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ئۆرگانی حیزبی
دێموکراتی کوردستان

ه چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵ دا
دامهزرانی کۆماری کوردستان ل 

حەوتوو نامەی «عصر ظهور» كە لە پارێزگای كرمان
دەردەچوو ،بەهۆی باڵو كردنەوەی وێنەیەكی محەممەد
خاتەمی ،سەركۆماری پێشووی ئێران بە شێوەی كاتی
راگیرا.
بەپێی راپۆرتی «ماهان نیووز» دادستانی دادسەرای
تایبەتی رووحانییەت لە كرمان دهرچوونی ئەم حەوتوونامەی
سەر بە رێفۆرمخوازەكانی بەهۆی باڵو كردنەوەی وێنهیهکی
خاتهمی لە ژمارەی تایبەتی نەورۆزداو هەروەها نووسینی
بابەت گەلێك لە پێوەندی لەگەڵ بەربژێریی سەرۆك كۆماری پێشووی ئێران راگرتووە.
بەپێی ئەم راپۆرتە پاش دەركرانی حوكمی راگرتنی حەوتوونامەی «عصر ظهور» لە كۆتاییەكانی
رەشەممەی  ،1391سهرجهم نوسخەكانی تایبەت بە نەورۆز لە رۆژی 25ی رەشەممەدا كۆ كرانەوە.
ناوەندی هەواڵدەریی ئیدارەی ئیتالعاتی كرمان هەروەها وێڕای بانگكردنی بەڕێوەبەری گشتیی
ئەم باڵڤۆكە ،بە شێوەی زارەكی بە ناوبراوی راگەیاندوە كە تا پاش هەڵبژاردنی سەركۆماری چاپی
ئەم حەوتوو نامەیە رادهگرن.
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ئۆرگانی حیزبی دێموکراتی کوردستان

هەموو الیەکمان تێبکۆشێن هەر ڕێگاچارەیەک ،هەرپرۆژەیەکی حیزبی هەمانە،
پێشهوا قازی محهممهد،
دهستپێکی رێگایهکی
بێکۆتایی

نەکەوێتە سەرەوەی بەرژەوەندیی نەتەوەیی

قازی محەممەد لەسەردەمێکدا ئاماژە بە حقووقو
مافو بەشێک لە بنەماکانی هۆوییەتو ماهیەتی
ئینسانی دەکا کە هێشتا ئیعالمیەی حقووقی
بەشەر لە جیهاندا باڵونەببۆوەو ڕانەگەیهندرابوو

(به بۆنهی یادی لهدایکبوونی پێشهوا
قازی محهممهدهوه)
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قادر وریا
مێژووی کورد قهرزداری ئهو کهسایهتییانهیه
که ڕۆڵی گرنگیان له بهرهوپێشبردنی خهباتی
رزگاریخوازیی ئهو نهتهوهیهدا ههبووه.
له رۆژههاڵتی کوردستان ،مێژووی نوێی خهباتی
نهتهوهییو ئازادیخوازی ،به دامهزرانی کۆمهڵهی
ژێ-کاف ،حیزبی دێموکراتی کوردستانو
پێکهاتنی کۆماری کوردستان ،دهست پێدهکا.
دامهزرانی حیزبی دیموکراتو کۆماری
کوردستان ،ئهو دوو رووداوه گرنگه مێژوویییهن
که لهگهڵ ناوو کهسایهتیی گهورهپیاوێک
لێک گرێ دراون .کهسایهتییهکی سیاسی،
کۆمهاڵیهتیو ئایینیی زاناو نیشتمانپهروهر
که له ههلومهرجێکی گرنگی مێژووییدا وهک
خۆر درهوشایهوهو به زاناییو لێکدانهوهو
سهرکردایهتیی حهکیمانهی خۆی ،کوردستانی
رووناک کردهوه .ئهو کهسایهتییه ،پێشهوای
حیزبی دیموکراتی کوردستانو سهرۆکی کۆماری
کوردستان ،قازی محهممهد بوو.
قازی محهممهد 11ی بانهمهڕی 1279ی
ههتاوی (1ی مای 1900ی زایینی) له
بنهماڵهیهکی بهناوبانگ ،له بنهماڵهی قازییهکانی
مههاباددا له دایک بوو .دایکی له بنهماڵهی
فهیزوڵاڵبهگییهکانو باوکیشی ،قازی عهلی،
قازیی شهرعو کهسایهتییهکی بهڕێزو بهناوبانگی
شاری مههاباد بوو .قازی محهممهد له سهردهستی
باوکی ،زانسته ئایینییهکانی خوێندوه ،جگه له
زمانی کوردی ،فارسیو عهرهبییشی به باشی
زانیوه ،دواتر خۆی فێری زمانهکانی تورکی،
رووسیو ئینگلیزی کردوه .له ساڵی 1926هوه،
سهرۆکی بهڕێوهبهرایهتیی پهروهردهو فێرکردنی
مههاباد بووهو له دوای مردنی باوکی له 1931دا،
بووه به قازیی شهرعی مههاباد.
ماوهیهک دوای ئهوهی کۆمهڵهی ژێ-کاف له
25ی گهاڵوێژی 1942دا له مههاباد دامهزرا ،قازی
محهممهدیش بوو به ئهندامی ئهو کۆمهڵهیه .زۆری
نهبرد له بهر لێهاتووییو کهسایهتیی بههێزی،
ڕێبهرایهتیی ئهو کۆمهڵهیهی گرته دهست .ههر
به پێشنیارو رێنیشاندانی ئهویش بوو که له سهر
بناغهی کۆمهڵهی ژێ-کاف ،حیزبی دیموکراتی
کوردستان دامهزرا ،بۆ ئهوهی وهاڵمدهری
ڕێبهرایهتیکردنی خهباتی روولهگهشهی نهتهوهی
کورد له ههلومهرجی نوێی ئهو سهردهمهدا بێ.
 2ی ڕێبهندانی 1324ی ههتاوی (22ی
ژانویهی ) 1946حیزبی دیموکراتی کوردستان
له سهردهستی پێشهواکهی ،قازی محهممهد
له چوارچرای شاری مههابادو له میتینگێکی
گهورهدا ،جمهوریی کوردستانی راگهیاند .قازی
محهممهد لهو رۆژهدا ،وهک سهرکۆمار سوێندی
خواردو وتاری پێشکهش کرد.
به دامهزرانی حیزبی دیموکراتو جمهوریی
کوردستان ،که قازی محهممهد ،رۆڵی بنهڕهتیی
له ههردووکیاندا ههبوو ،ناسیونالیزمی کوردو
خهباتی نهتهوهیی خهڵکی کوردستان ،پێیان
نایه نێو قۆناغێکی نوێوه .قۆناغی جاڕدانی
دهوڵهتێکی کوردیو رۆیشتن له سهر ڕێبازێک که
نهتهوهخوازی ،دیموکراسیخوازیو پێکهوهژیانی
به تهبایی له سهر بنهمای رێزگرتن له یهکتری،
ئاوێتهی یهک کردوه .رێبازێک که قازی محهممهد
بووه به سێمبولی وههروا بهردهوامه.
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وتووێژ ل ه گهڵ کاکشار ئوورهمار
ل ه پێوهندی ل ه گهڵ یادی ل ه دایکبوونی
پێشهوا دا
حیزبی دێموکراتی کوردستان له ڕێوڕهسمێکی
بهشکۆدا یادی  113ساڵهی له دایکبوونی پێشهوا
قازی محمهمهد ،سهرۆک کۆماری کوردستانو
پێشهوای حیزبی دێموکراتی کوردستانی بهرز
ڕاگرت.
حیزبی دێموکراتی کوردستان له  113ساڵهی
لهدایکبوونی پێشهوا قازی محهمم هددا ،دوانیوهڕۆێ
ڕۆژی چوارشهممه 11 ،ی بانهمهڕ له رێوڕهسمێکی
بهشکۆدا که بهبهشداریی نوێنهرانی حیزبو
ڕێکخراوه سیاسییهکانی باشوورو ڕۆژههاڵتی
کوردستانو سهدان کهس له کادرو پێشمهرگهکانی
حیزبی دێموکڕا ت بهڕێوه چوو ،یادو بیرهوهریی
پێشهوا قازی محهممهدی بهرز ڕاگرتو لهگهڵ
ئامانجهکانی پێشهوای مهزن ،بهڵێنی وهفای نوێ
کردهوه.

له سهرهتای ئهو ڕێوڕهسمهدا که به سروودی
نهتهوهیی «ئهیرهقیب» دهستی پێکرد،
کاک خالید عهزیزی ،سکرتێری گشتیی حیزبی
دێموکراتی کوردستان وتهیهکی پێشکەش کرد کە
دەقی قسەکانی بەڕێز سکرتێر هەر لەم ژمارەیەی
«کوردستان»لە الپەڕە  4چاپ کراوە.
دوابهدوای قسهکانی سکرتێری گشتیی حیزبی
دێموکراتی کوردستان ،ئهو پهیامانه خوێندرانهوه
که لهالیهن حیزبو رێکخراوه کوردستانییهکانهوه
بهبۆنهی  113ساڵهی یادی له دایکبوونی پێشهوا
قازی محهممهد بۆ حیزبی دێموکراتی کوردستان
نێردرابوون.
له درێژهی ئهو ڕێوڕهسمهدا هونهرمهند ناسر
ڕهزای به پێشکیشکردنی سروودی «ئافهرین ئهی
پێشهوای کورد ئافهرین» و چهند گۆرانییهک

شادیو گهرمیی به کۆرهکه بهخشی.
خوێندنهوهی شێعرێک لهالیهن ئهحمهد قادری،
پێشمهرگهی شاعیری نێو ڕیزهکانی حیزبی
دێموکراتی کوردستان ،گۆرانیی « شارهکهم
ساباڵخ» به دهنگی هونهرمهند سمایل ماملێو
پیشاندرانی فیلمی « قازی محهممهد ،دهسپێکی
ڕێگایهکی بێکۆتایی» چهند بڕگهیهکی دیکهی ئهو
ڕێوڕهسمه بوون.
شایانی باسه یهکێکی دیکه له بڕگهکانی ئهو
یاده ،کردنهوهی پیشانگای وێنهیی سهردهمی
کۆماری کوردستان له ژێر ناوی « پێشهوا له
وێنهدا»  ،بهرههمی هونهریی هونهرمهند سمایل
مامڵی بوو ،که لهالیهن بهشدارانهوه به گهرمی
پێشوازیی لێکرا.

بێ متمانهیی زیاتر لە سهدا  43خهڵکی ئێران بە دهنگو رهنگی کۆماری ئیسالمی
ئەنجومەنی زانستیی خوێندكارانی بهشی
پێوەندییەكانی زانكۆی تاران رایگەیاند ک ه
بەپێی راپرسییەكان پتر لە سهدا 43ی بینەرانی
دهنگو رهنگی کۆماری ئیسالمی متمانەیان بە
هەواڵەكانی ئهو رایهاڵنه نیه.
بەپێی راپۆرتی ئیسنا کە هەواڵدەریی
خوێندكارانی ئێرانە ،ئەم ئەنجوومەنە زانستیە
ڕایگهیاندوه که ئەم ئامارە بە تەواوی دژایەتی
لەگەڵ سیاسەتەكانی رێكخراوی دەنگو رەنگ
لە بەشی هەواڵدا وەك پتەو كردنی متمانەی
گشتی بۆ هەواڵو کردنی دهنگو ڕهنگی ڕێژیم بە
جەمسەری زانیارییهکانی كۆمەڵگا هەیە».

خوێندكارانیی
زانستیی
ئەنجومەنی
پێوەندییەكانی زانكۆی تاران ،پرسیاری لە
عیزەتوڵاڵ زەرغامی ،سەرۆكی ناوهندی دەنگو
رەنگی كۆماری ئیسالمی ئێران كردوە كە «بە

راستی لە روانگەی سەرۆكایەتیی ئەم ناوهنده،
هۆكاری دوور كەوتنەوەی بینەرانو رووكردنیان
لە كاناڵەکانی دەرەوەی واڵت لەم سااڵنەی
دواییدا بۆچی دهگهرێتهوه؟ ئایا هۆكارەكەی،
شتێك جیا لە كەمبوونەوەی راستییهکانو،
نهبوونی بێ الیەنیو بێ متمانهیی الی خهڵکی
ئێران به دهنگو ڕهنگی کۆماری ئیسالمی نیه؟
شایانی باسە كە بهپێی ئامارە ناڕەسمیەكان
زیاتر لە سهدا 60ی خەڵكی ئێران بینەری كاناڵە
ماهوارهیییهکانو هیچ متمانهو هۆگرییهکیان به
کاناڵهکانی دهنگو ڕهنگی کۆماری ئیسالمی نیه.
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به بیانووی حوکمی دادوهری
مهریوان و پێگهی ژن
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رۆژی جیهانیی ئازادیی راگهیاندن و
بارودۆخی رۆژنامهنووسان ل ه ئێران دا
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کار ،کۆڵبهری و رۆژی جیهانیی کرێکار
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کاردانهوهی ئێرانو یەكیەتیی واڵتانی عەڕەب بە
هێرشی ئیسراییل بۆ سەر سووریە
ئێرانو یەكیەتیی واڵتانی عەڕەب هێرشی ئیسراییل
بۆ سووریەیان مەحكووم كردووەو داوایان که واڵتانی
دیكەش کردوه که له بهرامبهر ئهو ڕووداوهدا بێدهن نهبنو
کاردانهوهیان ههبێ.
رامین مێهمان پەرەست ،وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی
ئێران وێڕای مەحكووم كردنی هێرشی ئاسمانیی ئیسراییل بۆ
سەر خاكی سووریە ،داوای لە واڵتانی ئەم ناوچەیە كرد كە
لێبڕاوانه لە بەرانبەر ئەم «دەستدرێژی»یەدا بوهستهنهوه.
لە الیەكی دیكەوە میسرو یەكیەتیی واڵتانی عەڕەبیش
هێرشی مووشەكیی ئیسراییل بۆ سەر سووریەیان مەحكووم
كردوه.
دەفتەری سەركۆماریی میسر لە بەیاننامەیەكدا ئەم
هێرشانەی بە «پێشێل كردنی مافی سهرهبخۆیی واڵتانو
رێوشوێنە نێو دەوڵەتییەكان» داناوهو ،بەپێی ئەم
بەیاننامەیە ،ئەم هێرشانە بارودۆخەكە ئاڵۆزتر دەكەن.
یەكیەتیی واڵتانی عەڕەبییش کە پشتیوانی لە

دژبەرانی رێژیمی بهشار ئەسەد دەكا ،داوای لە شووڕای
ئەمنییەت كردوه كە زۆر بە پەلە ههوڵهکانی بۆ كۆتاییهێنان
بەم هێرشانەی ئیسراییل وهگهڕ بخا.
شایانی باسە وهک میدیاکانی ئیسڕائیل باس دهکهن،
هێرشە مووشەكییەكانی رۆژی یەكشەممەی ئیسراییل بۆ
لێدانی عهمباری مووشەكە کانی «فاتیح «ی ئێران لهو
واڵته بووه .بەپێی راپۆرتەكان بڕیار بوو ئەم مووشەكانهی
ئێران بۆ حیزبوڵاڵی لوبنان بگوازرێنهوه.

کۆڵبەران ،قوربانیانی هەژاری لە کوردستان

سەردانی هەیئەتی یهکیهتیی نهتهوهیی دێموکراتی کوردستان لە
دەفتەری نوێنەرایەتیی حیزبی دێموکرات لە هەوڵێر
هەیئەتی یهکیهتیی نهتهوهیی دێموکراتی کوردستان سەردانی دەفتەری نوێنەرایەتیی حیزبی
دێموکراتی کوردستان لە هەوڵێری کرد.
ڕۆژی پێنج شهممه ،ڕێکهوتی 12ی بانهمهڕی  ، 92شاندێکی یهکیهتیی نهتهوهیی دێمۆکراتی
کوردستان بە سەرپەرستیی شاخهوان خالید ،کارگێڕی مهکتهبی سیاسیی ئهو یهکیهتیی ه سهردانی
دهفتهری نوێنهرایهتیی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان ل ه شاری ههولێر ،پایتەختی هەرێمی
کوردستانی کردو ل ه الیهن هەیئەتی نوێنهرایهتیی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان بە
سەرپەرستیی برایم زێوهیی ،نوێنەری حیزب لە هەوڵێر پێشوازیی لێکرا.

لەم دیدارەدا کۆمەڵێک بابەتی پێوەندیدار بە پرسی کورد هاتنە بەر باس کە بە خوێندنەوەی
نزیک لە یەکتری هەردوو هەیئەتی ناوبراو ئاڵۆگۆری بیروڕایان لە سەر کرا.
لە بەشێکی دیکەی دیدارەکەدا پێوەندیی نێوان حیزبی دێموکراتی کوردستانو یهکیهتیی
نهتهوهیی دێمۆکراتی کوردستانو بە گشتیی پێوەندیی نێوان هێزو الیەنە سیاسییەکانی کوردستان
قسەیان لە سەر کراو پێ لە سەر پەرەپێدانی پێوەندیی نێوان هەردوو الو پێویستیی یەکریزیی نێوان
هێزە سیاسییەکانی کوردستان داگیرایەوە.
هەر لەم دیدارەدا هەردوو ال بارودۆخی سیاسیی ئەمڕۆی ئێرانو پرسی هەڵبژاردنەکانی
سەرکۆماریو هەروەها بارودۆخی رۆژهەاڵتی کوردستانیان هێنانە بەر باس کە لە الیەن هەیئەتی
نوێنەرایەتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە کۆمەڵێک زانیاری لەم پیوەندییەدا پێشکەش بە
هەیئەتی میوان کرا.

سەردانی هەیئەتێکی کۆمەڵە لە
بنکەی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکرات

لە دانیشتنێکی هاوبەشی نێوان حیزبی
دێموکراتی کوردستانو رێکخراوی کوردستانی
ئێران(کۆمەڵە)دا
کۆمۆنیستی
حیزبی
هەڵوێستی هەردوو الیەن لەسەر چەند پرسێکی
تایبەت بە کوردستانو ئێران ئاڵۆگۆڕی بیرورای
لە سەر کرا.
پێشنیوەڕۆی ڕۆژی دووشەممە2 ،ی
بانەمەڕی  1392هەیئەتێکی رێکخراوی
کوردستانی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران(کۆمەڵە)
بە سەرپەرستیی برایم عەلیزادە ،سکرتێری
یەکەمی کۆمەڵە لەالیەن هەیئەتێکی حیزبی
دێموکراتی کوردستان بە سەرپەرستیی خالید
عەزیزی ،سکرتێری گشتیی حیزب لە بنکەی
ناوەندیی ئەم حیزبە پێشوازیی لێکرا.
لە سەرەتای ئەم دیدارەدا سکرتێری
گشتیی حیزبی دێموکرات ویڕای بەخێرهێنانی
هەیئەتی کۆمەڵە خۆشحاڵیی خۆی لە پێوەندی
لەگەڵ سەردانەکەی هەیئەتی کۆمهڵهدا دەربڕیو
پاشان لە سەر پێشنیاری هەردوو ال کۆمەڵێک

مەسەلەی پێوەندیدار بە کورد لە هەرکام لە
بەشەکانی کوردستانو پرسی هەڵبژاردنەکانی
سەرکۆماری ل ه ئێران وەک دەستووری کاری
دانیشتنە هاوبەشەکە خرانە بەرباس.
لە درێژەی دیدارەکەدا هەردووال بە
ئاوڕدانەوە لە بارودۆخی مەسەلەی کورد لە
باشووری کوردستان ،بە هەستیارییەکی
زیاترەوە جەختیان لە سەر پرسی کورد لە
باکووری کوردستانو پرۆسەی ئاشتی لە واڵتی
تورکیە کرد.
لەم پێوەندییەدا هەردوو ال پرۆسەی
ی لە تورکیەو هەروەها دانوستانەکانی
ئاشت 
نێوان دەوڵەتی تورکیەو عەبدوڵاڵ ئۆجەالن،
رێبەری پارتی کرێکارانی کوردستانو خودی
پەکەکەیان بە گرنگ داناو وێڕای باسکردنی
تێبینییەکانیان لە سەر نێوەرۆکی نامەکەی
عەبدوڵاڵ ئۆجەالنو میکانیزمی دانووستانەکان،
بەگشتی بارودۆخی ئەمڕۆی تورکیەیان بە
قازانجی پرسی کورد لەم واڵتە ئهژمارد.

لە پێوەندی لە گەڵ بارودۆخی
بزووتنەوەی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان
هەردووال لەسەر ئەوە هاوڕا بوون کە لێکترازانی
هێزوالیەنە سیاسییەکانی کوردستان لە
قازانجی بزووتنەوەدا نەبووەو هەردوو ال
جەختیان لە سەر پێکهێنانی هاوهەڵوێستیو
ئاساییکردنەوەی پێوەندیی نێوان هێزە
سیاسییەکانی ئەم بەشە لە نیشتمان کردەوە.
هەر لەم پێوەندییەدا هەردوو هەیئەتی
حیزبی دێموکراتی کوردستانو رێکخراوی
کوردستانی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران(کۆمەڵە)
پێیان لە سەر پێکهێنانی بەرەیەکی گشتگیری
هەمەالیەنە لە نێو هێزو الیەنە سیاسییەکانی
رۆژهەاڵتی کوردستان داگرتهوه.
لە دوایین بەشی ئەم دانیشتنە هاوبەشەدا
پرسی هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماری لە ئێران
کە لە داهاتوویەکی نزیکدا بەڕێوە دەچێ لە
الیەن هەردوو هەیئەتەوە ئاڵۆگۆڕی بیروڕای
لە سەرکراو ئەم پرسە لە روانگەی جیاوازەوە
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بهڕێوهچوونی سمیناری « مهسهلهی کورد :رێچکه
 جیاوازهکانی شوناسخوازییهکی هاوبهش» له الیهن
یهکیهتیی نهتهوهیی خوێندکارانی کوردهوه
یهکیهتیی نهتهوهیی خوێندکارانی
کورد،ڕۆژی ههینی رێکهوتی 13ی بانهمهڕی
1392ی ههتاوی ،ب ه بهڕێوهبردنی سێمینارێک
 45همین ساڵیادی شههید بوونی سمایلی
شهریفزاده ،ل ه سهمبولهکانی بزووتنهوهی
خوێنداریی کوردی بهرز راگرت.
که ب ه تایتڵی گشتیی
ئهم سێمیناره 
«مهسهلهی کورد :رێچکه جیاوازهکانی
شوناسخوازییهکی هاوبهش» و ل ه چهندین
بڕگ ه و  4پانێل پێکهاتبوو ،ب ه بهشداریی
کۆمهڵێک کهسایهتیی سیاسیو خوێندکاری
ل ه یهکێک ل ه ساڵۆنهکانی بنکهی سهرهکیی
حیزبی دێمۆکراتی کوردستان بهڕێوه چوو.
ل ه سهرهتای سمینارهکهدا پهیامی
یهکیهتیی نهتهوهیی خوێندکارانی کورد
لهالیهن رهحمان سهلیمی ،سکرتێری ئهو
رێکخراوهوه پێشکهش کرا ک ه تێیدا وێڕای
ئاماژه ب ه جوواڵنهوه مهزنو شوێندانهرهکهی
ساڵهکانی  47-46ی حیزبی دێمۆکراتی
کوردستانو شههیدبوونی ڕێبهرانی ئهو
جوواڵنهوهیهو یهک لهوان سمایلی شهریفزاده؛
ئهو ههڵوێست ه بوێرانهیهی تێکۆشهرانی

ئهحمهد نستانی ل ه چهند وتهیهکی
کورتدا هات ه سهر باسی بارودۆخی ئهوکاتی
حیزبی دێمۆکراتو چهندو چۆنی حوزووریان
ل ه ناوچهکانی رۆژههاڵتی کوردستانو ،وێڕای
ئاماژه ب ه چهند بۆچوونێک سهبارهت ب ه
هۆکارهکانی ههڵگیرسانی جوواڵنهوهکه،
رایگهیاند ک ه دهسپێکی جوواڵنهوهکهو
ئامانجی ڕێبهرانی ئهو جوواڵنهوهی ه
تهنیا دووباره ژیاندنهوهو فراوانکردنی
رێکخستنهکانی حیزبی دێمۆکراتو پهرهپێدانی
بیری نهتهوهیی ل ه نێو کۆمهاڵنی خهڵکی
کوردستاندا بوو .بڕیارێکی شۆڕشگێڕان ه ک ه
ی ب ه دواوه
کۆمهڵێک حهماسهی پڕشانازی 
بوون.
تێکۆشهری دێرینی ڕیزهکانی حیزبی
دێموکڕاتی کوردستان رۆڵی سمایلی
شهریفزاده له ئاراستهدان بهو جوواڵنهوهیهی
بهرز نرخاندو ب ه کهسایهتییهکی کهم وێنهی
مێژووی حیزبی دێمۆکراتی دانا.
بهشی ئهسڵیی کاری سێمینارهک ه ب ه
پانێلی یهکهم ک ه بۆ باس ل ه سهر مهسهلهی
کورد ل ه رۆژههاڵتی کوردستان تهرخان

پشتبهستن ب ه داتای مێژووی ئیتنۆلۆژی،
کورد ل ه ئێراندا ب ه ئێرانی ناسراوهو ههوڵی
سڕینهوهی ناسنامهکهی دراوه.
پانێلی دووهم ک ه «باکووری کوردستان،
ل ه شاخهوه بۆ شار» کرابووه تهوهری
سهرهکیی باسهکه ،له الیهن ئارام عهلی،
لێکۆڵهرو شارهزای کاروباری سیاسیی
تورکیه بهڕێوه چوو.
ناوبراو ل ه وتهکانیدا هات ه سهر باسی
پڕۆسهی ئاشتی ل ه تورکیهو ئهو قۆناغهی
ل ه خهباتی کورد ل ه باکووری کوردستان ب ه
چارهنووسساز داناو ڕایگهیاند ک ه ئاکامهکانی
ئهو پڕۆسهی ه کاریگهری ل ه سهر پرسی کورد
ل ه بهشهکانی دیکهی کوردستان دادهنێ.
ناوبراو ههر ل هو کاتهدا باسی ل ه الیهن ه
پۆزهتیڤو نێگهتیڤهکانی پڕۆسهی ئاشتی
ل ه تورکی ه کردو ڕۆڵی واڵتانی دراوسێو ب ه
تایبهت ئێرانی لهو پڕۆسهیهدا ب ه گرنگ دانا.
ل ه پانێلی سێه همدا ک ه ل ه ژێر ناوی
«باشووری کوردستان ،دوورهدیمهنی
سهربهخۆیی»دا ساز درابوو ،ئهکرهم
مێهرداد ،نووسهرو لێکۆڵهر باسی ل ه پرسی

بهشداریی ههیئهتێکی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان ل ه
سیمینارێکی ئیسماعیل بێشکچی له ههولێر
ڕۆژی شهممه 7 ،ی بانهمهڕ ههیئهتێکی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
ب ه سهرپهرستیی عومهر باڵکی ،ئهندامی دهفتهری سیاسیی حیزب ل ه
سمینارێکی ئیسماعیل بێشکچیدا بهشدار بوو ک ه لهالیهن دهزگای
خێرخوازیی بارزانیو زانکۆی سهالحهدین ل ه ژێر ناوی « سهدهی بیسته م
سهدهی ناخۆشیی کوردانو ،سهدهی بیستو یهک سهدهی کوردانه« ل ه
شاری ههولێر بهڕێوه چوو.
ئیسماعیل بێشکچی قسهکانی ب ه گێڕانهوهی بیرهوهرییهکی خۆی
دهست پێکرد ک ه چۆن ساڵی  1963لهگهڵ کوردو بهشمهینهتییهکانی
کورد ئاشنا بووه.
ئهو نووسهره ناودارهی تورک ک ه ل ه سهر پرسی کوردو رهخنهگرتن
ل ه سیاسهتی دهوڵهتهکهی ل ه ههمبهر کورد چهندینجار خراوهت ه
بهندیخانهوهو ههر جارهو چهند ساڵ بهند کراوه ،ب ه ئاماژه ب ه سیاسهتی
ئیستیعماری دهرهکی ل ه دابهشکردنی کوردستاندا ،فاکتهری کێش ه
نێوخۆیییهکانی کورد لهگهڵ یهکتریشی ب ه هۆکاری درێژهکێشانی
خهباتی ڕزگاریخوازیی کورد له قهڵهم دا.
ئیسماعیل بێشکچی ل ه قسهکانیدا شۆڕشهکانی شێخ مهحموود،
بارزانی ،کۆماری کوردستانو شێخ سهعیدی پیرانی ب ه چڵهپۆپهی
خهباتی نهتهوایهتیی کورد داناو ستایشی ئهو ڕێبهرانهی کوردی کرد ک ه
تا دواههناسه لهسهر خهباتو تێکۆشانی نهتهوهیییان بهردهوام بوون.

ناوبراو ل ه بهشێکی دیکهی قسهکانیدا ئاماژهی ب ه پیالنگێڕیی
دهوڵهتانو تهنانهت نێودهوڵهتی بۆ زهربهلێدانی بزاوتی کورد کردو تێرۆری
دوکتۆر عهبدوڕهحمانی قاسملوو ل ه ئۆتریشو پشتتێکردنی حکوومهتی
حهمهڕهشا پههلهوی ل ه شۆرشی بارزانیی به نموونه هێنایهوه.
ئیسماعیل بێشکچی ل ه بهشێکی دیکهی قسهکانیدا ل ه سهر ئهوه دوا
ک ه ئهگهرچی سهدهی بیست سهدهی شکانو نههامهتیی کورد بوو ،بهاڵم
سهدهی بیستویهک سهدهی بهختی کوردهو کورد دهتوانێ لهو سهدهیهدا
خۆی بنیات بنێتهوه.

سهردانی ههیئهتێکی حیزبی دێموکراتی کوردستان
ل ه رێکخراوی نێودهوڵهتیی ئاشتی

ل ه دانیشتنی نێوان ههیئهتێکی
حیزبی دێموکراتی کوردستانو رێکخراوی
نێودهوڵهتیی ئاشتیدا بابهتی پێوستیی
سهقامگیرکردنی ئاشتی ل ه کوردستان
تاوتوێ کرا.
دوانیوهڕۆی ڕۆژی سێشهممه3 ،
ی بانهمهڕ ههیئهتێکی حیزبی دێموکراتی
کوردستا ن ب ه سهرپهرستیی برایم زێوهیی،
ئهندامی کومیتهی ناوهندیی حیزبو
بهرپرسی نوینهرایهتیی حیزبی دێموکراتی
کوردستان ل ه ههولێر سهردانی رێکخراوی
نێودهوڵهتیی ئاشتی ل ه ههولێری کردو
لهالیهن ههیئهتێکی ئهو ڕێکخراوهی ه
ب ه سهرپهرستیی دلێر محهممهد ساڵح
رێکخراوهک ه
سهرۆکی
نهقشبهندی،
پێشوازیی لێ کرا.
بابهتهکانی
دانیشتنهدا
لهو
پێوهندیدار ب ه پرس ه سیاسییهکانی
کوردستان ،پرسی پێشیلکردنی مافی

مرۆڤ ل ه ڕۆژههاڵتی کوردستانو پێویستیی
یهکڕیزیی ماڵی کورد بۆ چهسپاندنی
مافهکانی گهلی کوردو سهقامگیرکردنی
ئاشتیو هێمنایهتی ل ه کوردستان هاتن ه
بهرباسو ئاڵوگۆڕی بیروڕایان لهسهر کرا.
لهو دیدارهدا جهخت ل ه سهر
دووالیهنو
پێوهندیی
بهردهوامیی

دروستکردنی دهرفهت بۆ کارو پڕۆژهی
هاوبهش ل ه نێوان رێکخراوه سینفیو
مهدهنییهکانی سهر ب ه حیزبی دیموکڕاتی
ی
کوردستانو رێکخراوی نێودهوڵهتیی ئاشت 
کرایهوه.

دێمۆکراتی لهو قۆناغ ه دژواره مێژوویییهدا
بهرز نرخاندو ب ه لوتکهی ئیرادهگهراییو
فیداکاریی له قهڵهم دا.
ل ه بهشێکی دیک ه لهو پهیامهدا هاتبوو
ک ه جوواڵنهوهی چهکداریی  47-46بههێزترین
پردی پهیوهندیی نێوان دوو قۆناغی مێژوویی
خهباتی حیزبی دێمۆکراتی کوردستانو ب ه
گشتی بزووتنهوهی شوناسخوازیی کورد ل ه
رۆژههاڵتی کوردستان بوو ،وات ه قۆناغی
سهردهمی کۆما ری کوردستانو قۆناغی
سهردهمی شۆڕشی گهالنی ئێران ک ه
بهرهوپێشچوونێکی دیار ل ه پرسی کورد ل ه
ئێران هاته ئاراوه.
رهحمان سهلیمی ل ه درێژهدا جهختی ل ه
سهر ئهوه کردهوه ک ه هیچکام ل ه دهسکهوت ه
نهتهوهیییهکان کورد ل ه ههموو بهشهکانی
کوردستان ل ه کارتێکهری قۆناغه ههستیاره
مێژوویییهکانی کورد له ههر بهشێک ل ه
کوردستان بهتاڵ نین ،ههربۆی ه ئهم بۆنهیهمان
کردۆت ه دهرفهتێک بۆ باسو لێکدانهوهی
ههلومهرجی ههنووکهییو داهاتووی کورد ل ه
ههموو بهشهکانی کوردستان.
بڕگهی دووههمی کاری سێمینارهک ه
تهرخان کرابوو بۆ قسهکانی تێکۆشهری
دێرینی دێمۆکرات ،کاک ئهحمهد نستانی،
هاوڕێو هاوسهنگهری سمایلی شهریفزادهو ل ه
یادگارهکانی جوواڵنهوهی .47-46

کرابوو ،دهستی پێکرد ک ه ل ه ژێر تهوهری
«رۆژههاڵتی کوردستان ،ئارامیی پێش
خرۆشان؟» جهلیل ئازادیخواز و دوکتور
ئاسۆ حهسهنزاده تێیدا بهشدار بوون.
سهرهتا جهلیل ئازادیخواز چاالکی
سیاسی ،ل ه وتهکانیدا ئهوهی ڕهت کردهوه
ک ه رۆژههاڵتی کوردستان ئێستا ئارام بێو
ڕایگهیاند که له یهک دوو دهیهی کۆتاییدا
چینێکی تازهبهسهرداکهوتوو ل ه رۆژههاڵتی
کوردستان سهری ههڵداوه ک ه ریفاهی ژیانی
تا ڕادهیهک بهدهست هێناوهو فهرههنگێکی
نوێی مۆدێڕنی هێناوهت ه ئاراوهو ئهو
دیاردهیهی ل ه بهرژهوهندیی گهشهسهندنی
هزری ئازادیخوازیو رزگاریخوازی ل ه قهڵهم
دا.
ل ه درێژهی پانێلی یهکهمدا دوکتور ئاسۆ
حهسهنزاده کۆڕهکهی گرته دهستو ئاماژهی
بهوه کرد ک ه مهسهلهی کورد ل ه رۆژههاڵتی
کوردستان پێوهندیی پێچهڵپووچی سیاسیو
مێژوویی ل ه ئێرا ن دهوری داوهو ههموو ئهوان ه
کاریگهرییان ل ه سهر پرسی کورد داناوه،
ک ه بهشێکی زۆریان ل ه دهست کورد خۆیدا
نین ،بهاڵم بهشێکیان دهبێ ل ه بهرژهوهندی
کورددا کاریان لهسهر بکرێ .حهسهنزاده
ل ه درێژهدا ڕایگهیاند ک ه ئینکاری کورد
ل ه ئێران نهرمو هێمنانهتر بووهو ههر لهو
کاتهدا ئاکامهکهی توندوتیژتر بووه ،ب ه

سهربهخۆیی باشووری کوردستان ل ه نێوان
هیواو رۆژهڤدا کردو ڕایگهیاند ک ه هیوای
زۆرینهی کورد لهم بهش ه ل ه کوردستان،
کوردستانو
باشووری
جیابوونهوهی
پێکهێنانی دهوڵهتی سهربهخۆی کوردستانهو
ههر لهو کاتهدا رۆژهڤ ،ئهو ههلومهرج ه
واقیعهی ئێستای باشووری کوردستان ه
ک ه ل ه ئێراقی عهڕهبیدا ل ه ملمالنێو
وهاڵمدانهوهدایه.
ل ه پانێلی چوارهم ل ه ژێر ناوی «رۆژئاوای
کوردستان :ل ه حاشالێکرانهوه بۆ بوون ب ه
فاکتۆر»دا ههر یهک ل ه عهبدولباقی یوسفو
ئهبوو سابیر ،دوو چاالکی سیاسیی ڕۆژئاوای
کوردستان دۆخی رۆژئاوای کوردستانیان
خست ه بهر باسو لێکدانهوهو ،وێڕای ئاماژه
ب ه گرنگیی بارودۆخی سوریهو دۆخی کورد
لهو نێوهدا ،بوونی یهکڕیزیو یهکدهنگیی
الیهن ه سیاسییهکانی رۆژئاوای کوردستانیان
ب ه پێویست زانیو ل ه ههلومهرجی ئێستادا
ب ه زهروورهتێکی مێژووییو نهتهوهیییان ل ه
قهڵهم دا.
شایانی باس ه سێمینارهک ه ب ه ڕێزلێنان
بۆ دوو تێکۆشهری جوواڵنهوهی چهکداریی
سااڵنی  47-46وات ه هاوڕێیان ئهحمهد
نستانیو خدر عهبدوڵاڵهی ل ه الیهن یهکیهتیی
نهتهوهیی خوێندکارانی کوردهوه کۆتایی
پێهات.
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نهتهوهیی

خالید عەزیزی:
قازی محەممەد لەوکەسانە بوو بۆخۆی پێشڕەو بوو بۆ ئەوەی کە ژنان بەشداری
کاروخەباتو خوێندن بن ،خێزانی خۆیو هەموو ئەوکەسانەی تەشویق دەکرد کە
لەومەیدانانەدا چاالکانە هەڵسووڕ بن.

دوکتور قاسملوو یەکێک لەو رێبەرانەو لەو شاگردانەی پێشەوا قازی محەممەد
بوو کە ئەویش لەمەیدانی دیپلوماسیو هەڵسۆڕانو دیتنەوەی رێگا چارەیەکی
واقع بینانە هەموو هەوڵێکی دا ئاواتەکانی پێشەوا قازی محەممەد هەرچی
زووتــر وەدی بێ بەاڵم بەداخەوە ئەوانەی کە باوەڕیان بە زمانی موزاکهرە
نەبوو ،وهاڵمی ئاشتیخوازانەی حیزبی دیموکراتو دکتور قاسملوویان بە تیرۆر
داوە.
خالید عەزیزی

خالید عەزیزی لە یادی لە دایکبوونی پێشەوا قازی محەممەددا:

قازی محەممەد لەسەردەمێکدا ئاماژە بە حقووقو مافو بەشێک لە بنەماکانی هۆوییەتو ماهیەتی
ئینسانی دەکا کە هێشتا ئیعالمیەی حقووقی بەشەر لە جیهاندا باڵونەببۆوەو ڕانەگەیهندرابوو

خوشک وبرایانی ئازیز
مێوانانی بەڕێز
رێکخراوە
حیزبو
نوێنەرایەتیی
سیاسییەکان
پڕبەدڵ بەخێرهاتنتان دەکەم بۆ
رێوڕەسمی یادی113ساڵەی لەدایکبوونی
پێشەوا قازی محەممەد ،رئیس جمهوری
کوردستان ،رێبەری حیزبی دیموکرات،
دامەزرێنەری یەکەمین دامەزراوی کوردیو
یەکێک لەو کەسانەی کە بەگیانو بەدڵ «
بۆگەل ژیاو بۆگەل مرد».
«ئێوە قازی محەممەدێک دەکوژن،
بەاڵم بزانن لەهەر تنۆکەخوێنێکی من،
قازی محەممەدێک شین دەبێتەوە»« ،داوا
لە گەلی کورد دەکەم خەباتی خۆی لە
پێناو رزگاریی کوردستان دا پەک نەخا ،بژی
کوردو بژی کوردستان»
داواکەی قازی محەممەد بە جێهاتو
ئیعدامی قازی محەممەدو ئەو تنۆکە خوێنە
بوو بە بنەمایەک ،بوو بە هەوێنێک ،بوو
بە سەرەتایەک ،بۆ ئەوەی نەتەوەی کورد
بە هەموو دیققەتو تێبینییەکەوە دوای
رووخانی کۆماری کوردستانیش دقیقەن
پەیامەکەی قازی محەممەد بە جێ بگەیهنێ.
ئەویش ئەوەبوو کە لە خەباتو تێکۆشان
ماندوو نەبێو پشوو نەدا.
لە دنیای ئەمڕۆدا کەم نین ئەو واڵتانەی
کە سەرۆککۆماریان هەیە ،سەرۆکوەزیریان
هەیەو کەسایەتیی ناسراوی خۆیانیان هەیە،و
کاتێکیش ئەو کەسایەتییە ناسراوانە یادیان
دەکرێتەوەو بە بۆنەی [یادی] لەدایکبوونیان
لە پایتەختەکانو لەشارە گەورەکانی
واڵتەکەی خۆیان رێزیان لێدەگیرێ ،رەنگە
زۆرتر باسی ئەوە بکرێ کە چۆن لەدایک بوونو
چۆنیش تا ئەمرۆ تەمەنیان تێپەڕاندوە .لەو
واڵتانە ئەو سەرۆککۆمارو سەرۆکوەزیرانە
لەسەردەمی ئێستادا خانووەکەی خۆیان
بە جێدێڵینو دێن لە کۆشکی ریاسەتی
جمهووریدا حکوومەت دەکەن .دێنە سەر
نەغدو حازری ،بەاڵم پێشەوا قازی محەممەد
هۆوییەتو
دامەزراند،
حکوومەتێکی
کەسایەتییەکی دامەزراند ،لە دایکبوونێکی
نوێو ناسیونالیزمو کوردایەتی لە ناوەندێکی
چووکەی بەشێکی رۆژهەاڵتی کوردستان
دامەزراند .بۆیە یادی قازی محەممەدو
سەرۆککۆماری کوردستانو ،دامەزراندنی
ئەو رێورەسمە واتا وەبیرهێنانەوەی لە
دایکبوونی ،وەبیرهێنانەوەی لە دایکبوونی
کەسێکە کە بە هیمەت و تواناو تێکۆشانی
خۆی کۆمارێکی دامەزراندو لەپێناو ئەو
کۆمارەو لە پێناو ویستو داخوازی کورددا
گیانی لەدەست دا.
باشترین پێناسە بۆناساندنی کەسایەتیی
قازی محەممەد ئاوڕدانەوەیەکی کورتە
لەو شوێنەی کە لێی لە دایک بووە ،لەو
شوێنەی کە خۆی پێگەیاندوە و لە شوێنەی
کە بوو بە سەرۆک کۆماری کوردستان و
بوو بە رئیس جمهووری نەتەوەیەک کە بۆ
یەکەمجار ئەو مەجالەیەی بۆ خوڵقا .قازی
محەممەد کەسایەتییەک بوو بە رابردوویەکی
فەرهەنگیو بە زانستێکی حقووقیو قەزایی

بەوە گەیشت کە بۆئەوەی نەتەوەکەی رزگار
بێ دەبێ تواناو هیمەتو شعووری خۆی بخاتە
بازنەیەکی سازمانی ،بۆیە هەر لەو مەیدانەدا
کۆمەڵەی (ژک)ی هەڵبژارد ،چوون بۆ نێو
کۆمەڵەی (ژک) سەردەمی پەروەردەکرنی
بیروهۆشی نەتەوایەتیی قازی محەممەد
بوو .قازی محەممەد کە لەهەمانکاتدا کە
لەشاری مەهاباد لەباری بنەماڵەیی ،لەباری
زانست ،لەباری فەرهەنگیو لەباری ئەوەکە
قازی بوو ،لەگەڵ کۆڕوکۆمەڵی جۆراجۆری
کوردەواری سەروکاری هەبوو ،ئیحترامێکی
زۆری هەبوو ،بەاڵم قەناعەتی وای هێنا کە
لە جەمعێکی تێکۆشەردا تێبکۆشێ کە

لەسەرکردوەو بە دوایدا چوونە ،قازی
محەممەد ئەستێرەیەکی زۆر گەشاوەی ئەو
حکوومەتە بووە.
یادی قازی محەممەد لەسەردەمێکدا
دەکەینەوە کە 113ساڵ بەسەر لەدایکبوونی
ئەودا تێپەڕ بووەو دەوری  67ساڵ بەسەر
ئەو سەردەمەدا تێپەڕدەبێ کە قازی محەممەد
ئەو بیروهۆشە دێنێتە گۆڕێ ،ئەو وەختە
زۆرێک لە میللەتان هێشتا دەوڵەتی خۆیان
نەبوو ،ئێستا نزیک دووسەد دەوڵەت لەدنیادا
هەیە .قازی محەممەد لەسەردەمێکدا ئاماژە
بە حقووقو مافو بەشێک لە بنەماکانی
هۆوییەتو ماهیەتی ئینسانی دەکا کە
هێشتا ئیعالمیەی حقووقی بەشەر لە
جیهاندا باڵونەببۆوەو ڕانەگەیهندرابوو! قازی
محەممەد لە شوێنێک باسی کەمایەتییەکانو
مافیان دەکا ،لە شوێنێک باسی حقووقی
ژنان دەکا ،باسی مافی الوان دەکا ،باسی
خۆێندن دەکا ،باسی حکوومەتداری دەکا،
باسی دیمۆکراسی دەکا ،دەچیتە نێوخەڵک،
خەڵک فێردەکا کە بۆخۆیان ،خۆیان ئیدارە
بکەن کە بەشی هەرەزۆری ئەو خەڵکە لە
سیستمیکی عەشیرەتیو فێئوداڵیدا دەژیا،
شارستانیەتەکە لە جەمعێکی مەحدووددا
بەرتەسک ببۆوە .هونەری قازی محەممەد
لەوەدایە لەسەردەمێکدا بوو بە کەسایەتی
کە لە دەوروبەرەکەی ئەو مەجالو دەرفەتە
بە هۆی دواکەوتوویی کۆمەاڵیەتیی یەکجار

محەممەد بۆخۆی لەمەهاباد نەبوو لەسەفەر
بوو ،پەیامی داوە بەهاوکارەکانی
کە «بارزانییەکان کاتیک دێنە ئێرە
ماڵی خۆیانەو میوان نین ،خانەخوێن،
بەشێک لەئێمەن ،پاشان کە کۆمار دامەزرا
بوون بە بەشێک لەئیدارەی حکوومەت
و کۆماردا» .بۆیە بارزانیو هاورێیەکانی
لەهەموو ئەو شوێنانەی کە پێویست
بوو کاریان لەدەست دەهات ،لە کۆماری
کوردستاندا بێفەرقوجیاوازی کاریان پێ
ئەسپاردبوونو کۆماری کوردستان مەجالێکی
باش بوو بۆ مەرحوومی بارزانیو هاورێیەکانی
کە دوای ئەو موشکیالتوگیروگرفتانەی کە
لە کوردستانی عیراق بەسەریاندا هاتبوو،
لەوێ خۆیان سازماندەهی بکەنەوەو خۆیان
رێک بخەنەوەو ،دوای کۆماریش کاتێک
مەجبوور بوون ئەوێ بەجێ بێڵنو بەرەو
رووسیا بڕۆن ،ئەوەبوو بە هەوێنی ئەوەی
کە لە داهاتوو چۆن ئەو ریگا دوورودرێژە بە
سازمانو بەو حەسانەوەی کە لەو ماوەیەدا
هەیانبوو ،جێبەجێ بکەن.
پێشەوا قازی محەممەد لەسەردەمێکدا
کە کۆماری کوردستان بە بەراورد لەگەڵ
دەوروبەری ،واڵتێکی فەقیر بوو ،بوودجەی
کۆمار کەم بوو و رەنگە ئەگەر بەراوردی
بکەی لەگەڵ دەسەاڵتەکانی دەوروبەری ،بە
هیچ جۆر موقایسە نەکرێت ،دیسان تێبینیو
دیقەتو شعووری وردی کۆمەاڵیەتیی خۆی

میللەتیک بەمانای سیاسیو بەمانای
حقووقیو تەشکیالتی موئەسسەساتی بوو،
وە لەو پرۆژەیەیشدا هەموو ئامارەکان
دەریدەخەن کە خۆی لە جوزئیاتی ئەو
کاروبارەدا بووە ،نەک ئەوەی کە دیخاڵەت
بکا ،بەڵکوو بەشێوەی سەرپەرستی،
لەسەردەمێکدا کە هەر بەوشێوە کە ئاماژهم
پێکرد نەخوێندەواریو دواکەوتوویی باڵی
بەسەر کوردستاندا کێشابوو ئەو مەجاالنەی
زۆر مەحدوود دەکردەوە.
یادی پێشەوا قازی محەممەد یادی
سەمبوولێکە ،یادی کەسێکە کە بەدوای
ئەودا کە خۆشی ئاماژەی پێدەکا کە دوای
ئەویش خەباتی کورد هەر درێژەی هەیەو
ئەوە بە ئێمە دەڵێ:کە لەناو میللەتەکاندا
زۆر کەس هەبوون کە لە (شرایطی)قازی
محەممەددا بوون بە سەمبوولی دروستکردنی
نەتەوەکەی خۆیان ،زمانو فەرهەنگو ڕابردوو
و شوناسی گشتی نەتەوەکەیان ،بەاڵم
تاکوو کەس یان کەسانێک یان پێشەوایەکو
رێبەرێک نەبێ کە ئەوە بهەژێنێو ئیدارەی
نەکاتو خەتی پێنهدا و دروستی نەکات
ئەو خاکو زمانو فەرهەنگی هاوبەشەدا لە
خۆیدا نابێتە ئەوەی کە تۆ شتی لەسەر
دابمەزرێنی .قازی محەممەد لە ئەوەڵین
رۆژی دامەزراندنی کۆمارو لەو رۆژەی کە
لەگەڵ هەموو ئەوانە سەروکاری هەبوو
ئەوەی بەتەوای تێدا دەبیندرا.

ئوسوولو ئەندیشەی نەتەوایەتیی خۆی جێ
بخا .بۆ ئەومەبەستەو بۆ ئەو بیروهۆشە لە
کۆمەڵەی (ژک)دا خۆی رێکخست ،قازی
محەممەد بەوە ڕانەوەستا ،بۆئەوەی کە
ئەوفیکرە لەمەیدانی عەمەلیدا بکا بە هەوێنی
حکوومەتێک لەداهاتوودا ،حیزبی دیمۆکراتی
کوردستانی دامەزراندو دقیقەن دامەزرانی
حیزبی دیموکراتی کوردستان لە چوارچێوی
بەرنامەو پرۆژەکانی قازی محەممەددا بوو،
کە چۆن بیری نەتەوایەتیوکوردایەتیی خۆی
بکا بە دامەزراوە ،بیکا بە فەرهەنگو بیباتە
نێو کۆمەڵگاو کۆمەاڵنی خەڵکی زۆر بە
هەموو (تنوعات)ێک کە تێیدا بوو ،بەشداری
ئەوپرۆسەیە بکا .بۆیە قازی محەممەد لەسەر
پرۆژەی میللیی خۆی ساغ بۆوە کە چۆنی
جێبەجێ بکات.
راستە لە زۆر جوواڵنەوەداو لە زۆر
خەباتی رزگاریخوازیدا کاتیک ئاوڕیان
لێدەدەینەوە ،جەمعێکی زۆر لە دەوریان
هەبووەو تەبیعەتەن لە کۆماری کوردستانو
پێشتر کۆمەڵەی «ژک»و پێشتریش
لە ناوەندی فەرهەنگیو شارستانییەتی
مەهەباددا خەلکێکی زۆری تێدا بووە،
بەاڵم بە ئیعترافی هەموو دۆستان ،هەموو
ئەوبێگانانەی کە کۆماری کوردستانیان
بینیوەو لەنزیکەوە قازی محەممەدیان
زیارەت کردوەو موتالیعەو تەحقیقاتیان

زەعیف بوو ،بۆقازی محەممەد گەلێک گرنگ
بوو کە یەکییەتیی نەتەوایەتی بپارێزێ،
قازی محەممەد لە رۆژی ڕاگەیاندنی کۆماری
کوردستاندا تەکیەکەالمی ئەوەیە کە «ئەم
کۆمارە زەمانێک سەردەکەوێت کە هەموو
چین وتوێژەکانی ،بە ژنو بەپیاو ،بە هەموو
عەشایرو تایفەکان ،بە هەموو تەنەوعەکانی
نێوکۆمەڵگای کوردەواری (وحدت)یان
هەبێ» ،قازی محەممەد لە وەسیەتەکەشیدا
هەر ئەوە دەڵێتەوە .دەڵێ :زەمانێک ئەو
میللەتە دەتوانێ رزگار بێ ،کە لە نێو خۆیدا
وەحدەتی هەبێ ،قازی محەممەد سەمبوول
بوو بۆ ڕاگرتنی ئەو وەحدەتە ،دەبا
لەگەڵ هەموو ئەو تەنەوعاتی عەشیرەتیو
فیئۆداڵیو تایفەیی و نەخۆێندەواریی
ئەووەختدا موعامهلەی کردبایەو هەمووانی
بەشداری حکوومەتەکەی کردبایە ،بۆیە
ئەوە هونەری قازی محەممەد بوو .یەکێکی
دیکە لەالیەنە هەرە گەشەکانو یەکیک لەو
بنەمایانە کە پەیوەندیی نەتەوەیی لەگەڵ
پارچەکانی دیکە بەهێز دەکاو ئەو پەیامە
دەدا کە نەتەوەی کورد لە هەرشوێنێک
دەرفەتی بۆ هەڵکەوێو رزگار بێت ،دەبێتە
پشتوپەنا بۆ پارچەکانی دیکە ،هەربۆیە
کاتیک مەرحوومی مەالمستەفای بارزانی
لەوسەردەمەدا مەجبوور بوون بڕۆن بۆ
کوردستانی ئێرانو لەوێ گیرسانەوە قازی

هەبوو و ،کاتێک لە شەقامەکانی مەهاباد
دەگەڕێ ،دەبینێ جەمعێک کوڕی گەنج
قەرتاڵەیان لەسەر شانەو هاوار دەکەن:
ئەرێ کەسێک باری شتێکی هەیە بمانداتێو
پارەیەکمان وەگیرکەوێ ،بیبەینەوە
بۆماڵیان» ،قازی محەممەد دەستوور دەدا
کە هەموو ئەو مندااڵنە کە لە تەمەنێکی
کەمدا مەجبوور بەکارکردنن ،بەسەر بنەماڵە
دەڵەمەندەکاندا باڵو ببنەوەو بنەماڵە
دەوڵەمەندەکان لەگەڵ مناڵی خۆیان
بیاننێرن بۆ مەدرەسە ،هەر لەودەمەی
کە کۆماری کۆردستان فەقیر دەبی ،قازی
محەممەد دەستوور دەدا «فەقیرخانە»
دابندرێتو ،فەقیرانی ژنو پیاو بە جیاواز
سەعی دەکا کۆمەگیان بکاو بیانحاوێنێتەوە.
ئەوەی کە دواتر لە سیستمی ئیدارەی زۆرێک
لە واڵتەکاندا بە نێوی سوسیالیزمو بە نێوی
سوسیال دیموکراتیکو  ...ئێستا نەهادینە
بووەو مافێکی بۆ دانراوە ،لە حکوومەتە
ساواکەی قازی محەممەدو لەوسەردەمەدا،
پێشەوای کورد فیکری لەوەیش کردبۆوەو
رێگا چارەی بۆ دانابوو .هەموو ئاوڕدانەوەکان
بەسەر کۆماری کوردستانو بە سەردەمی
پێشەوا قازی محەممەددا لەراستیدا ئاماژە
بەوە دەدەن کە پێشەوا قازی محەممەد
لەو کەسانە بوو لەساغبوونەوەی خۆیدا
ئەرکێکی بەرێوە دەبرد ،ئەویش دروستکردنی

لەوسەردەمەدا ئەرزشی ئەدەبیاتو
شێعرو هونەر بۆ قازی محەممەد زۆر بەرز
بوو .زۆرن لەوبیرەوەرییانەی کە ئاماژە
بەوەدەکەن کە پەیوەندیو عیالقاتی خۆشی
هەبووە لە گەڵ دوو شاعیرو هونەرمەندی
ئەوکات واتا «مامۆستا هەژارو هێمنی
«مەهابادی،و چەندە ئەوانی تەشویق کردوە
کە بە هونەری شیعری خۆیان بنەمای
کەسایەتیو پێناسەی نەتەوەیی خۆیان
دابمەزرێنن ،قازی محەممەد لەوکەسانە بووە
کە زۆری بایەخ بە خوێندن داوە ،زۆری بایەخ
بە مەدرەسەو قوتابخانە داوە ،بە تەواوی
تێگەیشتبوو ئەگەر خوێندەواری لە واڵتەدا
پەرە بستێنێو بەهێز بێ ،ئەگەر خەڵک
خوێندەوار بێ ،ئەگەر خەڵک کەسایەتیی
خۆیان پەیدا بکەنو بە تاکەکەس بڕوایان
بەخویان هەبێ ،یەک میللەت (اعتماد
بەنفس)پەیدا دەکاو رێگای خۆی دەبینێتەوەو
رێگای رزگاریی خۆی ئاسان دەکاتەوە.
تەنانەت لەو حقووقە کەمەی کە مانگانە
لە الیەن کۆماری کوردستان دراوە بە قازی
محەممەد بەشێکی داناوە بۆ ئەوخەڵکانەی
کە بێسەرپەرستو کەم دەرامەد بوونەو
کە خەریکی دەرسخوێندن بوون .کاتێک
دەچینەوە الی سەرچاوەکان بەتایبەت
رۆژنامەی کوردستان ،خێزانی قازی محەممەد
یەکەم کەسە کە یارمەتی ماڵیی داوە بە کۆڕ

وکۆمەڵو رێکخراوەکانی کۆماری کوردستان.
قازی محەممەد لەوکەسانە بوو بۆخۆی
پێشڕەو بوو بۆ ئەوەی کە ژنان بەشداری
کاروخەباتو خوێندن بن ،خێزانی خۆیو
هەموو ئەوکەسانەی تەشویق دەکرد کە
لەومەیدانانەدا چاالکانە هەڵسووڕ بن ،قازی
محەممەد جیاواز لە کەسایەتیی کۆمەاڵیەتی،
سیاسی ،میللی  ..سیاسەتمەداریکی بەتواناو
دیپلۆماتیکی ژیر بوو .کاتێک حکوومەتی
دادەمەزرێو حکوومەتی
ئازەربایجان
ئازەربایجانو دەسەاڵتی ئازەربایجانی
سوڤیەتی پێشوو تێدەکوشن کە کۆماری
کوردستان بە بەشێک لە ئازەربایجان
دابنێن ،قازی محەممەد بە مەنتیقی خۆیو
بەموزاکهرەو دانوستان لەگەڵ تەورێزو لەگەڵ
باکۆ ،هەروەها لەگەڵ نوێنەرانی سووڤیەتی
پێشوو پێیان دەسەلمێنێ کە «نەخێر ئەوان
حکوومەتی کۆماری کوردستان دادەنێن،
ئەگەر قەرار بێ بیانکەن بە بەشێک لە
ئازەربایجان ،هەر دەبنەوە بە بەشێک لە
حکوومەتی تاران» .قازی محەممەد زۆر بە
دیقەتو ژیرانەو بە گەمەیەکی دیپلۆماسی
ئەوەی جێ خست ،حکوومەتی کۆماری
کوردستانی وەک حکوومەتێکی واحیدی
کوردی لە چوارچێوەی ئێران بارتەقای
حکوومەتی ئازەربایجان موستەنەدی کرد.
هەر بە ژیریی خۆی لە سەرئەو شوێنانە
کە بەینی ئازەریوکورد کێشەی لەسەر بوو
دیسان بە موزاکهرەو دانوستان بێئەوەی
کە مەجبوور بەشەڕ ببن تا ڕادەیەکی زۆر
ئەو سنوورە شێواوانەی شەفافو روون
کردەوە ،قازی محەممەد هەمووهەولێکی
دا سۆڤیەتییەکان قەناعەت پێبێنێ کە
لەمەیدانی بازی ناوچەیی لە تەعامول لەگەڵ
ئێرانو لە سیاسەتی گەورەی نێو دەوڵەتیدا
گرینگیی کۆماری کوردستان تەنانەت لە
پەیوەندی لەتەک بەرژەوەندیی خۆشیان
دەرک بکەن .کاتیک سۆڤیەت پشتی تێکردو
بەرژوەندی تارانوموسکۆ ئەوە بوو کە پشت
لە کۆمار بکا ،قازی محەممەد بەرنامەیەکی
دیکەی هەبوو هەوڵی دا لەگەڵ حکوومەتی
تاران لە رێگای دانوستانو وتووێژ تێبکۆشێ
کە رێگا چارەیەکی دیکە بێنێتە گۆڕێ بۆ
ئەوەی کە ئەگەر رۆژێک لە روژان کۆماری
کوردستانیان قەبووڵ نەکرد لە چوار چێوەی
ئێران دا ،لە حەلێکی نێوخۆییو ئیعترافاتێک
بە مافی کورد لە چوارچێوەی ئێراندا بکرێ.
سەرۆککۆمارێک لە نزمایی بۆ لووتکە! لە
لووتکە وەک دیپلۆمات بازی خۆی دەکرد
بەاڵم دەڵێ چی؟ بازیگەرێکی زیرەک بوو
دیپلۆماتێکی کارا بوو ،سیاسەتمەدارێکی
بەتواناو خوێندەوارێکی بە فەرهەنگ
بوو ،قازییەکی عادڵ بوو ،پێشڕەوێکی
کۆمەاڵیەتی بوو .بەاڵم ئاڵوگۆڕەکانی ناوچەو
سەنگوسووکیی دەسەاڵت نەیهێشت یان
مەجالی نەدا ئەو شەخسە بلیمەتە بتوانێ
کۆماری کوردستان بکا بە بنەمایەک کە بۆ
خۆی درێژە بە حکوومەتەکەی بدا .
میوانانی بەڕێز
خۆشکو برایانی ئازیز
لەسەردەمێکدا یادی لەدایکبوونی
قازی محەممەد دەکەینەوە کە بەشێک لە
ئاواتەکانی قازی محەممەد جێبەجێ بووە،
لە پەیامی دامەزرانی کۆماری کوردستان لە
دەورانێک کە حکوومەتی ئیدارە دەکرد ،لە
کاتێکدا کە لە دادگا دیفاعی لەخۆی دەکرد،
دیفاعیاتی قازی محەممەد زۆر بەرزە وەک
دەڵین :بۆگەل ژیا ،بۆ گەلیش مرد.
دەیتوانی بڕوات بۆ ئەوەی رزگاری بێ،
دهیتوانی حەللی دیکە ببینێتەوە بۆئەوەی
کە ئیعدام نەکرێ ،دەیتوانی پاشگەز بێتەوە
بۆ ئەوەی کە گیانی خۆی نەجات بدا ،بەاڵم
وەسیەتی قازی محەممەدو ئەو دادگایەی کە
ئەویان تێدا دادگایی کرد ،دادگاکەی کرد
بە دادگایی ئەوان!! ئەگەر دەسەاڵتی نەبوو
ئەوان موحاکمە بکاتو بڕیاریان لەسەر بدا،

کاکشار ئورەمار :پێشهوا خاوهن بیرو ڕامانی جیا بوو .ل ه چاوی ئهودا
جیهان ماڵێکی بچووک بوو ک ه دهبوای ه ههموو مرۆڤهکان ل ه سیستهمێکی
دادپهروهرانهدا بژین .ئهو تهنیا ب ه دوای بهختیاریو ڕزگاریی نهتهوهی
خۆیدا نهبوو ،بهڵکوو باوهڕی ب ه دێمۆکراسی ب ه واتای جهوههریی خۆی ل ه
ههموو جیهاندا ههبوو

کاتێک دهبینم ک ه دۆستو دوژمن ل ه سهر ب ه کاریزمابوونی ڕێبهرێکی وهکوو
پێشهوا قازی یهکدهنگن خۆشحاڵ دهبم .شاهیدانی دادگاییکردنی پێشهواو
هاوڕێیانی ل ه دادگای لهشکریدا باشترین بهڵگهن بۆ ئهوهی ئێم ه گهورهیی ئهو
زاته پاک ه باشتر بزانین.
کاکشار ئورەمار
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وتووێژ ل ه گهڵ کاکشار ئوورهمار

له پێوهندی له گهڵ یادی له دایکبوونی پێشهوا دا

11ی بانهمهڕ(1ی مانگی مای)
رۆژی له دایکبوونی پێشهوا قازی
محهممهده .حیزبی دیموکراتی
ڕاگهیهنهکانی
کوردستانو
(رۆژنامهی کوردستان ،کوردکاناڵو
کوردستانوکورد)
ماڵپهڕی
دهیانهوێ لهمهودوا ههموو ساڵێ
بایهخی تایبهتی بهم یاده بدهن.
کاکشار ئوورهمار له پێوهندی له
گهڵ کهسایهتیی پێشهوادا ،چهند
کارێکی تهحقیقیو دۆکیۆمێنتیی
کردوه که «دیمانه له گهڵ دایکی
کورد مینا قازی هاوسهری
پێشهوای نهمر» و» مێژووی
کۆماری کوردستان له وێنهدا»
به بۆنهی
نموونهکهیانن.
113ههمین ساڵڕۆژی له دایکبوونی
پێشهوا قازی محهممهدهوه چهند
پرسیارێکمان بهرهو ڕووی کردهوه.
سهرنجتان بۆ خوێندنهوهی ئهم
وتوویژه ڕادهکێشین:

قهت له بیرم ناچێ ههر کات له ورمێڕا
دهچووینه مههاباد ،باوکم داوای دهکرد ک ه
له مهیدانی چوارچرا ڕاوهستین .ساڵی 1993
بوو ،بهرهو تهورێز دهچووین ،بهاڵم باوکم
گوتی کوڕم با به مههابادێدا بچین .گوتم
بابه گیان ڕێگامان دوور دهکهوێتهوه ،ئیجازه
بده به ڕێگای سهر دهریاچهی ورمێدا
بچین .باوکم گوتی نا ڕۆڵه گیان دهمهوێ
بچمه سهر مهزاری پێشهوا قازیو مهیدانی
چوارچرا زیارهت بکهم .بهرهو مههاباد
بهڕێ کهوتینو کاتێک گهیشتینه مههابادو
نیزیکی مهیدانی چوارچرا بووینهوه،
بارانی ئهسرینی بێپسانهوه دههاته خوار.
ی له هاتوچۆدا بوون بهرهو ئێمه
ئهوانه 
هاتنو باوکم به دڵێکی پڕ له خهمهوه
گوتی« :ئهلێره ڕاوهستابوو ،پێشمهرگهکان
لهوالتر ڕاوهستابوون ،ژێنڕاڵ بارزانی ،سهید
عهزیزو سهیفی قازی الی پێشهوا قازی
ڕاوهستابوونو  ....ئاخخخ ئهو ڕۆژانه
چهند خۆش بوون که ...پێشهوای ئازیز!
بۆ وا بیدهنگی؟!» ئهو ڕۆژه تهئسیرێکی
وای له من کرد که ئهمنیش وهکوو باوکم
گریامو ههموو کهسانی دهوروبهریشمان به
هانامانهوه هاتنو زانیان که باوکم دهردی
چیهو به دوای چیدایه .لهو ڕۆژهوه بوومه
عاشقی پێشهواو دهستم کرد به خوێندنهوهو
باشترناسینی ئهو شهخسییهته مهزنو
فیداكاره .باوکم ئهو کلیلهیهی دا به دهستمو

یهکیهتیی ژنانی کوردستان ،سهعیدخان
هومایوون :دهفتهرداری پێشهوا قازی و
هتد .هێندێکیان پێشمهرگهی کۆمار بوون
(مام میرزا هاشم ،جوبرهئیل ئورهمار و
چهند کهسی دیکه) ،هێندێکیشیان خوێندکار
بوون(د.سهید عهزیز شهمزینی ،غهنی
بلووریان ،عهلی قازی و هتد)
کاتێک هاتمه ئورووپا له مهد تی ڤی
( )le Med TVو تهلهڤیزیۆنهکانی دیکه
دهستم کرد به دروستکردنی بهرنامه له
سهر ژیانی ناودارانی کورد .لهم بهرنامهیهدا
بایهخێکی تایبهتیم به بابهتی کۆمارو
ڕێبهرانی کۆماری کوردستان دهدا .ههروهها
به نووسینیش دهستم به باڵوکردنهوهی
گهلێک بابهتی جۆراوجۆر کرد له سهر
بیروڕامانه هومانیستییهکانی پێشهوا،
الیهنی دیموکراتبوونی کۆمارو دهیان بابهتی
لهم جۆره.
ههڵبهت ئهمن بابهتهکانم زۆرتر به
دیالێکتی کورمانجیی سهروو دهنووسم
چونکه له باکووری کوردستان زانیاری
له سهر کۆمارو ڕێبهرانی جوواڵنهوهی
ئازادیخوازی کورد له ڕۆژههالتی کوردستان،
کهمتره .ئهمن دهتوانم به دڵنیایییهوه
بڵێم که یهکهمین جار له یهکهمین تیڤی
ئاسمانیی کوردیدا به شێوهیهکی بهرفرهوان
زۆرترین بهرنامهم  له سهر کۆمارو ژیانی
ڕێبهرانی کۆماری کوردستان ههبووه.

ههرچی به دوایدا بڕۆی گهنجینهی بهنرختر
دهدۆزییهوه .کاتێ دهکهویته لێکۆڵینهوه ل ه
سهر ژیانی پێشهوا قازی زوو به ڕاستییهک
دهگهی .قازی ههر له مناڵییهوه کهسێکی
مرۆڤدۆست بووه .ئاشقی زانینو زانستی
مودێڕن بووه .مرۆڤیکی دووربینو ئاگاداری
ڕهوشی ههرێمی ژیانی خۆی بووه .به تایبهت
کاتێک دهگاته تهمهنی  18-17ساڵی،
شهوو رۆژ خهریکی خوێندنهوهو موناقهشه
له بارهی بابهتی زانستیو سیاسی بووه.
له تهمهنی الوهتیدا زۆربهی ههڤااڵنی
کهسانی به تهمهن له خۆی گهورهتر بوون.
ههر لهو سااڵنهدا باسی مافی یهکسانیی
ژنو پیاو دهکا .بۆ ئهو کاتهی ڕهوشی
کۆمهاڵیهتیی کوردستان شتێکی وا بهواتای
کارو خهبات بۆ دروستبوونی ڕێنیسانسێکی
فکرییه .ههر که له ساڵی 1926دا دهبێته
سهرۆکی گشتیی ئیدارهی پهروهرده
له مههاباد ،یهکهمکاری دروستکردنی
قوتابخانهیهکه بۆ کچان .ئهمه له مههابادی
ئهودهمدا دهستپێکردنی شۆڕشێکی زێهنی
بوو که رقی زۆر له شێخو ئاغاواتی فیئۆدالو
پاشکهوتووی ههڵساند .بهاڵم قازی گوێگری
قسهی پووچ نهبوو و ههر ئهمهش بوو به
سهبهب که خهڵک ئهوی وهکوو پێشهوا
بناسنو بانگی بکهن .ئهو کارهی پێشهوا
قازی کردوویه له کاری هیچ پێغهمبهرێک
کهمتر نیه ،حهتتا دهتوانم بڵێم له زۆر بواردا

دیرۆکی ئازادیخوازیمان گهلێک قهرزداریانه.
لهم بوارهشدا ههڵبهت دهبێ ئێمهش وشیار
بین که پیالنی چهپهڵی داگیرکهران له دژی
قارهمانانی نهتهوهکهمان سهر نهکهوێ.
نهسلی نوێ له کوردستانی گهورهدا دهبێ
هێشتا باشتر لهمه که ههیه کۆمارو قازی
محهممهد بناسن.
دهسپێکی
«پێشهوا،
رێگایهکی بێ کۆتایییه» .تا چهند
له گهڵ ئهم دهربڕینه دای که له
بارهی رۆڵوکاریگهریی کهسایهتیی
پێشهواو بیروباوهڕی ئهو له سهر
حیزبی دیموکراتی کوردستانو
بزووتنهوهی نهتهوهیی کورد
گوتراوه؟
پێشهوا خاوهن بیرو ڕامانی جیا بوو .له
چاوی ئهودا جیهان ماڵێکی بچووک بوو که
دهبوایه ههموو مرۆڤهکان له سیستهمێکی
دادپهروهرانهدا بژین .ئهو تهنیا به دوای
بهختیاریو ڕزگاریی نهتهوهی خۆیدا نهبوو،
بهڵکوو باوهڕی به دێمۆکراسی به واتای
جهوههریی خۆی له ههموو جیهاندا ههبوو.
مرۆڤیکی بهرچاوتهنگ یان به واتایهکی دیکه
دۆگماتیک نهبوو .له سهر بناغهی ئهم شێوه
تێڕوانینه ساڵی  1941ههتا  1947نهیهێشت
شهڕ له نێوان کوردو ئازهرییهکاندا ڕوو
بدا ک ه له هێندێک ههرێمی ڕۆژههاڵتی

رۆژنامهی «کوردستان»
کوردستان :چۆن بوویه هۆگری
کهسایهتیی پێشهوا قازی محهممهد؟
خۆشهویستیی ئهم کهسایهتییه
گهورهیه چۆن له تۆدا دروست بوو؟
کاکشار ئوورهمار :پێشهکی زۆر
سپاستان دهکهم که رۆژی له دایکبوونی
حهزرهتی پێشهوا قازی محهممهدتان خسته
رۆژهڤی میدیای کوردی .ئهمهش واته
زۆرترزانینی بههای میراسی میللیمان .دهبوو
ئهم کاره لهمیژ ساڵ با ببایه ئهرکێکی
نهتهوهییمان ،بهاڵم ئێوه دهستپێشخهری
ئهم کاره گرنگه بوون ،ئهمهش جێگای ڕێزو
تهقدیره.
باپیری من (خورشید نهبی) یهکێک
له پێشمهرگهکانی کۆماری کوردستان
بوو .پاش تێکچوونی کۆمار ئهو له گهڵ
نهمر بارزانی چووه سۆڤیهتو له کاتی
چووندا له شهڕێک دژی ئهرتهشی ئێرانو
جاشهکان ،بریندار بوو .ئهم برینه کوێر بوو
و ساڵی  1949له تاشکهند بووه سهبهبی
شههیدبوونی باپیرم .باوکم له کاتی
پێکهاتنی کۆماردا تهمهنی  17ساڵو شهش
مانگ بووهو ههر لهسهر داخوازی خۆی
بۆته پێشمهرگهو باپیریشم تهشویقی کردوه
که بۆ دۆزی کوردستان ههتا له ژیاندایه،
رێگای کوردایهتی بهر نهدا.
هێشتا مندال بووم که گهلێک جاران
شهوانی زستان بابم باسی کۆمار ،پێشهوا
قازی ،مستهفا بارزانی ،رهئیس عیززهتو
رۆژی لێکدابڕان له گهڵ باوکی خۆی دهکرد.
باسی دایکی فیداکاری دهکرد که چۆن ئهوو
سێ منداڵی دیکهی بهخێو کردوه .باسی
ئهو ڕۆژهی دهکرد که پێشهوا هاتوهو دیداری
له گهڵ پێشمهرگه گهنجهکان ههبووه که
بۆخۆشی یهک لهوان بووه .باسی ڕوخساری
نوورانیی پێشهوای دهکرد که کهسێکی
چهنده زانا و فیداکار بووه بۆ میللهتهکهی.

کاکشار ئوورهمار
ههتا مردن خۆم به قهرزداری باوکی هێژام
دهزانم .لهو ڕۆژه به دواوه ئهمن ههرچی
پرسیارم له سهر کۆمارو پێشهوا ههبووایه
یهکهم جار له باوکمم دهپرسی.
ئهگهر کهسیک ئینسان بێت و لهو ڕۆژه
سهختانهدا تهنیا له سهر خۆفیداکردنی
پێشهوا بیر بکاتهوه ،ئیتر کهس لهوی
خۆشهویستتر پهیدا ناکات.
 ئهو کارو چاالکییانهیتا ئێستا بۆ ناساندنی کهسایهتیی
کوردستان
کۆماری
پێشهواو
کردووتن ،چین؟ چ پێشوازییهکیان
لێکراوه؟
 من له گهڵ زۆر لهو کهسانهیکه کاتی کۆمار وهزیر یا بهرپرسیار بوون،
ههڤپهیڤینی دوور و درێژم پێک هێناوه.
ئهوانه هێندێکیان وهزیر و کاربهدهستی
کۆمار بوون(مهناف کهریمی :وهزیری
پهروهردهی کۆمار ،مینا قازی :سهرۆکی

پێشوازی لهم کارانه باش بووهو
دهتوانم بڵێم که له رێگای ئهم کارانهوه
تینوویهتییهکه له نێو چینی خوێندکاردا
ههتا ڕادهیهک شکا .زۆر خویندکار بۆ
نووسینی تێزی زانکۆو ماستهر داوای
هاوکارییان لێکردوومو سوودیان له
ههڤپهیفین ،بهرنامهو نووسینهکانی من
وهکوو سهرچاوه وهرگرتوه .ههر ئهوهنده
بهسه که بڵێم پێشوازی لهمه باشتر نابێ.
ئاکامی
 لهلێکۆڵینهوهکانتدا ،گهیشتوویه
چشناختێک لهو کهسایهتییه؟
پێت وایه خوێندهوارانو نهوهی
نوێی کوردستان ،پێشهوایان بهو
جۆرهی پێویسته ناسیوه؟
کاتێک له سهر کۆمار دهستم به کارو
لێکۆڵینهوه کرد ،وامزانی که کارێکی هاسانه
بهاڵم ههرچی به دوایدا چووم ههر ئیدامهی
ههبوو .بابهتی کۆمار وهکوو ئوقیانووسێکهو

مینا خانم قازی
کارو خزمهتی پێشهوا قازی بۆ پێشکهوتنو
بهختهوهریی مرۆڤهکان له هی گهڵێک لهو
 124ههزار پێغهمبهرهی خودا زۆرترو به
نرختره .ههر ئهمهش بۆته سهبهب که زۆر
کهس بۆ دووبارهوهدهستهێنانی ساڵمهتییان
دهڕۆنه سهر مهزاری پێشهوا قازیو زیارهتی
دهکهن .شتێک لهم جیهانهدا له ژیانو
گیان خۆشهویستتر نیه ،بهاڵم پێشهوا بۆ
بهختهوهریی گهلو سهربڵیندیی نهتهوهی
کورد ههموو شتێکی خۆی فیدا کرد.
له سااڵنی پێشدا ....نهوهی نوێ له
کوردستان باش پێشهوا قازیو گرنگیی
کارهکهیان نهدهناسی ،بهاڵم لهم ده
ساڵهی ڕابردوودا به ڕێگای بهرفرهوانبوونی
تێکنۆلۆژیو ڕاگهیاندنی کوردی بابهتی
کۆمارو ڕامانهکانی پێشهوا قازی باشتر
ناسراون .ههر ئهم خۆناسینهش بۆته
هۆی ئهوه که درێژهدهرانی کۆماری تیرۆرو
وهحشهت هێندێک کوردی خۆفرۆش تهشویق
بکهن بۆ کوشتنی سهمبۆله کوردییهکان که

کوردستاندا پێکهوه دهژیان .له مههاباد
کهمایهتییهکی کهم له جوولهکهکان دهژیان
که به پشتگیریی پێشهوا قازی خاوهنی
ههموو مافێکی خۆیان بوون .قازی مامۆستای
دێمۆکراسیی مۆدێڕنو سهردهمیانه بوو .ئهو
مرۆڤی ئهم سهردهمه بوو بهاڵم له سهدهی
رابڕدوودا هاتبووه دنیا.
قازی باش دهیزانی که ههموو
مرۆڤهکان له دوو شتدا هاوبهشنو لهیهکتر
جیا ناکرێنهوه -1:رهنگی رۆندکی چاو -2
رهنگی خوێنی ههموو مرۆڤهکان سووره .بۆ
پێشهوا قازی جێگای شانازییه که کۆماری
کوردستانی دامهزراندوه ،سهربهرزییهکی
بێوێنهیه که پێشهوا قازی سهرۆکی ئهم
حیزبه بووهو له کاتی کۆماردا سهدان
دهسکهوتی بۆ مێژووی ئازادیخوازیی کورد
له دیرۆکدا تۆمار کردوه.
پێشهوا بۆ دۆزی کورد له ههموو
کوردستاندا سهمبۆلی زانین ،گهورهیی،
خۆفیداکردنه .کاتێک
خزمهتکاریو

کهسێک له ڕێگای بهختیاریی کۆمهڵێکدا
فیداکار بوو ،ئیتر شتێک لهمه گهورهترو
پیرۆزتر نیه .مێژووی بزووتنهوهی کورد
به گشتیو حیزبی دیموکراتی کوردستان
به تایبهتی قهرزداری پێشهوا قازین .قهت
له بیرم ناچێ کاتێک ساڵی  1993چوومه
دیداری دایکی کورد مینا قازی ،به گریانو
حهسڕهتهوه وای پێگوتم:
کاتێک له الیهن ئیتالعاتی کۆماری
ئیسالمییهوه گیرام به حهقارهت ،به جنێوو
رقێکی ئهستوورهوه پێیان گوتم ههی ق...
ئهگهر مێردهکهی تۆ نهبووایه ،ئێمه له ئێران
مهسهلهی کوردمان نهدهبوو.
ئهگهر ههموو ئهم فاکتۆرانه له بهر
چاو بگرین ،بهڵێ دهتوانین بڵێین «پێشهوا
دهسپێکی ڕێگایهکی بێکۆتایییه».
چونکه فهلسهفهی پێشهوا ئازادی بۆ
ههموو مرۆڤهکانی سهر تۆپی زهوی بوو.
ئهو خوێندنگهی دیموکراسیی ڕاستهقینهو
مرۆڤپهروهری بوو.
پێشنیارت چییه بۆ ئهوهی له سااڵنی
داهاتوودا ،له ئاستی نهتهوهییدا بای هخو
گرنگیی تایبهتی به یادی له دایکبوونی
پێشهوا بدرێ؟
ئهم کاره دهبێ له کولتووری حیزبیکی
دیاریکراودا [قهتیس] نهمێنێ .پێشهوا مڵکی
ههموو کوردستانهو سهرۆکی مهعنهویی
ههموو رێکخراوه سیاسییهکانی کوردستانی
گهورهیه .ههتا دهنگمان یهکگرتوو بێ،
هاوارمان بهرزتر دهبێ ،ئهوجا کهسانی
وهکوو پێشهوا قازی دهبوونه خاوهنی
نهوهیهکی ئهنترناسیۆناڵ .ههموو مهزلوومی
جیهان ،قهرزداری فیداکاریی پێشهوان.
دهستپێکی ئهم کاره دیرۆکییه ئیوهن،
بهالم دهبێ ههموومان ههوڵ بدهین له
سااڵنی داهاتوودا ببێته ئهرکێکی نهتهوهییو
نیشتمانیمان .لهم بوارهدا به تایبهتی دهبێ
خهلکی ڕۆژههالتی کوردستان زۆرترین
چاالکییان ههبێ .مههابادو ورمێ دهبێ
ببنه ناوهندی ئهم کاره پیرۆزه .ههر لهم
مناسبهتانهدایه که دهتوانین زۆر دیواری
بڵیندی دیکتاتۆران بڕووخینینو پهردهی
رهش بدڕێنین .ههڵبهت کارێکی وا دهبێ
بۆ لیدێرو قارهمانانی وهک سمکۆی شکاک،
شێخ عوبهیدوڵالی نههریو ئهمیرخانی
لهپزێڕینیش بکرێ .د.قاسملوو له بیرمان
نهچێو ئهم کاره وهکوو ترادیسیۆنێک
بهردهوام بێ .له کوردستانی گهورهدا .بۆ
نرخ ه نهتهوهیییهکانی دیکهشمان دهبێ ههر
وا بێ .ئهگهر ئهوان له بیر کرێن ناچار دهبێ
تاریخمان دووبارهو چهندباره بکهینهوه.
میرات دهبێ قهت له بیر نهکرێ .کاریکی وا،
واته دابڕان له رابردوو،و ئهوهش له سهدهی
گلۆبالیزمدا یانی چوون بهرهو نهمان و
مردن.
 زۆر نووسهرو لێکۆلهروسیاسهتمهداری کوردو بیانی،
باسی رۆڵو کهسایهتیی پێشهوا
کردوه،
محهممهدیان
قازی
راوسهرنجت له بارهیانهوه چییه؟
چۆنیان پۆلێن دهکهی؟ کامیان
زیاتر سهرنجیان راکێشاوی؟
کاتێک دهبینم که دۆستو دوژمن له
سهر به کاریزمابوونی ڕێبهرێکی وهکوو
پێشهوا قازی یهکدهنگن خۆشحاڵ دهبم.
شاهیدانی دادگاییکردنی پێشهواو هاوڕێیانی
له دادگای لهشکریدا باشترین بهڵگهن بۆ
ئهوهی ئێمه گهورهیی ئهو زاته پاکه باشتر
بزانین .هێندێک کهس له ڕووی حهسادهتو
غهرهزهوه باسی خۆتهسلیمکردنی پێشهوا
قازی دهکهن!! واته کاتێ بۆ بینینی
سهرههنگ هومایونی چۆته میاندواو.
بهاڵم وهکوو مرۆڤێکی کوێر چاوپۆشی لهو
ڕووداوانه دهکهن که پێش ئهم کاره کراون.
واته کۆبوونهوهی مزگهوتی ههباساغا که
پێشهوا له گهڵ الیهنگرانی کۆمارو خهلکی
شاری مههاباد دانیشتوهو ڕاوێژی له گهڵ
کردوون .چله ڕۆژی پێکهاتنی کۆمارو چله
ڕۆژانی کۆتایی تهمهنی پڕبهرههمی کۆماردا
پێشهوا خۆی له خهڵکی ڕهشوڕووت دوور
نهخستۆتهوه .به شێوهیهکی سهمیمانه له
گهڵ خهلکو هاوکارانی خۆیدا کهسیکی
ڕووڕاست بووه ،واته کهسێکی لیبڕاڵ بووهو
باوهڕی به دیالۆگ ههبووه .هێزی گهلی پێ
له ههموو هێزێک به هیزتر بووه.
ویلیام ئیگلتۆن باسی زۆر الیهنی
کۆماری کوردستان دهکا ،بەاڵم پێم وایه
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خالید عهزیزی :قازی محەممەد کەسایەتییەک بوو بە رابردوویەکی
فەرهەنگیو بە زانستێکی حقووقیو قەزایی بەوە گەیشت کە بۆئەوەی نەتەوەکەی
رزگار بێ دەبێ تواناو هیمەتو شعووری خۆی بخاتە بازنەیەکی سازمانی ،بۆیە
هەر لەو مەیدانەدا کۆمەڵەی (ژک)ی هەڵبژارد ،چوون بۆ نێو کۆمەڵەی (ژک)
سەردەمی پەروەردەکرنی بیروهۆشی نەتەوایەتیی قازی محەممەد بوو

درێژهی:

درێژهی:

قسهکانی کاک خالید عەزیزی لە یادی لە دایکبوونی پێشەوا قازی محەممەددا
بەاڵم وەسیەتنامەو دیفاعیاتی قازی محەممەد بۆ ئێمە
ئێستا بۆتە مانیفێستێک.
زۆر میللەت هەن لەدنیادا لە چوارچێوەی زۆر
ئیدوئولۆژیدا مانیفێست بۆخۆیان دادەنێن ،رێڕەو
بۆ خۆیان دادەنێن ئەحزابی سیاسیو بیر بۆچوونی
جیاوازی سیاسی ئاماژەیان پێدەکەنو پێیاندەکەن.
بەشێک لەوان کوردیش نەبوونە ،بەاڵم دڵنیام قسەکانی
قازی محەممەدو دیفاعیاتی قازی محەممەد ،ئێستاش
کە ئێستایە بۆ ئێمەی کورد لە هەموو پارچەکان لە
هەموو مەیدانەکاندا دەبێ لە هەموو کارو سیاسەتدانانی
خۆمان دا ئاماژەیان پێبکەین .دەکرێ وەک مانیفێستیک
لە پێش چاوی بگرین ،ئەو بەشە لە قسەکانی قازی
محەممەد کە له دیفاعیاتی خۆیدا دەڵێ :بژی کوردو
بژی کوردستان ئێستاکە بەشێکی بەرچاوی بەدی
هاتووە لە هەرێمی کوردستان لەو شوێنەی کاتێک قازی
محەممەد حکوومەتی دەکرد بەشێک لە تێکۆشەرانی
ئێرە بەسەرپەرستیی بارزانی روویان کردە ئەوێو
ئێستا بە خۆشیەوە ئێمە حکوومەتێکی کوردیمان هەیە،
لە تورکیا پاش دەیان ساڵ ئینکاری کوردو خەباتو
چاالکیی مەدەنیی کورد لە نێوخۆی واڵتو فەعالییەتو
چاالکیی چەکدارانەی کورد لەشاخو کێوەکان هەموو
دەستیان دا بەدەستی یەک کە ئێستا دەوڵەتی تورک بە
خۆشییەوە بەو قەناعەتە گەیشتوە کە لە رێگای گفتگۆو
ئاشتیدا کێشەی کورد چارەسەر بکا .قازی محەممەدیش
لەسەردەمی کۆماری کوردستان بە حکوومەتی تاران هەر
ئەوەی دەگوت! دەیگوت :وەرن با کێشەی کورد لە
رێگای وتووێژو دانیشتن چارەسەر بکەین ،بەاڵم وەاڵمی
ئەوان ئیعدام بوو .لە سووریا کە ئاڵۆگوڕەکان لە گۆرێدا
هەیەو دڵنیاین حکوومەتی بەشار ئەسەد ئایەندەیەکی
نابێو هەرکەسێک دەسەاڵت بەدەستەوە بگرێت ناتوانێ
کورد وەال بخا و دڵنیاترین .لەو شوێنەی کە کۆماری
کوردستان دامەزرا ،لە رۆژهەاڵتی کوردستان لەوشارەی
کە پێشەوای کورد ،رئیس جمهووری کورد حکوومەتەکەی
دامەزراند لەوشوێنەیش ئاڵوگۆڕەکان بەرەو ئەوە دەچن
کە لە ئایەندەدا گەلی کورد لەو بەشە بەمافەکانی
خۆی شاد بێت .وەسیەتی قازی محەممەدو هەروەها
دەسپێکی قازی محەممەد دەڵێ دەبێ وەحدەتمان هەبێ،
ئەویەکگرتنو وەحدەتە ئێستا لەسەردەمی قازی محەممەد
گرنگترە.

ئەو نەتەوانەی کە رزگار بوونەو دەوڵەتی خۆیان
هەیەو سنووریان هەیەو ئەرتەشیان هەیەو بودجەیان
هەیەو پاسپۆڕتیان هەیەو تازە وەک دەوڵەت جێ
کەوتوون کێشەی ئەحزاب رقابەتی ئەحزاب تەنیا بۆ ئەوە
دەگەرێتەوە چۆن ئیدارەی واڵت بکەنو چۆن لە پاڕلەمان
دا کورسییان زۆربێو پرۆژەکانی خۆیان ببهنە پێشێ.
بەاڵم چارەنووسی کورد ئێستاش رەبتی بە چارەنووسی
حیزبەکانەوە هەیە لە کۆمەڵگای کوردستان ،کۆمەڵگایەکە
ئەگەر حیزبەکان وەحدەتیان نەبێو یەکگرتوویییان نەبێ
و لە پرۆژەکانی سیاسیو میللی خۆیان لە یەک نزیک
نەبنەوە ،ئێستاش کوردستان هەموو بەشەکانی مەترسی
لەسەرە.
لە بلژیک نزیک یەک ساڵ دەوڵەت نەبوو ،ئەو
واڵتە ئیدارە کراو بەرێوە چوو بەاڵم لێرە کاتیک بەینی
دووحیزبو سێ حیزبی سەرەکی کێشەو ناکۆکی دێتە
گۆرێ دڵەڕاوکێو نیگەرانی دەکەوێتە کۆمەڵگای
کوردی ...داخۆ چی دەبێ؟؟
بۆیە پەیامەکەی قازی محەممەد لەدەسپێکو
وەسیەتەکەی قازی محەممەد لە کۆتاییدا کە باس
لە وەحدەت دەکا ئێستا لە هەموو دەورانێک بۆ ئێمە
گرینگترە ،هیوادارم لە رۆژی یادکردنەوەی 113ساڵەی
لەدایکبوونی قازی محەممەددا هەموو الیەکمان لەهەموو
پارچەکانی کوردستان تێبکۆشێن هەر ڕێگاچارەیەک کە
هەمانە ،هەرپرۆژەیەکی حیزبی هەمانە نەکەوێتە سەرەوەی
بەرژەوەندیی نەتەوەییو بەرژەوەندیی نەتەوەیی ئێمە
نەکەوێتە ژێر بەرژەوەندیی حیزبی ئێمە .بەو هیوایە بیرو
ئاواتەکانی قازی محەممەد کە رۆژبەرۆژ لە جێکەوتنو
سەرکەوتن زیاتر نزیک دەبنەوە هەموویان بەدی بێنو
بەو هیوایە حیزبەکەی قازی محەممەد حیزبی دیموکراتی
کوردستان لە داهاتوودا وێڕای حیزبوسازمانەکانی دیکە
لە نێو کۆمەاڵنی خەڵک لەو شوێنەی کە قازی محەممەدی
لێ لەدایک بووە یادی قازی محەممەد بکاتەوە بە بەشداریی
تێکۆشەرانی کوردو الیەنەکان لە هەمووپارچەکانی دیکەی
کوردستان .باشترین پێزانینی ئێمە بۆ قازی محەممەد
ئەوەیە کە پێیبڵین»:رئیس جمهووری کوردستان تۆ
بە رئیسجمهووری ئیعدام کرای» ئستیعفای نەدابوو،
وەال نەچووبوو ،وەال نەندرابوو بەڵکوو رئیسجمهووریان
ئیعدام کرد .باشترین پێزانینو ئەمەگناسی ئێمە ئەمەیە
بڵێین رئیس جمهووری کوردستان لە 113ساڵەی

سلێمانی:

رێکخراوهکانی ژنان و چاالکانی
رۆژههاڵتی کوردستان به مهبهستی پشتیوانی
ل ه ژنانی رۆژههاڵتی کوردستان کۆبوونهوه

کاکشار ئوورهمار :ههر لهو سااڵنهدا باسی مافی یهکسانیی ژنو پیاو دهکا.
بۆ ئهو کاتهی ڕهوشی کۆمهاڵیهتیی کوردستان شتێکی وا بهواتای کارو خهبات بۆ
دروستبوونی ڕێنیسانسێکی فکرییه .ههر که له ساڵی 1926دا دهبێته سهرۆکی
گشتیی ئیدارهی پهروهرده له مههاباد ،یهکهمکاری دروستکردنی قوتابخانهیهکه
بۆ کچان .ئهمه له مههابادی ئهودهمدا دهستپێکردنی شۆڕشێکی زێهنی بوو که رقی
زۆر له شێخو ئاغاواتی فیئۆدالو پاشکهوتووی ههڵساند.

لەدایکبوونتدا دەتوانین ئەوە بکەین کە بیروئەندیشەی
تۆ ئەوە بوو کە کورد بەمافی خۆی بگاو کارت بۆ کردو
سەرت لە ڕێ دانا .هیچ تەوەقعاتێکیشت نەبوو .ئێمە
ئەو پەیامەی تۆ دەبەینە نێو کۆمەاڵنی خەڵک ،باشترین
رێزنان لە قازی محەممەد ئەوەیە کە نەتەوەکەی رزگار
ببێ ،ئەو وەختە گەورەیی قازی محەممەدو گەورەیی
هەموو الیەنێکی باشترو چاکتر جێ دەکەوێت ،قازی
محەممەد لە ئیدارەی کۆماری کوردستانو لە دامەزراندنی
حیزبی دیموکراتدا بەتایبەت خەتێکی دامەزراند یا
بۆچوونێکی نەهادینە کرد کە فیداکاریوقوربانیدان
لە نێو ئێمە وەک شانازیو ئیفتخار چاوی لێدەکرێو
بۆتە بەشێک لە حەماسەی مێژوویی ئێمە ،حیزبی ئێمە
لەومەیدانەدا سەربەرزە وەکوو زۆر الیەنی دیکە .دوکتور
قاسملوو یەکێک لەو رێبەرانەو لەو شاگردانەی پێشەوا
قازی محەممەد بوو کە ئەویش لەمەیدانی دیپلوماسیو
هەڵسۆڕانو دیتنەوەی رێگا چارەیەکی واقع بینانە هەموو
هەوڵێکی دا ئاواتەکانی پێشەوا قازی محەممەد هەرچی
زووتر وەدی بێ بەاڵم بەداخەوە ئەوانەی کە باوەڕیان بە
زمانی موزاکهرە نەبوو ،وهاڵمی ئاشتیخوازانەی حیزبی
دیموکراتو دکتور قاسملوویان بە تیرۆر داوە ،لە دوای
ئەودا دکتور سادقی شەرەفکەندیش هەر لە رێرەوی
پێشەوا قازی محەممەد بوو ،بۆ ئەوەی تێبکۆشێ بۆ
جارێکی دیکەش لەدرێژەی خەباتی الیەنگرانی قازی
محەممەدو حیزبەکەی قازی محەممەدو رێبوارانی رێگای
ئازادی زەرەرو زیان زۆرتر نەبێو رێگا چارەیەک ببینێتەوەو
ئاڵقەی پەیوەندیی کوردەکانوئێران بەهێز بکاو مێتۆدی
دیموکراتیک بۆ چارەسەری کێشەکان بێنێتە گۆڕێ،
بە داخەوە ئەویش لەومەیدانەدا هەر تیڕۆر کراو چووە
ریزی کاروانی شەهیدانی رێگای رزگاریی کوردستان .لە
کۆتاییدا بۆجارێکی دیکە یادی لەدایکبوونی پێشەوا
قازی محەممەد پیرۆز بێ .بۆئێمە زۆر گرنگە کە دەقی
پەیامەکەی قازی محەممەد کە هەم لەکاتی دامەزراندنو
هەم لەوەسیەت نامەکەیدا هاتوە یادی بکەین و بیبەینە
نێو کۆمەاڵنی خەڵک.
بۆ جارێکی دیکە رووحی قازی محەممەد رئیس
جمهووری کوردستان ،سەمبولی کوردایەتیوئازایەتی
پیرۆز بێ ،ئێوەش هەمووتان هەر ساغو ساڵمەت بن.

وتووێژ له گهڵ کاکشار ئوورهمار
له پێوهندی له گهڵ یادی له دایکبوونی پێشهوا دا
ئیستیخباراتی ئهو دهمهی دهوڵهتی پههلهوی نهیهێشتوه ئهو به بهرفرهوانی له سهر کۆماری
کوردستان لیکۆڵینهوه بکا .ههروهها ئهو زۆرتر» کۆماری مههاباد» بهکار دینێ تا کۆماری
«کوردستان» .پێم وایه ئهوهش پێشنیاری الیهنگرانی دهوڵهتی شاههنشاهیو سرویسی
ئیستیخباراتی ئینگلیز بووه .چونکه نهیانویستوه کوردستانیبوونی کۆمار بۆ خهلک و مێژوو
ئاشکرا ببی ،ههروهها زیاتر له لێکۆڵینهوهی ویلیام ئیگلتۆن نووسینهکانی کهسانی وهکوو مهناف
کهریمی ،سهدیق حهیدهریو وهزیرهکانی دیکهی کۆماری کردوه به نیوهرۆک یا جهوههری کتیبهکهی
خۆی .نهمر رهحیمی قازی له کتێبی خۆیدا «بزووتنهوهی رزگاریی نهتهوایهتیی گهلی کوردو قازی
محهممهد» دا وا نیشان دهدا که گۆیا پێشهوا قازی ئاشقی سۆسیالیزمی سۆڤییهتهکان بووهو
ئهگهر له دادگادا وازی له پشتگیریی ڕووسهکان هێناباو خۆی تهسلیمی داواکارییهکانی ئینگلیزو
ئهمریکایییهکان کردبا ،ئێعدام نهدهکرا!! بهاڵم ڕێزدار عهلی قازی لهو بارهیهوه دهڵێ :کاتێک له
تهورێز گهڕامهوه مههاباد ،باوکم به منی گوت :چاوت لێیه ئهو بێشهڕهفانه (دهوڵهتی سۆڤیهت)
چۆن خهیانهتیان پێکردینو به تهنیایان هێشتینیهوه؟! دیاره نهمر رهحیمی قازی کاتی نووسینی
ئهم کتێبه له باکۆ (پێتهختی ئازهربایجان) بووهو ئهگهر وای نهنووسیبا وهکوو تێزی دوکتوراکهی
قهبوول نهدهکرا .بهاڵم ههموو کهس دهزانێ که پێشهوا زیاتر له ههموو دهوڵهتو رێکخراوێک به
هێزی گهلی خۆی پشتگهرم بووه .ئهو بێهیوا بوو که له سهر ئهساسێکی به هیز بناغهی سیستمی
دهوڵهتیکی دیموکراتیک دابڕێژێو دهنگی گهل له سهر ههموو دهنگهکانی دیکه بێ .له ڕهوشی ئهو
سای کۆمهڵی کوردهواریدا به لهبهرچاوگرتنی فاکتۆره دهرهکیو نێوخۆیییهکان کاری پێشهوا
قازی له کوردستاندا دهسپێکی ڕێنێسانسێکی سیاسی ،کۆمهالیهتیو فهرههنگی بوو.
مامۆستا عهالئهدین سەجاددی ،د.کهمال مهزههر ،پرۆفیسۆر جهلیلی جهلیلو چهندین لێکۆلهرو
نووسهری دیکه کاری باشیان له سهر کۆماری کوردستانو کهسایهتیی پێشهوا قازی نووسیوه.
بۆ خوێنهرانی رۆژنامهی «کوردستان» و ماڵپهڕی «کوردستانوکورد»،
ههر وهها بۆ ههموو هۆگران و رێڕهوانی پێشهوا قازی محهممهد لهم بۆنهیه دا
چ وتهیهکت ههیه؟
لهم سهدهیه دا ئیتر کار و خهبات دهربازی پێواژۆیهکی نوێ بووه .تهکنیکی راگهیاندن
گهورهترین رۆڵی ههیه له بهردهوامیی خهبات و کاری سیاسی – فهرههنگیدا .لهم بواره دا ئێوهی
ئازیز و ...زهحمهتێکی زۆر دهکێشن .من عاشقی خوێندنهوهی رۆژنامهی کوردستانم ،رۆژنامهی
سهردهمی کۆماری کوردستان بۆ من له ههموو پهرتووکی ئاسمانی وپیرۆزهکان موقهدهستره.
ژومارهکانی پاش ئهو سهردهمهش بۆ ههموومان سهرجاوه و ئارشیڤیکی میژوویین .بهردهوام له
سهر رۆژههاڵتی کوردستان ،یهکیک لهو ماڵپهرانهی رۆژانه جاوی لیدهکهم« ،کوردستانوکورد»ه.
پێشهوا رێبهرێکی ئهفسانهیییه و دهبێ لهم سهدهیه دا بیر و رامانه مرۆڤدۆستانهکانی ئهو
رێبهره نهمره باشتر بناسرین .دهبێ وهسیهتهکانی پێشهوا له بیرمان نهچن و له ژیانی رۆژانهمان
دا بهکاریان بینین .ئهو بۆ سهربڵیندیی و بهختیاریی نهتهوهی ههره مهزلوومی جیهان ،گیانی خۆی
فیدا کرد .ئهرکمانه که میراسی پێشهوا قازی به جوانی و دهاللی بپاریزین .ئهمه ئهرکێکی ویژدانی
و ئهخالقیی ههر کهسیکه که خۆی به مرۆڤ دهزانێت .سوپاسی بێپایانی من قبووڵ بفهرموون.

بەڕێوە چوونی سێمیناری لێكدانهوهی ڕووداوی مهریوان و
چاالكییهكانی دوای ئهو ڕووداوه

ژمارەیەک لە رێکخراوەکانی ژنانی رۆژهەاڵتی کوردستان بەمەبەستی پشتیوانی لە ژنانی رۆژهەاڵتی کوردستان لە
پارکی ئازادیی شاری سلێمانی کۆبوونەوە

رۆژی پێنجشهم ه 5ی بانهمهڕی 1392ی ههتاوی «کەمپهینی ژن کهرهسهیهک نی ه بۆ سووکایهتی « کۆبوونهوهیهک بۆ
نوێنەرانو ئەندامانی رێکخراوەکانی ژنانی رۆژهەاڵتی کوردستانو رێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی لە هەرێمی کوردستان،
چاالکانی ژنانو رۆژنامهنووسانی رۆژههاڵتی کوردستان دانیشتووی باشووری کوردستان ل ه پارکی ئازادی ل ه شاری سلێمانی
پێک هات .ئامانجی ئهوکۆبوونەوەیە ناڕەزایەتی دهربڕین به حوکمی دەزگای قەزایی شاری مەریوان بوو ک ه ڕێکهوتی 26ی
خاکهلێوهی  1392ی ههتاوی لەو شارەدا هێزه ئهمنییهتیو سهرکوتکهرهکانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران بۆ سزادانی
پیاوێکی به وتهی خۆیان تاوانبار جلوبەرگی ژنانیان ل ه بهر کردبوو و به شوێنه گشتییهکانی شاردا گێڕابوویان.
لەو کۆبوونەوە ناڕەزایەتییەدا هەاڵڵە محەممەد پەیامی کەمپەینی «ژن کهرهسهیهک نی ه بۆ سووکایهتی»ی خوێندەوەو
پاشان فەریبا محەممەدیو کوێستان فتووحی لە چاالکانی ژنانی رۆژهەاڵتی کوردستان لەم پێوەندییەدا چەند وتەیەکیان
پێشکەش کرد .دواتر پەیامی رێکخراوەکانی ژنان لە الیەن نوێنەرانیانەوە پێشکەش کرا کە لە نێویاندا پەیامی یەکیەتیی
ژنانی دێموکراتی کوردستان لە الیەن حەلیمە رەسووڵی ،سکرتێری یەکیەتیی ژنانەوە پێشکەش کرا.
لە درێژەی بەرنامەکەدا چەند شاعیرێک بەم بۆنەیەوە شێعریان پێشکەش کردو ئەم کردەوەیهی رێژیمی کۆماری
ی لە مەریوانیان مهحکوومو ریسوا کرد.
ئیسالم 
پێویستە بگوترێ بەشدارانی ئەو کۆبوونەوەیە ،بە نیشانەی هاودەردی لەگەڵ ژنانی رۆژهەاڵتی کوردستان بەتایبەتی
ژنانی شاری مەریوان بە لەملکردنی شاڵێکی سوور ،حوکمی دادستانی مەریوانیان لە پێوەندیی لەگەڵ ئەو سووکایهتییە
بە جلوبەرگی ژناندا ،مهحکووم کرد.

سێ رێکخراوی ژنانی کورد لە تاراوگە ،یهکیهتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان،
رێکخراوی مافی ژنی کوردو ژنانی کورد لە ئۆپساال ،رۆژی شەممە 14 ،ی بانهمهڕ،
سێمینارێکیان بە مەبەستی شی کردنەوەو لێکدانەوەی رووداوەکەی مەریوا ن پێک
هێنا.
ل ه سەرەتای ئهو سمینارهدا شەهال دەبباغی وەک مۆدێراتۆری پانیلەکان بە
کورتی لە سەر هەڵدانی رووداوەکەو هەر وەها ئەو چاالکیو دژکردهوانهی دوابەدوای
رووداوەکە بە ئەنجام گەیشتون دوا .دەبباغی پێ وابوو کە ئەو رووداوە دەبێ لە
الیەن چاالکانی یەکسانیخواز و رووناکبیرانی تاراوگەنشین خوێندنەوەی جۆراجۆری
بۆ بکرێ ،هەر بۆیە بە مەترەح کردنی چەند پرسیار ێک باسەکەی کردەوە.
سەرەتا ناهید موکری ،چاالکی بواری مافهکانی ژنان باسەکەی خۆی بە
چۆنیەتی پێناسەکردنی جنسیەت لە کۆمەڵگای پیاوسااڵری دا دەست پێکرد ،کە
ی دەسەاڵتەو رێزو حورمەتی بۆ دیاری
چۆن هێمای نێرینە بوون رەمزی سیمبول 
دەکرێو بەشی مێیینهش بە پێچەوانەوە.
دووهەم کۆڕگێڕ ئهو سمیناره هێرش ناسری بوو کە باسەکەی بە ئاماژه ب ه
چۆنیەتیی هەڵکەوتنی شاری مەریوان دەست پێکرد کە بۆ چی ئەو جۆرە رووداوە
لەو شارە روو دەداو کەسایەتی ژنی کوردو بەگشتی کەسایەتی کورد دێنێتە ژێر
پرسیار.
شەماڵ کاوە سێهەم کۆڕگێڕی ئهو سمیناره بوو باسەکەی بەو پرسیارە دەست
پێکرد :لە مەریوان چی رووی دا کە بەو جۆرە رووناکبیران و یەکسانیخوزانی پێ
راچڵەکی؟ چونکە کۆماری ئیسالمی لە رۆژی یەکەمی دەسەاڵتی دا تا ئەوڕۆ لە هیچ
چەشنە بێحورمەتییهک به کوردو کهسایهتیی کورد دریغی نەکردوە.
نابراو لە درێژهی باسهکهیدا باسی لهوه کرد کە ئهوهی ل ه مهریوان ڕووی دا

چەندە پێوەندی بە کێشەی یەکسانی رەگەزیو کێشەی فێمینیستهوه هەیەو ،باسی
لهو شێوە لەو نارهزایهتی دهربڕین ه کرد ک ه لە واقیعدا ئێعترازێکی ناسیونالیست بە
دژی رێژیمی کۆماری ئیسالمی بوو.
دوایین کۆڕگێڕی ئهو سمیناره گواڵڵە شەڕەفکەندی ،ئهندامی کومیتهی
ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بوو ک ه سهردێری باسهکهی ئهو پرسیاره
بوو ک ه دهبێ چ بکهین ههتا ئهو حهرهکهت ه یان حهرهکهتی لهم شیوهی ه بتوانێ
بهردهوام بێ؟
ناوبراو ئاماژهی کرد ئهو راستییهی ک ه ئهو حهرهکهت ه و دژکردهوه دوو الیهنی
ناسیۆنالیستی و فێمینیستی یان یهکسانیخوازی ههی ه نکوڵی لێ ناکرێ ،بهاڵم
ناکرێ بڵێن الیهن ناسیۆنالیستی ب ه تهواوی ب ه زهرهری الیهنی یهکسانیخوازی تهواو
دەبێ ،بهڵکوو دهکرێ ئهو الیهن ه ببێت ه یاریدهدهر بۆ هێنان ه مهیدانی پیاوان بۆ
پشتگیری ل ه باسی یهکسانیخوازی تهنانهت ئهگهر ئهو هاتن ه مهیدان ه تهواو ئاگاهان ه
نهبێو بروای تهواو ب ه یهکسانی تێدا نهبێ .بهڵکوو ئهو پۆتانسیل ه نابێ به رهخن ه
ل ه مهیدان بهدهر بکرێ یان ناهومێد بکرێ بهڵکوو دهبێ ل ه راستای هیدایهت کردن
و پهره پێدان و قوڵتر کردنهوه پشتگیری بکرێ و سهرمایهگوزاری ل ه سهر بکرێ.
ب ه بروای گواڵڵ ه شهرهفکهندی دیالۆگی بهردهوامی دوو الیهنی ناسیۆنالیستی
و یهکسانیخوازی تهنیا رێگای چارهی کێشهی ژنی کورده که تهنیاگرفتی ژن
بوون نیه ،بهڵكوو ژنی کورده و پێناسی کوردایهتی گرێدراوی تهواوی ههی ه ل ه
گهڵ کێشهی نهیهکسانی ل ه کۆمهڵگای کوردهواریدا و چارهسهری کێشهک ه دهبێ
و پێویست ه ب ه خۆماڵی بکرێ .چهند خاڵ سهبارهت ب ه هاوکاری ل ه پێناوگهیشتن
ب ه دیالۆگ ل ه نیوان ژنان و پیاوان بۆ بردن ه پێشی خهباتی یهکسانیخوازیبهشی
کۆتای باسی ناوبراو بوو.

مستهفا شهڵماشی :تەنیا شتێکی کە تا ئێستا ڕوونە ئەوەیە ،کە
خاوەنانی ئەسڵی هەڵبژاردن ،واتە کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران ،هەروەک هەموو
دەورەکانی بە ناو هەڵبژاردن لە کۆماری ئیسالمیداو تەنانەت وەک هەموو
دەورەکانی بەناو هەڵبژاردن لە مێژووی ئێراندا ،هیچ دەسەاڵتێکیان نییەو
لە دیاریکردنی ڕێڕەوی هەڵبژاردن بێبەشن.

ئاسۆی حهسهنزاده :لهڕاستیدا ئهستهمترینو پڕکێشهترینو ههر لهو
کاتهدا بهڕێژترین بواری شیاوی کارلهسهرکردن له پرۆسهی دادخوازیی کورد
له دهرهوهی واڵتدایه ،بهرپرسیارێتیی ئهو کۆمپانیایانهیه که مهوادی کیمیایی
قهدهغهکراویان بۆ رێژیمی سهدام حوسێن دابین کردبوو.
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کێشە کانی بەردەم هەڵبژاردنی ویالیەت فەقیهی

مستەفا شڵماشی
هەلومەرجی بەناو هەڵبژاردنەکان لە
ڕێژیمی ئاخوندیدا ئاڵۆزییەکی زۆری
پێوە دیارە .هەڵسەنگێنەرانی کاروباری
ئێران ئاماژە بەوە دەکەن کە لە سیوچوار
ساڵی ڕابردوودا کەشوهەوای هەڵبژاردنە
ئەندازیاری کراوەکانی کۆماری ئیسالمی بە
شێوەی ئەمجارە ئاڵۆز نەبووە .ئاڵۆزییەکان
تەنانەت چوونە نێو داخراوترین بازنەی
دەسەاڵتو هالەی دەوروبەری ڕێبەریی
ڕژیمیشیان گرتوەتەوە .دەوڵەت کە تا
دووساڵ لەمەوبەر لەالیەن ڕێبەرەوە بە
دەوڵەتی گەلیو ڕێچکەداری عەلی ناو
دەبرا ،ئێستا لە الیەن نیزیکترین کەسەکانی
خامەنەیییەوە ،لەقەبی الدانی پێدراوە.
کێشەی نێوان ئوسوولگەراکان ،سەرەڕای
کێشەی نێوان بە ناو ڕیفۆڕمخوازانی
دەوڵەتی ،ڕیفۆڕمخوازانی ناوخۆیی،
کۆمەاڵنی خەڵکو ئۆپۆزیسیۆنی دەرەوە،

مەسەلەی هەڵبژاردنەکانی ئەمجارەی بە
شێوەیەک ئاڵۆز کردوە کە ڕێژیم هەر لە
ئێستاوە لێی دەترسێو لە زمانی گەورە
نیزامییەکانیەوە ،هەڕەشە لە نیزیکترین
ئهڵقەکانی دەسەاڵتەکەی خۆشی دەکا.
کێشەی نێو بازنەی دەسەاڵت کارێکی
وای کردوە کە تا ئێستاش کاندیدای
یەکەمی خودی ڕژیمیش مەعلوم نەبێ
و ڕیفۆڕمخوازەکانی سەر بە ڕژێمیش
نەوێرن هەڵوێستی خۆیان ئاشکرا بکەن.
لە الیەک پێکهەڵپڕژانی سەرۆک کۆمار کە
دیاریکراوی دەستی خودی ڕێبەرەو ئهڵقەی
هەرە داخراوی ڕژیم لە الیەکی دیکەوە ،
کارێکی وای کردوە کە بەشی زۆری ئەو
کەسانەی نیازی خۆکاندیدکردنیان هەیە،
لە چاوەڕوانیدا بمێننەوەو ئاڵۆزییەکانی
نێو توندئاژۆکانی نێو دەسەاڵت ڕۆژ بە ڕۆژ
بەرینتر ببێتەوە.
ڕەنگە گەورەترین نیشانەی ئاڵۆزیی
هەڵبژاردنی سەرۆککۆماری لەم دەورەیەدا
ئەوە بێ کە تا ئێستاش ئەو کاندیدایانە
دیار نین کە زۆرترین شانسی دیاریکردنیان
هەبێ .کە سانی وەک رەفسەنجانی ،خاتەمیو
مەشایی لە بەرەی پارێزەرانی ڕژیمدا،
کە لە نێو ئهڵقەی تەنگی توندئاژۆکانی
سەر بە وەلی فەقیهدا جێگایەکیان نیە،

تا ئێستاش نەوێراون هەڵوێستی خۆیان
ڕوون بکەنەوە .کەسانی نیزیکتر لەدەسگا،
وەکوو ویالیەتی ،قالیبافو حەددادی
عادل هەروا خەریکی قەولو بەڵێن بە
یەکترنو ئێستاش مەعلوم نیە ،کامیان
بۆ کامیان دەکشێتەوەو شانسی زۆرتر بە
کامیان دەبێ .لەوالوە کەسانێکی وەک
موحسینی ڕەزایی ،مەنووچێهری موتتەکی،
مستەفا پوورمحەممەدی ،محەممەدجەوادی
باهونەرو یەحیا ئال ئیسحاق ناویان دێ
 ،کە شارەزایانی بواری ڕژیم شانسێکی
ئەوتۆیان نادەنێ.
لە نێو بازنەی الیەنگرانی دەوڵەتیشدا،
هەرچەند ناوی ڕەحیم مەشایی دێ ،بەاڵم
تا ئێستاش دیار نیە بەڕاستی کێ نەفەری
یەکەمی ئەوانە،و بناغەدا ڕێگایان پێدەدرێ
بە شداری بکەن یان نا .جگە لەوە وێدەچێ
تەنانەت لە نێو ئەو دەستەبازییانەشدا،
دیسان لە سەر دیاریکردنی کاندیدای
یەکەم ناکۆکیو دەستەبازی هەبێ .بۆیە
لەنێو بازنەی الیەنگرانی دەوڵەتدا جگە
لە مەشایی ناوی کەسانی وەک سەعیدی
جەلیلی ،عەلی نیکزادو باقری لەنکەرانییش
دێ.
دەستەبەندییەکانی نێو دەسەاڵتی
ئاخوندی هێندە بەرباڵون کە النی کەم

سێ الیەن هەر لە نێو بازنەی پارێزەرانی
نیزامدا بەرچاو دەکەون .الیەنی
ئەحمەدینهژادو دەوروبەری ،یان بە
واتایەکی دیکە الیەنگرانی دەوڵەت ،الیەنی
ئوسوولگەرا سوننەتییهکانو الیەنی بە
ناو ڕیفۆرمخوازانی سەر بە ڕژیم .ئەو سێ
قۆڵەش لە نیو خۆیاندا دیسان هێندە کۆک
نین .لە نێو قۆڵی توندڕۆو سوننەتیدا،

هێندێ کهس دەیانەوێ ڕەفسەنجانی
لە مەیدان بەدەر کەنو هێندێکیان
دەیانەوێ بیپارێزن .لە نیو الیەنگرانی
دەوڵەتدا بەشێک دەیانەوێ لە بەرامبەر

ئاخوندەکاندا ڕاوەستن ،بەشێکیش
دەیانەوێ لە گەڵیان بسازێن .لە بەرەی
بەناو ڕیفۆڕمخوازیشدا هێندێکی وەک
خاتەمی دەیانەوێ داردەستی ڕێبەر بنو
بەشێکیش دەیانەوێ لە بازنەی ڕێبەری
دوور کەونەوە.
لە نێو بەرەی بە قەولی خۆیان
ئیساڵحاتدا ،جگە لە خاتەمیو

ڕەفسەنجانی ،ناوی کەسانی وەک مەسعوود
پزیشکیان ،محهممهدعهلی نهجهفی،و
مستەفا کەواکیبیانیش دێ .دیارە بەرەی
بەتەواوی پەراوێزخراوی ئیساڵحتەڵەبی

الیەنگری نیزامیش کە بە جوواڵنەوەی
سەوز ناسراونو ئێستا سەرانیان لە
دەسبەسەریدا دەژین ،وەک مووسەوی و
کەڕرووبی ،هەر دەنگیان لێوە نایەو زۆر
مەعلوم نییە بەتەمان چبکەن.
هەرچەند لەنێو هەرسێک ئەو قۆاڵنەی
الیەنگری ڕژیمدا کەسانێکی زۆر هەن
کە نیازی ئەوەیان هەیە ،خۆ کاندید
بکەنو ئەو پۆستە بەدەست بێنن ،بەاڵم
ئاڵۆزییەکە ئەوەندە زۆرە کە تا ئێستاش
نە کەس دەزانێ گەورەترین شانس
بەکێیە و تەنانەت نە کەسیش دەزانێ
مۆرهی دڵخوازی ڕێبەرو دەوروبەرەکەی
کێیە .هەر بۆیە ئەوەی تا ئێستا ڕوونە
تەنیا ئاڵۆزییەکانە .ئەوەی لە کۆتاییدا
چ دەبێ ،ئاڵۆزییەکان دەتەقنەوەو
سەری ڕژیم دەخۆن ،وەک دەورەی
یەکەمی ئەحمەدینهژاد نەناسراوێک سەر
لە سندووقەکانی شوعبەدەبازی وەدەر
دەنێ ،یان ڕێبەرو دەوڵەت دیسان پێک
دێنەوە .دەبێ چاوەڕوان بین .بەداخێکی
گرانەوە تەنیا شتێکی کە تا ئێستا ڕوونە
ئەوەیە ،کە خاوەنانی ئەسڵی هەڵبژاردن،
واتە کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران ،هەروەک
هەموو دەورەکانی بە ناو هەڵبژاردن لە
کۆماری ئیسالمیداو تەنانەت وەک هەموو
دەورەکانی بەناو هەڵبژاردن لە مێژووی
ئێراندا ،هیچ دەسەاڵتێکیان نییەو لە
دیاریکردنی ڕێڕەوی هەڵبژاردن بێبەشن.

جینۆساید :دهرفهت و بهربهستهکانی سهر رێگای دادخوازیی کورد
بهشی دووههم و کۆتایی

ئاسۆی حهسهن زاده
کۆمپانیا
ئهستهمی

«بهرپرسیارێتیی
بیانییهکان :ئهڵقهی
دادخوازیی کورد
ههروهک له بهشی یهکهم دا ئاماژهی
پێکرا کهناڵه دادوهرییهکان لهسهر
ئاستی دهرهوهی واڵت لهپێوهندی لهگهڵ
وهشوێنکهوتنی بهرپرسیارێتیی تاوانبارانو
هاودهستانی کۆمهڵکوژیی کورددا بههۆی
بوونی کۆمهڵێک کۆسپی قانوونیو سیاسی
تا ڕادهیهكی زۆر ئهستهمن .لهگهڵ
ئهوهشدا ناسینی رێکارو کۆسپهکانی سهر
ڕێ پێویستهو ههوڵدان بۆ تاقیکردنهوهی
ئهو کهنااڵنه لهههرحاڵدا بۆ درێژخایهن
بهسوودو بهبهرههمه .لهالیهنی قانوونییهوه،
کۆسپی ههره گهوره لهبهردهستدانهبوونی
دادگاگهلێکه که ئامادهی وهرگرتنو
لێپێچانهوهو موحاکهمهی کهیسهکان
بن .تا ئهو جێگایهی پێوهندیی به دادگا
نێونهتهوهیییهکانهوه ههیه ،بهپێچهوانهی
هێندێک نموونهی جینۆساید که لهواندا
دادگایهکی نێونهتهوهیی تایبهت به
کۆمهڵکوژییهكه به بڕیاری ئهنجومهنی
ئاسایشی رێکخراوی نهتهوه یهکگرتووهکان
دروست کرا ،له کهیسی عیراقدا دادگاکه
دادگایهکی نێوخۆیی بووه ئهگهرچی
پشتگیریی نێودهوڵهتی و هاوکاریی
پسپۆڕانی بیانیی لهگهڵدا بووه .ههرچی
دیوانی جینایی نێودهوڵهتیی الههشه که
کارهکهی رێک پێچانهوه له تاوانگهلێکی له
چهشنی ئهو تاوانانهیه که دهرههق به کورد
کراون ،کێشهی سهرهکی لێرهدا ئهوهیه که
ههتا دهوڵهتی پێوهندیدار (لێرهدا عیراقو
ئهو دهوڵهتانهی دهکرێ به هاودهستی لهگهڵ
رێژیمی پێشووی عیراق تۆمهتبار بکرێن)
سهاڵحییهتی دیوان قبووڵ نهکهنو نهشڵێن
که سهاڵحییهتی دیوان بۆ جینایهتهکانی بهر
له ساڵی  2002قبووڵ دهكهن ،هیچ جۆره
دهرهتانێکی سکااڵتۆمارکردن نیه .مهگهر
ئهوه که دیسان لهسهر بڕیاری ئهنجومهنی
ئاسایش دهستی داواکاری گشتیی دیوان بۆ
تۆمهتبارکردنی بهرپرسیارانی کۆمهڵکوژی
ئاوهاڵ بکرێ (وهک له کهیسی عومهر
حهسهن ئهلبهشیری رێبهری سووداندا

دیتمان).
ههرچی دادگای واڵتانی دهرهوهیشه،
کۆسپی ههره گهوره ئهوهیه که بۆ ئهوهی
دادگای واڵتێک سکااڵیهک وهربگرێ ،پێویسته
چله رووی سهرزهمینییهوه (شوێنی
روودانی تاوانهکه)و چله ڕووی کهسێتییهوه
(جنسییهی ئهنجامدهر یان قوربانیی
تاوانهكه)وه ،پێوهندییهک به واڵتهکهوه
ههبێ ،دهنا دادگا سهاڵحییهتی ڕاگهیشتن
به کهیسهکهی نیه .دیاره نابێ ئهوه لهبیر
بکهین که له سهرهتای ساڵهکانی نهوهدی
زایینییهوه له هێندێك واڵتی وهک بێلژیکو
تهنانهت بریتانیا ههوڵ درا سهاڵحییهتی
جیهانیی دادگاکان بۆ پێڕاگهیشتنی جینایهته
دژه مرۆیییهکان به قانوون پهسند بکرێ.
مانای سهاڵحییهتی جیهانی ئهوهیه که بۆ
ئهوهی دادگای واڵتهکه سهاڵحییهتی ههبێ،
ئهو پێوهندییه سهرزهمینیو کهسێتییهی
باس کرا پێویست نیهو بهمجۆره کۆمهڵێک
کهیس بهدژی رێبهرانی سیاسیی ئهمریکاو
ئیسرائیلو هێندێك واڵتی ئهفریقایی وهک
کۆنگۆ کرانهوه .بهاڵم لهسهریهك دهتوانین
بڵێین بههۆی پێوهندییه دیپڵۆماسییهکانو
ههستیاریی سیاسیی دهسپێشخهرییهکی
لهم چهشنهو پشتگیرینهکرانی لهالیهن
دیوانی نێونهتهوهیی الههوه ،تا ئێستا
سهاڵحییهتی جیهانی بهشێوهیهکی کارا
جێبهجێ نهکراوهو لهسهریهک ئهزموونێکی
سهرکهوتوو نهبووه.
دوو حاڵهت ههن که لهواندا پرسی
سهاڵحییهت بهچهشنێکی لهبارتر خۆی
دهردهخا .یهکهم پهنابردنی بهشێك له
بهرپرسانو هاودهستانی عیراقیی رێژیمی
پێشوو بۆ هێندێک واڵتی ئوورووپایی
که بوونیان لهسهر خاکی وان دهتوانێ
پاساوبهخشێک بێ بۆ سهاڵحییهتی
دادگا نێوخۆیییهکانی ئهو واڵتانه.
سکااڵبهرزکردنهوه بهدژی ئهو کهسانه
لهههرحاڵدا ئهو سوودهی ههیه که یارمهتیی مهوادی دابینکراو مهوادێکن که ههم
زیاتر به ورووژاندنهوهو بهمێدیاییکردنو لهبواری دهرمانسازیو کشتوکاڵدا دهکرێ
وهبیرخستنهوهی سهرکوتی کوردو هاندانی دهکار بێنو ههم لهبواری دروستکردنی
بیروڕای گشتیی واڵتانی دهرهوه بۆ چهکوچۆڵی قڕکردندا؛ دووهم ،له سااڵنی
بهرهسمیناسینی جینۆسایدی کورد دهکا.
رابردوودا ناوو کهسێتیی زۆر له کۆمپانیا
حاڵهتهکهی دی که لهڕاستیدا پێوهندیدارهکان گۆڕانی بهسهردا هاتوه؛
ئهستهمترینو پڕکێشهترینو ههر لهو کاتهدا سێههم ،خستنهژێرپرسیاری رابردووی ئهو
بهڕێژترین بواری شیاوی کارلهسهرکردن کۆمپانیایانه که به مۆڵهتو کارئاسانیی
له پرۆسهی دادخوازیی کورد له دهرهوهی وهزارهتی کاروباری دهرهوهو وهزارهتی
واڵتدایه ،بهرپرسیارێتیی ئهو کۆمپانیایانهیه بازرگانیی واڵتهکانیان مامهڵهیان لهگهڵ
که مهوادی کیمیایی قهدهغهکراویان بۆ
رێژیمی سهدام حوسێن دابین کردبوو.
بهپێی زۆر بهڵگهنامهی باوهڕپێکراوی
پیشهسازیی سهربازیی عیراقو ئهرشیڤهکانی
تیمهکانی پشکنینی نهتهوه یهكگرتووهکانو
سهرچاوه ههواڵگرییهکانو زۆر توێژینهوهی
ئاکادیمیو راپۆرتی مێدیایی ،لیستهی ئهو
کۆمپانیایانه که بهشێوهی مهعقوول دهکرێ
شکی هاودهستی لهگهڵ رێژیمی سهدامیان
لێبکرێ له کۆمپانیاکانی بریتانیاو ئهڵمانو
ئوتریشو فهڕانسهو هولهندو ئیسپانیاڕا بگره
تا ئهوانهی ئهمریکاو هیندستانو ژاپۆنی
تێدایه .بهاڵم جیا له کێشهی سهاڵحییهتی
دادگاکان که ئاماژهی پێکرا ،پهلکێشکردنی
بهكردهوهو کاریگهری ئهم کۆمپانیایانه بۆ
بهردهم دادگای واڵتهکانیان لهگهڵ کۆمهڵێک
کۆسپ بهرهوڕوویه .یهكهم ،بهشی بهرچاوی

رێژیمی سهدام کردوه ،ناڕاستهوخۆ
دهستدرێژکردن بۆ سهر پرستیژی ئهو
واڵتانهو ئهمنییهتی ئابووریو بازرگانیی
وانه.
سهرباری ههموو ئهمانهو له ههمووی
گرنگتر ،تهحهدای ههره گهوره لێرهدا
دۆزینهوهی پێوهندیی هۆکاری (رهبتی
عهالقهی سهبهبی) لهنێوان مهوادی دابینکراو
لهالیهن کۆمپانیاکهوهو تاوانهکاندایه.
سهختیی سهلماندنی ئهم پێوهندییه
هۆکارییه بهتایبهتی له هێندێک ههوڵدا
که له واڵته یهكگرتووهکانی ئهمریکا
بۆ دادگاییکردنی کۆمپانیاگهلێکی وهک
«تالیسمان» و «ئالکۆالک» که له سوودانو
عیراق چاالک بوون به ڕوونی نیشانی
دهدا که سهرخستنی ههوڵی لهم جۆره
پێویستیی به ههوڵێکی قورسی سیاسیو

ساڵهکانی 1985و 1988دا ناوبراو النیکهم
%40ی ماددهی (تی.دی.جی)ی بهکارهاتوو
بۆ دروستکردنی خهردهلو تابوونو سارینی
بۆ رێژیمی بهعس دابین کردبوو .دیاره لهو
کهیسهدا فرانس ڤان ئانرات تهنیا وهک
کهسێتییهكی سروشتی موحاکهمه کرا ،هیچ
قهرهبووکردنهوهیهکی قوربانییان له ئاستی
مهدهنیدا بڕیاری لهسهر نهدراو ناوبراو تهنیا
به هاودهستی له تاوانی شهڕدا به حهڤده
ساڵ زیندان مهحکوم کراو دادگا قهناعهتی
به ئاگاداربوونی ناوبراو له نیهتی رێژیمی
سهدام بۆ جینۆسایدی کورد نههێنا.
ئهنجام
بهجینۆساید ناساندنو بهجیهانناساندنی
وهچهکوژیی کوردان ئامانجێکی رهوای
سیاسیو ئینسانیی پشتقایم به بنهمای
ئهخالقیو قانوونیی دهوڵهمهندو بههێزه .وهک

قانوونیو مێدیاییو بواره پسپۆڕییه
پێوهندیدارهکان ههیه .بهاڵم لهوالشهوه،
نموونهی سهرکهوتووی کهیسی فرانس ڤان
ئانرات له هۆلهند که پاش ورووژاندنێكی
مێدیاییو وهڕێخستنی ههڵمهتێکی چڕوپڕ
لهالیهن رهوهندی کوردیو دۆستانی کوردهوه
دادگایهک پێك هێنرا نموونهیهکی شیاوی
ئهزموونلێوهرگرتنه.
لێوردبوونهوهو
پێوهندییه هۆکارییهكه لهو کهیسهدا بۆیه
دۆزرایهوه چونکه دهرکهوت که لهنێوان

لهو کورته روانینه بۆ الیهنه جۆربهجۆرهکانی
بهدواداچوونی ئهو ئامانجهدا دهردهکهوێ،
لهههرحاڵدا حکوومهتی ههرێمی کوردستانو
بژاردهکانی کورد بهگشتی پێویسته
بهشێوهیهكی فرهڕهههندو ههمهالگیر بۆ
ئهو ئامانجه ههوڵ بدهن .ههروهک زۆر لهو
دهسکهوتانهی ئهمڕۆ لهو بوارهدا وهدهست
هاتوون ده ساڵ یان بیست ساڵ لهمهوبهر
سهختو دوورهدهست دههاتنه بهرچاو ،ئهو
بهربهستانهی ئێستاش له رێگادان دهکرێ

ورده ورده کهم ببنهوه ،ساڵ لهدوای ساڵ
ژمارهی دهرفهتهکان زیاتر بێو دهرفهتی
نوێش دهسکهوتی نوێی لێبکهوێتهوه.
ئاشکرایه که چوونهپێشی ئهو پرسه
لهسهر ئاستی دهرهوه به رێژهیهکی زۆر
بهستراوهتهوه به ئاڵوگۆڕهکانی قانوونیی
نێودهوڵهتیو قانوونی قهزایی بهراوردکاری
لهو بوارهدا بهگشتیو چوونهپێشی زیاتری
دۆخی سیاسیی کورد بهتایبهتی .بهاڵم ههر
لهوکاتهدا زۆر ههنگاو بۆ بهبهره همکردنی
زیاتری پرۆسهی دادخوازیی کورد ههن که
ههر ئێستا له تواناو دهرهتانی کورد بهتایبهتی
له باشووری کوردستاندا ههن .بهشێك
له کهمایهسییهکانی ئهو ههوڵه پیرۆزانه
که لهو بوارهدا دراونو دهدرێن بریتین له
پهرشو باڵویی ههوڵو دهسپێشخهرییهکان،
هاوههنگاونهبوونی بهتهواویی ههوڵه
حکوومهتییهکانو ههوڵهکانی کۆمهڵگای
مهدهنی ،تهرخانکرانی بهشی زۆرتری
وزهو تواناکان بۆ ئهو چاالکییانهی زۆرتر
سروشتێكی بۆنهییو دۆخییان ههیه نهك
ئهو کارانهی ژێرخانێكی پتهوی لۆبیسازیو
پسپۆڕی بۆ دواڕۆژ دروست دهكهن ،به
دوکومێنتنهکرانی وهک پێویستی بهڵگهکانی
پێوهندیدار به تاوانهکان بهتایبهتی به
زمانهکانی بیانی ،و  ...هتد.
ئهم
چارهسهری
بهمهبهستی
کهموکوڕییانه ،جێی خۆیهتی وێڕای
ئهزموونوهرگرتن له کهیسهکانی دیکهی
به جینۆساید ناساندنی کوشتاری گهالنو
مۆدێلسازییهکی روون لهو بارهیهوه،
لهسهر بنهمای پالنێكی زانستیو به دیدێكی
ستراتیژیکهوه ههموو ههوڵو ههنگاوهکانی
کارکردن لهسهر جینۆسایدی کورد لهژێر
چهترێکی هاوبهشی نههادینهکراودا کۆ
بکرێنهوه بۆ ئهوهی ههماههنگیی تهواو
لهنێوان ههموو ئاستو رهههندهکانی ئهو
پرۆسهیهدا پێک بێ .ههروهها زۆر گرینگه
که ئاستی روانینی خۆماڵیمان بۆ پرسی
جینۆسایدی نهتهوهکهمان بهرز بکهینهوهو
پرۆسهیهکی گهورهی لهو چهشنه تهنیا له
پارچهیهکی کوردستاندا قهتیس نهکهینهوه.
کۆسپه سیاسیو قانوونییهکان ههرچییهک
بن که بێگومان پێویسته له شوێنی خۆیدا
ژیرانه مامهڵهیان لهگهڵ بکرێ ،سهرکهوتنی
پرۆسهکهو یهکگرتوویی نهتهوایهتیی کورد له
گرهوی فرهوانڕوانینێکی لهو چهشنهدایه.
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گرنگیی ههڵبژاردنی ئهو ئهنجومهنان ه ل ه چهند شت دایه .یهکهم ئهوه
ملبهمل ه خۆجێی و ناوچهییهکان ل ه سۆنگهی ههڵبژاردنی ئهو ئهنجومهنانهوه،
خۆیان دهردهخهن و رهقابهت و ملمالنێی جۆراوجۆر دروست دهبن .دیاره ههم
رێژیم ههوڵ دهدا ب ه پێی بهرژهوهندی خۆی ،ئهو ملمالنێیان ه ئاراسته بکا،
ههم خهڵکیش تێدهکۆشن هێزی خۆیان نیشان بدهن و کهسانی دلخوازی خۆیان
سهر بخهن.

قادر وریا :ئهگهر ملمالنێیهک ه تهنیا ل ه نێو بال ه جۆراوجۆرهکانی نێو ئهو
ریژیم ه دابێت ،بهشداریی خهڵک له ههڵبژاردندا گهرموگور نابێت و ههر
کاندیدایهکیش سهر بکهوێ یا وهک سهرکهوتوو بیناسێنن ،کاردانهوهی ئهوتۆی
خهلکی ب ه دواوه نابێت.

درێژهی:

قادر وریا ،ئهندامی دهفتهری سیاسیی حیزبی دیموکراتی کوردستان:

پێشهوا قازی

دهنگدهری کورد دهبێ ب ه جۆرێک دهنگ بدا

محهممهد ،دهستپێکی
رێگایهکی بێکۆتایی

ک ه رێژیمی ئێران بزانی کورد چی دهوێ و ل ه چی نارازییه

ب ه بۆنهی یادی
ديمانه :فهرهيدون بێوار

قادر وریا ،ئهندامی دهفتهری
سیاسیی حیزبی دیموکراتی
کوردستان ،باس ل ه ههڵبژاردنی
داهاتووی سهرۆک کۆمار و
مهجلیسی ئیران دهکات .دهشڵێت
دهنگدهری کورد دهبی ب ه جۆریک
دهنگ بدات یا ههڵویست بگرێ ک ه
رێژیمهک ه و خهڵکی جیهان بزانن
کورد وهک نهتهوهیهکی بندهست
ل ه ئێران دا چی دهوێ و ل ه چی
نارازییه.
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پ :ئێو ه چۆن دەڕواننە خولی
هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماریی
ئەمجارە و جیاوازی لهچى دایە؟
و :هەڵبژاردنەکانی ئێران بە تایبەتی
هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماری و هەڵبژاردنی
مەجلیس زۆر جار دەبنە رووداوێکی گرینگ
لە ئێراندا .ئەم گرینگییە لەوەوە سەرچاوە
ناگرێ کە گویا هاتنی سەرۆک کۆمارێکی
دیکە  ،یان مەجلیسێکی دیکە  ،دەتوانی
ببێتە سەرچاوەی گۆڕانی بنەرەتی لە
ئێراندا  .چونکە سیستمی دەسەاڵتداریتی
لە ئێران جۆرێکە کە کاندیداکانی مەجلیس
و کاندیداکانی سەرۆک کۆماری لە گەڵ
پااڵوتنێکی جیددی بەرەوروون و رێگە
نادرێ کەسانێک لە دەرەوەی ئەو رێژیمە
بێنە مەیدانی ملمالنێ .سەرەرای ئەو
پاالوتنە سیاسییەش ،ئەگەر مەجلیسێک
یان سەرۆک کۆمارێک  ،بە پێچەوانەی
مەیلی ناوکەی سەرەکیی دەسەاڵت و
بریاردان لە ئێران ،دەنگ بێننەوە ،دیسان
ناتوانن کاری زۆر گەورە بکەن و دەسەالت
و ناوەندی لەوان بەرزتر هەن کە ئەگەر بە
پێچەوانەی ویست و مەیل و بریاری ئەوان
بجوولێنەوە ،کێشەی گەورەیان بۆ دروست
دەبێ.
کهوایە گرینگیی ئەم هەڵبژاردنانە
لە شتێکی دیکەدان ،ل ه توندتر بوون
و کەڵەکەبوونی ملمالنەی نێوان باڵە
جیاوازەکان ،لە یەکتر لە قاودانەکانیان و
ل ه سوود وەرگرتنی خەڵک لەو کەلێنانەی
کە لە نێوان تاقمەکانی دەسەاڵت دا دروست
دەبن .لە هەڵبژاردنی داهاتووشدا هەر لە
ئێستاوە دیارە ملمالنێیکی جیددی لە نێوان
تاقمەکانی دەسەاڵتدا دێتە پێش کە رێژیم
بهرهوڕووی قهیرانێکی نێوخۆیی دهکاتهوه.
ئهم ه دەتوانی جیاوازیی هەرە دیاری ئەم
هەڵبژاردنە بێت.
پ :ئایا ئێوە وەک حیزبەکانی
رۆژهەاڵتی رێک و کۆکن لە سەر
دەنگدان یان بایکوتکردنی رۆژی

دەنگدان  ،بۆچی؟
و :حیزبەکانی رۆژهەاڵت دوو بەشن:
نەگۆڕیان
هەڵوێستێکی
هێندێکیان
هەیە و چونکە پێیان وایە رێژیمەکە
دیکتاتۆرییە و هاتنی ئەم یان ئەو سەرۆک
کۆمار یا مەجلیس  ،شتێکی بنەرەتی
ل ه سیاسهتهکانی ئهو رێژیم ه ناگۆڕێ،
بۆیە ئەم جۆرە هەڵبژاردنانەش تەحریم
دەکەن .هێندێک حیزب و الیەنیش هەن
کە هەڵبژاردنەکان وەک دەرفەتیک
دەبینن کە بۆ هاندانی جۆریک لە خەبات
و ملمالنی لە گەڵ کۆماری ئیسالمی لە
چوارچیوەی ئەو هەڵو مەرج و فەزایەی لە
کاتی هەڵبژاردنەکان دا پێک دێت .بۆ وێنە
لههەڵبژاردنی سەرۆک کۆماریی پێشوو دا،
حیزبی دیموکراتی کوردستان داوای لە
خەڵکی کوردستان کرد لە جیاتی تەحریمی
هەڵبژاردن  ،بچن دەنگ بەو کاندیدانە
بدەن کە بایەخ بە پرسی نەتەوەیی دەدەن
و کەمتر جێگای پشتیوانیی رێژیمن .وات ه
به م رێگایهدا« ،نا» بهو نیزام ه بڵێن و
تهئسیر ل ه سهر ملمالنییهکان ب ه قازانجی
خهڵک دابنێن .لهو باوهڕهش دانیم ههر
سهرکۆمارێک بیت ه سهرکار ،بتوانێ
ئالوگۆڕی گهوره بکا و لهدهرهوهی ئیرادهی
خامنهیی ،بتوانێ ههنگاوی بنهرهتی
بنێ،مهگهر جوواڵنهوهیهکی گهوره ل ه
ههناوی کۆمهڵ دا له پشتییهوه بێت.
لە بارەی هەڵبژاردنی ئەم جارەوە
حیزبەکانی رۆژهەاڵت هێشتا بهرهسمی
هەڵوێستی خۆیان رانەگەیاندوە  ،پێشم
وایە جاری کات هەیە هێشتا کاندیداکان
بە تەواوی ساغ نەبوونەتهوە و بەرنامەی
خۆیان رانەگەیاندوە.
پ :خولى پێشوو ئێو ه وهك
حزب ،هانى خهڵكتان دا كهدهنگ
بدهن،
ريفۆرمخوازهكان
ب ه
بهپێچهوانهى حزب ه كوردييهكانى
ترهو ه ك ه بايكۆتيان كرد ،بهاڵم
ريفۆرمخوازهكانيش
ديتمان
شتێكيان بۆ كورد پێنهبوو ،بۆي ه
لهو روانگهو ه رهخن ه لهئێو ه
گيرا ،رات لهوبارهو ه چييه؟،
ئايا ههڵوێستى ئهمجارهتان چي
دهبێت؟
و :دیاره بهرنامهی کاندیدا
ریفۆرمخوازهکان ل ه ههلبژاردنی پێشوو
دا ،ب ه تایبهتی هی مههدیی کهڕووبی،
ل ه بارهی پرسی نهتهوهکانی ئێران،
شتیان تێدابوو .ئێم ه ب ه بهراوهرد ل ه گهڵ
بهرنامهی ههڵبژاردنی زۆربهی نزیک ب ه
تهواوی کاندیداکانی ههموو ههڵبژاردنهکانی
سهرکۆماری(بێجگ ه لهدهورهی یهکهم) و ب ه
سهرنجدان ب ه ناوهرۆکی ئهو رێژیمه ،دهبێ

ئهو راستیی ه ببینین .ئهگهر چی ئهوهی ل ه
بهرنامهی ههڵبژاردنی ئهوان دا هاتبوو ،چ
لهدهربڕین و چ ل ه نیوهرۆک دا ،زۆر کهم
و ناتهواو بوو .بهاڵم بۆ یهکهمجار باسی
کۆمهڵێک مافی پشتگوێخراوی نهتهوهکانی
ئێران کرابوو ک ه پێویست ه دابین بکرێن.
ئهگهر رهخنهش ل ه ههڵوێستی ئێم ه
گیرابێت ،لهبهر ئهوه بووه ک ه ههڵبژاردنمان
تهحریم نهکرد .بهاڵم بینیمان خهڵک
پێشوازییان ل ه ههڵوێستی تهحریم نهکرد و
هاتن ه نێوملمالنێی ههڵبژاردن ودهنگیان دا
بهو کاندیدایان ه ک ه رێبهری نیزام و سوپا ل ه
گهڵیان نهبوون .بۆی ه کاتێک دهنگهکانیان
دزرا و ئهحمهدینهژاد وهک براوهی
ههڵبژاردن راگهیهندرا ،ئهو نارهزایهتیی ه
میلیۆنییه بێوێنهی ه پێک هات.
بهاڵم وهک ل ه والمی پرسیاری پێشتر
دا وتم ،له سهر ههڵبژاردنی ئهم دهورهیه،
هێشتا ههلوێستمان نهگرتوه و چاوهروانی
پتر روونبوونهوهی وهزعهکهین.

كاريگهري دهبێ لهسهر سيستمى
سياسي ئێران؟
و :دهسهاڵتی سهرکۆمار ل ه ئێران
دا سنوورداره و ناوهندی دیک ه ههن ک ه
ئهگهر سهرکۆمار بشیههوێ کارێکی گهوره
بکا،دهتوانن ببن ب ه کۆسپ و نههێڵن پێ
لهبهڕهی خۆی زیاتر رابکێشێ .بهو حالهش
ئهگهر سهرکۆمار ،کهسێکی بوێر بێت و
کێش ه و گرفت ه گهورهکانی کۆمهڵگهکهی
بناسێ و بۆ وێن ه بیههوێ خۆی ل ه قهرهی
چارهسهرکردنی پرسێکی گرنگ وهک
بێمافیی نهتهوهکانی ئێران بدا ،ئهگهر
دهسهاڵتیش ل ه گهڵی دا نهبێت ،خهڵک ل ه
پشتییهوه دهبن .ب ه بڕوای من لهو دهورهی ه
دا زهحمهت ه رێگ ه بدهن کاندیدایهکی بههیز
ک ه ال ل ه پرسی کورد و نهتهوهبندهستهکانی
دیک ه بکاتهوه (جا ریفۆرمخواز بێت
یا ل ه دهرهوهی ریفۆرمخوازهکان) بێت ه
نێو ملمالنێی ههڵبژاردن و پێشتر
سهالحیهتهکهی رهت دهکهنهوه.

پ :رۆڵی دەنگدەری کورد لەم
هەڵبژاردنەدا چۆن دەبینی؟
و :دهنگدهری کورد دهبێ ب ه
جۆرێک دهنگ بدا یا ههڵوێست بگرێ ک ه
رێژیمهک ه و خهڵکی جیهان بزانن کورد و
وهک نهتهوهیهکی بندهست ل ه ئێران دا،
چی دهوێ و ل ه چی نارازییه .ئهمهش
بهستراوهتهوه ب ه سروشتی ملبهملهکان و
کهشوههوای ئهم دهورهی ه ل ه ههڵبژاردن.

دهرهنجامى
دواى
پ:
ههڵبژاردنهكان ،پێشبينى چى
لهئێران دهكهى ،پێتواي ه ديسانهو ه
خۆپيشاندانى سهرتاسهري و
قهيران ئێران دهگرێتهوه؟
بۆ پێشبینی کردنی
و :جارێ
کاردانهوهی خهڵک ب ه ئاکامهکانی
ههڵبژاردنی ئهم دهورهی ه زووه .ئهگهر
ملمالنێی ههڵبژاردن توند بێت و خهڵک

بۆ وێن ه ئهگهر کاندیدایهکی خۆشناو و
ل ه خهڵک نزیک ههبوو و بهرنامهکانیشی
له داخوازهکانی کورد و نهتهوه
بهشیک 
بندهستهکانی دیکهی ئیرانیان تیدابوو ،
دهکرێ ب ه پشتیوانی لهو کاندیدایه ،کورد
ههڵویستی خۆی نیشان بدا .ئهگهر کاندیدا
و بهرنامهکانیشیان  ،هیچیان بۆ کورد
تیدا نهبوو ،دهکرێ ب ه تهحریمێکی گشتی
و یهکگرتووانه ،ههڵوێستی دهنگدهری
کورد ،پێشان بدرێ .دیاره ل ه ههر حاڵ
دا  ،ئێستا زووه بۆ ههڵویستگرتن و دهبێ
بزانین رهوتی رووداوهکانی پیوهندیدار ب ه
ههڵبژاردن و ب ه گشتی پرۆسهکه ،بهرهو
کوێ دهروا.
پ :پێتواي ه ب ه گۆڕينى كهسهكان
گۆڕانكاري ل ه ئێران دێتهئاراوه،
بهتايبهت سهبارهت ب ه پرسى
كورد ،ئايا هيچيان پرسى
كورد بهشێك ه لهكارنامهيان،
دهرچوونى
تر
بهواتايهكى
ريفۆرمخواز يان پارێزخوازهكان
بۆ كورد هيچ تۆفيرى ههيهو

کاندیدای دڵخوازی خۆیان ل ه نێوکاندیداکان
دا بهدی بکهن و ب ه باشی بهشداربن ل ه
دهنگداندا ،دیسان ئهگهری ئهوه ههی ه
دهنگهکانی خهڵک بدزرێ و کهسێکی سهر
ب ه خامنهیی و سوپای پاسداران وهک
براوه رابگهیهننهوه ک ه ب ه دڵنییاییهوه،
ئهوه نارهزایهتیی گهورهی لیدهکهویتهوه.
بهاڵم ئهگهر ملمالنێیهک ه تهنیا ل ه نێو بال ه
جۆراوجۆرهکانی نێو ئهو ریژیم ه دابێت،
بهشداریی خهڵک ل ه ههڵبژاردندا گهرموگور
نابێت و ههر کاندیدایهکیش سهر بکهوێ
یا وهک سهرکهوتوو بیناسێنن ،کاردانهوهی
ئهوتۆی خهلکی به دواوه نابێت.
پ :لهگهڵ ههڵبژاردنى سهرۆك
كۆمار ،ههڵبژاردنى ئهنجوومهنى
گوند و قهزا و ناحيي ه و
شارهكانيش ئهنجام دهرێ ،ئهرك
و دهسهاڵتى ئهم ئهنجومهنان ه
چيي ه و گرنگييهكهى ل ه چيدايه؟
و :دیاره ههڵبژاردنی شوورا یا
ئهنجومهنهکانی شارودێ ههر ل ه سهرهتای
دامهزرانی رێژیمی کۆماری ئیسالمی ل ه

دهستووری ئێراندا ههبووه بهالم ههتا
نیوهراستهکانی دهیهی حهفتای ههتاوی،
پشتگوێ خرابوو .ئهو ئهنجومهنانه ،ئهرک
و دهسهالتیان بهرتهسک ه و زۆرتر ل ه رادهی
دیاریکردنی شارهدار و دێهدار(بهڕێوهبهری
دێ) دایه .ل ه بواری چۆنیهتیی
جێبهجیکرانی پرۆژه و بهرنامهکانی تایبهت
ب ه ئاوهدانکردنهوهی شار و گوندی خۆیان
و ههروهها لهسهر چۆنیهتیی بهڕێوهبردنی
شارو گوندهکانیان،دهتوانن پێشنیار و
بڕیاریان ههبێت.
گرنگیی ههڵبژاردنی ئهو ئهنجومهنان ه
له چهند شت دایه .یهکهم ئهوه ملبهمل ه
خۆجێی و ناوچهییهکان ل ه سۆنگهی
ههڵبژاردنی ئهو ئهنجومهنانهوه ،خۆیان
دهردهخهن و رهقابهت و ملمالنێی
جۆراوجۆر دروست دهبن .دیاره ههم رێژیم
ههوڵ دهدا ب ه پێی بهرژهوهندی خۆی ،ئهو
ملمالنێیان ه ئاراسته بکا ،ههم خهڵکیش
تێدهکۆشن هێزی خۆیان نیشان بدهن و
کهسانی دلخوازی خۆیان سهر بخهن.
دووههم ،ل ه گهل ئهوهی ئهرک و
سهالحیهتی ئهنجومهنهکان ،زۆر کهم ه بهاڵم
ل ه ههر حاڵ دا ئهگهر ئهو دهرهتان ه و ئهو
سهنگهرهش ،ل ه دهست مۆره و بهکرێگیراوانی
رێژیم دابێت ،خهلک هیچی بۆ نامێنێتهوه
و ل ه سهر هیچ شتێکی پێوهندیدار ب ه شار
وگوندی خۆیان ،ناتوانن بڕیار بدهن .بهاڵم
ئهگهر ئهنجومهنهکان سهربهخهلک بن و
خهلک ههڵیانبژێرێت ،دهتوانن رێگربن

لهوهی دامودهزگاکانی سهربهڕێژیم ،ههموو
کاروباری شاروگوندهکان بهدڵی خۆیان و
ب ه کهیفی خۆیان ،بهڕێوه ببهن.
پ :تا چهند كورد دهتوانێ سوود
لهو ئهنجومهنان ه وهربگرێت،
بهتايبهتى لهرووى خزمهتگوزارى
و ئاوادانييهوه؟
و :بهستراوهتهوه بهوه ک ه خهلکی
کوردستان ،چهند ب ه وشیاری و زیرهکییهوه
بهرهوڕووی ههڵبژاردنی ئهنجومهنهکان
دهبنهوه .ئهگهر ملمالنێی خێڵهکی و الوهکی
ل ه پێناوی بهرژهوهندی نهتهوهیی و گشتی
دا وهال بنێن و ههوڵ بدهن کهسانێکی دلسۆز
و نیشتمانپهروهر و خهڵکی ،ک ه رابردووی
تێوهگالن ل ه گهندهڵی و هاودهستی ل ه گهڵ
دامودهزگاسهرکوتکهرهکانی ریژیمیان نییه،
ههلبژێرن ،دهتوانن ئهم مهیدان ه و ئهم
سهنگهره بۆ خۆیان بپاریزن و بۆ باشتر
بهڕێوهبردن و بۆ پێشخستنی شاروگوندی
خۆیان ب ه کاری بێنن.

لهدایکبوونی پێشهوا قازی
محهممهدهوه
ل ه ژێر ڕێبهرایهتیی قازی محهممهدی
پێشهوادا بوو که حیزبی دیموکراتی
کوردستانو کۆماری کوردستان بوون ب ه
مهکۆی لێککۆبوونهوهی چینو توێژهکانی
خهڵکی کوردستان ،بوون به رووگهی
نیشتمانپهروهرانی کورد ل ه بهشهکانی
دیکهی کوردستان و زۆر لهوان ڕوویان
کرده مههاباد ،پێتهختی کۆمار.
قازی محهممهد ،دهستپێکی رێگایهکی
بێکۆتایی بوو .ئهو ب ه دامهزراندنی
حیزبێک ،ک ه ئااڵی دهستی ئهوی ههروا
ب ه شهکاوهیی راگرتوه ،ب ه ڕاگهیاندنی
کۆماری کوردستان که پێشاندهری
لێبڕاویی نهتهوهی کورد ل ه سهر ستاندنی
مافی نهتهوهییو ئازادژیانه ،ب ه بیرو
ئهندیشهو کردهوهکانی ل ه پێگهی یهکهم
سهرکۆماری کوردستاندا ،کاریگهریی
قووڵی نهک ههر لهسهر سهردهمی خۆی،
بهڵکوو له سهر داهاتووی نهتهوهکهشی
دانا.
به وتهی دوکتور قاسملووی نهمر،
«ئهو شهخسییهت ه مهزنه ل ه مێژووی
گهلی کورددا پلهو مهقامێکی تایبهتیو
بهرزی ههیه که پێویسته الوانی تازه
پێگهیشتوو لهگهڵی ئاشنا بنو ل ه ژیانی
دهرس وهربگرن ،ههر چهند تهمهنی زۆر
درێژ نهبوو .پێشهوا قازی محهممهد ل ه
شارستانییهتو زانستی تازهو ههروهها
ل ه وهزعو ڕووداوهکانی جیهان ب ه تهواوی
شارهزا بوو ...له زانستهکانی ئایینیو
کۆمهاڵیهتیدا دهستێکی بااڵی ههبوو.
لهگهڵ ئهوه که ڕووناکبیرێکی پایهبهرز
بوو ،ل ه نێو خهڵکێکی ساویلکهو بهداخهوه
بهشی زۆری نهخوێندهوار دهژیا ،گوڵێک
بوو له سهحڕا ڕوابوو ،بهاڵم دیسانهک ه
ل ه گهلی خۆی نزیک بوو ،دهردو ئازارو
هیواو ئاواتهکانی زۆر باش تێگهیشتبوو.
پێشهوا قازی ههموو زانستو تێگهیشتنی
خۆی بۆ خزمهتی گهل تهرخان کردبوو...
تێدهکۆشا که ڕیزهکانی نێو خهڵکی
کوردستان یهکگرتوو بکا».
11ی بانهمهڕ ،رۆژی له دایکبوونی
کهسایهتیی گهورهی کوردستان قازی
محهممهده .پێشهوای حیزبی دیموکراتو
یهکهم سهرکۆماری کوردستان ل ه 11ی
بانهمهڕی 1(1279ی مای )1900دا ل ه دایک
بووه .ئهو رۆژه ب ه بۆنهی رۆڵی گرنگی
قازی محهممهد ل ه مێژووی نهتهوهکهیدا
بایهخی خۆی ههیهو پێویسته بایهخی
تایبهتیی پێبدرێ .با 11ی بانهمهڕیش،
وهک 2ی رێبهندانو 10ی خاکهلێوهو 25ی
گهاڵوێژ ،ببێ به بۆنهیهک بۆ ناسینی
زیاتری پێشهواو رێبهرێک ک ه ناوو یادو
رێگاو وتهو کردهوهکانی ههروا ئیلهامدهرو
رێنوێنمانن.
رۆژی له دایکبوونی پێشهوا ،رۆژی
ههاڵتنی خۆری هیوایه .به پڕشنگی ئهم
خۆره ،رێگای خهبات بهرهو رزگاریمان،
رووناک دهکهینهوه.
سهرچاوهکان:
کتێبی «یادی  60ساڵهی
شههیدبوونی پێشهوا و هاوڕێیانی»
1ـ وتاری «خوێندنهوهیهکی
مێژوویی فیکرو کهسایهتیی پێشهوا
قازی محهممهد» نووسینی :دوکتور
یاسین سهردهشتی
بۆچوونی
روانگهو
2ـ
کهسایهتیی ه جۆراوجۆرهکان ل ه
سهر پێشهوا (دوکتور قاسملووی
نهمر)

کوێستان فتووحی :لە ژێر سایەی حاکمییەتی کۆنهپهرستانهی کۆماری
ئیسالمیدا ،هیچ هیوایەک بە باشبوونی هەلومەرجی ژیانی توێژە
چەوساوەکان بە تایبەتی ژنان نیە .ههر بۆیه تهنیا بهخهباتی بهرینی
ههموو چینو توێژه چهوساوهو ستهملێکراوهکانو به هێنانهسهرکاری
سیستهمێکی سیاسیی دیــمــوکــرات ،دادپــــهروهرو واڵمـــدهر ،دهتوانین
دوارۆژێکی باشتر بۆ ژنانو توێژه چهوساوهکانی دیکه دابین بکهین.

فهردین کهریمی :بۆ له ههندێ مرۆڤدا هێزی ژیانو خۆشەویستی زۆرترهو ل ه
ههندێکیشدا هێزی تووڕهییو مردن؟ رەنگە بۆشایی دهروونه دیکتاتۆرهکانو
نهسته ئاڵۆزەکان به خۆشهویستی دهرمان بکرێ ،خۆشهویستی له جۆری فرۆم
(ئێریک فرۆم) که دهڵێ :خۆشهویستی گهر تهنها له نێوان دوو کهسدا بێ
دهبێته ماڵو کهرهستهی تاکه کهسی (مالکیت ) بهاڵم ئهوه خۆشهویستییه که
له خۆشهویستهکهتدا ههموو جیهانت خۆش بوێ.

کۆمهاڵیهتی
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کێشهی ژنانی کرێکار ل ه ژێر سێبهری رێژیمی کۆماری ئیسالمیدا
کوێستان فتوحی
له مادده ی 23ی بهیاننامهی
مافی مرۆڤی رێکخراوی نهتهوه
یهکگرتووهکاندا هاتوه:
«ههر ئینسانێک مافی ههیه
که کاری ههبێو به دڵخوازی
خۆی ههلومهرجی کاریی بۆخۆی
دهبێ
دهوڵهت
ههڵبژێرێو
بهرامبهر به بێکاری پشتگیریی
بکا.
ههر ئینسانێک مافی خۆیهتی
بهبێ هیچ ههاڵواردنێک بۆ کاری
وهک یهک مووچهی وهک یهک
وهربگرێ».
له مادده  24دا هاتوه:
«ههرئینسانێک پێویستیی به
حهسانهوهو کاتی دهستبهتاڵی
ههیه ،کاتی دیاریکراو بۆ کارو،
دهورهیییهکان
مهرهخهسییه
دهبێ به حوقووقهوه بێ».
ئاوڕدانەوە لە هەلومەرجی کارو ژیانی
کرێکاران لە واڵتی ئێراندا پێویستی بە
خوێندنەوەو لێکۆڵینەوەیەکی جیددیو
ورد هەیە .لێرەدا تەنیا دەتوانم پێ لەسەر
ئەو ڕاستییە حاشاههڵنهگرە دابگرم کە
هەلومەرجی کارو ژیانی کرێکاران بە
گشتی لە ئێراندا بەڕادەیەک دڵتەزێنو
ئازاردهرە کە وشە ناتوانێ تەعبیر لە
ژیانی جەهەننەمیی ئهوان بکا .لەم
بابەتەدا ئاوڕێکی کورت لە هەلومەرجی
ژنانی کرێکار لە ئێران دەدەینەوە.
رۆژی کرێکاران لە جیهاندا هەلێکە
بۆ هێنانەبەرباسی کێشەو گیروگرفتەکانی
کرێکارانو فشارهێنان بۆ سەر
دەوڵەتەکان بۆ پێڕاگەیشتنیان .بەاڵم
لە ئێرانی ژێردەسەاڵتی ئاخوندهکاندا
کرێکاران تەنانەت لەو رۆژەشدا کە
کراوەتە رۆژی کرێکار ،لەگەڵ سەرکوتو
ئازاردانی حاکمییەتی ئێران بەرەوڕوون.
ژنانی کرێکار بەهۆی ڕوانینی
کۆنەپەرستانەی دەسەاڵتی ویالیەتی
فەقیهی ،بۆ ژنان کە روانینێکی

فشارێکی
لەژێر
نائینسانییە،
چەندقاتدانو بەردەوام مافەکانیان
لە الیەن کۆمەڵگەو دەسەاڵتو
خاوەنکارەوە ،پێشێل دەکرێن .ژنانی
کرێکار لە ئێران ،زۆر زیاتر لە زۆربەی
واڵتانی دیکەی جیهان ،لە ژێر فشارو
سەرکوتدان .ئاخر لە واڵتێکدا کە ژن
لە سەرەتاییترین مافە ئینسانییەکانی
بێبەشەو هیچ بنیاتو قانوونێک نیە
پشتیوانیی لێبکا دەبێ کرێکاری ژن لە
چ هەلومەرجێکدا بێ؟
کرێکار لە ئێران چەوساوەترین
توێژی کۆمەڵگەیە .کرێکاری ژن جگە
لەوەی وەک هەر کرێکارێکی دیکە
دەچەوسێتەوە ،بە هۆی ژنبوونیشیەوە،
چەندقات دەچەوسێتەوە .لە هەڵبژاردنی
کاردا بهناڕەوا دهکهوێته بهر هەاڵواردن ،
حوقووقی ئەو بە نیسبەت پیاوی کرێکار
هەمیشه کەمترەو زۆر جاریش لە کاتی
قەیرانو بێکاربوونی کرێکاراندا ژنانی
کرێکار لە پێش پیاوانی کرێکاردا لەسەر
کارەکانیان وەالدەنرێن .واتە ریسکی
لەدەستدانی کار بۆ کرێکاری ژن لە چاو
کرێکاری پیاو زۆر زیاترە.
کرێکاری ژن لە ئێران دوای چەندین
سەعات کارو ماندووبوون تازە کە
گەڕاشەوە ماڵەوە کاری دووهەمی
دەست پێدەکا ،کارەکانی ماڵێش لە
چێشتلێنان ،جلشۆردنو ڕاگەیشتن بە
منداڵهوه بگره تا دهگاته خزمەت بە
پیاوانی بنەماڵە! هێزو تواناو کاتێکی
زۆری ئەم مرۆڤە بۆخۆی تەرخان
دەکا .ئەوە لەحاڵێکدایە که ئەو کارانە
حیسابی کاریان بۆ ناکرێ .چونکە بە
پێی دابونەریتی پیاوساالری ،کاری ماڵ،
ئەرکی سەرەکیو پیرۆز!ی ژنە .دیاره
کەم پیاویش هەیە دوای کاری دەرەوە
لە کارەکانی ماڵدا هاوکاریی شەریکی
ژیانەکەی بکا .بۆیە ژنانی کرێکار دەبێ
هەم لە بازاڕی کاردا خۆیان ماندووتر
بکهن بۆئەوەی لێیان ڕازی بن ،هەم
لەماڵەوە ناچارن له جیاتی حهسانهوه،
ئهوهندهی دیکه ماندوو بن .لە ئاکامدا ئەو
ئینسانە ئەگەر زۆریش بەهێز بێ بڕستی
لێدەبڕێو زۆر جار تووشی نەخۆشیی
جۆراوجۆر دەبێو بەناچار واز لە کاری
دەرەوە دێنێ .لە هەمووشی ناخۆشتر

ئەوەیە بزووتنەوە کرێکارییەکان لە
ئاست ئەو هەموو زوڵمەی بەرانبەر بە
ژنانی کرێکار دەکرێ ،بێتەفاوەتنو الی
ئەوانیش هەر وابزانه کرێکار یانی پیاو!
نانهێنەری بنەماڵە یانی پیاو!
بێکاری لەنێو ژناندا
سەرەڕای ئەو هەموو هەاڵواردنو
ناعەداڵەتییە کۆمەاڵیەتییەی لە دژی
ژنان لە کۆمەڵگەدا هەیە ،دیسانیش
توانیویانە لە زانکۆو خوێندنگەکان ،ئەگەر
رێژەیان لە پیاوان زیاتر نەبێ کەمتر
نەبێ .هەر بەپێی ئامارەکانی دەوڵەت 63
لەسەدی خوێندکاران لە زانکۆکان کچان
پێکی دێنن .بەشێکی زۆر لە ژنان بە
سەرنجدان بە توانایی زانستی ،فێربوونو
شارەزایییەک کە هەیانە،و هەروەها بە
سەرنجدان بە هەلومەرجی ئابووریو
ژیانی ئەمڕۆیی ،بەدوای کاردا دەگەڕێن،
بەاڵم دیسانیش شانسێکی ئەوتۆیان لە
وەرگیران له بازاڕی کاری ئێراندا نیە.
ئامارەکان ئەوە نیشان دەدەن کە بێکاری
لە نێو ژنانێک کە بەدوای کاردا دەگەڕێن
دوو بەرابەری پیاوانە.
رێژیمی کۆماری ئیسالمی بەتایبەتی
لە دەورانی دەسەاڵتی دەوڵەتی
ئەحمەدینهژاد دا ،بە شێوەیەکی
ئامانجدارو سیستماتیک سیاسەتی
دوورخستنەی ژنانی لە بوارەکانی
کۆمەاڵیەتیو سیاسیدا بردۆتە پێش،
کە ئەمەش وردەوردە دوورکەوتنەوەی
ژنان لە بازاڕی کاریشی لێکەوتۆتەوە.
لە چوارچێوهی ئهو سیاسەتەی
دەسەاڵتدارانی ئێراندا ،دەتوانین ئیشارە
بە بەڕێوەبردنی گەاڵڵەیەک بکەین کە
قەرار بوو بە شێوەیەکی خۆویستانە
لە بارەی کارمەندانی ژن لە ئیدارەکان
دا بەڕێوە بچێ ،کەچی ئەم بڕیارە بوو
بە قانوون وئیجباری کرا .لە درێژەی
سیاسەتی خانەنشینکردنی ژنان بە
ناوی ڕاگەیشتن بە ئەرکی هاوسەریو
دایکایەتی ،مریەم موجتەهیدزادە،
ڕاوێژکاری ئەحمەدینەژادو بەرپرسی
ناوەندی کاروباری خانمان ،گەاڵڵەیەکی
بۆ هەیئەتی دەوڵەت ئامادە کردبوو
کە لەوێشدا بە پێی ئەو گەاڵڵەیە
مەرەخەسیی منداڵبوون لە  6مانگەوە
کرابووە  9مانگو سەعاتی شیردان لە

یەک سەعاتەوە بۆ دوو سەعات ،هەروەها
لەو گەاڵڵەیەدا هاتبوو کە ژنان دەتوانن
دوای مەرەخەسی منداڵبوونیش 3
ساڵی دیکە لە مەرەخەسی بێحوقووق
کەڵک وەرگرن .بە سەرنجدان بەم

تەرحو بەرنامانەی دەوڵەت ،جگە لەوەی
بنەماڵە هاندەدرێ بۆ منداڵزۆرکردنو
دوورکەوتنەوەی ژنان لە بازاڕی کار،
ئیدارەو کارفەرماکانیش بەمشێوەیە
مەیلی ئەوەیان نابێ کە ژن دامەزرێنن.
مەسەلەیەک کە نابێ چاوپۆشیی
لێبکرێ ئەوەیە که کەلتووری زاڵ بە
سەر کۆمەڵگەی ئێراندا کەلتوورێکی
پیاوساالرانهیە .هەربۆیە لەو کەلتوورەدا
ژنان ناتوانن بە ئاسانی لە بازاڕی کاردا،
دەرکەونو هەلەکانی کار بقۆزنەوە.
ئێستاش زۆربەی ئەو ئیمتیازانەی تایبهتن

به کەسێکی کە خوازیاری کارە ،وەبەر
پیاو دەکەون .یانی ئەگەر ژنێکو پیاوێک
بە تایبەتمەندیی وەک یەکەوە بچن لە
شیرکەتێک یان کارخانەیەک داوای کار
بکەن ،ئەوە پیاوەکەیە لە پێشدا شانسی

وەرگیرانی هەیە .یان کاتێک ژنێک لە
شیرکەتێک یان ئیدارەیەک کار دەکاو
لەگەڵ پیاوێک کە هەر وەک ئەو لەو
شوێنە کاردەکاو هەلومەرجەکەیان وەک
یەکە ،بۆ نموونە هەردووکیان سەعاتی
کارەکەیانو بهرپرسایەتییەکەیان وەک
یەکە ،ئەو دوو ئینسانە وەک یەک
حیسابیان بۆ ناکرێو حوقووقی وەک
یەکیان نیە .دیارە ئەمە دەگەڕێتەوە
بۆ ئەو ڕوانگەیەی لە کۆمەڵگەدا زاڵە،
روانگەی بەالواززانینی ژن .هەروەها
دەوڵەتیش ئەو نابەرابەرییەی بە ماددە

چێژی مردن یان کوشتن؟
به بیانووی مهرگی ناوهختی شههید عوسمان مهولوودی

فهردین کهریمی
دهڵێن ههر کهس گیانی مرۆڤێک
له مردن رزگار بکا وهک ئهوهیه ههموو
مرۆڤایهتیی رزگار کردبێ .رهنگه
پێچهوانهکهشی دروست بێ یانی ئەگهر
مرؤڤێک مرۆڤێکی دیکه بکوژێ وهک
ئهوهیه که ههموو مرۆڤایهتیی کوشتبێ
 .له ههر دوو بارهکهدا بایهخو نرخی
ئینسان به گشتی دهردهکهوێ که
له نێوچوونی مرۆڤێک چ بهاڵیهک به
سهر مرۆڤایهتیدا دێنێو ڕزگارکردنی
مرۆڤێکیش چهنده گرنگە .ئهگهرچی
رۆژانه دهبینینو دهبیستین که لێرهو
لهوێ له ئاکامی شهڕێک ،تهقینهوهیەک،
یان هێرشێکی تێرۆریستیدا ،کەس یان
کەسانێک دهکوژرێنو بریندار دهبن .ههر
لهم رۆژانهدا له کهرکووکو حهویجه سهدان
کهس کوژران .ئیدی باسی سووریهو
شوێنهکانی دیکه با بمێنێ .بهڕاستی ئایا

گوێی ئێمه به خهبهری مردن ڕاهاتوه یان
کوشتن وهک خۆی وایهو کارهساتێکه ب ه
قوواڵیی ڕووحی گشت مرۆڤهکانی دونیا؟
دیاره ههر له سهرهتای پێکهاتنی مرۆڤی
عاقڵ بهم الوه فیلسووفهکانو پسپۆرانی
دونیای زانسته جۆراوجۆرهکانو به
گشتی ههر تاکێک بۆ خۆی بیریان له
مردن کردۆتهوه( .ئهڵبهت مهکتهبه
ئاسمانییهکان له دهرهوهی ئهم بازنهیه
دهبن چونکه بیروڕای ئهوان دیاره،
ئهگهرچی به ڕای ئهوانیش هێشتا مردن
به تهواوهتی مانای دیار نیه) .ههزاران
کتێبو خهتی جیاوازی هزری ههیه که
باسیان له مردن کردوه ،بهاڵم ئێستاش
پێناسەیەکی روون له سهر ئهم بابهته
دیار نیه .ڕهنگه باشترین وهاڵم بۆ مردن
مامۆستا ههژار له زمانی خهییـامهوه
دابێتیهوه که دهڵێ« :مردن چیه
کهس تێنهگهیی تا ئێستا  .....تهورات
و زهبوور تا دهگهیه ئاوێستا» .بهاڵم
دهروونناسهکان ههڵوێستێکی جیاوازیان
لهسهر مردن ههیه  .ئهگهر بڵێین مردن
له خۆیدا ههڵگری جۆرێک چێژوهرگرتنه،

نێوهڕۆکی بابهتهکه تا ڕادهیەک
دهر دهکهوێ .سیکمۆند فرۆید وهک
بیرمهندێکی ئاشنای دونیای دهروونناسی
دهڵێ مرۆڤ له زاتی خۆیدا چێژ له مردنو
کوژران وهردهگرێو حهزێکی قووڵی به
نیسبهت ئازاردانو له ههندێ جێگاشدا
ئازارچێشتن ههیه .به ڕای ئهو غهریزهکان
بهشی سهرهکیی کهسایهتین که بریتین
له هێزو تواناگهلێک که رهفتار کاناڵیزه
دهکهنو هێندێ بزوێنهری دهروونین وهک
برسیهتیو تینوویهتیو هتد.
غهریزهکان دهبنه دوو دهست ه1 :ئێرۆس
(( )erosژیانو حهزی سێکسی
به مانا گشتییهکهی)  2تاناتووس
(( )thnatosمردنو تووڕهیی) .ئهو
هێزە دهروونییه که ئێرۆس یان غهریزهی
ژیان دهردهخا لیبیدۆ ()libido
یهو یهکێ له فاکتۆره بنهڕهتییهکانی
غهریزهی مردنیش تووڕهیییه  .ئهم
دوو هێزه یان دوو غهریزهیه له خهیاڵو
حهزو خولیاکانو له بیرکردنهوهدا خۆیان
دهردهخهن .بهاڵم به شێوازی ڕاستهوخۆ
له ههڵسوکهوتدا خۆیان نیشان دهدهن.

مرۆڤ به گشتی دامرکانەوەی (ارضا)
دهسبهجێی ئهم دوو حهزو خولیای ه
(سێکسو تووڕهیی)ی دهوێ .به واتایهک
کاتێ کهسێ تووڕه بوو یان له الیەنی
سێکسهوه سەرکوت کرا ،له دهروونییهوه
هان دهدرێ که ههر ئێستا ئهم خولیایە
به ئهنجام بگهیهنێ .بهاڵم ئهم دهستووره
بۆ هەڵوەشانی چوارچێوهی بنهماڵهو
کۆمهڵگا نابێ دهسبهجێ جێبهجێ بکرێ.
بۆئەمەش دهبێ هێندێ لهمپهر ههبێ
بۆ رێگرتن لە ئەنجامدانی ئەو کارە.
ئەمەش له رێگای میکانیزم (defens
 )mechanismە بهرگرییهکان
یان کۆنترۆڵه دهروونییهکانەوە دهکرێ،
ههرکات ئهم بەربەستانە له نێو بچن
شارستانیهتو کۆمهڵگای بهشهری دهبێته
جهنگهڵێکی پڕ له ئاژهڵی دڕنده .بۆ
نموونه کاتێ کهسێک له چێشتخانهیەک
نزیک دهبێتهوهو بۆنی چێشتێکی خۆش
دەکا ،حهز دهکا به زووترین کات لێی
بخوا ،بهاڵم ئهو میکانیزمە بهرگرانه
خولیاکهی کاناڵیزه دهکهنو دهینێرن
بۆ کاناڵێک که کۆمهڵگا پێی ڕهوایه.

میکانیزمەکان زۆرن لهوانه سهرکوتکردن،
پڕۆجێکشنو....
بهاڵم لێره باس له سهر مردن بوو.
فرۆید دهڵێ« :مرۆڤ له خۆیدا حهزێکی
شاردراوهی بۆ مردن ههیه «  .دیاره له
بهشێکی دیکهی تێورییهکهیدا (بهگشتی
تێۆرییهکهی فرۆید له شهش ڕوانگهوه
جێگای سهرنجه که ئهوهی پێوهندیی بهم
بابەتەوە ههبێ باس دهکرێ) کهسایهتی
دابهش دهکات بە   3بهش :ههست،نیوه
ههست ،نهست .ههست به گشت ئهزموونو
سۆزێک دهڵێن که له کاتێکی دیاریکراودا
یان باشتره بڵێین له یهک ساتدا لێی
ئاگادارین .نیوه ههست له نێوانی ئهم
دوو بهشهدا جێ دهگرێ  .بهاڵم باسی
سهرهکی له سهر نهسته چون بهشی
ههره زۆری کهسایهتی لەخۆ دەگرێ .
فرۆید کهسایهتی به کێوێکی سههۆڵی نێو
ئوقیانووسێک دهشوبهێنێ که بهشی زۆری
کێوهکه له نێو ئاودایهو دهبێته نهست .
ئهم بهشه له کهسایهتی (نهست) کانگای
لیبیدۆو تووڕهییو گشت ئاواتو حهزو
تاسه  خنکێندراوهکانن  .له ههندێ

قانوونییەکانی پەرەپێداوە.
لە پێوەندی لەگەڵ حوقووقی
کرێکاری ژنو کرێکاری پیاودا ،هەاڵواردن
دیاردەیەکی جیهانییەو تایبەت نیە بە
واڵتێک یان چەند واڵتەوە .تەنانەت لە
واڵتانی پێشکەوتووشدا حوقووقی ژنێکی
کرێکار 70 ،لە سەدی حوقووقی پیاوێکی
کرێکارە .بەاڵم لە واڵتانی دواکەوتوودا
ئەم مەسەلەیە زۆر خراپترەو جگە لەوەی
کرێکارێکی ژن لە بەرابەر کاری وەک
یەکدا نیوەی حقوقووقی کرێکارێکی پیاو
وەردەگرێ  ،زۆر زیاتر لەوەش بەهۆی
ئەو ڕوانینە پیاوساالرانهیهوه که زاڵە،
مافەکانی پێشێل دەکرێن.
یەکێکی دیکە لە کێشەکان ئەوەیە
کرێکارانی ژن لە ئێران زۆرتر لەو
کارگایانەدا خەریکی کارن ،کە جگە
لەوەی مەرجەکانی تەندروستییان بۆ
کرێکار تێدا نیە ،هیچ چاوەدێرییەکی
قانوونییشیان بەسەرەوە نیە .بۆیە لەو
شوێنانە هەمیشە سەرەتاییترین مافی
کرێکارێک پێشێل دەکرێ ،کە سەعاتی
کارو حەقدەستی دیاریکراوە ،بیمەی
دەرمانیو پەککەوتەیی ،بەتایبەتی
کرێکاری ژن لە مەرخەسیی منداڵبوون،
لە شوێنێک بۆ حەوانەوەی منداڵەکانیان
(مهد کودک) بێبەشن و زۆر جار  10تا 12
سەعاتیش کاردەکەنو سەرەڕای هەموو
ئەوانە زۆر جار لەالیەن خاوهنکارهوە
دەکەونە بەر رەفتاری توندوتیژو پڕ لە
سووکایەتی بەبێ ئەوەی یاسایەک هەبێ
بۆ پشتیوانیلێکردنیان.
هەر الیەنێکی ژیانی ژن لە ئێران
چاو لێبکەین ،پڕە لە ناعەداڵەتیو لە
پێشێلکردنی مافە ئینسانییەکانی .لە
ژێر سایەی حاکمییەتی کۆنهپهرستانهی
کۆماری ئیسالمیدا ،هیچ هیوایەک بە
باشبوونی هەلومەرجی ژیانی توێژە
چەوساوەکان بە تایبەتی ژنان نیە .ههر
بۆیه تهنیا بهخهباتی بهرینی ههموو چینو
توێژه چهوساوهو ستهملێکراوهکانو به
هێنانهسهرکاری سیستهمێکی سیاسیی
دیموکرات ،دادپهروهرو واڵمدهر ،دهتوانین
دوارۆژێکی باشتر بۆ ژنانو توێژه
چهوساوهکانی دیکه دابین بکهین.

مرۆڤدا به پێی پهروهردهو کهلتووری
نێو کۆمهڵگایەک که تێیدا دهژیو
تایبهتمهندییه تاکهکهسییهکانی خۆی،
حهزو داخوازی بۆ ژیانو چێژوهرگردن
له دونیا زۆرترهو له ههندێکی دیکەشدا
مردنو کوشتنو له نێوبردن قانوونی نێو
دونیای نهستیهتی .ئهم دەستەیە ئیشو
کێشهکانی خۆیان له ڕیگاکانی دیکهی
جیا له دیالۆگو وتووێژهوه چارهسهر
دهک هنو تووڕهییو دهمارگرژی زمانی
خۆشی ئهوانهو دهتوانین بڵێین نهستێکی
ئاڵۆزو پڕ کێشهو چهرمهسهرییان
ههیهو ههر چهندیش رێژەیان زۆر بێ،
بهو رێژەیەش کۆمهڵگا خهساری ههڵهو
تاوانهکانیان دەدا.
وتهی ئاخر :بۆ له ههندێ مرۆڤدا
هێزی ژیانو خۆشەویستی زۆرترهو له
ههندێکیشدا هێزی تووڕهییو مردن؟
رەنگە بۆشایی دهروونه دیکتاتۆرهکانو
نهسته ئاڵۆزەکان به خۆشهویستی دهرمان
بکرێ ،خۆشهویستی له جۆری فرۆم
(ئێریک فرۆم) ک ه دهڵێ :خۆشهویستی
گهر تهنها له نێوان دوو کهسدا بێ دهبێته
ماڵو کهرهستهی تاکه کهسی (مالکیت
) بهاڵم ئهوه خۆشهویستییه که له
خۆشهویستهک هتدا ههموو جیهانت خۆش
بوێ.
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عومهر باڵهکی :دادوهری مهریوان ل ه لێکدانهوهو ههڵسهنگاندنی کۆمهڵگهی
کوردستاندا ب ه ههڵ ه چووه .چونک ه ههم فهرههنگو ههم مێژووی نووسراوی
کورد ک ه ب ه داخهوه زۆربهی ههره زۆری ب ه دهستی بێگانهکان نووسراوه زۆر ب ه
حورمهتو شایستهوه باس ل ه ژنی کوردو جێگهوپێگهی ل ه نێو کۆم هڵدا دهکهن

تهها رهحیمی :دهبێ ههموومان ل همجۆره حهرهکهتانهی دوژمنان ئهوپهڕی
کهڵک وهرگرینو لهم نێوهشدا تهنیا تاوانهکهی ،ب ه کهسی بهرانبهر نهبینینو
ههوڵ بدهین ماک و ڕیشهکانی ئهم کرداره ناشیرینان ه ل ه کهلتووری خۆماندا
وشک کهین ،تا چرۆیهکی نوێ ل ه ژیانی کۆمهڵگهماندا بپشکوێ ک ه مزگێنی
داهاتوویهکی روونمان بێ.

ب ه بیانووی حوکمی دادوهری مهریوان و پێگهی ژن

عومەر باڵەکی
ماوهیهک لهوه پێش له شاری مهریوان
تۆمهتبارێک له الیهن دادگای ئهو شارهوه به
پۆشینی جلی کوردیی ژنانو گێڕانی به نێو
شار دا مهحکووم کراو له الیهن هێزی به ناو
ئینتزامیی ئهو شاره حوکمهکه ئیجرا کراو
ئیجراکردنی ئهو حوکمه بهو شێوهیه ئیعترازو
نارهزایهتیی ژنانی مهریوانی لێکهوتهوهو له
ماوهی چهند ڕۆژدا ناڕهزایهتی بهو حوکمه شارو
ناوچهکانی دیکهی کوردستانو تهنانهت دهرهوهی
کوردستانی گرتهوهو داکۆکیکارانی مافی ژنان به
وهڕێخستنی کهمپهینی ئیعترازی پشتگیرییان له
ژنانی مهریوان کرد.
لهو نووسینهدا ناچینه سهر ڕوونکردنهوهی ئهو
مهسهلهیه که ئایا ئهو کهسه که سزا دراوه به
پۆشینی جلی ژنان تاوانباره یان نا؟ ئهوهی لهو
بابهتهدا جێگای سهرنجو تێڕامانه ئهو حوکمهیه که
له الیهن دادوهری دادگای مهریوانهوه دهرچووهوله
الیهن هێزی بهناو ئینتزامی شاری مهریوانهوه
ئیجرا کراوهو تاوانباریان به جلی ژنانهوه به
سواری ماشێن به نێو شاردا خوالندۆتهوه .لێرهدا
ههوڵ دهدهین له چهند الیهنی کۆمهاڵیهتیو
یاسایییەوه ههڵسهنگاندن بۆ ئهو حوکمه بکهین.
بهاڵم پێویسته له پێشدا ئیشاره به خاڵێکی
گرنگ بکهین که بزانین سزا بۆچی دیاری کراوهو
ئهو سزایه که دادوهری شاری مهریوان بۆ ئهو
تاوانبارهی دیاری کردوه دهچێته خانهی ئهو
پیناسانهی که له بواری یاساییدا له سزا کراوه.
سزا به پێناسهیهکی کورت« :قهرهبووکردنهوهی
ئهو زیانهیه که به هۆی تاوانێکهوه له بهرژهوندیی
کۆمهڵگا یان تاکێک کهوتوهو نهزمی نێو کۆمهڵگهی
تێکداوهو له ڕێگای سزادانی تاوانبارهوه هاوسهنگی
له کۆمهڵگهدا دروست دهبێتهوه» یان بهواتایهکی
دیکه به سزادانی تاوانبارههم قهرهبووی ماددیو
مهعنهویی تاوان لێکراوهکه بکرێتهوهو ههم
دهرسێک بێ بۆ کهسانی دیکه که تاوانی لهو
چهشنه ئهنجام نهدهن دهنا تووشی لێپێچانهوهی
قانوونی دهبنو سزا دهدرێن.
له ژێر رووناکایی ئهو پێناسهیهدا که له سزا
کراو ئهو حوکمهی داوهری شاری مهریوان وهک
سزا بهسهر تاوانباردا سهپاندوویهتی ،دهتوانین
ئهو پرسیاره بکهین که ئایا ئهو سزایه قهرهبووی

ئهو زیانهی کردۆتهوه که بههۆی تاوانی تاوانکار ل ه
کۆمهڵگا به گشتی یان تاک به تایبهتی کهوتوه؟
ئایا لە بڕگه قانوونییهکانی سزادانی گشتی
نیزامی کۆماری ئیسالمیدا هاتوه که جلوبهرگی
ژنان وهک سزایهک دهبهر پیاوان بکرێو یان به
پێچهوانهوه جلوبهرگی پیاوان وهک سزا لهبهر ژنان
بکرێ؟ وهاڵمی ههر دوو پرسیار به دڵنیایییهوه
ئهوهی ه که له هیچ بڕگهیهکی سزادانی کۆماری
ئیسالمیدا سزای لهو بابهته نابینرێو ئهو سزایه
نهیتوانیوه ئهو هاوسهنگییهک له کۆمهڵگهدا
دروست بکاتهوه که به هۆی تاوانی ،تاوانکار
تێک چووه .لێرهدا پرسیارێکی دیکه دێته ئاراوه
ئەی چۆنه دادوهری شاری مهریوان گهیشتۆته ئهو
قهناعهته که حوکمی لهو شێوهیه بهسهر تاوانباردا
بسهپێنێ؟ له وهاڵمی ئهو پرسیارهدا ئهگهر له
هیچ بڕگهیهکی سزادانی گشتیی ئێراندا ئیشاره
به سزای لهو چهشنه نهکراوه ،بهاڵم نابێ شکو
گومانمان ههبێ که دهرکردنی حوکمی لهو بابهتهو
بهکارهێنانی جلوبهرگی ژنان وهک کهرهسهی
سزا له بیروئهندێشهی کۆماری ئیسالمی لهبارهی
ژنانهوه سهرچاوه دهگرێ .بۆ سهلماندنی ئهو
قسهیه ههر ئهوهنده بهسه که چاوێک به ماددهو
بڕگهکانی «قانون مجازات اسالمی»دا بگێڕین،
ئهو کات بۆمان دهردهکهوێ که نزیک به تهواوی
ئهو بڕگهو مادده قانوونییانهی که لهو قانوونهدا
هاتوون جێگهو پێگهی ژن له پلهی دووههمو
به دوای پیاودا دانراوه .واته کاتێک ژن دهبێته
الیهنێکی داوایهکی قانوونی له مافو حهقدا
نیوهی پیاوی پێدهدرێ ،تهنانهت ئهگهر پیاوهکه
تاوانباری دهرهکییش بێ .بۆ نموونه:
مادده  :209له «قانون مجازات اسالمی» له
بهشی «قصاص»دا دهڵێ:
«ههر کاتێک پیاوێکی موسڵمان ژنێکی
موسڵمان بکوژێ مهحکووم ب ه قهساس دهبێ،
بهاڵم دهبێ کهسوکاری ژنه کوژراوهکه پێش له
بهڕێوهچوونی قهساسی بکوژ ،نیوهی خوێنبایی
بدهن به پیاوه قاتڵهکه«.
مادده « :258ههر کاتێک پیاوێک ژنێکی
کوشت «خوێنگر» مافی قهساسی بکوژی
ههیه به دانی نیوهی «خوێنبایی» به قاتڵو
ههرلهوکاتهدا قاتڵ دهتوانێ بهڕادهی کهمتر یان
زیاتری «خوێنبایی» لهگهڵیان پێک بێ.
مادده  :487خوێنبایی لهبهربردنی کۆرپهڵه
«دیه سقط جنین» له خاڵی 6ی ئهو ماددهیه دا
دهڵێ« :ئهو کۆرپهڵهیه که له منداڵدانی دایکدا
ڕووحی وهبهرهاتوه ئهگهر کوڕ بێ خوێنبایی

تهواو وهردهگرێو ئهگهر کچ بێ نیوهی خوێنبایی
کوڕهکه وهردهگرێ»...
لێرهدا تهنیا به هێنانهوهی ئهو چهند بڕگهیه
له قانوونی «مجازات اسالمی» بهس دهکهینو

پێویسته ههڵوێستهیهک له سهر تێڕوانینی
قانووندانهرو بهڕێوهبهرو حوکمرانی کۆماری
ئیسالمی له پێوهندی لەگەڵ ژنو جێگەو پێگهی
ژن له کۆمهڵگهدا بکهین .ئهگهر چاوێکی خێرا
به سهر ئهو سێ بڕگه قانوونییهدا بخشێنین
بۆمان دهردهکهوێ که ژن له کۆمهڵگهی ژێر
دهسهاڵتی کۆماری ئیسالمیدا مرۆڤی پله دوویهو
تهنانهت له هێندێک بواری خاوهنداریهتیی ماف
له قانووندا وهک کوێله چاوی لێدهکرێو پیاو له
ههموو بوارێکدا به ئهرشهدو خاوهنی ژن دیاری
کراوهو ئهو کاتهش که پیاو ژن دهکوژێو گیانی

لێدهستێنێ ،پیاوهکه له بهرامبهر مهحکهمهو
قانووندا رێپێدراوه که نیوهی خوێنبایی له
کهسوکاری ژنهکه وهربگرێ جا ئهو کات سزای بۆ
دیاری بکرێ له حاڵێکدا ژنو پیاو وهک مرۆڤ له

سروشتداو به پێی ئایینه ئاسمانییهکانیش مافی
وهک یهکی ژیانیان ههیهو هیچیان مافی ئهوهیان
نیه گیان لهوی دیکه بستێنێ .بهاڵم قانووندانهری
کۆماری ئیسالمی له ئاست ئهو راستییه
سروشتییه خۆی گێل دهکاو تهنانهت به دانانی
جیاوازی حوکم له سهر ئهو کۆرپهڵهیهش دهدا
که هێشتا نههاتۆته سهر دنیاو ههست به بوونی
خۆی له باری جسمیو جنسییهوه ناکاو تهنانهت
کۆرپهڵهکه خۆی له دیاریکردنی جنسی خۆیدا
هیچ دهسهاڵتێکی نیه ههتا له دواییدا قانوونه
دهستکردهکانی حکوومهتی ئیسالمیی ئێرانو

هاوشێوهی ئهو جۆره دهسهاڵته بهسهریدا
بسهپێو ملکهچیان بێ.
ههر ئهو ڕوانگهیهی کۆماری ئیسالمییه
که دادوهری شاری مهریوانی هێناوهته سهر
ئهو باوهڕه که پێگهی ژن له پێگهی پیاو
نزمترهو تاوانباری پیاو بهو پێگه نزمه سزا
دهدا له حاڵێکدا دادوهر به تهواوی له ههڵهدایه،
رهنگه ئهو ڕوانگهیهی کۆماری ئیسالمی بهرانبهر
به ژن له هێندیک ناوچهی ئێراندا بهستێنی خۆی
ههبێ بهاڵم جێگهو پێگهی ژن له کۆمهڵگهی
کوردهواریدا له زۆر الیهنهوه جیاوازیی لهگهڵ
ناوچهکانیدیکهی ئێرانو واڵتانی دهوروبهری
ههیه .ههر بۆیه دادوهری مهریوان له لێکدانهوهو
ههڵسهنگاندنی کۆمهڵگهی کوردستاندا به ههڵه
چووه .چونکه ههم فهرههنگو ههم مێژووی
نووسراوی کورد که به داخهوه زۆربهی ههره زۆری
به دهستی بێگانهکان نووسراوه زۆر به حورمهتو
شایستهوه باس له ژنی کوردو جێگهوپێگهی له
نێو کۆم هڵدا دهکهن.
ئهوهتا مینۆرسکی له کتێبی «کوردو تێبینیو
وردبوونهوه« له الپهرهی  159چاپی کوردیدا
بهو شێوهیه باس له ئازادیی ژنی کورد دهکا.
«ئافرهتیان بێپهچهن ،به ئازاییو به بێ
شهرمکردن له نێو کۆڕو کۆمهڵدا دادهنیشنو
زۆر جاریش له گفتوگۆدا هاوبهشیی پیاوان
دهکهن.»...
له الپهرهی 162ی ئهو کتێبهدا مینۆرسکی
لهبارهی کهسایهتیی ژنانهوه ئاوا دهنوسێ:
«گومانی تێدا نیه که ئافرهت له نێو کوردهکاندا
شهخسییهتی ههیه ،هیچ سهیریش نیه ئهگهر
ببینین ناویان بخرێته سهر ناوی کوڕهکانیان»...
ئهو دوو نموونهیهی سهرهوه ک ه له زمانی
مینۆرسکییهوه باسمان کردن ک ه مێژووی
نووسینیان بۆ  100ساڵ پێش دهگهڕێتهوه
دهرخهری ئهو راستییهن که له کۆمهڵگهی
کوردهواریدا ژن جێگهوپێگهی خۆی ههبووهو
ههیهو ههرلهو کاتهدا بهو ڕادهیه که ژن حورمهتی
ههبووه جلوبهرگو ههموو ئهو شتانهی تایبهت
بهو بوونو ههن جێگای رێزو حورمهتنو ههموو
ئهوانه سهلمێنهری ئهو راستییهن که له کۆمهڵی
کوردهواریدا ژنبوون نهک کهمایهسی نیه بهڵکوو
بهڕادهی پیاوبوون شانازیخوڵقێنهو دهبێ
کاربهدهستانی کۆماری ئیسالمی ئهو راستییهیان
بۆ دهرکهوتبێ که بێحورمهتیکردن به جلی
کوردیی ژنان یان ههر کهرهسهیهکی دیکه که
مۆرکی نهتهوهیی کوردی پێوه بێ ناتوانرێ به
سووکو سانا چاوپۆشیی لێبکرێ.
سهرچاوه:
قانون مجازات اسالمی چاپ 89
کتێبی کورد نووسینی مینۆرسکی
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زمان ڕهنگدانهوهی هزر ه
له پهراوێزی ناڕهزایهتییهکانی ئهم دواییانهی کۆمهڵگهی کوردستان به سووکایهتیکردن به ژن

تەها رەحیمی
لهم ماوهیهی پێشووداو ،ل ه حهرهکهتێکی
چاوهڕواننهکراودا ،دامودهزگاکانی کۆماری
ئیسالمی ل ه شاری مهریوان تاوانبارێکیان
ب ه جلوبهرگی ژنانهوه ب ه نێو شاریدا
گێڕا .رووداوێک ک ه بووه هۆی خرۆشانو
وهجووڵهکهوتنی کۆمهڵگهی کوردی
ههم ل ه نێوخۆی واڵتو ،بهشێوهیهکی
بهربهرینتر ل ه دهرهوهی واڵت .دنیای
مهجازیو تۆڕی ئینتێرنێت ک ه ئهمڕۆک ه
ئامرازو کهرهسهیهکی گونجاوی بههێزن
بۆ گهیاندنی ههواڵو گواستنهوهی ڕووداوو
چاالکیو بیروڕاکان ،لهم نێوهدا ڕۆڵێکی
بهرچاویان گێڕا ،بهدوای ئهم حهرهکهت ه
دزێوو ناحهزهی رێژیمدا کۆمهڵێک چاالکیو
شهپۆلێک ناڕهزایهتی سهری ههڵدا ،ک ه
زیاتر حاڵهتی غهمخۆریو ڕهنگوڕووی
سیمبۆلیکی پێوهدیار بوو.
ئهم حهرهکهتهی رێژیم بوو ب ه بیانوویهک
بۆ ڕێکخراوو ڕهوت ه جۆراوجۆرهکانو
کهسایهتیو کهس ه چاالکهکان تا خۆ
بنوێننو رێژیمی پێ تووشی کێش ه بکهن،
که حهق وای ه گهلی کوردو بزووتنهوهکهی
ب ه گشتی زیاتر کهڵک لهو جۆره کاره

ناجومێرانانهی رێژیم وەربگرنو دهگهڵ
ئهوهشدا ههوڵ بدهن ب ه ڕوونیو وردیو
دروستی خوێندنهوهیان بۆی ههبێو لهم
الیهشهوه شهنوکهوی کارهساتهکان بکهن.
مەسەلەیهک ک ه نووسهر لهم کورت ه
نووسینهدا دهیهوێ بیخاته بهرباس؛ نهک
حهرهکهتهکهی رێژیم  -ک ه ئهم ه تهنیا
سووکایهتی نی ه دهرحهق گهلی کورد،
بۆ زیاتر شکاندنو بچووککردنهوهی
کهسایهتیی تاکهکانی _ بهڵکوو ههوڵ
دهدرێ رێزو پێگهی ژن ل ه کۆمهڵگهی
کوردیدا بزانرێ .ههموو کردهوهو
چاالکییهکی مرۆڤ بهنده ب ه هزرو بیریهوه،
تهنانهت ئهگهر بۆ دابینکردنی پێداویستیی ه
سهرهکییهکانی ژیانیش ب ه بیرو هزر
نهزانی چبکهیو چبڕیارێک بدهی ،ناتوانی
بنهڕهتیترین پێداویستیی ژیانت دابین
بکهی ،بۆی ه ههموو ئاکارو کردارو بهتایبهت
ئاخاوتنی مرۆڤ دهربڕێ هزرو چۆنیهتیی
بیرکردنهوهی ئهون .مهبهست ئهوهی ه مرۆڤ
کاتێک دهدوێ ،ل ه جۆری دوانیدا چۆنیهتیی
بیر کردنهوهو روانگهکانی سهبارهت ب ه
دیاردهکانی دهوروبهری تا ڕادهیهکی زۆر
دهردهکهوێ .کهوات ه بهم پێی ه دهتوانین
بڵێین بیرو هزر سهرچاوهی روانگهو کارو
کردارو چاالکییهکانی مرۆڤنو ،مرۆڤ ئهم
جۆره دهدوێ ک ه بیر دهکاتهوهو ،ئاستی
ئاخاڤتنی مرۆڤ پێوهنده ب ه بیریهوهو ب ه

پێچهوانهش.
ئهدهبیاتو گوتاری کووچهو کۆاڵنی
کوردی تانهو تهشهری ناخی ئهم
کۆمهڵگهی ه پڕ ل ه شکاندنو بهکهم گرتنی
ژنه ،ههر بۆی ه دهبێ فاکتهرو ریشهکانی
ئهم جۆره ههڵسوکهوتهی رێژیم ،ل ه کهلێنو
قوژبنی کۆمهڵگهی خۆمانو بیروبۆچوونی
تاکهکانی کۆمهڵگهکهماندا بدۆزینهوه.
دیاره خهسارناسیی ئهم نهخۆشیی ه
هزرییهی بهشی پیاوی کۆمهڵگهی کوردی
ب ه چهند دێرێکو کهسێکی ئاسایی ناکرێو،
ئهم کاره پێویست ه ل ه الیهن کهسانی
پسپۆڕ ل ه بواری کۆمهڵناسی مێژوو.......
توێژینهوهی زانستیو قووڵو بنهڕهتیی بۆ
بکرێو توخمو رووداوه پێکهێنهرهکانی
ئهم چهشن ه روانین ه روون بکرێتهوهو،
ههوڵی سڕینهوهو شکاندنی نهریت ه
سووکایهتیپێکهرهکانی بدرێ ک ه نیوهی
کۆمهڵگهی خهساندوهو ،وهک پێویست
گرنگیی پێ نهداوه .دهستهواژهو قسهی
رهقی «دهرپێی ژنانت لهبهر دهکهم،
ژنانیله ،ژنانیلکه ،لهشکهرێک سهرکردهی
ژن بێ شکست دێنێ ،لهژن کهمتر ،سهگ ب ه
ژن ناوهڕێو  .».......لێرهوهی ه ک ه دهڵێم
باش بوو کۆماری ئیسالمی زۆر بهوردی
ئهم تانهو تهشهرانهی نهخوێندبۆوه ئهگینا
بێجگهل ه لێچکه ،خوای نهخواسته!.........
کۆمهڵگهیهکی وێران ک ه بهردهوامیش

ل ه الیهن دوژمن ه بێ ئهژمارهکان _ ل ه
ناوچهکهدا _ ههوڵی لێکترازانی فهلسهفهی
ژیانیو ،هزرو بیری ،رماندنی کهسایهتیو،
خهوشهدارکردنو رووشاندنی ههستی
برینداری دهدرێ؛ خۆشی کهمترخهم
نهبووه لهم برینو زامه قوواڵنهی ژیانیدا.
کۆمهڵگهی کوردی بهو کهس ه دهبینم ک ه
روو ب ه ڕابردووی ئامبازهو لینگهفرتێیهتی
بهرهوپێش ،ههتا بگات ه شانی گهالنی
دیکه .ئهم ه پارادۆکسو سهرلێشێوانێکه،
تاکی کورد ل ه زۆربهی بوارهکانی ژیانی
سهردهمدا پێوهی دوچاڕه ،دهڵێن «ههم
خوای دهوێ ،خورما « ،ک ه ناهێڵێ ڕاستو
رهوان بهپێش ئامبازی پێشهڤهوه چوونی
بێو ب ه ههنگاوی قورسو قایمتر ئهم دۆڵو
ههڵهمووتان ه ببرێ ک ه بیگهیهننهوه خهڵکی
دیکه .بهکهمگرتنو گرنگینهدان ب ه ژن
ل ه بیرو هزری کوردیدا هێند چهسپاوو
ههوێنگرتووه ک ه تهنانهت پێێ وای ه سهگیش
ب ه هۆی کهموکورتیو نوقسانییهکانی بهژن
ناوهڕێو بهمجۆره ئهگهر ب ه قووڵی لێی
بڕوانین ،دهبینین لێرهدا ئهم بهشهی
کۆمهڵگه ل ه حهیوانێکیش سووکتره (ک ه
دیاره ئهمهش ئهو شتهم بیر دێنێتهوه ک ه
دهڵێن ل ه الی عهرهبان ک ه ناوی دایکو
خوشکو ب ه گشتی ل ه مهجلیسی پیاواندا
دێ ،دهڵێن دوور له رووی جهماعهت).
یان ئهوهی ل ه باشترین حاڵهتدا دهڵێ

«لهشکرێک ئهگهر سهرکردهی ژن بێ
شکست دهخوا»؛ ههموو دهزانین بهدوور
ل ه بیروڕا کۆنو ئایینییهکان ،ک ه ژن
ب ه کهمتر ل ه پیاو دهبیننو ئهمهش
بهرههمی قۆناخی پیاوساالرییه ،زانستو
پێگهیشتنی هاوچهرخ ئهمهی سهلماندوه،
ژنو پیاوی کامڵ ل ه بواری بایۆلۆژییهوه
نهبێ ل ه هیچ بوارێکی دیکهدا ،هیچ کامیان
بهسهر هیچ کامیانهوه نیه و تهنیا ل ه
هێندێک بواردا ئهم دوو ڕهگهزه بههرهی
پێشکهوتنو سهرکهوتنیان لێک زۆرتره ک ه
ئهوهش ههر پێوهندیی ب ه ئاستی توانایی
بایۆلۆژییانهوه ههیهو ک ه دیاره ئهم
شتهش ڕهها نیه ،بهڵکوو رێژهیییه .بهاڵم
وهک دهبینین ههڵقواڵوی زهینی ئیلیتو
ههڵکهوتهکانی کۆمهڵگهی ڕابردووه ،ک ه
تهنانهت ئێستاش وهک فاکتو گریمانهیهکی
سهلمێندراوه نهک ههر ڕهگهزی نێرین ه
بهڵکوو زۆر جاران خودی مێینیهی
کۆمهڵگهش بۆ سهرکوتو سووکایهتیکردن
ب ه ژن ،وهک چهکێکی کوشندهی بههرهکان
بهکاری دێننو ههستو ناخی ئافرهتی
«ئافرۆدێیت» پێ دهشکێنن .لێرهوهی ه
پێم وای ه ئهگهرچی دژکردهوهو حهرهکهتی
کۆمهڵگ ه ل ه بهرانبهر ئهو کاره ناحهزهی
رێژیمدا جێی رێزه بهاڵ م کۆمهڵگهی
کوردیو تاک ه ڕووناکبیرو چاالکهکانی،
دهبێ نهک ههر ل ه ئیقدامێکی وهک

جلکیژنلهبهرکردندا ههوڵی نههێشتنی
ئهم ههمووه ناڕهواییو ستهمان ه دژ ب ه
ژن بدهن ،بهڵکوو دهبێ زۆر ب ه توندی
ههوڵی داماڵینی ئهم هزره ناشیرین ه ل ه
کۆمهڵگهی کوردان بدهن ک ه بۆت ه لهمپهری
پێش کردنهوهی کۆتو بهندهکانی دهستو
پێی ژنو مایهو ههوێنێک تا دوژمنانی
ئهوهندهی دیک ه بریندارمان بکهن ..وهک
گوتمان هزرو بیر سهرچاوهی ههموو ئاکارو
کرداری مرۆڤه؛ کهوات ه دهبێ ئێم ه ههوڵ
بدهین زیاترو قووڵتر ب ه جۆری بیرکردنهوهو
روانینهکانماندا بچینهوهو ب ه هیزی عهقڵو
ئاوهز داهاتوویهکی روونو ساغ بنیات
بنێین  .ئهگهرچی رێفۆرمو چاکسازی بۆ
ههموو بوارهکانی ژیانو مرۆڤ ههمیش ه
شتێکی گرنگو پێویسته ،بهاڵم کۆمهڵگهی
کوردی لهم قۆناخهدا ب ه هۆی رێککهوتن
لهگهڵ نۆرمو بایهخ ه بهرزه مرۆیییهکانو
پهسندکراوو بایهخ ه ئهمڕۆیییهکان زیاتر
ل ه ههمیش ه پێویستیی ب ه رێفۆڕمه،
ئهویش رێفۆرمێکی قووڵ ،ک ه بنهڕهتی
ئاوهزو ڕوانینی تاکهکانی سهبارهت ب ه
خۆیو دهوروبهری ب ه ئاراستهی پۆزهتیف
بگۆڕێ ،دهبێ ههموومان ل همجۆره
حهرهکهتانهی دوژمنان ئهوپهڕی کهڵک
وهرگرینو لهم نێوهشدا تهنیا تاوانهکهی،
ب ه کهسی بهرانبهر نهبینینو ههوڵ بدهین
ماک و ڕیشهکانی ئهم کرداره ناشیرینان ه
ل ه کهلتووری خۆماندا وشک کهین ،تا
چرۆیهکی نوێ ل ه ژیانی کۆمهڵگهماندا
بپشکوێ ک ه مزگێنی داهاتوویهکی روونمان
بێ.
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مهسعود رهواندوست :ئەمساڵ لە حاڵێکدا رۆژی جیهانیی ئازادیی
ڕاگەیاندنمان تێپەڕاند کە لە ئێرانی ژێر دەسەاڵتی ڕێژیمی ئاخوندیدا
ژمارەیەکی بەرچاو لە ڕۆژنامەنووسان لە زینداندانو دەیان ڕۆژنامەو سایتو
وێبالگ داخراونو سەدان ڕۆژنامەنووس بە ناچاری واڵتی خۆیان بەجێ هێشتوەو
ئاوارەی هەندەران بوونە

سیاسی

عهلی بداغی :کۆڵبهر ناتوانێ کرێکار بێ ،چونکی نهک ههر ل ه
ههموو مافێکی کهسێکی کرێکار وهک حهقدهستی روون ،بیمهی دهرمانی ،مافی
خانهنشینیو بیمهی پهککهوتهییو مافهکانی دیکهی تایبهت ب ه کهسێکی کرێکار
بێبهشه ،بهڵکوو تهنانهت گیانیشی ل ه پێناوی ئهو کارهدا دادهنێ.

رۆژی جیهانیی ئازادیی ڕاگەیاندنو

بارودۆخی رۆژنامەنووسان لە ئێراندا
مەسعوود رەواندووست
رۆژی 3ی مای وەک رۆژی جیهانیی
ئازادیی ڕاگەیاندن ناودێرکراوە بۆ ئەوەی
لەم رۆژەدا لە سەرانسەری جیهان رێز لە
رۆژنامەنووسانو راگەیەنکاران بگیرێو یادی
ئەو ماندووبوونو مەترسییانە بکرێتەوە کە
رۆژنامەنووسانی بەرپرس لە بەجێگەیاندنی
ئەرکی خۆیاندا تووشیان دەبنو زۆر جار
تەنانەت گیانی خۆیانی تێدا بەخت دەکەن.
لە دنیای ئەمڕۆداو لە هەلومەرجی
سیاسیو کۆمەاڵیەتیی ئەمڕۆی جیهاندا
رۆژی ئازادیی راگەیاندن بۆتە رۆژێک
بۆ ئاوڕدانەوە لەو کێشەو گیروگرفتو
مەترسییانەی لە زۆر شوێنی جیهانو بە
تایبەت لە واڵتانی دواکەتوو و جیهانی
سێهەمیدا بەربینگی رۆژنامەنووسان
دەگرێو زۆرجار مەترسی بۆسەر
کارو پیشەو گیانیان دروست دەکاو
رۆژنامەنووسان لەگەڵ هەڕەشەو سانسۆرو
گیرانو تەنات ئەشکەنجەو مەرگ بەرەوڕوو
دەکاتەوە.
راگەیاندن وەکوو دەسەاڵتی چوارەم
لە سیستمێکی دێموکراتیکدا لە هەموو
بوارەکانی ژیانی سیاسیو کۆمەاڵیەتیدا
رۆڵی هەیەو هەر بەم پێیە گونجاوترین
شوێن بۆ گەشەی ڕاگەیاندن ،ئەو واڵتانەن
کە سیستمێکی دێموکراتیکیان تێدا
بەرقەرارە .بەاڵم ئەو واڵتانەی دێموکراسی
تێیاندا الوازە یان هەر نیە ،ڕاگەیاندنیش
وەک هەموو بەشەکانی ژیانی سیاسیو
کۆمەاڵیەتیی هاونیشتمانانو کۆمەڵگای
مەدەنی لە بەردەم مەترسیی هێرشی
ئەو هێزە دیکتاتۆرو تۆتالیتێرانەدان کە
گەیاندنی زانیاریو بەرزکردنەوەی ئاستی

زانیاریو وشیاریی خەڵک بە زیانی
دەسەاڵتو بەرژەوەندیی خۆیان دەزانن.
لە واڵتی ئێران لەو کاتەوە کە
ڕاگەیاندن وەک دیاردەیەک لە خزمەت
دەسەاڵتی قاجارەکان بۆ یەکەمجار دەستی
بەکارکرد ،هەتا ئێستا کە رێژیمە دیکتاتۆرو
سەرەڕۆکان یەک بە دوای یەکدا دەسەاڵتی
ئێرانیان بەدەستەوە گرتوە ،هەوڵیان داوە
ڕێگە بە ڕاگەیاندنی ئازاد نەدەنو هەرکات
ڕاگەیاندنی سەربەخۆ ویستوویەتی ئەرکی
پیشەیی خۆی بەجێبگەیەنێ لەگەڵ
توندوتیژیو ڕقی دەسەاڵتداران بەرەوڕوو
بۆتەوە.
لە ماوەی نزیک بە سەدساڵی ڕابردوودا
ڕاگەیاندن لە ئێران لە نێوان ئازادیو
دەسەاڵتدا هەورازو نشێوی زۆری بەخۆوە
بینیوەو زۆرجار رۆژنامەنووسانی ئازاو
لێهاتوو ئەرکی خۆیان لە بەرزکردنەوەی
ئاستی وشیاریی کۆمەڵگادا بەجێگەیاندوە.
ئەگەرچی ئەمکارە تێچووی خۆی هەبووەو
جگە لە سانسۆرو هەڕەشە ،زۆر جار
گیرانو ئەشکەنجەو تەنانەت مەرگیشی بۆ
ئەم رۆژنامەنووسانە بەدواوە بووە.
لە ئێرانی ژێردەسەاڵتی رێژیمی
ئاخوندیدا ئەم ڕەوتی سەرکوتو
دژایەتییە لەگەڵ ڕاگەیاندنی ئازادو
سەربەخۆ زۆر چڕترو ڕێکخراوترەو بە پێی
بەرنامەو میکانیزمێکی دیاریکراو لە الیەن
دامودەزگا ئەمنیەتیو ئیتالعاتییەکانی
رێژیمەوە بەڕێوەدەچێو ڕێژیم بە داخستنی
هەموو کاناڵو رێگەکانی ڕاگەیاندنی
ئازاد لە نێوخۆی واڵت ،هەوڵی داوە
ڕاگەیاندنێکی دەستەمۆ لە خزمەت
بەرژەوەندییەکانی خۆیدا بەرهەمبێنێو بە
بوودجەو تێچوویەکی زۆرەوە دەیان کاناڵی
تەلەڤیزیۆنیو ڕادیۆییو گۆڤارو رۆژنامەی

خستۆتەگەڕ کە کار لەسەر بیرو مێشکی
خەڵک بکەنو بە موهەندیسیکردنی
هەواڵو زانیارییەکانو سانسۆرو داخستنی
هەر ڕاگەیەنێکی سەربەخۆ ،سەرەکیترین

تێپەڕاند کە لە ئێرانی ژێر دەسەاڵتی
ڕێژیمی ئاخوندیدا ژمارەیەکی بەرچاو
لە ڕۆژنامەنووسان لە زینداندانو دەیان
ڕۆژنامەو سایتو وێبالگ داخراونو سەدان

هەڕەشەو گرتنو زیندانیکردن مەیدانیان
پێ بەرتەسکتر دەکەنەوەو کەشوهەوای
پۆلیسیو ئەمنیەتیی زاڵ بەسەر واڵتو
ڕاگەیەنکاراندا توندتر دەکەن.

هێمای ئازادیی ڕادەبڕین لە نێوەرۆکی خۆی
بەتاڵ بکاو لەم پێناوەدا زۆر بێ بەزەیییانە
بەرەوڕووی ئەو رۆژنامەو رۆژنامەنووسانە
بۆتەوە کە هەوڵیانداوە ئەرکی پیشەیی
خۆیان بە شێوەیەکی سەربەخۆ بەڕێوە
بەرن.
لەم بارودۆخەدا ،ئەمساڵ لە حاڵێکدا
رۆژی جیهانیی ئازادیی ڕاگەیاندنمان

ڕۆژنامەنووس بە ناچاری واڵتی خۆیان بەجێ
هێشتوەو ئاوارەی هەندەران بوونە .ئێران
بۆتە یەکێک لە گەورەترین زیندانەکان بۆ
ڕۆژنامەنووسانو کەمترین ئەمنیەتی گیانیو
پیشەیی بۆ ڕۆژنامەنووسانی سەربەخۆو
جیابیر لەئارادا نیە .لە هەر بۆنەیەکداو بە
هەر بیانوویەک دامودەزگا ئەمنیەتییهکان
هەڵدەکوتنە سەر ڕۆژنامەنووسانو بە

لە چەند ساڵی ڕابردوودا ئامارو
جیهانییە
ناوەندە
زانیارییەکانی
پێوەندیدارەکان بە ئازادیی ڕاگەیاندن،
وەک ڕێکخراوی هەواڵنێرانی بێ سنوورو
فێدڕاسیۆنی جیهانیی ڕۆژنامەنووسانو ...
نیشاندەری ئەو ڕاستییە بوونە کە ئێران لە
نێو واڵتانی پێشێلکاری مافو ئازادییەکانی
هاوواڵتیانو دوژمنانی ئازادیی ڕاگەیاندندا

کار ،کۆڵبهریو رۆژی جیهانیی کرێکار

عهلی بداغی
کۆڵبهرو کۆڵبهری ئیدی دوو
دهستهواژهی ئاشنا بۆ خهڵکی کوردستانو
بۆ بیروڕای گشتیی ئێرانو تهنانهی
جیهانیشن ،چونکی ڕۆژ نی ه ک ه ههواڵی
کوژرانی کۆڵبهران ل ه کوردستانو لێدان
لهو توێژه دهستهنگو بێ ئهنوای ه لهالیهن
هێزه چهکدارهکانی کۆماری ئیسالمییهوه،
ل ه میدیاکاندا باڵو نهبێتهوه.
ئهوه ک ه کۆڵبهری چهنده ب ه «
کار» دادهنرێو چهندهش کهسی کۆڵبهر
پێناسهی»کرێکار» وهردهگرێ باسێکهو
ئهوهش ک ه رێکخراوی مافی مرۆڤی
کوردستان وێڕای دوو ڕێکخراوی کۆمهڵهی
مافی مرۆڤی کوردو کومیتهی ڕۆژههاڵتی
کوردۆساید ( چاک) داوایان کردوه ڕۆژی
یهکی مانگی مهی ،وات ه ڕۆژی جیهانیی
کرێکار بکرێت ه ڕۆژی هاوپێوهندی لهگهڵ
کۆڵبهرانی کوردستان باسێکی دیکهیهو
سهرهڕای جیاوازیی ئهو دوو بابهت ه لهوهدا
لێک گڕێ دراون ک ه خستن ه بهرچاوو
ڕاکێشانی سهرنجی گشتی بۆ دیاردهی
کۆڵبهری ل ه کوردستانو بارودۆخی
دڵتهزێنی کۆڵبهرانه.
کۆڵبهر ناتوانێ کرێکار بێ ،چونکی
نهک ههر ل ه ههموو مافێکی کهسێکی
کرێکار وهک حهقدهستی روون ،بیمهی
دهرمانی ،مافی خانهنشینیو بیمهی
پهککهوتهییو مافهکانی دیکهی تایبهت ب ه
کهسێکی کرێکار بێبهشه ،بهڵکوو تهنانهت

گیانیشی ل ه پێناوی ئهو کارهدا دادهنێ.
ب ه واتایهکی دیک ه ئهگهر یهکێک ل ه کێش ه
سهرهکییهکانی کۆمهڵگای کرێکاری ل ه
ئێران ل ه ههلومهرجی ئێستادا ئهمنیهتی
« کاری»ی ئهوانه ،ل ه کۆڵبهریدا
بابهتی سهرهکی ئهمنیهتی «گیانی»ی
کۆڵبهرانه ک ه ل ه ههموو کاتو ساتێکدا ب ه
پێخۆشبوونو ئارهزووی هێزه چهکدارهکانی
کۆماری ئیسالمی دهکهوێت ه مهترسییهوه،
بهاڵم ئێستا ک ه بهشێک ل ه خهڵکی ناوچ ه
سنوورییهکان بێ ئهوهی خۆیان بیانهوێو
ل ه رووی ناچارییهوه وهک پیشهیهک
ڕوویان ل ه کۆڵبهری کردوهو ل ه کاتێکدا
بهرهو ڕۆژی جیهانیی کرێکار دهچین،
باسێکی کورت ل ه بارودۆخی کۆڵبهران ل ه
کوردستان لهجێی خۆیدایه ،ب ه تایبهت
لهبهر ئهوهی داوا کراوه ئهو ڕۆژه بکرێت ه
ڕۆژی هاوپێوهندی لهگهڵ کۆڵبهرانی کورد.
گرنگیدان بهو بابهتهش لهوهدا خۆی
دهنوێنێ ک ه تهنیا ل ه ساڵی ڕابردوودا
ههر نهبێ  70کۆڵبهری کورد ب ه تهقهی
ڕاستهوخۆی هێزهکانی کۆماری ئیسالمی
کوژراون 96 ،کهسی دیک ه ب ه گولل ه
پێکراون ،چوار کهسیان کهوتوون ه سهر
مینو چهند کهسی دیکهش لهوان بههۆی
ڕێگهههتڵهکردن ل ه کوێستانهکاندا ب ه
زستان ڕهق ههاڵتوون .ل ه ماوهی

سهرمای
ئهو نیزیک یهک مانگو نیوهشدا ک ه ل ه
ساڵی نوێ بهڕێمان کردوه ،ههواڵی
کوژرانو برینداربوونی سهرووی  20کهس
ل ه کۆڵبهرانی کورد پێمان دهڵێ ک ه ل ه
بارودۆخی ئابووریی ئێستای ئێرانو
کوردستانو ل ه درێژهی سیاسهتی
بهرهنگاریی توندی هێزهکانی ڕێژیمدا ناکرێ
چاوهڕوانی بارودۆخێکی باشتر ل ه ئێستا بۆ
کۆڵبهرانو کاسبکارانی کورد بین.
کۆڵبهری ل ه کوردستان ئاکامی بێکاری،

ههژاری ،دابهشینی نادادپهروهرانهی
سامانی گشتی ،پهرهنهسهندنو ل ه
ی کوردستانو
دواکهتووییداراگرتنی ئابووری 
سیاسهتی ب ه ئهمنیهتی چاولێکردنی ئهو
بهش ه ل ه ئێرانهو ،ئهوهش ک ه ب ه سهر
کۆڵبهران دێ ،بێبایهخیی گیانی مرۆڤی
کورد لهالی کاربهدهستانی رێژیمی ئیسالمی
دهردهخا ک ه ئهستاندنی گیانو ماڵی کورد
ب ه خهزا دهزاننوهێزه چهکدارهکانیان
بێ هیچ ترسو نیگهرانیو دڵهراوکێیهک
کۆڵبهران دهدهنه بهر دهسڕێژ.
بهاڵم لهگهڵ ئهوهشدا پهرهسهندنی
دیاردهی کۆڵبهری ل ه کوردستان گرێدراوی
فاکتۆری گشتیی « بێکاری» و «
گرانی» ل ه ئاستی واڵتو قووڵبوونهوهی
قهیرانی ئابووری ل ه بارودۆخی ئێستادای ه
ک ه وای کردوه ب ه هۆی ئاوسانی سهرووی
لهسهدا ،40نیزیک ب ه نیوهی خهڵکی ئێران
بکهون ه ژێر هێڵی ههژاریو بۆ پهیداکردنی
پارووه نانێکو دابینکردنی النیکهمی
بژیوی ماڵو منداڵیان ههموو پهلهقاژهیهک
بکهنو تهنانهت بهرهوپیلی مهرگیش بچن.
لهو نێوهدا خهڵکی کوردستان ل ه چاو
خهڵکی ناوچهکانی دیک ه بارودۆخێکی
خهراپتریان ههیه.
کوردستان ناوچهیهکی ئێران ه ک ه ل ه
ههژاریدا ڕاگیراوهودهیان ساڵ ه لهالیهن
دوو رێژیمی پاشایهتیو ئیسالمییهوه
سیاسهتی ههاڵواردنو جیاوازسهیرکرانی
تێدا پیاده دهکرێو ههر بهو هۆیهش
ئهمڕۆ دهبینین ک ه هیچ کارخانهو شوێنو
یهکهیهکی بهرههمهێنهری گهورهو ئهوتۆی
تێدا نی ه ک ه بکرێ بهشێکی ههرچهنده
گچکهی حهشیمهتی بێکارانی تێدا
بحاوێندرێتهوه .لهالیهکی دیک ه وهبهرهێنهرو
دهوڵهمهندهکانی
خاوهنسهرمایهو
کوردستانیش بهههر پاساوو بیانوویهک

بێ ڕێگایان پێنهدراوه،یان بۆخۆیان
نهیانویستوه سهرمایهکانیان ل ه کوردستان
وهگهڕ بخهنو نهخشیان ل ه بووژانهوهی
ئابووریی کوردستانو کهمکردنهوه ل ه
رێژهی بێکاری لهو ناوچهیهدا ههبێ.

سروشتیی ه ک ه ئهوانهو بهردهوامیی
خهمساردیو بێتهفاوهتیی دهوڵهت بۆ
چارهسهری ئهو بارودۆخ ه ل ه کوردستان،
ب ه تایبهت ل ه ناوچ ه سنوورییهکانی
کوردستان ک ه ب ه هۆی ههڵکهوتی
جوغرافیایی دهرهتانی دروستبوونی
زۆر کاری «کاذب»ی تێدایه ،دیاردهی
کۆڵبهریی لێبکهوێتهوه ،بهاڵم ئهوه نهک

سروشتی نیه ،بهڵکوو جینایهتو ئهوپهڕی
نابهرپرسایهتیی ه که ،بهجێی چارهسهری
ئهو هۆکارانهی دیاردهی کۆڵبهرییان
لێکهوتۆتهوه ،کۆڵبهران بکرێن ه ئامانجو
ئهو بارودۆخهیان بهسهردا بسهپێندرێ ک ه

کهموزۆر ههموومان ڕۆژان ه خهبهرهکانی
دهبیسینو لێی ئاگادارین.
ئهوه ک ه ڕۆژی یهکی مهی ،ڕۆژی
جیهانیی کرێکار بکرێ ب ه ڕۆژی هاوپێوهندی
لهگهڵ کۆڵبهرانی کوردو ،ئهوه ک ه ئهو
هاوپێوهندیی ه چۆن دروست دهکرێو
دهراوێشتهکانی چین ،خۆی ل ه جێدا
جێگهی باسن ،بهاڵم پێوست ه سهرنجێکیش

لە ڕیزی پێشەوەدا بووەو هەر بەو پێیە
لەباری ئازادیی ڕاگەیاندن لە نێو واڵتانی
جیهاندا لە کۆتایی لیستەکەدایە.
ئەمساڵ لە بەرەبەری ڕۆژی جیهانیی
ئازادیی ڕاگەیاندندا فێدڕاسیۆنی جیهانیی
ڕۆژنامەنووسان چوار واڵتی ئێران ،چین،
توکیەو ئێریترەی وەک ئەو واڵتانە
ناساندوە کە زۆرترین رۆژنامەنووسی
زیندانییان هەیە.
رێکخراوی ڕۆژنامەنووسانی بێسنوور
بە باڵوکردنەوەی لیستێک لە ڕێبەرانو
کاربەدەستانی واڵتانو کەسایەتییە
ئایینیو نیزامیو کاریگەرەکان39 ،
کەسی وەک مەترسیدارترین دوژمنانی
ڕۆژنامەنووسان ناساندوە کە عەلی
خامنەییو مەحموود ئەحمەدینهژادی
وەک دوژمنانی ڕۆژنامەنووسان لە ئێران
ناوبردوە کە بە داخستنو سانسۆری
ڕاگەیەنەکانو گرتنو ئەشکەنجەو تەنانەت
کوشتنی ڕۆژنامەنووسان بوونەتە یەکێک لە
مەترسیدارترین دوژمنانی ڕاگەیاندنی ئازاد.
ڕێکخراوی «فریدم هاوس» (ماڵی
ئازادی)یش کە ڕێکخراوێکی پشتیوانو
الیەنگری ئازادییە لە جیهانداو ناوەندەکەی
لە ئهمریکایە ،لە ڕاپۆرتی سااڵنەی خۆیدا
لەسەر بارودۆخی ڕۆژنامەنووسان کە ڕۆژی
چوارشەممە 11ی بانەمەڕ باڵوی کردۆتەوە،
ڕایگەیاندوە کە لە نێو  197واڵتی جیهاندا
ئێرانو کووبا بە هاوبەشی پلەی 191یان لە
ت هێناوە.
باری ئازادیی ڕاگەیاندن وەدەس 
ئەم ئامارو زانیارییانە ئەوە نیشان
دەدەن کە لە ماوەی تەمەنی ڕێژیمی
کۆماری ئیسالمی لە ئێراندا بارودۆخی
ڕۆژنامەنووسانو ڕاگەیەنە سەربەخۆکان
ساڵ بە ساڵ خراپتر بووەو ژمارەی
ڕۆژنامەنووسو ڕاگەیەنی سەربەخۆ کەمتر
بووەو ڕێژیم بەکردهوە ئیزنی مانەوەو
کاری بە ڕاگەیاندنی سەربەخۆ نەداوەو
هەموویانی وەال ناوەو لەباری پێشێلکاریی
مافو ئازادییەکانی هاونیشتمانانو
رۆژنامەنووسانهوه نمرەی ئەوساڵی لە
هەموو ساڵەکانی پێشوو زیاترە.

بدرێت ه بارودۆخی کرێکاران ل ه ههلومهرجی
ئێستادا.
كرێكار ئەمڕۆكە لە ئێران كەسێكی
توورە ،ماندوو ،وەڕەزو تێكتەپیوە كە
نەدەتوانێ بە منداڵەكانی ڕابگاو نەدەتوانێ
كاتێكیان لەگەڵ بباتە سەرێو نەتهنانهت
کاتو دەرفەتی ئەوەی هەیە لە گەڵیان
دابنیشێ.
ئەو دەبێ بەردەوا م ب ه ڕاكەڕاكە وهدوای
كار بكەوێ تا بتوانێ بە هەر جۆرێك
بووه ،بۆ سەری مانگ پووڵی كرێخانوو،
پووڵی ئاوو بهڕقو گازو تەلهفونو
پێداویستییەكانی دیكەی ڕۆژانهی ژیانی
خێزانەكەی دابین بكا .هەلومەرجی دژواری
ژیان وای كردوە كە كرێكار بۆ ژیانو بژێوی
خۆی [ ئهگهر دهستی کهوێ ] دووكارو
سێكار بكا .ترسی لەدەستدانی كاریش وای
كردوە كە لە ترسی گیرانو كەوتنە زیندانو
بێ بژێومانەوەی ماڵوخێزانو لە بەریەك
هەڵوەشانی بنەماڵەكەی ،كەسی كرێكار
نەوێرێ تێكەڵ بە هیچ ڕێكخراوێكیش بێ.
ئەو بێدەنگ دەبێو چاو لێدەكا .چونكی
دەزانێ كە رێكخراوەكانیش ناتوانن خۆیان
لەبەر هەڕەشەو سەركوتی دەزگاكانی رێژیم
راگرنو چووكترین ئیعترازو ناڕەزایەتیی
ئهوان شوێنكاری زۆر خراپ لهسهر ژیانو
ئەمنیەتی بنەماڵەیی ئەوان دادهنێ.
لهبارودۆخێکی وههادا کرێکاران ل ه
ئێران ڕۆژی جیهانیی کرێکار تێپهڕ دهکهن.
ل ه بارودۆخێکدا ک ه ب ه تهواوی نیگهرانی
داهاتوویانن ،نیگهرانیی ئهمنیهتی کاریی
خۆیان بههۆی ئابووریی تێکتهپیوی واڵتن،
نیگهرانی ئهوهن لهو گرانیو ئاوسانهدا
دهرهقهتی دابینکردنی النیکهمی بژیوی
بنهماڵهکانیان نهیهن ،نیگهرانی ڕۆژانی
ل ه ئێستا سهختترن ک ه بێتو حاکمیهتی
کۆماری ئیسالمی ههر بهمجۆره بچێت ه
پێش ،زۆر زوو دهگات ه سهریانو بهر ل ه
ههموو چینو توێژیک ،ئهوه چینی کرێکارو
چینی ههژارو بێئهنوای کۆمهڵن ک ه ل ه ژێر
ئهو باره قورسهدا دهشکێنو ورد دهبن.

11

ژماره607 :
15ی بانهمهڕی 1392
یه607 :
ژمار
2013
6ی مه
16ی بانهمهڕی 1392
6ی مهی2013

هەڵەچێنی
پێشهوا!

«جەنبەهای خەتەرناکو
ناڕهحهتکونهنده»

(پێشکهش به گیانی پاکی پێشهوای نهمر)
سـوورکێـو زهکـی

پێــشهوا ئهی ڕێبـــــــــهری ناوداری کورد
پێشهوا ئهی سومبول و سـهرداری کورد
قامهتی ڕاستت لهسهر داری شهرهف
ڕهمــزه بۆ مێـــــر و ژنو بۆ الوی کـورد
پێشـــهوا سهرمهشقی ڕزگاریی گهالن
پێشـهوا ئهی خاوهنی مێشک و داڵن
تــــــۆ بهگوڵ ڕێی ئاشتهواییت گرتهبهر
دوژمنانت ڕێی پهت و زنجیــر و شهڕ
بوویهته ڕهمــــــــزی فیــداکاریی گهلـت

تۆی مهسیحاکهی شههیدی سهربهدار
ڕێڕهوانــــــت تا هـــــــــهتایهن پایهدار
چقڵی چاوی دوژمنه کۆمارهکهت
مهشخهڵی کورده ل ه گوندو شارهکهت
لهم قهاڵیهی چوارچـرای پێگهی بهڵێن
الو و پیری کورده ئێستاکهش ئهڵێن
پێشــــهوامان نامـــرێ ههر زیندووه
مهشخهڵی ڕێی نیشتمانی گـــرتووه
تۆ بهبهخشینــی ژیانت بووی ه ژیـــــن
تا ئهبهد ڕێــــز و ســـاڵو و ئافهریـــــن
سوئێد .....وێستڕۆس

شادو سهربهرزه ڕوحی پاک وهک مهلت

خاکهلێوهی 2009

تروسکەی شا ئەستێرەێەک
چاوی بلیمەتێک بۆ ژیان کراوە

ئەو ئەستێرە شۆق هاوێژ و پڕشنگدارە
ئەو ڕێبەرە هەڵکەوتە و بەرز و ناودارە

پێشەوای مەزن و سەرداری کوردستان بوو
ئەحمەد قادری

مستهفا شێخه

چاوی سووری زۆر لێ کراو و بن دەستان بوو

لە سەردەمێکی بێ تروسکە و تاریکا

مەشخەڵداری بووژانەوەی رێی خەبات بوو

لە سەر رێگایەکی هەڵدێر و تاریکا

دەمەزرێنەر و پێشەوای دێموکرات بوو

ئەو دەمەی پشتی ئازادی دەنووشتاوە

لە گۆڕە پانی خەباتا شۆڕە سوار بوو

مافی مرۆڤ لە ژێر پێدا دەفلیقاوە

هزر و بیری چیای هەزار بە هەزار بوو

دەورانێ کە وسکوت و زمان ئامان بوو

لە بەرزی دا سەری لە هەوراندا دیار بوو

وەکی دەڵێن :ناهەقی بە پێی فیالن بوو

لە مێژووی کورداندا یەکەم سەر کۆمار بوو

ترووسکەی شا ئەستێرەیەک بریسکاوە

لە هەر قۆناغێک دا پێشەوا و قازی بوو

نموونەی لە خۆ بوودوویی و گیان بازی بوو

سیمای بەرزی ڕاستی و پاکی و ئاشتیخواز بوو
مامۆستا و رێ نیشاندەر و دڵنەواز بوو

ئێستاش ناوی بەرزی لە مێژوودا دیارە
ئێستاش رێبازی خەباتی پڕ رێبوارە

بیری وردی هەر وا زانستگەی فێربوونە
بۆ خوێندکارانی رێبازی ئاسۆی ڕوونە

ئێستاش ورەی بەرزی رەمزی تێکۆشانە
مەشخەڵی رۆژی ڕاپەڕین و هەستانە

ئێستاش بۆ داهاتوو هێمای گیانبازییە
بۆ گەلی کورد جێگای فەخر و شانازییە
ئێستاش هەروا دەشنێتەوە ئااڵی قازی
باڵ دەبزێوێ بەرەو دوندی سەر فرازی

ئەی نووسەری کتێبو گۆڤارو
پێشکێشکارو
ئامادەکارو
رۆژنامەو
دەرهێنەرو بێژهرو پێژەرو دابێژەری
تەلەڤزیۆنو مەلەڤزیۆنو رادیۆو مادیۆ!
ئەوانەی نیشتمانی ئاوەدانتان جێهێشتوە،
یان لەنێوخۆی واڵتەوە لە رێگەی
ئیمەیلومیمەیلو جێگامەیلو مێگامەیلو
نازانم
مەیسبوکەوە،
فەیسبووکو
بەتەمان چی بەسەر زمانی کوردی

بهێنن ،ئاگادار بنەوە.
ئاگادار بنەوە ،لەمێژساڵە لە الی خۆمان تەلەڤزیۆنێک
دەرەکەوتوە ،شیلگیرانە خزمەت دەکا .رەنگە بڵێن خزمەت بە چی
یان بەکێ دەکا؟ پێم خۆشە وەاڵمی ئەم پرسیارە بکەم بە مەتەڵێکو
لێتانی دابێنم .ئەگەر هەڵتان دا یان وەک خەڵکی ئەم سەردەمە ئێژن
ئەگەر وەاڵمتان دایەوە ،ئەوە بەیانیەکی سەحەری لەگەڵ بانگدانی
یەکەم کەڵەبابی ئەوسەر یان ئەمسەری ئاوایی ،بەمەرجێک ئەمشەو
ڕێوی نەیگەیشبیتێو تەمەنی درێژی بۆ حازرییان واتە بۆ هەموو
کوردانی جیهان بەجێ نەهێشتبێ ،خەاڵتتان دەکەم .بۆیە بە کوردانی
هەموو دنیا دەڵێم حازری ،چونکە ئهمنیش وەک ئەو تەلەڤزیۆنەی
دەمەوێ باسی بکەم ،لە هەموو دنیا حازرمو جگە لە دانیشتووانی
نێو چوارچێوەی نەخشەی پشیلەکە ،هەمووکەس دەمبینێ.
دانیشتووانی خراپکاری نێوچوارچێوەی پشیلهکەش بەدزیهوە
ئەو ئامێرەیان داناوە کە لە دەرەوەی نیشتمانی پشیلە هەڵتووتەکاوەکە
بە ئازادی لەسەربانی مااڵنی دادەنێن .هاونیشتمانانی خۆمان
ئەم ئامێرە لە پەسیوێک دادەنێنو هەرچی تەلەڤزیۆنی جیهانە
وەریدەگرن .جاری وایە لە ناکاو لە کاتی گۆڕینی کەناڵەکاندا
بەسەر ئەم هینەی الی خۆشماندا دەکەونو ماوەیەک سەیری
دەکەن .مەتەڵەکە ئەمەیە ،ئەگەر سهرنجێک بدەنە ئەم کوردییە
جوانو پاراوەی لە زمان تەلەڤزیۆنەکەوە دەیگێڕمەوەو لە هەر
شوێنێکی ئەم جیهانە ئەنگوستی سەر کۆنتڕۆلی تەلەڤزیۆنەکەتان
ئەم کاناڵەی الی خۆمانی ئەنگاوتبێ ،ئەوە بێئەوەی زۆر خۆتان
ماندوو کەن دەیناسنەوە.
تەلەڤزیۆنەکە بەرنامەو پرۆگرامی هەمەچەشنی هەیە .ئەوەندە
سکی بە کوردانی پەرتهوازەی دەرەوەی نەخشە شێوەپشیلەکە
دەسووتێ ،بە هەموو جۆرێک هەوڵدەدا لە ڕێگەی هەڵەیان الداتو
بیانهێنێتەوە سەر سیڕاتی موستەقیم .ئەم سیڕاتی موستەقیمە
لە ڕێگەی باڵوکردنەوەی هەواڵو زنجیرە فیلمو بانگکردنی
سیاسەتوانانو شارەزایانی بواری تەندروستیو مەندروستییەوە
پێشانی بینەران دەدرێ.
هەواڵەکان بەگشتی لە چوارچێوەی بەرژەوەندیی پشیلەی
هەڵتووتەکاودان .سەرەڕای ئەوەی هەوڵ دەدرێ پشیلەکە لەالی
کلکو بەرزگو مازەی پشتو سەروگوێالکەوە ئازاری پێنەگا،
هەوڵی ئەم تەلەفزیۆنە زیاتر لە دەوری پاراستنی دەمولووتو
بەرچەنەو الی سینگو هەردوو پێشووی پیشلەکەمان چڕ بووەتەوە.
زنجیرە فیلمو هەوڵی سیاسەتوانانی میوانی بەرنامەکانو
شارزایانی تەندروستیو کۆمەاڵیەتییش زیاتر ئەوەیە دانیشتوانی
ئەوبەر لووتو الی هەردوو پێشووی پشیلەکە ئاشنای دابونەریتی
ئەودەسەاڵتە بەڕێزە بکەن کە لەوپەڕی شارزاییدا سواری پێشلەکە
بووەو بۆئەوەی خوای نەخواستە تووشی نەهامەتی نەبێ ،لە ژێر
چۆکی خۆیان ناوە.
ئەم تەلەڤزیۆنەی ئێمە ،هەوڵ دەدا شێلگیرانە لەسەر
دژایەتیکردنی نووسەری کتێبو گۆڤارو رۆژنامەو ئامادەکارو
پێشکێشکارو دەرهێنەرو پێژەرو دابێژەری تەلەڤزیۆنو مەلەڤزیۆنو
رادیۆو مادیۆکانو هەموو ئەوانەی نیشتمانی ئاوەدانیان جێ
هێشتوە ،بەردەوام بێ.
تەلەفزیۆنەکەمان ،دوای لێکۆڵینەوەو هەوڵێکی زۆری
پسپۆڕانی زمان خەریکی داهێنانی زمانێکە کە زیاتر دانیشتووانی
الی سنگو پێشووی پشیلەو بەردەم پشیلەکە ،لە ناوەندی پشیلە
نزیک کاتەوەو بەم کارەی هەوڵ دەدا نەهێڵێ پشیلەکەمان بتۆپێ.
تەلەفزیۆنەکەمان ،بۆ ئەم مەبەستە لە بەرنامەیەکیدا بەم
شێوەیەی خوارهوە دەکەوێتە قسە ».بینەندەگانی موحتڕەم دەبێ
باش بزانن کەسانی کێ شامێکی زۆر سەرف دەکەن ،لە وەختی
خەوتندا خەونی نارەحەتکونەندە دەبیننو ئەم خەونانە باعس
دەبن بینەندەی خەونەکە لە خەو هەستێ .بێداریی نیسفی شەبیش
دەبیتە باعیسی حەڕەکەتهایی ناخود ئاگاو ئەگەر ئەم شتە بەتەوری
موداوم تیکرار بێتەوە ،دەبێتە باعیسی ئیسترێسهای مومتەد .دەر
نەتیجە کەمخابی ،پەریشانحاڵی ،دەغدەغەهای رووحیو عەواریزی
جانبیی دیگەر ئەنجامی زیادەڕەوی لە مەسرەفی غەزادایە .من وەک
کارشوناسی یەکێک لە بەرنامەکانی ئەم تەلەڤزیۆنە بە بینەندەگانی
موحتهڕەم تەوسیە دەکەم زیاد ئەز حەد لە بەرانبەر تەلەڤزیۆن
دانەنیشن .لەم بورهەیەدا کە ئەنواعی تەلەویزیۆنهای خارجی
بەرنامەی بەزاهیر شیرین پەخش دەکەن ،تەماشا کردنی ئەم
تەلویزیۆنانە ،جەنبەهایی ناڕەحەتکونەندە و خەتەرناکی هەیە.
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دهفتهری سیاسی حیزب به وێنه:

رێز لە کەسایەتیی کاریزمایی پێشەوا بگرین

ئاگری باڵەکی
پێشەوا قازی محەممەد ،ڕێبەرو ڕێنیشاندەرو یەکەم سەرکۆماری کوردستان ،ڕێبەرێک
کە «کەم ژیاو کەڵ ژیا» .ئەو وەک ڕێبەرێکی ئەفسانهیی بۆ کورد لە سەردەمێکدا بوو بە
ڕێنیشاندەر کە ئێستاشی لەگەڵ بێ ،لەسەر ئەم ڕێگهیە کورد هەنگاو دەنێ ،ئەوەی فەیلەسووفە
یۆنانییەکان لەبارەی دەوڵەتو ڕێبەریی خەڵک بە نووسین باسیان کردبوو و لە کتێبەکانیاندا
وەک بیرۆکە هێنابوویان ،پێشەوا بە کردەوە ئەو بیرۆکانەی لە ماوەی ڕێبەریی خۆیدا جێبەجێ
کرد .قازی محەممەد لە کردەوەدا نیشانی دا کە ڕێبەرێکە لە خزمەت خەڵکو نەتەوەدا .پێشەوا
لە سەردەمێکدا ڕێبەریی کۆمەڵگهی کوردی گرتە دەست کە کۆمەڵگهی کوردەواری رێژەی
خوێندەواریی  %٥زیاتر نەبوو .چینی ڕووناکبیرو خوێندەوار زۆر کەم بوو .ئەو باسە ئی شەش
دەیە پێش ئێستایە کە لە زۆربەی واڵتانی جیهان پێشکەوتنێکی ئەوتۆ بهدی نەدهکرا ،بەاڵم
پێشەوا وەک گوڵیک لە بیاباندا نیشانی دا کە کەسێکی دەگمەنە ،ئەو بەڕاستی ڕێبەرێک بوو کە
دەیتوانی بە  ٦زمان ئاخاوتن بکا کە ئەمە وای لێکردبوو که پێوەندییەکی دیپلۆماسیی گرنگی
هەبێو وەک ڕێبەرێکی سیاسییش لە دۆکۆمێنتەکانی واڵتانی زلهێزی جیهان ناوی پێشەوا وەک
کەسێکی بەناوبانگی ناوچەکە هاتوە.
پێشەوا قازی محەممەد ئەو کەسە بوو کە نیشانیدا بەڕاستی ڕێبەرێکی گەلیو نەتەوە
خۆشەویستە .پێشەوا کەسێک بوو کە لە سەردەمی خۆیدا فەیلەسووفێکی زانا بوو ،بەداخەوە
نموونەی وەک ئەو تاوهکوو ئیستاش لەنێو کورددا دووبارە نەبووهتەوە.
پێشەوا  67ساڵ لەمەوپێش ئەوەی بەبیردا هات کە دەبێ کوردەکان یەکگرتوو بنو
نەتەوەی کورد کیانی خۆی هەبێتو ئەوەشی بە کردەوە سەلماند کە کوردەکان هەم دەتوانن
یەکگرتوو بن ،هەمیش دەتوانن وەک هەموو نەتەوەکانی دیکەی جیهان خاوەنی پێگەو واڵتی
خۆیان بن .
بیر و کەسایەتیی پێشەوا
پێشەوا لە وتووێژێکی لەگەڵ هەواڵنێری «تاس» ئاوا باس لە گەشەکردنی کۆمەڵگاو
هەروەها بەهێزبوونی پێگەی کورد دەکا لە حکوومەتی کوردستانداو دەڵێ« :ئێمه وهک گهلێک
یهکمان گرتهوهو بههێزتر بووین و به یهکجاری بۆ گهیشتن به مافی خۆمان دهستمان به خهبات
کردوه و ئێستا ئێمه لهم بارهیهوه دهسکهوتی زۆرمان بهدهست هێناوه ،ئهگهر له رابردوودا
نووسین و ئاخافتن به زمانی کوردی ڕێگای پی نهدهدرا ،ئیستا ئێمه ڕۆژنامهی «کوردستان»مان
ههیه .له کوردستاندا نزیکهی سێ ههزار زارۆک به زمانی خۆیان دهخوێنن ،چهند رۆژ لهمهوبهر
دەستووری بهزۆرهملیی خوێندنی سهرهتایی بۆ ههموو کهس بهبێ پاره ،دراوه .قوتابییه
ههژارهکان له باری جلوبهرگ و کتێبهوه ،ههروهها خواردنی بهیانییان له قوتابخانهدا یارمهتی
دهدرێن .مههاباد کۆمهڵه (کهلکتیو)ی لێ ههیه ،ژنان بهشداری تێدا دهکهن››)1( .
گەورەیی پێشەوا کاتێک دەردەکەوێ کە بزانین حازر بووە ئەو پوولەی کە وەک یارمەتیی
مانگانە لە حکوومەت وەری گرتوە ،هەر جارەی بیدا بە مەدرەسەیەک بۆ ئەوەی بتوانن باشتر
بە قوتابییەکان ڕابگەن .حاجی عهبدوڵاڵی قازی لە کتێبی «واڵتی من»دا ئاوا باسی پێشەوا
دەکا« :لهنێو مندااڵنی مهدرهسهدا ،ئی وا بوو زۆر فهقیر بوو و بهپێخواسی دهچووه مهدرهسهو
بهرگو پێاڵوی نهبوو .بۆیه دهستوور درا که تهواوی مندااڵنی مهدرهسه لیباسی یهک فورم و
یهک رهنگیان ههبێ .ئەو لیباسانه له قهوارهی جۆراوجۆردا دروابوون و زهالمو چکۆڵه ،درا به
ههموو کهس .دیاره عیددهیهک له دهوڵهمهندهکان گوتبوویان منداڵی ئێمه ئهوانهیان پێویست
نیهو نایانهوێ .پێشهوا قەبوولی نهکردبوو گوتبووی نابێ فهرق و جیاوازی ههبێو دهبێ ههموو
یهک فۆرمو یهک لیباس بن .پێشهوا ئهو کات  100تمهنی مانگانه یارمهتی له دهوڵهتی کوردستان
وهردهگرت .ئەویش تهواوی ئهو پووڵهی تهرخان کردبوو بۆ مهدرهسهکانو ههر مانگهی دهدرا
به قوتابخانهیهک›› ()2
پێشەوا هەمیشە خۆی بە خزمەتکاری میللەتی خۆی دەزانیو هەربۆیە لە زۆربەی وتووێژو
نوتقەکانیدا ئەم لەخۆبردوویییەی پێشەوا دیار دەکەوێ ،لە نوتقێکدا کە لە رۆژنامەی
«کوردستان»دا باڵوبۆتەوە ئاوا قسان دەکا« :بۆخۆتان دههانن که ئهمن بۆ وهرگرتنی حقووقی
کورد شهوو رۆژ وچانم نهداوهو ئهو زهحمهتهش به فهخر دهزانم .تا یهک رۆژم له دنیا مابێ
دەست له فیداکاری ههڵناگرمو به ههموو کهسێکی دهسهلمێنم که کورد شایانی ژیانه»)3( .
هونەری سەرۆکایەتیی جەنابی پێشەواش زۆرتر لەوەدا ڕەنگی دابۆوە کە هەڵسوکەوتەکانی
هەڵگری پەیامی شارستانیی نەتەوەکەی بوون .دەسەاڵتی سەرکۆمار نەک بۆ تێرکردنی
پێویستییەکانی ئەو پێک نەهاتبوو ،بەڵکوو لە زۆر بواردا بەرژەوەندیی خۆیو بنەماڵەکەشی
خستە دوای بەرژەوەندیی گشتیی نەتەوەکەی .جیا لەوە کە بیری نیشتمانپەروەریی سەرکۆمار
هاندەری ئەو بوو تا لە خزمەت بەرژەوەندیی نەتەوەکەیدا هەنگاو بنێ ،بە هۆی ئەوە کە پێشتر
دادوەرێکی لێهاتوو و کارامە بوو ،توانیبووی لە سەر ڕەچاوکردنو پاراستنی مافی تاک لە
کۆمەڵگادا کاریگەرییبێوێنەی هەبێ .زۆرینەی نوتقەکانی جەنابی پێشەواش کە لەو سەردەمهدا
تۆمار کراون ،سەلمێنەری ئەوەن کە گوتاری ئەو لە سەر بنەمای مافو دادپەروەریو ڕەچاوکردنی
بەرژەوەندیی گشتی ساغ ببۆوە .زۆر کەس لە مێژوودا بە مێدالیاو تاجو نیشانی سەیرو سەمەرە
هەوڵی ئەوەیان دا خۆیان لە بەر چاوی کۆمەڵگادا زەقو بەرچاوو جوان نیشان بدەن بەاڵم
خۆشەویستیو ڕێزێک کە ئەمڕۆکە لە الیەن نەتەوەی کوردەوە لە جەنابی پێشەوا دەنرێ ،تەنیا
لە بەر دادپەروەریو خۆقوربانیکردنی ئەوە .بە کورتی دەکرێ بگوترێ کە سەرۆکی کۆماری
کوردستان لەو سەردەمدا وێنەی ئیرادەی نەتەوەکەی دەنەخشاندو ئێستاش لە خۆشەویستترین
سەرکردەکانی نەتەوەکەی دێتە ئەژماردن)٤( .
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