سیاسی

ی
پهیام 
ی
ی سیاسی 
دهفتهر 
به بۆنهی  21ساڵهی شههید
ی دوكتور قاسملووهو ه
بوون 
3

سیاسی

دیپلۆماتیک

کوردستانی

پهیام
بۆ رێوڕهسمی پهردهالدان
لهسهر مۆنوومێنتی
شههیدانی ڤییهن

ژمارە539:
4

پێنج شهممه 31ی پووشپهڕی  1389ـ  22جوالی  2010ـ  150تمەن

www. kurdistanukurd.com
ئۆرگانی حیزبی دیموكراتی كوردستان

یارسانهکان
له ههڤپهیڤینێک لهگهڵ
ئێقباڵ سهفهری دا

7

«یەكگرتنی پیرۆز»
ئێران ،سوریە ،حیزبوڵاڵ،
حەماس ،ئەلقاعیدە
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پلێنۆمی حدک تازەترین گۆڕان و رووداوەكانی ئێران و كوردستانی هەڵسەنگاند
راگەیەندراو

به بۆنهی پێکهاتنی پلینۆمی
كومیتەی ناوەندیی حیزبی
دێموكراتی كوردستانهوه
بە ئاگاداریی بیرورای گشتیی دەگەیەنین
پلینۆمی كومیتەی ناوەندیی حیزبی دێموكراتی
كوردستان كە سەر لە بەیانیی رۆژی سێ شەممە
19ی پووشپەڕی  1389بە بەشداریی زۆربەی
ئەندامانی ئهسڵی ،جێگرو راوێژكاری كومیتەی
ناوەندی دەستی پێ كردبوو ،دوای دوو رۆژ
كاری بەردەوام ئێوارەی رۆژی چوارشەممە 30
پووشپەڕ كۆتایی بە كارەكانی خۆی هێنا.
لە سەرەتای كارەكانی پلینۆم دا كە بە ڕێز گرتن
لە گیانی شەهیدانی رێگەی ئازادیی كوردستان و
ئێران دەستی پێكرد ،بەرنامەكانی كاری پلینۆم
لەالیەن كاك خالید عەزیزی سكرتێری گشتیی
حیزبەوە خرایە بەرباس و پەسند كرا.
یەكەم بڕگەی بەرنامەی كاری پلینۆم
بریتی بوو لە لێكدانەوەیەكی سیاسی لەسەر
بارودۆخی ئێران ورۆژهەاڵتی كوردستان كە
لەالیەن سكرتێری گشتیی حیزبەوە پێشكەش
كرا .كاك خالید عەزیزی لە سەرەتای باسەكەی
دا ئاوڕی لە دوایین گۆڕانكارییەكانی گۆڕەپانی
سیاسیی ئێران و كوردستان دایەوەو لەم بەشە
دا بە خستنە رووی فاكتۆرە جۆراوجۆرەكانی
شوێندانەر لەسەر گۆڕانكارییەكانی داهاتووی
ئێران لە راستی دا روانگهیهکی نوێی لهم
پێوهندییهدا هێنای ه گۆڕێ .سکرتێری گشتیی
حیزب ل ه خستنهڕووی روانگهکهی دا بە
تایبەتی پێداگریی لەسەر جۆراجۆرییەكانی نێو
جوغرافیاو گۆڕەپانی سیاسیی ئێران كرد و لە
ژێر رووناكایی كاریگەریی فاكتۆرەكانی وەك
جۆراوجۆریی نەتەوەیی ،مەزهەبی و سیاسی دا
پێی وابوو جارێ زوویە باس لە ساخ بوونەوە
لە سەر پالتفۆرمێكی گشتگیر بۆ داهاتووی ئێران
بكرێ .ئەو هەر لەم بارەیەو ه پێداگریی لەسەر
ئەوە كردەوە كە ئەو دۆخەی ئێستا لە ئێران دا لە
گۆڕێ دایە لە جۆرێك رێنسانس دەچێ كە لەودا
روانگەو بنەما فكری ،مەزهەبی و فەرهەنگییەکانی
دەسەاڵت لە الیەنی جۆراوجۆرەوە دەخرێتە ژێر
پرسیارو بەو پێیە كۆمەڵێك روانگەو جیهانبینیی
نوێ لە حالی شكڵ گرتن دان كە دەكرێ بڵێین
دەبنە بناخەی ئەو گۆرانكارییانەی لە داهاتووی
ئێران دا پێك دێن.
سكرتێری گشتیی حیزب لە بەشێكی دیكە
لە لێكدانەوەكەی دا دۆخی ئێستای بزووتنەوەی
ئازادیخوازانەی ئێرانی هەڵسەنگاندو پێی وابوو،
ئەگەر چی لە رواڵەت دا بزووتنەوەكە لە سەر
شەقامەكان دا وەك مانگەكانی دوای هەڵبژاردنی
سەركۆماری لە ژێر قورسایی سەركوت دا توانای
خۆ دەرخستنی نییە ،بەاڵم لە رێگای رەخنەگرتن
و رۆشنگەرییەوە توانیویەتی پرسیار بخاتە
سەر دەسەاڵتی وەلیی فەقیه وەك سەرەكیترین
دەسەاڵتی نێو سیستمی كۆماری ئیسالمی و بەو
چەشنە خەریكە فاكتۆری مەزهەب لە دەست
دەسەاڵتداران دەربێنێ.
كاك خالید عەزیزی لە بەشێكی دیكەی
لێكدانەوەكەی دا ئاماژەی بە ئۆپۆزیسیۆنی
دەرەوەی واڵت كرد و لەم بارەیەوە پێی وابووكە
ئەم ئۆپۆزیسیۆنە زۆر پرشوباڵوە بەاڵم هەوڵێكی
بەرچاو لە گۆڕێ دایە بۆ ئەوەی بتوانێ لە دەوری
پالتفۆرمێكی هاوبەش كۆ بێتەوە.
لە پێوەندی لەگەڵ كێشەكانی ئێران لەگەڵ
ئەو
كۆمەڵگەی نێونەتەوەیی وهەروەها
گەمارۆیانەی لە ئاكامی درێژەی سەركێشییەكانی
كاربەدەستانی تاران بە سەر ئێران دا سەپاون،
سكرتێری گشتیی حیزب پێی وابوو كە کۆدهنگیی
کۆمهڵگهی نێو دهوڵهتی ل ه دژی سهرهڕۆیی و
الساری ئێران ل ه حاڵی پهرهسهندندایه.
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لە رۆژانی  29و 30ی پووشپەڕ ( 20و 21ی
جوالی )2010دا ،پلێنۆمی كومیتەی ناوەندیی حیزبی
دێموكراتی كوردستان نوێترین گۆڕان و رووداوەكانی
ئێران و كوردستانی تاوتوێكرد.
لەم پلێنۆمەدا ،سكرتێری گشتیی حیزب كاك خالید
عەزیزی راپۆرتێكی سیاسیی لە بارەی بارودۆخی ئێران
و رۆژهەاڵتی كوردستان پێشكەش كرد ،تیشكی خستە
سەر مەوقیعییەتی ئێستای بزووتنەوەی ناڕەزایەتیی
دوای هەڵبژاردنی سەركۆماری و جێگای گەلی كورد
و حیزبی دێموكراتی كوردستان لەو بزووتنەوەیەیدا
ئاماژە پێ كرد .سكرتێری گشتیی حیزب ئاكامەكانی
ملمالنێی رێژیمی ئێران و كۆمەڵگەی نێونەتەوەیی
خستە بەرباس  .پرسی هاوپەیمانیی كورد لەگەڵ هێزو
الیەنە سیاسییەكانی ئێران و نەتەوەكانی دیكەی ئێران،
تەوەرێكی دیكە لە راپۆرتە سیاسییەكەی سكرتێری
گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستان پێك هێنابوو.
پلینۆمی كومیتەی ناوەندی هەروەها بە ڕێز و
سوپاسەوە ئاوڕی لە هەڵوێستی خەڵكی كوردستان لە
 21ساڵەی شەهیدبوونی دوكتور قاسملوودا دایەوە.
لەم پلینۆمەدا بە دوای هەڵسەنگاندنی كارو
تێكۆشانی حیزب لە كوردستان و دەرەوەی واڵت،
كۆمەڵێك بڕیارو راسپاردەش بە مەبەستی باشتر
بوونی تێكۆشانی حیزبی ،پەسند كران.

خەڵكی كوردستان بە شێوازی
جۆراوجۆر یادی دوكتور قاسملوویان بەرز راگرت

یهکیهتیی ئورووپا
حهوتووی داهاتوو گهمارۆی نوێ دهخاته سهر ئێران

لە رۆژی 22ی پووشپەڕی ئەمساڵ دا
خەڵكی كوردستان و ئەندامان و الیەنگرانی
حیزبی دێموكراتی كوردستان بە شێوازی
جۆراوجۆر یادی شەهید دوكتور قاسملوویان
بەرز راگرت و تیرۆریزمی دەوڵەتی كۆماری
ئیسالمییان مەحكووم كرد .هەر لە بەرەبەری
22ی پووشپەڕدا سەرەڕای میلیتاریزەبوونی
زۆربەی شارو ناوچەكانی كوردستان و هێنانی
رێژەیەكی زۆری هێزی سەركوتكەری سپای
پاسداران بۆ كوردستان ،ئەندامان و الیەنگرانی
حیزبی دێموكراتی كوردستان لە ئاستێكی بەرباڵودا لە زۆربەی شارەكان وەك مهاباد ،شنۆ،
سنە ،مەریوان ،بۆكان ،پیرانشار ،سەقز ،بانە و كرماشان چاالكیی تەبلیغیان بەڕێوەبرد ،كە ئەو
چاالكیانە لە الیەن خەڵكەوە پێشوازییەكی گەرمی لێ كرا.
هەروەها لە شارەكانی بۆكان و مههاباد هەر لە بەرەبەیانی رۆژی 22ی پووشپەڕەوە دوكان
و بازاڕەكانیان داخست ،بەاڵم هێزەكانی رێژیم بۆ كۆتایی هێنان بە مانگرتن قوفڵی زۆربەی
دوكانەكانی ئەو شارانەیان شكاندو تەنانەت لە مههاباد چەند كەسێكیان دەسبەسەر كرد.
هەروەها لە رۆژانی دواتر دا لە شاری بۆكان رێژیم دەیان دوكانی هاوواڵتیانی پلۆمپ
كردوەو تا ئامادەكردنی ئەم هەواڵە رۆژانە چەندین دوكان داخرێن.
لە الیەكی دیكەوە شەوی 22ی پوشپەڕ كاتژمێر 10ی شەو بۆ ماوەی  3دەقیقە خەڵكی
زۆربەی شارەكان و ناوچەكانی كوردستان چرای ماڵەكانیان كوژاندەوە كە ئەم هەڵوێستەی
خەڵك لە نێو میدیاكاندا دەنگدانەوەی زۆری هەبوو.

یهکیهتیی ئ��ورووپ��ا له دانیشتنی حهوتووی
داهاتووی خۆی دا گهاڵڵهی زنجیره گهمارۆییهکی
نوێی ئهو یهکیهتییه دژی ئێران پهسند دهکا.
 وهزیرانی دهرهوهی واڵتانی ئهندامی یهکیهتیی
ئورووپا وابڕیاره حهوتووی داهاتوو ل ه برۆکسێل
کۆببنهو ه بۆ ئهوهی گهاڵلهی کۆمهل ه گهمارۆیهکی
دیک ه له دژی ئێران پهسهند بکهن و پێداگری لهسهر
جێبهجێ کردنی ئهو گهمارۆ نێودهوڵهتیان ه بکهنهوه
که بۆ پێشگرتن له پرۆژ ه ئهتۆمییهکانی ئێران خراوهته سهر ئهو واڵته.
بهپێی راپۆرتی ههواڵدهرییهکان وابڕیار ه ک ه وهزیرانی دهرهوهی واڵتانی ئهندامی یهکیهتیی ئورووپا
له سهر رێککهوتننامهکهی رۆژی  17ی ژوئهنی رابردوو ل ه دهوری یهک کۆ
حهوتووی داهاتوو بۆ باس 
ببنهو ه و لهسهر بنهمای ئهو گهاڵلهیه زنجیر ه سزایهکی نوێ له دژی ئێران پهسند بکهن.
ئهم ههواڵنهی یهکیهتیی ئورووپا دوای ئهوه هاته گۆڕێ که ئهمریکا یهکالیهنه کۆمهڵه گهمارۆیهکی
ل ه س��هر کۆماری ئیسالمی ،بهتایبهت ل ه سهربنیاتهکانی س��هر به سپای پ��اس��داران خسته بواری
جێبهجێکردنهوه.
ئورووپا پێشتر رایگهیاندبوو که سهرهڕای ئهو گهمارۆیانهی خستوویهته سهر ئێران ،بهاڵم بهو
حاڵهش ئامادهیه ل ه گهڵ ئێران درێژه ب ه وتووێژهکانیان بدهن.
شایانی باسه که سهعید جهلیلی ،دهبیری شووڕای ئهمنیهتی نیشتمانیی ئێران له واڵمی نامهی
کاترین ئهشتۆن ،رۆژی 1ی مانگی سێپتامبری بۆ رۆژی دهستپێکردنهوهی وتووێژهکانی ئێران لهگهڵ
ئهمریکاو واڵتانی رۆژئاوایی دیاری کردبوو.

خامنەیی
پێڕەوی كردنی لە خۆی بە واجبی شهرعی دانا
خامنەیی بۆیەكەم جار لە واڵمی «ئیستفتا»یەكدا
پێڕەوی كردن لە فەرمانەكانی خۆی بە واجبی شەرعی
و خۆشی بە «موجتەهيدی جامع الشرایط» ناوبرد.
خ��ام��ن��ەی��ی ل���ە واڵم����ی «ئ��ی��س��ت��ف��ت��ا»ی��ەك��دا كە
پرسیاركەرانیشی روون نیە كێن ،خۆی بە موجتەهيدی
جامع الشرایط»« ،جێگری ئیمامی زەمان» و» لقێك
لە والیەتی ئیمامەكان و پێغەمبەر» ناوبردو رایگەیاند
كە پێرەوی كردن لە فەرمانە حكوومەتیەكانی ئەو
نیشانەی دەروەس����ت ب��وون��ی ت���ەواو ب��ە ویالیەتی
فەقیهه.
ئەوە یەكەم جارە كە خامنەیی پێرەوی كردن لە فەرمانەكانی خۆی بە واجب ناو دەبا.
باڵو بوونەوەی واڵمی خامنەیی ئەو پرسیارەی الی چاوهدێرانی كاروباری ئێران هێناوەتە
ئاراوە كە بۆچی لە وەها بارودۆخێك دا ئەو ئیستیفتایه هاتۆتە گۆڕێ.
هەندێ لە چ��اودێ��ران ئ��ەوە بە نیشانەی دابەزینی ئۆتۆریتەی خامنەیی تەنانەت لە نێو
ئوسوولگەراكانیش دا دەزانن.
ئایەتوڵاڵ مونتەزیری و چەند كەسێكی دیكە لە زانا ئایینیەكانی ئێران كاتێك كە خامنەیی لە
الیەن مەجلیسی خیبرەگانەوە بوو بە رێبەر ،رایانگەیاند كە ناوبراو موجتەهیدی (جامع الشرایط) نیە
كە شیاوی ویالیەت بێ.

بهرپرسێکی کۆماری ئیسالمی
دانی بهوه دانا که ئێران شهری  8ساڵهی درێژ کردۆتهوه

وهزیری سپای سهردهمی شهڕی ئێران و
عێڕاق به ئاشکرا دانی بهو ه دانا که دوای گرتنهوهی
شاری خوڕهمشار ئهوه ئێران بوو که وازی ل ه
شهڕ نههێنا و ئهو شهڕهی درێژ کردهوه.
موحسین رهفیقدووست ،وهزیری سپای
پاسداران ل ه سهردهمی شهڕی  8ساڵهی ئێران و
عێڕاق له وتویژێک دا ل ه گهڵ ههواڵدهریی فارس
ئاشکرای کردوه که ئێران پێی خۆش نهبوو دوای
گرتنهوهی خوڕهمشار و کشانهوهی هێزهکانی
عێڕاق ئهو شهڕه کۆتایی پێ بێ و ههر ئهوه بوو
که ئهو شهڕ ه  6ساڵی دیکهش ل ه ژێر دروشمهکهی
خومهینی دا وات ه شهڕ شهڕ تا بنهبڕکردنی فیتن ه
درێژهی کێشا.
رهفیقدوست ههروهها وتی ئێستا که ئێران
خهریک ه سهروهری ب ه سهر دنیا دا دهکا بهرههمی
ئهو شهش ساڵ دریژه کیشانهی شهڕ له گهڵ
عێڕاقه.
ناوبراو ئاشکرای کردوه که ئهو کات
موسهوی ک ه سهرۆک وهزیر بوو زۆر الیهنگری
درێژهکێشانی شهڕ نهبوو و پێی وابوو مادام ک ه

ئێران ناتوانێ بهغدا بگرێ ،له خۆڕا درێژه بهو
شهڕ ه دهدا ،بهاڵم دوایی رهفسهنجانی زیرهکان ه
بهشی راگهیاندنی شهڕیشی به موسهوی و
هاوبیرهکانی سپارد تا واز لهو بۆچوونانه بێنێ.
شایانی باسه که ئهوه یهکهمجاره بهرپرسێکی
کۆماری ئیسالمی به ئاشکرا باس له پیخۆشبوونی
کۆماری ئیسالمی بۆ بهردهوامی و درێژهکێشانی
شهڕ ل ه گهڵ عێراقدا دهکا.
ئهو قسانهی رهفیقدووست له کاتێک دای ه
که کۆماری ئیسالمی داوای  1000میلیار دۆالر
قهرهبووی شهڕی  8ساڵ ه له عێڕاق دهکا و ئهو
واڵته به تاوانباری بهردهوامیی شهڕ ناو دهبا.
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بهڕێوهچوونی رێوڕهسمی  21ساڵهی تێرۆری د.
قاسملوو له بنکهی دهفتهری سیاسیی حدک

رێوڕهسمی یادی  21ساڵهی
تێرۆری دوکتور قاسملوو و
هاوڕێیانی ل ه شاری ڤییهن ب ه هۆی
دیپلۆمات تێرۆریستهکانی کۆماری
ئیسالمییهو ه له بنکهی دهفتهری
سیاسیی حدک بهڕێوه چوو.
بهیانیی رۆژی سێشهممه 22 ،ی

ل ه بهشیکی قسهکانی دا گوتی ک ه
قاسملوو ههر تایبهت به بزووتنهوهی
خهڵکی رۆژههاڵتی کوردستان نهبوو،
قاسملوو سهرکردهیهکی گهورهی
ههموو کورد و کوردستان بوو.
بهڕێزیان له درێژهی قسهکانی
دا گوتی من بهرلهوهی قاسملوو

پوشپهڕ به ئامادهبووونی کاک خالید
عهزیزی ،سکرتێری گشتیی حیزبی
دێموکڕاتی کوردستان و بهشێکی
زۆر ل ه ئهندامانی دهفتهری سیاسی
و رێبهرایهتیی حدک و سهدان
کهس له کادر و پێشمهرگهکانی
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان ل ه 21
ساڵهی تێڕۆری دوکتور قاسملوو
و هاوڕێیانی دا یاد و بیرهوهریی
شههیدانی کارهساتی ڤیهنیان بهرز
راگرت.
ل ه سهرهتای ئهو رێوڕهسمهدا
پهیامی دهفتهری سیاسیی حدک ل ه
الیهن کاک مستهفا مهولودی ،جێگری
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی
کوردستانهوه خوێندرایهوه.
دواتر مامۆستا مومتاز حهیدهری،
لێکۆڵهر و نووسهری باشووری
کوردستان ل ه وتهیهکی کورت
دا له گێڕانهوهی بیرهوهرییهکانی
خۆی دا ل ه گهڵ دوکتور قاسملوو
چهند گۆشهیهک له سیمای دوکتور
قاسملووی خست ه بهر باس.
مامۆستا مومتاز حهیدهری

له نیزیکهو ه بناسم ،ل ه رێگای
نووسینهکانی ،کتێب و بیر و
بۆچوونهکانی و ل ه رێگهی رۆڵ
و کاریگهریی قاسملوو ل ه بزاوتی
سیاسیی کوردستان دا ئهو
کهسایهتییهی گهورهی کوردم
ناسیوه و دواتر ئهو شانازییهم پێ
بڕاوه ک ه له نیزیکهوه بیناسم و شتی
لێ فێر ببم.
کاک حوسێن مهدهنی ،خهباتگێڕی
دێرینی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
کۆرگێڕێکی دیکهی ئهو سمینار ه
بوو.
کاک حوسێن مهدهنی ل ه پێوهندی
له گهڵ دوکتور قاسملوودا گوتی ک ه
دوکتور قاسملوو خاوهنی دنیابینییهکی
زۆر بههێز بوو که ماوهی زیاتر ل ه
 40ساڵ ب ه نووسین و ب ه پراکتیک
بهشداریی ل ه جوواڵنهوهی کورد
دا کرد و ل ه ههستیارترین کاتهکان
دا نیزیک ب ه  20ساڵ رێبهرایهتیی
حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی کرد.
کاک حوسێن مهدهنی له درێژهی
قسهکانی دا باسی له قۆناغهکانی

درێژهی:

دوورکهوتنهوهی دوکتور قاسملوو
ل ه بیری مارکسیستی و گهشهکردنی
بیری ناسیۆنالیستیی مۆدێڕن ل ه زهین
و بیرکردنهوه ی دوکتور قاسملوو
و ،ههوڵدان بۆ جێخستنی ئهو رێباز ه
ل ه بزووتنهوهی سیاسیی کوردی ل ه
الیهن دوکتور قاسملووهوه کرد.
حوسێن مهدهنی ل ه بهشیکی
دیکهی باسهکهی دا باسی ل ه رۆڵی
گرینگ و چارهنووسسازی دوکتور
قاسملووی ل ه حیزبی دێموکراتی
کوردستان دا کرد ک ه به گهڕانهوهی
دوکتور قاسملوو بوو به خاوهنی
حیزبێکی ب ه بهرنام ه و ئهساسنامهی
مۆدێڕن و خاوهن رێباز و هێڵی
سیاسیی روون و خاوهن کارتێکهری
ل ه بزاوتی سیاسیی کوردستان دا.
هوشمهند عهلی ،مامۆستای
زانکۆی کۆیه ک ه تێزی کارناسیی
بااڵی خۆی له سهر کهسایهتیی
وهرگرتوه،
قاسملوو
دوکتور
کۆڕگێڕێکی دیکهی ئهو سمیناره
بوو .ناوبرا و ئاماژهی بهوه کرد ک ه
حیزبی دێموکراتی کوردستان میراتی
دوکتور قاسملووی ه ک ه بۆ کوردی
جێ هێشتوه.
هوشمهند عهلی له بهشێکی
دیکهی قسهکانی دا ئهوهی ئاشکرا
کرد ک ه ئهوه بهڵگه نهێنییهکانی
واڵتانی زلهێز و واڵتانی داگیرکهر
و دوژمنانی کوردن که ب ه باشترین
شێوه الیهن ه بهرزهکانی کهسایهتیی
دوکتور قاسملوو دهردهخهن.
هوشمهند عهلی له دوایین
بهشی باسهکهی دا باسی ل ه
گرینگیی قۆناغهکانی وتووێژی
دوکتور قاسملوو ل ه گهڵ دیپلۆمات
تێرۆریستهکانی کۆماری ئیسالمیی
کرد و ئهوهی شی کردهو ه ک ه
کامانه هۆکار و فاکتۆری مێژوویی
و جیهانی و ناوچهیی بوونه هۆی
ئهوهی ک ه دوکتور قاسملوو له گهڵ
کۆماری ئیسالمی ناچار به دانوستان
بێ و لهو پێناوهدا گیانی دا بنێ.

هەمیش لە پێوەندی
و
حیزب
لەگەڵ
ر ێكخر ا و ە كا نی
سەر بە نەتەوەكانی
جوغرافیای
نێو
روانگەیەكی
ئێران
لهم
خستەروو.
پێوهندییهدا کومیتهی
دهفتهری
ناوهندی
سیاسیی راسپارد ل ه
دهرفهتهکانی داهاتوودا ئهم روانگهی ه
تاوتوێ بکا.
دوای كۆتایی هاتنی لێكدانەوە
سیاسییەكەی سكرتێری گشتی،
روانگەو
پلنیۆم
بەشدارانی
بۆچوونەكانیان هێنایە گۆڕێ.
كاروباری
كۆمیتەی
راپۆرتی
دەرەوەی حیزب بڕگەیەكی دیكەی
بەرنامەی كاری پلنیۆم بوو .لەم
بڕگەیەدا كاك مستەفا شەڵماشی
ئەندامی دەفتەری سیاسی و بهرپرسی
کومیتهی حیزب ل ه دهرهوهی
واڵت راپۆرتێكی تێروتەسەڵی لە
پێوەندی لەگەڵ كاروتێكۆشانی بەشە
جۆراوجۆرەكانی كومیتەی كاروباری
دەرەوەی حیزب لە نێوان دوو پلنیۆمی
كومیتەی ناوەندی دا پێشكەش كرد.
لەو راپۆرتەدا بەرپرسی كومیتەی
كاروباری دەرەوەی حیزب باسی لە
دۆخی تەشكیالتی حیزب لە واڵتانی
ئورووپا ،ئەمریكا ،كانادا ،ئوسترالیا

راگەیەندراو
ب ه بۆنهی پێکهاتنی پلینۆمی كومیتە ناوەندیی
حیزبی دێموكراتی كوردستانهوه
سكرتێری گشتیی حیزب لەبارەی
قورسایی فشارە نێو نەتەوەییەكانی
سەر ئێرانەوە گوتی كە ئەم فشارانە
بە تایبەت لە یەك ساڵی رابردوو دا
ولە ئاكامی سەرهەڵدانی بزووتنەوەی
ئازادیخوازانەی كۆمەاڵنی خەڵك دا
زیاتر و جیدی تر بووە .ب ه تایبهتی
ئێستا پتر له جاران پێشێلکردنی مافی
مرۆڤ و ئازادیی ه دێموکراتیکهکان
باسی لێ دهکرێ و ل ه ههڵوێستی
دنیای دهرهوه بهرامبهر ئێراندا
رهنگدانهوهی ههیه.
لێكدانەوە
دیكەی
بەشێكی
سیاسییەكەی كاك خالید عەیزی
بۆ رۆڵ و سەنگی كورد لە
گۆڕانكارییەكانی ئێستا و داهاتووی
ئێران تەرخان كرابوو .ئەو ،لەم بەشە
دا وێڕای هەڵسەنگاندنی بارودۆخی
ئێستای كوردستان و حیزبە
سیاسییەكانی ،باسی ئەوەی كرد كە
لەگەڵ ئەوەدا كە هێزە سیاسییەكانی

كوردستان نەیانتوانیوە ببنە خاوەنی
پالتفورمێك و زۆرتر خەریكی
خستنە رووی رەخنەو روانگەكانیان
سەبارەت بە كۆماری ئیسالمین،
قامكی لەسەر ئەو خاڵە گرنگە دانا
كە ئەمڕۆ بەتایبەتی لە سایەی ئەو
ئەزموونە مێژووییەی لە خەباتی
سیاسی و نەتەوەیی دا لە كوردستان
هەیەو ئەو حەرەكەتە مەدەنی و
جەماوەرییانەی لە رۆژهەاڵتی
كوردستان بەڕێوەدەچن ،هەم
كۆماری ئیسالمی و هەمیش دنیای
دەرەوە لهوه گهیشتوون كە سەنگی
كورد سەنگێكی دیارو بەرچاوە.
لە دوایین بەشی لێکدانهو ه
سیاسییەكەی سكرتێری گشتیی
حیزب دا باس لە پێداچوونەوە
بە روانگەكانی حیزب لەسەر
هاوپەیمانەتییەكان كراو لەو بەشەدا
سكرتێری گشتیی حیزب هەم لە
پێوەندی لەگەڵ هاوپەیمانەتی لەگەڵ
هێزو الیەنە سەرانسەرییەكان داو
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کۆچی دوایی شێخ جەالل حوسێنی ،
دامهزرێنهری سازمانی خهباتی کوردستانی ئێران
کوردستان :شێخ جەالل حوسێنی ،
کهسایهتیی سیاسی ،ئایینی و نیشتمانپهروهری
کورد و دامهزرێنهری سازمانی خهباتی
کوردستانی ئێران کۆچی دوایی کرد.
رۆژی چوارشهممه 30 ،ی پوشپهڕ شێخ
جەالل حوسێنی دامهزرێنهری سازمانی خهباتی
کوردستانی ئێران ب ه هۆی پیری و نهخۆشی و ل ه
تهمهنی  82ساڵی دا ل ه یهکێک ل ه نهخۆشخانهکانی
شاری ههولێر کۆچی دوایی کرد.
شێخ جهالل حوسێنی ،برای مهال شێخ
عیزهدینی حوسێنی ،له شاری بانه لهدایک بووه
و ههم لهسهردهمی دهسهاڵتدارهتیی پاشایهتیی
پههلهوییهکان دا و ههم دوای شۆڕشی گهالنی
ئێران لهپێناو وهدهستهێنانی ماف و ئازادییهکانی
گهلی کورد دا تێکۆشان و خهباتی بهردهوامی کردوه.
ی 1324ی هەتاوی
شێخ جهالل حوسێنی ساڵ 
له ناوچهی بۆكان بۆت ه ئهندامی كۆمهڵهی ژ .ک .و
دوای رووخانی رێژیمی پاشایهتی رێکخراوی خهباتی
دامهزراند و دژی رێژیمی کۆماری ئیسالمی خهبات و
تێکۆشانی درێژ ه پێ دا.

رۆژی پێنجشهممه 31 ،ی پوشپهر تهرمى شێخ
جەاللەدینی حوسێنى ل ه رێوڕهسمێکی تایبهتی دا ل ه دێى
«واژه» نزیک سلێمانی ب ه خاک سپێردرا.

ی كۆچی دوایی
ی سهرهخۆشی بهبۆنه 
پهیام 
مامۆستا شێخ جهالل حوسێنی یهو ه
ی
ی سكرتێری گشتی 
بهڕێز كاك بابا شێخ حوسێن 
ی ئێران!
ی كوردستان 
سازمانی خهبات 
ی
ی خهبات 
ی ناوهندیی سازمان 
بهڕێز كۆمیته 
ی ئێران!
كوردستان 
ئاگادار بووین ك ه ب ه داخهوه رۆژی چوارشهمم ه
ی 1389
30ی پووشپهڕ 
ی
ی له تهمهن 
ی مامۆستا شێخ جهالل حوسێن 
جهناب 
ی
ی دا ل ه یهكێك له نهخۆشخانهكانی شار 
 82ساڵ 
ی
ی ههرێمی كوردستان دڵ ه گهورهكه 
ههولێر ،پێتهخت 
ی له گ هلو
له لێدان كهوتو بۆ ههمیشه مااڵوای 
نیشتمانهكهی كرد.
ی ههر ه
مامۆستا شێخ جهالل حوسێنی له ریز 
ی
پێشهوهی مامۆستایانی ئایینیو نیشتمانپهروهر 
ی رێژیمی پاشایهتییهو ه
كوردستان دا بوو ك ه له سهردهم 
ی ماف ه
ی ب ه خهباتو تێكۆشان بۆ وهدهستهێنان 
دهست 
ی
نهتهوایهتییهكانی گهلهك هی كردبووو تا دوا ههناسه 
ی
ی خۆ 
ژیانی لهسهر بیرو باوهڕی نیشتمانپهروهرانه 
سوور بوو.
ی
ی تێكۆشانی سیاسی 
ماموستا شێخ جهالل حوسێن 
ی
ی نهتهوایهت 
ی سازمانی خهبات 
ی ب ه دامهزراندن 
خۆ 
ی 1359دا درێژ ه پێدا.
ئیسالمیی كوردستان له ساڵ 
كردو لە هەڵسەنگاندنێك دا پێی
وابوو بەتایبەت لە دوای كۆنگرەی
14ی حیزبەوە كومیتەی دەرەوەی
واڵت بە جێگیركردنی سیستمێكی
نوێ توانیویەتی بوژاندنەوەیەك لە
تەشكیالت و كومیتە حیزبییەكان دا
دروست بكا ،بە چەشنێك كە ئێستا
ئەندامانی حیزب زیاتر لە جاران
لە چاالكی و تێكۆشانی حیزبی و
نەتەوەیی دا بەشدارن.
ناوبراو هەر لەم پێوەندییەدا باسی
خاڵە الوازەكانی ئەم بەشە لە
كاروباری حیزب لە دەرەوەی واڵتی
دا كرد .كاك مستەفا شەڵماشی لە
درێژەی راپۆرتەكەی دا دۆخی
ئێستای پێوەندییە نێونەتەوەییەكانی
حیزبی خستە بەرباس و پێی وابوو
لەم بەشەش دا لە ئاكامی ئەو
رێكخستنەی لە دوای كۆنگرەی
14ەوە لە واڵتە جۆراوجۆرەكان دا
كراوە ،بەرەو پێشچوونێكی بەرچاو
بەدی دەكرێ و چاوەڕوان دەكرێ
لە ئاكامی ئەو بەرەوپێشچوونەدا
حیزبی دیموكراتی كوردستان لە
نێو كۆڕو كۆمەڵە نێودەوڵەتییەكان
و هەروەها حیزب و رێكخراوە
و
مەدەنییەكان
و
سیاسی
دامەزراوە فەرهەنگی¬یەكانی واڵتە
جۆراوجۆرەكان دا پێگەیەكی شیاوتر
وەدەست بێنێ و بەم پێیەش دەرفەتی
زیاتر بۆ خستنە رووی پرسی كورد

ماموستا شێخ جهالل مامۆستایهكی نیشتمانپهروهرو
ی ئایینیو
ی شێلگیر بوو ،رووناكبیرێك 
خهباتگێڕێك 
ی زمانو
ی نهتهوهك هی بوو .ل ه بوار 
ی مێژوو 
شارهزا 
ئهدهبیات دا خوێندهوارێكی به تواناو به ئهزموون بوو،
ی
ی كوردی ،فارسیو عهڕهبی گهلێك شێعر 
ب ه زمان 
ی
ی ههن ك ه تواناو لێهاتووی 
نیشتمانپهروهرانهو ب ه پێز 
ی زمانو
مامۆستا شێخ جهالل حوسێنی ل ه بوار 
ئهدهبیات دا دهسهڵمێنن.
ی
ی دوای 
ی دێموكراتی كوردستان كۆچ 
حیزب 
ی
ماموستا شێخ جهالل ،ب ه خهسارێك بۆ بزووتنهوه 
ی كوردستان دهزانێ ،بهم بۆنهیهو ه
نهتهوایهتی 
ی
ی سهربهرزهكهیو سازمان 
سهرهخۆشی ل ه بنهماڵ ه 
خهباتو ل ه مامۆستا ئایینیو نیشتمانپهروهرهكانو
ی ل ه غهمو
سهرجهم خهڵكی كوردستان دهكاو خۆ 
ی لهدهستدانی ئهو كهسایهتیی ه سیاسی ،ئایینیو
پهژاره 
ی كورد دا به شهریك دهزانێ.
نیشتمانپهروهر ه 

و لەقاودانی سیاسەتەكانی كۆماری
ئیسالمی و راكێشانی پشتیوانیی
دەوڵەتەكان و كۆڕوكۆمەڵەكانی
الیەنگری مافی مرۆڤ بڕەخسێنێ.
بەرپرسی كومیتەی كاروباری
دەرەوەی حیزب لە بەشێكی دیكەی
راپۆرتەكەی دا باسی لە دۆخی
تێكۆشانی رێكخراوە سینفی و
مەدەنییەكانی وەك یەكیەتیی ژنانی
دیموكراتی كوردستان و یەكیەتیی
رۆژهەاڵتی
دیموكراتی
الوانی
كوردستان كردو لەم بارەیەشەوە
پێی وابوو كە ئەم دوو رێكخراوە
بوژانەوەو
بەرەو
توانیویانە
ئەكتیوبوونێكی زیاتر لەپێشوو بچن.
دوای كۆتایی هاتنی راپۆرتی كومیتەی
كاروباری دەرەوەش بەشدارانی
پلنیۆم روانگەو بۆچوونەكانیان لەم
پێوەندییەدا هێنایە گۆڕێ.
دوایین بڕگەی بەرنامەی كاری
پلنیۆم بۆ هەڵسەنگاندنی بوارەكانی
بەڕێوەبەری و ئۆرگانیزمی حیزب
تەرخان كرابوو .لەم بەشە دا
كاك مستەفا مەولوودی جێگری
سكرتێری گشتیی حیزب باسی
لە پێویستیی پێداچوونەوە بەم
دوو بوارەدا كردو بەدوای ئەودا
بەشداران بۆچوونەكانی خۆیان
لەمبارەیەوە هێنایە گۆڕێ و خاڵە
الوازو بەهێزەكانیان دەستنیشان
كرد .لە كۆتایی ئەم بەشەدا بڕیار درا

حیزب ی دێموكرات ی كوردستان
دهفتهر ی سیاسی
1389 |4|30
( )2010|7|21
دەفتەری سیاسیی حیزب دەستەیەك
لە كەسانی شارەزا بۆ ئامادە كردنی
پرۆژەیەك رابسپێرێ.
دوای كۆتایی بەرنامەی كاری
پلنیۆم ،سكرتێری گشتیی حیزب
وێڕای كۆبەندیی باسەكانی پلنیۆم،
لە الیەن كومیتەی ناوەندیی حیزبەوە
سوپاسی لە خەڵكی كوردستان كرد
كە ئەمساڵیش لە ساڵرۆژی تیرۆری
دوكتور قاسملوو و هاوڕێیانی دا
بەشێوازی جۆراوجۆر ناڕەزایەتیی
خۆیان لە سیاسەتی سەركوت و
تیرۆری كۆماری ئیسالمی دەربڕی و
رێزیان لە یادی د .قاسملوو گرتەوە.
جارێكی دیكە ئەو راستییەیان
سەلماند كە بە تیرۆر و لەناوبردنی
رێبەرانی ئەو جووالنەوەیە ،نەتەنیا
جووالنەوەكە دانامركێ بەڵكوو بڕواو
ئامانجهکانیان پتر ل ه نێو نهتهوهکهیان
دا پێشوازی لێ دهکرێ و خهبات ل ه
پێناوی ئازادیی و مافی نهتهوهیی دا
رۆژبەرۆژ زیاتر پهره دهستێنێ.
پلنیوم ،ئێوار ه درهنگانی چوار شهممه،
ب ه دوای جێبهجێ کردنی ئهرکهکانی
دا کۆتایی ب ه کارهکانیهێنا.

حیزبی دێموکراتی کوردستان
دهفتهری سیاسی
1389/4/31
2010/7/22
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پهیامی دهفتهری سیاسیی
حیزبی دیموكراتی كوردستان

ی دوكتور قاسملووهو ه
به بۆنهی  21ساڵهی شههید بوون 
هاونیشتمانه بهڕێزهكان!
واڵتپارێزی
خهڵكی
كوردستان!
تێكوشهرانو ئهندامانی
دیموكراتی
حیزبی
كوردستان!

22ی پووشپهری  1389
ی
ههتاوی13 ،ی جۆالی 2010
زایینی 21 ،ساڵ بهسهر
تیرۆرو شههید كرانی دوكتور
قاسملوو
عهبدوڕهحمان
حیزبی
گشتیی
سكرتێری
دێموكرات ،هاوڕێ عهبدوڵال
قادریئازهر ئهندامی كۆمیت هی
ناوهندیو نوێنهری حیزبی
دێموكرات له دهرهو هی واڵتو
دوكتور فازل رهسووڵ دۆستی
نیزیكی حیزبی دیموكراتی
كوردستاندا تێدهپهڕێ .له 20
ساڵی رابردوودا ههموو ساڵێ
حیزبی دیموكراتی كوردستانو
خهڵكی كوردستان لهو رۆژهدا
یادی رێبهری شههید دوكتور
قاسملوویان كردۆتهوهو رێزیان
له خهباتو تێكۆشانی گرتوهو له
بهرامبهر گهورهیی ئهو نهمرهدا
سهری ڕێزیان دانهواندوه.
ههر كاتێك لهو پهیامو
وتووێژانه ورد دهبینهوه كه له
یادو له پێوهندی لهگهڵ دوكتور
قاسملوودا نووسراونو گوتراون،
باشتر بۆمان دهردهكهوێ كه
دوكتور قاسملوو چ گهوره
پیاوێكی سهردهمی خۆی بووه،
چهنده جێگای له دڵی خهڵكی
كوردستان دا كردۆتهوه ،له نێو
كهسانی سیاسیی دێمۆكراتو
واقع بینی ئێران دا چهنده جێگای
رێز بووهو چڵون باسیان له
شوێن دانانی ئهو مروڤه مهزنه
له بزووتنهو هی ئازادیخوازی له
ئێران دا كردوه .بیانییهكانیش
ئهوان هی له نزیكهوه دوكتور
قاسملوویان ناسیوه یا بههۆی
ئهو رێبهرهوه بوون به دۆستو
ئاشنای خهڵكی كوردستان،
له ژێر رووناكایی لێكدانهوهو
بۆچوونهكانی ئهودا دڵسۆزانه
پشتیوانییان له خهباتی گهلی
كورد كردوه.
 21ساڵ لهمهوبهر رێژیمی
كۆماری ئیسالمی ،رێبهرێكی
له حیزبی دیموكرات و خهڵكی
كوردستان ئهستاند ،كه ههر
له ههڕهتی الوهتییهوه خۆی
بۆ خهبات له پێناوی رزگاریی
نهتهوهكهیو ئازادیی واڵتهكهی
دا تهرخان كرد .ئهو ،له
دهورانی كۆماری كوردستاندا
دهچێته ریزی یهكێتیی الوان
دیموكراتی كوردستان ،پاشان
به كارو تێكۆشانی سیاسی
دهگاته بهرزترین پلهی سیاسیی
حیزبیو بۆ ماو هی زیاتر له 18
ساڵ سكرتێری گشتیی حیزبی

دیموكراتی كوردستان بووه.
له دهورانی نهمر قاسملوودا
حیزبی دیموكرات بووه حیزبی
كۆمهالنی خهڵكی رۆژههالتی
كوردستان .ههر به رێبهریی
دوكتور قاسملووش بووكه
حیزبی دێموكرات توانی ببێته
حیزبێك كه شوێن لهسهر
رووداو ئاڵوگۆره سیاسییهكانی
ئێرانو به تایبهت كوردستان
دابنێ .قاسملوو به سیاسهتی
ی بینایهكی
حهكیمانه پای ه رێژی 
سیاسیی بۆ حیزبهكهی كرد
كه جێگای پهسهندی خهڵكی
كوردستانهو حیزبی دیموكراتی
پێ پوویاترو ئاكتیوتر بوو .ئهو
كهسایهتییه سیاسیه تێكۆشهره
به جۆرێك شوێنی لهسهر
سیاسهتی حیزبی دیموكراتو
بیری تێكۆشهرانی داناوه،
كه پاش 21ساڵ له نهبوونی،
ئێستاش تێروانینه سیاسییهكانی
چرای رێگای تێكۆشانی سیاسیی
حیزبی دیموكراتی كوردستانو
ئهندامانی ئهو حیزبهن .دهكرێ
بڵیێن ئێستاش بۆ رێكخستن و

بۆ ئهوهی له چوارچێوه 
ی
حكوومهتێكی دێموكراتیك له
ئێراندا مافه نهتهوایهتییهكانی
خهڵكی كوردستانیش به شێوهی
خودمختاریی دابین بكرێن.
لهگهڵ ئهو هی بۆ ئهو سهردهم
خودموختاری به چارهسهرێكی
گونجاو دهزانێ ،بهاڵم ههر
لهو كاتیش دا دهیگوت ئێمه بۆ
نهوهی دواڕۆژ بریار نادهینو

ماموستایهكی لێزان باس 
ی
بهیهكهوه
باشییهكانی
له
ژیانی گهالنی ئێران دهكرد،
به مهرجێك مافه نهتهوایهتی،
دیموكراتیكهكانی
سیاسیو
نهتهوهبندهستهكانی ئێران دابین
بكرێ .دوكتوری نهمر ههر لهو
دوا ساتانهی ژیانی دا دهڵێ
ئهگهر ئهو جیاوازییانهو مافی
گهالن لهبهر چاو نهگیرێ

ئێران بهڵكوو بۆ خهڵكی دنیاش
یارمهتیدهر بێ .بهاڵم بهداخهوه
تاریك بینانی حاكم بهسهر ئێراندا
له كۆتایی سهدهی بیستهم،
قاسملوو رۆلهی ههڵكهوتووی
گهلی كوردیان له دایكی نیشتمان
ئهستاندو واڵتو خهڵكهكهیان
له تواناكانی ئهو گهوره پیاوه
بێ بهش كرد .بهخۆشییهوه
نهتهوهكان وهجاغ كوێر نینو
به نهمانی ههر یهك له رۆڵه
كهسانی
ههڵكهوتووهكانیان
دیكهیان لێ ههلدهكهوێ كه
جێگایان پڕ بكهنهوهو به كهڵك
وهرگرتن له توانای خۆیانو
پشت بهستن به هێزی لهبڕان
نههاتووی گهلهكهیانو ئیلهام
وهرگرتن له گهوره پیاوانی
مێژووو بهكاری بهردهوام ههوڵ
دهدهن  ،خۆشیو بهختهوهریی
زیاتر بۆ گ هلو واڵتی خۆیان
دابین بكهن .قوتابیانی قاسملوو
و تێكۆشهرانی كوردستان كه
له ریزهكانی حیزبی دیموكراتی
كوردستان دا خهبات دهكهن
نموونهی دیاری ئهو راستییهن.

كاری تهشكیالتی ،بۆ پێوهندیی
سیاسی ،بۆ خوێندنهوهو تێڕوانین 
ی
سیاسی ،بۆ گرتنی ههڵوێستو
سهربهخۆیی
پاراستنی
سهربهخۆیی
سیاسیو
بڕیاردان ،ئیلهامدهرو رێنوێنی
سیاسیو
حیزبیو
كاری
خهباتگێڕانهمانه.
قاسملوو
دوكتور
سیاسهتمدارێكی
وهك
واقعبین لهگهڵ ئهو هی وهك
نیشتمانپهروهری
كوردێكی
تێكۆشهربڕوایهكی پتهوی به
یهكێتیی خاكی كوردستانو
گهلی كورد ههبوو به ئاشكرا
دهیگوت « :ئهگهر رۆژێك
كوردان بكهونهوه سهر یهكو
له یهك والت دا خاوهنی كیانو
دهولهتی خۆیان بن ئهوه
یهكگرتنهوهیه نهك جیابوونهوه.
بهالم واقع بینانهو به لهبهر چاو
گرتنی ههلومهرجی ناوچهو
واڵتو هێزو توانای خهڵكی
كوردستان خهباتی دهكرد

وهكیلی نهوهی دواڕۆژ نین،
ئهوان بۆ خۆیان بریار دهدهن كه
بۆ گهیشتن به مافه سیاسیو
نهتهوایهتی یهكانیان چۆن خهبات
بكهنو چ جۆره سیستمو نیزامێك
بۆ داهاتووی واڵتی خۆیان
ههڵدهبژێرن .بیری تیژی دوكتور
قاسملوو ههر له چوارچێوهی
كوردو كوردستانو دابینكردنی
مافی نهتهوایهتی بۆ كورد دا
قهتیس نهماوه .بهڵكو ئهو وهك
ئێرانییهكی دیموكرات بیری له
واڵتی ئێرانو دانیشتووانی ئێران
به ههموو جیاوازییه نهتهوهیی،
ئهتنیكی ،زمانیو تهنانهت دینیو
مهزههبی دهكردهوه .كاتێك
ئهوهمان زیاتر بۆ دهردهكهوێ
كه گوێ له كاسێتی قسهكانی
دوكتور قاسملوو لهسهر میزی
وتووێژ لهگهڵ نێردراوانی
كۆماری ئیسالمی دا بگرین .ئهو
له كاتێك دا دهكهویته بهر گوللهی
تیرۆریستهكانی
دیپڵۆمات
كۆماری ئیسالمی كه وهك

دوارۆژێكی تارێك دێته سهڕ
ڕێی ئێران .دوكتور قاسملوو
وهك كهسێكی شارهزا بۆ كێشه
سیاسی ،ئابووریو كۆمهاڵیهتییه
ئاڵۆزهكان تێڕوانینی خۆی
ههبوو .الیهنگری چارهسهری
كێشه سیاسییهكان به رێگای
ئاشتیانهو دیالۆگو لهیهكتر
تێگهیشتن دا بوو .دابینكردنی
چوارچێوهی
له
مافهكانی
قانوونی دێموكراتێك دا بۆ دابین
كردنی ئاشتیو سهقامگیریی
دیموكراسی به پێویست دهزانی.
ههر بۆیه بهربهرهكانیی لهگهڵ
ههموو بیرێكی تهنگ نهزهرانه
دا دهكرد .گهلی كوردو حیزبی
دیموكرات حهقیانه شانازی به
رۆڵهیهكی ههڵكهوتووی وهك
دوكتور قاسملووه بكهن كه
ئهگهر ههلومهرجی بۆ رهخسا
با ،بیرو فیكری ئهو ئینسانه
كورده دهیتوانی بۆ سهقامگیریی
دێموكراسیو دابینكردنی ئازادی
نهك ههر بۆ خهڵكی كوردستانو

چونكه له دوای مهرگی دوكتور
هاوسهنگهرانیان
قاسملوو
به ئیلهام وهرگرتن له بیری
رێبهرانو رێبازێك كه ئهوان
دیارییان كردوه ،ئااڵی دهستی
شهكاوه
ههروا
ئهوانیان
راگرتوهو نهیانهێشتوه بكهوێته
سهر ههرد.

نه 

ها و نیشتما
ئازادیخوازهكان!
هێزو الیهنه سیاسی یه
خهباتگێڕهكانی كوردستانو
ئێران!

دوكتۆر قاسملوو له دهور 
ی
هێزه
كۆبوونهوهی
یهكتر
سیاسییهكانی ئێرانو كوردستانی
به یهكێك له فاكتهره به هێزهكانی
بهربهرهكانی لهگهڵ كۆماری
ئیسالمیی ئێرانو سهركهوتن
بهسهر دیكتاتۆری دا دهزانیو
پێی وابوو هاوخهباتیی گهالنی
ئێرانو هێزهسیاسییهكانی ئهم
واڵتهو یهكگرتنیان له پێناوی
ئامانجه هاوبهشهكانیان دا

مهرجی سهركهوتن بهسهر
دیكتاتۆریو كۆنهپهرستی دایه.
ههر بۆیه ئێمه وهك قوتابیانو
درێژهدهرانی رێگای ئهو رێبهره،
لهم بۆنهیه دا جارێكی دیكه
لهسهر پێویستیو گرینگیی
یهكگرتنو هاوخهباتی له ئاستی
كوردستانو ئێران دا پێ دا
دهگرینهوه.
ئێمه له كاتێكدا یادی 21ساڵهی
تیرۆری دوكتور قاسملووو
كه
دهكهینهوه،
هاوڕێیانی
بزووتنهوهی نارهزایهتی له ئێران
له ههموو كات قووڵتر بۆتهوهو
زۆر له چینو توێژهكانی خهڵكی
ئێران راستهوخۆو ناڕاستهوخۆ
تێیدا بهشدارن .ئهم بزووتنهوه
بهگشتی كهلێنێكی گهورهی
خستوته نێو دهسهالتدارانو
خهڵكی نارازیی ئێران .ههر
بهوهشهوه نهوهستاوه ،بهلكوو
درزو كهلێنی گهورهی خستۆته
نێو پهیكهرهی حاكمییهتو
دوو بهرهكی و چهند بهرهكی،
دامو دهزگا حكوومهتییهكان
بهگشتیو تهنانهت ناوهندو
بنیاده مهزههبی یهكانیشی
گرتۆتهوه .ئهم بزووتنهوه بهرینه
هێڵه سوورهكانی بهزاندوهو
نیزامی كۆماری ئیسالمیی له
تهواوهیتی خۆی دا بهراشكاوی
هێناوهته ژێر پرسیار  .ههر
بۆیه خهڵكی ئێران چی دیكه
ژیان له سێبهری سیستهمی
ویالیهت فهقیهیو قانوونه دژی
دێموكراتێكو دهزگاو دامهزراوه
سهركوتكهرهكانی ئهو رێژیمه دا
تهحهمول ناكهنو بریاریان داوه
كۆتایی به تهمهنی دیكتاتۆریو
سهرهڕۆیی له ئێراندا بێنن.
ی نێونهتهوهییش
ئێستاك ه كۆمهڵگ ه 
له رووی رێژیمی كۆماری
ئیسالمی دا وهستاوهتهوهو
سهبارهت به یاخیبوونی ئهو
رێژیمه له رێوشوینو پهسند
نێونهتهوهیییهكان،
كراوه
ههڵوێستی گرتوه ،دیالۆگ،
لێك نزیكبوونهوهو یهكگرتنو
ئاستی
له
هاوخهباتی
ئۆپۆزیسیۆنی ئهو رێژیمهدا،
له ههموو كات پێویست تره.
پهیامی ئێمه له  21ساڵ هی
شههادهتی دوكتور قاسملوودا
بۆ ئۆپوزیسیۆنی كوردو ،ئێرانی
ئهوهیه پێكهوه بكهوینه دیالۆگێكی
جیددی به مهبهستی یهكگرتن
لهسهر ئامانجه هاوبهشهكان،
بۆ ئهوهی خهبات له دژی
جیاوازیدانانو
پاوانخوازی،
دهسهاڵتداران
دیكتاتۆریی
بگهیهنینه ئاكامی دڵخواز.
بهرێز بێ یادی رێبهری
دوكتور
شههیدمان
قاسملووو
عهبدولڕهحمان
وهاوڕێیانی،
بزووتنهو هی
سهركهوێ
خهلكی
رزگاریخوازان هی
كوردستان.
بزووتنهو هی
سهركهوێ
ئازادیخوازانهی خهڵكی ئێران به
دژی رێژیمی كۆماری ئیسالمیی
ئێران.
حیزبی دیموكراتی كوردستان
دهفتهری سیاسی
 21ی پووشپهری 1389
 12جۆالی 2010
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پهیام بۆ رێوڕهسمی پهردهالدان لهسهر مۆنوومێنتی
بیرهوهریی تێرۆری دوکتور قاسملوو و هاوڕێیانی له ڤییهن
الیهنگرانی
و
ئهندامان
حیزبی دێموکراتی کوردستان و
رێکخراوه کوردییهکانی دیکهی
بهشدار ل ه رێوڕهسمی پهردهالدان
لهسهر مۆنوومێنتی قاسملوو له
ڤییهن!
کهسایهتی و نوێنهرای
الیهنهکانی دۆستی گهلی کورد!

زیاتر له بیست و یهک ساڵ
لهمهوبهر ،له رۆژی  13ی ژوئیهی
کهسایهتیی
زایینیدا،
1989ی
سیاسی و خهباتگێری كورد و
سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكڕاتی
كوردستان دوكتور عهبدوڕهحمانی
قاسملوو ،كه باوهڕی قووڵی بهوه
ههبوو كه مهسهلهی كورد پێویسته
له رێگای سیاسی و دیالۆگهوه
چارهسهر بكرێ ،لهگهڵ نوێنهرانی
كۆماری ئیسالمیی ئێران له ڤییهن
دانیشت .كهچی بهداخهوه دیپڵۆمات
تێرۆریستهكانی رێژیمی ئێران
كهڵكی خراپیان له شارستانییهت
و ئاشتیخوازیی دوكتور قاسملوو
وهرگرت و لهسهر مێزی وتووێژ
بهمهبهستی کپ کردنی پهیامی
ئاشتی ،دوکتور قاسملوویان شههید
كرد .لهگهڵ رێبهری مهزن دوكتور
قاسملوودا ههروهها هاوڕێ كاك
عهبدوڵاڵ قادری ئازهر ئهندامی
كۆمیتهی ناوهندی و نوێنهری حیزب
له ئورووپا و دوكتور فازڵ مهال
مهحموود مامۆستای زانکۆ و دۆستی
حیزب بوونه قوربانیی تێرۆریزمی
دهوڵهتیی كۆماری ئیسالمی.
خهسارهتی
ئهوهندهی
لهدهستدانی دوكتور قاسملوو
بۆ بزووتنهوهی كورد به گشتی

و حیزبی دێموكڕات بهتایبهتی
بهژان بوو ،ئهوهندهش سیاسهتی
سازشكارانه و قازانجپهرستانهی
دهوڵهتی ئۆتریش كه تێرۆریستهكانی
به لیباسی خوێناوییهوه بهرهو
تاران ئیسكۆرت كرد و رێگای نهدا
دهزگای قهزایی و پۆلیسیی ئهو واڵته
رهوتی بهدواداچوونی عاداڵنهی ئهو
جینایهته به ئهنجام
بووه
بگهیهنن،
مایهی ناڕهحهتی
و بێزاریی خهڵکی
کورد و هۆگرانی
ئازادی و مافی
مرۆڤ .له ساڵهكانی
تێرۆری
پاش
نا جو ا مێر ا نهی
دوكتور قاسملووشدا
كه بهپێچهوانهی
ههموو رێوشوێنه
نێونهتهو هیییهكان
و ل ه بێحورمهتیی
به
ئاشکرا
سه ر و ه ر یی
دهوڵهتی ئوتریشدا بهڕێوه چوو
بوو ،سهرهڕای هاتن ه گۆڕ و باڵو
بوونهوهی زۆر فاکت و نیشانهی
نوێ که به خهرمانی بهڵگه
مهسئولییهتی
حاشاههڵنهگرهکانی
بێئهمال و ئهوالی کۆماری ئیسالمی
لهو تێرۆرهدا زیاد بوون ،کهچی
حكوومهتی ئوتریش ههرگیز حازر
سیاسییهکانی
کۆسپه
نهبووه
سهر رێگای وهگهڕ خستنهوهی
دوكتور
تێرۆری
پهروهندهی
قاسملوو و هاوڕێیانی البهرێ.
ئهمڕۆ له كاتێكدا كه هاوكێش ه

بهتایبهتی
نێونهتهوهیییهكان
سهبارهت به رۆژههاڵتی نێوهڕاست
گۆڕانی زۆریان بهسهردا هاتوه ،له
كاتێكدا كه حکوومهته دیكتاتۆرهكان
یهك به دوای یهکدا دهڕووخێن،
له كاتێكدا كه خهبات بۆ ئاشتی و
دێموكراسی و مافی گهالن رۆژ
له دوای رۆژ سهركهوتنی زیاتر

وهدهست دێنێ ،له کاتێکدا كه كۆماری
ئیسالمیی ئێران زیاتر له ههر كاتێك له
دنیادا بێزراوه و به جیددیش كهوتۆته
ژێر فشاری كۆمهڵگای نێودهوڵهتی،
سهرهنجام و له ههمووی گرینگتر
له ههلومهرجێکدا که بزوتنهوهیهکی
خهڵکیی بههێز و بهرباڵو بۆ کۆتایی
هێنان به سهرهڕۆیی له ئێراندا
وهڕێ کهوتووه و موژدهی راماڵینی
دهسهاڵتی کۆنهپهرستانهی حاکم
بهسهر ئێرانیدا پێیه ،ئیدی نهک ههر
عهدالهت و مرۆڤدۆستی ،بهڵكوو
سیاسهت و هاوکێشهکانی مهیدانی

خهمساردیی
چیدیک ه
واقعیش
کاربهدهستانی ئۆتریش لهپێوهندی
لهگهڵ خواستی رهوای چاالک
کردنهوهی پهروهندهی تێرۆری
دوکتور قاسملوو و هاوڕێیانیدا
پاساو نادهن.
ل ه ساتهوهختێکی ئاوادا ،دانانی
مۆنوومێنتێک به یادی دوکتور
قاسملوو لهو شاره
قاسملووی
که
لێ شههید کرا
ئیبتکارێکی ئهوهنده
پڕ بایهخه که تهنیا
له سهمبوول و
سهمبوولگهراییدا
خوالسه نابێتهوه.
ئهو
دانانی
مۆ نو و مێنته
رێزلێنانه له دوکتور
قاسملووی شههید
و له خهبات بۆ
ئازادیی ئهو میللهت ه
که قاسملوو ژیانی
خۆی بۆ تهرخان
کرد و گیانی شیرینی لهسهر دانا.
ئهو مۆنوومێنته ئامرازێکه بۆ ئهوهی
جینایهتی سامناکی کوشتنی قاسملوو
و ناعهداڵهتیی سات و سهودا به
خوێنی ئهو رێبهره لهبیر نهچنهوه
و نهسلهکانی ئهمڕۆ و داهاتووی
ئۆتریش و ئورووپا ئاگادار بن که
رێبهرێکی عهوداڵی ئاشتی و ئازادیی
کورد ههبوو ،راست لهکاتی وتووێژ
لهبارهی ئهو ئامانجانهدا ،له قهلبی
قاڕڕهی ئاشتی و ئازادی واته
ئورووپادا و لهوپهڕی دڕندهیی و
ناعهداڵهتیدا تۆماری دهوڵهمهندی

ڕێوڕهسمی پەردەالدان
لە سەر مۆنۆمێنتی شههیدانی ڤییهن
ناوەندی هەواڵی کومیتهی دهرهوهی
واڵتی حیزبی دێمۆکرات کوردستان -
ئوتریش  :ڕۆژی  2010/7/17له شاری
ڤییهن پێتهختی واڵتی ئوتریش ،ب ه
بهشداریی سهدان کوردی دانیشتووی
ههندهران و نوێنهرایهتیی حیزب و
ڕیکخراو ه کوردستانی و کهسایهتیی ه
سهربهخۆکان ل ه رووبهرووی دهروازهی
ئهو بینایەی ک ه  21ساڵ لهمهوبهر
سکرتێری گشتیی حیزبی دێمۆکرات د.
قاسملو و هاوڕێیانی ب ه دهستی چەپەڵ
و ناجوانمێرانهی ترۆریستهکانی کۆماری
ئیسالمیی ئێرانی تێدا شههید کران ،پهرد ه
له سهر مۆنۆمێنتی ئەو نەمرانە الدرا.
له کاتژمێر  2داونیوهڕۆ بهرنام ه
ب ه خوێندنهوهی سروودی نهتهوایهتیی
ئهی ڕهقیب لهالیهن تێکڕای بهشدارانهو ه
دەستی پی کرد و ئینجا خۆلەکێک بێ
دهنگی بۆ ریزگرتن له گیانی پاکی شههیدان
راگەیهندرا .
له سەرەتای رێوڕەسمەکەدا لەالیەن
خاتو و نهسرینی قاسملوو هاوسهری
شههید د .قاسملوو و کاک عهتا نهسیری
بهرپرسی کۆمیتهی مۆنۆمێنتی شههیدانی
ڤییهن پهرد ه له سهر مۆنۆمێنتهک ه الدرا،
پێویسته بگوترێ که مۆنۆمێنتهکه ب ه ئااڵی
پیرۆزی کوردستان داپۆشرابوو.
کاک عهتا نهسیری له وتهیهکی
کورت دا بهخێر هاتنی میوانهکانی کردو
و سوپاسی بهشداربووانی کرد .پاشان

خوشک ه نهسرینی قاسملوو ل ه وتهیهکی
کورت دا خۆشحاڵیی خۆی لهوه دهربڕی،
ک ه وهها کارێک له یادی  21ساڵهی
شههیدانی ڤییهن دا کراوهو ب ه ههنگاوێکی
زۆر باشی وهسف کرد.
پاشان پهیامی حدکا ل ه الیهن بهڕێز
کاک حهسهنی شهڕهفییهو ه پێشکهش کرا
هەروەها کاک رەحیم محەممەدزادە پەیامی
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێمۆکراتی
کوردستانی بەم بۆنەیهوە پێشکەش کرد.
پەیامی کۆمیتهی ئاشتی و یهکبوون
پهیامێکی دیکەی ئەم بۆنەیە بوو ک ه له الیهن
کاک کهریمی فهرخ ه پوورهو ه پێشکهش
کرا .کهسایهتیی تێکۆشهر و دۆستی ههر ه
نزیکی دهورانی خهبات و تێکۆشانی د.
قاسملووی نەمر ،مامۆستا عبدوڵاڵ حهسهن
زاد ه وتهیهکی بەم بۆنەیهوە و له یادی ئهم
رێبەرە مەزنەدا پێشکهش کرد.بهڕێزیان لە
بەشێکی وتەکانی دا وتی :ئهوهش یهکێک ه ل ه
عهزهمهتییهکانی دوکتۆر قاسملوو ،ئهگهر
دوکتۆر قاسملوو له حهیاتی دا ههموو
ههوڵی ئهوهبوو که نهتهوهی کورد و هێز ه
سیاسیهکانی ب ه برایەتی و ئاشتی بهیهکهو ه
ههڵسوکهوت بکەن ،ئهوهتا دوای  21ساڵ
شههید بوونیشی ڕێبوارانی لهدهوری
یهک کۆدهکاتهو ه بۆ ئهوهی ب ه دۆست و
دوژمن نیشان بدهن ک ه ئهندامانی بنهماڵهی
گهورهی دیمۆکرات ههموو کات دهتوانن
روو به دۆست و دوژمن یهکڕیزی نیشان
بدهن و به ئامانجهکانی قاسملوو وهفادار

بن.

ل ه بهشێکی دیکهی وتهکانی دا مامۆستا
دهستخۆشی ل ه کاک عهتا نهسیری وهک
کهم ئهندام و تێکۆشهری دێرینی حیزب
و ههروهها هاوسهره بەڕێزەکەی خاتوو
ئارهزوو کرد .مامۆستا ل ه درێژهی
وتهکانی دا گوتی ئهگهر له واڵتی ئوتریش
ئهم نووسراوهیهی که نزیکهی چوارساڵ
لهمهوهبهر من شانازیم بوو بیدهم ب ه
کاک عهتا و هاوڕێیان بۆ نووسینی ل ه
سهر ئهم مۆنۆمێنته ،وشه به وشه ب ه
تهئیدی دام و دهزگا پەیوهندیدارهکانی
ئوتریشی نهگهیشتوه ،بهاڵم ئهوان
هاوکاری ئێمهیان کردوهو ئهگهر ئێستا ب ه
جێگای ترۆریستهکانی جمهوری ئیسالمی
ترۆریسته ئێرانییهکان نووسراوه ،دنیا
دهزانێ ک ه ترۆریست ه ئێرانییهکان کێن و چ
کهسانێک له ئێران دا ترۆریستن.
مامۆستا
وتهکانی
دوابهدوای
پهیامی ههریهک له یهکیهتیی نیشتیمانیی
کوردستان ،پارتی دیمۆکراتی کوردستان،
ئهنجومهنی بزووتنهوهی گۆڕان ،پارتی
ژیانی ئازادی کوردستان (پژاک)،
مهڵبهندی کوردی ل ه ڤییەن ، ،ڕێکخراوی
کۆمهڵ ه کوردستانیهکان (فایکۆم) ل ه الیهن
نوێنهرایهتییهکانهوه پێشکهش کرا.
کۆمهڵهی زهحمهتکێشانی کوردستان
بهم بۆنهو ه پهیامێکی بۆ بهڕێوهبهرانی ئهم
رێوڕهسمه ناردبوو.
ناوهرۆکی تێکڕای ئهم پهیامانه ههڵگری

ژیانی پڕبهرههمی پێچرایهوه.
لهوهش زیاتر ،دانانی ئهو
بۆ
ههنگاوێکه
مۆنوومێنته
گهڕاندنهوهی ئێعتبار بۆ واڵتی
ئۆتریش .ئیدی رێبوارانی رێگای
قاسملوو و خهڵکی کورد دهتوانن
دڵنیا بن که ئهگهر بیست و یهک
ساڵ لهمهوبهر دهسهاڵتدارانی
ئۆتریش پێش ههموو شتێک لهسهر
حیسابی ئابڕووی خۆیان ههناسهی
خنکێندراوی کوردهکانیان کرده
دهسمایهی کۆمهڵێک قازانجی رۆژ،
ئهوا ئهمڕۆ لهنێو گهلی ئۆتریشدا
کهسایهتی و دامودهزگای وا
ههن که تا رادهی پشتیوانی له
ههڵێنانهوهی ههنگاوی رهسمی بۆ
قهرهبوو کردنهوهی ئهو غهدره،
ئهو مهسهلهیهیان بهالوه گرینگه و
نایانهوێ چیدیکه دیزه بهدهرخۆنه
بکرێ و به فهرامۆشی بسپێردرێ.
له کۆتاییدا بهپێویستی دهزانین
سوپاس و دهسخۆشیی خۆمان به
ههموو ئهو کهسانهی له جێبهجێکردنی
پرۆژهی دانانی ئهم مۆنوومێنتهدا
تێکۆشاون و ماندوو بوون بهتایبهتی
به پێشمهرگهی دڵسۆز کاک عهتا
نهسیری و به ههموو ئێوه که له م
رێوڕهسمهدا بهشدارن رابگهیهنین.
ههروهها ئهمهگناسیی خۆمان له
بهرامبهر ئهو نیهاده ئوتریشیانهدا
که رێگاخۆشکهر و پشتیوانی
جێبهجێبوونی ئهو ئیبتکاره بوون
دهردهبڕین.
دهبا دانانی مۆنوومێنتهکه
سهرهتای رهوتی قهرهبوو کردنهوهی
رابردووی ناعهداڵهتی و سات و
سهودا لهگهڵ ئهو دیکتاتۆرانه بێ

داوایهکی گرینگ بوو ،ئهویش یهکگرتنی
ههرچی زووتری هێزهکوردستانییهکان
ب ه گشتی و تهبایی و برایهتیی بنهماڵهی
گهورهی دیمۆکرات و ڕێبوارانی ڕێگای
شههیدی مهزن دوکتۆر قاسملو ب ه
تایبهتی.
دوکتۆر گوڵمرادی مرادی یهکێکی تر
له کهسایهتییەکانی بەشداری رێورەسمەکە
بوو که لهم بۆنهیهدا پهیامی پێشکهش
کرد.
کاک ئهحمهدی شێربهگی ب ه دهنگ ه
پڕ له ههست و ب ه جۆش و خرۆشهکهی
پهخشانێکی به سۆزی بهم بۆنهیهو ه
پێشکهش کرد.
کاک سهدیقی بابایی تێکۆشەری
دێموکرات

دێرینی ناو ریزەکانی حیزبی
پهیامێکی کورتی پێشکهش کرد.
ل ه بهشیکی دیکهی ئهم رێورەسم ە
دا نوێنەرانی ههریهک ل ه حدک ،حدکا،
پژاک و فایکۆم تاج ه گوڵینهیان له بهردهم
مۆنومێنتی شههیدانی ڤییهن دانا.
کۆتایی ئهم ئەم رێورەسمە سروودی
نهتهوایهتیی ئهی ڕهقیب بوو که ب ه دهنگی
کاک ئهحمهدی شێربهگی و هاوڕێیەتی
تێکڕای بهشدار بووان گوترایەوە.
پێویسته بگوترێ خهڵکانێکی زۆرل ه
دۆستان و الیەنگران و ئهندامانی ههر
دوو حدک و حدکا و ههروهها ئهویندارانی
قاسملوی ڕابهر له زۆربهی واڵتهکانی
ئوروپاو ه بۆ بهشداری لهم ڕێوڕهسم ه دا
هاتبوون ه واڵتی ئوتریش.
بهشدارانی ئهم رێوڕهسم ه ل ه فهزایهکی
تهواو دۆستانهدا کاتژمێر چوار و نیوی
دوانیوهڕۆ شوێنی ڕێوڕهسمهکهیان بهجێ
هێشت.

که بۆ لهنێوبردنی ئازادیخوازان هیچ
سنوور و پرهنسیپێک نایانگێڕێتهوه.
ئاشکرایه که رهوتێکی ئهوتۆ
دهتوانێ وهک بهشێک ل ه فاکتهره
هانابهخشهكانی خهباتی گهلی کورد
و سهرجهم خهڵکی ئێران بۆ کۆتایی
هێنان به دیکتاتۆری و سهرهڕۆیی
کاریگهر بێ .رێبواران و ئۆگرانی
رێگای قاسملووی شههید ههرگیز
خوێنی گهشی رێبهری خۆیان ون
ناكهن ،بهاڵم بهسزا گهیاندنی بكوژانی
قاسملوو و ریسوا کردنی رهسمیی
فهرماندهرانی تێرۆری قاسملوو
ههتوانێک به زامی ساڕێژههڵنهگری
شههید بوونی ئهو کهسایهتیی ه
گهورهی ه دهبهخشێ و له خهبات بۆ
وهدیهێنانی ئامانجهکانیدا که ئامانجی
گهلی کورد و جێگای قبووڵی گهلی
ئۆتریش بوون شێلگیرتریان بکا.
ساڵو له گیانی پاكی رێبهری
شههیدمان دوكتور عهبدولڕهحمان
قاسملوو و سهرجهم قوربانیانی
تێرۆریزمی كۆماری ئیسالمیی
ئێران.
ساڵو له دادپهروهری و له
دیپڵۆماسییهكی نێودهوڵهتی كه
ئیدئالهکانی مافی مرۆڤ ل ه سهرهوهی
ئامانجهكانی دادهنێ.
 سهركهوتن بۆ خهباتی رهوای
نهتهوهی كورد و خهڵکی ئێران له
پێناوی ئازادیدا.
حیزبی دێموکراتی کوردستان
دهفتهری سیاسی
 17ی ژوئیهی 2010

سپاسنامه:

یهکگرتن زامنی سهرکهوتنمانه
سیاسی

حیزبی

دیموکراتی

بهڕێز دهفتهری
کوردستان !
سپاس و پی زانینی خومان به بهشدار بونتان
له ریوورهسمی پهردهالدان ل ه مونومینتی د .قاسملوو
شههیدانی ڤییهن که روژی  17.07.2010له ڤییهن
پایهتهختی ئوتریش بهریو ه چو دهر دهبرین .
سپا س بۆ ئیوهی بهریز،بۆ ئیوهی دیموکرات که ب ه
بانگهوازمان هاتن تا دیسانهوه دوای 21سال له تیروری
رههبهری ئاشتی و ئازادی بۆ کورد و کوردستان ،
دوکتور عبدولرهحمان قاسملو و هاورییانی  ،به یهک
دهنگ بلین  :ئیمه ریبازی ریگای توین قاسملوی
نهمر ،ئیم ه شاگردانی مهکتبی توین قاسملوی نهمر.
به بهشداربونتان بهلینمان دا ب ه شههیدانمان ک ه
رێزیان لی دهگرین به ههل بژاردنی ریگای ئهوان ،هاتن
تا ههمۆ ب ه یهکهوه و به یهک دهنگ تیروریستانی
رژیمی ئیران لهمه زیاتر رسوا بکهین .
ئیوههاتن تا وته به نرخهکهی رێبهری مهزنی
کورد کاک دوکتور عبدالرحمان قاسملو بهدنیا  ،ب ه
تیروریستان و تیروریستپهروهران را بگینین ک ه دهی
گوت  :باشترین پاداش بو شههیدانمان دریژه پیدانی
ریگایانه.
سپاس بۆ ئیوه وا به یهک دهنگ و دهست لهناو
دهستی یهکتر هاوارمان کرد بژی ئازادی ،بژی ئاشتی
،بژی یهکبون ویهکگرتنمان.
به سپاسهوه
کۆمیتهی مونومینتی د .قاسملو و شههیدانی ڤییهن
ئارهزو و عهتا نهسیری
ئوتریش – ڤییهن
20.07.2010

سیاسی
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ناوكییەكانی ،كۆمەڵگای جیهانی و
لە سەرووی هەموانەوە ئامریكا
لەو باوەڕە نزیك بوونەتەوە
كە بەرنامە ناوكییەكانی ئێران
ئامانجی نیزامییان هەیە و دەكرێ
بڵێین ئامریكا و ئورووپا بەو
قەناعەتە گەیشتوون كە ئێران
بە شوێن دەستراگەیشتن بە
چەكی ئەتۆمییەوەیە .هەر بۆیە
فشارەكانیان بۆ سەر ئێران
زیاتر كردوە و دەركردنی چوار
بڕیارنامە لە دژی ئێران بە
كردەوە مەیدانی مانۆری لە ئێران
تەنگ كردۆتەوە.
لەم نێوەدا ئێران هەوڵی
داوە بە نزیك بوونەوەی زیاتر
و دانی ئیمتیازی گەورەی
ئابووری بە واڵتانی دژبەری
ئامریكا لە ئامریكای التین و لە
هەمووی گرینگتر پشت بەستن
بە پێوەندیی قووڵی ئابووری
لەگەڵ رووسیە و چین كە وەك
دوایین سەنگەرەكانی بەرەی
رۆژهەاڵت لە بەرامبەر رۆژئاوادا
هەوڵ دەدەن بە هەر شێوەیەك
بێ هەموو مەیدانەكە بۆ بەرەی
رۆژئاوا چۆل نەكەن ،كەلێن
بخاتە نێو ریزی واڵتی جیهان
و بە تایبەت لەو كاتانەدا كە
پەروەندەی ئێران لە ئەنجومەنی
ئاسایش لە سەر مێزە و واڵتانی
ئەندامی ئەم ئەنجومەنە خەریكی
تاوتوێ كردنی بڕیارنامەی نوێ
لە دژی ئێرانن.
دیارە هەر وەك باسكرا
ئێران توانیویەتی هێندێك جار
ئەگەر پشتیوانیش وەدەست

نەهێنی النیكەم دژایەتیی هێندێك
واڵتی وەك رووسیە و چین
لەگەڵ بەرنامە ئەتۆمییەكانی كەم
بكاتەوە ،ئەگەرچی هەمووی ئەم
بڕیارنامانە كە لە دژی ئێران
پەسند كراون دەنگی ئەرێنیی ئەم
دوو واڵتەشیان لەپشت بووە.
لە رەوتی وتووێژەكان بۆ
پەسندكردنی دوایین بڕیارنامەی
ئەنجومەنی ئاسایشیشدا ئێران
بە هێناگۆڕی بەرنامەیەك بە
هاوكاریی توركیە و برێزیل و
ئەوەیكە ئامادەیە بەشێك لە
ئۆرانیۆمی خۆی بنێرێتە دەرەوەی
ئێران بۆ پیتاندن ،هەوڵی دا
پرۆسەی دەنگدان بە بڕیارنامەكە
وەدوا بخا .بەاڵم سوور بوونی
كۆمەڵگای جیهانی لە پێشگرتن
لە دەستراگەیشتنی ئێران بە
چەكی ئەتۆمی بووە هۆی ئەوەی
ئێران ئەمجارە نەتوانێ كەلك لە
پشتیوانیی دوو واڵتی رووسیە و
چین وەرگرێ و ئەگەرچی توركیە
و برێزیل بە نیشانەی تووڕەیی
لە گوێ نەدانی كۆمەڵگای جیهانی
بە بەرنامەكەیان لەگەڵ ئێران
دەنگیان بە بڕیارنامەكە نەدا،
بەاڵم ئەم بڕیارنامەیەش لەدژی
ئێران پەسند كرا.
پەسندكرانی ئەم بڕیارنامەیە
نیشاندەری ئەم راستییەیە كە
بازنەی مانۆری ئێران هەتا دێ
تەنگتر دەبێتەوە و كۆمەڵگای
رووبەڕوو
لەسەر
جیهانی
لەڵ
جیددی
بوونەوەی
بەرنامە ناوكییەكەی ئێران و
سەركێشییەكانی لە ئاست داوا
و بڕیارنامە نێودەوڵەتییەكان
سوورتر دەبێ.
هەر لە درێژەی ئەم رەوتە
لە حەوتووی رابردوودا دیمیتری
مێدوێدیێف سەرۆك كۆماری
رووسیە لە هەڵوێستێكی بێ
وێنەدا رایگەیاند كە ئێران لە
توانای بەرهەمهێنانی چەكی
ئەتۆمی نزیك بۆتەوە و داوای لە

ئێران كرد كە هاوكاریی كۆمەڵگای
جیهانی بكا .ئەم هەڵوێستەی
مێدوێدیێف كە لە الیەن باراك
ئۆباماوە زۆر بە گەرمی پێشوازی
لێكرا لە الیەك نیشانەی نزیك
بوونەوەی رووسیە لە ئامریكایە
لە سیاسەتی جیهانیدا لە الیەكی
دیكە نیشانەی چۆل بوونی
پشت سەری ئێران و تەریك
مانەوەیەتی.
هەروەها مێدوێدیێف بۆ
دووەمین جار لە حەوتووی
رابردوودا و لە دیداری ئانگێال
ن
مێركێل سەدری ئەعزەمی ئاڵما 
رایگەیاند كە ئەگەرچی ئێران
شەریكێكی بازرگانیی گرنگە بۆ
رووسیە بەاڵم ئەوە بەو مانایە نیە
كە لە ئاست بەرنامە ناوكییەكەی
ئێران كەمتەرخەم بن و رەخنەی
توندی لە بەرنامە ناوكییەكەی
ئێران گرت و داوای هاوكاریی
لێكرد.
لەم نێوەدا توركیەش كە
هەستی بە ئیرادەی جیهانی
بۆ تەریك خستنەوەی ئێران
و رووبەڕوو بوونەی جیددی
لەگەڵ سەركێشییەكانی كردوە،
وردە وردە خۆی لە هاوكاری
لە پێوەندی لەگەڵ بەرنامە
ناوكییەكەی ئێران دەكێشێتەوە و
بەمجۆرە هەموو كارتەكانی ئێران
یەك بە دوای یەكدا دەسووتێن.
هەمووی ئەم ئاڵوگۆڕە خێرایانە
لە پێوەندییەكانی نێوان ئێران و
ئەو واڵتانەی وەك هاوپەیمانی
ستراتێژیك حیسابی لەسەر
خێراتر
نیشانەی
كردبوون
بوونی رەوتی تەریك کهوتنهوەی
ئێران لە كۆمەڵگای جیهانیدایە
كە ئاكامی سیاسەتە هەڵە و
كاربەدەستانی
چەوتەكانی
كۆماری ئیسالمی لە ئاستی
نێوخۆیی و نێونەتەوەییدایە.

گرینگتر لەوەش
ئەوەیە كە ئیعتیاد،
پەرەسەندنی خەسارە
كۆ مە اڵ یە تییە كا نی
دیكەشی لێ كەوتۆتەوە.
رێژەی تەاڵق ،مندااڵنی
سەرشەقام ،نەخۆشیی
ئیدز ،لەشفرۆشی و
بەردەوام
خۆكوژی
دەچنە
ئێراندا
لە
سەرێ و هۆكاری سەرەكیی ئەم
بەرز بوونەوەیەش بۆ قووڵبوونەوە
و پەرەسەندنی قەیرانی ئیعتیاد لە
كۆمەڵگای ئێران دا دهگهڕێتهوه.
گرینگتر لە هەمووی ئەوانەش داننانی
بەرپرسانی رێژیم بە شكست و سەر
نەكەوتنی كۆماری ئیسالمی لە كۆنترۆڵ
و راگرتنی رادەی خەسارەكانی ئەم
قەیرانە كۆمەاڵیەتییە و بێ ئاكام
مانەوەی بەناو بەربەرەكانی و خەبات!
دژی ئەم قەیرانەیە.
لە بازاری ئێران دا  1700جۆر
ماددەی سڕكەری شیمیایی ،سەنعەتی
و سوننەتی هەیە كە کاریگەریی مەنفیی
ماددە سڕكەرە شیمیایییەكان بەهۆی
نەبوونی زانیاریی ئەوتۆ لە سەر
جۆری ئەو ماددانەو نەناسراو بوونیان
قورسترین زەبری لە كۆمەڵگای ئێران
وەشاندوە .پتر لە  3میلیون موعتادی
ئێران بەردەوام مەترسیی تووشبوون
بەو نەخۆشییەیان لەسەرە.
قاچاغچیانی ماددە سڕكەرەكان
باشترین «مصونیت»ی گرتن و
زیندانی كرانیان لە ئێران دا هەیە .باڵو
بوونەوەی ماددە هۆشبەرەكان لە ئاكامی
هەڵوەرینی ئەو جۆرە ماددانەدا نییە كە

لە رێگەی ئێرانەوە دەچنە ئورووپا و
دەرەوە ،بەڵكوو بە شێوەیەكی تەواو
سیستماتیك لە كۆمەڵگای ئێران دا باڵو
دەبێتەوە.
مەهدیی ئەییووبی ،بەرپرسی
پێشووی بەناو ناوەندی خەبات دژی
ماددە هۆشبەرەكان بە ئاماژە بەناوی
سەرۆكی چەند باندێكی قاچاغ و باڵو
كردنەوەی ماددە سڕكەرەكان لە
ئێران دا ( كە بە قەولی خۆیان دوای
ساڵەها راوەدوونان و شەڕ و پێكدادان
توانیبوویان باندهکهی لە داو بخەن و
بیانگرن) دەڵێ كە ئەو كەڵە قاچاغچییانە
تهنیا كەمتر لە چەند مانگ لە زیندان
دا ماونەتەوە و بەرهەڵدا كراون .لە
كاتێكدا حوكمی داداگای ئەوانە ئیعدام
و زیندانیی تاهەتایی بووە.
لەوەها دۆخێك دا كە هەر لە بنەڕەت
دا شتێك بەناوی خەبات دژی ماددە
هۆشبەرەكان و كەمكردنەوەی خەسار
و زیانەكانی ئەو دیاردە ماڵوێرانكەرە
لە ئێرانی ئیسالمیدا لە گۆڕێ دا نییە،
ئاسایییە كە «سااڵنە  %8بە ئاماری
حەشیمەتی موعتادەكانی ئێران زێدە
ببێ».
ئیعتیاد سااڵنە پتر لە  10000میلیارد
تمەن زیان بە ئابووریی ئێران دەگەیەنێ،
 4700میلیارد تمەنی ئەو بڕە پارەیە
لە گیرفانی كڕیارە موعتادەكان دێتە
دەرێ و ب ه نهسیبی قاچاغچی و مەواد
فرۆشەكان دەبێ و  2600میلیارد تمەن
بەرواڵەت دەوڵەت بۆ بەربەرەكانی
دژی قاچاغ و كۆكردنەوەی مەواد لە
بازارەكانی ئێران و دەرمان و پێشگیری
لە پەرە سەندنی ئیعتیاد خەرجی دەكا و
 2700میلیارد تمەنیش زیانی دەرەنجام

و ئاكامی ئەو خەسارە كۆمەاڵیەتییانەن
كە لە سۆنگەی ئیعتیادەوە بە سەر
كۆمەڵگەدا دەسەپێ و دەبێ خەڵك
تاوانەكەی بدەن)5(.
ئەوەی لێرەدا جێی سەرنجە ئەوەیە كە
كلكەی زۆربەی كارتێلە ئابوورییەكانی
قاچاغ و فرۆش و ترانزیتی ماددە
هۆشبەرەكان لە ئێران دا بە بەرپرسە
پایەبەرز و پلە یەكەكانی رێژیم و
بێچوو ه ئاغاكان دەگاتەوە كە بازرگانی
و ترانزیتی ماددە سڕكەرەكان لە
ئێران دا هیدایەت دەكەن و هۆكاری
سەرەكیی ناكارامەیی رێژیمیش لەو
بەناو بەربەرەكانییەدا هەر بۆ ئەوە
دەگەرێتەوە.
رێژیم تا ئێستا كەمترین هەزینەی بۆ
بەرنامەرێژیی پێشگیری و ئامووزش
و دەرمان و بەربەرەكانیی فیزیكی
وەك سێ هێڵی سێگۆشەی خەبات بۆ
نەهێشتنی ئیعتیاد و ماددە هۆشبەرەكان
كردوە ،بۆ هەركام لەوانەش هۆی
سەرەكی هەیە ،خەرجی بۆ پێشگیری
و ئامووزش دانانێ ،چونكی نایهەوێ
زانیارییەكانی پێویست لە بارەی ئاكام
و دوا دەرەنجامەكانی ئیعتیاد بە
خەڵكی بەتایبەت الوان و مێرمندااڵن
بگا ،دەرمانیش هەزینە وخەرج و
تێچوویهكی یەكجار زۆری وەك
دابینكردنی كار و مشوور خواردنی
گەڕاندنەوەیان بۆ ژیانی ئاسایی دەوێ
و سەبارەت بە خەباتی فیزیكییش دەبێ
بڵێین كە تا ئێستا چەقۆ نەبووە دەسكی
خۆی ببڕی و داهاتوویەكی روونیش بۆ
گۆڕان لەم واقیعە بەم مێتود و عەقڵییەت
و لەم سیستمەدا بەدی ناكرێ.

خێراتر بوونی رەوتی تەریك

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

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

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

هاودەنگییە

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

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

کۆماری ئیسالمی ،چهکی ئێعتیاد و
شهڕێکی ماڵوێرانکهر
عهلی بداغی
25ی پوشپهڕ رۆژی جیهانیی
خهبات دژی مادده هۆشبهرهکانه.
ئهوه بیانوویهک ه تا ئاوڕێکی کورت ل ه
کێشهی ماددههۆشبهرهکان له ئێران
و کوردستان دا بدهینهوه و وهاڵمێک
بۆ ئهو پرسیاره وهرگرینهوه که بۆ
کۆمهڵگای ئێران رۆژ ب ه رۆژ زیاتر
نوقمی ئهو قهیرانه ماڵویرانکهره دهبێ؟
دیاردهی ئێعتیاد ب ه ماده هۆشبهرهکان
و بازرگانی بهو مادانه دیاردهیهکی
جیهانییه .بهاڵم ئهوه که بۆچی زیانهکان
و دهرهنجامهکانی ئهو دیاردهی ه
له ههموو کۆمهڵگاکان وهک یهک
نییه و بۆچی ئهو بهاڵ ماڵوێرانکهر ه
وهک یهک له ههموو کۆمهڵگاکان
دا پهرهی نهسهندوه ،پێوهندیی ب ه
کۆمهڵه فاکتۆریک ههیه که رادهی
وشیاریی گشتیی کۆمهڵگاکان ،بوار ه
کۆمهاڵیهتییهکان و جۆری دهسهاڵت
و حکوومهتهکان و نۆرم و بهها و
بایهخه کۆمهاڵیهتییهکان گرینگترینی
ئهو هۆکارانهن.
ئهوهی که بۆ جۆری دهسهاڵت
له کۆمهڵگای ئێران دا دهگهڕێتهوه،
دهسهاڵتێکی
ئیسالمی
کۆماری

نادێموکراتیک و دژی گهلییه،
شهرعییهتی خۆی له خهڵکهکهی
وهرنهگرتوه و وشیاریی کۆمهڵگاش
به مهترسییهکی گهوره بۆ سهر مان و
درێژهی تهمهنی دهسهاڵتدارهتیی خۆی
دهبینێ .ههر بۆیهش بهردهوام ههوڵی
چاوهدێریکردنی توندی کۆمهڵگای ل ه
رێگهی قهیران خولقێنی داوه و بهو
جۆره ویستوویهتی که سهرههڵدان
و سهربزێوی و نارهزایهتییهکان کپ
بکا .رێژیمی کۆماری ئیسالمی بۆ ئهو
مهبهسته زۆر به باشی به رێگهپێدان
ب ه باڵو بوونهوهی مادده هۆشبهرهکان
چهکی ئێعتیادی بۆ مههار کردنی الوان
و بزووتنهوه کۆمهاڵیهتییهکان ب ه کار
هێناوه.
رێژیمی کۆماری ئیسالمی بۆ
پاساودانی هۆکارهکانی پهرهسهندنی
دیاردهی ئێعتیاد جیرانهتیی ئهفغانستان
دهکاته بیانوو ،بهاڵم تا ئیستاش ئاماد ه
نهبوه وهاڵمی ئهو پرسیاره بداتهوه ک ه
خۆ ئیران تاکه دراوسێی ئهفغانستان
نیه و باش ه ئهدی بۆ ئێعتیاد له خودی
ئهفغانستان که زیاتر له سهتا حهفتای
ماده هۆشبهرهکانی دنیای لێ بهرههم
دههێندرێ ،یهک له دهی ئێران نیه؟
کۆماری ئیسالمی که له رواڵهت دا

شهڕی ههموو واڵتانی زلهێز و پڕ چهک
دهکا و له نێو خۆی واڵتیش دا به قهولی
خۆی له ملی ههموو بهرههڵستکارێکی
داوه و کهس توانای سهربزێویی نییه،
ئهدی ئهگهر ئهو ماست ه گوریسی تێدا
نی ه چۆنه له شهڕ و بهربهرهکانی ل ه
گهڵ بازرگانانی مادد ه هۆشبهرهکان
شکستی خواردوه و ب ۆ خۆشی دانی
پی دا دهنێ؟
باس کردنێکی گشتی ل ه وهزعییهتی
تێوهگالنی کۆمهڵگای ئێران ب ه مادد ه
هۆشبهرهکان دووره دیمهنێکی تاڵمان
لهو وهزعه بۆ دهخاته بهرچاو:
ئامارە رەسمییەكان ئەوە پتر لە
 10ساڵە! بەردەوام باس لە بوونی 2
میلیون موعتاد لە كۆمەڵگای ئێران دا
دەكەن ،ئامارە غەیرە رەسمییەكانیش
ئەو رێژەیە بە 6تا 8و هێندێكشیان بە
 10میلیون كەسی دەقەبڵێنن .گرینگ
لێرەدا ئەوەیە كە ئەم قەیرانە رۆژبە
رۆژ زیاتر لە ئێراندا پەرە دەستێنێ،
تەمەنی تووشبووان تا دێ نزمتر
دەبێ ،پێی ئەم بەاڵ ماڵوێرانكەرە بۆ
قوتابخانەكانی ناوەندی و تەنانەت
سەرەتاییش كراوەتەوە و ئیعتیاد لە نێو
كچان و ژنانیش دا تا دێ پتر خۆی
دەردەخا.

سیاسی
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دوكتور عهبدولرهحمان قاسملوو،
خهباتگێڕێک بۆ ههموو سەردەمەكان
نیكروز كوردستانی

ئەم وتارە ،خوێندنەوەیەكی
ژیان
لەسەر
كورتە
دوكتور
تێكۆشانی
و
عبدولرهحمان قاسملوو كە
بە بۆنەی ساڵڕۆژی شەهید
بوونیەوە ئامادە كراوە.
1ـ قاسملوو ،هاوكات
لەگەڵ چوونی بۆ قۆناغەكانی
خوێندنی ناوەندی و پاشانیش
زانكۆ ،چاالكییە سیاسییەكانی
خۆی بە شێوەی رێكخراوەیی
الوانی
«یەكێتیی
لە
«رێكخراوی
دێموكرات»،
خوێندكارانی توودە» و»
خوێندكارانی
كۆمەڵەی
كورد» لە ئورووپا دەست
پێدەكات.
2ـ قاسملوو له بارهی
سیاسییهوه،
ڕوانگهی
بۆچوونەكانی
الیەنگری
ماركس بووە و لە 1968ـ
 1948بۆ ماوەی  20ساڵ
لە ئەندامانی چاالكی حیزبی
توودەی ئێران بووە .هاوكات
لە 1960ـ  1935وەك ئەندامی
شوورای رێبەریی حیزبی
كوردستان،
دێموكراتی
چاالكییە سیاسییەكانی خۆی
لەنێو جەرگەی جوواڵنەوەی
ئازادیخوازانەی كوردستان
دا درێژە پێداوە)1( .
3ـ دوكتور عەبدولرهحمان
قاسملوو بەهۆی لێهاتوویی
زانستی و كەسایەتیی سیاسیی
بەرز و هەروەها بە رۆژ
بوونی لە ئەدەبیاتی سیاسیی
سەردەم دا ،لەنێو گەلی
كورد دا بە گشتی (كاریزما ـ
بیرمەند) ،و لەنێو كەسایەتییە
سیاسی و زانستییەكانی
جیهان ،رێبەرانی كوردو
تەنانەت دوژمنەكانیشی دا
خاوەنی پێگەیەكی بەرز
بووە .هەندێك لە بەڵگەنامە
كۆماری
باڵوكراوەكانی
ئیسالمی دەریدەخەن كە
دوای كۆچی دوایی ئایەتوڵاڵ
خومەینی و هەڵبژێردرانی
رێبەر،
بە
خامنەیی
بنەماییترین سیاسەتەكانی
نەهێشتنی نەیارانی كۆماری
ئیسالمی لە دەرەوەی ئێران
دا ،رێكخستنی تیرۆریزمی
دەوڵەتی بە نیازی پیالنگێری
«دوكتور
نەمانی
بۆ
عهبدورهحمان قاسملوو» و
«شاپووری بەختیار» وەك
دوو ئاڵتێرناتیڤی رێبەریی
(بڕوانن ه
بووە.
ئێران
سهعیدی
بیرهوهرییهکانی
ئیمامی .دوكتور عەلیرەزا
نوری زادە)نوسخەی كۆپی
كراو ،بەشی سێهەم.
4ـ دوكتور قاسملوو
وەك رێبەری «جوواڵنەوەی
ئازادیخوازیی كوردستان»
لە رۆژهەاڵت ،دەورێكی

وەرگێڕانی :وریا رەحمانی

بەرچاوی لە پەرەپێدانی
جوواڵنەوەی سیاسی و
خەباتی چەكدارانە لە دژی
نیزامی پاشایەتی دا هەبووه.
بە تایبەت كە لە 1974
تا  1978وەك داڕێژەری
«دێموكراسی
دروشمی
بۆ ئێران و خودموختاری
بۆ كوردستان» كۆمەڵێك
چەمكی نوێی هێنایە نێو
ئەدەبیاتی بەرخۆدانی رەوای
گەلی كوردەوە.
()2
دوكتور
5ـ
قاسملوو دەیەی
ژیانی
كۆتایی
خۆی بۆ ناساندنی
كورد
گەلی
گۆڕەپانی
لە
سیاسیی جیهان
دا تەرخان كردو
لەو ماوەیە دا
بە چوون بۆ
واڵتانی
زۆر
وتووێژ
دنیا،
لەگەڵ رێبەرانی
سیاسیی واڵتان،
لە
بەشداری
كۆڕو كۆبوونەوە
نێو نەتەوەییەكان
بۆنە
و
جۆراوجۆرەكان
پێناسەی
دا،

پەرەپێدانی بەرەو پێكهێنانی
بەرەی نەتەوەیی ئێرانی»
لە چوارچێوەی ئەم هەوڵ و
تێكۆشانانەدایە.
7ـ قاسملوو لە ماوەی
ژیانی سیاسیی خۆی دا
هەمیشە هەوڵی بۆوە داوە
كە بە لێكدانەوەی تیۆرییە
سیاسییەكان بە زمانێكی
لۆكالیزەكردنی
ساكارو
بەرەو
ئەندێشانە
ئەم

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

بۆ پێكهێنانی بەرەیەكی
راستەقینەی ئێرانی ،بەاڵم
بە هۆی «گشتی خوازی»ی
نەتەوەی بااڵدەست و نیگاهی
نادروست و خراپیان بۆ
دیسانیش
كورد،
گەلی
ئەوتۆ
سەركەوتنێكی
وەدەست نەهێنا.
قاسملوو پاش ئەوەی
بۆی دەردەكەوێ نیزامی
بە
جارێ
نێونەتەوەیی
گۆڕینی
تەمای
سەپاوی
دۆخی
ر ۆ ژ هە اڵ تی
نییە،
ناوەراست
دەكاتە
روو
ر ێكخر ا و ە
نا د ە و ڵە تییە كا ن
جوواڵنەوە
و
ئا ز ا د یخو ا ز ە
و
نەتەوەییەكان
پێو ە ند یگە لێكی
لەگەڵ
قووڵ
خە با تكا ر ە
نە تە و ە ییە كا نی
ر ۆ ژ هە اڵ تی
لە
ناوەراست
الیەكەوە و سوسیال
د ێمو كر ا تە كا نی
لە
ئەورووپا
ترەوە
الیەكی
دادەمەزرێنێ.
دوكتور
10ـ

دوكتور عەبدولرهحمان قاسملوو بەهۆی لێهاتوویی زانستی و كەسایەتیی
سیاسیی بەرز و هەروەها بە رۆژ بوونی لە ئەدەبیاتی سیاسیی سەردەم دا،
لەنێو گەلی كورد دا بە گشتی (كاریزما ـ بیرمەند) ،و لەنێو كەسایەتییە
سیاسی و زانستییەكانی جیهان ،رێبەرانی كوردو تەنانەت دوژمنەكانیشی دا
خاوەنی پێگەیەكی بەرز بووە.
كوردی وەك نەتەوەیەك بە
زۆرله کهسایهتیی ه سیاسیی ه
گەورەكان و بیرمەندانی
جیهانی ناساند .قاسملوو لەو
قۆناغەدا (1989ـ  )1979تاكە
رێبەری ناسراوی كورد بوو.
6ـ دوكتور قاسملوو لە
درێژەی خەباتی چەكداری
لەگەڵ كۆماری ئیسالمیدا،
هەوڵێكی زۆری دا بۆ ئهوەی
حیزبە سیاسییەكانی كورد
بە یەكەوە كۆ بكاتەوەو
پاشانیش بەرەو یەكیهتیی
نەتەوەیی له ئاستی ئێران دا
هەنگاو هەڵێنێتەوە.
پێشنیاریشی بۆ پێكهێنانی
«بەرەی بەرگریی نەتەوەیی»
لە كوردستان و پاشانیش

كردنی
هەنگاو

ناوچەیەیی
«بە
ئەندێشەكان»
هەڵێنێتەوە.
« سو سیا لیز می
دێموكراتیك» ک ه قاسملوو
لە «كورتە باس» دا لێكی
دەداتەوە نموونەیەكی شایانی
باسە لەم بەستێنەدا.
8ـ مامۆستای گەورەی
رۆژهەاڵت كە ئێستا لە
ناوبانگێكی
ئورووپاشدا
و
دەركردوە
زۆری
هاوكارەكانیشی لە زانكۆی
پراگ دا ،بە « ئەنسكلۆپدیای
دەبەن،
ناوی
چێك»
هەرگیز پێشمەرگەكانی لە
ێر
ژ
كوردستانی
دەستەدا لە بیر نەكردو پێ بە

و ئابوورییەوە ـ دابمەزرێنێ.
زۆر جاران بە هاوسەرە
رۆژئاواییەكەی كە ئێستا ئیدی
كوردێكی دێموكراتە دەڵێ كە
هەر چی هەیەتی و سەرمایە
گوزاریی كردووە هی حیزبی
كوردستانە.
دێموكراتی
تەنانەت گەوهەری گیانیشی
چەند ساڵێك لەمەوبەر بە
خاكی پیرۆزی كوردستان
پێشكەش كردوە.
9ـ قاسملوو لە هەوڵ
بۆ پێكهێنانی بەرەیەكی
كوردستانی ـ النیكەم لەم
سەردەمە پڕ لە هەواز و
نشێوە دا سەركەوتنێكی ئەوتۆ
بە دەست ناهێنێ .هەروەها
وێرای هەموو هەوڵەكانی

قاسملووی نەمر لە دوایین
ساڵەكانی تەمەنی دا دەبێ
بە «پێغەمبەری ئاشتی» لە
رۆژهەاڵتی ناوەراست دا
و وێرای باوەڕی قووڵ بە
سەرەكی بوونی مرۆڤ و
ئازادیی مرۆڤایەتی ،نەتەوە
خوازیی كوردیش دهخات ه
سهر راستهڕێی مێژوو.
12ـ قاسملوو دوای چوار
دەیە چاالكیی سیاسی و
 20ساڵ رێبەریی حیزبی
دێموكراتی كورستان و
جێکردنهو ه له دڵی بزووتنەوە
رزگاریخوازەكانی نەتەوەیی
لە سهرانسهری دنیا دا
سهرئهنجام لە داوی گەورەیی
خۆی دهکهوێ و به له بیر

بردنیوهی ئامۆژگاریی باوکی
(یا بیكوژە و یا لە دەستی
هەڵێ) بەو چارەنووسە
گرفتار دەبێ كە پێشینانی ئەو
سمكۆكان و...هتد تووشی
بوون .پێغەمبەری ئاشتی
تیرۆریزمی
ڕاوگەی
لە
دەوڵەتیی ئێران دا دەبێتە
قوربانیی خیانەتی دیپڵۆماتیك
و جینایەتی پیرۆز.
دوكتور عەبدولرهحمان
قاسملوو گیانی پاكی لە پێناوی
رزگاریخوازەكانی
رێبازە
مرۆڤە چەوساوەكان و
«بزووتنەوەی رزگاریخوازیی
كوردستان» دانا .بهاڵم دنیا،
ئێستا پتر لە هەر كاتێكی دیكە
ئامادەی چارەسەری كێشەی
كورد لە رێی دیپلۆماسی و
رێزگرتن لە مافی دیاریكردنی
چارەنووسی مرۆڤی كوردە.
ئهوهش هەر ئەو رێگهیهی ه
که قاسملووی شەهید پێیدا
رۆیشت.
سەبارەت بە
تێبینی :1
ئەندامێتی دوكتوور قاسملوو لە
حیزبی توودەدا ،هەم دۆستەكانی
بە درووستی باسیان نەكردوە
و هەم دوژمنەكانیشی هۆكارە
مەكانیەكانیان
و
زەمانی
لەبەرچاو نەگرتوە.
حیزبی توودە لە سااڵنی
دوای شەڕی دووهەم دا ،تاكە
حیزب بە واتای دروستی
وشەی ئۆپۆزیسیۆنی نیزامی
پاشایەتی لە ئێران دا بووە و
ئەگەر نەڵێین بە گشتی ،دهتوانین
بڵێین زۆربەی رووناكبیران،
بیرمەندان و خوێندكارانی
ئێرانیی ئەو كات ئەو حیزبەیان
وەكوو تاكە سەنگەری خەبات
بە دژی پاشایەتی هەڵبژاردبوو.
گرینگیی
:2
تێبینی
هاتنە ئارای ئەم دروشمە
كاتێك
پێشكەوتنخوازانەیە
روونتر دەبێتەوە كە بزانین
زۆربەی تێكۆشەرانی ئەوکات،
رووناكبیران و بیرمەندانی
ئێرانی لە نووسینەكانیان دا
الیەنگرییهکی زۆریان لە نیزامی
پاشایەتی كردوە.
ئایەتوڵاڵ خومەینی ئەوکات،
لە كتێبی « كشف االسرار» دا
نووسیویه .. »:هیچ زانایەكی
ئایینی تا ئێستا كتێبێكی
نەنووسیوە و لە شوێنێك دا
نەیگوتوە كە ئێمە شاین و
سەڵتەنەت مافی ئێمەیە ..ئەگەر
سەڵتەنەت و حكوومەتێك
دابمەزرێ هیچ بیرمەندێك
دژایەتیی نەكردوەو نەیویستوە
بنچ و بناوانی حكوومەتەكە
تێك بدا .لەگەڵ چەمكی بنەمای
سەڵتەنەت دا تا ئێستا لەالیەن
ئەم توێژە «روحانیت» وە
دژایەتیەك نەكراوە بەڵكوو
زۆربەی زانایان و گەورە پیاوان
لە پێكهاتەی واڵت دا هاوكاری
پاشاكان بوون ..مێژووەكان لە
بەردەستە و پشتیوانیی زانایانی
ئایینیی لە دەوڵەتەكان تێدایە»...
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ئیقباڵ سهفهری:

حیزب و رێکخراوه کوردییهکان دهبێ گرینگی به جیاوازییه
زاراوهییهکان بدهن تا خهڵکی کورد ههموو لێیان تێ بگهن
ههڤپهیڤین :رهحمان سهلیمی
بە بۆچوونی زۆرێك لە رەخنەگران و شارەزایانی كاروباری رۆژهەاڵتی كوردستان ،یەكێك لە سەرهكیترین كەم و
كۆڕییەكانی بزووتنەوەی كورد ،پەل نەهاویشتنی ئەو بزووتنەوەیەیە بۆ ناوچەكانی باشووری رۆژهەاڵتی كوردستان و
هەروەها ناشارەزایی رێبەران و حیزبە سیاسییەكانی كورد لە تایبەتمەندییە كلتووری و كۆمەاڵیەتییەكانی ئەو ناوچانە
یەكێكی دیكە لە كۆسپەكانی بەردەم بزووتنەوەی كوردستانە .هەر بۆیە رۆژنامەی «كوردستان» بۆ زیاتر ئاشناكردنی
خوێنەران بە تایبەتمەندییە كلتوورییەكانی ئەو ناوچەیەو بەتایبەت بۆ ئاشنا بوونی زیاتر لە سەر بارودۆخی یارسانەكان
كە بەشێكی بەرچاوی دانیشتووانی پارێزگای كرماشان پێك دێنن ،بە پێویستی زانی وتووێژێكی تایبەت لەگەڵ بەڕێز
ئێقباڵ سەفەری ،ئەندامی كۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموكراتی كوردستان پێك بێنێ.
کوردستان :كاك ئیقباڵ! زۆر سپاس لەوەی
كاتی خۆتان بۆ ئەم وتووێژە تەرخان كرد.
وەك یەكەم پرسیار تكایە سەبارەت بە باڵوەیی
جوغرافیایی(پراكندگی جغرافیایی) یارسانەكان
لە رۆژهەاڵتی كوردستان بدوێن .ئایا ئەو
ئایینە تەنیا لە نێو كوردەكانی كەلهور و
لەك دا دەبینرێ و یا لە ناوچەكانی دیکهی
كوردستانیش بوونیان هەیە؟
ئیقباڵ سهفهری:بەرباڵویی جوغرافی
پێڕەوانی ئایینی یارسان پارێزگاكانی
لوڕستان ،ئیالم ،كرماشان و ورمێش
دەگرێتەوە .بێجگە لەوانەش پێڕەوانی ئەم
ئایینە لە پارێزگاكانی هەمەدان ،تەورێز،
تاران ..بەرچاون .یارسانییەكان زیاتریان
لە پارێزگای كرماشان نیشتەجێن و
دەتوانین بڵێین لە ئەسەدئاواوە كە ئێستا
لە دابەشكرانی واڵتدا دەكەوێتە سەر
پارێزگای هەمەدان دەست پێدەكاو تاكو
شاری خوسرەوی كە هاوسنوورە لەگەڵ
شاری خانەقین لە باشووری كوردستان،
درێژەی هەیە .بێجگە لە لەكەكان و
كەڵهورەكان ،گۆرانەكانیش یارسانین ،كە
بەشی هەرە زۆری پێڕەوانی ئەم ئایینە
پێكدێنن.
كۆمەڵێك لە نووسەران و لێكۆڵەرانی
یارسانی لەسەر ئەو بڕوایەن كە ئایینی
یارسان ئایینێكی رەسەنی كوردییە و فەلسەفەی
یارسانی بەشێكی بەرچاوی لە مێژوو ،كولتوور
و سایكۆلۆژی مرۆڤی كورد تێدا بەرچاو دەكەوێ.
رای ئێوە سەبارەت بەو مەسەلەیە چییە؟
لە راستیدا ئەو بەشە لە لێكۆڵەران
و نووسەران كە لە سەر یارسانەكان و
ئایینی یاری دەنووسن ،بێ بەڵگە شت
نانووسن و گەیشتوونەتە سەر ئەو بڕوایە
كە ناكرێ راستییەكان بشاردرێنەوە.
راستییەكی
من
بڕوای
بە
یارسانییەكان
كە
حاشاهەڵنەگرە
سەرەڕای ئەو هەمووه زەبروزەنگەی
كە لە درێژایی مێژووی سەدان ساڵەدا
لێیان كراوە ،توانیویانە ببنە بنەمای
نەگۆڕی كولتوورو فەرهەنگی رەسەنی
كوردی .كاتێك دەڵێین رەسەنن دەبێ
ئەوەش روون كەینەوە كە ئێمە كوردی
ناڕەسەنمان نییە و نابێ وای لێك
بدەینەوە كە یەك رەسەنە و ئەوی دی
ناڕەسەن .رەسەن بوونی فەرهەنگی
یارسانییەكان سەرچاوەیەكی روونی
هەیە .یارسانییەكان بە پێچەوانەی
ئایینەكانی دیكە ،كتێبە ئایینیەكانیان
لە «ئەلفەوە تاكوو هێ» ه بە زمانی
كوردی ،زاراوەی هەورامی نووسراو ه
و بە كوردییش رێوڕەسمی ئایینیی
خۆیان دەبەن بەڕێوە كە لێی تێدەگەن.
قیبلەی ئەوان لە كوردستانەو نەك لە
جێگهیەكی دیكە .چ دەستورێكی دوگم
و بابەتێكی نەگۆڕیان نییە .خوداكەیان
سوڵتان سەهاك كوردە و گۆڕەكەی لە
كوردستانە.
بە درێژایی مێژووی خۆیان ،دژ بە
داگیركەران و قەاڵچۆكەران جەنگاون.
تەسلیمی فەرهەنگی بێگانە نەبوونە و

تاكو ئەمرۆش شانازی بەوەوە دەكەن
كە كوردن و كوردستانین....
لە كوردستان( بە هەر چوار پارچەوە)
جیاوازیی ئایینی ،زاراوەیی و تەنانەت ئهتنی
بوونی هەیە ،ئەم چەشنە جیاوازی و فرەییانە
لە كۆمەڵگهیەكی مەدەنی و كراوەدا بەستێنێكی
لەبار بۆ گوورانی(تكامل) كۆمەاڵیەتی و
كلتووری دەڕەخسێنێ .رەنگدانەوەی ئەم چەشنە
جیاوازییانە لە كۆمەڵگهی كوردستان دا چۆن
هەڵدەسەنگێنن؟
بێشك ئهگهر داگیركەران لێیان
گەڕاباین ،ئەو فرە چەشنییە چ لە
باری ئایینی ،كلتووری ،فەرهەنگی،
جیاوازییەكانی زاراوەیی،
ئەدەبی و موسیقی...
هتد ،ئێستا گوڵزارێكی
بەرفراوانمان هەبوو بە
گشت جیاوازییەكانییەوە.
ئێستا كە ئەو هەلە
بەشێكی
نەڕەخساوە
بووە،
رێگر
دوژمن
بەشەكەی دیكەشی خۆمان
وەك كورد لێی بەرپرسین.
چونكە
بەرپرسین
نەمانتوانیوە ببینە خاوەن
گوتارێكی یەكگرتوو .بە
خۆشییەوە من گەشبینم
بە پەرەسەندنی گەشەی
كۆمەاڵیەتی،
سیاسی،
ئەو
و
نەتەوەیی
دەوڵەمەندییە فەرهەنگی
و كلتوورییە بە ئاقارێكدا
دەچێتە پێش كە داهاتوویهكی
روونی بۆ نهوهكانی داهاتوو بە دواوە
دەبێ.
دوژمنانی گهلی کورد بە گشتی و كۆماری
ئیسالمی بە تایبەتی بەردەوام هەوڵیان داوە
دووبەرەكی بخەنە نێو خەڵكی كوردەوەو بۆ ئەو
مەبەستەش جیاوازیی ئایینی و ئایینزاییان وەك
چەكێك بەكارهێناوە و زۆر جاریش توانیوییانە
تێیدا سەركەوتوو بن .بە رای جەنابتان چ
رێكارێك دەتوانێ پێش بە سەركەوتنی ئەو
پیالنە دژەمرۆیی و كۆنەپەرستانە بگرێ؟
رادەی زانیاری و تێگەیشتوویی
خەڵكی كوردستان سەبارەت بە
مافە زەوتكراوهکانیان ،هەروا لە
پێچەوانەشەوە
بە
پەرەسەندندایە.
پیالنەكانی داگیركەران ئاشكرا بوونەو
كارتێكەریی جارانیان نەماوە .الم وایە كە
وشیاریی نەتەوەیی گەیشتۆتە قۆناخێك
كە گۆڕەپانی رمبازێنی داگیركەران
بەرتەسك بۆتەوە .لەالیەكەوە خەڵكی
ئێمە دەبێ وشیارانە لەگەڵ هەڵسوكەوتی
بااڵدەستان مامەڵە بكەن و رێگ ه نەدەن
دەمارگرژی ،جا لە هەر جۆرێكی بێ،
عەقڵ و مەنتیق بگرێتەوە .لە الیەكی
دیكەشەوە نووسەران ،هەڵبژاردەكانی
گەل ،رێكخراوە سیاسی ،مەدەنی و،...
چاالكانەتر لە رابردوو لەسەر ئەو
بابەتانەی كە ئالۆزن شت بنووسن و
روونكردنەوەیان لەسەر بدەن .مەبەست

لێرە ئەوەیە كە هەمووان یەك دەنگ
و یەك هەڵوێست بن لەسەر دروست
كردنی بەستەرێكی سیاسی نەتەوەیی
كە هەمووان بە شیعە ،سوننی ،یارسانی،
یەزیدی ،عەلەوی ،شەبەك ،مەسیحی،
یەهوودی ،بەگشتی هەموو ئایین و
ئایینزاکان ،خۆیانی تێدا بەشدار بزانن.
ماوەیەك لەوەو پێش رۆژنامەی «جمهوری
اسالمی» كە رۆژنامەیەكی سەر بە رێژیمەو
دەكرێ بڵێین روانگەو بیروبۆچوونەكانی
خامنەیی رێبەری دەسەاڵت باڵو دەكاتەوە ،لە
وتارێكدا بێ حورمەتی بە ئایینی « اهل حق»
دەكاو تۆمەتی ناڕەوا دەداتە پاڵ رێڕەوانی ئەم

ئایینە .ئەم چەشنە بێ حورمەتی و سەركوتە
سەبارەت بە بەهاییەكان ،ئەرمەنییەكان و
ئایینەكانی دیكەش( جگە لە ئیسالمی شیعی
دوازدە ئیمامی) پێڕەو دەكرێ .ئاكامەكانی ئەو
سیاسەتە چۆن دەبینی؟
سیاسەتی كۆنەپەرستانەی كۆماری
ئیسالمی هەر لە سەرەتای وەسەركار
هاتنیەوە ،دژی هەموو چەشنە
بیروباوەڕێكی پێشكەوتنخوازانە بووە.
ئەوەش تایبەت نەبووە بە یارسانییەكان
بەڵكوو یەهودییەكان ،مەسیحییەكان،
بەهاییەكان ،شیعەكان ،سوننەكان و
پێڕەوانی ئایینەكانی دیكەش كەوتوونەتە
بەر شمشێری كۆنەپەرستی و
تەسكبیرانی كۆماری ئیسالمیی ئێران.
ئەوەی كە رادەی توندوتیژیی سیستمی
حاكم بە دژی یارسانییەكان چەند قاتە
دەكاتەوە ،چەندین هۆكاری لە پشتە كە
ئاماژە بە هێندێکیان دەكەین.
یەكەم :یارسانییەكان كوردن و ههر
ل ه سهرهتاو ه لە ژێر گوشاردا بوونەوە
ئەم گوشارەش بەردەوامە.
دوویەم :نەك هەر موسڵمان نین،
بەڵكوو بە درێژایی مێژووی سەدان
ساڵەی داگیركاریی هێرشبەران و
داگیركارانە بەربەرەكانیان كردوە و
خۆیان لەو فەلسەفەیەدا نەبینیوەتەوە.
سێیەم :قەت نەیانتوانیوە لەگەڵ سیستمی

دەمارگرژی جا چ ئیسالمی شیعی بێ
یان هەر فیرقەیەكی دیكە بحاوێنەوە و..
هتد .بێجگە لەوانەش لە زەمانی رەزاخانی
میرپێنج دا ،وشەی (علی الهی)یان لەسەر
دانان .پاشان (اهل حق) و دواتریش
شەیتان پەرست .بەاڵم بە تێپەربوونی
كات هیچكام لەو ناوانە نەیانتوانی
ئەوان
كوردبوونی
رەسەنایەتیی
بسڕێتەوە .بە پێی سروشتی دەمارگرژی
و سەرەڕۆی كۆماری ئیسالمیی
ئێران ،كە زیاتر داسەپاندن بووەو
دەورانی قەمەو شمشێریش تێ پەڕیوە،
سیاسەتی هەاڵواردن و پەراوێزخستن
و ئاسیمالسیۆنی نەتەوەكانی ئەم واڵت ه
بەرەوڕووی قەیرانی جیدی بۆتەوە.
باوەڕم وایە كە چی دیكە رێژیمی كۆماری
ئیسالمی ناتوانێ لەسەر ئەو سیاسەتە
فاشیستییەی بەردەوام بێ و شكستی بێ
ئەم الو ئەوالش دەبێتە ئاكامی ئەو خۆ
لە جیاتی هەمووان دانانە.
بەشداریی كۆمەڵگهی یارسان لە بزووتنەوەی
كورد لە دوو قۆناغی پێش شۆڕش و دوای شۆڕشی
 57لە چ ئاستێك دا بووە؟
لە پارێزگای كرماشان
و ناوچەی ئێمە پەندێك
هەیە كە دەلێ :یان زانا بە،
یان جۆیا.
لێی
من
ئەوەی
تێگەیشتووم و گوێم بۆ
ڕاهێاڵبێ ،بە ئاشكرابوونی
ناوی خومەینی وەك
رێبەری بزووتنەوەی پێش
 ،57زۆر كەس لە زانایان و
بە ئەزموونانی كۆمەڵگهی
بەوەیان
یارسانەكان
دەزانی كە دواڕۆژێكی
باش لە چاوەڕوانییاندا
نییە .لە هەمانكاتدا ئەوەیان
كە
دەركەوتبوو
بۆ
خومەینی دەتوانێ لە شا
خراپتر بێ .راستییەكەی
ئەوەیە كە زۆربەیان
لەو شۆڕشەدا بەشدار
بوون ،بەاڵم بەشێكی زۆریش شایان
لە خومەینی پێباشتر بوو .بەاڵم كە
دەگەینە پاش شۆڕشی  57یارسانەكان
دەبنە یەكەم قوربانی سیاسەتی
پاشكەوتووانەی كۆماری ئیسالمی و لە
سەرووی هەمووانەوە خومەینی هەر ئەو
كوشتارو قەتڵوعامەی یارسانەكان بوو
بەهۆی ئاوارەبوونی بەشێكی بەرچاو لە
یارسانەكان و روویان كردە دەرەوەی
واڵت و یەك لەو واڵتانە عێراق.
بەهەڵگیرسانی شەڕی كوردستان
كۆمەڵێكی زۆر ل ه یارساناکان روویان
كردۆتە پێشمەرگایەتی و نێو ریزەكانی
حیزب و رێكخراوەكانی كوردستانی
و كۆمەڵێك گیانبەختكردوی گەل و
نیشتمانیان هەیە .كۆمەلێكی زۆریش
كەوتنە داوی ژنڕاڵ پالیزبان كە ئەو
دەم لە عێراق بوون و زۆریان بوونە
قوربانیی شەڕی نێوان دوو واڵتی ئێران
و عێراق و لەم رێگهیەش دا کهمپنشینی
و دەربەدەریی زۆریان كێشا.
بێجگە لەوانەش ،تەواوی ئەو
ناوچانەی كە یارسانەكانی لێ نیشتەجێن،
النەو پشت و پەنای هێزی پێشمەرگە
بوون و كەمتر پێشمەرگەیەك هەیە
فیداكاری و دڵسۆزیی ئەو خەڵكەی بۆ
دەرنەكەوتبێ .یهکێک ل ه شانازییهکانی
حیزبی دێموکرات که مێژوو ناتوانێ ل ه

بیری بکا ،یارمهتی و پشتگیریی ئهو
دهڤهرهی ه له هێزی پێشمهرگه .وات ه
ئهو کاتانهی ک ه حدک ل ه بهشێک ل ه
رۆژههاڵتی کوردستان ل ه پاشهکشێ
دابوو ،راست لهو کاته دا هێزی دااڵهۆ
پێک دێ و چاالکیی پێشمهرگ ه بهرهو
قوواڵیی کرماشان پهر ه دهستێنێ.
ناوبانگی خۆیان ههیه.
هێزو الیەنەكانی ئۆپۆزسیۆنی كوردی
رۆژهەاڵتی كوردستان تا چەند توانیویانە
لە پرۆژە و بەرنامەكانی خۆیان دا واڵمدەری
ویستەكانی كۆمەڵگهی یارسان بن یان بە
واتایەكی دیک ه پێگەی ئەم حیزبانە لەنێو
یارسانەكان دا چۆن دەبینن؟
بێشک ک ه ههر کام له رێکخراوهکانی
کوردستانی ب ه ڕادهی گهورهییان،
ناوبانگی خۆیان ههیه .شوێنیان لهسهر
باری سیاسی و فکری و کۆمهاڵیهتیی
ئهو ناوچهو ب ه تایبهت یارسانهکان
داناوه .ب ه تایبهت دێموکرات و کۆمهڵهو
لهدهیهی ههشتاکان دا پ.ک.ک و پهژاک.
بهاڵم بههۆی جیاوازیی زاراوهییهوه،
بهداخهو ه هیچ کام لهو هێزانه بێجگ ه ل ه
پ.ک.ک سهرنجێکی ئهوتۆیان نهداوهت ه
ئهو جیاوازییه دیالێکتییه(زاراوهیه) .ئهو
کهمتهرخهمی و کهمکارییانهش بوون ه
هۆکارێک که ئهو خهڵک ه ب ه باشی
لێمان تێ نهگهن .کورت و کرمانجی
ئیم ه وهاڵمدهری کۆمهڵێک بابهت ،یهک
لهوان ه بههێز کردنی بهستهری نهتهوهیی
و نیشتمانی بۆ بردنه سهری زانیاریی
هزری لهو کۆمهڵگهی ه داب ه باشی
نهبووین .ئهم بهش ه ل ه کهمتهرخهمیی ئێم ه
تهنیا یارسانهکان ناگرێتهو ه و ب ه گشتی
دانیشتووانی پارێزگاکانی لورستان،
کرماشان و ئیالم لێی بێبهش بوونه.
ئەو جیاوازی زاراوەییە هێندە بەرچاوە كە
دەبێ سرنجی تایبەتی رێكخراوەكانی كوردی
رۆژهەاڵتی كوردستان بۆ الی خۆی راكێشێ؟
راستی ئهوهیه ک ه جیاوازییهک ه
بهرچاو نییه  .بهاڵم خهڵکی ئهو ناوچان ه
ل ه الیهن رێژیمهکانی یهک بهدوای یهک
دا ،سهرمایهیان لهسهر خهرج کراو ه که ل ه
کوردستان دایانبڕن .بۆ بهرپهرچدانهوهی
سیاسهتی دابڕاندن و چهواشهکاریی
رێژیم ،رێکخراوی کوردی بهرپرسایهتی
قورستری دهکهوێت ه سهرشان .ئهوان
توانیان ل ه باری ئایینییهو ه تا ڕادهیهک
لێکمان دابڕن  .ل ه باری کلتووری و
فهرههنگییهو ه نفوزمان تێدا بکهن ،ل ه
باری زاراوهییهو ه فارسی داسهپێنن.
لێرهش ئهرکی رێکخراوهی کوردیی ه
و یهک لهوان حدک ک ه پالنی ههبێ بۆ
بهرپهرچ دانهوهی پیالنی داگیرکهر.
ب ه باوهڕی من ئهرکی حیزبی سیاسی
دروست کردنی زمانی یهکگرتوو نییه.
حیزبی سیاسیی ژیر دهبێ جیاوازییهکان
وهک خۆی ببینێ .پێکهێنان یان
دروست کردنی زمانی یهکگرتوو ،کاری
پسپۆڕان یان زمانهوانان ،پهرلهمان و
دهوڵهته .حیزب و رێکخراوی کوردی ل ه
رۆژههاڵتی کوردستان چهند ه گرینگی ب ه
خهباتی سیاسی ،چهکداری ،ئایدئۆلۆژی
دهدهن،دهبێ لهو ه زیاتر گرینگی ب ه
جیاوازیی ه زاراوهییهکان بدهن تاوهکو
خهڵک لێیان تێبگهن.

دیپلوم
اتیک
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«یەكگرتنی پیرۆز»
ئێران ،سوریە ،حیزبوڵاڵ ،حەماس ،ئەلقاعیدە
سابیر پاك نەزەر
لەسەر
پێشەكییەك
دژایەتی كردنی ئێران لەگەڵ
دیموكراسی له رۆژهەاڵتی
نێوەراستدا:

دوای رووخانی دیواری
بێرلین ،هەڵوەشانی سۆڤیەت
و كۆتایی هاتنی شەڕی سارد،
هێرشەكانی 11ی سێپتامبری
 2001بۆ سەر ئەمریكا،
زنجیرەیەك ئاڵوگۆڕی گرینگی
لە سیاسەتی دەرەوە و
رەفتاری سیاسیی ئەمریكادا
بەدوای خۆیدا هێنا.
بە سەرنجدان بە هەڵوەشانی
كۆتاییهاتنی
و
سۆڤیەت
سیستمی دوو جەمسەری
لە دنیادا ،كۆنسێرڤاتەكانی
بە دەسەاڵت گەیشتوو لە
ئەمریكا ،بەو ئاكامە گەیشتن
كە واڵتەكەیان لە قۆناغێك دایە
كە هیچ هێزێكی هاوسەنگ و
ركبەرێكی ئایدۆلۆژیكی نییە.
بەم پێیە بە ئیلهام وەرگرتن
لە هێژمونیی ئیمپراتوری
بریتانیا كە لە دوای جەنگی
یەكەمی جیهانی نەقشەی
رۆژهەاڵتی نێوەراستی لەسەر
بەرژەوەندییەكانی
بنەمای
خۆی دارشتبوو ،سەر لە نوێ
نەخشەی سیاسیی رۆژهەاڵتی
نێوەراستیان بە سەرنجدان بە
ئیستراتیژیی خۆیان دارشتەوه،
پرۆژەی رۆژهەاڵتی نێوەراستی
گەورەیان هێنایە گۆڕ ،كە ئەم
ئامانجانەی لە خۆ دەگرت:
بۆ
هاندان
ئەلف)
دیموكراسی و حكوومەتگەلی
لێهاتوو و خەڵكی .بە سەرنجدان
بە راپۆرتی رێكخراوی نەتەوە
ساڵی
لە
یەكگرتووەكان
بیروڕا،
ئازادیی
2002دا
ئازادییە تاكە كەسییەكان و
ئازادییەكانی پێوەندیدار بە
ژنان لە رۆژهەالتی نێوەراست
دا لە ئاستێكی زۆر خوارەوە
دا بوون .بەم پێیە هەوڵ درا
تا هاوواڵتیانی رۆژهەالتی
نێوەراست بە دیموكراسی،
راگەیەنی ئازادو سەربەخۆ و
هەڵبژاردنی ئازاد بگەن.
ب) بنیاتنانی كۆمەڵگەیەكی
خوێندەوار و وشیار
پ) پەرەپێدانی دەرفەتە
رێگەی
لە
ئابوورییەكان
پەرەپێدان بە كەرتی تایبەت
ج) دژایەتی کردن لەگەڵ
و
كۆمەڵكوژەكان
چەكە
تێرۆریزم
ئەمریكا،
لە
بێجگە
ئورووپاییەكانیش لە مێژساڵ
بوو كە دەیانویست لە
نێوەراستدا
رۆژهەاڵتی
ئامادەییان هەبێ .ئەوان كە لە
دەورانی شەڕی سارددا ،بواری
رۆژهەالتی
ژێئۆپۆلیتیكی
نێوەراستیان بە كردەوە بە
ئەمریكا سپاردبوو ،دەستیان
كرد بە بەهێز كردنی پێوەندییە
ئابووری و تیجارییەكانی

وەرگێران :حەسەن شێخانی
خۆیان لەگەڵ واڵتانی ئەم
ناوچەیە .لە راستیدا كۆتاییهاتنی
شەڕی سارد دەرفەتێكی
نوێی بۆ ئورووپا پێك هێنا
تا كاریگەریی لەدەستچووی
رۆژهەالتی
کە
خۆی
نێوەراستدا زیندوو بكاتەوە.
لە الیەكی دیكەو ه هێندێك
شكستی سیاسی ـ ئەمنییەتیی
ئەمریكا لەم ناوچەیەدا بوو بە
هۆی ئەوە كە ئەمریكا وەك
بەربژێرێكی جێی متمانە بۆ
هاوكاری ،چاو لە ئورووپا
بكا .كە لە هەنگاوەكانی
ئەمریكا بۆ پراكتیزە كردنی
دەتوانین
پرۆسەیە،
ئەم
ئاماژە بە رەزامەندیی ئەمریكا
لەگەڵ ئورووپا و پێكهێنانی
فەزایەك بۆ ئامادەیی ئەوان
لە رۆژهەالتی نێوەراست
دا بكەین .لە بواری نیزامی
ـ ئەمنییەتیش دا گلۆبالیزە
كردن و گشتگیركردنی ناتۆ
شیاوی ئاماژە پێكردنن.
هەنگاوەكانی پراكتیكی ئەم
پرۆسەیەش ،ئامادەیی ناتۆ
لە ئەفغانستان ،راهێنان
و پەروەردە كردنی هێزە
ئەمنییەتیەكانی عێراق و
كۆنفرانسی
بەرێوەبردنی
هاوبەشی ناتۆ ـ ئەنجومەنی
هاوكاریی كەنداوی فارس
لە ساڵی  2004لە دووحەی
قەتەر لە خۆدەگرێ.
بەم پێیە ئورووپا لە
ههنووكەیی
هەلومەرجی
دا پێی وایە كە لە رێگەی
هاوكاریی
و
هاوڕایی
ئیستراتیژیك لەگەڵ ئەمریكا،
دەتوانێ لە رۆژهەالتی
نێوەراست دا رۆڵ بگێڕێ.
دراوسێیهتی ژێئوپۆلیتیكی
ئورووپا لەگەڵ رۆژهەاڵتی
نێوەراست و پشت ئەستوور
بوونی ئەم كیشوەرە بە وزەی
ئەم ناوچەیە و كەنداوی
فارس ،هەروەها گرێدراو
تێكهەڵچوونەكانی
بوونی
عێراق ،لوبنان و فهلستینی
لەگەڵ سیاسەتی ناوخۆیی
ئورووپا ،بۆتە هۆی ئەوە كە
رۆژهەاڵتی
ئاڵوگۆڕەكانی
نێوەراست لەسەر ئابووری و
ئەمنییەتی یەكیەتیی ئورووپا
كارێگەری دانێن و ئەم
یەكیەتییە بۆ گێڕانی رۆڵێكی
رۆژهەاڵتی
لە
ئەكتیڤتر
نێوەراست دا ،بە سیاسەتە
ناوچەییەكانی خۆیدا بچێتەوە.
بەم هۆیانە سێ حەوتوو
دوای هاتنە ئارای پرۆژەی
نێوەڕاستی
رۆژهەاڵتی
گەورە لە الیەن ئەمریكاوە،
ئورووپاش پرۆژەیەكی لە
ژێر ناوی "پرۆژەی هاوكاریی
ئیستراتیژیكی نێوان یەكیەتیی
ئورووپا و واڵتانی بیاڤی
دەریای نێوەراست و رۆهەاڵتی
ناڤین" خستەروو.

تا یبە تمە ند ییە كا نی
پرۆژەی ئورووپا

ناكۆكیی ئێران و ئورووپاش
بۆ سەردەمی دەركردنی
حوكمی دادگای میكۆنوس.

ئەلف) پێداگریی لەسەر
پێویستیی چارەسەر كردنی
دۆزی عەرەبەكان و ئیسرائیل
لەسەر
پێداگری
ب)
دیموكراسی و مافەكانی مرۆڤ
لە رۆژهەاڵتی نێوەراستدا
لەسەر
پێداگری
پ)
دواكەوتوویی وەك فاكتەرێكی
گرینگی هەڕەشەی ئەمنییەتی و
پێویستی رووبەروو بوونەوە
لەگەڵی
لەسەر
پێداگری
ت)
دژایەتی كردنی تیرۆریزم و
چەكە كۆمەڵكوژەكان
لەسەر
پێداگری
ج)
كۆمەڵگەی مەدەنی

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

بە سەرنجدان بە هەر دوو
پرۆژەكە تێدەگەین كە خاڵی
هاوبەشی زۆریان هەیە كە
بریتین لە:
ئەلف) پێداگری هەر دوو
پرۆژەكە لەسەر پێویستیی
رۆژهەاڵتی نێوەراست بە
چاكسازیی سیاسی ،ئابووری
و كلتووری
ب) پێداگریی هەر دوو
پرۆژەكە لەسەر ئازادیی
بیروڕا ،پاراستنی مافەكانی
و
دیموكراسی
مرۆڤ،
پەرەپێدانی كۆمەڵگەی مەدەنی
پ) پێداگریی هەر دوو
پرۆژە كە لەسەر دژایەتی
كردنی تیرۆریزم و پەرەسەندنی
چەكە كۆمەڵكوژەكان .بەاڵم
ئەم پڕۆژانە نەتەنیا لە الیەن
ئێرانەوە رەت كرانەوە ،بەڵكوو
لە كردەوەدا ئێران دەستیكرد
بە دژایەتی كردنی ئەم پرۆژانە.
ریشەی كێشمەكێشی ئێران
و ئەمریكا بۆ داگیركردنی
لە
ئەمریكا
باڵوێزخانەی
تاران دەگەڕێتەوە و ریشەی

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

رووبەروو
ئێران و ئەمریكا

بوونەوەی

ئەمەل لە دەیەی هەشتای
سەدەی پێشوودا ،دەتوانین
ئاماژە بەم خااڵنەی خوارەوە
بكەین:
)1چوارشەممە 5ی رێبەندانی
رێككەوتننامەی
:1367
ئاگربڕی نێوان حیزبوڵاڵ و
ئەمەل لە دەمێشق (لەژێر
چاوەدێریی ئێراندا) واژۆ
كرا .ئەم رێككەوتننامەیە
بەناوبژیوانیی وەفدێكی ئێرانی
بە سەرۆكایەتیی عەلی ئەكبەر
ویالیەتی وەزیری دەرەوەی
ئێران و بەرپرسانی سووریە
هاتە ئاراوە.
9ی
شەممە
)2یەك
رێبەندانی  :1367خولی دووەمی
وتووێژەكانی ویالیەتی و
فاروق ئەلشهرع وەزیرانی
دەرەوەی ئێران و سوریە
لەمەڕ چۆنیەتیی گەیشتن
بە رێگەچارەیەكی تەواو بۆ
كۆتاییهێنان بە تێكهەڵچوونی
نیزامیی حیزبوڵاڵ و ئەمەل لە
دەمێشق دەستی پێكرد.
10ی
)3دووشەممە
رێبەندانی  :1367بەیاننامەی

هاوبەشی
دانوستانی
شاندەكانی ئێران ،سوریە،
حیزبوڵاڵ و ئەمەل لە دەمیشق
بۆ كۆتاییهێنان بە تێكهەڵچوونی
ئێران دوو گرووپی شیعەی
لوبنان باڵوكرایەوە.
12ی
)4چوارشەممە
رێبەندانی  :1367بزووتنەوەی
ئەمەل و حیزبوڵاڵ لەژێر
چاوەدێریی ئێراندا ناوهندێكی
بۆ
هاوبەشیان
چاالكیی
یەكخستنی هێرشەكانیان دژی
ئیسرائیل لە باشووری لوبنان
پێكهێنا.
3ی
)5سێشەممە
جۆزەردانی  :1368بزووتنەوەی
ئەمەل و حیزبوڵاڵ بەدەركردنی
بەیاننامەیەك لە تاران ئاسایی
پێوەندییەكانی
بوونەوەی
هاوكاریی
و
نێوانیان
دووالیەنەیان لەسەر بنەمای
رۆحیەی برایەتی بە پێویست
بەیاننامەیەدا
لەم
زانی.
بە ئاماژە كردن بە رۆڵی
پڕبایەخی هاوپەیمانیی نێوان
ئێران و سوریە ،بەهێزكردنی

هێزەكانی دژی ئیسرائیل لە
الیەن ئێران و سوریەوە بەرز
نرخێندرا.

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

ئێران بە نزیك بوونەوە
لە سوریە دەیویست بە
كۆمەلێك ئامانجی كورتخایەن
و دریژخانی ئیستراتیژیك بگا.
لە الیەك بە نزیك بوونەوە
لە سوریە و كردنەوەی
كریدۆرێك بۆ ناردنی یارمەتی
و چەك و چۆڵ بۆ حیزبوڵاڵ،
دەیویست فشار بۆ ئیسرائیل
بێنێ تا بە جۆرێك ملمالنێی
ئەمریكا بكاو لە فشارەكانی
كەم بكاتەوە .لە الیەكی
دیكەوه بە نزیك بوونەوە
لە سوریە دەیویست سەدام
بخاتە ژێر فشارەوە كە لەگەڵ
ئێران لە شەڕێكی شەكەتكەر
دابوو .هاوكات دەیویست لە
كاریگەرییەكانی ئیستراتیژی
كونترۆڵكردنی دوو الیەنەش
كەم بكاتەوە .سوریەش كە لە
رووی ژێئۆپۆلیتیكەوە لەژێر
فشاری ئیسرائیل ،عێراق و
توركیە دا بوو ،بەنیاز بوو
بە نزیك بوونەوە لە ئێران و
گرووپەكانی لوبنان و ئامادەیی
نیزامی لە لوبنان دا لەم فشارانە
كەم بكاتەوە .هەروەها لە دوای
رووخانی سەدام حوسێن و
بەهێزبوونی شیعەكان لەم
واڵتەدا ،باشووری عێراقیش
وەك باشووری لوبنان ،بوو
بە ژینگەی تەراتێنی ئێران
و شوێنێكی گونجاو بۆ
رووبەروو بوونەوە لەگەڵ
ئەمریكا.
ئێران لە رۆژهەاڵتیش كە
ئەمریكای لە دراوسێیەتی خۆیدا
دەدی ،لە رێگەی پشتیوانیكردن
و بەهێزكردنی گرووپەكانی
ئەلقاعیدەوە،
بناژۆخوازی
نیازی رووبەروو بوونەوەی
لەگەڵ ئەمریكاو هێزەكانی ناتۆ
هەبوو تا پرۆسەی شەڕ لەگەڵ
هێزەكانی ئەلقاعیدە شكست
بێنێ .لە باشووری ئیسرائیلیش
پاش ئەوەی كە حەماس
هەڵبژاردنەوە
رێگەی
لە
لە غەززە هاتە سەر كارو
دواتر لە رێگەی ئەنجام دانی
كودهتایەك لە بەشێك لە
ناوچەی ئۆتۆنۆمی فهلهستینی،
كونترۆڵی تەواوەتی غەززەی
بەدەستەوە گرت ،ژینگەیەكی
تەراتێنی دیكە لە دراوسێیەتی
ئیسرائیل دا بۆ ئێران پێكهات
تا لەم ژینگەوە رووبەرووی
ئیسرائیل و ئەمریكا ببێتەوە و
دژایەتییان بكا.
بێگومان ئێران بە پێكهێنانی
ئەم «یەكگرتنە پیرۆزە» لە
نێوان خۆی و گرووپە رادیكاڵ
و بناژۆخوازە ئیسالمییەكان
و بەخەرج كردنی پارە و
ئیمكاناتی ماددیی زۆر و
زەوەند ،دەیەوێ ئاسایشی
خۆی دابین بكاو مانەوەی
حكوومەتی دیكتاتۆری خۆی
گەرەنتی بكا.

الپ هڕه
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كورد ،دۆڕاوی داهاتووی عێراق؟
سامان فهقێ نهبی

باسی گەرم وگوڕی ئەمڕۆی
كۆڕو كۆمەڵە سیاسییەكانی
عێراق لێكدانەوەی داهاتووی
سیاسیی عێراق و چۆنیەتیی
پێكهاتنی حكوومەتی داهاتووی
ئەم واڵتەیە .ئەگەر بە كورتی
چاوێك بە مێژووی هاوچەرخی
ئەم واڵت ه دا بخشێنین ،دەزانین بۆ
چی هێشتاش ئەمجۆرە پرسانە
لەم واڵتەدا بە شێوەیەكی ئاسایی
و باو چارەسەر ناكرێن.
عێراق ئەو واڵتەیە كە
دوای نزیك بە  90ساڵ
هێشتاش پڕۆسەی «دەوڵەت ـ
نەتەوە»كەی بیچمی نەگرتوە .لە
راستیدا دەبێ بڵێین پێكهاتنی ئەم
یەكە سیاسییە لە سەرەتاكانی
سەدەی بیستەم لەسەر ویستی
واڵتانی كۆلۆنیالیستی و هەروەها
بەرهەمی هاوكێشە ناوچەییەكانی
زلهێزەكان بووە .كەواتە دەتوانین
عێراق بە واڵتێكی دەستكرد
بژمێرین.
لە چوارچیوەی ئەم عێراقەدا
دوو نەتەوەی كورد و عەرەب و
هەروەها دوو ئایینزای سوننی
و شیعە هێشتاش لەگەڵ یەكتر
ناكۆكن و باوەڕ پێكراویی
نەتەوەیی لەو واڵتە دا شتێك نییە

دڵی پێ خۆش بكەی.
لە
كام
هیچ
پێكهاتە نەتەوەیی و
ئەو
مەزهەبییەكانی
واڵتە متمانەیان پێك
نییە و ئەو دۆخە لە
سیاسییەكانی
كێشە
عێراق دا بە روونی
دیارە.
بەر لە پەالماری
دەسەاڵتی
ئەمریكا،
عێراق هەمیشە بە دەست
عەرەبە سوننەكانەوە
بووە و رووخانی
حكوومەتی سەدامیش
بە قازانجی كورد و
شیعەكان شكاوەتەوە،
ئەو شتەی كە هێشتاش
بۆ سوننەكان قووت
نادرێ.
ئەگەرچی كوردەكان
دوای رووخانی بەعس
لە سالی  2003دا بە
هێندێك لە مافەكانی خۆیان
گەیشتوون بەاڵم هێشتاش
زۆربەیان لەبەر ئەو بیرەوەرییە
تاڵە مێژووییەی كە لە رابردووی
عێراق دا له زهینیان دا ماوهتهوه،
خۆیان بە عێراقی نازانن.

و :ئاڵهشین

بەاڵم

رێبەرانی

كورد

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

«ئینقالبی فهرههنگیی دووههم»

له ههڕهشهوه بۆ جێبهجێ کردن
ئاسۆ حهسهن زاده

ناوکی سهرهڕۆیی (ههستهی
ئیستبداد) له کۆماری ئیسالمیی
ئێراندا بۆ جارێکی دیکه و
ئهمجارهیان له زمانی سادقی
الریجانی سهرۆکی قووهی
بهدژی
رێژیمهوه
قهزایی
دهرهتانی خوێندن و توێژینهوه
له زانکۆکانی ئێران له بواری
زانست ه ئینسانییهکاندا فهتوا ئاسا
لێدوانی دا .الریجانی له قسهکانی
دا رهخنهی له پهرهپێدانی
زانسته ئینسانییهکان بهتایبهتی
تیئۆرییهکانی کۆمهڵناسی گرت
و ئهوانی به ناتهبا و ناکۆک
لهگهڵ پێشفهرزییهکانی ئایین و
شهریعهتی ئیسالم له قهڵهم دا.
سهرهڕای بهرههمی هزری و
فهلسهفیی هێندێک له بیرمهندانی
جیهانی ئیسالم بهتایبهتی له
سهدهکانی پێش نیوهڕاستدا،
ئاشکرایه که ئورووپا و جیهانی
رۆژئاوا النکهی سهرههڵدان
و مهڵبهندی گهشه سهندنی
زانست ه ئینسانییهکان بهتایبهتی
کۆمهڵناسی بوون .بێگومان
لێدوانهکانی الریجانییش که
درێژهی هێرشێکی تهبلیغاتیی
پێشتر دهسپێکراو بۆ سهر زانست ه
ئینسانییهکانه ،پێش ههموو شتێک
ئهو رێباز و قوتابخانه هزرییان ه

نیشانه دهگرێ که ههڵقوواڵوی
ئورووپا و بهگشتی رۆژئاوان.
بهاڵم ناوبراو ل ه نۆره تهکفیری
خۆیدا ئهو زانایانهشی نهپاراست
که ههڵقوواڵوی جیهانی موسڵمان
و تهنانهت خوودی ئێرانن و به
روانینێکی کراوهوه لهگهڵ پرسی
ئایین له دونیای ئهمڕۆدا مامهڵ ه
دهکهن و لهو باوهڕهدان که بۆ
گونجاندنی ئیسالم لهگهڵ جیهانی
نوێ پێویسته زانسته هزرییهکانی
سهردهم بکرێنه ئامرازی راڤ ه
کردنی دهقه ئاسمانییهکان.
وهک گوترا ئهم لێدوانهی

دهگهڕێتهوه
کۆنهپهرستانهیه
بۆ کهمێک پاش ئینقالب کاتێک
بههۆی ئهوه که رێژیم هێشتا
نهیتوانیبوو ههموو جیابیران
و ئازادیخوازان تهسفیه بکا و
دهشیزانی که زانکۆ گرینگترین
مهکۆی پهروهرده بوون و
تێکۆشان و خۆرێکخستنی ئازاد
ئهندیشانه ،له بانهمهڕی 1358دا
و له چوارچێوهی ئهو شتهدا که
به ئینقالبی فهرههنگی ناودێر کرا
دانیشگاکانی ئێرانی بۆ ماوهی
سێ ساڵ داخست و تهنها کاتێک
رێگهی سهرلهنوێ کرانهوهیانی

دوای

هەڵەی دەزانن و پێیان وایە دۆڕانی
كوردی لێ دهكەوێتەوە.
سروشتییە كە سەقامگیریی
رەوشی سیاسی و بەهێزبوونی
ژێرخانی سەربازیی دەوڵەتی
ناوەندی ئەم نیگەرانییەی
لێ بكەوێتەوە كە لەمەودوا
كورد هەم رۆڵی جارانیان لە
گۆڕەپانی سیاسەت دا نهمێنێ و
هەمیش بەشێك لە دەسەاڵت و
دەسكەوتەكانیان لە كیس بچێ
و دیسان وەالبنرێنەوە.
نیشانەكانی گرینگ نەبوونی
فاکتهری كورد و ئەو نیگەرانییە
واقیعبینانەیە لە رێككەوتنی
نێوان لیستی عەرەبی سوننە
و شیعەدا لەسەر دابەشینی
دەسەاڵت لە حكوومەتی داهاتووی
عیراق دا بە روونی دیار
دەكەوێ.
عەرەبەكان كە هەنووكە
خۆیان بەهێز دەبینن ،هەوڵدەدەن
پڕەنسیپی دێموكراسیی تەوافوقی
وەالخەن و دێموكراسیی زۆرینە
بێننە ئاراوە .ئێستا عەرەبەكان ل ه
باشترین حاڵهت دا تەنیا پۆستی
سەركۆماری بە هێندێك دەسەاڵتی
پۆستی
سنووردارهوه یان
سەرۆك پارڵمانیب ه کورد ڕەوا

عێراق

داڕێژنەوە.

لە

له تهمهنی کۆماری ئیسالمی،
لهگهڵ ئهوهدا که سانسۆر و
خهفهقان زانکۆکانیشی لهژێر
بهرگی تاریک و ئهستووری
خۆیدا داپۆشیبوو ،بهاڵم
سروشتی زیندووی کۆمهڵگای
ئێران و هوشیاری و
خهلالقییهتی نوخبهکانی ئهو
واڵته و تینووێتیی خوێندکار
و خوێندهوارانی الو بۆ ناسین و
دهسڕاگهیشتن به باس و خواسه
سیاسی و فهلسهفییهکانی جیهانی
دهرهوه ،ههر ههموویان ببوونه
هۆی ئهوه که رێژیم نهتوانێ
بهتهواوی کۆنتڕۆڵی نێوهرۆکی
مهنههجهکان بکا و پێش به
گهیشتنی هزری جیهانی به تهیفه
دانیشگایییهکانی ئێران بگرێ.
ههتا ئهوه که دوای
رووداوهکانی پاش کوودێتای
ههڵبژاردنی ساڵی رابردوو
رێژیم تهنیا به کوشتن و راونان

نێو ساڵۆنی دادگا نماییشییهکانی
و کۆمهڵێک بیرمهندی رۆژئاوایی
که هێندێکیان تهنانهت له ژیاندا
نهماون لهسهر کورسیی ئیتهام
دانیشینێ ههتا به دهردی
دواتر
بهرێ.
«گالیله»یان
شهخسی خامنهیی له خهرمانانی
 1388دا زانسته ئینسانییهکانی
وهک سهرچاوهی سهرههڵدانی
شک و گومان له بنهماکانی دین له
قهڵهم دا و فهرمانی پێداچوونهوه
به نێوهرۆک و سنوورهكانی
خوێندن و توێژینهوه لهو
بوارانهی دهرکرد.
ئێستا پاش تێپهڕینی ساڵێک
پاش
سهرههڵدانی
بهسهر
ههڵبژاردن و لهسهر پێ مانهوهی
بزووتنهوهی ئیعترازیی خهڵک ،به
ههموو نیشانهکان ڕا دیاره که ئهو
شته که تا ئێستا زۆرتر له قالبی
تهبلیغات و ههڕهشه و گوڕهشه
لهپێوهندی لهگهڵ نهخشی زانست ه

رووخانی رێژیمی بەعسەوە
دەوری كورد لە سەقامگیری و
پرۆسەی بنیاتنانەوەی ژیانی
سیاسیی نوێی عێراق دا شتێكی
حاشا هەڵنەگرە ،ئەوهش شتێکە
كە زۆر لە كوردهکان بە شتێكی

ئهگهر ههزار ساڵ پێش ئێستا له ئهندهلووس رووناکبیری گهورهی ئیسالم« ،ئیبن روشد» ،ب ه تاوانی
ئهوه شاربهدهر دهکرا و کتێبهکانی دهسووتێنران که دهیگووت ئیمان و ئهقڵ دهستهخوشکن ،ئهمڕۆ له
ئێران رێژیمێک سی ساڵ پاش هاتنه سهرکاری و له سهردهمی نهمانی سنوورهکانی باڵوبوونهوهی هزر و
مهعریفهت و پهره گرتنی ئامرازهکانی پێوهندیدا ،زانسته ئینسانییهكان ،بهرپهرچ دهداتهوه!

الریجانی شتێکی تازه و ئیزۆله
نییه و پێشینه و بهستهرێکی
دوور و درێژ و هاوئاههنگ لهگهڵ
ماهییهت و فهلسهفهی وجوودیی
کۆماری ئیسالمیی ئێرانی ههیه.
خاڵی دهسپێکی ئهم سیاسهت
و ههڵوێسته ههره دهمارگرژ و

دا که چوارچێوه و رێوشوێن و
نێوهرۆکی خوێندن و توێژینهوهی
تا ئهو جێگایه که بۆی کرابوو
لهگهڵ زهرفییهته سیاسی و
ئیدئۆلۆژیکه بهرتهسکهکانی خۆی
گونجاندبوو.
بهاڵم به درێژایی سێ دههه

و کێشانه دادگای چاالکان و
خۆپێشاندهران رازی نهبوو و بۆ
بهناو دۆزینهوهی دهستی دهرهکی
و دهستنیشانکردنی ماکهی
ناڕهزایهتییهکان
کۆمهاڵیهتیی
خۆی به ناچار زانی که شتێکی
موجهرهدیش که بریتی بوو له
زانسته ئینسانییهکان بکێشێته

هزرییهکان له به قهولی باڵی
توندڕهوی رێژیم له هاندانی
ناڕهزایهتییهکاندا خۆی دهنواند،
ئهمجار ئیدی خهریکه به شێوهی
کۆنکرێت و سیستماتیک دهخرێته
قالبی جێبهجێ کردنهوه .بهتایبهتی
که پێشتریش بهرپرسانی بااڵی
وهزارهتی علوومی کابینهی

دەبینن و هەر باسیش لە ئەسڵی
 140قانوونی بنەڕەتی ناكەن كە
ئیستاشی لەگەڵ دابێ نەهاتۆتە
بواری جێبەجێكردنەوە .تەنانەت
هێندێك عەرەبی شۆڤێنیست
بەو خەیاڵەن سیستمی فیدراڵی
عێراق بێننە ژێر پرسیارەوەو ئەو
هێمایە لە پێناسهی عێراقی نوێ
داماڵن .هێندێكیشیان بە بیانووی
هەڵگیرسانی شەڕی نێوخۆیی لە
ناوچە دابڕاوەكان ،هەوڵ دەدەن
تەگەرە بخەنە بەر جیبەجێكردنی
مادەی .140
كورد كە لە ساڵی 2003
داو پاش رووخانی رێژیمی
بەعس بووە بە پێشەنگی
دامەزراندن و سەقامگیریی
عێراقی نوێ ،ئێستا كەوتۆتە
تەنگانەوە ،ئەو كۆسپە لە بیرو
بۆ چوونی عەرەب ه شۆڤێنیست
و دژە دێموكراتیكەكانی عێراقەوە
سەرچاوە دەگرێ و وێدەچێ
دیسان رووداوی تاڵ و تراژیكی
دژ بە كوردی لێ بكەوێتەوە.
لە پەراوێز خستن یان
كەمڕەنگ كردنەوەی رۆڵی
كورد لە پرۆسەی سیاسیی
عێراق لەو هەلومەرجەی ئێستادا
شتێكی حاشاهەڵنەگرە كە هەر لە
سەرەتاوە چاوهدێرانی سیاسی،
كوردیان لێ وریا كردۆتەوە،
ئایا ئەستێرەی بەختی كورد
رادهخۆشێ و سەركەوتووەكانی
دوێنێ ،دۆڕاوی سبەی دهبن؟

مهحموودی ئهحمهدینژاد چهندین
جار به توندی هێرشیان کردبووه
سهر ئهو مامۆستایانهی له
روانگهی وانهوه سێکووالرن و
سهرپهرستیی توێژینهوهی کراو ه
و بیرفرهوانی خوێندکاران دهکهن.
کهوابوو شهپۆلی سهرلهنوێی
پاکسازیی ئهو مامۆستایانه
و پێداچوونهوه به مهواده
دهرسییهکان و به کورتی ئهوه که
ناویان ناوه «ئینقالبی فهرههنگیی
دووههم» یان له راستیدا ئهنفالی
زانست بهڕێوهیه.
ئهگهر ههزار ساڵ پێش
ئێستا له ئهندهلووس رووناکبیری
گهورهی ئیسالم« ،ئیبن روشد»،
به تاوانی ئهوه شاربهدهر دهکرا
و کتێبهکانی دهسووتێنران
که دهیگووت ئیمان و ئهقڵ
دهستهخوشکن ،ئهمڕۆ له ئێران
رێژیمێک سی ساڵ پاش هاتنه
سهرکاری و له سهردهمی نهمانی
باڵوبوونهوهی
سنوورهکانی
هزر و مهعریفهت و پهر ه
گرتنی ئامرازهکانی پێوهندیدا،
سهرباری ههموو ئهو توند و
تیژییه فیزیکییهی بۆ حهزف و
له مهیدان دهرکردنی موخالیفانی
خۆی بهکاری دهبا ،لهوپهڕی
زهبوونی و پهلهقاژهدا تازه
لێ دهبڕێ که به قهولی خۆی
هێرشی نهرمی دهرهوه به
قهدهغه کردنی ئهو شته که ئهو
رێژیمه به ههوێنی ئهو هێرشه
نهرمهی دهزانێ واته زانسته
ئینسانییهكان ،بهرپهرچ بداتهوه!
ههمیشه
دیکتاتۆرهکان
دهتوانن زۆر شت له ئازادیخوازان
بستێنن ،بهاڵم ئازادیی بیرکردنهوه
ههرگیز.

ئ هندێشه
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بنەما تئۆرییە  ،فەلسەفییەكانی دێموكراسی
زانیار ئەحمەدی
زۆربەی بیرمەندە سیاسییەكان
جەختیان لەسەر بەكارهێنانی
بنەڕەتی عەقالنییەت لە دیموكراسی
دا كردۆتەوە .بە بڕوای هێگل
حكوومەت واقعییەتێكی عەقاڵنییە
واقعییە.
عەقاڵنییەتێكی
یان
لەالیەكی دیكەشەوە بە پێی
كانت
فەلسەفیی
بۆچوونی
پرۆسەی پێشڤەچوونی مێژوو
لە كەم و كوڕییەوە بۆ (كەمال)
و لە ئیحساسەوە بۆ عەقالنییەتە.
ناوبراو لەسەر ئەم بڕوایەیە
كە لە دەرەنجامی ئەو تەڤگەرە
مێژووییەدا ،مرۆڤ بە ئازادی،
یەكسانی و عەقالنییەت دەگا.
(محمودی.)27 :1382 ،
مرۆڤ بۆیە خاوەن ئیرادەیە چونكە
بوونەوەرێكی خۆبنیاتنەرە و
جەوهەری ئەم خۆبنیاتنەرێشی عاقڵ
بوونێتی .كەواتە لێك بەستنەوەی
عەقڵ و ئیرادە پرسێكی زۆر گرینگە
كە لە فێركارییە دیمۆكراسییەكاندا
تەواوكەری یەكترین ،لە راستیدا
پشتیوانیی ئاوەز لە ئیرادە دەبێتە
هۆی ئەوەیكە پێگەیەك بۆ ویست و
ئیرادە لە بڕیاردان لەبەرچاو بگرین
و ملی بۆ راكێشین (قادری:1385 ،
)45
عەقاڵنییەت لە بیروبۆچوونی
سیاسی پوپێرو هابێرماسیشدا
خاوەن پێگەیەكی بەرز و مەزنە.
پوپێر فیلسوفێكی عەقل گەرایە،
چونكی باوەڕی بە گفتوگۆ و
بە بهڵگاندن و رەخنە هەیە.
ئاوەزمەندیی رەخنەگرانە ،بە بنەمای
مودێلی دیموكراسی پوپێر لە كتێبی
كۆمەڵگەی كراوەدا دەژمێردرێ،
)419
الف،
1380ـ
(پوپر،
عەقاڵنییەتێك كە توانای پووچەڵ
كردنەوەو لەسەر كارالبردنی
دەسەاڵتدارانی هەیە .لەالیەكی
دیكەشەوە عەقالنییەت بە چەمكێكی
سەرەكی ئەندێشە سیاسییهكانی
هابێرماس دەژمێردرێ كە پێگەیەكی
گرینگی لە ناوەندی بیركردنەوەی
ویدا هەیە .ئەگەرچی بە هیچ
كلۆجێك هابێرماس بە فیلسوفێكی
لە
ناژمێردرێ،
(استعالیی)
بەرهەمەكانی دا بە كەڵك وەرگرتن
لە چەمكی عەقڵی دینامیك ،بە
دەسەاڵت و بەرهەمهێنەر ،لە پێناوی
ئامادەكردن و دەربڕینی تیۆری
دیموكراسیی راوێژكارانە ههنگاوی
هەڵێناوەتەوە .هەنگاوی ناوبراو
ئەم كارەی بە كەڵك وەرگرتن لە
نۆژهن كردنەوەی رەخنەگرانەی
بیروبۆچوون و ئەندێشەكانی كانت،
هێگل ،كۆنت ،ماخ ،وێبر ،پیرێس،
دیلتای ،فرۆید ،نیچەو بیرمەندەكانی
دیكە بە ئەنجام گەیاند .ئامانجی
ئەم پێداچوونەوە رەخنەییە بریتییە
لە روون كردنەوەو ئاشكراكردنی
ئەم هەڵەو پەاڵنە كە دەبنە هۆی
بێمتمانەیی و رەنگە بەالڕێدا بردن
و گۆڕینی مودێلی عەقاڵنییەتی
چەمكیانەی ئاراستەكراو بە گوتاری
بەڵگەیی.
باس كردن لەوەیكە عەقاڵنییەت
دیاردەیەكی مرۆییەو هەر لەبەر
ئەوەش گۆڕانی بەسەردا دێ ،زۆر
لە جێی خۆیدایە .هزر و ئەندێشەی
مرۆڤ و چییەتی ناجێگیرو لە
حاڵی گۆڕانی ،كاریگەری لەسەر
كۆمەڵگە هەیە .كەواتە هەوڵدان بۆ
خستنەرووی پێناسەیەكی تەواو و
كامڵ لە عەقالنییەت كە لە هەموو
جێو زەمەنێكدا كە بە شێوەیەكی

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

1ـ2ـ 4بنەماكانی لیبرالیزم

دوو پێكهێنەری گرینگی لیبرالیزمی
كالسیك ،جەخت كردن لەسەر
رەسەنایەتیی و خۆبنیاتنەری تاك
و ئەسلی بازاری ئازادە .لەگەڵ
گەشەسەندنی دەوڵەت ـ نەتەوە
مۆدێرنەكان ئەو دوو پێكهێنەرەش
گۆڕانیان بەسەردا هات .پێویستی
هەڵكردن و هاوسەنگی نێوان ئازادی
تاكەكەسی ،قانوونە دەوڵەتییەكان
و سەرقاڵ بوون بەكاروبارە
بوواری
كۆمەاڵیەتییەكانی
دیموكراسی لەو نێوەدا پەرەی
بە باسگەلێكی چارەنووسساز
داوە .لەبەر ئەم هۆكارە دووبارە
چەمكی
كردنەوەی
پێناسە
ئازادی لە ئەندێشە سیاسییەكانی
فیلسوفەكان دا یارمەتیمان دەدا
كە باشتر لە گۆڕانكاریی و
كاریگەریی ئەم چەمكە لەسەر
دیموكراسی تێبگەین.
فیلسوفە كالسیكەكان ،زیاتر
بڕوایان بە واتای گشتی ئازادی
نەبووەو هەمیشە هێندێك نەریتیی
ئازادییان
بەرتەسككەرەوەی
پەژراندووە .بۆ وێنە ئەرەستوو لە
سیاسەت دا لەبارەی ئازادییەوە
دەنووسێ ..« :كەواتە سەلما كە
بە حوكمی قانوونی سروشت،
هێندێك مرۆڤ ئازاد هاتونەتە
دنیاو كۆمەڵێكی دیكەش بۆ
كۆیالیەتی و ئەو كۆیالیەتییەش
خێری بۆیان هەیە و رەواشە».
(ارسطو)13 :1386 ،
مونتیسكۆ لەسەر ئەم بڕوایە
بوو هیچ وشەیەك وەك ئازادی
بەو رادەیە واتای جۆراوجۆری
روانگەی
لە
هەڵنەگرتوە.
مۆنیسكۆو ،ئازادی چەمكێكە لە
بەرانبەر سەرەڕۆیی دا( .جونز،
 1376ـ الف )303 :هەڵسەنگاندنی
رێژەی نێوان رەسەنایەتیی تاك و
ئەسلی ئازادی بناخەی لیبراڵیزمە.
تاك و خۆبنیاتنەری تاك بە
ئەسلێكی حاشاهەڵنەگری لیبراڵیزم
دەژمێردرێ و ئامانجی پاراستنی
(قادری،
تاكەكەسە.
ئازادی
 )27 :1385رێكوپێكترین چەمكە
فەلسەفییەكان لەسەر رەسەنایەتیی
تاك و سەربەخۆیی تاكەكان لە
سیستمی هزری كانت ( 1724ـ
)1804دا هاتۆتە بەرباس .بەجۆرێك
كە بیروبۆچوونەكانی كانت لەسەر
زۆربەی تیورییە فەلسەفییەكانی
بیرمەندانێكی وەك بێنتهام ،جیمزمیل
و جان سیتیوارت میل ،واتا رێبازی
رەسەنایەتیی قازانج و بیرمەندانی
گرێبەست و الیەنگرانی لیبرالیزم
و تەنانەت پۆپێرو هابێر ماسیش
كاریگەری داناوە .كانت لەسەر ئەم
بڕوایەیە كە بوونی دژایەتیی نێوان
دۆخی بە كۆمەاڵیەتیی نەبوونی
مرۆڤ (رەسەنایەتیی سەربەخۆی
تاك) لەگەڵ دۆخی بە كۆمەاڵیەتیی
بوو (پێویستی دابین بوونی
داخوازییەكانی تاك لە كۆمەڵگەدا)

و .تهها رهحیمی

ناوبراو
سروشتییە.
شتێكی
ئەسلی دژایەتیی لە كۆمەڵگەی
مرۆیی دا بە «بنەمای گەیشتن
بە دیسیپلین و قانوون» دەزانی.
(كانت )102 :1388 ،لە الیەك،
كانت هەروەك هابز و سپیونزا
خۆخوازی مرۆڤی قەبووڵە ،بە
هۆی ئەم خسڵەتە جەوهەرییە كە
مرۆڤ بە شێوەیەكی سروشتی
خوازیاری گەیشتن بە داخوازی و
دابین بوونی ویستەكانێتی ،بەاڵم
ئەم خواستانەی تەنیا لە ژیانێكی
بە كۆمەڵ دا دابین دەبن.
كەواتە ئەو خۆخوازیەی مرۆڤ،
ئەو بەرەو ژیانی كۆمەاڵیەتیی
رادەكێشێ .سیستمی كانت لەسەر
جووڵەیەكی روو لە هەڵكشاو،
هەنگاو بە هەنگاو بەرەو پێش
دامەزراوە كە پێویستی بە
پەڕینەوە لە دۆخی تاكە كەسی
بۆ رەوشی جەماوەری ،لە

دەبێ تا دەكرێ كەم بكرێنەوەو بۆ
هەموو الیەكیش یەكسان بن.
لەبەر ئەوەیە كانت سوورە لەسەر
ئەوەی بەهرەی شارستانییەت،
راشكاوانە لە سروشتی مرۆڤ دا
بوونی هەیە .لە بنەڕەتدا مرۆڤ
بوونەوەرێكە حەزی لە ژیانی
كۆمەاڵیەتییە(.كانت )106:1388 ،لە
روانگەی رۆسۆوە (1712ـ)1778
ئازادی هەمان واتای هەیە كە كانت
بەكاری بردوە ،كانت لەسەر ئەم
بڕوایەیە بوو كە »،ئازادی ئیرادە
لەسەربەخۆیی زیاتر دەتوانێ چی
دیكە بێ ،واتا ئەم خسڵەتی ئیرادە
كە خۆی دانەری قانوون بێ  ..هیچ
جیاوازییەك لە نیوان ئیرادەیەكی
ئازادو ئیرادەیەكی ملكەچی یاساو
رێسا ئەخالقییەكان دا نیە»( .جونز،
137ـ الف )342:چەمكی كانتییانەی
قانوونی سروشتی كە لە ئەسڵێكی
ئیدەئالیستی رۆڵی ئافرێنەرانەی

خۆخوازی بۆ مرۆڤ دۆستی و
خێرخوازی ،لە وەحشیگەرێتی
بەرەو شارستانییەت و لە كەم
و كوڕییەوە بەرەو كەماڵ هەیە.
(كانت ) 105:1388 ،رەسەنایەتیی
تاك بەم واتایە دێ كە مرۆڤ لە
بنەڕەتدا بوونەوەرێكی ئاوەزمەندو
خۆبنیاتنەرە.
كەواتە مرۆڤی خۆبنیاتنەر دەبێ لە
دیاری كردنی بەرژەوەندیی خۆی
و دیاری كردنی چارەنووسی خۆی
دا سەربەخۆ بێ .كانت ئەسڵی
سەربەخۆیی مرۆیی باس كردوە.
بە بڕوای وی مرۆڤ بوونەوەرێكی
خاوەن ئاوەزە ،كە تەنیا دەتوانێ لە
رێگەی ئەكتیڤ كردن و بەكارهێنانی
ئاوەزەوە بە كەماڵ و بەختەوەری
بگا( .كانت )85:1388،دەتوانین
روحی زانستی ئەخالقی كانت لەو
رستە دا كورت كەینەوە».ئازایەتی،
ئازاد بوونت هەبێ و رێز لە
ئازادی دیتران بگرە»(.پوپر1380 ،ـ
الف.)226:
كەواتە لە روانگەی كانتەوە»مرۆڤ
ئازادە ،نەك لەبەر ئەوەی بە ئازادی
ئافرێندراوە ،بەڵكو لەبەر ئەوەی كە
بەرپرسیارێتی دەركردنی بڕیاری
ئازادانەی لەسەر شانە ( .پوپر،
1380ـ الف)227 :
یۆتۆپیاییەكی لیبراڵ شتێكی مەحاڵە.
بنەمای لیبراڵیزم ئەوەیە كە ئەو
سنوورانەی بە پێی پێویستی ژیانی
كۆمەاڵیەتیی بۆ ئازادی پێك هاتوون

وشیارییەوە سەرچاوە دەگرێ،
هاوتای ئەسڵی دێموكراتیكی
قانوونی كۆمەاڵیەتیی¬یە.
جەوهەری قانوونی سروشتی
هەمان ئاوەزە .واتا ئۆبژە ،قانوونێك
دەدۆزێتەوە كە سەرچاوەكەی لە
ئاوەزی خۆی دایە .دەبینین هاواڵتیی
دیموكراتیكیش لە كۆمەڵگەدا سەرو
كاری لەگەڵ یاساو رێسایەك
هەیە كە خۆی پەسندی كردوون.
(مانهایم )40:1385 ،مرۆڤ وەك
بوونەوەرێكی ئاوەزمەندو ئەندامی
جیهانێكی عاقڵ ،بە پێڕەوی كردن
لە ئامانجی ئازادی هۆكارێتی
ئیرادەی خۆی بۆ دەردەكەوێ،
ئەو بوونەوەرە ئاوەزمەندە خاوەن
عەقڵێكی پراكتیكییە ،بەو واتایە
كە پێوەندیی هۆو بەرهۆی لەگەڵ
بابەتەكانی خۆی هەیەو كارتێكەری
وكاریگەریی دەرەوەی خۆی
كاری لەسەر ناكەن ،بوونەوەری
ئاوەزمەند خۆبنیاتنەرە.
ئازادی،
چەمكی
بە
كانت
روون
ئیرادە
خۆبنیاتنەری
دەكاتەوە.
خاوەن
ئیرادەیەكی
ئازادی
سەربەخۆیە واتا ئەو چەشنە
ئیرادەیە كە خۆی دانەری قانوون
بێ.
بەاڵم دەبێ بە پێی یاسا و رێسایەك
قانوون دەربكا تا لە كردەوە دا
قانوونێكی گشتی بوونی هەبێ.
كەواتە بەم پێیە لەسەر بنەمای

ئەم حوكمە ،ئیرادەی ئازاد و
ئیرادەیەك كە پێڕەوی لە قانوونە
ئەخالقییەكان دەكا ،بەرامبەر
دەبن(.محمودی )109:1383،بەاڵم
ئەو یاساو رێسایانە نابێ لەالیەن
سەرچاوەیەكی دەرەكییەوە بە
سەر مرۆڤ دا بسەپێندرێن ،بە
پێی ئیرادەی گشتی رۆسۆ ،هەر
كام لە تاكەكان هەموو ژیانیان بە
هەموو مافەكانیانەوە بە كۆمەڵگە
دەسپێرن كە دیارە ئەوەش پێشێل
كردنی ئازادی نیە .رۆسۆ دەڵێ:
«هەر كاممان بوون و دەسەالتی
خۆمان لە ژێر رێبەری مەزنی
ئیرادەی گشتی بەشدار دەكەین و
هەموو ئەندامێكی وەك بەشێكی
جیا نەبۆوەی گشتی كۆمەڵ قبوڵ
دەكەین»( .جونز1376 ،ـ الف)351:
ئیرادەی تایبەتی لە ئیرادەی
گشتییەوە سەرچاوە دەگرێ و
تاك دەبێ خۆی لەگەڵ گشت
وەك یەك بزانێ ،چونكی ئیرادەی
تایبەتی تاك بەشێكی جەوهەری
ئەو ئیرادە گشتییەیە .بە گشتی بە
بڕوای رۆسۆ چونكی بەرژەوەندی
و ئیرادەی تاك لە بەرژەەندی و
ئیرادەی گشتی دا (نەك لە ئیرادە
و بەرژەوەندی زۆرینە دا) رەنگ
دەداتەوە ،بۆیە پێڕەوی تاكەكان
لە ئیرادەی گشتی پێشێل كردنی
ئازادی و سەربەخۆی تاكەكان نیە.
(جونز1376 ،ـ الف)350:
بەرتەسك بوونەوی ویست و
ئازادییە تاكەكەسییەكان لە بیاڤی
كۆمەڵگە دا پێویستی بە میكانیزمێكی
دیكە هەیە .لەم رووەوەیە كە
ئەسڵی قانوون دەردەكەوێ .تەنیا
قانوونێك دەتوانێ سنوور بۆ
مرۆڤ و ویستەكانی دابنێ كە
مرۆڤ خۆی پەسندی كردبێ.
بەشیریە دەڵێ كە رەسەنایەتیی
قانوون لەسەر ئەم گریمانەیە
دامەزراوە كە مرۆڤەكان تەنیا
پێڕەوی لە قانونێك دەكەن كە
خۆیان پەسندیان كردبێ یان
بەشدارییان لە پەسند كردنی دا
هەبووبێ (بشیریە)244:1384 ،
سیتیوارت میل بۆ بهرگری ل ه
رهسهنایهتی و ئازادی دهڵێ:
ئهگهر ههست کرابا ک ه گهشهی
ئازادی تاکهکهسی یهکێک ل ه بنهما
بهختهوهرییه،
سهرهکییهکانی
دیاری کردنی سنوورهکانی لهگهڵ
دهسهاڵتدارییهتی کۆمهڵگه زۆر
دژوار نهبوو ،بهاڵم ئهوهی جێگهی
داخه زۆربهی خهڵک کهمتر ئازادی
تاکهکهسی ب ه خاوهن بایهخی
جهوههری یان به شایانی ئهوهی
دهزانن سهرنج به جهوههری
بوونی بدهن( .لنکستر)1376:160،
سیتیوارت میل به تایبهتی گرینگی
به مافی کهمین ه و تاکهکهس دهدا،
ناوبراو بۆ له کاریگهری خستنی
بیرو بۆچونهکانی ئیلیت ،سیستمی
نوێنهرایهتی هاورێژهیی(تناسب)
پێشنیار دهکا (لنکسر)1376:174،
ئهو خۆی به دێموکڕات دهزانێ.
(لنکسر .)1376:184،ئایزابراین دوو
الیهنی ئازادی لێک جیا دهکاتهوه.
ب ه پێی پێناسهی ئایزا ،نهرێنی
(یا ئازادبوون له )....به واتای
نهسهپاندنی سنوور و بهرتهسکییه
لهالیهن دیترانهوه و ئازادی ئهرێنی
(یا ئازاد بوون بۆ )...ل ه الیهکهو ه
به واتای توانایی (نهک ههر
دهرفهت و ههل) بهدواداچوون و
گهیشتن ب ه مهبهست و لهالیهکی

دیکهشهو ه به مانای سهربهرزی یا
سهربهخۆیی له بهرانبهر سهر ب ه
دیتران بوون ه ( .برلین)1378:30 ،
برلین سهرچاوهی ئازادی نهرێنی
دهباتهو ه سهر رێبازی نهرێتی
لیبراڵیزم له سهردهمی ههڤدهیهمهو ه
تا سهرهتاکانی سهدهی نۆزده.
بهاڵم ناوبراو زیاتر ئازادی نهرێنی
شرۆڤه دهکا .ب ه بڕوای فرۆم
مرۆڤ دهتوانێ ئازاد بێ و تووشی
تهنیایی نهبێ ،دهست ل ه رهخن ه و
ههڵسهنگاندن ههڵ نهگرێ و ل ه
داوی شک و گومانیش نهکهوێ
سهربهخۆیی خۆی بپارێزێ ،لهگهڵ
ئهوهش دا بهشێک بێ ل ه مرۆڤایهتی
نهتهکێتهوه .بهاڵم بهدهست هێنانی
ئهم جۆر ه ئازادیی ه (ئهرێنی)
پێویستی ب ه وهکار خستنی وزهی
مرۆڤهکانه ،ب ه واتایهکی دیک ه
ئازادی ئهرێنی بریتیی ه ل ه چاالکی
خۆڕسکانهی کۆی کهسایهتی
مرۆڤ (.فروم )1370:263ئازادی
ئهرێنی واته پێگهیشتنی تهواوی
تواناکانی تاک و توانایی خۆڕسکان
و ژیانی چاالکان ه  .ئێستا مرۆڤ
ب ه شێوهی سروشتی ئازاده،
چهمکێکی تهواو بێگهرد .....بهاڵم
مهبهست ئهوهی ه مرۆڤ چونکی
بوونهوهرێکی رهها ئازاده .بهاڵم
هێگل (1770؛ )1831پێی وای ه
مرۆڤ ل ه چوارچێوهی دهوڵهت
دا به ئازادی دهگا .بۆیه دهڵێ
چونکی قانون روحی بهرجهست ه
کراوه ،ویستی مرۆڤ ل ه حالهتی
ڕاستهقینهی دا بوونی ههیه .تهنیا
ئهو کهسهی پێڕهوی ل ه قانون
دهکا ئازاده( .لنکستر1376،؛.)40
پوپێر له پێوهندی لهگهڵ ئازادی
سیاسی دا دهڵێ :دهوڵهتێک
له بواری سیاسیهو ه ب ه ئازاد
دهژمێردرێ ک ه دامهزراوهکانی
له کردهو ه دا دهرفهتی گۆڕینی
دهسهالت ب ه هاوواڵتییهکانی بدهن
مهرجیش ئهوهیه ک ه زۆربهی
هاوواڵتیانی خوازیاری ئهم گۆڕان ه
بن(.پوپر )1387:152،کهوات ه ئازادی
یا دیموکراسی بریتییه ل ه توانای
گۆڕینی فهرمانڕهواکان ،بی ئهوهی
که هیچ چهشن ه توندو تیژییهک
بێت ه ئاراوه .پوپێر ل ه وتارێک دا ب ه
ناوی «بیالنی ئازادی» ک ه سالی
1965له سوئیس پێشکهشی کرد،
بهرگری ل ه ئازادی و دێموکڕاسی
ب ه یهکسان دهزانێ و دهڵی ئازادی
و دێموکراسی مافێک ه تا خهڵک
دهسهاڵتدارانی پێ بگۆڕن( .شی یر
مر .)1386:48،کرداری دێموکراسی
و تایبهتمهندییهکانی لهم پڕۆسهی ه
دا خاوهن پێگهیهکی بهرجهستهن.
چونکی ب ه بڕوای پوپێر ،ئهگهر
چاوهدێرییهکی دێموکڕاتییانه نهبێ
هیچ گرهنتییهک نیی ه تا حکوومهت
بۆ ئهو مهبهستانهی ک ه هاوواڵتیان
پشتیوانی لێ ناکهن دهسهاڵتی
سیاسی و ئابووری خۆی ب ه کار
نههێنێ  .ئازادی یان وهک بیرماس
دهڵێ :سهربهخۆیی بهرپرسیارانه،
بۆ هێندیک کهس بایهخ و مهبهسته،
بهاڵم نهک بۆ ههموو کهسیش.
ئازادی له نێو ئهو ههموو بایهخ
و ئامانجه دا تهنیا بایهخێک و
ئامانجێکه .ناوبراو ئهم جۆر ه باس
له حهزهکانی مرۆڤ دهکا« :حهز
کردنی مرۆڤ ب ه سهربهخۆیی
و بهرپرسایهتی تهنیا خهیاڵ نیه،
چونکی دهتوانین پێش¬بینیشی
بکهین ».هابێرماس ب ه پێچهوانهی
(پۆزیتیڤیستهکان) بڕوای ب ه بایهخ ه
عهقاڵنییه بهرههستهکان ههیه.
(لسناف)1380:440،

ئهدهب

ژماره539 :

و هونهر

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

هەواڵی خەم
ئەنوەر سوڵتانپەنا
گەردەلوولی هەواڵێكی ژان و ماتەم
لە رۆژئاوا بەرەو زێدی فرمێسك و خەم
دەشت و دۆڵ و هەردی بڕی
كە گەیشتە سەر یەكەمین لووتكە شاخی ناوچەی دێرسیم
سەدان گوڵی پارێزەری شان و شەرەف
لە شەپۆلی چۆمی مونزوور
مونزووری نامۆی خۆرەتاو
ئەستێرەی گەش تێیدا خنكاو
چاوی خەمناكیان هەڵبری
مونزوور گوتی:
گەردەلوولی هەواڵی خەم
پەیام هێنی پرسە و ماتەم
لەسەر گۆڕی عەلیشێر و سەید رەزا ئیستێ بگرە و باڵی هەواڵ لە
خوێن وەردە
كە گەیشتیە چیای قەندیل
هۆبەی پرسەی چارەی رەشم
لەگەڵ كسپەی كۆستێ تازەی هەر چوار پارچەی كوردستانی مەینەت
بەشم
لەداوێنی قەندیل هەڵدە.
گەردەلوولی بااڵ رەشپۆش
خەم داگرتووی دەروون پەرۆش
پێش تاریك بوونی ئێوارە
خۆی گەیاندە دیاربەكر
شاری شەهید ،شاری فواد و شێخ سەعید
شاری پیالن و سێدارە
دیاربەكر هاواری كرد:
گەردەلوولی دەردو ماتەم!
منیش لێرە چەندین ساڵە
پسپۆرانی زوڵم و ستەم
گوڵی سووریان پێ پەست كردووم
ئازادییان بەربەست كردووم
خۆریان كوشتووم
خوێنی ئەستێرەیان رشتووم
پیرەداری گۆرەپانم چەندین ساڵە
دایكێكی رۆڵە كوژراوە
شنەی شادیی لێ تۆراوە
چونكە بااڵی رۆڵەكانی
بە پەلكەی خۆی هەڵواسراوە
با ئەو دارە بە ئازارە داری ئااڵی كۆتەلی سووری سەركردەی
كوردستانی مەینەتبار بێ
ئەو ئااڵیە لەسەر لووتكەی چیای قەندیل وەها هەڵدە ـ با بەرزان و
سلێمانی و رەواندز و شاری بۆتانی لێ دیار بێ.
گەردەلوولی هەواڵی خەم هەر دەهات و رێگای ئەبری
هەر ئەو رۆژە ئەو ئێوارە خۆی گەیاندە چیای ئاگری
ئاگری گوتی :هەواڵی خەم!
نامەی پرسەم لە دەروونی برینداری بە خوێنی سوور گوڵگوڵمەوە
لە یاتاغگەی رەوەی بەوری ئارام گرتووی نێو دەرونی بە كوڵمەوە
لەگەڵ بارگەی ئێشی سەخت و دەردی سەریم
بۆ هەوارگەی قەندیل یەرە
با منیش وەك هەموو شاخ و بەندەنێكی ئەم واڵتە
لەنێو جەرگەی خەمبارانا
بۆ كۆستی نوێی كوردستانی بەشكراوم
بە كوڵ بگریم ،بە دڵ بگریم
ئێوارە بوو!
یەشتا شەمزین چەتری شەوی لەسەر سەری هەڵ نەدابوو
چاوی مەستی گوڵە هێرۆی ناوچەی خەمباری هەكاری نێشەی خەوی
تێ نەزابوو
ئێوارە بوو!
بە خوێنی سوور ،تازە سوور بووی لێوی ئاسۆ
هەواڵی خەم بە واژباڵی الی دا گەردی سەر گۆری پیرۆزی سمكۆ
ئێوارە بوو!
یەشتا تەرمی زەردی هەتاو بۆ گۆرستانی شەو نەبرابوو
تاك و تەراك شەمی كزی ئەستێرەكان لە ترۆپكی لەندی شێخان
هەڵ نەكرابوو
دە ستی الوازی دوا گزینگ بسكی بەژنی تاقەداری مەهابادی بەر
نەدابوو
ئەم هەواڵە بەئازارە
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لە ماكۆوە تا بێستوون و دااڵهۆ
زامی كۆنی چوار نیكاڵی كوردستانی هێنایە سۆ
منیش لێرە لە شاری یازدە ئەستێرە
ویستم هەموو ئاسمانی شین
وەكوو دەسرەی ئازیەتی و شین
بدەم بەسەر بووكی خەما
ویستم ئەوەی باخی سەوز و كێڵگە و كانین
بتاسێنم لە دووكەل و تۆزو تەما
ویستم ئاوی زرێبار و وان و ورمێ
لەچاوی تاقە دێرێكی شێعری خەفەت دا بڕێژم
ویستم لە وەرزی بەهارا
تەرمی هەموو گواڵڵەكان
نیگای گەرمی گشت نێرگزە چاو كاڵەكان
لە گۆرستانی پەژارە بەدەستی بولبول بنێژم
ویستم باسی تینی تیشك و رەنگی هەتاو
لە دەروونی تەم داگرتووی بێ ئۆقرەمدا بخنكێنم
لەنێو دڵی دڵدارانی شاخەوانی و نەترسیدا
گەردە لوولی تەم گرتوو بم
دەنگی هۆرە و الوك و قەتار دامركێنم
رەوتی مێژوو بوەستێنم
لەدڵما بوو لەمەوالوە
دەستی وشەی ئازیەتباری لەبەر ئەژنۆی هۆنراوەكان گرێ دەم
و شێعرم شێعری داماوی بێ
لەسەر لێوی دڵنیای
دوا ترووسكەی هیوای پیرۆز بەر داهاتوو بخنكێنم و بەستەكانم
هەموو بەستەی خەماوی بێ
بەاڵم دیتم لە نەكاوێ
ئەستێرەیەك بە ئاسمانی كوردستانا راست راخوشا
گەش و رووناك لێم بوو بە گیانی پێشەوا
ئەستێرەی گەش پێش ئاوابوون لە زەردەكۆ وا هاتە گۆ:
بۆ ئاوات و ئامۆژگاریی مامۆستای ژیرتان لەبیر چوو
چما نەیگوت:
پاداشتی شیاو بۆ شەهید
نە فرمێسك و دەستە وەستان و گریانە
ئەوەی ئەوانی پی شاد بێ
درێژەدان بە رێبیر و رێگایانە
بۆ نازانن!

رەمز و رازی خونچەی هیوا پشكوتنە
چونكە بەپێی یاسای سروشت
داری ئازادی و سەربەستیش
وەكوو هەموو دارێ بەری دوای گوڵ پشكوان میوە ئەگرێ
دڵنیا بن كوچی دوایی سەرداری گەل
هەر بە تەنیا كۆچی لەشە
ئاوێنەی روونی رێبیر و رێنوێنی زانایانەی
لە ئێستاوە تا هەتایە
لە الپەڕەی مێژوومان و خەبات لەرێی رزگاریدا زیاتر گەشە
دەنگی دلێری پێشەوا لە چوار نكاڵی كوردستان
رچەی سامی بۆ شكاندین
تێكی داوی دژدامان و دەستەوەستانیی پساندین
بۆیە دیتم بە هەزاران پڵنگ و شێر
لە بێشەاڵن و دارستان
دەستە دەستە هەڵۆی سووری باڵ خوێناوی
لەسەر لووتكەی چیا و كوێستان
رق و قینیان دەردەبری
زەرد و شاخی پارێزەری كوردستانیش
بەرز و سەركەش راوەستابوون
پڕ بە دڵی ئەشكەوتەكان
سروودی هەر مانیان ئەچری
بەم ئاوایە ئۆگرانی سەرفرازیی نیشتمانم
پەیمانیان تازە كردەوە
وەك رابردوو رێبواری رێی شەهیدان و كێوی ورە و بێ باكی بن
وەكو قەندیل وەكو ئارێز و پەرەژاڵ چاوەروانی دەركەوتنی
گەردەلوولی رووناكی بن
منیش لێرە لە شاری یازدە ئەستێرە بەڵێن بەڵێن
هەموو كات و سامە ساتێك
لە هەڵدێر و هەورازە ڕێ
لە ئاستەنگ و نەهاتە سال
بەرگێڕەوەی گورزی دەستی كارەسات بم
شانی شێعرم لەژێر باری دژدامانا نەوی نەبێ و
بەرەو رووگەی سەرفەرازی سەر لە پێناوی واڵت بم.

«سروە» خهوت،
خونچە گوڵی باغی ئەدەب ژاکاون
سرو ه هات خونچ ه گوڵی باغی ئهدهب پشکووتن
باخەوانی گەرەكە تازە جەوان من چ بكەم

رەنگە ئەو كات كە لە ساڵی 1364ی هەتاوی
لە بەرەبەری دامەزران و دەركردنی گۆڤاری
«سروە» دا مامۆستا «هێمن»ی مەزن بەم كۆپلە
شێعرییە بەرەو پیری لە دایكبوونی رووداوێكی
خۆشەویست و تاقانەوە چوو ،كەمتر كەسێك
وەك خۆی ئەم دەورانە پڕشنگدارو پڕ لە
دەسكەوتە بەنرخەیان بۆ باڵوكراوەیەكی وەك
«سروە» چاوەڕوان دەكرد .حاشای لێ ناکرێ
كە لە سەرەتاوە لێكدانەوەی نادروست
لەالیەن خەڵكانێكهو ه ناحەزەوە ل ه
بارهی كارگێڕان و دامەزرێنەرانی
ئەم گۆڤارە بایەخدارەی مێژووی
هونەرو ئەدەبی كوردی و لە
سەرەوەی هەمووشیانەوە خودی
مامۆستا «هێمن» ی شاعیر كە بە
ئەرخەیانیەوە ئەم گەورە پیاوە
ئەو گۆرەپانەی كردە بەستێنی
پێگەیاندن و پەروەردەی
هزرو بیرە پاك و جوانەكانی
دوارۆژی نیشتمانەكەی ،هاتن ه
گۆڕێ .دوور لە راستی نییە
ئەگەر بڵێین «هێمن» ی دووربین
لەنەمامێكی ساوا بۆ داهاتووی نەتەوەكەی
مامۆستایەكی کهم وێنه وێنا كردو بە داخەوە
گەرچی مەرگی ناوەخت مەجالی ئەوەی پێ
نەدا لەماوەی ساڵێك زیاتر تێكۆشانی تێدا بكا
و رایبێنێ و پێی بگەیێنێ بەاڵم بە خۆشحاڵییەوە
وەها رچەیەكی شكاند كە تائێستاشی پێوە بێ
رێگای پڕ لە پیرۆزیی دڵداران و رێبوارانی یەكێك
لە پیرۆزترین رێبازەكانی ژیانی مرۆڤایەتی و
مرۆڤی كورد بێ .رێبازێكی بێ غەل و غەش
و خولیایی و جوانی ،ئەدەب و هونەر ،شێعرو
چیرۆك ،وێنا و جوانی و خۆزگە و مرۆڤ.

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

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

خوێندنەوە و هونەر و ئەدەب و مێژوو و....ی
كوردەوارییەوە هەبێ و نكۆڵی لە شوێنداربوونی
ئەم شنە باڵوێنەرە بەسەر ئاراستەی ئەندێشەو
خۆزگە و ژیانی دا بكات .دیارە داخستن و
نەمانی»سروە» بۆ هەر كوردێكی دڵپاك و
خاوەن بیر جێی پەژارەو كەسەرێكی زۆرە بەاڵم
بە دڵنیایەوە وەك چرایەكی پڕشنگدار رووناكی
بەخشی بە دەیان و سەدان ئەزموونی ئەدەبی و
رۆژنامە نووسیی كوردی دەمێنێتەوە و لە دڵی
خۆشەویستانی دا شوێنەكەی کوێر نابێتەوە.
هیوادارم لە داهاتوویەكی نزیك
و لە كوردستانێكی ئازاد دا شاهیدی
وەگەڕكەوتنەوەو باڵوبوونەوەی دووبارەی
گۆڤاری سروەی ئازیز بینەوەو چاوو دڵی
پڕ لە تاسەو خۆشەویستیمان پێی گەش
بێتەوەو هەمدیسان لەنێو دەریای پیرۆزی
خۆزگەكانی رووناكی دا كوڵی دڵمان
دامركێنێتەوە .جێی خۆیەتی كە لێرەدا
ماندوو نەبوونی بڵێین بە هەموو ئەو
بەڕێزانەی كە لەماوەی ئەم سااڵنەدا،
لە بەستێنی ئەم گۆڤارە ئازیزەدا،
وێرای هەموو كەند و كۆسپەكانی سەر
رێگا و تەگەرەكانی بەردەمیان بە هەر
گوشارو ئاستەنگیەكەوە دڵسۆزانە و
لە خۆبردووانە كاریان تێدا كردووە
و بێرەیان گەیاند .بە تایبەتی كاك
ئەحمەدی قازی كە لە دوای مامۆستا
هێمن شێلگیرانە نەیهێشت نەمامەكەی
سروە دابكەوێ و دەستی دایەو
ئەركی ئەستەمی «سەرنووسەر» یی
گۆڤارەكەی وە ئەستۆ گرت و بە درێژەدانی
رێبازی پیرۆزی ئەدەب و هونەری كوردی،
مەجالەكانی ئاسۆی خۆرەتاوی دوارۆژی
درەوشاوەتر كردەوە .سپاس بۆ هەموو ئەو
كەسانەی كە بە جۆریك لە جۆرەكان بەردێكیان
لەسەر بەردەكانی دیكەی باڵەخانەی خۆرنشینی
«سروە» داناو بۆ هەمیشەی مێژووی كورد
درێژخایەنییان پێ بەخشی و هێشتیانەوە.

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت دا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،رۆژنامهی «کوردستان» ،رادیۆ دهنگی کوردستان ل 
تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
009647701901658
Kdp:Tashkilat@gmail.com
Tashkilat82@yahoo.com

www.radiokurdistan.net
dengikurdistan@gmail.com
Radiopdk_Iran@yahoo.com
Tel: 009647701597268

خاوەنی گۆرانیی
«دایە دایە وەختی جەنگە» كۆچی دوایی كرد
سەر لە بەیانی رۆژی یەكشەممە هونەرمەند رەزا سەقایی ئەو كەسەی كە
بە گۆرانی «دایە دایە وەختی جەنگە» ناوبانگێكی زۆری لە ئێران و كوردستان
پەیدا كردبوو ،لە تەمەنی  71ساڵیدا لە شاری تاران كۆچی دوایی كرد.
رەزا سەقایی وەك یەكێك لە هونەرمەندە رەسەنەكانی بواری گۆرانی و
موزیكی ناوچەی لورستان ،بە دەنگە دڵبزوێنەكەی گۆرانییە فۆلكلۆرییەكانی
هەرێمی لوڕستانی كردە وێردی زمانی هۆگرانی مۆسیقای كوردی خواروو.
ئەو گۆرانیبێژە ناودارە لە شاری «خوڕەم ئاوا»ی پارێزگای لوڕستان
لەدایكبوو ،ئەم هونەرمەندە دەنگ خۆشە كە الی خەڵكی كوردستان بە

باڵوکراوهی نوێ

مرۆڤ چۆن بوو
بە غوول

ئ��ال��ێ��ن س��ێ��گ��ال ،ن���ووس���ەری ب��ەن��اوب��ان��گ لە
كتێبی «م��رۆڤ چۆن بوو بە غ��وول»دا بە وردی
بەسەرهاتی بەدیهاتنی ژیانی زیندەواری سەر گوێ
زەوی و چۆنییەتیی گەشەو گۆڕان و قۆناخەكانی
ژی����ان ب��ەت��ای��ب��ەت ژی���ان���ی م��رۆڤ��ای��ەت��ی��ی دەخاتە
بەرباس و شی دەك��ات��ەوە .ئهم کتێب ه به نرخ ه ل ه
الیهن کاک جهلیل گادانییهوه ک��راوه به ک��وردی و
خوێنهران و هۆگرانی ژی��وار و مێژووی ئافراندن
دهتوانن کهڵکی بهسوودی لێ وهرگ��رن .نووسهر
لەسەرەتای باسەكەی دا چۆنییەتیی پەیدا بوونی
زیندەوەرە سەرەتاییەكان دەخاتە بەرباس و له سهر
چۆنیەتیی ژیانی باڵداران و شیردەران و زیندەوەرە
زەبەاڵحەكانی دیكە دهدوێ كە زۆربەی هەرەزۆریان
تەنیا ئەمڕۆ ب��ەردەالك��ی��ان و تەنیا ئ��ەو وێنانەیان
ماوەتەوە كە باب و باپیرانی مرۆڤی ئەمڕۆ لەسەر
ب��ەردو لە شاخ و ئەشكەوتەكان یان لەسەر لهت ه
قاشولک ه بۆیان جێهێشتووی .پاشان دێتەسەر ژیانی
دەریایی و ئەو زیندەوەرانەی لەنێو ئاودا دەژین و
چۆنیەتی ئەو گۆڕانانە باس دهکا ک ه ژیان لە گۆی

www.kurdistanukurd.com
info@kurdistanukurd.org
info@kurdistanukurd.com
www.kurdchannel.com Hotbird:6 MHz 11200
polarization: Vertical-SR: 27500 - FEC

گۆرانی «دایە دایە وەختی جەنگە»
خۆشەویستییەكی بەرچاوی بۆ خۆی
بەدەست هێنابوو ،ساڵی  1357لە
ئاكامی نەشتەرگەری بۆ قوڕگی و
بە هۆی هەڵەی دوكتوورەكانەوە بۆ
هەمیشە دەنگە بزوێنەرەكەی لە كاری
هونەری دوور كەوتەوە.
رەزا سەقایی لە گەرمەی شەڕی
ئێران و عێراقیشدا بە هۆی پەالماری فڕۆكەكانی عێراق جارێك بە سەختی
بریندار ببوو.
«دایە دایە وەختی جەنگە» ببوو بە هێماو گۆرانیی سەرزاری ئەو الوە
شۆڕشگێرانەی كە بە خولیای رزگاریی نیشتمانەكەیان پەروەردە كرابوون.

زەوی دا بەسەری داهێناون و بۆتە هۆی ئەوەی
كلك و باڵ دەر بكهن ،یان بە پێی پێویستیی ژینگە
لە درێژایی ژین هێندێك ل ه ئەندامهکانیان بۆ جۆرێك
ئەندامی دیكە بگۆڕدرێ .ئەو گیانلەبەرانەی تۆویان
نەماوەو هەر بیرەوەرین لە ژیانی مرۆڤایەتیی دا
پارێكی دیكەی ئەم بەرهەمەن .دواتر چۆنیەتیی
گۆڕانی كەش و هەوا دەخاتە بەرباس و
كاریگەریی ئەم گۆڕانانە لەسەر
گ���ی���ان���ل���ەب���ەران روون
دەكاتەوە و قازانج
و زەرەرەك�����ان�����ی
گۆڕانی كەش و هەوا
ل��ەس��ەر زی���ن���دەوەران
ك����ە زی����ات����ر قەلەمباز
(وات����ا گ��ۆڕان��ی جەستەی
ل���ەك���اوی گ��ی��ان��ل��ەب��ەران بۆ
ئ��ەوەی كە خۆیان لە فەوتان
رزگ���ار ب��ك��ەن)و ل��ە نێوچوونی
ئ����ەوان����ی ل���ێ���ك���ەوت���ۆت���ەوە شی
دەكاتەوە .هەروەها ژیانی وشكاوی
(دوزیستی) كە هەموو زیندەوەران
ئ���ەم ژی��ان��ە ت��اق��ی دەك���ەن���ەوە دەخاتە بەرباس.
باسی سەرەكیی نووسەر چۆنیەتی دەربازبوونی
م��رۆڤ��ە ل��ە كوێالیەتیی س��روش��ت .ن��ووس��ەر لەم
بەرهەمەدا زۆ سانا بە خوێنەر دەسەلمێنێ كە هیچ

مهرگی ناوهختی ئهندامێکی یهکیهتیی ژنانی
دێموکڕاتی کوردستان

کوردستان :ئهندامێکی بهوهجی
یهکیهتیی ژنانی دێموکڕاتی کوردستان
به هۆی نهخۆشیی دڵ کۆچی دوایی
کرد.
شهوی چوارشهممه 23 ،ی
پوشپهڕ خاتوو نهورۆز (شیالن)
شێخی ،ئهندامی یهکیهتیی ژنانی
دێموکڕاتی کوردستان به هۆی
نهخۆشی دڵهوه له شاری کۆیه کۆچی
دوایی کرد.
خاتوو شیالن شێخی که ماوهی زیاتر له  10ساڵ ئهندامی یهکیهتیی ژنانی
دێموکڕاتی کوردستان بوو ،خاوهن گهلێ بههرهی تایبهتی بوو .زۆر له رێورهسم
و بۆنهکانی تایبهت به یهکیهتیی ژنان به دهنگه خۆشهکهی خاتوو شیالن
دهڕازایهوه.
خاتوو شیالن شێخی ،هاوسهری پێشمهرگهی دێرینی حیزب ،کاک عوسمان
شێخی ساڵی  1973له دایک ببوو.
ناوبراو ئهندامێکی دڵسۆز ،بهوهج و کارلێهاتووی یههکیهتیی ژنان بوو،
ههر بۆیهش مهرگی ناوهختی خاتوو شیالن خهم و پهژارهی زۆری خسته نێو
بنهماڵهکانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستانهوه.
«کوردستان و کورد» به بۆنهی مهرگی له نهکاوی خاتوو شیالن شێخی
یهوه سهرهخۆشی له هاوسهری خاتوو شیالن ،کاک عوسمان شێخی و بنهماڵهی
ناوبراو دهکا و خۆی له خهمی له دهستدانی ئهو ئازیزهدا به ماتهمبار دهزانێ.

زیندەوەرێك جگە لە مرۆڤ ئەویش لە سەردەمی
دوای سەركەوتن بەسەر سروشت دا ،ئ��ازاد نیە
و تەنیا كوێلەیەكه لەبەردەستی سروشت دا .بۆ
سەلماندنی ئ��ەو ق��س��ان��ەش ب��اس��ی ل��ە جێگوڕكێ
پێكردنی گیانلەبەرێكی ج��ەم��س��ەری ب��اك��وور بۆ
گەرمێن ،یان زیندەوەرێكی گەرمێن بۆ سیبری و
یان زیندەوەرێكی لێڕەوار بۆ دهشت و پێدهشت و
 ..هتد دوایی دەكا .بەاڵم ئەوە مرۆڤ بوو كەتوانی
كەلەپچەكانی سروشت بپسێنێ و خۆی ژینگەی
خۆی دروست بكاو بەسەر نەك هەر سروشتی
گ��ۆی زەوی دا بەڵكوو دوورت���ر ئاسمان و
تەنانەت ئ��ەوب��ەری ئەتۆمێسفردا زاڵ بێ،
هەرچی دێ زاڵتر دەبێ و زیاتر پانتایی
بێسنوورو لەبڕان نەهاتووی ئەفراندراو
دەخ���ات���ە ژێ���ر دەس���ەاڵت���ی خۆیەوە.
ن���ووس���ەر ل��ە درێ�����ژەی باسەكەی
دا ل��ە ژی��ان��ی ك��ەون��ەوە پ��ێ��دادێ و
چۆنییەتی ب��ەرەو تەكامول چوون
و پێشكەوتنەكانی مرۆڤ قۆناخ بە قۆناخ
لە بوارە جیاجیاكان و بەرانبەر بە زیندەوەركانی
دی��ك��ەی س��ەر گ��ۆی زەوی و ت��ەن��ان��ەت چۆنیەتی
بەكارهێنانی بەسوودی خۆی باس دەك��او پاشان
دێت ه س��ەر بەكارهێنانی م��ادهی خ��اوو كانزایی و
چۆنیەتی پەیدابوونی زانست و هونەرو ...

كەسانێكی نەناسراو نەیانهێشت حیسامەددین
كونسێرتی خۆی لە كرماشان بەڕێوە بەرێ

لە ئاكامی هێرشی كەسانێكی
نەناسراو دا بۆ سەر كۆنسێرتی
گرووپی موزیكی «بیدل» لە شاری
كرماشان ،ئەو كۆنسێرتە بەڕێوە
نەچوو .بڕیار بوو ئەم كۆنسێرتە بۆ
ماوەی سێ رۆژ لە 11ی ژوئیەوە لە
الیەن گرووپی موزیكی «بیدل» بە
سەرپەرشتی موزیكزانی كورد «رامین
كاكاوەند» و بەدەنگی گۆرانیبێژ
«حیسامەددین سیراج» لە شاری كرماشان بەڕێوەبچێ .بەاڵم چەند كاتژمێرێك بەر
لە بەڕێوەچوونی كونسێۆت كۆمەڵە كەسێكی سەر بە تاقمی «ئەنساری حیزبوڵاڵ»
بەر دەرگەی هۆڵی بەڕێوەچوونی كۆنسێرتیان گرت و دەستیان كرد بە هەڕەشە لە
گرووپی «بیدل» و ئەو خەڵكەی خوازیاری بەشداری له كۆنسێرتەکهدا بوون .بەرپرسی
«ئەنساری حیزبوڵاڵ» لە نێوان ئەم گێرەشێوێنانە دا لە بەرانبەر هۆڵی بەڕێوەچوونی
كونسێرتەكەدا وتی :لەمرۆوە دژایەتی و شەڕی ئێمە لەگەڵ گەندەڵیی ئەخاڵقی دەست
پێدەكا و لەمەودوا رێگە بە بەڕێوەچوونی هیچ جۆرە كۆنسێرتێك نادەین.

بەڕێوچوونی رۆژی جیهانی فەلسەفە لە ئێران
ناڕەزایەتی لێ دەكەوێتەوە

رێكخراوی «یۆنسكۆ» ،ئێرانی
وەكوو بەرپرسی بەڕێوەبردنی
«رۆژی جیهانیی فەلسەفە» لە ساڵی
( )2010دەستنیشان كردوە ،ئەوەش
لە كاتێكدایە كە هەندێك لە زانایان بە
هۆی پێشێل كردنی مافی مرۆڤ لە
ئێران بەڕێوەچوونی ئەم كۆنگرەیە
لە تاران رەت دەكەنەوە و ئامادە نین
بەشداری لەو رێوڕەسمە بكەن.
رێكخراوی «یۆنسكۆ» وەكوو رێكخراوێكی كلتووری ،زانستی و پەروەردەیی
لە رێگەی دەستنیشان كردنی ئێران وەكوو شوێنی بەڕێوەچوونی ئەو رێوڕەسمە
بە نیازی پەرەپێدانی ئاشتی لە نێوان كلتوورە جیاوازەكان لە سەرتاسەری جیهاندا
بووە ،بەاڵم بە سەرنجدان بە دیاردهی سەركوت كردنی رۆشنبیران و پێشێل كردنی
مافی مرۆڤ لە ئێران ،هەندێك لە فیلسوفەكان ئەو بڕیارەی «یۆنسكۆ» بە بریارێكی
هەڵە و خراپ لە قەڵەم دەدەن.
بەڕێوەچوونی ئەو كۆنگرەیە لە ئێران لە كاتێكدایە كە هەندێك لە فیلسوفەكان
رایانگەیاندوە ،وەكوو ناڕەزایی دەڕبرین بەرامبەر بە پێشێل كردنی مافی مرۆڤ لە
ئێران و سەركوت كردنی خەڵكی بێتاوان لەو راپهڕینهکانی دوای هەڵبژاردنەكانی
سەرۆك كۆماری لە ئێران ،ئامادە نین بەشداری لەو كۆنگرەیەدا بكەن.
«ئێنفرێد هوفە» فیلسوفی ناوداری ئەڵمانی و بەرپرسی بەشی فەلسەفەی
سیاسی لە زانكۆی «تۆبینگێن» ناڕەزایی خۆی بەرامبەر بە بەڕێوەچوونی رۆژی
جیهانیی فەلسەفە لە تاران دەربڕیوەو رایگەیاندووە ،بەڕێوەچوونی رۆژی جیهانیی
فەلسەفە لە تاران تاوانه بەرامبەر بە گفتوگۆی ئازاد.
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ئهرکمان ل ه بارهی کوردهکانی
خۆراسان و بهشهکانی دیکهی ئێرانهو ه
قادر وریا
جگه له پارێزگاکانی کوردستان ،کرماشان ،ئیالم و ئازهربایجانی رۆژئ���اوا ک ه
رۆژههاڵتی کوردستان پێک دێنن ،ل ه چهند پارێزگهی دیکهی ئێرانیش ،کوردهکان دهژین.
لورستان ،خوراسانی شیمالی ،گیالن ،مازهندهران ،قهزوێن و فارس لهو پارێزگایانهن.
لهم وتارهدا نامههوێ باسی رۆژههاڵتی کوردستان و چۆنیهتی دابهشکرانی بهسهر
چوار پارێزگهداو هۆیهکان و مهبهستهکانی رێژیمهکانی ئێران له دابهشکردنی ئوستانی
و ئیداریی سهرزهویی نهتهوه بندهستهکانی ئیران بکهم .ناشگونجێ ل ه وتارێکی ئاوادا
بچمه نێو مێژوو و هۆیهکانی پهرهوازهبوونی کوردهکان بۆ خوراسان ،گیالن و هتد. ...
مهبهستی ئهم وتار ه ئهوهی ه ئهرکێکی گرینگی میدیای کوردی ل ه پێوهندی لهگهل ههلومهرج
و بارودۆخی گشتیی کوردهکان لهم جۆر ه شوێنانهدا بخات ه بهر سهرنج.
ب��هرهو ژوور چوونی ههستی نهتهوهیی و ش��وع��ووری ن�� هت��هوهی��ی ،ه��هم له نێو
کوردهکانی رۆژه��هاڵت��ی کوردستان و ههم له نیو کوردانی بهشهکانی دیکهی ئێران
بهتایبهتی خوراساندا ،له الیهک و له الیهکی دیکهو ه پهرهگرتنی ئیمکانی پێوهندی گرتن
و گهش ه کردنی پێشکهوتنی تێکنولۆژیای راگهیاندن ،بوو ه بههۆی ئهو ه لهم سااڵنهی
دوایی دا ،زانیاری و ئاگایی کوردانی رۆژههاڵتی کوردستان و بهشهکانی دیکهی ئێران
ل ه بارهی یهکترهو ه بهرهو ژوور بچێ .لهنێو کوردانی خوراسانی شیمالی و بهشهکانی
دیکهی ئیراندا ،جگ ه لهوهی ئۆگری نیشاندان ب ه پرسه نهتهوهییهکانی کورد له ئێران و
واڵتانی ناوچهدا بهدی دهکرێ،دهرخستنی ناسنامهی نهتهوهیی و شانازی کردن به زمان
و کولتوری ک��وردی له رێگای ج��ۆراوج��ۆرهو ه ڕوو له گهشهیه .دهست بهکار بوونی
کۆمهڵێک ماڵپهرو دهیان وێبالگی تاکهکهسی و گرووپی ک ه بابهتی پێوهندیدار ب ه ناودارانی
کورد ،چاالکیی کولتووری ،ژینگ ه و جۆغرافیای هۆز ه کوردهکان و بارودۆخی ئێستای
کوردان ل ه بهشهکانی دیکهی ئێرانیان تێدا بهدی دهکری ،بهشێک ه لهم وهخهبهرهاتن و وریا
بوونه نهتهوهییهیه .میدیا کوردییهکانیش ب ه تایبهتی هێندیک ل ه تهلهفزیۆن ه ئاسمانییهکان
و هێندێک له ماڵپهڕهکان ،تا ڕادهیهک ئاوڕیان ل ه بارودۆخی ئهم کوردان ه داوهت��هو ه و
بهتایبهتی ئهم گوشارو ههڕهشه و کهندو کۆسپانهی ل ه بواری جۆراوجۆردا ل ه الیهن
رێژیمهوه ب ه ئهنقهست بهرهوڕووی ئهوان کراوهتهوه ،ب ه بیروڕای گشتی ڕاگهیاندوه.
بهاڵم ئهوهی تا ئێستا لهم پێوهندییهدا کراوه ،لهگهل ئهوهی دهبێ بکرێ ،یهکجار لێک
دوورن .له ڕاستی دا دهبی قبووڵ بکهین ک ه میدیا کوردییهکان و حیزبهکانی رۆژههاڵتیش،
هێشتا بهو جۆرهی پێویست ه گرینگیی ئاوڕدانهوه له کوردهکانی بهشهکانی دیکهی ئێرانیان
ههست پێ نهکردو ه و کهمترین ههنگاویان لهم پێوهندییهدا ههلگرتوه .ئهمه ڕهخنهیهک ه ک ه
دهبێ دانی پێدا بنرێ .هیشتا بزووتنهوهی نهتهوهیی ل ه رۆژههاڵتی کوردستان نهپڕژاوهت ه
سهر بایهخدان بهم پرس ه گرینگهو ل ه ئاستی نهزهری و پڕاکتیکدا کاری لهسهر ئهم پرس ه
نهکردوه .دروست کردنی پێوهندی له نێوان بزوتنهوهیهکی نهتهوهیی که ل ه رۆژههاڵتی
کوردستاندا ههی ه و ئهو کوردانهی ل ه بهشهکانی دیکهی ئێراندا دهژین ،ئهركێکی گرینگی
ههنووکهیی ه ک ه دهبێ کاری جیدی بۆ بکرێ .چونک ه ل ه رێگای دروستکردنی ئهم پێوهندییهو ه
 ،ههم بزوتنهوهی نهتهوهیی کورد له نێو جهرگهی بهشهکانی دیکهی ئێراندا پشتیوان پهیدا
دهکا و ههم ئهو کوردانهی دوور ل ه کوردستان لهگهل ستهم و گوشاری نهتهوهیی،
ئایینی و فهرههنگی بهرهوڕوون ،ههست ب ه پشتیوان دهکهن .ل ه رێگای دروست بوونی
هاوپێوهندیی نهتهوهیی و پێوهندیی خهباتگێڕانهوه ،زۆر ئاسۆی نوێ و کۆمهڵێک دهرفهت
و دهر هت��ان بۆ ههر دووال پێک دێ .بزووتنهوهی نهتهوهیی ل ه کوردستان و کوردانی
بهشهکانی دیکهی ئیران ،ئاگادار و شارهزای ههڵکهوت و بارودۆخی یهکتر دهبن ،زانیاری
تاکهکانی کورد چ ل ه کوردستان و چ له شوێنهکانی دیکهی ئێران ل ه بارهی مێژووی کورد
و نههامهتییهکانی سهر رێی ئهم نهتهوهی ه و چۆنیهتی پهرهوازهبوونی هۆزه کوردهکان
ل ه قۆناغ ه جۆراوجۆرهکانی مێژوودا و چارهنووسی راپهڕینهکانی کورد ،دهچێته سهر.
ی جوغرافیایی باڵو بوونهوهی کوردهکان
ئاگاداری و زانیاری ل ه بارهی حهشیمهت ،ژینگه 
ل ه ئیراندا بهرهو ژوور دهچێ .بههرهمهندانی کورد ل ه بهشهکانی دیکهی ئێران ،ئهوانهی ل ه
بواری هزرو هونهر و ئهدهب دا تواناییان ههیه ،دهرهتانی ئهوهیان بۆ پێک دێ له میدیا
کوردییهکانهو ه هزرو بههر ه و دهنگی خۆیان ب ه ههموو کورد بگهیهنن .میدیا کوردییهکان،
حیزب و رێکخراو ه سیاسیهکانی رۆژههاڵت و ناوهند و ئهنجومهن ه فهرههنگییهکان ،ب ه
ڕاکێشانی کوردانی بهشهکانی دیکهی ئیران و رێگهپێدانیان بۆ ناوهندهکانی بڕیار،گۆڕانیان
تێدا پێک دێ ،پتر دهکرێنهو ه و زیاتر ل ه راب��ردوو واڵم��دهری جۆراوجۆرییهکانی نێو
ههناوی پهیکهری نهتهوهیی کورد دهبن.
بوونی هاوپێوهندیی نهتهوهیی ل ه نیوان کوردانی رۆژههاڵتی کوردستان و کورد
ل ه بهشهکانی دیکهی ئێراندا ،هاوکاری و هاوخهباتی ل ه ب��واری سیاسی و فهرههنگی
رێکخراوهیی ،ماڵی و هتد ...ی دا لێ دهکهوێتهوه و ئهم هاوخهباتیی ه لهسهر چۆنیهتیی
چارهسهر کردنی پرسی کورد له ئێراندا ،دهتوانێ ڕۆڵێکی کاریگهری ههبێ .ههر بۆ وین ه
ئهگهر کوردانی بهشهکانی دیکهی ئێران ب ه روانگهی نهتهوهییهوه له ههلبژاردنهکاندا
بهشدار بن و نوێنهر بۆ پارلمانی ئێران بنێرن ،هاوکاری و هاودهنگی و هاوههنگاویی
نوێنهرانی کوردستان و ئهوان ،قورسایی کورد ل ه پارلهمانی ئیراندا زیاتر دهکا و ههر
دهسکهوتێک لهم پێوهندییهدا ب ه دهست بێ لهسهر مافی نهتهوهیی و فهرههنگیی کورد ل ه
ههر شوێنێکی ئێران کاریگهریی دهبێ.
به سهرنجدان بهو باسه ،جیگای خۆیهتی میدیا کوردییهکان :
.1به بهردهوامی ههواڵ و راپۆرتی جۆراوجۆر ل ه بارهی کوردانی بهشهکانی دیکهی
ئێران باڵو بکهنهو ه و ستهم و گوشاری کار بهدهستان بۆسهر ئهوان له قاو بدهن.
.2کهسانی شارهزا له مێژوو و جوگرافیا و ههلومهرجی ئهو کوردان ه بۆ نووسین و
تیشک خستنهسهر پرسهکانی پێوهندیدار بهوان بانگهێشت بکهن.
.3دهرهت��ان بۆ باڵو کردنهوهی مۆسیقاو بهرههمی ئهدهبی و چاالکیی فهرههنگی
کوردانی بهشهکانی دیکهی ئێران بخوڵقێنن و ناودارانی ئهوان ل ه بواری فهرههنگ و
ئهدهب و هتددا بناسێنن.
.4رێگاکانی هاوپێوهندی نهتهوهیی و پێوهندی سیاسی و فهرههنگی بخهن ه بهرباس.
.5سهرنجی حیزب و ریکخراو ه سیاسییهکانی کوردستان بۆالی ئاوڕدانهو ه ل ه کوردانی
بهشهکانی دیکهی ئێران و پێویستیی کاری هاوبهش ل ه بارهی ئهوانهو ه رابکێشن.
.6ناوهندهکانی داکۆکی له مافی مرۆڤ و بیروڕای گشتیی کورد و ئێران و جیهان
لهو ستهم و بێ مافی و جیاوازیدانان ه نهتهوهیی ،ئایینی و فهرههنگیان ه ئاگادار بکهنهو ه ک ه
کوردان له بهشهکانی ئێراندا لهگهڵی بهرهوڕوون.

