کچانی شیناوێ و بهردهوامیی بێبهشی و بهشمهینهتییان

کچانی زامداری شیناوی لهبهر
سووتانی سهرهقامکهکانیان و پێویستیی
تۆمارکردنی جێپهنج ه بۆ کارتی
نیتشمانی ،ئهم کارتی پێناسهیان نادرێتێ.
حوسێن ئهحمهدینیاز ،پارێزهری
کچانی شیناوێ دهڵێ دهوڵهت
لهسهریهتی ههموو مافێکی ئهو مندااڵن ه
بدا ،بهاڵم تا ئێستا کاری دهوڵهت
خۆدزینهو ه ل ه بهرپرسایهتییهکان بوو ه و ئهو کهم ه مافهش ک ه تا ئێستا پێیان دراو ه وهک بڵێی خێریان پێکردبێتن؛ تهنانهت
هیچ مشوورێک ل ه خوێندنیان نهخوراو ه و ههر جار ه که بۆ چارهسهری برینهکانیان دێنه تاران ل ه خوێندن دادهبرێن.
کچانی شیناوی ک ه ماوهی زیاتر ل ه  6ساڵ ه عهوداڵی داودهرمان و مافهکانیان ،جارێکی دیکەش چوونهو ه تاران
www.kurdistanukurd.com
و ڕۆژی چوارشەممە٢٧ ،ی پووشپەڕ لەبەردەم دامەزراوەی سەرۆك كۆماری كۆبوونەوە .ئهوان دهڵێن تا ئێستا
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ی دەبێ بەڕێی دەرەوەی واڵت بکرێن،
زیاتر ل ه  300جار نهشتهرگهرییان بۆ كراو ه و بۆ چارهسهریی پزیشك 
ی دەوڵەت بە کەمتەرخەمیی زۆرەوە ههر جارێ ب ه بیانوویهك ئهو سهفهر ه وهدوا دهخەن.
دامهزرانی کۆماری کوردستان له چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا بهاڵم كاربهدهستان 

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

22ی پووشپهڕ ،دهرفهتێک بۆ
زیندووکردنهوهی پهروهندهی تێرۆری
د .قاسملوو

ئێران بهرهو کوێ دهڕوا؟
عەلی بداغی
لهوهتی کۆماری ئیسالمیی ئێران جڵهوی
دهسـهاڵتــی ئێرانی بهدسته ،قـهت ئهوندهی
ئێستا چییهتی و چۆنیهتیی ئــهم نیزامە
سیاسیی ه و هــهروهه ــا کــۆمـهڵــگـهی واڵت
جــێــی ســهرنــج و وردبــــوونــــهو ه نــهبــووه.
ئـــــهوهنـــــدهی بــــۆ خـــەڵـــک و کــۆم ـهڵــگ ـ ه
دهگهڕێتهوه ،دهبینین که بێکاری ،ههژاری،
بێهیوایی ،قهیرانی ئابووری ،قهیرانی ئاو و
ژینگ ه و دهیــان قهیرانی دیک ه ک ه ههمووی
دهرهنجامی شێوهی ڕوانین و دهسهاڵتی
کۆماری ئیسالمین؛ بینهقاقای ئهم واڵتهیان
گرتوو ه و کۆمهڵگهی خستووهت ه ب ـهردهم
ههڵبژاردنێکی سهخت ،بهاڵم یهکالکهرهوه.
بــێــتــوانــایــی دەوڵــــــەت و حــکــومــەتــیــش لە
چارەسەری کێشەکانی خەڵک ،یان لە بنەڕەتدا
بێبایەخبوونی ئەو کێشە و ئارێشەیانە الی
کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی ئیدی هیچ
هیوایەکی بۆ خەڵک ،جیا لە هیواداربوون
بە تێپەڕین لە تەواوەتیی کۆماری ئیسالمی
نەهێشتۆتەوە .ڕاپرسییە جۆراوجۆرەکان
کــە لــەالیــەن نــاوەنــدە جــۆربــەجــۆرەکــانــەوە
دەکرێن لە یەک دەراوێشتەدا پێک دەگەن،
ئەویش ئەوەی زیاتر لە سەتا 80ی خەڵکی
ئــێــران دەخــــــوازن ئـــەم ڕێــژیــمــە نەمێنی.
لهوالش کۆماری ئیسالمیی ه که لهالیهک ب ه
سیاسهتی قهیرانخوڵقێنیی ل ه ناوچه و جیهاندا
ئێرانی خستووهت ه بهردهم تیغی قورسترین
ســزا و گـهمــارۆ ئابوورییهکانی زلهێزێکی
وهک ئ ـهمــریــکــا؛ ل ـهنــێــوخــۆی واڵتــیــش ب ه
گهندهڵێی ههوسارپچراو و لهشووشهکردنی
خوێنی خهڵک و تهمابڕاوکردنیان ل ه ئیسالح
و چابوون ،هیندهی دیکه لە چاوی خەڵک لە
نێوخۆ و لە هاوکێشە ناوچەیی و جیهانییەکاندا
تهر ه بوون .ئهم بارودۆخ ه و ئهم کهلێن و
لهبهریهکوهستان ه کۆمهڵگ ه بهرهو گۆڕانێکی
بنهڕهتی و دهسهاڵتیش بــهرهو ڕووخانی
زووتر پاڵ پێوهدهنێ ،بهاڵم ئهم گۆڕانکارییان ه
چی دهبن و تێپهڕین له کۆماری ئیسالمی و
ئاوابوونی خۆری ئهم ڕێژیم ه چۆن دهبێ؟
ئێستاش ل ـهوان ـهی ـ ه ئــهم بــۆچــوون ـ ه تین
و گــیــانــی لـــهبـــهردا مــابــێ کــ ه دهکــــرێ ل ه
ڕێگهی هێزه ئیسالحخوازهکانهو ه قهیرانی
گــۆڕانــکــاریــیـهکــان ل ـ ه ئــێــرانــدا مودیرییهت
بــکــرێــن ،بـهتــایــبـهت ک ـ ه لــهالیــهک ئێستاش
بۆچوون و خوێندنهوهی زۆر لە واڵتانی
ئــورووپــا ل ـهو خــانـهیـهدا چــڕ دهبــێــتـهو ه ک ه
له نهبوونی هێزێکی بههێزی جێگرهوهی
تۆکم ه و ڕێکخراو لەجێی کۆماری ئیسالمی،
تاکههێز که ههم توانای ڕێکخستنی خهڵک و
ههم ئهزموونی ئیدارهکردنی واڵتیان ههبێ
هـهر ئیسالحتهڵهبهکانن .ئ ـهوان تهنانهت...
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كۆمەڵگەی كوردستان بەگشتی و كۆمەڵگەی
سیاسیی كوردستانی ئێران بە تایبەتی
تێرۆریزمی
قوربانییەكانی
لە
یەكێ
دەوڵەتیی كۆماری ئیسالمیی ئێرانە.
تێرۆریزمی دەوڵەتیی ڕێژیمی ئێران لە
دژی كوردستان لە ساڵی  ١٣٥٨و لە دادگا
چەند چركەییەكانی سادق خەڵخالییەوە
دەستی پێكرد و هەتا ئێستاش گەورەترین
مەترسیی سەر چاالكانی سیاسیی كوردستانی
ئێران هەمان تێرۆریزمی دەوڵەتییە كە
لە مێتۆدە نەگۆڕەكانی دەسەاڵتی تارانە.
لە ماوەی  4دەیەی ڕابردوودا لە ڕێگەی
جۆراوجۆرەوە لە درێژەی هەمان سیاسەتی
تیرۆریسم هەوڵی لە خشتەبردنی كۆمەڵگەی
كوردستان دراوە و هاوكات بە سەدان كەس
لە تێكۆشەرانی حیزبی دێموكرات و سازمانی
خەبات و كۆمەڵە و باقی هێز و الیەنە
سیاسییەكان كەوتوونەتە بەر شااڵوی تیرۆری
ئاخوندەکانی ئێران و تێرۆری فیزیكی كران.
هەموو ئەو تاوانە نەبەخشراوانە بە بەرچاوی
جیهان كرا و مخابن لە دونیای سات و سەودای
ئابووریدا ئەو جینایەتانە دێزەبەدەرخۆنە
كران و تاوانباران تا تاران ئیسكۆرت كران.
لە دەركەوتەكانی گۆڕینی سیاسەتی ئەمریكا
لەڕاست ئێران ئاماژەدان بە تێرۆری نەمران
دوكتور عەبدوڕەحمان قاسملوو و دوكتور
سەعید شەرەفكەندی بەدەستی دەوڵەتی ئێران
لەالیەن بەرپرسانی بااڵی ئەمریكا بوو كە
ی تر لەسەر
ێ وەك بەڵگەیەك 
ئەوەش دەكر 
ئەوەی كە نەتەوەی كورد لە كوردستانی
ئێران قوربانیی دەستی تێرۆریزمی دەوڵەتیی
كۆماری ئیسالمیی ئێرانە لێی بروانرێ.
قۆناغی ئێستا لەوانەیە باشترین دەرفەت بێ بۆ
زیندووكردنەوەی هەموو كەیسەكانی تێرۆری
تێكۆشەرانی سیاسی لە كوردستانی ئێران
و بە تایبەتی تێرۆری دكتۆر عەبدوڕەحمانی
قاسملوو و دوكتور شەرەفكەندی و
هاوڕێیانیان و هاوكات پێویستە و زەروورە
بۆ بەرەڕووبوونەوە لەگەڵ تێرۆریزمی
كۆماری ئیسالمی ،هەموو واڵتانی بەرپرس
لە بەرانبەر ئاسایشی جیهانیدا ،بەتایبەتی
واڵتانی ئورووپایی پێشێلكاریی مافی مرۆڤ
لەالیان ڕێژیمی تاران و تێرۆریزمی دەوڵەتیی
ئەو ڕێژیمە بۆ بەرژەوەندیی كورتخایەن
نەخەنە پشتگوێ و؛ لەو چوارچێوەشدا
بێدەنگی و بێهەلوێستیی تاهەنووكەی
دەوڵەتی ئوتریش مەحكووم دەكەین.
ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی
ئێران ،وێرای مەحكوومكردنی تێرۆریزمی
دەوڵەتیی ڕێژیمی ئێران و تێرۆری ڤییەن،
تێرۆریزمی دەوڵەتی لە دژی كوردستانی
ئێران وەك دۆسیەیەكی كراوە سەیر
دەكا و ئامادەیە لەگەڵ هەر دادگایەكی
بێالیەن هاوكاری بكا بۆ ئەوەی دۆسیەی
تێرۆریزمی دەوڵەتیی كۆماری ئیسالمی لە
دژی كوردستان لەو دادگایەدا تاوتوێ بكرێ
و ،چیتر لە بێدەنگی جیهانیدا كەسایەتی
و چاالكانی سیاسیی كوردستان لەالیەن
ڕێژیمی دیكتاتۆریی ئێران تێرۆر نەكرێن.
ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی ئێران
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درێژەی:

ئێران بهرهو

د .ئاسۆ حەسەن زادە:

کوێ دهڕوا؟ کاری هاوبهشمان نابێ ههر بهیاننامه دهرکردن بێ!
دیمانە :مەنسوور مروەتی

ئێستاش بهو خۆشباوهڕییهو ه چاوی خۆیان
لهو ڕاستیی ه دهنووقێنن ک ه ئیسالحتهڵهبهکان و
بناژۆخوازهکان له حوکمهتی کۆماری ئیسالمیدا
لهسهر بنهما فیکری و ئیدۆلۆژییهکانی سیستم
کهمترین ناکۆکییان لهگهڵ یهکتر ههیه .ڕوونە کە
ئیسالحتەڵەبەکان و بناژۆخوازەکان ههتا ئێستاش ل ه
ههموو شتێکی جهوههریدا _سیاسهتی هێژمۆنیخوازیی
ئێران له ناوچه ،سیاسهت ل ه بهرامبهر ئهمریکا،
بهرنامهی ئهتومی و مووشهکی ،کێشهی ئیسرائیل و
فهلهستین ،پرسی نهتهو ه و جۆراوجۆرییهکانی دیک ه
له نێوخۆی واڵت_ ئهو دوو قۆڵهی نیزام هیند ه لێک
نیزیکن ئاو نادهڵینن ،ئهوهی دیکه دهمێنێتهوه سهر
شهڕی دهسهاڵت و شێوهی ڕاییکردن و بهڕێوهبهریی
واڵته؛ ئهگینا له هیچ کام ل ه جینایهتهکانی کۆماری
ئیسالمی کە دەرحەق بە خەڵکی ئێران کراون و لە هیچ
کام لەو قەیرانگەلەی ل ه چوار دهیهی ڕابردوودا تووشی
ئەو واڵتە کراوە ،ئیسالحتهڵهبهکان ن ه دهتوانن خۆیانی
لێ دهراوێن و بێبهری بن؛ نه تا ئێستاش گۆڕانێکیان
ل ه بابهت ه مهبدهئییهکاندا تێدا پێک هاتووه .ئەوەی
پڕدیارە ئەوەیە کە ههردووال ههموو شتێک دهکهن ل ه
پێناو مانهوهی ڕێژیمهکهیاندا و هەموویان دانیشتووی
کەشتییەکن کە ئێستا ئیدی بە تەواوی لەقوڕ چەقیوە.
ئێستا ئیدی هەموو دەرهاویشتەکان پێمان دەڵێن کە ئهم
ڕێژیم ه قابلییهتی گۆڕان و چابوونی نییهو ناشیههوێ
تۆخ فڕێ بدا ،ئهو پهیامهش ب ه زمانێکی ڕوون و
ئاشکرا دهدا ،بهاڵم ئهوهی تا ئێستا یارمهتیی مانهوهی
ڕێژیمی داو ه وهرنهگرتنی ئهو پهیامهیه به چهند هۆ.
یهکهم؛ ل ه نێو ئهوان ه که دهتوانن دهوری کاریگهریان
ههبێ کهم نین ئهوانهی دژبەری سەرەکیی ڕێژیمیشن،
بەاڵم بهرژوهندییە جەوهەرییەکانیان له مانهوهی
ڕێژیم دایه .دووههم؛ ئهوهی کهسان و گرووپگهلێک
هەن ک ه پێیان وای ه کێشهی ئێران قووڵتر له کۆماری
ئیسالمیی ه و ل ه ئهگهری ڕووخانی ئهم ڕێژیمهدا بگر ه
ئێرانیش لهبهر یهک ههڵوهشێ ،یان نیزامێکی سیاسیی
بهستراو ه بێت ه سهرکار و لهو سۆنگهیهو ه مانهوهی
کۆماری ئیسالمییان پێ باشتر بووه .ههشن ئهوانهی
تا سهر ئێسقان دژی ئهم ڕێژیمهن ،بهاڵم زراویان ل ه
شهڕ و شۆڕش و ههروهها ئیستیعدادهکانی کۆماری
ئیسالمی بۆ سهرکوتی خهڵکی ناڕازی و ڕاپهڕیو
چووه؛ ههروهها ئهو ترسهش که ڕێژیم زیرهکانه و
بهبهرنامه له بهسووریه و بهیهمهن و بهعێڕاقبوونی
واڵت له ئهگهری نهمانی کۆماری ئیسالمیدا باڵوی
دهکاتهوه ،لهو ئاکامگیرییهدا بێ هۆ نییه .بهشی زۆری
کۆمهڵگهش که ئاماره ڕهسمییهکان خۆیان دهڵێن
سهروو سهتا80ی کۆمهڵگ ه ڕێژیمی ناوێ ،بهپارێزن
و چاویان ئاڵتێرناتیڤیکی بههێز نابینێ ک ه بچنه پشتی.
لهو گۆشهنیگایهشهوه که بڕوانین دهبینین خاڵی
بههێزی مانهوهی تا ئێستای ڕێژیم ،له بێهێزییهکهی
تا ئێستای ئۆپۆزیسیۆندا بووه ک ه له ئیستادا خهریک ه
تۆخ فڕێ دهدا و خۆی ڕێک دهخاتهوه .ئهوهی لهو
نێوهدا گرینگ ه متمانهیهکی کاڵوهبووهی خهڵک ه ب ه
ئۆپۆزیسیونی دهرهوهی واڵت ک ه بهرههمی چوار دهی ه
کاری بهبهرنامهی ژووره فیکری و عهمهلیاتییهکانی
ڕێژیمه و؛ ئەم متمانەیە دهبێ بگهڕێتهو ه جێی خۆی.
ئەوەی ئۆپۆزیسیونی لێبڕاوی ڕێژیم لە ئێستادا دەبێ
هەیبێ و بیگرێتە بەر ئەوەیە :گوتاری ڕوون و شهففاف
لهسهر بنهمای هزر و ئهندێشهی دێموکرات و ئهمرۆیی
و ،به مهرزبهندییهکی تهواو ڕوون لهگهڵ ههموو بنهما
فیکرییهکانی کۆماری ئیسالمی .له قۆناغی دواتردا
یهکیهتیی بهکردهوهی ههموو هێز ه شوێندانهرهکان و
یهکخستنی وزهی خهباتگێری و گۆڕانخوازیی کۆمهڵگه.
له بارودۆخی ئێستادا ک ه ههم ناڕهزایهتییهکان و
خهباتی مهدهنی ل ه نێوخۆی واڵت له پهرهسهندن دان
و ههم کۆمهڵێک گۆڕانکاری له سیاسهتی دهرهوهی
ئهمریکا و چهند واڵتێکی ئورووپایی لهههمبهر ئێراندا
بهرچاو دهکهوێ ،الیهن ه سهرهکییهکانی ئۆپۆزیسیونی
گۆڕانخواز و ڕاستهقینه پێویسته ههم دهست ببزێون،
ههم دهست له کۆمهڵێک بیرکردنهوه و سیاسهتی
پێشوویان ههڵگرن .ئهوهی ل ه ئێستادا بهری ههموو
شتێکه ،ساغبوونهوه لهسهر بهرژهوهندیی هاوبهشه،
بهرژهوهندیی هاوبهشیش بهر له ڕووخاندنی کۆماری
ئیسالمی؛ ساغبوونهوه لهسهر مافی وهک یهک
و بهرامبهری ههموو پێکهاته نهتهوهیی ،ئایینی و
فرهییهکانی دیکهیه لهگهڵ یهکتر ،ههتا ل ه داهاتوودا
سووڕی ههڵه سهرلهنوێ دهست پێ نهکاتهوه.

له دۆخی ئێستای ئێراندا چاوهدێرانی سیاسی پێیان وایه کۆماری ئیسالمی لهبهردهم دووڕێیانی ڕووخان و گۆڕان دایه.
ئهوهی بهالی خهڵکی کوردستانهوه گرینگه ئهوهیه که ئایا پارته سیاسییهکانی ڕۆژههاڵت چهنده یهكگرتووانه ڕووبهڕووی
سیناریۆکانی گۆڕان له ئێران دهبنهوه ،چ لهنێو خۆیاندا و چ ڕوو به دنیای دهرهوه و دهسهاڵت و هێزه سیاسییهکانی ئێران.
«کوردستان» ئهو بابهتهی ل ه وتووێژێکدا لهگهڵ دوکتور ئاسۆ حهسهن زاده ،جێگری سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان تاوتوێ کردوه.

ئایا وهزعیهتی ئێستای حیزبهکانی ڕۆژههاڵت
وههایه که بتوانن پێکهوه و یهكدهنگ ڕووبهڕوهوی
دۆخی ئهمڕۆ و ئایندهی ئێران ببنهوه؟
سهرباری گرژی و نالێکییهکانی ڕابردووی نێوان
حیزبهکانی ڕۆژههاڵت ،دۆخی ئێستای نێوانیان له
جاران باشتره ،بهاڵم ئهویش به هیچ جۆر له ئاستی
چاوهڕوانیی خهڵک و پێویستییهكانی دۆخهکهدا نیه.
ئاساییه که ههموو گهلێک له کاتی پشێوی و گۆڕاندا
زۆرتر بیر له یهكگرتن و خۆکۆکردنهوه بکاتهوه.
بهاڵم ههڵهیه ئهگهر بڵێین که تهنیا له ئهگهری
ئاڵوگۆڕدا ئێمه دهبێ یهك بگرین .ههر میللهتێک
که ههڕهشهی لهسهر بێ و له حاڵی خهبات بۆ
ئازادیی خۆیدا بێ ،دهبێ یهكگرتن وهك ئاسۆیهکی
بێ کۆتایی لهبهردهم خۆی چاو لێ بکا .یهكگرتنیش
به دروشم و بهڵێن و ڕاگهیاندنی نیهت ناکرێ،
بهڵکوو به ڕێکار و مێکانیزم و نهخشهڕێگا دهکرێ.
باسی ئهوهت کرد که دۆخی نێوان حیزبهكانی
ڕۆژههاڵت ئێستا له جاران باشتره .چی
ههیه که وهک شتی باش له پێوهندی و
هاوکاریی نێوان حیزبهكاندا باس بکرێ؟
شتی خراپ که کۆتایی پێ دێ ئهوه بۆخۆی
دهبێ به شتی باشی حیساب بکهی .له ڕابردوودا
الیهن ههبوو له ڕۆژههاڵتی کوردستان که لهسهر
مهسایلی ئیدئۆلۆژیک لهگهڵ الیهنی دیکه گرژیی
ساز کردووه و بهگشتی پلۆرالیزم لهالی ئێمه
بهداخهوه ئیدهئالێکی دژوار و بهژان بووه .ئهمڕۆ
گوتاری نهتهوایهتی بۆته ئهولهوییهت .تهنانهت
شێوازی چارهسهری پرسی کورد له ئێرانیش،
لهگهڵ ههموو کهموکوڕیی فۆرموولهکردنی و
ههموو ڕهخنه و تێبینیهکانی بژاردهکانی کۆمهڵگ ه
و سهرهڕای بێ متمانهییمان به دهسهاڵت و
ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی ،بهاڵم ئیجماعێکی نیسبیی
لهسهر دروست بووه .پاشان پارتهکانی ئێمه لهگهڵ
ئهوه که دیاردهی زیانبهخشی تازهیان لهنێودا
پهیدا بووه واته لهتبوون و دابهشبوون ،بهاڵم
هاوههڵوێستی و هاوکاریی نێوانیان ئێستا زۆر
زیاتر له پێشوویه و تا ڕادهیهک بهرههمیشی بووه.
مهبهستت لهو بهرههمه به دیاریکراوی چیه؟
ئایا مهبهستت ناوهندی هاوکاریی حیزبهکانی
کوردستانی ئێرانه؟
ئهوه یهک له بهرههمهكانه .ناوهند بۆخۆی
بهرههمی ماوهیهکی زۆر دانیشتن و تهمرینی
هاوفکری و هاوههڵوێستی لهنێوان پێنج له ڕێکخراوه
سیاسییهكانی ڕۆژههاڵت بهتایبهتی حیزبه سیاسییه

ههره بهڕابردووهكانه .ئهو نییە ناوهنده لهگهڵ ئهوهدا
که تا ئێستا شتی باشی کردوه ،بهاڵم ئهوهی تا ئێستا
کراوه به هیچ جۆر کافی نیه .چونکه جیا لهوه که
پێویسته ڕوانینێکی هاوبهش سهبارهت به ئێستا و
ئایندهی خهباتی خۆمان دروست بکا و مێکانیزمی
فراوانبوونهوهی خۆی و تهئسیردانانی زیاتر
لهسهر خهباتی خهڵک و وهسڵ بوونهوهی زیاتر به
کۆمهڵگهی نێوخۆش دروست بکا ،دهبێ کهرهستهی
خهبات لهنێوان حیزبهكان خۆیان و لهنێوان حیزبهکان
و کۆمهڵگهدا یهک بخا .ڕهنگه ههر ئێستا زهحمهت
بێ بهرهی کوردستانی دروست بێ ،بهاڵم ئهگهر
ناوهند ههنگاوێک بهرهو ئهوه نهنێ که له ئایندهیهکی
نزیکدا ئیتالفێکی واقیعیی بلۆکی کوردی له ئێراندا
شکڵ بگرێ ،ئهدی چ دهکا؟ لێرهدایه که ههم له
بهستێنی گوتاریدا ،ههم لهبواری کاری بهكردهوهدا
(دیپڵۆماسی ،پێشمهرگه ،تهشکیالت ،مێدیا ،حیزب
و کۆمهڵگ ه و )...و تهنانهت بۆ بیرکردنهوهی ههر
له ئێستاو ه لهو ئارێشانهی کۆماری ئیسالمی
پاش ڕووخانی وهک میراتی مهنفی بۆمان بهجێ
دێڵێ و لهپێناوی سالمسازیی کۆمهڵگهی دواڕۆژ
و مهسایلی ستراتژیکی گهلهکهمان به چهشنێک
چاو له ڕۆڵ و ئهرکی خۆی بکا که ههر فهسڵه له
فهسڵی پێشوو چهند ههنگاو زیاتر چووبینه پێش.
دروستکردنی
چاوهڕوانی
خهڵک
بهر ه
بوو .مادام حیزبهكان نهیانتوانیوه شتێکی
وهها دروست بکهن ،له بنهڕهت ڕا ئێوه
چۆن چاو له پێکهوه کارکردن دهكهن؟
ههر حیزبێکی ڕۆژههاڵت خۆی به ههڵقواڵوی
بهستێنێکی مێژوویی و فیکریی تایبهت به خۆی
دهزانێ و جههانبینی و روانینی تایبهت به خۆی
بۆ پرسی خهبات و چارهسهری مهسهلهی کورد
ههیه .قهتیش نابێ چاوهڕوانیی ئهوهمان ههبێ
ههموومان وهك یهك بیر بکهینهوه و ببینه یهک.
بهاڵم سهرباری ئهو جیاوازییانه که ههر بوون و ههر
دهشمێنن ،دهبێ چهند شتمان لهبهر چاو بێ .یهکهم،
ئێستا و له داهاتووشدا به پێشبینیی من هیچ پارتێکی
سیاسیی ڕۆژههاڵت ناتوانێ به تهنیا تهواوی کایهی
سیاسیی کورد له ئێران کۆنتڕۆڵ بکا .مادام ئیمکانی
ئهو بااڵدهستییه نییه ،ئێمه دوو ڕێگامان له پێشه:
ڕێگای ئهوهڵ ئهوهیه درێژه به تهکڕهوی و بهجیا و
بهتهنیا کارکردنی خۆمان بدهین .جا مادام حیزبهکانی
دیکه دهیکهن ،بۆچی حیزبهکهی منیش نهیکا؟ کێش ه
ئهوهیه که جیا لهوه که ئهمه ،پهڕش و باڵوبوونی
وزهی خهباتی لێ دهكهوێتهوه ،مهعلومیش نییه
ئهگهر ڕۆژێک گهڕاینهوه سهر خاکی خۆمان ،ئهو

ڕکابهری و ملمالنێیانه چیان لێ شین دهبێتهوه .لهگهڵ
ئهوهدا که خیسلهت و سروشتی سهرهکیی سیاسهت
ڕکابهرییه ،بهاڵم بۆ ئهمڕۆی ئێمه ڕکابهریی بێ سنوور
و بێ چوارچێوه زهرهرمهندهکهی ههر کورد له ئێران به
گشتی دهبێ .دهبێ بزانین که له سبهینێی پاش کۆماری
ئیسالمیدا کورد ل ه ههر حاڵدا رووبهڕووی کۆمهڵێک
ڕکابهری و ملمالنه له دهرهوهی خۆی ڕا دهبیتهوه :بۆ
نموونه هێزه توندڕهو و سهلهفییهکان؛ الیهنی توندڕهوی
قهومی لهو شوێنانه که دیموگرافیمان لهگهڵیان تێکهڵه؛
دهستێوهردانی هێزی پارچهی دیکهی کوردستان؛ ئهوه
جیا ل ه پیالن و مهزنیخوازییهکانی بیری شۆڤێنیستی و
ناوهندگهرا و زۆر چالشی دیکه که تازه ئهودهم سهر
وهدهر دهنێن .مادام ئێمه وهک کورد ههر ڕووبهڕووی
ئهو ڕکابهرییانهی غهیری خۆمان دهبینهوه که ڕهنگه
بهشێوهی مهترسیدارتر له رابردووش دووباره ببنهوه،
ڕێگایهکمان جگه له بژاری دووهم لهپێش نییه .ئهویش
ئهوه که بهڕاستی قهناعهت بهوه بێنین که کۆمهڵگهی
سیاسیی ئێمه بهتایبهتی لهسهر بناخهی ناوکه ڕهسهن
و بهڕابردووهکهی به تهفاهومێکی واقیعی و پایهدار
بگا ،که ههر تاکتیک یا بۆ قۆناغێکیش نهبێ بهڵکوو
ههروهک گوتم ئاسۆیهكی بێکۆتایی لهپێش خۆی
دابنێ که ڕکابهری و ملمالنێی نێوان حیزبهکان له ههر
حاڵدا بێ ،پرسه گهوره و هاوبهشهكانی چارهنووسی
گهلهکهمان پێکهوه و ب ه یهكدهنگی ببهینه پێش.
حیزبهكانی ڕۆژههاڵت بهڕووی دنیای دهرهوه و
بهڕووی ئێرانییهکاندا نهیانتوانیوه ههیئهتێکی
هاوبهش دروست بکهن .بۆ نموونه جهنابت
وهك نوێنهری حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
بهتهنیا سهردانی ئهمریکات کرد .دواتر حدکا
و کۆمهڵهی شۆڕشگێڕ پێکهوه چوون ،بهاڵم
لهویش لێک ههڵبڕان .ههمووی ئهو چاالکییانهش
جۆرێک ڕکابهریی جێگای نیگهرانیی له فهزای
مهجازیدا لێ کهوتهوه .ئایا ئهمه دروسته؟
ههتا کاتێك بهستێن و کهرهستهی هاوبهش بۆ تهعامول
لهگهڵ دهرهوهی خۆمانمان نییه ناتوانین گلهیی بکهین
که بۆچی الیهنێک بهجیا ئهم دیدار و سهردانانه دهكا.
حیزبهکانی ڕۆژههاڵت چ بههۆی بهردهوامیی زێهنیهتی
ڕکاربهری ،چ بههۆی جیاوازیی ڕوانین ،هێشتا نهبوونه
خاوهنی ئهو ئالیهت و کهرهسته هاوبهشانه .دیاره وهک
حیزبهکهی خۆمان ،حیزبی دێموکراتی کوردستان قسهم
زۆره که بڵێم چهنده خۆمان ماندوو کردوه و چهنده
مایهمان له خۆمان داناوه بۆ گهیشتن بهو کهرهس ه
هاوبهشه ،بهاڵم ڕهنگه باشتر وا بێ بهگشتی وهک کوردی
ڕۆژههاڵت چاو له بابهتهکه بکهین و خهمی لێ بخۆین.

ژماره٧٣٠:
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کاتی خۆی د .قاسملوو ڕچهشکێنی ئهوه بوو که
تهنیا حیزبیانه بیر له دروستکردنی دیپڵۆماسیی
کوردی نهکاتهوه و پێشدا وهك کورد دهجواڵیهوه.
ئێستا چۆن دهكرێ به قهولی خۆت النیکهم
وهك کوردی ڕۆژههاڵت بۆ ئهو بابهته بچین؟
ئهوه به الیهنێک بهتهنها ناکرێ .ئهگهر الیهنهکانی دیکه
پێیان وابێ ئهو کهرهسه دهڵهمهیهی هاوکاریی نێوانمان
(واته ناوهند) بۆ ئێستا کافییه و بهوهنده قهناعهت
بکهن ،الیهنێك که پێی وابێ که پێویسته زۆرتر و
خێراتر بچینه پێش ،بهتهنیا ناتوانێ بهو ئامانجه گشتییه
بگا .پێویسته ههموو پێکهوه بهتایبهتی ئهو الیهنانهی
قورساییان زۆرتره به تهفاهوم بگهن ،ئهوهش پێویستی
به تهوازووع و خۆماندووکردنی زۆرتر و چارهسهری
کێشهی شێوهی ڕوانین له خۆمان و له دهرهوهی
خۆمان ههیه .هێندێک الیهن ئێستاش به شێوهی
ئیدئۆلۆژیک چاو له جهمسهربهندییهكانی دنیای دهرهوه
و تهنانهت ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی دهكهن ،شتێك که ئێستا
باوی نهماوه .ئێمه پێویسته بهدوور له بهستراوهیی،
مهسڵهحهتی میللهتی ئێمه له کوێ بوو پێکهوه کاری
لهسهر بکهین .دیاره یهكخستنی ڕوانگه زۆر شتی
دیکهی پێوهندیدار به ئامانج و شێوازی خهباتیش
دهگرێتهوه .ئهو ڕوانینه هاوبهشهمان که دۆزیهوه،
ئهودهم کهرهسهی هاوبهش دهبێ بۆ ئهوه دروست
بکهین که کاری هاوبهشمان تهنیا له بهیاننامه دهرکردندا
خوالسه نهبێتهوه ،بهڵکوو له ههموو بهستێنهکانی
خهبات و له ههموو بوارهکانی تێکۆشانماندا پۆتانسیهل
و کهرهسهمان ههماههنگ و تهنانهت یهك بخهین.

لهجیاتی ئهوهی سهرمایهگوزاری لهسهر
بهئیستالح
کهسایهتییهکی
یا
الیهن
مهترهحتر بکهین ،تێکۆشاوین بۆ شکڵگرتنی
ئهو بلۆکبهندییان ه کار بکهین که لهوێدا
نێوهرۆکی ویست و داخوازهکانی کورد و
نهتهوهکانی دیکهی ئێران ڕهنگدانهوهیان ههیه
وهک گوتت پارتهکانی ڕۆژههاڵت له هاموشۆ
لهگهڵ تهیفهکانی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانیشدا
یهكگرتوو نین .حدک بۆخۆی له شوورای
دێموکڕاسیخوازان دایه .هێندێك الیهن بهدووی
سهڵتهنهتتهڵهبهکاندا دهڕۆن .هێز ههیه لهگهڵ
موجاهیدینه .لهسهر ئهمه دهڵێن چی و چاره چیه؟
نالێکی و نایهكگرتوویی بۆخۆی نهخۆشییهکی
ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانییه (دیاره شتی وا ههیه که زۆرینهی
ئۆپۆزیسیۆنی بهناو سهراسهری لهسهری کۆکه ،بۆ
نموونه خهمی تهواوهتیی ئهرزیی ئێران و ئهقڵیهتی
ناوهندگهرا) .بارتهقای ئهو ناڕوونی و پهرش و باڵوییانهی
له ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانیدا دهبینرێ ،ڕوانین و ڕهفتاری
ئێمهش وهک کورد لهگهڵیان جیاواز و نایهکدهسته.
لێرهشدا بۆ ئهوهی ڕێکاری هاوبهش بدۆزینهوه،
پێویسته لهپێشدا ڕوانگه و مێتۆدی تهعامولمان بکهینه
یهك .لهگهڵ ئهوهدا که له مانگهکانی ڕابردوودا
باسی موجاهید و سهڵتهنهتتهڵهب زۆر مهترهح بووه،
ئهولهوییهتی ئێمه وهک حیزبی دێموکراتی کوردستان
له جێیهکی دیکهیه .ئێمه به مێتۆدێکی ماهیهتی کار
دهكهین ،واته لهجیاتی ئهوهی سهرمایهگوزاری لهسهر
الیهن یا کهسایهتییهکی بهئیستالح مهترهحتر بکهین،
تێکۆشاوین بۆ شکڵگرتنی ئهو بلۆکبهندییان ه کار بکهین
که لهوێدا نێوهرۆکی ویست و داخوازهکانی کورد و
نهتهوهکانی دیکهی ئێران ڕهنگدانهوهیان ههیه .ئهوهمان
له شووڕای دێموکڕاسیخوازانی ئێراندا کردووه ،لهگهڵ
هێندێك ههمایشی دیکهی ئۆپۆزیسیۆنیش بۆ ههمان
مهبهست له ههوڵ داین و بههیواین بتوانین دواتر ئهم
جهمسهرانهی که زۆرترین دهرکی پرسی ئێمهیان تێدا
دهستهبهر دهبێ ،پێکهوه گرێ بدهینهوه .شهڕی ئێمه
لهسهر شکڵ و ناو و فۆڕم نییه ،بهڵکوو شهڕ لهسهر
نێوهرۆکه .ئێمه هاوکات لهگهڵ یهکخستنی پایهداری
نێوماڵی کورد و ههوڵدان بۆ دروستکردنی دوفاکتۆیهكی
دهسهاڵتی کوردی له ڕۆژههاڵت ،دهبێ به دووور له
سنووربهندیی ئیدئۆلۆژیی و فیکری و تهنانهت بهدوور
له سنووربهندیی مێژوویی و سیاسییش بۆ چهسپاندنی
کاکڵی ماف و داخوازییهکانی خهڵکی کوردستان
تێ بکۆشین .ههربۆیه دانیشتن و دیالۆگ لهگهڵ
هیچ تهیفێکی ئۆپۆزیسیۆن نابێ به عهیبه دابندرێ و
پێویسته کوردی ڕۆژههاڵت به یهكگرتوویی له ههموو
مهحفهلهکاندا بچێ قسهی خۆی بکا و قورسایی بلۆکی
خۆی نیشان بدا .ئهگهر قبووڵمان بێ لهگهڵ ههمووان
قسه بکهین ،پرسیار ئهوهیه ئهدی لهگهڵ کێهانه ڕێک
بکهوین؟ لێرهشدا ئهمن لهگهڵ تابۆسازی نیم .ڕوانین و
کارنامهی سهرجهم تهیفهکانی ئۆپۆزیسیۆن به چاک و
خراپهوه دهرههق به کورد لهسهریهك زۆر دڵخواز نیته،
چونکه ههروهک گوتم لهالی زۆرینهی تهیفه بهڕابردوو و
مهترهحهکان دهمارگرژی بۆ تهواوهتیی ئێران و جۆرێك
ل ه بیری شۆڤێنیستی یا النیکهم ناوهندگهرا زاڵه .هێندێک
تهیفیش ههن که پاشخان و ئهزموونێکی ناخۆشتر و
تاڵتر له تهعامول لهگهڵ کوردیان ههیه .ئهوانه پێویسته
پێشدا حازر بن پێداچوونهوه بهو میرات و پاشخانه
له زوڵم و ناههقی لهگهڵ کورد بکهن .چونکه ههر به
دروشم و قسهی جوان ناکرێ متمانهیان پێ بکرێ.

٣١ی پوشپەڕی ٢٢ _ ١٣٩٧ی جوالی ٢٠١٨
نالێکی و ناههماههنگیی هێزهكانی ڕۆژههاڵت
شێوهکانی خهباتیش دهگرێتهوه .دهبینی مانگرتنێک
دهبێ ،ههر الیهنه بۆخۆی خۆی لێ به خاوهن دهکا.
یان الیهنێک لهپڕ تهئکید له شێوازی چهكداریی
خهبات دهکا و بۆخۆی بهجیا بهدوایدا دهچێ .الیهنیش
ههیه وهك حدک که وێڕای خهباتی پێشمهرگانه،
سهرمایهگوزاری لهسهر خهباتی خهڵک له نێوخۆ دهکا.
ئهم نالێکی و ناههماههنگییه چۆن چارهسهر دهکرێ؟
پێش ههموو شتێک لهو باوهڕهدام که هیچ الیهنێک
نابێ ئیدیعای ئهوه بکا که مۆنۆپۆلی شێوهیهک له
خهبات له دهست وی دایه .بۆ نموونه حیزبی ئێمه لهو
ده دوازده ساڵهدا ڕچهشکێنی چوونهوهی پێشمهرگه
بۆ نێوخۆی واڵت و حزووری چهکداری بووه ،ئاماری
شههیده تازهکانیشمان باشترین بهڵگهی ئهم ڕاستییهیه.
بهو حاڵهش ،ئیجازه به خۆمان نادهین بڵێین ههر ئێمه
چاالکی ئهو مهیدانهین و الیهنهکانی دیکه باوهڕیان
پێی نییه .ئینجا ،پێویسته کایهی سیاسیی خۆمان
له تهنیا شێوازێکی خهباتدا نهبینین .خهباتی ئێمه له
ههرحاڵدا دهبێ خهباتێکی فرهڕهههند بێ و به یهكێک له
شێوازهکانی خهبات کارهکهمان بۆ جێبهجێ نابێ .دیاره
دهكرێ ههر وهرزه بهپێی ههلومهرج و بهپێی دهرفهت و
بهربهستهکان ئهولهوییهت بدهینه یهکێک له شێوازهکانی
خهبات .بهاڵم ئهوهش کاتێك سهرکهوتوو دهبێ که
پێکهوه لهسهری ساغ بینهوه و به ههماههنگی بیکهین .به
باوهڕی خۆم دوو شت ههن که وا باشه هیچ حیزبێک
ئهمڕۆ به تهنیا و بهبێ ههماههنگی لهگهڵ الیهنهکانی
دیکه نهیکا ،دهنا شتهكه بهرههمی چاوهڕوانکراوی نابێ
و ههم تێچووی ئینسانی و ههم تێچووی سیاسیی
کارهكه لهسهرێ دهبێ .یهكهمیان خهباتی چهكدارییه،
ئهوی دیکه وتووێژ لهگهڵ ڕێژیمه .سهبارهت به بهستێنی
نێوخۆش ،لهگهڵ ئهوهدا که ریسالهتی مێژوویی پرسی
کورد له ئێران لهسهر شانی حیزبهکانه بهتایبهتی حیزبی
دێموکڕات ،بهاڵم حیزبێک کاتێك دهتوانێ بهڕاستی
کاریگهر بێ و بهرنامهی خهباتگێڕانهی خۆی جێبهجێ
بکا که پشت به هێزی خهڵک ببهستێ و به کۆمهڵگهی
خۆی وهسڵ بێتهوه .لێرهدایه که پێویسته ئێمه وهك
حیزبهکان ههموومان لهسهر ئهوه ڕێک کهوین که
متمانه و شهخسیهتی زۆرتر بدهین به چاالکانی
نێوخۆ و هانیان بدهین که ههرچی له دهستیان دێ
بۆ هێنانه مهیدانی خهڵک و بهجهماوهریکردنی خهبات
هاوکاریمان بکهن .لهوالشهوه ئهوانیش دهبێ بزانین

ڕهنگه ههر ئێستا زهحمهت بێ بهرهی
کوردستانی دروست بێ ،بهاڵم ئهگهر
ناوهندی هاوکاریی حیزبهکانی کوردستانی
ئێران ههنگاوێک بهرهو ئهوه  نهبێ که له
ئایندهیهکی نزیکدا ئیتالفێکی واقیعیی بلۆکی
کوردی له ئێراندا شکڵ بگرێ ،ئهدی چ دهکا؟
تهئسیر و ئیلهامی زیاتر له حیزبهكان وهربگرن و ل ه
ڕێگای ئهوانهوه باشتر به رهههندی سیاسی و مێژوویی
پرسی کورد له ئێران وهسڵ ببنهوه .بۆ ئهوهش پێویسته
متمانهی زیاتر به چاالکانی نێوخۆ ببهخشین بۆ ئهوهی
ههرچی بۆیان دهکرێ بۆ لهمهیدانادابوونی زیاتری
خهڵک بیکهن .کهواته ههردوو بهستێنی شۆڕشگێڕی
و مهدهنی لهبری ئهوهی به ههڕهشه و موزاحیم و
بهدیلی یهكتر ببینین ،پێویسته به تهواوکهری یهكتریان
دابنێین و پێکهوهش بهرنامهڕێژیی ئهم ههماههنگسازییه
بکهین .بۆ ئهوهش دهبێ پشت به گوتارێکی هاوبهشی
ههمهالگیر ڕوو به نێوخۆی کۆمهڵگ ه ببهستین که ههموو
جۆراوجۆرییهكانی نێو ئهم کۆمهڵگهیه چ له ڕووی
فهرههنگی و جوغرافیهوه ،چ لهڕووی جنسیهتییهوه
و چ لهڕووی فیکری و سیاسییهوه وه خۆ بگرێ.

دهنوێنێ .دهبێ بزانین که ژینگه و بهستێنهکان
کاریگهرییان لهسهر ڕهفتاری سیاسیی تاکهکان
و الیهنهکان ههیه .حاشای لێ ناکرێ که دوو
حیزب که له تهعامولی نێوانیاندا ههر له فکری
حهزف و تهزعیفی یهكتردا بن ،له چوارچێوهی
فراوانتریشدا ڕهنگه تا ڕادهیهک لهسهر ئهو
ئهقڵییهته بڕۆن و ئهگهر ههست ب ه بهرپرسایهتی
نهکهن ،دهتوانن ئهوێش وێران و نهزۆک بکهن.
بهاڵم لهبهر ئهوهی لهوێدا الیهنی دیکهش ههن و
ئهساسهن سووڕهتی مهسهلهکه لهوێدا جیاوازه،
ورده ورده به قهواعیدێکی دیکهی بازی ڕادێن
که دهتوانێ له زهرهرهكانی ڕکابهری و ملمالنهی
ڕاستهوخۆ و دووالیهنهیان کهم بکاتهوه.
لهسهر فۆرموولی چارهسهری پرسی کورد
له ئێران پێت وایه دهبێ چی بکرێ بۆ ئهوهی
لهم مهسهله ستراتژیک و ئهساسییهدا
بجوڵێنهوه؟
ههماههنگ
حیزبهکان
الیهکی مهسهلهکه ههبوونی تریبوون یان
نوێنهرایهتیکردنی
یهكگرتووی
ئالییهتێکی
کوردی ڕۆژههاڵت ڕوو به دنیای دهرهوه و
هێزهکانی پێکهێنهری ئالترناتیو و دهسهاڵته.
الیهنی دیکهی کارهکه ڕوانگهمان بۆ جۆری
چارهسهری پرسی کورد له ئێرانه .پێشتر
گوتم ئیجماعێکی نیسبی ههیه که لهگهڵ ئهوهدا
کورد خاوهنی مافی دیاریکردنی چارهنووس
و تهنانهت جیابوونهوهیه ،بهاڵم ئهگهر ماف و
مهوجودییهتی بهڕاستی له ئێراندا تهزمین بێ،
به هۆکاری سیاسی هێشتا قابلییهتی کارکردن
لهسهر فۆرموولێکی پێکهوه ژیانی گهالن له
ئێرانی تێدایه ،جا ئهو فۆرمووله ههرچییهک
بێ .بۆ سیاسهت و کارکردنی هاوبهشیش
لهسهر ئهوه ،پێم وایه دهتوانین پرهنسیپێک
لهپێش خۆمان دابنێین که بریتییه له ئینعتاف
ل ه فۆرموولی گشتیی ئێراندا بهاڵم پێداگری
سهبارهت فۆرموولی تایبهت به کورد .مهسهلهی
کورد له ئێران ههم گرێدراوه به باقیی ئێران ههم
تایبهتمهندیی خۆی ههیه .بهو مهعنایه که کورد
نابێغافڵ بێ له هاوچارهنووسی لهگهڵ الیهن و
پێکهاتهکانی دیکهی نێو ئهو واڵته و نابێ ئینکاری
پێویستیی دێموکراسی بکا (چونکه دێموکراسی
کهمهکهشی ههر سوودی زۆره بۆ میللهتی ئێمه).
بهاڵم کورد دهبێ پێش ههموو شتێک مافهکانی
خۆی و دهسهاڵتی نهتهوهیی و جوغرافیایی خۆی
بۆ گرینگ بێ .بۆ ئهوهش پێویسته دهستئاوهاڵیی
تهواوی ههبێ بۆ ئهوه که بهدهر له کوللی ئێران
داوا بکا مهسهلهی کوردستان حهللی تایبهت
به خۆی وهربگرێ .ئهوهش هیچ دژایهتیی نییه
لهگهڵ فیدرالیزم یا المهرکهزیکردنی سهرجهم
واڵت .زۆر واڵتمان ههیه (بۆ نموونه ئیسپانیا) که
لهودا وێڕای سیستمی هاوبهشی ئیدارهی واڵت،
گهل یا پێکهاتهیهک ستاتووسێکی پێ دراوه
که له ستاتووسی پێکهاتهکانی دیکه جیاواز
و لهپێشتره .ئهو ئینعتاف و دهستئاوهاڵییه
ههروهها دهبێ به مانای ئهوه بێ که مادام
کوردستان ستاتووسی موستهحهقی خۆی ههبێ،
کێشهیهكمان لهگهڵ شکڵی حکومهتیی سهرجهم
واڵت نییه .بۆ نموونه ئێمه له بهرنامهی خۆماندا
گوتوومانه سیستمی کۆماری و فیدرالی دهتوانێ
دهستهبهرێکی پێکهوهژیانی دادپهروهرانه و
ئاشتییانهی گهالنی ئێران بکا .مانای ئهوهیه که

لهگهڵ ئهوهدا که خیسلهت و سروشتی
سهرهکیی سیاسهت ڕکابهرییه ،بهاڵم
بۆ ئهمڕۆی ئێمه ڕکابهریی بێسنوور
سهبارهت به پێوهندیی نێوان حیزبهكان خۆیان ،و بێ چوارچێوه زهرهرمهندهکهی
هێندێک کهس دهڵێن ئهو حیزبانهی دابهش بوون
مادام ناتوانن پێکهوه کێشهی خۆیان چارهسهر ههر کورد له ئێران به گشتی دهبێ

بکهن و یهک بگرنهوه ،چۆن دهتوانن له ناوهندی
هاوکاریی حیزبهکاندا پێکهوه کار بکهن و لهوێدا
یهكگرتوو بن .لهالیهکی دیکهشهوه کاتێك له فهزای
مهجازیدا چاو له ڕهفتاری ئهندامان و الیهنگرانی
حیزبهكان دهکهین ،بهڕاستی ئهو نیگهرانییه الی
خهڵک دروست دهبێ که سبهی ڕۆژ له مهیدان و
لهسهر خاکی واڵتی خۆیان چهنده دهتوانن تهحهمولی
یهكتر بکهن و له بهرامبهر یهكتر ڕانهوهستن؟
یهک لهو زهروورهتانهی حیزبهكان لهپێشیانه ئهوهیه
که له چوارچێوهی گونجاوی خۆیدا خهسارناسییهكی
ڕابردووی گرژی و نالێکییهكانیان بکهن بۆ ئهوهی له
سبهینێی ئاڵوگۆڕدا بههۆی دووبارهبوونهوهی ئهم نێوان
ناخۆشی و نالێکییانه دهرفهتهكان بۆ کورد لهبار نهچن
یا ڕیزی کوردی ڕۆژههاڵت الواز و ناڕێك نهبێتهوه.
بۆ ئێستا دهمهوێ پێش ههموو شتێک جهخت لهسهر
بهرپرسایهتیی تاک بکهم که پێش ئهوهی شتێک بکا یا
شتێک بڵێ پێویسته بیر له دهرهنجامهکانی ڕهفتارهکهی
بکاتهوه .له بهستێنی جهمعییشدا ههر وایه و زێهنیهت
و ڕهفتاری الیهنهکان کاریگهری لهسهر یهكتر دادهنێ.
بهاڵم ئهوه که مادام حیزبه پارچه بووهکان ناتوانن یهك
بگرنهوه دهبێ له یهكگرتنی وانیش بێئومێد بین ،ئهمن
وا فکر ناکهمهوه .موشکلێک ههرچهند گهورهش بێ،
کاتێك خرایه نێو زهرفێکی گهورهترهوه ،لهوێدا چووکتر

وێڕای ئهرجهحییهتمان بۆ سیستمی کۆماری و
فیدراڵی ،شهڕی ئێمه به پلهی یهكهم سیستمێکی
حکومهتیی دیاریکراو بۆ سهرجهم واڵت نییه
بهمهرجێک له ماهییهتدا ئهو سیستمه گشتییه
ژینگهیهکی لهبار بۆ جێبهجێبوون و پاراستنی مافه
نهتهوایهتییهکانی ئێمه بڕهخسێنێ .له دنیادا زۆر
نموونهمان ههیه که فیدراڵیشن و کۆمارییش نین.
تهوافوق لهو نێوهدا چ جێگایهكی ههیه؟
له بهرامبهر یهكتر دانانی تهوافوق و
دێموکڕاسی لهڕووی عیلمییهوه ههڵهیه .جیا لهوه
که ههموو سیستمه دێموکراتیکهکان لهڕاستیدا
بهرههمی تهوافوقی نێوان نوخبهکانی نوێنهری
فرهچهشنییهكانی نێو کۆمهڵگهن ،ئهم لهبهرامبهر
یهكتردانانه کورتکردنهوهی دێموکڕاسی له
دێموکڕاسیی ئهکسهرییهتیدایه .دێموکڕاسیی
تهوافوقی بۆخۆی یهكێک له شکڵهکانی
دێموکڕاسییه .بهرنامهی حیزبی ئێمە ههر لهدوای
کۆنگرهی چاردهوه کۆمهڵێک پرهنسیپی تێدا هاتووه
که تهعبیر له دێموکڕاسیی تهوافوقی دهكهن.
***

کۆڕیادی 22ی پووشپهڕ ل ه بنکهی دهفتهری سیاسیی
حیزبی دێموکراتی کوردستان

حیزبی دێموکراتی کوردستان ڕۆژی سێشەممە
١٩ی پووشپەڕ بهبۆنهی ساڵیادی تێرۆری دوکتور
قاسملوو و هاوڕێیانی کۆڕیادێکی پێک هێنا.
ل ه پهنێلی یهکهمی کۆڕیادهکهدا عومهر باڵهکی ،ئهندامی دهفتهری
سیاسیی حیزبی دێموکراتێکی کوردستان باسێکی لهبارهی
هۆکارهکانی تێرۆرکرانی دوکتور قاسملوو و سهرکهوتنی ئهو
پیالنه تێرۆریستیی ه بۆ کۆماری ئیسالمیی ئێران و؛ ههروهها
ڕهوتی بهدواداچوونی پهروهندهی ئهو تێرۆر ه پێشکێش کرد.
ل ه بڕگهیهکی دیکهی ئهم کۆڕیادهدا کتێبی «نرخی خوێن
ونەوت لە ڤییەن» ڕوونوێنی کرا ک ه ناوهندی ڕاگهیاندنی
حیزبی دێموکراتی کوردستان چاپ و باڵوی کردووهتهوه.
لهو بڕگهیه ل ه کۆڕیادهکهدا عەلی بداغی ،ئەندامی ڕێبەریی
حیزب له ناوهندی راگهیاندن بە وردی نێوەڕۆکی ئەو
کتێبەی بە ئامادەبووان ناساند و باسی لهوه کرد ک ه
ئەم کتێبە باسێکی نێوخۆیی پارلمانی ئوتریش بۆ باس
لەسەر پەروەندەی تێرۆری ڤییەنە کە تێیدا حیزبەکانی
ئۆپۆزیسیون داوا دەکەن کۆمیتەیەکی بەدواداچوونی
ڕاستییەکان بۆ ئەو بابەتە پێک بێ ک ه دواتر بههۆی
دژایهتیی زۆرایهتیی پارلمانهوه ئەم داوایە دهنگ ناهێنێتهوه.
بهرزڕاگرتنی یادی شەهیدانی ڤییهنلە بناری هەڵگورد

دوانیوەڕۆی ڕۆژی هەینی٢٢ ،ی پووشپەڕی ١٣٩٧ی
هەتاوی ،تێکۆشەرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە
بناری چیای هەڵگورد له رێوڕەسمێکی پێشمهرگانهدا
یادی شههید دوکتور قاسملووی ڕێبهریان بهرز ڕاگرت.
لهو ڕێوڕهسمهدا برایم چوکەڵی ،ئەندامی رێبەریی حیزبی
دێموکرات و بهرپرسی فێرگهی سیاسی_نیزامیی حیزب
لەسەر کەسایەتیی سیاسی و کۆمهاڵیهتیی شەهید
دوکتور قاسملوو بۆ بهشداران دوا و ،به ئاماژه ب ه پێگهی
دوکتور قاسملوو له بزووتنهوهی سیاسی و نهتهوایهتیی
کورددا؛ ئامانجی سهرهکیی کۆماری ئیسالمیی ئێرانی
ل ه تێرۆری دوکتور قاسملوو باس کرد .ل ه بڕگهکانی
دیکهی ئهم ڕێوڕهسمهدا کۆمەلێک سروود و هۆنراوەی
حهماسی لەالیەن پێشمەرگەکانی حیزبەوە پێشکەش کران.
ڕێکخراوی داکۆکی ل ه مافی مرۆڤی کوردستان:
تێرۆر و تێرۆریزمی دهوڵهتی مهحكوومه

ڕێكخراوی داكۆكی له مافی مرۆڤی كوردستان
لهسهر ئهو باوهڕهیه كه ناکرێ حاشا له داوا
داخوازه سهرهكییهكانی خهڵكی كوردستان بکرێ.
ڕێكخراوی داكۆكی له مافی مرۆڤی كوردستان له بهیاننامهیهکدا
دهڵێ :ڕۆژی 22ی پووشپهڕ ،ڕۆژێكه بۆ مهحكومكردنی
تیرۆر و تیرۆریزمی دهوڵهتی له ڕۆههاڵتی كوردستان ،لهو
ڕۆژهدا دوكتور عهبدوڕهحمان قاسملوو ،سكرتێری گشتیی
حیزبی دێموكرات (له ڕۆژههاڵتی کوردستان) لهكاتی وتووێژ
لهگهڵ نوێنهرانی دهوڵهتی ئێران له پشت مێزی وتووێژ له
«ڤییهن»ی پێتهختی ئۆتریش کهوته بهر دهستڕێژ و تێرۆر كرا.
ناساندنی ئهم ڕۆژه وهك ڕۆژی تێرۆریزمی دهوڵهتی له
ڕۆژههاڵتی كوردستان داهێنان و پێشنیاری ڕێكخراوی
داكۆكی له مافی مرۆڤی كوردستان بووه له چهند ساڵی
ڕابردوودا .ئهم ڕێكخراوهیه پێداگریی دهكاتهوه كه ههڵوێستی
لهمێژینهی خۆی له پێوهندی لهگهڵ تێرۆریزم و شێوهكانی و
به تایبهت تیرۆریزمی دهوڵهتی و تیرۆری نهیاران و دژبهرانی
دهوڵهت هیچ پاساوێك ههڵناگرێ و به توندی مهحكوومه.
ڕێكخراوی داكۆكی له مافی مرۆڤی كوردستان ،وێڕای
مهحكومكردنهوهی چهند بارهی تیرۆركردنی دكتور
قاسملوو ڕایگهیاندوه که بهردهوامیی تیرۆر ،ئێعدام و یا
زیندانیكردنی ڕێبهران و چاالكانی كۆمهڵگ هی سیاسی و
مهدهنیی كوردستان ،به ئامانجی حاشاكردن له داخوازه
سهرهكییهكانی گهلی كورد هیچ پاساوێك هەڵناگرێ و،
پێداگری لهسهر دابینكردنی ئازادی و مافی دێموكراتیك
و فیدراڵ بۆ خهڵكی ڕۆژههاڵتی كوردستان دهكاتهوه.

ژماره ٧٣٠
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هەاڵواردنی سیستماتیکی کوردستان
لە ڕۆچنەی ئامارەوە
(پارێزگای ئیالم)
وهک ل ه دوو بهشی پێشووی ئهو زنجیرهباسهدا هاتوه،
پهرهنهسهندنی کوردستان له جوغرافیای سیاسیی ئێراندا
بهرههمی سیاسهتی ههاڵواردن و ڕوانینی ئهمنیهتی بۆ
کوردستانه .لهو نێوهدا فهڕق ناکا پێکهاتهی پارێزگاکانی
کوردستان ل ه ئێران ،وات ه ئیالم ،سن ه کرماشان و ورمێ چین
و شیعهن یان سووننهن؛ بهڵکوو کوردستان و کوردبوون
بهگشتی هۆکاری سهرهکیی ئهو پهراوێزخرانهی ه ک ه ئامار
و داتا ڕهسمی و حکومهتییهکان ب ه باشی دهیسهلمێنن.
وت
پارێزگای ئیالم ک ه سهدی ١١ی ههموو پاشکهوتی نه 
و گازی ئێرانی ههیه ،ل ه بێبهشترین و پهراوێزخراوترین
ناوچهکانی ئێرانه .بێکاری و بێدهرهتانیی ژیان لهو پارێزگا
دهوڵهمهند ه وای کردو ه ک ه الوانی بهردهوام بهرهو شار و
ناوچ ه سهنعهتییهکانی دهرهوهی کوردستان کۆچ بکهن و
دهیان کێشه و خهساری کۆمهاڵیهتیی دیک ه وهک خۆکوژی،
سااڵنێکی زۆره بهرۆکی ئهو بهشهی کوردستانی گرتووه.
عهلیڕهزا ڕهمهزانی ،کارناسی ئابووری ل ه ئیالم دهڵێ تا
ئێستا پڕۆژهی گهورهی ئابووری له ئیالم وهڕێ نهخراو ه
و چهند کارخانهیهکی بچووکی وهک پێترۆشیمیی ئیالم،
پااڵوگهی گاز و کارخانهی سیمانی دێهلۆران ناتوانێ
وهاڵمدهری ڕێژهی زۆری بێکاری لهو پارێزگایه نییه .ئهو
دهڵێ زیاتر ل ه نیوهی پڕۆژهکانی بهرههمهێن ل ه پارێزگای
ئیالم بههۆی کهمیی بودجه و نهبوونی سهرمای ه ڕاوهستاون
ت و ن ه بانکهکان کهس ئاوڕیان لێ ناداتهوه.
و ن ه دهوڵ ه 
لەهەموو جیهاندا بەندەرەکان و دەروازە سنوورییەکان و
ئەو شوێنانەی ترانزیتی گەشتیاری ئایینی دەکەن ،پڕداهاتترین
و دەوڵەمەندترین شوێنەکانن ،لەکاتێکدا بۆ پارێزگای ئیالم
ئەوە ڕێک بە پێچەوانەیە .ئیالم هەموو تایبەتمەندییەکی
توریستیی تێدایە ،ناوچهیهکی سنووریی ه و دوو واڵت کە
دەسەاڵتی شیعەیان هەیە و لەیەکتر زۆر نزیکن ،لەیەکتر
گرێ دەدا .سااڵنە بە میلیۆنان کەس بۆ سەفەری زیارەتی بۆ
عێراق بەئیالمدا تێپەر دەبن ،بەاڵم ئیالم لەڕووی هەژاری و
ڕێژەی بێکاری و ئیعتیادی الوانیدا لە ڕیزەکانی یەکەم دایە.
جگە لەوەش پارێزگای ئیالم و بەدیاریکراوی «مێهران»
لەشەڕی هەشت ساڵەی نێوان ئێران و عێراقدا ببووە قەڵغانی
شەڕ ،زۆرترین خەڵکی مەدەنی لە ئیالم کوژران و هەتا ئێستاش
ئاسەواری شیمیایی و مین و پاشماوەی شەڕ بە شەقام و کۆالن
و گوندەکانی پارێزگای ئیالمەوە دیارە ،بەاڵم هەرگیز لەالیەن
بەرپرسانی ئێران ئەو تایبەتمەندییەی لەبەرچاو نەگیراوە و لە
ڕیزی بودجەی سااڵنەشدا تەنانەت کەمتر لەمافی خۆی بە بەراورد
بەپارێزگاکانی دیکەی بۆ تەرخان دەکرێ .زۆرترین پرۆژەی
نیوەچڵ لە ئیالمدا هەن ،زۆرترین بێکار و گیرۆدەی مادەی
هۆشبەر لە ئیالمدان ،کەمترین کار بۆ وشیاریی کۆمەاڵیەتی
و گرنگیدان بە کولتووری کوردی ئەو پارێزگایە دراوە.
ئەحمەد شەوهانی ،نوێنەری ئیالم لە مەجلیس دهڵێ ئەم
پارێزگایە بە  550هەزار حەشیمەتەوە زیاتر لە  100هەزار
بێکاری هەیە .بە واتایهکی دیکە لە هەر پێنج کەس یەکیان
بێکارە .ئهو نایشارێتهو ه ک ه سهدی 90ی کارگ ه و یهکهکانی
بەرهەمهێنان لە ئیالم ل ه کار وهستاون و تەنیا سهدی
10ی ئهوان ،ئهویش بە کەمترین توانایانەوە کار دەکەن.
محەممەدڕەزا مروارید ،پارێزگاری ئیالم دهڵێ ک ه هیچ
هەوڵێك بۆ پەرەپێدانی ژێرخانە گەشتیارییەكانی ئەم
پارێزگایە نەدراوە و هیچ چەشنە ئیمكاناتێك لە بواری
گەشتیاریی لهم پارێزگایەدا بەدی ناكرێ ،بەاڵم هیچ كە 
س و
الیەنێكیش لە بەرامبەر ئەم گرفتەدا خۆی بە واڵمدەر نازانێ.
قسهکانی پارێزگاری ئیالم و گلهییهکانی ل ه حاڵێک دای ه ک ه
بۆ خۆی پایهبهرزترین کاربهدهستی دهوڵهت ه لهو پارێزگایهدا.
بهپێی ئامار ه ڕهسمییهکان ل ه پارێزگای بچووکی ئیالمدا
زیاتر لە  ٣٠ههزار کهس ب ه تهواوی نهخوێندهوارن.
عهلی بهیرانوهند ،بهڕێوهبهری گشتیی پهروهرده و
بارهێنانی پارێزگای ئیالم دهڵێ ئهم پارێزگایه لهگهڵ کهمیی
ن بۆ خوێندنی
ل ه ڕادهبهدهری قوتابخان ه و پۆلهکانی خوێند 
 ١٠٠ههزار قوتابی بهرهوڕوویه .ناوبراو دهڵێ ستانداردی
بهشدارانی پۆلێکی خوێندن له قۆناغی سهرهتاییدا  ٢٠کهس
و بۆ قۆناغی ناوهندیش  ٢٥کهسه ،بهاڵم ههموو کالسهکانی
خوێندن ل ه ئیالم ل ه قۆناغی سهرهتایی زیاتر ل ه  ٣٠کهسیان
تێدا جێ کردوونهتهو ه و بۆ قۆناغی ناوهندییش  ٣٠تا  ٣٥ک هس.
چهند وردە ئاماری دیک ه باشتر دۆخی پهرهنهسهند
و پهراوێزخرانی ئهو پارێزگایهمان بۆ دهردهخا:
كارخانەی سمیتی دێهلۆران ب ه یەكێك لە گرینگترین پرۆژە
ئابوورییەكانی پارێزگای ئیالم دادهنرێ ،بهاڵم نیوهچله و
بههۆی کهمیی بودجهوه تهواو نهکراوه .کاربهدهستان دهڵێن
بڕی  60میلیارد تمەن بۆ تەواوكرانی پێویستە ک ه نایدرێتێ.
پڕۆژەی ئاسنەڕێی پارێزگای ئیالم كە چەندین ساڵە قەرارە
جێبەجێ بكرێ و هەموو ساڵی بە بیانووی جۆراوجۆر ئەم
پڕۆژەیە دوا خراوه ،ئێستا ماوهیهک ه به تهواوی کارهکانی ڕاگیراوه.
عەسگەری ،جێگری كاروباری ئابووریی پارێزگای ئیالمیش لە
پێوەندی لەگەڵ ڕێگە و بانەوەكانەوە دەڵێ بوودجەی پێویست
بۆ جێبەجێكردنی ئاسنەڕێی شائاباد بۆ ئیالم بڕی  200تا 300
ێ و بۆ ئاسانكارییەكانی دیكەی تهواوکردنی
میلیۆن یۆرۆ هەڵدەگر 
ئەم پڕۆژەیە  400تا  500میلیارد تمەنی دیكەش پێویستە.
ی
پیترۆشیمیی دێهلۆڕان وهك گرینگترین پڕۆژهی بوار 
ی ڕۆحانیشدا
ی ئیالم ل ه دوو دهوڵهت 
ن و پارێزگا 
وزه ل ه ئێرا 
هێشتا چارهنووسی ناڕوونه .قهراربوو ئهم پڕۆژهی ه  7ساڵ
لهوهپێش دهست پێبكا ،بهاڵم ئێستا پاش ئهو ههمووه ساڵ ه
ی بۆ نهكراوه.
هێشتا ههر لهسهر كاغهز ماوهتهو ه و هیچ 
ن
یاروڵاڵ نهسیری ،سهرۆکی رێکخراوی سهنعهت ،مهعد ه 
و بازرگانیی پارێزگای ئیالم دهڵێ ل ه  ١٨٣کارگ ه و یهکهی
پیشهسازیی داخراوی ئهو پارێزگای ه تهنیا  ١١٦یهکهیان
ئیمکانی بوژاندنهوهو وهگهڕخستنهوهیان ههی ه و بۆ ئهو
مهبهستهش ههر نهبێ چهند سهت میلیارد تمهن بودج ه پێویسته.
کارناسانی بازاڕی کار دهڵێن له ئاستیی گشتیشدا
نرخی بێکاری الوان ل ه پارێزگای ئیالم سهروو سهدی
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لە تاوانی ڤییەن
هەتا بڕیاری مێکونووس
عومەر باڵەکی
ئێران بۆ کردەوە تێرۆریستییەکە لە کەسانی
غیرەئێرانی و ئێرانی کەڵکی وەرگرتووە ،بەاڵم لە
تیرۆری ڤییەندا هەموو تێرۆریستەکان ئێرانی و
سەر بە دامودەزگای سپای پاسدارانی ئێران بوون
و بە پاسپورتی ساختە و ناوی خوازراو لەژێرناوی
دیپڵۆماتدا لەسەر میزی کوشتارەکە دانیشتوون.

لە بەشی یەکەمی ئەم نووسینەدا کە لە
ژمارەی پێشووی ڕۆژنامەی «کوردستان»دا
و لە ژێرناوی «هۆکارەکانی پەلکێشکرانی د.
قاسملوو بەرەو بۆسەی مەرگ» چاپ و باڵو
بۆوە ،باسمان لەوە کرد کە چۆن کۆماری
ئیسالمی لە نیازپاکیی د .قاسملوو بۆ چارەسەری
پرسی کورد کەلکی خراپی وەرگرت و پیالنیان
لە دژی گێڕا ،بەاڵم ئەوەی گرینگ بوو ئەمە
بوو کە چۆن بتوانن متمانەی دوکتور قاسملوو
وەدەست بێنن و بیخەنە بۆسەی مەرگەوە.
لە قۆناغی یەکەمدا دەسەاڵتدارانی کۆماری
ئیسالمی لە نییەتی ئاشتیخوازانەی خوالێخۆشبوو
جەالل تاڵەبانی کەڵکیان وەرگرت .بەوەش دوو
ئامانجیان دەپێکا :یەکەم کوشتنی د.قاسملوو
و دووهەم چاندنی تۆوی دووبەرەکی لە نێوان
کوردی کوردستانی ڕۆژهەاڵت و باشوور .بەاڵم
لەگەڵ ئەوەی چەند گەڕ و دانیشتن لەنێوان
دوکتور قاسملوو و تیمە تێرۆریستییەکەی
کۆماری ئیسالمی بە بەشداریی مام جەالل (وەک
الیەنی سێهەم) دەکرێ ،کەچی لەبەر کارقایمیی
مام جەالل و چەند هۆیەکی تر پیالنەکەیان بۆ
ناچێتە سەر و ئەمجارەیان بەبیانووی درکاندنی
نهێنیی وتووێژەکانەوە هەوڵی الدانی مام جەالل و
یەکیەتیی نیشتمانی لە ڕەوتی دانوستانەکاندا دەدەن.
لە فازێ نوێی پیالنەکەدا کە لەدوای مردنی
خۆمەینی دەخرێتە بواری جێبەجێکردنەوە،
نێردراوەکانی کۆماری ئیسالمی لەگەڵ د .فازیڵ
ڕەسووڵ ،نووسەر و کەسایەتیی ڕووناکبیری
کوردی باشووری کوردستان کۆدەبنەوە و وەک
نێوبژیوان بۆ درێژەدانی گەڕی نوێی دانوستانەکان
ئەرکداری دەکەن .دوکتور فازیڵ ڕەسووڵ دوای
سەردانی دوکتور قاسملوو لە پاریس و گەیاندنی
پەیامی الیەنی ئێرانی لەسەر کاتی دانوستانەکان
ڕێک دەکەون و بەمجۆرە دوکتور قاسملوو
بەپێی خۆی دەچێتە نێو بۆسەی مەرگەوە.
دانیشتنەکەی یەکەم کە ڕۆژی 12ی مانگی جوالی
دەبێ ،الیەنی ئێرانی زیاتر بۆ کات کوشتن و
شناسایی وردتری شوێنی کۆبوونەوەکە دایدەنین
و سبەینێی ئەو ڕۆژە پیالنەکەیان جێبەجێ
دەکەن .دوای تێرۆرەکە لێکۆڵینەوەکانی پۆلیس
هەموو وردەکارییەکانی جینایەتەکەی ئاشکرا،
دەکا بەاڵم سیاسەتی دەرەوەی ئوتریش شتێکی
دیکەی دەویست .ئەوان لەپێناو بەرژەوەندیی
ئابووریی و سەودای خۆش و پڕ خێروبێر
لەگەڵ کۆماری ئیسالمیی ئێراندا دادپەروەری
و سەروەریی میللیی واڵتی خۆیشیان وەال نا.
لە کۆبوونەوەیەکی پارلمانی ئوتریشدا کە بۆ
تاوتوێی پەروەندەی تێرۆری ڤییەن پێکهاتبوو،
پارلمانتارێکی فڕاکسیۆنی لیبرالەکان دەڵێ
سیاسەتی دەرەوەی واڵتەکەیان لەهەمبەر ئێراندا
نەک لەسەر بنەمای سەروەریی نیشتمانی ،بەڵکوو
بەرژەوەندیی ئابووریی مەوداکورت بووە و لەو
بارەیەوە بەتوندی ڕەخنەی لێدەگرێ .ئەو دەڵێ
ساڵی  1363النس ،وەزیری دەرەوەی ئوتریش
یهکهم سیاسهتمهداری ڕۆژئاوایی بوو که پاش
شۆڕشی ساڵی  1357سهردانی ئێرانی کرد.
هەروەها ساڵی  1366ئوتریش یهکهم واڵتی
ڕۆژئاوایی بوو که «ویالیهتی» ،وەزیری دەرەوەی
ئێرانی بانگهێشت کرد .کاتێکیش لە ساڵی 1368دا
فتوای کوشتنی سهلمان ڕوشدی لەالیەن ڕێبەری
ئێرانەوە درا ،ههموو واڵتانی یهکیهتیی ئورووپا
باڵوێزەکانیان له تاران کشاندەوە ،تەنیا ئوتریش
نەبێ کە پێشتر بەبیانووی پشوو گەڕابوونەوە و
دەوڵەت نەیویست نێوانی لەگەڵ ئێران تێک بدا.

دیارە بەدەر لە چۆنیەتیی پیالنی وردی کۆماری
ئیسالمی بۆ جێبەجێکردنی سەرکەوتووانەی
ئەم تێرۆرە ،کەمتەرخەمییەکانی الیەنی حیزبی
دێموکراتیش ڕەخنەی جیددیی لەسەرە ،بۆ نموونە
نەدەبوا قایل بەوە بن کە یەکیەتیی نیشتمانیی
کوردستان و شەخسی مام جەالل لە دانوستانەکە
دەراوێژرێن ،یان کاتێک کە کۆماری ئیسالمی
پێشنیاری ئەحمەد بێنبنال ،سەرۆک کۆماری
پێشووی ئەلجەزایر وەک الیەنی سێهەم لە وتووێژدا
ڕەت دەکاتەوە و د .فازیڵ ڕەسووڵ پێشنیار دەکا،
سەیرە دوکتور قاسملوو ناکەوێتە گومان و ئاسان
بەوە مل دەدا .یان کاتێک الیەنی ئێرانی لە پڕدا
کەسێکیان پێ ئیزافە دەبێ الیەنی حیزبی دیموکرات
بۆ ڕازی بوون یا بۆ ئەوانیش کەسێکیان بە هەیئەتە
ئیزافە نەکردووە؟ ڕەنگبێ زۆر لێکۆڵینەوەی ورد
و هەمەالیەنە ،یان ڕووخانی کۆماری ئیسالمی
و دەسکەوتنی زانیاری لە ناوەندە ئەمنیەتییەکان
ڕۆژێک ڕووناکایی بخاتە سەر ئەو تاریکییە کە چی
وایکرد دوکتور قاسملوو ئەو متمانەیەی ال دروست
بێ تا ئەرخەیان لەگەڵ تێرۆریستەکان دابنیشێ.
سێ ساڵ دواتر و دوای تێرۆری دوکتور سادق
شەرەفکەندی ،سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی
کوردستان و جێگرەوەی دوکتور قاسملوو و
هاوڕێیانی دیکەی لە ڕیستورانتی میکونووس و؛
پاشان لە بڕیارە مێژووییەکەی دادگای بێرلین
(مێکونووس)دا بوو ،کە زۆر الیەنی شاراوەی
ئەم تێرۆرە دەرکەوت .لێرەدا بە کورتی تیشک
دەخەینە چەند وێکچوویی و خاڵی جیاوازی ئەم
دوو کردەوە تێرۆریستییەی کۆماری ئیسالمی.
خاڵە وێکچووەکان:
ــ بڕیاری هەردوو تیرۆرەکە لەالیەن کومیتەی تایبەت
لە شووڕای ئەمنیەتی بااڵی کۆماری ئیسالمی درابوو کە
لەژێر سەرپەرستیی شەخسی ڕێبەری نیزامدا کار دەکا.
ــ هەردووک تیرۆرەکە ئامانجیان لێدان لە
سەری جوواڵنەوەی کورد و بە ڕوونی کەسی
یەکەمی حیزبی دێموکراتی کوردستان بووە.
ــ هەردووک تیرۆرەکە لە دەرەوی سنوورەکانی
ئێران و لەسەر خاکی واڵتانی ئورووپایی کران
و لە هەردووک تیرۆرەکەدا کاربەدەستانی
پلەبەرزی باڵویزخانەی کۆماری ئیسالمی ڕۆڵی
سەرەکیان گێراوە بۆ بە سەرخستنی تیرۆرەکان.
ــ لە هەردووک تیرۆرەکاندا تیرۆریستەکان بە
پاسپۆرتی دیپلۆماتیک هاتوچۆی واڵتانی ئورووپاییان
کردووە و لە هەر دوو تێرۆرەکەدا ئەو چەکانەی کەڵکیان
لێ وەرگیراوە و دوایە دۆزراونەتەوە؛ لە لێکۆڵینەوەکاندا
ڕوون بۆتەوە ئی جبەخانەی ئەرتەشی ئێرانن.
ــ لەکاتی تیرۆرەکاندا هەر دوو واڵتی ئوتریش و ئاڵمان
دوو شەریکە بازرگانیی گەورەی ئێران بوون ،بە تایبەت
لەباری فرۆشتنی چەکوچۆڵ و کەرەستەی نیزامیدا.
جیاوازییەکانی تێرۆری ڤییەن و مێکونووس
ــ لە دوو واڵتی جیاوازی ئورووپایی
کران.
یەکتر
هاوسنووری
بەاڵم
ــ لە تیرۆری ڤییەندا تیرۆریستەکان ،شەهیدەکانیان
(قوربانییانی کردەوە تێرۆریستییەکەیان) لە نیزیکەوە
ناسیوە و چەندین جار لە نیزیکەوە لەگەڵ یەکتر
دانیشتنیان بووە و بکوژەکان لە ماوەیەکی زەمەنیدا
هەوڵیان داوە متمانەی قوربانییەکان وەدەست
بێنن .بەاڵم بە پێچەوانەوە لە تیرۆری میکونووسدا
تێرۆریستەکان شەهیدەکان ناناسن و هیچ پێوەندییەکی
پێشتریان پێکەوە نەبووە و ئەو کاتە قوربانییەکانیان
لە نیزیکەوە دیتووە کە تەقەیان لێکردوون.
ــ لە تێرۆری میکۆنوسدا کۆماری ئیسالمیی

هەڵویستی ئوتریش و ئاڵمان و دەزگای قەزایی
ئەو دوو واڵتە
ــ دەزگای قەزایی ئوتریش دوای ئاشکرابوونی کردەوە
تێرۆریستییەکە نەیتوانی سەربەخۆیی خۆی بپارێزێ و
لە ڕاستیدا وەزارەتی دەرەوەی ئەو واڵتە توانیی زاڵ بێ
بەسەر دەزگای قەزاییدا؛ بەاڵم دەزگای قەزایی ئاڵمان لە
ڕەوتی تیرۆری میکونوسدا توانیی سەربەخۆیی خۆی
بپارێزی و هەتا ئەو جێگایە چووە پێش کە توانی لە
حوکمی کۆتاییدا کاربەدەستانی پلەیەک و هەرە سەرووی
کۆماری ئیسالمیی ئێران بە فەرماندەر و بکەری ئەسلیی
ئەو تیرۆرە بە جیهان بناسێنێ .ئەوەش لە مێژووی
پێوەندییە نێودەوڵەتییەکاندا شتێکی دەگمەن بوو کە
دادگای جینایی واڵتێک حوکمی گرتنی دەسەاڵتدارانی
واڵتێکی دیکە بکا کە هێشتا لەسەر تەختی دەسەاڵتن.
ــ دەزگایی قەزایی ئوتریش کەوتە ژێرکاریگەریی
هەڕەشەکانی کۆماری ئیسالمی و ملی دا بە
تیرۆریستییەکە،
کردەوە
دیزەبەدەرخۆنەکردنی
بەاڵم دەزگایی قەزایی ئاڵمان نەچووە ژێرباری هیچ
هەڕەشەیەک یان بەرتیل وەرگرتنێک؛ بەڵکوو ئەو
هەڕەشە و بەرتیلدانەی وەک بەڵگە بەکار هێنا بۆ
سەلماندنی ئەوە کە ڕێبەرانی کۆماری ئیسالمی
تاوانباری سەرەکین لەو کردەوە تیرۆریستییەدا.
ــ لە شوینی تیرۆرکردنی د.قاسملوو و هاوڕێیانیدا بە
قسەی سەرۆکی دەزگای دژەتیرۆری ئوتریش هەموو
بەڵگەکان شاهیدی بۆ ئەوە دەدەن کە تێرۆرەکە کاری
دیپڵۆماتە ئێرانییەکانە ،چونکە دوای کەمتر لە سەعاتێک
پۆلیس لە شوێنی ڕووداوەکەیە و سەحراڕودی بە
برینداری کەوتۆتە دەستی پۆلیس و ،بوزورگیان بە
پاکەتێکی پۆستی کە خوێناوییە و بەستەیەک دۆاڵری
ئەمریکی لە شوێنی ڕووداوەکە پۆلیس گرتوویەتی و
لە یەکەم لێکۆڵینەوەدا پۆلیس بۆی دەرکەوتووە کە
قسەی سەحراڕودی و بوزرگیان لە بابەت چۆنیەتیی
ڕووداوەکە لەگەڵ یەکتر ناتەبان .هەروەها کەرەسەی
تیرۆرەکە لە ماوەیەکی کورتدا لە الیەن پۆلیسەوە
دۆزرانەوە ،وەک دەمانچە کە نیشانەی پەنجەی
سەحرارودی لەسەر بوو و ،دۆزینەوەی دوو سوێچی
ماتۆرسیکلیت مۆدیل سوزەکی کە لە رووبەروبوونەوەی
کابرای فروشیار لەگەڵ سەحراڕودیدا ،کابرای فروشیار
تەردەست سەحراڕودی دەناسێتەوە و ،ئەوانە هەموو
بەلگە بوون لە بەردەستی دەزگای قەزایی ئوتریش.
لە حاڵیکدا بۆ دەستنیشانکردن و دۆزینەوەی بکەرانی
تێرۆری میکۆنوس پۆلیسی ئالمان دەبوایە کاری زۆر
ورد و دەقیق و درێژماوە بکا هەتا بتوانی سەرەداوێک لە
جینایەتەکە وەدەست بێنێ ،چونکە لە شوێنی ڕووداوەکە
تەنیا ئاسەواری بەجێماو ،تەرمی شەهیدەکان و
چەند بریندارێک بوو ،بکەرەکان بۆی دەرچووبوون
و شوێنپێیان لەدوای خۆیان بەجێ نەهێشتبوو.
ــ ڕەوتی لێکۆڵینەوە و بەدواداچوون و بڕیاردان
لەسەر پەروەندەی مێکونووس زیاتر لە پێنج ساڵی
خایاند ،بەاڵم بە پیچەوانەوە دەزگایی قەزایی و
دەوڵەتی ئوتریش پەلەیان هەبوو هەرچی زووتر
دوو تیرۆریستەکە ،واتا سەحراڕودی و بوزرگیان
بەڕێی ئێران بکرێنەوە .بۆ نمونە ڕۆژی ١٣ی مانگ
جینایەتەکە ڕوو دەدا و هەر ئەو ڕۆژە ئەو دوو
کەسە دەستبەسەر دەکرین ،بەاڵم ٢٢ی مانگ واتا
تەنیا ١٠ڕۆژ دواتر سەحرارودی لە نەخۆشخانەوە
لەژێر چاوەدێریی پۆلیسی دژەتیرۆری ئوتریش
دەبردرێتە فرۆکەخانە و بەرەو تاران بەری دەکرێ.
سەرچاوەکان:
ـ ئیسکۆرت بەرەوە تاران ،پیتر پلیچ وەرگێرانی حەسەن کتیبی
ئەیوب زادە
ـ خولیا و مەرگی قاسملووی کورد ،کارۆڵ پروونهووبێر،
وەرگێرانی فەتاح کاویان
ـ پیاوکوژانی کۆشکی فیرووزە ،ڕوئیا حەکاکیان ،وەرگێرانی
عەبدوڵاڵ حەسەنزادە
ـ ترور بەنام خدا ،پرویزدستمالچێ
ـ نرخی نهوت و خوێن له ڤییهن( ،باسێکی پارلمانی ئوتریش
لەسەر تیرۆری د.قاسملوو ،وەرگێرانی تاهیر حیکمەت
ـ قاسملوو لە رێبازدا زیندووە ،قادر وریا
ـ دوکتور قاسملوو ڕێبەرێکی مودێرن و شۆرشگێرێکی
دێموکرات ،ئا :کاوە بەهرامی
ـ ئوروپاییەک لە واڵتی کورداندا ،نەسرین قاسملوو ،وەرگێرانی
ناهید حوسێنی

ژماره٧٣٠:

5

٣١ی پوشپەڕی ٢٢ _ ١٣٩٧ی جوالی ٢٠١٨

قاسملوو وەک هێمایەک
قادر وریا

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

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

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

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

سیاسەتی دنیای دەرەوە بەرانبەر بە ئێران
ئەوەندەی لەم چەند سااڵنەی دواییدا خوێندنەوەی
دڵخۆشکەرانەی بۆ کراوە و لە سەر «هیچ و خۆڕایی»
زۆری هیوا پێ بەستراوە ،کەم وا هەبووە لە سەر
بنەمای خوێندنەوەی بەرژەوەندییەکانی هەردوو ال
(هەم ئێران و هەم دەوڵەتان) هەوڵی لێتێگەیشتنی
بدرێ .بە تایبەت بەرەی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی لەسەر
تێگەیشتنێکی ڕووکەشیانە لە سیاسەتی نێودەوڵەتی و
شەڕی بەرژەوەندییەکان ،لەسەر ئەساسی خەیاڵ و
ئارەزوو ،لە ڕادەبەدەر هیوایان بە «درووشمەکان»ی
دنیای دەرەوە بەرانبەر ئێران خۆش دەکرد و ئێستایش
زۆریان هەر لەو تەوەهووم و خۆشخەیاڵییە دان.
کۆمەڵێک ڕووداوی وەک ڕووخانی تاڵیبان لە
ئەفغانستان ،کۆتاییهێنان بە دەسەاڵتی ڕێژیمی بەعس
لە عێراق و بەتایبەت شۆڕشی واڵتانی عەڕەبی لە
باکووری ئافریقا و لە هەمووی گرینگتر سەرکەوتنی
هەر  ٨ساڵی جارێکی الیەنی توندڕەو لە کۆشکی
سپی ،کاریگەرییەکی ئاشکرا و پڕڕەنگیان لە سەر
جۆری بیرکردنەوەو تێڕوانینی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی
بە نیسبەت سیاسەتی «دنیای دەرەوە» بەرانبەر
بە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران داناوە .بە
جۆرێک کە هەر ئەم جۆڕە تێڕوانینە بۆتە بەشێک
لە بیرکردنەوەی کۆمەڵگەی ئێران و ڕۆژانە بەو

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

ئورووپاییەکانیش لەم پێوەندییەدا هاوکارییان کرد.
ئەوان ئیدیعایان ئەوە بوو کە ئەوان لە گەڵ ئەوەیکە
دەرگای دیالۆگ لەگەڵ ئێرانییەکان داناخەن ،بەاڵم
بە جێبەجێکردنی ئەو سزایانە ،دەیانەوێ ڕێژیم
ناچار بکەن تا ڕەفتاری خۆی بگۆڕێ .هەرچەند
ئەمریکاییەکان و ئورووپاییەکانیش مەبەستیان لە
ڕەفتاری ڕێژیم کەمتر پێوەندی بە جۆری ڕەفتاری
ئەم ڕێژیمە لەگەڵ خەڵکەکەی بووە و زیاتر ئامانجیان
دوورخستنەوەی بوو لە دەستپێڕاگەیشتنی بە چەکی
ناوکی و کۆنتڕۆڵکردنی ئەم ڕێژیمە لەم بوارەدا ،بەاڵم
ئیدیعایش دەکەن کە ئەم سیاسەتە تا ڕادەیەک واڵمی
داوەتەوە و بۆ سەلماندنی ئەم ئیدیعایەشیان ئاماژە
بە کەمبوونەوەی هەوڵە تێرۆریستییەکانی ئەم ڕێژیمە
لە دژی هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆن لە واڵتانی ئورووپا
دەکەن .بەاڵم ئەگەر تەنیا ئەم ئیدیعایەیان بەڕاست
لێ وەربگیردرێ _کە ئەویش نەک بەمەبەستی
گۆڕینی ڕەفتاری ڕێژیم ،بەڵکوو بۆ کۆتاییهێنان
بە تەڕاتێن و عەیبە و شوورەیی ئەو جینایەتانەی
کۆماری ئیسالمی لە خاکی ئەواندا دەیکرد_ هەموو
الیەک کۆکن لە سەر ئەوەیکە لە بوارەکانی دیکەدا چ
لە جۆری ڕەفتاری ئەم رێژیمە لە گەڵ خەڵکەکەی لە
نێوخۆی واڵت و چ لە پێوەندی لەگەڵ پێبەندنەبوونی
ئەم ڕێژیمە بە بەڵێنییەکانی لە بواری ناوکیدا ،نە
سیاسەتی «دیالۆگی ڕەخنەگرانە» و نە سیاسەتی
«گۆڕینی رەفتار» هیچیان نەیانتوانیوە واڵمدەر بن.
درێژە بۆ الپەڕەی ٨

داوانامەی کۆمیتەی دەرەوەی واڵتی حدک لە ئوتریش
بۆ وەگەڕخستنەوەی پەروەندەی تێرۆری ڤییەن
کۆمیتەی بەڕێوەبەریی حیزبی دیموکراتی کوردستان لە دەرەوەی واڵت
لە بەرەربەری ساڵیادی تیرۆری د .قاسملوو و هاوڕێانی ،لەنامەیەکدا
داوای لە واڵتی ئوتریش کردوە پەروەندەی تێرۆری ڤییەن وەگەڕ بخرێتەوە.
ئەو داوانامەیە لە ئوتریش و لە هەموو ئەو واڵتانەی
بەبۆنەی ساڵیادی تێرۆری ڤییەن خۆپیشان و ئاکسیۆنیان تێدا
بەڕێوەچووە ،ڕادەستی کۆنسوولخانەکانی ئەو واڵتە کراوە.
دەقی داوانامەکە بەمجۆرەوە:
بەڕێز جەنابی باڵوێزی ئوتریش!
ساڵو و ڕێز!
ئهو نامهیهتان بۆ دهنێرین و هیوادارین بایهخی پێ بدهن.
ههروهک دهزانن نهتهوهی کورد گهورهترین نهتهوهی بێ دهوڵهته له
جیهاندا که له سهرهتاییترین مافی نهتهوهیی و ئینسانیش بێبهشه .کوردستان
دابهش کراوه بهسهر چوار واڵتدا که له نێویاندا ،کوردی ڕۆژههاڵتی
کوردستان به نیزیکهی  ١٢میلیۆن حهشیمهتهوه ،له ههموو بهشهکانی
دیکهی کوردستانیش چهوساوهتر و بێبهشتره ،چونکه لهگهڵ ڕێژیمی
کۆماری ئیسالمی تهڕهفه که دهست له هیچ جینایهتێک دهرحهق به گهلی
کورد ناپارێزێ .ههر له ئیعدام و ئهشکهنجهوه بگره تا تیڕۆڕی ڕێبهرانی
کورد له ههر گۆشهیهکی ئهم جیهانهدا که بۆی بکرێ .وێنهی بەرچاوی ئهم
جینایهتانه تیڕۆڕی ڕێبهری مهزنی کورد و حیزبی دێموکڕاتی کوردستان،
دوکتور عهبدوڕهحمانی قاسملوو بوو له پێتهختی واڵتهکهی ئێوه.
وهبیرتان دێنینهوه و بێگومان زۆرجاری دیکهش له گهڵیان باس
کردوون که بۆ ههموو خهڵکی کوردستانی ئێران به تایبهتی و دهیان
میلیۆن کورد به گشتی کردنهوهی پهروهندهی تیڕۆڕی دوکتور قاسملوو
و هاوڕێیانی بایهخێکی نهتهوهیی ههیه و چاوهڕوانن ڕۆژێک له ڕۆژان
دهوڵهتی ئوتریش ڕێگا بدا که ئهو پهروهندهیه ڕێگای قانوونیی خۆی
بپێوێ و تاوانبارانی ئهوجینایهته ،که گومانی تێدا نییه سهرانی هەرە
پایەبەرزی کۆماری ئیسالمی ئێرانیش دهگرێتهوه به سهزای خۆیان
بگهن .با عهداڵهت له واڵتی ئێوهش ڕێگای خۆی بپێوێ ،ههروهک چۆن له
پهروهندهی تێڕۆڕی دوکتور سادقی شهڕهفهندی له واڵتی ئاڵمان سهرهڕای
ههموو گوشارهکانی کۆماری ئیسالمی ڕێگای خۆی پێوا و دادگای واڵتی
ئاڵمان ڕێگای نهدا نادادپهروهری زاڵ بێ و به ههڵوێستێکی دادپهروهرانه
شانازیهکی گهورهی بۆ واڵتی ئاڵمان و به تایبهت بهشی قهزاییهکهی
بهدهست هێنا .سهرهڕای ئهوهش له بهڕلین چهندساڵ دواتر مۆنومێنتێکیان
بۆ ڕێزگرتن له دوکتور شهڕهفکهندی و تێکۆشهرانی هاوڕێی دانا.
له  29ساڵهی تیڕۆڕی دوکتور قاسملوو و هاوڕێیانیدا ،زۆر ئاڵوگۆڕ
ڕووی داوه ،دهستی ڕێژیمی تیڕۆڕیستیی کۆماری ئیسالمی زۆرتر ئاشکرا
بووه ،واڵتێکی گهورهی وهک ئامریکا باسی تیڕۆڕی دوکتور قاسملووی
له الیهن کۆماری ئیسالمیهوه له واڵتی ئێوەدا کردوه .زۆر الیهن دهزانن
که پهردهپۆشکردنی ئهو جینایهته و ناردنهوهی بکوژان له ژێر گوشاری
ڕێژیمی تاراندا بووه .کردنهوهی پهروهندهی تێرۆری دوکتور قاسملوو
خزمهتێکی گهوره دهبێ بۆ ههمو گهالنی ئێران ،ئازادیخوازان به گشتی
و نهتهوهی کوردی زوڵم لێکراو به تایبهتی .دڵنیاتان دهکهین که ئهوکاره
له الوازکردن و نههێشتنی تیڕۆڕیزم ،به تایبهت تیڕۆڕیزمی دهوڵهتی له
ڕۆژههاڵتی نێوهڕاستدا کاریگهریی زۆری دهبێ .گهالنی ئێران به حکومهتی
ئاخوندەکان ڕازی نین و له زۆربهی شارهکانی ئێراندا به کوردستانیشهوه
خۆپیشاندان درێژهی ههیه .بۆ واڵتی ئێوه دۆستایهتی کردن لهگهڵ گهلی
کورد و گهالنی دیکهی ئێران ههم شانازیی زۆرتره و ههم داهاتووی
ڕووناکتره ،بهتایبهت که ڕێژیمی ئیسالمی ههم له ڕادده بهدهر جینایهتکاره
و ههم داهاتوویهکی ڕوونی نییه .دوکتور قاسملو لەبەر خزمهته
گهورهکانی به مرۆڤایهتی و به نهتهوهی کورد ،جێگایهکی گهوره ی له نێو
گهلی خۆیدا ههیه و قهت له بیر ناچێتهوه .ئێستاش له خۆپیشاندانهکاندا
دروشمی قاسملوو ،قاسملوو ڕێگات درێژهی ههیه ،دهنگ دهداتهوه.
له کۆتاییدا تکا و داوامان ئهوهیه که دهوڵهتی ئێوهش پهروهندهی
تیڕۆڕی دوکتور قاسملوو و هاوڕێیانی بکاتهوهو له دادگایهکی
ئاشکرا و عاداڵنهدا ،تاوانباران بناسێنێ تا چهپکه گوڵی ڕێز و پێزانینی
ههمو نهتهوهی کورد و ئازادیخوازانی ئێران و جیهانتان پێ بگا.
به ڕێزهوه
کومیتهی بهڕێوهبهریی دهرهوهی واڵتی
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان

بەڕێوەچوونی دوویەمین کۆبوونەوەی شووڕای
دێموکراسیخوازانی ئێران لە ئاڵمان

شووڕای دێموکراسیخوازانی ئێران پێکهاتوو لە دە حیزب و
ڕێکخراوی نەتەوە جیاجیاکانی ئێران ڕۆژی شەممە٢٣ ،ی پووشپەڕ
لە شاری «کۆڵن»ی ئاڵمان دوویەمین کۆبوونەوەی خۆی گرت.
ئەو کۆبوونەوەیە بە مەبەستی پشتیوانیکردن لە خۆپێشاندانەکان
و تاوتوێکردنی دۆخی ئێستای ئێران و ،هەوڵدان بۆ لێکنیزیکی و
هاوگوتاری ئۆپۆزسیون و روووبەروو بوونەوە لەگەڵ هاتنە ئارای
هەرچەشنە ئەگەرێک لە ئێران ،درێژەی بە کارەکانی خۆی دا.
له ڕێوڕهسمی کردنهوهی کاری کۆنفڕانسهکهدا خاتوو مۆنا سیالوی،
بەڕێوەبەری بەرنامەکه ڕایگەیاند کە کۆنفرانس هاوکاتە لەگەڵ تیرۆری
دوکتور عەبدوڕهحمانی قاسملوو ،سکرتێری پێشووی حیزبی دێموکراتی
کوردستان و لەالیهن کۆنفرانسەوە تێرۆریزمی نێودهوڵهتیی کۆماری
ئیسالمیی مەحکوم کرد و لەالیهن شووڕاوە داوای لە واڵتانی ئووروپایی
کرد کە پێویستە پهروهندهی تێرۆری دوکتور قاسملوو زیندوو بکرێتەوە.
لهو کۆنفڕانسهدا خالید حهسهنپوور ،ئهندامی ڕێبهریی حیزبی دێموکراتی
کوردستان ڕاپۆرتی چاالکییهکانی شووڕای خوێندهوه و دواتر له چهند
پهنێلدا عەباس خورسەندی ،عەبدوڵاڵ موهتەدی ،مستەفا شەڵماشی ،دوکتور
کەریم عەبدیان ،زییا سەدرولئیشرافی ،حیشمەتوڵاڵ تەبەرزەدی ،فەرامەرز
بەختیار و مەنسوور ئەسانلوو ،وتاریان پێشکەش کرد و لە کۆتایی
کۆنفرانسەکەدا بریارنامەی کۆنفراس کە  ٦خاڵی لەخۆگرتبوو ،خوێندرایهوه.
شووڕای دێموکراسیخوازانی رۆژی شەممە٢٧ ،ی خەزەڵوەری ٩٦ی
هەتاوی یەکەم دانیشتنی خۆی لە واڵتی ئاڵمان بەڕێوە بردبوو .حیزبی
دێموکراتی کوردستان و کۆمەڵەی شوڕشگێری زەحمەتکێشانی کوردستانی
ئێران دوو حیزبی کوردین که ئەندامی شوڕای دێموکراسیخوازانن.

ژماره ٧٣٠

6

٣١ی پوشپەڕی ٢٢ _ ١٣٩٧ی جوالی ٢٠١٨

سەعید بەگزادە:

هەوڵ دەدەین قەت حیزبی دوو نەبین و هەمیشە قسەی کۆتایی بکەین ،بەاڵم ئهوهش
دەبینین کە لە مهیدانی سیاسیی کوردستاندا هێزی دیکەش هەن

«دهنگی کوردیی ئهمریکا» چهند ڕۆژ پێش دهرچوونی ئهم ژمارهیهی «کوردستان» وتووێژێکی لهگهڵ کاک سهعید بەگزاده ،ئهندامی کۆمیتهی ناوهندی و بهرپرسی تهشکیالتی حیزبی دێموکراتی کوردستان ل ه
دهرهوهی واڵت پێک هێنا .لهو وتووێژهدا پرس ه سیاسییهکانی ڕۆژهڤی ئێران و کوردستان ،پێوهندیی حیزب ه سیاسییه کوردییهکان و شوێنکاریان لهسهر کۆی گۆڕانکارییهکان ،چهند تهوهرێکی باسهکه بوون.
«کوردستان» کورتهیهک و پوختهیهک لهو وتووێژهی بۆ خوێنهرانی گواستووهتهوه:
کاک سهعید خۆپێشاندانهکانی ئێستای
ئێران ڕەهەندی سیاسییان زۆرترە یا
ئابووری؟
ئەوەی کە بگەڕێینەوە بۆ درووشمەکان
و درووشـمەکان لە نەزەر بگرین ،هەر
شارەی بەپێی ئەو مەوقعیەت و ئەو
وەزعیەت و ئەو دەرفەتەی بۆی دێتە پێش،
لە وەسیلەیەک و لە دەرفەتێک ئیستفادە
دەکا و هیندێک درووشم سەبارەت بەو
حالەتە دێنێتە گۆڕێ کە بتوانێ ناڕهزایهتیی
خۆی دەربخا ،لە واقعدا کۆی ئەو کێشانە
دەگەڕێتەوە بۆ کۆمەڵێک پرس و بابهتی
سیاسی و ئابووری کە کۆمهڵگه بههۆی
کۆماری ئیسالمییهوه تووشی بووه .بەاڵم
لە دەرفەتەکان کەلک وردەگرێ ،وەکوو
باسم کرد لە تاران دهبینی باسی بازاڕ
دێ و بازاڕییهکان دێنە مەیدانەوە و باسی
ئابووری دێتە پێشێ ،لەالی بەشی سوننە
نشینی ئێران مەالیەک تیرۆر دەکرێ و
ئهو ه دهبێت ه دەرفەت و خەڵک دێنە دەر و
ناڕهزایهتیی خۆیان دەردەبڕن ،لەڕاستیدا
خهڵک له جۆرهها درووشم و شێوە کەڵک
وەردەگڕن و پێی دێنە مەیدان ،بەاڵم لە
پشت هەمووی ئەوانە کۆی ناڕەزایەتییهکە
کە بە نیسبەت ڕژیم پهنگی خواردووهتهوه.
ئەوهی ک ه درووشمی جۆراوجۆر
خەڵکی هێناوەتە سەر شەقامەکان،
ئایا بەو مانایە دێ کە ڕێبەرایەتییەک
نییە بۆ تەواوی ئەو خۆپیشاندانانە
کە هەمووی کۆ بکاتەوە و بتوانێ
لە داهاتوویهکی نیزیکدا بیانکاتە
هاوبەش؟
درووشمێکی
خاوەنی
باسی ئەوە کە ئایا ڕێبەرایەتێک بۆ
بزووتنەوە و حەڕەکەتەکان هەیە ،خۆی
باسێکە و ،باسێکی دیکەش ئەوەیە کە
ئەساسەن حکوومەت چۆن هەڵسوکەوت
دەکا و خۆپێشاندانهکان چۆن مەهار دەکا
یا خود لەبەرابەریاندا ڕادەوەستێ .ئەوەی
کە دەگەڕێتەوە بۆ سهر خۆپێشاندانهکان،
دهبینین که ههموویان خۆڕسک و ڕهمەکی
نین کە له گۆتر ه بێنه سەر شەقامەکان.
ئهوانه هیندێک هۆکاریان لەپشتە ،هیندێک
ڕێکخراویان لەپشتە ،بەاڵم ئەوەی کە
کۆی بزووتنەوەکە کۆنتڕۆڵ بکرێ ،تا
ئێستا بەو جۆرە ئۆرگانیزە نەکراوە،
بۆیە زۆربەی درووشمەکان کە تا ئێستا
هاتوونه گۆڕێ ،وەکوو خۆشتان ئاماژەتان
پێکرد ،بە پێی مەوقعیەتەکان دێنە پێش
و زیاتر شتی ئابووری بوون و تا ئێستا
سیاسیی
گشتگیری
چوارچێوەیەکی
وەک دەرخستن بەخۆوە نهدیتووە.
ل ه بهستێنی ئهو ناڕەزایەتییانەی
حیزبە
ئێراندا
خهڵکی
ئێستای
سیاسییەکانی ئێران دهتوانن ڕۆڵی
زیاتر ببینن یان ڕێکخراوە مهدهنییهکان؟
ئهو دووانه ناکرێ لێکیان جیا بکەینەوە،
چ ڕێکخراوە سیاسییەکان کە وەکوو
ئۆپۆزیسیۆنی حکوومەت حیسابن ،چ
ڕێکخراوهکانی کۆمهڵگهی مهدهنی ک ه
هەریەک لەوانە لە تهواوهتیی خۆیاندا
مەبەستەکانیان یەکن ،مەبەستیان ڕیفاە
و ئاسایشی کۆمهڵگهیه ،مەبەست مافە
سیاسییەکانی ئەو خەڵکەیە ،بۆ نەتەوە
جۆراوجۆرەکان بە جیا و بۆ تهواوهتیی
ئەو
سیستەمەکە بە جۆرێکی دیکە؛
داخوازییانە هەموو لە جێگایەکدا یەک
دەگرێتەوە .بەاڵم بەپێی دەرفەتەکان و
ئیمکاناتەکان چ ئەوەی ئەو خەڵکە لە
ژوورەوە و بە گوێرەی دەرفەتەکانی
خۆیان دهیکهن و چ ئهوهی ل ه دهرهو ه
وەکوو ڕێکخراوی سیاسی و ئۆپۆزسیۆن
کاری خۆیان دهکهن ،ههموو پێکهو ه لەسەر
کۆی حهڕەکەتەکان شوێندانهرییان ههیه،
بەاڵم ئەوانە دەبێ زیاتر تێکەڵ کرێن.
ئەوەندەی دەگەڕێتەوە بۆ ڕوانگهی حیزبی

دێموکڕاتی کوردستان ،ئێمە پێمان وایە
کە مەسەلەی نەتەوایەتیی میللەتی کورد
شتێک نییە تەنیا ڕیکخراوە سیاسییەکانی
کوردستان و ئۆپۆزسیۆنی ئەو خەڵکە
بەتەنێ لە دەرەوە هیدایەتی بکەن ،ئەو مافە
کۆی ههموو ئەو خەڵکە دەگرێتەوە ،بۆیە
دەبێ هەموو تێیدا بەشدار بن .ئێمە وەکوو
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان هەوڵمان
داوە ئەو بهستێن ه دروست بکەین کە بتوانین
هەموو الیەک ،ئەوانەی لە ژوورەوەشن
بە حورمەتی تەواوەوە جێگاپەنجەیان لەو
بزووتنەوەیهدا دیار بێ و کاری خۆیان
بکەن ،بێگومان ئەوە دەتوانێ شوێنداریی
زۆر زیاتر بێ لەوەی کە ئێستا هەیە.
کاک سەعید چۆن دهکرێ ئهو کار ه
بکرێ لەکاتێکدا جۆرێک بێمتمانەیی
هەیە لە نێوان خەڵک لە ناوەوە و
ئۆپۆزیسیۆنەکانی ئێران لە دەرەوە؟
من لەگەڵ ئەوە نیم بێ ئیعتمادییەک بەو
جۆرەی باسی دەکرێ هەبێ ،ئێمە لەگەڵ
دوژمنێک تەڕەفین کە لە هەموو ئامرازێک
بۆ لێکدابڕانی هێزەکانی ئۆپۆزسیۆنی
کوردستان و خەڵکەکە کەڵک وەردەگرێ،
زۆریش بنکە و بونیاد و هێزی هەیە کە
سوودی لێ وەردەگرێ ،ئەوە بەشێکە؛
بەشێکیتری ڕاستییەک هەیە لهو نێوهدا،
ئەویش ئەوەیە کە ئۆپۆزسیۆنی ئێمە
بەداخەوە بە پێی ئەو وەزعیەتەی تێی
کەوتووین ،حیزبه کوردییهکان تا ئێستا
نەگەیشتووینەتە ئەو جێگایە کە بتوانین
مەیدانی هاوکاریی خۆمان ئەوەندە بەرین
بکەینەوە کە لەخۆمان هێزێک یا دەنگێک
درووست بکەین کە ئەو دەنگە ویستی
کۆی ئەو کۆمەڵگهیە دەرببڕی ،چ لەنێو کۆڕ
و کۆمەڵی نێونەتەوەیی چ لەسەر هەموو
ڕووداوەکان .دیارە ماوەیەکە چەند حیزبێکی
کوردی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ئەو
دەرفەتەمان بۆ درووست بووە کە حیزبی
دێموکڕاتی کوردستان ڕۆڵی میحوەریشی
هەیە لەو پێوەندییەدا ،توانیومانە لە
هیندێک ڕووداو و لە هیندێک هەڵوێستدا
بە یەکەوە کار بکەین ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەش
پێمان وانییە ئەوە وەاڵمدەرە ،بۆیە کاری
زیاتری دەوێ .ئەوەش کە دەگەڕێتەوە
بۆ کۆی کۆمهڵگهی ئێران ،بەداخەوە
ئۆپۆزسیۆنی ئێرانیش لە پڕش وباڵوی دان،
لە مەوقعیەتێکی ئاوادا نین کە بتوانن کۆی
بزووتنەوەکە بە دەنگێک و هەڵوێستێک و
سیاسەتێک هیدایەت بکەن ،بەداخەوە ئەو
کێشەیە پەلی هاویشتوو ه بۆ نێو چاالکانی
ئێرانی و کورد لە نێوخۆی واڵتیشدا

کێشەکانی حیزبهکان لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان ،سیاسی نین یا زۆر کەم
سیاسین ،مومکینە لەسەر هیندێک
ڕەهەندی خەبات لە شێوەی جۆراوجۆر
کەڵک وەربگیرێ ،یەکیان زیاتر گرینگی
بە ڕەهەندێکی بزووتنەوەکە بدا و ئەویتر
الیەنێکیتری بۆ گرینگ بێ و یا خود یەکیان
به دوو مەسیردا بۆی بڕوا بۆ ڕزگاریی ئەو
میللەتە .لەو بوارەدا ڕەنگە ناکۆکییهک هەبێ
بەاڵم لە نەهایەتدا لە بواری سیاسیەوە
زۆربەی هەرە زۆریان لێک نیزیکن.
کێشەی ئێمە بەداخەوە دەگەڕێتەوە سەر
ئیدارەی خۆمان و نەحاوانەوەی خۆمان،
لەسەر دێموکڕاسیی دەروون حیزبی و
تەشکیالتی ناکۆکین .بەداخەوە زۆر جار
قەناعەتەکانمان لێک دوورن و ئەوە بۆتە
هۆی ئەوە کە لێک دوور کەوینەوە و
لێکترازان زۆر بن و ئەو لێکترازانانەی کە
لە بزووتنەوەی کوردیدا هاتوونەتە پێش،
نەوعێک دڕدۆنگیی هاوکاریکردن لەگەڵ
یەکی هێناوەتە پێش .لەهەمان حاڵدا لەگەڵ
ئەو هەموو دڕدونگییانە وهک باسم کرد
ئێستا هەموو هێزەکانی کوردی بە نیسبەت
پێشوو لە هەموو کاتێک لێک نیزیکترن.
کاک سەعید ئەوەندە لێک نزیکن
کە بگوترێ توانای ئەوە هەیە کە
بەرەیەکی هاوبەش درووست کەن؟
توانا بۆ درووستکردنی بەرە هەیە و قسەی
لێ دەکرێ ،هەر ئێستاش مەجمووعەیەک
بەیەکەوە بە ناوی ناوندی هاوکارییهو ه
بەیەکەوە کار دەکەین ،بەاڵم ئەوە کافی
نییە و لەبەرنامەی ئێمەشدا ئەوە هەیە کە
کاری لەسەر بکەین و بتوانین ئهو ناوهند ه
بهرفراوانتر بکهین بۆ ئهوهی هەم دەنگ
و داخوازییەکانی کورد یەک بێ و هەم
بۆ هەموو ئەگەرەکان دەگەڵ دەوڵەتی
ناوەندیش ئامادەییمان هەبێ .ئهوهش ب ه
لهبهرچاوگرتنی بارودۆخی ئێستای ئێران
و کۆماری ئیسالمی دهبێ پهلهی لێ بکرێ.

وەکوو ئۆپۆزسیۆنی کوردی بە گشتی
و حیزبی دێموکراتی کوردستانیش بە
تایبەتی چەندە ئامادەن یا چەند پڕۆژەتان
ئامادەیە بۆ سەر و سەوداکردن لەگەڵ
ئەگەری هەر گۆڕانکارییەکدا لە ئێران؟
بۆ ئێران و لەگەڵ الیهن ه کوردییهکان ئێمە
ئیستعداد و ئامادەیی ئەوەمان هەیە و
پڕۆژە و بەرنامەی خۆشمان لەگەڵ باس
کردوون بۆ ئەو هەماهەنگی پێکهێنانە،
ئەوەی دهگەڕێتەوە بۆ سەر حکوومەت
و بۆ سەر ئایندە ،حیزبی ئێمە النیکەم
دەکرێ بڵێم سێ ساڵیش دەبێ کۆمیتەی
کاک سەعید دەکرێ زۆر بە کورتی جۆراوجۆری بۆ هەموو ئەو ئەگەرانە
پێناسەیەکی ئەو کێشانەم بۆ بکەی کە لەنێو پێک هێناوە و کاری خۆی دەکا و لە
ئۆپۆزسیۆنی کوردی ڕۆژهەاڵتدا هەیە؟ پێوەندی لەگەڵ نێوخۆی واڵت و شێوەی

چاالکییەکان و هەموو ئەو ئەگەرانەی دێنە
پێش ،ئەو شەرایەتەی ئێمە تێیداین ناتوانین
زۆر شت بە میدیایی بکەین ،بهاڵم حیزبێکی
سیاسی ئەگەر دوور بێ لەو پڕۆژە و
بەرنامانە ،دەبێ حیزبێکی مردوو بێ ،بۆیە
ئەوندەی دەگەڕێتەوە بۆ حیزبی دێموکڕاتی
کوردستان لە پڕۆژە و بەرنامەکانی خۆیدا
ئەو ئەگەرانەی لەنەزەر گرتووە ،بەاڵم
حیزبی دیموکڕاتی کوردستان پێی وانییە
دەبێ بۆ هەموو کوردستان تەسمیم بگرێ و
ههموو گۆڕهپانهکه بکاتە مەیدانی تاخت و
تازی خۆی ،هەوڵ دەدەین قەت حیزبی دوو
نەبین ،هەوڵ دەدەین یەکەم بین و قسەی
ئاخر بکەین ،بەاڵم لە عەینی حاڵدا ئەوە
دەبینین کە لە مهیدانی سیاسیی کوردستاندا
هێزی دیکەش هەن که کار و بهرنامهی
خۆیان ههیه ،بەاڵم ئێمە دەبێ ئەوەندەی
دەگونجێ ،هەدەف و بەرنامهکانمان
هەماهەنگ بکەین و زیاتر لێک نزیک بینەوە.
وەکوو پێوەندییەکانی دهرهوهی حیزبی
دێموکڕاتی کوردستان چەند ه پێتان
وایە هەبوونی ناوهندێکی هاوبەش و
نوێنەرایەتییەکی هاوبەش لە واشنگتۆن
بۆ هەر هەموو الیەنە سیاسییەکانی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان هەبێ؟یان پێتان وایە
هەر حیزبە و نوێنەرایەتیی خۆی هەبێ؟
هەتا ئەو کاتەی هەیئەتێک درووست دەبێ
کە نوێنەرایەتیی بزووتنەوەی کورد لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان بکا و دەنگی ئەو
میللەتە بە کۆڕ و کۆمەڵی نێونەتەوەیی
بگەیەنێ ،هەر حیزبەی حەقی خۆیەتی
تێکۆشان و فەعالیەتی خۆی بکا ،ئێمەش
یەکێک لەو حیزبانەین کە وەکوو هەموو
حیزبەکانیتر هەوڵ دەدەین ئەوەندەی
پێوەندی بە ئێمەوە هەیە دەنگی ئەو میللەتە
بە شوێنی خۆی بگەیەنین ،بەاڵم بوونی
کۆڕێکی نوێنەرایەتیی یەکدەنگ کە بتوانێ
نوێنەرایەتیی کۆی هێزەکانی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان بکا لە واڵتە یەکگرتووەکان
یا لە شوێنەکانیتر قەت بەقەت ئێستا
پێویست نەبووە ،هەوڵیشمان بۆ ئەوە
هەیە قسەشی لێ کراوە و لە بەرنامەشدا
هەیە و هیوادارم تێیدا سەرکەوتوو بین.
بێگومان ئێستا نەزەری ئێمە وەک نەزەری
حیزبێک وەردەگیرێ ،نەزەری حیزبێکی
دیکە وەک خۆیان وەردەگیرێ ،قەت ئەوە
ناگاتە ئەوە کە دوو کەس یا سێ کەس
بێن و نوێنەرایەتیی کۆی بزووتنەوەکە
بکەن و دەنگی کۆی کورد لەگەڵ کۆڕ و
کۆمەڵی نێونەتەوەیی باس بکەن ،ئێمە
لەوبارەوە بەداخەوە تا ئێستا نەمانتوانیوە
ئەو کۆڕە پێک بێنین هەر ڕۆژێک زووتر
درووست بێ ،هێشتا ههر درهنگه.
لەسەر پێکهێنانی ئەو ناوەندە هاوبەشە

یا ئەو نوێنەرایەتییە هاوبەشە
قسە و باس لەگەڵ «پژاک»یشدا
کراوە؟ ئایا مەرجێکتان بۆیان هەیە؟
ئێمە پێمانوایە پژاک ڕێکخراوێکە کە لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان وجوودی هەیە و
ئینکار ناکرێ ،بەاڵم لە عەینی حاڵدا پێمان
وانییە ئەو حیزبە لە بەتنی ئەو کۆمەڵگەیەدا
هاتووەتە دەرێ .ئەو ڕێکخراوەیە ئەگەر
بۆخۆی وەکوو ڕێکخراوێکی کوردیی
سەربەخۆ و موستەقیل لەسەر ڕۆژهەاڵتی
کوردستان و بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان قسە
بکا و نیازەکانی ئەوان مەترەح بکا و خۆی
ئیعالم بکا کە خۆیان سەربەخۆ تەسمیم
دەگرن ،ئەوە زۆر باشە و لەنێو حیزبە
سیاسییەکانیشدا بە گەرمی وەردەگیرێ.
بۆ بەشی دووەمی پرسیارەکەت نەخێر
مەرج لە ئارادا نییە ،بەڵکوو بۆ هاوکاری و
بۆ پەیوندی و بڕیاردان دەبێ ئەو قەناعەتە
هەبێ ،کە خۆیان سەربەخۆ بڕیار دەدەن.
ئەگەر قەرار بێ ئێمە لەگەڵ پژاک قسە
بکەین و ئەوان پرسیان لە جێگای دیکە بێ،
باشە خۆمان دەچین و دەگەڵ ئەو جێگایە
ساخ دەبینەوە .بەاڵم ئەو جێگا گەورەیە
مەڕبووتە بە شوێنی دیکە ،ڕێکخراوی
پارچەیەکی دیکەی کوردستانە ،کەوابوو،
دروست وایە ئەو ڕێکخراوانەی لە بەتنی
ئەو جامعە هاتوونە دەرێ ،ئەوان لەسەر
ئەو واڵتە تەسمیم بگرن .ئێمە وەک حیزبی
دێموکراتی کوردستان پێمانوایە هەر
بەشەی کوردستان ،لەگەڵ ئەوەیکە کورد
یەک نەتەوەیە ،عەرزەکەی بەستراوەتە
بەیەک ،کولتوور و فەرهەنگ و داخوازییە
سیاسییەکانی هەموو یەکن ،بەاڵم دەبێ
ڕاستییەک قبووڵ بکەین ،ئەویش ئەوەیە کە
ئەو واڵتە دابەش کراوە ،هەر الیەی کێشە
و مەسایلی مەڕبووت بە خۆی هەیە ،بۆیە
ئێمە پێمانوایە چۆن ئێمە ئیزن بە خۆمان
نادەین نە لە کوردستانی تورکیە و نە
کوردستانی عێراق و نە لە هیچ پارچەیەکی
کوردستاندا دەخیل بین لە کێشەکانی ئەواندا
یا لەسەر مەسائیلی ئەوان قسە بکەین،
ئەگەر کاری خێرمان بۆ بکرێ دەیکەین
دەنا واریدی کێشەکانیان نابین؛ پێمانوایە
بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستانیش هەموو
هێزەکان دەبێ ئەو ئەسڵە دە نەزەر بگرن.
ئایا ڕاستەوخۆ ئەوەتان بە پژاک گوتووە؟
ئەگەر گوتووتانە ،وەاڵمی ئەوان چی بووە؟
بەڵێ پێمان گوتوون ،بەاڵم با من لێرە
وەاڵمی ئەوان نەڵێم و ئەو بەشە بە
خۆیان بسپێرین .ئەوە قسەی ئێمەیە ،ئێمە
حازرین دۆستایەتیان بکەین و کێشەشمان
لەگەڵیان نییە ،بەاڵم ئەگەر قەراربێ لەسەر
چارەنووسی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
قسە بکەین ،لەگەل ئەو هێزانە ساخ دەبینەوە
کە لە بەتنی ئەو جامعەدان .ئەوەش هیچ
بەو مانایە نییە کە ئێمە کێشەیەکمان لەگەڵ
پژاک هەیە یا نادیدەیان دەگرین .زۆرمان
ڕێز و حورمەت بۆیان هەیە و هاتوچۆشمان
هەیە ،بەاڵم بۆ تەسمیمگیریی سیاسی و بۆ
تەسمیمگیری لەسەر ئایندەی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان ،دەبێ ئەو کەسانە تەسمیم بگرن
کە هی ئەو کۆمەڵگەیەن ،ئەگەر ئەوانیش
ئامادە بوون بەو جۆرە بیر بکەنەوە و،
بۆ ڕۆژهەاڵت نوسخەی خۆیان ،بۆخۆیان
بپێچنەوە کە حیزبی دێموکرات و هێزەکانی
دیکەش ئاوان نییە ،هیچ کێشەیەکمان
نەتەنیا لەگەڵ ئەوان نابێ ،بەڵکوو ئەگەر
حیزبێکی دیکەش لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
دروست بێ ،ئامادەی هاوکارین دەگەڵیان.
ئێمە وەک حیزبی دێموکراتی کوردستان
پێمان وانییە ئەو گۆڕەپانە تەنیا هی ئێمەیە
و دەبێ ئێمە تاخت و تازی تێدا بکەین.
بەڵکو هەموو ئازادن و دەتوانن کاری تێدا
بکەن ،بەاڵم دەبێ خۆیان تەسمیم بگرن.
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مێژوو و ڕابردوو یەک نین
حەسەن شێخانی
دەتوانین بڵێین سووژە و ئۆبژە و پێوندیی
ک دێنن .هەر
نێوانیان ،بنەمای فەلسەفە پێ 
فیلسووفێک بە چەشنێک ئەوان پێناسە و،
پێوەندیی نێوانیان شرۆڤە دەکا .لەم بارەوە
بەگشتی سێ مەیل یان هێڵی سەرەکی
لە کاری فەلسەفیدا بەرچاو دەکەون:
١ـ ئۆبژە لە دەرەوە و سەربەخۆ لە سووژە
و لەخۆیدا ،بوونی هەیە و سووژە ڕەنگدانەوە
و وەرگێڕانی مەفهوومیی ئەوە .سووژە زمانی
مەفهوومیی ئۆبژەیە .فەلسەفەی زانستیی
پۆزیتیویزم و ئێمپێریزم لەم چوارچێوەیەدا
جێ دەگرن .لێرەدا پێوانەی ئیعتباری سووژە
و چەمک ،یەکانگیر بوونییهتی لەگەڵ ئۆبژەی
سەربەخۆی دەرەوەی سووژە .ئەمە لەمەڕ
باسی مێژوویی کە بابەتی ئەم وتارەیە ،ڕاستە.
واتە ڕابردوو ئۆبژەیەکە کە ڕووی داوە و
مێژووی موعتەبەر لەگەڵی دێتەوە و لێرەدا
مێژوو لەگەڵ ڕابردوو هاوتا دەکرێ .پێوانەی
ئیعتباری مێژوو هاتنەوەیەتی لەگەڵ ڕابردوو و
ڕووداوەکانیدا .مێژوو دەربڕی دیسکۆرسیڤی
ڕابردوو و ڕەنگدانەوەی ئەوە .مێژوو
تۆماری سادە و ڕاستەوخۆی ڕابردوویە.
ڕابردوو ئۆبژەیەکە کە مێژوونووس وەک
چاوەدێرێکی زاڵ بەسەریدا ،تۆماری دەکا و
دەینووسێتەوە .ناسینی مێژوویی ،ناسینێکی
سەربەخۆ لە سووژەیە و تەنیا واقعیەتی
ڕابردوو تێیدا ڕەنگ دەداتەوە .ئیدیعای
سەرەکیی ئەم هێلە فکرییە ،ئۆبژێکتیویزمی
میژوویە؛ واتە نووسینی مێژوویە لەسەر
بنەمای فاکت و بەدوور و بەدەر لە کاریگەری
و باندۆری زهین و زێهنییەت .ئەم بابەتە
زیاتر شی دەکەینەوە و لەسەری دەوەستین.
٢ـ ئۆبژەی جیا و سەربەخۆ لە سووژە
بوونی نییه .سووژەیە کە ئۆبژە دروست
دەکا و لە نەبوونی سووژەدا ،ئۆبژە بوونی
نییه .ئەم مەیلە دەبێتە سۆبژێکتیویزم و
سووژە دەکاتە خوڵقێنەر و دروستکەری
ئۆبژە و ،بەم پێیە تایبەتمەندیی بوونی
دەستێنێتەوە.
ئۆبژە
لە
سەربەخۆ
٣ـ هێڵی سێهەم پێوەندییەکی دووسەرە
و دووالیەنە و دیالکتیکی لەنێوان سووژە
و ئۆبژەدا وێنا دەکا و نە باوەڕی بە
لەخۆیدابوونی ئۆبژەیە و نە ئۆبژێکتیوبوونی
ئۆبژەش بەتەواوی ڕەت دەکاتەوە و بە
تەواوی بە دروستکراوی سووژەی نازانێ؛
بەڵکوو لە تێگەیشتن ،پێناسە و فۆڕ م بەخشین
بە ئۆبژەدا ،سووژە بەشدار و کاریگەر دەزانێ.
لە هەمان کاتدا ئۆبژەش لە دروستکردنی
سووژەدا ،بەشدار و کاریگەر دەزانێ .نە
سووژە ڕەنگدانەوەی سادە و ڕاستەوخۆی
ئۆبژەیە و نە ئۆبژەش لە بوونی ئانتۆلۆژیک
بێبەشە و بۆ سروشتێکی زێهنی دادەبەزێنرێ.
ئۆبژە لە هەمانکاتدا کە بوونێکی سەربەخۆی
ئانتۆلۆژیکی هەیە ،بە فیلتێری سووژە ،زمان و
چەمکدا تێدەپەڕێ و تایبەتمەندییەکی چەمکی
و گوتاری وەردەگرێ .ئەم هێلە سێهەمەیە
کە بنەمای ئێپیستمۆلۆژیک و مێتۆدۆلۆژیی
نوێی مێژوو پێ 
ک دێنێ و چ بمانەوەێ و چ
نەمانەوێ ،مێژوو خەسڵەتێکی زێهنی ،چەمکی
و تیۆریک وەردەگرێ و لەم ڕوانگەوەیە
کە مێژوو لەگەڵ ڕابردوو ناتوانێ یەک
بێ یان هاوتا بێ .مێژوو تۆماری سادە و
ڕاستەوخۆی ڕووداوەکان نییه؛ ئەوەی کە لە
چ پێرسپێکتیڤێکەوە ،لە دەالقەی کام زێهن،
مەعریفە ،تێگەیشتن و باوەڕ و ئامانجێکەوە،
لێی بڕوانی ،مانایەکی جیاواز وەردەگرێ .واتە
مێژوو مانابەخشی و چەمکسازیی ڕابردوویە.
لەبەر ئەوەی کە هیچ چەمک و کۆنسێپتێک
لەگەڵ واقعیەت بەتەواوی یەکانگیر نییه و
هەمیشە مەودایەک لەنێوان ئەو دووانەدا هەیە،
بەم هۆیە یان بەم پێیە ،هیچ مێژوویەکیش
لەگەڵ واقعیەتی ڕابردوو یەک نییه .هەر
مێژوویەک ئەوپەڕەکەی ڕیوایەتێکە ،کە بە پێی
پشتبەستن بە فاکتە مێژووییەکان و پێکهاتەی
ئارگۆمێنتی و شرۆڤەیی خۆی ،یەکێک لە ئەوی
دیکە موعتەبەرترە .هیچ مێژوویەک خاوەنی
حەقیقەتی ڕەها نییه ،ئەوپەڕەکەی یەکێک لە
«ڕێژیمگەلی حەقیقەت»ە .تازە مێژژو لە یەک
ڕەهەندی گرینگەوە ،لەگەڵ ناسینی ئۆبژەی
حازر و مەوجوود ،جیاوازی هەیە؛ چونکە
لەگەڵ ڕابردوو سەروکارمان هەیە و دەمانەوێ
ڕووادوگەلێک بناسین کە لە ڕابردوودا ڕوویان
داوە و ئێمە شاهیدی ڕوودانیان نەبووین و

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

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

مێژووییشە؛ کە زێهن و کەسایەتیی ئەو،
لە پرۆسەی بەکۆمەاڵیەتیبوونیدا شکڵ
دەگرێ و لەم بارەوە کاریگەریی نەریت،
کولتوور و ڕابردووی بەسەرەوەیە .مرۆڤ
مێژوومەندە .مرۆڤ ڕابردووی خۆیەتی؛ بۆ
نموونە من تەنیا بریتی نیم لە پێکهاتەیەکی
فیزیۆلۆژیکی کە  ٤٠ساڵ لەمەوبەر لە دایک
بووم ،بەڵکوو زۆر واوەتر ،زمان ،کولتوور
و بیرکردنەوەم ،ڕیشەیەکی مێژوویی هەیە
یان کاریگەریی مێژووی بەسەرەوەیە.
لەجێدا خودی زمان و کولتوور و داب
و نەریتەکان ،کە لە کەسایەتیی مندا
بەرجەستەن ،بەرهەمی مێژوون یان
مێژووکردن .ئێستای ئێمە ،ڕابردوومان
دروستی کردووە .مێژوونووسیش منداڵی
ڕۆژگاری خۆیەتی و لە چوارچێوەی ئاسۆی
مەعریفەی سەردەمی خۆیدا و ،لەژێر
کاریگەریی چەمک و پێشداوەرییەکانی
سەردەمی خۆی ،لە ڕابردوو دەڕوانێ و
دەیەوێ لێی تێ بگا .هەر مێژوویەک لە
دۆخی سیاسیی مێژوونووس ،هۆگری
و نۆڕم و بایەخەکانی ئەو ،کاریگەری
وەردەگرێ .ئێمە بە ئاسۆی زانایی،
گوتاری زاڵ و بە گوتەی تامس کۆهێن،
بە ئۆلگووی زانستیی سەردەمی خۆمان،
دەور دراوین .وەک کەسێکی دەوردراو
بە ئاسۆیی زانایی سەردەمی خۆمان ،لە
ڕابردوو دەڕوانین .ئێمە لە ئێستا و لە
داهاتووی خۆمانەوە لە ڕابردوو دەڕوانین.
ڕوانینمان بۆ ڕابردوو ،لە تێگەیشتن و
بیرکردنەوەمان کاریگەریی وەردەگرێ.
هیچ خوێندنەوەیەک ڕەها لە نۆڕم و
بایەخەکانی لێکۆڵەر نییه .واتە ناسینی
ڕابردوو بە فیلتێری زێهندا ،بە فیلتێری
بایەخ و ئەولەوییەتەکانی لێکۆڵەردا
تێدەپەڕێ .لەنێوان ڕابردوو و مێژوو،
فاکتۆری زێهنییەت هەیە .واتە ئۆبژەی
ڕابردوو بە فیلتێری سووژەدا ڕەت دەبێ
و حەتمەن کاریگەری لێ وەردەگرێ .ئێمە
لە دەالقەی ناسین و مەعریفە و شرۆڤەی
خۆمانەوە ،لە ڕابردوو دەڕوانین و بمانەوێ
و نەمانەوێ ،باندۆری لێ وەردەگرێ .لەبەر
ئەوەیە کە دەگوترێ «داهاتوو سەرچاوەی
ڕابردوویە» .ناسینی ئۆبژێکتیڤ و بێالیەن
لە مێژوو مومکین نییه .ڕابردوو بەشێکە لە
پێکهاتەی بوونی ئێمە و ،ئێمە ڕابردوومان
لەگەڵ خۆمان هەیە؛ ڕابردوو ئۆبژەیەک
نیی ه کە لە دەرەوەی ئێمە بێ و ئێمە وەک
چاوەدێرێکی زاڵ بەسەریدا ،بیناسین.
واتە ناتوانین لە خۆمان ،لە بوونمان ،لە
بایەخ ،زێهنییەت ،مەعریفە و کەسایەتیی
خۆمان بێینەدەر (کە هەموویان کاریگەریی
ڕابردوویان لەسەرە) و لە ڕابردوو ڕامێنین.
مرۆڤ بە واتایەک ڕابردووی خۆیەتی.
وەک چۆن ئەگەر بمەوێ بچم ه ههولێرێ،
دەبێ لە کۆیەوە دەست پێبکەم ،بە هەمان
شێوە ،بۆ ناسینی ڕابردوو و نووسینی
مێژووش دەبێ لە زانایی و مەعریفە و
پێرسپێکتیڤی خۆمەوە دەست پێبکەم .ئەگەر
لە هیچ ڕوانگەیەکەوە و تەنیا بە شێوەیەکی
ئۆبژێکتیڤ ،واقعیەتێک وێنا بکەین ،لەوانەیە
بە باشی لێی تێ نەگەین .واتە بۆ تێگەیشتن
لە ڕابردوو نەتەنیا کاریگەریی پێرسپێکتیڤ
و ڕوانگە و ئامانجی لێکۆڵەر چارەهەڵنەگرە،
تەنانەت پێویستیشە .هەروەک ئاماژەی
پێکرا ،مەیلی مێژوونووس ،مەکتەبە
فکرییەکان و میتۆدۆلۆژیی مێژوویی و زمان
و بەربەستەکانی لەسەر ڕیی ئەندێشەدا،
لەسەر تێگەیشتن لە ڕابردوو و نووسینی
مێژوو کاریگەری هەیە .بەڵگە و شیکاریی

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

ـ درآمدی بر فلسفە تاریخ ،مایکل استنفورد ،ترجمە

احمد گلمحمدی ،نشر نی ،چاپ چهارم١٣٨٩ ،

ـ هرمنوتیک مدرن ،گزینە جستارها ،نشر مرکز ،چاپ

دوم١٣٧٩ ،

ـ ایران پیشاسرمایەداری ،تاریخ نظری ،عباس ولی،

ترجمە حسن شمسآوری ،نشر مرکز ،چاپ اول١٣٨٠ ،
ـ شالودەشکنی ،کریستۆفر نوریس ،ترجمە پیام

یزادنجو ،نشر شیرازە ،چاپ اول١٣٨٠ ،

ژماره ٧٣٠
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موجاهیدینی خهڵق و شۆڕشی فهرههنگی

لــە بــەشــی پــێــشــوودا بــاســمــان لــە هــەڵــوێــســتــی حــیــزبــە سیاسییە دیــارەکــانــی
کــوردســتــان لــە هــەمــبــەر کــانــدیــداتــۆریــی مــەســعــوود ڕەجـــــەوی کـــرد .کۆمەڵە
یــەک لــەو حیزبانە بــوو کــە پشتیوانیی لــە کــانــدیــدی موجاهیدینی خەڵق کــرد.
ڕاگــهیــهنــدراوی ڕێــکــخــراوی شۆڕشگێری زهحمهتکێشانی کوردستانی
ئێران (کــۆمـهڵـه) ،س ـهبــارهت ب ه ب ـهشــداری له ههڵبژاردنی سهرکۆماری
هاوواڵتیانی خەباتکار!
ڕێــکــخــراوی ئێم ه ل ـهو ڕێــگــایـهو ه بـ ه ئــاگــاداری هـهمــوو الیــهک ڕادهگ ـهی ـهنــێ ک ه
ئێم ه له ههڵبژاردنی سهرکۆماریدا ،بهشداری دهکهین و دهنگ دهدهیــن ب ه ئاغای
مــەســعــوودی ڕهجـــهوی ،کــانــدیــدای سازمانی موجاهیدینی خـهڵــق .ئاشکرای ه ک ه
بهشداریی ئێمه لهو ههڵبژاردنهدا ،و داوا ل ه هاوواڵتیان بۆ بهشداریی چاالکان ه
و دانی دهنگی موسبهت ب ه ئاغای مهسعوودی ڕهج ـهوی ب ه مانای پهسندکردنی
یاسای بنهڕهتی نییه .بهڵکوو لهبهر بهدیکردنی الیهنهکانی ئهرێنی ل ه بهرنامهکانی
ههڵبژاردنی سازمانی موجاهدینی خەڵق و بۆ کۆکردنهوهی ههمهالیهنەی خهڵکی
ئێران له دهوری بهرنامهیهکی شۆڕشگێڕی ،دێموکڕاتیک و دژی ئیمپڕیالیستییه.
ئێم ه ڕاگهیاندن و شیکردنهوهی خۆمان ،سهبارهت ب ه هۆیهکانی بهشداری ل ه ههڵبژاردن
و ههڵوێستی (کۆمهڵه) ل ه ڕهخنه ل ه کهموکووڕییهکان و ناڕوونیی بهرنامهکانی
ق به ئاگاداری خهڵکانی واڵتهکهمان دهگهیهنین.
ههڵبژاردنی سازمانی موجاهیدینی خەڵ 
سازمانی شۆڕشگێری زهحمهتکێشانی کوردستانی ئێران (کۆمهڵه)()1
12 /10/58
دهفتهری کۆمهڵه_ مههاباد
04421 -2355

پێشمهرگه مهندیل سپییهكان
كامڵبوون
بۆ كۆچی دوایی نهمر مامۆستا مهال
ڕهشید قهرهنی زاد ه دهبێ خوێندنهوهیهكی
تایبهتیمان ههبێ _دهبێ خوێندنهوهیهكی
تایبهتیمان ههبێ_ دهنا لهنگییهك ل ه شرۆڤهی
چهرخی تێكۆشان و خهبات دهكهوێ.
تایبهت،
خوێندنهوهی
ل ه
مهبهستم
دهوری «جیل»ێكی تایبهته ،ك ه سهر
به «چین»ێكی تایبهتن ك ه لێرهدا وهك
«مامۆستایانی ئایینیی جیلی ڕابردوو»
دهتوانین پێناسهیان بكهین .دیار ه بێگومان
ئاست و ڕادهی شوێندانهری و قورساییان
دهتوانێ جیاواز بێ ،دهتوانێ كهسایهتییهكی
نێوبهدهرهو ه (كارهكتێری تایبهت) بێ یان
كهسایهتییهكی ئاسایی (کارەکتێری گشتی).
بهبێ هیچ شك و گومانێك ڕهوتی كامڵبوونی
سیاسی كۆمهاڵیهتیی كارهكتێرێكی تایبهتی،
وهك مامۆستایهكی پلهبهرزی ئایینی ،ل ه
كارهكتێرێكی گشتی وهك فهقێی گوندێكهو ه
دهست پێدهكا و لهم ڕهوتهدا جگ ه ل ه
بارودۆخی سیاسیی كوردستان و بوونی
هێز و الیهنی سیاسی ،بهكگراوندی ئایینی
ڕێبهرانی کاریزماتیکی زاتی بزووتنەوەکان،
بۆ وێنه وهك نهمران شێخ عوبهیدولالی
نەهری ،شێخ سەعید پیران ،سەید ڕەزا،
پێشەوا قازی محەممەد ،مەال مستەفا بارزانی
و ...زۆرترین كارتێكهریی لهسهریان ههبووه.

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

ناسر باباخانی

کە هەرگیز بە دژی دەق قوت نەبوونەوە
و بەڵکوو بەردەوام لە خزمەتی خەباتەکەدا
بوون .بەپێچەوانەی زۆر «کارەکتێری
سەرەکی» کە لەسەر دەسەاڵت زۆر جاران
زەبری کوشندەیان لە خەبات داوە ،ئەوان
هەرگیز گیرۆدەی هێز و دەسەاڵت نەبوون.
بۆ نموون ه ههندێ له مامۆستایانی ئایینی گوند
و شارۆچك ه و شارهكان ب ه مهندیلی سپی و
كهواوپانتۆڵهو ه ڕێك دێن ه خانهی كارهكتێر ه

ه ـهروهک ئاماژهی پێکرا ،مهسعوود ڕهج ـهوی بههۆی دیفاع ل ه ئــازادی و مافی
گهالنی ئێران ،پشتیوانیی باشی لێکرا .بهتایبهت لهالیهن گهلی کــوردەوە .ئیمکانی
سهرکهوتنی ئهو ،ل ه بهربژێرهکانی دیک ه پتر بوو .بۆیه کۆمهڵی فداییانی ئیسالم ل ه
نامهیهکی سهرئاوااڵدا بۆ شووڕای شۆڕش ،دوای البرانی هێندێک له کاندیداکانی
ه بۆخۆیان دهست بهکار دهبن)2( .
کرد .ئهوان نووسیان :ئهگهر واڵمیان نهدرێتهو 
پاشان ل ه ڕێکهوتی  29ی بهفرانباری  ،1358فدائیانی ئیسالم پرسیاریان ل ه ئا .خومهینی
لە بارەی کاندیداکان و بیروڕای ئهوان سهبارهت به یاسای بنهڕهتی کرد .ئهو ل ه
واڵمدا کوتی« :کهسانێکی دهنگیان ب ه یاسای بنهڕهتی نهداوه ،سهالحییهتی سهرکۆمار
بوونیان نییه )3(».بهم شێوهیه ،دهستووری البرانی ئاغای مهسعوودی ڕهجهوی درا .پێگهی كۆمهاڵیهتی
موجاهیدین سهرهتا ڕاگهیاندراوێکی دا ک ه زۆر بهدڵ ئاواڵهیی ،دهستههڵگرتنی مهسعوود ئەگەر قایل بین بەوەی کە گوتاری نەتەوەیی
ڕهجهوی له کاندیداتۆڕیی یهکهمین خولی سهرکۆماریی قبووڵ کرد .ئهو ڕێکخراو ه گەلی کورد لە تەواوی قۆناغەکانی زەمەنیدا
لهو ڕاگهیاندراوهدا ،ئهوپهڕی حوسنی نییهتی خۆی نیشان دابوو و خوازیاری ههرچی گوتارێکی دوورەپەرێز لە ئایین و ئایینزا بووە
باشتر بهڕێوهچوونی ههڵبژاردنی سهرکۆماری له کهش وههوایهکی ئارادا بوو)4(.
لەگەڵ ئەمەشدا نابێ ئەم ڕاستییە چاوپۆشی
بهاڵم ڕووداوهکانی دواتر ،کێشهکانی بهرهو ناکوکیی و بیروڕای جیاوازی پتر برد.
لێبکرێ کە ئەم گوتارە لە ڕەوتی بزاڤی خۆیدا شەڕ بکەین .حیزب [دێموکرات] تێلگڕافێک گشتییەکانهوه .كهواوپانتۆڵ وهك هێمای
بە چاوی ڕێزەوە سەیری ئایینی کردووە .بۆ خومەینی بنێرێ و بڵێ بۆ حوسنی نییەت كوردایهتی و مهندیلی سپی وهك هێمای ئایینی.
ههڵبژاردنی مهجلیسی شووڕا و موجاهیدینی خهڵق
جلوبەرگی کوردی (بەتایبەتی پێچ و جامانە
مهجلیسی شــووڕای میللی ،وهک دهزگــای یاسادانان ،شوێنکی گرینگی دیکهی سووکەئاوڕێک بۆ ڕابردوو ڕەنگە بۆ شرۆڤەی ڕێگا چۆل دەکەین با لەشکر بێتەوە پادگان.
ملمالنێی حیزب و ڕێکخراوهکانی دهسهاڵتدار و دهرهوهی دهسهاڵت بوو .ئهو شوێن ه باسەکەمان یارمەتیدەر بێ .سااڵنی پێشوو ئەگەر پاسدار و ئەرتەش دەستدرێژییان بۆ و کەواوپانتۆڵ و پشتێند وەک نموونە) وێڕای
یهکێک له هێماکانی دێمۆکراسییه و بهشداری گه ل و ههڵبژاردنی نوێنهرانی مهجلیس ئەو کات کە تەکنۆلۆژیا و مۆدێرنیسم کەلێن سەر خەڵک کرد ئەودەم شەڕ دەکەین .با جلوبهرگی ئایینی مامۆستایانی كورد (ك ه
چارهنووسی زۆربهی پێکهاتهی دهسهاڵت و چۆنیهتیی بهڕێوهچوونی دیاری دهکا .بۆ و قوژبنی ژیانی تاک و کۆمەڵی کوردەواری هێزی چەکداری پێشمەرگە بچنە چیا [شاخ] و مهندیلی سپی هێمایهتی) وەک دوو پاژ لە
وێنه :دهتوانین ئاماژ ه به تورکیه و ئیسراییل (وهک دوو واڵتی ڕۆژههاڵتی نێوڕاست) نەتەنیبۆوە ،هەندێ کەسایەتی بە هۆی ببنە پشتیوانی ئێمە لە شار .ئەو دەم ئەوانیش گشتێك بۆ پێناسەیەکی نەتەوایەتی لەبەرچاو
و ل ه عێراقی نوێی دوای 2004دا بکهین .بهاڵم ل ه ئێرانێ مهجلسێکی تایبهتییان دروست جێگە و پێگەی کۆمەاڵیەتییان سەرچاوەی ناوێرن دەست لە شار بدەن( ».الپەڕەی  )١٦٥گیراوە ،واتە ئەگەر چەمکی کوردایەتی وەک
كهوابوو وهك باسم كرد داهێنانی سیستم (گشت) سەیر بکەین دەکرێ جلوبەرگ،
کرد .بهو پێی ه ههم به موجاهیدینی خهڵق ههم بۆ حدکا_که پێشتر باس کرا -ئیزن بڕیار بوون لە ژیانی مرۆڤی کورددا .مەال
نهدرا بچن ه نێو مهجلیسهله .گهلی کورد به دهنگنهدانی به دیاردهی کۆماری ئیسالمی و شێخ و سەید بە باکگراوندە ئایینییەکەیان دهستهواژهی خهباتی شار و شاخ ،بهجۆرێ هی زمان ،ئەدەب ،هونەر ،کلتوور و وەک پاژەکانی
و موجاهیدین ب ه دهنگنهدان به یاسای بنهڕهتی ،بوون ب ه غهیرهخۆیی .جگ ه لهوهی دیارترین سیمای ئەم کەسایەتییانە بوون .شەهید مامۆستا مەال کەریم شاریکەندیی ه ك ه پێکهێنەری ئەم سیستمە شرۆڤەیان بۆ بکرێ
فێلێکی زۆر کرا ،ئیزن به نوێنهرانی کوردی ههڵبژێراویش نهدرا بچن ه مهجلیس .ل ه مرۆڤی کورد بەردەوام گیروگرفتە ئایینی و خۆی مامۆستایهكی ئایینیی پایهبهرزی كورد ه و چەشنی پەیوەندییان بەیەکەوە و دواجار
ڕاستیدا سهپاندنهوهی شهڕ ل ه ساڵی  1359بهسهر کوردستاندا ،بهشێکی لهبهر
کۆمەاڵیەتییەکانی لە چوارچێوەی مێحرابی ك ه ڕاستهوخۆ ل ه ڕهوتی خهباتدا بهشداربووه .لەگەڵ کۆی سیستم دیاری بکەین ،ئەمە هەمان
پشتیوانیی زۆرب ـهی خهلک ل ه نوێنهرانی حیزب و ڕێکخراو ه دێموکرات ،چهپ و
با ل ه ڕوانگهی کارەکتێرە گشتییهكانیشهو ه مێتۆدی پێکهاتەخوازییە کە بۆ شرۆڤەی
سێکۆالرهکان ب ۆ مهجلیسی شووڕای میللی و بهڕێوهبهریی شووڕاکانی محهللی بوو .مزگەوتەکاندا و بە بڕیاری مامۆستایانی
بكهین :دیاردە کۆمەاڵیەتییەکان کەلکی لێوەردەگیرێ.
كارتێكهرییهك ه
ئایینی یەکال دەکردەوە ،یان بۆ چارەسەری سهیری
زۆر گرفتی دیکهی کۆمەاڵیەتی و تاکی پەنای
ئەگەر بە شێوەیەکی هێڵی سەیری
شۆڕشی فهرههنگی و موجاهیدینی خهڵق
ڕووحت شاد مامۆستا
ل ه دوای ههڵبژاردنی مهجلیسی شووڕادا ،دهسهاڵتدارانی پاوانخواز بۆ سهپاندنی ئیسالمی دەبردە تەکیەی شێخ و خانقای سەیدان ،ڕابردووی خەباتی گەلی کورد بکەین لەسەر
مامۆستا مهال ڕهشید قهرهنی زاده وهك
سیاسیی دروستکراوی خۆیان ،ب ه بیانووی «ئیسالمیکردنی زانکۆکان» و پێکهێنانی» واتە ئەم کەسایەتییانە تەنانەت ئەگەر وەک بنەمای «کارەکتێرە گشتییەکانی» بەشدار
یەکیەتیی حهوزه و زانستگە» ،پاکان ه حسێبهکانیان لهگهڵ حیزب و الیهنه سیاسیی تاکیش لەباری ئاوەز و بۆچوون لە سەرووی لە بزووتنهوهی نەتەوەیی کورددا ،دەتوانین مامۆستایهكی ئایینی نیشتمانپهروهر ل ه
و کهسانی جیابیر و نامهزههبی دهست پێکرد .مامۆستا و خوێندکارێکی زۆر گیران ،کۆمەاڵنی خەڵکیش نەبوایەن وات ه وهك هەندێ لە تایبەتمەندییەکانی ئەم کارەکتێرانە كارهكتێرێكی گشتی ڕا بوو ب ه كارهكتێرێكی
بهلێشاو «پاکسازی» کران و ڕەوتی چونهدهرهوهی مێشکه باشهکان دهستی پێکرد .كارهكتێرێكی گشتی ،پێگە کۆمەاڵیەتییەکەیان بە شێوەیەکی مۆرفۆلۆژیک دیاری بکەین تا تایبهتی ،ك ه كوردبوون الی ئهو ببوو به بایهخێكی
دەبەخشین .لە هەناوی ئەم بیچمانەدا ،چەشنێ تیپ دیاری نهگۆڕ ،بۆی ه دهسهاڵت ههرگیز نهیتوانی ئهو
پێ
تایبەتی
زانکۆکان بۆ مــاوهی پتر له سێ ساڵ داخــران .پێکهاتهی خوێندکاریی دهوڵهتی جێگەیەکی
ب ـهنــاوی «تحکیم وح ــدت» _وهک بــاس کــرا_ وهک «شمشیری دامۆکلێس»ی
بکەین کە وەک سەربازی ون ژیان و تەمەنیان ڕووح ه یاغیی ه كهوی بكا( .نموونهی بهرههست
ئیسالمی لهسهر سـهری جیابیرانی زانستگەکان حاکم کــران .دوای داگیرکردنی «كارهكتێری تایبهت» و «کارەکتێری گشتی» بوو بە سووتەمەنی و ئاوردووی شۆڕش .و عهینی یهكجار زۆرن كه چۆن بهرههڵستی
باڵوێزخانهی ئهمریکا ک ه وهک شۆڕشێکی گهورهتر له ڕاپهڕینی گهالنی ئێران،
کارەکتێرە گشتییەکانیی بەشدار لە سیستم بۆتهوه ).دهكرێ مامۆستا مهال ڕهشید
ناودێر کرا ،ئهوهش بهناوی شۆڕشێکی فهرههنگی و لهڕاستیدا ،داسهپاندنی بیری با له كارهكتێری تایبهتهو ه دهست پێبكهین
ئیسالمی سیاسی و بێ نێوهرۆککردنی زانستگەکان و کتێب ه دهرسییهکان کاری ك ه ههندێ جار شوێندانهرییان دهگات ه بزووتنهوهی كوردی بە کێ دەگوترێ؟ لە قهرهنی زاد ه و كهسانی وهك شههید مامۆستا
پێکرا .ئهگهر شێوە جیهادی یهکهم ،دژی خهڵکان لە کوردستان بۆ داسهپاندنی ئاستێك ك ه دهبن ه خاوهنی یهكێ ل ه كلیل ڕاستیدا ئەم کارەکتێرانە سەر بە کۆمەڵگهی مەال کەریم شاریکەندی ،شههید مامۆستا مهال
دهسهاڵتی کۆماری ئیسالمی ،خوێنڕشتن ،وێرانی ،گیران و ئهشکهنجه و دهربهدهری وشهكانی گوتاری نهتهوهخوازی .به هێنانی سوننەتیی کوردستان و جیلەکانی ڕابردوون محهممهد ڕهبیعی ،مامۆستا مەال کریم فیدایی،
ل ه بهشێک له پێکهاتهی جوغرافیایی ئێرانی ب ـهدوادا هات؛ جیهادی دووی ـهم یانی نموونهیهك باسهك ه زیاتر شی دهكهمهوه :کە وەک ناوێکی تایبەت لە ڕەوتی خەباتدا مامۆستا مەال مهحموود سالكی ،مامۆستا مەال
جیهادی زانستگەییش ،مێشکی بههێزی زانستیی تووشی زیانێکی گ ـهوره کرد .یەکەم جار لە بەرگی ٦ی بیرەوەرییەکانی نادۆزرێنەوە و نابیندرێن و تەنانەت هەندێ ئەحمەد عەبباسی ،مامۆستا مەال عەزیز تەئێد و...
موجاهدینی خهڵقیش زهبرێکی زۆر به ژانی ل ه هێرش و جیهادی زانستگەیی لێ نهمر کەریمی حیسامی ()١٩٧٩دا چاوم بە جار لە مێژووی زارەکیشدا ونن ،بۆیە دەکرێ وهك پێشمهرگ ه مهندیل سپییهكانی كوردستان
درا .چهند کهسی کــوژرا ،دهیــان کهسی بریندار و س ـهدان کهسی خوێندکاریشی دەستەواژەی «خەباتی شاخ و شار» کەوت .بڵێین بە نیسبەت خودی خەبات وەک دەق ،ناوزهد بكهین ،ڕوو ل ه خهڵك و لهگهڵ خهڵك و
زیندانی کــران .ئهو ڕێکخراوهی ه سهبارهت بهو ڕووداو ه تاڵ ه دهنووسێ :به پێی مامۆستا حیسامی باس لەوە دەکا کە لە ئەمان خودی پەراوێزن ،بەاڵم پەراوێزێک پشت ل ه دهسهاڵتی سیاسیی كۆماری ئیسالمی.
گهاڵڵهیهگ ل ه مانگی ڕهشهممهی []1358دا ،قهرار بوو ،ئهنجومهن ه ئیسالمییهکان
وهک ئههرۆمی سهرهتایی بهکار بێنن .لهژێر ئاڵوگۆڕی نادروستی سیستمی
درێژەی:
زانستگەیی و ئینقالبی فهرههنگی ،هـهوڵــی گێرهشێوێنی و بـ ه خــاک و خوێن
«دیالۆگی ڕەخنەگرانە»و»گۆڕینی ڕەفتاری ڕێژیم» سووڕانەوە لە بازنەیەکی پووچدا
کێشانی زانستگەکان درا ههتا ههنگاوهکانی پیالنهکانی دوای ــی خــۆش بکهن.
لـهو ڕێگایهدا ،ههوڵی ئهنجامدانی پیالنی جــۆراوجــۆری کۆنهپهرستانهیان دا)5(.
د .ئایهت له قسهکانی نێو کاسێتدا ،دهڵێ« :ئێستا مامۆستاکانی غهیرهموسوڵمان ئەگەر باس لە هۆکارەکانی سەرنەکەوتنی پێوەندی ڕاستەوخۆی بە بەرژەوەندییەکانی بە پێچەوانە چاوەڕوانییەکان دەبینین کە
دهب ــێ پــاکــســازی بــکــرێــن .ئێم ه مامۆستای غ ـهیــر ه ئیسالمیمان نـــاوێ ،بچن ل ه ئەم سیاسەتانە بەرانبەر بە ئێران بکەین ،هەردوو الیەنەوە هەیە کە لە سیاسەت ئورووپاییەکان چۆن بە گەرمی پێشوازییان لە
شوێنێکی دیــکـ ه ک ــارێ بــک ـهن .بههیچ شــێــو ه ئــیــزن ب ـه کۆمۆنیستهکان ن ــادرێ .لەگەڵ ئەوەیکە کەس ناتوانێ حاشا لە ب 
ێ و دنیای دیپلۆماسیدا ئەمرێکی تەبیعییە .حەسەن ڕووحانی ،سەرکۆماری ئێران کرد.
دهمێنێتهو ه موجاهیدهکان کـه عینوانی ئیسالمیان هـهیـه .ئهوانیش ب ـهکــردهو ه مەسئولییەتیی ئەم ڕێژیمە و سیاسەتە
هەر لە جەریانی ئەم سەفەرەدا بوو کە
پێشیان دهگیرێ و ئیزنیان پێ نــادرێ ئیسالمی بهو جۆرهیان بوێ .زانستگاکان دواکەوتوو و دوژمنکارانەکانی بەرانبەر بە
دواقسە بە نموونەیەک:
نوێنەرانی پارلمانی ئورووپا ئیزنیان بە
دهبـــێ دابــخــرێــن و ب ـهرنــام ـهکــانــی داه ــات ــوو،ک ــردوهک ــان ــی خـهڵــکــی لــ ه بهستێنی خەڵکەکەی خۆی و کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی
لەم ڕۆژانەدا کە زیاتر لە  ٨مانگە بانکی سەرمایەگوزاریی ئورووپا دا کە
ئیدئۆلۆژی و ئیسالمی کردندا ،دهچێت ه پێشێ .ئهوه چوارچێوهی مهسهلهکهیه )٦(.و هەروەها تێرۆریستپەرەوەربوونی بکا ،بزووتنەوەیەکی ئێعترازی لە ئێران بەرانبەر هاوکارییەکانی لە گەڵ ئێران دەست پێ بکاتەوە!
سەرچاوەکان
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بەاڵم هۆکاری دیکەی ڕاست جۆری رەفتاری
کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی و دەوڵەتانە بەرانبەر
بەم رێژیمە .ئەوان قەت نەیوانتوانیوە هەڵوێست
و سیاسەتێکی لێبڕاو بەرانبەر بەم ڕێژیمە
بگرنەبەر .نە ئەوەیکە نەیانتوانیوە ،بەڵکوو ئەگەر
واقعبینانە سەیری پێوەندییەکان بکەین باشتر
وایە بڵێین نەیانویستووە ئەوە بکەن .هەر ئەمەیش

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

بۆیە پێویستە وەک خۆی سەیری پێوەندیی
واڵتان لەگەڵ ئێران بکرێ و پێمان وانەبێ
ئەوەی بە ڕواڵەت بە یەکی دەڵێن و وەک
بەربەرەکانێیەکی دوژمنکارانە بەرانبەر بە
یەک ڕادەوەستن ،لە پشتی پەردە و لەسەر
سازان لە سەر بەرژەوەندییەکانیشیان ڕاست
بەم جۆرە بن کە ئێمە ئارەزووی دەکەین.

ژماره٧٣٠:
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سیاسەتی ڕووهەڵماڵڕاوانەی ئاڵمان
بەرامبەر بە ئێران
ئارۆن کلیگمەن
و :کەماڵ حەسەنپوور

ئاڵمان لــە چــاو گشت واڵتیکی کۆمەڵگەی ئــازاد
بەڕاستی پێویست بــوو ،ئــەرکــدار بــوو هەڵوێستێکی
بە هێز و یەکگرتووی بەرامبەر بە ڕێژیمی قاتڵی
ئــێــران هــەبــێ .ســـەرەڕای ئەمە بەرلین ،کــە بۆخۆی
مەینەتبارییەکی زۆری بە دەست ڕێژیمێکی لەم چەشنە
چەشتووە ،لە پشتیوانیکردنی ویالیەتە یەکگرتووەکان
بۆ بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ کۆماری ئیسالمیی ئێران،
کە هەوڵی لەنێو بردنی ئیسڕائیل دەدا ،خۆی پاراستووە.
لە کۆتایی حەوتووی ڕابردوودا ،هەواڵەکان ئاشکرایان
کــرد کە بەرلین بەتەمایە ڕێگا بە ئێران بــدا کە بە
کەڵکوەرگرتن لە بانکی بازرگانیی ئورووپایی_ئێرانی
لە هامبورگ  ٣٠٠میلیۆن یورۆ پارەی نەغد بنێرێتەوە
بۆ ئێران تا خۆ لە ئابلۆقەکانی ویالیەتە یەکگرتووەکان
کە بە زوویی دەسەپێندرێن دەرباز بکا .کاربەدەستانی
ئیسڕائیلی و ئامریکایی نیگەرانی ئــەوەن کە ئێران،
سپۆنسەری سەرەکیی تێرۆریزم لە دونیا ،لەم پارەیە
کەڵک بۆ ئامانجی تێرۆریستیی وەرگــرێ( .بێگومان
ئــەم ئێرانییەی کــە ئــەم کــارە جێبەجێ دەک ــا ،عەلی
تەرزەلی ،کاربەدەستێکی پایەبەرزی بانکی ناوەندیی
ئێران ،لەبەر پشتیوانیی لە گرووپە تێرۆریستییەکان
لە لیستەی ئابلۆقەی ویالیەتە یەکگرتووەکان دایە).
بەڕێوەبەرایەتیی ترامپ هەوڵ دەدا پێش بە ئاڵمان
بگرێ کە ڕێگا بە تاران بدا ئەم پارەیە بگوێزێتەوە.
ڕیچارد گرێنێل ،باڵوێزی ویالیەتە یەکگرتووەکان
لــە ئــاڵــمــان ،داوای لــە بەرلین کــرد کــە لــەم ب ــارەوە
بڕیاری ڕوونــی هەبێ ،بــەاڵم داواکارییەکە لە الیەن
یوهان وادێــفــول ،جێگر ســەرۆکــی پارلمان ســەر بە
حیزبی کۆنەپارێزی ڕاوێــژکــار ئانگێال مێرکڵ ڕەت
کرایەوە .بەگوێرەی ڕاپۆرتی رۆیترز وادێفول گوتی
پارە گواستنەوەکە «ئەگەر بە گوێرەی یاسا ئەنجام
بــدرێ لــەبــەر هــۆکــاری سیاسی پێشی پێناگیرێ»،
کە ئەمە ڕەنگدانەوەی هەڵوێستی کابینەی مێرکڵە.
نەخشە ئێرانییەکە دەتــوانــێ یاسایی بــێ ،کە دەبێ
لێی بــکــۆڵــدرێــتــەوە ،بـــەاڵم بــەبــێ لــەبــەر چاوگرتنی
ئەمە ،شتێکی بێشەرمانە و مەترسیدارە کە ئاڵمان
لە جیات پێشگرتن ،ئاسانکاریی بۆ ئــەم شتە بکا.
بــەرلــیــن هــەوڵــی پەیتاپەیتای داوە کــە درێـــژە بە
هەڵگرتنی ئابلۆقە لەسەر ئێران بــدا ،کە ئەمە پێش
بــە ویالیەتە یەکگرتووەکان دەگ ــرێ کــە پاشەکشە
بە دڕندەیی و شەڕەنگێزیی کۆماری ئیسالمیی بکا.
بازرگانانی ئاڵمانی دوای ڕێککەوتنە ئەتۆمییەکە ،کە
بە فەرمیی پێی دەڵێن بەرجام ،و لە  ٢٠١٥واژۆ کرا،
سەرڕێژیان کردە ئێران ،کە دەوڵەتی ئاڵمانیش گەلێک
حەزی لە باشترکردنی پەیوەندییە دووقۆڵییەکەیان
بوو .پاش ئەوەی کە سەرۆک کۆمار ترامپ لە مانگی
مای کشانەوەی ویالیەتە یەکگرتووەکانی لە ڕێککەوتنە
ئەتۆمییەکە ڕاگەیاند ،بەڵێنی دا کە سەرلەنوێ ئابلۆقە
هەڵگیراوەکان لە سەر ئێران لە ماوەی ڕێککەوتنەکە
بسەپێنێتەوە ،ئاڵمان لێبڕاوانە هەوڵی داوە ڕێککەوتنەکە
بپارێزێ و درێــژە بە بازرگانیکردن لەگەڵ کۆماری

ئیسالمیی بــدا .مانگی ڕابــردوو دەوڵەتی ئاڵمان
بــەڕێــوەبــەریــیــەکــی تــایــبــەتــیــی دامـــەزرانـــد _کــە
وەزارەتـــی ئــابــووری وەک «شوێنی پەیوەندیی
لەگەڵ ئێران» باسی لێوە کرد -بۆ ڕێنوێنیکردنی
ئەم کۆمپانیایانە کە نیگەرانن بازرگانیکردن لەگەڵ
ئێران لەوانەیە ببێتە هــۆی ئابلۆقەی ویالیەتە
یەکگرتووەکان .وەزارەتــەکــە دووپاتی کــردەوە،
هــەر وەک مێرکڵ ئــەم حــەوتــووە هەمان کاری
کرد ،کە ئاڵمان بە سووککردنی ئابلۆقەکانی سەر
ئێران وەفادارە .مێرکڵ ئەمەشی دووپات کردەوە
کە کۆمپانیاکان دەبــێ بۆخۆیان بڕیار بــدەن کە
ئاخۆ دەیانهەوێ لە ئێران وەبەرهێنان بکەن ،بێ
ئ ــەوەی کــە بچووکترین ئــاســەواری هەڵوێستی
سەختگیرانەتر بەرامبەر بە ئێران نیشان بدا.
ج ــەم ــس ــەرن ــم ــای ئــەخــاقــیــی ئ ــاڵ ــم ــان چیتر
بــەرەو بــاکــوور نییە .ئــەو لە جیات لە ویالیەتە
یەکگرتووەکان ،پشتیوانیی لە تێئۆکراسی ئێران
دەکا ،ڕووحی خۆی قوربانیی دەکا .لەبەر چی؟
ب ــەرژەوەن ــدی ــی ئ ــاب ــووری وێــنــاچــێ هــانــدەری
سەرەکیی بێ ،سەرەڕای ئەوەی کە گەلێک هەواڵنێر
و توێژەر ئیددیعای پێچەوانەکەی دەکەن .هەرچی
بــێ ،هــەنــاردە و هـــاوردەی ئاڵمان لەگەڵ ئێران
دڵۆپەیەکی دەریای کۆی گشتیی بازرگانییەکەیەتی
( ٠،٢٧و  ٠،٠٣٢لە سەد لە  ٢٠١٧دا ،بە نۆبە).
شــیــکــردنــەوەیــەکــی دیــکــە بــۆ ڕەفــتــاری ئاڵمان
تووڕەییەکەیەتی بەرامبەر بە ترامپ .داواکاریی
ترامپ لە ئەندامانی ناتۆ ،بە تایبەتی ئاڵمان ،کە
پــارەی زۆرتــر سەرفی بەرگریی بکەن بێگومان
بەرلینی دڵڕووشاو کردووە ،هەر وەک گومروکی
سەر پۆاڵ و فافۆن کە هەناردەی ئامریکا دەکرێ
و دوژمنایەتیی گشتیی بەرامبەر بە بازرگانیی
ئــازاد .زۆربــەی ڕێبەرانی ئوروپای خۆرئاوا لە
تــرامــپ بــێــزارن ،هیچیان لــەمــەدا ناگەنە مێرکڵ
و هاوکارەکانی .الم وایە ئــەوان لە پشت دەرگا
داخــراوەکــانــدا دەڵــێــن« :هـــاوڕێ بــەڕێــزەکــەمــان
ب ــاراک بــۆ کــوێ چـــووە؟» ،پێیان وایــە ئــاکــار و
ناسیۆنالیزمی ترامپ ساویلکانە و دواکەوتووانەیە.
جگە لــەمــە ،ڕێــبــەرانــی ئــورووپــا چــوونــەدەرێــی
ئامریکا لە ڕێککەوتنی لەگەڵ ئێران وەک زلـلەیەک
لــە الچ ــاوی خــۆیــان سەیر کــرد ،کــە جەسوریی
ئەوانی بۆ نەچوونە ژێر باری دەمەدەمی مەزاجیی
واشینگتۆن و ترسی ئابلۆقەکانی بــردە ســەر.
شیکردنەوەی سێهەم زۆرت ــر ئاریشییە .ئەو
دەگ ــەڕێ ــت ــەوە بــۆ نــەبــوونــی هــێــزی ســەربــازیــی
ئاڵمان و قبووڵنەکردنی ئەوەى ڕەوایە کە هێزی
سەربازیی دەتوانێ و دەبێ بۆ چارەسەر کردنی
ناکۆکییە ناونەتەوەییەکان کەڵکی لێوەرگیرێ.
ئەمە باوەڕێکی قووڵە لە هەندێک بەشی ئووروپا،
بە تایبەت ئاڵمان و یەکیەتیی ئورووپا ،کە وتووێژ
و ئاشتی لە ڕێگای بازرگانی و شێوازی دیکەی

بــەســتــراوەیــی ئــابــووری ،گەشە دەک ــەن و تاکە
ڕێگای چارەسەرکردنی ناکۆکییەکان لە نێوان
واڵت ــان ــە .دەســتــکــەوتــی مــەزنــی ســیــاســی ،وەک
بەرجام ،جایزەی هــەرە نایابی ئەم بۆچوونەیە.
دیپلۆماسی لەنێو بیرۆکراتە پێشکەوتووەکان،
بە گوێرەی ئەم جیهانبینییە ،ڕێگایەکە بۆ دوور
کردنەوەی ناکۆکیی ،بۆ پێشگرتن بە هاتنە ژووری
ئەو وەحشییانەیە _ ئەوانەی کە بــاوەڕیــان بە
دەسەاڵتی ڕەقە _ کە لە دەروازەی شار نەیەنە
ژوور .تــێــۆریــی بــنــاغــەدانــەری ئ ــەم سیستەمە
بۆچوونە ئەمەیە کە هەموو کەس ،قەی ناکا چەند
دوژمنکار ،بە کەلوپەل ،خزمەتگوزاریی ،کافە و
پارەی خۆرئاوایی ،وەسوەسە دەبن .کەوابوو پیاوە
ڕەقەکانی ئێران لە کۆتاییدا چەکەکانیان دادەنێن ،لە
جیاتان کەیفە بە مۆدەکانی ئورووپا هەڵدەبژێرن.
بێگومان ئەمانە گشتی قۆڕییاتە ،بەاڵم بۆ ساتێک
گومانت نەبێ کە ڕێبەرانی ئاڵمان باوەڕیان پێیەتی،
چونکە ئەگەر ڕاســت نەبێ ،کــەوابــوو ئاڵمان لە
شانۆی سیاسەتی جیهانییدا هیچ دەسەاڵتێکی نییە،
النیکەم بۆ چارەسەری بابەتە هەرە گرینگەکان.
ئاڵمان ،وەک واڵتانی دیکەی ئورووپا ،بەم قسەیە
داکۆکی لە سیاسەتەکەیان بەرامبەر بە ئێران دەکا
کە تەنیا جێگرەوەی بەرجام و ســازش ،شەڕە.
بەاڵم ئێران ،وەک هەر دەسەاڵتێکی رێویزیۆنیستی
دیکە ،ئەگەر بەرەوڕووی نەوێستییەوە ،پشتگەرمتر
دەبێ .ئەمە گشت شەڕانگێزییەکی ئێران دەگرێتەوە،
لە بەرنامەی ناوکیی ،تا سەرکوتکەریی نێوخۆیی،
تا دەســتــوەردانــەکــەی لە ڕەشەکوژیی سورییە.
وێدەچی ئاڵمان بە گاڵتەجاڕیی هەڵوێستەکەی
بەرامبەر بە ئێران نەزانێ .مێرکڵ زۆر خێرا بوو
لە وەرگرتنی کــۆڕەوی پەنابەری سورییەیی –
سیاسەتێکی جوامێرانە هەرچەند هەڵە – پێش
ئەوەی کە لە بڕیارەکەی پاشگەز بێتەوە .لەگەڵ
ئەوەشدا دەوڵەتی مێرکڵ بە حەزەوە ڕێککەوتنی
بازرگانیی لەگەڵ ئێران واژۆ دەکا ،ناڕاستەوخۆ
پشتیوانیی لە ڕێژیمێک دەکا کە سەرسەختترین
پێشتیوانی ماشێنی شـــەڕی ســــەرۆک کــۆمــار
بەشار ئەلئەسەدە؛ کە لە پلەی یەکەمدا بووە
هۆی ئەوە کە پەنابەران بــەرەو ئوروپا ڕابکەن!
بەرلین دەرفــەتــی بەدەستەوەگرتنی ڕێبەریی
جیهانیی لە ڕووبــەڕووبــوونــەوە دژی ئێران و
وەستانەوە دژی دیکتاتۆریی ڕاستەقینەی هەیە.
بۆ ئــەم مەبەستە ،ئاڵمان پێویستە دژی ڕێژیم
بوەستێتەوە و پشتیوانی لە خەڵکی ئێران بکا کە
دژی ڕێژیم خۆپیشاندان دەکــەن .ئەمە بە مانای
پشتیوانی لە ئــازادی و مافەکانی مرۆڤە ،نەوەک
دۆستایەتی بــەدرۆ .ئاڵمانییەکان دەبێ هەروەها
پرسی ئێران لە پرسە جێی ناکۆکییەکان لەگەڵ
ترامپ جیا بکەنەوە بۆ ئەوەی کە کاریگەربوونی
ئابلۆقەکان مسۆگەر بــێ ،بــۆ ســنــووردارکــردن
و لــە کۆتاییدا پــاشــەکــشــەکــردن بــە زێــدەڕۆیــیــە
ئیمپێریالیستییەکانی ئــێــران لــە ســەرانــســەری
خــۆرهــەاڵتــی ناڤین ،و بــۆ دڵنیا بــوون لەمە کە
ئــێــران هەرگیز نەبێتە خــاوەنــی چەکی ناوکیی.
ئاڵمان دەبێ بە هەمان شێوە بەرامبەر بە سیاسەتی
لەڕادەبەدەر دژە جوولەکەی ئێران بوەستێتەوە،
لــەنــێــویــانــدا حــاشــاکــردن لــە کــۆمــەڵــکــوژکــرانــی
جولەکەکان و بڕیاری لەنێوبردنی ئیسڕائیل .پتر
لە  ٧٠ساڵ پێش ئێستا ،شەش میلیۆن جوولەکە لە
ڕەشترین بڕگەی مێژووی مرۆڤایەتییدا قوربانی
کــران .ئاڵمان ئەرکێکی ئەخالقیی هەیە کە دڵنیا
بێ کە داوای ئێران بۆ لەنێوبردنی شەش میلیۆن
جــوولــەکــەی دیــکــە هەرگیز وەڕاســـت نــەگــەڕێ.

ی وهبهرهێنانی ئورووپا:
سهرۆكی بانك 
سهرمایهدانان ل ه ئێران مهترسیداره

ی وهبهرهێنانی
ی بانك 
وێرنێر هویهر ،سهرۆك 
ئورووپا ڕایگهیاند ك ه سهرمایهدانان و کاری
ن له ئێران و چاالكیی نێودهوڵهتیی
وهبهرهێنا 
مهترسییهوه.
كهوتووهت ه
بانك ه
ئهو
ی
بانك 
ی
سهرۆك 
هویهر،
وێرنێر
پرێس
ل ه
ئورووپا
سهرمایهگوزاریی
ڕایگهیاند
برۆكسێل
ل ه
کۆنفڕانسێکدا
ی ئێم ه ل ه بهرجام،
ی پشتیوانیكردن 
«سهرهڕا 
ئێران شوێنێکی گونجاو نییه بۆ ئێم ه ههتا
چاالكیی تێدا بكهین و نرخیشی بۆ بدهین».
ی
ی وهبهرهێنانی ئورووپا ك ه باسك 
بانك 
سهرمایهدانانی یهكیهتیی ئورووپایه  ،نیگهران ه
لهوهی هاوكاریی ئێران و ئهو بانك ه لهالیهن
ئهمریكاوه كهوتووهت ه مهترسییهو ه و
ی ئهو بانك ه
كاریگهریی لهسهر ههموو لقهكان 

ی
سهراسهر 
ل ه
داناوه.
جیهاندا
ڕۆیتێرز ڕایگهیاندو ه
ی
ئهو ه 
سهرهڕای
یهكیهتیی ئورووپا
ی
ی پاراستن 
ل ه ههوڵ 
بهرجام دایه ،بهاڵم زۆربهی شیركهت و
ی واڵتانی ئورووپایی ل ه ترسی
بانكهکان 
ی ئهمریكا یان ل ه ئێران كشاونهتهوه ،یان
سزا 
ی بهرچاو كهم
چاالكییهكانیان ب ه شێوهیهك 
ی ئهو ه دهكرێ ك ه
كردووهتهوه؛ بهاڵم شیمان ه 
ی
ی وهبهرهێنانی ئورووپا كه مهقهڕهكه 
بانك 
ی
ی گهمارۆكان 
له لۆگزامبورگه ،پێبهند 
ی ئیسالمیی ئێران بێ.
ئهمریكا دژی كۆمار 
ی
ئهعزهم 
سهدر
مێركێل،
ئهنگێال

ئاڵمان پێشتر ڕایگهیاندبوو ك ه ههموو
ئهو شیركهت و بانكان ه ئازادن ك ه بڕیار
لهسهر مانهو ه یان كشانهو ه ل ه ئێران بدهن.
پاش ئەوەی
نیزیکەی دوو حەوتوو
نوێنەرانی پارلمانی ئورووپا دەنگیان بە
گەاڵڵەیەک دا ،کە بانکی وهبهرهێنانی ئورووپا
هاوکاریی ئیران بکا ،بەاڵم سەرۆکی ئەو بانکە
ئاشکرای کردو ه ک ه ئەوان وای بە باشی
نازانن هیچ هاوکارییەکیان لەگەڵ ئێران ههبێ.

مامۆستا مهال حهسهن دزڵی

عادڵ مەحموودی

ههورامان زێد و نیشتمان و ژینگهی کۆمهڵێک گهورهپیاو ه ک ه ڕهنگبێ ناویانمان نهبیستبن،
ئهگهرچی ناوبانگی جیهانیشیان ههیه .مهال حهسهن دزڵی که ل ه زانکۆی ئهلئهزههری
میسر پلهی مامۆستایهتی بوو ه و وانهبێژی ئهم زانکۆ ئیسالمییه بوو ،یهک لهوانه.
مامۆستا مەال حەسەن دزڵی لە ساڵی ١٢٣٣ی هەتاوی لە ئاوایی (وەیسیا)ی سەربە
هەورامانی تەخت لەدایک بوو .حەسەن کوڕی مەال محەممەد کوڕی حەمەڕەزایە و
خەڵکی ئاوایی (دزڵی)ن و مەال محەممەد مامۆستای ئاوایی وەیسیا بوو .دایکی حەسەن
ناوی شاپەروەرە و مەال محەممەد و شاپەروەر هەردوکیان لە خێڵی مەردۆخییەکانن
و جێپەنجەی مــەردۆخــیــیــەکــان لــە ســەراســەری کــوردســتــانــدا دی ــار و ڕەنگینە.
حەسەن لە تەمەنی شــەش ساڵیدا لە خزمەتی مــەال محەممەددا ،واتــە باوکی
دەست بە خوێندنی پەرتووکە سەرەتاییە باوەکانی ئەوکات دەکا و دوای ماوەیەک
بۆ درێــژەدان بە فێربوونی زیاتر دەڕوا بۆ ئاوایی دەگاشێخانی شامیان و حاجی
شێخ یۆسفی مەردۆخی و بۆ ماوەی چەند ساڵێک لهوێ دەمێنێتەوە و زانستەکانی
سەرف و نەحو و مەنتێق دەخوێنێ .دواتــر بۆ دەوڵەمەندترکردنی زانستی خۆی
ڕوو دەکاتە ناوچەی موکریان و بۆ ماوەیەکی زۆر لە شارەکانی شنۆ و الهیجان
و گوندەکانی ئەو ناوچەیە دەمێنێتەوە و لە خزمەتی زۆر لە زانا بەناوبانگەکانی
ئەو ناوچەیەدا درێــژە بە خوێندنەکەی دەدا و خۆی پێدەگەیێنێ .فهقێ حهسهن
دواتر دەگەڕێتەوە بۆ هەورامان و لەوێوە ڕێگای باشووری کوردستان دەگرێتە
بەر و ،ڕوو لە ناوچەی شــارەزوور دەکا و بۆ ماوەیەکیش لە گوندەکانی دۆڵکانە
و سەنگان دەمێنێتەوە .دوای ماوەیەکیش مانەوە لەو ناوچەیە ناوی مەالی گەورە
دەبیسێت کە لە شاری هەولێر دەبێ ،ئەوجار ڕێگای هەولێر دەگرێتە بەر و دەچێ
بۆ ئەوێ بۆ ماوەی ساڵێکیش لە خزمەتی ئەو زاتهدا دەمێنێتەوە و دوای گهشتێکی
دیکهی مهالیانه بۆ دەڤــەری بــارزان و سلێمانی و گهڕانهوه بۆ ناوچەی موکریان
و چــوون بۆ بیارە ،سهرلهنوێ دهچێتهوه هەولێر و لە خزمەتی مــەالی گــەورەدا
دوایــیــن پلەکان دەبــڕێ و لهسهر دهستی ئ ـهو بــڕوانــامــەی مەالیی وەر دەگــرێ.
مــامــۆســتــا مـ ـهال حــهســهن لــە مــــاوەی خــوێــنــدنــەکــەیــدا شــارەزایــیــهکــی زۆر لە
شێعر و ئەدەبیاتی ک ــوردی و فــارســی و عــەرەبــیــدا پــەیــدا دەکــا و هــەروەهــا بە
هــۆی ئـــەوەی کــە لــە زۆربـــەی نــاوچــە جــیــاوازەکــانــی کــوردســتــانــدا خوێندبووی،
ل ــە ه ــەم ــوو زاراوەکــــــــان کــوردیــیــەکــانــدا ش ــارەزای ــی ــەک ــی تــــــەواوی ه ــەب ــووە.
مامۆستا مەال حەسەن بە وتەی مامۆستا هەژار یەکەم شاعیری کورد بووە کە
شێعری بۆ پێکەنین نووسیوە و مامۆستا قانێعیش دەڵێ ئەگەر ئهمن بەقەد مەال حەسەن
توانای شێعریم لە سەرەوە بووایە ئەوا دەرد و مەینەتییەکانی نەتەوەکەمم دەگەیاندە
هەموو جیهان .هەروەها مامۆستا هێمنیش دەڵێ کاتێکە شێعرەکانی مەال حەسەنم
بیستن هەتا دوو سێ ڕۆژ زۆر کەیفخۆش بووم بهو ه کە وەها شاعێرێکیشمان هەیە.
ســـــــوار ه ئ ــی ــل ــخ ــان ــی ــزاد ه لـــــهبـــــارهی ئـــــهو زاتــــــــهوه دهڵـــــــێ :کــــــورد شــاعــیــر
هـ ـهس ــت ن ــاس ــک و جــهفــهنــگــی وهک مــــهال حــهســهن ــی بـــهخـــۆیـــهو ه نـــهدیـــوه.
مــامــۆســتــا تــەنــیــا دیـــوانـــە شــێــعــرێــکــی هــەیــە ک ــە بـــاو کــرابــێــتــەوە ،بــــەاڵم لە
سۆنگەی زانستەوە ئــەوەنــدە پایەبەرز بــووە کە زۆرب ــەی زانــا بەناوبانگەکانی
کــوردســتــان وەکـــوو بلیمەتێک نــاویــان بــــردووە و شــانــازیــیــان پــێــوە کـــردووە.
مامۆستا مــەال حەسەن دوای وەرگرتنی بڕوانامەکەی بۆ مــاوەیــەک لە ئاوایی
سەنگان دەبێتە مەال و دوای ئەو ماوەیە دەگەڕێتەوە بۆ هەورامان و لە ئاوایی
دەگاشێخانی شامیان سەرقاڵی ئەرکی مەالیەتی دەبێ ،بەاڵم لەبەر ئەوەی کە لە گەڵ
دەرەبەگەکاندا هاوڕا نابێ ،لهژێر گوشاری ئەواندا ئەو دێیە بەجێ دێڵێ و دەڕوا
بۆ گوندی «هانەوقوڵی» لە بناری شــارەزوور کە سەر بە هەورامانی باشوورە
و دواتر دەڕوا بۆ گوندی «بانیشار» و لەوێ بەهۆی کێشەیەکی کۆمەاڵیەتی کە
لە بەینی دەسەاڵتدارانی ئەودەمی ناوچەی شــارەزوور و شاری هەڵەبجەدا ڕوو
دەدا ،مامۆستا ڕای جیاواز دەبێت لە هەموو مەالکانی ئەو ناوچەیە .لەبەر ئەوە
مامۆستا و مەالکانی دیک ه دەبــرێــن بــۆ شــاری بــەغــدا بــۆ الی موفتیی عــێــراق و
لــەوێ مامۆستا مەال حەسەن وتــەی خۆی بە موفتی دەسەلمێنێ و مەالکانی دی
لەو بابهتهدا دهب ـهزن .هەر ئەوە دەبێتە هۆی سەرنجڕاکێشانی موفتیی گەورەی
بەغدا و موفتی پێی دەڵــێ یا ببە بە موفتیی ئەو ناوچەیە و یان ببە بە دادوەر،
مامۆستاش پێی دەڵــێ هیچکامیان نــاکــەم ،بــهاڵم ئــەگــەر پێت خۆشە هاوکاریم
بکەی پشتم بگرە با بچمه میسر یان بۆ مەدینە و لهوێ درێژە بە خوێندن بدهم.
کاتێک موفتی دەبینێ سەرەڕای ئەو هەموو زانیارییەی کە هەیەتی دیسان تامەزرۆی
فێر بوونە ،بە شایانی ئەوەی دەزانێ کە پشتی بگرێ ،بۆی ه کارئاسانی بۆ دەکا و ڕەوانەی
زانکۆی ئەزهەری میسری دەکەن .دوای ئەوەش کە دوو ساڵ لەوێ دەمێنێتەوە و
دەیناسن وەکوو مامۆستای ئەو زانکۆیە هەڵی دەبژێرن و بۆ ماوەی  ٩ساڵ لەوێ
سەرقاڵی وانەوتنەوە دەبێ ،بەاڵم مامۆستا چونکە پەروەردەی شاخە سەربەرزەکانی
هەورامان بوو ،چیتر لەوێ ژیانی بۆ نەدەکرا و هەوای هەورامان دای لە سەری و
گەڕایەوە بۆ نیشتمانەکەی خۆی و لە ئاوایی «هانەوقوڵی»دا دەستی کرد بە وانەوتنەوە.
مامۆستا هەر لەوێ ژیانی هاوبهشی پێک هێنا و بۆ ماوەیەکی زۆر لەو گوندهدا مایهوه.
مامۆستا دوای ئ ــەوە دەگــەڕێــتــەوە بــۆ ئــاوایــی دزڵ ــی و هــەتــا کــۆتــایــی ژیانی
لـــەوێ دەمــێــنــێــتــەوە و وەک دەگــێــڕنــهوە زۆر بــە ســەخــتــی و هــــەژاری ژیــانــی
بــردووەتــە ســەر .مهالحهسهن  90ســاڵ ژیــا و ب ه قهناعهتهو ه ژینی بــرده سهر.
ئ ـهو هیچ پل ه و پایهیهکی ئیداریی وهرنــهگــرت .بـه هێزی شــان و بــاهــۆی خۆی
دهژیــــا و ســـهری بــۆ هــیــچ دهســهاڵتــێــک نـــهوی نــهکــرد و بــــــهردهوام دهیــگــوت:
من ههڵۆی لوتکهی بهرزای دااڵنیم
ههرگیز وهک قااڵو ناکهم ه چین ه
لە کۆتاییدا و لە ساڵی ١٣١٢ی هەتاویدا بە هۆی نەخۆشییەوە دەڵە شاعێرانەکەی
مامۆستا لــە لــێــدان ک ــەوت و لــە گــۆڕســتــانــی ئــاوایــی دزڵ ــی بــە خــاک ســپــێــردرا.
ڕۆحی شاد.

ژماره ٧٣٠

10

برایم چووکەڵی

٣١ی پوشپەڕی ٢٢ _ ١٣٩٧ی جوالی ٢٠١٨

هەستی خۆشی
ژیانی سەربەستی

سەرەتای مانگی گەالوێژی هاوینی ١٣٦٢ی هەتاوی بوو ،دێوەڕەشەی
جەماران پێشی بەتیشکی خۆر گرتبوو ،هەناسەی زەوی ڕاگرتبوو ،بەری
بە خۆڕەی ئاوی چۆمو بە نزیکبوونەوەی گەاڵوێژی جوان گرتبوو کە لەو
مانگەدا هیواکانی کوردە چاوی بە دنیای ڕوون کردبۆوە ،دێوەی جەماران
٤ساڵ دەبوو دەستی بەسەر هەبوون و ژیاندا گرتبوو کارێکی کردبوو کە
ێ دەنگ ،جووڵە لە هیچ
ناوچەکەی لەتاریکی دا نوقم کردبوو دنیایەکی ب 
شتێکەوە نەدەهات و نەدەبیسراو نە هەناسەی زەویش بەشنەی بەیان خۆی
دەنواند .چۆم ڕووبارەکانێش هاژەیان لێ بڕابوو بۆنی مردن و ویشک
بوون بە گیان لەبەر و بێ گیانی داگرتبوو سەرەڕای ئەو دێوەی جەماران
خەفەتی پاییزییش نیزیک دەبــۆوە ئەوەندی دیکە دنیای تاریک دەکــرد.
ی و دەرد و ڕەنجی کۆیلەتی لە ژێر پۆستاڵی
خەڵکێک کە بە هەموو ناخۆش 
داگیرکەرانو کەوتنە بەر گرمەی تۆپو ئاور و ئاسنی کوردکوژانو لەژێر
قورسایی ئەو زوڵمە زۆرەدا ،چەند ساڵێک بوو هەستیان بەو ناخۆشیی ەلە
ن و
ژیاندا کردبوو کە نە ژیانێکی سەرەتایی ئینسانی ،بەڵکوو لە کوشت 
بڕین و ئاوری وێرانکەری بەهارە جوانەکەیان لە سنەی خۆڕاگر هەر ٣
ساڵ پێشتر لەبیر مابوو ،دابارینی هەموو جۆرە گوللەیەک ،دیاریی دێوی
جەماران بوو بۆ خەڵكی کوردی زوڵملێکراو ،بەتایبەتی بۆ خەڵکی ناوچەی
سنەی خوێناوی .بۆیە لەو ڕۆژانەدا ،هیوا بە ژیان لەژێر پەڵەهەوری چڵکنی
دهسهاڵتی ئیسالمیدا شاردرابوونەوە و تۆزی مەرگ لە دێوی جەمارانەوە
بە سەر خەڵكی کوردستاندا دەنیشت.
زۆری نەکێشا سەرئەنجام مزگێنیی ڕووناکی لەو هاوێنە خۆشەدا لە
ن و جاروبار
یەکەم ڕۆژی گالوێژ دەبیسترا .گەرما و دەنگی باڵندەکا 
گرمەی تۆپەکانی ڕێژیم لە دەورووبـــەر دەبیسترا .لە قرچەی گەرمادا
لەپڕ هەورێکی ڕەشی هێنا و باران داباری ،بارانێکی خوناو ،بە جۆرێک
جموجۆڵیكی تایبەت لەنێو ئاواییدا دروســت بــوو ،کوچە و کــۆاڵن بوو
بە مەیدانی هاتوچۆی مندااڵن و غارغارێن لەو ماڵ بۆ ئەو ماڵ .باران
تەپوتۆزی دامرکاند و دڵۆپەکانی تۆزی خەمیان وردەوردە لە ناوچەکە
دەشــۆردەوە .تۆزی فەرامۆشی نەما ،ڕوویەکی گەش وردە وردە هەموو
ئاوایی تەنی .پێشمەرگەکان هەر چەند هەموو لەشیان ماندوویی لێ دەباری،
بەاڵم بە دڵێکی پڕ لە ئەوین و خۆشەویستی بۆ کوردستان لەنێو خەڵكی
خۆیاندا ئۆقرەیان گرت و هەستیان بە تەنایی کرد .هاتنی ئەوان دڵی ژاکاوی
خەڵکی زیندوو کردەوە ،خەڵك باوەشیان بە ڕۆڵەکانیاندا دەکرد و بەگشتی
بزەی شادی نیشته سهر لێوی خەڵک .لەمێژ بوو پیشمەرگە نههاتبوونهو ه
ئهو ناوچەیه ،بۆیە ئەو هاوینە گەرمە بۆ ئەوان بوو بە بەهارێکی سەرسەوز
و خەڵک هەستی بە بوونی دەسەاڵتی خۆماڵیی دەکــرد کە ئــەوە ئەگەر
ماوەیەکی کەمیش بێ ،هەستکردنه بە سەربەستیی ژیان.
ڕۆژی یەکی گەالوێژی ساڵی ١٣٦٢ی هەتاوی کوڕانی دێموکرات لە
مەڵبەندی سنەی خۆڕاگر بۆ پشوودان خۆیان بە ئاواییەکانی هانیس،
خەیارە ،کانی بچکۆلە و نەڕاندا کرد ،ئەم حوزوور و ئامادەییە ،ئەگەرچی
بۆ ماوەیەکی کورتی چەند ڕۆژەش بێ بەاڵم ورەیەکی بەرزی بە خەڵکی
بەخشی .هــەرچــەنــد لــەم ســەروبــەنــدەدا ،خەڵکی ئــەو گــونــدانــە ژیانێکی
نەمرنەژیان هەبوو و لە ڕاستیدا بە دژواری ژیانی خۆیان دابین دەکرد،
بەاڵم بۆ ڕۆڵەکانیان ئامادە بوون سەر و ماڵیان دانێن و حیزبیش هەستی
بەوە کردبوو کە ئەو خەڵکە خەباتگێڕە سەرەڕای کەمداهاتیو دەسکورتی،
چۆنیان پێشمەرگە دەژیاند .ئەوان بە میوانداری لە پێشمەرگەکانیان هەرچی
شکیان بردبایە بە سەخاوەتەوە لە ئیختیاری پێشمەرگەیان دەنا ،حیزبی
دێموکراتی کوردستانیش ئەو خزمەت و پێزانینەی هیچکات لەبیر نەکردووە
و بە چاوێکی ئەمەگناسییەوە ڕوانیویەتیە ئەو زەحمەتەی خەڵکی.
هێزەکانی کۆماری ئیسالمی کە هەستیان بە بوونی پێشمەرگە لەو دەڤەرە
کرد ،بە هێزێکی بێ ئەژمار و بە پشتیوانیی چەکی قورس و هێلیکۆپتیر،
پەالماری بەرزاییەکانی هانیس و خەیارەی دا .پارتیزانه قارەمانەکانی
دێموکرات باشیان دهزانی ههڵۆی بهرزهفڕ باشتر دهڕوانێته دهشتایی و بە
هۆی زاڵبوونی بەسەر دەڤەرەکەدا ،ههمووی ل ه ژێر دەسەاڵت و هێژموونیی
خۆی دایـه .بۆی ه بـهرهو کاتژمێر ٣ی بەیانی کەمینیان بۆ بەرزاییەکانی
پشت ئاوایی نارد و لێی دامهزران .هێزی پێشمهرگ ه تازە خهو ب ه چاویاندا
چوو بوو کە هەستیان بە هاتنی هێزی بهکرێگیراو کرد و هەموو ئەو
تێکۆشەرانەی لە کەمیندا بوون ،قامک لەسەر ماشەی چەکەکانیان چاوەڕوان
مانەوە تا ئەوەیکە سەعاتی ٥ی بەیانی یەکەم دەستەی بەکرێگیراوان کەوتنە
کەمینەوە .ئەوەی کوژرا ،کوژرا و ئەوانی دیکە بەرەو دواوە ڕایان کرد.
بە بەرزبوونەوەی دهنگی تەقە ،قارەمانانی دێموکرات هەموو بەرزاییەکانی
کانی بچکولە و نەڕانیان گرت .شەڕ لە هەموو بەرزاییەکانی بەسەختی
دەستی پێکرد بەجۆرێک تا کاتژمێر ٨ی بەیانی شەڕ ئەوەندە گەرم بوو
کە توانایی کردنی سەنگەراوسەنگەر نەبوو ،سەرەنجام هێزی کۆماری
ئیسالمی تێک شکا و بە سەرشۆڕی کشایەوە دوایە.
هێزەکانی ڕێژیم پاش ماوەیەک خۆیان سازمان دایەوە و لە شاری سنەوە
هێزێکی زیاتریان هێنا و لە سەڵواتاوا و گەزگەزارە و میاوەڕانەوە هێرشێکی
پان و بەرینی دەست پێکردەوە .لە بەرامبەریشدا تێکۆشەرانی دێموکرات
دەستەوەستان نەمانەوە و خۆیان سازمان داوە و چاوەڕوانیهێرشکەران
مانەوە .هەر ئەوەش بوو بە هۆی ئەوە جارێکی دیکە هەڵۆکانی چەمشار و
کوڕەی میانە لێیان ڕاسانو زەبرێکی دیکەیان لە دوژمن وەشاند ،بەمجۆرە
تا سەعاتی ٨ی شەو مــاوەی  ١٥سەعات شــەڕی خــۆڕاگــری ،دوژمنیان
تێکشکاند و زیاتر لە  ٧٠کەس له هێزهکانی ڕێژیم کوژرانو ژمارەیەکیش
بریندار بوون .خوێنی ڕۆڵەکانی کورد لەو ڕۆژەدا کە بوو بە چرایەکی
ڕووناکیدەری ڕێگای تێکۆشان ،شەهیدبوونی  ٣پێشمەرگە و برینداربوونی
 ٨پێشمەرگە بوو کە یەکێک لە بریندارەکان فەرماندەی قارەمان سەروان
ئیقباڵ کەریمنژاد بوو .بەمجۆرە هەڵۆ بەرزەفڕەکانی زاگرۆس دەرسێکی
باشیان بە هێزی کۆماری ئیسالمی دا و توانییان هێندەی دیکە ورەی
خەڵکی ئەو ناوچەیە بەرز بکەنەوە و بە کۆماری ئیسالمی بڵێن پێشمەرگە
هەڵقواڵوی نێو کۆمەڵگهی کوردەوارییە و هیچ هێزیک ناتوانێ لەبنی بێنێ.
پێشمەرگەکان ههر دوای ئەو عەمەلیاتە قارەمانانەیە لە ئاوایی «نەڕان»
مانەوە و دوژمن نەیوێرا خۆ لە قەرەیان بداتەوە.

تێڕوانینی یاسا و شهریعهت بۆ فێمینیزم
خەدیجە مەعزووری
دووههم و زهعیف و دهستهوهستان چاوی
لێنهکرێ ،مافی خۆههڵبژێرانو ههڵبژاردنی ههبێ.
ئهگهر قانوون پشتی ژن بگرێ و وهک
ئینسانێک و له کۆمهڵدا و ل ه ههموو بوارهکاندا
ێ و وهبهرچاونهگرانی سزابدا،
بیسهپێن 
وردهورده ئهم قانوونان ه دهبن ه عادهت و خهڵک
به ئهرکی دهزانن وهبهرچاویان دهگرن ،دیار ه
ئهو ه دهمودهست ناکرێ و زهمانی دهوێ ،بهاڵم
قانوون دهتوانێ کاریگهری تهواوی لهسهر
کۆمهڵگ ه دابنێ ،چونکه مرۆڤ ل ه سهریهتی
قانوون بهڕێو ه ببا و وهبهرچاوی بگرێ.

ئهو واڵتانهی که داخراون و ب ه
ی فهرههنگی نهگهیشتوون،
پهرهگرتووی 
زۆر له مانا کولتووری و کۆمهاڵیهتییهکان
لەالیان نهناسراون و ئێستاش وهک جنێو
و ناو و ناتۆره بهکار دهبرێن .له بارهی
فێمینیزمیشهوه ههر ئهو تێگهیشتن ه ههیه و
زۆر ل ه پیاوان تهنانهت ئهو پیاوانهی که ل ه
ڕۆژئاوا ژیاون ،لهگهڵ فێمینیزم ئاشنا نین،
له ڕاستیدا ههڵسووکهوتی نەرێنییان لهگهڵیدا
ههیه .ئهوهش لهبهر ئهوهی ه ک ه نازانن فێمینیزم
چیهو ههموو لق و پۆپهکانی فێمینیزم تێکهڵ
دهکهنو لێکیان جیا ناکهنهوه .ئهو واڵتانهش
که دێموکراسییان تێدا حاکمه ،لهو واڵتانهدا
ی و
فێمینیزم چۆته نێو سیاسهت و ئابوور 
کولتوور و مهسهله کۆمهاڵیهتییهکانهوه ،ب ه
شێوهیهکی گشتی قانوونی بنهڕهتیی ئهو
واڵتانه ،لهگهڵ میساقهکانی مافی مرۆڤدا
جیاوازییان زۆرکهمهو ههموو هاوواڵتیان ب ه
ژنو پیاو بهههر ڕهنگ و ڕهگهزه و ئایینێکهو ه
بهرامبهر ب ه قانوون وهک یهک و یهکسانن.
قانوون لهو واڵتانهدا وا لهبهرچاودهگیرێ و
ن و پیاو
وا دادهڕێژرێ که هاونیشتمانانی ژ 
ی و بهرامبهری لهنێوان خۆیاندا ب ه
یهکسان 
تهواوی ههست پێبکهن .فێمینیزم به مانای
بهرامبهریی مافی ژن و پیاو و دیتنهوهی
جێگای واقیعیی ژن ل ه کۆمهڵگهدایه ،ستهم
ب ه ژن ڕهوادیتن وهک پێشێلکردنی یاسا
فێمینیزم ل ه یاسادا
و مافهکانی مرۆڤ چاوی لێ دهکرێ.
به گشتی ژنانی چاالک ل ه بواری کێشهی
قانوونی ئێران و زۆر له واڵتانی ژندا ،ههمیشه ههوڵیان داو ه ک ه ب ه حقووق و
دهورووبهرمان زیاتر له سهر ئهساسی ئیمتیازاتێک بگهن ک ه پیاوانیش له بوارهکانی
شهریعهتی ئیسالمی دانراوه ،بهاڵم ئایا سیاسی و کۆمهاڵیهتی و فهرههنگی و
ئهو مافانهی که بۆ مرۆڤ ل ه جاڕنامهی ئابوورییهوه لێی سوودمهند دهبن ،ههروهها
جیهانیی مافی مرۆڤدا هاتوون ،لە شهریعهتی ژن دهبێ جیاواز نهبی لهگهڵ بهرامبهرهکهی
ئیسالمیشدا بێ زیادو کهم وهبهرچاوگیراوه؟ له کۆمهڵگهدا؛ بهاڵم به داخهوه قانوون و
دیاره شهریعهتی ئیسالم به گشتی باس شهریعهت ل ه زۆر بواری وهک میرات و
ل ه مساوات ل ه نێوان مرۆڤهکاندا دهکا و تهاڵق و شایهتیداندا پشتیوانی ل ه پیاو دهکا.
باس له تهبایی و تهفاهوم و تهوافوق دهکا،
ژنانی فێمینیست له واڵتانی دواکهوتوو ب ه
بهاڵم ژنان له سهر هێندێک مەسەلە ڕهخن ه تایبهتی له کوردستاندا ،ژنانی ڕۆژهەاڵت
له شهریعهتی ئیسالم دهگرن ،که دیاره ئهم دوای شۆرشی  1357ههموو ههوڵیان ئهو ه
ڕهخنان ه له الیهن زانا دینییهکانهو ه پاساو بو و قانوون حیمایهتیان بکا و ئیزن نهدرێ
دهدرێنهوه و دهبینین زۆر له مافهکانی کهسایهتیی حقووقیی ژن ژێرپێ بخرێ و بە
ژنان لهگهڵ شهریعهتدا دهکهونه ناتهبایی .تایبەت دوای شووکردن نهفی بکرێ و بچنه
چهند نموونهیهک ئاماژ ه پێدهکهین ک ه سهدان سهر کهسایهتیی پیاوهکانیان .ڕاست ه ژن ب ه
ێو
ساڵ ه له واڵتانی ئیسالمیدا ڕهچاو دهکرێ ،ژیانی هاوبهش پێکهێنان تێکهڵ ب ه پیاو دهب 
وهک :بهش ه میراتی نێرینه دوو ئهوهندهی یهکتر تهواو دهکهن ،بهاڵم ژن نابێ ل ه بازاڕی
بهش ه میراتی مێیینهیه ،تهاڵق ک ه البردنی کاردا سهربهستیی خۆی لهدهست بدا و دهبێ
کۆتی هاوسهریی ه ب ه لهقاندنی (خستنی) ل ه لێرهدا قانوون جێگای شیاوی خۆی بداتێ و
الیهن مێردهوه ،خوێنبایی ژن نیوهی خوێنبایی تهحقیری نهکا و ژن بتوانێ سهربهست بێ بۆ
پیاوه ،دوو ژن به شاهیدێک حیساب دهکرێن ،کارکردن و بڕیاردان لە ماڵەوە و لە کۆمەڵگهدا.
فرهژنی بۆ پیاو ڕەوایە و ...که ئهوان ه لهگهڵ
قانوون دیاردهیهکه ک ه قابیلی ئاڵوگۆڕه و
فێمینیزم ل ه ناتهبایی دان .بۆی ه زاراوهی ئاڵوگۆڕ پێکهێنان له قانووندا ئاسانتره تا
فێمینیزمی ئیسالمی که ل ه نێو ئهدهبیاتی گۆڕانکاری ل ه کۆمهڵگهدا .ژنان خوازیاری
فێمینیستیدا هاتۆته ئاراوه ،ڕهت دهکرێتهوه .چاکسازی ل ه زۆر ل ه بوارهکانی یاسا دان.
ئهگهر مهبهست له فێمینیزمی ئیسالمی ئهوهی ه ئهوان داوا دهکهن یاسا پشتیوانییان لێبکا
ک ه چونک ه ژنانی ئێمه موسوڵمانن ،دهبێ له مافی تهاڵق وهرگرتن ،قانوون حهقی
جۆرێکی تایبهتی ل ه فێمینیز م و بهرامبهر 
ی «حضانت» بدا به ژن ،نابهرامبهری ل ه کاردا
و یهکسانی بۆ خۆیان وهبهرچاوبگرن ،نهبێ له نێوان ژن و پیاودا ژن وهک جینسی
ئهو ه بابهتێکی بێ سهمهره .لهبهر ئهو ه ژنانی
ی و بوودایی و مهسیحیش دهڵێن
یههوود 
ی و مهسیحین
ئێم ه یههوودی یان بوودای 
و دهبێ فێمینیزممان ب ه شێوهی خۆمان
ههبێ و دهمانههوێ به جۆرێکی دیک ه بژین.
ئارمانهکانی فێمینیزم (فێمینیزمی ڕادیکاڵ)
لهگهڵ مهزههب و ئیسالم له ناتهبایی دایه،
بهاڵم «نهوال سهعداوی» فێمینیستی ناسراوی
میسری له سهر ئهو باوهڕهیه که ئاڵوگۆڕ ه
چاکسازییهکان له مهراجیعی ئیسالمیدا
دهتوانێ له خزمهت سوود گهیاندن به ژنان
کهڵکی لێ وهربگیرێ .ستهمی سێ قات له
سهر ژنانی عهرهب ههیه (میللی ،چینایهتی و
جینسی) هۆی سهرهکیی بوونی ئهم ستهمانه،
ئیسالم نیه ،بهڵکوو پیاوساالریی ه که له ڕادهی
جیهانی و نهتهوهییدا ههیه و ئهوانه هۆی
سهرهکین .له مێژوودا تهفسیری جۆراوجۆر
له مهراجیعی جۆراوجۆری ئیسالمی لهسهر
ژن هاتووه .ل ه حاڵێکدا نابێ تهفسیری
جۆراوجۆر ل ه ژن بکرێ ،له یاسادا ژن دهبێ
ێ و جێگای شیاوی
وهک مرۆڤ سهیری بکر 
خۆی بۆ دابنرێ و مادده قانوونییهکان دهبێ
داکۆکی ل ه ژن بکهن ،ئهوهش کاتێک دهکرێ
ک ه مادد ه قانوونییهکانی «یاسای بنهڕهتی»
لهگهڵ ماددهکانی مافهکانی مرۆڤدا ناتهبا نهبن.

دهرئهنجام :
فێمینیزم وهک دیفاع له مافهکانی ژن ڕاستییهکی
حاشاههڵنهگرتووی دونیای ئهمڕۆیه ،که ن ه
ی
دهتوانین ل ه چوارچێوهی جوغرافیایی ،فهرههنگ 
و سیاسیی تایبهتیدا بهرتهسکی بکهینهوه و ن ه
ن و باسی لێ نهکهین.
دهشتوانین وهبهرچاوی نهگری 
بزووتنهوهی فێمینیزم ل ه سهرانسهری جیهاندا،
وهک هێزێکی کۆمهاڵیهتی و سیاسی به شێوهی
نوێ هاتۆته گۆڕێ .ئێستا زۆربهی ههر ه زۆری
دهوڵهتان و ڕێکخراو ه چهپهکان به تایبهت هێندێک
ل ه حیزبه سهرهکییهکان بوونی فێمینیزمیان قبووڵ
کردو ه و ئهم بزووتنهوهیان وهک بزووتنهوهیهکی
سهربهخۆ که بۆ وهدیهێنانی مافهکانی ژن ههوڵ
ناسیوه و دانیان پێداناوه.

دهدا ،بهڕهسمی
ێ و قسهی
بزووتنهوهی فێمینیزم کهس نی ه نهیناس 
خۆی له سهر نهبێ .بزووتنهوهیهکی گهورهیه و
به ئاشکرا و ڕاشکاوی مهسهلهکانی ژنان دێنێت ه
گۆڕێ و ههموو قاڕهکانی جیهانی گرتۆتهوه.
ئهم بزووتنهوهیه ل ه نێو چهپدا ل ه دایک بووه
ی و پێشکهوتووی ڕۆژئاوا
و ل ه واڵتانی سهنعهت 
سهری ههڵداوه و ئێستا بهشێکی زۆری
واڵتانی جیهانی سێههمیشی گرتۆتهوه .بهاڵم ل ه
کوردستاندا ئهگهر پێشتر نهناسراو بوو ،ئێستا
بهو جۆرهی که ههیه ،ناسراوه ،بهاڵم مخابن لێرە
و لەوێ به پێچهوان ه لێک دراوهتهوه و تهنانهت
بێ ئهوهی بزانین فێمینیزم چیه ،مانا و واتاکهی
به ههڵه کوتراوه و زیاتر ب ه واتای ژنساالری لێک
دراوهتهوه تا بهم شێوهیه پیاوان هان بدهن پێشی
ن و دژکردهو ه
پێ بگرنو له بهرامبهریدا ڕاوهست 
ن و تهنانهت ناو و ناتۆرهی غهڵهتی
نیشان بده 
بهسهردا ببڕن .ههڵبهت لهم باسهدا ئیشاره بهو ه
کراو ه ک ه ههر گرووپێک له فێمینیستهکان دیفاع
ل ه کێشهیهک دهکهن که مرۆڤ دهگرێتهوه ،جا
دیار ه بهشێک لهو فێمینیستان ه زۆر توندڕهوی
دهکهن یا ئهو کێشهیهی ک ه بهشێکیان دیفاعی لێ
دهکهن ،ڕهنگه الی ئهوان ڕهوا بێ ،بهاڵم بۆ منی
شهرقی و بهتایبهتی کورد ،سهیر بێ .ڕادیکاڵ
فیمینیستەکان دەڵێن بۆیە پیاو دەسەاڵتی بەسەر
ژندا هەیە چونکە ژن منداڵی دەبێ ،ڕێگاچارەی
ئەو مەسەلەیە لەوەدا دەدۆزنەوە کە دەوڵەتەکان
دەبێ لە فکری لوولەی ئازمایشگا بکەونەوە و
منداڵ لەو لوالنەدا پێ بگەیەنن ،ههر بۆیه من
دیفاع ل ه فێمینیزمێک دهکهمەوە که دڕوویهک ل ه
قالبی ژنی چهوساوهی کورد دهربێنێ ،ن ه ئهوهی
بۆخۆی ببێت ه کۆسپ ل ه بهردهم کێشهکاندا .پێم
خۆش ه ئاماژ ه بهو ه بکهم ک ه لهم سااڵنهی دواییدا
هێندێک ل ه ڕووناکبیرانی ژن و پیاو ،چ ل ه دهرهوه
و چ له نێوخۆی کوردستان ،زۆر ههنگاوی
ڵ هێناوهتهو ه بۆ ئهوهی فێمینیزم
بهکهڵکیان هه 
ههڵسهنگێنن و بهوجۆرهی ک ه ههیه و کار و
چاالکی دهنوێنێ ،پێناسهی بکهن .بهاڵم لهوجۆر ه
کهسانهش ههبوون بێئهوهی بچن ه قوواڵیی
فێمینیزمهوه ،ل ه دژی ڕاوهستاون و به شێوهی
جۆراوجۆر له سهریان نووسیوه و ڕوومایهکی
دزێو و نائینسانییان داوهته پاڵ ئهم دیاردهیه.
فێمینیزم ل ه واڵتانی دواکهتوودا بهوجۆرهی
ویستوویانه ،لێکیان داوهتهوهو مانایان کردۆتهوه،
حاکمه و

به تایبهت لهو واڵتانهی ک ه دیکتاتۆڕی
یان مهزههب قسهی یهکهم دهکا .ب ه بڕوای من
فێمینیزم دیاردهیهکی ترسناک نیی ه که خهڵکی
پێ بترسێنن ،یا دیاردهیهکی سهیر و دزێویش
نی ه ک ه کۆمهڵ نهتوانێ تهحهمولی بکا .ئێم ه ئهو
الیهنان ه وهبهرچاو دهگرینو پهرهی پێدهدهین ک ه
خزمهت به ژن و به کێشهی ژن بکا یا ل ه خزمهت
ێ و بۆ ئاسایش و تهبایی
سهرجهم مرۆڤدا ب 
و مساوات ل ه کۆمهڵگە و بنهماڵهدا ههوڵ بدا.

ژماره٧٣٠:
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هەمیشە قاسملوو ...هەمیشە...

ی بۆ ههیهو نهنووسین لهسهر ئهو
ن ه ئاو كۆتای 
بڕێ و
ن ه مانگ لهم ئاسمان ه ئه 
ی ئێمهش لهسهر ئهو
ن ه شێعر 
ی ئهو
ی ئهچێتهوهو ن ه خوێن 
ن ه ههاڵڵ ه سوورای 
ی سوورهو ...كلوو ...كلوو
قاسملوو بهفرێك 
چوار وهرزه بهسهرماندا ئهبارێ...
جارێك ئهمانكا ب ه یاقووتو
ی بهر مانگهشهو
ی به دارههنار 
ید
جارێك 
وهكوو زهردهخهن ه كاڵهكهی
ی نهرم نهرم
پڕمان ئهكات ل ه سروود 
ی برینی ل ه گهرووماندا
ی زن ه 
وهكوو قوڵپ ه 
ی گهرم گهرم
ئهبێت ه لرف هی سروود 
*
ل ه ماڵهكانماندا ...قاسملوو
ی حهوشهیهو
جوانترین درهخت 
یه و
نازدارترین گوڵدانو ئینجانه 
ی پهنجهرهیهو
پاكترین شووشه 
ی كتێبخانهیهو
یهكهمین ڕهف ه 
ی نانه و
قوڵین ه 
رداخه و

قهڵهم دانهو په
ی منداڵهكانمان ه  ...قاسملوو!
گڕوگاڵ 
ههموو ساڵێ لهم ڕۆژهدا
ئهگهڕێتهو ه ژوورهكانمان
ی بهر ههیوان
ئهبێتهو ه ب ه ههتاو 
به پهپوول ه پاییزهو
دێتهوه سهر پێخهفهكانمان
ی بهتاڵ
وهلێ كه دێتهو ه ب ه دهست 
نایهتهو ه قاسملوو
ڵ خۆیدا ب ه باوهش تریف ه دێنێتهوه
ئهو لهگه 
وه و
ی سهوز به دهسته 
شێعر 
ی ئهبێت ه پوور ه ههنگو
سنگ 
ههنگوین ل ه قسهیداو بهسهر ههژاراندا
ڵ ئهیبهخشێتهوه
ڵ ب ه ما 
ما 
ی تهنیا ناگهڕێتهوه
ئهو ههروا خۆ 
ێ ناگهڕێتهوه
ی شهفهق نهب 
ب ه ئاوهڵ 
ێ ناگهڕێتهوه
ی سپیدا نهب 
ڵ نهوڕهس 
لهگ ه 
ێ ناگهڕێتهوه
ی دوا شههیددا نهب 
لهگهڵ هۆر ه 
ی ناگهڕێتهوه
ئهو ههروا تهنیا خۆ 
ی «ئاویەر» دێنێتهوه
ێ ل ه خۆڵ 
ل ه سنهو ه مشت 
ی بێوهژنێك و
ل ه سهقزهو ه فرمێسك 
كو
ی ههڵۆی ه 
ل ه مههابادهو ه سروود 
ی ئهسپێكی
ل ه كرماشانهو ه ب ه سوار 
«تاق بوستان» دێتهوه

ئهو ههموو ساڵێ
وهكوو نێرگز ئهگهڕێتهوه!
*
قاسملوو ل ه شت ه ههره بچووكهكاندا دهرئهكهوێ
ئهگهر باش ورد بیتهوه:
ی پهپوولهدا
ی سهر باڵ 
ل ه خانهكان 
یهكێكیان ئهوه!
ی گوڵگوڵی كیژۆڵهیهكدا
ل ه كراس 
ههره سوورهكهیان ئهوه!
ل ه ئاگرداندا پشكۆ ههر ه گهشاوهكهیان ئهوه
ی هاویندا
ی ئێواران 
ل ه پۆل ه مهلی كۆچهری 
ی پێشهوهی ه ئهوه
ی ل ه پێش 
ئهو ه 
ئهگهر باش ورد بیتهوه
ی ڕووندا
ل ه بندینی ڕووبارێك 
ی ماسییهوه
ی كهوتۆت ه پێش كاروان 
ئهو ماسیی ه 
باریكهڵ ه سپیهكهیان
ئهو ه ئهوه!
ئهگهر باش ورد بیتهوه
ی ئهو ههتاوهی
ل ه تیرێژ 
ی ئهوه
ی گهور ه 
ئهچێت ه نێو زیندانهكانهوه ...تاڵێك 
ی پهلكهڕهنگینهدا
ل ه كهوان ه 
كام ڕهنگیان له ههموویان ڕووخۆشتره ...ئهوه ،ئهوه
له شهقام ه ڕاپهڕیوهكاندا كام شهقامیان
هاواری بڵندتره ...ئهو ه ئهوه!
ی یهكێكهو
قاسملوو خۆ 
بهاڵم ههموویشیان  ...ئهوه!
*
ئامادهیه ...ل ه ناوماندا ...ئامادهیه
ی دڵمان دائهنیشێ
لهسهر كورس 
ل ه چاوماندا ...گلێنهیه
ی هاوا ر و زایهڵهیه
له دهنگماندا ژێ 
ێ به قهڵ ه م و
ی ئهب 
پهنجه 
ی ئهبێ ب ه دهفتهرو
سنگ 
ی بهردهممانهو
ی مایكرۆفۆن 
س ه ر و مل 
ی سووری
ی چرا 
خوێنهكهیش 
ی نهو هی
ی نهو ه ل ه دوا 
داگیرساو 
ئهو خهڵكهیه
ئامادهیه ...ل ه (سهر)ماندا ئامادهیه
وهكوو عهشق بۆ ئازادی
وهكوو پهیام بۆ دواڕۆژو
وهكوو باران ئامادهیه
ن و لێر ه نهبین
لێر ه بی 
ئهو لێرهیه
ی یهكێك ه و ههزارانهو
خۆ 
ی یهكێكهو
زارانه و خۆ 

هه
ی شاخهو
لهگهڵماندا ور ه 
بۆ چركهیهك
ئهم مێژوو ه جێناهێڵێ
ی وا له پهیامدا
زیندووێت 
نهك جهستهدا
مانهو ه وا لهو زهنگهدا
تو
ێ ئهدا 
ك ه بهردهوام ل 

«کاروانی شەهیدان»
بە هەوڵ و ماندووبوونی ئەحمەد قادری ،پێشمەرگەی دێرین و
بێژەری دەنگ و پێنووس ئاشنای حیزبی دێموکراتی کوردستان،
بەرگی یەکەمی «کاروانی شەهیدان» ئامادە کرا و ،لەچاپ درا.
ئەو کتێبە کە باس لە ژیان و بەسەرهاتی شەهیدانی حیزبی دێموکرات
دەکا ،لە یەکەم بەرگیدا ژیان و سەربردەی زیاتر لە دووسەد شەهیدی
حیزبی دێموکراتی کوردستان ،لە سەردەمی کۆماری کوردستان
و بڕگە جیاوازەکانی خەباتی حیزبی دێموکرات وەکوو ڕاپەڕینی
 47-46هەتا کۆتاییەکانی دەیەی  ٥٠هەتاویی تێدا کۆ کراوەتەوە.
«کاروانی شەهیدان» کە بەرگی یەکەمی بە تێکۆشان و شەونخۆنیی
ئەحمەد قادری و ،یارمەتیی دۆستان و خەمخۆرانی حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە چاپ دراوە ،جیا لەوەی ئەمەگناسییە لە بەرانبەر
بنەماڵەی سەربەرزی خەباتکاران و شەهیدانی سوورخەاڵتی حیزبی
دێموکرات ،بەڵگەیەکی کۆکراوەیە لە مافخوازی و خەباتی خوێناویی
گەلی کورد لە کوردستانی ئێران و ،هەروەها هەوڵێکە بۆ ناساندنی
شەهیدان و فیداکارانی دێموکرات بە نەوەی نوێ ،هەتا "کاروانی
شەهیدان"ی ڕێگای ئازادی و سەربەستی نیشتمانەکەیان باشتر بناسن.
نووسەر و ئامادەکاری کاروانی شەهیدان لە لێدوانێکیدا بۆ
«کوردستان»دا ڕایگەیاند بەرگەکانی دیکەی ئەم زنجیرە کتێبە
ئامادەن و لە ئەگەری دابینبوونی سەرچاوە ماڵییەکان لە چاپ دەدرێن.

ێ ئهكاتو
ك ه بهردهوام ڕ 
ی خۆرو
بهردهوامیش ئااڵ 
ئااڵی شههی د و ئااڵكهی
ئهو ههڵ ئهكا!
*
دوو باڵند ه هێالنهكهیان چێ ئهكرد
پووشیان هێنا
ی قاسملوو بوو!
ی ههوار 
پووش له كازیوه 
ی كۆالرهیهكیان ههڵئهدا
ی شوكاك 
دوو منداڵی سهر قۆچكهتاش 
ی
كۆالرهك ه كاغهزهك ه 
ی قاسملوو بوو
ی بیرهوهری 
ل ه ڕهشنووس 
ی جێژوانێ ل ه «بانه»دا
دوو دڵدار 
ی ئهخوارد
سوێندیان بۆ یهكتر 
ی قاسملوو بوو
سوێندهكهیان ب ه جامانهو ب ه كاڵو 
دوو زیندانی ل ه ناو ژووری سێدارهدا
ی بهرز گاڵتهیان ب ه مهرگ ئهكرد
ب ه دهنگ 
ی ئهو گاڵتانه
ههر ه دیار 
ی قاسملوو بوو
ی بهجێماو 
نوكتهیهك 
ی مهشقدا
له یهكهم ڕۆژ 
یهكهمجار بوو ،دهستێك بێت و
ی تهق ه بكات
پێشمهرگهیهك فێر 
ی قاسملوو بوو!
ئهویش دهست 
لێر ه چهندین مێژووی بچووك بچووك ههبوون
چیانكهو پێیان نهئهگرت
تا ڕهوڕهوهیهك پهیدا بوو
بهوهوه فێری ڕۆیشتن بوون
ی قاسملوو بوو!
ی مێژووهكه 
ئهویش ڕهوڕهو ه 
ی بۆ یادگار
قاسملوو ل ه سلێمان 
قهڵهمێكی بهجێ هێشتووه
ی ڕێبهنداندا
ێ له دوو 
ههموو ساڵ 
ئهم قهڵهم ه لهسهر گۆیژه
شێعرێك ئهنووسێ!
ی ئامهد بۆ یادگار
لهسهر شوور ه 
مهشخهڵدانێكی داناوه
ی شێخی پیراندا
ێ له یاد 
ههموو ساڵ 
ئهم مهشخهڵ ه دائهگیرسێ!
قاسملوو لهوبهر «خابور»یش
ی قامیشلوودا
ب ه ڕووكار 
ی ڕواندووه
ی خۆ 
درهختێك 
ههموو ساڵێ ئهم درهخته
ی قوربانیدا
ێ ئهستێره 
ی پۆل 
له یاد 
ی خوێنو
گوڵ 
ی تیشكو ئهوین ئهگرێ!
هێشوو 
*
ی نێرهو مێیهم
ێ شێعر 
جووت 
ك ه پیر نابن و ههر گهنجن
ی تازهدا
ێ ل ه دیوانێك 
ههموو ساڵ 
بێ و
كچیان ئهبێو كوڕیان ئه 
شاخیان ئهبێو مانگیان ئهبێو
ڕووبارو شهقامیان ئهبێو
وهلێ ل ه نێو ههموویاندا
ی قاسملووه!
جوانترینیان سروودهكه 

شێرکۆ بێکهس

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت دا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،رۆژنامهی «کوردستان» ل 
ئیمەیل و تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
+9647507548621
Tashkilat.kdp92@gmail.com

www.kurdistanukurd.com
info@kurdistanukurd.org
info@kurdistanukurd.com
www.kurdch.tv: Yahsat 1A @ 52.5° East MHz 11958
polarization: Vertical -27500 FEc : 7/8
Radiodk59@gmail.com

ڕێوڕەسمەکانی ساڵیادی تیرۆری ڤییەن
لە دەرەوەی واڵت
هاتنهوهی 22ی پووشپهڕ ،ساڵیادی تێرۆری دوکتور عهبدوڕهحمان قاسملوو ،سکرتێری گشتیی
پێشووی حیزبی دێموکراتی کوردستان؛ عهبدوڵاڵ قادریئازهر ،ئهندامی کۆمیتهی ناوهندیی حیزب و د.
فازیل ڕهسووڵ؛ بهشداربووی دانیشتنهکهی ڤییهن که بهدهستی دیپلۆمات تێرۆریستهکانی کۆماری ئیسالمی
شههید کران ،جارێکی دیکه بوو ه هۆی وهرێخستنی چهندین کۆبوونهو ه و ئاکسیۆن ل ه واڵتانی ئورووپاییدا.
لێرە بە کورتی ئاماژەیان پێدەکەین:
ئوتریش
ل ه ڤییهن ،پێتهختی ئوتریش ڕۆژی ههینی22 ،ی پووشپهڕ لە شوێنی
مێنۆمێنتی شەهیدان ،کۆبوونەوەیەکی ناڕەزایەتیدەربڕین بەڕێوەچوو.
لهو ڕێوڕهسمهدا که بهبهشداریی دهیان کهس بهڕێوهچوو ،به دانانی چهپکهگوڵ
پهیمانی وهفا لهگهڵ شههید قاسملوو و هاورێیانی نوێ کرایهوه .خوێندنهوهی
پهیامی حیزب و الیهنهکانی بهشدار بڕگهی سهرهکیی یادهک ه بوون که بریتی
بوون له :پهیامهکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،پارتی دیمۆکراتی کورستان،
حیزبی شیوعی کوردستان ،یەکیەتیی نیشتیمانیی کوردستان ،مەڵبەندی کوردی لە
ڤییەن ،پارتی دێمۆکراتی کورد لە سوریە (الپارتی) ،پارتی دیمۆکراتی کوردستانی
سووریە ،یەکیەتیی دیمۆکراتی کورد وەحدە ،پەیامی پارتی پێشڤەڕۆی کورد
لە سووریە ،پهیامی خاوتو سیسی دانینگەر ،ڕۆژنامەنوس و دۆستی بنەماڵەی
قاسملوو ،وەرگێڕی کتێبی خاتو نەسرینی قاسملوو بۆ سەر زمانی ئاڵمانی؛ پهیامی
ڕیکخراوی « »Stop the Bombواتە ڕاگرتنی بۆمب ،کە ڕێکخراوەیەکی ئوتریشیە
و دژ ب ه چاالکیی ه ئەتۆمییهکانی ئێران کار دهکا و؛ پەیامی کورد ه ئێزهدییەکان.
بریتانیا
ڕۆژی یەکشەممە24 ،ی پووشپهڕ ل ه لهندهن ،لە بەردەم باڵوێزخانەی واڵتی
ئوتریش خۆپیشاندانێکی بەرین بەڕێوەچوو .لهو خۆپیشاندانهدا نامەی کۆمیتەی
دەرەوەی واڵت کە پێشتر بۆ بالوێزی ئوتریش نێردرابوو خوێندرایهوه .وتاری
د .سهعید شهمس و خوێندنهوهی ڕاگەیەندراوی ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی
كوردستانی ئێران بەبۆنەی ساڵیادی شەهیدانی ڤییەن و پهیام و وتاری بهرپرسی
کۆمیتهی حیزب ل ه بریتانیا چهند بڕگهی دیکهی ئهو خۆپیشاندان ه بوون.
دانمارک
ئاکسیۆنهکهی شاری کۆپێنهاگ ئێوارهی ڕۆژی پێنجشهممه21 ،ی پووشپهڕ
لە بەردەم باڵوێزخانەی واڵتی ئوتریش لەو واڵته بهڕێوهچوو .لهو ئاکسیۆنهدا
نامەی کۆمیتەی بەڕێوبەریی دەرەوەی واڵت ک ه ب ه مەبەستی هەنگاونان
بۆ کردنەوەی پهروهندهی تێرۆری ڤییهن نووسراوه ،خوێندرایهو ه و
که به خوێندنهوهی پهیام و بهرزکردنهوهی دروشم درێژهی پێدرا.
ئاکسیۆنه 

فینالند
ڕۆژی هەینی22 ،ی پووشپهڕ کۆمەڵێکی بەرچاو لە ئەندام و دۆستانی حیزبی
دیموکراتی کوردستان و کوردانی دانیشتووی واڵتی فینالند ،به بهرزکردنهوهی
درووشم و وێنەی ڕێبەرانی شەهید خۆپیشاندانێکیان لە بەردەم باڵوێزخانەی واڵتی
ئوتریش لهو واڵت ه ڕێکخست .لهو ئاکسیۆنهدا ههیئهتێک به نوێنەرایەتیی خۆپیشاندەران
سەردانی باڵوێزخانهی ئوتریشیان کرد و نامەی کومیتەی دەرەوەی واڵتی حیزبی
دیموکراتی کوردستان و بڕیارنامەی خۆپیشاندانهکهیان ڕادەستی باڵوێزی ئوتریش
کرد .لەو نامەیەدا جگە لە وەبیر هێنانەوەی تێرۆری دوکتور قاسملوو و هاوڕێیانی
لە الیەن دیپلۆمات تێرۆریستانی ڕژیمی ئیسالمی ئێرانەوە ،داوای سەرلەنوێ
خستنەوە گەڕی پهروهندهی ئەو تێرۆرە لە کاربەدەستانی واڵتی ئوتریش کراوه.
نۆڕوێژ
ڕۆژی هەینی٢٢ ،ی پووشپەڕی ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردستان بە هەڵگرتنی وێنەی شەهیدانی ڤییهن و کۆمەڵێک پۆستر و پالکارد
خۆپێشاندانێکی هێمنانەیان لە بەردەم باڵیۆزخانەی ئوتریش لە ئۆسڵۆ ،وەڕێ خست.
داوانامەی
و
خوێندرانهوه
پهیام
کۆمهڵێک
ئاکسیۆنهشدا
لهو
کومیتەی دهرهوهی واڵتی حیزب بۆ وهگهڕخستنهوهی پهروهندی
تێرۆری 22ی پووشپهڕ ڕادهستی باڵوێزخانەی واڵتی ئوتریش کرا.
ئاڵمان
ڕۆژی یەکشەممە24 ،ی پووشپهڕ شووڕای دێموکراسیخوازانی ئێران
لە ناوەندی شاری کۆڵن ل ه ئهڵمان ،بە بەشداریی بەرچاوی ئەندامان و
الیهنگرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان ئاکسیۆنێکی گەورەیان پێک هێنا.
لەم ئاکسییۆنەدا سوڵتان گواڵوی ،بەرپرسی کۆمیتهی ئهڵمانی حیزبی
دێموکراتی کوردستان وتارێکی لهسهر بارودۆخی ئێرانی بندهستی کۆماری
ئیسالمی پێشکێش کرد و و داوای لە واڵتانی ئورووپایی کرد تا پێش بە
پشتیوانیکردنی ئێران لە گروپە تیرۆریستییەکان بگرن .لە کۆتایی ئەو ئاکسیۆنەدا
شووڕای دێموکراسیخوازان لە ڕاگەیەندراوێکدا داوای لە واڵتانی ئورووپایی
کرد تا پهروهندهی تیرۆری دکتور قاسملوو و هاورێیانی ،وەگەڕ بخرێتەوە.
دێموکراسیخوازان لە ڕاگەیەندراوێکدا داوای لە واڵتانی ئورووپایی کرد
تا پهروهندهی تیرۆری دکتور قاسملوو و هاورێیانی ،وەگەڕ بخرێتەوە.
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بهر ل ه مااڵوایی

چهپکهگوڵێک ل ه گوڵزاری
وش ه و بیری قاسملوو
* وەک حــیــزبــی دێ ــم ــوک ــرات لــــەوە دڵــنــیــایــن کە
خــەبــاتــەکــەمــان س ــەردەک ــەوێ ،چونکی سیاسەتێکی
واقعبینانەمان هــەیــە ،گــەلــەکــەمــان پشتیوانیمان لێ
دەکــا و خــاوەنــی هێزی پێشمەرگەی کوردستانین.
* دێموکرات ناسیونالیستی بەرچاوتەنگ نیە و ڕێز لە پێوەندیی نێوان نەتەوەکان دەگرێ.
* لـــە حــیــزبــی دێـــمـــوکـــراتـــدا ڕێ بـــە مــیــلــیــتــاریــزەکــردنــی س ــی ــاس ــەت نـــــادرێ.
* قــەت حــازر نین یــەک شەهیدیش بــدەیــن بــۆ ئ ــەوەی فیلمێکی بــاش هــەڵ گرین.
لە حیزبی دێموکراتدا کەس حەقی ئەوەی نییە بە هونەرمەند بڵێ ئاوا بکە و ئاوا مەکە.
دەتوانین سەرنجیان بۆ الی شتێکی جالب یان جوان ڕابکێشین ،بەاڵم نابێ ئەمریان پێ
بکەین .مەسەلەن ئەوانەی لە حیزبدا کاری فیلم هەڵگرتنەوە دەکەن ،کارێکی هونەری ئەنجام
دەدەن ،یانی لە واقێعدا هونەرمەندن .هونەریش لە حیزبی ئێمەدا ئازادە ،هیچ کەس ناتوانێ
بە کەسێکی هونەرمەند بڵێ دەبێ ئاوا بکەی .ئەگەر شتێکی وایش هەبوو نابێ هونەرمەند
بچێتە ژێر ئەو بارە .چونکی ئەگەر ئەوە قبووڵ کرا بۆ داهاتووی کوردستانی ئازادیش
باش نیە .ئەگەر هەر لە ئێستاوە پێش بەو خەتایە نەگرین ،سبەینێ هێندێک فەرماندە یان
بەرپرس بە دەخاڵەتی بێجێ لە سەر هونەر و هونەرمەند ،ناهێڵن هیچ هونەرێک گوڵ بکا.
هــــونــــەر دەبـــــــێ بــــۆ خــــزمــــەت بــــە ئ ــی ــن ــس ــان بـــــێ ،بـ ــۆیـ ــە لــــەگــــەڵ ئـــەوەیـــکـــە
بــــەتــــەواوەتــــی جــێــگــە و پــێــگــەی هـــونـــەر ه ــەس ــت پــێــدەکــەیــن بـــــەاڵم ئــێــمــە قــەت
حــــازر نــیــن یـــەک شــەهــیــدیــش ب ــدەی ــن ب ــۆ ئـــــەوەی ک ــە فیلمێکی بـــاش هــەڵگــریــن.
* دۆستایەتی لە ڕوانگەی ئێمەوە ئەوە نیە کە هەرچی دۆستەکانمان گوتیان ،بڵێین بەچاوان!
لەبیرمان نەچێ کە حیزبی دێموکرات خاوەنی سەرمایەیەکی گەورەیە ،ئەویش هەر ئەو
سیاسەتی سەربەخۆییەیە کە گرتوویەتە بەر .یەکێک لە ڕەمزەکانی سەرکەوتنی ئێمە هەر ئەو
سەربەخۆییه دەبێ .ئەو سیاسەتە چەوت بووبێ و ڕاست بووبێ ،دەسکردی خۆمان بووە.
چونکی پێمان وایە هیچ کەس و الیەنێک بە ئەندازەی خۆمان لە واقعییاتی کۆمەڵگهی ئێمە ناگا.
ئێمە لە حیزبی دێموکراتدا ئیجازە بە هیچ دەوڵەتێکی تایبەتی و هیچ دۆستێکی
نزیک نــادەیــن لــەبــارەی ئێمەوە بڕیار بــدا .با زۆر بە ســەراحــەت بگوترێ کــە ،ئێمە
بەخاتری دۆستایەتی قــەت واز لە سەربەخۆیی بــڕیــاردان و قازانجی میللەتەکەمان
ناهێنین ،بەاڵم ئامادەین لە پێناو قازانجی میللەتەکەمان و پاراستنی سەربەخۆییمان
واز لــە دۆســتــایــەتــی بێنین .ئـــەوەی بــۆ ئێمە لــەم پــێــوەنــدیــیــەدا گرینگە دوو شتە؛
یەکەمیان قــازانــجــی میللەتەکەمانە ،دووهەمیشیان سەربەخۆییمانە لــە بــڕیــاردان.
* تا ڕیشەی تێرۆریزم لەبەین نەچێ ،تێرۆریزم خاشەبڕ ناکرێ .تێرۆریزم هۆکارە نەک
هۆ .تێگەیشتن لە هۆیەکانی پەرەئەستاندنی تێرۆریزم _مەبەست تێرۆریزمی سیاسییە_
وەک بێعەداڵەتی ،قەیرانی کۆمەڵگه و ستەمی نەتەوایەتی ،هێزو توانا و کاتێکی زۆری دەوێ.
ئەگەر ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست بە سەرچاوەی تێرۆریزم دەژمێردرێ ،لەبەر ئەوەیە کە
زیاتر لە هەر ناوچەیەکی دیکە ،ناوەندی ناکۆکی و پێکدادانی ئیستراتێژیکی سیاسی،
ئابووری ،نەتەوایەتی و ئایینییە .تا ئەم ناکۆکیانە لە بەین نەچن ،تێرۆریزم ڕیشەکێش
ناکرێ .تا ئــەو کــات خەبات دژی تێرۆریزم لە ئاستی نێونەتەوەییدا نەتەنیا لەگەڵ
دەستە و تاقمەکان ،بەڵکوو زیاتر لە گەڵ ئەو دەوڵەتانەی کە هانیان دەدەن ،دەبێ
بکرێ .هیچ گومانی تێدا نییە کە ڕێژیمی خومەینی لە ســەرەوەی ئەو دەوڵەتانە دایە.
* زۆر ج ــار بــاســمــان لــە ه ــۆک ــاری ســەرکــەوتــنــەکــانــی حــیــزبــی خــۆمــان (حیزبی
دێــمــوکــرات) کـ ــردوە .گــوتــوومــانــە کــە سیاسەتی ئــوســوولــی و واقعبینانە و بوونی
هــێــزی پــێــشــمــەرگــە و قــارەمــانــەتــیــی پــێــشــمــەرگــە ،نــوقــتــە ق ــووەت ــی حــیــزبــی ئــێــمــەن.
بـــەاڵم لــە هــەمــووی ئــەوانــە گرینگتر پشتیوانیی کــۆمــەاڵنــی خــەڵــکــی کــوردســتــانــە.
سەرمایەی گەورەی حیزبی ئێمە پشتیوانیی گەلی کوردە .ڕازی تێکنەشکان و سەرکوتوویی
ئێمە هەر لەوە دایە کە خەڵک حیزبەکە و هێزی پێشمەرگە بە هی خۆی دەزانێ ،باوەشی بۆ دەکاتەوە
و دەیپارێزێ .بۆیە بە الی منەوە قەت خەڵک و پێشمەرگە دوو ال نین و نابێ لێک جیا بکرێنەوە.
پێم خۆشە پێشمەرگە خۆشەویستەکان ئەوە بزانن و لەبیریان بێ کە چونکی تفەنگیان
لەسەر شانە ،نابێ خۆیان لە خەڵک بە زیاتر بزانن .ڕاستە ئێمە دەڵێن کە پێشمەرگە باسکی
بەهێزی گەلە ،بەاڵم هێزی پێشمەرگە بۆ خزمەت بە گەل پێکهاتووە .هەرچی پێشمەرگە
دەیکا دەبێ لە پێناو خەڵکدا بێ ،دەبێ ئاکار و ڕەفتاری لەگەڵ خەڵکەکەی جوان بێ.
حیزبی دێموکرات حیزبی گەلی کوردە ،پێشمەرگەیش دەبێ لە خزمەت میللەتەکەیدا بێ.
کەوابوو هەم بۆ حیزب و هەم بۆ هێزی پێشمەرگە خەڵک لە سەرەوەی هەموو شتێکە.
خەڵک لە ڕوانگەی شەهید دوکتور قاسملووەوە
ل ــە تـــــەواوی نــووســیــن و لــێــدوانــەکــانــی شــەهــیــد دوک ــت ــور قــاســمــلــوودا ،خەڵکی
کــوردســتــان ،کۆمەاڵنی خەڵکی کــوردســتــان ،گەلی کــورد و میللەتی کــورد ،بوونێکی
هــەمــیــشــەیــیــان هــەیــە .خــەڵــکــی کــوردســتــان بــۆ شــەهــیــد قــاســمــلــوو وەک ڕێــبــەری
حیزبێکی میللی ،سەرەکیترین تـــەوەری هــەمــوو بــاس و لێکدانەوەکانی بـــووە .لە
یــەک نــووســیــن و لــێــدوانــی ئــەم ئــیــنــســانــەدا ،هــەســت بــە غاییبوونی خــەڵــک نــاکــرێ.
بۆ شەهید دوکــتــور قاسملوو ،میللەتەکەی هەموو شتێک بــووە .لە گــەڵ ئەوەیکە
پێشمەرگە بە «باسکی بەهێزی گــەل» نــاو دەبــا و ڕاشکاوانە دهڵــێ تەنیا شتێک کە
زۆری ناڕەحەت دەکا شەهیدبوونی پێشمەرگەکانە ،بەاڵم دیسانیش پێی وایە خەڵک
لە ســەرووی هەمووی ئەمانەوەیە .بۆیە زۆر ڕاشکاوانە و بە دەنگێکی بەرز و روو
بــە هێزی پێشمەرگە ڕادەگــەیــەنــێ کــە «ئــێــوە بــۆ خــزمــەت بــە خەڵک پێک هــاتــوون».
کاتێک کە شەهید قاسملوو هەموو تێکۆشەرانی حیزبەکەی و هێزی پێشمەرگەی کوردستان
ئاگادار دەکاتەوە لەوەیکە «میللەتێک چاوی لێمانە» ،ئیدی خۆی و سەرجەم هاوسەنگەرانی لە
سەر ئەو ئەسڵە یەکال دەبنەوە کە ،خەڵک بۆ حیزبی دێموکرات لەسەرووی هەموو شتێکەوەیە.

