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ئۆرگانی حیزبی
دێموکراتی کوردستان

ه چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵ دا
دامهزرانی کۆماری کوردستان ل 

لهبهرامبهر مهترسیی ئێراندا

 79نوێنهری دێموکراتو کۆماریخوازی سهنای ئهمریکا
گهاڵڵهیهکیان ئاماده کردوه ک ه دهوڵهتی ئهمریکا ئهرکدار
دهکا ل ه ئهگهری هێرشی نیزامیی ئیسڕائیل بۆ سهر ئێران،
له بواری نیزامی ،سیاسیو ئابووریدا هاوکاریی ئهو واڵت ه
بکا.
کومیتهی پێوهندییهکانی دهرهوهی سهنای ئهمریکا
ل ه شهستو پێنجهمین ساڵی دامهزرانی ئیسڕائیلدا
گهاڵڵهیهکی ئاماده کردوه ک ه بهپێی ئهو گهاڵڵهی ه بێتو ئیسڕائیل ناچار بێ بۆ بهرگری ل ه تهواوهتیی خاکی
واڵتهکهی ،خهڵکهکهیو مانی خۆی هێرشی نیزامی بکات ه سهر ئێران ،ئهمریکا ل ه سهر شانیهتی ل ه بواری
نیزامی ،سیاسیو ئابووریدا هاوکاریی ئیسڕائیل بکا.
بهپێی راپۆرتی «ئورشهلیم پۆست» رابێرت مێندز ،سهرۆکی کومیتهی دهرهوهی سهنای ئهمریکا و
سهناتۆر لیندزی دوو پشتیوانی سهرهکیی ئهو گهاڵڵهیهن ک ه لهالیهن  79نوێنهری دێموکراتو کۆماریخوازی
سهنای ئهمریکاوه ئاماده کراوه.
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ژنان و پیاوانی پێشهنگی کوردستان سووکایەتی ب ه ژن قبووڵ ناکهن
سووکایهتیی ئەمجارەی کۆماری ئیسالمی ب ه ژنان لە کوردستان ،ناڕەزایەتیی لێکەوتەوە

سووککردنی ژن،
ئهتککردنی مرۆڤایهتی

ستراتێژی ئێرا ن و وتووێژەکان

قادر وریا
بڕیاری ئهم دوایانهی به ناو دادگای
مهریوان ،که سزای دهبهرکردنی جلوبهرگی
ژنانهو گێڕان بهو جالنهوهی به بهرچاوی
خهڵکدا به سهر پیاوێکی تاوانباردا سهپاند،
دژکردهوهی توندی چهند بهشێک له کۆمهڵگهی
مهدهنیی خهڵکی رۆژههاڵتی کوردستانی بهدواوه
بوو .لهالیهکهوه خهڵکێک به پیشهنگیی ژنان له
مهریوان بۆ نارهزایهتی دهربڕین لهم کردهوهیه
هاتنه سهر شهقام که له گهڵ پهالماری هێزه
سهرکوتکهرهکانی کۆماری ئیسالمی بهرهوڕوو
بوون .له الیهکی دیکهوه ژمارهیهکی بهرچاو
له چاالکانی فهرههنگیو سیاسی ،به نووسین
له تۆڕه کۆمهاڵیهتییهکانداو به پۆشینی
جلوبهرگی ژنانه ،بهرهوڕووی ئهم سووکایهتییه
ههمبهر به شهئنو حورمهتی ژن ،وێستانهوه.
دامودهزگاکانی کۆماری ئیسالمی
کابرای سزادراو به پۆشینی جلوبهرگی
ژنانهیان به یهکێک له «اراذلو اوباش» ناو
بردوه .به پێی پێناسهکانی خهڵکو دهزگا
حکوومهتییهکانیش»،اراذل و اوباش» ئهو
تاوانبارانهن که تاوانی کۆمهاڵیهتیی وهک دزیو
راورووت به سوودوهرگرتن له چهکو دهستدرێژی
بۆ سهر ماڵو ئابڕووی خهڵک ئهنجام دهدهن.
لێرهدا لهوه دهگهڕێم که مهترسیدارترین
«اراذلو اوباش»ی کۆمهڵگهی ئێران ،ئهوانهن که
ئهو رێژیمه له نیو دامودهزگاکانی وهک بهسیجو
دامهزراوه سهرکوتکهرهکانی سهر به سوپای
پاسدارانو وهزارهتی ئیتالعات ،دایمهزراندوونو
کاتی بهرهورووبوونهوهی خۆپێشاندانهکان،
به گژ خهڵکیاندا دهکا .زۆر له سهر ئهوهش
ناڕۆم که بهدناوترین جاشو سیخوڕهکانی
ئهو رێژیمه له کوردستان ،که بێپهروایانه
ههڵدهکوتنه سهر ماڵگیانو ئابڕوو و کهرامهتی
دانیشتووانی کوردستان ،ئهرازلو ئهوباشێکن که
سهر به سوپاو بهسیجو ئیتالعاتن ،پلهو پایهو
مووچهیان ههیهو هیچکهسو دامهزراوهیهکیش
لهسهرتاوانهکانیان دهستیان وهبهر نایهنێ!
سهپاندنی سزای دهبهرکردنی جلوبهرگی
ژنانه به سهر پیاوێکی تاوانبارداو گێڕانی به
بهرچاوی خهڵکهوه ،به روالهت بۆ ئهتککردنی
تاوانبارهکهو عیبرهتگرتووکردنی ئهو کهسانه
بووه که تاوانی هاوشێوهی ئهو کهسه له نێو
کۆم هڵدا ئهنجام دهدهن .خۆ ئهو به ناو دادگایهو
دامودهزگای قهزایی کۆماری ئیسالمی ،سزای
دیکهیان ههبوو به سهر کابرایدا بسهپێنن،
بهاڵم ئهوان به خهیاڵی خۆیان سزایهکیان
ههڵبژاردوه که بۆ تاوانبار له مردن ناخۆشترو
بۆ»اراذلو اوباش»ی دیکهی نیو کۆمهڵیش
پڕدهرسوعیبرهتتره .سزایهک که له روانگهی
ئهوانهوه ئهو پهڕی سووکایهتیی تیدایه ،چونکه
«پیاو»ی تاوانبار تا ئاستی «ژن» نزم
دهکرێتهوه!
دژکردهوهی ژنانی پێشهنگی مهریوانو
خهڵکێک که بۆ پشتیوانی له نارهزایهتیی ئهوان
لهم سزا پڕشوورهیییهی دادگاو دامودهزگاکانی
ریژیم لهو شاره هاتنه سهر شهقام ،یان له تۆڕه
کۆمهاڵیهتییهکاندا هاوههڵوێستییان له گهڵ
ئهوان نواند ،راگهیاندنی شهڕی کهلتوورێک له
دژی کهلتوورێکی دیکه بوو .شهڕی کهلتوورێکی
ئینسانی ،پێشکهوتنخوازانهو مرۆڤتهوهرانه
بوو له دژی کهلتوورێکی دواکهوتووانهو
دژهمرۆیییانه.
ل ؟؟؟؟؟
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دەستەبەندییەكانی نێوخۆیی كۆماری
ئیسالمیو دوورە دیمەنی هەڵبژاردن
سەعات 6ی پاشنیوەڕۆی رۆژی دووشەممە
 1392/1/26لە الیەن دادستانی شاری مەریوانەوە
حوکمێک لە ژێر ناوی سزا بۆ تاوانبارێک لە شاری مەریوان
بەڕێوە چوو .گۆیا ئەو کەسە تاوانبارە بە چەقۆکێشیو
یاغیگەریو هێرشی کردۆتە سەر بنەماڵەیەک .دادستانی
شاری مەریوان حوکمی ئەو کەسەی بەم جۆرە داوە:
بە مەبەستی تەمبێکردنی ناوبراو ،دەبێ ئەو کەسە
لەبەر چاوی خەڵکو لە مەیدانێکی قەرەباڵغی شاردا
بە رووسەریو جلوبەرگی کوردیی ژنانەوە (سوور) بە
ماشێنی هێزە ئینتیزامییەکان بسووڕێننەوە.
ئەو کردەوە شەرماوییە که دەسەاڵتدارانی رێژیمی
ئێران لە شاری مەریوان بەڕێوەیان بردوە ،ئەوپەڕی
سووکایەتیی به کەسایەتیی ژن بوو.
ئەوە یەکەم جار نیە دەبیسین کە لە کوردستان
کەسێک بەم شێوەیە سزا دەدرێ .بەداخەوە ئەم کردهوە

ناپەسەندە لە کوردستاندا لە رابردووشدا لە نێو خێڵە
دواکەوتوو و نەریتپارێزەکاندا زۆر جار بۆ سزادانی
پیاوێک کە هەڵەیەکی بەرانبەر بە بنەماڵەیەک یان
خێڵێک کردوە ئهنجام دراوە .هەرچەند بەخۆشییەوە
ئەم کردەوەیە لەمێژە لە مێژووی دابونەریتی کوردەواری
سڕاوەتەوە ،بەاڵم دەسەاڵتو حاکمییەتی کۆنەپەرستو
دژە ژنی کۆماری ئیسالمی دەیەوێ ئەم جۆرە کارە
شەرماوییانە ،نەک لە دژی بەقەولی خۆیان «اراذل و
اوباش» بەڵکوو لە دژی ژنانی کوردستان بژێینێتەوە.
دیارە کۆماری ئیسالمیی ئێران بەدرێژایی تەمەنی
پڕلە شوورەیی خۆی بە پێی قانوونو رێوشوێنە
کۆنەپەرستانەکانی ،لە هیچ سووکایەتییەک بە ژنانی
ئێران درێغی نەکردوە ،بەاڵم ئەوەی ئەمجارە ئەوپەڕی
سووکایەتیو بێڕیزییە نەک هەر بە ژنی کورد ،بەڵکوو
بە کەسایەتیی مرۆڤی کورد بهگشتی.

بە هۆی ئەم سووکایەتیو بێڕێزییە بە ژنانهوه،
پاشنیوەڕۆی رۆژی سێشەممە 27ی خاکەلێوە ،خەڵکی
ئازا،و بەتایبەتی ژنانی وشیاری شاری مەریوان بە
لەبەرکردنی جلوبەرگی سووری کوردیو دروشمدان لە
مەیدانی شەبرەنگ کۆبوونەوە و بەرەو مەیدانی سەرباز
وەڕێ کەوتن .هێزە ئەمنییەتییەکانو گاردی تایبەتی
سەرکوت ،هێرشیان کردە سەر خۆپیشاندەرانو بە
لێدانو گرتنیان باڵوەیان پێکردن .هەر لەم پێوەندییەدا
سێ رێکخراوی ئهنجومهنی ژنانی مهریوان ،خوێندکارانی
پهیامی نووری مهریوانو ئهنجومهنی ئهدهبیی « نێ»
بهباڵوکردنهوهی ڕاگهیهندراوێکی هاوبهشو ناردنی نامە
بۆ دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی ،ڕایانگهیاندوه که
بێدهنگ بوون بهرامبهر بهو سوکایهتییهی  به ژنان
کراوە ،خهیانهت به کۆمهڵگای ئینسانییه.

سێ رێکخراوی داکۆکی ل ه مافی مرۆڤ:

با 1ی مای ئهمساڵ ،بکرێت ه رۆژی هاوپیوهندی لهگهڵ کۆڵبهرانی کوردستان
«کۆمهلهی مافی مرۆڤی کورد»« ،رێکخراوی
مافی مرۆڤی کوردستان» و کۆمیتهی
ڕۆژههالتی کوردستانی «کوردۆسایدواچ» ،ل ه
بهیاننامهیهکدا ک ه ل ه پێشوازی 1ی مانگی مای
دا باڵویان کردۆتهوه ،داوایان کردوه رۆژی 1ی
مای ئهمساڵ بکرێت ه رۆژی هاوپیوهندی ل ه گهڵ
کۆڵبهرانی کوردستان.
ئهو سێ رێکخراوه ویڕای پیرۆزبایی رۆژی
جیهانیی کریکاران ،ئاماژهیان ب ه کوشتنی
ڕۆژانهو یهک ب ه دوای یهکی کۆڵبهرانی کورد ل ه
الیهن هێزه نیزامییهکانی کۆماری ئیسالمیی ل ه
ناوچ ه سنوورییهکان کردوه .ئهوان داوا ل ه ویژدان ه

بهخهبهرهکان ،حیزب و ریکخراوه سیاسییهکان،
کۆمهڵ ه کرێکارییهکانو رێکخراوهکانی داکۆکی ل ه
ماف ه مهدهنیو مرۆییهکان دهکهن رۆژی یهکی
مای بکهن ه ڕۆژی هاوپیوهندی ل ه گهل کۆڵبهرانی

کوردستان.
ل ه بهیاننامهکهدا هاتوه ،کۆڵبهرانی
زهحمهتکێشی کورد ل ه ههر چهشن ه یارمهتییهکی
کۆمهاڵیهتی وهک حهقی بیمه ،مافی خانهنشینی،
مافی بێکاری و پێڕاگهیشتنی دهرمانی بێبهشن
و ل ه راستیدا دهسکورتترتن توێژی کۆمهڵی
ئێرانن ک ه سهرهڕای ئهو بێمافیی ه ئاشکرایه،
نابێ ب ه گوڵلهی هیزهنیزامییهکانو سهبارهت
ب ه پهیداکردنی بژیوی ژیانو بهڕێچوونی
بنهمالهکانیان ،ههر ڕۆژهی گیانی ژمارهیهکیان
بستێندرێ.
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جینۆساید :دهرفهت و بهربهستهکانی
سهر رێگای دادخوازیی کورد
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ئاوڕێک لە ڕووداوهکانی دە ساڵی ڕابردووی
عێراقو کوردستان لە دوای ڕووخانی ڕێژیمی
بەعس،
لە دیمانەیەک لەگەڵ دوکتور مەحموود
عوسماندا
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نیزامی کۆماری ئیسالمیو
سیستمی کۆماری
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نیگەرانیی قووڵی شووڕای هاوكاریی كەنداوی فارس

سەبارەت بە شوێنەواری بوومەلەرزە لەسەر نیرووگای ئەتۆمی بووشێهر
بە دوای بوومەلەرزەکهی ئەم دوایییانەی بووشەهر ،واڵتانی
عەرەبیی ئەندامی شوورای هاوكاریی كەنداوی فارس ،داوایان
له رێکخراوی نهتهوه یهکگرتووهکان کردوه کار بۆ پشكنینی
نیرووگای ئهتومیی ئێران بکا بۆ ئهوهی له ئەگەری زیانەكانی
ئەم بوومەلەرزەیە لەسەر ئەم نیرووگایە دڵنیا بن.
كۆبوونەوەی نائاسایی واڵتانی شووڕای هاوكاریی كەنداوی
فارس ،بۆ تاوتوێكردنی دەرئەنجامەكانی بوومەلەرزەی ئەم
دوایییانەی بووشەهر لەسەر ژینگەو جوغرافیای دهوروبهری،
بەئامادە بوونی بەرپرسانی شەش واڵتی ئەندامی ئەم
شووڕایە ،لە ریاز ،پێتەختی عەرەبستان بەڕێوەچوو.
جێی باسە پێشتریش شووڕای هاوكاریی كەنداوی فارس،
رەخنەی لە جێگیركردنی نیرووگای ئەتۆمی لە بووشەهر گرتبووو
لە بابەت چاالكییە جێیگومانه ئەتۆمییەكانی ئێرانهوهو
کاربهدهستانی ئهو واڵتهی وریا کردبۆوه ،بەاڵم بەوتەی
بەڕێوەبەری گشتیی ئەم شووڕایە ،ئێران تا ئێستاش هیچ

وهاڵمێكی بە نیگهرانیی دراوسێ عەڕەبەكانی خۆیو هەروەها
كۆمەڵگای نێودەوڵەتی سەبارەت بە پەروەندە ئەتۆمییهکهی
نەداوەتەوە.

کۆی ه  /مندااڵنی قوتابخانهی بنهڕهتی «رۆژههاڵت» بهشدارییان ل ه ڕێژهی سااڵنهی
قوتابخانهکانی ههرێمی کوردستان دا کرد.

بهڕێوهچوونی ریوڕهسمی ڕۆژی شههیدان ل ه شاری ئۆرێبروی سۆئێد
کۆمەڵەی کهلتوریی کوردی لە شاری ئۆریبرۆی سۆئێد ب ه هاوکاریو پشتیوانیی
نوێنهرایهتیی زۆربەی حیزبە سیاسییەکانی کوردستان لهو شارە رێوڕهسمێکی بۆ ڕێزگرتن
ل ه یادو بیرهوهریی شههیدانی کوردستانو ل ه سهرووی ههموویانهوه پێشهوا قازی محهممهد
پێکهێنا.
لەو رێوڕەسمەدا تاهیر عەلیار ،چاوەدێری سیاسیی کورد ل ه وتارێکی پوختدا
بوارهکانی پێکهاتنی کۆماری کوردستانو حکووهتی ئازەربایجان لە ساڵی 1324داو
هەروەها هۆیەکانی شکستی ئەو دوو حکوومهتەی خسته بهرباس.

سلێمانی

ناوبراو لە باسی هۆکارە دەرەکییەکاندا ئاماژەی ڕاستەوخۆو تایبەتیی بە رۆڵی
نەرێنیی یەکیەتیی سۆڤیەتی ئەو کات کردو گتی کە بە پێی بەڵگە مێژوویییەکان یەکیەتیی
سۆڤیەت هەر دوو حکوومهتی کوردستانو ئازهربایجانی فیدای بەرژەوەندییە تایبەتییەکانی
خۆی کردو ل ه بهردهوامیی باسهکهیدا بە رێزهوە باسی لە فیداکاریی شەهیدانی کۆمارو
سەرقافڵەی ئەو کاروانە ،واتە پێشەوا قازی محمدو هاوڕێیانی کرد.
شایانی باس ه لەو رێوڕەسمەدا ک ه بهبهشداریی ژمارهیهکی زۆر ل ه بنەماڵەی شەهیدان
ل ه هەر چوار پارچەی کوردستان بهڕێوه چوو ،کومیتهی سۆئێدی حیزبی دێموکڕاتی
کوردستانیش بهشدار بوو.

ههواڵ و راپۆرت
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بهڕێوهچوونی کۆبوونهوهی دامهزرێنهری
کومیتهی پرسی کورد ل ه ئهنتێرناسیۆناڵ سۆسیالیت   

رۆژی12ی ئاوریلی  ،2013رێکخراوی
ئهنترناسیۆنال سۆسیالیست به میوانداریی
مهکتهبی سیاسیی یهكێتیی نیشتمانیی
کوردستان یهکهمین کۆبوونهوهی کۆمیتهی
ئهو رێکخراوه بۆ پرسی کوردی له شاری
سلێمانی بهڕێوه برد.
لهو کۆبوونهوهیهدا که به بهشداریی
 22حیزبی کوردستانی له ههر چوار
پارچهی کوردستانو یهک لهوان ههیئهتێك
له حیزبی دێموکڕاتی کوردستان به
سهرپهرستیی خالید عهزیزی سکرتێری
گشتیی حیزب بهڕێوه چوو ،سهرهتا لویس
ئهیاال سکرتێری گشتیی ئهنترناسیۆنال
سۆسیالیست له وتهی کرانهوهی
کۆبوونهوهکهدا وێڕای بهخێرهێنانی
بهشداران ،ئامانجو چوارچێوهی کاری
کۆبوونهوهکهی روون کردهوه .بهڕێز
ئهیاال پاش وهبیرهێنانهوهی مێژووی
ئهنترناسیۆنال سۆسیالیستو ئهو ئامانجو
ئیدئاالنهی لهبواری عهدالهت و ئازادیدا ئهو
رێکخراوه له جیهاندا بۆیان تێدهکۆشێ،
ئیشارهی به رابردووی هاوپێوهندیی
نێوان ئهو رێکخراوهو گهلی کورد کردو
لهو پێوهندییهدا رێبهرانی شههیدی
حیزبی دێموکڕات دوکتور قاسملوو و
دوکتور شهڕهفکهندیی وهک بهشێک لهو
سهرمایانهی ئهنترناسیۆنال سۆسیالیست
ناوبرد که لهڕاستیدا لهپێناوی ئامانجهکانی
ئهو رێکخراوهدا گیانیان لهدهست داوه.
ئینجا ناوبراو ئاماژهی به بارودۆخی کورد
له ههر کام له پارچهکانی کوردستان کردو
لهپێوهندی لهگهڵ رۆژههاڵتی کوردستاندا

پشتیوانیی رێکخراوهکهی له خهباتی
کورد له ئێران دووباره کردهوهو جهختی
لهسهر زهروورهتو رهوایی وهدیهاتنی
ویستی ئازادیو دێموکڕاسی له ئێراندا
کرد .له کۆتایی قسهکانیدا لویس ئهیاال
مهبهست له کۆبوونهوهکهو چوارچێوهی
کارهکانی شی کردهوهو باسی ئهوهی
کرد که ئهنترناسیۆنال سۆسیالیست بۆ
گرنگیزیاتربهخشین به پرسی کورد له
کۆنگرهی دوایی خۆیدا که له کهیپ تاونی
ئهفریقای جنووبی گیرا بڕیاری داوه گرووپی
کاری کوردان بگۆڕێ به کۆمیتهی پرسی
کورد له ئهنترناسیۆنال سۆسیالیست ههتا
وهک ئۆرگانێکی رهسمیی ئهو رێکخراوهو
بهشێوهی نههادینهیی کار لهسهر پرسی
کورد بکا.
پاشان مهال بهختیار کارگێڕی
مهکتهبی سیاسیی یهكێتیی نیشتمانیی
کوردستان بهناوی الیهنی میوانداری
کۆبوونهوهکهوه بهخێرهێنانی بهشدارانی
کردو وتهیهکی پێشکهش کرد که لهودا
وێڕای ئاماژه به بارودۆخی کورد له ههموو
پارچهکانی کوردستانو ههلومهرجی نوێی
رۆژههاڵتی نێوهڕاستو پێویستیی یهکگرتنو
ههماههنگیی ههموو کورد ،ئیشارهی بهوه
کرد که ئهگهر سهردهمی پێشوو سهردهمی
حکوومهتهكان بوو ،سهردهمی ئێستا
سهردهمی گهالنه ،ههربۆیه پێویسته ئهو
حیزبه کوردییانهش که له ئهنترناسیۆنالی
سۆسیالیستدا بهشدارن ،وهک نوێنهرانی
کوردو کوردستان لهوێدا تۆمار بکرێن نهک
وهک حیزبی ئهو واڵتانهی کوردستانیان

بهسهردا دابهش بووه.
پاش پهسندکرانی بهرنامهی کاری
کۆبوونهوهکه ،تهوهری یهكهمی کارهکانی
کۆبوونهوهكه که تایبهت بوو به باسو
گفتگۆ لهسهر وهزعییهتی کورد له ههر کام
له پارچهکانی کوردستان ،بهڕێوه چوو که
لهو بهشهدا نوێنهرانی حیزبه کوردییهکانو
ههروهها خانمی پۆلینا المسا نوێنهری
جۆرج پاپاندریۆ سهرۆکی ئهنترناسیۆنال
سۆسیالیست وتاریان پێشکهش کردو له
باسهکانیاندا وێڕای خستنهڕووی تازهترین
فاکتهکانی پێوهندیدار به دۆخی کورد له
ههر بهشێكی کوردستان ،پێشوازییان
لهو بڕیارهی ئهنترناسیۆنال سۆسیالیست
بۆ بایهخدانی زیاتر به پرسی کورد کردو
ئهوهیان وهک پالتفۆرمێکی بهنرخ بۆ
دیالۆگی نێوخۆیی کوردهکانو پهرهپێدانی
تۆڕی پێوهندیو لۆبیگهریی کورد له
جیهانی دهرهوهدا چاو لێکرد.
لهو بهشهدا بەڕێز خالید عهزیزی
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی
کوردستان له وتاری خۆیدا وێڕای
پشتیوانیی
خۆشحاڵیو
دهربڕینی
حیزبی دێموکڕات لهوه که رێکخراوی
ئهنترناسیۆنال سۆسیالیست فۆرۆمێکی ئاوا
بهرفراوانی به بهشداریی ژمارهیهکی زۆر له
حیزبه کوردییهکان پێکهێناوهو بڕیاریشی
داوه سهنگی زیاتر به دهنگی کورد لهو
رێکخراوهدا ببهخشێ ،رابردووی پێوهندیو
هاوکاریی نێوان حیزبو ئهنترناسیۆنال
سۆسیالیستی بیر خستهوه .بهڕێز عهزیزی
وێڕای ئاماژه به ئامانجهکانی خهباتی

کۆبوونەوەی حیزبی دێموکراتی کوردستانو
پارتی کرێکارانی کوردستان()p.k.k
حیزبی دێموکراتی کوردستانو
پارتی کرێکارانی کوردستان(پ ک ک) بە
مەبەستی بیروڕاگۆڕینەوە لە سەر چەند
پرسێکی پێوەندیدار بە رۆژهەاڵتو باکووری
کوردستان لە دەوری یەک کۆ بوونەوە.
دوانیوەڕۆی ڕۆژی دووشەممە26 ،ی
خاکەڵێوەی  ،1392هەیئەتێکی حیزبی
دێموکراتی کوردستان بە سەرپەرستیی
خالید عەزیزی ،سکرتێری گشتیی حیزبی
دێموکراتی کوردستان ،لە الیەن هەیئەتێکی
پارتی کرێکارانی کوردستان (پ ک ک) هوە
بە سەرپەرستیی موراد قەرەیالن ،سەرۆکی
کۆما جڤاکێن کوردستان ،لە هەرێمی
قەندیل بە گەرمیی پێشوازیی لێکرا.
لە سەرەتای ئەم دیدارو
چاوپێکەوتنەدا وێڕای بەخێرهێنانی
هەیئەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لەالیەن هەیئەتی خانەخوێوە ،سکرتێری
گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان،
لە پێوەندی لە گەڵ پرۆسەی ئاشتی لە
تورکیەو دانوستانی نێوان دەوڵەتو عەبدوڵاڵ
ئۆجەالن ،سەرۆکی پارتی کرێکارانی
کوردستانو دۆزی کورد لە باکووری
کوردستان ،خوێندنەوەو ڕاو بۆچوونەکانی
حیزبی دێموکراتی هێنانە بەرباسو ،هەر
لەم پێوەندییەدا سکرتێری گشتیی حیزبی
دێموکراتی کوردستان تیشکی خستە
سەر هەوڵەکانی رێبەریی حیزبەکەی بۆ
تیگەیاندنی الیەنە پێوەندیدارەکان لە
چۆنیەتیی چارەسەرکردنی مەسەلەی کورد
لە تورکیە.
لە بەشێکی دیکەی قسەکانی
خالید عەزیزی ،سکرتێری گشتیی حیزبی
دێموکراتی کوردستان لە کۆبوونەوەی
لەگەڵ موراد قەرەیالندا ،سەرۆکی
کۆماجڤاکێن کوردستان ،بە ئاماژەدان
بە ڕکەبەرایەتیی نێوان هێزو الیەنە
سیاسییەکانی کوردستان ،راشکاوانە باسی
لە پیالنی دەوڵەتانی ناوچەکەو یەک لەوان
رێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئیران کرد کە
هەوڵ دەدەنو پیالن دادەڕێژن کە کەڵینی

نێوان هێزە سیاسییەکانی کوردستان
گەورەتر بکەنەوەو بە گشتی بزووتنەوەی
نەتەوایەتیی کوردی پێ الواز بکەن.
حیزبی
گشتیی
سکرتێری
دێموکراتی کوردستان لە کۆتایی قسەکانی
دا وێڕای پێداگریی لە سەر پێوەندیی
نێوان حیزبی دێموکراتی کوردستانو
پارتی کرێکارانی کوردستان (پ ک ک)
و درێژەدان بە پێوەندیی دۆستانەو
نەتەوەیییانهی هەردوو ال لە گەڵ یەکتری،
بە ئاماژەدان بە خەباتی نزیک بە حەوت
دەیەی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە
رۆژهەاڵتی کوردستانو رۆڵی رێبەرانی
شەهیدی لەم بزووتنەویەدا ،راشکاوانە پێی
لە سەر پڕهنسیپێکی دیاری بزووتنەوەی
سیاسیی نەتەوەیی لە رۆژهەاڵتی
کوردستان کە بریتییه ل ه دەستێوەرنهدانی
هێزی پارچەکانی کوردستان لە کاروباری
یەکتریدا ،داگرتەوە.
لە درێژەی دیدارەکەی نێوان
هەیئەتی حیزبی دێموکراتی کوردستانو
پارتی کرێکارانی کوردستان(پ ک ک) دا
موراد قەرەیالن ،سەرۆکی کۆما جڤاکێن
کوردستان ،وێڕای تەئییدی زۆربەی نیزیک
بە تەواوی بۆچوونەکانی حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە سەر باسەکان ،بە وردی
راپۆرتێکی لە پێوەندی لەگەڵ چۆنیەتیی
پرۆسەی دانوستانی (پ ک ک) لە گەڵ
دەوڵەتی تورکیەو دواتر وتوێژەکانی

دەوڵەتی ئەردۆغان لە گەڵ عەبدولاڵ
ئۆجەالنو پەیامە نەورۆزییەکەی ناوبراو
پێشکەش کرد.
سەرۆکی کۆماجڤاکێن کوردستان
لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا هاتە سەر
رۆژهەاڵتی کوردستانو داهاتووی مەسەلەی
کورد لەم بەشە لە خاکی نیشتمانو
بە سەرنجدان بە بەرەوپێشچوونی
بزووتنەوەی کورد لە باکوورو مەترەحبوونی
قەزیەی کورد لە رۆژاوای کوردستان ،پێیان
وابوو ئاڵوگۆڕەکان لە بەرژەوەندی کوردی
رۆژهەاڵتی کوردستاندان.
قەرەیالن لە درێژەی قسەکانیدا
باسی لە رۆڵی حیزبی دێموکراتی
کوردستانو رۆڵی رێبەرانی شەهیدی حیزبی
دێموکراتی کوردستان بەتایبەت رێبەران؛
پیشەوا قازی محەممەدو شەهید قاسملوو
لە خەباتی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستاندا
کردو پێداگریی لە سەر یەکگرتوویی نێوان
هێزە سیاسییەکانی کوردستان کردەوە.
لە کۆتاییدا هەردوو هەیئەتی
حیزبی دێموکراتی کوردستانو پارتی
کرێکارانی کوردستا(پ ک ک) پێیان لە
سەر پێوەندیی دۆستانەو نەتەوەیییانەی
نێوان هەردوو ال داگرتەوەو یەکگرتوویی
هێزەکانی هەرچوار پارچەی کوردستانیان
لە ئاستی سیاسەتی گەورەدا بە ئەرکی
نەتەوەیی دانا.

کورد له ههموو بهشهکانی کوردستان،
رایگهیاند که ئهو ئامانجانه لهگهڵ
بنهماکانی ئهنترناسیۆنال سۆسیالیست
تهباو گونجاونو ههربۆیه بهلهبهرچاوگرتنی
گرنگییهک که پرسی کورد له سهردهمی
ئێستادا پهیدای کردوه ،جێی خۆیهتی
ئهنترناسیۆنال سۆسیالیست چاالکبوونی
زیاتر لهسهر مهسهلهی کورد بکاته
ئامرازێک بۆ گێڕانی نهخشێکی ئهکتیڤتر
له رۆژههاڵتی نێوهڕاستداو بهمچهشنه
کورد ببێته پردو ئهڵقهی پێوهندیی نێوان
ئهنترناسیۆنالو هێزه پێشکهوتنخوازهکانی
ئهو واڵتانهی کوردستانیان بهسهردا دابهش
بووه.
کاری
دیکهی
تهوهرێكی
کۆبوونهوهکه پێکهێنانی ههیئهتی کارگێڕیی
کۆمیتهی پرسی کورد له ئهنترناسیۆنال
سۆسیالیست بوو .لهو بهشهدا
سهرهتا بهڕێز ئهیاال ئهو پرهنسیپانهی
ئهنترناسیۆنالی شی کردنهوه که
پێویسته لهکاتی دیاریکردنی بهڕێوهبهریی
کۆمیتهکانی لهم چهشنهدا لهبهرچاو
بگیرێنو ئهلترناتیڤه جۆربهجۆرهکانی
پێکهاتهی ئهو ههیئهتهی خستهڕوو.

پاشان ل ه پهراوێزی کۆبوونهوهکهداو
بهمهبهستی گهیشتن به تهوافوقێک لهو
بارهیهوه بۆ قۆناغی دهسپێکی کۆمیتهکه،
کۆبوونهوهیهکی راوێژکاری بهبهشداریی
بهڕێزان لویس ئهیاالو مهالبهختیارو خالید
عهزیزیو حهسهن شهڕهفیو نهزمی گوور
(نوێنهری بهدهپه) بهڕێوه چوو .دواتر
له کۆبوونهوهی گشتیدا بهرههمی ئهو
تهوافوقه به پهسندی کۆبوونهکه گهیشت
که بریتی بوو له دیاریکردنی نوێنهری
یهكیەتیی نیشتمانی وهک بهرپرسی
کۆمیتهکهو نوێنهرانی ههریهک له بهدهپهو
حدکا وهک جێگری بهرپرسی کۆمیتهکه.
تهوهری دواتری کاری کۆبوونهوهکه
تهرخان کرابوو بۆ باسو گفتگۆ لهسهر
پهسندکردنی نێوهرۆکی بڕیارنامهی کۆتایی.
لهو بهشهدا بهڕێز خالید عهزیزی سکرتێری
گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
کۆمهڵێک بابهتی لهپێوهندی لهگهڵ
پشتیوانیی ئهنترناسیۆنال سۆسیالیست له
چارهسهری کێشه ههڵپهسێراوهکانی نێوان
ههرێمی باشووری کوردستانو حکوومهتی
عیراق ،پێشوازی له فازی تازهی وتووێژو
دیالۆگ لهنێوان بزووتنهوهی کورد له

باکووری کوردستانو دهوڵهتی تورکیه،
بهڕهسمی ناسینی جێگهو پێگهی کورد له
ئهلترناتیڤسازی بۆ رێژیمی بهشار ئهسهدو
پێویستیی چارهسهری دێموکراتیکو
ئاشتیخوازانهی پرسی کورد له ئێرانو
سهنگ بهخشین به نهخشو جێگهی کوردو
نهتهوهکانی دیکهی ئهو واڵته له پرۆسهی
ههنگاونان بهرهو ئازادیو دێموکڕاسی لهو
واڵتهدا خستهڕوو بۆ ئهوهی له بڕیارنامهی
کۆتاییدا بگونجێندرێن.
له کۆتاییدا بهرنامهی کارو چاالکیی
داهاتووی کۆمیتهی پرسی کورد له
ئهنترناسیۆنال سۆسیالیست باسو گفتگۆی
لهسهر کراو لهو پێوهندییهدا کۆمهڵێك
پێشنیاری بهكهڵک لهالیهن بهشدارانهوه
خرانه ڕوو.
شایانی باسه پاش تهواوبوونی
کۆبوونهوهکه ،ئێوارهخوانو رێورهسمێکی
هونهری ب ه بهشداریی سهرجهم میوانهکان
بهڕێوه چوو.

سەردانی کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی
کوردستانی ئێران لە حیزبی دێموکراتی کوردستان
دوو هەیئەتی رێبەریی حیزبی
کۆمەڵەی
کوردستانو
دێموکراتی
شۆرشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی
ئێران لە پێوەندی لە گەڵ چەند پرسێکی
تایبەت بە باکوورو رۆژهەاڵتی کوردستانو
ئێران بیروڕایان گۆڕیەوە.
پیشنیوەڕۆی رۆژی سێ شەممە،
رێکەوتی 27ی خاکەلێوە ،هەیئەتێکی
کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی
کوردستانی ئێران بە سەرپەرەستیی
عەبدوڵاڵ موهتەدی ،سکرتێری گشتیی
کۆمەڵەی ناوبراو سەردانی دەفتەری
سیاسیی حیزبی دێموکراتی کردو لەالیەن
هەیئەتێکی حیزبەوە بە سەرپەرستیی
خالید عەزیزی ،سکرتێری گشتیی حیزبی
دێموکراتی کوردستان پێشوازیی لێکرا.
لەو دیدارهدا هەردوو هەیئەت بە
هێنانەبەرباسی پرۆسەی ئاشتی لە تورکیەو
دانوستاندنی دەوڵەت لە گەڵ ئۆجەالنو
پارتی کرێکارانی کوردستان ،پێیان وابوو
کورد لە باکووری کوردستان پێویستە
بە ئاگایی زیاترەوە لە بارۆدۆخەکە بە
قازانجی پرسە رەواکەی کەڵک وەربگرێو
پشتیوانیی خۆیان بۆ پرسی کورد لەم
بەشە لە خاكی نیشتمان دووپات کردەوە.
لە درێژەی باسهکانی ئهو دیدارەدا
هەردوو هەیئەتی حیزبی دێموکراتو

کۆمەڵەی شۆرشگێڕی زەحمەتکێشانی
کوردستانی ئێران ب ه ئاماژەدان بە
کاریگەریی گۆڕانەکانی تورکیەو سووریە
لە سەر ئێرانو رۆژهەاڵتی کوردستان،
هاوهەڵوێستیی هێزەکانی رۆژهەاڵتی
کوردستانیان بە ئەرکێکی نەتەوەیی زانیو
بە رەخنە گرتن لە قەیرانی لێکترازانەکان
جەختیان لە سەر بە پڕاکتیککردنی هەست
کردن بە پێویستیی یەکیەتیو یەکگرتوویی
هێزە سیاسییەکان کردەوە.
دیکەی
بەشێکی
لە
کۆبوونەوەکەیاندا هەردوو هەیئەتی
کۆمەڵەی شۆرشگێڕی زەحمەتکێشانی
کوردستانی ئێرانو حیزبی دێموکراتی
کوردستان پرسی هەڵبژاردنەکانی خولی
هەروەها
سەرکۆماریو
یازدەهەمی

هەڵبژاردنەکانی شووڕاکانیان هێنایە
بەر باسو دوای لێکدانەوەیەکی وردی
بارودۆخی سیاسیو ئابووریی ئەمڕۆی
ئێرانو قسەکردن لە سەر تەیفبەندییە
سیاسییەکانی نێوخۆی ئێران ،پێیان وا
بوو دەبێ هێزە کوردییەکانی رۆژهەاڵتی
کوردستان بە گرتنە پێشی هاوهەڵوێستی
لەم پێوەندییەدا هەوڵ بدەن لە مەسەلەکە
بە قازانجی بەرژەوەندییەکانی خەڵکی
کوردستان کەڵک وەربگرنو هەر لەم
پێوەندییەدا بە نزیکبوونەوە لە وادەی
هەڵبژاردنەکان بڕیار درا رێبەریی هەردوو ال
زووبەزوو لە بیروبۆچوونی یەکتری ئاگادار
بکرێنەوە.

سهردانی کۆمهڵێک کهسایهتیی سیاسیی ڕۆژههاڵتی کوردستان ل ه
دهفتهری سیاسیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
1392/1/24
شهمم ه
رۆژی
کۆمهڵێک کهسایهتیی سیاسیی ڕۆژههاڵتو
باشووری کوردستان ل ه سهر بانگهێشتی
دهفتهری سیاسیی حیزبی دێموکراتی
کوردستان سهردانی حیزبی دێموکڕاتی
کوردستانیان کردو لهالیهن ههیئهتێکی
رێبهریی حیزبهوه ب ه سهرپهرستیی
خالید عهزیزی ،سکرتێری گشتیی حیزبی
دێموکراتی کوردستان پێشوازییان لێکرا.
لهو دیداره دۆستانهیهدا کۆمهڵێک
پرسو بابهتی سیاسی لهالیهن ههیئهتی
حیزبو عهلی قازی ،کوڕی پێشهوا قازی

محهممهدو ئهندامانی دیکهی ههیئهتی

میوانهوه خرانه بهرباسو تاوتوێ کران.

بهڕێوهچوونی ڕێوڕهسمی رێزگرتن ل ه یادی
شههیدانی کوردستان ل ه واڵتی فینالند
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ههواڵ و راپۆرت

کومیتەی فینالندی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان لەرێورەسمێکدا یادی شەهیدانی
کوردستانی بەرز راگرت.
ئهو ڕێوڕەسمە کە ئێوارهی ڕۆژی شهممه 17 ،ی خاکهلێوه بهبهشداریی
بەشێکی بەرچاو لە ئەندامانی حیزبی دێمۆکراتی کوردستانو نوێنەرانی حیزبو رێکخراوە
کوردستانییەکان بهڕێوه چوو ،ب ه سروودی ئەی شەهیدان لە الیەن کیژانو کوڕانی یەکیەتیی

کۆبوونهوهی حیزبی دێموکڕاتی کوردستانو
کۆمهڵهی زهحمهتکێشانی کوردستان
ل ه دیداری نێوان شاندێکی رێبهریی
حیزبی دیمۆکراتی کوردستانو رێبهریی
کۆمهڵهی زهحمهتکێشانی کوردستاندا
دوایین ئاڵوگۆڕهکانی کوردستان ،ئێرانو
ناوچه تاوتوێ کران.
ل ه دیدارێکدا ک ه رۆژی پێنجشهمم ه
29ی خاکهلێوه ل ه نێوان شاندێکی
رێبهریی حیزبی دیمۆکراتی کوردستان ب ه
سهرۆکایهتیی خالید عهزیزیو رێبهریی
کۆمهڵهی زهحمهتکێشانی کوردستان ب ه
سهرۆکایهتیی عومهر ئیلخانیزاده پێک
هات ،دوایین ئاڵوگۆڕهکانی کوردستان،
ئێرانو ناوچ ه کهوتن ه بهر باسو ئاڵوگۆڕی
بیروڕایان لهسهر کرا.
لهم دیدارهدا دوایین ئاڵوگۆڕهکانی
پێوهندیدار ب ه رۆژههاڵتی کوردستانو ئێران
ل ه بهرهبهری ههڵبژاردنهکانی سهرکۆماریو
شوراکانی شارودێدا تاوتوێ کرانو
دهورو قورسایی کورد وهک فاکتۆرێک ل ه
سهرجهم ئاڵوگۆڕهکاندا ههڵسهنگێندرا.
لهم پێوهندییهدا ههر دوو الیهن بهتایبهت
پێداگرییان لهسهر پێویستیی بههێزکردنی

فاکتۆری کورد کردهوهو لهم بارهیهوه
هاوههڵوێستیی هێزه سیاسییهکانیان ب ه
مهرجی سهرهکی له قهڵهم دا.
ل ه بهر رووناکایی ئهم لێکدانهوه
ههمهالیهنهیهدا دوو الیهن وێڕای
پێداگرتنهوه لهسهر پێویستیی پتهوکردنی
پێوهندیی نێوانیانو پێوهندیی حیزبهکانی
رۆژههاڵتی کوردستان ،ههروهها پێویستیی

هاوههڵوێستیو دروستکردنی میکانیزمی
گوتاری هاوبهشو کاری هاوبهشیان لهم
پێوهندییهدا ب ه مهرجی سهرهکی دانا.
لهمبارهیهوه ساخبوونهوه ل ه پێناوی
دروستکردنی کۆدهنگی ل ه نێوان هێزه
سیاسییهکاندا ههوڵهکانیان بخهنه گهڕ.

بهڕێوهچوونی سمیناری «ڕووناکبیر کێیهو
ئهرکی هێزه سیاسییهکان چیه»؟
کۆمیسیۆنی لێکۆڵینهوهو فێرکردنی حیزبی
دێموکڕاتی کوردستان ڕۆژی سێشهممه 20 ،ی خاکهلێوه
سمینارێکی له ژێر ناوی ڕووناکبیر کێیهو ئهرکی هێزه
سیاسییهکان چیه؟دا بۆ ئارهش لوڕستانی ،پێشمهرگهو
راگهیهندکاری حیزبی دێموکراتی کوردستان بهڕێوه برد.
لهو سمینارهدا که به بهشداریی دهیان کهس
له کادرو پێشمهرگهکانی حیزب بهڕێوهچوو ،ئارهش
لوڕستانی له دوو پانێلدا باسهکهی پێشکێش کرد.
له پانێلی یهکهمی سمینارههکهدا ئارهش لوڕستانی
وێڕای پێناسهی چهمکی ڕووناکبیر له بهستێنی
زهمهنیدا ،گرینگیی ڕۆڵی ڕووناکبیری له سهر ڕهوته
سیاسیو کۆمهاڵیهتییهکانی کۆمهڵگا شی کردهوهو
وێڕای تیشکخستنهسهر هێزی سیاسی وهک فاکتۆرێکی
شوێندانهر لهسهر ژیانی سیاسیو کۆمهاڵیهتیی کۆمهڵگا؛ کۆمهڵگای ئێران بۆ ناهاوسهنگیو بهدوادانهچوونی دوو
تایبهتمهندیو خاڵی هاوبهشی نێوان ئهو دوو الیهنهی رهوتی ڕووناکبیریو هێزه سیاسییهکان گهڕێندرایهوه.
ئارهش لۆڕستانی له پانێلی دووههمدا ئهرکی
شی کردهوه.
لهو سمینارهدا ڕووناکبیرو هێزی سیاسی به دوو ڕووناکبیر ل ه نێو حیزبه سیاسییهکانو یهک لهوان حیزبی
فاکتهری گرینگی کۆمهاڵیهتی بۆ گهیشتن به دێموکراسیو دێموکراتی کوردستانی خسته بهرباسو بهشی کۆتایی
خۆشبژیوی دانرانو هۆکارهکانی به ئاکام نهگهیشتنی سمینارهکهش بۆ پرسیارو سهرنجی بهشداران تهرخان
شۆرشی ساڵی  57و سهرههڵدانی قهیرانهکانی ئێستای کرا.
درێژهی الپهڕی :1

ئهتککردنی ژن ،ئهتککردنی مرۆڤایهتی
«به ژن شوبهاندن»و له «بهرگی ژنانه»دا
پێشاندانی تاوانباران له کهلتووری بهسووکسهیرکردنی
«ژنان» هوه سهرچاوه دهگرێ ،ئهمهش ئهو کهلتوورهیه
که سهرخانی کۆماری ئیسالمیی پێک هێناوهو بووه به
پشتیوانو هاندهری دزێوترین جۆری ههاڵواردن له دژی
ژنان ،بووه به رێخۆشکهرو بوارڕهخسێنی کوشتن به
ناوی «شهڕهف»و بێبهشکردنی ژنان له سهرهتاییترین
مافه ئینسانییهکانیان ،بووه به پشتیوانی فرهژنیو
سهیرکردنی ژنان وهک کااڵیهکی جینسی.
کوردستان ،له مێژ ساڵه ههڵگری ئااڵی
دیموکراسیخوازیو داواکاری ئازادژیانهو به شانازییهوه
له سهنگهری شهڕو ملمالنێ له گهڵ کۆنهپهرستیو
دیکتاتۆریو زۆرداریدایه .مرۆڤدۆستیو مرۆڤتهوهربوون

بهشێکی جیانهبۆو له دێمۆکراسیخوازیو ئازادژیانن.
بهسووکسهیرکردنی
ژنان،
بهسووکسهیرکردنی
مرۆڤایهتییهو کۆمهڵگهو نهتهوهیهک که دهیانهوێ
ئازاد بن ،دهبێ شانبهشانی شهڕی ستهمی سیاسیو
ئابووریو نهتهوهیی ،شهڕی کهلتووری دواکهوتووانهو
دژه مرۆیییانهش بکهن .له کهلتوورێکی مرۆیانهو
مودێڕندا ،نهک سووکایهتی به ژن ،جیگایهکی نیه
بهڵکوو ،تاوانبارانیش خاوهنی کۆمهڵێک مافی تایبهت
به خۆیانن که ههر قازیو دادوهرو کاربهدهستێک بۆی نیه
به پێی ئیشتیاو ئارهزووی خۆی ،سزایان بۆ ببڕێتهوهو
ههڵسوکهوتیان لهگهڵ بکا.

کوردستان ،له مێژ ساڵه ههڵگری ئااڵی دیموکراسیخوازیو داواکاری ئازادژیانهو
به شانازییهوه له سهنگهری شهڕو ملمالنێ له گهڵ کۆنهپهرستیو دیکتاتۆریو
زۆرداریدایه .مرۆڤدۆستیو مرۆڤتهوهربوون بهشێکی جیانهبۆو له دێمۆکراسیخوازیو
ئازادژیانن.

الوانو راگرتنی دهقیقهیهک بێدهنگی بۆ ڕێزگرتن ل ه یادی شههیدانی حیزب دەستی پێکردو
دواتر مستەفا شەڵماشی ،ئەندامی دەفتەری سیاسی بهو بۆنهیهوه وتارێکی پێشکەش کرد.
لە بهردهوامیی ڕێوڕهسمهکهدا پەیامی هاوبەشی کومیتەی حیزبو رێکخراوە
کوردستانییەکان لەالیەن مامۆستا حەکیمهوه خوێندرایهوهو ل ه بڕگهیهکی دیکەی ڕێورەسمهکهدا
پەیامی بنەماڵەی شەهیدان بهو بۆنهیه لەالیەن ئاوات حەسەنپوورەوە پێشکێش کرا.
شایانی باشە ساڵۆنی بهڕێوهچوونی رێورەسمەکە ب ه وێنەی بەشێکی بەرچاو
لە شەهیدانی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ناوچە جیاجیاکان ڕازابۆوه کە سەرنجی
بەشدارانی ئەم یادەی بۆ الی خۆی راکێشا.

دیدارو چاوپێکهوتنهکانی نوێنهرایهتی حیزب له ههولێرو سلێمانی
هەیئەتێکی پارتی کرێکارانو
رەنجدەرانی کوردستان لە الیەن
دەفتەری نوێنەرایەتیی حیزبی
دێموکراتی کوردستان لە شاری
هەولێری پایتەختی هەرێمی
کوردستان پێشوازیی لێ کرا.
رۆژی یهکشهممه ،ڕێکهوتی 18ی
خاکهلێوهی  1392هەیئەتێکی پارتی
کرێکاران و رهنجدهرانی کوردستان ب ه
سهرپهرستی رزگار ڕهسول ،ئهندامی
مهکتهبی سیاسی و بهرپرسی پهیوهندی
یهکانی ئهو پارتە ،سهردانی دهفتهری
دێمۆکراتی
حیزبی
نوێنهرایهتیی
کوردستانی ل ه شاری ههولێر کردو ل ه الیهن
برایم زێوهیی ،بەرپرسی نوێنەرایەتیی
حیزب لە هەولێرو حەسن کاکیلی ،کادری
پێوەندییەکانەوە ،پێشوازیی لێ کرا.
لە دانیشتنی هەردوو هەیئەتدا،
سهرهتا ل ه سهر دۆستایهتیو پهرهپێدانی
پێوهندیی دوو الیهن ه پێداگری کراو
نێزیکایهتی هێزه کوردی یهکان ب ه
پێویستی یهکی ههنووکهیی ل ه قهڵهم درا.
دواتر هەردوو هەیئەتی حیزبی دێموکراتی
کوردستانو پارتی کریکارانو رەنجدەرانی
کوردستان کۆمەڵیک پرسی تایبەت بە
کوردو کێش ه رهواکانیان تاوتوێ کرد.
***
نوێنەرایەتیی
هەیئەتی
حیزبی دێموکرات ل ه ههولێر
سهردانی بەشی پێوەندییەکانی
زهحمهتکێشانی
حیزبی
کوردستانی کرد.
رۆژی دووشهمم ه 26ی خاکهلێوهی
 ، 1392ههیئهتی نوێنهرایهتیی حیزبی
دێمۆکراتی کوردستان ل ه ههولێر پێکهاتوو
له برایم زێوهییو حسن کاکیلی ،سهردانی
پێوهندییهکانی حیزبی زهحمهتکێشانی
کوردستان ل ه ههولێری کردو ل ه الیهن
هەیئەتێکی پێوەندییەکانی ئهو حیزبهوه
پێکهاتوو لە نیشتمان کەماڵو هاوکار
حەسەن ،پێشوازیی لێ کرا.
لهو دانیشتنهدا ،سهرهتا باسێک
ل ه پێوهندیی دۆستانهی دوو الیهن هات ه
گۆرێو ل ه سهر بەهێزکردنو پهرهپێدانی
ئهو پێوهندییانه  ،پێداگری کرایهوه.
لە درێژەی دانیشتنەکەی هەردوو
الدا کۆمهڵێک بابهتو تهوهری پێوهندیدار
ب ه پرسی کورد ل ه پارچهکانی کوردستان ،
هاتن ه بهر باسو دواتر چۆنیەتیی پیوەندیی
نێوان هیزه سیاسییهکانی رۆژههاڵتو
پارچهکانی دیکەی کوردستا ن ههڵوێستهی
ل ه سهر کراو یهکریزیو تهبایی هێزو الیهن ه
سیاسییهکان بە ئەرکێکی نەتەوەیی درایە
قەڵەم.
***
ئەنجومەنی
هەیئەتێکی
سووریە
کوردی
نیشتمانیی
سەردانی دەفتەری نوێنەرایەتیی
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە
هەولێری کرد.
ڕۆژی دووشهمم ه 26ی خاکهلێوهی
نوێنهرایهتیی
هەیئەتێکی
،1392
ئهنجومهنی نیشتمانیی کوردی سوریه
پێهکاتوو لە ئهبو سابیرو جەدعان عەلی،
سهردانی دهفتهری نوێنهرایهتیی حیزبی
دێمۆکراتی کوردستان ل ه شاری ههولێری
کردو ل ه الیهن هەیئەتێکی نوێنەرایەتیی
حیزبەوە پێکهاتوو لە برایم زێوهیی،
نوێنەری حیزب ل ه ههولێرو حسن کاکیلی،
کادری پێوەندییەکانی حیزبەوە ،پێشوازیی
لێکرا.
لەم دیدارهدا هەردوو هەیئەت
لە پێوەندی لە گەڵ بارودۆخی رۆژاوای
کوردستانو پێوەندیی نێوان هێزە
سیاسییەکانی ئەم بەشە لە کوردستانو
هەروەها بۆچوونی الیەنە غەیرە
کوردییەکانی سووریە ئاڵۆگۆڕی بیروڕایان
کرد.
***
ڕۆژی پێنجشهمم ه  ،ڕێکهوتی 29ی
خاکهلێوهی  ، 92ههیئهتێکی بزووتنهوی
چاکسازیی کوردی سووریه ،پێکهاتوو

له بەڕێزا ن عەبدوڵاڵ تەڕۆ و حەواس
عهگید ،ئهندامانی مهکتهبی سیاسیی
بزووتنهوهو جەدعان عەلی ،نوێنهری
بزووتنهوه ل ه ههرێمی کوردستان ،سهردانی
دهفتهری نوێنهرایهتیی حیزبی دێمۆکراتی
کوردستانی ل ه ههولێر ،کردو ل ه الیهن
هەیئەتی نوێنەرایەتیی حیزبهوه پێکهاتوو
لە بەڕێزان؛ برایم زێوەیی ،بەرپرسی
دەفتەری نوێنەرایەتیو حەسەن کاکیلی
ی حیزبهوه پێشوازی
کادری نوێنەرایەتی 
لێ کرا.
لە سەرەتای دیدارەکەدا شاندی
میوان خۆشحالی خۆیان ل ه سەردانەکەیان
بۆ نوێنهرایهتیی حیزبی دێمۆکراتی
کوردستان و ههروهها بوونی ئهو پهیوهندی
ی ه دۆستانهی ه لە گەڵ حیزبی ناوبراو
دهربری و هیوایان خواست پێوەندیی نێوان
هێزەکانی رۆژهەاڵت و رۆژاوای کوردستان
لە پەرەسەندن دا بێ.
لە بەشێکی دیکەی دیدارەکەدا
هەردو هەیئەتی نوێنەرایەتیی حیزبی
دێموکرات و بزووتنەوەی چاکسازیی کوردی
سووریە لە پێوەندی لە گەڵ تەوەرەکانی
بارودۆخی سیاسیو ئەمنییەتی سووریەو
رۆژاوای کوردستان و چۆنیەتیی پێوەندیی
نێوان هێزە سیاسییەکانی کورد لە رۆژاوای
نیشتمان و هەروەها پێویستیی یەکریزی و
یەک هەڵوێستیی نێوان هێزە سیاسییەکانی
کوردستان ئاڵۆگۆڕی بیروڕایان لە سەر کرا.
هەر لەم دیدرارەدا هەردوو هەیئەت
باسیان لە پرسی یەک گوتاری و لە دەوری
یەک کۆبوونەوەی هیزە سیاسییەکانی

کوردستان لە کۆنفڕانسێکی نەتەوەیی
دا هاتە گۆڕی و نوێنەرایەتی حیزبی
دێموکراتی کوردستان بە پشتبەستن بە
سیاسەتی نەتەوەیی حیزبەکەی پێداگریی
لە سەر جۆرێک لە کۆنتراکتی نەتەوەیی
لە ئاست هەرچوار پارچەی کوردستان
کردەوە.
***
هەردوو
پێوەندییەکانی
حیزبی دێموکراتی کوردستانو
حیزبی زەحمەتکێشانی کوردستان
لە دەفتەری نوێنەرایەتیی حیزبی
دێموکرات لە شاری سلێمانی
کۆبوونەوە.
رۆژی یەکشەممە ،رێکەوتی
18ی خاکەلێوە هەیئەتێکی حیزبی
زەحمەتکێشانی کوردستان بە سەرپەرستیی
مامۆستا ئەحمەد خزر ،ئەندامی کۆمیتەی
ناوەندیو بەرپرسی پێوەندییەکانی حیزبی
ناوبراو سەردانی نوێنەرایەتیی حیزبی
دێموکراتی کوردستان لە شاری سلێمانیی
کردو لە الیەن کەریم مەهدەوی ،ئەندامی
کۆمیتەی ناوەندیو نوێنەری حیزب لە
شاری سلێمانییهوه پێشوازیی لێکرا.
لە دانیشتنی هەردوو هەیئەتدا
کۆمەڵە باسێکی پێوەندیدار بە ئێران،
کوردستان ،بارودۆخی باکووری کوردستانو
پرۆسەی ئاشتی لە تورکیەو هەروەها
پێوەندیی نێوان هەردوو حیزب باسو
ئاڵوگۆڕی بیروڕایان لە سەر کرا.

بەشداریی هەیئەتێکی کومیتەی یۆتۆبۆریی حیزب لە کۆبوونهوهی
هێمن هەورامی ،ئەندامی ئەنجومەنی سەرکردایەتیی پدک
ههیئهتێکی کومیتهی یۆتۆبۆریی حیزبی دێموکراتی کوردستان ڕۆژی شەممە17 ،ی
خاکەلێوە بهشداریی ل ه کۆبوونهوی هکدا کرد ک ه لەالیەن لێژنەی ناوچەی سۆئێدو
ڕێکخراوی یۆتۆبۆریی پارتی دیموکراتی کوردستانهوه بۆ هێمن هەورامی ،ئەندامی
ئەنجومەنی سەرکردایەتیو بەپرسی پێوەندییەکانی دەرەوەی پارتی دیموکراتی

کوردستان پێکهاتبوو.
لهو کۆبوونهوهیهدا هێمن هەورامی باسی ل ه ڕەوشی ئارامو ئابووریی باشی هەرێمی
کوردستان کردو هاوکات باسی لەو گرفتانە کرد کە لە نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستانو
حکوومەتی ناوەندیی عێراق ل ه ئارادانو بهلهبهرچاو گرتنی فاکتهره نێوخۆییو ناوچهیییهکان
بە ئۆمیدو گەشبینییەوە باسی لە داهاتووی کوردستان کرد.
شایانی باس ه هەیئەتی کومیتەی یۆتۆبۆریی حیزبی دیموکراتی کوردستان کە لە
نەبەز عەلیدووستو مستەفا ئیبراهیمی پێکهاتبوو ،ل ه پهراوێزی کۆبوونهوهکهدا چاویان
بههێمن ههورامی کەوت.

		
کارو چاالکییهکانی کومیتهکانی دهرهوهی واڵت
کۆبوونەوەی ژمارەیەک لە حیزبو ڕێکخراوە کوردستانییەکان لە هێلسینکی
رۆژی یەکشەمه 18 ،ی خاکهلێوه
بهرامبهر لهگهڵ  ٧ی ئاوریلی  ،٢٠١٣لە
شاری هێلسینکی ،پێتەختی فینلەندو
لەسەر داوای مستەفا شەڵماشی،
ئهندامی دهفتهری سیاسیو بەرپرسی
کۆمیتهی دهرهوهی واڵتی حیزبی
دێموکراتی کوردستان کۆبوونەوەیەک
لەگەڵ ژمارەیەک لە حیزبو رێکخراوە
کوردستانییەکان پێکهات.
مستهفا شهڵماشی لە سەرەتای
کۆبوونەوەکەدا ،به تیشکخستنهسهر
پرسی کورد له ئێستای هاوکێش ه
سیاسییهکانی ناوچهدا جهختی کردهوه
ک ه ئێمه لەهەر شوێنێک بین ،هەموو یەک
نەتەوەینو ،سەرەڕای ئەرکێکی نەتەویی
کە هەمانە ،ئەرکێکی سیاسییشیمان
هەیە،لەو ڕێکخراونەی تێیدا ئەندامین.
لهو کۆبوونهوهیهدا ک ه دواتر
بەشێوەی پرسیارو واڵم درێژهی پێدرا،
مەسەلەی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان،
یەکرێزیی بنەماڵەی دێموکراتەکانو
کۆمەڵەکانو رێکخستەوەی ماڵەکانیان،
پێکهێنانی شێوە بەرە یان کۆدەنگییەکی
هەموو حیزبو ڕێکخراوەکانی ئەو بەشهی
کوردستان ،جێگەو پێگەی نوێی کورد
لە رۆژهەاڵتی نێوڕاست ،پێشکەوتنە

مەزنهکانی باشووری کوردستان ،سەرمایە
گوزاریی واڵتانی بەهێزی ئورووپاییو
ئەمریکا لەو بەروبوومی کانزاکانی
نەوتو ئاو ،هەڵکەوتی ژێئۆپۆلیتیکیی
کوردستان ،پرسی نەورۆزی میلیونیی
باکوورو پەیامە گرنگەکەی ئۆجەالنو
قۆناخی نوێ ،هەڵسەنگێندران.
لهو کۆبوونهوهیهدا باس ل ه
هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماریو شووڕاکان
له جۆزەردانی ئهمساڵدا کراو هەوڵدانی
حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ
ڕێکخراوە
حیزبو
هاوهەڵویستی
کوردییەکان ،بە لێکوڵینەوەی هەمەالیەن

بە گرینگ زانرا.
شایانی باسه لەو کۆبوونەوەیەدا
هەیئەتێک لە کۆمیتەی دەورەوەو
کۆمیتەی فینلەندی حیزبی دێموکڕاتی
کوردستان بەسەرپەرستیی مستەفا
شەڵماشی ،هەیئەتی پارتی دێموکڕاتی
کوردستان بەسەرپهرستی حەکیم
تاهیر ،بەرپرسی رێکخستنی یەکیەتیی
نیشتیمانی له فینلەند ،فایق مەسعوودی،
بەرپرسی کۆمیتەی فینلەندی کۆمەڵەی
شوڕشگێری زەحمەتکێشانی کوردستانی
ئێرانو جەبار جومعە بەشدار بوون.

بەڕێوەچوونی سمیناری ١٠ی خاکەلیوە لە واڵتی دانمارک
کومیتەی دانمارکی حیزبی دیموکراتی کوردستان بەبۆنەی
١٠ی خاکەلێوە ،ڕۆژی شەهیدانی کوردستانهوه سمیناریکی بۆ
نەبەز عەلیدووستو کەریم حوسێنی دوو ئهندامی حیزبی دیموکرات
پێک هێنا.
ل ه سەرەتای ئهو سمینارهدا ک ه بە سروودی نەتەوایەتیی
ئەی رەقیبو ڕاگرتنی ساتێک وەستان بهبێدهنگی بۆ ریزگرتن
لە یادی شەهیدانی کوردستان دەستی پێکرد ،پەیامی کومیتەی
دانمارکی حیزب لەالیەن حوسێن حەسەنزادە ،بەرپرسی کومیتەی
حیزب لەو واڵتەوه پێشکەش کرا.
لە درێژەی کاری سمینارەکەدا پەیامهکانی کومیتەی
دانمارکی یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان ،کۆمەڵەی کوردی،
ڕێکخراوی چاوەدێریی کوردۆساید ،پارتی دیموکراتی کوردستان،
ڕێکخراوی خەباتی شۆڕشگیرو برووسکەی هاوخەمیی ماڵی کوردی
وه خوێندرانهوهو پاشان باسهکانی کۆنفرانسهک ه
بهو بۆنهیه 
پێشکێش کران.
نەبەز عەلیدووست ل ه باسهکهیدا ب ه ئاماژه ب ه پێگهی
ههرماوی شەهید ،کوردو خەبات بۆ ڕزگاری ،ڕۆژی شەهیدانو
ئەرکی ههموو الیهنهکان لهو پێوهندییهدا ڕایگهیاند ک ه
خەباتگێڕانی کوردستان زۆر باش دەزانن هیچ رۆژێكی ساڵ نیە
کە خوێنی دهیان شەهید ،خاكی پیرۆزی کوردستانی ڕەنگین
نەکردبێو گیانی پاکیان لە ڕێگای کوردستاندا بەخت نەکردبێ،
نەتەوەی زوڵملێکراوی کورد ب ه درێژایی مێژوو ،تۆوشی زۆر
کارەسات بووە ،ل ه دیارترینهکانیان ل ه مێژووی هاوچهرخداو ل ه
دووسهدهی دواییدا ،تێکشکانی قهاڵی دمدمو خانی لهپ زیرین،
شۆرشی ئاگری ،شۆڕشی شێخ عوبیدولالی نههری ،کۆمهڵکوژیی
دهرسیمو لهداردرانی سهیدرهزا  ،تێکشکانی شۆرشهکانی شیخ
سهعید پیران ،سمایلئاغای سمکۆ ،شیخ محمودی حهفید بوو.

ل ه بهشی دووههمی سمینارهکهدا ک ه بۆ باس لهسهر
ی خاكەلێوەی
جوانهمهرگبوونی کۆماری کوردستانو تاوانی  10
هەتاوی تهرخان کرابوو ،کەریم حوسێنی لهو

ساڵی 1326ی
پێوندییهدا باسێکی پێشکێش کردو بە تیشکخستنەسەر
هەلومەرجی دامەزرانی کۆماری کوردستان ،باسی لە
تایبهتمهندییهکانی پێشەوا قازی محەممەد بۆ قۆستنهوهی ههلو
دهرفهتهکان لەو سەردەمەدا کرد.
کۆڕگیر ل ه بهشێکی باسهکهیدا گوتی ئەو کات کە
زلهێزەکانی ناوچە خەریکی دابەشکردنو دروستکردنی واڵتان
بوون ،قازی محەممەد مەبەستی دامەزراندنی حکوومەتی کوردیو
هەڵدانی ئااڵی کوردستان بوو و هێندێک کەس پێیان وابوو کە
قازیو کۆماری کوردستان بە ناوچەیەکی خودموختار رازی بوون،
بەاڵم ڕاست بە پێچەوانەی بیروبۆچوونی ئەو کەسانە بڕیار لە سەر
دامەزراندنی حکوومەتی کوردستان درا.
شایانی باس ه ک ه دوابەشی سمینارەکە بۆ وهاڵمدانەوە ب ۆ
پرسیارو سهرنجی بهشدارانی ڕێوڕهسمه تهرخان کرابوو.

بەرز ڕاگرتنی یادی شەهیدانی کوردستان لە واڵتانی دانمارکو سویس
ئهندامانی حیزبی دێموکراتی
کوردستان ل ه دوو واڵتی سوئیسو دانمارک
بە مەبەستی بەرزڕاگرتنی یادی شەهیدانو
ڕێز گرتن لە خەباتو تێکۆشانی شەهیدانی
کوردستانو لە سەرووی هەموویانهوه
پێشەوا قازی محەممەد سهردانی گڵکۆی
تێکۆشهرانی کۆچکردووی دێموکراتیان
کردو لهگهڵ شههیدانی کوردستان
پهیمانیان نوێ کردوه.
بهپێێ ڕاپۆرتی ناوهندی ههواڵی
دهرهوهی حیزبی دێموکڕات ڕۆژی
شهممه 10 ،ی خاکهلێوه بەشێک لە
ئەندامانو الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە واڵتی دانمارک سەردانی
گڵکۆی تێکۆشەرانی حیزب لە شاری
«کۆپێنهاگ»یان کردو ب ه دانانی چەپکە
گوڵی رێزو وەفا لە سەر گڵکۆی نهمران
پهیمانی وهفا لهگهڵ رێبازی شههیدان نوێ
کرایهوه.
ناسر پیرانی ،تێکۆشەری دێرینی
حیزب بە نوێنەرایەتیی کۆمیتەی حیزبی
دێموکراتی کوردستان لە دانمارک ل ه سهر
مهزاری نهمر نەبی قادری چەند وتەیەکی بە
بۆنەی ڕۆژی شەهیدان لهسهر کەسایەتیی
پێشەوا قازی محەممەدو هاورێیانی

ههواڵو راپۆرت
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بەشداریی هەیئەتێکی حیزبی دیموکراتی کوردستان،
لە کۆنگرەی پارتی سوسیال دێموکراتی سۆئێددا
پارتی سوسیال دێموکراتی سۆئێد ڕۆژی چوارشەممە14 ،
ی خاکهلێوه ب ه بهشداریی نوێنەرایەتیی زیاتر لە  ١٠٠حیزبو
الیەنی سۆسیال دیموکرات لە واڵتانی جیاوازهوه سیوحهوتهمین
کۆنگرهی خۆی لە شاری یۆتێبۆری پێکهێنا.
لهسەر داوای رهسمیی حیزبی سۆسیال دێموکراتی سۆئێد
لە حیزبی دیموکراتی کوردستان ،هەیئەتێکی بەشی پێوەندییە
نێودەوڵەتییەکانی کومیتەی سۆئێدی حیزبی دێموکراتی
کوردستان ،پێکهاتوو لە خاتوو نەوژین ڕۆستەمیو ئارێز ڕەمەزانی
لە کۆبوونەکانی ڕۆژانی یەکەمو دووهەمهی ئهو کۆنگرەیهدا بەشدار
بوون.
لە یەکەم ڕۆژی کاری کۆنگرەداو دوای ههڵبژاردنی
«ستێفان لۆڤێن» وەک سەرۆکی نوێی ئەو پارتە ،هەیئەتی حیزبی
دیموکراتی کوردستانیش پێرۆزبایی حیزبیان ئاڕاستەی ناوبراو
کردو هیوای سەرکەوتنیان بۆ خواست.
ههرئهوڕۆژهو لە ئێوارە خوانێکدا کە بۆ میوانان پێکهێنرا
بوو ،سەرۆکی گشتیی سوسیال دیموکراتەکانی سۆئێد پێی لەسەر
پتەوترکردنی پێوەندییەکانی ئەو حیزبە لەگەڵ حیزبو ڕێکخراوە
هاوپەیمانهکانیان داگرتەوەو ئاماژەی بەوە دا کە حیزبەکەی
گرنگییەکی زۆر بە پێوەندییە نێودەوڵەتییەکان بە تایبەت

لەگەڵ واڵتانو حیزبو ڕێکخراوە سوسیال دیموکراتەکان لە هەموو
جیهاندا دهدا.
شایانی باس ه کە لەو دوو ڕۆژەدا هەیئەتی حیزب ل ه پهرواێزی
کاری کۆنگرهو ئهو کۆبوونهوانهی ل ه پهراوێزی کاری کۆنگرهدا
دهگیران ،توانیان لەگەڵ چەندین کەسایەتیو سیاسەتوانی گەورەی
سۆئێدیو جیهان چاوپێکەوتن پێک بێننو دهربارهی ڕەوشی گەلی
کوردو بزووتنەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ئاڵوگۆری
بیروڕایان ههبێ.

بەڕێوەچوونی مەراسیمی ڕۆژی شەهیدانی کوردستان
لە ناوچەی ئۆستفۆڵدی نۆڕوێژ
کومیتە ناوچەکانی ئۆستفۆڵدو
ئۆسلۆ ،ئاکیشهووسی حیزبی دێموکراتی
کوردستان بهبۆنهی ساڵڕۆژی لە
سێدارەدرانی پێشەوا قازی محەممەد،
سەرکۆماری کوردستانو ڕۆژی شههیدانی
کوردستان ڕێوڕهسمێکی تایبهتییان بهڕێوه
برد.
لهو ڕێوڕهسمهدا که ڕۆژی
یهکشهممه 18 ،ی خاکهلێوه بهڕێوه
چوو ،سهرهتا مۆمی ڕێزگرتن لە یادی
بەرزی شەهیدان لهالیهن چهند ئهندامێکی
بنهماڵهی شههیدانهوه داگیرساو پەیامی
کومیسیۆنی کۆمەاڵیەتیی حیزبی دێموکڕاتی
کوردستان بهو بۆنهیه لهالیهن غەفوور
ساڵحزادەوه خوێندرایەوە.
له بڕگهیهکی دیکهی ئهو ڕێوڕهسمهدا
پەیامی یەکیەتیی ژنانی دێموکڕاتی
کوردستان ،کۆمەڵەی کهلتووریی کوردی لە
ناوچەی ئۆستفۆڵد ،پەیامی یەکیەتیی الوانی
دێموکراتی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە نوڕوێژ،
پەیامی کەمئەندامانی حیزبی دێموکڕاتی
کوردستان لە ئۆستفۆڵد ،پەیامی یەکیەتیی
نیشتمانیی کوردستان کەرتی ئۆستفۆڵد،
پەیامی پارتی دێموکڕاتی کوردستان
ناوچەی ئۆستفۆڵد ،پەیامی بزووتنەوەی
گۆڕان کەرتی ئۆستفۆڵد ،پەیامی سازمانی
خەباتی کوردستانی ئێران لە ناوچەی
ئۆستفۆڵد ،پەیامی کومیتەی ئورووپای
پارتی ئازادی کورد لە سووریە ،پەیامی
ڕێکخراوی دیموکڕاتیکی یارسان ،پهیامی
ڕێکخراوی سەوزی ئووروپی -کوردستانی
لە ئۆستفۆڵدو پەیامی کۆمەڵەی کهلتووریی
کوردستانی لە ئۆستفۆڵد خوێندرانهوهو
تور ئێریک ،پەرلمانتاری نوڕوێژی سەر

بە حیزبی کاری ئەو واڵتە بهو بۆنهیهوه
وتهیهکی پێشکیش کرد.
تور ئیریک لە بەشێک لە قسەکانیدا
گوتی ئەمن ئەمرۆ بە دیتنی وێنەی سەدان
شەهید کە بە خۆینی خۆیان خەباتیان
بۆ وەرگرتنی مافی ڕهوای کورد کردوە
سەرسام بووم .کوردەکان رێکخستنیان زۆر
بەهێزەو زۆر باش بۆ مافی خۆیان هەنگاو
دەنێنو بە ژینۆساید ناسرانی کوشتاری
کورد لە پارلمانی نۆڕوێژ لهمساڵدا ئاکامی
کارو تێکۆشانو ماندوبوونی زۆر بووە.
ئهو پاڕلمانتارهی نۆڕوێژ لە درێژەی
قسەکانیدا گوتی هاوڕێیان ،ئازادیی ئێوە،
ئازادی منە ،یان ئازادیی من ،ئازادی
ئێوەیە ،دێمۆکراسی شتێک نیە کە بدرێ،
بەڵکوو دەبێ بستێندرێ ،بەڕێزان ئێمە
رێگایەکی زۆر دوورمان لەبەرە تا بە خۆمان
بڵێین که ئێستا ئازادینو بۆخۆشتان دەزانن
کە لە مێژ نیە رووداوێکی ناخۆش لە نۆڕوێژ
ڕووی داو  69کەس گیانیان لەدەست دا،
ئهو  ٦٩کەسه بۆ مافی یەکسانیخوازی

هەوڵیان دەدا.
له بڕگهیهکی دیکهی ئهو ڕێوڕهسمهدا
چەپکە گوڵی ڕێزلێنان پێشکەش بە
بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدانی ئامادەبوو
لەو مەراسیمەدا کرا.
له درێژهی بهرنامهکانی ئهو
ڕێوڕهسمهدا هاشم ڕۆستەمی وتارێکی
بەبۆنەی ڕۆژی شەهیدانی کوردستان
پێشکەش کردو له وتارهکهیدا باسی له
چۆنیهتیی دامهزرانی کۆماری کوردستانو
نهخشی پێشهوا قازی محهمهد له دامهزرانو
دهسکهوتهکانی کۆماری کردستاندا کردو له
نێوئاخنی رێورهسمهکه چهند کۆپله شێعرو
پهخشان لهالیهن خاوهنههستانی بهشدار
له ڕێوڕهسمهدا خوێندرانهوهو چهند مهقامو
بیرهوهرییهک پێشکێش کران.
شایانی باسه ئهو ڕێوڕسمه به
خوێندنهوهی پەیامی کومیتە ناوچەکانی
ئۆستفۆڵدو ئۆسلۆ ،ئاکیشهووس لەالیەن
سەردار مەرەسەنەوه کۆتایی پێهات.

دیداری نێوان کومیتەی حیزبی دێموکراتی کوردستانو
نوێنەری پارتی سوسیال دیموکراتی دانمارک

پێشکەش کرد.
لهالیهکی دیکهو ل ه واڵتی سوئیسیش
بهشێک له ئهندامانی یهکیهتیی ژنانی
دێموکراتی کوردستان لهو واڵت ه سه ردانی
گڵکۆی کاک تهها عهتیقیو کاک ئه میر
پاشاخانییان کردو ب ه دانانی چهپکهگوڵی
رێزلێنان لهگهڵ ئامانجی شههیدانی حیزبو
گهل بهڵێنو پهیمانی وهفایان نوێ کردهوه.
شایانی باس ه ک ه مامۆستا عه

زیز ئهحمهی ،تێکۆشهرو ئهندامی دێرینی
حیزب ل ه سهرمهزاری ئهو نهمران ه باسێکی
کورتی لهسهر ڕۆژی شههیدانی کوردستانو
کهسایهتیی پێشهوا قازی محهمهد پێشکیش
کردو پهیامی یهکیهتیی ژنانی دێموکراتی
کوردستان له سویس بهو بۆنهیهوه لهالیهن
چیمهن بارام میزراوه خوێندرایهوه.

لهکۆبوونهوهی نێوان ههیئهتێکی
کومیتهی دانمارکی حیزبی دێموکراتی
کوردستانو نوێنهری پارتی سۆسیال
دێموکرتی ئهو واڵته پرسی پهنابهرانی
کورد له دانمارک تاوتوێ کرا.
ڕۆژی چوارشەممە 21 ،ی
خاکهلێوهو لە سەر بانگهێشتی «السە
فریمن یەنسن» ،جیگری حیزبی
سوسیال دیموکراتەکانی دانمارک ،لقی
نۆردسند بووی ،ههیئهتێکی کومیتەی
دانمارکی حیزبی دیموکراتی کوردستان
به سهرپهرستیی حوسێن حەسەنزادە
لە بارەگای سەرەکیی ئەم حیزبە چاویان
به ناوبراو کهوت.
لەو کۆبوونەوەیەدا وێڕای باسو
وتوویژ لە سەر بارودۆخی پەنابەران
لە واڵتی دانمارکو ئەو بەربەستو
کێشانەی کە بۆ تێکەاڵوییان لەگەڵ
کۆمەڵگای دانمارکدا ههیانه « ،السە
فریمن یەنسن» کە پاڵێوراوی پارتی
سۆسیال دیموکراتەکان بۆ شارەوانیی
ئالبۆرگه ،باسی لە بەرنامەو پالنی

خۆیو پارتەکەی کرد.
یەنسن لهو پێوهندییهدا پێی
وابوو کە دەبێ هەموو دانیشتوانی ئەو
واڵتە بە یەک چاو سەیر بکرێنو لە
ئیمکاناتو تواناکانی ئەو واڵتە کەڵکی
پێویست وەرگرن.
ناوبراو داوای لە هەیئەتی

حیزب کرد بە دانی سەرنجو پێشنیار
یارمەتیدەری ناوبراو بنو ههیئهتی
حیزبیش چەندین خاڵیان لهو پێوهندی
یهدا دەستنیشان کردو خستیانه بهردهم
السە فریمن یەنسن که سهرنجی ئهوی
بۆالی خۆی ڕاکێشا.
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سیاسی

مستهفا مهعروفی :رەوتی كۆنەپارێز كە لە رێبەر نزیكە ،لە چەندین
رێكخراوو دامەزراوو كەسایەتیی مەزهەبیو نیزامیو كەسانی توندڕۆ پێك
هاتوە كە لە راستیدا تەوای دەسەاڵتی ئابووریو نیزامیی واڵتیان بەدەستە.
ئەوانە دەسەاڵتدارانی سەرەكینو هەڵنابژێردرێن بەاڵم كاندیدایان بۆ پۆستی
سەركۆماری هەیە.

کهماڵ کهریمی :گومان لەوەدا نیە ک ه بۆ سیاسەتوانانی ئەمریکایی بە
دیمۆکراتو کۆماریخوازیانەوە ،بابەتی ستراتژیکیی پاراستنی بەرژەوەندییە
درێژماوەکانی واڵتەکەیان لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا گرنگترین مەسەلەی
هاوبەشیانە.

ستراتێژی ئێرانو وتووێژەکان

کهماڵ کهریمی
باسی وتووێژەکانی نێوان ئەمریکاو
کۆماری ئیسالمی کە جارێ خۆی لە
وتووێژەکانی 1+5دا دەبینێتەوە ،لە مێژە
گەرمترین باسە کە زۆرترین هەواڵی
لەسەر باڵو دەبێتەوە .کەم رۆژ هەیە کە
ئەم باسە لەسەر تیتری هەواڵی ئاژانسە
جیهانیو ناوچەیییەکا ن نەبینرێ ،یان
نەبێتە سەردێڕی وتارێک لە یەکێک لە
ڕۆژنامەکاندا .زۆرترین هەواڵو کەمترین
ئاکام ،یان باشتر بڵێین زۆرترین بێ
ئاکامی لە ئاست چاوەڕوانییەکانی خەڵکی
لێقەوماوی ئێراندا.
جارناجار هەست دەکرێ ک ه بازاڕی
ئەم باسە ڕوو لە کزی دەداو هەواڵەکان
لەسەر ئەم بابەتە کەم دەبنەوە .هەتا
کتوپڕ پەیامێکی نوێ باڵودەبێتەوە ،بۆ
وێنە پێشنیاری وتووێژی ڕاستەوخۆی
ئەمریکا لەگەڵ کۆماری ئیسالمی .بەدوای
ئەویشدا لە ئێران یەک دەڵێ باشە یەك
دەڵێ خراپە .ئەوجار دوای هەمووان
جەنابی ڕێبەر دێتە سەر مینبەرو دەڵێ نا
ئەمریکا درۆمان لەگەڵ دەکاو بۆ باوەڕ بە
ڕاستگۆیی ئێمە ناکا؟ دواتر بگرەو بەردەی
روژنامەنووسانو بازارگەرمییەکی دیکە
لە باڵوکردنەوەی هەواڵو وتارو وتووێژی
تهلهویزیۆنی ،دەڵێی لەسەر ئەم کارە
رێککەوتنێک هەیە .هەتا دواجار گرووپی
 1+5یش پەیدا دەبنو دەورێکی نوێ لە
وتووێژەکان ،کە تەنیا ئاکامی ئەو هەموو

چاوەڕوانیکردنی
زەحمەتبەخۆدانەو
خەڵکی ئێرانو جیهان باڵوبوونەوەی ئەم
رستانەیە « ،هەردووال هەڵسەنگاندنیان
لە کۆبوونەوەی ئەمجارە ئەرێنی بوو و
رەزایەتییان بۆ درێژەی کۆبوونەوەکان
دەربڕی» .ئەمە داستانێکی چەند ساڵەیە
کە بە زۆر هۆکاری بەستراوە بە قازانجی
هەردووال درێژەی هەبووە .
بەاڵم چی وادەکا ئەم کایەی ه
کۆتایی نەیەت؟ بەڕوانینێکی ڕووکەشییانە
واهەست دەکرێ هەردووال لە هەڵوێستی
هێزەوە قسە دەکەن .ئەمریکا لەگەڵ باس
لە دانوستان جاروبار هەڕەشە دەکا کە
گۆیا هەموو بژێره (گوزینە) یەک لەبەر
دەستدایە  .چونکە ئێران خاوەنهێزە لە
ناوچەداو نابێ چاوەڕوانی بکەن ئەم هێزە
زیاتر پەرەبستێنێ  ،بە جۆرێک کە بتوانێ
بەرژەوەندییەکانی ئەوان لە مەترسی
باوێ .کۆماری ئیسالمییش وا نیشان دەدا
مادام خاوەنی هێزێکی وەهایە نابێ هەروا
ئاسان تەسلیمی ئەمریکا بێو ئەمەی بۆ
بەرزراگرتنی ورەی هێزەکانی بەکار هێناوە.
ئەوەی راستی بێ رەنگە ئەمریکاو
هاوپەیمانەکانی توانای ئەوەیان هەبێ
بە هێرشی کتوپڕو بە چەکە سوپێر
مۆدێڕنەکانیان لە کورت ماوەدا زەربەی
کاریگەری وەها لە ئێران بوەشێنن کە
توانا سەربازییەکانی ئێران تا رادەی
هێزێکی خۆپارێز لە نێوخۆی واڵتدا
بەرتەسک بکەنەوە .بەاڵم لەوانەیە
بە ئەزموونوەرگرتن لە دوو شەڕی
ئەفغانستانو عێراق ،نە یانەوێ مل بە
پەلکێشکردنیان بۆشەڕێکی راستەوخۆی
دیکە لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا بدەن.

گومان لەوەدا نیە ک ه بۆ
سیاسەتوانانی ئەمریکایی بە دیمۆکراتو
کۆماریخوازیانەوە ،بابەتی ستراتژیکیی
پاراستنی بەرژەوەندییە درێژماوەکانی
واڵتەکەیان لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا
گرنگترین مەسەلەی هاوبەشیانە .ئەم
بابەتە ئەگەر زۆر الیەنی گرنگی هەبێ ،سێ
خاڵی سەرەکیی تێدا بەرجەستەیە .یەکەم،
چۆنیەتیی پاراستنی سەرچاوەکانی وزە
وەک نەوت کە لە چەند دەیەی ڕابردوودا
دەوری کاریگەری لە هەڵسووڕاندنی

چەرخەی ئابووریی واڵتە پیشەسازییە
گەورە کاندا هەبووە .دووهەم ،کێشەی
پاراستنی ئەمنییەتی درێژماوەی ئیسرائیل
کە لە سیاسەتی ئەمریکادا بایەخی
تایبەتیی هەیەو لە هیچ هەلومەرجێکدا
پشتگوێی ناخەن .سێهەم ،پاراستنی
پێگەی واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا
لە ناوچەی رۆژهەاڵتی نێوەڕاستدایە کە
لە دوای شەڕی دووهەمی جیهانییەوە
زۆرترین سەرمایەگوزاریی ماڵی وئینسانیی
لەسەرکراوەو جگە لە دوو شەڕی راستەوخۆ

لە عێراق و ئەفغانستان ،سازکردنی
زۆر شەڕی نێوخۆییو کودیتاو پیالنی
دیکەی لە هەر کام لە واڵتانی ناوچەی
رۆژهەاڵتی نێوەڕاست کە مەترسی بۆ سەر
ئەم ستراتژییە دروست کردبێ  ،تێدا
جێبەجێ کراوە .لەم خوێندنەوەڕا زەحمەتە
کەس باوەڕ بکا کە ئەمریکا لەبەر ئێران
دادەنەوێنێو ملکەچی زێدەخوازییەکانی
ڕێبەرانی کۆماری ئیسالمی دەبێ .کەوابوو
ئێران چدەسکەوتێکی لەم کایەدا هەبووە؟
ئەمریکا بە گەورەکردنەوەی

دەستەبەندییەكانی نێوخۆیی كۆماری ئیسالمیو دوورە دیمەنی هەڵبژاردن

مستەفا مەعرووفی
لە زۆربەی دەورەكانی پێشووی
سەركۆماریدا
هەڵبژاردنی
دەستبەندییەكانی نێوخۆی كۆماری
ئیسالمی بە جۆرێك خۆیان نواندوە .ئەو
دەستبەندییانە زۆر جار رقەبەرایەتییەكی
هەڵبژاردنی لە نێو رەقیبەكانو دەنگدەراندا
پەرە پێداوەو بازاڕی هەڵبژاردنی گەرم
داهێناوە .هەتا سەروبەندی یازدەیەمین
دەورەی ههڵبژارنی سەركۆماری كە
لە 24ی جۆزەردانی داهاتوودا بەڕێوە
دەچێ ،سێجۆر دەستەبەندی لە كۆماری
ئیسالمیدا بە تایبەتی لە مردنی خومەینی
بەم الوە بەدی كراون« :میانەڕۆو توندڕۆ»
كە هاشمیی رەفسەنجانی بە میانەڕۆو
رەقیبەكانیشی بە توندڕۆ دەناسران .بە
هاتنە سەركاری سەید محەممەدی خاتەمی
لە جۆزەردانی 1376دا دەستەبەندییەكە
لە شێوەی « رێفۆرمخوازو كۆنەپارێز»دا
خۆی دەنواند .هێنانە سەركاری مەحموودی
ئەحمەدینیژاد لە ساڵی 1384دا لە یەك
كاتدا هەم شكستی رێقۆرمخوازەكان
لە نێو دەسەاڵتدا بوو ،هەم شكستی
دیارترین روومای ناسراو بە « میانەڕۆ»
واتە هاشمیی رەفسەنجانی .چونكە لەو
ساڵەدا هاشمیی رەفسەنجانی لەگەڵ
مەحموودی ئەحمەدینیژاد كەوتنە دەوری
دەووەم بەاڵم خامنەیی قامكی لەسەر
ئەحمەدینیژاد داناو لە راستیدا شكستی
بە رەفسەنجانی هێنا.
جیاوازیی ئەم دەورەی ه لەگەڵ
دەورەكانی پێشوو لەوە دایە كە ئێستا
دوو دەستە یان دوو قۆڵ لە بەرامبەری

یەكتردا نینو هاوكێشەكان گەلێك لە
جاران ئاڵۆزترن .رەوتی رێفۆرمخواز كە لە
كۆمەلێك رەوتو كەسایەتیی سیاسی پێك
هاتوە هەڵوێستیان لەبەرامبەر هەڵبژاردندا
وەك یەك نیە .رەوتی رێفۆرمخواز كە لە
خۆپێشاندانەكانی جۆزەردانی 1388ەوە لە
رەوتی ناسراو بە « بزووتنەوەی سەوز»
دا خۆی دەبینێتەوە دوو روومای هەرە
بەرچاوی واتە میرحوسێنی مووسەویو
مەهدیی كەڕووبی دەسبەسەرن .هێندێك
لە رێفۆرمخوازەكان پێیان وایە ئەو كاتە
دەبێ لە هەڵبژاردندا بەشدار بن كە ئەم
دوو كەسایەتییە ئازاد بکرێنو كەشو
هەوایەكە كراوەتر بێ .بەاڵم هێندێكیان
پێیان وایە دەبێ سەنگی خۆیان لە مەحەك
بدەن ،تەنانەت هەتا ئێستا دوو كەسیان
كاندیداتۆریی خۆیان ڕاگەیاندوە ئەگەر
تەئیید بكرێن.
رەوتی كۆنەپارێز كە لە رێبەر نزیكە،
لە چەندین رێكخراوو دامەزراوو كەسایەتیی
مەزهەبیو نیزامیو كەسانی توندڕۆ پێك
هاتوە كە لە راستیدا تەوای دەسەاڵتی
ئابووریو نیزامیی واڵتیان بەدەستە .ئەوانە
دەسەاڵتدارانی سەرەكینو هەڵنابژێردرێن
بەاڵم كاندیدایان بۆ پۆستی سەركۆماری
هەیە .هەتا ئێستا چەند كەسی سەر بەو
رەوتە ئامادەیی خۆیان ڕاگەیاندوە تاكوو لە
كۆتاییدا هەموویان بە قازانجی ئەو كەسە
بكشێنەوە كە رێبەر قامكی لەسەر دادەنێو
مەبەستێتی.
ئەحمەدینیژاد
دیكە
رەوتێكی
رێبەرایەتیی دەكا كە لە دەورەی پێشوودا
رێبەر كردی بەسەركۆمارو حیسابی بۆ ئەو
دەنگانەی خەڵك نەكرد كە بە مووسەویو
ناڕەزایەتیو
دابوونو
كەڕووبییان
خۆپێشاندانی خەلكی بێبەزەیییانە بۆ
سەركوت كرد ،ئێستا كەوتۆتە سەنگەری

بەرامبەر بەرێبەرو نیهادەكانی بەستراوە بە
رێبەرو لە كۆماری ئیسالمیدا بە ڕەوتی «
بەالڕێدا چوو» ( انحرافی) ناسراوە .ئەم
رەوتە كە دروشمەكانی زیاتر پۆپۆلیستین،
زۆر پێ لەسەر ئێرانیبوونیان دادەگرن
بۆ ئەوەی خۆیان وەك نیشتمانپەروەرو
نەتەوەخواز بە خەڵكی نیشان بدەنو
سەرنجی ئەو كەسانە بۆالی خۆیان رابكێشن
كە لە دروشمە توندو مەزهەبییەكانی
كەسانی سەر بە قۆڵی كۆنەپارێز وەڕەز
بوون.
دوورە دیمەنی ئەو دەستەبەندییە
ئاڵۆزانە لە هەڵبژاردندا چیە؟ رەوتی
كۆنەپارێز كە هەیبەتو جەبەڕووتی رێبەری
لە پشتە جگە لەوەی دەسەاڵتی نیزامیو
ئابووریی بەدەستە تەئییدو رەتكردنەوەی
سەاڵحیەتی كاندیداكانو دەزگاكانی
راگەیاندنیشی بەدەستە .كەوابوو ئەو رەوتە
لەالیەك دەتوانێ كەسانێك تەئید بكا كە
ئەگەر هەركامیان سەركەوت كێشەی لەگەڵ
نەبێو لەالیەكی دیكەوە ئەزموونو توانای
دەستێوەردان لە ئاكامی هەڵبژاردنیدا
گەلێك زۆرە،و ئەو ئەزموونە بەكار دێنێ.
بۆیە ئەگەری ئەوە زۆرە كە ئەو كەسەی
دەبێتە سەركۆمار لە هەڵبژاردنی داهاتوودا
سەر بەم ڕەوتە بێ.
رەوتی ئەحمەدینیژاد لە دووالوە
شانسی سەركەوتنی زۆر كەمە :یەكەم،
ئەحمەدینیژاد لە ماوەی ئەو یەك دوو
ساڵەی دواییدا سەرئێشەیەكی زۆری بۆ
رێبەرو كەسانی نزیك لە ڕێبەر دروست
كرد .تەنانەت خامنەیی ئەگەر بە قیمەتی
دەسبەسەركردنی مووسەویو كەڕووبیو
ناڕەزایەتیو
خوێناویی
سەركوتی
خۆپێشاندانی خەڵك لە ساڵی 1388داو
رقو كینە لە بزووتنەوەی « سەوز»
نەبووایە رەنگ بوو لەسەر كاری البەرێ،

هەر بەو شێوەیەی كە لە ساڵی 1360دا
خومەینی بەنیسەدری لەسەر كار البرد.
دووەم ،رەوتی ئەحمەدینیژاد ناتوانێ
دەنگەكان بۆالی خۆی رابكیشێ ،هەم لەبەر

الوازیی كەسایەتیی خۆیو هەم لەبەر ئەو
گرانیو بێكارییە زۆرە كە لە كۆمەڵگای
ئێراندا هەیە ،ئەگەر دەنگی ناڕازی
هەبێو كاندیدایەكی وا هەبێ كە سەر بە
رێفۆڕمخوازەكان بێ ،دەنگە ناڕازییەكان
دەدرێن بەو.
لە هەلومەرجی ئێستادا كە گهمارۆیەكی
خەستی ئابووری لەسەر ئێرانە ،كۆماری

ئیسالمی سەبارەت بە چاالكییە
ئەتۆمییەكانی لە ژێر فشارێكی توندی
نێونەتەوەییدایەو ئەو بارودۆخەی نزیكترین
هاوپەیمانی لە ناوچەدا ،واتە سووریە تێی

كەوتوە ،هاوكات لەگەڵ گرانیو باردۆخی
دژواری نێوخۆ ،وێناچێ لەم هەڵبژاردنەدا
ئیزن بدا رووداوی 2ی جۆزەردانی 1376
دووبارە بێتەوەو رێفۆرمخوازێك بێتەوە
سەركار.
پێشووی
دەورەكانی
ئەزموونی
ههڵبژاردنی سەركۆماری ( جگە لە 2ی
جۆزەردانی  )1376دەری خستوە هەر

مەترسییەکانی ئێران لە ناوچەدا،
توانیویەتی هەم شەریکە ستراتژییەکانی
خۆی وەک ئورووپا و هاوپەیمانە
جیهانییەکانیو هەم واڵتە عەرەبییەکانی
ناوچە لە بەرەیەکدا کۆ بکاتەوەو ،پێگەی
نیزامیی خۆی لە کەنداودا بە هێز بکا،
لەم رێگەیهشەوە بە دەیان میلیارد دۆالر
چەکی فرۆشتوە  .هەروەها کۆماری
ئیسالمی لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیدا بە
تاوانبار ناساندوەو بە تەحریمکردنی بانکیو
بازرگانی ،ئابووریی ئیرانی تووشی داڕمان
کردوە .لەوالیشەوە کۆماری ئیسالمی
بۆ داپۆشینی قەیرانە نێوخۆیییەکانیو
هێشتنەوەی هەلی سەرکوتی زیاتری
دژبەرەکانی ،بە زەقکردنەوەی کێشەی
ئەتۆمیو شەڕفرۆشیی ئەمریکا توانیویەتی
فەزای نێوخۆی ئێران بە قازانجی خۆی
رابگرێ.
رێبەرانی کۆماری ئیسالمی باش
دەزانن ئەگەر مل بە چارەسەری کێشە
دەرەکییەکان بدەن کە قبووڵکردنی
داخوازییەکانی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی
لەسەر مەسەلەی دامەزراوە ئەتۆمییەکانی
شەرتی سەرەکییەتی ،ئەوجار دەبێ
بۆ ئەو هەموو کێشە نێوخۆیییانهی کە
بۆخۆیان خوڵقێنەریان بوون ،واڵمدەر بن.
هەربۆیە بهئاسانی مل ب ه رێککەوتن لەگەڵ
ئەمریکا نادەنو هەرجارەی بە بیانوویەکی
نوێ وتووێژە بێ ئاکامەکان وەدوا دەخهن.
لەراستیداو لە بێدەسەاڵتییاندا،
ستراتژیی رێبەرانی کۆماری ئیسالمی چەند
ساڵێکە لەم چوارچێوەیهدا قەتیس ماوە
کە ،بۆ درێژکردنەوەی تەمەنی رێژیمەکەیانو
بۆ رووبەڕووبوونەوەی قەیرانوکێشە
ئاواڵەهێشتنەوەی
نێوخۆیییەکانو
دەستیان بۆ سەرکوتی زیاتری
نەیارەکانیان ،قەیرانە دەرەکییەکانو بە
تایبەت کێشەی ئەمریکا لەوەی کە هەیە
گەورەتر نیشان بدەنو الیەنگرانی خۆیانی
پێههڵخهڵهتێنن.

كەس رێبەر ،چڕێبەری پێشوو ( خومەینی)
چڕێبەری ئێستا مەبەستی بووە ،ئەو كەسە
بۆتە سەركۆمار .لە هەلومەرجی ئێستا
دا دەسەاڵتدارانی سەرەكیی كۆماری
ئیسالمی رێگە بە كەسێك دەدەن ببێتە
سەركۆمار كە بە تەواوی لە خۆیان بێو
بۆ بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ مەترسییەكانی
سەر رێگایان دەرفەت بە هیچ چەشنە
بۆچوونێكی جیاواز نادەن .ئەگەر لە
دەورەكانی پێشوودا خەڵك دەیانتوانی
النی كەم لە نێو قۆڵەكانی رێژیمدا یەكێك

بە ناچاری هەڵببژێرن ،ئێستا ناچارن
لە تهنیا قۆڵێك یەكێك هەڵبژێرن ،بۆیە
هەڵبژاردنی داهاتوو نادیموكراتیكترینو
بێنێوەڕۆكترین هەڵبژاردن دەبێ.

ئاسۆ حهسهنزاده:کارهساتی ههڵهبجه ل ه سهردهمێكدا رووی دا
که راڤهی رههاگهرایانهی ئهسڵی سهروهریی دهوڵهتانو دهستێوهرنهدان ل ه
کاروباری نێوخۆیی واڵتاندا هێشتا رێژیمه زۆردارهکانی له ئاکامی رهفتاری
دژهمرۆڤانهیان دهرههق به خهڵکی واڵتی خۆیان بێباکو ئهرخهیان دهکرد.

ئهو دهوڵهتانهی هێزهکانیان له واڵتانی دیکهدا ل ه شهڕدا بوون یان له
حاڵی شهڕدان (وهک ئهمریکاو بریتانیا) نیگهرانی ئهوهن که بهقانوونیکردنی
جینۆساید ببێته هۆی ئهوه که دواتر سهربازو ئهفسهرهکانی خۆیان لهسهر
تێوهگالنیان له کوشتارهکاندا یان به تۆمهتی پێشێلکردنی قانوونی
بهشهردۆستی پهلکێشی دادگاکان بکرێن .ئاسۆ حهسهنزاده
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جینۆساید :دهرفهت و بهربهستهکانی سهر رێگای دادخوازیی کورد
بهشی یهکهم

ئاسۆی حهسهن زاده
«شۆوای* کورد»
کارهساتی کیمیابارانی ههڵهبجه
ن ه یهکهمینو نه دوایین نموونهی
سهرکوتو کۆمهڵکوژیی کورد بووه له
ههر پارچهیهکی کوردستاندا که چاوی
لێبکهین .لهگهڵ ئهوهشدا ،ئهو کارهسات ه
جێگهوپێگهیهکی تایبهتیی له مێژووی
ههموو ئهو بێدادییانهدا ههیه که دهرههق
به نهتهوهی کورد کراون .هۆیهکهشی
پێش ههموو شتێک بۆ سامناکیو
بهرباڵویی ئهو کارهساته دهگهڕێتهوه،
بهچهشنێک که لهحاڵێکدا که ههردوو
رێژیمی ئهوکاتی عیراقو ئێران له پهراوێزی
شهڕی نێوان خۆیاندا بهرهی سهرکوتی
بزووتنهوهی کوردیشیان به خهستی گهرم
داهێنابوو« ،ههڵهبجه» وهک چڵهپۆپهو
لووتکهی ههموو ئهو زوڵموزۆرو سیاسهته
نامرۆیییان ه خۆی نواند که دژمنانی کورد
بۆ خنکاندنی دهنگی ئازادیخوازانهی
کوردهکان بهدرێژایی مێژووی کۆ نو نوێ
بهڕێوهیان بردوه.
زامی ههڵهبجه شیاوی ئهوهیه که لهسهر
یادهوهریی بهکۆمهڵی ههموو کورد وهک
«شۆوای» نهتهوهیی کورد چاو لێبکرێ،
ئهوهش نهک تهنیا لهبهر هاوپێوهندیو
نهتهوهیهکی
رۆڵهکانی
هاودهردیی
دابهشکراو ،بهڵکوو ههروهها لهبهر ئهوه
که ئهو جینایهت ه کهموێنهیه له کانتێکستی
بزووتنهوهی ئازادیخوازی له النیکهم دوو
پارچهی کوردستانداو له ئاکامی ملهوڕیو
بێپرهنسیپیی ههرنهبێ دوو دهوڵهتی حاکم
بهسهر کوردستاندا ڕووی دا.
رهههندێکی نێونهتهوهیی به
دوو روخسارهوه
کارهساتی ههڵهبجه ل ه سهردهمێكدا
رووی دا که راڤهی رههاگهرایانهی ئهسڵی
سهروهریی دهوڵهتانو دهستێوهرنهدان
ل ه کاروباری نێوخۆیی واڵتاندا هێشتا
رێژیمه زۆردارهکانی له ئاکامی رهفتاری
دژهمرۆڤانهیان دهرههق به خهڵکی واڵتی
خۆیان بێباکو ئهرخهیان دهکرد .جیا
لهوهش ،تێوهگالنو هاوبهشیی راستهوخۆو
ناڕاستهوخۆی پیشهسازیی چهکوچۆڵی
بهشێک له دهوڵهته دیارهکانی رۆژئاواو
ناوچه ل ه گهرمڕاگرتنی ئاگردانی شهڕی
ئێرانو عیراقو سهرکوتی کورددا هێندهی
دیکه رێژیمه کوردکوژهکانی لهو الیهنهوه
خاترجهم کردبوو .ئهو سهردهمه ههروهها
سهردهمێک بوو که بههۆی چهقبهستووییو
بهرژوهوهندییهکانی دهورانی شهڕی ساردو
نهگهیشتنی هێشتای زوومی مێدیاو چاوی
بیروڕای گشتیی جیهانی به قهیرانو
کارهساته نێوخۆیییهکان ،دهکرا گهلێکی
بێپشتیوانی وهک گهلی کورد به خراپترین
شێوه قهاڵچۆ بکرێ بهبێ ئهوهی کۆمهڵگای
نێودهوڵهتی هیچ بڵێ.
له بوارو بهستێنیکی لهو جۆرهدا بوو
که رێژیمێکی وهک رێژیمی سهدام حوسێن
ئهوهی ل ه کاتی شهڕو رووبهڕووبوونهوهکاندا
بۆی گرینگ نهبوو ،پڕهنسیپهکانی
رێساکانی
بهشهردۆستیو
یاسای
چۆنیهتیی بهڕێوهبردنی ڕووبهڕووبوونهوه
چهکدارییهکان (به ههردوو بهشی ناسراو
به قانوونی الههو قانوونی ژنێڤیهوه) بوو.
ئهگهر ڕاسته که رێژیمه سهرکوتکهرهکان
بهو ماهییهتهوه که ههیانهو بهتایبهتی
لهو سهردهمهدا له ههر حاڵدا حازر
ب ه رێزگرتن له قانوونو ستاندارده
نێونهتهوهییو شارستانییهکانی پێوهندیدار
به بواری شهڕو مامهڵهی سهربازی نهبوون،
پێویسته ئهوهش لهبهرچاو بگرین که ل ه
کاتی روودانی کارهساتی ههڵهبجهدا
کاروانی قهدهغهکردنی چهکی کیمیایی له
ئاستی نێونهتهوهییدا هێشتا زۆری مابوو
وه که ههر له
به مهقسهد بگا .لهگهڵ ئه 
ساڵی 1925هوه پرۆتۆکۆلێک بهدژی گازه
خنکێنهرهکانو چهکی باکتریۆلۆجیو
ساڵی 1972ش پهیمانێک بهدژی چهکی
بایۆلۆجی پهسند کرابوو ،بهاڵم ئهم دهقان ه
بنهماو رێکارێکی کاریگهرو ههمهالگیریان
بۆ کۆنتڕۆڵی پهنابردن بۆ چهکی کیمیایی
نهدهدایه دهستو ئهوه تهنیا له ساڵی

1993دا بوو که ل ه چوارچێوهی کۆنفڕانسی
چ هکداماڵینی کۆڕی گشتیی ڕێکخراوی
نهتهوه یهکگرتووهکاندا ،پهیمانێک
به مهبهستی قهدهغهکردنی سازکردنو
راگرتنو بهکارهێنانو لهپێناو لهنێوبردنی
چهکی کیمیاییو مهوادی پێوهندیداردا
پهسند کرا که ئهویش حکوومهتی عیراق
تا ساڵی  2009ئیمزای نهکرد.
بهمجۆره کیمیابارانی ههڵهبجهو
پرۆسهی شوومی ئهنفالو بهگشتی کوشتاره
بهکۆمهڵهکانی کورد له سهردهمێکدا
روویان دا که پارامێترهکانی زاڵ بهسهر
پێوهندییه نێونهتهوهیییهکانداو ئاستی
رێککهوتنو وهدهنگهاتنی کۆمهڵگای
نێونهتهوهیی لهسهر پێشێلکردنی مافی
مرۆڤ ،به قازانجی زوڵملێکراوان و
قوربانییهکان نهبوو و نیشانهکان زۆرتر
رێژیمه ملهوڕهکانیان هان دهدا ههتا لهسهر
دڕندهبوونو بێڕهحمیی خۆیان سوورو
بهردهوام بن.
بهاڵم لهگهڵ کۆتاییهاتنی شهڕی
هاوکێش ه
ههڵشێلرانهوهی
ساردو
نێودهوڵهتییهکانو گۆڕانی قووڵ ل ه
بنهماکانی نهزمی جیهانیدا ،ههستیاریی
بیروڕای گشتیی جیهانیو ئاستی کرانهوهو
هاوپێوهندیی کۆمهڵگای نێودهوڵهتییش
چوونه نێو فازێکی دیکهوه .ههربۆیه
گوتاری مافی مرۆڤیش بهتایبهتی
لهسایهی چاالکبوونی بێوێنهی رێکخراوه
نێونهتهوهیییهکاندا بهستێنێکی زۆر
لهبارتر لهپێشووی بۆ رهخساو ئیدی
هیچ دهوڵهتێک نهیدهتوانی وهک جاران
خۆی وهک دیوارێکی بێ درزو دزه لهنێوان
کۆمهڵگای نێونهتهوهییو هاونیشتمانانیدا
قووتو قیت ڕابگرێ .سهبارهت به خودی
گهلی کوردیش ئاکامهکانی داگیرکردنی
کووهیت لهالیهن رێژیمی ئهوسای
عیراقهوهو تهقینهوهی کارهساتی کۆچی
بهکۆمهڵ بهڕووی جیهانییانداو دواتریش
بنیاتنانی
ههلومهرجی
رهخسانی
قهوارهیهکی ئازاد له باشووری کوردستان
کارهساتی ههڵهبجهیان وهک دوایین
گهوره وێستگهی پێش ئازادیو وهک
بهرهبهیانی سهرلهنوێژیانهوهی هیواکانو
سهرهتای سهردهمێكی نوێ دهرخست که
لهودا ئهمجار گهلی ستهملێکراوی کورد
دهیتوانی نههامهتییهکانی خۆی به گوێی
دنیا بگهیهنێو لهسهر ئهو بناخهیه هاواری
دادخوازیی سیاسیو ئینسانیی خۆی بهرز
بکاتهوه.
وهبیرهێنانهوهیهکی
کورته
بنهما نێونهتهوهیییهکان
لهگهڵ ئهوهی بیرۆکهی بهتاوانناسینی
جینایهته دژهمرۆیییهکان دهگهڕێتهوه سهر
ههوڵهکانی کۆتایی سهدهی نۆزدهو پاش
شهڕی یهکهمی جیهانی  ،بهاڵم ئهوه تهنیا
پاش جینایهتهکانی نازی له شهڕی دووهمی
جیهانیدا بوو که ئیراده و هۆشیارییهکی
نێونهتهوهیی لهو پێوهندییهدا شکڵی
گرت .دادگاکانی نورامبێرگو تۆکیۆ بۆ
ڕاگهیشتن به جینایهتهکانی شهڕی دووهم
بنهما یاسایییهکانی بهتاوانناسرانی ئهو
جینایهتانهیان داڕشتو لهگهڵ پهسندکرانی
پهیمانی  1948بۆ پێشگیریو سزادانی
تاوانی جینۆسایدو پهیمانهكانی 1949ی
ژنێڤ دهربارهی قانوونی بهشهردۆستیو
پهیمانی  1968بۆ پێشگیری ل ه
کاریگهریی تێپهڕینی کات لهسهر سزادرانی
تاوانباران ،چهمکه پێوهندیدارهکان تۆکمه
کرانهوه .ئهدهبیاتی قانوونیی ئهم بواره
دواتر ب ه بڕیارهکانی دادگاکانی الههو
ئارووشا بۆ ڕاگهیشتن به جینایهتهکانی
یۆگۆسالڤیی پێشوو و ڕووانداو ههروهها
دادگاکانی تایبهت به سیرالیۆنو کامبۆج
دهوڵهمهند کراو چڵهپۆپهی ئهم پرۆس ه
دادگهریو دادنووسییهی جینایهته دژه
ئینسانییهکانیش بێگومان پێڕهوی دیوانی
جینایی نێونهتهوهیی بوو که ساڵی 1998
له رۆم پهسند کرا.
بهپێی ئهو نێوهرۆکهی لهم ئهدهبیات ه
قانوونیی ه دادهچۆڕێ ،سێ چهمکی
تاوانکاریی سهرهکیی ئهم بواره بریتین
له جینۆسایدو جینایهتی شهڕو جینایهت
بهدژی مرۆڤایهتی .جینۆساید که ب ه
لهبهرچاوگرتنی مهبهستی دانهری ئهم
وشهیه (لمکین ،یاساناسی ئهمریکایی ب ه
رهچهڵهک جوولهکهی پۆلۆنی) له زمانی

کوردیدا دهستهوشهی «وهچهکوژی»
باشتر ماناکهی دهگهیهنێ  ،بریتیی ه
له لهنێوبردنی فیزیکیی بهئهنقهستو
بهبهرنامهی ههموو یان بهشێک له گرووپێکی
نهتهوهیی ،ئێتنیکی ،ئایینی ،کۆمهاڵیهتی
بهشێوازو رێگهی جۆربهجۆر وهک کوشتن،
زهربهگهیاندن به تهواوهتیی جهستهیی یان
ئهقڵیی گرووپهکه ،پێشگیری له زاوزێ
له گرووپهکهدا ،سهپاندنی بارودۆخی
سهختی ژیانو گوزهران بهسهر خهڵکانی
راگوێزراوی نێو ئۆردووگاکاندا به جۆرێک
که ئهم بارودۆخه سهرهنجام کهمبوونهوهو
لهنێوچوونی گرووپهکهی لێبکهوێتهوه... ،
هتد .بۆ بهجینۆسایدناسرانی جینایهتێک
گرینگه که نیازو مهبهستی لهنێوبردنی
گرووپهکه لهبهر تایبهتمهندیی ئێتنیکی،
زمانی یان ئایینیی گرووپهک ه بسهلمێ.
جینایهتی شهڕ بریتییه له پێشێلکردنی
زهقی پهیمانهکانی ژنێڤ له رێگای تێرۆر،
ئازاردانو راگواستنی خهڵکی مهدهنیی
ناوچ ه داگیرکراوهکانی شهڕ ،رهفتاری
خراپ لهگهڵ دیلهکان ،ئێعدامی بارمتهکان،
سووتاندنی گوندهکان ... ،هتد .ههرچی
جینایهت بهدژی مرۆڤایهتییشه ئهمهیان
بریتییه له دهستدرێژی بۆ سهر مافه
بنهڕهتییهکانی کهس یان گرووپێک بههۆی
تایبهتمهندیی ئێتنیکی ،ئایینی ،سیاسی
یان کۆمهاڵیهتیی ئهو کهسو گرووپهوه له
رێگای کوشتنو لهنێوبردن ،بهکۆیلهکردن،

جینسی،
دهستدرێژیی
شکهنجه،
بێسهروشوێنکردن ،ئاپارتاید ... ،هتد.
خورد کردنهوهی ههموو بنهما
نێونهتهوهیییهکان له دهرفهتی ئهم
وتارهدا نیه .تهنیا پێویسته ئهوهمان
لهبهرچاو بێ که بنهما نێونهتهوهیییهکان
ههر نۆرمهکانی پێوهندیدار به جینۆسایدو
جینایهتی شهڕو جینایهتی دژی مرۆڤایهتی
نین ،بهڵکوو پێویسته قهدهغهکرانی چهکه
کۆمهڵکوژهکان (که له سهرهوه ئاماژهی
پێکرا)و ئیلزاماتی دیکهی قانوونی
بهشهردۆستییش بخرێن ه سهر لیستی ئهو
بنهمایانه .ئهگهر بۆ بهشێک له نۆڕمهکان
ئهندامهتیی دهوڵهتهکان له پهیمانه
پێوهندیدارهکاندا به مهرج دهگیرێ ،بۆ
زۆربهی ههره زۆری ئهو نۆڕمانه وهک
بهشێك له عورفو قانوونی نێونهتهوهیی
گشتی مهرجێکی لهو چهشنه پێویست
نیهو لهههرحاڵدا دهوڵهتان دهبێ ل ه
بهرامبهریاندا بهرپرسیارو واڵمدهر بن.
له ئاکامدارکردنی
بهڕهسمیناسینی نێوخۆیییهوه
بۆ سهرخستنی بهڕهسمیناسینی
نێودهوڵهتی
بهڕهسمیناسینی تاوانی جینۆسایدو
تاوان ه دژه مرۆیییهکانی دیک ه دهرههق
تهنیا لهو سۆنگهیهوه
به کورد
پێویستو پڕبایهخ نیه که بنهمایهکه
بۆ عهداڵهتخوازیو سزادانی تاوانبارانو
قهرهبووکردنهوهی کهسوکاری قوربانییانو
پێشگیری له دووپاتبوونهوهی کارهساتی
دیکهی لهم چهشنه .وهک له هێندێک
کهیسی وهک کهیسی یههوودییهکاندا
دهیبینین ،بهڕهسمیناسین ههروههاو
تۆمارکردنی
دهرفهتی
بهتایبهتی
یهکجارهکیی مێژووی بێدادیو دانپێدانانی

سهمبولیک به مهوجوودییهتی گهلی
قهاڵچۆکراو بنهمایهکیشه بۆ پاساودانو
شهرعییهتبهخشین به مافی ژیانی
قهوارهو
له
گهلهکه
لهمهودوای
چوارچێوهیهکدا که مانو مهوجوودییهتی
دهستهبهر بکرێ که له پێشکهوتووترین
شکڵیدا ،گهلی قوربانی تهنانهت دهتوانێ
کیانی سهربهخۆو تایبهت به خۆی لهسهر
بهستێنی ئهو رابردووه ههڵبچنێ.
سروشتی بهڕهسمیناسینی جینۆساید
دهکرێ قهزایی بێ یان سیاسی،
نێوخۆیی بێ یان نێونهتهوهیی .ئهوهندهی
دهگهڕێتهوه سهر جینۆسایدی گهلی
کورد له عیراق ،لهگهڵ ئهوه که بههۆی
کاریگهریی ئاجێندای سیاسی لهسهر
ئاجێندای دادوهری ،موحاکهمهی سهرانی
رێژیمی پێشوو له چوارچێوهی دادگای
بااڵی تاوانهکاندا تهواوی پۆتانسیهلی
خۆی بۆ خستنهبهرلێکۆڵینهوهو تۆماری
ههموو ههقیقهتی جینایهتهکان دهرههق
به کورد بهکار نهبرد ،بهاڵم بهههرحاڵ
بڕیارهکانی ساڵهکانی  2007و  2010ی
دادگای بااڵی تاوانهکان له کهیسهکانی
ئهنفالو کیمیابارانی ههڵهبجهداو پرۆسهی
موحاکهمهی کهیسی بارزانییهکانو
فهیلییهکانو سهرکوتی ڕاپهڕینو ههروهها
بڕیاری ساڵی  2008ی پهرلهمانی
عیراق دهربارهی جینۆسایدی کورد،
بهرزترینو باوهڕپێکراوترین بهڵگهکانی

بهڕهسمیناسین لهسهر ئاستی قانوونیو
قهزایییان خستۆته دهست.
هێندێک
بهپێچهوانهی
کهوابوو
کهیسی وهک جینۆسایدی ئهرمهنییهکان،
پرسی
جیاوازیی
تایبهتمهندیو
بهڕهسمیناسینی جینۆسایدی کورد له عیراق
لهوهدایه که جینایهتهکان لهسهر ئاستی
دامودهزگاکانی حکوومهتی ئهو واڵتهی
ی
جینایهتهکانی تێدا بهڕێوه چوون دان 
پێدا نراوه ،بهاڵم کهمایهسیی ههره گهوره
لێرهدا شلبوونهوهو تهنانهت راوهستانی
پرۆسهی دادخوازی بههۆی کاریگهریی
باری ئهمنیو ئاڵۆزییه سیاسییهکانو له
ههمووشی خراپتر نهبوونی ئیرادهیهکی
سیاسیی شێلگیر لهالی حکوومهتی فیدراڵ
بۆ ئاکامدارکردنی بهرهسمیناسینهکه له
بواری قهرهبووکردنهوهی قوربانییهكاندایه.
بهچاوخشاندنێک به ئهزموونهکانی دیکهی
قهاڵچۆی بهکۆمهڵ یان زیانلێکهوتنی
بهكۆمهڵی هاونیشتمانان له جیهاندا
بۆمان دهردهکهوێ که ل ه حاڵهتگهلی لهم
چهشنهدا ،سهرهڕای رهواییو بهجێبوونی
داواکاریی مهدهنی ،ئهوه تهنیا ل ه
دهرهوهی پێچو قۆرتهکانی پرۆسهی
قهزاییداو بهپێی مێکانیزمێکی گشتیی
قانوونمهندی حکوومهتیو له رێگهی
دانانی فۆندی هێنانهوهجێو سندووقی
قهرهبووکرنهوهوهیهکه ئهو پێویستییه
دهتوانێ واڵمی دروستو گونجاوی خۆی
وهربگرێ.
ههرچی بهڕهسمیناسین لهسهر ئاستی
دهرهکییه ،لێرهشدا ههربهو شێوهی ه
کهناڵهکان دهتوانن ههم قهزایی بن ،ههم
سیاسی .له سهردهمی ئێستادا بههۆی
ئهستهمیی رێکاره قهزایییهکان له دهرهوهی
واڵت (که دواتر روونی دهكهینهوه)
فۆکووسی سهرهکیی حکوومهتی ههرێمی

کوردستانو رهوهندی کوردیو رێکخراوه
پێوهندیدارهکانی کۆمهڵگای مهدهنیو
بهگشتی خهمخۆرانی کوردو بیانیی ئهو
پرسه لهسهر بهڕهسمیناسین لهئاستی
سیاسیدایه که دیاره ئهوه بۆخۆی ل ه
چوارچێوهی رهوتێکی فرهڕهههنددا دهتوانێ
زۆر ههوڵی وهک بهمێدیاییکردنو لۆبیگهری
لهالی ناوهندهکانی بڕیارو رێکخستنی کۆڕو
کۆبوونهوهی توێژینهوهو یادکردنهوهو
پرۆژهی جۆربهجۆری مۆنومێنتو مۆزهو
کاری ئهرشیڤیو شتی لهم چهشن ه بگرێت ه
خۆی.
له جیهاندا زۆر کهیسی جینۆساید
ههن که لهسهر ئاستی جۆربهجۆر
دراوه
بهڕهسمیناسینیان
ههوڵی
که دهکرێ لهنێویاندا ئاماژه به
جینایهتهکانی ئیمپراتۆریی ژاپۆن له
چین ،بهبرسیڕاگرتنی خهڵکی ئۆکراین له
سهرهتای ساڵهکانی 1930دا ،سهرکوتی
چێچێنهکان له سهردهمی ستالیندا،
قهاڵچۆی گهلی فهلهستین بهتایبهت له
سهبراو شهتیال ،کوشتاری توتسییهکان
له روواندا ،قهاڵچۆی بۆسنییهکان له
سرێبرێنیچا ...،هتد بکهین .بهاڵم هیچ
ههوڵێکی بهڕهسمیناسینی جینۆساید
وهک ئهوهی جوولهکهکانو گهلی ئهرمهنی
سهرکهوتنی بهدهست نههێناوه.
بهڕهسمیناسینی سیاسی ل ه دهرهوهی
واڵت دهكرێ لهالیهن دهوڵهتانهوه بێ ،یان

لهالیهن رێکخراوه نێونهتهوهیییهکانهوه.
ئهوهندهی دهگهڕێتهوه سهر دهوڵهتان،
پراکتیکی ئهوان لهپێوهندی لهگهڵ
بهڕهسمیناسینی جینۆسایدی ئهنجامدراو
له واڵتانی دیکهدا له دهوڵهتێکهوه
بۆ دهوڵهتێکی دیکه زۆر جیاوازهو
بهستراوهتهوه به نهریتی کراوهییو
هاوپێوهندیی ئهو دهوڵهته بهڕووی دنیای
دهرهوهیداو رابردووی پێوهندییهکانو
باری ئێستای بهرژهوهندییهکانی له مامهڵه
لهگهڵ دهوڵ هتو ناوچهی پێوهندیدار
به جینۆسایدهکهوهو ئاستو جۆری
هاوسۆزیی لهگهڵ گهلی قوربانی .ههربۆیه
رادهی باوهشئاوهاڵییو ئامادهیی ههموو
دهوڵهتهکان لهو پێوهندییهدا وهک یهک
نیه .بۆ نموونه له واڵتانی باکووری ئورووپادا
که وێکچوونو هاوبهشییهکی زۆریان
ی کولتوری سیاسیو سیاسهتی
لهبوار 
دهرهوهو حزووری دیاسپۆرای گهالنی
دیک ه له واڵتهکانیاندا ههیه ،لهحاڵێکدا
که کۆمیسیۆنی سیاسهتی دهرهوهی
پهرلهمانهکانی ههریهک له سوئێدو نۆروێژ
تا ئێستا پێشوازییان له زۆر دهسپێشخهری
جینۆسایدی
بهڕهسمیناسینی
بۆ
کورد کردوه ،له دانمارک سهبارهت
به بهڕهسمیناسینی جینۆسایدهکانو
بۆ نموون ه له کهیسی ئهرمهنییهکاندا
ههڵوێستی باو ئهوه بووه که ئهم بابهته
پێوهندیی به مێژووهوه ههیهو پێویسته
ئهو پرسه بۆ مێژووناسان بهجێ بهێڵرێ.
تهنانهت له حاڵهتی بهڕهسمیناسینیشدا
کهمتر وا ههیه پهرلهمانی واڵتهکه به
قانوونێک جینۆسایدێک بهڕهسمی بناسێ
بهڵکوو بهڕهسمیناسینهکه زۆرتر له
شکڵی پهسندکردنی راپۆرتی کۆمیسیۆنی
پێوهندییهکانی دهرهوهی پهرلهمان
یان پهسندکردنی «مۆسیۆن»ێكی

پهرلهمانیدا روو دهدا .بۆ نموونه له دوایین
ههوڵی سهرکهوتووی بهڕهسمیناسینی
جینۆسایدی کورددا که رۆژی  28ی
فێبریواریی  2013له پهرلهمانی بریتانیا
بهڕێوه چوو ،ئهوهی پهسند کرا قانوونێک
نهبوو ،بهڵکوو تهئییدکردنی «مۆسیۆن»
یان پێشنیارنامهی کۆمهڵێک پهرلهمانتار
لهپێوهندی لهگهڵ بهڕهسمیناسینی
جینۆسایدی کورددا بوو .پێشکهوتووترینو
بهرزترین ئاستی بهڕهسمیناسین که
بریتییه لهوه که پهرلهمانی واڵتێک به
قانوون جینۆسایدی ئهنجامدراو له
شوێنێکی دیکهی جیهاندا بهڕهسمی
بناسێو ئاکامی یاساییو قهزاییشی بۆ
دابنێ زۆرتر ئیستسنائییه .بۆ نموونه
پهرلهمانی فهڕهنسا به قانوون سزای
بۆ حاشاکردن له ههردوو جینۆسایدی
جوولهکهکانو ئهرمهنییهکان داناوه که
تهنانهت لهوێش تێپهڕاندنی قانوونێکی لهو
چهشنه لهگهڵ کۆسپو تهگهرهیهکی زۆری
سیاسیو قانوونی بهرهوڕوو بووه.
ئهو دهوڵهتانهی هێزهکانیان له واڵتانی
دیکهدا ل ه شهڕدا بوون یان له حاڵی شهڕدان
(وهک ئهمریکاو بریتانیا) نیگهرانی ئهوهن
که بهقانوونیکردنی جینۆساید ببێته هۆی
ئهوه که دواتر سهربازو ئهفسهرهکانی
خۆیان لهسهر تێوهگالنیان له کوشتارهکاندا
یان به تۆمهتی پێشێلکردنی قانوونی
بهشهردۆستی پهلکێشی دادگاکان بکرێن.
ههربۆیه بهشێوهیهکی گشتی حکوومهتی
واڵتان بههۆی سیاسیو دیپڵۆماسی
بهپارێزهوه مامهڵه لهگهڵ بهڕهسمیناسینی
جینۆسایدهکان دهکهن .بۆ نموونه له
کهیسی جینۆسایدی ئهرمهنییهکاندا
حکوومهتی ئهڵمان ههر بهوهنده قهناعهتی
کردوه که دهوڵهتی تورکیه بۆ گرتنهبهری
سیاسهتێکی کراوهتر لهو پێوهندییهدا هان
بدا.
ههرچی بهڕهسمیناسین لهالیهن
نێونهتهوهیییهکانیشهوهیه،
رێکخراوه
جینۆسایدی جوولهکهکانو هێندێک کهیسی
دیکهش وهک جینۆسایدی ئهرمهنییهکان ل ه
راپۆرتهکانی هێندێک ئۆرگانی پارێزگاری له
مافی مرۆڤی سهر به کۆمیسیۆنی پێشووی
مافی مرۆڤو ئهنجومهنی ئێستای مافی
مرۆڤی نهتهوه یهكگرتووهکاندا بهڕهسمی
ناسراون ،بهاڵم ههموو ئهو کۆسپانهی
بۆ پهسندی کۆتایی راپۆرتهکان دروست
کراون (وهک له کهیسی راپۆرتی ویتاکر
که لیستی ژمارهیهک له جینۆسایدهکانی
سهدهی بیستهمی تێدا هاتبوو)،
ههستیاریی سیاسیی بابهتهکه دهردهخهن.
لهنێو ههموو رێکخراوه نێونهتهوهیییهكاندا
ئهنجومهنی
ئورووپاو
پهرلهمانی
ئورووپا لیبرالییانهترینو کراوهترین
سیاسهتیان بووه ،چونکه جینۆسایدی
ئهرمهنییهکانیشیان زۆر به روونی
بهڕهسمی ناسیوهو تهنانهت سهردهمێک
پارلمانی ئورووپا بهڕهسمیناسینی
جینۆسایدی ئهرمهنییهکانی خسته نێو
لیستی پێوهرهکانی کۆپنهاگ واته ئهو
مهرجانهی که دهوڵهتی تورکیه پێویسته بۆ
بهئهندام وهرگیرانی له یهکیهتیی ئورووپادا
قبووڵیان بکا که دیاره دواتر ههڵوێستێكی
عهمهلیتر لهو پێوهندییهدا رهچاو کرا.
ههروهها پێویسته ئهوهش بزانین
که کۆمهڵێک رێکخراوی نێونهتهوهیی
غهیره دهوڵهتی بۆ نموونه ناوهندی
نێونهتهوهیی عهداڵهتی ئینتیقالی یان
کۆمهڵهی نێونهتهوهیی ئهکادیمییهکانی
جینۆساید ههن که بهپهسندگهیاندنی
داوای بهڕهسمیناسینی جینۆساید الی
ئهوان ئاسانترهو دهکرێ وهک رێکارێک
بۆ بهجیهانیکردنو لۆبیگهریی زیاتر لهو
بوارهدا لهالیهن کوردیشهوه کهڵکیان
لێوهربگیرێ.
*شۆوا که ب ه عیبری مانای
ب ه
دهگهیهنێ،
کارهسات
سهرجهم کردهوهکانی کوشتار
و لهنێوبردنی جوولهکهکانی
ئورووپای داگیرکراو لهالیهن
نازییهکانهوه له شهڕی دووهمی
جیهانیدا دهگوترێ.
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د .مهحمود عوسمان :وردستانی عێراق بەشێکە لە عێراقو ماوەی نیە
ئێستا سەربەخۆ بێو کۆمەڵگای نێونەتەوەییو واڵتەکانی دەوروبەریش هەر
وا دەڵێن .لەبەر ئەوە دەبێ هەوڵ بدەی لە ناوەند دەسەاڵتت هەبێو پێگەت
هەبێ .چەند بەهێزتر بی لە ناوەند سوود وەرئەگری .دەبێ هەرێمەکە
بپارێزینو دەستووەرەکە جێبەجێ بکرێ ،ئەوەی ئێمە دەبەستێتەوە بە ناوەند
دەستوورەکەیە.

وتووێژ

عهزیز مهعروفی :ئاگربهس ،ئەو کاتە ب ه تەواوی دەچهسپێ کە
پارتیزانەکانی پەکەکە لە قوواڵیی خاکی کوردستانی باکوور بۆ دەرەوەی
سنوور ،کشابنەوە .ئەگینا هەتا ئەو هێزانە نەکشابنەوە ،هەمیشە مەترسیی
شەڕو پەالماری نیزامی لە گۆرێدا دەبێ .ئەمەش کارێکی ئەوەندە سووکو سانا
نیە ،بۆیە پەکەکە بۆ ئەم مەبەستە داوای گەرەنتیی قانوونی لە پەڕڵمانی
ئەو واڵتە دەکا

ئاوڕێک لە ڕووداوهکانی دە ساڵی ڕابردووی عێراقو کوردستان لە دوای ڕووخانی ڕێژیمی بەعس،
لە دیمانەیەک لەگەڵ دوکتور مەحموود عوسماندا
دیمانه :مهسعود رهواندوست

9ی ئاوریلی ئەمساڵ دەساڵ
بەسەر ئازادکردنی عێراق لە
ژێر دەسەاڵتی سەددامو ڕێژیمی
بەعس بە دەستی ئەمریکاو
هاوپەیمانەکانیدا تێدەپەڕێ .بە
مەبەستی ئاوڕدانەوەیەکی خێرا
لە ئەزموونی عێراقو کوردستان
لەم دە ساڵەدا ،رۆژنامەی
«کوردستان» دیمانەیەکی لەگەڵ
سیاسەتمەداری کورد ،بەڕێز
عوسمان
مەحموود
دوکتور
پێکهێنا کە ئەوەی خوارەوە دەقی
وتووێژەکەیە:
کوردستان :ئێستا دوای 10
ساڵ لە ئازادبوونی عێراق لە
دەسەاڵتی بەعس ،جەنابتان
هەڵسوکەوتی دەوڵەتی ئەمریکا
لە پێوەندی لەگەڵ بنیاتنانەوەی
دەسەاڵتو حکوومەتو واڵتی
عێراقدا چۆن دەبینن؟ پێتانوایە

وەک
ئەرکەکانی
ئەمریکا
رزگاریدەرێک بەجێ گەیاندوە،
یان سیاسەتەکانی بوونەتە هۆی
زیاتربوونی کێشەو گیروگرفت بۆ
عێراقییەکان؟
د .مهحمود عوسمان :نەخێر
ئەمریکا ئەرکەکانی خۆی بەجێ نەهێناوە،
چونکە ئەمریکا کە هات ،راستە عێراقی
ش
رزگارکرد لە سەدامو ئەوە شتێکی زۆر با 
بووو زۆربەی خەڵق تەئییدی کرد ،بەاڵم
پاش ئەوە دوو سێ مانگی نەبرد ئەمریکا
چووە ئەنجومەنی ئاسایشو لەوێ مانیعی
نەبوو کە بڵێ ئەمن داگیرکەرمو ئەوان
بڵێن داگیرکەرە بە پێی بڕیاری  1483بۆ
ئەوەی حوکمی راستەوخۆی عێراق بکا .لەو
وەختەوە ناوی خۆی نا داگیرکەر ئیتر وەک
رزگارکەر نەماو خەڵقیش بوون بە دژی،
چونکە هەر کەس واڵتێک داگیربکا خەڵق لە
دژی دەبن .لە الیەکی دیکەشەوە رەفتاریان
لەگەڵ عێراق بە دوو شێوە بوو ،شێوەی
بزنێسو شێوەی سیکیوریتی واتە ئەمنی.

لەبەر ئەوە زۆر رەفتارێکی سیاسییانەیان
لەگەڵ عێراق نەکرد ،رامسفێڵدو ئەوان
عێراقیان رەبت کرد بە پۆل برێمەرەوە،
واتە بە پێنتاگۆنەوە ،مەعنای ئەوە بوو
کە وردە وردە رەفتاریان لەگەڵ عێراق
وەکوو میللەتێک بە هۆی ئەوەی زۆر
شارەزاش نەبوون لە وەزعی عێراق هەڵەیان
زۆرکردو کێشەیان زۆر دروست کرد .هەر
بۆیە نەیانتوانی لە ئیشەکانی خۆیاندا
سەرکەونو بڕوای گەلی عێراق وەدەست
بێنن ،جگە لە هەرێمی کوردستان .چونکە
هەرێمی کوردستان ئەمریکی لێنەبوو و
کاتێک ئەمریکی هاتن ئەم هەرێمە ئیدارە
دەکرا لە الیەن کوردەوەو لە ژێر دەسەاڵتی
سەدام نەبوو ،جگە لەوەش ئەمریکی لێرە
نەبوون تا ئێمە بیانبینین چی ئەکەنو چی
ناکەن .هەر بۆیە کورد دژیان نیە ،بەاڵم
لە عێراقییەکانی دیکە لە ناوچەکانیتری
دەرەوەی هەرێمی کوردستان رەفتارێکی
باشیان نەبوو لەگەڵ خەڵق ،لەبەر ئەوە
خەڵق زۆر لەگەڵیان نیە
لە
یەکێک
کوردستان:
راستییەکان ئەوەیە کە عێراق
لە ماوەی  10ساڵی رابردوودا بە
جۆرێک بۆتە مەیدانی کێشەو
ملمالنێی ئێرانو ئەمریکا کە
زیانێکی زۆریشی بەو واڵتە
گەیاندوە .لێکدانەوەی جەنابتان
بۆ ئەم مەسەلەیەو دەوری ئێرانو
ئەمریکا لەم پێوەندییەدا چیە؟
پێتانوانیە ئەمریکا لە بەرامبەر
ئێراندا سستیی نواندبێو مەیدانی
زۆری بە ئێران دابێ؟
د .مهحمود عوسمان :هاتنی
ئەمریکا بۆ عێراقو رووخاندنی سەدام،
فایدەی ئێرانی تێدا بوو ،چونکە ئێرانیش
هەشت ساڵ شەڕی لەگەڵ سەدام کردوەو
دوژمنی سەدام بوو .لە پاشان بە هۆی

سیاسەتی ئەمریکاوە تەقریبەن دەتوانین
بڵێین شیعەکان زیاتر بااڵدەست بوون،
ئەویش ئێران سوودی لێوەرگرتوە .راستە
لە عێراقا ملمالنێ هەبووە ،بەاڵم تەبیعی
وردە وردە ملمالنێکە کەمتر بۆتهوە لە
بەرژەوەندیی ئێران .ئێران دەسەاڵتی زیاترە
لە عێراقو ئەمریکا لە رووی سەربازی
ئێستا لە عێراق دەرچووە ،ملمالنێکە هەر
هەیە بەاڵم ئێران دەسەاڵتی زیاترە ،چونکە
ئێران لە زەمانی ئۆپۆزیسیۆنیشا لەگەڵ
ئەو پارتانەو ئهو حیزبانە پێوەندیی هەبووە
کە ئێستا لە دەسەاڵتدان.
کوردستان :کاتێک رێژیمی
بەعس رووخا کورد لە هەرێمی
کوردستان ئەزموونێکی چەند
خۆبەڕێوەبەری
لە
ساڵەی
هەبوو ،بەاڵم الیەنەکانی دیکەی
دەسەاڵتی تازەی عێراق ئەو
ئەزموونەیان نەبوو .هەر بەو
پێیە دەوری کورد لە بنیاتنانەوەی
عێراقی نوێدا زۆر گرنگ بوو.
بەاڵم لێرەدا هێندێک کەس بەو
تێبینییە کە ئەگەر عەرەب
بەهێز بێ بۆ کورد زەرەرە و ئەو
مافانەی تا ئێستاش وەدەستی
هێناون دەکەونە مەترسییەوە،
دەڵێن کورد نابێ خۆی فیدای
ناوەند بکا .رای جەنابتان لەو
پێوەندییەدا چیە؟
د .مهحمود عوسمان :نەخێر،
من پێموایە کوردستانی عێراق بەشێکە
لە عێراقو ماوەی نیە ئێستا سەربەخۆ
بێو کۆمەڵگای نێونەتەوەییو واڵتەکانی
دەوروبەریش هەر وا دەڵێن .لەبەر ئەوە
دەبێ هەوڵ بدەی لە ناوەند دەسەاڵتت
هەبێو پێگەت هەبێ .چەند بەهێزتر بی لە
ناوەند سوود وەرئەگری .دەبێ هەرێمەکە
بپارێزینو دەستووەرەکە جێبەجێ بکرێ،
ئەوەی ئێمە دەبەستێتەوە بە ناوەند

پڕۆسەی ئیمڕاڵی درێژەی هەیە

عەزیز مهعروفی
نیزیکەی پێنج مانگ بە سەر هەڵگرتنی
بایکۆتی سەر بەڕیز عەبدوڵاڵ ئۆجەالن لە
دووڕگەی ئیمڕاڵی ڕادەبرێ .البردنی ئەو
بایکۆتە تەنیا بە شەخسی ئۆجەالنهوه
نابەسترێتەوە ،بەڵکوو ویڕای ئەوە،
کاربەدەستانی تورک لە سەر پرسی
کوردو چۆنییەتی چەک دانانی پارتی
کرێکارانی کوردستان ( پەکەکە) ،لە گەڵ
ناوبراو دەستیان بە دانوستان کردوەو
پرۆسەکەش بە پرۆسەی ئیمڕاڵی ناوی
دەرکردوە .درێژە کێشانو بەرەژووچوونی
ئەو پرۆسەیە کە کورد بە پرۆسەی ئاشتیو
تورکیەش بە چارەسەری ناو دەبا ،بۆ
چەند هۆی بنەڕەتی دەگەریتەوە .یەکەم،
حیزبی دەسەاڵتداری تورکیە ،پارتی دادو
گەشەپێدان - ،ئەوەندەی بە پێویستی
بزانێ -بە کەڵکوەرگرتن لەو دەسەاڵتە
هەیەتی وەک
سیاسیو قانوونییهی
پارتی بڕیاربەدەست ،دەیەوێ پرۆسەکە
بەرەو پێش بەرێو بەرهەڵستی توندی
دوو پارتەکەی ئۆپۆزیسیۆن بە تایبەت
پارتی نەتەوەپەرستیش ،ئەو پارتەیان
لە هەنگاوەکانی پاشگەز نەکردۆتەوە.
دووهەم؛ عەبدوڵاڵ ئۆجەالن ،ڕێبەری
پەکەکە ،چی دیکە خەباتی چەکداری بە
خەباتیکی کاریگەر بۆ قۆناخی ئێستاو
لەمەودوای کورد لە باکوور نازانێو لە

پەیامە نەورۆزییەکەشیدا خەتی بە سەر
خەباتی چەکداریدا کێشاوەو کاناڵو
هێڵەکانی خەباتی چەکداری بۆ خەباتێکی
سیاسیو پەڕلمانی دەگۆرێ .سێهەم؛
سەرکردایەتیی پەکەکەو هەروەها پارتو
الیەنەکانی دیکەی نێوخۆش پشتیوانیی
خۆیان بۆ پەیامو ڕاسپاردەکانی ناوبراو
دەربڕیوە ،بۆیە دەبینین لەو ڕێگایەشدا،
کۆسپو ئاژاوەی جۆراوجۆر کورد یان
باشتر بڵێین ئۆجەالنیان لە هەوڵەکانی بۆ
چارەسەرێکی گونجاو ،تووشی سڵەمینەوە
نەکردوە.
درێژەکێشانی پرۆسەی ئیمڕاڵی ،خۆی
لە چەند قۆناخدا دەبینێتەوە٢١ .ی
مارس لە نەورۆزی ئامەد ،ئۆجەالن،
ئاگربهسی یەک الیەنەی ڕاگەیاند ،ئەمە
یەکەمین پرۆسەی ئیمڕاڵییەو لە دوای
ئاگربهس کەس چاوەڕێی هاتنەوەی
تەرمی خۆشەویستەکەی لە مەیدانی
شەڕو تێکهەڵچوونەکاندا ناکا ،بە تایبەت
کورد وەک قوربانیی سەرەکیو الیەنو
نەتەوەی شەڕبەسەرداسەپیندراو بۆ ٣٠
ساڵ دەچێ تەرمی ڕۆڵەکانی لە هەر دووک
ریزی پەکەکەو دەوڵەتیدا بۆ دەهاتەوە،
بە بێدهنگبوونی چەکەکان ،ههناسهیەکی
ڕاستییەکانی
ئاسوودە هەڵدەکێشێ.
تاڵیی ئەو شەڕە سەپێنراوە ئاسەواری
بە سەر کۆمەڵگا ،خاک و واڵتی کورد
لە تورکیە دا دیارە ،بۆیە نیزیکەی ٨٠%
ی خەڵکی باکوور پشتیوانی لە پرۆسەی
ئێستا دەکا ،پشتیوانییەک کە بەداخەوە
تاکوو ئێستا لە هەرێمە تورکنشینەکان
نەدیتراوە.
ئاگربهس ،ئەو کاتە ب ه تەواوی
دەچهسپێ کە پارتیزانەکانی پەکەکە

لە قوواڵیی خاکی کوردستانی باکوور بۆ
دەرەوەی سنوور ،کشابنەوە .ئەگینا هەتا
ئەو هێزانە نەکشابنەوە ،هەمیشە مەترسیی
شەڕو پەالماری نیزامی لە گۆرێدا دەبێ.
ئەمەش کارێکی ئەوەندە سووکو سانا
نیە ،بۆیە پەکەکە بۆ ئەم مەبەستە
داوای گەرەنتیی قانوونی لە پەڕڵمانی

ئەو واڵتە دەکا .بۆچی؟ چونکە ،یەکەم؛
پەڕلمان جێگای دەرکردن ،شەرعییەتدانو
وەاڵمدانەوە و بەرپرسیار لە قانوونهکانە.
دەرکردنی گەرەنتی قانوونی بۆ کشانەوە
بە پێداگریو سووربوونی پەکەکە ڕۆژی
٩ی ئاپریل لە ژێر ناوی» کۆمسیۆنی بە
دواداچوونی پرۆسەی ئاشتی» لە پەڕڵمان
بە دەنگی دوو پارتیی بەدەپەو ئاکەپە،
پەسەند کراو نێوەرۆکی قانوونیی بە

ئاگربهسو میکانیزمی کشانەوە داوەو
هەر بەم پێیەش بەرپرسایەتییهکی زیاتر
دەخاتە ئەستۆی پەرڵمان،و دەوڵەتی
تورکیەش ناتوانێ بە ئاسانی خۆ لە
گرینگیی پرۆسەکە بدزێتەوە .دووهەم؛
کشانەوەک ه ئهگهر پشتی بە قانوونی
پەڕلمانی نەبەستبا ،ترسی ئەوە هەبوو

هێزەکانی ئەرتەش لە کاتی کشانەوەدا لە
پشتەوە خەنجەر لە شۆڕشگێڕانی کورد
بوەشێنن ،وەک ئەوەی ساڵی  ١٩٩٩لە
کاتی کشانەوەی پەکەکەدا  ٥٤٥کەسیان
لێ شەهید کردن .هەر لەو پێوەندییەشدا،
حەوتوویەک پێش ئەمە « ،کۆمسیۆنی
ژیران» بە  ٦٣ئەندام کە نوێنەرایەتیی
حەوت هەرێمی جیاجیای تورکیە دەکا،
پێکهاتو ،چاوەدێری بە سەر پرۆسەکەدا

دەستوورەکەیە .بۆ ئەوەی دەستوورەکە
جێبەجێ بکرێ بە رای من کورد دەبێ
لە بەغدا دەوری زۆر بێو خۆی لێ جیا
نەکاتەوەو پێگەی بەهێز بێ ،چونکە
ئیشەکانی عێراق بە گشتیو کوردستانیش
لە بەغدایە .لەبەر ئەوە دەبێ خۆی
بچەسپێنێو گرفتەکان چارەسەر بکاو
سەربەستیو مافەکان بپارێزێو لەگەڵ
گەندەڵی بەربەرەکانی بکاو لە هەرێمەکەی
خۆشیدا چاکسازی بکا
بە
سەبارەت
کوردستان:
کێشەکانی هەرێم و ناوەند،
بە باوەڕی بەڕێزتان تا چەند
واڵتانی
گوشاری
دەتوانین
دراوسێو بە تایبەت ئێران بە
فاکتەرێک بزانین .یان بە جۆرێکی
دیکە پێتانوانیە ئەوەی ناوەند بە
نیسبەت هەرێم دەیکا بەشێکی ئەو
گوشارە بێ کە ئێران دەیهەوێ
ناڕاستەوخۆ بیخاتە سەر هەرێمو
وەک کارتێک بەکاری بێنێ بۆ
ئەوەی هەرێم ناچاربکا خۆی
لەگەڵ سیاسەتەکانی ئێران لە
ناوچەکەدا بگونجێنێ ؟
د .مهحمود عوسمان :ئەوە راستە
گوشاری تێدایە ،بەاڵم خەتای خودی
عێراقییەکانە .سەرکردایەتیی عێراق،
مالیکیو جەماعەتەکەیو سەرکردایەتیی
هەرێم ،ئەمانە بەرپرسیارن لەوەی ئێستا روو
دەدا .بەاڵم مالیکیو ئەوان بەرپرسیارێتی
زیاتر دەکەوێتە سەریان چونکە دەسەاڵتیان
زیاترەو کوتلەکانیتریش ،کوتلەی عێراقیەو
سەدریەو  ...بەو شێوەیە .واتە ئەگەر ئەم
کوتالنە عێراقییانە لە نێوخۆیان رێک کەون
کەس مەنعیان ناکاو رێیان لێناگرێ .خۆیان
بێکەڵکنو ناتوانن ئیدارەی واڵتەکەی
خۆیان بکەنو لەبەر یەک شت ناتوانن
رێک بکەون .لەبەر ئەوە هێزی دەرەوەش
فشاری خۆی دێنێو بەرژەوەندیی خۆی
دەکاو بە گرتنی کۆنفرانسو سیمینار لە
شارە گرنگەکانی کوردستانو تورکیە
بارودۆخەکە بۆ بیروڕای گشتیی تورکیە
شی دەکەنەوەو گوێ لە ڕاو بۆچوونی
خەڵک دەگرن .پێکهێنانی ئەو کۆمسیۆنانەو
گرنگییان بۆ کشانەوە وەک قۆناخی
دووهەم مانای ئەوە دەگەیەنێ پرۆسەکە
درێژەی دەبێ.
لە الیەکی دیکەش ،ئەو مافە بە کورد
دراوە ،ک ه لە پرسهو سەرەخۆشییەکاندا،
بە زمانی زگماکی وتار بداو بپەیڤێ.
ماوەیەک پیشتریش ،قسەکردن بە
زمانی زگماکیو وتاردان پێی لە متینگو

کۆبوونەوەکاندا ئازاد کرا .ئەم دوو
هەنگاوە بچووکەش هەم درێژەی پرۆسەی
ئیمڕاڵی نیشان دەدهنو هەم دەری دەخهن
ک ه کورد لە باکوور ماوهی  ٩٠ساڵ ،چەندە
لە ژێر تیغی دەوڵەتی تورکدا بووە.
لە درێژەی شەڕی سی ساڵەدا،
نیزیکەی چوار هەزار گوند خاپوور کراون،
سووتێندرانو دانیشتووهکانیان بەرەو شارە
گەورەکانی تورکیە ڕاگویزراون ،دە هەزار

هەیە .بەاڵم ئەم ناکۆکییانەی ناوخۆیان
کە حەل نابێ ماوەی داوە هێزی دەرەوە
زیاتر خۆی دەربخا بە ئێرانو تورکیاو
هەموو الیەکانەوە.
ئەزموونی
کوردستان:
سەقامگیریو
ئەمنییەتو
دێموکراسیی هەرێم لە  10ساڵی
رابردوودا بۆتە فاکتەرێک کە
بۆ کۆمەڵگای نێونەتەوەییو بە
تایبەت بۆ سیاسەتو کردەوەکانی
ئەمریکا بە خاڵێکی بەهێز
دێتە ئەژمارو لە هاوکێشەکانی
نموونەیەکی
ناوچەکەدا
هیوابەخشە .کورد چۆن دەتوانێ
ئەم ئەزموونە بکاتە پاڵپشتو
دەستمایەیەک بۆ بەهێزترکردنی
رۆڵی کوردو گەرەنتییەک دروست
بکا بۆ دواڕۆژ؟
د .مهحمود عوسمان :خۆی ئەمنی
کوردستانو سەقامگیریی زۆر دەوێدا،
ئەوەی لە باقی شوێنەکانی عێراقدا نیە،
گەورەترین فاکتەرە بۆ ئەوەی کوردستان
سوودی لێوەرگرێو بە رای من ئێستا
سوودی لێوەرگرتوە ،چونکە شەریکاتو
کۆمپانیاکان هەنو دەوڵەتان کۆنسوولیان
هەیەو بێگانە زۆر دێنو ئەمە تەئسیری
کردوە بۆ پێشکەوتنو ئاوەدانکردنهوهی
کوردستان ،بەاڵم ئەوەش گرنگو پێویستە
ک ه کۆمەڵگایەکی سیویل دابمەزرێنینو
ناوەرۆکی وەزعی خۆمان چاک بکەینو لە
نێوخۆمان چاکسازی بکەین ،رێفۆرم بکەین
لەگەڵ گەندەڵی بەربەرەکانی بکەینو مافو
سەروەرییەکانی هاوواڵتییانی کوردستان
بپارێزین بۆ ئەوەی بتوانین بڕوای میللەتی
خۆمان کەسب بکەینو کۆمەڵگایەکی
راستەقینەی
دێموکراتیی
سیویلو
سەربەست بچەسپێنین ،ئەوە گەورەترین
سەرکەوتنە بۆمانو زیاتر پشتیوانیو
تێگەیشنی دونیاش بۆ ئێمە وەدەست دێت.

لەو بنەمااڵنە داوایان لە دەوڵەت کردوە،
ڕێگا بدا ،بگەڕێنەوە سەر زێدو نیشتمانی
خۆیانو ماڵەکانیان ئاوەدان بکەنەوە و
لە سەر زەویوزاری پڕپیتو بەرەکەتی
بابو باپیرانیان بژین .بۆ ئەمەش جیا
لە کارئاسانی بۆ ئەو کوردانە ،پێویستە
دەوڵەتیش لە زۆر بارەوە قەرەبووی زەرهرو
زیانەکانیان بکاتەوە.
حەوتوی ڕابردوو لە نێوان خوێندکارانی
الیەنگری بەدەپەو الیەنگرانی ڕەوتی
حیزبوڵاڵدا لە زانکۆی ئامەد ،گرژی و
ئاڵۆزییهکی چەند ڕۆژە رووی دا .ئەو
ڕووداوە نەخوازراوە بە پێشینەی تاڵی
زیاتر لە  ٢٠ساڵەوە  ،لە قووڵبوونەوەی
پرۆسەی ئیمڕاڵیدا ،مەترسیی ئەوەی
لێدهکرێ ڕەوتە ئیسالمییەکان دۆخەکە لە
بەرژەوەندیی خۆیان بقۆزنەوەو ،هەروەها
لە داهاتوودا باردۆخەکە بەرەو گرژی
زیاتر بەرنو دەوڵەتیش الریی نەبێ ئاوری
ناکۆکییەکانی ڕابردووی نێوان چەند الیەنی
کوردی ببووژێتەوە .ئەمەش ئەرکێکی
قورس دەخاتە سەر الیەنەکانی گۆڕەپانی
سیاسیی کورد .پێویستە زیاتر لە هەموو
کات یەکگرتوو و یەکڕیز بن.
لە بڕینی قۆناخی یەکەمو بۆ
سەرکەوتنی قۆناخی دووهەمو هەروەها
بۆ درێژەو قووڵبوونەوەی زیاتری پرۆسەی
ئیمڕاڵی ،کێشەی ڕەوای کورد زۆر لەوە
زیاتر هەڵدەگرێ ک ه لە باری سیاسیو
قانوونییەوە ئاوڕی لێبدرێتەوەو تریبوونی
پەڕلمان بکرێ بە چەقو ناوەندی
یەکالکردنەوەی پرسی لە مێژینەی کوردو
دەستووری واڵتی تورکیە ،مافو ئازادیی
شیاو لە باری سیاسی،قانوون ،ئابووری،
کەلتووریو جوغرافیایی بۆ کورد لە خۆ
بگرێ .قۆناخی دووهەم تەواوکەری قۆناخی
یەکەمەو بەرەوپێشچوونو قووڵبوونەوەی
بەستراوەتەوە بە ویستو ئیرادەی دەوڵەتی
تورکیەوه.

عومهر باڵهکی :نیزامی کۆماری لهگهڵ نیزامی ئیسالمی ل ه ناتهباییدایه.
نیزامی کۆماری ل ه سهر بنهمای دیموکراسی دادهمهزرێ ک ه خوڵقاوی دهستی
مرۆڤەکانەو ل ه ههر کاتو سهردهمێکدا ب ه پێی نیازو پێداویستییهکانی
کۆمهڵگا دهتوانرێ   یاساو رێساکانی دهسکاری بکرێن ،بهاڵم حکوومهتی
ئیسالمی ک ه ل ه سهر بنهماکانی ئایین دامهزراوه ل ه هیچ کاتو ساتێکدا
ناتوانرێ دهسکاریی یاساورێساکانی بکرێ.

سمایل شهرهفی :بە بەراورد لە گەڵ قۆناغەکانی پرۆسەی رێفۆرم _ئەگەر
بشێ بە پرۆسە پێناسە بکرێ _ لە ماوەی یەک دەیەی ڕابردوودا پرسی ڕێفۆرم
خەریکەو دەیهەوێ خۆی لە قۆناغێکی زیندوودا پێناسە بکاتەوەو توانیویەتی
بەشێک لە کۆمەڵگاو بەشێکی زیاتر لە نوخبەو بژاردەکان لە خۆی تێبگەیەنێ.
بۆ گەیشتن بەم قۆناغەیش ،بێگومان تێچووی بەرچاوی ئینسانیی سەرف کردوەو
تا ئێستاش هەر بە قوربانیدانەوە خۆی بەرەو قۆناغێکی دیک ه ڕاکێش دەکا.

سیاسی
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نیزامی کۆماری ئیسالمیو سیستمی کۆماری

عومهر باڵهکی
لهدوای سهرکهوتنی شۆڕشی ساڵی
)1979 ( 1357ی گهالنی ئێران ب ه دژی
سیستمی پاشایهتی ،ل ه ساڵی 1358دا
سیستمێکی دیک ه بهجێی رێژیمی پاشایهتی
دهسهاڵتی ب ه دهستهوه گرت ک ه بۆ خهڵکی
ئێرانو جیهان سیستمێکی نهناسراو بوو،
ل ه ڕۆژهکانی  10و 11ی خاکهلێوهی
ساڵی 1358دا ل ه ڕێگای ڕاپرسی گشتی
«ڕێفڕاندۆم»هوه ئهو سیستم ه ناوی هات ه
نێو ناوان ک ه ئهویش کۆماری ئیسالمیی
ئێران بوو ک ه تا ئهوکات کهس نهیبیستبوو.
لهماوهی  34ساڵی ڕابردوودا نێوهرۆکی
دژهئینسانیو ئیسالمی ئهو سیستم ه بۆ
ههموو الیهک دهرکهوتوه بهاڵم باسکردن
لهو نههامهتیو ماڵوێرانییان ه ک ه ئهو
ی هێناوه
سیستم ه بهسهر خهڵکانی ئێران 
ڕهنگ ه لهو بابهتهدا ب ه درێژه نهگونجێو
تهنیا باسی ئهوه دهکهین ک ه چهنده
ئهو سیستم ه ل ه سهردهمی ئهمڕۆدا
لهگهڵ سیستمی کۆماریو دێموکراسی ل ه
ناتهباییدایە.
ناوی حکوومهت ب ه پێێ ئهسڵی یهکهم
ل ه قانوونی بنهڕهتیی ئێران «سحکوومهتی
کۆماری ئیسالمی»یهو ل ه ئهسڵی دووههمدا
باس ل ه شێوهی حکوومهتی کۆماری
ئیسالمی دهکا ک ه دهڵێ« :کۆماری
ئیسالمی نیزامێک ه کهلهسهر پایهی ئیمان
ب ه خوای بێ هاوتا (الالهاالالله) دامهزراوه
ک ه حاکمییهتو قانووندانان تهنیا تایبهت
ب ه خوای گهورهیهو پێویست ه ل ه بهرامبهر
ئهمرو فهرمانی خوادا خۆ بهدهستهوه
بدهین.
ئهگهر جارێ ههر بهودوو ئهسڵ ه
وهک نموون ه له قانوونی بنهڕهتی
ئێراندا وازبێنینو بێین ه نێو باسهک ه ک ه
ههڵسهنگاندنێک لهنێوان حکوومهتی
ئیسالمیو کۆماری دێموکراتیکدا بکەین
بۆمان دهردهکهوێ ک ه دێموکراسی یان
حکوومهتی دێموکراتیک ک ه لهسهردهمی
ئێستای ئێمهدا شێوهیهک ه ل ه بهڕێوهبردنی
واڵت ،مانای بهرباڵوی ههی ه که ل ه کردارو
عهمهلدا قاڵبو شێوهی جۆراوجۆر
بهخۆیهوه دهبینێ ،بهاڵم تایبهتمهندییهک
ک ه ل ه ههموو شێوهکانی دێموکڕاسیدا

ههی ه بریتی ی ه ل ه «حکوومهتی خهڵک» و
«ههڵبژاردن» ک ه ل ه فهرههنگی سیاسیدا
کۆماری بهو شێوهی ه مانا دهکرێتهوه:
«کۆمارری دێموکراتیک ب ۆ بهڕێوهبردنی
واڵتو دهستنیشانکردنی دهسهاڵتدار جا
چبە رێگای راستهوخۆ یان ناڕاستهوخۆ
له رێگای خهڵکهوه
بێ ب ه ههڵبژاردن 
ه هڵبژێردرێو ب ه پێی واڵتو ههلومهرج
ماوهی دهسهاڵتداری بهقانوون دیاری
دهکرێو ل ه نیزامی کۆماریدا زۆرتر ب ه
رێژیمی دێموکراتیکی پاڕڵمانی دهگوترێ
ک ه ئهحزابو رێکخراوه جهماوهرییهکانو
پاڕڵمان رۆڵی بهرچاویان ل ه دیاریکردنو
چاالک کردنی سیستمی بهرێوبهریی واڵتدا
ههیه.
بهاڵم ک ه باس ل ه حکوومهتی ئیسالمی
دهکهین خاڵێکی جێگای سهرنج و تێڕامان
ههیه ،ئهویش ئهوهی ه ک ه ئیسالم ئایینی
خواوهندهوقانوونو فهرموودهکانی بۆ مرۆڤ
نههاتوه ک ه دهستکارییان بکا .بهاڵم
دێموکراسی شێوهیهک ه ل ه بهڕێوهبردنی
واڵت ک ه خوڵقاوی دهستی مرۆڤه ،بۆی ه لهو
سیستمهدا ههر کاتێک ب ه پێویست بزانرێ
مرۆڤ دهتوانێ دهستکاریی قانوونهکان
بکا.
حکوومهتی ئیسالمی بۆ بهڕێوهبردنی
واڵتو چارهسهرکردنی گرفتهکانی نێو
کۆمهڵگا کهرەسەی ئیجرایی تایبهت
ب ه خۆی ههی ه ک ه لهگهڵ کهرهسه
ئیجرایییهکانی حکوومهتی دێموکراتیک
زۆر له ناتهباییدایه.
پێناسهی نیزامی دێموکراتیک بریتییه
ل ه  :سهروهریی قانوون ،کۆماری،
داب هشکردنی دهسهاڵتو دابینکردنی
ئازادیی ه گشتییهکان ،وهک ئازادیی
بهیانو ئهندیشه ،ئازادیی حیزبو
رێکخراوهکان ،بهشداریی خهڵک ل ه
دیاریکردنی چارهنووسی خۆیاندا ،ئهویش
ل ه رێگای بهشداری لهههڵبژاردنێکی ئازادو
دێموکڕاتیدا.
بهاڵم ههروهک پێشتر باسمان کرد
حکوومهتی ئیسالمیی ئێران بهپێی ئهسڵی
ی لهسهر
دووههم ل ه قانوونی بنهڕهت 
ئهساسی قانوونهکانی ئیسالم دامهزراوه ک ه
مرۆڤ ناتوانێ هیچ دهستکارییان بکا .ل ه
خوارهوه ل ه چهند الیهنهوه ههڵسهنگاندن
بۆ حکوومهتی ئیسالمی ب ه شێوهی ئێرانو
نیزامی کۆماری ل ه سهردهمی ئێستادا
دهکهین:
1ـ رهسهنایهتی قانوون :نیزام ه
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دیموکراتیکهکان بۆ ئیدارهو بهڕێوهبردنی
واڵت پێداگری ل ه سهر ئهساسی قانوونو
دابهشکردنی دهسهاڵت ،چاوهدێری قهزاییو
پشتیوانی ل ه مافو ئازادیی تاک ب ه تایبهت
مافو ئازادیی ه سیاسییهکان دهکهن.
ل ه نیزامی ئیسالمیی ئێراندا ههر چهند
ل ه قانوونی بنهڕهتیدا ئیشاره ب ه بنهماکانی
دیموکراسی کراوه ک ه ل ه سهرهوه باسمان
کردوون بهاڵم ههر وهک دهبینین ل ه

2ـ کۆماری :ل ه مانای گشتیدا
کۆماری ب ه مانای بهشداریی خهڵک ل ه
پێکهێنانی حکوومهتداو دیاریکردنی
شێوهو نێوهرۆکی ئهو حکوومهتهیه.
بهاڵم ل ه سیستمی حوکمڕانیی ئیسالمیی
ئێراندا ئهوهی بایهخی بۆ دانانرێ دهنگی
خهڵکه .ل ه ساڵی 1358دا خهڵکانی ئێران
ئهگهر دهنگیشیان ب ه نیزامی کۆماری
ئیسالمی دابێ ل ه راستیدا هیچیان ل ه

جێگای پاشا دهگرێتهوهو ل ه سهر کورسیی
دهسهاڵت دادهنیشێ ،بێ ئهوهی خهڵک
ل ه دیاریکردنو البردنیدا هیچ جۆره
دهسهاڵتێکیان ههبێ .ل ه حاڵێکدا ل ه
نیزامی کۆماریدا بهڕێوهبهریی واڵت یان
ب ه واتایهکی دیک ه دهسهاڵتداریی واڵت ل ه
رێگای خهڵکهوه ههڵدهبژێردرێو ماوهی
دهسهاڵتدارییشی بۆ دیاری دهکرێ.
3ـ دابهشکردنی دهسهاڵت «تفکیک

ماوهی  34ساڵی رابردوودا دهسهاڵتداریی
ئیسالمیی ئێران ب ه ئاشکرا ئهو بنهمایانهی
دیموکراسی پێشێل کردوهو ل ه رێگای گرتنو
زیندانیکردنو ئهزیهتو ئازاردانو ئێعدامی
جیابیرانهوه بگره ههتا ئێعدامی ب ه کۆم هڵو
بێحورمهتی ب ه کرامهتو کهسایهتیی
مرۆڤهکان دهسهاڵتی خۆی سهپاندوهو ههر
نارهزایهتییهک ههبێ ب ه توندترین شێوه
کراوه بە بێ ئهوهی گوێ ب ه

سهرکوت
نارهزایهتیی ه نێو دهوڵهتییهکانیش درابێ.
بۆی ه ئاکام وهردهگرین ک ه نیزامی ئیسالمیی
ئێران تهنیا بۆ جوانکردنی ناوهکهی
پێشگری کۆماریی وهرگرتوه ،ئەگینا هیچ
پێوهندییهکی ب ه نیزامی کۆمارییهوه نی ه
چونک ه رهسهنایهتیی قانوونی تێدا بهرچاو
ناکهوێ.

نێوهرۆکی ئهو نیزام ه نهزانیوهو تهنیا ل ه
بهرامبهر نیزامی پاشایهتیدا ک ه خۆیان
ڕووخاندبوویان دهنگیان ب ه نیزامی کۆماری
ئیسالمیداوەو ئهگهر بهو شێوهی ه لێکی
بدهینهوه ک ه خهڵک ل ه نیزامی پاشایهتی
بێزار ببوونو ب ه دوای نیزامێکدا دهگهڕان
ێ وات ه ل ه رێگای
ک ه ب ه دهستی خۆیانهوه ب 
خۆیانهوه ههڵبژێڕدرێو بتوانن خۆشیان ل ه
دهسهاڵتی بخهن ،ههر بۆی ه خهڵک پێیان
وابوو مادام نیزامهک ه کۆمارییه ،شانسی
بهشداربوونی خهڵکی تێدایه .حکوومهتی
ئیسالمییش ههتا ئهو کات بهو شێوهی ه ک ه
ئێستا دهناسرێ نهناسرابوو ک ه تاقمێک ب ه
ناوی ئیسالمو دین بۆ سااڵنێکی دوورودرێژ
ب ه سهر ئێرانو خهڵکانی ئێراندا حکوومهت
دهکهنو کهسێک ب ه ناوی «ولی فهقیه«

قوا»
ئهو ئهسڵ ه یهکێک ل ه گرینگترین
ئوسوولی دیموکراسیی ه ک ه پایهدارێژهری
ئهو زانای بهناوبانگی فهرانسهیی
«مونتسکیو»یه .لهو کاتهوه ل ه الیهن
حکوومهت ه دیموکراتیکانهوه وهرگیراوهو
کاری پێ دهکرێو ئهو ئهسڵ ه وات ه
دابهشکردنی دهسهاڵت بۆت ه پێناسهیهک بۆ
ناسینهوهی حکوومهت ه دیموکراتیکهکان .ل ه
قانوونی بنهڕهتیی کۆماری ئیسالمیدا ئهو
ئهسڵ ه وات ه دابهشکردنی دهسهاڵت هاتوهو
ل ه ماددەی 57دا بهو شێوهی ه باس دهکا:
«دهسهاڵتهکانی حاکم ل ه کۆماری
ئیسالمیی ئێراندا بریتین ل ه (قانووندانان
«مهجلیس» ،بهڕێوهبهری «ئیجرایی»و
قهزایی «قضایی» ک ه ل ه ژێر چاوهدێری

ویالیهتی موتهڵهقهی فهقیهـ واته ئیمامی
ئۆمهتدا بهڕێوه دهچێ).
ههروهها قانوونی ئهساسی تواناو
دهسهاڵتی ئیمامی ئۆممهت ل ه سهرهوهی
ئهو سێ دهسهاڵت ه دادهنێو دهسهاڵتێکی
بهدهر ل ه قانوونی پێدهدا بۆ نموونه:
ـ زۆر جاران بڕیارو الیح ه پهسندکراوهکانی
مهجلیس ب ه حوکمی حکوومهتی ل ه الیهن
رێبهرهوه ههڵدهوهشێندرێنهوه.
ـ کاتێک سهرکۆمار ل ه الیهن خهڵکهوه
ب ه هەر فێڵو تهڵهکهو عهیبو عارێک
ههڵدهبژێردرێ رێبهر ب ه بڕیارێک دهتوانێ
ل ه پۆستی سهرکۆماری الیبهرێ بێ ئهوهی
بگهڕێتهوه بۆ دهنگی خهڵکو ل ه کاتی
سوێندخواردنیشدا دهبێ رێبهر حوکمهکهی
بۆ ئیمزا بکا ئهو کات دهتوانێ پۆستی
سهرکۆماری وهربگرێ.
ـ سهرۆکی دهسهالتی دادوهری ل ه
الیهن رێبهرهوه دیاری دهکرێو دهسهالتی
پێدهدرێ .تهنیا ل ه بهرامبهر ریبهریشدا
بهرپرسیاره.
بهاڵم ل ه نیزامی دیموکراتیکدا ک ه
ب ه شێوهی کۆماری بهڕێوه دهچێ
دابهشکردنی دهسهاڵتو شێوهی هاوکاریی
ئهو دهسهاڵتان ه بۆ بهڕێوهبردنی واڵت
به قانوون دیاری دهکرێو هیچ کام لهو
دهسهاڵتان ه ناتوانن ل ه چوارچێوهی
قانوونیی خۆیان دهربچن.
ههر وهک پێشتر باسمان کرد ب ه پێی
ئهسڵی  57ی قانوونی بنهڕهتیی ئێران
ههر سێ دهسهاڵتهک ه ل ه ژێر چاوهدێریی
رێبهر دانو ب ه پێی ئهسڵی  93ل ه قانوونی
بنهڕهتیی ئێرا ن دهسهاڵتی قانووندانان
«مهجلیسی شوورای ئیسالمی» بێبوونی
«شورای نگهبان» ئێعتباری قانوونیی
نی ه ل ه حاڵێکدا مهجلیس ههڵبژێردراوی
خهڵکهو شوورای نیگابان دیاری کراوی
دهستی رێبهرە.
بهو شێوهی ه دهگهین ه ئهو ئاکام ه ک ه
نیزامی کۆماری لهگهڵ نیزامی ئیسالمی
ل ه ناتهباییدایه .نیزامی کۆماری ل ه
سهر بنهمای دیموکراسی دادهمهزرێ
ک ه خوڵقاوی دهستی مرۆڤەکانەو ل ه
ههر کاتو سهردهمێکدا ب ه پێی نیازو
پێداویستییهکانی کۆمهڵگا دهتوانرێ
یاساو رێساکانی دهسکاری بکرێن ،بهاڵم
حکوومهتی ئیسالمی ک ه ل ه سهر بنهماکانی
ئایین دامهزراوه له هیچ کاتو ساتێکدا
ناتوانرێ دهسکاریی یاساورێساکانی بکرێ
چونک ه ئهو یاساورێسایان ه خوڵقاوی
دهستی مرۆڤ نین بهڵکوو بهدهر ل ه توانای
مرۆڤنو مرۆڤ بۆی نیه دهسکارییان بکا.

پرۆسەی رێفۆرم لە نێو بەرداشی ئۆپۆزیسیۆنی ڕووخێنەرو دەسەاڵتی دیکتاتۆردا

سمایل شەرەفی
پرسی ڕێفۆرم لە ئێران لە گەڵ
ئەوەیمێژوویەکی ڕیشەداری هەیە ،بەاڵم
ئێستاشی لە گەڵ بێ لەم کۆمەڵگایەدا
وەک پرۆسەیەکی سیاسی _ کۆمەاڵیەتی
بە دامەزراوە نەکراوە .بە مانایەکی سادەتر
ئەم پرسە نەتەنیا الی خەڵکی ئەم واڵتە
(کۆمەڵگا) سەرنجی نەدراوەتێو لە ڕووی
کهلتوورییەوە دەرک بە قازانجەکانی
نەکراوە ،بەڵکوو الی نوخبەی سیاسییش
(هێزوالنەکانی ئۆپۆزیسیۆن) کارێکی
ئەوتۆی لە سەر نەکراوە.
«ڕووخان» و «لە نێوچوون»ی یەک
لەدوای یەکی دەسەاڵتەکانی زاڵ بەسەر
ئێراندا نە تەنیا نیشانەی ئەو راستییەیە
کە لەم واڵتەدا پرسی ڕێفۆرم هیچ بایەخو
سەرنجێکی نەدراوەتێ ،بەڵکوو دەکرێ
وەک یەکێک لە فاکتەرە هەرە کاریگەرەکان
لە دوورخستنەوەی کۆمەڵگاو نوخبە لە

پرسی ڕێفۆرم دەسنیشانو هەڵوێستەی لە
سەر بکرێ.
بە بەراورد لە گەڵ قۆناغەکانی
پرۆسەی رێفۆرم _ئەگەر بشێ بە پرۆسە
پێناسە بکرێ _ لە ماوەی یەک دەیەی
ڕابردوودا پرسی ڕێفۆرم خەریکەو دەیهەوێ
خۆی لە قۆناغێکی زیندوودا پێناسە
بکاتەوەو توانیویەتی بەشێک لە کۆمەڵگاو
بەشێکی زیاتر لە نوخبەو بژاردەکان
لە خۆی تێبگەیەنێ .بۆ گەیشتن بەم
قۆناغەیش ،بێگومان تێچووی بەرچاوی
ئینسانیی سەرف کردوەو تا ئێستاش هەر
بە قوربانیدانەوە خۆی بەرەو قۆناغێکی
دیکه ڕاکێش دەکا.
ڕیفۆرم لە ئێران بە تایبەت لە سێ
دەیەی ڕابردوودا بە هۆی دیکتاتۆربوونی
دەسەاڵتو گرتنەپێشی گوتاری «ڕووخانی
دەسەاڵت» لە الیەن ئۆپۆزیسیۆنەوە بە
جۆرێکی جیاواز ناچار بە دانی هەزینە
بووە .بە زمانێکی سادەتر دەتوانین
بڵێین ئەمجارەیان پرسی ڕێفۆرم لە
الیەن هەردوو بەرەوە ناچار بە دانی
هەزینە بووە .چونکی ئەگەر لە الیەک
«دەسەاڵت» حەزی لە چارەی نەکردوەو
هەوڵی شکستپێهێنانی داوە ،لە الیەکەی

دیکەشەوە (ئۆپۆزیسیۆن) دەرکی بە
پێویستیی بوونی پرۆسەی ڕێفۆرم لە
بەرەیەکی ڕێفۆرمیستیدا نەکردوەو لە
ڕووی گوتارییەوە لە خانەی مەنتیقی
«ڕەشو سپی»دا قەتیس ماوە.
لە قۆناغی ئێستادا – کە ئەگەر
بەتایبەتی باس لە خولی یازدەهەمی
هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماری لە ئێراندا
بکەین -پرسی ڕێفۆرم داستانێکی جیاوازی
هەیە .ئیدی ئێستا بە پێچەوانەی
قۆناغەکانی ڕابردوو لە گۆڕەپانەکەدا
سووژەکان تەنیا دەسەاڵتو ئۆپۆزیسیۆنی
ڕووخێنەر (هەڵگری دروشمی ڕووخاندنی
دەسەاڵت) نین .بەڵکوو لە نێو ئەم دوو
سووژەیەدا پرۆسەی ڕێفۆرم ،بەرچاوتر لە
هەمیشە خەریکە بە گوتارێکی دیکەوە،
پێناسەیەکی دیکەو جیاواز بە سیاسەتو
کۆمەڵگاو نوخبە دەبەخشێ.
بە سەرنجدان بە ئاکامی سەرکەوتنی
گوتاری ڕووخان لە واڵتانی دراوسێو
ناوچەکە لە الیەکو بێ لیاقەتیی دەسەاڵت
لە الیەکی دیکەوە ،ئەمرۆکە زیاتر لە
هەمیشە هەست بە پێویستیی ڕێفۆرمو
گوتاری رێفۆرمیستی لە ئێراندا دەکرێ.
هەستی «شۆڕشگێڕبوون» بە مانا

کالسیکەکەی کە تێکدانو ڕووخانی
ڕێژیمو دەسەاڵتو سیستمی لێوەردەگیرا،
ئەمڕۆکە لە ئێراندا بە بەراورد لە گەڵ
مانای «هەزینە»دا ،بااڵی کورتەو
سەرنجراکێشیی جارانی نەماوە .بە واتایەکی
دیکە لە کۆمەڵگای ئەمڕۆی ئێراندا خەڵک
بەدوای ژیانی ئارامی تێکەڵ بە «رفاه»دا
دەگەڕێنو هەزینەکان بە میلیمیتر لێک
دەدهنەوە .ئەمە تایبەتمەندیی کۆمەڵگای
لە حاڵی گەشەدایە.
لە حاڵەتێکی وەهادا هەستکردن
بە پێویستیی ڕزگارکەرێک کە هەم
بتوانێ وەزعی مەوجوود بگۆڕێو هەم
هەزینەی زیاتر نەخاتە سەر کۆمەڵگا لە
قالبی پرۆسەی ڕێفۆرمدا خۆی دەردەخاو
گۆتارێکی ڕێفۆرمیستی دەتوانێ هەم
کۆمەڵگاو هەم ئیلیتی سیاسی لێک نزیک
بکاتەوەو لە پرۆسەیەکی بەردەوامدا هەنگاو
بەرەوپێش بنێ.
چاوەڕوانیی لە ڕەوتە سیاسییەکانی
هەڵگری گوتاری ڕێفۆرمیستی لە ئێران
بۆ هاتنەمەیدان لە هەڵبژاردنەکانی خۆلی
یازدەهەمی سەرکۆماریدا ،سەلمێنەری
ئەو پێویستییەیە کە کۆمەڵگای ئەمڕۆی
ئێرانو بژاردەی سیاسی لە سەر ئاستی

نێوخۆدا دەرکی کردوە.
بەاڵم سەرەڕای دەرککردنی ئەم
ی
پێویستییە لە سەر ئاستی نێوخۆی 
دیسانیش پرۆسەی ڕێفۆرم جیا لە
کۆسپی سەرەکی کە هەر ئهو دەسەاڵتو
دیکتاتۆرییەیە ،نابێ لە ڕەقیبێکی ماناییو
ماهییەتیی خۆی غافڵ بێ .ئەویش
ئۆپۆزیسیۆنی خارجنشینە بە گوتاری
ڕووخینەرو شۆڕشگێڕانەوە.
ئۆپۆزیسیۆنی هەڵگری دروشمی
ڕووخێنەرانە بە پێی شێوازی ڕەفتاریی
خۆی کە هەر ل ه گوتاری ڕووخاندن
وەرگیراوه ،بێئهوهی گوێ بدات ه بوونی
پرۆسەی ڕێفۆرمو بێ ئەوەی باوەڕی بە
بۆچوونی ڕێفۆرمیستی هەبێ ،نەتەنیا
یارمەتیدەری پرسی ڕێفۆرم نیە ،بەڵکوو بە
ڕوانینی گوماناوییەوە هەوڵ دەدا پرسیاری
لە سەر ساز بکا .هەروەها بە مەبەستی
بەهێزکردنی وتاری ڕووخانو ڕەواییدان
بە هەڵوێستی «ڕەش یان سپی»ی خۆی
حەز بە هیچ چەشنە بەرەوپێشچوونو
سەرکەوتنێکی ڕەوتە ڕێفۆرمیستییەکان
ناکا.
لە تازەترین نموونەدا؛ لەم ڕۆژانەدا
کە ڕەوتە ڕێفۆرمیستەکانی نێوخۆی

واڵت باس لە «ئیجماع» ی نەزەریان
لە سەر چۆنیەتیی هەڵوێستیان بەرانبەر
بە پرسی هەڵبژاردنی سەرکۆماری
دەکرێ ،ئۆپۆزیسیۆنی دەرەوەی واڵت
بە زەقکردنەوەی ڕوانینە جیاوازەکانی
نێوان ئەمڕەوتانە ،هەوڵی لێکترازانو
دوورخستنەوەیان لە یەکتر دەدەن .بە
واتایەکی دیکە ئۆپۆزیسیۆنی ڕووخێنهر
بە ترازاندنی ڕەوتە ڕێفۆرمیستییەکان
لە یەکتری ،هەوڵی پاراستنی بۆچوونی
ڕووخێنەرانهو ڕەواییبەخشین بە مێتۆدو
شێوازە سیاسییەکانی خۆیان دەدەن.
لە الیەکی دیکەشەوە دیکتاتۆری
هاوتەراز لە گەڵ خاوەنانی گوتاری
«ڕەش یان سپی»و یەکالکەرەوە ،بەاڵم
بە شێوەیەکی جیاوازو بە مەبەستی
تێکشکاندنی پرۆسەی ڕێفۆرمیستی لە
ئێران ،بە گرتنەپێشی هێندێک ڕێکاری
دیکە ،غافڵ لە مەترسییەکە بۆ سەر هێزو
ماهییەتی خۆی نیە.
ئەوەی لەم قۆناغەدا بۆ پرۆسەی
ڕێفۆرم لە ئێراندا گرنگە چۆنیەتیی
بەرهوڕووبوونهوهی ڕێفۆرمیستانەی ئەم
ڕەوتانەیە لە گەڵ ئەم دوو جۆرە بۆچوونە
کە وەک بەرداش ئەم ڕەوتانە تێک دەهاڕێ.
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بیرو رای ئازاد

کوێستان فتوحی :لە دەورانی دەسەاڵتی مارگارێت تاچێردا لە زۆر واڵتا ن
ژنان لە هەلومەرجێکی نالهباری سیاسی ،ئابووریو کۆمەاڵیەتیدا بوون ،بەاڵم
ئەو کە دەسەاڵتی واڵتێکی زلهێزی وەک بریتانیای بەدەستەوە بوو ،قەت
نارهزایهتیی بهرامبهر ئهو واڵتانە دەرنەبڕی کە لهواندا ژنانو توێژە هەژارو
زەحمەتکێشەکان لە بێبەشیدا بوون

سیروان موساپوور :ملمالن ێ لەسەر دەسەاڵتو ڕووبەڕووبوونەوەی نێوان
حكوومەتی تازە بەدەسەاڵتگەیشتوو و خەڵكی ناڕازیو ،هەڵوێستو
پالنی ئەرتەشی ئەو واڵتە وەك هێزێكی كاریگەرو شوێندانەر لە بابەتە
چارەنووسسازەكاندا ،تەنیا لە چوارچێوەی شەڕی دەسەاڵتدا خۆی نابینێتەوە،
بەڵكوو بە ڕوونی ملمالنێیەكی هزریو ئایدۆلۆژییش لەنێوان دوو بەرەی جیاواز
لە یەكتردا دەبینین.

دنیای سهرمایهداری سیاسهتمهدارێکی کارامهی لهدهستدا!
لە کارەساتی یاریگای «هیلزبورو»لە 1989دا ئەو کاتە سەرپۆش بەسەر
راستییەکاندا دراو نەگوترا پۆلیس
بەدرەنگەوە بۆ رزگارکردنی گیانی قوربانییان
دەستبەکار بووەو بۆیە ئەم هەموو
تەنانەت ئەو
قوربانییەی لێکەوتەوە.
کوێستان فتووحی
کاتە قوربانییەکان بە تاوانباری رووداوەکە
بە دوای مردنی مارگارێت تاچێر ،ناسێندرانو وەک ئاژاوەگێڕ ناویان لێنرا.
بریتانیاو هێندێک لە کەسایەتییە سیاسییەکانی
پێشووی
سەرۆکوەزیری
باڵوبوونەوەی هەواڵی مردنەکەی ،زۆر بریتانیا ئەو رووداوە بە کارەساتێکی گەورەو
لە کەسایەتیو رێبەرانو سیاسەتمەدارانی
دنیا بەم بۆنەیهوە باسیان لە کەسایەتیو
تایبەتمەندییەکانی ئەو ژنە سیاسەتمەدارە
کۆچکردووهی بریتانیا کردو جارێکی دیکە
باسو هەڵسەنگاندنیان لە سێ دەورە
دەسەاڵتو سیاسەتەکانی ناوبراو کردەوە.
رۆژی دووشەممە 18ی خاکەلێوە مارگرێت
تاچێر یەکەمو تەنیا سەرۆکوەزیری ژن
لە بریتانیا لە تەمەنی  87ساڵیدا کۆچی
دوایی کرد .ناوبراو رێبەری پێشووی حیزبی
موحافیزەکارانی بریتانیا بوو .ئەو حیزبە
یەکێکە لە حیزبە سیاسییە گرنگەکانی
بریتانیا کە لە سەدەی 19وە لە واڵتی
ئینگلستان تێکۆشانی سیاسیی هەیە .حیزبی
موحافیزەکار زۆرتر لە گەڵ حیزبی کرێکار لە
بریتانیا لە ملمالنێدایە.
سیاسەتەکانی خانمی تاچێر لە دەیەی
هەشتادا ،وەک بهرتهسککردنەوەی سەندیکا
کرێکارییەکان لە بریتانیا ،قەبووڵنەکردنی
ناوی زیندانیی سیاسی بۆ موخالیفانی
خۆی لە زیندان ،رەفتاری نادادپەروەرانەی
ناوبراو لەگەڵ مەعدەنچییەکان لە دەیەی هەرلهوکاتهشدا بێزهەستێن بۆ مێژووی
1980دا ،البردنی ژەمەشیری قوتابییان لە دادوەریی بریتانیا لەقەڵەم دەدەن .دێیڤید
قوتابخانەکان ،هەڵوێستی لە ئاست کارەساتی کامیرۆن ،سەرۆکوەزیری ئێستای بریتانیا
یاریگای «هیلزبورو» لە ساڵی 1989دا کە لە لهم سااڵنهی دواییدا داوای لێبووردنی
کاتی تەماشای فووتباڵ لە رووداوێکدا  96لە بنەماڵەی قوربانییەکان کرد .ئەوە لە
کەس گیانیان لەدەست دا ،کە ئەم کارانە کاتێکدایە که مارگارێت تاچێر سەرۆکوەزیری
هەموو لە دەورەی یەکەمی سەرۆکوەزیریی ئەوکاتی بریتانیا ئەو کاتە لە چۆنیەتیی
مارگارێت تاچێردا دەستیان پێکردو بوون لێپرسینەوەکانی ئەو رووداوە ئاگادار بووەو
بەهۆی ئەوە بەشێکی گەورەو گرنگی کۆمەڵەو لێی روون بووە کە کوژراوەکانی ئەو رووداوە
توێژە کرێکارییەکان لە بریتانیا ،ژنانی نە رەفتارێکی توندوتیژیان لەخۆیان نیشان
فیمینیستو زیندانییانی سیاسیی دەیەی دابوو نە رەفتاریان نائاسایی بوو ،بەڵکوو
 ،80لە ناوبراو بێزار بنو ناخۆشیان بوێ .تەنیا قوربانیی هەڵەو کەمتەرخەمییەکانی
هەربۆیە توێژی کرێکارو کۆمۆنیستەکان بە پۆلیس بوون کە نەیانتوانیبوو کۆنتڕۆڵی
مردنی ناوبراو نەک بەپەرۆش نەبوون بەڵکوو چوونی خەڵک بۆ نێو یاریگاکە بکەنو زیاتر
تا رادەیەکیش خۆشحاڵیی خۆیان لە مردنی لە رێژەی خۆی خەڵک بۆ تەماشا چووبوونو
دواتر ئەم رووداوەی لێکەوتەوە.
ناوبراو دەربڕی.

تاچێر بۆچی بە «خاتوونی ئاسنین»
ناوبانگی دەرکرد؟
ئهمن نامهوێ لهم کورتهوتارهدا باسی
کەسایەتیی مارگارێت تاچێرو هەموو
تایبەتمهندییەکانی بکەم ،یان رەتی بکەمەوە
کە سیاسەتمەدارێکی سەرکەوتوو بووە ،بەڵکوو
دەمەوێ تەنیا ئەوە بڵێم که سەرکەوتنو
ناوبانگی ئەو خانمە له بهر ئەوە نەبووە
شەڕی دادپەروەری بۆ جیهان بکا .بەڵکوو
ئەو نمادی دەسەاڵتو سیستمی سەرمایەداری

لە سەدەی بیستەمدا بووە .مارگارێت تاچێر
لە مەیدانی سیاسەتو دەسەاڵتدا ناکرێ وەک
ژنێکی سەرکەوتوو ناوی نەهێنرێ ،بەاڵم دەبێ
بڵێین سەرکەوتوو لە چبوارێکداو به چنرخیک؟
له بواری سووربوونو ڕاوەستان لەسەر
سیاسەتی بەرژەوەندیخوازانەی واڵتەکەیو
ب ه نرخی قوربانیکردنی مافو بەرژەوەندیی
خەباتکارانو ئازادیخوازانی واڵتانی دیکە له
پێناوی بەرژەوەندییەکانی واڵتەکەی خۆی.
بەڕاستی لەو مەیدانەدا قورسو قایم وەک
پۆاڵ ڕاوەستاو سیاسەتی خۆی بردە پێشەوە.
تەنانەت لە واڵتەکەی خۆشیدا ،دادپەروەرانە
سیاسەتی نەکرد .دیارە بواری سیاسەت
پێوەندیی بە ژنبوونو پیاوبوونەوە نیە،
بەڵکوو ئەوە باوەڕبەخۆبوونو شێلگیربوون
له سهر سیاسهتهکانی خۆی بوو کە خانمی

تاچێری کردبووە «خاتوونی ئاسنین».
تاچێر وەک ژن ،شەڕی دەسەاڵتو
بەرژەوەندیخوازیی نەکردوە ،بەڵکوو وەک
سیاسەتمەدارێک لە مەیدانی سیاسەتدا ،کە
هەمووکات مەیدانێکی پیاوانە بووە ،ئەوشەڕەی
بردۆتەوە .ئاشکرایە ئەگەر ژنانێکیش تاکو
تەرا هەڵکەوتبن لەو مەیدانەدا سەرکەوتوو
بووبن ،بەهۆی ئەو باوەڕبەخۆبوونە بووە
که لەو بوارەدا بوویانەو سیاسەتیان
کردوە .خانمی تاچێریش یەکێک بووە لەو
سیاسەتمەدارە گەورانەی کە بۆ پاراستنی
دەسەاڵتی حیزبەکەی مافی هەزاران ئینسانی
لە واڵتەکەی خۆیدا پێشێل کردوە .ئینسانێک
بووە بە چاوێکی دادپهروهرانه نەیڕوانیوەتە
ماف ،ژیان و ئازادییەکانی ئینسانەکان،
بەڵکوو بەرژەوەندیو پاراستنی دەسەاڵتەکەی
لە هەموو شتێک بەالوە گرنگتر بووە.
لە دەورانی دەسەاڵتی مارگارێت تاچێردا
لە زۆر واڵتان ژنان لە هەلومەرجێکی نالهباری
سیاسی ،ئابووریو کۆمەاڵیەتیدا بوون ،بەاڵم
ئەو کە دەسەاڵتی واڵتێکی زلهێزی وەک
بریتانیای بەدەستەوە بوو ،قەت نارهزایهتیی
بهرامبهر ئهو واڵتانە دەرنەبڕی کە لهواندا
ژنانو توێژە هەژارو زەحمەتکێشەکان لە
بێبەشیدا بوون.
تاچێر ژنێکی سەرکەوتوو و وەک
ئاسن قایمو بەهێز بووە ،له پاراستنی
بەرژەوەندییەکانی سیستمی سەرمایەداریو
سیستمی پیاوساالری لە جیهاندا .سیستمێک
کە بناغەکەی لەسەر ناعەداڵەتی دامەزراوە.
بۆیە زۆربەی فیمینیستەکانی بریتانیا لێی
بێزار بوون .بەتایبەتی ژنانی شارۆچکە
کرێکارییەکانو مەعدەنچییەکانی ئینگلستان
کە لە گەورەترین ناڕەزایەتییە کرێکارییەکانی
ئەو واڵتەدا ساڵی  1984لە پێشەوەی
خۆپیشاندانەکاندا بوون.
تاچێر سهلماندی سیاسهتمهدارێکی ژن
ئەگەر بیههوێ لە دنیای سیاسەتو دەسەاڵتو
لە کایەی سیاسەتو سیاستبازیدا شان لە
شانی پیاوانی سیاسەتمەدارو دەسەاڵتدار بداو
وهک ژنێکی بەهێزو سهرکهوتوو بناسرێ،
دهبێ جێی متمانهی جیهانی سهرمایهداریو
پیاوساالر بێو نە بەرژەوەندیی ژنانو توێژی
زەحمەتکێشی بهالوه گرنگ بێ نە پاراستنی
دادپەروەری.

ملمالنێی جیاوازییەكان لە میسر
سیروان موساپوور
ئاوڕلێدانەوە و باسكردنی چۆنییەتی
هاتنەئارای ڕاپەڕینی خەڵكی میسر
دوابەدوای هەڵگیرسانی ئەو شۆڕشە
كە بە بەهاری عەڕەبی ناسراوەو لە
تونیسەوە دەستی پێكردو ئێستاش
گڕی ئاگری ئەو شۆڕشە خەریكە
خەڵكو خاكی سووریە دەسووتێنێ،
بابەتێكە زۆری لەسەر نووسراوەو بە
شێوازی جۆراوجۆر تاوتوێ كراوە.
ئەوەی لێرەدا بە كورتی باسی دەكرێ،
ئەوەیە كە پاش نزیك بە دوو ساڵ لە
ڕاپەڕینی خەڵكی میسر ئێستاش ئەو
واڵتە ئارامیی بەخۆیەوە نەبینیوەو
ناڕەزایەتیی خەڵك بە دژی دەوڵەتی
نوێو بارودۆخی ئارایی هەروا درێژەی
هەیە .بە سەرنجدان بەوە كە میسر
یەكێك لە كۆنترین واڵتانی ناوچەكەو
خاوەنی مێژوو و كەلەپوورێكی هەزاران
ساڵەیەو هەرلهو كاتهدا وەك یەكێك لە
شوێندانەرترین واڵتانی جیهانی عەرەبی
ڕۆڵو دەورێكی گرنگو پڕبایەخی هەیە،
پێویستە لە گۆشەنیگای جۆراوجۆرەوە
باسی ڕووداوەكانی نێوخۆی ئەو واڵتە
بكرێو ئاوڕیان لێبدرێتەوە كە بێگومان
یەكێك لەو بابەتانەش كێشەو ملمالنێ

نێوخۆیییەكانی میسرە كە دەتوانین
لەژێر ناوی ملمالنێی جیاوازییەكان لە
میسردا باسی لێبكەین.
كێشەو ملمالنێی جیاوازییەكان
لە میسردا تەنیا تایبەت بە ڕووداوەكانی
دوای هەڵگیرسانی شۆڕشی ئەم
دوایییانەی خەڵكی ئەو واڵتە نیە
بەڵكوو بە درێژایی چەندین ساڵ
لەم واڵتەدا هەبوون كە وەك نموونە
دەتوانین ئاماژە بەو گرژیو ملمالنێیانە
بكەین كە دوابەدوای پەیمانی ئاشتیی
سادات لەگەڵ ئیسرائیل هاتە ئاراوە.
چونكە هەروەك دەزانینو لە سەرچاوە
جۆراوجۆرەكاندا باس كراوە «دوای
سەركەوتنی كودیتای ساڵی  1952و
بەدەسەاڵت گەیشتنی نەتەوەخوازەكان
(ئەفسەرانی ئازاد) لە میسردا ،ئەو
واڵتە ئااڵهەڵگری نەتەوەخوازیی عەرەبی
بوو .دوای شكستی عەڕەبەكان لە
ئیسرائیل لە ساڵی 1967داو مردنی
جەماڵ عەبدولناسرو هاتنەسەركاری
ئەنوەر سادات ،ئەم واڵتە گۆڕانێكی
سیاسیی تەواوی بەخۆوە بینی .لە
سەردەمی ساداتدا میسر وازی لە
ڕێبەرایەتیكردنی جیهانی عەرەبی
هێناو بە دروشمی «سەرەتا میسر»
وەدوای ئاشتی لەگەڵ ئیسرائیلو
كردنەوەی كەشی سیاسیو ئابووریو

سووڕانی سیاسیی لە ڕۆژهەاڵتەوە
بەرەو ڕۆژئاوا كەوت .واژۆكردنی
ڕێككەوتننامەی ئاشتیی «كهمپ دیڤید»
بوو بە هۆی ئەوە كە نەتەنیا واڵتانی
عەڕەبی ڕووی لێوەرگێڕن ،بەڵكوو
لەنێوخۆی میسریشدا كێشەو ملمالنێی
لێكەوتەوە .دوابەدوای تیرۆری ساداتو
هاتنەسەركاری حوسنی موبارەك هەوڵ
درا لە پەنا پێوەندیی لەگەڵ ڕۆژئاواو
ئیسرائیل كار بۆ گەڕانەوەی میسر بۆ
جیهانی عەرەبییش بكرێ كە ئەم ڕەوتە
لە دەیەی 1990ی زایینییەوە گەشەیەكی
زیاتری بەخۆوە بینی» بەاڵم لە هەموو
ئەم ماوەیەدا ملمالنێ لە میسردا بە
تایبەت لەنێوان ئیسالمییەكان (ئیخوان
موسلمین) و حكوومەتی ناوەندیدا هەر
لە گۆڕێ بوو.
ڕاپەڕینی خەڵكو هەڵگیرسانی
شۆڕشی ئەم دوایییانەی واڵتی میسرو
سەرەنجام لەسەركارالبرانی حوسنی
موبارەكو هاتنەسەركاری مورسی وەك
سەرۆكی نوێ ،ملمالنێی جیاوازییەكانی
لەم واڵتەدا زیاتر زەق كردەوەو بە
تایبەت بە هاتنەسەرشەقامو ناڕەزایەتیی
خەڵك دوای تەنیا چەند مانگێك لە
دەسەاڵتدارێتیی ناوبراو زیاتر بینەری
پێكدادانی ڕەوتە جیاوازەكانی نێو
گۆڕەپانی سیاسیی میسر بووین.

ئەگەر ئیخوان موسلمین تا دوێنیو
تا پێش ڕووخانی ڕێژیمی موبارەكو
بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵت ،یەكێك
لە بەهێزترین الیەنەكانی ئۆپۆزیسیۆنی
میسر بوون و هەر لە سەردەمی جەمال
عەبدولناسرەوە هەتا لەسەركارالبرانی
موبارەك بە شێوازی جۆراوجۆر
لەبەرامبەر حكوومەتی ناوەندیدا
ڕادەوەستان ،دوای بەدەستەوەگرتنی
دەسەاڵت ئۆپۆزیسیۆنو هێزگەلی
وایان لەبەرامبەر خۆیاندا بینین كە
ئەگەر لەوان بەهێزتر نەبن ئەوا زۆر
الوازتریش نینو توانای ئەوەیان هەیە كە
وهاڵمی «نا» بە هەندێك لە بەرنامەو
سیاسەتەكانی مورسی بدەنەوە ،بە
تایبەت بە بوونی كەسایەتییە ناسراوو
بەرچاوەكانی وەك بەڕادیعیو عەمر
مووساو دەیان كەسایەتیی سیاسیو
كۆمەاڵیەتیو ئەدەبیو هونەریی دیكەو
پشتیوانیی هەزاران كەسی خەڵكی ئەو
واڵتە بێگومان ڕێبەریی تازە بەدەسەاڵت
گەیشتوو ناتوانێ ببێتە تاقە سوارەی
مەیدانو بە كەیفی خۆی بەرنامەو
سیاسەتەكانی جێبەجێ بكا.
دەسەاڵتو
لەسەر
ملمالنێ
ڕووبەڕووبوونەوەی نێوان حكوومەتی
تازە بەدەسەاڵتگەیشتوو و خەڵكی
ناڕازیو ،هەڵوێستو پالنی ئەرتەشی ئەو

کورتەیەک لە ژیانی مارگرێت تاچێر
لە ساڵی  1925لە گرانتهام لە نزیک شاری
لەندەنی ئینگلستان لەدایک بوو .لیسانسی
هونەری لە دانشگای ئاکسفۆرد وەرگرتو دواتر
لە دوو ڕشتەی شیمیو حوقووقدا درێژەی بە
خوێندن داو لە هەر دوو ڕشتەکەدا لیسانسی
وەرگرت .پاشان بە سەرپەرستیی گرووپی
خوێندکارانی ئەندامی حیزبی موحافیزەکار لە
دانشگای ئاکسفۆرد هەڵبژێردرا.
تاچێر لە ساڵی 1972دا لەگەڵ دێنیس تاچێر
یەکێک لە بەرپرسانی سەرمایەداریی سەنعەتی
نەوت ،ژیانی هاوبەشی پێک هێناو بوون بە
خاوەنی کچێکو دوو کوڕ .تاچێر ماوەیەک لە
دادگا کاری وەکالەتی دەکرد.
لە 1959دا بە نوێنەری مەجلیسی عەوامی
ئینگلیس هەڵبژێردراو لە دەوڵەتی حیزبی
موحافیزەکار لە ساڵی 1970دا بەرپرسایەتیی
وەزارەتی پەروەردەو فێرکردنی بەئەستۆوه
بوو.
ساڵی  1975بە ڕێبەری حیزبی موحافیزەکار
هەڵبژێردرا .ئەوە یەکەمین جار بوو لە
مێژووی ئینگلستاندا ژنێک دەبووه ڕێبەری
حیزبێکی سیاسیی گەورەی ئەو واڵتە.
لە سێیەمی مانگی مای  1979کە
موحافیزەکارەکان لە هەڵبژاردنی پارلمانیدا
سەرکەوتن ،تاچێر بە سەرۆکوەزیری
ئینگلستان هەڵبژێردرا.
تاچێر بۆ جاری دووهەم لە 9ی ژوئەنی
1983و بۆ جاری سێهەم لە 11ی ژوئەنی 1987
لە پۆستی سەرۆک وەزیریدا مایەوە.
تاچێر هەمووکات هاوپەیمانو پشتیوانی
سیاسەتەکانی ئەمریکا لە ئورووپا بووە.
هەر لە چوارچێوەی ئەم ڕوانینەیدا بووە،
یەکیەتیی دراویی ئورووپا یان پەیماننامەی
یەکەتیی ئورووپای بێسنوور ،لەگەڵ
سیاسەتو کارشکێنیی دەوڵەتی تاچێر بەروروو
بۆتەوە.
ناوبراو پاش  11ساڵ سەرۆک وەزیری و 15
ساڵ رێبەریی حیزبی موحافیزەکار لە 22ی
نوامبری  1990دا لە پۆستی سەرۆکوەزیری
کشایهوه ،بەاڵم چەند ساڵێک وەک نوێنەری
حیزبی موحافیزەکار لە پارلماندا درێژەی بە
تێکۆشانی سیاسیی خۆی دا.
تاچێر ئاوریلی  2013،بە هۆی پیریو
نەخۆشی ماالوایی لە ژیان کرد.

واڵتە وەك هێزێكی كاریگەرو شوێندانەر
لە بابەتە چارەنووسسازەكاندا ،تەنیا
لە چوارچێوەی شەڕی دەسەاڵتدا خۆی
نابینێتەوە ،بەڵكوو بە ڕوونی ملمالنێیەكی
هزریو ئایدۆلۆژییش لەنێوان دوو بەرەی
جیاواز لە یەكتردا دەبینین .ئیخوان
موسلمینو ئیسالمگەراكان لەگەڵ ئەوەی
كە بە دەنگی لەسەدا 60ی خەڵكی
ئەو واڵتە پشت ئەستوورن ،بەاڵم بە
سەرنجدان بەوەی كە بەرەی ڕزگاریی
نەتەوەیی نزیك بە لەسەدا 40ی خەڵكی
ئەو واڵتەی لەگەڵە ،وادێتە بەرچاو كە
ڕووبەڕووبوونەوەی نێوان بەرەی ڕزگاریی
نەتەوەییو ئیخوان موسلمین ڕۆژ لەدوای
ڕۆژ زیاتر تەشەنە دەستێنێو ئەم دۆخە
بۆتە هۆی ئەوە كە لەنێو كۆمەڵگەی
میسردا دوو ڕەوتی ئیسالمگەراو سێكۆالر
بەئاشكرا بەدیار بكەون.
خاڵێكی دیكە كە پێویستە
بە وردبینیو دووربینییەوە باسی بكرێ
ئەوەیە كە ملمالنێو ڕووبەڕووبوونەوەی
نێو گۆڕەپانی میسر هەندێكجار شێوازی
شەڕێكی ئایینی بەخۆوە دەگرێ كە
ئەگەر زیاتر تەشەنە بستێنێ ،خاكو
خەڵكی ئەم واڵتە تووشی مەترسییەكی
گەورە دەكاتەوە .ئەگەرچی شتەكە
نەبۆتە دیاردەو تەنیا جاروبار ڕوو
دەدا ،بەاڵم هەر لەم چەند مانگی
دواییدا چەند جارێك لە ڕاگەیەنەكان
بینەرو بیسەری شەڕو پێكهەڵپڕژانی
پێڕەوانو الیەنگرانی ئایینو مەزهەبە
جۆراوجۆرەكان بووین .شەڕی نێوان
موسوڵمانو مەسیحیو قیبتییەكان
نموونەیەك لەو شەڕە ئایینییانەن.
مەترسیی ئەم بەربەرەكانیو ممالنێیانە
كاتێك زیاتر دەردەكەوێو دواهاتو

دەب 
ێ
مەترسیدارتری
دەرەنجامی
كە واڵتانی خاوەن ئایینی مەسیحی
لەالیەكو حیزبو گرووپو واڵتەكانی
هەڵگری ئایینی ئیسالمییش لەالیەكی
دیكەوە هەر یەكێكیان بە بیانووی
پشتیوانی لە الیەنێك دەست لە كاروباری
نێوخۆی میسر وەربدەن ،ئەگینا ئەم
ڕووبەڕووبوونەوانە بەم ڕێژەیە لە زۆر
واڵتدا بەرچاو دەكەون.
هەروەك پێشتر ئاماژەی پێكرا،
ملمالنێی جیاوازییەكان لە میسردا
پێشینەیەكی دورودرێژی هەیەو دوای
ڕاپەڕینی خەڵكی ئەم واڵتە زیاتر بەرچاو
دەكەوێ بەاڵم ئەوەی شایانی باسكردنە
دەوڵەتی تازە بەدەسەاڵت گەیشتوو و
ئیسالمگەرای میسر نەیتوانیوە لە ماوەی
دوو ساڵی ڕابردوودا هەنگاوێكی بنەڕەتی
لەپێناو ڕێكخستنی بارودۆخی سیاسیو
باشتركردنی ڕەوشی كۆمەاڵیەتیو
باری ژیانو گوزەرانی خەڵكی ئەو
خۆپێشاندانو
هەڵێنێتەوە.
واڵتە
ناڕەزایەتییەكانی خەڵك لە قاهیرەو چەند
شاری دیكەو ڕاپۆرتەكانی ڕاگەیەنەكان
لەسەر باری كۆمەاڵیەتیو ئابووریی ئەو
واڵتە سەلمێنەری ئەو ڕاستییەن كە
میسری خاوەن شارستانیەتی كۆنو
مێژووی هەزاران ساڵە بە ڕەوشێكی
زۆر ناخۆشدا تێدەپەڕێ كە بێگومان
تەنیا هاوهەڵوێستیی هێزو الیەنە
جۆراوجۆرەكانی میسرو پێشخستنو
نەتەوەییو
گوتاری
سەرخستنی
پێكهێنانی دەوڵەتێكی یەكگرتوو كە
بتوانێ هەموو ڕەنگەكان لەخۆیدا كۆ
بكاتەوە ،دەتوانێ میسر لە گەرداوی
قەیرانو پشێوی ڕزگار بكا.
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تهها رهحیمی :ئایا ئهمریکا ئیزن دهدا ئێرانیش وهک کۆریای باکوور
گرنگترین ناوچهی خاوهنوزهی جیهان ئاڵۆز بکا ،یان ئهوهی پهندی ل ه
کۆریا وهرگرتوهو جیهانو به تایبهت ڕۆژههاڵتی ناڤین شاهیدی ئامادهباشی
مووشهکه ناوکیو بۆمبه ئهتومییهکان نابێ؟

سیاسی

ئاگری باڵهکی :لە کوردستان هیچ کارگەیەکی گەورەی بەرهەمهێنان
نیە ،ئەگەر چاوێکی خێرا بە سەر نەخشەی ئێراندا بخشێنن دەبینن کە
زۆربەی کارگهکانی بەرهەمهێنانو هەروەها بناغەکانی ئابووری لە ئێران
لە سێگۆشەیەکی فارسنیشنی  ناوەندی ئێران کۆبۆتەوەو هیچ کارگەیەکی
گەورەو بەرهەمهێن ناکەوێتە درەوەی ئەم سێگۆشەیەوە.

گهمهی دیپلۆماسی بێ ئاکامی بهرنامهی ناوکی

تەها رەحیمی
زیاتر له دهساڵه کۆماری ئیسالمی ل ه
چوارچێوهی وتووێژو کۆبوونهوه دهگهڵ
واڵتانی گرووپی  1+5دا خهریکی به
الڕێدابردنی ویستو داخوازی کۆمهڵگهی
نێونهتهوهیی له سهر ڕهواندنهوهی
نیگهرانییهکانی پێوهندیدار به کهیسه
گوماناوییه ئهتۆمییهکهیهتی .سێ
دهور وتوێژ له بنکهی ڕێخکراوی نهتهوه
یهکگرتووهکان له ماوهی سااڵنی  1386تا
1389دا ،ئیستانبولی یهکو دوو له ماوهی
ڕێبهندانی  1389تا خاکهلێوهی 1391دا،
کۆبوونهوهی بهغدا ،کۆبوونهوهی مۆسکۆو
کۆبوونهوهی ئاڵمائاتی یهکو ئاڵمائاتیی
دوو ،کۆمهڵه وتووێژو کۆبوونهوهیهکن که
ههر کام له الیهنهکان به بیروبۆچوونو
ڕوانگهو مهبهستی جیاوازو دوور له
یهکهوه لهم ماوهیهدا بهشداریان
بوون .کۆماری ئیسالمی له الیهک به
مهبهستی کاتکڕین بۆ پهرهپێدانی
دامهزراوه ناوکییهکهیو دابینکردنی
پێویستییهکانی بهرههمهێنانی چهکی

ناوکی درێژه به کۆبوونهوهکان دهدا،
له الیهکی دیکهش بۆ ههڵفریواندنی
کۆمهڵگهی جیهانیو نیشاندانی ڕووماو
ڕوخسارێکی سازشکارانهو ڕهواندنهوهی
گومانو ت همومژهکانی سهر چاالکییه
ناوکییهکانیو درێژکردنهوهی ههرچی
زیاتری ئهم پرۆسه دیپلۆماسییه
بێئاکامه ههرجارهو به بهرنامهو
پرۆژهیهکی نوێوه بهشداری وتووێژهکان
دهبێو کورد وتهنی بۆ ئهوهی کاتهکهی
له کیس نهچێ له ههر کوێ پسا ،ههر
لهوێ گرێی دهداتهوه.
گرووپی  1+5یش بۆ ئهوهی پاساوی
زیاتری بۆ گهمارۆکانی سهر کۆماری
ئیسالمی ههبێو ههروهها زیاتر
ڕوومایهکی نهگونجاو له ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمی نیشانی جیهان بدا ئهم گهمه
دیپلۆماسییه دهکا .بهاڵم ئایا ئهم گهمهیه
به کوێ دهگاو تاقهتو تهحهممولی
دنیای ڕۆژئاواو به تایبهتی ئهمریکا
چهنده دهبێ که السارێکی دیکهی وهک
کۆریای باکوور قبووڵ بکهن؟ یان ئایا
دامودهزگه سیخۆریو زانیارییهکانی
واڵتانی ڕۆژاوا ئهونده بههێزن که ئاگایان
له تۆڕی زانیاریو بهڕێوهبهرانی پرۆژه
ناوکییهکانی کۆماری ئیسالمی ههبێ که
بهمجۆره کاتی پێدهبهخشن؟

نوێنهرانی
کۆبوونهوهی
دوایین
خامنهییو گرووپی  1+5رێکهوتی  16و
 17ی خاكهلێوهی  1392له ئاڵمائاتیی
قهزاقستان به بێ هیچ ئاکامێکی ڕوونو
چاوهڕوانکراو کۆتایی هاتو تهنانهت
کاتو شوێنی کۆبوونهوهی داهاتووش
باس نهکرا .کاترین ئهشتۆن دوای
تهواوبوونی کۆبوونهوهک ه رایگهیاند
هێشتا دهگهڵ ئێرانییهکان لێک دوورین،
ههر ئهم وتهیه بهسه که بڵێین ئهم
گهڕهی کۆبوونهوهکان لهم قۆناخهدا
که گرژیو ئاڵۆزیی کۆریا به لووتکه
گهیشتوهو شهڕی نێوخۆی سووریهش
درێژهی ههیه شکستێکی جیددیی دیکه بۆ
جیهان له سهردهمێکدایه که وهک جان
کێری وهزیری دهرهوهی ئهمریکا له چین
گوتی :سهردهمێکی قهیراناویی ئاڵۆزه.
بهاڵم درێژهکێشانی ئهم کۆبوونهوانهو
بێئاکامبوونیان زهرهرو زیانێکی کهمی بۆ
ئێران به دواوه نهبووه.
ئهمریکاو واڵتانی ڕۆژئاوا دهگهڵ
سووربوونی ڕێژیم له سهر بهرنامه
ناوکییهکانیو پهرهپێدانی دامهزراوهی
ناوکیو گوێنهدانو گوێنهبزووتنی به
داوای کۆمهڵگهی جیهانی ،کۆمهڵه
گهمارۆیهکیان خستۆته سهر ئێران که
سااڵنه به سهدان میلیارد دۆالر زیان له

ئێران دهدا .که له دوایین کۆبوونهوهی
ئاڵمائاتییشدا داوای ئێران ههڵگرتنی
قهدهخهی فرۆشی نهوتو زێڕ به ئێران
بوو .بهاڵم نوێنهرانی گرووپی  1+5داوای
داخستنی سایتی پیتاندنی فێردۆسو
دابهستنی کامێرای کۆنتڕۆڵ له ڕێگهی
دوورهوه لهم سایتهو گۆڕینی سهد
کیلۆگڕهم لهو ئۆرانیومه  %20پیتاندراوه
بۆ ئۆکسیئۆرانیوم بوو .ههتا ئهمڕۆش
ئێران ئیددیعای ئاشتیخوازانهبوونی
بهرنامه ناوکییهکانی دهکاو ئهم بابهتهش
به مافی سهلمێندراوی خۆی دهزانێو
به فڕوفیشاڵێکی زۆرهوه له نێوخۆی
واڵت پهره به هزری خاوهنداربوونی
وزهی ناوکی دهدا ،که دیاره مهبهستی
زیاتری لهو کارهش ههیه .بهاڵم پرسیار
ئهوهیه که له حاڵێکدا ئێران به توندی
بهرگری له ئاشتیخوازانهبوونی بهرنامه
ناوکییهکانی دهکاو ههوڵی ڕهواندنهوهی
گومانهکان دهدا بۆچی ئهحمهدینیژاد
سهرکۆماری ئێران ڕۆژی سێشهممه 20ی
خاکهلێوه واته سێ رۆژ دوای کۆتایی
بێئاکامی کۆبوونهوهی ئاڵمائاتیی دوو ،له
رۆژی به ناوتهکنۆلۆژیی ناوکیدا فهرمانی
دهستبهکاربوونی کانگهی ئۆرانیۆمی
ساغهندو کارگهی بهرههمهێنانی کێکی
زهردی دهرکرد .که کرانهوهی ئهم دوو

پرۆژهیه دوای شکستی ئاڵمائاتیی دوو،
ئاڵۆزیو درێژهی دانوستانهکانی ل ه
داهاتوویهکی نزیکداو هیوای چارهسهرو
رێککهوتنی نێوان دوو الیهن کهمتر
دهکاتهوهو نهک نیازپاکیی ئێران
دهرناخا ،بهڵکوو ئهم کهیسه گوماناویتر
دهکا .چونکه دهگهڵ دهسپێکی ئهم
پرۆژانه توانایی ئێران له بهرههمهێنانی
ماددهی خاوی پێویستی پیتاندنی بهرز
دهبێتهوه .ئهو بهرده ئۆرانیۆمهی له
کانگهی ساغهند دهردههێنرێ له کارگهی
«شههید رهزایینیژاد» دهکرێته کێک
ئۆکسیدی ئۆرانیۆم یان کێکی زهرد.
ئهمه له حاڵێکدایه که واڵتانی
گرووپی  1+5زۆر لهمێژه خوازیاری
ڕاگرتنی پیتاندنی  %20ی ئۆرانیۆم
له خاکی ئێراندانو دهیانهوێ کۆماری
ئیسالمی سووتهمهنیو ماددهی پێویست
بۆ وهگهڕخستنی بنکه ناوکییهکانی به
پێی بهرنامه له دهرهوه وهرگرێ .دوای
ئهمهش ،ئاشکرابوونی کارگهیهگ له
ئهڵمان که گریمانه دهکرێ هاوکاریی
دهزگهکانی پێوهندیدار به دامهزراوه
ئهوهندهی
کردبێ،
ناوکییهکانی
دیکه بیروبۆچوونهکانی سهبارهت به
ئاشتیخوازنهبوونی بهرنامهی ناوکیی
ئێران لێڵتر کرد .له کۆبوونهوهی گرووپی

 8دا له لهندهن ،ویلیام هیگ وهزیری
دهرهوهی بریتانیا وێڕای به داخبوون له
بێئاکامیی کۆبوونهوهی ئاڵمائاتیی دوو،
ئێرانی دڵنیا کردهوه که ئێران ئهوهندهی
کات له بهردهستدا نیهو کۆبوونهوهو
وتوێژ ههتاههتایی نیه .ههروهها هیگ
داواشی له ئێران کرد که ڕێگه به ئهحمهد
شههید رێپۆرتێری مافی مرۆڤی رێکخراوی
نهتهوه یهکگرتووهکان بدا که سهردانی
ئێران بکا .پاشان هیگ دهگهڵ ئهوهی
ئۆلتیماتۆمی دا به ئێران ،رایگهیاند
ئێران تا شهش مانگ دوای ههڵبژاردنی
خولی یازدهیهمی سهرکۆماری کاتی
ههیه .ئۆلتیماتۆمێک که دیاره زۆرجار
دراوهو هیچیشی له پرسهکه نهگۆڕێوه.
چونکه ئهوه سهرکۆمار نیه دهسهاڵتی
ڕاستهقینهی له کاروباری کهیسی
ناوکیدا ههیه بهڵکوو زۆربهی ههره زۆری
کاروبارهکانی دیکهش راستهوخۆ له الیهن
ویالیهتی فهقیههوه بڕیاریان له سهر
دهدرێ.
ئایا ئهمریکا ئیزن دهدا ئێرانیش
وهک کۆریای باکوور گرنگترین ناوچهی
خاوهنوزهی جیهان ئاڵۆز بکا ،یان ئهوهی
پهندی له کۆریا وهرگرتوهو جیهانو به
تایبهت ڕۆژههاڵتی ناڤین شاهیدی
ئامادهباشی مووشهکه ناوکیو بۆمبه
ئهتومییهکان نابێ؟

چەوساندنەوەی بەبەرنامە لە ڕۆژههاڵتی کوردستان
چاوخشاندنێکی بابەتیانە بە ئامارو زانیارییەکان
ئاگری باڵهکی
بە چاوخشاندنێکی سەرپێیی بە
بنەماكانی پێشکەوتن لە ناوچەکانی
کوردستاندا (پارێزگاکانی ورمێ ،سنه،
کرماشان ،ئیالم) ،دەبینین کە ئەو ناوچانە
هەمیشە لە دەرەوهی بەرنامەی ئابووریی
رێژیمەکانی ئێران بوونو هەمیشە ناوچە
کوردنشینەکان وهک ناوچەی پله دوو و
سێ چاویان لێکراوە ،ئەوە لە حاڵێکدایە
که رۆژههاڵتی کوردستان بە بوونی
کانگاو داهاتی ژێر زەویو هەروەها
کشتوکاڵو ئاژهڵداری بەناوبانگە بەاڵم
لەگەڵ ئەوەشدا هەمیشە لە بەرنامەی
پێشکەوتنی ئێراندا لە پهراوێزی
بەرنامەدا بووهو هیچ کات بەپێی
پێویست کار بۆ ئەم پارێزگایانە نەکراوە.
ئەو دواکەوتنە لە بنەماکانی پێشکەوتنو
پێڕاگەیشتن لە هەندێک لە پارێزگاکان
وەک سنهو ئیالم بە ئەندازەیەکە کە لە
ئێراندا لە دواکەوتووترین پارێزگاکان
دێنە ئەژمار .لێرهدا هەوڵ دەدەین کە
هەندێک نموونە لەبارەی دواکەوتوویی
ناوچە کوردنشینەکان لە بواری ئابووریو
گهشهسهندندا باس بکەینو هەروەها
تیشک دەخەینە سەر ئەو کێشانەی
بەهۆی خەراپیی بواری ئابوورییهوه
کوردنشینەکانی
ناوچە
تووشی
کوردستانی ئێران بوون.
کار لە کوردستان
لە کارگاکانی پیشەسازیی ئێران
لە ساڵی ١٣٨٦دا بەشی ناوچە
کوردنشینەکان تەنیا  %٤.٦بووە،لەو
چوار پارێزگا کوردنشینە تەنیا ٣٤٤٦٧
کەس لەو کارگایانەدا کە لە  ١٠کەس
زیاتر کاریان لێکردوه خەریکی کار بوون،
ئەو ژمارەیە تەنها  % ٣.١لە کارگەرەکانی
ئێران پێک دەهێنێ .
بەپێی لێکۆلینەوەیەک که ساڵی ١٣٨٧
لە پارێزگاکانی (ورمێ ،سنه ،کرماشان
و ئیالم) ئەنجام دراوە لەو رێژەیە کە
دەتوانن کار بکەن لەو چوار پارێزگایەدا
نزیک بە  ٣٧٤٠٠٠کەس بێکارن! بە پێی
ئاماری ناوەندە رەسمییەکان لە ساڵی

 ١٣٨٧دا رێژەی بێکاری لە گرووپی
تەمەنیی  ١٥تا  ٢٩ساڵ لە پارێزگای
ورمێ  ، %١٦.٧پارێزگای سنه ٢٣.٦%
 ،لە پارێزگای کرماشان  % ٢٥،٥و لە
پارێزگای ئیالم  %٣٠بووە .هەروەها
ئەم رێژەیە لە ساڵی ١٣٩٠دا نەک
کەمی نەکردوە بەڵکوو زیادیشی
کردوە .هۆکاری چیە ئەو ڕێژانە ئاوا
بە خێرایی بەرز دەبنەوە؟ هۆکار زۆرن
لەوانە کارو کردەوەکانی حکوومەتەکانی
زاڵ بەسەر ئێران دایه ،حکوومەتی
ناوەندی بەشێوەیەکی بەرنامەبۆدارێژراو
لەبەرامبەر کوردەکان دا کار دەکا ،
بۆ نموونە دانەمەزراندنی کوردەکان لە
ئێدارەحکوومەتییهکان یان ڕێکخراوو
بنیادەکان یاخود ناوەندەکانی خوێندنو
تەندروستیو لە بەرامبەردا کەسانێک
کە خەڵکی ئەو ناوچانە نین لە ناوەندی
ئێرانەوە دەهێنرێن بۆ بەڕێوەبردنی ئەو
کارانەو پڕکردنەوەی شوێنەبەتاڵەکان لە
ناوچە کوردنشینەکان.
ڕێژەی بێکاری لە کوردستان
بەردەوام بهرز دهبێتهوه چونکە ڕێژەی
کارو دامەزراندن یهکسان نیە بە ڕێژەی
گەشەی حەشیمەت ،هەروەها ئەو ئاماره
کە حکوومەتی ناوەندی دەربارەی رێژەی
بێکاری لەناوچە کوردنشینەکان باڵوی
دەکاتەوە ناڕاسته!
لە کوردستان هیچ کارگەیەکی
گەورەی بەرهەمهێنان نیە ،ئەگەر
چاوێکی خێرا بە سەر نەخشەی ئێراندا
بخشێنن دەبینن کە زۆربەی کارگهکانی
بەرهەمهێنانو هەروەها بناغەکانی
ئابووری لە ئێران لە سێگۆشەیەکی
فارسنیشنی ناوەندی ئێران کۆبۆتەوەو
هیچ کارگەیەکی گەورەو بەرهەمهێن
ناکەوێتە درەوەی ئەم سێگۆشەیەوە.
ئەو بەرنامەیهی حکوومەتی ناوەندی
بەرنامەبۆدارێژراوەو
بەشێوەیهک
حکوومەت دوای حکوومەت لە ناوچە
کوردنشینەکان دووبارە بۆتەوە .لە
زۆربەی بنەماڵەکان لەو  ٤پارێزگایە
تەنها یەک کەس کار دەکاو چەند کەسی
بێکار لە سەر داهاتی ئەو دەژین .ئەمە
وای کردوە کە کێشە کۆمەاڵیەتییەکان
زیاتر سەر هەڵبدەن .تەاڵق ،ئیعتیاد
بەمادە هۆشبەرەکان ،قاچاغی کەلو

پەلو بێکاری ،وای کردوە کە کێشەو
ئاژاوە زیاد بکا .هەر بۆیە خەڵکێکی زۆر
بە هۆی بوونی کێشەوە ڕێگایان کەوتۆتە
زیندانەکان .بێکاری وای لە خەڵک کردوە
کە بۆ پەیدا کردنی پارووهنانێک بۆ ژیانی
خۆیانو بنەماڵەکانیان پهنا بۆ کاری
پڕمهترسییش بهرن .بۆیە زۆر لەوانە لە
کاتی ئێستادا خەریکی کۆڵبەریو کاری
قاچاغی کەلو پەل لە سەر سنوورەکانی
رۆژئاوای ئێرانن ،لەگەڵ ئەوەش دا رێژەی
مندااڵنی کرێکار زیادی کردوەو زۆربەیان
وازیان خوێندن هێناوهو روویان کردۆتە
ناوەندەکانی کار چونکە ژمارەیەکی زۆر
لەوانەی خوێندنیان تەواو کردوە ،کاریان
دهست ناکهوێ.
کارگەکان له کوردستان
بە چاولێکردنێکی نەخشەی ئابووریی
ئێران دەتوانین تێبینیی چەند خاڵ بکەین.
یەکەم :هەموو کارگەو ناوەندەکانی
بەرهەمهێنان لە ئیراندا کەوتوونەتە
سێگۆشەیەکی فارسنشینو سەری
سێگۆشەکە لە تارانو الکانی دیکه لە
شیرازو ئیسفهانە ،ئەمە بە کردهوه وای
کردوە کە زۆر له ناوچەکانی دیکهی ئێران
لە بوونی کارگەو ناوەندی بەرهەمهێنان
بێ بەش بن .ئەمە لەحالێکدایە کە
کەرەستە سەرەتایییەکانی ئەم کارگانە
لە ناوچەکانی دەرەوەی ناوچەی
فارسنشینهوه دێنو لە کارگەکانی
ناوەندی ئێراندا کەرەستە خاوەکانی
ناوچە کوردنشینەکان دەکرێن بە کااڵو
خێرو داهاتەکەی بۆ گیرفانی حکوومەتی
ناوەندی دەبێو لە کاتی دابەشکردنی
داهاتی سەرانەشدا کوردەکان وەک پله
دوو حیسابیان بۆ دەکرێ .وەک نموونە
دەکرێ بەشی بەرهەمهێنانی شەکر لە
چەوەندەری قەند وەربگرینو لێرەدا
باسی بکەین ،بەپێی ئاماری ساڵی ١٣٨٥
پارێزگای ورمێ لە چاندنی چەوەندەری
قەنددا ،بە  ٢٩٦٥٠دۆنم کە دەکاتە
 %٢٢لەسەر ئاستی ئێران بە پلەی
دووەم دێوهەروەها پارێزگای کرماشان
به ١٣١٤٦دۆنم کە دەکاتە  %١١لەسەر
ئاستی ئێرانو پارێزگای ئیالم بە ٥٠٠
دۆنمو پارێزگای کوردستان بە  ١٢٠دۆنم
لە بەرهەمهێنانی چەوەندەری قەنددا

بەشدارن  ،ئەگەر چاو بەو ئامارانەدا
بخشێنین دەبیننین کە  %٣٨تا %٤٠
کە دەکاتە (  ١٦١٩٣٣٥تۆن) لە
چەوەندەری بەرهەمهاتوو لە ئێران لە
ناوچە کوردنشینەکان بەرهەم دێ ،ئەمە
لەحالێکدایە که کوردستان بەوهەموو
چەوەندەرەوە تەنیا یەک کارگەی
بەرهەمهێنانی قەندو شەکری لێیه ئەویش
کارگەی قەندی میاندواوە ،کە ئەویش لە
شارێکی ئازەری نشینەو هیچ پەیوەندیی
بە کوردەکانەوە نیە .لەم سااڵنەی
ڕابردوودا چەندین هەوڵ بۆ دروستکردنی
کارگەی شەکر لە پیرانشارو نەغەدە
دراوە کە بەهۆی ئەوەی حکوومەت
پشتیوانییەکی ئەوتۆی لێ نەکردوە ئەو
هەواڵنە ئەگەر جێ بەجێش کراون زۆر
الواز بوونو نەتوانراوە وەک کارگەیەکی
بەرهەمهێن چاوی لێبکرێ.
لە الیەکی دیکەوە ئەگەر چاو بە
ئاماری کانگاکانی ژێرزەویدا بخشێنین
دەبینین بۆ  ٥٦٢کانگای تۆمارکراو لە
الیەن حکوومەتی ناوەندییەوە لەم چوار
پارێزگایەدا تەنیا  ٣٧کارگهی حکوومەتی
ههیهو ئەوانی دیکه شەخسینو حکوومەت
خۆی بواردوە لە دروستکردنی کارگاو
کارخانە لە نزیک کانگاکانی ژێر زەوی لە
کوردستان ،خالێکی سهرنجڕاکێش ئهوهیە
کە لە کانگاکانی بەردی پارێزگای ورمێ
(مەهاباد) بەردی گرانیت دەردەهێنرێو
دەبرێ بۆ ئیسفەهان لەوێ ڕاستەو پاستە
دەکرێو دەنێردرێ بۆ دەرهوەی واڵتو
خێرو داهاتەکەی پارێزگا کوردنشینەکان
بۆ پارێزگاکانی ناوهندی ئێران دەبێ.
هەروەک لەسەروە باس کرا
بوونی بێکاریو هەروەها نەبوونی
بەرنامەیەکی پێویست بۆ پیشکەوتن
لە ناوچەکوردنشینەکان دەبنە هۆی
دروستبوونی زۆر کێشه کە گرینگرینیان
لێرەدا دێنینە بەر باس.
ساڵی  ١٣٨٧لە  ٤پارێزگای
کوردنشین نزیک بەیەک میلیۆن پەروەندە
(  ٩٦٩٦٩١پەروندە) لە الیەن دادگا
گشتییەکانو شوورای چارەسەری کێشە
کۆمەاڵیەتییەکان کاریان لەسەر کراوەو
کۆتایییان پێهێنراوە ،کە ئەو ئامارە
نیشاندەری ئەو راستییەیە کە ژیانی
دانیشتوانی ئەم ناوچانە پڕ لە کێشەو

نائارامییه کە زۆربەی هۆکارەکانی
ئەم پەروەندانە دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی
لەم ناوچانە کێشەگەلێکی بنچینەیی
هەن وەک الوازیی باری ئابووریی
بنەماڵەکانو نەبوونی شوێنی کارکردن بۆ
وەدەستهێنانی داهاتێک بۆ بنەماڵەکان،
که ئهمانه بوونە هۆی ڕووداو گەلێکی
نەخوازراو .
لەالیەکی دیکەوە ئەگەر چاو بە
ئاماری خۆکوژیدا بخشێنین ،دەبینین
کە لە ساڵی  ١٣٨٧دا نزیک بە ٣١70
هەوڵدان بۆ خۆکوژی (ژنو پیاو) لە
ئێران دا هەبووە  ،کە  ٦٢٢هەوڵیان لە
 ٤پارێزگای ( ورمێ ،سنه ،کرمانشان،
ئیالم) بووە ،یانی  %٢٠هەوڵدان بۆ
خۆکوشتن لە ناوچە کوردنشینەکان بووە،
کە لەو رێژەیە  %٤.٤لە پارێزگای ورمێ
بووە و  %٢.٧لە پارێزگای کوردستان و
 %٥لە پارێزگای کرماشان %٧.٩،تایبەت
بووە بە پارێزگای ئیالم .هەروەها لە ٩٧٣
هەوڵدان بۆ خۆکوژیی ژنانیش لە ئیران لە
ساڵی ١٣٨٧دا ٢٧٩ ،هەوڵی خۆکوژی لە
ناوچە کوردنشینەکان بووە کە دەکاتە
ڕێژەی  %٢٨.٦٧لەسەر ئاستی ئێران،
ڕێژەی خۆکوژی تەنیا لە پارێزگای ئیالم
 %١٣.٧بووە لە سەر ئاستی ئێران.
ئەگەر بەوردی سرنج بدەینە هۆکاری
ئەم خۆکوشتنانە دەبینین کە هۆکاری
زۆربەیان هەژاریو نەداریی بنەماڵەکان
بووە ،هۆکارێکی دیکهش ئەوەیە کە
ژنان بەهۆکاری کۆمەاڵیەتیو فەرهەنگی
ناتوانن لەدەرهوە کار بکەنو هەربۆیە بۆ
وەدەستهێنانی پێداویستییەکانیان چاو
لەدەستی پیاوانن.
نەبوونی کارو هەلی کارو هەروەها
ژیانی پڕ موشکیلە دەبنە هۆی ئەوەی لە
زۆربەی کاتدا چوارچێوەی بنەماڵە تێک
بچێ،کار بگاتە تەاڵقو جیابوونەوەی ژنو
مێرد لەیەکتری .هەربۆیە ساڵی ١٣٨٧
لەگەڵ ڕێژەیەکی بەرچاوی تەاڵق لە
ناوچە کوردنشینەکاندا ڕووبەڕوو دەبین
 ،لە پارێزگای ورمێ لە هەر ٣٩٨٧٤
هاوسەرگیری لە ساڵی  ١٣٨٧دا ٤٠٦٦
تەاڵق هەبووە کە ئەم رێژەیه  %٩.٨لە
کۆی هاوسەرگیرییەکانی ئەم پارێزگایە
پێک دێنێ .هەروەها لە پارێزگای ئیالم
لە ساڵی  ١٣٨٧دا  ٦٣٦٧هاوسەرگیری

ئەنجام دراوە کە لە بەرامبەردا ١١٠٦
تەاڵق هەبووە کە دەکاتە رێژەی %١٧.٤
رێژەی تەاڵق بەرامبەر بە هاوسەرگیری،
ئەم ئامارە لە زۆربەی شارەکانی ناوچە
کوردنشینەکان لە نێوان  %٢٤تا %٢٨
بووە ،لە پارێزگاکانی کوردستانو
کرماشان بە تەرتیب  % ١٨.٢و %١٧.٢
بووە .هەروەها ئەو رێژەیە لە دێهاتەکانی
مەهابادو سەقز مەریوان تا  %٢٤بووە
رێژەی هاوسەرگیری بەرامبەر بە تەاڵق.
ئاکام:
بە پێی ئەو ئامارو زانیارییانەی لە
سەروە باس کران بۆمان دەردەکەوێ
کە لە ناوچە کوردنشینەکان رێژیمە
دەسەاڵتدارەکان بەسەر ئێراندا نەک
هەوڵیان نەداوە بۆ ئەوەی کە باری
گوزەرانی خەڵک چاک بکرێ ،بەڵکوو
هەمیشە بە بەرنامەو میتۆدی جیاواز
ناوچە کوردنشینەکانیان لە پێشکەوتنی
دروستکردنی
هەروەها
ئابووریو
هەلی کار بێ بەش کردوە ،ئەم بێ
بەشکردنەش وای کردوە کە ببێتە هۆی
ئەوەی کە چەندین کێشەو دیاردەی
نەخوازراو لە کوردستاندا بێنە ئاراوە
کە چارەسەرکردنیان پێویستی بە کاتو
بەرنامەی تایبەت هەیەو بە مانهوهی
رێژیمە دیکتاتۆرەکان لە ئێراندا
جێبەجێکردنی بەرنامەی تۆکمە بۆ
ناوچە کوردنشینەکان کارێکی ئاستەمە.
سەرچاوەکان:
 ١ـ ناوەندی ئاماری ئێران،
نامیلکەی ئاماری بێکاران لە
ئێراندا
٢ـ کانگاکانی ژێر زەوی لە
ئیراندا ،لە باڵوکراوەکانی
«سازمان صنایع و معادن»
٣ـ ماڵپەری ناوەندی «انجمن
قندو شکر ایران» www.isfs.ir
٤ـ باڵوکراوەکانی «سازمان
کارو امور اجتماعی»
٥ـ تەاڵق لە ئێراندا لە نێوان
سااڵنی  ١٣٨٠تا ١٣٩٠
٦ـ ماڵپەری وێکیپێدیا
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ئەنجومەنە ئەدەبییەکانو(،رێنیسانسی)
فەرهەنگی لە رۆژهەاڵتی کوردستان
ژێرزەویی

عهلیرهزا لهیالخی
ئەگەر سەرهەڵدانی ئەدەبیو
فەرهەنگی لە رۆژهەاڵتی کوردستان بە
«رێنیسانسێک» قەبووڵ بکەین ،دەبێ
بۆ باشترناسینو لێکۆلینەوەی ئەم پرۆسە
فەرهەنگییە سەرەتا مێژووی ئەم رووداوە
هەرە گرینگە لە پێش چاو بگرین .لە
کوردستانی بن دەستی ئێراندا ،بە هۆی
سیستمی حکوومەتو نەبوونی دەوڵەتی
دیموکراتیکو دەسەاڵتی کوردی ،هیچ
کاتێک مەجالو مەودایەک بۆ کارو
چاالکیی فەرهەنگیو ئەدەبی بە تەواوی
نەڕەخساوە .بۆ ئەم خەسارە نیازێک بە
توێژینەوەی دوورودرێژی مێژووییو سیاسی
نیە ،بەڵکوو بە چاو خشاندنێک بەسەر
کارکردی دوو حکوومەتی خاوەندەسەاڵت
لە ئێران واتا حکوومەتی «پاشایەتی» و
«کۆماری ئیسالمی» ئەم ڕاستییەمان
بۆ دەردەکەوێ کە بەهۆی سیاسەتی
پەهلەوییەکانو
«شۆڤینیستی»ی
بیرۆکەی مەزهەبیی کۆماری ئیسالمی
هەردووکیان یەک لە یەک خراپتر بۆ
ئاسیمیلەکردنو لە نێوبردنی فەرهەنگو
کهلتووری نەتەوەکانی دیکە لە ئێران
وەکوو یەک هەوڵیان داوە.
لە رۆژهەاڵتی کوردستان ،نەک تەنیا
نووسین بە زمانی زگماکیو وشەی کوردی
بووهتە هێڵی سوور ،بەڵکوو هەرچەشنە
ئەدەبی،
فەرهەنگیو
تێکوشانێکی
تەنانەت بە زمانی فارسییش کە لەگەل
پێناسەو»هویت»ی نەتەوەیی گەالنی
دیکە بەتایبەت گەلی کورد پەیوەندیی
هەبێ ریگای لێگیراوەو ،قەدەغە کراوە.
دەیانەویست بەم سیاستە هەموو کەس
لە هەر نەتەوەیەک تەنیا خزمەت بە
سیاسهتو فەرهەنگی حاکمیەت بکا ،کە
ئاکامەکەشی دەبوو بە داماڵینی ئەوان لە
کهلتوورو پێناسەی نەتەوایەتییان.
هەر لەسەردەمی دەسەاڵتداریی رەزا
شای پەهلەوی هەتا دەیەی 70ی هەتاوی
ئەگەر لەبەر چاو بگرین ،دەتوانین بڵێین:
میلیتاریسمێکی سیاسی ،بەتەواوی
فەرهەنگو ئەدەبی کوردیی داگیر کردبوو.
هەتا دەیەی  70ئەوانەی ئاگادار بن دەزانن
ئەگەر کەسێک کتێب یان نووسراوەیەکی
بە زمانی کوردی بووایە ،بەتایبەت لە
شاعیرانی شۆڕشگێڕی کورد وەکوو
(قانع ،فایق بێکەسو هەژارو هێمن)..
دەبووا وەکوو چەکوچۆڵو کەرەسەیەکی

مەترسیدار لە ژێرخانو
خانووهکەیدا حەشاری بدایە.
بێشک بە هۆی سیاسەتی چەوتو
ناڕەوای دەسەاڵتی دیکتاتۆرەکان ئاستی
زانینو نووسین بە زمانی زگماکی
الوازو چرای پێناسەو(هویت)ی نەتەوە
بندەستهکان بەتایبەتی نەتەوەی کورد
لە خامۆشیی دابوو .خودی ئەم شێوە
حکوومەتە وای کرد کە هێندێک لە گەالنی
بندەست وەکوو کورد بەتایبەتی لە سااڵنی
 57بەمالوە بۆ سڕینەوەی ئاسەواری
نالەباری دیکتاتۆری بە ناچاری چەکی
خەباتێکی سەختو چەکداری دەست
بدهنێ.
لەسااڵنی 70ی هەتاویدا کە خەباتی

رۆژهەاڵتی
حیزبەکانی
چەکدارانهی
کوردستان بە هۆی هەلومەرجێک کە
ناوچەکەی گرتەوە ،ئاستو جێگەی
خۆی دا بە چاالکیی مەدەنیو فکریو
فەرهەنگیو هەروەها کۆماری ئیسالمیی
ئێران بۆ مانەوەی خۆی کەشو
هەوایەکی کراوەترو ڕۆاڵەتێکی ئاوهاڵتری
لەخۆی نیشان دا لە ژیر ناوی دەوڵەتی
چاکسازی کە هەر لە یەکەم رۆژانی ئەو
سەردەمەدا ،جەماوەری وەزاڵەهاتووی
کوردستان بەتایبەت الوانو بەگشتی
ئەدەبو فەرهەنگ دۆستان هەرکەس بە
پێی توانای کار و فکری خۆی کەوتنە
چاالکیو تێکوشانی بەرینو بەرباڵو کە
یەکەم شوێنی یەکتر ناسینو یەکگرتنیان،
ئەنجومەنە ئەدەبییەکان بوو .لەماوەیەکی
کورتداو سەرەڕای کەموکووڕییەکان،
بۆ سڕینەوەی دواکەوتوویی فەرهەنگیو
پێشگیری لە ئاسیمیلەبوونو بۆ

بووژانەوەی هەستی نەتەوایەتی ،رۆڵێکی
بەرچاویان گێڕاو ئێستاش هەر درێژەی
هەیە .ئەگەر چی بزووتنەوەی فەرهەنگیو
ئەدەبی رۆژهەاڵتی کوردستان لە ئاڵۆگۆڕە
سیاسیو فەرهەنگییەکانی باشووری
کوردستان تا ڕادەیەک کاریگەری وەرگرت،
بەاڵم جێگەو پێگەی ئەنجومەنەکان
لەم بارەیهوە بەرچاوترو کاریگەرتر
بوو ،کە تەنیا وەکوو مەحیفلو کۆرێک
بۆ شێعرخویندنەوە نەمانەوە ،بەڵکوو
سەرەڕای چاوەدێریی بەرپرسانی ئیرشاد
«حراست»ی زانکۆکان ،بوێرانە وەکوو
رێکخراوەیەکی فەرهەنگی دەستیان
دایە چاالکیی هەمەالیەنەی فەرهەنگیو
ئەدەبی کە بەکورتی ئاماژەی پێدەکەین:

پێک هێنانی جێگەوشوێنێ بۆنووسەران،
شاعیران،
کۆبوونەوەی
توێژەرانو هۆگرانی فەرهەنگو ئەدەب ،بە
مەبەستی ئاڵۆگۆڕکردنی بیروڕاو نواندنی
چاالکی بۆ خزمەت بە زمانی زگماکی نەتەو
.
ەکەمان،
کەڵکوەرگرتن لە زانستو ئەزموونیمامۆستایان ،لە بوارە جۆراوجۆرەکانی
ئەدەبیدا ،بەمەبەستی فێرکردنو ڕاهێنانو
پێگەیاندنی الوان،
پێکهێنانی ناوەندێکی بڕواپێکراو،بۆ هاندانی خاوەن هەستەکانو
قەڵەمبەدەستان بۆ گەشەکردنی فەرهەنگو
ئەدەبو زمانی کوردی،
گۆڤارو
وباڵوکردنەوەی
چاپباڵوکراوەی نێوخۆیی وەکوو (تاڤگە،
ڕەوت ،پەیڤ ،زایەڵە ،بەرهەم ،ڕچەو..
هتد )..بەمەبەستی لەچاپدانی بەرهەمی

پەرەپێدانی
ئەنجومەنو
کوردی،
رۆژنامەگەریی

ئەندامانی
چاپەمەنیو
.
باشترینو بە کەڵکترین چاالکیی
ئەنجومەنەکان کە جێگەی باسە،
بەڕێوەبردنی خولی فێرکردنی زمانی کوردی
بوو کە لە سەرجەم شارە گەورەکانی
رۆژهەاڵتی کوردستان هەتا شارۆچکەو
گوندەکان بە باشترین شێوە بەڕێوە
چوو .لەهەر دەورەیەکدا ژمارەیەکی زۆر
لە هۆگران بەتایبەت الوانو مێرمندااڵن
بەشدارو پەروەردە بوون .ئەگەرچی
کاربەدەستانی ڕێژیمو نەیارانی گەل
زۆرجار کۆسپو بەربەستیان دەخستەسەر
ڕێی مامۆستایانی فێرکردنی زمانی کوردیو
بەشدارن ،بەاڵم لێهاتووییو شێلگێریی
ئەدەبدۆستان بەڕاستی حاکمییەتی
سەرکوتکەری بەزاند ،تا ڕادەیەک کە لە
هاوینی ساڵی 79دا کە بە(هاوینی زێڕین)
ناوبانگی دەرکرد ،بۆ نموونە لە شاری
سنە نزیک بە سێ هەزار کەس لە کالسی
فێربوونی زمانی کوردیدا بەشدار بوون.
هەروەها بۆ ئەم مەبەستە لە مەهاباد
بنکەی سۆما دامەزراو ئەم رێنیسانسە
پەلی هاویشتە شارەکانی دیکەیش وەکوو،
مەریوان ،دێوالن ،ڕوانسەر ،قوروە،
جوانرۆو تەنانەت لە زانکۆکانی شاری
کرماشانو هەمەدانیش خێوەتی فێرکردنی
زمانی کوردی دامەزرا .ئەو پرۆسەیە لەگەڵ
پێشوازیی زۆر ،بوو بە مایەی خۆشحاڵیی
خەباتکارانی کوردو هەموو حیزبەکانی
رۆژهەاڵتی کوردستان بەتایبەتی حیزبی
دێموکراتی کوردستان.
بەداخەوە ئەم ڕهوتە زۆری نەخایاندو
زۆربەی ئەندامانی ئەنجومەنەکان بە
تایبەتی لە دەورانی هاتنەسەرکاری
ئەحمەدینەژاد دەسبەسەرکرانو کەوتنە
بەر هەڕهشەو توندوتیژیی دامودەزگا
ئەنجومەنەکانیش
ئەمنیهتییەکانو
هەڵوەشانەوە .دیارە دەسەاڵتدارانی
کۆماری ئیسالمی بە تەواوی نەیانتوانی
مهشخهڵی ئاگری بزاڤی فەرهەنگی،
ئەدەبی بکووژێننەوە ،چونکە زۆربەی
ئەوانەی پەروەردەی ئەنجومەنەکانی
نێوخۆ بوون بەشێوەی جۆراوجۆر
درێژەیان بە خەباتەکەیا ن داوە .بەمەش
دەکرێ داهاتووێکی پرشنگداری ئەدەبی،
فەرهەنگیو سیاسی بۆ کوردستان بەدی
بکرێ کە دەبێ ئەندامانو بەرێوەبەرانی
ئەنجومەنەکان بەم ئاکامە شانازی بکەن.

دایكیشم بارانی پهڵهدان
من ناوم خهونه

من بهردی ناو النكهی شاخێ بووم

خهڵكی واڵتی ئهفسوونم

دایكیشم نیشتمان

باوكم شاخهو

من كرمی ئاوریشمی قوزاخهی بههره بووم

دایكم تهمه

دایكیشم دهرهختی بركو ژان

من له ساڵێكی مانگ كوژراوو ،له مانگێكی ههفته كوژراوو

من جهستهی مهلێكی سپی بووم

له رۆژێكی سهعات كوژراودا

دایكیشم ئاسمانی وهك قهتران

دوای شهوێكی پشت كۆماوهی ههوراز بەكۆڵ

من خهو بوومو دایكم سهرم

بهرهبهیانێكی زامدار

من كهروێشكو ئهو نزار بوو

له شهفهقێكی كهسكهوه

من جۆالنهو ئهو لقی دار

وهك گزنگێكی خوێناوی كهوتمه خوارێو

من ههناسهو دایكم سنگ بوو

داگیرسامو بووم به مومێك

ئهو قهفهزو من كهوهكهی

گڕ به ملو

من چیڕۆك و ئهو شهوهكهی.

بووم به پرسێك
دهم به هاوار...
من كێڵگهی گهنمو جۆی شێعر بووم

شاهۆ لە تیکاب

هەڵەچێنی
پسپۆڕی زانستی مرۆڤخواردن!
خەڵکی ئەم دەوروزەمانە ،زۆر
حەزیان لە زانستە .زۆر کەسی وا هەن
زانیارییەکی گشتی وەدەست دێننو لە
هەر زانستەی وەک کورد دەڵێ« ،بەشی
خۆیان فێردەبن» .ئهمن لەگەڵ ئەم بەشەی
خۆمو هی هەموو الیەکدا کێشەم هەیە.
ئهتۆ بڵێی مێشکی مرۆڤیش وەک زگو
گیرفانو شتی لەم بابەتە بێ ک ه بتوانین
مستهفا شێخه
بەشی خۆمانی تێبکەین؟
ئەگەر پێمبڵێن ،بەشی خۆت لە پارەو زێڕو شتی لەم جۆرە
لە گیرفانت بکە ،هەوڵ دەدەم جلی وا بکەمە بەر ،گیرفانی گەورەی
هەبێو بەشی خۆمی زیاتر تێپەستێوم.
ئەگەر پێمبڵێن بەشی خۆت بخۆ ،لێدەگەڕێم هەتا برسی
برسی دەبمو ئەوجار لەسەر خوانی پڕلە چێشتو خواردەمەنی
دادەمەزرێمو هەتا ڕێنگەی زگم دێ ،تێیداخنم.
ئەرێ پرسیار عەیب نیه ،چدەبوو جاری وا ئێمەش وەک
هێندێک ئاژەڵی دیکە خاوەنی چەند گەدە باینو توانیبامان دواتر
لە رێگەی کاوێژکردنەوە لە کاتێکی گونجاودا جارێکی دیکە
خواردەمەنییەکان بهاڕینەوە؟ ئەگەر وابوایە ،دەمانتوانی لە کاتی
دابڕینی بەشی خۆمان لە سەر خوانی خواردەمەنیدا ،بە پەلە
خواردەمەنییەکە بە زەبری ددانی سروشتی یان دەستکرد قەڵتوبڕ
بکەینو گەدەی کاتیی پێبئاخنینو پاشان بە کاوەخۆ وردی کەین.
خۆ بەشە پارەو زێڕو جەواهێراتیش وایە ،دەکرێ بێئەژماردن
ڕەپیچەکی نێو گیرفانی بدەینو پاشان بە کاوەخۆ بیژمێرین .بەاڵم
بۆ کاوێژکردنەوەی بەشە زانستی خۆمان چی بکەین باشە؟
نازانم لەگەڵ بەشە زانستی خۆم چ بکەم؟ هەرچەند دەزانم
زانستو شتی لەم بابەتەیە کە دەکرێتە نێو مێشکەوەو لەوێدا
هەڵدەگیرێ ،بەاڵم ئێستاشی لەگەڵدابێ نازانم ئەم مێشکە لیچقو
بچووکە چەندە دەباو ئەوەندەی دەتوانم تێیبکەم ،هەمووی وەک
بەشی خۆم دەمێنێتەوە؟
بەم باسی خواردنە بەرنامەیەکی تەلەفزیۆنیی یەکێک لە
کەناڵەکانی الی خۆمانم بیرکەوتەوە .سەیرم کرد مامۆستایەکی
پسپۆڕ لە تەلەفزیۆنەکەدا قسەی دەکرد .ئهمن لەخوێندنەوە کەمێک
کولمو بەم کۆلکە خوێندەوارییەمەوە ،بە ژێرنووسی تەلەفەزیۆنەکان
ڕاناگهم .ئەگەر خۆمی بۆ رێکنەگوشم ،پێش ئەوەی بیانخوێنمەوە
لە سەر شاشەکە نامێنن .بۆیە ئەوکاتەی ژێرنووسێکیان لە ژێر زگی
کابرای پسپۆڕ دانا ،بە پەلە دەستم بە خوێندنەوەی کرد .نازانم چۆن
بوو ئەم ژێرنووسە چەند چرکەیەک زیاترلەوێ مایەوە .دەرفەتم
قۆستەوەو چەند جار خوێندمەوە .نووسرابوو« :د ،.....پسپۆڕی
زانستی خواردنی مرۆڤ» .سەرم لەوە سوڕما .ئهمن کە هەمیشە
دهڵێم هەرعەقڵە لەخەسارێکو لە هەر خەرمانە گوڵێک ،چۆنە
ئاگاداری زانستی مرۆڤخواردن نیم؟ تەلەفزیۆنەکە ،چەند جارێک
ڕستەکەی دانایەوەو هەمووجارێک دووسێ کەڕەت دەمخوێندەوە.
چاوەکانم هەڵدەگلۆفینو کەناڵەکەم دەگۆڕیو دەمهێنایەوە.
نا ،هەر بەڕاست ئەم کابرایە پسپۆڕی زانستی مرۆڤخواردنە!
وەک نووسەری ڕۆمانو چیرۆکو دەرهێنەری فیلمی سینەماییو
شتی وا ،دەیان فالشبەکم بەنێو مێشکم دا لێداو ئەوەی بیستبوومو
دیتبوومو خوێندبوومەوە ،لەنێو ئەم مێشکە لیچقەی خۆمدا وەردم
دانەوەو سەنگو سوژنم کردن ،هەر تووشی زانستی مرۆڤخواردن
نەهاتم.
ئاخری گەیشتمە ئەم ئەنجامە کە تەلەفۆنێک بۆ کەناڵەک ه
بکەمو داوایان لێبکەم ژمارە تەلەفۆنی ئەم پسپۆڕەم بدەنێ ،بەڵکوو
بتوانم باوەشێکیش لەم زانستە هەڵگرم .وەک زۆربەی هەرە زۆری
هاوواڵتیانی بەڕێزم لە هەربوارێکدا ببم بە شارەزاو سبەودوویەکی
ئەگەر خوا کردی هەڵسووڕێنەرانی کەناڵێکی تەلەفزیۆنی،
ڕۆژنامەیەک ،ڕادیۆیەک یان گۆڤارێک ویستیان میوانداریم لێبکەن،
دەرفەتی ئەوەیان هەبێ لە سەر شاشە یان لە ژێر وێنەکەمدا
بنووسن «شارەزا لە هەرچییەک پێمان خۆش بێ».
لە کۆتاییدا ترسم ڕێنیشت ،نەکا ئهمن پەیوەندی بەم
شارەزایەی زانستی مرۆڤخواردنە بکەمو ئەویش بەوپەڕی
شارەزایییەوە پالنی خواردنم داڕێژێ .بۆ ئەوەی زیاتر لە خۆم
ترسو دڵەڕاوکێی بەخواردنچۆن دوور بکەومەوە ،لەم بیرانە
ڕاچووم کە رەنگە ئەم زانستە بۆ چاوەدێریکردنی دۆخی زیادبوونی
دانیشتووانی ئەو واڵتانە باش بێ کە پێیان خۆش نیە دانیشتووانیان
زیاد بکەن .خۆ دەشکرێ لە شەڕ و تێکهەڵچوونەکانداو لە
پرۆسەی ئێعدامکردنی چاالکانی سیاسیو نەیارانی دەستەاڵتە
دیکتاتۆرەکانیشدا کەڵک لە زانستی خواردنی مرۆڤ وەربگیرێ.
دەڵێن لەم جیهانەدا هیچ شتێک بە دڵی مرۆڤ نابێ ،بەاڵم
ئەگەر ڕاستیتان دەوێ ،پێمخۆش بوو ژێرنووسی تەلەفزیۆنەکە ئاوا
بوایە« :پسپۆڕی زانستی خۆراکی مرۆڤ» .جا ئەوکات دەگەڕامەوە
سەر بابەتی خواردنەکەو دەمزانی سەبارەت بە تەندروستیو
لەشساغیی خۆم پرسیاری چۆنی لێبکەم.

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت دا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،رۆژنامهی «کوردستان» ،رادیۆ دهنگی کوردستان ل 
تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
+9647508578190
Kdp:Tashkilat.kdp92@gmail.com
Tashkilat82@yahoo.com

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

www.kurdistanukurd.com
info@kurdistanukurd.org
info@kurdistanukurd.com
www.kurdch.tv
Hotbird:6 13 MHz 11642
polarization: Vertical-SR: 27500 - FEC

رۆمانی کچانی کابول:

ئەوانەی مزگێنیی بەهەشتمان پێدەدەن ،بەخۆیانی ڕەوا
دەبینن جیهانمان لێبكەنە دۆزەخ!
ئهم رۆمان ه ل ه نووسینی دیبورا ئێلیس،
وهرگێڕان ل ه فارسییهوه رهسووڵ سوڵتانی
رۆمانێکی تهواو جیاوازهو باسی نوێترین
رووداوی سیاسیو مێژوویی سهردهمی
خۆمان ه ئهویش بهدهسهاڵت گهیشتنی
تالیبان ه ل ه ئهفغانستان .ئهو تالیبانهی
بهڵێنی ب ه خهڵک دابوو ئهفغانستانیان بۆ
بکات ه بهههشت کهچی لێی کردن ه دۆزهخێک
کهسی تێدا نهژی .ئهو رۆمانه ناوی (کیژانی
کابول)ه .سێ رۆمانی زنجیرهییی ه ل ه یهک
بهرگداو ههر سێکیشیان پهیوهندییان ب ه
یهکترهوه ههیه .سێ رۆمانهکهی کیژانی
نهماوه کچهکانیان ناچارن قژیان دهتاشنو جلوبهرگی
ئایینی
اڵتێکی
کابول ئاوێنهی ژیانی واڵتێک ه ک ه به دهسه
کوڕانه لهبهر دهک هنو خۆیان دهکهن ه کوڕو دهچن له
ه

تاز

ه
اڵت
ه
س
ه
د
ئایدۆلۆژیکی بهڕێوه دهچوو .واڵتێک ک ه
دهرهوه کار دهکهن .ئهو کچانهی بهردهوام ترسو
پێگهیشتووهکهی نهیدههێشت ژنان مامۆستایهتیو خورپهی ئهوهیان ل ه دڵدای ه نهکا ئاشکرا بن ک ه کچنو
پزیشکی بکهن ،ئیزنی نهدهدا ژنان بهبێ مێرد یان کوڕ نینو بکهون ه بهر ههڕهشهی سهربازهکانی تالیبان.
براکهیان ل ه ماڵهوه بچن ه دهرێ .له کۆمهڵگایهکی نووسەر خۆی چووەتە نێو كەمپی ئەفغانییە ئاوارەكان
وههادا ئهی ئهو بنهمااڵنهی پیاویان نهمابوو دهبوو لە پاكستانو ماوەیەكی زۆر لە نێویاندا بووەو لەگەڵ
چ بکهن؟ لهو رۆمانهدا ئهو جۆره بنهمااڵنهی پیاویان

بهڕێوهچوونی کۆڕبهندی ڕۆژنامهنووسانی
ڕۆژههاڵتی کوردستان ل ه سلێمانی
سلێمانیی
لقی
سەندیکای رۆژنامەنووسانی
کۆربەندێکی
کوردستان
بۆ دیدار و گفتگۆی
رۆژنامەنووسانی رۆژهەاڵتی
کوردستان نێشتەجێ لە
هەریمی کوردستان پێک
هێنا.
له سهرهتای ئهم
دانیشتنە که رۆژی سێ شەممە 27 ،ی خاکهلێوه
لە هوڵی هۆتیل ئەرینو بهبهشداریی کۆمهڵێک
ڕۆژنامهنووسی ڕۆژههاڵتو باشووری کوردستانو
یهک لهوان ئهندامێکی دهستهی نووسهرانی
ڕۆژنامهی کوردستان ،ئۆڕگانی حیزبی دێموکراتی
کوردستان بهڕێوه چوو ،خالێد محەممەدزادە،
مێژووی روژنامەگەری کوردی بە گشتیو بەتایبەتی

لە رۆژهەاڵت بە تێروتەسەڵی خستەبەرباس و
قوناخە هەرەگرینگەکانی ڕۆژنامهنووسیی کوردی لە
رۆژهەاڵتی به سهر قوناخهکانی دەسپێک ،قوناخی
کۆماری کوردستان ،قوناخی شورشی ئیسالمی
ئێران ،قوناخی ریفۆرم وقوناخی ئەم دواییانەی
کە هاوکاتە لەگەل دەسەاڵتدارهتیی ئەحمەدی
نیژاد دابهش کردو قۆناخی دوای هاتنهسهرکاری

پیشاندرانی فیلمی شهقامی دوکتور قاسملوو
له سهنتهری گهنجانی کۆیه
ئێوارهی رۆژی چوارشهممه  28ی خاکهلێوه
به بهشداریی ژمارهیهک میوانو له نێویاندا
شاندێکی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان به
سهرپهرستیی قادر وریا ،ئهندامی دهفتهری
سیاسیی حیزبی دێموکراتو ژمارهیهک له
بهرپرسانی شاری کۆیه فیلمی «شهقامی
دکتۆر قاسملوو « بۆ یهکهمجار پێشان درا.
رێوڕهسمی پیشاندرانی ئهو فیلمه به
دهقیقهیهک بێدهنگی بۆ رێزگرتن له گیانی
پاکی شههیدانی کوردستان دهستی پێکرد،
پاشان فهتحی میرزاییان ،دهرهێنهری ئهم فیلمه
لهبارهی قۆناغهکانی بهرههمهێنانی ئهو فیلمه بۆ
بهشداربووان دواو ،سوپاسی ئهو کهسو الیهنانهی

کرد که لهم پێناوهدا هاوکارییان کردوه .
لهو فیلمهدا  ،هاوار که کوڕێکی گهنجه ،له گهڵ
هاوڕێکانیو بهدوور له ههر چهشنه توندوتیژییهک

خەمو ئازارو مەینەتییەكانیاندا ژیاوە .ئەوەی بەچاوی
خۆی دیتوویەتیو ئەنجامی لێكۆڵینەوە مەیدانییەكانی
خۆی ،دواتر كردووەتە رۆمان .ئەم رۆمانە بە زمانێكی
شیرینو سادەو هەرلهوكاتهدا قووڵو پڕ نێوەرۆك
نووسراوەو نیشاندەری سەردەمێكی تاریكی مێژووی
ئەو واڵتەیە كە بەڵێنیان دابوو ئەگەر بەدەست
خۆیانەوە بێ بیكەنە بەهەشت ،كەچی دۆزەخێكی
سامناكیان لێ دروست كردبوو .دوای هاتنەوەی
تالیبان ژیان لە ئەفغانستاندا نەك هەر بۆ ژنان
بگرە بۆ پیاوانیش دەبێتە ژیانێكی جەهەننەمی.
ژنان لە ئیدارەو شوێنە حكوومهتییەكان
دەردەكرێنو ئیزنی چوونەبازاڕو دەرەوەی ماڵیان
پێنادرێو لە گۆشەی ماڵەكانیاندا قەتیسیان
دەكەن .ئەم رۆمانە بە تیشكخستنە سەر ژیانی
ئەو كەسانەی پیاویان لە ماڵەوەدا نەماوە جگە
لە ژنو ژنیش كە ئیزنی چوونەدەرەوەی نەبووە،
جیهانی سامناكی ژیانی ژنان لە ئەفغانستانمان
بۆ روون دەكاتەوە.
ئەو كتێبە پێمان دەڵێ ،ئەوانەی مزگێنیی
بەهەشتمان پێدەدەن ،بەخۆیانی ڕەوا دەبینن
جیهانمان لێبكەنە دۆزەخ .ئەوان هەر كەس لە ڕەنگی
خۆیان نەبێ ،لەو دۆزەخەدا سزای دەدەنو بەر لەوەی
سزای قیامەتو رۆژی پەساڵن بیگرێتەوە ،ئەوان لێرە
بە نوێنەرایەتیی خودا سزاكەی بۆ دیاری دەكەن..
ئهحمهدی نژادی ،بە هۆی داخستنی دەیان رۆژنامە
لە ئێرانو لە کوردستان و هەروەها دەسبەسەرکرانی
سەدان ورۆژنامەنووسو چاالکی مەدەنی بە قوناخی
گۆرستان ناوبرد.
بەشی دووهەمی ئەم دانیشتنە تەرخان کرابوو
بۆ بە باس کردنی کێشەکانی
رۆژنامەنووسانی رۆژهەاڵتی کە لە
هەریمی کوردستان دا نیشتەجێن.
لهو بهشهدا سەرەتا چەند
رۆژنامەنووسێکی رۆژهەاڵتی گلەییو
داواو کێشە وگرفتی خۆیان ،وهک
بایهخنهدانی میدیای باشوور به
رووداوهكانی كوردستانی ئێران،
لهگهڵ
جیاوازینانهوه
فهرقو
میدیاكارانی رۆژههاڵت ،گرفتی ههلی
كارو ئیقامهو پێداویستیی رۆژانهیان هێنایه بهرباسو
له کۆتاییدا کاروان ئەنوەر ،بەرپرسی سەندیکای
روژنامەنووسانی کوردستان ،لقی سلێمانی بەڵێنی
دا کە بە پێی یاسای حکوومەتی هەریمو توانای
سەندیکاکەیان ،بۆ چارەسەری ئەم کێش وگرفتانە
هەوڵد ەدەن.
دژ به دیکتاتۆڕیی حاکم بهسهر خاکو خهڵکی
کوردی بندهست له رۆژههاڵتی کوردستان وات ه
ئێرانو له شاری سنه دهست به خهباتو چاالکی
مهدهنی دهکهن.
ئهو پۆلهالوه شهوێک وهبهر چاوی هێزه
سهرکوتکهرهکانی کۆماری ئیسالمی دهکهونو
له ڕاکردندا کچێک به ناوی هێرۆ ئهبێ به
فریشتهی نهجاتی هاوارو دهیشارێتهوهو بهوه
دهربازی دهبێ .ئهمهش دهبێته دهستپێکێك
بۆ دروستبوونی عیشقێکی به گڕوتین له
نێوان هێرۆو هاواردا  .شایانی باسه که دوای
پیشاندرانی فیلمهکه دهستهگوڵی رێزلێنانی
نوێنهرایهتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان له
الیهن حهلیمه رهسووڵی ،سکرتێری یهکیهتیی
ژنانی دێموکراتی کوردستانهوه پێشکهش به فهتحی
میرزاییان ،دهرهێنهری ئهو فیلمه کرا.
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کاروانی رۆژنامهنووسیی کوردی
ههڵكشان بهرهو لووتکه(*)
قادر وریا

22ی ئاوریلی ههر ساڵێک دهکهوینهوه یادی دهسپێکی وهڕێکهوتنی کاروانێک.
کاروانێک که نوێنگهی روانینو بیرکردنهوهی پێشهنگانی خهباتی رزگاریخوازیی نهتهوهیهکه.
نهتهوهیهک که ئهگهر چی تا ئێستاش له بندهستیو واڵت دابهشکراوی رزگاری نهبووه،
بهاڵم خهباتهکهی نهک ههرنهوهستاوه ،بهڵکوو رۆژ به رۆژ ههنگاوی گهورهتری ناوه.
خهباتێک که به وهڕێکهوتنی کاروانی 22ی ئاوریل ،رهههندێکی دیکهی خسته سهر
رهههندهکانی خۆی ،رهههندی فکریو فهرههنگیو زانستخوازی.
115ساڵ لهمهوبهر رۆژنامهنووسیی کوردی له سهر دهستی میقداد میدحهت بهدرخان
له ئاوارهییو دوورهواڵتیدا له دایک بوو .دواتر عهبدوڕڕهحمانی برای ،رێچکهی ئهوی گرتو
نهیهێشت ئاورگی «کردستان»ی دایک له گڕو کڵپه بکهوێ.
خانهدانی بهدرخانییان ،له زۆر بواردا جێپهنجهیان به مێژووی نهتهوهکهیانهوه دیاره.
له میرایهتیو میرنشینیو ئهندێشهی بنیاتنانی دهوڵهتی کوردیو پێکهوهنانی»ئهسبابی
شهڕ»ی پارێزگاری لهکوردستانڕا بگره تا دهگاته مشوورخواردن له ئهلفوبێی کوردیو
وهڕێخستنی قوتابخانهو خوێندنو ڕۆژنامهنووسی به زمانی نهتهوهکهیان .بهاڵم درۆ نیه
ئهگهر بگوترێ چڵهپۆپهی خزمهتهکانی ئهوان ،ههر ئهو کاروانهیه که له 22ی ئاوریلی
1898دا وهڕێیان خست .چونکه هاوار له دهست بندهستیو بانگهوازی یهکگرتنو بانگی
ڕابوونو خهبات بۆ رزگارییان به زمانی کوردیو لهسهر ڕووپهڕی رۆژنامه ،واڵتبهواڵتو
شاربهشار باڵو کردهوه .ئهوان دهبوو به دهوڵهتانو نهتهوهکانی دیکه به تایبهتی ئهوانهی
خاکو نهتهوهی کوردیان له بندهستی خۆیاندا راگرتبوو ،بسهلمێنن که کوردیش خاوهن
زمانو مێژوو و شارستانیهتهو ئهگهر له پێش ئهوان نهبێ ،له دوای ئهوان نیه ،بهاڵم چبکهن
که بندهستنو بێدهرهتان؟! لهمهش زیاتر ،رێگایهکیان خسته بهر دهم رووناکبیرو سیاسی
و ئازادیخوازی کورد که پێیدا بڕۆنو ههرگیز لێی النهدهن.
115ساڵ به سهر دهرچوونی یهکهم رۆژنامهی کوردیدا رادهبرێ .له ماوهی ئهو 115
ساڵهدا ،رۆژنامهنووسیی کوردیو خهباتی نهتهوهی کورد قۆناغی جۆراوجۆریان بڕیوه.
ئێستا میدیاکارانی کوردیش ،ههرنهبێ کهمێک لهو ئیمکاناتو کهرهستانهیان ههی ه که
میدیاکارانی جیهانی پێشکهوتوو ههیانه .ئێستا له کوردستانیش وهک زۆر شوێنی جیهان،
رۆژنامهی کاغهزی ،جێی پێ لهق بووهو کاناڵی تهلهڤیزیۆنیو میدیای ئهلێکترۆنیو تۆڕه
کۆمهالیهتییهکان ،مهیدانداری ریزی پێشهوهن .ئێستا قهڵهمبهدهستانو رۆژنامهڤانانی
کوردیش ،به هۆی پێشکهوتنی ئامرازهکانی پێوهندیو گرێدرانهوهی کوردستانهکهیان
به جیهانو دروستبوونی ههلو دهرفهتی دهنگبهدنیاگهیاندن ،دڕیان به شهوهزهنگی
دیکتاتۆریو ملهوڕی داوه .ههر چهند چوونهبهندیخانهو ئازاروئهشکهنجهدران لهسهر
بهکوردینووسینو داواکردنی رزگاریی نهتهوهییو ژیانێکی مرۆڤی ئهم سهردهمه له زۆربهی
کوردستان ههر وا درێژهی ههیه ،بهاڵم کاروانی رۆژنامهنووسیمان ،ههر بهردهوامهو
سهربهرزانه دهچێته پێش .ههر وا ههڵگری ئهو پهیامانهیه که له کۆتایییهکانی سهدهی
نۆزدهیهمهوه ،خستوونیه ڕوو .بهڵێ رۆژنامهنووسیی کوردی ههر له سهرهتاوه داواکاری
نهمانی نهزانیو نهخوێندهواری بووه ،خوازیاری زانستو پێشکهوتن بووه ،برایهتیی نێوان
میللهتانی ویستوه ،لهگهڵ ئاشتیو تهباییدا بووه،یهکبوونهوهی کوردستانو دهستوێکدانی
رۆڵهکانی نهتهوهی کوردی داوا کردوه.
پهیامو گوتاری رۆژنامهنووسیی کوردی ،پهیامو گوتاری بزووتنهوهی نهتهوهیی کورد
بووهو تا هاتوه دهوڵهمهندتر بووه ،به جۆرێک که داوای چینو توێژه پێشکهوتنخوازهکانی
کۆم هڵو بزووتنهوه جۆراوجۆرهکانی کوردستانی ئاوێتهی خۆی کردوه .ههر لهو کاتهشدا
له مودێرنیزمو پێشکهوتنی جیهانی ،له بزووتنهوه جیهانییهکانی دیمۆکراسیخوازی،
مرۆڤدۆستیو داکۆکی له مافی مرۆڤ ،تهباییو پێکهوهژیانی به ئاشتیی گهالن ،یهکسانیی
ژنو پیاوو هتد ،کاریگهریی وهرگرتوه .کاروانی رۆژنامهنووسیی ئێستامان ،له گهڵ
ئهوهش که نهتهوهی کورد ههروا له قۆناغی خهبات بۆ رزگاری له بندهستیدا ماوهتهوه،
له ههوڵی وهاڵمدانهوه به فره چهشنیو فرهرهنگیی کۆمهڵگهو بهردهنگی خۆیدایه .ئهم
کاروانه له ناتهواوی ،الوازیو کهموکوڕی بهدوورو بێبهری نیه ،به تایبهتی که له ههلومهرجو
بارودۆخی ژیانو خهباتی نهتهوهیهکی بندهستو زۆرلێکراوو بهشکراوو واڵتداگیرکراو دا،
له دایک بووه  ،پێی ههڵگرتوهو ههناسهی داوه .بهاڵم به ههموو الوازییهکانیهوه ،میدیاو
رۆژنامهنووسیی ئهمڕۆی کورد له ههڵکشان بهرهو لووتکهدایه.
ئهم کاروانه ،توانیویهتیو دهتوانێ زمانو روخسارو نوێنهری نهتهوهو خهڵکێک
بێ که بهرهوپێش دهچن ،نهتهوهو خهڵکێک که به ئاگاییو لێبڕاوییهوه بڕیاری
خهبات بۆ رزگاریو گهیشتنهوه به نهتهوهکانی دیکهیان داوه .با شانازی بهم کاروانه،
دامهزرێنهرهکهی ،پێشهنگانو سوارچاکانیهوه بکهینو له ههموو ئاستێکدا پشتیوانی
بین ،داکۆکی له ئازادبوونی میدیاو میدیاکارانمان بکهین ،له بهرامبهر شااڵوی نێوخۆییو
دهرهکیی زنجیرکردنو تیرۆر و گهڕاندنهوه بۆ دواوهدا ،بیانپارێزین .با ئهزموونو خهرمانی
دهوڵهمهندی رۆژنامهنووسیمان،و سهرمایهکانی بواری میدیامان ،وهک گلێنهی چاوی
خۆمان بپارێزین ،چونکه تهنیا لهم حالهتهدایه که دهتوانین زیندوویی کۆمهڵو نهتهوهی
خۆمان دهستهبهر بکهینو له بهرهوپێشچوونیان دڵنیا بین.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) «ههڵكشان بهرهو لوتکه» ناوی رۆمانێکی کوردییهو دهستهواژهیهکه پێشتر به
کار هاتوه ،ئهمن وهرمگرتوهو لێره دا به کارم هێناوه( .نووسهر)
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