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هﻪوﯽ ﺳﺎغ ﺑﻮوﻧﻪوه ﻟﻪ ﺳﻪر ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ دوارۆژ ﺋﻪرﮐﯽ ﺋﻪﻣۆﻣﺎﻧﻪ
ﺑﻪﯾﺎﻧﻨﺎﻣﻪ

ﺑﻪڕﺰ ﺑ ﺷﻪﺳﺖو
ﭼﻮارهﻣﯿﻦ ﺳﺎﻮهﮔﻪری
داﻣﻪزراﻧﯽ آﯚﻣﺎری
آﻮردﺳﺘﺎن
هﺎوﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪڕﺰهآﺎن!
ﮔﻪﻻﻧﯽ ﻣﺎﻓﺨﻮراوو ﻣﺎﻓﺨﻮازی ﺋﺮان١
ﺧﻪﻜﯽ ﺑﻪ ﺷﻪرهﻓﯽ آﻮردﺳﺘﺎن!
دووی ڕﺒﻪﻧــﺪاﻧﯽ ﺋــﻪم ﺳــﺎڵ ﺷﻪﺳــﺖو ﭼﻮارﺳــﺎڵ
ﺑﻪﺳـــﻪر داﻣـــﻪزراﻧﯽ ﯾﻪآـــﻪم ﺣﻜﻮوﻣـــﻪﺗﯽ آﯚﻣـــﺎری ﻟـــﻪ
ﻣــﮋووی ﺧــﻪﺑﺎﺗﯽ رزﮔﺎرﯾﺨﻮازاﻧــﻪی ﻧﻪﺗــﻪوهی آــﻮرد دا
ﺗدهﭘـــــــﻪڕێ .ڕۆژی ٢ی ڕﺒﻪﻧـــــــﺪاﻧﯽ ٢٢) ١٣٢٤ی
ژاﻧﻮﯾـــﻪی  (١٩٤٦ﻟـــﻪ آﺎﺗﻜـــﺪا ﻧﻮﻨـــﻪراﻧﻚ ﻟـــﻪ هـــﻪﻣﻮو
ﺑﻪﺷــﻪآﺎﻧﯽ آﻮردﺳــﺘﺎﻧﻪوه ﺑــﯚ ﭘﺸــﻮازی ﻟــﻪ ڕووداوﻜــﯽ
ﮔﺮﻧﮕﯽ ﻣﮋووﯾﯽ ڕووﯾﺎن آﺮدﺑﻮوه ﻣﻪهﺎﺑﺎد ،ﻧﺎوهﻧﺪی ﺋﻪو
دهورهﯾــــــﻪی ﺑﺰووﺗﻨــــــﻪوهی ڕزﮔﺎرﯾﺨﻮازاﻧــــــﻪی ﺧــــــﻪﻜﯽ
آﻮردﺳـــﺘﺎﻧﯽ ﺋـــﺮان ،ﻟـــﻪ ﺳـــﻪر دهﺳـــﺘﯽ ﭘﺸـــﻪوا ﻗـــﺎزی
ﻣﺤﻪﻣﻤـــﻪد ڕﺒـــﻪری ﺣﯿﺰﺑـــﯽ دﯾﻤـــﻮآﺮاﺗﯽ آﻮردﺳـــﺘﺎن "
دهوﻪﺗﯽ ﺟﻤﮫـﻮری آﻮردﺳـﺘﺎن" ڕاﮔﻪﯾﻪﻧـﺪراو هـﻪر ﭘﺸـﻪوا
ﺧﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﺳﻪرآﯚﻣﺎر هﻪڵﺑﮋﺮدرا.
داﻣــﻪزراﻧﯽ آﯚﻣــﺎری آﻮردﺳــﺘﺎن ﻧــﻪك هــﻪر ﺑــﯚ
ﺑﺰووﺗﻨــﻪوهی آــﻮردی ڕۆژهــﻪت ﺑــﻪﻜﻮو ﺑــﯚ ﺗــﻪواوهﺗﯽ
ﺑﺰووﺗﻨــﻪوهی ﺋــﺎزادﯾﺨﻮازی ﻟـــﻪ ﺋــﺮان و ﺑــﯚ ﺑﺰووﺗﻨـــﻪوهی
ﻧﻪﺗﻪواﯾــﻪﺗﯿﯽ آــﻮرد ﻟــﻪ هــﻪﻣﻮو ﺑﻪﺷــﻪآﺎﻧﯽ آﻮردﺳــﺘﺎﻧﯿﺶ
ڕووداوﻜﯽ ﮔﺮﻧﮓو دهﺳـﻜﻪوﺗﻜﯽ ﻣﮋووﯾـﯽ ﺑـﻮو .هـﻪر
ﺑﯚﯾﻪش ،ﺋـﻪو آﯚﻣـﺎره هـﻪم ﺑﯚﺧـﻪﻜﯽ هـﻪﻣﻮو ﺑﻪﺷـﻪآﺎﻧﯽ
آﻮردﺳـــﺘﺎن ﺑـــﻮو ﺑـــﻪ ﻧﻮﺧﺘـــﻪ هﻮﻣـــﺪﻚو هـــﻪم ﺗـــﻪواوهﺗﯽ
ﺣﯿــﺰبو ڕﻜﺨــﺮاوه دﻤــﻮآاتو ﭘﺸــﻜﻪوﺗﻮوهآــﺎﻧﯽ ﺋــﺮان
ﭘﺸــﻮازﯾﯿﺎن ﻟــﻪ داﻣــﻪزراﻧﯽ آــﺮدو ﭘﻮهﻧــﺪﯾﯽ دۆﺳــﺘﺎﯾﻪﺗﯽو
هﺎوآﺎرﯾﯿﺎن دهﮔﻪڵ داﻣﻪزراﻧﺪ.
وهك دهزاﻧﯿﻦ آﻪﻣﺘﺮ ﻟﻪ ﻣﺎﻧﮓو ﻧﯿﻮـﻚ ﭘﺸـﺘﺮﯾﺶ
ﺣﻜﻮوﻣﻪﺗﯽ ﻣﯿﻠﻠﯿﯽ ﺋﺎزهرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻟﻪ ﺗـﻪورﺰ داﻣـﻪزراﺑﻮو،و
ﺋﻪﻣـــﻪ دووهم دهﺳـــﻜﻪوﺗﯽ ﮔﺮﻧﮕـــﯽ دﻤﻮآﺮاﺳـــﯽو ﻣـــﺎﻓﯽ
ﺑﻪراﻣﺒﻪرﯾﯽ ﻧﻪﺗﻪوهآﺎﻧﯽ داﻧﯿﺸﺘﻮوی ﺋﺮانو دووهﻣﯿﻦ زهﺑـﺮ
ﻟﻪ ﺣﻜﻮوﻣﻪﺗﯽ زوﻢو زۆرو ﻧﺎﺑﻪراﺑﻪری ﻟﻪم وﺗﻪ دا ﺑﻮو.
هــﻪر ﻟﻪﺑــﻪر ﺋـــﻪوهش ،ﮔــﻪﻻﻧﯽ زۆر ﻟﻜــﺮاوی ﺋـــﺮان وهك
ﻧﻤﻮوﻧﻪﯾـــﻪك ﺑـــﯚ ﺑﻪدهﺳـــﺘﮫﻨﺎﻧﯽ ﻣﺎﻓـــﻪ ڕهواآـــﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾـــﺎن
ﭼﺎوﯾــﺎن ﻟــ دهآــﺮدو آﯚﻧــﻪ ﭘﻪرﺳــﺘﯿﯽ ﭘﺎﺷــﺎﯾﻪﺗﯽو هــﺰه
ﺟﻪهﻪﻧﻨﻪﻣﯿﯿﻪآﺎﻧﯽ ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﯽ زراوﯾﺎن ﻟـﯽ ﭼﻮوﺑـﻮو،و ﺑـﯚ
ﺑﻪﮔﮋداﭼﻮوﻧﻪوهی آﻪوﺗﻨﻪ ﻧﻪﺧﺸﻪداﻧﺎنو ﭘﯿﻼﻧﮕان.
دهﮔـــــﻪڵ ﺋـــــﻪوهی ﺋـــــﻪو آﯚﻣـــــﺎره ﺑـــــﻪ هـــــﯚی
ﺟﯚراوﺟﯚری ﻧﻮﺧـﯚﯾﯽو دهرهآـﯽ ﻧـﻪیﺗﻮاﻧﯽ ﻟﻪﺳـﻪر ﭘـﯽ
ﺧــﯚی ڕاوهﺳــﺘو آــﻪﻣﺘﺮ ﻟــﻪ ١١ﻣﺎﻧــﮓ ﺑــﻪردهوام ﺑــﻮو،
ﺋـــﻪزﻣﻮوﻧﯽ زۆر ﺑـــﻪ ﻧﺮﺧـــﯽ ﺑـــﯚ هـــﻪر دوو ﺑﺰووﺗﻨـــﻪوهی
ﻧﻪﺗﻪواﯾﻪﺗﯿﯽ آـﻮردو ﺳﻪراﻧﺴـﻪرﯾﯽ ﺋـﺮان ﺑـﻪ ﺟـ هﺸـﺖ.
دهﺳـــﻜﻪوﺗﻪآﺎﻧﯽ ﺋـــﻪو ﻣـــﺎوه آﻮرﺗـــﻪی ﺗﻪﻣـــﻪﻧﯽ هـــﻪردوو
ﺣﻜﻮوﻣــــﻪﺗﯽ ﺋﺎزهرﺑﺎﯾﺠــــﺎنو آﻮردﺳــــﺘﺎن ﺑــــﯚ آﯚﻣــــﻪﻧﯽ
ﺧــﻪﻜﯽ ﺋــﻪو دوو ﻧﻪﺗــﻪوه ﻣــﺎﻓﺨﻮازه ﺑﻮوﻧــﻪ ﺋﯿﻠﮫﺎﻣــﺪهری
ﺧﻪﺑﺎﺗﻜﯽ ﺷﻠﮕﯿﺮو ﺑﻪردهوام آﻪ ﺑﮕﻮﻣﺎن ﺗﺎ ﺳﻪرآﻪوﺗﻨﯽ
ﯾـــﻪآﺠﺎریو زﯾﻨـــﺪوو آﺮدﻧـــﻪوهی ﺷـــﺎﻧﺎزﯾﯿﻪآﺎﻧﯽ ﺋـــﻪو دوو
ﺣﻜﻮوﻣﻪﺗﻪ ﮔﻪﻟﯿﯿﻪ ﺑﻪردهوام دهﺑ.
ﺑﺎﺳﯽ دهﺳﮑﻪوﺗﻪﮐﺎﻧﯽ ﮔﻪﻟﯽ ﮐﻮرد ﻟـﻪﮐﯚﻣﺎری
ﮐﻮردﺳـــﺘﺎن ،ﺧﺎـــﻪ ﺑـــﻪهﺰو ﻻوازهﮐـــﺎﻧﯽ ﺋـــﻪو ﮐﯚﻣـــﺎره،
دۆﺳــﺖو دوژﻣﻨﻪﮐﺎﻧﯽ،هﯚﯾــﻪﮐﺎﻧﯽ ڕووﺧــﺎﻧﯽو ﺳــﻪرهﻧﺠﺎم
ﺋﻪزﻣﻮوﻧــﻪﮐﺎﻧﯽ ﺟﮕــﻪ ﻟــﻪوه ﮐــﻪ ﺑﻪﺧﯚﺷــﯿﯿﻪوه ﻟﻪﺑﯚﻧــﻪی
ﺟﯚراوﺟﯚردا زۆری ﻟﻪﺳﻪر ﮔﻮﺗﺮاوهو ﻧﻮوﺳﺮاوه ،ﭘﻮﯾﺴﺘﯿﯽ
ﺑــــﻪ دهرﻓــــﻪت و دهرهﺗــــﺎﻧﻜﯽ زﯾــــﺎﺗﺮو ﻟﮑﺪاﻧﻪوهﯾـــــﻪﮐﯽ
ﮐﺎرﻧﺎﺳــــﺎﻧﻪ هﻪﯾــــﻪ .ﺑﯚﯾــــﻪ ﻟــــﺮهدا ﺑــــﻪ درــــﮋه ﺋــــﺎوڕی
ﻟﻧﺎدهﯾﻨـــــﻪوهو ﺑـــــﻪو ﮐﻮرﺗﻪﯾـــــﻪ ﻟـــــﯽ ﺗـــــ دهﭘـــــﻪڕﯾﻦ.
ﻧﻮێﺑﻮوﻧ ـﻪوهی ﯾــﺎدی ﺋــﻪو ڕووداوه ﻣﮋووﯾﯿــﻪ ﺑﻪدهرﻓــﻪت
دهزاﻧــﯿﻦ ﺑﯚﺋــﻪوهی ﺑــﻪم ﺑﯚﻧﻪﯾــﻪوه ﮔــﻪرﻣﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺮۆزﺑــﺎﯾﯽ
ﭘﺸﮑﻪﺷـــﯽ ﮐﯚﻣـــﻪﻧﯽ ﺋـــﺎزادﯾﺨﻮازی ﻧﻪﺗـــﻪوهی ﮐـــﻮرد
ﻟﻪهﻪر ﭼﻮارﭘﺎرﭼـﻪی ﮐﻮردﺳـﺘﺎنو هـﻪﻣﻮو ﺋـﺎزادﯾﺨﻮازاﻧﯽ
ﺋﺮان ﺑﮑﻪﯾﻦو ﺑﯚهﻪﻣﻮوان ﻟﻪﺧـﻪﺑﺎﺗﯽ ڕهواو ﺷـﻠﮕﯿﺮاﻧﻪﯾـﺎن
ﻟــــــــﻪﭘﻨﺎوی ﺋــــــــﺎزادیو دﻤﻮﮐاﺳــــــــﯽو ﯾﻪﮐﺴــــــــﺎﻧﯽو
دادﭘﻪروهرﯾﺪا ﺳﻪرﮐﻪوﺗﻦ ﺑﻪﺋﺎوات ﺑﺨﻮازﯾﻦ.
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دەﯾﺎن آس ﻟ ﺑﺷﺪاراﻧﯽ
ﺧﯚﭘﯿﺸﺎﻧﺪاﻧآﺎﻧﯽ رۆژی ﻋﺎﺷﻮوڕا ﻟ
ﭼﻧﺪ رۆژی راﺑﺮدوودا
دەﺳﺒﺳر آﺮان

داوی ﺗﭙڕﺑــﻮوﻧﯽ ﻧﺰﯾــﻚ ﺑ ٣ ﺣوﺗــﻮو ﻟ ﺧﯚﭘﯿﺸــﺎﻧﺪاﻧآﺎﻧﯽ ﺧﻜــﯽ
ﺗـــــﺎران ﻟ رۆژی ﻋﺎﺷـــــﻮوڕادا ،ﻟ ﭼﻧـــــﺪ رۆژی راﺑـــــﺮدوو ،دەﯾـــــﺎن آس ﻟ
ﺑﺷﺪاراﻧﯽ ﺋو ﺧﯚﭘﯿﺸﺎﻧﺪاﻧﺎﻧ دەﺳﺒﺳر آﺮان.
هﺰی ﺋﯿﻨﺘﺰاﻣﯿﯽ ﺗﺎران رۆژی ﺳ ﺷﻣﻤ٢٩ ی ﺑﻓﺮاﻧﺒـﺎر هواـﯽ
دەﺳﺒﺳــرآﺮاﻧﯽ  ٤٠هــﺎووﺗﯽ ﻟ ﺗــﺎران راﮔﯾﺎﻧــﺪ .دەﺳﺒﺳــرآﺮاﻧﯽ ﺋو ٤٠
آﺳــــــ دوای ﺋوە دــــــﺖ آ هﺰەآــــــﺎﻧﯽ ﺋﯿﻨﺘﺰاﻣــــــﯽ رۆژی ﯾآﺸــــــﻣﻤ
ﺑوآﺮاوەﯾآــﯽ ﺗــﺎﯾﺒﺗﯽ ﺑ ﻧــﻮ ﺑﺳــﯿﺠﯿﯿآﺎن و هﺰەآــﺎﻧﯽ دﯾــﻜی رــﮋﯾﻢ دا
ﺑــو آــﺮدەوەو وــﻨی  ٦٥آﺳــﯽ ﻟ ﺧﯚﭘﯿﺸــﺎﻧﺪەران ﺗــﺪا دەﺳﺘﻨﯿﺸــﺎن آﺮدﺑــﻮو،
داوای هﺎوآﺎری ﺑﯚ دەﺳﺘﺒﺳرآﺮدﻧﯿﺎﻧﯽ آﺮدﺑﻮو.
ﻟ ﻻﯾآــﯽ دﯾــﻜوە ﻓﺸــﺎرەآﺎﻧﯽ رــﮋﯾﻢ ﺑــﯚ ﺳــر ﻧﺎڕازﯾﯿ ـﺎن هروا ﻟ
ﭘرﺳـــــﻧﺪن داﯾ .ﺑ ﭘـــــﯽ هواآـــــﺎن ﻟ ﭼﻧـــــﺪ رۆژی راﺑـــــﺮدوودا دەﯾـــــﺎن
ﺧﻮﻨﺪآﺎری ﻧﺎڕازﯾﯽ زاﻧﻜﯚی ﻗزوﯾﻦ ﺳﺰای ﻗﻮرﺳﯽ وەآﻮو دەرآﺮان ﻟ زاﻧﻜﯚ،
ﺑــ ﺑﺷــﻜﺮدﻧﯽ هﺗــﺎ هﺗــﺎﯾﯽ ﻟ ﺧﻮﻨــﺪن و هﭙﺳــﺎردن و  ..ﺑ ﺳــرﯾﺎﻧﺪا
ﺳﭘﻨﺮاوە .هروەهﺎ ﻟ زاﻧﻜﯚی ﺋﻣﯿﺮآﺑﯿﺮ زﯾﺎﺗﺮ ﻟ ٩٠٠٠ ﻧﻤﺮەی "ﺳﯿﻔﺮ" ﺑﯚ
ﺧﻮﻨﺪآﺎراﻧﯽ ﺋو زاﻧﻜﯚﯾ ﻟ آﺎرﻧﺎﻣآﺎﻧﯿﺎﻧﺪا ﺳﺑﺖ آﺮاوە.
ﻟ ﭘﻮەﻧﺪی ﻟﮔڵ دەﺳﺒﺳرآﺮاواﻧﯽ رۆژی ﻋﺎﺷﻮوڕاشدا ﺗـﺎ ﺋﺴـﺘﺎ
دۆﺳـــــﯿی  ١٦آس ﻟواﻧ ﺑـــــﯚ دادﮔـــــﺎ رەواﻧ آـــــﺮاوە آ ﻟ ﻧـــــﻮ ﺋواﻧـــــﺪا
ﺗﯚﻣﺗﯽ"ﻣﺤﺎرﺑ "وەﭘﺎڵ ﯾآﻚ ﻟ دەﺳﺒﺳرآﺮاوان دراوە.

دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﺎری ﺧﯚی ﮐﻮژرا
ﺋﺎژاﻧﺴآﺎﻧﯽ هواڵ ﺑوﯾـﺎن آـﺮدەوە آ
ﺳـــر ﻟ ﺋـــﻮارەی رۆژی دووﺷــــﻣﻤ٢٨ ،ی
ﺑﻓﺮاﻧﺒﺎر "وەﻟﯽ ﺣﺎﺟﯽ ﻗـﻮﻟﯽ زادە" دادﺳـﺘﺎﻧﯽ
ﺷـــﺎری ﺧـــﯚی ﻟﻻﯾن آﺳـــﺎﻧﯽ ﻧﻧﺎﺳـــﺮاوەوە
دراﯾــﻪ ﺑر دەﺳــﺘﮋی ﮔــﻮﻟﻠو آــﻮژرا .ﺣــﺎﺟﯽ
ﻗــــﻮﻟﯽ زادە ﺑر ﻟوەﯾــــﻜ ﺑﺒــــﺘ دادﺳــــﺘﺎﻧﯽ
ﺷــــــﺎری ﺧــــــﯚی ،ﻓرﻣﺎﻧــــــﺪەی ﻟﺷــــــﻜﺮی
ﻋﺎﺷــﻮورای ﺳــﭙﺎی ﭘﺎﺳــﺪاران ﺑــﻮوە و دەوﺗــﺮێ
ﻟو ﺳردەﻣدا دەﺳـﺘﻜﯽ زۆری ﻟ آﻮﺷـﺘﻦ و
ﺋﺎزارو ﺋزﯾﯿﺗﯽ ﺧﻜﯽ آﻮرد ﻟ ﻧﺎوﭼآـﺎﻧﯽ
ورﻣــ ،ﺧــﯚی و ﺳــﻤﺎس دا هﺑــﻮوه .ﻧــﺎوﺑﺮاو
هروەهــــﺎ ﻟ ﻣــــﺎوەی راﺑــــﺮدوودا آ دادﺳــــﺘﺎن
ﺑﻮوە ،ﺑﯾﺎری ﺋﻌﺪاﻣﯽ دوو ﭼﺎﻻآﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ
آــــﻮرد ﺑ ﻧﺎوەآــــﺎﻧﯽ "ﻓﺳــــﯿﺢ ﯾﺎﺳــــﻣﻧﯽ"و
"ﺣﺳن ﺣـﯿﻜﻤت دەﻣﯿـﺮ"ی ﺟﺒﺟـ آـﺮدوە.
هرﺑــــــــﯚﯾ ﻧــــــــﺎوﺑﺮاو ﻟﻻﯾن ﺧﻜــــــــﯽ ﺋو
ﻧــﺎوﭼﯾوە ﺑ ﻗــﺎﺗﯽ ﺋو دوو ﭼــﺎﻻآ آــﻮردە
ﻧﺎﺳـــــﺮاوە هروەهـــــﺎ دەوﺗـــــﺮێ آ ﻟ ﻣـــــﺎوەی
ﺑرﭘﺮﺳﺎﯾﺗﯿﯿآی ﻟ دادﺳﺘﺎﻧﯿﯽ ﺧـﯚی دا ﺑ

ﺋﺎﺷﻜﺮا دەآﺮﻦ

ﺗـﯚﻣﺗﯽ ﺟﯚراوﺟـﯚر دەﯾـﺎن ﺑﯾـﺎڕی زاﻤـﺎﻧی
وەآــﻮو ﺑــﯾﻨوەی دەﺳــﺖ و ﻻﻗــﯽ ﮐﻮردهﮐــﺎﻧﯽ
دەرآﺮدوە.
ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎﺳ آ ﺗـﺎ ﺋﺴـﺘﺎ هـﯿﭻ آس
وﻻﯾﻧـــــﻚ آﻮﺷـــــﺘﻨﯽ ﻧـــــﺎوﺑﺮاوی ﺑ ﺋﺳـــــﺘﯚ
ﻧﮔﺮﺗﻮە.

ﻣرﮔﯽ ﮔﻮﻣﺎﻧﺎوﯾﯽ ﺑﻧﺪآﺮاواﻧﯽ آﻮرد ﻟ

ﺑﻧﺪﯾﺨﺎﻧآﺎﻧﯽ آﻮردﺳﺘﺎن دا ﭘرە دەﺳﺘﻨ
ﺑدوای ﻣرﮔــﯽ ﮔﻮﻣﺎﻧــﺎوﯾﯽ "زەهــﺮا
ﺟﻋــﻔری" ﺑﻧــﺪآﺮاوی ﺳﯿﺎﺳــﯿﯽ آــﻮرد ﻟ
ﺑﻧﺪﯾﺨﺎﻧی "ورﻣ"دا ،ﺑﻧﺪﯾﯿآﯽ دﯾـﻜی
آــــــﻮرد ﺑﻧــــــﺎوی ﺋﻧــــــﻮەر ﻏﻓــــــﻮوری ﻟ
ﺑﻧــﺪﯾﺨﺎﻧی ﺷــﺎری ﺳــﻗﺰدا ﺑ ﺷــﻮەﯾآﯽ
ﮔﻮﻣﺎﻧﺎوی ﮔﯿﺎﻧﯽ ﻟدەﺳﺖ دا.
ﺗﺎ ﺋﺴﺘﺎ ﺑرﭘﺮﺳـﺎﻧﯽ رـﮋﯾﻢ هﯚآـﺎری
ﮔﯿـــﺎن ﻟدەﺳــــﺖ داﻧـــﯽ ﺋو ﺑﻧــــﺪآﺮاواﻧﯾﺎن
راﻧﮔﯾﺎﻧــــــــﺪوە و ﺋﯿﺠﺎزەﺷــــــــﯿﺎن ﻧداوە آ
ﭘﺰﺑﺸﻜﯽ ﻗﺎﻧﻮوﻧﯽ ﺗرﻣآﺎﻧﯿﺎن ﺑﭙﺸﻜﻨ.
ﺟـــﯽ وەﺑﯿﺮهﻨـــﺎﻧوەﯾ آ ﺑر ﻟوەش
دوو ﺑﻧــــﺪﯾﯽ آــــﻮردی دﯾــــﻜ ﺑ ﻧﺎوەآــــﺎﻧﯽ
آﻣـــﺎڵ ﺋﺣـــﻤدی و ﺧﻮﺳـــﺮەو ﺋﯿـــﺰەدی ﻟ

ﺟﯿﻨﺎﯾﺗآﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﺪﻜﯽ ﺋﯿﺘﻼﻋﺎﺗﯽ ﺷﺎری ﻣرﯾﻮان

ﺑﻧــــﺪی ٣ی ﺑﻧـــــﺪﯾﺨﺎﻧی ﺷــــﺎری ﺳـــــﻨ ﺑ
ﺷﻮەﯾآﯽ ﮔﻮﻣﺎﻧﺎوی ﮔﯿﺎﻧﯿﺎن ﻟ دەﺳﺖ داوە.

ﻟ درــــﮋەی ﺗﺴــــﻮﯾ ﺣﯿﺴــــﺎﺑﯽ ﻧﻮﺧــــﯚﯾﯽ
هﺰەآـــــــﺎﻧﯽ رـــــــﮋﯾﻢ و ﭘـــــــﺎش دەﺳﺒﺳـــــــرآﺮاﻧﯽ
ﭼـــﻮارەﻣﯿﻦ آس ﻟ ﺋﻧـــﺪاﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧـــﺪی آﻮﺷـــﺘﻨﯽ
"هﯿﻮا ﺗﺎب" آ ﺳر ﺑ ﺣﯿﻔـﺎزەﺗﯽ ﺋﯿﺘﻼﻋـﺎﺗﯽ ﺳـﭙﺎ
ﺑـــﻮوە ،آﯚﻣـــﻚ ﻟ ﺟﯿﻨﺎﯾﺗآـــﺎﻧﯽ ﺋو ﺑﺎﻧـــﺪە ﻟ
آﻮردﺳﺘﺎن ﺋﺎﺷﻜﺮا دەﺑﻦ.
ﺑ ﭘــﯽ زاﻧﯿﺎرﯾﯿآــﺎن ﺋو ﺑﺎﻧــﺪە ﻟ ﻣــﺎوەی
ﭼﻧــﺪ ﺳــﺎﯽ راﺑــﺮدوودا ﻟ ﻧﺎوﭼآــﺎﻧﯽ ﻣرﯾــﻮان و
ﺳــــــﻨدا ﻻواﻧﯿــــــﺎن دەﺳﺒﺳــــــر دەآــــــﺮدو دواﺗــــــﺮ
دەﯾﺎﻧﻜﻮﺷــــﺘﻦ و ﺑ ﺟﻠــــﯽ ﭘﺸــــﻤرﮔو ﮔرﯾــــﻼوە
رادەﺳﺘﯽ ﺑرﭘﺮﺳـﺎﻧﯽ رﮋﯾﻤﯿـﺎن دهﮐـﺮدن .ﺗـﺎ ﺋﺴـﺘﺎ
ﺗ ـﻪرﻣــﯽ ﭼﻧــﺪ آس ﻟ ﻗﻮرﺑﺎﻧﯿﯿآــﺎن ﻟ ﮔﻮﻧــﺪی
"داداﻧ"ی ﺳـــر ﺑ ﺷـــﺎری ﺳـــﻨ دۆزراوﻧﺗوە آ
ﻟو ﻧـــﻮەدا ﺗرﻣـــﯽ ﺧﻮﻨـــﺪآﺎرﻜﯽ آـــﻮردو ﭼﻧـــﺪ
آﺎﺳﺒﻜﺎرﻚ دەﺑﯿﻨﺮێ.
ﺟﯽ ﺋﺎﻣﺎژەﯾ دەﺳﺒﺳر آﺮاﻧﯽ هﯿـﻮا ﺗـﺎب
و ﭼﻧــﺪ آس ﻟ ﺋﻧــﺪاﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧــﺪەآی ﭘــﺎش ﺋوە
دێ آ ﭼﻧــــﺪ آﺳــــﻜﯽ دﯾــــﻜ ﻟ ﺋﻧــــﺪاﻣﺎﻧﯽ

هﺰەآﺎﻧﯽ رﮋﯾﻢ ﺑ آﺮدەوەآﺎﻧﯽ ﺋو ﺑﺎﻧﺪە دەزاﻧـﻦ و ﻟ
ﻗﺎوﯾﺎن دەدەن .دەوﺗﺮێ آ ﺋو آﺳﺎﻧی ﺋو ﺑﺎﻧـﺪەﯾﺎن
ﻟﻗﺎو داوە ،ﻟ ﻣﺎوەی راﺑـﺮدوودا ﻟ ﻻﯾن ﺑرﭘﺮﺳـﺎﻧﯽ
ﺋﯿﺘﻼﻋﺎﺗوە هڕەﺷی آﻮﺷﺘﻨﯿﺎن ﻟ آﺮاوە.
ﺷـــﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎﺳـــ ﯾآﻜـــﯽ دﯾـــﻜ ﻟ آﺎرەآـــﺎﻧﯽ
ﺋو ﺑﺎﻧﺪە دەﺳﺒﺳر آﺮدﻧﯽ  ٣ﺋﻣﺮﯾﻜـﺎﯾﯿآ ﺑـﻮو آ
هـــﺎوﯾﻨﯽ راﺑـــﺮدوو ﻟ ﺳـــﻨﻮوری هﺑـــﺠ دەﺳﺒﺳـــر
آﺮاون و ﺗﺎ ﺋﺴﺘﺎش ﺋﺎزاد ﻧآﺮاون.

رﮋەی ﻗﻮرﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮوﻣﻟرزەآی هﺎﯾﺘﯽ
هروا ﻟ ﺑرزﺑﻮوﻧوەداﯾ

ﭘـــﺎول ﺋـــﺎﻧﺘﻮان وەزﯾـــﺮی ﻧﻮﺧـــﯚی هـــﺎﯾﺘﯽ
راﯾﮕﯾﺎﻧــﺪ آ ژﻣــﺎرەی آــﻮژراواﻧﯽ ﺑــﻮوﻣﻟرزەآ
 ١٠٠هزار آﺳـــــــﯽ ﺗﭙڕاﻧـــــــﺪوەو ﺋﮔری ﺋوە
هﯾ آ ﻧﺰﯾــــــــﻚ ﺑ ٢٠٠ هزار آس ﮔﯿﺎﻧﯿــــــــﺎن
ﻟدەﺳــﺖ داﺑــ .هروەهــﺎ ﻧــﺎوﺑﺮاو راﯾﮕﯾﺎﻧــﺪ آ ﺗــﺎ
ﺋﺴـــــﺘﺎ دەوﺗـــــﯽ ﺋو وﺗ ﺗﻮاﻧﯿـــــﻮﯾﺗﯽ ﺗﻧﯿـــــﺎ
ﺗرﻣـــﯽ  ٥٠هزار آس ﻟ ﻗﻮرﺑﺎﻧﯿـــﺎن ﻟ ﻧﻮﺷـــﺎر
آﯚﺑﻜــــﺎﺗوەو ﻟو ﻧــــﻮاﻧشدا ﺗﻧﯿــــﺎ ﺗرﻣــــﯽ ٤٠
هزار آس ﻟ ﮔـــــــﯚڕی ﺑآـــــــﯚﻣڵدا ﺑﺧـــــــﺎك
ﺳﭙﺮدراون.
دەوﺗــــــﯽ هــــــﺎﯾﺘﯽ داوای ﯾــــــﺎرﻣﺗﯿﯽ ﺑ
ﭘﻟی  ١ﻣﯿﻠﯿـــــﺎرد دۆﻻری ﻟ وﺗـــــﺎﻧﯽ دﯾـــــﻜ

آــﺮدوەو ﻟم ﭘﻮەﻧــﺪﯾﯿشدا ﻧﺗوە ﯾآﮕﺮﺗﻮوەآــﺎﻧﯿﺶ
داوای ﻟ وﻻﺗـــﺎﻧﯽ ﺟﯿﮫـــﺎن آـــﺮد آ ﺑ ﭘﻟ٥٦٠ 
ﻣﯿﻠﯿﯚن دۆﻻر ﯾﺎرﻣﺗﯽ ﺑﯚ هﺎﯾﺘﯽ آﯚﺑﻜﻧوە.
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راگهیهندراوی ناوەندی راگەیاندنی حیزبی دێموكراتی كوردستان
سهبارهت ب ه ئێعدامی فەسیح یاسەمەنی

(تاوانی نوێی كۆماری ئیسالمی لە كوردستان مەحكووم دەكەین)
رێژیمی كۆماری ئیسالمیی
ئ��ێ��ران ل��ە درێ���ژەی سەركوتی
ئازادیخوازانی كورددا تاوانێكی
دیكەی خوڵقاند.
بەپێی هەواڵێك ك��ە رۆژی
چ��وارش��ەم��م��ە 16 ،ب��ەف��ران��ب��ار
ه���ەواڵ���دەری���ی���ەك���ان ب�ڵ�اوی���ان
ك��ردەوە زیندانییەكی سیاسیی
دیكەی ك��ورد بە ن��اوی فەسیح
یاسەمەنی لە زیندانی شاری
خۆی لە سێدارە دراوە.
فەسیح یاسەمەنی خەڵكی
گ����ون����دی ه���ێ���ن���دوان س���ەرب���ە
شاری «خۆی» ل ه رۆژهەاڵتی
كوردستان دوو ساڵ لەمەوبەر
ل��ەگ��ەڵ چەند ك��ەس ل��ە الوان��ی
گوندەكەیان (بریتی لە كوڕو
كچ) بە تۆمەتی هاوكاری لەگەڵ
یەكێك لە پارتە كوردییەكان
قۆڵبەست و ل��ە گرتووخانەی
كۆماری ئیسالمیدا كەوتە بەر
ئ����ازارو ئەشكەنجە و دوات���ر
ح��وك��م��ی ئ��ێ��ع��دام��ی ب��ەس��ەردا

دەسەپێنن.
ئێعدامی فەسیح لە درێژەی
ئ��ەو ئێعدامە سیاسییانە دای��ە
كە نێوە نێوە لە الیەن كۆماری
ئیسالمییەوە ل��ە رۆژه��ەاڵت��ی
كوردستان جێبەجێ دەكرێن.
ب����ەرل����ە ف���ەس���ی���ح ،ئ��ی��ح��س��ان
فەتاحیان بە ت��اوان��ی چاالكیی
سیاسی دژی كۆماری ئیسالمی
ل��ە ب��ەن��دی��خ��ان��ەی ش���اری سنە
ل��ە س��ێ��دارە دراوەو ئێستاش
زیاتر لە 10كەس لە چاالكانی

سیاسی و مەدەنیی ك��ورد لە
ژێر حوكمی ئێعدام دان.
ناوەندی راگەیاندنی حیزبی
دێموكراتی كوردستان وێڕای
مەحكووم كردنی ئەم تاوانە دژ
مرۆڤانەیەی كۆماری ئیسالمی
دەرهەق بە رۆڵەكانی نەتەوەی
كورد ،هاودەردی و هاوخەمیی
خۆی لەگەڵ بنەماڵەی فەسیح
یاسەمەنی و خەڵكی ئ��اوای��ی
هیندوانی خ��ۆی رادەگ��ەی��ەن��ێ
و داوا ل��ە ك��ۆڕو كۆمەڵەكانی
داكۆكیكاری مافی مرۆڤ دەكا
بە لە قاودانی ئەم تاوانە نوێیەی
كۆماری ئیسالمی لە كوردستان
رێبەرانی ئەو رێژیمە هەرچی
زیاتر ریسوا بكەن.
ناوەندی راگەیاندنی حیزبی
دێموكراتی كوردستان
 17ی بەفرانباری 1388
7ی ژانویەی 2010

بهڕێوهچوونی یادی  64ساڵهی دامهزرانی
کۆماری کوردستان له رۆژئاوای کانادا

ڕۆژی شهممه 19 ،ی بهفرانبار
( 9ی ژانویهی 2010ی زایینی ) له
الیهن کومیتهی حیزبی دێموکراتی
کوردستان له ڕۆژئ��اوای کانادا-
ڤانکۆڤێر رێورهسمێک ب ه بۆنهی
2ی ڕێبهندان ،ی���ادی 64ساڵهی
دام��هزران��ی ک��ۆم��اری کوردستان
ب � ه ب �هش��داری��ی س���هدان ک��هس ل ه
کوردهکانی ئهو واڵت ه بهڕێوه چوو.
له سهرهتای ئهو رێوڕهسمهدا
ب�هڕێ��وهب�هری بهرنامه ،عوسمان
م��هح��م��وودی ب��هرپ��رس��ی بهشی
ڕاگ���هی���ان���دن���ی ک��وم��ی��ت �هی ح��ی��زب
ب����ه گ����هرم����ی ب����ه خ���ێ���ر ه��ات��ن��ی
بهشداربووانی یادی 2ی ڕێبهندانی
ک������ردو دوای خ���وێ���ن���دن���هوهی
س������روودی ن��هت��هوای��هت��ی��ی ئ �هی
ڕهقیب ،خولێک بێ دهنگی بۆ رێز
گرتن له شههیدانی ڕێگای ڕزگاری

کوردستان راگیرا.
پ���اش���ان پ �هی��ام��ی پ��ی��رۆزب��ای��ی
کومیتهی حیزب له الیهن بهرپرسی
ک��وم��ی��ت �هی ح��ی��زب��ی دێ��م��وک��رات��ی
کوردستان له ڕۆژئ���اوای کانادا،
ک���اک ئ��هن��وهر ک�هری��م��ی ی���هوه ب ه
بۆنهی یادی  64سالهی دامهزرانی
کۆماری کوردستان خوێندرایهوه.
ن������اوب������راو ل����� ه س�����هرهت�����ای
قسهکانیدا ئ��ام��اژهی ب���هو ه کرد
ک ه ی��ادی 2ی ڕێبهندانی پیڕۆزدا
له ه �هل و مهرجێکی تایبهتی تر
له سااڵنی پێشوو ڕێ��ز دهگرین.
ئ �هو ههلومهرجهی دوای به ناو
ه��هڵ��ب��ژاردن��ی دهوری دهی��هم��ی
س������هرۆک ک���ۆم���اری���ی رێ��ژی��م��ی
ئ��اخ��ون��دی ئ��ێ��ران ه��ات��ۆت� ه ئ���اراوه
جێگای هیواوو گهشبینیی ههموو
ئ��ازادی��خ��ۆازان��ی ئ��ێ��ران ب��ه گشتی

و گ �هل��ی ک����ورد ل��ه ڕۆژه���هالت���ی
کوردستان به تایبهتییه.
ک����اک ئ����هن����وهر ک���هری���م���ی ل ه
ب�هش��ێ��ک��ی دی��ک��هی ق��س �هک��ان��ی دا
ئاماژهی به رۆڵ و پێگهی حیزبی
دێموکڕاتی کوردستان و ئهرک
و بهرپرسیارهتیی ئهو حیزب ه ل ه
قۆناغی ئێستا دا کرد.
لهم یاده دا وێڕای بهشداربوونی
نوێنهرانی هێزو الیهنه سیاسییه
کوردستانییهکان چهند بروسکهی
پ��ی��رۆزب��ای��ی پێشکهش ک���ران که
بریتی بوون له:
* ک���ۆم���هل���هی ش��ۆڕش��گ��ێ��ری
زهحمهتکێشانی کوردستانی ئێران
* ی���هک���ێ���ت���ی ن��ی��ش��ت��ی��م��ان��ی��ی
کوردستان
* ماڵی کورد له ڤانکۆڤێر
* کورد تی ڤی له ڤانکۆڤێر
* ک��وم��ی��ت �هی پ��ش��ت��ی��وان��ی له
بزووتنهوهی گۆڕان
* ناوهندی چاک
* رێ�����ک�����خ�����راوی خ���هب���ات���ی
کوردستانی ئێران
دوات��ر له الی �هن هونهرمهندی
گۆرانیبێژ بهکر لهگزی و موسیقا
ژهن ئ��االن ل��ه نێو ک��ۆڕی ش��ادی
و خۆشحاڵیی ب �هش��دارب��ووان دا،
ب�هرن��ام�هی ی��ادی 2ی ڕێبهندانی
پیرۆز تا کات ژمێر 1ی نیوهشهو
درێژهی کێشا.
شایانی باس ه ک� ه نێو ئاخنی
ب �هرن��ام �هک��ه خ��وێ��ن��دن �هوهی چهند
پارچه شێعر له الیهن بهڕێوهبهری
بهرنام ه بوو .

گیان له دهستدانی كهسێك له بهندیخانهی سهقز
كهسێكی خهڵكی سهقز كه پێنج رۆژ پێش ئێستا قۆڵبهستو رهوانهی بهندیخانهی سهقز كرابوو ،رۆژی
27ی بهرفرانبار به شێوهیهكی گوماناوی گیانی له دهستدا.
لهم پهیوهندییهدا ناوهندیی ههواڵنێریی سهقز رایگهیاند  ،بهندكراوێكی سهقزی به ناوی «ئهنوهر
غهفوری» تهمهن  ٣٢ساڵه که له رۆژی دووشهممهی رابردوهوه له بهندیخانهی ناوهندیی شاری سهقز
زیندانیی بووه  ،به هۆكارێكی نادیار و گوماناوی گیانی له دهستدا.
تا ئاماده كردنی ئهم ههواڵه ،بهرپرسانی بهندیخانهی ناوهندیی سهقز به شێوهیهكی رهسمیی هۆکاری
گیان له دهستدانی ناوبراویان بۆ بنهماڵهکهی روون نهکردوهتهوه.
جێی وهبیرهێنانهوهیه كه پێشتریش له بهندیخانهی ناوهندیی شاری ورمێ «زارا جهعفهری» زیندانی
سیاسیی كورد به هۆیهكی نادیارهوه گیانی ل ه دهستدابوو.
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دهسبهسهر کرانی  10کهس له رێوڕهسمی ساڵرۆژی
کوژرانی برایم لوتفوڵاڵهی دا
ل ه رێوڕهسمی دووههمین ساڵرۆژی کوژرانی خوێندکاری کورد  ،ئیبراهیم لوتفۆڵالهی دا ک ه له سهر
گڵکۆی ناوبراو له شاری سنه بهڕێوه چوو ،النیکهم د ه کهس ل ه بهشدارانی رێورهسمهکه دهسبهسهر کران.
ئهو رێوڕهسمه رۆژی پێنجشهمم ه 24ی بهفرانبار ب ه بۆنهی تێپهڕبوونی دوو ساڵ ب ه سهر کوژرانی
خوێندکاری کورد و ئهندامی یهکیهتیی دێموکراتیکی خوێندکارانی کورد ئیبراهیم لوتفوڵاڵهی و له سهر
بانگهوازی بنهماڵهی شههید لوتفوڵاڵهی و یهکیهتیی دێموکراتیکی خوێندکارانی کورد  ،له سهر گۆڕی
ئهو خوێندکار ه کورده له گۆڕستانی بهههشتی محهممهدی شاری سنه پێک هات و ژمارهیهکی بهرچاو
ل ه چاالکانی مهدهنی و خوێندکاری له شارهکانی کرماشان ،سنه ،مهریوان و ورمێ تێیدا بهشدار بوون.
هێزه ئهمنیهتییهکانی کۆماری ئیسالمی ههر له سهرهتاوه گۆرستانهکهیان خستبوو ه گهمارۆی خۆیانهو ه
و رێورهسمهکهیان ب ه توندی گرتبووه ژێر چاوهدێرییهوه.
له الیهکی دیکهشهو ه چهند کهس ل ه مهئموورانی لیباس شهخسی فیلمیان ل ه رێوڕهسمهک ه و بهشدارانی
ئهو کۆڕیاده ههڵ دهگرتهو ه و هاوکات دهستیان بهسهر مۆبایلی خوشکی شههید ئیبراهیم لوتفوڵاڵهی
ت و ئ�هوهش بهگژداچوونهوهی توندی
داگرتو ه که خهریک بوو له گڵکۆی براکهی وێنهی ههڵ دهگ��ر 
بنهماڵهی لوتفوڵاڵهی به دواوه بوو.
له رێوڕهسمهکهدا بهشداران به خوێندنهوهی سروودی نهتهوایهتیی ئهی رهقیب و چهندین سروود و
شێعری شۆرشگێڕی و بهرهنگاری ،پهیمانی وهفاداریی خۆیان ب ه رێبازی ئازادیی نهتهوهکهیان دووپات
کردهوه.
هێزه ئهمنیهتی و لیباس شهخسییهکان لهو رێوڕهسمهدا النیکهم د ه کهس ل ه چاالکانی مهدهنی و
خوێندکارییان دهسبهسهر کردو ه ک ه بهشێک لهوان بریتین له :موختار زارعی ئهندامی شوورای ناوهندیی
بهرهی یهکگرتووی کورد ،مێهدی دوعاگۆ ،لوقمان ئهحمهدی ،خهلیل شههبازی ،سهیوان ئ��اداک ،دارا
حوسێنی ،دهبیر و ئهندامانی ش��وورای ناوهندیی یهکیهتیی دێموکراتیکی خوێندکارانی ک��ورد ،ئازاد
لوتفپووری ،ئومێد شێخی ،ل ه چاالکانی مهدهنیی شاری سن ه و ژمارهیهکی تر ک ه ناوهکانیان هێشتا روون
نهبوونهتهوه.
شایانی باس ه که ئیبراهیم لوتفوڵاڵهی خوێندکاری بهشی مافناسی له زانستگای پهیامی نووری سن ه بوو ک ه
رۆژی 15ی بهفرانباری  1386له الیهن ئیدارهی ئیتالعاتی سنه دهسبهسهر کرا و دوای د ه رۆژ زیندانی،
ل ه ژێر ئهشکهنج ه گیانی له دهست دا.

سمینارێکی گشتی له الیهن یهکێتی ژنانی دێموکراتی کوردستان ل ه
فینلهند بهڕێوه چوو
کاتژمیر یهک و نیوی دوا نیوهرۆی رۆژی ١٦ی ژانویهی ٢٠١٠له شاری
تورکوی واڵتی فێنالند سمینارێک ل ه الیهن کۆمیتهی یهکێتی ژنانی دێموکراتی
کوردستانهوه بۆ بهڕێزان گواڵڵ ه شهرهفکهندی و سارا محهممهدی و شوعل ه
قادری پێکهات.
سمینارهکه ب ه سرودی نهتهوایهتی ئهی رهقیب و خولهکیک بي دهنگی بۆ
رێزگرتن ل ه یاد و خهباتی شههيدانی رێگای ئازادی و یهکسانی دهستی پێکرد.
سهرهتا له الیهن بهڕێز زولهیخا مهمهندی بهخێر هاتنی بهشداربوان کرا  ،ب ه
دوای ئهودا بۆ ڕێزگرتن ل ه خهبات و تیکۆشانی هاوری تاز ه کۆچکردومان
کاک تهها عهتیقی له الیهن کاک رهزا رهشیدزاده ،هاوکار و هاوڕێی کاک
تهها له رادیۆ دهنگی کوردستان باسێکی کورت پێشکهش کرا .له درێژهی
بهرنامهکهدا بهڕێز شههێن زادئهحمهد بهرپرسی کۆمیتهی یهکیهتی ژنانی دێموکراتی کوردستان له واڵتی فینالند
کۆڕگێڕانی سمینار ،بهڕێزان گوالله شهرهفکهندی بهرپرسی کۆمیتهی دهرهوهی واڵتی يهکیهتیی ژنانی دێموکراتی
کوردستان ،سارا مهحهممهدی مافناس و چاالکی بواری مافهکانی ژنان و شوعل ه قادری بهرپرسی کۆمیتهی سوئێدی
یهکیهتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان ب ه ئامادهبوان ناساند .ئینجا کێژۆلهی جوان و خنجێالن ه شنۆ ئهحمهدی ب ه
دهنگ ه خۆشهکهی چهند گۆرانیهکی پيشکهش کرد ک ه لهگهڵ پێشوازی گهرمی بهشداربووان بهرهورو بوو .پاشان
کورتهفیلمیکی  ١٥خولهکی ل ه سهر ماف و پيگهی ژنان له جێهاندا نێشان درا و به دوای ئهوهدا سارا مهحهممهدی
باسیکی تێرو تهسهلی له سهر ماف و پیگهی ژنان ل ه قانونی ئهساسی ئیراندا ئاراست ه کرد  .ناوبراو ل ه بهشیک ل ه
قسهکانی دا وتی :قانونی ئهساسی ئيران ل ه سهر جهوههر و بنهمای ئیسالمی دانراو ه و نابهرامبهری و نا يهکسانی
زۆری دژ ب ه ژنان تيدایه و ئهو مافانهی ک ه ل ه کۆنواسيۆنه نێونهتهوهییهکاندا بۆ ژنان ئیمزا کراو ه له قانونی ئهساسیی
ئیراندا نهک بۆ ژنان بهرچاو ناکهون بهڵکوو ل ه زۆر شویندا ژنان قوربانی بونیادگهرایی ئیسالمی بوون  .ل ه کۆتایی
باسهکهیدا ئاماژهی بهوهدا که ئیمه ئيستا ل ه دهرهوهي وهاڵت بواری ئهوهمان ههی ه ک ه ههر نابهرابهریهک و نا
عهدالهتیهکی ياسایی له سهر ژنان ل ه قاو بدهین.
به دوای باسهکهی خاتو سارادا کورت ه فیلمیکی دیک ه سهبارهت به بهشيک ل ه نارهزایهتیهکانی  ٧مانگی رابردو
ب ه دژی دهسهاڵتدارانی کۆدیتاچی له ئیران دا نێشان درا و پاش پشوویهکی کورت ،کۆڕهکه به دهنگ ه بهسۆزو
خۆشهکهی شنۆخان درێژهی ب ه کار دا.
لهم بهشهدا خاتو گوالله شهرهفکهندی باسهکهی خۆی پێشکهش کرد و تێیدا باسی ل ه جوواڵنهوهی ژنانی ئيران
و رۆڵ و نهقشی ئهوان ل ه خۆپێشاندانهکانی دوای کودهتای ههڵبژاردن کرد .له بهشێکی دیکهی وتهکانی دا رێزدار
شهرهفکهندی باسی له وهزعیهتی فهرههنگی و کۆمهاڵيهتی وحوقووقی ژنان ل ه ئێران و زاڵبوونی دیسکۆرسی
پیاوساالران ه کرد و ئاماژهی به کردهوهکانی  ٣١ساڵهی دهسهاڵت له ئیراندا کرد .ههروهها ل ه درێژهی باسهکهیدا
ئاماژهی بهو ه کرد کهههموو ئهو نرخانهی ژنان وهک لیدان ،زيندان ،کوشتن ،تهنانهت تهجاوزکردن پییان ،ک ه
له پيناو وهدهست هینانی مافی یهکسانیدا دهیدهن نهتهنيا سهرشۆری نی ه بهڵکوو جیگای شانازیشه .بهرپرسی
کۆمیتهی دهرهوهی واڵتی یهکیهتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان ل ه کۆتایی باسهکهيدا هات ه سهر پيگهی ژنان
ل ه جوواڵنهوهی سهوزدا و رايگهیاند ک ه پیگهو مافي ژنان لهو جوواڵنهوهيهدا به هێند نهگیراوه و ل ه ١٧ههمین
راگهیاندراوی مووسهویدا باسیکی ئهو تۆ له سهر ماف و پیگهی ژنان له ئيراندا لهو راگهیندراوهدا نهگونجێندراوه.
دوابهدوای باسهکانی کۆڕگێڕان ،نۆبه گهیشت ه پرسیار و تێبینی بهشداربوان که ل ه الیهن بهرێزان شهرهفکهندی و
موحهممهدییهوه وهاڵم درانهوه.
دوا برگهی بهرنامهک ه تهرخان کرابوو بۆ کۆنفرانسی ژنان له فینالند ک ه لهو بهشهدا خاتو شۆعل ه قادری بۆ
بهشداربوان دواو ناوبراو ل ه باسهکهیدا تیشکی خسته سهرخهبات و تێکۆشانی یهکسانیخوازی و بروا بهخۆبوون
له نێو ژناندا و ههوڵدان بۆ بهشداری زیاتری ژنان ل ه دهستهاڵت دا .لهو پیوهندیهدا ئاواتی خواست ل ه کۆنگرهی
داهاتوی حیزبی دیموکراتی کوردستان دا ریژهیهکی بهرچاو و زياتر له ژنان ل ه رێبهریی و بهرێوهبهریی ئهو حێزبهدا
جێگای خۆیان بکهنهوه .به دوای باسهکهی خاتوو شوعلهدا بهڕێ ز شههین زادئهحمهد بهرپرسی یهکیهتیی ژنانی
دیموکرات ل ه فینالند راپۆرتیکی له کار و چاالکیهکانی رێکخراوهک ه ل ه نێوان دوو کۆنفرانس دا پیشکهش کرد ک ه ب ه
دوای سهرنج و تێبینی ئهندامان ،ل ه الیهن بهشداربوواني کۆنفرانسهو ه ب ه تێکرای دهنگ پهسهند کرا .ل ه کۆتايی
کاری کۆنفرانسدا نۆب ه گهیشت ه ههڵبژاردنی دهستهی بهریوهبهریی نوێ بۆ يهکيهتیی ژنانی دیموکرات له فینالند ک ه
لهو بهشهدا ریژهیکی بهر چاو ل ه ژنان ئامادهگی خۆیان بۆ کار کردن ل ه دهستهی بهريوهبهریدا راگهیاند ک ه بوو ب ه
جیگای خۆشحالی و رهزامهندی بهشداربووان و بهریوهبهرانی کۆنفهرانس.

سیاسی
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      درێژهی

بهیاننامه

بهڕێز بێ شهستو چوارهمین ساڵوهگهڕی
دامهزرانی كۆماری كوردستان

خهڵکی خهباتگێڕی کوردستان!
ئازادیخوازانی سهرانسهری
ئێران!
ئهمساڵ له ههلومهجێکدا
ی�����ادی دام�����هزران�����ی ک���ۆم���اری
ک���وردس���ت���ان دهک���هی���ن���هوه ک ه
بهخۆشییهوه ئ��اس��ۆی خهباتی
ی خهڵکی ئێران
ڕزگاریخوازانه 
لهههموو قۆناغهکانی ڕاب��ردوو
ڕوون��ت��ر دی����اره .ب��زووت��ن �هوهی
سهرانسهری ب�هدژی دهسهاڵتی
دی���ک���ت���ات���ۆرو ک��ۆن��هپ��هرس��ت��ی
کۆماری ئیسالمی ،که لهمێژساڵ ه
دهس��س��ت��ی پ����ێک����ردوه ،ل �هپ��اش
کۆدیتای ش��ووم��ی خامهنهیی-
ئ����هح����م����هدین����ی����ژاد ب�������هدوای
ه���هڵ���ب���ژاردن���ی س���هرک���ۆم���اری���دا
پێی ن��اوهت� ه قۆناغێکی ت���ازهوه.
ڕاپ��هڕی��ن��ێ��ک ک���ه ل���هس���هرهت���ادا
بهدروشمی "دهنگهکانمان کوان؟"
دهس��ت��ی پ���ێک���رد ،ه �هت��ا ه��ات��و ه
قووڵترو بهربهرینتر ب��ۆت�هوهو
گهیشتۆت ه جێگایهک که دروشمو
داخ����وازی هێز ه پێشڕهوهکانی
ک������ۆم������هڵ،خ������وێ������ن������دک������اران،
ڕوون��اک��ب��ی��ران ،الوانو ژن���انو
بهگشتی تێکڕای ئ��ازادی��خ��وازان
نیشان ه ل �هب �هرزت��ری��ن پلهکانی
دهس���هاڵت���ی ک��ۆم��اری ئیسالمی
دهگرن .ههموو نیشانهکان پێمان
دهڵێن ک ه بزووتنهوهی ئهمجارهی
خهڵکی ئێران ئهگهریش تووشی
ه��ێ��ن��دێ پ��اش��هک��ش��هی ک��ات��یو
تاکتیکی ب���ێ ،گ���هڕان���هوهی بۆ
نیهو تا وهدیهێنانی داخوازهکانی
ک��ه دی����اره ک���ۆم���اری ئیسالمی
وهاڵمێکی ب��ۆی��ان نیه ،درێ��ژهی
دهبێ.
ڕێژیمی ئاخوندهکان ل ه
ه����هردوو م �هی��دان��ی نێوخۆییو
نێونهتهوهییدا دهگهڵ بێزراویو
ت��هری��کم��ان��هوهی��هک��ی ب �ێوێ��ن � ه
ب������هرهوڕوو ب����ووهو ب �هڕاس��ت��ی
ڕێ��گ��ای م��ان��ۆڕو خ��ۆدزی��ن �هوهی
ل��ێ ب �هس��ت��راوه .ئ �هم ڕێژیمه ل ه
دووڕێ��گ��ا زی��ات��ری لهپێش نیه.
ی���ان تهسلیمی وی��س��ت��ی خهڵک
دهب���ێو م��ل ب��ۆ داخ��وازهک��ان��ی��ان
ڕادهک��ێ��ش��ێ ،ک �ه زۆر ب���هدوور
دهزانرێ،یان دهبێ مهیدان چۆڵ

ی
ئێران واڵت 
جۆراوجۆریی ه
ئایینیو مهزههبیو
نهتهوهییهكانه.
سیستمێمك ل ه
ی ئێراندا
دوارۆژ 
شانسی مانهوهو
ی
سهركهوتن 
ێ كه ههموو
دهب 
ی
جۆراوجۆرییهكان 
ڵ ببینێ
کۆمه 
و ماف ه ڕهواكانیان
بهڕهسمی بناسێو
دابینیان بكا

بکاو دهسهاڵت بۆ حکوومهتێکی
ه�هڵ��ق��واڵو ل �ه ئ��ی��رادهی خهڵکو
داخ�����وازه دێ��م��وک��ڕات��ی��ی�هک��ان��ی��ان
بهجێ بێڵێ.
ب����ه پ���ێ���چ���هوان���هی ه���هم���وو
ه �هوڵ � ه ن�هزانخ�هڵ�هت��ی��ن�هك��ان��ی��ان
ی ئێران
دهس �هاڵت��داران �ی ئ�هم��ڕۆ 
ی
ن��ات��وان��ن جارێكی دیكه خهڵك 
وش��ی��ارو وهخ���هب���هر ه��ات��وو ب ه
ی
ف��ری��وب��هرنو ل �ه داخ��وازهك��ان�� 
خ��ۆی��ان پ��اش��گ �هزی��ان ب��ك�هن�هوه.
ی رێژیمیش
پشتیوانه دهرهكییهكان 
ی
ك��� ه زی����ات����ر ،ه��ێ��ن��دێ رێ��ژی��م � 
ی
ك��ۆن��هپ��هرس��تو دواك���هوت���وو 
ی ئیسالمین
له چهشنی ك��ۆم��ار 
ل � ه ت��وان��ای��ان��دا ن��ی�ه ل���هوه زی��ات��ر
ی
ی خهڵك 
ب�هپ��ێ��چ�هوان�هی ویست 
ن ڕێژیمی زوڵ �مو زۆرو نا
ئێرا 
ێ
حهقیو جیاوازیدانان لهسهر پ 
ی
ڕاب��گ��رن .ه��هروهك ل ه دروشم 
خۆپێشاندهرانو ل �هوهش زیاتر
ل��ه ك�����ردهوهی ئ���هوان���دا نیشان
دراوه س����هرك����وتو ك�����ردهو ه
دزێوو بێزههستێنهكانیش ناتوانن
ی چاوترسێن
كاریگهربنو خهڵك 
ێ خۆمان بۆ
بكهن .كهوایه دهب � 
ی
ڕۆژێك ئاماده بكهین ك ه شهڕ 
ئهو سیستمه دژیگهلییهلهسهر
ی ئێران الدهچێ.
خهڵك 
ی ئازادی!
ی ڕێگا 
خهباتگێڕان 
ل �هب��ی��رم��ان �ه ن��ی��زی��ك ب��� ه 31
ی
س����اڵ پ��ێ��ش ئ��ێ��س��ت��ا ڕاپ��هڕی��ن�� 
ی
ی ئێران ڕێژیمێك 
ی گهالن 
بهشكۆ 
ی ب ه
ی  2500ساڵه 
سهقامگرتوو 
چ��ۆك��دا هێناو سێبهری خ��وا ل ه
ی ن �هك ه �هر ل ه ئێران
س���هرزهو 
ی ح��هوان��هی ن �هم��ا ،بهڵك ه
جێگا 
ی
ب ه جۆرێك كهوته بهر شهپۆل 
ی خ �هڵ��ك ك � ه پشتیوان ه
ب��ێ��زاری � 
ێ
ب��ێ��گ��ان �هك��ان��ی��ش��ی پ��ش��ت��ی��ان ت 
ی
ك��رد .ب�هو ج��ۆر ه شا ك ه م��اوه 
ی سهرهنێز ه
دهیان ساڵ ب ه زۆر 
ی
ی بهسهر گیانو ماڵ 
حكوومهت 
ئێرانییهكانهوه ك��ردب��وو ،ناچار
ب����وو م���هی���دان ب���ه ج���ێ ب��ێ��ڵ��ێو
ی
وهدوای چارهنووسی نادیار 
خۆی بكهوێ.
ی
دیمهنی ئێستای شهقامهكان 
ی ئێران
ت��ارانو شاره گهورهكان 
ی
ی ڕاپ �هڕی��ن � 
دهق�����اودهق دی��م �هن � 
ی
ب �هش��ك��ۆی گ �هالن �ی ئ��ێ��ران دژ 
ڕێ��ژی��م �ی پ��اش��ای�هت��ی��م��ان وهب��ی��ر
ی
دێ��ن��ێ��ت��هوه .ئ���هگ���هر ڕاپ��هڕی��ن�� 
ی 57ـ  56له ڕێبهنداندا
ساڵهكان 
سهری ههڵداو ساڵێك دواتریش
ه���هر ل���ه ڕێ���ب���هن���دان���دا گهیشت ه
ی
ی سهركهوتن ،ڕاپهڕین 
لووتكه 
ئ����هم ج�����ارهش ل���ه ڕێ��ب��هن��دان��دا
ی پێوه دیاره.
ی تازه 
گوڕوتینێك 
ئهوه كه ڕێژیم له ڕێبهنداندا ب ه
چ��ۆك��دا دێ ی���ان چ �هن��د م��ان�گو
ت���هن���ان���هت چ���هن���د س���اڵ���ی دی��ك��ه
لهمهیدان دهچێته دهر ،زۆر گرنگ
نیه .مهسهلهی بنهڕهتی ئهوهی ه
ی  1357مان لهبهر
كه ئهزموون 
ی
چاو بێو نههێڵین مێژوو خۆ 
دووپ��ات �ه ب��ك��ات �هوه .زۆرم���ان ل ه
ی
بیرمانه ك ه چۆن دهسكهوتهكان 
ی  1357ب ه تااڵن
ڕاپهڕینی ساڵ 
ی ئێران
چ���وونو ئ��ازادی��خ��وازان � 
ب���ه ه���هم���وو ن���هت���هوهو ئ��ای��ی�نو
مهزههبو چینو توێژهكانیانهو ه
ێ كاڵو مایهوه.
سهریان ب 
ئێستا ئیدی بۆههمووان ڕوون ه
ک ه هۆی سهرهکیی ئهو ناکامیی ه
گ��هورهی��هی ڕاپ �هڕی��ن��ی 1357ی
ت�����ووش ه�����ات ،ئ�����هو ه ب����وو ک ه

ههروهک ئهودهم دهگوترا" ههموو
كهس دهی زانی چیی ناوێ" بهاڵم
نهیان دهزانی "چییان دهوێ" .بۆ
ی
ئ���هوهی جارێكی دیكه تووش 
ئ��هو ئ �هزم��وون � ه ت��اڵ � ه نهبینهو ه
ێ
پێویست ه ئێستاو چهندی بكر 
زووتر ل ه فكری چارهسهردا بین.
ی ئهم ڕێژیمهو
ئهگهرنا ،رووخان 
ی دی��ک�هی وهك
هاتنی ڕێژیمێك 
ی
ی دهت��وان �ێ رۆژڕهشییهك 
خ��ۆ 
ی بێنێ.
گهورهترمان بۆ ب ه دیار 
ب��ۆ خ��ۆ پ��اراس��ت��ن ل�� ه دووپ��ات�� ه
ی م���ێ���ژوو پێویست ه
ب����وون����هوه 
ی الدان����ی ئ �هم
چ��هن��ده ل�� ه ف��ك��ر 
ڕێژیمه داین ،ئهوندهو زیاتریش
ی
ی داڕش��ت��ن �ی نهخشه 
ل �ه غ �هم � 
ی ئایندهدا بین.
ئایندهو سیستم 
ی ئ �هم��ج��ارهش
ب���زووت���ن���هوه 
ی
دهگ���هڵ ه �هم��وو شانازییهكان 
ی
به داخ �هو ه ئهو ك همو كوڕییه 
ی
پێوه دی��ار ه كه نه بهرنامهیهك 
ی ه��هی��هو ن ه
ڕوونو ن���اس���راو 
ی
ڕێبهرایهتییهك كه به ن �هزهر 
ی الی �هن � ه
ن���وێ���ن���هران���ی زۆرب������ه 
ی
ی نێو بزووتنهوه 
سهرهكییهكان 
ی ئ��ێ��رانو پێكهات ه
ئ��ازادی��خ��وازی� 
جۆراوجۆرهكانی كۆمهڵی ئێران
ێ ه�هم��وو
دی����اری ك���راب���ێ .دهب��� 
ی
الی�����هک ب���زان���ن ك���ه دهوران������ 
ی
تهواوهتخوازیو حاشا ل ه بوون 
ج��ۆراوج��ۆری��ی �هك��ان��ی ک��ۆم�هڵ��ی
ی
ی هاتوه .ئێران واڵت 
ئێران كۆتای 
جۆراوجۆرییه ئایینیو مهزههبیو
ن �هت �هوهی��ی �هك��ان �ه .سیستمێمك
ی
ی ئ��ێ��ران��دا شانس 
ل � ه دوارۆژ 
ێ
م���ان���هوهو س �هرك �هوت��ن �ی دهب�� 
ی
ك ه ههموو جۆراوجۆرییهكان 
ڵ ببینێو ماف ه ڕهواكانیان
کۆمه 
ب �هڕهس��م��ی ب��ن��اس��ێو داب��ی��ن��ی��ان
ب��ك��ا .ب��ۆ گهیشتن ب �هو ئامانج ه
حاشاكردنو چاونووقاندن لهحاند
ڕاستییهکان نهکههركارساز نیه،
ب�هل��ك��وو زیانبهخشیشهو ه�هر
ێ دهركی ئهوڕاستیی ه
نیزامێك ب 
دابمهزرێ،ههر دهگهڵ دامهزرانی،
ی
ی ب��ن��اخ �هی ه �هڵ��وهش��ان � 
ب����هرد 
ێ
خۆشی دادهن���ێ .ك �هوای �ه ،دهب� 
ی ئۆپۆزیسیۆن
ههموو الیهنهكان 
ل � ه نێو خ��ۆو دهرهوهی واڵت،
ی ی �هك��ت��ر دا ب��گ �هڕێ��ن،
ب�� ه دوا 
داخ����وازهك����انو ب��ۆ چ��وون �هك��ان
پ��ێ��ك �هوه ب���اس ب��ك��هنو پ��ێ��ك�هو ه
ی هاوبهش ك ه
بگهنه پالتفۆڕمێك 
ی
ی ههمووان ل ه دواڕۆژ 
مافهكان 
ئ��ێ��ران��دا م��س��ۆگ �هر ب��ك��ا .ئ�هگ�هر
ێ ئ��ێ��ران ی�هك��پ��ارچ��هو
دهم���ان���هو 
ب��هخ��ت��هو هرو پ��ێ��ش��ك�هوت��وو ب�ێ،
ی
ێ ه�����هوڵ ب���دهی���ن واڵت��� 
دهب����� 
ههمووان ب ه مافی بهرامبهرهو ه
بێ ،به ئهقڵی بهکۆمهڵی ههمووان
بهڕێو ه بچێو به هێزی هاوبهشی
ههمووان بپارێزرێ.
ئ�����هوهن�����دهی دهگ���هڕێ���ت���هو ه
س��هر ه��ێ��زه سیاسییهكانی نێو
ی
ی كوردی رۆژههاڵت 
بزووتنهوه 
ک
كوردستانیش دهبێ ههمووالیه 
ی وان ق��ورس��ت��ر
ب���زان���ن ئ���هرك��� 
ل�� ه ئ��هرک��ی ه���هم���ووان���ه .ئ���هوان
ه��هر ئ��هوهن��دهی��ان ل �هس �هر نیی ه
ی ب���اسو دانیشتن
ك��ه ئ���ام���اده 
ی نێو
ی دی��ك �ه 
دهگ���هڵ ه��ێ��زهك��ان� 
بزووتنهوهی سهرانسهریی ئێران
ی ئ�هوان
ی ل ه پێشتر 
ب��ن .ئهرك 
ێ
ی ب
دانیشتن و باسو وتووێژ 
ێ پسانهوهو
م��ان��دوو ب���وونو ب� 
بێ ه���هاڵواردن دهگ��هڵ یهكتره،
ی خۆیان لهسهر
بۆ ئهوهی قسه 
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هێز ه كوردییهكان
ی
ێ بهشدار 
ب 
ی
ل ه بزووتنهوه 
سهرانسهریدا
ی
ناتوانن چاوهڕوان 
دهسكهوتێك ل ه
ئاڵوگۆڕهكانی
ی ئێران بنو
داهاتوو 
ێ یهكگرتنیش
ب ه ب 
ی
ههم نهخشێك 
ی
كهمو ههم سهنگێك 
كهمو
ل ه ئاكامدا
ی
ههم دهسكهوتێك 
كهمیشیان بۆ
گهلهكهیان پێ
دابین دهکرێ
ی كوردستان
داخوازهكانی خهڵك 
بكهنه یهكو به یهك دهنگو یهك
ی بچن ه
وت��ارو ی �هك نۆێنهرایهت 
ی
نێو كۆڕی هێزه سیاسییهكان 
ی ئێران .هێز ه كوردییهكان
دیكه 
ی
ی ل�ه ب��زووت��ن�هوه 
ب�ێ ب �هش��دار 
ی
سهرانسهریدا ناتوانن چاوهڕوان 
ی
دهسكهوتێك ل ه ئاڵوگۆڕهكان 
ێ
ی ئ��ێ��ران ب���نو ب � ه ب 
داه���ات���وو 
ی كهمو
یهكگرتنیش ههم نهخشێك 
ی كهمو ل ه ئاكامدا
ههم سهنگێك 
ی كهمیشیان بۆ
ههم دهسكهوتێك 
گهلهكهیان پێ دابین دهکرێ.
ی ئ �هگ �هر ه �هوڵ��دان
ب � ه ك��ورت � 
ی
ی رێ����ژی����م ئ���هرك��� 
ب���ۆگ���ۆڕی���ن��� 
ی س��اغ
سبهینێمان ب���ێ ،ه��هوڵ�� 
ی
ب����وون����هو ه ل���هس���هر سیستم 
دواڕۆژ ئهركی ئهمڕۆمانهو ئهو
ی
ێ بهشداری 
ساغ بوونهوهیهش ب 
ه �هم��وو الی �هن � ه س�هرهك��ی��ی�هك��ان
ن���هدهك���رێو ن�� ه ئ��هگ��هر ب��ك��رێ،
بههرهدارو پایهدار دهبێ.
ی
ب���هو ئ���اوات��� ه ك��ه ب��ه ه �هوڵ � 
ه����هم����ووان ک���ارێ���ک ب��ک��رێ ک ه
ی
ن � ه ئ��اك��ام �ی ئ �هزم��وون �ی دوو 
ێ
ی  1324م��ان ل�ێ نو 
رێبهندان 
ی
ی  22
ب��ێ��ت �هوهو ن�� ه ئ��هزم��وون�� 
ی  1357مان لێ دووپات
رێبهندان 
ب��ێ��ت��هوه .ك���هوای���ه ،پ��ێ��ك �هو ه بۆ
بهرنام ه رێ��ژیو نهخش ه دان��ان
ی بهرینتر
ب��ۆ ب��زووت��ن �هوهی �هك � 
ك� ه ه�هم��وو پێكهاتهكانی ئێران
ل �ه سهرخستنیدا ب �هش��دار بنو
ه �هم��ووش��ی��ان ل��ه دهس���ک���هوتو
بهرههمهكانی بهرخوردار .
ی
ی دام���هزران��� 
س�ڵ�او ل �ه ی���اد 
ی ك�����وردس�����ت�����انو
ك�������ۆم�������ار 
ی
دام �هزرێ��ن �هران��یو ل� ه س��هروو 
ی
ه��هم��ووی��ان��هو ه پ��ێ��ش �هوا ق��از 
محهممهد.
ی
س�ڵاو له حیزبی دێموكرات 
ی
كوردستان ،حیزبی پێكهێنهر 
ی كوردستان.
كۆمار 
ساڵو لهخۆڕاگریی قارهمانانی
م���هی���دان���ی م����اف����خ����وازیو نێو
بهندیخانهکانی کۆماری ئیسالمی.
ن���هم���ری ب���ۆ گ��ی��ان��ی ه �هم��وو
شههیدانی ڕێگای ڕزگاری.
ی
ی ب��ۆ خهباتگێڕان 
ی �هك��ڕی��ز 
ی ئ���ازادیو دێموكڕاسیو
ڕێگا 
یهكسانی.
ی
ی سیاسی حیزب 
دهفتهر 
ی كوردستان
دێموكڕات 

بێ دەنگییەكی سیستماتیك لە بەرانبەر
سەركوتی خەڵكی كوردستان
سمایل شهرهفی
چوار رێكخراوو ئەنجومەنی دیفاع لە مافی مرۆڤی كوردستان*
داوا لە ناوەندە نێونەتەوەییەكانی دیفاع لە مافی مرۆڤ ،راگەیەنە
فارسییەكان و هەروەها حیزب و الیەنە سیاسییەكانی رۆژهەاڵتی
كوردستان دەكەن كە لە بەرانبەر سەركوتكردنی خەڵكی كوردستان
لە الی��ەن رێژیمی كۆماری ئیسالمییەوە هەڵوێستی جیدی بگرن.
ئ��ەم رێ��ك��خ��راوان��ە ل��ە ب��ەی��ان��ن��ام��ەی��ەك دا وێ���رای ئ���ام���اژەدان بە
س��ەرك��وت ،گرتن و داسەپاندنی س��زای ق��ورس بە س��ەر چاالكانی
سیاسی و م��ەدەن��ی��ی ك���وردو ه��ەروەه��ا ئێعدامی ت��ێ��ك��ۆش��ەران و
ب��ە گشتی ب���ارودۆخ���ی م��اف��ی م���رۆڤ ل��ە ك��وردس��ت��ان ،ب��ە توندی
رەخنە لە ك��ۆڕو ناوەندەكانی موددەعیی مافی م��رۆڤ لە ئێران
دەگ��رن كە لە بەرانبەر سەركوتی خەڵكی كوردستان دا بێدەنگن.
مافی م��رۆڤ لە رۆژه��ەاڵت��ی كوردستان لە م��اوەی سێ دەیەی
راب����ردوودا ل��ە چ��او شوێن و ناوچەكانی دی��ك��ەی ئ��ێ��ران هەمیشە
زیاتر رووبەرووی پێشێلكاری بۆتەوە .بەاڵم بە پێچەوانەی ئەوەی
چ���اوەڕوان ك��راوەو دەك��رێ ،هەمیشە لە الی��ەن ناوەندەكانی مافی
م��رۆڤ و راگ��ەی��ەن��ە گشتییەكانەوە كەمترین سەرنجی دراوەت���ێ
و تائێستاشی لە گەڵدابێ زۆر جار لە بەرانبەر سەركوتی خەڵكی
كوردستان دا بێدەنگییەكی سیستماتیك رەچ��او ك��راوەو دەك��رێ.
ئەگەر چاوێك بە بارودۆخی مافی مرۆڤی كورد لە ماوەی چەند
مانگی راب��ردوودا بخشێنین ،س��ەرەڕای سەركوتی لە رادەب��ەدەری
خەڵكی مافخوازی كوردستان و گرتنی بە دەیان كەس لە چاالكانی
سیاسی و مەدەنی و بەرێوەچوونی حوكمی دوو كەس لەزیندانیانی
بە مەرگ مەحكوومكراو ،بێدەنگی و بێ هەڵوێستییەكی بەرچاو لە
الی��ەن ك��ۆڕو ناوەندەكانی موددەعیی بەرگری لە مافی م��رۆڤ و
راگەیەنەكانەوە هەست پێ دەكرێ .بەتایبەت ئەوەی ئەم چوار رێكخراوو
ئەنجومەنە لە پێوەندی لەگەڵ بێ هەڵوێستی لە بەرانبەر سەركوتی
خەڵكی كوردستان دا ئاماژەی پێ دەكەن كۆڕو ناوەندەكانی دیفاع
لە ماڤی مرۆڤی نەتەوەی بااڵدەست و راگەیەنە فارسی زمانەكانن.
هەر ئێستا نزیك بە  20كەس لە زیندانیانی سیاسی و مەدەنیی كورد
لە الیەن دادگاو ناوەندە ئەمنییەتییەكانی رێژیمی كۆماری ئیسالمیی
ئێرانەوە حوكمی ئێعدامیان بە سەردا سەپاوەو هەر لە ماوەی یەك
حەوتووی راب���ردوودا جیا لە ئێعدامی دوو كەس لە تێكۆشەرانی
كورد بە ناوەكانی فەسیح یاسەمەنی و شیرین عەلەم هوویی ،لە
شارەكانی خۆی و ماكۆ بە دەی��ان كەس لە چاالكانی مەدەنی لە
شارەكانی سەقزو سنە رەوانەی گرتووخانە كراون كە تا ئێستاش
چارەنووسیان ناروونە .بەاڵم جیا لە چەند كەمپەینێكی لۆكاڵی و چەند
دەزگایەكی راگەیاندنی بەرتەسكی ك��وردی ،هێچ كۆڕو ناوەندێكی
جیهانیی پشتیوانی ل ه مافی مرۆڤ و هێچ راگەیەنێكی فارسی زمان،
سووكە ئاوڕێكیان لەم هەمووە سەركوت و پێشێلكارییە نەداوەتەوە.
ه����ەروەك ل��ە هەڵوێستی ئ���ەم چ���وار رێ��ك��خ��راوو ئەنجومەنە
ك��وردی��ی��ەدا ه��ات��وە :ب��ێ دەن��گ��ی و ب��ێ هەڵوێستیی ئ��ەم ن��اوەن��دو
ك��ۆڕو راگەیەنانە ،نەتەنیا ژێ��ر پێ خستنی ئ��وس��وول و ئەخالقی
پیشەیی و مرۆڤدۆستانەی خۆیانە ،بەڵكوو ناراستەوخۆ هاندان و
دەس��ت ئاوەڵەهێشتنەوەی سیستمی سەركوتی رێژیمی كۆماری
ئیسالمیی ئێرانە بۆ هەرچی زیاتر سەركوتی خەڵكی كوردستان.
رەخنەیەكی دیكە كە هەر لەم پێوەندییەدا زۆر جار لە الیەن كۆڕو
ناوەندەكانی دیفاع لە مافی مرۆڤی كوردستان و الیەنەسیاسییەكانی
رۆژهەاڵتی كوردستانەوە دێتە گۆڕێ ،روو لە ئازادیخوازانی ئێرانی
و رۆشنبیرانی ف��ارس دەك���ا .ل��ە گ��ەڵ ئ��ەوەك��ە خەڵكی مافخوازی
ك��وردس��ت��ان و رۆڵ���ە تێكۆشەرەكانی ب��ۆ خ��ەب��ات دژ ب��ە دوژم��ن��ی
هاوبەشی هەموو ئازادیخوازانی ئێران (كۆماری ئیسالمی ئێران)
هەمیشە ل��ە ری��زەك��ان��ی پ��ێ��ش��ەوەدا ب��وون و زۆرت��ری��ن قوربانییان
داوە ،بەاڵم وەك شایانی نەتەوەیەكی ئازادیخوازی وەك نەتەوەی
ك���وردو رۆڵەكانییەتی ،ك��ەم وا ه��ەب��ووە ل��ە الی��ەن ئ��ازادی��خ��وازان��ی
ئێرانی و ك��ۆڕو ن��اوەن��دەی دیفاع لە مافی م��رۆڤ و راگەیەنەكانی
فارسی زمانەوە گرینگیی خۆی پێ بدرێت و لە بەرانبەر سەركوت،
زی��ن��دان��ی ك���ردن و ئێعدامی تێکۆشەرانی دا هەڵوێست گیرابێ.
درێ��ژەدان بە بێ هەڵوێستی و بێ دەنگی لە بەرانبەر سەركوتی
خەڵكی ك��وردس��ت��ان و گ��رت��ن و ئێعدامی رۆڵ��ەك��ان��ی دا ل��ە زۆر
رووەوە دەت��وان��ێ ش��وێ��ن��ەواری گەلێك مەنفی ل��ێ ب��ك��ەوێ��ت��ەوە:
هەروەك تا ئێستا سەلمێنراوە لە قۆناغی یەكەم دا دەتوانێ دەستی
سیستمی سەركوتی رێژیمی كۆماری ئیسالمی لە سەركوتی خەڵكی
كوردستان دا بە ئاوەاڵیی بهێڵێتەوەو لە درێژخایەنیش دا مەیل بۆ دابڕان
لە ئێران لە نێو كۆمەڵگای كوردستان دا زیاتر لە هەمیشە بە هێز بكا.
لێرەدا ئەركی حیزب و الیەنە سیاسییەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان،
رووناكبیرانی كوردو دەزگاكانی راگەیاندنی كوردییە كە ،هاوكات
لە گەڵ جیدی بوون لەسەر گەیاندنی دەنگی مافخوازانەی خەڵكی
كوردستان و بە تایبەت ب��ارودۆخ��ی مافی مرۆڤی كوردستان بە
ك��ۆرو كۆمەڵە نێونەتەوەییەكانی دیفاع لە مافی م��رۆڤ ،لە رێگای
ج��ۆراوج��ۆرەوە الیەنە ئیرانییەكان :ك��ۆڕو ناوەندەكانی پشتیوانی
م��اف��ی م���رۆڤ ،روون��اك��ب��ی��ران و راگ��ەی��ەن��ە ف��ارس��ی زم��ان��ەك��ان تێ
بگەیەنن ك��ە ،ب��ۆ پ��ووچ��ەڵ��ك��ردن��ەوەی سیاسەتی سەركوتكارانەی
رێژیم و پێكهێنانی متمانە واز لە بێ هەڵوێستی و بێ دەنگی بێنن.
*یەكیەتی بنەماڵەی چاالكانی بەندكراو
 ئەنجومەنی ژنانی ئازەرمێهری كوردستان رێكخراوی دژی ژینۆسایدی كورد -كەمپەینی دیفاع لە زیندانیانی سیاسی و مەدەنیی كورد
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رووخ��ان��ەك��ەش��ی دا دی��س��ان
ه��ەل��وم��ەرج��ی ن��ێ��ون��ەت��ەوەی��ی
ه��ۆی��ەك ب����وون ،ب���ەاڵم حاشا
هەڵنەگرە ئەگەر كەموكووڕیی
نێوخۆیی نەبووایە كۆمار زیاتر
دەژیا یان هەر نەدەرووخا.
ك���ۆم���اری ك���وردس���ت���ان چ
ب���ەچ���اك چ ب���ە خ�����راپ و چ
ب��ە ب��ێ�لای��ەن��ی زۆری ل��ەس��ەر
ن��ووس��راوە .دی��ارە ك��ەم كەس
وەك دوك���ت���ور ق��اس��م��ل��ووی
شەهید هەم خاڵە بەهێزەكان و
هەم خاڵە الوازەكانی كۆماری
ك���وردس���ت���ان���ی���ان ه��ێ��ن��اوەت��ە
ب���ەرب���اس .ل��ە ن��ێ��و ئ��ەدەب��ی��ات��ی
س��ی��اس��ی��ی ك����ورد دا گ��ەل��ێ��ك

ل����ە ب�������واری ف��ەره��ەن��گ��ی
دا ك����ۆم����اری ك���وردس���ت���ان
«رێنسانس»ێكی وەڕێ خست.
ژم���ارەی���ەك���ی زۆر ـ ل��ەچ��او
ئاستی ن��زم��ی خ��وێ��ن��دەواری��ی
ئەوكات ـ گۆڤارو رۆژنامە بە
زم��ان��ی ك���وردی چ��اپ و باڵو
ب���وون���ەوە .ی��ەك��ەم ج���ار ب��وو
چاپخانە لە پێتەختی كۆماری
كوردستان ،مەهاباد دادەمەزرا،
شانۆی كوردی ئیجرا دەكراو
زمانی زگماكی لە قوتابخانە
دا دەخ���وێ���ن���دراو رێ��ورەس��م
ب��ە زم��ان��ی ك����وردی دەگ��ی��راو
سروودی كوردی دەگوترا.
ل���ە رووی ئ��اب��ووری��ی��ەو،

چ گ��ەورە چ بچووك خاوەنی
س��ێ دەس��ەاڵت��ی قانووندانان،
ب��ەڕێ��وەب��ردن و دادەوری���ی���ە.
كۆماری كوردستان هەروەك
بە شاهیدیی دۆست و بێگانە،
ئ��ازادی��ی��ەك��ی ن���ەدی���ت���راوی لە
گ��ۆش��ەی��ەك��ی ئ��ێ��ران��دا ب���ەدی
ه��ێ��ن��اب��ووو ك���ەس س��ەب��ارەت
ب��ە ب��ی��روب��اوەڕی ج��ی��اواز لێی
نەدەپرسراو زیندانیی سیاسی
وج��������وودی ن����ەب����وو .ب����ەاڵم
دەسەاڵتی قانووندانان(پاڕڵمان)
ی ن���ەب���وو .ل���ەگ���ەڵ ئ����ەوە دا
پێشەوا قازی محەممەد جێگەی
پەسندی ـ ئەگەر نەڵێین هەموو
كەس ـ زۆرب��ەی ه��ەرە زۆری

نەبوونی رێگاوبان و وەسیلەی
هاتوچۆ ه��ۆی دیكە ب��وون بۆ
ئ��ەم م��ەس��ەل��ەی��ە .جگەلەوەش
نەبوونی ئەحزاب و رێكخراوی
دیكە كە بتوانن رەقەبەرایەتیی
حیزبی دێموكراتی كوردستان
بكەن و كەسایەتییەكی دیكە كە
بتوانێ رقەبەرایەتیی پێشەوا
ق��ازی مخەممەد بكا هۆیەكی
دیكەی بوو .بەاڵم هۆی هەرە
سەرەكی تەمەنی كورتی كۆمار
ب��وو ،ك��ە ب��ەداخ��ەوە تەنیا 11
مانگ بوو ئەگینا هەم پاڕڵمانی
هەڵ دەبژاردو هەم سەركۆمار.
ك�����ۆم�����اری ك����وردس����ت����ان
دەوڵەتێكی سەربەخۆی كورد
ن��ەب��وو .چونكە ه��ەم پێشەوا
ق����ازی م��ح��ەم��م��ەد ل���ە ی��ەك��ەم
ژمارەی رۆژنامەی كوردستان
دا ب��ە روون����ی و ب��ە ئاشكرا
دەڵێ ،ئێمە نامانەوێ لە ئێران
ج��ی��ا ب��ی��ن��ەوەو داوای م��اف��ی
خ��ودم��وخ��ت��اری ل��ە ئ��ێ��ران دا
دەكەین و هەم لە یەكەم مادەی

باسی دەسكەوتەكانی كۆماری
ك���وردس���ت���ان ك�����راوە .ئ��ەگ��ەر
ئ���ام���اژە ب��ە دەس��ك��ەوت��ەك��ان��ی
كۆمار بكەین دەتوانین لە چەند
ب��وار دا ئاماژەیان پێ بكەین:
لە بواری سیاسی دا كۆماری
كوردستان یەكەم حكوومەتی
ك��ۆم��اری��ی ك���ورد ب��ە ش��ێ��وەی
مۆدێرن بووو خاوەنی كابینەی
دەوڵ�������ەت و س���ەرك���ۆم���اری
خ��ۆی ب��وو .بۆ یەكەم ج��ار لە
مێژووی هاوچەرخی ك��ورددا
ل��ە رۆژه���ەاڵت���ی ك��وردس��ت��ان
ك���ورد ب��ەس��ەر چ��ارەن��ووس��ی
خ��ۆی دا زاڵ ب��ووو ئ��ی��رادەی
خ���ۆی ب��ەدەس��ت��ەوە ب���وو .بۆ
ی��ەك��ەم ج���ار ئ���ااڵی ك���ورد لە
سەر بەشێكی ئازادی نیشتمان
هەألدراو بۆ یەكەم جار كورد
بوو بە خاوەنی سوپای خۆی،
«پێشمەرگە»و پێشمەرگایەتی
ل��ە م��ێ��ژووی ك��ورد دا س��ەری
ه��ەڵ��دا ك��ە ت��ا ئێستاش هێزی
ه��ەرە س��ەرەك��ی لە پاراستنی
ب������زووت������ن������ەوەی ك�������وردو
دەس��ك��ەوت��ەك��ان��ی��ەت��ی .ی��ەك��ەم
ه��ەن��گ��اوەك��ان��ی دیپڵۆماسیی
ك��ورد ل��ەگ��ەڵ دن��ی��ای دەرەوە
ب��ۆ ئ���ەوەی م��ەس��ەل��ەی ك��ورد
لە چوارچێوەی ناوچەكەی دا
قەتیس نەبێ ،لەوێوە هەنگاوی
كاریگەری بۆ هاویژرا .ئاسایش
و ئەمنییەتێكی ب��ێ وێ��ن��ە لە
س��ای��ەی ك��ۆم��اری كوردستان
دا ب��اڵ��ی ب��ەس��ەر ن��اوچ��ەك��ە دا
كێشابوو.

ه��ەل��وم��ەرج��ی ژی��ان��ی خەڵكی
ن����اوچ����ەی ژێ�����ر دەس����ەاڵت����ی
ك��ۆم��اری ك��وردس��ت��ان لەچاو
ناوچەكانی دیكە زۆر باشتر
ب����وو .ك���ۆم���اری ك��وردس��ت��ان
دانوستانی بازرگانیی لەگەڵ
یەكیەتیی سۆڤیەت ه��ەب��ووو
لەم بارەیەوە قازانجێكی باشی
دەست دەكەوت.
لە رووی كۆمەاڵیەتییەوە،
ك�������ۆم�������اری ك�����وردس�����ت�����ان
ئ���اڵ���وگ���ۆڕێ���ك���ی ب����اش����ی ل��ە
وەزع������ی ژن�����ان و الوان و
چین و ت��وێ��ژەك��ان��ی كۆمەڵی
ك���وردەواری دا پێك هێناو بە
دامەزراندنی دوو رێكخراوی
ژن��ان و الوان ئ��ەوان��ی هێنایە
ن���ێ���و م���ەی���دان���ی س���ی���اس���ی و
ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی و كەسایەتیی
سیاسی و كۆمەاڵیەتیی بەوان
بەخشی .لە ئاكامی ئەمنییەت و
وەزعی باشی ئابووری دا دزی
و رێگری نەمابوو .هاودڵی و
یەكیەتییەكی نەتەوەیی بێ وێنە
ل��ە ن��ێ��وان چین و توێژەكانی
خەڵكی كوردستان پێك هاتبوو.
ئەمانە هەموویان دەسكەت
و ش��ان��ازی��ی م��ێ��ژووی��ی��ن كە
كۆماری كوردستان تۆماری
ك�������ردوون .ب�����ەاڵم ك���ۆم���اری
ك���وردس���ت���ان ل���ەگ���ەڵ چ��ەن��د
گیروگرفتی قانوونی و سیاسی
ب���ەرەوڕوو بووكە بە كورتی
ئاماژەیان پێ دەكرێ:
ه����ەرح����ك����ووم����ەت����ێ����ك چ
س��ەران��س��ەری و چ هەرێمی،

خ��ەڵ��ك��ی ك���وردس���ت���ان ب���ووو
ئ����ەوان ل��ەق��ەب��ی «پ��ێ��ش��ەوا»و
س���ەرك���ۆم���اری���ان پ���ێ داب����وو،
ب��ەاڵم بە هەڵبژاردن نەببووە
س��ەرك��ۆم��ار .ئ��ەم وەزع���ە بۆ
چەند هۆ دەگەڕێتەوه :راستە
لە ئێران دا لە ئاكامی شۆرشی
مەشرووتە پاڕڵمان هەبووو
رێبەرانی كۆماریش ئەمەیان
دەزان������ی ،ب����ەاڵم ه��ەڵ��ب��ژاردن
ل��ەن��ێ��و ك��ۆم��ەاڵن��ی خ��ەڵ��ك دا
هێشتا دی��اردەی��ەك��ی نامۆو تا
رادەیەك نەناسراو بوو .چونكە
ه��ەڵ��ب��ژاردن ل��ە ئ��ێ��ران دا زۆر
بەسەقەتی بەڕێوە دەچوون و
ئەزموونێكی باشیان نەدابووە
دەس���ت خ��ەڵ��ك .ج��گ��ە ل���ەوەی
ك��ە م��ەرج��ی ه��ەڵ��ب��ژاردن��ێ��ك��ی
ئ��ازادی��ان تێدا ن��ەب��ووە زیاتر
وەك دیاردەكی شار دەچووو
ل��ە ه��ەم��وو جێگەیەكی واڵت
ب��ەڕێ��وە ن��ەدەچ��ووو خەڵكیش
راستەوخۆ نوێنەرانی خۆیان
هەڵ نەدەبژارد .پاشان كۆماری
كوردستان دەرفەت و مەجالی
بەڕێوەبردنی هەڵبژاردنی بۆ
نەرەخسابوو ئەگینا بڕیاری
ل���ەس���ەر دراب�������وو .ك���ۆم���اری
ك��وردس��ت��ان ئ��ەگ��ەر ل��ەالی��ەك
لەگەڵ دەوڵەتی ناوەندی هەم
لەحاڵەتی ش��ەڕو ئامادەباشی
دابوو (لە سەقزو سەردەشت)
ه���ەم ل��ە وت���ووێ���ژ ،ل��ەالی��ەك��ی
دیكە لەگەڵ حكوومەتی میللیی
ئ��ازەرب��ای��ج��ان��ی��ش ل��ە كێشەی
س��ن��ووری و وت��ووێ��ژ داب���وو.

ب��ەرن��ام��ە  8م��اددەی��ی یەكەی
حیزبی دێموكراتی كوردستان
دا ل���ە ك��ات��ی دام����ەزران����ی دا
ب���اس ل��ە «خ��ودم��وخ��ت��اری».
« ل��ە ن��ێ��وخ��ۆی ئ��ێ��ران دا»و
«لە سنووری دەوڵەتی ئێران
دا» دەك��ا .بەاڵم ئەگەر لەگەڵ
دەوڵەتی ئێران لە حاڵی وتووێژ
داب������وو ل���ە ب������ەرەی س��ەق��زو
ت��ارادەی��ەك��ی��ش ل��ە س��ەردەش��ت
لە حاڵی شەڕ دابووو ،خاوەنی
هێزی پێشمەرگە یان سوپای
میللی بوو نەك بە هەماهەنگی
لەگەڵ دەوڵەتی ناوەندی بەڵكوو
ب��ۆ پێشگیری ل��ە مەترسی لە
ب��ەرام��ب��ەر دەوڵ��ەت��ی ن��اوەن��دی
دا .حكوومەتێكی خودموختار
ی���ان ه��ەرێ��م��ێ��ك ل���ە واڵت��ێ��ك��ی
ف��ی��دراڵ پێوەندییە سیاسی و
دیپڵۆماسییەكانی لەگەڵ دنیای
دەرەوە لە رێگەی وەزارەت��ی
دەرەوەی دەوڵەتی ناوەندییەوە
رێك دەخا ،بەاڵم بە هۆی ئەوە
كە نە ئێران واڵتێكی فیدراڵ
بووو نە رێژیمەكەی دێموكرات
ب����وو ،ك���ۆم���اری ك��وردس��ت��ان
بۆخۆی دیپڵۆماسیی خۆی و
بازرگانیی خۆی لەگەل دەرەوە
بەڕێوە دەبرد .ئەم هەلومەرجە
دەوڵەتی ناوەندی سەپاندبووی
ب���ەر ل�����ەوەی ك���ە ش��ێ��وەی��ەك
ب���ێ ل���ە س��ی��اس��ەت��ی ك��ۆم��اری
كوردستان .تەنانەت بەشێكی
گ��رن��گ و ب���ەرچ���او ل��ە هێزی
پێشمەرگەی لە تێكۆشەرانی
ب��اش��ووری ك��وردس��ت��ان وات��ە

كۆماری كوردستان لە نێوان قانوون و ئیرادە دا
مستهفا مهعرووفی
لە نێوان ئەم باسە نە باسێكی
قانوونییەو نە دەروونناسی،
ب��ەڵ��ك��وو باسێكی س��ی��اس��ی و
مێژوویی یە .لەم چەند دێڕەی
دوای��ی دا ب��اس لە وەدیهاتنی
ئیرادەی نەتەوەیەك دەكرێ كە
هەرچەند بۆ ماوەیەكی كورتیش
بێ ،گوێی نەدایە كەندو كۆسپە
ق��ان��وون��ی و س��ی��اس��ی��ی��ەك��ان��ی
ئ���ەوك���ات و خ���ۆی س��ەپ��ان��دو
خ���ۆی س��ەل��م��ان��د ،ل���ە ب��ۆت��ەی
ئ��ەزم��وون و ت��اق��ی��ك��ردن��ەوەدا
نموونەیەكی س��ەرك��ەوت��وو و
س���ەرب���ەرزان���ەی ب��ەدەس��ت��ەوە
داو ،شانازییەكی گ��ەورەی بۆ
ن��ەت��ەوەی ك���ورد ب���ەدی هێنا.
ب��ە پێی ت��وان��ا ه���ەوڵ دەدرێ
وێ���ڕای ئ��ام��اژە ب��ە دەس��ك��ەوت
و ش��ان��ازی��ی��ەك��ان��ی ك��ۆم��ار لە
روانگەیەكی دی��ك��ەوە ب��اس لە
بكرێ
كەموكووڕییەكانیشی
و هۆی ئەم كەموكوڕییانەش
وەاڵم بدرێنەوە.
راس��ت��ی��ی��ەك��ەی ئ��ەوەی��ە كە
ك��ۆم��اری ك��وردس��ت��ان ئەگەر
ه��ەل��وم��ەرج��ی دوای ش��ەڕی
دووەم��ی جیهانی ،پشتیوانیی
یەكیەتیی سۆڤیەت لە سەرەتا دا
لە كوردو ،الوازیی حكوومەتی
ناوەندی لە ت��اران نەبووایەن،
وەك دەس��ك��ەوت��ێ��ك��ی گ��رن��گ
و مێژوویی ب��ۆ ك��ورد وەدی
ن��ەدەه��ات .ب��ەاڵم ب��ەو حاڵەش
ئ���ەگ���ەر وی��س��ت و ئ���ی���رادەی
ن���ەت���ەوەی ك���ورد ن��ەب��ووای��ەو
ئ��ەو ه��ەل��وم��ەرج��ە دەرەوەی����ی
یانەش ئامادە بووایەن ،شتێك
رووی ن����ەدەدا .ه����ەروەك لە

كۆماری
كوردستان
یان نەدەبووا
دامەزرابووایەو
كورد چاوەڕوان
بووایە تا رۆژێك
حكوومەتێكی
دێموكرات لە
ئێران دادەمەزرێ
و رێگە دەدا كورد
خودموختاریی
خۆی دابمەزرێنێ،
یان دەبووا بەم
شێوەیە پارێزگاری
لە خۆی كردباو
درێژەی بە ژیانی
سیاسیی خۆی
دابووایە

كۆماری

كوردستان

هێندێك رێوشوێن
و قانوونی

بەدی هێنان

كە لە ئیرادەی

نەتەوەیی كوردەوە
سەرچاوەیان
دەگرت

ل����ەدەروەوی س��ن��ووری ئێران
بوون .كۆماری كوردستان یان
نەدەبووا دامەزرابووایەو كورد
چ���اوەڕوان بووایە تا رۆژێ��ك
حكوومەتێكی دێ��م��وك��رات لە
ئ��ێ��ران دادەم������ەزرێ و رێگە
دەدا ك���ورد خ��ودم��وخ��ت��اری��ی
خۆی دابمەزرێنێ ،یان دەبووا
ب����ەم ش���ێ���وەی���ە پ���ارێ���زگ���اری
ل���ە خ���ۆی ك���ردب���او درێ����ژەی
ب���ە ژی���ان���ی س��ی��اس��ی��ی خ��ۆی
داب��ووای��ە .ل��ە خ��ۆڕا ن��ەب��وو لە
پێشەكیی ب��ەرن��ام��ەی حیزب
دا ه���ات���ب���وو« :ه����ەق ن����ادرێ
دەستێندرێ» .بۆیە كۆماری
كوردستان هێندێك رێوشوێن
و قانوونی بەدی هێنان كە لە
ئ��ی��رادەی نەتەوەیی ك��وردەوە
سەرچاوەیان دەگرت.
ئ���ەم م��ەس��ەل��ە ب��ە رواڵ���ەت
دژب���ەی���ەك���ان���ە زۆر دەرس
و ئ��ەزم��وون��ی ب��ۆ ن��ەت��ەوەی
ك��ورد ت��ێ��دان .ئەگەر كۆماری
ك�����وردس�����ت�����ان ل�����ە الی�����ەك
خ������ۆی ل�����ە چ����وارچ����ێ����وەی
س����ن����وورەك����ان����ی ئ����ێ����ران دا
پێناسە دەك��رد ،لەالیەكی دیكە
ب��ەش��داری��ك��ردن��ی ك��وردەك��ان��ی
ب������اش������ووری ك����وردس����ت����ان
ب���ە ت��ای��ب��ەت��ی ب��ارزان��ی��ی��ەك��ان
ل����ە ك����ۆم����اری ك���وردس���ت���ان
ن���ی���ش���ان���ەی پ���اب���ەن���دب���وون���ی
كۆماری كوردستان بە بنەما
نەتەوەیییەكان و گرنگیدان بە
چارەنووسی ن��ەت��ەوەی كورد
لە والتانی دیكە داب��وو و ئەم
مەسەلەیەش نابێ دژایەتییان
ل��ەگ��ەڵ یەكتر ه��ەب��ێ .ناكرێ
تێكۆشەرو ئازادیخوازی كورد
ب����اوەڕی ب��ە م��اف��ی ن��ەت��ەوەی
كورد لە واڵتێك دا هەبێ بەاڵم
لە واڵتێكی دیكە ب��اوەڕی پێی
نەبێ .بۆیە كۆماری كوردستان
بە هەڵە نەچووبووكە وێ��ڕای
خ����ەب����ات ب����ۆ چ�����ارەس�����ەری
مەسەلەی ك��ورد لە ئێران ،بۆ
كورد لە بەشەكانی دیكەش بە
پەرۆش بوو.
ل��ە كۆتایی دا دەب��ێ بڵێین
ئ��ەگ��ەر ك��ۆم��اری ك��وردس��ت��ان
لە واڵتێكی ئ��ازادو دێموكرات
دا پ���ێ���ك ه���ات���ب���ووای���ە ئ���ەو
پ��ارادۆك��س��ان��ە پێك نەدەهاتن
چونكە دێموكراسی نەك هەر
دژای���ەت���ی���ی ل���ەگ���ەڵ ئ���ی���رادەی
هیچ ن��ەت��ەوەی��ەك نیە بەڵكوو
لە ئ��ی��رادەی نەتەوەكانە هەڵ
دەقوڵێ.
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ئەم تیرۆرە كاری كێیە؟
ب  .هیوا
ل�����ە ب�����ەرەب�����ەی�����ان�����ی 23ی
ب��ەف��ران��ب��اردا ،م��ەس��ع��وود عەلی
م��ح��ەم��م��ەدی ل���ە ب����ەر دەرك����ی
ماڵەكەی لە «قەیتەرییە»ی تاران،
ب��ە ه��ۆی ت��ەق��ی��ن��ەوەی بۆمبێك،
گیانی لەدەست دا .بۆمبەكە لە
م��ات��ۆڕ سكلێتێك دا ك��ە ل��ە پەنا
ماشێنی ن���اوب���راو راگ��ی��راب��وو،
دانرابۆوە.
مەسعوود عەلی محەممەدی،
مامۆستای فیزیك ل��ە زان��ك��ۆی
ت���اران ب��وو .كوشتنی كەسێكی
ئەوتۆ بە پێی نەخشەو بەرنامە،
دەتوانێ كاری چ كەسانێك بێ؟
راگەیەنەكانی رێژیمی كۆماری
ئ��ی��س�لام��ی دەس��ت��ب��ەج��ێ ت��اوان��ی
ئەنجامدانی ئەم تیرۆرەیان دایە
پ��اڵ دەستوپێوەندەكانی «دژی
ش���ۆڕش» و «ئیستكبار»و بە
دروش��م��ی م���ردن ب��ۆ ئیسڕائیل
و م������ەرگ ب����ۆ «م��ون��اف��ق��ی��ن»
ب��������ەرەوڕووی ئ����ەم رووداوە
ب�������وون�������ەوە .ل�����ە ی���ەك���ێ���ك ل��ە
م��اڵ��پ��ەڕەك��ان��ی��ش دا ب��ە ن���اوی»
ت��ك��اوران ت��ن��در» ،بەیاننامەیەك
ب�ڵ�اوب���ۆوە ك��ە ب��ە رواڵ����ەت هی
«ئ��ەن��ج��وم��ەن��ی پ��ادش��ای��ی» بوو
و ،بەرپرسایەتیی ئەنجامدانی
ئەم تیرۆرەی گرتبووە ئەستۆ.
دیارە لەو هەواڵ و راپۆرتانەدا
كە راگەیەنەكانی سەر بە تاقمی
دەس���ەاڵت���داری ئ��ێ��ران ب�ڵاوی��ان
دەك�������ردەوە ،م��ەس��ع��وود عەلی
محەممەدی وەك «زانای فیزیكی
ئ��ەت��ۆم��ی» و «م��ام��ۆس��ت��ای��ەك��ی
ب��ەدەرب��ەس��ت و شۆڕشگێڕ»و
كەسێكی وەالی����ی (ئ��ەوی��ن��داری
وەل��ی��ی ف��ەق��ی��ه) ،ن���اوی دەه���ات.
بەاڵم ناسیاوان و كەسانی نزیك
بەم مامۆستایە ،هەر زۆر زوو
روونیان كردەوە كە ناوبراو نەك
هەر لە ئەویندارانی جەنابی وەلیی

ئەوان

ئاكامێكی ئەوتۆیان
لە قەڵتوبڕكران
و پەڕاندنی
پەنجەكان

وەرنەگرتوەو

دەیانەوێ خودی
دەستەكان

ببڕنەوە .پەلەی
ئەوەیانە لە

كوشتاری چاالكانی
نێو بزووتنەوەكە

تێپەڕ ببن و نۆرە
بگاتە كوشتنی
رێبەرانی

بزووتنەوە

فەقیه (خامەنەیی) نەبووە ،بەڵكوو
لە بەرەی دژ بە ناوبراوو تاقمی
دەسەاڵتدار بوو .ئەو یەكێك لەو
 420مامۆستایەی زانكۆ بووە كە
كاتی خۆی بەیاننامەی پشتیوانی
ل��ە ك��ان��دی��دات��ۆری��ی میرحوسێن
م��ووس��ەوی��ی��ان ئ��ی��م��زا ك����ردوە.
كاتێكیش س��وپ��ای پ��اس��داران و
دامەزراوەكانی دیكەی هاودەستی

دا ،تا ئێستا بێجگە لە كۆماری
ئیسالمی ،هیچ الیەنێكی دیكە
ل��ە ن��ێ��وخ��ۆو دەرەوەی ئ��ێ��ران
ب���ە ج���ی���ددی ن���ەخ���راوەت���ە ژێ��ر
گومان و نیشانەی پرسیار .ئەم
تاوانباركردنەش بە رێكەوت نیە.
هەر ئەوەندە بەسە هەڵوێستەیەك
لە س��ەر ئ��ەم چەند خاڵە بكەین
ب����ۆ ئ�������ەوەی ق����ب����ووڵ ب��ك��ەی��ن

وەل��ی��ی ف��ەق��ی��ه ،ك���ودەت���ای���ان لە
دژی دەن��گ��ەك��ان��ی خ��ەڵ��ك ك��ردو
ئەحمەدی نژادیان بە سەر خەڵك
دا سەپاندەوەو ،وەك ئیعتراز بەم
كودەتایە رێپێوان و خۆپیشاندانی
رۆژی 25ی ج����������ۆزەردان
ب��ەڕێ��وەچ��وو ،م��ەس��ع��وود عەلی
محەممەدی یەكێك لە بەشدارانی
ئ��ەم خۆپیشاندانە ئیعترازییە
بوو .ئەوەندەش كە دەگەڕێتەوە
س����ەر ك�����اری «ئ�����ەم زان���ای���ەی
ب����واری فیزیكی ن��اوك��ی» ه��ەم
نزیكترین كەسەكان بە ناوبراو
بۆ وێنە ئەحمەد شیرزاد (كە لە
ب��اری ئاستی خوێندن و كاری
زانستییەوە ،هەروەها لە باری
شەخسییەوە ،لێی نزیك ب��ووە)
ئەم ئیددیعایەیان رەت ك��ردەوە
ك��ە ك���اری ن���اوب���راو ل��ە ب���واری
فیزیكی ن��اوك��ی دا ب���ووە ،هەم
رێكخراوی وزەی ناوكیی ئێران،
بوونی هاوكاریی ئەم مامۆستایە
ل��ەگ��ەڵ ئ��ەم رێ��ك��خ��راوەی رەت
كردەوە.
بەخاكسپاردنی
چۆنیەتیی
ت������ەرم������ی ئ��������ەم م���ام���ۆس���ت���ا
ت��ی��رۆرك��راوەش دەری دەخ��ا كە
چ دەس��ت��ێ��ك ل��ە پ��ش��ت ت��ی��رۆری
ناوبراوەوەیە .لەڕاستی دا تەرمی
ئ��ەم مامۆستایە ل��ە الی���ەن دام
و دەزگ��اك��ان��ی س���ەر ب��ە تاقمی
دەسەاڵتدارەوە دەستی بەسەردا
گیراو ،لە رێوڕەسمێك كە هەر
لە الی��ەن ئ��ەوان��ەوە رێكخرابوو
و ك���ون���ت���رۆڵ دەك������را ،ب��ەخ��اك
سپێردرا .ب��ەم ج��ۆرە ئەگەر لە
الی���ەك���ەوە ن��ەی��ان��ه��ێ��ش��ت خەڵك
وەك ش��ەه��ی��دی خ��ۆی��ان و لە
كۆبوونەوەیەكی بەرینی دژ بە
تاقمی دەس��ەاڵت��داردا ،بینێژن ،لە
الیەكی دیكەوە هەوڵیان دا ،وەك
كەسێك كە سەبارەت بە ئەوین
و ئۆگریی زۆری بە رێبەر ،گیانی
لێ ئەستێندراوە لە نێو زایەڵەی
دروش���م ب��ە دژی ن��اڕازی��ی��ان و
نەیارانی ئەو تاقمەدا ،ژێر خاكی
بكەن.
لە پێوەندی لەگەڵ تیرۆری
ئەم مامۆستایەی زانكۆی تاران

تاوانباركردنی جڵەوبەدەستانی
ئەم رێژیمە بە ئەنجامدانی ئەم
تیرۆرە بە تەواوی لە جێی خۆی
دایە:
1ـ كۆماری ئیسالمی هیچ كات
سڵی لە ئەنجامدانی ئەو تاوانانە
ن���ەك���ردۆت���ەوە ك��ە پ��ێ��ی واب���وو ه
دەكرێ بە هۆی ئەوانەوە ،سیمای
ن���ەی���اران و موخالیفانی خ��ۆی
بڕووشێنێ و لە ئاستی نێوخۆیی
و نێونەتەوەیی دا بەدناویان بكا.
ه��ەر ئەمساڵ بۆ ئ��ەوەی خەڵك
بە دژایەتیی ئەو رێژیمە نەیەنە
سەر شەقامەكان و نەبنە هۆی
دروستبوونی ئاڵۆزی و نائەمنی
ل��ە واڵت دا ،تەقینەوەیەكی لە
شوێنی گڵكۆی خومەینی وەڕێ
خ��س��ت .ب���ەاڵم ن��ە خ��ەڵ��ك��ەك��ە لە
خۆپیشاندان وازی���ان هێناو نە
هیچ كەسیش باوەڕی بەمە كرد
كە لە دەرەوەی رێژیم ئەم كارە
كرابێ .لە دەیەی 70ی هەتاوییش
دا ل��ە م��ەرق��ەدی ئیمام رەزا لە
مەشهەد ،بۆمبێكی تەقاندەوەو
دوات�����ر چ��ەن��د ك���ەس ل���ە ق��ەش��ە
مەسیحییەكانی ئێرانی كوشت و
هەر دووی ئەمانەی بە ئەستۆی
رێكخراوی موجاهیدین دا هێنا.
بەاڵم سەرئەنجام روون بۆوە كە
هەر دووكیان كاری خۆی بووە.
2ـ مەسعوود عەلی محەممەدی
ن��ە كەسێكی وەك ق��ەدی��رخ��ان
باوكی بۆمبی ئەتۆمیی پاكستان
ب���ووە ك��ە ب��ە ئ��اك��ام گەیشتنی
چەكی ناوكیی واڵتەكەی بەبوون
و مانی ئ��ەوەوە بەند بووبێ ،نە
لە ههیکهلی نیزامی ـ ئەمنییەتیی
رێژیم دا ،جێگایەكی هەبووە كە
مان و نەمانی لە سەر دەسەاڵتی
ئەو رێژیمە ،تەئسیرێكی هەبێ.
ل��ە ت���اوان و جینایەتەكانی ئەم
رێژیمەش دا دەستی نەبووە تا
بڵێین تۆڵەی لێ ئەستێندراوەتەوە.
ك��ەوات��ە دوژم��ن��ان��ی دەرەك����ی و
«ئیستكبار» یا نەیارانی نێوخۆی
رێ��ژی��م ،ب��ۆچ��ی كەسێكی ئەتۆ
دەكوژن؟
3ـ م�����ەس�����ع�����وود ع���ەل���ی
محەممەدی لە نێوان دوو بەرەی

ه 2010
20ی ژانوی 

خەڵك و دژی خەڵك دا ،بەرەی
خەڵكی هەڵ بژاردبوو .ئەو سەر
ب��ە ب���زووت���ن���ەوەی س����ەوز ب��وو
و خەتی خ��ۆی ل��ەم حاكمییەتە
كودەتاچی و دژی خەڵكیە جیا
كردبۆوە .لەمەش گرنگتر ئەوەیە
ك��ە ب��ە پێی بابەتێكی ماڵپەڕی
«ج��رس» ،ل��ەم سااڵنەی دوای��ی
لەگەڵ هێندێك پ��ڕۆژەی دیفاعی
دا كە ی��ەك ل��ەوان پێوەندیی بە
دامەزراوە ناوكییەكانەوە هەبوو،
هاوكاریی ك��ردوەو زانیارییەكی
زۆری ل��ە س��ەر چ��ەن��دو چۆنیی
ئ��ەم بەرنامانە هەبوو .تەنانەت
باسی ئەوەش هەیە كە بۆ دیتنی
دەورەی���ەك���ی ی��ەك��س��اڵ��ە ،ن��ی��ازی
س��ەف��ەر ب��ۆ واڵتێكی دەرەوەی
(ك���ە زۆر وێ دەچ����ێ سوئێد
ب���ووب���ێ) ه���ەب���وو .وەخ��ت��ای��ەك
كوشتنی پزیشكی گرتووخانەی
ك��ەه��ری��زەك ب��ۆ پ��ێ��ش��گ��ی��ری لە
باڵوبوونەوەی زانیارییەكانی لە
سەر ئەشكەنجەو دەستدرێژی بۆ
سەر بەندییەكان ،ئیمكانی هەبێ،
بۆچی كوشتنی كەسێكی ئاگادار
لە بەرنامەو پرۆژە دیفاعییەكان
كە نیازی چ��وون بۆ دەرەوەی
واڵتی هەیەو پێشی ناوەتە خەتی
دژایەتیی نیزام ،ئیمكانی نیە؟!
بە تیرۆری ئەم مامۆستایەی
زانستگە ،دەسەاڵتدارانی تاوانكار،
بە رواڵەت چەند ئامانجیان وێكڕا
پێكاوە :ه��ەم نەیارێكی خۆیان
كە زانیاریی بەنرخی لە بارەی
پڕۆژەكانی ئەوان لە ال بووە لەنێو
بردوە ،هەم مامۆستایانی دیكەی
زانستگەكانیان لەم پەیامە ئاگادار
كردۆتەوە كە پشتیوانی لە خەڵك
و راوەستان لە بەرامبەر نیزام
دا بێ سزا نامێنێتەوە .لە الیەكی
دی��ك��ەش��ەوە دەی��ان��ه��ەوێ ل��ە پەنا
تاوانباركردنی نەیارانی نێوخۆو
دەرەك��ی��ی نیزام بە ئەنجامدانی
كردەوەی تیرۆریستی و ،البردنی
بەرپرسایەتیی ت��ی��رۆرەك��ان لە
سەر شانی خۆیان ،هەر كەسێكی
كوشتنیان بۆ مانەوەی دەسەاڵتی
خۆیان بە پێویست زانی ،لەبەینی
بەرن .ئەم قسەیەش كە دەمڕاست
و زم���ان و قەڵەمەكانی تاقمی
دەسەاڵتدار هێناویانەتە گۆڕێ و
دەڵێن بە دوور نازانرێ رێبەرانی
ناڕازییان یا بە دەربڕێنێكی دیكەی
ئەوان «سەرانی فیتنە» لە الیەن
نەیارانی نیزامەوە بكوژرێن ،هەر
بۆ ئەوەی كەڵكی خراپی بە دژی
ن��ی��زام ل��ێ وەرب��گ��ی��رێ ،نیازێكی
چەپەڵی لە پشتە .ئەوان ئاكامێكی
ئ��ەوت��ۆی��ان ل��ە ق��ەڵ��ت��وب��ڕك��ران و
پەڕاندنی پەنجەكان وەرنەگرتوەو
دەی���ان���ەوێ خ���ودی دەس��ت��ەك��ان
ب���ب���ڕن���ەوە .پ���ەل���ەی ئ���ەوەی���ان���ە
ل���ە ك��وش��ت��اری چ��االك��ان��ی نێو
ب���زووت���ن���ەوەك���ە ت��ێ��پ��ەڕ ب��ب��ن و
ن��ۆرە بگاتە كوشتنی رێبەرانی
ب����زووت����ن����ەوە .دی������ارە ئ����ەوان
ل���ەوە ن��ەف��ام��ت��رن ك��ە ت��ێ بگەن
ب��ە ك��وش��ت��اری رێ��ب��ەران��ی ئ��ەم
ب��زووت��ن��ەوەی��ەش ،ب��اش��اری ئەم
الفاوە ناكەن كە هەستاوە .بەاڵم
س��ەرەڕای ئەم راستییەش ،هەر
نابێ دەرەتانی جیبەجێكردنی ئەم
نیازە چەپەڵەیان پێ بدرێ.

تراژیدیی دادپەروەری
لە كوردستان
عەبدوڵاڵ بەهرامی

رۆژی 26ی ب��ەف��ران��ب��ار دادگ����ای پ��ێ��داچ��وون��ەوە حوكمی
نادادپەروەرانەی ئیعدامی بە سەر كچێكی كورددا بە ناوی شیرین
عەلەم هۆیی سەپاند .بە پیی زانیارییەكان ئەو كچە لە دادگای
بەراییدا بە زیندانی هەتا هەتایی مەحكووم كرابوو .بەاڵم وادیارە
ئەمجارەشیان دەبوو بسەلمێ كە لە ئێران نادادپەروەریی رەها
جێگای دادپەروەریی گرتۆتەوە.
دادگ�������ای پ���ێ���داچ���وون���ەوە ك���ە چ���������اوەڕوان دەك������رێ بە
نادادپەروەرییەكانی دادگاكان دا بچێتەوە حوكمی ئیعدامی بۆ
ئەو چاالكە ك��وردە بڕیەوە .پێشتریش ئیحسان فەتاحیان لە
دادگای پێداچوونەوەدا حوكمی دە ساڵ زیندانی بۆ كرایە ئیعدام
و سەرەنجام ئیعدام كرا .ئێستا زیاتر لە  15كورد ک ه بە تاوانی
سیاسی ،حوكمی ئیعدامیان بە سەردا سەپاوە چاوەڕوانی مەرگ
دەكەن.
ئەوەی باس كرا نەك كاریكاتۆر بەڵكوو وێنەی راستەقینەی
ئەو بێدادی و نادادپەروەرییەیە كە  30ساڵە لە ئێران و بە
تایبەتی لە كوردستان بەڕێوە دەچ��ێ 30 .ساڵە لە ئێران دا
لەگەڵ بااڵ دەستبوونی سیستمی ویالیەتی موتڵەقەی فەقیه هەر
چەشنە بیروڕایەكی جیاوازی سیاسی و هەر چەشنە چاالكییەكی
سیاسی لە الیەن ئەم سیستمەوە وەك تاوانی شەڕ دژی خودا
(واتە محاربە) لە قەڵەم دراوە .سی ساڵە لە ئێران دا تێكۆشەرانی
سیاسی و جیابیران و رۆڵ��ە مافخوازەكانی س��ەر بە نەتەوە
راپەڕیوەكانی وەك كورد بە ناڕەواترین شێوە خراونەتە بەردەم
ئەو جەلالدانەی بە ناوی قازی و دادوەر لە دەزگ��ای قەزایی
ئەم واڵتەدا لە ههۆڵی سڕینەوەی جیابیران و ئازادیخوازان دان.
سی ساڵە لە كوردستان دادپ��ەروەری ،ئەو چارەنووسە تاڵ و
تراژیدیەی هەیە .كوردستان كە هەر لە سەرەتاوە بۆچوونی
تایبەت بە خۆی لە سەر ئەم سیستمە بووە كە بە ناوی ئایینەوە
هاتە س��ەر ك��ارو لە دژی راوەس��ت��اوەو بۆ دەستەبەركردنی
مافەكانی لە خەبات دا بووە ب��ەردەوام كەوتۆتە بەر غەزەب.
هەر رۆڵەیەكی كورد كە تەنانەت تۆمەتی چاالكیی سیاسییشی
درابێتە پاڵ لە الیەن ئەو بە ناو قازییانەوە كە لە راستیدا هیچ
سەربەخۆییەكیان نیەو بۆ خۆیان بەشێكن لە الیەنگران و
پارێزەرانی دەم��ارگ��رژی رێژیم و هیچ جیاوازییەكیان لەگەڵ
زیندانوانانی بێبهزهیی و ههڵسووڕێنهرانی دهزگ��ای ئیتالعات
دانیه ،حوکمیان ل ه سهر دراوه و دهدرێ .بهڵێ ل ه کوردستان
ک ه ههمیش ه ب ه چ��اوی دوژم��ن سهیری ک��راوه ،چارهنووسی
دادپهروهری ل ه شوێنهکانی دیک ه تاڵترو تراژیدیکتر بوه .ئێستاش
ههر وهک سااڵنی سهرهتای دهیهی شهست تێکۆشهرانی سیاسی
و تهنانهت ئهو کهسانهش ک ه دهزگای ئیتالعات تۆمهتی چاالکیی
سیاسی دژی رێژیمیان دهدات ه پاڵ ل ه دادگای چهند دهقیقهیی و
فهرمایشی دا ب ه بێ ئهوهی داکۆکیی تۆمهتبارو پارێزهر هیچ
کاریگهرییهکی ههبێ حوکم ه پیشتر ئامادهکان رادهگهیهنرێن و
داوای پێداچوونهوهش ریسکێکی گهورهی ه و لهوانهیه حوکمهک ه
قورستر بکا.
ل ه کوردستان ژمارهی ئهو ئیعدامانهی دهدرێن و جێبهجی
دهکرێن لهچاو شوێنهکانی دیکهی ئێران(،ب ه تایبهت ناوهند)
ههمیش ه جیاوازیی ههبووه .ئهوهش بۆ دوو هۆکار دهگهڕێتهوه.
یهکهم ئهو دوژمنایهتیی ه گهورهیهی کۆماری ئیسالمی لهگهڵ
نهتهوهی کورد ههیهتی و دووهم پهراوێز کهوتنی کوردستان و
رووداوهکانی ل ه میدیاکان دا.
هۆکاری دووهم واته پهراوێز کهوتنی رووداوهکانی کوردستان
ل �ه میدیاکان دا وای ک���ردوه ک��ۆم��اری ئیسالمی ب � ه دهس��ت
ئاوهاڵییهکی زیاترهو ه و بهبێ سڵ کردنهو ه ل ه دهنگدانهوهی
کردهو ه دژی مرۆڤهکانی درێژ ه ب ه پێشێلکارییهکانی مافی مرۆڤ
و ئیعدامی رۆڵهکانی نهتهوهی کورد بدا .تهنانهت لهوهش سهیرتر
دهسهاڵتدارانی پاوانخواز که بزووتنهوهی گۆڕانخوازانهی ئێران
تهنگی پێههڵچنیون ب ه درێژهدان ب ه ئیعدامی سیاسی ل ه کوردستان
دهیانهوێ فهزای ترس و دڵهراوکێ بهسهر واڵت دا زال بکهن.
وات�ه رێژیم ب ه ههست ک��ردن بهو راستیی ه ک ه ل ه کوردستان
ههزینهکانی پێشیلکاریی مافی م��رۆڤ و ئیعدامی سیاسی
کهمترن ب ه ئامانجی پاشهکش ه به بزووتنهوهی ناڕهزایهتی و
گۆڕانخوازانهی واڵت درێژ ه ب ه ئیعدامی سیاسی دهدا.

سیاسی
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خوێندنهوهیهک بۆ ملمالنێی ه سیاسییهکانی
نێوان هێزهکانی رۆژههاڵتی کوردستان

مادێح ئهحمهدی

سەرەتا:
كاتێ بیر لە دونیای مۆدێڕن
و پ��رۆس��ەی مۆدێڕنیزاسیۆنی
كۆمەڵگا (بە هەموو بوارەكانیەوە)
دەك��ەی��ت��ەوە ،ب��ێ��گ��وم��ان ی��ەك��ەم
بابەت كە سەرنجی هەر توێژەر
و ل��ێ��ك��ۆڵ��ەرێ��ك رادەك���ێ���ش���ێ،
كێشە و لەمپەرەكانی ب��ەردەم
پ���رۆس���ەی م��ۆدێ��ڕن��ی��زاس��ی��ۆن��ە.
چ��ون��ك��ە م��ۆدێ��ڕن��ی��ت��ە ل��ۆژی��ك��ی
ج��ی��ه��ان��خ��وازی��ی��ەك��ی م��ۆدێ��ڕن��ە
و ل���ە ه���ەوڵ���ی دۆزی����ن����ەوەی
ئاڵتەرناتیڤ دای��ە بۆ راب��ردوو
و دی���ه���ەوێ دون���ی���ای���ەك���ی تر
س��از بكا ك��ە ج��ی��اوازی لەگەڵ
دوێنێ هەبێ .لێرەوە پرۆسەی
مۆدێڕنیزاسیۆنی كۆمەڵگا لە
یەكەم هەنگاودا ب���ەرەوڕووی
كۆمەڵێك ئاستەنگ دەبێتەوە كە
سەرچاوە لە نەریت و كولتووری
باوی كۆمەڵگاوە دەگ��رێ .بۆیە
پێشخستنی ه��ەر پ��رۆژەی��ەك��ی
م��ۆدێ��ڕن س��ەرەت��ا پێویستی بە
گۆڕینی ستراكتۆری كۆمەڵگا
و ئەقڵیەتی تاكەكان هەیە كە
بەرهەمی كۆمەڵێك نۆرم و بەها
و یا كولتوورێكە كە زاڵە.
ئ���ەم پ��رۆس��ەی��ە ل��ە واڵت��ان��ی
پێشكەتوودا بە بەراوەرد كردن
لەگەڵ واڵتانی جیهانی سێهەم
جیاوازی یەكجار زۆری هەیە.
ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ جیاوازی
ئەو ئامرازانەی كە لە پەیوەندی
لەگەڵ هەر گۆڕانێكدا لە واڵتانی
پێشكەوتوو و جیهانی سێهەمدا
كەڵكیان لێ وەردەگیردرێ.
مەبەست لەم نووسینە ،رەخنە
گرتنە لەو كولتوورەی كە ئەوڕ
لە ملمالنێیەكانی نێوان سوننە
و مۆدێڕنیتەدا ل��ە كوردستان
ل��ە الی��ەن الیەنگرانی سوننەت
و بارودۆخی ئاراییەوە پەیڕو
دەك����رێ .وات���ە رەخ��ن��ە ك��ردن��ی
ئ��ەو كولتوورە ناشیرینەی كە
م���اوەی چ��ەن��د دەی��ەی��ە پانتای
سیاسیی ك��وردس��ت��ان��ی داگ��ی��ر
ك��ردوە و پەلەقاژەو باڕەباڕی
لێكەتووەتەوە.
ب����ەو پ��ێ��ی��ەی ،ك��وردس��ت��ان
ل���ە رووی ژی��ۆپ��ۆل��ۆت��ی��ك��ەوە
ل���ە رۆژه����ەاڵت����ی ن���اوەڕاس���ت
هەڵكەوتووە ،بێگومان نەریت
و نۆرم باوەكانی ئەم ناوچەیە
كاری تێكردوە .بۆیە لێكدانەوەی

مۆدێڕنیتە
لۆژیكی
جیهانخوازییەكی
مۆدێڕنە و لە
هەوڵی دۆزینەوەی
ئاڵتەرناتیڤ
دایە بۆ رابردوو و
دیهەوێ دونیایەكی
تر ساز بكا كە
جیاوازی لەگەڵ
دوێنێ هەبێ

ه���ەر ب���ارودۆخ���ێ���ك پێویستی
ب���ە ل���ەب���ەرچ���او گ��رت��ن��ی ئ��ەو
تایبەتمەندیانەیە كە لەم ناوچەیە
زاڵە.
ل��ەك��وردس��ت��ان��دا ه���ەر ك��ات
پ����رۆژەی����ەك ی���ا چ��ەم��ك��ێ��ك بە
دیسكۆرسێكی ن��وێ��ی��ەوە دێتە
گ����ۆڕێ ،ل��ە ئاستێكی گشتیدا
الیەنەكان بەسەر دوو دەستەدا
داب����ەش دەب���ن و پۆزەیشێنی
خۆیان پێناسە دەكەن:
1ـ كۆنەپارێزان و الیەنگرانی
نەریت.
2ـ ئ�����اڵ�����وگ�����ۆڕخ�����وازان و
الیەنگرانی مۆدێڕنیتە.
1ـ دەس���ت���ەی ی���ەك���ەم ئ��ەو
الی��ەن و تاقم و كەسایەتیانە
دەگ����رێ����ت����ەوە ك���ە الی��ەن��گ��ری
پاراستنی بارودۆخی ئارایین و
نایانهەوێ هیچ نوێ گەرییەك
بێتە گۆڕێ .چونكە ئەم دەستەیە
هەرچەشنە گۆڕانێك بە دژی
ب��ەرژەوەن��دی��ی��ەك��ان��ی خ��ۆی��ان
دەزانن و هەموو شتێكیش لەو
روان��گ��ەی��ەوە پێناسەو شرۆڤە
دەكەن .ئەقڵیەت و بیركردنەوەی
ئ���ەم دەس��ت��ەی��ە ب������ەردەوام لە
چوارچێوەیەكی س��ن��وورداردا
دەخولێتەوەو لەم سونگەیەشەوە
سەیری دەورووبەر و دەرەوەی
خۆیان دەكەن .واتە لە دەرەوەی
پ��ێ��ك��ه��ات��ە و ب���ی���رك���ردن���ەوەی
خۆیان ،پراكتیك و باندۆرری
هاوكێشەكان لێك نادەنەوە .بۆیە
لە وەه��ا بەستێنێكدا گوێگرتن
ب��ۆ وی��س��ت و داخ��وازی��ی��ەك��ان��ی
كۆمەڵ و ئەوانەی لە دەرەوەی
ستراكتۆری ئەواندان هیچ بایەخ
و پێگەیەكی ن��ی��ی��ە .وات���ە ئ��ەم
دەستەیە بە هەموو شێوەیەك
ه��ەوڵ��دەدەن فەزاكە یەكدەست
ب���ك���ەن و ل���ە دەرەوەی بیر
ك��ردن��ەوە خ��ۆی��ان هیچ بیرێكی
جیاواز ناخوێننەوە .ئەوانەش
ك��ە وەك ئ���ەوان بیر ناكەنەوە
تۆمەتبار دەكەن و بە ئەدەبیات
و شێوە ئاخاوتنێكی نالۆژیكی و
نا ئەقاڵنی بەرەوڕووی دەبنەوە.
ئ��ەم دەستەیە لە دەرەوەی
بازنە ئاڵوگۆڕەكانن و بەگوێرەی
كۆمەڵێك پ��ێ��وەر و چەمك كە
چ��ەن��د دەی���ە ل��ەوەپ��ێ��ش رەن��گ��ە
كۆمەڵێك بەردەنگی خۆی هەبوو
ب��ێ ،ب�����ەرەوڕووی كێشەكانی
ئێستاو گۆڕانكارییەكان دەبنەوە.
2ـ دەس��ت��ەی دووه����ەم ئ��ەو
الی��ەن و هێزانە دەگرێتەوە كە
رەخنەگری بارودۆخی ئارایین
و دەی��ان��ه��ەوێ ئ��ەم ب��ارودۆخ��ە
ب����گ����ۆڕن .ئ����ەم دەس���ت���ەی���ە بە
هێنانە ئارای كۆمەڵێك پرۆژەو
وروژان���دن���ی ب��اب��ەت و چەمكی
ن���وێ ه��ەوڵ��ی گ���ۆڕان���ك���اری لە
س��ت��راك��ت��ۆری كۆمەڵگا دەدەن
و ب�����ەرەوڕووی ئ��اڵ��وگ��ۆڕەك��ان
دەب��ن��ەوەو ئەگەرەكان لەبەرەم
خ���ۆی���ان���دا ری����ز دەك������ەن .ئ��ەم
بەرەیە لە هەوڵی ئەوەدایە كە
ل��ە ه��ەم��وو دەرف��ەت��ەك��ان كەڵك
وەربگرێ و بوون و قورسایی
خ���ۆی ل��ە ن���او ه��اوك��ێ��ش��ەك��ان��دا
م��س��ۆگ��ەر ب��ك��ا .ئ����ەم ب��ەرەی��ە
ب��ە پ��ێ��ی ئ����ەوەی ئ��ام��رازەك��ان��ی
ن���وێ���ن و ل����ە روان���گ���ەی���ەك���ی
ف����رە رەه���ەن���دی���ی���ەوە چ����او لە

هاوكێشەكان دەكا ،توانیویەتی
ب��ەردەن��گ��ی خ��ۆی ب��دۆزێ��ت��ەوەو
سەرنجی كۆمەڵگا(بە هەموو
چین و توێژەكانیەوە) بۆ الی
خ���ۆی راب��ك��ێ��ش��ێ .ه��اوك��ات��ی��ش
زۆر ب��ە ت��ون��دی ك��ەت��ووەت��ە بە
پەالماری دەستەی یەكەمەوە كە
بەژەوەندی خۆیان لە پاراستنی
بارودۆخی ئاراییدا دەبینن.
ئ��ەگ��ەر ب��ە وردی چ���او لە
ب��اب��ەت��ەك��ە ب��ك��ەی��ن ئ����ەم دوو
دەستەیە لە ئاستێكی گشتیدا
لە پانتای سیاسی رۆژهەاڵتی
كوردستان بە شێوەیەكی فەرمی
بوونیان هەیە و لە ملمالنێدان
لەگەڵ یەكدی.
ئەوەی لێرە گرنگە كارانەوەو
دژك���ردەوەی ئ��ەم دوو بەرەیە
ب���ەران���ب���ەر ب���ە ی��ەك��ت��ر و ه��ەر
وەك باس كرا پۆزەیشنی هەر
دووالش روون و پێناسە كراوە.
الی دەستەی یەكەم ،حیزب
و بارەگاكانی وەك مزگەوت و
تەكیە و خانەقا سەیر دەكرێ و
رێبەرانی حیزبیش وەك شێخ
و مەالئێكەیان لێ هاتووە .الی
ئ��ەم دەس��ت��ەی��ە ب��ڕی��ارات وەك
فتوای لێهاتووە و تریبوونەكان
بوونەتە مێنبەری خۆتبەكانی
ك��ارب��ەدەس��ت��ان��ی ح��ی��زب��ی .وات��ە
ه��ەم��وو شتێك پ��ی��رۆزە و هیچ
چ��ەش��ن��ە رەخ���ن���ەی���ەك ق��ب��ووڵ
ناكەن .الی بەرەی دووهەمیش
حیزب ئامرازێكە ب��ۆ گەیشتن
بە مەبەستەكان و هیچ چەشنە
پیرۆزییەتێكی نییە و رێبەرانیش
ن���ەش���ێ���خ و ن����ە م���ەالئ���ێ���ك���ە و
ت��ری��ب��وون��ەك��ان��ی��ش ن��ەب��وون��ەت��ە
م��ێ��ن��ب��ەری خ��ۆت��ب��ە و ف��ت��وا و
رەخنەگرتنیش وەك بابەتێكی
ئاسایی لێهاتووە.
ش���ەڕ و ملمالنێ دەس��ت��ەی
ی��ەك��ەم ،شەڕێكە دژی ب��ەرەی
دووهەم و هەموو چاالكییەكانیان
لەو بازنەدایە و زۆر بە دەگمەن
ئاوڕ لەو مەبەستانە دەدرێتەوە
ك��ە پێویستی س��ەرەك��ی خەڵك
و كۆمەڵگایە .ب��ە پێچەوانەی
ئەم دەستەیە ،ب��ەرەی دووهەم
كە پابەندە بەو پرنسیپانەی كە
ئ���ەوڕۆ ب��اون ك��ار ل��ەس��ەر ئەو
رووداوان��ە دەكا كە پێوەندییان
پ��ێ��وە ه��ەی��ە و دەی���ه���ەوێ ل��ەو
م���ەی���دان���ەدا دەور ب��گ��ێ��ڕێ .لە
راستیدا ئەم دەستەیە نایهەوێ
لە رەوت��ی ئاڵوگۆڕەكان بەجێ
بمێنێ و تەنیا سەیر ك��ەر بێ،
بەڵكوو دەی��ه��ەوێ دونیایەكی
دیكە ساز بكا كە جیاوازی هەبێ
لەگەڵ دوێنێ.
الی دەستەی یەكەم ئەوانەی
ك���ە ل���ە دەرەوەی ئ����ەو بیر
كردنەوەی ئەوان چاالكن وەك
كافر و الدەر سەیر دەكرێن و بۆ
پەالماردانیان پەنا دەبرێتە بەر
ناشیرینترین ئامرازەكمان .لە
درۆ بۆختان و چەواشەكارییەوە
ب��گ��رە ت���ا دەگ���ات���ە وەالن�����ان و
سڕینەوەی فیزیكی .ئەمە ئەو
چوارچێوەیە كە دەستەی یەكەم
تێدا هەڵسووڕانی هەیە.
ئێستا بمانهەوێ و نەمانهەوێ
ئ��ەم ملمالنێیە ل��ە ئاست هێزە
س��ی��اس��ی��ی��ەك��ان��ی رۆژه���ەاڵت���ی
ك��وردس��ت��ان��دا دروس����ت ب���ووە.
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پێشخستنی هەر
پرۆژەیەكی مۆدێڕن
سەرەتا پێویستی بە
گۆڕینی ستراكتۆری

شەپۆلەكانی فیمینیزم
ئامادەكردن و وەرگێڕان :باران رۆژهەاڵت

كۆمەڵگا و ئەقڵیەتی
تاكەكان هەیە كە
بەرهەمی كۆمەڵێك
نۆرم و بەها و یا
كولتوورێكە كە زاڵە
كێشەی نێوان ئەم دوو الیەنە
لە راستیدا وەك كێشەی نێوان
جەهل و زانایی لێهاتووە .واتە
الی��ەن��ی ی��ەك��ەم��ی كێشەكە كە
الیەنگرانی نەریت دەگرێتەوە
هیچ ت��وان��ای��ی ئ���ەوەی نییە لە
ئاستێكی سیاسیی جیددیدا بە
ك��ەڵ��ك وەرگ��رت��ن ل��ە كۆمەڵێك
ئامرازی مۆدێڕن ملمالنێیەكی
مەعریفی و سیاسی دەست پێی
بكا .لە راستیدا ئ��ەم دەستەیە
ب���ۆ ب�������ەرەوڕوو ب���وون���ەوە لە
چ��ەك��ە ژەنگاوییەكانی نەریت
كەڵك وەردەگ���رن و بە درۆ و
بۆختان خۆیان تەیار دەك��ەن.
ب��ە پێچەوانەی ئ��ەم دەستەیە،
دژك����ردەوەی ب���ەرەی دووه��ەم
ب���ەران���ب���ەر ب���ە راس��ت��ی��ی��ەك��ان��ی
دەورووەب��������ەری��������ان دوورە
ل���ە ه���ەرچ���ەش���ن���ە وەالن�������ان و
سڕینەوەیەك .ئ��ەوەی الی ئەم
دەستەیە گرنگە خوێندنەوەیەكی
واقیعبینانەیە بۆ ئاڵوگۆڕەكان.
چەكی ئەم دەستەش ئەقاڵنیەت
و لۆژیكێكە كە هەموو تاكێكی
ن��وێ��خ��واز دەت��وان��ێ خ��وێ تێدا
ببینێتەوە.
ئاكام:
ب��ە ه��ەرح��اڵ ئ��ەم ملمالنێیە
ل���ە ك���وردس���ت���ان���دا ه��ات��ووەت��ە
گ���ۆڕێ .كێشەكە دەك���رێ وای
پێناسە بكەین كە كێشەی نێوان
سوننەت و مۆدێڕنیەتەیە .لێرەدا
گ��ەورەت��ری��ن كۆسپی ب���ەردەم
الیەنگرانی مۆدێڕنیزە كردنی
كۆمەڵگا ئەو دەستەیەیه كە بە
هەموو شێوەیەك هەوڵ دەدەن
لە قاوغی راب��ردوودا بمێننەوە.
بەاڵم ئەوەی لێرە گرنگە ئێرادە
و مەیلێكی گۆڕانخوازانەیە كە
لە ناخی كۆمەڵگادا چەكهرەی
ك�����ردوە .ئ��ەم��ەش فاكتەرێكی
بەهێزه بۆ ئەوەی ئەو هێزانەی
رەخنەگری بارودۆخی ئارایین
پشتی پ��ێ ب��ب��ەس��ت��ن و ب��ڕۆن��ە
پ��ێ��ش��ێ .ب���ەو پ��ێ��ی��ە ك���ە ئێستا
ئێرادە و مەیلێكی گۆڕانخوانە
ل��ە خ���ودی ك��ۆم��ەڵ��گ��ادا ب��وون��ی
ه���ەی���ە ،دەس���ت���ەی ی���ەك���ەم كە
الیەنگرانی سوننەت و جەهل
دەگرێتەوە كەوتووەتە پەلەقاژە
و هیچ شانسی سەركەوتنی
نییە .ئەوەی دەتوانێ رەوتێكی
خێرا ببەخشێ بەم ئاڵوگۆڕانەو
ب��ەرژەوەن��دی��ی��ەك��ان��ی كۆمەڵگا
دەستەبەر بەرەی دووهەمە كە
پێویستە رۆژ ب��ە رۆژ خۆی
زیاتر نوێ بكاتەوەو بە هەموو
شێوەیەك پەل و پۆ بهاوێ.

فیمینیزم یا هزری فیمینیستی لە چ كاتێكەوە هاتۆتە ئاراوە؟ ئەدرۆ
وینسێنت لە سەر ئەو باوەرەیە كە چوار بۆ چوون لەسەر سەردەمی
سەرهەڵدانی هزری فیمینیستی بوونی هەیە:
 1ــ مێژووی فیمینیزم بۆ سەرەتایی چەقەرەكردنی ئاگایی
مرۆڤەوە دەگەڕێتەوە .سوزان گریفین لە كتێبی «ژنان و سروشت»
و ئاندرە میشێل لەكتێبی» فیمینیزم»دا پێداگریی لەسەر ئەو روانگەیە
دەكەن .ئەوان هەوڵ دەدەن لە سەردەمی كۆنی پێش مێژووە تاوتوێی
فیمینیزم بكەن.
2ــ مێژووی فیمینیزم بۆ سەرەتای سەدەی 15ی زایینییەوە
دەگەڕێتەوە .ئەو جۆرە روانگەیە لە كتێبی «شاری بانوان» لە
نووسینی كریستینا دوپیزان سەرچاوەی گرتوە.
3ــ مێژووی فیمینیزم بۆ سەدەی  17دەگەڕێتەوە.
ئافرابن(1680ــ )1640رۆلێكی كاریگەری لەسەر بیچم گرتنی ئەو
بۆچوونە هەبووە.
4ــ مێژووی فیمینیزم دەگەڕێتەوە بۆ كۆتایی سەدەی هەژدەیەم و
دوای شۆڕشی فەرانسە .ئەو بۆچوونە بە هێزترین روانگەیە لە مەڕ
مێژووی سەرهەڵدانی فیمینیزم دێتە ئەژمار و وینسێتیش پتر جەخت
لەسەر دروستیی ئەو روانگەیە دەكاتەوە  .خاتوو مێری ولستۆن
كرافت بە نووسینی كتێبی «حەقانییەتی مافەكانی ژن» لە ساڵی 1792
بەرچاوترین كەسە كە توانیویەتی لەو قۆناغەدا فیمینیزم بێنێتە ئاراوە.
دوای شۆڕشی فەرانسە فیمینیزم خاوەن  3شەپۆلی گرینگ بووە.
ئەو شەپۆالنە لە سەرەتاوە بە حاڵەتی میانەڕەوی سەریان هەڵداوو
دواتر حاڵەتی ئیفراتیان بە خۆیانەوە گرت و ئەمڕۆكە بە شێوەیەكی
تەعدیل كراو بۆ گەیشتن بە ئامانجەكانیان رێگایان درێژە پێدەدەن.
شەپۆلی یەكەم:
شەپۆلی یەكەم لە ساڵی  1830دەست پێكرا .مێری ولستۆن كرافت بە
نووسینی كتێبی «حەقانییەتی مافەكانی ژن» كاریگەرییەكی سەرەكی
لەسەر ئەو شەپۆلە دانا .لە دوای ناوبراو جان ئیستوارت میل بە
هاوكاریی هاوسەری یەكەمی هێری تیلور كتێبی» بەستراوەیی ژنان»
لە ساڵی  1869دەنووسێ كە ئەو كتێبەش كاریگەرییەكی بەرچاوی
لەسەر ئەو شەپۆلە جێ هێشت .نووسینی ئەو كتێبە لە سەردەمێك
دابوو كە ژنان لە سەردەمی ویكتوریا بە توندترین شێوە لە ژێر
سەركوت و چەوساندنەوە دا بوون .دەكرێ بڵێین كە لە ئەساس
دا هزری لیبرالیزمی كالسیك هۆكاری سەرەكیی سەرهەڵدانی
ئەو شەپۆلە لە قەڵەم دەدرێ .هزرێك كە لە روانگەكانی جان الك
سەرچاوەی گرتبوو .پەرەپێدانی مافە مەدەنی و سیاسییەكان بە تایبەت
دانی مافی دەنگدان بە ژنان ،ویست و ئامانجی ئەسڵیی ئەو شەپۆلە
دەهاتە ئەژمار .هەڵبەت جیا لەو ئامانجە ئەسڵییە هێندێك ئامانجی
الوەكییش بەدیی دەكران كە بریتی بوون لە دەستپێڕاگەیشتنی ژنان
بە كاروباری فێركاری و باشتر كردنی پێگەی ژنانی هاوسەردار لە
یاسا دا ،یەكسانیی ژنان لەگەڵ پیاوان لە مەڕ مافی جیابوونەوە و
مژارەكانی پێوەندیدار بە تایبەتمەندییە جنسییەكانی ژنان و  .لە دەیەی
 ،1920ژنان توانیان بە ئامانجی سەرەكییان واتە مافی دەنگدان بگەن
و ئەوە بوو بە هۆی ئەوە كە لە سااڵنە دا ئیتر چاالكیی فیمینیستەكان
تا رادەیەك راوەستان بە خۆیەوە ببینێ و جیا لە كارو چاالكی لە
پێناوی ئاشتیدا ،چاالكییەكی ئەوتۆیان نەبووە.
هەڵبەت گەیشتن بە مافی دەنگدان ،تەنیا هۆكاری راوەستانی
چاالكیی فیمینیستەكان نەبوو ،بەڵكو لە ئەساس دا هەلومەرجی
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فشاری دامەزراوەی سەربازی و پاشەكشە كردنی AKP
حەسەن شێخانی
ئ��������ەگ��������ەر س�����ەی�����ری
رووداوەك��ان��ی ی��ەك ـ دوو
م��ان��گ��ی دوای����ی ب��اك��ووری
كوردستان و توركیە بكەین
ب���ۆم���ان دەردەك�������ەوێ كە
سیناریۆیەكی نوێ لە دژی
ب��زاڤ��ی ك��ورد هاتۆتە ئ��ارا.
بەشەكانی ئەم سیناریۆیە
یەك لە دوای یەك جێبەجێ
ك��ران .بەشی یەكەمی ئەم
گواستنەوەی
سیناریۆیە
ع���ەب���دوڵ�ڵ�ا ئ����ۆج����ەالن لە
زیندانێكەوە بۆ زیندانێكی
دیكەو خراپتر بوونی هەل
و م��ەرج��ی ژی��ان��ی ن��اوب��راو
ب������وو .ب���ەش���ی دووه������ەم
داخستنی پارتی كۆمەڵگەی
دێ���م���وك���رات���ی���ك ()DTP
ب����وو .ب��ەش��ی سێهەمیش
دەس���ت���ب���ەس���ەر ك������ردن و
زیندانی كردنی ژمارەیەكی
بەرچاو لە سیاسەتمەدار،
شارەدار و بەرەێوەبەرانی
DTPی داخ����راو ب��وو كە
ت���ا ئ��ێ��س��ت��اش ئ����ەم گ��رت��ن
و دەس��ت��ب��ەس��ەرك��ردن��ان��ە
ه��������ەر ب���������ەردەوام���������ن.
 AKPدەیویست DTP
وەك پارتێكی مارژیناڵی
كوردی بجووڵێتەوەو دوای
ئەوەی نەیتوانی كەلەبەرێك
ل��ە ن��ێ��وان باڵەكانی بزاڤی
ك�������ورددا دروس������ت ب��ك��او
 DTPل����ە دژی ب��اڵ��ی
چەكداری بزاڤ بخاتە گەڕ،
ل���ەم���ەڕ داخ��س��ت��ن��ی DTP
لە الی��ەن دادگ��ای قانوونی
بنەرەتیی ت��ورك��ی��ەوە النی
ك��ەم بێدەنگیی ه��ەڵ ب��ژارد
(ئەگەر نەڵێین رەزامەندیی
نیشان دا) .دواتریش AKP
ل��ە هەمبەر پ���ەالم���اردان و
ش��ااڵوی دەستگیر كردنی
ك��ەس��ای��ەت��ی��ی��ەك��ان��ی ك���ورد

ئەگەر تا

هەنووكەش
دەسەاڵتی

تورك مل بۆ

داخوازییەكانی

كورد راناكێشێ
نیشانەی ئەوەیە
كە الیەنی

كوردی هێزی
پێویستی بۆ
سەپاندنی

داخوازییەكانی
نیە

هیچ دژ ك��ردەوەی��ەك��ی لە
خۆی نیشان نەدا .هەروەها
ل��ەم دوای��ی��ان��ەدا بۆمبارانی
ن��اوچ��ەك��ان��ی س��ەر سنوور
و «هەرێمەكانی پاراستنی
م��ی��دی��ا» ب���ە ش��ێ��وەی��ەك��ی
ب��ەرچ��او پ���ەرەی س��ەن��دوە
ك����ە ه�����ەم�����ووی ئ���ەم���ان���ە
سەلمێنەری ئەوەن كە پارتی
دەسەاڵتدار لەم رووداوانەدا
ب���ێ���ت���اوان ن���ی���ەو پ��ێ��دەچ��ێ
س����ەب����ارەت ب���ە ه��ێ��ن��دێ��ك
م��ەس��ەل��ە ل��ەگ��ەڵ س��وپ��ادا
ب��ەرێ��ك��ك��ەوت��ن گەیشتبێ.
ل��ێ��رەدا ئ��ەم پرسیارانە
دێنە ئارا كە ئامانجی AKP
ل��ە چەشنێك یارمەتیدانی
الی��ەن��ی ئۆلیگارشیك لەم
ك���ردەوان���ەدا چ��ی��ە؟ بۆچی
دەس���ەاڵت���ی ت���ورك ت��وان��ی
ب���ەش���ەك���ان���ی س��ی��ن��اری��ۆی
ن����اوب����راو ی����ەك ل���ە دوای
ی���ەك ج��ێ��ب��ەج��ێ ب��ك��ا؟ ئایا
دژ ك����ردەوەی ك���وردان لە
ئاستی پێویست دا ب��وو؟
 AKPلە سەرتای هێنانە
ئارای پرۆژەی كرانەوە بە
رووی ك����ورددا جیدییەت
و ب���وێ���ری پ��ێ��وی��س��ت��ی بۆ
چ��ارەس��ەر ك��ردن��ی پرسی
كورد لە خۆی نیشان نەدا.
لە ژێر فشاری دامەزراوەی
س������ەرب������ازی دا ن�����اوی
پ��رۆژەك��ەی ب��ۆ ك��ران��ەوەی
دێ��م��وك��راس��ی و دوات��ری��ش
ب���ۆ پ������رۆژەی ی��ەك��ی��ەت��ی��ی
ن���ەت���ەوەی���ی (ن��ی��ش��ت��م��ان��ی)
گ��������ۆڕی .ب�����ەم ش���ێ���وەی���ە
دەستەواژەی «كوردی» لە
ناوی پرۆژەكەی سڕیەوە.
سەرەڕای پروپاگەندەیەكی
زۆر ئ����ەم پ����رۆژەی����ە لە
هێندێك هەنگاوی سەرەتایی
و ف��ۆرم��ال��ی��ت��ەدا ق��ەت��ی��س
م���ای���ەوە .ئ���ەم پ��اش��ەك��ش��ە
ك���ردن و سستی ن��وان��دن��ە
ج���ەس���ارەت���ێ���ك���ی زۆری
ب��ە الی��ەن��ی ئۆلیگارشیك
ب��ەخ��ش��ی ت��ا ب��ە داخستنی
 DTPكۆسپێكی جیددی
ل���ە ب�������ەردەم ك����ران����ەوەی
دێموكراسیدا دروست بكەن
و لەسەر متمانەی خەڵكی
ك��وردس��ت��ان ب��ە پ����رۆژەی
 AKPك��اری��گ��ەری��ی��ەك��ی
ن����ێ����گ����ەت����ی����ڤ داب����ن����ێ����ن.
ه���������ەم���������وو دات������������او
دەركەوتەكان نیشاندەری
ئەوەن كە النی كەم بەشێك
ل���ە دەس����ەاڵت����ی ت�����ورك و
تەنانەت رای گشتی توركیش
ب��ەم ئ��اك��ام��ە گەیشتوە كە
پرسی ك��ورد گ��ەورەت��ری��ن
پرسی توركیەیەو ئەگەر
ئەم پرسە چارەسەر نەكرێ
ت��ورك��ی��ە ن��ات��وان��ێ وەك���وو
پێویست رۆڵی خۆی بگێرێ
و لە رووی ئیستراتیژیك،
ئ���اب���ووری ،ف��ەره��ەن��گ��ی و
ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەوە زیانێكی
گ��ەورەی لێدەكەوێ .هاتنە

ئ��ارای پ��رۆژەی كرانەوەی
دێ���م���وك���راس���ی ل���ە الی���ەن
AKPوە ت����ا رادەی�������ەك
ئ���اك���ام���ی ه���ەس���ت ك����ردن
ب���ە پ��ێ��وی��س��ت��ی چ���ارەس���ەر
ك����ردن����ی پ����رس����ی ك����ورد
ب��وو .ل��ێ��رەدا ئ��ەم پرسیارە
دێ��ت��ە ئ���ارا ك��ە ب��ۆچ��ی ئ��ەم
پرۆژەیە لەگەأل قەیرانێكی
جیدددی ب���ەرەوروو بوو؟
ئەلف)بە سەرنجدان بە
رووداوەك����ان����ی یەكساڵی
راب���������ردوو و ه����ەروەه����ا
پێكهاتەی سیاسیی توركیە

راستینەی دۆزەك���ەدا نیەو
ن��ەت��ەن��ی��ا ك������وردان رازی
ناكا بەڵكوو تارادەیەكیش
وەكوو ماست مالیزاسیون
و ه��ەڵ��خ��ەڵ��ەت��ان��دن خ��ۆی
دەنوێنێ .ب��ەم هۆیە (هەر
وەك لە مەراسیمی پێشوازی
ك����ردن����ی گ���رووپ���ەك���ان���ی
ئ���اش���ت���ی دا دەرك��������ەوت)
پارتی دەس��ەاڵت��دار نەتەنیا
ن��ەی��ت��وان��ی��وە رای گشتیی
كورد بۆالی خۆی راكێشێ
بەڵكوو زیاتر لە پێشووش
پ���ێ���گ���ەی ج����ەم����اوەری����ی

بۆمان دەردەكەوێ كە ئەو
بەشە لە دەسەاڵتی تورك
ك���ە ل���ە دژی چ���ارەس���ەر
ك����ردن����ی پ���رس���ی ك�����وردە
بااڵدەستیی خۆی پاراستوە
و ه�����ەر ل����ە س����ەرەت����ای
ه��ات��ن��ە ئ������ارای پ�����رۆژەی
كرانەوەی دێموكراسییەوە
دژای��ەت��ی��ی��ەك��ی ت��ون��دی ئەم
پرۆژەیان كردو سەرەنجام
AKPی����������ان ن�����اچ�����ار ب��ە
پاشەكشە (یان سازش) كرد.
ب) ه���ەر چ��ەن��د پ��ارت��ی
دەس����ەاڵت����دار ب��ان��گ��ەش��ەی
ئ��ەوە دەك��ا كە پرۆژەیەكی
ب����ۆ چ�����ارەس�����ەر ك���ردن���ی
پ��رس��ی ك���ورد ه��ەی��ە ب��ەاڵم
تا هەنووكەش هیچ كەس
ن����ازان����ێ ك���ە ن���ێ���وەرۆك���ی
ئ�����ەم پ�����رۆژەی�����ە چ���ی���ە و
چ���ی ل���ە خ����ۆی دەگ�����رێ.
ش��ی��م��ان��ەی ب��ەه��ێ��ز ئ��ەوەی��ە
ك��ە  AKPس����ەرەڕای ئەو
بانگەشانە هیچ پرۆژەیەكی
ج���ی���ددی و ك��ون��ك��رێ��ت و
پالنكراوی بۆ چارەسەری
پ����رس����ی ك��������ورد ن���ەب���ێ.
ج) ه���ەر چ��ەن��د پ��ارت��ی
دەس�������ەاڵت�������دار ب�����اس ل��ە
چ��ارەس��ەری پرسی ك��ورد
دەكا بەاڵم چارەسەرییەك
ك����ە ئ�������ەوان ب��ان��گ��ەش��ەی
ب����ۆ دەك�������ەن ل����ە ئ��اس��ت��ی

خ�������ۆی ل�����ە ب�����اك�����ووری
كوردستان لە دەست داوە.
ری�������اك�������س�������ی�������ۆن�������ی
رای گ���ش���ت���ی���ی ك������ورد
دواب�������ەدوای داخستنی
DTPو دەس���ت���ب���ەس���ەر
كران و گیرانی ش��ارەدارو
س��ی��اس��ەت��م��ەداران��ی ك��ورد،
خ����ەڵ����ك����ی ك����وردس����ت����ان
ناڕەزایەتییان دەرب���ڕی و
بە خۆپیشاندانی گرسەیی
و ب�����ەرد ه��اوی��ش��ت��ن و..
ت���ووڕەی���ی خ��ۆی��ان نیشان
دا .خ��اڵ��ی ج��ێ��ی س��ەرن��ج
ئ��ەوەی��ە ك��ە ن��اڕەزای��ەت��ی و
خۆپیشاندانەكانی كورد لە
ئاستی پێویست دانەبوون.
ئەگەر خەڵكی كوردستان لە
جیاتی خۆپیشاندانی چەند
هەزار كەسی ،خۆپیشاندانی
س����ەدان ه����ەزار كەسییان
وەڕێ خ��س��ت��ب��ا ،ئ��ەگ��ەر
ل���ەدوای دەستگیر كردنی
شارەدارو سیاسەتمەدارانی
كورد ،بەشێكی بەرچاو لە
كارمەندەكانی ئیدارەكانی
دەوڵ���ەت���ی م��ان��ی��ان گرتباو
ل����ە چ����وون����ە س�����ەر ك���ار
خ���ۆی���ان پ���اراس���ت���ب���او بە
كورتی ئەگەر دژایەتییەكی
ب���ەرب�ڵ�اوت���ر و ت��ون��دت��ری
ئ��ەو هێرش و ش��ااڵوان��ەی
دەوڵ��ەت��ی ت��ورك��ی��ان كردبا

بێگومان دەوڵەتی توركیش
ن��ەی��دەت��وان��ی ب���ە ئ��اس��ان��ی
قۆناغەكانی سیناریۆكەی
یەك لە دوای یەك جێبەجێ
بكاو تا هەنووكەش لەسەر
دەستبەسەر كردن و گرتنی
كەسایەتییە سیاسییەكانی
كورد بەردەوام بێ .پێویست
ب����وو خ��ەڵ��ك��ی ب���اك���ووری
ك��وردس��ت��ان ب��ە ئ��اوای��ەك��ی
ب��ەرب�ڵاوت��ر نیشانیان داب��ا
كە سیاسەتی سەركوت و
هێرش و پ��ەالم��ار ناتوانێ
بزووتنەوەكەیان كز بكاو
رێگە لە پەرەسەندنی بگرێ.
ب�����ە س�����ەرن�����ج�����دان ب��ە
م���ێ���ژووی ك�����ورد ب��ۆم��ان
دەردەك��������ەوێ ی��ەك��ێ��ك لە
ه���ۆك���ارە س��ەرەك��ی��ی��ەك��ان��ی
درێژخایەن بوونی خەباتی
ك���ورد ب��ۆ بەدەستهێنانی
مافی چ��ارەی خۆنووسین
و نەگەیشتن ب��ەم ئامانجە
ئ��ەوەی��ە ك��ە خەباتی گەلی
ك��ورد ل��ە ئاستی پێویست
دا نەبووە و تا هەنووكەش
خ����اوەن����ی ك���ەم���وك���ووڕی
و الوازی���������ی ج���ی���ددی���ی���ە.
هۆكارێكی سەرەكی بە
ئامانج نەگەیشتنی بیست
میلیۆن ك����وردی ب��اك��وور
سەرەرای  30ساڵ خەباتی
نەپساوە ئەوەیە كە خەڵكی
ئ���ەو پ��ارچ��ەی��ە ب�����ەرادەی
پێویست ئ��ی��رادەی خۆیان
بۆ ئ��ازادی نیشان ن��ەداوەو
ب�����ەم پ���ێ���ی���ەش ن���ەب���وون���ە
خ�����اوەن ه��ێ��زێ��ك��ی ئ��ەوت��ۆ
ك��ە داگ��ی��رك��ەری ت��ورك بە
ت���ەواوی ب��ە چ��ۆك دابێنن.
ئ��ەگ��ەر ت��ا ه��ەن��ووك��ەش
دەس���ەاڵت���ی ت���ورك م��ل بۆ
داخ���وازی���ی���ەك���ان���ی ك���ورد
راناكێشێ نیشانەی ئەوەیە
ك��ە الی��ەن��ی ك���وردی هێزی
پ��ێ��وی��س��ت��ی ب��ۆ س��ەپ��ان��دن��ی
داخ����وازی����ی����ەك����ان����ی ن��ی��ە.
پ��ڕئ��اش��ك��رای��ە ف��ش��اری
بزووتنەوەی ك��ورد AKP
ەی ناچار كرد لەو ئاستەدا
ب��اس لە چ��ارەس��ەر كردنی
پرسی كورد بكاو بانگەشەی
ئەوە بكا كە پرۆژەیەكیشی
بۆ چارەسەری ئەم پرسە
هەیە .بەاڵم لە هەمان كاتدا
كەسیش ناتوانێ حاشا لەوە
بكا كە پاشەكشە پێكردن
و ن��اچ��ار ك��ردن��ی زی��ات��ری
دەسەاڵتی تورك پێویستی
بە فشارێكی زیاتر لە الیەن
بزووتنەوەی كوردەوە هەیە.
ب�����ە س�����ەرن�����ج�����دان ب��ە
دینامیزمی ب��زووت��ن��ەوەی
ك�������وردو پ���ەرەس���ەن���دن���ی
رۆژ ل��ە دوای رۆژی ئەم
بزووتنەوەیە و لە الیەكی
ت���ری���ش ل���ەب���ارت���ر ب��وون��ی
ف��اك��ت��ەری ن��ێ��ون��ەت��ەوەی��ی
پێدەچێ لە دووەمین دەیەی
س���ەدەی 21دا دەس��ەاڵت��ی
تورك ناچار بە پاشەكشەی
زیاتر بێت و بەپێی ئەمەش
پرسی ك��ورد لە باكووری
كوردستان لە چارەسەرێكی
ب��ن��ەرەت��ی ن��زی��ك ببێتەوە.

مهحمود عوسمان:

نابێت کورد لهگهڵ
الیهنێک هاوپهیمانی
بکات که دژی
بهرژهوهندییهکانی کورد
بێت

دک��ت��ۆر «م�هح��م��ود عوسمان»
ئ�هن��دام��ی ئهنجومهنی نوێنهرانی
عێڕاق لهسهر لیستی هاوپهیمانی
کوردستان جهختی کردهوه ،دهبێت
هاوپهیمانیی کوردستان چ��او به
هاوپهیمانییهکانیدا بخشێنێتهوه.
م��هح��م��ود ع��وس��م��ان ت��ای��ب �هت
ب��ه رادی���ۆ زاگ����رۆس و ئاژانسی
پهیامنێری راگهیاند :هاوپهیمانیی
ک���وردس���ت���ان دهب���ێ���ت چ����او ب �هو
ه��اپ �هی��م��ان��ی��ی��ان �هدا بخشێنێتهوه
ک��ه ل �هگ �هڵ «ح��ی��زب��ی دهع����وه» و
«مهجلسی ئهعال» کردوویهتی،
ههروهها ئهو هاوپهیمانییه الوازهی
لهگهڵ «حیزبی ئیسالمی عێڕاقی»
ههیهتی.
ئهندامی ئهنجومهنی نوێنهران
گوتی :ئهم الیهنانه نیشانیان داوه
ل��ه کاتی تهنگانه ل��ه ئهنجومهنی
نوێنهران ،لهگهڵ ئێمه هاودهنگ
نین.
دکتۆر مهحمود جهختی کردهوه:
«دهبێت له پێکهێنانی هاوپهیمانیدا،
باسی گهرهنتییهکان بکرێت ،ئهگهر
بێت و هاوپهیمانی لهگهڵ الیهنێک
بکرێت که م��ادهی 140و ههندێک
مهسهلهی تایبهت به کورد قهبوڵ
ن���هک���ات ،ئ���هم ه��اوپ �هی��م��ان �هت��ی��ی��ه،
س��وودێ��ک��ی نییه ،چونکه ئهگهر
له شته سهرهکییهکانه لهگهڵمان
نهبێت ،له شتی دیکه ناتوانرێت
پشتی پێ ببهسترێت».
م��هح��م��ود ع��وس��م��ان روون����ی
کردهوه :به ناچاری دهبێت لهگهڵ
ههموو الی �هک پهیوهندی ههبێت
ههروهها دوای ههڵبژاردن دهبێت
سهنگی الیهنهکان و ههڵوێستیان
ب��ۆ پ��رس��ه س�هرهک��ی��ی�هک��ان ک��ورد
ل���هب���هرچ���او ب��گ��ی��رێ��ت و ح��ی��زب��ه
کوردستانییهکان دهبێت بهو پێیه
هاوپهیمانی بکهن.
ئ���هو ئ��هن��دام��هی ئ�هن��ج��وم�هن��ی
ن��وێ��ن�هران ه��ۆش��داری��ی دا :دهبێت
ه��هوڵ ب��درێ��ت هاوپهیمانی دژی
یهکتر دروست نهکرێت ،ئاگاداری
ه��اوپ�هی��م��ان��ی��ی�هک��ان ب��ن و ه��هوڵ
ب��درێ��ت ل��ه راس��ت��ای��هک ب��ێ��ت که
بهرژهوهندییهکانی کورد بپارێزێت.
مهحمود عوسمان گوتی :ناڵێین
که ههموو شتهکان دروس��ت ئهو
شته بێت ک��ه ئێمه دهم��ان �هوێ��ت،
ب �هاڵم وابێت که لهسهر ههندێک
خاڵ یهک بگرینهوه.
دک����ت����ۆر م���هح���م���ود روون�����ی
کردهوه :ناکۆکییهکان ناو ههرێمی
کوردستان شتێکی ئاساییه ،بهاڵم
دهب��ێ��ت ل��ه ب �هغ��دا زۆر وری���ا بین
و ب�هم جیاوازییانهی لهناوماندا
ههیه ،زهرهر له کێشهی گهلی کورد
نهدهین و له شته سهرهکییهکان
وا رهفتار نهکهین که لهگهڵ یهک
ناههماههنگ بین.

ئازاد
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كورد لەگەڵ خەڵكی دیكەی ئێران
ئاكار زرێباری
ئ��ەگ��ەرچ��ی ك��ۆم��ەڵ��ێ��ك ك��ەس
و الی���ەن ب��ەی��ان��ن��ام��ەی ژم���ارەی
ه������ەڤ������دەی م������ووس������ەوی ب��ە
ب��ەی��ان��ن��ام��ەی��ەك��ی م��ی��ان��ەڕەوان��ە
دەزان����ن و منیش پێم وای���ە كە
ه��ەر وای���ە ،ب��ەاڵم ل��ە تەنیشتیدا
پێشم وای��ە میانەڕەوانە بوونی
ئ��ەم ب��ەی��ان��ن��ام��ەی��ەو چەندالیەنە
بوونی دەگەڕێتەوە بۆ كۆمەڵێك
فاكتەری پەیوەندیدار بە دۆخی
رۆژەوە ،ن����ەك پ��اش��ەك��ەش��ە
ك���ردن���ی م�����ووس�����ەوی .ئ��ەگ��ەر
سەرنج بدرێت مووسەوی چەند
ڕۆژێ����ك درەن��گ��ت��ر بەیاننامەی
ژم����ارە ه��ەڤ��دەی ب�ڵ�او ك���ردەوە
ك��ە مەبەستی ه��ێ��ورب��وون��ەوەی
ڕێ���ژەی���ی ب���ارودۆخ���ەك���ە ب���وو.
پاشانیش لە ڕووداوی كوژرانی
خ���وش���ك���ەزاك���ەی و ل���ە چ��ەن��د
ش��وێ��ن��ی ب��ەی��ان��ن��ام��ەك��ەش��ەوە وا
دەردەك�����ەوێ�����ت ك���ە ت���ووڕەی���ی
ئ��وس��ول��گ��ەراك��ان��ی دەس����ەاڵت بە
شوێنێك گەیشتوە كە شیمانەی
هەڕەشەی ڕاستەوخۆی كوژران
ل��ە م���ووس���ەوی و ك���ەڕوب���ی و
هاوبیرانیان گەلێك زۆرە ،بۆ
وێ��ن �ه" :ڕاش��ك��اوان��ەو ب��ەڕوون��ی
دەڵێم كە فەرمانی لەسێدارەدان
و كوشتن و دیلكردنی كەڕوبی
و مووسەوی و هاوفكرەكانمان،
ك��ێ��ش��ەك��ە چ���ارەس���ەر ن���اك���ات".
"ل���ەوە ن��ات��رس��م ك��ە یەكێك لەو
شەهیدانە بم كە خەڵك لە دوای
هەڵبژاردنەكان بۆ گەیشتن بە
مافە ئایینی و نەتەوەییەكانیان
پێشكەشیان كردو خوێنی من لە
خوێنی ئەو شەهیدانە ڕەنگینتر
نیە"و . ..سەرەڕای ئەوەی كە ئەم
بەیاننامەیە هەر لە سەرەتاكەیەوە
هەوڵ دەدات ڕۆڵی مووسەوی،
ك������ەڕوب������ی و خ����ات����ەم����ی ل��ە
سەرهەڵدانەكەی ڕۆژی عاشوورا
دا كەم بایەخ بكاتەوە" :ئێمە هیچ
ڕاگەیەندراوێكمان ن���ەدا" .بەاڵم
بە لەبەرچاو گرتنی بارودۆخی
ڕۆژەك���ان���ی دوای ع���اش���ووراو
ئ�������ەوەی ك����ە ڕەن����گ����ە خ����ودی
مووسەوییش پێشبینیی نەدەكرد
دۆخ��ەك��ە ت��ا ئ��ەم ڕادەی���ە بچێتە
پێش و قەیراناوی بێتەوە ،دەبێ
بڵێم ك��ە ه��ەرچ��ەن��د م��ووس��ەوی
ل���ە ن��ووس��ی��ن��ی ب��ەی��ان��ن��ام��ەك��ەدا
ت���ا ڕادەی������ەك ن���ەت���رس ب��وون��ی
خ��ۆی لە ك��وژران نەپاراستوەو
بەیاننامەكەی مامەڵەهەڵگرانەتر
نووسیوە ،بەاڵم هیچ كام لەمانە
ن��اب��ن��ە ه����ۆی ئ�����ەوەی ك���ە ئ��ەم
ناڕەزایەتییانە لە بۆنە حكوومی
و ئ��ای��ی��ن��ی��ی��ەك��ان��ی داه����ات����وودا
درێ����ژە نەكێشن (ك���ە ل��ە وەه��ا
ب��ارودۆخ��ێ��ك��دا الپ���ەڕەی مەرگی
سیاسیی ڕیفۆرمخوازان لە الیەن
خۆیانەوە واژۆ ك��راوە) ،كەواتە
دەب���ێ ش��ی��م��ان��ەی ئ���ەوە بكرێت

ك��ە ل��ە ڕۆژەك��ان��ی داه��ات��ووش��دا
ڕووب���ەڕوو ب��وون��ەوەی تەنانەت
توندتر ل��ە ڕۆژی ع��اش��وورا لە
نێوان ئەم بااڵنە ڕوو بدات.
ل�����ەم ن����ی����وەدا ك������ورد ه��ەت��ا
ئەمڕۆكە ،كە زیاتر لە  6مانگ
ب��ە س��ەر ئ��ەم ن��اڕەزای��ەت��ی��ی��ان��ەدا
دەڕوات ،نەیتوانیوە ڕێكارێك
بدۆزیتەوە بۆ ئەوەی كە خۆی لە
ناڕەزایەتییەكاندا بەشدار بكات و
بوارێكی زۆرتر بۆ هێنانەگۆڕی
داخوازەكانی خۆی بڕەخسێنێت
(جگە لە سیاسەتی واقعبینانەی
حدك لەم ڕاستایەدا كە شایانی
س���ت���ای���ش���ە) ،ك����ە ئ����ەگ����ەر ئ���ەم
بارودۆخە هەر بەم شێوە بڕواتە
پێش دوور نیە تێیدا زەرەرمەند
بێت .پڕ ئاشكرایە كە ك��ورد تا
هەوڵ بدات خۆی لە بزووتنەوەی
س����ەوزو ن��اڕازی��ی��ەك��ان��ی ئ��ێ��ران
نزیك بكاتەوە ،زیاتر دەتوانێت
ل���ە ه��اوك��ێ��ش��ە س��ی��اس��ی��ی��ەك��ان��ی
داهاتووی ئێراندا ،چ سیاسەتی
لێكدووركەوتنەوە بەردەوام بێت
و چ لە ناو خۆیاندا بە سازانێك
ب���گ���ەن ،ئ��ام��ادەی��ی��ەك��ی زی��ات��رو
ب��ەرچ��اوت��ری ببێت .ئێمە نابێت
لە بیرمان بچێت كە مووسەوی
و ك��ەڕوب��ی دەس��ت��ی��ان وەپ��ێ��ش
خست ل��ە ڕاكێشانی سەرنجی
كوردداو لە پڕوپاگەندەكانی پێش
هەڵبژاردنەكاندا بە ئاشكرا باسی
كێشەی نەتەوە جیاوازەكانیان
ك���رد ،شتێك ك��ە ت��ەن��ان��ەت ل��ەو
ك���ات���ەدا ك���ە ك����ورد خ��ەب��ات��ێ��ك��ی
چ��ەك��داران��ەی ب��ەه��ێ��زی ب��ەڕێ��وە
دەب��رد ،دانی پێدا نەدەنرا .بەاڵم
ك���ورد ل��ە دوای ئ����ەوەی ك��ە لە
ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەك��ان��دا ب��ەش��دار بوو
و دەنگەكانی لە ب��ەرژەوەن��دی��ی
ئ�����ەوان�����دا خ��س��ت��ە س����ن����دووق،
چیتر ت��ەن��ان��ەت سیگناڵێكیشی
ب��ە ه��ێ��م��ای پ��ش��ت��ی��وان��ی نیشان
ن����ەداوە .ل��ە كاتێكدا ك��ە ڕەنگە
نیشاندانی سیگناڵێك وەك هێمای
پشتیوانی ،ل��ەم��ڕۆدا دەتوانێت
ڕۆڵێكی كاریگەر بگێڕێت لەسەر
ئ��اوڕدان��ەوەی ئەم بزووتنەوەیە
بۆ مەسەلەی كورد ،چ لە ئاستی
ڕێبەرایەتیی ب��زووت��ن��ەوەك��ەو چ
لە ئاستی ڕای گشتیی خەڵكدا.
كورد بۆ چارەسەریی كێشەكەی
پێویستی بە گوێگر هەیە لە ئاستی
ناوچەكانی دیكەی ئێرانداو ڕەنگە
یەكێك لە باشترین دەرفەتەكان
بۆ ڕاكێشانی گوێگر ئەمڕۆكەو
ل��ەم ب���ارودۆخ���ەدا پێك هاتبێ.
نەتەوەی ئێمە ،كە تەنیا  8تا 9
میلیۆن لە حەشیمەتی ئێران پێك
دێنێت ،بە تەنیا خۆی ناتوانێت لە
ئاستی ئێراندا كارێك لە ڕاستای
ڕووخانی ڕژیمدا بباتە پێش ،ئەمە
ڕاستییەكە كە دەب��ێ بۆ هەموو
الی���ەك ئ��اش��ك��را ب��ووب��ێ��ت .ئێمە

پێویستیمان بە ڕاكێشانی گوێگرو
دۆست و هاوپەیمان لە نێوخۆی
ئێراندا هەیە ئەزموونی  30ساڵ
پەیوەندی لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆنی
سوننەتیی ك��ۆم��اری ئیسالمی،
ئەزموونێكی باشە بۆ كورد كە
ئەم ئۆپۆزیسیۆنە نەریتییە (كە
زی��ات��ر ل��ە  30س��اڵ��ە ل��ە واڵت��ان��ی
ئ��وروپ��ای��ی و ئەمریكادا دەژی��ن
و پ��ەی��وەن��دی��ی��ان ل��ەگ��ەڵ خەڵكی
ئێران الوازە) ،ناتوانێت ڕۆڵێكی
ب��ەرچ��اوی هەبێت ل��ە هاوكێشە
سیاسییەكانی ناوخۆی ئێراندا.
نامەوێت وتارەكە زۆر درێژ
كەمەوە ،بەاڵم بە شەفافییەتەوە
دەب������ێ ب���وت���رێ���ت ك����ە الی���ەن���ە
سیاسییەكانی كوردستانی ئێران
لە ماوەی ئەم  30ساڵەدا كە بە
شێوەی ج��ۆراوج��ۆر ك��اری��ان لە
سەر كۆماری ئیسالمی كردوە،
دەب��ێ ب��ە باشی ئ��ەم ڕاستییانە
ب���زان���ن .ج���ا ب��اش��ت��ر وای�����ەو لە
ب���ەرژەوەن���دی���ی گشتیی ك��ورد
دای����ە ك��ە الی��ەن��ە ك��وردی��ی��ەك��ان
واز ل����ە ب���������اوەڕە وش������ك و
ئایدیۆلۆژیاییەكانیان بێنن و
بیر لە بەرژەوەندییەكانی كورد
ب��ك��ەن��ەوە .ئ��ەو ئایدیۆلۆژیایەی
كە ئێوە خەریكن پ��ەی��ڕەوی لێ
دەكەن بە درێژایی مێژووی كورد
توانایی ڕاكێشانی بچووكترین
ب��ەرژەوەن��دی ب��ۆ نەتەوەكەمان
نەبووە .ئەمە س��ەرەڕای ئەوەی
ك���ە ه����ەر وەك ب���ەڕێ���ز خ��ال��ی��د
عەزیزی ،كە نیشانی داوە توانایی
كایەكردنی لە هاوكێشەكاندا هەیە،
زۆر بە جوانی ئاماژەی پێ كرد
كە سیاسەت لەمڕۆدا لە خانەی
داخ���راودا ناكرێت .سیاسەت لە
سەر كۆمەڵێك دۆگماو باوەڕی
ئایدیۆلۆژیایی ناكرێت ،سیاسەت
بنەمایەكی دیكەی هەیە بۆ هەموو
ن��ەت��ەوەك��ان��ی ج��ی��ه��ان ،ئ��ەوی��ش
خوالنەوەیە بە دەوری بازنەی
بەرژەوەندیی نەتەوەییدا.
ل�����ێ�����رەدا واز ل�����ەم ب��اس��ە
دێ��ن��م و دێ��م��ە س���ەر مەبەستی
س��ەرەك��ی��ی ئ���ەم وت�����ارە ،وات���ە
ك�����ردن�����ەوەی دەالق�����ەی�����ەك بۆ
ب��اس��ك��ردن ل��ە س��ەر چۆنیەتیی
و میكانیسمی بەشداریكردنی
ك����وردو خ��ۆگ��ون��ج��ان��دن ل��ەگ��ەڵ
ئ��ەو ب��زووت��ن��ەوە پ��ان و بەرینە
كۆمەاڵیەتییەی ئەمڕۆكە بە ناوی
بزووتنەوەی سەوز كە لە تێكڕای
ناوچەكانی ئێراندا بنەی داكوتاوە.
بۆ ئەم مەبەستەش بۆچوونێك
دەخەمە ڕوو كە هیوادارم ببێتە
س��ەرەت��ای��ەك ب��ۆ وازه��ێ��ن��ان لەو
گرفتانەی ك��ە لەتبوونەكان بە
س��ەر حیزبەكانیدا س��ەپ��ان��دوەو
بیركردنەوە لە ڕێكارێكی گونجاو
بۆ بەشداریكردن و جوواڵنەوە لە
ڕاستای بەرژەوەندی نەتەوەییدا.

ب��ۆت��ە ك��ەل��ت��وورێ��ك ل���ە نێو
خەڵكی كوردستانی ئێراندا كە
بۆ دەربڕینی ناڕەزایەتییەكانی
خۆیان بە دژی كۆماری ئیسالمی
هەنووكەیی ،دوكان و بازاڕەكان
داخەن و بەم شێوە ناڕەزایەتیی
خۆیان بە گوێی دنیای دەرەوەو
دەس��ەاڵت��داران��ی ئێران بگەیەنن.
ب����ەاڵم داخ��س��ت��ن��ی دوك��ان��ەك��ان
لەمڕۆدا ڕەنگە لە الیەن كۆماری
ئ��ی��س�لام��ی��ی��ەوە وەاڵم���ێ���ك���ی پێ
بدرێتەوە كە نرخەكەی زۆرت��ر
ب��ێ��ت ل��ە ن��ی��ش��ان��دان��ی سیگناڵی
پ��ش��ت��ی��وان��ی ب���ە ب���زووت���ن���ەوەی
سەوزو خەڵكی ناوچەكانی دیكەی
ئ��ێ��ران .ب��ەاڵم ئ��ەم بزووتنەوەیە
ڕێ���گ���ای���ەك���ی ب����ۆ دەرب���ڕی���ن���ی
ناڕەزایەتی بە شێوەیەكی دیكە
بۆ ئێمە ك��ردۆت��ەوە ،كە ئەویش
دیاریكردنی ڕەنگی سەوزە وەك
هێمای ئێستایی ئەم بزووتنەوە
ب��ەری��ن��ە ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەی��ە .ل��ەم
سۆنگەیەوە پێم وای��ە كە كورد
دەت���وان���ێ���ت ب���ە ب���ێ ئ�����ەوەی كە
دوك����ان����و ب�������ازاڕی ش���ارەك���ان
داب��خ��ات ،لە ڕێگەیەكی دیكەوە
دەن��گ��ی خ��ۆی ب��ە خەڵكی دیكە
بگەیەنێت ،ئەویش ڕازاندنەوەی
دوكانەكانە ،بێ ئەوەی دابخرێن،
ب��ە ئ���ااڵی س����ەوز .دەك���رێ���ت لە
رۆژی 22ی ڕێبەندانی ئەمساڵدا،
ی���ان ڕۆژی چ��ل��ەی ماتەمینی
ع��اش��وورا یاخود ه��ەر ڕۆژێكی
دیكە كە دی��اری بكرێت ،خەڵكی
كوردستان بە هەڵواسینی ئااڵی
س��ەوز بە دوكانەكانی خۆیاندا
سیگناڵی پشتیوانیی خۆیان بۆ
ب��زووت��ن��ەوەی س��ەوز بنێرن .كە
بەم شێوەیە خەڵك تا ڕادەی��ەك
دەتوانن ڕێگا لە هەڵوەشاندنەوەی
م����وج����ەوزی دوك���ان���ەك���ان���ی���ان،
ی���ان ه���ەر چ��ەش��ن��ە ش��ێ��وازێ��ك��ی
س��ەرك��وت��ی دی��ك��ە ل��ە ك��ۆم��اری
ئیسالمی بگرن .ل��ەم ڕاستایەدا
هێندێك ئۆرگانی یاسایی هەن
كە دەتوانن ڕۆڵێكی باش بگێڕن،
ئ��ەوی��ش س��ت��ادە تەبلیغییەكانی
م��ووس��ەوی و كەڕوبییە ك��ە لە
ه��ەم��وو ش��ارەك��ان��ی كوردستان
هەن و دەتوانن عامیلێكی یاسایی
ب��ن ب��ۆ ب�ڵ�اوك���ردن���ەوەی ئ��ااڵی
س��ەوز لە ن��او دوك��ان��دارەك��ان��داو
ه��ان��دەرێ��ك ب��ۆ هەڵواسینی ئەم
ئااڵیانە لە ڕۆژی مەبەستدا.
ل��ە ك��ۆت��ای��ی��دا دەب���ێ ئ���ەوەش
ب���ڵ���ێ���م ك�����ە ه�����ی�����وای خ��ەڵ��ك��ی
ك���وردس���ت���ان ح��ی��زب��ەك��ان��ی��ان��ن،
دە ب��ا ح��ی��زب��ەك��ان��ی��ش ل��ە بیری
ب��ەرژەوەن��دی��ی��ە نەتەوەییەكانی
خەڵكی ك��وردس��ت��ان��دا ب��ن ،نەك
ه����ەروا ب�����ەردەوام ب��ن ل��ە س��ەر
شەڕكردن لەسەر دۆگماكانیان
و ئ��ەو كێشانەی لەتبوونەكان
پێكیان هێناوە.

درێژهی

شەپۆلەكانی فیمینیزم
زاڵ بەسەر ئەو سەردەمە وایكردبوو كە فیمینیستەكان چاالكییهكی
ئەوتۆیان نەبێ .سەرهەڵدانی بزاوتە پاوانخوازەكان وەك فاشیزم
و نازیسم و روودانی دو شەڕی ماڵوێرانكەری یەكەم و دووهەمی
جیهانی ،سەرەكیترین هۆكارەكانی الوازی و كەمرەنگ بوونەوەی
ئاستی چاالكیی فیمینیستەكان دێتە ئەژمار (.جێی وەبیرهێنانەوەیە
كە نیوزلەند؟ یەكەم واڵت بوو كە بە فەرمی لە سالی  1863مافی
دەنگدانی بە ژنان داو سویس ئاخرین واڵتی ئورووپایی بوو كە لە
ساڵی  1971ئەو مافەی بە فەرمی بە ژنان بەخشی).
شەپۆلی دووهەم:
شەپۆلی دووهەمی فیمینیزم لە دەیەی  1960دەست پێ¬كرا.
سیمون دوبووار بە نووسینی كتێبی «رەگەزی دووهەم» لە ساڵی
 1949و هەروەها بێتی فریدن بە نووسینی كتێبی « ژنی هەڵخەلەتاو»
لە ساڵی  1963كاریگەرییەكی بەرچاویان لە سەر هاتنە ئارای ئەو
شەپۆلە دانا .لە باقیی بیرمەندانی گرینگی پەیوەست بەو شەپۆلە
دەكرێ ئاماژە بكرێ بە كیت مێلێت «سیاسەتی جینسی»و»جرمانی
گرییر» ژنی خەساو .شەپۆلی یەكەم ببوو بە هۆی باشتر بوونی دۆخی
ژنان لە هێندێك بواردا ،وەك پەرەپێدانی فێربوون و پەروەردە كردنی
دەرفەتی چوونە ژوورەوەی ژنان بۆ هەندیك پیشە ،یاسایی بوونی
لەباربردنی كۆرپەلە ،دانی مووچەی یەكسان بە ژنان ،كەڵك وەرگرتن
لە مافەكانی مەدەنی بە شێوەی یەكسان و مافی كۆنترۆلی مناڵبوون
و ..باشتر بوونی ئەو بوارانە ببوو بە هۆی ئەوە كە ئیتر بەشێك
لە فیمینیستەكان هەنگاوی بەرزتر هەڵێننەوە .ئامانجی سەرەكی و
ئەسڵیی فیمینیستەكان لە شەپۆلی دووهەم رزگاریی ژن بوو .ئەوان
لە سەر ئەو باوەڕە بوون كە وەدیهاتنی یەكسانیی مافە سیاسی و
قانوونییەكان لە گەڵ پیاوان هێشتا كێشەی ژنانی چارەسەر نەكردوە.
بەم پێیە تەنیا رزگاریی ژنان لە دەست نابەرابەرییەكان بهس نەبوو،
بەڵكو پێویست بوو كە ژنان لە دەستی پیاوان رزگار بكرێن .بەالم
رزگاریی ژنانی لە رێگای ریفۆرمی بەرە بەرە وەدیی نایە بەڵكو
پێویستی بە هەنگاوێكی بنچینەیی و شۆڕشێك هەیە .چونكە لە
ئەساس دا لە روانگەی فیمینیستەكان ئەو راو بڕوایانەی كە ئیستا
هەن جێگای چاكسازی و رێفۆرمیان تێدا بەدی ناكرێ.
رەخنە گرتن لە زانستی پیاوانە ،رەخنە گرتن لە ئیدئۆلۆژییە
باو و ریشەدارەكان وەك پیاو ساالری و پەیمانی كۆمەاڵیەتی
و رەدكردنەوەی ژیانی هاوبەش لە واتایەكی گشتی دا و جەخت
كردنەوە لە سەر سەلت مانەوە ل ه گرینگترین بۆچوون و روانگەكانی
فیمینیستەكانی شەپۆلی دووهەم دەهاتنە ئەژمار .فیمینیستەكان لەو
قۆناغە دا تا ئاستێك زێدەرۆیییان كرد كە تەنانەت پێداگرییان لەسەر
روالەتی پیاوانە لە جل و بەرگ و خۆرازاندنەوە دا دەكرد ،مۆی
سەری كورت و كەوشی بێ پانێ و كۆت و شەڵواری ناڕێك و سیمای
بێ ماكیاژ ،تیپی ژنێكی فیمینیست لە دەیەی 1970دا بوو (.زۆربەی
ئەو كچە خوێندكارانەی كە لە دەیەی  70 ،60دا بە شێوەیەكی رادیكال
باسیان لە فیمینیزم دەكرد ،لە دەیەی 90و سەدەی 21دا ببوون بە 50
ساڵە و هێشتا نەچووبوونە ژیانی هاوبەشەوە!)
شەپۆلی سێهەم:
شەپۆلی سێهەمی فیمینیزم لە سەرەتای دەیەی  1990دەست
پێ¬دەكا .فیمینیزم كە لە دەیەی 1960و  1970لە لوتكەدا بوو لە
كۆتایی¬یەكانی سەدەی بیستەم دا بەرەبەرە تووشی نسكۆ هات
و جیاوازی و دەستەبەندییەكی ئاشكرا كەوتە نێو بزووتنەوەی
ژنانەوە .دەوڵەتەكانی تاچێر و رێگان لە دەیەی  1980بە ئاشكرا
كەوتنە دژایەتی ئەو بزاوتە و بوون بە خوازیاریی گەراندنەوەی» بە
یاخەكانی بنەمالەیی».
لە راستیدا فیمینیستەكان لە رۆژئاوا بە زۆرێك لە ئامانجە
سەرەكییەكانیان گەیشتن بەاڵم ئەوەندە زێدەرۆیییان كرد كە تەنانەت
لە بەرامبەریاندا بەرەبەرە بزاوتی پیاوان بیچمی دەگرت .ئەو مەسەالنە
بوونە هۆی ئەوە كە لە سەرەتای دەیەی 1990وە ئیتر فیمینیزم
رەوتێكی میانەرەوانە بە خۆیەوە بگرێ و قۆناغێكی نوێ بگرێتە بەر.
الیەنی شۆڕشگێڕان ه فیمینیزم خرایە پەراوێزەوە و ئەمجارە ستایشی
رۆلی دایك و گرینگیی ژیانێكی ئارام و بە دونیا هێنانی منداڵ بوو بە
باسی سەرەكی و خاوەن بایەخ.
جێی ئاماژە پێكردنە كە هزر و روانینەكانی بەشێك لە بیرمەندە
پۆست مۆدێرنەكان وەك میشێل فۆكۆ و ژاك دریدا لە هینانە ئارای
ئەو شەپۆلە (شەپۆلی سێهەم) جێگای گرینگییە .جیا لەمانە خاتوو
جین بێتكە ئالشتین بە نووسینی كتێبی «پیاوی گشتی ،ژنی تایبەتی»
لە ساڵی  1981هەوڵی دا كە لە ئاستی روانگە رادیكال و زێدەرۆیانەی
شەپۆلی دووهەمی فیمینیزم كەم بكاتەوە .بە پێچەوانەی شەپۆلی
دووهەم ،فیمینیستەكانی شەپۆلی سێهەم جەختیان لەسەر رواڵەتی
ژنانە و هەڵسوكەوتی نەرم و نیان و زەریفی ژنان كردۆتەوە .ئەوان
لەسەر ئەو باوەڕەن كە زیندوو كردنەوەی رۆڵی دایك و بنەماڵە
خاوەن گرینگییەكی تایبەتەو هەروەها تەركیز دەخەنە سەر ژیانی
تایبەتی و پاراستنی هەرێمی تایبەتی(حوزە شخصی) یەوە.
سەرچاوە :ئینتێرنێت ؟
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ههڵوێستهیهک له سهر دژکردهوهی حدکا بهرامبهر
وتووێژهکهی کاک خالد عهزیزی

حسێن ئهحمهدپوور
پ��اش وت��ووێ��ژەك��ەی بەڕێز
خالید عەزیزی ،سكرتێری گشتی
حیزبی دێموكراتی كوردستان
ل����ەگ����ەڵ ح����ەوت����وون����ام����ەی"
رووداو"و ورووژان������دن ی��ان
ورووژان������دن������ەوەی ه��ەن��دێ��ك
ب���اب���ەت و ه���ەروەه���ا هێنانە
بەرباسی هەندێك پرسی دیكە،
كۆمەڵێك كاردانەوە بەرامبەر
بە وتووێژەكەی كاك خالید لە
راگەیەنەكان و لەالیەن هەندێك
ك����ەس و الی���ەن���ی س��ی��اس��ی��ی
ه��ات��ە ئ����اراوە .ب��ە شێوەیەكی
س���روش���ت���ی ه���ەن���دێ���ك ك��ەس
لێكدانەوەكانی كاك خالیدیان
ب��ە شتێكی ب��اش و پۆزەتیڤ
ه��ەڵ��س��ەن��گ��ان��د و ه��ەن��دێ��ك
كەسیش دژی راوەس��ت��ان��ەوە.
ك��ە ه���ەر وەك وت��م��ان ئ��ەوە
شتێكی سروشتیە و زۆریش
پۆزەتیڤە كە خەڵك و بەتایبەت
سیاسییەكان و رووناكبیران
ب��ەدواداچ��وون��ی هەڵوێست و
بۆچوونی كەسایەتییەكان بكەن
و بە پێی روانگەكانی خۆیان
هەڵسەنگاندنی بۆ بكەن .بەاڵم
ئەوەی كە جێی داخە و لە نێو
مێدیا و گ��ۆڕەپ��ان��ی سیاسیی
كوردستان دا زۆری��ش ب��اوە،
ئ��ەو زەینیەتەیە ك��ە هەندێك
ك��ەس و الی��ەن��ی��ان ب��ۆ خۆیان
دەست نیشان كردوە و دەبێ
ب��ەردەوام بە چاویلکهی رەش
چاو لە بۆچوونەكانی بكا یان
ب��ە س��ەم��ع��ەك��ی پ��ێ��چ��ەوان��ەوە
گوێی بۆ رادێ��رن .یەكێك لەو
ك��اردان��ەوان��ە كە ب��ەم شێوەیە
ب��ەرام��ب��ەر ب��ە وت��ووێ��ژەك��ەی
س��ك��رت��ێ��ری گ��ش��ت��ی��ی حیزبی
دێموكراتی ك��وردس��ت��ان هاتە
ئاراوە ،لەالیەن بەڕێز حەسەن
ش��ەرەف��ی جێگری سكرتێری
گشتیی ح��ی��زب��ی دێ��م��وك��رات��ی
كوردستانی ئێرانەوە بوو كە من
كاتێك چاوم لە وتووێژەكەی
ب��ەرێ��زی��ان دەك���رد هەستێكی
زۆر ن��اخ��ۆش و پ��ڕ ل��ە داخ و
كەسەرم بۆ درووست بوو ،پێم
خ��ۆش ب��وو و راستییەكەشی
چاوەڕوانیی ئەوەم هەبوو كە
ك��اك ح��ەس��ەن وەك كەسێك
ك��ە ن��ی��وهی ت��ەم��ەن��ی خ��ۆی لە
سیاسەت دا ب��ە س��ەرب��ردوە،
جۆرێك بۆ سەلماندنی هەڵە
ب��وون��ی ب��ۆچ��وون��ەك��ان��ی ك��اك
خالید بەڵگەو ئیستدالل بێنێتەوە
كە كاك خالێد و كەسانێك لە
حیزبی دێموكراتی كوردستان
ی��ان الن��ی ك��ەم م��ن ب��ۆ خ��ۆم ـ
ك��ە ت��ارادەی��ەك��ی زۆر لەگەڵ
بۆچوونەكانی ك��اك خالید دا
هەم ،لە دڵی خۆشماندا بووبێ
ب��ڵ��ێ��ی��ن ب����ژی ك����اك ح��ەس��ەن
ك��ە سەرنجی ئ��ەو الیەنانەت
داب���وو ك��ە ئێمە نەماندیتبوو
و ل��ە ب��ەرچ��اوم��ان نەگرتبوو.
ب��ەم شێوەیە ه��ەم ك��اك خالید
ب���ە ب���ۆچ���وون���ەك���ان���ی خ��ۆی��دا
بچێتەوە و هەم كەسانێك لە

ئەندامانی حیزبی دێموكراتی
كوردستان تەنانەت بە پشت
بەستن بە بەڵگەكانی كەسانێك
ل���ە دەرەوەی ح��ی��زب��ەك��ەی
خۆیان رەخنە لە ك��اك خالید
و رێبەرایەتیی حیزبەكەیان
بگرن و داوای��ان لێ بكەن كە
پێداچوونەوە بە هەڵوێست و
بۆچوونەكانیان دا بكەن .بەاڵم
ب��ە داخ�����ەوە ق��س��ەك��ان��ی ك��اك
حەسەن نە رەخنەگرانەبوو و
نە یەك بەڵگەی بۆ سەلماندنی
ناڕاستیی بۆچوونەكانی كاك
خالید ،هێنایەوە و نە تەنانەت
دێڕێك لە قسەكانی كاك خالید
كە كاك حەسەن هەوڵی دەدا
مانۆری لە سەر ب��داو وەكوو
بڵێی دەیەویست "ئیفشاگەری"
لەسەر كاك خالید و حیزبەكەی
بكا ،وەكوو خۆی نەقڵ كرا.
كاك حەسەن لە سەراسەری
وت��ووێ��ژە تەلەویزیۆنییەكەی
دا ه���ەوڵ���ی دەدا ه��ەن��دێ��ك
رستەی ناتەواو و بەسەروپا
شكاوییەوە لە قسەكانی كاك
خالید دەربهاوێژێ و بە مەیلی
خ���ۆی وات���ای���ان پ��ێ ببەخشێ
و دواج���اری���ش ب��ۆ شكاندنی
ك��ەس��ای��ەت��ی��ی ك���اك خ��ال��ی��د و
هەروەها بۆ سەلماندنی راستی
و دروس��ت��ی��ی بۆچوونەكانی
خۆی و حیزبەكەی بەكاریان
بێنێ.
م��ن ل���ەم وت����ارە ك��ورت��ەدا
ن���ام���ان���ەوێ ك���ە ب�������ەراوردی
ق��س��ەك��ان��ی ك����اك خ��ال��ی��د لە
وت��ووێ��ژەك��ەی حەوتوونامەی
"رووداو" ل��ەگ��ەڵ قسە نەقڵ
كراوەكانی ناوبراو لە زمانی
ك����اك ح���ەس���ەن ش���ەرەف���ی و
تەلەویزیۆنی
پێشكەشكاری
"ت���ی���ش���ك"دا ب���ك���ەم .چ��ون��ك��ە
ل���ەالی���ەك ه����ەر وەك ب��اس��م
ك��رد س��ەرت��اس��ەری قسەكانی
كاك خالید بە ناتەواوی و بە
پێچەوانەوە نەقڵ كرابوون و
لەالیەكی دیكەشەوە ئەوەندەی
پێ دەوێ كە لەم وتارە كورتە
رۆژن��ام��ەوان��ی��ی��ەدا دەرف��ەت��ی
باسكردنی هەموو ئەو نموونانە
ن��ی��ە .ب���ەاڵم ه��ەر كەسێك كە
بیهەوێ ب��ەراوردێ��ك لە نێوان
قسەكانی ك��اك خالید و كاك
حەسەن دا بكا زۆر بە ئاسانی
مەبەستەكانی ه��ەردووالی بۆ
دەردەكەوێ و دەزانێ كە كاك
حەسەن چەندە راستییەكانی
شێواندوە.
ی����ەك����ێ����ك����ی دی�����ك�����ە ل����ەو
ك���اردان���ەوان���ە ب���ەرام���ب���ەر بە
ب��ۆچ��وون و هەڵوێستەكانی
كاك خالید عەزیزی ،دەركردنی
راگ����ەی����ەن����راوێ����ك ل���ەالی���ەن
سكرتاریای حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێرانەوە بوو ،كە
گویا كۆمەڵێك لە ئەنجومەن
و رێ��ك��خ��راوە سیاسییەكانی
ئ���ۆپ���ۆزی���س���ی���ۆن���ی ك������ورد ل��ە
نێوخۆی واڵتەوە سكااڵیان الی

حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئ��ێ��ران ك���ردوە ك��ە بۆچی لەم
س��ات��ەوەخ��ت��ەدا ك��ە ك��ۆم��اری
ئیسالمی خ��ەری��ك��ە ب��ڕووخ��ێ
سیاسەتێكی نەرمیان بەرامبەر
بەو رێژیمە گرتۆتە بەر.
س���ك���رت���اری���ای "ح���دك���ا" لە
وەاڵم�������ی ئ�����ەو ئ��ەن��ج��وم��ەن
و رێ����ك����خ����راوە س��ی��اس��ی��ی��ە
كوردستانیانەی نێوخۆی واڵت
دا رایگەیاند كە حیزبەكەیان
ه����ەروەك ج���اران شێلگیرانە
ب��ە دژی ك��ۆم��اری ئیسالمی
خەباتی خۆی درێژە پێ دەدا و
ئەو نەرمی نواندنەش پێوەندی
بە جەمعێكەوە هەیە كە چەند
س���اڵ ل���ەم���ەوب���ەر ری��زەك��ان��ی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێرانیان بەجێ هێشتوە.
من كە ئەو راگەیەندراوەم
خوێندەوە یەكسەر رووداوێكی
خ���ۆش���ی ن����اوچ����ەی خ��ۆم��ان
(بۆكان)م وەبیر هاتەوە .كاتی
خ��ۆی ك��اب��رای��ەك��ی فەقیرحاڵە
ه���ەب���وو ل���ەگ���ەڵ ی��ەك��ێ��ك لە
خ��زم��ەك��ان��ی خ����ۆی ل���ە س��ەر
زەوی ت��ووش��ی كێشە دەب��ێ.
ئەو كابرایە لە نێوخەڵكەكەدا
هەڕەشە لە خزمەكەی خۆی
دەكا و دەڵێ هەر ئێستا دەچم
ب���ۆالی "موجاهیدینی خەلق"
ش��ك��ای��ەت��ت ل��ێ دەك����ەم و بە
عەلیرەزا (ك��ە فەرماندەیەكی
سپای پاسداران لە ناوچەكەدا
ب���وو) ن��ەب��ێ ،تەنبێت ن��اك��ەم.
ئەو كابرا فەقیرحاڵە ئەوەندە
تێگەیشتنی لە ئاستێكی كەم
دا ه��ەب��وو ك��ە ل��ە ساڵەكانی
68و69ی هەتاوی دا نەیدەزانی
موجاهیدین ل��ەگ��ەڵ ك��ۆم��اری
ئیسالمی دا ك��ێ��ش��ەی ه��ەی��ە.
ئێستاش ئەو روونكردنەوەیەی
سكرتاریای حدكا بە ئێمە دەڵێ.
1ـ وێ��ڕای داوای لێبووردن
لە هەموو چاالكانی سیاسی
و م���ەدەن���ی و ئ��ەن��ج��وم��ەن و
رێكخراوە سیاسییەكانی كورد
لە نێوخۆی واڵت ،بەاڵم روون
كردنەوەی حیزبی دێموكراتی
ك��وردس��ت��ان��ی ئ��ێ��ران ئاستی
تێگەیشتنی سیاسیی ئەوانی
ت��ا ئ��اس��ت��ی تێگەیشتنی ئ��ەو
كابرا فەقیرحاڵەی لە سەرەوە
باسمان كرد هێناوەتە خوارێ.
باشە ئێستا كێ هەیە لە نێوخۆی
واڵت ب��ە ل��ەت ب��وون��ی حیزبی
دێ��م��وك��رات و ناكۆكییەكانی
ن��ێ��وان دوو الی��ەن��ی "ح���دك" و
"ح��دك��ا" ن��ەزان��ێ؟! ی��ان ئەگەر
ئ��ەو ئەنجومەن و رێكخراوە
س��ی��اس��ی��ی��ان��ە رەخ���ن���ەی���ان لە
حیزبی دێموكراتی كوردستان
و سكرتێرەكەی هەیە ،تۆ بڵێی
ئەوەندە ناشارەزا بن نەزانن
كە دەب��ێ چ��ۆن رەخنەكانیان
ئاراستەی ئ��ەو حیزبە بكەن؟
هەر بۆیە لەو ب��اوەڕەدام ئەو
روونكردنەوەیەی سكرتاریای
حدكا جگە لە بێ رێزی كردن

ب��ە چاالكانی سیاسیی ك��ورد
لە نێوخۆی واڵت هیچ شتێكی
دیكە نیە.
2ـ یەكێك لەو گلەییانەی كە
چ��االك��ان��ی سیاسیی ك��ورد لە
نێوخۆی واڵت ل��ەم سااڵنەی
دوای��ی��دا ب���ەردەوام لە خۆیانی
دەکهن ئەوەیە كە ئەوان زۆر
ب��ەك��ەم��ی ل���ە دەوری یەكتر
ك��ۆ دەب���ن���ەوە .ب��ۆ ن��م��وون��ە لە
ماوەی بەر لە هەڵبژاردنەكانی
خولی دەی��ەم��ی سەركۆماری
دا ب����ەردەوام ئ��ەو گلەییەیان
هەبوو كە ئ��ەوان نەیانتوانیوە
لە م��ەڕ بابەتیكی ئ��اوا گرینگ
بە شێوەی پێویست لە دەوری
یەك كۆببنەوە ،بەاڵم وادیارە
تەنیا حدكا دەزانی كە كۆمەڵێك
ل��ەو ریكخراوە و ئەنجومەنە
سیاسیانەی ن��ێ��وخ��ۆی واڵت
چۆن لە ماوەیەكی كورت (نێوان
ب�ڵاوب��وون��ەوەی وتووێژەكەی
ك���اك خ��ال��ی��د و رۆژی 10ی
بەفرانبار ،رۆژی باڵوبوونەوەی
روونكردنەوەكەی سكرتاریای
حدكا)توانیان لە دەوری یەك
ك��ۆب��ب��ن��ەوە و ب��ە هەڵوێستی
هاوبەش بگەن و بریار بدەن
ل��ە س��ەر حیزیی دیموكراتی
كوردستان سكاال لە الی حدكا
بكەن.
3ـ ل��ەه��ەم��ووی خۆشتر و
سەیرتر ئەوەیە كە كاك حەسەن
ش��ەرەف��ی ،جێگری سكرتێری
گشتیی ح��ی��زب��ی دی��م��ۆك��رات��ی
ك���وردس���ت���ان���ی ئ���ێ���ران رێ��ك
2حەوتوو دوای باڵوبوونەوەی
روون��������ك��������ردن��������ەوەك��������ەی
س���ك���رت���اری���ای ح��ی��زب��ەك��ەی،
ل���ە وت���ووێ���ژێ���ك دا ل��ەگ��ەڵ
م��ح��ەم��م��ەدڕەزا ئەسكەندەری
ل���ەرادێ���وی"ك���وردان���ە" هەموو
ئەو شتانەی لە بیر دەچێتەوە
و دەل���ێ " :هیچ رێ��ك��خ��راو و
جەریاناتێكی سیاسیی كوردی
لە نێو خ��ۆی واڵت دا بوونی
نیە وتەنیا حیزبێك كە بتوانێ
خەڵكی كوردستان رێك بخا،
حیزبی دیموكراتی كوردستانی
ئ��ی��ران��ە و ئ��ەوان��ی دی��ك��ە هیچ
رەنگێكیان نیە .كورد لە خۆڕا
لە كۆنەوە نەیگوتوە :دەعبای
زی���رەك ب��ە دن��دووك��ەوە پێوە
دەبێ" .كاك حەسەن شەرەفی
كە پێی وای��ە هیچ تەشەككول
و رێ��ك��خ��راوەی��ەك��ی سیاسیی
ك����وردی ل��ە ن��ێ��و خ���ۆی واڵت
دا ب���وون���ی ن���ی���ە ،الن����ی ک��هم
ب��ۆ الی��ەن��گ��ران و ئ��ەن��دام��ان��ی
حیزبەكەی خۆی دهبێ روونی
ب��ك��ات��ەوە ك��ە ئ��ەم ئەنجومەن
و رێ��ك��خ��راوە سیاسییانەی
ئ��وپ��ۆزی��س��ی��ۆن ل���ە ن��ێ��وخ��ۆی
واڵت دا كێن كە وا نامەیەكی
ه��اوب��ەش��ی��ان ب��ۆ سكرتاریای
حیزبەكەی ن��اردوە .هەروەها
ك��اك حەسەن لە كاتێكدا ئەو
قسەیەی ك��رد كەتەنیا چەند
كاتژمێر پێشتر ل��ە م��ەڕ ئەو

جەریان و رێكخراوانەی كە بە
باوەڕی ئەو نە بوونیان هەیە و
نە ڕەنگیان هەیە ،لە ساڵرۆژی
ش���ەه���ی���دك���ران���ی ئ��ی��ب��راه��ی��م
لوتفوڵالهی دا لە سەر گۆری
ئ��ەو شەهیدە ل��ە ش��اری سنە
ك��ۆب��وون��ەوەی��ەك��ی بەشكۆیان
بەرێوە برد كە بە س��روودی"
«ئ��ەی رەق��ی��ب» دەستیان پێ
كردو هەر لەو كۆبوونەوەیهشدا
 10ك�����ەس ل����ە چ��االك��ت��ری��ن
ئەندامەكانی ئ��ەو رێكخراو و
ج��ەری��ان��ان��ە دەس��ب��ەس��ەرك��ران
و بە پێی دوای��ی��ن هەواڵەكان
ت���ا ئ��ی��س��ت��ا ()1388/10/28
ك��ەس لە چارەنووسیان هیچ
زانیارییەكی نیە.
هەر وەك لە سەرەتا باسمان
كرد ئەمڕۆ ئاستی تێگەیشتنی
سیاسیی خەڵكی كورد ئەوەندە
ب��ەرز ب��ۆت��ەوە ك��ە الن��ی كەمی
چاوەروانییان لە كاك حەسەن
و بەرپرسان و رێبەرانی حیزبە
سیاسییەكان ئەوەیە كە كاتێك
رەخ��ن��ە ل��ە ك��ەس ی��ا الیەنێكی
سیاسی دیكەی نێو بزووتنەوە
دەگ����������رن ،رەخ���ن���ەك���ان���ی���ان
ج���ی���ددی و ب��ەڵ��گ��ەم��ەن��د ب��ێ.
ل��ەم ب��ارودۆخ��ە قەیراناوییەی
ئێستای بزووتنەوەی ك��وردا،
زیاتر لە هەموو كاتێكی دیكە
پێویستیمان بە رەخنە لە خۆ
گرتن و رەخنە لە یەك گرتنی
جیددی و بنیاتنەرانە هەیە .بە
ب��اوەری من كاتی ئەوە هاتوە
ك��ە ح��ی��زب��ەك��ان ت��ەع��اروف لە
رەخنەگرتن لە یەكتر وەالبنێن
و دڵیان بۆ رەخ��ن��ەی جیددی
و بنیاتنەرانە ئاوەاڵ بێ .بەاڵم
رەخنە شتێكە و ه��ەوڵ��دان بۆ
شكاندنی كەسایەتیی كەسێكی
دیكە و بەرئاوەژوو كردنەوەی
راستییەكان شتێكی دیكە.
لە كۆتاییدا مەبەستی خۆم
ل��ە نووسینی ئ��ەم بابەتە لەم
چەند دێڕەدا كورت دەكەمەوە:
1ـ ئ���ەزم���وون ب��ە ت��ای��ب��ەت
ل��ەم چەند ساڵەی دوای��ی��دا بە
هەموومان و بە تایبەتیش بە
ك��اك ح��ەس��ەن و حیزبەكەی
(ل���ە ه��ەم��وو ك���ەس چ��االک��ت��ر)
س��ەل��م��ان��دوە ك���ە ئ���ەم ج���ۆرە
ل���ێ���دوان و ه��ێ��رش ك��ردن��ان��ە
هیچ بەرهەمێكیان ن��ی��ە .هیچ
ك���ام ل���ەو ن����اوو ن���ات���ۆران���ە و
بوختان هەڵبەستنانە ب��ەدژی
حیزبی دیموكراتی كوردستان
و ك��ەس��ای��ەت��ی��ی��ەك��ان��ی ل��ە نێو
خەڵكی كوردستان دا جێگەیان
نەبووەتهوە .ئەوە سیاسەت و
هەڵوێستەكانی دووالیەن بوون
ك��ە ب��ە الی خ��ەڵ��ك��ەوە گرینگ
ب���وون ،ن��ە ئ��ەو ن���اوزڕان���دن و
هێرش كردنانە.
2ـ ئ����ەو ج�����ۆرە س��ی��اس��ت
كردنە ،لە پێش هەموو كەسێك
دا بە زەرەری ك��اك حەسەن
و ح��ی��زب��ەك��ەی ت����ەواو دەب��ێ
و دوات������ر ،ن���ەك " ح����دك" و
سكرتێرەكەی ،بەڵكوو هەموو
بزووتنەوەی كورد زەرەرمەند
دەبی .چونكە بەردەوامیی ئەو
جۆرە سیاسەت كردنە دەبێتە
هۆی بێهیوایی و بێ باوەڕیی
خ��ەڵ��ك ل��ە ه��ەم��وو ح��ی��زب و
الی��ەن��ەك��ان .بەراستی جێگەی

داخ و حەیفە ك��اك حەسەن
و حیزبەكەی ی��ان هەركەس
و الیەنێكی دیكە ،بەو هەموو
رابردوویەوە بەدەستی خۆیان
كارێك بكەن كە بە شاردنەوەی
راستییەكان و هێرشی ناڕەوا
بۆ سەر خەڵكی دیكە ،متمانەی
خەڵكی ب��ەرام��ب��ەر ب��ە خۆیان
خ��ەوش��دار ب��ك��ەن .حەیفە بۆ
كەسێكی وەكوو كاك حەسەن
كە بەربەرەكانی كردنی لەگەڵ"
حدك" ئەوەندە ب��ەالوە گرینگ
بێ كە تووشی هەڵەی گەورەی
بكا.
3ـ سیاست هونەری دانانی
ب��ەرن��ام��ەو پ�لان��ی دروس���ت و
ه���ەوڵ دان���ە ب��ۆ چ��ارەس��ەری
كێشەكانی كۆمەڵگه و هونەری
پێش خستنی كۆمەڵە ،نەك ئەو
بۆچوونە زاڵمانەیە كە دەڵێ
سیاسەت بریتییە لە ناڕاستی.
ك���ە وات�����ە ب���ا ه��ەم��ووم��ان
دلنیا بین ئەوەی لە داهاتوودا
دەی��ب��ات��ەوە ك��ە ب���ەم شێوەیە
بۆ سیاسەت ب��ڕوان��ێ .حیزبی
دیموكراتی كوردستانی ئیران
و ك����اك ح���ەس���ەن ش��ەرەف��ی
ئەگەر بتوانن لەم بارودۆخەی
ئیستای بزووتنەوەی كورددا
ب��ەرن��ام��ەو پ�لان��ی ن���وی بێننە
ئاراوە ،ئەوا ئەو كاتە دەتوانن
بە دڵنیاییەوە قسە بكەن كە
س��ەردەك��ەون و لەم پێناوەش
دا ه��ی��وای س��ەرك��ەوت��ن��ی��ان بۆ
بە ئاوات دەخ��وازم ،چونكە لە
راستیدا سهركەوتنی هەر كەس
و ه��ەر رێكخراو و حیزبێكی
خەباتكاری كورد سەركەوتن
بۆ گەلی كوردە.

كاك حەسەن
شەرەفی كە پێی وایە
هیچ تەشەككول و
رێكخراوەیەكی
سیاسیی كوردی
لە نێو خۆی واڵت دا
بوونی نیە،
النیکهم بۆ الیەنگران
و ئەندامانی
حیزبەكەی خۆی
دهبێ روونی
بكاتەوە كە ئەم
ئەنجومەن و
رێكخراوە سیاسییانەی
ئوپۆزیسیۆن
لە نێوخۆی واڵت دا
كێن كە وا
نامەیەكی هاوبەشیان
بۆ سكرتاریای
حیزبەكەی
ناردوە
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چەند هاوسەری ،دیاردەیەكی دزێو
کوێستان فتووحی
دی���اردەی چەند هاوسەری
ب��ە پێوەندییەكی كۆمەاڵیەتی
دەگوترێ كە ل��ەودا یەك پیاو
ی���ان ی���ەك ژن ب��ە رەس��م��ی و
هاوكات دوو یا چەند هاوسەری
هەیە .هەڵبەت چەند هاوسەری
كە ل��ەودا ژن بتوانێ هاوكات
زیاتر لە هاوسەرێكی رەسمیی
هەبێ جگە لە چەند واڵتـی وەك
نیپاڵ ،تێبێت ،هیند و برێزیل ،لە
هیچ واڵتێكی دیكەدا نیە .بۆیە
مەبەست لە چەند هاوسەری
تەنیا شێوەیەكە كە لەودا تەنیا
پ��ی��او دەت���وان���ێ ه��اوك��ات دوو
هاوسەر یان چەند هاوسەری
هەبێ .باوترینی ئەو دیاردەیە
بوونی دوو ژنە بۆ پیاوێك كە
لە هێندێك لە واڵتانی ئیسالمی
و یەك لەوان ئێران دا دەبینرێ.
ل���ە ه��ێ��ن��دێ��ك ل���ە واڵت���ان���ی
ئ����ی����س��ل�ام����ی ب������ۆ ن���م���وون���ە
ع��ەرەب��س��ت��ان��ی س���ەع���وودی،
تەنانەت تا چوار هاوسەریش
بۆ پیاوێك بە تەواوی ئاساییە
و ئەم دیاردەیە هەم لە الیەنی
كلتوورییەوە و هەم لە الیەنی
قانوونییەوە رێ��گ��ە پ��ێ��دراو و

ئەم مەسەلەیە لە ئێران لە
كۆنەوە هەر باو بووە .قانوونی
ئ���ێ���ران ك���ە ل���ەس���ەر ب��ن��ەم��ای
شەریعەتی ئیسالم دارێ��ژراوە
و لە ئایینی ئیسالمیشدا پیاو
م��اف��ی ئ���ەوەی ه��ەی��ە ه��اوك��ات
ژن���ێ���ك ی����ان ت���ا چ�����وار ژن��ی
هەبێ .هەرچەند تا نیو سەدە
ل��ەوەپ��ێ��ش ،چ��ەن��د ه��اوس��ەری
دیاردەیەكی زۆر ئاسایی بووە،
ب��ەاڵم بەهۆی پێشكەوتنەكان
و گ��ۆڕان��ی گۆمەڵگە تا هاتوە
رووی لەكەمی كردوە و تا ئەو
جێیەی كە ئەمڕۆ وای لێهاتوە
ئ���ەگ���ەر ق��ان��وون��ی��ش رێ��گ��ەی
داوە ،ك��ەم ژن و كچ ه��ەن كە
كەمترین ئاگاییان لەسەر ژیانی
هاوسەریەتی هەبێ و ،ئامادەبن
ژنی دووهەمی پیاوێك بن.
دی��اردەی چەند هاوسەری
ل����ەالی����ەن زۆرب�������ەی چ��ی��ن و
ت��وێ��ژەك��ان��ی ك��ۆم��ەڵ��گ��ەوە بە
دی��اردەی��ەك��ی زیانبار بۆ سەر
ژی��ان��ی ب��ن��ەم��اڵ��ەی��ی ن��اس��راوە.
ئەمەش بە دڵنیاییەوەبەرهەمی
ه����ەوڵ و خ��ەب��ات��ی چ��االك��ان��ی
مافەكانی ژنان لە چەند دەیەی

دیكە دژایەتیی خۆیان لەگەڵ
مافەكانی ژنان پەسند كردەوە،
ب���ەاڵم ب��ە هێندێك م��ەرج��ەوە.
بەپێی ئەو ماددەیە پیاو مافی
ه��ەی��ە زی��ات��ر ل��ە هاوسەرێكی
ه��ەب��ێ ،دی����ارە ب��ۆ ئ����ەوەی لە
دزێویی ئەو كارە كەم بكەنەوە
بەم مەرجانەیان بەستۆتەوە:
1ـ رازی بوونی ژنی یەكەم،
2ـ ژنی یەكەم نەتوانێ ئەركی
هاوسەریەتی بەڕێوە بەرێ،
3ـ تووشبوونی ژنی یەكەم
بە نەخۆشیی بێچارەسەر،
4ـ مەحكووم بوونی ژن بە
ی��ەك س��اڵ زی��ن��دان��ی ب��ە هۆی
تاوان،
5ـ تووشبوونی ژن بە هەر
جۆرە ئێعتیادێكی زیانهێنەر كە
زیانی هەبێ بۆ بنەماڵە،
6ـ ب���ەدرەف���ت���اری���ی ژن بە
رادەی��ەك كە درێژەدانی ژیانی
هاوبەش لە گەڵ ئەو بۆ پیاو
تەحەممول نەكرێ،
7ـ ج��ێ��ه��ێ��ش��ت��ن��ی ژی���ان���ی
بنەماڵەیی لە الی��ەن ژن��ەوە بۆ
ماوەی  6مانگ،
8ـ نەزۆكیی ژن،

ئ��اس��ای��ی��ە .ب���ەاڵم ل��ە بەشێكی
زۆر لە واڵتانی ئورووپایی و
ئەمریكایی ،چەند هاوسەری
نەتەنیا لە الیەنی فەرهەنگییەوە
دی��اردەی��ەك��ی ب��ێ��زراو و ت��ەرد
ك�������راوە ،ب���ەڵ���ك���وو ل���ە ب���اری
قانوونییشەوە قەدەغە كراوە.
چ��ەن��د ه���اوس���ەری ل��ەگ��ەڵ
ئەسڵی یەكسانیی م��اف��ی ژن
و پیاو ن��ای��ەت��ەوە .ژن و پیاو
هەر دوو مرۆڤن و مافی وەك
یەكیان هەیە .رێگەدان بە پیاو
كە تا چوار ژنی هەبێ بە مانای
ئەوەیە بەهای ئینسانیی ژنێك
بەرابەرە لەگەڵ یەك چوارەمی
پ���ی���اوێ���ك .ئ�����ەوە ئ���ەوپ���ەڕی
سووكایەتییە بە ژن.
دیاردەی چەند هاوسەری لە
ئێرانی ئیسالمیدا

راب����ردوودا ب��ووە كە هەمیشە
پێیان لەسەر نەهێشتنی داگرتوە
و پێ لەسەر سڕینەوەی ئەم
كولتوورە دادەگ��رن .هەر بۆیە
ئێستاش لە ئێراندا س��ەرەرای
ق���ەدەغ���ە ن���ەب���وون���ی ل��ەالی��ەن
ق��ان��وون��ەوە ،ج��ێ��گ��ەی ب���اس و
مناقشەیەكی زۆری كەسایەتییە
حوقووقی و سیاسییەكانە.
پەسند كردنەوەی قانوونی
چەند هاوسەری
ل�����ە س������ەرەت������ای م��ان��گ��ی
1388دا
س��������ەرم��������اوەزی
ك��وم��ی��س��ی��ۆن��ی ح���وق���ووق���ی و
ق��ەزای��ی مەجلیسی ش���وورای
ئ���ی���س�ل�ام���ی م���������اددەی 23ی
گەاڵڵەی پشتیوانی لە بنەماڵەی
پ��ەس��ن��د ك����رد .ب���ەرپ���رس���ان و
حاكمانی قەزایی ئێران جارێكی

9ـ دیارنەمانی ژن بۆ ماوەی
 1ساڵ،
10ـ قبووڵنەكردنی ژن لە
مێرد( ،بە پێی حوكمی دادگا).
ئەو مەرجانەی بەرپرسانی
قەزایی كۆماری ئیسالمی بۆ
دی������اردەی چ��ەن��د ه��اوس��ەری
دی��اری��ی��ان ك����ردوە _ ئ��ەگ��ەر
بەتەواوییش بۆ بەڕێوەبەردنی
تەزمینێك ه��ەب��ێ ،ه��ەرچ��ەن��د
تا ئێستاش هیچ زەمانەتێكی
ئیجرایی دی���اری ن��ەك��راوە _
دیسانیش ل��ە ناشیرینی ئەم
دی��اردەی��ە ك��ەم ناكاتەوە و لە
گیر و گرفت و ئەو كێشانەی
ب���ەه���ۆی ئ����ەم ك���هل���ت���وورەوە
رووبەرووی بنەماڵە و كۆمەڵگە
دەبنەوە هیچ ناگۆڕێ .دانانی
ماددەی  23و مەرجدار كردنی

ئ��ەم ق��ان��وون��ە كۆنەخوازانەیە
هیچ كێشەیەك لەم پێوەندییەدا
حەل ناكا .لە كهلتووری چەند
ه���اوس���ەری���دا و ب��ەپ��ێ��ی ئ��ەو
م��ەرج��ان��ەی س���ەرەوەش تەنیا
س���رن���ج دراوەت�������ە ه���ەوەس���ی
جینسیی پ��ی��او .نەخۆشیی و
ب��ەدرەف��ت��اری و گ��ی��روگ��رف��ت،
ئێعتیاد ،جێهێشتنی ماڵ ،چوونە
زیندان هەموو ئەو نموونانەن
كە پیاوێكیش دەتوانێ و بگرە
زیاتریش لەگەڵی ب���ەرەوروو
بێ.
ژن���ان���ی ئ���ێ���ران ن���اب���ێ ب��ەم
م��ەرج��ان��ە دڵ خ���ۆش ب��ك��ەن.
ئ����ەو خ����ااڵن����ەی ل���ە م�����اددەی
23ی گ��ەاڵڵ��ەی پشتیوانی لە
بنەماڵەدا ه��ات��وون ،ه��ەر ئەو
پەسندكراوەن كە لە م��اددەی
 8و م����اددەی 16ی گ��ەاڵڵ��ەی
مافی بنەماڵەی ساڵی 1353ی
دەوران��ی رێژیمی پەهلەوی دا
هەبوون .ئەو مەرجانە ئێستا بە
كەمێك ئاڵوگۆڕ و جێگۆڕكێوە،
ه���ەر ه��ەم��ان م��ەرج��ن ك��ە لە
قانوونی پشتیوانیی بنەماڵە لە
ساڵی 53دا هەبوون .ئەوه كە
لە ساڵی 53دا پەسند ك��راوە،
قەت هەڵنەوەشاوەتەوە .پیاوان
هەمووكات ئەو مافەیان هەبووە
كە هاوكات چەند هاوسەریان
ه��ەب��ێ .ئێستاش ه��ات��وون بە
هێندێك دەسكاریی بچووكەوە
بە قازانجی «پیاو» پەسندیان
كردۆتەوە .تەنیا فەرقێكی هەبێ
ئ��ەوەی��ە ئەوكاتە زەمانەتێكی
ئیجرایی هەبووە ،وات��ە ئەگەر
پیاوێك م��ەرج��ەك��ان��ی ب��ەڕێ��وە
ن��ەب��ردای��ە و ژن���ی دووه��ەم��ی
بێنایە ،ل��ەب��اری قانوونییەوە
حوكمێكی بۆ دی��اری كرابوو،
وات��ە ب��ە زی��ن��دان و جەریمەی
ن���ەق���دی م���ەح���ك���ووم دەك�����را.
ب���ەاڵم ل��ە م����اددەی 23دا هیچ
زەمانەتێكی ئیجرایی دی��اری
ن��ەك��راوە .بۆیە ئ��ەگ��ەر لەگەڵ
ی��ەك��ت��ری��ش ب�����ەراوەرد بكرێن
دەتوانین بڵێین خراپتر بووە.
ل��ە راستیدا پەسند كردنی
م���اددەی 23ی گ��ەاڵڵ��ەی بەناو
پشتیوانی لە بنەماڵە بە جۆرێك
دووب��ارە چەسپاندنەوەی ئەم
ك �هل��ت��وورەی��ە و رەوای����ی دان��ە
ب��ەو دی���اردە دزێ���وە .بە مەرج
و بێمەرج رێگا كردنەوەیە بۆ
زۆر لەو پیاوانەی كە رەنگە تا
پێش ئێستا ئەوەیان نەزانیبێ
ك��ە هەلومەرجی هێنانی ژنی
دووهەمیان بۆ رەخساوە .ئەمە
تەئكید كردنەوە بوو بۆ پیاوان
كە ئەم یاسا ئیسالمییە لەبیر
نەكەن .بۆیە جارێكی دیكە دەبێ
پیرۆزبایی بەو پیاوانە بگوترێ
ك��ە ژن وەك ك��االی��ەك سەیر
دەك��ەن و بۆ خۆشگوزەرانیی
خۆیان كەڵكی لێ وەردەگ��رن،
گرنگیش ن��ی��ە ب��ەالی��ان��ەوە لە
ئاكامی هێنانی ژن��ی دووه��ەم
و چ��ەن��دەم چ ب��ەس��ەر بنەماڵە
و دواتر كۆمەڵگە بەرەو كوێ
دەچێ.

ئێعدام ،بڕیاری شەرع یان
الهێزی سیاسی بۆ دەسەاڵت

عهلی بداغی
رەنگبێ مرۆڤ درندەترین گیانلەبەر بێ كە بۆ كوشتن و لە نێو
بردنی هاورەگەزەكانی خۆی جۆرەها شێواز و مێتۆدی داهێنابێ و بە
هێنانەوەی بیانووی زێدەخوازی و توڵە سەندنەوەو بە هۆی هەڵنەكردن
لەگەڵ یەكتر جیا لە شەڕو كوشتار ،لە نێو چوارچێوەی یەك واڵت
و كیانێكی سیاسیێش دا بڕیاری مەرگی بۆ هاورەگەزەكانی دەركردبێ.
ئایین و نۆرمە كۆمەاڵیەتییەكان لە زۆربەی كۆمەڵگا مرۆیییەكان دا ماكەی
شەرعییەت دان بە گونجانی سزای ئێعدام لە سیستمە حقووقی و قەزایییەكان
دا بوون و بەرەبەرەش بە پەرەسەندنی بیری مرۆڤ تەوەری و ئۆمانیزم و
تۆخبوونەوەی بایەخە مرۆیییەكان و بە پێی كەم و زۆریی ئەو پەرەسەندنانە،
سزای ئێعدام لە سیستمی حقووقیی ئەو كۆمەڵگایانەش دا هەڵ گیراوە.
ئەوەش كە ئەمڕۆ ئێران لە رووی بەڕێوەبردنی حوكمی ئێعدامەوە
پلەی دووهەمی لە دنیادا هەیە ،بەشێكی بۆ رەگ داكوتانی روحی
تۆڵە و توندوتیژی لە كۆمەڵگا وگەڕانەوە بۆ كارتێكەری و زاڵبوونی
بڕیارە ئایینییەكان لەو كۆمەڵگایەدا دەگەڕێتەوە كە رێگەی بەوە
داوە كە سیستمی حقووقی و قەزایی واڵت شەرعییەتی پەیڕەو
كردنی حوكمی ئیعدام هەر لە ناخی ئەو كۆمەڵگایە وەربگرێ.
بەاڵم ئێعدام وەك ئامرازێكی سیاسی بۆ سەركوت و
زاڵ كردنی كەشی ترس و تۆقاندن لە الیەن كاربەدەستانی
كۆماری ئیسالمییەوە بابەتێكی جیاوازە لەو رەوتە كۆمەاڵیەتییە.
بابەتی ئیعدام وەك سزایەكی حقووقی لە نیزامی كۆماری ئیسالمی دا
پتر لەوەی بنەمای حقووقی هەبێ ،بڕیارێكی سیاسییە .ئیعدامی گیراوانی
سیاسی بە «تۆمەت» و «تاوان»ی «محاربە» بابەتێكە كە تەنانەت
زۆربەی لێكۆلەرە ئیسالمییەكانیش رەتیان كردۆتەوە .چونكی بە پێی
هەموو رێوشوێن و پەروەردەكانی ئیسالم مەبەست لە سزا ،تێگەیاندن
لە هەڵەو هەوڵدان بۆ چاكسازی لە تاكی تاوانبار دایە ،بەاڵم بە كوشتنی
كەسەكان تەنیا دەرفەتی ئەو چاكسازییە لە تاوانباران وەرگیراوەتەوە.
بەرپرسانی كۆماری ئیسالمی ئامانج لەبەڕێوەبردنی حوكمی ئێعدام بۆ
بنەبڕكردنی تاوان لە كۆمەڵگاو گەڕاندنەوەی بایەخ بۆ بەها كۆمەاڵیەتی و
ئایینییەكان دەگەڕێننەوە .بەاڵم لەگەڵ ئەوەی ئەو واڵتە لە رووی جێبەجێ
كردنی حوكمی ئیعدامەوە پلەی دووهەمی لە دنیادا هەیە ،ئەو شااڵوە لە
ئیعدامكردنانە نەیتوانیوە رێژەی تاوان و جینایەت لەو كۆمەڵگایەدا كەم
بكاتەوە .هۆكاری ئەوەش بۆ نوقسانی لە بینینی پێوەندییەكانی نێوان
تاوان وهۆكارەكانی روودانی تاوان دەگەڕێتەوە .لە نیزامی حقووقیی
ئێران دا تەنیا تاوان و تاوانبار دەبیندرێ و هیچ جۆرە سەرنجێك بۆ
بوارو هۆكارو الیەنەكانی خوڵقان یان روودانی تاوانەكە نادرێ .لە
بەرامبەر ئەوەش دا هەوڵەكان بۆ نەهێشتنی سزای ئیعدام لە ئێران بە
هۆی كەشی توندوتیژو هەبوونی روحی تۆلە سەندنەوە لە الیەن بنەماڵەو
خوێنگرانەوە لە سەرەتای رێ دایە .لەو نێوەش دا ئیعدام وەك چەك و
ئامرازێكی سەركوت لە الیەن بەرێوەبەرانی رێژیمەوە بۆ سەقامگیریی
سیاسی ئەوپەڕی كەڵكی لێ وەرگیراوە ،بە جۆرێك كە پەرهسەندنی
حوكمی ئیعدامەكان لە ماوەی  7مانگی رابردوودا نیگەرانیی زۆری بۆ
كۆڕو كۆمەڵە نێونەتەوەیییەكانی داکۆکی لە مافی مرۆڤ ساز كردوە.
دەزگای قەزایی رێژیم لە ماوەی دوای هەڵبژاردنەكانی بەهاری
ئەم ساڵەوە بە پشت بەستن بە ئیعترافە زۆرە ملییەكان كە زۆربەیان
بە هۆی دەزگا ئەمنییەتی و ئیتالعاتییەكان ئەویش لەژێر فشاری زۆرو
ئەشكەنجەدا وەرگیراون ،حوكمی زۆر قورس و سزای ئیعدامی بۆ زۆر
گیراوی سیاسی دەركردوە كە هەموو ئەو حوكمانە بە پێی لێكدانەوەی
تاكەكەسی و ئەنگیزەی سیاسییەوە بەسەر تۆمەتباران دا سەپاوە.
بە پێی راپۆرتی رێكخراوی نێونەتەوەیی لێبووردن لە دوای
هەڵبژاردنەكانی مانگی جۆزەردانەوە لە ئێران  115كەس لە سێدارە
دراون كە چەند كەس لەوان لە كوردستان بە تاوانی عەقیدەتی و
جودابیری لەگەڵ رێژیم ئیعدام كراون و بەشێكی زۆری دیكەش لەوان
لەو مێرمندااڵنە پێك هاتوون كە بێ ئەوەی تاوانباری ئەو تاوانانە بن
كە لە رووی كاڵفامیی مندااڵنەوە كردوویانن ،لە ژیان بێبەش كراون.
هەر لەم پێوەندییەدا زۆربەی مافناسان سوورن لەسەر ئەوەی كە
دەركردنی حوكمی ئیعدام ئێستا لە ئێراندا زۆرتر سیاسی و سەلیقەیییە
و بنەمای حقووقییان نیە .بۆ وێنە حوكمی ئێعدام لە شانۆگەریی دادگایی
كردنەكانی تاوانبارانی دوای هەڵبژاردن بۆ  5كەس دەرچووە ،لە حاڵێك دا
بە پێی بەڵگە هەموو ئەو  5كەسە چەند مانگ بەر لە هەڵبژاردنەكان گیراون
و لە هیچ خۆپیشاندانێك و نارەزایەتی دەربڕینێكی سەرشەقام دا بەشدار
نهبوون .لە كوردستانیش دا كە ئێستا زیاتر لە  17كەس لە چاالكانی سیاسی
و مەدەنی لە ژێر پەتی سێدارە دان ،رێژیم تەنیا مەبەستی سەركوتی سیاسی
و رێگرتن لە بزووتنەوەی آزادیخوازانە و بەردەوام بوون لە سیاسەتی
ئەمنییەتی و پۆلیسی كردنی كوردستانە كە ئەو شێوازەی گرتۆتەبەر .ئەگینا
بە پێی بۆچوونی زۆربەی مافناسان تەنانەت هەر بە پێی ئەو یاسایانەی
ئێستای سزادانەكان ،دەركردنی حوكمی «محاربە» بۆ چاالكانی سیاسی
و مەدەنی و نارازییانی حكوومەتی هیچ بنەمایەكی شەرعی و حقووقی نیە.

ئ
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شاعیرێکی جوانهمهرگ و چهند
کورتیلهچیرۆک!
نووسینی  :ناسر باباخانی
ئاماژە:
لە زستانی 1376ی هەتاویدا ،سی مرۆڤی خاوەن بەهرە ،سێ ئەستێرەی دیاری نێو بزووتنەوەی فەرهەنگیی
رۆژهەاڵتی كوردستان ،لە رووداوێكی دڵتەزێندا گیانیان لە دەست دا.ئەم سێ كەسە بریتی بوون لە  -1مارف
ئاغایی(شاعیر و چیرۆكنووس) -2 ،جەعفەر قازی(نیگاركێش) -3 ،سەرتیپ مەنسووری(نووسەر و وەرگێر) .لە
پێشوازی  12ساڵەی كۆچی تاڵ و ناوەختی ئەم پۆلە ئەدیب و هونەرمەندە دا ،بە رێزەوە یادیان دەكەینەوە .هەر
بەم بۆنەیەشەوە،ئەم وتارە كە لە بارەی چیرۆكەكانی مارفی جوانەمەرگەوەیە ،لەم ژمارەیە دا باڵو دەكەینەوە:
الپهڕهی ئهدهب و هونهر
ڕهخنهگرهکان نازانن شکست
ڕهنگه له سهرکهوتن باشتر بێ...
ت��وان��ای��ی پ��اڵ پێوهنانی بهردێکی
گ���هوره و ق��ورس ب���هرهو ترۆپکی
کێوێک ،دهسکهوتێکی گ �هورهی �ه.
پاڵ پێوهنانی ههمان بهرد تا نیوهی
ڕێگا شکسته ،بهاڵم له ههمان کاتدا
دهس��ک�هوت��ێ��ک��ی کهمیش نییه( .ل ه
دهفتهری بیرهوهرییهکانی تۆماس
هاردی)1907 ،
 -1ک �هم نین ئ �هو شاعیرانهی
ک���� ه چ���ی���رۆک���ی���ان ن���ووس���ی���و ه و
دهن��ووس��ن ،چ له ن��او گهلی کورد
و چ له ناو گهالنی تردا .ههرچهند
کهمیش ه �هڵ��دهک �هوێ ل �ه ههرتک
ژان���را ت��ا ی �هک ڕاده س�هرک�هوت��وو
ب��ن .وات���� ه دهگ��م��هن��ه ،شاعیرێک
چیرۆکنووسێکی ش��از و لێهاتوو
بێ .ڕهنگه هۆی سهرهکیی ئهمهش
ب��گ�هڕێ��ت�هو ه س �هر ج��ی��اواز بوونی
دهالق �هی ڕوانینی چیرۆکنووس و
شاعیر و کهرهسهی بهردهستیان
(دیاره که دهڵێم کهرهس ه مهبهستم
تایبهتمهندییهکانی پێکهاتهیی و
ن��اوهرۆک��ی��ی�ه) .ه �هر بۆیه دوان ل ه
س���هر ش��اع��ی��رێ��ک��ی ج��وان��هم��هرگ
وهک چیرۆکنووسێک ـ ک�ه ت��از ه
ل ه س�هرهت��ای ئهزموونی ئهدهبیی
خ���ۆیدا ب��وو ـ گهلێک دژواره و
ڕهن��گ�� ه ب��ۆ خ��وێ��ن �هری��ش کارێکی
نامۆ و نائاسایی ب��ێ! ئ��هوهی ک ه
ب��ۆچ��ی ش��اع��ی��رێ��ک ڕوو دهک��ات � ه
چیرۆکنووسین ،ڕهنگه پرسیارێک
بێ که لهم ب��اوهڕهوه سهرچاوهی
گرتبێ که نووسهری ئهم سهردهم ه
دهبێ تهنیا ل ه دهڤهرێکی تایبهتیدا
و ب ه شێوهیهکی پسپۆرانه کار بکا،
بهاڵم به ڕاستی کاتێ که ناچاری
ئهندێشهیهک بێنیه سهر الپهڕهکانی
کاغهز ،چ جیاوازییهک له شێوهکانی
بهیان کردندا ههیه جگه له فۆڕم و
قالبهکانیان.
 -2به گشتی کورتیلهچیرۆکهکانی
م�����ارف دوو ش���ێ���و ه داڕش��ت��ن��ی
لێههڵدههێنجێنرێ:
ـ داڕشتنی کهسایهتییهکان
ـ داڕشتنی چاوهڕواننهکراوی
کۆتایی چیرۆک
ل ه شێوهی یهک همدا ،چیرۆکنووس
زی��ات��ر ڕۆ ده چێته ناخی م��رۆڤ
و دی���وی ژوورهوهی ت��اک�هک�هس
و ل���هب���اری ڕهوان���ی���ی���هوه ف��رهت��ر
کارهکتێری س�هرهک��ی به خوێنهر
دهن��اس��ێ��ن��ێ .دی����اره ئ���هم شێوهی ه
ل �ه الی���هن زۆر چ��ی��رۆک��ن��ووس�هو ه
دهک��ار ک��راوه و تهنانهت فایلێکی
تایبهتی بۆ ئهم چهشنه چیرۆکان ه
وهک چیرۆکگهلێکی ڕهوانناسان ه
کراوهتهوه.
ب����هاڵم ل�� ه ش��ێ��وهی دووهمدا،
چ�����ی�����رۆک�����ن�����ووس داڕش����ت����ن����ی
ک �هس��ای �هت��ی��ی �هک��ان��ی زۆر ب���هالو ه
مهبهست نییه ،بهڵکوو مهبهستی
تێکڕووخاندنی ڕایهڵ و پۆی بیری
خوێنهر ه و ههروهها داڕووشاندنی
ه���هس���ت���ێ���ت���ی .ل�����هم ش����ێ����وهی����هدا،
ک��ورت��ی��ل�هچ��ی��رۆک ک��ات��ێ��ک دهگ��ات � ه
لووتکه که خوێنهر دوایین بهشی
ک��ورت��ی��ل �هچ��ی��رۆک دهخ��وێ��ن��ێ��ت �هو ه

و ه����هر ل����هم ک���ۆت���ای���یی���هشدای��� ه
ک��ه گ��رێ��پ��ووچ��ک�هک�ه دهک��رێ��ت��هوه.
ڕهن��گ �ه زۆرب���هم���ان چیرۆکهکانی
ئۆ .هێنریمان خوێندبێتهوه و ل ه
شۆکی کۆتایی کورتیلهچیرۆکهکانی
بێبهش نهبووبین.
 - 3م������ارف ل����ه ن��ووس��ی��ن��ی
کورتیلهچیرۆکدا ،به شێوهیهکی
ب�����اش وش�������هی ل���� ه س���اخ���ت���اری
گونجاند.
کورتیلهچیرۆکهکانیدا
ئ�هم�هش ل�هب�هر ئ �هوهی �ه ک�ه م��ارف
وهک ش��اع��ی��ر ب��ای��خ��ی وش���هی ب ه
الوه گرینگ ب��ووه .م��ارف ئاغایی
ئ����هم وت����هی����هی ک���ۆت���ۆن م��ات��ری
ک��ه ل��هب��هر دهرگ����ای ژوورهک����هی
ه���هڵ���واس���ی���ب���وو›:ب��� ه ک����ورت����ی!›
زیرهکان ه له کورتیلهچیرۆکهکانیدا
ڕهچ�����او ک���ردب���وو .وش���ه ل��� ه ن��او
ک��ورت��ی��ل�هچ��ی��رۆک�هک��ان�یدا ،ههست
ب �ه ج��ێ تهنگی ن��اک��ا و ل �ه ههمان
ک��ات��ی �شدا م�هج��ال��ی ه�هڵ��س��ووڕان��ی
بێوچانیشی نادرێتێ.
چ���������������وارچ���������������ێ���������������وهی
کورتیلهچیرۆکهکانی وات��ه ک��ات،
شوێن ،زم��ان و ه��ۆک��اری دی��ارن.
زهقیی ئهم دیار بوونه کاتێ دێته بهر
چاو که نووسهر کات لهبهر یهک
ناکێشێتهوه و ماوهی دهورگێڕانی
کهسایهتییهکانی چ��ی��رۆک ،زۆر
ج��اران له یهک خولهک تێناپهڕێ،
ک � ه ئ�هم� ه ن��ی��ش��ان��دهری دهس �هاڵت��ی
چیرۆکنووسه .سهبارهت به شوێن،
م��ارف به یهک ڕسته ،نهک زیاتر
ش��وێ��ن��ی ڕوودان�����ی چ��ی��رۆک�هک�هی
دی�����اری دهک�����ا .ه���هن���دێ ج��اری��ش
ک � هشوه �هوای چیرۆک ،شوێن ب ه
شێوهیهکی ن��اڕاس��ت�هوخ��ۆ نیشان
دهدهن .زمانی چیرۆک ،که بۆخۆی
باوهڕێکی زیاتری بهم بهشه ههبوو،
زمانی چیرۆکنووسییه .به باوهڕی
من کهسایهتیی شێعری ک��اری ل ه
س �هر ک���ردوه ت��ا ب�ه پشت بهستن
ب ه وێنهی شێعری بۆ گێڕانهوهی
ک��ورت��ی��ل �هچ��ی��رۆک ل��� ه الی�����هک ،ل ه
الی��هک��ی ت��ری��ش��هوه ه �هڵ��ب��ژاردن��ی
لهحنی شیاو بۆ کارهکتێرهکانی،
بکرێ وهک کارنامهیهکی جێگهی
سرنج له باری زمانییهوه سهیری
ک��ورت��ی��ل �هچ��ی��رۆک �هک��ان��ی ب��ک �هی��ن.
هۆکاری له کاکڵی چیرۆکهکاندا
دهردهک�������������هوێ ،ه����هرچ����هن����د ل� ه
کورتیلهچیرۆکێکی وهک ‹ب �هرهی
داه����ات����وو›دا ،ئ���هم ه��ۆک��اری��ی �ه بۆ
خوێنهری ئاسایی به باشی خۆی
دهرن����اخ����ا .م����ارف ب���ۆ داڕش��ت��ن��ی
کورتیلهچیرۆکهکانی ،ل ه ههر دوو
شێوهی داڕشتن که پێشتر ئاماژهم
پێ کرد کهڵکی وهرگرتوه ،ههڵبهت
له ههندێ له کورتیلهچیرۆکهکانیدا
ڕهنگه دیاری کردنی ئهم سنوور ه
دژوار بێ.
تیپی گ��ێ��ڕان��هوهی ئ���هم چهند
ک���ورت���ی���ل���ه چ����ی����رۆک����هی م����ارف
ل��� ه س����هداس����هد ب���ه ش��ێ��وهی �هک��ی
هێڵییه ک �ه ل �ه ک��ۆت��ای �یدا خوێنهر
دهگ��ات �ه سهرئهنجامێکی قهتعی،
وات���ه گ��ێ��ڕان �هوهی �هک��ی خ�هت��ت��ی ب ه
کۆتایییهکی داخراوهوه .ههر چهند
ل �ه ی��هک دوو ک��ورت��ی��ل�هچ��ی��رۆکدا

ح �هول دراو ه کۆتایییهکی ک��راو ه
س��������ازدرێ و ت����ا ڕادهی���هک���ی���ش
سهرکهوتن وه دهست دێ.
س������������هرج������������هم
4
کورتیلهچیرۆکهکانی کتێبی›زهوی
سهخت و ئاسمان دوور› دوازد ه
بابهت ه که دهی��ان ن��اوی بۆ دیاری
ک����راوه و دووان���ی���ان ل �هب��ری نێو،
نیشانهی پرسیاری بۆ داندراوه.
ــ کورتیل ه چیرۆکی›پووڵدان›
له ک��اره سهرهتایییهکانی مارف
ئاغایییه .بهاڵم مارف ههر لێرهو ه
خ��ۆی ل �ه نووسینی ‹ حهقایهت›
پاراست و چوارچێوهی چیرۆکی
ن���وێ���ی زوو ن���اس���ی .ه��هرچ��هن��د
پ���ووڵ���دان ل��ه دن��ی��ای ب�هرت�هس��ک��ی
ه��هس��ت ت��ێ��ن��اپ��هڕێ ،ب����هاڵم وهک
س �هرهت��ای س�هره�هڵ��دان��ی چیرۆک
ب ه شێوهی ئهمڕۆیی بهرههمێکه
که جێگهی ڕام��ان �ه .تایبهتمهندیی
ب��هرچ��اوی ئ��هم کورتیلهچیرۆک ه
پشت بهستن به وێنهی شێعریی ه
ک�ه م��ارف ل� ه س �هرهت��ادا ئ��ام��اژهی
پێدهکا‹ :ڕێبوارهکان بهلهز بهالمدا
ت��ێ��دهپ �هڕی��ن .هێندێکیان بارستی
ک��ۆڵ�هب��اری خ �هم و پ���هژار ه پشتی
چ �هم��ان��دب��وون �هوه و زام���ی ئ��اوات� ه
خ��ن��ک��اوهک��ان��ی��ان ج �هرگ��ی ب��ری��ن��دار
کردبوون›.
ــ کورتیلهچیرۆکی›کوردستان›
ن��ی��ش��ان دهدا ک��� ه چ��ی��رۆک��ن��ووس
دهیهوێ ههنگاوگهلێکی زیاتر بهرهو
پێش ب��اوێ .دیسان ل ه س�هرهت��ادا
پشت به وێنهی شێعری دهبهستێ.
تایبهتمهندیی ئهم چیرۆکه تاکبێژی
دهروونییه و کهسایهتیی سهرهکی
تهنیا ل �هگ �هڵ خ��ۆی دهدوێ .لهم
کورتیلهچیرۆکهدا ههر دوو شێوهی
داڕش��ت��ن��ی کهسایهتی ب��ن�هڕهت��ی و
کۆتایی چاوهڕواننهکراو دهدیترێ.
لهم چیرۆکهدا ،مارف ئاغایی وهک
دوای��ی��ن کارهکتێر خوێنهر دێنێت ه
نێو ک��ای�هوه ،واڵم��ی ئ�هم پرسیار ه
ک � ه بڵیندگۆکه ،ک��ێ وهک یهکهم
کهس دهناسێنێ دهکهوێته ئهستۆی
خ��وێ��ن �هره وه .ب � ه ڕاس��ت��ی ئهگهر
ل �ه ت��اری��ف��ی ئ �هم��ڕۆی��ی چ��ی��رۆکدا،
پ���ێ ل���ه س���هر ئ��هم�� ه دادهگ���رت���رێ
ک���ه چ��ی��رۆک��ێ��ک��ی س���هرک���هوت���وو،
سهرهکیترین مهبهستی هاوڕێی
ک��ردن��ی خ��وێ��ن �هره ل��هگ��هڵ خ��ۆی،
ئهوا ئهم کورتیلهچیرۆک ه ئێرنێست
فیشێر وات���هن���ی ب��ه پ��ێ��ی زهم���ان
و س���هردهم���ی ل��� ه دای����ک ب��وون��ی
چیرۆکێکی سهرکهوتوویه.
ــ دهقی کورتیلهچیرۆکی› ژیان›
ت��ا ڕادهی����هک ه�هڵ��گ��ری ڕهه �هن��دی
مانایی جیاواز ـ ههڵبهت سنووردار
ـ و ت�هن��ان�هت دژ ب �ه ی �هک �ه .دهق��ی
چیرۆکهکه و ناوهکهی پارادۆکسێکی
ت����هواوه .ل��هم کورتیلهچیرۆکهدا
ن��ووس �هر ک��ارهک��ت��ێ��ری سهرهکیی
خ��ۆی وهک مرۆڤێکی ب�ێدهرهت��ان
هێناوهته ب�هر چ��او که بۆ بژیوی
ڕۆژانه له هیچ شتێک ناسڵهمێتهوه،
ت�هن��ان�هت ئ��ام��ادهی �ه ب��م��رێ .م��ردن
ب��ۆ وهرگ��رت��ن��ی پ����اره ،ل � ه الی�هک��ی
تریشهوه ڕستهی›کهستان ناوێ
بۆتان بمرێ› مردن له پێناوێکدا
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دهسهلمێنێ .ههڵبهت مارف ،خوێنهر
زۆر چاوهڕوان ڕاناگرێ و ههر ل ه
سهرهتاوه بۆی ڕوون دهکاتهوه ک ه
مردنهک ه دهسکرده .دنیای ڕهشی
چ��ی��رۆک ل �ه ی��هک ڕس��ت��هدا ڕهن��گ
دهداتهوه ‹ :ئهم مهرگهشی بۆخۆی
ههڵنهبژارد ›.ده کار کردنی ڕستهی
ک����ورت ک����ورت و دوا ب�� ه دوای
ی��هک ب���ارودۆخ���ی ت��اری��ف��ی ک��ورت
( )short descriptionدهدا بهم
کورتیلهچیرۆکه.
ــ کورتیلهچیرۆکی› پووکانهوه‹
ب��ه الی م��ن��هوه ت��ا ڕادهی������هک ل ه
کورتیلهچیرۆکهکانی تر جیاوازتره.
پ���ووک���ان���هوه ب���ۆ الی ف �هل��س �هف � ه
پهلکێشی دهکا و ل ه جیهانی کافکا
ن��زی��ک دهب��ێ��ت��هوه .دی��ن��ۆ ب��وت��زات��ی
چیرۆکنووسی ئ��ی��ت��ال��ی��ای��ی(1972ـ
 1906دهڵ����ێ‹ :ک��اف��ک��ا س��ێ��دارهی
م��ن �ه ›.ب���هاڵم ل �ه ڕاس���ت���یدا کافکا
ههزاران سێدارهی بۆ نووسهرانی
زۆر بهناوبانگی دنیا ههڵواسیوه.
دینۆ بوتزاتی و ئیزابێل ئالێندێ(
نووسهری شیلیایی) لهو دهگمهن
چیرۆکنووس و ڕۆماننووسانهن
ک � ه ش��وێ �ندان��ان��ی ک��اف��ک��ای��ان زۆر

و جهختی له سهر ئهمه کردوه ،ک ه
له ماوهی کورتی کورتیلهچیرۆکدا
مهجالی ئهوه نییه که کارهکتێری
چیرۆک تووشی گۆڕانی کهسایهتی
ب��ێ .ئ �هم ک��اره زیاتر ل ه چیرۆکی
درێژ و ڕۆماندا دهکرێ.
ـ ‹زهماوهند› کورتیلهچیرۆکێکی
س �هرک �هوت��ووی � ه و ڕهن��گ��دان �هوهی
گرفتهکانی بنهماڵهی کوردهواریی ه
له قالبی کایهیهکی منااڵنهدا .لهم
چیرۆکهدا خوێنهر تا دوایین ڕست ه
له مهبهستی نووسهر ئاگادار نابێ.
ل ه ڕاستیدا مهودای کورتی سهرهتا
و لووتکه وهک دوو جهمسهری
کورتیلهچیرۆک ب�ه کۆتایییهکی
پ���هرۆش���اوی وێ �کدێ��ن �هو ه و لێک
گرێ دهدرێ��ن .ئهمه ههمان شۆکی
چیرۆکهکانی ئ��ۆ .هێنرییه ،ب�هاڵم
ههر وهک وترا ب ه ئاوڕدانهوه سهر
ب���اری ڕهوان��ی��ی کهسایهتییهکانی
کورتیلهچیرۆک.
ـ��ـ ک��ورت��ی��ل �هچ��ی��رۆک��ی›ڕاوچ��ی›
زۆرت����ر وهک پ��ۆس��ت��ێ��ره چ��ی��رۆک
دهچێ ،ههرچهند له یهکهم ڕوانیندا
به هۆی زۆر کورت بوونی ،چیرۆکی
مینیماڵمان دهخ��ات �هوه ی��اد .بهاڵم

زۆر ب ه ڕاشکاوی له سهر دیاره.
له زۆربهی چیرۆکهکانی بوتزاتیدا
کۆتایییهکی چ��اوهڕوانن �هک��راوی
ح �هس��رهتئ��ام��ێ��ز ه��هی��ه .ئالێندێ
بۆخۆی دهڵێ›:کۆتایییهکی خۆش
له چیرۆکهکانی م�ندا شوێنێکیان
نییه ›.من نازانم مارف تا چ ڕادهیهک
لهگهڵ بهرههمهکانی کافکا و بوتزاتی
و ئالێندێ ناسیاوی ههبووه ،بهاڵم
ئ��هگ��هر ق��ای��ل ب�� ه ش��وێ�ندان��ان��ێ��ک��ی
ت��ای��ب�هت��ی ب��ی��ن ک � ه ک��اف��ک��ا ل �ه س�هر
ئالێندێ و بوتزاتی ههیبووه ،ئهوا
ناوهرۆکی چیرۆکهکانی مارف ل ه
باری کۆتایییهکی پڕ له حهسرهت
و ن �هب��وون��ی ش���ادی و خ��ۆش��ی ـ
النیکهم ب ه شێوهیهکی ڕاستهوخۆ
ـ به تهواوی کهوتۆته ژێر سێبهری
ب��وت��زات��ی و ئالێندێوه.بهڵگهشم
ب���ۆ ئ���هم وت���هی���هم خ��وێ��ن��دن �هوهی
چیرۆکهکانی ئهم دوو نووسهرهیه.
ههرچهند ئ �هم چهشنه کۆتاییی ه
ل��ه ک���وتوپ���ڕه ئ���ۆ .هێنریشمان
دێنێتهوه ی��اد ،ب �هاڵم تهنیا کۆتایی
مهبهست نییه و بهڵکوو ههروهک
پێشتریش ئاماژهم کرد داڕشتنی
کهسایهتیی سهرهکییش یهکێکی تر ه
له مهبهستهکان.
ئ���هم ک��ورت��ی��ل �هچ��ی��رۆک �ه باسی
م �هس��خ��ی ئ��ی��ن��س��ان��ی ئ��هم��ڕۆژی��ن
دهک�������ا .ت���هم���هن���ی ک��هس��ای��هت��ی��ی
چ��ی��رۆک ک�ه ب���هرهو ژوور دهچ��ێ
دهب��ێ��ت �ه سهمبولێک ل � ه بێهێزی
و ب �ێدهس �هاڵت��ی ،ت��ا ڕادهی����هک که
کارهکتێر توانایی دیتنی خۆیشی
نییه .وات���ه مرۆڤێکه ک �ه ناتوانێ
ل���هگ���هڵ ڕاس��ت �هق��ی��ن �هک��ان��ی ژی��ان��ی
ب����هرهوڕوو ب��ێ��ت�هوه .ب� ه پێویستی
دهزان��م ئاماژه بهم خاڵه بکهم ک ه
مارف ئهم بنهما گرینگهی پاراستو ه
که ئ��اڵوگ��ۆڕ به س�هر قارهمانی ـ
دژهقارهمانی ـ چیرۆکهکهی نههێنێ

ئهم چهشن ه بهرههمانه ل ه تهرحێک
( )planeدهچ����ن ک��� ه ن��ووس��هر
م �هی��دان��ی ه �هڵ��س��ووڕان��ی زی��ات��ری
تیێدا ههی ه و دهتوانێ ب ه زۆرتر
کار کردن له سهریان ب ه شێوهی
چ��ی��رۆک دای���ان���ڕێ���ژێ .ب�� ه ق�هول��ی
ترێنتویل ڕایت ئهم جۆره تهرحان ه
تهنیا کهلکی ب��هردی قۆچهقانیان
پێوهیه بۆ کورتیلهچیرۆک.
ـ��ـ ک��ورت��ی��ل�هچ��ی��رۆک��ی ‹ب���هرهی
داه����ات����وو› ،ت��ا ک��ۆت��ای��ی خ��وێ��ن�هر
چ�������اوهڕوان ڕان���اگ���رێ ت���ا ب��زان��ی
ق���ارهم���ان���ی چ���ی���رۆک چ���ی ل���ێ ب ه
سهر دێ و ئیزنی ئ�هوهی پێدهدا
ت��ا پ��ێ��ش��داوهری��ی�هک��ی دروس���ت بۆ
ئ��اک��ام��ی چ��ی��رۆک�هک� ه دی����اری بكا.
كارهكتێر ب ه باشی داڕێژراو ه و ل ه
ڕهوتی بهرهوپێش چوونی چیرۆك،
ئاکامی ژیانی خۆی دێنێته بهر چاو،
بهاڵم له دوایین بهشدا بۆچوونی
پێچهوانهیه ،وات�ه ئهم مهبهستهی
ک��ه ئ���هو دهی�����هوێ ب��ێ��ت �هدی ن �هک
تهنانهت ڕوو نادا ،بهڵکوو ڕێک ب ه
پێچهوانهش دێته ئ��اراوه .ئهمهش
ئهوپهڕی کردنهوهی گرێ و ڕمزی
چیرۆکهکهیه له کۆتاییدا ،که لهگهڵ
ناوی چیرۆکهکهش باش گونجاوه.
ـ�����ـ م��������ارف ئ����اغ����ای����ی دوو
ک���ورت���ی���ل���هچ���ی���رۆک���ی ه���هی���ه ک� ه
ل �هب��ری ن���او ،نیشانهی پرسیاری
ب��ۆ دی����اری ک�����ردوون .یهکێکیان
کورتیلهچیرۆکێکه ک�� ه ل�� ه س�هر
ف���ۆرم���ی دی����ال����ۆگ ن����ووس����راوه.
وت��ووێ��ژێ��ک��ی ئ �هوی��ن��داران �ه ،ب �هاڵم
ئهوینێکی نائاسایی! ئهوین ل ه نێوان
قهیرهکچێکی گ���ڕوێ و کوڕێکی
کوێردا ،وهک سووژهی ڕۆمانێکی
سهلیم ب �هرهک��ات ـ ڕۆماننووسی
ک���ورد ـ ک � ه ئهوینێکی نائاسائی
کردۆته ههوێنی ڕۆمانهکهی .ئهم
چهشن ه سووژان ه لهگهڵ ئهوهدا ک ه

سووژهگهلێکی نایاب و کهموێنهن
ب���ه ج����ۆرێ ه �هس��ت��ی دڵ��س��ۆزی��ی
خوێنهر دهب��زێ��ون و خوێنهر ب ه
ش��ێ��وهی �هک��ی ن��اب �هئ��اگ��ا دهک �هوێ��ت � ه
ئهتمۆسفێری چیرۆکهک ه و دهبێت ه
هاوڕێی کارهکتێرهکانی داستان.
ل���هم ک��ورت��ی��ل�ه چ��ی��رۆک �هدا ئاوێن ه
سهمبولی پێوهرێك ه ب��ۆ پێوانهی
ههڵهکانی کۆمهاڵیهتی.
ــ کورتیلهچیرۆکهکهی تر لهو
ک��ورت��ی��ل �هچ��ی��رۆک �هی ل����هوه پێش
باسم لێ کرد ،درێژتره و لهباری
ت��ێ��ک��ن��ی��ک��ی��ی �هوهش چ���ڕ و پ��ڕت��ره.
م��ارف بۆ ئ �هم چیرۆک ه ب ه باشی
له سیمیۆلۆژی کهلک وهردهگ��رێ.
کهسایهتی سهرهکیی ئهم چیرۆکه،
ئاوێنهی وهک سهمبولی مێژووی
نهتهوهیهک تهماشا دهکا .ئێپیزۆدی
ی �هک �هم��ی ئ���هم ک��ورت��ی��ل�هچ��ی��رۆک� ه
شانازیی کهسایهتیی سهرهکی بهم
ڕابردووه نیشان دهدا .ل ه ئێپیزۆدی
دووهمدا خ��هوش دهخ��رێ��ت� ه سهر
ئاوێنهی گۆرین ،تهنانهت ئاوێنهک ه
دهش��ک��ێ .ئ �هم ئاکسیۆنه ههڵگری
دوو تهئویله .ی �هک خ��ۆ ف��ری��ودان
ب �ه ڕاب�����ردوو و داه���ات���وو ڕهچ���او
ن �هک��ردن .دوو ب�ه پێچهوانه .ئهم
چیرۆکه ب ه شێوهیهکی سهمبولیک
ب��اس ل �ه ب���ارودۆخ���ی ک��وردس��ت��ان
و گرفتهکانی دهک��ا .ڕهنگ ه ئهگهر
کهسێک شێعری ‹پهیام›ی مارف
ئاغایی خوێندبێتهو ه وهباڵ بۆ ئهم
بۆچوونه بکێشێ.
 -5ڕهن��گ��ه چ��ێ��ژ وهرگ���رت���ن ـ
ب � ه م��ان��ا ڕۆاڵن بارتییهکهی ـ ل ه
ک��ورت��ی��ل �هچ��ی��رۆک �هک��ان��ی م����ارفدا
ڕهن����گ����دان����هوهی����هک����ی ئ����هوت����ۆی
ن �هب��ێ ،ب���هاڵم ح��اش��اه�هڵ��ن�هگ��ره ک ه
ک��ورت��ی��ل �هچ��ی��رۆک �هک��ان��ی ب��� ه هیچ
کلۆجێک نایهنه خانهی تاقمێک لهم
بابهتانهی که تهنانهت ئێستاش ب ه
ناوی چیرۆک دهرخواردی خوێنهر
دهدرێن.
ئ������هوهی ڕاس���ت���ی ب���ێ م���ارف
ئ����هو ‹دی����ت����ن›ه ج�����ی�����اوازهی ک ه
چیرۆکنووس لهگهڵ خهڵکی ئاسایی
ههیهتی ،و ه دهستی هێنابوو .ههر
بۆی ه سووژهکانی س��واو نهبوون.
ه�هڵ��ب�هت ڕهن��گ � ه ئ�هم� ه ل � ه ف���ۆڕمدا
خ��ۆی نهنوێنێ ،ب���هاڵم خوێنهری
ب��ااڵ د ه ک��ار کردنی ڕست ه کورتی
برووسکهئاسا به حهولێکی جیددی
بهرهو تازهگهری لهباری فۆڕمهو ه
دهزان�����ێ .ت �هن��ان �هت ئ �هگ �هر م��ارف
ئهمهشی له بیر کردبێ که فۆڕم
ل ه چیرۆکدا گرینگتر ه تا ژانرێکی
وێکچووی چیرۆک ،واته ڕۆمان.
ک��ورت��ی��ل�هچ��ی��رۆک�هک��ان��ی م��ارف
ملمالنێی م��رۆڤ �ه ل �ه ن��ێ��وان ژی��ان
و م����هرگدا ،دهڵ��ێ��ی ل �ه دووت��وێ��ی
ئ���هم دوو ی����ارده س��روش��ت��ی��ی �هدا،
ک��ارهک��ت��ێ��رهک��ان ل �ه ب �هرزهخ��ێ �کدا
دهژی����ن ک��ه ب��ۆ ڕزگ����ار ب��وون��ی��ان
پ���هل ب��ۆ ه��هم��وو ش��ت��ێ��ک داوێ����ن.
ئ�هم جیهانبینییه ،ڕوان��گ�هی مارف
سهبارهت به تاقم و چینێکی تایبهتی
کۆمهڵگای کوردهواری نیشان دهدا.
ب��ه ه���هر ح���اڵ دوان ل��ه س �هر
کورتیلهچیرۆکهکانی ئهم شاعیره
جوانهمهرگه تهنیا بیانوویهک بوو
ب��ۆ ڕێ��ز گرتن ل�ه حهولێکی ت��از ه
چ����رۆک����ردووی چ��ی��رۆک��ن��ووس��ی،
ئهگینا بۆ خوێندنهوهیهکی وردتر
پێویستیمان به گهلێک ئهزموونی
چیرۆکنووسی م��ارف ه�هب��وو ک ه
به داخ�هوه‹ مهرگی نووسهر› ئهم
ههلهی لێئهستاندین.
لەماڵپەری» گیارەنگ»
وەرگیراوە

@@

@@Za†@oŽïä‹Žïnåï÷@ôïäbéïu@õŠüm@óÜ@çbn†ŠíØ@ôäò†@üî†aŠ@öBçbn†ŠíØB@õóàbäˆûŠ@Lçbn†ŠíØ@ôma‹ØüáŽî†@ôiïy@ôî‡äòìbä@ õŠórÜbà

@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@ZôåŽïéä@ômþïÙ’óm@ôäüÐóÜóm
www.radiokurdistan.net
@@@info@ kurdistanukurd.org @info@ kurdistanukurd.com
@009647701901658
@ dengikurdistan@gmail.com
@@
 www.kurdchannel.com : Hotbird: 8 - MHZ: 11604@ Kdp.Tashkilat@gmail.com
@@Radiopdk_Iran@yahoo.com
Polarization: Horizental - S R: 27500 - FEC: 5/6
@@ @Tashkilat82@yahoo.com
@@Tel: 00 9647701597268
@ www.kurdistanukurd.com

\

دوو آﻮردی رۆژهت ﺑﻮوﻧ ﺧﺎوەن

ﻟ زﯾﻘﺎر ﺷﻮﻨوارﻜﯽ ﻣﮋووﯾﯽ

ﺧﺗﯽ ﻧﺗوە ﯾآﮕﺮﺗﻮوەآﺎن

ﺳﯚﻣﺮﯾﯿآﺎن دۆزراﯾوە

دوو وﻨﮔــﺮی آــﻮرد ﻟ رۆژهﺗــﯽ
آﻮردﺳﺘﺎن ﻟ آﺒرآﯽ وﻨﮔـﺮی ﻟ ﺷـﺎری
ﺗـــﺎران آ ﻟ ﻻﯾن ﻧﻮوﺳـــﯿﮕی رﻜﺨـــﺮاوی
ﻧﺗوە ﯾآﮕﺮﺗﻮوەآــــﺎﻧوە رﻜﺨﺮاﺑــــﻮو ﭘــــﻠی
ﯾآم و دووﯾﻣﯿﺎن ﺑ دەﺳﺖ هﻨﺎ.
ﻟم آﺒرآـــﯿ دا آ ٣٢ وﻨﮔـــﺮی
ﻧﺎﺳــــﺮاوی ﺋــــﺮان ﺑﺷــــﺪار ﺑــــﻮون ﺟﻣﺸــــﯿﺪ
ﻓرﺟﻮﻧــﺪ ﻟ ﺷــﺎری ﺑﯿﺠــﺎرو ﻟﻮﻗﻤــﺎن رەﺣﯿﻤــﯽ
ﻟ ﺷــﺎری ﺑﯚآــﺎن ﺗﻮاﻧﯿﯿــﺎن ﺧﺗــﯽ ﯾآم و
دووﯾﻣﯽ ﺋو آﺒرآﯿ ﺑﯚ ﺧﻮﯾـﺎن دەﺳـﺘﺑر
ﺑﻜن.

ﺷــــــــــــــــﻮﻨوارﻜﯽ دﺮﯾﻨــــــــــــــــﯽ
ﺷﺎرﺳـــــــــــــﺘﺎﻧﯿﯿﺗﯽ ﺳـــــــــــــﯚﻣﺮﯾﯿآﺎن آ
دەﮔڕـــــــــﺘوە ﺑـــــــــﯚ  ٤٥٠٠ﻟﻣوﺑر ﻟ
ﺳـــــﻨﻮوری ﭘـــــﺎرﺰﮔی زﯾﻘـــــﺎری ﻋـــــﺮاق
دۆزراﯾوە.
ﺋم ﺷـــــــــﻮﻨوارە آ ﺑ ﺷـــــــــﻮەی
هﻠﻜﯾــﯿ و  ٨٠٠ﻣﯿﺘــﺮ درــﮋو  ١٥٠ﻣﯿﺘــﺮ
ﭘــــﺎﻧ ،ﻟ ﺑــــﺎآﻮورەوە ﺑرەو ﺑﺎﺷــــﻮور درــــﮋ
دەﺑــﺘوەو ﻧﺰﯾــﻚ ﺑ ﺷــش ﻣﯿﺘــﺮ ﻟ ﺋﺎﺳــﺘﯽ
دەﺷــــــــــﺘآﺎﻧﯽ دەورووﺑری ﺑرزﺗــــــــــﺮە آ
ﺟﯿـــ ﺋﺎﻣـــﺎژەﯾ آ ﺋم دوو وﻨﮔـــﺮە ﺑرﺑــــــﮋی دەآــــــﺮێ ﺳــــــردەﻣﯽ ﺧــــــﯚی
آـــــﻮردە ﺗـــــﺎ ﺋﺴـــــﺘﺎ ﻟ ﭼﻧـــــﺪﯾﻦ ﭘﺸـــــﺎﻧﮕو آــــــــﯚﻣﮕﯾآﯽ ﻧﯿﺸــــــــﺘﺟ ﺑــــــــﻮوﻧﯽ
آﺒرآﯽ ﻧﻮﺧﯚی ﺋﺮان دا ﺑﺷﺪار ﺑﻮون.
ﺳﯚﻣﺮﯾﯿآﺎن ﺑﻮوﺑ.
هروەهــــــــــــﺎ ﻟم ﺷــــــــــــﻮﻨﻪواره دا
ﻧﻮوﺳﺮاوﻜﯽ ﺑﺰﻣـﺎری ﺑ زﻣـﺎﻧﯽ ﺳـﯚﻣﺮی
دﯾﺘـــــــﺮاوەﺗوە آ ﺋﺎﻣـــــــﺎژە ﺑ ﯾآـــــــﻚ ﻟ

"آﯿﺴآﺎن دەﻓن" ﻟ رﯾﺰی ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ

ﻓﯿﻠﻤآﺎﻧﯽ  ١٠ﺳﺎﯽ راﺑﺮدووی ﺟﯿﮫﺎن داﯾ
ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺳﯿﻨﻣﺎﯾﯽ "آﯿﺴآﺎﻧﯿﺶ
دەﻓـــن" ﻟ دەرهﻨـــﺎﻧﯽ ﺳـــﯿﻨﻣﺎآﺎری ﺑ
ﺗﻮاﻧـــﺎی آـــﻮرد ﺑهـــﻤن ﻗﻮﺑـــﺎدی آ ﺗـــﺎ
ﺋﺴــــــﺘﺎ ﻟ زﯾــــــﺎﺗﺮ ﻟ ٨٠ ﻓﺴــــــﺘﯿﭭﺎﯽ
ﻧــــــﻮدەوﺗﯽ دا ﺑﺷــــــﺪاری ﺑرﭼــــــﺎوی
هﺑــــــﻮوەو  ٤٣ﺧﺗــــــﯽ ﻧــــــﻮﻧﺗوەﯾﯽ
ﻓﺴـــــﺘﯿﭭﺎ ﺟﯚراوﺟﯚرەآـــــﺎﻧﯽ ﺟﯿﮫـــــﺎﻧﯽ
وەرﮔﺮﺗﻮە ،ﺑ ﻧﻮەرۆآﯽ ﺷـڕو ﺋﺎﺷـﺘﯿﯿوە
ﭼــﻮوە ﻧﯿــﻮ ﻟﯿﺴــﺘﯽ ﺑﺎﺷــﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻤآــﺎﻧﯽ
 ١٠ﺳﺎﯽ راﺑﺮدووی ﺟﯿﮫﺎﻧوە.
هروەهـــــــﺎ دواﯾـــــــﯿﻦ ﺑرهﻣـــــــﯽ
ﻗﻮﺑــــﺎدی "آس ﺑ ﭘﺸــــﯿﻠ ﺋﺮاﻧﯿﯿآــــﺎن
ﻧــــﺎزاﻧ "ﻟ ﺷــــﺎری ﺑﺮوآﺴــــﻠﯽ وﺗــــﯽ
ﺑﻠﮋﯾﻚ ﭘﺸـﺎن درا آ ﺑﯾـﺎرە ﺑم زووﯾـﺎﻧ

ﻟ ﻻﯾن آﯚﻣﭙﺎﻧﯿــــﺎی  CINEARTی
ﺋو وﺗ ﻟ ﺳـــــﯿﻨﻣﺎآﺎﻧﯽ ﺳرﺗﺎﺳـــــری
ﺑﻠﮋﯾﻚ ﭘﺸﺎن ﺑﺪرێ.
هر ﺑم ﻣﺑﺳـــــﺘ ﻗﻮﺑـــــﺎدی ﺑـــــﯚ
وﺗــﻮوﮋ ﻟ ﺳـــر ﺑرهﻣآــﺎﻧﯽ ﻟ وﺗـــﯽ
ﺑﻠﮋﯾﻚ ﺋﺎﻣﺎدە ﺑﻮو.

ﻟ ﺳر ﻣﺮﻣﻨﺪان

@@

آﯚﻣﯾﺗﯿﯿآـــــﺎﻧﯽ ﻣﺮﻣﻨـــــﺪان هﯾ.
ﺑم ﻟﻜــﯚران ﻟم ﺗــﻮﮋﯾﻨوە ﻧﻮﯿــﺎﻧدا
ﺑم ﺋﺎآـــــﺎﻣ ﮔﯾﺸـــــﺘﻮون آ ﺋﯿﻨﺘرﻧـــــﺖ
ﭘﻮەﻧﺪﯾﯽ آﯚﻣﯾﺗﯿﯽ ﻣﺮﻣﻨـﺪان ﭘـﺘو
دەآـــــﺎ و ﺑم هﯚﯾﺷـــــوە دەﺑـــــﺘ هـــــﯚی
هﻪﺳﺘﯽ رەزاﻣﻧﺪی ﻟﻪوان دا.
هروەهـــــﺎ ﻟﻻﯾآـــــﯽ دﯾﻜﺷـــــوە
داﻣزراوەی ﺋﻣﺮﯾﻜــــﺎﯾﯽ ﻣك ﺋــــﺎﺗﻮر ﻟ
ﻟﻜﯚﻟﻨوەﯾآﯽ ﺑرﻓﺮاوان ﺋﺎآـﺎﻣﻜﯽ ﻟو
ﭼﺷــــــــــﻨی دەﺳــــــــــﺖ آوﺗــــــــــﻮە .ﻟو
ﻟﻜــــــــــﯚﯿﻨوەﯾدا آ ٢٨ ﻟﻜــــــــــﯚری
ﭼــــﺎﻻآﯿﯿ ﺋﯿﻨﺘرﻧﺘﯿﯿآــــﺎن ﭼــــﺎوەدﺮی
 ٨٠٠ﻣﺮﻣﻨـــــﺪاﯿﺎن آـــــﺮدوە ﺑو ﺋﺎآـــــﺎﻣ
ﮔﯾﺸــﺘﻮون آ ﻣﺮﻣﻨــﺪان ﻟ ﺋﯿﻨﺘرﻧــﺖ
دا .ﺑ ﺗﻮاﻧـــــﺎﯾﯽ ﮔﺮﯾﻨﮕﯿـــــﯽ ﻟ ﺑـــــﻮاری
آـــــﯚﻣﯾﺗﯿﯽ ،ﺗآﻨﯿﻜـــــﯽ و ﻓﯿﻜـــــﺮی
دەﮔن.
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ﺑﯚ ﺋوەی "ﻟ ﺋﺴﺘﺎوە ﺑﯿﺮﻣﺎن ﻟ
داهﺎﺗﻮو آﺮدﺑﺘوە"!

ﻗﺎدر ورﯾﺎ
ﭘﺎدﺷــﺎآﺎﻧﯽ ﺳــﯚﻣﺮ ﺑ ﻧــﺎوی "ﺋﺎﻣﺎرﺳــﯽ"
دەآﺎ.
ﭘﻮﯾﺴــﺘ ﺑــﻮﺗﺮێ زاﻧﺎﯾــﺎن ﭘﺸــﺘﺮ ﻟ
ﺳـــر ﺋو ﺑـــواﯾ ﺑـــﻮون آ ﺳـــﯚﻣﺮﯾﯿآﺎن
ﻧﮔﯾﺸــــــﺘﻮوﻧﺗ ﻧــــــﺎوﭼی ﺋرﯾــــــﺪۆ ﻟ
ﺑﯿﺎﺑـــﺎﻧﯽ زﯾﻘـــﺎر ،ﺑم ﺑ دۆزراﻧوەی ﺋم
ﺷﻮﻨوار دەرآوﺗﻮوە آ ﺳـﯚﻣﺮﯾﯿآﺎن ﻟم
ﻣﻟﺒﻧـــﺪەش ﺧـــﺎوەن ﻧـــﺎوﭼی ﻧﯿﺸـــﺘﺟ
ﺑﻮوﻧﯽ ﺗﺎﯾﺒت ﺑﻮون.

ﻟ رﻮڕەﺳــــﻤﻜﯽ ﺷــــﻜﯚﻣﻧﺪدا،
ﺋﯿﺴــﺘﺎﻣﺒﻮل وەك ﭘﺘﺧﺘــﯽ ﻓﻪرهــﻪﻧﮕﯿﯽ
ﺋﻮرووﭘـــﺎ ﺑـــﯚ ﺳـــﺎﯽ  ٢٠١٠دەﺳﺘﻨﯿﺸـــﺎن
آﺮا.
ﻟم رﻮرەﺳﻤدا آ ﻟ ژﺮ ﻧـﺎوی
"ﺟــــــﺎدووی ﺋﯿﺴــــــﺘﺎﻣﺒﻮل" ﺑرﻮەﭼــــــﻮو
وەزﯾﺮاﻧـــــﯽ ﻓﻪرهـــــﻪﻧﮕﯽ ) (١٧وﺗـــــﯽ
ﺟﯿﮫـــــــﺎن و ﺑرﭘﺮﺳـــــــﺎﻧﯽ دەزﮔﺎآـــــــﺎﻧﯽ
ﯾآﯿﻪﺗﯿﯽ ﺋﻮرووﭘﺎ ﺑﺷﺪار ﺑﻮون.
ﺷﺎری ﺋﯿﺴـﺘﺎﻣﺒﻮل آ آوﺗـﯚﺗ ﻧـﻮان
ﺑ ﮔـــﻮﺮەی هواـــﯽ ﻣـــﺎﭙڕی
هرﺗــــﻚ وﺷــــﻜﺎرۆی ﺋﺎﺳــــﯿﺎو ﺋﻮرووﭘــــﺎوە ﺑ
 TRTﺑم ﺑـــــــــــــــــﯚﻧﯾوە ﻟ زۆرﺑی
ﮔورەﺗـــﺮﯾﻦ ﺷـــﺎری آﻮردﻧﺸـــﯿﻨﯽ ﺟﯿﮫـــﺎﻧﯿﺶ
ﺷــــــﻮﻨآﺎﻧﯽ ﺋو ﺷــــــﺎرە رﻮڕەﺳــــــﻤﯽ
دﺘ ﺋژﻣﺎر.
ﺧﯚﺷﯽ و ﺷﺎدی ﺑڕﻮە ﭼﻮو.

هﻮﻧرﻣﻧﺪان ﻓﺴﺘﯿﻮاآﺎﻧﯽ ﻓﺟﺮی
ﺋﻣﺴﺎڵ ﺗﺣﺮﯾﻢ دەآن؟

"آـــﯚﻣ ﺷـــﻌﺮی" ﺋﺎﻧﺎهﯿﺘـــﺎو
ﭼﭘﻜــ ﺧوﻧــﯽ دزراو" آ ﺑﺳــﺘ و
ﺷﻌﺮەآﺎﻧﯽ هﺒﺳـﺘﭬﺎن ﺋﯾـﺎز ﺧـﻮون
ﺳﯿﺎوەﺷـــﺎن ﻟ ﺧـــﯚ دەﮔـــﺮێ ﻟ ﺳـــر
ﺋرآــﯽ ﭼﺎﭘﺨــﺎﻧی دەزﮔــﺎی ﺋــﺎراس
ﭼﺎپ و ﺑو آـﺮاﯾوە ،آ ﺋزﻣـﻮوﻧﯽ
ﺳـــــﺎآﺎﻧﯽ  ٧٦ﺗـــــﺎ ٨٤ی هﺗـــــﺎوی
ﺷﺎﻋﯿﺮە
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ﭼﻪﮐﺪارهﮐﺎن و هﺎودەﺳﺘﺎﻧﯽ آﻮردی رﮋﯾﻢ دا(

ﮔورەﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎری آﻮردﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮو ﺑ

ﺑ ﭘﯽ ﺋو هواڵ و راﭘﯚرﺗـﺎﻧی
آ ﻟ هﻨﺪﻚ ﺳرﭼﺎوەوە ﺑو دەآـﺮﺘوە
ﺋﻣﺴــﺎڵ هﻮﻧرﻣﻧــﺪاﻧﯽ ﺋــﺮان ﺑراﻣــﺒر
ﺑ ﻓﺴﺘﯿﻮاآﺎﻧﯽ ﻓﺟﺮ ﺑ ﺗﻓﺎوەﺗﻦ.
ﭘﯿﺘﺮ ﺑـوك ،دهرهﻨـﻪری ﻧـﺎوداری
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿــــــﺎﯾﯽ آ راﯾﮕﯾﺎﻧــــــﺪرا ﺑــــــﻮو ﻟ
ﻓﺴﺘﯿﻮاﯽ ﺗﯿـﺄﺗﺮدا ﺑﺷـﺪاری دەآـﺎ ،ﺑم
ﻧــﺎوﺑﺮاو ﻟ ﺑﺷــﺪاری آــﺮدن ﻟ ﻓﺴــﺘﯿﻮاڵ
ﺧـــــﯚی آﺸـــــﺎوەﺗوە .ﺳـــــ ﺷـــــﺎﻋﯿﺮ ﺑ
ﻧﺎوەآـــﺎﻧﯽ ﺳـــﺎﻋﺪ ﺑـــﺎﻗﺮی ،ﻋﺑـــﺪوﻟﺠﺑﺎر
آﺎآـــﺎﯾﯽ و ﺳـــﻮهﯿﻞ ﻣﺣﻤـــﻮودی داوەری
آﺮدﻧــــﯽ ﻓﺴــــﺘﯿﻮاﯽ ﺷــــﻌﺮی ﻓﺟﺮﯾــــﺎن
ﻗﺒﻮوڵ ﻧآﺮد.
ﺗﺣﺮﯾﻤــــــــــﯽ ﺋو ﻓﺴــــــــــﺘﯿﻮاﻧ
ﺋﻣﺴـــــــــــﺎڵ ڕەﻧـــــــــــﮓ و ﺑـــــــــــﯚﻧﻜﯽ
ﺳﯿﺎﺳـــﯿﺎﻧﺗﺮی ﺑو ﻓﺴـــﺘﯿﻮا دەوﺗﯿـــﯿ
داوە .ﻓﺴﺘﯿﻮاﯽ ﻓﯿﻠﻤـﯽ ﻓﺟـﺮ ﺗـﺎ ﭼﻧـﺪ
رۆژﻜــــﯽ دﯾــــﻜ دەآــــﺮﺘوە و هر ﻟم
رۆژاﻧدا ﺑﻪﯾﺎﻧﻨﺎﻣﻪﯾـــﻪﮐﯽ ﺑـــ ﺋﯿﻤـــﺰا ﺑ
ﻧـــﺎوی " ﮔﺮووﭘـــﻚ ﻟ ﺳـــﯿﻨﻣﺎ آـــﺎراﻧﯽ
ﺋـــــﺮان" ﺑـــــو ﺑـــــﯚﺗوە آ ﻟودا داوا ﻟ
ﺳﯿﻨﻣﺎ آﺎراﻧﯽ ﺑﯿـﺎﻧﯽ آـﺮاوە "ﺑ ﺋﻌﺘـﺮاز
ﺑو هﻟﺴــﻮﮐﻪوﺗﺎﻧﻪی ﺣﻜــﻮوﻣﺗﯽ ﺋــﺮان
ﻟﮔڵ ﺧـــــﻚ ﻟ ﺑﺷـــــﺪاری آـــــﺮدن ﻟ
ﻓﺴﺘﯿﻮاﯽ ﻓﺟﺮدا ﺧﯚ ﺑﺒﻮﺮن.
ﻟو ﺑﯾﺎﻧﻨـــــــــــﺎﻣﯾدا هـــــــــــﺎﺗﻮە:
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)ﻟ ﭘراوﺰی ﭘﯾﺎﻣﯽ ﻟﺨﯚﺷﺒﻮوﻧﯽ ﺳﻜﺮﺗﺮی ﺣﺪآﺎ ﺑﯚ

ﭘﺘﺧﺘﯽ رووﻧﺎآﺒﯿﺮی ﺋﻮرووﭘﺎ

آﺎرﯾﮕرﯾﯿ ﺋرﻨﯿﯿآﺎﻧﯽ ﺋﯿﻨﺘرﻧﺖ

ﺑ ﭘــــــﭽواﻧی وﻨــــــﺎ ﺑﺎوەآــــــﺎن،
ﺗــــــــﻮﮋەرە هﻮﻟﻧــــــــﺪﯾﯿآﺎن ﺑم ﺋﺎآــــــــﺎﻣ
ﮔﯾﺸـــــﺘﻮون آ ﺋﯿﻨﺘرﻧـــــﺖ آـــــﺎرﯾﮕری
ﺋرﻨــﯽ ﻟ ﺳــر ﭘﻮەﻧــﺪﯾﯽ آــﯚﻣﯾﺗﯿﯽ
ﻣﺮﻣﻨﺪان هﯾ و هروەهـﺎ دەﺑـﺘ هـﯚی
ﺑرز ﺑﻮوﻧوەی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿ ﻓﯿﻜﺮﯾﯿآﺎﻧﯿﺎن.
ﻟﻜﯚﯿﻨوەآــﺎﻧﯽ دەﯾی  ٩٠ﻧﯿﺸــﺎن
دەدەن آ ﺑآــــــــﺎر هﻨــــــــﺎﻧﯽ ﻟ رادەﺑدەر
ﺋﻨﺘرﻧــﺖ آــﺎرﯾﮕرﯾﯽ ﻟ ﺳــر ﭘﻮەﻧــﺪﯾﯿ
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ﻓﺴـــﺘﯿﻮاﯽ دەوﺗـــﯽ ﻓﺟـــﺮ ﻟ آﺎﺗـــﻚ دا
ﺑڕـــﻮە دەﭼـــ آ ﻓﺸـــﺎری ﺣﻜـــﻮوﻣﺗﯽ
ﺋﺮان دژی ﺧﻚ و آﯚﻣﮕی هـﻮﻧری
ﺑو ﭘڕی ﺧـــﯚی ﮔﯾﺸـــﺘﻮە .ﻧﻮوﺳـــراﻧﯽ
ﺋو ﺑﯾﺎﻧﻨــﺎﻣﯾ روو ﺑ هﺎوآــﺎراﻧﯽ ﺑﯿــﺎﻧﯽ
ﺧﯚﯾــــــﺎن ﻧﻮوﺳــــــﯿﻮﯾﺎﻧ آ ﻗﺒــــــﻮوﻜﺮدﻧﯽ
دەﻋــــــﻮەﺗﯽ ﺣﻜــــــﻮوﻣﺗﯽ ﺋــــــﺮان ﻟﻻﯾن
ﺋــﻮەوەو ﺑﺷــﺪاری آﺮدﻧﺘــﺎن ﻟ ﻓﺴــﺘﯿﻮاﯽ
ﻓﺟـــــﺮدا ،ﭘﺸـــــﺘﯿﻮاﻧﯿ ﻟ ﺑرـــــﻮەﺑران و
ﻗﺒــﻮوڵ آﺮدﻧــﯽ دەوﺗــﻜ آ ﺧــﻜآی
ﺗﺎزﯾﺑـــﺎری آـــﻮژراواﻧﯽ و ﭼـــﺎو ﻟ رـــﯽ
زﯾﻨـــﺪاﻧﯿﺎن و وﻧﺒﻮوەآـــﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾـــﺎﻧﻦ .ﺋوان
ﻧﻮوﺳﯿﻮﯾﺎﻧ :ﺑﺷـﺪاری ﺋـﻮە ﻟ ﻓﺴـﺘﯿﻮاﯽ
ﻓﺟــــــﺮی ﺋﻣﺴــــــﺎڵ دا ،ﻧﺎدﯾــــــﺪەﮔﺮﺗﻨﯽ
ﺧﺑــﺎﺗﯽ ﺣﻗﺨــﻮازاﻧی ﺧﻜــﯽ زوــﻢ ﻟــ
آﺮاوی ﺋﺮاﻧ@@.

ﻣﺳــــــﻟی ﭼــــــﯚﻧﯿﺗﯿﯽ ﺧﯚﺋﺎﻣــــــﺎدە آــــــﺮدن ﺑــــــﯚ رووﺑرووﺑــــــﻮوﻧوە ﻟﮔڵ
ﺋﺎﻮﮔﯚڕەآﺎن و ،ﺋﯿـﺪارەو ﺑڕـﻮەﺑﺮدﻧﯽ آﻮردﺳـﺘﺎن ﻟ ﺋﮔری ﭘرەﺋﺳـﺘﺎﻧﺪﻧﯽ ﺧﺑـﺎﺗﯽ
ﺟﻣﺎوەری و ﻻواز ﺑﻮوﻧﯽ دەﺳـﺗﯽ ﻧﺎوەﻧـﺪی ﯾـﺎ ﮔـﯚڕاﻧﯽ دەﺳـت ﻟ ﺋـﺮان دا ،ﻟ
ﻣﮋە ﻟ ﻻﯾن ﺣﯿﺰﺑـﯽ دﻤـﻮآﺮاﺗوە ﮔﺮﻧﮕـﯽ ﭘـﺪراوە .ﯾآـﻚ ﻟ هﯚﯾآـﺎﻧﯽ هوـﺪاﻧﯽ
رﺒرﯾــــﯽ ﺣﯿﺰﺑــــﯽ دﻤــــﻮآﺮات ﻟ ﻧﯿــــﻮەی دووهﻣــــﯽ دەﯾی ﺣﻓﺘــــﺎی هﺗــــﺎوی و
ﺳــرەﺗﺎآﺎﻧﯽ ﺋم دەﯾﯾدا ﺑــﯚ ﭘﻜﮫﻨــﺎﻧﯽ هﺎوآــﺎری ﻟ ﻧــﻮان ﺣﯿــﺰب و رﻜﺨﺮاوەآــﺎﻧﯽ
رۆژهﺗﯽ آﻮردﺳﺘﺎن دەرآﯽ ﮔﺮﻧﮕﯽ و ﺑﺎﯾﺧﯽ ﺋم ﻣﺳﻟﯾ ﺑﻮوه .ﻟو ﭘﻼﺗﻔـﯚرﻣ
ﭘﺸﻨﯿﺎرﯾﯿش دا آ ﺋو آﺎت رﺒرﯾﯽ ﺣﯿﺰب ،ﺑـﯚ ﺑـﺎس ﻟﮔڵ رﻜﺨﺮاوەآـﺎﻧﯽ دﯾـﻜ
ﺋﺎﻣــﺎدەی آﺮدﺑــﻮو ،ﺋﯿــﺪارەو ﺑڕــﻮەﺑﺮدﻧﯽ آﻮردﺳــﺘﺎن ﻟ ﻗﯚﻧــﺎﻏﯽ ﺗــﭙڕﯾﻦ )ﮔـــﺬار( ﻟم
ﻧﯿﺰاﻣوە ﺑﯚ ﻧﯿﺰاﻣﻜﯽ دﯾﻜ ،ﺑﺎﯾﺧﻜﯽ ﺗﺎﯾﺒﺗﯽ ﭘﺪراﺑﻮو.
ﻟراﺳــﺘﯽ دا هر ﺳــﯿﻨﺎرﯾﯚﯾك ﺑــﯚ داهــﺎﺗﻮوی آﻮردﺳــﺘﺎن و ﺋــﺮان ﭘــﺶﺑﯿﻨــﯽ
ﺑﻜﯾﻦ ،آﯚﻣﻟﻚ ﭘﺮس هن آ ﺑﺮﯾﺎردان ﻟﺑﺎرەﯾﺎﻧوە ،آﺎری ﺗﺎﻗ ﺣﯿﺰب و رﻜﺨﺮاوـﻚ
ﻧﯿ .ﺋو ﭘﺮﺳﺎﻧ ﭘﻮەﻧـﺪﯾﯿﺎن ﺑ هﻣـﻮو ﺧﻜـﯽ رۆژهﺗـﯽ آﻮردﺳـﺘﺎﻧوە هﯾ .ﺑـﯚﯾ
ﭼﯚﻧﯿﺗﯿﯽ ﺑرەورووﺑﻮون ﻟﮔﯿﺎن و ﺑﯾﺎر دان ﻟﺑﺎرەﯾﺎﻧوە ،دەﺑ ﺑهﺎوﺑﺷﯿﯽ هﻣﻮو
ﺣﯿﺰب و رﻜﺨﺮاوەآﺎن و ﺑ رەزاﻣﻧﺪی و ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﯿﯽ ﺳرﺟم ﺧﻜﯽ آﻮردﺳـﺘﺎن ﺑـ.
ﻟﻣش دا ﮔﻮﻣﺎﻧﻚ ﻧﯿ آ ﺋﮔر ﺋﻣۆ ﺑﻮارەآﺎﻧﯽ هﺎوآﺎری و هﺎوﻓﻜﺮی ﻟ ﻧـﻮان
ﺋم ﺣﯿـــﺰب و رﻜﺨـــﺮاواﻧدا ﺧـــﯚش ﻧآـــﺮێ و ،ﺋوان ﺋﺴـــﺘﺎ ﻟﺳـــر ﺋﺎﻣﺎﻧﺠآـــﺎن و
ﭼﻮارﭼﻮەی هﺎوﭘﯾﻤﺎﻧﺗﯿﯿك ﺳﺎغ ﻧﺑﻨوە ،ﺳﺒﯾﻨ درەﻧﮓ دەﺑ .ﻟم ﺣـﺎﺗدا ،ﻧ
دەﺗـــﻮاﻧﻦ ﻟ دەرﻓﺗآـــﺎن ﺑ ﻗـــﺎزاﻧﺠﯽ ﻧﺗوەآﯾـــﺎن آـــﻚ وەرﺑﮕـــﺮن و وەك آـــﻮرد ﺑ
ﻗــﺎزاﻧﺠﯽ ﺧﯚﯾــﺎن ﺷــﻮﻦ ﻟﺳــر رەوﺗــﯽ رووداوەآــﺎن داﺑﻨــﻦ ،ﻧ دەﺷــﻜﺮێ وﻣﻜــﯽ
ﮔﻮﻧﺠﺎو و دروﺳﺖ ﺑ ﭘﺮﺳ ﮔﺸﺘﯽ و هﺎوﺑﺷآﺎن ﺑﺪرﺘوە.
ﭘﺮﺳــﯽ ﺋو آﺳــﺎﻧی ﺧﺰﻣﺗﯿــﺎن ﺑ دامودەزﮔــﺎ ﺳــرآﻮﺗﻜرەآﺎﻧﯽ ﺋم رــﮋﯾﻤو
ﺧﯾﺎﻧﺗﯿــــﺎن ﺑ ﻧﺗوەو ﻧﯿﺸــــﺘﻤﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾــــﺎن آــــﺮدوە ،ﯾك ﻟم ﭘﺮﺳــــ ﮔﺮﻧﮕــــﺎﻧﯾ .ﻟ
درﮋاﯾﯽ  ٣٠ﺳﺎﻟﯽ راﺑﺮدوودا ،هﻣﻮوآـﺎت ،آﺳـﺎﻧﻚ ﺑ ﺑﯿـﺎﻧﻮو و ﻧـﺎوی ﺟﯚراوﺟـﯚرەوە
ﻟ ﺧﺰﻣت ﺳﯿﺎﺳﺗﯽ ﺳرآﻮﺗﻜراﻧو ﺑرﻧﺎﻣو ﺋﺎﻣـﺎﻧﺠ دژی ﮔﻟﯿﯿآـﺎﻧﯽ آﯚﻣـﺎری
ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ دا ﺑﻮون و ،ﺷﺎﻧﺒﺷﺎﻧﯽ آﺎرﺑدەﺳﺘﺎن و هﺰە ﺟﯿﻨﺎﯾﺗﻜﺎرەآﺎﻧﯽ رـﮋﯾﻢ ،ﺟـﺎری
واﺷــﺒﻮوە ﻟ ﭘﺸــوەی ﺋوان ،هﯿــﺎن آﻮﺗــﺎوەﺗ ﺳــر ﺧــﻚ و ﻧك هر ﺳــرەﺗﺎﯾﯿﺘﺮﯾﻦ
ﻣـــﺎف و ﺋﺎزادﯾآـــﺎﻧﯽ داﻧﯿﺸـــﺘﻮواﻧﯽ آﻮردﺳـــﺘﺎﻧﯿﺎن ﭘﺸـــﻞ آـــﺮدوە ،ﺑﻜـــﻮو ﺗـــﺎوان و
ﺟﯿﻨﺎﯾﺗﯿﺎن ﻟ دژی ﺋوان ﺋﻧﺠﺎم داوەو ﻟ دژاﯾﺗﯿﻜﺮدﻧـﯽ ﺑـﺰووﺗﻨوەی ﺋـﺎزادﯾﺨﻮازاﻧو
دوژﻣﻨــﺎﯾﺗﯿﯽ ﺑﺷــﺪاران و هﺎوآــﺎراﻧﯽ ﺧﺑــﺎﺗﯽ رزﮔــﺎرﯾﺨﻮازاﻧی ﺧﻜــﯽ آﻮردﺳــﺘﺎن
درﻐﯿﺎن ﻧآﺮدوە .هر ﺋﺴﺘﺎش ﻟ هﻣﻮو ﻧﺎوﭼآـﺎﻧﯽ آﻮردﺳـﺘﺎن ژﻣـﺎرەﯾآﯽ ﺑرﭼـﺎو
ﻟو آﺳﺎﻧ هن آ ﺑ ﺋﺎﺷﻜﺮا ﯾﺎ ﻧﮫﻨﯽ ،هﺎوآـﺎرو هﺎودەﺳـﺘﯽ ﺗـﺎوان و ﺟﯿﻨﺎﯾﺗآـﺎﻧﯽ
ﺋم رﮋﯾﻤن.
ﭘﯾﺎﻣآی ﺑڕﺰ ﻣﺴﺘﻓﺎ هﯿﺠـﺮی ﻟم ﭘﻮەﻧـﺪﯾﯿدا آ رۆژی ١٣٨٨/١٠/٢٥
ﻟ ﺗﻟﭬﯿﺰﯾﯚﻧﯽ ﺗﯿﺸﻚ و دواﺗﺮ ﻟ ﺳﺎﯾﺘآﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ دﻤﻮآﺮاﺗﯽ آﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺋـﺮان دا
ﺑــو ﺑــﯚوە ،ﻟ ﭼﻧــﺪ ﺑــﺎرەوە ﺷــﯿﺎوی هﻮﺴــﺘ ﻟﺳــر آــﺮدﻧ .ﻟم ﺑــﺎرەﯾوە آ ﺋو
آﺳـــﺎﻧی ﻟ ﺧـــﺰﻣت ﺳﯿﺎﺳـــﺗﯽ ﺳـــرآﻮت و ﺗـــﺎواﻧﯽ ﺋم رـــﮋﯾﻤدان دەﺑـــ ورﯾـــﺎ
ﺑﻜﺮﺘوەو هﺎن ﺑﺪرﻦ ﺑﯚ ﺋوەی واز ﻟ ﺧﯾـﺎﻧت ﺑ ﻧﺗوەآﯾـﺎن و هﺎودەﺳـﺘﯽ ﻟﮔڵ
ﺋم رﮋﯾﻤ ﺑﻨﻦ ،ﭘﯾﺎﻣآی ﺳﻜﺮﺗﺮی ﺣﺪآﺎ ﺑﺷﺘﻜﯽ ﺑﺎش دەزاﻧﻢ .هﯿﭻ آﺎﻣﻜﻤﺎن
چ وەك ﺣﯿﺰب و چ وەك ﺗﺎآﻜﯽ ﺋﺎزادﯾﺨﻮازی ﻧﺎﺑ ﻟم ورﯾﺎ آﺮدﻧواﻧ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﯿﻦ و،
ﭘﻮﯾﺴﺘ هرﭼﯽ زﯾﺎﺗﺮ آﺎر ﺑﻜﯾﻦ ﺑﯚ ﺋوەی ﺋم رﮋﯾﻤ ﺑﺗـﺎﯾﺒﺗﯽ ﻟ آﻮردﺳـﺘﺎن ،ﻟ
ﻧــﻮ ﺧــﻚ دا ﺗرﯾــﻚ ﺑﻜوــﺘوەو ،ﺋو آﺳــﺎﻧی ﺑ دەورەوە ﻧﻣــﻨﻦ آ ﻟژــﺮ ﻧــﺎوی
ﺟﯚراوﺟــﯚردا ،ﺑــﯚ ﺳــرآﻮت و ﺟﺎﺳﻮوﺳــﯽ ﻟ دژی ﺧــﻚ ،ﻟ ﺧــﯚی آــﯚ آــﺮدووﻧوە.
ﺑم ﻟ دوو ﻻﯾﻧـــﯽ دﯾـــﻜوە ،ﺋم ﺷـــﻮە ﭘﯾﭭـــﯿﻦ و ﭘﯾـــﺎم ﻧـــﺎردﻧ ،ﺷـــﯿﺎوی رەﺧـــﻨ
ﻟﮕﺮﺗﻨﯽ ﺟﯿﺪدﯾﯿ:
ﯾآم :ﻧ آــــﺎك ﻣﺴــــﺘﻓﺎ هﯿﺠــــﺮی و ﺣﯿــــﺰﺑآی ،ﻧ هــــﯿﭻ آﺳــــﺎﯾﺗﯽ و
ﺣﯿﺰﺑﻜـــﯽ دﯾــــﻜ ،ﺑﯚﯾــــﺎن ﻧــــﯿ ﻟﺳــــر ﭘﺮﺳــــﻚ آ ﭘﻮەﻧــــﺪﯾﯽ ﺑ هﻣــــﻮو ﺣﯿــــﺰب و
رﻜﺨﺮاوەآﺎن و ﺳرﺟم ﺧﻜﯽ آﻮردﺳﺘﺎﻧوە هﯾ ،ﯾك ﻻﯾﻧو ﺑﺗﻧﯿﺎ ،ﺑﯾـﺎر ﺑـﺪەن.
آﺸی ﻧﻮان ﺣﺪآﺎو ﮔﺮووﭘـﻚ ﭼآـﺪاری دژ ﺑم ﺣﯿـﺰﺑ ﻧـﯿ ﺗـﺎ رﺒـﻪرﯾﯽ ﺋم ﺣﯿـﺰﺑ
ﭼﯚﻧﯽ ﺑﯚﺧﯚی ﭘﯽ ﺑﺎﺷ ،ﻟﮔﯿﺎن ﭘﻚ ﺑ و ﻟ ﺋﺴﺘﺎوە ﻣﺳﻟآ ﺑﺒﻨﺘوە!
دووهم :ﻻﯾﻧﻚ آ ﺑ ﮔﻮﺗـﺎری ﯾآﺘـﺮ ﺑﺧﺸـﯿﻦ و ﻟﯾآﺘـﺮ ﺑـﻮردن ﺑرەورووی
ﺋو آﺳـــــﺎﻧ دەﺑـــــﺘوە آ ﺑ هر هـــــﯚﯾك ﻟ ﺧـــــﺰﻣت رـــــﮋﯾﻢ و ﻟﺑرەی دژ ﺑ
ﻧﺗوەآﯾــﺎن دان ،ﺣق ﺋوەﯾ ﻟ ﭘﻮەﻧــﺪی ﻟﮔڵ ﺣﯿــﺰﺑﻜﯿﺶ دا آ ﻟ هﺎوﺳــﻧﮕران
و هﺎوڕﯿـــﺎﻧﯽ ﭼﻧـــﺪﯾﻦ ﺳـــﺎی ﺧﯚﯾـــﺎن ﭘـــﻚ هـــﺎﺗﻮە ،ﭼـــﺎو ﺑ هﻮﺴـــﺘﯽ ﺧـــﯚی دا
ﺑﺨﺸـــﻨﺘوەو ﻧرﻣـــﯽ ﺑﻨـــﻮﻨ" .ﻟﯾآﺘـــﺮ ﺧﯚﺷـــﺒﻮون و ﺳـــﯿﻨﮓ ﻓﺮەواﻧـــﯽ" و "ﺧـــﯚ
ﮔـــﺮﻨدان ﺑ راﺑـــﺮدوو" و وەﻻﻧـــﺎﻧﯽ "ﻓﻜـــﺮی ﺗـــﯚ آـــﺮدﻧوە" ،ﮐـــﻪ ﻟـــﻪ ﭘﻪﯾﺎﻣﻪﮐـــﻪی
ﺑــــﻪڕﺰهﯿﺠﺮی دا هــــﺎﺗﻮون ﭘــــﺶ ﺋوەی ﻟ رووﺑروو ﺑــــﻮوﻧوە ﻟﮔڵ هﺎودەﺳــــﺘﺎن و
ﺧﺰﻣﺗﻜــﺎراﻧﯽ آــﻮردی رﮋﯾﻤــﯽ ﺟﯿﻨﺎﯾﺗﻜــﺎری آﯚﻣــﺎری ﺋﯿﺴــﻼﻣﯽ دا آﻜﯿ ـﺎن ﻟــ
وەرﺑﮕﯿـﺮێ ،ﭘﻮﯾﺴــﺘ ﻟ ﭘﻮەﻧــﺪی و ﻣﻮﻧﺎﺳـﺒﺎﺗﯽ ﺣﯿــﺰب و رﻜﺨﺮاوەآــﺎﻧﯽ رۆژهﺗــﯽ
آﻮردﺳﺘﺎن ،ﺑﺗﺎﯾﺒﺗﯽ ﻟ رواﻧﮕو ﺧﻮﻨﺪﻧوەی ﺣﺪآﺎ ﺑراﻣـﺒر ﺑ ﺣﯿﺰﺑـﯽ دﻤـﻮآﺮاﺗﯽ
آﻮردﺳﺘﺎن دا ﺧﯚی دەرﺑﺨﺎ .ﻟم ﺣﺎﺗ داﯾ آ دەﺗﻮاﻧﯿﻦ "ﺑﯿﺮآﺮدﻧوەی ﻟ ﺋﺴـﺘﺎوەی"
آﺎك ﻣﺴﺘﻓﺎ هﯿﺠﺮی "ﻟ داهﺎﺗﻮوی آﻮردﺳﺘﺎن" ﺑ ﺟﯿﺪدی ﺑﮕﺮﯾﻦ.
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