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لــە ســەر رێبەرێکــی  لێــدوان  نووســین و 
گەورە و بلیمەتی وەک دوکتور قاسملوو، 
بوێرییەکــی زۆر دەوێ. بلیمەتێــک کــە 
نەتەنیــا رێبــەری بزاڤــی رزگاریخوازیــی 
نەتەوەکــەی بــوو و رێبەرایەتیی کاروانی 
کوردســتان بــەرەو گەیشــتن بــە ئازادیــی 
دەکــرد، بەڵکــوو هەرچــی ســاڵ و دەیــە 
تێدەپــەڕێ، زۆرتــر الیەنــە جیاوازەکانــی 
ژیانــی شۆڕشــگێڕانەی بەرچاوتر دەبێ و 
رەهەنــدە قووڵەکانی تێفکرین و هزرەکانی 
زیاتر لەهەموو کات دروستی و وردبینیان 
دەســەلمێندرێن و تازەتــر لــە ئەمــڕۆ دێنــە 

بەرچاو.
پەیڤێــک دەتوانێ خــۆی لە قەرەی بیر و 
هزری قاســملووی رێبەر بــدا کە النیکەم 
لەو ئاستە زانایی و خوێندەوارییەدا کە ئەو 
هەیبــوو، خوێندبێتیــەوە و تێ گەیشــتبێ. 
ئەمــەش بەمانــای ئــەوە نییــە کــە هیــچ 
کــەس نابێ بیر لە هیچ شــتێک بکاتەوە 
کــە دوکتور قاســملوو باســی نەکردبێ و 
بیــری لــێ نەکردبێتەوە، یــان دەبێ رێک 
بــەو شــێوازە تێفکریــن و دەربڕینمان هەبێ 

کە ئەو هەیبووە.
شــتێکی سروشتییە کە ژیان دەچێتە پێش 
و کۆمەڵــگاش دەگــۆڕدرێ و پارامێتــرە 
جیهانــی و ناوچەییەکانیــش ئاڵوگۆڕیــان 
بەســەردا دێ، بۆیــە نــەوە بــە دوای نــەوە 
پێویستە کە نەتەوەیەک دووبارە و دووبارە 
خۆی و ئەو دۆخەی تێدایە و ئاواتەکانی 
و میكانیزمەکانی گەیشتن بەو ئاواتانەی 
بخوێنێتــەوە و هــەوڵ بــدا رێــگای دیکــە 
بدۆزێتەوە، یان رێگا کۆنەکان چاکسازیی 

تێدا بکات و ئەمڕۆییان بکاتەوە.
بــەاڵم ئــەوەی لــەم چەند دێــڕەدا دەمەوێ 
بیڵێم، دووان لەســەر بیری قاســملوو نییە، 
چوونکــە ئــەو بوێرییــەم نییە کــە خۆم لە 
وەهــا کانگایەکــی گەورەی هــزری بدەم، 
بەڵکوو تەنیا ئەوەندەیە کە ئێمە نەوەکانی 
دوای قاســملووی رێبــەر، کاتێــک گوێ 
لە قســەکانی دەگریــن و کردەوە و خەبات 
و ژیــان و شۆڕشــی دەخوێنینەوە ئەرکمان 

چیە؟
ئایــا تەنیــا وەکــوو رووداوێکــی مێژوویی 
چــاو لــە هەڵوێســت و کردەوەکانی بکەین 
و بــە شــتێکی ببینیــن کــە تێپەڕیــوە و 
ئەســپێردرا بــە مێــژوو یــان دەبــێ رێــک 
هەمان کردار ئەنجام بدەینەوە و دووپاتەی 
هەمان هەڵوێست و هەڵسوکەت بکەینەوەو 
ناڕێکــی  کۆپیــی  تەنیــا  راســتیدا  لــە 

کردارەکانی بکەین؟
بریتییــە  دەکەمــەوە  لــێ  بیــری  ئــەوەی 
لەوەیکە نەوە و رۆڵەکانی ئەمڕۆ و رەنگە 
بــۆ ســبەیش وابــێ، کــە دۆخــی ژیــان و 
شــۆڕش و بزاڤــی نەتەوەکەمــان چــاو لێ 
دەکەیــن، رێبەرێکــی بلیمــەت و گەورەی 
وەکــوو دوکتــور قاســملوومان لەبەرچاوە و 
وتــەکان و هەڵوێســتەکانی رێنوێنــی کار 
و چاالکیمانــە، ئەرکمانــە کــە لــە تەوەرە 

وتووێژی کوردستان:
دوکتور قاسملوو

ئازادی فیداکاری دەوێ، خۆبەخت کردنی دەوێ.

بە بۆنەی ٢٢ی پووشپەڕ، ساڵڕۆژی شەهیدانی ڤییەن بە دەستی 
الیەن  لە  ئێران؛  ئیسالمیی  ڕێژیمی  تێرۆریستەکانی  دیپلۆمات 
دەستەی نووسەرانی ڕۆژنامەی کوردستانەوە وێڕای سەردانەواندن 
نوێکردنەوەی  و  قاسملوو  دوکتور  گەل،  بلیمەتی  مەزنایەتی  بۆ 
پەیمان لەگەڵ ڕێبازی پڕ سەروەریی، فایلێکی تایبەت به شەهید 
قاسملوو دەخەینە بەر دیدی خوێنەرانی خۆشەویستی کوردستان.



ژمارە ٧٢٩، ٢٢ی پووشپەڕی ٢١٣٩٧

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران:
 پێشوازی لە ڕاگەیاندنی وەزارەتی دەرەوەی ئامریکا دەکەین

حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە 
پێشــوازی  ڕاگەیەندراوێکــدا  توێــی  دوو 
خــۆی بۆ هەوڵــی نوێی وەزارەتی دەرەوەی 
ئامریــکا ســەبارەت بــە کەیســی تێــرۆری 

دوکتوور قاسملوو ڕاگەیاند.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:

ئێــران  حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
پێشوازی لە راگەیاندنی وەزارەتی دەرەوەی 
ئەمریکا ســەبارەت بە تیرۆری د.قاسملوو 

لەالیەن کۆماری ئیسالمی ئێران دەکا
کاتێــک لــە ٢٢ی پووشــپەڕی ١٣٦٨ی 

هەتاوی، ١٣ی ژووئیەی ١٩٨٩،  دوکتور 
ســکرتێری  قاســملوو،  عەبدولڕەحمــان 
گشــتیی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێــران، هــاوڕێ لەگەڵ عەبدوڵــا قادری 
و  ناوەنــدی  ئەندامــی کۆمیتــەی  ئــازەر 
نوێنەری حیزبی دێموکرات لە ئورووپا، لە 
ســەر داوای رێژیمی کۆماری ئیســالمی 
بــە مەبەســتی دۆزینــەوەی رێگاچــارەی 
ئاشــتیخوازانە بــۆ دابینکردنــی ویســت و 
داخوازە دێموکراتیکەکانی نەتەوەی کورد 
لە ئێران، لە شاری ڤییەن پێتەختی واڵتی 
دیپلۆمــات  هەیئەتــی  لەگــەڵ  ئۆتریــش 
لــە  ئیســالمی  کۆمــاری  تیرۆریســتی 
وتووێــژدا بــوون، کەوتنــە بــەر دەســڕێژی 
گوللــەی ئــەو هەیئەتە و بەدەســتی ئەوان 
و بە ئەمری ســەرانی کۆماری ئیسالمی 
دا.  لەدەســت  گیانیــان  و  کــران  تیــرۆر 
هــەر ئــەوکات دەوڵەتــی ئۆتریــش بــە بێ 
تیرۆریســتییە،  تاوانــە  لــەو  لێکۆڵینــەوە 
هەیئەتەکەی کۆماری ئیسالمیی ئێرانی 

بە ئیســکۆرت بــەرە فرۆکەخانــە و لەوێوە 
بەرەو تاران بەڕێ کردنەوە.

دوای تێپەڕبوونــی ٢٩ ســاڵ بەســەر ئــەو 
دەرەوەی  کاروبــاری  وەزارەتــی  رووداوە، 
واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە زمانی 
برایــان هۆک، بەڕێوەبەری پالندانانی ئەو 

وەزارەتەوە بە شێوەی رەسمی رایگەیاند:
"ئــەم مانگی ژووئیەیە، ٢٩ ســاڵ بەســەر 
مەئمــوورە  کــە  تێدەپــەڕێ  رووداوێکــدا 
لــە ڤییــەن لەژێــر پۆششــی  ئێرانیــەکان، 
رێکخراوێکــی  رێبــەری  دیپلۆماتیکــدا 
کــوردی جودابیــر و دوو کەســی دیکەیان 

لەگەڵی تیرۆر کرد."
ئامریــکا  دەرەوەی  وەزارەتــی  هەروەهــا 
لــە پێگــەی فەرمیــی خــۆی لــە تــۆڕی 
بەڵگەیەکــی  ئینتێرنێــت،  جیهانیــی 
کــردەوە  شــوێنی  کــە  کردۆتــەوە  بــاو 
ئیســالمی  کۆمــاری  تیرۆریســتیەکانی 
لــە جیهان نیشــان دەدات و لــەو بەڵگەیەدا 
ژووئیــەی  ١٣ی  تیرۆریســتیی  رووداوی 

دوکتــور  کــە  پێــداوە  ئامــاژە  ١٩٨٩ی 
قاســملوو لەگــەڵ دوو کەســی دیکــە، لە 
ڤییەن بە دەســتی مەئمورە دیپلۆماتەکانی 

کۆماری ئیسالمی تیرۆر کران.
ئێــران  حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
ئــەو  چوونــی  بەڕێــوە  کاتــی  لــە  هــەر 
کردەوە تیرۆریســتیە، بەپێی ناســیاریەکی 
دروســت کــە لەســەر رێژیمــی کۆمــاری 
ئیسالمیی ئێران هەیبوو و هەروەها کردەوە 
تیرۆریســتەکانی دیکــەی رێژیمی تاران، 
کــە لــە واڵتانــی ئورووپایــی ئەنجامــی 
تــاران  رێژیمــی  بــە  ئامــاژەی  دابــوون، 
وەک بڕیــاردەر و بکــەری تیرۆری ڤییەن 
کــرد، بــەاڵم بەهــۆی ئەوەیکــە تاوانباران 
گەیەندرابوونــە تــاران، هــاواری ئەم حیزبە 
دەنگدانــەوە و بەهاناهاتنەوەیەکــی نەبــوو، 
بەاڵم ئێســتا کە ئەو راســتییە بۆ دەوڵەتی 
ئەمریــکا روون بۆتــەوە و لەالیەن وەزارەتی 
کۆمــاری  خــۆی،  دەرەوەی  کاروبــاری 
ئــەو  بەڕێوەبــەری  وەک  ئیســالمی 

تیــرۆرە رادەگەیەنــێ، ئێمــە پێشــوازی لەو 
هەڵوێســتەی دەوڵەتــی ئامریکا دەکەین و 

پشتیوانیی لێ دەکەین.
هەروەهــا لەم کاتەدا پێویســتە رابگەیەنین 
کــە ئــەوا بــۆ جارێکــی دیکــە، واڵتانــی 
ئورووپایــی لەگــەڵ کۆمــاری ئیســالمی 
خەریکــی وتووێــژن، پێویســتە کــە وەک 
بــۆ  و  ئەخالقــی  و  مرۆیــی  ئەرکێکــی 
پاراســتنی ئاسایشــی خۆیانیــش بووبــێ، 
هەموو تاوانە تیرۆریستییەکانی کۆماری 
ڤییــەن  تیــرۆری  بەتایبــەت  ئیســالمی و 
بخەنــە  دانوســتانەکانیان  پەروەنــدەی  لــە 
بەربــاس، چوونکــە رێژیمــی تــاران قــەت 
دەســتی لە تیرۆر و کردەوەی تیرۆریســتی 
هەڵنەگرتــووە و بێدەنگی لــە کردەوەکانی 
تەنیــا هانــی دەدا بــۆ درێژەدان بــەو کارە. 
هەروەک لەم رۆژانەدا بینیمان کە هەوڵی 
تیرۆریســتیی دیکــەی لــە ئورووپــا داوە و 
چەنــد تیرۆریســتی ســەر بــەو رێژیمــە لە 
بێلژیــک گیــراون و بەنــاو دیپلۆماتێکــی 

دیکــەی لــە ئاڵمــان دەسبەســەر کــراوە و 
هۆلەنــد  لــە  دیکــەی  دیپلۆماتەکانــی 

دەرکراون.
ســەرەکیترین  کــە  دەیســەلمێنن  ئەمانــە 
رێــگای بنبڕکردنی تیرۆریــزم لە جیهاندا 
و وشــککردنی ریشــەی تیــرۆر، تەنیــا بە 
ئیســالمی  کۆمــاری  رێژیمــی  نەمانــی 
دەکــرێ. هەمــوو هەوڵەکان بــۆ گۆڕینی 
رەفتــار و سیاســەتی ئــەو رێژیمــە تەنیــا 
زەحمەتێکــی بێئاکامــە و تەنیــا رەنــج و 
هەزینەکانی خەڵکی ئێران و ئازادیخوازان 
و نەتەوەکانی ئێران زیاتر دەکا. هەر وەک 
لە چل ســاڵی رابــردوودا هەموو هەوڵێک 
رەفتــاری  و  سیاســەت  گۆڕینــی  بــۆ 

کۆماری ئیسالمی بێئاکام بووە.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەستەی کارگێری

١٨ی پووشپەڕی ١٣٩٧
٩ی ژووئیەی ٢٠١٨

ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانی کوردســتانی ئێران، 
بێهەڵوێستیی دەوڵەتی ئوتریش مەحكووم دەکەن

حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
کوردســتانی ئێــران، لــە ڕاگەیەندراوێکدا 
باویــان کــردەوە، کــە واڵتانــی بەرپرس و 
بەتایبەت واڵتانی ئورووپایی، پێشێلكاری 
مافــی مــرۆڤ لــە الیــەن ڕێژیمــی تاران 
ڕێژیمــە  ئــەو  دەوڵەتیــی  تێرۆریزمــی  و 
نەخەنــە  كورتخایــەن  بەرژەوەندیــی  بــۆ 

پشتگوێیەوە.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە:

هاوكاریــی  ناوەنــدی  ڕاگەێنــدراوی 
حیزبەكانی كوردســتانی ئێــران، بە بۆنەی 
٢٩مین ســاڵیادی تێرۆری د. قاســملوو و 

هاوڕێیانی لە ڤییەندا.
و  بەگشــتی  كوردســتان  كۆمەڵــگای 
كۆمەڵــگای سیاســیی كوردســتانی ئێــران 
بەتایبەتــی، یەكێــک لــە قوربانییەكانــی 
كۆمــاری  نێودەوڵەتیــی  تێرۆریزمــی 

ئیسالمیی ئێرانە.
تێرۆریزمــی نێودەوڵەتیــی ڕێژیمــی ئێــران 
لــە ســاڵی ١٣٥٨  لــە دژی كوردســتان، 
و لــە دادگا چەنــد چركەییەكانــی ســادق 
خاڵخاڵییــەوە دەســتی پــێ كــردووە و هەتا 
لەســەر  مەترســی  گەورەتریــن  ئێســتاش 
ئێــران  كوردســتانی  سیاســیی  چاالكانــی 
هەمــان تێرۆریزمــی نێودەوڵەتییــە كــە لــە 

مێتۆدە نەگۆڕەكانی دەسەاڵتی تارانە.
لــە  ڕابــردوودا  دەیــەی   ٤ مــاوەی  لــە   
ڕێگــەی جۆراوجــۆر لــە درێــژەی هەمــان 

سیاســەتی تێرۆریزم هەوڵی لەخشــتەبردنی 
كۆمەڵــگای كوردســتان دراوە و هــاوكات 
بــە ســەدان كەس لــە تێكۆشــەرانی حیزبی 
دێموكرات و سازمانی خەبات و كۆمەڵە و 
باقی هێز و الیەنە سیاسییەكان كەوتوونەتە 
بەر شــااڵوی تێــرۆری ئاخوندەکانی ئێران 
و تێــرۆری فیزیكــی كــراون.  هەمــوو ئەو 
تاوانــە نەبەخشــراوانە بە بەرچــاوی جیهان 
كــراوە و مخابــن لە دونیای ساتوســەودای 
ئابووریــدا ئــەو جەنایەتانــە دیزەبەدەرخۆنــە 
كــران و تاوانبــاران هەتــا تاران ئیســكۆرت 

كران.
لــە دەركەوتەكانــی گۆڕینــی سیاســەتی 
ئامریــكا لــە ڕاســت ئێرانــدا ئامــاژەدان بە 
تێــرۆری بەڕێــزان دوكتــور عەبدولڕەحمــان 
قاســملوو  و دوكتور سەعید شەرەفكەندی 
الیــەن  لــە  ئێــران  دەوڵەتــی  دەســتی  بــە 
بەرپرسانی بااڵی ئامریكا بوو، كە ئەوەش 
دەكرێ  وەک بەڵگەیەكی  تر لەسەر ئەوەی 
كــە نەتــەوەی كورد لــە كوردســتانی ئێران 
قوربانیی دەســتی تێرۆریزمی نێودەوڵەتیی 
كۆماری ئیسالمیی ئێرانە لێی بڕوانرێت .
باشــترین  لەوانەیــە  ئێســتا  قۆناغــی   
دەرفــەت بێ بــۆ زیندووكردنــەوەی هەموو 
كەیسەكانی تێرۆری تێكۆشەرانی سیاسی 
لە كوردستانی ئێران  و بەتایبەتی تێرۆری 
دوكتــور عەبدولڕەحمان قاســملوو و دوكتور 
شــەرەفكەندی و هاورێیانیــان و هــاوكات 

بەرەڕووبوونــەوە  بــۆ  زەروورە  و  پێویســتە 
لەگــەڵ تێرۆریزمی كۆماری ئیســالمی، 
بەرانبــەر  لــە  بەرپــرس  واڵتانــی  هەمــوو 
ئاسایشــی جیهانیــدا، بەتایبەتــی واڵتانی 
ئورووپایــی پێشــێلكاری مافــی مــرۆڤ 
لــە الیــەن ڕێژیمــی تــاران و تێرۆریزمــی 
نێودەوڵەتیــی ئەو ڕێژیمە بــۆ بەرژەوەندیی 
لــەو  و  پشــتگوێ  نەخەنــە  كورتخایــەن 
بێهەڵوێســتی  و  بێدەنگــی  چوارچێوەشــدا 
هەتــا ئێســتە دەوڵەتــی ئوتریــش مەحكووم 

دەكەین  .
ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی 
ئێران، وێڕای مەحكوومكردنی تێرۆریزمی 
نێودەوڵەتیــی ڕێژیمــی ئێــران و تێــرۆری 
ڤییــەن،  تێرۆریزمــی دەوڵەتــی لــه دژی 
كوردســتانی ئێران وەك دۆسییەیەكی كراوە 
هــەر  لەگــەڵ  ئامادەیــە  و  دەكات  ســەیر 
دادگایەكــی بێالیــەن هــاوكاری بكات، بۆ 
ئەوەی دۆسییەی تێرۆریزمی نێودەوڵەتیی 
كۆمــاری ئیســالمی لــە دژی كوردســتان 
لــەو دادگایــەدا تاوتوێ بكرێت و چیتر لە 
بێدەنگی جیهانیدا كەسایەتی و چاالكانی 
سیاســیی كوردســتان لــە الیــەن ڕێژیمــی 

دیكتاتۆری ئێران تێرۆر نەكرێن.
ــی حــیــزبــەكــانــی  ــاریـ ــاوكـ ــدی هـ ــ ــاوەن ــ ن

كوردستانی ئێران
٢٠ی پووشپەڕی ١٣٩٧ی هەتاوی

یەکیەتی خوێندکارانی دێموکراتی کوردســتانی ئێران 
سمینارێکی بەبۆنەی ساڵیادی شەهیدکرانی 

دوکتور قاسملوو بەڕێوە برد

زیاتــری  ناســاندنی  بــۆ  ســمینارێک 
لــە  قاســملوو،  دوکتــور  بیرۆکەکانــی 
دێموکراتــی  حیزبــی  ســەرەکی  بنکــەی 

کوردستانی ئێران بەڕێوە چوو.
پووشــپەڕی  ١٦ی  شــەممە  ڕۆژی 
١٣٩٧ی هەتاوی، لە بەرەبەری ٢٩هەمین 
تیرۆریســتیی  کارەســاتی  ســاڵوەگەڕی 
ڤییــەن و ســاڵیادی شــەهیدبوونی دوکتور 
ســمینارێکی  هاوڕێیانیــدا،  و  قاســملوو 
زانستی لە الیەن یەکیەتیی خوێندکارانی 
و  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
و  پــەروەردە  دەزگای  هاوکاریــی  بــە 
لێکۆڵینــەوەی حیزبــی دێموکــرات بەڕێوە 

چوو.
ئــەو ســمینارە زانســتییە کە لــە دوو پانێل 
پێک هاتبوو، کاتژمێر ٥:٣٠ی ئێوارە بە 
کاتی باشــووری کوردســتان بە ڕاگرتنی 
چەنــد ســاتێک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن 
لــە یــادی شــەهیدانی ڕێــگای ڕزگاریی 

کوردستان دەستی پێکرد.
پاشــان لە پانێلی یەکەمدا دوکتور هەژار 
ڕەحیمــی، مامۆســتای زانکۆ و ئەندامی 
خوێنــدکاران،  یەکیەتیــی  لەمێژینــەی 

باســێکی تێروتەســەلی لەســەر پێوەندیــی 
نێــوان ئەخــالق و سیاســەت لــە ڕوانگــەی 

دوکتور قاسملووەوە پێشکەش کرد.
وێــڕای  وتەکانیــدا  لــە  ڕەحیمــی  بەڕێــز 
بنەمــا  ئــەو  لەســەر  جەختکردنــەوە 
قاســملوو  دوکتــور  کــە  ئەخالقییانــەی 
لــە سیاســەتدا پێــڕەوی کــرد، ڕایگەیانــد 
کــە  کردیــن  فێــری  قاســملوو  دوکتــور 
وەک خۆمان بیر بکەینەوە و شــارەزاییمان 
و  ســەردەم  زانســتەکانی  و  تیــۆری  لــە 
دەوروبــەر نەبێتــە هــۆی ئــەوەی کــە بــە 
کاریگەریــی  ژێــر  بکەوینــە  تــەواوی 
ئیدئۆلۆژییــە نامــۆ و بێگانەکان و هەوڵ 
بدەیــن بــە هــەر نرخێک، ئــەو فیکرانە لە 
کۆمەڵــگای کوردســتاندا تەتبیق بکەین، 
هــەر بۆیــە سوســیالیزمی دێموکراتیــک 
لــە ڕوانگــەی دوکتور قاســملووەوە نەک 
بەڵکــوو  چەقبەســتوو،  ئیدئۆلۆژییەکــی 
بەرنامەیەکــی پراگماتیســتییە کــە دەبێ 
بــە گوێــرەی هەلومەرجــی کۆمەڵــگای 
و  بکرێــت  بــۆ  خوێندنــەوەی  کوردســتان 

هەوڵ بۆ سەرخستنی بدرێت.
لە پانێلی دووهەمدا، بەڕێز زانیار بەهاری، 

بەڕێوەبەریــی  دەســتەی  ڕاوێــژکاری 
باســێکی  خوێنــدکاران،   یەکیەتیــی 
زانســتیی لەســەر بنەمــا ســەرەکییەکانی 
هزر و ڕوانینی دوکتور قاسملوو پێشکەش 

کرد.
دێموکراســی،  وتەکانیــدا  لــە  بەڕێزیــان 
دادپەروەریــی کۆمەاڵیەتــی و خەبــات بۆ 
دابینبوونــی مافــی نەتەوایەتیــی وەکــوو 
سێ کۆڵەکەی سەرەکیی هزری دوکتور 
قاسملوو ناساند و جەختی لەوە کردەوە کە 
لە ڕوانگەی دوکتور قاسملووەوە ئەو سێ 
تــەوەرە تەواوکــەری یەکتــرن و خەبات بۆ 
دابینبوونــی هــەرکام لــەو ئامانجانە نابێ 

بکەوێتە ژێر سێبەری ئەوانی دیکە.
پانێلەکانــدا  لــە  هــەرکام  کۆتایــی  لــە 
و  ســەرنج  ســمینارەکە،  بەشــداربووانی 
تێبینی و پرسیارەکانی خۆیان لە پێوەندی 
لەگــەڵ تەوەرەکانــی ســمینار ئاراســتەی 
بەڕێــزان هەژار ڕەحیمــی و زانیار بەهاری 
کــرد کــە پرســیارەکان دواتــر لــە الیــەن 

بەڕێزانەوە وەاڵم درانەوە.
هەڵمەتێکــی تویتێــری بــۆ لەقاودانــی تێرۆریزمــی 

نێودەوڵەتیی ڕێژیمی ئێران بەڕێوە چوو
بــۆ زیاتــر ناســاندنی دۆســییەی تێــرۆری 
ناوەندەکانــی  بــە  قاســملوو،  دوکتــۆر 
بڕیــاری نێودەوڵەتــی و بیروڕای گشــتیی 
تێرۆریزمــی  لەقاودانــی  و  دەرەوە  دنیــای 
نێودەوڵەتیــی ڕێژیمی ئێــران، هەڵمەتێکی 

تویتێری بەڕێوە چوو.
بــە بۆنــەی ٢٩میــن ســاڵڕۆژی تێــرۆری 
لــە  هاوڕێیانــی  و  قاســملوو  دوکتــور 
واڵتــی ئوتریــش بــە دەســتی دیپلۆمــات 

کۆمــاری  ڕێژیمــی  تێرۆریســتەکانی 
ئیســالمیی ئێــران، دەزگای ڕێکخســتنی 
گشــتیی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
خوێندکارانــی  یەکیەتیــی  و  ئێــران 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، ئێوارەی 
٢٢ی  لەســەر   ٢١ پێنجشــەممە  ڕۆژی 
پووشــپەڕی ١٣٩٧ی هەتــاوی، بەرانبــەر 
بــە ١٢ لەســەر ١٣ی ژووئییەی ٢٠١٨ی 
زایینی، لەم کاتە دیاریکراوانەی خوارەوەدا 

هەڵمەتێکی هاوبەشــی توویتێرییان بەڕێوە 
برد.

ماوەیەک پێش، ویالیەتە یەکگرتووەکانی 
ئامریــکا، لــە بــارەی دۆســییەی تێرۆری 
دوکتــور قاســملوو و هاوڕێیانی لە واڵتی 
ئوتریــش چەند بەڵگەی ئاشــکرا و داوای 
لــە کۆمەڵــگای جیهانــی کــردووە، پێــش 
نێودەوڵەتیــی  تێرۆریزمــی  بــە سیاســەتی 

ڕێژیمی ئێران بگرن.



٣ ژمارە ٧٢٩، ١٣ی جوالی ٢٠١٨

درێژەی پەیڤ
وانەکانــی  و  بیرکردنــەوە  گرنگەکانــی 
رامێنین و لەســەر ئەساســی هەمان تەوەر 
بیــری ژیــان و خەباتــی ئەمڕۆمان رێک 

بخەین.
بە واتایەکی دیکە، رەنگە نەتوانین وەکوو 
قاســملوو  دوکتــور  هزریــی  ســەرچاوەی 
وانەکانی وەربگرین و بە هەمان شێوە بیر 
بکەینەوە و زەحمەتە سروشت بەم زووییانە 
کەســێکی وەکــوو ئەومــان پــێ بداتــەوە، 
بــەاڵم دەتوانیــن ئامرازەکانــی بیرکردنەوە 
و هەڵوێســت وەرگرتنمان لــەو وەربگرین و 

ئەمڕۆمانی پێ رێک بخەینەوە.
لــە وەها بیرکردنەوەیەکدایــە کە دەتوانین 
بەهــرە لــە هــزر و تێکۆشــانی دوکتــۆر 
کاتیشــدا  لەهەمــان  و  بگریــن  قاســملوو 
شــتێک بونیات بنێیــن کە هی ئەمڕۆی 
کــرد  خراپمــان  ئەگــەر  کــە  خۆمانــە، 
تاوانەکــەی نەخەینــە ئەســتۆی رێبــەری 

بلیمەتی شەهیدمان.
لێرەدایــە کە هــزر و کرداری قاســملووی 
مــەزن بــۆ ئێمــە و نەوەکانــی دوای ئێمــە 
دێ،  لــێ  هەتــاوی  پەیامــی  وەکــوو 
کــە هەرچەنــد دەســتمان بــە ســەرچاوەی 
رووناکــی واتــە هەتــاو رانــاگا بــەاڵم لــە 
پەیامی هەتاو کە بریتییە لە رووناکی و 
دژایەتیــی تاریکی فێر دەبین و تیشــکی 
و  رووناککــەرەوە  بــە  دەکەیــن  هەتــاو 

ڕێنوێنی رێگای ئەمڕۆ و سبەینێمان.

کوردستان لەگەڵ ڕێبازی قاسملوو 
پەیمان نوێ دەکاتەوە

تێکۆشــەرانی دێموکرات لە زۆربەی شــار 
و شارۆچکە و گوندەکانی کوردستان، بۆ 
ڕێزگرتــن لە ٢٢ی پووشــپەڕ، ســاڵڕۆژی 
و  قاســملوو  دوکتــور  شــەهیدکرانی 
هاوڕێیانی، بە شێوەی جۆراجۆر چاالکیی 
تەبلیغییــان بەڕێــوە بــرد؛ ئەوەیکــە لێــرەدا 
دەخرێتــە بــەر دیــدی ئێــوەی خۆشەویســت 

بەشێکی لەو چاالکییانە:
پیرانشار

دوڕگــه،  داش  پــردێ،  ســەر  دوڕگــەی 
ســێڕێیانی  و  ئەرەســخان  دوڕگــەی 

محەممەدیار
ورمێ 

شاری سیلوانا، گوندی نێرگی، سێڕێیانی 
ڕاژان و گۆجار

گوندی نێ
ڕۆڵەکانــی دێموکرات لە گوندی "نێـ"ـــی 
قارەمــان، بــۆ مــاوەی ٢٥ خولەکێــک لە 
بڵیندگۆی مزگەوتی گوندی نێ، دەنگی 
شــەهید دوکتور قاسملوو، سروودی "ئەی 
ڕەقیب"  و ســروودی شۆڕشــگێڕییان باو 
کردووەتــەوە، کــە ببووە هۆی خۆشــحاڵی 

خەڵک.
شــاری  لــە  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی 
بانــە، تراکــت و وێنــەی تایبــەت بــه٢٢ی 

پووشپەڕیان باو کردووەتەوە.
هاوکات ڕۆڵەکانی دێموکرات لە شــاری 

مەریــوان، لە شــوێنەکانی وەک ئیدارەی 
بێهزیســتی و بێهداشــت دروشمیان نووسیوە 
و وێنەی تایبەت بە ساڵڕۆژی شەهیدانی 

ڤییەنیان باو کردووەتەوە.
"ژاوەرۆی  لــە  دێموکــرات  ڕۆڵەکانــی 
ســنە"ش، لە گونــدی "هوویــه" و "گەلێن" 
٢٢ی  بــە  تایبــەت  تراکتــی  و  وێنــە 
پووشپەڕیان باو کردووەتەوە و تێرۆریزمی 
نێودەوڵەتیــی ڕێژیمی ئیســالمیی ئێرانیان 

مەحکووم کردووە.
قارەمانانی دێموکرات، هەروەها لە شاری 
نەغەدە چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە بردووە 
و پەیمانیان لەگەڵ ڕێبازی شەهیدان نوێ 

کردووەتەوە.
هــاوکات لــە شــاری مەهابــاد ڕێبورانــی 
ڕێگای ئازادی، بە بۆنەی ٢٢ی پووشپەڕ 
لــە "تاقــەدار، پارکی میللــەت، ئازادگان، 
نزیــک تێرمیناڵی گــەورە، تەپەی قازی، 
مەیدانچــەی  کەروێشــکە،  گەڕەکــی 
نەخۆشــخانەی  حەوشــەی  حەســەنزادە، 
باغــی  پەرســتار،  شــەقامی  مەهابــاد، 
شــایەگان و بــەری شــیالنان، چاالکیــی 

تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.
هەر بە بۆنەی ٢٢ی پووشــپەڕ لە شــاری 
شــنۆش، لــە گوندەکانــی "حەســەننووران، 
پــرداوێ، گوندەوێڵــە و ڕێگاکانــی نێــوان 
گوندەکانــی ئــەو شــارە وێنە و پۆســتێری 

تایبەت بە ٢٢ی پووشپەڕ باو کراوەتەوە.
شــاری  لــە  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی 
چاالکیــی  گەڕەکانــە  لــەم  ســەقزیش، 
کەریمــاوا،  بــردووە:  بەڕێــوە  تەبلیغییــان 
بلــواری  نەشــمیالن و  تەپــەی شــافێعی، 

حافز.
هەروەها لە شــارەدێی پەســوێی پیرانشــار، 
و  بــەرز ڕاگیــرا  پووشــپەڕ  یــادی ٢٢ی 
الیەنگرانــی حیــزب چاالکیــی تەبلیغییان 

بەڕێوە برد.
هــاوکات ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبی 
لــە  ئێــران،  کوردســتانی  دێموکراتــی 
پادگانی ئەرتەشــی جەڵدیان، تیپی ١٦٤، 
هەڵکەوتوو لە ســێڕێیانی شــنۆ ـ پیرانشار 
بــە بۆنــەی ٢٢ی پووشــپەڕ، ســاڵڕۆژی 
شــەهیدانی ڤییــەن، بــە دروشمنووســین و 
نەخشــاندنی ئــااڵی کوردســتان نەفرەت و 
بێزاریی خۆیان لە ڕێژیمی ئێران دەربڕیوە.
وەک:  دروشــمی  چاالکییــەدا،  لــەو 
ژیــان"،  بــۆ  قامووســێک  "قاســملوو 
"ڕاســانەوە، دەســپێکی گەشەی سیاسی"، 
لــە ڕێبازیــدا  "بــژی ڕاســان"، "قاســملوو 
زیندووە"، "دوکتور قاســملوو وانەیەک بۆ 
خەبات و وانەیەک بۆ ڕابردوو" نوسیووە.

هاوکات ئااڵیەکی گەورەی کوردستانیان 
لە پۆلەکانی وانەوتنەوەی دەرسی نیزامی 

لەو پادگانە نەخشاندووە.

ڕێکخراوی داکۆکی لە مافی مرۆڤی کوردستان:
 تێرۆر و تێرۆریزمی دەوڵەتی مەحکوومە

ڕێکخــراوی داکۆکــی لــە مافی مرۆڤی 
٢٩هەمیــن  بەرەبــەری  لــە  کوردســتان 
ســاڵیادی تێــرۆری ناجوامێرانەی دوکتور 
عەبدولڕەحمان قاســملوو لــە ڤییەن لەالیەن 
کۆمــاری  تێرۆریســتەکانی  دیپلۆمــات 
بــاو  ڕاگەیەندراوێکــی  ئیســالمییەوە، 
کــردەوە و تێیدا ئەم کردەوە شــەرمێونانەی 

مەحکووم کرد.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:

تێرۆر و تێرۆریزمی دەوڵەتی مەحکوومە
ڕێکخــراوی داکۆکــی لــە مافی مرۆڤی 
کوردســتان پێــی وایــە داواکردنــی مافــە 

بنەڕەتییەکانی خەڵکی کورد نانێژرێت.
بــۆ  ڕۆژێکــە  پووشــپەڕ،  ٢٢ی  ڕۆژی 
مەحکــووم کردنــی تێــرۆر و تێرۆریزمــی 
دەوڵەتــی لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا. 
لــە وەها ڕۆژێکدا دوکتــور عەبدولڕەحمان 
قاســملوو ســکرتێری ئــەو کاتــی حیزبــی 

دێموکراتــی کوردســتانی ئێران، لە کاتی 
وتووێژ لەگەڵ نوێنەرانی دەوڵەتی ئێران و 
لە پشت مێزی وتوویژ لە ڤییەنی ئۆتریش 
کرایە ئامانجی کردەوەیەکی تێرۆریســتی 
و وێــڕای دوو هاوڕێــی دیکــەی شــەهید 

کرا.
ناولێنانی ئەم ڕۆژە پێشنیاری ڕێکخراوی 
داکۆکــی لــە مافــی مرۆڤی کوردســتان 
ڕابــردوودا  ســااڵنی  لــە  بەڕێوەبەرانــی  و 
بــووە، ئــەم ڕێکخــراوە بە پێداگری لەســەر 
هەڵوێســتە پێشــووەکانی خــۆی ســەبارەت 
بەتایبــەت  شــێوازەکانی  و  تێرۆریــزم  بــە 
بــۆ  هەوڵــدان  و  دەوڵەتــی  تێرۆریزمــی 
نەهێشــتنی فیزیکی و تێــرۆری تاکەکان 
و کەســایەتییەکان و دژبەرانــی دەوڵەتــی 
لە هەر شوێنێک و لە هەر کاتێکدا و بە 
هەر ئامانج و مەبەســتێک، ڕادەگەیەنێت 
کــە ئــەم کردەوانــە جێگەی پەســند نین و 

ڕەدکراوە و مەحکوومن.
ڕێکخــراوی داکۆکــی لــە مافی مرۆڤی 
کردنــی  مەحکــووم  وێــڕای  کوردســتان 
قاســملوو،  دوکتــور  تێــرۆری  دووبــارەی 
درێــژەی تێــرۆرەکان، ئێعدام یــان زیندانی 
کردنی ڕێبەران و چاالکانی کۆمەڵگەی 
بــە  کوردســتان،  مەدەنــی  و  سیاســی 
ئامانجی شــاردنەوە و ناشــتنی داواکارییە 
بنەڕەتییەکانــی گەلی کورد بە بێ پاســاو 
دەزانێت و پێداگری دەکاتەوە لەسەر دابین 
کردنــی ئــازادی و مافــە دێموکراتیــک 
و فیدراڵییەکانــی خەڵکــی ڕۆژهەاڵتــی 

کوردستان.

٢١ی پووشپەڕی ١٣٩٧، ١٢ی جوالی ٢٠١٨
ــی لــە مــافــی مرۆڤی  ــۆک ڕێــکــخــراوی داک

کوردستان

پێشمەرگەی شاخ لە پووشپەڕی زام 
پەیمانی وەفای نوێ کردەوە

دوکتــور  شــەهید  ڕێبــازی  و  یــاد 
چیاکانــی  لــە  قاســملوو  عەبدولڕەحمــان 
کوردســتان لــە ســاڵوەگەڕی تێرۆرکرانی 
بــە دەســتی دیپلۆمــات تێرۆریســتەکانی 

ڕێژیمی ئێران بەرز و بەڕێز ڕاگیرا.
هێزی پێشــمەرگە لە چیاکانی کوردستان 
بــە بەڕێوەردنــی ڕێوڕەســمێکی تایبەت بە 
٢٢ی پووشــپەڕ، ڕەســتەی " قاســملوو لە 

ڕێبازیدا زیندووە"ـیان سەلماند.
بەپێــی ڕاپۆرتــی هەواڵنێــری کوردســتان 
لــە  ڕابــردوو  ڕۆژی  شــاخ،  لــە  میدیــا 
بەرەبەرەی ٢٢ی پووشــپەڕدا، ڕێوڕەســمی 
 ،١١٥ تایبەتــی  هێــزی  پێشــمەرگەی 
لــە یەکێــک لــە بنکەکانــی ئــەو هێــزە 
لــە چیاکانــی ڕۆژهــەاڵت بــە بەشــداری 
ڕێبــازی  ڕێبوارانــی  لــە  کۆمەڵێــک 

قاسملوو بەڕێوە چوو.
ســاتێک  بــە  کۆبوونەوەکــە  ســەرەتای 
بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن لــە خوێنی پاکی 

سەرجەم شەهیدان حیزب و گەل بەتایبەتی 
شــەهیدانی ڤییەن دەســتی پێکرد و پاشان 
بەرهەمــی  پــڕ  لــە ژیانــی  کورتەیــەک 
کاک دوکتــور قاســملوو لــە الیەن کچە 

پێشمەرگەیەک خوێندرایەوە.
وتنــەوەی ســروودی "هەســتەوە دوکتۆری 
ڕێوڕەســمە  ئــەو  دیکــە  بەشــێکی  زانــا" 

پێشمەرگەیانە بوو.
بــە  ســەبارەت  قســەیەک  چەنــد  دواتــر، 
ڕێبــەرە  ئــەو  بیرمەنــدی  و  کەســایەتی 
بلیمەتــە لە الیەن "غاڵب حەبیبی" کادری 

سیاسیی هێزی تایبەت پێشکەش کرا.
هەروەهــا لە نێوئاخنــی بەرنامەکە، پارچە 
پەخشــانێک لــە وەســفی مەزنیــی ڕۆحی 

قاسملوو خوێندرایەوە. 
هەواڵنێــری کوردســتان میدیــا ڕایگەیاند 
هاوكاریــی  ناوەنــدی  ڕاگەێنــدراوی  کــە 
حیزبەكانی كوردســتانی ئێــران، بە بۆنەی 
٢٩مین ســاڵیادی تێرۆری د. قاســملوو و 

هاوڕێیانــی لــە ڤییەندا لەو ڕێوڕەســمە لە 
الیەن "ئەوین" یەکێک لە پێشمەرگەکانی 

حیزبەوە خوێندرایەوە. 
دواتــر ئاوازێکــی بەســۆزی کورمانجــی 
لەژێــر نــاوی "ســاو شــەهیدان" لەالیــەن 
شــاخ  پێشــمەرگەکانی  لــە  یەکێــک 
پێشــکەش بە ڕێڕەوانی ڕێبازی قاســملوو 

کرا.
دوا بڕگــەی کۆبوونەوەکــە، بریتی بوو لە 
پەیمــان نوێکردنەوەی پێشــمەرگەی شــاخ 
لەگــەڵ ڕێبازی قاســملوو کە بە شــێوەی 
ســیمبۆلیک و بــە چەنــد وێنــە و وتــەی 

دوکتۆر قاسملوو ڕازابوویەوە.
ئەو کۆبوونەوەیە لە ٢٩هەمین ساڵوەگەڕی 
تێرۆرکرانی ئەو ڕێبەره مەزنەی کورد بە 
دەســتی نێردراوانــی ڕێژیمــی خومەینــی 

بەڕێوە چوو.

وەزارەتی دەرەوەی ئامریکا، لە ڕاپۆرتێکدا 
چەندیــن کــردەوەی تێرۆریســتیی ڕێژیمی 
ئێرانــی لــە واڵتانــی ئورووپاییــدا ئاشــکرا 

کرد.
بەپێــی ڕاپۆرتێک کــە وەزارەتی دەرەوەی 
ئامریــکا بــاوی کردووەتــەوە، بــاس لــە 
ڕێژیمــی  تێرۆریســتییەکانی  چاالکییــە 
ئێــران لە واڵتانی ئورووپاییدا، لە ســااڵنی 

١٩٧٩ هەتا ٢٠١٨ی زایینی کراوە.
لــەو ڕاپۆرتەدا هاوتووە، کە ڕێژیمی ئێران 
مــەرگ و نەهامەتــی بــۆ خەڵکی جیهان 
هێنــاوە، ئــەو ڕێژیمــە تەنیا لــە ئورووپا بە 
کــردەوەی تێرۆریســتی گیانــی چەندیــن 
کەســی ئەســتاندووە و دەیــان کەســیش بە 
هــۆی پووچەڵکردنــەوەی بۆمبەکانی ئەو 

ڕێژیمه بە سامەت دەرچوونە.
وەزارەتی دەرەوەی ئامریکا لەو ڕاپۆرتەدا، 
ناوی ئەو واڵتانەی کە ڕێژیمی کردەوەی 
تێرۆریستیی سەرکەتوو و ناسەرکەوتووی 

تێدا ئەنجام داوە، باو کردووەتەوە.
وەزارەتی دەرەوەی ئامریکا، لە نێو کردەوە 
ئێرانــدا،  ڕێژیمــی  تێرۆریســتییەکانی 
ئامــاژەی بە تێــرۆری میکۆنۆس و ڤییەن 
کــردووە، کــە لــەو تێرۆرانــەی ڕێژیمــی 
ئێــران دوو ڕێبــەری کــورد بــە ناوەکانــی 
شــەهید دوکتــور قاســملوو و هاوڕێیانــی 
و هەروەهــا دوکتور ســادق شــەرەفکەندی 
دیپلۆمــات  دەســتی  بــە  هاوڕێیانــی،  و 
تێرۆریســتەکانی ڕێژیمــی ئێــران، لــە دوو 

واڵتی جیاوازی ئورووپاییدا تێرۆر کراون.
ڕۆژی دووشــەممە ١١ی پووشپەڕ، برایان 
هووک، بەڕێوبەری پالندانانی سیاسەتی 
وەزارەتی دەرەوەی ئامریکا، لە دانیشتنێکی 
هەواڵدەریــدا بــە ئاماژەکردن بە ســەفەری 
حەســەن ڕۆحانی، ســەرکۆماری ڕێژیمی 
ئێران بۆ سویس و ئۆتریش ڕایگەیاند:"بەو 
هاتــووە،  ڕاپۆرتەکانــدا  لــە  کــە  شــێوەیە 
حەســەن ڕۆحانی سەردانی واڵتی ئوتریش 
و ســویس دەکات و لە هەوڵی پێکهێنانی 
هــاوکاری لە نێوان واڵتانــی ئورووپایی و 

حکوومەتی ئێراندایه".
ناوبراو باسی لەوە کرد: "هاوکات سەردانی 
حەسەن ڕۆحانی بۆ ڤییەن لەم مانگەدا لە 
بەرەبەری ٢٩هەمین ساڵڤەگەڕی تێرۆری 
یەکێــک لە دژبەرانــی حکوومەتی ئێران 
لەژێر ناوی دیپلۆماسی، کە لەو تێرۆرەدا 
ڕێبــەری حیزبێکــی کــوردی و جیابیــری 
حکوومەتــی ئێــران و دوو کەســی دیکــە 

تێرۆر کراون، جێگای سەرسووڕمانە!".
٢٢ی پووشــپەڕی ســاڵی ٦٨ی هەتاوی، 
دوکتــور عەبدولڕەحمــان قاســملوو لەگەڵ 
عەبدوڵــا قادری ئــازەر و دوکتــور فــازڵ 
ڕەســووڵ لەســەر مێــزی وتووێــژ لەگــەڵ 
نوێنەرانــی حکوومەتی ئیســالمیی ئێران، 
پرســی  ئاشــتییانەی  چارەســەریی  بــۆ 
کوردســتانی ئێــران، لــە ڤییــەن پێتەختــی 

ئوتریش تێرۆر کران.

ئامریکا پەردەی لەسەر کۆمەڵێک 
کردەوەی تێرۆریستیی ڕێژیمی ئێران الدا
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ئارش ساڵح

ڕۆژهەاڵت

ئێران، سوسیالیزمی دێموکراتیک و 
خەباتی نەتەوەیەکی بندەست

لــە لێکدانــەوەی هــزر و ئەندێشــەی 
دوکتور قاســملوو، لە هەر شــوێنێک 
دەســت پــێ بکرێــت ناچــار پێویســتە 
لــە پرســیارێک دەربــاز بیــن؛ تیوریزە 
کردنی سوســیالیزمی دێموکراتیک 
چ پێوەندییەکی بە بزاڤی نەتەویەکی 
بندەســت بــۆ رزگاری و هەردووکیان 
چ پێوەندییەکیــان بــە ئێرانــەوە هەیــە 
کــە کــورد تەنیــا پــازدە لــە ســەدی 
ئــەو واڵتــە پێک دێنێت؟ ئــەم بابەتە 
دەکرێــت لە دوو گۆشــەنیگاوە لێک 
کانتێکســی  یەکەمیــان  بدرێتــەوە. 
ئــەو کاتــەی ئێــران و جیهانــە کــە 
ئەگــەر لــەم روانگەیــەوە چــاوی لــێ 
بکەیــن دەتوانیــن بڵێیــن کــە تیۆریزە 
کردنی سوســیالیزمی دێموکراتیک 
لــە الیــەن دوکتــور  بــووە  هەوڵێــک 
قاســملووەوە بــۆ ئــەوەی رێگــە نەدات 
کە گوتاری شــۆڕش و شۆڕشگێڕی 
لــە الیــەن هەندێــک بەنــاو چەپــەوە 
مودێلــە  ئــەوان  و  بکرێــت  پــاوان 
نادێموکراتیک و سەرکوتکەرەکەی 
ئاڵتێرناتیڤــی  تەنیــا  وەکــوو  خۆیــان 
بەرچــاو بــە کۆمەڵگا بناســێنن. لەم 
هەوڵــە  ئــەو  دەکرێــت  چوارچێــوەدا 
جیــاوازی  روونکردنــەوەی  وەکــوو 
و  شۆڕشــگێڕانە  هــزری  نێــوان  لــە 
جەریانێکی بەناو چەپ بێت کە هیچ 
شــوێنگەیەک نــە بــۆ دێموکراســی 
و نــە بــۆ مافــی نەتەوایەتــی قایــل 
نەبوون. ئەگەر چاو لە شێوە روانینی 
دوکتــور قاســملوو لەســەر مالکیــەت 
و بــە فەرمــی ناســینی ســێ شــێوە 
مالکیەت لە روانگەی سوسیالیزمی 
دێموکراتیکــەوە بکەین بۆمان باشــتر 
دەردەکەوێــت کــە لە راســتیدا هەوڵی 
دوکتور قاسملوو زیاتر لە هەرشتێک 
رزگار کردنــی رەوتی شۆڕشــگێڕییە 
لــە هزری چەپی زاڵی ئەو ســەردەمە 
شــتەی  بــەو  کردنەوەیــە  نزیــک  و 
کــە ئەمڕۆ لــە ئەورووپا بە سوســیال 
دێموکــرات و لــە ئامریکا بە لیبەراڵ 

دەناسرێت. 
بــەاڵم لە گۆشــەنیگایەکی ترەوە ئەم 
هەوڵــی  بــۆ  بابەتــە هەڵدەگەڕێتــەوە 
دوکتور قاسملوو بۆ هزرمەند کردنی 
بــۆ  بندەســت  نەتەویەکــی  خەباتــی 
هەســتانەوە. هەروەها کە لە وتارێکی 
قاســملوو،  "دوکتــور  نــاوی  بــە  تــر 
بزاڤــی راســیونالیزمی سیاســەت لــە 
٧١٥ی  ژمــارەی  لــە  کوردســتاندا" 

رۆژنامــەی کوردســتاندا لە بەرواری 
٢١ی دێســامبری ٢٠١٧ باســم لــێ 
کردووە، تیۆریزە کردنی سوسیالیزمی 
الیــەن  لــە  هەوڵێکــە  دێموکراتیــک 
دوکتــور قاســملووەوە بــۆ پێکهێنانــی 

سیســتمێکی واتابەخــش کــە بتوانێت 
بندەســت  نەتەویەکــی  کێشــەی 
زایتگایســتی  لەگــەڵ  لەپێوەنــدی 
ســەردەمی دنیــای مودێــڕن دووبــارە 
پێناســە بکاتــەوە. دیــارە زایتگایســت 
وشەیەکی ئاڵمانییە کە لەبەر ئەوەی 
لــە زمانەکانی تر وەکــوو ئینگلیزی 
بەرامبەرێکــی نییــە هــەر بەهەمــان 
گوزارشــت  و  دێتــەوە  بــەکار  شــێوە 
لــە رۆحــی عەســر یــان کات دەکات 
کــە لــە نێــو بــاوەڕەکان و سیســتمە 
هزرییەکانــی ئــەو عەســرە یــان کاتە 

خۆی دەردەخات. 
لــەم چوارچێــوەدا پێویســتە بگوترێت 
کــە ئەگەرچــی خەبات بــۆ رزگاری 

تــا  ژێرچەپۆکــی  لــە  نەتەوەیــەک 
روون  مەســیرێکی  زۆر  رادەیەکــی 
و ئاشــکرایە بــەاڵم ئــەو کاتــەی کە 
دێتــە ســەر کوالێتــی ئــەو خەباتــە، 
کوالێتی کەلتووری بەشــداربووانی و 
هەروەهــا ئەو مودێلــەی کە دەیەوێت 
لــە داهاتوودا بــۆ خەڵکەکەی وەدی 
بێنێــت، پێوەندییەکی زۆری بەو هزرە 
سیاســییەوە هەیــە کــە ئــەو بزاڤــە لە 

جەریانی خەباتەکەیدا هەڵیدەبژێرێت.
روون  شــێوازی  ئاشــکرایە  و  روون 
کردنــەوە و تەبیینــی ئامانجەکانــی 
خەبــات و هــزری سیاســی لــە هــەر 
بزاڤێکــدا نەتەنیــا دەتوانێــت ماهیەت 

و چیەتــی ئــەو بزاڤــە دیــار و روون 
کاریگــەری  زۆر  بەڵکــوو  بــکات 
دەبێــت لە کەیفییــەت واتە چۆنیەتی 
ئەندامەکانــی و خــودی ئەو خەباتە. 
رەوشــتی  و  سیاســی  ئادابــی  لــە 
ئەندامانــی ئــەو حیزبە یان بزاڤە بگرە 
تا چۆنیەتی رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ 
کێشــە کۆمەاڵیەتیــەکان و هەروەهــا 
لــە  ئیــدارەی کۆمەڵــگا  چۆنیەتــی 
داهاتــوودا بــە شــێوەیەکی بەرفــراوان 
لەژێــر کاریگەری هزری سیاســی و 

روونکردنەوەکەیەتی. 
کێشەی کورد لە چوارچێوەی هزری 
دوکتــور قاســملوودا پێویســتی بــەوە 
هەیــە کە لــە چوارچێوەیەکی هزری 

سیاســی پێناسە بکرێتەوە کە توانای 
ئــەوەی هەبێت یەکــەم لەگەڵ دنیای 
مودێــرن و کێشــەکانی پێوەندییەکی 
دووهــەم  و  هەبێــت  واتــاداری 
پێوەندییەکــی واتــادار لــە نێــو توخمە 
جیاوازەکانــی ئەو بزاڤــە و داهاتووی 

کوردستان پێک بێنێت. 
شــێوە  ئــەم  تــری  کاریگەرییەکــی 
روانینــە ئەوەیــە کــە لــە چوارچێوەی 

کێشــەی  سیاســییەدا  هــزرە  ئــەو 
کەلێنێکــی  ببێتــە  دەتوانێــت  کــورد 
گەشەســەندنی  بــۆ  کۆمەاڵیەتــی 
کــە  شۆڕشــگێڕانە  ئاگاییەکــی 
بتوانێت پێوەندییەکانی نێوان گەالنی 

ئێران کە لەســەر بنەمای سەردەستی 
بــە  ئــاراوە  و ژێردەســتی هاتوونەتــە 

شێوەی یەکجاری بگۆڕێت. 
بــە  قاســملوو  دوکتــور  ئەگەرچــی 
دابیــن  کــە  دەکاتــەوە  شــی  وردی 
کردنی مافی چارەی خۆنووســین بە 
ســێ شێوەی ســەربەخۆیی، فێدراڵ و 
خودموختــاری ئیمکانــی هەیە بەاڵم 
لــە راســتیدا لــە روانگــەی دوکتــور 
دەوڵەتــی  دامەزراندنــی  قاســملووەوە 
کــوردی دواییــن و یەکجــاری تریــن 
شێوەی چارەســەری کێشەی کوردە. 
بــەاڵم هــەر لــەو روانگەیــەدا ئــەوەی 
کــە گرینگــی بنەڕەتی هەیــە ئەوەیە 
کــە مافــی چــارەی خۆنووســین بــە 

دامەزراوەیی بکرێتەوە.
لــە  دامەزراوەیــی کردنــە  بــە  ئــەم   
دوو رەهەنــددا پێویســتە بخرێتــە بــەر 
رەهەنــدی  یەکــەم  رەهەنــدی  چــاو. 
دەرەکییــە واتــە ئەگــەر گەلی کورد 
بــە هــەر هۆیەکــەوە بڕیــاری دا کــە 
بمێنێتــەوە  ئێرانــدا  چوارچێــوەی  لــە 
پێویســتە وەکــوو گەلێــک هــەم لــە 
دامەزراوەکانی یاســای بنەڕەتی ئەو 

واڵتــە و هــەم لــە رێگەی دامــەزراوە 
شــێوەی  بــە  بتوانێــت  سیاســییەکان 
بــەردەوام لەو مافــەی خۆی کەڵک 
وەرگرێــت. مانــەوە لــە چوارچێــوەی 
ئێرانێکــی فێدراڵدا کاتێک دەتوانێت 

بــۆ گەلی کورد وەکــوو یەکێک لە 
شــێوازەکانی بەدەست خستنی مافی 
چــارەی خۆنووســین لەقەڵــەم بدرێــت 
کە هەم دامەزراوە یاساییەکان و هەم 
دامەزراوە سیاسییەکان گەرەنتیکەری 
بەکارهێنانی بەردەوام و یەکجارەکی 
ئــەو مافە بــن. بەکارهێنانی بەردەوام 
بــەو واتایــە کە دامەزراوەی سیاســی 
تایبــەت وەکــوو پارلەمــان و دەوڵەتی 
هەرێمــی رێگــە بەو گەلــە بدات کە 
بەڕێــوە  خــۆی  بــەردەوام کاروبــاری 
یەکجاریــش  بەکارهێنانــی  و  ببــات 
بــەو مانایــە کــە یاســای بنەڕەتــی 
کۆمەاڵیەتــی  پەیمانێکــی  وەکــوو 
گەرەنتیکــەری ئــەوە بێــت کــە ئــەو 

نەتەوەیە هەرکات کە ویستی لە ئێران 
جیا ببێتەوە یان داوای شــێوازێکی تر 
لــە یەکیەتــی لەگــەڵ گەالنی تری 
ئێران بکات؛ بــەاڵم رەهەندی دووهەم 
لــە راســتیدا پێوەنــدی بــە ناوخــۆی 

کوردستانەوە هەیە. 
دامەزراندنــی  واتــای  بــە  ئــەو 
سیســتمێکی دێموکراتیکە بە هەموو 
ئــازادی  واتــە  پێداویســتییەکانیەوە، 
یاســا،  حکوومەتــی  رادەربڕیــن، 
و  دەســەاڵت  کردنــی  دەستاودەســت 
بەرپرسایەتی یاسایی و .... گەرەنتی 
هــەر  خۆنووســینی  چــارەی  مافــی 
گەلێــک لــە رەهەنــدی دەرەکــی دا، 
پێوەندییەکــی زۆری بەوەوە هەیە کە 
تاکەکانــی ئەو گەلە تاکی ئازاد بن 
و بتوانن لە چوارچێوەی سیستمێکی 
لــە  بژیــن.  پێکــەوە  دێموکراتیکــدا 
سیســتمێکی  نەبوونــی  ئەگــەری 
ناوخــۆی ماڵــی  لــە  دێموکراتیــک 
ئــەو گەلــە، هــەر بڕیارێــک کە ئەو 
گەلــە روو بــە دەرەوە دەیــدات خاوەنی 
رەوایی نییە و ناتوانرێت وەکوو مافی 

چارەی خۆنووسین بێتە بەرچاو. 
لــە  ئاســتە  بــەم  گەیشــتن  بــۆ 
بەدامەزراوەیــی بوونی مافی چارەی 
قاســملوو  دوکتــور  خۆنووســین، 
بنەمــای  لەســەر  دەدات  هــەوڵ 
خوێندنەوەیەکــی زانســتی لــە بنەمــا 
ئابــووری- کۆمەاڵیەتییەکانــی ئــەو 
پێوەندییانەی سەردەســت و ژێردەست، 
چوارچێوەیەکی تیۆریک بەدەســتەوە 
بــدات کــە توانایــی شــکاندنی ئــەو 
پێوەندییانــەی لە ســەرهەموو ئاســتی 
قاســملوو  دوکتــور  هەبێــت.  ئێــران 
مافــی  بــە  بــاوەڕی  کــە  هــاوکات 
چارەی خۆنووسین بوو بەاڵم ئەوەشی 
گەلــی  کێشــەی  کــە  نەدەشــاردەوە 
کــورد لــە ئێرانــدا و لــە چوارچێوەی 
راستییەکانی ئەو کۆمەڵگایە دەبێت 
چارەســەر بکرێت؛ واتە ئەوەی کە بە 
نــاوی "مومکێنــات" ناوی لێ دەبات 
سیاســی  کۆمەڵــگای  لــە  بریتییــە 

ئێران.

تیۆریــزە کردنــی سوســیالیزمی دێموکراتیک هەوڵێکە لە الیەن دوکتور قاســملووەوە بۆ 
پێکهێنانــی سیســتمێکی واتابەخــش کــە بتوانێت کێشــەی نەتەویەکی بندەســت لەپێوەندی 

لەگەڵ زایتگایستی سەردەمی دنیای مودێڕن دووبارە پێناسە بکاتەوە.

ئەگەرچــی دوکتــور قاســملوو بــە وردی شــی دەکاتــەوە کــە دابیــن کردنی مافــی چارەی 
خۆنووســین بە ســێ شــێوەی ســەربەخۆیی، فێدراڵ و خودموختاری ئیمکانی هەیە بەاڵم لە 
راســتیدا لە روانگەی دوکتور قاســملووەوە دامەزراندنی دەوڵەتی کوردی دوایین و یەکجاری 

ترین شێوەی چارەسەری کێشەی کوردە.
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دوکتور قاسملوو

ئێران

تێرۆریزم لە روانگەی جیاوازەوه 
بــۆ ســەر ژیانــی  تێرۆریــزم، هێــرش 
بــێ  خەڵکــی  ئازادیــی  و  مــرۆڤ 
تاوانــە کە لە شــەڕی نێــوان تێرۆریزم 
و دژبەرەکانیانــدا بەشــدار نیــن. لــە 
واڵتانــی رۆژئاواییــدا تەقاندنــەوە یان 
دانانی بۆمب لە شوێنە گشتییەکان، 
بارمتەگرتنــی خەڵــک و ڕفاندنــی 
بــە کردەوەیەکــی دزێــوی  فرۆکــە، 
هەرچەنــدە  ناودەبردرێــن.  تێــرۆر 
ڕواڵەتەکانــی دیکــەی ئــەم دیاردەیە 
لەوانــە زیاتــرن و دەزگا ڕاگەیاندنــە 
ناویــان  رۆژئاوایــی  گشــتییەکانی 

نابەن و خۆی لێدەبوێرن.
چەنــد  باســەدا  لــەو  بــدەن  ڕێــگا 

پرسارێک بکەین.
دەوڵەتێــک  کێیــە؟  تێرۆریســت 
کــە بەنــاوی پاراســتنی ئەمنیەتــی 
نەتەوەیی، خەڵکەکەی پەرێشان دەکا 
تێرۆریســتە؟ ئاخۆ ئەم دیاردەیە تەنیا 
گرفتــی واڵتانــی جیهانــی ســێهەمە 
بەســەریاندا  دیکتاتــۆرەکان  کــە 
حاکمــن؟ ئایا ئەمــە تەنیا تایبەت بە 
واڵتی جیهانی سێهەمە؟ ئایا وشەی 
" تێرۆریســت" بۆ دژبەرێکی سیاسی 
دەبــێ کــە کردەوەیەکی تێروریســتی 
ئازادییــە  کــە  دەکا  دەوڵــەت  دژی 
دەســتەبەرکراوەکانی  مەدەنییــە 

قانوونی بنەڕەتی پێشێل دەکا؟
ئازادیــی  بزوتنــەوەی  لەمــەڕ  ئــەی 
نەتەوەیــی کــە بــە نــاوی ئــازادی و 
ســەربەخۆیی، تێرۆریــزم هەڵدەبژێــرێ 

چی دەگوترێ؟
ئــەی ئــەو واڵتــەی کــە واڵتێکــی 
زەبــری  بــە  و  دەکا  داگیــر  دیکــە 
تێــرۆر، قانوونەکانــی خــۆی بەســەر 

خەڵکەکەدا دەسەپێنی؟
و  تــرس  لەگــەڵ  خەڵکێــک  ئــەی 
تۆقاندنــدا بەروەڕوو دەبن لەبەر ئەوەی 
کە دژی ڕاسیزم و گوشاری گرووپە 
خەبــات  ناقانوونییــەکان  و  قانونــی 

دەکەن؟
ئەو گروپانە کەسانێکن کە بە دوای 
مەبەســتی خۆیانەوەن کــە خوازیاری 
ئازادیــی  سیاســەت،  گۆڕینــی 
جینایەتــکاران و ئەســتاندنی پووڵــی 

زۆرەملین.
بەراستی کێ تێرۆریستە؟

ئایــا رەشــەکانی ئافریقــای باشــوور 
رەگەزیــی"  هەاڵواردنــی  دژی  کــە 
لــە واڵتەکــەی خۆیانــدا  ئاپارتایــد" 
یــان  تێرۆریســتن؟  دەکــەن  خەبــات 
جیــاوازی  کــە  ســپییەکان  رێژیمــی 

رەگەزی دادەسەپێنن؟
ئایــا خەڵکــی کــورد کــە چەکــی 
هەڵگرتــووە و شــەڕێکی عاداڵنــە بۆ 
پاراســتنی پێناســەی نەتەوەیی خۆی 
خومەینــی  یــان  تێرۆریســتە؟  دەکا 
تێرۆریســتە کە لە ٧ ساڵی ڕابردوودا 
لــە  کوردســتانی  شــاروگوندەکانی 
ئێرانــدا وێــران کــردووە و بــە کۆمەڵ 

خەڵکی قەاڵچۆ کردووە؟٢
ئایــا حکوومەتی ئانکارا تێرۆریســتە 
کە بە گوشــاری وەحشــیانەی کە لە 
تورکیەدا بەســەر کوردیدا ســەپاندووە 
خەریکــی  ئێســتا  و  نییــە  قانــع 
بێدیفاعــی  حەشــیمەتی  بۆمبارانــی 

کورد لە عێراقە؟
ئایــا دەوڵەتی قانوونیــی نیکاراگۆئە 
کــە یارمەتــی بــە پێکــەوە ژیــان و 
ئاشــتی لــەو واڵتــە دەکا تێرۆریســتە 
یــان کۆنتــراکان کــە یارمەتیــی بــە 
لێشــاو و پشــتیوانیی رەیگانیــان لــە 

پشتە تێرۆریستن؟
ئەگەر تێرۆریزم بە مانای هێرش بردن 
بــۆ ســەر ژیانــی ئازادانــەی خەڵکی 
بێتاوان بێ، لەو حاڵەتەدا هەر کەسێ 
کارێکــی ئەوتــۆ بــکا دەبــێ وەکــوو 
تیرۆریســت سەرنجی بدرێتێ، چ ئەو 
کەســە تاک بێت یــان رێکخراوە یان 

دەوڵەت.

بنەمــا  بــە  دەبــێ  پێناســەیە  ئــەو 
دابنــدرێ ئــەوەش لەگــەڵ روانگــەی 
تەنیــا  کــە  رۆژئاواییــدا  واڵتانــی 
تێرۆریــزم  کارتێکەرییەکانــی  لــە 
دەکۆڵنەوە، یەک ناگرێتەوە. رۆژئاوا 
تێــرۆر  لــە هۆیەکانــی  نــادا  هــەوڵ 
بکۆڵێتــەوە پێویســتە ئــەو هۆیانــە بۆ 
کەسێک کە خوازیاری بنەبڕکردنی 

تێرۆریزمە، ڕوون بن.
چەکــی  تێرۆریــزم  کــە  گوتــراوە 

بێبەشانە
کــە  بکــرێ  زیــاد  ئــەوەش  دەبــی 
تێرۆریــزم رێگەی ئەو کەســانەیە کە 
رەنگــە بیانەوێ تەنانــەت لە بەرانبەر 
دیکتاتــۆری  گوشــار،  بێعەداڵەتــی، 
هەبــێ.  دژکردەوەیــان  ڕاســیزمدا  و 
ئــەم هۆکارانــە کــە بنەبــڕ بکرێــن، 
تێرۆریســتەکان تەریــک دەکــەون و 
بە خێرایی مەترســییەکەیان کۆتایی 

پێدێ.
ئەگەر ویســتە قانونییەکانی خەڵک 
دابیــن بکرێــن و بێعداڵەتــی نەمێنێ، 
تێرۆریســتان  کردەوەکانــی  هەمــوو 
مەحکــووم  بەریــن،  شــێوەیەکی  بــە 
تێرۆریســتەکان  چونکــە  دەکرێــن. 
خۆیــان  تیرۆریســتییەکانی  کــردەوە 
سیاســییە  ویســتە  ئیددیعــای  بــە 

قانونییەکان دەڕازێننەوە.
خۆشــە  پێیــان  رۆژئــاوا  واڵتانــی 
خەباتــی  و  نەتەوەیــی  بزوتنــەوەی 
کاری  لەگــەڵ  چەکــداری 
تێرۆریستیدا تێکەڵ بکرێ، وێدەچێ 
تێرۆریــزم لەگــەڵ کــردەوەی زۆر لــە 
دەوڵەتەکانــدا رێــک بکەوێ، ئەگەر 

نەبێ رێک بخرێ.
نموونــەی ئەو واڵتانە زۆرن کە لەبەر 
بــۆ  بــە تێرۆریــزم  پێویســتی خۆیــان 
پەسند کردنی سیاسەتی تێرۆریستی، 
بە شــێوەی ئاســایی خۆیــان بە دژی 
تێرۆریســت نــاو دەبــەن کــە ئافریقای 

باشوور، شیلی و ئێران لەو ریزەدان.
دەکــەن  داوا  رەشــەکان  کاتــێ 
ئاپارتاید نەمێنێ، ئەوان رەشــەکان بە 
تێرۆریســت دەزانن، فەلەســتینییەکان 
دەکــەن  خۆیــان  واڵتــی  داوای 
.خەڵکــی شــیلی دژی دیکتاتۆرییە 
و ئێرانییەکان دیکتاتۆریی ئاخوندی 
رەت دەکەنــەوە. حیزبــی دێموکراتــی 
ناچارکــراوە  ئێــران،  کوردســتانی 
دژی  ڕابــردوودا  ســاڵی  حــەوت  لــە 

رێژیمی خومەینی دەســت بۆ خەباتی 
خەباتــە  ئــەو  بــەرێ.  چەکــداری 
هەرگیــز بەرەو تێرۆریزم نەکشــاوە. بە 
پێچەوانــە یارمەتیی کردووە بە ئازاد 
کردنــی ژمارەیەک بارمتەگیراو کە 

حەوت کەسیان فەرانسەوی بوون.
بزوتنەوە نێونەتەوەییەکانی جیهان بەو 
شێوەیە هەڵسوکەوت دەکەن ئەو شێوە 
هەڵســوکەوتە ناکەوێتــە نێو گێژاوی 

تێرۆریزمەوە.
بە پێی پرەنسیپ، ئێمە تێرۆریزم رەت 
دەکەینــەوە. چونکــە پێمــان وایە ئەو 
بنەمایــە، ئازادی کەرامەتی مرۆڤ 
دەستەبەر دەکا. هەروەها لە ڕوانگەی 
سیاسییەوە، لە درێژخایەندا تیرۆریزم، 
پرەستیژی بزوتنەوە لە بەین دەبا و لە 
نێوخۆوە وێرانی دەکا. هەڵســەنگاندن 
نەگونجــاوی  کردنــی  پێناســە  و 
واڵتانــی رۆژئاوا لە تێرۆریزم، خەبات 

دژی ئەو دیاردەیە ئەستەم دەکا.
دژی  تێرۆریســتییەکان  کــردەوە 
مەبەســتی  رۆژئــاوا  واڵتانــی 
جۆراجۆری لە پشــتە. تیرۆریستەکان 
بــە  پێویســتیان  ئامانجەکانیــان  بــۆ 
بــە  دەیانــەوێ  هەیــە.  پروپاگەنــدە 
ناتــەواوی دوژمنەکانیــان روحییــەی 

مەعنەویی هێزەکانیان پتەو بکەن.
چاالکیــە  دەیانەوێــت  ئــەوان 
ئاســاییەکانی دەوڵەتی دژبەر لە کار 
بخەن و هەوڵدەدن دەوڵەت پێوانەگەلی 
دنەدانــی  بەمەبەســتی  نائاســایی 

نارەزایەتیی گشتی بخاتەگەڕ.
رۆژئــاوا  راگەیاندنــە گشــتییەکانی 
دەکەونــە داوێکــەوە کــە تێرۆریســتان 

بۆیان دادەنێنەوە.
چاالکییــە  حاڵەتــەدا  لــەو 
بەربــاوی  بــە  تێرۆریســتییەکان 
ئاگاداریــی  بــە  و  باودەکرێنــەوە 
خەباتــی  ڕادەگەیەندرێــن  خەڵــک 
بزووتنەوەی دێموکراتیک بۆ ئازادی 
و مافەکانی مرۆڤ لە بیر دەکرێ.
تەنیــا  کــە  ئیســالمی  جیهــادی 
دەســکرد  تاقمێکــی  نوێنەرایەتیــی 
هەیــە  جیهــان  لــە  ناوبانگــی  دەکا 
 ٢٠ داخــوازی  و  ویســت  بــەاڵم 
میلیــۆن کــورد لــە بازنەی سیاســیدا 
ئــەو  ئایــا  دەناســرێ.  دژواری  بــە 
نەگونجاوییە و بێقەوارەییە، بزووتنەوە 
دێموکراتیکــەکان هان نادا بۆ ئەوەی 
پەنــا بۆ کردەوەی تێرۆریســتی بەرن، 

تاکوو دەنگیان ببیسترێ.
دێموکراســییەکانی رۆژئاوا ناتەواون 
ناتەواوییــە  لــەو  تێروریســتەکان  و 
کەڵــک وەردەگــرن بــەاڵم هــەر لــەو 
کاتەدا دێموکراســی دوژمنی ژمارە 
یەکــی تێرۆریزمە. لەو شــوێنەی کە 
دێموکراســی هەیــە، تێرۆریزم گەشــە 
ناکا. تێرۆریزم بە ئاشکرا لە دەرەوەڕا 

دێ.
ئازادییــەکان  کــە  واڵتانــەی  لــەو 
پێشــێل دەکرێــن، دیکتاتــۆری هەیە، 
هەاڵواردنــی  هەیــە،  عداڵەتــی  بــێ 
ئایینــی و ئیتنیکــی هەیــە، گرفتــە 
سیاسییەکان پەرە دەگرن. بەرتەسک 
کردنەوەی دێموکراســی زیاترین زیان 
رۆژئاواییــەکان  دێموکراســیی  بــە 

دەگەیەنێ.
ئــازاد کردنــی بــە بارمتەگیراوێــک 
ئیمتیازێکــە کە لــە هەڵبژاردنەکاندا 

کەڵکی لێوەردەگیرێ.
ئیمتیــازی  لــە  تێرۆریســتەکان 
رکەبەری سیاســی کەڵک وەردەگرن 
و ویســتەکانیان پــەرە پێــدەدن. دەبــێ 
لــە بیرمــان بێت کــە بەبارمتەگرتنی 
ئەمریکاییــەکان لە ١٩٨٠ی زایینی 
لە الیەن خومەینییەوە، لە هەڵبژاردنی 
سەرکۆماری ئامریکا، شوێنی خستە 

سەر سیاسەتی ئامریکاییەکان.
تێرویســتەکان ئامانجیــان ئەوەیــە کە 
دێموکراسییەکان لەق بکەن، لە ناوەوە 
بنکۆڵیــان بکــەن و گرفتــەکان بەرەو 
رۆژئــاوا بنێرن بۆ ئەوەی واڵتەکانیان 
وێــران بکــەن، بەرتەســک کردنەوەی 
دێموکراســی بە مانای یارمەتیدان و 

الیەنگریکردن لە تێرۆرە.
دەکــرێ  چــۆن  هەلومەرجــەدا  لــەو 

کۆتایی بە تێرۆر بێنین؟
مرۆڤ دەبێ ئاگاداری ئەو راستییە 
بێ کە تێرۆریزم بە شەوێک کۆتایی 

پێنایە و لە نێوناچێ.!
زۆر  پروپاگەندەیەکــی  وەڕێخســتنی 
بــۆ بەبارمتەگیــراوان کەڵکــی نییــە 

چــون ئــەوە ڕاســت ئــەو شــتەیە کــە 
تێرۆریســتان دەیانهــەوێ. ڕووخاندنی 
دەوڵــەت ئەگــەر نــا دەوڵــەت دەکەنــە 

بارمتەی بارمتەکان.
گشــتی  ڕای  ئاگادارکردنــەوەی 
مانــای  بەبارمتەگیــراوان،  لەمــەڕ 
ســەرەکی  وتارێکــی  نوســینی 
دان  نییــە"  چاپەمەنییەکانــدا  لــە 
بارمتــەکان  لەمــەڕ  بەخۆداگرتــن" 
رەنگە زیاتر یارمەتی بە ئازادکردنیان 

بکا.
بــەاڵم  وەالبنــرێ،  نابــێ  وتووێــژ 
قەبووڵــی وتووێژ بەمانای چۆکدانان 
بــۆ ویســتەکانیان نییە. نابــێ لە بیر 
بکرێــت کە ملکەچ بوون بۆ ویســتە 
رێگــە  تێرۆریســتان  ناقانونییەکانــی 
دەکاتەوە بۆ ئــەوەی داخوازییەکانیان 

رێکوپێکتر و زیاتر بکەن.
زۆر گرینگە کە لەگەڵ تێرۆریستی 
ڕاســتەقینە وتووێــژ بکرێ نەک ئەو 
کەسانەی کە بۆ چاندنی بۆمبەکان 
و بارمتەگرتــن و رفانــدن کەڵکیــان 

لێوەردەگیرێ.
خاڵــی وتووێــژ لەگــەڵ حیزبوڵــای 
لوبنــان چییــە؟ لــە حاڵێکــدا هەمــوو 
دەزانــن کــە ئەمانــە درووســتکراوی 
تارانــن. دەبێ ســەرەنجام نوێنەرایەتی 

راستەقینە بۆ وتووێژ بدۆزرێتەوە.
خومەینــی پــارەی دەوێــت بــۆ ئەوەی 
لەگــەڵ عێــراق درێــژە بە شــەڕ بدات 
بــەرەو  ئێــران  ئابووریــی  ئــەوەی  بــۆ 
قەیــران دەچــێ خاڵــی ســەرەکی لــە 
و  فەرانســە  نێــوان  وتووێژەکانــی 
کۆمــاری ئیســالمیدا، پێوەنــدی بــە 
هەیــە کــە  قــەرزەوە  میلیــارد دۆالر 
شــیرکەتی  بــە  ڕابــردوو  رێژیمــی 

ئۆیرۆدیفی دابوو.
ئیســالمی  کۆمــاری  نوێنەرانــی 
لــە  کــەس  حــەوت  لەســەر  وتووێــژ 
دەســت  لــە  کــە  گیــراوان  بارمتــە 
حیزبوڵای لوبنانــدان رەت دەکەنەوە. 
هەمــوو دەزانن کە چارەنوســی ئەوان 

پەیوەندی بە ویســتی ئایەتوڵاکانەوە 
هەیــە گرووپەکانــی دیکــە ســەر بــە 
دیکــەن  ناســراوی  دەوڵەتگەلێکــی 
شــەڕ کــردن لەگــەڵ ئــەو واڵتانــەی 
کە پشتیوانی لە تێرۆر دەکا پێویستە 
ئــەو واڵتانــە  لێنەکــرێ  چاوپۆشــی 
دەبــێ خۆیــان بگلێندرێنــە نێو ترس و 

خۆفەوە.
هەمــوو واڵتــان دەبــێ دژی تێرۆریزم 
هــاوکاری بکــەن ئــەوەش تایبەت بە 
ناتــۆ و EEC نییە لە ماوەی ٤٤٤ 
رۆژدا کــە بارمتە ئامریکاییەکان لە 
ئێران بوون چەند واڵتێکی ئورووپایی 
ئێرانــدا  لەگــەڵ  باشــیان  پێوەنــدی 

هێشتەوە.
ئامریکاییەکانــدا  نەبوونــی  لــە 
قازانجــی  ئورووپایــی  دەوڵەتانــی 
رێژیمــی  لــە  باشــیان  بازرگانــی 

خومەینی دەست کەوت.
چەنــد مانگ چەند فەرانســەوی لە 
دەســت ئێرانییەکاندا لــە لوبنان بوون، 
پروپاگەنــدەی  گوشــاری  فەڕانســە 

لەمەڕ بارمتەکان تەجرووبە کرد.
هاوکارانــی ئــی ئــی ســی فەرانســە 
وەکوو ئینگلیســتان و ئاڵمان ئێستاش 
بەهێزیــان  زۆر  ئابــووری  پێوەنــدی 
لەگــەڵ ئێــران هەیە ئەوان پشــتیوانی 
لــە رێژیمێک دەکەن کە تێرۆریزمی 
دەوڵەتــی  دۆکتۆرینــی  وەکــوو 

هەڵبژاردووە.
تێــرۆر  دژی  لــە  هاوپەیوەنــدی 
ببێتــە  و  بــێ  کارامەتــر  دەبــێ 
نەنەتیــا  نێونەتەوەیــی  دیاردەیەکــی 
واڵتانــی رۆژئاوایــی بەڵکــو واڵتانی 
جیهانــی  بەتایبەتــی  سوسیالیســتی 

سێهەمیش بگرێتەوە.
ئەو تئۆرییە کە ئیدعا دەکا جیهانی 
ســێهەم تێرۆریــزم دروســت دەکا دەبێ 

وەالبنرێ.
کارێکــی  تیــرۆر  دژی  خەبــات 
پێویســتە، بــێ جیــاوازی و لــە هــەر 

جێیەکەوە کە سەرچاوە بگرێت.
ژیرانەیــە کە تێرۆریزمــی عەرەبەکان 
دەخەنــە  بێتاوانــەکان  ژیانــی  کــە 
مەترســییەوە بــێ ڕارایــی و بــەوردی 
مەحکــووم بکــرێ. هێــرش بــۆ ســەر 
لــە  جوولەکــەکان  ســێناگۆگی 
کــەس   ٢٤ تێیــدا  کــە  ئێســتامبۆل 
و  دەکــرێ  مەحکــووم  کــوژراون 
دژی  کردەوەیــە  ئــەو  دەگوتــرێ 
ئازادیــی ئایینیــە بەاڵم بۆچی هێرش 
بــۆ ســەر کــوردی عێــراق مەحکووم 
ناکــرێ؟ ئــەم هێرشــە دەبێتــە هــۆی 

مەرگی سەدان کەسی مەدەنی.
رۆژئــاوا  واڵتانــی  هاوکوفەکانــی 
کــردەوە تێرۆریســتییەکان مەحکــووم 
کــە  گونجــاوە  زۆر  بــەاڵم  دەکــەن 
ڕاراییەکانیــان لەمــەڕ ئەو هەنگاوانە 
رەگەزپەرەســتی  رێژیمــی  دژی 

ئەفریقای باشوور وەبەرچاوبگیرێ.
کاتــی ئــەوە هاتــووە ئــەو جیــاوازی 
دانانــە کۆتایــی پــێ بێــت. کــە لــەم 
جیهانەدا بەشــێک لە خەڵک وەکوو 
ســێ  یــان  دوو  دەرجــە  هاوواڵتیــی 
چاویــان لێ بکــرێ و ]وادەرکەوێت[ 
کــە ژیانیان ئــەو بایەخــەی نییە کە 
هاوواڵتییانــی واڵتانــی پێشــکەوتوو 
و  ئەخالقــی  پشــتیوانی  هەیانــە. 
سیاسی لە بزوتنەوەی ئەو خەڵکانەی 
کە پەنا بردن بۆ تێرۆر رەت دەکەنەوە، 
رێگەیەکــی دیکــە بۆ خەبــات دژی 

تێرۆریزمە.

١: ئەو نوســراوەیە بۆ کۆنفرانســی تێرۆر و رەوشــتی مرۆڤانە نوسراوە ئەو کۆنفرانسە لە ١٦ 
/١٩٨٦/٩ لە پاریس بەرێوەچووە.

٢: هۆکاری ئەوەی لێرەدا نوسراوە ٧ ساڵە کە خومینی کوردستان قواڵچۆ دەکات ئەوەیە کە 
کاتی نوسینی ئەو وتارە ٧ ساڵ بەسەر دەسەاڵتداری کۆماری ئیسالمی دا تێپەریوە.

وەرگێڕ لە فەڕانسەوییەوە بۆ کوردی: حەسەن ئەیووبزادە



ئابووریژمارە ٧٢٩، ٢٢ی پووشپەڕی ٦١٣٩٧

د.ئیدریس ئەحمەدی

سێ قۆناغ لە فکری سوسیالیستی قاسملوودا
نووســینی  لــە  چــۆن  وەک  هــەر 
مێژووی فەلسەفەدا ژیانی هێندێک 
فەیلەسوفی بەرجەستە دابەش دەکرێ 
بە سەر دوو قۆناغی سەرەکیدا، واتە 
قۆناغــی  و  گەنجییەتــی  قۆناغــی 
پــاش گەنجییەتــی، دەکــرێ هەمــان 
جیــاکاری لەمــەڕ ژیانی سیاســی و 
قاســملوودا  ڕووناکبیــری  گەشــەی 
بکەین؛ هەڵبەت کە ئەگەڕێتەوە سەر 
مەســەلەی سوسیالیزم الی قاسملوو، 
کــە بابەتــی ســەرەکی ئــەم وتارەیــە، 
دەکــرێ باس لە ســێ قۆناغ بکەین: 
قۆناغــی یەکەم، سۆسیالیســتبوونی 
قاسملوو بوو لە فۆرمی مارکسیزمدا. 
قۆناغــی دووهــەم، کە لە نووســینی 
"کورتە باســێک لە سەر سوسیالیزم" 
لە سەرەتای دەیەی ١٩٨٠ بە ڕوونی 
دەردەکەوێ، لە شکڵی سوسیالیزمی 
دێموکراتیکدا بوو. قۆناغی ســێهەم، 
کــە دەگەڕێتــەوە بــۆ کۆتاییەکانــی 
بڵێیــن  دەکــرێ   ،١٩٨٠ دەیــەی 
سوســیالیزمی  ئاوێتەکردنــی 
دێموکراتیک و سوسیال دێموکراسی 

بوو.
قاسملووی گەنج 

لــە  وەک  گەنــج،  قاســملووی 
دەردەکــەوێ،  دوکتوراکەیــدا  تێــزی 
هەمیــش  و  مارکسیســت  هــەم 
هاوشــێوەی  بــوو.  ســەربەخۆییخواز 
خوازیــاری  ژێــکاف،  کۆمەڵــەی 
یەکسەرخســتنەوەی  و  ســەربەخۆیی 
هــەر چوار پارچەی کوردســتان بوو؛ 
بــوو  کــە چــۆن  پرســیارە،  جێــگای 
قاســملوو لــەو قۆناغەدا، هــەم پابەند 
بوو بە ســەربەخۆییخوازی کۆمەڵەی 
ژێــکاف، هەمیش مارکسیســت بوو، 
ژێــکاف  کۆمەڵــەی  کاتێکــدا  لــە 
وێدەچێ زۆرتر ڕێکخراوێکی لیبڕاڵ 
دێموکــرات بووبــێ. هەرچەنــد ئــەوە 
دەبێ بکرێ بە بابەتی لێکەوڵینەوەی 
جیــددی، بــەاڵم وێدەچــێ بارودۆخی 
پــاش  تایبــەت  بــە  نێودەوڵەتــی، 
کۆتایــی شــەڕی دووهەمی جیهانی 
و لەنێوچوونــی کۆماری کوردســتان 
و دواتریش بەرپابوونی شــەڕی ســارد 
ژیــان  بەســەربردنی  گومــان  بــێ  و 
دەوری  ئەورووپــا،  خۆرهەاڵتــی  لــە 
بیــری  ئاوێتەکردنــی  لــە  هەبووبــێ 
ســەربەخۆییخوازی و مارکسیزم الی 

قاسملووی گەنج. 
ســۆڤیەت  یەکیەتــی  ئەوەیکــە 
پشــتیوانی لــە کۆماری کوردســتان 
و  ئەمریــکا  هــاوکات کــە  دەکــرد، 
ئێرانیــان  دەوڵەتــی  پشــتی  بریتانیــا 
بــێ  نابــێ  گومــان  بــێ  گرتبــوو، 
بانــدۆڕ بووبــێ لــە ســەر ئــەو نەســڵە 
لــە ڕووناکبیــر و چاالکانی سیاســی 
کورد لە کوردستانی ئێران کە دوای 
کوردســتان  کۆمــاری  لەنێوچوونــی 
چ لــە حیزبــی دێموکــرات و چ لــە 
دەرەوەی ئــەو حیزبــەدا لــە سیاســەتی 
ئــەم  دەگێــڕا.  دەوریــان  کوردیــدا 

ڕاستییە قاسملوویش دەگرێتەوە.
 بەاڵم هەروها لە ئاست نێودەوڵەتیدا، 
هەوڵــی  ســۆڤیەت  یەکیەتــی 
باوکردنەوەی بیری شۆڕشــگێڕی و 
ناڕاستەوخۆ بیری ڕزگاری نەتەوەیی 
دەدا، هەرچەنــد لــە فۆڕمــی تایبەت 
بە خۆیــدا. لەبەرانبەردا، ئەمریکا بۆ 
بەرپەرچدانەوەی بیری کۆمۆنیستی، 
لە زۆر شــوێنی جیهــان هاوپەیەمانی 
ڕێژیمی ڕاســتی ســەرەڕۆی دەکرد. 
ئەمریکا هاوپەیمانی ســەرەکی ئێران 
بــوو، هەروەهــا هاوپەیمانــی نزیکــی 
بــوو. بریتانیــا و ئەمریــکا  تورکیــە 
تاکــوو کودەتــای ١٩٥٨ لــە عێــراق، 
پاڵپشــتی حکومەتی عێراقیش بوون. 
بــە  ڕۆژئــاوا،  واڵتانــی  کەوابــوو، 
تایبــەت ئەمریــکا، هاوپەیمانی ســێ 

دەوڵەتــی دوژمنــی کورد بــوون. بەو 
پێیــە، وەک مەســەلەیەکی ئاســایی 
دێتە بەرچاو کە ناسیۆنالیستی کورد 
لە ســەردەمی شەڕی ســارددا، زۆرتر 
هــەوڵ بــدەن ناســیۆنالیزمی کورد لە 
بگونجێنــن.  چەپــدا  فکــری  گــەڵ 
گومــان  بــێ  دیکــە  فاکتەرێکــی 
ئــەوە بوو کە ئوپۆزیســیۆن لــە ئێران، 
عێــراق و تورکیــە لەژێــر هێژمۆنــی 
بــوون؛  لێنێنیزمــدا  مارکســیزم- 
هەڵبــەت وێدەچــی بەهــاری پــراگ 
لــە ســاڵی ١٩٦٨، واتــە کاتێک کە 
یەکیەتی ســۆڤییەت بە داگیرکردنی 

چیکۆســلۆڤاکیا پێشی بە پڕۆسەی 
رێفــۆرم و ســەربەخۆیی سیاســی لەو 
واڵتــەدا گــرت، بانــدۆڕی بەرچاوی 
لەســەر دوکتــور قاســملوو هەبووبێ. 
ئــەو کات دوکتــور قاســملوو دژ بەو 
داگیرکارییەی ســۆڤییەت ڕاوەســتا. 
لــە  ئەوەیکــە  هــۆی  بــووە  ئەمــەش 

کاری زانکۆ دوور بخرێتەوە و دواجار 
ناچــار بــێ بگەڕێتــەوە بــۆ پاریــس. 
لەوێــش دوکتــور قاســملوو زۆرتــر لە 
گــەڵ سوسیالیســتەکانی ڕۆژئاوا بە 
مارکسیســت و سۆســیال دێموکراتەوە 
نزیــک دەبێتــەوە. کەوابــوو، دەکــرێ 

دوورکەوتنــەوەی  ســەرەتای  بڵێیــن 
دوکتــور قاســملوو لــە سوســیالیزم لە 
شــکڵی مارکسیســتیدا لــە کۆتایی 

دەیەی ١٩٦٠ دەست پێ دەکا.

پاش قۆناغی گەنجییەتی 
لــە قۆناغــی دووهەمــدا لــە ژیانــی 
ڕەنگبــێ  کــە  قاســملوو،  دوکتــور 
دەیــەی  ســەرەتای  بــۆ  بگەڕێتــەوە 
١٩٧٠ بــەاڵم بــە ڕوونــی لــە کاتــی 
بەدەســتەوەگرتنی رێبەرایەتی حیزبی 
دێموکــرات دوای کۆنگرەی ســێ لە 
ســاڵی ١٩٧٣دا دەردەکەوێ، دەبینین 
گۆڕانــی  دێموکــرات  حیزبــی  کــە 
ڕێکخراوەیــی  و  سیاســی  بنەڕەتــی 
بەســەردا دێ. زێدەڕوییمان نەکردووە 
حیزبــی  رێنێسانســی  بڵێیــن  ئەگــەر 
تاکــوو  کاتــەوە  لــەو  دێموکــرات 
کۆنگــرەی ١٦، بەرهەمــی قاســملوو 

بوو. 
 لــەم قۆناغــەدا، حیزبــی دێموکــرات 
خــۆی لــە مارکســیزم بەو شــێوەیەی 

کــە لە ڕۆژهەاڵتی ناوینــدا باو بوو، 
یان با بڵێین مارکسیزم- لێنێنیزم، جیا 
دەکاتــەوە. ئەمە زۆرتر لە سیاســەتی 
نیســبەت  بــە  دێموکــرات  حیزبــی 
ڕێکخراوی دیکە، بە تایبەت حیزبی 
تــودەی ئێران، هەروەها لە سیاســەتی 
ئاســت  لــە  دێموکــرات  حیزبــی 
کوردســتان، ناوچەیــی و نێودەوڵەتیدا 
دەردەکەوێ تاکوو ئەوەی لە دەقێکی 

فکری دیاریکراودا دەربڕابێ.
هێنانــەدەری حیزبی دێموکرات لەژێر 
بانــدۆڕی حیزبی تــوودە زۆرتر وەک 
مەســەلەیەکی ڕێکخراوەیــی چــاوی 

لێ دەکرێ، لە کاتێکدا پێشــمەرجی 
بــە  ئــەو ســەربەخۆییە رێکخراوەییــە 
نیسبەت حیزبی توودەوە، سەربەخۆیی 

فکری بوو. 
لە الیەکی دیکەوە، لە سااڵنی دوایدا 
گوتراوە کە پەسەندکردنی بیرۆکەی 
خودموختاری لە حیزبی دێموکراتدا، 

لەژێــر بانــدۆڕی فکــر و رێکخراوی 
چەپــی ئێرانیدا بــووە. بەو پێیە، دەبوا 
ڕەدکردنــەوەی مارکســیزم- لێنێنیــزم 
لەالیەن دوکتور قاسملووەوە و هەروەها 
ســەلماندنی ســەربەخۆیی بە نیسبەت 
حیزبــی تــوودە، کارتێکــەری لەســەر 

هەبایــە  خودموختاریــش  مەســەلەی 
کــە وا نەبــوو؛ بــە پێچەوانە، هەوڵدان 
بــۆ وەدیهێنانی دێموکراســی لە ئێران 
خودموختــاری،  پێشــمەرجی  وەک 
بەدەســتەوەگرتنی  کاتــی  لــە 
ڕێبەرایەتــی حیزبــی دێموکراتــەوە لە 
الیــەن دوکتــور قاســملووەوە لــە پــاش 
کۆنگرەی ســێهەم، کــرا بە ئامانجی 
ســتراتێژیک و ســەرەکی ئەو حیزبە. 
راســتییەکەی، لــە وتارێکی دوکتور 
خودموختــاری  لەمــەڕ  قاســملوو 
بــاو  "تێکۆشــەر"  لــە  دواتــر  کــە 
بووەتــەوە، بە ڕوونــی دەردەکەوێ کە 
بارودۆخی جیوسیاســی کوردســتان و 
ڕۆژهەاڵتی ناوین، وێڕای ئەزموونی 
خەبــات لــە کوردســتان و لە شــوێنی 
دیکــە، هــۆکاری ســەرەکی بوون بۆ 
داوای  دێموکــرات  حیزبــی  ئــەوەی 
لەالیەکــی  بــکا.  خودموختــاری 
دیکــەوە، بیرۆکــەی ئۆتۆنۆمــی یان 
خودموختاری لە ڕۆژهەاڵتی ناویندا 
دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی ئیمپراتۆری 

لــە  ئەویــش  قاجــار،  و  عوســمانی 
ئاکامی گوشاری واڵتانی ئەورووپی 
عوســمانی.  ئیمپراتــۆری  ســەر  بــۆ 
دواتریــش لەالیــەن بریتانیاوە پێشــنیار 
کــرا بــۆ چارەســەکردنی مەســەلەی 
کــورد لە عێراق؛ کەوابوو، بیرۆکەی 
بــە چەپــەوە  پەیوەنــدی  ئۆتۆنۆمــی 
نییە، هەرچەند دەشێ چەپی ئێرانیش 

کەڵکی لەو بیرۆکەیە وەرگرتبێ. 

لــەو  بۆچــی  کــە  ئەوەیــە  پرســیار 
قاســملوو  دوکتــور  ســەردەمەدا، 
دەقێکــی لە بابەتی "کورتە باســێک 

لە ســەر سوســیالیزم" نەهێنایە ئاراوە؟ 
بگەڕێتــەوە  هۆیەکــەی  وێدەچــێ 
بــۆ هێژمۆنــی مارکســیزم- لێنێنیــزم 
لــە  بەرچــاو  بەشــێکی  الی  لــە 
ئۆپۆزیســیۆن لە رۆژهەاڵتی ناوین و 
بــە تایبەت لــە ئێراندا، کــە بێگومان 
لە سەر ئەندامانی حیزبی دێموکرات 

شــوێندانەر بــوو. هــەر بەو بۆنــەوە لە 
کۆنگرەی چوارەمــدا، گرووپێک لە 
حیزبــی دێموکرات جــودا بوونەوە کە 
لەژێــر کارتێکــەری حیزبــی تــوودەدا 
بــوون. دواتــر کــە دوکتــور قاســملوو 
ویستی سوســیالیزمی دێموکراتیک 

لــە نێــو حیزبــی دێموکراتــدا جێگیــر 
بــکا، ئەوکاتیش کەســانێک هەبوون 
هەرچەنــد  ڕاوەســتانەوە،  دژی  کــە 

نەبووە هۆی جیابوونەوە. 
هێنانی سوســیالیزمی دێموکراتیک 
لــە الیــەن دوکتــوور قاســملووەوە لــە 
ســەرتای دەیەی ١٩٨٠، بۆ ئەوکات 
وەرچەرخانێکــی مێژوویــی بــوو. لەو 
ســەردەمەدا، کە هێشتا شەڕی سارد 
لە ئارادا بوو و ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی 
لەژێر باندۆڕی مارکســیزم- لێنێنیزم 
سوســیالیزمی  بــوو،  مائۆئیزمــدا  و 
بــۆ  بــوو  هەوڵێــک  دێموکراتیــک 
دیاریکردنــی ئاراســتەیەکی دیکەی 
بزووتنــەوەی  لــە  ئایدیۆلــۆژی 

نەتەوایەتی کورددا.
سوسیالیزمی دێموکراتیک، وەک لە 
ناوەکەیــدا دەردەکەوێ، گرنگییەکی 
ســەرەکی دەدا بــە دێموکراســی. لەو 
ڕووەوە، سوســیالیزمی دێموکراتیک 
دێموکراســی،  لیبــڕاڵ  لــە  نزیکــە 
چوونکــە هــەردوو ڕەوتــی فیکــری 

پێداگــری دەکــەن لــە ســەر ئازادییــە 
ئــازادی  وەک  ســەرەتاییەکان 
بەیــان، ئــازادی چاپەمەنــی، ئازادی 
پەیڕەوکــردن لــە ئاییــن بــۆ خەڵکــی 
و  سیاســی  پلۆرالیزمــی  دینــدار، 
ئەنجامدانــی هەڵبژاردنــی ئــازاد بــۆ 
بــە  دەســەاڵت.  دەستاودەســتکردنی 
مانایەک، دەکرێ بڵێین لە قۆناغی 
دووهەمدا و بە هێنانی سوســیالیزمی 
دێموکــرات  حیزبــی  دێموکراتیــک، 
ڕەچەڵەكــی  ســەر  بــۆ  دەگەڕێتــەوە 
لــە  خــۆی  دێموکراتیکــی  لیبــڕاڵ 

کۆمەڵەی ژێ کافدا.

کاكڵەی سوسیالیزمی دێموکراتیک، 
دادپــەروەری  بــە  پابەندبوونــە 
الیەنگرانــی  بۆیــە،  کۆمەاڵیەتــی؛ 
دێموکراتیــک،  سوســیالیزمی 
مارکسیســتەکان،  هاوشــێوەی 
سیســتمێکی  وەک  ســەرمایەداری 
ئابووریــی چەوســێنەر دەبینیــن. هــەم 

مارکسیستەکان، هەمیش الیەنگرانی 
پێیــان  سوســیالیزمی دێموکراتیــک 
وایە سەرمایەداری دەبێ کۆتایی پێ 
بــێ، یــان بڕووخێندرێ. لــەو ڕووەوە، 
سوسیالیزمی دێموکراتیک جیاوازی 
هەیە لە گەڵ سۆســیال دێموکراسی، 

کــە بــە وتــەی دوکتــور قاســملوو " 
رێبازێکی رێفۆرمیستیه  که  به  ناوی 
سوسیالیزم، ســه رمایه داری ده پارێزێ 

 و هه ڵیده سووڕێنێ."
حیزبــی  کــە  ســرنجە  جێــگای 
خۆیــدا،  بەرنامــەی  لــە  دێموکــرات 
لــە ڕووخاندنــی  هیــچ کات باســی 
ســەرمایەداری نەکــردووە. لەالیەکی 
دیکــەوە، دوکتــور قاســملوو هەوڵــی 
بــە  بــکا  دێموکــرات  حیزبــی  دا 
ئەنــدام لــە ڕێکخــراوی سوسیالیســت 
رێکخراوێــک  ئەنترناســیۆنال، 
سوســیالیزمی  بــە  پابەنــدە  کــە 
دێموکراتیــک. خاڵی جێگای ســرنج 
ئەوەیــە کە ئــەو ڕێکخراوەیــە نەتەنیا 
حیزبــی سوســیال دێموکراتــی وەک 
ئەنــدام وەرگرتــووە، بەڵکــوو بــە پێــی 
زەمان سوســیالیزمی دێموکراتیک و 
سوسیال دێموکراسی ئاوێتە کردووە. 
کەوابوو، هەرچەند دوکتور قاســملوو 
ئــەو  ژیانیــدا  دوایــی  ســااڵنی  لــە 
مەسەلەیەی لە شکڵی دەقێکدا ڕوون 

نەکردەوە، بەاڵم هەم پێشبینی ئەوەی 
ســۆڤییەت  یەکیەتــی  کــە  کردبــوو 
لــە  هەمیــش  دەڕوا،  گــۆڕان  بــەرەو 
بەرنامەیــدا بــوو ســەردانی ئەمریــکا 
"کورتــە  ئــەوەی  گــەڵ  لــە  بــکا. 
قاســملووە  دوادەقــی دوکتــور  بــاس" 
لەمــەڕ سوســیالیزم، بــە کــردەوە هەم 
پەیوەنــدی لەگــەڵ ڕێکخــراوی  لــە 
هــەم  ئەنترناســیۆنال،  سوسیالیســت 
پەیوەندیگەلێــک کــە لەگــەڵ حیزبە 
ئەورووپــا  دێموکراتەکانــی  سوســیال 
گرتبــووی، هەمیش دانانــی بەرنامە 
بۆ ســەردانی ئەمریکا، کۆی ئەمانە 
پێمــان دەڵــێ کــە دوکتــور قاســملوو 
دەیــەی  کۆتایــی  لــە  ڕاســتیدا  لــە 
بــەرەو  دێموکراتــی  حیزبــی   ،١٩٨٠
سوســیال دێموکراســی بردبــوو. بــەو 
پێیە، سوســیالیزمی دێموکراتیک و 
سوســیال دێموکراســی دوجــار ئاوێتە 
بــوون و بوون بە یەک ڕەوتی فکری 

و سیاسی.

سوســیالیزمی  و   ١٦ کۆنگــرەی 
دێموکراتیک

وتــرا، جەوهــەری سوســیالیزم  وەک 
لــە ڕوانگــەی دوکتــور قاســملوو و 
دادپــەروەری  دێموکراتــەوە،  حیزبــی 
کۆمەاڵیەتییە. لە بەرنامەی حیزبدا، 
پەسەندکراوی کۆنگرەی ١٦، جەخت 
کۆمەاڵیەتــی  دادپــەروەری  لەســەر 
وەک ئامانجێکی نەگۆڕ کراوەتەوە. 
ئەگەر وردبینەوە لە بەرنامەی حیزبی 
دێموکــرات، دەبینیــن کــە پێناســەی 
حیزبــی دێموکرات لە "سوســیالیزمی 
دێموکراتیــک" جیاوازیــی لــە گــەڵ 

سوسیال دێموکراسیدا نییە.
بــەو پێیە، حیزبی دێموکــرات پابەندە 
ئایدیۆلۆژییەکانــی  بنەمــا  بــە 
خــۆی، بــەاڵم نــەک بە شــێوەیەکی 
دێموکــرات  حیزبــی  دۆگماتیــک. 
بــە  پێداچوونــەوە  بــەردەوام  ئامادەیــە 
بــکا،  خۆیــدا  فکرییەکانــی  بنەمــا 
پاراســتنی  و  دابینکــردن  هەرچەنــد 
مــاف و بەرژەوەندییەکانــی نەتــەوەی 
کــورد وێــڕای خەباتــی بــەردەوام بــۆ 
دادپــەروەری کۆمەاڵیەتــی، ئەســڵی 
نەگــۆڕن لــە فەلســەفە و سیاســەتی 

حیزبی دێموکراتدا. 
بێگومان، بیرۆکەی سیاسی قاسملوو 
بەرهەمی سەردەمی خۆی بوو، بەاڵم 
ئەوەی قاســملوو لە کەسانی دیکەی 
دەکاتــەوە،  جیــا  خــۆی  ســەردەمی 
ئــەو  ڕووناکبیــری  دینامیزمــی 
ڕێبەرەی کورد بوو. بۆیەش هاوکات 
قاســملوو  سیاســی  بیرۆکــەی  کــە 
بــوو،  خــۆی  ســەردەمی  بەرهەمــی 
دوکتــور  ڕووناکبیــری  دینامیزمــی 
قاســملوو وای کردبوو کە بتوانێ لە 
زۆر ڕووەوە لە پێش ســەردەمی خۆی 

بێ.
حیزبی دێموکرات بەردەوام بەرەوڕووی 
بتوانــێ  کــە  دەبێتــەوە  ئەرکــە  ئــەو 
هاوشــێوەی  فکــری  دینامیزمــی 
ڕێبەرێــک وەک دوکتــور قاســملوو 
لەخۆیــدا بگونجێنــێ. هەرچەنــد ئەو 
گۆڕانانــەی لە پێکهاتە و بەرنامەی 
حیزبــی دێموکرات کە لە کۆنگرەی 
١٦دا کران دەبوا زووتر ئەنجام درابان، 
بــەاڵم دیســانەوە حیزبــی دێموکــرات 
نیشــانی دا کــە حیزبێکی دینامیکە 
و پابەنــدە بــە نەریتێک کە قاســملوو 
دایهێنــا، کە بریتییە لــە پێداچوونەوە 
و خۆگونجانــدن لــە گەڵ گــۆڕان لە 

ئاستی جیاوازدا.
هەرچەند دوکتور قاسملوو بە جەستە 
فیکــری  میراتــی  بــەاڵم  نەمــاوە، 
و سیاســی لــە حیزبــی دێموکراتــدا 
زینــدووە. ئــەو میراتــە هــەر زینــدوو 
دەمێنێتــەوە، ئەگــەر بێــت و حیزبــی 
دێموکــرات دینامیزمــی فیکــری لە 

خۆیدا ڕابگرێ.

هەرچەند دوکتور قاسملوو بە جەستە نەماوە، بەاڵم میراتی فیکری و سیاسی لە حیزبی 
دێموکراتدا زیندووە. ئەو میراتە هەر زیندوو دەمێنێتەوە، ئەگەر بێت و حیزبی دێموکرات 

دینامیزمی فیکری لە خۆیدا ڕابگرێ.

هــاوکات کــە بیرۆکــەی سیاســی قاســملوو بەرهەمــی ســەردەمی خــۆی بــوو، دینامیزمی 
ڕووناکبیری دوکتور قاسملوو وای کردبوو کە بتوانێ لە زۆر ڕووەوە

 لە پێش سەردەمی خۆی بێ.

سوسیالیزمی دێموکراتیک پێداگری دەکات لە سەر ئازادییە سەرەتاییەکان وەک ئازادی 
بەیــان، ئــازادی چاپەمەنــی، ئازادی پەیڕەوکردن لە ئایین بۆ خەڵکی دیندار، پلۆرالیزمی 

سیاسی و ئەنجامدانی هەڵبژاردنی ئازاد بۆ دەستاودەستکردنی دەسەاڵت.



٧ ژمارە ٧٢٩، ١٣ی جوالی ٢٠١٨
کۆمەڵگه

جەماڵ فەتحی

قاسملوو، 
ڕێبەرێک کە کۆمەڵگاکەی خۆی بەباشی ناسی

ئەگــەر بەپێی تایبەتمەندییە گشــتیی 
جیهانییــەکان،  ســتانداردە  پێــوەرە  و 
ڕێبەرەکان پێناســە بکرێت، ڕێبەر بەو 
کەســە دەڵێــن، کــە جیــا لــە ناســینی 
مێــژوو  و  خــۆی  کۆمەڵگاکــەی 
لەســەر  دەبێــت  بەســەرهاتەکانی،  و 
النیکەم نەتەوەکانی دەوروبەری خۆی 
باشــی  تاڕادەیــەک  شــارەزاییەکی 
هەبێــت، جیا لەمانــە دەبێت خاوەن دوو 
تایبەتمەندیــی بەرچــاوی دیکــە بێت، 
هەتــا نــاوی لــە الپەڕەکانــی مێژوودا 
یەکــەم  بمێنێتــەوە،  درەوشــاوەیی  بــە 
ئەوەیکــە ئــەو ڕێبــەرە دەبێــت خــاوەن 
بەرنامــە و پرۆگرامێکــی زانســتی و 
ئانالیزکــراو بێــت، هەتا بتوانێت بەپێی 
ئەو بەرنامەیە کۆمەڵگا ئیدارە بکات 

و بەڕێوەی ببات.
هــۆی  بــە  کوردســتان  کۆمەڵــگای 
ئەوەیکــە زیاتــر لــە دوو هــەزار ســاڵە 
داگیرکەرانــە،  چەپۆکــی  لەژێــر 
قــەت نەیتوانیــوە دۆخێکــی ئاســایی 
و ئاشــتییانە تێپەڕێنێــت، لــە قۆناغــە 
ئــەم  مێــژووی  جۆراوجۆرەکانــی 
گەلــە، بلیمــەت و ســوارچاکگەلێک 
ســەریان هەڵــداوە کــە بــەر لــە هەموو 
کەسێک هەستیان بە چەوساندنەوەی 
نەتەوەکەیــان لە الیــەن داگیرکەرانەوە 
کــردووە، واتــە بــە هــۆی ورەی بــەرز 
و بلیمەتبوونیــان نەیتوانیــوە کۆیلەتی 
دیکــە  نەتەوەکانــی  دەســتی  لەژێــر 

قەبووڵ بکەن.
ئەگەر بەپێی پێوەری لۆکاڵی ئاستی 
کەســایەتی و ڕاندومانــی کاری ئــەم 
کەســە هەڵکەوتووانــەی کۆمەڵگای 
ڕەنگــە  هەڵبســەنگێنین،  کــوردی 
ئاســتەکان زۆر جیــاواز نەبێــت و تەنیا 
وەکوو کەســایەتییەکی نیشتمانپەروەر 
بەپێــی  ئەگــەر  بــەاڵم  دەربکــەون، 
پێــوەرە جیهانییەکان ســەیریان بکرێت، 
مەوداکان زۆرتر دەبن و کاریگەریی و 
ڕاندومانەکان بە شێوەیەکی زانستییانە 

و ئاکادمییانە هەڵدەسەنگێندرێن.
بــۆ  کــورد  ڕێبەرانــی  زۆربــەی 
گەلەکەیــان  ڕزگاریــی  و  ئــازادی 
گیانــی خۆیــان بەخــت کــردووە و هەر 
لــە  یەکێــک  گیانبەختکردنــە  ئــەم 
پێوەرەکانــی کاریزمابوونــی ڕێبەرانی 
گەلی کورد لە نێو کۆمەڵگا و تەنانەت 
چونکــە  خۆیانــن،  ڕێکخراوەکانــی 
بــەردەوام  کــوردەواری  کۆمەڵــگای 
تامــی تاڵی بندەســتبوونی چێشــتووە، 
ئەو کەســەی کە لە ڕێگای ئازادیدا 

شــەهید دەبێــت لە بیــر و زەینی تاک 
بــە تاکــی کۆمەڵــگادا دەمێنێتــەوە؛ 
بووەتــە  تایبەتمەندییــەی  ئــەم  هــەر 
هــۆی ئەوەیکــە وەکــوو نەتەوەیەکــی 
شــەهیدپەروەر لێــک بدرێتــەوە، بــەاڵم 
یەکەمیــن  کــە  دێموکــرات  حیزبــی 
حیزبــی مودێڕنــی کــوردە، هــەر لــە 
بنەڕەتەوە دێموکراســی و ئاشــتیی بۆ 
چارەسەری پرسی کورد بە باشترین و 
گونجاوتریــن ئامرازی خەبات زانیوە و 
دێموکراســی تەنیــا وەکوو چەمک و 
ناو هەڵنەگرتووە، بەڵکوو بۆ گەیشــتن 
و  دێموکــرات  کۆمەڵگایەکــی  بــە 
بەختــەوەر هەر لە ســەرەتاوە خەباتێکی 
ئیدئۆلۆژییەکانــی  بــاوەڕە  دژی  بــە 
پــێ  دەســت  خــۆی  کۆمەڵــگای 
کــرد و ســەرەڕای کەڵکوەرگرتــن لــە 
ئەزموونەکانــی پێشــوو زۆرێــک لــە 
بزاڤــی  نێــو  جێکەتووەکانــی  نەریتــە 
و  پرســیار  ژێــر  بردووەتــە  کــوردی 

جێگرەوەی بۆیان دیاری کردووە.
یــەک لەو کەســانەی کە لە خەباتی 
حیزبــی  بەتایبــەت  و  ڕۆژهــەاڵت 
دێموکــرات لەســەر ســڕینەوەی نەریتە 
جێکەوتووە ناڕەســەنەکان کاریگەریی 
بەرچاوی هەبووە، دوکتور قاســملووی 
نەمــرە، کــە دەڵێــت: "ئێمــە لــە کاتی 
شــەهیدبوونی هاوڕێیەکانمــان ناگرین 
و شــیوەن ناکەین، بەڵکوو ڕێگاکەیان 
درێــژە دەدەیــن"، یان دەڵێت: "باشــترین 
درێژەدانــی  شــەهیدان  بــۆ  پــاداش 
لــە  بــارەوە  لــەم  هــەر  ڕێگایانــە"؛ 
شــوێنێکی دیکــەدا دەڵێــت: "گەلێک 
کــە ئــازادی بوێت، دەبێــت نرخی ئەو 

ئازادییەش بدات". 
لــە  قاســملوو  دوکتــور  وتانــەی  ئــەم 
و  کۆمەڵناســانە  فەلســەفەیەکی 
هزرێکی سەردەمیانە و خوێندنەوەیەکی 
خــۆی  کۆمەڵگاکــەی  لــە  ژیرانــە 
نیشــانەی  کــە  دەگرێــت،  ســەرچاوە 
ئەوەیــە ئــەم ڕێبەرە کــە گیانی خۆی 
لــە ڕێــگای ئــازادی و بەختەوەریــی 
نەتەوەکــەی بەخــت کــردووە، بــاوەڕی 
بە شەهیدپەروەری نەبووە و لەسەر ئەو 
بــاوەڕە پێداگــر بــووە، کە شۆڕشــگێڕ 
نابێــت بۆ شــەهیدبوون خەبــات بکات، 
بەڵکوو دەبێت بۆ ئازادی و ڕزگاریی لە 
دەســت دیکتاتۆرە پاوانخوازەکاندا بێتە 
نێــو ڕیزەکانی خەبــات و بەرخۆدانەوە، 
و  شــەهیدبوون  ڕێگایــەدا  لــەم  کــە 
ســەدان چەرمەســەریی  و  برینداریــی 
دیکە دێتە ســەر ڕێــگای خەباتگێڕان 

و ئازادیخوازانەوە.
کــە  شــتانەی  لــەو  تــر  یەکێکــی 

قاســملوو  دوکتــور  کۆمەڵناســبوونی 
دەســەلمێنێ، ئەوەیــە کــە ئــەم ڕێبــەرە 
هیــچ کات هەوڵــی نــەدا شــێوازێک 
لــە خەبــات دەســت پــێ بــکات، کــە 
کۆمەڵگاکــەی یان ڕۆژهەاڵت لەژێر 
بار و قورســایی ئــەو خەباتە بمێننەوە، 
یان خەباتی ڕەســەنی ئەم کۆمەڵگایە 
چەمکگەلێــک  قوربانیــی  بکاتــە 
نامۆیــە  تاکــی کۆمەڵــگا  بــۆ  کــە 
دەکات،  خەبــات  بۆچــی  نەزانێــت  و 
چونکە هاوکات لەگەڵ ســەرهەڵدانی 
دووبــارەی خەباتی حیزبــی دێموکرات 
لە ســەردەمی ســکرتێری د. قاسملوو، 
چەندیــن حیزبــی دیکــە لــە ئێــران و 
کــە  هەڵــدا،  ســەریان  کوردســتانیش 
چەمــک و دروشــمی ڕواڵەت جوانیان 
هێنــا کایــەوە، کە لــە تێئۆریدا ڕەنگە 
بووبێتــن  لەبەرچــاو  و  گونجــاو  زۆر 
ئــەو  وێناکــراوی  کۆمەڵــگای  و 
چەمکانــە بەختەوەرتریــن کۆمەڵگای 
جیهــان بووبێــت، بــەاڵم قــەت لەگــەڵ 
پێکهاتە و قەوارەی کۆمەڵگای ئێران 
نەدەگرتــەوە،  یەکیــان  ڕۆژهــەاڵت  و 
لەبــەر ئــەوەی خوێندنەوەی ئــەم تێزانە 
خوێندنەوەیەکــی زانســتی و مێــژووی 
نەبووە، بەڵکــوو زیاتر خوێندنەوەیەکی 
هەســتەکی و خەیاڵــی بــوو، کە زیاتر 
بــە شــێوەی ئــاوات و ئــارەزوو دەهاتنە 
بەرچــاو هەتــا ئــەوەی کــە تێزێکــی 

سیاسی و کۆمەاڵیەتی بن. 
یەکێــک لــە هەڵەکانــی خوێندنەوەی 
لــەو  ئێــران  بزاڤەکانــی کۆمەڵــگای 
زۆربــە  کــە  بــوو،  ئــەوە  ســەردەمە 
ڕێــڕەوی  خەڵــک،  ڕزگاریــی  بــۆ 
چەقبەســتووانەیان  کۆمۆنیســتێکی 
گرتــە بــەر، کە لەگــەڵ فەرهەنگ و 
نەریتی کۆمەڵگا نەدەگونجا؛ چونکە 
کۆمەڵــگای ئــەو کاتــی ئێــران لەژێر 
دەســەاڵتی پاشایەتی بوو، کە لەباری 
کۆمەاڵیەتییــەوە  و  ناسیۆنالیســتی 
خۆی گرێ دابووە هەزاران ساڵ پێشەوە 
و دەیهەویســت لە ڕێگای بووژانەوەی 
کۆنەســت و چیرۆکە بەســەرچووەکان 
حکوومەتەکــەی ڕابگرێــت و ســااڵنە 
بەشــێکی بەرچاوی ســامانی خەڵکی 
بــۆ گرتنــی جێژنــی ٢٥٠٠ ســاڵەی 
پاشــایەتی بەفیــڕۆ دەدا، ئــەم جــۆرە 
سیســتمە  وەکــوو  کــە  حکوومەتــە 
پاشــایەتییەکانی ڕۆژئاوا نەک تەنیا 
فەرمایشی نەبوو، بەڵکوو بە هەبوونی 
سیستمێکی ئەمنییەتی توند بە ناوی 
ســاواک لە هەمــوو کار و ئەرکێکی 
ئیــدارەی واڵت دەســتێوەردانی دەکرد، 
لــە بەرانبــەر ئەم سیســتمە چەند جۆرە 

کردبــووەوە،  ڕاســت  ســەریان  دژبــەر 
کــە لــە ناوەنــدی ئێــران چەندین الیەن 
لەســەر هێڵــی کۆمۆنیســت و چەپــدا 
خۆیــان دەنوانــد و چەنــد الیەنێکیــش 
لــە شــێوەی حکوومەتێکــی ئایینیــی 
عەداڵەتخــواز خــۆی ئاشــکرا دەکــرد، 
لــە کوردســتانیش حیزبــی دێموکرات 
بــە  بــوو  ســێکۆالر  حیزبێکــی  کــە 
خوێندنــەوەی کۆمەڵگاکــەی خــۆی 
و حیزبــی کۆمەڵــە کــە لەســەر هێڵــە 
فێکرییەکانی مارکس و مائۆ خۆیان 
ڕێک خستبوو لە بەرانبەر ئەم ڕێژیمە 

"پاشایەتی" خەباتیان دەکرد.
دوای ڕووخانــی ڕێژیمــی پاشــایەتی، 
حیزبی دێموکرات کە لە کوردســتاندا 
خــاوەن مێژوویەکــی ٣٣ ســاڵە بــوو، 
و  حەکیمانــە  خوێندنەوەیەکــی  بــە 
دروســت لــە کۆمەڵــگای ئــەو کاتی 
ئێران و کوردســتان بــۆ ئیدارەی واڵت 
سیســتمی حکوومەتێکی دێموکراتی 
پێشــنیار کــرد، چونکــە د. قاســملوو 
کــە زۆرێک لــە واڵتانــی ئورووپایی 
باشــترین  کــە  دەیزانــی  گەڕابــوو، 
جێگرەوەی سیستمی پاشایەتیی ڕەها، 
نــەک  دێموکراتــە؛  حکوومەتێکــی 
سیســتمێکی ئایدئۆلۆژیایی ئاخوندی 
یان کۆمۆنســیتییەکی چەقبەستووی 
و  کۆپیکــراوی ســەردەمی مارکــس 

لێنین لە ڕووسیەدا.
زانســتییەکان  پێــوەرە  کــە  ئــەوەی 
دەبێــت  سیاســی  رێبەرێکــی  دەڵێــن: 
کۆمەڵناســیش بێت، لە کەســایەتی و 
قەاڵفەتی د. قاسملوودا بەدی دەکرا، 
چونکــە ئــەو کاتــەی کــە قاســملوو 
بڕیاری دا، هەتا لە حیزبی توودە جیا 
ببێتەوە، باوەڕ و ســۆزی کۆمۆنیستی 
ئانالیزنەکــراو لــە کۆمەڵــگای ئێــران 
زاڵ بــوو و دڵــی شــێری دەویســت کە 
زاڵ  باوەڕێکــی  وەهــا  بەرانبــەر  لــە 
ڕابوەســتێت، بــەاڵم چونکــە قاســملوو 
هــەم بە کــردەوە و هەم بە خوێندنەوە و 
هەمیــش کۆمەڵگاکــەی خۆی و ئەو 
کۆمەڵگانەی کە بە الساییکردنەوەی 
ناشــارەزایانەی کۆمۆنیســت تووشــی 
هاتبــوون،  داڕمــان  و  مایەپووچبــوون 

بەباشی دەناسی. 
ئەگەر ئانتۆنی گیدێنز لە ســاڵەکانی 
هــۆی  بــە  بەمــالوە،  زایینــی   ١٩٩٨
"ڕێــگای  تێئــۆری  و  تێــز  هێنانــی 
ســێهەمی نۆژەنکردنــەوەی سووســیال 
دێموکراســی"، یــان "لە نێوان چەپ و 
ڕاستدا" توانی ببێتە ڕاوێژکاری تۆنی 
بلێر و بیل کلیتۆن کە ســەرکۆماری 
و  ئامریــکا  زلهێــزی  واڵتــی  دوو 

ئینگلیز بوون و توانی بیسەلمێنێت کە 
جگە لە ڕاســت و چــەپ ڕێگایەکی 
بیرۆکەکانــی  و  هەیــە  ســێهەمیش 
بەرنامەیەکــی  هەوێنــی  وەکــوو 
بــۆ  کۆمەاڵیەتیــی  و  ئابــووری 
ڕزگاربوونــی کۆمەڵگای ڕۆژئاوایی 
لە دەست سووســیالیزمێکی نەگونجاو 
د.  هێنــرا،  بــەکار  شکســتهێنراو  و 
قاســملوو چەنــد دەیــە پێــش ئــەو لــەم 
بیرۆکــە پوختتــر و بەرفراوانتــر، واتــە 
سووســیالیزمی دێموکراتیکــی بەبــێ 
پێشــکەش  چاوەڕوانییــەک  هیــچ 
ڕاســتیدا  لــە  و  حیزبەکــەی  بــە 
کۆمەڵگاکــەی کــرد، کــە بــە هۆی 
ناشارەزایی و تێنەگەیشتن لە ئامانجی 
قاســملوو، ژمارەیــەک لــە هاوڕێیانی 
خــۆی لــە هەمبەر ئــەم بیرۆکە نوێیە 
ڕاوەســتان، چونکــە پێیــان وابــوو ئــەم 
و  دێموکراســییە  سووســیال  بیرۆکــە 
خزمەتێکــە بــە دنیای ســەرمایەداری 
و بــە ڕاوەســتان لــە بەرانبەر قاســملوو 
ســەرمایەداریی  هەمــوو  دژی  بــە 
ڕاوەســتاون و بەم جۆرە شۆڕشگێڕییان 
مســۆگەرتر  دادپەروەریــدا  پێنــاو  لــە 
ئــەم  کــە  لــەوەی  ناشــارەزا  دەبێــت، 
بەرنامەیــەی قاســملووی ئابووریزانــی 
جیــا  کۆمەڵنــاس،  و  سیاســەتڤان 
لــەوەی کــە بەرنامەیەکــی ئابوورییە، 
و  زانســتی  خوێندنــەوەی  دنیایــەک 

کۆمەڵناسیی لە پشتە.
یەکێکــی تــر لــە خاڵــە بەرچاوەکانی 
قاسملوو بۆ ئەوەی پێمان بسەلمێت کە 
قاســملوو تەنیا سیاســییەکی وشــک 
نەبوو و بەپێی ڕاستی و واقعیەتەکانی 
کۆمەڵگا سیاســەتی دەکرد، ئەوە بوو 
چەپێکــی  قاســملوو  هەرچەنــدە  کــە 
بەتــەواو مانــا بــوو، بــەاڵم هیچ کات 
وەکــوو حیزبــە چەپەکانــی دیکــەی 
ئێران و کوردســتان لە هەمبەر باوەڕی 
خەڵکەکــەی دروشــمی هەڵنەگــرت و 
پێداگــری نەکــرد، کــە خەڵکەکــەی 
قاربوونــی  و  دڵســاردی  تووشــی 
سیاسی بکات. سیاسەتی دڵڕاگرتنی 
خەڵــک لــە بــاوەڕی قاســملوودا، لــە 
سیاســەتی پۆپۆلیســتیی فریوکارانــە 
ســەرچاوەی نەدەگــرت، بەڵکــوو زیاتر 
بەو هۆیەوە بوو، کە قاســملوو بەباشی 
کۆمەڵگاکــەی خــۆی ناســیبوو و لە 
دڵــەوە ڕێــزی بۆ باوەڕی ئەو کەســانە 
و  دەکات  بــۆ  خەباتیــان  کــە  دادەنــا 
هەروەهــا چەند تایبەتمەندی پێویســت 
و بەرچــاو وەکــوو: "دێموکراتبــوون"، 
و  "کۆمەڵناســبوون"  "سیاســەتڤان"، 
نیشــتمانپەروەربوون"  و  "نەتەوەیــی 

وا  قاســملووی  د.  کەســایەتیی 
هەڵســەنگاندنی  کــە  هێنابــوو،  بــار 
و  پێوانــە  بەپێــی  کۆمەڵگاکــەی 
پارامێتــری هــەر کام لــەم چەمکانــە 
لەجێــی خۆ بوو و هیچیانی قوربانیی 
ئەوی دیکە نەدەکرد، واتە دەیهەویست 
کۆمەڵگایــەک بونیــات بنێــت، کــە 
هەموو تاکێک بە هەر بیروباوەڕێکی 
مرۆڤانــەوە تێیــدا بەختــەوەر بێــت و لە 
سێبەری دێموکراسییەکی یاسامەند و 
دادپەروەرییەکی ڕاستەقینە کۆمەڵگا 

بحەسێتەوە.
دەیتوانــی  قاســملوو  ئەگەرچــی 
حیزبــی  لــە  جیــا  دیکــە  حیزبێکــی 
بــە  بــەاڵم  دابمەزرێنێــت،  دێموکــرات 
خوێندنــەوە و وردبوونــەوە لە بەســتێنی 
کۆمەڵگاکــەی خــۆی کــە هەڵگری 
و  خەبــات  نەبــوو،  دیکــە  حیزبێکــی 
تێکۆشانی خۆی لە ڕێڕەوی حیزبێکدا 
درێــژە پــێ دا، کــە لــە دڵــی خەڵکی 
ڕیشــەی  ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی 
داکوتابــوو، ئەگەرچــی حیــزب خاوەن 
پێگەیەکی جەماوەری و کۆمەاڵیەتی 
لە نێوخۆی واڵت بوو، بەاڵم قاســملوو 
ئەو پێگەیەی بە کاری دیپلۆماســیی 
بــۆ نێــو دڵــی ئورووپا گواســتەوە و لە 
بــواری پشــتیوانیی دەرەکــی هــەم لــە 
هــەم  و  دێموکــرات  حیزبــی  دەوری 
نەتەوەی کورد، کۆمەڵێک پشتیوانی 
کــۆ کــردەوە، کە لە کاتی پرۆســەی 
ڕێفراندۆم بۆ ســەربەخۆیی کوردستان 
ئەوە دۆســت و یارەکانی د. قاســملوو 
بــوون، کە بە هانای کــوردەوە هاتن و 
ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ پشتیوانیان 

لە سەربەخۆیی کوردستان دەکرد.
هاندانــی ژنــان بــۆ پەیوەســتبوون بــە 
ڕیزەکانــی خەبــات یەکێکــی تــر لــەو 
بەڵگانەیە کە دەیســەلمێنێت قاســملوو 
کــە  تێگەیشــتبوو،  لــەوە  بەباشــی 
کوردەواریــدا  لــە کۆمەڵــگای  ژنــان 
الیــەن  لــە  هەمیشــە  و  بەشــخوراون 
بۆیــە  چەوســێندراونەتەوە،  پیاوانــەوە 
بەردەوام ژنانی هان دەدا کە بەشــێک 
وەئەســتۆ  خەبــات  ئەرکەکانــی  لــە 
بگرن، چونکە لەســەر ئەو باوەڕە بوو، 
کۆمەڵــگای کــوردەواری کــە نیوەی 
ژنــە، هەتاکــوو ژن  حەشــیمەتەکەی 
لەو خەباتە وەکوو پیاو دەور نەگێڕێت، 
ئــەو خەباتە ســەرکەوتوو نابێت و هەتا 
کۆمەڵــگا  لــە  ژن  دۆزی  و  پــرس 
چارەســەر نەکرێــت، کــورد بــە مافــە 

نەتەوەییەکانی خۆی ناگات.
    

      



ژمارە ٧٢٩، ٢٢ی پووشپەڕی ٨١٣٩٧

جوغرافیای کوردستان 
لە دیدی دوکتور قاسملووەوە!

ئاوات سارۆج

باشووری زاگرۆس

کوردســتان وەک جوغرافیایــەک پان 
و بەریــن دابــەش بــووە بــە ســەر چوار 
دەوڵەتدا؛ لە هەر پارچەیەک لەم واڵتە 
بە هۆی نەبوونی دەسەاڵت، سیستم و 
الیەنــی خــودی و خۆبەڕێوەبــەری، لە 
درێژایــی مێــژووی داگیرکراوبوونیدا، 
هیچ کات ســنووری دیــاری نەبووە و 
بگرە هەر الیەن و دەســەاڵتێکی حاکم 
بــە ســەر کوردســتاندا جوغرافیایەک 
لــە گــۆڕەی خۆی و بۆ ئیــدارە کردن 
و حاکمیــەت بــە ســەر ئــەم واڵتەدا بە 
ڕاشــکاوی باســی جوغرافیــای دیــار 
و مێژوویــی کــوردەوە نەکــراوە و بگرە 
وەک نەتەوەیــەک دیــار لــە بــواری 
جوغرافیــای  یاخــود  مێژوو-نەتــەوە 
مێژوویی واڵتێک نەخشەیەک ناقس 
و پــڕ لە گرفت و ئیشــکاڵ دەکەوێتە 
بــەر چــاو کــە بە هــەر هۆیــەک بێت 
هەتا ئێســتا سنورێکی دیار بۆ واڵتی 

کوردان دیاری نەکراوە!
و  زانایــان  الیەنــی  لــە  بۆیــە 
ئەگــەر  تەنانــەت  جوغرافیناســانەوە 
کوردیش بن دیسان بە موشەخەسی ئەم 
ســنوورە دەست نیشــان نەبووە کە زیاتر 
دەگەڕێتــەوە بۆ ناشــاڕەزایی لە بواری 
نەخشــەیەکی  و  جوغرافیــا  ناســینی 

ژئۆپولتیکی –مێژووییەوە!
ڕۆژهەاڵتــی  بــە  ئامــاژە  بــە  لێــرەدا 
جوغرافیایەکــی  وەک  کوردســتان 
ناموشــەخەس و بگرە ناڕوون لە بواری 
تەنانــەت  و  مێــژوو  ژئۆپۆلێتیــک، 
لــە  بەشــە  ئــەم  ڕێــژەی دانیشــتوانی 
کوردستان، بابەتێک کەم تافرە ڕوون 
و دیار وەک ســەرچاوە لە کوردســتان 
و کورد لە نووســینی شــەهید دوکتور 
تاڕادەیــەک  ئــەوەش  قاســملوو، 
جوغرافیــای بەشــێک لە کوردســتان 
کــە هەمــان ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان 
یــان کوردســتانی بندەســتی ئێران بێت 
دیــاری دەکــرێ کــە تەرکیز لە ســەر 
وەک  کوردســتان  خــوارەوەی  بەشــی 
بەشی جنوبی کوردستانی ڕۆژهەاڵتە 

کە بە دیاری زاگرۆس دەناسرێت!
دوکتــور قاســملوو باوەڕییان وابووە کە 
دیاریکردنی سنوری هەموو کوردستان 
کەمێک گرانە؛ ئەوەیکە لە شــیمالی 

ڕۆژهەاڵتی لووتکەی ئاراراتەوە هەتا 
بەشــی جنوبــی زاگــرۆس و پشــتکۆ، 
ئــەوەش هەتــا شــاری موســڵ لەوێــڕا 
بگرە بەرەو ڕۆژئاوای کوردستان تا لە 
بەشــی شیمالی کوردســتان)باکووری 
کردســتان( دەگاتە ئەرزەڕۆم و لەوێش 
تــا دەگەڕێتەوە بــۆ لووتکەی ئارارات 
بەرینــە  و  پــان  ئــەم چوارچێــوە  کــە 
تاڕادەیــەک جوگرافیــای کوردســتان 
دیاری دەکات کە خۆی بێ ئیشکاڵ 

نییە!
ئــەم  بەرفراوانتــر  تــر،  الیەکــی  لــە 
لــە  و  بــاس  بــەر  دێتــە  جوغرافیایــە 
کەنــداوی  دەگاتــە  تــا  ئاراراتــەوە 
مــاد )هەمــان خەلیجــی فــارس یــان 
دەریــای مەدیتەرانــە،  شــەتولعەرب(و 
کوردســتان  بەرفراوانــی  ســنوری 
دیــاری دەکرێــت کــە لێــرە لــە بەشــی 
جنوبــی زاگــرۆس هەتــا خوزســتان و 
تــا  بەختیــاری  چوارمەحاڵــی  بگــرە 
ســەر لێــواری کەنــداو ســنوری کورد 
و عــەرەب ،کــورد و لوڕ، و بەشــێکی 
کەم لە سنوری لوڕ و فارسیش شمول 

دەکات!
دەتوانیــن بڵێیــن ئەم ســنور دیاریکردنە 
جوغرافیایــی- ڕوانگەیــەک  خــۆی 
بــە  کــورد  نەتــەوەی  کــە  مێژووییــە 
هــەزاران ســاڵ لــە بەشــی شــیمالی و 
جنوبــی زاگــرۆس بە شــێوەی بەرباو 
ژیــاون و زنجیرەکوێســتانی زاگــرۆس 
لــە باشــووریترین نوقتەی ڕۆژهەاڵتی 
باکووریتریــن  هەتــا  کوردســتانەوە 
کوردســتان  باکــووری  لــە  نوقتــە 
)کوردســتانی ژێر دەسەاڵتی تورکیا(
وەک لەبــاری مێژوویــی- نەتەوەییەوە 
خــۆی دەرخــەری ئــەم ڕاســتییەیە کە 
لــە  یەکجانشــینی،کۆچبەری  وەک 
وەک  دیاریکــراو  جوغرافیایەکــی 
موڵکیــەت  گەرمێــن،  و  کوێســتان 
لــە  زنجیرەیــە  لــەم  خاونداریەتــی  و 
ســەرەتایی  دانیشــتووانی  الیەنــی 
کــوردەکان  زیاتــر  جوغرافیایــە  ئــەم 
بوونــە و دەکــرێ نەتــەوە یــان هــۆز و 
لەگەڵیــان  دیکــەش  قەبیلەگەلێکــی 
لــە  بــەاڵم  ژیابێتــن  دراوســێ  وەک 
دانیشــتوانی خــاوەن موڵک و ماوا بە 
نــاوی کورد،گورد،گەوران،گــوردان و 
بە گشــتی مادەکان وەک دوو بەشی 
ســەرەکی گوتــی و لوولوویــی کە لە 

تۆرەمەی عەشــیرەتەکانی زاگرۆســن 
ئــەم  دانیشــتوانی  ســەر  دەگەڕێنــەوە 
بــە  و  کــە کوردەکانــن  جوغرافیایــە 
بەشی گەورەی نەتەوەی ماد ناسراون.
دوکتــور قاســملوو لە چەندیــن بابەتدا 
خــوارووی  بەشــی  بــە  ئامــاژە  وەک 
وەک  ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی 
جنوبی زاگرۆس، پشــتکۆ، مەڵبەندی 
کرماشان، مەڵبەندی لوڕستان و بگرە 
هەمەدانیــش  مەڵبەنــدی  بــە  ئامــاژە 
دەکات کــە لە جوغرافیــای مێژووی 

هگمەتانەوە سەرچاوە دەگرێت!
لێــرەدا ڕێــژەی دانیشــتووان، شــێوەزار، 
فەرهەنــگ، زمــان و شــێوەی ژیــان و 
تەنانــەت باســی ئابــووری و داهاتــی 
بــواری کشــتوکاڵ  ئــەم بەشــانە لــە 
و  ژیــان  ســەرچاوەی  بەگشــتی  و 
داهاتــەوە بە شــێوەیەک زانســتی باس 
دەکات کــە دیــارە لە ئامــار و ڕێژەی 
دانیشــتواندا هــەر چەنــدە ئامارێکــی 
دەقیــق و حەقیقــی لەبەر دەســتدا نییە 
مەبەســت گرێدانــی مەڵبەنــدەکان بــە 
جوغرافیایــەک بە ناوی کوردســتانە 
ئاماژەیــان  بــواردا  چەندیــن  لــە  کــە 

پێکراوە .
هەروەهــا لــە بەشــی جنوبــی زاگرۆس 
و پشــتکۆ کــە هەمــوو جوگرافیــای 
ئیالم و بگرە تا ســنوری خوزســتانیش 
ژیانــی  بــە  ئامــاژە  بــە  دەگرێتــەوە، 
دانیشــتوان، شــێوەزار و دیالێکتــەکان، 
زیاتــر باســی کــورد و لــوڕ دەکــرێ 
کــە کورد وەک گوتــی و لوڕ وەک 
لوولوویــی هــەر دوو وەک دوو بەشــی 
سەرەکی لە مادەکانن کە دیارە یەک 
یــەک  و  جوغرافیــا  یــەک  زمــان، 
قەڵەمڕۆیــان بــۆ ژیان و پێکــەوە بوون 
بووە کە لێرە دەکرێ بە وردییەوە باس 
بکرێــت چونکــە لوڕ ئەگەر بەشــێک 
لە ماد نەبێت واتە ئەگەر کورد نەبێت 
یــان لەگەڵ کــورددا هاوخوێن و برا و 
یــەک نەبێت ئایــا بەڵگەیــەک هەیە 
کە پارس بوونی لوڕەکان بسەلمێنێت؟!
بوونــی  نزیــک  دیکــەدا  باســی  لــە 
شــێوەزاری لــوڕی بــە زمانی کوردی 
و  لەکــی  شــێوەزاری  بەتایبــەت 
کەلهوڕی لە پشتکۆ و بەشی جنوبی 
زاگرۆس، هەروەها فەرهەنگ پووشش 
و شێوەی ژیانی ئەم دوو بەشە لە ماد 
وەک کــورد و لــوڕ ئەوەنــدە بە یەک 

نزیکە کە دوکتور قاسملوو لە نێوانی 
کــوردی خــوارەوەی کوردســتان وەک 
باشــووری زاگــرۆس و کەلهــوڕەکان 
ئاخاوتنــدا  بــواری  لــە  تایبــەت  بــە 
لەیەکچوون و نزیک بوونیکی زمانی 
دەبینێــت کە جوداکردنەوەیان لە یەک 

بڕێک ئاستەمە!
بــە  کــە  لورســتانە  ئــەو  زیاتــر 
بــە  خۆڕمائاوایــەو  مەرکەزیەتــی 
لوڕســتانی بچــووک ناســراوە و ئــەم 
مەڵبەنــدە وە یەکچــوون و یەکبوونــی 
یاخــود  ئیــالم  و  کرماشــان  لەگــەڵ 
بەشــی پشــتکۆ و جنوبــی زاگــرۆس 
هەتا نزیک بە بەختیاری و قەشقایی 
زمانەوانی،فەرهەنــگ،  بــواری  لــە 
هاوخوێنییــەوە  و  هاوبــەش  مێــژووی 
ئــەم جوغرافیایە بەرفراوانە بە بەشــی 
دانەبڕاوی کوردســتان دەزانێت و هیچ 
جیاوازییــەک لــە نێوانــی مەڵبەنــدی 
لوڕســتان و مەڵبەندەکانــی دیکــەی 
نموونــە  وەک  نابینێــت  کوردســتان 
بــۆ بەدەســتهێنانی ئامــار و ئەرقامــی 
داهــات و ئابووریــی مەڵبەندێــک لــە 
سیســتەمی عەشــیرەتی و مڵکداریــدا 
وەک خــاوەن زەوی و وەرزێــر و .....
خۆڕمئــاوا وەک نموونــە دێنێتەوە کە 
جــاران شــێوەی ژیــان و مڵکــداری و 
کشــتوکاڵیان چــۆن بووە و ئەو داهات 

و دەسکەوتە چۆن دابەشکراوە. 
هەروەها لە ڕۆژهەاڵت و زنجیرەکێوی 
کەشــوهەوا،  باســی  زاگــرۆس 
بەرزاییــەکان، چــۆم، دۆڵ، ڕووبــار و 
پێدەشــتەکان،گۆلەکان، لێــڕەوار و ... 
دەکــرێ کە لــە بەرهەمە ژێــرزەوی و 
کانزاکانــدا کــە لە کوردســتان نەوت، 
کانزایــی  مــاددەی  زۆر   ... و  زێــڕ 
ئەمــەش  و  دەکەوێــت  دیکــەش دەس 
نیشــانەی دەوڵەمەنــدی جوغرافیــای 
پــان و بەرینــی کوردســتانە و لێرەشــدا 
لــە مەڵبەنــدی لوڕســتان ئامــاژە بــە 

کانگای مس دەکات!
لە مەڵبەندی لوڕستان و بگرە پێوەندی 
خوێنی، نژادی، زمانی و یەک بوونی 
لــوڕ و کــورد ئاماژە بە کەســایەتی و 
بەدەســەاڵت گەیشــتنی کەریمخانــی 
زەنــد دەکات کــە ئــەم کەســە وەک 
بــاوک و باپیر یاخود بنەماڵەکەی لە 
دوو بەشــی لــوڕ و لــەک یــان لــوڕ و 
کەلهوڕن کە هاوخوێنی و پێکەوەبوون 

و تەنانــەت یەکبوونــی کورد و لوڕ لە 
سەردەمی کەریمخانی زەندیش دووبارە 
زیاتر بە ڕوونی وەک یەک نەتەوە بە 

بەرچاو دێت.
ئەوەیکــە لــە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان 
لــە  دەکرێــت  بــاس  وەک جوغرافیــا 
بــواری سیاســی - مێژووییــەوە وەک 
ڕێژە و مەڵبەندی ژیان بۆ دانیشتووان 
لــە  خاوەنداریــەت  و  وەک مڵکیــەت 
زنجیرەچیــای زاگــرۆس دێتە بەر باس 
زیاتــر بــە پێــی بەڵگــە مێژووییــەکان 
ڕۆژئاوایــی،  چ  و  ڕۆژهەاڵتــی  چ 
بــە  )ناســراو  مــاد  کەنــداوی  هەتــا 
خەلیجــی فــارس یــان شــەتولعەرەب!( 
دارســتانی  وەک  جوغرافیایــە  ئــەم 
بــەڕوو ناســراوە و قەڵمــەڕەو ژیــان و 
و  عەشــیرەت  هــۆز،  بوونــی  پێکــەوە 
هەموو دانیشتووانەکە کورد و لوڕن و 
مێژووی ڕاستەقینەی ئەم جوغرافیایە 
پێکەوەژیانــی کــورد و لوڕە کە خۆی 
ســەلمێنەری ئەوەیە تەنانەت ئەگەر لە 
دەڤەر یان بەشــێک لە کوردســتاندا بە 
تەبعیدکردن و گواســتنەوەی بەشێک 
لە کوردان و نیشــتەجێکردنی غەیری 
کورد لــەو جوغرافیایەدا کردەوەیەک 
ئاوها بووبێت کە هەبووە بەاڵم نەکراوە 
جوغرافیاکەشــی  کــە  ناکــرێ  و 
زۆری  ژمــاری  لێرەشــدا  بگــۆڕن. 
جوغرافیایــەک  لــە  دانیشــتووان 
ئــەو  بێــت  لەســەر  گومانــی  کــە 
دانیشــتووانە لــە ئەساســدا کۆچبــەرن 
یــان کۆچێنــدراون یاخــود بەئەنقەســت 
بۆ گۆڕینــی دێموگرافی نوقتەیەک 
لەو جوگرافیایە ئەم کردەوە لە الیەنی 
دەســەاڵتەوە  ئەنجامدرابێت ئەم بابەتە 
لەســەر بەشــی شــیمالی ڕۆژهەاڵتــی 
پارچەکانــی  بگــرە  و  کوردســتان 
دیکەی کوردســتان ســدق دەکات کە 
دەســەاڵتی زاڵ بە ســەر کوردســتاندا 
هەمــوو جارێــک بــە دورخســتنەوەی 
دانیشــتووانی مەنتەقەیــەک هەوڵــی 
واڵتێکــی  دێموگرافــی  گۆڕینــی 
داوە کــە لــە ئێــران بە فارســکردن، لە 
عێراق و ســوریە بە تەعریب کردن و لە 
تورکیــاش بە تورکی کێــوی ناوبردنی 
نەتەوەیەک هیچکات نەیانتوانیوە ئەم 
دیمەنە بگۆڕن یان لە کاتی گۆڕینی 
ئەم دیمەنە کەمتر سەرکەوتوو بوونە!

خــوارووی کوردســتانیش  بەشــی  لــە 

واتــە باشــووری زاگــرۆس ئەگــەر ئەم 
کردەوەش ئەنجام درابێت دیسان ئاسانە 
کــە جوگرافیاکــەی بناســێندرێت کە 

هی کام نەتەوە بووە و هەیە.
لــە کۆتاییــدا دوکتــور قاســملوو لــە 
کتێبی کوردســتان و کورد بە ئاماژە 
بــە ســەرچاوەکان و هەروەها زانســتی 
سیاســی –ئابــووری و کۆمەڵناســی 
و  دروســت  خوێندنــەوەی  بــە  خــۆی 
دەقیــق لە مێژوو، زمان و جوغرافیای 
نەتەوەیەک لە تەئیید یان ئاماژەکردنی 
کوردســتانی  مــۆری  ســەرچاوەکان 
لــە  داگیرکــراو  بەشــی  زۆر  بوونــی 
پانتایــی جوغرافیای کوردســتان داوە 
و لــە تەمەنــی موبــارزە و تێکۆشــانی 
نــاوی  هێنانــی  بــە  تەنانــەت  خۆیــدا 
مەنتەقەیــەک هەتــا ئەگــەر زۆریــش 
دوور بووبێت و دەنگیشی بە ئەو دیارە 
نەگەیشتبێت دیسان هەوڵ و تەقەالی 
و  سیاســی  جوغرافیــای  ناســاندنی 
دێموگرافــی کوردســتانی داوە و لــە 
دواوە.  بــۆی  جوراوجورەکانــدا  بــوارە 
کەچی ئێســتاش سەرەڕای نادیاربوون 
و ناڕوونی جوغرافیای کوردســتان لە 
هەموو بەشــەکان بەتایبەت لە بەشــی 
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت لــە جنوبــی 
زاگرۆس و هەروەها لە بەشی شیمالی 
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان دەکرێ زیاتر 
و  نەتەوەیــی  مێژوویــی،  ســەرچاوە 
مڵکیەتــی مێژوویی دانیشــتوانی ئەو 
دەڤەرانــە لە بەرچاو بگیردرێت و پێوەر 
بێــت چونکە سیســتمی دەســەاڵتدار و 
حاکــم بــە ســەر کوردســتاندا نزیــک 
بــە یەک ســەدەیە بە جیــددی هەوڵی 
گۆڕینــی ئــەم دێموگرافیایەی داوە و 
لە پیالنی ســەندن و وردکردنی زمان، 
فەرهەنــگ، داب و نەریــت و هەروەها 
کیانــی  لەنێوبردنــی  سیاســەتی  بــە 
نەتەوەیــەک هەوڵــی ئاسمیالســیۆنی 
و  دێموگرافــی  گۆڕینــی  و  داوە 
ناســاندنی  بــە غەیــری کوردســتانی 
جوغرافیایەک لە بەرنامە، سیاســەت 
و  بــووە  درێژخایەنەکەیــدا  پیالنــە  و 
کوردیــش وەک پێویســت لــەم موڵکە 
جێگــەی  و  قەڵەمــڕەو  و  مێژوویــی 
ژیانــی ئەژدادی خــۆی خاوەنداریەتی 

نەکردووە.
 



٩ ژمارە ٧٢٩، ١٣ی جوالی ٢٠١٨
کورد

شەریف هەژاری

تێز و كرده وه كانی قاسملووی حه كیم، ده وای 
گرفته  سیاسییه كانی گشت به شه كانی كوردستانه !

لــه م بابه ته  كورته دا، هه وڵ ناده ین باس 
له  الیه نه كانی دیپلۆماسیەتی قاسملوو 
وه ك ده وڵه تێك، دیدی خۆرئاواییه كان بۆ 
قاســملوو وه ك فه یله سوف و حه كیمێك، 
كوردناســی،  زانســتی  و  قاســملوو 
قاســملووی  زمانــزان،  قاســملووی 
نووســه ر، قاســملووی ڕۆژنامه نــووس، 
قاســملووی ئه كادێمیســت، قاسملووی 
موفه كیر، قاسملوو و داهێنانی حیزبی 
مۆدێــرن لــه  خۆرهه اڵتــی ناوه راســت، 
قاســملووی ڕێبــه ری ڕێبه رانــی كورد 
كۆمه ڵــه   و  كــۆڕ  بــه   ناســاندنیان  و 
داهێنــان  و  قاســملوو  جیهانییــه كان، 
كایــه ی  لــه   ئه خــالق  پراكتیــزه ی  و 
سیاســیی خۆرهه اڵتی ناوه ڕاســت، تێز 
و كرده وه كانــی قاســملوو وه ك ناوه نــدی 
قاســملوو  تێكۆشــانی  مرۆڤگه رایــی، 
كــورد  نه تــه وه ی  مۆدێڕنكردنــی  بــۆ 
و ترازاندنــی لــه  بیــری ته نگه تیلــه ی 
و  ناوچه گه رایــی  خێڵه كــی- 
مافــی  و  قاســملوو  فه ردپه رســتی، 
بكه یــن.  هتــد،  و  ژنــان  یه كســانی 
چونكــه  هه ر یه كێك له م ناونیشــانانه ی 
ســه ره وه،  ئه كرێت چه نــدان توێژینه وه ی 
زانســتیان له ســه ر بكرێت، بــه و پێیه ی 
تێفكرینه كانی قاسملوو "مه دره سه یه كی 
شۆڕشگێڕی قووڵه  و زۆر مشتومڕی 
چه نــد  لــه م  ته نیــا  بۆیــه   ده وێــت"، 

ڕه هه نده ی خواره وه  لێی ده دوێین:
كرده وه كانــی  و  تێفكریــن   -١

قاسملوو و دژایه تیی تیرۆریزم 
به پێی تێز و كرده وه كانی، قاسملوو هه موو 
كارێكی تیرۆریســتیی)فڕۆكه ڕفاندن، 
ته قاندنــه وه ی  بارمته گرتــن،  بــە 
ســڤیل  خۆته قاندنــه وه ،  ڕێگاوبــان، 
كردنــه  ئامانــج، قســه وتن و جنێــودان 
و تیــرۆری فكــری( ڕه د كردۆتــه وه  و 
كــردووه ،  یاســاغی  لــه  حیزبه كه شــیدا 
كاریگــه ری  تێفكرینه كانــی  ته نانــه ت 
له ســه ر حیزبه كانی به شه كانی دیکەی 

كوردستانیش داناوه . 
و  به )تیــۆری  قاســملوو  كاتێــك 
پراكتیــك( دژی هه موو جۆره  كارێكی 
ئــه وكات  ده وه ســتایه وه،   تیرۆریســتی، 
نه ك هه ر تاكه كانی كورد ئاشنا نه بوون 
به  مه ترســییه كانی تێوه گالن به  كاری 
تیرۆریستیی و تیرۆری فكریی، بگره  
پارچه كانــی  لــه  حیزبه كانــی  زۆرێــك 
تریــش نه یانده زانــی گــه ر خــوو بده نــه  
)هــه ر كرده وه یه كــی تیرۆریســتی(، چ 
زیان و گورزێكی نێوده وڵه تی به  كورد 

و دۆزه كه ی ده گه یه نێت. 
حیزبێكــی  مــاون(،  )شــاهیدحاله كان 
كاریگــه ری باشــور بــه  هه نــدێ كاری 
توندوتیژی تێوه گالبوو، كاتێك قاسملوو 
مه ترســییه كانی ئــه و كارانه ی له ســه ر 
دۆزی كــورد بــۆ ســكرتێری حیزبه كــه   
ڕوون كردبوویــه وه ، ئیــدی ســكرتێره كه  
لــه وه  گه شــتبوو كــه  نابێــت گــورزی 
پارتیزانانــه  و كرده وه ی تیرۆریســتییانه  
دۆزی  ئــه وه ی  بــۆ  بكرێــن،  تێكــه ڵ 
كــوردی پێ له كــه دار نه كــرێ و كورد 

به گشتیی باجی ئه و كارانه  نه ده ن! 
قاسملوو وه ك ســیمبوولێكی دژایه تیی 
تیرۆریــزم، هه وڵــی زۆری دا و باجــی 
گه وره شــی دا، كــه  دۆزی نه ته وه كه ی 
بــه  هیــچ كرده وه یه كی تیرۆریســتیی و 

توندوتیژییه وه  نه گلێت.
قاسملوو و به جیهانیكردنی   -٢

دۆزی هه ڵه بجه 
قاسملوو جوامێرانه  ته واوی هه وڵه كانی 
سااڵنی ١٩٨٨ و ١٩٨٩ ی خسته گه ڕ 
بــۆ ئــه وه ی دۆزی هه ڵه بجــه  بباته  ناو 
كــۆڕ و كۆمه ڵــه  نێوده وڵه تییه كانــه وه ؛ 

ته نیا دوو نموونه  دێنمه وه :

-١٥ شــه ممه )به رواری:  ڕۆژی  لــه  
ی   )١٦( الپــه ڕه   لــه    ،)٧-١٩٨٩
)The Times(دا،  باوكــراوه ی 
ده قاوده ق ئاوها ته حلیل بۆ ئه م خه باته ی 
قاسملوو كراوه: )) قاسملوو له  مانگی 
ســێی ســاڵی پــاره وه  زۆر لــه  ســه دام 
حســێن توڕه یه  بــه  هــۆی كیمیابارانی 
شــاری هه ڵه بجــه ی كورده كانــه وه  و له  
تــه واوی كۆبوونه وه كانی ئه ورووپاشــیدا 
ئه و باسه ی ده هێنایه  گۆڕێ. قاسملوو 
كــورد  ڕێبــه ری  ڕوناكبیرتریــن  هــه ره  
بــوو كــه  لــه  مێــژووه وه  تاهه تایــه  كورد 

به رهه می هێنابێت!((.
ده ڵێــت:  نه به زیــش  پڕۆفیســۆر جمــال 
))ئه م هه نگاوه  سه ربه خۆ و نه ترسانه ی 
ڕێژیمــی  وایكــرد  زانــا،  قاســملووی 
به عس بیر له وه  بكاته وه  كه  له  ڕێگه ی 
لــه   گــورز  خه لقــه وه   موجاهیدینــی 
حیزبه كه ی قاسملوو بوه شێنێت، ئه وه بوو 
لــه   كه مینه یه كــی  ســاڵی ١٩٨٨  لــه  

حیزبه كه ی جیاكرده وه !((.
قاســملوو و ڕێگه نــه دان به    -٣

پێشێلكردنی دێموكراسیه ت
دیســیپلین كردنی  بــه   لــه   قاســملوو 
داوه .  زۆری  باجــی  دێموكراســیه تدا، 
ئــه و كه مینانــه ی  به تایبــه ت له گــه ڵ 
كــه  لــه  حیزبــی دێموكــرات جیاده بنه وه  
بــه  ده ســت  و ڕه وایه تیــی كۆنگره یــان 
نه ده هێنــا ، كه چی ویســتوویانه  كه ڵكی 
ئۆپۆرتۆنیســتانه  لــه  نــاوی )حیزبــی 

دێموكرات(، وه رگرن.
تێفكرینــی  د.قاســملوو  باره یــه وه   لــه م 
مه هابــاددا  میتینگــی  لــه   خــۆی 
به مشــێوه یه  ده خاتــه ڕوو: ))تاقــه  یــه ك 
كوردســتانی  لــه   دێموكــرات  حیزبــی 
ئێراندا، هه یه . ئه ویش به  پشــت به ستن 
بــه  ڕه وایه تیی كۆنگره )واته : به  پشــت 
به ستن به  ده نگی زۆرینه ی نوێنه رانی 
كۆنگــره !(. هیــچ كه ســێكی دیكــه ش 
حه قــی ئــه وه ی نییــه  كه ڵــك لــه  ناوی  
ئــه و  وه رگرێــت.  دێموكــرات  حیزبــی 
كه مینانــه  هه رچــی ئه مواڵــی حیزبی 
دیموكراتیــان له الیــه ، ده بێت ته ســلیمی 
حیزبــی دێموكراتــی بكه نــه وه . چونكه  
حیزبــی دێموكــرات ئــه و حیزبــه  نییــه  
هیچ كه ســێك لــه  كوردســتاندا بتوانێ 
كه ڵه گایــی به ســه ره وه  بــكات! حیزبــی 
ئــه و  دێموكراتــه !  حیزبــی  دێموكــرات 
كه ســانه ی كــه  ڕۆشــتوون ده بێــت بــۆ 
میلله تــی كــوردی ڕون بكه نــه وه  كــه  
بۆچــی ڕۆشــتوون؟ چونكــه  حیزبــی 
دێموكــرات حیزبێكــی ســه ركه وتووه  و 
حیزبی خۆشه ویســتیی میلله ته كه مانه  
و هه ر كه س له و حیزبه  البدات میلله ت 
مه حكومــی ده كات! جا ئه و كه ســه  چ 
چ  بێــت،  قاســملوو  عه بده لڕه حمانــی 
هه ركه ســێكی تر بێت. )لێره دا جه ماوه ر 
دروشمی: درود به ر قاسملوو ده ڵێنه وه (، 
د.قاســملووش ده ڵێــت: "نابێــت ئه وه تان 
له بیــر بچێتــه وه ، كــه  فه ردپه رســتی له  
حیزبی دێموكرات نییه ، نابێت ڕێگا به  
فه ردپه رســتی بده ین، چونكه  زه ره رمان 

لێ ده دات".
قاســملوو پێی وایــه : ))هه رگیز نابێت 
بــه  بیانــووی خه باتــی نه ته وایه تیــی، 
پڕه نســیپه كانی دێموكراســیه ت پێشــێل 
بكرێــت! بۆیــه ، قاســملوو هه رگیز )به  
كــرده وه ( ڕێگای نــه داوه ، ئه وانه ی كه  
ده نگ ناهێننه وه  و ناوچه گه رایی وه ك 
میكرۆبێكی كوشنده  زیندوو ده كه نه وه ، 
بتوانــن ئۆپۆرتۆنیســتانه  خۆیــان فه رز 
پــه رت  خه بــات  ڕیزه كانــی  و  بكــه ن 
پــه رت بكــه ن، به ڵكــوو پڕه نســیپه كانی 
ســه نگی  و  پێــوه ر  دێموكراســیه ت، 

مه حه ك بووه !
وایه :"بــێ  تێفكرینیشــی  د.قاســملوو 
ڕاســته قینه   دیموكراتیــی  ده وڵه تێكــی 

به تــه واوی  كــورد  گه لــی  مافــی 
دابینكردنــی  بــێ  و،  ناكــرێ  دابیــن 
مافــی نه ته وایه تیــی گه لــی كوردیش 
ده وڵه تێكی ســه ركه وتووی دێموكراتیی 

پێك نایه ت"!
٤- قاســملوو وه ك )ســیمبوول و ڕابــه ر 
و بزوێنه ر و پارێزه ر(ی مافی ته واوی 

نه ته وه  نافارسه كانی ئێران 
بــووه   هانــده ر  كرده یــی  بــه   قاســملوو 
بــه ره و  گرنگیشــی  هه نــگاوی  و 
هاوخه باتیی له گــه ڵ نه ته وه كانی تری 

سته ملێكراوی ناو ئێران، ناوه . 
به پێــی ئــه و به ڵگانــه ی وه ك )شــه ریف 
هــه ژاری كــه  لــه  المــه  و، به شــێكیانم 
و  خه لــق  موجاهیدنــی  كتێبــی:  لــه  
هه ڵوێســتی به رانبــه ر نه تــه وه ی كــورد 
لــه  ڕۆژهه اڵتــی كوردســتان- چاپــی 
د.قاســملوو  به كارهێنــاوه ،   )٢٠٠٨
فارســه كان  تێكۆشــاوه   گیانبازانــه  
قانــع بــكات كــه  دان بنێــن بــه  مافــی 

نه ته وه كانی تری ناو ئێران. 
به پێی به ڵگه نامه كان، د.قاســملوو زۆر 
به چــڕی و شــێلگیرانه  لــه  )شــورای 
موجاهیدینــی  موقاومه تــی  میللــی 
خه لقدا( ڕووبه ڕوو به  مه سعود ڕه جه وی 
ئامــاده ی  چــۆن  ))تــۆ  وتوویەتــی : 
دان بنێیــت بــه  مافــی خودموختاریــدا 
بــۆ كــورد، كــه  سنوره كه شــی دیــاری 
دان  ئامــاده  نیــت  كه چــی  ناكه یــت! 
بنێیــت بــه  مافــی خودموختــاری بــۆ 
گه النــی تری زوڵملێكــراوی ناو ئێران 
كه  ئه وانیش هاوشــێوه ی كورد له  مافه  

نه ته وه ییه كانیان بێ به شن!؟
له گــه ڵ  هاوخه باتیــی   ڕۆحیه تــی 
نه ته وه كانــی تــر بــۆ  دژایه تیــی زوڵمی 
ناوه نــدی،  فارس ســه پێنی  ده وڵە تــی 
لــه  گوتــار و تێفكریــن و كرده وه كانــی 
قاســملوودا ڕه نگی دابوویه وه ، هه روه ك 
له  میتینگی مه هاباددا ده ڵێت: "ساو 
لــه  برایانــی ئازەربایجانــی، ســاو لــه  
برایانــی به لــووچ، ســاو لــه  برایانــی 
عــه ره ب، ســاو لــه  برایانــی توركمان، 
ســاو له  برایانی ئاشــوری، ســاو له  
برایانــی ئه رمه نــی، ســاو لــه  برایانی 
كه لیمــی، كــه  هاوخه باتانــی ئێمــه ن له  

شۆڕشی ئێراندا.
٥-  خاكه ڕایــی و ســاده یی قاســملوو 
وه ك شوناسی لوتكه ی شۆڕشگێڕیی 
قاسملوو به كرده وه  و تیفكرین خاكه ڕا و 
ساده  و شۆڕشگێڕێكی ته واوه تیی بوو، 
له م باره یه وه  ته نیا دوو نموونه  دێنمه وه : 
قاســملوو لــه  وته كانیدا لــه  مه ڵبه ندی 
ســپی سه نگ له  ساڵی ١٩٨٧ ده ڵێت: 
"به  مه سئولیه ته وه  قسه  ده كه م، ئێمه  له  
خۆمــان بایــی نابین. چونكــه  مرۆڤی 
شۆڕشــگێڕ لــه  ته نگانه دا نابێت خۆی 
بدۆڕێنێ و له  سه ركه وتنیشدا نابێت له  
خۆبایی ببێت. ماده م گه وره ترین هێزی 
شۆڕشگێڕین، كه وابوو مه سئولیه تێكی 
گــه وره ش ده خاته ســه ر شــانمان، بۆیــه  
مه ســئولیه تمان لــه  هه مــوو هێزه كانــی 

ئۆپۆزسیۆنی ئێران زیاتره .
نموونه ی دووهه م، فایق گوڵپی كه  ئێستا 
کەســایەتیه كی ســەر بــە پەکەکه یــه ، 
خاكه ڕایــی  و  ســاده یی  لەبــارەی 
بوونــی قاســملووەوە له و ســه رده مانه ی 
كــه  فایــق گوڵپــی كادری یه كیەتــی 
حەقیقەتێــک  كتێبه كه یــدا  لــه   بــووه ، 
دەگێڕێتــەوەو نووســیویه تی: "کاتێک 
وەک کادرەکانــی یەکیەتیی هیوادار 
بوویــن ئــەو ڕێبــەرە گەورەیــه  ببینین، 
كــه  بینیمــان تایبه تمه ندییه كانــی زۆر 
ســەرنجی ڕاکێشاین. قاســملوو وەک 
ســەرەی  ئاســایی  پێشــمەرگەیەکی 
دەگرت بۆ ئەوەی بەشە چێشتی خۆی 
وەرگرێت، نه  خواردنه كه ی جیاواز بوو، 
نــه  نۆره بڕینیشــی ده كــرد، ئیــدی لــه  

شــاخ جیاوازی تایبه تمه ندییه كانی ئه و 
ڕێبــه ره  نــاوداره  و به رپرســانی خۆمانم 

بۆ دەرکەوت!.
ســیمبۆلێكی  وه ك  قاســملوو   -٦
ده ســت  قوربانــی  پڕئازاربه خشــی 

تیرۆریزمی نێوده وڵه تی! 
ســیمای  د.قاســملوو،  تیــرۆری 
لــه   كــوردی  گه لــی  مه زڵومیه تــی 
ئاستی گشت جیهان سه لماند. چونكه  
ئــه و بیرمه نده  به  ڕه گــه ز )كورد( بوو، 
بۆیه  نه مســا خوێنه كــه ی دا به  نه وتی 
بــه الش، ئه گینــا گــه ر هاوواڵتییه كی 
به ریتانــی،  )ئه مریكــی،  ئاســایی 
بایــه ،  توركــی(  ڕوســی،  ئه ڵمانــی، 
نه مســا یاســاكانی خــۆی بۆ كه یســی 

تیرۆركردنه كه ی ده خسته كار. 
پێموایــه : )ئازادكردنــی به  ئه نقه ســتی 
تیرۆریســته كان، هێنده ی له  ده ستدانی 
بلیمه تێكــی وه ك قاســملووی حه كیــم، 
یاســا  چونكــه   پڕژانــه !(،  و  به ســۆ 
هــزره   و  ئه وروپــا  پێشــكه وتووه كانی 
ژێرپێــی  خرانــه   مرۆڤدۆســتیه كانیان 

تیرۆریسته  مرۆڤ سه ربڕه كانه وه ! 
لــه و ســاته وه ، لــه  دونیــادا و به تایبه ت 
له  خۆرهه اڵتی ناوڕاســت و به تایبه تی 
تــر لــه  نــاو گشــت كوردســتانه وه ، ئه و 
ئــه و  ئایدیــا هاتۆتــه  بــوون: كامه یــه  
یاســا پێشــكه وتووانه ی ئه وروپــا و ئه و 
هــزره  مرۆڤدۆســتانه یه یان كــه  ته نیا له  
پێنــاو دوو بۆشــكه  نه وتــدا، دڕنده ترین 
لــه   ســه ربڕه كان  مــرۆڤ  تیرۆریســته  
دادگایی كردن، بپارێزن و، بۆ مرۆڤ 

سه ربڕینی تر، ئازادیان بكه ن!
بــووه   قاســملوو،  تیرۆركردنه كــه ی 
ســیمبوولی بــه  ئازادیخــواز ناســاندنی 
دۆزی گه لــی كــورد، وه ك گه وره تریــن 
و له پێشــترین قوربانــی ده ســت ده وڵه ته  

تیرۆریسته  فاشیستییه كان.
و  كــورد  شــاعیرانی  و  قاســملوو   -٧

هۆزانڤانانی بیانی 
لــه وه ی  جگــه   حه كیــم  قاســملووی 
ئینســكلۆپیدیایه كی  هه گبه كــه ی 
هێمن،فایــه ق  هۆنراوه كانی)گــۆران، 
حافــزی  بێكــه س،  بێكه س،شــێركۆ 
شــیرازی و ســه عدی و ده یانی دیكه (

بــووه ، خــودی خۆشــی لــه و ســاتانه ی 
پڕمشــتومڕكارترین  ده بــوو،  كاتــی 

ئه دیبی نێو شاعیره  ناوداره كان بوو. 
دەڵێــت:  مــەزن  بێکەســی  شــێرکۆ 
"کاتێــک ئێمه ی شــاعیران و ئه دیبان 
لە مەجلیســیدا دائەنیشتین، زۆرینەی 
مشــتومڕه كانی شیعری بوو، لە هەموو 
شتێکی دەزانیی! لەگەڵ ئەوەشدا زۆر 
زۆر ســادە بــوو. چەنــد جارێــک هەم 
لــە شــاخ و هەم لــە پاریــس بــە یەکتــر 
شــادبووین و دەعــوەت بــووم لــه  الی. 
قاســملوو خــۆی چێشــتی لــێ دەنا و، 
هەر خۆشی نان و شتەکەی دەهێنا و، 
دواتــر هەر خۆشــی مێزەکەشــی پاک 
دەکردەوە. گەورەیی كه سایه تیه كه شــی 
بــێ ئەنــدازە بوو. لــە مەجلیسیشــیدا، 
قســەخۆش و نوکتــەزان و هەگبەکەی 
لەگــەڵ  بــوو.  شــیعری  دەریایەکــی 
ئەدیبان و شــاعیراندا باسی سیاسەتی 
نەدەکــرد و ئەدیبێکــی گەورەبــوو کە 
ســەرنجی هەمووانــی بــە الی خــۆی 

ڕادەکێشا".
ڕۆژنامــەی )The Times( یش 
ئامــاژه ی بــه وه  داوه : ))قاســملوو وه ك 
هــه ره  گرنگتریــن فیگه ری سیاســیی 
كورد له م نه وه یه دا، له و ساتانه ی كاتی 
ده بوو، ئه و كارامه ترین ناوه ندی نایابی 
تێفكرینــه كان  و  بــاوه ڕ  هه ڵێنجانــی 
ســه ردانه   لــه   بــوو.  پڕمشــتومڕ  و 
سااڵنه ییه كانیشیدا بۆ پاریس، زۆرجار 
سه رشــه قامێكی  كافتریایه كــی  لــه  
ناوه نــدی شــاره كه ده بینرا و، ســاتێكی 

كــورت ده مایــه وه . كه چــی لــه و ســاته  
كورتــه دا له الیــه ن شــاعیرە ژنــەکان و 
و  فه ره نســی  پیاوانــی  هۆزانڤانانــی 
ئه ورووپییه وه  ده وره  ده درا و چوارده وریان 

ده گرت!.
ســاخته كردنی  و  قاســملوو   -٨
و  تێــز  بردنــی  و  مێژووه كــه ی 

گوفتاره كانی!
ســاخته كردنی  بــه   ســه باره ت، 
مێژووه كــه ی ، لــه م بابه ته  چه ند دێڕییه  
كاتــی نیه ، به س ویســتم: ئاماژه یه كی 

بۆ ئاڕاسته  بكه م!! 
و  تێــز  بردنــی  له بــاره ی  هه رچــی 
گوفتاره كانیه   تــی له الیــه ن به رپرســانی 
حیزبه كانــی تــره وه  و، كردنیانــه  به  وته  
ڕاســتیدا  لــه   خۆیــان،  تێفكرینــی  و 
و  مه عنــه وی  ســامانی  لــه   زوڵمــه  
بــۆ  قاســملوو؛  مه عریفــی  پاشــخانی 
یه كه مجــار  كریس كۆچێرا )له  كتێبدا( 
ئامــاژه ی پــێ ده كات، كــه  قاســملوو 
وتوویه تی:)گــه ر خه باتــی نه ته وایه تی 
ئه ركی سه رشــانم نه بووایــه ، ئاواتم بوو 
ببومایــه (؛  زانكــۆ   مامۆســتایه كی 
ئه م وته یه ی قاســملوو بــراوه ، له كاتێكا 
ڕوی  )لــه   ســه ركردانه   لــه و  هه نــدێ 
زانستییه وه ( نه یانتوانیوه  بگه نه  ئاستی 
چــۆن  ئیــدی  زانكــۆ،  مامۆســتای 
لۆژیكیه  كه  په یڤی وایان هه بووبێ و، 

وه ك دروشم بۆیان هه ڵبواسرێت!؟
لــه م ڕووه وه  زۆر نمونه  هه یه ، قاســملوو 
لــه  بــاره ی شــه هیدانه وه  چه ندان دێڕی 
هه یــه ، دێڕێكیان ئه مه یه : ))باشــترین 
پاداشــت )وه فــاداری( بــۆ شــه هیدان، 
به هه مــان  ڕێگایانــه ((،  درێژه پێدانــی 
تــری  په یڤــی  ئه مــه ش و زۆر  شــێوه  
بــۆ ســه ركرده ی تــر، بــراوه . بــه اڵم لــه  
ڕوی زانســتی مێــژووه وه ،  ئه مــه  هــه م 
ســاخته كارییه  و، هه م زوڵم لێكردنیشــه  
خــودی  هه رچه نــده   قاســملوو.  لــه  
ئه مه ش ده رخه ری كاریگه ری ئه ندێشه  
و تێــز و په یڤه كانــی قاســملووه  له ســه ر 
ســه ركرده كانی تری كــورد، به مه رجێك 
به نــاوی ئه وانه وه  نه كرێت، چونكه  ئه وه  

ساخته كردنی زانستی مێژووه  !
٩- قاســملوو له  دیدی ئه كادیمیست و 

بیرمه نده  ناوداره كانی كورده وه  
كــورت  نمونه یه كــی  چه نــد  ته نیــا 

ده خه مه ڕوو:
بیرمه نــدی كــورد )مه ســعود محمــد( 
نووســیویه تی:  قاســملووه وه   له بــاره ی 
بــێ  ئۆقیانووســێكی  ))قاســملوو 
بنــی زانیــاری بــوو، له  هیچ شــتێكدا 

نه ده درایه  دواوه وە!((.
مه زهه ریــش  كەمــاڵ  پڕۆفیســۆر 
ئامــاژه ی بــه وه  داوه : ))قاســملوو ئــه و 
ڕابه ره ی له  گشــت بواره كانــدا لێهاتوو 

بوو، ڕابه ری هه موو بواره كان بوو((.
كەریمــی  مــه ال  محەممــەدی 
موده ڕیسیش نووســیوویه تی: ))كاتێك 
قاسملوو هه ر له  سه ره تای شه سته كانه وه  
ڕه خنه ی له  ماركســیزمی سته مكاری 
بــاو ده گرت و تێزی بۆ سۆشــیالیزمی 
دیموكراتیــك داده هێنــا، زۆر به  توندی 
بوویــه وه   فكــری  تیــرۆری  تووشــی 
توندڕه وه كانــی  كۆمۆنیســته   له الیــه ن 
به جۆرێــك  ناوچه كــه وه ،  و  كوردســتان 
نه خوێنده واره كانــی   كۆمۆنیســته  
كوردســتانیش زۆر سوكایه تیان به م زانا 

گه وره یه  ده كرد!((.
مســته فا  عیزه دیــن  پڕۆفیســۆر 
لــه   ))هــه ر  ده ڵێــت:  ڕه ســوڵیش 
ســه ركرده   شه ســته كانه وه   ســه ره تای 
چیكوســلۆڤاكیا  ئۆپۆزســیۆنه كانی 
ســه ردانی قاسملوویان ده كرد بۆ ئه وه ی 
به  تێفكرینه كانی ئاشــنا ببن، قاسملوو 
دوازده  زمانی ده زانی. خۆم شاهیدحاڵم 
كه  زۆربه باشیی هه م زمانی چیكی و 

هه م زمانی سلۆڤاكیشی ده زانی((.
كــردووه :  تۆمــاری  زه ندیــش  كه ریــم 
لــه   كوردســتانه ،  هێمــای  )قاســملوو 

مێژووی شكۆداردا!((.
نه ته و ایه تیــی  بیــری  بیرمه نــدی 
نه به زیــش  جه مــال  پڕۆفیســۆر  كــورد 
نووســیویه تی: ))ئه م زانــا هه ڵكه وتووه  
ته نیا له به ر ئه وه ی كورد بوو، نه  شێرێ 
كووشــتی نه  شــێره وانێ، هه تیمچه یه ك 

كووشتی له  ال كۆاڵنێك!((.
و  په یــڤ  لــه   ڕامــان  به هه رحــاڵ، 
قاســملووی  كرده وه كانــی  و  تێفكریــن 
حه كیــم زۆر هــه ڵ ده گــرێ كه  كه می 

له باره وه  نووسراوه . 
لوتكــه ی  وه ك  حه كیــم  قاســملووی 
شۆڕشگێڕێكی ته واو: هه موو شتێكی 
خــۆی بــه  گه له كه ی به خشــی و هیچ 
شــتێكی گه له كه شی بۆ خودی خۆی 
نه بــرد! ته نیــا ئه وه  ئامانجــی بوو، كه:  
گه له كــه ی وه ك گه وره تریــن ســه رمایه  
پشــتیوانیكردنی جوواڵنه وه كــه ی،  لــه  

به رده وام بن. 
لوتكه ی شۆڕشگێڕیی ئه وه یه : هه موو 
و  )مــاددی  ســامانێكی  و  ســه روه ت 
فكری و ئه كادیمیستی( به  گه له كه ی 
ده به خشــێ، به  بێ هیچ پاداشــتێك! تا 
دواجــار گیانیشــی له ڕێــی ئازادی و 

یه كسانیی  گه له كه ی، فیدا ده كات.
خۆرهه اڵتــی  شۆڕشــی  قاســملوو 
كوردســتانی گه یانــده  لوتكه ، شــۆڕش 
لــه  خۆرهــه اڵت، بــوو بــه  به هێزتریــن 
جوواڵنــه وه ی شۆڕشــگێڕیی له  ئێراندا 
و، ئێســتاش لــه  ڕێــی )جوواڵنــه وه ی 

ڕاسانه وه (، به رده وامیی هه یه !
وردبوونــه وه  لــه  كاریگــه ری تێفكرین و 
كرده وه كانــی قاســملوو هێنده  بێســنوره ، 
باره یــه وه   لــه م  میتــران  دانیــه ل   كــه  
ڕایگه یانــدووه : ))به  پشــت به ســتن به  
قاســملوو و ڕێنوێنیــی وه رگرتــن به بیر 
مــرۆڤ  فكره كانــی،  و  ئه ندێشــه   و 
ده توانێــت لێبڕاوانــه  به  توانــای قورس 
و قایمه وه : هه نگاوی گه وره بنێت((.

وه ســییەته كه ی قاســملوو كــه  ده ڵێــت: 
حیزبــی  موڵكــی  كتێبخانه كه شــم 
دێموكراته ، كه  پێشــتریش حه قه میراتی 
زه وی خــۆی بــۆ كڕینــی ئامێره كانــی 
ڕاگه یاندنی حیزبی دێموكرات فرۆشت 
و خــۆی و ژنه كــه ی كاریــان ده كرد له  
پێناو به هێزكردنه وه ی حیزبی دێموكرات 
دا و، قاسملوو له  پێناو به هێزكردنه وه ی 
ڕه دی  نه ته وه كــه ی  جوواڵنــه وه ی 
كــرده وه  كــه  لــه  ســاڵی ١٩٦٩ ببێتــه  
لــه   نه تــه وه  یه كگرتــووه كان  نوێنــه ری 
میســر كــه  لــه  ڕووی داراییــه وه  زۆر 
ســودمه ند ده بوو. لێره دایه  ده گه مه  ئه و 
باوه ڕه ی: گه ر تا مردن )وه ك شــه ریف 
هــه ژاری( پشــتیوانی دۆزی ئــازادی 
و یه كســانیی نه ته وه كــه م بــم، هێشــتا 
لــه  ناخمــدا ئاســووده  نیم؛ بــه و پێیه ی 
گــه ر ســاتێك هــه دا بــده ن، لــه  ناخــه وه  
زۆر له  خۆم بێزار ده بم. چونكه  كاتێك 
بیرده كه مــه وه  و بــه وردی ئه زانــم، كــه : 
قاســملوو به وپــه ڕی لوتكــه ی فكریی 
و بــه  ســه رمایه ی گــه وره ی مادییه وه ، 
نه ته وه كــه ی  بــه   شــتێكی  هه مــوو 
خه ریكــم  منیــش  كه چــی  به خشــی، 
هــه دا بــده م! ئیتــر هه ســت به  ســپڵه یی 
خــۆم ده كــه م به رانبه ر بــه  پاكژییه كانی 
قاسملوو له  ڕێی ئازادی و یه كسانیی 
نه ته وه كه م. چونكه  به  وردبوونه وه  لێی، 
به و حه قیقه ته  ده گه یت، كه : تێكۆشــان 
و پاكێتیــی قاســملوو بــۆ نه ته وه كه ی، 

بێسنور بووه !



ژمارە ٧٢٩، ٢٢ی پووشپەڕی ١٠١٣٩٧
وتووێژ

دەکرێــت داواتــان لێبکــەم لەبــارەی 
بــۆ  کوردســتاندا  لــە  هێزەکانتــان 
ئێرانیــان  تەلەفزیۆنــی  بینەرانــی 

بدوێن؟
- ئێــوە حەتمــەن لەبیرتانــە کــە دوای 
شۆڕشــی گەالنــی ئێــران کــە هەموو 
شــارەکانی  لەوانــە  کوردســتان 
کوردستان لەدەستی پێشمەرگەدا بوو، 
دوای ٢٨ی گەالوێژی ســاڵی ١٣٥٨ 
خومەینــی جیهــادی دژ بــە خەڵکــی 
شــەڕێک  و  ڕاگەیانــد  کوردســتان 
دروســت بــوو کــە ئێمــە ناومــان نــاوە 
شــەڕی ٣ مانگە؛ لەبەر ئەوەی دوای 
٣ مانــگ ڕێژیــم شکســتی خــوارد و 
پێشــمەرگەکان ســەرلەنوێ گەڕانــەوە 
بــۆ شــارەکان. شــەش مانــگ لەگەڵ 
ڕێژیمــی ئێــران وتووێژمــان کرد بەاڵم 
زۆر زوو بــەو ئاکامــە گەیشــتین کــە 
ڕێژیمــی ئاخونــدی  مەحاڵــە بتوانێت 
ڕێگەچارەیەکی پەسەند و گونجاو بۆ 
هــەردووال بدۆزێتەوە، تێگەیشــتین کە 
ڕێژیــم تەنیا دەیهەوێت کات بەدەســت 
بهێنێــت بۆ ئەوەی لــە یەکەم دەرفەتدا 
کوردســتاندا  لــە  نــوێ  شــەڕێکی 
پێشــبینییەکانی  پێبکاتــەوە،  دەســت 
ئێمــە ڕاســت دەرهاتــن و لە نــەورۆزی 
شــەڕ  لەنــوێ  ســەر   ١٣٥٩ ســاڵی 
دەســتی پێکرد و تا ئێســتاش درێژەی 
هەیــە. دوای ماوەیــەک بە هۆکاری 
ئــەوکات  کــە  ئابــووری  و  نیزامــی 
شــارەکانی کوردســتان لــە گەمارۆی 
ئابووریــی ڕێژیمــدا بوون، هەروەها ئەو 
کاتــەی شــەڕ لە نێوخۆی شــارەکانی 
ئــەو  پێدەکــرد،  دەســتی  کوردســتان 
پایەگایەنــەی کە لە ناو شــاردا بوون، 
ئامانــج  دەکــردە  بێتاوانیــان  خەڵكــی 
و لــە ئاکامــدا ژمارەیەکــی زۆر لــە 
خەڵكــی بێتــاوان کــوژران و ئێمــەش 
بــە ناچاری شــارەکانمان بە جێهێشــت 
و  گونــدەکان  بــۆ  پاشەکشــەمان  و 
تــا  کاتــەوە  لــەو  کــرد.  شــاخەکان 
لــەو  هەیــە؛  درێــژەی  شــەڕ  ئێســتا 
شــەش ســاڵەدا ڕێژیــم هێزێکی زۆری 
پێکهاتــوو لــە ئەرتەشــی، بەســیجی، 
پاســدار و تەنانــەت ژمارەیــەک لــەو 
کوردانــەی کە پێشــینەی هاوکارییان 
لەگەڵ ڕێژیمدا هەبووە لە کوردســتان 
کۆکردووەتــەوە، ئێســتا لــەو بــاوەڕەدام 
کــە ڕێژیــم لــە کوردســتان نزیک بە 
٢٠٠ هــەزار کــەس لــە ٢٣ پــادگان و 
٣ هــەزار پایــەگای نیزامی بچووک 
و گــەورە )ئەمە ئامارێکە کە خودی 
ڕێژیــم داویەتی(دا کۆ کردوونەتەوە و 
دوای چەند ســاڵ شــەڕ، لە ڕاســتیدا 
دوو ســاڵ پێــش ئێمــە بــەو ئەنجامــە 
گەیشــتین کــە بــەو هێــزەوە کــە ئێمە 
کــە  ئیمکانەتــەی  ئــەو  و  هەمانــە 
ڕێژیــم هەیەتــی درێــژەدان بە شــەڕی 
جبهەیی بۆ ئێمە ئیمکانی نییە، بۆیە 
ئێمــە تاکتیکــی خۆمــان لــە شــەڕی 
پارتیزانــی  شــەڕی  بــۆ  جبهەییــەوە 
گۆڕیوە. لەو کاتەوە تا ئێستا بۆ ئێمە 
ڕوون بووەتەوە کە ڕێژیم زیاتر لە جاران 
خەســاری بەردەکەوێــت، بــە تایبەتــی 
پێشــمەرگەکانی  ئەمســاڵ  بەهــاری 
ئێمــە توانییــان زەربــەی زۆر قورس لە 

ڕێژیم بدەن. 
لــە ڕاســتیدا ئێســتا لــە کوردســتانی 
هەیــە:  ناوچــە  جــۆر  ســێ  ئێرانــدا 
گرینــگ  زۆر  کــە  ناوچەگەلێــک 
و ســتراتیژین و شــارەکان، کــە لەژێــر 
هەڵبــەت  ڕێژیمــدان؛  کۆنترۆڵــی 

بیانەوێــت  پێشــمەرگەکان هــەر کات 
ئەتوانــن بڕۆنــەوە ناو شــارەکان، بەاڵم 
بەو هۆکارە کە پێشتر باسم کرد، ئێمە 
ئــەو کارەمان تەنیا لە حاڵەتی تایبەت 
ئەنجــام دەدەیــن، هەروەهــا لــەم چەنــد 
پێشــمەرگەکانمان  ڕابــردوودا  ڕۆژەی 
و  کامیــاران  شــاری  نێــو  چوونەتــە 
چاالکــی زۆر باشــیان ئەنجــام داوە. 
لــەم ناوچەیــەدا ڕێژیــم هــەوڵ دەدات 
بە کۆکردنەوەی هێز هەم شــارەکان و 
هەم ڕێــگا ســتراتیژییەکان کۆنترۆڵ 
بــە  درێــژەدان  بــۆ  هەڵبــەت  بــکات، 
پێویســتی  عێراقیــش  لەگــەڵ  شــەڕ 
بــەم ڕێگایانــە هەیە. پاشــان ناوچەی 
دووهــەم هەیــە کــە ئێمــە ناومــان ناوە 
ناوچــەی تێكەڵ کە لە ســەعات ٨ی 
بەیانییەوە هەتا ٥ی ئێوارە ئەم ناوچانە 
بە تایبەت ڕێگا نیزامییەکان بەدەست 
دوای  لــە  و  ڕێژیمەوەیــە  هێزەکانــی 
کاتژمێر ٥ی ئێوارەوە هێزەکانی ڕێژیم 
پاشەکشــێ دەکەنەوە بۆ پایەگاکانی 
خۆیــان و لــە ڕاســتیدا کۆنترۆڵی ئەم 
ناوچانە دەکەوێتە دەســت پێشــمەرگە. 
ناوچەیەکــی دیکەش هەیە کە ڕێژیم 
تیایاندا هیچ دەسەاڵتێکی نییە و ئەم 
ناوچانە تەنیا لەالیەن پێشمەرگەکانەوە 
کۆنتــرۆڵ دەکرێــن کە گوند و ناوچە 

ستراتیژییەکان دەگرێتەوە.

ناوچــە  و  ســنوورەکان  شــایەت 
سنوورییەکان؟

- بەڵــێ ناوچــە ســنوورییەکانە. لــەم 
ناوچــەدا ئێـــمە شــارێکی بچووکمــان 
ئەویــش  دەســەاڵتدایە  لەژێــر  هێشــتا 
زۆر  ڕێژیــم  "نەوســوود"ە،  شــاری 
هەوڵیــداوە کە ئــەم شــارە وەربگرێتەوە 
بــەاڵم تــا ئێســتا ســەرکەوتوو نەبــووە؛ 
دێتــە  وا  ئەمســاڵەوە  بەهــاری  لــە 
پێــش چــاو کــە بــارودۆخ لــە بــواری 
کەیفییــەوە بــە ســوودی ئێمــە گۆڕاوە 
بــە  دەســتیان  پێشــمەرگەکانمان  و 
کــردووە،  بــردن  هێــرش  چاالکیــی 
ئامارێک کە من ئێستە لەالمە، نیشان 
دەدات کە لەم ماوەیەدا پێشمەرگەکان 
توانیویانــە ٣٢ پایــگای ڕێژیم بگرن. 
ئــەوەی لــە هەمــوو شــتێك گرینگتــرە 
پێوەندەکانــی  و  دەســت  کــە  ئەوەیــە 
لەدەســت  خۆیــان  ڕۆحیــەی  ڕێژیــم 
ئــەوە  شــەڕکردنیان  پێشــینەی  داوە، 
بــوو کــە تا کۆتاگوللــە بجەنگن و بە 
قەولی خۆیان بۆ "شــەهادەت" دەهاتنە 
کوردســتان، بەاڵم ئێستا زووتر تەسلیم 
کــە  ئەوەیــە  ئەنجامەکەشــی  دەبــن، 
ئێمەش کەمتر زیانمان وەبەردەکەوێت. 
دەمەوێــت نموونەیــەک بهێنمــەوە کــە 
پێشــمەرگەکانمان دەســتیان بــە ســەر 
پایگایەکــی ١٥٠ نەفەریــدا گرتــووە 
بــێ ئەوەی یەک کەسیشــمان بریندار 
ببێت و شــتێکی دیکەش کە گرینگە 
دەســکەوت و کەرەســتەی زۆری شەڕ 
پێشــمەرگەکان،  دەســت  دەکەوێتــە 
لــە  زۆر  ژمارەیەکــی  هەڵبــەت 
هێزەکانــی رێژیمیــش ئەســیر دەکرێــن 
و ئێمــە ڕەفتارمان لەگەڵ ئەســیرەکان 
زۆر بــاش و ئاســاییە، دوای ئــەوەش 
هەوڵ دەدەین ســەربازە ئەسیرکراوەکان 
تــێ بگەیەنیــن کــە ئێمــە بۆچــی لــە 
کوردســتاندا خەبــات دەکەیــن، پاشــان 
ئازادیــان دەکەیــن، بەســیجییەکان کە 
هەرزەکارانــی تەمــەن ١٣ تا ١٥و ١٦ 
ســاڵەن، ئەوانیش بەهەمان شــێوە ئازاد 
دەکەیــن، بەاڵم پاســدار و ئەفســەرانی 
لــە  و  دەکەیــن  زیندانــی  ئەرتــەش 
هەندێــک  و  دەیانهێڵینــەوە  زیندانــدا 
جــار ئاڵوگۆڕیــان دەکەین یــان ئەگەر 
ماوەیەکــی  کردبێــت  جەنایەتێکیــان 

زیاتر لە زینداندا دەمێننەوە.

ژمــارەی  بپرســم  لێتــان  دەکرێــت 
ئەسیرەکانتان چەند کەس دەبێت؟

- پێشتر ئەسیرەکان ژمارەیان زۆر زۆر 
بوو کە ئێمە لە چەندین زیندان ڕامان 
گرتبــوون، بــەاڵم بەهــۆی ئابــووری و 
گواســتنەوەی زیندانەکان، گەیشــتین 
پاســدار  تەنیــا  بــەو ئەنجامــەی کــە 
ئێســتا  ڕابگریــن،  ئەفســەرەکان  و 
ئەسیرەکان چەند سەد کەسێک نابن.

دەکرێت لێتان بپرســم کە هێزەکانی 
ئێوە لە ئەسڵدا بۆ بەرگری و هێرش 
کردن چ جۆرە چەکێك بەکاردێنن؟

- چاولێکــەن، ئێمــە دوای شــۆڕش، 
پادگانی مەهابادمان گرت و چەکی 
نیســبەتەن جۆراوجۆر لەم پادگانە بوو، 
ئێمە تا ئێســتا لە هەموو ئەو چەکانە 
لــە  هەڵبــەت  وەرگرتــووە،  کەڵکمــان 
بــە  پارتیزانــی  شــەڕی  بارودۆخــی 
قــورس  چەکــی  ناتوانیــن  ناچــاری 
چەکــی  لــە  بــەاڵم  بەکاربهێنیــن، 
نێونجی، وەکوو خومپارە و دژە تانک 
و دژە فڕۆکەکان کەڵک وەردەگرین. 
دەتوانم بڵیم کە کێشــە یان کەمبودی 
چەکمــان نییــە و بــە پێی پێویســتیش 
چەک لە ئیختیاری پێشــمەرگەکاندا 
هەیە کە بە کەڵکی شەڕی پارتیزانی 
دێت بەاڵم هەندێ جاریش پێش هاتووە 
کــە لوجســتیکمان کەم هێنــاوە، بەاڵم 
درێژەکێشــانی شــەڕی ئێــران و عێراق 
هاتــووە،  پێــش  کــە  بارودۆخێــک  و 
دابینکردنــی چــەک و چۆڵــی شــەڕ 
لــە ناوچــە جیاوازەکانــی کوردســتان 
کارێکــی ئاســانە و رەنگــە ســەرتان 
سووڕ بمێنێ کە هەندێک جار نرخی 
کەمتــر  تەنانــەت  چــۆڵ  و  چــەک 
لــەو نرخەیــە کــە لــە کارخانەکانــدا 

دەفرۆشرێت.

پێتان وایە هۆکارەکەی چییە؟
- هۆکارەکــەی هێرشــە گەورەکانــی 
ئەرتشــی ئێرانــە کــە بڕێکــی زۆری 
چــەک و چۆڵ بۆ بەرەکانی پێشــەوە 
دەنێرێــت، دواتــر عێراق هێــرش دەکات 
و وای دابنێــن کــە ئێــران پاشەکشــێ 
دەکات و چەک و چۆڵی شــەڕ جێ 
دەهێڵێــت و ئەوانــە دەکەونــە دەســتی 
خەڵــک یان کەســانێک کــە لەگەڵ 
ڕێژیــم کار دەکــەن و ئــەو چــەک و 
ئــەم  وایــە  پێــم  دەفرۆشــن،  چۆاڵنــە 
هێرشــە ئەنقەســتانەی کــە بــە نــاوی 
"وەەلفەجری٩" لە کوردستاندا کردیان، 
ڕێژیــم چــەک و چۆڵێکــی زۆری لە 
مەیدانــی شــەڕ بە دوای پاشەکشــێدا 

بەجێهێشت.

بەڕێــز قاســملوو ئێــوە تــا ماوەیەک 
پێش لەگەڵ موجاهدین هاوکاریتان 
دەکرد، دەکرێت هۆکاری کێشەکانتان 
لەگەڵ موجاهدینی خەلق بفەرموون؟
- ئێمە هــۆکاری هاوکاریمان لەگەڵ 
موجاهدیــن ئەوەبــوو کــە پێمــان وابــوو 
موجاهدیــن باوەڕیــان بــە دێموکراســی 
خودموختاریــن.  الیەنگــری  و  هەیــە 
هــەر وەک چۆن ئاگادارن درووشــمی 
ســەرەکی ئێمە "دێموکراســی بۆ ئێران 
و خودموختاری بۆ کوردستان"ە. ئێـمە 
چوارســاڵ لە شــورا و تەنانــەت چەند 
مانگ دوای چوون بۆ شــورا لەگەڵ 
موجاهدیــن هاوکاریمــان کــردووە، لەو 
لــە ٣٠ی جۆزەردانــی  واتــە  کاتــەوە 
ســاڵی ١٣٦٠ کەوتینــە بــەر هێرشــی 
ئیمکاناتەکانــی  هەمــوو  و  ڕێژیــم 
خۆمــان لە ئیختیاری موجاهدین دانا، 
بــەاڵم بەداخەوە چوارســاڵ هــاوکاری 
بــۆ ئێمــەی دەرخســت کــە ســازمانی 
موجاهدیــن باوەڕیــان بــە دێموکراســی 

نییــە و ئێمــە الیەنگــری ئــەوە بوویــن 
کە شــورا ناوێکی ســەربەخۆ بۆخۆی 
پەیــدا بــکات، لــە کاتێکــدا هەوڵــی 
موجاهدیــن ئــەوە بــوو کــە شــورا لــە 
خزمەتی ڕێکخراوی موجاهدین بێت و 
هەڵسوکەوتی نادێموکراتیکی زۆرمان 
لــە موجاهدیــن دەبینــی و لەالیەکــی 
دوور  گفتوگۆیەکــی  دوای  دیکــەوە 
خودموختاریــی  گەاڵڵــەی  درێــژ،  و 
واژۆ کــرد. لــە عەمەڵــدا بینیمان کە 
ئازەربایجــان  خودموختــاری  لەگــەڵ 
و  دەکــرد  دژایەتییــان  بەلوچســتان  و 
ڕایانگەیانــد ئەگــەر ڕۆژێــک شــورا 
و  ئازەربایجــان  بــە  کــە  ڕێبکەوێــت 
بــدات،  خودموختــاری  بەلووچســتان 
ســازمانی موجاهدیــن لــە شــورا دێتە 
دەرەوە، بــەم شــێوەیە ئێمــە گەیشــتینە 
قەبووڵکردنــی  کــە  ئاکامــەی  ئــەو 
کوردستانیشــیان  خودموختــاری 
لەبەرچاوگرتنــی  هــۆی  بــە  زیاتــر 
بااڵنســی هێــزەوە بــووە نــەک لەبــەر 
خودموختــاری  بــە  باوەڕمەندبوونیــان 
مەســەلەی،  ئــەوەش  دوای  بێــت! 
دیالــۆگ و گفتوگۆیــان مەترەح کرد 
کــە بــۆ ئێمــە مایــەی پێکەنیــن بوو، 
بۆیــە دەبێــت بڵێـــم بەداخەوە ئێســتا لە 
ئێرانــدا تەنیــا هێزێک کــە هەیە و لە 
نــاو واڵتــدا خەبــات دەکات، حیزبــی 
دێموکراتی کوردســتانی ئێرانە و ئێمە 
ســەلماندمان ئەو شــتەی کــە دەیڵێین 
و داوای دەکەیــن  لــە چوارچێــوەی 
ڕێژیمــی کۆماری ئیســالمییدا هیچ 
بنەڕەتییانــەی  داواکارییــە  لــەو  کام 
ئێمــە کە پەیوەندی بە دێموکراســی و 
مافــی نەتەوەییەوە هەیە، لە ڕاســتیدا 
نایەتەدی بۆیە ئێمەش وەک دوژمنی 
خومەینــی  ڕێژیمــی  سەرســەختی 

ماینەوە.

چەندیــن  ئێــوە  قاســملوو  بەڕێــز 
جــار باســتان کردبــوو کە ئــازادی و 
ســەربەخۆییتان تەنیا بۆ کوردستان 
ناوێت، بەڵکوو بۆ تەواوی ئێرانتان 
دەوێ، چۆنە کە ئێوە لەگەڵ گرووپە 
هاوکاریتــان  سەرانســەرییەکاندا 

نییە؟
- یەکــەم ئێمــە خوازیــاری ئێرانێکیــن 
کــە ســەربەخۆ و مەســئول بێت، هیچ 
ویســتێکمان تا ئێســتا بــاس نەکردووە 
چوارچێــوەی  دەرەوەی  لــە  کــە 
واڵتــی ئێــران بێــت. ئێمــە ئێرانێکــی 
لــەو  کــە  دەوێــت  دێموکراتیکمــان 
بــۆ  خودموختــاری  چوارچێوەیــەدا 
کوردســتانیش دەستەبەر بێت، هەروەها 
خوازیــاری مافــی نەتەوەیی بۆ نەتەوە 
ئێرانیــن  دیکــەی  زوڵملێکراوەکانــی 
و ئێمــە پێمــان باشــە و دژیشــی نیــن 
کــە مافــی نەتــەوە زوڵملێکراوەکانــی 
دیکــە بــە شــێوەی فیدراڵی چارەســەر 
بکرێــت، بــەو واتایــە کــە ئێــران ببێتە 
کۆمارێکــی فیــدراڵ وەکوو زۆرێک 
لەو واڵتانەی کە لە دونیای ئەمرۆدا 
و  یەکگرتوویــی  هەیــە،  بوونیــان 
ســەربەخۆیی خــۆی بپارێزێــت بــەاڵم 
هەمــووان لــە نێو ئــەم یەکگرتوویی و 
سەربەخۆییەدا بە مافی خۆیان بگەن، 
بــەاڵم لــە رووی هــاوکاری لــە تەک 
هێز و رێکخراوە سەرانســەرییەکان بەر 
لــەوەی واڵمــی ئەم پرســیارە بدەمەوە، 
دەمەوێــت ئەمــە زیــاد بکەم کــە ئێمە 
خۆمان لە هیچ هێز یان رێکخراوێک 
کەمتــر بــە ئێرانــی نازانیــن، بە هیچ 
کەســێکیش رێگــە نادەیــن خــۆی لــە 
ئێمــە پــێ ئێرانیتــر بێــت، لــە راســتیدا 
هۆکارێکیــش بۆ ئەمــە نابینین. ئێمە 
ئامــادەی هاوکاریــن لەگــەڵ هەمــوو 
هەمــوو  ئێرانــی،  رێکخراوەکانــی 
هێــزەکان و هەموو ئەوکەســایەتیانەین 
کە دژی کۆماری ئیســالمی خەبات 
هێنانــەوە  بــۆ  هەوڵنــادەن  و  ئەکــەن 
لــە  ســەڵتەنەت  زیندووکردنــەوەی  و 

ئێمــە  دژایەتــی  واڵت.  ناوخــۆی 
لەگــەڵ ســەڵتەنەتخوازەکاندا لەڕووی 
دەمارگرژییــەوە نییــە، دژایەتییەکــی 
ئوسوولییە، ئەزموونی ئێمە نیشانیداوە 
کــە ناکــرێ ئێــران لەگەڵ ســوید یان 
ئینگلیزدا بەراورد بکەین، ســەڵتەنەت 
لە ئێراندا بە هێندێک قسەی زۆر جوان 
و دێموکراتیــک دەســت پــێ ئەکات، 
کاتێک کە محەممەدرەزاشا گەیشتە 
دەسەاڵت پێیان دەوت شای بەختەوەری 
دێموکــرات، بــەاڵم دوای ماوەیەکــی 
کورت ئێســتا بووەتە دیکتاتۆر لە بەر 
ئەوەیکــە پێگــەی کۆمەاڵیەتــی نــاو 
خەڵکدا نییە، بۆیە بە شێوەی سەرەڕۆ 
حکوومــەت  ئەبێــت  دیکتاتــۆری  و 
هــۆکار  دووهەمیــن  ببــات.  بەڕێــوە 
ئەوەیە کە، کاتێک بوو بە رێژیمێکی 
ســەرەڕۆ و پێگــەی جەمــاوەری خۆی 
بــە تەواوەتــی لە دەســتدا، پەنــا ئەباتە 
واڵتانــی دەرەوە، بــە چاوخشــاندنێک 
ئێرانــدا  هاوچەرخــی  مێــژووی  بــە 
سەڵتەنەت بۆ ماوەیەکی دوور و درێژ 
وابەســتە بــوو بــە رووســیەی تێزاری و 
دواتــر بە ئیمپراتۆریەتی بریتانیا و لەم 
دواییانــەدا بــە ئەمریکا، لــە کاتێکدا 
هــەم  کــە  ئەوێــت  واڵتێکمــان  ئێمــە 
دێموکراتیــک و هەمیــش ســەربەخۆ 
ئێرانییەکــی  هــەر  پێموایــە  بێــت. 
ئازادیخواز دەبێت لەبەرئەم دوو هۆکارە 
دژی سەڵتەنەت بێت. بەاڵم ئیزنم بدەن 
بــە نوێنەرایەتــی حیزبــی دێموکرات و 
کوردەکان هۆکارێکیتر بەم دژایەتییانە 
زیــاد بکــەم، ئەویــش ســەڵتەنەت یــان 
شاهەنشــاهی بە مانای کۆکردنەوەی 
دەســەاڵت لــە تاراندایــە، لــە حاڵێکــدا 
ئێمــە خوازیاری خودموختارین و دژی 
ئاوەهــا کۆکردنــەوەی دەســەاڵتین لــە 
ناوەنــد. بەپێچەوانــە ئێمــە ئێرانێکمــان 
ئەوێت کە فیدراڵی بێت و سیاســەتی 
نەمانی دەســەاڵت لــە ناوەند لە واڵتدا 
تارانــدا  لــە  تەنیــا  واتــە  بچەســپێت، 
کۆنەکرێتەوە و خەڵکی پارێزگاکانی 
زۆرتریــان  دەســەاڵتی  بتوانــن  ئێــران 
هەبێ لە رێگەی نوێنەرەکانیانەوە یان 
پارلمان و شۆرایەک کە هەڵیدەبژێرن. 
و  نوێــدا  دونیــای  لــە  کــە  پێموایــە 
بەتایبەتــی لــە ئەورووپــا، ئەمریــکا و 
واڵتانــی پێشــکەوتوو کــە بەشــێوەی 
گشــتی بەرەو دابەشــکردنی دەسەاڵت 
ئەچن و دەسەاڵت لە یەک شوێن کۆ 
نەبووەتــەوە و ئەویــش لە دەســت یەک 
دژایەتــی  هــۆکاری  ئەمــە  کەســدا، 
ئێمەیە لە تەک ســەڵتەنەتدا، هەروەها 
ئــەو کەســانەی کــە دژی رێژیمــن و 
بــە هەر شــێوەیەک کە خەبات دەکەن 
تەنانــەت بــە شــێوەی خەباتــی مەنفی 
ئێمــە  بــۆ  گانــدی  چەشــنی  بــە  و 
جێگــەی رێزن. ئێمە پێمــان وانییە کە 
هەرکەســێک کــە دژی رێژیــم بێــت، 
دەبێــت چەک بە دەســتەوە بگرێت یان 
ئــەو ئیمکاناتــەی هەیــە کــە دەســت 
بــۆ چەک ببــات، دۆخەکە لە بەشــە 
جیاجیاکان و پارێزگاکان و گوندەکان 
یــان شــاخەکان و ئــەو شــوێنانەی کە 
هــەر  لــە  بۆیــە  جیــاوازە،  دەشــتاییە 
خەباتــی  لــە  خەباتێــک،  چەشــنە 
چەکدارییــەوە تــا خەباتی فەرهەنگی 
لە دژی رێژیمی خومەینی پێشــوازی 
کــە  خەباتێــک  وەکــوو  ئەکەیــن. 
ژنانــی ئێرانــی لە بەرانبــەر ئەوەدا کە 
رێژیــم نــاوی ناوەتــە "بێ حیجابی" یان 
"بەدحیجابــی" پێــش ئەبــەن، ئەم شــێوە 
خەباتەیشــمان پــێ دروســتە و جیــا لە 
خەباتێــک کــە کرێــکاران ئەتوانن لە 
کارخانــەکان بیکەن، فەرهەنگییەکان 
ئەتوانــن لــە بەشــەکانی فەرهەنگی و 
خوێندکارانیــش لە زانکۆدا، هەمووی 
ئەمانــە بــە بۆچوونــی مــن یارمەتــی 
ئەکــەن بەوەیکــە ئێمە هەرچــی زووتر 
بتوانین رێژیمی مەالکان بەرەو رووخان 
ببەین. هەروەها پێمان وایە کە لە دوای 

رێژیمی خومەینی و لە دوای ئەوە کە 
خەڵکی ئێــران دوو دانە دیکتاتۆرییان 
ئەزمــوون کــرد، دەبێــت بــەم قەناعەتە 
رێژیمێکــی  تەنیــا  کــە  گەیشــتبێتن 
دێموکراتیــک کە لە ســەر ئەساســی 
پلۆڕالیزمــی سیاســی و ئەوەیکە هەر 
رێکخــراو و گرووپێــک بــە ئازادانە و 
لــە چوارچێــوەی واڵتێکــی کۆماریدا 
بتوانــن باوەڕەکانــی خۆیان باس بکەن 
و بۆ پێشخســتنی باوەڕەکانیان خەبات 
چوارچێوەیەکــدا  ئاوەهــا  لــە  بکــەن، 
ئێرانی ئێمە ئەتوانێ هەم سەربەخۆیی 
خــۆی بپارێــزێ و هەمیــش پەیوەســت 
بێت بە واڵتانی پێشــکەوتووی جیهان، 
بێجگــە لەمــە بەداخــەوە دەبــێ بڵێم بە 
بــێ ئەوەی بمەوێت لەخۆڕا پێشــبینی 
دوای  ئێرانــی  لــە  ئەگــەر  بکــەم، 
خومەینی، رێژیمێکــی دێموکراتیک 
لــە ســەر ئەساســی پلۆڕالیــزم پێــک 
نەیەت، شــەڕی ناوخۆیی روودەدات و 
شــەڕی نێوخۆییش لە واڵتێک وەکوو 
ســتراتیژییەوە  رووی  لــە  کــە  ئێــران 
گرنگــی هەیە بۆ تەواوی جیهان و لە 
باکوور زۆرتر لە دوو هەزار کیلۆمەتر 
سنووری هاوبەشی لە تەک شورەویدا 
هەیــە، لە باشــووردا کەنــداو هەیە کە 
ناوچەیەکی ئابووری و ســتراتیژیکی 
واڵتێکــدا  ئاوەهــا  لــە  گرینگــە  زۆر 
شــەڕی ناوخۆیــی تەنانــەت ئەتوانــێ 
ســەربەخۆیی و یەکپارچەیــی خاکــی 
واڵت بــەرەوڕووی مەترســی بکاتەوە، 
کەوابــوو ئەرکــی سەرشــانی هەمــوو 
لــە  کــە  ئازادیخوازەکانــە  ئێرانییــە 
ئێســتاوە بــۆ ئێرانێکــی دێموکراتیکی 
پلۆڕالیســتی خەبــات بکەن و بەســتێن 
بۆ هــاوکاری و پێکهێنانی بەرەیەک 

لە ئاوەها ئێرانێکدا ئامادە بکەن.

کەوابوو ئێوە خەونی دروســت کردنی 
کۆمــاری کوردســتان وەکــوو ئــەوەی 
دەکــەن،  لێــوە  باســی  دوژمنانتــان 

نییە؟
تــەواوی  دەمانەوێــت  ئێمــە   -
و  ئێرانــدا  نــاو  لــە  داخوازییەکانمــان 
و  ســەربەخۆیی  چوارچێــوەی  لــە 
یەکپارچەیی خاکی ئێراندا دەســتەبەر 
بکەین، ئێمە هیچ چەشنە مەیلێکمان 
بــۆ جیابوونــەوە لــە ئێرانــدا نییــە و لە 
ئەساســدا من لــە کوردســتانی ئێراندا 
هیچ هێزێکی جیاییخواز نابینم، ئەمە 
تۆمەتێکــە کــە لــە کاتــی رێژیمــی 
بــە ئێمەیــان داوە و کۆمــاری  شــاوە 
ئیســالمیش ئــەم تۆمەتــە ناڕەوایــەی 
بــە میــرات بــردووە. مــن جارێکیتر بە 
رادەگەیەنــم  تــەواوەوە  مەســئولییەتی 
ئێمــە  خودموختــاری  خواســتی  کــە 
لــە ناوخــۆی واڵتــی ئێرانــدا دەکرێــت 
دابیــن ببــێ و بە هیــچ جۆرێک ئێمە 
خوازیــاری جیابوونەوە لــە ئێراندا نین، 
هەروەها جارێکیتر دووپاتی دەکەمەوە 
ئــەو کەســانەی کە ئــەم تۆمەتانە لە 
ئێمــە ئــەدەن، باشــتر وایــە نەختێــک 
بیــر بکەنــەوە کــە چ دەلیلێکیان هەیە 
بــۆ ئــەوەی ئــەوان خۆیان لــە ئێمە پێ 
ئێرانیتــرە و خۆیــان بە دڵســۆزی ئێران 
نیشــان ئــەدەن. پێموایــە خەباتی چەند 
ســاڵەمان دژی رێژیمی خومەینی کە 
بەداخــەوە لە گۆڕەپانــی خەباتدا تەنیا 
ئێمەین کە ئێستا ئەم خەباتە خوێناوییە 
درێژە ئەدەین و عەمەلەن نیشــانمان دا 
کــە ئێرانییەکی زۆر واڵتپەرەســتین و 
لــەم رووەوە هیــچ رەخنەیەک لە ســەر 

ئێمە وارد نییە.

د. قاسملوو: ئەگەر لە ئێرانی دوای رێژیمی خومەینی، رێژیمێکی دێموکراتیک لە سەر ئەساسی پلۆڕالیسم پێک نەیەت، شەڕی نێوخۆیی روودەدات، بۆیە 
ئەرکی سەرشانی هەموو ئازادیخوازانی ئێرانە کە لە ئێستاوە بۆ ئێرانێکی دێموکراتیکی پلۆڕالیستی خەبات بکەن و بەستێن بۆ هاوکاری و پێکهێنانی بەرە 

لە وەها ئێرانێکدا ئامادە بکەن.
خوێنەرانی بەرێز، ئەمە دەقی تەواوی وتووێژی تەلەفزیۆنی"ایرانیان"ە لەگەڵ رێبەری شــەهیدمان 
د. قاسملوو کە لە ساڵی ١٩٨٧ی زایینی لە پاریس لە الیەن بەرێز عەلی لیمۆنادی-یەوە ئەنجام 

دراوە و لە بەر گرینگییەکەی لێرەدا دەیخەینە بەر دیدی ئێوەی خۆشەویست.
ئامادەکاران:

 ئاســۆ کەنعانی – ئارمان 
حوسێنی – ئاویەر شێخی



١١ ژمارە ٧٢٩، ١٣ی جوالی ٢٠١٨
ئەدەب و هوونەر

تێڕوانینی دوکتور قاسملوو 
لەســەر ئــەدەب و ھونــەر بەتایبەتــی روانگەی 

لەسەر مامۆستا ھێمن موکریانی 

شاهۆ ٢٢ ـ مەریوان

تەنیــا  قاســملووی شــەهید،  دوکتــور 
ڕێبەرێکی سیاســی و نەتەویی گەلی 
ڕۆشــنبیر،  بەڵکــوو  نەبــوو،  کــورد 
و  شــێعر  الیەنگــری  ڕووناکبیــرو 
ئــەدەب بــوو، چ جوان لــە وتووێژێکدا 
لــە واڵمــی ڕۆژنامەوانێکــی بیانــی 
کــە دەپرســێ ئێــوە دوای ئازادبوونــی 
کوردســتان چ پــالن و بەرنامەیێکتــان 
بــۆ ژیانــی شەخســی و تاکەکەســی 
خۆتــان هەیــە ؟ دەفەرمێ : هەرکات 
کوردســتان ڕزگار کرا من پێم خۆشە 
لــە گوندەکەی خۆمان کارم نووســین 
و خوێندنــەوە بێت و لە سیاســەت دوور 

بکەومــەوە و سیاســەت جــێ بێڵــم بــۆ 
جیلی تازەپێگەیشتووی کوردستان .

و  ڕۆشــنبیر  هەمــوو  وتــەی  بــە 
ئاکادیمییەکانــی ئێــران و کوردســتان 
قاســملوو  دوکتــور  ئەگــەر  بیانــی  و 
نەگرتایاتەبــەر  سیاســەتی  ڕێگــەی 
بــە دڵنیایــەوە یەکێک بــوو لە ئەدیبە 
کوردســتان،  و  ئێــران  گەورەکانــی 
ڕێبــەری شــەهیدمان کاتێک باســی 
و  شــڕۆڤە  دەکات،  شــێعر  و  ئــەدەب 
تێبینییەکانــی لــە ئاســتێکی یەکجار 
بەســەندە  شــێعر  بــە  تەنیــا  بــەرزدان، 
نــاکات و ئەو شــێعرانەی بەالوە جوانە 
تەبێعەتــی  و  سرووشــت  باســی  کــە 
و  خۆڕاگــری  باســی  کوردســتان، 
خەبات و باسی ئازادی و دێموکراسی 
و هەروەهــا باســی ئــازادی ژن لــە نێو 

کۆمەڵگادا دەکەن .
کــە  شــاعێرانە  لــەو  یەکێــک 
قاســملووی  دوکتــور  خۆشەویســتی 
شەهیدە مامۆستا هێمن مۆکریانیە، لە 
کتێبی تاریک وڕوونەکەی مامۆستا 
دوکتــور  پێشــەکییەکەیدا  لــە  هێمــن 
قاســملوو باســی ئــەو خااڵنــە دەکات 
کــە بوونەتــە هــۆی خۆشەویســتی و 
ڕێزی تایبەتی مامۆستا هێمن بەالی 
کوردســتانەوە،  خەڵکــی  کۆمەاڵنــی 
دەفەرمــێ ) شــێعری هێمــن هــەر لــە 
ســەرەتاوە لــە چوارچێــوەی ئەدیــب و 
نووســەران دەرچووە و لەناو کۆمەاڵنی 
خەڵکــی کوردســتاندا بــاو بۆتــەوە(، 
دوكتــور قاســملوو هێمنــی بۆیە خۆش 
دەوێ کە باسی کێو و تەالن و بەندەن 
و بــەردی کوردســتان دەکات، باســی 

بەهــاری الدێ، بەهــاری کوردســتان، 
پەڕیــوە  فریشــتەی  و  شــەنگەبێری 
جوانییەکانــی  شــارەزای  و  دەكات 

کوردستانە.
هێمنــی بۆیــە خۆش دەوێ کە باســی 
زۆرلێکــراوی نەتەوەکــەی دەکات، لە 
مافی ڕەوای گەلەکەی بۆ گەیشــتن 
بە ئازادی دیفاع دەکات، لە شوێنێکی 
دیکەدا دەفەرمێ ) هێمن نەتەوەکەی 
كــە  زیاتــر  لــەوەش  و  دەوێ  خــۆش 
نەتەوەکەی دەپەرەستێ، ڕقی لە هیچ 

نەتەوەیەکی دیکەش نییە(
ئەوەی کە بەالی دوکتور قاســملووی 
ئەوەیــە کــە  ڕێبــەرەوە زۆر گرینگــە 
نابــێ شــاعیرانی ئێمــە دەمارگــرژ بن 
و دژی نەتەوەکانــی دیکە هەڵوێســت 
بگــرن و دژیــان بوســتنەوە، هەرچەنــد 
دژی  نەتەوانــە  ئــەو  سیاســییەکانی 
گەلی کورد هەڵوێســتیان نواندبێ یان 
بــە چەک و فڕۆکــە واڵمی ئێمەیان 
دابێتــەوە، ئەمــە نابێتە هــۆی ئەوەیکە 
شــاعیرێک لە شــێعرەکانیدا دژایەتی 
نەتەوەیەکــی  یــان  فــارس  نەتــەوەی 
دراوســێ قســە بکات و ســووکایەتیان 

پێ بکات.
و  شــاعیر  لــەو  قاســملوو  دوکتــور 
ڕووناکبیرانە کە لە دوورەوە تەماشای 
ڕووداوەکان دەکــەن و خۆیــان تێکــەڵ 
نەتەوەکەیــان  ڕەنجــی  ئــازارو  بــە 
و  دەگــرێ  بــەدوور  خــۆی  ناکــەن 
دەفەرمێ)هێمــن ئەو ئەســڵەی قبووڵ 
کردووە کە ئەرکی شــێعری شاعیری 
گەلێکــی زۆرلێکــراو تەنیــا لێکدانەوە 
و  تەبیعــەت  هۆنــراوەی  و خســتنەناو 

جوانی نییە، شاعیر لە پێشدا ئینسانە، 
ئێنســانێکە کە هەســتی ناسکە و زوو 
دەجووڵێتــەوە. چــۆن شــاعیر بەمانــای 
راستی ئەم وشــەیە، دەتوانێ بەرامبەر 
بە هەژاری و کوێرەوەری و بێ بەشی 

گەلەکەی بێ الیەن بێ؟(
گەورەکانــی  خاڵــە  لــە  یەکێــک 
ســەرکەوتنی هێمــن لــە شــێعردا بــەوە 
نشــێوی  و  هــەوراز  لــە  دەزانــێ کــە 
ژیــان و خەبــات لــە شــێعرەکانیدا بــە 
جوانــی خــۆی دەنوێنــێ، دەڵــێ ) لەو 
کاتەوە دەســتی بە شــێعرگوتن کردووە 
هەتــا ئەمڕۆ، شــێعری هێمن ئاوێنەی 
قۆناخەکانی خەباتی گەلی کوردە( .
دوکتور قاسملووی ڕێبەر هەمووکات 
ژنــی  گوزەرانــی  و  ژیــان  پەرۆشــی 
کــوردە، ئــەو ســتەمە دووقاتــەی کــە 
لەنێو کۆمەڵگای کوردەواری دەرحەق 
بــە ژنــان بەدی دەکرێ ئــازاری دەدا، 
پێی وایــە ئافرەتی کورد هەم ســتەمی 
نەتەوەیــی لەسەرشــانە و هەم ســتەمی 
ڕوانگــە  ئــەو  هەروەهــا  چینایەتــی، 
مەزهەبییــە  و  دینــی  چەقبەســتووە 
کــە لەســەر ژنان هەیــە و ئەوان وەکوو 
چینێکی پلەدوو دەزانێ بە کێشەیەکی 
لــە کۆمەڵــگای  گــەورەی ئافرەتــان 
کــوردی و خۆرهەاڵتی ناوین دەزانێ، 
کــە  شــاعیرانە  و  ڕووناکبیــر  ئــەو 
دواکەوتووانەکانــی  ڕوانگــە  دژی 
داوای  دەوەســتنەوەی  کۆمەڵــگا 
ئــازادی زۆرتر بۆ ژنــان دەکەن بەالی 
دوکتور قاســملووی ڕێبەرەوە ڕێزێکی 
زۆرتریــان پــێ دەدرێت، لە شــوێنێکی 
تاریــک  پێشــەکییەکەی  دیکــەی 

وڕوونــدا دفەرمــێ ) ژن لــە شــێعری 
هێمنــدا ڕۆڵێکی زۆر گرینگی هەیە، 
خاڵێکــی  ئیلهام بەخشــە(  ژن  جوانــی 
گرنــگ کە لــە نووســینەکانی هێمن 
بەدی دەکرێ بەوە دەزانێ کە زمانی 
هێمــن نموونەی بەرزی زمانی ئەدەبی 
کوردییــە و بێگومــان لــە پێکهێنانــی 
زمانــی پەســند کــراو )ســتاندارد(ی 

کوردیدا تەئسیری هەبووە .
 بــە خوێندنــەوەی ئــەم دێڕانــە بۆمــان 
دەردەکەوێ، کە ئەو خااڵنەی بوونەتە 
حورمەتــی  و   خۆشەویســتی  هــۆی 
ڕێبــەری  بــەالی  هێمــن  مامۆســتا 
شــەهیدمانەوە ڕێزێکــی تایبەتــە کــە 
کەســانە  ئــەو  بــۆ  هێمــن  مامۆســتا 
گەلەکەیانــدا  لەپێنــاو  کــە  دایدەنــێ 
کــە  کەســانە  ئــەو  دەکــەن،  خەبــات 
بــە  ئینســانەکانن  مافــی  پارێــزەری 
هەمــوو چیــن و توێژێکــەوە، دیفاع لە 
مافــی ژنــان دەکات کــە بتوانــن بــە 
مافە ڕەواکانیان بگەن، خۆشەویســتی 
بــۆ خــاک و نیشــتمان هەیــە، کەژ و 
کێو و بەندەن و ڕووباری کوردســتانی 
شــێعرە،  ئیلهامــدەری  دەوێ،  خــۆش 
دیوانــی هێمــن ئــەو ڕاســتییە دەردەخا 
کە وێڕای تەبیعەت و ژیان و خەباتی 
گەل، ئەوە ژنە کە هێمن بۆ گوتن هان 
دەدات، یان لە بەشــێکی دیکەدا دەڵێ 
) هێمــن دەیهــەوێ ژن بــەر لە هەموو 
شــتێک خاوەنی ئینسانیی خۆی بێت 
بــێ  و  زۆرداری  دژی  جــار  زۆر  و 
حورمەتــی نیســبەت بــە ژن دەنگــی 

خۆی هەڵدێنێ(.

رێبواری ماندوونه ناس

رێگــه ی  ماندوونه ناســی  رێبــواری 
هه تاو چه ند بەخشــەندە گیانی دانا له  
پێناوی گه یشــتن به  لوتکه ی مرادان، 
به  رووناکی، به  هه تاو، به  رزگاری. 
له  درێژایی مێژووی چه ند سه د ساڵه ، 
له گــه ڵ ئه و هه مووه  نســکۆ و که وتن 
و دابڕانه ، هێشــتا نۆرە به  نۆره   به ره و 
ئاســۆی ئامانجــه کان قــورس و قایــم، 
و  راوه ســتاوه   ســه ربه رز  و  ســه ربڵیند 

سینگی قه ڵغان، هه نگاو ده نێ! 
ئاســۆ دیــار و نادیــار، لــه  چــوار ده ورا 
چه ق و لوور و زیته ی چاوی کسک 
بــه  هاوبیــری گورگه مێشــان مه ودای 
رێــگا دوور و دوورتــر له ســه ر ملــه ی 

ئاســۆ هــا بگاتــێ پــای کێشــراوه  و 
په الپیتکــه ! لــه  داوێنــێ لــه  گه رداڵی 

تۆزێ وه ردراوه !
هه ستاوه ته وه ، خۆی ته کاندووه ، سێره ی 
له  ئاســۆ گرتووه ، دیســان تێهه ڵبۆته وه ! 
دیسان، دیسان، دیسان، دیسان، دیسان 

...
له  باکوور و له  باشور و له  رۆژهه اڵت 
بێ¬کۆتایــه   رێبــازه   ئــه م  کاروانــی 
کۆتایی نایه ، دیســان، دیسان، دیسان، 

دیسان...
هه تا ســه ده ی بیسته م ئاڵوگۆڕێک له  
بیــر و هــزری رێبــواری ماندوونه نــاس 
دێتــه  ئــارا، مۆدێــڕن و ســه رده میانه  و 

بــه رۆژ کــه  تا ئــه و کات رۆژهه اڵتی 
ناوه ڕاستیش به  خۆیه وه  نه بینیوه ! به اڵم 

به  داخه وه  دیسان!
دوو  ئاشــتی  پێغه مبــه ری  دیســان 
نیشــانه ی له  ده ســت دابوو. هه تاوێک 
بوو به ره  و هه تاو، تیرۆژی پڕشــنگی 
نــه  له بــۆ ئــه وه ی بــۆی ده ســوتا، بــۆ 
ئه وانــه ی له  گوێــی گادا،بۆ ئه وانه ی 
بــه  نه فامی تیریان داویشــته  شــاباڵی، 
بوونــی  لــه   خه به ریــان  ئه وانــه ی  بــۆ 
نه بوو ده هاویشــت و ده دره وشــاوه . ببووه  
خه مخــۆری خه مخۆریــان، ببووه  زاری 
دوان و ده می هاواریان! له  پێشدا له بۆ 

 وان و له دوایشدا خه می خۆمان! 

گه لێــک تایبه تمه ندی دیکه ی هه بوو 
به  هه زاران، مامۆستا بوو مامۆستای 
لوتکــه ی  ســه ر  لــه   دێموکراســی، 
عه قڵــی سیاســی و ئابووریــدا نــه ک 
لــه  رۆژهه اڵتی ناوه ڕاســت لــه  جیهانا 
خاوه نڕا بوو. ئه و له  جیهانه وه  گه ڕابۆوه  
بــۆ نیشــتمان، له  بــه  جیهانــی بوونه وه  
بــۆ نێو خۆمــان! به  باڵی ناســیۆنالیزم 
نــه ک ئه وه که ی به رچاو ته نگی، هه م 

به  هه ڤرا گه لی ئێران! 
رایه کانــی  بــوو؛  خاوه نــڕا  به ڕاســت 
ئه وکاتــی  نــه ک  بۆچوونه کانــی 
پــاش چه نــد ده یــه  لــه  جیهــان و لــه  
ڕۆژهه اڵتــی ناویــن و لــه  ئێــران و لــه  
کوردســتان! شــاده یان پێده هێنا و سوور 
وه ڕاســت  و  ده هاتنــه دی  و  ده بــوون 
گــه ڕان! بــۆ ئه وانــه ی مونکری بوون، 
قســه و باســیان بۆ هه ڵده به ست! سه ریان 
ئه مــڕۆ  کــه وت!  ئه لحــه د  وه بــه ردی 
لێدادڕیــوه   هــه ر ئه وانــه  په ڕۆیه کیــان 
و هه وێنــی رێبــازی خۆیــان له  هزری 
ئــه و وه رگرتــووه ! بــه  گــزی فیــزی به  
ماڵــی دزیــه وه  لێده ده ن، خافــڵ له وه ی 
لــه  رۆژهه اڵتی ناوینــا هیچ که س له  
ئه و تێپه ڕ نه بووه ! هێشتا تێپه ڕ نه بووه ! 
کــه  هــات ئاســۆی نیــگای زۆربــه ی 
جیهان مه یله وسوور بوو! ئه و له  ره نگی 
بێســنووری  ده ریــای  شــین،  ئاســمان 
کوردان. ئێران ئاوســی شۆڕشێک بوو 
بۆ ســبه یه کی گــه ش و رووناک! که  
کۆرپه کــه ی لــێ جیا بۆوه ، چاوی به  
دنیــا هه ڵێنــا ویســتیان نێوکــی ببــڕن، 
فرچکی بده ن، ناوی بنێن!  گوێزه بانه  
ببه شــنه وه ! هاواری کرد دزیان ! دزیان 
ئــه و کۆرپه یــه  ئه وه  نییــه  که  گه النی 
ئــه م واڵتــه  ژانیان بۆ چێشــت،گیانیان 

بــۆ دا. حــه اڵڵ زاده ی ئــه م هه رێمــه  
به شــی هه مووی دانیشتووانه ، نه که ن، 
نه کــه ن مێژۆکــی ده ن!!  ئــه و کاتــی 

ده نگی نه بیسترا.
ئــه  ئــه و زاتــه  هێند به رز بــوو زۆرێک 
لــه  ده وروبــه ر کــه  ڕای ئه ویــان بــه دڵ 
نه بوو یان بۆیان قووت نه ده درا، توانای 
ته ته ڵه  و توانای هزریان نه بوو، سایه ی 
که ڵه گه تی ئه ویان له ســه ر سه ری زۆر 
قــورس بــوو، هه ر بــۆوه ی بڵێن ئه زیش 
منــم، ده گــژ چیــا رۆده هاتن! ســه ری 
ســه ختیان له بــه رد ده دا. هه ڵده به زیــن و 
ده چه قیــن. به  چ الیان که  ده روه ســتی 

نه ده هاتن الڕێ ده بوون.
ئه ویــش له ســه ر ئــه و رێبــازه ی بــڕوای 
پێ¬بوو، ماندوونه ناســانه  تێهه ڵده بوو. 
بــه  ئیمــان و وره ی به رز، قورس و قایم 
ده رۆیشــت هه تــاو له  کــه ل بێنێتــه ده ر، 
بــه ره و ئاســۆ بــۆ ســه ر هــه ر بــۆ ســه ر 
مه نده مــۆڕ،  شه وپه رســتانی  ده چــوو. 
کــه   تاریکــی  خێــوی  وه یشــوومه ی 
چاوی دیتنی ئه و رێبواره  که ڵه گه ت و 
هه ڵکه وته یــان نه بوو. که  زانیان لوتکه  
ده بــڕێ که  زانیــان ســینگی تارێکی 
و  ســارێژان  دکتۆره کــه ی  داده دڕێ 
مامۆســتاکه ی راوێــژان و په یامهێنی 
ســێحری گه الوێژی خه منێژ، پیشه ی 
بۆســه ی  و  کــرد  چه ندپــات  خۆیــان 
زه رده خه نــه  و خه نجــه ر لــه  مشــتیان بۆ 

داڕشت. 

کاتێ زانیان 
دڵت پاپۆڕی ئه وینه  و 

بۆ گه یشتن به  به نده ری خۆشه ویستی 
ده ریای شه خته  و سه هۆڵ ئه بڕێ

هاتن سینگتیان هه ڵدڕی

 #   #   # 
کاتێ زانیان 

دڵت پردێکه  پان و پۆڕ
به ره  و ناخی مێژووی جیهان 
ده ستی کوێستانت گرتووه  و 
له  قوواڵیی مه رگ و خوێنا
ئه یبه ی به ره و کۆشکی ژیان
په رده ی وه رزی زریان ئه دڕی 

هاتن سینگتیان هه ڵدڕی
#   #   #   

دیســان به داخه وه  دیســان!! رێبوارێکی 
رێــگای کوردایه تــی،  بــه  ئه مه گــی 
و  خه بــات  مه یدانــی  ســوارچاکێکی 
رێبــازی  هه ڵکه وتــه ی  مه ردایه تــی، 
دێموکــرات، مرۆڤــی زانــا و بلیمــه ت 
هێــژا  )تێکنۆکــرات(  دێموکــرات  و 
گال،  پێکــرا،  رۆژه دا  لــه م  دکتــۆر  
هه ڵدێــرا، بــه  باڵــی ســپی خوێنــاوی 
نه مرانــی گــه ل و  ره گــه ڵ کاروانــی 
دێموکــرات که وت. راســته  له نێوماندا 
نه مــا بــه اڵم له  رێبــازدا هه مــوو کات 
زینــدووه . رێبوارانی رێبازی ئه و به ره و 
دیســان،  تێهه ڵبوونــه .  دیســان  لوتکــه  

دیسان، دیسان، دیسان ...
به ڵــێ دیســان له گــه ڵ ئــه و هه مــووه  
نســکۆ و که وتــن و دابڕانــه،  رێبواری 
هــه زاران  بــه   ئێســتاش  ماندوونه نــاس 
رێــگای هه تاویــان گرتــووه  و شــانیان 
داوه ته   به ر ئه رکی پیرۆز، هه نگاو ده نێن 
له  رێبازی کاروانی گه یشتن به  هه تاو 
که  هه زاران سه ریان له  پێناویدا داناوه . 
بــۆ پێشــه وه  رۆڵه کانــی قوتابخانــه ی 
شــه ره فکه ندی  و  قاســملوو  و  قــازی 
له  ســه ر شــانی شــه هیدانی ئه م رێبازه  
گه یشــتن بــه  هه تــاو زۆر نیزیکه ، زۆر 

نیزیکه .  
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