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یه کیه تیی ئورووپا
 حه وتووی داهاتوو گه مارۆی نوێ ده خاته  سه ر ئێران

حه وتووی  دانیشتنی  له   ئــورووپــا  یه کیه تیی 
داهاتووی خۆی دا گه اڵڵه ی زنجیره  گه مارۆییه کی 

نوێی ئه و یه کیه تییه  دژی ئێران په سند ده کا.
  وه زیرانی ده ره وه ی واڵتانی ئه ندامی یه کیه تیی 
ئورووپا وابڕیاره حه وتووی داهاتوو له  برۆکسێل 
کۆببنه  وه  بۆ ئه وه ی گه اڵله ی کۆمه له  گه مارۆیه کی 
دیکه  له  دژی ئێران په سه ند بکه ن و پێداگری   له سه ر 
جێبه جێ کردنی ئه و گه مارۆ نێوده وڵه تیانه  بکه نه وه 

که  بۆ پێشگرتن له  پرۆژه  ئه تۆمییه کانی ئێران خراوه ته  سه ر ئه و واڵته .
به پێی راپۆرتی هه واڵده رییه کان وابڕیاره  که  وه زیرانی ده ره وه ی واڵتانی ئه ندامی یه کیه تیی ئورووپا 
حه وتووی داهاتوو بۆ باس له   سه ر رێککه وتننامه که ی رۆژی 17 ی ژوئه نی رابردوو له  ده وری یه ک کۆ 

ببنه وه  و  له سه ر بنه مای ئه و گه اڵله یه  زنجیره  سزایه کی نوێ له  دژی ئێران په سند بکه ن.
ئه م هه واڵنه ی یه کیه تیی ئورووپا دوای ئه وه  هاته  گۆڕێ   که  ئه مریکا یه کالیه نه  کۆمه ڵه  گه مارۆیه کی 
بواری  خسته   پــاســداران  سپای  به   ســه ر  سه ربنیاته کانی  له   به تایبه ت  ئیسالمی،  کۆماری  ســه ر  له  

جێبه جێکردنه وه .
ئورووپا پێشتر رایگه یاندبوو که  سه ره ڕای ئه و گه مارۆیانه ی خستوویه ته  سه ر ئێران، به اڵم به و 

حاڵه ش ئاماده یه  له  گه ڵ ئێران درێژه  به  وتووێژه کانیان بده ن.
نامه ی  له  واڵمی  ئێران  نیشتمانیی  ئه منیه تی  باسه  که  سه عید جه لیلی، ده بیری شووڕای  شایانی 
کاترین ئه شتۆن، رۆژی 1ی مانگی سێپتامبری بۆ رۆژی ده ستپێکردنه وه ی وتووێژه کانی ئێران له گه ڵ 

ئه مریکاو واڵتانی رۆژئاوایی دیاری کردبوو.

خامنەیی 
پێڕەوی كردنی لە خۆی بە واجبی شه رعی دانا

خامنەیی بۆیەكەم جار لە واڵمی »ئیستفتا«یەكدا 
پێڕەوی كردن لە فەرمانەكانی خۆی بە واجبی شەرعی 

و خۆشی بە »موجتەهيدی جامع الشرایط« ناوبرد.
ــــی »ئــیــســتــفــتــا«یــەكــدا كە  ــەیــی لـــە واڵم خــامــن
پرسیاركەرانیشی روون نیە كێن، خۆی بە موجتەهيدی 
جامع الشرایط«، »جێگری ئیمامی زەمان« و« لقێك 
لە والیەتی ئیمامەكان و پێغەمبەر« ناوبردو رایگەیاند 
ئەو  حكوومەتیەكانی  فەرمانە  لە  كردن  پێرەوی  كە 
ویالیەتی  بــە  ـــەواو  ت بــوونــی  دەروەســــت  نیشانەی 

فەقیهه .
ئەوە یەكەم جارە كە خامنەیی پێرەوی كردن لە فەرمانەكانی خۆی بە واجب ناو دەبا. 

هێناوەتە  ئێران  كاروباری  چاوه دێرانی  الی  پرسیارەی  ئەو  خامنەیی  واڵمی  بوونەوەی  باڵو 
ئاراوە كە بۆچی لە وەها بارودۆخێك دا ئەو ئیستیفتایه  هاتۆتە گۆڕێ.

نێو  لە  تەنانەت  خامنەیی  ئۆتۆریتەی  دابەزینی  نیشانەی  بە  ــەوە  ئ چــاودێــران  لە  هەندێ 
ئوسوولگەراكانیش دا دەزانن.

لە  ئێران كاتێك كە خامنەیی  ئایینیەكانی  لە زانا  ئایەتوڵاڵ مونتەزیری و چەند كەسێكی دیكە 
الیەن مەجلیسی خیبرەگانەوە بوو بە رێبەر، رایانگەیاند كە ناوبراو موجتەهیدی )جامع الشرایط( نیە 

كە شیاوی ویالیەت بێ.

به رپرسێکی کۆماری ئیسالمی 
دانی به وه  دانا  که  ئێران شه ری 8 ساڵه ی درێژ کردۆته وه 

و  ئێران  شه ڕی  سه رده می  سپای  وه زیری 
عێڕاق به  ئاشکرا دانی به وه  دانا که  دوای گرتنه وه ی 
له   وازی  که   بوو  ئێران  ئه وه   خوڕه مشار  شاری 

شه ڕ نه هێنا و ئه و شه ڕه ی درێژ کرده وه .
سپای  وه زیری  ره فیقدووست،  موحسین 
پاسداران له  سه رده می شه ڕی 8 ساڵه ی ئێران و 
عێڕاق له  وتویژێک دا له  گه ڵ هه واڵده ریی فارس 
ئاشکرای کردوه  که  ئێران پێی خۆش نه بوو دوای 
هێزه کانی  کشانه وه ی  و  خوڕه مشار  گرتنه وه ی 
عێڕاق ئه و شه ڕه  کۆتایی پێ بێ و هه ر ئه وه  بوو 
که  ئه و شه ڕه  6 ساڵی دیکه ش له  ژێر دروشمه که ی 
خومه ینی دا واته  شه ڕ شه ڕ تا بنه بڕکردنی فیتنه  

درێژه ی کێشا.
ئێران  که   ئێستا  وتی  هه روه ها  ره فیقدوست 
خه ریکه  سه روه ری به  سه ر دنیا دا ده کا به رهه می 
گه ڵ  له   شه ڕ  کیشانه ی  دریژه   ساڵ  شه ش  ئه و 

عێڕاقه .
کات  ئه و  که   کردوه   ئاشکرای  ناوبراو 
موسه وی که  سه رۆک وه زیر بوو زۆر الیه نگری 
درێژه کێشانی شه ڕ نه بوو و پێی وابوو مادام که  

به و  درێژه   خۆڕا  له   بگرێ،  به غدا  ناتوانێ  ئێران 
زیره کانه   ره فسه نجانی  دوایی  به اڵم  ده دا،  شه ڕه  
و  موسه وی  به   شه ڕیشی  راگه یاندنی  به شی 

هاوبیره کانی سپارد تا واز له و بۆچوونانه  بێنێ.
شایانی باسه  که  ئه وه  یه که مجاره  به رپرسێکی 
کۆماری ئیسالمی به  ئاشکرا باس له  پیخۆشبوونی 
کۆماری ئیسالمی بۆ به رده وامی و درێژه کێشانی 

شه ڕ له  گه ڵ عێراقدا ده کا.
دایه   کاتێک  له   ره فیقدووست  قسانه ی  ئه و 
دۆالر  میلیار   1000 داوای  ئیسالمی  کۆماری  که  
له  عێڕاق ده کا و ئه و  قه ره بووی شه ڕی 8 ساڵه  

واڵته  به  تاوانباری به رده وامیی شه ڕ ناو ده با.

خەڵكی كوردستان بە شێوازی 
جۆراوجۆر یادی دوكتور قاسملوویان بەرز راگرت

دا  ئەمساڵ  پووشپەڕی  22ی  رۆژی  لە 
الیەنگرانی  و  ئەندامان  و  كوردستان  خەڵكی 
شێوازی  بە  كوردستان  دێموكراتی  حیزبی 
جۆراوجۆر یادی شەهید دوكتور قاسملوویان 
كۆماری  دەوڵەتی  تیرۆریزمی  و  راگرت  بەرز 
ئیسالمییان مەحكووم كرد. هەر لە بەرەبەری 
میلیتاریزەبوونی  سەرەڕای  پووشپەڕدا  22ی 
زۆربەی شارو ناوچەكانی كوردستان و هێنانی 
سپای  سەركوتكەری  هێزی  زۆری  رێژەیەكی 
پاسداران بۆ كوردستان، ئەندامان و الیەنگرانی 

مهاباد، شنۆ،  لە زۆربەی شارەكان وەك  بەرباڵودا  ئاستێكی  لە  دێموكراتی كوردستان  حیزبی 
سنە، مەریوان، بۆكان، پیرانشار، سەقز، بانە و كرماشان چاالكیی تەبلیغیان بەڕێوەبرد، كە ئەو 

چاالكیانە لە الیەن خەڵكەوە پێشوازییەكی گەرمی لێ كرا.
هەروەها لە شارەكانی بۆكان و مه هاباد هەر لە بەرەبەیانی رۆژی 22ی پووشپەڕەوە دوكان 
زۆربەی  قوفڵی  مانگرتن  بە  هێنان  كۆتایی  بۆ  رێژیم  هێزەكانی  بەاڵم  داخست،  بازاڕەكانیان  و 

دوكانەكانی ئەو شارانەیان شكاندو تەنانەت لە مه هاباد چەند كەسێكیان دەسبەسەر كرد.
پلۆمپ  هاوواڵتیانی  دوكانی  دەیان  رێژیم  بۆكان  شاری  لە  دا  دواتر  رۆژانی  لە  هەروەها 

كردوەو تا ئامادەكردنی ئەم هەواڵە رۆژانە چەندین دوكان داخرێن.
خەڵكی  دەقیقە   3 ماوەی  بۆ  10ی شەو  كاتژمێر  پوشپەڕ  22ی  دیكەوە شەوی  الیەكی  لە 
هەڵوێستەی  ئەم  كە  كوژاندەوە  ماڵەكانیان  چرای  كوردستان  ناوچەكانی  و  شارەكان  زۆربەی 

خەڵك لە نێو میدیاكاندا دەنگدانەوەی زۆری هەبوو.

راگەیەندراو
 به  بۆنه ی پێکهاتنی پلینۆمی 
كومیتەی ناوەندیی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانه وه 

دەگەیەنین  گشتیی  بیرورای  ئاگاداریی  بە 
دێموكراتی  حیزبی  ناوەندیی  كومیتەی  پلینۆمی 
كوردستان كە سەر لە بەیانیی رۆژی سێ شەممە 
زۆربەی  بەشداریی  بە   1389 پووشپەڕی  19ی 
كومیتەی  راوێژكاری  جێگرو  ئه سڵی،  ئەندامانی 
رۆژ  دوو  دوای  كردبوو،  پێ  دەستی  ناوەندی 
كاری بەردەوام ئێوارەی رۆژی چوارشەممە 30 

پووشپەڕ كۆتایی بە كارەكانی خۆی هێنا.
لە سەرەتای كارەكانی پلینۆم دا كە بە ڕێز گرتن 
لە گیانی شەهیدانی رێگەی ئازادیی كوردستان و 
پلینۆم  كاری  بەرنامەكانی  پێكرد،  دەستی  ئێران 
گشتیی  سكرتێری  عەزیزی  خالید  كاك  لەالیەن 

حیزبەوە خرایە بەرباس و پەسند كرا.
پلینۆم  كاری  بەرنامەی  بڕگەی  یەكەم 
لەسەر  سیاسی  لێكدانەوەیەكی  لە  بوو  بریتی 
كە  كوردستان  ورۆژهەاڵتی  ئێران  بارودۆخی 
پێشكەش  حیزبەوە  گشتیی  سكرتێری  لەالیەن 
لە سەرەتای باسەكەی  كرا. كاك خالید عەزیزی 
گۆڕەپانی  گۆڕانكارییەكانی  دوایین  لە  ئاوڕی  دا 
لەم بەشە  ئێران و كوردستان دایەوەو  سیاسیی 
جۆراوجۆرەكانی  فاكتۆرە  رووی  خستنە  بە  دا 
داهاتووی  گۆڕانكارییەكانی  لەسەر  شوێندانەر 
له م  نوێی  روانگه یه کی  دا  راستی  لە  ئێران 
گشتیی  سکرتێری  گۆڕێ.  هێنایه   پێوه ندییه دا 
بە  دا  روانگه که ی  خستنه ڕووی  له   حیزب 
نێو  جۆراجۆرییەكانی  لەسەر  پێداگریی  تایبەتی 
لە  و  كرد  ئێران  سیاسیی  گۆڕەپانی  جوغرافیاو 
وەك  فاكتۆرەكانی  كاریگەریی  رووناكایی  ژێر 
جۆراوجۆریی نەتەوەیی، مەزهەبی و سیاسی دا 
بوونەوە  ساخ  لە  باس  زوویە  جارێ  وابوو  پێی 
لە سەر پالتفۆرمێكی گشتگیر بۆ داهاتووی ئێران 
لەسەر  پێداگریی  بارەیەوه   لەم  هەر  ئەو  بكرێ. 
ئەوە كردەوە كە ئەو دۆخەی ئێستا لە ئێران دا لە 
گۆڕێ دایە لە جۆرێك رێنسانس دەچێ كە لەودا 
روانگەو بنەما فكری، مەزهەبی و فەرهەنگییەکانی 
دەسەاڵت لە الیەنی جۆراوجۆرەوە دەخرێتە ژێر 
پێیە كۆمەڵێك روانگەو جیهانبینیی  بەو  پرسیارو 
بڵێین  دەكرێ  كە  دان  گرتن  حالی شكڵ  لە  نوێ 
داهاتووی  لە  گۆرانكارییانەی  ئەو  بناخەی  دەبنە 

ئێران دا پێك دێن.
دیكە  بەشێكی  لە  حیزب  گشتیی  سكرتێری 
بزووتنەوەی  ئێستای  دا دۆخی  لێكدانەوەكەی  لە 
وابوو،  پێی  هەڵسەنگاندو  ئێرانی  ئازادیخوازانەی 
سەر  لە  بزووتنەوەكە  دا  رواڵەت  لە  چی  ئەگەر 
شەقامەكان دا وەك مانگەكانی دوای هەڵبژاردنی 
سەركۆماری لە ژێر قورسایی سەركوت دا توانای 
خۆ دەرخستنی نییە، بەاڵم لە رێگای رەخنەگرتن 
بخاتە  پرسیار  توانیویەتی  رۆشنگەرییەوە  و 
سەرەكیترین  وەك  فەقیه  وەلیی  دەسەاڵتی  سەر 
دەسەاڵتی نێو سیستمی كۆماری ئیسالمی و بەو 
دەست  لە  مەزهەب  فاكتۆری  خەریكە  چەشنە 

دەسەاڵتداران دەربێنێ.
دیكەی  بەشێكی  لە  عەزیزی  خالید  كاك 
ئۆپۆزیسیۆنی  بە  ئاماژەی  دا  لێكدانەوەكەی 
دەرەوەی واڵت كرد و لەم بارەیەوە پێی وابووكە 
ئەم ئۆپۆزیسیۆنە زۆر پرشوباڵوە بەاڵم هەوڵێكی 
بەرچاو لە گۆڕێ دایە بۆ ئەوەی بتوانێ لە دەوری 

پالتفۆرمێكی هاوبەش كۆ بێتەوە.
لەگەڵ  ئێران  كێشەكانی  لەگەڵ  پێوەندی  لە 
ئەو  وهەروەها   نێونەتەوەیی  كۆمەڵگەی 
گەمارۆیانەی لە ئاكامی درێژەی سەركێشییەكانی 
دا سەپاون،  ئێران  بە سەر  تاران  كاربەدەستانی 
سكرتێری گشتیی حیزب پێی وابوو كە کۆده نگیی 
و  سه ره ڕۆیی  دژی  له   ده وڵه تی  نێو  کۆمه ڵگه ی 

الساری ئێران له  حاڵی په ره سه ندندایه .
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21ی  و   20( پووشپەڕ  30ی  و   29 رۆژانی  لە 
حیزبی  ناوەندیی  كومیتەی  پلێنۆمی  2010(دا،  جوالی 
دێموكراتی كوردستان نوێترین گۆڕان و رووداوەكانی 

ئێران و كوردستانی تاوتوێكرد.
لەم پلێنۆمەدا، سكرتێری گشتیی حیزب كاك خالید 
عەزیزی راپۆرتێكی سیاسیی لە بارەی بارودۆخی ئێران 
و رۆژهەاڵتی كوردستان پێشكەش كرد، تیشكی خستە 
ناڕەزایەتیی  بزووتنەوەی  ئێستای  مەوقیعییەتی  سەر 
گەلی كورد  هەڵبژاردنی سەركۆماری و جێگای  دوای 
بزووتنەوەیەیدا  لەو  كوردستان  دێموكراتی  حیزبی  و 
ئاكامەكانی  حیزب  گشتیی  سكرتێری  كرد.  پێ  ئاماژە 
نێونەتەوەیی  كۆمەڵگەی  و  ئێران  رێژیمی  ملمالنێی 
خستە بەرباس . پرسی هاوپەیمانیی كورد لەگەڵ هێزو 
الیەنە سیاسییەكانی ئێران و نەتەوەكانی دیكەی ئێران، 
سكرتێری  سیاسییەكەی  راپۆرتە  لە  دیكە  تەوەرێكی 

گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستان پێك هێنابوو.
و  ڕێز  بە  هەروەها  ناوەندی  كومیتەی  پلینۆمی 
سوپاسەوە ئاوڕی لە هەڵوێستی خەڵكی كوردستان لە 

21 ساڵەی شەهیدبوونی دوكتور قاسملوودا دایەوە.
كارو  هەڵسەنگاندنی  دوای  بە  پلینۆمەدا  لەم 
واڵت،  دەرەوەی  و  كوردستان  لە  حیزب  تێكۆشانی 
باشتر  مەبەستی  بە  راسپاردەش  بڕیارو  كۆمەڵێك 

بوونی تێكۆشانی حیزبی، پەسند كران. 

پلێنۆمی حدک تازەترین گۆڕان و رووداوەكانی ئێران و كوردستانی هەڵسەنگاند

په یامی  
ده فته ری  سیاسیی  

 به  بۆنه ی  21 ساڵه ی شه هید 
بوونی  دوكتور قاسملووه وه  

3

په یام
 بۆ رێوڕه سمی په رده الدان 

له سه ر مۆنوومێنتی
 شه هیدانی ڤییه ن

4

یارسانه کان
 له  هه ڤپه یڤینێک له گه ڵ

 ئێقباڵ سه فه ری دا
7

دیپلۆماتیککوردستانیسیاسیسیاسی

»یەكگرتنی پیرۆز« 
حیزبوڵاڵ،  سوریە،  ئێران، 

حەماس، ئەلقاعیدە
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و رێپ
ه واڵ 

ه

ساڵه ی   21 یادی  رێوڕه سمی  
و  قاسملوو  دوکتور  تێرۆری 
ڤییه ن به  هۆی  له  شاری  هاوڕێیانی 
کۆماری  تێرۆریسته کانی  دیپلۆمات 
ده فته ری  بنکه ی  له   ئیسالمییه وه  

سیاسیی حدک به ڕێوه  چوو.
به یانیی رۆژی سێشه ممه ، 22 ی 

پوشپه ڕ به  ئاماده بووونی کاک خالید 
حیزبی  گشتیی  سکرتێری  عه زیزی، 
به شێکی  و  کوردستان  دێموکڕاتی 
ده فته ری سیاسی  ئه ندامانی  له   زۆر 
سه دان  و  حدک  رێبه رایه تیی  و 
پێشمه رگه کانی  و  کادر  له   که س 
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له  21 
قاسملوو  دوکتور  تێڕۆری  ساڵه ی 
بیره وه ریی  و  یاد  دا  هاوڕێیانی  و 
به رز  ڤیه نیان  کاره ساتی  شه هیدانی 

راگرت.
رێوڕه سمه دا  ئه و  سه ره تای  له  
له   حدک  سیاسیی  ده فته ری  په یامی 
الیه ن کاک مسته فا مه ولودی، جێگری 
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی 

کوردستانه وه  خوێندرایه وه .
دواتر مامۆستا مومتاز حه یده ری، 
باشووری  نووسه ری  و  لێکۆڵه ر 
کورت  وته یه کی  له   کوردستان 
بیره وه رییه کانی  گێڕانه وه ی  له   دا 
قاسملوو  دوکتور  گه ڵ  له   دا  خۆی 
دوکتور  له  سیمای  چه ند گۆشه یه ک 

قاسملووی خسته  به ر باس.
حه یده ری  مومتاز  مامۆستا 

که   گوتی  دا  قسه کانی  به شیکی  له  
قاسملوو هه ر تایبه ت به  بزووتنه وه ی 
خه ڵکی رۆژهه اڵتی کوردستان نه بوو، 
گه وره ی  سه رکرده یه کی  قاسملوو 

هه موو کورد و کوردستان بوو.
قسه کانی  درێژه ی  له   به ڕێزیان 
قاسملوو  به رله وه ی  من  گوتی  دا 

رێگای  له   بناسم،  نیزیکه وه   له  
و  بیر  و  کتێب  نووسینه کانی، 
رۆڵ  رێگه ی  له   و  بۆچوونه کانی 
بزاوتی  له   قاسملوو  کاریگه ریی  و 
ئه و  دا  کوردستان  سیاسیی 
کوردم  گه وره ی  که سایه تییه ی 
پێ  شانازییه م  ئه و  دواتر  و  ناسیوه  
بڕاوه  که  له  نیزیکه وه  بیناسم و شتی 

لێ فێر ببم.
کاک حوسێن مه ده نی، خه باتگێڕی 
دێرینی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان 
سمیناره   ئه و  دیکه ی  کۆرگێڕێکی 

بوو.
کاک حوسێن مه ده نی له  پێوه ندی 
له  گه ڵ دوکتو ر قاسملوودا گوتی که  
دوکتور قاسملوو خاوه نی دنیابینییه کی 
زۆر به هێز بوو که  ماوه ی زیاتر له  
پراکتیک  به   و  نووسین  به   40 ساڵ 
کورد  جوواڵنه وه ی  له   به شداریی 
کاته کان  هه ستیارترین  له   و  کرد  دا 
رێبه رایه تیی  ساڵ   20 به   نیزیک  دا 
حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی کرد.

کاک حوسێن مه ده نی له  درێژه ی 
قۆناغه کانی  له   باسی  دا  قسه کانی 

قاسملوو  دوکتور  دوورکه وتنه وه ی 
له  بیری مارکسیستی و گه شه کردنی 
بیری ناسیۆنالیستیی مۆدێڕن له  زه ین 
قاسملوو  دوکتور  ی  بیرکردنه وه   و 
و، هه وڵدان بۆ جێخستنی ئه و رێبازه  
له  بزووتنه وه ی سیاسیی کوردی له  

الیه ن دوکتور قاسملووه وه  کرد.
به شیکی  له   مه ده نی  حوسێن 
له  رۆڵی  باسی  دا  باسه که ی  دیکه ی 
دوکتور  چاره نووسسازی  و  گرینگ 
دێموکراتی  حیزبی  له   قاسملووی  
کوردستان دا کرد که  به  گه ڕانه وه ی 
خاوه نی  به   بوو  قاسملوو  دوکتور 
حیزبێکی به  به رنامه  و ئه ساسنامه ی 
هێڵی  و  رێباز   خاوه ن  و  مۆدێڕن  
سیاسیی روون و خاوه ن کارتێکه ری 

له  بزاوتی سیاسیی کوردستان دا.
مامۆستای  عه لی،  هوشمه ند 
کارناسیی  تێزی  که   کۆیه   زانکۆی 
که سایه تیی  سه ر  له   خۆی  بااڵی 
وه رگرتوه ،  قاسملوو  دوکتور 
سمیناره  ئه و  دیکه ی  کۆڕگێڕێکی 
به وه  کرد که   ئاماژه ی  ناوبراو   بوو. 
حیزبی دێموکراتی کوردستان میراتی 
کوردی  بۆ  که   قاسملوویه   دوکتور 

جێ هێشتوه .
به شێکی  له   عه لی  هوشمه ند 
ئاشکرا  ئه وه ی  دا  قسه کانی  دیکه ی 
نهێنییه کانی  به ڵگه   ئه وه   که   کرد 
داگیرکه ر  واڵتانی  و  زلهێز  واڵتانی 
و دوژمنانی کوردن که  به  باشترین 
که سایه تیی  به رزه کانی  الیه نه   شێوه  

دوکتور قاسملوو ده رده خه ن.
دوایین  له   عه لی  هوشمه ند 
له   باسی  دا  باسه که ی  به شی 
وتووێژی  قۆناغه کانی  گرینگیی 
دیپلۆمات  گه ڵ  له   قاسملوو  دوکتور 
ئیسالمیی  کۆماری  تێرۆریسته کانی 
که   کرده وه   شی  ئه وه ی  و  کرد 
مێژوویی  فاکتۆری  و  هۆکار  کامانه  
هۆی  بوونه   ناوچه یی  و  جیهانی  و 
ئه وه ی که  دوکتور قاسملوو له  گه ڵ 
کۆماری ئیسالمی ناچار به  دانوستان 

بێ و له و پێناوه دا گیانی دا بنێ.

به ڕێوه چوونی رێوڕه سمی 21 ساڵه ی تێرۆری د. 
قاسملوو له  بنکه ی ده فته ری سیاسیی حدک

به ڕێز كاك  بابا شێخ حوسێنی  سكرتێری  گشتیی  
سازمانی  خه باتی  كوردستانی  ئێران!

خه باتی   سازمانی   ناوه ندیی   كۆمیته ی   به ڕێز 
كوردستانی  ئێران!

داخه وه  رۆژی  چوارشه ممه   به   كه   بووین  ئاگادار 
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 جه نابی  مامۆستا شێخ جه الل حوسێنی  له  ته مه نی  
شاری   نه خۆشخانه كانی   له   یه كێك  له   دا  ساڵی    82
گه وره كه ی   دڵه   كوردستان  هه رێمی   پێته ختی   هه ولێر، 
گه ل و  له   مااڵوایی   هه میشه   بۆ  كه وت و  لێدان  له  

نیشتمانه كه ی  كرد.
هه ره   ریزی   له   حوسێنی   جه الل  شێخ  مامۆستا 
نیشتمانپه روه ری   ئایینی  و  مامۆستایانی   پێشه وه ی  
كوردستان دا بوو كه  له  سه رده می  رێژیمی  پاشایه تییه وه  
ده ستی  به  خه بات و تێكۆشان بۆ وه ده ستهێنانی   مافه  
هه ناسه ی   دوا  تا  كردبوو و  گه له كه ی   نه ته وایه تییه كانی  
نیشتمانپه روه رانه ی  خۆی   باوه ڕی   بیر و  له سه ر  ژیانی  

سوور بوو.
ماموستا شێخ جه الل حوسێنی  تێكۆشانی  سیاسیی  
نه ته وایه تی   خه باتی   سازمانی   دامه زراندنی   به   خۆی  
پێ دا.  درێژه   1359دا  ساڵی   له   كوردستان  ئیسالمیی  

نیشتمانپه روه ر و  مامۆستایه كی   جه الل  شێخ  ماموستا 
ئایینی  و  رووناكبیرێكی   بوو،  شێلگیر  خه باتگێڕێكی  
له  بواری  زمان و  شاره زای  مێژووی  نه ته وه كه ی  بوو. 
ئه ده بیات دا خوێنده وارێكی  به  توانا و به  ئه زموون بوو،  
شێعری   گه لێك  عه ڕه بی   فارسی  و  كوردی ،  زمانی   به  
نیشتمانپه روه رانه  و به  پێزی  هه ن كه  توانا و لێهاتوویی  
زمان و  بواری   له   حوسێنی   جه الل  شێخ  مامۆستا 

ئه ده بیات دا ده سه ڵمێنن.
دوایی   كۆچی   كوردستان  دێموكراتی   حیزبی  
بزووتنه وه ی   بۆ  خه سارێك  به   جه الل،  شێخ  ماموستا 
بۆنه یه وه   به م  ده زانێ ،  كوردستان  نه ته وایه تیی  
سازمانی   سه ربه رزه كه ی  و  بنه ماڵه ی   له   سه ره خۆشی  
نیشتمانپه روه ره كان و  ئایینی  و  مامۆستا  له   خه بات و 
غه م و  له   خۆی   ده كا و  كوردستان  خه ڵكی   سه رجه م 
په ژاره ی  له ده ستدانی  ئه و كه سایه تییه  سیاسی ، ئایینی  و 

نیشتمانپه روه ره ی  كورد دا به  شه ریك ده زانێ .

حیزبی  دێموكراتی  كوردستان
ده فته ری  سیاسی 
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په یامی  سه ره خۆشی  به بۆنه ی  كۆچی  دوایی 
 مامۆستا شێخ جه الل حوسێنی  یه وه  

 ، حوسێنی  جەالل  شێخ  کوردستان: 
ئایینی و نیشتمانپه روه ری  که سایه تیی سیاسی، 
خه باتی  سازمانی  دامه زرێنه ری  و  کورد 

کوردستانی ئێران کۆچی دوایی کرد.
شێخ  پوشپه ڕ  ی   30 چوارشه ممه ،  رۆژی 
جەالل حوسێنی دامه زرێنه ری سازمانی خه باتی 
کوردستانی ئێران به  هۆی پیری و نه خۆشی و له  
ته مه نی 82 ساڵی دا له  یه کێک له  نه خۆشخانه کانی 

شاری هه ولێر کۆچی دوایی کرد.
شێخ  مه ال  برای  حوسێنی،  جه الل  شێخ 
عیزه دینی حوسێنی،  له  شاری بانه  له دایک بووه 
پاشایه تیی  له سه رده می ده سه اڵتداره تیی  و هه م 
په هله وییه کان دا و هه م دوای شۆڕشی گه النی 
ئێران له پێناو وه ده ستهێنانی ماف و ئازادییه  کانی 

گه لی کورد دا تێکۆشان و خه باتی به رده وامی کردوه . 
هەتاوی  1324ی  ساڵی   حوسێنی  جه الل  شێخ 
و  ک.  ژ.   كۆمه ڵه ی   ئه ندامی   بۆته   بۆكان  ناوچه ی   له  
دوای رووخانی رێژیمی پاشایه تی رێکخراوی خه باتی 
دامه زراند و دژی رێژیمی کۆماری ئیسالمی خه بات و 

تێکۆشانی درێژه  پێ دا.

شێخ  ته رمى  پوشپه ر  ی   31 پێنجشه ممه ،  رۆژی 
جەاللەدینی حوسێنى له  رێوڕه سمێکی تایبه تی دا له  دێى 

»واژه « نزیک سلێمانی به  خاک سپێردرا. 

کۆچی دوایی شێخ جەالل حوسێنی ، 
دامه زرێنه ری سازمانی خه باتی کوردستانی ئێران 

لەبارەی  حیزب  گشتیی  سكرتێری 
نەتەوەییەكانی  نێو  فشارە  قورسایی 
سەر ئێرانەوە گوتی كە ئەم فشارانە 
بە تایبەت لە یەك ساڵی رابردوو دا 
ولە ئاكامی سەرهەڵدانی بزووتنەوەی 
دا  خەڵك  كۆمەاڵنی  ئازادیخوازانەی 
تایبه تی  به   زیاتر و جیدی تر بووە. 
ئێستا پتر له  جاران پێشێلکردنی مافی 
دێموکراتیکه کان  ئازادییه   و  مرۆڤ 
هه ڵوێستی  له   و  ده کرێ  لێ  باسی 
ئێراندا  به رامبه ر  ده ره وه  دنیای 

ره نگدانه وه ی هه یه . 
لێكدانەوە  دیكەی  بەشێكی 
عەیزی  خالید  كاك  سیاسییەكەی 
لە  كورد  سەنگی  و  رۆڵ  بۆ 
داهاتووی  و  ئێستا  گۆڕانكارییەكانی 
ئێران تەرخان كرابوو. ئەو، لەم بەشە 
بارودۆخی  هەڵسەنگاندنی  وێڕای  دا 
حیزبە  و  كوردستان  ئێستای 
سیاسییەكانی، باسی ئەوەی كرد كە 
لەگەڵ ئەوەدا كە هێزە سیاسییەكانی 

كوردستان نەیانتوانیوە ببنە خاوەنی 
خەریكی  زۆرتر  و  پالتفورمێك 
خستنە رووی رەخنەو روانگەكانیان 
ئیسالمین،  كۆماری  بە  سەبارەت 
دانا  گرنگە  خاڵە  ئەو  لەسەر  قامكی 
ئەو  سایەی  لە  بەتایبەتی  ئەمڕۆ  كە 
خەباتی  لە  مێژووییەی  ئەزموونە 
سیاسی و نەتەوەیی دا لە كوردستان 
و  مەدەنی  حەرەكەتە  ئەو  هەیەو 
رۆژهەاڵتی  لە  جەماوەرییانەی 
هەم  بەڕێوەدەچن،  كوردستان 
دنیای  هەمیش  و  ئیسالمی  كۆماری 
دەرەوە له وه  گه یشتوون كە سەنگی 

كورد سەنگێكی دیارو بەرچاوە.
لێکدانه وه   بەشی  دوایین  لە 
گشتیی  سكرتێری  سیاسییەكەی 
پێداچوونەوە  لە  باس  دا  حیزب 
لەسەر  حیزب  روانگەكانی  بە 
لەو بەشەدا  هاوپەیمانەتییەكان كراو 
لە  هەم  حیزب  گشتیی  سكرتێری 
پێوەندی لەگەڵ هاوپەیمانەتی لەگەڵ 
داو  سەرانسەرییەكان  الیەنە  هێزو 

پێوەندی  لە  هەمیش 
و  حیزب  لەگەڵ 
نی  كا ە و ا ێكخر ر
نەتەوەكانی  بە  سەر 
جوغرافیای  نێو 
روانگەیەكی  ئێران 
له م  خستەروو. 
کومیته ی  پێوه ندییه دا 
ده فته ری  ناوه ندی 
له   راسپارد  سیاسیی 
ده رفه ته کانی داهاتوودا ئه م روانگه یه  

تاوتوێ بکا.
لێكدانەوە  هاتنی  كۆتایی  دوای 
گشتی،  سكرتێری  سیاسییەكەی 
روانگەو  پلنیۆم  بەشدارانی 

بۆچوونەكانیان هێنایە گۆڕێ.
كاروباری  كۆمیتەی  راپۆرتی 
دیكەی  بڕگەیەكی  حیزب  دەرەوەی 
لەم  بوو.  پلنیۆم  كاری  بەرنامەی 
شەڵماشی  مستەفا  كاك  بڕگەیەدا 
ئەندامی دەفتەری سیاسی و به رپرسی 
ده ره وه ی  له   حیزب  کومیته ی 
لە  تێروتەسەڵی  راپۆرتێكی  واڵت 
پێوەندی لەگەڵ كاروتێكۆشانی بەشە 
جۆراوجۆرەكانی كومیتەی كاروباری 
دەرەوەی حیزب لە نێوان دوو پلنیۆمی 
كومیتەی ناوەندی دا پێشكەش كرد. 
كومیتەی  بەرپرسی  راپۆرتەدا  لەو 
كاروباری دەرەوەی حیزب باسی لە 
دۆخی تەشكیالتی حیزب لە واڵتانی 
ئوسترالیا  كانادا،  ئەمریكا،  ئورووپا، 

پێی  دا  هەڵسەنگاندنێك  لە  كردو 
كۆنگرەی  دوای  لە  بەتایبەت  وابوو 
دەرەوەی  كومیتەی  حیزبەوە  14ی 
سیستمێكی  جێگیركردنی  بە  واڵت 
لە  بوژاندنەوەیەك  توانیویەتی  نوێ 
دا  حیزبییەكان  كومیتە  و  تەشكیالت 
ئێستا  بە چەشنێك كە  بكا،  دروست 
جاران  لە  زیاتر  حیزب  ئەندامانی 
و  حیزبی  تێكۆشانی  و  چاالكی  لە 

نەتەوەیی دا بەشدارن.
باسی  پێوەندییەدا  لەم  هەر  ناوبراو 
لە  بەشە  ئەم  الوازەكانی  خاڵە 
كاروباری حیزب لە دەرەوەی واڵتی 
لە  شەڵماشی  مستەفا  كاك  كرد.  دا 
دۆخی  دا  راپۆرتەكەی  درێژەی 
نێونەتەوەییەكانی  پێوەندییە  ئێستای 
حیزبی خستە بەرباس و پێی وابوو 
ئەو  ئاكامی  لە  دا  بەشەش  لەم 
كۆنگرەی  دوای  لە  رێكخستنەی 
دا  جۆراوجۆرەكان  واڵتە  لە  14ەوە 
بەرچاو  پێشچوونێكی  بەرەو  كراوە، 
دەكرێ  چاوەڕوان  و  دەكرێ  بەدی 
بەرەوپێشچوونەدا  ئەو  ئاكامی  لە 
لە  كوردستان  دیموكراتی  حیزبی 
نێودەوڵەتییەكان  كۆمەڵە  كۆڕو  نێو 
رێكخراوە  و  حیزب  هەروەها  و 
و  مەدەنییەكان  و  سیاسی 
واڵتە  فەرهەنگی¬یەكانی  دامەزراوە 
جۆراوجۆرەكان دا پێگەیەكی شیاوتر 
وەدەست بێنێ و بەم پێیەش دەرفەتی 
زیاتر بۆ خستنە رووی پرسی كورد 

كۆماری  سیاسەتەكانی  لەقاودانی  و 
پشتیوانیی  راكێشانی  و  ئیسالمی 
كۆڕوكۆمەڵەكانی  و  دەوڵەتەكان 

الیەنگری مافی مرۆڤ بڕەخسێنێ.
كاروباری  كومیتەی  بەرپرسی 
لە بەشێكی دیكەی  دەرەوەی حیزب 
دۆخی  لە  باسی  دا  راپۆرتەكەی 
و  سینفی  رێكخراوە  تێكۆشانی 
ژنانی  یەكیەتیی  وەك  مەدەنییەكانی 
یەكیەتیی  و  كوردستان  دیموكراتی 
رۆژهەاڵتی  دیموكراتی  الوانی 
بارەیەشەوە  لەم  كردو  كوردستان 
رێكخراوە  دوو  ئەم  كە  وابوو  پێی 
بوژانەوەو  بەرەو  توانیویانە 
ئەكتیوبوونێكی زیاتر لەپێشوو بچن. 
دوای كۆتایی هاتنی راپۆرتی كومیتەی 
بەشدارانی  دەرەوەش  كاروباری 
لەم  بۆچوونەكانیان  روانگەو  پلنیۆم 

پێوەندییەدا هێنایە گۆڕێ.
كاری  بەرنامەی  بڕگەی  دوایین 
بوارەكانی  هەڵسەنگاندنی  بۆ  پلنیۆم 
حیزب  ئۆرگانیزمی  و  بەڕێوەبەری 
دا  بەشە  لەم  كرابوو.  تەرخان 
جێگری  مەولوودی  مستەفا  كاك 
باسی  حیزب  گشتیی  سكرتێری 
بەم  پێداچوونەوە  پێویستیی  لە 
ئەودا  بەدوای  كردو  بوارەدا  دوو 
خۆیان  بۆچوونەكانی  بەشداران 
خاڵە  و  گۆڕێ  هێنایە  لەمبارەیەوە 
دەستنیشان  بەهێزەكانیان  الوازو 
كرد. لە كۆتایی ئەم بەشەدا بڕیار درا 

دەفتەری سیاسیی حیزب دەستەیەك 
لە كەسانی شارەزا بۆ ئامادە كردنی 

پرۆژەیەك رابسپێرێ.
كاری  بەرنامەی  كۆتایی  دوای 
حیزب  گشتیی  سكرتێری  پلنیۆم، 
پلنیۆم،  باسەكانی  كۆبەندیی  وێڕای 
لە الیەن كومیتەی ناوەندیی حیزبەوە 
سوپاسی لە خەڵكی كوردستان كرد 
كە ئەمساڵیش لە ساڵرۆژی تیرۆری 
دا  هاوڕێیانی  و  قاسملوو  دوكتور 
ناڕەزایەتیی  جۆراوجۆر  بەشێوازی 
و  سەركوت  سیاسەتی  لە  خۆیان 
تیرۆری كۆماری ئیسالمی دەربڕی و 
رێزیان لە یادی د. قاسملوو گرتەوە. 
راستییەیان  ئەو  دیكە  جارێكی 
سەلماند كە بە تیرۆر و لەناوبردنی 
نەتەنیا  جووالنەوەیە،  ئەو  رێبەرانی 
جووالنەوەكە دانامركێ بەڵكوو بڕواو 
ئامانجه کانیان پتر له  نێو نه ته وه که یان 
دا پێشوازی لێ ده کرێ و خه بات له  
پێناوی ئازادیی و مافی نه ته وه یی دا 

رۆژبەرۆژ زیاتر په ره  ده ستێنێ.
پلنیوم، ئێواره  دره نگانی چوار شه ممه ، 
به  دوای جێبه جێ کردنی ئه رکه کانی 

دا کۆتایی به  کاره کانی  هێنا.

حیزبی دێموکراتی کوردستان
ده فته ری سیاسی
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 هاونیشتمانه  به ڕێزه كان!
واڵتپارێزی   خه ڵكی  

كوردستان!
ئه ندامانی   تێكوشه ران و 
دیموكراتی   حیزبی  

كوردستان!
1389ی   پووشپه ری   22ی  
 2010 جۆالی   13ی   هه تاوی ، 
به سه ر  ساڵ   21 زایینی ، 
دوكتور  كرانی   شه هید  تیرۆر و 
قاسملوو  عه بدوڕه حمان 
حیزبی   گشتیی   سكرتێری  
عه بدوڵال  هاوڕێ   دێموكرات، 
كۆمیته ی   ئه ندامی   قادری ئازه ر 
حیزبی   نوێنه ری   ناوه ندی  و 
واڵت و  ده ره وه ی   له   دێموكرات 
دۆستی   ره سووڵ  فازل  دوكتور 
دیموكراتی   حیزبی   نیزیكی  
 20 له   تێده په ڕێ .  كوردستاندا 
ساڵێ   هه موو  رابردوودا  ساڵی  
كوردستان و  دیموكراتی   حیزبی  
رۆژه دا  له و  كوردستان  خه ڵكی  
دوكتور  شه هید  رێبه ری   یادی  
قاسملوویان كردۆته وه  و رێزیان 
له  خه بات و تێكۆشانی  گرتوه  و له  
نه مره دا  ئه و  گه وره یی   به رامبه ر 

سه ری  ڕێزیان دانه واندوه .
په یام و  له و  كاتێك  هه ر 
له   كه   ده بینه وه   ورد  وتووێژانه  
یاد و له  پێوه ندی  له گه ڵ دوكتور 
قاسملوودا نووسراون و گوتراون، 
كه   ده رده كه وێ   بۆمان  باشتر 
گه وره   چ  قاسملوو  دوكتور 
بووه ،  پیاوێكی  سه رده می  خۆی  
خه ڵكی   دڵی   له   جێگای   چه نده  
كوردستان دا كردۆته وه ، له  نێو 
دێمۆكرات و  سیاسیی   كه سانی  
واقع بینی  ئێران دا چه نده  جێگای  
له   باسیان  چڵون  بووه  و  رێز 
ئه و مروڤه  مه زنه   دانانی   شوێن 
له  بزووتنه وه ی  ئازادیخوازی  له  
بیانییه كانیش  كردوه .  دا  ئێران 
دوكتور  نزیكه وه   له   ئه وانه ی  
به هۆی   یا  ناسیوه   قاسملوویان 
ئه و رێبه ره وه  بوون به  دۆست و 
كوردستان،  خه ڵكی   ئاشنای  
لێكدانه وه  و  رووناكایی   ژێر  له  
دڵسۆزانه   ئه ودا  بۆچوونه كانی  
گه لی   خه باتی   له   پشتیوانییان 

كورد كردوه . 
رێژیمی   له مه وبه ر  ساڵ   21
رێبه رێكی   ئیسالمی ،  كۆماری  
خه ڵكی   دیموكرات  و  حیزبی   له  
هه ر  كه   ئه ستاند،  كوردستان 
خۆی   الوه تییه وه   هه ڕه تی   له  
رزگاریی   پێناوی   له   خه بات  بۆ 
واڵته كه ی   ئازادیی   نه ته وه كه ی  و 
له   ئه و،  كرد.  ته رخان  دا 
كوردستاندا  كۆماری   ده ورانی  
الوان  یه كێتیی   ریزی   ده چێته  
پاشان  كوردستان،  دیموكراتی  
سیاسی   تێكۆشانی   كار و  به  
ده گاته  به رزترین پله ی  سیاسیی  
حیزبی  و بۆ ماوه ی  زیاتر له  18 
حیزبی   گشتیی   سكرتێری   ساڵ 

بووه .  كوردستان  دیموكراتی  
قاسملوودا  نه مر  ده ورانی   له  
حیزبی   بووه   دیموكرات  حیزبی  
رۆژهه التی   خه ڵكی   كۆمه النی  
رێبه ریی   به   هه ر  كوردستان. 
بووكه   قاسملووش  دوكتور 
ببێته   توانی   دێموكرات  حیزبی  
له سه ر  شوێن  كه   حیزبێك 
رووداو ئاڵوگۆره  سیاسی یه كانی  
كوردستان  تایبه ت  به   ئێران و 
سیاسه تی   به   قاسملوو  دابنێ . 
بینایه كی   رێژیی   پایه   حه كیمانه  
كرد  حیزبه كه ی   بۆ  سیاسیی  
خه ڵكی   په سه ندی   جێگای   كه  
دیموكراتی   حیزبی   كوردستانه  و 
پێ  پوویاتر  و ئاكتیوتر بوو. ئه و 
تێكۆشه ره    سیاسیه   كه سایه تییه  
له سه ر  شوێنی   جۆرێك  به  
دیموكرات و  حیزبی   سیاسه تی  
داناوه ،  تێكۆشه رانی   بیری  
نه بوونی ،  له   21ساڵ  پاش  كه  
ئێستاش تێروانینه  سیاسییه كانی  
چرای  رێگای  تێكۆشانی  سیاسیی  
كوردستان و  دیموكراتی   حیزبی  
ده كرێ   حیزبه ن.  ئه و  ئه ندامانی  
رێكخستن  و  بۆ  ئێستاش  بڵیێن 

پێوه ندیی   بۆ  ته شكیالتی ،  كاری  
سیاسی ، بۆ خوێندنه وه  و تێڕوانینی  
هه ڵوێست و  گرتنی   بۆ  سیاسی ، 
سه ربه خۆیی   پاراستنی  
سه ربه خۆیی   سیاسی  و 
رێنوێنی   ئیلهامده ر و  بڕیاردان، 
سیاسی  و  حیزبی  و  كاری  

خه باتگێڕانه مانه . 
قاسملوو  دوكتور 
سیاسه تمدارێكی   وه ك 
وه ك  ئه وه ی   له گه ڵ  واقعبین 
نیشتمانپه روه ری   كوردێكی  
به   پته وی   تێكۆشه ربڕوایه كی  
كوردستان و   خاكی   یه كێتیی  
ئاشكرا  به   هه بوو  كورد  گه لی  
رۆژێك  ئه گه ر   « ده یگوت: 
یه ك و  سه ر  بكه ونه وه   كوردان 
له  یه ك والت دا خاوه نی  كیان و 
ئه وه   بن  خۆیان  ده وله تی  
جیابوونه وه .  نه ك  یه كگرتنه وه یه  
به الم واقع بینانه  و به  له به ر چاو 
ناوچه  و  هه لومه رجی   گرتنی  
خه ڵكی   توانای   هێز و  واڵت و 
ده كرد  خه باتی   كوردستان 

چوارچێوه ی   له   ئه وه ی   بۆ 
له   دێموكراتیك  حكوومه تێكی  
نه ته وایه تییه كانی   مافه   ئێراندا 
خه ڵكی  كوردستانیش به  شێوه ی  
بكرێن.  دابین  خودمختاریی  
سه رده م  ئه و  بۆ  ئه وه ی   له گه ڵ 
چاره سه رێكی   به   خودموختاری  
هه ر  به اڵم  ده زانێ ،  گونجاو 
بۆ  ئێمه   ده یگوت  دا  كاتیش  له  و 
ناده ین و  بریار  دواڕۆژ  نه وه ی  

نین،  دواڕۆژ  نه وه ی   وه كیلی  
ئه وان بۆ خۆیان بریار ده ده ن كه  
سیاسی  و  مافه   به    گه یشتن  بۆ 
نه ته وایه تی  یه كانیان  چۆن خه بات 
بكه ن و چ جۆره  سیستم و نیزامێك 
خۆیان  واڵتی   داهاتووی   بۆ 
هه ڵده بژێرن. بیری  تیژی  دوكتور 
چوارچێوه ی   له   هه ر  قاسملوو 
دابینكردنی   كوردستان و  كورد و 
دا  كورد  بۆ  نه ته وایه تی   مافی  
ئه و وه ك  به ڵكو  نه ماوه .  قه تیس 
له   بیری   دیموكرات  ئێرانییه كی  
واڵتی  ئێران و دانیشتووانی  ئێران 
نه ته وه یی ،  جیاوازییه   هه موو  به  
ئه تنیكی ، زمانی  و ته نانه ت دینی  و 
كاتێك  ده كرده وه .  مه زهه بی  
ده رده كه وێ   بۆ  زیاتر  ئه وه مان 
قسه كانی   كاسێتی   له   گوێ   كه  
میزی   له سه ر  قاسملوو  دوكتور 
نێردراوانی   له گه ڵ  وتووێژ 
كۆماری  ئیسالمی  دا بگرین. ئه و 
له  كاتێك دا ده كه ویته  به ر گولله ی  
تیرۆریسته كانی   دیپڵۆمات 
وه ك  كه   ئیسالمی   كۆماری  

باسی   لێزان  ماموستایه كی  
به یه كه وه   باشییه كانی   له  
ده كرد،  ئێران  گه النی   ژیانی  
نه ته وایه تی ،  مافه   مه رجێك  به  
دیموكراتیكه كانی   سیاسی  و 
دابین  ئێران  نه ته وه بنده سته كانی  
له و  نه مر هه ر  بكرێ . دوكتوری  
ده ڵێ   دا   ژیانی   ساتانه ی   دوا 
مافی   جیاوازییانه  و  ئه و  ئه گه ر 
نه گیرێ   چاو  له به ر  گه الن 

سه ڕ  دێته   تارێك  دوارۆژێكی  
قاسملوو  دوكتور  ئێران.  ڕێی  
وه ك كه سێكی  شاره زا بۆ كێشه  
سیاسی ، ئابووری  و كۆمه اڵیه تییه  
خۆی   تێڕوانینی   ئاڵۆزه كان 
چاره سه ری   الیه نگری   هه بوو. 
رێگای   به   سیاسی یه كان  كێشه  
له یه كتر  دیالۆگ و  ئاشتیانه  و 
دابینكردنی   بوو.  دا  تێگه یشتن 
چوارچێوه ی   له   مافه كانی  
قانوونی  دێموكراتێك دا بۆ دابین 
سه قامگیریی   ئاشتی  و  كردنی  
دیموكراسی  به  پێویست ده زانی . 
له گه ڵ  به ربه ره كانیی   بۆیه   هه ر 
نه زه رانه  ته نگ  بیرێكی   هه موو 
حیزبی   كورد و  گه لی   ده كرد.  دا  
به   شانازی   حه قیانه   دیموكرات 
وه ك  هه ڵكه وتووی   رۆڵه یه كی  
كه   بكه ن  قاسملووه   دوكتور 
ره خسا  بۆ  هه لومه رجی   ئه گه ر 
ئینسانه   ئه و  فیكری   بیرو  با، 
كورده  ده یتوانی  بۆ سه قامگیریی  
دێموكراسی  و دابینكردنی  ئازادی  
نه ك هه ر بۆ خه ڵكی  كوردستان و 

به ڵكوو بۆ خه ڵكی  دنیاش  ئێران 
به داخه وه   به اڵم  بێ .  یارمه تیده ر 
تاریك بینانی  حاكم به سه ر ئێراندا 
بیسته م،  سه ده ی   كۆتایی  له  
هه ڵكه وتووی   رۆله ی   قاسملوو 
گه لی  كوردیان له  دایكی  نیشتمان 
خه ڵكه كه یان  واڵت و  ئه ستاند و 
پیاوه   گه وره   ئه و  تواناكانی   له  
به خۆشییه وه   كرد.  به ش  بێ  
نین و  كوێر  وه جاغ  نه ته وه كان 
رۆڵه   له   یه ك  هه ر  نه مانی   به  
كه سانی   هه ڵكه وتووه كانیان 
كه   هه لده كه وێ   لێ   دیكه یان 
كه ڵك  به   بكه نه وه  و  پڕ  جێگایان 
خۆیان و  توانای   له   وه رگرتن 
له بڕان  هێزی   به   به ستن  پشت 
ئیلهام  گه له كه یان و  نه هاتووی  
پیاوانی   گه وره   له   وه رگرتن 
مێژوو و به كاری  به رده وام هه وڵ 
به خته وه ریی   خۆشی  و   ، ده ده ن 
خۆیان  واڵتی   گه ل و  بۆ  زیاتر 
قاسملوو  قوتابیانی   بكه ن.  دابین 
كه   كوردستان  تێكۆشه رانی    و 
دیموكراتی   حیزبی   ریزه كانی   له  
ده كه ن  خه بات  دا  كوردستان 
ئه و راستییه ن.  دیاری   نموونه ی  

چونكه  له  دوای  مه رگی  دوكتور 
هاوسه نگه رانیان  قاسملوو  
بیری   له   وه رگرتن  ئیلهام  به  
ئه وان  كه   رێبازێك  رێبه ران و 
ده ستی   ئااڵی   كردوه ،  دیارییان 
شه كاوه   هه روا  ئه وانیان 
بكه وێته   نه یانهێشتوه   راگرتوه  و 

سه ر هه رد.
نه   نیشتما و ها

ئازادیخوازه كان!
یه   سیاسی   الیه نه   هێز و 
كوردستان و  خه باتگێڕه كانی  

ئێران!
 دوكتۆر قاسملوو له  ده وری  
هێزه   كۆبوونه وه ی   یه كتر 
سیاسییه كانی  ئێران و كوردستانی  
به  یه كێك له  فاكته ره  به  هێزه كانی  
كۆماری   له گه ڵ  به ربه ره كانی  
سه ركه وتن  ئێران و  ئیسالمیی  
ده زانی  و  دا  دیكتاتۆری   به سه ر 
گه النی   هاوخه باتیی   وابوو  پێی  
ئه م  هێزه سیاسییه كانی   ئێران و 
پێناوی   له   یه كگرتنیان  واڵته  و 
دا  هاوبه شه كانیان  ئامانجه  

به سه ر  سه ركه وتن  مه رجی  
دایه .  كۆنه په رستی   دیكتاتۆری  و 
قوتابیان و  وه ك  ئێمه   بۆیه   هه ر 
درێژه ده رانی  رێگای  ئه و رێبه ره ، 
دیكه   جارێكی   دا  بۆنه یه   له م 
گرینگیی   پێویستی  و  له سه ر 
یه كگرتن و هاوخه باتی  له  ئاستی  
دا  پێ   دا  ئێران  كوردستان و 

ده گرینه وه .
ئێمه  له  كاتێكدا یادی  21ساڵه ی  
قاسملوو و  دوكتور  تیرۆری  
كه   ده كه ینه وه ،  هاوڕێیانی  
بزووتنه وه ی  ناره زایه تی  له  ئێران 
له  هه موو كات قووڵتر بۆته وه  و 
زۆر له  چین و توێژه كانی  خه ڵكی  
ناڕاسته وخۆ  راسته وخۆ و  ئێران 
بزووتنه وه   ئه م  به شدارن.  تێیدا 
گه وره ی   كه لێنێكی   به گشتی  
ده سه التداران و  نێو  خستوته  
هه ر  ئێران.  نارازیی   خه ڵكی  
به لكوو  نه وه ستاوه ،  به وه شه وه  
گه وره ی  خستۆته   كه لێنی   درزو 
حاكمییه ت و  په یكه ره ی   نێو 
به ره كی ،  چه ند  به ره كی   و  دوو 
حكوومه تییه كان  ده زگا  دام و 
ناوه ند و  ته نانه ت  به گشتی  و 
یه كانیشی   مه زهه بی   بنیاده  
گرتۆته وه . ئه م بزووتنه وه  به رینه  
به زاندوه  و  سووره كانی   هێڵه  
له   ئیسالمیی   كۆماری   نیزامی  
به راشكاوی   دا  ته واوه یتی  خۆی  
هه ر   . پرسیار  ژێر  هێناوه ته  
دیكه   چی   ئێران  خه ڵكی   بۆیه  
سیسته می   سێبه ری   له   ژیان 
ویالیه ت فه قیهی   و قانوونه  دژی  
دێموكراتێك و ده زگا و دامه زراوه  
سه ركوتكه ره كانی  ئه و رێژیمه  دا 
ته حه مول ناكه ن و بریاریان داوه  
دیكتاتۆری  و  ته مه نی   به   كۆتایی  
بێنن.  ئێراندا  له   سه ره ڕۆیی  
ئێستاكه  كۆمه ڵگه ی  نێونه ته وه ییش 
كۆماری   رێژیمی   رووی   له  
وه ستاوه ته وه  و  دا  ئیسالمی  
ئه و  یاخیبوونی   به   سه باره ت 
په سند  رێوشوین و  له   رێژیمه  
نێونه ته وه یی یه كان،  كراوه  
دیالۆگ،  گرتوه ،  هه ڵوێستی  
یه كگرتن و  نزیكبوونه وه  و  لێك 
ئاستی   له   هاوخه باتی  
رێژیمه دا،  ئه و  ئۆپۆزیسیۆنی  
تره .  پێویست  كات  هه موو  له  
ساڵه ی    21 له   ئێمه   په یامی  
قاسملوودا  دوكتور  شه هاده تی  
بۆ ئۆپوزیسیۆنی  كورد و، ئێرانی  
ئه وه یه  پێكه وه  بكه وینه  دیالۆگێكی  
یه كگرتن  مه به ستی   به   جیددی  
هاوبه شه كان،  ئامانجه   له سه ر 
دژی   له   خه بات  ئه وه ی   بۆ 
جیاوازیدانان و  پاوانخوازی ، 
ده سه اڵتداران  دیكتاتۆریی  

بگه یه نینه  ئاكامی  دڵخواز.
رێبه ری   یادی   بێ   به رێز 
دوكتور  شه هیدمان 
قاسملوو و  عه بدولڕه حمان 

 وهاوڕێیانی ،
بزووتنه وه ی   سه ركه وێ  
خه لكی   رزگاریخوازانه ی  

كوردستان.
بزووتنه وه ی   سه ركه وێ  
ئازادیخوازانه ی  خه ڵكی  ئێران به  
دژی  رێژیمی  كۆماری  ئیسالمیی  

ئێران.

حیزبی  دیموكراتی  كوردستان
ده فته ری  سیاسی 

21 ی  پووشپه ری  1389
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په یامی  ده فته ری  سیاسیی  

حیزبی  دیموكراتی  كوردستان

 به  بۆنه ی  21 ساڵه ی شه هید بوونی  دوكتور قاسملووه وه  
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الیه نگرانی  و  ئه ندامان 
و  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
دیکه ی  کوردییه کانی  رێکخراوه 
به شدار له  رێوڕه سمی په رده الدان 
له  قاسملوو  مۆنوومێنتی  له سه ر 

ڤییه ن!
نوێنه رای  و  که سایه تی 

الیه نه کانی دۆستی گه لی کورد!
ساڵ  یه ک  و  بیست  له  زیاتر 
له رۆژی 13 ی ژوئیه ی  له مه وبه ر، 
که سایه تیی  زایینیدا،  1989ی 
و  كورد  خه باتگێری  و  سیاسی 
سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكڕاتی 
عه بدوڕه حمانی  دوكتور  كوردستان 
به وه  قووڵی  باوه ڕی  كه  قاسملوو، 
هه بوو كه مه سه له ی كورد پێویسته 
دیالۆگه وه  و  سیاسی  رێگای  له 
نوێنه رانی  له گه ڵ  بكرێ،  چاره سه ر 
ڤییه ن  له  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری 
دیپڵۆمات  به داخه وه  كه چی  دانیشت.  
ئێران  رێژیمی  تێرۆریسته كانی 
شارستانییه ت  له  خراپیان  كه ڵكی 
قاسملوو  دوكتور  ئاشتیخوازیی  و 
وتووێژ  مێزی  له سه ر  و  وه رگرت 
په یامی  کردنی  کپ  به مه به ستی 
ئاشتی، دوکتور قاسملوویان شه هید 
دوكتور  مه زن  رێبه ری  له گه ڵ  كرد. 
كاك  هاوڕێ  هه روه ها  قاسملوودا 
ئه ندامی  ئازه ر  قادری  عه بدوڵاڵ 
كۆمیته ی ناوه ندی و نوێنه ری حیزب 
مه ال  فازڵ  دوكتور  و  ئورووپا  له 
مه حموود مامۆستای زانکۆ و دۆستی 
تێرۆریزمی  قوربانیی  بوونه  حیزب 

ده وڵه تیی كۆماری ئیسالمی. 
خه ساره تی  ئه وه نده ی 
قاسملوو  دوكتور  له  ده ستدانی 
گشتی  به  كورد  بزووتنه وه ی  بۆ 

به تایبه تی  دێموكڕات  حیزبی  و 
سیاسه تی  ئه وه نده ش  بوو،  به ژان 
قازانجپه  رستانه ی  و  سازشكارانه 
ده وڵه تی ئۆتریش كه تێرۆریسته كانی 
به ره و  خوێناوییه وه  لیباسی  به 
نه دا  ئیسكۆرت كرد و رێگای  تاران 
ده زگای قه زایی و پۆلیسیی ئه و واڵته 
ره وتی به دواداچوونی عاداڵنه ی ئه و 

ئه نجام  به  جینایه ته 
بووه  بگه یه نن، 
ناڕه حه تی  مایه ی 
خه ڵکی  بێزاریی  و 
هۆگرانی  و  کورد 
مافی  و  ئازادی 
مرۆڤ.  له ساڵه كانی 
تێرۆری  پاش 
نه ی  ا مێر ا جو نا

دوكتور قاسملووشدا 
كه  به پێچه وانه ی 
رێوشوێنه  هه موو 
نێونه ته وه یی یه كان 
بێحورمه تیی  له   و 
به  ئاشکرا 

یی  ه ر و سه ر
چوو  به ڕێوه  ئوتریش دا  ده وڵه تی 
باڵو  و  گۆڕ  هاتنه   سه ره ڕای  بوو، 
نیشانه ی  و  فاکت  زۆر  بوونه وه ی 
به ڵگه  خه رمانی  به  که  نوێ 
مه سئولییه تی  حاشاهه ڵنه گره کانی 
بێئه مال و ئه والی کۆماری ئیسالمی 
که چی  بوون،  زیاد  تێرۆره دا  له و 
حازر  هه رگیز  ئوتریش  حكوومه تی 
سیاسییه کانی  کۆسپه  نه   بووه 
خستنه وه ی  وه گه ڕ  رێگای  سه ر  
دوكتور  تێرۆری  په روه نده ی 

قاسملوو و هاوڕێیانی البه رێ. 
هاوكێشه   كه  كاتێكدا  له  ئه مڕۆ 

به تایبه تی  نێونه ته وه یی یه كان 
نێوه ڕاست  به رۆژهه اڵتی  سه باره ت 
له  هاتوه،  به سه ردا  زۆریان  گۆڕانی 
كاتێكدا كه حکوومه ته دیكتاتۆره كان 
ده ڕووخێن،  یه کدا  دوای  به  یه ك 
و  ئاشتی  بۆ  خه بات  كه  كاتێكدا  له 
رۆژ  گه الن  مافی  و  دێموكراسی 
زیاتر  سه ركه وتنی  رۆژ  دوای  له 

وه ده ست دێنێ، له کاتێکدا كه كۆماری 
ئیسالمیی ئێران زیاتر له هه ر كاتێك له 
دنیادا بێزراوه و به جیددیش كه وتۆته 
نێوده وڵه تی،  كۆمه ڵگای  فشاری  ژێر 
گرینگتر  هه مووی  له  و  سه ره نجام 
بزوتنه وه یه کی  که  هه لومه رجێکدا  له 
خه ڵکیی به هێز و به رباڵو بۆ کۆتایی 
ئێران دا  له  سه ره ڕۆیی  به  هێنان 
وه ڕێ که وتووه و موژده ی راماڵینی 
حاکم  کۆنه په رستانه ی  ده سه اڵتی 
به سه ر ئێرانی دا پێیه، ئیدی نه ک هه ر 
به ڵكوو  مرۆڤدۆستی،  و  عه داله ت 
مه یدانی  هاوکێشه کانی  و  سیاسه ت 

خه مساردیی  چیدیکه   واقعیش 
له پێوه ندی  ئۆتریش  کاربه ده ستانی 
چاالک  ره وای  خواستی  له گه ڵ 
تێرۆری  په روه نده ی  کردنه وه ی 
هاوڕێیانی دا  و  قاسملوو  دوکتور 

پاساو ناده ن.
دانانی  ئاوادا،  ساته وه ختێکی  له  
دوکتور  یادی  به  مۆنوومێنتێک 
شاره  له و  قاسملوو 
قاسملووی  که 
کرا  شه هید  لێ 
ئه وه نده  ئیبتکارێکی 
ته نیا  که  بایه خه   پڕ 
و  سه مبوول  له 
سه مبوولگه رایی دا 
نابێته وه.  خوالسه 
ئه و  دانانی 
مێنته  و نو مۆ
رێزلێنانه له دوکتور 
شه هید  قاسملووی 
بۆ  خه بات  له  و 
میلله ته   ئه و  ئازادیی 
ژیانی  قاسملوو  که 
ته رخان  بۆ  خۆی 
دانا.  له سه ر  شیرینی  گیانی  و  کرد 
ئه و مۆنوومێنته ئامرازێکه بۆ ئه وه ی 
جینایه تی سامناکی کوشتنی قاسملوو 
به  سه ودا  و  سات  ناعه داڵه تیی  و 
نه چنه وه  له بیر  رێبه ره   ئه و  خوێنی 
داهاتووی  و  ئه مڕۆ  نه سله کانی  و 
که  بن  ئاگادار  ئورووپا  و  ئۆتریش 
رێبه رێکی عه وداڵی ئاشتی و ئازادیی 
کورد هه بوو، راست له کاتی وتووێژ 
قه لبی  له  ئامانجانه  دا،  ئه و  له باره ی 
واته  ئازادی   و  ئاشتی  قاڕڕه ی 
و  دڕ نده یی  له وپه ڕی  و  ئورووپادا 
ده وڵه مه ندی  تۆماری  ناعه داڵه تی دا 

ژیانی پڕ به  رهه می پێچرایه وه.
ئه و  دانانی  زیاتر،  له وه ش 
بۆ  هه نگاوێکه  مۆنوومێنته 
واڵتی  بۆ  ئێعتبار  گه ڕاندنه وه ی 
رێگای  رێبوارانی  ئیدی  ئۆتریش. 
ده توانن  کورد  خه  ڵکی  و  قاسملوو 
یه ک  و  بیست  ئه گه ر  که  بن  دڵنیا 
ده سه اڵتد ارانی  له  مه وبه ر  ساڵ 
ئۆتریش پێش هه موو شتێک له سه ر 
ئابڕووی خۆیان هه ناسه ی  حیسابی 
کرده  کورده کانیان  خنکێندراوی 
رۆژ،  قازانجی  کۆمه ڵێک  ده سمایه ی 
ئۆتریش دا  گه لی  له نێو  ئه مڕۆ  ئه وا 
وا  داموده زگای  و  که سایه تی 
له  پشتیوانی  راده ی  تا  که  هه ن 
بۆ  ره سمی  هه نگاوی  هه ڵێنانه وه ی 
غه دره،  ئه و  کردنه وه ی  قه ره بوو 
و  گرینگه  به الوه  مه سه له یه یان  ئه و 
به ده رخۆنه  دیزه  چیدیکه  نایانه وێ 

بکرێ و به فه رامۆشی بسپێردرێ.
ده زانین  به پێویستی  کۆتاییدا  له 
به  خۆمان  ده سخۆشیی  و  سوپاس 
هه موو ئه و که سانه ی له جێبه جێکردنی 
مۆنوومێنته دا  ئه م  دانانی  پرۆژه ی 
تێکۆشاون و ماندوو بوون به تایبه تی 
عه تا  کاک  دڵسۆز  پێشمه رگه ی  به 
له م   که  ئێوه  هه موو  به   و  نه سیری 
رابگه یه نین.  به شدارن  رێوڕه سمه دا 
له  خۆمان  ئه مه گناسیی  هه روه ها 
ئوتریشیانه دا  نیهاده  ئه و  به رامبه ر 
پشتیوانی  و  رێگاخۆشکه ر  که 
بوون  ئیبتکاره  ئه و  جێبه جێبوونی 

ده رده بڕین. 
مۆنوومێنته که  دانانی  ده با 
سه ره تای ره وتی قه ره بوو کردنه وه ی 
و  سات  و  ناعه داڵه تی  رابردووی 
بێ  دیکتاتۆرانه  ئه و  له گه ڵ  سه ودا 

که بۆ له نێوبردنی ئازادیخوازان هیچ 
سنوور و پره نسیپێک نایانگێڕێته وه. 
ئه وتۆ  ره وتێکی  که  ئاشکرایه 
فاکته ره  له   به شێک  وه ک  ده توانێ 
هانابه خشه كانی خه باتی گه لی کورد 
و سه رجه م خه ڵکی ئێران بۆ کۆتایی 
سه ره ڕۆیی  و  دیکتاتۆری  به  هێنان 
ئۆگرانی  و  رێبواران  کاریگه ر  بێ. 
هه رگیز  شه  هید  قاسملووی  رێگای 
و ن  خۆیان  رێبه ری  گه شی  خوێنی 
ناكه ن، به اڵم به سزا گه یاندنی بكوژانی 
ره سمیی  کردنی  ریسوا  و  قاسملوو 
قاسملوو  تێرۆری  فه رمانده رانی 
ساڕێژهه ڵنه گری  زامی  به  هه توانێک 
که سایه تییه   ئه و  بوونی  شه هید 
گه وره یه  ده به خشێ و له  خه بات بۆ 
وه دیهێنانی ئامانجه کانیدا که ئامانجی 
گه لی  قبووڵی  گه لی کورد و جێگای 

ئۆتریش بوون شێلگیرتریان بکا. 
رێبه ری  پاكی  گیانی  له  ساڵو 
عه بدولڕه حمان  دوكتور  شه هیدمان 
قوربانیانی  سه رجه م  و  قاسملوو 
ئیسالمیی  كۆماری  تێرۆریزمی 

ئێران.
له  و  دادپه روه ری  له  ساڵو 
كه  نێوده وڵه تی  دیپڵۆماسییه كی 
ئیدئاله کانی مافی مرۆڤ له  سه ره وه ی 

ئامانجه كانی داده نێ.
   سه ركه وتن بۆ خه باتی ره وای 
له  ئێران  خه ڵکی  و  كورد  نه ته وه ی 

پێناوی ئازادی دا. 

حیزبی دێموکراتی کوردستان
ده فته ری سیاسی

17 ی ژوئیه ی 2010

په یام بۆ رێوڕه سمی په رده الدان له سه ر مۆنوومێنتی

 بیره وه ریی تێرۆری دوکتور قاسملوو و هاوڕێیانی له ڤییه ن 

ده ره وه ی  کومیته ی  هەواڵی  ناوەندی 
 - کوردستان  دێمۆکرات  حیزبی  واڵتی 
شاری  له    2010/7/17 ڕۆژی  ئوتریش:   
به   ئوتریش،  واڵتی  پێته ختی  ڤییه ن 
دانیشتووی  کوردی  سه دان  به شداریی 
و  حیزب  نوێنه رایه تیی  و  هه نده ران 
که سایه تییه   و  کوردستانی  ڕیکخراوه  
ده روازه ی  رووبه رووی  له   سه ربه خۆکان 
له مه وبه ر  ساڵ   21 که   بینایەی  ئه و 
د.  دێمۆکرات  حیزبی  گشتیی  سکرتێری 
چەپەڵ  ده ستی  به   هاوڕێیانی  و  قاسملو 
کۆماری  ترۆریسته کانی  ناجوانمێرانه ی  و 
ئیسالمیی ئێرانی تێدا شه هید کران، په رده  

له  سه ر مۆنۆمێنتی ئەو نەمرانە الدرا.
به رنامه   داونیوه ڕۆ   2 کاتژمێر  له  
نه ته وایه تیی  سروودی  خوێندنه وه ی  به  
به شدارانه وه   تێکڕای  له الیه ن  ڕه قیب  ئه ی 
بێ  خۆلەکێک  ئینجا  و  کرد  پی  دەستی 
ده نگی بۆ ریزگرتن له  گیانی پاکی شه هیدان 

راگەیه ندرا .
لەالیەن  رێوڕەسمەکەدا  سەرەتای   له 
هاوسه ری  قاسملوو  نه سرینی  خاتوو  
شه هید د. قاسملوو و کاک عه تا نه سیری 
مۆنۆمێنتی شه هیدانی  کۆمیته ی  به رپرسی 
الدرا،  مۆنۆمێنته که   سه ر  له   په رده   ڤییه ن 
پێویسته  بگوترێ که  مۆنۆمێنته که  به  ئااڵی 

پیرۆزی کوردستان داپۆشرابوو.
وته یه کی  له   نه سیری  عه تا  کاک 
کردو  میوانه کانی  هاتنی  به خێر  دا  کورت 
پاشان  کرد.  به شداربووانی  سوپاسی  و 

وته یه کی  له   قاسملوو  نه سرینی  خوشکه  
کورت دا خۆشحاڵیی خۆی له وه  ده ربڕی، 
ساڵه ی   21 یادی  له   کارێک  وه ها  که  
شه هیدانی ڤییه ن دا کراوه و به  هه نگاوێکی 

زۆر باشی وه سف کرد.
به ڕێز  الیه ن  له   حدکا  په یامی  پاشان 
کرا  پێشکه ش  کاک حه سه نی شه ڕه فییه وه  
هەروەها کاک رەحیم محەممەدزادە پەیامی 
دێمۆکراتی  حیزبی  سیاسیی  دەفتەری 
کرد.  پێشکەش  بۆنەیه وە  بەم  کوردستانی 
یه کبوون  و  ئاشتی  کۆمیته ی  پەیامی 
په یامێکی دیکەی ئەم بۆنەیە بوو که  له  الیه ن 
پێشکه ش  پووره وه   فه رخه   که ریمی  کاک 
کرا. که سایه تیی تێکۆشه ر و دۆستی هه ره  
د.  تێکۆشانی  و  خه بات  ده ورانی  نزیکی 
قاسملووی نەمر، مامۆستا عبدوڵاڵ حه سه ن 
زاده  وته یه کی بەم بۆنەیه وە و له  یادی ئه م 
رێبەرە مەزنەدا پێشکه ش کرد.به ڕێزیان لە 
بەشێکی وتەکانی دا وتی: ئه وه ش یه کێکه  له  
ئه گه ر  قاسملوو،  دوکتۆر  عه زه مه تییه کانی 
هه موو  دا  حه یاتی  له   قاسملوو  دوکتۆر 
هه وڵی ئه وه  بوو که نه ته وه ی کوردو  هێزه  
سیاسیه کانی به  برایەتی و ئاشتی به یه که وه  
هه ڵسوکه وت بکەن، ئه وه تا دوای 21 ساڵ 
له ده وری  ڕێبوارانی  بوونیشی  شه هید 
به  دۆست و  ئه وه ی  بۆ  یه ک کۆده کاته وه  
دوژمن نیشان بده ن که  ئه ندامانی بنه ماڵه ی 
ده توانن  کات  هه موو  دیمۆکرات  گه وره ی 
روو به  دۆست و دوژمن یه کڕیزی نیشان 
ئامانجه کانی قاسملوو وه فادار  به   بده ن و 

بن. 
له  به شێکی دیکه ی وته کانی دا مامۆستا 
وه ک  نه سیری  عه تا  کاک  له   ده ستخۆشی 
حیزب  دێرینی  تێکۆشه ری  و  ئه ندام  که م 
خاتوو  بەڕێزەکەی  هاوسه ره  هه روه ها  و 
درێژه ی  له   مامۆستا  کرد.  ئاره زوو 
وته کانی دا گوتی ئه گه ر له  واڵتی ئوتریش 
چوارساڵ  نزیکه ی  که   نووسراوه یه ی  ئه م 
به   بیده م  بوو  شانازیم  من  له مه وه به ر 
له   نووسینی  بۆ  هاوڕێیان  و  عه تا  کاک 
به   وشه   به   وشه   مۆنۆمێنته،   ئه م  سه ر 
پەیوه ندیداره کانی  ده زگا   و  دام  ته ئیدی 
ئه وان  به اڵم  نه گه یشتوه ،  ئوتریشی 
هاوکاری ئێمه یان کردوه و ئه گه ر ئێستا به  
جێگای ترۆریسته کانی جمهوری ئیسالمی 
دنیا  نووسراوه ،  ئێرانییه کان  ترۆریسته  
ده زانێ که  ترۆریسته  ئێرانییه کان کێن و چ 

که سانێک له  ئێران دا ترۆریستن.
مامۆستا  وته کانی  دوابه دوای 
نیشتیمانیی  یه کیه تیی  له   هه ریه ک  په یامی 
پارتی دیمۆکراتی کوردستان،  کوردستان، 
پارتی  گۆڕان،  بزووتنه وه ی  ئه نجومه نی 
)پژاک(،  کوردستان  ئازادی  ژیانی 
ڕێکخراوی   ، ڤییەن،  له   کوردی  مه ڵبه ندی 
کۆمه ڵه  کوردستانیه کان )فایکۆم( له  الیه ن 

نوێنه رایه تییه کانه وه  پێشکه ش کرا.
کوردستان  زه حمه تکێشانی  کۆمه ڵه ی 
به م بۆنه وه  په یامێکی بۆ به ڕێوه به رانی ئه م 

رێوڕه سمه   ناردبوو. 
ناوه رۆکی تێکڕای ئه م په یامانه  هه ڵگری 

یه کگرتنی  ئه ویش  بوو،  گرینگ  داوایه کی 
هێزه کوردستانییه کان  زووتری  هه رچی 
بنه ماڵه ی  برایه تیی  و  ته بایی  و  گشتی  به  
ڕێگای  ڕێبوارانی  و  دیمۆکرات  گه وره ی 
به   قاسملو  دوکتۆر  مه زن  شه هیدی 

تایبه تی.
تر  یه کێکی  مرادی  گوڵمرادی  دوکتۆر 
له  که سایه تییەکانی بەشداری رێورەسمەکە 
پێشکه ش  په یامی  بۆنه یه دا  له م  که   بوو 

کرد.
ده نگه   به   شێربه گی  ئه حمه دی  کاک 
له  هه ست و به  جۆش و خرۆشه که ی  پڕ 
بۆنه یه  وه   به م  سۆزی  به   په خشانێکی 

پێشکه ش کرد. 
تێکۆشەری  بابایی  سه دیقی  کاک 
دێموکرات    حیزبی  ریزەکانی  ناو  دێرینی 

په یامێکی کورتی پێشکه ش کرد.
رێورەسمە   ئه م  دیکه ی  به شیکی  له  
حدکا،  حدک،  له   هه ریه ک  نوێنەرانی  دا 
پژاک و فایکۆم تاجه  گوڵینه یان له  به رده م 

مۆنومێنتی شه هیدانی ڤییه ن دانا.
کۆتایی ئه م ئەم رێورەسمە  سروودی 
نه ته وایه تیی ئه ی ڕه قیب بوو که  به  ده نگی 
هاوڕێیەتی  و  شێربه گی  ئه حمه دی  کاک 

تێکڕای به شدار بووان گوترایەوە.
زۆرله   خه ڵکانێکی  بگوترێ  پێویسته  
هه ر  ئه ندامانی  و  الیەنگران  و  دۆستان 
دوو حدک و حدکا و هه روه ها ئه ویندارانی 
واڵته کانی  زۆربه ی  له   ڕابه ر  قاسملوی 
ئوروپا وه  بۆ به شداری له م ڕێوڕه سمه  دا 

هاتبوونه  واڵتی ئوتریش.
به شدارانی ئه م رێوڕه سمه  له  فه زایه کی 
نیوی  و  چوار  کاتژمێر  دۆستانه دا  ته واو 
دوانیوه ڕۆ شوێنی ڕێوڕه سمه که یان به جێ 

هێشت.

ڕێوڕه سمی پەردەالدان 
لە سەر مۆنۆمێنتی شه هیدانی ڤییه ن

سپاسنامه:

 یه کگرتن زامنی سه رکه وتنمانه 
دیموکراتی  حیزبی   سیاسی   ده فته ری   به ڕێز 

کوردستان  !
بونتان  به شدار  به   خومان  زانینی  پی  و  سپاس   
له  ریووره سمی په رده الدان له  مونومینتی  د. قاسملوو 
ڤییه ن   له      17.07.2010 روژی  که   ڤییه ن  شه هیدانی 

پایه ته ختی  ئوتریش  به ریوه  چو ده ر ده برین .
سپا س بۆ ئیوه ی به ریز،بۆ ئیوه ی دیموکرات که  به  
بانگه وازمان هاتن تا دیسانه وه  دوای 21سال له  تیروری  
ره هبه ری  ئاشتی  و ئازادی  بۆ کورد و کوردستان ، 
دوکتور عبدولره حمان  قاسملو  و هاورییانی ، به  یه ک 
ده نگ  بلین : ئیمه   ریبازی  ریگای  توین  قاسملوی  

نه مر، ئیمه   شاگردانی مه کتبی توین قاسملوی نه مر.
که    به  شه هیدانمان  دا  به لینمان  به شداربونتان   به  
رێزیان لی ده گرین به  هه ل بژاردنی ریگای ئه وان، هاتن 
تیروریستانی   ده نگ   یه ک  به    و  یه که وه   به   هه مۆ  تا 

رژیمی ئیران  له مه   زیاتر  رسوا بکه ین .     
مه زنی  رێبه ری  نرخه که ی  به   وته   تا  ئیوه هاتن 
به    ، به دنیا  قاسملو   عبدالرحمان  دوکتور  کاک  کورد 
تیروریستان  و تیروریستپه روه ران را بگینین که  ده ی 
پیدانی  دریژه   شه هیدانمان  بو  پاداش  باشترین   : گوت 

ریگایانه .
له ناو  ده ست  و  ده نگ  یه ک  به   وا  ئیوه   بۆ  سپاس 
ده ستی یه کتر هاوارمان کرد بژی ئازادی ،بژی ئاشتی 

،بژی یه کبون ویه کگرتنمان.

به  سپاسه وه 
کۆمیته ی مونومینتی د. قاسملو و شه هیدانی ڤییه ن

 ئاره زو و عه تا نه سیری
 

ئوتریش – ڤییه ن          
20.07.2010

  



 
31ی پووشپه ڕی 1389ژماره : 539      5 سیاسی

خێراتر بوونی رەوتی تەریك 
كەوتنەوەی ئێران لە جیهان دا

    
      مه سعوود ره واندوست

و  دوایی دا  ساڵەی  چەند  لەم 
بە تایبەت دوای هاتنە سەركاری 
نژاد  ئەحمەدی  مەحموود 
ئێران،  كۆماری  سەرۆك  وەك 
سەربزێوییەكانی  و  سەركێشی 
رێسا  و  یاسا  ئاست  لە  ئێران 
تایبەت  بە  و  نێونەتەوەییەكان 
ئەم  ناوكیی  بەرنامەی  بواری  لە 
واڵتەدا كەوتۆتە قۆناغێكی خێراتر 
لە  ئەگەر  ئێران  و  بەرچاوتر  و 
هەوڵی  خاتەمی دا  سەردەمی 
درۆشمی  گۆڕی  بەهێنانە  دەدا 
شارستانییەكان  وتووێژی 
كۆمەڵگه ی  لەگەڵ  سازان  و 
سیمای  بەجۆرێك  نێونەتەوەیی 
نێونەتەوەیی دا  ئاستی  لە  ئێران 
لە  بەاڵم  دەربخا،  دڵخوازتر 
ئەحمەدی نژاددا  سەردەمی 
و  بۆوە  پێچەوانە  رەوتە  ئەم 
دەوڵەتەكەی  و  نژاد  ئەحمەدی 
و  یاسا  بە  بایەخ  كەمتر  زۆر 
نێونەتەوەییەكان  چاوەڕوانییە 
دەدەن و بە ئاشكرا یاساو رێسا 
دەكەن  پێشێل  نێودەوڵەتییەكان 
كۆمەڵگه ی  داوای  سەرەڕای  و 
نێونەتەوەیی بۆ راگرتنی بەرنامە 
گوماناوییەكانیان  ئەتومییە 
راناكێشن  داوایانە  ئەم  بۆ  مل 
ئەنجومەنی  بڕیارنامەكانی  و 
و  دەزانن  بایەخ  بێ  بە  ئاسایش 
یاساو  ئەو  هەموو  لە  سەرپێچی 

رێسا و بڕیارنامانە دەكەن.
و  سەركێشی  ئەم  كۆی 
كاربەدەستانی  بڕیارشكێنییانەی 

ئێران بۆتە هۆی مەحكووم بوون 
لە  ئێران  مانەوەی  تەریك  و 
ئەم  هەتا  و،  جیهانیدا  كۆمەڵگای 
دەكێشن  درێژە  سەركێشییانە 
تەریك  لە  جیهانی  كۆمەڵگای 
كردنی  مەحكووم  و  خستنەوە 
دەنگتر  یەك  و  هاوڕاتر  ئێران 
دەبێ و دەرچوونی یەك لە دوای 
ئەنجومەنی  بڕیارنامەكانی  یەكی 
ئاسایش لە دژی ئێران نیشانەی 

هاودەنگییە  ئەم  بەرچاوی 
نێونەتەوەییەیە. 

ئێرانیش  بەرامبەردا  لە  دیارە 
ئیمتیازی  دانی  بە  داوە  هەوڵی 
كەڵك  و  ئابووری  جۆراوجۆری 
ناوچەیی  پێوەندییە  لە  وەرگرتن 
هێزە  نێوان  جیهانییەكانی  و 
بۆ  مانۆر  مەیدانی  گەورەكان 

نێوەدا  لەم  و  بكا  بەرینتر  خۆی 
لەگەڵ  بەربەرەكانی  وێڕای 
كردنی  هاودەنگ  بۆ  هەوڵەكان 
ئێران،  لەدژی  جیهانی  كۆمەڵگای 
پێشی  بردنە  بۆ  زیاتر  كاتی 
بەرنامە ناوكییەكانی خۆی بكڕێ. 
لەم نێوەدا تێبینی و بەرژەوەندییە 
گەورەكان  هێزە  ئابوورییەكانی 
بە تایبەت ئورووپاش كەم و زۆر 

یارمەتیدەری ئێران بووە. 

بە  و  دواییانەدا  لەم  بەاڵم 
راپەڕینەكانی  دوای  تایبەت 
دوای  بە  ئێران  خەڵكی  پاری 
پاوانخوازی  قۆڵی  كودیتای 
خولی  هەڵبژاردنەكانی  لە  رێژیم 
و  كۆماری دا،  سەرۆك  دەیەمی 
سوور  و  بەردەوامیی  دوای  بە 
بەرنامە  لەسەر  ئێران  بوونی 

ناوكییەكانی، كۆمەڵگای جیهانی و 
ئامریكا  هەموانەوە  سەرووی  لە 
بوونەتەوە  نزیك  باوەڕە  لەو 
ئێران  ناوكییەكانی  بەرنامە  كە 
ئامانجی نیزامییان هەیە و دەكرێ 
بەو  ئورووپا  و  ئامریكا  بڵێین 
ئێران  كە  گەیشتوون  قەناعەتە 
بە  دەستراگەیشتن  شوێن  بە 
بۆیە  هەر  ئەتۆمییەوەیە.  چەكی 
ئێران  سەر  بۆ  فشارەكانیان 
دەركردنی چوار  زیاتر كردوە و 
بە  ئێران  دژی  لە  بڕیارنامە 
كردەوە مەیدانی مانۆری لە ئێران 

تەنگ كردۆتەوە. 
هەوڵی  ئێران  نێوەدا  لەم 
زیاتر  بوونەوەی  نزیك  بە  داوە 
گەورەی  ئیمتیازی  دانی  و 
دژبەری  واڵتانی  بە  ئابووری 
لە  و  التین  ئامریكای  لە  ئامریكا 
بەستن  پشت  گرینگتر  هەمووی 
ئابووری  قووڵی  پێوەندیی  بە 
لەگەڵ رووسیە و چین كە وەك 
بەرەی  سەنگەرەكانی  دوایین 
رۆژهەاڵت لە بەرامبەر رۆژئاوادا 
شێوەیەك  هەر  بە  دەدەن  هەوڵ 
بەرەی  بۆ  مەیدانەكە  هەموو  بێ 
كەلێن  نەكەن،  چۆل  رۆژئاوا 
جیهان  واڵتی  ریزی  نێو  بخاتە 
كە  كاتانەدا  لەو  تایبەت  بە  و 
ئەنجومەنی  لە  ئێران  پەروەندەی 
ئاسایش لە سەر مێزە و واڵتانی 
ئەندامی ئەم ئەنجومەنە خەریكی 
نوێ  بڕیارنامەی  كردنی  تاوتوێ 

لە دژی ئێرانن. 
باسكرا  وەك  هەر  دیارە 
جار  هێندێك  توانیویەتی  ئێران 
وەدەست  پشتیوانیش  ئەگەر 

نەهێنی النیكەم دژایەتیی هێندێك 
چین  و  رووسیە  وەك  واڵتی 
لەگەڵ بەرنامە ئەتۆمییەكانی كەم 
ئەم  بكاتەوە، ئەگەرچی هەمووی 
ئێران  دژی  لە  كە  بڕیارنامانە 
پەسند كراون دەنگی ئەرێنیی ئەم 

دوو واڵتەشیان لەپشت بووە. 
بۆ  وتووێژەكان  رەوتی  لە 
بڕیارنامەی  دوایین  پەسندكردنی 
ئێران  ئاسایشیش دا  ئەنجومەنی 
بە  بەرنامەیەك  هێناگۆڕی  بە 
و  برێزیل  و  توركیە  هاوكاریی 
لە  بەشێك  ئامادەیە  ئەوەیكە 
ئۆرانیۆمی خۆی بنێرێتە دەرەوەی 
دا  هەوڵی  پیتاندن،  بۆ  ئێران 
پرۆسەی دەنگدان بە بڕیارنامەكە 
بوونی  سوور  بەاڵم  بخا.  وەدوا 
پێشگرتن  لە  جیهانی  كۆمەڵگای 
بە  ئێران  دەستراگەیشتنی  لە 
چەكی ئەتۆمی بووە هۆی ئەوەی 
لە  كەلك  نەتوانێ  ئەمجارە  ئێران 
پشتیوانیی دوو واڵتی رووسیە و 
چین وەرگرێ و ئەگەرچی توركیە 
تووڕەیی  نیشانەی  بە  برێزیل  و 
لە گوێ نەدانی كۆمەڵگای جیهانی 
ئێران  لەگەڵ  بەرنامەكەیان  بە 
نەدا،  بڕیارنامەكە  بە  دەنگیان 
لەدژی  بڕیارنامەیەش  ئەم  بەاڵم 

ئێران پەسند كرا.
بڕیارنامەیە  ئەم  پەسندكرانی 
كە  راستییەیە  ئەم  نیشاندەری 
دێ  هەتا  ئێران  مانۆری  بازنەی 
كۆمەڵگای  و  دەبێتەوە  تەنگتر 
رووبەڕوو  لەسەر  جیهانی 
لەڵ  جیددی  بوونەوەی 
و  ئێران  ناوكییەكەی  بەرنامە 
داوا  ئاست  لە  سەركێشییەكانی 
نێودەوڵەتییەكان  بڕیارنامە  و 

سوورتر دەبێ. 
رەوتە  ئەم  درێژەی  لە  هەر 
لە حەوتووی رابردوودا دیمیتری 
كۆماری  سەرۆك  مێدوێدیێف 
بێ  هەڵوێستێكی  لە  رووسیە 
لە  ئێران  كە  رایگەیاند  وێنەدا 
چەكی  بەرهەمهێنانی  توانای 
ئەتۆمی نزیك بۆتەوە و داوای لە 

ئێران كرد كە هاوكاریی كۆمەڵگای 
هەڵوێستەی  ئەم  بكا.  جیهانی 
باراك  الیەن  لە  كە  مێدوێدیێف 
ئۆباماوە زۆر بە گەرمی پێشوازی 
نزیك  نیشانەی  الیەك  لە  لێ كرا 
لە ئامریكایە  بوونەوەی رووسیە 
لە سیاسەتی جیهانی دا لە الیەكی 
بوونی  چۆل  نیشانەی  دیكە 
تەریك  و  ئێران  سەری  پشت 

مانەوەیەتی. 
بۆ  مێدوێدیێف  هەروەها 
حەوتووی  لە  جار  دووەمین 
ئانگێال  دیداری  لە  و  رابردوودا 
مێركێل سەدری ئەعزەمی ئاڵمان  
ئێران  ئەگەرچی  كە  رایگەیاند 
بۆ  گرنگە  بازرگانیی  شەریكێكی 
رووسیە بەاڵم ئەوە بەو مانایە نیە 
كە لە ئاست بەرنامە ناوكییەكەی 
ئێران كەمتەرخەم بن و رەخنەی 
ناوكییەكەی  بەرنامە  لە  توندی 
هاوكاریی  داوای  و  گرت  ئێران 

لێ كرد. 
كە  توركیەش  نێوەدا  لەم 
جیهانی  ئیرادەی  بە  هەستی 
ئێران  خستنەوەی  تەریك  بۆ 
جیددی  بوونەی  رووبەڕوو  و 
كردوە،  سەركێشییەكانی  لەگەڵ 
هاوكاری  لە  خۆی  وردە  وردە 
بەرنامە  لەگەڵ  پێوەندی  لە 
ناوكییەكەی ئێران دەكێشێتەوە و 
بەمجۆرە هەموو كارتەكانی ئێران 
دەسووتێن.  یەكدا  دوای  بە  یەك 
خێرایانە  ئاڵوگۆڕە  ئەم  هەمووی 
و  ئێران  نێوان  پێوەندییەكانی  لە 
هاوپەیمانی  وەك  واڵتانەی  ئەو 
لەسەر  حیسابی  ستراتێژیك 
خێراتر  نیشانەی  كردبوون 
بوونی رەوتی تەریك که وتنه وەی 
جیهانی دایە  كۆمەڵگای  لە  ئێران 
و  هەڵە  سیاسەتە  ئاكامی  كە 
كاربەدەستانی  چەوتەكانی 
ئاستی  لە  ئیسالمی  كۆماری 

نێوخۆیی و نێونەتەوەیی  دایە. 

عه لی بداغی

جیهانیی  رۆژی  پوشپه ڕ  25ی 
هۆشبه ره کانه .  مادده   دژی  خه بات 
له   کورت  ئاوڕێکی  تا  بیانوویه که   ئه وه  
ئێران  له   مادده هۆشبه ره کان  کێشه ی 
وه اڵمێک  و  بده ینه وه   دا  کوردستان  و 
بۆ  که   وه رگرینه وه   پرسیاره   ئه و  بۆ 
زیاتر  رۆژ  به   رۆژ  ئێران  کۆمه ڵگای 
نوقمی ئه و قه یرانه  ماڵویرانکه ره  ده بێ؟

دیارده ی ئێعتیاد به  ماده  هۆشبه ره کان 
دیارده یه کی  مادانه   به و  بازرگانی  و 
جیهانییه . به اڵم ئه وه  که  بۆچی زیانه کان 
دیارده یه   ئه و  ده ره نجامه کانی  و 
یه ک  وه ک  کۆمه ڵگاکان  هه موو  له  
ماڵوێرانکه ره   به اڵ  ئه و  بۆچی  و  نییه  
کۆمه ڵگاکان  هه موو  له   یه ک  وه ک 
به   پێوه ندیی  نه سه ندوه ،  په ره ی  دا 
راده ی  که   هه یه  فاکتۆریک  کۆمه ڵه  
بواره   کۆمه ڵگاکان،  گشتیی  وشیاریی 
ده سه اڵت  جۆری  و  کۆمه اڵیه تییه کان 
و  به ها  و  نۆرم  و  حکوومه ته کان  و 
گرینگترینی  کۆمه اڵیه تییه کان  بایه خه  

ئه و هۆکارانه ن.
ده سه اڵت  جۆری  بۆ  که   ئه وه ی 
ده گه ڕێته وه ،  دا  ئێران  کۆمه ڵگای  له  
ده سه اڵتێکی  ئیسالمی  کۆماری 

گه لییه،  دژی  و  نادێموکراتیک 
خه ڵکه که ی  له   خۆی  شه رعییه تی 
کۆمه ڵگاش  وشیاریی  و  وه رنه گرتوه  
به  مه ترسییه کی گه وره  بۆ سه ر مان و 
درێژه ی ته مه نی ده سه اڵتداره تیی خۆی 
هه وڵی  به رده وام  بۆیه ش  هه ر   ده بینێ. 
له   کۆمه ڵگای  توندی  چاوه دێریکردنی 
به و  و  داوه   خولقێنی  قه یران  رێگه ی 
سه رهه ڵدان  که   ویستوویه تی  جۆره  
کپ  ناره زایه تییه کان  و  سه ربزێوی  و 
ئه و  بۆ  بکا. رێژیمی کۆماری ئیسالمی 
رێگه پێدان  به   باشی  به   زۆر  مه به سته  
به  باڵو بوونه وه ی مادده  هۆشبه ره کان 
چه کی ئێعتیادی بۆ مه هار کردنی الوان 
کار  به   کۆمه اڵیه تییه کان  بزووتنه وه   و 

هێناوه . 
بۆ  ئیسالمی  کۆماری  رێژیمی 
په ره سه ندنی  هۆکاره کانی  پاساودانی 
دیارده ی ئێعتیاد جیرانه تیی ئه فغانستان 
ده کاته  بیانوو، به اڵم تا ئیستاش ئاماده  
نه بوه  وه اڵمی ئه و پرسیاره  بداته وه  که  
ئه فغانستان  دراوسێی  تاکه   ئیران  خۆ 
نیه  و باشه  ئه دی بۆ ئێعتیاد له  خودی 
له  سه تا حه فتای  ئه فغانستان که  زیاتر 
به رهه م  لێ  دنیای  هۆشبه ره کانی  ماده  

ده هێندرێ، یه ک له  ده ی ئێران نیه ؟
دا  رواڵه ت  له   که   ئیسالمی  کۆماری 

شه ڕی  هه موو واڵتانی زلهێز و پڕ چه ک 
ده کا و له  نێو خۆی واڵتیش دا به  قه ولی 
به رهه ڵستکارێکی  هه موو  ملی  له   خۆی 
داوه  و که س توانای سه ربزێویی نییه ، 
تێدا  گوریسی  ماسته   ئه و  ئه گه ر  ئه دی 
له   به ربه ره کانی  و  شه ڕ  له   چۆنه   نیه  
هۆشبه ره کان  مادده   بازرگانانی  گه ڵ 
دانی  خۆشی  بۆ   و  خواردوه   شکستی 

پی دا ده نێ؟
وه زعییه تی  له   گشتی  کردنێکی  باس 
مادده   به   ئێران  کۆمه ڵگای  تێوه گالنی 
تاڵمان  دیمه نێکی  دووره   هۆشبه ره کان 

له و وه زعه  بۆ ده خاته  به رچاو:
لە  پتر  ئەوە  رەسمییەكان  ئامارە 
 2 بوونی  لە  باس  بەردەوام  ساڵە!   10
دا  ئێران  كۆمەڵگای  لە  موعتاد  میلیون 
رەسمییەكانیش  غەیرە  ئامارە  دەكەن، 
بە  هێندێكشیان  بە 6تا8 و  ئەو رێژەیە 
گرینگ  دەقەبڵێنن.  كەسی  میلیون   10
رۆژبە  قەیرانە  ئەم  كە  ئەوەیە  لێرەدا 
دەستێنێ،  پەرە  ئێراندا  لە  زیاتر  رۆژ 
نزمتر  دێ  تا  تووشبووان  تەمەنی 
بۆ  ماڵوێرانكەرە  بەاڵ  ئەم  پێی  دەبێ، 
تەنانەت  و  ناوەندی  قوتابخانەكانی 
سەرەتاییش كراوەتەوە و ئیعتیاد لە نێو 
خۆی  پتر  دێ  تا  دا  ژنانیش  و  كچان 

دەردەخا.

لەوەش  گرینگتر   
ئیعتیاد،  كە  ئەوەیە 
خەسارە  پەرەسەندنی 
نی  كا تییە یە اڵ مە كۆ
دیكەشی لێ كەوتۆتەوە. 
مندااڵنی  تەاڵق،  رێژەی 
نەخۆشیی  سەرشەقام، 
و  لەشفرۆشی  ئیدز، 
بەردەوام  خۆكوژی 
دەچنە  ئێراندا  لە 
ئەم  سەرەكیی  هۆكاری  و  سەرێ 
قووڵبوونەوە  بۆ  بوونەوەیەش  بەرز 
لە  ئیعتیاد  قەیرانی  پەرەسەندنی  و 
ده گه ڕێته وه .  دا  ئێران  كۆمەڵگای 
داننانی  ئەوانەش  هەمووی  لە  گرینگتر 
سەر  و  شكست  بە  رێژیم  بەرپرسانی 
نەكەوتنی كۆماری ئیسالمی لە كۆنترۆڵ 
ئەم  خەسارەكانی  رادەی  راگرتنی  و 
ئاكام  بێ  و  كۆمەاڵیەتییە  قەیرانە 
مانەوەی بەناو بەربەرەكانی و خەبات! 

دژی ئەم قەیرانەیە.
جۆر   1700 دا  ئێران  بازاری  لە 
سەنعەتی  شیمیایی،  سڕكەری  ماددەی 
و سوننەتی هەیە كە کاریگەریی مەنفیی 
بەهۆی  شیمیایییەكان  سڕكەرە  ماددە 
سەر  لە  ئەوتۆ  زانیاریی  نەبوونی 
جۆری ئەو ماددانەو نەناسراو بوونیان 
ئێران  كۆمەڵگای  لە  زەبری  قورسترین 
موعتادی  میلیون   3 لە  پتر  وەشاندوە. 
تووشبوون  مەترسیی  بەردەوام  ئێران 

بەو نەخۆشییەیان لەسەرە. 
سڕكەرەكان  ماددە  قاچاغچیانی 
و  گرتن  »مصونیت«ی  باشترین 
زیندانی كرانیان لە ئێران دا هەیە. باڵو 
بوونەوەی ماددە هۆشبەرەكان لە ئاكامی 
هەڵوەرینی ئەو جۆرە ماددانەدا نییە كە 

و  ئورووپا  دەچنە  ئێرانەوە  رێگەی  لە 
تەواو  شێوەیەكی  بە  بەڵكوو  دەرەوە، 
سیستماتیك لە كۆمەڵگای ئێران دا باڵو 

دەبێتەوە.
بەرپرسی  ئەییووبی،  مەهدیی   
دژی  خەبات  ناوەندی  بەناو  پێشووی 
بەناوی  ئاماژە  بە  هۆشبەرەكان  ماددە 
باڵو  و  قاچاغ  باندێكی  چەند  سەرۆكی 
لە  سڕكەرەكان  ماددە  كردنەوەی 
دوای  خۆیان  قەولی  بە  كە   ( دا  ئێران 
ساڵەها راوەدوونان و شەڕ و پێكدادان 
و   بخەن  داو  لە  بانده که ی  توانیبوویان 
بیانگرن( دەڵێ كە ئەو كەڵە قاچاغچییانە 
زیندان  لە  مانگ  چەند  لە  كەمتر  ته نیا 
لە  كراون.  بەرهەڵدا  و  ماونەتەوە  دا 
ئیعدام  ئەوانە  داداگای  حوكمی  كاتێكدا 

و زیندانیی تاهەتایی بووە. 
لەوەها دۆخێك دا كە هەر لە بنەڕەت 
ماددە  دژی  خەبات  بەناوی  شتێك  دا 
هۆشبەرەكان و كەمكردنەوەی خەسار 
ماڵوێرانكەرە  دیاردە  ئەو  زیانەكانی  و 
نییە،  دا  گۆڕێ  لە  ئیسالمیدا  ئێرانی  لە 
ئاماری  بە   %8 »سااڵنە  كە  ئاسایییە 
زێدە  ئێران  موعتادەكانی  حەشیمەتی 

ببێ.«
ئیعتیاد سااڵنە پتر لە 10000 میلیارد 
تمەن زیان بە ئابووریی ئێران دەگەیەنێ، 
پارەیە  بڕە  ئەو  تمەنی  میلیارد   4700
دێتە  موعتادەكان  كڕیارە  گیرفانی  لە 
دەرێ و به  نه سیبی قاچاغچی و مەواد 
فرۆشەكان دەبێ و 2600 میلیارد تمەن 
بەربەرەكانی  بۆ  دەوڵەت  بەرواڵەت 
لە  مەواد  كۆكردنەوەی  و  قاچاغ  دژی 
بازارەكانی ئێران و دەرمان و پێشگیری 
لە پەرە سەندنی ئیعتیاد خەرجی دەكا و 
2700 میلیارد تمەنیش زیانی دەرەنجام 

و ئاكامی ئەو خەسارە كۆمەاڵیەتییانەن 
سەر  بە  ئیعتیادەوە  سۆنگەی  لە  كە 
خەڵك  دەبێ  و  دەسەپێ  كۆمەڵگەدا 

تاوانەكەی بدەن.)5(
ئەوەی لێرەدا جێی سەرنجە ئەوەیە كە 
ئابوورییەكانی  كارتێلە  كلكەی زۆربەی 
ماددە  ترانزیتی  و  فرۆش  و  قاچاغ 
بەرپرسە  بە  دا  ئێران  لە  هۆشبەرەكان 
و  رێژیم  یەكەكانی  پلە  و  پایەبەرز 
بێچووه  ئاغاكان دەگاتەوە كە بازرگانی 
لە  سڕكەرەكان  ماددە  ترانزیتی  و 
هۆكاری  و  دەكەن  هیدایەت  دا  ئێران 
لەو  رێژیمیش  ناكارامەیی  سەرەكیی 
ئەوە  بۆ  هەر  بەربەرەكانییەدا  بەناو 

دەگەرێتەوە.
رێژیم تا ئێستا كەمترین هەزینەی بۆ 
ئامووزش  و  پێشگیری  بەرنامەرێژیی 
فیزیكی  بەربەرەكانیی  و  دەرمان  و 
بۆ  وەك سێ هێڵی سێگۆشەی خەبات 
نەهێشتنی ئیعتیاد و ماددە هۆشبەرەكان 
هۆی  لەوانەش  هەركام  بۆ  كردوە، 
پێشگیری  بۆ  خەرجی  هەیە،  سەرەكی 
نایهەوێ  چونكی  دانانێ،  ئامووزش  و 
ئاكام  بارەی  لە  پێویست  زانیارییەكانی 
بە  ئیعتیاد  دەرەنجامەكانی  دوا  و 
مێرمندااڵن  و  الوان  بەتایبەت  خەڵكی 
و  وخەرج   هەزینە  دەرمانیش  بگا، 
وەك  زۆری  یەكجار  تێچوویه كی 
خواردنی  مشوور  و  كار  دابینكردنی 
گەڕاندنەوەیان بۆ ژیانی ئاسایی دەوێ 
و سەبارەت بە خەباتی فیزیكییش دەبێ 
بڵێین كە تا ئێستا چەقۆ نەبووە دەسكی 
خۆی ببڕی و داهاتوویەكی روونیش بۆ 
گۆڕان لەم واقیعە بەم مێتود و عەقڵییەت 

و لەم سیستمەدا بەدی ناكرێ.

کۆماری ئیسالمی، چه کی ئێعتیاد و 
شه ڕێکی ماڵوێرانکه ر
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ئەم وتارە، خوێندنەوەیەكی 
ژیان  لەسەر  كورتە 
دوكتور  تێكۆشانی  و 
كە  قاسملوو  عبدولره حمان 
شەهید  ساڵڕۆژی  بۆنەی  بە 

بوونیەوە ئامادە كراوە.
هاوكات  قاسملوو،  1ـ 
لەگەڵ چوونی بۆ قۆناغەكانی 
خوێندنی ناوەندی و پاشانیش 
زانكۆ، چاالكییە سیاسییەكانی 
خۆی بە شێوەی رێكخراوەیی 
الوانی  »یەكێتیی  لە 
»رێكخراوی  دێموكرات«، 
و«  توودە«  خوێندكارانی 
خوێندكارانی  كۆمەڵەی 
دەست  ئورووپا  لە  كورد« 

پێدەكات.
باره ی  له   قاسملوو  2ـ 
سیاسییه وه ،  ڕوانگه ی 
بۆچوونەكانی  الیەنگری 
1968ـ  لە  و  بووە  ماركس 
ساڵ   20 ماوەی  بۆ   1948
حیزبی  چاالكی  ئەندامانی  لە 
توودەی ئێران بووە. هاوكات 
لە 1960ـ 1935 وەك ئەندامی 
حیزبی  رێبەریی  شوورای 
كوردستان،  دێموكراتی 
چاالكییە سیاسییەكانی خۆی 
لەنێو جەرگەی جوواڵنەوەی 
كوردستان  ئازادیخوازانەی 

دا درێژە پێداوە. )1(
3ـ دوكتور عەبدولره حمان 
لێهاتوویی  بەهۆی  قاسملوو 
زانستی و كەسایەتیی سیاسیی 
رۆژ  بە  هەروەها  و  بەرز 
بوونی لە ئەدەبیاتی سیاسیی 
گەلی  لەنێو  دا،  سەردەم 
كورد دا بە گشتی )كاریزما ـ 
بیرمەند(، و لەنێو كەسایەتییە 
زانستییەكانی  و  سیاسی 
كوردو  رێبەرانی  جیهان، 
دا  دوژمنەكانیشی  تەنانەت 
بەرز  پێگەیەكی  خاوەنی 
بەڵگەنامە  لە  هەندێك  بووە. 
كۆماری  باڵوكراوەكانی 
كە  دەریدەخەن  ئیسالمی 
دوای كۆچی دوایی ئایەتوڵاڵ 
هەڵبژێردرانی  و  خومەینی 
رێبەر،  بە  خامنەیی 
سیاسەتەكانی  بنەماییترین 
كۆماری  نەیارانی  نەهێشتنی 
ئێران  دەرەوەی  لە  ئیسالمی 
تیرۆریزمی  رێكخستنی  دا، 
دەوڵەتی بە نیازی پیالنگێری 
»دوكتور  نەمانی  بۆ 
و  قاسملوو«  عه بدوره حمان 
وەك  بەختیار«  »شاپووری 
رێبەریی  ئاڵتێرناتیڤی  دوو 
)بڕواننه   بووە.  ئێران 
سه عیدی  بیره وه رییه کانی 
عەلیرەزا  دوكتور  ئیمامی. 
كۆپی  زادە(نوسخەی  نوری 

كراو، بەشی سێهەم. 
قاسملوو  دوكتور  4ـ 
وەك رێبەری »جوواڵنەوەی 
كوردستان«  ئازادیخوازیی 
دەورێكی  رۆژهەاڵت،  لە 

پەرەپێدانی  لە  بەرچاوی 
و  سیاسی  جوواڵنەوەی 
دژی  لە  چەكدارانە  خەباتی 
نیزامی پاشایەتی دا هەبووه . 
 1974 لە  كە  تایبەت  بە 
داڕێژەری  وەك   1978 تا 
»دێموكراسی  دروشمی 
خودموختاری  و  ئێران  بۆ 
كۆمەڵێك  كوردستان«  بۆ 
نێو  هێنایە  نوێی  چەمكی 
ئەدەبیاتی بەرخۆدانی رەوای 

كوردەوە.  گەلی 
)2(

دوكتور  5ـ 
دەیەی  قاسملوو 
ژیانی  كۆتایی 
خۆی بۆ ناساندنی 
كورد  گەلی 
گۆڕەپانی  لە 
جیهان  سیاسیی 
كردو  تەرخان  دا 
دا  ماوەیە  لەو 
بۆ  چوون  بە 
واڵتانی  زۆر 
وتووێژ  دنیا، 
رێبەرانی  لەگەڵ 
واڵتان،  سیاسیی 
لە  بەشداری 
كۆبوونەوە  كۆڕو 
نەتەوەییەكان  نێو 
بۆنە  و 
جۆراوجۆرەكان 
پێناسەی  دا، 

بە  نەتەوەیەك  وەك  كوردی 
سیاسییه   که سایه تییه   زۆرله  
بیرمەندانی  و  گەورەكان 
جیهانی ناساند. قاسملوو لەو 
قۆناغەدا )1989ـ 1979( تاكە 
رێبەری ناسراوی كورد بوو. 
لە  قاسملوو  دوكتور  6ـ 
چەكداری  خەباتی  درێژەی 
ئیسالمیدا،  كۆماری  لەگەڵ 
هەوڵێكی زۆری دا بۆ ئه وەی 
كورد  سیاسییەكانی  حیزبە 
بكاتەوەو  كۆ  یەكەوە  بە 
یەكیه تیی  بەرەو  پاشانیش 
نەتەوەیی له  ئاستی ئێران دا 

هەنگاو هەڵێنێتەوە.
پێشنیاریشی بۆ پێكهێنانی 
»بەرەی بەرگریی نەتەوەیی« 
پاشانیش  و  كوردستان  لە 

پێكهێنانی  بەرەو  پەرەپێدانی 
ئێرانی«  نەتەوەیی  بەرەی 
لە چوارچێوەی ئەم هەوڵ و 

تێكۆشانانەدایە.
ماوەی  لە  قاسملوو  7ـ 
دا  خۆی  سیاسیی  ژیانی 
داوە  بۆوە  هەوڵی  هەمیشە 
تیۆرییە  لێكدانەوەی  بە  كە 
زمانێكی  بە  سیاسییەكان 
لۆكالیزەكردنی  ساكارو 
بەرەو  ئەندێشانە  ئەم 

كردنی  ناوچەیەیی  »بە 
هەنگاو  ئەندێشەكان« 

هەڵێنێتەوە.
می   لیز سیا سو «
قاسملوو  که   دێموكراتیك« 
لێكی  دا  باس«  »كورتە  لە 
دەداتەوە نموونەیەكی شایانی 

باسە لەم بەستێنەدا.
گەورەی  مامۆستای  8ـ 
لە  ئێستا  كە  رۆژهەاڵت 
ناوبانگێكی  ئورووپاشدا 
و  دەركردوە  زۆری 
زانكۆی  لە  هاوكارەكانیشی 
پراگ دا، بە » ئەنسكلۆپدیای 
دەبەن،  ناوی  چێك« 
لە  پێشمەرگەكانی  هەرگیز 
ێر  ژ كوردستانی  
دەستەدا لە بیر نەكردو پێ بە 

پێی ئەوان لە بەرگی پیرۆزی 
ئازادی  پێشمەرگەدا شەرابی 
دەخواتەوە  سەرمەستی  بۆ 
نەك بەدمەستی. ئەو تەنانەت 
پێی  كە  بەشەماڵەش  لەو 
پێشمەرگەكان  بۆ  برابوو 
تا  دەكات  سەرمایەگوزاری 
مێژووی  لە  جار  یەكەم  بۆ 
بناغەی  دا،  كوردستان 
حیزبێكی مۆدێرنی سیاسی و 
سەربەخۆـ  لە بواری سیاسی 

و ئابوورییەوە ـ دابمەزرێنێ. 
هاوسەرە  بە  جاران  زۆر 
رۆژئاواییەكەی كە ئێستا ئیدی 
كوردێكی دێموكراتە دەڵێ كە 
هەر چی هەیەتی و سەرمایە 
گوزاریی كردووە هی حیزبی 
كوردستانە.  دێموكراتی 
گیانیشی  گەوهەری  تەنانەت 
بە  لەمەوبەر  ساڵێك  چەند 
كوردستان  پیرۆزی  خاكی 

پێشكەش كردوە.
هەوڵ  لە  قاسملوو  9ـ 
بەرەیەكی  پێكهێنانی  بۆ 
لەم  النیكەم  ـ  كوردستانی 
و  هەواز  لە  پڕ  سەردەمە 
نشێوە دا سەركەوتنێكی ئەوتۆ 
هەروەها  ناهێنێ.  دەست  بە 
هەوڵەكانی  هەموو  وێرای 

بەرەیەكی  پێكهێنانی  بۆ 
بەاڵم  ئێرانی،  راستەقینەی 
بە هۆی »گشتی خوازی«ی 
نەتەوەی بااڵدەست و نیگاهی 
بۆ  خراپیان  و  نادروست 
دیسانیش  كورد،  گەلی 
ئەوتۆ  سەركەوتنێكی 

وەدەست نەهێنا.
ئەوەی  پاش  قاسملوو 
نیزامی  دەردەكەوێ  بۆی 
بە  جارێ  نێونەتەوەیی 
گۆڕینی  تەمای 
سەپاوی  دۆخی 
تی  اڵ هە ژ ۆ ر
نییە،  ناوەراست 
دەكاتە  روو 
ە  و ا ێكخر ر
ن  كا تییە ڵە و ە د نا
جوواڵنەوە  و 
ە  ز ا یخو د ا ز ئا
و  نەتەوەییەكان 
لێكی  یگە ند ە پێو
لەگەڵ  قووڵ 
ە  ر تكا با خە
نی  كا ییە ە و تە نە
تی  اڵ هە ژ ۆ ر
لە  ناوەراست 
الیەكەوە و سوسیال 
نی  كا تە ا كر ێمو د
لە  ئەورووپا 
ترەوە  الیەكی 

دادەمەزرێنێ.
دوكتور  10ـ 

دوایین  لە  نەمر  قاسملووی 
دەبێ  دا  تەمەنی  ساڵەكانی 
لە  ئاشتی«  »پێغەمبەری  بە 
دا  ناوەراست  رۆژهەاڵتی 
بە  قووڵ  باوەڕی  وێرای  و 
و  مرۆڤ  بوونی  سەرەكی 
نەتەوە  مرۆڤایەتی،  ئازادیی 
ده خاته   كوردیش  خوازیی 

سه ر راسته ڕێی مێژوو.
12ـ قاسملوو دوای چوار 
و  سیاسی  چاالكیی  دەیە 
حیزبی  رێبەریی  ساڵ   20
و  كورستان  دێموكراتی 
جێکردنه وه  له  دڵی بزووتنەوە 
نەتەوەیی  رزگاریخوازەكانی 
دا  دنیا  سه رانسه ری  لە 
سه رئه  نجام لە داوی گەورەیی 
بیر  له   به   و  ده که وێ  خۆی 

بردنیوه ی ئامۆژگاریی باوکی 
دەستی  لە  یا  و  بیكوژە  )یا 
چارەنووسە  بەو  هەڵێ( 
گرفتار دەبێ كە پێشینانی ئەو 
تووشی  و...هتد  سمكۆكان 
ئاشتی  پێغەمبەری  بوون. 
تیرۆریزمی  ڕاوگەی  لە 
دەبێتە  دا  ئێران  دەوڵەتیی 
قوربانیی خیانەتی دیپڵۆماتیك 

و جینایەتی پیرۆز.
عەبدولره حمان  دوكتور 
قاسملوو گیانی پاكی لە پێناوی 
رزگاریخوازەكانی  رێبازە 
و  چەوساوەكان  مرۆڤە 
»بزووتنەوەی رزگاریخوازیی 
كوردستان« دانا. به اڵم دنیا، 
ئێستا پتر لە هەر كاتێكی دیكە 
ئامادەی چارەسەری كێشەی 
و  دیپلۆماسی  رێی  لە  كورد 
رێزگرتن لە مافی دیاریكردنی 
چارەنووسی مرۆڤی كوردە.

ئه وه ش هەر ئەو رێگه یه یه  
پێیدا  شەهید  قاسملووی   که  

رۆیشت.

بە  سەبارەت    :1 تێبینی 
ئەندامێتی دوكتوور قاسملوو لە 
حیزبی توودەدا، هەم دۆستەكانی 
نەكردوە  باسیان  درووستی  بە 
هۆكارە  دوژمنەكانیشی  هەم  و 
مەكانیەكانیان  و  زەمانی 

لەبەرچاو نەگرتوە.
سااڵنی  لە  توودە  حیزبی 
تاكە  دا،  دووهەم  شەڕی  دوای 
دروستی  واتای  بە  حیزب 
نیزامی  ئۆپۆزیسیۆنی  وشەی 
و  بووە  دا  ئێران  لە  پاشایەتی 
ئەگەر نەڵێین بە گشتی، ده توانین 
رووناكبیران،  زۆربەی  بڵێین 
خوێندكارانی  و  بیرمەندان 
ئێرانیی ئەو كات ئەو حیزبەیان 
خەبات  سەنگەری  تاكە  وەكوو 
بە دژی پاشایەتی هەڵبژاردبوو.

گرینگیی   :2 تێبینی 
دروشمە  ئەم  ئارای  هاتنە 
كاتێك  پێشكەوتنخوازانەیە 
بزانین  كە  دەبێتەوە  روونتر 
ئەوکات،  تێكۆشەرانی  زۆربەی 
بیرمەندانی  و  رووناكبیران 
دا  نووسینەكانیان  لە  ئێرانی 
الیەنگرییه کی زۆریان لە نیزامی 

پاشایەتی كردوە.
ئەوکات،  ئایەتوڵاڵ خومەینی 
لە كتێبی » كشف االسرار« دا 
زانایەكی  هیچ   .. نووسیویه :« 
كتێبێكی  ئێستا  تا  ئایینی 
دا  شوێنێك  لە  و  نەنووسیوە 
و  شاین  ئێمە  كە  نەیگوتوە 
ئەگەر  ئێمەیە..  مافی  سەڵتەنەت 
حكوومەتێك  و  سەڵتەنەت 
بیرمەندێك  هیچ  دابمەزرێ 
نەیویستوە  نەكردوەو  دژایەتیی 
حكوومەتەكە  بناوانی  و  بنچ 
تێك بدا. لەگەڵ چەمكی بنەمای 
لەالیەن  ئێستا  تا  دا  سەڵتەنەت 
وە  »روحانیت«  توێژە  ئەم 
بەڵكوو  نەكراوە  دژایەتیەك 
زۆربەی زانایان و گەورە پیاوان 
هاوكاری  دا  پێكهاتەی واڵت  لە 
لە  مێژووەكان  بوون..  پاشاكان 
بەردەستە و پشتیوانیی زانایانی 
ئایینیی لە دەوڵەتەكان تێدایە...«

دوكتور عه بدولره حمان قاسملوو،

 خه باتگێڕێک بۆ هه موو سەردەمەكان
نیكروز كوردستانی                                                                                                    وەرگێڕانی: وریا رەحمانی

دوكتور عەبدولره حمان قاسملوو بەهۆی لێهاتوویی زانستی و كەسایەتیی 
سیاسیی بەرز و هەروەها بە رۆژ بوونی لە ئەدەبیاتی سیاسیی سەردەم دا، 
لەنێو گەلی كورد دا بە گشتی )كاریزما ـ بیرمەند(، و لەنێو كەسایەتییە 
سیاسی و زانستییەكانی جیهان، رێبەرانی كوردو تەنانەت دوژمنەكانیشی دا 

خاوەنی پێگەیەكی بەرز بووە. 



 
31ی پووشپه ڕی 1389ژماره : 539      7 ردستانی

کو

     ئیقباڵ سه فه ری:

 حیزب و رێکخراوه  کوردییه کان ده بێ گرینگی به  جیاوازییه  
زاراوه ییه کان بده ن تا خه ڵکی کورد هه موو لێیان تێ بگه ن

 هه ڤپه یڤین: ره حمان سه لیمی

بە بۆچوونی زۆرێك لە رەخنەگران و شارەزایانی كاروباری رۆژهەاڵتی كوردستان، یەكێك لە سەره كیترین كەم و 
كۆڕییەكانی بزووتنەوەی كورد، پەل نەهاویشتنی ئەو بزووتنەوەیەیە بۆ ناوچەكانی باشووری رۆژهەاڵتی كوردستان و 
هەروەها ناشارەزایی رێبەران و حیزبە سیاسییەكانی كورد لە تایبەتمەندییە كلتووری و كۆمەاڵیەتییەكانی ئەو ناوچانە 
یەكێكی دیكە لە كۆسپەكانی بەردەم بزووتنەوەی كوردستانە. هەر بۆیە رۆژنامەی »كوردستان« بۆ زیاتر ئاشناكردنی 
خوێنەران بە تایبەتمەندییە كلتوورییەكانی ئەو ناوچەیەو بەتایبەت بۆ ئاشنا بوونی زیاتر لە سەر بارودۆخی یارسانەكان 
كە بەشێكی بەرچاوی دانیشتووانی پارێزگای كرماشان پێك دێنن، بە پێویستی زانی وتووێژێكی تایبەت لەگەڵ بەڕێز 

ئێقباڵ سەفەری، ئەندامی كۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموكراتی كوردستان پێك بێنێ.

کوردستان: كاك ئیقباڵ! زۆر سپاس لەوەی 
كرد.  تەرخان  وتووێژە  ئەم  بۆ  خۆتان  كاتی 
وەك یەكەم پرسیار تكایە سەبارەت بە باڵوەیی 
جوغرافیایی)پراكندگی جغرافیایی( یارسانەكان 
ئەو  ئایا  بدوێن.  كوردستان  رۆژهەاڵتی  لە 
و  كەلهور  كوردەكانی  نێو  لە  تەنیا  ئایینە 
دیکه ی  ناوچەكانی  لە  یا  و  دەبینرێ  دا  لەك 

كوردستانیش بوونیان هەیە؟
ئیقباڵ سه فه ری:بەرباڵویی جوغرافی 
پارێزگاكانی  یارسان  ئایینی  پێڕەوانی 
ورمێش  و  كرماشان  ئیالم،  لوڕستان، 
دەگرێتەوە. بێجگە لەوانەش پێڕەوانی ئەم 
ئایینە لە پارێزگاكانی هەمەدان، تەورێز، 
تاران.. بەرچاون. یارسانییەكان زیاتریان 
و  نیشتەجێن  كرماشان  پارێزگای  لە 
دەتوانین بڵێین لە ئەسەدئاواوە كە ئێستا 
سەر  دەكەوێتە  واڵتدا  دابەشكرانی  لە 
پارێزگای هەمەدان دەست پێدەكاو تاكو 
شاری خوسرەوی كە هاوسنوورە لەگەڵ 
شاری خانەقین لە باشووری كوردستان، 
و  لەكەكان  لە  بێجگە  هەیە.  درێژەی 
كەڵهورەكان، گۆرانەكانیش یارسانین، كە 
ئایینە  بەشی هەرە زۆری پێڕەوانی ئەم 

پێكدێنن.
لێكۆڵەرانی  و  نووسەران  لە  كۆمەڵێك 
ئایینی  كە  بڕوایەن  ئەو  لەسەر  یارسانی 
یارسان ئایینێكی رەسەنی كوردییە و فەلسەفەی 
یارسانی بەشێكی بەرچاوی لە مێژوو، كولتوور 
و سایكۆلۆژی مرۆڤی كورد تێدا بەرچاو دەكەوێ. 

رای ئێوە سەبارەت بەو مەسەلەیە چییە؟
لێكۆڵەران  لە  بەشە  ئەو  راستیدا  لە 
و نووسەران كە لە سەر یارسانەكان و 
شت  بەڵگە  بێ  دەنووسن،  یاری  ئایینی 
نانووسن و گەیشتوونەتە سەر ئەو بڕوایە 

كە ناكرێ راستییەكان بشاردرێنەوە.
راستییەكی  من  بڕوای  بە 
یارسانییەكان  كە  حاشاهەڵنەگرە 
زەبروزەنگەی  هەمووه   ئەو  سەرەڕای 
ساڵەدا  سەدان  مێژووی  درێژایی  لە  كە 
بنەمای  ببنە  توانیویانە  كراوە،  لێیان 
رەسەنی  فەرهەنگی  كولتوورو  نەگۆڕی 
دەبێ  رەسەنن  دەڵێین  كاتێك  كوردی. 
ئەوەش روون كەینەوە كە ئێمە كوردی 
لێك  وای  نابێ  و  نییە  ناڕەسەنمان 
ئەوی دی  بدەینەوە كە یەك رەسەنە و 
فەرهەنگی  بوونی  رەسەن  ناڕەسەن. 
روونی  سەرچاوەیەكی  یارسانییەكان 
پێچەوانەی  بە  یارسانییەكان  هەیە. 
ئایینیەكانیان  كتێبە  دیكە،  ئایینەكانی 
زمانی  بە  ه   هێ«  تاكوو  »ئەلفەوە  لە 
نووسراوه   هەورامی  زاراوەی  كوردی، 
ئایینیی  رێوڕەسمی  كوردییش  بە  و 
تێدەگەن.  لێی  كە  بەڕێوە  دەبەن  خۆیان 
لە  نەك  كوردستانەو  لە  ئەوان  قیبلەی 
دوگم  دەستورێكی  چ  دیكە.  جێگه یەكی 
خوداكەیان  نییە.  نەگۆڕیان  بابەتێكی  و 
لە  سوڵتان سەهاك كوردە و گۆڕەكەی 

كوردستانە. 
بە  دژ  خۆیان،  مێژووی  درێژایی  بە 
جەنگاون.  قەاڵچۆكەران  و  داگیركەران 
و  نەبوونە  بێگانە  فەرهەنگی  تەسلیمی 

دەكەن  بەوەوە  شانازی  ئەمرۆش  تاكو 
كە كوردن و كوردستانین....

پارچەوە(  چوار  هەر  بە  كوردستان)  لە 
جیاوازیی ئایینی، زاراوەیی و تەنانەت ئه تنی 
بوونی هەیە، ئەم چەشنە جیاوازی و فرەییانە 
لە كۆمەڵگه یەكی مەدەنی و كراوەدا بەستێنێكی 
و  كۆمەاڵیەتی  گوورانی)تكامل(  بۆ  لەبار 
كلتووری دەڕەخسێنێ. رەنگدانەوەی ئەم چەشنە 
چۆن  دا  كوردستان  كۆمەڵگه ی  لە  جیاوازییانە 

هەڵدەسەنگێنن؟
لێیان  داگیركەران  ئه گه ر  بێشك 
لە  چ  چەشنییە  فرە  ئەو  گەڕاباین، 
فەرهەنگی،  كلتووری،  ئایینی،  باری 

زاراوەیی،  جیاوازییەكانی 
موسیقی... و  ئەدەبی 
گوڵزارێكی  ئێستا  هتد، 
بە  هەبوو  بەرفراوانمان 
جیاوازییەكانییەوە.  گشت 
هەلە  ئەو  كە  ئێستا 
بەشێكی  نەڕەخساوە 
بووە،  رێگر  دوژمن 
بەشەكەی دیكەشی خۆمان 
وەك كورد لێی بەرپرسین. 
چونكە  بەرپرسین 
خاوەن  ببینە  نەمانتوانیوە 
بە  یەكگرتوو.  گوتارێكی 
گەشبینم  من  خۆشییەوە 
گەشەی  پەرەسەندنی  بە 
كۆمەاڵیەتی،  سیاسی، 
ئەو  و  نەتەوەیی 
فەرهەنگی  دەوڵەمەندییە 
ئاقارێكدا  بە  كلتوورییە  و 

دەچێتە پێش كە داهاتوویه كی 
دواوە  بە  داهاتوو  نه وه كانی  بۆ  روونی 

دەبێ.
كۆماری  و  گشتی  بە  کورد  گه لی  دوژمنانی 
داوە  هەوڵیان  بەردەوام  تایبەتی  بە  ئیسالمی 
دووبەرەكی بخەنە نێو خەڵكی كوردەوەو بۆ ئەو 
مەبەستەش جیاوازیی ئایینی و ئایینزاییان وەك 
چەكێك بەكارهێناوە و زۆر جاریش توانیوییانە 
چ  جەنابتان  رای  بە  بن.  سەركەوتوو  تێیدا 
ئەو  سەركەوتنی  بە  پێش  دەتوانێ  رێكارێك 

پیالنە دژەمرۆیی و كۆنەپەرستانە بگرێ؟
تێگەیشتوویی  و  زانیاری  رادەی 
بە  سەبارەت  كوردستان  خەڵكی 
لە  هەروا  زەوتكراوه کانیان،  مافە 
پێچەوانەشەوە  بە  پەرەسەندندایە. 
بوونەو  ئاشكرا  داگیركەران  پیالنەكانی 
كارتێكەریی جارانیان نەماوە. الم وایە كە 
قۆناخێك  نەتەوەیی گەیشتۆتە  وشیاریی 
داگیركەران  رمبازێنی  گۆڕەپانی  كە 
خەڵكی  لەالیەكەوە  بۆتەوە.  بەرتەسك 
ئێمە دەبێ وشیارانە لەگەڵ هەڵسوكەوتی 
نەدەن  بكەن و رێگه   مامەڵە  بااڵدەستان 
بێ،  جۆرێكی  هەر  لە  جا  دەمارگرژی، 
الیەكی  لە  بگرێتەوە.  مەنتیق  و  عەقڵ 
هەڵبژاردەكانی  نووسەران،  دیكەشەوە 
و...،  مەدەنی  سیاسی،  رێكخراوە  گەل، 
ئەو  لەسەر  رابردوو  لە  چاالكانەتر 
و  بنووسن  شت  ئالۆزن  كە  بابەتانەی 
روونكردنەوەیان لەسەر بدەن. مەبەست 

دەنگ  یەك  هەمووان  كە  ئەوەیە  لێرە 
دروست  لەسەر  بن  هەڵوێست  یەك  و 
نەتەوەیی  سیاسی  بەستەرێكی  كردنی 
كە هەمووان بە شیعە، سوننی، یارسانی، 
مەسیحی،  شەبەك،  عەلەوی،  یەزیدی، 
و  ئایین  هەموو  بەگشتی  یەهوودی، 

ئایینزاکان، خۆیانی تێدا بەشدار بزانن.
رۆژنامەی »جمهوری  پێش  لەوەو  ماوەیەك 
رێژیمەو  بە  سەر  رۆژنامەیەكی  كە  اسالمی« 
بیروبۆچوونەكانی  روانگەو  بڵێین  دەكرێ 
لە  دەكاتەوە،  باڵو  دەسەاڵت  رێبەری  خامنەیی 
وتارێكدا بێ حورمەتی بە ئایینی » اهل حق« 
دەكاو تۆمەتی ناڕەوا دەداتە پاڵ رێڕەوانی ئەم 

ئەم چەشنە بێ حورمەتی و سەركوتە  ئایینە. 
و  ئەرمەنییەكان  بەهاییەكان،  بە  سەبارەت 
شیعی  ئیسالمی  لە  جگە  دیكەش)  ئایینەكانی 
دوازدە ئیمامی( پێڕەو دەكرێ. ئاكامەكانی ئەو 

سیاسەتە چۆن دەبینی؟
كۆماری  كۆنەپەرستانەی  سیاسەتی 
وەسەركار  سەرەتای  لە  هەر  ئیسالمی 
چەشنە  هەموو  دژی  هاتنیەوە، 
بووە.  پێشكەوتنخوازانە  بیروباوەڕێكی 
ئەوەش تایبەت نەبووە بە یارسانییەكان 
مەسیحییەكان،  یەهودییەكان،  بەڵكوو 
و  سوننەكان  شیعەكان،  بەهاییەكان، 
پێڕەوانی ئایینەكانی دیكەش كەوتوونەتە 
و  كۆنەپەرستی  شمشێری  بەر 
ئێران.  ئیسالمیی  كۆماری  تەسكبیرانی 
توندوتیژیی سیستمی  رادەی  كە  ئەوەی 
قاتە  چەند  یارسانییەكان  دژی  بە  حاكم 
دەكاتەوە، چەندین هۆكاری لە پشتە كە 

ئاماژە بە هێندێکیان دەكەین.
یەكەم: یارسانییەكان كوردن و هه ر 
بوونەوە  گوشاردا  ژێر  لە  له  سه ره تاوه  

ئەم گوشارەش بەردەوامە.
نین،  موسڵمان  هەر  نەك  دوویەم: 
سەدان  مێژووی  درێژایی  بە  بەڵكوو 
و  هێرشبەران  داگیركاریی  ساڵەی 
و  كردوە  بەربەرەكانیان  داگیركارانە 
نەبینیوەتەوە.  فەلسەفەیەدا  لەو  خۆیان 
سێیەم: قەت نەیانتوانیوە لەگەڵ سیستمی 

بێ  شیعی  ئیسالمی  چ  جا  دەمارگرژی 
یان هەر فیرقەیەكی دیكە بحاوێنەوە و.. 
هتد. بێجگە لەوانەش لە زەمانی رەزاخانی 
میرپێنج دا، وشەی )علی الهی(یان لەسەر 
دواتریش  و  حق(  )اهل  پاشان  دانان. 
تێپەربوونی  بە  بەاڵم  پەرست.  شەیتان 
نەیانتوانی  ناوانە  لەو  هیچكام  كات 
ئەوان  كوردبوونی  رەسەنایەتیی 
بسڕێتەوە. بە پێی سروشتی دەمارگرژی 
ئیسالمیی  كۆماری  سەرەڕۆی  و 
بووەو  داسەپاندن  زیاتر  كە  ئێران، 
پەڕیوە،  تێ  قەمەو شمشێریش  دەورانی 
پەراوێزخستن  و  هەاڵواردن  سیاسەتی 
ئەم واڵته   نەتەوەكانی  ئاسیمالسیۆنی  و 
بۆتەوە.  جیدی  قەیرانی  بەرەوڕووی 
باوەڕم وایە كە چی دیكە رێژیمی كۆماری 
سیاسەتە  ئەو  لەسەر  ناتوانێ  ئیسالمی 
فاشیستییەی بەردەوام بێ و شكستی بێ 
ئەم الو ئەوالش دەبێتە ئاكامی ئەو خۆ 

لە جیاتی هەمووان دانانە.
بەشداریی كۆمەڵگه ی یارسان لە بزووتنەوەی 
كورد لە دوو قۆناغی پێش شۆڕش و دوای شۆڕشی 

57 لە چ ئاستێك دا بووە؟
كرماشان  پارێزگای  لە 
پەندێك  ئێمە  ناوچەی  و 
هەیە كە دەلێ: یان زانا بە، 

یان جۆیا.
لێی  من  ئەوەی 
بۆ  گوێم  و  تێگەیشتووم 
ڕاهێاڵبێ، بە ئاشكرابوونی 
وەك  خومەینی  ناوی 
رێبەری بزووتنەوەی پێش 
57، زۆر كەس لە زانایان و 
كۆمەڵگه ی  ئەزموونانی  بە 
بەوەیان  یارسانەكان 
دواڕۆژێكی  كە  دەزانی 
چاوەڕوانییاندا  لە  باش 
نییە. لە هەمانكاتدا ئەوەیان 
كە  دەركەوتبوو  بۆ 
شا  لە  دەتوانێ  خومەینی 
راستییەكەی  بێ.  خراپتر 
زۆربەیان  كە  ئەوەیە 
بەشدار  شۆڕشەدا  لەو 
شایان  زۆریش  بەشێكی  بەاڵم  بوون، 
كە  بەاڵم  بوو.  پێباشتر  خومەینی  لە 
یارسانەكان   57 پاش شۆڕشی  دەگەینە 
سیاسەتی  قوربانی  یەكەم  دەبنە 
لە  پاشكەوتووانەی كۆماری ئیسالمی و 
سەرووی هەمووانەوە خومەینی هەر ئەو 
بوو  یارسانەكان  قەتڵوعامەی  كوشتارو 
بەهۆی ئاوارەبوونی بەشێكی بەرچاو لە 
دەرەوەی  كردە  روویان  و  یارسانەكان 

واڵت و یەك لەو واڵتانە عێراق.
كوردستان  شەڕی  بەهەڵگیرسانی 
روویان  یارساناکان  له   زۆر  كۆمەڵێكی 
ریزەكانی  نێو  و  پێشمەرگایەتی  كردۆتە 
كوردستانی  رێكخراوەكانی  و  حیزب 
و  گەل  گیانبەختكردوی  كۆمەڵێك  و 
زۆریش  كۆمەلێكی  هەیە.  نیشتمانیان 
ئەو  كە  پالیزبان  ژنڕاڵ  داوی  كەوتنە 
بوونە  زۆریان  و  بوون  عێراق  لە  دەم 
قوربانیی شەڕی نێوان دوو واڵتی ئێران 
و عێراق و لەم رێگه یەش دا که مپنشینی 

و دەربەدەریی زۆریان كێشا.
ئەو  تەواوی  لەوانەش،  بێجگە 
ناوچانەی كە یارسانەكانی لێ نیشتەجێن، 
پێشمەرگە  هێزی  پەنای  و  پشت  النەو 
هەیە  پێشمەرگەیەك  كەمتر  و  بوون 
بۆ  خەڵكەی  ئەو  دڵسۆزیی  و  فیداكاری 
شانازییه کانی  له   یه کێک  دەرنەكەوتبێ. 
له   ناتوانێ  مێژوو  که   دێموکرات  حیزبی 

ئه و  پشتگیریی  و  یارمه تی  بکا،  بیری 
واته   پێشمه رگه .  هێزی  له   ده ڤه ره یه  
له   به شێک  له   حدک  که   کاتانه ی  ئه و 
پاشه کشێ  له   کوردستان  رۆژهه اڵتی 
دااڵهۆ  هێزی  دا  کاته   له و  دابوو، راست 
به ره و  پێشمه رگه   چاالکیی  و  دێ  پێک 
ده ستێنێ.  په ره   کرماشان  قوواڵیی 

ناوبانگی خۆیان هه یه .
كوردی  ئۆپۆزسیۆنی  الیەنەكانی  هێزو 
توانیویانە  چەند  تا  كوردستان  رۆژهەاڵتی 
واڵمدەری  دا  خۆیان  بەرنامەكانی  و  پرۆژە  لە 
بە  یان  بن  یارسان  كۆمەڵگه ی  ویستەكانی 
لەنێو  حیزبانە  ئەم  پێگەی  دیکه   واتایەكی 

یارسانەكان دا چۆن دەبینن؟
بێشک   که  هه ر کام له  رێکخراوه کانی 
گه وره ییان،  ڕاده ی  به   کوردستانی 
له سه ر  شوێنیان  هه یه .  خۆیان  ناوبانگی 
کۆمه اڵیه تیی  و  فکری  و  سیاسی  باری 
یارسانه کان  تایبه ت  به   ناوچه و  ئه و 
داناوه . به  تایبه ت دێموکرات و کۆمه ڵه و 
له ده یه ی هه شتاکان دا پ.ک.ک و په ژاک. 
زاراوه ییه وه ،  جیاوازیی  به هۆی  به اڵم 
به داخه وه  هیچ کام له و هێزانه  بێجگه  له  
نه داوه ته   ئه وتۆیان  سه رنجێکی  پ.ک.ک 
ئه و  دیالێکتییه )زاراوه یه (.  جیاوازییه  ئه و 
بوونه   که مکارییانه ش  و  که مته رخه می 
باشی  به   خه ڵکه   ئه و  که   هۆکارێک 
کرمانجی  و  کورت  نه گه ن.  تێ  لێمان 
یه ک  بابه ت،  کۆمه ڵێک  وه اڵمده ری  ئیمه  
له وانه  به هێز کردنی به سته ری نه ته وه یی 
زانیاریی  سه ری  بردنه   بۆ  نیشتمانی  و 
باشی  دابه   کۆمه ڵگه یه   له و  هزری 
نه بووین . ئه م به شه  له  که مته رخه میی ئێمه  
ته نیا یارسانه کان ناگرێته وه  و به  گشتی 
لورستان،  پارێزگاکانی  دانیشتووانی 

کرماشان و ئیالم لێی بێبه ش بوونه .
ئەو جیاوازی زاراوەییە هێندە بەرچاوە كە 
كوردی  رێكخراوەكانی  تایبەتی  سرنجی  دەبێ 

رۆژهەاڵتی كوردستان بۆ الی خۆی راكێشێ؟
جیاوازییه که    که   ئه وه یه   راستی   
به رچاو نییه  . به اڵم خه ڵکی ئه و ناوچانه  
یه ک  به دوای  یه ک  له  الیه ن رێژیمه کانی 
دا، سه رمایه یان له سه ر خه رج کراوه  که  له  
کوردستان دایانبڕن. بۆ به رپه رچدانه وه ی 
چه واشه کاریی  و  دابڕاندن  سیاسه تی 
رێژیم، رێکخراوی کوردی به رپرسایه تی 
ئه وان  سه رشان.  ده که وێته   قورستری 
ڕاده یه ک  تا  ئایینییه وه   باری  له   توانیان 
و  کلتووری  باری  له    . دابڕن  لێکمان 
له   بکه ن،  تێدا  نفوزمان  فه رهه نگییه وه  
داسه پێنن.  فارسی  زاراوه ییه وه   باری 
کوردییه   رێکخراوه ی  ئه رکی  لێره ش 
بۆ  هه بێ  پالنی  که   له وان حدک  یه ک  و 
داگیرکه ر.  پیالنی  دانه وه ی  به رپه رچ 
سیاسی  حیزبی  ئه رکی  من  باوه ڕی  به  
نییه .  یه کگرتوو  زمانی  کردنی  دروست 
حیزبی سیاسیی ژیر ده بێ جیاوازییه کان 
یان  پێکهێنان  ببینێ.  خۆی  وه ک 
دروست کردنی زمانی یه کگرتوو، کاری 
و  په رله مان  زمانه وانان،  یان  پسپۆڕان 
ده وڵه ته . حیزب و رێکخراوی کوردی له  
رۆژهه اڵتی کوردستان چه نده  گرینگی به  
ئایدئۆلۆژی  خه باتی سیاسی، چه کداری، 
به   گرینگی  زیاتر  له وه   ده ده ن،ده بێ 
تاوه کو  بده ن  زاراوه ییه کان  جیاوازییه  

خه ڵک لێیان تێبگه ن. 
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لەسەر  پێشەكییەك 
دژایەتی كردنی ئێران لەگەڵ 
رۆژهەاڵتی  له   دیموكراسی 

نێوەراستدا:
دیواری  رووخانی  دوای 
سۆڤیەت  هەڵوەشانی  بێرلین، 
و كۆتایی هاتنی شەڕی سارد، 
سێپتامبری  11ی  هێرشەكانی 
ئەمریكا،  سەر  بۆ   2001
زنجیرەیەك ئاڵوگۆڕی گرینگی 
و  دەرەوە  سیاسەتی  لە 
ئەمریكادا  سیاسیی  رەفتاری 

بەدوای خۆیدا هێنا.
بە سەرنجدان بە هەڵوەشانی 
كۆتاییهاتنی  و  سۆڤیەت 
جەمسەری  دوو  سیستمی 
كۆنسێرڤاتەكانی  دنیادا،  لە 
لە  گەیشتوو  دەسەاڵت  بە 
گەیشتن  ئاكامە  بەو  ئەمریكا، 
كە واڵتەكەیان لە قۆناغێك دایە 
و  هاوسەنگ  هێزێكی  هیچ  كە 
نییە.  ئایدۆلۆژیكی  ركبەرێكی 
وەرگرتن  ئیلهام  بە  پێیە  بەم 
ئیمپراتوری  هێژمونیی  لە 
جەنگی  دوای  لە  كە  بریتانیا 
نەقشەی  جیهانی  یەكەمی 
رۆژهەاڵتی نێوەراستی لەسەر 
بەرژەوەندییەكانی  بنەمای 
خۆی دارشتبوو، سەر لە نوێ 
نەخشەی سیاسیی رۆژهەاڵتی 
نێوەراستیان بە سەرنجدان بە 
ئیستراتیژیی خۆیان دارشتەوه ، 
پرۆژەی رۆژهەاڵتی نێوەراستی 
گەورەیان هێنایە گۆڕ، كە ئەم 

ئامانجانەی لە خۆ دەگرت:
بۆ  هاندان  ئەلف( 
حكوومەتگەلی  و  دیموكراسی 
لێهاتوو و خەڵكی. بە سەرنجدان 
بە راپۆرتی رێكخراوی نەتەوە 
ساڵی  لە  یەكگرتووەكان 
بیروڕا،  ئازادیی  2002دا 
و  كەسییەكان  تاكە  ئازادییە 
بە  پێوەندیدار  ئازادییەكانی 
ژنان لە رۆژهەالتی نێوەراست 
خوارەوە  زۆر  ئاستێكی  لە  دا 
درا  هەوڵ  پێیە  بەم  بوون.  دا 
رۆژهەالتی  هاوواڵتیانی  تا 
دیموكراسی،  بە  نێوەراست 
و  ئازادو سەربەخۆ  راگەیەنی 

هەڵبژاردنی ئازاد بگەن.
ب( بنیاتنانی كۆمەڵگەیەكی 

خوێندەوار و وشیار
دەرفەتە  پەرەپێدانی  پ( 
رێگەی  لە  ئابوورییەكان 

پەرەپێدان بە كەرتی تایبەت
لەگەڵ  کردن  دژایەتی  ج( 
و  كۆمەڵكوژەكان  چەكە 

تێرۆریزم
ئەمریكا،  لە  بێجگە 
مێژساڵ  لە  ئورووپاییەكانیش 
لە  دەیانویست  كە  بوو 
نێوەراستدا  رۆژهەاڵتی 
ئامادەییان هەبێ. ئەوان كە لە 
دەورانی شەڕی سارددا، بواری 
رۆژهەالتی  ژێئۆپۆلیتیكی 
بە  كردەوە  بە  نێوەراستیان 
دەستیان  سپاردبوو،  ئەمریكا 
كرد بە بەهێز كردنی پێوەندییە 
تیجارییەكانی  و  ئابووری 

ئەم  واڵتانی  لەگەڵ  خۆیان 
ناوچەیە. لە راستیدا كۆتاییهاتنی 
دەرفەتێكی  سارد  شەڕی 
هێنا  پێك  ئورووپا  بۆ  نوێی 
لەدەستچووی  كاریگەریی  تا 
رۆژهەالتی  کە  خۆی 
بكاتەوە.  زیندوو  نێوەراستدا 
هێندێك  دیكەوه   الیەكی  لە 
ئەمنییەتیی  ـ  شكستی سیاسی 
ئەمریكا لەم ناوچەیەدا بوو بە 
وەك  ئەمریكا  كە  ئەوە  هۆی 
بۆ  متمانە  جێی  بەربژێرێكی 
ئورووپا  لە  چاو  هاوكاری، 
هەنگاوەكانی  لە  كە  بكا. 
كردنی  پراكتیزە  بۆ  ئەمریكا 
دەتوانین  پرۆسەیە،  ئەم 
ئاماژە بە رەزامەندیی ئەمریكا 
پێكهێنانی  و  ئورووپا  لەگەڵ 
ئامادەیی ئەوان  فەزایەك بۆ 
نێوەراست  رۆژهەالتی  لە 
نیزامی  بواری  لە  بكەین.  دا 
گلۆبالیزە  دا  ئەمنییەتیش  ـ 
ناتۆ  كردن و گشتگیركردنی 
پێكردنن.  ئاماژە  شیاوی 
ئەم  پراكتیكی  هەنگاوەكانی 
ناتۆ  ئامادەیی  پرۆسەیەش، 
راهێنان  ئەفغانستان،  لە 
هێزە  كردنی  پەروەردە  و 
و  عێراق  ئەمنییەتیەكانی 
كۆنفرانسی  بەرێوەبردنی 
ـ ئەنجومەنی  ناتۆ  هاوبەشی 
فارس  كەنداوی  هاوكاریی 
لە ساڵی 2004 لە دووحەی 

قەتەر لە خۆدەگرێ.
لە  ئورووپا  پێیە  بەم 
هه نووكەیی  هەلومەرجی 
رێگەی  لە  كە  وایە  پێی  دا 
هاوكاریی  و  هاوڕایی 
ئیستراتیژیك لەگەڵ ئەمریكا، 
رۆژهەالتی  لە  دەتوانێ 
بگێڕێ.  رۆڵ  دا  نێوەراست 
ژێئوپۆلیتیكی  دراوسێیه تی 
رۆژهەاڵتی  لەگەڵ  ئورووپا 

ئەستوور  پشت  و  نێوەراست 
بوونی ئەم كیشوەرە بە وزەی 
كەنداوی  و  ناوچەیە  ئەم 
گرێدراو  هەروەها  فارس، 
تێكهەڵچوونەكانی  بوونی 
فه لستینی  و  لوبنان  عێراق، 
ناوخۆیی  سیاسەتی  لەگەڵ 
كە  ئەوە  هۆی  بۆتە  ئورووپا، 
رۆژهەاڵتی  ئاڵوگۆڕەكانی 
نێوەراست لەسەر ئابووری و 
ئورووپا  یەكیەتیی  ئەمنییەتی 
ئەم  و  دانێن  كارێگەری 
رۆڵێكی  گێڕانی  بۆ  یەكیەتییە 
رۆژهەاڵتی  لە  ئەكتیڤتر 
سیاسەتە  بە  دا،  نێوەراست 
ناوچەییەكانی خۆیدا بچێتەوە. 
حەوتوو  سێ  هۆیانە  بەم 
پرۆژەی  ئارای  هاتنە  دوای 
نێوەڕاستی  رۆژهەاڵتی 
ئەمریكاوە،  الیەن  لە  گەورە 
لە  پرۆژەیەكی  ئورووپاش 
ژێر ناوی "پرۆژەی هاوكاریی 
یەكیەتیی  نێوان  ئیستراتیژیكی 
بیاڤی  واڵتانی  و  ئورووپا 
دەریای نێوەراست و رۆهەاڵتی 

ناڤین" خستەروو.

نی  كا ییە ند تمە یبە تا
پرۆژەی ئورووپا

لەسەر  پێداگریی  ئەلف( 
كردنی  چارەسەر  پێویستیی 
دۆزی عەرەبەكان و ئیسرائیل

لەسەر  پێداگری  ب( 
دیموكراسی و مافەكانی مرۆڤ 

لە رۆژهەاڵتی نێوەراستدا
لەسەر  پێداگری  پ( 
دواكەوتوویی وەك فاكتەرێكی 
گرینگی هەڕەشەی ئەمنییەتی و 
بوونەوە  رووبەروو  پێویستی 

لەگەڵی
لەسەر  پێداگری  ت( 
و  تیرۆریزم  كردنی  دژایەتی 

چەكە كۆمەڵكوژەكان
لەسەر  پێداگری  ج( 

كۆمەڵگەی مەدەنی

بە سەرنجدان بە هەر دوو 
خاڵی  كە  تێدەگەین  پرۆژەكە 
كە  هەیە  زۆریان  هاوبەشی 

بریتین لە:
دوو  هەر  پێداگری  ئەلف( 
پێویستیی  لەسەر  پرۆژەكە 
بە  نێوەراست  رۆژهەاڵتی 
ئابووری  سیاسی،  چاكسازیی 

و كلتووری
دوو  هەر  پێداگریی  ب( 
ئازادیی  لەسەر  پرۆژەكە 
مافەكانی  پاراستنی  بیروڕا، 
و  دیموكراسی  مرۆڤ، 
پەرەپێدانی كۆمەڵگەی مەدەنی

دوو  هەر  پێداگریی  پ( 
دژایەتی  لەسەر  كە  پرۆژە 
كردنی تیرۆریزم و پەرەسەندنی 
بەاڵم  كۆمەڵكوژەكان.  چەكە 
الیەن  لە  نەتەنیا  پڕۆژانە  ئەم 
ئێرانەوە رەت كرانەوە، بەڵكوو 
دەستیكرد  ئێران  كردەوەدا  لە 
بە دژایەتی كردنی ئەم پرۆژانە. 
ئێران  كێشمەكێشی  ریشەی 
داگیركردنی  بۆ  ئەمریكا  و 
لە  ئەمریكا  باڵوێزخانەی 
ریشەی  و  دەگەڕێتەوە  تاران 

ئورووپاش  و  ئێران  ناكۆكیی 
دەركردنی  سەردەمی  بۆ 

حوكمی دادگای میكۆنوس.
بوونەوەی  رووبەروو 

ئێران و ئەمریكا
ئەمریكا  هێرشی  لەگەڵ 
بۆ سەر عێراق و رووخاندنی 
حوسێن،  سەدام  حكوومەتی 
كۆنترۆڵكردنی  ئیستراتیژی 
دوو الیەنە كە بۆ كونترۆڵكردنی 
رووبەروو  و  عێراق  و  ئێران 
هەڕەشەكانی  لەگەڵ  بوونەوە 
ئەوان دارێژرابوو، بە كردەوە 
كەڵكی نەماو ئێران بوو بەتەنیا 
هێزی هەڕەشەكاری ئاسایشی 
ناوچەكە. ئێران بۆ هاتنەدەر لە 
پالن  ئەمریكا  فشارەكانی  ژێر 
جۆراوجۆری  رێكارگەلی  و 

دارشتووە و جێبەجێی كردووە. 
حیزبوڵاڵی  لوبنان  لە  سەرەتا 
تێچوویەكی  كردو  دروست 
زۆری  دیپلۆماتیكی  ـ  ماددی 
رێكخراوە  ئەم  تا  كرد  خەرج 
خەریك  كە  شیعەیە،  رادیكاڵە 
فشارەكانی  ژێر  لە  بوو 
ركەبەرێكی بەهێزی شیعە واتە 
"بزووتنەوەی ئەمەل" لەمەیدان 
بەهێزتر  بەهێزو  دەر،  بچێتە 
بكا. بەچەشنێك ئەمڕۆكە زۆر 
یاسایی  دەوڵەتی  لە  زیاتر 
نیزامی  هێزی  لوبنان  خەڵكی 
لە  ئێران  هەیە.  سیاسی  و 
نیزامییەوە  و  ماددی  رووی 
دەكا.  دابین  رێكخراوەیە  ئەم 
تەواوی  كە  چەشنێك  بە 
لە  رێكخراوەیه   ئەم  ئەندامانی 
و  وەردەگرن  مووچە  ئێران 
بنەماڵەی كوژراوانی پشتیوانی 
ئەندامی  رێكخراوەیه ش  ئەم 
لەم  ئێرانن و  بنیاتی شەهیدی 

بنیاتە مووچە وەردەگرن.
دیپلۆماتیكەكانی  هەوڵە  لە 
ئێران بۆ كۆتایی هێنانی شەڕی 
نێوان حیزبوڵاڵ و بزووتنەوەی 

هەشتای  دەیەی  لە  ئەمەل 
دەتوانین  پێشوودا،  سەدەی 
خااڵنەی خوارەوە  بەم  ئاماژە 

بكەین:
1(چوارشەممە 5ی رێبەندانی 
رێككەوتننامەی   :1367
و  حیزبوڵاڵ  نێوان  ئاگربڕی 
)لەژێر  دەمێشق  لە  ئەمەل 
واژۆ  ئێراندا(  چاوەدێریی 
رێككەوتننامەیە  ئەم  كرا. 
بەناوبژیوانیی وەفدێكی ئێرانی 
بە سەرۆكایەتیی عەلی ئەكبەر 
دەرەوەی  وەزیری  ویالیەتی 
سووریە  بەرپرسانی  و  ئێران 

هاتە ئاراوە.
9ی  شەممە  2(یەك 
رێبەندانی 1367: خولی دووەمی 
و  ویالیەتی  وتووێژەكانی 
وەزیرانی  ئەلشه رع  فاروق 
سوریە  و  ئێران  دەرەوەی 
گەیشتن  چۆنیەتیی  لەمەڕ 
بۆ  تەواو  رێگەچارەیەكی  بە 
تێكهەڵچوونی  بە  كۆتاییهێنان 
لە  نیزامیی حیزبوڵاڵ و ئەمەل 

دەمێشق دەستی پێكرد.
10ی  3(دووشەممە 
بەیاننامەی   :1367 رێبەندانی 

هاوبەشی  دانوستانی 
سوریە،  ئێران،  شاندەكانی 
حیزبوڵاڵ و ئەمەل لە دەمیشق 
بۆ كۆتاییهێنان بە تێكهەڵچوونی 
شیعەی  گرووپی  دوو  ئێران 

لوبنان باڵوكرایەوە.
12ی  4(چوارشەممە 
رێبەندانی 1367: بزووتنەوەی 
لەژێر  حیزبوڵاڵ  و  ئەمەل 
ناوه ندێكی  ئێراندا  چاوەدێریی 
بۆ  هاوبەشیان  چاالكیی 
یەكخستنی هێرشەكانیان دژی 
ئیسرائیل لە باشووری لوبنان 

پێكهێنا.
3ی  5(سێشەممە 
جۆزەردانی 1368: بزووتنەوەی 
ئەمەل و حیزبوڵاڵ بەدەركردنی 
بەیاننامەیەك لە تاران ئاسایی 
پێوەندییەكانی  بوونەوەی 
هاوكاریی  و  نێوانیان 
بنەمای  لەسەر  دووالیەنەیان 
پێویست  بە  برایەتی  رۆحیەی 
بەیاننامەیەدا  لەم  زانی. 
رۆڵی  بە  كردن  ئاماژە  بە 
نێوان  هاوپەیمانیی  پڕبایەخی 
بەهێزكردنی  سوریە،  و  ئێران 

لە  ئیسرائیل  دژی  هێزەكانی 
الیەن ئێران و سوریەوە بەرز 

نرخێندرا.
پێوەندییەكانی  گرینگیی 
و  سوریە  ئێران،  نێوان 
بناژۆخوازی  گرووپەكانی 
بۆ  ئەلقاعیدە  و  شیعە 

الیەنەكان
بوونەوە  نزیك  بە  ئێران 
بە  دەیویست  سوریە  لە 
كۆمەلێك ئامانجی كورتخایەن 
و دریژخانی ئیستراتیژیك بگا. 
بوونەوە  نزیك  بە  الیەك  لە 
كردنەوەی  و  سوریە  لە 
كریدۆرێك بۆ ناردنی یارمەتی 
و چەك و چۆڵ بۆ حیزبوڵاڵ، 
ئیسرائیل  بۆ  فشار  دەیویست 
ملمالنێی  جۆرێك  بە  تا  بێنێ 
فشارەكانی  لە  بكاو  ئەمریكا 
الیەكی  لە  بكاتەوە.  كەم 
بوونەوە  نزیك  بە  دیكەوه  
سەدام  دەیویست  سوریە  لە 
بخاتە ژێر فشارەوە كە لەگەڵ 
شەكەتكەر  شەڕێكی  لە  ئێران 
لە  دەیویست  هاوكات  دابوو. 
ئیستراتیژی  كاریگەرییەكانی 
الیەنەش  دوو  كونترۆڵكردنی 
كەم بكاتەوە. سوریەش كە لە 
لەژێر  ژێئۆپۆلیتیكەوە  رووی 
و  عێراق  ئیسرائیل،  فشاری 
بوو  بەنیاز  بوو،  دا  توركیە 
ئێران و  لە  بوونەوە  نزیك  بە 
گرووپەكانی لوبنان و ئامادەیی 
نیزامی لە لوبنان دا لەم فشارانە 
كەم بكاتەوە. هەروەها لە دوای 
و  حوسێن  سەدام  رووخانی 
لەم  شیعەكان  بەهێزبوونی 
عێراقیش  باشووری  واڵتەدا، 
بوو  لوبنان،  باشووری  وەك 
ئێران  تەراتێنی  ژینگەی  بە 
بۆ  گونجاو  شوێنێكی  و 
لەگەڵ  بوونەوە  رووبەروو 

ئەمریكا.
كە  رۆژهەاڵتیش  لە  ئێران 
ئەمریكای لە دراوسێیەتی خۆیدا 
دەدی، لە رێگەی پشتیوانیكردن 
گرووپەكانی  بەهێزكردنی  و 
ئەلقاعیدەوە،  بناژۆخوازی 
بوونەوەی  رووبەروو  نیازی 
لەگەڵ ئەمریكاو هێزەكانی ناتۆ 
هەبوو تا پرۆسەی شەڕ لەگەڵ 
شكست  ئەلقاعیدە  هێزەكانی 
بێنێ. لە باشووری ئیسرائیلیش 
حەماس  كە  ئەوەی  پاش 
هەڵبژاردنەوە  رێگەی  لە 
كارو  سەر  هاتە  غەززە  لە 
دانی  ئەنجام  رێگەی  لە  دواتر 
لە  بەشێك  لە  كوده تایەك 
ناوچەی ئۆتۆنۆمی فه له ستینی، 
غەززەی  تەواوەتی  كونترۆڵی 
ژینگەیەكی  گرت،  بەدەستەوە 
تەراتێنی دیكە لە دراوسێیەتی 
پێكهات  ئێران  بۆ  دا  ئیسرائیل 
رووبەرووی  ژینگەوە  لەم  تا 
ئیسرائیل و ئەمریكا ببێتەوە و 

دژایەتییان بكا.
بێگومان ئێران بە پێكهێنانی 
لە  پیرۆزە«  »یەكگرتنە  ئەم 
نێوان خۆی و گرووپە رادیكاڵ 
ئیسالمییەكان  بناژۆخوازە  و 
و  پارە  كردنی  بەخەرج  و 
و  زۆر  ماددیی  ئیمكاناتی 
ئاسایشی  دەیەوێ  زەوەند، 
مانەوەی  بكاو  دابین  خۆی 
خۆی  دیكتاتۆری  حكوومەتی 

گەرەنتی بكا.

»یەكگرتنی پیرۆز« 

ئێران، سوریە، حیزبوڵاڵ، حەماس، ئەلقاعیدە
          سابیر پاك نەزەر                                                                              وەرگێران: حەسەن شێخانی
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باسی گەرم وگوڕی ئەمڕۆی 
سیاسییەكانی  كۆمەڵە  كۆڕو 
داهاتووی  لێكدانەوەی  عێراق 
چۆنیەتیی  و  عێراق  سیاسیی 
داهاتووی  حكوومەتی  پێكهاتنی 
كورتی  بە  ئەگەر  واڵتەیە.  ئەم 
هاوچەرخی  مێژووی  بە  چاوێك 
ئەم واڵته  دا بخشێنین، دەزانین بۆ 
پرسانە  ئەمجۆرە  هێشتاش  چی 
لەم واڵتەدا بە شێوەیەكی ئاسایی 

و باو چارەسەر ناكرێن.
كە  واڵتەیە  ئەو  عێراق 
ساڵ   90 بە  نزیك  دوای 
ـ  »دەوڵەت  پڕۆسەی  هێشتاش 
لە  نەتەوە«كەی بیچمی نەگرتوە. 
راستیدا دەبێ بڵێین پێكهاتنی ئەم 
سەرەتاكانی  لە  سیاسییە  یەكە 
ویستی  لەسەر  بیستەم  سەدەی 
واڵتانی كۆلۆنیالیستی و هەروەها 
بەرهەمی هاوكێشە ناوچەییەكانی 
زلهێزەكان بووە. كەواتە دەتوانین 
دەستكرد  واڵتێكی  بە  عێراق 

بژمێرین.
عێراقەدا  ئەم  لە چوارچیوەی 
دوو نەتەوەی كورد و عەرەب و 
سوننی  ئایینزای  دوو  هەروەها 
یەكتر  لەگەڵ  هێشتاش  شیعە  و 
پێكراویی  باوەڕ  و  ناكۆكن 
نەتەوەیی لەو واڵتە دا شتێك نییە 

دڵی پێ خۆش بكەی.
لە  كام  هیچ 
و  نەتەوەیی  پێكهاتە 
ئەو  مەزهەبییەكانی 
پێك  متمانەیان  واڵتە 
لە  دۆخە  ئەو  و  نییە 
سیاسییەكانی  كێشە 
روونی  بە  دا  عێراق 

دیارە.
پەالماری  لە  بەر 
دەسەاڵتی  ئەمریكا، 
عێراق هەمیشە بە دەست 
سوننەكانەوە  عەرەبە 
رووخانی  و  بووە 
سەدامیش  حكوومەتی 
و  كورد  قازانجی  بە 
شكاوەتەوە،  شیعەكان 
ئەو شتەی كە هێشتاش 
قووت  سوننەكان  بۆ 

نادرێ.
ئەگەرچی كوردەكان 
بەعس  رووخانی  دوای 
بە  دا   2003 سالی  لە 

خۆیان  مافەكانی  لە  هێندێك 
هێشتاش  بەاڵم  گەیشتوون 
بیرەوەرییە  ئەو  لەبەر  زۆربەیان 
تاڵە مێژووییەی كە لە رابردووی 
عێراق دا له  زه ینیان دا ماوه ته وه ، 

خۆیان بە عێراقی نازانن.

كورد  رێبەرانی  بەاڵم 

ئاگاداری  كە  ئەوەی  سەرەڕای 
لە  خەڵكەكەیان  بێزارییه ی  ئەو 
زۆربەی  وەك  عێراقین،  پێناسی 
توێژەران دەڵێن لە ژێر گوشاری 
دیسان  داوە  هەوڵیان  دا  ئەمریكا 
سیاسیی  سیستمی  و  حكوومەت 

دوای  لە  داڕێژنەوە.  عێراق 

بەعسەوە  رێژیمی  رووخانی 
و  سەقامگیری  لە  كورد  دەوری 
ژیانی  بنیاتنانەوەی  پرۆسەی 
شتێكی  دا  عێراق  نوێی  سیاسیی 
شتێکە  ئەوه ش  هەڵنەگرە،  حاشا 
كە زۆر لە كورده کان بە شتێكی 

هەڵەی دەزانن و پێیان وایە دۆڕانی 
كوردی لێ ده كەوێتەوە.

سروشتییە كە سەقامگیریی 
رەوشی سیاسی و بەهێزبوونی 
دەوڵەتی  سەربازیی  ژێرخانی 
نیگەرانییەی  ئەم  ناوەندی 
لەمەودوا  كە  بكەوێتەوە  لێ 
لە  جارانیان  رۆڵی  هەم  كورد 
گۆڕەپانی سیاسەت دا نه مێنێ و 
هەمیش بەشێك لە دەسەاڵت و 
لە كیس بچێ  دەسكەوتەكانیان 

و دیسان وەالبنرێنەوە.
نیشانەكانی گرینگ نەبوونی 
فاکته ری كورد و ئەو نیگەرانییە 
رێككەوتنی  لە  واقیعبینانەیە 
سوننە  عەرەبی  لیستی  نێوان 
دابەشینی  لەسەر  شیعەدا  و 
داهاتووی  لە حكوومەتی  دەسەاڵت 
دیار  روونی  بە  دا  عیراق 

دەكەوێ.
هەنووكە  كە  عەرەبەكان 
خۆیان بەهێز دەبینن، هەوڵدەدەن 
پڕەنسیپی دێموكراسیی تەوافوقی 
وەالخەن و دێموكراسیی زۆرینە 
بێننە ئاراوە. ئێستا عەرەبەكان له  
پۆستی  تەنیا  دا  باشترین حاڵه ت 
سەركۆماری بە هێندێك دەسەاڵتی 
پۆستی  یان   سنوورداره وه  
ڕەوا  کورد  پارڵمانیبه   سەرۆك 

دەبینن و هەر باسیش لە ئەسڵی 
ناكەن كە  بنەڕەتی  قانوونی   140
نەهاتۆتە  دابێ  لەگەڵ  ئیستاشی 
تەنانەت  جێبەجێكردنەوە.  بواری 
شۆڤێنیست  عەرەبی  هێندێك 
فیدراڵی  سیستمی  خەیاڵەن  بەو 
عێراق بێننە ژێر پرسیارەوەو ئەو 
نوێ  عێراقی  پێناسه ی  لە  هێمایە 
بیانووی  بە  هێندێكیشیان  داماڵن. 
لە  نێوخۆیی  هەڵگیرسانی شەڕی 
دەدەن  هەوڵ  دابڕاوەكان،  ناوچە 
تەگەرە بخەنە بەر جیبەجێكردنی 

مادەی 140.
 2003 ساڵی  لە  كە  كورد 
رێژیمی  رووخانی  پاش  داو 
پێشەنگی  بە  بووە  بەعس 
سەقامگیریی  و  دامەزراندن 
كەوتۆتە  ئێستا  نوێ،  عێراقی 
بیرو  لە  كۆسپە  ئەو  تەنگانەوە، 
شۆڤێنیست  عەرەبه    چوونی  بۆ 
و دژە دێموكراتیكەكانی عێراقەوە 
وێدەچێ  و  دەگرێ  سەرچاوە 
دیسان رووداوی تاڵ و تراژیكی 

دژ بە كوردی لێ بكەوێتەوە.
یان  خستن  پەراوێز  لە 
رۆڵی  كردنەوەی  كەمڕەنگ 
سیاسیی  پرۆسەی  لە  كورد 
عێراق لەو هەلومەرجەی ئێستادا 
شتێكی حاشاهەڵنەگرە كە هەر لە 
سیاسی،  چاوه دێرانی  سەرەتاوە 
كردۆتەوە،  وریا  لێ  كوردیان 
كورد  بەختی  ئەستێرەی  ئایا 
و سەركەوتووەكانی  راده خۆشێ 

دوێنێ، دۆڕاوی سبەی ده بن؟

كورد، دۆڕاوی داهاتووی عێراق؟
سامان فه قێ نه بی                                                                                                 و: ئاڵه شین 

      ئاسۆ حه سه ن زاده

)هه سته ی  ناوکی سه ره ڕۆیی 
ئیسالمیی  کۆماری  له  ئیستبداد( 
و  دیکه  جارێکی  بۆ  ئێران دا 
سادقی  زمانی  له  ئه مجاره یان 
قووه ی  سه رۆکی  الریجانی 
به دژی  رێژیمه وه  قه زایی 
توێژینه وه  و  خوێندن  ده ره تانی 
بواری  له  ئێران  زانکۆکانی  له 
زانسته  ئینسانییه کان دا فه توا ئاسا 
لێدوانی دا. الریجانی له قسه کانی 
په ره پێدانی  له  ره خنه ی  دا 
به تایبه تی  ئینسانی یه کان  زانسته 
گرت  کۆمه ڵناسی  تیئۆری یه کانی 
ناکۆک  و  ناته با  به  ئه وانی  و 
و  ئایین  پێشفه رزییه کانی  له گه ڵ 

شه ریعه تی ئیسالم له قه ڵه م دا. 
سه ره ڕای به رهه می هزری و 
بیرمه ندانی  له  فه لسه فیی هێندێک 
له  به تایبه تی  ئیسالم  جیهانی 
نیوه ڕاست دا،  پێش  سه ده کانی 
جیهانی  و  ئورووپا  که  ئاشکرایه 
سه رهه ڵدان  النکه ی  رۆژئاوا 
سه ندنی  گه شه   مه  ڵبه ندی  و 
به تایبه تی  ئینسانییه کان  زانسته  
بێگومان  بوون.  کۆمه ڵناسی 
که  الریجانییش  لێدوانه کانی 
ته بلیغاتیی  هێرشێکی  درێژه ی 
پێشتر ده سپێکراو بۆ سه ر زانسته  
ئینسانییه کانه، پێش هه موو شتێک 
هزرییانه   قوتابخانه  و  رێباز  ئه و 

هه ڵقوواڵوی  که  ده گرێ  نیشانه 
ئورووپا و به گشتی رۆژئاوان. 

به اڵم ناوبراو له  نۆره ته کفیری 
خۆی دا ئه و زانایانه شی نه پاراست 
که هه ڵقوواڵوی جیهانی موسڵمان 
به  و  ئێرانن  خوودی  ته نانه ت  و 
روانینێکی کراوه وه له گه  ڵ پرسی 
مامه ڵه   ئه مڕۆ دا  دونیای  له  ئایین 
بۆ  که  باوه ڕه دان  له و  و  ده که ن 
گونجاندنی ئیسالم له گه ڵ جیهانی 
نوێ پێویسته زانسته هزرییه کانی 
راڤه   ئامرازی  بکرێنه  سه رده م 

کردنی ده قه ئاسمانییه کان. 
لێدوانه ی  ئه م  گوترا  وه ک 

ئیزۆله  و  تازه  شتێکی  الریجانی 
به سته رێکی  و  پێشینه  و  نییه 
دوور و درێژ و هاوئاهه نگ له گه ڵ 
ماهییه ت و فه لسه فه ی وجوودیی 
هه یه.  ئێرانی  ئیسالمیی  کۆماری 
سیاسه ت  ئه م   ده سپێکی  خاڵی 
و  ده مارگرژ  هه ره  هه ڵوێسته  و 

ده گه ڕێته وه  کۆنه په رستانه یه 
کاتێک  ئینقالب  پاش  که مێک  بۆ 
هێشتا  رێژیم  که  ئه وه  به هۆی 
جیابیران  هه موو  نه یتوانیبوو 
و  بکا  ته سفیه  ئازادیخوازان  و 
گرینگترین  زانکۆ  که  ده شیزانی 
و  بوون  په روه رده  مه کۆی 
ئازاد  خۆرێکخستنی  و  تێکۆشان 
ئه ندیشانه، له بانه مه ڕی 1358  دا 
و له چوارچێوه ی ئه و شته دا که 
به ئینقالبی فه رهه نگی ناودێر کرا 
ماوه ی  بۆ  ئێرانی  دانیشگاکانی 
سێ ساڵ داخست و ته نها کاتێک 
کرانه وه یانی  سه رله نوێ  رێگه ی 

دا که چوارچێوه  و رێوشوێن و 
نێوه رۆکی خوێندن و توێژینه وه ی 
کرابوو  بۆی  که  جێگایه  ئه و  تا 
و  سیاسی  زه رفییه ته  له گه ڵ 
ئیدئۆلۆژیکه به رته سکه کانی خۆی 

گونجاندبوو.
ده  هه  سێ  درێژایی  به   به اڵم 

ئیسالمی،  کۆماری  ته مه نی  له 
و  سانسۆر  که  ئه وه دا  له گه ڵ 
له ژێر  زانکۆکانیشی  خه فه قان 
ئه ستووری  و  تاریک  به رگی 
به اڵم  داپۆشیبوو،  خۆی دا 
سروشتی زیندووی کۆمه ڵگای 
و  هوشیاری  و  ئێران 
ئه و  نوخبه کانی  خه لالقییه تی 
خوێندکار  تینووێتیی  و  واڵته 
و خوێنده وارانی الو بۆ ناسین و 
ده سڕاگه یشتن به باس و خواسه 
سیاسی و فه لسه فییه کانی جیهانی 
ببوونه  هه موویان  هه ر  ده ره وه، 
نه توانێ  رێژیم  که  ئه وه  هۆی 
نێوه رۆکی  کۆنتڕۆڵی  به ته واوی 
به  پێش  و  بکا  مه نهه جه کان 
گه یشتنی هزری جیهانی به ته یفه 

دانیشگایی یه کانی ئێران بگرێ. 
دوای  که  ئه وه  هه تا 
کوودێتای  پاش  رووداوه کانی 
رابردوو  ساڵی  هه ڵبژاردنی 
رێژیم ته نیا به کوشتن و راونان 

و  چاالکان  دادگای  کێشانه   و 
خۆپێشانده ران رازی نه بوو و بۆ 
به ناو دۆزینه وه ی ده ستی ده ره کی 
ماکه ی  ده ستنیشانکردنی  و 
ناڕه زایه تییه کان  کۆمه اڵیه تیی 
شتێکی  که  زانی  ناچار  به  خۆی 
له  بوو  بریتی  که  موجه ره دیش 
بکێشێته  ئینسانی یه کان  زانسته 

نێو ساڵۆنی دادگا نماییشییه کانی 
و کۆمه ڵێک بیرمه ندی رۆژئاوایی 
ژیان دا  له  ته نانه ت  هێندێکیان  که 
ئیتهام  کورسیی  له سه ر  نه ماون 
ده ردی  به  هه تا  دانیشینێ 
دواتر  به رێ.  »گالیله«یان 
شه خسی خامنه یی له خه رمانانی 
ئینسانییه کانی  زانسته  دا   1388
سه رهه ڵدانی  سه رچاوه ی  وه ک 
شک و گومان له بنه ماکانی دین له 
قه ڵه م دا و فه رمانی پێداچوونه وه 
سنووره كانی  و  نێوه رۆک  به 
له  و  توێژینه وه  و  خوێندن 

بوارانه ی ده رکرد. 
ساڵێک  تێپه ڕینی  پاش  ئێستا 
پاش  سه رهه ڵدانی  به سه ر 
هه ڵبژاردن و له سه ر پێ مانه وه ی 
بزووتنه وه ی ئیعترازیی خه ڵک، به 
هه موو نیشانه کان ڕا دیاره که ئه و 
شته که تا ئێستا زۆرتر له قالبی 
ته بلیغات و هه ڕه شه و گوڕه شه 
له پێوه ندی له گه ڵ نه خشی زانسته  

باڵی  قه ولی  به  له  هزرییه کان 
هاندانی  له   رێژیم  توندڕه وی 
ده نواند،  خۆی  ناڕه زایه تییه کان دا 
ئه مجار ئیدی خه ریکه به شێوه ی 
کۆنکرێت و سیستماتیک ده خرێته 
قالبی جێبه جێ کردنه وه. به تایبه تی 
بااڵی  به رپرسانی  پێشتریش  که 
کابینه ی  علوومی  وه زاره تی 

مه حموودی ئه حمه دینژاد چه ندین 
جار به توندی هێرشیان کردبووه 
له  مامۆستایانه ی  ئه و  سه ر 
و  سێکووالرن  وانه وه  روانگه ی 
سه رپه رستیی توێژینه وه ی کراوه  
و بیرفره وانی خوێندکاران ده که ن. 
سه رله نوێی  شه پۆلی  که وابوو 
مامۆستایانه  ئه و  پاکسازیی 
مه واده  به  پێداچوونه وه  و 
ده رسییه کان و به کورتی ئه وه که 
ناویان ناوه »ئینقالبی فه رهه  نگیی 
دووهه م« یان له راستیدا ئه نفالی 

زانست به ڕێوه یه.
پێش  ساڵ  هه زار  ئه گه ر 
ئێستا له ئه نده لووس رووناکبیری 
گه وره ی ئیسالم، »ئیبن روشد«، 
تاوانی ئه وه شاربه ده ر ده کرا  به  
ده سووتێنران  کتێبه کانی  و 
ئه قڵ  و  ئیمان  ده یگووت  که 
ئێران  له  ئه مڕۆ  ده سته خوشکن، 
هاتنه  پاش  ساڵ  سی  رێژیمێک 
سه رکاری و له سه رده می نه مانی 
باڵوبوونه وه ی  سنووره کانی 
په ره   و  مه عریفه ت  و  هزر 
پێوه ندی دا،  ئامرازه کانی  گرتنی 
و  توند  ئه و  هه موو  سه رباری 
تیژی یه  فیزیکی یه ی بۆ حه زف و 
له مه یدان ده رکردنی موخالیفانی 
له وپه ڕی  ده با،  به کاری  خۆی 
تازه  په له قاژه دا  و  زه بوونی 
خۆی  قه ولی  به  که  ده بڕێ  لێ 
به  ده ره وه  نه رمی  هێرشی 
قه ده غه  کردنی ئه و شته که ئه و 
هێرشه  ئه و  هه وێنی  به  رێژیمه 
زانسته  واته  ده زانێ  نه رمه ی 
ئینسانییه كان، به رپه رچ بداته وه! 

هه میشه  دیکتاتۆره کان 
ده توانن زۆر شت له ئازادیخوازان 
بستێنن، به اڵم ئازادیی بیرکردنه وه 

هه رگیز.

»ئینقالبی فه رهه نگیی دووهه م«
 له هه ڕه شه  وه بۆ جێبه جێ کردن

ئه گه ر هه زار ساڵ پێش ئێستا له ئه نده لووس رووناکبیری گه وره ی ئیسالم، »ئیبن روشد«، به  تاوانی 
ئه وه شاربه ده ر ده کرا و کتێبه کانی ده سووتێنران که ده یگووت ئیمان و ئه قڵ ده سته خوشکن، ئه مڕۆ له 

ئێران رێژیمێک سی ساڵ پاش هاتنه سه رکاری و له سه رده می نه مانی سنووره کانی باڵوبوونه وه ی هزر و 
مه عریفه ت و په ره  گرتنی ئامرازه کانی پێوه ندی دا، زانسته ئینسانییه كان، به رپه رچ ده داته وه!
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سیاسییەكان  بیرمەندە  زۆربەی 
بەكارهێنانی  لەسەر  جەختیان 
بنەڕەتی عەقالنییەت لە دیموكراسی 
هێگل  بڕوای  بە  كردۆتەوە.  دا 
عەقاڵنییە  واقعییەتێكی  حكوومەت 
واقعییە.  عەقاڵنییەتێكی  یان 
پێی  بە  دیكەشەوە  لەالیەكی 
كانت  فەلسەفیی  بۆچوونی 
مێژوو  پێشڤەچوونی  پرۆسەی 
)كەمال(  بۆ  كوڕییەوە  و  كەم  لە 
عەقالنییەتە.  بۆ  ئیحساسەوە  لە  و 
بڕوایەیە  ئەم  لەسەر  ناوبراو 
تەڤگەرە  ئەو  دەرەنجامی  لە  كە 
ئازادی،  بە  مرۆڤ  مێژووییەدا، 
دەگا.  عەقالنییەت  و  یەكسانی 

)محمودی، 1382: 27(. 
مرۆڤ بۆیە خاوەن ئیرادەیە چونكە 
و  خۆبنیاتنەرە  بوونەوەرێكی 
جەوهەری ئەم خۆبنیاتنەرێشی عاقڵ 
بەستنەوەی  لێك  كەواتە  بوونێتی. 
عەقڵ و ئیرادە پرسێكی زۆر گرینگە 
فێركارییە دیمۆكراسییەكاندا  لە  كە 
راستیدا  لە  یەكترین،  تەواوكەری 
دەبێتە  ئیرادە  لە  ئاوەز  پشتیوانیی 
هۆی ئەوەیكە پێگەیەك بۆ ویست و 
ئیرادە لە بڕیاردان لەبەرچاو بگرین 
و ملی بۆ راكێشین )قادری، 1385: 

 )45
بیروبۆچوونی  لە  عەقاڵنییەت 
هابێرماسیشدا  پوپێرو  سیاسی 

خاوەن پێگەیەكی بەرز و مەزنە.
گەرایە،  عەقل  فیلسوفێكی  پوپێر 
و  گفتوگۆ  بە  باوەڕی  چونكی 
هەیە.  رەخنە  و  به ڵگاندن  بە 
ئاوەزمەندیی رەخنەگرانە، بە بنەمای 
مودێلی دیموكراسی پوپێر لە كتێبی 
دەژمێردرێ،  كراوەدا  كۆمەڵگەی 
 )419 الف،  1380ـ  )پوپر، 
پووچەڵ  توانای  كە  عەقاڵنییەتێك 
كارالبردنی  لەسەر  كردنەوەو 
لەالیەكی  هەیە.  دەسەاڵتدارانی 
دیكەشەوە عەقالنییەت بە چەمكێكی 
سیاسییه كانی  ئەندێشە  سەرەكی 
هابێرماس دەژمێردرێ كە پێگەیەكی 
بیركردنەوەی  ناوەندی  لە  گرینگی 
هیچ  بە  ئەگەرچی  هەیە.  ویدا 
فیلسوفێكی  بە  هابێرماس  كلۆجێك 
لە  ناژمێردرێ،  )استعالیی( 
بەرهەمەكانی دا بە كەڵك وەرگرتن 
بە  دینامیك،  عەقڵی  چەمكی  لە 
دەسەاڵت و بەرهەمهێنەر، لە پێناوی 
تیۆری  دەربڕینی  و  ئامادەكردن 
دیموكراسیی راوێژكارانە هه نگاوی 
ناوبراو  هەنگاوی  هەڵێناوەتەوە. 
لە  وەرگرتن  كەڵك  بە  كارەی  ئەم 
رەخنەگرانەی  كردنەوەی  نۆژه ن 
بیروبۆچوون و ئەندێشەكانی كانت، 
پیرێس،  وێبر،  ماخ،  كۆنت،  هێگل، 
دیلتای، فرۆید، نیچەو بیرمەندەكانی 
ئامانجی  گەیاند.  ئەنجام  بە  دیكە 
ئەم پێداچوونەوە رەخنەییە بریتییە 
ئاشكراكردنی  كردنەوەو  روون  لە 
هۆی  دەبنە  كە  پەاڵنە  هەڵەو  ئەم 
بێمتمانەیی و رەنگە بەالڕێدا بردن 
عەقاڵنییەتی  مودێلی  گۆڕینی  و 
چەمكیانەی ئاراستەكراو بە گوتاری 

بەڵگەیی.
عەقاڵنییەت  لەوەیكە  كردن  باس 
لەبەر  هەر  مرۆییەو  دیاردەیەكی 
ئەوەش گۆڕانی بەسەردا دێ، زۆر 
لە جێی خۆیدایە. هزر و ئەندێشەی 
لە  ناجێگیرو  چییەتی  و  مرۆڤ 
لەسەر  كاریگەری  گۆڕانی،  حاڵی 
كۆمەڵگە هەیە. كەواتە هەوڵدان بۆ 
خستنەرووی پێناسەیەكی تەواو و 
لە هەموو  لە عەقالنییەت كە  كامڵ 
شێوەیەكی  بە  كە  زەمەنێكدا  جێو 

نەگۆڕ راست دەرچێ بە هیچ كوێ 
ناگا. روانگەی عەقالنییەتی رەخنەیی 
دارشتنەوەی  هەروەها  پۆپێرو 
عەقاڵنییەتی هابێرماس نیشاندەری 
بنەڕەتی  پرسی  راستیەیە.  ئەم 
چەمكیانەی  گۆڕانی  رەوتی 
عەقاڵنییەت لە كۆمەڵگە مرۆییەكاندا 
هەمیشە  عەقاڵنییەت  كە  ئەوەیە 
سیاسییەكان،  ئەندێشە  لەگەڵ 
بەتایبەت پێشخستنی و پەرەپێدانی 

دیموكراسی گونجاوە.
1ـ2ـ4 بنەماكانی لیبرالیزم

دوو پێكهێنەری گرینگی لیبرالیزمی 
لەسەر  كردن  جەخت  كالسیك، 
تاك  خۆبنیاتنەری  و  رەسەنایەتیی 
لەگەڵ  ئازادە.  بازاری  ئەسلی  و 
نەتەوە  ـ  دەوڵەت  گەشەسەندنی 
مۆدێرنەكان ئەو دوو پێكهێنەرەش 
پێویستی  هات.  بەسەردا  گۆڕانیان 
هەڵكردن و هاوسەنگی نێوان ئازادی 
دەوڵەتییەكان  قانوونە  تاكەكەسی، 
بەكاروبارە  بوون  سەرقاڵ  و 
بوواری  كۆمەاڵیەتییەكانی 
پەرەی  نێوەدا  لەو  دیموكراسی 
چارەنووسساز  باسگەلێكی  بە 
داوە. لەبەر ئەم هۆكارە دووبارە 
چەمكی  كردنەوەی  پێناسە 
ئازادی لە ئەندێشە سیاسییەكانی 
دەدا  یارمەتیمان  دا  فیلسوفەكان 
و  گۆڕانكاریی  لە  باشتر  كە 
لەسەر  چەمكە  ئەم  كاریگەریی 

دیموكراسی تێبگەین.
زیاتر  كالسیكەكان،  فیلسوفە 
ئازادی  گشتی  واتای  بە  بڕوایان 
نەبووەو هەمیشە هێندێك نەریتیی 
ئازادییان  بەرتەسككەرەوەی 
پەژراندووە. بۆ وێنە ئەرەستوو لە 
ئازادییەوە  لەبارەی  دا  سیاسەت 
كە  كەواتە سەلما   ..« دەنووسێ: 
سروشت،  قانوونی  حوكمی  بە 
هاتونەتە  ئازاد  مرۆڤ  هێندێك 
بۆ  دیكەش  كۆمەڵێكی  دنیاو 
كۆیالیەتییەش  ئەو  و  كۆیالیەتی 
رەواشە«.  و  هەیە  بۆیان  خێری 

)ارسطو، 1386: 13(
بڕوایە  ئەم  لەسەر  مونتیسكۆ 
ئازادی  وەك  وشەیەك  هیچ  بوو 
جۆراوجۆری  واتای  رادەیە  بەو 
روانگەی  لە  هەڵنەگرتوە. 
لە  چەمكێكە  ئازادی  مۆنیسكۆو، 
)جونز،  دا.  سەرەڕۆیی  بەرانبەر 
هەڵسەنگاندنی   )303 الف:  ـ   1376
رێژەی نێوان رەسەنایەتیی تاك و 
لیبراڵیزمە.  بناخەی  ئازادی  ئەسلی 
بە  تاك  خۆبنیاتنەری  و  تاك 
لیبراڵیزم  ئەسلێكی حاشاهەڵنەگری 
پاراستنی  ئامانجی  و  دەژمێردرێ 
)قادری،  تاكەكەسە.  ئازادی 
چەمكە  رێكوپێكترین   )27  :1385
فەلسەفییەكان لەسەر رەسەنایەتیی 
لە  تاكەكان  سەربەخۆیی  و  تاك 
ـ   1724( كانت  هزری  سیستمی 
1804(دا هاتۆتە بەرباس. بەجۆرێك 
كە بیروبۆچوونەكانی كانت لەسەر 
فەلسەفییەكانی  تیورییە  زۆربەی 
بیرمەندانێكی وەك بێنتهام، جیمزمیل 
و جان سیتیوارت میل، واتا رێبازی 
بیرمەندانی  و  قازانج  رەسەنایەتیی 
لیبرالیزم  الیەنگرانی  و  گرێبەست 
ماسیش  هابێر  پۆپێرو  تەنانەت  و 
كاریگەری داناوە. كانت لەسەر ئەم 
بڕوایەیە كە بوونی دژایەتیی نێوان 
نەبوونی  كۆمەاڵیەتیی  بە  دۆخی 
سەربەخۆی  )رەسەنایەتیی  مرۆڤ 
تاك( لەگەڵ دۆخی بە كۆمەاڵیەتیی 
بوونی  دابین  )پێویستی  بوو 
كۆمەڵگەدا(  لە  تاك  داخوازییەكانی 

ناوبراو  سروشتییە.  شتێكی 
كۆمەڵگەی  لە  دژایەتیی  ئەسلی 
گەیشتن  »بنەمای  بە  دا  مرۆیی 
دەزانی.  قانوون«  و  دیسیپلین  بە 
الیەك،  لە   )102  :1388 )كانت، 
سپیونزا  و  هابز  هەروەك  كانت 
بە  قەبووڵە،  مرۆڤی  خۆخوازی 
كە  جەوهەرییە  خسڵەتە  ئەم  هۆی 
سروشتی  شێوەیەكی  بە  مرۆڤ 
خوازیاری گەیشتن بە داخوازی و 
بەاڵم  ویستەكانێتی،  بوونی  دابین 
ژیانێكی  لە  تەنیا  خواستانەی  ئەم 

بە كۆمەڵ دا دابین دەبن.
مرۆڤ،  خۆخوازیەی  ئەو  كەواتە 
كۆمەاڵیەتیی  ژیانی  بەرەو  ئەو 
لەسەر  كانت  رادەكێشێ. سیستمی 
هەڵكشاو،  لە  روو  جووڵەیەكی 
پێش  بەرەو  هەنگاو  بە  هەنگاو 
بە  پێویستی  كە  دامەزراوە 
كەسی  تاكە  دۆخی  لە  پەڕینەوە 
لە  جەماوەری،  رەوشی  بۆ 

و  دۆستی  مرۆڤ  بۆ  خۆخوازی 
وەحشیگەرێتی  لە  خێرخوازی، 
كەم  لە  و  شارستانییەت  بەرەو 
هەیە.  كەماڵ  بەرەو  كوڕییەوە  و 
رەسەنایەتیی   )  105:1388 )كانت، 
لە  مرۆڤ  كە  دێ  واتایە  بەم  تاك 
بنەڕەتدا بوونەوەرێكی ئاوەزمەندو 

خۆبنیاتنەرە. 
كەواتە مرۆڤی خۆبنیاتنەر دەبێ لە 
خۆی  بەرژەوەندیی  كردنی  دیاری 
و دیاری كردنی چارەنووسی خۆی 
ئەسڵی  كانت  بێ.  سەربەخۆ  دا 
كردوە.  باس  مرۆیی  سەربەخۆیی 
بە بڕوای وی مرۆڤ بوونەوەرێكی 
خاوەن ئاوەزە، كە تەنیا دەتوانێ لە 
رێگەی ئەكتیڤ كردن و بەكارهێنانی 
ئاوەزەوە بە كەماڵ و بەختەوەری 
دەتوانین  )كانت،85:1388(  بگا. 
روحی زانستی ئەخالقی كانت لەو 
رستە دا كورت كەینەوە.«ئازایەتی، 
لە  رێز  و  هەبێ  بوونت  ئازاد 
ئازادی دیتران بگرە«.)پوپر، 1380ـ 

الف:226(. 
كەواتە لە روانگەی كانتەوە«مرۆڤ 
ئازادە، نەك لەبەر ئەوەی بە ئازادی 
ئافرێندراوە، بەڵكو لەبەر ئەوەی كە 
بڕیاری  دەركردنی  بەرپرسیارێتی 
پوپر،   ( شانە.  لەسەر  ئازادانەی 

1380ـ الف: 227(
یۆتۆپیاییەكی لیبراڵ شتێكی مەحاڵە. 
ئەو  كە  ئەوەیە  لیبراڵیزم  بنەمای 
سنوورانەی بە پێی پێویستی ژیانی 
كۆمەاڵیەتیی بۆ ئازادی پێك هاتوون 

دەبێ تا دەكرێ كەم بكرێنەوەو بۆ 
هەموو الیەكیش یەكسان بن.

لەبەر ئەوەیە كانت سوورە لەسەر 
شارستانییەت،  بەهرەی  ئەوەی 
دا  مرۆڤ  لە سروشتی  راشكاوانە 
مرۆڤ  بنەڕەتدا  لە  هەیە.  بوونی 
ژیانی  لە  حەزی  بوونەوەرێكە 
لە  كۆمەاڵیەتییە.)كانت، 106:1388( 
)1712ـ1778(  رۆسۆوە  روانگەی 
ئازادی هەمان واتای هەیە كە كانت 
ئەم  لەسەر  كانت  بردوە،  بەكاری 
ئیرادە  ئازادی  كە،«  بوو  بڕوایەیە 
چی  دەتوانێ  زیاتر  لەسەربەخۆیی 
دیكە بێ، واتا ئەم خسڵەتی ئیرادە 
كە خۆی دانەری قانوون بێ .. هیچ 
ئیرادەیەكی  نیوان  لە  جیاوازییەك 
یاساو  ملكەچی  ئیرادەیەكی  ئازادو 
رێسا ئەخالقییەكان دا نیە«. )جونز، 
137ـ الف:342( چەمكی كانتییانەی 
قانوونی سروشتی كە لە ئەسڵێكی 
ئافرێنەرانەی  رۆڵی  ئیدەئالیستی 

دەگرێ،  سەرچاوە  وشیارییەوە 
دێموكراتیكی  ئەسڵی  هاوتای 

قانوونی كۆمەاڵیەتیی¬یە.
سروشتی  قانوونی  جەوهەری 
هەمان ئاوەزە. واتا ئۆبژە، قانوونێك 
لە  سەرچاوەكەی  كە  دەدۆزێتەوە 
ئاوەزی خۆی دایە. دەبینین هاواڵتیی 
دیموكراتیكیش لە كۆمەڵگەدا سەرو 
رێسایەك  یاساو  لەگەڵ  كاری 
كردوون. پەسندی  خۆی  كە  هەیە 
وەك  مرۆڤ   )40:1385 )مانهایم، 
ئەندامی  ئاوەزمەندو  بوونەوەرێكی 
كردن  پێڕەوی  بە  عاقڵ،  جیهانێكی 
هۆكارێتی  ئازادی  ئامانجی  لە 
دەردەكەوێ،  بۆ  خۆی  ئیرادەی 
ئەو بوونەوەرە ئاوەزمەندە خاوەن 
واتایە  بەو  پراكتیكییە،  عەقڵێكی 
لەگەڵ  بەرهۆی  هۆو  پێوەندیی  كە 
بابەتەكانی خۆی هەیەو كارتێكەری 
خۆی  دەرەوەی  وكاریگەریی 
بوونەوەری  ناكەن،  لەسەر  كاری 

ئاوەزمەند خۆبنیاتنەرە.
ئازادی،  چەمكی  بە  كانت 
روون  ئیرادە  خۆبنیاتنەری 

دەكاتەوە. 
خاوەن  ئیرادەیەكی  ئازادی 
چەشنە  ئەو  واتا  سەربەخۆیە 
قانوون  دانەری  كە خۆی  ئیرادەیە 

بێ.
بەاڵم دەبێ بە پێی یاسا و رێسایەك 
دا  كردەوە  لە  تا  دەربكا  قانوون 
هەبێ.  بوونی  گشتی  قانوونێكی 
بنەمای  لەسەر  پێیە  بەم  كەواتە 

و  ئازاد  ئیرادەی  حوكمە،  ئەم 
قانوونە  لە  پێڕەوی  كە  ئیرادەیەك 
بەرامبەر  دەكا،  ئەخالقییەكان 
بەاڵم  دەبن.)محمودی،109:1383( 
لەالیەن  نابێ  رێسایانە  یاساو  ئەو 
بە  دەرەكییەوە  سەرچاوەیەكی 
بە  بسەپێندرێن،  دا  مرۆڤ  سەر 
هەر  رۆسۆ،  گشتی  ئیرادەی  پێی 
كام لە تاكەكان هەموو ژیانیان بە 
كۆمەڵگە  بە  مافەكانیانەوە  هەموو 
دەسپێرن كە دیارە ئەوەش پێشێل 
دەڵێ:  رۆسۆ  نیە.  ئازادی  كردنی 
دەسەالتی  و  بوون  كاممان  »هەر 
مەزنی  رێبەری  ژێر  لە  خۆمان 
بەشدار دەكەین و  ئیرادەی گشتی 
بەشێكی  وەك  ئەندامێكی  هەموو 
قبوڵ  كۆمەڵ  گشتی  نەبۆوەی  جیا 
دەكەین«. )جونز، 1376ـ الف:351(

ئیرادەی  لە  تایبەتی  ئیرادەی 
و  دەگرێ  سەرچاوە  گشتییەوە 
گشت  لەگەڵ  خۆی  دەبێ  تاك 
ئیرادەی  بزانێ، چونكی  وەك یەك 
جەوهەری  بەشێكی  تاك  تایبەتی 
ئەو ئیرادە گشتییەیە. بە گشتی بە 
بڕوای رۆسۆ چونكی بەرژەوەندی 
و  بەرژەەندی  لە  تاك  ئیرادەی  و 
ئیرادە  لە  )نەك  دا  ئیرادەی گشتی 
رەنگ  دا(  زۆرینە  بەرژەوەندی  و 
تاكەكان  پێڕەوی  بۆیە  دەداتەوە، 
كردنی  پێشێل  گشتی  ئیرادەی  لە 
ئازادی و سەربەخۆی تاكەكان نیە. 

)جونز، 1376ـ الف:350(
و  ویست  بوونەوی  بەرتەسك 
بیاڤی  لە  تاكەكەسییەكان  ئازادییە 
كۆمەڵگە دا پێویستی بە میكانیزمێكی 
كە  رووەوەیە  لەم  هەیە.  دیكە 
تەنیا  دەردەكەوێ.  قانوون  ئەسڵی 
بۆ  سنوور  دەتوانێ  قانوونێك 
كە  دابنێ  ویستەكانی  و  مرۆڤ 

مرۆڤ خۆی پەسندی كردبێ. 
رەسەنایەتیی  كە  دەڵێ  بەشیریە 
گریمانەیە  ئەم  لەسەر  قانوون 
تەنیا  مرۆڤەكان  كە  دامەزراوە 
كە  دەكەن  قانونێك  لە  پێڕەوی 
یان  كردبێ  پەسندیان  خۆیان 
دا  كردنی  پەسند  لە  بەشدارییان 

هەبووبێ )بشیریە، 244:1384(
له   به رگری  بۆ  میل  سیتیوارت 
ده ڵێ:  ئازادی  و  ره سه نایه تی 
گه شه ی  که   کرابا  هه ست  ئه گه ر 
ئازادی تاکه که سی یه کێک له  بنه ما 
به خته وه رییه ،  سه ره کییه کانی 
دیاری کردنی سنووره کانی له گه ڵ 
زۆر  کۆ مه ڵگه   ده سه اڵتدارییه تی 
دژوار نه بوو، به اڵم ئه وه ی جێگه ی 
داخه  زۆربه ی خه ڵک که متر ئازادی 
بایه خی  خاوه ن  به   تاکه که سی 
ئه وه ی  شایانی  به   یان  جه وهه ری 
جه وهه ری  به   سه رنج  ده زانن 
)لنکستر،1376:160( بده ن.  بوونی 
سیتیوارت میل به  تایبه تی گرینگی 
تاکه که س ده دا،  به  مافی که مینه  و 
خستنی  کاریگه ری  له   بۆ  ناوبراو 
بیرو بۆچونه کانی ئیلیت، سیستمی 
هاورێژه یی)تناسب(  نوێنه رایه تی 
)لنکسر،1376:174(  ده کا  پێشنیار 
ده زانێ.  دێموکڕات  به   خۆی  ئه و 
)لنکسر،1376:184(. ئایزابراین دوو 
ده کاته وه .  جیا  لێک  ئازادی  الیه نی 
نه رێنی  ئایزا،  پێناسه ی  پێی  به  
واتای  به   له ....(  ئازادبوون  )یا 
نه سه پاندنی سنوور و به رته سکییه 
له الیه ن دیترانه وه  و ئازادی ئه رێنی 
الیه که وه   له   بۆ...(  بوون  ئازاد  )یا 
هه ر  )نه ک  توانایی  واتای  به  
و  به دواداچوون  هه ل(  و  ده رفه ت 
له الیه کی  و  مه به ست  به   گه یشتن 

دیکه شه وه  به  مانای سه ربه رزی یا 
به   سه ر  به رانبه ر  له   سه ربه خۆیی 
 )1378:30 )برلین،   . بوونه   دیتران 
نه رێنی  ئازادی  سه رچاوه ی  برلین 
نه رێتی  رێبازی  سه ر  ده باته وه  
لیبراڵیزم له  سه رده می هه ڤده یه مه وه  
نۆزده.   سه ده ی  سه ره تاکانی  تا 
به اڵم ناوبراو زیاتر ئازادی نه رێنی 
فرۆم  بڕوای  به   ده کا.  شرۆڤه  
مرۆڤ ده توانێ ئازاد بێ و تووشی 
و  ره خنه   له   ده ست  نه بێ،  ته نیایی 
له   و  نه گرێ  هه ڵ  هه ڵسه نگاندن 
نه که وێ  گومانیش  و  شک  داوی 
سه ربه خۆیی خۆی بپارێزێ، له گه ڵ 
ئه وه ش دا به شێک بێ له  مرۆڤایه تی 
به ده ست هێنانی  به اڵم  نه ته کێته وه . 
)ئه رێنی(  ئازادییه   جۆره   ئه م 
به  وه کار خستنی وزه ی  پێویستی 
دیکه   واتایه کی  به   مرۆڤه کانه ، 
چاالکی  له   بریتییه   ئه رێنی  ئازادی 
که سایه تی  کۆی  خۆڕسکانه ی 
ئازادی  .)فروم1370:263(  مرۆڤ 
ته واوی  پێگه یشتنی  واته   ئه رێنی 
تواناکانی تاک و توانایی خۆڕسکان 
مرۆڤ  ئێستا   . چاالکانه   ژیانی  و 
ئازاده ،  سروشتی  شێوه ی  به  
به اڵم  بێگه رد.....  ته واو  چه مکێکی 
چونکی  مرۆڤ  ئه وه یه   مه به ست 
به اڵم  ئازاده .  ره ها  بوونه وه رێکی 
وایه   پێی  )1770؛1831(  هێگل 
ده وڵه ت  چوارچێوه ی  له   مرۆڤ 
ده ڵێ  بۆیه   ده گا.  ئازادی  به   دا 
به رجه سته   روحی  قانون  چونکی 
حاله تی  له   مرۆڤ  ویستی  کراوه ، 
ته نیا  هه یه .  بوونی  دا  ڕاسته قینه ی 
قانون  له   پێڕه وی  که سه ی  ئه و 
)لنکستر،1376؛40(.  ئازاده .  ده کا 
ئازادی  له گه ڵ  پێوه ندی  له   پوپێر 
ده وڵه تێک  ده ڵێ:  دا  سیاسی 
ئازاد  به   سیاسیه وه   بواری  له  
دامه زراوه کانی  که   ده ژمێردرێ 
گۆڕینی  ده رفه تی  دا  کرده وه   له  
بده ن  هاوواڵتییه کانی  به   ده سه الت 
زۆربه ی  که   ئه وه یه   مه رجیش 
هاوواڵتیانی خوازیاری ئه م گۆڕانه  
بن.)پوپر،1387:152( که واته  ئازادی 
توانای  له   بریتییه   دیموکراسی  یا 
گۆڕینی فه رمانڕه واکان، بی ئه وه ی 
تیژییه ک  توندو  چه شنه   هیچ  که  
بێته  ئاراوه . پوپێر له  وتارێک دا به  
سالی  که   ئازادی«  »بیالنی  ناوی 
کرد،  پێشکه شی  سوئیس  1965له  
دێموکڕاسی  و  ئازادی  له   به رگری 
به  یه کسان ده زانێ و ده ڵی ئازادی 
خه ڵک  تا  مافێکه   دێموکراسی  و 
ده سه اڵتدارانی پێ بگۆڕن. )شی یر 
مر،1386:48(. کرداری دێموکراسی 
پڕۆسه یه   له م  تایبه تمه ندییه کانی  و 
به رجه سته ن.  پێگه یه کی  خاوه ن  دا 
ئه گه ر  پوپێر،  بڕوای  به   چونکی 
نه بێ  دێموکڕاتییانه   چاوه دێرییه کی 
تا حکوومه ت  نییه   هیچ گره نتییه ک 
بۆ ئه و مه به ستانه ی که  هاوواڵتیان 
ده سه اڵتی  ناکه ن  لێ  پشتیوانی 
کار  به   ئابووری خۆی  و  سیاسی 
نه هێنێ . ئازادی یان وه ک بیرماس 
به رپرسیارانه ،  سه ربه خۆیی  ده ڵێ: 
بۆ هێندیک که س بایه خ و مه به سته ، 
که سیش.  هه موو  بۆ  نه ک  به اڵم 
بایه خ  هه موو  ئه و  نێو  له   ئازادی 
و  بایه خێک  ته نیا  دا  ئامانجه   و 
ئامانجێکه . ناوبراو ئه م جۆره  باس 
»حه ز  ده کا:  مرۆڤ  حه زه کانی  له  
سه ربه خۆیی  به   مرۆڤ  کردنی 
نیه ،  خه یاڵ  ته نیا  به رپرسایه تی  و 
پێش¬بینیشی  ده توانین  چونکی 
پێچه وانه ی  به   هابێرماس  بکه ین.« 
)پۆزیتیڤیسته کان( بڕوای به  بایه خه  
هه یه .  به رهه سته کان  عه قاڵنییه  

)لسناف،1380:440( 

      بنەما تئۆرییە ، فەلسەفییەكانی دێموكراسی

     زانیار ئەحمەدی                                                              )بەشی پێنجه م(                                                             و. ته ها ره حیمی               
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لە ماكۆوە تا بێستوون و دااڵهۆ

زامی كۆنی چوار نیكاڵی كوردستانی هێنایە سۆ
منیش لێرە لە شاری یازدە ئەستێرە

ویستم هەموو ئاسمانی شین
وەكوو دەسرەی ئازیەتی و شین

بدەم بەسەر بووكی خەما
ویستم ئەوەی باخی سەوز و كێڵگە و كانین

بتاسێنم لە دووكەل و تۆزو تەما
ویستم ئاوی زرێبار و وان و ورمێ

لەچاوی تاقە دێرێكی شێعری خەفەت دا بڕێژم
ویستم لە وەرزی بەهارا
تەرمی هەموو گواڵڵەكان

نیگای گەرمی گشت نێرگزە چاو كاڵەكان
لە گۆرستانی پەژارە بەدەستی بولبول بنێژم

ویستم باسی تینی تیشك و رەنگی هەتاو
لە دەروونی تەم داگرتووی بێ ئۆقرەمدا بخنكێنم

لەنێو دڵی دڵدارانی شاخەوانی و نەترسیدا
گەردە لوولی تەم گرتوو بم

دەنگی هۆرە و الوك و قەتار دامركێنم
رەوتی مێژوو بوەستێنم
لەدڵما بوو لەمەوالوە

دەستی وشەی ئازیەتباری لەبەر ئەژنۆی هۆنراوەكان گرێ دەم 
و شێعرم شێعری داماوی بێ

لەسەر لێوی دڵنیای
دوا ترووسكەی هیوای پیرۆز بەر داهاتوو بخنكێنم و بەستەكانم 

هەموو بەستەی خەماوی بێ
بەاڵم دیتم لە نەكاوێ

ئەستێرەیەك بە ئاسمانی كوردستانا راست راخوشا
گەش و رووناك لێم بوو بە گیانی پێشەوا

ئەستێرەی گەش پێش ئاوابوون لە زەردەكۆ وا هاتە گۆ:
بۆ ئاوات و ئامۆژگاریی مامۆستای ژیرتان لەبیر چوو

چما نەیگوت:
پاداشتی شیاو بۆ شەهید

نە فرمێسك و دەستە وەستان و گریانە
ئەوەی ئەوانی پی شاد بێ

درێژەدان بە رێبیر و رێگایانە
بۆ نازانن!

بوهونهر
ئهده

» پێشكەشە بە گیانی پاكی سەركردەی زانا و مەزنی نەتەوە
د. عەبدولرەحمان قاسملوو« 

هەواڵی خەم
ئەنوەر سوڵتانپەنا

گەردەلوولی هەواڵێكی ژان و ماتەم
لە رۆژئاوا بەرەو زێدی فرمێسك و خەم

دەشت و دۆڵ و هەردی بڕی
كە گەیشتە سەر یەكەمین لووتكە شاخی ناوچەی دێرسیم

سەدان گوڵی پارێزەری شان و شەرەف
لە شەپۆلی چۆمی مونزوور
مونزووری نامۆی خۆرەتاو
ئەستێرەی گەش تێیدا خنكاو
چاوی خەمناكیان هەڵبری

مونزوور گوتی:
گەردەلوولی هەواڵی خەم
پەیام هێنی پرسە و ماتەم

لەسەر گۆڕی عەلیشێر و سەید رەزا ئیستێ بگرە و باڵی هەواڵ لە 
خوێن وەردە

كە گەیشتیە چیای قەندیل
هۆبەی پرسەی چارەی رەشم

لەگەڵ كسپەی كۆستێ تازەی هەر چوار پارچەی كوردستانی مەینەت 
بەشم

لەداوێنی قەندیل هەڵدە.
گەردەلوولی بااڵ رەشپۆش

خەم داگرتووی دەروون پەرۆش
پێش تاریك بوونی ئێوارە
خۆی گەیاندە دیاربەكر

شاری شەهید، شاری فواد و شێخ سەعید
شاری پیالن و سێدارە
دیاربەكر هاواری كرد:

گەردەلوولی دەردو ماتەم!
منیش لێرە چەندین ساڵە
پسپۆرانی زوڵم و ستەم

گوڵی سووریان پێ پەست كردووم
ئازادییان بەربەست كردووم

خۆریان كوشتووم
خوێنی ئەستێرەیان رشتووم

پیرەداری گۆرەپانم چەندین ساڵە
دایكێكی رۆڵە كوژراوە

شنەی شادیی لێ تۆراوە
چونكە بااڵی رۆڵەكانی

بە پەلكەی خۆی هەڵواسراوە
با ئەو دارە بە ئازارە داری ئااڵی كۆتەلی سووری سەركردەی 

كوردستانی مەینەتبار بێ
ئەو ئااڵیە لەسەر لووتكەی چیای قەندیل وەها هەڵدە ـ با بەرزان و

سلێمانی و رەواندز و شاری بۆتانی لێ دیار بێ.
گەردەلوولی هەواڵی خەم هەر دەهات و رێگای ئەبری
هەر ئەو رۆژە ئەو ئێوارە خۆی گەیاندە چیای ئاگری

ئاگری گوتی: هەواڵی خەم!
نامەی پرسەم لە دەروونی برینداری بە خوێنی سوور گوڵگوڵمەوە
لە یاتاغگەی رەوەی بەوری ئارام گرتووی نێو دەرونی بە كوڵمەوە

لەگەڵ بارگەی ئێشی سەخت و دەردی سەریم
بۆ هەوارگەی قەندیل یەرە

با منیش وەك هەموو شاخ و بەندەنێكی ئەم واڵتە
لەنێو جەرگەی خەمبارانا

بۆ كۆستی نوێی كوردستانی بەشكراوم
بە كوڵ بگریم، بە دڵ بگریم

ئێوارە بوو!
یەشتا شەمزین چەتری شەوی لەسەر سەری هەڵ نەدابوو

چاوی مەستی گوڵە هێرۆی ناوچەی خەمباری هەكاری نێشەی خەوی 
تێ نەزابوو
ئێوارە بوو!

بە خوێنی سوور، تازە سوور بووی لێوی ئاسۆ
هەواڵی خەم بە واژباڵی الی دا گەردی سەر گۆری پیرۆزی سمكۆ

ئێوارە بوو!
یەشتا تەرمی زەردی هەتاو بۆ گۆرستانی شەو نەبرابوو

تاك و تەراك شەمی كزی ئەستێرەكان لە ترۆپكی لەندی شێخان 
هەڵ نەكرابوو

دە ستی الوازی دوا گزینگ بسكی بەژنی تاقەداری مەهابادی بەر 
نەدابوو

ئەم هەواڵە بەئازارە

برینی سینەی سەركردە میداڵیای سەركەوتنە

رەمز و رازی خونچەی هیوا پشكوتنە
چونكە بەپێی یاسای سروشت
داری ئازادی و سەربەستیش

وەكوو هەموو دارێ بەری دوای گوڵ پشكوان میوە ئەگرێ
دڵنیا بن كوچی دوایی سەرداری گەل

هەر بە تەنیا كۆچی لەشە
ئاوێنەی روونی رێبیر و رێنوێنی زانایانەی

لە ئێستاوە تا هەتایە
لە الپەڕەی مێژوومان و خەبات لەرێی رزگاریدا زیاتر گەشە

دەنگی دلێری پێشەوا لە چوار نكاڵی كوردستان
رچەی سامی بۆ شكاندین

تێكی داوی دژدامان و دەستەوەستانیی پساندین
بۆیە دیتم بە هەزاران پڵنگ و شێر

لە بێشەاڵن و دارستان
دەستە دەستە هەڵۆی سووری باڵ خوێناوی

لەسەر لووتكەی چیا و كوێستان
رق و قینیان دەردەبری

زەرد و شاخی پارێزەری كوردستانیش
بەرز و سەركەش راوەستابوون

پڕ بە دڵی ئەشكەوتەكان
سروودی هەر مانیان ئەچری

بەم ئاوایە ئۆگرانی سەرفرازیی نیشتمانم
پەیمانیان تازە كردەوە

وەك رابردوو رێبواری رێی شەهیدان و كێوی ورە و بێ باكی بن
وەكو قەندیل وەكو ئارێز و پەرەژاڵ چاوەروانی دەركەوتنی 

گەردەلوولی رووناكی بن
منیش لێرە لە شاری یازدە ئەستێرە بەڵێن بەڵێن

هەموو كات و سامە ساتێك
لە هەڵدێر و هەورازە ڕێ
لە ئاستەنگ و نەهاتە سال

بەرگێڕەوەی گورزی دەستی كارەسات بم
شانی شێعرم لەژێر باری دژدامانا نەوی نەبێ و

بەرەو رووگەی سەرفەرازی سەر لە پێناوی واڵت بم.

سروه  هات خونچه  گوڵی باغی ئه ده ب پشکووتن
باخەوانی گەرەكە تازە جەوان من چ بكەم

رەنگە ئەو كات كە لە ساڵی 1364ی هەتاوی 
گۆڤاری  دەركردنی  و  دامەزران  بەرەبەری  لە 
»سروە« دا مامۆستا »هێمن«ی مەزن بەم كۆپلە 
شێعرییە بەرەو پیری لە دایكبوونی رووداوێكی 
كەسێك  كەمتر  چوو،  تاقانەوە  و  خۆشەویست 
لە  پڕ  پڕشنگدارو  دەورانە  ئەم  خۆی  وەك 
وەك  باڵوكراوەیەكی  بۆ  بەنرخەیان  دەسكەوتە 
»سروە« چاوەڕوان دەكرد. حاشای لێ ناکرێ 

كە لە سەرەتاوە لێكدانەوەی  نادروست 
له   ناحەزەوە  خەڵكانێكه وه   لەالیەن 
دامەزرێنەرانی  و  كارگێڕان  باره ی 
مێژووی  بایەخدارەی  گۆڤارە  ئەم 
لە  و  كوردی  ئەدەبی  هونەرو 
خودی  هەمووشیانەوە  سەرەوەی 
مامۆستا »هێمن« ی شاعیر كە بە 
پیاوە  گەورە  ئەم  ئەرخەیانیەوە 
بەستێنی  كردە  گۆرەپانەی  ئەو 
پەروەردەی  و  پێگەیاندن 
هزرو بیرە پاك و جوانەكانی 
دوارۆژی نیشتمانەكەی، هاتنه  
گۆڕێ .دوور لە راستی نییە 

ئەگەر بڵێین »هێمن« ی دووربین 
نەتەوەكەی  داهاتووی  بۆ  ساوا  لەنەمامێكی 
داخەوە  بە  كردو  وێنا  وێنه   که م  مامۆستایەكی 
پێ  ئەوەی  مەجالی  ناوەخت  مەرگی  گەرچی 
بكا  تێدا  تێكۆشانی  زیاتر  ساڵێك  لەماوەی  نەدا 
و رایبێنێ و پێی بگەیێنێ بەاڵم بە خۆشحاڵییەوە 
بێ  پێوە  تائێستاشی  كە  وەها رچەیەكی شكاند 
رێگای پڕ لە پیرۆزیی دڵداران و رێبوارانی یەكێك 
و  مرۆڤایەتی  ژیانی  رێبازەكانی  پیرۆزترین  لە 
غەش  و  غەل  بێ  رێبازێكی  بێ.  كورد  مرۆڤی 
و خولیایی و جوانی، ئەدەب و هونەر، شێعرو 

چیرۆك، وێنا و جوانی و خۆزگە و مرۆڤ.

بە تایبەتی و بە لێكدانەوەی ئەو هەلومەرجە 
لەو  ژیانی كوردەواری  قۆناغەی  ئەو  تایبەتە و 
كاتەی دا كە »گۆڤارە جوانەكەی سروە«ی تێدا 
لە دایك بوو، گرینگیی هەرچی زیاتری بوارێكی 

كورد  مرۆڤی  كە  ئەوتۆ 
خۆزگەو  بكاو باسی  تێدا  خۆی  ئاواتەكانی 

ژێر  گەلێكی  ژیلەمۆی  گڕوتینی  رەنگدانەوەی 
گۆڤاری  دەردەكەوێ.  پتر  بێ،  پاك  و  دەست 
كوردی  بۆ  تایبەت  بە  دڵنیایەوەو  بە  سروە 
بە 25  نزیك  ماوەی  بۆ  رۆژهەاڵتی كوردستان 
و  مەزن  و  دڵسۆز  مامۆستایەكی  دەوری  ساڵ 
كە  ئەوچرایانەی  مسۆگەرە  و  هەبوو،  پیرۆزی 
لە دڵی تامەزرۆی بە هەزاران رۆڵەی كورد دا 
رۆشنی كرد، هەرگیزاو هەرگیز ناكوژێنەوە. پێم 
وانییە كەسێك هەبێ و پێوەندی بە نووسین و 

و....ی  ئەدەب و مێژوو  خوێندنەوە و هونەر و 
كوردەوارییەوە هەبێ و نكۆڵی لە شوێنداربوونی 
ئەم شنە باڵوێنەرە بەسەر ئاراستەی ئەندێشەو 
و  داخستن  دیارە  بكات.  دا  ژیانی  و  خۆزگە 
و  دڵپاك  كوردێكی  هەر  بۆ  نەمانی«سروە« 
خاوەن بیر جێی پەژارەو كەسەرێكی زۆرە بەاڵم 
بە دڵنیایەوە وەك چرایەكی پڕشنگدار رووناكی 
بەخشی بە دەیان و سەدان ئەزموونی ئەدەبی و 
رۆژنامە نووسیی كوردی دەمێنێتەوە و لە دڵی 

خۆشەویستانی دا شوێنەكەی کوێر نابێتەوە.
نزیك  داهاتوویەكی  لە  هیوادارم 
شاهیدی  دا  ئازاد  كوردستانێكی  لە  و 
وەگەڕكەوتنەوەو باڵوبوونەوەی دووبارەی 
گۆڤاری سروەی ئازیز بینەوەو چاوو دڵی 
گەش  پێی  خۆشەویستیمان  تاسەو  لە  پڕ 
بێتەوەو هەمدیسان لەنێو دەریای پیرۆزی 
دڵمان  كوڵی  دا  رووناكی  خۆزگەكانی 
لێرەدا  كە  جێی خۆیەتی  دامركێنێتەوە. 
ئەو  هەموو  بە  بڵێین  نەبوونی  ماندوو 
سااڵنەدا،  ئەم  لەماوەی  كە  بەڕێزانەی 
ئازیزەدا،  گۆڤارە  ئەم  بەستێنی  لە 
وێرای هەموو كەند و كۆسپەكانی سەر 
رێگا و تەگەرەكانی بەردەمیان بە هەر 
و  دڵسۆزانە  ئاستەنگیەكەوە  گوشارو 
كردووە  تێدا  كاریان  خۆبردووانە  لە 
كاك  تایبەتی  بە  گەیاند.  بێرەیان  و 
مامۆستا  دوای  لە  كە  قازی  ئەحمەدی 
نەمامەكەی  نەیهێشت  شێلگیرانە  هێمن 
دایەو  دەستی  و  دابكەوێ  سروە 
یی  »سەرنووسەر«  ئەستەمی  ئەركی 
درێژەدانی  بە  و  گرت  ئەستۆ  وە  گۆڤارەكەی 
كوردی،  هونەری  و  ئەدەب  پیرۆزی  رێبازی 
دوارۆژی  خۆرەتاوی  ئاسۆی  مەجالەكانی 
ئەو  هەموو  بۆ  سپاس  كردەوە.  درەوشاوەتر 
كەسانەی كە بە جۆریك لە جۆرەكان بەردێكیان 
لەسەر بەردەكانی دیكەی باڵەخانەی خۆرنشینی 
كورد  مێژووی  هەمیشەی  بۆ  داناو  »سروە« 

درێژخایەنییان پێ بەخشی و هێشتیانەوە. 

»سروە« خه وت،
 خونچە گوڵی باغی ئەدەب ژاکاون
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 The Organ of  Kurdistan Democratic Party

مااڵوایی
ه ر له  

ب

ماڵپه ڕی ناوه ندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان، رۆژنامه ی »کوردستان«، رادیۆ ده نگی کوردستان له  تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت دا:

ئه رکمان له  باره ی کورده کانی
 خۆراسان و به شه کانی دیکه ی ئێرانه وه                                                       

قادر وریا
که   رۆژئـــاوا  ئازه ربایجانی  و  ئیالم  کرماشان،  کوردستان،  پارێزگاکانی  له   جگه  
رۆژهه اڵتی کوردستان پێک دێنن، له  چه ند پارێزگه ی دیکه ی ئێرانیش، کورده کان ده ژین. 

لورستان، خوراسانی شیمالی، گیالن، مازه نده ران، قه زوێن و فارس له و پارێزگایانه ن.
  له م وتاره دا نا مهه وێ باسی رۆژهه اڵتی کوردستان و چۆنیه تی دابه شکرانی به سه ر 
چوار پارێزگه داو هۆیه کان و مه به سته کانی رێژیمه کانی ئێران له  دابه شکردنی ئوستانی 
ئاوادا  وتارێکی  له   ناشگونجێ  بکه م.  ئیران  بنده سته کانی  نه ته وه   ئیداریی سه رزه ویی  و 
بچمه  نێو مێژوو و هۆیه کانی په ره وازه بوونی کورده کان بۆ خوراسان، گیالن و هتد... . 
مه به ستی ئه م وتاره  ئه وه یه  ئه رکێکی گرینگی میدیای کوردی له  پێوه ندی له گه ل هه لومه رج 
و بارودۆخی گشتیی کورده کان له م جۆره  شوێنانه دا بخاته  به ر سه رنج.                                                                                       
نێو  له   هــه م  نــه تــه وه یــی،  شــوعــووری  و  نه ته وه یی  هه ستی  چوونی  ژوور  بــه ره و 
ئێران  دیکه ی  به شه کانی  کوردانی  نیو  له   هه م  و  کوردستان  رۆژهــه اڵتــی  کورده کانی 
به تایبه تی خوراساندا، له  الیه ک و له  الیه کی دیکه وه  په ره گرتنی ئیمکانی پێوه ندی گرتن 
سااڵنه ی  له م  ئه وه   به هۆی  بووه   راگه یاندن،  تێکنولۆژیای  پێشکه وتنی  کردنی  گه شه   و 
دوایی دا، زانیاری و ئاگایی کوردانی رۆژهه اڵتی کوردستان و به شه کانی دیکه ی ئێران 
له  باره ی یه کتره وه  به ره و ژوور بچێ. له نێو کوردانی خوراسانی شیمالی و به شه کانی 
دیکه ی ئیراندا، جگه  له وه ی ئۆگری نیشاندان به  پرسه  نه ته وه ییه کانی کورد له  ئێران و 
واڵتانی ناوچه دا به دی ده کرێ،ده رخستنی ناسنامه ی نه ته وه یی و شانازی کردن به  زمان 
بوونی  به کار  ده ست  گه شه یه .  له   ڕوو  جــۆراوجــۆره وه   رێگای  له   کــوردی  کولتوری  و 
کۆمه ڵێک ماڵپه رو ده یان وێبالگی تاکه که سی و گرووپی که  بابه تی پێوه ندیدار به  ناودارانی 
کورد، چاالکیی کولتووری، ژینگه  و جۆغرافیای هۆزه  کورده کان و بارودۆخی ئێستای 
کوردان له  به شه کانی دیکه ی ئێرانیان تێدا به دی ده کری، به شێکه  له م وه خه به رهاتن و وریا 
بوونه   نه ته وه ییه یه . میدیا کوردییه کانیش به  تایبه تی هێندیک له  ته له فزیۆنه  ئاسمانییه کان 
ئه م کوردانه  داوه تــه وه  و  بارودۆخی  له   ئاوڕیان  تا ڕاده یه ک  له  ماڵپه ڕه کان،  و هێندێک 
الیه ن  له   بواری جۆراوجۆردا  له   کۆسپانه ی  که ندو  و  هه ڕه شه   گوشارو  ئه م  به تایبه تی 
رێژیمه وه  به  ئه نقه ست به ره وڕووی ئه وان کراوه ته وه ، به  بیروڕای گشتی ڕاگه یاندوه .                                
به اڵم ئه وه ی تا ئێستا له م پێوه ندییه دا کراوه ، له گه ل ئه وه ی ده بێ بکرێ، یه کجار لێک 
دوورن. له  ڕاستی دا ده بی قبووڵ بکه ین که  میدیا کوردییه کان و حیزبه کانی رۆژهه اڵتیش، 
هێشتا به و جۆره ی پێویسته  گرینگیی ئاوڕدانه وه  له  کورده کانی به شه کانی دیکه ی ئێرانیان 
هه ست پێ نه کردوه  و که مترین هه نگاویان له م پێوه ندییه دا هه لگرتوه . ئه مه  ڕه خنه یه که  که  
ده بێ دانی پێدا بنرێ. هیشتا بزووتنه وه ی نه ته وه یی له  رۆژهه اڵتی کوردستان نه پڕژاوه ته  
سه ر بایه خدان به م پرسه  گرینگه و له  ئاستی نه زه ری و پڕاکتیکدا کاری له سه ر ئه م پرسه  
نه کردوه . دروست کردنی پێوه ندی له  نێوان بزوتنه وه یه کی نه ته وه یی که  له  رۆژهه اڵتی 
کوردستاندا هه یه  و ئه و کوردانه ی له  به شه کانی دیکه ی ئێراندا ده ژین، ئه ركێکی گرینگی 
هه نووکه ییه  که  ده بێ کاری جیدی بۆ بکرێ. چونکه  له  رێگای دروستکردنی ئه م پێوه ندییه وه  
، هه م بزوتنه وه ی نه ته وه یی کورد له  نێو جه رگه ی به شه کانی دیکه ی ئێراندا پشتیوان په یدا 
نه ته وه یی،  گوشاری  و  سته م  له گه ل  کوردستان  له   دوور  کوردانه ی  ئه و  هه م  و  ده کا 
ئایینی و فه رهه نگی به ره وڕوون، هه ست به  پشتیوان ده که ن. له  رێگای دروست بوونی 
هاوپێوه ندیی نه ته وه یی و پێوه ندیی خه باتگێڕانه وه ، زۆر ئاسۆی نوێ و کۆمه ڵێک ده رفه ت 
کوردانی  و  کوردستان  له   نه ته وه یی  بزووتنه وه ی  دێ.  پێک  دووال  هه ر  بۆ  ده ره تــان  و 
به شه کانی دیکه ی ئیران، ئاگادار و شاره زای هه ڵکه وت و بارودۆخی یه کتر ده بن، زانیاری 
تاکه کانی کورد چ له  کوردستان و چ له  شوێنه کانی دیکه ی ئێران له  باره ی مێژووی کورد 
و نه هامه تییه کانی سه ر رێی ئه م نه ته وه یه  و چۆنیه تی په ره وازه بوونی هۆزه  کورده کان 
له  قۆناغه  جۆراوجۆره کانی مێژوودا و چاره نووسی راپه ڕینه کانی کورد، ده چێته  سه ر. 
ئاگاداری و زانیاری له  باره ی حه شیمه ت، ژینگه ی  جوغرافیایی باڵو بوونه وه ی کورده کان 
له  ئیراندا به ره و ژوور ده چێ. به هره مه ندانی کورد له  به شه کانی دیکه ی ئێران، ئه وانه ی له  
بواری هزرو هونه ر و ئه ده ب دا تواناییان هه یه ، ده ره تانی ئه  وه یان بۆ پێک دێ له  میدیا 
کوردییه کانه وه  هزرو به هره  و ده نگی خۆیان به  هه موو کورد بگه یه نن. میدیا کوردییه کان، 
به   فه رهه نگییه کان،  ئه نجومه نه   ناوه ند و  حیزب و رێکخراوه  سیاسیه کانی رۆژهه اڵت و 
ڕاکێشانی کوردانی به شه کانی دیکه ی ئیران و رێگه پێدانیان بۆ ناوه نده کانی بڕیار،گۆڕانیان 
نێو  جۆراوجۆرییه کانی  واڵمــده ری  رابــردوو  له   زیاتر  و  ده کرێنه وه   پتر  دێ،  پێک  تێدا 

هه ناوی په یکه ری نه ته وه یی کورد ده بن.                                       
کورد  و  کوردستان  رۆژهه اڵتی  کوردانی  نیوان  له   نه ته وه یی  هاوپێوه ندیی  بوونی 
فه رهه نگی  و  سیاسی  بــواری  له   هاوخه باتی  و  هاوکاری  ئێراندا،  دیکه ی  به شه کانی  له  
...ی دا لێ ده که وێته وه  و ئه م هاوخه باتییه  له سه ر چۆنیه تیی  رێکخراوه یی، ماڵی و هتد 
چاره سه ر کردنی پرسی کورد له  ئێراندا، ده توانێ ڕۆڵێکی کاریگه ری هه بێ. هه ر بۆ وینه  
هه لبژاردنه کاندا  له   نه ته وه ییه وه    روانگه ی  به   ئێران  دیکه ی  به شه کانی  کوردانی  ئه گه ر 
بنێرن، هاوکاری و هاوده نگی و هاوهه نگاویی  ئێران  پارلمانی  بۆ  نوێنه ر  به شدار بن و 
نوێنه رانی کوردستان و ئه وان، قورسایی کورد له  پارله مانی ئیراندا زیاتر ده کا و هه ر 
ده سکه وتێک له م پێوه ندییه دا به  ده ست بێ له سه ر مافی نه ته وه یی و  فه رهه نگیی کورد له  

هه ر شوێنێکی ئێران کاریگه ریی ده بێ. 
به  سه رنجدان به و باسه ، جیگای خۆیه تی میدیا کوردییه کان :

 1.به  به رده وامی هه واڵ و راپۆرتی جۆراوجۆر له  باره ی کوردانی به شه کانی دیکه ی 
ئێران باڵو بکه نه وه  و سته م و گوشاری کار به ده ستان بۆسه ر ئه وان له  قاو بده ن.

2.که سانی شاره زا له  مێژوو و جوگرافیا و هه لومه رجی ئه و کوردانه  بۆ نووسین و 
تیشک خستنه سه ر پرسه کانی پێوه ندیدار به وان بانگهێشت بکه ن.

فه رهه نگی  چاالکیی  و  ئه ده بی  به رهه می  مۆسیقاو  کردنه وه ی  باڵو  بۆ  3.ده ره تــان 
و  فه رهه نگ  بواری  له   ئه وان  ناودارانی  و  بخوڵقێنن  ئێران  دیکه ی  به شه کانی  کوردانی 

ئه ده ب و هتددا بناسێنن.
 4.رێگاکانی هاوپێوه ندی نه ته وه یی و پێوه ندی سیاسی و فه رهه نگی بخه نه  به رباس.

5.سه رنجی حیزب و ریکخراوه  سیاسییه کانی کوردستان بۆالی ئاوڕدانه وه  له  کوردانی 
به شه کانی دیکه ی ئێران و پێویستیی کاری هاوبه ش له  باره ی ئه وانه وه  رابکێشن.

 6.ناوه نده کانی داکۆکی له  مافی مرۆڤ و بیروڕای گشتیی کورد و ئێران و جیهان 
له و سته م و بێ مافی و جیاوازیدانانه  نه ته وه یی، ئایینی و فه رهه نگیانه  ئاگادار بکه نه وه  که  

کوردان له  به شه کانی ئێراندا له گه ڵی به ره وڕوون. 

بەڕێوچوونی رۆژی جیهانی فەلسەفە لە ئێران 
ناڕەزایەتی لێ دەكەوێتەوە

ــگ لە  ــان ــاوب ــەن ـــووســـەری ب ــگــال، ن ئــالــێــن ســێ
بە وردی  ــوول«دا  غ بە  بوو  كتێبی »مــرۆڤ چۆن 
بەسەرهاتی بەدیهاتنی ژیانی زیندەواری سەر گوێ 
قۆناخەكانی  و  گۆڕان  گەشەو  چۆنییەتیی  و  زەوی 
دەخاتە  ــیــی  ــەت ــای مــرۆڤ ژیـــانـــی  ــبــەت  ــای ــەت ب ــــان  ژی
له   نرخه   به   کتێبه   ئه م  دەكــاتــەوە.  شی  و  بەرباس 
و  کــوردی  به   کــراوه   گادانییه وه   الیه ن کاک جه لیل 
ئافراندن  مێژووی  و  ژیــوار  هۆگرانی  و  خوێنه ران 
نووسه ر  ــرن.  وه رگ لێ  به سوودی  که ڵکی  ده توانن 
بوونی  پەیدا  چۆنییەتیی  دا  باسەكەی  لەسەرەتای 
زیندەوەرە سەرەتاییەكان دەخاتە بەرباس و له  سه ر 
چۆنیەتیی ژیانی باڵداران و شیردەران و زیندەوەرە 
زەبەاڵحەكانی دیكە ده دوێ كە زۆربەی هەرەزۆریان 
وێنانەیان  ئــەو  تەنیا  و  بــەردەالكــیــان  ئەمڕۆ  تەنیا 
ماوەتەوە كە باب و باپیرانی مرۆڤی ئەمڕۆ لەسەر 
له ته   لەسەر  یان  ئەشكەوتەكان  و  شاخ  لە  بــەردو 
قاشولکه  بۆیان جێهێشتووی. پاشان دێتەسەر ژیانی 
دەریایی و ئەو زیندەوەرانەی لەنێو ئاودا دەژین و 
چۆنیەتی ئەو گۆڕانانە باس ده کا که  ژیان لە گۆی 

ئەوەی  هۆی  بۆتە  و  داهێناون  بەسەری  دا  زەوی 
كلك و باڵ دەر بكه ن، یان بە پێی پێویستیی ژینگە 
لە درێژایی ژین هێندێك له  ئەندامه کانیان بۆ جۆرێك 
ئەندامی دیكە بگۆڕدرێ. ئەو گیانلەبەرانەی تۆویان 
دا  مرۆڤایەتیی  ژیانی  لە  بیرەوەرین  هەر  نەماوەو 

پارێكی دیكەی ئەم بەرهەمەن. دواتر چۆنیەتیی 
گۆڕانی كەش و هەوا دەخاتە بەرباس و 

كاریگەریی ئەم گۆڕانانە لەسەر 
روون  گـــیـــانـــلـــەبـــەران 

دەكاتەوە و قازانج 
ـــــی  ـــــان زەرەرەك و 

گۆڕانی كەش و هەوا 
ـــدەوەران  ـــن ــەســەر زی ل

قەلەمباز  زیــــاتــــر  كــــە 
جەستەی  ــی  ــۆڕان گ )واتــــا 

ــەران بۆ  ــەب ــل ــان ــی لـــەكـــاوی گ
فەوتان  لە  خۆیان  كە  ئــەوەی 

نێوچوونی  لــە  بــكــەن(و  رزگـــار 
ـــەوە شی  ـــۆت ـــكـــەوت ـــێ ل ــــی  ــــەوان ئ

دەكاتەوە. هەروەها ژیانی وشكاوی 
زیندەوەران  هەموو  كە  )دوزیستی( 

تــاقــی دەكـــەنـــەوە دەخاتە  ــە  ــان ژی بەرباس.ئـــەم 
باسی سەرەكیی نووسەر چۆنیەتی دەربازبوونی 
لەم  ــووســەر  ن ســروشــت .  كوێالیەتیی  لــە  مــرۆڤــە 
بەرهەمەدا زۆ سانا بە خوێنەر دەسەلمێنێ كە هیچ 

سەردەمی  لە  ئەویش  مرۆڤ  لە  جگە  زیندەوەرێك 
نیە  ــازاد  ئ دا،  سروشت  بەسەر  سەركەوتن  دوای 
بۆ  دا.  سروشت  لەبەردەستی  كوێلەیەكه   تەنیا  و 
جێگوڕكێ  ــە  ل بــاســی  قــســانــەش  ئــەو  سەلماندنی 
بۆ  ــاكــوور  ب جــەمــســەری  گیانلەبەرێكی  پێكردنی 
و  سیبری  بۆ  گەرمێن  زیندەوەرێكی  یان  گەرمێن، 
یان زیندەوەرێكی لێڕەوار بۆ ده شت و پێده شت و 
.. هتد دوایی دەكا. بەاڵم ئەوە مرۆڤ بوو كەتوانی 
ژینگەی  و خۆی  بپسێنێ  كەلەپچەكانی سروشت 
خۆی دروست بكاو بەسەر نەك هەر سروشتی 
و  ئاسمان  دوورتـــر  بەڵكوو  دا  زەوی  گــۆی 
بێ،  زاڵ  ئەتۆمێسفردا  ئــەوبــەری  تەنانەت 
پانتایی  زیاتر  و  دەبێ  زاڵتر  دێ  هەرچی 
بێسنوورو لەبڕان نەهاتووی ئەفراندراو 
خۆیەوە.  ـــی  دەســـەاڵت ـــر  ژێ دەخـــاتـــە 
باسەكەی  درێـــــژەی  لــە  نـــووســـەر 
ــەوە پــێــدادێ و  دا لــە ژیــانــی كــەون
چوون  تەكامول  بــەرەو  چۆنییەتی 
قۆناخ  بە  قۆناخ  مرۆڤ  پێشكەوتنەكانی  و 
زیندەوەركانی  بە  بەرانبەر  و  بوارە جیاجیاكان  لە 
چۆنیەتی  تــەنــانــەت  و  زەوی  ــۆی  گ ســەر  دیــكــەی 
پاشان  دەكــاو  باس  خۆی  بەسوودی  بەكارهێنانی 
و  كانزایی  خــاوو  ــاده ی  م بەكارهێنانی  ســەر  دێته  

چۆنیەتی پەیدابوونی زانست و هونەرو ...

سەر لە بەیانی رۆژی یەكشەممە هونەرمەند رەزا سەقایی ئەو كەسەی كە 
بە گۆرانی »دایە دایە وەختی جەنگە« ناوبانگێكی زۆری لە ئێران و كوردستان 

پەیدا كردبوو، لە تەمەنی 71 ساڵیدا لە شاری تاران كۆچی دوایی كرد.
و  بواری گۆرانی  لە هونەرمەندە رەسەنەكانی  یەكێك  رەزا سەقایی وەك 
فۆلكلۆرییەكانی  گۆرانییە  دڵبزوێنەكەی  دەنگە  بە  لورستان،  ناوچەی  موزیكی 

هەرێمی لوڕستانی كردە وێردی زمانی هۆگرانی مۆسیقای كوردی خواروو.
لوڕستان  پارێزگای  ئاوا«ی  »خوڕەم  شاری  لە  ناودارە  گۆرانیبێژە  ئەو 
بە  كوردستان  خەڵكی  الی  كە  خۆشە  دەنگ  هونەرمەندە  ئەم  لەدایكبوو، 

جەنگە«  وەختی  دایە  »دایە  گۆرانی 
خۆی  بۆ  بەرچاوی  خۆشەویستییەكی 
لە   1357 ساڵی  هێنابوو،  بەدەست 
و  قوڕگی  بۆ  نەشتەرگەری  ئاكامی 
بۆ  دوكتوورەكانەوە  هەڵەی  هۆی  بە 
هەمیشە دەنگە بزوێنەرەكەی لە كاری 

هونەری دوور كەوتەوە.
شەڕی  گەرمەی  لە  سەقایی  رەزا 

سەختی  بە  جارێك  عێراق  فڕۆكەكانی  پەالماری  هۆی  بە  عێراقیشدا  و  ئێران 
بریندار ببوو.

الوە  ئەو  سەرزاری  گۆرانیی  هێماو  بە  ببوو  جەنگە«  وەختی  دایە  »دایە 
شۆڕشگێرانەی كە بە خولیای رزگاریی نیشتمانەكەیان پەروەردە كرابوون.

باڵوکراوه ی نوێ

مه رگی ناوه ختی ئه ندامێکی  یه کیه تیی ژنانی 
دێموکڕاتی کوردستان 

كەسانێكی نەناسراو نەیانهێشت حیسامەددین 
كونسێرتی خۆی لە كرماشان بەڕێوە بەرێ

كەسانێكی  هێرشی  ئاكامی  لە 
كۆنسێرتی  سەر  بۆ  دا  نەناسراو 
شاری  لە  »بیدل«  موزیكی  گرووپی 
بەڕێوە  كۆنسێرتە  ئەو  كرماشان، 
بۆ  كۆنسێرتە  ئەم  بوو  بڕیار  نەچوو. 
ماوەی سێ رۆژ لە 11ی ژوئیەوە لە 
بە  »بیدل«  موزیكی  گرووپی  الیەن 
سەرپەرشتی موزیكزانی كورد »رامین 
گۆرانیبێژ  بەدەنگی  و  كاكاوەند« 

»حیسامەددین سیراج« لە شاری كرماشان بەڕێوەبچێ. بەاڵم چەند كاتژمێرێك بەر 
حیزبوڵاڵ«  »ئەنساری  تاقمی  بە  سەر  كەسێكی  كۆمەڵە  كونسێۆت  بەڕێوەچوونی  لە 
بەر دەرگەی هۆڵی بەڕێوەچوونی كۆنسێرتیان گرت و دەستیان كرد بە هەڕەشە لە 
گرووپی »بیدل« و ئەو خەڵكەی خوازیاری بەشداری له  كۆنسێرتەکه دا بوون. بەرپرسی 
»ئەنساری حیزبوڵاڵ« لە نێوان ئەم گێرەشێوێنانە دا لە بەرانبەر هۆڵی بەڕێوەچوونی 
كونسێرتەكەدا وتی: لەمرۆوە دژایەتی و شەڕی ئێمە لەگەڵ گەندەڵیی ئەخاڵقی دەست 

پێدەكا و لەمەودوا رێگە بە بەڕێوەچوونی هیچ جۆرە كۆنسێرتێك نادەین.

به وه جی  ئه ندامێکی  کوردستان: 
یه کیه تیی ژنانی دێموکڕاتی کوردستان 
نه خۆشیی دڵ کۆچی دوایی  به هۆی 

کرد.
ی   23 چوارشه ممه،  شه وی 
)شیالن(  نه ورۆز  خاتوو  پوشپه ڕ 
ژنانی  یه کیه تیی  ئه ندامی  شێخی، 
هۆی  به  کوردستان  دێموکڕاتی 
نه خۆشی دڵه وه له شاری کۆیه کۆچی 

دوایی کرد.
خاتوو شیالن شێخی که ماوه ی زیاتر له 10 ساڵ ئه ندامی یه کیه تیی ژنانی 
دێموکڕاتی کوردستان بوو، خاوه ن گه لێ به هره ی تایبه تی بوو. زۆر له رێوره سم 
شیالن  خاتوو  خۆشه که ی  ده نگه  به  ژنان  یه کیه تیی  به  تایبه ت  بۆنه کانی  و 

ده ڕازایه وه. 
خاتوو شیالن شێخی، هاوسه ری پێشمه رگه ی دێرینی حیزب، کاک عوسمان 

شێخی ساڵی 1973 له دایک ببوو. 
بوو،  ژنان  یهه کیه تیی  کارلێهاتووی  و  به وه ج  دڵسۆز،  ئه ندامێکی  ناوبراو 
نێو  په ژاره ی زۆری خسته  ناوه ختی خاتوو شیالن خه م و  هه ر بۆیه ش مه رگی 

بنه ماڵه کانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستانه وه.
خاتوو شیالن شێخی  نه کاوی  له  مه رگی  بۆنه ی  به  کورد«  و  »کوردستان 
یه وه سه ره خۆشی له هاوسه ری خاتوو شیالن، کاک عوسمان شێخی و بنه ماڵه ی 

ئێرانی ناوبراو ده کا و خۆی له خه می له ده ستدانی ئه و ئازیزه دا به ماته مبار ده زانێ. »یۆنسكۆ«،  رێكخراوی 
بەڕێوەبردنی  بەرپرسی  وەكوو 
»رۆژی جیهانیی فەلسەفە« لە ساڵی 
)2010( دەستنیشان كردوە، ئەوەش 
لە كاتێكدایە كە هەندێك لە زانایان بە 
لە  هۆی پێشێل كردنی مافی مرۆڤ 
كۆنگرەیە  ئەم  بەڕێوەچوونی  ئێران 
لە تاران رەت دەكەنەوە و ئامادە نین 

بەشداری لەو رێوڕەسمە بكەن.
رێكخراوی »یۆنسكۆ« وەكوو رێكخراوێكی كلتووری، زانستی و پەروەردەیی 
ئێران وەكوو شوێنی بەڕێوەچوونی ئەو رێوڕەسمە  لە رێگەی دەستنیشان كردنی 
بە نیازی پەرەپێدانی ئاشتی لە نێوان كلتوورە جیاوازەكان لە سەرتاسەری جیهاندا 
بووە، بەاڵم بە سەرنجدان بە دیارده ی سەركوت كردنی رۆشنبیران و پێشێل كردنی 
مافی مرۆڤ لە ئێران، هەندێك لە فیلسوفەكان ئەو بڕیارەی »یۆنسكۆ« بە بریارێكی 

هەڵە و خراپ لە قەڵەم دەدەن.
بەڕێوەچوونی ئەو كۆنگرەیە لە ئێران لە كاتێكدایە كە هەندێك لە فیلسوفەكان 
رایانگەیاندوە، وەكوو ناڕەزایی دەڕبرین بەرامبەر بە پێشێل كردنی مافی مرۆڤ لە 
هەڵبژاردنەكانی  دوای  راپه ڕینه کانی  لەو  بێتاوان  خەڵكی  كردنی  و سەركوت  ئێران 

سەرۆك كۆماری لە ئێران، ئامادە نین بەشداری لەو كۆنگرەیەدا بكەن.
فەلسەفەی  بەشی  بەرپرسی  و  ئەڵمانی  ناوداری  فیلسوفی  هوفە«  »ئێنفرێد 
لە زانكۆی »تۆبینگێن« ناڕەزایی خۆی بەرامبەر بە بەڕێوەچوونی رۆژی  سیاسی 
جیهانیی فەلسەفە لە تاران دەربڕیوەو رایگەیاندووە، بەڕێوەچوونی رۆژی جیهانیی 

فەلسەفە لە تاران تاوانه  بەرامبەر بە گفتوگۆی ئازاد.

ته له فوونی ته شکیالتی نهێنی:
009647701901658
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Tashkilat82@yahoo.com
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Tel: 009647701597268
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خاوەنی گۆرانیی 
»دایە دایە وەختی جەنگە« كۆچی دوایی كرد




