پێیه ش میلیتاریزه ی كردوه . 
له   تــاران  ده سه اڵتدارانی  كرده وانه ی  و  سیاسه ت  به و 
به ره ی  پێشه وه ی  خه تی  بووه ته   سه رده شت  ڕاستیدا 
باشوری  له  سنووره كانی  له گه ڵ هه ر هێزێك كه   شه ڕ 
كوردستانه وه  ڕوو له  ناوچه ی ژێر ده سه اڵتی ده وڵه تی 
ئێران بكا. دیاره  له  سه رده می شه ڕی ئێران و عێڕاقیشدا 
بۆ ڕێژیمی به عس هه ر به و پێیه ش ببوو به  ئامانجێكی 

نیزامیی دیاریكراو.

ئه وه  كاره ساته دا  لــه و  گرنگ  دیكه ی  مه سه له یه كی 
بۆ  سۆزێكی  هیچ  ئیسالمی  كۆماری  ڕێژیمی  كه    بوو 
دانیشتووانی شاری سه رده شت و ده وروبه ری نه بوو. 
ــی ڕێــژیــمــی بــه عــس چه كی  ــزان لــه گــه ڵ ئـــه وه ی كــه  ده ی
كیمیایی به كار دێنێ و له گه ڵ ئه وه ش كه  ده یزانی شاری 
سه رده شت و ده وروبه ری یه كێك له  ئامانجه كانه ، بەاڵم 
هیچ ڕێکارێکی پێشگیرانە لە زیان و زەرەری بۆ خەڵک 
نەگرتبووە بەر. ئەوە لە حاڵێک دابوو  کە یه ك حه وتوو 
به ر له و كاره ساته  ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی له  نێو هێزه  
نیزامییه كانی خۆیدا ماسكی به رگر له  به رامبه ر مادده ی 
كیمیایی باو كردبۆوە . پرسیاره كه  ئه وه یه  كه  بۆچی له  

نێو كۆمه اڵنی خه ڵكیشدا ماسكی باو نەکردۆتەوە؟
 بێ مه سئولییه تی ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی له  به رامبه ر 
قوربانییانی چه كی كیمیایی له  دوای كاره ساته كه ش له و 
په ڕی خۆیدا بوو. ئه و ڕێژیمه  له كاتێكدا كه  به رپرس بوو 
برینداره كانی  و  شه هیدان  بنه ماڵه ی  به    پێڕاگه یشتن  له  

ئــه ركــی خــۆی به جێ  بــه  كه می  كــاره ســاتــه ، زۆر  ــه و  ئ
هــه ره زۆری  به شی  بێ  له گه ڵ  ئێستاشی  تا  و  گه یاند 
بیانووی بونی ڕادده ی  برینداره كانی ئه و كاره ساته  به  
كه می مه وادی كیمیایی له  لەشیاندا وه ك بریندار ناناسێ 
ئێستاش  تا  وە  ناكا.  پێ  یارمه تییه كیان  جــۆره   هیچ  و 
ژماره یه كی زۆر له  خه ڵكی شاری سه رده شت به ده ست 
ته ندروستیان  سه ر  له   كیمیایی  بۆمبارانی  كاریگه ریی 
ده ناڵێنن و به دوای ده واو ده رمانه وه ن بێ ئه وه ی هیچ 

ده ستێكی یارمه تییان بۆ درێژ كرابێ.
له  الیه كی دیكه وه  ڕێژیم هیچ خۆی ماندو نه كرد كه  
ئه و كاره ساته  له  ناوه نده  نێو ده وڵه تییه كاندا به  تاوانی 
مه ده نی  خه ڵكی  دژی  له   كیمیایی  چه كی  به كارهێنانی 
بــنــاســرێ و لــه  چــوارچــێــوه ی ڕووداوه كـــانـــی شــه ڕی 
نێوان دوو واڵت بێته  ده ر. ته نانه ت كاتێك به  هه وڵ و 
تێكۆشانی چه ند چاالكێكی كورد و حیزبی سۆسیالیستی 
و  ســه رده شــت  كیمیایی  بۆمبارانی  مه سه له ی  هوله ند 
هوله ند  له   الهە  نێودەوڵەتیی  دادگای  گه یشته   هه ڵه بجه  
ئانڕاد  فان  ناوی  به   هوله ندیش  بازرگانێكی  ته نانه ت  و 

به  تاوانی فرۆشتنی ئه و چه كه  به  ڕژیمی سه ددام مه حكوم 
هێنه ری  به كار  وه ك  ڕه سمه ن  سه ددامیش  ڕژیمی  و  كرا 
كه   ئیسالمی  كۆماری  ڕژیمی  كــرا،  مه حكوم  چه كه   ئــه و 
له   و  بقۆزێته وه   په روه نده كه   ده بــوو  ڕه سمی  شێوه ی  به  
ناوه نده  نێونه ته وه ییه كان به كاری بێنێ و النیكه م هه وڵ بدا 
ئه  وتۆی  كارێكی  هیچ  بكرێنه وه ،  قه ره بو  قوربانییه كان  كه  
خۆی  لەبیر  و  کرد  دیزەبەدەرخۆنە  بابەتەکەی  و  نه كرد 

بردەوە.
له وه ش گرنگتر نه  له  كاتی ڕێككه وتن له  سه ر ڕاگرتنی 
ڕێژیمی سه ددام  كه   دواتر  نه   و  عێڕاقدا  و  ئێران  شه ڕی 
دژی  له   كیمیایی  چه كی  هێنانی  به كار  مه سه له ی  ڕووخا، 
خه ڵكی مه ده نی، كه  به  شێوه ی سه ره كیش له  كوردستاندا 
به كار هاتبوو، ڕژیمی كۆماری ئیسالمی گرنگی پێویستی 
كه   عێراق  ڕێژیمی  له سه ر  مه رجێك  نه یكرده   و  نــه دا  پێ 

قوربانییه كانی ئه و جینایه ته  سامناكه  قه ره بوو بكاته وه .
له  هه مویان زه قتر كاتێك ڕێژیمی سه ددام ڕووخا و له  
عێڕاق ده وڵه تێك هاته  سه ركار كه  به شی زۆری له  شیعه  
یه كجاری  به   هه ر  بــوون،  ئیسالمی  كۆماری  به   نیزیك  و 
قوربانییانی شاری سه رده شت و جێگاكانی دیكه ی له  بیر 
قوربانییان  قه ره بووكردنه وه ی  داوای  له جیاتی  و  برده وه  
ئێرانیشی  ئیمكاناتی  ته نانه ت  له  الیه ن ده وڵه تی عێڕاقه وه ، 
بۆ  تــا  نــا  شه عبی  حــه شــدی  وه ك  هێزه كانی  ئیختیار  لــه  
ناوچه دا  و  عێڕاق  له   خۆی  ئاژاوه گێڕانه ی  به رنامه كانی 
كه ڵكیان لێ وه رگرێ. ئه وه  له  كاتێك دایه  كه  هیچ كارێكی 
ئابووری و ئاوه دانی بۆ شاری سه رده شت و ده وروبه ری 
هێرشی  بریندارانی  و  شه هیدان  كه سوكاری  و  نه كردوه  
كیمیایی له  به ر بێده ره تانی و بۆ ژیانێكی نه مر نه ژی ڕوو له  
كۆڵبه ری ده كه ن و كۆماری ئیسالمیش ته نانه ت ئه وه شیان 

پێ ڕه وا نابینێ و هێرشیان ده كاته  سه ر و ده یان كوژێ.
قوربانیانی كیمیابارانی شاری سه رده شت و ناوچه كانی 
دیكه  له  ڕۆژهه اڵتی كوردستان له  چه ند الیه نه وه   زوڵمیان لێ 
كراوه .له  الیه ن جینایه تكارانی ڕێژیمی به عسی ڕووخاوه وه  
كه  دڕندانه  و زۆر به  بێتاوانی هێرشی كیمیاییان كراوه ته  
سه ر، له  الیه ن كۆماری ئیسالمیه وه  كه  هیچ خۆی لێ به  
خاوه ن نه كردوون و له  الیه ن كۆمه ڵگەی نێونه ته وه ییشه وه  
كه چاوپۆشی كردوه  به رامبه ر جینایه تێكی ئاوا سامناك له  

دژی مرۆڤایه تی.

ماف كۆن ده بێ و نافه وتێ، بۆیە جێگای خۆیه تی ئێستاش 
هه ڵه بجه ،  كیمیابارانی  قوربانییانی  مافی  بۆ  به دواداچوون 
ڕێگاش  باشترین  بكرێ.  دیكه   وناوچه كانی  سه رده شت 
و  دابمه زرێ  ئه وكاره   بۆ  به هێز  ڕێكخراوێكی  كه   ئه وه یه  
حكومه تی هه رێمی كوردستان له  باشوور و هه موو حیزبه  
قوربانیانی  تا  بكه ن،  لێ  پشتیوانیی  كوردستانییه كانیش 
ئاماژه یه   جێگای  بگه ن.  خۆیان  مافه كانی  به   كیمیاباران 
مافی  له   دیفاع  ڕێكخراوێكی  كه   )چــاك(  ڕێكخراوی  كه  
هوله ند  له   بوو،  كوردستان  له   كیمیایی  قوربانیانی چه كی 
ماوه یه ك  و  كێشا  زه حمه تی  زۆر  بوو،  چاالك  ئوروپا  و 
به هۆی پشتیوانی  به اڵم  دا،  ئەم مەبەستە  بۆ  زۆر هه وڵی 
نه كران و كه م ده ره تانی، هه رچه ند كاری گه وره ی كردن، 
به   پێویستی  كه یسه   ئه و  نه بوون.  به س  هه وڵه كانی  بەاڵم 
هێزه   الیه ن  له   هه یه   زۆرتر  پشتیوانیی  و  زۆرتر  چاالكی 
ده زگا  الیه ن  له   و  گشتی  به   كوردستانه وه   سیاسیه كانی 
زۆر  چاوه ڕوانی  تایبه تی.  به   كوردستانه وه   ڕه سمییه كانی 
له  ده وڵه تانی زاڵ به سه ر كوردستاندا ناكرێ، چونكه  هه ر 
له سه ره تاوه  به  كێشه ی خۆیانیان نه زانیوه  و ئێستاش به  

كێشه ی خۆیانی نازانن.

كیمیابارانی سه ردەشت
مستەفا شەڵماشی زامێکی هەمیشە ئاوەاڵ

؛؛قوربانیانی كیمیابارانی شاری سه رده شت و ناوچه كانی دیكه  له  ڕۆژهه اڵتی كوردستان 
له  چه ند الیه نه وه   زوڵمیان لێ كراوه .له  الیه ن جینایه تكارانی ڕێژیمی به عسی ڕووخاوه وه  
كۆماری  الیه ن  له   سه ر،  كراوه ته   كیمیاییان  هێرشی  بێتاوانی  به   زۆر  و  دڕندانه   كه  
ئیسالمیه وه  كه  هیچ خۆی لێ به  خاوه ن نه كردوون و له  الیه ن كۆمه ڵگەی نێونه ته وه ییشه وه  
مرۆڤایه تی؛؛ دژی  له   سامناك  ئاوا  جینایه تێكی  به رامبه ر  كردوه   كه چاوپۆشی 

؛؛نه  له  كاتی ڕێككه وتن له  سه ر ڕاگرتنی شه ڕی ئێران و عێڕاقدا و نه  دواتر كه  ڕێژیمی سه ددام 
ڕووخا، مه سه له ی به كار هێنانی چه كی كیمیایی له  دژی خه ڵكی مه ده نی، كه  به  شێوه ی سه ره كیش 
نه یكرده   و  نه دا  پێ  پێویستی  گرنگیی  ئیسالمی  كۆماری  ڕژیمی  هاتبوو،  به كار  كوردستاندا  له  
بكاته وه؛؛  قه ره بوو  ئه و جینایه ته  سامناكه   قوربانییه كانی  كه   عێراق  ڕێژیمی  له سه ر  مه رجێك 
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چ شتێک دوژمنایەتیی ئەمریکای
 کردووەتە ئەرکی سەر شانی کۆماری ئیسالمی؟

شۆڕشی گەالنی ئێران لە یەکێک لە هەستیارترین 
و،  دا  ڕووی  هاوچەرخدا  مێژووی  قۆناغەکانی 
لەو  بوو.  بەدواوە  ئیسالمییەکانی  سەرکەوتنی 
سەروبەندەدا شەڕی سارد گەیشتبووە لووتکە و 
ئەگەری شەڕ و تێکهەڵچوونەکان بەرەبەرە ڕوو لە 
زیادبوون بوو. دابەشبوونی بەشێکی هەرە زۆری 
لە  ناڕاستەوخۆ  و  ڕاستەوخۆ  بەشێوەی  جیهان 
کاریگەری  ڕۆژئاوادا،  و  ڕۆژهەاڵت  بەرەی  دوو 
لە  ڕۆژ  ڕووداوەکانی  زۆرینەی  لەسەر 
کە هەر  بەشێوەیەک  دانابوو؛  دنیا  چوارسووچی 
لەبەرچاو  بەبێ  هەڵێنانەوەیەک  هەنگاو  چەشنە 
گرتنی بەرژەوەندی و ئاکامەکانی پێوەندیدار بەم 

دوو بەرەیەوە کارێکی پڕمەترسی بوو.
شازی  هەڵکەوتەی  بەپێی  ئێران  کە  ڕاستە 
ژێئۆپۆلیتیکەوە نێچیرێکی پڕباش بوو بۆ واڵتانی 
زلهێز چ پێش لە شەڕی یەکەم و دووەمەوە و چ 
دواتریش، کە لە مێژوویەکی نادووردا ڕووسەکان 
توانیبوویان بەشگەلێک لە ئێران بۆخۆیان بپچڕن؛ 
بەاڵم برینی دەستێوەردانی ئەمریکا لە سەردەمی 
ئەو  لەدەستدانی  ئازاری  پەهلەویدا  دەسەاڵتداری 
بەشانەی لەسەر نەخشەی ئێران لەبیر بردبۆوە. 
پاشایەتی  لە ڕادە بەدەری دەسەاڵتی  بەندبوونی 
کوودەتای  و  ئەمریکا  بەرژەوەندییەکانی  بە 
٢٨ی گەالوێژ و گەاڵڵەی کاپیتۆالسیۆن و ... لەو 
لە  ناڕازی  خەڵکی  هەموو  کە  بوون  ڕووداوانە 
دوژمنایەتیی  خانەی  دەبردە  پاشایەتیی  ڕێژیمی 
کارگێڕیی  و  ڕۆڵ  سەردەمەدا.  لەو  ئەمریکا 
چەپەکان لە ئێران و دوژمنایەتییان لەگەڵ ئەمریکا 
هەروەتر  و  جیهانی  ئێمپریالیزمی  هێمای  وەک 
و  موسەدیق  دوکتور  پاشماوەی  میللیی  بەرەی 
زامداری کوودەتای ٢٨ی گەالوێژ و، دوژمنایەتیی 
هاوردەی  کولتووری  لەگەڵ  ئیسالمییەکان 
دیاردەیە؛  ئەم  زانینی  مەترسی  بە  و  ئەمریکایی 
بوونە هۆی ئەوەی یەکێک لە گرینگترین دروشم 
دژایەتی  بنەمای  لەسەر  شۆڕش  ڕەوتەکانی  و 

کردن لەگەڵ ئەمریکا دابمەزرێ.
سۆڤیەت  یەکیەتیی  الیەنگریی  پێوەندییەدا  لەم 
ئەرتەشی  بوونی  هەروەها  و  شۆڕشگێڕان  لە 
ئەفغانستان،  واڵتی  لە  و  ناوچەدا  لە  واڵتە  ئەم 
ئەم هەلەی ڕەخساند کە دەوڵەتی ئەمریکا بەقەد 
خەڵکی  چاوی  لەبەر  بێ  بێزراو  ئێران  شای 
تازە  ڕێژیمی  مەبەستە  بەم  هەر  بۆیە  ناڕازی؛ 
خۆنواندنێکی  بە  پێویستی  گەیشتوو  بەدەسەاڵت 
نەیارانی  سەرنجی  ئەوەی  بۆ  بوو  کردەییانە 
ئەمریکا بۆ الی خۆی ڕابکێشێ. هێرشکردنە سەر 

باڵوێزخانەی فەرمیی ویالیەتە یەکگرتووەکان لە تاران 
و لەالیەن خوێندکارانی شوێنکەوتووی خومەینییەوە، 
خاڵێکی وەرسووڕانی جیدییە لە مێژووی ڕووبەڕوو 
بیانووی  بە  کە  واڵتەدا  دوو  ئەم  بوونەوەکانی 
ڕادەستکردنەوەی شای ڕاونراوی ئێران بەڕێوە چوو. 
یاران  بە  پەیامێکی  ئیسالمی  کۆماری  کردەوەیە  بەم 
و نەیارانی خۆی دا کە بەپێی پێویست و بەمەبەستی 
زۆر  ڕادەیەکی  هەتا  دەسەاڵتەکەی  جێگیربوونی 
پراگماتیستە و تەنانەت لە دەستەوئێخە بوونی لەگەڵ 
گەورەترین زلهێزی جیهانیشدا ناپرینگێتەوە. کیانووری، 
گرتنی  دەسبەسەردا  کاتی  لە  توودە  حیزبی  ڕێبەری 
بۆ  مەرگ  دروشمی  تاران،  لە  ئەمریکا  باڵوێزخانەی 
ئەمریکای وەک مێلۆدییەکی خۆشی سروودێک پێناسە 
٥٠ ساڵە چاوەڕێی  لە  پتر  دەردی خۆی  بە  کە  کرد 
ئیسالمیی  کۆماری  دەکرێ.  سروودە  ئەم  بیستنی 
ئێران هەر ئەم شێوە کردارە ڕادیکااڵنەی لە سااڵنی 
لە  دژبەرانی سەرەکیی خۆی  تێرۆری  بە  دواتریشدا 
واڵتانی دەرەوە درێژە پێدا و؛ کارتی زەختی مەترسیی 
تێرۆریزمی لە نێویاندا وەک هەڕەشەیەکی گەورە باو 

کردەوە.
عێراق  و  ئێران  نێوان  شەڕی  پێکردنی  دەست  بە 
گرژیی  شەکەتکەرە،  شەڕە  ئەم  درێژبوونەوەی  و 
ڕۆژئاوایی  واڵتانی  هەموو  و  الیەک  لە  ئێران  نێوان 
لە سەروویانەوە ئەمریکا، چووە قۆناغێکی نوێترەوە. 
ئاشکرا  بەڵگە  بەپێی  ئاماژەیە  جێگای  هەرچەندە 
لەگەڵ  چەکوچۆڵ  معامەلەی  الیەنی  ئێران  کراوەکان 
ئەم سااڵنە  بەدرێژایی  بووە!  ڕۆژاواییدا  چەند واڵتی 
کۆماری  کاربەدەستانی  لەالیەن  ئاڵۆزی  و  شەڕ 

ئیسالمییەوە وەک بەرەکەتێک سەیر کراوە.
کۆماری ئیسالمی لە درێژەی ڕەوتی دووڕوخساریی 
هاتنە  بە  خۆی،  دەرەوەی  و  نێوخۆ  سیاسەتی 
سەرکاری خاتەمی سەرۆککۆماری بەناو ڕێفۆرمیست 
تمدن ها«،  »گفتگوی  ڕازاوەی  دروشمی  هەڵگری  و 
ڕاستەوخۆ ئەم پەیامەی بە بیل کلینتۆن، سەرکۆماری 
خستبووە  ئابووری  گەمارۆی  کە  ئەمریکا  ئەوکاتی 
سەر ئێران دا، کە ئێمە لە ڕووداوی هێرشکردنە سەر 
باڵوێزخانەی ئەمریکا زۆر بەداخین،. دیارە ئەگەرچی 
بەاڵم  ماوەیە،  بێواڵم  کلینتۆنەوە  لەالیەن  پەیامە  ئەم 
لە نێوخۆی واڵت کاردانەوە و ڕەنگدانەوەی بەدواوە 
بوو و لە درێژەی نواندنی ڕوخساری شۆڕشگێڕانەی! 
لەبەر  دەسکەوتەکانی،  و  شۆڕش  خەمخۆری  تاقمی 
خۆپیشاندانێکی  ئەمریکا  پێشووی  باڵوێزخانەی 
دروشمی  دیکە  جارێکی  و  هێندرا  پێک  بەربەرین 
و،  کرا  داوا  گەورە  شەیتانی  بۆ  نەمان  و  مەرگ 
ڕۆژژمێری  لە  زێڕین  الپەڕەیەکی  وەکوو  ڕۆژە  ئەم 

کۆماری ئیسالمیدا ئاوڕی لێ درایەوە. ئەم پەیامە پێش لەوەی 
بەردەنگەکەی ئەمریکا بێ، سەرکۆماری ئێرانی کردبووە ئامانج 
کە ئەویش پەیامی خۆی وەرگرت و لە یەکەم دەرفەتەکاندا لە 
لێدوانێکدا توندترین گلەیی و گازندەکانی خۆی لە سیاسەتی 

»ظالمانە«ی ئەمریکا دەربڕی.
هەتا ئێستاشی لەگەڵدا بێ ئەم سیاسەتانە لەالیەن ڕێژیمی 
ئەم  کە،  ئەمەیە  پرسیار  بەاڵم  دەچێ،  بەڕێوە  ئیسالمییەوە 
سیاسەتە بۆ بەڕێوە دەچێ؟ کۆماری ئیسالمی باش دەزانێ 
کە مانەوەی لەسەر دەسەاڵتدا گرێدراوی ئاڵۆزی و هەناردە 
کردنی بشێوییە بۆ واڵتانی دیکە، بەو مەبەستەی کە بۆخۆی 
»بەسووریەیی  لە  خەڵک  و  بێنێ  پێک  ئارام  دوڕگەیەکی 
سااڵنێکە  خامنەیی  عەلی  ئەوەشدا  لەگەڵ  بترسێنێ،  بوون« 
بە ئاشکرا لە هەوڵی پێکهێنانی »تمدن نوین اسالمی«دایە و 
و  داخواز  لە  نەکشانەوە  مەبەستەش  بەم  گەیشتن  مەرجی 
وەزیری  پۆمپێئۆ،  مەرجەکانی  بۆیەش  هەر  ویستەکانیەتی. 
ناکا.  قەبووڵ  دانووستان  بۆ  ئەمریکا  دەرەوەی  کاروباری 
کە  ئەوەی  کە  بڕوایەدایە  لەو  خامنەیی  عەلی  چونکوو 
ئەمریکا باسی دەکا، خاڵە بەهێزەکانی ئەوانە، یەک لەو خاڵە 
بەهێزانەش کشانەوەی ئێران لە سووریە و دەسوەرنەدان لە 
نێوخۆی واڵتانی دەوروبەرە. سیاسەتی خامنەیی  کاروباری 
»خوا و خورما«یە؛ دەیهەوێ نە وتووێژ بکا و نە شەڕیش 
زێدەخوازییەکەی  ئەسپی هەوسارپچڕاوی  بەدڵی خۆیشی  و 
دان  درێژە  بۆیە  جا  بدا.  تاو  دراوسێکانیدا  حەوشەی  لە 
هەڵبژاردنی  هەتا  مانەوە  چاوەڕوان  هەنووکەییە،  دۆخە  بەم 
دەوڵەتی  ئەوەی  لەبەر  دەخوازێ.  ئەمریکا  لە  سەرکۆماری 
کردنی  ڕەچاو  بە  ترامپ  دۆناڵد  سەرۆکایەتیی  بە  ئەمریکا 
ئیسالمی  کۆماری  بینەقاقای  ناوەتە  دەستی  سیاسەتانە  ئەم 
خەڵکی  لەوەش  بێجگە  ببوورێ،  لێی  سانایی  بە  وێناچێ  و 
ئێرانیش ناڕەزایەتیی تەواوی خۆیان لە شێوازی بەڕێوەبردنی 

واڵت بە ڕاشکاوییەکی زۆرەوە دەربڕیوە.
ئاکامی  لە  و  نێوەدا  لەم  کە  ئەمەیە  دووەم  پرسیاری 
دوژمنایەتی و بەربەرەکانیی ئێران لەگەڵ ئەمریکادا، چ الیەن 
و چ کەسانێک بە بەرژەوەندیی خۆیان دەگەن؟ هەموو واڵتانی 
دیکتاتۆری لە مێژوودا پێویستییەکی زۆریان بە دوژمن یان 
حکوومەت  بنوێندرێ  کە  ئەوەی  بۆ  هەبووە،  دوژمن سازی 
ئەرکی پاراستنی خەڵکی لە مەترسیی دوژمن لە ئەستۆدایە. 
خۆ بەهێز نواندن لە پێش چاوی خەڵکی واڵتەکەی خۆیان لە 
خەڵکە.  ترسێنەری  بێ،  تۆقێن  دوژمن  کە  ئەوەوە  سەرووی 
کۆماری ئیسالمی بۆ مانەوە لەسەر دەسەاڵت سامانی واڵتی 
تەرخانی چەکوچۆڵ و ئاژاوەگێڕی کردوە و خەڵکی ئێران هان 
دەدا لە ڕێگای زێدەخوازییەکانیدا گیانی خۆیان لەسەر دەست 
دانێن. بەاڵم لە چل ساڵەی زاڵبوونی بەسەر ئەم واڵتەدا پتر 
لە پێشووتر دەستی لەالیەن خەڵکەوە خوێندراوەتەوە. خەڵک 
سەرەڕای هەژاری و دەسکورتی و گرانییەکانی بەردەمیان لە 
حەولی دابینکردنی ژیانێکی خۆشبژیوانە بۆ بنەماڵەکانیان دان. 
ئاواتەش بە نەمانی ڕێژیم وەدی دێ؛ ڕێژیمێک کە لەو  ئەم 
ئاڵۆزییانەی کە بۆخۆی پێکی هێناون هەلی سەرکوتی خەڵک 
و بەتااڵن بردنی سامانەکەیانی قۆستووەتەوە. لەم کایەدا ئەوە 

دیسان سەری خەڵکە کە بێ کاو ماوەتەوە.
هاوکات  و  نێوخۆ  فشاری  بەهۆی  هاوکێشانە  ئەم  بەاڵم 
بەرەو  ئێران  لەسەر  نێودەوڵەتی  کۆمەڵگەی  دەرەکیی 
یەکالبوونەوە هەنگاو دەنێ و، لێرەشدا زەرەرمەندی سەرەکیی 
هەر حکوومەتی کۆماری ئیسالمییە لە داهاتوویەکی نیزیکدا. 
ئیرادەی دەوڵەتی ئێستای ئەمریکا جیدییە و هەر دوو الیەن 
الیەنێک  دەبێ  و  لەبەرچاوە  خۆیان  ویستەکانی  النی  زۆری 
دەست بکێشێتەوە بۆ گەیشتن بە ڕێککەوتنێک کە ئەو الیەنە 
گرینگترین  چونکوو  نابێ؛  ترامپ  دۆناڵد  دەوڵەتی  بێگومان 
هێنان  بەچۆکدا  خۆی  دەوڵەتی  دەرەوەی  وەزارەتی  ئەرکی 
و  کردبوو  دیاری  ئیسالمی  کۆماری  بە  کردن  پاشەکشێ  و 
هەڵبژاردنی  بۆ  و  دیسانەوە  کە  ئەوەی  گرتنی  لەبەرچاو  بە 
داهاتووش خۆی کاندید کردوەتەوە؛ بۆ ڕای گشتیش بووبێ 
لە  هیچکام  ئەگەر  خۆ  بکاتەوە.  یەکال  کێشانە  ئەم  دەبێ 
الیەنەکانیش پاشەکشێ نەکەن ئەگەری ڕوودانی شەڕ دەبێ و 
لەم حاڵەتەشدا تای تەرازوو بە قازانجی ئەمریکا دەشکێتەوە.

خەڵکی مافخوازی کوردستان!
دوکتور  شەهید  ڕێبازی  و  ڕێگا  ئەویندارانی 

قاسملوو!
٢٢ی پووشپەڕی ئەمساڵ، 3٠ ساڵ بەسەر تێرۆری 
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان، شەهید 
دوکتور قاسملوو و کاک عەبدوڵا قادری ئازەر، ئەندامی 
کۆمیتەی ناوەندی و نوێنەری حیزب لە دەرەوەی واڵت 
بە دەستی دیپلۆمات تێرۆریستەکانی کۆماری ئیسالمیی 
دوای  هەرچەند  تێدەپەرێ.  ئوتریشدا  واڵتی  لە  ئێران 
تێپەڕینی سێ دەیە بەسەر ئەم کردەوە تێرۆریستییەدا 
پەروەندەی ئەم جینایەتە هەروا بە داخراوی ماوەتەوە، 
تاکێکی  هەموو  ویژدانی  لە  پەروەندەیە  ئەم  بەاڵم 
هوشیاری کورددا بۆ هەمیشە بە کراوەیی دەمێنێتەوە 
و کۆماری ئیسالمی ئێران وەک ڕێژیمێکی تێروریست، 

ڕیسوا و مەحکوومە.
و  فکری  ڕێبەری  قاسملوو  دوکتور  شەهید  ڕاستە 
کەسایەتیی  بەاڵم  بوو،  دێموکرات  حیزبی  سکرتێری 
دوکتور قاسملوو و ڕۆڵی لە بزووتنەوەی مافخوازانەی 
خەڵکی کوردستان و پانتایی بیر و ئەندێشەکانی، ئەویان 
کەسایەتییەکی  کردۆتە  نیشتمانەکەیدا  ئاستی  سەر  لە 
الیەنێکی  و  کەس  هەموو  کە  کوردستانی  بەرزی 
دەزانێ.  خۆی  موڵکی  بە  پێشکەتنخواز  و  دێموکرات 
بۆیە جێی خۆیەتی لە سی ساڵەی تێرۆری ئەم رێبەرە 
هەڵکەوتووەی کورد و کوردستاندا، هەموومان پێکەوە، 
بە هەر شکڵ و شیوەیەک کە پێمان دەکرێ و بۆمان 
دەوڵەتیی  تێرۆریزمی  و  بکەینەوە  یادی  دەگونجێ، 

کۆماری ئیسالمیی ئێران مەحکووم بکەین.

دێموکراتی  حیزبی  الیەنگرانی  و  ئەندامان 
کوردستان!

گەورەمان،  ڕێبەری  شەهیدبوونی  دوای  کە  ئێوە 
و  هەوڵ  هەموو  بە  قاسملوو  دوکتور  شەهید 
فیداکارییەکی خۆتان، درێژەدەری بیر و ئەندێشەکانی 
شەهید قاسملوو و هەموو شەهیدان بوون و هەن، لە 
و  هەڕەشە  بە  بەبێ گوێدان  ڕابردوودا  ماوەی سااڵنی 
گوڕەشەکانی کوماری ئیسالمی، لە شار و ناوچەکانی 
یاد  جۆراوجۆر  چاالکیی  بەڕێوەبردنی  بە  کوردستان 
و ناوی دوکتور قاسملووتان بەرز ڕاگرتووە، لە سی 
ساڵەی ئەم یادەدا ئەرکی زیاترتان دەکەوێتە سەر شان.
دێموکراتی  حیزبی  تەشکیالتی  کۆمیسیۆنی  بۆیە 
و  تێکۆشان  بۆ  پێزانین  و  ڕیز  وێڕای  کوردستان 
بەرنامە  بە دەسنیشانکردنی کۆمەڵێک  ماندووبوونتان، 
و ڕێکاری تایبەت، داوا لە سەرجەم کۆمەاڵنی خەڵکی 
حیزبی  الیەنگرانی  و  ئەندامان  بەتایبەت  کوردستان، 
بە  و  یەکگرتووانە  و  پێکەوە  کە  دەکا  دێموکرات 
شەهید  یادی  ڕابردوو  سااڵنی  لە  بەرزتر  شکۆیەکی 

دوکتور قاسملوو بەرز ڕابگرن.
دێموکراتی  حیزبی  تەشکیالتی  کۆمیسیۆنی 
شەهید  تێرۆری  ساڵەی  سی  بۆنەی  بە  کوردستان 

دوکتور قاسملووەوە داوا دەکا:
1( بە هەر شێوەیەک دەگونجێ لە ڕۆژانی ٢1 و ٢٢ی 
پووشپەڕدا بە بەکارهێنانی ڕەنگی وشین، یادی شەهید 
تێرۆریزمی  و  ڕابگیردرێ  بەرز  قاسملوو  دوکتور 
بکرێ.  مەحکووم  ئێران،  ئیسالمیی  کۆماری  دەوڵەتیی 
بۆ ئەم مەبەستە؛ لە شوێنە گشتییەکاندا ئااڵ و نەوارێکی 
شین هەڵبواسرێ، لە پۆشینی جلوبەرگدا هەوڵ بدرێ 

لە ڕەنگی شین کەڵک وەربگیردرێ.
٢( شەوانی ٢1 و ٢٢ی پووشپەڕ بە هەڵکردنی مۆمێک 
و باوکردنەوەی وێنەیەکی تایبەت، نیشان بدەین کە د. 

قاسملوو لە ڕێبازیدا زیندووە.
تێرۆری شەهید  یادی  بە  تایبەت  3( درووشمەکانی 

دوکتور قاسملوو، بە ڕەنگی شین بنووسرێنەوە.
٤( بە بەکارهێنانی عەالمەتی زەربدەر )x( و نووسینی 
ئیسالمی«،  کۆماری  تێرۆریزمی  بۆ  »نا  درووشمی 
مەحکووم  ئیسالمی  کۆماری  دەوڵەتیی  تێرۆریزمی 

بکرێ.

و  قاسملوو  دوکتور  شەهید  ناوی  و  یاد  لە  ساو 
هاوڕێ عەبدوڵا قادری ئازەر

ڕیسوایی بۆ تێرۆریزمی دەوڵەتیی کۆماری ئیسالمی 
ئێران

حیزبی دێموکراتی کوردستان
کۆمیسیۆنی تەشکیالت

٩ی پووشپەڕی ١٣٩٨ی هەتاوی

ڕاگەیەندراوی کۆمیسیۆنی تەشکیالت

بەرەو یادی 30 ساڵەی 
تێرۆری شەهید د. قاسملوو

هەردی سەلیمی

گرانی تەنگی بە خەڵکی هەڵچنیوە
لە ماوەی یەک ساڵی ڕابردوودا گرانی کێشەی هەرە سەرەکیی خەڵکی ئێران، بە تایبەت ناوچە 

هەژار و دواخراوەکانی وەک کوردستان بووە. 
لە تازەترین ڕاپۆرتی پەیامنێری "کوردستان"دا هاتوە کە لە دوای وەگەڕخستنەوەی گەمارۆ 
ئابوورییەکانی ئەمریکا لەدژی ڕێژیمی ئێران، گرانییەکی لەڕادەبەدەر کەوتۆتە بازاڕ و ژیانی 

لە خەڵک هەراسان کردوە؛ کەچی بەرپرسانی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران لەوپەڕی کەمتەرخەمیدا 
هیچ هەوڵێک بۆ چارەسەرکردن یاخود باشترکردنی دۆخی خەڵک نادەن و دەیانەوێ ئەم 

بارودۆخە بۆ دژایەتیی ئەمریکا و دژبەرانی دیکەی ڕێژیم بەکار بێنن.
لە گرتە ویدیۆیەکدا کە لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا باو کراوەتەوە، دەبینین الوێکی کوردی 

خەڵکی شاری ورمێ، به هۆی بێکاری، لەسەر شەقامەکانی ئەو شارەدا، بە ئامێرێکی موسیقی 
گۆرانی دەڵێ و بژێویی ژیانی خۆی دابین دەکا.
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دوکتور قاسملوو؛ ڕێبازێک بۆ ڕووناکبیری کورد
)کورتەمێژوویەکی ڕەوتی ڕووناکبیریی کورد(

)1-2(

ڕووناکبیری  چەمکی  بنەڕەتدا  لە 
و  جیاکردنەوە  مانای  بە   )intellectualism(
هەاڵواردنی دوو بابەت لە یەک مژاردا دێ. 
ڕووناکبیری  نەریتی  بڵێین  دەبێ  کەواتە 
لە  باس  دوو  شەنکردنی  بەجیا  واتای 
یەکتری و شرۆڤە کردنیەتی! یا بە واتایەکی 
هیچ  بێ  بوێرانە  کەسێکە  ڕووناکبیر  تر 
لە  ڕەخنە  بەرژەوەندییەک  و  چاوەڕوانی 
نەریت، هێز و دەستەاڵت بگرێ و بەو زانست 
و جیابیرییەی بەرگری لە مافی بابردەڵە بکا. 
ڕووناکبیری  ئاکامی  گشتی  بەشێوەیەکی 
»شێوازی  ڕەهەندیی  و  مۆدێڵ  سێ 
و   ئاسایش«  و  »بەختەوەریی  زانستی«، 

بێرمەندی)فایدەگرایی( لێ دەردەقوڵێ.
»نوێبوونەوە«  سەربەندی  بێگومان 
مڵکی ڕۆژئاوایە. ڕینسانسی ئورووپا کە بە 
لەبیرکردنی سەرجەم باوەرەکانی ئاسمانی، 
پێکرد دوو ڕەوتی  بوون و مرۆڤ دەستی 
هزری نوێی دامەزراند: یەکەم، ئاوەزمەندی 
یا  هەستمەندی  دووهەم،   ڕاسیۆنالیزم.  یا 

ئەمپریسیزم.
پێکرد  دەستی  دێکارت  بە  ئاوەزمەندی 
سپینۆزا،  وەک  کەسانی  خوانی  لەسەر  و 
گەیشتە سەرچڵەپۆپەی خۆی  هێگڵ  و  نیتز 
وەک  کەسانی  ڕای  بە  هەستمەندیش  و، 
فرانسیس بیکەن دەستی پێکرد و جان الک، 

برێکڵی، هیوم و میل بەسەریدا زاڵ بوون.
ڕاسیونالیزم پشتی دە مەعریفەی ئەوپەر 
ئاوەزی کرد و بەگژ بەشێک لە الیەنەکانی 
»ڕووناکبیری«  وشەی  داهات،  »هەستی« 
ڕاسیۆنالیستەکان  کە  گوورا  ئالێرەدا 
کردنی  ئاشکرا  و  ڕوونبوونەوە  بەپێی 
ڕاستییەکانی »هەستی« بە باوەر و هزری 
خۆیان  بۆ  ڕووناکبیریان  پێناسەی  خۆیان، 
دەگوترا  کەسێک  بە  ڕووناکبیر  هەڵبژارد. 
حەقیقەتێک  و  ڕاستی  هەرجۆرە  دژی  کە 
ببەزێنێ  ئاوەز  ئەوپەر  سنوورەکانی  کە 
و  سوڕ  و  بێ  نهێنی  و  شاردراوە  و 
سەردەمی  بەاڵم  دەگوترا.  هەبێ،  حەشاری 
لە  لووتکە،  بە  گەیشتن  دوای  ئاوەزمەندی 
وردە  زایینیدا  هەژدەی  و  حەڤدە  سەدەی 
لێژ  بۆ هەستمەندی  و جێگای  داکشا  وردە 
کرد. هەستمەندی الیەنی ئاوەزی جیهانی و 
مرۆڤیشی ڕەد کردەوە و هەموو مەبەست 
و  بانخۆزاو  ڕاستییەکانی  لێکدانەوی  و 
کرد.  شرۆڤە  بێمانا  بە  مێتافیزیکیشی 
ڕەدکردنەوەی  بە  ڕۆژئاوایی  ڕووناکبیرانی 
شێوەیەکی  بە  شاردراوەکان  نهێنییە 
بایەخ  دا و  بە مرۆڤ  سەربەخۆ گرینگییان 
و بەهای ئەویان لە ڕاستیەکانی سرووشتدا؛ 
وەک  »ئۆمانیزم«  کە  بوو  ئەوە  دا.  لەدوو 
ڕەگ و ڕەچەڵەکی ڕەسەنی تێفکرینی چاخی 
نەبوونی  لە  و  پشکووت  ڕەوشەنگەری 
ماکی  غەیب،  جیهانی  بە  باوەر  و  متمانە 
مرۆڤیان کردە پێوەری ناسین و لە جێگای 
خوای خوڵقێنەر قوت کردەوە. بوونەوەرێکی 
بایەخەوە  و  گرینگییە  هەمووە  بەو  وەها 
نابێ سنووردار و بەستراوە بێ، هەر بۆیە 
تێفکرینی  دووهەمی  بناخەی  »لیبرالیزم« 
جیهانی نوێ بوو. ئۆمانیزم و لیبرالیزم وەک 

چەمکی  پێشکەوتووی  و  نوێ  هزری  دوو 
نەریتە  و  ئۆلی  مەعریفەی  ڕووناکبیری، 
یەکجاری  بە  کردەوە  ڕەد  کالسیکەکانی 
کۆمەاڵیەتی،  گرێبەستی  کردە  یاسای 
گرێبەست و بەڵێنییەک کە متمانە و بایەخی 
بوو  ئەلێرەدا  گرت.  شەقڵ  تێدا  کۆمەڵگەی 
یاسای  کە  حاڵیکدا  لە  ناسیۆنالیزم  کە 
دیاریکراوەکانی  بە سنوورە  پەیمانی، سەر 
بە  ئەنتێرناسیۆنالیزم،  و  بێ  جوگرافیایی 

پێچەوانەکەی لەدایک بوو.
لەالیەن  مەفهوومانە  و  چەمک  ئەم 
ئێراندا  دەرەوەی  لە  کە  کەسانەی  ئەو 
بزووتنەوەی  دەگەڵ  هاوکات  خوێندبوویان 
مەشروتییەت هاوردەی ئێران کران و جێگای 
»نیشتمانپەرەوەری«  و  »نەتەوە«  وشەی 

گرتەوە.
مۆدێرنەکەی  مانا  بە  ڕووناکبیری  بەاڵم 
خۆی دوای بێتاوان بوونی ئاڵفرێد درێفووس 
لە فەرانسە کەوتە سەر زاران و بە نووسینی 
ئێمیل زۆال و واژۆکردنی  نامەی پشتیوانی 
3٠٠ کەس لە بیرمەندان و ژۆرنالیستەکانی 
ئەم واڵتە هەموو جیهانی ڕۆژئاوایی داگرت 
کە ئاکامەکەشی دواتر)نزیک ٥٠ ساڵ دواتر( 

دامەزراندنی دەوڵەتی ئیسرائیل بوو!
واڵتی  لە  قەجەرەکان  شکانی  دوای 
لەشەڕ  قەجەر(  مەحرووسەی  )مەمالیکی 
هەڵکەوتەی  شەبەنگی  ڕووسەکان،  دەگەڵ 
خەسارناسی  بە  دەستیان  مەملەکەتە  ئەو 
ئەو شکان و دۆڕانە کرد. »عەباس میرزا«، 
کوری فەتحەلی شا کەسانێک لە الوانی سەر 
بە حکومەتی هەڵبژارد و بۆ درێژەپێدان بە 
خوێندن و خۆپێگەیاندن و دەست وێڕاگێشتن 
بە زانستی ڕۆژ بەتایبەت بە زانستی نیزامی 
کەسەکان  یەکەم  لە  کە  دەرەوە  ناردە 
بوون.  خان«  مەلکم  »میرزا  و  »تاڵبۆف« 
بە هاتنەمەیدانی کەسێک وەک  بەاڵم دواتر 
ئەمیرکەبیر مەدوای نێوان چاکسازیخوازان 
زانست  و  بوو  زیاتر  موحافیزەکارەکان  و 
کاریگەرترین  لە  پێدرا.  پەرەی  پتر 
دەتوانین  سەردەم  ئەو  ڕووناکبیرانی 
ئاخوندزادە«ی  فەتحەلی  »میرزا  بە  ئاماژە 
لە  نوێی  ڕینسانسێکی  کە  بکەین  تەورێزی 
دەست  قەجەر  مەحرووسەی  مەماملیکی 
پێکرد و بەدژی نەریتی نەشیاوی دەرباری 
قەجەر و کولتووری گەالنی ڕۆژئاوا تشتی 
سەردەمی  بڵێین  دەبێ  کەواتە  دەنووسی. 
پڕشنگدارترین  مەشروتییەت«  »شۆڕشی 
بووە  ڕووناکبیران  و  ڕەوشەنگەری  چاخی 
یەکەم ڕۆژنامەکان هزر  دامەزراندنی  بە  و 
و ڕوانینی بەتایبەت فەیلەسوفانی فەرانسی 
نوێبوونەوەیەک  و  الپەرەکان  سەر  کەوتە 
لە ئێرانی ئەو سەردەمدا ڕووی دا، هەڵبەت 
پەنجاوە  دەیەی  نێوەراستەکانی  )لە  دواتر 
ئۆلیش«  ڕووناکبیرانی  لە  ژوور(چینێک  بۆ 
هەڵدا  سەریان   «  Religious Intellectualism
موجتەهیدی  سرووش،  مەلەکیان،  )مستەفا 
شەبستەری، د.عەلی شەریعەتی و...( و لەم 
بەشەدا چاالک بوون و هزری نوێی خۆیان 

پاراو دەکرد و باوەیان پێدەکرد.
پێشڤەچوون  ڕەوتەی  لەم  کوردستانیش 

و نوێبوونەوە جیا نەبوو و ئێلیتی کوردیش 
زۆر خۆی دەگەڵ دوای چاخی ڕێنسانسی 
ئورووپا هاوتەریب دەکرد هیندێک بەتایبەتی 
تر بەشی باکووری کوردستان کە بە هۆی 
ژێئۆپۆلۆتیک، هەڵکەوتەی تایبەت، نزیکایەتی 
کۆمەڵێک  و  ڕۆژئاوا  سنوورەکانی  دەگەڵ 
نەریتی  هیندێ  بە  دژ  بیری  تر  هۆکاری 
لەمەڕ  تایبەت  بە  نوێبوونەوە  و  کالسیک 
سەدەکانی  دوای  نەتەوەیی  جیهانبینیی 
حەڤدە و هەژدەی زایینی لە ڕۆژئاوا، خۆی 
دە گۆمی ڕووناکبیری نوێخوازی هاویشت! 
کەسایەتی  بە  ڕەوتە  ئەم  بڵێین  دەتوانین 
دەستی  ز(   16٥٠-17٠6( خانی  ئەحمەدی 
شازدە  کۆتایی  سەدەکانی  جیلی  و  پێکرد 
تەیران،  )فەقێ  کورد  هەڵکەوتەی  هەڤدە،  و 
زمانی  بە  و...(  جزیری  مەالی  حەریری، 
و  نەتەوەیی  ڕەوشەنگەری  شێعر  و  وێژە 
بیری نوێ و زانستیان باو دەکردەوە. مەم 
و زینی خانی بەڵگەیە بۆ هاوتەریب بوونی 
و  ڕۆژئاواییەکان  دەگەڵ  وێژەیی  زانستی 
شاکارێکی  و  کوردی  ئەدەبی  ئاوانگاردی 

جیهانییە.
و  یونانی  فەلسەفی  ڕوانگەی  لە  گەلێک 
ئیسالمی هێناویتەوە و تان و پۆی شێ دەکا 
سۆفییەکی  و  فەیلەسوف  وەک  خۆشی  و 
دەکات، خانی  وێنا  دەوارن  زانستی  مەزنی 
لەم بەرهەمە ناوازەیەیدا بە دژی هیندێ بیر 
هەموو  و  دەرووخێ  کۆمەڵگەدا  نەریتی  و 
ڕەهەندەکانی ژیان و خەبات و ئەوین شەن 
بەرەوپێشڤەچوون  بیری  لە  و کەو دەکا و 
نەتەوەیی  خۆئاگایی  بۆ  زین  و  مەم  دایە، 

کورد شادەقە.
فەرانسە  لە  ئەگە  بڵێین  ئەوەش  با 
پێشگۆییەکانی  لەبەر  »نوسترادامووس« 
ناوبانگی جیهانی دەکردەوە و خوێندنەوەی 
دوای  ساڵ  سەد  چەند  ڕووداوەکانی  بۆ 
خۆی کردوە هەر ڕێک لە سەردەمی ئەودا و 
تەنانەت چەند ساڵ بەر لە نوسترادامووس، 
-1٤٩٢( بەگی جاف«  »ئێڵ  لە شارەزوور 
و  زانست  ئەو  یاری)یارسان(  ز(ی   1٥٥3
خوێندنەوە و پێشگۆییانەی هەبووە و زۆر 
پێنج  میناک  بۆ  تێڕامانن،  و  سەرنجن  جێ 
و  ئێران  ئەمڕۆی  باسی  پێش  ساڵ  سەد 

ڕووداوەکانی دوایی دەکا و دەفەرموێ...
تاعات بە مەجبووری دەبێ
دی بازاری بلووری دەبێ
چینی و فەخفووری دەبێ

گوڵبانگی جەمهووری دەبێ     
هەروا بووە و هەروا دەبێ

یا لە درێژەدا دەڵێ...
دیوانی گورگ و مەڕ دەبێ
دەشتی بەغدا بە شەڕ دەبێ
گشتی بۆ زێڕ و زەڕ دەبێ

شەڕی سەرباز بە شەنگ دەبێ    
هەوا بووە و هەروا دەبێ

چڕینی  و  هۆنینەوە  بە  خانی  ئەحمەدی 
زارۆکان  »نۆبار«ی  فەرهەنگی  و  شێعر 
منااڵن  وشەی  فەرهەنگی  )نەوبەهار( 

شۆڕشێکی مەزنی هزری دەست پێکرد کە 
بە ڕای زۆرێک لە ڕووناکبیران و توێژەرانی 
باوکی  وەک  مرۆڤایەتییەکان  زانستە 

ناسیونالیزمی کورد دێتە ناسکرن.

چ بکەم کوو قەوی کەسادە بازار
نینن ژ قوماش ڕا خەریدار

یەعنی ژ تەمەع دراڤ و دینار
هەریەک ژ مەرا وە بوونە دلدار
گەر علم تەمام بدەی بە پوولێک

بفروشی تو حکمەتی بە سوولێک
کەس ناکەتە مەیتەری خوە جامی

ڕاناگرتن کەسەک نزامی

ئەگەرچی  هۆنراوەیەدا  لەو  نەمر  خانیی 
نەختێک بێ هیوایە لە بێ بایەخ بوونی عیلم 
بڕەودان  و  دانەوە  پەنگ  بەاڵم  زانست  و 
لە  و  دەزانێ  پێویست  بە  ڕۆژ  زانستی  بە 
نوێبوونەوەیەکی  خانیدا  تێفکرینی  نەستی 
هزری هەست پێدەکرێ. ناوبراو هەر بەوە 
ناوەستێ و بەردەوام ئاواتە خوازە گەلەکەی 
و  یەکگرتوویی  بە  هاوسێ  گەالنی  وەک 
حکوماتێک  دامەزراندنی  هەوڵی  تەبایی 
بدەن و لە ژێر سێبەر و ئاالی ئەم دەوڵەتە 
خۆماڵییەی خۆمان سەرقاڵی عیلم و خوێندن 
و  هەست  سەرچڵەپۆپەی  ئەمە  کە  بین 
نەستی شاعیرێکی کوردی سەدەی هەڤدەیە 
داخوازییە  ئەم  دابێ  دەگەڵ  ئێستاشی  کە 
الی زۆرێک لە هەڵکەوتەی کورد هەڵتاوێن 

نەبووە! جەنابیان دەفەرموێ ...

گەر دێ هەبوا مە ئیتفاقێک
ڤێکڕا بکرا مە ئینقیادەک

ڕووم و عەرەب و عەجەم تەمامی
هەمیان ژ مەڕا دکر غواڵمێ

تەکمیل دەکر مە دین و دەوڵەت
تەحسیل دەکرد مە عیلم و حیکمەت

هە لەو سەرووبەندی دا و لە سووچێکی 
قوبادی  خانای  مەزن  کوردستانی  تری 
بە  هەورامی  کەسایەتیی  ز(   17٠٠-17٥٩(

هۆنینەوەی شێعری

»هەرچەن مەواجان فارسی شەکەرەن
کوردی جە شەکەر بەڵ شیرین تەرەن

یەقینەن جە دوونیای پر ئەندێش
هەرکەس دڵشادەن وە زوان وێش«

شۆرشێکی زمانی و بیرکردنەوەیەکی نوێ 
دەڕوانێتە پرسی نیشتمان و تەنانەت وەک 
هەبووە  دەوری  ئۆلیش  چاکسازیخوازێکی 
قورئانی  کە  بووە  کەس  یەکەم  دەڵێن  و 
کوردی  زمانی  سەر  وەرگێراوەت  پیرۆزی 
)بەداخەوە هەتا ئێستا هیچ نوسخەیەک لەو 
وەرگێرانە لە بەردەست دا نییە( بە مەبەستی 
تێگەیشتنی هەرچی باشتری خەڵقی کورد کە 
ئەمە لەو سەردەمدا ڕێک کارەکەی مارتین 
هێنا  ئینجیلی  پیرۆزی  کتێبی  کە  لۆتێرە 
مەزنی  شۆڕشێکی  و  ئەلمانی  زمانی  سەر 
گوورانی  ئاکامەکەشی  کە  پێکرد  دەست 

پرۆتستانیزم بوو.

ز(  کۆیی)1٨16-1٨٩7  قادری  حاجی 
ئازادیخوازی،  بیری  کە  شاعیرەیە  ئەو 
نەریتی  هیندێ  گژداهاتنی  بە  و  ڕخنەگرتن 
باو و سەقەتەکانی کۆمەڵگەی وەبەر پار دا:

تێدەگەن  وا  گەردش  نەچووتنە  )هیچتان 
کە دوونیا 

عەجەم  شاهی  و  ڕۆمە  پادشاهی  هەر   
لە تاران(

 یا دەفەرموێ:

»کتێب و دەفتەر و تەئریخ و کاغەز
بە کوردی گەر بنووسرایە زوبانی

مەال و شێخ و میر و پادشامان
هەتا مەحشەر دەما ناو و نیشانی«

ڕووناکبیری  هزریی  الیەنی  ئەو  ئەمە 
هاوکات  کە  کوردە  ئێلیتی  و  هەڵکەوتە 
پێشکەوتووەکان  کۆمەڵگە  هزری  دەگەڵ 
»کیم  هۆنراوەی  بە  و  پێش  دەچووە 

بیری  ز(  جگەرخوێن)1٩٠3-1٩٨٤  ئەز«ی 
نەتەوایەتی، هەستی گۆڕانخوازی ڕوانگە و 
هزر لەسەر خوانی شاعیرانی کورد شەقڵی 
ئاسمان دەشکێنێ و بە گێڕانەوەی ڕووداوە 
نوشست  و  سەرکەوتن  و  دیرۆکییەکان 
پێ  هەر  کورد  گەلی  نشێوی  و  هەوراز  و 

لەسەر زانست و ڕەوشەنگەری دادەگرێ.
بە  ناسراو  خان  شەرەف  ماه  یا 
 )1٨٤٨-1٨٠٤( ئەردەاڵن  مەستوورەی 
جگە  جیهان  لە  ژن  مێژوونووسی  یەکەم 
سەردەمێکدا  لە  شێعرییەکانی  بەرهەمە  لە 
وەک  نەبوو  بایەخەکێ  هیچ  ژن  کە 
و  دەشکێنێ  ڕەچە  نڤیسکار  ڕووناکبیرێکی 

ژنامە دێتە مەیدان.
یەکەم ڕۆژنامەی کوردی لە ساڵی 1٨٩٨ 
هەوڵی  بە  »کوردستان«  ک.ه(،  )1٢77ی 
ماڵباتی بەدرخانییەکان چەمکی ڕووناکبیری 
زیاتر برەو پێدا و تیشکێک بوو لە شەوی 
ئەنگوستەچاوی بەرەوپێشچوونی جیهانی و 
خۆ ڕێکخستن و نیشاندان و هەتا ڕادەیەکی 

باش ئەم ئامانجانەی پێکا:
یەکەم، ڕایەڵکەی پێوەندی نێوان کوردانی 
دەرەوە. دووهەم، هەوڵدان بۆ زەقکردنەوەی 
و  گۆڕانکاری  سێهەم،  کورد.  پرسی 
وەرچەرخان لە فەرهەنگ و وێژەی کوردی 
بەتایبەت لە بەستێنی ڕووناکبیریی کوردی 
و چوارەم، پێک گرێدانی ڕۆژهەاڵت ناسان 
و دامەزراوەکانی زانستی ڕۆژئاوایی دەگەڵ 

کوردستان.

ئاخۆ  نازانین  ڕێکی  بە  بەداخەوە 
ڕۆژهەاڵت  کوردستانی  ڕۆژنامەی  یەکەم 
دەگوترا  پێشتر  بووە،  ساڵێکدا  چ  لە 
کورد«  »ڕۆژی  حەوتوونامەی  کە 
سەردەمی  لە   1٩٢٠ سەرەتاکانی  کە 
شکاک   ئاغا)سمکۆی  سمایل  دەستەاڵتداری 
1٨٨7-1٩3٠ز( لە ڕەوتی شۆڕشی ناوبراو 
لەالیەن ماموستا مەال محەممەدی تورجانی 
زادە لە ورمێ چاپ و باو دەبۆوە و وەک 
ڕۆژهەاڵت  کوردی  باوکراوەی  یەکەم 
دواییانە  ئەم  توێژینەوەکانی  بەاڵم  دادەنرا؛ 
باوکراوەی  دوو  کە  دکەن  لەوە  باس 
لە  »بیستون«  و  ساقب«  »شەهابی 
ساڵەکانی 1٩٠6 و 1٩٠7 هەروەها باڤۆگی 
»تەمەدون« لە نێوان ساڵەکانی 1٩٠3 هەتا 
1٩٠٥ لە کرماشان و سنە بە زمانی کوردی 

لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان وەشان کراون.
و  جیهانی  یەکەمی  شەڕی  دوای  بەاڵم 
نێو جەرگەی  بۆ  هاتنی واڵتانی ڕۆژئاوایی 
مانەوەیان،  و  سێهەم  جیهانی  واڵتانی 
ڕەوشێکی ڵێڵ و ناڕوون لە دژوازیی نێوان 
کالسیک  سەردەمی  و  مۆدێرن  جیهانی 
بەتایبەت بە ڕوانگەی سیاسییەوە درووست 
بوو. لەم نێوەدا و لە دۆخی شپرزەی ئێرانی 
»ژێکاف«  کۆمەڵەی  پاڵەوی  سەردەمی 
ڕووناکبیرانی  دەستی  لەسەر   )13٢1(
سیاسی و کۆمەاڵیەتی کورد لە ڕۆژهەاڵتی 
دامەزرا و، بەشی هەرە زۆری  کوردستان 
وێژەیی  چاالکانی  تایبەت  بە  ڕووناکبیران 
لەدەوری یەکتر کۆ کردەوە و بە بەشداری 
حیزبی  کۆمەڵگە  توێژێکی  و  چین  هەموو 
دامەزراند)13٢٤(  کوردستانیان  دێموکراتی 
ناسیونالیستی  بیری  باوکردنەوەی  بە  و 
دە ڕۆژنامەی »کوردستان« و چاپی یەکەم 
و  منااڵن)گڕوگاڵ(  بە  تایبەت  باوکراوەی 
کەسایەتیی  ژنان؛  یەکیەتیی  دامەزراندنی 
نەمر پێشەوا قازی محەمەدی وەک ڕێبەر و 

ڕەچە شکێنێکی مەزن وێنا کرد. 
سیاسی،  کەسایەتییەکی  لە  جیا  پێشەوا 
پێگەی  هاوکات  فەرهەنگی  و  کۆمەاڵیەتی 
لە  بمانهەوێ  ئەگە  ڕووناکبیریشی هەبووە، 
چەمکی ڕووناکبیریی ئۆلی کەڵک وەرگرین، 
دەتوانین بڵێین قازی محەمەد لە یەکەمەین 
ئۆلی،  ڕووناکبیرێکی  وەک  کە  کەسەکانە 
زیاتر لە 7 دەیە پێش لەو کۆمەڵگە نەریتی 
و کالسیکەی کە ئایین و باوەڕەکانی ئایینی 
دامەزراندنی  بە  بووە؛  خۆیدا  لەوپەڕی 
هاوکات  خواردن  سوێند  ژنان،  یەکیەتیی 
کوردستان  ئااڵی  بە  و  پیرۆز  قورئانی  بە 
پێکردوە  دەست  دینی  ڕێفۆرمێکی  و... 
نوێی  ڕوانگەیەکی  و  کرانەوەیەک  و 
ئەوکاتی  چەقبەستووی  کۆمەڵگەی  لە 

کوردستان خوڵقاند. 

شاڕوخ حەسەن زادە
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»ڕێبازی قاسملوو، ڕێبازی حیزبی دێموکرات«
 لە چەند سەردێڕێکدا

شوناسخوازیی نەتەوەیی
٢٥ی  لە  دێموکرات  حیزبی  دامەزرانی 
مێژووی  لە  هەتاوی  13٢٤ی  گەالوێژی 
خەڵکی  نەتەوایەتیی  بزووتنەوەی  هاوچەرخی 
دیاریکردنی  بۆ  وێستگەیەکە  کوردستاندا، 
»مۆدێڕن«ی  و  »نەریت«ی  ڕوخساری  دوو 
ئەوە  ئیدی  کوردستان.  خەڵکی  بزووتنەوەی 
نەریتی »خێایەتی« و »بنەماڵە« و »عەشیرە« 
هەبێ،  بزووتنەوەدا  بەسەر  هەژموونی  کە  نییە 
و  »بیر«  ئەوە  بەوالوە  ڕێکەوتە  لەم  بەڵکوو 
عەوداڵی  و  وێڵ  میللەتێکی  نەتەوەیی  »هزر«ی 
خەباتێکی  ڕێبەرایەتیی  کە  شوناسە  و  ناسنامە 
دەگرێتە  سەرکوتکاری  و  شکست  لە  شەکەت 

ئەستۆ.
گەڕان بەدوا شوناسی نەتەوەیی و دەرککردن 
کورد  خەباتی  جەوهەرییەکانی  کەمایەسییە  بە 
بە  ناچار  دێموکرات  ڕابردوودایە کە حیزبی  لە 
دەکات  کورد  ئینسانی  کەسایەتیی  دۆزینەوەی 
»کۆماری  مێژووییدا  دەرفەتی  یەکەم  لە  و 

کوردستان« ڕادەگەیەندرێ.
لە  دێموکرات  حیزبی  بووژانەوەی 
بە  هەتاویدا  پەنجای  دەیەی  سەرەتاکانی 
دوکتور  الیەن  لە  نوێ  بەرنامەیەکی  داڕشتنی 
عەبدولڕەحمان قاسملووەوە دەست پێ دەکات و 
لەسەر سێ ئەساسی؛ باوەڕمەندبوون بە مافی 
دیاریکردنی چارەنووس، پاراستنی سەربەخۆیی 
سیاسی و بڕیاردان و، پشت بەستن بە ئیرادەی 
شوناسخوازانەی  خەباتی  کوردستان،  خەڵکی 

خۆی سەرلەنوێ دەست پێ دەکاتەوە.
کوردستان،  دێموکراتی  حیزبی  بەرنامەی  لە 
الیەن  لە  کە  سێهەمدا  کۆنگرەی  پەسەندکراوی 
شەهید دوکتور قاسملووەوە نووسراوە، وێڕای 
شانازیکردن بە دامەزرانی کۆماری کوردستان، 
پێداگری لەسەر »درێژەدانی خەبات بۆ وەدیهاتنی 
ئامانجەکانی کۆماری کوردستان« دەکات. هەر 
دێموکرات  حیزبی  کە  هاتووە  بەرنامەیەدا  لەم 
»بە پشت بەستن بە ئیرادەی کۆمەاڵنی خەڵکی 
ئامانجە  دەستەبەرکردنی  پێناو  لە  کوردستان، 
نەتەوەییەکانی خۆیدا خەبات دەکات« و وێڕای 
ئاماژەدان بە »بێبەشبوونی گەلی کورد لە مافی 
مافە  ئەم  خۆی،  چارەنووس«ی  دیاریکردنی 
ئینسانییە بۆ خەڵکی کوردستان بە ڕەوا دەزانێ.

پشتبەستن بە ئیرادەی خەڵکی 
کوردستان

شەهید  لێدوانەکانی  و  نووسین  تەواوی  لە 
وەک؛  دەستەواژەگەلێکی  قاسملوودا،  دوکتور 
خەڵکی  »کۆمەاڵنی  کوردستان«،  »خەڵکی 
»میللەتی  و  کورد«  »گەلی  کوردستان«، 
خەڵکی  هەیە.  هەمیشەییان  بوونێکی  کورد«، 
ڕێبەری  وەک  قاسملوو  شەهید  بۆ  کوردستان 
هەموو  تەوەری  سەرەکیترین  میللی،  حیزبێکی 

باس و لێکدانەوەکانی بووە.
هۆکاری  لە  باس  کە  قاسملوو  دوکتور 
دەکات،  دێموکرات  حیزبی  سەرکەوتنەکانی 
بە  کوردستان«  خەڵکی  کۆمەاڵنی  »پشتیوانیی 
ئەوانی  پێشەوەی  لە  و  گرینگ  هەرە  هۆکاری 
»زۆر  دەڵێ:  پێوەندییەدا  لەم  دەزانێ.  دیکە 
جارمان باس لە هۆکارەکانی سەرکەوتنی حیزبی 
وتوومانە  کردوە.  دێموکرات(  خۆمان)حیزبی 
بوونی  و  واقعبینانە  و  ئوسوولی  کە سیاسەتی 
پێشمەرگە،  قارەمانەتیی  و  پێشمەرگە  هێزی 
نوقتە قووەتی حیزبی ئێمەن، بەاڵم لە هەمووی 
خەڵکی  کۆمەاڵنی  پشتیوانیی  گرینگتر  ئەوانە 

کوردستانە«.
خەڵکی  »پشتیوانیی  قاسملوو  دوکتور 
کوردستان«، بە گەورەترین سەرمایە بۆ حیزبی 
حیزبی  هەرچی  وایە  پێی  و  دەزانێ  دێموکرات 
حیزبە  ئەو  پێشمەرگەی  هێزی  و  دێموکرات 
دەیکا دەبێ لە پێناو گەورەکردنەوە و پاراستنی 

ئەم »سەرمایە«دا بێ.
»خەڵک«  دێموکراتەوە  حیزبی  ڕوانگەی  لە 
بەڵکوو  نییە.  تایبەتی  تەبەقەیەکی  و  چین  تەنیا 
کۆی تەواوی دانیشتووانی کوردستانە کە لەژێر 
دەچەوسێنەوە.  جۆراوجۆردا  شێوازی  و  ناو 
قاسملوو  دوکتور  شەهید  پێوەندییەدا  لەم  بۆیە 
سێ  وەدیهێنانی  بۆ  دێموکرات  »حیزبی  دەڵێ: 
خەباتیشیان  و  هاتووە  پێک  گەورە  ئامانجی 
نەتەوایەتییە،  ستەمی  البردنی  یەکەم  دەکا.  بۆ 
چەوسانەوەی  یانی  چینایەتی   ستەمی  دووهەم 

ئادەمیزادە و سێهەمیان ستەمی سیاسییە«.

سەربەخۆیی سیاسی و سەربەخۆیی 
بڕیاردان

بەرز و جێی  تایبەتمەندییە هەرە  لە  یەکێک   
دێموکرات »سەربەخۆیی  شانازییەکانی حیزبی 

سیاسی« و »سەربەخۆیی بڕیاردان«ـە.
و  ڕێباز  لە  ئەسڵە  ئەم  پاراستنی  هەرچەند 
ئەم  بۆ  دێموکرات،  حیزبی  تایمەتمەندییەکانی 
سیاسیی  بزووتنەوەی  بۆ  گشتی  بە  و  حیزبە 

کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بێتێچوو نەبووە، 
بۆ حیزب وەک ڕێکخراوێکی سیاسی کە  بەاڵم 
بە  میللەتێک  چارەنووسی  بە  بەرامبەر  خۆی 

بەرپرس دەزانی، »مێعیارێکی بنەڕەتی بووە.
حیزبی  بۆ  جەوهەرییە  بایەخە  و  بەها  ئەم 
بۆ خەڵکیبوونی  دێموکراتی کوردستان ڕێشەی 
حیزبی  کە  ئەوەی  دەگەڕێتەوە.  حیزبە  ئەم 
دەگرێتە  خەبات  لە  ڕێبازە  ئەم  دێموکرات 
ناکرێ،  دەستەمۆ  شەرایەتێکدا  هیچ  لە  و  پێش 
هۆکارەکەی دەگەڕێتەوە بۆ ئەو هێز و پتانسێڵە 
هەستی  بەردەوام  کە  ئەستوورەی  پێ  پشت 
هێزە  ئەم  کردوە.  بەهێز  تێدا  باوەڕبەخۆبوونی 

شتێک نییە جیا لە ئیرادە و پشتیوانیی خەڵک.
ئیرادەی  بە  پشتبەستن  بە  قاسملوو  دوکتور 
ئەساسی  لەسەر  و  گەل  لەبڕاننەهاتووی 
بەم  کوردستان  خەڵکی  بەرژەوەندییەکانی 
مێعیارێکی  وەک  سیاسی  سەربەخۆیی  جۆرە 
بنەڕەتی بۆ حیزبی دێموکرات باس دەکا؛ »ئێمە 
بە خاتری دۆستایەتی قەت واز لە سەربەخۆیی 
لەبەر  بەاڵم  ناهێنین.  میللەتەکەمان  قازانجی  و 
میللەتەکەمان  قازانجی  و  سەربەخۆیی  خاتری 
ئەگەر پێویست بوو، واز لە دۆستایەتی دەهێنین. 
سەربەخۆیی  ئێمە  حیزبی  بۆ  مێعیار  کەوابوو 

بڕیاردان و قازانجی میللەتەکەمانە.«
سەربەخۆیی  ڕەچاوکردنی  قاسملوو  شەهید 
سیاسی بە یەکێک لە ڕەمزەکانی بەردەوامبوونی 
دەڵێ:  و  دەزانێ  دێموکرات  حیزبی  خەباتی 
»نابێ لە بیری بکەین کە سەربەخۆیی سیاسی 
گەورەیە.  سەرمایەیەکی  ئێمە  بۆ  بڕیاردان  و 
لەسەر  بڕیارمان  خۆمان  کە  سیاسەتەی  ئەو 
مادام  بووبێ،  هەڵەش  و  چەوت  ئەگەر  داوە، 
چونکی  ئەرزشە.  بە  بووە،  خۆمان  دەستکردی 
لە  خۆمان  ئەندازەی  بە  کەس  هیچ  وایە  پێمان 
واقعییاتی کۆمەڵی کوردستان شارەزا نییە. بۆیە 
جیاتی  لە  بڕیاردانی  لێوەشاوەیی  کەس  هیچ 
ئێمە نییە. جا ئەوە چ دەوڵەتێک بێ چ الیەنێکی 

تەنانەت دۆستمان«.

وەک  کوردستان  پێشمەرگەی  هێزی 
سەرمایەیەکی نەتەوەیی

گەورەکانی  هەرە  دەسکەوتە  لە  »یەکێک 
دێموکرات،  حیزبی  و  کوردستان  کۆماری 
»هێزی  بە  کە  بوو  میللی«  »سپای  پێکهێنانی 

پێشمەرگە« ناو نرا.  
لە  پێشمەرگە  هێزی  دامەزرانی  خودی 
چوارچێوەی نیزامێکی ڕێک و پێکی وەک »سپای 
میللی »دا کە لە کۆماری کوردستان و کابینەی 
وەزیری  و  وەزارەتخانە  خاوەنی  وەزیراندا، 
تایبەت بە خۆی بووە، جیا لەوەیکە شانازییەکەی 
نەوعی  لە  دەگەڕێتەوە،  دێموکرات  حیزبی  بۆ 
بزووتنەوەی  نوێی  دیاردەیەکی  خۆیشیدا 
سیاسیی نەتەوەیی کوردە کە داهێنەرەکەی هەر 

حیزبی دێموکراتە.
لە  پێشمەرگە  هێزی  پێگەی  و  جێگە 
کە  کوردستاندا  خەڵکی  سیاسیی  بزووتنەوەی 
زۆری نەخایاند پارچەکانی دیکەی کوردستانیشی 
کاریگەری  و  بەرجەستە  ڕۆڵێکی  گرتەوە، 
کورددا   ئینسانی  »کەسایەتی«ی  و  ناخ  لە 
لە  »دڵنیابوون«  و  »باوەڕبەخۆبوون«  گێڕا. 
ئینسانی کورددا  لە کەسایەتیی  »خۆپاراستن«، 
لە  و  کرد  لێژ  دۆشدامان  و  بێهیوایی  بە  جێی 
»پێشمەرگە«  نیشتمانیدا،  و  نەتەوەیی  ئاستی 
بوو بە پێناسەیەکی هەردەم زیندوو بۆ خەباتی 
دەستەبەرکردنی  پێناو  لە  کوردستان  خەڵکی 

ویست و داخوازییەکانیدا.
لە ڕوانگەی حیزبی دێموکراتەوە، »پێشمەرگە 
و خەڵک دەبنە دوو سەرمایەی سەرەکی و لێک 
دوکتور  شەهید  پێوەندییەدا  لەم  جیانەکراوە«. 

قاسملوو دەڵێ:
حیزبی  وەک  ئێمە  بۆ  ئەوەیکە  گەڵ  »لە 
دێموکرات سەرمایەی هەرە گەورەمان پشتیوانیی 
گەلی کوردە، بەاڵم هێزی پێشمەرگەش لە گەل 
پێشمەرگە  بۆیە  ناکرێتەوە.  جیاش  و  نییە  جیا 
جێدا  لە  وایە  پێم  من  و  نین  ال  دوو  خەڵک  و 
پێشمەرگە  و  خەڵک  یەکگرتوویی  لە  قسەکردن 

دروست نییە«.

فەردیی  کەسایەتیی  لە  ڕێزگرتن 
ئینسان

ئینسان  دێموکراتەوە،  حیزبی  ڕوانگەی  لە 
ئامانجێکی  بەڵکوو  نییە،  مۆرە)کەرەسە(  نەتەنیا 
بە  خۆی  حیزب  سەرەکییە.  و  پیرۆز  هەرە 
دەتوانێ  کە  کەرەسەیەک دەشوبهێنێ  و  زەرف 
وەک ئامرازێکی واڵمدەر بە قۆناغەکانی خەبات، 
خەباتکارە هاوئارمانج و هاوبیر و باوەڕەکان لە 
دەوری خۆی کۆ بکاتەوە بۆ خزمەت بە ویست 
و داخوازەکانی کۆمەڵگەیەکی ئینسانی کە ئایدیا 

و ویستی وەک یەکیان هەیە بەناوی میللەتێک.
خوێندنەوەکانی  و  ڕوانین  لە  الیەنە  ئەم 
پەیدابوونی  بە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
کەسایەتییەک بە ناوی عەبدولڕەحمان قاسملوو 

دەبێتە بەرنامە و باوەڕێکی چەسپاو و تا ئێستاش 
بە  لەبەرامبەریاندا  خۆی  دێموکرات  حیزبی 
خاوەن و بەرپرس دەزانێ. لە حیزبی دێموکراتدا 
تاک، هاوکات لەگەڵ پێناسەکردنی ئەرکەکانی بە 

ڕوونی دەستنیشانی مافەکانی کراوە.
حیزبی  خوێندنەوەکانی  و  ڕوانگە  لە 
دێموکراتدا، »تاک« لەگەڵ مەفهوومی »ئازادی«  
دوکتور  شەهید  پێوەندییەدا  لەم  هاتووە.  ناوی 
و  حیزبەکەی  ئەندامانی  بە  ڕوو  قاسملوو 
پێشمەرگەکان ڕاشکاوانە دەڵێ: »هیچ نێعمەتێک 
ئازادی  نییە.  بەنرختر  »ئازادی«  لە  جیهاندا  لە 
ئینسان.  بە  دەدا  شەخسییەت  و  کەرامەت 
مۆرە.  بە  بکرێ  ئینسان  نادا  ڕێگە  کە  ئازادییە 
ئینسان دەبێ لە حاڵەتی مۆرە بێتە دەر و ببێتە 
و  زیندوو  »فەرد«ێکی  ببێتە  و  شەخسییەت 

چاالکی نێو کۆمەڵ«.
پێگەی  بۆ  تێفکرینانە  ئەم  ئەساسی  لەسەر 
»فەرد« لە حیزبی دێموکراتدا، دەربڕینی بیر و 
موخالفی  بۆچوونی  و  بیر  –تەنانەت  بۆچوون 
هەڵوێستی ڕەسمیی حیزبی دێموکراتیش– ڕێگە 
حیزبی  لە  تێڕوانینانە  ئەم  ئازادە.  و  پێدراو 
هەیە  مرۆڤتەوەرانەی  بنەمایەکی  کە  دێموکراتدا 
قۆناغەکانی  لە  بۆیە  دەبن.  چەسپاوتر  دێ  تا 
شەهید  نەمانی  دوای  و  حیزبەدا  ئەم  دواتری 
ڕادەربڕینی  ئازادیی  مافی  قاسملووش،  دوکتور 
تاک، پاراستنی مافی کەمایەتیی فکری و سیاسی 
و ... لە حیزبی دێموکراتدا چەسپاوە و بڕیاری 

لەسەر دراوە.

پشتیوانی لە بزاوتی نەتەوایەتیی 
گەلی کورد لە پارچەکانی دیکەی 

کوردستان
لە  پشتیوانی  بە  دێموکرات  حیزبی  باوەڕی   
دیکەی  پاڕچەکانی  لە  کورد  گەلی  بزووتنەوەی 
سیاسی  ڕووتی  ئیدیعایەکی  تەنیا  کوردستان، 
وەک  ئەوەیکە  لەگەڵ  بەڵکوو  نییە،  و  نەبووە 
و سەبت  تۆمار  حیزبدا  بەرنامەی  لە  پرەنسیپ 
سەلمێندراوە.  باوەڕە  ئەم  کردەوە  بە  کراوە، 
حیزبی  دامەزرانی  دوای  مانگ  چەند  »هەر 
کۆماری  ئەوەی  پێش  و  کوردستان  دێموکراتی 
لە  بارزانییەکان  ڕابگەیەندرێ،  کوردستان 
بەڕێوەبەریی  بە  کوردستانەوە  باشووری 
بەڕێوەبەریی  و  بارزانی  مستەفا  مەال  سیاسیی 
ئایینیی شێخ ئەحمەدی بارزانی لە دەست زوڵم 
و زۆری ڕێژیمی کۆنەپەرستی نووری سەعید، 
خۆیان دەرباز کرد و خۆیان گەیاندە ڕۆژهەاڵتی 
دێموکرات،  حیزبی  پێشەوای  و،  کوردستان 
حیزب  بەڕێوەبەریی  و  محەممەد  قازی  شەهید 
بڕیاری هاوکاری و لەخۆگرتنی بۆ دەرکردن«. 
پشتیوانی لە خەباتی نەتەوایەتیی گەلی کورد لە 
پارچەکانی دیکەی کوردستان لە هێندێک بڕگەی 
مێژووییدا هێندە پڕڕەنگ و دەروەستانە خۆی لە 
ڕەفتار و سیاسەتی حیزبی دێموکراتدا دەنوێنێ 
کە، کەسی یەکەمی ئەم حیزبە بەکردەوە دەبێتە 
لە  چارەسەری  هەوڵی  لە  ئەساسی  بەشێکی 
دیکەی  بەشێکی  کوردی  بزووتنەوەی  نێوان 
لە  ناوەندی.  دەوڵەتی  لەگەڵ  کوردستان 
زایینیدا،  هەشتاکانی  و  هەتاوی  شەستەکانی 
قاسملوو،  دوکتورعەبدولڕەحمان  شەهید  ئەوە 
کە  بوو  دێموکرات  حیزبی  گشتیی  سکرتێری 
یەکەم هەنگاوەکانی لە پێوەندی لەگەڵ وتووێژی 
لەگەڵ  کوردستان  باشووری  کوردی  ڕێبەرانی 
دەوڵەتی عێراق هەڵێنایەوە و لە چەند دانیشتنی 
یەکیەتیی  نوێنەرایەتیی  هەیئەتەکانی  نێوان 
ئەوکاتی  دەوڵەتی  و  کوردستان  نیشتمانیی 

عێراقدا، ڕۆڵی نێوبژیوانی گێڕا. 

وتووێژ وەک پرەنسیپ و شێوەیەک 
لە خەبات

کوردستاندا،  کۆماری  سەردەمی  لە  هەر 
سەرکۆماری  و  دێموکرات  حیزبی  پێشەوای 
جار  دوو  محەممەد  قازی  شەهید  کوردستان، 
نوێنەرانی  لەگەڵ  و  کرد  تارانی  سەردانی 
کەوتە  شادا  محەممەدڕەزا  پاشایەتیی  ڕێژیمی 
بە  دێموکراتدا  حیزبی  لە  بۆیە  وتووێژەوە. 
بە  باوەڕ  ئاشتیخوازانەکەی،  ماهییەتە  حوکمی 
»وتووێژ« وەک »پرەنسیپ« و » شێوازێک لە 

خەبات« چەسپاوە.
و  دێموکرات  حیزبی  ئەوەیکە  لەگەڵ 
لە  و  کوردستان  بزووتنەوەی سیاسیی خەڵکی 
هەمووان زیاتر دوکتور عەبدولڕەحمان قاسملوو 
و  شەڕخوازانە  ماهییەتی  لە  گومانێکیان  هیچ 
دژی گەلیانەی کۆماری ئیسالمیی ئێران نەبوو، 
پرەنسیپێکی  وەک  »وتووێژ«  دیسانیش  بەاڵم 
لە  و  دەکرا  سەیری  خەبات  سەردەمیانەی 
کوردستانەوە،  دێموکراتی  حیزبی  ڕوانگەی 
:«وتووێژ بە شێوەیەک لە خەبات« خوێدنەوەی 
بۆ دەکرا. بۆیە لەم پێوەندییەدا شەهید دوکتور 

قاسملوو دەڵێ: 
»لە چوارچێوەی کۆماری ئیسالمیدا هیچکام 
لە داخوازییە بنەڕەتییەکانی ئێمە دەستەبەر نابن. 
بەاڵم حیزبی دێموکرات وەک نوێنەری زۆربەی 
پێویستی  بە  کات  هەر  کوردستان  خەڵکی 
گەیشتن  پێناوی  لە  خۆیەتی  حەقی  بزانێ، 
بەداخوازییەکانی گەلی کورد لەگەڵ ئەم ڕێژیم یا 
ئەو ڕێژیمدا وتووێژ بکا. چونکی وەک بنەمایەک 
ئێمە وتووێژ بە شێوەیەک لە خەبات دەزانین.«

لەسەر  پێداگری  و  باوەڕمەندبوون  هەرچەند 
ئەم »ڕێباز«ە بۆ حیزبی دێموکراتی کوردستان 
و  قورسترین  کورد   سیاسیی  بزووتنەوەی  و 
قەرەبوونەکراوەترین تێچووی لێ کەوتۆتەوە و، 
لێهاتووترین ڕێبەر، شەهید دوکتور قاسملوومان 
هەر لەم پێناوە و هەر لەم رێبازە و هەر لەسەر 
دیسانیش  بەاڵم  دا،  لەدەست  »وتووێژ«  مێزی 
»دەگەڵ  کە،  باوەڕەدایە  لەو  دێموکرات  حیزبی 
ئەوەی حاشای لێ ناکرێ کە ڕێژیم پێش هەموو 
شتێک -لە پێوەندی لەگەڵ داوای وتووێژ لەگەڵ 
و  حیزب  لە  زەربەوەشاندن  بەدوای  ئێمە– 
کێشە نانەوە لەنێو حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت و ئەو 
وەک  دەگەڕێ،  گەلیانەدا  دژی  ئامانجە  جۆرە 
نابێ وتووێژ  لە خەبات،  پرەنسیپ و شێوازێک 
و دانووستان ڕەت بکەینەوە و هەر لەو کاتەدا 
کۆماری  پیالنەکانی  و  نەخشە  وشیاری  دەبێ 

ئیسالمی بین«.

و  فکری  یەکیەتیی  چەسپاندنی 
سیاسی

لە  سیاسی«  و  فکری  »یەکیەتیی  نەبوونی 
بزووتنەوەکانی کورددا بە یەکێک لە هۆکارە هەرە 
سەرنەکەوتنەکانی  و  تێکشکان  بەرچاوەکانی 

بزووتنەوە دادەنرێ.
دوکتور عەبدولڕەحمان قاسملوو، لە سەردەمی 
سکرتێریی خۆی لە حیزبی دێموکرات و تەنانەت 
کە  بووبێ  کەس  یەکەم  لەوانەیە  پێشتریشدا 
هەستی بەم کەمایەسییە فکری و تەشکیالتییە لە 
حیزبدا کردبێ. بۆیە بە نووسینەوەی بەرنامە بۆ 
هەتاوی  پەنجای  دەیەی  لە سەرەتاکانی  حیزب 
فکری  باویی  و  پڕش  لەگەڵ  دژایەتیکردنی  و، 
داوە  هەوڵێکی  هەموو  حیزبدا،  ڕیزەکانی  لە 
حیزبدا  لە  سیاسی«  و  فکری  »یەکیەتیی  کە 

دەستەبەر بێ و چەسپاو بێ.
ڕێبازێکی  نووسینەوەی  بە  قاسملوو  دوکتور 
فکری و تەشکیالتیی ڕوون لە کۆنگرەی سیهەمی 

چەسپاندنی  بۆ  دان  هەوڵ  لەسەر  کار  حیزبدا، 
دەکا.  حیزبدا  لە  سیاسی«  و  فکری  »یەکیەتیی 
»پێڕەوەی  بەشی  لە  پێوەندییەدا  لەم  هەر 
کوردستان،  دێموکراتی  حیزبی  نێوخۆی 
لە  بەڕوونی  سێهەم«  کۆنگرەی  پەسەندکراوی 
تایبەتە  لە خاڵەکانی بەندی سێهەمدا کە  یەکێک 
بە ئەرکەکانی ئەندامی حیزب هاتووە؛ »ئەندامی 
»یەکیەتیی  توانایەوە  و  هێز  هەموو  بە  حیزب 

تەشکیالتی و فکری«ی حیزب بپارێزی.«
حیزبی  لە  سیاسی«  و  فکری  »یەکیەتیی 
مانای  بە  شێوەیە  هیچ  بە  دێموکراتدا 
بە  نییە.  حیزب  ڕیزەکانی  »یەکدەستکردن«ی 
یەکیەتیی  بوونی  سادەتر؛  و  ڕوون  واتایەکی 
بەو  دێموکراتدا  حیزبی  لە  سیاسی  و  فکری 
وەک  حیزب  ئەندامانی  هەموو  کە  نییە  مانایە 
یەک لەسەر پرسە سیاسییەکان بیر بکەنەوە و 
تایبەتی سیاسی  خوێندنەوەیەکی  لە  تەبەعییەت 
بکەن. لەم پێوەندییەدا شەهید دوکتور قاسملوو 

بە ڕوونی دەڵێ:
فکری«،  و  سیاسی  »یەکیەتیی  »پتەوکردنی 
سەرشانی  دەکەوێتە  کە  بنەڕەتییە  ئەرکێکی 
هەموو  دیارە  حیزبییەکان.  ڕێکخراوە  هەموو 
ئەندامانی حیزب لە بارەی مەسەلە سیاسییەکان 
وەک یەک بیر ناکەنەوە. ئامانجیش ئەوە نییە کە 
وەک یەک بیر بکەنەوە. چونکی ئەوە نە مومکینە 
و نە بە قازانجی تێکۆشانی حیزبیشە. مەبەست 
لەو یەکیەتییە، ئەستاندنەوەی داهێنانی فکری لە 
جیاوازی  بیروباوەڕی  نییە.  حیزبی  ئەندامانی 
دێموکراتیکی ئەوان، کلیلی چارەسەریی دروستی 
بەرەوپێشچوونیەتی.  بۆ  حیزب  گیروگرفتەکانی 
و  بین  دێموکرات  حیزبی  ئەندامی  ناکرێ  بەاڵم 
پێڕەوی لە زەمینەی فکریی حیزب و سازمانێکی 

دیکە بکەین.«

دێموکراسی،  بە  بوون  باوەڕمەند 
وەک ئامانجێکی بەرزی سیاسی

لە ڕوانگەی حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە 
و  ئەبزاری  دروشمێکی  تەنیا  »دێموکراسی« 
ڕواڵەتی نییە، بەڵکوو ئامانجە. چونکی ئەوە تەنیا 
پاڕێزگاری  دەتوانێ  کە  دێموکراسییە  بوونی 
لە  خۆبەڕێوەبەری  نیزامی  و  دەسکەوت  لە 
»دێموکراسی  پێشخستنی  بکا.  کوردستان 
حیزبدا،  بنەڕەتیی  دروشمی  لە  ئێران«  بۆ 
بۆ  ئامادەسازیی  و  رێخۆشکردن  مانای  بە 
دابینبوونی داخوازییەکانی خەڵکی کوردستان لە 
چوارچێوەی »خودموختاری یان فیدڕاڵی«دایە.

قاسملوو  دوکتور  شەهید  پێوەندییەدا  لەم 
دەڵێ: »دێموکراسیمان بۆیە دەوێ، چونکی هەم 
خۆمان  هەم  دەپارێزێ  خودموختارییەکەمان 
بە  قووڵمان  ئیمانێکی  و  دێموکراتین  حیزبێکی 
ئێمە  بۆ  دێموکراسی  بۆیە  هەیە،  دێموکراسی 

وەک حیزبێکی دێموکرات، هەدەفە.«
دێموکراسی لە ڕوانگەی حیزبی دێموکراتەوە 
تەنیا ڕەهەندێکی دەرەوەی حیزبی نییە کە تەنیا 
تایبەت بێ بە شێوەی ڕوانینی بۆ چوارچێوەی 
دەسەاڵتی  یان  ناوەند  لە  سیاسی  دەسەاڵتی 
بەڵکوو  کوردستان،  لە  فیدڕاڵ  یان  خودموختار 
بە  تایبەتە  تێفکرینە،  ئەم  قووڵی  ڕەهەندێکی 
و  حیزبەش  ئەم  نێوخۆیی  قەوارەی  و  نیزام 
ئێستاشی  تا  دێموکرات  پێوەندییەدا حیزبی  لەم 
سیاسیی  حیزبی  و  ڕێکخراو  یەکەم  بێ  لەگەڵ 
ڕاستەقینەی  ڕێبازێکی  لە  کە  ئێرانییە  و  کورد 
میللیی  بزووتنەوەی  ڕێبەرایەتیی  دێموکراتیکدا 

دێموکراتیکی خەڵکی کوردستان دەکا.

سمایل شەڕەفی
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لە ڕۆژه کانی  یه کێک  له  ڕەواندووست »م، خەڵکی شاری شنۆم.  خالید 
کۆتایی مانگی ڕەشەمەی ساڵی 1336ی هەتاوی لە بنەماڵەیەکی مامناوەندی 
له ئاوایی نەڵۆس سەر به شاری شنۆ لەدایک بووم. تەمەنم ٤ ساڵ بوو 
و  ئاغا  خواستی  بە  ملنەدان  و  گوند  ئاغای  لەگەڵ  کێشه  بەهۆی  باوکم 
بێگاری نەکردن، ماڵی بار کرد بۆ شاری نەغەده و لەوێ نیشته جێ بوو. 
خوێندن  بۆ  ساڵیدا   7 تەمەنی  له  و  بووم  گەورە  نەغەده  شاری  له  من 
نێردرامه قوتابخانه. هه تا پۆلی 1٠ لەو شاره دەرسم خوێند و پاشان بۆ 
درێژەی خوێندن چووم بۆ دانیشسەرای موقەدەماتی، که بۆ یەکەم جار 
له شاری نەغەده دەکراوه و پاش دوو ساڵ خوێندن له وێ وەک مامۆستا 
له گوندەکانی شاری نەغەده دەستم به دەرس گوتنەوه به مندااڵن کرد. 
پاش ساڵێک بۆ سەربازی ڕەوانەی سەربازگەی »سەراب« کرام و پاش 6 
مانگ دەورەی نیزامی، وەک سپای دانیش بۆ درێژەی سەربازی ڕەوانەی 
شاری شنۆ کرام و له ئاوایی قەاڵتیان ده ستم به دەرس گوتنەوه کردەوه.
 ئەوە هاوکات بوو لەگەڵ سەرهەڵدانی شۆڕشی گەالنی ئێران به دژی 
دەسەاڵتی پاشایەتی له شارەکانی ئێران که منیش وه ک هاوڕێیانم لەگەڵ 
ئەوەی به ناو سەرباز بووین، له هەموو دەرفەتێک خۆمان دەگەیانده شار 
و شان به شانی خه ڵکی ڕاپەڕیو له خۆپێشاندانەکاندا بەشداریمان دەکرد. 
تووشی  پاشایەتی  سیستمی  دژی  لە  ئینشا  نووسینی  و  ئەمانە  بەهۆی 

گیران و زیندانی ساواک بووم. 
به ڕووخانی ڕێژیمی پاشایەتی، ئێمەش قوتابخانەکانمان به جێ هێشت 
و پاش ماوەیەك وەک مامۆستا له پەروەردەی شاری شنۆ دامەزرام که 
کرانەوەی  ئاشکرای حیزب و  لەگەڵ دەستپێکردنی خەباتی  بوو  هاوکات 
و  کۆبوونەوەکان  له  منیش  گوندەکان.  و  شار  له  حیزب  بنکەکانی 
دامەزرانی  له  ماوەیه ک  پاش  هەتا  دەبووم،  به شدار  حیزبدا  میتینگەکانی 
یەکیەتیی الوان له سه ر داوای به رپرسانی ئەوکاتی یەکیەتیی الوان هاوڕێ 
ڕیزەکانی  له  ئێستاش  به شێکیان  که  دڵسۆزەکان  الوە  له  هێندێک  له گه ڵ 
خەباتدان و هاوڕێیەتیمان مایەی شانازییە و یادیان شادی بەخشی دڵ و 
گیانه، به دروستکردن و نواندنی چەند شانۆی شۆڕشگێڕی وەک شانۆی 
کاوەی ئاسنگەر و شانۆی ژیانی پێشمەرگه و چەند کاری هونەریی دیکه 
هاوکاریی ڕەسمیی خۆم لەگەڵ حیزب دەست پێکرد و؛ لەالیه ن هاوڕێی 
خۆشەویستم کاک قادر فەتحی که ئەوکات کادری شار بوو له شانەیەکدا 

سازمان درام.
کومیتەی  ئەندامی  به  شاردا  کۆنفڕانسی  یەکەم  له  ماوەیەک  پاش   
شار و بەرپرسی کومیتەی شاری شنۆ دیاری کرام و ماوەیەکی کورت 
پاش کۆنفڕانسی شار له کۆنفڕانسی شارستانیشدا به ئه ندامی کومیتەی 
شارستان و ئه ندامی هەیئەتی  ئیجرایی شارستان دیاری کرام و هەتا کاتی 
گیرانەوەی شار لەالیەن هێزەکانی  ڕێژیمی دژی گەلی کۆماری ئیسالمی 
ئەرکەکانی  و  کاروباری شار  هەتاوی  هاوینی ساڵی 136٠ی  کۆتایی  له 
بەرپرسی  ئەوکات  که  قادری،  نەبی  کاک  شەهید  خزمەت  له  حیزبیم 
کومیتەی شارستانی شنۆ بوو و به هاوکاریی ئەندامانی دیکەی کومیتەکانی 
شار و شارستان؛ که هەموو نموونەی دڵسۆزی و وەفاداری و فیداکاری 
بوون بەڕێوە برد. پاش ماوەیەک له گیرانەوەی شار له دابەشکردنی نوێی 
به رپرسی  و  ئیجرایی  هەیئەتی  ئەندامی  وەک  شارستان  کومیتەی  کاری 
ئینتشاراتی کومیتەی شارستان دیاری کرام. له دوای ماوەیەک کارکردن 
له ئینتشارات، له الیەن کومیتەی شارستان ئەرکی بەرپرسایەتیی کومیتەی 
ناوچەی نەڵۆسم پێ ئەسپێردرا. شایانی باسه له ماوەی کار له کومیتەی 
نوێنەری  وه ک  حیزب  7ی  و   6 و   ٥ کۆنگرەکانی  له  شنۆ  شارستانی 
هەڵبژێردراوی شارستانی شنۆ به شداریم کردوه که هەموو کات شانازیم 

پێوه کردوه و شانازی پێوه دەکه م.
گەڕامەوه  بنەماڵه یی  گیروگرفتی  بەهۆی   136٥ کۆتاییەکانی ساڵی  له   
نێوخۆ و بۆ ماوه ی مانگێک له ده ستبەسەرگەی ورمێ به بێ ئیزنی چاو 
پێکەوتن له ژێر هەڕەشه و فشاری له ڕادەبەدەری ڕووحی له ژێر لێپرسینەوه 
دابووم. پاش مانگێک به زەمانەتی ٢ که س، به ڕواڵه ت ئازاد کرام بەاڵم هه تا 
ماوەیەکی دوورودرێژ هەموو ڕۆژێک ده بوو له نەغەده  ڕا بچم بۆ ورمێ 
کات  هەموو  ماڵێ.  بگەڕێمەوه  و  پێوەنێم  بۆ  قامکێکیان  و  بناسێنم  خۆم 
دوو  ڕۆژێکی  دەکردم،  لێ  هاوکارییان  داوای  و  بووم  چاودێریدا  له ژێر 
کەس له هاوڕێیان که ئەوانیش تازه خۆیان ته حویل دابۆوه و ئێستاش له  
نێوخۆ دەژین هاتن گوتیان پێشنیاریان پێ کردووین و هەڕەشەشیان لێ 
کردووین که دەبێ چەک هەڵگرین ئەتۆ چ دەڵێی؟ زۆرم قسه لەگەڵ کردن 
په شیمانم کردنەوه که ئەدی چ جوابی ئەو خەڵکه دەدەنەوه. دیار بوو سپا 
و ئیتالعات پێیان زانیبوو و زۆر جاریش داوای هاوکارییان لێ  دەکردم 
و هه موو جارێک بەو واڵمەی که خومەینی لێبوردنی ڕاگه یاندوه بۆیە من 
هاتوومەتەوه بۆ ئەوەی ئەو ماڵ و منداڵه زۆرەم به خێو بکەم و کارم به 

هیچ الیه ک نییه؛ خۆم دەپەڕاندەوە. 
کە لەوەدا سەرنەکەوتن، سپا و ئیتالعات به ئاگاداریی ئیمام جومعەی 
شیعەکانی نەغەده پیالنی تێرۆریان بۆ داڕشتم و شەوی ٢ی ڕەشەمەی 
بە دەستی کەسێکی  ماڵه خزمێکمان دەگەڕامەوه،  له  کاتێک  ساڵی 1367 
بەسیجی که لەالیه ن سپا و ئیتالعاتەوە چەک و پووڵی پێ درابوو تەقەم 
لێ کرا که بە خۆشییەوە بە سامەت دەرچووم و لە مردن گەڕامەوە. پاش 
لەژێر  ئیتالعات  و  سپا  پاسدارەکانی  له الیەن  هەمووکات  تێرۆرەش  ئەو 
یان  دەیانگرتم  بیانوویەک  به  جارەی  هەر  و  بووم  چاودێریدا  و  فشار 

بانگیان دەکردم بۆ ئیتالعات و دەستیان دەکرد به پرسیار و هەڕەشه.
درێژەی هەیە...

دیرۆکی خۆڕاگری
)لە دێکۆمێنتەکانی ئەنجوومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان( 

کۆڵنەدان و نەسرەوتن
 )بەشی یەکەم(

خالید ڕەواندووست

ئێران  تێئۆکراتەکانی  ڕێبەرە  ئاپریل،  لە 
سەر  دەخەنە  تەگەرە  کە  دا  بەڵێنییان 
فارس.  کەنداوی  لە  پاپۆڕەکان  هاتوچۆی 
حەوتووی ڕابردوو، بەڵێنییەکەیان بە هێرش 
کردنە سەر پاپۆڕی نەوتهەڵگری هاوبەشانی 
و  ژاپۆن  یەکگرتووەکان،  واڵتە  بازرگانیی 
نۆروێژ، بردە سەر.  ئێستا ڕێژیم لە دوایین 
بەڵێنی  ئەتۆمییەکەی  هەڕەشە  بۆ  هەوڵیدا 
داوە کە ڕێژەی ئۆرانیۆمی پیتێندراو لەوەی 

کە ڕێگەی پێدراوە زیاتر بکا.
تاران حسێب لەسەر مێژووی دوورودرێژی 
بۆ  وەاڵمدەریی  لە  دەربازبوون  لە  خۆی 
هێرشەکانی بۆ سەر دونیای ئازاد دەکا. بەاڵم 
درەنگ یا زوو ئێمە دەبێ هێڵیک بکێشین و 
کە  بدەین  دەوڵەتێک  لەگەڵ  شەڕ  بە  ڕێگە 

هەمیشە خۆی لەگەڵ ئێمە لەشەردا بینیوە.
پاپۆڕە  سەر  بۆ  هاوئاهەنگەکان  هێرشە 
ئاکارە  تازەترین  تەنیا  نەوتهەڵگرەکان 
هەم  ئێرانن،  پسانەوەکانی  بێ  سەربازییە 
ڕێگەی  لە  کە  ئەوانەی  هەم  و  ڕاستەوخۆ 
بەڕێوە  ئەوان  کونتڕۆڵی  ژێر  بریکارەکانی 
تاران  مای،  مانگی  سەرەتای  لە  دەچن. 
هێرشی کردە سەر چوار پاپۆڕی بازرگانی. 
بە  بەکرێگیراوەکانی  دواتر،  ڕۆژ  چەند 
باڵوێزخانەی  سەر  کردە  هێرشیان  کاتیوشا 
قسەی  بە  و  بەغدا  لە  یەکگرتووەکان  واڵتە 
پۆمپێئۆ،  مایک  دەرەوە  کاروباری  وەزیری 
کە  چوو  بەڕێوە  ئەفغانستان  لە  هێرشێک 
سەربازی  چوار  برینداربوونی  هۆی  بووە 
هەروەها  ئێرانییەکان  یەکگرتووەکان.  واڵتە 
تەقەیان لە فڕۆکەیەکی بێ فڕۆکەوانی واڵتە 

یەکگرەتووەکان کردوە.
ئاکارانە  شێوە  ئەو  لەگەڵ  باشی  بە  ئەوە 
سەرەتاکانی  بۆ  دەگەڕێتەوە  کە  دێتەوە 
 1٩7٩ لە  کە  ئیسالمیی،  کۆماری  دامەزرانی 
هاتە سەر کار، لە کاتێکدا کە دیپلۆماتەکانی 
واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکای، بەپێچەوانەی 
یاسای  بنەڕەتییەکانی  ئامانجە  و  پڕەنسیپ 
نێوەنەتەوەیی و  خاوەن ڕەوشتیی، بە بارمتە 
گرتن. بەکرێگیراوانی تاران مۆڵگەکانی هێزی 
تەقاندەوە،   1٩٨3 لە  لوبنان  لە  دەریاییان 
واڵتە  باڵوێزخانەی  سەر  کردە  هێرشیان 
ساڵەکاندا  هەمان  لە  دواتر  یەکگرتووەکان، 
بە  بەیروتدا  سەرانسەری  لە  ئەمریکاییان 
ووبارمتە گرتن، هەندێکیان ئەشکەنجە کردن 
لەگەڵ  کاریان  هەمان  )ئەوان  کوشتیانن  و 
لە  موسکۆ  تا  کرد  سۆڤییەت  دیپلۆماتەکانی 
1٩٨٥ تەقەی لە خزمی چەکدارێکی حیزبوڵا 
خزمەکەی  الشەی  و  خەساندی  و  کرد 
ئەو  دوای  ناردەوە،  بۆ  لەتوکوتکراوی  بە 
دیکە  گیرگرفتی  تووشی  موسکۆ  ڕووداوە 

نەبۆوە.(  
پێگەکانی  ئێران  بەکرێگیراوانی   1٩٩6 لە 
سعودییان  عەڕەبستانی  لە  خوبەڕ  بورجی 

کوشتن.  ئەمریکاییان  تاقمێک  و  تەقاندەوە 
پتر  کوژرانی  بەرپرسی  ئێران  کاتەوە،  لەو 
لە  تاران  بووە.  عێراق  لە  ئەمریکایی  هەزار  لە 
بریتانیای  دەریایی  هێزی  سەربازی   ٢٠٠7
بەبارمتە گرتن، و لە ٢٠16 هەمان کاری لەگەڵ 
یەکگرتووەکان  دەریایی واڵتە  هێزی  سەربازی 
کرد، لە هەردوو ڕووداەکەدا ئێران گیراوەکانی 
کە  دا  نیشان  سووکایەتیکەرانە  شێوەیەکی  بە 
بە  واڵتە  ئەو  بوو.  شەڕ  یاسای  پێشێلکردنی 
سەربازیی  هێزی  دوو  کاریگەر  شێوەیەکی 
بەکرێگیراو لە سنووری ئیسڕائیل بەخێو دەکا، 
باکوور،  لە  حیزبوڵا  و  باشوور  لە  حەماس 
سەر  دەکەنە  هیرش  پسانەوە  بێ  ئەوان  و 
شێوە،  هەمان  بە  تاران  جوولەکان.  دەوڵەتی 
بەکرێگیراوە حوسییەکانی،  لە  کەڵکوەرگرتن  بە 
یەکگرتووەکان،  واڵتە  هاوبەشەکانی  دژی 
یەکگرتووی  ئیماڕاتی  و  سعودی  عەڕەبستانی 
عەڕەبی، شەڕ دەکا. لەو شەڕەدا بە مووشەک و 
فڕۆکەی بێ فڕۆکەوانی ئێرانی هێرش دەکرێتە 
بۆ  و  سعودی  عەڕەبستانی  پێتەختی  سەر 
سەر هەندێک ئامانج لە عەڕەبستان لە ناویاندا 

فڕۆکەخانەی ناوچەیی.
لە  خۆی  دوورودرێژ  ماوەیەکی  بۆ  تاران 
کردوە،  دەرباز  بەرپرسیارەتی  باری  ژێر 
ڕاستەوخۆ  دواییانە  ئەو  هێرشەکانی  و 
واڵتە  ئابوورییەکانی  بەرژەوەندییە 
کە  کاتێکدا  لە  ئامانج.  دەکەنە  یەکگرتووەکان 
نەوتە،  هەناردەکەری  دووهەم  ئەمریکا  ئێستا 
تا  دەکەین  هاوردە  زۆر  نەوتێکی  هێشتا  ئێمە 
دروست  پێ  نەوتیی  بەرهەمی  و  بیپاڵێوین 
هەناردە کردن.  بۆ  و  نێوخۆ  بازاڕی  بۆ  بکەین 
واڵتە  ئابووریی  هەم  ساکار،  شێوەیەکی  بە 
هێشتا  نێونەتەوەیی  هی  هەم  و  یەکگرتووەکان 
بە نەوتی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست بەستراوەتەوە.

بەاڵم وەک هەمیشە، هەر هەمان  »پسپۆڕان« 
هاوپەیمان  واڵتانی  پێتەختی  و  واشینگتۆن  لە 
ئەوپەڕەکەی،  دەکەن.  دەستەوەستانیی  ڕاوێژی 
تانکەرەکان  ئیسکۆرتی  مەئمورییەتی  ئەوان 
واڵتە  ڕێبەرایەتیی  بە  فارس  کەنداوی  لە 
یەکگرتووەکان قبووڵ دەکەن. ئەوە لە بنەڕەتدا 
ئاسمانی  دەریایی،  سامانە  و  دەکا  ئازاد  ئێران 
یەکگرتوەکان  واڵتە  دیکەی  سەربازیی  و 
ئەو  دەبوو  کە  کاتێکدا  لە  دەبەستێتەوە، 
سامانانە بۆ چاوترسێن کردنی چین لە ناوچەی 

ئوقیانووسی هیند و ئارام بن.
دەکەن  پرسیار  دەنگانە  ئەو  هەمیشە،  وەک 
لە  ئێران  شەڕانگێزانەی  ئاکارە  ئەو  ئاخۆ 
دەوڵەتی  بەرپرسانی  پایەبەرزترین  الیەن 
عەمەلیاتی  یا  دراوە  لەسەر  بڕیاریان  ئێران 
شێوە  هەمان  بە  ئەوان  بوون؟  سەرەڕۆیانە 
دەڵێن کە میانڕەوەکانی ڕێژیم ئامادەن دەسەاڵت 
سەربازیی  هەڵمەتێکی  و  بگرن  بەدەستەوە 
ئەوان بنکۆڵ دەکا. بەاڵم هەرکەس کە بڕوانێتە 
کۆماری  تاوانکاریی  ساڵەی  چل  ڕابردووی 

ئیسالمیستە  کە  دەبینین  ڕاستییە  ئەو  ئیسالمی، 
قسەی  ئێراندا  سیاسەتی  لە  هەمیشە  توندئاژۆکان 
ئاخیریان کردوە، بۆیە ئەو قسانەیان پێ جەفەنگە. 
الیەن  لە  ئاشکرا  بە  تارانیش  ئەتۆمیی  هەڕەشەی 
کە  دیارە  جوان  و  دەچێ  بەڕێوە  ڕێژیم  ڕێبەرانی 
لەگەڵ ئاکارە هێرشبەرانەکانی دیکەیان هاوئاهەنگە.
لە  بێزاری  لە  سوود  شێوە  هەمان  بە  تاران 
ناکارامەیی ئەمریکا و هاوپەیمانانی لە بەڕێوەبردنی 
شەڕی عێراق و ئەفغانستان وەردەگرن، کە ئێستاش 
گیرۆدەیانین.  هێشتا  دەیە  دوو  نزیکەی  دوای 
بەسەرهاتێکی ترسێنەری دیکە »لیبی«یە، شوێنێک 
 ،٢٠11 لە  ناتۆ  یارمەتیی  بە  ڕێژیم  ئاڵوگۆڕی  کە 
دەرگای ئاژاوە و پەناخوازانی بە لێشاوی کردەوە. 
ئێستا دوای هەشت ساڵ هێزە سێکوالرەکانی ژێر 
دەسەاڵتی ژەنەڕاڵ حەفتەر خەریکی وەدەستهێنانی 
و  ئیسالمیست  لە  لیبی  پاراستنی  بۆ  دەسەاڵت 
چەشنەی  لەو  دیکە  وێرانییەکی  کێ  جیهادییەکانن. 

دەوێ؟
نابێ هیچ  ئێران  بەاڵم هەڵمەتی سەربازیی دژی 
شتێکی وەک هی عێراق، ئەفغانستان یا لیبی بچێ. 
نابێ باسی نەتەوەسازیی یا خاوەن ئاسایش کردنی 
دونیا بۆ دێموکراسی بکەین. دەبێ سنووردار، لێدانی 
ئەوەی  بۆ  بێ  کردنیان  چاوترسێن  بۆ  سزادەرانە 
نەکەن.  هەڕەشە  و  شەڕانگێزی  داهاتوودا  لە  کە 
بەرچاومان  بااڵدەستیی  لە  کەڵک  دەتوانین  ئێمە 
تۆڵەکردنەوەی  بۆ  ئاسمانی  و  دەریایی  هێزی  لە 
تواناییە  و  وەرگرین  ئێران  دەریاییەکانی  هێرشە 
هێرشکردن  بە  تایبەتی  بە  ئەوان  دەریاییەکانی 
کەنارییەکانیان  و  دەریایی  دامەزراوە  سەر  بۆ 
ئێران  بە  ئاخیرەکەی  کارە  ئەو  کردنی  دابەزێنین. 
ناکرێ.  تەحەممول  پێمان  چیدیکە  ئێمە  کە  دەڵێ 
دەتوانن  هاوپەیمانەکانی  و  یەکگرتووەکان  واڵتە 
کردنەوەی  ڕوون  ڕێگای  لە  خۆیان  بااڵدەستیی 
ئەو ڕاستییە بۆ ئێران بپارێزن کە الیەنە سەرەکییە 
ئابووری و پێناسەی سیاسییان، لە ناویاندا بەشی 
کەشتیوانیی، پااڵوتگە و دامەزراوە ئەتۆمییەکانیان لە 
مەترسیدا دەبن ئەگەر بێتوو درێژە بە شەڕانگێزییە 
سەربازییەکانیان و هەڕەشە ئەتۆمییەکانیان بدەن.

لە  ڕابردوو  مانگی  ترامپ  دۆناڵد  سەرکۆمار 
تویتێکدا کۆماری ئیسالمیی ئێرانی وریا کردەوە کە، 
»ئەگەر ئێران شەڕی دەوێ، ئەوە دەبێتە کۆتاییهاتن 
بە ئێران و هەرگیز جارێکی دیکە هەڕەشە لە واڵتە 
یەکگرتووەکان مەکەن.« ئێران بە چەندین هێرشی 
ئەوتۆ وەاڵمی داوە کە بتوانێ بە ئاسانی حاشایان 
هاوپەیمانەکانمان  و  ئەمریکا  کە  وایە  پێی  بکا،  لێ 
شێوە  کەمترین  بە  و  قسە  بە  تەنیا  دیکە  جارێکی 
پەرچەکردار نیشان دەدەن، ئەویش تەنیا بە ژێستی 

بەرگریکەرانە.
کاتی ئەوە هاتووە بەڵێنییەکانمان بەجێ بگەیەنین 
و بەرپەرچ بدەینەوە. یا دەبێ ئێمە پەلوپۆی ئێران 
بقرتێنین، یا ئەوەی کە بەکردەوە هانی دەدەین ئەو 
شتانە بکا کە لە سەرەتای دامەزرانییەوە کردوونی، 
واتە هەاڵیساندنی شەڕ لە سەرانسەری ڕۆژهەاڵتی 

نێوەڕاست و کوشتنی ئەمریکاییان.

بۆ چاوترسێن کردنی ئێران
 لێگەڕێن با شەڕ ببێ

و: کەماڵ حەسەنپوور

کاتی ئەوە هاتووە بەڵێنییەکانمان بەجێ بگەیەنین و بەرپەرچی ئێران بدەینەوە. یا دەبێ ئێمە پەلوپۆی 
ئێران بقرتێنین، یا ئەوەی کە بەکردەوە هانی دەدەین ئەو شتانە بکا کە لە سەرەتای دامەزرانییەوە 

کردوونی، واتە هەاڵیساندنی شەڕ لە سەرانسەری ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست و کوشتنی ئەمریکاییان

    نەیشنال ئینتەرێست _کریستیان وایتن
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هەڵکشانی هەاڵوسانی ئابووری لە ئێران وای لێ هاتووە کە خەڵکی 
ئێران ئەوەی ئەم مانگە دەتوانین بیکڕن، مانگێکی دیکە ناتوانن بیکڕن 
و مانگ لەگەڵ مانگ توانای کڕینی خەڵک لە کورتیی دەدا. بەگوێرەی 
ئامارەکان تێچووی مانگانەی ژیانی خێزانێکی ئێرانی لە مانگی بانەمەڕ 
)گواڵن(دا نیزیکە 6٠٠ هەزار تمەن لە تێچووی ژیانی هەمان خێزان لە 

مانگی خاکەلێوەدا گرانتر بووە.
بەگوێرەی ئەو ئامارانەی باو بوونەتەوە، تێچووی ئەو کااڵیانەی 
ڕۆژانە بەکار دەهێنرێن لە مانگی ڕەشەممەوە تاکوو مانگی بانەمەڕ، 
لە  ئــەوەش  بــووە.  لە 7٢% گران  مــاوەی دوو مانگدا، زیاتر  لە  واتە 
کاتێكدایە کە بنەمای دانانی مز و هەقدەستی کرێکار بۆ ئەمساڵ لە 
مانگی ڕەشەممەی پارەکەدا دیاری کراوە. هەرچەند هەر ئەوکاتیش 
چاالکانی مافی کرێکاری پێیان وابوو ئەو مز و هەقدەستەی دیاری 
کراوە بۆ دابینکردنی پێداویستییەکانی ئەوکاتیش هەر کەم بووە و، 
بانەمەڕدا  مانگی  لە  واتە  مانگ،  پاش دوو  بــەراورد کراوە  ئێستاش 

توانای کڕینی کرێکاران لەسەدا 7٢ کورتیی هێناوە.
بااڵی  کانوونی  هەقدەستی  کۆمیتەی  سەرۆکی  پێوەندییەدا  لەو 
›‹ئیلنا‹‹ی  هەواڵدەریی  بە  ئێران  کاری  ئیسالمییەکانی  ئەنجومەنە 
گوتوە، دەبێ لەمەوالوە کۆمیتەی هەقدەستی کانوونی ئەنجومەنەکان 
کارە  ئەو  بۆ  ببنەوە، هەرچەند  بــەردەوام کۆ  و  مانگانە  بە شێوەی 
بریکارەکانی دەوڵەت و خاوەنکاران لە ڕۆژانی کۆتاییی ساڵدا نەبێ، 

باسی ›‹هەقدەست‹‹ بەهەند وەرناگرن.  
ئەو چاالکی کرێکارییە پێی وایە: ›‹تەنانەت ئەگەر بریکارانی دەوڵەت 
و خاوەنکارانیش لە حیسابکردنی مانگانە و بەردەوامی تەبەکی خێزاندا 
ئامادە نەبن، یان ئەگەر دامەزراوەیەک، یان دەزگایەکی سەربەخۆمان 
هەر  ئەوانەش  سەرباری  نییە،  ژیان  تێچووەکانی  حیسابکردنی  بۆ 
نابێ بە هیچ شێوەیەک و لە هیچ کاتێکدا کاری چاالکانی کرێکاری و 
لە  بریکارانی کرێکاران لە وتووێژەکانی پێوەندیدار بە هەقدەستەوە 

ئەنجومەنی بااڵی کار ڕاوەستێ.«  
هەرچەند لە مانگی ڕەشەممەدا تێچووی تەبەکی بژیوی خێزان بە 
3،٩7 میلیۆن و 7٥٩ هەزار و ٢6٢ تمەن خەمڵێنرا، کەچی فەرامەرزی 
ئەنجومەنە  بااڵی  کانوونی  هەقدەستی  کۆمیتەی  سەرۆکی  تۆفیقی، 
ئیسالمییەکانی کاری ئێران پێی وایە، ئەو تەبەکە تا کۆتاییی مانگی 
خاکەلیوە ٥7% گران بووە و بۆ ئەوەی کرێکاران بتوانن هەر بەقەت 
مانگی ڕەشەممە پێداویستیی ژیان بکڕن، پێویستیان بە ٢ ملیۆن و 

1٠٠ هەزار تمەنی دیکەش بووە.
هەمان  گوتوە،  ›‹ئیلنا‹‹ی  هەواڵدەریی  بە  کرێکارییە  چاالکی  ئەو 
ڕەوت لە مانگی بانەمەڕیشدا بەردەوام بووە و بڕی پارەی پێویست 
بۆ کڕینی تەبەکی بژیوی خێزان لە مانگی بانەمەڕدا 6 ملیۆن و ٤٨٢ 

هەزار و ٢1٥ هەزار تمەن بووە. 
ئەو قەیرانە تەنیا ژیانی کرێکاران ناگرێتەوە و چین و توێژەکانی 
زۆرینەی  و  مامۆستایان  خانەنشینان،  وەکــوو  کۆمەڵگەش،  دیکەی 

فەرمانبەران و کارمەندانیش تووشی هەمان قەیران بوونەتەوە. 
پیشەسازی  و  وەبەرهێنان  بەشی  لەسەر  کاریگەریی  هەاڵوسان 
ئەو  بەگوێرەی  کە  بە چەشنێک  دانــاوە،  ئاژەڵداریش  و  و کشتوکاڵ 
وەبەرهێنەران  و  پیشەسازن  داهاتی  ڕاگــەیــانــدراون،  زانیاریانەی 
ئاستانەی  گەیشتوونەتە  زۆربەیان  کە  بووەتەوە،  کەم  ڕادەیــەک  بە 
ئاژەڵدارانیش  و  وەرزێــڕان  بۆ  وەبەرهێنان  تێچووی  مایەپووچی. 

لەسەدا ٥٠ زیادی کردوە. 
ئابوورییە  گەمارۆ  ئەو  سۆنگەی  لە  قەیرانانە  ئەو  سەرلەبەری 
دژوارەوە پەیدا بوون، کە ئەمریکا بەسەر ئابووریی ئێرانیدا سەپاندوە 
و هۆکارەکەیشی ئەوەیە کە ئەمریکا دەیەوێ ڕێژیمی ئێران دەست 
لە پشتیوانیی تیرۆریزمی ئیسالمی لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست هەڵگرێ 
و لە نیوخۆی ئێرانیش واز لە هەوڵی بەرهەمهێنانی بۆمبی ئەتۆم و 
پەرەدان بە بەرنامە مووشەکییەکانی بێنێ، چونکە ئەو کارانەی ڕێژیم 
لە ناوچەکەدا بوونەتە هۆی نیگەرانیی واڵتانی عەرەبی و ئیسرائیل و 
هاوپەیمانانی ئەمریکا. لە بەرانبەر ئەو گوشارانەی ئەمریکادا ڕێژیمی 
ئیسالمیی ئێران ستراتیژییەکی ناڕوونی گرتووەتە بەر کە وێ ناچێ 
ئەویش  کە  بڕەوێنێتەوە،  قەیرانانە  ئەو  ستراتیژییەوە  بەو  بتوانێ 
دەیەوێ  ڕێژیم  ئەمریکا.  لەگەڵ  دانوستانە  نە  و  نە شەڕ  ستراتیژی 
بەو ستراتیژییەوە درێژە بە پاراستنی دۆخی هەیی )وضع موجود( 
ڕۆژهەاڵتی  واڵتانی  لە  خــۆی  نفووزی  و  بڕشت  هەمان  واتــە  بــدا، 
نێوەڕاستدا بپارێزێ و لە نێوخۆی ئێرانیش درێژە بە بەرنامە ئەتۆمی 
و مووشەکییەکەی بدا. بەاڵم ئەمریکا ئەوەی قبووڵ نییە و دەیەوێ 
ڕێژیم  گوشارەوە  ئەوپەڕی  ئاشکرای  و  ڕوون  ستراتیژیی  ڕێی  لە 
ناچار بکا، یان دانوستان قبووڵ بکا، یان سەرەنجام خۆی بۆ جەنگی 
سەربازی ئامادە بکا. هەموو کەسێکیش دەزانێ لە ماوەی ٤٠ ساڵی 
کــردووە، کە  لە خۆی  بە رەفتارەکانی وای  ئەو ڕێژیمە  ــردوودا  ڕاب
ئێستا دانوستان لەم دۆخەی ئێستایدا بە واتای مردنی بەرە بەرەی 
ئەمریکا  توانای سەربازیی  لەبەرچاوگرتنی  بە  خۆیەتی و، جەنگیش 
و هاوپەیمانەکانی، مەرگێکی کتوپڕ و خێرا بۆ ڕێژیم دەکاتە دیاری. 
ڕێژیم  ناچارەکییەی  و  ناڕوون  ستراتیژییە  ئەو  ئەوەش،  سەرباری 
دەکات  سەختتر  ئێران  خەڵکی  ژیانی  سەختییەکانی  ڕۆژ  بە  ڕۆژ 
چینوتوێژەکانی  بژیوی  تەبەکی  بەرە  بەرە  ئابووری  هەاڵوسانی  و 

خەڵکی ئێران بە تەواوی بەتاڵ دەکا. 

لە کورتیدانی توانای کڕینی خەڵک و
 داهاتووی ناڕوونی ئابووریی واڵت

ئەحمەد محەممەدی

کوردستانی ئێران لە سێ مانگی بەهاری 13٩٨ و لە وەرزی یەکەمی ئەمساڵدا هەمدیسان 
و  ئیسالمی  کۆماری  سەرکوتکاریی  لە  شێری  بەشی  ڕابردوو  وەرزەکانی  و  سااڵن  وەک 
پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە هەموو بەستێنە سیاسی، مەدەنی، کۆمەاڵیەتی و ئابوورییەکاندا 

پێ بڕا.
بەپێی ئەو داتا و زانیار ییانەی ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان الی خۆی 
تۆماری کردوون، لە ماوەی سێ مانگی بەهاردا زیاتر لە 3٨6 حاڵەتی پێشێلکردنی زبری مافی 

مرۆڤ لە کوردستان ڕووی داوە.
لە ماوەی ئەم سێ مانگەدا  النیکەم7٠ کۆڵبەر و کاسبکاری ناوچە سنوورییەکانی کوردستان 
ڕەفتاری  و،  ئابووری   ڕووی  لە  کوردستان  پەرەنەسەندنی  سیاسەتی  قوربانیی  بوونەتە 
ناوەندی مافی مرۆڤی  ئێران دەرحەق بە گەلی کورد کە  دوژمنکارانەی کۆماری ئیسالمیی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان ناو و ناسناوی ٥6 کەس لەوانی تۆمار کردوە. لەو ٥6 کەسە ٢٤ کەس 
کوژراون و 3٢ کەسیش بریندار بوون. له و ٢٤ کۆڵبەر و کاسبکاره  کە کوژراون، 1٥ کەسیان 
بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران گیانیان له ده ست داوه ، 
٥ کۆڵبەر و کاسبکاریش بەهۆی ڕاوەدوونانی هێزە چەکدارەکان و لە ئاکامی بەربوونەوە لە 
بەرزایی یان وەرگەڕانی ترۆمبیلەکانیان مردوون و ٤ کۆڵبەریش بەهۆی کەوتنە ژێر ڕنوو و 
مانەوە لە سەرما و بەستەڵەکی سەرەتای ساڵدا لە سەرما ڕەق هەاڵتوون. لەو  3٢ کۆڵبەرەش 
کە بریندار بوون، 3٠ کۆڵبەریان بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی 
بریندار بوون، کۆڵبەرێکیان بەهۆی تەقینەوەی مین لە بن پێیدا بریندار بووە و کۆڵبەریش 

بەهۆی ڕاوەدوونانی هێزە چەکدارەکان و لە ئاکامی بەربوونەوە لە بەرزایی بریندار بووە.
کوژران و برینداربوونی النیکەم ئەم 7٠ کۆڵبەر و کاسبکارەی کورد لە وەرزی یەکەمی 
کورد  کاسبکاری  و  کۆڵبەر   ٢٤٢ ڕابردووشدا  ساڵی  ماوەی  لە  کە  حاڵێکدایە  لە  ئەمساڵ 
بەهۆی تەقەی ڕاستەوخۆ، تەقینەوەی مین، بەربوونەوە لە بەرزایی لە سۆنگەی ڕاوەدوونان و 
هەروەها ڕەق هەاڵتن لە سەرما گیانیان لەدەست دابوو و بریندار ببوون و لەو ٢٤٢ قوربانییە 

٨٠ کەسیان کوژرابوون و 16٢ کەسیش بریندار ببوون.
هەر لە ماوەی ئەم سێ مانگەدا 1٠6 کەس لە خەڵکی ئاسایی و چاالکانی مەدەنی و سیاسی 

ئەمنیەتی و  تۆمەتی چاالکیی  بە  ئەمنیەتییەکانەوە  لەالیەن دەزگا 
سیاسی لە دژی کۆماری ئیسالمی و بەرژەوەندییەکانی ئەو ڕێژیمە 
لێپێچینەوەکانی  و  لێکۆڵینەوە  دوای  لەوان  ژمارەیەک  گیراون. 
بارمتە  دانانی  بە  دادگاییکرانیان  کاتی  تا  ئەمنیەتییەکان  ناوەندە 
ساڵ   ٢٠ تا  مانگ   ٥ حوکمی  لەوان  کەس   ٢7 و  کراون  ئازاد 

)سەرجەم ٩71 مانگ( زیندانییان بەسەردا سەپاوە. 
لە  لەوان  کەس   ٢7 حوکمدانی  و  کەس    1٠6 النیکەم  گرتنی 
ماوەی سێ مانگی بەهاری ئەمساڵ لە حاڵێک دایە کە پارەکەش 
النیکەم 6٤1 کەس لە خەڵکی ئاسایی و چاالکانی مەدەنی و سیاسی 
ئەمنیەتی  چاالکیی  بەتۆمەتی  ئەمنیەتییەکانەوە  دەزگا  لەالیەن 
ئەو  بەرژەوەندییەکانی  و  ئیسالمی  کۆماری  دژی  لە  سیاسی  و 
لە ماوەی ساڵی ڕابردوودا  ڕێژیمە گیرابوون. لەو 6٤1 کەسەی 
دەسبەسەر کرابوون، النیکەم 16٥ کەسیان دادگایی و سزای لە 
بەسەردا  زیندانیان  درێژخایەنی 3٠ ساڵ  تا سزای  مانگ  شەش 
موحاربە  بەتۆمەتی  کوردیش  بەندکراوی   ٥ هەروەها  سەپابوو. 
سزای  ڕێژیم  ئۆپۆزیسیۆنی  کوردییەکانی  حیزبە  ئەندامەتیی  و 
لەژێر  کوردیش  بەندکراوی   3 و  سەپابوو  بەسەردا  ئێعدامیان 
ئەشکەنجەدا و لە گرتووخانەکانی ناوەندە ئەمنیەتییەکاندا گیانیان 

لێ ئەستێندرابوو.
 7 النیکەم  ئەمساڵدا  بەهاری  مانگی  سێ  ماوەی  لە  هەروەها 
حوکمی  بەئانقەست  کوشتنی  تاوانی  بە  کە  کورد  بەندکراوی 
کرماشان،  سنە،  زیندانەکانی  لە  سەپابوو،  بەسەردا  ئێعدامیان 
قەزایی  دەزگای  دراون.  دار  لە  زەنجان  مەراغەدا  و  زەنجان 
کۆماری ئیسالمی ساڵی ڕابردووش النیکەم ٤٩ زیندانیی کوردی 
لە دار دابوو کە  به پێی ڕێژه ی حه شیمه تی کورد له  ئێران و ئاماری 
مافی  پێشێلکردنی  بوارەی  له و  دەبینین  واڵته ،  له و  ئێعدامه کان 

مرۆڤیشدا کورد هه ر به شی شێری به رکه وتوه . 
مینە  تەقینەوەی  ئەمساڵدا  سەرەتای  مانگی  سێ  ماوەی  لە 
قوربانیی   1٤ لە  زیاتر  کوردستان  لە  لەکارنەخراوەکانیش 
کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  مرۆڤی  مافی  ناوەندی  کە  وەرگرتووە 
قوربانییەی   ٨ لەو  کردووە.  ئاشکرا  لەوانی  کەس   ٨ شوناسی 
تەقینەوەی مین کە ناویان ئاشکرا کراوە یەک کەسیان گیانیان لە 
دەست داوە و 7 کەسیش بریندار بوون. تەقینەوەی مین لە ساڵی 
ڕابردووشدا النیکەم ٤٨ قوربانیی وەرگرتبوو کە لەو ٤٨ کەسە 
37 کەسیان بریندار و نقوستان ببوون و 11 کەسیشیان گیانیان 

لەدەست دابوو.
لە  زیاتر  ئەمساڵدا  یەکەمی  وەرزی  واتە  ماوەیەدا،  لەو  هەر 
ئێران  دیکەی  ناوچەکانی  و  کوردستان  لە  کورد  کرێکاری   ٢٩
بوونەتە قوربانیی ڕووداوی کار و ٨ لەوان بەهۆی جۆراوجۆری 
ڕووداوی کار گیانیان لە دەست داوە. ئاماری خۆکوژییەکانیش لە 
کوردستان بەهۆی پەرەسەندنی خەمۆکی و قەیرانەکانی بێکاری 
و  دەوڵەتی   دامودەزگا  کەمتەرخەمیی  هەروەها؛  و  ئابووری  و 
و  دیار  بەهاردا  مانگەی  سێ  ئەو  ماوەی  لە  حکوومییەکانەوە 
بەرچاو بوو. لە ماوەی ئەم سێ مانگەدا هەر نەبێ ٩6 کەس لە 
کوردستان خۆیان کوشتووە کە ناوەندی مافی مرۆڤی ڕۆژهەاڵتی 
شایانی  کردوە.  تۆمار  لەوانی  کەس   7٢ شوناسی  کوردستان 
باسە لە ساڵی ڕابردووشا النیکەم 17٠ کەس لەو سەدان کەسەی 
هەوڵەکانیان سەرکەوتوو  بەداخەوە  دابوو،  هەوڵی خۆکوشتنیان 

ببوو کە 6٢ کەسیان پیاو و 1٠٨ کەسیان ژن بوون.
مرۆڤ  مافی  ناوەندی  زانیارییانەی  و  ئامار  ئەو  کۆتاییدا  لە 
لە   مرۆڤ  مافی  پێشێلکردنی  لەسەر  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  بۆ 
کوردستانی ئێران باوی کردۆتەوە تەنیا ئەو بەشە لەو حاڵەتانە 
دەگرێتەوە کە هەواڵ و زانیارییەکان بە ئاشکرا بەمیدیایی کراون و 
لە الیەن سەرچاوە باوەڕپێکراوەکانەوە ئاماژەیان دراوەتێ، ئەگینا 
ئاماری ورد و درووستی پێشێلکاریی  ناوەندە پێی وایە کە  ئەو 
مافی مرۆڤ لە کوردستان بەهۆی کۆماری ئیسالمیی ئێران زۆر 

زیاتر لەو ئامارەیە کە ده خرێته  به رچاو.
بۆ وردەکاریی زیاتری ئەم ڕاپۆرتە سەردانی ئەم لینکە بکەن:

http://chawnews.com/?p=2473

بەهاری 98
 وەرزێکی نوێ لە سەرکوت و پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە کوردستان

بۆچی خامنەیی و دەستوپێوەندییەکانی کرانە ئامانجی سزاکان؟
پاش  ئەمریکا،  سەرۆککۆماری  ترامپ،  دۆناڵد 
دەکا  لەوە  باس  بەردەوام  بەرجام  هەڵوەشاندنەوەی 
لەگەڵ  یەکالکەرەوە  و  باش  ڕێککەوتنێکی  ئامادەیە  کە 
ڕێژیمی ئێران ئیمزا بکا و بۆ ئەو مەبەستەش هەمیشە 
ڕێژیمی  دەسەاڵتی  گەورەترین  وەکوو  خامنەیی  ناوی 
لەگەڵ  ڕاستەوخۆ  دەکا  داوا  و  زارە  لەسەر  تارانی 
ترامپ  داوایەی  ئەو  هۆکاری  بکا.  دانوستان  خامنەیی 
ڕێژیمی  دەسەاڵتی  ژێر  ئێرانی  ڕاستیدا  لە  کە  ئەوەیە 
دەوڵەتەیە  ئەو  یەکەمیان  دەوڵەتی هەیە.  ئیسالمی دوو 
خەڵک  هەڵبژێردراوی  سەرۆککۆماری  بەڕواڵەت  کە 
بە  هەموو جووڵەیەکی  لەڕاستیدا  بەاڵم  دەبا،  بەڕێوەی 
ئەمر و ئیشارەی دەوڵەتی دووەم، واتە دەوڵەتە نەبەدی 
و تارماییئاساکەی خامنەیی جێبەجێ دەکا و خۆی هیچ 
دەسەاڵتێکی نییە. سەرۆککۆمارەکانیش جاری وا بووە 
محەممەد  نموونە،  بۆ  ناوە،  ڕاستییەدا  بەو  ددانیان  کە 
ناساند  ›‹تەدارەکچی‹‹  بە  دەوڵەتەکەی خۆی  خاتەمی، 
یەکالکەرەوە  و  سەرەکی  دەسەاڵتی  ڕایگەیاند،  و 
قسەی  ڕوحانییش  و  ئەحمەدینەژاد  خامنەییە.  الی 

هاوشێوەیان هەیە.
گەمارۆدانی  بۆ  فەرمانێکی  ترامپ  دۆناڵد  کە  ئێستا 
سەرجەم داراییەکانی خامنەیی و داراییگەلی پێوەندیدار 
لەڕاستیدا  دەرکردوە،  خامنەییەوە  نووسینگەکەی  بە 
دەسەاڵتی  سەرەکیی  الیەنی  یەکالکردنەوەی  فەرمانی 
ئێرانی دەرکردوە و جارێکی دیکە بەڕوونی ڕایگەیاندوە، 
دیکتاتۆریی  دەسەاڵتی  ئێران،  سەرەکیی  دەسەاڵتی  کە 
بی بی جانەکەی  و  شانۆیی  دەوڵەتە  نەک  خامنەییە، 
حەسەن ڕووحانی، کە بەڕواڵەت هەڵبژێردراوی خەڵکە! 

ئێران و هەم  بۆ خەڵکی  نوێیە هەم  فەرمانە  بەو  ترامپ 
لە  خراپ  و  باش  باڵی  کە  کردەوە،  ڕوون  دنیای  بۆ 
بنەتا  و  سەرەتا  بڕیاردەری  بەڵکو  نییە،  تاراندا  ڕێژیمی 
واڵتانی  بەتایبەتی  دنیاش،  دەبێ  بۆیە  خامنەییە.  هەر 
بیانووی  بە  ناتوانن  ئیدی  کە  بێ  ڕوون  لێیان  ئورووپا 
پشتیوانی لە باڵی بەناو باش و ڕیفۆڕمخوازی ڕێژیمەوە 
درێژە بە بازرگانییەکانیان لەگەڵ ئەو ڕێژیمە دیکتاتۆرییە 

ئایدیۆلۆژیستە تیرۆریست و تیرۆیستپەروەرە بدەن.
ترامپ بە گەمارۆدانی داراییەکانی خامنەیی لەڕاستیدا 
هەموو چاالکییە ئابووری، سیاسی، فەرهەنگی، مەزهەبی 
و سەربازییەکانی پێوەندیدار بە هەناردەکردنی شۆڕشی 
ئیسالمیی پێکا، کە ئامانجی هەرە کۆنی ڕێژیمی ئیسالمیی 
ئێرانە بۆ داگیرکردنی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست و دامەزراندنی 
ئیمپراتۆریی شیعە لە ناوچەکەدا، کە پێشتر شا عەبدوڵای 
گەمارۆ  ئەم  شیعە‹‹.  ›‹هیاللی  نابوو  لێ  ناوی  ئۆردۆن 
داراییی  سیستەمی  سەر  خستوویەتە  ترامپ  نوێیەی 
خامنەیی بەڕوونی ئەو سیاسەتەی ئەمریکا نیشان دەدا 
کە پێی دەگوترێ ›‹ئەوپەڕی گوشار‹‹، چونکە ئەم جارە 
نەک هەر گوشاری ئابووری، بگرە گوشاری ئایدیۆلۆژی 
گەرووی  گوشینی  بڵێی  دەکرێ  کە  مەزهەبیشە،  و 
ئابوورییەکانی  دەزگا  چونکە  تارانە،  ئیسالمیی  ڕێژیمی 
دەزگای  بەناو  خامنەییەوە  نووسینگەی  بە  پێوەندیدار 
یەکجار  ناوەندی  کۆمەڵێک  لەڕاستیدا  بەاڵم  مەزهەبین، 
پڕداهاتی ئابوورین و بێجگە لە خامنەیی و دامودەزگای 
ژێردەستی خۆی هیچ دەزگا و دامەزراوەیەک مافی هیچ 
لە  بەشێک  کە  نییە،  بەسەریانەوە  چاودێرییەکی  جۆرە 
گرینگترین دەزگاکانی ئەو کۆمەڵەیە بریتین لە: »ئاستانی 

فەرمانی  ئیجڕاییی  »ستادی  ڕەزەوی‹‹،  قودسی 
»بنیادی  خورداد‹‹،  پازدەی  »بنیادی  ئیمام‹‹، 

موستەزعەفان‹‹ و ...هتد.
دانوستانی  داوای  هەر  ترامپ  دۆناڵد  ئێستا  هەتا 
کە  ڕایگەیاندوە  و  کردووە  خامنەیی  ڕێژیمی  لە 
ڕێژیمی  لەگەڵ  سەربازی  جەنگی  بە  ناخوازێ 
ئیمزاکردنی  کاتی  لە  تەنانەت  تێهەڵچێت.  تاران 
ترامپ  خامنەییشدا،  داراییەکانی  سەر  گەمارۆکانی 
بەرانبەر  لە  تۆڵەیەک  وەکو  گەمارۆیانە  ئەم  گوتی، 
خستنە خوارەوەی فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکەی ئەمریکا 
تیرۆریستی  سپای  بەدەستی  و  عومان  دەریای  لە 
جەنگی  ئەمریکا  گوتی،  هەروەها  پاسدارانە. 
ئەوەی  ئێران  لەوانەیە  هەرچەند  ناوێ،  سەربازیی 
ڕوو  جەنگە  ئەو  ئەگەر  بەاڵم  گوتیشی،  بوێت. 
پێشینەی  ئێستا  هەتا  کە  دەبێت  شێوەیەک  بە  بدا، 
ئەم  وێدەچێ  قسانەش،  ئەو  سەرباری  نەبووە. 
گەمارۆ نوێیانە بواری دانوستان بەرتەنگتر بکەنەوە، 
چونکە خامنەیی دانوستان لەگەڵ دەوڵەتی ترامپ بە 
حەرام و دووجار ژەهر دەزانێ. بۆیە ئەوەی تێبینی 
کاتێکی  سەختانە  گەمارۆ  ئەم  کە  ئەوەیە  دەکرێت 
و  ژیان  کە  نییە  تێدا  گومانیشی  و  دەخایەنن  زۆر 
گوزەران و بەگشتی ئابووریی ئێران وێران دەکەن 
کۆتاییان  بە جەنگ  هەر  لەوانەیە  و، سەرەنجامیش 
ئیسالمیی  ڕێژیمی  کۆتاییهاتنی  لەڕاستیدا  کە  بێت، 

خامنەییی لێ دەکەوێتەوە.
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وەکــوو  دێموکراسی  ــردوودا  ــ ڕاب دەیــەی  چەند  لە 
واڵتانی  زۆربـــەی  مــێــژوویــی،  سیاسی_  دیــارەیــەکــی 
جیهانی تەنیوەتەوە و سەرەڕای هەوراز و نەشێو لە 
ڕەوتی پەرەئەستاندن و گەشەکردنیدا، بۆتە پێوەرێک 
بۆ هەڵسەنگاندنی   ئاکاری دەوڵەت و هێزە سیاسییەکانی 
جیهان. »الچوونی حکوومەتە سەرەڕۆکانی پورتۆغاڵ، 
و    1٩7٠ دەیەی  نێوەڕاستەکانی  لە  یوونان  و  سپانیا 
دروستبوونی شەپۆلی دیکەی دێموکراسی لە سەرەتا 
و نێوەڕاستەکانی دەیەی 1٩٨٠ لە واڵتانی ئەمریکای 
التیندا، هەروەها ئاسیا وەکوو کوریای باکوور، تایلەند 
و فیلیپین، هەروەها ڕووخانی یەکیەتیی سۆڤییەتی و 
دەوڵەتانی بەرەی ڕۆژهەاڵتی ئورووپا، و گۆڕانکاریی 
لە بەشێک لە واڵتانی بیابانی ئەفریقا لە دەیەی 1٩٨٠ 
و سەرەتای 1٩٩٠ سیمای جیهانی تووشی گۆڕانێکی 
واڵتانی  زۆرینەی  زایینی،   1٩7٠ ساڵی  کرد.  بەرچاو 
ســەرەڕۆکــانــدا  حکوومەتە  حوکمی  ــر  ژێ لــە  جیهان 
لە   1٩٩٥ ساڵی  هەتا  ئامارێک،  بەپێی  بــەاڵم  ــوون،  ب
خــاوەنــی سێ شەرت  یــان   11٤ جیهان،  واڵتــی   1٩1
هەبوونی  واتە:  بوون«  دێموکراسی  تایبەتمەندیی  و 
ڕکەبەری و ڕێفراندۆمی بە ئینساف بۆ وەدەستهێنانی 
زۆر  و  زەبر  بەکارهێنانی  بێ  دەوڵەتیی  پایەی  و  پلە 
قرتاندن، هەروەها بێ بەشکردنی هیچ گرووپێک  یان 
و سیاسیی  مەدەنی  ئازادیی  هەبوونی  و  کۆمەڵگە  لە 
سیاسیی .  ڕکــەبــەری  سامەتیی  زەمانەتکردنی  بــۆ 
واڵت  دەســتــەاڵتــدارانــی  دێموکراسییەدا  چەشنە  لــەم 
و،  هاوواڵتییان  بە  بەرامبەر  بەرپرسیارن  و  واڵمدەر 
خەڵک بە چەشنێکی ناڕاستەوخۆ لە ڕێگەی نوێنەرانی 

هەڵبژاردەی خۆیانەوە حکوومەت دەکەن.
لە  دێموکراتیک  حکوومەتێکی  جیاوازیی  لــێــرەدا   
دەستەاڵت،  ڕاگوێزتنی  شێوەی  لە  دیکە  ڕێژیمەکانی 
بەرپرسیاریەتی و واڵمدانەوەی ڕێبەرانی واڵت بەپێی 
زۆرینەی  الیەن  لە  کە  واڵتەکەیە،  بنەڕەتیی  قانوونی 
خــەڵــکــەوە پــەســەنــدکــراوە. یــاســای بــنــەڕەتــی لــێــرەدا 
حکوومەت  دەستەاڵتی  چــوارچــێــوەی  کە  ئامرازێکە 
دیاریی دەکا و پێش بە سەرەڕۆیی حکوومەت دەگرێ. 
واتە حکوومەتێک کە لەسەر بنەمای قانوونی بنەڕەتی 
قــانــوونــەوە  ڕێــگــای  لــە  کــە  حکوومەتێکە  پێکهاتبێ، 
شێوەی  لە  هەم  و  خۆی  دەستەاڵتی  بــواری  لە  هەم 
سنووردار  لێ  مەیدانی  قانوونەکاندا،  بەڕێوەبردنی 
هەر سیستمێکی  لە  ئەمڕۆدا  ــاری  ڕۆژگ لە  ــرێ.   دەک
خەڵک سااڵردا _بێجگە لە بریتانیا، ئیسرائیل و زێالندی 
دارێــژراو  بەڵگەیەکی  وەک  بنەڕەتی  قانوونی  نــوێ_ 
هەیە. لە سیستمە سیاسییەکانی واڵتانی وەکوو ئاڵمان 
و ئامریکا، دەستەاڵتی دادوەری مافی پێداچووونەوەی 
کە  دەســتــەاڵتــەی  ئــەو  بەپێی  و  هەیە  ــانــەی  دادگــەری
لە الیەن دەستەاڵتی  یاسایانەی  ئەو  دەتوانێ  هەیەتی 
دژایەتی  لە  بەاڵم  پەسندکراوە  )مقننە(  یاسادانانەوە 
لەگەڵ قانوونی بنەڕەتیی واڵتەکەدایە، هەڵوەشێنێتەوە.

هاوواڵتیش  دێموکراتدا  حکوومەتێکی  لە  هاوکات 
ــوون و قــاعــیــدە  ــانـ ــد بـــە ڕەعـــایـــەتـــی قـ ــەن ــاب خـــۆی پ
ــە گشتیی  ب ــەکـــەی دەزانـــــێ.  ــکــراوەکــانــی واڵتـ ــن ــی داب
و  گرینگ  خاڵێکی  دێموکراسییەکاندا  لە  هاوواڵتیان 
دیارن. هەر چەند تەواوی ڕێژیمەکان لە دەستەاڵتداران 
دێموکراسییەکاندا  لە  تەنیا  بەاڵم  دێن،  پێک  خەڵک  و 
بەرابەریی  و  دەگیرێ  چاو  لەبەر  شارۆمەندان  مافی 
سیاسیی تەواوی شارۆمەندان وەکوو خاڵێکی گرینگ 

لە ژیانی کۆمەڵگەدا مسۆگەر دەکرێ.
ئاکاری)ئەخاقی( و  حقووقی  سیاسی،  بەرابەریی 
گرینگەکانی  لە خاڵە  یەکێک  تەواویی شارۆمەندان  ی 
دێموکراتیکدا  کۆمەڵگەیەکی  لە  واتــە  دێموکراسییە. 
کەس  هــەر  و،  نییە  دوو  و  یــەک  پلەی  شارۆمەندی 
بەرابەریی  نەک زۆرتــر.  دەژمــێــردرێ،  یەک کەس  بە 
سیاسی لێرەدا بریتییە لە مافی هەر شارۆمەندێک بۆ 
زۆرتر  مافی  کەس  واتــە  دەنگدان.  و  بــوون  بەربژێر 
ناوەندەکانی  دانیشتووانی  ڕێژەی  و  نییە  دەنگێکی  لە 

هەڵبژاردنیش بەالنیکەم دەبێ وەکوو یەک بن هەتا قورسایی 
هەر دەنگێک لە هەر کامیاندا کەم و زۆر بەرامبەر بمێنێتەوە.

پشتیوانی  مافی  هەبوونی  لە  بریتییە  حقووقی  بەرابەریی 
لێکران لە الیەن قانوونەوە، هەروەها زەوتنەکرانی مافی هیچ 
جۆری  یــان  و  جنسی  قەومی،  ڕەگـــەزی،  هۆکاری  بە  کــەس 
ڕەچەڵەک، بیر و باوەڕ و ئەندامەتیی گرووپێک یان هەبوونی 

کار و پیشەیەک.
)لە  شارۆمەندێک  هەر  مانایەیە  بەو  ئەخاقیش  بەرابەریی 
پێویستە  ناشارۆمەندانیش(  تەنانەت  بــوارەکــانــدا  زۆربـــەی 
قانوون  الیەن  لە  بەرابەریان  ڕێزگیرانی  و  لۆمەکردن  مافی 
دەرفەتی  هــەروەهــا  هەبێ.  حکوومەتەوە  سیاسەتەکانی  و 
نیشتەجێبوون،  خوێندن،  دەرس  پیشە،  و  کار  بۆ  بەرابەریان 
قازانجی  و  سوود  لە  کەڵکوەرگرتن  و  سیاسییەکانیان  مافە 

کۆمەاڵیەتی و، بەشداری لە ڕکابەرییان بۆ مسۆگەر بکرێ.
سنووردارکردنی  و  شێوە  لەسەر  سەلیقەکان  ناکۆکیی 
ڕکــەبــەری، ســەرچــاوەی زۆرتــریــن جــیــاوازی لە نێو چەشنە 
جۆراوجۆرەکانی دێموکراسییەکان دایە. لەوەدەچێ چۆنیەتیی 
بەرێوەبردنی ڕێفراندۆم وەکوو پێوەرێکی گرینگ بۆ سامەتیی 
دێموکراسی پێناسە بکرێ. واتە پێویستە بەڕێوەبردنی گشتپرسی 
بە شێوەیەکی سالم و دادپەروەرانە بێ و، بژاردنی دەنگەکان 
تەوەرەی  ڕێفراندۆم  بێ.  دروست  و  بێالیەنانە  چەشنێکی  بە 
سەرەکیی دێموکراسییە و بە چەشنێکی نۆرەیی بەرێوە دەچێ 
و، شارۆمەندان ڕێیان پێ دەدرێ تەنیا بەو بەربژێرانە دەنگ 
لە   حاڵەتە  ئەم  کــردوون.  دەستنیشانیان  حیزبەکان  کە  بدەن 
قۆناخە سەرەتاییەکانی ڕەوتی تێپەرین بۆ نێو کۆمەلگەدا. بۆ 
چارەسەرکردنی ئەم کێشەیە، لە نێوان دوو خولی هەڵبژاردندا 
شارۆمەندان لە ڕێگەی یەکیەتی، کۆمەڵە و بزووتنەوە مەدەنی 
و گرووپە خۆجێییە کان، هەروەها کۆبوونەوەی مووەکەلەکان 
و هتد پێویستە بەشداری لە سیاسەتە گشتییەکانی واڵتدا بکەن.
دەستەاڵتی  دێموکراسی  تایبەتمەندییەکانی  لە  دیکە  یەکێکی 
حکوومەتی  واتــە  کەمینەیە.  مافی  پاراستنی  وێــرای  زۆرینە 
بە  بیکا و  بە دڵی خۆیەتی  نییە هەر کارێک  خەلکسااڵر بۆی 
ئەم  ئەگەر  بکات.  پێشێل  کەمینە  مافی  ناتوانێ  قانوون  پێی 
نەکرێ حکوومەتی دیمۆکراتیک دەبێتە  خاڵە گرینگە جێبەجێ 
چەشنێک لە حکوومەتی سەرەڕۆ و دیکتاتۆر. لە حکوومەتێکی 

دیموکراتیکدا دەستەاڵتی زۆرینە کاتێک ڕێ پێدراوە:
* تەواوی شارۆمەندان مافی بەرابەریان هەبێ،

* زۆرینە تەنیا بۆ ماوەیەکی دیاریکراو و سنووردار مافی 
بە دەستەوەگرتنی دەسەاڵتی حکوومەتیی هەبێ،

* هەروەها بۆ کەمینەش لە خولی دادێی هەڵبژاردندا شانس 
و دەرفەتی بوون بە زۆرینە  بدرێ.

بەپێی  زۆرینە  مافی  لە  بوارگەلێک  زەوتکردنی  لەوەدەچێ 

پاراستنی  بۆ  بێ  شێوازێک  واڵت،  بنەڕەتیی  قانوونی 
لە  وێنە  بۆ  ئەتنیکییەکاندا.  فرە  واڵتە  لە  کەمینە  مافی 

ڕێگای:
پابەندبوونی  بۆ  شــارۆمــەنــدان  مافی  جاڕنامەی   *
ــەی لــە پــارلــەمــانــە  ــان ــوون ــان ــەو ق ــەی حــاکــم بـ ــنـ زۆریـ

ناوچەییەکاندا)کۆنفێدرالیزم( پەسەندکراون،
دەوڵەتە  بۆ  خودموختاری  مافی  مسۆگەرکردنی   *
ویستەکانی  بەرامبەر  لە  ناوچەییەکان  یــان  خۆجێیی 

دەوڵەتی ناوەندیدا)فیدراڵیزم(،
لە  حیزبەکان  تەوای  بەرفراوانی  بەرەی  پێکهاتنی   *

دەوڵەتدا)مەشروتیەت(،
یان

* وتووێژ بۆ گرێبەستی دووالیەنە لە نێوان گرووپە 
سەرەکییەکانی کۆمەڵگە وەکوو خاوەنکاران و کرێکاران 

)نئوکۆرپۆراتیزم.(
مافی  پاراستنی  شێوەی  باشترین  بەرچاو  وادێتە 
یەکیەتییە  ــەی  ــ ڕۆژان و  ــەردەوام  ــ ب چاالکیی  کەمینە، 
بێ.  کۆمەاڵیەتییەکان  بزووتنەوە  و  بەرژوەند  خــاوەن  
سەربەخۆیی دەزگای دادوەری، پاراستنی مافی مرۆڤ، 
چاپەمەنی،  ئایین،  بــیــروڕا،  ئــازادیــی  مسۆگەرکردنی 
مندااڵن،  و  ژنان  مافی  پاراستنی  گشتییەکان،  ڕاگەیەنە 
ــزگــاری لــە هەرێمی  ــارێ مــافــی خــوێــنــدن بــە بـــەالش، پ
ئەنجومەنە  و  یەکیەتی  حیزب،  پێکهێنانی  مافی  خۆیی، 
سیاسی، کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگییەکان، مافی پێکهێنانی 
شوێنی  هــەڵــبــژاردنــی  مــافــی  خــۆپــیــشــانــدان،  و  متینگ 
لە  هتد  و  واڵت  دەرەوەی  بــۆ  ســەفــەرکــردن  و  ــان  ژی

تایبەتمەندییەکانی دیکەی دێموکراسین.
  لیرەدا پێویستە ئاماژە بەم خاڵە بکرێ، دێموکراسی 
سەرەڕای مسۆگەرکردنی بەرابەری لە ئازادیدا، ناتوانێ 
جیاوازیی  و  بێ  ئابووریی  دادپــەروەریــی  پێکهێنەری 
یاساوە  هۆی  بە  دەتوانێ  بــەاڵم  ببا.  نێو  لە  چینایەتی 
ڕێخۆشکەر بێ  بۆ پێکهاتن و تێکۆشانی ڕێکخراوە و 
هەروەها  پیشەییەکان،  و  سیاسی  مەدەنی،  بزووتنەوە 
بۆ  کۆمەڵگە  جۆراوجۆرەکانی  توێژە  و  چین  خەباتی 
ئاواتەکانیان  و  ویست  ئاشتیخوازانەی  چەسپاندنی 
سیستمی  لە  گۆڕانکاری  و  واڵت  بنەڕەتیی  یاسای  لە 
دەستەاڵتدا. بە گشتی هەبوونی دێموکراسی لە واڵتێکدا 
ــی کــێــشــەی چــیــنــایــەتــی و  ــردن ــارەســەرک ــای چ ــان ــە م ب
نییە  خەڵک  ئابووریی  ژیانی  وەزعییەتی  باشتربوونی 
تایبەتمەندیی  یــان  پێوەر  وەکــو  ناتوانێ  خاڵە  ئــەم  و 

دێموکراسی پێناسە بکرێ.

دێموکراسی و چەشنەکانی
)تایبەتمەندییەکانی دێموکراسی(

د. کامران ئەمین ئاوە)3-4( 

دیداری هەیئەتێکی ڕێبەریی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە 

سکرتاریای کۆمەڵە

دێموکراتی  حیزبی  ڕێبەریی  هەیئەتکی 
مسته فا  کاک  سه رپه رستیی  به   کوردستان 
مه ولوودی، سکرتێری گشتیی حزب ڕۆژی 
شەممە، ٢ی پووشپەڕ بەمەبەستی دیدار و 
تاتوێی چەند پرسێکی سیاسیی کوردستان 
ڕێکخراوی  کــۆمــەڵــە،  ــی  ســەردان ئــێــران  و 
ئێرانی  کۆمۆنیستی  حیزبی  کوردستانیی 
هه یئه تێکی  له الیه ن  حیزب  هەیئەتی  کــرد. 
به ڕیز  سه رپه رستیی  به   کۆمه ڵه   ڕیبه ریی 
کۆمه ڵه   ــیــرئــه وه ڵــی  ده ب ــزاده ،  ــی عــه ل بــرایــم 

پێشوازییان لێکرا.
لەم دیدارەدا سەرەتا دواگۆڕانکارییەکانی 
ــەی  ــەوت ــک ــێ ل و  کـــوردســـتـــان  و  ئـــێـــران 
گرژییەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران لەسەر 
پرسی سیاسیی کورد لە ئێران خرایە بەر 
ئەگەرەکانی  لــەســەر  ــەن  الی دوو  و،  بــاس 
بـــەردەم بــزووتــنــەوەی کــورد و کــۆی ئەم 
ڕوودانیان  ئەگەر  دەرفەتانەی  و  هەڕەشە 
لەو  هەر  کرد.  بیروڕایان  ئاڵوگۆڕی  هەیە، 
هاوکاریی  چۆنیەتیی  پرسی  پێوەندییەدا 
لە  کــوردیــیــەکــان  هێزە  زیــاتــری  مەیدانیی 
قسەی  بایەخەوە  بە  ئێستادا  بــارودۆخــی 
کە  داگیرا  ئــەوە  لەسەر  پێ  و  کرا  لەسەر 
کوردستانی  سیاسییەکانی  هێزە  پێویستە 
هاوکاریی  بە  و  زیاتر  ئامادەیی  بە  ئێران 
پترەوە بەرەوڕووی گۆڕانکارییەکان ببنەوە.
خەباتی جەماوەری لە کوردستانی ئێران، 
پێوەندیی کورد و هێزە سەراسەرییەکان و 
گۆڕانکارییەکانی  دڵی  لە  ئێران  داهاتووی 
دیکەی  مــژارێــکــی  و  بــابــەت  چــەنــد  ئێستا 
الیـــەن  دوو  کـــە  بــــوون  کـــۆبـــوونـــەوەکـــە 

قسەوباسیان لەسەر کردن.

تاوانبارکرانی کۆماری ئیسالمیی ئێران 
بە سیخۆری و هەوڵی تیرۆریستی لە ئاڵمان

وەزارەتی ئاسایشی نێوخۆیی ئاڵمان، لە ڕاپۆرتی 
سااڵنەیدا، وەزارەتی ئیتالعات و سپای تیرۆریستیی 
قودسی، بە سیخوڕی کردن و هێرشی سایبیری لەو 

واڵتە تاوانبار کرد.
ئەم  دەڵــێ  ئاڵمان  نێوخۆی  ئەمنییەتی  وەزارەتــی 
ئاڵماندا  خاکی  لە  ڕێژیم  ئەمنیەتییەی  ناوەندە  دوو 
کــۆمــاری  ڕێژیمی  نــەیــارانــی  بــەســەر  سیخوڕییان 
کـــردوە  واڵتــــەدا  لـــەو  نیشتەجێ  ــران  ــێ ئ ئیسالمی 
ــەدووی کــۆکــردنــەوەی زانــیــاریــن لە  ــەردەوام بـ ــ و ب

چاالکییەکانیی ئۆپوزسیۆنی دژبەری ڕێژیم.

لە درێژەی ڕاپۆرتی سااڵنەی وەزارەتی ئاسایشی ناوخۆیی 
پــاســداران  سپای  وە،   ٢٠1٤ ساڵی  لــە  کــە  هــاتــووە  ئاڵماندا 
دامــەزراوە  مــرۆڤ،  مافی  ناوەندەکانی  ســەر،  بە  سیخوڕیی 
زانستی و پیشەسازییەکان، جیابیران و شوێن و ناوەندەکانی 
سازکردنی چەک و تەقەمەنی کردوە. هەروەها لە ساڵی ٢٠1٨ 
تا ئێستا، دامەزراوەی سیخوڕی »مەبنا« کە سەر بە ڕێژیمی 
سایبیری  هێرشی   3٠٠ لە  پتر  ئێرانە،  ئیسالمیی  کــۆمــاری 
کردۆتە سەر دامەزراوە سەنعەتییەکان لە دونیا کە بەشێک لە 

دامەزراوە سەنعەتییەکانی ئاڵمانیشی گرتۆتەوە.
لە کۆتایی ئەو ڕاپۆرتەدا هاتوە کە، دامــەزراوەی ئیسالمی 

ــدە  ــاوەن ن ــە  ل ــمــان، یەکێکە  ــاڵ ئ هــامــبــۆرگــی  ــە شـــاری  ل
کاری  و  قــودس  تیرۆریستیی  سپای  سیخوڕییەکانی 
لەگەڵ، شیعەکانی  کارکردن  مەزهەبییە،  دامــەزراوە  ئەم 
نیشتەجێی واڵتای ئاڵمانە و بە مەبەستی جێبەجێ کردنی 

پالن و پیالنەکانیان بەکاریان دێنن.

ــەی بـــــاشـــــووری ئـــاڵـــمـــان  ــ ــاوچـ ــ لــــە نـ
کۆبوونەوەیەک بۆ ڕێزگرتن لە قوربانیان و 
کیمیابارانەکەی ساڵی  قوربانیانی  بنەماڵەی 

1366ی هەتاویی سەردەشت بەڕێوەچوو.
ڕۆژی شەممە، ٨ی پووشپەڕ ئەندامان و 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  الیەنگرانی 
لە  ئاڵمان،  باشووری  ناوچەی  کۆمیتە  لە 
تەک کۆمکار، له ناوەندی شاری نۆرنبێرگی 
هەمین   3٢ ساڵیادی  لــە  بــایــرن،  هەرێمی 
سەردەشت،  شاری  کیمیابارانی  ساڵڕۆژی 
کە بوو بە هۆی شەهیدبوونی 1٠٠ کەس و 
گیرۆدەبوونی پتر لە ٨٠٠٠ کەس بە گازی 
ژەهراوی، ئاکسیۆنێکی گەورەیان پێک هێنا.
الیەنگرانی  و  ئەندامان  ئاکسیۆنەدا،  لەم 
حیزبی دێموکراتی کوردستان، بە هەڵکردنی 
بە بەرباوی پوختەیەک  ئااڵی کوردستان، 
زمانی  بە  کیمیابارانەکەیان،  کارەساتی  لە 
بە  شـــاردا  لەنێو  و  نــووســیــبــوو  ئاڵمانی 
بــاوکــردنــەوەی نــووســراوەکــە و دانــان و 
مرۆییە،  دژە  جینایەتە  ئەو  باوکردنەوەی 
جینایەتە  لــەو  نۆرنزێگیان  شــاری  خەڵکی 

ئاگادار کردەوە.

پێکهێنانی ئاکسیونێک بۆ بە 
ژینۆساید ناسینی کیمیابارانی 

شاری سەردەشت
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شرۆڤەی »شرۆڤە« و باس لە چیەتیی شرۆڤە 
هەوێن و بیانووی نووسینی ئەم بابەتەیە.

بابەتی  دەکەینە  ڕووداوێــک  نموونە  بۆ  کاتێک 
شرۆڤە، ئەم ڕووداوە وەک خۆی نانوێنین. زەینی 
ئێمە ئاوێنە نییە کە شتەکانی دەرەوە، وەک خۆی 
بەپێی  ئاوێنەش  کە  ــەوەی  ئ یەکەم  بنوێنێتەوە. 
ئەوەی کە لە چی بگری و لە کوێوە لە شتەکانی 
بگری، شت و بەشی جیاوازی واقعیەتی تێدا ڕەنگ 
لە واقعیەت دەنوێنێ  ئەو بەشە  ئاوێنە  دەداتەوە؛ 
لە دەست  ئاوێنە  بەرامبەریدا جێ دەگرێ؛  لە  کە 
بگرین  چی  لە  دەمانەوێ  کە  ئێمەین  و  ئێمەدایە 
و لە کوێوە تێی بگرین؛ واتە کۆنتڕۆڵی ئاوێنە لە 
زەین  چواندنی  دووهەم،  ئێمەدایە.  زەینی  دەست 
بە ئاوێنە، چواندنێکی دروست نیە؛ چونکە ئاوێنە 
شتێکی ماددی و بێ ڕوحە و ئەوەی لە بەرامبەر 
زەین  دەنوێنێتەوە.  خۆی  وەک  ڕایگری،  ئاوێنەدا 
زەماندا  ڕەوتی  لە  ڕوحییە،  دیکەیە،  جنسێکی  لە 
بۆ  کەسێکەوە  لە  واتە  ڕێژەییە؛  و  دەگــرێ  شکڵ 
ڕێگای  لە  زەین  کاتێک  جیاوازە.  دیکە  کەسێکی 
پێ  پێدراوێکی  یان  شتێک  مرۆڤەوە  هەستەکانی 
دەگا، وێنەیەکی زەینی لێ دروست دەکا و لێی تێ 
دەگا و لە ڕێگای ئەو چەمک و ئامرازە چەمکییانەی 
پرسیاری  و  ــنــێ  ڕادەمــێ تێی  دان،  دەســتــی  ــە  ل
مەعریفەناسانەی  و  بوونناسانە  جــۆراوجــۆری 
لەمەڕ دروست دەکا و بەدوای وەاڵمدا دەگەڕێ. 
نێوەرۆکی  ڕووی  لــە  زەیــنــەکــان  ئـــەوەی  لــەبــەر 
چەمکییەوە لە یەکتر جیاوازن، تێڕوانین و پرسیار 
جیاوازە.  پێدراوەکان  بۆ  تێگەیشتنیان  و  کــردن 
بۆچی دەڵێین کاتێک زەین لە ڕێگای هەستەکانی 
مرۆڤەوە شتێکی پێ دەگا، چونکە بنەمای ناسین و 
مەعریفە ئەزموونی هەستی )حسی(یە و زمانیش 
نێونجیی  و  دەکاتەوە  جیا  حەیوان  لە  مرۆڤ  کە 
هەستەکانی  ڕێــگــای  لــە  مەعریفەیە،  و  ناسین 
مرۆڤەوە، شکڵ دەگرێ و لە زەینماندا جێ دەگرێ. 
بۆ ئەوەی باشتر لە بابەتەکە تێ بگەین، مرۆڤێک 
بێننە بەرچاوتان کە هەم کوێرە و هەم کەڕ، ئەو 
مرۆڤە زمان فێر نابێ، کە زمانیش فێر نەبوو، لە 
ئیماژان  و  وێنا  و  بکاتەوە  بیر  ناتوانێ  بنەڕەتدا 
دروست بکا. ئەگەر هەستەکانی مرۆڤ دەرگا بن، 
لە  کە  شتەکان  دیــارە  پەنجەرەیە.  مرۆڤ  زەینی 
زەیندا  لە  زەینەوە،  نێو  دەچنە  هەستەوە  ڕێگای 
هەڵدەشێلدرێن و دەگۆڕێن و دواتر دەکرێنە دەالقە 
جیهان  لە  تێگەیشتن  بۆ  مرۆڤەکان  پەنجەرەی  و 
و  دەالقــە  لە  مرۆڤێک  هەر  نــاوی.  دیاردەکانی  و 
و  جیهان  دەڕوانێتە  خۆیەوە  مێشکی  پەنجەرەی 
دیاردەکانی نێوی، بۆیە دیتنەکان و خوێندنەوەکان 
لەو  جــیــاوازن.  دیکە  کەسێکی  بۆ  کەسێکەوە  لە 
دیوی هەر پەنجەرەیەک و لەنێو ماڵی زەینی هەر 
کەسێک، کەڵکەڵەیەکی جیاوازی زانست و مەعریفە 
هەیە، بۆیە هەر کەسە و نیگایەکی هەیە و جۆرێک 
شتەکان دەبینێ و جیهانێکی تایبەت بە خۆی هەیە.
بە  زەین  دەرەوەی  جیهانی  و  واقعیەت  ئەگەر 
شتێکی ناڕوونی تاریک بشووبهێنین و زەینیش بە 
تیشک و ڕووناکی، هەر زەینێک بەپێی ئەو توانا 
چەمکیانەی هەیەتی، ڕادە و بڕی ڕووناکییەکەی 
لە  تایبەتیشەوە  گۆشەنیگایەکی  لە  و  جــیــاوازە 
شتەکان ڕادەمێنێ؛ واتە هەر کەس لە شوێنێکەوە 
لە  مەعریفە  و  زەیــن  تێشکی  ئاسۆیەکەوە  لە  و 
شتەکان دەگرێ و ڕوونیان دەکاتەوە و پێناسەیان 
ڕوونتر  شتەکان  کەس  هەندێک  دەبەخشێ.  پێ 
دەبینن و کەسانی دیکەش لێڵ و تاریک. هەر کەس 
بەپێی نێوەرۆک و پێکهاتەی زەینی، ڕەهەندێک و 
و  دەکاتەوە(  )زەق  دەبینێ  واقعییەت  لە  بەشێک 
دەیکاتە پێوانەی ناسین و پێناسەکردنی شتەکان. 
جیاوازەوە  دەالقەی  لە  و  چاویلکە  بە  مرۆڤەکان 
لە شتەکان دەڕوانن، بۆیە هەم دیتنەکان جیاوازن 
واقعیەتەکە  خــودی  لەگەڵ  دیتنێک  هیچ  هــەم  و 
وەک  شتەکان  ئێمە  ناگرێتەوە.  یەک  بــەتــەواوی 
دەیبینین.  خۆمان  وەک  بەڵکوو  نابینین،  خــۆی 
زەینی ئێمە بێالیەن و بێ ئاسۆ و بێ پەنجەرە نییە، 
هەتا شتەکان وەک خۆی ببینێ؛ ئێمە شتەکان بەو 
شێوەیەی  بەو  و  دەکەین  ئەزموونیان  شێوەیەی 
دەیانبینین، پێناسەیان دەکەین، نەک بەو شێوەی 
لە خۆیاندا هەن. کەواتە هەمیشە لە نێوان دیتنی 
مرۆڤەکان و خودی واقعیەتدا مەودا و کەلێن هەیە 
و ئەو مەودایە هەر دەمێنێ و ئەو کەلێنەش قەت 
پڕ نابێتەوە. لێرەدایە کە پێناسە و خوێندنەوەکان 
حەقیقەتیان  جیاوازی  ڕێژەیەکی  ئــەوەی  لەگەڵ 
تێدایە، نوێنەری حەقیقەتی ڕەها نین؛ لەسەر ئەم 

و  پێناسەکردن  ڕەوتــی  هەبێ  مــرۆڤ  تا  کە  بنەمایەیە 
خوێندنەوە بەردەوام دەبێ و ئێمە لەگەڵ زنجیرەیەکی 
بـــەرەوڕوویـــن.  خــوێــنــدنــەوەدا  پێناس و  کــۆتــایــی  بــێ 
فاکتۆرێکی دیکە کە ئەم زنجیرەیە ناکۆتا دەکا، ئەوەیە 
کە مرۆڤ لە داهاتووە دەڕوانێتە ڕابردوو و بە ناسین 
سەرلەنوێ  ڕابــردوو  شتەکانی  داهاتوو،  مەعریفەی  و 
دەکاتەوە.  دەکاتەوە و شرۆڤەیان  مانا  و  دەخوێنێتەوە 
واتە پێکهاتە مەعریفی و زەینییەکان هەڵدەوەشێنێتەوە و 
سەرلەنوێ دایاندەڕێژێتەوە و قەتیش دواشکڵ و فۆڕمی 
هەبێ  مرۆڤ  تا  ڕەوتە  ئەو  وەرناگرن؛ چونکە  کۆتایی 

و تا زەمان هەبێ و تا داهاتوو هەبێ، هەر بەردەوامە.
ناڕێکخراوە.  و  پرشو باو  و  بەشبەش  واقعییەت 
ڕیز  یەک  پەنا  لە  بەشانە  ئەو  کە  ئێمەیە  زەینی  ئــەوە 
دەکا  دروســت  لەنێواندا  مــانــاداریــان  پێوەندیی  دەکــا، 
نەزمیان  و  دەخــا  ڕێکیان  چەمکدا  چوارچێوەی  لە  و 
ئەمەش  و  پێدەدا  مانایان  ڕێگەوە  لەم  و  پێدەبەخشێ 
دەبێتە »شرۆڤە«. شرۆڤە وەک فیلم وایە وێنە لە بەشە 
جیاوازەکانی واقعییەت هەڵدەگرێ و مۆنتاژیان دەکا. بە 
دەربڕینێکی دیکە، لە واقعیدا تەنیا ڕووداو و واقعیەتی 
جیاجیا و پێکەوە پێوەندیدار و پێکەوە ناپێوەندیدار هەیە 
بەیەکەوە هەیە،  پێوەندییان  ئەوانەی  لە کۆی  کە زەین 
پێناسەی  ئەبستراکت دروست دەکا و دەیکاتە  چەمکی 

ئەو ڕووداو و واقعیەتە جیاجیایانە.
دەرەوەی  لە  و  ئێمە  زەینی  دەرەوەی  لە  واقعییەت 
و  تێکەڵ پێکەڵ  ئێمەدا  زەینی  چەمکییەکانی  چوارچێوە 
ئاڵۆزە؛ ئەوە زەینی ئێمەیە لەڕێگای دەزگا چەمکییەکانی 
ــان دەددۆزێـــتـــەوە و  ــ ــەرەداوی ڕووداوەکـ خــۆیــەوە ســ
وێکیان دێنێتەوە و مانایەکیان پێ دەدا. شرۆڤە پێناس 
بەرهەمهێنانی  )ئایدێنتیتییە(، دۆزینەوە و  و هاوبەشییە 
لە  ئەوەیە کە  ئێمە دەیکا  وەکیەکییە. کارێک کە زەینی 
هاوبەشی  واقعیەت،  پرشو باوەکانی  و  جیاواز  بەشە 
واقعیەت.  پێناسەی  و  مانا  دەیکاتە  و  »دەدۆزێــتــەوە« 
ئەو  کە  نییە  ئەوە  مەبەست  دەدۆزێتەوە،  دەڵێم  کاتێک 
وەکیەکی و هاوبەشییە هەیە و زەینی ئێمە تەنیا ڕەنگی 
و  دروستکردن  لە  بەڵکوو  دەینوێنتەوە،  و  ئــەداتــەوە 
زمان  بە  شرۆڤە  بەشدارە.  هاوبەشییەدا  بەو  شکڵدان 
و لە زماندا دەکرێ؛ زمانیش زنجیرە یان پێکهاتەیەکی 
واتە  )کۆنسێپتواڵە(؛  کەواتە شرۆڤە چەمکییە  چەمکییە؛ 
و  عەینی  کە سەرچاوەی  وەکیەکییە،  و  هاوبەشی  لەو 
دەرەوەی زەینی ئێمەی هەیە، چەمکی لێ دروست دەبێ 
نموونە  بۆ  شرۆڤە.  دەبێتە  چەمکەکانیش  زنجیرەی  و 
چەندین ڕووداوی پرش وباو ڕوو دەدەن و زەینی ئێمە 
گرێدراوییان  و  نێوانیان  وەک یەکیی  بە  پشتبەستن  بە 

بەیەکەوە، چەمکی »شۆڕش«ی لێ دروست دەکا.
خــودی  واقعیەتەکانە؛  چەمکیی  ــوودی  وجـ شــرۆڤــە 
چەمکیش ڕیگای وێنا کردنی شتەکانە لە زەینی ئێمەدا؛ 
هەر شتێکیش کە زەینی بێ، یان ڕەهەندێکی زەینی هەبێ، 
بمانەوێ و نەمانەوێ، ڕەهەندێکی ڕێژەییش وەردەگرێ. 
ئەگەر ئاوا لە شرۆڤە بڕوانین، ڕێگامان وااڵ کردووە بۆ 

دیالۆگ؛ دیالۆگ و گفتوگۆ لەسەر بنەمای ئەو دیدە ڕێژەییە 
خۆیان  دیتنەکانی  مرۆڤەکان،  ئەگەر  ئەگینا  دەبێ؛  دروست 
ئانالۆگمان  دیالۆگ،  لەجیاتی  حاڵەتەدا  لەم  بزانن،  ڕەها  بە 
لێکردن  خۆ  وەک  هەڵگری  خۆیدا  جەوهەری  لە  کە  دەبــێ، 
و سەپاندنە و ئەمەش دەبێتە توندوتیژی. فورمولەکان بەم 
شێوەن: ڕێژەگەرایی، دیالۆگ و وێکهەڵکردن؛ لە بەرامبەردا 
وابێ  پێمان  ئێمە  ئەگەر  توندوتیژی.  و  ئانالۆگ  ڕەهابینی، 
بەڵکوو  دەیڵێین،  ئێمە  لە  هەرکام  کە  نیە  ئەوە  واقعیەت  کە 
لە نێوان واقعییەت و شرۆڤەی هەرکام لە ئێمەدا مەدوایەک 
ئامادە  وێکهەڵکردن  و  دیــالــۆگ  بــۆ  بەستێنێکمان  هــەیــە، 
کردووە. لەجێدا ئێمە شتەکان و واقعیەتەکان بەو شێوەیەی 
کە دەیانبینین و لە زەینی خۆماندا وێنایان دەکەین، دەناسین، 
نەک بەو شێوەیەی لە واقیعدا هەن. ڕاستە ئەو وێنایە )کە 
بە چەمک دەکرێ( بنەمای واقیعی هەیە، بەاڵم لەگەڵ خودی 
شرۆڤە  و  ناسین  لە  ئاوا  ئێمە  ئەگەر  نییە.  یەک  واقعییەت 
شرۆڤە  و  ناسین  و  دیتن  قبووڵی  بــۆ  خــۆمــان  بــڕوانــیــن، 
لە  ئەگەر هەر کام  لە حاڵێکدا  کــردوەە.  ئامادە  جیاوازەکان 
ئێمە پێمان وابێ ئەوەی دەیڵێین، خودی واقعیەتە، دەرگامان 
لەسەر دیالۆگ، کە لە خۆیدا هەڵگری فرەچەشنییە، گاڵە داوە.
ــەرەو  شــرۆڤــە »حــل« کــردنــە؛ واتــە لــە »مــعــلــوم« ەوە ب
نادیار  یان شتێکی  پرس  یان  هاوکێشە  دەچین؛  »مجهول« 
هەیە، دەمانەوێ لە ڕێگای شتە دیارەکانەوە، پرسەکە »حل« 
بکەین و وەاڵمی بدەینەوە و لە ڕووی بەشە دیارەکانەوە، بە 
بەشە نادیارەکە بگەین. لەم پڕۆسەیەشدا لە فاکت و لۆژیک 
دانانی  یەک  لەپەنا  بە  و  وەردەگــریــن  کەڵک  ئارگۆمێنت  و 
دیارە  دەگەین.  ئاکامێک  بە  پێشەکی،  وەک  بەش،  چەندین 
ئیدیعای  بێ.  پێشەکی  لۆژیکیی  دەرهاویشتەی  ئاکام،  دەبێ 
کە  ئاکامێکیش  و  دروشــم  دەبێتە  لۆژیکی،  ئارگۆمێنتی  بێ 
سەفسەتە.  دەبێتە  نەبێ،  پێشەکی  لۆژیکیی  دەرهاویشتەی 
زۆر  کۆمەاڵیەتییەکان  و  سیاسی  پرسە  کە  ئــەوەی  لەبەر 
ئاڵۆزن و زۆر شتیان لە ئێمەوە دیار نییە، کە بۆ گەیشتن 
لە  ئاکامەی  ئەو  بۆیە  پێویستن،  ئاکامێکی حاشاهەڵنەگر  بە 
کەماڵ  و  تەواو  ئاکامێکی  ڕوو،  دەخەینە  شرۆڤەدا  بەرگی 
نییە و هەمیشە شتێک دەمێنێتەوە کە ئێمە نایبینین یان بە 
ناتەواوی دەیبینین. بۆیە ئەو ڕێژەگەراییە وەک پێویستییەکی 
لۆژیکی و مەعریفی خۆ دەنوێنێ و دەبێتە بەستێنی دیالۆگیش. 
خۆ ئەگەر بە زمانی تیۆلۆژی بدوێین دەڵێین عەقڵی مرۆڤ 
ناتەواوە و قەت تەواو نابێ و دەڵیین کە مرۆڤ و شرۆڤەی 
مرۆڤیش، پازێلێکن کە قەت تەواو نابن و هەمیشە بەش یان 
بەتەواوی  دیکە  بەشەکانی  لەگەڵ  کە  دەمێننەوە  بەشگەلێک 
بێ؛  تــەواوی »حــل«  بە  کە  نییە  پرسێک  مــرۆڤ  نایەنەوە. 
دنیا و دیاردەکانی ناویشی، هەمیشە بەشێکیان وەک کێوی 
سەهۆڵ لەبن ئاودا دەمێنێتەوە و ئێمە نایبینین. تا دنیا هەبێ 
لە  یان  مرۆڤەکان  بەردەوامە؛  شرۆڤاندن  هەبێ،  مرۆڤ  و 
یان  ــن  دەڕوان باسکراوەکان  بابەتە  لە  نوێوە  گۆشەنیگای 
بابەتی نوێ دێننە ئارا و تێیان ڕادەمێنن. ئەگەر مرۆڤ بە 
قووڵی تێی ڕامێنێ ئەو پرسیارەی ال دروست دەبێ کە ئەو 
هەموو ڕامان و شرۆڤەیە ئاخیرەکەی دەبێتە چی، بێجگە لە 

زنجیرەیەکی بێکۆتایی ڕامان و شرۆڤە!

ئەو »غلط«انەی
»آمریکا« توانیی بیکا!

کۆماری  ڕێبەری  ئاغای خومەینی،  یەکەمجار 
داگیرکردنی  دوای  کــە  بــوو  ئــێــران  ئیسالمیی 
تاران و کەوتنەوەی  لە  ئەم واڵتە  باڵوێزخانەی 
گرژیی نێوان دوو واڵت گوتی: »ئەمریکا ناتوانێ 
هیچ غەڵەتێک بکا.« لەو کاتەوە تا ئێستا ماوەی 
هەمیشە  دروشــمــێــکــی  وەک  ئــەمــە  ســاڵــە  چــل 
بنێری  لەسەر  و  کاربەدەستان  زاری  لەسەر 
کۆڕوکۆبوونەوە و خۆپیشاندانەکان دێ و دەڕوا 
و لە ئێستادا ئەوەشی لێ زیاد بووە کە »تڕامپ« 

ناتوانێ هیچ غەڵەتێک لە بەرامبەر ئێراندا بکا!
ئاغای خومەینی کاتێک ئەو قسەیەی کرد کە 
خەڵکی ئێران تازە بەسەر ڕێژیمی سەرکوتکەری 
دەوڵەتی  و  نیزام  و  سەرکەوتبوون  پەهلەویدا 
شەرعییەتی  نێودەوڵەتی  کۆمەڵگەی  لەالی  نوێ 
ڕەهای هەبوو، بەاڵم با بزانین کۆماری ئیسالمیی 
ئێران دوای چوار دەیە لە کوێی مێژوو وەستاوە 
و ئەوەش چەندە پێوەندیی بەو غەڵەتانەوە هەیە 

کە ئەمریکا توانیویەتی بیکا!
بەرژەوەندیی  ئەمڕۆکە  نییە  لە کەس شاراوە 
نێوان  پێوەندیی  کە هۆی  دەربکەین  لێ  واڵتانی 
یــەک  ــران  ــێ ئ ئیسالمیی  ــاری  ــۆم ک دەوڵــەتــانــە، 
دنیایە.  سیاسییەکانی  ڕێژیمە  بێزراوترین  لە 
ئەم  کە  ئاشکرایە  هەمووانیش  الی  هــەروەهــا 
و  سەرکوت  دەزگــای  تەنیا  ئێستادا  لە  ڕێژیمە 
چەند  الیەنگیریی  و،  نێوخۆ  لە  داپڵۆسینەکەی 
ڕاگرتوە؛  پێ  لەسەر  ئەوی  جیهانییە  زلهێزێکی 
خەڵکیی  شەرعییەتێکی  و  ــی  ڕەوای هیچ  ئەگینا 
تێرۆریزمی  پشتیوانی  بــە  کــە  ڕێژیمێک  نییە. 
لە  دەستی  کە  ڕێژیمێک  ناسراوە،  نێودەوڵەتی 
زۆربەی زۆری قەیران و بشێوییەکانی ناوچەی 
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا هەیە، ڕێژیمێک کە دژی 
ماف و ئازادی و دێموکراسییە لە واڵتەکەی خۆی 

و واڵتانی دیکەی ژێرچەپۆکەی دیکتاتۆریدا.
لە  ئــێــران  بــەرامــبــەری  ســەرەکــیــی  الیەنێکی 
کە  ئەمریکایە  ناوچە  سیاسییەکانی  هاوکێشە 
هیچ  و  ببزێوێ  پــەل  ناتوانێ  ــە  وای پێی  ئــێــران 
غەڵەتێک بکا، بەاڵم با بزانین لە ئێستادا ئەمریکا 
ئێراندا وەستاوەتەوە و چیی  بەرامبەر  لە  چۆن 

بەسەر هێناوە؟
ــردەوە  کـ ــە  ب ــا ئێستا ســـەبـــارەت  ت ئــەمــریــکــا 
تێرۆریستییەکانی ئێران لەدژی بەرژەوەندییەکانی 
خۆی لە ڕێگەی دادگا و ناوەندە حقووقییەکانەوە 
پــارە  لــە  دۆالر  میلیارد  چەند  بــەســەر  دەســتــی 

دەستبەسەرداگیراوەکانی ئێراندا داگرتوە.
ئەمریکا لە گەڕێ نوێی گوشارە ئابوورییەکانی 
ئێرانی  ــابــووریــی  ئ ٨٠ی  ســەتــا  ئــێــرانــدا  ســەر 
لە  خستووەتە ژێر گەمارۆکان و ئەو بەشانەی 
کەرت تایبەت و حکومەتیدا ئیفلیج کردوە. بەشی 
هەرە زۆری هەناردەی ئێران، چ هەناردەی نەوت 
_کە لە دوو میلیون و 6٠٠ هەزار بۆشکە نەوت 
دابەزیوە_  بۆشکە  هەزار   3٠٠ لە  کەمتر  بۆ  ڕا 
ــاردەی غــەیــرە نــەوتــی ســزای لەسەر  و چ هــەن

داندراوە و بە النیکەمی خۆی گەیشتوە.
ئەمریکا لە تازەترین بڕیاردا 3٠٠ کۆمپانیا و 
کاربەدەست و الیەنی سەر بە خامنەیی و سپای 
گەمارۆکانەوە،  ڕەشی  لیستی  پاسدارانی خستە 
ــارۆ و زەخــتــی  ــەمـ بـــەو حـــاڵـــەش دەڵــــێ لـــە گـ
ئەویش  بەردەوامە؛  ئێران  دژی  النی زۆرەکانی 
ئێران  دەڵێن  سیاسی  چاودێرانی  کە  کاتێکدا  لە 
ئابووریی شتێکی ئەوتۆی بە بەرەوە نەماوە هەتا 

ئەمریکا گەمارۆی بخاتە سەر.
ئــەم هەڵایە چ دەبــێ؟  بــەاڵم دواوێــســتــگــەی 
 1٢( مەرجە  دەرزەن  ئەم  پێملی  ئەم  یان  ئێران 
و  دەبێ  ــاوە(  دان ئێرانی  بۆ  مەرجەکەیئەمریک  
لەسەر مێزی دانوستان کلک و گوێی دەکەن، یان 
بە ئابوورییەکی داڕماو بەرەوڕووی ناڕەزایەتییە 
بــەرەوڕووی  بەوەش  و  دەبێتەوە  نێوخۆییەکان 
گۆڕانی بنەڕەتی دەبێتەوە و ئەم ڕێژیمە نامێنێ 
کە ئێستا هەیە. ئەمەش دواچارەنووسی ڕێژیمە 
کە ئەمریکا بەسەریدا دەسەپێنێ. جا با هەر بڵێ 

ئەمریکا ناتوانێ هیچ غەڵەتێک بکا.....!!

شرۆڤە چییە؟
حەسەن شێخانی

و  دەبینێ  واقعییەت  لە  بەشێک  و  ڕەهەندێک  زەینی،  پێکهاتەی  و  نێوەرۆک  بەپێی  کەس  »هەر 
جیاوازەوە  دەالقەی  لە  و  چاویلکە  بە  مرۆڤەکان  شتەکان.  پێناسەکردنی  و  ناسین  پێوانەی  دەیکاتە 
واقعیەتەکە  خودی  لەگەڵ  دیتنێک  هیچ  هەم  و  جیاوازن  دیتنەکان  هەم  بۆیە  دەڕوانن،  شتەکان  لە 
دەیبینین« خۆمان  وەک  بەڵکوو  نابینین،  خۆی  وەک  شتەکان  ئێمە  ناگرێتەوە.  یەک  بەتەواوی 

باوان عەلیزادە



10
ژمارە 753
١5ی پووشپەر ١3٩٨  _  ٦ی جوالی ٢٠١٩

 ڕێژیمی ئیسالمیی  ئێران بە ڕێبەرایەتیی خومەینی لە ٢٨ی گەالوێژی 
كوردستان  خەڵكی  دژی  لە  شەڕی  بڕیاری  هەتاویدا  13٥٨ی  ساڵی 
هێزی  نێوان  لە  خوێناوی  شەڕێكی  بڕیارەدا  ئەم  ئاکامی  لە  دەرکرد، 
كۆنەپەرستی و هێزی پێشمەرگەی كوردستان، كە بە شەڕی سێ مانگە 
ئیسالمی  كۆماری  هێزەكانی  شكستی  بە  و،  پێكرد  دەستی  دەناسرێ 
كۆتایی پێهات. ڕێژیم شکستی لەم شەڕەدا قەبووڵ کرد و بەمەبەستی 
خۆڕێکخستنەوە داوای وتووێژ لەگەڵ ڕێبەرانی کورد کرا و بەم شێوەیە 

ئەو شەڕە ڕاگیرا.
شەڕەکانی سەرەتای شۆڕش یا هێرشەکانی سەرەتای بەدەسەاڵت 
گەیشتنی کۆماری ئیسالمی بۆ سەر خەڵکی کوردستان تا کۆتایی ساڵی 
136٢ و سەرەتای 1363ی هەتاوی لە قۆناغێکی جبهەییدا بوو. دواتر 
جموجۆڵی  و  شەڕەکان  شێوە  بارودۆخ  بەپێی  و  پێویست  بەگوێرەی 
پێشمەرگە و هەرروەتر شێوە و تاکتیکی هێرشەکانی هێزی داگیرکەریش 
کوردستان  پێشمەرگەی  هێزی  شوێنەکاندا  زۆربەی  لە  گۆڕدرا. 
نەمابوو و دیسانەوە هێزی ڕێژیم  بەدەستەوە  ئازادکراوەکانی  ناوچە 
بەمەبەستی  دێموکرات  ڕۆڵەکانی  هۆیەوە  بەم  هەر  کردبۆوە.  داگیری 
درێژەدان بە خەبات و بەرپەرچدانەوەی پیالنەکانی ڕێژیم بەردەوام لە 
لەسەر  کاریگەری  وەرزەکانی ساڵیش  بوون.  و جموجۆڵدا  جێگۆڕکێ 
چاالکیی پێشمەرگانە هەبوو، هەرکام لە وەرزەکانی ساڵ تایبەتمەندی 
تایبەت بەخۆیان هەبوو. وەرزی زستان و هاتنی سەرما  و دژواریی 
بوون،  کەم  ئازادکراوەکان  ناوچە  کە  کاتەیدا  لەو  بەتایبەت  سۆڵ  و 

کۆسپێکی گەورە بوو لەبەردەم هێزی پێشمەرگەدا.
بەدەست پێکردنەوەی بەهار وەک چۆن گیایەکی سەوز سەری دەردێنا 
و مزگێنی بەهاری دەدا بەوجۆرەش پێشمەرگە دەست بەکار دەبوو و، 
کوردستان  خەڵکی  بە  بەرخۆدانی  و  قارەمانەتی  و  ئازایەتی  مزگێنی 
بەردەوامی  بە  ڕۆژەکانی ساڵ  زۆربەی  دەدا.  بەهارەوە  لە سەرەتای 
حەماسەی پێشمەرگەی تێدایە و بە جۆرێک لە جۆرەکان یان بەرگری 
لە خۆی، یا کەمین و گرتنی مۆڵگەکان فیداکاری تێدا دەبینرێ و تەنانەت 
لەو نێوەدا زۆر تێکۆشەری ئازا و فەرماندەش کە مێژوو شاهیدە لەسەر 
پێزانینە  و  ڕێز  جێگای  ئەوەی  نێوەدا  لەو  بوون.  شەهید  گیانبازییان، 
بەرچاو  کوردستاندا  دێموکراتی  حیزبی  پێشمەرگەی  هێزی  لەنێو  و 
دەکەوت لەبیر نەچوونەوەی هاوڕێکانیانە. بەدرێژایی خەباتی چەکداری 
لە  هاوسەنگەرانیان  لە  یادکردنەوە  بیری  حیزبە  ئەو  ڕیزەکانی  لەنێو 

پێشەوەی هەموو کارە نیزامییەکانیاندا بووە.
پێشمەرگەی  هێزی  فەرماندەری  هەتاویدا  136٤ی  هاوینی  لە 
کەریم  سەرگورد  پیشمەرگە؛  کۆمیسیۆنی  بەرپرسی  و  کوردستان 
عەلیار لە ناوچەی بانە شەهید کرا. شەهید بوونی ئەو زەبرێکی کاریگەر 
بوو لەڕووی نیزامییەوە کە لە حیزبی دێموکراتی کوردستان درا، بەاڵم 
کە  دەکردەوە  لەوە  بیریان  دێموکرات  تێکۆشەرانی  دیکەوە  لەالیەکی 
لە  باش  زەبرێکی  عەلیاردا  سەرگورد  دانی  لەدەست  گیان  تۆڵەی  لە 
ناوچە  لە  قۆناغی شەڕ  بەهۆی گۆڕینی  ئەو ساڵە  بدەن. هەر  دوژمن 
هێز  هەموو  ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی  کوردستان  جۆربەجۆرەکانی 
هێزی  چاالکیی  بە  پێش  ئەوەی  بۆ  خستبوو  وەگەڕ  خۆی  توانای  و 
پێشمەرگە بگرێ یان النیکەم بارستایی زەبرەکانی کەمتر بکاتەوە، هەر 
بۆیەش ڕێژیم بەردەوام ئەو شوێنانەی گومانی پێشمەرگەی لێ کردبوایە 
هێرشی بەرباوی بۆ دەکرد. لەو بارودۆخە هەستیار و ئەستەمەدا بوو 

کە هەل هەڵکەوت بۆ پێشمەرگە قارەمانەکانی کوردستان. 
ڕۆژی ٩ی گەالوێژی ساڵی 136٤ تەنیا مانگێک دوای شەهیدبوونی 
سەرگورد عەلیار، کۆماری ئیسالمی هێزێکی زۆری کۆ کردەوە بۆوەی 
تێکۆشەرانی  بەاڵم  بدا،  پێشمەرگە  هێزی  لە  قورس  زەبرێکی  بتوانێ 
ئامدە  بۆ  خۆیان  هاتبوو،  بۆ  هێرشەیان  ئەم  هەواڵی  کە  دێموکرات 
کردبوو. قارەمانانی دێموکرات پێکهاتوو لە هێزەکانی زرێباری مەریوان، 
شەریفزادە و بێستوون بەرنامەیەکی دژی هێرش دادەڕێژن و خۆیان 

لە چوار الوە بۆ بەرپەرچدانەوەی ئەو هێرشەی ڕێژیم ئامادە دەکەن.
هەم  گەالوێژ  ٩ی  ڕۆژی  دا  بڕیاریان  دەڤەرە  ئەو  شۆڕشگێڕانی 
تۆڵەی هاوڕێکانیان بکەنەوە و هەم ئێستا کە مانگی گەالوێژە، مزگێنی 
سەرکەوتنێکی گەورە بە خەڵکی کوردستان بە دیاری بێنن. بۆیە شەوێ 
لە کاتژمێرەکانی بەرەبەیانییەوە لە پشتی ئاواییەکانی گۆشخانی و نسڵ، 
گڵیە  و  بلچەسوور  پشتی  هەزارکانی،  و  سەواڵوا  نگڵ،  و  بەرقەڕوو 
بڵێن کە شێرەکوڕانی دێموکرات  بە هێزی ڕێژیم  تا  چوونە کەمینەوە 
هەر کات ئیرادە بکەن توانایی زەبری باشیان لە هێزی دوژمن هەیە. 
ئەوان دەست لەسەر پەالپیتکە چەند سەعات بوو لە کەمین چاوەڕوانی 
ئەو  چیاکانی  ئامێزی  لە  خۆی  هیواکانیان  مابوونەوە،  دوژمن  هێزی 
بۆ  بەرەبەیان  هەواڵی سەرکەوتنیان  تا شنەی  دەڤەرەدا مات کردبوو 
ڕێگەی  ڕێبوارەکانی  و  یادگارەکان  کە  بڵێ  و،  بەرێ  عەلیار  ئەنباری 
عەلیار زەبری گاریگەریان لە دوژمن وەشاندوە. کاتژمێری ٥ی بەیانی 
لەگەڵ کازیوەی بەرەبەیان هەواڵەکە سەراسەری ناوچەی داگرت. بەڵێ 
دەیان  کەالکی  و  تێکشکاند  دوژمنیان  پەالماری  دێموکرات  قارەمانانی 
کەس لە هێزەکانی دوژمنیان لە شەڕگە خست. دیارە کوڕانی دێموکرات 
ئەزموونی پێویست بۆ ڕۆژی وا لە دەستیاندا بوو و، بەباشی دەیانزانی 
کە دوژمن دەستبەردار نابێ. هەرواش بوو چەند جاری دیکەش هێرشی 
کردە سەر شۆڕشگیڕانی ڕاستەقینەی دێموکرات و، لە کاتژمێری ٨ی 
ئێوارێ پاش 1٥ سەعات شەڕ و قارەمانەتی؛ زیاتر لە ٨٠  کەس لە 
هێزەکانی دوژمن کوژران و بریندار بوون. لەو شەڕەدا دەیان چەک 
و چۆڵی جۆراوجۆر و تەقەمەنیی زۆر بوون بە دەسکەوتی ڕۆڵەکانی 

گەل.
لەو یادە گەورە و لە بیرنەکراوەدا چەند مەسەلە پێویستە ئاماژەی پێ 
بکرێ. یەکەم: ئەوەی زۆر گرینگە یەکیەتیی فەرماندەیی لە نێوان ئەو 
سێ هێزەدا بووە. دووهەم: سامەتیی و زیان وەبەر نەکەوتنی هێزی 
دێموکرات  تێکۆشەرانی  بەڕێوجێی  بەرنامەی  بوو. سێهەم:  پێشمەرگە 
پووچەڵ کردەوە و  بۆ سەر خۆیان  پیالنی دوژمنیان  کە گەورەترین 
داماو  و  زەبوون  دوژمنی  دیکە  هێندەی  ئەوان  پالنی شۆڕشگێڕانەی 

کرد.

لە »کۆسااڵن«ەوە
 بۆ »ئەنبار«ی

 سەرگورد عەلیار
برایم چووکەڵی

کردنەوەی پەروەندەی میکۆنووس و 
کەسایەتیی کازمی دارابی

داواکاریی  دیکە  بەواتایەکی  یا  دادئەستێنی 
ڕێستوورانی  کارەساتی  دوای  ئاڵمان  گشتیی 
میکۆنووس هاتە مەیدان و، لە ڕاگەیەندراوێکدا 
کە ڕۆژی 1٩٩٢/٩/1٨ باوی کردەوە، هۆکاری 
دەستبەکاربوونی خۆیان بۆ بەدوادا چوونی ئەو 
تێرۆرە، بۆ بیروڕای گشتیی خەڵکی ئاڵمان ڕوون 
ڕاگەیەندراوە  لەو  بەشێک  لێرەدا  ئێمە  کردەوە. 

دەخەینە بەر دیدەی خوێنەر:
)... ئەگەر لەو حاڵەتەی دواییدا، تاوان لە ڕاستیدا 
کردارێکی تۆڵەکردنەوە و یا بە سزاگەیاندن لە 
ئەوە  و  بێ  ئێران  دەوڵەتی  ئۆرگانەکانی  الیەن 
دەوڵەتە  کردەوانەی  جۆرە  ئەو  بێ،  سابیت 
فیدڕاڵی  کۆماری  خاکی  لەسەر  بیانییەکان 
فیدڕاڵ  کۆماری  نێوخۆیی  ئەمنییەتی  ئاڵمان، 
دەخەنە مەترسییەوە. لەو حاڵەتەدا ڕەوتی کار 
لەو  دەگرێ،  خۆیەوە  بە  تایبەت  گرینگییەکی 
بەرزی  دیوانی  لە  گشتی  دادئەستێنی  ڕووەوە 
واڵت بە مەبەستی وەرگرتنی حەقی خۆی وەک 
 ،1٤٢ مادەی  بە  پاڵپشت  دادگا  لە  سکااڵکەر 
 ،1٢٠ مادەی  و  یەک  بەندی  ئەلف،  فەقەرەی 
   GVGدادوەری قانوونی  لە   3 ژمارە  بەندی 

ئەو ئەرکە وەئەستۆ دەگرێ...(.
ئاڵمان  کۆمەڵگەی  هەستیاریی  لەبەر  دەبینین 
گشتیی  دادئەستێنی  تێرۆریستییە،  کردەوە  بەو 
الیەنێکی  دەبێتە  گشتی  مافی  لەسەر  ئاڵمان 
سکااڵکەر لەسەر بکەرانی ئەم تاوانە. ئەوانە و 
دەستی  بە  دا  دەستیان  دیکە  هۆکاری  چەندین 
یەکتر کە دادگای بێرلین بەبێ گوێدان بە فشارە 
سیاسییەکان لە الیەن دەوڵەتی ئەو کاتی ئاڵمان 
سەربەخۆ و ئازایانە کارەکەی کە دادگاییکردنی 
تاوانبارانی تێرۆری میکۆنووس بوو بە ئەنجام 
لەو  بێجگە  ڕاستییە  ئەو  بۆ  بەڵگە  بگەیەنێ. 
ئەوەیە  کردن  باسمان  کە  هۆکارانەی سەرەوە 
کە دەوڵەتی ئاڵمان ناچار بوو، هەزینەیەکی زۆر 
بەڕێوەچوونی  ساڵ  سێ  لە  پتر  ماوەی  لە  بۆ 
دادگا خەرج بکا و لە سەریەک لەو ماوە دوور 
بە  دەستی  کە  دەدا  هەوڵی  دادگا  درێژەدا  و 
حەقیقەت ڕابگا و، کەس بێتاوان سزا نەدرێ. وە 
لە هەمان کاتدا ئەو خوێنە بە ناحەق ڕژاوە بە 
ئاسانی وەک باقی واڵتانی دیکە؛ نەبێتە مایەی 

ساتوسەودای نێوان دەوڵەتەکان. 
پەرویز دەستماڵچی لە کتێبی »تێرۆر بەناوی 
ئاڵمان  دەوڵەتی  هەڵوێستی  لەسەر  خودا«دا 
دەنوسێ: »لە سەرەتادا شمیت باوێر، وەزیری 
ئەمنیەتی  و  ئیتالعات  کاروباری  لە  ڕاوێژکار 
ئاڵمان لە الیەن دەوڵەتی ئاڵمانەوە ڕاسپێردرابوو 
لە الیەن دامودەزگای دەوڵەتییەوە  کە زانیاری 
دادئەستێن  بۆیە  هەر  دادئەستێنی.  بە  نەدرێ 
»کیفر  سەلماندنی  بۆ  کە  دەکرد  لەوە  باسی 
ڕابگەیەندرێ،  بکرێ  کە  دادخوازێک  خواست« 
دەبێ میلی میتر بە میلی میتر بچینە پێشێ؛ لە 
هەموو شوێنەکان بەربەست و کارشکێنی هەیە.( 
سەلمێنەری  دادئەستێن  باسکردنەی  ئەو  هەر 
کاری  سەربەخۆیانە  چەندە  دادگا  کە  ئەوەیە 
کردوە بۆ ڕوونبوونەوەی حەقیقەت و لە هەمان 
ئاڵمان  دەوڵەتی  کە  ئەوەیە  نیشاندەری  کاتدا 
دادگادا،  دەستپێکردنی  پرۆسەی  سەرەتای  لە 
هەموو هەوڵێکی ئەوە بووە کە دادگا دەستی بە 
بەڵگە و دێکیومێنتەکان ڕانەگا بۆ ئەوەی ئاکام 

و بڕیاری دادگا لێکەوتەی سیاسی لەگەڵ ئێران لێ 
نەکەوێتەوە. 

دادگای  سەربەخۆیی  بەڵگەکانی  لە  دیکە  یەکێکی 
باس  دارابی خۆی  کە  ئەوەیە  )میکۆنووس(  بێرلین 
لەوە دەکا کە پێش دەستپێکردنی دادگا، پەڕاوەکانی 
تایبەت بەم تێرۆرە، کە بەهۆی پۆلیس و دادوەری 
کرابوونەوە،  کۆ  لێکۆڵینەوە  دادوەری  و  گشتی 
لەو  و  تاوانباران  بەردەستی  دەخرێتە  هەمووی 
17ی  الپەڕەی  لە  یاداشتەکانیدا  لە  ناوبراو  بارەوە 
باسیان  شێوەیە  بەو  قاوەخانەدا  نەقاشیی  کتێبی 
دەبوون  زۆنکەن   1٢٠ بە  نیزیک  )پەڕاوەکان  دەکا: 
الپەڕە   ٥٠٠ هەتا   3٠٠ نێوان  لە  زۆنکەنەی  هەر  و 

دەبوون یانی نیزیک بە ٥٠٠٠ هەزار الپەڕە.(
تەنیا  دەکا  باسی  دارابی  کە  پەروەندانەی  ئەو 
لێکۆڵینەوەی  ئاکامی  و  دادگایە  دەسپێکی  پێش  ئی 
لە  بەڵگە  وەک  و  ئامادەکراوە  و،  دادئەستێنە 
کردن.  لەسەر  قەزاوەت  بۆ  نراوە  دادگا  ئیختیاری 
ئەگەر ئەو دادگایە سەربەخۆ و بە دوای دابینکردنی 
ئەو  نەبوو  پێویست  هیچ  نەبوایە  دادپەروەریدا 
هەموو لێکۆڵینەوە بکا و، لە هەمان کاتدا تەواوی ئەو 

پەروەندەیە بنێتە بەردەستی تاوانباران. 
بنەمای  لەسەر  میکۆنووس  دادگای  حوکمی 
بە  بەڵگەیەک  هەر  دانی  بوو.  بەڵگەنامە  کۆمەڵێک 
دادگا ئاکامی هەوڵی خەڵکێکی زۆر و لە هەمان کاتدا 
ئاڵمان  دەوڵەتی  قەزایی  و  ئیداری  نەزمی  ئاکامی 
قانوونەکانی  لەگەڵ  دەبوایە  حەرەکەتێک  هەر  بوو. 
بەردەست، هاوسەنگیی هەبوایە کە بە نۆرەی خۆی 
ئۆرگانە  و  ئیدارات  پێوەندیی  بەسەر  چاودێری 
جیاوازەکانیدا دەکا و ئەوان لە یەکتر جیا دەکاتەوە. 
هەر بەو هۆکارە لە تەنیشت هەر بەڵگەیەکی ئەسڵی 
هەتا ئەو جێگایەی کە ئیمکانی هەبوایە ئەو بەڵگانەی 
کە نیشانیان دەدا بۆ گەیشتنی بە دادگا چ ڕەوتێکی 
بە  کە  دادەنرا.  ئەسڵی  بەڵگەی  تەنیشت  لە  پێواوە 
قەزایی  و  ئیداری  ڕەوتی  کە  بەڵگانەی  ئەو  دیتنی 
بە  هەست  باشتر  دەتوانین  دەدەن،  نیشان  ئاڵمان 

سەربەخۆیی دەزگای دادی ئاڵمان بکەین .

لەمەڕ ناوی کتێبەکەوە
کتێبی »نەقاشیی قاوەخانە« کە بە ئانقەست ئەو 
ناوەی لەسەر نراوە و ئاماژەیە بە قسەی خامنەیی 
برد  ناو  قاوەخانە  بە  کە ڕێستوورانی میکۆنووسی 
قاوەخانە  موشتەری  کە  بنوێنێ  وا  مەبەستەی  بەو 
بوون و بەو جۆرە لە پێگەی شەهیدان کەم بکاتەوە. 
ڕێکەوتی  لە  خامنەیی  قسەکانی  لە  بەشێک  لێرەدا 
لەگەڵ  کۆبوونەوە  لە  هەتاویدا  1376/1/٢7ی 
فەرماندەکانی ئەرتەش لەبارەی تێرۆری میکۆنووس 
کردوویەتی، دێنینەوە. خامنەیی ئەسڵی کارەساتەکە 
بە بێبایەخ دەزانێ و لەوێدا ڕێستوورانی مێکونووس 
بە قاوەخانە ناو دەبا، ڕێبەری کۆماری ئیسالمی، نەک 
هیچ بایەخێک بۆ گیانی مرۆڤەکان دانانێ بەڵکوو ئەو 
قسانەی خامنەیی دەرخەری دوژمنایەتییەکی تەواوە 
دەرخەری  کاتدا  هەمان  لە  و  کورد  گەلی  لەگەڵ 
بۆیە  دادگایە،  ئەم  ئاکامەکانی  لە  ترسەکەشیەتی 
دەیهەوێ دەستی وەپێش خا و بە ژێردەستانی خۆی 
بڵێ ئەو دادگایە شتێکی وانییە. )... ئەو بابەتە چەند 
بەشی  بێبایەخترین  من،  نەزەری  بە  هەیە  الیەنی 
کە  جۆرە  بەو  هەر  بابەتەکەیە.  ئەسڵی  بابەتە،  ئەو 
باسم کرد، لەسەر بابەتی قەتڵێک کە لە قاوەخانەیەک 
ڕووی داوە. ناوی ئەو قاوەخانەیەش بە بەرەکەتی 

دەر  ناوبانگی  دنیادا  لە  سەهیۆنیستەکان،  دەاڵڵی 
هەیە  عەیبێکی  چ  میکۆنووس.  قاوەخانەی  کردوە، 
دووکانێکیان  کەوێ.  وەبەر  قازانجێکی  ئەویش 
بەناوی دادگا کردۆتەوە و هەوڵ دەدن لەو بابەتە 

بە قازانجی خۆیان کەلک وەربگرن.(

کازمی دارابی و ناسانێکی کورتی ناوبراو   
و  بیۆگرافی  باسی  کە  کتێبەکە  بەشەی  لەو 
ژیاننامەی کازمی دارابی لە منداڵی و دەورانی پێش 
بێینە  ئەوە  بۆ  بەاڵم  دەبین،  تێپەڕ  دەکا،  ئینقالب 
میکۆنووسە،  تێرۆری  کە  باسەکە  ئەسڵی  سەر 
کێ  کە  بناسین  باش  دارابی  کازمی  پێویستە 
کازمی  ئێرە.  بووە و چی کردوە هەتا گەیشتووە 
دارابی لەو کتێبەدا دەیهەوێ وا خۆ نیشان بدا کە 
مرۆڤدۆست  و  ترس  لەخوا  و  بەئیمان  کەسێکی 
و  گرتوە  هەژارانی  پشتی  کاتێک  هەموو  و،  بووە 
لەو ڕێگایەوە هەوڵ دەدا بێتاوانیی خۆی بسەلمێنێ. 
بۆ ڕوونبوونەوەی ئەو حەقیقەتە کە کازمی دارابی 
بە پێچەوانەی قسەکانی خۆی لە ڕەوتی دادگادا بە 
تاوانباری سەرەکی ناسراوە. لێرەدا هەوڵ دەدەین 
بە وردی هەموو ئەو بەڵگانەی ناوبراو پشتیان پێ 
لەگەڵ  و  بکەین  باسیان  یەک  بە  یەک  دەبەستێ، 
لەسەر  کە  بابەتانەی  ئەو  و  دادگا  پەڕاوەکانی 
لەبەر  و  نوسراون  دادگا  و  میکۆنووس  تێرۆری 

دەستمان دان پێکەوە بەراوردیان بکەین.
کازمی دارابی خەڵکی کازروون سەر بە پارێزگای 
ئیسفەهانە، بەپێی گێڕانەوەی خۆی هەر بە منداڵی، 
منداڵێکی هاروهاج بووە و خۆی لە هەموو کارێک 
گوتەنی  خۆی  خوێندن،  لە  بێجگە  هەڵقورتاندوە 
هەموو کات لە قوتابخانە هەاڵتوە، کاتێک باس لە 
تێکەڵبوونی خۆی لەگەڵ الیەنگرانی خومەینی دەکا 
دەڵێ هیچم لە زوڵم و زۆریی سیستمی پاشایەتی 
نەدەزانی. ئەو لە الپەڕەی ٤٥ی کتێبەکەدا بەمجۆرە 
باسی خۆی دەکا: )... دەبێ بڵێم ئەوەی منی بۆ الی 
سەردەمی  هاروهاجی  تەنیا  ڕاکێشا،  گرووپە  ئەو 
الوەتیم بوو، پێم خۆش بوو کە ئەوانم قەبووڵ بێ، 
یارمەتییان  نەترسم هەیە و دەتوانم  من سەرێکی 
پێدەدا  درێژە  باسەکە  ٤6دا  الپەڕەی  لە  بدەم...(. 
بیرکردنەوە  بێ  ئەوەیە  ڕاستییەکەی   ...( دەڵێ:  و 
بۆ هەیئەت کارم دەکرد، هەر کە هەیئەت کارێکی 
هۆکاردا  بەدوای  بەڕێوەبردنی  بۆ  هەبوایە 
نەترس  کەسێکی  ئەمن  ڕاستیدا  لە  نەدەگەڕام. 
بووم و ئێستاش هەم، بوێریی کاری مەترسیدارم 
هەبوو و ئێستاش هەمە...(. هەروەها، لە الپەڕەی 
6٢دا باسی پێوەندیی خۆی و باوکی بەم شێوەیە 
)... ئەمن کەسێکی سەربەخۆ بووم و کارم  دەکا: 
بە باوکم نەبوو، لە ڕاستیدا ئێمە خۆمان لە کاری 

یەکتر هەڵنەدەقورتاند.(
 

دارابی  قسەکانی  لە  سەرەوە  نموونەی  سێ  ئەو 
کەسێکی  ناوبراو  کە  ڕاستییەن  ئەو  سەلمێنەری 
هێدی و هێمن نەبووە و زۆرتر بەدوای خۆنواندنەوە 
باوکی  لەگەڵ  کە  دەنێ  بەوەدا  دان  خۆی  بووە. 
گرووپە  نەیزانیوە  هەروەها  نەبووە،  گونجاو  زۆر 
مەزهەبییەکان بۆ دژ بە ڕێژیمی پاشایەتی، کار و 
چاالکی دەکەن، دەڵێ هەر کارێکیان پێ سپاردبام 
جێبەجێم دەکرد، بەبێ ئەوەی لە هۆکارەکەی بپرسم 
و؛ بەڵگەی بۆ کارانەی ئەوەیە کە سەرێکی نەترسی 
هەیە. هەر لەسەر ئەو چەند نموونەیە دەتوانین بەو 
دەرەنجامە بگەین کە تێرۆر و تۆقاندنی دژبەرانی 
کە  دەکرێ  کەسانە  بەو  تەنیا  ئیسالمی  کۆماری 
وەک دارابی بن. لەجیات ئەوەی لە ڕێگای خویندن 
بەرنە  خۆیان  کەسایەتیی  زانستەوە،  فێربوونی  و 
دوورە  کە  کار  دزێوترین  دەکەنە  ڕوو  سەرێ، 
لێیان  ئاغاکانیان  ئەوەی  بۆ  هەر  مرۆڤایەتی؛  لە 
کارەکە  ئاکامی  لە  بیریان  ئەوەی  بەبێ  بن  ڕازی 

کردبێتەوە.
درێژەی هەیە...

عومەر باڵەکی

؛؛ دەوڵەتی ئاڵمان لە سەرەتای پرۆسەی دەستپێکردنی دادگادا، هەموو هەوڵێکی 
ئەوە بووە کە دادگا دەستی بە بەڵگە و دێکیومێنتەکان ڕانەگا بۆ ئەوەی ئاکام و 

بڕیاری دادگا لێکەوتەی سیاسی لەگەڵ ئێران لێ نەکەوێتەوە ؛؛

؛؛ حوکمی دادگای میکۆنووس لەسەر 
بوو.  بەڵگەنامە  کۆمەڵێک  بنەمای 
دانی هەر بەڵگەیەک بە دادگا ئاکامی 
دەوڵەتی  قەزایی  و  ئیداری  نەزمی 
حەرەکەتێک  هەر  بوو.  ئاڵمان 
قانوونەکانی  لەگەڵ  دەبوایە 
هەبوایە  هاوسەنگیی  بەردەست، 
چاودێری  خۆی  نۆرەی  بە  کە 
و  ئیدارات  پێوەندیی  بەسەر 
و  دەکا  جیاوازەکانیدا  ئۆرگانە 
؛؛ دەکاتەوە  جیا  یەکتر  لە  ئەوان 
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بۆ ڕوحی
 پیرۆزی قاسملوو

»کوردستان«ی  ڕۆژنامەی  لە  »مێژوو 
ناونیشانی  کوردستان دا«  میللیی  کۆماری 
توێژینەوەیەکی زانستیی قۆناغی کارناسییە 
مێژووی  بەشی  قوتابیی  محەممەد،  زانا  کە 

زانکۆی سلێمانی کردوویەتی.
لەگەڵ  وتووێژ  لە  محەممەد  زانا 
»کوردستان«دا تیشکی خستە سەر ئەوە کە 
توێژینەوەکە وێڕای ئاوڕدانەوەیەکی کورت 
و   )1٩٤6( کوردستان  کۆماری  مێژوی  لە 
بواری  بە  ئەم کۆمارە کوردییە  گرینگیدانی 
کە  بووە  ئەمەوە  بەدوای  ڕۆژنامەنووسی، 
وەک  »کوردستان«  ڕۆژنامەی  گرینگیدانی 
زمانحاڵی »کۆماری کوردستان« و »حیزبی 
مێژوو  بواری  بە  کوردستان«  دێموکراتی 
بە  توێژینەوەیەی  ئەم  نووسەر  بخاتەڕوو. 
مێژوویی  سەرچاوەی   1٨7 بە  پشتبەستن 
ژمارەکانی  کە  کردوە  تەواو  گرینگ 
لە  بەشێک  خۆی  »کورستان«  ڕۆژنامەی 

سەرچاوەکان بوون.
زانا محەممەد بە بایەخەوە باس لە مێژوو 
»کۆماری  لە  ڕۆژنامەنووسی  کارنامەی  و 
مێژووی  دەڵێ  و  دەکا  کوردستان«دا 
دامەزرانی  لەگەڵ  كوردی  ڕۆژنامەنووسی 
كۆماری میللیی كوردستاندا چووە قۆناغێكی 
نوێ و پرشنگدارەوە. وەک دەبینین لەو ماوە 
کەمەی تەمەن و دەسەاڵتی کۆماردا چەندین 
ڕۆژنامە و گۆڤار دەرچوون و باوبوونەوە 
كە بایەخی گەورەی سیاسی  و ڕۆشنبیری 
ئەوە  هەیە،  كۆمەاڵیەتییان  پەروەردەی   و 
»كۆماری  زمانحاڵی  ڕۆڵی  لەوەی  جگە 

کوردستان«شیان بینیوە.
حیزبی  زمانحاڵی  كه   »كوردستان« 
»كۆماری  زمانحاڵی  هاوكات  دیموكرات  و 
كوردستان«یش بوو، بەرهەمی دەسەاڵتێكی 
لە  تەعبیر  بەڕوونی  توانیویه تی  و  كوردییە 
بکا  كورد  ڕاستەقینەی  پەیامی  و  ویست 
قۆناغەی  ئەو  مافەكانی  و  داوا  نوێنەری  و 

بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی كورد بێ.
سەرنجی  توێژینەوەیەدا  لەو  توێژەر 
داوەتە شێوەی باسکردنی کار و ئەرکەکانی 
چاپ و باوبوونەوەی کوردستان لە زمان 
سەرنووسەری  حەمیدی،  محەممەد  سەید 
ئەم ڕۆژنامەیە کە لە ژمارەی یەکەمدا دەڵێ: 
»ئێمە كە بە دڵمانا نەدەهات خاوەنی چاپخانە 
خوا  بەیارمەتیی  ئەوا  بین،  ئینتیشارات  و 
نامەی كوردستان داندرا و هەوەڵ ژمارەی 
حیزبی  لەالیەن  كە  نامەیە  ئەم  باوكراوە. 
دەبێتەوە  باو  كوردستانەوە  دێموكراتی 
و  ئیجتیهاد   لە  ئاسنین  قەاڵیەكی  دەیەوێ 
بە  بناغەكەی  كە  بەرهەم  بێنێتە  برایەتی 
داندرابێ  و  لەشساغی  هونەر  و  زانست  و 
بێدینی  و  دووبەرەكی  و  سێاوی  دەگەڵ 
هەموو جۆرە ڕەوشتێك كە بۆ سەربەستی 

زەرەر بێت بەربەرەكانێ بكا«.
لە وەاڵمی ئەم پرسیارەی  زانا محەممەد 
دا  بڕیاری  بوو  چۆن  کە  »کوردستان«دا 

دەڵێ:  توێژینەوەکەی،  بابەتی  بە  بکا  تایتێڵە  ئەم 
»هۆکاری هەڵبژاردنی ئەم تایتڵە بۆ توێژینەوەکە، 
بۆ چەند فاکتەری جیاواز دەگەڕێتەوە. گرینگترینیان 
زانستی  توێژینەوەی  کەمترین  کە  بوو  ئەوە 
و  گۆڤار  گرینگی  الیەنێکی  وەک  مێژوو  لەبواری 
کراون  بیستەم  سەدەی  ڕۆژنامەکوردییەکانی 
گرینگە  بۆیە  کوردستان.  ڕۆژهەاڵتی  لە  بەتایبەت 
ئەکادیمیستەکان و ڕووناکبیرانی کورد بە دیدێکی 
نوێوە توێژینەوەی زانستی لەم ڕۆژنامە و گۆڤارانە 
کوردستان«یش  »کۆماری  سەردەمی  بکەن. 
کەمیی  و  حوکمڕانی  ماوەی  کەمیی  سەڕەرای 
ئیمکاناتی  کەمیی  و  ژێردەسەاڵتی  جوغرافیای 
چەندین  دژواردا  هەلومەرجێکی  لە  و؛  پێویست 
کە  بوونەوە  باو  و  چاپ  گۆڤار  و  ڕۆژنامە 

»کوردستان« یەک لەوان و گرینگترینیانە.
ئەرکی  بینینی  وێرای  »کوردستان«  ڕۆژنامەی 
زمانحاڵی حیزب و کۆمار، توانیی گرینگیی تایبەتی 
بە بوارەکانی زمان و ژیانی مەدەنی و گەشەپێدانی 
بەپێویستمان  دیدەوە  لەم  بدا.  مێژوو  و  کولتوور 
ئەکادیمی لەسەر گرینگیدانی  توێژینەوەیەکی  زانی 
بدەین،  مێژوو  بواری  بە  کوردییە  دەسەاڵتە  ئەم 

ئەویش لە ئاوێنەی ڕۆژنامەی »کوردستان«ەوە.
خۆی  کە  پرسیارەدا  ئەم  وەاڵمی  لە  توێژەر 
و  دەکا  توێژینەوەیە  ئەم  بایەخی  لە  باس  چۆن 

توێژینەوەکە چیی تێدا بەرجەستە کراو، دەڵێ:
»بایەخی ئەم توێژینەوەیە لەوەدایە کە یەکەمین 
جارە توێژینەوەیەکی ورد لەسەر الیەنی مێژوو لە 
بکرێ.  کۆمار  سەردەمی  گۆڤارەکانی  و  ڕۆژنامە 
بایەخدارتر  توێژینەوەکە  زیاتر  ئەوەی  هاوکات 
تەواو ڕەچاوی  توێژینەوەکەدا  لە  ئەوەیە کە  دەکا 

بێالیەنی و زانستی بوونی کارەکە کراوە.«
پێناسە  بەشدا  چەند  لە  توێژینەوەکەی  نووسەر 
دەکا و لە درێژەدا دەڵێ: »لە توێژینەوەکەدا هەوڵ 
دراوە بەکورتی هەڵومەرجی دروست بوونی کۆمار 
و  کۆمار  ڕوخانی  هۆکاری  و  دەستکەوتەکان  و 
گرنکیدانی ئەم کۆمارە کوردییە بە ڕۆژنامەنووسی 
لە چوارچێوەی بەشی یەکەمدا بەرجەستە بکرێ تا 
خوێنەر بەرچاوڕوونیی تەواوی هەبێ لە نێوەڕۆکی 
ڕۆژنامەی  لە  مێژووە  بواری  کە  توێژینەوەکە 

لە سەدەی پێشکەوتندا
لە مەملەکەتی یاسا و قانووندا

لە پێتەختی دێموکڕاسی، لە النکی پێشکەوتن و عەداڵەتدا
لە سەدەی بیست، لە هەناوی ئورووپادا
لەسەرمینبەری کلیسا، لە بەردەمی پاپادا

ئاشتیخوازێک، مافخوراوێک، پێشمەرگە و سەرکردەیەک لە خاچ 
درا،

قاسملووی کورد تیرۆرکرا
نیشتمانێک ڕەشپۆش کرا

ئاسمان خڕۆشا گەردوونی گریاند
گۆڕ لەرزی و زەوی هەژاند

بەاڵم ئەهلی کتێب و یاسا تا ئێستا کپ و بێدەنگ هەر لە خەودان
لە خۆرهەاڵتی نێوەڕاستەوە

لە تەکیەی تاریک پەرستانی جەمارانەوە
لە کۆشکی جیهاد و جینایەت و ئەنفالەوە

ڕەوەی دڵڕەش و قین لە دڵ
بەدەمامک و شمشێرەوە

بۆ زەماوەندی مەرگی فریشتەیەک
هاتنە ناوەندی خۆرئاوا

لە ڤییەنی شۆخ و شەنگدا
لە باوەشی بووکی ڕازاوەی ئورووپادا

مەرگیان بە بااڵی قاسملوو بڕی
لە بیابانی غوربەتدا 

لە شەوەزەنگی سیاسەت و بێدادیدا
لەناو گڕی باڕوت وگوللەدا

ڕوحیان سووتاند
قاسملوو و هاوڕێکانی شەاڵڵی خوێن و

خوێنڕێژانیش بە پەنجەمۆری خوێناوییەوە
بە دەهۆڵ و زوڕنای مەرگەوە

بە بەردرگای کۆشکی خاوەن شکۆدا
لەنێو ئاپۆرای بازرگانان و سیاسەتواناندا

لەژێر   درۆ،  و  بەرژەوەندی  سیاسەتی  ڕازاوەی  کەژاوەی  بە 
چارشێوی مەغول و هیتلێردا

لەژێر سێبەری ئینجیل و خاچەکەی عیسادا
بەرەو بارەگای جەهل و جەهالەت 

بەرەو کۆشکی ئەهریمەنیی هۆالکۆ بەدرەقەکران
داد و دێموکڕاسیش متتەقیان لێوە نەهات

لەمێژ ساڵە لە کوردستانی داگیرکراودا
خاکی کورد و مافی کورد و نەوتی کورد

کلیلی دەروازە داخراوەکانی نێوان زۆرداران ودەوڵەتانن، بەاڵم 
بۆ یەکەم جارە لەمێژوودا

لەسەرمینبەری کلیسا، لەسەر تابووت و تەرمی کورد، مزگەوت 
و کلیسا بەیەک دەگەن 

قەشە و ئاخوند شمشێر و خاچ لەیەک دەگەن
دەرگای دادگا گاڵە دەدرێن، حەق و یاسا لەنێو دەبرێن 

بێتاوان تاوانبار و تاوانبارخەاڵت دەکرێن
ئەی سیاسەتوانانی کۆشک و کلیسا

سەدان ساڵە بە بێتاوان لەناو دەبرێین
ساڵەهایە خوێنمان دەڕژێ و دەکوژرێین

زەمەنێکە هەقمان دەخورێ وهاوار دەکەین 
هەتا کەی کپ وبێ دەنگن؟  

هەتاکەی ئاشقی زێڕ ونەوت وگەنجن؟
تاکەی تەماشاچی مەرگی ژن وپیاو  و پیر و گەنجن؟

تاکوو ئێوە وا بێدەنگ بن 
تا کڕنۆش نەبەن بۆ سەر گۆڕی شەهیدی من

تا لە کریسمەس ڕۆشن نەکەن مۆمێ لەسەر مەزاری ڕێبەری 
من 

تا تاجەگوڵینە دانەنێن لەسەرگۆڕی سەربازی ون، تا شەرمەزار 
نەکەن دژمنی خوێنڕێژی من 

تا پێرالشێز ئارام نەگرێ لە ئاهو حەسرەتی میوانی دوورواڵتی 
غەریبی من 

تا لەسەر ئیڤێل لێ نەدرێ جاڕی مافخوراوی شەهیدی من، 
لێرە لەم مینبەرەوە لە بناری قەندیلەوە، لە ماڵەکەی قاسملوووە 
دەرگای  لەبەر  ساڵێ،  هەموو  ڕۆژێ،  هەموو   ، ئورووپا  تا 

پارلمان وکلیساتان، لەبەر پەنجەرەی هەموو ماڵێ، 
هەموو  ناوەندی  لە  گوندێ،  هەموو  لەنێو  شەقامێ،  لەگشت 
شارێ، لە هەموو مێدیاکانی جیهانەوە هاوار دەکەم، تا دەهەژێن 

کۆشک و تەالر، تا ڕیسوا بێ هاودەست و دۆستی زۆردار،
تا ویژدانە  لەگەڵ زەنگی کلیساتان هاوار دەکەم  هەمووجارێ 
نووستوەکان لە خەو ڕابن، هاوار دەکەم تا گوێچکە ئاخنراوەکان، 

دەرگا داخراوەکان
دەکرێنەوە

شەرم  ودادوەرتان  داد  و  یاسا  ڕۆژەی  ئەو  تا  دەکەم  هاوار 
دەیگرێ،

 هاواردەکەم
تا ئەو ڕۆژەی رۆحی پیرۆزی قاسملووی کورد ئارام دەگرێ.

ئەو  گرینگترین  دووەمدا  لەبەشی  »کوردستان«دا. 
مێژووییان  بابەتی  کە  کراون  دەستنیشان  نووسەرانە 
هاوکات  کردۆتەوە.  باو  کوردستان دا  ڕۆژنامەی  لە 
کردووە  مێژوویی  ڕەخنەی  لەسەر  کارمان  بەوردی 
لە چوارچێوەی  لە ڕۆژنامەکەدا ڕەنگی داوەتەوە و  کە 
و  کورد  نەخوێندەواری  و  خێلەکیبوون  لە  ڕەخنەگرتن 
کاریگەریی لەسەر بزافی ڕزگاریخوازیی کورد. هەروەها 
بۆ  دان  هەوڵ  لە  کە  کورد  دوژمنانی  لە  ڕەخنەگرتن 
شێواندنی مێژوو و زمانی کوردی. کارمان کردوە لەبەر 
بەڵگەی  بە  ڕۆشنایی ژمارەکانی ڕۆژنامەی کوردستان 

مێژوویی وەاڵمی نەیارانی کورد بدەینەوە. 
لەسەر  کارمان  توێژینەوەکەشدا  سێهەمی  لەبەشی 
ئەدەبییەکان  و  سیاسی  ئایینی،  کەسایەتییە  مێژووی 
وەک  کردوە،  کۆمار  مێژووی  تری  بوارەکانی  و 
مێژووی شێوازەکانی پەروەردە، مێژووی دیموکراسی، 
بزاڤی  مێژووی  و  سۆڤییەت  مێژووی  کورد،  مێژووی 
مەشروتەخوازیی ئێرانی و کاریگەرییان لەسەر بزاوتی 
خودی  بە  بەپشتبەستن  ئەمانەش  هەموو  کە  کورد؛ 

ژمارەکانی ڕۆژنامەی »کوردستان« کراون. 
لەو قسانەی دەکا کە  ئاکامگیرییە  زانا محەممەد ئەم 
کوردستان  کۆماری  و  دێموکرات  حیزبی  بەرپرسانی 
ئەو  سەرەڕای  سەردەمدا  لەو  کورد  ڕووناکبیرانی  و 
زۆر  ئەستەمەش  هەلومەرجە  و  سەختە  بارودۆخە 
بەئاگابوون لە مێژووی جیهان و ئێران و کوردستان و 
هەوڵیان داوە زارۆکانی کورد لە مێژووی خۆیان  ئاگادار 
بکەنەوە و هەڵە مێژوییەکانی ڕێبەرانی کورد لە مێژوودا 
دووبارەنەکردنەوەیان  ئامانجی  بە  بکەن  دەستنیشان 

لەداهاتوودا. 
توێژەر لە کۆتاییدا دەڵێ لە کورتترین قسەدا ڕۆژنامەی 
تا  بینیوە  ئاوێنەیەک  وەک  مێژووی  »کوردستان« 
تێدا  کوردەواریی  کۆمەڵغەی  کەموکوڕییەکانی  و  هەڵە 
دەستنیشان بکرێت و هەنگاو بنرێ بەئاراستەی دروست 

و دووبارەنەکردنەوەیان لە داهاتوودا.
كوردستان  ڕۆژنامه ی  ژمارەی  یەكەم  باسە  شایانی 
له  )1٩٤6/1/11(دا باو كراوەتەوە. لەسەردەمی كۆماری 
پاش  و  دەرچووە  لێ  ژمارەی   )116( كوردستاندا 
ڕووخانی كۆماریش بە نهێنی لە کوردستان و دەرەوەی 
لە  ئێستاش  تا  و  داوە  خۆی  ژیانی  بە  درێژەی  واڵت 

وەشانی بەردەوامە.

مێژوو لە ڕۆژنامەی »کوردستان«ی
کەریم فەرخەپوور کۆماری میللیی کوردستان دا

دیمانە: باوان عەلیزادە

دێ شنەی کازیوە شۆخی نەوبەهاران دێتەوە   
وەرزی بەیبوون و هەاڵڵە، بۆنی باران دێتەوە

                                              شەنگە خاتوونی داڵوا فەرشی  چیمەن ڕادەخا
                                              بەردەرانەی جل بڕانی بەژنی شاجوان دێتەوە

نارەناری خستە ئاسۆ قاسپە قاسپی کەوپەڕان
هاژ و هووژی قەڵبەزی هەڵدێری ئاران دێتەوە

                                            مەوجی کەروێشکەی بزاوی مێرگەاڵنی لێڕەوار
                                            لەنجەڕێژ و نەرمەنیشکە، دڵ بە چڵدان دێتەوە

نم  نمی باڕێزە، پەلکەی شۆڕەبی شەنکەر دەکا
ڕێژنەچرپەی زەنگوڵی ڕەنگامە بۆ مان دێتەوە

                                            کۆلکەزێڕینەی حەوت ڕەنگ کێو دەنێتە باوەشی
                                            ئاڵقە ڕەنگڕێژەی سروشتی کۆپی کاوان دێتەوە

        دەسکە واژەی شۆخی ناخم، پیلکە داوێتە دڵم
       چەپکە پیتی شاعیری  تەڕ شادە، گریان دێتەوە                 »سەالح کوردی«

لەنجەڕێژانەی بەهار
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بەاڵم  هێشتووین،  بەجێی  ڕێبەرمان  قاسملووی  ساڵە  سی 
کۆاڵن و شەقامەکانی شار هەر وا پڕن لە ناوی ئەو. سی ساڵە 
قاسملووی ڕێبەریان بە دەستی غەدر و تاوان لێ ستاندووین، 
و؛ الی  نگریسیانن  پیالنی  زراوچــووی  ئێستاش  ئــەوان  بــەاڵم 
لەدایک  خــۆر  هەڵهاتنی  لــەگــەڵ  قاسملوو  نییە  ڕۆژ  ئێمەش 
هەموو  بە  سەر  و  مااڵن  چرای  نەبێتەوە  ئێواران  و  نەبێتەوە 

ژوانگەیەندا نەکاتەوە.
بـــەورە چنگ  تـــەورە گەیوەتە  ئــەم  ــی  ڕێــک ســی ساڵە دەم
الی  و،  بەسوێیە  هەروا  زامە  ئەم  بەاڵم  قەندیل،  بەخوێنەکەی 

ڕێبوارانی بۆتە ڕقی پیرۆز. 
سی ساڵە شەنگەسوارمان گالوە، بەاڵم کاروانی ڕیزبەستووی 
ڕووەو خۆری ئەو هەر بەپێوەن؛ هەر بەڕێوەن... پێیان وابوو 
دەرکی فێرگەمان لێ گاڵە دەدەن، بەاڵم نەیانزانی هەموو ئەم 
وانەکانی  کوردستان  هەموو  و  قاسملووە،  پەیڤی  نیشتمانە 
ئەون. لە ئێوارەیەکی پووشپەڕدا دەستی ئەهریمەن بە پیالن و 
دەهۆ گەیشتە خوای خۆشەویستی، خستی؛  بەاڵم ئەو هەموو 
سبەینێی  بە  ئێوارانیش  و  دەژێــتــەوە  ناخماندا  لە  بەیانییەک 

ڕزگاریمان دەسپێرێ... 
سووچێکی  پێرالشێز،  لە  ڕێبەرمان  قاسملووی  ساڵە   30
نادا  هەدا  ئــەوەی  بەاڵم  گرتوە،  ئارامی  دنیایەدا  ئەم  نــاوداری 
ڕووحی نەسرەوتووی و هزری لەبڕاننەهاتوویەتی کە هەموو 

ئان و ساتێ سەر بە ماڵی داڵندا دەکا و دەمانالوێنێتەوە...
***

سی ساڵە و هەموو ساڵێ لە ساڵیادی تێرۆری د. قاسملوودا 
دوکتور  شتێک  چ  کە  دەکــرێــنــەوە  و  دێــنــەوە  پرسیارانە  ئــەم 
قاسملوو لە ڕێبەرانی دیکەی بزووتنەوەی کورد جیا دەکاتەوە 
کە دوای تێپەڕینی 30 ساڵ لە مەرگی، ئاوا لە ئاسمانی یادی 
خەڵکەکەیدا لەنگەری گرتوە و سیلەی چاوەکانی هەروا لەسەرە؟ 
قاسملوو،  سیاسەتەکانی  و  بــاوڕ  و  هزر  شت:  دوو  بێگومان 

لەگەڵ شێوەی مەرگ و گیان لێ ئەستاندنەکەی.
دۆزی  بردنەپێشێی  لەسەر  قاسملوو  دوکتور  کاریگەریی 
لە بەشەکانی  لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بگرە  کورد نەک هەر 
ڕوخسارێکی  بــاشــوور_  _بەتایبەت  کوردستانیش  دیــکــەی 
تایبەتیی بە ناوی قاسملوو و ماناتەکی تایبەتتری بە کاراکتەری 
و  لەتوپەتکراو  کوردستانی  قاسملوو  داوە.  ئــەو  سیاسیی 
سنوورە کێشراوەکانی نێو نیشتمانەکەی خۆی دەدی، دوژمنانی 
نەتەوەکەشی باش ناسیبوو؛ دەیدی کە ڕێژیمەکانی زاڵ بەسەر 
چاری  نیشتمانەکەی  بەشەکانی  لە  کــام  هــەر  لە  کوردستان 
بەشەکانی  ــوردی  ک لە  چــاویــان  و  نــاوێ  کــوردەکــانــی خۆیان 
دیکەیە بۆ گەیشتن بە مەرامەکانیان؛ بۆیەش فێری کردین کە 
دۆز  بەرژەوەندیی  لە  نەتەوەکەت  دوژمنانی  ناکۆکیی  دەکرێ 
و  ناکرێ  بــەاڵم  بقۆزیتەوە،  سیاسیتدا  پرسی  ســەروەریــی  و 
بەشێکی  لە  کورد  بەرژەوەندیی  و  پرس  لەسەر حسێبی  نابێ 

کوردستان چاوت لە دەسکەوتێک بێ بۆ خۆت! 
پـــەرەم پـــەرەم و  ــی کـــورد خــۆی  ــزان قاسملووی مـــەزن دەی
پڕ  پرسەکەشی  چــارەســەری  و  خەبات  ڕێگای  ــەرتــەوازەن،  پ
ئەستەم و دژوارەدا  لەم ڕێگە  بۆیە  گــەوە«،  لەند و  »کەند و 
بەدووی دۆست و پارتنەرەوە بوو لەسەر بنەمای بەرژەوەندیی 
هاوبەش. بۆ ئەوەش هەگبەکەی پڕ بوو لە مەعنەوییاتی مرۆیی.
ڕوون  بەڵکوو  نەیدەڕوانی،  دوور  هەر  گــەورە  قاسملووی 
بە  ئــەو کاتە  ــرت. خەباتە ڕەواکـــەی  دەیــڕوانــی و سیلەی دەگ
و  ئاشتی  کەنارەکانی  گەیشتبێتە  کــە  دەزانـــی  ســەرکــەوتــوو 
و  نەتەوەکەی  مافەکانی  بە  هەم  قووڵی  بــاوەڕی  ئەو  ئارامی. 
هەم بە پێکەوەژیانی خەڵک و ژیارەکان دی لە تەنیشت یەکتر 
هەبوو؛ باجی ئەم باوەڕەش هەم بۆ خۆی و هەم بۆ حیزب و 

نەتەوەکەی گەلێ قورس بوو، و گیانی لەسەر دانا.
باوەڕەکانی  و  بیرکردنەوە  لە  چەقبەستن  و  دوگماتیزم 
بنەمای  لەسەر  نەک  سیاسەتی  ئەو  نەبوو،  جێیان  قاسملوودا 
تیوریی نەگۆڕ، بەڵکوو لەسەر بنەمای زانست و داتا و لێکدانەوە 
دەکرد کە هەموویان بگۆڕن. ئەو لە توێی تیۆرییەکاندا بەدوای 
چــارەســەری پــرســی نــەتــەوەکــەی نــەدەچــوو، بــەڵــكــوو قۆڵی 
بۆیەش  ــا؛  دەن بنیاتی  کـــردەوەدا  مەیدانی  لە  و  هەڵدەکرد  لێ 
حیزبەکەی لە سەردەمی بەڕێوەبەریی ئەودا ببووە گەورەترین 
بنچینەییترین  داهێنەری  و  خاوەن  هەروەها  و،  کوردی  هێزی 
پڕەنسیپ و دەسکەوتە نەتەوەییەکان. لەم سۆنگەیەوە ڕەخنەی 
بنیاتنانی  لەپێناو  هەر  نەتەوەکەشی  دۆزی  ڕابــردووی  لە  ئەو 

داهاتوویەکی گەش بوو.
میراتی د. قاسملوو هەر ئەم بەها و بایەخانە نین کە هێنایە 
نێو حیزبەکەی و ئێستاش جێی شانازی و فەخرپێکردنن، میراتی 
هەتا  مانەوە  لە سەنگەردا  و  بۆ خەبات  وانەکانیەتی  قاسملوو 
دواتروپکی سەرکەوتن. ئەو بوو فێری کردین کە دێموکراسی 
چەند بۆ دابینبوونی مافەکانمان گرینگە، سەربەخۆیی سیاسی 
بە سەربەرزی چەندە زەروورە  مانەوەمان  بۆ  بڕیاردانمان  و 
ئەوەی  دەرسی  پێویست.  چەندە  سیاسەتدا  لە  واقعبینیمان  و، 
داداین شێلگیر و بوێر بین و لە بڕینی هەڵەمووتەکانی بەرەو 
ئامانجدا دەستی هیوا بەرنەدەین و ئیمانمان بە سەرکەوتن پتەو 
خۆمان  لەکیس  ڕەخساوەکان  هەلە  و  بخوڵقێنین  دەرفەت  بێ. 
خەڵکیش  چاولەدەستی  و  نەبەستین  خۆمان  دەستی  نەدەین. 

نەبین. 

به ر له  مااڵوایی

چرای مااڵنە
 قاسملوو

عەلی بداغی

ئەوەتەی هەم ئەمە پێناسەی هەمیشەیی من بووە
مێژوویەکی مل بەکوێن و 

سەر بە کۆتەڵ و 
جوغرافیایەکی ئەنجن ئەنجن کراو و 

تەنوورە و گێژەنی خوێنی بەردەوام و 
قەڵەمی منیش بە چوار دەوری هەموویانا
ئەسپێکی ناوچەوان سووری بێ ئارامی 

چوارپەل شپرزەی بەکوڕژن و 
بە سمکۆڵی سەر بە هەنیسک هەڵگیراو 

ئەوەتەی هەم
ئەمە چیرۆکی بێ کۆتایی من بووە

دووکەڵ بە دوای دووکەاڵ
دەربەندێ لە ئاگر و شاخێ لە هەڵقرچان و

پێدەشتێ لە تەمتومان و دەریاچەیەک لە مەراق و 
ڕێگایەک لە ئازاری بێ ناونیشان

لە ڕۆژهەاڵتی ئەم ئازارە سەختەدا بوو
پەیامێک لە شەختەدا بوو بە گوڵەمێالقەی ٢ی ڕێبەندان

پیاوێکی باریکەلەی ڕیش تەنکی لە تیشک چووی 
موتوربەکراو لە خاک و خۆڵی موکریان

پیاوێک تەمەنی یەک ساڵەی نێو بەفرانباری
تەمەنی یەک ساڵەی ڕێچکەشێنی
لە زەماوەندی خوێن و ئازادییا

زەمانی بەجێ هێشت و 
ئەو ساڵەی بوو سەدان ساڵ

لەمەوە 
میراتێک لە پەتی سێدارە و 

لە ملی کەڵ و لە ڕەنگی شەفەق و
لە سروودی بەفر و کێو و 
لە فڕینی باڵندەی خوێن و 
لە شەپۆالنی چنگ بە خۆر

بۆ ژن و پیاوی ئەم ڕۆژهەاڵتە بەجێ ما و
ئیتر سێدارە بوو بە پلیکانە و 

ملی کەڵ بوو بە زەنگ و 
شەفەق بوو بە ڕووگەی سوێندی گواڵڵەیی و

سروودی بەفر بوو بە سروودی ژیان و
شەپۆالن بوون بە ڕەوە ئەسپی جەستەمان و

بە هێمای نەگەڕانەوە و کۆڵنەدان
یەک لەدوای یەک
گوڵ لەدوای گوڵ

درەخت لەدوای درەخت
مامز لەدوای مامز
پڵنگ لەدوای پڵنگ

هات و چوو
تا گەیشتینە ئەو هەیوانە مانگەشەوەی

دەم بەخەندەی دڵە جوانەکەی قاسملوو
هەیوانێ لە کتێب

مانگەشەوێ لە کاغەز
خەندەیەک لە وشە و 

قەڵەمێ لە تیشک
هێدی هێدی بە هێمنی

کزەبا هات
گۆپکە گۆپکە، چرۆ چرۆ
گەاڵ گەاڵ پەلی هاویشت

لە چراخانی نێو هزری ئورووپادا
کەوتە بااڵ

دڵۆپ دڵۆپ 
بوو بە ئەستێرکی چاوانی ئەم نەخشەیە و

سەمەر سەمەر 
بوو بە دەغڵی بەکەروێشکەی

بەردەم ئاوێنەی هەتاو و
شەپۆل شەپۆل 

بوو بە دەریا

زەردەخەنەیەک لە شنە
پەپوولەیەک لە گەاڵ

ئەستێرکێ لە چرا و 
دەغڵێ لە زیرەکی و 

ئاوێنەیەک لە بڕوا
بە نووکی قەڵەم کەوتە هەڵکۆڵینی

مێژوویەکی نێو بەردەاڵن
هەڵکۆڵین لە تاریکیدا

هەڵکۆڵین بە چاو، هەڵکۆڵین لە ئازارا
هەڵکۆڵین بە وشە

هەڵکۆڵین و هەڵکۆڵین
تا گەیشتە ڕەگەکانی دڵی مێژوو
ڕۆحی مێژوو، جەستەی مێژوو

تا گەیشتە بنی سۆنگە
تا گەیشتە بنی ڕووداو و کارەسات

بنی ژان و بنی خەمی هەرە قووڵی ئەم گەلە

سووربوونێ لە پەنگر
توانایەک لە زریان

بەردەوام بوونێ لە ئاو و خۆرەتاو و
ساماڵێک لە عەقڵ و

زرینگییەک لە گزنگی دەم بەیان

قاسملوو
پەیژە بە پەیژەوە

ئەستێرە لەسەر ئەستێرە
تاڤگە بە تاڤگە و

کتێب لەسەر کتێب
قەڵەم بە قەڵەمەوە و
ڕستە لەسەر ڕستە

ئاواز بە ئاوازەوە
چریکە لەسەر چریکە

بۆ هەڵگەڕان و سەرکەوتن
بە دیواری شەوەزنگ دا

پەیژەیەک لە پەیام
ئەستێرەیەک لە ڕێبەر
تاڤگەیەک لە بەژن و 
قەڵەمێک لە خۆرستان

قاسملوو
ئەو لە نێو 

هەموو شتە جوانەکانا ئەتبینییەوە
لە ڕێزەی بارانا، بااڵی

لە بۆنی باخانا، قژی
لە السکی گژوگیادا، پەنجەی

لە تام و چێژی نێو ڕوحا، قسەی
تۆ ئەگەر ناوی گوڵەکانت بژماردایە

ئەو ناوی ڕەنگەکانی بۆ تەواو ئەکردی
تۆ ئەگەر باسی ڕووبارت بکردایە

ئەو ئاوی سەرچاوە و 
هاژەهاژی بۆ باس ئەکردی

تۆ ئەگەر بتوتایە ئەم شەرابە چەند ئاڵە
ئەو ڕۆژی لەدایکبوونی پێ ئەوتی

تۆ ئەگەر بتوتایە ئەم هاوارە چەند قووڵە
ئەو ناوی یەک بە یەکی زامەکانی پێ ئەوتی

لەنێو پێکەنینا
نوکتەیەکی ئێسک سووک بوو

لەنێو گریانا
مۆمێکی سەبووری

لە کۆڕی یارانا
گوڵدانێکی ڕۆح سووکی خۆشەویستی

لە تەنگانەدا
مەشغەڵێک لە ئیرادە و

لە سادەییدا
گوڵە کێویلەیەکی دەوری سووتاک

ئەو ئاشقی مووزیک بوو
وەک ئاشقی نێوان قاسپە و کەژ

ئەو ئاشقی شێعر بوو
وەک ئەشقی نێوان مانگەشەو و هەست

ئەو ئاشقی ئازادی بوو
وەک ئەشقی نێوان قوربانی و سومبولی ئەرز

لە ڕۆژهەاڵتی ڕق دا
هێشتا تیغەکان خوێنیان لێ دەچۆڕایەوە

ئەو وتی لێبوردەم
لە ملمالنەی تۆڵە و کینەدا

هێشتا بۆسەکان لەگەرمەی ڕاوکردنا بوون
ئەو وتی گفتوگۆ کردن

لە دنیای قەاڵچۆکردنی پەیامەکانا
ئەو بەرلە هەمووان وتی

پێکەوە هەڵکردن و 
لەنێو بیر و باوەڕی داخراوی ئەوپەڕگیریدا

لەسەردەمی درگا داخراوەکانی دنیادا
لە ڕۆژگاری چوونەوە نێو قاوغی گۆشەگیریدا

لە وەرزی چەقبەستن و یەکڕەنگیدا
ئەو بەرلە هەمووان وتی

کرانەوە و هەمەڕەنگی و ڕێگای گۆڕان

قاسملوو
هزرێک لە ئاوێنەی بەرهەتاو

ئەو ئاوێنەیەش لە خۆشەویستیی خەڵکی
ئەو خۆشەویستییەش لە پەیڤی ئازادی و 

ئازادیش لە جەستەی شەهیدان

قاسملوو
پیاویک لە پەنجەرەی گوڵ هەنار

پەنجەرەی گوڵ هەنار لە نواڵەی سینگی قازی و
سینگی قازی لە سینگی ساباڵغ و
ئەو سینگەش لە سینگی نیشتمان

ڕۆژ لەگەڵ ئایندەدا هات و
ڕۆژ لەگەڵ مەرگی ئاشقانا ڕۆیشت و

»ڤییەن«
وێستگەیەک بۆ خەباتی سپی

وێستگەیەک بۆ گرێدانی لوولەی چەک
پشوویەک لەنێوان قوربانی و تابووتەکانا

هەوڵێک بۆ گرتنەوەی لوزەوەی خوێن
بۆ کەمکردنەوەی ژمارەی بێوەژنەکان

بۆ زۆرکردنی ژمارەی مناڵەکان
بۆ بچووک کردنەوەی گۆڕستانەکان

بۆ گەورەکردنی باخچەکان

ڤییەن
لەم بەرەوە گمەگم و لەو بەرەوە چەند چەقۆیەک

لەم بەرەوە ئەسپێک و دوو جوانووی تر و 
لەو بەرەوە چەند شمشێرێک

لەم بەرەوە سێ باڵی گۆرانی و 
لەو بەرەوە چەند مقەستێک
لەم بەرەوە سێ درەخت و 

لەو بەریشەوە سێ تەور

ڤییەن
ئەمان دەم و چاویان وەک یەک
دەم و چاو کۆتر و دڵیش کۆتر

ئەوان دەم و چاو بە دەمامکی زەردەخەنە و
بەاڵم دڵیان پڕ لە ژەهر

هەردووال بە گوڵەوە هاتوون
ئەمان لەگەڵ گوڵدا پەپوولەشیان هێناوە و

پەپوولە
ئەوانیش لەگەڵ گوڵدا چەقۆیان ڕواندبوو

چەقۆ
ئەمان هەرسێکیان لە کەژاوەیەکی سپی دان و

باخچە  لە  ئاو  دڵی  لە  مناڵ،  دڵی  لە  کــەژاوەکــەش 
ئەچێ

ئەوانیش لە نێو شەوی جبەیەک دان و جبەکەش
لە دڵی دایناسۆر و دڵی خومپارە و لە دڵی مردن 

ئەچێ
.
.

ساڵ لەگەڵ بارانی ئایندەدا هات
ساڵ لەگەڵ دووکەڵی ڕابردوودا چوو

ئەسپە سپییەکان، حیلە سپییەکان، غارە سپییەکان
چون گەواڵە هەور و تاڤگەی کەف چڕینی سپی و

سروودی بەفر و کێڵگەی گوڵ پەمۆ هاتنەوە
لــەوبــەری  و  ژان  ســەری  ــەو  ل سپییەکان  ئەسپە 

کۆست و
لە قوواڵیی ئەشکەنجەوە

سەریان دەرهێنا و هاتنەوە
ئەوەی لە خەیاڵی شمیشێردا بوو

لە تراویلکەی دەشتی قوم زیاتر نەبوو
ئەسپە سپییەکان هاتنەوە
ئەمجارەیان لە سیانەوە 

ببوون بە سێ ڕەوی سپی، 
سێ ڕەو لە مۆمی کافووری

سێ ڕەو لە سپێنداری داگیرساو
سێ ڕەو لە بااڵ ئاوێنەی هەتاو

هەتا ئەمڕۆیش
ئەوەتا ڕەو هەتا بێت

وەک کەناری ڕووباری ئازادی
درێژ درێژ دەبێتەوە و

بێکۆتایی
لەبەرم ڕەویش دا لە پێشەوە قاسملوو

بە جلی گواڵڵە و بە سواری ئەسپی ڕووناکی
ڕووی کردۆتە تاریکیی ڕۆژهەاڵت و 

ڕابردووی بەجێ هێشتووە و 
مردنی بەجێ هێشتووە

ئێستا و ئایندە دەئاژوێ...

شێرکۆ بێکەس

»قاسملوو 
تاڤگەیەک لە گواڵڵە و دڵێ لە پەموو«
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