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سەروتار

عەلی بداغی
جڵه وی  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  له وه تی 
ئه ونده ی  قــه ت  به دسته ،  ئێرانی  ده ســه اڵتــی 
نیزامە  ــه م  ئ چۆنیه تیی  و  چییه تی  ئێستا 
واڵت  کــۆمــه ڵــگــه ی  هـــه روه هـــا  و  سیاسییه  
ــه وه  نــه بــووه . ــ ــوون ــ جــێــی ســه رنــج و وردب
ــگــه   ــک و کــۆمــه ڵ ــەڵـ ــۆ خـ ــ ئـــــه وه نـــــده ی ب
هه ژاری،  بێکاری،  که   ده بینین  ده گه ڕێته وه ، 
و  ئاو  قه یرانی  ئابووری،  قه یرانی  بێهیوایی، 
هه مووی  که   دیکه   قه یرانی  ده یــان  و  ژینگه  
ده سه اڵتی  و  ڕوانین  شێوه ی  ده ره نجامی 
واڵته یان  ئه م  بینه قاقای  ئیسالمین؛  کۆماری 
بــه رده م  خستووه ته   کۆمه ڵگه ی  و  گرتووه  
یه کالکه ره وه .  به اڵم  سه خت،  هه ڵبژاردنێکی 
ــەت و حــکــومــەتــیــش لە  ــ ــ ــایــی دەوڵ ــتــوان ــێ ب
چارەسەری کێشەکانی خەڵک، یان لە بنەڕەتدا 
ئارێشەیانە الی  و  ئەو کێشە  بێبایەخبوونی 
کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی ئیدی هیچ 
هیواداربوون  لە  جیا  خەڵک،  بۆ  هیوایەکی 
بە تێپەڕین لە تەواوەتیی کۆماری ئیسالمی 
جۆراوجۆرەکان  ڕاپرسییە  نەهێشتۆتەوە. 
ــدە جــۆربــەجــۆرەکــانــەوە  ــاوەن کــە لــەالیــەن ن
دەگەن،  پێک  دەراوێشتەدا  یەک  لە  دەکرێن 
ئەویش ئەوەی زیاتر لە سەتا 80ی خەڵکی 
نەمێنی. ڕێــژیــمــە  ــەم  ئـ ــوازن  ــ ــ دەخ ئــێــران 
له والش کۆماری ئیسالمییه  که  له الیه ک به  
سیاسه تی قه یرانخوڵقێنیی له  ناوچه  و جیهاندا 
تیغی قورسترین  به رده م  ئێرانی خستووه ته  
زلهێزێکی  ئابوورییه کانی  گــه مــارۆ  و  ســزا 
به   واڵتــیــش  لــه نــێــوخــۆی  ئــه مــریــکــا؛  وه ک 
گه نده ڵێی هه وسارپچراو و له  شووشه کردنی 
خوێنی خه ڵک و ته مابڕاوکردنیان له  ئیسالح 
و چابوون، هینده ی دیکه لە چاوی خەڵک لە 
نێوخۆ و لە هاوکێشە ناوچەیی و جیهانییەکاندا  
ته ره  بوون. ئه م بارودۆخه  و ئه م که لێن و 
گۆڕانێکی  به ره و  کۆمه ڵگه   له به ریه کوه ستانه  
ڕووخانی  ــه ره و  ب ده سه اڵتیش  و  بنه ڕه تی 
زووتر پاڵ پێوه ده نێ، به اڵم ئه م گۆڕانکارییانه  
چی ده بن و تێپه ڕین له  کۆماری ئیسالمی و 
ده بێ؟ چۆن  ڕێژیمه   ئه م  ئاوابوونی خۆری 
تین  بــۆچــوونــه   ئـــه م  ــه   ــه ی ــه وان ل ئێستاش 
ــێ کــه  ده کــــرێ له   ــاب ــه ردا م ــه بـ و گــیــانــی لـ
قه یرانی  ئیسالحخوازه کانه وه   هێزه   ڕێگه ی 
مودیرییه ت  ئــێــرانــدا  لــه   گــۆڕانــکــاریــیــه کــان 
ــه ک ئێستاش  ــه الی ل بــه تــایــبــه ت کــه   بــکــرێــن، 
واڵتانی  لە  زۆر  خوێندنه وه ی  و  بۆچوون 
ــه و خــانــه یــه دا چــڕ ده بــێــتــه وه  که   ــا ل ئــورووپ
جێگره وه ی  به هێزی  هێزێکی  نه بوونی  له  
تۆکمه  و ڕێکخراو لەجێی کۆماری ئیسالمی، 
تاکه هێز که  هه م توانای ڕێکخستنی خه ڵک و 
هه بێ  واڵتیان  ئیداره کردنی  ئه زموونی  هه م 
ته نانه ت... ــه وان  ئ ئیسالحته ڵه به کانن.  هــه ر 
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وتووێژ لەگەڵ 
د. ئاسۆ حەسەن زادە/٢-٣

لە تاوانی ڤییەن هەتا 
بڕیاری میکونووس/٤

دیالۆگی ڕەخنەگرانە و قاسملوو وەک هێمایەک/٥
گۆڕینی ڕەفتاری ڕێژیم.../٥

فێمینیزم، یاسا و شەریعەت/١٠پیشمەرگە مەندیل سپییەکان/٨مێژوو و ڕابردوو یەک نین/٧ دەمانەوێ حیزبەکەمان 
قسەی کۆتایی بکا.../٦

تێرۆری ڤییەن و پەلهاویشتنی تێرۆریزمی نێودەوڵەتی

ئێران به ره و کوێ ده ڕوا؟

له به ر  شیناوی  زامداری  کچانی 
سووتانی سه ره قامکه کانیان و پێویستیی 
کارتی  بۆ  جێپه نجه   تۆمارکردنی 
نیتشمانی، ئه م کارتی پێناسه یان نادرێتێ.
پارێزه ری  ئه حمه دی نیاز،  حوسێن 
ده وڵه ت  ده ڵێ  شیناوێ  کچانی 
له سه ریه تی هه موو مافێکی ئه و مندااڵنه  
ده وڵه ت  کاری  ئێستا  تا  به اڵم  بدا، 

خۆدزینه وه  له  به رپرسایه تییه کان بووه  و ئه و که مه  مافه ش که  تا ئێستا پێیان دراوه  وه ک بڵێی خێریان پێکردبێتن؛ ته نانه ت 
هیچ مشوورێک له  خوێندنیان نه خوراوه  و هه ر جاره  که  بۆ چاره سه ری برینه کانیان دێنه  تاران له  خوێندن داده برێن. 
تاران  چوونه وه   دیکەش  جارێکی  مافه کانیان،  و  داوده رمان  عه وداڵی  ساڵه    6 له   زیاتر  ماوه ی  که   شیناوی  کچانی 
ئێستا  تا  ده ڵێن  ئه وان  كۆبوونەوە.  كۆماری  دامەزراوەی سەرۆك  لەبەردەم  پووشپەڕ  ٢٧ی  چوارشەممە،  ڕۆژی  و 
بکرێن،  واڵت  دەرەوەی  بەڕێی  دەبێ  پزیشكی   چاره سه ریی  بۆ  و  كراوه   بۆ  نه شته رگه رییان  جار   300 له   زیاتر 
وه دوا  ده خەن. سه فه ره   ئه و  بیانوویه ك  به   جارێ  هه ر  زۆرەوە  کەمتەرخەمیی  بە  دەوڵەت  كاربه ده ستانی   به اڵم 

کچانی شیناوێ و به رده وامیی بێبه شی و به شمه ینه تییان

٢٢ی پووشپه ڕ، ده رفه تێک بۆ 
زیندووکردنه وه ی په روه نده ی تێرۆری 

د. قاسملوو
كۆمەڵگەی  و  بەگشتی  كوردستان  كۆمەڵگەی 
تایبەتی  بە  ئێران  كوردستانی  سیاسیی 
تێرۆریزمی  قوربانییەكانی  لە  یەكێ 
ئێرانە. ئیسالمیی  كۆماری  دەوڵەتیی 
لە  ئێران  ڕێژیمی  دەوڵەتیی  تێرۆریزمی 
دادگا  لە  و   ١3٥8 ساڵی  لە  كوردستان  دژی 
خەڵخالییەوە  سادق  چركەییەكانی  چەند 
گەورەترین  ئێستاش  هەتا  و  پێكرد  دەستی 
مەترسیی سەر چاالكانی سیاسیی كوردستانی 
كە  دەوڵەتییە  تێرۆریزمی  هەمان  ئێران 
تارانە. دەسەاڵتی  نەگۆڕەكانی  مێتۆدە  لە 
ڕێگەی  لە  ڕابردوودا  دەیەی   4 ماوەی  لە 
سیاسەتی  هەمان  درێژەی  لە  جۆراوجۆرەوە 
كۆمەڵگەی  خشتەبردنی  لە  هەوڵی  تیرۆریسم 
كوردستان دراوە و هاوكات بە سەدان كەس 
لە تێكۆشەرانی حیزبی دێموكرات و سازمانی 
الیەنە  و  هێز  باقی  و  كۆمەڵە  و  خەبات 
سیاسییەكان كەوتوونەتە بەر شااڵوی تیرۆری 
كران.   فیزیكی  تێرۆری  و  ئێران  ئاخوندەکانی 
هەموو ئەو تاوانە نەبەخشراوانە بە بەرچاوی 
جیهان كرا و مخابن لە دونیای سات و سەودای 
دێزەبەدەرخۆنە  جینایەتانە  ئەو  ئابووریدا 
كران.    ئیسكۆرت  تاران  تا  تاوانباران  و  كران 
ئەمریكا  سیاسەتی  گۆڕینی  دەركەوتەكانی  لە 
نەمران  تێرۆری  بە  ئاماژەدان  ئێران  لەڕاست 
دوكتور عەبدوڕەحمان قاسملوو  و  دوكتور 
سەعید شەرەفكەندی بەدەستی دەوڵەتی ئێران 
كە  بوو  ئەمریكا  بااڵی  بەرپرسانی  لەالیەن 
لەسەر  تر  بەڵگەیەكی   وەك  دەكرێ   ئەوەش 
كوردستانی  لە  كورد  نەتەوەی  كە  ئەوەی 
ئێران قوربانیی دەستی تێرۆریزمی دەوڵەتیی 
بروانرێ . لێی  ئێرانە  ئیسالمیی  كۆماری 
قۆناغی ئێستا لەوانەیە باشترین دەرفەت بێ بۆ 
زیندووكردنەوەی هەموو كەیسەكانی تێرۆری 
ئێران  كوردستانی  لە  سیاسی  تێكۆشەرانی 
عەبدوڕەحمانی  دكتۆر  تێرۆری  تایبەتی  بە  و 
و  شەرەفكەندی  دوكتور  و  قاسملوو 
زەروورە  و  پێویستە  هاوكات  و  هاوڕێیانیان 
تێرۆریزمی  لەگەڵ  بەرەڕووبوونەوە  بۆ 
بەرپرس  واڵتانی  هەموو  ئیسالمی،  كۆماری 
بەتایبەتی  جیهانیدا،  ئاسایشی  بەرانبەر  لە 
مرۆڤ  مافی  پێشێلكاریی  ئورووپایی  واڵتانی 
لەالیان ڕێژیمی تاران و تێرۆریزمی دەوڵەتیی 
كورتخایەن  بەرژەوەندیی  بۆ  ڕێژیمە  ئەو 
چوارچێوەشدا  لەو  و؛  پشتگوێ  نەخەنە 
تاهەنووكەی  بێهەلوێستیی  و  بێدەنگی 
دەكەین. مەحكووم  ئوتریش  دەوڵەتی 
كوردستانی  حیزبەكانی  هاوكاریی  ناوەندی 
تێرۆریزمی  مەحكوومكردنی  وێرای  ئێران، 
ڤییەن،  تێرۆری  و  ئێران  ڕێژیمی  دەوڵەتیی 
كوردستانی  دژی  لە  دەوڵەتی  تێرۆریزمی 
سەیر  كراوە  دۆسیەیەكی  وەك  ئێران 
دادگایەكی  هەر  لەگەڵ  ئامادەیە  و  دەكا 
دۆسیەی  ئەوەی  بۆ  بكا  هاوكاری  بێالیەن 
لە  ئیسالمی  كۆماری  دەوڵەتیی  تێرۆریزمی 
دژی كوردستان لەو دادگایەدا تاوتوێ بكرێ 
كەسایەتی  جیهانیدا  بێدەنگی  لە  چیتر  و، 
لەالیەن  كوردستان  سیاسیی  چاالكانی  و 
نەكرێن. تێرۆر  ئێران  دیكتاتۆریی  ڕێژیمی 

ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی ئێران
20ی پووشپەڕی 1397ی هەتاوی

کۆمیتەی دەرەوەی واڵتی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە داوانامەیەکدا ڕوو بە دەوڵەتی ئوتریش ڕایگەیاندوە کە کردنەوەی پروەندەی تێرۆری ڤییەن 
دەتوانێ پێش بە پەرەسەندنی تێرۆریزمی نێودەوڵەتی لەالیەن کۆماری ئیسالمیی ئێرانەوە بگرێ. دەقی ئەو داوانامەیە لە الپەڕەی ٥دا داندراوە
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درێژەی:

ئێران به ره و 
کوێ ده ڕوا؟

خۆیان  چاوی  خۆشباوه ڕییه وه   به و  ئێستاش 
و  ئیسالحته ڵه به کان  که   ده نووقێنن  ڕاستییه   له و 
ئیسالمیدا  کۆماری  حوکمه تی  له   بناژۆخوازه کان 
سیستم  ئیدۆلۆژییه کانی  و  فیکری  بنه ما  له سه ر 
کە  ڕوونە  هه یه .  یه کتر  له گه ڵ  ناکۆکییان  که مترین 
له   ئێستاش  هه تا  بناژۆخوازەکان  و  ئیسالحتەڵەبەکان 
هه موو شتێکی جه وهه ریدا _سیاسه تی هێژمۆنیخوازیی 
ئه مریکا،  به رامبه ر  له   سیاسه ت  ناوچه ،  له   ئێران 
ئه تومی و مووشه کی، کێشه ی ئیسرائیل و  به رنامه ی 
دیکه   جۆراوجۆرییه کانی  و  نه ته وه   پرسی  فه له ستین، 
نیزام هینده  لێک  له  نێوخۆی واڵت_ ئه و دوو قۆڵه ی 
سه ر  ده مێنێته وه   دیکه   ئه وه ی  ناده ڵینن،  ئاو  نیزیکن 
شه ڕی ده سه اڵت و شێوه ی ڕاییکردن و به ڕێوه به ریی 
کۆماری  جینایه ته  کانی  له   کام  هیچ  له   ئه گینا  واڵته ؛ 
ئیسالمی کە دەرحەق بە خەڵکی ئێران کراون و لە هیچ 
کام لەو قەیرانگەلەی له  چوار ده یه ی ڕابردوودا تووشی 
ئەو واڵتە کراوە، ئیسالحته ڵه به کان نه  ده توانن خۆیانی 
لێ ده راوێن و بێبه ری بن؛ نه  تا ئێستاش گۆڕانێکیان 
ئەوەی  هاتووه .  پێک  تێدا  مه بده ئییه کاندا  بابه ته   له  
پڕدیارە ئەوەیە کە هه ردووال هه موو شتێک ده که ن له  
پێناو مانه وه ی ڕێژیمه که یاندا و هەموویان دانیشتووی 
کەشتییەکن کە ئێستا ئیدی بە تەواوی لەقوڕ چەقیوە.
ئێستا ئیدی هەموو دەرهاویشتەکان پێمان دەڵێن کە ئه م 
ڕێژیمه  قابلییه تی گۆڕان و چابوونی نییه  و ناشیهه وێ 
و  ڕوون  زمانێکی  به   په یامه ش  ئه و  بدا،  فڕێ  تۆخ 
ئاشکرا ده دا، به اڵم ئه وه ی تا ئێستا یارمه تیی مانه وه ی 
په یامه یه  به  چه ند هۆ.  ڕێژیمی داوه  وه رنه گرتنی ئه و 
یه که م؛ له  نێو ئه وانه  که  ده توانن ده وری کاریگه ریان 
هه بێ که م نین ئه وانه ی دژبەری سەرەکیی ڕێژیمیشن، 
مانه وه ی  له   جەوهەرییەکانیان  به رژوه ندییە  بەاڵم 
گرووپگه لێک  و  که سان  ئه وه ی  دووهه م؛  دایه.  ڕێژیم 
هەن که  پێیان وایه  کێشه ی ئێران قووڵتر له  کۆماری 
ئیسالمییه  و له  ئه گه ری ڕووخانی ئه م ڕێژیمه دا بگره  
ئێرانیش له به ر یه ک هه ڵوه شێ، یان نیزامێکی سیاسیی 
مانه وه ی  سۆنگه یه وه   له و  و  سه رکار  بێته   به ستراوه  
کۆماری ئیسالمییان پێ باشتر بووه . هه شن ئه وانه ی 
تا سه ر ئێسقان دژی ئه م ڕێژیمه ن، به اڵم زراویان له  
شه ڕ و شۆڕش و هه روه ها ئیستیعداده کانی کۆماری 
ڕاپه ڕیو  و  ناڕازی  خه ڵکی  سه رکوتی  بۆ  ئیسالمی 
و  زیره کانه   ڕێژیم  که   ترسه ش  ئه و  هه روه ها  چووه ؛ 
به عێڕاقبوونی  و  به یه مه ن  و  به سووریه  له   به به رنامه  
باڵوی  ئیسالمیدا  کۆماری  نه مانی  ئه گه ری  له   واڵت 
ده کاته وه ، له و ئاکامگیرییه دا بێ هۆ نییه . به شی زۆری 
ده ڵێن  خۆیان  ڕه سمییه کان  ئاماره   که   کۆمه ڵگه ش 
سه روو  سه تا80ی کۆمه ڵگه  ڕێژیمی ناوێ، به پارێزن 
و چاویان ئاڵتێرناتیڤیکی به هێز نابینێ که  بچنه  پشتی. 
خاڵی  ده بینین  بڕوانین  که   گۆشه نیگایه شه وه   له و 
بێهێزییه که ی  له   ڕێژیم،  ئێستای  تا  مانه وه ی  به هێزی 
تا ئێستای ئۆپۆزیسیۆندا بووه  که  له  ئیستادا خه ریکه  
له و  ئه وه ی  ده خاته وه .  ڕێک  خۆی  و  ده دا  فڕێ  تۆخ 
به   خه ڵکه   کاڵوه بووه ی  متمانه یه کی  گرینگه   نێوه دا 
ئۆپۆزیسیونی ده ره وه ی واڵت که  به رهه می چوار ده یه  
عه مه لیاتییه کانی  و  فیکری  ژووره   به به رنامه ی  کاری 
ڕێژیمه و ؛ ئەم متمانەیە  ده بێ بگه ڕێته وه  جێی خۆی. 
ئەوەی ئۆپۆزیسیونی لێبڕاوی ڕێژیم لە ئێستادا دەبێ 
هەیبێ و بیگرێتە بەر ئەوەیە: گوتاری ڕوون و شه ففاف 
له سه ر بنه مای هزر و ئه ندێشه ی دێموکرات و ئه مرۆیی 
و، به  مه رزبه ندییه کی ته واو ڕوون له گه ڵ هه موو بنه ما 
دواتردا  قۆناغی  له   ئیسالمی.  کۆماری  فیکرییه کانی 
یه کیه تیی به کرده وه ی هه موو هێزه  شوێندانه ره کان و 
یه کخستنی وزه ی خه باتگێری و گۆڕانخوازیی کۆمه ڵگه .
و  ناڕه زایه تییه کان  هه م  که   ئێستادا  بارودۆخی  له  
خه باتی مه ده نی له  نێوخۆی واڵت له  په ره سه ندن دان 
ده ره وه ی  سیاسه تی  له   گۆڕانکاری  کۆمه ڵێک  هه م  و 
ئه مریکا و چه ند واڵتێکی ئورووپایی له هه مبه ر ئێراندا 
به رچاو ده که وێ، الیه نه  سه ره کییه کانی ئۆپۆزیسیونی 
گۆڕانخواز و ڕاسته قینه پێویسته  هه م ده ست ببزێون، 
سیاسه تی  و  بیرکردنه وه   کۆمه ڵێک  له   ده ست  هه م 
هه موو  به ری  ئێستادا  له   ئه وه ی  هه ڵگرن.  پێشوویان 
هاوبه شه ،  به رژه وه ندیی  له سه ر  ساغبوونه وه   شتێکه،  
به رژه وه ندیی هاوبه شیش به ر له  ڕووخاندنی کۆماری 
یه ک  وه ک  مافی  له سه ر  ساغبوونه وه   ئیسالمی؛ 
و  ئایینی  نه ته وه یی،  پێکهاته   هه موو  به رامبه ری  و  
داهاتوودا  له   هه تا  یه کتر،  له گه ڵ  دیکه یه   فره ییه کانی 
نه کاته وه . پێ  ده ست  سه رله نوێ  هه ڵه   سووڕی 

ئایا وه زعیه تی ئێستای حیزبه کانی ڕۆژهه اڵت 
وه هایه که بتوانن پێکه وه و یه كده نگ ڕووبه ڕوه وی 
ببنه وه؟ ئێران  ئاینده ی  و  ئه مڕۆ  دۆخی 
سه رباری گرژی و نالێکییه کانی ڕابردووی نێوان 
حیزبه کانی  ڕۆژهه اڵت، دۆخی ئێستای نێوانیان له 
جاران باشتره، به اڵم ئه ویش به هیچ جۆر له ئاستی 
چاوه ڕوانیی خه ڵک و پێویستییه كانی دۆخه که دا نیه. 
ئاساییه که هه موو گه لێک له کاتی پشێوی و گۆڕاندا 
بکاته وه.  یه كگرتن و خۆکۆکردنه وه  له  بیر  زۆرتر 
ئه گه ری  له   ته نیا  که  بڵێین  ئه گه ر  هه ڵه  یه  به اڵم 
میلله تێک  هه ر  بگرین.  یه ك  ده بێ  ئێمه  ئاڵوگۆڕدا 
بۆ  خه بات  حاڵی  له  و  بێ  له سه ر  هه ڕه شه ی  که 
ئازادیی خۆیدا بێ، ده بێ یه كگرتن وه ك ئاسۆیه کی 
بێ کۆتایی له به رده م خۆی چاو لێ بکا. یه كگرتنیش 
ناکرێ،  نیه ت  ڕاگه یاندنی  و  به ڵێن  و  دروشم  به 
به ڵکوو به ڕێکار و مێکانیزم و نه خشه ڕێگا ده کرێ.

باسی ئه وه ت کرد که دۆخی نێوان حیزبه كانی 
چی  باشتره.  جاران  له  ئێستا  ڕۆژهه اڵت 
و  پێوه ندی  له  باش  شتی  وه ک  که  هه یه 
بکرێ؟  باس  حیزبه كاندا  نێوان  هاوکاریی 
بۆخۆی   ئه وه  دێ  پێ  کۆتایی  که  خراپ  شتی 
ده بێ به شتی باشی حیساب بکه ی. له ڕابردوودا 
الیه ن هه بوو له ڕۆژهه اڵتی کوردستان که له سه ر 
گرژیی  دیکه  الیه نی  له گه ڵ  ئیدئۆلۆژیک  مه سایلی 
ئێمه  له الی  پلۆرالیزم  به گشتی  و  کردووه  ساز 
به داخه وه ئیده ئالێکی دژوار و به ژان بووه. ئه مڕۆ 
ته نانه ت  ئه وله وییه ت.  بۆته  نه ته وایه تی  گوتاری 
ئێرانیش،  له  کورد  پرسی  چاره سه ری  شێوازی 
و  فۆرمووله کردنی  که موکوڕیی  هه موو  له گه ڵ 
کۆمه ڵگه   بژارده کانی  تێبینیه کانی  و  ڕه خنه  هه  موو 
و  ده سه اڵت  به  متمانه ییمان  بێ  سه ره ڕای  و 
نیسبیی  ئیجماعێکی  به اڵم  ئێرانی،  ئۆپۆزیسیۆنی 
له سه ر دروست بووه. پاشان پارته کانی ئێمه له گه ڵ 
له نێودا  تازه یان  زیانبه خشی  دیارده ی  که  ئه وه  
به اڵم   دابه شبوون،  و  له تبوون  واته  بووه  په یدا 
زۆر  ئێستا  هاوکاریی  نێوانیان  و  هاوهه ڵوێستی 
زیاتر له پێشوویه و تا ڕاده یه ک به رهه میشی بووه. 

مه به ستت له و به رهه مه به دیاریکراوی چیه؟ 
ئایا مه به ستت ناوه ندی هاوکاریی حیزبه کانی 

کوردستانی ئێرانه؟
بۆخۆی  ناوه ند  به رهه مه كانه.  له  یه ک  ئه وه 
ته مرینی  و  دانیشتن  زۆر  ماوه یه کی  به رهه می 
هاوفکری و هاوهه ڵوێستی له نێوان پێنج له ڕێکخراوه 
سیاسییه كانی ڕۆژهه اڵت به تایبه تی حیزبه سیاسییه 

د. ئاسۆ حەسەن زادە:

کاری هاوبه شمان نابێ هه ر به یاننامه ده رکردن بێ!

هه ره به ڕابردووه كانه. ئه و نییە ناوه نده له گه ڵ ئه وه دا 
که تا ئێستا شتی باشی کردوه، به اڵم ئه وه ی تا ئێستا 
که  له وه  جیا  نیه. چونکه  کافی  هیچ جۆر  به  کراوه 
و  ئێستا  به  سه باره ت  هاوبه ش  ڕوانینێکی  پێویسته 
مێکانیزمی  و  بکا  دروست  خۆمان  خه باتی  ئاینده ی 
زیاتر  ته ئسیردانانی  و  خۆی  فراوانبوونه وه ی 
له سه ر خه باتی خه ڵک و وه سڵ بوونه وه ی زیاتر به 
کۆمه ڵگه ی نێوخۆش دروست بکا، ده بێ که ره سته ی 
خه بات له نێوان حیزبه كان خۆیان و له نێوان حیزبه کان 
زه حمه ت  ئێستا  هه ر  ڕه نگه  بخا.  یه ک  کۆمه ڵگه دا  و 
ئه گه ر  به اڵم  بێ،  دروست  کوردستانی  به ره ی  بێ 
ناوه ند هه نگاوێک به ره و ئه وه   نه نێ که له ئاینده یه کی 
ئێراندا  له  کوردی  بلۆکی  واقیعیی  ئیتالفێکی  نزیکدا 
له  هه م  که  لێره دایه  ده کا؟   چ  ئه دی  بگرێ،  شکڵ 
به كرده وه دا  کاری  له بواری  هه م  گوتاریدا،  به ستێنی 
حیزب  مێدیا،  ته شکیالت،  پێشمه رگه،  )دیپڵۆماسی، 
هه ر  بیرکردنه وه ی  بۆ  ته نانه ت  و  و...(  کۆمه ڵگه   و 
ئیسالمی  کۆماری  ئارێشانه ی  له و  ئێستاوه   له 
به جێ  بۆمان  مه نفی  میراتی  وه ک  ڕووخانی  پاش 
دواڕۆژ  کۆمه ڵگه ی  سالمسازیی  له پێناوی  و  دێڵێ 
چه شنێک  به  گه له که مان  ستراتژیکی  مه سایلی  و 
چاو له ڕۆڵ و ئه رکی خۆی بکا که هه ر فه سڵه له 
پێش.  چووبینه  زیاتر  هه  نگاو  چه ند  پێشوو  فه سڵی 

به ره   دروستکردنی  چاوه ڕوانی  خه ڵک 
شتێکی  نه یانتوانیوه  حیزبه كان  مادام  بوو. 
ئێوه  ڕا  بنه ڕه ت  له  بکه ن،  دروست  وه ها 
ده كه ن؟  کارکردن  پێکه وه  له  چاو  چۆن 
هه ڵقواڵوی  به  خۆی  ڕۆژهه اڵت  حیزبێکی  هه ر 
خۆی  به  تایبه ت  فیکریی  و  مێژوویی  به ستێنێکی 
خۆی  به  تایبه ت  روانینی  و  جه هانبینی  و   ده زانێ 
کورد  مه سه له ی  چاره سه ری  و  خه بات  پرسی  بۆ 
هه  بێ  ئه وه مان  چاوه ڕوانیی  نابێ  قه تیش  هه یه. 
یه ک.  ببینه  و  بکه ینه وه  بیر  یه ك  وه ك  هه موومان 
به اڵم سه رباری ئه و جیاوازییانه که هه ر بوون و هه ر 
ده شمێنن، ده بێ چه ند شتمان له به ر چاو بێ. یه که م، 
ئێستا و له داهاتووشدا به پێشبینیی من هیچ پارتێکی 
سیاسیی ڕۆژهه اڵت ناتوانێ به ته نیا ته واوی کایه ی 
سیاسیی کورد له ئێران کۆنتڕۆڵ بکا. مادام ئیمکانی 
پێشه:  له  ڕێگامان  دوو  ئێمه  نییه،  بااڵده ستییه  ئه و 
ڕێگای ئه وه ڵ ئه وه یه درێژه به ته کڕه وی و به جیا و 
به ته نیا کارکردنی خۆمان بده ین. جا مادام حیزبه کانی 
دیکه ده یکه ن، بۆچی حیزبه که ی  منیش نه یکا؟ کێشه  
باڵوبوونی  و  په ڕش  ئه مه،  که  له وه  جیا  که  ئه وه یه 
نییه  مه علومیش  ده كه وێته وه،  لێ  خه باتی  وزه ی 
ئه و  خۆمان،  خاکی  سه ر  گه ڕاینه وه  ڕۆژێک  ئه گه ر 

ڕکابه ری و ملمالنێیانه چیان لێ شین ده بێته وه. له گه ڵ 
ئه وه دا که  خیسله ت و سروشتی سه ره کیی سیاسه ت 
ڕکابه رییه، به اڵم بۆ ئه مڕۆی ئێمه ڕکابه ریی بێ سنوور 
و بێ چوارچێوه زه ره رمه نده که ی هه ر کورد له ئێران به 
گشتی ده بێ. ده بێ بزانین که له سبه ینێی پاش کۆماری 
کۆمه ڵێک  رووبه ڕووی  حاڵدا  هه ر  له   کورد  ئیسالمیدا 
ڕکابه ری و ملمالنه  له ده ره وه ی خۆی ڕا ده بیته وه: بۆ 
نموونه هێزه توندڕه و و سه له فییه کان؛ الیه نی توندڕه وی 
قه ومی له و شوێنانه که دیموگرافیمان له گه ڵیان تێکه ڵه؛ 
ده ستێوه ردانی هێزی پارچه ی دیکه ی کوردستان؛  ئه وه 
جیا له  پیالن و مه زنیخوازییه کانی بیری شۆڤێنیستی و 
ناوه ندگه را و زۆر چالشی دیکه که تازه ئه وده م سه ر 
وه ده ر ده نێن. مادام ئێمه وه ک کورد هه ر ڕووبه ڕووی 
ڕه نگه  که  ده بینه وه  خۆمان  غه یری  ڕکابه رییانه ی  ئه و 
به شێوه ی مه ترسیدارتر له رابردووش دووباره ببنه وه، 
ڕێگایه کمان جگه له بژاری دووه م له پێش نییه. ئه ویش 
ئه وه که به ڕاستی قه ناعه ت به وه بێنین که  کۆمه ڵگه ی 
سیاسیی ئێمه به تایبه تی له سه ر بناخه ی ناوکه ڕه سه ن 
پایه دار  و  واقیعی  ته فاهومێکی  به  به ڕابردووه که ی  و 
به ڵکوو  نه بێ  قۆناغێکیش  بۆ  یا  تاکتیک  هه ر  که  بگا، 
خۆی  له پێش  بێکۆتایی  ئاسۆیه كی  گوتم  هه روه ک 
دابنێ که ڕکابه ری و ملمالنێی نێوان حیزبه کان له هه ر 
هاوبه شه كانی چاره نووسی  و  گه وره  پرسه  بێ،  حاڵدا 
پێش. ببه ینه  یه كده نگی  به   و  پێکه وه  گه له که مان 

و  ده ره وه  دنیای  به ڕووی  ڕۆژهه اڵت  حیزبه كانی 
هه یئه تێکی  نه یانتوانیوه  ئێرانییه کاندا  به ڕووی 
جه نابت  نموونه  بۆ  بکه  ن.  دروست  هاوبه ش 
کوردستان  دێموکڕاتی  حیزبی  نوێنه ری  وه ك 
حدکا  دواتر  کرد.  ئه مریکات  سه ردانی  به ته نیا 
به اڵم  چوون،  پێکه وه  شۆڕشگێڕ  کۆمه ڵه ی  و 
چاالکییانه ش  ئه و  هه مووی  هه ڵبڕان.  لێک  له ویش 
فه زای  له  نیگه رانیی  جێگای  ڕکابه ریی  جۆرێک 
دروسته؟ ئه مه  ئایا  که وته وه.  لێ  مه جازیدا 
هه تا کاتێك به ستێن و که ره سته ی هاوبه ش بۆ ته عامول 
ناتوانین گله یی بکه ین  نییه  له گه ڵ ده ره وه ی خۆمانمان 
که بۆچی الیه نێک به جیا ئه م دیدار و سه ردانانه ده كا. 
حیزبه کانی ڕۆژهه اڵت چ به هۆی به رده وامیی زێهنیه تی 
ڕکاربه ری، چ به هۆی جیاوازیی ڕوانین، هێشتا نه بوونه 
خاوه نی ئه  و ئالیه ت و که ره سته هاوبه شانه. دیاره وه ک 
حیزبه که ی خۆمان، حیزبی دێموکراتی کوردستان قسه م 
کردوه و چه نده  ماندوو  بڵێم چه نده خۆمان  که  زۆره 
که ره سه   به و  گه یشتن  بۆ  داناوه  خۆمان  له  مایه مان 
هاوبه شه، به اڵم ڕه نگه باشتر وا بێ به گشتی وه ک کوردی 
ڕۆژهه اڵت چاو له بابه ته که بکه ین و خه می لێ بخۆین. 

دیمانە: مەنسوور مروەتی

دایه.  گۆڕان  و  ڕووخان  دووڕێیانی  له به رده م  ئیسالمی  کۆماری  وایه  پێیان  سیاسی  چاوه دێرانی  ئێراندا  ئێستای  دۆخی  له 
ڕووبه ڕووی  یه كگرتووانه  چه نده  ڕۆژهه اڵت  سیاسییه کانی  پارته  ئایا  که  ئه وه یه  گرینگه  کوردستانه وه  خه ڵکی  به الی  ئه وه ی 
ئێران. سیاسییه کانی  هێزه  و  ده سه اڵت  و  ده ره وه  دنیای  به  ڕوو  چ  و   خۆیاندا  له نێو  چ  ده بنه وه،  ئێران  له  گۆڕان  سیناریۆکانی 
»کوردستان« ئه و بابه ته ی له  وتووێژێکدا له گه ڵ دوکتور ئاسۆ حه سه ن زاده، جێگری سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان تاوتوێ کردوه . 

 



ژماره :3٧٣٠
٣١ی پوشپەڕی ١٣٩٧  _  ٢٢ی جوالی ٢٠١٨

سێ شەممە  ڕۆژی  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
دوکتور  تێرۆری  ساڵیادی  به بۆنه ی  پووشپەڕ  ١٩ی 
هێنا. پێک  کۆڕیادێکی  هاوڕێیانی  و  قاسملوو 
له  په نێلی یه که می کۆڕیاده که دا عومه ر باڵه کی، ئه ندامی ده فته ری 
له باره ی  باسێکی  کوردستان  دێموکراتێکی  حیزبی  سیاسیی 
هۆکاره کانی تێرۆرکرانی دوکتور قاسملوو و سه رکه وتنی ئه و 
پیالنه  تێرۆریستییه  بۆ کۆماری ئیسالمیی ئێران و؛ هه روه ها 
ڕه وتی به دواداچوونی په روه نده ی ئه و تێرۆره  پێشکێش کرد.
خوێن  »نرخی  کتێبی  کۆڕیاده دا  ئه م  دیکه ی  بڕگه یه کی  له  
ڕاگه یاندنی  ناوه ندی  که   کرا  ڕوونوێنی  ڤییەن«  لە  ونەوت 
کردووه ته وه . باڵوی  و  دێموکراتی کوردستان چاپ  حیزبی 

ڕێبەریی  ئەندامی  بداغی،  عەلی  کۆڕیاده که دا  له   بڕگه یه    له و 
ئەو  نێوەڕۆکی  وردی  بە  راگه یاندن  ناوه ندی  له   حیزب 
که   کرد  له وه   باسی  و  ناساند  ئامادەبووان  بە  کتێبەی 
باس  بۆ  ئوتریش  پارلمانی  نێوخۆیی  باسێکی  کتێبە  ئەم 
حیزبەکانی  تێیدا  کە  ڤییەنە  تێرۆری  پەروەندەی  لەسەر 
بەدواداچوونی  کۆمیتەیەکی  دەکەن  داوا  ئۆپۆزیسیون 
به هۆی  دواتر  که   بێ  پێک  بابەتە  ئەو  بۆ  ڕاستییەکان 
دژایه تیی زۆرایه تیی پارلمانه وه  ئەم داوایە ده نگ ناهێنێته وه .

١٣٩٧ی  پووشپەڕی  ٢٢ی  هەینی،  ڕۆژی  دوانیوەڕۆی 
لە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  تێکۆشەرانی  هەتاوی، 
پێشمه رگانه دا  رێوڕەسمێکی  له   هەڵگورد  چیای  بناری 
ڕاگرت. به رز  ڕێبه ریان  قاسملووی  دوکتور  شه هید  یادی 
حیزبی  رێبەریی  ئەندامی  چوکەڵی،  برایم  ڕێوڕه سمه دا  له و 
حیزب  سیاسی_نیزامیی  فێرگه ی  به رپرسی  و  دێموکرات 
شەهید  کۆمه اڵیه تیی  و  سیاسی  کەسایەتیی  لەسەر 
پێگه ی  به   ئاماژه   به   دوکتور قاسملوو بۆ به شداران دوا و، 
نه ته وایه تیی  و  سیاسی  بزووتنه وه ی  له   قاسملوو  دوکتور 
ئێرانی  ئیسالمیی  کۆماری  سه ره کیی  ئامانجی  کورددا؛ 
بڕگه کانی  له   کرد.  باس  قاسملوو  دوکتور  تێرۆری  له  
هۆنراوەی  و  سروود  کۆمەلێک  ڕێوڕه سمه دا  ئه م  دیکه ی 
کران.  پێشکەش  حیزبەوە  پێشمەرگەکانی  لەالیەن  حه ماسی 

كوردستان  مرۆڤی   مافی   له   داكۆكی   ڕێكخراوی  
داوا  له   حاشا  ناکرێ  كه   باوه ڕه یه   ئه و  له سه ر 
بکرێ. كوردستان  خه ڵكی   سه ره كییه كانی   داخوازه  
ڕێكخراوی  داكۆكی  له  مافی  مرۆڤی  كوردستان له  به یاننامه یه کدا 
مه حكومكردنی   بۆ  ڕۆژێكه   پووشپه ڕ،  ٢٢ی   ڕۆژی   ده ڵێ: 
تیرۆر و تیرۆریزمی  ده وڵه تی  له  ڕۆهه اڵتی  كوردستان ،  له و 
ڕۆژه دا دوكتور عه بدوڕه حمان قاسملوو، سكرتێری گشتیی 
حیزبی دێموكرات )له  ڕۆژهه اڵتی کوردستان( له كاتی  وتووێژ 
له   له  پشت مێزی  وتووێژ  ئێران  نوێنه رانی  ده وڵه تی   له گه ڵ 
»ڤییه ن«ی  پێته ختی  ئۆتریش که وته  به ر ده ستڕێژ و تێرۆر كرا.
له   ده وڵه تی   تێرۆریزمی   ڕۆژی   وه ك  ڕۆژه   ئه م  ناساندنی 
ڕێكخراوی   پێشنیاری   و  داهێنان  كوردستان  ڕۆژهه اڵتی  
ساڵی   چه ند  له   بووه   كوردستان  مرۆڤی   مافی   له   داكۆكی  
ڕابردوودا. ئه م ڕێكخراوه یه   پێداگریی ده كاته وه  كه  هه ڵوێستی  
له مێژینه ی  خۆی  له  پێوه ندی  له گه ڵ تێرۆریزم و شێوه كانی  و 
به  تایبه ت تیرۆریزمی  ده وڵه تی  و تیرۆری  نه یاران و دژبه رانی  
مه حكوومه . توندی   به   و  هه ڵناگرێ  پاساوێك  هیچ  ده وڵه ت 
وێڕای   كوردستان،  مرۆڤی   مافی   له   داكۆكی   ڕێكخراوی  
دكتور  تیرۆركردنی   باره ی   چه ند  مه حكومكردنه وه ی  
یا  و  ئێعدام  تیرۆر،  به رده وامیی  که   ڕایگه یاندوه   قاسملوو 
و  سیاسی  كۆمه ڵگه ی   چاالكانی   و  ڕێبه ران  زیندانیكردنی  
داخوازه   له   حاشاكردن  ئامانجی   به   كوردستان،  مه ده نیی 
و،  هەڵناگرێ  پاساوێك  هیچ  كورد  گه لی  سه ره كییه كانی  
دێموكراتیك  مافی  و  ئازادی   دابینكردنی   له سه ر  پێداگری 
ده كاته وه . كوردستان  ڕۆژهه اڵتی   خه ڵكی   بۆ  فیدراڵ  و 

که  بوو  ئه وه  ڕچه شکێنی  قاسملوو  د.  خۆی  کاتی 
دیپڵۆماسیی  دروستکردنی  له  بیر  حیزبیانه  ته نیا 
ده جواڵیه وه.  کورد  وه ك  پێشدا  و  نه کاته وه  کوردی 
النیکه م  خۆت  قه ولی  به  ده كرێ  چۆن  ئێستا 
بچین؟ بابه ته  ئه و  بۆ  ڕۆژهه اڵت  کوردی  وه ك 
ئه وه به الیه نێک به ته نها ناکرێ. ئه گه ر الیه نه کانی دیکه 
پێیان وابێ ئه و که ره سه ده ڵه مه یه ی هاوکاریی نێوانمان 
قه ناعه ت  به وه نده  و  کافییه  ئێستا  بۆ  ناوه ند(  )واته 
و  زۆرتر  پێویسته  که  وابێ  پێی  که  الیه نێك  بکه ن، 
خێراتر بچینه پێش، به ته نیا ناتوانێ به و ئامانجه گشتییه 
الیه نانه ی  ئه و  به تایبه تی  پێکه وه  هه موو  پێویسته  بگا. 
قورساییان زۆرتره به ته فاهوم بگه ن، ئه وه ش پێویستی 
به ته وازووع و خۆماندووکردنی زۆرتر و چاره سه ری 
ده ره وه ی  له  و  خۆمان  له  ڕوانین  شێوه ی  کێشه ی 
شێوه ی  به  ئێستاش  الیه ن  هێندێک  هه یه.  خۆمان 
ئیدئۆلۆژیک چاو له جه مسه ربه ندییه كانی دنیای ده ره وه 
و ته نانه ت ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی ده كه ن، شتێك که ئێستا 
به ستراوه یی،  له  به دوور  پێویسته  ئێمه  نه ماوه.  باوی 
کاری  پێکه وه  بوو  کوێ  له  ئێمه  میلله تی  مه سڵه حه تی 
شتی  زۆر  ڕوانگه  یه كخستنی  دیاره  بکه ین.  له سه ر 
خه باتیش  شێوازی  و  ئامانج  به  پێوه ندیدار  دیکه ی 
دۆزیه وه،  که  هاوبه شه مان  ڕوانینه  ئه و  ده گرێته وه. 
دروست  ئه وه  بۆ  ده بێ  هاوبه ش  که ره سه ی  ئه وده م 
بکه ین که کاری هاوبه شمان ته نیا له به یاننامه ده رکردندا 
به ستێنه کانی  هه موو  له  به ڵکوو  نه بێته وه،  خوالسه 
خه  بات و له هه موو بواره کانی تێکۆشانماندا پۆتانسیه ل 
بخه ین. یه ك  ته نانه ت  و  هه ماهه نگ  که ره سه مان  و 

هاموشۆ  له  ڕۆژهه اڵت  پارته کانی  گوتت  وه ک 
ئێرانیشدا  ئۆپۆزیسیۆنی  ته یفه کانی  له گه ڵ 
شوورای  له  بۆخۆی  حدک  نین.  یه كگرتوو 
به دووی  الیه ن  هێندێك  دایه.  دێموکڕاسیخوازان 
له گه ڵ  هه یه  هێز  ده ڕۆن.  سه ڵته نه تته ڵه به کاندا 
موجاهیدینه. له سه ر ئه مه ده ڵێن چی و چاره چیه؟
نه خۆشییه کی  بۆخۆی  نایه كگرتوویی  و  نالێکی 
ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانییه )دیاره شتی وا هه یه که زۆرینه ی 
بۆ  کۆکه،  له سه ری  سه راسه ری  به ناو  ئۆپۆزیسیۆنی 
ئه قڵیه تی  و  ئێران  ئه رزیی  ته واوه تیی  خه می  نموونه 
ناوه ندگه را(. بارته قای ئه و ناڕوونی و په رش و باڵوییانه ی 
ده بینرێ، ڕوانین و ڕه فتاری  ئێرانیدا  ئۆپۆزیسیۆنی  له 
نایه کده سته.  و  جیاواز  له گه ڵیان  کورد  وه ک  ئێمه ش 
بدۆزینه وه،  هاوبه ش  ڕێکاری  ئه وه ی  بۆ  لێره شدا  
پێویسته له پێشدا ڕوانگه و مێتۆدی ته عامولمان بکه ینه 
ڕابردوودا  مانگه کانی  له  که  ئه وه دا  له گه ڵ  یه ك.  
بووه،  مه تره ح  زۆر  سه ڵته نه تته ڵه ب  و  موجاهید  باسی 
کوردستان  دێموکراتی  وه ک حیزبی  ئێمه  ئه وله وییه تی 
کار  ماهیه تی  مێتۆدێکی  به  ئێمه  دیکه یه.  جێیه کی  له 
ده كه ین، واته له جیاتی ئه وه ی سه رمایه گوزاری له سه ر 
بکه ین،  مه تره حتر  به ئیستالح  که سایه تییه کی  یا  الیه ن 
تێکۆشاوین بۆ شکڵگرتنی ئه و بلۆکبه ندییانه  کار بکه ین 
و  کورد  داخوازه کانی  و  ویست  نێوه رۆکی  له وێدا  که 
نه ته وه کانی دیکه ی ئێران ڕه نگدانه وه یان هه یه. ئه وه مان 
له شووڕای دێموکڕاسیخوازانی ئێراندا کردووه، له گه ڵ 
هه مان  بۆ  ئۆپۆزیسیۆنیش  دیکه ی  هه مایشی  هێندێك 
مه به ست له هه وڵ داین و به هیواین بتوانین دواتر ئه م 
جه مسه رانه ی که  زۆرترین ده رکی پرسی ئێمه یان تێدا 
ئێمه  شه ڕی  بده ینه وه.  گرێ  پێکه وه  ده بێ،  ده سته به ر 
له سه ر شکڵ و ناو و فۆڕم نییه، به ڵکوو شه ڕ له سه ر 
پایه داری  یه کخستنی  له گه ڵ  هاوکات  ئێمه  نێوه رۆکه. 
نێوماڵی کورد و هه وڵدان بۆ دروستکردنی دوفاکتۆیه كی 
له  دووور  به  ده بێ  ڕۆژهه اڵت،  له  کوردی  ده سه اڵتی 
سنووربه ندیی ئیدئۆلۆژیی و فیکری و  ته نانه ت به دوور 
له سنووربه ندیی مێژوویی و سیاسییش بۆ چه سپاندنی 
کوردستان  خه ڵکی  داخوازییه کانی  و  ماف  کاکڵی 
له گه ڵ  دیالۆگ  و  دانیشتن  هه ربۆیه  بکۆشین.  تێ 
و  دابندرێ  عه یبه  به  نابێ  ئۆپۆزیسیۆن  ته یفێکی  هیچ 
پێویسته کوردی ڕۆژهه اڵت به یه كگرتوویی له هه موو 
مه حفه له کاندا بچێ قسه ی خۆی بکا و قورسایی بلۆکی 
خۆی نیشان بدا. ئه گه ر قبووڵمان بێ له گه ڵ هه مووان 
ڕێک  کێهانه  له گه ڵ  ئه دی  ئه وه یه  پرسیار  بکه ین،  قسه 
بکه وین؟ لێره شدا ئه من له گه ڵ تابۆسازی نیم.  ڕوانین و 
کارنامه  ی سه رجه م ته یفه کانی ئۆپۆزیسیۆن به چاک و 
خراپه وه ده رهه ق به کورد له سه ریه ك زۆر دڵخواز نیته، 
چونکه هه روه ک گوتم له الی زۆرینه ی ته یفه به ڕابردوو و 
مه تره حه کان ده مارگرژی بۆ ته واوه تیی ئێران و جۆرێك 
له  بیری شۆڤێنیستی یا النیکه م ناوه ندگه را زاڵه. هێندێک 
و  ناخۆشتر  ئه زموونێکی  و  پاشخان  که  هه ن  ته یفیش 
تاڵتر له ته عامول له گه ڵ کوردیان هه یه. ئه وانه پێویسته 
پاشخانه  و  میرات  به و  پێداچوونه وه  بن  حازر  پێشدا 
له زوڵم و ناهه قی له گه ڵ کورد  بکه ن. چونکه هه ر به 
بکرێ.  پێ  متمانه یان  ناکرێ  جوان  قسه ی  و  دروشم 

ڕۆژهه اڵت  هێزه كانی  ناهه ماهه نگیی  و  نالێکی 
شێوه کانی خه باتیش ده گرێته وه. ده بینی مانگرتنێک 
ده بێ، هه ر الیه نه بۆخۆی خۆی لێ به خاوه ن ده کا.  
چه كداریی  شێوازی  له  ته ئکید  له پڕ  الیه نێک  یان 
خه بات ده کا و بۆخۆی به جیا به دوایدا ده چێ. الیه نیش 
پێشمه رگانه،  خه باتی  وێڕای  که  حدک  وه ك  هه یه 
سه رمایه گوزاری له سه ر خه باتی خه ڵک له نێوخۆ ده کا. 
ئه م نالێکی و ناهه ماهه نگییه چۆن چاره سه ر ده کرێ؟

الیه نێک  هیچ  که  باوه ڕه دام  له و  شتێک  هه موو  پێش 
له  شێوه یه ک  مۆنۆپۆلی  که  بکا  ئه وه  ئیدیعای  نابێ 
خه بات له ده ست وی دایه. بۆ نموونه حیزبی ئێمه له و 
پێشمه رگه  چوونه وه ی  ڕچه شکێنی  ساڵه دا  دوازده  ده 
بۆ نێوخۆی واڵت و حزووری چه کداری بووه، ئاماری 
شه هیده تازه کانیشمان باشترین به ڵگه ی ئه م ڕاستییه یه. 
به و حاڵه ش، ئیجازه به خۆمان ناده ین بڵێین هه ر ئێمه 
باوه ڕیان  دیکه  الیه نه کانی  و  مه یدانه ین  ئه و  چاالکی 
خۆمان  سیاسیی  کایه ی  پێویسته  ئینجا،  نییه.  پێی 
له  ئێمه  خه باتی  نه بینین.  خه باتدا  شێوازێکی  ته نیا  له 
هه رحاڵدا ده بێ خه باتێکی فره ڕه هه ند بێ و به یه كێک له 
شێوازه کانی خه بات کاره که مان بۆ جێبه جێ نابێ. دیاره 
ده كرێ هه ر وه رزه به پێی هه لومه رج و به پێی ده رفه ت و 
به ربه سته کان ئه وله وییه ت بده ینه یه کێک له شێوازه کانی 
که  ده بێ  سه رکه وتوو  کاتێك  ئه وه ش  به اڵم  خه بات. 
پێکه وه له سه ری ساغ بینه وه و به هه ماهه نگی بیکه ین. به 
باوه ڕی خۆم دوو شت هه ن که وا باشه هیچ حیزبێک 
الیه نه کانی  له گه ڵ  هه ماهه نگی  به بێ  و  ته نیا  به  ئه مڕۆ 
دیکه نه یکا، ده نا شته كه به رهه می چاوه ڕوانکراوی نابێ 
سیاسیی  تێچووی  هه م  و  ئینسانی  تێچووی  هه م  و 
چه كدارییه،  خه باتی  یه كه میان  ده بێ.  له سه رێ  کاره كه 
ئه وی دیکه وتووێژ له گه ڵ ڕێژیمه. سه باره ت به به ستێنی 
نێوخۆش، له گه ڵ ئه وه دا که ریساله تی مێژوویی پرسی 
کورد له ئێران له سه ر شانی حیزبه کانه به تایبه تی حیزبی 
به ڕاستی  ده توانێ  کاتێك  حیزبێک  به اڵم  دێموکڕات، 
به رنامه ی خه باتگێڕانه ی خۆی جێبه جێ  کاریگه ر بێ و 
بکا که پشت به هێزی خه ڵک ببه ستێ و به کۆمه ڵگه ی 
وه ك  ئێمه  پێویسته  که  لێره دایه  بێته وه.  وه سڵ  خۆی 
که  که وین  ڕێک  ئه وه  له سه ر  هه موومان  حیزبه کان 
چاالکانی  به  بده ین  زۆرتر  شه خسیه تی  و  متمانه 
دێ  ده ستیان  له  هه رچی  که  بده ین  هانیان  و  نێوخۆ 
خه بات  به جه ماوه ریکردنی  و  خه ڵک  مه یدانی  هێنانه  بۆ 
بزانین  ده بێ  ئه وانیش  له والشه وه  بکه ن.  هاوکاریمان 

له   و  وه ربگرن  حیزبه كان  له  زیاتر  ئیلهامی  و  ته ئسیر 
ڕێگای ئه وانه وه باشتر به ره هه ندی سیاسی و مێژوویی 
پرسی کورد له ئێران وه سڵ ببنه وه. بۆ ئه وه ش پێویسته 
متمانه ی زیاتر به چاالکانی نێوخۆ ببه خشین بۆ ئه وه ی 
زیاتری  له مه یدانادابوونی  بۆ  ده کرێ  بۆیان  هه رچی 
شۆڕشگێڕی  به ستێنی  هه ردوو  که واته  بیکه ن.  خه ڵک 
و  موزاحیم  و  هه ڕه شه  به  ئه وه ی  له بری  مه ده نی  و 
به دیلی یه كتر ببینین، پێویسته به ته واوکه ری یه كتریان 
دابنێین و پێکه وه ش به رنامه ڕێژیی ئه م هه ماهه نگسازییه 
هاوبه شی  به گوتارێکی  ده بێ پشت  ئه وه ش  بۆ  بکه ین. 
هه مه الگیر ڕوو به نێوخۆی کۆمه ڵگه  ببه ستین که هه موو 
ڕووی  له  چ  کۆمه ڵگه یه  ئه م  نێو  جۆراوجۆرییه كانی 
جنسیه تییه وه  له ڕووی  چ  جوغرافیه وه،  و  فه رهه نگی 
بگرێ. خۆ  وه  سیاسییه وه  و  فیکری  له ڕووی  چ  و 

خۆیان،  حیزبه كان  نێوان  پێوه ندیی  به  سه باره ت 
بوون  دابه ش  حیزبانه ی  ئه و  ده ڵێن  که س  هێندێک 
چاره سه ر  خۆیان  کێشه ی  پێکه وه  ناتوانن  مادام 
ناوه ندی  له  ده توانن  چۆن  بگرنه وه،  یه ک  و  بکه ن 
له وێدا  و  بکه ن  کار  پێکه وه  حیزبه کاندا  هاوکاریی 
یه كگرتوو بن. له الیه کی دیکه شه وه کاتێك له فه زای 
الیه نگرانی  و  ئه ندامان  ڕه فتاری  له  چاو  مه جازیدا 
الی  نیگه رانییه  ئه و  به ڕاستی  ده که ین،  حیزبه كان 
و  مه یدان  له  ڕۆژ  سبه ی  که  ده بێ  دروست  خه ڵک 
له سه ر خاکی واڵتی خۆیان چه نده ده توانن ته حه مولی 
ڕانه وه ستن؟ یه كتر  به رامبه ر  له  و  بکه ن  یه كتر 
ئه وه یه  له پێشیانه  زه رووره تانه ی حیزبه كان  له و  یه ک 
خه سارناسییه كی  خۆیدا  گونجاوی  چوارچێوه ی  له  که 
له  ئه وه ی  بۆ  بکه ن  نالێکییه كانیان  و  گرژی  ڕابردووی 
سبه ینێی ئاڵوگۆڕدا به هۆی دووباره بوونه وه ی ئه م نێوان 
ناخۆشی و نالێکییانه ده رفه ته كان بۆ کورد له بار نه چن 
نه بێته وه.  ناڕێك  و  الواز  ڕۆژهه اڵت  کوردی  ڕیزی  یا 
له سه ر  جه خت  شتێک  هه موو  پێش  ده مه وێ  ئێستا  بۆ 
به رپرسایه تیی تاک بکه م که پێش ئه وه ی شتێک بکا یا 
شتێک بڵێ پێویسته بیر له ده ره نجامه کانی ڕه فتاره که ی 
زێهنیه ت  و  وایه  هه ر  به ستێنی جه معییشدا  له  بکاته وه. 
داده نێ.  یه كتر  له سه ر  و ڕه فتاری الیه نه کان کاریگه ری 
به اڵم ئه وه که مادام حیزبه  پارچه بووه کان ناتوانن یه ك 
بگرنه وه ده بێ له یه كگرتنی وانیش بێ  ئومێد بین، ئه من 
بێ،  گه وره ش  هه رچه ند  موشکلێک  ناکه مه وه.  فکر  وا 
کاتێك خرایه نێو زه رفێکی گه وره تره وه، له وێدا چووکتر 

به ستێنه کان  و  ژینگه  که  بزانین  ده بێ  ده نوێنێ. 
تاکه کان  له سه ر ڕه فتاری سیاسیی  کاریگه رییان 
دوو  که  ناکرێ  لێ  حاشای  هه یه.  الیه نه کان  و 
له فکری  نێوانیاندا هه ر  ته عامولی  له  حیزب که 
حه زف و ته زعیفی یه كتردا بن، له چوارچێوه ی 
ئه و  له سه ر  ڕاده یه ک  تا  ڕه نگه  فراوانتریشدا 
ئه قڵییه ته بڕۆن و ئه گه ر هه ست به  به رپرسایه تی 
نه که ن، ده توانن ئه وێش وێران و نه زۆک بکه ن. 
به اڵم له به ر ئه وه ی له وێدا الیه نی دیکه ش هه ن و 
ئه ساسه ن سووڕه تی مه سه له که له وێدا جیاوازه، 
بازی ڕادێن  قه واعیدێکی دیکه ی  به  ورده ورده 
که ده توانێ له زه ره ره كانی ڕکابه ری و ملمالنه ی 
بکاته وه.   که م  دووالیه نه یان  و  ڕاسته وخۆ 

کورد  پرسی  چاره  سه ری  فۆرموولی  له سه ر 
له ئێران پێت وایه ده بێ چی بکرێ بۆ ئه وه ی 
ئه ساسییه دا  و  ستراتژیک  مه سه له  له م 
بجوڵێنه وه؟ هه ماهه نگ  حیزبه کان 

یان  تریبوون  هه بوونی  مه سه له که  الیه کی 
نوێنه رایه تیکردنی  یه كگرتووی  ئالییه تێکی 
و  ده ره وه  دنیای  به  ڕوو  ڕۆژهه اڵت  کوردی 
ده سه اڵته.  و  ئالترناتیو  پێکهێنه ری  هێزه کانی 
جۆری  بۆ  ڕوانگه مان  کاره که  دیکه ی  الیه نی 
پێشتر  ئێرانه.  له  کورد  پرسی  چاره سه ری 
گوتم ئیجماعێکی نیسبی هه یه که له گه ڵ ئه وه دا 
چاره نووس  دیاریکردنی  مافی  خاوه نی  کورد 
و  ماف  ئه  گه ر  به اڵم  جیابوونه وه  یه،  ته نانه ت  و 
بێ،  ته زمین  ئێراندا  له  به ڕاستی  مه وجودییه تی 
کارکردن  قابلییه تی  هێشتا  سیاسی  هۆکاری  به 
له  گه الن  ژیانی  پێکه وه  فۆرموولێکی  له سه ر 
هه رچییه ک  فۆرمووله  ئه و  جا  تێدایه،  ئێرانی 
هاوبه شیش  کارکردنی  و  سیاسه ت  بۆ  بێ. 
پره نسیپێک  ده توانین  وایه  پێم  ئه وه،  له سه ر 
ئینعتاف  له  بریتییه  که  دابنێین  خۆمان  له پێش 
پێداگری  به اڵم  ئێراندا  گشتیی  فۆرموولی  له  
سه باره ت فۆرموولی تایبه ت به کورد. مه سه له ی 
کورد له ئێران هه م گرێدراوه به باقیی ئێران هه م 
تایبه تمه ندیی خۆی هه یه. به و مه عنایه که کورد 
نابێ  غافڵ بێ له هاوچاره نووسی له گه ڵ الیه ن و 
پێکهاته کانی دیکه ی نێو ئه و واڵته و نابێ ئینکاری 
دێموکراسی  )چونکه  بکا  دێموکراسی  پێویستیی 
که مه که شی هه ر سوودی زۆره بۆ میلله تی ئێمه(. 
به اڵم کورد ده بێ پێش هه موو شتێک مافه کانی 
خۆی و ده سه اڵتی نه ته وه یی و جوغرافیایی خۆی 
بۆ گرینگ بێ. بۆ ئه وه ش پێویسته ده ستئاوه اڵیی 
ته واوی هه بێ بۆ ئه وه که به ده ر له کوللی ئێران 
تایبه ت  حه للی  کوردستان  مه سه له ی  بکا  داوا 
نییه  دژایه تیی  هیچ  ئه وه ش  وه ربگرێ.  به خۆی 
سه رجه م  المه رکه زیکردنی  یا  فیدرالیزم  له گه ڵ 
واڵت. زۆر واڵتمان هه یه )بۆ نموونه ئیسپانیا( که 
له ودا وێڕای سیستمی هاوبه شی ئیداره ی واڵت، 
دراوه  پێ  ستاتووسێکی  پێکهاته یه ک  یا  گه ل 
جیاواز  دیکه  پێکهاته کانی  ستاتووسی  له  که 
ده ستئاوه اڵییه  و  ئینعتاف  ئه و  له پێشتره.  و 
مادام  که  بێ  ئه وه  مانای  به  ده بێ  هه روه ها 
کوردستان ستاتووسی موسته حه قی خۆی هه بێ، 
له گه ڵ شکڵی حکومه تیی سه رجه م  کێشه یه كمان 
واڵت نییه. بۆ نموونه ئێمه له به رنامه ی خۆماندا 
گوتوومانه سیستمی کۆماری و فیدرالی ده توانێ 
و  دادپه روه رانه  پێکه وه ژیانی  ده سته به رێکی 
ئه وه یه که  بکا. مانای  ئێران  ئاشتییانه ی گه النی 

وێڕای ئه رجه حییه تمان بۆ سیستمی کۆماری و 
فیدراڵی، شه ڕی ئێمه به پله ی یه كه م سیستمێکی 
نییه  واڵت  سه رجه م  بۆ  دیاریکراو  حکومه تیی 
گشتییه  سیستمه  ئه و  ماهییه تدا  له  به مه رجێک 
ژینگه یه کی له بار بۆ جێبه جێبوون و پاراستنی مافه 
نه ته وایه تییه کانی ئێمه بڕه خسێنێ. له دنیادا زۆر 
نموونه مان هه یه که فیدراڵیشن و کۆمارییش نین.  

ته وافوق له و نێوه دا چ جێگایه كی هه یه؟
و  ته وافوق  دانانی  یه كتر  به رامبه ر  له 
دێموکڕاسی له ڕووی عیلمییه وه هه ڵه یه. جیا له وه 
له ڕاستیدا  دێموکراتیکه کان  سیستمه  هه موو  که 
نوێنه ری  نوخبه کانی  نێوان  ته وافوقی  به رهه می 
فره چه شنییه كانی نێو کۆمه ڵگه ن، ئه  م له به رامبه ر 
له  دێموکڕاسی  کورتکردنه وه ی  یه كتردانانه 
دێموکڕاسیی  ئه کسه رییه تیدایه.  دێموکڕاسیی 
شکڵه کانی  له  یه كێک  بۆخۆی  ته وافوقی 
دێموکڕاسییه. به رنامه ی حیزبی ئێمە هه ر له دوای 
کۆنگره ی چارده وه کۆمه ڵێک پره نسیپی تێدا هاتووه 
ده كه ن.  ته وافوقی  دێموکڕاسیی  له  ته عبیر  که 

***

کۆڕیادی 22ی پووشپه ڕ له  بنکه ی ده فته ری سیاسیی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان

به رزڕاگرتنی یادی شەهیدانی ڤییه ن  لە بناری هەڵگورد

ڕێکخراوی داکۆکی له  مافی مرۆڤی کوردستان:
تێرۆر و تێرۆریزمی ده وڵه تی  مه حكوومه 

له سه ر  سه رمایه گوزاری  ئه وه ی  له جیاتی 
به ئیستالح  که سایه تییه کی  یا  الیه ن 
شکڵگرتنی  بۆ  تێکۆشاوین  بکه ین،  مه تره حتر 
له وێدا  که  بکه ین  کار  بلۆکبه ندییانه   ئه و 
و  کورد  داخوازه کانی  و  ویست  نێوه رۆکی 
هه یه ڕه نگدانه وه یان  ئێران  دیکه ی  نه ته وه کانی 

به ره ی  بێ  زه حمه ت  ئێستا  هه ر  ڕه نگه 
ئه گه ر  به اڵم  بێ،  دروست  کوردستانی 
کوردستانی  حیزبه کانی  هاوکاریی  ناوه ندی 
له  که  نه بێ  ئه وه    به ره و  هه نگاوێک  ئێران 
بلۆکی  واقیعیی  ئیتالفێکی  نزیکدا  ئاینده یه کی 
ئێراندا شکڵ بگرێ، ئه دی چ ده کا؟ له  کوردی 

ئه وه دا که خیسله ت و سروشتی  له گه ڵ 
به اڵم  ڕکابه رییه،  سیاسه ت  سه ره کیی 
بێسنوور  ڕکابه ریی  ئێمه  ئه مڕۆی  بۆ 
زه ره رمه نده که ی  چوارچێوه  بێ  و 
ده بێ گشتی  به  ئێران  له  کورد  هه ر 
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هەاڵواردنی سیستماتیکی کوردستان
 لە ڕۆچنەی ئامارەوە 

)پارێزگای ئیالم(
هاتوه ،  زنجیره باسه دا  ئه و  پێشووی  به شی  دوو  له   وه ک 
ئێراندا  سیاسیی  جوغرافیای  له   کوردستان  په ره نه سه ندنی 
بۆ  ئه منیه تی  ڕوانینی  و  هه اڵواردن  سیاسه تی  به رهه می 
پارێزگاکانی  پێکهاته ی  ناکا  فه ڕق  نێوه دا  له و  کوردستانه . 
ئێران، واته  ئیالم، سنه  کرماشان و ورمێ چین  له   کوردستان 
کوردبوون  و  کوردستان  به ڵکوو  سووننه ن؛  یان  شیعه ن  و 
ئامار  که   په راوێزخرانه یه   ئه و  سه ره کیی  هۆکاری  به گشتی 
ده یسه لمێنن. باشی  به   حکومه تییه کان  و  ڕه سمی  داتا  و 
نه وت    پاشکه وتی  هه موو  ١١ی  سه دی  که   ئیالم  پارێزگای 
په راوێزخراوترین  بێبه شترین  و  له   هه یه ،  ئێرانی  گازی  و 
پارێزگا  له و  ژیان  بێده ره تانیی  بێکاری  و  ئێرانه .  ناوچه کانی 
و  شار  به ره و  به رده وام  الوانی  که   کردوه   وای  ده وڵه مه نده  
بکه ن  و  کۆچ  کوردستان  ده ره وه ی  سه نعه تییه کانی  ناوچه  
خۆکوژی،  وه ک  دیکه   کۆمه اڵیه تیی  خه ساری  کێشه  و  ده یان 
گرتووه . کوردستانی  به شه ی  ئه و  به رۆکی  زۆره   سااڵنێکی 

تا  ده ڵێ  ئیالم  له   ئابووری  کارناسی  ڕه مه زانی،  عه لیڕه زا 
نه خراوه   وه ڕێ  ئیالم  له   ئابووری  گه وره ی  پڕۆژه ی  ئێستا 
ئیالم،  پێترۆشیمیی  وه ک  بچووکی  کارخانه یه کی  چه ند  و 
ناتوانێ  دێهلۆران  سیمانی  کارخانه ی  و  گاز  پااڵوگه ی 
ئه و  نییه .  پارێزگایه   له و  بێکاری  زۆری  ڕێژه ی  وه اڵمده ری 
پارێزگای  له   به رهه مهێن  پڕۆژه کانی  نیوه ی  له   زیاتر  ده ڵێ 
ڕاوه ستاون  سه رمایه   نه بوونی  بودجه  و  که میی  به هۆی  ئیالم 
ناداته وه . لێ  ئاوڕیان  که س  بانکه کان  نه   و  ده وڵه ت   نه    و 
و  سنوورییەکان  دەروازە  و  بەندەرەکان  جیهاندا  لەهەموو 
ئەو شوێنانەی ترانزیتی گەشتیاری ئایینی دەکەن، پڕداهاتترین 
ئیالم  پارێزگای  بۆ  لەکاتێکدا  شوێنەکانن،  دەوڵەمەندترین  و 
تایبەتمەندییەکی  هەموو  ئیالم  پێچەوانەیە.  بە  ڕێک  ئەوە 
کە  واڵت  دوو  و  سنوورییه   ناوچه یه کی  تێدایە،  توریستیی 
لەیەکتر  نزیکن،  زۆر  لەیەکتر  و  هەیە  شیعەیان  دەسەاڵتی 
گرێ دەدا. سااڵنە بە میلیۆنان کەس بۆ سەفەری زیارەتی بۆ 
و  هەژاری  لەڕووی  ئیالم  بەاڵم  دەبن،  تێپەر  بەئیالمدا  عێراق 
دایە. یەکەم  ڕیزەکانی  لە  الوانیدا  ئیعتیادی  و  بێکاری  ڕێژەی 
»مێهران«  بەدیاریکراوی  و  ئیالم  پارێزگای  لەوەش  جگە 
ئێران و عێراقدا ببووە قەڵغانی  نێوان  لەشەڕی هەشت ساڵەی 
شەڕ، زۆرترین خەڵکی مەدەنی لە ئیالم کوژران و هەتا ئێستاش 
ئاسەواری شیمیایی و مین و پاشماوەی شەڕ بە شەقام و کۆالن 
لەالیەن  بەاڵم هەرگیز  دیارە،  ئیالمەوە  پارێزگای  و گوندەکانی 
بەرپرسانی ئێران ئەو تایبەتمەندییەی لەبەرچاو نەگیراوە و لە 
ڕیزی بودجەی سااڵنەشدا تەنانەت کەمتر لەمافی خۆی بە بەراورد 
پرۆژەی  زۆرترین  دەکرێ.  تەرخان  بۆ  دیکەی  بەپارێزگاکانی 
مادەی  گیرۆدەی  و  بێکار  زۆرترین  هەن،  ئیالمدا  لە  نیوەچڵ 
کۆمەاڵیەتی  وشیاریی  بۆ  کار  کەمترین  ئیالمدان،  لە  هۆشبەر 
دراوە. پارێزگایە  ئەو  کوردی  کولتووری  بە  گرنگیدان  و 
ئەم  ده ڵێ  مەجلیس  لە  ئیالم  نوێنەری  شەوهانی،  ئەحمەد 
هەزار   ١00 لە  زیاتر  حەشیمەتەوە  هەزار   550 بە  پارێزگایە 
یەکیان  کەس  پێنج  هەر  لە  دیکە  واتایه کی  بە  هەیە.  بێکاری 
یه که کانی  و  کارگه   ٩0ی  سه دی  که   نایشارێته وه   ئه و  بێکارە. 
سه دی  تەنیا  و  وه ستاون  کار  له   ئیالم  لە  بەرهەمهێنان 
دەکەن. کار  توانایانەوە  کەمترین  بە  ئه ویش  ئه وان،  ١0ی 

هیچ  که   ده ڵێ  ئیالم  پارێزگاری  مروارید،  محەممەدڕەزا 
ئەم  گەشتیارییەكانی  ژێرخانە  پەرەپێدانی  بۆ  هەوڵێك 
بواری  لە  ئیمكاناتێك  چەشنە  هیچ  و  نەدراوە  پارێزگایە 
و  كەس   هیچ  بەاڵم  ناكرێ،  بەدی  پارێزگایەدا  له م  گەشتیاریی 
نازانێ.  واڵمدەر  بە  خۆی  گرفتەدا  ئەم  بەرامبەر  لە  الیەنێكیش 
که   دایه   حاڵێک  له   گله ییه کانی  ئیالم  و  پارێزگاری  قسه کانی 
پارێزگایه دا. له و  ده وڵه ته   کاربه ده ستی  پایه به رزترین  خۆی  بۆ 
ئیالمدا  بچووکی  پارێزگای  له   ڕه سمییه کان  ئاماره   به پێی 
نه خوێنده وارن. ته واوی  به   که س  هه زار   ٣0 لە  زیاتر 

په روه رده  و  گشتیی  به ڕێوه به ری  به یرانوه ند،  عه لی 
که میی  له گه ڵ  پارێزگایه   ئه م  ده ڵێ  ئیالم  پارێزگای  بارهێنانی 
خوێندنی  بۆ  خوێندن   پۆله کانی  و  قوتابخانه   ڕاده به ده ری  له  
ستانداردی  ده ڵێ  ناوبراو  به ره وڕوویه .  قوتابی  هه زار   ١00
که س   ٢0 سه ره تاییدا  قۆناغی  له   خوێندن  پۆلێکی  به شدارانی 
کالسه کانی  هه موو  به اڵم  که سه ،   ٢5 ناوه ندیش  قۆناغی  بۆ   و 
که سیان   ٣0 له   زیاتر  سه ره تایی  قۆناغی  له   ئیالم  له   خوێندن 
تێدا جێ کردوونه ته وه  و بۆ قۆناغی ناوه ندییش ٣0 تا ٣5 که س .
په ره نه سه ند  دۆخی  باشتر  دیکه   ئاماری  وردە  چه ند 
ده رده خا: بۆ  پارێزگایه مان  ئه و  په راوێزخرانی  و 

پرۆژە  گرینگترین  لە  یەكێك  به   دێهلۆران  سمیتی  كارخانەی 
نیوه چله  و  به اڵم  داده نرێ،  ئیالم  پارێزگای  ئابوورییەكانی 
ده ڵێن  کاربه ده ستان  نه کراوه .  ته واو  بودجه وه   که میی  به هۆی 
نایدرێتێ. که   پێویستە  تەواوكرانی  بۆ  تمەن  میلیارد   60 بڕی 

قەرارە  كە چەندین ساڵە  ئیالم  پارێزگای  ئاسنەڕێی  پڕۆژەی 
ئەم  جۆراوجۆر  بیانووی  بە  ساڵی  هەموو  و  بكرێ   جێبەجێ 
پڕۆژەیە دوا خراوه ، ئێستا ماوه یه که  به  ته واوی کاره کانی ڕاگیراوه .
عەسگەری، جێگری كاروباری ئابووریی پارێزگای ئیالمیش لە 
پێوەندی لەگەڵ ڕێگە و بانەوەكانەوە دەڵێ بوودجەی پێویست 
بۆ جێبەجێكردنی ئاسنەڕێی شائاباد بۆ ئیالم بڕی ٢00 تا ٣00 
میلیۆن یۆرۆ هەڵدەگرێ  و بۆ ئاسانكارییەكانی دیكەی ته واوکردنی 
پێویستە. دیكەش  تمەنی  میلیارد   500 تا   400 پڕۆژەیە  ئەم 
بواری   پڕۆژه ی  گرینگترین  وه ك  دێهلۆڕان  پیترۆشیمیی 
ڕۆحانیشدا  ده وڵه تی   دوو  له   ئیالم  پارێزگای   و  ئێران   له   وزه  
ساڵ   ٧ پڕۆژه یه   ئه م  قه راربوو  ناڕوونه .  چاره نووسی  هێشتا 
ساڵه   هه مووه   ئه و  پاش  ئێستا  به اڵم  پێبكا،  ده ست  له وه پێش 
نه كراوه . بۆ  هیچی   و  ماوه ته وه   كاغه ز  له سه ر  هه ر  هێشتا 
مه عده ن   سه نعه ت،  رێکخراوی  سه رۆکی  نه سیری،  یاروڵاڵ 
یه که ی  و  کارگه    ١8٣ له   ده ڵێ  ئیالم  پارێزگای  بازرگانیی  و 
یه که یان   ١١6 ته نیا  پارێزگایه   ئه و  داخراوی  پیشه سازیی 
ئه و  بۆ  و  هه یه   وه گه ڕخستنه وه یان  بوژاندنه وه و  ئیمکانی 
مه به سته ش هه ر نه بێ چه ند سه ت میلیارد تمه ن بودجه  پێویسته .

گشتیشدا  ئاستیی  له   ده ڵێن  کار  بازاڕی  کارناسانی 
سه دی  سه روو  ئیالم  پارێزگای  له   الوان  بێکاری  نرخی 

لە تاوانی ڤییەن 
هەتا بڕیاری مێکونووس

لە  کە  نووسینەدا  ئەم  یەکەمی  بەشی  لە 
»کوردستان«دا  ڕۆژنامەی  پێشووی  ژمارەی 
د.  پەلکێشکرانی  »هۆکارەکانی  ژێرناوی  لە  و 
باڵو  و  چاپ  مەرگ«  بۆسەی  بەرەو  قاسملوو 
کۆماری  چۆن  کە  کرد  لەوە  باسمان  بۆوە، 
ئیسالمی لە نیازپاکیی د. قاسملوو بۆ چارەسەری 
پیالنیان  و  وەرگرت  خراپی  کەلکی  کورد  پرسی 
ئەمە  بوو  گرینگ  ئەوەی  بەاڵم  گێڕا،  دژی  لە 
قاسملوو  دوکتور  متمانەی  بتوانن  چۆن  کە  بوو 
مەرگەوە. بۆسەی  بیخەنە  و  بێنن  وەدەست 
کۆماری  دەسەاڵتدارانی  یەکەمدا  قۆناغی  لە 
ئیسالمی لە نییەتی ئاشتیخوازانەی خوالێخۆشبوو 
دوو  بەوەش  وەرگرت.  کەڵکیان  تاڵەبانی  جەالل 
د.قاسملوو  کوشتنی  یەکەم  دەپێکا:  ئامانجیان 
نێوان  لە  دووبەرەکی  تۆوی  چاندنی  دووهەم  و 
کوردی کوردستانی ڕۆژهەاڵت و باشوور. بەاڵم 
لەنێوان  دانیشتن  و  گەڕ  چەند  ئەوەی  لەگەڵ 
تێرۆریستییەکەی  تیمە  و  قاسملوو  دوکتور 
کۆماری ئیسالمی بە بەشداریی مام جەالل )وەک 
کارقایمیی  لەبەر  کەچی  دەکرێ،  سێهەم(  الیەنی 
بۆ  پیالنەکەیان  تر  هۆیەکی  چەند  و  جەالل  مام 
درکاندنی  بەبیانووی  ئەمجارەیان  و  ناچێتە سەر 
نهێنیی وتووێژەکانەوە هەوڵی الدانی مام جەالل و 
یەکیەتیی نیشتمانی لە ڕەوتی دانوستانەکاندا دەدەن.
مردنی  لەدوای  کە  پیالنەکەدا  نوێی  فازێ  لە 
جێبەجێکردنەوە،  بواری  دەخرێتە  خۆمەینی 
فازیڵ  د.  لەگەڵ  ئیسالمی  کۆماری  نێردراوەکانی 
ڕووناکبیری  کەسایەتیی  و  نووسەر  ڕەسووڵ، 
کوردی باشووری کوردستان کۆدەبنەوە و وەک 
نێوبژیوان بۆ درێژەدانی گەڕی نوێی دانوستانەکان 
ئەرکداری دەکەن. دوکتور فازیڵ ڕەسووڵ دوای 
سەردانی دوکتور قاسملوو لە پاریس و گەیاندنی 
دانوستانەکان  لەسەر کاتی  ئێرانی  پەیامی الیەنی 
قاسملوو  دوکتور  بەمجۆرە  و  دەکەون  ڕێک 
مەرگەوە. بۆسەی  نێو  دەچێتە  خۆی  بەپێی 
دانیشتنەکەی یەکەم کە ڕۆژی ١٢ی مانگی جوالی 
و  کوشتن  کات  بۆ  زیاتر  ئێرانی  الیەنی  دەبێ، 
شناسایی وردتری شوێنی کۆبوونەوەکە دایدەنین 
جێبەجێ  پیالنەکەیان  ڕۆژە  ئەو  سبەینێی  و 
پۆلیس  لێکۆڵینەوەکانی  تێرۆرەکە  دوای  دەکەن. 
ئاشکرا،  جینایەتەکەی  وردەکارییەکانی  هەموو 
شتێکی  ئوتریش  دەرەوەی  سیاسەتی  بەاڵم  دەکا 
بەرژەوەندیی  لەپێناو  ئەوان  دەویست.  دیکەی 
خێروبێر  پڕ  و  خۆش  سەودای  و  ئابووریی 
دادپەروەری  ئێراندا  ئیسالمیی  کۆماری  لەگەڵ 
نا. وەال  خۆیشیان  واڵتی  میللیی  سەروەریی  و 
بۆ  کە  ئوتریشدا  پارلمانی  کۆبوونەوەیەکی  لە 
پێکهاتبوو،  ڤییەن  تێرۆری  پەروەندەی  تاوتوێی 
دەڵێ  لیبرالەکان  فڕاکسیۆنی  پارلمانتارێکی 
ئێراندا  لەهەمبەر  سیاسەتی دەرەوەی واڵتەکەیان 
نەک لەسەر بنەمای سەروەریی نیشتمانی، بەڵکوو 
لەو  و  بووە  مەوداکورت  ئابووریی  بەرژەوەندیی 
دەڵێ  ئەو  لێدەگرێ.  ڕەخنەی  بەتوندی  بارەیەوە 
ئوتریش  دەرەوەی  وەزیری  النس،   ١٣6٣ ساڵی 
پاش  که  بوو  ڕۆژئاوایی  سیاسه تمه داری  یه که م 
کرد.  ئێرانی  سه ردانی   ١٣5٧ ساڵی  شۆڕشی 
واڵتی  یه که م  ئوتریش   ١٣66 ساڵی  هەروەها 
ڕۆژئاوایی بوو که »ویالیه تی«، وەزیری دەرەوەی 
ئێرانی بانگهێشت کرد. کاتێکیش لە ساڵی ١٣68دا  
فتوای کوشتنی سه لمان ڕوشدی لەالیەن ڕێبەری 
ئورووپا  یه کیه تیی  واڵتانی  هه موو  درا،  ئێرانەوە 
ئوتریش  تەنیا  کشاندەوە،  تاران  له  باڵوێزەکانیان 
نەبێ کە پێشتر بەبیانووی پشوو گەڕابوونەوە و 
بدا. تێک  ئێران  لەگەڵ  نێوانی  نەیویست  دەوڵەت 

کۆماری  وردی  پیالنی  چۆنیەتیی  لە  بەدەر  دیارە 
سەرکەوتووانەی  جێبەجێکردنی  بۆ  ئیسالمی 
حیزبی  الیەنی  کەمتەرخەمییەکانی  تێرۆرە،  ئەم 
نموونە  بۆ  لەسەرە،  جیددیی  ڕەخنەی  دێموکراتیش 
نیشتمانیی  یەکیەتیی  کە  بن  بەوە  قایل  نەدەبوا 
دانوستانەکە  لە  جەالل  مام  شەخسی  و  کوردستان 
ئیسالمی  کۆماری  کە  کاتێک  یان  دەراوێژرێن، 
کۆماری  سەرۆک  بێن بنال،  ئەحمەد  پێشنیاری 
پێشووی ئەلجەزایر وەک الیەنی سێهەم لە وتووێژدا 
دەکا،  پێشنیار  ڕەسووڵ  فازیڵ  د.  و  دەکاتەوە  ڕەت 
ئاسان  و  گومان  ناکەوێتە  قاسملوو  دوکتور  سەیرە 
پڕدا  لە  ئێرانی  الیەنی  کاتێک  یان  دەدا.  مل  بەوە 
کەسێکیان پێ ئیزافە دەبێ الیەنی حیزبی دیموکرات 
بۆ ڕازی بوون یا بۆ ئەوانیش کەسێکیان بە هەیئەتە 
ورد  لێکۆڵینەوەی  زۆر  ڕەنگبێ  نەکردووە؟  ئیزافە 
ئیسالمی  کۆماری  ڕووخانی  یان  هەمەالیەنە،  و 
ئەمنیەتییەکان  ناوەندە  لە  زانیاری  دەسکەوتنی  و 
ڕۆژێک ڕووناکایی بخاتە سەر ئەو تاریکییە کە چی 
وایکرد دوکتور قاسملوو ئەو متمانەیەی ال دروست 
دابنیشێ. تێرۆریستەکان  لەگەڵ  ئەرخەیان  تا  بێ 
سادق  دوکتور  تێرۆری  دوای  و  دواتر  ساڵ  سێ 
دێموکراتی  حیزبی  گشتیی  سکرتێری  شەرەفکەندی، 
و  قاسملوو  دوکتور  جێگرەوەی  و  کوردستان 
و؛  میکونووس  ڕیستورانتی  لە  دیکەی  هاوڕێیانی 
بێرلین  دادگای  مێژووییەکەی  بڕیارە  لە  پاشان 
شاراوەی  الیەنی  زۆر  کە  بوو،  )مێکونووس(دا 
تیشک  کورتی  بە  لێرەدا  دەرکەوت.  تێرۆرە  ئەم 
ئەم  جیاوازی  خاڵی  و  وێکچوویی  چەند  دەخەینە 
ئیسالمی. کۆماری  تێرۆریستییەی  کردەوە  دوو 

خاڵە وێکچووەکان:
ــ بڕیاری هەردوو تیرۆرەکە لەالیەن کومیتەی تایبەت 
لە شووڕای ئەمنیەتی بااڵی کۆماری ئیسالمی درابوو کە 
لەژێر سەرپەرستیی شەخسی ڕێبەری نیزامدا کار دەکا.
لە  لێدان  ئامانجیان  تیرۆرەکە  هەردووک  ــ 
کەسی  ڕوونی  بە  و  کورد  جوواڵنەوەی  سەری 
بووە. کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  یەکەمی 
سنوورەکانی  دەرەوی  لە  تیرۆرەکە  هەردووک  ــ 
کران  ئورووپایی  واڵتانی  خاکی  لەسەر  و  ئێران 
کاربەدەستانی  تیرۆرەکەدا  هەردووک  لە  و 
ڕۆڵی  ئیسالمی  کۆماری  باڵویزخانەی  پلەبەرزی 
تیرۆرەکان. سەرخستنی  بە  بۆ  گێراوە  سەرەکیان 
بە  تیرۆریستەکان  تیرۆرەکاندا  هەردووک  لە  ــ 
پاسپۆرتی دیپلۆماتیک هاتوچۆی واڵتانی ئورووپاییان 
کردووە و لە هەر دوو تێرۆرەکەدا ئەو چەکانەی کەڵکیان 
لێ وەرگیراوە و دوایە دۆزراونەتەوە؛ لە لێکۆڵینەوەکاندا 
ئێرانن. ئەرتەشی  جبەخانەی  ئی  بۆتەوە  ڕوون 
ــ لەکاتی تیرۆرەکاندا هەر دوو واڵتی ئوتریش و ئاڵمان 
دوو شەریکە بازرگانیی گەورەی ئێران بوون، بە تایبەت 
نیزامیدا. لەباری فرۆشتنی چەکوچۆڵ و کەرەستەی 

جیاوازییەکانی تێرۆری ڤییەن و مێکونووس
ئورووپایی  جیاوازی  واڵتی  دوو  لە  ــ 
کران. یەکتر  هاوسنووری  بەاڵم 
ــ لە تیرۆری ڤییەندا تیرۆریستەکان، شەهیدەکانیان 
)قوربانییانی کردەوە تێرۆریستییەکەیان( لە نیزیکەوە 
یەکتر  لەگەڵ  نیزیکەوە  لە  جار  چەندین  و  ناسیوە 
دانیشتنیان بووە و بکوژەکان لە ماوەیەکی زەمەنیدا 
وەدەست  قوربانییەکان  متمانەی  داوە  هەوڵیان 
میکونووسدا  تیرۆری  لە  پێچەوانەوە  بە  بەاڵم  بێنن. 
تێرۆریستەکان شەهیدەکان ناناسن و هیچ پێوەندییەکی 
پێشتریان پێکەوە نەبووە و ئەو کاتە قوربانییەکانیان 
لێکردوون. تەقەیان  کە  دیتووە  نیزیکەوە  لە 
ئیسالمیی  کۆماری  میکۆنوسدا  تێرۆری  لە  ــ 

کەسانی  لە  تێرۆریستییەکە  کردەوە  بۆ  ئێران 
لە  بەاڵم  وەرگرتووە،  کەڵکی  ئێرانی  و  غیرەئێرانی 
و  ئێرانی  تێرۆریستەکان  هەموو  ڤییەندا  تیرۆری 
بوون  ئێران  پاسدارانی  سپای  دامودەزگای  بە  سەر 
لەژێرناوی  خوازراو  ناوی  و  ساختە  پاسپورتی  بە  و 
دانیشتوون. کوشتارەکە  میزی  لەسەر  دیپڵۆماتدا 

هەڵویستی ئوتریش و ئاڵمان و دەزگای قەزایی 
ئەو دوو واڵتە

ــ دەزگای قەزایی ئوتریش دوای ئاشکرابوونی کردەوە 
تێرۆریستییەکە نەیتوانی سەربەخۆیی خۆی بپارێزێ و 
لە ڕاستیدا وەزارەتی دەرەوەی ئەو واڵتە توانیی زاڵ بێ 
بەسەر دەزگای قەزاییدا؛ بەاڵم دەزگای قەزایی ئاڵمان لە 
ڕەوتی تیرۆری میکونوسدا توانیی سەربەخۆیی خۆی 
لە  توانی  پێش کە  ئەو جێگایە چووە  بپارێزی و هەتا 
حوکمی کۆتاییدا کاربەدەستانی پلەیەک و هەرە سەرووی 
کۆماری ئیسالمیی ئێران بە فەرماندەر و بکەری ئەسلیی 
مێژووی  لە  ئەوەش  بناسێنێ.  جیهان  بە  تیرۆرە  ئەو 
کە  بوو  دەگمەن  شتێکی  نێودەوڵەتییەکاندا  پێوەندییە 
دەسەاڵتدارانی  گرتنی  واڵتێک حوکمی  جینایی  دادگای 
واڵتێکی دیکە بکا کە هێشتا لەسەر تەختی دەسەاڵتن.
ژێرکاریگەریی  کەوتە  ئوتریش  قەزایی  دەزگایی  ــ 
بە  دا  ملی  و  ئیسالمی  کۆماری  هەڕەشەکانی 
تیرۆریستییەکە،  کردەوە  دیزەبەدەرخۆنەکردنی 
هیچ  ژێرباری  نەچووە  ئاڵمان  قەزایی  دەزگایی  بەاڵم 
ئەو  بەڵکوو  وەرگرتنێک؛  بەرتیل  یان  هەڕەشەیەک 
بۆ  هێنا  بەکار  بەڵگە  وەک  بەرتیلدانەی  و  هەڕەشە 
ئیسالمی  کۆماری  ڕێبەرانی  کە  ئەوە  سەلماندنی 
تیرۆریستییەدا. کردەوە  لەو  سەرەکین  تاوانباری 
ــ لە شوینی تیرۆرکردنی د.قاسملوو و هاوڕێیانیدا بە 
قسەی سەرۆکی دەزگای دژەتیرۆری ئوتریش هەموو 
بەڵگەکان شاهیدی بۆ ئەوە دەدەن کە تێرۆرەکە کاری 
دیپڵۆماتە ئێرانییەکانە، چونکە دوای کەمتر لە سەعاتێک 
بە  سەحراڕودی  و  ڕووداوەکەیە  شوێنی  لە  پۆلیس 
بە  بوزورگیان  و،  پۆلیس  دەستی  کەوتۆتە  برینداری 
پاکەتێکی پۆستی کە خوێناوییە و بەستەیەک دۆاڵری 
و  گرتوویەتی  پۆلیس  ڕووداوەکە  لە شوێنی  ئەمریکی 
کە  دەرکەوتووە  بۆی  پۆلیس  لێکۆڵینەوەدا  یەکەم  لە 
بابەت چۆنیەتیی  لە  بوزرگیان  و  قسەی سەحراڕودی 
ناتەبان. هەروەها کەرەسەی  یەکتر  لەگەڵ  ڕووداوەکە 
پۆلیسەوە  الیەن  لە  کورتدا  ماوەیەکی  لە  تیرۆرەکە 
پەنجەی  نیشانەی  کە  دەمانچە  وەک  دۆزرانەوە، 
سەحرارودی لەسەر بوو و، دۆزینەوەی دوو سوێچی 
ماتۆرسیکلیت مۆدیل سوزەکی کە لە رووبەروبوونەوەی 
کابرای فروشیار لەگەڵ سەحراڕودیدا، کابرای فروشیار 
تەردەست سەحراڕودی دەناسێتەوە و، ئەوانە هەموو 
ئوتریش. قەزایی  دەزگای  بەردەستی  لە  بوون  بەلگە 
لە حاڵیکدا بۆ دەستنیشانکردن و دۆزینەوەی بکەرانی 
تێرۆری میکۆنوس پۆلیسی ئالمان دەبوایە کاری زۆر 
ورد و دەقیق و درێژماوە بکا هەتا بتوانی سەرەداوێک لە 
جینایەتەکە وەدەست بێنێ، چونکە لە شوێنی ڕووداوەکە 
و  شەهیدەکان  تەرمی  بەجێماو،  ئاسەواری  تەنیا 
دەرچووبوون  بۆی  بکەرەکان  بوو،  بریندارێک  چەند 
نەهێشتبوو. بەجێ  خۆیان  لەدوای  شوێنپێیان  و 
بڕیاردان  و  بەدواداچوون  و  لێکۆڵینەوە  ڕەوتی  ــ 
ساڵی  پێنج  لە  زیاتر  مێکونووس  پەروەندەی  لەسەر 
و  قەزایی  دەزگایی  پیچەوانەوە  بە  بەاڵم  خایاند، 
زووتر  هەرچی  هەبوو  پەلەیان  ئوتریش  دەوڵەتی 
بوزرگیان  و  سەحراڕودی  واتا  تیرۆریستەکە،  دوو 
مانگ  ١٣ی  ڕۆژی  نمونە  بۆ  بکرێنەوە.  ئێران  بەڕێی 
دوو  ئەو  ڕۆژە  ئەو  هەر  و  دەدا  ڕوو  جینایەتەکە 
واتا  مانگ  ٢٢ی  بەاڵم  دەکرین،  دەستبەسەر  کەسە 
نەخۆشخانەوە  لە  سەحرارودی  دواتر  ڕۆژ  تەنیا١0 
ئوتریش  دژەتیرۆری  پۆلیسی  چاوەدێریی  لەژێر 
دەکرێ.  بەری  تاران  بەرەو  و  فرۆکەخانە  دەبردرێتە 

سەرچاوەکان:
ـ ئیسکۆرت بەرەوە تاران، پیتر پلیچ وەرگێرانی حەسەن کتیبی 

ئەیوب زادە
ـ خولیا و مەرگی قاسملووی کورد، کارۆڵ پروونهووبێر، 

وەرگێرانی فەتاح کاویان
ـ پیاوکوژانی کۆشکی فیرووزە، ڕوئیا حەکاکیان، وەرگێرانی 

عەبدوڵاڵ حەسەنزادە
ـ ترور بەنام خدا، پرویزدستمالچێ

ـ نرخی نه وت و خوێن له ڤییه ن، )باسێکی پارلمانی ئوتریش 
لەسەر تیرۆری د.قاسملوو، وەرگێرانی تاهیر حیکمەت 

ـ قاسملوو لە رێبازدا زیندووە، قادر وریا
ـ دوکتور قاسملوو ڕێبەرێکی مودێرن و شۆرشگێرێکی 

دێموکرات، ئا: کاوە بەهرامی
ـ ئوروپاییەک لە واڵتی کورداندا، نەسرین قاسملوو، وەرگێرانی 

ناهید حوسێنی

عومەر باڵەکی
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قاسملوو وەک هێمایەک

»دیالۆگی ڕەخنەگرانە« و »گۆڕینی ڕەفتاری ڕێژیم«
 سووڕانەوە لە بازنەیەکی پووچدا

ئەمریکا  ڕابرد.  د.قاسملوودا  تیرۆری  سەر  بە  ٢٩ساڵ 
برایان  زمانی  لە سەر  ئەمساڵ  جار  یەکەم  بۆ  ساڵ،   ٢٩ دوای 
دەرەوەی   وەزارەتی  لە  سیاسەتدانان  بەڕێوەبەری  هووک، 
ئەنجامدەری  وەک  ئێرانی  ڕێژیمی  ڕەسمی  بە  واڵتە،  ئەو 
ناوبرد. ڤییەن  لەمەوبەری  ٢٩ساڵ  تیرۆریستییەکەی  تاوانە 
ڕێکخراوە  و  دەوڵەتان  بە  نێودەوڵەتی،  کۆمەڵگەی  ساڵە   ٢٩
خەڵکی  دادخوازیی  دەنگ  بە  ئەوەندە  نادەوڵەتییەکانیەوە، 
کوردستانەوە نەهاتوون کە چی دیکە ڕێگە بە دەوڵەتی ئوتریش 
ئورووپاییش  واڵتانی  دابخا.  تیرۆرە  ئەم  پەروەندەی  نەدەن 
یەکییەتییەکەیان و شووڕا و  لە  لە خۆیانە و  یەک  ئوتریش  کە 
پارڵمانەکەیاندا ئەندامە و ڤییەن، پێتەختی ئەو والتەیان کردووە 
ئابوورییەکانی  و  سیاسی  ناوەندە  لە  ژمارەیەک  بنکەی  بە 
وا  هەر  تیرۆرەیان  ئەم  پووشبەسەرکردنی  جیهان،  و  ئورووپا 
بە الوە ئاساییە! لەوانەشە هەتا ژماردنی پێچەوانە بۆ ڕووخانی 
کۆماری ئیسالمیی ئێران دەست پێنەکا و دەنگی شەقبردنی پایە 
نەگا،  گوێیان  بە  باشی  بە  ڕێژیمە  ئەو  مانەوەی  کۆڵەکەکانی  و 
چارەنووسی  ئاست  لە  خۆیان  بێتەفاوەتییەی  و  بێدەنگی  ئەو 
ڕۆژهەاڵتی  بەاڵم  بپارێزن.  هەروا  ڤییەن،  تیرۆری  پەروەندەی 
نوێنەرایەتیی  قاسملوو  کە  کوردستان  بەشەی  ئەو  کوردستان، 
خەبات و خۆراگریی خەڵکەکەی لە پێناوی ئازادی، دیموکراسی 
نەک  ساڵەکان  تێپەڕینی  بە  دەکرد،  نەتەوایەتییەکانیانیدا  مافە  و 
هەر د. قاسملوو، ڕێگا و ڕێباز و ئامانجەکانی و، هەروەها تاوانی 
تیرۆری ئەو ڕێبەرە لێوەشاوەیەی خۆیان لەبیر نەکردوە، بەڵکوو 
هێمای خۆیان. و  ڕەمز  بە  کردوە  ئەویان  زیاتر،  بە ساڵ  ساڵ 
ڕێژیمی  نێردراوانی  الیەن  لە  تیرۆرکرانی  پێش  تا  د.قاسملوو 
ئێران، لە کۆڕ و کۆمەڵی ئێرانی، ناوچەیی و جیهانیدا، زیاتر وەک 
دوای  لە  بەاڵم  دەناسرا.  دیموکرات،  حیزبی  گشتیی  سکرتێری 
بوو  کەمدا  ماوەیەکی  لە  وتووێژ،  مێزی  سەر  لە  شەهیدکرانی 
بە سیمای سەرکردەی شەهیدی نەتەوەیەکی زۆرلێکراو. ڕاستە 
خەبات بۆ ڕزگاری لە بندەستیی نەتەوەیی، بەشی هەرە سەرەکیی 
خەباتی ئەو حیزبەی پێک دێنا کە قاسملوو ڕێبەرایەتیی دەکرد، 
ئەوەش هەر ڕاستە کە پرسی نەتەوەیی و مافی نەتەوەیی بەشی 
هەرە دیاری هزر و ڕوانین و خەبات و تیکۆشانی د.قاسملوو لە 
دوو دەیەی دوایی تەمەنیاندا پێک دێنا، بەاڵم ئەوانە هیچ کامیان 
بە ڕادەی شەهیدکرانی لە سەر میزی وتوویژ، ئەویان نەکرد بە 
ڕەمزی خەباتی ڕزگاریخوازیی نەتەوەیەک. ئەوانەی لە ناوەندی 
ئەو  تیرۆری  بۆ  نەخشەیان  ئێران  ڕێژیمی  دەسەالتدارێتیی 
ڕێبەرە داڕشت و دوایەش لە خۆشیی سەرکەوتنی پیالنەکەیان 
سەرمەستانە پێکەنین، عەقڵیان لە شاقەلەکانیان کورتتر بوو. ئەوان 
بیریان لەوە نەکردبووە نرخێک کە بۆ لەنێوبردنی ئەو سەرکردەیە 
دەیدەن، کڕێنی نەفرەتیکی هەتاهەتایی بۆ خۆیان و ڕێژیمەکەیان 
گەوجتر  لەوە  دیارە  دایە.  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  خەڵکی  لەنێو 
لەنێوبردنی  دەهۆ  و  پیالن  بە  کە  بگەن  تێ  ڕاستییە  لەم  بوون 
لە  ڕێبەر و نوێنەری خەباتی حەقخوازانەی نەتەوەیەک ئەویش 
کاتێکدا بە پێشوازیی ڕێگای ئاشتیخوازانەی چارەسەری کێشەی 

ئێران  بە  بەرانبەر  دەرەوە  دنیای  سیاسەتی 
خوێندنەوەی  دواییدا  سااڵنەی  چەند  لەم  ئەوەندەی 
دڵخۆشکەرانەی بۆ کراوە و لە سەر »هیچ و خۆڕایی« 
سەر  لە  هەبووە  وا  کەم  بەستراوە،  پێ  هیوا  زۆری 
ال  هەردوو  بەرژەوەندییەکانی  خوێندنەوەی  بنەمای 
لێتێگەیشتنی  هەوڵی  دەوڵەتان(  هەم  و  ئێران  )هەم 
بدرێ. بە تایبەت بەرەی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی لەسەر 
تێگەیشتنێکی ڕووکەشیانە لە سیاسەتی نێودەوڵەتی و 
و  خەیاڵ  ئەساسی  لەسەر  بەرژەوەندییەکان،  شەڕی 
ئارەزوو، لە ڕادەبەدەر هیوایان بە »درووشمەکان«ی 
دنیای دەرەوە بەرانبەر ئێران خۆش دەکرد و ئێستایش 
دان.  خۆشخەیاڵییە  و  تەوەهووم  لەو  هەر  زۆریان 
لە  تاڵیبان  ڕووخانی  وەک  ڕووداوی  کۆمەڵێک 
ئەفغانستان، کۆتاییهێنان بە دەسەاڵتی ڕێژیمی بەعس 
لە  عەڕەبی  واڵتانی  شۆڕشی  بەتایبەت  و  عێراق  لە 
باکووری ئافریقا و لە هەمووی گرینگتر سەرکەوتنی 
کۆشکی  لە  توندڕەو  الیەنی  جارێکی  ساڵی   8 هەر 
سەر  لە  پڕڕەنگیان  و  ئاشکرا  کاریگەرییەکی  سپی، 
ئێرانی  ئۆپۆزیسیۆنی  تێڕوانینی  بیرکردنەوەو  جۆری 
بەرانبەر  دەرەوە«  »دنیای  سیاسەتی  نیسبەت  بە 
بە  داناوە.  ئێران  ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی  بە 
بەشێک  بۆتە  تێڕوانینە  جۆڕە  ئەم  هەر  کە  جۆرێک 
بەو  ڕۆژانە  و  ئێران  کۆمەڵگەی  بیرکردنەوەی  لە 

قادر وریا

سمایل شەڕەفی

کۆمیتەی بەڕێوەبەریی حیزبی دیموکراتی کوردستان لە دەرەوەی واڵت 
لەنامەیەکدا  هاوڕێانی،    و  قاسملوو  د.  تیرۆری  ساڵیادی  بەرەربەری  لە 
داوای لە واڵتی ئوتریش کردوە پەروەندەی تێرۆری ڤییەن وەگەڕ بخرێتەوە.
واڵتانەی  ئەو  هەموو  لە  و  ئوتریش  لە  داوانامەیە  ئەو 
تێدا  ئاکسیۆنیان  و  خۆپیشان  ڤییەن  تێرۆری  ساڵیادی  بەبۆنەی 
کراوە. واڵتە  ئەو  کۆنسوولخانەکانی  ڕادەستی  بەڕێوەچووە، 

دەقی داوانامەکە بەمجۆرەوە:
بەڕێز جەنابی باڵوێزی ئوتریش! 

ساڵو و ڕێز!
بده ن. پێ  بایه خی  هیوادارین  و  ده نێرین  بۆ  نامه یه تان  ئه و 
له   ده وڵه ته   بێ  نه ته وه ی  گه وره ترین  کورد  نه ته وه ی  ده زانن  هه روه ک 
جیهاندا که  له  سه ره تاییترین مافی نه ته وه یی و ئینسانیش بێبه شه . کوردستان 
ڕۆژهه اڵتی  کوردی  نێویاندا،  له   که   واڵتدا  چوار  به سه ر  کراوه   دابه ش 
به شه کانی  هه موو  له   حه شیمه ته وه ،  میلیۆن   ١٢ نیزیکه ی  به   کوردستان 
ڕێژیمی  له گه ڵ  چونکه   بێبه شتره ،  و  چه وساوه تر  کوردستانیش  دیکه ی 
کۆماری ئیسالمی ته ڕه فه  که  ده ست له  هیچ جینایه تێک ده رحه ق به  گه لی 
کورد ناپارێزێ. هه ر له  ئیعدام و ئه شکه نجه وه  بگره  تا تیڕۆڕی ڕێبه رانی 
کورد له  هه ر گۆشه یه کی ئه م جیهانه دا که  بۆی بکرێ. وێنه ی بەرچاوی ئه م 
جینایه تانه  تیڕۆڕی ڕێبه ری مه زنی کورد و حیزبی دێموکڕاتی کوردستان، 
ئێوه . واڵته که ی  پێته ختی  له   بوو  قاسملوو  عه بدوڕه حمانی  دوکتور 
باس  گه ڵیان  له   دیکه ش  زۆرجاری  بێگومان  و  دێنینه وه   وه بیرتان 
ده یان  و  تایبه تی  به   ئێران  کوردستانی  خه ڵکی  هه موو  بۆ  که   کردوون 
میلیۆن کورد به  گشتی کردنه وه ی په روه نده ی تیڕۆڕی دوکتور قاسملوو 
ڕۆژان  له   ڕۆژێک  چاوه ڕوانن  و  هه یه   نه ته وه یی  بایه خێکی  هاوڕێیانی  و 
خۆی  قانوونیی  په روه نده یه  ڕێگای  ئه و  که   بدا  ڕێگا  ئوتریش  ده وڵه تی 
هەرە  سه رانی  نییه   تێدا  گومانی  که   ئه وجینایه ته ،  تاوانبارانی  و  بپێوێ 
خۆیان  سه زای  به   ده گرێته وه   ئێرانیش  ئیسالمی  کۆماری  پایەبەرزی 
بگه ن. با عه داڵه ت له  واڵتی ئێوه ش ڕێگای خۆی بپێوێ، هه روه ک چۆن له  
په روه نده ی تێڕۆڕی دوکتور سادقی شه ڕه فه ندی له  واڵتی ئاڵمان سه ره ڕای 
هه موو گوشاره کانی کۆماری ئیسالمی ڕێگای خۆی پێوا و دادگای واڵتی 
ئاڵمان ڕێگای نه دا نادادپه روه ری زاڵ بێ و به  هه ڵوێستێکی دادپه روه رانه  
قه زاییه که ی  به شی  تایبه ت  به   و  ئاڵمان  واڵتی  بۆ  گه وره ی  شانازیه کی 
به ده ست هێنا. سه ره ڕای ئه وه ش له  به ڕلین چه ندساڵ دواتر مۆنومێنتێکیان 
دانا. هاوڕێی  تێکۆشه رانی  و  شه ڕه فکه ندی  دوکتور  له   ڕێزگرتن  بۆ 

ئاڵوگۆڕ  زۆر  هاوڕێیانیدا،  و  قاسملوو  دوکتور  تیڕۆڕی  ساڵه ی   ٢٩ له  
ڕووی داوه ، ده ستی ڕێژیمی تیڕۆڕیستیی کۆماری ئیسالمی زۆرتر ئاشکرا 
قاسملووی  دوکتور  تیڕۆڕی  باسی  ئامریکا  وه ک  گه وره ی  واڵتێکی  بووه ، 
له  الیه ن کۆماری ئیسالمیه وه  له  واڵتی ئێوەدا  کردوه . زۆر الیه ن ده زانن 
که  په رده پۆشکردنی ئه و جینایه ته  و ناردنه وه ی بکوژان له  ژێر گوشاری 
قاسملوو  دوکتور  تێرۆری  په روه نده ی  کردنه وه ی  بووه .  تاراندا  ڕێژیمی 
گشتی  به   ئازادیخوازان  ئێران،  گه النی  هه مو  بۆ  ده بێ  گه وره   خزمه تێکی 
و نه ته وه ی کوردی زوڵم لێکراو به  تایبه تی. دڵنیاتان ده که ین که  ئه وکاره  
له   ده وڵه تی  تیڕۆڕیزمی  تایبه ت  به   تیڕۆڕیزم،  نه هێشتنی  و  له   الوازکردن 
ڕۆژهه اڵتی نێوه ڕاستدا کاریگه ریی زۆری ده بێ. گه النی ئێران به  حکومه تی 
ئاخوندەکان ڕازی نین و له  زۆربه ی شاره کانی ئێراندا به  کوردستانیشه وه  
خۆپیشاندان درێژه ی هه یه. بۆ واڵتی ئێوه  دۆستایه تی کردن له گه ڵ گه لی 
داهاتووی  هه م  و  زۆرتره   شانازیی  هه م  ئێران  دیکه ی  گه النی  و  کورد 
ڕووناکتره ، به تایبه ت که  ڕێژیمی ئیسالمی هه م له  ڕادده  به ده ر جینایه تکاره  
خزمه ته   لەبەر  قاسملو  دوکتور  نییه .  ڕوونی  داهاتوویه کی  هه م  و 
گه وره کانی به  مرۆڤایه تی و به  نه ته وه ی کورد، جێگایه کی گه وره  ی له  نێو 
له  خۆپیشاندانه کاندا  ئێستاش  ناچێته وه .  بیر  له   قه ت  و  هه یه   گه لی خۆیدا 
ده داته وه . ده نگ  هه یه ،  درێژه ی  ڕێگات  قاسملوو  قاسملوو،  دروشمی 

په روه نده ی  ئێوه ش  ده وڵه تی  که   ئه وه یه   داوامان  و  تکا  کۆتاییدا  له  
دادگایه کی  له   بکاته وه و   هاوڕێیانی  و  قاسملوو  دوکتور  تیڕۆڕی 
پێزانینی  و  ڕێز  گوڵی  چه پکه   تا  بناسێنێ  تاوانباران  عاداڵنه دا،  و  ئاشکرا 
بگا. پێ  جیهانتان  و  ئێران  ئازادیخوازانی  و  کورد  نه ته وه ی  هه مو 

به  ڕێزه وه 
کومیته ی به ڕێوه به ریی ده ره وه ی واڵتی

حیزبی دێموکڕاتی کوردستان

و  حیزب  دە  لە  پێکهاتوو  ئێران  دێموکراسیخوازانی  شووڕای 
پووشپەڕ  ٢٣ی  شەممە،  ڕۆژی  ئێران  جیاجیاکانی  نەتەوە  ڕێکخراوی 
گرت. خۆی  کۆبوونەوەی  دوویەمین  ئاڵمان  »کۆڵن«ی  شاری  لە 
خۆپێشاندانەکان  لە  پشتیوانیکردن  مەبەستی  بە  کۆبوونەوەیە  ئەو 
و  لێکنیزیکی  بۆ  هەوڵدان  و،  ئێران  ئێستای  دۆخی  تاوتوێکردنی  و 
ئارای  هاتنە  لەگەڵ  بوونەوە  روووبەروو  و  ئۆپۆزسیون  هاوگوتاری 
دا. خۆی  کارەکانی  بە  درێژەی  ئێران،  لە  ئەگەرێک  هەرچەشنە 
سیالوی،  مۆنا  خاتوو  کۆنفڕانسه که دا  کاری  کردنه وه ی  ڕێوڕه سمی  له  
تیرۆری  لەگەڵ  هاوکاتە  کۆنفرانس  کە  ڕایگەیاند  بەرنامەکه   بەڕێوەبەری 
دێموکراتی  پێشووی حیزبی  قاسملوو، سکرتێری  عەبدوڕه حمانی  دوکتور 
کۆماری  نێوده وڵه تیی  تێرۆریزمی  کۆنفرانسەوە  لەالیه ن  و  کوردستان 
ئیسالمیی مەحکوم کرد و لەالیه ن شووڕاوە داوای لە واڵتانی ئووروپایی 
کرد کە پێویستە په روه نده ی تێرۆری دوکتور قاسملوو زیندوو بکرێتەوە.
له و کۆنفڕانسه دا خالید حه سه نپوور، ئه ندامی ڕێبه ریی حیزبی دێموکراتی 
چه ند  له   دواتر  و  خوێنده وه   شووڕای  چاالکییه کانی  ڕاپۆرتی  کوردستان 
په نێلدا عەباس خورسەندی، عەبدوڵاڵ موهتەدی، مستەفا شەڵماشی، دوکتور 
کەریم عەبدیان، زییا سەدرولئیشرافی، حیشمەتوڵاڵ تەبەرزەدی، فەرامەرز 
کۆتایی  لە  و  کرد  پێشکەش  وتاریان  ئەسانلوو،  مەنسوور  و  بەختیار 
کۆنفرانسەکەدا بریارنامەی کۆنفراس کە 6 خاڵی لەخۆگرتبوو، خوێندرایه وه .
٩6ی  خەزەڵوەری  ٢٧ی  شەممە،  رۆژی  دێموکراسیخوازانی  شووڕای 
حیزبی  بردبوو.  بەڕێوە  ئاڵمان  واڵتی  لە  خۆی  دانیشتنی  یەکەم  هەتاوی 
دێموکراتی کوردستان و کۆمەڵەی شوڕشگێری زەحمەتکێشانی کوردستانی 
دێموکراسیخوازانن. شوڕای  ئەندامی  که   کوردین  حیزبی  دوو  ئێران 

داوانامەی کۆمیتەی دەرەوەی واڵتی حدک لە ئوتریش 
بۆ وەگەڕخستنەوەی پەروەندەی تێرۆری ڤییەن

بەڕێوەچوونی دوویەمین کۆبوونەوەی شووڕای 
دێموکراسیخوازانی ئێران لە ئاڵمان

بە  هەروا  هاتوە،  ئێرانەوە  ڕێژیمی  و  کورد 
ئەگەر  و،  نابێ  تێپەڕ  سەریاندا  بە  هاسانی 
تاوانەکەیان لە ئوتریش و ئورووپا و ڕادەی 
جیهانییشدا بەرەوڕووی کێشەیەکی ئەوتۆیان 
قاسملوو  خەڵکەی  ئەو  نێو  لە  نەکاتەوە، 
بە  تاوانەکەیان  شوێنەواری  بوو،  ڕێبەریان 
نیە،  ڕێکەوت  بە  دەگرێ.  بەرۆکیان  توندی 
بوونی،  شەهید  دوای  ساڵ   ٢٩ قاسملوو 
ناوێکی  و  نامۆ  هەر  نەک  ئەمڕۆ  نەوەی  بۆ 
نییە، بەڵکوو باوەڕ و ڕوانگەکانی،  نەناسراو 
ئەو بایەخ و پەرەنسیبانەی هێنایە نێو خەباتی 
بە  و  نەتەوەکەی  ئازادیخوازیی  و  نەتەوەیی 
دەوڵەمەندەکەی،  سیاسییە  کولتوورە  گشتی 
خۆشەویست و جێگەی ڕێزن و، تێکۆشەرانی 
ئەمڕۆ سەرەڕای جیاوازیی جۆر و  دۆخ و 
شوێنی تێکۆشان، و جۆراوجۆریی حیزب و 
وەردەگرن. لی  ئیلهامیان  ڕێکخراوەکانیان، 
د.قاسملوو لە مێژ ساڵە بووە بە سیمبولێک. 
سیمبولی خەباتێکی ڕەوا و سیمای پرسێکی 
بۆ  نەتەوەیەک  ملنەدانی  پرسی  لەمێژینە. 
ئازادژیان.  بە  مافی  داواکردنی  و  بندەستی 
پەیامێکی  قاسملوو،  خوێناویی  چارەنووسی 
بۆ   ئەرکدارکەرانەی  کاتەدا  لەو  هەر  تاڵ، 
پەیامەکە  ڕاگوێزت.  نەتەوەکەی  ڕۆڵەکانی 
و  ئەگەرجیابوونەوە  ئێران،  لە  کورد  ئەوەیە 
ئەگەر سەرەتاییترین  نەوێ،  سەربەخۆییشی 
لە  و  خودموختاری  توێی  لە  مافەکانیشی 

دەستێکی  ڕۆژێک  کە  ئارەزووانەوە  و  خەیاڵ 
و  دێت  و...  ئامریکا  ناوی  بە  ئاسمانەوە  لە  غەیبی 
دەکا! رزگار  خراپە  ڕێژیمە  ئەم  دەست  لە  ئەوان 
دەکەین،  مەسەلەکە  سەیری   واقعی  بە  کە  بەاڵم 
ڕووی ئەو دیوی دراوەکە شتێکی دیکەیە. هەرچەند 
قەت بە ئاشکرا لەالیەن کەس یان ناوەند و ئۆڕگانێکی 
ڕەسمیی »دنیای دەرەوە« تا ئێستا گوێمان لێ نەبووە 
کە باس لەوە بکا کە ئەوان، ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی 
دیکەیان  قسەی  بەاڵم  دەڕووخێنن.  بۆ  ئێرانمان 
قسانەیە  ئەو  ڕاست  لێرەدا  مەبەستمان  کە  هەبووە 
دەستەواژەگەلێکی  و  درووشم  لە  جیا  ئەوانیش  کە 
نەبوون. دیکە  شتێکی  بریقەدار  و  زریقە 
رەفسەنجانی  )سەردەمی  سەردەمانێک  لەبیرمانە 
لەوەالیش سەردەمی  و  خاتەمی  محەممەد  دواتر  و 
ئامریکاییەکان  هەم  کوڕ(  بووشی  دواتر  و  کلینتۆن 
نیسبەت سیاسەتیان  بە  ئورووپاییەکان  بەتایبەت  و 
بەرانبەر بە ئێران و بە قەولی خۆیان پشتیوانیکردنیان 
ئێران،  خەڵکی  دێموکراسیخوازیی  بزووتنەوەی  لە 
باسیان لە سیاسەتی »دیالۆگی ڕەخنەگرانە« دەکرد 
لەگەڵ  ئیدیعایان دەکرد کە هاوکات  بەم شێوەیە  و 
ئێرانییەکان  لەگەڵ  دانیشتنمان  و  دیالۆگ  ئەوەیکە 
دەبێ، ڕەخنە لە رێژیمی و رەفتار و سیاسەتەکانیشی 
»گۆڕێنی  بە  گۆڕدرا  سیاسەتە  ئەم  دواتر  دەگرین! 
بۆ  دەگەڕێتەوە  سیاسەتە  ئەم  ڕێژیم«.  ڕەفتاری 
سەردەمی جۆرج واکێر بووش کە کۆمەڵێک گەمارۆی 
و  ئێران  سەر  خستە  بواردا  هێندێک  لە  ئابووری 

بکا،  داوا  یەکپارچەشدا  ئێرانێکی  چوارچێوەی 
بەرگریی  ڵە  دوورکەوتنەوە  نیازی  ئەگەر 
ڕێگای  گرتنەبەری  نیەتی  و  چەکدارانە 
الیەن  لە  وەالمەکەی  هەبێ،  ئاشتیخوازانەشی 
ئیسالمیی  کۆماری  ڕێژیمی  دەسەالتدارانی 
ئێرانەوە هەر یەک شتە: بەردەوامیی بندەستی 
سەرکوت.  و  تیرۆر  و  گرتن  بەرقەراریی  و  
ڤییەن  خوێناوییەکەی  ڕووداوە  لە  هەرچی 
لە  ئەوەش،  پێی  بە  پێ  و  دەکەوینەوە  دوور 
ڕێژیمە  ئەو  تەمەنی  درێژتربوونەوەی  گەڵ 
ڕاستی  کارە،  سەر  لە  تاران  لە  تیرۆریستەی 
خۆی  زیاتر  پەیامە  ئەو  بوونی  بابەتی  و 
لە  بێجگە  تیرۆریستانە  ئەو  قۆڵی  دەردەخا. 
دەسەاڵتدارە  ئەو  مێشکی  دووپشک،  و  مار 
هیچی  شووم،  پیالنی  لە  بێجگە  تاوانبارانە 
ئەوەیە  هەر  چار  نییە.  تێدا  کورد  بۆ  تریان 
ڕێبەرێکی  هێمای  د.قاسملووی  چارەنووسی 
شانبەشانی  شەهیدکراو،  ئاشتیدا  ڕێی  لە 
بە  بکەین  مودێڕنەکەی  و  سیاسی  کولتوورە 
ڕزگاریخوازیی  و  نەتەوەیی  خەباتی  ڕێنوێنی 
بەوپەڕی  و  دوودڵی  بێ  ئەوەی  بۆ  خۆمان، 
و  ڕێژیمە  ئەو  ڕووخانی  هەتا  لێبڕاوییەوە، 
کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  خەڵکی  ڕزگارکردنی 
بین. بەردەوام  تیکۆشان  لە  بندەستی،  لە 

***

کرد.  هاوکارییان  پێوەندییەدا  لەم  ئورووپاییەکانیش 
ئەوان ئیدیعایان ئەوە بوو کە ئەوان لە گەڵ ئەوەیکە 
بەاڵم  داناخەن،  ئێرانییەکان  لەگەڵ  دیالۆگ  دەرگای 
ڕێژیم  دەیانەوێ  سزایانە،  ئەو  جێبەجێکردنی  بە 
هەرچەند  بگۆڕێ.  خۆی  ڕەفتاری  تا  بکەن  ناچار 
لە  مەبەستیان  ئورووپاییەکانیش  و  ئەمریکاییەکان 
ڕەفتاری ڕێژیم کەمتر پێوەندی بە جۆری ڕەفتاری 
ئەم ڕێژیمە لەگەڵ خەڵکەکەی بووە و زیاتر ئامانجیان 
دوورخستنەوەی بوو لە دەستپێڕاگەیشتنی بە چەکی 
ناوکی و کۆنتڕۆڵکردنی ئەم ڕێژیمە لەم بوارەدا، بەاڵم 
ئیدیعایش دەکەن کە ئەم سیاسەتە تا ڕادەیەک واڵمی 
داوەتەوە و بۆ سەلماندنی ئەم ئیدیعایەشیان ئاماژە 
بە کەمبوونەوەی هەوڵە تێرۆریستییەکانی ئەم ڕێژیمە 
لە دژی هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆن لە واڵتانی ئورووپا 
دەکەن. بەاڵم ئەگەر تەنیا ئەم ئیدیعایەیان بەڕاست 
بەمەبەستی  نەک  ئەویش  _کە  وەربگیردرێ  لێ 
کۆتاییهێنان  بۆ  بەڵکوو  ڕێژیم،  ڕەفتاری  گۆڕینی 
جینایەتانەی  ئەو  و شوورەیی  عەیبە  و  تەڕاتێن  بە 
کۆماری ئیسالمی لە خاکی ئەواندا دەیکرد_ هەموو 
الیەک کۆکن لە سەر ئەوەیکە لە بوارەکانی دیکەدا چ 
لە جۆری ڕەفتاری ئەم رێژیمە لە گەڵ خەڵکەکەی لە 
نێوخۆی واڵت و چ لە پێوەندی لەگەڵ پێبەندنەبوونی 
نە  ناوکیدا،  بواری  لە  بەڵێنییەکانی  بە  ڕێژیمە  ئەم 
سیاسەتی  نە  و  ڕەخنەگرانە«  »دیالۆگی  سیاسەتی 
»گۆڕینی رەفتار« هیچیان نەیانتوانیوە واڵمدەر بن.
درێژە بۆ الپەڕەی 8
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سەعید بەگزادە: 
هەوڵ دەدەین قەت حیزبی دوو نەبین و هەمیشە قسەی کۆتایی بکەین، بەاڵم ئه وه ش 

دەبینین کە لە مه یدانی سیاسیی کوردستاندا هێزی دیکەش هەن

کاک سه عید خۆپێشاندانه کانی ئێستای 
ئێران ڕەهەندی سیاسییان زۆرترە یا 

ئابووری؟
درووشمەکان  بۆ  بگەڕێینەوە  کە  ئەوەی 
هەر  بگرین،  نەزەر  لە  درووشـمەکان  و 
ئەو  و  مەوقعیەت  ئەو  بەپێی  شارەی 
وەزعیەت و ئەو دەرفەتەی بۆی دێتە پێش، 
ئیستفادە  دەرفەتێک  لە  و  وەسیلەیەک  لە 
بەو  سەبارەت  درووشم  هیندێک  و  دەکا 
حالەتە دێنێتە گۆڕێ کە بتوانێ ناڕه زایه تیی 
خۆی دەربخا، لە واقعدا کۆی ئەو کێشانە 
بابه تی  و  پرس  کۆمەڵێک  بۆ  دەگەڕێتەوە 
به هۆی  کۆمه ڵگه   کە  ئابووری  و  سیاسی 
کۆماری ئیسالمییه وه  تووشی بووه . بەاڵم 
وەکوو  وردەگرێ،  کەلک  دەرفەتەکان  لە 
بازاڕ  باسی  ده بینی  تاران  لە  کرد  باسم 
دێ و بازاڕییه کان دێنە مەیدانەوە و باسی 
ئابووری دێتە پێشێ، لەالی بەشی سوننە 
و  دەکرێ  تیرۆر  مەالیەک  ئێران  نشینی 
ئه وه  ده بێته  دەرفەت و خەڵک دێنە دەر و 
لەڕاستیدا  دەردەبڕن،  خۆیان  ناڕه زایه تیی 
خه ڵک له  جۆره ها درووشم و شێوە کەڵک 
لە  بەاڵم  مەیدان،  دێنە  پێی  و  وەردەگڕن 
پشت هەمووی ئەوانە کۆی ناڕەزایەتییه کە 
کە بە نیسبەت ڕژیم په نگی خواردووه ته وه .

جۆراوجۆر  درووشمی  که   ئەوه ی 
شەقامەکان،  سەر  هێناوەتە  خەڵکی 
ڕێبەرایەتییەک  کە  دێ  مانایە  بەو  ئایا 
خۆپیشاندانانە  ئەو  تەواوی  بۆ  نییە 
بتوانێ  و  بکاتەوە  کۆ  هەمووی  کە 
بیانکاتە  نیزیکدا  داهاتوویه کی  لە 
هاوبەش؟ درووشمێکی  خاوەنی 
بۆ  ڕێبەرایەتێک  ئایا  کە  ئەوە  باسی 
خۆی  هەیە،  حەڕەکەتەکان  و  بزووتنەوە 
کە  ئەوەیە  دیکەش  باسێکی  و،  باسێکە 
هەڵسوکەوت  چۆن  حکوومەت  ئەساسەن 
دەکا و خۆپێشاندانه کان  چۆن مەهار دەکا 
یا خود لەبەرابەریاندا ڕادەوەستێ. ئەوەی 
کە دەگەڕێتەوە بۆ سه ر خۆپێشاندانه کان، 
ده بینین که  هه موویان خۆڕسک و ڕه مەکی 
شەقامەکان.  سەر  بێنه   گۆتره   له   کە  نین 
لەپشتە، هیندێک  ئه وانه  هیندێک هۆکاریان 
کە  ئەوەی  بەاڵم  لەپشتە،  ڕێکخراویان 
تا  بکرێ،  کۆنتڕۆڵ  بزووتنەوەکە  کۆی 
نەکراوە،  ئۆرگانیزە  جۆرە  بەو  ئێستا 
ئێستا  تا  کە  درووشمەکان  زۆربەی  بۆیە 
هاتوونه  گۆڕێ، وەکوو خۆشتان ئاماژەتان 
پێش  دێنە  مەوقعیەتەکان  پێی  بە  پێکرد، 
ئێستا  تا  ئابووری بوون و  و زیاتر شتی 
سیاسیی  گشتگیری  چوارچێوەیەکی 
نه دیتووە. بەخۆوە  دەرخستن  وەک 

 
ناڕەزایەتییانەی  ئه و  به ستێنی  له  
حیزبە  ئێراندا  خه ڵکی  ئێستای 
ڕۆڵی  ده توانن  ئێران  سیاسییەکانی 
زیاتر ببینن یان ڕێکخراوە مه ده نییه کان؟

بکەینەوە،  جیا  لێکیان  ناکرێ  دووانه   ئه و 
وەکوو  کە  سیاسییەکان  ڕێکخراوە  چ 
چ  حیسابن،  حکوومەت  ئۆپۆزیسیۆنی 
که   مه ده نی  کۆمه ڵگه ی  ڕێکخراوه کانی 
خۆیاندا  ته واوه تیی  لە  لەوانە  هەریەک 
ڕیفاە  مەبەستیان  یەکن،  مەبەستەکانیان 
مافە  مەبەست  کۆمه ڵگه یه ،  ئاسایشی  و 
نەتەوە  بۆ  خەڵکەیە،  ئەو  سیاسییەکانی 
ته واوه تیی  بۆ  و  جیا  بە  جۆراوجۆرەکان 
ئەو  دیکە؛   جۆرێکی  بە  سیستەمەکە 
یەک  جێگایەکدا  لە  هەموو  داخوازییانە 
و  دەرفەتەکان  بەپێی  بەاڵم  دەگرێتەوە. 
لە  خەڵکە  ئەو  ئەوەی  چ  ئیمکاناتەکان 
دەرفەتەکانی  گوێرەی  بە  و  ژوورەوە 
ده ره وه   له   ئه وه ی  چ  و  ده یکه ن  خۆیان 
وەکوو ڕێکخراوی سیاسی و ئۆپۆزسیۆن 
کاری خۆیان ده که ن، هه موو پێکه وه  لەسەر 
هه یه ،  شوێندانه رییان  حه ڕەکەتەکان  کۆی 
کرێن.  تێکەڵ  زیاتر  دەبێ   ئەوانە  بەاڵم 
ئەوەندەی دەگەڕێتەوە بۆ ڕوانگه ی حیزبی 

وایە  پێمان  ئێمە  کوردستان،  دێموکڕاتی 
کورد  میللەتی  نەتەوایەتیی  مەسەلەی  کە 
سیاسییەکانی  ڕیکخراوە  تەنیا  نییە  شتێک 
خەڵکە  ئەو  ئۆپۆزسیۆنی  و  کوردستان 
بەتەنێ لە دەرەوە هیدایەتی بکەن، ئەو مافە 
بۆیە  دەگرێتەوە،  خەڵکە  ئەو  هه موو  کۆی 
دەبێ هەموو تێیدا بەشدار بن. ئێمە وەکوو 
هەوڵمان  کوردستان  دێموکڕاتی  حیزبی 
داوە ئەو به ستێنه  دروست بکەین کە بتوانین 
ژوورەوەشن  لە  ئەوانەی  الیەک،  هەموو 
لەو  جێگاپەنجەیان  تەواوەوە  بە حورمەتی 
خۆیان  کاری  و  بێ  دیار  بزووتنەوەیه دا 
شوێنداریی  دەتوانێ  ئەوە  بێگومان  بکەن، 
هەیە. ئێستا  کە  لەوەی  بێ  زیاتر  زۆر 

کاره   ئه و  ده کرێ  چۆن  سەعید  کاک 
بێمتمانەیی  جۆرێک  لەکاتێکدا  بکرێ 
و  ناوەوە  لە  خەڵک  نێوان  لە  هەیە 
دەرەوە؟ لە  ئێران  ئۆپۆزیسیۆنەکانی 
بەو  ئیعتمادییەک  بێ  نیم  ئەوە  لەگەڵ  من 
لەگەڵ  ئێمە  هەبێ،  دەکرێ  باسی  جۆرەی 
دوژمنێک تەڕەفین کە لە هەموو ئامرازێک 
ئۆپۆزسیۆنی  هێزەکانی  لێکدابڕانی  بۆ 
وەردەگرێ،  کەڵک  خەڵکەکە  و  کوردستان 
کە  هەیە  هێزی  و  بونیاد  و  بنکە  زۆریش 
بەشێکە؛  ئەوە  وەردەگرێ،  لێ  سوودی 
نێوه دا،  له و  هەیە  ڕاستییەک  بەشێکیتری 
ئێمە  ئۆپۆزسیۆنی  کە  ئەوەیە  ئەویش 
تێی  وەزعیەتەی  ئەو  پێی  بە  بەداخەوە 
ئێستا  تا  کوردییه کان  حیزبه   کەوتووین، 
بتوانین  کە  جێگایە  ئەو  نەگەیشتووینەتە 
بەرین  ئەوەندە  هاوکاریی خۆمان  مەیدانی 
دەنگێک  یا  هێزێک  لەخۆمان  کە  بکەینەوە 
ویستی  دەنگە  ئەو  کە  بکەین  درووست 
کۆی ئەو کۆمەڵگه یە دەرببڕی، چ لەنێو کۆڕ 
هەموو  لەسەر  چ  نێونەتەوەیی  کۆمەڵی  و 
ڕووداوەکان. دیارە ماوەیەکە چەند حیزبێکی 
ئەو  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  کوردی 
دەرفەتەمان بۆ درووست بووە کە حیزبی 
میحوەریشی  ڕۆڵی  کوردستان  دێموکڕاتی 
لە  توانیومانە  پێوەندییەدا،  لەو  هەیە 
هەڵوێستدا  هیندێک  لە  و  ڕووداو  هیندێک 
بە یەکەوە کار بکەین، بەاڵم لەگەڵ ئەوەش 
کاری  بۆیە  وەاڵمدەرە،  ئەوە  وانییە  پێمان 
دەگەڕێتەوە  کە  ئەوەش  دەوێ.  زیاتری 
بەداخەوە  ئێران،  کۆمه ڵگه ی  کۆی  بۆ 
ئۆپۆزسیۆنی ئێرانیش لە پڕش وباڵوی دان، 
لە مەوقعیەتێکی ئاوادا نین کە بتوانن کۆی 
و  هەڵوێستێک  و  دەنگێک  بە  بزووتنەوەکە 
ئەو  بەداخەوە  بکەن،  هیدایەت  سیاسەتێک 
کێشەیە پەلی هاویشتووه  بۆ نێو چاالکانی 
واڵتیشدا  نێوخۆی  لە  کورد  و  ئێرانی  

کورتی  بە  زۆر  دەکرێ  سەعید  کاک 
پێناسەیەکی ئەو کێشانەم بۆ بکەی کە لەنێو 
هەیە؟ ڕۆژهەاڵتدا  کوردی  ئۆپۆزسیۆنی 

ڕۆژهەاڵتی  لە  حیزبه کان  کێشەکانی 
کەم  زۆر  یا  نین  سیاسی  کوردستان، 
هیندێک  لەسەر  مومکینە  سیاسین، 
جۆراوجۆر  شێوەی  لە  خەبات  ڕەهەندی 
گرینگی  زیاتر  یەکیان  وەربگیرێ،  کەڵک 
بە ڕەهەندێکی بزووتنەوەکە بدا و ئەویتر 
الیەنێکیتری بۆ گرینگ بێ و یا خود یەکیان 
به  دوو مەسیردا بۆی بڕوا بۆ ڕزگاریی ئەو 
میللەتە. لەو بوارەدا ڕەنگە ناکۆکییه ک هەبێ 
سیاسیەوە  بواری  لە  نەهایەتدا  لە  بەاڵم 
نیزیکن.  لێک  زۆریان  هەرە  زۆربەی 
بەداخەوە دەگەڕێتەوە سەر  ئێمە  کێشەی 
نەحاوانەوەی خۆمان،  و  ئیدارەی خۆمان 
و  حیزبی  دەروون  دێموکڕاسیی  لەسەر 
جار  زۆر  بەداخەوە  ناکۆکین.  تەشکیالتی 
قەناعەتەکانمان لێک دوورن و ئەوە بۆتە 
و  کەوینەوە  دوور  لێک  کە  ئەوە  هۆی 
لێکترازان زۆر بن و ئەو لێکترازانانەی کە 
لە بزووتنەوەی کوردیدا هاتوونەتە پێش، 
لەگەڵ  هاوکاریکردن  دڕدۆنگیی  نەوعێک 
یەکی هێناوەتە پێش. لەهەمان حاڵدا لەگەڵ 
کرد  باسم  وه ک  دڕدونگییانە  هەموو  ئەو 
ئێستا هەموو هێزەکانی کوردی بە نیسبەت 
نیزیکترن. لێک  کاتێک  هەموو  لە  پێشوو 

نزیکن  لێک  ئەوەندە  سەعید  کاک 
کە  هەیە  ئەوە  توانای  بگوترێ  کە 
کەن؟ درووست  هاوبەش  بەرەیەکی 
توانا بۆ درووستکردنی بەرە هەیە و قسەی 
لێ دەکرێ، هەر ئێستاش مەجمووعەیەک 
هاوکارییه وه   ناوندی  ناوی  بە  بەیەکەوە 
کافی  ئەوە  بەاڵم  دەکەین،  کار  بەیەکەوە 
نییە و لەبەرنامەی ئێمەشدا ئەوە هەیە کە 
کاری لەسەر بکەین و بتوانین ئه و ناوه نده  
دەنگ  هەم  ئه وه ی  بۆ  بکه ین  به رفراوانتر 
هەم   و  بێ  یەک  کورد  داخوازییەکانی  و 
دەوڵەتی  دەگەڵ  ئەگەرەکان  هەموو  بۆ 
به   ئه وه ش  هەبێ.  ئامادەییمان  ناوەندیش 
له به رچاوگرتنی بارودۆخی ئێستای ئێران 
و کۆماری ئیسالمی ده بێ په له ی لێ بکرێ.

گشتی  بە  کوردی  ئۆپۆزسیۆنی  وەکوو 
بە  کوردستانیش  دێموکراتی  حیزبی  و 
تایبەتی چەندە ئامادەن یا چەند پڕۆژەتان 
لەگەڵ  و سەوداکردن  بۆ سەر  ئامادەیە 
ئێران؟ لە  گۆڕانکارییەکدا  هەر  ئەگەری 
بۆ ئێران و لەگەڵ الیه نه  کوردییه کان ئێمە 
و  هەیە  ئەوەمان  ئامادەیی  و  ئیستعداد 
پڕۆژە و بەرنامەی خۆشمان لەگەڵ باس 
پێکهێنانە،  هەماهەنگی  ئەو  بۆ  کردوون 
حکوومەت  سەر  بۆ  ده گەڕێتەوە  ئەوەی 
النیکەم  ئێمە  حیزبی  ئایندە،  سەر  بۆ  و 
کۆمیتەی  دەبێ  بڵێم سێ ساڵیش  دەکرێ 
ئەگەرانە  ئەو  هەموو  بۆ  جۆراوجۆری 
لە  و  دەکا  خۆی  کاری  و  هێناوە  پێک 
پێوەندی لەگەڵ نێوخۆی واڵت و شێوەی 

چاالکییەکان و هەموو ئەو ئەگەرانەی دێنە 
پێش، ئەو شەرایەتەی ئێمە تێیداین ناتوانین 
زۆر شت بە میدیایی بکەین، به اڵم حیزبێکی 
و  پڕۆژە  لەو  بێ  دوور  ئەگەر  سیاسی 
بەرنامانە، دەبێ حیزبێکی مردوو بێ، بۆیە 
ئەوندەی دەگەڕێتەوە بۆ حیزبی دێموکڕاتی 
کوردستان لە پڕۆژە و بەرنامەکانی خۆیدا 
بەاڵم  گرتووە،  لەنەزەر  ئەگەرانەی  ئەو 
وانییە  پێی  کوردستان  دیموکڕاتی  حیزبی 
دەبێ بۆ هەموو کوردستان تەسمیم بگرێ و  
هه موو گۆڕه پانه که  بکاتە مەیدانی تاخت و 
تازی خۆی، هەوڵ دەدەین قەت حیزبی دوو 
و قسەی  بین  یەکەم  دەدەین  نەبین، هەوڵ 
ئەوە  حاڵدا  عەینی  لە  بەاڵم  بکەین،  ئاخر 
دەبینین کە لە مه یدانی سیاسیی کوردستاندا 
به رنامه ی  و  کار  که   هەن  دیکەش  هێزی 
ئەوەندەی  دەبێ  ئێمە  بەاڵم  هه یه ،  خۆیان 
بەرنامه کانمان  و  هەدەف  دەگونجێ، 
هەماهەنگ بکەین و زیاتر لێک نزیک بینەوە.

حیزبی  ده ره وه ی  پێوەندییەکانی  وەکوو 
پێتان  چەنده   کوردستان  دێموکڕاتی 
و  هاوبەش  ناوه ندێکی  هەبوونی  وایە 
واشنگتۆن  لە  هاوبەش  نوێنەرایەتییەکی 
سیاسییەکانی  الیەنە  هەموو  هەر  بۆ 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان هەبێ؟یان پێتان وایە 
هەر حیزبە و نوێنەرایەتیی خۆی هەبێ؟
هەتا ئەو کاتەی هەیئەتێک درووست دەبێ 
لە  کورد  بزووتنەوەی  نوێنەرایەتیی  کە 
ئەو  دەنگی  و  بکا  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی 
نێونەتەوەیی  کۆمەڵی  و  کۆڕ  بە  میللەتە 
خۆیەتی  حەقی  حیزبەی  هەر  بگەیەنێ، 
ئێمەش  بکا،  خۆی  فەعالیەتی  و  تێکۆشان 
هەموو  وەکوو  کە  حیزبانەین  لەو  یەکێک 
ئەوەندەی  دەدەین  هەوڵ  حیزبەکانیتر 
پێوەندی بە ئێمەوە هەیە دەنگی ئەو میللەتە 
بوونی  بەاڵم  بگەیەنین،  خۆی  شوێنی  بە 
بتوانێ  کە  یەکدەنگ  نوێنەرایەتیی  کۆڕێکی 
ڕۆژهەاڵتی  هێزەکانی  کۆی  نوێنەرایەتیی 
یەکگرتووەکان  واڵتە  لە  بکا  کوردستان 
ئێستا  بەقەت  قەت  شوێنەکانیتر  لە  یا 
ئەوە  بۆ  هەوڵیشمان  نەبووە،  پێویست 
بەرنامەشدا  لە  و  کراوە  لێ  قسەشی  هەیە 
بین.  سەرکەوتوو  تێیدا  هیوادارم  و  هەیە 
بێگومان  ئێستا نەزەری ئێمە وەک نەزەری 
حیزبێکی  نەزەری  وەردەگیرێ،  حیزبێک 
ئەوە  قەت  وەردەگیرێ،  خۆیان  وەک  دیکە 
کەس  یا سێ  کەس  دوو  کە  ئەوە  ناگاتە  
بزووتنەوەکە  کۆی  نوێنەرایەتیی  و  بێن 
و  کۆڕ  لەگەڵ  کورد  کۆی  دەنگی  و  بکەن 
ئێمە  بکەن،  باس  نێونەتەوەیی  کۆمەڵی 
نەمانتوانیوە  ئێستا  تا  بەداخەوە  لەوبارەوە 
زووتر  ڕۆژێک  هەر  بێنین  پێک  کۆڕە  ئەو 
دره نگه . هه ر  هێشتا  بێ،  درووست 

لەسەر پێکهێنانی ئەو ناوەندە هاوبەشە 

هاوبەشە  نوێنەرایەتییە  ئەو  یا 
»پژاک«یشدا  لەگەڵ  باس  و  قسە 
هەیە؟ بۆیان  مەرجێکتان  ئایا  کراوە؟ 
لە  کە  ڕێکخراوێکە  پژاک  پێمانوایە  ئێمە 
و  هەیە  وجوودی  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی 
پێمان  لە عەینی حاڵدا  ناکرێ، بەاڵم  ئینکار 
وانییە ئەو حیزبە لە بەتنی ئەو کۆمەڵگەیەدا 
ئەگەر  ڕێکخراوەیە  ئەو  دەرێ.  هاتووەتە 
کوردیی  ڕێکخراوێکی  وەکوو  بۆخۆی 
سەربەخۆ و موستەقیل لەسەر ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان و بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان قسە 
بکا و نیازەکانی ئەوان مەترەح بکا و خۆی 
تەسمیم  سەربەخۆ  خۆیان  کە  بکا  ئیعالم 
حیزبە  لەنێو  و  باشە  زۆر  ئەوە  دەگرن، 
وەردەگیرێ. گەرمی  بە  سیاسییەکانیشدا 
نەخێر  پرسیارەکەت  دووەمی  بەشی  بۆ 
مەرج لە ئارادا نییە، بەڵکوو بۆ هاوکاری و 
بۆ پەیوندی و بڕیاردان دەبێ ئەو قەناعەتە 
دەدەن.  بڕیار  خۆیان سەربەخۆ  کە  هەبێ، 
قسە  پژاک  لەگەڵ  ئێمە  بێ  قەرار  ئەگەر 
بکەین و ئەوان پرسیان لە جێگای دیکە بێ، 
باشە خۆمان دەچین و دەگەڵ ئەو جێگایە 
گەورەیە  جێگا  ئەو  بەاڵم  دەبینەوە.  ساخ 
ڕێکخراوی  دیکە،  شوێنی  بە  مەڕبووتە 
کەوابوو،  کوردستانە،  دیکەی  پارچەیەکی 
بەتنی  لە  ڕێکخراوانەی  ئەو  وایە  دروست 
لەسەر  ئەوان  دەرێ،  هاتوونە  جامعە  ئەو 
ئەو واڵتە تەسمیم بگرن. ئێمە وەک حیزبی 
هەر  پێمانوایە  کوردستان  دێموکراتی 
کورد  ئەوەیکە  لەگەڵ  کوردستان،  بەشەی 
بەستراوەتە  عەرزەکەی  نەتەوەیە،  یەک 
داخوازییە  و  فەرهەنگ  و  کولتوور  بەیەک، 
دەبێ  بەاڵم  یەکن،  هەموو  سیاسییەکانی 
ڕاستییەک قبووڵ بکەین، ئەویش ئەوەیە کە 
ئەو واڵتە دابەش کراوە، هەر الیەی کێشە 
و مەسایلی مەڕبووت بە خۆی هەیە، بۆیە 
خۆمان  بە  ئیزن  ئێمە  چۆن  پێمانوایە  ئێمە 
نە  و  تورکیە  کوردستانی  لە  نە  نادەین 
کوردستانی عێراق و نە لە هیچ پارچەیەکی 
کوردستاندا دەخیل بین لە کێشەکانی ئەواندا 
بکەین،  قسە  ئەوان  مەسائیلی  لەسەر  یا 
دەیکەین  بکرێ  بۆ  خێرمان  کاری  ئەگەر 
پێمانوایە  نابین؛  کێشەکانیان  واریدی  دەنا 
هەموو  کوردستانیش  ڕۆژهەاڵتی  بۆ 
هێزەکان دەبێ  ئەو ئەسڵە دە نەزەر بگرن.

ئایا ڕاستەوخۆ ئەوەتان بە پژاک گوتووە؟ 
ئەگەر گوتووتانە، وەاڵمی ئەوان چی بووە؟
لێرە  من  با  بەاڵم  گوتوون،  پێمان  بەڵێ 
بە  بەشە  ئەو  و  نەڵێم  ئەوان  وەاڵمی 
ئێمە  ئێمەیە،  خۆیان بسپێرین. ئەوە قسەی 
حازرین دۆستایەتیان بکەین و کێشەشمان 
لەگەڵیان نییە، بەاڵم ئەگەر قەراربێ لەسەر 
چارەنووسی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
قسە بکەین، لەگەل ئەو هێزانە ساخ دەبینەوە 
هیچ  ئەوەش  جامعەدان.  ئەو  بەتنی  لە  کە 
بەو مانایە نییە کە ئێمە کێشەیەکمان لەگەڵ 
زۆرمان  دەگرین.  نادیدەیان  یا  هەیە  پژاک 
ڕێز و حورمەت بۆیان هەیە و هاتوچۆشمان 
هەیە، بەاڵم بۆ تەسمیمگیریی سیاسی و بۆ 
ڕۆژهەاڵتی  ئایندەی  لەسەر  تەسمیمگیری 
کوردستان، دەبێ ئەو کەسانە تەسمیم بگرن 
ئەوانیش  ئەگەر  کۆمەڵگەیەن،  ئەو  هی  کە 
و،  بکەنەوە  بیر  جۆرە  بەو  بوون  ئامادە 
بۆخۆیان  خۆیان،  نوسخەی  ڕۆژهەاڵت  بۆ 
بپێچنەوە کە حیزبی دێموکرات و هێزەکانی 
کێشەیەکمان  هیچ  نییە،  ئاوان  دیکەش 
ئەگەر  بەڵکوو  نابێ،  ئەوان  لەگەڵ  نەتەنیا 
حیزبێکی دیکەش لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
دەگەڵیان.  هاوکارین  ئامادەی  بێ،  دروست 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  وەک  ئێمە 
پێمان وانییە ئەو گۆڕەپانە تەنیا هی ئێمەیە 
بکەین.  تێدا  تازی  و  تاخت  ئێمە  دەبێ  و 
بەڵکو هەموو ئازادن و دەتوانن کاری تێدا 
بگرن. تەسمیم  خۆیان  دەبێ  بەاڵم  بکەن، 
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مێژوو و ڕابردوو یەک نین 
حەسەن شێخانی

پێوندیی  و  ئۆبژە  و  بڵێین سووژە  دەتوانین 
هەر  دێنن.  پێک   فەلسەفە  بنەمای  نێوانیان، 
و،  پێناسە  ئەوان  چەشنێک  بە  فیلسووفێک 
بارەوە  لەم  دەکا.  شرۆڤە  نێوانیان  پێوەندیی 
سەرەکی  هێڵی  یان  مەیل  سێ  بەگشتی 
دەکەون: بەرچاو  فەلسەفیدا  کاری  لە 
١ـ ئۆبژە لە دەرەوە و سەربەخۆ لە سووژە 
و لەخۆیدا، بوونی هەیە و سووژە ڕەنگدانەوە 
و وەرگێڕانی مەفهوومیی ئەوە. سووژە زمانی 
زانستیی  فەلسەفەی  ئۆبژەیە.  مەفهوومیی 
چوارچێوەیەدا  لەم  ئێمپێریزم  و  پۆزیتیویزم 
جێ دەگرن. لێرەدا پێوانەی ئیعتباری سووژە 
و چەمک، یەکانگیر بوونییه تی لەگەڵ ئۆبژەی 
لەمەڕ  ئەمە  سووژە.  دەرەوەی  سەربەخۆی 
باسی مێژوویی کە بابەتی ئەم وتارەیە، ڕاستە. 
و  داوە  ڕووی  کە  ئۆبژەیەکە  ڕابردوو  واتە 
لێرەدا  و  دێتەوە  لەگەڵی  موعتەبەر  مێژووی 
مێژوو لەگەڵ ڕابردوو هاوتا دەکرێ. پێوانەی 
ئیعتباری مێژوو هاتنەوەیەتی لەگەڵ ڕابردوو و 
ڕووداوەکانیدا. مێژوو دەربڕی دیسکۆرسیڤی 
مێژوو  ئەوە.  ڕەنگدانەوەی  و  ڕابردوو 
ڕابردوویە.  ڕاستەوخۆی  و  سادە  تۆماری 
وەک  مێژوونووس  کە  ئۆبژەیەکە  ڕابردوو 
و  دەکا  تۆماری  بەسەریدا،  زاڵ  چاوەدێرێکی 
ناسینێکی  مێژوویی،  ناسینی  دەینووسێتەوە. 
واقعیەتی  تەنیا  و  سووژەیە  لە  سەربەخۆ 
ئیدیعای  ڕەنگ  دەداتەوە.  تێیدا  ڕابردوو 
ئۆبژێکتیویزمی  فکرییە،  هێلە  ئەم  سەرەکیی 
لەسەر  مێژوویە  نووسینی  واتە  میژوویە؛ 
بنەمای فاکت و بەدوور و بەدەر لە کاریگەری 
بابەتە  ئەم  زێهنییەت.  و  زه ین  باندۆری  و 
زیاتر شی دەکەینەوە و لەسەری دەوەستین.
سووژە  لە  سەربەخۆ  و  جیا  ئۆبژەی  ٢ـ 
دروست  ئۆبژە  کە  سووژەیە  نییه .  بوونی 
بوونی  ئۆبژە  سووژەدا،  نەبوونی  لە  و  دەکا 
و  سۆبژێکتیویزم  دەبێتە  مەیلە  ئەم  نییه . 
دروستکەری  و  خوڵقێنەر  دەکاتە  سووژە 
بوونی  تایبەتمەندیی  پێیە  بەم  و،  ئۆبژە 
دەستێنێتەوە. ئۆبژە  لە  سەربەخۆ 
دووسەرە  پێوەندییەکی  سێهەم  هێڵی  ٣ـ 
سووژە  لەنێوان  دیالکتیکی  و  دووالیەنە  و 
بە  باوەڕی  نە  و  دەکا  وێنا  ئۆبژەدا  و 
ئۆبژێکتیوبوونی  نە  و  ئۆبژەیە  لەخۆیدا بوونی 
بە  و  دەکاتەوە  ڕەت  بەتەواوی  ئۆبژەش 
نازانێ؛  سووژەی  دروستکراوی  بە  تەواوی 
بەڵکوو لە تێگەیشتن، پێناسە و فۆڕم  بەخشین 
بە ئۆبژەدا، سووژە بەشدار و کاریگەر دەزانێ.  
دروستکردنی  لە  ئۆبژەش  کاتدا  هەمان  لە 
نە  دەزانێ.  کاریگەر  و  بەشدار  سووژەدا، 
ڕاستەوخۆی  و  سادە  ڕەنگدانەوەی  سووژە 
ئانتۆلۆژیک  بوونی  لە  ئۆبژەش  نە  ئۆبژەیە و 
بێبەشە و بۆ سروشتێکی زێهنی دادەبەزێنرێ. 
ئۆبژە لە هەمانکاتدا کە بوونێکی سەربەخۆی 
ئانتۆلۆژیکی هەیە، بە فیلتێری سووژە، زمان و 
تایبەتمەندییەکی چەمکی  و  تێدەپەڕێ  چەمکدا 
سێهەمەیە  هێلە  ئەم  وەردەگرێ.  گوتاری  و 
مێتۆدۆلۆژیی  و  ئێپیستمۆلۆژیک  بنەمای  کە 
چ  و  بمانەوەێ  چ  و  دێنێ  پێک   مێژوو  نوێی 
نەمانەوێ، مێژوو خەسڵەتێکی زێهنی، چەمکی 
ڕوانگەوەیە  لەم  و  وەردەگرێ  تیۆریک  و 
یەک  ناتوانێ  ڕابردوو  لەگەڵ  مێژوو  کە 
و  سادە  تۆماری  مێژوو  بێ.  هاوتا  یان  بێ 
نییه ؛ ئەوەی کە لە  ڕاستەوخۆی ڕووداوەکان 
زێهن،  کام  دەالقەی  لە  پێرسپێکتیڤێکەوە،  چ 
ئامانجێکەوە،  و  باوەڕ  و  تێگەیشتن  مەعریفە، 
لێی بڕوانی، مانایەکی جیاواز وەردەگرێ. واتە 
مێژوو مانابەخشی و چەمکسازیی ڕابردوویە. 
کۆنسێپتێک  و  چەمک  هیچ  کە  ئەوەی  لەبەر 
و  نییه   یەکانگیر  بەتەواوی  واقعیەت  لەگەڵ 
هەمیشە مەودایەک لەنێوان ئەو دووانەدا هەیە، 
مێژوویەکیش  هیچ  پێیە،  بەم  یان  هۆیە  بەم 
هەر  نییه .  یەک  ڕابردوو  واقعیەتی  لەگەڵ 
مێژوویەک ئەوپەڕەکەی ڕیوایەتێکە، کە بە پێی 
پشتبەستن بە فاکتە مێژووییەکان و پێکهاتەی 
ئارگۆمێنتی و شرۆڤەیی خۆی، یەکێک لە ئەوی 
خاوەنی  مێژوویەک  هیچ  موعتەبەرترە.  دیکە 
لە  یەکێک  ئەوپەڕەکەی  نییه ،  ڕەها  حەقیقەتی 
»ڕێژیمگەلی حەقیقەت«ە. تازە مێژژو لە یەک 
ئۆبژەی  ناسینی  لەگەڵ  گرینگەوە،  ڕەهەندی 
چونکە  هەیە؛  جیاوازی  مەوجوود،  و  حازر 
لەگەڵ ڕابردوو سەروکارمان هەیە و دەمانەوێ 
ڕووادوگەلێک بناسین کە لە ڕابردوودا ڕوویان 
و  نەبووین  ڕوودانیان  شاهیدی  ئێمە  و  داوە 

بێجگە لەوەش مەودوامان لێگرتوون. ئێمە لە 
تێگەیشتن و شرۆڤەی پرسەکانی ڕۆژدا، واتە 
ئەو پرسانەی لە زەمانی ئێمەدا و لە نزیک 
ئێمە ڕوو دەدەن، لەگەڵ کێشە و ئاستەنگیی 
شرۆڤە  و  تێگەیشتن  یەکانگیربوونی 
تەتەڵەی  لە  بەرەوڕووین.  واقعیەت  لەگەڵ 
ئاڵوگۆڕەکانی ڕۆژیشدا، هیچ کەس ناتوانێ 
واقعیەت  لەگەڵ  دەیڵێ  ئەوەی  بکا  ئیدیعا 
و  ئاڵوگۆڕ  بەو  بگا  چ  دێتەوە،  )بەتەواوی( 
داوە  ڕوویان  ڕابردوودا  لە  ڕووداوانەی 
لەسەر  ڕۆژگاریان  تێپەڕینی  تەمەمژی  و 
ئارگۆمێتەکانیشی،  و  بەڵگە  و  نیشتووە 
دان.  ئێمە  دەست  لە  کەموکوڕی  بە 
و  حازر  ڕووداوەکانی  شرۆڤەی  لە  ئێمە 
هەڵبژێرین،  کە  ناچارین  خۆمان،  هاوکاتی 
ڕووی  ئەوەی  هەموو  ناتوانین  چونکە 
بگا  چ  بینوێنین؛  چەمکدا  و  گوتار  لە  داوە 
لە  زۆرێک  کە  ڕابردوو،  ڕووداوانەی  بەو 
یان  چوون  لەنێو  بەڵگەکانیان  و  ئاسەوار 
گەیشتوون. ئێمە  بە  ناتەواو  شێوەیەکی  بە 
لەگەڵ  دایە،  ڕابردوو  لەبارەی  مێژوو 
خودی  مێژوو  نییە.  یەک  ڕابردوو 
ڕووداوەکانی ڕابردوو نییه ، بەڵکوو ڕاپۆرت 
مێژوو  ڕابردوو.  لە  ئێمەیە  تێگەیشتنی  و 
لە  بەجێماو  بەڵگەکانی  و  فاکت  لەگەڵ 
ڕابردوو یەک نییه . لێرەدا زیاتر لەسەر ئەم 
بابەتە هەڵوێستە دەکەین و شی دەکەینەوە.
و  ئێمپێریستی  نەریتی  بەپێچەوانەی 
سەدەی  نەریتی  بەپێچەوانەی  بەگشتی 
وایە  پێی  کە  پۆزیتیویستی،  نۆزدەیەمیی 
و  واقعیەتمەندن  مێژووییەکان  فاکتە 
و  دەکەن  خۆیان  لە  گوزارش  بۆخۆیان 
چەمک  مێنتالیتە،  لە  سەربەخۆن  و  جیاواز 
ڕێکەوت  بە  یان  فاکتانە  ئەو  کۆنسێپت،  و 
یان  دەگەن  مێژوونووس  دەستی  بە 
مێژوونووس فاکتگەلێک هەڵدەبژێرێ. کەواتە 
هیچ فاکتێک بەتەنیایی یان کۆی فاکتەکانیش، 
چونکە  نین.  هاوتا  و  یەک  ڕابردوو  لەگەڵ 
چوارچێوەی  لە  ڕابردوو  تەواوی  هەرگیز 
ناکرێ،  هەمیشەیی  و  بەڵگەمەند  فاکتدا 
بەڵگەکەکان  لە  هەندێک  لەوەش  بێجگە 
دەچن. لەنێو  مرۆڤ،  ئیڕادەی  دەروەی  لە 
لێ  کەڵکیان  کاتەی  ئەو  تا  فاکتەکان 
ئۆبژێکتیڤن.  و  خاو  داتای  وەرنەگیراوە، 
لە  و  وەرگیرا  لێ  کەڵکیان  کە  ئەوەی  هەر 
بەکارهێنران،  گوتاردا  و  مەتن  پێکهاتەی 
ڕەهەندێکی چەمکی و گوتاریش وەردەگرن. 
نییه ؛  فاکتەکان  دانانی  لەپاڵ یەک  مێژوو 
بەڵکوو فاکتەکان لە پێکهاتەیەکدا جێ دەگرن 
کە لێکۆڵەر بنیاتی دەنێ. ئەوەی کە لە کوێی 
بینایەدا جێ دەگرن و چ گرینگییەکیان  ئەم 
جیاواز  شوێندانەریان  و  پێگە  پێدەدرێ، 
بۆ  خوێندنەوەیەکیان  چ  کە  ئەوەی  دەکا. 
کامیانیش  و  بێن  بەکار  کامیان  و  بکرێ 
نادیدە بگیرێن، هەمووی ئەمانە خەسڵەتێکی 
گوتاری بە مێژوو دەدەن. ئەوەی کە دەڵێین 
کامیان نادیدە دەگیرێن، مسۆگەر بە مانای 
نادیدەگرتنی بەئەنقەستی ئەوان نییه ، بەڵکوو 
لێکۆڵەر  هەندێک جار، ڕەنگە زۆر جاریش، 
بێخەبەرە.  لێیان  و  ڕاناگەن  پێ  دەستی 
تازە  بەڵگەی  کە  دیتوە  ئەوەمان  جار  زۆر 
سەرلەنوێ  مێژوویەک  و  دەرکەوتوون 
تەواوی  ئەگەر  هەڵبەت  نووسراوەتەوە. 
دیاریکراویی  قۆناغێکی  بەڵگەکانی  و  فاکت 
بەکاربهێنرێن،  و  بدۆزرێنەوە  مێژوویی، 
نانوێنن.  ڕابردوو  واقعیەتی  هەموو  دیسان 
بووە  هەڵبژاردن  بە  شکڵگرتنیان  چونکە 
بەهەڵبژاردنە. هەر  بەکارهێنانیشیان  و 
نین  خۆیان  دەربڕی  بۆخۆیان  فاکتەکان 
لێکۆڵەر،  ڕوانگەکانی  بنەمای  لەسەر  و 

ئەگەر  تەنانەت  دەکرێ.  بۆ  خوێندنەوەیان 
پێویستی  و  بێ  ڕوون  ئەوەندەش  فاکتێک 
بە خوێندنەوە و شیکردنەوە نەبێ، مادام لە 
دەبێتە  و  جێدەگرێ  گوتاریدا  پێکهاتەیەکی 
بەشێک لەو، بەشیش لەژێر تیشکی گشتدا مانا 
دەدا، کەواتە فاکتیش بەناچار خەسڵەتێکی 
وەردەگرێ.  گوتاری  و  مەفهوومی 
بەتەنیایی،  فاکتێک  نەتەنیا  دیکە  لەالیەکی 
دۆزراوی  فاکتەکانی  هەموو  بەڵکوو 
دەرخەر  ڕابردوو،  دیاریکراوی  قۆناغێکی 
شێوەیەکی  بە  قۆناغە،  ئەو  دەربڕی  و 
ڕەنگدانەوەی  واتە  نین.  ئۆبژێکتیڤ 
قۆناغەی  ئەو  کۆنسێپتیی  و  ئاوێنەیی 
ڕابردوو نین. ئەم مەسەلەیە لەژێر تیشکی 
هەموو  نوێنگەیەک  هیچ  کە،  ئەسڵەدا  ئەم 
مەودایەک  هەمیشە  و  داناپۆشێ  واقعیەت 
لەنێوان ئەو دووانەدا هەیە، واتادارتر دەبێ. 
ئەوەش زیاد بکەم کە هەروەک لە سەرێش 
قۆناغێکی  واقعیەتەکانی  هەموو  گوتمان 
جیاوازەکانی  بەشە  یان  مێژوویی، 
و  بەڵگە  قاڵبی  لە  مێژوویی،  واقعیەتێکی 
پێش  دێتە  ناکرێن. زۆر جار  تۆمار  فاکتدا 
کە هەندێک لە بەڵگە و فاکتەکان ون دەبن. 
دەتوانین  شیکرنەوەیە،  بەو  و  پێیە  بەم 
ڕابردوو  هاوتای  مێژوو  نەتەنیا  کە  بڵێین 
نییه .  یەک  فاکتیش  لەگەڵ  بەڵکوو  نییه ، 
خودی واقعیەت زۆر کۆمپلێکس)پێچەڵپێچ(
تر لەوەیە کە لە چەمک و کۆنسێپتدا جێ 
بگرێ. هەموو کۆنسێپتەکان لە واقعیەتەکان 
سادەترن؛ چ بگا بە ڕابردوو کە مەودامان 
لێ گرتووە و بە شێوەیەکی لێڵ و پچڕپچڕ 
دەڕوانین.  لێی  دوورەوە  لە  و  ناڕون  و 
هەموو  ناتوانێ  مێژوویی  ڕیوایەتێکی  هیچ 
دیاریکراوی  قۆناغیکی  واقعیەتەکانی 
و،  بنوێنێ  و  دەرخا  داپۆشێ،  ڕابردوو، 
بەپێی  لە ڕوانگەیەکەوە و  هەر ڕیوایەتێک 
لێکۆڵینەوەیی، لەسەر بەشگەلێکی  ئامانجی 
تازە  دەبێتەوە؛  چڕ  ڕابردوو  قۆناغێکی 
بن.  دەستدا  لە  پێویست  فاکتی  ئەگەر 
لەپێناو  مێژوونووس  هەوڵەکانی  ئەمەش 
بەرەوڕوو  بەربەست  لەگەڵ  ئامانجەکەیدا، 
ئەوە  وەک  ڕابردوو  بۆ  ڕوانین  دەکا. 
خەڵکێکی  لەنێو  و  دوورەوە  لە  کە  وایە 
کە  بڕوانی،  دوور  شوێنێکی  لە  زۆرەوە 
کۆسپی  و  دیکە  خەڵکی  سەری  زۆرجار 
شوێنی  ناهێڵێ  و  چاو  پێش  دێتە  دیکەت 
لەوەش  بێجگە  ببینی.  چاکی  بە  مەبەست 
تا  نی  زاڵ  شوێنەکەدا  بەسەر  تۆ  خۆ 
بتوانی بەچاکی و  بەتەواوی بیناسی، تۆ لە 
دوورەوە لێی دەڕوانی، بۆیە ئەوپەڕەکەی 
دەتوانی ناسینێکی ئاوێتە لەگەڵ ناڕوونی و 
بێنی.  بەدەست  دڵنیایی،  نەبوونی  ئەگەر و 
شرۆڤە و لەم نێودا شرۆڤەی مێژووییش، 
جیاواز  کاتی  هەندێک  کە  فیلمێکە،  وەک 
یەکیان  لەپاڵ  و  هەڵدەبژێڕێ  واقعیەت  لە 
دەبەخشی. پێ  مانایان  و  نەزم  و  دادەنێ 
لە  مێژوویی  خوێندنەوەیەکی  هەر 
ڕابردوو  لەگەڵ  سووژە  دیالکتیکی 
لەڕاستیدا  دێ.  پێک  ئۆبژە،  وەک 
و  بیر  ئاسۆی  بەریەککەوتنی  مێژوو 
فاکتەکانی  و  بەڵگە  و  لێکۆڵەر  تێگەیشتنی 
ئاسۆی  بنەمای  لەسەر  کە  ڕابردوویە 
ئافرێندراون. ڕابردوو  تێگەیشتنی  و  بیر 
مەودامان  ڕابردوو  لە  ئێمە  هەرچەند 
ڕامێنین،  تێی  دەمانەوێ  و  گرتووە 
لێرەدا  خۆمانین.  ڕابردووی  ئێمە  بەاڵم 
بوونی  بەکۆمەاڵیەتی  پرۆسەی  پرسی 
مرۆڤ  کە  ئەوەی  و  ئارا  دێتە  مرۆڤ 
نییه ،  فیزیۆلۆژیکی  بوونەوەرێکی  تەنیا 
و  کۆمەاڵیەتی  بوونەوەرێکی  بەڵکوو 

ئەو،  کەسایەتیی  و  زێهن  کە  مێژووییشە؛ 
شکڵ  بەکۆمەاڵیەتیبوونیدا  پرۆسەی  لە 
نەریت،  کاریگەریی  بارەوە  لەم  و  دەگرێ 
کولتوور و ڕابردووی بەسەرەوەیە. مرۆڤ 
مێژوومەندە. مرۆڤ ڕابردووی خۆیەتی؛ بۆ 
نموونە من تەنیا بریتی نیم لە پێکهاتەیەکی 
فیزیۆلۆژیکی کە 40 ساڵ لەمەوبەر لە دایک 
بووم، بەڵکوو زۆر واوەتر، زمان، کولتوور 
و بیرکردنەوەم، ڕیشەیەکی مێژوویی هەیە 
بەسەرەوەیە.  مێژووی  کاریگەریی  یان 
داب  و  کولتوور  و  زمان  خودی  لەجێدا 
مندا  کەسایەتیی  لە  کە  نەریتەکان،  و 
یان  مێژوون  بەرهەمی  بەرجەستەن، 
ڕابردوومان  ئێمە،  ئێستای  مێژووکردن. 
منداڵی  مێژوونووسیش  کردووە.  دروستی 
ڕۆژگاری خۆیەتی و لە چوارچێوەی ئاسۆی 
لەژێر  و،  خۆیدا  سەردەمی  مەعریفەی 
پێشداوەرییەکانی  و  چەمک  کاریگەریی 
و  دەڕوانێ  ڕابردوو  لە  خۆی،  سەردەمی 
لە  مێژوویەک  هەر  بگا.  تێ  لێی  دەیەوێ 
هۆگری  مێژوونووس،  سیاسیی  دۆخی 
کاریگەری  ئەو،  بایەخەکانی  و  نۆڕم  و 
زانایی،  ئاسۆی  بە  ئێمە  وەردەگرێ. 
کۆهێن،  تامس  گوتەی  بە  و  زاڵ  گوتاری 
خۆمان،  سەردەمی  زانستیی  ئۆلگووی  بە 
دەوردراو  کەسێکی  وەک  دراوین.  دەور 
لە  خۆمان،  سەردەمی  زانایی  ئاسۆیی  بە 
لە  و  ئێستا  لە  ئێمە  دەڕوانین.  ڕابردوو 
داهاتووی خۆمانەوە لە ڕابردوو دەڕوانین. 
و  تێگەیشتن  لە  ڕابردوو،  بۆ  ڕوانینمان 
وەردەگرێ. کاریگەریی  بیرکردنەوەمان 
و  نۆڕم  لە  ڕەها  خوێندنەوەیەک  هیچ 
ناسینی  واتە  نییه .  لێکۆڵەر  بایەخەکانی 
فیلتێری  بە  زێهندا،  فیلتێری  بە  ڕابردوو 
لێکۆڵەردا  ئەولەوییەتەکانی  و  بایەخ 
مێژوو،  و  ڕابردوو  لەنێوان  تێدەپەڕێ. 
ئۆبژەی  واتە  هەیە.  زێهنییەت  فاکتۆری 
دەبێ  ڕەت  فیلتێری سووژەدا  بە  ڕابردوو 
و حەتمەن کاریگەری لێ وەردەگرێ. ئێمە 
لە دەالقەی ناسین و مەعریفە و شرۆڤەی 
خۆمانەوە، لە ڕابردوو دەڕوانین و بمانەوێ 
و نەمانەوێ، باندۆری لێ وەردەگرێ. لەبەر 
ئەوەیە کە دەگوترێ »داهاتوو سەرچاوەی 
ڕابردوویە«. ناسینی ئۆبژێکتیڤ و بێالیەن 
لە مێژوو مومکین نییه . ڕابردوو بەشێکە لە 
پێکهاتەی بوونی ئێمە و، ئێمە ڕابردوومان 
ئۆبژەیەک  ڕابردوو  هەیە؛  خۆمان  لەگەڵ 
نییه  کە لە دەرەوەی ئێمە بێ و ئێمە وەک 
بیناسین.  بەسەریدا،  زاڵ  چاوەدێرێکی 
لە  بوونمان،  لە  خۆمان،  لە  ناتوانین  واتە 
کەسایەتیی  و  مەعریفە  زێهنییەت،  بایەخ، 
خۆمان بێینەدەر )کە هەموویان کاریگەریی 
ڕابردوویان لەسەرە( و لە ڕابردوو ڕامێنین. 
خۆیەتی.  ڕابردووی  واتایەک  بە  مرۆڤ 
هه ولێرێ،  بچمه   بمەوێ  ئەگەر  وەک چۆن 
دەبێ لە کۆیەوە دەست پێبکەم، بە هەمان 
نووسینی  و  ڕابردوو  ناسینی  بۆ  شێوە، 
و  مەعریفە  و  زانایی  لە  دەبێ  مێژووش 
پێرسپێکتیڤی خۆمەوە دەست پێبکەم. ئەگەر 
لە هیچ ڕوانگەیەکەوە و تەنیا بە شێوەیەکی 
ئۆبژێکتیڤ، واقعیەتێک وێنا بکەین، لەوانەیە 
بە باشی لێی تێ نەگەین. واتە بۆ تێگەیشتن 
لە ڕابردوو نەتەنیا کاریگەریی پێرسپێکتیڤ 
و ڕوانگە و ئامانجی لێکۆڵەر چارەهەڵنەگرە، 
ئاماژەی  هەروەک  پێویستیشە.  تەنانەت 
مەکتەبە  مێژوونووس،  مەیلی  پێکرا، 
فکرییەکان و میتۆدۆلۆژیی مێژوویی و زمان 
ئەندێشەدا،  ڕیی  لەسەر  بەربەستەکانی  و 
نووسینی  ڕابردوو و  لە  تێگەیشتن  لەسەر 
مێژوو کاریگەری هەیە. بەڵگە و شیکاریی 

ناسینی  کۆڵەکەی  دوو  مێژوونووس، 
مێژوویین. تەنانەت ئەوەی کە مێژوونووس 
دەژی،  لە چ سەردەمێکدا  و  خەڵکی کوێ 
فکریی  مەیلی  و  پێرسپێکتیڤ  لەسەر 
بێجگە  هەیە.  کاریگەری  مێژوونووس 
لەوانەش زمان، ستایلی دەڕبڕین و ئەدەبیی 
بوونی  ئۆبژێکتیڤ  مێژوونووسیش، 
دەکا. بەرەوڕوو  ئاستەنگ  لەگەڵ  مێژوو 
و  پۆزیتیویستی  نەریتی  لە  بێجگە 
قانوونمەند  ئیدیعای  کە  ئێمپێریستی 
لەگەڵ  هاوتاکردنی  و  مێژوو  بوونی 
سیاسی  مەیلگەلێکی  دەکەن،  ڕابردوو 
لە  الیەنێک  کە  هەن  ئایدۆلۆژیکش  و 
و  دەکەنەوە  زەق  ڕابردوو  واقعیەتی 
دەدەن. پێشانی  واقعیەت  هەموو  وەک 
و  فکری  هێڵە  ئەو  بەپێچەوانەی 
مێژوو  ڕەوتی  کە  فەلسەفیانەی 
قۆناغبەندی دەکەن، بە چەشنێک کە مێژوو 
پێدەکا  دەست  دیاریکراوەوە  قۆناغێکی  لە 
قۆناغێک  بە  میکانیکی  شێویەکی  بە  و 
پشتی  دەبەنە  مرۆڤ  و،  دێ  کۆتایی 
الوەکی  ڕۆڵێکی  تەنیا  کە  مێژوو،  شانۆی 
و  نامێژووی  خوێندنەوەیەکی  واتە  هەیە، 
بان  مێژوویی بۆ مێژوو دەکەن، مرۆڤ لە 
ڕەوتی مێژوودا ڕۆڵی دیاریکەری هەیە و 
نەتەنیا لە پشتی شانۆی مێژوو نییه ، بەڵکوو 
نووسینی  لە  و  مێژوویە  شانۆی  لەسەر 
مێژووشدا وەک سووژە، کاریگەری هەیە. 
ناوی سووژە  بە  واسیتەیەک  لێرەدا  واتە 
بوونی هەیە کە ڕابردوو پێیدا تێپەڕ دەبێ و 
فۆڕمی مێژوو وەردەگرێ. سووژە هەم لە 
دروستکردنی مێژوو و هەم لە نووسینیدا، 
مێژوویەک  هیچ  دەدا.  لێ  خۆی  مۆرکی 
کاریگەرییەکانی  و  ئاسەوار  کە  نابینین 
کەواتە  نەبێ.  بەسەرەوە  سووژەی 
مێژووی سەربەخۆ لە سووژە ئیمکانی نییه . 
ناسین یان بە واتایەکی باشتر تێگەیشتن 
بە  پێویستی  مێژوو،  خوێندنەوەی  و 
و  تیۆریک  ئامرازی  و  مێتۆدۆلۆژی 
ئامرازنە  ئەم  بەبێ  هەیە.  مەفهوومی 
مێژوونووسی لەگەڵ کەمایەسی بەرەوڕوو 
دەبێ. چونکە مێژوو تەنیا ریزکردنی ڕووداو 
و لیستەیەک لە بەڵگەکان نییه . ڕووداو و 
نێو  دەخرێنە  خاو،  داتای  وەک  بەڵگەکان 
ئارگۆمێنتییەوە  و  گوتاری  پێکهاتەکی 
مێژوو  دەڵێین  کە  هۆیەیە  بەم  و، 
هەیە. مەفهوومیشی  و  گوتاری  ڕەنگێکی 
بۆ ئەوەی لە ڕابردوو تێبگەین، بێگە لەو 
پێویستە  پێکردن،  ئاماژەمان  ئامرازانەی 
لەجێی  خۆت  زێهنیشەوە  ڕووی  لە 
کە  ئەوەی  دابنێی؛  ڕابردوو  ئەکتەرەکانی 
چۆن بیریان کردۆتەوە، بۆ ئەم ڕێکارانەیان 
گرتۆتە بەر، چ هەلومەرجێک ئەوانی ناچار 
کرد ئەم ئیمکانانە هەڵبژێرن؟ بۆ تێگەیشتن 
بۆ  خۆتی  دەبێ  مێژوویی،  قۆناغێكی  لە 
ڕاگوێزی و خۆتی لەگەڵ هاوچەرخ بکەی و 
خۆت لەو دۆخ و هەلومەرجەدا وێنا بکەی. 
ئەوەی کە پێی دەڵێین هاودڵی و لە نێوەڕا 
دیتنی ڕابردوو. ئەوەی کە هێگێل پێی دەڵێ، 
مێژوو.  ئەندێشەی  یان  مێژوو  فەلسەفەی 
لە  دەرەوەڕا  لە  کە  لەوەی  بێجگە  واتە 
ڕابردوو دەڕوانی پێویستە لە نێوەڕاش لێی 
بڕوانی، بۆ ئەوەی بە باشی لێی تێبگەین. 
شیکاریانە،  و  ئارگۆمێنت  ئەو  هەموو 
پێمان دەڵێن کە مێژوو ڕەهەندێکی زێهنی 
بەبێ  مێژوو  و  هەیە  یان سۆبژێکتیڤیشی 
وەک  ڕابردوو  نییه .  بوونی  ڕەهەندە،  ئەم 
ئۆبژە، لە سۆبژەوە تێپەڕ دەبێ و حەتمەن 
کاریگەری لێ وەردەگرێ. بەم هۆیە و بە 
سەرەوە،  شیکردنەوانەی  بەو  پشتبەستن 
ڕابردوو  لەگەڵ  مێژوو  کە  دەڵێین  ئەوە 
دیالکتیکی  بەرهەمی  مێژوو  نییه .  یەک 
ئەمە  ڕابردوویە.  ئۆبژەی  و  سووژە 
ئەمڕۆدا.  مێژوونووسی  لە  زاڵە  مەیلی 
مێژوویی  ئۆبژێکتیڤیزمی  کە  مەیلێک 
لەگەڵ  ماڵئاوایی  و  پرسیار  ژێر  بردۆتە 
نەریتەکانی پۆزیتیویزم و ئەزموونگەرایی 
ئایدۆلۆژیی  وەک  زانستگەرایی  و 
سەرەڕای  و  کردووە  ڕۆشنگەری، 
مێژووییدا  حەقیقەتی  بەدوای  کە  ئەوەی 
لە  خوێندنەوەیەکیش  هیچ  بەاڵم  دەگەڕێ، 
لەقەڵەم  ڕابردوو  خودی  وک  ڕابردوو، 
نازانێ. ڕەهای  حەقیقەتی  بە  و  نادا 
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پێشمه رگه  مه ندیل سپییه كان
ناسر باباخانی

حەسەن حاتەمی
ــارەکــانــی  ــە هــەڵــوێــســتــی حــیــزبــە سیاسییە دی ل بــاســمــان  ــێــشــوودا  پ ــە بــەشــی  ل
ــەوی کـــرد. کۆمەڵە  ــ ــۆریــی مــەســعــوود ڕەجـ ــدات ــدی ــە هــەمــبــەر کــان ــان ل ــوردســت ک
کــرد. خەڵق  موجاهیدینی  کــانــدیــدی  لــە  پشتیوانیی  کــە  بــوو  حیزبانە  لــەو   یــەک 
کوردستانی  زه حمه تکێشانی  شۆڕشگێری  ڕێــکــخــراوی  ــدراوی  ــه ن ــه ی ڕاگ
سه رکۆماری   هه ڵبژاردنی  له   بــه شــداری  به   ســه بــاره ت  )کــۆمــه ڵــه (،  ئێران 

هاوواڵتیانی خەباتکار!
ــاداری هــه مــوو الیــه ک ڕاده  گــه یــه نــێ که   ــاگ ــه و ڕێــگــایــه وه  بــه  ئ ڕێــکــخــراوی ئێمه  ل
ئاغای  به   ده ده یــن  ده نگ  و  ده که ین  به شداری  سه رکۆماریدا،  هه ڵبژاردنی  له   ئێمه  
که   ئاشکرایه   خــه ڵــق.  موجاهیدینی  سازمانی  کــانــدیــدای  ڕه جـــه وی،  مــەســعــوودی 
چاالکانه   به شداریی  بۆ  هاوواڵتیان  له   داوا  و  هه ڵبژاردنه دا،  له و  ئێمه   به شداریی 
په سندکردنی  مانای  به   ڕه جــه وی  مه سعوودی  ئاغای  به   مو سبه ت  ده نگی  دانی  و 
به رنامه کانی  له   ئه رێنی  الیه نه کانی  به دیکردنی  له به ر  به ڵکوو  نییه .  بنه ڕه تی  یاسای 
خه ڵکی  هه مه الیه نەی  کۆکردنه وه ی  بۆ  و  خەڵق  موجاهدینی  سازمانی  هه ڵبژاردنی 
ئیمپڕیالیستییه .  دژی  و  دێموکڕاتیک  شۆڕشگێڕی،  به رنامه یه کی  ده وری  له   ئێران 
ئێمه  ڕاگه یاندن و شیکردنه وه ی خۆمان، سه باره ت به  هۆیه کانی به شداری له  هه ڵبژاردن 
به رنامه کانی  ناڕوونیی  و  که موکووڕییه کان  له   ڕه خنه   له   )کۆمه ڵه (  هه ڵوێستی  و 
هه ڵبژاردنی سازمانی موجاهیدینی خەڵق  به  ئاگاداری خه ڵکانی واڵته که مان ده گه یه نین. 

سازمانی شۆڕشگێری زه حمه تکێشانی کوردستانی ئێران )کۆمه ڵه ()1(
12 /10/58

ده فته ری کۆمه ڵه _ مه هاباد
04421 -2355

مافی  و  ئــازادی  له   دیفاع  به هۆی  ڕه جــه وی  مه سعوود  پێکرا،  ئاماژه ی  هــه روه ک 
ئیمکانی  کــوردەوە .  گه لی  له الیه ن  به تایبه ت  لێکرا.  باشی  پشتیوانیی  ئێران،  گه النی 
سه رکه وتنی ئه و، له  به ربژێره کانی دیکه  پتر بوو.  بۆیه  کۆمه ڵی فداییانی ئیسالم له  
کاندیداکانی  له   هێندێک  البرانی  دوای  بۆ شووڕای شۆڕش،  نامه یه کی سه رئاوااڵدا 
 )٢( ده بن.  به کار  ده ست  بۆخۆیان  نه درێته وه   واڵمیان  ئه گه ر  نووسیان:  ئه وان  کرد. 
پاشان له  ڕێکه وتی ٢٩ ی به فرانباری ١٣58، فدائیانی ئیسالم پرسیاریان له  ئا. خومه ینی 
له   ئه و  بنه ڕه تی کرد.  به  یاسای  ئه وان سه باره ت  بیروڕای  بارەی کاندیداکان و  لە 
واڵمدا کوتی: »که سانێکی ده نگیان به  یاسای بنه ڕه تی نه داوه ، سه الحییه تی سه رکۆمار 
بوونیان نییه .«)٣( به م شێوه یه ، ده ستووری البرانی ئاغای مه سعوودی ڕه جه وی درا. 
موجاهیدین سه ره تا ڕاگه یاندراوێکی دا که  زۆر به دڵ ئاواڵه یی، ده ستهه ڵگرتنی مه سعوود 
ڕه جه وی له  کاندیداتۆڕیی یه که مین خولی  سه رکۆماریی قبووڵ کرد. ئه و ڕێکخراوه  
له و ڕاگه یاندراوه دا، ئه وپه ڕی حوسنی نییه تی خۆی نیشان دابوو و خوازیاری هه رچی 
باشتر به ڕێوه چوونی هه ڵبژاردنی سه رکۆماری له  که ش وهه وایه کی ئارادا بوو.)4( 
به اڵم ڕووداوه کانی دواتر، کێشه کانی به ره و ناکوکیی و بیروڕای جیاوازی پتر برد.  

هه ڵبژاردنی مه جلیسی شووڕا و موجاهیدینی خه ڵق  
دیکه ی  گرینگی  شوێنکی  یاسادانان،  ده زگــای  وه ک  میللی،  شــووڕای  مه جلیسی 
ملمالنێی حیزب و ڕێکخراوه کانی ده سه اڵتدار و ده ره وه ی ده سه اڵت بوو. ئه و شوێنه  
یه کێک له  هێماکانی دێمۆکراسییه  و به شداری گه ل  و  هه ڵبژاردنی نوێنه رانی مه جلیس 
چاره نووسی زۆربه ی پێکهاته ی ده سه اڵت و چۆنیه تیی به ڕێوه چوونی دیاری ده کا. بۆ 
وێنه : ده توانین ئاماژه  به   تورکیه  و ئیسراییل )وه ک دوو واڵتی ڕۆژهه اڵتی نێوڕاست( 
و له  عێراقی نوێی دوای ٢004دا بکه ین. به اڵم له  ئێرانێ مه جلسێکی تایبه تییان دروست 
کرد. به و پێیه  هه م به  موجاهیدینی خه ڵق هه م بۆ حدکا_که  پێشتر باس کرا- ئیزن 
نه درا بچنه  نێو مه جلیسه له . گه لی کورد به  ده نگنه دانی به  دیارده ی کۆماری ئیسالمی 
و موجاهیدین به  ده نگنه دان به  یاسای بنه ڕه تی، بوون به  غه یره خۆیی. جگه  له وه ی 
فێلێکی زۆر کرا، ئیزن به  نوێنه رانی کوردی هه ڵبژێراویش نه درا بچنه  مه جلیس. له  
له به ر  به شێکی  کوردستاندا،   به سه ر   ١٣5٩ ساڵی  له   شه ڕ  سه پاندنه وه ی  ڕاستیدا 
و  چه پ  دێموکرات،  ڕێکخراوه   و  حیزب  نوێنه رانی  له   خه لک  زۆربــه ی  پشتیوانیی 
سێکۆالره کان بۆ  مه جلیسی شووڕای میللی و به ڕێوه به ریی شووڕاکانی محه للی بوو. 

شۆڕشی فه رهه نگی و موجاهیدینی خه ڵق
له  دوای هه ڵبژاردنی مه جلیسی شووڕادا، ده سه اڵتدارانی پاوانخواز بۆ سه پاندنی ئیسالمی 
سیاسیی دروستکراوی خۆیان، به  بیانووی »ئیسالمیکردنی زانکۆکان« و پێکهێنانی« 
یەکیەتیی حه وزه  و زانستگە«، پاکانه  حسێبه کانیان له گه ڵ حیزب و الیه نه  سیاسیی 
و که سانی جیابیر و نا مه زهه بی ده ست پێکرد. مامۆستا و خوێندکارێکی زۆر گیران، 
به لێشاو »پاکسازی« کران و ڕەو تی چونه ده ره وه ی مێشکه  باشه کان ده ستی پێکرد.  
ده وڵه تی  خوێندکاریی  پێکهاته ی  داخــران.  ساڵ  له  سێ  پتر  مــاوه ی  بۆ  زانکۆکان 
دامۆکلێس«ی  »شمشیری  وه ک  ــرا_  ک بــاس  _وه ک  وحـــدت«  »تحکیم  بــه نــاوی 
داگیرکردنی  دوای  کــران.  حاکم  زانستگەکان  جیابیرانی  ســه ری  له سه ر  ئیسالمی 
ئێران،  گه النی  ڕاپه ڕینی  له   گه وره تر  شۆڕشێکی  وه ک  که   ئه مریکا  باڵوێزخانه ی 
بیری  له ڕاستیدا، داسه پاندنی  فه رهه نگی و  به ناوی شۆڕشێکی  ئه وه ش  ناودێر کرا، 
کاری  ده رسییه کان  کتێبه   و  زانستگەکان  نێوه رۆککردنی  بێ  و  سیاسی  ئیسالمی 
داسه پاندنی  بۆ  کوردستان  لە  خه ڵکان  دژی  یه که م،  جیهادی  شێوە  ئه گه ر  پێکرا . 
ده سه اڵتی کۆماری ئیسالمی، خوێنڕشتن، وێرانی، گیران و ئه شکه نجه  و ده ربه ده ری 
یانی  دوویــه م  جیهادی  هات؛  بــه دوادا  ئێرانی  جوغرافیایی  پێکهاته ی  له   به شێک  له  
کرد.  گــه وره   زیانێکی  تووشی  زانستیی  به هێزی  مێشکی  زانستگەییش،  جیهادی 
له  هێرش و جیهادی زانستگەیی لێ  موجاهدینی خه ڵقیش زه برێکی زۆر به  ژانی 
خوێندکاریشی  که سی  ســه دان  و  بریندار  که سی  ده یــان  کــوژرا،  که سی  چه ند  درا. 
پێی  به   ده نووسێ:  تاڵه   ڕووداوه   به و  سه باره ت  ڕێکخراوه یه   ئه و  کــران.  زیندانی 
ئیسالمییه کان  ئه نجومه نه   بوو،  قه رار  ]١٣58[دا،  ڕه شه ممه ی  مانگی  له   گه اڵڵه یه گ 
سیستمی  نادروستی  ئاڵوگۆڕی  له ژێر  بێنن.  به کار  سه ره تایی  ئه هرۆمی  وه ک 
خوێن  و  خــاک  بــه   و  گێره شێوێنی  هــه وڵــی  فه رهه نگی،  ئینقالبی  و  زانستگەیی 
بکه ن.  خــۆش  دوایـــی  پیالنه کانی  هه نگاوه کانی  هه تا  درا  زانستگەکان  کێشانی 
دا.)5(  کۆنه په رستانه یان  جــۆراوجــۆری  پیالنی  ئه نجامدانی  هه وڵی  ڕێگایه دا،  لــه و 
ده ڵێ: »ئێستا مامۆستاکانی غه یره موسوڵمان  نێو کاسێتدا،  له  قسه کانی  ئایه ت  د. 
له   بچن  ــاوێ،  نـ ئیسالمیمان  غــه یــره   مامۆستای  ئێمه   بــکــرێــن.  پــاکــســازی  ده بـــێ 
نـــادرێ.  کۆمۆنیسته کان  بــه   ئــیــزن  شــێــوه   به هیچ  بــکــه ن.  کـــارێ  دیــکــه   شوێنێکی 
بــه کــرده وه   ئه وانیش  هــه یــه .  ئیسالمیان  عینوانی  کــه   موجاهیده کان  ده مێنێته وه  
زانستگاکان  بوێ.  جۆره یان  به و  ئیسالمی  نــادرێ  پێ  ئیزنیان  و  ده گیرێ  پێشیان 
ــه  به ستێنی  ل بــه رنــامــه کــانــی داهـــاتـــوو،کـــردوه کـــانـــی خــه ڵــکــی  دابــخــرێــن و  ده بـــێ 
مه سه له که یه .)6(  چوارچێوه ی  ئه وه   پێشێ.  ده چێته   کردندا،  ئیسالمی  و  ئیدئۆلۆژی 
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كامڵبوون
مه ال  مامۆستا  نه مر  دوایی  كۆچی  بۆ 
خوێندنه وه یه كی  ده بێ  زاده   قه ره نی  ڕه شید 
خوێندنه وه یه كی  _ده بێ  هه بێ  تایبه تیمان 
له  شرۆڤه ی  له نگییه ك  ده نا  هه بێ_  تایبه تیمان 
ده كه وێ. خه بات  و  تێكۆشان  چه رخی 
تایبه ت،  خوێندنه وه ی  له   مه به ستم 
سه ر  كه   تایبه ته ،  »جیل«ێكی  ده وری 
وه ك  لێره دا  كه   تایبه تن  »چین«ێكی  به  
ڕابردوو«  جیلی  ئایینیی  »مامۆستایانی 
بێگومان  دیاره   بكه ین.  پێناسه یان  ده توانین 
قورساییان  و  شوێندانه ری  ڕاده ی  و  ئاست 
كه سایه تییه كی  ده توانێ  بێ،  جیاواز  ده توانێ 
یان  بێ  تایبه ت(  )كاره كتێری  نێوبه ده ره وه  
گشتی(. )کارەکتێری  ئاسایی  كه سایه تییه كی 
به بێ هیچ شك و گومانێك ڕه وتی كامڵبوونی 
تایبه تی،  كاره كتێرێكی  كۆمه اڵیه تیی  سیاسی 
له   ئایینی،  پله به رزی  مامۆستایه كی  وه ك 
گوندێكه وه   فه قێی  وه ك  گشتی  كاره كتێرێكی 
له   جگه   ڕه وته دا  له م  و  پێده كا  ده ست 
بوونی  و  كوردستان  سیاسیی  بارودۆخی 
ئایینی  به كگراوندی  سیاسی،  الیه نی  و  هێز 
بزووتنەوەکان ،  زاتی  کاریزماتیکی  ڕێبه رانی 
عوبه یدولالی  شێخ  نه مران  وه ك  وێنه   بۆ 
ڕەزا،  سەید  پیران،  سەعید  شێخ  نەهری، 
بارزانی  مستەفا  مەال  محەممەد،  قازی  پێشەوا 
هه بووه . له سه ریان  كارتێكه ریی  زۆرترین  و... 

پێگه ی كۆمه اڵیه تی
ئەگەر قایل بین بەوەی کە گوتاری نەتەوەیی 
زەمەنیدا  قۆناغەکانی  تەواوی  لە  کورد  گەلی 
گوتارێکی دوورەپەرێز لە ئایین و ئایینزا بووە 
چاوپۆشی  ڕاستییە  ئەم  نابێ  ئەمەشدا  لەگەڵ 
لێبکرێ کە ئەم گوتارە لە ڕەوتی بزاڤی خۆیدا 
کردووە.  ئایینی  سەیری  ڕێزەوە  چاوی  بە 
سووکەئاوڕێک بۆ ڕابردوو ڕەنگە بۆ شرۆڤەی 
پێشوو  سااڵنی  بێ.  یارمەتیدەر  باسەکەمان 
کەلێن  مۆدێرنیسم  و  تەکنۆلۆژیا  کە  کات  ئەو 
کوردەواری  کۆمەڵی  و  تاک  ژیانی  قوژبنی  و 
هۆی  بە  کەسایەتی  هەندێ  نەتەنیبۆوە، 
سەرچاوەی  کۆمەاڵیەتییان  پێگەی  و  جێگە 
مەال  کورددا.  مرۆڤی  ژیانی  لە  بوون  بڕیار 
ئایینییەکەیان  باکگراوندە  بە  سەید  و  شێخ  و 
بوون. کەسایەتییانە  ئەم  سیمای  دیارترین 
و  ئایینی  گیروگرفتە  بەردەوام  کورد  مرۆڤی 
مێحرابی  چوارچێوەی  لە  کۆمەاڵیەتییەکانی 
مامۆستایانی  بڕیاری  بە  و  مزگەوتەکاندا 
چارەسەری  بۆ  یان  دەکردەوە،  یەکال  ئایینی 
زۆر گرفتی دیکه ی کۆمەاڵیەتی و تاکی پەنای 
سەیدان،  خانقای  و  شێخ  تەکیەی  دەبردە 
وەک  ئەگەر  تەنانەت  کەسایەتییانە  ئەم  واتە 
تاکیش لەباری ئاوەز و بۆچوون لە سەرووی 
وه ك  واته   نەبوایەن  خەڵکیش  کۆمەاڵنی 
کۆمەاڵیەتییەکەیان  پێگە  گشتی،  كاره كتێرێكی 
دەبەخشین.  پێ  تایبەتی  جێگەیەکی 

»كاره كتێری تایبه ت« و »کارەکتێری گشتی«
پێبكه ین  ده ست  تایبه ته وه   كاره كتێری  له   با 
ده گاته   شوێندانه رییان  جار  هه ندێ  كه  
كلیل  له   یه كێ  خاوه نی  ده بنه   كه   ئاستێك 
هێنانی  به   نه ته وه خوازی.  گوتاری  وشه كانی 
ده كه مه وه : شی  زیاتر  باسه كه   نموونه یه ك 
بیرەوەرییەکانی  6ی  بەرگی  لە  جار  یەکەم 
بە  چاوم  )١٩٧٩(دا  حیسامی  کەریمی  نه مر 
کەوت.  شار«  و  شاخ  »خەباتی  دەستەواژەی 
لە  کە  دەکا  لەوە  باس  حیسامی  مامۆستا 

خەرمانانی ١٩٧٩ کاتێ کە ڕێژیمی کۆماری 
چەکی  و  زەبەالح  بەهێزێکی  ئیسالمی 
مەهاباد  شاری  دەروازەکانی  لە  قورسەوە 
بوو بە تەمای گرتنی ئەو شارە، بەرپرسانی 
مەهاباد  خەڵکی  لەگەڵ  دێموکرات  حیزبی 
دۆخەکە  له سه ر  بڕیاڕێک  تا  دەبنەوە  کۆ 
بەاڵم  دەبن  جیاواز  بۆچوونەکان  دەربکەن. 
شاریکەندی  کەریم  مەال  مامۆستا  شەهید 
تاقە  شەڕ  زۆرن،  شکڵی  »موبارزە  دەڵێ: 
ڕێگاکان  باشە  الم  من  نییە.  خەبات  شکڵی 
ئازاد بکەین. ئەگەر بوو بە شەڕ، با لە چیاکان 

تێلگڕافێک  ]دێموکرات[  حیزب  بکەین.  شەڕ 
بۆ خومەینی بنێرێ و بڵێ بۆ حوسنی نییەت 
ڕێگا چۆل دەکەین با لەشکر بێتەوە پادگان. 
بۆ  ئەرتەش دەستدرێژییان  پاسدار و  ئەگەر 
با  دەکەین.  شەڕ  ئەودەم  کرد  خەڵک  سەر 
هێزی چەکداری پێشمەرگە بچنە چیا ]شاخ[ و 
ببنە پشتیوانی ئێمە لە شار. ئەو دەم ئەوانیش 
ناوێرن دەست لە شار بدەن.« )الپەڕەی ١65(
داهێنانی  كرد  باسم  وه ك  كه وابوو 
ده سته واژه ی خه باتی شار و شاخ، به جۆرێ هی 
شەهید مامۆستا مەال کەریم شاریکەندییه  كه  
خۆی مامۆستایه كی ئایینیی پایه به رزی كورده  
كه   ڕاسته وخۆ له  ڕه وتی خه باتدا به شداربووه . 
با له  ڕوانگه ی کارەکتێرە گشتییه كانیشه وه  
بكه ین: كارتێكه رییه كه   سه یری 

سەیری  هێڵی  شێوەیەکی  بە  ئەگەر 
ڕابردووی خەباتی گەلی کورد بکەین لەسەر 
بەشدار  گشتییەکانی«  »کارەکتێرە  بنەمای 
دەتوانین  کورددا،  نەتەوەیی  بزووتنه وه ی  لە 
هەندێ لە تایبەتمەندییەکانی ئەم کارەکتێرانە 
بە شێوەیەکی مۆرفۆلۆژیک دیاری بکەین تا 
لە هەناوی ئەم بیچمانەدا، چەشنێ تیپ دیاری 
بکەین کە وەک سەربازی ون ژیان و تەمەنیان 
شۆڕش. ئاوردووی  و  سووتەمەنی  بە  بوو 
لە  بەشدار  گشتییەکانیی  کارەکتێرە 
لە  دەگوترێ؟  کێ  بە  كوردی  بزووتنه وه ی 
ڕاستیدا ئەم کارەکتێرانە سەر بە کۆمەڵگه ی 
سوننەتیی کوردستان و جیلەکانی ڕابردوون 
خەباتدا  ڕەوتی  لە  تایبەت  ناوێکی  وەک  کە 
تەنانەت هەندێ  و  نابیندرێن  و  نادۆزرێنەوە 
جار لە مێژووی زارەکیشدا ونن، بۆیە دەکرێ 
دەق،  نیسبەت خودی خەبات وەک  بە  بڵێین 
پەراوێزێک  بەاڵم  پەراوێزن،  خودی  ئەمان 

نەبوونەوە  قوت  دەق  دژی  بە  هەرگیز  کە 
خەباتەکەدا  خزمەتی  لە  بەردەوام  بەڵکوو  و 
»کارەکتێری  زۆر  بەپێچەوانەی  بوون. 
جاران  زۆر  دەسەاڵت  لەسەر  کە  سەرەکی« 
ئەوان  داوە،  خەبات  لە  کوشندەیان  زەبری 
نەبوون.  دەسەاڵت  و  هێز  گیرۆدەی  هەرگیز 
بۆ نموونه  هه ندێ له  مامۆستایانی ئایینی گوند 
و  سپی  مه ندیلی  به   شاره كان  و  شارۆچكه   و 
كاره كتێره   خانه ی  دێنه   ڕێك  كه واوپانتۆڵه وه  

هێمای  وه ك  كه واوپانتۆڵ  گشتییەکانه وه. 
كوردایه تی و مه ندیلی سپی وه ك هێمای ئایینی.

جامانە  و  پێچ  )بەتایبەتی  کوردی  جلوبەرگی 
نموونە( وێڕای  و کەواوپانتۆڵ و پشتێند وەک 
)كه   كورد  مامۆستایانی  ئایینی  جلوبه رگی 
لە  پاژ  دوو  وەک  هێمایه تی(  سپی  مه ندیلی 
لەبەرچاو  نەتەوایەتی  پێناسەیەکی  بۆ  گشتێك 
وەک  کوردایەتی  چەمکی  ئەگەر  واتە  گیراوە، 
سیستم )گشت( سەیر بکەین دەکرێ جلوبەرگ، 
زمان، ئەدەب، هونەر، کلتوور و وەک پاژەکانی 
بکرێ  بۆ  شرۆڤەیان  سیستمە  ئەم  پێکهێنەری 
دواجار  و  بەیەکەوە  پەیوەندییان  چەشنی  و 
لەگەڵ کۆی سیستم دیاری بکەین، ئەمە هەمان 
شرۆڤەی  بۆ  کە  پێکهاتەخوازییە  مێتۆدی 
لێوەردەگیرێ. کەلکی  کۆمەاڵیەتییەکان  دیاردە 

ڕووحت شاد مامۆستا
وه ك  زاده   قه ره نی  ڕه شید  مه ال  مامۆستا 
له   نیشتمانپه روه ر  ئایینی  مامۆستایه كی 
كاره كتێرێكی  به   بوو  ڕا  گشتی  كاره كتێرێكی 
تایبه تی، كه  كوردبوون الی ئه و ببوو به  بایه خێكی 
ئه و  نه یتوانی  هه رگیز  ده سه اڵت  بۆیه   نه گۆڕ، 
ڕووحه  یاغییه  كه وی بكا. )نموونه ی به رهه ست 
به رهه ڵستی  چۆن  كه   زۆرن  یه كجار  عه ینی  و 
مامۆستا مه ال ڕه شید  ده كرێ  بۆته وه .(  سیستم 
قه ره نی زاده  و كه سانی وه ك شه هید مامۆستا 
مه ال  مامۆستا  کەریم شاریکەندی، شه هید  مەال 
فیدایی،  کریم  مەال  مامۆستا  ڕه بیعی،  محه ممه د 
مامۆستا مەال مه حموود سالكی، مامۆستا مەال 
ئەحمەد عەبباسی، مامۆستا مەال عەزیز تەئێد و... 
پێشمه رگه  مه ندیل سپییه كانی كوردستان  وه ك 
ناوزه د بكه ین، ڕوو له  خه ڵك و له گه ڵ خه ڵك و 
پشت له  ده سه اڵتی سیاسیی كۆماری ئیسالمی.

موجاهیدینی خه ڵق و شۆڕشی فه رهه نگی

درێژەی: »دیالۆگی ڕەخنەگرانە«و«گۆڕینی ڕەفتاری ڕێژیم« سووڕانەوە لە بازنەیەکی پووچدا

سەرنەکەوتنی  هۆکارەکانی  لە  باس  ئەگەر 
بکەین،  ئێران  بە  بەرانبەر  سیاسەتانە  ئەم 
بێ   لە  حاشا  ناتوانێ  کەس  ئەوەیکە  لەگەڵ 
سیاسەتە  و  ڕێژیمە  ئەم  مەسئولییەتیی 
بە  بەرانبەر  دوژمنکارانەکانی  و  دواکەوتوو 
نێونەتەوەیی  کۆمەڵگەی  و  خۆی  خەڵکەکەی 
بکا،  تێرۆریستپەرەوەربوونی  هەروەها  و 
رەفتاری  دیکەی ڕاست جۆری  بەاڵم هۆکاری 
بەرانبەر  دەوڵەتانە  و  نێونەتەوەیی  کۆمەڵگەی 
بەم رێژیمە. ئەوان قەت نەیوانتوانیوە هەڵوێست 
ڕێژیمە  بەم  بەرانبەر  لێبڕاو  سیاسەتێکی  و 
بگرنەبەر. نە ئەوەیکە نەیانتوانیوە، بەڵکوو ئەگەر 
باشتر  بکەین  پێوەندییەکان  سەیری  واقعبینانە 
وایە بڵێین نەیانویستووە ئەوە بکەن. هەر ئەمەیش 

بەرژەوەندییەکانی  بە  ڕاستەوخۆی  پێوەندی 
سیاسەت  لە  کە  هەیە  الیەنەوە  هەردوو 
تەبیعییە. ئەمرێکی  دیپلۆماسیدا  دنیای  و 

دواقسە بە نموونەیەک:
مانگە   8 لە  زیاتر  کە  ڕۆژانەدا  لەم 
بەرانبەر  ئێران  لە  ئێعترازی  بزووتنەوەیەکی 
بەم ڕێژیمە لە ئارادایە و خەڵکی ئێران زیاتر 
نێونەتەوەییەکان  فشارە  بە  دڵی  هەمیشە  لە 
بۆ سەر ئەم رێژیمە خۆشە، لەم ڕۆژانەدا کە 
سەرکۆماری  ترامپی  دۆنالد  هاتنەدەریی  بە 
دەکرا  ئەوە  چاوەڕوانیی  بەرجام  لە  ئامریکا 
ئێران  لەسەر  گەمارۆکان  لە  دیکە  گەڕێکی 
ڕاست  بدرێ،  سزا  زیاتر  و  بکرێ  زیاد 

کە  دەبینین  چاوەڕوانییەکان  پێچەوانە  بە 
لە  ئورووپاییەکان چۆن بە گەرمی پێشوازییان 
کرد. ئێران  سەرکۆماری  ڕووحانی،  حەسەن 
کە  بوو  سەفەرەدا  ئەم  جەریانی  لە  هەر 
بە  ئیزنیان  ئورووپا  پارلمانی  نوێنەرانی 
کە  دا  ئورووپا  سەرمایەگوزاریی  بانکی 
هاوکارییەکانی لە گەڵ ئێران دەست پێ بکاتەوە!
پێوەندیی  سەیری  خۆی  وەک  پێویستە  بۆیە 
وانەبێ  پێمان  و  بکرێ  ئێران  لەگەڵ  واڵتان 
وەک  و  دەڵێن  یەکی  بە  ڕواڵەت  بە  ئەوەی 
بە  بەرانبەر  دوژمنکارانە  بەربەرەکانێیەکی 
لەسەر  و  پەردە  پشتی  لە  ڕادەوەستن،  یەک 
ڕاست  بەرژەوەندییەکانیشیان  سەر  لە  سازان 
دەکەین. ئارەزووی  ئێمە  کە  بن  جۆرە  بەم 
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ــازاد  ئ کۆمەڵگەی  واڵتیکی  گشت  چــاو  لــە  ئاڵمان 
هەڵوێستێکی  بــوو  ئــەرکــدار  بــوو،  پێویست  بەڕاستی 
قاتڵی  ڕێژیمی  بە  بەرامبەر  یەکگرتووی  و  هێز  بە 
بۆخۆی  کــە  بەرلین،  ئەمە  ســـەرەڕای  هــەبــێ.  ئــێــران 
مەینەتبارییەکی زۆری بە دەست ڕێژیمێکی لەم چەشنە 
چەشتووە، لە پشتیوانیکردنی ویالیەتە یەکگرتووەکان 
بۆ بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ کۆماری ئیسالمیی ئێران، 
کە هەوڵی لەنێو بردنی ئیسڕائیل دەدا، خۆی پاراستووە.
لە کۆتایی حەوتووی ڕابردوودا، هەواڵەکان ئاشکرایان 
بە  کە  بــدا  ئێران  بە  ڕێگا  بەتەمایە  بەرلین  کە  کــرد 
ئورووپایی_ئێرانی  بازرگانیی  بانکی  لە  کەڵکوەرگرتن 
لە هامبورگ ٣00 میلیۆن یورۆ پارەی نەغد بنێرێتەوە 
بۆ ئێران تا خۆ لە ئابلۆقەکانی ویالیەتە یەکگرتووەکان 
کە بە زوویی دەسەپێندرێن دەرباز بکا. کاربەدەستانی 
ئێران،  کە  ئــەوەن  نیگەرانی  ئامریکایی  و  ئیسڕائیلی 
سپۆنسەری سەرەکیی تێرۆریزم لە دونیا، لەم پارەیە 
)بێگومان  وەرگــرێ.  تێرۆریستیی  ئامانجی  بۆ  کەڵک 
عەلی  دەکـــا،  جێبەجێ  ــارە  ک ئــەم  کــە  ئێرانییەی  ئــەم 
ناوەندیی  بانکی  پایەبەرزی  کاربەدەستێکی  تەرزەلی، 
تێرۆریستییەکان  گرووپە  لە  پشتیوانیی  لەبەر  ئێران، 
دایە.(  یەکگرتووەکان  ویالیەتە  ئابلۆقەی  لیستەی  لە 
ئاڵمان  بە  پێش  دەدا  هەوڵ  ترامپ  بەڕێوەبەرایەتیی 
بگوێزێتەوە.  پارەیە  ئەم  بدا  تاران  بە  ڕێگا  کە  بگرێ 
یەکگرتووەکان  ویالیەتە  باڵوێزی  گرێنێل،  ڕیچارد 
بـــارەوە  ــەم  ل کــە  کــرد  بەرلین  لــە  ئــاڵــمــان، داوای  لــە 
الیەن  لە  داواکارییەکە  بــەاڵم  هەبێ،  ڕوونــی  بڕیاری 
بە  ســەر  پارلمان  ســەرۆکــی  جێگر  وادێــفــول،  یوهان 
ڕەت  مێرکڵ  ئانگێال  ڕاوێــژکــار  کۆنەپارێزی  حیزبی 
گوتی  وادێفول  رۆیترز  ڕاپۆرتی  بەگوێرەی  کرایەوە. 
ئەنجام  یاسا  گوێرەی  بە  »ئەگەر  گواستنەوەکە  پارە 
پێناگیرێ«،  پێشی  سیاسی  هــۆکــاری  لــەبــەر  بــدرێ 
مێرکڵە.  کابینەی  هەڵوێستی  ڕەنگدانەوەی  ئەمە  کە 
دەبێ  کە  بــێ،  یاسایی  دەتــوانــێ  ئێرانییەکە  نەخشە 
چاوگرتنی  ــەبــەر  ل بــەبــێ  بـــەاڵم  بــکــۆڵــدرێــتــەوە،  لێی 
ئاڵمان  کە  مەترسیدارە  و  بێشەرمانە  شتێکی  ئەمە، 
بکا. شتە  ئــەم  بۆ  ئاسانکاریی  پێشگرتن،  جیات  لە 
بە  درێـــژە  کــە  داوە  پەیتاپەیتای  هــەوڵــی  بــەرلــیــن 
پێش  ئەمە  کە  بــدا،  ئێران  لەسەر  ئابلۆقە  هەڵگرتنی 
پاشەکشە  کــە  دەگـــرێ  یەکگرتووەکان  ویالیەتە  بــە 
بکا.  ئیسالمیی  کۆماری  شەڕەنگێزیی  و  دڕندەیی  بە 
کە  ئەتۆمییەکە،  ڕێککەوتنە  دوای  ئاڵمانی  بازرگانانی 
بە فەرمیی پێی دەڵێن بەرجام، و لە ٢0١5 واژۆ کرا، 
سەرڕێژیان کردە ئێران، کە دەوڵەتی ئاڵمانیش گەلێک 
دووقۆڵییەکەیان  پەیوەندییە  باشترکردنی  لە  حەزی 
بوو. پاش ئەوەی کە سەرۆک کۆمار ترامپ لە مانگی 
مای کشانەوەی ویالیەتە یەکگرتووەکانی لە ڕێککەوتنە 
ئەتۆمییەکە ڕاگەیاند، بەڵێنی دا کە سەرلەنوێ ئابلۆقە 
ڕێککەوتنەکە  ماوەی  لە  ئێران  لە سەر  هەڵگیراوەکان 
بسەپێنێتەوە، ئاڵمان لێبڕاوانە هەوڵی داوە ڕێککەوتنەکە 
کۆماری  لەگەڵ  بازرگانیکردن  بە  درێــژە  و  بپارێزێ 

ئارۆن کلیگمەن
و: کەماڵ حەسەنپوور

ئاڵمان  دەوڵەتی  ڕابــردوو  مانگی  بــدا.  ئیسالمیی 
ــیــەکــی تــایــبــەتــیــی دامـــەزرانـــد _کــە  بــەڕێــوەبــەری
پەیوەندیی  »شوێنی  وەک  ئــابــووری  ــی  وەزارەتـ
لەگەڵ ئێران« باسی لێوە کرد- بۆ ڕێنوێنیکردنی 
ئەم کۆمپانیایانە کە نیگەرانن بازرگانیکردن لەگەڵ 
ویالیەتە  ئابلۆقەی  هــۆی  ببێتە  لەوانەیە  ئێران 
کــردەوە،  دووپاتی  وەزارەتــەکــە  یەکگرتووەکان. 
کاری  هەمان  حــەوتــووە  ئــەم  مێرکڵ  وەک  هــەر 
کرد، کە ئاڵمان بە سووککردنی ئابلۆقەکانی سەر 
ئێران وەفادارە. مێرکڵ ئەمەشی دووپات کردەوە 
کە  بــدەن  بڕیار  بۆخۆیان  دەبــێ  کۆمپانیاکان  کە 
بێ  بکەن،  وەبەرهێنان  ئێران  لە  دەیانهەوێ  ئاخۆ 
هەڵوێستی  ــاســەواری  ئ بچووکترین  کــە  ئـــەوەی 
بدا. نیشان  ئێران  بە  بەرامبەر  سەختگیرانەتر 
چیتر  ئـــاڵـــمـــان  ــی  ئــەخــالقــی جـــەمـــســـەرنـــمـــای 
ویالیەتە  لە  جیات  لە  ئــەو  نییە.  بــاکــوور  ــەرەو  ب
ئێران  تێئۆکراسی  لە  پشتیوانیی  یەکگرتووەکان، 
چی؟ لەبەر  دەکا.  قوربانیی  خۆی  ڕووحی  دەکا، 
ــدەری  بـــەرژەوەنـــدیـــی ئـــابـــووری وێــنــاچــێ هــان
سەرەکیی بێ، سەرەڕای ئەوەی کە گەلێک هەواڵنێر 
و توێژەر ئیددیعای پێچەوانەکەی دەکەن. هەرچی 
ئێران  لەگەڵ  ئاڵمان  ــاوردەی  هـ و  هــەنــاردە  بــێ، 
دڵۆپەیەکی دەریای کۆی گشتیی بازرگانییەکەیەتی 
نۆبە(. بە  دا،   ٢0١٧ لە  سەد  لە   0،0٣٢ و   0،٢٧(

ــاری ئاڵمان  ــت شــیــکــردنــەوەیــەکــی دیــکــە بــۆ ڕەف
داواکاریی  ترامپ.  بە  بەرامبەر  تووڕەییەکەیەتی 
کە  ئاڵمان،  تایبەتی  بە  ناتۆ،  ئەندامانی  لە  ترامپ 
بێگومان  بکەن  بەرگریی  سەرفی  زۆرتــر  پــارەی 
بەرلینی دڵڕووشاو کردووە، هەر وەک گومروکی 
سەر پۆاڵ و فافۆن کە هەناردەی ئامریکا دەکرێ 
بازرگانیی  بە  بەرامبەر  گشتیی  دوژمنایەتیی  و 
لە  خۆرئاوا  ئوروپای  ڕێبەرانی  ــەی  زۆرب ــازاد.  ئ
مێرکڵ  ناگەنە  لــەمــەدا  هیچیان  بــێــزارن،  تــرامــپ 
دەرگا  پشت  لە  ئــەوان  وایە  الم  هاوکارەکانی.  و 
ــێــن: »هـــاوڕێ بــەڕێــزەکــەمــان  ــدا دەڵ ــان داخــراوەک
ــە ئــاکــار و  بـــاراک بــۆ کــوێ چـــووە؟«، پێیان وای
ناسیۆنالیزمی ترامپ ساویلکانە و دواکەوتووانەیە. 
ــا چــوونــەدەرێــی  ــورووپ جگە لــەمــە، ڕێــبــەرانــی ئ
ئامریکا لە ڕێککەوتنی لەگەڵ ئێران وەک زلـلەیەک 
کــە جەسوریی  کــرد،  لــە الچـــاوی خــۆیــان سەیر 
ئەوانی بۆ نەچوونە ژێر باری دەمەدەمی مەزاجیی 
ســەر. ــردە  ب ئابلۆقەکانی  ترسی  و  واشینگتۆن 
ئەو  ئاریشییە.  زۆرتـــر  سێهەم  شیکردنەوەی 
ــۆ نــەبــوونــی هــێــزی ســەربــازیــی  دەگـــەڕێـــتـــەوە ب
هێزی  کە  ڕەوایە  ئەوەى  قبووڵنەکردنی  و  ئاڵمان 
سەربازیی دەتوانێ و دەبێ بۆ چارەسەر کردنی 
لێوەرگیرێ. کەڵکی  ناونەتەوەییەکان  ناکۆکییە 
ئەمە باوەڕێکی قووڵە لە هەندێک بەشی ئووروپا، 
بە تایبەت ئاڵمان و یەکیەتیی ئورووپا، کە وتووێژ 
دیکەی  بازرگانی و شێوازی  ڕێگای  لە  ئاشتی  و 

تاکە  و  دەکـــەن  ــووری، گەشە  ــاب ئ بــەســتــراوەیــی 
نێوان  لە  ناکۆکییەکان  چارەسەرکردنی  ڕێگای 
ــی ســیــاســی، وەک  واڵتـــانـــە. دەســتــکــەوتــی مــەزن
بۆچوونەیە.  ئەم  نایابی  هــەرە  جایزەی  بەرجام، 
پێشکەوتووەکان،  بیرۆکراتە  لەنێو  دیپلۆماسی 
دوور  بۆ  ڕێگایەکە  جیهانبینییە،  ئەم  گوێرەی  بە 
کردنەوەی ناکۆکیی، بۆ پێشگرتن بە هاتنە ژووری 
بە  بــاوەڕیــان  کە  ئەوانەی   _ وەحشییانەیە   ئەو 
نەیەنە  دەروازەی شار  لە  کە   _ ڕەقە  دەسەاڵتی 
سیستەمە  ئـــەم  ــاغــەدانــەری  ــن ب تــێــۆریــی  ژوور. 
بۆچوونە ئەمەیە کە هەموو کەس، قەی ناکا چەند 
و  کافە  خزمەتگوزاریی،  کەلوپەل،  بە  دوژمنکار، 
پارەی خۆرئاوایی، وەسوەسە دەبن. کەوابوو پیاوە 
ڕەقەکانی ئێران لە کۆتاییدا چەکەکانیان دادەنێن، لە 
جیاتان کەیفە بە مۆدەکانی ئورووپا هەڵدەبژێرن. 
بێگومان ئەمانە گشتی قۆڕییاتە، بەاڵم بۆ ساتێک 
گومانت نەبێ کە ڕێبەرانی ئاڵمان باوەڕیان پێیەتی، 
لە  ئاڵمان  کــەوابــوو  نەبێ،  ڕاســت  ئەگەر  چونکە 
شانۆی سیاسەتی جیهانییدا هیچ دەسەاڵتێکی نییە، 
گرینگەکان. هەرە  بابەتە  چارەسەری  بۆ  النیکەم 
ئاڵمان، وەک واڵتانی دیکەی ئورووپا، بەم قسەیە 
داکۆکی لە سیاسەتەکەیان بەرامبەر بە ئێران دەکا 
شەڕە.  ســازش،  و  بەرجام  جێگرەوەی  تەنیا  کە 
بەاڵم ئێران، وەک هەر دەسەاڵتێکی رێویزیۆنیستی 
دیکە، ئەگەر بەرەوڕووی نەوێستییەوە، پشتگەرمتر 
دەبێ. ئەمە گشت شەڕانگێزییەکی ئێران دەگرێتەوە، 
لە بەرنامەی ناوکیی، تا سەرکوتکەریی نێوخۆیی، 
سورییە. ڕەشەکوژیی  لە  دەســتــوەردانــەکــەی  تا 
هەڵوێستەکەی  گاڵتەجاڕیی  بە  ئاڵمان  وێدەچی 
بەرامبەر بە ئێران نەزانێ. مێرکڵ زۆر خێرا بوو 
 – سورییەیی  پەنابەری  کــۆڕەوی  وەرگرتنی  لە 
پێش   – هەڵە  هەرچەند  جوامێرانە  سیاسەتێکی 
لەگەڵ  بێتەوە.  پاشگەز  بڕیارەکەی  لە  کە  ئەوەی 
بە حەزەوە ڕێککەوتنی  ئەوەشدا دەوڵەتی مێرکڵ 
ناڕاستەوخۆ  دەکا،  واژۆ  ئێران  لەگەڵ  بازرگانیی 
سەرسەختترین  کە  دەکا  ڕێژیمێک  لە  پشتیوانیی 
کــۆمــار  ــەرۆک  ســ ــەڕی  شـ ماشێنی  پێشتیوانی 
بووە  یەکەمدا  پلەی  لە  کە  ئەلئەسەدە؛   بەشار 
ڕابکەن! ئوروپا  بــەرەو  پەنابەران  کە  ئەوە  هۆی 
ڕێبەریی  بەدەستەوەگرتنی  دەرفــەتــی  بەرلین 
و  ئێران  دژی  ــەوە  ــوون ــەڕووب ڕووب لە  جیهانیی 
هەیە.  ڕاستەقینەی  دیکتاتۆریی  دژی  وەستانەوە 
ڕێژیم  دژی  پێویستە  ئاڵمان  مەبەستە،  ئــەم  بۆ 
بوەستێتەوە و پشتیوانی لە خەڵکی ئێران بکا کە 
مانای  بە  ئەمە  دەکــەن.  خۆپیشاندان  ڕێژیم  دژی 
نەوەک  مرۆڤە،  مافەکانی  و  ئــازادی  لە  پشتیوانی 
هەروەها  دەبێ  ئاڵمانییەکان  بــەدرۆ.  دۆستایەتی 
لەگەڵ  ناکۆکییەکان  جێی  پرسە  لە  ئێران  پرسی 
ترامپ جیا بکەنەوە بۆ ئەوەی کە کاریگەربوونی 
ســنــووردارکــردن  بــۆ  بــێ،  مسۆگەر  ئابلۆقەکان 
زێــدەڕۆیــیــە  بــە  پــاشــەکــشــەکــردن  کۆتاییدا  لــە  و 
ســەرانــســەری  لــە  ئــێــران  ئیمپێریالیستییەکانی 
کە  لەمە  بــوون  دڵنیا  بــۆ  و  ناڤین،  خــۆرهــەاڵتــی 
ناوکیی. چەکی  خــاوەنــی  نەبێتە  هەرگیز  ئــێــران 
ئاڵمان دەبێ بە هەمان شێوە بەرامبەر بە سیاسەتی 
لەڕادەبەدەر دژە جوولەکەی  ئێران بوەستێتەوە، 
لــەنــێــویــانــدا حــاشــاکــردن لــە کــۆمــەڵــکــوژکــرانــی 
پتر  ئیسڕائیل.  لەنێوبردنی  بڕیاری  و  جولەکەکان 
لە ٧0 ساڵ پێش ئێستا، شەش میلیۆن جوولەکە لە 
قوربانی  مرۆڤایەتییدا  مێژووی  بڕگەی  ڕەشترین 
دڵنیا  کە  هەیە  ئەخالقیی  ئەرکێکی  ئاڵمان  کــران. 
بێ کە داوای ئێران بۆ لەنێوبردنی شەش میلیۆن 
نــەگــەڕێ. دیــکــە هەرگیز وەڕاســـت  جــوولــەکــەی 

مامۆستا مه ال حه سه ن دزڵی

هه ورامان زێد و نیشتمان و ژینگه ی کۆمه ڵێک گه وره پیاوه  که  ڕه نگبێ ناویانمان نه بیستبن، 
ئه گه رچی ناوبانگی جیهانیشیان هه یه . مه ال حه سه ن دزڵی که  له  زانکۆی ئه لئه زهه ری 
میسر پله ی مامۆستایه تی بووه  و وانه بێژی ئه م زانکۆ ئیسالمییه  بوو، یه ک له وانه .
مامۆستا مەال حەسەن دزڵی لە ساڵی ١٢٣٣ی هەتاوی لە ئاوایی )وەیسیا(ی سەربە 
هەورامانی تەخت لەدایک بوو. حەسەن کوڕی مەال محەممەد کوڕی حەمەڕەزایە و 
خەڵکی ئاوایی )دزڵی(ن و مەال محەممەد مامۆستای ئاوایی وەیسیا بوو. دایکی حەسەن 
ناوی شاپەروەرە و مەال محەممەد و شاپەروەر هەردوکیان لە خێڵی مەردۆخییەکانن 
ڕەنگینە. و  دیـــار  کــوردســتــانــدا  ســەراســەری  لــە  مــەردۆخــیــیــەکــان  جێپەنجەی  و 
باوکی  ــە  وات محەممەددا،  مــەال  خزمەتی  لە  ساڵیدا  شــەش  تەمەنی  لە  حەسەن 
دەست بە خوێندنی پەرتووکە سەرەتاییە باوەکانی ئەوکات دەکا و دوای ماوەیەک 
و حاجی  دەگاشێخانی شامیان  ئاوایی  بۆ  دەڕوا  زیاتر  فێربوونی  بە  درێــژەدان  بۆ 
شێخ یۆسفی مەردۆخی و بۆ ماوەی چەند ساڵێک له وێ دەمێنێتەوە و زانستەکانی 
خۆی  زانستی  دەوڵەمەندترکردنی  بۆ  دواتــر  دەخوێنێ.  مەنتێق  و  نەحو  و  سەرف 
ڕوو دەکاتە ناوچەی موکریان و بۆ ماوەیەکی زۆر لە شارەکانی شنۆ و الهیجان 
بەناوبانگەکانی  زانا  لە  زۆر  خزمەتی  لە  و  دەمێنێتەوە  ناوچەیە  ئەو  گوندەکانی  و 
حه سه ن  فه قێ  پێدەگەیێنێ.  خۆی  و  دەدا  خوێندنەکەی  بە  درێــژە  ناوچەیەدا  ئەو 
دەگرێتە  کوردستان  باشووری  ڕێگای  لەوێوە  و  هەورامان  بۆ  دەگەڕێتەوە  دواتر 
لە گوندەکانی دۆڵکانە  لە ناوچەی شــارەزوور دەکا و بۆ ماوەیەکیش  بەر و، ڕوو 
ناوچەیە ناوی مەالی گەورە  لەو  و سەنگان دەمێنێتەوە. دوای ماوەیەکیش مانەوە 
دەبیسێت کە لە شاری هەولێر دەبێ، ئەوجار ڕێگای هەولێر دەگرێتە بەر و دەچێ 
بۆ ئەوێ بۆ ماوەی ساڵێکیش لە خزمەتی ئەو زاته دا دەمێنێتەوە و دوای گه شتێکی 
موکریان  ناوچەی  بۆ  گه ڕانه وه   و  بــارزان و سلێمانی  دەڤــەری  بۆ  مه الیانه   دیکه ی 
گــەورەدا  مــەالی  خزمەتی  لە  و  هەولێر  ده چێته وه   سه رله نوێ  بیارە،  بۆ  چــوون  و 
دەگــرێ. وەر  مەالیی  بــڕوانــامــەی  ئــه و  ده ستی  له سه ر  و  دەبــڕێ  پلەکان  دوایــیــن 
ــی زۆر لە  ــه ک ــی ــاوەی خــوێــنــدنــەکــەیــدا شــارەزای ــ ــە م مــامــۆســتــا مـــه ال حــه ســه ن ل
بە  هــەروەهــا  ــا و  دەک پــەیــدا  عــەرەبــیــدا  فــارســی و  و  کـــوردی  ئەدەبیاتی  شێعر و 
ــەوەی کــە لــە زۆربـــەی نــاوچــە جــیــاوازەکــانــی کــوردســتــانــدا خوێندبووی،  هــۆی ئـ
لـــە هـــەمـــوو زاراوەکــــــــان کــوردیــیــەکــانــدا شـــارەزایـــیـــەکـــی تــــــەواوی هـــەبـــووە. 
کە  بووە  کورد  یەکەم شاعیری  هەژار  مامۆستا  وتەی  بە  مەال حەسەن  مامۆستا 
شێعری بۆ پێکەنین نووسیوە و مامۆستا قانێعیش دەڵێ ئەگەر ئه من بەقەد مەال حەسەن 
توانای شێعریم لە سەرەوە بووایە ئەوا دەرد و مەینەتییەکانی نەتەوەکەمم دەگەیاندە 
مەال حەسەنم  کاتێکە شێعرەکانی  دەڵێ  هێمنیش  مامۆستا  هەروەها  هەموو جیهان. 
بیستن هەتا دوو سێ ڕۆژ زۆر کەیفخۆش بووم به وه  کە وەها شاعێرێکیشمان هەیە.
ــه و زاتــــــــه وه  ده ڵـــــــێ: کــــــورد شــاعــیــر  ــ ــاره ی ئـ ــ ــه بـ ــ ســـــــواره  ئـــیـــلـــخـــانـــیـــزاده  لـ
ــوه . ــه دیـ نـ ــه وه   ــۆیـ ــه خـ بـ مــــه ال حـــه ســـه نـــی  ــی وه ک  ــگ ــه ن نـــاســـک و جــه ف هـــه ســـت 

ــە کـــە بـــاڵو کــرابــێــتــەوە، بــــەاڵم لە  ــەی ــە شــێــعــرێــکــی ه ــوانـ مــامــۆســتــا تــەنــیــا دیـ
بەناوبانگەکانی  ــا  زان زۆربـــەی  کە  ــووە  ب پایەبەرز  ئــەوەنــدە  زانستەوە  سۆنگەی 
کـــردووە. پــێــوە  ــردووە و شــانــازیــیــان  ــ ب ــان  ــاوی ن بلیمەتێک  کــوردســتــان وەکـــوو 
ئاوایی  لە  مــاوەیــەک  بۆ  بڕوانامەکەی  وەرگرتنی  دوای  حەسەن  مــەال  مامۆستا 
ئاوایی  لە  و  هەورامان  بۆ  دەگەڕێتەوە  ماوەیە  ئەو  دوای  و  مەال  دەبێتە  سەنگان 
دەگاشێخانی شامیان سەرقاڵی ئەرکی مەالیەتی دەبێ، بەاڵم لەبەر ئەوەی کە لە گەڵ 
دەڕوا  و  دێڵێ  بەجێ  دێیە  ئەو  ئەواندا  گوشاری  له ژێر  نابێ،  هاوڕا  دەرەبەگەکاندا 
باشوورە  هەورامانی  بە  سەر  کە  شــارەزوور  بناری  لە  »هانەوقوڵی«  گوندی  بۆ 
کە  کۆمەاڵیەتی  کێشەیەکی  بەهۆی  لەوێ  و  »بانیشار«  گوندی  بۆ  دەڕوا  دواتر  و 
ڕوو  هەڵەبجەدا  شاری  و  شــارەزوور  ناوچەی  ئەودەمی  دەسەاڵتدارانی  بەینی  لە 
ئەوە  لەبەر  ناوچەیە.  ئەو  مەالکانی  هەموو  لە  دەبێت  جیاواز  ڕای  مامۆستا  دەدا، 
و  عــێــراق  موفتیی  الی  بــۆ  بــەغــدا  شــاری  بــۆ  دەبــرێــن  دیکه   مەالکانی  و  مامۆستا 
دی  مەالکانی  و  دەسەلمێنێ  موفتی  بە  خۆی  وتــەی  حەسەن  مەال  مامۆستا  لــەوێ 
گەورەی  موفتیی  سەرنجڕاکێشانی  هۆی  دەبێتە  ئەوە  هەر  ــه زن.  ده ب بابه ته دا  لەو 
دادوەر،  بە  ببە  یان  و  ناوچەیە  ئەو  موفتیی  بە  ببە  یا  دەڵــێ  پێی  موفتی  و  بەغدا 
هاوکاریم  خۆشە  پێت  ئــەگــەر  ــه اڵم  ب نــاکــەم،  هیچکامیان  ــێ  دەڵ پێی  مامۆستاش 
بده م. بە خوێندن  درێژە  له وێ  و  مەدینە  بۆ  یان  میسر  بچمه   با  بگرە  پشتم  بکەی 
کاتێک موفتی دەبینێ سەرەڕای ئەو هەموو زانیارییەی کە هەیەتی دیسان تامەزرۆی 
فێر بوونە، بە شایانی ئەوەی دەزانێ کە پشتی بگرێ، بۆیه  کارئاسانی بۆ دەکا و ڕەوانەی 
زانکۆی ئەزهەری میسری دەکەن. دوای ئەوەش کە دوو ساڵ لەوێ دەمێنێتەوە و 
دەیناسن وەکوو مامۆستای ئەو زانکۆیە هەڵی دەبژێرن و بۆ ماوەی ٩ ساڵ لەوێ 
سەرقاڵی وانەوتنەوە دەبێ، بەاڵم مامۆستا چونکە پەروەردەی شاخە سەربەرزەکانی 
هەورامان بوو، چیتر لەوێ ژیانی بۆ نەدەکرا و هەوای هەورامان دای لە سەری و 
گەڕایەوە بۆ نیشتمانەکەی خۆی و لە ئاوایی »هانەوقوڵی«دا دەستی کرد بە وانەوتنەوە. 
مامۆستا هەر لەوێ ژیانی هاوبه شی پێک هێنا و بۆ ماوەیەکی زۆر لەو گونده دا مایه وه .

ژیانی  کــۆتــایــی  هــەتــا  و  دزڵـــی  ــاوایــی  ئ بــۆ  ــەوە  ــت دەگــەڕێ ئـــەوە  دوای  مامۆستا 
هــــەژاری ژیــانــی  ــە ســەخــتــی و  ب ــه وە زۆر  ــڕن ــێ لـــەوێ دەمــێــنــێــتــەوە و وەک دەگ
سه ر.  بــرده   ژینی  قه ناعه ته وه   به   و  ژیــا  ســاڵ   ٩0 مه الحه سه ن  ســەر.  بــردووەتــە 
خۆی  بــاهــۆی  و  شــان  هێزی  بــه   ــه گــرت.  وه رن ئیداریی  پایه یه کی  و  پله   هیچ  ئــه و 
ــوت:  ــگ ــه رده وام ده ی ــ ــ ــرد و ب ــه ک ــک نـــه وی ن ــێ ــۆ هــیــچ ده ســه اڵت ــا و ســـه ری ب ــ ده ژی

من هه ڵۆی لوتکه ی به رزای دااڵنیم
هه رگیز وه ک قااڵو ناکه مه  چینه  

لە کۆتاییدا و لە ساڵی ١٣١٢ی هەتاویدا بە هۆی نەخۆشییەوە دەڵە شاعێرانەکەی 
ــی دزڵـــی بــە خــاک ســپــێــردرا. ــاوای مامۆستا لــە لــێــدان کـــەوت و لــە گــۆڕســتــانــی ئ

ڕۆحی شاد.

عادڵ مەحموودی

سیاسەتی ڕووهەڵماڵڕاوانەی ئاڵمان
 بەرامبەر بە ئێران

سه رۆكی  بانكی  وه به رهێنانی ئورووپا: 
سه رمایه دانان له  ئێران مه ترسیداره 

وێرنێر هویه ر، سه رۆكی  بانكی  وه به رهێنانی 
کاری  و  سه رمایه دانان  كه   ڕایگه یاند  ئورووپا 
نێوده وڵه تیی  چاالكیی  و  ئێران  له   وه به رهێنان  
مه ترسییه وه . كه وتووه ته   بانكه   ئه و 
بانكی   سه رۆكی   هویه ر،  وێرنێر 
پرێس  له   ئورووپا  سه رمایه گوزاریی 
ڕایگه یاند  برۆكسێل  له   کۆنفڕانسێکدا 
به رجام،  له   ئێمه   پشتیوانیكردنی   »سه ره ڕای  
هه تا   ئێمه   بۆ  نییه   گونجاو   شوێنێکی  ئێران  
بده ین.« بۆ  نرخیشی  و  بكه ین  تێدا  چاالكیی 
باسكی   كه   ئورووپا  وه به رهێنانی  بانكی  
سه رمایه دانانی یه كیه تیی ئورووپایه ،   نیگه رانه  
له الیه ن  بانكه   ئه و  و  ئێران  هاوكاریی  له وه ی 
و  مه ترسییه وه   كه وتووه ته   ئه مریكاوه  
بانكه   ئه و  لقه كانی   هه موو  له سه ر  كاریگه ریی 

سه راسه ری   له  
داناوه . جیهاندا 
ڕۆیتێرز ڕایگه یاندوه  
ئه وه ی   سه ره ڕای  
ئورووپا  یه كیه تیی 
پاراستنی   هه وڵی   له  

و  شیركه ت  زۆربه ی   به اڵم  دایه ،  به رجام 
ترسی  له   ئورووپایی  واڵتانی   بانكه کانی  
سزای  ئه مریكا یان له  ئێران كشاونه ته وه،  یان 
كه م  به رچاو  شێوه یه كی   به   چاالكییه كانیان 
كردووه ته وه؛  به اڵم شیمانه ی  ئه وه  ده كرێ كه  
مه قه ڕه كه ی   كه   ئورووپا  وه به رهێنانی  بانكی  
گه مارۆكانی   پێبه ندی   لۆگزامبورگه،   له  
بێ. ئێران  ئیسالمیی  كۆماری   دژی   ئه مریكا 
ئه عزه می   سه در  مێركێل،  ئه نگێال 

هه موو  كه   ڕایگه یاندبوو  پێشتر  ئاڵمان 
بڕیار  كه   ئازادن  بانكانه   و  شیركه ت  ئه و 
بده ن. ئێران  له   كشانه وه   یان  مانه وه   له سه ر 
ئەوەی  پاش  حەوتوو   دوو  نیزیکەی 
بە  دەنگیان  ئورووپا  پارلمانی  نوێنەرانی 
گەاڵڵەیەک دا،  کە بانکی وه به رهێنانی ئورووپا 
هاوکاریی ئیران بکا، بەاڵم سەرۆکی ئەو بانکە 
باشی  بە  وای  ئەوان  که   کردوه   ئاشکرای 
هه بێ. ئێران  لەگەڵ  هاوکارییەکیان  هیچ  نازانن 
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هەستی خۆشی 
ژیانی سەربەستی

تێڕوانینی یاسا  و شه ریعه ت بۆ فێمینیزم 

بوو، دێوەڕەشەی  مانگی گەالوێژی هاوینی ١٣6٢ی هەتاوی  سەرەتای 
جەماران پێشی بەتیشکی خۆر گرتبوو، هەناسەی زەوی ڕاگرتبوو، بەری 
بە خۆڕەی ئاوی چۆم  و بە نزیکبوونەوەی گەاڵوێژی جوان گرتبوو کە لەو 
مانگە دا هیواکانی کوردە چاوی بە دنیای ڕوون کردبۆوە، دێوەی جەماران 
4ساڵ دەبوو دەستی بەسەر هەبوون و ژیاندا گرتبوو کارێکی کردبوو کە 
لە هیچ  دنیایەکی بێ  دەنگ، جووڵە  نوقم کردبوو  لەتاریکی  دا  ناوچەکەی 
شتێکەوە نەدەهات و نەدەبیسراو نە هەناسەی زەویش بەشنەی بەیان خۆی 
ویشک  و  مردن  بۆنی  بڕابوو  لێ  هاژەیان  ڕووبارەکانێش  چۆم  دەنواند. 
بوون بە گیان لەبەر و بێ گیانی داگرتبوو سەرەڕای ئەو دێوەی جەماران 
دەکــرد.  تاریک  دنیای  دیکە  ئەوەندی  ــۆوە  دەب نیزیک  پاییزییش  خەفەتی 
خەڵکێک کە بە هەموو ناخۆشی  و دەرد و ڕەنجی کۆیلەتی لە ژێر پۆستاڵی 
داگیرکەران  و کەوتنە بەر گرمەی تۆپ  و ئاور و ئاسنی کوردکوژان  و لەژێر 
قورسایی ئەو زوڵمە زۆرەدا، چەند ساڵێک بوو هەستیان بەو ناخۆشییە   لە 
و  کوشتن   لە  بەڵکوو  ئینسانی،  سەرەتایی  ژیانێکی  نە  کە  کردبوو  ژیاندا 
لە سنەی خۆڕاگر هەر ٣  بەهارە جوانەکەیان  ئاوری وێرانکەری  بڕین و 
ساڵ پێشتر لەبیر مابوو، دابارینی هەموو جۆرە گوللەیەک، دیاریی دێوی 
جەماران بوو بۆ خەڵكی کوردی زوڵملێکراو، بەتایبەتی بۆ خەڵکی ناوچەی 
سنەی خوێناوی. بۆیە لەو ڕۆژانەدا، هیوا بە ژیان لەژێر پەڵەهەوری چڵکنی 
ده سه اڵتی ئیسالمیدا شاردرابوونەوە و تۆزی مەرگ لە دێوی جەمارانەوە 
بە سەر خەڵكی کوردستاندا دەنیشت.
لە  خۆشەدا  هاوێنە  لەو  ڕووناکی  مزگێنیی  سەرئەنجام  نەکێشا  زۆری 
جاروبار  و  باڵندەکان   دەنگی  و  گەرما  دەبیسترا.  گالوێژ  ڕۆژی  یەکەم 
گەرمادا  قرچەی  لە  دەبیسترا.  ــەر  دەورووبـ لە  ڕێژیم  تۆپەکانی  گرمەی 
بە جۆرێک  بارانێکی خوناو،  داباری،  باران  و  هێنا  لەپڕ هەورێکی ڕەشی 
بوو  کــۆاڵن  و  کوچە  بــوو،  دروســت  ئاواییدا  لەنێو  تایبەت  جموجۆڵیكی 
باران  ماڵ.  ئەو  بۆ  ماڵ  لەو  غارغارێن  مندااڵن  و  هاتوچۆی  مەیدانی  بە 
ناوچەکە  لە  وردەوردە  خەمیان  تۆزی  دڵۆپەکانی  و  دامرکاند  تەپوتۆزی 
دەشــۆردەوە. تۆزی فەرامۆشی نەما، ڕوویەکی گەش وردە وردە هەموو 
ئاوایی تەنی. پێشمەرگەکان هەر چەند هەموو لەشیان ماندوویی لێ دەباری، 
بەاڵم بە دڵێکی پڕ لە ئەوین  و خۆشەویستی بۆ کوردستان لەنێو خەڵكی 
خۆیاندا ئۆقرەیان گرت و هەستیان بە تەنایی کرد. هاتنی ئەوان دڵی ژاکاوی 
خەڵکی زیندوو کردەوە، خەڵك باوەشیان بە ڕۆڵەکانیاندا دەکرد و بەگشتی 
بزەی شادی نیشته  سه ر لێوی خەڵک. لەمێژ بوو پیشمەرگە نه هاتبوونه وه  
ئه و ناوچەیه ، بۆیە ئەو هاوینە گەرمە بۆ ئەوان بوو بە بەهارێکی سەرسەوز 
ئەگەر  ئــەوە   کە  دەکــرد  بوونی دەسەاڵتی خۆماڵیی  بە  و خەڵک هەستی 
ماوەیەکی کەمیش بێ، هەستکردنه  بە سەربەستیی ژیان.
لە  دێموکرات  کوڕانی  هەتاوی  ١٣6٢ی  ساڵی  گەالوێژی  یەکی  ڕۆژی 
هانیس،  ئاواییەکانی  بە  خۆیان  پشوودان  بۆ  خۆڕاگر  سنەی  مەڵبەندی 
خەیارە، کانی بچکۆلە و نەڕاندا کرد، ئەم حوزوور و ئامادەییە، ئەگەرچی 
بۆ ماوەیەکی کورتی چەند ڕۆژەش بێ بەاڵم ورەیەکی بەرزی بە خەڵکی 
ژیانێکی  گــونــدانــە  ــەو  ئ خەڵکی  ــدەدا،  ــەن ســەروب ــەم  ل هــەرچــەنــد  بەخشی. 
دابین دەکرد،  ژیانی خۆیان  بە دژواری  لە ڕاستیدا  و  نەمرنەژیان هەبوو 
بەاڵم بۆ ڕۆڵەکانیان ئامادە بوون سەر و ماڵیان دانێن و حیزبیش هەستی 
بەوە کردبوو کە ئەو خەڵکە خەباتگێڕە سەرەڕای کەمداهاتی  و دەسکورتی، 
چۆنیان پێشمەرگە دەژیاند. ئەوان بە میوانداری لە پێشمەرگەکانیان هەرچی 
حیزبی  دەنا،  پێشمەرگەیان  ئیختیاری  لە  بە سەخاوەتەوە  بردبایە  شکیان 
دێموکراتی کوردستانیش ئەو خزمەت و پێزانینەی هیچکات لەبیر نەکردووە 
و بە چاوێکی ئەمەگناسییەوە ڕوانیویەتیە ئەو زەحمەتەی خەڵکی.
هێزەکانی کۆماری ئیسالمی کە هەستیان بە بوونی پێشمەرگە لەو دەڤەرە 
کرد، بە هێزێکی بێ ئەژمار و بە پشتیوانیی چەکی قورس  و هێلیکۆپتیر، 
قارەمانەکانی  پارتیزانه   دا.  خەیارەی  هانیس  و  بەرزاییەکانی  پەالماری 
دێموکرات باشیان ده زانی هه ڵۆی به رزه فڕ باشتر ده ڕوانێته  ده شتایی و بە 
هۆی زاڵبوونی بەسەر دەڤەرەکەدا، هه مووی له  ژێر دەسەاڵت و هێژموونیی 
بەرزاییەکانی  بۆ  کەمینیان  بەیانی  ٣ی  کاتژمێر  بــه ره و  بۆیه   دایــه .  خۆی 
پشت ئاوایی نارد و لێی دامه زران. هێزی پێشمه رگه  تازە خه و به  چاویاندا 
ئەو  هەموو  و  کرد  به کرێگیراو  هێزی  هاتنی  بە  هەستیان  کە  بوو   چوو 
تێکۆشەرانەی لە کەمیندا بوون، قامک لەسەر ماشەی چەکەکانیان چاوەڕوان 
مانەوە تا ئەوەیکە سەعاتی 5ی بەیانی یەکەم دەستەی بەکرێگیراوان کەوتنە 
ڕایان کرد.  بەرەو دواوە  ئەوانی دیکە  ئەوەی کوژرا، کوژرا و  کەمینەوە. 
بە بەرزبوونەوەی ده نگی تەقە، قارەمانانی دێموکرات هەموو بەرزاییەکانی 
بەسەختی  بەرزاییەکانی  هەموو  لە  شەڕ  گرت.  نەڕانیان  و  بچکولە  کانی 
بوو  ئەوەندە گەرم  بەیانی شەڕ  کاتژمێر 8ی  تا  بەجۆرێک  پێکرد  دەستی 
کۆماری  هێزی  سەرەنجام  نەبوو،  سەنگەراوسەنگەر  کردنی  توانایی  کە 
ئیسالمی تێک شکا و بە سەرشۆڕی کشایەوە دوایە.
هێزەکانی ڕێژیم پاش ماوەیەک خۆیان سازمان دایەوە و لە شاری سنەوە 
هێزێکی زیاتریان هێنا و لە سەڵواتاوا و گەزگەزارە و میاوەڕانەوە هێرشێکی 
بەرامبەریشدا تێکۆشەرانی دێموکرات  لە  پێکردەوە.  پان  و بەرینی دەست 
دەستەوەستان نەمانەوە و خۆیان سازمان داوە و چاوەڕوانی  هێرشکەران 
مانەوە. هەر ئەوەش بوو بە هۆی ئەوە جارێکی دیکە هەڵۆکانی چەمشار و 
کوڕەی میانە لێیان ڕاسان  و زەبرێکی دیکەیان لە دوژمن وەشاند، بەمجۆرە 
دوژمنیان  خــۆڕاگــری،   شــەڕی  ١5 سەعات  مــاوەی  تا سەعاتی 8ی شەو 
تێکشکاند و زیاتر لە ٧0 کەس له  هێزه کانی ڕێژیم کوژران  و ژمارەیەکیش 
چرایەکی  بە  بوو  کە  ڕۆژە دا  لەو  کورد  ڕۆڵەکانی  خوێنی  بوون.  بریندار 
ڕووناکیدەری ڕێگای تێکۆشان، شەهیدبوونی ٣ پێشمەرگە و برینداربوونی 
8 پێشمەرگە بوو کە یەکێک لە بریندارەکان فەرماندەی قارەمان سەروان 
دەرسێکی  زاگرۆس  بەرزەفڕەکانی  هەڵۆ  بەمجۆرە  بوو.  کەریم نژاد  ئیقباڵ 
ورەی  دیکە  هێندەی  توانییان  و  دا  ئیسالمی  کۆماری  هێزی  بە  باشیان 
خەڵکی ئەو ناوچەیە بەرز بکەنەوە و بە کۆماری ئیسالمی بڵێن پێشمەرگە 
هەڵقواڵوی نێو کۆمەڵگه ی کوردەوارییە و هیچ هێزیک ناتوانێ لەبنی بێنێ. 
»نەڕان«  ئاوایی  لە  قارەمانانەیە  عەمەلیاتە  ئەو  دوای  هه ر  پێشمەرگەکان 
مانەوە و دوژمن نەیوێرا خۆ لە قەرەیان بداتەوە.

برایم چووکەڵی

خەدیجە مەعزووری 

به   داخراون  و  که   واڵتانه ی  ئه و 
نه گه یشتوون،  فه رهه نگی  په ره گرتوویی  
کۆمه اڵیه تییه کان  کولتووری  و  مانا  له   زۆر 
جنێو  وه ک  ئێستاش  نه ناسراون  و  لەالیان 
باره ی  له   ده برێن.  به کار  ناتۆره   و  ناو  و 
و  هه یه   تێگه یشتنه   ئه و  هه ر  فێمینیزمیشه وه  
له   که   پیاوانه ی  ئه و  ته نانه ت  پیاوان  له   زۆر 
نین،  ئاشنا  فێمینیزم  له گه ڵ  ژیاون،  ڕۆژئاوا 
له  ڕاستیدا هه ڵسووکه وتی نەرێنییان له گه ڵیدا 
هه یه . ئه وه ش له به ر ئه وه یه  که  نازانن فێمینیزم 
چیه   و هه موو لق  و پۆپه کانی فێمینیزم تێکه ڵ 
ده که ن  و لێکیان جیا ناکه نه وه . ئه و واڵتانه ش 
واڵتانه دا  له و  حاکمه ،  تێدا  دێموکراسییان  که  
و  ئابووری   و  سیاسه ت   نێو  چۆته   فێمینیزم 
به   کۆمه اڵیه تییه کانه وه ،  مه سه له   و  کو لتوور 
ئه و  بنه ڕه تیی  قانوونی  گشتی  شێوه یه کی 
مرۆڤدا  مافی  میساقه کانی  له گه ڵ  واڵتانه ، 
جیاوازییان زۆرکه مه   و هه موو هاوواڵتیان به  
ژن  و پیاو به هه ر ڕه نگ و ڕه گه زه   و ئایینێکه وه  
یه کسانن.  و  یه ک   وه ک  قانوون  به   به رامبه ر 
له به رچاوده گیرێ  و  له و واڵتانه دا وا  قانوون 
وا داده ڕێژرێ که  هاونیشتمانانی ژن  و پیاو 
به   خۆیاندا  له نێوان  به رامبه ری  و  یه کسانی  
مانای  به   فێمینیزم  پێبکه ن.  هه ست  ته واوی 
دیتنه وه ی  و  پیاو  ژن  و  مافی  به رامبه ریی 
سته م  کۆمه ڵگه دایه ،  له   ژن  واقیعیی  جێگای 
یاسا  پێشێلکردنی  وه ک  ڕه وادیتن  ژن  به  
ده کرێ. لێ  چاوی  مرۆڤ   مافه کانی  و 
واڵتانی  له   زۆر  و  ئێران  قانوونی 
ئه ساسی  سه ر  له   زیاتر  ده ورووبه رمان 
ئایا  به اڵم  دانراوه ،  ئیسالمی  شه ریعه تی 
جاڕنامه ی  له   مرۆڤ  بۆ  که   مافانه ی  ئه و 
جیهانیی مافی مرۆڤدا هاتوون، لە شه ریعه تی 
ئیسالمیشدا بێ زیاد  و که م وه به رچاوگیراوه ؟
باس  گشتی  به   ئیسالم  شه ریعه تی  دیاره  
و  ده کا  مرۆڤه کاندا  نێوان  له   مساوات  له  
ده کا،  ته وافوق  ته فاهوم  و  ته بایی  و  له   باس 
ڕه خنه   مەسەلە  هێندێک  له  سه ر  ژنان  به اڵم 
ئه م  دیاره   که   ده گرن،  ئیسالم  له  شه ریعه تی 
پاساو  دینییه کانه وه   زانا  الیه ن  له   ڕه خنانه  
مافه کانی  له   زۆر  ده بینین   ده درێنه وه  و 
ناته بایی. ده که ونه    شه ریعه تدا  له گه ڵ  ژنان 
چه ند نموونه یه ک ئاماژه  پێ ده که ین که  سه دان 
ده کرێ،  ڕه چاو  ئیسالمیدا  واڵتانی  له   ساڵه  
ئه وه نده ی  دوو  نێرینه   میراتی  به شه   وه ک: 
البردنی  که   ته اڵق  مێیینه یه ،  میراتی  به شه  
له   )خستنی(  له قاندنی  به   هاوسه رییه   کۆتی 
الیه ن مێرده وه ، خوێنبایی ژن نیوه ی خوێنبایی 
پیاوه ، دوو ژن به  شاهیدێک حیساب ده کرێن، 
فره ژنی بۆ پیاو ڕەوایە و... که  ئه وانه  له گه ڵ 
زاراوه ی  بۆیه   دان.  ناته بایی  له   فێمینیزم 
ئه ده بیاتی  نێو  له   که   ئیسالمی  فێمینیزمی 
ده کرێته وه .  ڕه ت  هاتۆته  ئاراوه ،  فێمینیستیدا 
ئه گه ر مه به ست له  فێمینیزمی ئیسالمی ئه وه یه  
ده بێ  موسوڵمانن،  ئێمه   ژنانی  چونکه   که  
به رامبه ری   و  فێمینیزم   له   تایبه تی  جۆرێکی 
وه به رچاوبگرن،  خۆیان  بۆ  یه کسانی  و 

ئه وه  بابه تێکی بێ سه مه ره . له به ر ئه وه  ژنانی 
ده ڵێن  مه سیحیش  بوودایی  و  و  یه هوودی  
مه سیحین  و  بوودایی   یان  یه هوودی  ئێمه  
خۆمان  شێوه ی  به   فێمینیزممان  ده بێ   و 
بژین.  دیکه   جۆرێکی  به   ده مانهه وێ  هه بێ  و 
ڕادیکاڵ(  )فێمینیزمی  فێمینیزم  ئارمانه کانی 
دایه ،  ناته بایی  له   ئیسالم  مه زهه ب  و  له گه ڵ 
به اڵم »نه وال سه عداوی« فێمینیستی ناسراوی 
ئاڵوگۆڕه   که   باوه ڕه یه   ئه و  له  سه ر  میسری 
ئیسالمیدا  مه راجیعی  له   چاکسازییه کان 
ژنان  به   گه یاندن  سوود  خزمه ت  له   ده توانێ 
له  قات  سێ  سته می  وه ربگیرێ.  لێ  که ڵکی 
چینایه تی  و  )میللی،  هه یه   عه ره ب  ژنانی   سه ر 
جینسی( هۆی سه ره کیی بوونی ئه م سته مانه ، 
ئیسالم نیه ، به ڵکوو پیاوساالرییه  که  له  ڕاده ی 
هۆی  ئه وانه   هه یه   و  نه ته وه ییدا  و  جیهانی 
جۆراوجۆر  ته فسیری  مێژوودا  له   سه ره کین. 
له سه ر  ئیسالمی  جۆراوجۆری  مه راجیعی  له 
ته فسیری  نابێ  حاڵێکدا  له   هاتووه .  ژن 
جۆراوجۆر له  ژن بکرێ، له  یاسادا ژن ده بێ 
وه ک مرۆڤ سه یری بکرێ  و  جێگای شیاوی 
ده بێ  قانوونییه کان  مادده   دابنرێ  و  بۆ  خۆی 
ده کرێ  کاتێک  ئه وه ش  بکه ن،  ژن  له   داکۆکی 
بنه ڕه تی«  »یاسای  قانوونییه کانی  مادده   که  
له گه ڵ مادده کانی مافه کانی مرۆڤدا ناته با نه بن.

فێمینیزم له  یاسادا 
کێشه ی  بواری  له   چاالک  ژنانی  گشتی  به  
به  حقووق  و  داوه  که   ژندا، هه میشه  هه وڵیان 
بواره کانی  له   پیاوانیش  که   بگه ن  ئیمتیازاتێک 
فه رهه نگی  و  و  کۆمه اڵیه تی  سیاسی  و 
هه روه ها  ده بن،  سوودمه ند  لێی  ئابوورییه وه  
به رامبه ره که ی  له گه ڵ  نه بی  جیاواز  ده بێ  ژن 
قانوون  و  داخه وه   به   به اڵم  کۆمه ڵگه دا؛  له  
و  میرات  وه ک  بواری  زۆر  له   شه ریعه ت 
ده کا.  پیاو  له   پشتیوانی  شایه تیداندا  و  ته اڵق 
به   دواکه وتوو  واڵتانی  له   فێمینیست  ژنانی 
ڕۆژهەاڵت  ژنانی  کوردستاندا،  له   تایبه تی 
ئه وه   هه وڵیان  هه موو   ١٣5٧ شۆرشی  دوای 
نه درێ  ئیزن  و  بکا  حیمایه تیان  قانوون  بوو  
بە  و  بخرێ  ژێرپێ  ژن  حقووقیی  که سایه تیی 
بچنه  و  بکرێ   نه فی  شووکردن  دوای  تایبەت 
به   ژن  ڕاسته   پیاوه کانیان.  که سایه تیی   سه ر 
ژیانی هاوبه ش پێکهێنان تێکه ڵ به  پیاو ده بێ  و 
یه کتر ته واو ده که ن، به اڵم ژن نابێ له  بازاڕی 
کاردا سه ربه ستیی خۆی له ده ست بدا و ده بێ 
بداتێ  و  خۆی  شیاوی  جێگای  قانوون  لێره دا 
ته حقیری نه کا و ژن بتوانێ سه ربه ست بێ بۆ 
کارکردن  و بڕیاردان لە ماڵەوە و لە کۆمەڵگه دا.
ئاڵوگۆڕه   و  قابیلی  که   دیارده یه که   قانوون 
تا  ئاسانتره   قانووندا  له   پێکهێنان  ئاڵوگۆڕ 
خوازیاری  ژنان  کۆمه ڵگه دا.  له   گۆڕانکاری 
دان.  یاسا  بواره کانی  له   زۆر  له   چاکسازی 
لێبکا  پشتیوانییان  یاسا  ده که ن  داوا  ئه وان 
حه قی  قانوون  وه رگرتن،  ته اڵق  مافی  له  
کاردا  له   نابه رامبه ری  ژن،  به   بدا  »حضانت« 
نه بێ له  نێوان ژن و پیاودا ژن وه ک جینسی 

چاوی  ده سته وه ستان  زه عیف  و  و  دووهه م 
لێنه کرێ، مافی خۆهه ڵبژێران  و هه ڵبژاردنی هه بێ.

وه ک  و  بگرێ  ژن  پشتی  قانوون  ئه گه ر 
بواره کاندا  له  هه موو  و  له  کۆمه ڵدا  ئینسانێک  و 
سزابدا،  وه به رچاونه گرانی  و  بیسه پێنێ  
ورده ورده  ئه م قانوونانه  ده بنه  عاده ت  و خه ڵک 
دیاره   ده گرن،  وه به رچاویان  ده زانن  ئه رکی  به  
ئه وه  ده موده ست ناکرێ و زه مانی ده وێ، به اڵم 
له سه ر  ته واوی  کاریگه ری  ده توانێ  قانوون 
سه ریه تی  له   مرۆڤ  چونکه   دابنێ،  کۆمه ڵگه  
بگرێ.  وه به رچاوی  و  ببا   به ڕێوه   قانوون 

ده رئه نجام : 
فێمینیزم وه ک دیفاع له  مافه کانی ژن ڕاستییه کی 
نه   که   ئه مڕۆیه ،  دونیای  حاشاهه ڵنه گرتووی 
ده توانین له  چوارچێوه ی جوغرافیایی، فه رهه نگی  
نه   بکه ینه وه  و  به رته سکی  تایبه تیدا  سیاسیی  و 
ده شتوانین وه به رچاوی نه گرین  و باسی لێ نه که ین. 
بزووتنه وه ی فێمینیزم له  سه رانسه ری جیهاندا، 
وه ک هێزێکی کۆمه اڵیه تی   و سیاسی به  شێوه ی 
نوێ هاتۆته  گۆڕێ. ئێستا زۆربه ی هه ره  زۆری 
ده وڵه تان   و ڕێکخراوه  چه په کان به  تایبه ت هێندێک 
له  حیزبه  سه ره کییه کان بوونی فێمینیزمیان قبووڵ 
کردوه  و ئه م بزووتنه وه یان وه ک بزووتنه وه یه کی 
سه ربه خۆ که  بۆ وه دیهێنانی مافه کانی ژن هه وڵ 
پێداناوه .  دانیان  و  ناسیوه    به ڕه سمی  ده دا، 
بزووتنه وه ی فێمینیزم که س نیه  نه یناسێ  و قسه ی 
خۆی له  سه ر نه بێ. بزووتنه وه یه کی گه وره یه   و 
به  ئاشکرا و ڕاشکاوی مه سه له کانی ژنان دێنێته  
گرتۆته وه .  جیهانی  قاڕه کانی  هه موو  گۆڕێ  و 
بووه  دایک  له   چه پدا  نێو  له   بزووتنه وه یه   ئه م 
 و له  واڵتانی سه نعه تی  و پێشکه وتووی ڕۆژئاوا 
زۆری  به شێکی  ئێستا  هه ڵداوه  و  سه ری 
له   واڵتانی جیهانی سێهه میشی گرتۆته وه . به اڵم 
ئێستا  بوو،  نه ناسراو  پێشتر  ئه گه ر  کوردستاندا 
به و جۆره ی که  هه یه ، ناسراوه ، به اڵم مخابن لێرە  
و لەوێ به  پێچه وانه  لێک دراوه ته وه  و ته نانه ت 
بێ ئه وه ی بزانین فێمینیزم چیه ، مانا و واتاکه ی 
به  هه ڵه  کوتراوه  و زیاتر به  واتای ژنساالری لێک 
دراوه ته وه  تا به م شێوه یه  پیاوان هان بده ن پێشی 
پێ بگرن  و له  به رامبه ریدا ڕاوه ستن  و دژکرده وه  
ناتۆره ی غه ڵه تی  ناو و  نیشان بده ن  و ته نانه ت 
به سه ردا ببڕن. هه ڵبه ت  له م باسه دا ئیشاره  به وه  
کراوه  که  هه ر گرووپێک له  فێمینیسته کان دیفاع 
جا  ده گرێته وه ،  مرۆڤ  که   ده که ن  کێشه یه ک  له  
توندڕه وی  زۆر  فێمینیستانه   له و  به شێک  دیاره  
ده که ن یا ئه و کێشه یه ی که  به شێکیان دیفاعی لێ 
ده که ن، ڕه نگه  الی ئه وان ڕه وا بێ، به اڵم بۆ منی 
ڕادیکاڵ  بێ.  سه یر  کورد،  به تایبه تی  و  شه رقی  
فیمینیستەکان دەڵێن بۆیە پیاو دەسەاڵتی بەسەر 
منداڵی دەبێ، ڕێگاچارەی  ژندا هەیە چونکە ژن 
ئەو مەسەلەیە لەوەدا دەدۆزنەوە کە دەوڵەتەکان 
و  بکەونەوە  ئازمایشگا  لوولەی  فکری  لە  دەبێ 
من  بۆیه   هه ر  بگەیەنن،  پێ  لوالنەدا  لەو  منداڵ 
دیفاع له  فێمینیزمێک ده که مەوە که  دڕوویه ک له  
قالبی ژنی چه وساوه ی کورد ده ربێنێ، نه  ئه وه ی 
بۆخۆی ببێته  کۆسپ له  به رده م کێشه کاندا. پێم 
خۆشه  ئاماژه  به وه  بکه م که  له م سااڵنه ی دواییدا 
هێندێک له  ڕووناکبیرانی ژن  و پیاو، چ له  ده ره وه 
هه نگاوی  زۆر  کوردستان،  نێوخۆی  له   چ   و 
فێمینیزم  ئه وه ی  بۆ  هێناوه ته وه   هه ڵ   به که ڵکیان 
و  کار  هه یه   و  که   به وجۆره ی  و  هه ڵسه نگێنن  
چاالکی ده نوێنێ، پێناسه ی بکه ن. به اڵم له وجۆره  
قوواڵیی  بچنه   بێئه وه ی  هه بوون  که سانه ش 
به  شێوه ی  له  دژی ڕاوه ستاون و  فێمینیزمه وه ، 
جۆراوجۆر له  سه ریان نووسیوه   و ڕوومایه کی 
دیارده یه .  ئه م  پاڵ  داوه ته   نائینسانییان  و  دزێو 
به وجۆره ی  دواکه توودا  واڵتانی  له   فێمینیزم 
ویستوویانه ، لێکیان داوه ته وه   و مانایان کردۆته وه ، 
به  تایبه ت له و واڵتانه ی که  دیکتاتۆڕی حاکمه   و 
به  بڕوای من  یه که م ده کا.  یان مه زهه ب قسه ی 
خه ڵکی  که   نییه   ترسناک  دیارده یه کی  فێمینیزم 
دزێویش  و  سه یر  دیارده یه کی  یا  بترسێنن،  پێ 
نیه  که  کۆمه ڵ نه توانێ ته حه مولی بکا. ئێمه  ئه و 
الیه نانه  وه به رچاو ده گرین  و په ره ی پێده ده ین که  
خزمه ت به  ژن و به  کێشه ی ژن بکا یا له  خزمه ت 
ته بایی  ئاسایش  و  بۆ  و  بێ   مرۆڤدا  سه رجه م 
بدا.    هه وڵ  بنه ماڵه دا  و  کۆمه ڵگە  له   مساوات   و 



ژماره :11٧٣٠
٣١ی پوشپەڕی ١٣٩٧  _  ٢٢ی جوالی ٢٠١٨

نه  ئاو كۆتایی  بۆ هه یه   و نه نووسین له سه ر ئه و
نه  مانگ له م ئاسمانه  ئه بڕێ   و
نه  شێعری  ئێمه ش له سه ر ئه و

نه  هه اڵڵه  سوورایی  ئه چێته وه   و نه  خوێنی  ئه و
قاسملوو به فرێكی  سووره   و... كلوو... كلوو

چوار وه رزه  به سه رماندا ئه بارێ ...
جارێك ئه مانكا به  یاقووت  و

جارێكی  دی  به  دارهه ناری  به ر مانگه شه و
وه كوو زه رده خه نه  كاڵه كه ی 

پڕمان ئه كات له  سروودی  نه رم نه رم
وه كوو قوڵپه ی  زنه ی  برینی  له  گه رووماندا

ئه بێته  لرفه ی  سروودی  گه رم گه رم
*

له  ماڵه كانماندا... قاسملوو
جوانترین دره ختی  حه وشه یه   و

نازدارترین گوڵدان  و ئینجانه یه   و
پاكترین شووشه ی  په نجه ره یه   و

یه كه مین ڕه فه ی  كتێبخانه یه   و
قوڵینه ی  نانه   و

قه ڵه م دانه  و په رداخه   و
گڕوگاڵی  منداڵه كانمانه  ... قاسملوو!

هه موو ساڵێ  له م ڕۆژه دا
ئه گه ڕێته وه  ژووره كانمان

ئه بێته وه  به  هه تاوی  به ر هه یوان
به  په پووله  پاییزه   و

دێته وه  سه ر پێخه فه كانمان
وه لێ كه  دێته وه  به  ده ستی  به تاڵ 

نایه ته وه  قاسملوو
ئه و له گه ڵ  خۆیدا به  باوه ش تریفه  دێنێته وه 

شێعری  سه وز به  ده سته وه   و
سنگی  ئه بێته  پووره  هه نگ  و

هه نگوین له  قسه یدا  و به سه ر هه ژاراندا
ماڵ  به  ماڵ  ئه یبه خشێته وه 

ئه و هه روا خۆی  ته نیا ناگه ڕێته وه 
به  ئاوه ڵی  شه فه ق نه بێ  ناگه ڕێته وه 

له گه ڵ  نه وڕه سی  سپیدا نه بێ  ناگه ڕێته وه 
له گه ڵ هۆره ی  دوا شه هیددا نه بێ  ناگه ڕێته وه

ئه و هه روا ته نیا خۆی  ناگه ڕێته وه 
له  سنه وه  مشتێ  له  خۆڵی  »ئاویەر « دێنێته وه 

له  سه قزه وه  فرمێسكی  بێوه ژنێك  و
له  مه هاباده وه  سروودی  هه ڵۆیه ك  و
له  كرماشانه وه  به  سواری  ئه سپێكی 

»تاق بوستان« دێته وه

ئه و هه موو ساڵێ 
وه كوو نێرگز ئه گه ڕێته وه !

*
قاسملوو له  شته  هه ره  بچووكه كاندا ده رئه كه وێ 

ئه گه ر باش ورد بیته وه :
له  خانه كانی  سه ر باڵی  په پووله دا

یه كێكیان ئه وه !
له  كراسی  گوڵ گوڵی  كیژۆڵه یه كدا

هه ره  سووره كه یان ئه وه !
له  ئاگرداندا پشكۆ هه ره  گه شاوه كه یان ئه وه

له  پۆله  مه لی  كۆچه ریی  ئێوارانی  هاویندا
ئه وه ی  له  پێشی  پێشه وه یه  ئه وه

ئه گه ر باش ورد بیته وه 
له  بندینی  ڕووبارێكی  ڕووندا

ئه و ماسییه ی  كه وتۆته  پێش كاروانی  ماسییه وه 
باریكه ڵه  سپیه كه یان

ئه وه  ئه وه !
ئه گه ر باش ورد بیته وه 
له  تیرێژی  ئه و هه تاوه ی 

ئه چێته  نێو زیندانه كانه وه ... تاڵێكی  گه وره ی  ئه وه 
له  كه وانه ی  په لكه ڕه نگینه دا

كام ڕه نگیان له  هه موویان ڕووخۆشتره ... ئه وه ، ئه وه 
له  شه قامه  ڕاپه ڕیوه كاندا كام شه قامیان

هاواری  بڵندتره ... ئه وه  ئه وه !
قاسملوو خۆی  یه كێكه  و

به اڵم هه موویشیان ... ئه وه !
*

ئاماده یه ... له  ناوماندا... ئاماده یه 
له سه ر كورسی  دڵمان دائه نیشێ 

له  چاوماندا... گلێنه یه 
له  ده نگماندا ژێی  هاوار  و زایه ڵه یه

په نجه ی  ئه بێ  به  قه ڵه م  و
سنگی  ئه بێ  به  ده فته ر  و

سه ر  و ملی  مایكرۆفۆنی  به رده ممانه   و
خوێنه كه یشی  چرای  سووری 

داگیرساوی  نه وه  له  دوای  نه وه ی 
ئه و خه ڵكه یه 

ئاماده یه ... له  )سه ر(ماندا ئاماده یه
وه كوو عه شق بۆ ئازادی 

وه كوو په یام بۆ دواڕۆژ  و
وه كوو باران ئاماده یه 
لێره  بین  و لێره  نه بین

ئه و لێره یه 
خۆی  یه كێكه  و هه زارانه   و
هه زارانه   و خۆی  یه كێكه   و
له گه ڵماندا وره ی  شاخه   و

بۆ چركه یه ك
ئه م مێژووه  جێناهێڵێ 

زیندووێتی  وا له  په یامدا
نه ك جه سته دا

مانه وه  وا له و زه نگه دا
كه  به رده وام لێ  ئه دات  و

هەمیشە قاسملوو... هەمیشە...
كه  به رده وام ڕێ  ئه كات  و
به رده وامیش ئااڵی  خۆر  و

ئااڵی  شه هید  و ئااڵكه ی 
ئه و هه ڵ ئه كا!

*
دوو باڵنده  هێالنه كه یان چێ  ئه كرد

پووشیان هێنا 
پووش له  كازیوه ی  هه واری  قاسملوو بوو!

دوو منداڵی  سه ر قۆچكه تاشی  شوكاكی  كۆالره یه كیان هه ڵئه دا
 كۆالره كه  كاغه زه كه ی  

له  ڕه شنووسی  بیره وه ریی  قاسملوو بوو 
دوو دڵداری  جێژوانێ له  »بانه «دا

سوێندیان بۆ یه كتری  ئه خوارد
 سوێنده كه یان به  جامانه   و به  كاڵوی  قاسملوو بوو

دوو زیندانی  له  ناو ژووری  سێداره دا
به  ده نگی  به رز گاڵته یان به  مه رگ ئه كرد

هه ره  دیاری  ئه و گاڵتانه 
نوكته یه كی  به جێماوی  قاسملوو بوو

له  یه كه م ڕۆژی  مه شقدا
یه كه مجار بوو، ده ستێك بێت  و
پێشمه رگه یه ك فێری  ته قه  بكات
ئه ویش ده ستی  قاسملوو بوو!

لێره  چه ندین مێژووی  بچووك بچووك هه بوون
چیانكه و پێیان نه ئه گرت

تا ڕه وڕه وه یه ك په یدا بوو
به وه وه  فێری  ڕۆیشتن بوون

ئه ویش ڕه وڕه وه ی  مێژووه كه ی  قاسملوو بوو!
قاسملوو له  سلێمانی  بۆ یادگار

قه ڵه مێكی  به جێ هێشتووه 
هه موو ساڵێ  له  دووی  ڕێبه نداندا

ئه م قه ڵه مه  له سه ر گۆیژه 
شێعرێك ئه نووسێ !

له سه ر شووره ی  ئامه د بۆ یادگار
مه شخه ڵدانێكی  داناوه 

هه موو ساڵێ  له  یادی  شێخی  پیراندا
ئه م مه شخه ڵه  دائه گیرسێ !

قاسملوو له وبه ر »خابور«یش
به  ڕووكاری  قامیشلوودا

دره ختێكی  خۆی  ڕواندووه 
هه موو ساڵێ ئه م دره خته 

له  یادی  پۆلێ  ئه ستێره ی  قوربانیدا
گوڵی  خوێن  و

هێشووی  تیشك  و ئه وین ئه گرێ !
*

جووتێ  شێعری  نێره   و مێیه م
كه  پیر نابن  و هه ر گه نجن

هه موو ساڵێ  له  دیوانێكی  تازه دا
كچیان ئه بێ   و كوڕیان ئه بێ   و

شاخیان ئه بێ   و مانگیان ئه بێ   و
ڕووبار  و شه قامیان ئه بێ   و

جوانترینیان سرووده كه ی  قاسملووه !                               شێرکۆ بێکه سوه لێ  له  نێو هه موویاندا 

 »کاروانی شەهیدان«
و  دێرین  پێشمەرگەی  قادری،  ئەحمەد  ماندووبوونی  و  هەوڵ  بە 
کوردستان،  دێموکراتی  حیزبی  ئاشنای  پێنووس  و  دەنگ  بێژەری 
درا. لەچاپ  و،  کرا  ئامادە  شەهیدان«  »کاروانی  یەکەمی  بەرگی 
ئەو کتێبە کە باس لە ژیان و بەسەرهاتی شەهیدانی حیزبی دێموکرات 
دەکا، لە یەکەم بەرگیدا ژیان و سەربردەی زیاتر لە دووسەد شەهیدی 
کوردستان  کۆماری  سەردەمی  لە  کوردستان،  دێموکراتی  حیزبی 
ڕاپەڕینی  وەکوو  دێموکرات  حیزبی  خەباتی  جیاوازەکانی  بڕگە  و 
کراوەتەوە. کۆ  تێدا  هەتاویی   50 دەیەی  کۆتاییەکانی  هەتا   4٧-46

»کاروانی شەهیدان« کە بەرگی یەکەمی بە تێکۆشان و شەونخۆنیی 
ئەحمەد قادری و، یارمەتیی دۆستان و خەمخۆرانی حیزبی دێموکراتی 
بەرانبەر  لە  ئەمەگناسییە  لەوەی  جیا  دراوە،  چاپ  لە  کوردستان 
حیزبی  سوورخەاڵتی  شەهیدانی  و  خەباتکاران  سەربەرزی  بنەماڵەی 
خوێناویی  خەباتی  و  مافخوازی  لە  کۆکراوەیە  بەڵگەیەکی  دێموکرات، 
ناساندنی  بۆ  هەوڵێکە  هەروەها  و،  ئێران  کوردستانی  لە  کورد  گەلی 
"کاروانی  هەتا  نوێ،  نەوەی  بە  دێموکرات  فیداکارانی  و  شەهیدان 
شەهیدان"ی ڕێگای ئازادی و سەربەستی نیشتمانەکەیان باشتر بناسن. 
بۆ  لێدوانێکیدا  لە  شەهیدان  کاروانی  ئامادەکاری  و  نووسەر 
کتێبە  زنجیرە  ئەم  دیکەی  بەرگەکانی  ڕایگەیاند  »کوردستان«دا 
ئامادەن و لە ئەگەری دابینبوونی سەرچاوە ماڵییەکان لە چاپ دەدرێن. 
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به ر له  مااڵوایی

چه پکه گوڵێک له  گوڵزاری 
وشه  و بیری قاسملوو

کە  ــنــیــایــن  دڵ ــەوە  ــ ل دێـــمـــوکـــرات  حــیــزبــی  وەک   *
سیاسەتێکی  چونکی  ســـەردەکـــەوێ،  خــەبــاتــەکــەمــان 
لێ  پشتیوانیمان  گــەلــەکــەمــان  هــەیــە،  واقعبینانەمان 
کوردستانین. پێشمەرگەی  هێزی  خــاوەنــی  و  ــا  دەک

* دێموکرات ناسیونالیستی بەرچاوتەنگ نیە و ڕێز لە پێوەندیی نێوان نەتەوەکان دەگرێ.

ــادرێ. ــ نـ ــی ســـیـــاســـەت  ــردن ــزەک ــاری ــت ــی ــل ــی ــە م ــدا ڕێ بـ ــراتـ ــوکـ ــمـ ــی دێـ ــزب ــە حــی لـ  *

هــەڵ  گرین. ــاش  ب فیلمێکی  ئـــەوەی  بــۆ  بــدەیــن  یــەک شەهیدیش  نین  حــازر  قــەت   *
لە حیزبی دێموکراتدا کەس حەقی ئەوەی نییە بە هونەرمەند بڵێ ئاوا بکە و ئاوا مەکە. 
دەتوانین سەرنجیان بۆ الی شتێکی جالب یان جوان ڕابکێشین، بەاڵم نابێ ئەمریان پێ 
بکەین. مەسەلەن ئەوانەی لە حیزبدا کاری فیلم هەڵگرتنەوە دەکەن، کارێکی هونەری ئەنجام 
دەدەن، یانی لە واقێعدا هونەرمەندن. هونەریش لە حیزبی ئێمەدا ئازادە، هیچ کەس ناتوانێ 
بە کەسێکی هونەرمەند بڵێ دەبێ ئاوا بکەی. ئەگەر شتێکی وایش هەبوو نابێ هونەرمەند 
بچێتە ژێر ئەو بارە. چونکی ئەگەر ئەوە قبووڵ کرا بۆ داهاتووی کوردستانی ئازادیش 
باش نیە. ئەگەر هەر لە ئێستاوە پێش بەو خەتایە نەگرین، سبەینێ هێندێک فەرماندە یان 
بەرپرس بە دەخاڵەتی بێجێ لە سەر هونەر و هونەرمەند، ناهێڵن هیچ هونەرێک گوڵ بکا.
ــە  ــکـ ــەوەیـ ــە لــــەگــــەڵ ئـ ــ ــۆی ــ هــــونــــەر دەبـــــــێ بــــۆ خــــزمــــەت بــــە ئـــیـــنـــســـان بـــــێ، ب
ــەت  ــێــمــە ق ــەاڵم ئ ــ ــەر هـــەســـت پــێــدەکــەیــن بـ ــونـ ــەی هـ ــگ ــێ ــی جــێــگــە و پ ــ ــەواوەت ــ ــەت ــ ب
ــن. ــەوەی کـــە فیلمێکی بـــاش هــەڵ گــری ــ ئـ نــیــن یـــەک شــەهــیــدیــش بـــدەیـــن بـــۆ  ــازر  ــ ح

* دۆستایەتی لە ڕوانگەی ئێمەوە ئەوە نیە کە هەرچی دۆستەکانمان گوتیان، بڵێین بەچاوان! 
لەبیرمان نەچێ کە حیزبی دێموکرات خاوەنی سەرمایەیەکی گەورەیە، ئەویش هەر ئەو 
سیاسەتی سەربەخۆییەیە کە گرتوویەتە بەر. یەکێک لە ڕەمزەکانی سەرکەوتنی ئێمە هەر ئەو 
سەربەخۆییه  دەبێ. ئەو سیاسەتە چەوت بووبێ و ڕاست بووبێ، دەسکردی خۆمان بووە. 
چونکی پێمان وایە هیچ کەس و الیەنێک بە ئەندازەی خۆمان لە واقعییاتی کۆمەڵگه ی ئێمە ناگا.

دۆستێکی  هیچ  و  تایبەتی  دەوڵەتێکی  هیچ  بە  ئیجازە  دێموکراتدا  حیزبی  لە  ئێمە 
ئێمە  کــە،  بگوترێ  ســەراحــەت  بە  زۆر  با  ــدا.  ب بڕیار  ئێمەوە  لــەبــارەی  نــادەیــن  نزیک 
میللەتەکەمان  قازانجی  و  بــڕیــاردان  سەربەخۆیی  لە  واز  قــەت  دۆستایەتی  بەخاتری 
سەربەخۆییمان  پاراستنی  و  میللەتەکەمان  قازانجی  پێناو  لە  ئامادەین  بەاڵم  ناهێنین، 
شتە؛  دوو  گرینگە  پــێــوەنــدیــیــەدا  لــەم  ئێمە  بــۆ  ئـــەوەی  بێنین.  دۆســتــایــەتــی  لــە  واز 
ــاردان. ــڕی ب لــە  سەربەخۆییمانە  دووهەمیشیان  میللەتەکەمانە،  قــازانــجــی  یەکەمیان 

* تا ڕیشەی تێرۆریزم لەبەین نەچێ، تێرۆریزم خاشەبڕ ناکرێ. تێرۆریزم هۆکارە نەک 
هۆ. تێگەیشتن لە هۆیەکانی پەرەئەستاندنی تێرۆریزم _مەبەست تێرۆریزمی سیاسییە_ 
وەک بێعەداڵەتی، قەیرانی کۆمەڵگه  و ستەمی نەتەوایەتی، هێزو توانا و کاتێکی زۆری دەوێ.
ئەگەر ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست بە سەرچاوەی تێرۆریزم دەژمێردرێ، لەبەر ئەوەیە کە 
سیاسی،  ئیستراتێژیکی  پێکدادانی  و  ناکۆکی  ناوەندی  دیکە،  ناوچەیەکی  هەر  لە  زیاتر 
تێرۆریزم ڕیشەکێش  بەین نەچن،  لە  ناکۆکیانە  ئەم  تا  ئایینییە.  نەتەوایەتی و  ئابووری، 
لەگەڵ  نەتەنیا  نێونەتەوەییدا  ئاستی  لە  تێرۆریزم  دژی  خەبات  کــات  ئــەو  تا  ناکرێ. 
دەبێ  دەدەن،  هانیان  کە  دەوڵەتانەی  ئەو  گەڵ  لە  زیاتر  بەڵکوو  تاقمەکان،  و  دەستە 
دایە. دەوڵەتانە  ئەو  ســەرەوەی  لە  خومەینی  ڕێژیمی  کە  نییە  تێدا  گومانی  هیچ  بکرێ. 

)حیزبی  ــان  حــیــزبــی خــۆم هـــۆکـــاری ســەرکــەوتــنــەکــانــی  ــە  ل بــاســمــان  جـــار  * زۆر 
بوونی  و  واقعبینانە  و  ئــوســوولــی  سیاسەتی  کــە  گــوتــوومــانــە  ــردوە.  ــ ک دێــمــوکــرات( 
هــێــزی پــێــشــمــەرگــە و قــارەمــانــەتــیــی پــێــشــمــەرگــە، نــوقــتــە قـــووەتـــی حــیــزبــی ئــێــمــەن. 
کــوردســتــانــە. خــەڵــکــی  کــۆمــەاڵنــی  پشتیوانیی  گرینگتر  ئــەوانــە  هــەمــووی  ــە  ل ــەاڵم  بـ
سەرمایەی گەورەی حیزبی ئێمە پشتیوانیی گەلی کوردە. ڕازی تێکنەشکان و سەرکوتوویی 
ئێمە هەر لەوە دایە کە خەڵک حیزبەکە و هێزی پێشمەرگە بە هی خۆی دەزانێ، باوەشی بۆ دەکاتەوە 
و دەیپارێزێ. بۆیە بە الی منەوە قەت خەڵک و پێشمەرگە دوو ال نین و نابێ لێک جیا بکرێنەوە.
پێم خۆشە پێشمەرگە خۆشەویستەکان ئەوە بزانن و لەبیریان بێ کە چونکی تفەنگیان 
لەسەر شانە، نابێ خۆیان لە خەڵک بە زیاتر بزانن. ڕاستە ئێمە دەڵێن کە پێشمەرگە باسکی 
بەهێزی گەلە، بەاڵم هێزی پێشمەرگە بۆ خزمەت بە گەل پێکهاتووە. هەرچی پێشمەرگە 
بێ. جوان  خەڵکەکەی  لەگەڵ  ڕەفتاری  و  ئاکار  دەبێ  بێ،  خەڵکدا  پێناو  لە  دەبێ  دەیکا 
حیزبی دێموکرات حیزبی گەلی کوردە، پێشمەرگەیش دەبێ لە خزمەت میللەتەکەیدا بێ. 
کەوابوو هەم بۆ حیزب و هەم بۆ هێزی پێشمەرگە خەڵک لە سەرەوەی هەموو شتێکە.

خەڵک لە ڕوانگەی شەهید دوکتور قاسملووەوە
ــتـــور قــاســمــلــوودا، خەڵکی  ــی شــەهــیــد دوکـ ــان ــەک ــدوان ــێ ــن و ل ــووســی لـــە تـــــەواوی ن
بوونێکی  کــورد،  میللەتی  و  کــورد  گەلی  کــوردســتــان،  خەڵکی  کۆمەاڵنی  کــوردســتــان، 
ــەری  ــب هــەمــیــشــەیــیــان هــەیــە. خــەڵــکــی کــوردســتــان بــۆ شــەهــیــد قــاســمــلــوو وەک ڕێ
لە  ــووە.  بـ لێکدانەوەکانی  و  ــاس  ب هــەمــوو  تـــەوەری  سەرەکیترین  میللی،  حیزبێکی 
نــاکــرێ. بــە غاییبوونی خــەڵــک  ئــیــنــســانــەدا، هــەســت  ئــەم  لــێــدوانــی  یــەک نــووســیــن و 
ئەوەیکە  گــەڵ  لە  بــووە.  شتێک  هەموو  میللەتەکەی  قاسملوو،  دوکــتــور  شەهید  بۆ 
کە  شتێک  تەنیا  ده ڵــێ  ڕاشکاوانە  و  دەبــا  نــاو  گــەل«  بەهێزی  »باسکی  بە  پێشمەرگە 
خەڵک  وایە  پێی  دیسانیش  بەاڵم  پێشمەرگەکانە،  شەهیدبوونی  دەکا  ناڕەحەت  زۆری 
روو  و  بەرز  دەنگێکی  بە  و  ڕاشکاوانە  زۆر  بۆیە  ئەمانەوەیە.  هەمووی  ســەرووی  لە 
هــاتــوون«. پێک  بــە خەڵک  بــۆ خــزمــەت  »ئــێــوە  کــە  ڕادەگــەیــەنــێ  پێشمەرگە  بــە هێزی 
کاتێک کە شەهید قاسملوو هەموو تێکۆشەرانی حیزبەکەی و هێزی پێشمەرگەی کوردستان 
ئاگادار دەکاتەوە لەوەیکە »میللەتێک چاوی لێمانە«، ئیدی خۆی و سەرجەم هاوسەنگەرانی لە 
سەر ئەو ئەسڵە یەکال دەبنەوە کە، خەڵک بۆ حیزبی دێموکرات لەسەرووی هەموو شتێکەوەیە. 

ئوتریش 
شوێنی  لە  پووشپه ڕ  ٢٢ی  هه ینی،  ڕۆژی  ئوتریش  پێته ختی  ڤییه ن،  له  
بەڕێوەچوو. ناڕەزایەتیدەربڕین  کۆبوونەوەیەکی  شەهیدان،  مێنۆمێنتی 
له و ڕێوڕه سمه دا که  به به شداریی ده یان که س به ڕێوه چوو، به  دانانی چه پکه گوڵ 
خوێندنه وه ی  کرایه وه .  نوێ  هاورێیانی  و  قاسملوو  شه هید  له گه ڵ  وه فا  په یمانی 
بریتی  که   بوون  یاده که   سه ره کیی  بڕگه ی  به شدار  الیه نه کانی  و  حیزب  په یامی 
بوون له:  په یامه کانی حیزبی دێموکراتی کوردستان، پارتی دیمۆکراتی کورستان، 
حیزبی شیوعی کوردستان، یەکیەتیی نیشتیمانیی کوردستان، مەڵبەندی کوردی لە 
ڤییەن، پارتی دێمۆکراتی کورد لە سوریە )الپارتی(، پارتی دیمۆکراتی کوردستانی 
کورد  پێشڤەڕۆی  پارتی  پەیامی  وەحدە،  کورد  دیمۆکراتی  یەکیەتیی  سووریە، 
بنەماڵەی  دۆستی  و  ڕۆژنامەنوس  دانینگەر،  سیسی  خاوتو  په یامی  سووریە،  لە 
قاسملوو، وەرگێڕی کتێبی خاتو نەسرینی قاسملوو بۆ سەر زمانی ئاڵمانی؛ په یامی 
ئوتریشیە  ڕێکخراوەیەکی  کە  بۆمب،  ڕاگرتنی  واتە   »Stop the Bomb« ڕیکخراوی 
ئێزه دییەکان. کورده   پەیامی  و؛  ده کا  کار  ئێران  ئەتۆمییه کانی  به  چاالکییه   دژ  و 

گشتیی  سکرتێری  قاسملوو،  عه بدوڕه حمان  دوکتور  تێرۆری  ساڵیادی  پووشپه ڕ،  ٢٢ی  هاتنه وه ی 
د.  و  حیزب  ناوه ندیی  کۆمیته ی  ئه ندامی  قادری ئازه ر،  عه بدوڵاڵ  کوردستان؛  دێموکراتی  حیزبی  پێشووی 
ئیسالمی  کۆماری  تێرۆریسته کانی  دیپلۆمات  به ده ستی  که   ڤییه ن  دانیشتنه که ی  به شداربووی  ڕه سووڵ؛  فازیل 
ئورووپاییدا. واڵتانی  له   ئاکسیۆن  و  کۆبوونه وه   چه ندین  وه رێخستنی  هۆی  بووه   دیکه   جارێکی  کران،  شه هید 

لێرە بە کورتی ئاماژەیان پێدەکەین:

بریتانیا
واڵتی  باڵوێزخانەی  بەردەم  لە  له نده ن،  له   پووشپه ڕ  ٢4ی  یەکشەممە،  ڕۆژی 
کۆمیتەی  نامەی  له و خۆپیشاندانه دا  بەڕێوەچوو.  بەرین  ئوتریش خۆپیشاندانێکی 
وتاری  خوێندرایه وه .  نێردرابوو  ئوتریش  بالوێزی  بۆ  پێشتر  کە  واڵت  دەرەوەی 
هاوكاریی حیزبەكانی  ناوەندی  ڕاگەیەندراوی  و خوێندنه وه ی  د. سه عید شه مس 
كوردستانی ئێران بەبۆنەی ساڵیادی شەهیدانی ڤییەن و په یام و وتاری به رپرسی 
بوون. خۆپیشاندانه   ئه و  دیکه ی  بڕگه ی  چه ند  بریتانیا  له   حیزب  کۆمیته ی 

دانمارک
پووشپه ڕ  ٢١ی  پێنجشه ممه ،  ڕۆژی  ئێواره ی  کۆپێنهاگ  شاری  ئاکسیۆنه که ی 
ئاکسیۆنه دا  له و  به ڕێوه چوو.  واڵته   لەو  ئوتریش  واڵتی  باڵوێزخانەی  بەردەم  لە 
هەنگاونان  مەبەستی  به   که   واڵت  دەرەوەی  بەڕێوبەریی  کۆمیتەی  نامەی 
و  خوێندرایه وه   نووسراوه ،  ڤییه ن  تێرۆری  په روه نده ی  کردنەوەی  بۆ 
پێدرا. درێژه ی  دروشم  به رزکردنه وه ی  و  په یام  خوێندنه وه ی  به   ئاکسیۆنه که   

فینالند
لە ئەندام و دۆستانی حیزبی  ڕۆژی هەینی، ٢٢ی پووشپه ڕ کۆمەڵێکی بەرچاو 
به رزکردنه وه ی  به   فینالند،  واڵتی  دانیشتووی  کوردانی  و  کوردستان  دیموکراتی 
درووشم و وێنەی ڕێبەرانی شەهید خۆپیشاندانێکیان لە بەردەم باڵوێزخانەی واڵتی 
ئوتریش له و واڵته  ڕێکخست. له و ئاکسیۆنه دا هه یئه تێک به  نوێنەرایەتیی خۆپیشاندەران 
سەردانی باڵوێزخانه ی ئوتریشیان کرد و نامەی کومیتەی دەرەوەی واڵتی حیزبی 
دیموکراتی کوردستان و بڕیارنامەی خۆپیشاندانه که یان ڕادەستی باڵوێزی ئوتریش 
کرد. لەو نامەیەدا جگە لە وەبیر هێنانەوەی تێرۆری دوکتور قاسملوو و هاوڕێیانی 
سەرلەنوێ  داوای  ئێرانەوە،  ئیسالمی  ڕژیمی  تێرۆریستانی  دیپلۆمات  الیەن  لە 
خستنەوە گەڕی په روه نده ی ئەو تێرۆرە لە کاربەدەستانی واڵتی ئوتریش کراوه .

نۆڕوێژ
دێموکراتی  حیزبی  الیەنگرانی  و  ئەندامان  پووشپەڕی  ٢٢ی  هەینی،  ڕۆژی 
پالکارد  و  پۆستر  کۆمەڵێک  و  ڤییه ن  شەهیدانی  وێنەی  هەڵگرتنی  بە  کوردستان 
خۆپێشاندانێکی هێمنانەیان لە بەردەم باڵیۆزخانەی ئوتریش لە ئۆسڵۆ، وەڕێ خست. 
داوانامەی  و  خوێندرانه وه   په یام  کۆمه ڵێک  ئاکسیۆنه شدا  له و 
په روه ندی  وه گه ڕخستنه وه ی  بۆ  حیزب  واڵتی  ده ره وه ی  کومیتەی 
کرا.  ئوتریش  واڵتی  باڵوێزخانەی  ڕاده ستی  پووشپه ڕ  ٢٢ی  تێرۆری 

ئاڵمان
ئێران  دێموکراسیخوازانی  شووڕای  پووشپه ڕ  ٢4ی  یەکشەممە،  ڕۆژی 
و  ئەندامان  بەرچاوی  بەشداریی  بە  ئه ڵمان،  له   کۆڵن  شاری  ناوەندی  لە 
هێنا. پێک  گەورەیان  ئاکسیۆنێکی  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  الیه نگرانی 
حیزبی  ئه ڵمانی  کۆمیته ی  بەرپرسی  گواڵوی،  سوڵتان  ئاکسییۆنەدا  لەم 
کۆماری  بنده ستی  ئێرانی  بارودۆخی  له سه ر  وتارێکی  کوردستان  دێموکراتی 
بە  پێش  تا  کرد  ئورووپایی  واڵتانی  لە  داوای  و  و   کرد  پێشکێش  ئیسالمی 
ئاکسیۆنەدا  ئەو  کۆتایی  لە  بگرن.  تیرۆریستییەکان  گروپە  لە  ئێران  پشتیوانیکردنی 
ئورووپایی  واڵتانی  لە  داوای  ڕاگەیەندراوێکدا  لە  دێموکراسیخوازان  شووڕای 
بخرێتەوە. وەگەڕ  هاورێیانی،  و  قاسملوو  دکتور  تیرۆری  په روه نده ی  تا  کرد 
کرد  ئورووپایی  واڵتانی  لە  داوای  ڕاگەیەندراوێکدا  لە  دێموکراسیخوازان 
بخرێتەوە. وەگەڕ  هاورێیانی،  و  قاسملوو  دکتور  تیرۆری  په روه نده ی  تا 

ڕێوڕەسمەکانی ساڵیادی تیرۆری ڤییەن
 لە دەرەوەی واڵت
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