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دامهزرانی کۆماری کوردستان له چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

فشاری ناوەندە ئەمنیەتییەکانی کۆماری ئیسالمی بۆ سەر چاالکانی مەدەنیی کورد لە مانگی پووشپەڕدا زیادی
کردوە .لەو مانگەدا النیکەم  ٧٢کەس لە کوردستان بەتۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم و
چاالکیی سیاسی و ئەمنیەتی لەدژی کۆماری ئیسالمی گیراون .لەو  ٧٢کەسە زیاتر لە  ٢٠کەسیان دادگایی کراون
و چەند کەس لەوان سزای قورسی هەتا  ١٥ساڵ زیندانیان بەسەردا سەپاوە ،هەروەها چاالکێکی سیاسیی کوردیش
سزای ئیعدامی دراوەتێ.
هەر لەم مانگەدا  ٧بەندکراوی کورد لەدار دراون کە دوو کەسیان زیندانی سیاسی بوون .هاوکات النیکەم ٢٠
کۆڵبەر و کاسبکاری ناوچە سنوورییەکان دراونەتە بەر دەستڕێژ کە  ٧کەسیان بەهۆی تەقەی ڕاستەوخۆ کوژراون.
ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان وێڕای ڕاگەیاندنی ئەم هەواڵە دەڵێ لەم مانگەدا سێ شوانکارەش
لە ناوچەکانی سەردەشت و پیرانشار سەرەڕۆیانە دراونەتە بەر دەستڕێژ و گیانیان لێ ئەستێندراوە.

کوا دەتوانن خەونەکانمان بەند بکەن؟
سەروتار

پێویستیی متمانە بە یەکتر بۆ

تێپەڕین لە کۆماری ئیسالمی
عەلی بداغی

کــۆمــەڵــگــەی ئـــێـــران لـــە ئ ــێ ــس ــت ــادا
سەختترین قۆناغەکانی ژیانی خۆی
ل ــە س ــەردەم ــی کــۆمــاری ئیسالمییدا
ت ــێ ــپ ــەڕ دەکـــــــا .لــــەالیــــەک گـــوشـــارە
ئابوورییەکان لەسۆنگەی سزا قورسە
نێودەوڵەتییەکان ،داڕم ــان ــی بایەخی
دراوی نیشتمانی ،بێکاری ،هەژاریی
لە ڕادەبــــەدەر ،ئ ــاوس ــان و ناکارامەیی
حــــکــــوومــــەت لــــە ک ــۆن ــت ــڕۆڵ ــک ــردن ــی
دۆخــەکــەدا خەڵکی ل ــە تەنگانەیەکی
زۆر پەستاوتوە .لەوالش حکوومەت بە
سەپاندنی کەشی ئەمنیەتیی قورس
و فــشــاری زۆر بــۆ س ــەر چ ــاالک ــان ــی
سیاسی و م ــەدەن ــی دەیـــەوێ بەسەر
دۆخەکەدا زاڵ بێ و پێش بە تەقینەوەی
ناڕەزایەتییەکان بگرێ .درێژەی ئێعدامە
سیاسییەکان و ڕەشبگیری چاالکانی
مـــەدەنـــی و س ــی ــاس ــی و س ــەپ ــان ــدن ــی
س ــزای ق ــورس و درێژخایەنی زیندان
بەسەریان لە کوردستاندا و توندکردنی
فشارەکان لەسەر جموجۆڵە سیاسی و
کۆمەاڵیەتییەکان لە ئاستی ئێ ران هەر
بۆ ئەو مەبەستەیە.
ک ــۆم ــاری ئیسالمیی ئێ ران پێ یوایە
ب ــردن ــە ژێـــر چ ــەق ــۆی ب ــەرژەوەن ــدی ــی
تاکەکانی کۆمەڵ ،دروستکردنی ترس
ل ــەس ــەر ئەمنیەتی خ ــۆی ــان و ت ــرس لە
زی ــان بۆ سەر خێزانەکانیان دەتوانێ
پێش بە جموجۆڵ و سەربزێویی تاک
و لە پانتایی گەورەتریشدا کۆمەڵگە
بگرێ و ،ئەوەش سیاسەتی هەمیشەیی
دەســــەاڵت بـــووە ک ــە ل ــە چـــوار دەیــەی
ڕابـــردوودا تەمەنی ڕێژیمەکەیانی پێ
درێــژ کــردوەتــەوە .ک ــۆم ــاری ئیسالمی
پ ــێ ـیوای ــە ک ــە ســزای ئێعدام کۆمەڵگە
چ ــاوت ــرس ــێ ــن دەکــــا ،هـــەروەهـــا ســزای
زیندانیی درێژخایەنیش لە کات و ساڵە
هەرە پڕبایەخ و زێڕینەکانی چاالکێکی
سیاسی و م ــەدەن ــی – سەپاندنی ١٠
ساڵ زیندان بەسەر زارا محەمەدی بۆ
نموونە_ تێچوویەکی قورسە بۆ وی،
بۆیە ئەمە ...
درێژە لە الپەڕەی ٢

دەزگــای دادی کۆماری ئیسالمی زارا محەممەدی ،یــەک لە بەڕێوەبەرانی
ڕێکخراوی «نۆژین» لە سنە و وانەبێژی زمانی کوردیی بە  ١٠ساڵ زیندان
سزا داوە .زارا لە کاردانەوە بەو سزا قورسەدا وێڕای ڕەتکردنەوەی هەموو
ئەو تۆمە ئەمنیەتییانەی دراوەتە پاڵی ،دەڵێ ئەمن هیچ تاوانێکم نەکردوە جگە لە
دانانی کالسی کوردی و؛ ئەگەر فێربوونی زمانی دایک و فێرکردنی تاوانە ،ئەوا
ئەمن ئەو تاوانە بە پیرۆز دەزانم.
پرسی زمان چ وەک بنەمای شوناس و چ وەک مافێکی بنەرەتیی مرۆڤ بۆ
کورد لە ئێران هەموو کاتێک گرینگ و پڕبایەخ بووە .لە ماوەی زیاتر لە چوار
دەیە دەسەاڵتدارەتیی ڕێژیمیی کۆماری ئیسالمیدا سەرەڕای فرە نەتەوەبوونی
کۆمەلگەی ئێران ،بەاڵم كاربەدەستانی ئەو ڕێژیمە تەنیا لە كاتی هەڵبژاردنەكاندا
و بۆ هەڵخڕاندنی هەست و سۆزی خەڵك و گەرمكردنی بازاڕی هەڵبژاردنەکان
باسی لە دانــی هێندێك وردە ماف بە نەتەوەكانی ئێران ،بۆ نموونە باس لە
جێبەجێكردنی ئەسڵی ١٥ی یاسای بنەڕەتی دەکەن كە چی دواتر وەك هەموو
بەڵێنییەكانی دیكەیان ،ئەوەش بە ناڕاست دەردەچێ .کۆماری ئیسالمی تەنانەت
لەو پرسە گرینگەش بۆ نانەوەی ئاژاوە و تێکدانی یەکڕیزیی گەلی کورد کەڵک
وەردەگرێ و هەوڵ دەدا ئاخێوەرانی شێوەزارەکانی زمانی کوردی بە گژ یەکتردا
بکا .هەروەها چەندی بۆی بکرێ کۆسپ لەبەردەم ئەم ڕێکخراوە قانوونییانەدا
دروست دەکا کە خۆبەخشانە خزمەتی زمان دەکەن.
دەزگای دادی کۆماری ئیسالمی تاوانی! پێکهێنانی گرووپ و کۆمەڵی نایاسایی
داوەتــە پاڵ زارا محەممەدی و لەو سۆنگەیەوە ئــەوەی بە «اشــد»ی سزاکان
مەحکوم کــردوە ،بــەاڵم ئەو گــرووپ و کۆمەاڵنە چین و کامانەن؟ «نۆژین»،

کاریگەرییەکانیشەهید

بەخۆداچوونەوە و ڕێفۆرم

ئێعدامە سیاسییەکان لە

قاسملوو لە حیزبی دێموکرات

وەک ماهییەتی وجوودیی

کوردستان و ترسی ڕێژیم لە

و بزووتنەوەی کوردستاندا

حیزبی دێموکرات

گڵکۆی شەهیدانمان

کەماڵ کەریمی
ل ()5

سمایل شەرەفی
ل ()6

زانیار حسەینی
ل ()7

ئەو ڕێکخراوەیەی زارا تێیدا ئەندامی بەڕێوەبەرییە ڕێکخراوێکی ڕەسمییە و لە
چوارچێوەی قانوونەکانی خودی کۆماری ئیسالمیدا پێکهاتوە ،ئەو گرووپ و
کۆمەڵەش کە کۆماری ئیسالمیی ئێران بە هەڕەشە و مەترسی بۆ سەر خۆی
دەزانێ ئەم منداڵ و کوڕ و کااڵنەن کە زارا کۆی دەکردنەوە و وانەی کوردیی
پێ دەگوتن.
پەروەندەی زارا ئەو ڕاستییەی دەرخستەوە کە چەند دەیە هەوڵی سیستماتیکی
تواندنەوەی کورد لە دوو رێژیمێ پاشایەتی و کۆماری ئیسالمیدا سیاسەتێکی
شکستخواردوو بووە .خەبات و تێکۆشانی مافخوازانەی کورد نەوە دوای نەوە
هاتوە و گەشەی کردوە و بەوەندەش ناوەستێ.
بــەاڵم وەک لە بەیاننامەی «نــاوەنــدی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی
ئێران»یشدا هاتوە« :چاالکانی مەدەنیی وەک “زارا محەممەدی” داژدار و پارێزەی
زمان و شوناسی نەتەوەیەکی حاشالێکراون .ئەوان ئەرک و ڕیسالەتێکیان خستۆتە
سەرشانیان کە لە بنەڕەتدا ئەرکی دەوڵەت و دامودەزگا حکوومەتییەکانە .بەاڵم
لەبەر دژیگەلی بوونی حکوومەتی کۆماری ئیسالمیی ئێران ،ئەوە ڕۆڵە ئازا و
بوێر و مافویستەکانی نەتەوەی کوردن کە خەم لەو پرسە گرینگەی شۆناس
دەخــۆن و لەپێناو ئەو ئەرکە پیرۆز و مافە ڕەوایــەشــدا تێچووی قورسی بۆ
دەدەن».
بێگومان وەدەنگ هاتن لەسەر زارا محەممەدی ئەرکێکی ئەخالقی و لە هەمان
کاتدا بەرپرسایەتییەکی نەتەوەیی و کۆمەاڵیەتییە و ئەم بڕیارەی دەزگای دادی
کۆماری ئیسالمی بەر لە هەر شتێک نیشانەی ترس و زەبوونی و دەستەوەستانیی
ڕێژیمە لە حاند بزووتنەوەی مافخوازیی گەلی کورد لە ئێراندا.

ڕوانگە و هزری د .قاسملوو

سەرچاوەکانی پێویست بۆ

بۆ مافەکانی ژنان

هێزی سیاسی

گەالوێژ پەیڕەوان
ل ()8

مەنسوور مروەتی
ل ()10
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درێژەی سەروتار

پێویستیی متمانە بە یەکتر بۆ

تێپەڕین لە کۆماری ئیسالمی
 ...دەکاتە کەرەستەی ترس و تۆقاندن
ب ــۆ ڕاگ ــرت ــن ی ــان هەرنەبێ خ ــاوک ــردن ــەوەی
جوواڵنەوە مەدەنی و ناڕەزایەتییەکان لە
کۆمەڵگەدا.
پوختەی مەبەست .لە ئێستادا سیاسەتی
ڕێــژیــم لـــەو ه ــاوک ــێ ــش ــە ن ــاوچ ــەی ــی ــەک ــان ــدا
گ ــەی ــوەت ــە بنبەست .ش ــانوش ــک ــۆی ڕێژیم
بەتایبەت دوای کوژرانی قاسم سولەیمانی
شکاوە و لــەدوای ئەمە ڕێژیم لە پێگەی
ه ــێ ــرش ــب ــەری ــی ــەوە بــۆ نــەرمــی ن ــوان ــدن لە
بەرامبەر ئیس رائیل و ئەمریکا دابەزیوە و
نەک لە هەمبەر لێدانی هێز و بنکەکانی
ل ــە س ــووری ــە ،تەنانەت ل ــە ب ــەرام ــب ــەر ئەم
هێرشانەی دەکرێنە س ــەر بنکە ئەتومی
و مووشەکییەکانی ل ــە ق ــوواڵی ــی خاکی
واڵت ــەک ــەش ــی ــدا ن ــەرم ــی دەن ــوێ ــن ــێ؛ بــەاڵم بە
چ ــن ــگ و ددان هـــەوڵ دەدا ل ــە ن ــەب ــوون ــی
مەشرووعییەت و ق ــەی ـران ــی کارامەییدا؛
ئوتوریتە و ئیقتداری ئەمنیەتی و نیزامیی
خۆی لە نێوخۆدا و بەسەر خەڵکی واڵتدا
ڕاگرتبێ.
لە بەرەی بەرامبەریشدا ،خەڵک هەتا دێ
هیواب ڕاوتر دەبن ،مەودای نێوان چینەکانی
کۆمەڵگە ب ــەه ــۆی ب ــارودۆخ ــی ئ ــاب ــووری
زی ــات ــر بـــــووە ،ت ــەم ــای ئ ــی ــس ــاح ــخ ــوازی
هەناسەی لێ ب ڕاوە و متمانەی پێناکرێ،
ئۆپۆزیسیۆنێکی سەراسەریش لە ئ ــارادا
ن ــی ــی ــە ک ــە ب ــت ــوان ــێ م ــودی ــری ــی ــەت ــی دۆخ ــی
ئ ــێ ــع ــت ـرازی و س ــەره ــەڵ ــدان ــی نێوخۆ بکا.
ه ــێ ــزەک ــان ــی ن ــێ ــو ئ ــۆپ ــۆزی ــس ــی ــۆن ب ــەه ــۆی
نەبوونی واقعبینیی سیاسی لە دۆخی واڵت
و ست راتیژیی ف راوانبینی بۆ داهاتوو لەگەڵ
هێزە کۆمەاڵیەتی و ئیلیتەکانی کۆمەڵگە
لەنێوخۆ کە دژبەری ڕێژیمیشن مەچ نین.
لەو نێوەدا کۆرۆنا ئەگەر بۆ خەڵک تامی
تاڵی مەرگ و مەینەتی ب ــووە ،بە شێوەی
کاتییش بووبێ فریای ڕێژیم کەوتوە .ڕێژیم
کە پێش کۆرۆنا قەی رانی مەشرووعییەتی
خ ــۆی ب ــە ئێسک و پێستەوە هەست پێ
دەکرد –سەرهەڵدانی ناڕەزایەتییە یەک لە
دوای یەکەکان و بەشداریی ئێجگار کەمی
خەڵک ل ــە هەڵبژاردنەکانی مەجلیس بۆ
نموونە -و قەی رانی کارامەیی لە ئیدارەکردنی
واڵتیش هیندەی دیکە لە پێ خستبوو؛ بە
هاتنی کرۆنا و مودیرییەتی ئەم پەتایە لە
بەرژەوەندیی خۆیدا هەناسەیەکی هاتەوە
بەر .ڕێژیم هاوکات هەوڵ دەدا لە بەرامبەر
گوشاری ڕۆژئــاوا بەتایبەت ئەمریکا کە
ل ــە ئ ــەگ ــەری ه ــەل ــب ــژێ ـران ــەوەی ت ـڕام ــپ لەهەڵبژاردنەکانی ه ــاوی ــن ــدا بێگومان ئەم
گوشارانە زیاتر دەب ــن -بە دروستکردنی
هاوپەیمانیی درێ ــژخ ــای ــەن ل ــەگ ــەڵ چین
و ڕووســـیـــە هــــەم ق ــورس ــای ــی گ ــوش ــارە
ئابوورییەکانی ئەمریکا لەسەر خۆی کەم
ک ــات ــەوە ،ه ــەم لە نفووز و دەس ــەاڵت ــی ئەم
دوو زلهێزە لە کەیسە ئەمنیەتییەکانی
شــــووڕای ئەمنیەتدا ب ــە ق ــازان ــج ــی خۆی
کەلک وەرگــرێ .هەموو ئەوانە دەرخ ــەری
ڕاستییەکن کە ب ــزووت ــن ــەوەی ئێعت رازیی
خ ــەڵ ــک ل ــە ن ــێ ــوخ ــۆی واڵت ن ــاب ــێ کۆشکی
ه ــی ــوای ل ــەس ــەر کێشەکانی ئ ــێ ـران لەگەڵ
کۆمەڵگەی جیهانی هەڵچنێ و دەبێ پشت
بە خۆی ببەستێ .لێرەدایە کە ئەرکەکان
دەستنیشان دەکرێن.
ڕاس ــت ــە ک ــە خەڵک ن ــای ــەوێ ک ــۆڵ ب ــدا و
ن ــای ــەوێ ل ــە مافەکانی خ ــۆی خ ــۆش ببێ،
ب ــەاڵم نەبوونی هاوپێوەندیی ئۆرگانیک
لە نێوان چین و تویژە جۆراوجۆرەکانی
کۆمەڵگەدا کە هەموو قوربانیی ستەم و
چەوسانەوەی کۆماری ئیسالمین؛ کەلێن
و پەرتەوازەیی زۆری لە نێوانیاندا دروست
کردوە .ئەم متمانەیە و ئەم هاوپێوەندییە
پێویستە و ئیلیت و ڕێکخ راوە سیاسی و
مەدەنییەکان دەبێ دروستی بکەن.
ئ ــۆپ ــۆزی ــس ــی ــۆن ــی کـــۆمـــاری ئیسالمی
ڕوویەکی دیکەی ئەم بابەتەیە .کۆماری
ئ ــی ــس ــام ــی لــە چــــوار دەیــــەی ڕابــــــردوودا
بنەمایەکی گرینگی کاریی خۆی لەسەر
ب ێمتمانەیی ئۆپۆزیسیۆن ب ــە یەکتری
و لێکت رازانیان دان ــاوە .ڕێژیم دەزانــێ لە
سۆنگەی گەندەڵی و ناکارامەیی خۆیەوە
شەرعییەتی نییە و ناتوانێ جێی متمانەی
خەڵک بێ ،بۆیە ب ــەردەوام ه ــەوڵ دەدا لە
ڕێگەی ڕێگەگرتن لە ک ــۆب ــوون ــەوەی هێز
و ت ــوان ــای بەرهەڵستکارانەوە درێـــژە بە
دەسەاڵتی خۆی بدا .بۆ ئەو مەبەستەش
بوو کە زۆر تاوانی وەک تێرۆرەکانی ڤییەن
و مێکونووسیان خوڵقاند .ل ــێ ــرەدای ــە کە
ئۆپۆزیسیۆن دەبێ لە قۆناغی ب ێمتمانەیی
بە یەکتر و پ ــەڕشوب ــاوی تێپەڕێ و پێ
ب ــن ــێ ــت ــە قــۆنــاغــی چــاالکــیــی بـــەکـــردەوەی
یەکگرتوو .ئۆپۆزیسیون دەبێ بیسەلمێنێ
ئەگەر دەیەوێ ببێتە ئەلتەرناتیڤی ڕێژیم،
کێشەی جەوهەریی لەگەڵ ڕوانگەکانی
کــۆمــاری ئیسالمی بەنیسبەت پ ــرس و
کێشەکانی کۆمەڵگە و ت ــەواوەت ــی ــی واڵت
هەیە ،نەک هەر بەدیلێک بۆ دەسەاڵت.
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د .قاسملوو زۆرترین کاریگەریی لە جێگیرکردنی ئەو باوەڕ و
بایەخانە بوو کە بوون بە شوناس و چییەتیی حیزبی دێموکرات
ی تێرۆری ڕێبهری شههید د .عهبدولڕهحمان قاسملوو)
(پهیامی دەفتەری سیاسی بهبۆنهی  ٣١ساڵ ه 
خ هڵ کی تێکۆش هری کوردستان!
هۆگران ی ڕێگا و بیر و ئامانج هکان ی
د.قاسملوو ل ه ڕۆژهەاڵتی کوردستان!
تێکۆش هران ،ئ هندامان و الی هن گران ی
حیزبی دیموکراتی کوردستان!
٢٢ی پ ــووش ــپ ـ ـهڕی ه ـ ـهم ــوو س ــاڵ ــێ ــک
وەبیرهێن هرهوهی زامێکی قووڵ ه ک ه ب ه
دهستی ڕێ ــب ـ هران و دهس هاڵتب هدهستانی
ڕێ ــژی ــم ــی ک ــۆم ــاری ئیسالمیی ئ ــێ ـران ل ه
ج هست هی گ هلی کـــورددا پێک هــات٣١ .
ساڵ ل ه م هوب هر له٢٢ی پووشپ هڕی سالی
١٣٦٨ی ه هتاوی (١٣ی ژوئی هی ١٩٨٩ی
زای ــی ــن ــی)دا ،د.عەبدولڕەحمان قاسملوو،
سکرتێری گشتیی حیزبی دێ ــم ــوک ـرات،
ه ـ ــاوڕێ ل ــەگ ــەڵ ع ـهب ــدوڵ ـا ق ــادریئ ــازهر
ئ هندامی کۆمیت هی ناوهندی و ب هرپرسی
پێ وەندیی هکانی حیزب لە دهرهوهی واڵت،
له ڤیی هن پێت هختی واڵتی ئوتریش ش ههید
ک ران.
دوکـــتـــور قــاس ــمــلــوو بـــه م ـهب ـهس ــت ــی
دۆزیــنــهوهی ڕێگاچارهی هکی ئاشتییان ه
ب ــۆ چــــارهســــهری مــهســهلــهی کــــورد ل ه
ڕۆژه هاڵتی کوردستان ب هردهوام ل ه ه هوڵ
و تێکۆشاندا ب ــوو .ڕێ ــب ــەران ــی ک ــۆم ــاری
ئیسالمی ل ه ئاشتیخوازی و نی هتپاکیی د.
قاسملوو ک هلکیان وهرگرت و وتووێژیان
کرد ه وهسیل هی هک بۆ گ هیشتن ب ه ئامانج ه
دزێوهک هیان ک ه تێرۆری ئ هو ڕێب هره م هزن ه
بوو .ئ هوان ل ه ن هخش و دهوری کاریگ هری
د .قاسملوو ل ـه بــزووتــنــهوەی کـــورد و
تێکۆشانی دیپڵۆماسیی ئ هو بۆ ناساندنی
ج ــوواڵن ـهوهی ک ــورد ،نیگ هران و ه هراسان
بوون .ه هر بۆی ه دوکتور قاسملوویان کرد
ب ه ئامانجی نەخشەیەکی تیرۆریستی
و ،بۆ جێب هجێکردنی پیالن هک هیان چ هند
تێرۆریستێکیان ب ه ن ــاوی دیپڵۆمات بۆ
ش ههیدکردنی سیاس هتم هداری ب هتوانای
نێو گۆڕهپانی بزووتن هوهی ن هت هوای هتیی
کورد ،و سیمای ه هره دیاری خ هباتی دژی
دیکتاتۆری ل ه ئێ ران ،ڕاسپارد .ئامانجی
ئ هوان ئەوە بوو کە ب ه ش ههید کردنی د.
قاسملوو ،زەبرێکی گ ــەورە ل ــە خ هباتی
ن هت هوای هتی و ح هقخوازان هی گ هل هک همان
ل ه ڕۆژه هاڵتی کوردستان بدەن و ،خۆیان
بە یەکجاری لە دەست ئەم بزووتنەوەیە
ئــاســوودە ب ــک ــەن .ب ـ ـهاڵم ل ـ ه گــهڵ ئــهوهی
پیالن ه تیرۆریستیی هک هیان س هرک هوتوو
ب ــوو ،خ هیاڵ و خ هون هک هیان لەبارەی بە
چۆکداهاتنی ئەو بزووتنەوەیە ن ههات ه دی.
ب ه ش ههید کردنی د .قاسملوو ،خ هباتی
گ هلی کورد و حیزبی دیموک رات نەک هەر
کۆتایی پێ ن ههات ،ب هڵکوو ڕێ ــب ــواران و
خ هباتکارانی ڕێگای ئ هو ڕێب هره لێهاتووه،
شیلگی ران هتر ل ـه جــــاران درێ ــژهی ــان ب ه
ڕیگاک هی دا.

تێرۆرێکی دهوڵ هتیی ه؛ ه هر ئ ـهوهش نیی ه
ک ه ل ه ب هرزترین ئاستی دهوڵ هت و نیزامی
کۆماری ئیسالمیدا ن هخش هی تێرۆری د.
قاسملوو داڕێژڕا و ب هڕێوه چوو؛ ب هڵکوو
پێشێلکردنی عورف و ئ هخالقی سیاسی
ب ه زهقترین شێوهش ،ل ه پشت تاوان هک ه
دهبینرێ و ،س هرج همی ئ هوان ه ب ه ی هک هوه
ب ــوون ب ه هۆی بریندار کردنی ویژدانی
گشتی و غـــورووری ن هت هوهیی خ هڵکی
کوردستان.

و ب هرب هرهکانێ دژی ڕێژیمێکی زۆردار
و دڕنــــــدهی وهک کـــۆمـــاری ئ ــی ــس ــام ــی،
پێویستیی ب ه ی هکی هتی و هاوپێوهندیی
ن هت هوهیی و ی هکه هڵوێستی ه هی ه .ئ هم
ڕاستیی هش دهخوازێ ک ه ب ه س هر سنوور
و چوارچێوه حیزبی و ڕێکخ راوهییی ەکاندا،
زاڵ بن و د .قاسملوو و ٢٢ی پووشپ هڕ
ن هک وهک مڵک یا پرسی حیزبی دێموک رات،
ب هڵکوو وهک پرسی خۆیان چاو لێ بک هن.
هەر لەم ڕوانگەیەشەوەیە کە لەم ڕۆژەدا،

ک هسای هتیی ب ـهرزی د .قاسملوو
و دێموک راتیک و ئینسانی بوونی بیر و
بۆچوون هکانی و ،ب ــاوهڕی ب ه دی ــال ــۆگ و
چارهس هری ئاشتیخوازان هی پرسی کورد
و ،ش ههیدبوونی ل هم پێناوهدا ،بیرهوهریی
تێرۆری ئ هو ڕێب هره و ،تووڕهیی ل ه پیالن
و تاوان بۆ ل ه نێوبردنی ،ئ هوی ل ه حافیزهی
ن هت هوهک هیدا ب ه ن همری هێشتۆت هوه .ڕاستە
د .ق ــاس ــم ــل ــوو ل ـ ه ک ــات ــی ش ههیدک رانیدا
سکرتێری گشتیی حیزبێکی سیاسیی
خ هباتگێڕ بـــوو ،بـــهاڵم ل ــهو کــاتــهدا ک ه
ب هرامب هر ب ه ن ــێ ــردراوان ــی ڕێژیمی ت ــاران
ل هس هر مێزی ب هناو وتووێژ دانیشتبوو،
نوێن هرای هتیی پرسی ڕەوای ن هت هوهی هکی
دهک ــرد .ئ هو تێرۆریستان هش ک ه کۆماری
ئ ــی ــس ــام ــی لــ ه بــهرگــی دی ــپ ــڵ ــۆم ــات و ب ه
ڕواڵ ــهت بۆ وت ــووێ ــژ ل هگ هڵ د .قاسملوو
ناردبوونی ،ب ه سێرهگرتن ل ه دڵ و مێشکی
ئــهو ک هسای هتیی ه ،ب ـ ه خ ـهی ــاڵ ــی خۆیان

بێزاری و دژایەتیی خۆیان بەرامبەر بە
ڕێژیمی تیرۆریستیی کۆماری ئیسالمی
و ،وەفاداریی خۆیان هەمبەر بە ڕێبەری
شەهید د.قاسملوو ،یەکگرتووانە و بە
شێوەی جۆراوجۆر پێشان دەدەن.
ه ــۆگ ــران ــی ڕێ ــگ ــا و ئامانجەکان ی
قاسملووی ڕێبەر!
ئەمساڵ لە کاتێکدا ی ــادی تێرۆری د.
قاسملوو دەکەینەوە کە حیزبی دێموک رات
خەریکە لە حەفتاوپێنجەمین ساڵڕۆژی
دامـــــەزرانـــــی خــــۆی ن ــزی ــک دەب ــێ ــت ــەوە.
د .ق ــاس ــم ــل ــوو ئ ــەگ ــەرچ ــی  ٣١س ــاڵ ــە بە
جەستە لە حیزبی دێموک رات و خەبات
و تێکۆشانەکەی ئەستێندراوە ،بەاڵم ئەو
کەسایەتییە بۆ ماوەی چەند دەیە ڕۆڵێکی
بێوێنە و پڕ کاریگەری لە مێژووی ئەو
ح ــی ــزب ــەدا هــەبــووە .د .ق ــاس ــم ــل ــوو ،دوای
سااڵنێک پ ــەرش ــوب ــاوی و ناکۆکیی نێو

ئەم خەباتە بە ئاکام ناگا ئەگەر بەر لە هەر شتێکی دیکە ،سەرجەم ئەوینداران ی ئەم مێژووە،
تێکڕای درێژەدەران ی ئەم ڕێگایە و ،کۆی ئەو تێکۆشەرانەی لە خانەی بنەماڵەی گەورەی دێموکراتدان،
پێکەوە ،یەکگرتووانە و شانبەشان ی یەک و لە چوارچێوەی یەک حیزبدا درێژە بە تێکۆشان نەدەن
لێرەدا جێی خۆیەتی ئاماژە بە ڕاستییەک
ب ــک ــەی ــن .ش ههیدکردنی د .قاسملوو و
هاوڕێیانی ل ه س ـهر مێزی وت ــووێ ــژ ئ هم
ت ــێ ــرۆرهی ت ــا ڕادەی ــەک ــی زۆر ل ـه تێرۆره
سیاسیی هکانی دیک هی کۆماری ئیسالمی،
جیا کردۆت هوه .ڕاست ه ئ هوانی دیک هش ،ه هر
کردهوهی هکی تێرۆریستیی و م هحکووم
بــــوون و ،بــه هـــۆی ئـــهوانـــهوه زهبــــر ل ه
هێزی خ هباتکار و ک هسای هتیی تێکۆش هر
و ب ـهت ــوان ــا دراوه ،ب ــهاڵم ک هلکوهرگرتنی
کۆماری ئیسالمی ل ه تاکتیکی وتووێژ و
قۆستن هوهی نیازپاکیی د .قاسملوو بۆ
نیازێکی چ ـهپ ـهڵ ،دزێ ــوی ــی ئ ـهو تاوان هی
ل ـه ه ـهم ــوو سنوورێک تێپ هڕاند .لێرهدا
م هس هل هک ه ه هر ئ هوه نیی ه ک ه تێرۆرهک ه،

دهیان هویست مێشک و چ ــاوی خ هباتی
ڕزگاریخوازان هی ن هت هوهی هک بپژێنن .ه هر
بۆی ه خ هڵکی کوردستان ،تێرۆری ڤیی هن
ب ه شتێکی گ ـهورهت ــر ل ه کوشتنی چ هند
ک ـهس ــی خ ـهب ــات ــک ــار ،ب ـ ه س ــووک ــای ـهت ــی ب ه
ن هت هوهکەی خۆیانی دهزانن و ئاماد ه نین
ل هم سووکای هتیی ه خۆش بن.
خاڵێکی گرینگی دیک ه ک ه قاسملوو
و ٢٢ی پووشپ هڕیان کردوه ب ه ڕهمزێکی
ن هت هوهیی و خ هباتگێ ڕان ه ،ئ هو تێگ هیشتن ه
ن هت هوهیی و بەرگریخوازان ە ب هرزهی ه ک ه
ب ـ ه خۆشیی هوه ل هنێو ن ـهت ـهوهک ـهم ــان ل ه
ڕۆژه هاڵتی کوردستاندا ،س هری ه هڵداوه.
ه هتا دێ ئ هم تێگ هیشتن ه ل ه نێو خ هڵکی
کوردستاندا ب ههێزتر دهب ــێ ک ه خ هبات

ڕێزەکانی حیزبی دی ــم ــوک ـرات ،بە هەوڵ
و ه ــاوک ــاری ــی ژم ــارەی ــەک ل ــە هاوڕێیانی،
حیزبی دیموک راتی خستەوە سەر یەک.
لــە ڕووی ڕێ ــب ــەری و ڕێ ــک ــخ ـراوەی ــی و
بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆوە ،ئەم حیزبەی
ن ــوێ کـــردەوە .لە کۆنف رانسی سێهەم و
کۆنگرەی سێهەمی حیزبی دیموک راتی
کوردستانیشەوە هەتا کاتی شەهید بوونی
وەک سکرتێری گشتی ،ئەم حیزبەی بە
لێوەشاوەیی ڕێ ــب ــەری ک ــرد و لە هەموو
ڕوویەکەوە بووژاندییەوە.
بۆنەی  ٧٥ساڵەی دام ــەزران ــی حیزب
و ڕۆڵ ــی د .قاسملوو ل ــە م ــێ ــژووی ئەم
حــیــزبــەدا ،دوو ئــەرک ــی گ ــرن ــگ دەخ ــات ــە
ئەستۆی ئێمە ڕێ ــب ــواران و درێ ــژەدەران ــی

ڕێگەی ئەو ڕێبەرە شەهیدە.
ئ ــەرک ــی یــەکــەم ،وەب ــی ــرخ ــۆه ــێ ــن ــان ــەوە و
پێداگرتنەوە لە سەر ئەو ئامانج و باوەڕ
و پرەنسیپ و بایەخانەن کە ب ــوون بە
بەشێکی دانەب راو و سەرەکی لە شوناس
و چییەتیی حیزبی دێموک رات و ،ڕێبەری
شەهید د .قاسملوو زۆرترین کاریگەریی
لــە ج ــێ ــگ ــی ــرک ــردن و ن ــەه ــادی ــن ــەک ــردن ــی ــان
ل ــەو ح ــی ــزب ــەی ــدا ه ــەب ــوو .پ ــاب ــەن ــدی ب ــەو
ئ ــام ــان ــج و پ ــرەن ــس ــی ــپ ــان ــە ،شانبەشانی
وەب ــی ــرخ ــۆه ــێ ــن ــان ــەوەی ت ــای ــب ــەت ــم ــەن ــدی ــی ــە
ب ــەرزەک ــان ــی ئــەو ســەرکــردە مێژووییە،
هەم وەفاداری و ئەمەگناسییە لە ئاستی
ئ ــەو ڕێ ــب ــەرە شەهیدە ،ه ــەم خزمەتە بە
کولتووری دێموک راسی و شۆڕشگێڕبوون
و ئازادیخوازی و سەربەخۆیی بڕیاردان
ل ــە نێو حیزبی دی ــم ــوک ـرات ــدا .هــەر وەه ــا
بایەخدانیشە بە پەرەپێدانی هارمۆنییانەی
تێکۆشان لە ڕەهەند و بواری جۆراوجۆردا.
ئەرکی دووه ــەم کە لەم بۆنەیەدا دەبێ
وەبیرخۆمانی بێنیەوە ،پێویستیی بە ئاکام
گەیاندنی خەباتێکی دوور و درێژ و پڕ
لە س ــەروەری و قوربانیدانە کە ه ــەزاران
ڕۆڵەی نەتەوەکەمان و تێکۆشەرانی ئەم
حیزبە ،لە نێو ئەواندا ڕێبەرانی گەورەی
وەک پێشەوا قازی محەممەد ،د .قاسملوو
و د .س ــادق ش ــەرەف ــک ــەن ــدی گیانیان لە
پێناوی ئامانجەکانیدا بەخشیوە .ئەم
خەباتە بە ئاکام ناگا ئەگەر بەر لە هەر
شتێکی دی ــک ــە ،ســەرجــەم ئ ــەوی ــن ــداران ــی
ئ ــەم م ــێ ــژووە ،تێک ڕای درێ ــژەدەران ــی ئەم
ڕێگایە و ،ک ــۆی ئ ــەو تێکۆشەرانەی لە
خانەی بنەماڵەی گەورەی دێموک راتدان ،
پێکەوە ،یەکگرتووانە و شانبەشانی یەک
و لە چوارچێوەی یەک حیزبدا درێژە بە
تێکۆشان نەدەن .هیوا و هەوڵی ئێمە _کە
دیارە بە بەرپرسایەتییەوە دەڵێین حیزبی
دێموک راتی کوردستان بۆ ئەم مەبەستە
پیرۆزە لە هیچ هەوڵێک درێخی نەکردوە_،
ئەوەیە حیزبی دێموک رات بە یەکگرتوویی
و بە ئی رادە و بڕیارێکی چاوەڕوانک راو لە
ئەکتەران و بەشدارانی ئ ــەم مێژووە پڕ
شانازییە ،پێ بنێتە دوا چارەکی سەدەیەک
خەبات و قوربانیدانی خۆی .بەو هیوایەی
هەموو بەردەنگەکانی ئەم پەیامە ،هاوکار
و پشتیوان بن بۆ وەدیهێنانی ئەو هیوا و
چاوەڕوانییە پیرۆزە.
لەم بۆنەیەدا بە پێویستی دەزانین بە
ڕێزەوە یادی هاوڕێ عەبدواڵ قادریئازەر
ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی و نوێنەری
حیزب لە دەرەوەی واڵت بکەینەوە کە لە
ساتەوەختی گیانبەخشینیشدا وەک زۆر
چ ــاالک ــی و تێکۆشانی دی ــک ــەی دەرەوەی
واڵت ،ن ــزی ــک ــت ــری ــن هـــاوڕێـــی ڕێــبــەری
شەهیدمان د .قاسملوو ب ــوو .هەروەها
ل همێژساڵ ه یادی ش ههید بوونی ڕێب هری
ل ــێ ــوهش ــاوه د .قاسملووی ن ـهم ــر ،ل هگ هڵ
بیرهوهریی کۆچی دوایی هاوڕێی ب هوهج،
س هید س هالم ع هزیزی ،ئ هندامی دهفت هری
سیاسیی حیزبی دیموک ڕات ئاوێت ه بووه.
ب ـهم بۆن هی هوه ل ه گ ـهڵ ش ههیدانی ٢٢ی
پووشپ هڕدا ،ب هڕێزهوه یادی کاک س هالمی
ن همر دهک هین هوه ک ه  ٢١ساڵ ل هم هوب هر
م ــااڵوای ــی ی هکجاریی لێکردین .س ــاو بۆ
گیانی پاکیان و یادیان بەڕێ ز.
بەرز و بەڕێز بێ یادی ڕێب هری ش ههید
د.ع هبدولڕهحمان قاسملوو،
ڕیسوایی ه همیش هیی بۆ خوڵقێن هرانی
تاوانی ٢٢ی پووشپ هڕ،
سەرکەوتن بۆ خەباتی ئازادیخوازانەی
گ ــەل ــی ک ــورد و ب ــهرق ــهراری ب ــۆ ئامانجه
ب هرزهکانی د .قاسملووی ه همیش ه ل ه یاد.
حیزبی دیموکراتی کوردستان
دهفت هری سیاس ی
٢١ی پووشپەڕی ١٢(١٣٩٩ی
ژوئیەی)٢٠٢٠
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ئهرکی خوێندکارانی ناسیۆنالیستی کورده که به ڕێنوێنی وهرگرتن

کۆبوونەوەی بەش ی نیزامیی
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکان ی
کوردستان ی ئێران

له حیزبی دێموکرات زیاتر لهپێشوو ڕوحی شۆڕشگێڕی بڕژێننهوه
نێو بزوتنهوه مهدهنییهکان

(پهیامی دهفتهری سیاسیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان بۆ کۆنگرهی دووهمی یەکیەتیی نهتهوهیی خوێندکارانی کورد)
نوێن هرای ب هڕێزی کۆن گرهی دووهم ی
یەکیەتیی ن هت هوهیی خوێندکاران ی کورد!
ب هشداران ی خۆش هویست!
ب هبۆن هی ب هست رانی دووهمین کۆنگرهی
ڕێ ــک ــخ ـراوهک ـهت ــان پ ــڕب ـهدڵ پیرۆزباییتان
پ ــێ دهڵــێــیــن و ئـــاواتـــی س ــهرک ــهوت ــن بۆ
ک ــۆن ــگ ــرهك ــهت ــان دهخـــــوازیـــــن .هـــهروههـــا
دهســـخـــۆشـــی و مـــانـــدوونـــهبـــوونـــی به
ب هڕێوهب هریی ڕێکخ راوهک هتان و ه هموو ئ هو
ئ هندامان هتان دهڵێین که له سااڵنی ڕابردوودا
له چوارچێوهی تایب هت به ڕێکخ راوهک هتان
و هاوت هریب و ه هماه هنگ ل هگ هڵ خ هباتی
حیزبی دێموک ڕاتی کوردستان و گ هلی کورد
ل ــه ڕۆژهــهاڵتــی ک ــوردس ــت ــان ل ــه ب هستێنی
خوێندکاریدا به کار و تێکۆشانی خۆیان
م هشخ هڵی خ ــوێ ــن ــدک ــاران ــی دهروهس ــت ــی ــان
گ هشاوه ڕاگرتوه.
ئاشک رایه ئێلیتی سیاسیی ه هر گ هلێک که
بی هوێ پێ ش بک هوێ (ب هتایب هتی ئ هگ هر ئ هو
گ هله ه هڕهش هی ل هس هر بێ و له حاڵی خ هبات
بۆ ئازادیدا بێ) ،پێویسته ه هموو چین و
توێژهکانی پێکهێن هری ئ هو گ هله و س هرج هم
فرهچ هشنیی هکانی دهروون ــی کۆم هڵگەک هی
ببینێ ،نیاز و م ـهرام و ئارهزوووهکانیان
بخوێنێت هوه و ل ه پرۆس هی ب هکۆم هڵی خ هبات
و پێشوهچووندا ب هشدار و ئ هرکداریان بکا.
دۆخ و ئامانج و چ ــارهن ــووس ــی ڕۆڵ هکانی
گ هل ه هرچ هنده هاوب هش و پێک هوهگرێدراو
ب ــێ ،ئ ـهوه له ب هستێنی تایب هتیی ه هرکام
له چین و توێژهکاندایه که ئ ـهوان باشتر
لــهوه ت ــێ ــدهگ ـهن ک ــه گ ــۆڕان ــک ــاری ل ــه دۆخ ــی
تایب هتیی ئ هواندا به ئاڵوگۆڕ له چارهنووسی
ئ ــای ــن ــدهی ه ــاوب ـهش ــی ــان ب ـهس ــت ـراوهت ـهوه و
پێویسته ه هموو بوارهکانی ژیانی کۆمەڵگە
بک هنه س هنگ هری خ هبات بۆ ئایندهی هکی
باشتر بۆ ه ـهم ــووان .ل هڕاستیدا خواسته
سینفیی هکان گونجاوترین و ب هڕێژترین
ب هستێنی ب ـهج ـهم ــاوهری ک ــردن ــی خ هباتی
سیاسی و پێک هوهب هستن هوهی ڕهه ـهن ــد ه
جۆراوجۆرهکانی خ هباتی گ هالن بۆ ماف و
ئازادیی خۆیانن.

ل ــه ڕووب ــهڕووب ــوون ــهوهی س ـهرهڕۆی ــی
و خ ـهب ــات ب ــۆ مــاف و ئازادیی هکانی
گ هالنی ئێ ران و خ هڵکی کوردستاندا
ه همیشه دی ــار ب ــووه .ئ ـهوان س ـهرهڕای

ب هاڵم پێویسته ل ه ڕۆژی ئ همڕۆدا بژین
و ڕۆڵ ـهی س هردهمی خۆتان بن .ئ هوهش
ی دابن
که ل هو کۆنگرهی هدا دهبێ له فکر 
ئایندهیه.

ه هموو ئ هو ب هرب هست و م هترسییان هی
ل هگ هڵی بــــهرهوڕوو بـــوون ،ه همیشه
زان ــک ــۆ و چ ــاالک ــی ــی ــه فــهرهــهنــگــی و
م هعریفیی هكانیان بۆ وشیارکردن هوه و
ڕێكخستنی هاوچین هکانی خۆیان و
کۆم هاڵنی خ هڵک ب هکاربردووه و ل هو
پێناوهدا قوربانیی زۆریشیان داوه .تا
ئ هو جێگای هی پێوهندیی به ڕۆژه هاڵتی
کوردستان هوه ه هیه ،ل هگ هڵ ئ ـهوه که
ب ــوون ــی ب ــزوت ــن ـهوهی ـهک ــی ڕێ ــک ــخ ـراو و
س هرب هخۆی خوێندکاریی تایب هت به
کورد له ئێ ران ه همیشه پرسیاره هڵگر
بووه ،ڕۆڵ و شوێندان هریی خوێندکارانی
کورد له بڕگه جۆرب هجۆرهکانی خ هباتی

ئ ـهم ــڕۆ دۆخـــی ن ــاوچ ــه و ڕۆژه ـهاڵت ــی
ن ــێ ــوهڕاس ــت و دهوڵ ـهت ــان ــی حاکم ب هس هر
کوردستاندا به قۆناغی زۆر ه هستیاردا
تێدهپ هڕێ ،ڕق و بێزاریی خ هڵک ب هتایب هتی
گ هلی کــورد ل ــه درێژهکێشانی زوڵــم و
هــــهاڵواردن و ژێ ــردهس ــت ـهی ــی ل ــه ه هموو
کاتێک زیاتره و ش هپۆلی ئاڵوگۆڕهکانیش
هـــــــهردهم ڕوو لـــه ه ـ ـهڵ ــچ ــوون ـ ـهوهی ــه.
ک ـهچ ــی دهب ــی ــن ــی ــن بـــهداخـــهوه ب ــزوت ــن ـهوه
کۆم هاڵی هتیی هکان له ههموو س هردهمێک
غایبتر و ه هڵوهشاوهترن .هۆکاری ئ هوه
س هرکوت و خ هف هقان بێ؛ ک همت هرخ همیی
ب ــژارد ه سیاسی و م هدهنیی هکان بێ؛ یان
ه هردووکیان ،دهب ــێ ئ هوهمان ل هب هرچاو
ب ــێ ک ــه ن ـهب ــوون ــی ڕووگــــه و نیشان و
ن هخش هڕێی ڕوون بۆ جوڵ ه و ه هستانی
کۆمەڵگە ئ هو م هترسییه دروست دهکا که
یان کۆمەڵگە له سستی و دهست همۆییدا
بمێنێت هوه ی ــان ل ــه ئ ـهگ ـهری ئ ــاڵ ــوگ ــۆڕدا،
دهستی نادیار و هێزی تاریکپ هرهست
جارێکی دیک ه ج ــوڵ ـهی خ هڵک ب ـهالڕێ ــدا
بب هن و ڕهنج هڕۆیان بک هن.
ه هربۆیه ڕێکخستنی چین و توێژه
جــۆربــهجــۆرهکــانــی ک ــۆم ــەڵ ــگ ــە بــۆ داوا
تایب هتیی هکانی خۆیان و ب هدهوری ئامانج
و ب ههای هاوب هشی سیاسی بۆ ه هموو
کۆمەڵگە له ه هموو کاتێک زهروورت ــره.

له س هردهمێکدا که ناه هنجاری باڵ ی ب هس هر ه هموو دنیا
ب هتایب هتی کۆمەڵ گە ق هڵیشاو و ب هجێماوهکاندا کێشاوه ،پێویسته
خوێندکاران زیاتر له ه هر ب هشێکی دیک هی کۆمەڵ گە یارم هتیدهر بن
بۆ ئ هوهی هیوا و ڕۆئیا بۆ ب هستێن ی گشت ی و چارهنووس ی ب هكۆم هڵ
بگ هڕێت هوه و به ژیاندن هوه و داهێنان هوهی ئیدهئال و ڕۆئیای ب هرزی
سیاس ی و ئینسان ی ،ئومێد و متمانه به کاری جڤاک ی بب هخشن هوه
چینی خ ــوێ ــن ــدک ــار ب ـهه ــۆی الوبــــوون و
دهست ڕاگ هیشتن ب ــه زان ــس ــت و زانیاریی
ســــــــهردهم ،لـــه چ ــی ــن ــه هـــــهره گــریــنــگ و
ه هستیارهکانی کۆمەڵگەن .ئ ـهوان کادری
بــهڕێــوهبــهری ئ ــای ــن ــدهی واڵت و بـــژاردهی
سیاسیی داهاتووی گ هلن .بۆیه دهبێ ه هم
لێزان و ت هیار و ئاگا پ هروهرد ه بکرێن ،ه هم
ب هبیروباوهڕ و دهروهســـت و ب هرپرسیار
باربێن .ئ هو خ هون و ئیدهئال و ڕادیکالیزمه
که ب هشێوهی سروشتی له خوێندکارانی
وشیار و ب هه هستدا ه هیه ،وای ک ــردوه که
خوێندکاران له زۆر له شۆڕش و ئاڵوگۆڕه
گرینگ هکانی واڵتانی دنیادا ن هخشی دیاریان
ه هبێ.
ئ ـهوه بۆ ناوچه و واڵت و گ هلی ئێم هش
ڕاســـتـــه .لـــهگـــهڵ ئــــهوه کـــه ب ــزوت ــن ــهوهی
خوێندکاری ل ــه م ــێ ــژووی نوێی ئ ــێ ـران و
کوردستاندا ه هوراز و نشێوی زۆری بڕیوه
و ل هس هردهمی ئێستادا وهها بزوتن هوهی هک
ب هداخ هوه زۆر الواز و ل هنێو پ هرانتێزدایه،
ب ـهاڵم ڕۆڵ ــی خوێندکاران چ له س هردهمی
خ هبات بــهدژی دیکتاتۆڕیی پ ههل هوی و
چ پاش هاتن هس هرکاری کۆماری ئیسالمی

ڕابــردووی گ هل هک هماندا به چ هشنێکه
ک ــه ب ـهش ــێ ــک ــی ئێلیتیی س ــی ــاس ــی و
ش ــۆڕش ــگ ــێ ــڕی ئێمه کــه هێندێکیان
ئ همڕۆ بۆ ه هموومان بوون به سیمبول
و هێما ،ه هڵقواڵوی ئ هو ب هستێنه بوون.

تا ئ هو جێگای هی پێوهندیی به ڕۆژه هاڵتی کوردستان هوه
ه هیه ،ل هگ هڵ ئــهوه که بوون ی بزوتن هوهی هک ی ڕێکخراو و
س هرب هخۆی خوێندکاریی تایب هت به کورد له ئێران ه همیشه
پرسیاره هڵ گر بووه ،ڕۆڵ و شوێندان هریی خوێندکاران ی کورد
له بڕگه جۆرب هجۆرهکان ی خ هباتی ڕاب ــردووی گ هل هک هماندا به
چ هشنێکه که ب هشێکی ئێلیتیی سیاس ی و شۆڕشگێڕی ئێمه
که هێندێکیان ئ همڕۆ بۆ ه هموومان بوون به سیمبول و هێما،
ه هڵقواڵوی ئ هو ب هستێنه بوون
ب هاڵم ئ همه ت هنیا مێژووی هکی شیاوی
ڕێز و ئیلهام لێ وهرگرتنه .بێگومان
ئێوه ه هرگیز نابێ مێژووی ڕابردووی
گ هل هک همان و ن هوهکانی پێش خۆتان
ل هبیر بک هن و پێویسته باشترناسینی
ڕابــــردووی گ ـهل ـهک ـهم ــان بک هنه چ ـرای
ڕووناکک هرهوهی ڕێگای ل هم هودواتان.

ل ـهو ن ــێ ــوهش ــدا خ ــوێ ــن ــدک ــاران ب هتایب هتی
خوێندکارانی ک ــورد ئ ـهرک ــی گ ـهورهی ــان
دهک هوێته س ـهرش ــان .ڕۆڵ ــی ئ ـهوان ت هنیا
فێربوون و خۆپێگ هیاندن و باڵوکردن هوهی
زانست و ف هره هنگ له کۆمەڵگەدا نیه .له
س هردهمێکدا که ناه هنجاری باڵی ب هس هر
ه هموو دنیا ب هتایب هتی کۆمەڵگە ق هڵیشاو

و ب هجێماوهکاندا کێشاوه ،پێویسته ئ هوان
زیاتر له ه هر ب هشێکی دیک هی کۆمەڵگە
یارم هتیدهر بن بۆ ئ هوهی هیوا و ڕۆئیا بۆ
ب هستێنی گشتی و چارهنووسی ب هكۆم هڵ
بگ هڕێت هوه و به ژیاندن هوه و داهێنان هوهی
ئیدهئال و ڕۆئ ــی ــای ب ــهرزی سیاسی و
ئینسانی ،ئومێد و متمانه به کاری جڤاکی
بب هخشن هوه .ب هتایب هتی بۆ گ هلێکی وهك
گ هلی ئێمه که ه هم ل هنێو خۆیدا و ه هم
ب هڕووی دهرهوهیدا ل هگ هڵ زۆر ئاست هنگ
و ئال هنگاری کۆن و نوێ ب هرهوڕووی هوه و
دهبێ ب هشێوهی فرهڕهه هند ب هرنام هڕێژیی
ورد و ست راتژیک بۆ ئایندهی خۆی بکا،
ک ــارک ــردن بۆ ئ ـهم م هب هسته ل هئ هستۆی
ه هموو چین و توێژهکان و ل هس هرووی
ه هموویان هوه ئێلیتی سیاسییه .ب هاڵم
خوێندکارانی دهروهس ــت و شوناسخواز
دهتوانن به باشترین شێوه یارم هتی ب هو
بووژان هوه و ب هڕۆژبوون هوهیه بک هن.
خوێندکاران ی خۆش هویست!
ئ ــێ ــم ــه وهک حــیــزبــی دێـــمـــوکـــڕات و
بزوتن هوهی سیاسیی کورد له ڕۆژه هاڵتی
کوردستان هێشتا له ژینگ هی هکی س هخت
و ب ێڕوحمدا درێ ــژه به خ هباتی خۆمان
دهدهیــــن .خ ـهب ــات ب ــۆ ئــــازادی ل ــه ئێ ران
و خ هبات بۆ مافی ن هت هوای هتیی گ هلی
کورد پێویستیی به ی هکگرتن و پێک هوه
گرێدان هوهی ه هموو بازن هکانی تێکۆشان
و دهکارخستنی گشت پۆتانسی هل هکانی
نێو کۆمەڵگە ه هیه .بــواری تێکۆشانی
خوێندکارانی کورد چ ل هنێوخۆی واڵت و چ
ل هنێو دیاسپۆڕای کورددا زۆر زهرفی هتی
ن ــوێ دهدات ــه دهس ــت که پێویسته ئێوه
به خ هالقی هتی تایب هت به خۆتان زیاتر
بــهکــاریــان ب ــێ ــن ــن .ح ــی ــزب ــی دێ ــم ــوک ـڕات ــی
کوردستان وهک له ڕابـــردوودا نیشانی
داوه ،ل ـهم ـهوالش ه ـهر ب ــه ب ــای ـهخ ـهوه بۆ
س هنگ هری زانکۆ و ب هستێنی خوێندکاری
دهڕوانــێ و خۆی به پشت و پشتیوانی
ئێوه دهزان ــێ .هیوادارین ئ ـهم کۆنگرهیه
گوڕ و تینێکی نوێ به کار و تێکۆشانی
ڕێکخ راوهک هتان بب هخشێ بۆ ئ ـهوهی له
قۆناغی ه هستیاری ئــهمــڕۆدا گیانێک
ب ــهب ــهر ب ــزوت ــن ـ ـهوهی خــوێــنــدکــاری له
ڕۆژه هاڵتی کوردستاندا بکات هوه .دڵنیاین
ه ـهم ئێوه ح ـهز و بــاوهڕی پێویست بۆ
ئ هو شوێندانان و ڕۆڵگێ ڕان هتان ه هیه،
ه هم بوارهک هتان دهتوانێ پردێكی پێوهندی
ل هنێوان ب هستێنه جیاوازهکانی خ هبات و
ل هپێناو س هنتێزی ئامانج و شێوازهکانی
خـــهبـــاتـــدا بـــــێ .وهک لــــه دروشـــمـــی
کۆنگرهک هشتاندا بهدروستی گوتووتانه،
ئ هوه ئ هرکی خوێندکارانی ناسیۆنالیستی
کورده که وێ ڕای پاراستنی س هرب هخۆیی
کاریان له ب هستێنی تایب هت به خۆیاندا،
ب ــه ڕێنوێنی وهرگــرتــن ل ــه ب ــزوت ــن ـهوهی
سیاسیی کوردستان ب هتایب هتی حیزبی
دێــمــوکــڕات ،زی ــات ــر ل ـهپ ــێ ــش ــوو ڕووح ــی
شۆڕشگێڕی بڕژێننهوه نێو بزوتن هوه
م هدهنیی هکان.
ل هکۆتاییدا وێ ڕای ئارهزووی دووبارهی
س هرک هوتنی کۆنگرهک هتان و ب هردهوامیی
ه هرچی شێلگی ران هترتان ،جارێکی دیکه
پیرۆزباییتان پێ دهڵێین و له دلگ هرمی
و پشتیوانیی خۆمان دڵنیاتان دهک هین هوه.
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
دهفت هری سیاس ی
***

بــەرپــرســانــی بــەشــی پ ــێ ــش ــم ــەرگ ــەی
حیزبەکانی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئ ــێ ـران کۆبوونەوەیەکیان
ب ــۆ ب ــاس و تاوتوێی چ ــەن ــدی و چۆنیی
هاوکاریی نیزامیی نێوانیان پێک هێنا.
ڕۆژی پێنجشەممە٢٦ ،ی پووشپەڕ
ل ــە بنکەی دەف ــت ــەری سیاسیی حیزبی
دێــمــوکــراتــی ک ــوردس ــت ــان دووه ــەم ــی ــن
کــــۆبــــوونــــەوەی ب ــەرپ ــرس ــان ــی ب ــەش ــی
پ ــێ ــش ــم ــەرگ ــەی ح ــی ــزب ــەک ــان ــی ن ــاوەن ــدی
هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێ ران
پێک هات.
لە سەرەتای ئەم دی ــدارەدا بەڕێز کاک
مستەفا م ــەول ــوودی ،جێگری سکرتێری
گشتیی حیزبی دێموک راتی کوردستان لە
وتەیەکی کورتدا گرینگی و هەستیاری
ئەم کۆبوونەوەیەی باس کرد و هیوای
خواست دانیشتنەکە ئاکام و دەرەنجامی
ب ــاش ــی لەپێناو بردنەپێشێی خەباتی
هاوبەشی حیزبەکانی کوردستانی ئێ ران
لێ بکەوێتەوە.
دواتــــــر و لـــە بـــڕگـــەی ســەرەکــیــی
دانیشتنەکەدا هەیئەتی خانەخوێ وێ ڕای
خستنە بەر باسی کۆبەندی باسەکانی
کۆبوونەوەی پێشوو ،ئەرکەکان و تەوەری
باسەکانی ئەم دانیشتنەیان دەستنیشان
کرد.
لەو کۆبوونەوەیەدا نوێنەرانی بەشی
نیزامیی حیزبەکانی ئەندام لە ناوەندی
ه ــاوک ــاری ڕا و سەرنجی ج ــۆراوج ــۆر و
دەوڵەمەندیان لەسەر پرسی چۆنایەتیی
هاوکاریی نیزامیی حیزبەکانی ناوەندی
هاوکاری باس کرد .هەروەها بە پێداگری
ل ــەس ــەر ئـــــەوەی ه ــاوک ــاری ــی ن ــی ــزام ــی ــی
ه ــێ ــزەک ــان ــی پ ــێ ــش ــم ــەرگ ــەی حیزبەکانی
کوردستانی ئێ ران زەروورەتێکی مێژوویی
و ،ه ــاوک ــات ه ــەرە گرینگی هەلومەرجی
سیاسی و موباریزاتیی ئێستایە؛ لەسەر
میکانیزمەکانی ئەم بابەتە هەستیار و
گرینگە ئاڵوگۆڕی بیروڕا ک را.
سەردان ی هەیئەتێکی یەکیەتیی
نیشتمانیی کوردستان لە سکرتاریای
حیزبی دێموکراتی کوردستان

هەیئەتێکی مەڵبەندی ١٤ی یەکیەتیی
ن ــی ــش ــت ــم ــان ــی ــی کـــوردســـتـــان ســـەردانـــی
ســـکـــرتـــاریـــای ح ــی ــزب ــی دێ ــم ــوک ــرات ــی
کوردستانی کرد.
ڕۆژی چوارشەممە٢٥ ،ی پووشپەڕ
هەیئەتێکی مەڵبەندی ١٤ی یەکیەتیی
نیشتمانیی کوردستان بە سەرپەرستیی
کــاک ئ ــەب ــوزەی ــد ،ب ــەرپ ــرس ــی مەڵبەندی
یەکیەتیی نیشتمانی لە کۆیە سەردانی
ســـکـــرتـــاریـــای ح ــی ــزب ــی دێ ــم ــوک ــرات ــی
کوردستانی کرد و لەالیەن هەیئەتێکی
ڕێبەریی حیزب بە سەرپەرستیی کاک
مستەفا م ــەول ــوودی ،جێگری سکرتێری
گشتیی حیزب پێشوازییان لێک را.
لەو دانیشتنەدا چەند بابەتێکی ڕۆژەڤی
ناوچە ،ڕۆژهەاڵت و باشووری کوردستان
تاوتوێ و ئاڵوگۆری بیروڕایان لەسەر ک را.
هەیئەتی میوان لەو دانیشتنەدا باسیان
لە پێوەندیی بەهێز و مێژوویی نێوان
یەکیەتیی نیشتمانی و حیزبی دێموک راتی
کوردستان ک ــرد کە می راتی مەعنەویی
دوو ڕێبەری لێوەشاوەی کورد مام جەالل
تاڵەبانی و د .قاسملووی نەمرە و ،پێیان
لەسەر پێویستیی بەهێزترکردنی ئەم
پێوەندییە داگرت.
ل ــە درێـــژەی باسەکانی ئ ــەم دیـــدارەدا
هەیئەتی خانەخوێ ب ــە پوختی باسی
ل ــە هــەلــومــەرجــی ن ــێ ــوخ ــۆی ــی ئ ــێ ــران و
مەوقعییەتی ئ ــێ ـران ل ــە هاوکێشەکانی
ئێستای ناوچەکەدا کرد .هەڵسەنگاندنی
پێوەندییەکانی نێوان هەولێر و بەغدا و
دوورەدیمەنی ئەم پێوەندییانە تەورێکی
دیکەی باسەکانی ئەم دیدارە بوو.
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ڕێژیمی سیاسیی ئێران لە نێوان ئۆتۆریتاریزمو تۆتالیتاریزمدا
(پلۆڕاڵیزمی سنووردار!)
()8-22
[ ”]...تەنیا یەک حیزب ،حیزبی خودا،
حیزبوڵاڵ”
خومەینی١٧ ،ی ئووتی  ،١٩٧٩شاری قوم
ئامانجی دامــەزرێــنــەری کــۆمــاری
ئیسالمی“ :یەک حیزب ،حیزبی خودا”
هــەمــوو جــارێــک ،کــاتــێــک گــوتــارەکــانــی
خومەینی لەسەر بابەتە جیاوازەکان لەگەڵ
یەکتر بــەراورد دەکرێن ،دەر دەکــەوێ کە
گوتارەکانی لەگەڵ یەکتر سازگار نین ،بە
تایبەت گوتارەکانی بەر لە شۆڕشی ،١٣٥٧
لەبەر ئــەوەی گوتارەکانی بەر لە شۆڕش
زیاتر پۆپۆلیستی بوون ،بۆ ئەوەی هەموو
حیزب و الیەن و بزووتنەوە جیاوازەکان
لە دەوری پڕۆژەی خۆی تەیار بکا .بەر لە
شۆڕش ،لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ گۆڤاری
ئاڵمانی ستێرن ،خومەینی پشتیوانی لە
کۆمارێکی پلۆڕالیستی دەکــا کــە لەسەر
بنەمای دەنگی خەڵک بێ:
پرسیار :ئێوە بانگەشەی دروستکردنی
دەوڵــەتــێــکــی ئیسالمی بــە سەرۆکایەتیی
خۆتان لە ئێران دەکــەن .ئایا ئەو دەوڵەتە
لــەســەر بــنــەمــای ڕێژیمێکی پــاڕلــمــانــی لە
شێوی ڕۆژئاوایی دادەمەزرێ یان جۆرێک
لــە حکوومەتی ئایینییە؟ هــەروەهــا ،ئایا
دەتانهەوێ ڕۆڵی خۆتان وەکــوو سەرۆک
بە هەڵبژاردنە گشتییەکان یەکالیی بکەنەوە؟
ئــایــا ل ــەو دەوڵ ــەت ــە ئــیــســامــیــیــەدا ،حیزبە
سیاسییەکان ،ڕۆژنامەکان و بێ بڕواکان
دەتــوانــن ئــازادانــە ناڕەزایەتیی خۆیان لە
بەرامبەر سەرۆکی واڵت و سیاسەتەکەی
دەرببڕن؟
خومەینی :من نامهەوێ سەرۆکی واڵت
بــم .هــەروەهــا ،حکوومەت ،حکوومەتێکی
کۆماری دەبــێ کە دەگەڕێتەوە بۆ دەنگی
ک و یاساش یاسای ئیسالمە .حیزبەکان
خەڵ 
ئــازادن دژایەتیی ئێمە یــان هــەر کەسێکی
دیکە بکەن ،بــەو مەرجەی زیــان بە واڵت
نەگەیەنن.
پرسیار :دەســەاڵتــی ئــێــوە پشت بــە چ
هێزێکی سیاسی یان دامەزراوەیەکی دیکەی
سەرەکییەوە دەبەستێ؟ بۆ نموونە ،ئێوە
پشت بە بەرەی نەتەوەیی یان مەزهەبییەکان
دەبــەســتــن؟ ئــێــوە پێشتر گــوتــووتــانــە کە
شارەزایانی ئایینیو کەسانیتر دەبێ بچنە
نێو کاروباری حکوومەتەوە ،ئەو پڕەنسیپە
هەر وەکوو پێشوو لە جێی خۆیەتی؟
خومەینی :من نەمگوتوە کەسانی ئایینی
حکوومەت دەک ــەن .ڕۆڵــی ئ ــەوان شتێکی
دیکەیە .ڕۆڵی ئەوان چاودێریی یاساکانە کە
پەیوەندی بە میللەتەوە هەیە نەک حیزب.
من حیساب لە سەر میللەت دەکە م و هیچ
بەستراوەیییەکی حیزبیم نییە”.
(چاوپێکەوتن لــەگــەڵ گــۆڤــاری ئاڵمانی
ســتــێــرن لــەســەر ئ ــازادی ــی حــیــزبــەکــان لە
کۆماری ئیسالمیدا ،پاریس١٦ ،ی ژانویەی
)١٩٧٠
***
بە گوتەی خومەینی ،دوو جۆرە حیزب لە
جیهاندا هەن“ ،حیزبی خودایی” یان ئاسمانی
و “حیزبی شەیتانی” .حیزبە ئایینییەکان
حیزبی ئاسمانین و حیزبە نائایینیەکانیش
حیزبی شەیتانین .حیزبی ئاسمانی ،تەواوی
ئەو کەسانە لە دەوری خۆیدا کۆ دەکاتەوە
کە بۆ خــودا خەبات دەکــەن .مــادەی ٢٦ی
دەستووری بنەڕەتی ،مافێکی مەرجداری بۆ
دروستکردنی حیز 
ب و ڕێکخراو گرووپەکان
دی ــاری کـــردوە .لــە م ــاوەی چەند مانگێک
بەر لە پەسند کردنی یاسای حیزبەکان لە
ب و ڕێکخراو لە
پاڕلمان ،نزیک بە  ١٠٠حیز 
ئێران دامەزران ،کە ئەوەش لەگەڵ پڕۆژەی
تاکحیزبیی خومەینی ناتەبا بــوو .لەگەڵ
ئــەوەدا کە خومەینی بەر لە سەرکەوتنی
شۆڕش ،بانگەشەی دروستکردنی حیزبێکی
تــاک و ئاسمانی و جیهانگیری دەک ــرد،
ی و
کە جیاوازە لە حیزبەکانی سەر زەو 
شێوە ڕۆژئاوایی ،بەاڵم دوو حەوتوو دوای
سەرکەوتنی شــۆڕش ،خومەینی بڕیاری
دامەزراندنی حیزبێک لە سەر زەوی و لە
شێوەی ڕۆژئاوایی دەدا بە ناوی “حیزبی
کۆماری ئیسالمی”.
ئامانجی ســەرەکــیــی حیزبی کــۆمــاری
ئیسالمی ،تێکەڵکردنی هێزە وەفادارەکانی

شـــۆڕشـــی ئــیــســامــی و ڕێــکــخــســتــن و
دامەزراندنی حکوومەتی کۆماری ئیسالمی
ڵ و سێکۆالر
بوو لە بەرامبەر حیزبە لیبڕا 
و مـــیـــانـــەڕەوەکـــان .حــیــزبــی ک ــۆم ــاری
ئیسالمی هەوڵی دەدا تــەواوی ئەو کە 
س
و الیەنە ئیسالمییانە لەنێو چوارچێوەیەکی
ڕێکخراوەیی و دامەزراوەییدا کۆ بکاتەوە،
چونکە لە ماوەی شۆڕشدا ،کۆمەڵێکی زۆر
تاقم و گــرووپــی تــونــدڕەو هاتنە کایەوە
کە لەگەڵ ئەوەشدا هەموویان پشتگیریی
خــومــەیــنــیــیــان دەکـــــرد ،بــــەاڵم خومەینی
پــێ ـیوابــوو ئــەگــەر لــە نــێــو ڕێــکــخــراوێــکــدا
ئۆرگانیزەیان نەکا ،لە داهاتوودا دەبن بە
ڕکەبە ر و هەڕەشە بۆ سەر دەسەاڵتەکەی.
ئــــەو حــیــزبــە بـــە گــرنــگــتــریــن حــیــزب لە
دامەزراندنی کۆماری ئیسالمیدا دادەنرێ،
چونکە زۆریــنــەی کەسایەتی و گرووپە
مەزهەبییەکان ،لە ئــەنــدام و بەرپرسانی
ئــەو حیزبە بــوون .لە نێو دامەزرێنەرانی
حــیــزبــی کــۆمــاری ئــیــســامــی ،کەسانێکی
وەکــــوو :عــەلــی خــامــنــەیــی ،عــەلــی ئەکبەر
هاشمی ڕەفسەنجانی ،موحەممەد حوسێنی
بــەهــەشــتــی ،عــەبــدولــکــەریــم مــوســەویــی
ئەردەبێڵی و محەممەد ج ــەواد باهونەر
هەبوون .لە مــاوەی دەیــەی یەکەمی دوای
شــۆڕش ،حیزبی کۆماری ئیسالمی توانی
نزیک بە ت ــەواوی گــرووپ و بزووتنەوە
ئایینییەکان لــەنــێــو خــۆیــدا بتوێنێتەوە.
بەرپرسانی ئــەو حیزبە ،لە هەمان کاتدا،
بەرپرسی بااڵی دامەزراوە دەوڵەتییەکانیش
ب ــوون .پۆستی وەلــی فەقیهـ  ،سەرۆکی
دەســـەاڵتـــی جــێــبــەجــێکــردن ،ســەرۆکــی
ن و سەرۆکی دەسەاڵتی
دەسەاڵتی یاسادانا 
دادوەری ،هەموویان لە بەرپرسانی حیزبی
کۆماری ئیسالمی بوون .ئامانجی سەرەکیی
بــەرپــرســانــی ئــەو حــیــزبــە ،زیــاتــر لــەوەی
پڕۆژەیەکی ڕێکخراو لەنێو کۆمەڵگەدا بێ،
هێنانە کایەی ڕێکخراوێکی جەماوەری بوو
بە مەبەستی کۆکردنەوەی زۆرترین هێزی
مرۆیی لە دەوری خۆیدا .بە گوتەی مورتەزا
نەبەوی ،وەزیری پێشووی پەیوەندییەکان
ف و تــەلــەیــفــوون) و
(پــۆســت و تێلێگرا 
ئــەنــدامــی حیزبی کــۆمــاری ئیسالمی“ ،لە
سەرەتادا بە هۆی ناوی حیزبەوە ،خەڵک
وایـــدەزانـــی ،هــەر کەسێک کــە الیەنگری
کۆمار بێ دەبــێ ئەندامی ئەو حیزبە بێ،
ه ــەر بــۆیــە پــێــشــوازیــیــەکــی بــاشــی لێکرا.
خەڵکانێکی زۆر هاتن و بوونە ئەندامی
حیزب ،لە نێویاندا ،ئەندامانی الیەنەکانی
دیــکــە” .ڕووداوێـــکـــی گــرنــگ لــە مــێــژووی
حیزبەکە ،ڕووداوی ٧ی پووشپەڕی ١٣٦٠
بــوو کــە لـــەودا تەقینەوەیەکی بەهێز لە
کۆبوونەوەی ئەو حیزبە ڕووی دا بووە
هــۆی کــوژرانــی زیــاتــر لــە  ٧٠بــەرپــرسو
ئەندامی ئەو حیزبە ،لە نێویاندا ،محەممەد
حــوســێــن بــەهــەشــتــی ،ســکــرتــێــری گشتیی
حیزبەکە .دوای تەقینەوەکە ،بێ ئــەوەی
لێکۆڵینەوەکان دەست پێبکەن ،ڕێکخراوی
موجاهیدین خەلق وەک ــوو بەرپرسیاری
تەقینەوەکە تۆمەتبار کرا و ئەوەش بووە
هۆی ئــەوەی هــەزاران کەس لە ئەندامانی
ئــەو ڕێــکــخــراوە لــە الیــەن کاربەدەستانی
کۆماری ئیسالمییەوە لە سێدارە بدرێن.
ئەو ڕووداوە وایکرد کە کۆمەڵێک حیزب
و ڕێکخراو لە الیەن دەوڵەتەوە قەدەغە و
وەکوو دوژمنی کۆماری ئیسالمی ناوزەد
بکرێن .بە گوتەی ئەبولحەسەن بەنیسەدر،
یەکەم سەرکۆماری ئێران ،تەقاندنەوەی
دەفــتــەری حیزبی کــۆمــاری ئیسالمی لە
الیــەن خومەینییەوە ئەنجام درا ،چونکە
ئــەو کــردەوەیــە بەشێک بــوو لە پرۆسەی
پاکتاوکردنی نێوحیزبی و نێو دامــەزراوە
دەوڵەتییەکان ،بە چەندین هۆکار )١ :لەگەڵ
ئــەوشــدا کــە کــۆبــوونــەوەکــە زۆر گرنگ
بوو و دەبوایە هەموو بەرپرسانی حیزب
بەشدارییان تێدا کردبا ،بــەاڵم ئــەو ڕۆژە
هیچکام لــە کەسە نزیکەکانی خومەینی
ی
وەکوو کوڕەکەی (ئەحمەد) و عەلی خامنەی 
و هاشمی ڕەفسەنجانی لــەو کۆبوونەوە
گرینگەدا بەشدار نــەبــوون )٢ .بە گوتەی
فەرماندە بااڵکانی ئــەرتــەش( ،)١قەبارەی
تەقینەوەکە و شــێــوازی تەقاندنەوەکە لە
ب ــواری تەکنیکی و ئەمنییەوە زۆر لــەوە

گەورەتر و ئالۆزتر بووە کە ڕێکخراوێک
بتوانێ بە ئاسانی دزە بکاتە نێو بینایەکی
لەو شێو ە و قەبارەیەکی هێندە گــەورە لە
تەقەمەنی لە دیوارەکانیدا بشارێتەوە و
بیتەقێنێتەوە ،هەر بۆیە تەنیا هێزێکی نیزامی
دەوڵــەتــی ئــەو کەرستە و ئــامــرازانــەی لە
بەردەست دایە تا کارێکی لەو شێوە ئەنجام
بدا )٣ ،ئەو زانیارییانەی کە لە الیەن کۆنە
ئــەنــدامــانــی حــیــزبــەکــەوە درزیـــان کــردۆتــە
دەرەوە و هەندێکیان لە بیرەوەرییەکانیاندا
ئــامــاژەیــان پــێ کــــردوە ،دەریـــدەخـــەن کە
موجاهیدینی خەڵق تەقینەوەکەی ئەنجام
نەداوە )٤ ،پەروەندەی ئەو ڕووداوە هیچکات
لە الیەن دەوڵەتەوە بەدواداچوونی بۆ نەکرا،
داخرا و لە وەزارەتی داد ئاڕشیڤ کرا()٥ ،)٢

بەر لەو ڕووداوە ،بە پشتبەستن بە هەندێک
ی و دەستکەوتنی هەندێک بەڵگە لە
زانیار 
باڵوێزخانەی ئەمریکا لە میانەی بەبارمتە
گرتنی  ٥٦دیپڵۆماتی ئەمریکی ،خومەینی
زانیبووی کە محەممەد حوسێن بەهەشتی،
سکرتێری گشتیی حیزبی کۆماری ئیسالم 
ی
و سەرۆکی دەسەاڵتی دادوەری لە الیەن
حکوومەتی ئەمریکاوە پشتیوانی لێ دەکرێ
بۆ ئەوەی ببێ بە ڕێبەری داهاتووی ئێران،
چــونــکــە پــێــیــانوابــووە کەسێکی زۆر لە
خومەینی میانەڕەوترە.
دوای ئــەو ڕووداوە ،پڕۆسەی قەدەغە
کــردن و سڕینەوەی حیزبە سیاسییەکان
بــــەردەوام ب ــوو ،بەتایبەت کــە خومەینی
سیستەمی چەندحیزبی پێ قەبووڵ نەدەکرا
و هیچکاتیش بەشێک نــەبــووە لــە پــڕۆژە
و پــانــەکــەی .خومەینی بــۆ لەنێوبردنی
ڕکەبەرەکانی خۆی ،هەموو جۆرە تاکتیکێکی
بەکار دەهێنا .هەر لە سەرەتای شۆڕشەوە،
هەوڵ 
ی دا هەموو حیزبە سێکۆالرەکان لە
نێو بــەرێ .هاوکات کە دەسەاڵتەکانی بە
هــۆی ئەنجامەکانی ڕێفراندۆمەوە بەهێز
دەب ــوون ،گوتارەکانیشی لە دژی هەموو
ب و کــەســایــەتــی و ڕۆژنــامــانــە
ئــەو حــیــز 
توندتر دەبوون کە لەگەڵ ئایدۆلۆژییەکەی
ناسازگار بوون و وەکوو هەڕەشەیەک بۆ
سەر دەسەاڵتی خۆی دەبینین .ئەو دەیزانی
چلۆن هەستی خەڵک ببزوێنێ و بێبڕوا
و کۆمۆنیس 
ت و ناسیۆنالیستەکان وەکوو
خائینو واڵتفرۆش پێشانی خەڵک بدا کە
دەیانهەوێ واڵتی ئێران بە ڕۆژئاواییەکان
بفرۆشن .چەند مانگ دوای شــۆڕش ،لە
کــۆبــوونــەوەیــەکــی جــەمــاوەریــدا لــە شــاری
قوم ،خومەینی لە گوتارێکدا سیاسەتەکەی
بەئاشکرا ڕاگەیاند :
[ “ ]...ئێمە بەشێوەی شۆڕشگێڕانە
هەڵسوکەوتمان نەکردوە ،من پەشیمانم

کە تووشی ئەو هەڵەیە بووم ،کە ڕێگەم
بە هەبوونی حیزبەکا 
ن دا .ئەگەر ئێمە
بە شێوەی شۆڕشگێرانە هەڵسوکەوتمان
کردبا ،ئەگەر ئێمە پێنووسی هەموو
باڵوکراوەکانمان شکاندبا و هەموو
گۆڤارو باڵوکراوە بەالڕێداچووەکانمان
داخستباو بەرپرسەکانیانمان کێشابا
دادگــا و حیزبە بەالڕێداچووەکانمان
قەدەغە کردبا و سەرۆکەکانیانمان بە
سزای خۆیان گەیاندبا و سێدارەکانمان
لە مەیدانە گــەورەکــان بەرپا کردبا و
بەالڕێداچووەکانمان دروێنە کردبا ،ئەو
زەحمەتیانە نەدەهاتنە پێش]...[ .
(گوتاری خومەینی لە شاری قوم١٧ ،ی
ئووتی )١٩٧٩

ڕۆژێــک دوای ئەو گوتارە ،ئەنجومەنی
شــۆڕش دەستی بە قەدەغەکردنی حیزب
و ڕێکخراو و ڕۆژنامەکان کرد .یەکەمجار
لە کوردستانەوە دەستی پێکرد و زۆرێک
لــە حــیــزب و ڕێــکــخــراوەکــانــی کوردستان
قەدەغە کران .یەکێک لە هۆکارەکان ئەوە
بوو کە لە کوردستان لە سەر داوای حیزبە
کوردییەکان ،خەڵکانێکی زۆر ڕێفراندۆمیان
بایکۆت کردبوو یــان دەنگی “نەخێر”یان
بە کۆماری ئیسالمی دابــوو .ڕۆژی ٢٨ی
گەالوێژی  ١٣٥٨بە فەتوایەکی خومەینی،
بەرپرس و ئەندامانی حیزبە کوردییەکان
ســزای مردنیان بۆ دەرچـــوو .هەرچەندە
ئــامــارێــکــی بــڕواپــێــکــراو لــە ب ــەر دەســتــدا
نییە ،بەاڵم بە پێی هەندێک سەرچاوە ،لە
پڕۆسەی لەنێو بردنی حیزبە کوردییەکاندا،
نزیک بە  ١٠هەزار کەس کوژران کە ١٢٠٠
کــەســیــان زیــنــدانــیــی سیاسی بـــوون و لە
سێدارە دران .دوای ڕاگەیاندنی سیاسەتی
تــونــدوتــیــژانــەی خــومــەیــنــی ،بــــــەردەوام
هــێــرش دەک ــرای ــە س ــەر دەف ــت ــەری حیزب
و ڕێکخراوەکان لە ســەرانــســەری ئێران،
ڕۆژنامەکان ڕادەگیران ،دەرگای زانکۆکان
دادەخــرا و هاوکات گرتن ،زیندانیکردن و
لەسێدارەدانی ژمارەیەکی یەکجار زۆر لە
ئەندامانی ئۆپۆزیسیۆنی کۆماری ئیسالمی
لێ کەوتەوە .ئەو سیاسەتە توندوتیژانەی
کە خومەینی بەڕێوەی دەبرد و بە کۆمەڵێک
گــوتــاری تــۆقــێــنــەری وەکـــوو “دوژمــنــانــی
خەڵک””،دوژمنانی ئیسالم”و “دوژمنانی
ئاسایشی نەتەوەیی” وزەی پێ دەدرا ،بووە
هۆی دروستبوونی هەندێک دامــەزراوەی
وەکوو کۆمیتەکانی شۆڕش ،گرووپەکانی
حیزبوڵاڵیی ،سوپای پاسدارا 
ن و ڕێکخراوی
بــەســیــج .ئــەو دامـــەزراوانـــە کــە لــە الیــەن
دەوڵــەتــەوە بە مەبەستی سەقامگیرکردنی
دۆخی واڵت پشتیوانیان لێ دەکرا ،کەڵکیان

دیالن هەردی

لــە هــەمــوو ج ــۆرە کــەرســتــەو ئامرازێکی
توندوتیژی وەردەگـــرت و زۆرب ــەی جار
بە شێوەی کوێرکوێرانە خەڵکیان دەکردە
ئامانج .شێوازە جۆراوجۆرەکانی سەرکوتی
نــاڕازیــان تا ئــەمــڕۆش هــەر بــەردەوامــە و
الیەنگرە توندڕەوەکانی خومەینی کە ئەمڕۆ
بە بناژووخواز دەناسرێن ،تا ئێستاش بە
شێوەی کوێرکوێرانە خەڵکانێکی ناسازگار
لەگەڵ ئایدۆلۆژیی خۆیان دەکەنە ئامانج.
لە گەالوێژی  ١٣٥٨کە خومەینی گوتارە
توندەکەی پێشکەش کرد ،هەتا رەشەممەی
ســاڵــی  ١٣٦٠ک ــە پــاڕڵــمــان دەس ــت ــی بە
گفتوگۆ لە ســەر یاسای حیزبەکان کرد،
ژمــارەیــەکــی زۆر لــە حــیــزب و ڕێکخراو
و ڕۆژنــامــە قــەدەغــە کـــران .ڕۆژی ١٨ی
پووشپەڕی  ،١٣٦٠یاسای حیزبەکان لە
الیەن پاڕلمانەوە پەسند کرا ،بەاڵم یاساکە
بە ڕێــس او پڕەنسیپەکانی ئایدۆلۆژیای
گرووپی دەسەاڵتدار چوارچێوەدار کرابوو.
ئەو یاسایە چەندین بڕگەی تێدا هەن کە
بو
ئــاســانــکــاری بــۆ قــەدەغــەکــردنــی حــیــز 
ڕێکخراوەکان دەکەن .بەپێی یاساکە ،هەر
حیزبێک بیهەوێ دابــمــەزرێ یان بیهەوێ
لە ئێران درێژە بە کار و چاالکییەکانی بدا،
دەبێ پەیڕەوی لە  ١٠مەرجی بنەڕەتی بکا.
مەرجەکان بە جۆرێکن کە تەنیا الیەنگرانی
کۆماری ئیسالمی دەتــوانــن کاروچاالکیی
حــیــزبــی بــکــەن و هــیــچ جــــۆرە حــیــزب و
ڕێکخراوێکی چــەپ و ڕاســت و سێکۆالر
ناتوانن بوونیان هەبێ( .)٣جێبەجێکردنی
ئەو یاسایە تا ئێستا لە ناڕوونی دایە ،چونکە
زۆرێــک لە حیزب و ڕێکخراوەکان بەبێ
گوێدان بەو یاسایە لە الیەن حکوومەتەوە
ڕێیان پێ دەدرێ یان ڕێگرییان لێ دەکرێ
کاروچاالکی بکەن.
کاتێک ڕکەبەرە سیاسییەکانی خومەینی
لەنێو بـــران ،هــەبــوونــی حیزبی کــۆمــاری
ئیسالمی چیتر پێویست نەبوو ،چونکە هیچ
حیزبو الیەنێکی ئەوتۆ نەمابوو کە بتوانێ
لە بەرامبەر حیزبی دەسەاڵتداردا ڕابوەستێ.
هەر بۆیە بیر لە هەڵوەشاندنەوەی ئەو حیزبە
کرایەوە .بە گوێرەی ئەو نامەیەی لە الیەن
خامەنەیی و ڕەفسەنجانییەوە بۆ خومەینی
نــێــردراوە ،ئــەو دوو کەسە پێیانوایە کە
ن و کۆماری
“ئامانجەکان وەدی هــاتــوو 
ئیسالمی بە سەرکەوتوویی دامــەزراوە و
ب و الیەنەکانی دیکە یان لەنێو براون
حیز 
یان پەڕاوێز خــراون ،بۆیە چیتر پێویست
بــە هــەبــوونــی حیزبی کــۆمــاری ئیسالمی
ناکا” .چاالکییەکانی ئەو حیزبە لە سەرەتای
جۆزەردانی بە شێوەی ڕەسمی ڕاگیران و
بەرپرسان و ئەندامانی حیزبەکەش بەسەر
چەندین ڕێکخراو و دامەزراوەیتردا دابەش
بوون .هەرچەندە حیزبی کۆماری ئیسالمی
وەکوو ڕێکخراوێک چاالکییەکانی ڕاگرت،
ب ــەاڵم حیزبوڵاڵ وەکـــوو دامـــەزراوەیـــەک
هــەروا هەیە و دەیــان و ســەدان حیزبو
ڕێکخراو و بزووتنەوە هەن کە هەرچەندە
ناوی جۆراوجۆریان هەیە بەاڵم خۆیان بە
حیزبوڵاڵیی دەزان 
ن و درێــژەدەری ڕێگا و
ڕێبازی خومەینین .ئەمڕۆ ،لقەکانی حیزبوڵاڵ
نەک هەر لە ئێران ،بەڵکوو لە چەندین واڵتی
دیــکــەش هــەن کــە یــان ســەر بــە کــۆمــاری
ئیسالمیین یان هەمان ئایدۆلۆژیای کۆماری
ئیسالمی پەرە پێدەدەن.
***

بننووس:
ئەو کات سەرکۆمار بەرپرسی هێزە
)١
چەکدارەکان بــوو ،بــەاڵم ئێستا ڕێبەر جێگای
گرتۆتەوە .لە کاتی تەقینەوەکەدا ،بەنی سەدر
سەرکۆمار نەمابوو و لە سەر کار الدرابــوو،
بەاڵم پەیوەندی بە فەرماندە بااڵکانی ئەرتەشەوە
مابوو.
دۆسیەکە لە جیاتی ئەوەی بە دادگای
)٢
شۆڕش بسپێردرێ ،بە وەزارەتی داد سپێردرا.
مادەکانی ١٧ ،١٥ ،١٠و ٢٦ی قانوونی
)٣
بنەڕەتیی ئێران
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کاریگەرییەکانی شەهید قاسملوو لە حیزبی دێموکرات و
بزووتنەوەی کوردستاندا

کەماڵ کەریمی

٢٢ی پووشپەڕ یەکێک لە ڕۆژە تاڵەکانی
م ــێ ــژووی ک ــورد و حیزبی دێ ــم ــوک ـرات و
نەتەوەی کوردە .ئەو ڕۆژەی کە  ٣١ساڵ
لەوە پێش خوێنی بەناحەقڕژاوی شەهیدی
مەزن دوکتور قاسملوو لە الیەن دیپلۆمات
تیرۆریستەکانی کۆماری ئیسالمییەوە لە
ش ــاری وییەن ،پێتەختی ئۆتریش ڕژای ــە
سەر خاک و بەداخەوە حیزبی دێموک رات و
گەلی کوردی لە زانایی و تواناییەکانی ئەو
ڕێبەرە مەزنەمان بێبەش کرد .تواناییەک
کە بە هۆیەوە کاریگەریی زۆری لەسەر
حیزبی دێموک رات و بزووتنەوەی کورد بە
تایبەتی لەسەردەمی بوونیدا و تەنانەت
دوای شەهید بوونیشی بەج ێهێشتوە.
دی ــارە حیزبی دێموک راتی کوردستان لە
کاتی دامەزرانیدا بە هۆی ڕێبەریی فیکری
و سیاسیی پ ــێ ــش ــەوا قـــازی محەممەد
حیزبێکی مودێرنی سیاسی کە هەڵگری
بیرۆکەیەکی نەتەوەیی ب ــوو دەستی بە
تێکۆشانێکی ن ــوێ ک ــرد .ئەمە سەرەتای
خەباتێکی نەتەوەیی بە شێوەی مودێرن
بــوو ک ــە ب ــە دروســـت ک ــردن ــی حێزبێکی
مودێرن و خاوەن بەرنامە و خاوەنفکری
ســەردەمــیــانــە ب ــۆ خ ــەب ــات ــی ن ــەت ــەوەی ــی
لــە الیــــەن پ ــێ ــش ــەوا قــــازی م ــح ــەم ــم ــەدوە
گۆڕانێک بوو کە لەوسەردەمەدا بەسەر
ج ـ ــۆری ت ــێ ــک ــۆش ــان و شـــۆڕشکـــردن بۆ
گەیشتن بە ئامانجە نەتەوەییەکاندا هات.
ل ــە دوای ش ــەه ــی ــدک ـران ــی پــێــشــەوا و
ه ــاوڕێ ــی ــان ــی و لـــە ســـااڵنـــی دواتـــــری
دەستپێکردنەوەی خەباتی ڕێکخ راوەیی
ح ــی ــزب ــی دێـــمـــوکـــراتـــی کــــوردســــتــــان،
بەتااڵییەکی زۆر لە نەبوونی ڕێبەریی
حیزبدا دروست بوو .لەو کاتەدا کە دیار
نەبوو کێ بەرپرسایەتیی بەڕێوەبردنی
حیزبی لەسەر شانە ،کۆمەڵێک لە کادر
و ئەندامانی گەنجی حیزب دەرک ــەوت ــن
کە لە نێویاندا ڕەحمان قاسملوو یەکێک
بوو لەو کەسانەی کە زۆر زوو دەرکەوت
دەتـــوانـــێ کــاریــگــەریــی بــاشــی ل ــەس ــەر
داه ــات ــووی حیزب هەبی .بوونی دوکتور
قاسملوو لە کۆنف رانسی یەکەم لە ساڵی
١٣٣٤دا کــە لــە دەوروبـــــــەری م ــەه ــاب ــاد
دەگ ــی ــرێ ی ــەک ــەم دەرک ــەوت ــن ــی ب ــەرچ ــاوی
ئەو دەبێ لە ئاستی بڕیارداندا .دیارە ئەم
بەشدارییە دەریدەخا کە سەرەڕای کەمی
تەمەنی ئەو کاتە کەسێکی ناس راو بووە
لە نێو هاوڕێیانی تەشکیالتی حیزبدا.
ســاڵــەکــانــی دەیـــــەی ٣٠ی ش ــەم ــس ــی
سااڵنێک ب ــوو ک ــە زۆرت ــری ــن تێکۆشانی
ئ ــەن ــدام ــان ــی ح ــی ــزب ــی ت ــێ ــدا ئ ــەن ــج ــام درا.
هەر بەو پێیەش زۆرترین هێرش ک رایە
س ــەر ڕێ ــک ــخ ـراوەک ــان ــی ح ــی ــزب و گ ــرت ــن و
زیندان یکردنی سەدان کەسی بە دواوە بوو.
ئەو کات کاک ڕەحمان یەکێک بوو لەو
کەسە چاالکانە کە ساڵی  ١٣٣٧مەجبوور
دەبێ ئێ ران بەجێ بێڵێ و ڕوو لە باشووری
کوردستان بکا .زۆری پێ ناچێ کە بە
هۆی دروستبوونی کێشە لەنێو حیزبدا
و بە تایبەت لە نێوان دوو کەسی دیاری
ئەو سەردەمە دوکتور قاسملوو و ئەحمەد
تۆفیق ،دوکتور کوردستان بەجێ دێڵێ و
دەچێتە ئورووپا و لەوێ درێژە بە خوێندن
دەدا و دوکتورا لە ئابووریدا وەردەگ ــرێ.
ژیانی دوورەواڵت ــی ــی دوکتور قاسملوو
ماوەیەکی زۆر ناخایەنێ شایەد کەمتر لە
 ١٠سااڵن کە بە سەردانێک دەگەڕێتەوە
ب ــۆ ب ــەغ ــدا .لــەوێ ل ــە هەلومەرجێکدا کە
شۆڕشی ئەیلوول لە باشوری کوردستان
لەوپەڕی گەشەی خۆیدا بوو دێتەوە بەغدا
و سەردانی باشووری کوردستانیش دەکا.
ڕەنگبێ ئەم سەردانەی ئەو سەرەتایەک
بووبێ بۆدیتنی لە نزیکەوەی واقعییاتی
ب ــزووت ــن ــەوەی ک ــورد و پێویستییەکانی
خــەبــات کــــردن لــە پ ــێ ــن ــاو هـــەوڵـــدان بۆ

ڕزگاریی نەتەوەی کورد .دوکتور قاسملوو
دوای چەند دی ــدارێ ــک ل ــەگ ــەڵ هاوڕێیانی
ح ــی ــزب ــی ئ ــام ــادەی ــی خ ــۆی دەردەبـــــڕێ بۆ
ئ ــەوەی کە بەشداری ک ــاری حیزبی بکات
لەگەڵ هاوڕێیانی و لە یەکەم دەرف ــەت ــدا
کــە بــۆ ح ــی ــزب ــی دێ ــم ــوک ـرات ــی ک ــوردس ــت ــان
هەڵدەکەوێت کە کۆنگرەی سێهەم بگرێ
وەک ــوو سکرتێری حیزب هەڵیدەبژێرن.
ل ــە ڕاس ــت ــی ــدا کاتی گــەڕانــەوەی دوکتور
قاسملوو بۆ نێو حیزب یەکێک لە دەورانە
پ ــڕ کێشەکانی حێزبی دێ ــم ــوک ـرات ب ــوو.
دەورانێک بوو کە بەهۆی کێشەکانی دوای
کۆنگرەی دوو کە لە باشووری کوردستان
ب ــەس ــت ـرا و ع ــەب ــدواڵ ئیسحاقی بـــوو بە
سکرتێر ،چ ــەن ــد ج ــی ــاب ــوون ــەوە ل ــە حیزبی
دێموک راتدا ڕووی دابوو .ئەم جیا بوونەوانە
ه ــەرک ــام ــەی ــان ب ــە ج ــۆرێ ــک الش ــەی الوازی
حیزبی دێموک راتی الوازتر کرد ،بەجۆرێک
کە لە باشووری کوردستاندا بە چەند قۆڵ
و گرووپ دابەش ببوون و هەر گرووپەی
لە شوێنێک بە جۆریک خۆی گیرساندبۆوە.

ت ــوان ــای ــی ــەک ــی ب ــەه ــێ ــزی ل ــە ڕێکخستنی
پەیوەندییەکان بەدەست هێنابوو ،هەر
ئەو پەیوەندییانەی کە چەند ساڵ دواتر
کاتێک لە دوای ئینقالبی ساڵی ١٣٥٧لە
ڕۆژهەالتی کوردستان بەهۆی هجوومی
لەشکری خومەینییەوە و شەڕ دەستی
پێکرد ،دیمان بە سازکردنی پێوەندی
لەگەڵ حیزب و واڵتانی ئورووپایی و
ڕاکێشانی سەرنجی میدیاکانی دەرەوە
و تەنانەت هێنانی ڕێکخ راوە پزیشکییە
جیهانییەکان بۆ یارمەتیدانی لێقەوماوانی
شەڕ و بریندارەکانی شەڕ لەکوردستان،
ئـــەوەی ک ــە دوک ــت ــور قاسملوو پێشتر
چاندبووی بەرەبەرە ک ــوردی ڕۆژه ــەاڵت
و حیزبی دێ ــم ــوک ـرات دەیـــانـــدرووەوە.
لــــە چـــــوارچـــــێـــــوەی بـــیـــرکـــردنـــەوە
سیاسییەکانیدا و لە نێو کوردەکاندا،
دوک ــت ــور قاسملوو بە جیهانبینییەکی
تایبەت بەخۆیەوە دەڕوانێتە مەسەلە
سیاسییەکان .ل ــە واق ــێ ــع ــدا ئـــەوەی کە
دەڵێن لە سیاسەتکردندا بیرکردنەوەی

بەرف راوان لە کوردستاندا و لە شەڕێکی
ق ــورس ــدا ب ــوو لەگەل ک ــۆم ــاری ئیسالمی.
دوکتور قاسملوو دەڵێ لەگەڵ ئەوەی لە
کۆماری ئیسالمیدا هیچ یەک لە داخوازییە
بنەڕەتییەکانی ئێمە دەس ــت ــەب ــەر نابن،
بەاڵم حیزبی دێموک رات وەکوو نوێنەری
زۆرب ــەی خەڵکی کوردستان هەرکات بە
پێویستی بزانێ حەقی خۆیەتی لە پێناو
گەیشتن بە داخوازییەکانی گەلی کورد
لەگەڵ ئەم ڕێژیم یا ئەو ڕێژیمی دیکەدا
وتووێژ بکا ،چونکە ئێمە وتووێژ وەک
بنەما بە شێوەیەک لە خەبات دەزانین.
ئەمە خۆ دوور خستنەوەیە لە دروش ــم
ل ــە کاتێکدا ک ــە ت ــو دروشــمــی ڕووخـــان
دەدەی بــەاڵم بەڵکوو ل ــە پەنا ئ ــەوەش ــدا
بیر ل ــەوە بکەیتەوە کە شەڕ تەنیا ڕێگە
نییە بۆ ئ ــەوەی بە ئامانجەکانت بگەی.
لەالیەکیترەوە ئەوەی دوکتور قاسملوو
دەس ــت ــی پێکرد و ب ــە ئەنجامی گەیاند
ڕێکخستنەوەی قــــەوارەی ڕێکخ راوەیی
حیزبی دێ ــم ــوک ـرات بــوو .ی ــەک ــەم ک ــار کە

بەالم لەنێو ئەم کێشانەدا و بە دیتنی ئەم
کێشانە دوکتور قاسملوو ئامادە دەبێ کە
بێتەوە و حیزبی دێموک راتی کوردستان ڕێک
بخاتەوە .بێگومان دەبێ بڵێین هاتنەوەی
دوکتور قاسملوو بۆ بەڕێوەبردنی ئەرکی
س ــک ــرت ــێ ــری و ڕێ ــب ــەریک ــردن ــی ح ــی ــزب ــی
دێموک راتی کوردستان سەرەتایەک بوو بۆ
گۆڕانکاریی قووڵی سیاسی و بەرنامەیی و
بە ڕیکخ راوکردنی کاری حیزبی ،سەرەتایەک
کە زۆر بە باشی دەستی پ ێدەکا و هەتا
ئێستاش ئێمە ئەم کاریگەرییانە دەبینین.
دی ــارە هۆکاری کاریگەرییەکانی دوکتور
قاسملوو لەو قۆناغەدا و دواتریش لەسەر
ح ــی ــزب ــی دێ ــم ــوک ـرات ــی ک ــوردس ــت ــان زۆرت ــر
دەگەڕێتەوە بۆ تواناییەکانی خۆی و دواتر
هاوکاریی بەشێکی باش لە کادر و ئەندامانی
حیزب کە ل ــەو س ــەردەم ــەدا چ ــاالک ب ــوون.
د .ق ــاس ــم ــل ــوو دیــــارە ج ــگ ــە لــە ئاستی
ب ــەرزی خوێندەواری ،بە دیتنی دنیایەکی
نوێ و ناسینی خەڵک و بیروڕای جیاواز
لە دنیای دوو جەمسەریدا بە کۆڵەبارێک
ل ــە ت ــێ ــگ ــەی ــش ــت ــن ــی نــــوێ و ئ ــەزم ــوون ــەوە
گ ــەڕای ــەوە ک ــوردس ــت ــان .دوور کەوتنەوەی
دوکتور لەو چەند ساڵەدا لە کوردستان
و ژیانی لە دەرەوە ئاستی تێگەیشتوویی
و فکریی ئ ــەوی یەکجار بردبووە سەرێ.
وەهـــا کــە ج ــی ــاوازێ ــک ــی ی ــەک ــج ــار زۆر لە
خوێندنەوەدا لە بیری دوکتور قاسملوو
و ئەو هاوڕێیانەی کە ئەو سەردەمە لەو
واڵتانەدا دەژی ــان دەبیندران .جگە لەوەش

سیاسی دەب ــێ پاڵپشتێکت ه ــەب ــێ لە
جیهانبینیدا ئەو ئەوسەردەمە هەیبوو
و دەیــزانــی دن ــی ــا بـــەرو ک ــوێ ــوە دەڕوا،
جــیــاوازیــیــەکــان و ک ــێ ــب ــەرک ــێ ــی ــەک ــان ــی
جیهانی دەدی و کاریگەریی ئەم کێشە
جیهانییانە لەسەر ناوچەی ڕۆژه ــەاڵت
و ب ــە تایبەتی ل ــە ئێ راندا دەیدیتنەوە.
هەر بۆیە بە پاڵپشتی ئەم جیهانبینییە
بوو کە دوکتور قاسملوو توانی زاڵ بێ
بەسەر داڕشتنەوەی سیاسەتی حیزب لە
ئاست پێویستییەکانی ئەو سەردەمەدا.
ئەگەر باس لە واقعبینیی لە سیاسەتدا
دەکـــەیـــن و دوکـــتـــور ق ــاس ــم ــل ــوو زۆر
گرینگی پـــێدەدا ،مەبەست خ ــۆ دوور
خستنەوە لە دروشمدانی بێ نێوەرۆک
بـــوو .ئ ــەو پــێــیوابــوو کــە دروشـــــمدان
ئاسانە بەالم تو دەبێ دروشمێک بدەی
کە هەمیشە مەجالی بەرەو پێشچوون و
نزیکبوونەوەی تێدا ببینی .ئەو پێ یوابوو
سیاسەت هونەری مومکنە و ناکرێ تو
سیاست واب ــک ــەی بڵیی هەموو شتێک
ی ــان هیچ .د .قاسملوو بــاوەڕی واب ــوو
ئەو کەسەی بەوجۆرە سیاسەت دەکا
ق ــەت بە نەتیجە ناگا .حیزبی ئێمە لە
سەردەمی سکرتێریی دوکتور قاسملوودا
شعاری ڕووخ ــان ــی کۆماری ئیسالمیی
ب ــەرزک ــردەوە ،بــەاڵم دوک ــت ــور قاسملوو
باوەڕی وابوو کە ئەتۆ لەگەڵ ئەوەی شەڕ
دەکەی دەتوانی وتووێژیش بکەی و ئەوە
دەقیقەن لە کاتێکدا کە لە مەیدانێکی

دوک ــت ــور ق ــاس ــم ــل ــوو تــوانــی لــە حیزبی
دێ ــم ــوک ــرات ــدا ب ــە ئ ــەن ــج ــام ــی ب ــگ ــەی ــەن ــێ
ق ــەوارەی ڕێکخ راوەیی حیزبی دێموک راتی
کوردستانی بەپێی پێڕەوێکی نێوخۆیەکی
تــــەواو ســەردەدمــیــانــە و پ ــێ ــش ــک ــەوت ــوو
دام ــەزران ــدەوە .ئ ــەم یاسا حیزبییە هەتا
ئێستاش لەگەڵ ئ ــەوەی گۆڕانکارییەکی
کەم لە چەندین کۆنگرەی دوای کۆنگرەی
س ــێ ــه ــەم ــەوە ب ــە س ــەری ــدا ه ــات ــب ــێ ،ئەسڵ
و ئەساسی ئ ــەو پ ــێ ــڕەوە نێوخۆیەیە کە
دوک ــت ــور قاسملوو دایڕشتوە بۆ ئ ــەوەی
کە قەوارەی ڕێکخ راوەیی حیزبیی لەسەر
ڕێک بخرێ؛ هەر لە جێگای خۆی ماوە.
لە ڕاستیدا ئ ــەو گرینگیی زۆر دەدا بە
ک ــاری ڕێ ــک ــخ ـراوەی ــی و ئــەو ڕێ ــک ــخ ـراوی
وەک ــوو حەڵقەی پەیوەندی نێوان حیزب
و کۆمەاڵنی خەڵک دەزان ــی پێ یوابوو کە
بەبێ دروستکردنی ئەم حەڵقەیە و بەبێ
دروستکردنی ئەم پەیوەندییە کە تەنیا لە
ڕێگەی بە ڕێکخ راوکردنی کاری حیزبی
و س ــازم ــان ــی حیزبییەوە دەکـــرت خەڵک
ئنێرژییەکەی دەفەوتێ .خەڵک لە میداندا
هەن و تێکۆشانیان هەیە ،بەاڵم پێ یوابوو
ئەگەر نەتوانین ئەم تێکۆشانە بە ڕێکخ راو
بکەین و نەتوانین بە شێوەی سازماندراو
ح ــەرەک ــەت ــی پ ــێ ب ــدەی ــن ئــەو حەرەکەتی
خـــۆی دەکـــــا ،بــــەالم چ ــون ــک ــی ڕێ ــک ــخ ـراو
نەبووە ناتوانێ هەدەفمەند بێت و ،دوژمن
ڕاحەت دەتوانێ بە سەریدا زاڵ بێ و ئەو
ئنێرژییانە بفەوتێنێ .لە ڕاستیدا دەتوانین

بڵێن ئ ــەم ــە تەنیا وەکـــوو س ــەرەت ــای ــەک
لە دەسپێکی کاریگەرییەکانی دوکتور
قاسملوو ل ــەس ــەر حیزبی دێ ــم ــوک ـرات و
کورد و بزووتنەوەی کورددا دەبێ بیبینین.
بابەتێکی تر کە بە گرینگییەوە دەبێ
چ ــاوی ل ــێ ب ــک ــرێ ئ ــەوەی ــە ک ــە ئ ــەگ ــەر تا
گ ــەڕان ــەوەی دوک ــت ــور قاسملوو ب ــۆ نێو
حیزبی دێموک راتی کوردستان خەبات و
شەڕ بۆ ک ــورد و کوردایەتی بوو ئەگەر
ئەو سەردەمەی کە باسی دەکەین زۆرتر
ب ــی ــر لـــەوە دەکـــــراوە ک ــە خ ــەب ــات چ ــەک ــە،
ش ــەڕە ،بۆ کوردایەتییە و کەمتر چەمکە
سیاسییەکان لە نێو بزووتنەوەی کورددا
و ل ــە نێو حیزبی دێ ــم ــوک ـرات و ل ــە نێو
ب ــزووت ــن ــەوەی ک ــورد لە ڕۆژه ــەاڵت ــدا باس
دەکــــرا .دوو دســـتـــەواژەی دێ ــم ــوک ـراس ــی
و ئـــــازادی کــە زۆر گ ــری ــن ــگ بــــوون لە
ڕێگەی بیرۆکەکانی دوکتور قاسملوووە
هاتنەوە نێو ئەدەبیاتی سیاسیی حیزبی
دێموک راتی کوردستانەوە و ڕەنگ و بۆی
زیاتری دا بە سیاسەتەکانی حیزب .بیری
دێموک راسیخوازی و ئازادی لەسەردەمی
دامەزرانی حیزبی دێموک راتی کوردستان
و کۆماری کوردستانیشدا بەشێک بووە
لە ڕێبازی سیاسیی حیزب ،بەاڵم ئەگەر
لە دوای ڕووخ ــان ــی ک ــۆم ــاری کوردستان
و ئیعدامی پێشەوا ق ــازی محەممەد بە
مێژووی حیزبی دێموک راتی کوردستاندا
ب ــچ ــی ــن ــەوە هــەتــا ئـــەو ســــەردەمــــەی کە
کۆنف راسی سێ و دواتــر کۆنگرەی سێ
بە حزووری دوکتور قاسملوو دەگیرێ،
دەبینین زۆر زۆر کەم ئەهەمییەت دراوە
بەم دستەواژانە و ڕەنگ بێ تەنیا وەکوو
وشەیەک لەسەر زاران بووبێ ،بەاڵم دوکتور
قاسملوو مەسەلەی دێموک راسی و ئازادی
دەکاتە بابەتێک بۆ شیکاری ،بابەتێک بۆ
تێکەڵ بوون لەگەڵ سیاسەت ،و لە واقیعدا
بە بەشێک لە سیاسەتی حیزبی دێموک رات
چاوی لێ دەک را .دەبینین لە زۆربەی وتار
و نووسینەکانی دوکتورقاسملوودا باس
لە دێموک راسی و ئازادی بەشێک لە باسە
گرینگەکانی ئـــەون .جێی سەرنجە کە
دەبینین ه ــەر ل ــەو س ــەردەم ــەدا نووسین
و ب ــاوک ــردن ــەوەی بیر و سیاسەتەکانی
ح ــی ــزب بـــــڕەو پـــەیـــدا دەکــــاتــــەوە و بە
بەردەوامی چاپەمەنییەکانی حیزب دەگەنە
دەس ــت ئ ــەن ــدام ــان ــی ح ــی ــزب و ل ــە ڕێگەی
ئەوانەوە لە نێو خەڵکدا باڵو دەک رانەوە.
بـــە کـــورتـــی و بـــە گ ــش ــت ــی بــــاس لە
کــاریــگــەریــیــەکــانــی شــەهــیــد دوک ــت ــور
قاسملوو کارێکی ئاسان نییە و ناکرێ
بە چەند دێڕ لە هەر بابەتێک ئەو باسە
ک ــورت ب ــک ــرێ ــت ــەوە .ب ــەاڵم دەکـــرێ بڵێین
ئـــەوەی دوک ــت ــور قاسملووی ک ــردووەت ــە
ڕێبەرێکی سیاسی بو جیلەکانی دوای
خۆی دەگەڕێتەوە بۆ ،دیتنی ڕاستییەکانی
سەردەمی خۆی و قووڵیی بیرکردنەوەی
لە داڕشتنی سیاسەتدا و واقێعبینی ،هەم
لە دەرکــی هەلومەرجەکاندا و ه ــەم بەو
پێیە دروش ـمدان و بەرنامەڕێژی ،هەست
پێکردنی دروست لە بوون و بەکارهێنانی
ه ــێ ــزی خ ــەڵ ــک وەک ت ــەن ــی ــا پشتیوانی
بەهێزی هەر بزووتنەوەیەکی نیشتمانی
و ئ ــازادی ــخ ــوازان ــە و ه ــان ــدان ــی ح ــی ــزب بۆ
ڕێکخستنی هەرچی زیاتر و باشتری ئەم
هێزە لەب ڕان نەهاتووه ،هەوڵدانی جیددی
بۆ بە ڕێکخ راوکردنی هێز و پتانسییەلی
ش ــۆڕش ــگ ــێ ــڕی ــی خــەڵــک ،دروس ــت ــک ــردن ــی
پ ــێ ــوەن ــدی ل ـــەگ ـــەڵ دنـــیـــای دەرەوە بە
م ــەب ــەس ــت ــی دروس ــت ــک ــردن ــی پاڵپشتی
سیاسی لە بزووتنەوەی کورد و گەلێک
تایبەتمەندیی بەرزی ڕێبەری کردنە کە
لە وجــوودی ئ ــەودا دەبیندران و لە پاش
خۆیشی وەک می راتێک بۆ سیاسەتوانان
و دێ ــم ــوک ــرات ــەک ــان ــی ب ــەج ـێه ــێ ــش ــت ــوە.
***
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دیرۆکی خۆڕاگری
(لە دێکۆمێنتەکانی ئەنجوومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان)

دڵێکی سەوداسەر و
عەشقێکی چیایی

“جەماڵ کەنکاش”ـم ساڵی  ١٣٥٠لە بۆکان
لەدایک بووم .لەبەر ئەوەی زوو تێکەڵ بە کاری
حیزبی بووم ،هەتا چواری سەرەتاییم خوێند؛
کە دواتر لە زیندان درێژەم بە خوێندن دا.
تەمەنی منداڵییم وەک زۆربەی مندااڵنی
تری کوردستان لەو سەردەمەدا ،هاوکات بوو
لەگەڵ گۆڕانە بنەڕەتییە سیاسییەکان و شەڕی
داسەپاو بەسەر نەتەوە و نیشتمانەکەماندا.
منیش وەکوو زۆر یەک لە هۆگ رانی ڕێبازی
شەهید دوکتور قاسملوو ،حیزبی دێموک راتم
جەماڵ کەنکاش
هەڵبژارد.
یەکەم جار کە چوومە ڕیزی پێشمەرگەکانەوە ساڵی  ٦٢بوو و ،لەبەر
کەمیی تەمەنم ناردیانم بۆ ڕێکخ راوی یەکیەتیی الوان و نەیانهێشت لە
هێزی پێشمەرگەدا ببمە ئەندام.
ئەو کات کە لە یەکیەتیی الواندا بووم ،تووشی خاڵۆزایەکم بووم بە ناوی
“شەهید ڕەحیم سۆفی” کە پێشمەرگەی هێزی پێشەوا بوو .دەیانویست لە
گوندی “نۆبار”ەوە بچن عەمەلیاتێک لە نێو شاری بۆکاندا بکەن و ،لەوێدا
بوو کە منیش بە ئاواتی لەمێژینەی خۆم گەیشتم و وەک پێشمەرگە
لەگەڵیان کەوتم .ساڵی  ١٣٦٤و لە کاتێکدا بۆ ڕاپەڕاندنی مەئموورییەتێکی
حیزبی چووبوومە نێو دێی سەهۆاڵنەوە ،بەداخەوە بە چەکەوە گی رام.
پاش ئەوەی بۆ ماوەی چەند ڕۆژ لە گرتنگەیەک لە شاری مەهاباد ئازار
ێڕا بەڕێی بۆکانیان کردم .لەوێش بۆ
و ئەشکەنجەیەکی زۆریان دام ،لەو 
ماوەیەکی زۆر ڕایانگرتم و خ رامە ژێر گوشارەوە .لەوێ شایەدی زۆر
جینایەت و ئێعدام و هەڵسوکەوتی نامرۆڤانە بەرامبەر بە الوان و ژن و
پیاوانێک بووم ،کە وەک من سەوداسەری ئازادیی گەلەکەیان بوون.
ماوەیەک لە زیندانی بۆکان بووم ،پاشان بۆ حوکمەکەم بردیانم بۆ
گرتنگەیەک لە مەهاباد کە پێیان دەگوت “خانه معلم” و لەبەردەستی
ئیتالعاتدا بوو؛ لەوێوە بردیانمە دادسەرای مەهاباد .لەوێ حوکمی دە
ساڵیان زیندان بۆ بڕیمەوە و لەگەڵ چەند کەسی حیزبیی دیکە ناردیانین
بۆ زیندانی “دەریا” لە ورمێ.
ماوەی پتر لە سێ ساڵ لە ٦٥ـەوە بۆ  ٦٧لەو زیندانە مامەوە .لەم ماوەیەدا
شاهیدی کۆمەڵکوژیی زیندانییانی سیاسی بووم ،شاهیدی ئەشکەنجەی
بنەماڵەیی و ڕۆحی و جەستەیی زۆر یەک لەو زیندانییانە بووم.
لە دوای کۆمەڵکوژییەکە زیندانییانی سیاسیی ساڵی  ،٦٧بە مەبەستی
هەڵخەڵەتاندنی ڕای گشتی لێبوردنێکی گشتی درا و ،لە چەند قۆناغی جیادا
کەسانێک ئازاد ک ران ،کە دیارە دوای ماوەیەک زۆر لەوان دیسانەکەش
گی رانەوە و تەنانەت بەشێکیان ئێعدامیش ک ران .یەک لەو کەسانە من بووم
کە ماوەیەک ئازاد ک رام و دواتر جارێکی دیکەش دەسبەسەر ک رامەوە.
هەرچەندە وەک باسم کرد ڕۆژانی تاڵ و ڕەشم لە زیندانەکاندا بەسەر
برد و شاهیدی ئەشکەنجەی خۆم و هاوڕێیانم و تەنانەت ئێعدامیان بووم،
بەاڵم هیچ کام لەمانە نەیانتوانی شلوێم بکەن و لە دوای کەمتر لە یەک
مانگ لە بەربوونەکەم؛ بڕیارم دا دیسان بچمەوە ڕیزی پێشمەرگەکانی
دێموک رات .بە حوکمی ئەوەی پێشتر پێشمەرگە بووم ،دوو کەسیش
متمانەیان پێ کردم و لەگەڵم کەوتن.
بەداخەوە بە هۆی جاشێکەوە ،نهێنییمان درکا و لەو کاتەی
لە “قەلەڕەشە”ی سەردەشت چاوەڕێی ئەوەمان دەکرد قاچاخچی
بمانپەڕێنێتەوە ،دوو مەئمووری ئیتالعات هاتن و گرتیانین .ماوەیەکی
زۆر لە ئیتالعاتی سەردەشت ڕایانگرتم و لە دوای ئەشکەنجەیەکی زۆر
ڕەوانەی ئیتالعاتی بۆکان ک رامەوە.
لێرەش ئەشکەنجە و ئازار و ئێعدامەکان بەردەوام بوون ،ئەو کەسانەی
کە پێشتر بەخش را بوون ،گی رابوونەوە و بەبێ ئەوەی هیچ چاالکییەکی
سیاسییان هەبێ دیسان حوکمی درێژخایەنیان بەسەردا سەپابوو و
تەنانەت ئێعدامیش دەک ران .پاش  ٢٣مانگ مانەوە بردیانمەوە بۆ زیندانی
مەهاباد .دواتر لەوێ بەبێ ئەوەی پارێزەرێکم هەبێ ،کەسێکی بەناو قازی
دەستی کرد بە هەڕەشە ل ێکردنم و لەوێ پێی گوتم حوکمەکەت بەبێ
ئەمال و ئەوال ئێعدامە.
دواتر لە دادسەرای میاندوواو حوکمی ئێعداممان بەسەردا سەپا و
لەو  ٢٩کەسە  ٩کەسمان ئێعدام ک ران .قازی “مورتەزەوی” بە یەک شەو
هەموومانی دادگایی کرد و حوکمی داین ،من بەپێی دوو مادە ئەگەر هەڵە
نەکەم کە (یەکیان  ١٩٨بوو ،یەکیشیان  )٢٠٢بە دوو جار ئێعدام مەحکووم
ک رام و بەڕێ ک رامەوە زیندانی ورمێ.
ساڵی  ٧٢بۆ درێژەی زیندانییەکەم ناردیانمەوە بۆ زیندانی بۆکان،
ئەو دەم یاسایەکیان دەرکرد ئەو شارانەی کە زیندانییان زۆر بوو
بازداشتگایەک دروست بکەن ،ئەمنیان بردە بازداشتگایەکی زۆر تەنگەبەر
و ناخۆش بەاڵم ئەوەی هەبوو کە لە بنەماڵەکەم نزیک بووم ،ئاسوودەتر
دەهاتنە دیتنم و سەختیی ڕێگا و ئازار و ئەشکەنجەکان بۆ ئەوان کەمتر
بوو.
بەم شێوەیە بە هەموو تاڵی و ناخۆشییک هەتا ساڵی  ١٣٧٨لە زیندانی
بۆکاندا بووم ،پاشان بە هۆی هەلێکی کە بۆم ڕەخسا توانیم لە زیندانی
بۆکان ڕا بکەم .دوای ڕۆژێک لە سنووری بانەوە خۆم گەیاندەوە باشووری
کوردستان و لە شاری کۆیە شەرەفی ئەندامەتیی حیزبم دیسان پێ
بەخش راوە .بەرگی پیرۆزی پێشمەرگایەتییم دیسان لەبەر کردەوە و
لە قۆناغێکی دیکەدا و بەشێوازێکی دیکە درێژەدەری ڕێگا و ڕێبازی
حیزبی دێموک رات و شەهیدانی ڕێبەر و هەموو ئەو هاوڕێیانە بووم کە لە
نیزیکەوە ،یان لە سیاچاڵەکانی کۆماری ئیسالمی شەهید ک ران ،هەروەها
ئەو کەسانەی بە ناحەق و بە دزییەوە لە سێدارە دراون یان تیرباران
ک راون و تێچووی ئازادیی ئەم گەلەیان داوە.

بەخۆداچوونەوە و ڕێفۆرم
وەک ماهییەتی وجوودیی حیزبی دێموکرات
(بەرەو یادی  ٧٥ساڵەی دامەزرانی حیزبی دێموکرات)
”ڕادەی شۆڕشگێڕبوون ی هەر حیزبێکی
سیاس ی لـــەوەڕا دەردەکــــەوێ ک ــە چۆن
سەیری ڕابـــردووی خ ــۆی و بەتایبەت
هەڵەکان ی دەکـــا .حیزبی شۆڕشگێڕ
نابێ لە لەوە بترسێ کە گوایا بە باس ی
هەڵەی ڕابردووی ،دوژمن شاد دەبێ ،یان
لە ئێعتباری حیزبەکە کەم دەبێتەوە.
بە پێچەوانە ،پ ێلێنان و ڕاستکردنەوەی
هەڵە و چەوتییەکان ی ڕابردوو ،ناوبان گی
حیزب لەنێو کۆمەاڵن ی خەڵ کدا دەباتە
س ــەرێ و جیددیبوون و بەرپرسبوون ی
حیزبەکە نیشان دەدا”.
ب ــی ــری ب ــەخ ــۆداچ ــوون ــەوە و هــەوڵــدان بۆ
ڕێفۆرم و نوێبوونەوە لە حیزبی دێموک راتدا
ل ــەگ ــەڵ دامـــەزرانـــیـــدا بــــووە و بـــــەردەوام
ب ــووە .ڕەوت ــی ب ــەخ ــۆداچ ــوون ــەوە ل ــە قۆناغە
جیاجیاکانی خەبات و تێکۆشانی حیزبدا
لەوانەیە وەک یەک نەبووبێ و لە هێندێک
بڕگەی زەمەنیی تەمەنی حیزبدا کەمڕەنگ
و کاڵ بووبێ ،بەاڵم زۆری نەخایاندوە کە
بە تەواوەتی هەست بە زەروورەتــی ک راوە.
باسکردن لە ڕێفۆڕم و نوێبوونەوە لە حیزبی
دێ ــم ــوک ـرات ــی ک ــوردس ــت ــان ــدا ک ــە بەشێکە لە
ماهییەتی وجوودیی ئەم حیزبە ،پێوەندیی
ڕاستەوخۆی بە ڕەوت ــی مودێرنیزاسیۆن و
نوێکردنەوەی جۆری سیاسەت و تێکۆشان
لــە ئ ــاس ــت ــی بـــزووتـــنـــەوەی ن ــەت ــەوای ــەت ــی ــی
کوردستاندا هەیە.

بدەن لە سەر خستنی بۆچوونەکانیان چاالک
و هیوادار بن.
هـــەوڵـــدان بــۆ نــوێــبــوونــەوە و جێخستنی
بیروبۆچوون و بەرنامەی ت ــازەی سیاسی و
ڕێکخ راوەیی لە حیزبی دێموک راتدا ،ئەنگیزە و
هاندانێکی ب ــەرزی ئۆڕگانیی لە پشتە کە لەم
حیزب ەدا وەک خەسڵەت و باوەڕێکی نەگۆڕ لە
چوارچێوەی بەرزترین ئۆڕگانی حیزبیدا کە
“کۆنگرە”یە ،مەیل و هیوا بە ئاڵوگۆڕ لە هەموو
ئاست و بەستێنەکاندا بەهێز دەکا .لە کۆنگرەدا
کە بە پێی ئ ــەو ڕێوشوێنە دێموک راتیکانەی
ل ــە پ ــێ ــڕەوی نێوخۆی حیزبدا ب ــۆ چۆنیەتیی
بەستن و بەڕێوەبردنی کارەکانی دیاری ک راوە،
سەاڵحییەت و دەسەاڵتی ئەوە بە “زۆرینە”ی
ئەندامانی خۆی دەدات – کە لە پرۆسەیەکی
دێموک راتێکی هەڵبژاردندا و بە نوێنەرایەتیی
تــەواوی ئەندامانی حیزب تیایدا بەشدارن –
لە هەر بوارێ کدا کە بە پێویست و زەرووری
ب ــزان ــن ،پ ــێ ــداچ ــوون ــەوە و دوات ــر گ ــۆڕان ــک ــاری و
نوێگەرایی بکەن.
ب ــە پ ــێ ــی ئـــەو ئــــەرک و دەســـەاڵتـــانـــەی لە
پــێــڕەوی ن ــێ ــوخ ــۆی ح ــی ــزب ــدا ب ــۆ ک ــۆن ــگ ــرە وەک
بەرزترین ئۆڕگانی حیزب دیاری ک راوە؛ دەکرێ
پێداچوونەوە بە ڕوانین و تێفکرینەکانی ڕێبەریی
حیزب و “ڕێبازی گشتی ،ست راتێژی و تاکتیکی
حیزب و بەرنامە و پێڕەو و ڕێبەریی حیزبدا
بکرێ و ،کۆنگرە بە دەنگی زۆرینەی ئەندامانی
دەس ــەاڵت ــی گ ــۆڕان ــک ــاری ــی ل ــە ه ــەم ــوو ئ ــەوان ــەدا
هەیە .بۆیە لە حیزبی دێموک راتدا نەتەنیا هیچ
بەربەستێک بۆ پێداچوونەوە و گۆڕانکاری و

لە ڕەوت ــی بزووتنەوەی ناسیونالیستیی
کورددا ،حیزبی دێموک راتی کوردستان وەک
یەکەم ڕێکخ راوی سیاسیی کورد کە لە سەر
بنەمایەکی دروست و ئوسوولی بە بەرنامە
و جیهانبینی و تاکتیک و ئیست راتێژییەوە،
دامـــــەزرا ،وەک دیــاردەیــەکــی مــودێــرن لە
ڕێ ــب ــەری ــک ــردن ــی ئـــەم بـــزووتـــنـــەودا سەیر
دەکــرێ .بۆیە بەخۆداچوونەوە و هەوڵدان
بۆ نوێبوونەوە بەشێکە لە ماهییەتی ئەم
حیزبە.
لە حیزبی دێموک راتدا بەخۆداچوونەوە و
ڕەخنەگرتن لە هەڵە و کەم و کووڕییەکانی
ڕابردو ،نەتەنیا بە مانای ڕووخان و وەالنان
و حاشالێکردنی ڕاب ــردوو و بە کەمگرتن و
سڕینەوەی هەوڵ و تێکۆشانی نەسڵەکانی
ئەو سەردەمانە نییە ،بەڵکوو هەستکردن
ب ــە زەروورەت ــێ ــک ــی ڕێ ــک ــخ ـراوەی ــی ،سیاسی
و کۆمەاڵیەتییە کە بێ ئ ــەوەی لە ڕوانگەی
ئەرزشییەوە سەیری ڕابردوو بکرێ ،حیزب
خۆی بەرانبەر بە داهاتووی میللەتێک بە
واڵمــدەر و بەرپرسیار دەزانــێ .بۆیە پێش
هەموو شتێک لە باسی بەخۆداچوونەوە و
نوێبوونەوە لە حیزبی دێموک راتدا ،چەقین
و مــانــەوە ل ــە ڕابـــــردووی ڕووداوەکــــــان و
تێفکرینەکان و بەگشتی ،چەقبەستوویی
ڕێگەپێنەدراوە .ه ــەر خ ــودی نەبوونی ئەم
بەربەستە و ڕێگەدان بە ئازادبیرکردنەوە
و پابەند بوون بە دێموک راسی کە بەشێکی
دی ــک ــە لــە م ــاه ــی ــی ــەت ــی وجـــوودیـــی حیزبی
دێموک راتی لەسەر بنیات ن راوە ،ئۆرگانیزمێکی
زیندوو بەرهەم دەهێنێ کە تاکەکان تیایدا
چاوک راوە و خاوەن ئیدەن و دەتوانن ئازادانە
بیروبۆچوونی خۆیان دەرب ــب ــڕن و هەوڵ

نوێبوونەوە نییە ،بەڵکوو بە شێوەی ئۆڕگانیش
هەموو ئاسانکارییەک بۆ ئەم پرسە ک راوە.
بۆ باسکردن لە گرینگ یپێدان بە پێداچوونەوە
و ئەگەری هەر جۆرە ئاڵوگۆڕێکی ڕێکخ راوەیی
و سیاسی ل ــە الی حیزبی دێ ــم ــوک ـرات ،تەنیا
ئ ــەوە ب ــەس ــە ک ــە چ ــاوێ ــک ل ــە ژمـــارە و ئاکامی
کۆنگرەکانی ئەم حیزبە بەتایبەت لە ماوەی چل
ساڵی ڕابردوودا بکەین؛
 تەنیا لە ماوەی چل ساڵی ڕابردوودا حیزبیدێموک رات  ١٣کۆنگرەی بەستووە (کۆنگرە چوار،
لە  ٣٠ڕێبەندانی  ١٣٥٨تا کۆنگرەی  ١٧لە ١٩ی
خ ــەزەڵ ــوەری  .)١٣٩٨بەشێک لەم کۆنگ رانە لە
دژوارت ــری ــن دۆخ ــی ئەمنیەتیدا ب ــەس ــت ـراون و
ڕێژیمی ک ــۆم ــاری ئیسالمی ئ ــێ ـران ب ــە پیالنی
درێژخایەن و هەزینەی قورس و گ رانەوە هەوڵی
تۆپباران و موشەکبارانکردنی داون.
 بە چاوخشاندنێک بەسەر پەسەندک راوەکانیئەم کۆنگ رانەدا (ڕاپ ــۆرت و بەرنامە و پێڕەو و
بڕیارنامە و پەیامەکان) دەردەکـــەوێ کە ئەم
حیزبە بــــەردەوام بەپێی زەروورەت لەسەر
ئەساسی دەرک و خ ــوێ ــن ــدن ــەوەی شەرایەتی
سیاسی و کۆمەاڵیەتیی لەسەر هەر چوار ئاستی
جیهانی و ناوچەیی و ئی ران و کوردستاندا
گۆڕان لە ڕوانگە و تێفکرینیدا پێک هاتوە .ئەم
گۆڕانکاریانە زۆر بەئاشک را بە جۆری ڕوانینی
ئ ــەم حیزبەوە ب ــەران ــب ــەر ب ــە جەمسەربەندییە
سیاسی و ئابوورییەکانی جیهان ،ئامانجی
دواڕۆژی حیزب کە بە هێنانە ئارای کورتەباسێک
لەسەر سۆسیالیزمی دێموک راتیک بەرانبەر بە
سوسیالیزمی مەوجوود بوومەلەرزەیەکی فکری
و تەشکیالتی لە حیزبدا پێک دێ ــت ،گۆڕینی
دروشمی ست راتێژیی حیزب لە “دێموک راسی بۆ
ئێ ران و خودموختاری بۆ کوردستان”ەوە بۆ “

شەهید دوکتور قاسملوو

فیدرالیزەکردن”ی ئێ ران
و “دام ــەزران ــی کۆماری سمایل شەرەفی
کوردستان لە چوارچێوەی
ئێ رانێکی ف ــی ــدراڵ“دا و وەدیهێنانی مافی
دیاریکردنی چارەنووسی نەتەوەی کورد لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان وەک ئامانجی حیزب،
دیارن.
 دەستاودەستکردن و ئاڵوگۆڕی دەسەاڵت(بەڕێوەبەری) لە ئاستی ڕێبەری لە حیزبی
دێموک راتدا کە ب ێگومان بەشێکە لە خەسڵەتی
نوێگەرایی لەم حیزبەدا تا ئێستایشی لەگەڵ
بێ دیاردەیەکی ن ــاوازە و بێ وێنەیە .ئەگەر
چاوێک بە لیستی ئەندامانی ڕێبەریی حیزب
کە لە کۆنگرەکاندا هەڵبژێردراون بخشێنین،
ئەم ئیدیعایە بەتەواوی سەلمێندراوە کە کەم
حیزبی ک ــوردی و تەنانەت ناوچەیی هەیە
کە بە ڕادەی حیزبی دێموک رات ،گ ــۆڕان لە
ڕێبەرییەکەیدا پێک هاتبێ .هەر لە ماوەی ئەم
چوار دەیەی ڕابردوودا جیا لەوەیکە بە دەیان
کەس لە ئەندامانی ڕێبەریی ئەم حیزبە لە
ئاکامی هەڵبژاردنی کۆنگرەکاندا جێگایان
گۆڕدراوە ،دوای شەهیدبوونی دوو سکرتێری
ئ ــەم حیزبە ش ــەه ــی ــدان؛ دوک ــت ــور قاسملوو
و دوکتور شەرەفکەندی لە ئاستی کەسی
یەکەمی حیزبیشدا چەند جارێک ئەم ئاڵوگۆڕە
لە بەڕێوەبەریی حیزبدا ڕووی داوە کە هەر
وەک ئ ــام ــاژەی پێ ک ـرا ،ئ ــەوە شانازییەکەی
ه ــەر ب ــۆ ح ــی ــزب ــی دێ ــم ــوک ـرات ــی ک ــوردس ــت ــان
دەگەڕێتەوە .تەنانەت لە سەر ئاستی کەسی
یەکەمی حیزب کە سکرتێری حیزبە ،ئەوە
تەنیا حیزبی دێموک راتی کوردستانە کە
ه ــەر ئێستا چەند ک ــەس لە سکرتێرەکانی
پێشووی لە پلەکانی دیکەی تەشکیالتیدا لە
ڕیزەکانی ئەم حیزبەدا تێکۆشانیان هەیە .بە
دەیان کەس لە ئەندامانی دەفتەری سیاسی
و ئەندامانی کۆمیتەی ناوەندیی پێشوو هەن
کە هەر هەموویان وەک کەسایەتیی بەرزی
سیاسی لە ڕیزەکانی حیزبدا حزووریان
هەیە و بەشێکن لە سەرمایەی ئەم حیزبە.
***
گومانی تێدا نییە کە لە حیزبێکی وەک
ح ــی ــزب ــی دێ ــم ــوک ـرات ــدا ،بــەخــۆداچــوونــەوە و
ن ــوێ ــب ــوون ــەوە ن ــات ــوان ــێ تەنیا ببەسترێتەوە
ب ــە قـــەوارەیـــەکـــی ئ ــۆڕگ ــان ــی ــک ــی و ن ــی ــزام ــی
ڕێکخ راوەیی ئەم حیزبە ،چونکی لە کۆتاییدا
ئەوە ئینسانەکانن کە قەوارەکان دادەڕێ ــژن
و بیچمی پ ێدەبەخشن .ک ــەواب ــوو ج ــۆر و
ماهییەتێک کە لە پشت ئەم پرسەوە هەیە و
ئەقڵییەتێک کە بنیاتی ئەم ڕێبازە درووستە
لە ڕێکخ راوێکی سیاس یدا دادەنێ ،بەشێکی
ه ــەرە ئەساسیی ئ ــەم باسەیە .لێرەدایە کە
ڕۆڵ ــی ڕێ ــب ــەری سیاسی و ڕێپێشاندەر و
پێشەوا دەردەکـــەوێ .بەخۆشییەوە حیزبی
دێموک راتی کوردستان لەم ڕووەوە خاوەنی
پاشخان و سەرمایەیەکی گ ــەورەی فکری
و م ــەع ــری ــف ــی ــی ــە ک ــە ل ــە ڕێــبــەرانــیــیــەوە بۆ
ماوەتەوە کە بێگومان دوو ڕێبەری ناوداری
کــورد؛ پێشەوا ق ــازی محەممەد و دوکتور
عەبدولڕەحمان قاسملوو لەم پێوەندییەشدا
ڕۆڵی بنەڕەتی و سەرەکییان گێ ڕاوە .بەاڵم جیا
ل ــەوان ،ناکرێ باس لەوانە نەکەین کە دوای
ئ ــەوان و دواتریش – بەتایبەت لە نەبوونی
دوکتور قاسملوو و دوکتور شەرەفکەندیدا
– ه ــەرک ــام ب ــە ڕادەی خ ــۆی ــان ل ــە پاراستنی
ئەم خەسڵەتەدا ڕۆڵیان گێ ڕاوە .لە الیەکی
دیکەوە ،تێک ڕای تێکۆشەرانی ئەم حیزبە کە
بەپێی فەرهەنگێکی تایبەتی ڕێکخ راوەیی -
کە تێکەاڵوێکە لە “پڕەنسیپی دێموک راتیک”
و “ئ ــازادی ــی دەرب ــڕی ــن ــی ب ــی ــروب ــۆچ ــوون” –
پــــەروەردە کـــراون ،مەیل ب ــە ڕەخنەگرتن و
بەخۆداچوونەوە و هیواداربوون بە ئاڵۆگۆڕ و
نوێبوونەوە ،لە وجوودیاندا نەهادینە بووە.
بۆیە بەخۆداچوونەوە و ڕێفۆرم لە حیزبی
دێموک راتی کوردستاندا باوەڕێکی چەسپاوە
و بۆتە بەشێک لە خەسڵەتی ڕێکخ راوەیی
ئەم حیزبە کە هەر وەک باس ک را بەرزترین
ئۆرگانی حیزب (کۆنگرە) زامن و پشتیوانیەتی.
***
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ئێعدامە سیاسییەکان لە کوردستان و
ترسی ڕێژیم لە گڵکۆی شەهیدانمان

لەو واڵتانەی کە هێشتا
زانیار حسەینی بۆ بەشێک لە تاوانەکان،
ســــــزای ســــێــــدارە ه ــەی ــە،
ب ــەڕێ ــوەچ ــوون ــی ئ ــەم س ــزای ــە وەک س ــەرج ــەم
حوکمەکانی تر بەپێی ڕەوش و پرەنسیپێکە ،کە
ڕەچاو ک راوە و بڕیاری لەسەر دراوە .لە ڕاستیدا
ڕێسای جێبەجێ کردنی سزادان بۆ ڕوونبێژیی
یاسا دەگەڕێتەوە .کۆماری ئیسالمیی ئێ رانیش
ل ــە ه ــزر و بۆچوونی یاسایی و مافمەندیی
خۆی ڕێساگەلێکی بۆ شێوەی ڕوودانی تاوان
(تۆمەت) ،مافی تاوانبار (تۆمەتبار) ،سەلماندنی
ت ــاوان و مافی سووچبار پێناسە ک ــردوە .لەم
باسەدا دەمانهەوێ ،لە گۆشەنیگای یاسای
سزادانەوە باسێکی کورت لە سزای سێدارەدان
ل ــە یاساکانی ک ــۆم ــاری ئیسالمی لەهەمبەر
ت ــۆم ــەت ــب ــار (م ــح ــارب و م ــف ــس ــد فــی االرض)،
هــەروەهــا خ ــوێ ــن ــدن ــەوەی ــەک ب ــۆ م ــاف ــی کەسی
تاوانبار لە دەستپێکی تاوان هەتا سەلماندن و
بەڕێوەبردنی حوکمەکەی بکەین.
ئـــەو خــاڵــە دەبــــێ ل ــەب ــەرچ ــاو ب ــگ ــری ــن کە
ی ــاس ــای ت ــای ــب ــەت ب ــە ت ــاوان ــب ــاران ــی سیاسی
بەپێی بڕیارنامەی ساڵی ١٣٩٢ی هەتاوی ،لە
نێوان تۆمەتبارانی سیاسی و موحارەبین و
موفسیدین تەوفیرێکی زۆر دادەن ــێ .هەرئەوە
بەسە کە ئاماژە بە بڕگەی یەکەمی ئەو یاسایە
بکەین کە دەڵێ“ :ئەگەر بە هۆکاری چاکسازیی
کاروباری واڵت ،بە دژی بەڕێوەبردن و دامەزراوە
سیاسییەکان یان سیاسەتی نێوخۆ و دەرەوەی
واڵت ڕوو ب ــدا ،بەبێ ئەوەیکە ویستبی زیان
بە بناخەی نیزام بگەیەنێ ،ئەمە بە تاوانی
سیاسی دادەنـــرێ ”.لە بڕگەی دووهەمی ئەو
یاسایەدا تاوانەکان باس ک ـراون و لە بڕگەی
پێنجدا سەلماندنی سیاس یبوونی تاوانبار
بۆ دادگ ــا یان ئەو دادسەرایە دەگەڕێتەوە کە
دۆسییەکەی لەوێدا بەدواداچوونی بۆ دەکرێ.
لە یاسای تاوانی سیاسیدا س ــزای ئێعدام بۆ
سووچبارانی سیاسی لەبەرچاو نەگی راوە ،بە
ڕوانینێکی تر ئەو دەستە لە چاالکانی سیاسی،
مەدەنی و هتد ...کە حوکمی ئێعدامیان بەسەردا
دەسەپێ لە ڕیزی تاوانەکانی وەک شەڕکەرەکان
(محاربین) و گەندەڵکاری سەر زەوی (مفسد فی
االرض) دادەنرێن .حکومەت بە کەلک وەرگرتن
لە بۆچوونی یاسایی خۆی و یاسا باوەکان
دەستی قازییەکانی بۆ ناساندنی چاالکانی
سیاسی لە چوارچێوەی “محاربە و مفسد فی
االرض” بووندا ئاوەاڵ کردوە .هەرچەند محارب
و مفسد فی االرض پێناسەیەکی ڕوونیشیان
بــۆ نـــەکـــراوە ،بـــەاڵم دەســــەاڵت زۆر ج ــار لە
شێوەی دادگایی کردن و ڕەوتی لێپرسینەوەکان
و جـــۆری ب ــەڕێ ــوەب ــردن ــی ی ــاس ــاک ــان وحوکمە
داسەپاوەکانیشدا یاسا پێشێل دەکا و ڕێز لە
یاسای خۆیشی ناگرێ ،ئەوە لە حاڵێکدایە کە
هەموو واڵتانی جیهان یاساکان ڕوحی وشیاری
و ڕێگای پێوەندیی دادپەروەری و دێموک راسین.
بەپێی ئەسڵی ٣٥ی یاسای بنەڕەتیی کۆماری
ئیسالمیی ئ ــێ ـران ،کاتێک تاوانبار دەکەوێتە
ژێ ــر لێکۆڵینەوە و چــاودێــری ،دەت ــوان ــێ داوا
بکا پارێزەرەکەی لەوێ بەشدار بێ .بەاڵم لە
هیندێک لە تاوانەکان ،تاوانبار پاش ماوەیەک لە
لێپرسینەوەی هێشتا نەیتوانیوە وەکیلی خۆی
ببینێ ،یاسای جێبەجێکردنی سزاکانیش بە
ڕاشکاوی لە بڕگەی ٤٨دا هێناویەتی کە ،کاتێک
تۆمەتبار دەگیرێ ،دەتوانێ داوای پارێزەری
خۆی بکا .هەروەها نەبوونی پارێزەر و ئیزن
پێنەدان بۆ گرتنی وەکیل بۆ بەرپرسانی داد
بە ت ــاوان دادەنــرێ .ئەوە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە
ک ــە هــەر ه ــاوواڵت ــی ــی ــەک ک ــە ل ــەالی ــەن ن ــاوەن ــدە
دادوەرییەکانەوە تۆمەتبار دەکرێ و بەدوایدا
دەن ــێ ــرن ،بتوانێ لە مافی هەبوونی پارێزەر
بێبەش نەکرێ ،هەروەها بوون و بەدواداچوونی
پارێزەر الی تۆمەتبار ناچارەکییە و پێویست.
ل ــەم پێوەندییەدا ،ئ ــەو ت ــاوان ــان ــەی سزاکەیان
ستاندنی گیانی بنیادەم ،پەڕاندنی ئەندامێکی
جەستە و حوکمی زیندای دووروودرێژن ،هیچ
دادگایەک ناتوانێ بەبێ بوونی وەکیل حوکمیان
لەسەر بدا.
ل ـ ــە ی ـ ــاس ـ ــای ڕێـــــز گـــرتـــن ل ـ ــە ئ ــازادی ــی ــە
مەشرووعەکان و پاراستنی مافی هاوواڵتی و
بڕگەی ()٣شدا ئەوە هاتوە کە دەرفەتی کەلک
وەرگ ــرت ــن لە پ ــارێ ــزەر دەب ــێ هەبێ .لە یاسای

جێبەجێکردنی سڤیلیش ،م ــاف ــی ه ــەب ــوون ــی
پارێزەر بەڕوونی لە بڕگەی ٣١ی ئەو یاسایەدا
ه ــات ــوە .ل ــە دەق ــەک ــان ــی ن ــێ ــودەوڵ ــەت ــی ک ــە مافی
مەدەنی و سیاسی و کۆمەاڵیەتییان ڕۆن ــاوە،
لە پەیماننامەی مافی مەدەنی و سیاسی بە
شێوەیەکی ڕوون و ئاشک را ل ــە دێــری “داڵ”
بڕگەی  ١٤ئاماژەی بە مافی هەبوونی پارێزەر
ک راوە .ئەم مافە وەک مافێکی ڕەوا بۆ سەرجەم
خەڵکی دنیا بە ڕەوا زانـــراوە و واڵت ــان ــی دنیا
جگە لە دان پێدانانیان لە یاسا گشتگیر و
جیهانشموولەکان هێناویتیانە نێو ڕێسا و
یاسای نێوخۆی خۆیشیان و بە ڕێزەوە کەلکی
لێ وەردەگرن .لە ڕەوتی کردەوەیی قۆناخەکانی
دادگایی کردن بە تایبەت تۆمەتبارانی سیاسی
و مەدەنی زۆرجار بین راوە کە مافی هەبوونی
پ ــاڕێ ــزەری ــان پێ نـــەدراوە ی ــان پارێزەرەکانیان
تووشی کێشە و گرفت کـــردوون ،با ئ ــەوەش
بڵێین کە بۆ چاالکانی سیاسی ئەو بەشەی
پێی دەگ ــوت ــرێ “محارب و مفسد فی االرض”،
تۆمەتبار دەبێ پارێزەری خۆی لە لیستی ئەو
وەکیالنە هەڵبژێری کە دادگ ــای ش ــۆڕش بۆی
داناون! ئەو پارێزەرانەش هەر هەموویان ئەو
کەسانەن کە دەب ــێ ن ــاوەن ــدە ئەمنیەتییەکان
پەسندیان کردبێتن و سەربەخۆییان هەتا ئەو
جێگایەیە کە جەنابی قازی و کاکی ئیتالعاتی
پێی ڕازی ــن! کاتێک کەسێک س ــزای سێدارەی
ب ــەس ــەردا دەس ــەپ ــێ ،ل ــەب ــەر هەستیار بوونی
بابەتەکە دەب ــێ زۆر زیاتر لە تاوانبارانی تر
مافی تۆمەتبار بپارێزرێ ،لە مافی هەبوونی
پارێزەر بگرە هەتا چاوپێکەوتنی بنەماڵەکەی و
پێوەندی تەلەفۆنی و مافی ناڕزایەت یدەربڕین؛
بەاڵم بە لەبەر چاو گرتنی مێژووی سیستەمی
داد لە ئێ ران هیچ کات ئەم خااڵنە ڕەچاو نەک ران
و تۆمەتبارانیش مافیان پێشێل و خوراوە.

زیندانییەکی سیاسیی کوردی ئێعدامک راو یان
ئەو پێشمەرگانەی لە مەیدانی شەڕدا شەهید
بوون و تەرمەکانیان کەوتۆتە دەست دوژمن،
تەرمەکانیان شرتوگوم ک راون و کەس نازانێ
لە ک ــوێ ن ــێ ــژراون؛ ی ــان ئاخۆ بەپێی شەرعی
ئیسالم و ئــەو ی ــاس ــای ــەی ک ــە ن ــی ــزام ب ــاوەڕی
پێیەتی تەسلیم بە خ ــاک کــراون یا ن ــا؟ هەر
لەو ماوەیەدا چەند زیندانیی سیاسیی کورد
ئێعدام ک ران کە نموونەی باشن بۆ ئەو باسە.
“هیدایەت عەبدواڵپوور” ،یەک لەو ئێعدامک راوانە
بە تۆمەتی هاوکاری دەگەڵ حیزبێکی دژبەری
کۆماری ئیسالمی ئێ ران لەسێدارە درا .فایلی
ئەو زیندانییە سیاسییە هەر لە دەستپێکەوە
و ڕاگەیاندنی تاوان بەدژی هەتا ڕەوتی دادگایی
و لێپرسینەوەی پ ــڕە ل ــە لێڵی و ن ــاڕوون ــی و
کێشەی یاسایی .دواجاریش بەبێ ڕاگەیاندنی
پێشوەختە ب ــە ب ــن ــەم ــاڵ ــە و پ ــارێ ــزەرەک ــەی و
نەدیتنی کەسوکار و تەنانەت ژن و مناڵەکەی،
لەدار درا و تەرمەکەشیان شوێ نبزر کرد.
بەچاوخشاندنێکی ک ــورت ب ــۆ پ ــەروەن ــدەی
چاالکانی سیاسی و مەدەنیی کورد دەردەکەوێ
کە ن ــاوەن ــدە ئەمنیەتییەکان و دەزگ ــای دادی
ڕێژیم بە شێوازێکی ڕقاوی و بوغز و غەرەزەوە
هەڵسووکەوت دەگ ــەڵ ئ ــەم چاالکانە دەک ــا کە
ئەمە هۆکارگەلی جۆراوجۆری هەیە
لەالیەلی دی ــک ــەش بێتوو سیستەمی دادی
دەسەاڵتدار ،دادپەروەری تەنانەت بەو شێوەیەی
کە بۆخۆی لەسەر ک ــاغ ــەزدا پێناسەی ک ــردوە
بگریتە بەر ،خێ را ئاستی داواکاری و مافویستیی
تاکەکان و نەتەوەکانی نیشتەجێ لە ئێ ران
بەرزتر دەبێتەوە .ئەو پێناسە نەکردنەی ویست
و داخوازی تاکەکان و گەالنی ئێ ران لە نەستی
سیاسی و ب ــاوەڕی ڕێژیم بەجۆرێکە کە هیچ
کات ویالیەتی فەقیـ دانی پێدا نانێ هەربۆیە

بەتایبەت لە پەروەندەی زیندانیانی سیاسیی
کــــورددا ،ب ــەن ــدک ـراوە سیاسییەکان ل ــە چەند
خولەکدا بە “محارب” دەناسرێن ،لە حاڵێکدا ئەو
تاوانە یەکێک لە قورسترین تاوانەکانی یاسایی
کۆماری ئیسالمییە کە پرۆسەی سەلماندنی،
بەڵگەمەندییەکی یەکجار زۆری پێویستە
و ،سەرنجدان بە پرۆتۆکۆلی ڕەوت ــی دادگەیی
لەبەر هەستیار بوونی بابەتەکە ،کاتێکی زۆر
دەخایەنێ نەک چەند خولەکی بێبەزە! ڕوونە
کە لێرەدا دەس ــەاڵت دەیهەوێ هەرچۆنێک بێ
گیانی ئەو کەسانە بستێنێ و باقی چاالکانی
سیاسی و مەدەنیی کوردی پێ چاوترسێن بکا
کە بەدوای مافی ڕەوای نەتەوەی کورددا خەبات
دەک ــەن .هەر بەپێی قانوون کاتێک تۆمەتبار
بە سێدارە ،بەر لە جێبەجێ کردنی بڕیارەکەی
بخوازی کەسێک ببینێ ،دەبێ ئەو کەسەی بۆ
بێننە بەندیخانە و بیبینێ ،بەاڵم ئەو مافەش
لە زۆرب ــەی هەرە زۆری زیندانیانی سیاسیی
کوردی مەحکوم بە ئێعدام زەوت ک راوە.
هــەر بەپێی ق ــان ــوون دوای ب ــەڕێ ــوەچ ــوون ــی
فەرمانی سێدارە و دڵنیابوون لە مردنی کەسەکە
ل ــەالی ــەن پزیشکی دادوەری ی ــان پزیشکێکی
ج ــێ ــی م ــت ــم ــان ــە ،م ــەی ــت ــەک ــە دەبــــێ ب ــچ ــێ ــت ــەوە
پزیشکی دادوەری هەتا لەوێوە بدرێتەوە بە
بنەماڵەی کەسە ئێعدام ک ـراوەک ــە .ب ــەاڵم هیچ

ه ــەم ــووک ــات ل ــە دەرەوەی ی ــاس ــا م ــام ــەڵ ــەی ــان
دەگەڵ دەکرێ .بۆ میناک بەڕێوەچوونی دادگا
نافەرمییەکان ،ه ــەڕەش ــە و گ ــوش ــار ب ــۆ سەر
پارێزەران و بنەماڵەی دەستبەسەر ک راوەکان،
دەستی ن ــاوەن ــدە ئەمنیەتییەکان و هەروەها
ڕەوتی دادگایی کردنیان ئەوەندە ئاوەاڵ دەکاتەوە
ک ــە ب ــە کــــــردەوەی س ــەرووی ــاس ــای ــی ج ــەوی
خەفەقان و تۆقێنەر ب ــاو دەک ــەن ــەوە .هەموو
ئەو نادادپەروەری و نایاساییانە دەگەڵ هەموو
ئــەو کــارەســات و جینایەتانە تەنیا ڕێگای
خۆدەرباز کردنە لە پرسی جدی و لەسەر حەقی
خەڵکی کوردستان ،ئەو ڕستەیە کە حکومەتە
ناخەڵکییەکان تەنانەت لە تەرمی ب ێگیان و
چاوی خەڵکی مەدەنی و سیاسیش دەترسێن
ڕاستییەکی حاشا هەڵنەگرە .هەوڵدان بۆ نوقم
ک ــردن ــی ســەرجــەم چ ــاالک ــی ــی ــەک ــان ــی خ ــەڵ ــک ــی و
ویستی نەتەوەیی-خەڵکی و خوڵقانی جەوێکی
ئەمنیەتی و سەرکوت کەرانە بە بەراورد دەگەڵ
باقی ناوچەکانی ئێ ران ،دانانی بێدادگەکان بۆ
ستاندنی ژیان ئەم شەبەنگە لە خەڵکی چاالک
و بێ سەروشوێن کردنی جەنازەکانیان ،هێمای
هۆویەتی نامرۆڤانەی ڕێژیمی دیکتاتۆریی
کۆماری ئیسالمی ئێ رانە.
***

سمینی دروشمە

سواوەکەی خومەینی
“دەردێکی وای داومەتێ کافر حاڵم نەبینێ
دەڵێن لێرە نەماوە چۆتە چینو ماچینێ
گەلی دۆست و برادەران بۆم بگێڕن گەرمەشینێ”
ل کردوە،
دارسمە لەو کاتەوە گوێی بۆ گفتگۆی بنیادەمی بن داران ش 
وازی لە دارسمین و گــەڕان بە دوای بــوونــەوەری نێو کــۆتــەرەداران
هێناوە .پشتی کردوەتە ڕسق و ڕۆزیی جووجەڵەکانی و ڕووی کردوەتە
سیاسەت .ئەم دارسمەیەی لە خزمەتتاندایە ،ئێستا وەک جاران نەماوە و
لەم مرۆڤە سەرخڕ و نانودۆبڕ و دووپێیی و قیت و ئەستوونییە فێری
زۆر شتی سەیر و سەمەرە بووە.
ئەرێ ئێوە تا ئێستا بیرتان لەمە کردوەتەوە مرۆڤ تەنیا بوونەوەرێکی
زیندووی سەر گۆی زەوییە دەست و شان و پیلی بە خۆیەوە هەڵدەواسێ
و بە شێوەی ئەستوونی دێ و دەچێ؟
هەر بوونەوەرێک مار ،مشک ،کرم“ ،ئەسپێ” هەتا “ئەسپ” ،وشتر،
مێش ،گامێش ،جوانەگا ،کەڵیچە ،ڕێوی و دەڵەک ،هەموویان بە شێوەی
ئاسۆیی دێن و دەچــن .ئەم بوونەوارانە هەندێکیان خزۆکن و کاتی
جوواڵنەوەی ڕۆژانە و شەوانەیان بە زەوییدا دەخزن و بەشێکیشیان
بەرزۆکن و بە پێوەن ،بەاڵم ئەوانیش بە شێوەی ئاسۆیی دێن و دەچن.
باڵندەکانیش کاتێک لە زەویین و لە ئاسمانیش هەر بەشێوەی ئاسۆیین.
ئەوەی جاروبار السایی مرۆڤ دەکاتەوە و هەندێ 
ک جار بە شێوەی نیوە
ئەستوونی هەنگاو دەنێ ،مەیموونە .لە نێو مرۆڤەکانیش تەنیا “ئایەتوڵاڵ
ئەحمەدی جەننەتی” پێوەندیی نێوان مرۆڤ و مەیموونی پاراستوە .وەک
مەیموون بەرەو پێش دادەنــەوێ .ناتوانێ وەک مرۆڤی ئاسایی پشتی
ڕاس 
ت بکاتەوە و بە شێوەی تەواو ئەستوونی بێ و بچێ.
منی دارسمە لەو کاتەوەی وازم لە سمینی دار هێناوە و وەک مرۆڤی
خوالێگۆڕیو سماندنی مێشکی خۆمم گرتوەتە بەر ،بوومەتە ئەدیب و
زمــانزان و نووسەر و زۆر جاران فۆلکلۆر و سیاسەتیش بە یەکەوە
دەلکێنم .هەر ئەم تێکەڵکردنی سیاسەت و فۆلکلۆرە وای کردوە ،لەم
ماوەیەی دواییدا لەو کاتەوەی ئێران و چین پێچەوانەی ڕاسپاردەکەی
خومەینی خەریکی بنپێنانی دروشمی “ نە شەرقی نە غەربی”ـین ،منیش
بەردەوام لە بەر خۆمەوە ئەم گۆرانییە بە گشتی و بە خاوی ،بە هەوای
سێپێیی ،گەڕیان ،ڕۆینە ،سوێچکەیی و شێخانی دەڵێمەوە و لەکاتی
گوتنەوەیدا بە شێوازی جۆراوجۆر لەگەڵ بارودۆخی ئەم سەردەمە پێکی
دەگرم و وەک کوردینەزانانی ئەم سەردەمە دەڵێن“ ،لێکۆڵینەوەی بۆ
دەکەم”.
ئەم گۆرانییە تایبەتمەندییەکی دیکەشی هەیە .ئەگەر کاتی گوتنەوەی
بیر لە الیەنە بەناو سیاسییەکەی نەکەیەوە ،زۆریش ناخۆش نییە .پێم
خۆشە خوێنەری هێژا وێڕای من لە بەر خۆیەوە بە گوتنەوەی کەمێک
خەم و کەسەر لە دڵ دەربکا.
ڕەنگە بەشی هەرە زۆری خوێنەرانی ئەم بابەتە لەسەر موبایل و
کامپیۆتێر سەریری ئەم دێڕانە بکەن و خوشکان و برایانی لەبەرگرتنەوە
و دابەزاندنەوە واتە “کۆپی و پەیست” بن .بۆیە بە پێویستم زانی بۆئەوەی
کــوێــرەوەریــی ســووڕانــدنــی سکرۆڵی مــاوس و ماڵینەوەی ڕووبــەری
موبایلەکەیان لە کۆڵ بکەمەوە ،هەر لە خوارووی ئەم دێڕە گۆرانییەکە
دابنێمەوە:
“دەردێکی وای داومەتێ کافر حاڵم نەبینێ
دەڵێن لێرە نەماوە چۆتە چین و ماچینێ
گەلی دۆست و برادەران بۆم بگێڕن گەرمەشینێ”
جا دوای ئــەوەی چێژی فۆلکلۆری و دڵــداری و نۆستالژی و ئەو
شتانەتان لە گۆرانییەکە وەرگرت ،تکاتان لێدەکەم لەگەڵ من بۆ ساتێک
خۆتان لە جێگەی دەسەاڵتدارانی لێقەوماوی کۆماری ئیسالمی دابنێن و
لەم ڕوانگەیەوە بڕواننە دەقی گۆرانییەکە:
دێڕی یەکەم:
کافر لێرە دا مەبەست لە غەیرەدین واتە دوژمنە .ئەوکەسەی دەردێکی
وای داوە بە دەسەاڵت ،زۆر کەس وا دەزانن ئەمریکایە و بە گوشارە
ئابووری و سەربازی و سایبێرییەکانی و ئاگرخستنەوە لە قەراغ و بیجاغی
تاران و شوێنە گرینگەکان و شتی دیکە وای کردوە دەسەاڵتی کۆماری
ئیسالمی ،تووشی دەردێکی کوشندە بێ“ .عەلییە گۆج” و “حەمەجەواد”
و “حەسەن بەفڕوفیشاڵ” بە سەرشۆڕییەوە لە دروشمەکەی سەر
دەرگای وەزارەتی دەرەوە بڕوانن .خۆ بەوە نییە ئەم خەڵکە بە شێوەی
ئەستوونی دەڕۆن ،هەر فڕیان بەسەر زانستی سیاسییەوە نییە .چونکە
نازانن دوژمنی سەرەکیی دەسەاڵت پێیان لە چوارچێوەی نەخشە شێوە
پشیلەکە ناچێتە دەرەوە.
دێڕی دووهەم:
ئەوە بەرژەوەندیی دەسەاڵدارانی کۆماری ئیسالمیی ئێرانە لە تەواوی
دنیا باری کــردوە و تەنیا ئەوەیان بۆ ماوەتەوە لە چین خۆیان تاقی
بکەنەوە .وەک دەڵێن بڕیار وایە پێی پشیلەکە واتە دوڕگەکانی دامێنی
ئێران بدرێنە چین و بە مانەوەی چین ڕێگەی دووری “مسئولین محترم
جمهوری اسالمی” تەنیا مەودای نێوان بەندەر عەباس و دوڕگەی کیش
بێ و لە جیاتی هاتوچۆی فڕۆکەی ماهان ،خۆیان هەر لەوێ کرۆناکەش
وەربگرن بەسەر ملیۆنان دوژمنی نێوخۆدا باڵوی بکەنەوە.
دێڕێ سێهەم:
“حەسەن نەسروڵاڵ” ،کەسوکاری زاوا تازەکەی قاسم سولەیمانی،
“بەشارە درێژ”“ ،قاسم خەزەڵی” ،کەتائیبی حزبوڵاڵی عێراق و “میرزا
عەبدولمالیک بەدرەدینی” ،سەرۆکی حووسییەکانی یەمەن و کۆمەڵێکی
دیکەی ئەم دەروهەیوانە ،گەلی دۆست و برادەرانی کۆماری ئیسالمیین.
گەلی دۆست و برادەران دوای ئەوەی زانییان بابەگەورەیان فلس و عانە
و دینار و لیرەی پێنەماوە و تمەن بووەتە تۆزی بانان و چین خەریکە
خاکی دوڕگەی کیش بە توورئەسپان ببات ،ئەوانیش تەنیا دەتوانن “بۆی
بگێڕن گەرمەشینێ”.
***
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سپاسنامەی کۆمیسیۆنی
تەشکیالتی حیزبی
دێموکراتی کوردستان

کۆمەاڵن ی خەڵ ک ی کوردستان!
ئەندامان و الیەن گران ی حیزبی
دێموکراتی کوردستان!
رێبواران ی ڕێگای پڕ سەروەریی
دوکتور قاسملووی ڕێبەر!
ئەو ساڵ لە هەلومەرجێکدا کارەساتی
٢٢ی پــووشــپــەڕ ،ڕۆژی ت ــی ــرۆرک ـران
و شەهیدبوونی ڕێ ــب ــەری گ ــەورەم ــان
دوکتور قاسملوو و ه ــاوڕێ عەبدوڵاڵ
قــــــادری ئـــــازەرمـــــان بـــــەڕێ کــــرد کە
نیشتمانەکەمان لەبەر پەتای کۆرۆنا و
سەپاندنی دۆخێکی تەواو ئەمنیەتیتر
لە جاران و گرتن و دەستبەسەر کردنی
الوان و ت ــێ ــک ــۆش ــەران ،ڕۆژانــێــکــی پڕ
مەینەتی ب ــەڕێ دەک ــا .ب ــەاڵم ئێوەی بە
هەڵوێست و تێکۆشەر زۆر بە گوڕتر
لە سااڵنی پێشوو و بە هەموو الیەکتان
نیشان دا ک ــە ل ــە هیچ ب ــارودۆخ ــێ ــک ــدا
ڕێبەری ن ــاوداری خۆتان لە بیر ناکەن
و بە کار و چاالکیی خۆتان جارێکیتر
بە کۆماری ئیسالمی ئێ رانتان گوتەوە
کە ئ ــەو جینایەتە سامناکەتان لەبیر
ناچێتەوە و سوورتر لە هەمیشە لەسەر
ڕێ ــگ ــا و ڕێ ــب ــازی دوک ــت ــور قاسملوو
بەردەوام دەبین.
کۆماری ئیسالمی لە کاتێکدا دەستی
ب ــۆ ئ ــەو تــیــرۆرە ب ــرد ک ــە پ ــێ ــی واب ــوو
ب ــە ت ــێ ــرۆرک ــردن ــی ڕێ ــب ــەری گ ــەورەم ــان
دوکتور قاسملوو دەتوانێ بزووتنەوەی
کوردستان و حیزبی دێموک رات تووشی
شکست و چۆکدادان بکا ،بەاڵم ئێوەی
تێکۆشەر بە یادکردنەوەکانتان و بە
هەموو ڕێگایەک کە بۆتان دەکــرا ،بە
کۆماری تیرۆریستپەروەری ئێ رانتان
گوتەوە کە چەندە خەیاڵیان خاوە.
هاوڕێیانی سەر بە ڕێکخستنەکانی
ح ــی ــزب ــی دێ ــم ــوک ـرات ــی کــوردســتــان لە
نێوخۆی واڵت!
ئێوە لە ڕێگای نووسینی دروش ــم و
باڵوکردنەوەی ت راکت و وێنەی دوکتور
قاسملوو و بە تایبەتی ناردنی دەنگ و
گرتە ویدیۆکانتان لە شار و گوندەکانی
کوردستان هەر لە لوڕستانەوە تا ماکۆ
سەلماندتان کە ن ــاو و ی ــادی دوکتور
قاسملوو بۆ هەتا هەتایە لە ئاسمانی
نیشتمانەکەماندا دەدرەوشــێــتــەوە و
ڕۆشنکەرەوەی ڕێگای خەباتمانە.
لە الیەکی دی ــک ــەوە خاڵی بەرچاوی
وەبیرهێنانەوەی ئ ــەم یــادە ئــەوە بوو
کە ئەوساڵ زیاتر لە سااڵنی پیشوو،
کەسایەتییە سیاسی و ئایینییەکان،
چاالکانی مەدەنی ،نووسەران ،شاعی ران
و ه ــون ــەرم ــەن ــدان ل ــەن ــێ ــوخ ــۆی واڵت بە
نووسینی و دان ــان ــی ب ــاب ــەت و وێنەی
دوک ــت ــور و دان ــان ــی ش ــێ ــع ــر و پ ــارچ ــە
موسیقایەک و باڵوکردنەوەی لە تۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکاندا ڕێزیان لە ناو و یادی
ڕێبەری شەهیدمان ،دوکتور قاسملوو
گرت.
هـــەر ب ــۆی ــە لــە الیـــەن کۆمیسیۆنی
تــەشــکــیــاتــی حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی
کـــوردســـتـــانـــەوە پــــڕبــــەدڵ س ــپ ــاس ــی
ئــەو ئ ــازی ــزان ــە و چاالکییەکانی ئێوە
تێکۆشەرانی سەر بە تەشکیالتی حیزبی
دێموک رات لە سەرانسەری کوردستان و
هەروەها شارەکانی ئێ ران و کوردانی
نیشتەجێی خوراسان دەکەین.
ماندوو نەبن و بە هیوای هەڵهاتنی
خۆری ئازادی و گەییشتن بە ئاواتەکانی
دوکتور قاسملوو.
حیزبی دێموکراتی کوردستان
کۆمیسیۆن ی تەشکیالت ی
٢٣ی پووشپەڕی ١٣٩٩
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ڕوانگە و هزری د .قاسملوو
بۆ مافەکانی ژنان
لە مێژوودا هەر گەلێک خاوەنی کۆمەڵێک
کەسایەتی و ڕێبەر و سەرکردەی بە توانا
و ک ــاری ــزم ــا ب ــووە ،ک ــە توانیویانە ڕۆڵ و
کاریگەرییان لەسەر کۆمەڵگەی خۆیان
ه ــەب ــێ و ،ه ــەوڵ ــی ــان داوە و هەندێک جار
توانیویشیانە خەڵک و واڵتیان ڕزگار بکەن.
شەهید دوکتور قاسملوو ،یەکێک بوو
ل ــەو سەرکردانەی مێژووی نەتەوەکەمان
کە نەخش و کاریگەریی لە ڕادە ب ــەدەری
لەسەر بزووتنەوەی نەتەوایەتیی گەلەکەی
هەبوو.
ئەو ڕێبەرە مەزنەی نەتەوەکەمان دەور
و کاریگەریی بەرچاوی هەبوو لە بەرەو
پێ شبردنی خەباتی گەلەکەی و ناساندنی
خەباتەکەی بە دنیای دەرەوە.
ئەوەی لەم بابەتەدا دەمانەوێ قسەی لە
سەر بکەین ،ڕوانگەی دوکتور قاسملوو
لە مەڕ مافی ژنانە .دوکتور قاسملوو لەم
بارەیەوە دەڵێ:
“لە ت ێکۆشانی حیزبی و سیاسیی ئێمەدا،
دەبێ جێگەیەکی تایبەتی بدرێ بە ژنان،
وەک دەزانن حیزبی ئێمە مافی بەرابەریی
تەواو لەگەڵ پیاوان بۆ ژنان دادەنێ ،بەاڵم
دانانی ماف لەگەڵ پیادە کردنی ئەو مافە لە
کۆمەڵدا مەودایەکی زۆریان لە بەیندا هەیە،
دەبێ ئەو مەودایە بەرە بەرە لە بەین بچێ،
بە بیروڕای حیزبی ئێمە هەرچی ژنان لە
کارە کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکاندا بەشدار
بن ،کۆمەڵ پێشکەوتووترە و بزووتنەوەکە
پێشکەوتووترە و شانسی سەرکەوتنی
نزیکترە”.
ئەم وتانە نیشان لەوەیە حیزبی دێموک رات
و خودی ڕێبەرەکەی چۆن و چەندە باوەڕیان
بە مافی ژن و کاریگەریی ژن لە کۆمەڵگە و
کار و ت ێکۆشانی سیاسییدا هەبووە.
د .قاسملوو لەو کاتەدا کە باس لە جێگە
و پێگە و مافی بەرابەریی ژن و پیاو لە
نێو حیزبەکەی و کۆمەڵگەدا بۆ ژنان دەکا،
لە هەمان کاتیشدا واقعی کۆمەڵگەکەی
دەبینێ و دەزانێ دانانی جێگەی تایبەتی و
دانی ماف بە تەنیا هیچ کاریگەریی نابێ.

بەڵکوو بۆ بە کردەی یکردنی پێویستی بە
پەروەردە و هۆشیاریی کۆمەاڵیەتی هەیە.
د .قاسملوو خۆی چ وەک شەخس و چ
وەک ڕێبەری حیزبی دێموک رات باوەڕی
قووڵی بە مافی ژن و تواناییەکانی ژن
هەبوو ،هەر ئەو باوەڕەشی وای کردبوو
کە پشتیوان و ڕێنوێنی ژنان بێ و هانیان
بدا بۆ ئەوەی ماف و ئەرکی خۆیان بناسن
و هەوڵی بۆ بدەن.

ڕێنوێنی ژن ــان و کچانی دەکـــرد کە
سوور بن لە سەر داوای مافی خۆیان
و ،چاو لە دەستی کەسانی دیکە یان
پیاوان نەبن.
لەم بارەوە دەیکوت“ :ئەرکی خوشکان
گ رانترە لە پیاوان ،خوشکان دەب ــێ لە
دوو ب ــەرە و سەنگەردا خەبات بکەن،
ه ــەم بۆ ڕزگ ــاری ــی گەلی ک ــورد و هەم
بۆ مافی خۆیان لە کۆمەڵگەدا ،دیارە

ئەو ڕێبەرە مەزنەی نەتەوەکەمان پێی
وابوو کە ژن دەبێ بۆ خۆی بێتە مەیدان
و خەبات بکا لە پێناو بەدەس ت هێنانی
ئــەو مــاف و ئ ــازادی ــی ــان ــەی ک ــە ب ــە هۆی
دابونەریتی دواک ــەوت ــووان ــەی کۆمەڵگەی
پ ــی ــاوس ــاالر و دەس ــەاڵت ــی زاڵ ب ــە س ــەر
گەلەکەماندا ،ل ێیان زەوت ک راوە.
بە بڕوای د .قاسملوو خەبات بۆ مافی
ژن ت ــەن ــان ــەت ل ــە خ ــەب ــات ب ــۆ وەرگ ــرت ــن ــی
خودموختارییش درێژترە و دەب ــێ دوای
وەرگرتنی خودموختارییش ئەو خەباتە
بەردەوام بێ .هەر بۆیە و بە بەردەوامیی

ئەم دوو ئەرکە پێکەوە زۆر دژوارن،
بۆیەش خوشکان دەبێ پشوودرێژ بن
و باوەڕیان بە خۆیان هەبێ و نەترسانە
هــــەوڵ بــــدەن بــۆ ب ــەدەس ـ ـ 
ت هێنانی
مافەکانی خۆیان لە کۆمەڵگەدا”.
ه ــەروەه ــا پێی وابــوو ،ژن پێویستە
خ ــۆی ــش ــی پـــــەروەردە ب ــک ــا ،ب ــۆ ئ ــەوەی
ئاگایانە خ ــەب ــات بکا و داوای مافی
نەتەوەیی و مرۆیی خۆی بکا .
بـــاوەڕمـــەنـــدیـــی د .ق ــاس ــم ــل ــوو بە
نیسبەت مافی ژنانەوە ،تەنیا بە قسە و
لە چوارچێوەی وتار و نووس راوەکانیدا

ڕەنـــگـــی نـــــەداوەتـــــەوە،
بـــەڵـــکـــوو ئـــــەو ژن و
کــچــە پ ــێ ــش ــم ــەرگ ــان ــەی گەالوێژ پەیڕەوان
کە شوێنی کارکردنیان
لە دوکتور قاسملوو نزیک بووە و ڕۆژانە
چ ــاوی ــان پێی ک ــەوت ــوە باسیان لــەوە ک ــردوە
کە زۆر ڕێ ــزی بۆ ژن دادەنــا و بــاوەڕی بە
مافی ژن هەبوو ،ئەو باوەڕەشی هەر بە قسە
نەبوو ،بەڵکوو لە کار و کردەوەی ڕۆژانەی و
هەڵسوکەوتی جوانیدا دەردەکەوت.
د .قاسملوو کەسایەتییەکی نێودەوڵەتی،
خوێندەوار و ڕۆشنبیر بوو ،دەیزانی بەشداریی
ژن لە کاری سیاسی و کۆمەاڵیەتییدا چەندە
گرینگە و چۆن دەتوانێ کاریگەریی هەبێ
لە بنیاتنان و بەرەو پێ شچوونی کۆمەڵگە
و ،ئ ــەگ ــەر ژن م ــەج ــال ــی پ ــێ بـــدرێ ت ــوان ــای
بەڕێوەبردنی کاری سیاسی و کۆمەاڵیەتیی
واڵتی هەیە و تواناکانی کەمتر نییە لە پیاو.
هەر لەم پێوەندییەدا و لە وتارێکدا کە لە
٨ـی مارسدا پێشکەشی کردوە ،دەڵێ“ :ڕاد ه 
ی
ب هشداربوون ی ژن ــان ل ه ه هموو بوارەكان 
ی
ژیان ی كۆم هاڵی هتی و سیاسییدا ،نیشان هی
ی پێشك هوتووی ی ئ ــەو کۆمەڵگەیەیە،
ڕاد ه 
ی ك ــۆم ـهڵ ــن ،ه هرچ 
ی ئ هندامان 
ژنــان ن ــی ــوه 
ی
ك همتر ل ه ك ــاروب ــاری كۆم هڵدا ب هشدار بن،
ئ هوهند ه كار و ت ێكۆشان و خ هلالقیی هت ل ه
كۆم هڵدا ك همتره و ه ـهر ئ ـهوهن ــدهش كۆم ه 
ڵ
ی ب هشداربوون 
پاشك هوتووتره ،بۆی ه ڕاده 
ی
ی كۆم هاڵی هتی
ژنان ل ه ه هموو بوارەكان ی ژیان 
ی
ی پێشك هوتووی 
و سیاسییدا ،نیشان هی ڕاد ه 
ه هر کۆمەڵگەیەکە .ئ هوه ل ه بزووتن هوهی هك ی
شۆڕشگێ ڕان هشدا ه هر ڕاست ه ،ه هرچ ی ژنان
ب ـهری ـنت ـ ر و چ ــاالكت ــر تێیدا بــهش ــدار بن،
ئ ـهوهن ــده بزووتن هوەک ە پێشك هوتووان هتر و
س هرك هوتووترە”.
هەر بۆیەش هەموو هەوڵی ئەوە بوو کە ژن
بەشداریی کاروباری سیاسی و کۆمەاڵیەتی
و خەباتی نەتەوایەتی بکا ،تا بتوانن پێکەوە
و لەگەڵ پیاوان کۆمەڵگەی کوردستان بەرەو
پێشکەوتن و ڕزگاری بەرن.

دێموکراسی و دوکتور قاسلموو
دوکتور قاسملوو“ :دێموک راسی بۆ ئێمە
بە مانای پلۆرالیزم و ئازادیی بڕوا ،بەیان و
کولتوور دێ”.
دوکتور قاسملوو یەکێک لەو بیرمەندانەی
جیهان و بزاڤی ناسیۆنالیزمی کوردستان
ب ــوو کــە بــــاوەڕی قـــووڵ و ڕی ــش ــەی ــی بە
چەمکی دێموک راسی بۆ دواڕۆژی ئێ ران و
هەموو دنیا هەبوو.
لە هزری دوکتور قاسملوودا دێموک راسییە
ک ــە دەت ــوان ــێ ئێ رانی ف ــرە زم ــان ،کولتوور،
ن ــەت ــەوە و ئیتنیک لــە چ ــوارچ ــێ ــوەی ــەک ــی
شارستانییدا بە تەبایی و پێکەوە سازان
ئیدارە بکا؛ هاوکات ئازادی وەک ئەساسی
دێموک راسی و هاوشانی پلۆرالیزم لە نێوان
گەالنی ئێ ران پارێزراو ڕابگرێ.
بــەاڵم ب ــە س ــەرن ــج ــدان ب ــە ج ــۆراوج ــۆری ــی
دێموک راسی لەسەر ئەرزی واقع کە لە نێو
واڵت ــان تاقی کــراوەتــەوە و دەکـــرێ ،دەب ــێ
مەبەستی دوکتور قاسملوو لە کام جۆری
دێموک راسی بووبێ؟
دێموکراسیی زۆرینە:
لەم مۆدێلەدا ئەو هێز و الیەنەی زۆرترین
ڕێژەی دەنگی هەڵبژاردنی بەدەست هێناوە
دەسەاڵت دەگرێتە دەست ،واتە ئەو ڕەوتەی
زۆرترین دەنگەکانی بەدەست هێناوە دەزگا
و دەس ــەاڵت ــە بنەڕەتییەکانی ئ ــەم دەوڵەتە
بــەڕێــوە دەبـــا ،ب ــۆی ــە ئــەم م ــۆدێ ــل ــە زۆرتــر
دەساڵتێکی ناوەندییە؛ چون دەسەاڵتێکە
لە ناوەندەوە بڕیار بۆ بەشەکانی تری واڵت
دەدا .بەم پێناسەیە لە دێموک راسیی زۆرینە،
ئەم مۆدێلە لەو واڵتانە دەتوانێ واڵمدەر بێ
کە لە ڕووی زمانی ،نەتەوەیی و ئایینییەوە
یەکدەست بێ.

لـــە ســــەر ئــــەم ئـــەســـاســـە ،م ــۆدێ ــل ــی
دێموک راسیی زۆرینە بۆ واڵتی ئێ ران کە
لە ڕووی زمانی ،نەتەوەیی و ئایینییەوە
واڵتێکی پلۆرالە ناتوانێ گونجاو بێ ،چون
ئەو نەتەوەی خاوەنی زۆرینەی پێکهاتەی
حەشیمەتە دەتــوانــێ زۆرتــریــن ڕێــژەی
دەن ــگ ــەک ــان ب ــەدەس ــت بێنێ و مۆنۆپۆلی
جومگەکانی بەڕێوەبەریی واڵت بکا ،کە
ئ ــەو ک ــات ج ــی ــاوازی لەگەڵ دیکتاتۆریی
پاشایەتی و کۆماری ئیسالمی نابێ.
لـــەم بــــارودۆخــــەدا کــە دێ ــم ــوک ـراس ــی ــی
زۆرینە واڵمدەر نییە ،بە مانای گەڕانەوە
ب ــۆ دەســەاڵتــی دیکتاتۆریی پاشایەتی
و ئیسالمی نییە ،کە بەداخەوە هەندێک
حیزبی سەرتاسەریی ئێ رانی ئێستا داوای
دەکەن.
ئەوەی لەو دۆخەدا پێویستە ،کارکردنە
ب ــۆ هێنانە ک ــای ــەی دۆخ ــێ ــک ــی ل ــەب ــار بۆ
بەدهێنانی مۆدێلێکی تر لە دێموک راسی،
کە ئەویش دێموک راسیی ڕێ ککەوتن یا
تەوافوقییە.
دێموکراس ی ڕێککەوتن:
دێموک راسیی ڕێککەوتن بریتییە لە
بەخشینی دەرفەت بە بەشداریی سیاسیی
هەموو ئەو هێز و الیەنە سیاسییانەی
لــەو واڵتــــەدا ک ــاری ــگ ــەری ــی ڕاس ــت ــەوخ ــۆ و
ن ــاڕاس ــت ــەوخ ــۆی ــان دەبـــێ ل ــەس ــەر ژی ــان ــی
کۆمەڵگە.
مۆدێلی دێموک راسیی ڕێککەوتن لەو
واڵتانە واڵم ــدەر و ئامادەیە کە لە ڕووی
زمانی ،نەتەوەیی و مەزهەبییەوە جیاوازیی
گ ــەورە لە نێو پێکهاتەکانی ئەم واڵت ــەدا
هەبێ .واتە کۆمەڵگەیەکی فرە زمان ،نەتەوە

و ئایینییە کە لە جیاتی ئەوەی حیزبی
س ــەرت ــاس ــەری ش ــێ ــوازی ڕێکخستنی
س ــی ــاس ــی ــی ه ــەب ــێ و ج ــێ ــب ــەج ـێک ــاری
پــرۆســەی دێ ــم ــوک ـراس ــی ب ــێ ،حیزبی
لۆکاڵی و ناوچەیی ئەم ڕۆڵەی دەبێ؛
ه ــەر بۆیە ئینتیمای تاکەکان زیاتر
ڕووی نەتەوەیی و زمانی و ڕەگەزی و
ئیدئۆلۆژیی هەیە.
لــەســەر ئـــەم ئ ــەس ــاس ــە ئ ــاش ــک ـرای ــە
ل ــە واڵتێکی وەک ئ ــێ ـران ک ــە بیهەوێ
ببێتە واڵتێکی دێموک راتیک ،مۆدێلی
دێ ــم ــوک ـ ـراس ــی ــی زۆریــــنــــە واڵمــــــدەر
نــابــێ ،لــەبــەر ئــــەوەی زۆربـــــەی ئ ــەو
تایبەتمەندییانەی لێرەدا پێویستە ،لە
ئێ راندا بوونی نییە.
هــەر ب ــۆی ــە ب ــە ب ــۆچ ــوون ــی ڕێ ــب ــەری
هەرمانمان ،دوکتور قاسملووش ئەو
مۆدێلەی بتوانێ بەکەلکی دواڕۆژی
ئێ ران بێ و لە داهاتووی ئەم واڵتەدا
ی ــارم ــەت ــیدەر ب ــێ و ،ل ــەو کێشانەی
ب ــە ه ــۆی ئەقڵیەتی پ ــاوان ــخ ــوازان ــە ودیکتاتۆریی مێژووی دەسەاڵتدارانی
ڕابــــردوو و ئێستای ئ ــێ ـران دروســت
ب ــوون -ڕزگ ــاری بێ و بتوانێ ئاشتی
و تەبایی بەرقەرار بکا ،ئەوە مۆدێلی
دێموک راسیی ڕێککەوتنە .
لەبەر ئەم تایبەتمەندییە پۆزێتیڤانەی
دێموک راسیی ڕێککەوتن هەیەتی ،حیزبی
دێ ــم ــوک ـرات ــی ک ــوردس ــت ــان ،حیزبەکەی
دوکتور قاسملوو ،لە کۆنگرەی ١٣ی
خۆیدا ،بە خوێندنەوەیەک لە چەمکی
دێ ــم ــوک ـراس ــی ــی ڕێ ــک ــک ــەوت ــن ه ــەی ــب ــوو،
دێموک راسی بۆ فێدرالیزم لە پێناوی
واڵمدەر بوونی زۆرتری ئەم چەمکە بۆ

دواڕۆژی ئێ ران دەگۆڕێ،
چــونــکــە نـــە تــەنــیــا لە
شاهـۆ مەتین
زۆر واڵت ــی دنیا فۆڕمی
دێموک راسیی ڕێککەوتن
فۆڕمێکی فێدرالییە ،بۆ واڵتێکی وەک ئێ رانیش
بە لە بەرچاو گرتنی ئەو تایبەتمەندییانەی
هەیەتی؛ مۆدێلێکی گونجاوە.
فەلسەفەی فێدرالیزمیش دابەشکردنی
دەســــــەاڵت و ســـەروەریـــیـــە -نەهێشتنی
ناوەندگەرایی لە واڵتە -کە خەباتی حیزبی
دێموک رات بۆ ئەم قۆناغەی ئێستاشە .واتە
فێدرالیزم هەوڵ دەدا دەسەاڵت بەسەر بەشە
جیاوازەکانی واڵتــدا دابــەش بکا و بە هەر
بەشێک ،بە قەدەر خۆی سەروەری ببەخشێ.
هەم دابەشکردنی دەسەاڵت و هەم پێدانی
ســـــەروەری ،دوو چ ــەم ــک ــی سیاسیین کە
ئەمەش بەم مانایە دێ لەم واڵتە (ئێ ران)ـدا
کێشەی سیاسی هەیە و ،فێدرالیزمیش دێ
چارەسەری ئەم کێشە سیاسییانە بکا.
بــــەم پ ــێ ــی ــە بـــە ف ــێ ــدرال ــیک ــردن ــی ئــێــران
هەوڵدانێکی سیاسییە کە لەسەر ویست و
ئی رادەی هێزە نەتەوەییەکانی ڕۆژهەاڵت و بە
پێشەنگایەتیی حیزبی دێموک راتی کوردستان
بۆتە وێژمانی بزووتنەوەی نێوخۆ و دەرەوەی
واڵت.
ئێ رانی دواڕۆژ پێویستی بە دامەزراندنی
ناوەندێکی لیب رال و پلۆرال هەیە کە پێوەندیی
نێوان بەشە جیاوازەکانی ئ ــەم فێدرالیزمە
لەگەڵ ن ــاوەن ــد ڕێ ــک بخات و کولتوورێکی
سیاسیی نوێ ،کە ڕێ ککەوتن بنەماکەی بێ
و ڕاوێ ــژ و دیالۆگ ،بە ب ــەردەوام ــی لە نێوان
ن ــاوەن ــدەک ــان ــی دەســــەاڵت و ل ــە نێو ن ــەت ــەوە
جیاوازەکاندا هەبێ و ،دابەشکردنی دەسەاڵت
و سەروەری لە واڵتدا ڕێک بخا.
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هەنگاوی داهاتووی سیاسەتی ترامپ
بەرانبەر بە ئێران

بــــــــــــــڕیــــــــــــــاری
ســــــەرۆککــــــۆمــــــار
و :کەماڵ حەسەنپوور تـــــرامـــــپ لـــــە مــــەڕ
کشانەوەی ئەمریکا
ل ــە ڕێــککــەوتــنــی ئ ــەت ــۆم ــی ــی  ،٢٠١٥کە
ب ــەڕێ ــوەب ــەرای ــەت ــی ــی ئۆباما ل ــەگ ــەڵ ئێ ران
واژۆی کردبوو وێدەچ ــێ سەرکەوتنێکی
بەرچاو بێ .ئەو سەرکەوتنە بە چەند شێوە
دەبینرێن :کشانەوە لە ب ــەرج ــام ئێ رانی
تەریک خستوەتەوە و پێشی بە داهاتی
م ــەالی ــان گ ــرت ــوە ک ــە خ ــەرج ــی سپاکەیان،
گ ــەش ــە پ ــێدان ــی م ــووش ــەک و ب ــەرن ــام ــە
ئەتۆمییەکەیان دەکرد .ئابلۆقەکانی واڵتە
یەکگرتووەکان کە لە ئاکامی کشانەوە
لە بەرجام دووبارە چەسپاونەتەوە پێش
بە ڕێژیمی ئێ ران دەگرێ کە پشتگیریی
تێرۆریستان و بەکرێگی راوەکانی بکا و،
لەوانەیە ت ــاران ناچار بکا کە هێزەکانی
ل ــە س ــووری ــە بکشێنێتەوە .جگە لــەوە،
کــشــانــەوەی واڵتــــە ی ــەک ــگ ــرت ــووەک ــان لە
ڕێ ککەوتنەکە ئیزن بە بەڕێوەبەرایەتیی
ت رامپ دەدا تا لە ب ــارەی ڕێ ککەوتنێکی
ن ــوێ ک ــە س ــەرج ــەم ه ــەڕەش ــەک ــان ــی ئێ ران
دژی خۆرهەاڵتی ناڤین و دنیا بگرێتەوە،
وتووێژ بکا .لە کاتێکدا کە ئێ ران ئێستا
خۆ لە وتووێژ لە ب ــارەی ڕێ ککەوتنێکی
نوێ دەبوێرێ ،بەڵگەی زیاتر لە بارەی
گ ــزەی ئێ ران لە ب ــەرج ــام کۆ دەکرێنەوە،
جگە لەوە دەورێکی نوێ لە توندوتیژی
ب ــە پشتیوانیی ئ ــێ ـران ب ــۆ ورووژانــدنــی
ه ــێ ــزەک ــان ــی واڵتــــە یــەکــگــرتــووەکــان لە
ناوچەدا دەستیان پ ێکردوەتەوە کە بۆتە
پاڵپێوەنانی واڵتانی ئورووپایی بەرەو
نزیک بوونەوە لە هەڵوێستی ت رامپ ،کە
سەردەمێک دڵەڕاوکێیان لەو بارەوە هەبوو.
بە پێچەوانەی بەڵگەکان ،ڕەخنەگ رانی
سەرۆککۆمار پێداگرن کە کشانەوە لە
بەرجام شکستی هێناوە .بەڵگەی ئەوان بۆ
ئەو هەڵوێستە ئەوەیە کە تا ئێستا هیچ
جوواڵنەوەیەک بۆ دەستپێکی وتووێژ لە
بارەی ڕێ ککەوتنێکی باشتر دەستی پێ
نەکردوە و ڕەفتارە شەڕخوازانەکەی ئێ ران
دوای کشانەوەی واڵتە یەکگرتووەکان لە
بەرجام ،خ راپتر بووە .زۆر لە ڕەخنەگ ران،
کە پێشتر داوای ل ێبوردنیان لە مەالیان
دەک ــرد ،ئ ــەو کــارە ب ــە ش ــێ ــوەی ئاشک راتر
دەکــــەن و ،ئ ــی ــددی ــع ــا دەکــــەن ک ــە ڕێ ــژی ــم
ڕێــککــەوتــنــە ئ ــەت ــۆم ــی ــی ــەک ــەی بــەڕێــوە
دەب ــرد و ت رامپ بەوە تاوانبار دەک ــەن کە
ئایەتوڵاڵکانی ورووژاندوە تا ئەوان دوای
کشانەوەی واڵتە یەکگرتووەکان ،بەرنامە
ئەتۆمییەکەیان پەرە پ ێ بدەن .ئیددیعای
ملکەچ بوونی ئێ ران بە ڕێ ککەوتنی بەرجام
هەڵە و ساختەیە .جگە لەوە ،کاردانەوەی
ڕێژیم ،ئاسەواری چاوەڕوانک راوی بڕیاری
ت رامپە و نابێتە هۆی ب ێئێعیبار کردنی
کشانەوەکە.
ب ــان ــگ ــەش ــەی دۆنــاڵــد ت ـرام ــپ ل ــە کاتی
کەمپەینی هەڵبژاردنی سەرۆککۆماری
لە  ،٢٠١٦کە ڕێ ککەوتنی “ ٢٠١٥خ راپترین
مامەڵەیە” ،ڕەن گدانەوەی دژایەتیی توندی
زۆر ل ــە ئ ــەم ــری ــک ــای ــی ــەک ــان ،ب ــە تایبەتی
کـــۆمـــاریخـــوازەکـــان بــــوو .ل ــە ش ــێ ــوەی
داڕشتنەکەوە ،نەخشەی ئۆباما ڕێگەی
بە ئێ ران دەدا کە درێژە بە تەواو کردنی
ب ــەرن ــام ــەی ت ــێ ــک ــن ــۆل ــۆژی ــی پ ــێ ــوەن ــدی ــدار
بــە چ ــەک ــی ئ ــەت ــۆم ــی ،لــە ڕێــگــەی ئ ــاوەاڵ
هێشتنەوەی دەستی ئێ ران بۆ پیتاندنی
ئۆرانیۆم ،گەشە پێدانی سانتریفیووژی
پێشکەوتوو بۆ پیتاندن و درێژە پ ێدان بە
کەلکوەرگرتن لە ڕێئاکتۆری ئاوی قورس،
ل ــە کاتی م ــان ــەوەی ڕێ ککەوتنەکە دەدا.
ڕەواییدانی تیمی ئۆباما بۆ ئیزن پ ێدانی
مەالکان بۆ هێشتنەوەی بەرهەمهێنانی
ت ــێ ــک ــن ــۆل ــۆژی ــی دروســـتکـــردنـــی چ ــەک ــی
ئەتۆمی ،ئەوە بوو کە بەرجام گێزەرێکە کە
ڕێژیم یەک ساڵ لە دروس تکردنی چەکی
ئەتۆمی دوور دەکاتەوە .بەاڵم بنەماکانی
پشکنین لە ڕێ ککەوتنەکەدا هێندە الواز

بوون کە کاری ئێ رانیان بۆ گزە کردن
ئاسان کردبوو ،باسی ئ ــەوەش ناکەین
کە زلهێزەکان و ئاژانسی نێونەتەوەیی
وزەی ئەتۆمی خۆیان لە ج ێبەج ێکردنی
ڕێ ککەوتنەکە دەبوارد.
بەڕیوەبەرایەتیی ت رامپ نیگەرانیی
قووڵی خۆی لە بارەی گیروگرفتەکانی
دیکەی ڕێ ککەوتنەکە باس کردبوون.
الوازییەک کە بمانهەوێ وەک دەستپێک
باسی بکەین ئەوە بوو کە ڕێ ککەوتنەکە
“کاتی کۆتایی” هەبوو ،واتە ڕێگەی دەدا
کە بەربەستە سەرەکییەکان لە ماوەی
پێنج ت ــا هەشت س ــاڵ کۆتاییان بێ.
کاربەدەستانی ئۆباما ئیددیعایان دەکرد
کە ڕێ ککەوتنەکە بەرنامەی مووشەکیی
بالیستیکیی ئ ــێ ـران ســنــووردار دەک ــا.
ب ــە کــــــردەوە ،بـــەرجـــام ن ــە وەک هیچ
بەربەستێکی بۆ بەرنامەی مووشەکیی
بالیستیکی ئ ــێ ـران دیـــاری ن ــەک ــردب ــوو،
بەڵکوو ب ــڕی ــاری ٢٢٣١ـ ــی ئەنجومەنی
ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکان ،کە
پشگتیریی لە بەرجام کرد ،لە ڕاستییدا
ئابلۆقەکانی ن ــەت ــەوە یەکگرتووەکانی
دژی بەرنامەی مووشەکیی ئێ ران الواز
کرد.
جگە ل ــەوە ،ڕێ ککەوتنەکە شتی وای
ت ــێ ــدا بــوو ک ــە م ــەالک ــان ــی ل ــە ڕوان ــگ ــەی
دارایــــیــــەوە خـــــاوەن تــوانــایــی دەکــــرد:
سەرۆککۆمار ت رامپ زۆر جار هێرشی
دەک ــردە سەر ڕێ ککەوتنە ئەتۆمییەکە
چونکە  ١٥٠میلیارد دۆالری لە ڕێگەی
سووککردنی ئابلۆقەکانەوە و هەروەها
 ١.٧میلیارد دۆالر پارەی نەغد کە واڵتە
ی ــەک ــگ ــرت ــووەک ــان دایـــەوە ب ــە ئ ــێ ـران ،کە
ڕێبەرانی ئێ ران ئ ــەو پ ــارەی ــان بۆ بڕەو
پ ێدان بە بەرنامەی سەربازی ،توانایی
ئەتۆمی و هەوڵی جیاواز ،لە نێویاندا
ت ــێ ــرۆری ــزم ب ــۆ ن ــاس ــەق ــام ــگ ــی ــرک ــردن ــی
خــۆرهــەاڵتــی نــێــوەڕاســت خـــەرج کــرد.
ڕێ ککەوتنی ئێ ران هیچ بەربەستێکی
بۆ لەغاو کردنی کرداری شەڕخوازانەی
ئێ ران تێدا نەبوو.
جـــووت ک ــردن ــی ئــەوپــەڕی زەخ ــت
لەگەڵ گونجاندن
جـــێـــگـــرەوەی تـــرامـــپ بـــۆ ب ــەرج ــام
سیاسەتێکە بە ناوی “ئەو پەڕی زەخت”،
ست راتێژییەکی توندوتۆڵی ئابلۆقەی
ئ ــاب ــووری ــی واڵتـــە ی ــەک ــگ ــرت ــووەک ــان بۆ
بەربەرەکانی لەگەڵ ئاکاری شەڕەنگێزانە
و تێ کدەرانەی ئێ ران و ناچار کردنی
ب ــۆ وت ــووێ ــژ ل ــە ب ــارەی ڕێ ککەوتنێکی
ن ــوێ .ست راتێژییەکە هــەروەهــا زی ــاد
کردنی هێزەکانی واڵتە یەکگرتووەکان
لە ناوچەدا و ئامادەیی سەرۆککۆمار
بۆ کەل کوەرگرتن لە هێزی سەربازی
ل ــە ج ــواب ــی ورووژان ــدن ــەک ــان ــی ئێ رانیش
دەگرێتەوە.
لە ٢٨ـ ــی مانگی مای  ،٢٠١٨وەزی ــری
ک ــاروب ــاری دەرەوە مایک پۆمپێئۆ ،لە
وتارێکدا لە هەریتێج فاوندەیشن ،لیستەی
دوازدە داوای واڵت ــە یەکگرتووەکانی
ب ــۆ ڕێ ککەوتنێکی ن ــوێ ل ــەگ ــەڵ ئێ ران
پێشکەش کرد کە لە نێویاندا دەکرێ
ئاماژە بە دەس تهەڵگرتن لە پیتاندنی
ئۆرانیۆم و کۆتای یهێنان بە شەڕەنگێزی
و ورووژان ــدن ــەک ــان ــی ئ ــێ ـران ل ــە ناوچە
بکرێ .ئەگەرچی واڵتە یەکگرتووەکان
هەرگیز ئەو داواکارییانەی وەال نەناون،
سەرۆککۆمار لە چەند هەلی جیاواز
باسی خۆ گونجاندن لە بارەی وتووێژ
ل ــەگ ــەڵ ئ ــێ ـران ــی کــــردوە .ئ ــەوە ق ــەب ــووڵ
کردنی پالنی سەرۆککۆماری فەڕانسە،
ئێمانوئێل م ــاک ــرۆن ،ل ــە پاییزی ٢٠١٩
بۆ وت ــووێ ــژی دووالی ــەن ــە لەگەڵ ئێ ران،
هێندێک س ــن ــووردار کردنی بەرنامەی
ئەتۆمیی ئێ ران و هەڵگرتنی ئابلۆقەکانی
واڵتــــە یــەکــگــرتــووەکــان ،دەگــرێــتــەوە.
ن ــەخ ــش ــەی م ــاک ــرۆن ل ــەب ــەر پێداگریی
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ئێ ران لەسەر هەڵگرتنی ئابلۆقەکان لە الیەن
ت رامپ پێش دەس تپ ێکردنی وتووێژەکان،
شکستی هێنا.
هەموو ڕاوێژکارەکانی ت رامپ لە بارەی
ئــامــادەیــی تــرامــپ بــۆ ســــازان لــە بـــارەی
دەس تپێکی وتووێژ لەگەڵ ئێ ران بە گوێرەی
پ ــان ــی مـــاکـــرۆن ،کــەیــفخــۆش نــەبــوون.
ڕاوێ ــژک ــاری ئاسایشی نەتەوەیی پێشوو،
جان بۆڵتۆن بە توندی دژی سووککردنی
ئ ــاب ــل ــۆق ــەک ــان ــی واڵتـــە ی ــەک ــگ ــرت ــووەک ــان ب ــەو
شێوەیە بوو و دەڵێن ئەوە بووە هۆی جیا
بوونەوەی بۆڵتۆن لە سێپتامبری .٢٠١٩
بە گشتی ،ست راتێژیی ئەو پەڕی زەخت
سەرکەوتوو بووە ،ئەگەر چی ئێ ران السارانە

الیــەنــگــرانــی بـــەرجـــام ئـــەو تــاوانــبــار
کردنانەیان ڕەت دەکردەوە و باسی ئەوەیان
دەک ــرد کە ئاژانسی نێونەتەوەیی وزەی
ئەتۆمی جار لە دوای جار ڕایانگەیاندوە
کە ئێ ران بەرجامی ج ێبەجێ کردوە .بەاڵم،
ئ ــاژان ــس ــی ن ــێ ــون ــەت ــەوەی ــی وزەی ئەتۆمی
م ــل ــک ــەچ ــی ــی ئ ــێ ـران ــی ت ــەن ــی ــا بــە گ ــوێ ــرەی
بەرنامەی ئەتۆمیی ڕاگەیەن راو لە بنکەکانی
کە سەربازی نین و زنجیرەی دابی نکەرانی
کەلوپەل کە پێشتر ڕاگەیەن رابوو ،بەراورد
دەکرد .ئاژانسی نێونەتەوەیی وزەی ئەتۆمی
هەروەها خۆی لە داوای پشکنینی بنکە
سەربازییەکان (کە ت ــاران ڕایگەیاندبوو
ئیزنی پشکنینیان نادا) دەبوارد ،ئەگەرچی

خ ــۆ ل ــە ب ــەش ــداری ل ــە وتــووێــژ ل ــە ب ــارەی
ڕێ ککەوتنێک کە جێگرەوەی بەرجام بێ،
دەب ــوێ ــرێ .ئابووریی ئێ ران لەژێر زەختی
ب ێوێنەی ئابووری بە هۆی ئابلۆقەکانی
واڵت ــە ی ــەک ــگ ــرت ــووەک ــان ئـــازار دەچ ــێ ــژێ کە
دەبێتە هۆی ناڕەزایەتی دژی ڕێژیمی ئێ ران.
ناڕەزایەتییەکان دژی دەوڵ ــەت ــی ئێ ران بە
هەمان شێوە لە عێ راق ،لوبنان و سووریە،
کە ئابلۆقەکانی واڵتە یەکگرتووەکان بۆتە
هـــۆی پ ــێ ــش ــگ ــرت ــن بــە دەس ـتڕاگ ــەی ــش ــت ــن ــی
تاران بە سەرچاوەی دارایی بۆ پشتگیریی
ت ــاران ل ــە میلیشیاکانی س ــەر ب ــە ئ ــێ ـران و
هاوپەیمانە سیاسییەکانی ل ــەو واڵت ــان ــە،
بەڕێوە چوون .ئەوە بۆتە هۆی نەگەیشتنی
پارە بە ئەندامانی حیزبوڵاڵ ،بەکرێگی راوە
تێرۆریستەکانی ئێ ران لە لوبنان.

وێدەچـــێ ئـــەوان شوێنی ک ــاری نهێنی
لەسەر چەکی ئەتۆمی بن.
گزەی ئێ ران لە بەرجام لە بەهاری ٢٠١٨
بە شێوەی کۆتایی پ ێهێنەر ئاشک را ک را،
کاتێک کە س ــەرۆک وەزی ـران ــی ئیس ڕائیل
بنیامین نەتانیاهۆ باسی دزینی ڕێژەیەکی
زۆر بەڵگە لە ب ــارەی پرۆگ رامی نهێنیی
چەکی ئەتۆمیی ئێ ران لە الیەن سیخوڕانی
ئیس ڕائیلی کـــرد .ب ــەڵ ــگ ــەک ــان بــە نــاوی
ئارشیوی ئەتۆمیی ئێ ران ،سەلماندیان
کە ئێ ران لە  ٢٠١٥بەرجامی بە درۆ کردن
لەگەڵ ئاژانسی نێونەتەوەیی وزەی ئەتۆمی
لە بــارەی چاالکییەکانی پێوەندیدار بە
چەکی ئەتۆمی ،پێشێل کردوە .بەڵگەکان
ئاشک رایان کرد کە ئێ ران نەخشەکانی بۆ
دروس ـتک ــردن ــی پێنج ك ــاوی مووشەکی
ئەتۆمی لە پێگەیەکی نهێنیی ژێرزەوی لە
بنکەی سەربازیی پارچین ،شوێنێک کە
پارچەکانی چەکی ئەتۆمی پەرە پێ دەدان،
لە ئاژانسی نێونەتەوەیی وزەی ئەتۆمی
شاردۆتەوە.
خۆ بواردنی ئێ ران لە دانی زانیاری لە
بارەی ئاسەواری گەردیلەی ئۆرانیۆم کە
ل ــە ئەمبارێکی ت ــاران دۆزرابـــــۆوە ،ب ــووە
هۆی پەرە گرتنی گرژی لەگەڵ ئاژانسی
نێونەتەوەیی وزەی ئەتۆمی و واڵتانی
ئ ــورووپ ــا .ل ــە م ــان ــگ ــی م ـ ــارس ،ئ ــاژان ــس ــی
نێونەتەوەیی وزەی ئەتۆمی داوای لە ئێ ران
کرد تا لە بارەی سەرچاوەی گردیلەکانی
ئ ــۆران ــی ــۆم “دەس ـتب ــەج ــێ و ب ــە تـــەواوی
هاوکاریی بکا” و ئیزنی دەس تڕاگەیشتن
ب ــە س ــێ ش ــوێ ــن ــی دی ــک ــەش بـــدەن ک ــە لە
بەڵگەکانی ئەتۆمیی ئێ راندا ئ ــام ــاژە بە
چاالکیی ئەتۆمیی نەدرکاو لەوێ ک رابوو .لە
ئاوریل ،ئێ ران کۆتایی بە هاوکاری لەگەڵ
ئەو لێکۆڵینەوانە هێنا کە پێشێ لکارییەکی
ئاشک رای دیکەی بەرجامە.
درێژەی هەیە

پش تڕاس تکرانەوەی گزەی ئێران
ل ــە کاتێکدا ک ــە دەم ــێ ــک ــە ئ ــێ ـران ب ــە گزە
کـــردن ل ــە ڕێ ـکک ــەوت ــن ــی بــەرجــام ت ــاوان ــب ــار
دەک را ،ئاشک را کردنەکانی ئیس ڕائیل لە ٢٠١٨
هیچ گومانێکی لەو بارەوە نەهێشت .گرێ
کوێرەی نێوان ڕێژیمی ئێ ران و کۆمەڵگەی
نێوەنەتەوەیی لە بارەی گزەی ڕێژیم ،ڕەوایی
بە ڕەتک ــردن ــەوەی ڕێ ککەوتنی ئەتۆمی لە
الیەن سەرۆککۆمار ت رامپ دەدا.
ڕاپۆرتی جێگەی متمانە لە بارەی گزەی
ئێ ران پێش کشانەوەی واڵتە یەکگرتووەکان
پێشکەش ک ران .ئاژانسی نێونەتەوەیی وزەی
تەتۆمی لە دێسامبری  ٢٠١٥پش تڕاستی
کـــــردەوە کــە ئــێــران لــە پ ــێ ــش ــک ــەشک ــردن ــی
بیالنی ورد و ڕاس ــت ــگ ــۆی ــان ــەی ب ــەرن ــام ــەی
ئەتۆمی شکستی هێناوە ،کە بە گوێرەی
ب ــەرج ــام پێ شمەرجێکە ب ــۆ س ــووکک ــردن ــی
ئابلۆقەکان .ڕێکخ راوی هەواڵگریی ئاڵمان
چ ــەن ــد ڕاپ ــۆرت ــی لــە مــــاوەی چ ــەن ــد ساڵی
ڕابـــردوودا لە ب ــارەی هەوڵی نهێنیی ئێ ران
بــۆ وەدەس ـته ــێ ــن ــان ــی ئ ــام ــێ ــری ئ ــەت ــۆم ــی،
ک ــە پێشێ لکاریی ڕێ ککەوتنەکەیە ،باڵو
کردۆتەوە .لە جووالی  ،٢٠١٧سێناتۆران تێد
کــرووز ،ت ــام کاتن ،م ــارک ڕۆبیۆ و دەیڤید
پەردوو نامەیەکیان بۆ وەزیری کاروباری
دەرەوە ،ڕێکس تیلەرسۆن ،نووسی و تێیدا
ئاماژەیان بە “پێشێ لکارییە بەردەوامەکانی
ڕێ ککەوتنەکە” لە الیەن ئێ رانەوە کرد.

***
نەیشنال ڕیڤیۆ_فرێد فالیتز

ناوەندی هاوکاری:

ئێعدامی ڕۆڵەکانی کورد نابنه
هۆی ئ هوەی گ هلی ئێمه واز له
خ هبات بۆ وهدهستهێنانی ئازادی
و مافه ڕهواکانی خۆی بێنێ
 ٢٠ڕۆژ دوای پ ــش ــت ـڕاس ـتب ــوون ــەوەی
ئێعدامی هیدایەت عەبدوڵاڵپوور ،کۆماری
ئیسالمیی ئێ ران لە تاوانێکی دیکە “سابیر
شێخ عەبدوڵاڵ” و “دیاکۆ ڕەسوڵزادە” ،دوو
الوی دیکەی کوردی لەدار دا.
سابیر شێخ عەبدوڵاڵ و دیاکۆ ڕەسوڵ
زادە کە ئەمڕۆ سێشەممە ٢٤ ،پووشپەڕ
ئێعدام ک ران ،ماوەی  ٧ساڵ بوو بە تۆمەتی
ب ــەش ــداری ل ــە تەقینەوەیەکی گوماناوی
کە ساڵی  ١٣٨٩لە کاتی مانۆڕێکی هێزە
چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی لە شاری
مەهاباد ک را ،حوکمی ئێعدامیان بەسەردا
سەپابوو.
سەپاندنی حوکمی ئێعدام بەسەر ئەم
دوو الوە ک ــوردە و جێبەجێکردنی سزاکە
لەسەریان ب ــەم ت ــاوان ــە! لەحاڵێ کدایە کە،
پێشتر و چەند ڕۆژ دوای تەقینەوەکە،
م ــح ــەم ــم ــەد پــاکــپــوور ،س ــەرۆک ــی هێزی
زەوینی سپای پاسداران ڕایگەیاند بکەرانی
تەقینەوەکەیان لە ناوچە سنوورییەکانی
بــاشــووری ک ــوردس ــت ــان خستۆتە داو و
کوشتوویانن؛ کەچی سێ ساڵ دوای ئەم
ڕووداوە بە دەسبەسەرکردنی سابیر شێخە
عەبدوڵاڵ و دیاکۆ ڕەس ــوڵزادە سەرلەنوێ
پەروەندەکەیان وەگەڕ خستەوە.
ئەم دوو الوە ک ــوردە م ــاوەی چەند ساڵ
خ رانە ژێر توندترین ئازار و ئەشکەنجەکان
بۆوەی دان بەو تاوانە دابنێن هە تا بەم
ج ــۆرە ڕێگا بۆ سەپاندنی س ــزای ئێعدام
بەسەریاندا خ ــۆش بکەن و ڕق و قینی
هەمیشەیی و لەب ڕاننەهاتووی خۆیان بە
گەلی کورد و خەباتە ڕەواکەی بڕێژن.
کۆماری ئیسالمی لە کاتێکدا لە ئێعدامی
تێکۆشەرانی سیاسی و مەدەنیی ک ــورد
بەردەوامە ،کە ڕێژیم لە هاوکێشە ناوچەیی
و جیهانییەکاندا گوشارێکی یەکجار زۆری
لەسەرە ،کرۆنا هەتا بینەقاقا بەربینگی
بە کۆمەڵگە گرتوە ،بارودۆخی ئابووریی
واڵت لە سۆنگەی سیاسەتە چەوتەکانی
ڕێژیمەوە تێک ڕم ــاوە ،ه ــەژاری و بێکاری
بڕستی لە خەڵک بڕیوە؛ بەاڵم دەسەاڵتی
گەندەڵ و ناکارامە کە زیاتر لە هەر كاتێكی
دیکە ترسی تەقینەوەی ڕقی پەنگخواردووی
گ ــەالن ــی ئ ــێ ـران ــی ــان ل ــێ ن ــی ــش ــت ــووە؛ لەبری
پاشەکشە لە سیاسەتەکانیان و ملدان بە
ویستی خەڵک ،لە ئیعدام و سەركوت وەك
ڕێگەكارێك بەمەبەستی چاوترسێن كردنی
خەڵكی ئازادیخواز بەردەوامن.
بە چاوخشاندنێک بە ئاماری ئێعدامەکان
لە سەرەتای ئەمساڵەوە تا ئێستا بۆمان
دەردەکەوێ کە یەک لە چواری ئێعدامک راوان
لەو م ــاوەی ــەدا ک ــورد ب ــوون و هەر هەموو
ئێعدامە سیاسییەکانی ئــەو م ــاوەی ــەش
ه ــەر لە ک ــورد ک ــراون ،ئەمەش دەرخــەری
ئەو ڕاستییەیە کە کۆماری ئیسالمی بە چ
ترس و نیگەرانییەکەوە و ،بە چ ڕوانگەیەکی
ئەمنیەتیی داپڵۆسێنەرانەوە لە کوردستان
دەڕوانێ.
ک ــۆم ــاری ئیسالمیی ئــێــران لــە چــوار
دەی ــەی ڕابــردوودا ئەمە سیاسەتی نەگۆڕ
و هەمیشەیی بووە .ڕێژیم لە هەموو ئەو
م ــاوەی ــەدا بە مەبەستی كپكردنی دەنگی
ئازادیخوازانەی گەلی کورد و بەردەوامیی
دەسەاڵتی نگریسی لە هەموو ئام رازێكی
س ــەرك ــوت و کوشتوبڕ كەڵكی وەرگ ــرت ــوە،
بەاڵم بێگومان الی ڕوون و ئاشک رایە کە
ه همووی ئ همانه ق هت نابنه هۆی ئ هوه که
گ هلی ئێمه واز له خ هبات و تێکۆشان بۆ
وهدهستهێنانی ئــازادی و مافه ڕهواکانی
خۆی بێنێ.
نــــاوەنــــدی هـــاوکـــاریـــی ح ــی ــزب ــەک ــان ــی
ک ــوردس ــت ــان ــی ئــێــران وێــــڕای دەرب ــڕی ــن ــی
هاوخەمی لەگەڵ بنەماڵەی سابیر شێخ
ع ــەب ــدوڵ ــا و دیــاکــۆ ڕەســــوڵ زادە ،ئ ــەو
دڵنیاییە دەدا ک ــە خ ــەب ــات دژی کۆماری
ئیسالمیی ئێ ران و تێکۆشان بۆ ڕزگاریی
نەتەوەیی و دەستەبەری ئ ــازادی و مافە
ڕەواکانی گەلی ک ــورد هەتا سەرکەوتن و
دەستەبەری ئەو مافانە درێژەی هەیە .لەو
پێناوەشدا ئیعدامی ڕۆڵەکانمان ،تێرۆری
تیکۆشەرانمان و س ــەرک ــوت و ه ــێ ــرش و
پەالمار بۆ سەرمان لە بڕینی رێگای خەبات
بۆ وەدەستهینانی مافە ڕەواکانی خەڵکی
کوردستان ساردمان ناکاتەوە.
ڕیــســوایــی ب ــۆ دەســـەاڵتـــی ن ــگ ــری ــس و
دژیگەلیی کۆماری ئیسالمیی ئێ ران
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکان ی
کوردستان ی ئێران
٢٤ی پووشپەڕی )٢٠٢٠/٧/١٤( ١٣٩٩
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ڕەحمان بوڵدزێر
مەرگی پڕ شکۆی پاڵەوانێک

لە «هەگبەی شاخ و شــۆڕش»ی ئەمجارە یادی
تیکۆشهرێکی نــاوچ ـهی بــۆکــان ،شەهید ڕەحــمــان
ئیبراهیمپوور (ناسراو به ڕهحمان بۆڵدزێر) دەکەین
کە لە تەمەنێکی زۆر کەمەوە ڕێگای خەباتێکی پڕ
مەترسیی گرتە بەر و لە پێناو گەیشتن بە ئاواتەکانیدا
کوێرەوەریی زۆری دی.
ی 1339ی هــهتــاوی ل ه
ڕەحــمــان بــوڵــدزێــر ســاڵ ـ 
ی ئاڵهشینی بۆكان ل ه
ی «برایمئاباد» له ناوچه 
برایم چووکەڵی ئاوای 
ی
ی منداڵی 
بنهماڵهیهكی جووتیاردا لهدایك بوو .تهمهن 
ی ماڵهكهیان
داری و دهستكورتی 
ی ن ـه 
ی تێپهڕی و پاشان بههۆ 
ب ه ه ـهژار 
ی خۆی كرد
ی كار 
بۆ «قهاڵیهۆالكۆ» گواستهوه .ه ـهژاری و بێدهرهتان 
ی ساڵێك خوێندن ل ه قوتابخانه كشایهوه و سهرئهنجام ب ه
و ڕەحمان دوا 
نهخوێندهواری مایهوه.
ی بوڵدزێر بوو،
ی شۆفیری 
ناوبراو مێرمنداڵێكی تازهپێگهیشتوو بوو ك ه فێر 
ی
ی خهرجی ژیانی نهمر نهژ 
شهو و رۆژ ل ه چیا سهختهكان بۆ پهیداكردن 
كاری دهكرد ،ههر ئهوهش بوو که دواتر ل ه پێشمهرگایهتی نازناوی ڕەحمان
ی
ی 1357ی ههتاو 
«بۆلدزیر»ی لهسهر دانرا ،بهم شێوهیه تا شۆڕشی ساڵ 
ی شۆڕشو
ی بهكاركردن لهسهر «بولدوزێر»دا .دوای سهركهوتن 
درێــژه 
ی ب ه حیزبهو ه
دهست پێكردنی تێكۆشانی ئاشكرای حیزبی دێموكرات پێوهند 
ڵ
ی لهگه 
ڵ بوون 
گــرتو ئهو ژیانه پڕ ل ه مهینهت و كوێرهوهرییه و تێكه 
ی نشین ه چهوساوهكان بۆت ه هۆی ئهوه ك ه ل ه تهمهنی الوهتیدا ههست
ئاوای 
ڵ
ی ئاشنا بوون لهگه 
ی بچێژێ .دوا 
به چهوسانهوه بكاو تامی تاڵی بندهست 
ی
ی ١٣٥٨ی ههتاوی ڕوو 
ی كوردستان ساڵ 
ی دێموكرات 
ئامانجهكانی حیزب 
ی
ی پیشمهرگ ه ل ه هێز 
ی پیرۆز 
ی بهرگ 
ب و به لهبهركردن 
كرده ڕیزهكانی حیز 
ی خۆی دهست پێ كرد.
بهیان سازمان دراو تێكۆشانی خهباتكارانه 
ی
ی نیشان داو وهك پێشمهرگهیهك 
ی كورت خۆ 
ڕەحمان بولدزێر لهماوهیهك 
ڕۆح ســووكو ئــازاو نهترسو خــاوهن بیروباوهڕ ل ه نێو هاوسهنگهرانیدا
ی
ی ههبوو .بههۆ 
ی ناوچهی بۆكان ڕۆڵی بهرچاو 
دهناسرا .لەههموو شهڕهكان 
ی كرا.
ی ١٣٦٠دا وهك سهرپهل دیار 
ئازایهتی و لێوهشاوهیی ل ه ساڵ 
ی  ،٣پاشان مهسئوولییهتی لکی
ی ٦٢دا وهك جێگری لك 
ل ه سهرهتای ساڵ 
ی
ی لهخۆ 
پێ سپیردرا .لهبهڕێوهبردنی مهسئولییهتهكاندا ئهوپهڕی فیداكاری 
ی بو ه هۆی ئهو ه لهنێو
ک بوون 
نیشان دهدا .دڵسۆزی و فیداكاری و رێکوپێ 
هاوسهنگهرانیدا زیاتر خۆشهویست بێ .لهم مهسئوولییهتهشدا سهربڵیند
و رووســوور و سهركهوتوو هاته دهر .له عهمهلیاتهكانی ناوچهی بۆكان
ی
ی نیشان دا و سهلماندی ك ه ل ه ههموو شوێنێك دژ 
ی له خۆ 
فیداكاری 
زۆرداران به ورهیهو ئازایانه بهگژ داگیركهران دا دهچێتهوه.
ی
ی خهباتیش دا ماندوو نهناس بوو ،و بۆ مهئموورییهتی حیزب 
ڕەحمان ل ه ڕیز 
ی بۆكان لهخۆبردوویی و
ی ناوچه 
سهر ل ه پێناو بوو .له شهڕ ه حهماسیهكان 
ی لهخۆی نیشان دا .دوژمن ههمیش ه ل ه بهرانبهریدا زهبوون بوو.
لێوهشاوهی 
ی خۆشیان دهویستو رێزیان لـێ دهگرت.
ههموو هاوسهنگهران 
ی
ی شهڕهكان 
شههید ڕەحمان بۆلدزێر ئهو فهرماندهر ه لێهاتوویه له زۆربه 
ی كردو گهلێك
ناوچهی مههاباد و بۆكانو ههوشاردا بهشداری چاالكانه 
ی ناو شاری بۆکان ،ستونی ٨٠١ی ههوابوردی شیراز،
شانازی و حهماسه 
پایهگای قۆچاغ ،شهری شاریکهند ،جادهی بۆکان -مههاباد ،بۆکان -میاندواو،
ی
ی بیرهوهرییهكان 
بۆکان -سهقز ،کورهخانهکانی ساروقامیش ل ه دهفتهر 
ی
ی لێهاتووو شـــارهزا ،ئینسانێك 
پێشمهرگهدا تۆمار كــرد .فهرماندهرێك 
تێكۆشهرو ههڵسووڕ بــوو ،ل ه شهروبهربهرهکانی  ٣جار لهگهڵ دوژمن
بریندار بــوو برینهکانی بـهتـهواوی سارێژ نـهدهبــوونـهو ه که دهگ ـهڕای ـهو ه
سهنگهری بهرگری و ئازایانەتر لهپێشوو ل ه مهیداندا خۆی نیشان دهدا.
ی نهدهكرد ،كهچی مهرگ
هیچكات ههستی ب ه ناهومێدی و دهست ه وهستان 
ی پێنهدا كه زیاتر خزمهت ب ه گهلو نیشتمانهكهی بكا.
مهودا 
ی
ی ٣ی هێز 
ی لك 
ی حهوت پێشمهرگه 
ی ١٣٦٢ی ههتاو 
ئاخری پاییزی ساڵ 
ی
ی بهرهو ئاوایی (قاجر)ی سهر بهناوچه 
ی كاری حیزب 
بهیان بۆ ڕاپهڕاندن 
ی مابوو
ی بۆكان وهڕێ كهوتن .هێشتا چهند ههنگاوێك بۆ ئاوای 
پیرمحهممهد 
ی
ن و شهڕێكی گهرم له نێوانیاندا روو 
ی دژی گهلییهكا 
كه كهوتنه كهمین 
دا .لهو شهڕهدا ڕەحمان بولدزێر بریندار بووو ب ه برینداری تا دوا فیشهك
ی خۆ لهجاش ه خائینهكان بشارێتهو ه
ی بۆ ئهوه 
ی كرد .پاشان به بریندار 
شهڕ 
ی ڕەحمانیان ههڵگرتو
ل ه هاوسهنگهرانی جیا بۆوه .هێزهكانی رێژیم شوێن پێ 
ی
ی تازه له ژیانی سیاسی 
ب ه برینداری بهدیلیان گرت .بهو شێوهیه قۆناغێك 
ی پێكرد.
ڕەحمان ئیبراهیم پووردا دهست 
ی دڕهندانه.
ڕەحمان ل ه زیندانی بۆكان كهوته بهر ئازارو ئهشكهنجهیهك 
ی تێك بشكێنن ،بهاڵم
ن و ئیرادهی پێشمهرگانه 
زۆریان ههوڵ دا بهچۆكیدا بێن 
ی
ی بوو ،لێوه ئهمیندارهكانی ههڵنهپچڕیو دڵ 
ی به حیزبهكه 
ئهو ك ه ئیمانی قووڵ 
ی
ی حیزب .ڕەحمان زیندانی كرده مهیدان 
خۆی كرده گۆڕستانی نهێنییهكان 
ی ئاخوندیو لهم بوارهش دا رووسوور
ی لهگهڵ رێژیم 
شهڕو بهربهرهكان 
هاتهده ر و نیشانیدا كه بهراستی پێشمهرگهی حیزبهكهیهتی .ب ه دهیان كهس
له زیندان هاتن ه دهر كه باسی ڕەحمانیان دهكر د و دهیان گوت ،ههركات
ی دهكرد من پێشمهرگهی دێموكراتم ،ههتا سهر
ئهشكهنجهیان دهكرد ،هاوار 
ههر پێشمهرگهم .تەنانەت ڕێژیم قەولی پێدا بۆ یەک وتە لەزار ڕەحمانی
بیستبا کە بڵێ «پەشیمانم» ئازادی بکا ،کاتێک لە مزگەوتی جامعە بۆکان
خەڵک کۆ دەکەنەوە ڕەحمان دەڵێ « بژی پێشمەرگە ،من هیچکات پەشیمان
نیم» .بەاڵم ئەو ئامادە نەبوو غــرووری پێشمەرگانەی لە ئاستی دوژمن
ێ
ی كاتێك زانی ك ه ناتوان 
ی دژی گهل 
بشکێ بەڵکوو قایمتر وەستاوە .رێژیم 
ی ئیعدام 
ی ڕەحمان دا سهركهوێ ،بڕیار 
بهسهر ئیمان 
ی ئهوی دا.
ی  ٦٤/٦/٩له زیندانی میاندواو ئیعدامیان كردو بهم شێوهی ه
سهرهنجام رۆژ 
ژیانی ڕەحمان كۆتایی هات .بهاڵم ڕەحمان له زیندانیش ههر پێشمهرگ ه بوو.
ێ
ی دا ههموو رۆژ 
سێجار ل ه سهنگهر بریندار بوو ،بهاڵم ل ه زیندانی ئاخوند 
ی
ی ڕەحمان 
جارێك بریندار دهبوو .هێشتا نهیانتوانی بهچۆكیدا بێنن .خۆڕاگر 
هێندهی دیك ه ئهوی لهال 
ی خهڵك خۆشهیست كرد .ب ه ئێعدامی ڕەحمان خهڵك
ڕهش پۆش بوونو سهرهخۆشییان لێك دهكرد .روحی شاد.

لە دیکتاتۆرییەوە تا دێموکراسی

*

(سەرچاوەکانی پێویست بۆ هێزی سیاسی)
هێز لە کوێیەوە دێ؟
بێگومان وەدەس ــت هێنانی ئ ــازادی لە ڕێگای
ئاشتیەوە کارێکی ئــاســان نییە و گەیشتن بەم
مەبەستە شــارەزایــیــەکــی زۆری ستراتیژیک و
ڕێکخستن و پالندانانی دەوێ .هاوکات گەیشتن بە
ئازادی پێویستیی بە هێزیش هەیە .دێموکراتەکان
بــەبــێ کــەلــک وەرگــرتــن لــە هــێــزی شــوێــنــدانــەری
خــۆیــان نــاتــوانــن هــیــوایــان بــە هــێــنــانــەخــوارەوەی
دیکتاتۆر و وەدەستهێنانی ئازادیی سیاسی بێ.
بــەاڵم ئــەم کــارە چــۆن دەکـــرێ؟ دێموکراتەکان
توانایی ئامادەکردن و ڕێکخستنی چ هێزێکیان
هەیە کە بتوانێ دیکتاتۆرەکان بە هەموو هێزی
سەربازیی و پۆلیسییانەوە لە ناو ببا؟ وەاڵمی ئەم
پرسیارە لە تێگەیشتن لە چەمکی هێزی سیاسیدا
شــاردراوەتــەوە .تێگەییشتن لــەم بابەتە کارێکی
قورس نییە .هەندێ ڕاستی هەیە بنەڕتی و زۆریش
سادەن.
چیرۆکی ئەربابی مەیموونەکان
چیرۆکێکی چینی هەیە هــی س ــەدەی چــوارە.
ئ ــەم چــیــرۆکــە ســاکــارە زۆر بــەبــاشــی چەمکی
پــشــتــگــوێخــراوی هــێــزی سیاسیمان بــۆ ڕوون
دەکاتەوە.
ل ــە پ ــارێ ــزگ ــای “چـــــوو” پــیــرەپــیــاوێــک چــەنــد
مەیموونێکی خستبووە خزمەتی خۆیەوە و لەو
ڕێگایەوە دەیگوزەراند .خەڵکی ئەو پارێزگایە پێیان
دەگوت “جوو کۆنگ” ،یانێ ئەربابی مەیموونەکان.
ئەو پیرەپیاوە هەموو ڕۆژێــک مەیموونەکانی
لە حەساری ماڵەکەی ڕیز دەکــرد و فەرمانی بە
گــەورەکــەیــان دەکــرد کە بۆ کــۆکــردنــەوەی میوە
مەیموونەکان ببات بۆ باخەکان .قانوون ئەوە بوو
کە هەر کام لە مەیموونەکان دەبێ یەک لە دەی ئەو
میوەیەی کۆی دەکاتەوە بداتە پیرەمێردەکە .جا
هەر کەسیش سەرپێچیی کردبا زۆر بێبەزەیییانە
دارکارییان دەکرد .هەموو مەیموونەکان ژیانیان
تاڵ بوو بەاڵم کەس نەیدەوێرا مرتەقی لێوە بێ.
ڕۆژێکیان بەچکەمەیموونێک لە مەیموونەکانی
پرسی :ئەرێ ئەو پیرەمێردە ئەم دارودرەختانەی
چاندوە؟ مەیموونەکان گوتیان نا! ئەمانە لە نێو
سروشتدا ڕوواون .بێچووەمەیموونە پرسی :ئەدێ
ئێمە بەبێ ئیزنی ئەو پیاوە دەتوانین بۆ خۆمان
میوە بڕنین؟ مەیموونەکان گوتیان ،ئا بۆ ناتوانین.
بەچکەمەیموونە گوتی باشە ئەگەر وایە ئیتر بۆچی
ئێمە خۆمان بەم پیرەمێردە ببەستینەوە و خزمەتی
بکەین؟ بەرلەوەی بیچووە مەیموونەکە قسەکانی
تــەواو بکا  ،مەیموونەکان لە پڕ ڕاچەنیبوون و
وشیار ببوونەوە.
هەر ئەوشەوە دوای ئەوەی پیرەمێردکە خەوت،
مەیموونەکان تۆڕ و پەرژینی حەسارەکەیان تێک
دا و خۆیان ڕزگار کرد ،ئەوان تەنانەت میوەکانی
نێو ئەنبارەکەشیان لە گەڵ خۆیان برد بەرەو نێو
دارستانەکان و ئیتر نــەگــەڕانــەوە .لە کۆتاییشدا
پیرەمێردەکە لە برسان مرد.
“یوو لی زی” دەڵێ :هەندێ لە مرۆڤەکان بە فێڵ
و تەڵەکە بە سەر خەڵکدا حوکم دەکــەن نەک بە
قانوونێکی دادپەروەرانە .ئایا ئەم کەسانە وەکوو
خاوەنی مەیموونەکان نین؟ ئەم کەسانە ئاگایان لە
نەزانیی خۆیان نییە ،بۆیە هەر کە خەڵکەکە وریا
بوونەوە ئیتر فێڵ و تەڵەکەی ئەوان دادیان نادا.
سەرچاوەکانی پێویست بۆ هێزی سیاسی
ئــەســڵــی بــابــەتــەکــە ســـادەیـــە .دیــکــتــاتــۆرەکــان
پێویستیان بە هاوکاریی ئەو خەڵکەیە کە بەسەریاندا
حوکم دەکەن .هاوکارییەک کە بەبێ ئەوە ناتوانن
سەرچاوەکانی دەسەاڵتی خۆیان دابین بکەن و
ڕاشیگرن.
سەرچاوەکانی هێزی سیاسی لەمانەی خوارەوە
پێک دێ:
ڕەوایی ،بریتیە لە باوەڕێکی گشتی لە نێو خەڵکدا
بــەوەی کە دەســەاڵت قانوونییە و ئــەوان پابەندن
بەوەی کە دەبێ گوێڕایەڵی بن.
سەرچاوە مرۆییەکان ،بریتیە لە ڕێژە و گرینگیی
ئەو کەس و گرووپانەی کە گوێڕایەڵی دەسەاڵتن و
هاوکارییان لەگەڵدا دەکەن.
زانست و شارەزایی ،ئەمە بۆ دەســەاڵت و بە
تایبەتی بۆ بەڕێوەبردنی کارەکانیان پێویستە و
لە الیەن گرووپ و کەسانی یارمەتیدەرەوە دابین
دەکرێ.
فاکتەرە غەیرە عەینییەکان ،ئەمە ئەو فاکتەرە
ڕەوانی و ئیدئۆلۆژیکانە دەگرێتەوە کە خەڵک وا لێ
دەکا گوێڕایەڵی دەسەاڵت بن و یارمەتییان بدەن.
سەرچاوە مادییەکان ،ئەو ڕێژیە لە سامان و
سەرچاوە سروشتیەکان و سەرچاوە داراییەکان
و سیستمی ئابووری و کەرەسەکانی پەیوەندی و
بارکردن و ڕاگواستن دەگرێتەوە کە دەسەاڵتداران
دەستیان پێی ڕادەگا و کەڵکی لێ وەردەگرن.
تاوان و سزاکان ،سزادان یا هەڕەشەی سزادانی

ئەو کەسانەی کە خۆیان لە هاوکاری و یارمەتیی
ڕژی ــم دەبــوێــرن ،بەمەبەستی دڵنیا ب ــوون لە
گوێڕایەڵی و هاوکاریی ئــەوان کە بۆ ڕاگرتنی
ڕێژیمەکەیان و جێبەجێ کردنی سیاسەتەکانیان
پێویستە.
بەهەرحاڵ هەموو ئەم سەرچاوانە پێوەندیی بە
قبووڵ کردنی ڕێژیم لە الیەن خەڵک و گوێڕایەڵی
و هاوکاریی ئەوان و ڕێکخراوە کۆمەاڵیەتییەکان
بۆ ڕێژیمە .هیچ زەمانەتێکیش بۆ بەردەوامیی ئەو
سەرچاوانە نییە.
هاوکاریی تــەواو و گوێڕایەڵی و پشتیوانیی
خەڵک دەبێتە هۆی ئەوەی کە دەسەاڵتداران زیاتر
دەستیان بە سەرچاوەکانی هێز و دەسەاڵت ڕابگا
و لە ئاکامدا هێزی دەوڵەت زیاد دەکا.
لە بەرانبەردا وەرگرتنەوەی هاوکاریی خەڵک و
ڕێکخراوەکان لە دیکتاتۆرەکان -کە بۆ مانەوەی
خۆیان پشتی پێ دەبەستن -دەسپڕاگەیشتنی
ئ ــەوان بــە هێزی سیاسی کــەم دەکــاتــەوە یان
لــە ن ــاوی دەبـــا .بــەبــێ دەستپێڕاگەییشتن بەو
سەرچاوانە ،هێزی دیکتاتۆر کەم دەبێتەوە و لە
کۆتاییدا لەبەین دەچێ.
ئاساییە کە دیکتاتۆرەکان لە بەرانبەر ئەو
چاالکی و بیروباوەڕانەی کە بە هەڕەشە بۆ سەر
خۆیانی دەبینن هەستیارن ،هەر بۆیە سزای ئەو
کەسانە دەدەن کە نافەرمانی دەکەن ،مان دەگرن
یا خۆ لە هاوکاری دەبوێرن .بەاڵم ئەمە کۆتایی
باسەکە نییە .بەڵکوو ئیتر سەرکوت و دڕندەیی
نابێتە هۆی گوێڕایەڵ بوون و هاوکاریی ڕێژیم
بۆ مانەوەیان لە دەسەاڵت.
ئــەگــەر ســــەرەڕای ســەرکــوتــەکــان ،بکرێ بۆ
مــاوەیــەکــی بـــاش ســەرچــاوەکــانــی دەســــەاڵت
بەرتەسک بکرێنەوە یان تەنانەت بیبڕن ،یەکەم
شت ئەوەیە ڕەنگە ببێتە هۆی ترس و دڵەڕاوکی
لە نێو ڕژیمی دیکتاتۆردا .ئەم کارە بە الوازبوونی
دەسەاڵتی دیکتاتۆر درێژەی دەبێ.
ب ــەردەوام ــی ــی ئ ــەم ڕەوتــــە و پێشگرتن لە
دەستپێڕاگەییشتنی دیکتاتۆر بە سەرچاوەکانی
هێزودەسەاڵت دەبێتە هۆی بێتوانایی و ئیفلیجیی
ڕێژیم و لــەوەش زیاتر دەبێتە هۆی ڕووخانی
ڕێــژیــم .هێزی دیکتاتۆر درەنـــگ یــان زوو لە
بەرانبەر ئەو دۆخەدا خۆی ناگرێ و بە چۆکدا
دێ.
بە پێچەوانەی باوەڕی گشتیی خەڵک ،تەنانەت
پاوانخوازترین دیکتاتۆرەکانیش بەو خەڵکەوە
بەسراونەتەوە کە دەسەاڵتیان بەسەردا دەکەن.
هەروا کە زانای سیاسی کاڕل دەبلیوو دووچ لە
ساڵی ١٩٥٣دا گوتوویە:
دەسەاڵتی پاوانخواز تەنیا تا ئەوکاتە بەهێزە
کە زۆر کەڵکی لێ وەرنــەگــیــرێ .ئەگەر بڕیار
بێ دەسەاڵتی پاوانخواز بەتەما بێ بە شێوەی
هەمیشەیی بــەســەر خــەڵــکــەکــەیــدا حــوکــم بکا،
ئــەگــەری زۆر کــەمــە بــتــوانــێ مــاوەیــەکــی زۆر
بەهێز بمێنێتەوە .لــەو ڕووەوە کە حکوومەتە
پاوانخوازەکان لە چاو حکوومەتەکانی دیکە لە
پەیوەندییان لەگەڵ خەڵکدا زیاتر پێویستیان بە
زۆر هەیە ،کەوایە پێویستیان بە جێگەوپێگەی
زیاتر و پشتیوانیی بەرباڵوتری خەڵک هەیە.
جگە لەوانە دیکتاتۆرەکان دەبێ بتوانن لە کاتی
پێویستدا پشت بە پشتیوانیی چاالکانەی بەشێکی
گەورەی کۆمەڵگە ببەستن.
“جان ئاوستین” تیۆریسیەنی ناوداری سەدەی
١٩ی بریتانیا ،بارودۆخی ئەو دیکتاتۆرەی کە
خەڵکەکەی خۆشیان نــاوێ ،ئــاوا بــاس دەکــا“ :
ئەگەر زۆرینەی خەڵک بڕیار بدەن کە حکوومەت
بــڕووخــێــنــن و لـــەم ڕێــگــایــەشــدا خ ــۆی ــان بۆ
سەرکوتەکان حازر بکەن ،تازە هەوڵ و تەقەلالی
حکوومەت و ئەو کەسانەی بەرگریی لێدەکەن،
تەنانەت ئەگەر لە دەرەوەش یارمەتی وەربگرن،
هیچ سوودێکی نابێ ”.ئاوستین لە کۆتاییدا دەڵێ،
ناکرێ بە زۆر خەڵکی خەباتکار بۆ هەمیشە
گوێڕایەڵی خۆت بکەی.
“ماکیاوەلی”یش زۆر پێشتر لەمانە لەم قسانەی
کردوە کە :شازادە “ی” کە خەڵکەکەی لێ بووەتە
دوژم ــن ،ناتوانێ خــۆی بپارێزێ و هەرچەندە
ستەمی زیاتریش بکا ڕێژیمەکەی الوازتر دەبێ.
دەکرێ نموونەی بەرچاوی ئەم ڕوانگەیە لە
خۆپیشاندانەکانی نوروێژییە قارەمانەکان لە
بەرانبەر داگیرکاریی نازییەکان و خەباتی ڕۆڵە
ئازاکانی لەهستانی ،ئاڵمانییەکان ،چێکەکان،
سلۆواکەکان و خەباتی گەالنی دیکە کە بەدژی
دیکتاتۆریی کۆمۆنیستەکان شەڕیان کرد و لە
کۆتاییدا کۆمۆنیزمیان لە ئــورووپــادا بەزاند،
ببینرێ.
دیارە بە دڵنیاییەوە ئەم بابەتە دیاردەیەکی تازە
نییە .هەندێ بەرنگاری و مقاومەتی ناتوندوتیژ،
النیکەم بۆ  ٤٩٥ساڵ پێش زایین دەگەڕێتەوە .ئەو
کاتەی کە خەڵک هاوکاری و یارمەتیی خۆیان لە

ئاغاکانی ڕوومــی بــڕی .خەباتی
ناتوندوتیژ جگە لە ئورووپا زۆر
ج ــاران لــە الیــەن خەڵکی ئاسیا،
ئافریقا ،ئامریکا و ئوسترالیا و
دوورگەکانی پاسیفیک کەڵکی لێ
وەرگیراوە.

و :مەنسوور مروەتی

ناوەندەکانی هێزی دێموکراتیک
یەکێک لە تایبەتمەندییەکانی کۆمەڵگە دێموکراتیکەکان
بوونی گرووپ و ڕێکخراوە جۆراوجۆرەکانی سەربەخۆ
و نەبەستراوە بە دەوڵەتە .ئەم گرووپ و ڕێکخراوانە
بۆ وێنە بریتین لە :بنەماڵەکان ،ڕێکخراوە ئایینیەکان،
ئەنجومەنە فەرهەنگییەکان ،یانە وەرزشییەکان ،ڕێکخراوە
ئابوورییەکان ،یەکیەتییە بازرگانییەکان ،ئەنجومەنەکانی
قــوتــابــیــان و خــوێــنــدکــاران ،حــیــزبــە ســیــاســیــیــەکــان،
دانیشتووانی گــونــدێــک ،ئەنجومەنی دراوســێــیــەکــان،
یانەکانی باخەوانی ،ڕێکخراوەکانی داکۆکیکار لە مافی
مرۆڤ ،گرووپەکانی مووسیقا ،ئەنجومەنە ئەدەبییەکان
و زۆر ڕێکخراو و دەستەی دیکە .ئــەم ڕێکخراوانە
هەروا کە بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانی خۆیان تێدەکۆشن،
ڕۆڵێکی زۆر گرینگیشیان لە واڵمدانەوە بە ویستەکانی
کۆمەڵگە لە ئەستۆیە.
جگە لەوە ئەم ڕێکخراوانە خاوەنی مانا و مەفهوومی
سیاسیی زۆر گرینگن .ئەمانە زەمینە خۆش دەکەن کە
لەو ڕێگایەوە خەڵک بتوانن لە ئاراستەکردن و بردنە
پێشی کۆمەڵگەی خۆیاندا شوێندانەر بن و لە بەرانبەر
دەوڵەت و گرووپەکانی دیکەدا _ بەتایبەت ئەو کاتەی
کە هەست بە نادادپەروەری و سەرپێچی لە بەرانبەر
دواکارییەکانیاندا بکەن_ بەرگری بکەن.
تاکەکەسەکان کە ئەندامی هیچ کام لەو گرووپانە نین
ناتوانن بە تاقی تەنیا فشارێکی وا بخەنە سەرکۆمەڵگە
یان لــەوە کەمتر بۆ سەر دەوڵــەت ،وە بە دڵنیاییەوە
ناتوانن هیچ گوشارێک بخەنە سەر دیکتاتۆر.
دەرهاویشتەی ئەم باسە ئەوەیە کە ئەگەر دیکتاتۆر
بتوانێ ئازادی و سەربەخۆیی ڕێکخراوە سەربەخۆکان
زەوت بکا ،خەڵک تا ڕادەیەک بێهێز و دەستەوەستان
دەبــن .هــەروەهــا ئەگەر ئــەم ڕێکخراوانە بە شێوەی
دیکتاتۆرانە لە الیەن ڕژیمی ناوەندییەوە بەڕێوە ببرێن
یان لە الیەن ڕێکخراوە نوێیەکانەوە کۆنترۆڵ بکرێن
و جێیان بگیرێتەوە ،دەتوانن ببنە هۆکارێک کە خەڵک
بهێننە ژێر ڕکێفی ڕێژیم.
ئەم ڕێکخراوە مەدەنییانە ئەگەر بتوانن ئــازادی و
سەربەخۆیی خۆیان وەدەست بێنن ،دەتوانن لە خەباتی
سیاسیدا ببنە فاکتەرێکی زۆر گرینگ .خاڵی هاوبەشی
هەموو ئەو نموونانەی کە بۆ ڕووخان یان الوازکردنی
دیکتاتۆر لەم کتێبەدا باس کرا ،بریتییە لە بەشداریی
بەرباڵو و بوێرانەی خەڵک و ڕێکخراوەکانی ئەوان لە
خەباتی سیاسیدا.
هــەروا کە باس کرا ئەم ناوەندانە بنەما و بناغەی
ڕێکخراوەگەلێک پێک دێنن کە خەڵک دەتوانن لە ڕێگای
ئەوانەوە فشار بۆ دیکتاتۆر بێنن و بەرنگاری ببنەوە .لە
داهاتووشدا ئەم ڕێکخراوانە دەبنە بەشێک لە سیستمی
کۆمەڵگەیەکی ئازاد .هەر بۆیە سەربەخۆیی و گەشەی
بــەردەوامــی ئەمانە پێشمەرجی سەرکەوتنی خەباتی
ئازادیخوازەکانە .ئەگەر دیکتاتۆری بتوانێ بەڕادەیەکی
بەرباڵو ئەم ڕێکخراوە کۆمەاڵیەتییانە لە بەین ببا یان
کۆنترۆڵیان بکا ،بۆ هێزە خەباتکارەکان زۆر گرینگە کە
ڕێکخراوەی نوێ پێک بێنن یا دەسەاڵتی دێموکراتیک بۆ
ڕێکخراوەکە بگەڕێننەوە .لە کاتی شۆڕشی مەجارستاندا
لە ساڵەکانی  ٥٦و ٥٧دا شۆڕایەکی زۆری دێموکراتی
لە ناوچە جیاجیاکانی ئەوێ ڕاستەوخۆ سەریان هەڵدا،
تەنانەت بۆ چەند هەفتەیەک پێکەوە توانییان سیستمێکی
حکوومەتیی یەکگرتوو پێک بێنن.
لــە دەی ــەی  ٨٠لــە لەهستانیش کرێکارەکان چەند
یەکیەتییەکی نایاساییان پێک هێنا کــە هــەنــدێ جار
تەنانەت توانییان یەکیەتییە ڕەسمییە ژێر دەسەاڵتی
کۆمۆنیستەکان بخەنە ژێر کۆنترۆڵی خۆیانەوە .ئەم
جۆرە گەشەکردنەی ڕێکخراوەکان دەتوانێ دەسکەوتی
سیاسیی گرینگی لێ بکەوێتەوە.
بێ گومان هیچکام لەم قسانە بەو مانایە نییە کە
الوازکــردن و بەزاندنی دیکتاتۆرەکان کارێکی ئاسانە،
هەروەها نابێ پێشمان وابێ کە هەموو هەوڵەکان لە
سەرکەوتنەوە نزیکن .بە دڵنیاییەوە ئەم قسانە بەم
مانایە نییە کە خەباتی سیاسی هیچ خەسارێکی نابێ
چونکە ئەوانەی کە هێشتا لە خزمەتی دیکتاتۆرەکاندان
لەوانەیە بۆ مەجبوور کردنی خەڵک بە هاوکاری و
گوێڕایەڵی ،هەموو هەوڵ و تەقەلالیەک بکەن.
ڕوانگەی ســەرەوە لە سەر هێز و دەســەاڵت پێمان
دەڵێ کە لێکهەڵوەشان و لێکهەڵتەکانی دیکتاتۆرەکان
کارێکی کردەنییە.
دیکتاتۆرەکان بەتایبەتی هەندێ تایبەتمەندیی خۆیان
هەیە کە لەبەرانبەر خەباتی سیاسیی شارەزایانەدا زۆر
خەسار هەڵگریان دەکا.
لــەبــەشــەکــانــی داهـــاتـــوودا بــــەوردی لــە س ــەر ئــەو
تایبەتمەندییانە قسە دەکەین.
***
* جین شارپ

ژماره778 :

11

31ی پووشپەڕی 21 _ 1399ی جووالی 2020

سزایەکی قورس لە وەاڵمی مافێکی بنەڕەتیدا
(سەپاندنی سزای دە ساڵ زیندان بۆ وانەبێژێکی زمان تاوانێکی گەورە و
دەمەالسکەیەکی گاڵتەجارە بە مافی مرۆڤ)

خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان!
چاالکانی فەرهەنگی و مەدەنیی کورد!
نـــاوەنـــد و ڕێـــکـــخـــراوە جــیــهــانــی و
نێونەتەوەییەکانی داکۆکی لە مافی مرۆڤ!
دەزگـــای دادی کــۆمــاری ئیسالمی لــە چەند
رۆژی ڕابـــــردوودا ســزای  ١٠ســاڵ زیندانی
بەسەر “زارا محەممەدی” ،چاالکی مەدەنیی
کوردی خەڵکی سنەدا سەپاندوە .زارا محەممەدی
لە چوارچێوەی کاری ڕێکخراوەیی و مەدەنیدا
کاری لەسەر پرسی زمان دەکرد و یەکێک لە
مامۆستایانی فێرگەی زمانی کوردی لە ناوچەی
سنەیە کە گرینگیدان بە زمانی دایک و خزمەت
کــردن بــە زمــانــی دایــک لــە ڕێــگــەی فێرکردنی
فێرخوازانەوەی بۆ بە تاوان نووسراوە و لەو
سۆنگەیەوە سزای  ١٠ساڵ زیندانی بەسەردا
سەپاوە.
ئەو چاالکە مەدەنییە کە بەرپرسی “نۆژین”،
ڕێــکــخــراوێــکــی ڕێــگــەپــێــدراوی فــەرهــەنــگــی لە
پــارێــزگــای ســنــەیــە ،تــۆمــەتــی دروســتــکــراوی
پێکهێنانی دەستە و گــرووپ بــەدژی کۆماری
ئیسالمیی دراوەتــە پــاڵ ،کە بەڕێوەبەریی ئەم
ڕێکخراوەیە و لە ڕاگەیەندراوی ڕەسمیی خۆیدا
هەموو ئەو تۆمەتانەیان ڕەت کردۆتەوە.
ئەم سزا قورسەی بەسەر “زارا محەممەدی“دا
سەپاوە تەعبیر لە سیاسەتی هەمیشەیی کۆماری
ئیسالمی لــە سەرکوتی چاالکانی سیاسی و
مەدەنیی شوناسویستی کــورد دەکــا کە ئەم
ڕێژیمە لە چوار دەیەی تەمەنیدا هەموو کاتێک
گــرتــوویــەتــە ب ــەر .مەبەست لــەو سیاسەتەش
بردنەسەرێی تێچووی هەڵسووڕانی سیاسی و
مەدەنی و شوناسخوازی بۆ چاالکانی ئەم بوارە
و ترساندن و تۆقاندنی کۆمەڵگەیە ،سیاسەتێک
کە س ــەرەڕای تێچووی زۆری بۆ کۆمەڵگەی
کوردی بەاڵم قازانجێکی بۆ ڕێژیم نەبووە.
ئەم بڕیارەی دەزگای دادی کۆماری ئیسالمی
هــاوکــات ناتەبایی لــەگــەڵ قانوونی بنەڕەتیی
واڵتیش هەیە کە بەپێی ئەو فێرکردنی زمانی
دایک نەک تــاوان نییە ،بەڵکوو هەم وەک ماف
بەڕەسمی نــاســراوە و هــەم دەوڵ ــەت ئەرکدار
کراوە لە پێناو وەدیهاتنی ئەو مافەدا؛ کە دیارە

لە هەموو مــاوەی تەمەنی کۆماری ئیسالمیدا
ئەو مافە لە نەتەوە نافارسەکان زەوت کراوە
و حکوومەت و دەوڵەتیش بەهۆی ڕوانگەی
ئــەمــنــیــەتــیــیــان ب ــۆ ئـ ــەم پــرســە هــیــچ پـ ــان و
بەرنامەیەکیان بۆ جێبەجێکردنی ئەم نەبووە.
ئــێــران واڵتێکی فــرەنــەتــەوەیــە و هــەرکــام لە
نــەتــەوەکــانــی پێکهێنەری ئــەم واڵت ــە زم ــان و
شوناسی جیاوازی خۆیانیان هەیە .هەموو یاسا
نێونەتەوەیییەکانی پێوەندیدار بە مافی مرۆڤیش
ئەو مافەی بە مرۆڤەکان داوە بەبێ جیاوازیی
ڕەگــەز و پێست و ئایین و نەتەوە ،بە زمانی
دایکیی خۆیان بخوێنن و کولتوور و زمانی خۆیان
بپارێزن و پەرەی پێبدەن .ئەو مافە لە جاڕنامەی
گەردوونیی مافی مرۆڤ ،ڕاگەیەندراوی جیهانیی
مافە زمانییەکان ،جــاڕنــامــەی زمــانــی دایکیی
یوونسکۆ ،کۆنڤانسیۆنی جیهانیی مافی مندااڵن
و ،پەیماننامەی نێونەتەوەیی مافە مەدەنی و
سیاسییەکانی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکاندا
هاتوە .کۆماری ئیسالمییی ئێرانیش لەالیەک
هەموو ئەو پەیماننامە نێونەتەوەییانەی ئیمزا
کــردوە و لە الیەکی دی لە قانوونی بنەڕەتیی
خۆیشیدا دانی پێدا نراوە؛ بەاڵم لە بەشی کردەنیدا
نــەک خــۆی لــە هــەمــوو ئــەو بەرپرسایەتییانە
دزیوەتەوە؛ بەڵکوو ئەو مافەی بە مەترسییەک
بۆ سەر ئەمنیەتی خۆی زانیوە و چاالکانی ئەم
بوارەشی بە دژبەری خۆی سەیر کردوە.
چاالکانی مەدەنیی وەک “زارا محەممەدی”
داژدار و پارێزەی زمان و شوناسی نەتەوەیەکی

حاشالێکراون .ئەوان ئەرک و ڕیسالەتێکیان خستۆتە
سەرشانیان کــە لــە بــنــەڕەتــدا ئــەرکــی دەوڵـــەت و
دامودەزگا حکوومەتییەکانە .بەاڵم لەبەر دژیگەلی
بوونی حکوومەتی کۆماری ئیسالمیی ئێران ئەوە
ڕۆڵە ئازا و بوێر و مافویستەکانی نەتەوەی کوردن
کە خــەم لــەو پرسە گرینگەی شۆناس دەخــۆن و
لەپێناو ئەو ئەرکە پیرۆز و مافە ڕەوایەشدا تێچووی
قورسی بۆ دەدەن.
وەدەنگ هاتن لەسەر زارا محەممەدی ئەرکێکی
ئەخالقی و لــە هــەمــان کــاتــدا بەرپرسایەتییەکی
نەتەوەیی و کۆمەاڵیەتییە .کۆمیتەی فەرهەنگیی
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
ئــەم بــڕیــارەی دەزگـــای دادی کــۆمــاری ئیسالمی
مەحکووم دەکا و بە نیشانەی ترس و زەبوونیی
ڕێژیم لە ئاست بــزووتــنــەوەی مافخوازیی گەلی
کوردی دادەنــێ .هاوکات داوا لە کۆمەاڵنی خەڵکی
کوردستان بە هەموو چین و توێژەکانیەوە دەکا
لەپشت زارا محەممەدی بوەستن و خاوەندارێتیی لێ
بکەن و ئەم داکۆکییە بە ئەرکی مرۆیی و نەتەوەیی
و نیشتمانیی خۆیانی بزانن.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی
ئێران
کومیتەی زمانی دایک
٢٧ی پووشپهڕی ١٣٩٩
(١٧ی جوالی )٢٠٢٠

دووهەمین کۆنگرەی “یەکیەتیی نەتەوەیی خوێندکارانی کورد”
ڕۆژی سێشەممە١٧ ،ی پووشپەڕی ١٣٩٩ی
ه ــەت ــاوی ،دووهــەمــیــن کــۆنــگــرەی «یەکیەتیی
نەتەوەیی خوێندکارانی کــورد» بە دروشمی
«خوێندکاری ڕزگــاریخــواز و پێکهاتەشکێنی
کــورد ،گیانی شۆڕشگێڕی بە خەباتی مەدەنی
دەبەخشێ» بەڕێوە چوو.
کۆنگرە ،بە سروودی نەتەوایەتیی ئەی ڕەقیب
و چەند ساتێک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە سەرجەم
شەهیدانی کوردستان دەستی پێکرد.
پاشان بەڕێز «ڕەحمان سەلیمی» ،سکرتێری
یەکیەتیی نەتەوەیی خوێندکارانی کورد پەیامی
کـــرانـــەوەی کــۆنــگــرەی دووهـــەمـــی یەکیەتیی
خوێندکارانی کوردی پێشکەش بە ئامادەبووان
کرد.
بەڕێز سەلیمی وێڕای بەخێرهاتنی ئامادەبووان،
ئاماژەیەکی کورتی بە بزووتنەوەی خوێندکاریی
کوردی و دەسکەوتەکانی کرد.
دواتــر بەڕێز «مستەفا مەولوودی» ،جێگری
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
پەیامی پیرۆزبایی خۆی پێشکەشی بەشداربووانی
کۆنگرە کرد.
بــەڕێــزیــان بــە نــاوهــێــنــانــی شــەهــیــد دوکــتــور
قاسملوو -لە هەر کام لە قۆناغەکانی ژیانیدا-
وەک تێکۆشەر ،الو ،خوێندکار و ڕێبەر ،گوتی:
«خوێندکارانی کورد بۆ سەرکەوتن و وەدیهاتنی
ئامانج و دروشمەکانیان دەبــێ لە زۆر خاڵ و

تایبەتمەندیی شەهید دوکتور قاسملوو ئیلهام
وەرگرن».
لە بڕگەیەکی دیکەی ڕێوڕەسمی کردنەوەی
کــۆنــگــرەدا ،پەیامی دەفــتــەری سیاسیی حیزبی
دیمۆکراتی کوردستان لە الیەن کاک «حەسەن
شێخانی» ،ڕێ ـکخــەری کــاروبــاری ڕێکخراوە
دێموکراتیکەکان پێشکەش کرا و دواتــر پەیامی
پیرۆزبایی «یەکیەتیی قوتابییانی کوردستان» لە
الیەن هاوڕێ «هانا ناسری» و پەیامی پیرۆزبایی
«یەکیەتیی گشتیی قوتابییانی کــوردســتــان»
لــە الیــەن ه ــاوڕێ «کـــاروان مستەفاپوور»ەوە
خوێندرایەوە.
دوای کۆتایی هاتنی جەلەسەی کرانەوەی کۆنگرە،
کورتەیەک لە ڕاپۆرتی دەستەی بەڕێوەبەریی
«یەکیەتیی نەتەوەی خوێندکارانی کورد» لە الیەن
ڕەحمان سەلیمی ،سکرتێری ڕێکخراو پێشکەش
بە کۆنگرە کرا .لە ڕاپۆرتەکەدا ئاوڕێکی کورت
درابۆوە سەر مێژووی بزووتنەوەی خوێندکاری
لــە ئاستی ئــێــران و ڕۆژه ــەاڵت ــی کــوردســتــانــدا
و هــەروەهــا جــەخــت لــەســەر ئۆرگانیزەکردنی
ئاکسیۆنە خوێندکارییەکان کرابۆوە .لە کۆتاییشدا
کۆمەڵێک ئامانجی پێشنیاری بۆ ڕێکخراوەکە
خرایە بەردەم نوێنەرانی کۆنگرە.
ڕاپۆرتی دەستەی بەڕێوەبەری ،پاش وەرگرتنی
ڕا و سەرنجی کۆنگرە و گونجاندنی کۆمەڵێک لە
پێشنیارەکان ،لە الیەن کۆنگرەوە پەسەند کرا.

پێداچوونەوە بە بەرنامە و پێڕەوی «یەکیەتیی
نەتەوەیی خوێندکارانی کــورد» بڕگەیەکی تری
کــۆنــگــرە ب ــوو ،کــە لــەو بــڕگــەیــەدا گۆڕانکارییە
پێشنیارییەکانی بەرنامە و پێڕەو کە لە الیەن
هاوڕێ «پێژمان قوبادی»ـیەوە ،پێشکەش کرا و
دوای بەشداریی چاالکانەی نوێنەرانی کۆنگرە و
وەرگرتنی ڕاو تێبینییەکان ،دەنگی بۆ وەرگیراو
پەسەند کرا.
بڕگەی دواتری کۆنگرە ،بڕیارنامەی پێشنیاریی
دەستەی بەڕێوەبەری بوو کە لە الیەن هاوڕێ
«شەهین بایەزیدپوور»ەوە لە کۆمەڵێک خاڵدا
خرایە بــەردەم کۆنگرە و ،پــاش ڕاگۆڕینەوە و
وەرگــرتــنــی پێشنیاری بــەشــدارانــی کۆنگرە ،بە
پەسەند گەیشت.
بڕگەی کۆتایی کۆنگرە هەڵبژاردنی دەستەی
بــەڕێــوەبــەریــی نــوێــی «یــەکــیــەتــیــی نــەتــەوەیــی
خوێندکارانی کــورد» بــوو ،کە دوای کرانەوەی
دەرگـــای خــۆ کاندید کــردن بــۆ بــەشــداربــووان،
پرۆسەی هەڵبژاردن بەڕێوە چوو .لەو بڕگەیەدا
ژمارەیەک لە نوێنەرانی کۆنگرە وەک دەستەی
بەڕێوەبەریی نوێ هەڵبژێردران.
دەستەی بەڕێوەبەریی نوێی هەڵبژێردراوی
کۆنگرە ،لە یەکەم کۆبوونەوەی خۆیدا هاوڕێ
«پژمان قوبادی»ـی وەک سکرتێری «یەکیەتیی
نەتەوەیی خوێندکارانی کورد» هەڵبژارد.
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خواستی دادپەروەری
لەهەمبەر مافی مرۆڤ
دادپەروەریی دابەشکارانە
گریمانە ئەوەیە کە تاکی ئاوەزمەند دەخوازێ
بە ئامانجەکانی خۆی شاد بێ و بۆ گەیشتن بەم
ئامانجانە کەڵک لە باشترین کەرەسە وەربگرێ.
بە الیەکەی تردا ڕەوشی زاڵ بەسەر ئەم دۆخە
جۆرێکە کە تاکەکان هیچ ڕێگە چارەیەکیان جگە
شاڕۆخ حەسەنزادە
لە پاراستی ئینساف نییە ،چوونکە لە پشت پەردەی
نەزانینەوەن و ئاگایان لە دواڕۆژ و بەرژەوەندی خۆیانەوە نییە.
بەپێێ ڕەوشــی یەکەم کە بنەمایەکی تێدا دەستنیشان دەکــرێ،
دەتوانین ڕزامەندی و نەبوونی ڕزامەندیی خۆت ڕێک دەگەڵ مەرجی
وەرگرتنی ڕەوشی یەکەم ڕابگەیەنین .ئەم کەسانە ئاکارین ،واتە بە
ئینسافن و تەماح دە یەکتر ناکەن و باشترین کەرەسە بۆ گەیشتن بە
ئامانجەکانیان بەکار دێنن .ئەو ڕێککەوتنەی لەم ڕەوشەدا وەدەست
دێ ،دادپەروەرانەیە .لەم دۆخەدا ،تاکی ئاوەزمەند ڕێگەچارەیەکی تر
جگە لە ڕێککەوتن لەسەر بنەمای دادپەروەری کە پێشتر شرۆڤەمان
کردوە ،نییە .چونکە لە ڕێگەی ڕێککەوتن لەسەر ئەم دوو بنەمایەیە کە
لە دژوارترین دۆخدا ،بەرگری دەکا.
خواستی دادپەروەری لەهەمبەر مافی مرۆڤ:
مرۆڤی ژیر و ئاگا لە ڕەوشــی یەکەمین ،لە سنووری مافمەندی
سیاسی-سڤیل لــەســەر دیاریکردنی مافی چ ــارەی خۆنووسین و
ئــازادیــی تاکەکەسی لە بەستێنی مافی ئابووری-کۆمەاڵیەتی ،بۆ
دابینکردنی ژیانی مرۆڤ بۆ هەمووالیەک ڕێک دەکەوێ .لە ڕاستیدا
بابەتی سەرەکیی یەکەم و دووهەمی دادپەروەری بێجگە لە پاراستنی
ئەم دوو مافە نییە .بەاڵم لە پێوەندی دەگەڵ پێوەندیی ئەم دوو مافە
لەتەک مافی مرۆڤ دەتوانین بڵێین کە مافی دیاریکردنی چارەنووس و
ئازادیی تاکەکەسی دەتوانێ سەرجەم مافی مەدەنی-سیاسیی باسکراو
لە جاڕنامەی مافەکانی مرۆڤ لەخۆ بگرێ.
لــە ڕەوشـــی یەکەمین لــە پشت پــــەردەی نــەزانــی بــە پێویستی
ڕێککەوتنێکی گریمانەیی سنووردار کردنی لە ڕادەبەدەری ئازادییەکانە.
کەوابوو سیستەمی دادپەروەرانە ئەو شێوازەیە کە النیکەمی ئیمکانی
ئازادییەکان و مافی سەرەکیی مەدەنی-سیاسی دەدرێتە شارۆمەندان.
ماف و ئازادیگەلی وەک ئازادیی بەیان ،ڕادەبڕین ،بیرکردنەوە ،ئازادیی
ئایین ،ئازادیی گردبوونەوە و ئازادییە کەسییەکانی تر .دابینکردنی
ژیانی ئینسان ،لەبەرچاوگرتن و بەڕێوەبەریی ئازادی لە بازاری کار،
سامان و بەرهەمهێنان و دابەشکردنی داهــات کە کاکڵەی بنەمای
دووهەمی دادپەروەرییە .مافی ئابووری ،کۆمەاڵیەتی ،کولتووری و
مافی هەبوونی تەندروستی کە هەموو کەسێک دەبێ ئەمانەی هەبن،
لەخۆ دەگرێ و لە بەستێنی مافی بەکۆمەڵی ئاشتی ،ژینگەی پاک و
ژیانی مرۆڤی گەشەکردوو لە کەرەسەی ژیانی کۆمەاڵیەتیی سالم دێتە
ناسین کە هەموو نەتەوەیەک دەبێ هەیبێ .کەوابوو ئەم مافانە جگە
لەوەیکە لە بنەمای دووهەمی دادپەروەری ئاکامگیری دەکرێ ،وەک
ئەو دەستە لەو خااڵنەی دەتوانین بژمێردرێن کە ،مرۆڤەکان ئەگە
خۆیان لە ڕەوشی یەکەم دابنێن ڕێکەوتنی لەسەر دەکەن .چونکە لەم
ڕەوشەدا خەڵک و گەالنی جیهان ئاگاداری جێگە و پێگەی خۆیان نین.
هەربۆیە ،هەوڵ دەدەن لەسەر هیندێک بنەما دەگەڵ یەکتر ڕێک بکەون
کە بەرژەوەندییەکانیان لە خراپترین حاڵەتیشدا دەپارێزێ .کەوابوو
هەرتاکێک و نەتەوەیەک شیمانەی ئەوە دەکا کە ئەگە لە خراپترین
دۆخ لە بواری ڕادەی گەشە ،ئاسایش و ئاشتی هەڵکەوێ ،ڕێککەوتن
لەسەر ئەم بنەمایانەی کە باقی خەڵک و گەالنی تری دنیا ئەرکدار دەکا
بە بەرهەمهێنانی ئاشتی ،گەشەی ئابووری و ژینگەیی بۆ هەمووالیەک،
زۆر ژیرانە و مەعقوڵ دەبێ .بە ئاوایەکی تر لە بەستێنی مافی ئابووری
و کۆمەاڵیەتی و لە پانتایی مافگەلی وەک مافی ئاشتی و شتی لەم
چەشنەیە ،پێویستیی ڕێککەوتنی گریمانەیی بۆ دابینکردنی ژیانێکی ساغ
و مرۆیی بۆ هەموو ئینسانەکان بێت کە تێیدا ویستی گشت بنیامەکان
لە ڕووی خواردن ،دەرمان و ساخلەمی .خوێندن ،سەرپەنا ،ژینگەی
خاوێن و بەتاڵ لەم چەشنەیە دابین بکرێن .بەپێێ ئەم بنەمایە ئازادییە
تاکی و داهات و ئابووری کێبرکێی و ئازاد کە سەرجەم نێوەڕۆکی
بنەمای یەکەمە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە دەوڵەتەکان و یاسای بابەتییانە
بە مەبەستی دابینکردنی ئامانجی باسکراو ،مافی خۆتێوەردان و نەزمی
بازاری کار ،سامان و بەرهەمهێنانیان هەبێ و لە ڕێگەی ماڵیات بە
جۆرێک لە دابەشکاریی ســەروەت و سامان بە مەبەستی ڕاگرتنی
هاوسەنگی و بەرابەریی ژیانی مرۆڤ دەستێوەردان بکا ،ئەمە ئەو
شتەیە کە دەکرێ ناوی دادپەروەریی دابەشکارانەی لەسەر دابنێین.
بــە کــورت و بــە پوختی ئ ــەوەی لــەم بــەشــانــەدا باسمان کــردوە،
تیۆریی دادپەروەری وەک ئینساف لە ڕاستیدا تیۆرییەکە لە بەستێنی
دادپــەروەری کۆمەاڵیەتی و دادپــەروەری دابەشکارانە .دادپــەروەری
کۆمەاڵیەتی لەم تیۆرییەدا پێداگرە لەسەر بــەرابــەری و ئــازادی و
مافەکانی مرۆڤ کە لە چوارچێوەی بناخەی یەکەمی دادپــەروەری
دەکرێ بەیانی بکەی ،دادپەروەریی دابەشکارانە جەخت دەکاتەوە بۆ
دابینکردنی ژیانێکی لەبار و ڕێکوپێک بۆ سەرجەم بەشەرییەت کە
نێوەڕۆک و مژاری سەرەکیی بنەمای دووهەمی دادپەروەری بوو.
***

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت دا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،ڕۆژنامهی «کوردستان» ل 
ئیمەیل و تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
+9647508483312
kdp.tashkilat@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

بەڕێوەچوونی چەند وێبنارێک لە  ٣١ساڵەی شەهیدبوونی د .قاسملوودا
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە  ٣١ساڵەی تێرۆری د .قاسملوودا
چەند وێبنارێکی بۆ ئەندامی حیزب لە دەرەوەی واڵت بەڕێوە برد.
لەو چەند وێبنارەدا بەڕێزان کاک مستەفا مەلوودی ،جێگری سکرتێری
گشتیی حیزب ،کاک کەماڵ کەریمی ،ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزب،
کا مستەفا شەڵماشی ،ئەندامی پێشووی دەفتەری سیاسیی حیزب
و د .سمایل بازیار ،تێکۆشەری دێرین و کەسایەتیی دیاری حیزبی
دێموکراتی کوردستان لەسەر ڕەهەندە جۆراوجۆرەکانی کەسایەتیی
شەهید د .قاسملوو و کارتێکەریی هزر و ئەندێشەی قاسملوو لەسەر
بزووتنەوەی سیاسیی کورد و خەباتی حیزبی دێموکراتی کوردستان
بۆ بەشداران دوان.
ڕۆژی یەکشەممە ٢٢ی پووشپەڕ کۆمیتەکانی نۆروێژ و سۆئێدی
حیزب سیمینارێکیان بە بەشداریی کاک مستەفا مەولوودی و دوکتور
فریدریک تیسۆ بەڕێوە برد.
ڕۆڵی د .قاسملوو لە بووژاندنەوەی حیزبی دێموکرات و کردنی
بە ئەکتەری سەرەکیی خەباتی ڕۆژهـــەاڵت ،شیکردنەوەی میراتی
مەعنەوەیی د .قاسملوو بۆ حیزبی دێموکرات و بزووتنەوەی کورد و
دێموکراسیخوازی لە ئێران هاوکات لەگەڵ نهادینە کردنی پڕەنسیپە
شۆڕشگێرییەکان لە خەباتی کورد چەند تەوەری سەرەکیی باسەکەی
کاک مستەفا مەلوودی بوون.
لە بەشێکی دیکەی ئەم وێبنارەدا د .فریدریک تیسۆ  ،هاوڕێی نیزیکت
د .قاسملوو و سەرکۆنسولی پێشووی فەڕانسە لە هەرێمی کوردستان
باسێکی لەسەر کەسایەتی و ڕۆڵــی بنەڕەتیی دوکتور قاسملوو لە
ناساندنی پرسی کورد بۆ کۆڕ و کۆمەڵە جیهانییەکان کرد.
هەر ئەم ڕۆژە د .سمایل بازیار لە وێبنارێکدا بە بەشداریی دەیان
ئەندامی کومیتەکانی ئوسترالیا ،کانادا و ئەمریکا باسێکی لەسەر ڕۆڵی
د .قاسملوو لە حیزبی دێموکرات لە سێ تــەوەری «ڕۆڵــی شەهید
دوکتور قاسملوو لە جیا کردنەوەی تەشکیالت و سیاسەتەکانی حیزبی
دێموکرات لە حیزبی تــوودە»« ،سەرەکی کردنی خەباتی نەتەوەیی
لــە بــەرنــامــەی تێکۆشانی حیزبی دێــمــوکــرات» و «سۆسیالیزمی
دێموکراتیک»دا پێشکێش کرد.
هەر هەمان ڕۆژ کاک کەماڵ کەریمی لە وێبنارێکدا لەگەڵ کومیتەکانی
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە واڵتانی دانمارک و فینالند باسێکی
پێشکێش کــرد لەژێر نــاوی «ژیانی سیاسیی دوکتور قاسملوو و،
کاریگەریی کەسایەتیی لە دوای شەھید بوونی» .لەو باسەدا کاک
کەماڵ سێ خاڵی ســەرەکــی و گرینگ لە ژیانی سیاسیی دوکتور
قاسملووی خستە ڕوو کە بریتی بوون لە «سەربەخۆیی بڕیاردان»،
«واقعبینی لە سیاسەتدا و خۆ دوور خستنەوە لە دروش م دان» و
«کەلکوەرگرتن لە شێوازە جیاوازەکانی خەبات و تێکۆشانی بەرباڵو
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان».
هەر ئەو ڕۆژە بەبەشداریی سەدان کەس لە ئەندامان و الیەنگرانی
حیزب لــە واڵتــانــی ئــاڵــمــان ،بریتانیا ،ھوڵــەنــد ،ئۆتریش و بیلژیک
سیمینارێکی ئانالین بۆ کاک مستەفا شەڵماشی بەڕێوە چوو .باسکردن
لە کەسایەتیی سیاسی و پێگەی دیپلۆماتیکی دوکتور قاسملوو و
پێوەندی توندوتۆڵی لەگەڵ بەشەکانی دیکەی کوردستان و ڕوحی
شۆڕشگێڕی و باوەڕی قووڵی بە دێموکراسی و سووربوونی لەسەر
داوا ڕەواکانی نەتەوەی کورد ،چەند تەوەرێکی باسەکەی کاک مستەفا
شەڵماشی بوون.

لە پێرالشێز و لەندەن یاد و بیرەوەریی شەهیدانی ڤییەن بەرز ڕاگیرا
ڕۆژی شەممە ٢٢ی پووشپەڕ لە ٣١
ساڵەی تێرۆری «ڤییەن»دا ،وەک وەفایەک
ب ــۆ شــەهــیــد دوکـــتـــور عــەبــدولــڕەحــمــان
قــاســمــلــوو ،ســکــرتــێــری گشتیی حیزبی
دێموکراتی کوردستان و هاوڕێ عەبدوڵاڵ
قادریئازەر ،ئەندامی ڕێبەری و نوێنەری
حیزب لە دەرەوەی واڵت ،ژمارەیەک لە
ئەندامانی حیزب و چەند کەسایەتییەکی
سیاسی لە «پێرالشێز»ی فەڕانسە لەسەر
گڵکۆی نەمران کۆ بوونەوە.
لــەو ڕێــوڕەســمــەدا پــەیــامــی دەفــتــەری
سیاسیی حــیــزب بــەم بــۆنــەوە لــە الیــەن
کــاک هەڵمەت ڕەحــمــەتپــوور ،بەرپرسی
کۆمیتەی فــەڕانــســەوە خــوێــنــدرایــەوە و
دواتــر دوکتور فرێدریک تیسۆ ،هاوڕێی
فەڕانسەیی د .قاسملوو وتارێکی لەسەر

کەسایەتیی نەمر قاسملوو پێشکێش کرد.
دانــانــی تاجە گوڵێنە لــەســەر مــەزاری
نەمران ،خوێندنەوەی پەخشانێک لە الیەن
کاک ڕەحمان ئیبراهیمزادە ،داگیرساندنی
مۆمی بــیــرەوەریــی شەهیدانی ڤییەن لە
الیـــەن مــنــدااڵنــی درێــــــژەدەری ڕێــبــازی
قاسملوو لەسەر گڵکۆی نەمران ،وتارێک
لەالیەن کاک
ئــازاد مستۆفی و پەخشانێک لە الیەن
کاک عەلی سوورەچۆمی چەند بڕگەیەکی
دیکەی ئەم رێوڕەسمە بوون.
لە کۆتایی بەرنامەکەدا بەشداربووان
بە دەستە گوڵەوە بەرەو گڵکۆی شەهیدان
د .ســادق شەرەفکەندی وەرێ کەوتن و
لەگەڵ شەهیدانی میکۆنووسیش پەیمانی
بەڵێن و وەفا نوێ کرایەوە.

لەالیەکی دیکە ڕۆژی دووشەممە٢٣ ،ی
پووشپەڕ س ــەدان کــەس لــە ئــەنــدامــان و
الیەنگران و دۆستانی حیزبی دێموکراتی
کــوردســتــان لــە بــــەردەم بــاڵــوێــزخــانــەی
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران لە شاری
لەندەن کۆبوونەوە و بۆ جارێکی تر ئەو
جینایەتەیان مەحکووم کرد.
لــەو کــۆبــوونــەوەیــەدا پەیامی شــورای
دێموکراسیخوازان بــەو بۆنەیە لەالیەن
ڕەحــیــم بــەنــدوویــی و ،پەیامی دەفــتــەری
ســیــاســیــی حـــیـــزب لـــــەالیـــــەن ،ئـــــاوات
عەبدوڵاڵزادە ،ئەندامی کۆمیتەی حیزب لە
بریتانیا خوێندرانەوە و فەرھاد مارف ،لە
الیەن کۆمیتەی حیزبە کوردستانییەکانەوە
پەیامێکی پێشکێش کرد.
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ڕوانینی د .قاسملوو بۆ زمان و پەروەردە
شۆڕشی گەالنی ئێران لە ساڵی  ٥٧بــووە هــۆی کۆمەڵە
گۆڕانکارییەکی بنچینەیی لە ئێراندا کە کوردستانیشی گرتەوە.
بووژانەوەی فەرھەنگی بە تایبەتی لە بواری زمانەوانییدا لەسەر
دەستی دەسەاڵتی حیزبی دێموکرات یەک لەو بابەتانەیە .گەلی
کورد لەمێژ ساڵ بوو چاوەڕوانی دەرفەتێکی لەم شێوەیە بوو
کە چییتر زمانەکەی لە ڕیزبەندی دووھەمــدا دانەندرێ ،بۆیە
ئەحمەد ڕەحمانی
حیزبی دێموکراتی کوردستان بە ھەستکردن بە بەرپرسایەتیی
مێژوویی خۆی بوو ،پێشەنگایەتیی ئەو ڕیسالەتەی گرتە ئەستۆ .لە ماوەیەکی کورتدا
توانرا فێرگەی زمانی کــوردی دابمەزرێن ،بــۆوەی منداڵە بێنازەکانی کوردستان
ئاشنای فۆنەتیکی وشەی جوانی کوردی بن .دیارە ئەم خولیا و ھەوڵە دەگەڕایەوە بۆ
سەردەمێکی زۆر لەمێژینە ،بە تایبەت تێکەاڵویی ئەدەبی لەگەڵ باشووری کوردستان
کە ئەمە بە ھەر شێوەیەکی مومکینی سەردەمی خۆی وای کردبوو بووژانەوەی
زمانەوانی ،زۆر بە زوویی پێشکەوتن بە خۆیەوە ببینێ و ڕێبەرایەتیی شۆڕش بە
پەرۆشترەوە ھەنگاوی پێویستی بۆ ھەڵبگرێ .
نەخشی د .قاسملووی ڕێبەر وەک کەسێکی ئاکادیمی لەو پرۆسەیەدا بەرچاوە،
ئەو زۆر زوو ھەستی بەم زەروورەتە کرد و لەم بوارەدا لە ھیچ چەشنە ھەوڵدانێک
درێغی نەکرد .یەکێک لە سیفەتە تایبەتییەکانی د .قاسملوو ئەوە بوو کە لە بارودۆخ
و هەلومەرجە هەرە دژوارەکانیشدا گرینگی و بایەخێکی زۆری بە بواری پەروەردە
و فێرکردن دەدا .د .قاسملوو زۆر باش دەیزانی کە کۆمەڵگەی پێشکەوتووی بەرەو
شارستانییەت بە خوێندن و پەروەردەکردن دێتە دی .ئەو دەیزانی ئەم پرۆسەیە زانا
و پسپۆڕی چەلەنگ و چاالکی گەرەکە ،بۆیە پێش هەموو کەس بۆ خۆی قۆڵی لێ
هەڵماڵی و سەرباری هەموو پڕکارییەکانی بەاڵم بۆ ئەو مەبەستە شەو و ڕۆژی
دەخستەوە سەر یەک.
د .قاسملوو بە تەنیا گرینگیی نەدەدا بە پێگەیاندنی کادر و ڕێبەرایەتیی بە ئەزموون
و قاڵبووی نێو کوورەی تێکۆشان و خەبات ،بەڵکوو هەمیشە لە بیری ئەوەدا بوو کە
کام دەڤەر و مەڵبەندی نیشتمانەکەی پێویستیی بە قوتابخانە و پەرتووک و مامۆستا
هەیە.
ئەزموونەکانی بەڕێوەبەریی حیزبی دێموکرات دوای شۆڕشی گەالنی ئێران لە
ناوچە ئازادکراوەکان دەریخست کە هەرچەند ڕێبەرایەتیی حیزب تا ئەوکات لە
تاراوگە و دوورەواڵتییدا کوورەی خەباتی بەتین ڕاگرتبوو ،بەاڵم بە چەکی قەڵەم
و پــەروەردەوە خۆی بۆ مەیدانی نەبەرد تەیار کردوە .بۆیەش لەگەڵ گرتنەدەستی
دەسەاڵت لە ماوەیەکی زۆر کەمدا سەدان قوتابخانە دانــدران و پەرتووکی کوردی
چاپ کران و مامۆستایانی شۆڕش یەکەم ئەلف و بێی کوردییان بە گوێی مندااڵن
و فێرخوازانی تامەزرۆی وشە و زمانی زگماکدا چرپاند .خەرمانی پڕ بەرەکەتی
وشە و زمانی کوردی سووڕی تێکەوت و ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ لە بڕەودا بوو .مندااڵن
و بەشمەینەتانی نیشتمانمان فرچکیان بە وشەی زمانی شیرینی کوردییەوە گرت.
خوێندن و نووسینی کوردی بوو بە خەون و خولیای شەو و ڕۆژیان ،مامۆستایانی
شۆڕشیش زۆر بە دڵگەرمی و دڵسۆزییەوە قۆڵی هیممەتیان لێ هەڵماڵی و بوێرانە
هاتنە مەیدان .سروودی «ئەی ڕەقیب» بوو بە وێردی سەر زمانی گەورە و بچووک و
ئاوڕشێنی دڵی تینووی ئەویندارانی ئازادیی دەکرد .گۆرانی و سروودی شۆڕشگێڕیی
کوردی سەر لە نوێ لەدایک بوون و گەشانەوە و خەڵک توانییان پڕ بە سییەکانیان
هەناسەی ئازاد و ئازادی هەڵمژن.
کارکردی حیزب لەو ماوەیەدا لە بواری زمان و ئەدەبی کوردی ،بوو بە بناغەیەکی
قایم بۆ داهاتووش .ئەوە بوو کە شەیدایانی ھۆنینەوەی وشەی جوانی کوردی بە
ئیلهاموەرگرتن لە ھەستی نیشتیمانپەروەریی مامۆستا ھێمن و مامۆستا ھەژار و
ڕووناکبیرانی دیوی گەرمێن ،توانییان لەم ماوە کورتەدا شۆڕشێکی گەورە لە زماندا
بێننە ئــاراوە ،کە ڕەنگدانەوەیەکی باشی لە دوای خۆی بەجێ ھێشت؛ لە ڕاستییدا
دەکرێ بگوترێ زمان لە مردن و لە نێو چوون بەرەو بووژانەوە گەڕایەوە .
وەک پێشتریش باس کرا ئەوەی لەم نێوەدا گرینگ و پڕ بایەخە ،ڕۆڵی بەرچاوی
ڕێبەرایەتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان و ھەست بە بەرپرسیاریەتی کردنیان ،بە
تایبەت شەخسی د .قاسملوو لەم ھەلومەرجە تایبەتییەدا بوو کە بۆ گەلی کورد لە
ڕۆژھەاڵت خولقابوو .
ئەمەگ و وەفا بۆ د .قاسملووی هەمیشە زیندوو کە حیزبەکەی بە ئیلهاموەرگرتن لە
بنەما فیکرییەکانی وی وێڕای گرتنەبەری ھەمە جۆرە خەباتێکی سیاسی و جیڤاکی و
پێشمەرگانە ،گرینگییەکی زۆر تایبەتیشی دا بە کۆڵەکە و بڕبڕەی کۆمەڵگە ،کە ئەویش
خۆی لە زمان و فەرھەنگ و کولتووردا دەبینییەوە .
***
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