
www.kurdistanukurd.com

ژماره:
534 

ئۆرگانیحیزبیدێموکراتیکوردستانچوارشهممه15یبانهمهڕی1389-5یمهی2010-150تمهن

كرێكاری كورد و 
ئەو مافانەی پێشیان 

نازانێ!   

پرەنسیپە تیۆریكییەكانی 
دێمۆكراسی و 

جۆرەكانی

هەیئەتێكی بانەمەڕ 13ی دووشەممە رۆژی
سەرپەرستی بە كوردستان دێموكراتی حیزبی
حیزبی گشتیی سكرتێری عەزیزی، خالید بەڕێز
دێموکراتیکوردستانسەردانیدەفتەریسیاسیی

كۆمەڵەیشۆڕشگیڕیزەحمەتكێشانیكوردستانی
ئێرانیكرد.

لهو کوردستان دێموکڕاتی حیزبی هەیئەتی
سڵڵڵهردانڵڵڵهدالڵڵەالیڵڵڵەنبڵڵڵەڕێڵڵڵزانكڵڵڵاكعڵڵەبڵڵدوڵڵڵا
موهتەدی،سكرتێریگشتییکۆمهڵهیشۆڕشگیڕی
هەیئەتێكی و ئێران كوردستانی زەحمەتكێشانی
كومیتەیناوەندییكۆمەڵەوەپێشوازییانلێكرا.

سكرتێری بڵڵهشڵڵداریڵڵی بڵڵە هەیئەت دوو هڵڵەر
دا دانیشتنێكیرەسمی لە گشتییهەردووالیهن
رووداوەكانیئهمدواییانهیئێرانوهەلومەرجی

سیاسییئێستایانخستەبەرباس.
درێژهلهالپهڕهی2

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان:

ئێمه  نه  مینمان درووست کردوه و نه  به کارمان هێناوه ، به ڵکوو خۆمان قوربانیی ئه و چه که  وێرانکه ره ین

ئەنفال، هۆلۆكۆستی 
نەتەوەی كورد

46811

ئه ده ب و هونه رئه ندێشه سیاسیسیاسی

وەك گزینگی 
بەربەیانان بێئەمان 

و دنیاگربن

هه یئه تێکی پایه به رزی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
 له  گه ڵ هه یئه تێکی کۆمه ڵه ی شۆڕشگیڕی زەحمەتكێشانی 

كوردستانی ئێران کۆ بۆوه 

مامۆستایانی کورد له
  کێوی ئاویه ری سنه  کۆبوونه وه 

رێوڕهسمی سنه شاری مامۆستایانی
کێوی بهرزاییهکانی له مامۆستایان رۆژی

ئاویهربهڕێوهبرد.
رۆژیههینییرابردوو)10یبانهمهڕی
پارێزگای مامۆستایانی له 1389(کۆمهڵێک
سنهلهسهربانگهێشتنیئهنجومهنیسینفیی
رێوڕهسمی کوردستان مامۆستایانی
له مامۆستایان رۆژی له رێزگرتن

بهرزاییهکانیکێویئاویهربهڕێوهبرد.
که کردهوه روونی ئهوهی مامۆستایان له یهکێک رێوڕهسمهدا ئهو سهرهتای له
مامۆستایانیپارێزگایسنهوابڕیاربووساڵیرابردوولهرۆژی3یرهزبهر،رۆژی
جیهانییمامۆستایانداوێڕایههموومامۆستایانیدنیاجێژنبگرن،بهاڵمکاربهدهستانی

کۆماریئیسالمیئیزنیبهڕێوهبردنیئهورێوڕهسمهیانپێنهداون.
لهورێوڕهسمهدابڕیارنامهیهکخوێندرایهوه.لهسهرهتایئهوبڕیارنامهیهداهاتوه
کهئهوساڵیشوهکسااڵنیرابردووبهدڵیکیبهژانوچاویپڕفرمێسکودهنگی
له که رۆژێکه بانهمهڕ 12ی دهکهین. تێپهڕ ئێران له مامۆستایان رۆژی نووساوهوه
رۆژژمێرهفهرمییهکاندابهرۆژیمامۆستاناودێرکراوه.ئهورۆژهرۆژیکهسانێکه
کهسهرپۆلهکانیوانهگوتنهوهدادنیایهکیجوانتروباشترلهسهرتهختهرهشهکانبۆ
منداڵهکاندهنووسنهوهوبهبهردهوامییژیانهیواداریاندهکهن،بهاڵملهنێودڵیخۆیان

داگڕکانگڕکانخهموژانیتێدادهبینرێ.
لهدرێژهیئهوراگهیهندراوهداهاتوهکهمامۆستایانیئێرانبهچیدڵخۆشبکهنله
حاڵیکدادهبیننکهمامۆستافهرزادیکهمانگهربهتاوانیفێرکردنیوانهکانیژیانبه
قوتابییهکانیحوکمیئێعدامیبهسهرداسهپاوهومامۆستایانیوهکرهسوڵبداقیو
هاشمخاستاربهتاوانیرهخنهگرتنلهسیستمیپهروهردهوفێرکردنیئێستاوپیشنیار

کردنیرێکارینوێیپهروهردهخراونهتهگرتووخانهوه.

كۆبوونەوەی چاالكانی
 مەدەنیی كرماشان لە ماڵی كاوە قاسمی

ئێران برەو به  دیاردەی ئێعتیاد لە واڵتانی دراوسێی دەدا

سەر بە 3مانگ تێپەڕبوونی دوای
و مەدەنی چاالكی كرانی دەسبەسەر
كورد، مرۆڤی مافی بواری تێکۆشهری
چاالكانی لە كەس دەیان دا قاسمی كاوە
سەردانی كرماشانی سیاسیی و مەدەنی
دایكیدا لەگەڵ و كرد ناوبراویان ماڵی

كۆبوونەوە.
مەدەنی چاالكانی كۆبوونەوەیەدا لەو
كاوە لە رێزیان كرماشانی سیاسیی و
قاسمیگرتووێڕایئەوەیكەبەتێكڕا

ناوبراو بوونی بێتاوان لەسەر جەختیان
دادوەری بەرپرسانی لە داوایان كردەوە،
كە كرد ئیسالمی كۆماری ئەمننیەتیی و

هەرچیزووترئازادیبكەن.
چاالكانیمەدەنیوسیاسییكرماشان
دەزگا كە تۆمەتانەی ئەو هەروەها
یان قاسمی" كاوە وەپاڵ" ئەمنیەتییەكان
داوە،بەبێبنەماوەسفكردوفشارهێنان
تۆمەتی بە داننان بۆ ناوبراویان بۆسەر
كارێكی بە جاسووسی، هەڵبەستراوی

نەشیاووناعادیالنەلهقەڵەمدا.
كاوە دایكی كۆبوونەوەیەدا لەو
درێژكرانەوەی لە خۆی ناڕەزایەتیی
كوڕەكەی كرانی دەسبەسەر ماوەی
دەربڕیورایگەیاندكەئەووبنەماڵەكەی

زۆرنیگەرانیباریجەستەییكاوەن.
14ی لە قاسمی كاوە باسە شایانی
الیەن لە رابردوو ساڵی رێبەندانی
كراو دەستبەسەر كرماشانەوە ئیتالعاتی

تۆمەتیجاسوسیدراوەتەپاڵ.

ئاژانسەكانیهەواڵیرۆژهەاڵتینێوەراست
و هەواڵ چەندین رابردوودا رۆژی چەند لە
لەگەڵهەوڵەكانیكۆماری پێوەندی لە بابەتیان
ئیسالمیبۆگیرۆدەكردنیدانیشتووانیواڵتانی
دراوسێبەمادەهۆشبەرەكانداباوكردۆتەوە.
رۆژنامە"شرقاالوسط"رۆژی10یبانەمەڕ
لەهەواڵێكداباویكردەوەكەكاربەدەستێكی
پایەبەرزیواڵتیبەحرەینرایگەیاندوەكەئێران
راستەوخۆئاسانكاریبۆهێنانوباوكردنەوەی

مادەهۆشبەرەكانلەریازومەنامەدەكا.

بەرپرسیرێكخراویبەربەرەكانێلەگەڵ

سهعوودییش عەرەبستانی هۆشبەرەكانی مادە
كە دا واڵت 27 كۆبوونەوەی چوارچێوەی لە
رایگەیاند بوو، بەشدار تێیدا ئێرانیش نوێنەری
كۆماری كە دایه لەبەردەست زانیاریمان
دەكا خۆش قاچاغچیانە ئەو بۆ رێگە ئیسالمی
ئێران بە هۆشبەرەكانەوە مادە كاروانی بە كە
كۆبوونەوەیەدا لەو هەر هەروەها تێدەپەڕن. دا
لێكۆڵینەوە كە وتی بەحرەینی كاربەدەستێكی
ئەمنیەتییەكانئاشكرایانكردوەكەكاربەدەستە
ناردنە لە دەستیان ئێران پایەبەرزەكانی
دەرەوەیمادەهۆشبەرەكانداهەیە.
درێژهلهالپهڕهی2

به  بۆنه ی یەكی مای،
 رۆژی جیهانیی كرێكارانه وه 

قادر وریا
كە زەحمەتكێشەن چینە ئەو كرێكاران،
زۆرترینرۆڵیانلەبەرهەمهێنانوئاوەدانكردنەوە
وبنیاتنانداهەیەوبەهێزیمەچەكیانوكارو
رەنجیبێبڕانەوەیان،ژیانوكۆمەڵبەرەوپێش
لەو پشكیان كەمترین خۆیان بۆ بەاڵم، دەبەن.
خۆشیوپێشكەوتنوبەرهەموئاوەدانییەپێ

دەبڕێكەدەیخوڵقێنن.
دیار هەرە نموویەكی ئەوان بڵێین دەكرێ
سەرەڕای كە ماندووبوونن و چەوسانەوە لە
بێ جیسمی شەكەتیی و بەردەوام ئارەقڕشتنی
لەهەڵسووڕاندنی كۆتاییوزۆرترینبەشداری
كۆشك بەرزكردنەوەی و سنعەت چەرخی
ئیمكاناتی خوڵقاندنی و جوان بینای و تەالر و
لەگەڵ بەردەوام بەختیاری، و ئاسوودەیی
هەڕەشەی روون. بەرەو نیگەرانی و هەڕەشە
هەقدەست، كەمكردنەوەی كار، لە دەركران
پەككەوتنلەئاكامیرووداووپێشهاتیشوێنی
و نان دابینكردنی چۆنیەتی لە نیگەرانی و كار
ناهێڵن بنەماڵەكەیان، و خۆیان سبەینێی بژێوی
ئەمچینەزەحمەتكێشوبەجەستەماندووە،لە
باریفكریورۆحیورەوانییشەوە،بحەسێنەوە
وهەستبەئاسوودەییبكەن.خەباتیكرێكاران
لەپێناویبنیاتنانیدنیایەكیباشترونەهێشتنی
دادپەروەرانەی دابەشكردنی چەوسانەوەو،
بەرێچوون، و ژیان دەرفەتەكانی و سامان
ئەو و رەوایانە داوا ئەم هەر رەوایە. خەباتێكی
هێزی بە بزووتنەوەیەكی كە حەقەن بە خەباتە
كرێكارییانلەئاستیواڵتانولەرادەیجیهانی

دا،وەرێخستوە.
كرێكارانیئێران،سەرەڕایبەرەوڕووبوون
لەگەڵجیاوازیدانانوچەوسانەوەیجۆراوجۆری
هەموو وەك جینسی و ئایینی نەتەوەیی، وەك
هاونیشتمانانیان،لەگەڵرێژیمێكبەرەوروونكە
دیاریكراوەكانی رێوشوێنە و قانوون هەر نەك
دەزگایسەركوتیخۆشی هێزی بەڵكوو خۆی،
خستۆتەخزمەتخاوەنانیسەرمایەوكڕیارانی
كەوتۆتە و نەوێستاوە بەمەشەوە كار. هێزی
دەستبەسەرداگرتنوپاوانكردنیئابوورییواڵت
سوپای تایبەتی بە رێژیمەكەو خودی ئێستا و
لە واڵتن. سەرەكیی سەرمایەداری پاسداران،
ناڕەزایەتیی دەنگی جێیەك هەر لە نیە خۆرا
دژی بە مانگرتن و دەبێتەوە بەرز كرێكاران
كارو، شوێنی چەوسێنەرانەی هەلومەرجی
كرێكاران بە دژ چەوسێنەرانەو سیاسەتی
روودەدا،دامودەزگاسەركوتكەرەكانیكۆماری
هەڵ تێكشكاندنی و لەسەركوت قۆڵ ئیسالمی

دەماڵن.
ئێران، لە كرێكاری بزووتنەوەی
بزووتنەوەیەكیسەرانسەریوروولەگەشەیە
ئازادیخوازیی بزووتنەوەی شانبەشانی كە
بزووتنەوە هەموو لە وشێلگێرتر ئێران خەڵكی
و ستەم نەمانی داواكاری ئیعترازییەكان،
بۆ باشتر دنیایەكی دامەزرانی و چەوسانەوە
رەوای خەباتی لە پشتیوانی هاونیشتمانانە.
كرێكارانوبەهێزكردنیبزووتنەوەیكرێكاریو،
دەنگهەڵبڕیندژیستەموچەوساندنەوەیەككە
لەالیەندەوڵەتوچینیسەرمایەدارەوە،رووی
بزووتنەوەیەكی هەموو ئەركی كرێكارانە، لە
پێویستیشە پێشكەوتوویە. و دێموكراتیك
خەبات كرێكارو چینی ویستەكانی بە بایەخدان
لەپێناویژیانێكیباشتربۆكرێكاران،بەشێكی
سیاسەتی بەرنامەو لە هەمیشەیی و سەرەكی
و دێموكرات خەباتگێرو حیزبێكی هەموو
كۆمەاڵیەتیی و سیاسی جوواڵنەوەیەكی هەموو

پێشكەوتنخوازبێ.
بەبۆنەیرۆژییەكیمای،رۆژیجیهانیی
كرێكارانی لە پیرۆزبایی كرێكاران، هاوپێوەندیی
جیهان سەرانسەری و ئێران كوردستان،
خەباتی لەگەڵ خۆمان هاوپێوەندیی و، دەكەین
پێناوی لە خەبات دەكەینەوە. دووپات ڕەوایان،
دنیایەكیباشتربۆهەمووان،بەتایبەتیبۆچینی
ئەركی بە كرێكار، زەحمەتكێشی و چەوساوە

خۆماندەزانینوپێیلەسەردادەگرینەوە.

كەڕووبی بە تەشەرەوە بە بەسیجیەكان دەڵێ: 

ئێوە كێشەی بێكاریتان چارەسەر بووە!

چەند لە ئەوەیكە دوای كەڕووبی مێهدی
مانگیرابردووداچەندینجارلەالیەنبەسیجی
سەر، كرایە هێرشی شەخسییەكانەوە لیباس و
دوایینجارلەكاتیبەشداریلەپرسەیباوكی

وەزیریفەرهەنگداهێرشیكرایەسەر.
دەرەوەی هاتنە كاتی لە هەواڵەكان پێی بە
بەسیجی دەیان بە رێورەسمەكەدا لە كەڕووبی
هێرشیانكردەسەرناوبراوودروشمی"مەرگ
ئەوەیكە لەگەڵ دەوترێ دەدا. یان منافق" بەر
دوور شوێنەكەی لە هەوڵدەدەن پارێزەرانی
خەنەوە،بەاڵمناوبراورادەوستێوقسەیانبۆ
پێیان تەوسەوە بە دا قسەكانی نێو لە و دەكا
بەسیجییەكان و شەخسی لیباس ئێوە دەڵێ:

و ناكرێن سەیر دیكە خەڵكی وەك وادیارە
كارتان كراوە. چارەسەر بێكاریتان كێشەی
ئەوەیەبەفیتیكەسانێكهەررۆژەهێرشبكەنە
سەركەسانێكیدیكەوكوتەككاریانبكەنو

بێرێزیانپێبكەن.

حیزبی دێموکراتی کوردستان 
رێکه وتننامه ی ژێنێڤاکاڵی 

ئیمزا کرد
بهیانییرۆژیسێشهممه،24یخاکهلێوهههیئهتێکی
ئێلیزابێت خاتوو سهرۆکایهتیی به ژنێڤاکاڵ رێکخراوی
سهردانی ژنێڤاکاڵ رێکخراوی سهرۆکی وارنێر، دێکرێ
و کرد کوردستانی دیموکراتی دهفتهریسیاسییحیزبی
لهالیهنههیئهتێکیحیزبیدێموکراتهوهبهسهرپهرستیی

کاکخالیدعهزیزیپیشوازییانلێکرا.
خاتووئیلیزابێتدێکرێوارنێر،سهرۆکیرێکخراوی
ژنێڤاکاڵلهوسهردانهیداخۆشحاڵییخۆیبۆسهردانی
دێموکراتی حیزبی رێبهرانی گهڵ له دیدار و کوردستان
حیزبی ههوڵی له پیشوازیی و دهربڕی کوردستان
رێککهوتننامهی ئیمزاکردنی بۆ کوردستان دێموکڕاتی

ژێنێڤاکاڵکرد.
بارودۆخی له باسیان الیهن دوو سهردانهدا لهو
ئێرانورۆژههاڵتیکوردستانکردوههیئهتی سیاسیی
دوایین لهسهر راپۆرتێکی دێموکراتیکوردستان حیزبی
بارودۆخیکوردستانوپیشێلکارییمافیمرۆڤیکوردله
کوردستانلهالیهنکۆماریئیسالمییئێرانهوهپیشکێشی

ههیئهتیمیوانکرد...
درێژهلهالپهڕهی2
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2 و رێپۆرتاژ
هه واڵ 

ته قینه وه ی  و  کوردستان  مینرێژکرانی  پرسی  و 
مین له  کوردستان و ئه ژماری زۆری قوربانییانی ئه و 
کاره ساته  و بارودۆخی قوربانییانی ته قینه وه ی مین له  
کوردستان  له  الیه ن هه ردووالوه  خرایه  به ر باس و 

تاوتوێ کرا.
بانگه واز  و  ژێنێڤاکاڵ  رێککه و تننامه ی  پاشان 
دێموکراتی  حیزبی  الیه ن  له   نه فه ر  دژی  مینی  دژی 

کوردستانه وه  ئیمزا کرا.
ئه و  ئیمزاکردنی  کاتی  له   عه زیزی  خالید  کاک 
رێککه وتننامه یه دا و له  وه اڵمی پرسیارێکی هه واڵنێری 
ناوه ندی هه واڵی کوردستان و کورد نیوز دا وتی که  
نه ته وه ی  و  کوردستان  دێموکڕاتی  حیزبی  وه ک  ئێمه  
به کارمان  نه   و  کردوه   دروست  مینمان  نه   کورد 
هێناوه . به ڵکوو ئێمه  قوربانیانی ئه و چه که  وێرانکه ره ین 

و  به کارهێنان  و  دروستکردن  دژایه تیی  بۆیه ش  و 
هه ڵگرتنی ده که ین.

سه رۆکی  وارنێر،  دێکرێ  ئیلیزابێت  خاتوو 
رێکخراوی ژنێڤاکاڵیش له  وه اڵمی پرسیارێک دا وێڕای 
کۆماری  ره فتاره کانی  و  سیاسه ت  مه حکوومکردنی 
ئیسالمی بۆ مینڕیژ کردنی کوردستان و که مته رخه میی 
هه وڵه   له   پیشوازیی  هه ڵگرتنه وه یان،  بۆ  رێژیمه   ئه و 
دێموکراتی  حیزبی  ئاشتیخوازانه کانی  و  مرۆیی 

کوردستان کرد.
شایانی باسه  که  رێکخراوی ژنێڤاکاڵ ریکخراوێکی 
ناحکوومیی سه ربه  رێکخراوی نه ته وه  یه کگرتووه کانه  
بۆ  بانگه واز  رێکخراوه یه   ئه و  پشتیوانیی  وبه  
دژایه تیکردنی دروستکردن و هه ڵگرتن و عه مبارکردنی 

مینی دژه نه فه ر ده کا.

و  به ڕێوه به ری  کۆمیته ی  بانگه وازی  سه ر  له  
رۆژه ی   24 شه ری  ساڵه ی   30 ساڵیادی  پێکهێنانی 
کۆماری ئیسالمی به  دژی خه ڵکی بێ دیفاعی شاری 
ڕێوڕه سمێکی  بانه مه ڕ  ی   4 شه ممه ،  رۆژی  سنه  
تایبه ت له  هۆڵی ) شیستا ترێف( له  شاری ستۆکهۆڵم 

پێک هات.
 له و کۆبوونه وه یه دا که  ژماره یه کی  له  کوردانی 
سیاسیه کان،  هێزه   نوێنه رانی  و  تاراوگه   دانیشتوی 
هونه رمه ندان، رووناکبیران و خه ڵکی کورد به  گشتی 
ئه و  بوون،  به شدار  تێیدا  تایبه تی  به   سنه   شاری  و 
رووداوه  مێژووییه ی کوردستانی ئێران خوێندنه وه ی 

بۆ کرا.

خۆیان  که   له وانه ی  که س  چه ندین  دا  یاده   له و 
پێشکه ش  وتاریان  ببوون  کاره ساته   ئه و  به شداری 
کرد و هونه رمه ندان به  سروود و گۆرانی یادی ئه و 

کاره ساته یان کرده وه. هه ر له و کۆڕیاده دا نوێنه رانی 
هه ر  سیاسیه کان  ڕێکخراوه   و  حیزب  له   ژماره یه ک 
خۆیان  تایبه تی  وتاری  یان  په یام  جودا  به   و  یه که  

پێشکێش کرد.

دێموکڕاتی  حیزبی  هه یئه تێکی  یاده دا  له و 
کوردستان   پێکهاتبوو له  هاوڕێیان ئیقبال سه فه ری، 
ئه حمه د عه زیزی محه ممه د ئیسماعیلی و مه ال ره حمانی 
کاژه یی و یوسف خانه  به  نوێنه رایه تیی حدک به شدار 

بوون.
ئه حمه د  هاوڕێ  ڕێوڕه سمه دا  ئه و  به شێکی  له  
دێموکڕاتی  حیزبی  نوێنه رایه تیی  به   عه زیزی 
کاتی شه ڕی 24  له   که   کوردستان و وه کو که سێک 
رۆژه ی سنه دا به رپرسی سیاسیی حیزب له  سنه  ببوو 
ئاماده بووانی  ، وتارێکی پێشکه ش کرد که  سه رنجی 

بۆ الی خۆی ڕاکێشا.

حیزبی  نوێنه رایه تیی  ده فته ری   : كوردستان 
دێموکڕاتی کوردستان به  هاوکاریی کومیته ی هه ولێرو 
ناوه ندی 3ی حیزب رۆژی چوارشەممە 8 ی بانەمەڕ  
کۆبوونه وه یه کی بە بەشداریی ژماره یه کی به رچاو له  
خوێندكاران و ئەندامان و الیانگرانی حیزبی دیموكراتی 
لە شاری هه ولێر بۆ کاک خالید عزیزی،  كوردستان 
سكرتیری گشتیی حیزبی دیموكراتی كوردستان پێک 

هێنا. 
عومەر  کاک  كۆبوونەوەیەدا،  ئەم  سەرەتای  لە 

له   کوردستان  دێموکڕاتی  حیزبی  نوینەری  باڵەكی 
به خێرهێنانی  وێڕای  دا  کورت  وته یه کی  له   هه ولێر 
ئامادەبووان ئامانجی كۆبوونەوەكەی روون كردەوە.

سەرەتای  لە  خالیدعزیزی  کاک 
ئەو  كە  كرد  بەوە  ئاماژەی  دا  باسەكەی 
پێ  کاریان  ئێران  لە  ئێستا  كە  یاسایانەی 
ئێران  ئیستای  سیستمەی  ئەم  و  ده کرێ، 
والمدەری ویست وداخوازییەكانی کۆمه اڵنی 
خه ڵکی ئێران نیە و ئه و جموجوڵەی دوای 
هاتە  ئێران  له   سەركۆماری  هەڵبژاردنی 
ئارای  هاتنە  بۆ  بەدەرفەتێك  بوو  ئاراوە، 

ویست و داخوازییەكانی خەڵك.
دیموكراتی  حیزبی  گشتیی  سكرتیری 
ئەو  كە  کرده وه    روونی  كوردستان 
راپەرین و جموجواڵنە دژكردەوەیەك بوو 
بەاڵم  دا،  بەرامبەر كردەوەی دەسەاڵت  لە 
دا  کاتی  دژكردەوەیه کی  له   ته نیا  ئیستا 

جۆراوجۆری  خواسی  و  باس  و  نەماوەتە  قه تیس  
هێناوەتە ئاراوە و له  ئێستا دا راستە که  مەیدانی پێ 
تێك  و  دانەمركاوە  بزووتنەوەیە  ئەم  بەاڵم  نادەن، 

نەشكاوە.
سكرتیری گشتیی حیزبی دیموكراتی كوردستان 
لە دریژەی باسەكەی دا ئاماژەی بەو كۆدەنگیانە كرد 
بەوەی  ئاراوە.  بێنە  رژیم  بە  بەرامبەر  پێویستە  كە 
هەڵومه رج  پێی  به   دەبێ   سیاسی  هێزیكی  هەر  كە 
گونجاوی  شێوازی  و  مێتود  خه بات،  بارودۆخی  و 

خەباتیان بۆ قوناغەكان هەبی . 
کاک خالید له  به شێکی دیکه ی قسه کانی دا ئاماژەی 
بەوە کرد كە حزووری ئیمە و چۆنیه تیی كاری ئیمە 
سەرداهاتووی  لە  كاریگەریی  رووداوەكان  لەگەڵ 
سیاسی ئیمە هه یه . حیزبی دێموکراتی کوردستان له و 
باوەڕە دایە كە ئەگەر بمانه وێ ئاسو و دووره دیمه نی 
هەوڵ  دەبێ  دارێژین،  كورد  نەتەوەی  چاره نووسی 

و  زۆرتر  دۆستی  داهاتوودا  لە  بدەێن 
هاوپه یمانی زیاترمان هەبی.

دیموكراتی  حیزبی  گشتیی  سكرتیری 
دا  باسه که ی  درێژه ی  له   كوردستان 
ئاماژەی به وه  کرد كە بۆ هێزیكی سیاسی 
كە 30 ساڵە، رێگای جۆراوجۆر و   مێتودی 
خەبات  بۆ  تێکۆشانی  و  خەبات  جیاوازی 
تاقی كردوەتەوە،  ئیسالمی  دژی كۆماری 
زیاتری خەڵك  بۆبەشداریی  مەیدان  دەبێ 

له  رووداوه کان دا دروست بكا.
كاك خالێد عزیزی له  به شێکی دیکه ی 
ئاگادار  زیاتر  مەبەستی  بە  دا  قسه کانی 
حیزبی  هەڵویستەكانی  سەر  لە  بوون 
ئێران  داهاتووی  بە  بەرامبەر  كوردستان  دیموكراتی 
و جموجولەكانی بزوتنەوی سەوز، باسی لە پێوەندیی 
حیزبی دیموكراتی كوردستان و بزووتنەوەی سەوز 
راێبەرایەتیی  لەگەڵ  که   کرد  به وه   ئاماژه ی  كردو 
بزووتنەوەی سەوز لە نێوخودا ودەرەوە پێوەندیمان 
بەراشكاوی  كوردستان  دیموكراتی  حیزبی  هەیە. 
پێ  ئێران  کێشه کانی  مه ڕ  له   خۆی  روانگەكانی 
راگەیاندوون  و بۆ ئه وانی روون کردۆته وه  که  ئێرانی 
داهاتوو جیاوازی ده بێ لەگەڵ ئێرانی ئیستا و دەبێ 
و  كێشەسیاسی  و  فرەنەتەوەیی  داهاتوودا  ئێرانی  له  
تەنەوعاتەكانی  هەموو  و  ئابوورییەكان  و  فەرهەنگی 

دیكە لە بەر چاو بگیرێن.
باسه که ی  بوونی  تەواو  پاش  كە  باسە  شایانی 
و  پرسیار  كۆڕەكه   بەشدارانی  خالیدعزیزی  کاک 

بۆچوونەكانی  و  سكرتیری روانگە  لەگەڵ  خۆیان 
ئاراوە  هێنایە  كوردستان  دیموكراتی  حیزبی  گشتیی 
سەر  لە  بەشداران  تێبینی  رەخنەو  بەشیكیان  كە 
بوو  ره خنانه   ئه و  و  حدک  هەلویستەكانی  روانگەو 
ئازادیخۆازیی  بزوتنەوەی  به ره ورووی  گشتی  بە  كە 
عزیزی  خالیدی  كاك  و  دەبنەوە  رۆژهەاڵت  خەڵكی 
ویرای بەرز نرخاندن و بە پێویست زانینی بەشداریی 
زیاتری ئەندامان والیەنگران حیزب لە سەر باس  و 
راو  وه اڵمی  چاالكتربوونیان،  و  سیاسییه كان  پرسه  

سەرنجی بەشدارانی دایەوە.

سكرتیری گشتیی حیزبی دیموكراتی کوردستان لەگەل 
ئەندامان والیەنگرانی حیزب لە شاری هەولێرکۆ بۆوه  

درێژه ی

حیزبی دێموکراتی کوردستان  رێککه و تننامه ی 
ژنێڤاکاڵی ئیمزا کرد

 

چۆنیەتیی  كوردو  پێگەی  جیگەو  دیتنەوەی 
لەسەر  كوردستان  بزووتنەوەی  دانانی  شوێن 
بزووتنەوەی سەرانسەریی ئێران بۆ دەستەبەركردنی 
رۆژهەاڵتی  لە  كورد  نەتەوەی  دەسكەوتەكانی 
هەر  و  سەرنج  بەر  كەوتنە  وردی  بە  كوردستان 
مەسەلە  هەموو  لەسەر  خۆیان  روانینەكانی  ال  دوو 

گرینگەكانی پێوەندیدار بەو بابەتە خستە بەرباس.
که   راشكاوانە  و  تێروتەسەل  باسێكی  دوای 
دوو  هەر  گرتبووەخۆ،  سیاسیی  بابه تی  کۆمه ڵێک 
خوێندنەوەیەكی  كە  بڕوایە  ئەو  گەیشتنە  هەیئەت 
هەیەو  مەسەالنە  ئەو  تێكڕای  لەمەڕ  هاوبەشیان 
پێویستە هەوڵ بدەن ئاستی پێوەندییەكانی ئەو دوو 

حیزبه لە ئاستی پێوەندییەكی جێبەجێكاردا بێ.
پێوەندییەكانی  دانیشتنەكەدا،  دیكەی  بەشێكی  لە 
كەوتنە  شۆڕشگێڕ  كۆمەڵەی  و  دێموكرات  حیزبی 
لەسەر  كردەوە  پێداگرییان  ال  دوو  هەر  و  بەرباس 
هەوڵدان  و  نێوانیان  پێوەندیی  پتەوكردنی  پێویستیی 
بۆ  بەرنامەیەك  داڕشتنی  پێناو  لە  خوێندنه وه  بۆ 
لێوە  باسیان  ئامانجانه ی  و  مه به ست  بەو  گەیشتن 

كراوە. 
مكانیزمی  كردنی  دیاری  باسانه دا  له و  هه ر 
چۆنیەتی هاوكاری و کاری هاوبەش و دوو الیەنەو 
هاوكاریی  عه مه لیی  رێگەی  دیتنەوەی  بۆ  هەوڵدان 
نێوان هێزەكانی بەشدار لە بزووتنەوەی كوردستاندا 

وەك ئەركی هاوبەشی هەر دوو ال داندرا.
دێموکڕاتی  حیزبی  هەیئەتی  که  باسه  شایانی 
سكرتێری  عەزیزی،   خالد  به ڕیزان  له  کوردستان 
گشتی، حەسەن رەستگار و كەماڵ كەریمی، ئه ندامانی 
سیامەك   ، فتووحی  كوێستان   ، سیاسی  دەفتەری 
وەكیلی و رامبۆد لوتف پووری  ئه ندامانی کۆمیته ی 
ناوه ندی و فەتاح ئیلخانی زادە،   ئەندامی كومیسێونی 
له  هاتبوون.  پێک  دێموكرات  حیزبی  پێوەندییەكانی 
عەبدوڵاڵ  به رێزان  خانه خوێشه وه  هه یئه تی  الیه ن 
مەهتەدی، سكرتێری گشتی، ئەبووبەكر مودەریسی و 
بەهمەن عەلیار، ئه ندامانی ده فته ری سیاسی ، ئەنوەر 
محەممەدی ، ساڵح شەریفی، عەبدوڵاڵ عەزیمی، ساالر 
پاشایی و عەلی جەواهیری به شداری ئه و دانیشتن و 

کۆبوونه وه یه بوون.

        درێژه ی:
دیداری هه یئه تێکی پایه به رزی حدک له  گه ڵ ده فته ری سیاسیی

 کۆمه ڵه ی شۆڕشگیڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران 

به ڕێوه بردنی رێوڕه سمی یادی 30 ساڵه ی 
شه ڕی 24 رۆژه ی نێو شاری سنه 

درێژه ی 

كۆماری ئیسالمی دیاردەی ئێعتیاد
 لە واڵتانی دراوسێدا، په ره  پێ  دەدا

لە  كوردستان  باشووری  لە  »هاواڵتی«  رۆژنامەی  ئێران،  لە  واڵتانە  ئەو  ناڕەزایەتیی  لەگەڵ  هاوكات 
رێپۆرتاژێك دا كە رۆژی 10ی بانەمەڕ باڵوی كردۆتەوە ئاماژە بە زیادبوونی ژمارەی تووشبووان بە ویرووسی 
ئایدز لە باشووری كوردستان دەكاو لە زمانی كارناسانەوە جیرانێتی ئێران بە هۆكاری سەرەكیی باڵوبوونەوەی 

ئایدز لە قەلەم داوە.
جێی وەبیرهێنانەوەیە كە لە ماوەی چەند ساڵی رابردوودا چەندین راپۆرتی ئەمنییەتی ئاشكرایان كردوە كە 
پاش رووخانی رێژیمی بەعس و ئاوەاڵ بوونی دەستی ئێران لە عێراق دا، بە دەیان هەزار هاوواڵتی عێراق لە 
ماوەی كەمتر لە 3 ساڵدا گیرۆدەی مادە هۆشبەرەكان بوون. ساڵی 2007 زیاتر لە 37 هەزار كەس تەنیا لە شاری 
نەجەف گیرۆدە بوون. هەروەها بە پێی ئەو راپۆرتانە كۆماری ئیسالمی بە ئاشكرا هەوڵ بۆ پەرەسەندنی ئەو 
دیاردەیە بە تایبەت لە باشووری عێراق دەداو دەیەوێ لەو رێگەیەوە دەسەاڵتی خۆی زیاتر لە عێراق دا بسەپێنێ. 
دەوترێ كە جگە لەوەی  ماددەی هۆشبەر بۆ تووشبوان دابین دەكا، هەردوو یان سێ مانگ جارێ بڕی 300 تا 

500 دۆالر یارمەتیی ماددەی بە تووشبوان دەكا.
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3 رێپۆرتاژ
هه واڵ و

حیزبی  دێرینی  پیشمه رگه ی  مراد  مام  به   ناسراو  رۆسته می،  محه ممه د 
دێموکڕاتی کوردستان له  ته مه نی 73 ساڵی دا کۆچی دوایی کرد.

ی   1342 ساڵی  له   مراد  مام 
حیزبی  به   پێوه ندیی  هه تاوییه وه  
له   گرتبوو،  کوردستانه وه   دێموکراتی 
-46 ساڵی  چه کدارییه که ی  راپه ڕێنه  

ئازا  پێشمه رگه یه کی  به رگی  له   دا   47
شۆڕشدا  ریزه کانی  له   فیداکاردا  و 
دا  ئه وکات  شه ڕه کانی  زۆربه ی  له   و 

به شداری کردبوو.
مام مراد دوای تێکشکانی راپه ڕینی 
ئاسایی،  ژیانی  سه ر  گه ڕابۆوه    46-47
پڕشکۆکه ی  سه رهه ڵدانه   گه ڵ  له   به اڵم 
دا  له  ساڵی 57  ئێران  گه النی  راپه ڕینی 
گه ڕابۆوه  ریزه کانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان و وه ک پێشمه رگه یه کی به  نه زم 

و دیسیپلین و ئازا درێژه ی به  هه ڵسووڕان و ئه رکی پێشمه رگایه تیی خۆی داوه .
مام مراد ساڵه های ساڵ له  هێزی گیاره نگ دا به رپرسیاره تیی جۆراوجۆری 
دێموکراتی  حیزبی  ناوه نده کانی  پێکهاتنی  دوای  و  وه رگرتوه   پیشمه رگایه تیی 
کوردستان له  ناوه ندی 2 ی کوردستان درێژه ی به  ژیانی پیشمه رگایه تیی خۆی 

داوه  و تا کاتی مردنی وه فادار به  رێبازی حیزبه که ی ماوه ته وه .
ته رمی مام مراد رۆژی چوارشه ممه ، 1ی بانه مه ڕ به  به شداریی سه دان که س 
له  هاوڕێیانی له  گۆڕستانی شه هیدانی حیزبی دێموکراتی کوردستان دا به  خاک 

سپێردرا.
به   مراد  مام  سه ره خۆشیی  و  پرسه   ریوڕه سمی  رۆژ  هه مان  دوانیوه ڕۆی 
به شداریی سه دان که س له  کادر و پێشمه رگه کانی حیزبی دێموکراتی کوردستان 

له  ساڵۆنی بۆنه  و رێوره سمه کانی حیزب دا به  ڕێوه  چوو.
له و رێوڕه سمه دا کاک حه سه ن خۆشکه الم، به رپرسی ناوه ندی 2 ی حیزبی 
دێموکراتی کوردستان له  وته یه ک دا ئاورێکی له  ژیان و خه باتی مام مراد دایه وه  و 
وێڕای به رزنرخاندنی نیزیک به  50 ساڵ پێشمه رگایه تیی مام مراد، له  الیه ن حیزبی 

دێموکراتی کوردستانه وه  سه ره خۆشیی له  بنه ماڵه  و که سوکاری مام مراد کرد.
 

 
مام جوامێر پێشمه رگه ی دێرینی حیزبی دێموکراتی کوردستان کۆچی 

دوایی کرد
مام  به   ناسراو  داوه ری،  جوامێر 
له   هه تاوی  ی   1328 ساڵی  جوامێر 
گوندی داوداوێی ناوچه ی سه رده شت 

له  دایک ببوو.
هۆی  به   دا  منداڵی  ته مه نی  له  
گونده که ی  له   قوتابخانه   نه بوونی 
نه یتوانیبوو بچێته  قوتابخانه  و له  گه ڵ 
و  وه ڕزێڕی  کاری  خه ریکی  براکانی 

ئاژه ڵداری ببوو.
مام جوامێر له  گه ڵ سه رکه وتنی 
دوای  و  ئێران  گه النی  شۆڕشی 
الیه ن  له   کودستان  داگیرکرانی 

له  به هاری ساڵی 58 ی هه تاوییه وه  هاتۆته  نێو  هێزه کانی کۆماری ئیسالمییه وه  
ته مه نی  دواساته کانی  تا  و  کوردستان  دێموکڕاتی  حیزبی  پێشمه رگه کانی  ریزی 
بێ پسانه وه  وه ک پێشمه رگه ی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان خزمه تی به  گه ل و 

نیشتمانه که ی کردوه .
زۆربه ی  له   دا  پێشمه رگایه تی  ساڵه ی   31 ته مه نی  ماوه ی  له   جوامێر  مام 
ئۆرگانه کانی حیزبی وه ک زیندانی ناوه ندی، ناوه ندی 2 ی کوردستان و هێزه کانی 
شه هید موعینی و زمزیران  ئه رکی پێشمه رگایه تیی به ڕێوه  بردوه  و له  زۆر له  

شه ڕه کانی ناوچه ی سه رده شت دا به شداریی چاالکانه ی بوو .
ی   2 ناوه ندی  له   پیری  هۆی  به   دا  ته مه نی  دواساڵه کانی  له   جوامێر  مام 
کوردستان خانه نشین کرابوو، به اڵم له  گه ڵ ئه وه شدا به  تین و گوڕه وه  به شداریی 

له  زۆربه ی بۆنه  ورێوره سمه کانی حیزبی دا ده کرد.
به   مراد رۆسته مییه وه    مام  و  داوه ری  مام جوامێر  دوایی  بۆنه ی کۆچی  به  
گه رمی سه ره خۆشی که  بنه ماڵه  و که سوکارییان له  ناوچه ی سه رده شت ده که ین و 

خۆمان به  شه ریکی  خه میان ده زانین. رووحیان شاد بێ.

کۆچی دوایی مام مرادو مام جوامێر
 دوو پێشمه رگه ی دێرینی 

حیزبی دێموکراتی کوردستان

ساڵه ی    112 یادی  به رزراگرتنی  مه به ستی  به   کوردستان: 
رۆژنامه نووسی كوردی ، سه ر له  به یانیی رۆژی پێنجشه ممه  
2ی بانه مه ڕ، رێوڕه سمێكی تایبه ت به  به شداریی دوكتور به رهه م 

له   كوردستان  هه رێمی  حكوومه تی  سه رۆكی  ساڵح،  ئه حمه د 
ئه شكه وتی جاسه نه  به ڕێوه چوو.

له م رێوڕه سمه دا كه  ژماریه كی به رچاو له  رۆژنامه نووسان 
، رووناكبیران و كه سایه تییه  سیاسی و ئاكادیمییه كان به شدار 
رۆڵی  نرخاندنی  به رز  وێڕای  ساڵح  به رهه م  دوكتور   ، بوون 
دا  كورد  نه ته وه یی  خه باتی  مێژووی  له   رۆژنامه نووسان 
ببێته   توانی  كورد  رۆژنامه گه ری،  بزووتنه وه ی   كه   رایگه یاند 
داینامۆی سه رخستنی ئه م قۆناغه  له  تێكۆشانی سیاسیی كورد 

دا.
سه رۆكی حكوومه تی هه رێمی كوردستان به  ئاماژه  به  رۆڵی 
رۆژنامه نووسیی  بناغه ی   دانانی  له   به درخانییه كان  بنه ماڵه ی  
له سه ر  جه ختی  حه فید،  مه حموودی  شێخ  دواتر  و  كوردیدا 
پشتیوانیی حكوومه تی هه رێمی كوردستان له  رۆژنامه نووسان 

كرده وه .
رۆژنامه نووسانی  سه ندیكای  كه   رێوڕه سمه دا  له م 
جێگری  كه ریم،  ساڵح  مسته فا  بوو،  به ڕێوه به ری  كوردستان 

سه رۆكی سه ندیكای رۆژنامه نووسانی كوردستان له  وتارێكدا 
له   رێوڕه سمه   ئه م  بردنی  به ڕێوه   بیرۆكه ی   به   ئاماژه   به  
و  هاوكاری  سپاسی  دا  په یوه ندییه   له و   ، جاسه نه   ئه شكه وتی 
و  كرد  كوردستانی  هه رێمی  حكوومه تی  پشتیوانیی 
به   زیاتر  بایه خی  هه رێم  حكوومه تی  كه   كرد  داوای  
گرفته كانی  و  كێشه   هه وڵبدا  و  بدا  راگه یاندن  بورای 

رۆژنامه نووسان كه م بكاته وه .
له تیف  شێخ  »مه هاباد  رێوڕه سمه دا  له و  هه ر 
حه فید« وتاری بنه ماڵه ی  شێخ مه حموود ، پارلمانتار 
په یوه ندییه كان  لێژنه ی   وتاری  كابان  كه ریم  شوان 
كوردستان،  پارلمانی  شوێنه واری  و  راگه یاندن 
 ، جاسه نه   گوندی  وتاری  عه بدوڵاڵ  مه ال  مامۆستا 
رۆژنامه نووسانی  سه ندیكاری  تۆفیق  نووری  حه مه  
كوردستان لقی سلێمانی و هه روه ها وتاری سه ندیكای 

رۆژنامه نوویانی عێراق خوێندرایه وه .
له و رێوڕه سمه دا هه یئه تێك له  حیزبی دێموکراتی 
حه سه ن  عه بدولال  مامۆستا  له   پێکهاتوو  کوردستان 
زاده  و قادر وریا، ئه ندامی ده فته ری سیاسیی حدک و 
محه ممه د که سرایی  مادیح ئه حمه دی  به شدار بوون.

جێی ئاماژه یه  كه  ئه شكه وتی جاسه نه  له  ناوچه ی  سوورداش 
له  نێوان سلێمانی و دووكان هه ڵ كه وتوه  .

هێرشیان  بریتانییاییه كان  كه   زاینی  1923ی  ساڵی  له  
كرده  سه ر شاری سلێمانی و داوایان له  شیخ مه حموود كرد 
هاوڕێیانی،  له گه ڵ  مه حموود  شیخ   ، بدا  ده سته وه   به   خۆی 
دواتر  مانگ  یه ك  و  جاسه نه   ئه شكه وتی  برده   چاپخانه كه ی  
كه   كرده وه   باڵو  حه قی«  »بانگی  رۆژنامه ی   ژماره ی   یه كه م 
وه ك یه كه م رۆژنامه ی  شۆڕشی كورد و ئۆرگانی بزووتنه وه ی  

رزگاریخوازانه ی  كورد له  قه ڵه م ده درێ.
1898ی  ئاوریلی  22ی  رێكه وتی  له   كه   بگوترێ  پێویسته  
زاینیی دا یه كه م ژماره ی  رۆژنامه ی كوردستان ، وه كوو یه كه م 
رۆژنامه ی  كوردی له  الیه ن بنه ماڵه ی  به درخانییه كانه وه  به سه ر 
قاهیره ی   له  شاری  به ده رخان«  نووسه ریی »میقداد مه دحه ت 

میسر باڵو كرایه وه .

به شداریی هه یئه تێکی حدک له  یادی 112 ساڵه ی  
رۆژنامه نووسیی كوردی  له  ئه شكه وتی جاسه نه ی سلێمانی

ساڵه ی   112 یادی  بۆنه ی   به  
بنکه ی  له   کوردی  رۆژنامه نووسیی 

دێموکراتی  حیزبی  سیاسیی  ده فته ری 
رۆژنامه نووسان  الیه ن  له   کوردستان، 
دێموکڕاتی  حیزبی  راگه یه ندنکارانی  و 

کوردستانه وه  رێوڕه سمێک پێک هات.
به یانیی رۆژی پێنجشه ممه ، 2 ی بانه مه ڕ 
یادی 112 ساڵه ی رۆژنامه نووسیی کوردی 
نێو  رۆژنامه نووسی  ده یان  به شداریی  به  
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  ریزه کانی 
پیشمه رگه کانی  کادرو  له   کۆمه ڵیک  و 
ساڵی  له   کوردستان  دێموکڕاتی  حیزبی 
بۆنه  و رێوڕه سمه کانی حیزبی دێموكراتی 

کوردستان دا به ڕێوه چوو.
ساتێک  رێوڕه سمه که دا  سه ره تای  له  
له   رێزگرتن  بۆ  بێده نگی  به   وه ستان 
یه که م  به درخان،  مدحه ت  مقداد  یادی 
رۆژنامه نووسیی  بواری  شۆره سواری 
کوردی و رێزگرتن له  قه ڵه مه  ئازا و بوێره  

شه هیده کانی کوردستان راگه یه ندرا.
راگه یاندنی  ناوه ندی  په یامی  پاشان 
بۆنه ی  به   کوردستان  دێموکڕاتی  حیزبی 
رۆژنامه نووسیی  ساڵه ی   112 یادی 
له  الیه ن کاک مسته فا مه عڕووفی  کوردی 

خوێندرایه وه . 
دیکه ی  به شێکی  له  
خاتوو  رێوڕه سمه دا  ئه و 
باسێکی  فتووحی،  کوێستان 
رۆڵی   « ناوی  ژێر  له  
له   شاخ  رۆژنامه نووسیی 
رۆژنامه نووسیی  ره وتی 
کوردی دا« پێشکێشی ئاماده  
کرد.  رێوڕه سمه   بووانی 
سوڵتانی،  ره سووڵ  پاشان 

خوێندنه وه ی  به   رۆژنامه نووس  شاعیری 
سه ر  خسته   شادی  بزه ی  غه زه لێک  چه ند 

لێوی به شداران.
رێوڕه سمه   ئه و  دیکه ی  به شێکی 
سه ر  به   رێزلێنان  خه اڵتی  به خشینی  بۆ 
رۆژنامه نووس و راگه یه ندکاره  چاالکه کانی 

ته رخان  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی 
کرابوو.

له و به شه دا رۆژنامه نووسه  به  رابردوو 
حیزب  سه رکه وتووه کانی  راگه یه ندکاره   و 
به ڕێزان  ده ستی  له   خۆیان  خه اڵته کانی 
فه تاح  که ریمی،  که ماڵ  عه زیزی،  خالید 

کاویان و جه لیل گادانییه وه  وه رگرت. 

به ڕێوه چوونی یادی 112 ساڵه ی رۆژنامه نووسیی
 کوردی له  بنکه ی ده فته ری سیاسیی حدک

هوله ند  کاری  ڕه سمی حیزبی  بانگهێشتنی  له  سه ر  کوردستان: 
به ڕێز مسته فا شڵماشی نوێنه ری حیزب له  ده ره وه ی واڵت وبه رپرسی 

ڕێوه به ریی  به  کومیته ی 
دێموکڕاتی  حیزبی 
ده ره وه ی  له   کوردستان 
له   به شداریی  واڵت 
ئه و  سااڵنه ی  کۆنگره ی 

حیزبه  دا کرد.
یه کشه ممه   ڕۆژی 
کۆنگره ی  بانه مه ڕ  ی   5
کاری  حیزبی  سااڵنه ی 
هوله ند )حیزبی سۆسیال 
له   هوله ند(  دێموکڕاتی 

شاری نه یمه خنی ئه و واڵته  کۆنگره ی سااڵنه ی خۆی به ڕێوه  برد و 
به  ڕیوه به ریی حیزبی  به رپرسی کومیته ی  به رێز مسته فا شڵماشی، 
دێموکراتی کوردستان به  فه رمی بۆ ئه و کۆنگره یه  بانگهێشت کرابرو.
له و کۆنگره یه دا به رنامه ی چوار ساڵه ی ئه و حیزبه  بۆ هه ڵبژاردنی 
داهاتووی پاڕله مانی هوله ند که  له  مانگی ژوئه نی ئه مساڵ دا به ڕێوه  
ده چێ تاوتوێ کرا. بۆ ئه و کۆنگره یه  نوێنه ری ده یان حیزبی خاریجی 
به تایبه تی حیزبه  سۆسیال دێموکڕاته کانی واڵتانی ئوروپایی به شدار 

بوون. 
شایانی باسه  له و کۆنگره یه دا نوێنه ری دوو حیزبی کوردستانی، 

واته  یه کیه تیی نیشتمانی کوردستان و حیزبی دێموکڕاتی کوردستان 
مه ال  کاک  کوردستان  نیشتمانیی  یه کیه تی  نوێنه ری  بوون.  به شدار 
نوێنه ری  به  سه رۆکایه تیی هه یئه تێک و  بوو که   به ختیار 
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان کاک مسته فا شڵماشی بوو.
خۆی  کاره کانی  به ڕه سمی  گۆنگره   ئه وه ی  پێش 
»مارایه   خانمی  الیه ن  له   میوانه کان  بکا  پێ  ده ست 
الفه به ر« سکرتێری نێونه ته وه یی ئه و حیزبه وه  به گه رمی 

پێشوازییان لێ کرا. 
له و کۆنگره یه دا له  الیه ن نوێنه ری حیزبی دێموکراتی 
کوردستانه وه  له  گه ڵ نوێنه رانی چه ند حیزب و ڕێکخراو 
دیدار و گفتوگۆ کرا که  گرنگترینیان بریتی بوون له  دیدار 
له  گه ڵ کاک مه ال به ختیار، نوێنه ری یه کیه تیی نیشتمانیی 
کاری  حیزبی  تازه ی  ڕێبه ری  له گه ڵ  دیدار  کوردستان، 
هوله ند، ئاغای یۆب کوهێن که  له  گه ڵ به ڕێز مه ال به ختیار نوێنه ری 
یه کیه تیی نیشتمانی کوردستان و هه یئه تی هاوڕێی ڕێک خرابوو، و 
حیزبی  نه ته وه یی  نێو  سکرتێری  الفه به ر،  خانمی  گه ڵ  له   هه روه ها 

سوسیال دێموکڕاتی هوله ند. 
شایانی باسه  که  حیزبی کاری هوله ند له  ده وڵه ت دا به شداره ، و 
به پێی ڕاپرسییه  کانیش له  هه ڵبژاردنی داهاتوودا حیزبی یه که م ده بێ 

و ئاغای کۆهێن ده بێته  سه رۆک وه زیرانی هوله ند. 

به شداریی به رپرسی کومیته ی به رێوه به ریی حیزب
 له ده ره وه ی واڵت له  کۆنگره ی حیزبی کاری هوله ند
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4 سیاسی

عه لی بداغی
1مانگی     رۆژی 

جیهانیی  رۆژی  وەك  مەی 
بەو  تا  دەرفەتێكە  كرێكار 
لە  زیاتر  ئاوڕێكی  بۆنەیە 
بدرێتەوە  كرێكاران  بارودۆخی 
رەوشی  بۆ  خوێندنەوەیەك  و 
و  كرێكاران  بژیویی  و  ژیان 
خەبات و تێكۆشانیان لە پێناوی 
پیشەییەكانیاندا  و  سینفی  مافە 
بكرێ. مەبەستی ئەو نوسینەیە 
ئەوەیە كە ئەگەر چی كرێكارانی 
كوردستان و ناوچەكانی دیكەی 
و  سیاسی  یەكەیەكی  لە  ئێران 
ناوی«  بە  هاوبه ش  جغرافیایی 
هێزی  فرۆشتنی  دابە  ئێران« 
بژیوی  و  ژیان  خۆیان  كاری 
ماڵ و منداڵیان دابین دەكەن و 
رێساكانی  و  یاسا  گشتیش  بە 
كار لەو واڵتەدا گشتگیر و وەك 
جیاوازیی  پێی  بە  بەاڵم  یەكن، 
كرێكارانی  ژیانی  جوغرافیای 
كرێكارانی  لەگەڵ  كورد 
ئێران،  دیكەی  ناوچەكانی 
زۆریش  یەكجار  جیاوازییەكی 
لە شێوەی ژیان و دەسكەوتنی 
بژیوی  دەستخستنی  و  ماف 
ژیانی كرێكارانی كورد لە چاو 
لە  كورده کان  غەیرە  كرێكاره  

ئێراندا دەبینرێ.
مۆتەكەی  كە  ئەوەی 
هەل  دەستدانی  لە  و  بێكاری 
سایەی  لە  كار  ده رفه تەكانی  و 
سیاسی  بەرێوەبەریی  قەیرانی 
ئابووریی  چه وتی  سیاسه تی  و 
ئیسالمیدا  كۆماری  رێبەرانی 
كرێكارانی  چاوی  لە  خەوی 
كە  ئەوەی  زڕاندوە،  ئێران 
مووچە و حەقدەستی كرێكاران 
لە چاو نرخی ئاوسانی ئابووری 
دیاریكراو  هەژاریی  هێڵی  و 

یەكجار نزم و كەمەو،ئەوەی كە 
حەقدەستە  و  مووچە  ئەو  هەر 
مانگ   3 وایە  جاری  كەمەش 
و،  دەخرێ  دوا  مانگیش   6 و 
ئەمنییەتی  ئەوەی كە كرێكاران 
سیاسی  مافە  و  نیە  شوغلییان 
و سینفیییەكانیان پێشێل دەكرێ 
ئێران  كرێكارانی  كە  ئەوەی  و، 
دروستكردنی  ئازادیی  و  توانا 
سینفیی  رێكخراوی  و  سەندیكا 
كە  ئەوەی  و  نیە،  خۆیان 
كرێكاران لە زۆربەی ئیمكاناتی 
و  پەروەردە  وەك  دەوڵەتی 
خزمەتگوزارییە  و  بێهداشت 
گشتیییەكان بێبەشن و، ئەوەی 
مرۆڤیان  شیاوی  ژیانێكی  كە 
نیە،ئەوە ژانی هاوبەشی هەموو 
بندەستی  ئێرانی  كرێكارانی 
بەاڵم  ئیسالمییە،  كۆماری 
لەوانەش  جیا  كورد  كرێكارانی 
كۆمەڵێك ژان و كێشەی تایبەت 
چینی  كە  هەیە  خۆیان  بە 
كرێكاری غەیرە كورد لە ئێراندا 

نیانە.
یەكەم ئەوەی لە كوردستان 
لە  یەكجار  بێكاری  نرخی 
ناوچەكانی  لە  ئەگەر  سەرێیە. 
بێكاری  نرخی  ئێران  دیكەی 
15% تا 20% بێ، ئەوا زۆربەی 
كارناسانی ئابووریی سەربەخۆ 
كە  باوەڕەن  ئەو  سەر  لە 
كوردستان  لە  بێكاری  نرخی 
بۆ  تەنانەت  و  سەروو%30 
 30 تا   20 تەمەنیی  گرووپی 
هه ڵ  40%یش  بۆ سەروو  ساڵ 

ده کشێ.
که   ئەوەی  دووهەم 
پێچەوانەی  كوردستان  لە 
ناوچەكانی دیكەی ئێران زۆرتر 
بەرهەمهێنان  یەكەی  و  كارگا 
كەسی  تا5   3 بەزەرفییەتی 
ته ولیدیی  تا كارخانە و  دەبینی 

بۆیەش  هەر  گه وره گه وره ، 
بەشی هەرە زۆری خەڵكی بێكار 

و زەحمەتكێشی كوردستان پەنا 
كرێكاریی  وەرزی،  كاری  بۆ 
دروستكردن،  خانووبەرە 

كۆڵبەری دەستگیڕی دەبەن.
لە  كە  ئەوەی  سێهەم 
جگە  ئێران  دیكەی  ناوچەكانی 
لە كوردستان، كەسی كرێكار بە 
و  دیاریکراو  رێككەوتنێكی  پێی 
له  ژێر چه تری داکۆکیی یاسادا 
خاوەن  بە  خۆی  كاری  هێزی 
سەرەڕای  و  دەفرۆشێ  كار 
حەقدەستی،  و  مووچە  كەمیی 
كار  یاساكانی  و  بیمەیە  بەاڵم 
كۆمەاڵیەتی  دابینكردنی  و 

دەیگرێتەوە. بەاڵم لە كوردستان 
بێكاری،  بیمەی  لە  كردن  باس 

بیمەی دابینبونی كۆمەاڵیەتی و 
مافە سینفییەكان هەم نامۆیە و 
هەم بێ مانا. چونکی كرێكارانی 
لە  بێكاری  هۆی  بە  كورد 
لە  بیر  ئەوەندەی  رادەبەدەر 
كارەكەیان  هەلی  پاراستنی 
وەدوای  ئەوەندە  دەكەنەوە، 
قانوونی  مافە  پێوشوێنكەوتنی 

و سینفییەكانیان ناكەون.
که   ئەوەی  چوارەم 
كرێكاری  دەربڕینی  نارەزایەتی 
كەمبوونی  هۆی  بە  کورد 
وەدرەنگ  حەقدەستەكەی، 
حەقدەستەكەی،  پێدانی  كەوتنی 

دابینبوونی  بیمەی  نەبوونی 
بیمەی  نەبوونی  و  كۆمەاڵیەتی 

بێكاری و تەنانەت دەركرانی لە 
سەر كارەكەی زوو بەرچەسپی 
سیاسی لێ دەدرێ و هەر چەشنە 
نارەزایەتییەكی لەو سۆنگەیەوە 
دەكرێ،  سەركوت  توندی  بە 
كوردستان  لە  بۆیەش  هەر 
بیر  لەوەی  زیاتر  كرێكاران 
هاوپێوەندی  دروستكردنی  لە 
بۆ  سینفی  رێكخراوی  و 
كۆكردنەوەی كرێكاران و بردنە 
پێشەیی  زانیاریی  رێی  سەر 
خۆیان بكەنەوە، خەمی ئەوەیانە 
و  نەچێ  كیس  لە  كارەكەیان 

نانبڕاو نەبن.

بە گشتیش كرێكارانی كورد 
دووبەشن: ئەوانەی لە نێوخۆی 
بۆ  ئەوانەی  و  كوردستانن 
لە  روویان  كار  پەیداكردنی 
ناوچەكانی دیكەی ئێران كردوە.
نێوخۆی  كرێكارانی 
لە  ئەوەی  هۆی  بە  كوردستان 
كارخانەو  كەمترین  كوردستان 
كارگەی پیشەیی لێیە، زۆربەی 
لەو  روویان  زۆریان  هەرە 
بە  ئێراندا  لە  كە  كردوە  كارانە 

كاری »كاذب« دەناسرێن.
كرێكاریی بەشی بیناسازی، 
وەك  وەرزیی  كرێكاریی 
میوە  رنینی  بژارو  دەسكەنە، 
مەزراكان،  و  باخ  و  مووچە  لە 
سووننەتی  چنینی  و  رستن 
لە  كار  كردن،  تەون  و 
دەستگیڕی  و  كوورەخانەكان 
كۆڵبەری  و  میوەفرۆشی  و 
سنوورییەكانی  ناوچە  لە 
كوردستان بەشێك لەو كارانەن 
كوردستان  كرێكارانی  كە 
پەنایان بۆ دەبەن و تەنانەت لە 
لە  گیانیشیان  دا  بەشێكیشیان 

پێناوی دا دادەنێن.
كرێكارانی  لە  بەشە  ئەو 
رۆژانە  كوردستان  لە  كورد 
و  وەردەگرن  حەقدەستەكانیان 
تەواویشیان  بە  نزیك  زۆربەی 
كارو  بیمەیەكی  هیچ 
لە هەموو  نیە و  كۆمەاڵیەتییان 
ئەو مافانە بێبەشن كە تەنانەت 
ئێران  كاری  یاساكانی  پێی  بە 
بۆ كەسێكی كرێكار لەبەر چاو 

گیراوە.
كرێكارانی  لە  بەشەش  ئەو 
دیكەی كورد كە بۆ پەیدا كردنی 
گەورەكانی  شارە  رێگای  كار 
دەگرن،  كوردستان  دەرەوەی 
بوونیان  ناخۆجیی  هۆی  بە 
بە  ناچارییەوە  رووی  لە  و 
حەقدەستێكی كەمتر لە كرێكارە 
خۆجێیەكان دەبێ كار بكەن و بۆ 
ئەوەش كە بتوانن لە دوورەوە 
بنەماڵەكانیان  بۆ  بڕەپارەیەك 
بنێرنەوە، ناچارن جیا لە ماوەی 
رۆژانەیان  دیاریكراوی  كاری 

زێدەكارییش بكەن.

كرێكاری كورد و ئەو مافانەی پێشیان نازانێ!    

كۆنفرانسی ژنانی کورد لە شاری ئامەد بە بەشداری 150 ئەندامی ژن لە هەر چوار 
پارچەی كوردستان و ئورووپا به ڕێوه  چوو.

كۆنفرانسەكەدا  لە  ژنان  مافی  بواری  چاالكی  و  كورد  سیاسەتمەداری  زانا،  لەیال 
رایگه یاند كە كورد نەتەوەیەكی ژێردەستە و ژنی كوردیش ژێردەستی ژێردەستانە.

كردۆته وه ،  باڵوی  کورد«  »پرێسپێکتیڤی  ماڵپه ڕی  كه   زانیارییانه ی  ئه و  پێی  به  
رێك  ئازادەوە  و  دیموكراتیك  ژنی  بزووتنەوەی  لەالیەن  كە  كورد  ژنی  كۆنفرانسی 

خراوە، لەپاركی »سومەر«ی شاری ئامەد دەستی پێ كرد.
ئەو  پەرلەمانتارانی  كیشاناك«،  دیموكراسی »گولتان  و  ئاشتی  پارتی  هاوسەرۆكی 
پارتە »ئامینە ئاینا«، »سەڤاهیر بایندەر« و »سەباحەت تونجەل« لەو كۆنفرانسەدا 

بەشدارن.
لەو كۆنفرانسەدا كە بە زمانی كوردی قسە دەكرا و بۆ توركی وەردەگێڕدرایه وه  بە 

وتاری لەیال زانا كرایەوە.
لە  كورد  لە  نكۆڵیكردن  كە  رایگه یاند  وته یه كدا  له و  زانا  لەیال  كورد  سیاسەتمەداری 
پەیمانی لۆزانەوە دەستی پێ كردوە و لەو رۆژەشەوە ئەوە لەسەر كوردستان بۆتە 

بارێكی گران.
له یال زانا هه روه ها گوتی که  بەردبارانكردنی ژنان و كوشتن لەسەر شەرەف بارێكی 

سیاسی، ئابووری، كەلتووری و ئایینییە. 
هەرچەندە كە چارەسەری ئەو كێشانە زەحمەتە، بەاڵم من لەو بڕوایەدام كه  دەتوانین 
بە خەباتێكی رێكوپێك و گونجاو كەمیان بكەینەوە و چارەسەریان بكەین. ژنی كورد 
لەالیەكەوە بۆ نامووسی نەتەوەیی خۆی تێدەكۆشێ و لەالیەكی دیكەوە بۆ ئازادكردنی 

رەگەزی خۆی هەوڵدەدا. بۆیە ژنی كورد ژێردەستی ژێردەستانە.
ئه و چاالكه  كورده ی مافی مرۆڤ له  به شێکی دیکه ی وتاره که ی دا ئاماژەی بە گرینگیی 
لە هەموو شوێنێك  كه  كورد  رایگه یاند  نێوان الیەنەكانی كورد كرد و  یەكگرتوویی 
و  ئازادیپارێزی  و  ئاشتی  و  نەتەوەیی  یەكیه تیی  و  دەكۆشێ  تێ  دیموكراسی  بۆ 

دیموكراسی ئاواتی گه لی كورده ، هه ر بۆیه  پێویستە كورد ببنە یەك.
شایان باسه  كه  ئه و كۆنفرانسە دوو رۆژ بەردەوام بووه .

درێژه ی هه واڵ و رێپۆرتاژ

به ڕێوه چوونی كۆنفرانسی
 نەتەوەیی ژنی كورد له  شاری ئامه د

خاكه لێوه   31ی  سێشه ممه    رۆژی 
رۆژی  بۆنه ی   به   رێوڕه سمێك   ،

یادێك  و  كوردی  رۆژنامه نووسیی 
ساڵۆنی  له    ، كۆیی  قادری  حاجی  له  
زانكۆی  سه رۆكایه تی  كۆبوونه وه كانی 

كۆیه  به ڕێوه چوو.
ژماریه كی  كه   رێوڕه سمه دا  له و 
و  ئه ده بی  كه سایه تییه   له   به رچاو 
و  رۆژنامه نووسان   ، سیاسییه كان 
 ، بوون  به شدار  زانكۆ  خوێندكارانی 
و  وتار  كه سایه تییه كان  له   ژماریه ك 
112یه مین  به   سه باره ت  لێكۆڵینه وه یان 
كوردی  رۆژنامه گه ریی  ساڵڕۆژی 

پێشكه ش كرد.
كه   رێوڕه سمه   ئه و  بڕگه كانی 

بۆ  بێده نگی  ده قه یه ك  به   سه ره تا 
رێگای  شه هیدانی  یادی  له   رێزرگرتن 
پێكرد  ده سای  رۆژنامه نووسی  و  قه ڵه م 
سه ندیكای  وتاری   : بوو  شێوه یه   به م   ،
رۆژنامه نووسان له  الیه ن »حاكم ئازاد« 
لیژنه ی   وتاری   ، سه ندیكا  سكرتێری 
كۆلێژی  له   كوردیی  به شی  رۆشنبیریی 
دوكتوور  الیه ن  له   كۆیه   زانكۆی  زمانی 

پێشكه ش   ، ده شتی«  »عوسمان 
و  ناو  به   لێكۆڵینه وه یه ك  كردنی 
رۆژنامه نووسی  »رۆڵی  نیشانی 
ره خنه ی   گه شه سه ندنی  له   كوردیی 
الیه ن  له   كوردیدا«  ئه ده بی 
دوكتوور  یاریده ده ر  پرۆفیسیۆری 
له   باسێك   ، گه رمیانی«  »عادڵ 
له   موهته دی  سه الحه ددینی  الیه ن 
ژێر ناوی  »په یوه ندیی حاجی قادری 
سه رده می  مۆدێرنیزمی  له گه ڵ  كۆیه  
وتارێك  كردنی  پێشكه ش   ، نوێ« 

و  گۆڤار  به   كورد  »كه ی  ناوی   به  
عه بدوڵاڵ  الیه ن  له   بوو«  ئاشنا  رۆژنامه  
»ره وتی  ناوی  به   بابه تێك   ، زه نگه نه وه  
الیه ن  له   كۆیه »  له   رۆژنامه گه ریی 
خوێندنه وه ی  و  برایم«  سه ید  »رابه ری 
»رۆژنامه نووسی  ناوی   ژێر  له   وتارێك 
له   رۆژنامه نووسی  ره وتی  له   شاخ 
الیه ن  له   كوردستاندا«  رۆژهه اڵتی 

به   وتار  دوایین  و  فتوحییه وه  كوێستان 
ناوی  »رۆژنامه نووسیی نوێ« له  الیه ن 

ره زا فه تحوڵاڵنژاده وه  خوێندرایه وه .
رێوڕه سمه   ئه و  دیكه ی  به شێكی  له  
رۆژنامه نووسانه   ئه و  به سه ر  خه اڵت  دا 
دابه ش كرا كه  له  چه ند ساڵی رابردوو دا 

له  بواره كه ی خۆیاندا چاالك بوون.
له   هه یئه تێك  كه   ئاماژه یه   جێی 

حیزبی دێمۆكراتی كوردستان و به شێك 
راگه یه ندكارانی  و  رۆژنامه نووسان  له  
بوون  به شدار  دا  رێوڕه سمه   له و  حیزب 
مسته فا  وه كوو  رۆژنامه نووسی  چه ند  و 
عه لی   ، فتوحی  كوێستان   ، مه عروفی 
بداغی و سوهه یال قادری خه اڵت كران و 

رێزیان لێ گیرا

به ڕێوه چوونی رێوڕه سمی رێزگرتن له  رۆژی 
»رۆژنامه نووسی كوردی« له  كۆیه
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5 سیاسی

مادح ئه حمه دی 
هەر وەك لە خودی چەمكی »دیپلۆماسیی 
و  فاكتۆر  گرنگترین  میدیاكان  دیارە،  میدیایی«یەوە 
ئامرازن لە جموجووڵە دیپلۆماتیكەكاندا. بە واتایەكی 
دیكە لە دیپلۆماسیی فەرمیدا بەرپرسانی هەر واڵتێك، 
لە  راشكاوانە  دەوڵەتییەكان  میدیا  و  دیپلۆماتەكان 
هەوڵی بە ئەنجام گەیاندنی مەبەستەكانی واڵتەكەیان 
دان، بەاڵم لە دیپلۆماسیی میدیایی دا، دەسەاڵتەكان 
لە رێگای میدیا هاوتەریبەكانەوە بە شێوەی شاراوە 
لە هەوڵی ئەوە دان كە لە پێناو بەرژەوەندی خۆیاندا 
گۆڕێنی  بۆ  دیاریكراوەكان  خاڵە  لەسەر  كاریگەری 

بیرو بۆچوونی واڵت یا الیەنی مەبەست دابنێن.
لە  میدیایی  دیپلۆماسیی  بواری  توێژەرانی 
وەك:  تایبەت  چەمكگەلێكی  لە  لێكۆڵێنەوەكانیاندا 
رادیۆیی،  دیپلۆماسیی  رۆژنامەیی،  دیپلۆماسیی 
سەتەالیتی،  دیپلۆماسیی  تەلەفزیۆنی،  دیپلۆماسیی 
ئاژانسەكان  دیپلۆماسیی  سینەمایی،  دیپلۆماسیی 
بەم  وەردەگرن.  كەڵك  ئینتێرنێتی)1(  دیپلۆماسیی  و 
لە  میدیایی  دیپلۆماسیی  دیارەكانی  ئامرازە  پێیە 
تەلەفزیۆن،  لە:  بریتییە  پێوەندییەكاندا  سەردەمی 

ئاژانسەكان)هەواڵدەرییەكان(،  رادیۆ، 
ماڵپەڕە  و  سینەما  چاپەمەنییەكان، 

هەواڵییەكانی دیكە.
تەلەفزیۆن

دیپلۆماسیی  لە  تەلەفزیۆن 
لەم  ئامرازە.  گرنگترین  دا  میدیایی 
پێناوەدا تەلەفزیۆنەكان بە سەر سێ 
و  هەواڵی  ئاسایی،  واتە:  دەستەدا 

تایبەت دابەش دەكرێن. 
ئاساییەكان:  تەلەفزیۆنە 
بان  یان  نەتەوەیی  كاناڵگەلێكی 
نەتەوەیین كە بە شێوەی راشكاوانە 
سیاسییەكانەوە  كێشە  بە  خۆیان 
جۆرە  ئەم  دەكەن.  سەرقاڵ 
میدیا  تەواوكەری  تەلەفزیۆنانە 
ئەم  واتە  دیكەن،  سیاسییەكانی 
سەرقاڵ  خۆ  بێ  بە  تەلەفزیۆنانە 
كردن بە بابەت و بەڵگەی سەرەكی، 
راو بۆچوونی بەردەنگەكانیان لەمەڕ 
بابەتەكە دروست دەكەن و ئەو كاتەی 
پشتڕاستكردنەوە  بۆ  بەڵگەكان  كە 

دەگەن  ئاكامە  بەو  بەردەنگەكانیان  روو،  دەخرێنە 
ئەنجام  ئەوەش  و  بووە  تەلەفزیۆنەكە  مەبەستی  كە 
یا  فیلم  ئاساییەكان  تەلەفزیۆنە  وێنە  بۆ  دەدەن. 
دكیۆمێنتگەلێك باڵو دەكەنەوە كە بابەتی سەرەكییان 
شێوەیە  بەم  تیرۆریستییە،  گرووپێكی  توندوتیژی 
مێشكی بەردەنگ ئامادە دەكەن بۆ بەرەوڕووبوونەوە 
لەگەڵ تیرۆریزم و كاتێ كە تاك یا گرووپ یا واڵتێك 
وەك تیرۆریست ناوی لێ نرا و ناسرا، بەردەنگ بێ 
ناڕاستە  یان  بابەتەكە راست  بدا كە  ئەوەی سەرنج 

ئەو الیەنە مەحكووم دەكا و دووریی لێ دەكا.
بە  تەلەفزیۆنانە  ئەم  هەواڵییەكان:  تەلەفزیۆنە 
زەق كردنەوە و پالندانان بۆ هێندێ بابەتی جیهانی، 
ناڕاست  بابەتێكی  الی  بەرەو  گشتی  رای  دەتوانن 
لە  كردنەوەی  زەق  بە  شێوەیە  بەم  و  رابكێشن 
واڵت  دژی  نالەبار  كەشێكی  بابەتەكە،  رادەبەدەری 

یان الیەنی مەبەست ساز بكەن.
لە  تەلەفزیۆنانە  ئەم  تایبەتەكان:  تەلەفزیۆنە 
مەبەست  واڵتی  گشتیی  رای  كە  دان  ئەوە  هەوڵی 
بەرەو الی خۆیان رابكێشن و بە شێوەیەكی تایبەت 
كاربۆ ئەم مەبەستە دەكەن. بۆ وێنە ئەمریكا لە رێگای 
رای  لەسەر  كار  دیەوێ  تایبەت  بە  »VOA«یەوە 
گشتیی خەڵكی ئێران بكا و بەرەو الی سیاسەتەكانی 

خۆی رای بكێشێ.
رادیۆ

لە  كاریگەر  ئامرازی  دووەمین  وەك  رادیۆ 
بە  رادیۆەكان  ئەژمار.  دێتە  میدیاییدا  دیپلۆماسیی 
و  كورت(  ئاسایی)شەپۆل  واتە:  دەستەدا  دوو  سەر 

تایبەت)شەپۆل بەرز( دابەش دەكرێن.
دەدەن  هەوڵ  رادیۆیانە  ئەم  ئاساییەكان:  رادیۆە 
بەمەبەستی  داڕێژەر و دەسپێك  رای گشتیی واڵتی 

ئەنجامدانی جموجووڵی نێونەتەوەیی رێكبخەن.
زیاتر  كە  رادیۆیانە  ئەم  تایبەتەكان:  رادیۆە 
بۆ  هەیە،  برەویان  سێیەمدا  جیهانی  واڵتانی  لە 
كاریگەریدانان لەسەر رای گشتیی هاوواڵتیانی واڵتێك 
كەڵكی لێ وەردەگیرێ. بە هەر رادەیەك كە واڵتێك 
كەمتر ئاوڕ لە پێداویستییەكانی خەڵكەكەی بداتەوە، 
كورتەكان(  تایبەتەكان)شەپۆل  رادیۆ  كاریگەریی 
ئەگەر دەسەاڵتدارانی  پێچەوانەش  بە  زیاتر دەبێ و 
واڵتێك ئاوڕ لە پێداویستییەكانی خەڵكی واڵتەكەیان 

بدەنەوە، كاریگەریی ئەم رادیۆیانە كەمتر دەبێتەوە.
ئاژانسەكان

دیپلۆماسیی  لە  كاریگەر  ئامرازی  سێیەمین 
میدیایی دا ئاژانسەكانن. ئاژانسە بەناوبانگەكانی ئەمڕۆ 
لە: رۆیتێر، فرانس پرێس، ئاسۆشێتێدپرێس،  بریتین 
بە  جیهان  میدیاكانی  زۆربەی  كە  و..  یونایتێدپرێس 
ئاژانسە  لەم  ناڕاستەوخۆ  و  راستەوخۆ  شێوەی 
هەواڵییانە كەڵك وەر دەگرن. ئەم ئاژانسانە دەتوانن 
بە تەواو كردن و زەقكردنەوەو پێداگرتنەوە لەسەر 
لە  هەواڵیی  پەالماردانی  پرۆسەیەكی  هەواڵ  هەندێ 
وەرێ  كراو  دیاری  واڵتێكی  دژی  جیهاندا  ئاستی 
تۆمەتی  ئەوەی  بۆ  دیاریكراویش  واڵتی  بخەن. 
بێ  سەر،  نەێتەوە  هەواڵی  بۆشایی  و  سانسۆر 
كەڵك  ناچارە  بكا  هیچ سەرچاوەیەك  باسی  ئەوەی 
لە هەواڵی ئەم ئاژانسانە وەربگرێ و ناڕاستەوخۆ لە 
ئاژانسانە.  سیاسەتەكانیدا هاوهەنگاو بێ لەگەڵ ئەم 
باسی سەرچاوەی هەواڵەكە  ئەوەی  بێ  لێرەدا  واتە 
ژێر  كەوتوونەتە  هەم خەڵكەكەی  و  هەم خۆی  بكا، 

كاریگەریی هەواڵی ئەم ئاژانسانەوە.
چاپەمەنییەكان

دیپلۆماسیی  لە  كاریگەر  ئامرازی  چوارەمین 
میدیاییدا چاپەمەنییەكانن. چاپەمەنییەكان بە شێوەی 
راستەوخۆ لەسەر واڵتی مەبەست كاریگەری دانانێن. 
گرنگترین  وەك  یەكەمدا  قۆناغی  لە  چاپەمەنییەكان 
واڵتەی  ئەو  گشتیی  رای  رێكخستنی  بۆ  ئامراز 
سیاسەتێك  نێودەوڵەتیدا  ئاستی  لە  دەیهەوێ  كە 
و  گرنگی  ئەژمارە.  دێنە  بخات  پێش  پرۆژەیەك  یا 
دایە  لەوە  لێرە  چاپەمەنییەكان  رۆڵی  كاریگەربوونی 
كە واڵتی خاوەن پرۆژە دەتوانێ لەو رێگایەوە رای 
لە  كردن  پشتیوانی  بۆ  واڵتەكەی  خەڵكی  گشتیی 
بكا. قۆناغی دووەمی  تەیار  سیاسەتە دەرەكییەكانی 
سیاسەتی  سەر  لە  چاپەمەنییەكان  كاریگەریی 
دەرەوەی واڵتان ئەوەیە كە لە ئاستی جیهانیدا یان لە 
ئاستی واڵتی مەبەستدا خاوەن باڵوكراوە بێ. بۆ وێنە 
واڵتگەلێكی تایبەت وەك ئەمریكا، بریتانیا، فەرەنسا، 
ئەڵمانیا و.. لە ئاستی جیهاندا كۆمەڵێك چاپەمەنییان 
چاپەمەنییانە  ئەم  هەواڵەكانی  و  راپۆرت  كە  هەیە 
و  بژاردەكان)2(  گشتیی  رای  لەسەر  كاریگەری 
فیكریی  رێبەرانی  كە  دادەنێن  جیهانی  بەرپرسانی 
یەكێك  »نیوزویك«)3(  وێنە  بۆ  كۆمەڵگەی خۆیانن. 

لەو چاپەمەنیانەیە. 
ئینتێرنێت)4( 

دیپلۆماسیی  لە  كاریگەر  ئامرازی  پێنجەمین 
ماوەی  ئینتێرنێت  چەند  هەر  ئینتێرنێتە.  میدیاییدا 
ببێ  توانیویەتی  بەاڵم  هەڵداوە،  سەری  دەیەیە  دوو 
و  میدیایی  دیپلۆماسیی  لە  كاریگەر  ئامرازێكی  بە 
میدیایەكی  وەك  ئینتێرنێت  دا.  سایكۆلۆژیك  جەنگی 
و  ماڵپەڕ  هەزار  سەدان  كە  ناسراوە  فرەچەشن 
و  تێدایە  جیاواز  زمانی  بە  جۆراوجۆری  وێبالگی 
هەموو ئەو كەسانەی كە شارەزاییان لە بەكارهێنانی 
وەربگرن.  لێ  كەڵكی  دەتوانن  هەیە  دا  ئینتێرنێت 
ئەمڕۆ فەزای تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت بە شێوەیەكە 
ناسراو  ماڵپەڕگەلێكی  لە  زۆرتر  جیهان  خەڵكی  كە 
زیاتر  كە  و..  ئەلجەزیرە   ،CNN،BBC،VOA،:وەك
ناسراون كەڵك وەردەگرن. ئەم ماڵپەڕانە لە جەنگی 
سایكۆلۆژیك دا، هەواڵ و زانیاری بە قازانجی واڵتی 
خاوەن پرۆژە و دژی واڵتی مەبەست باڵو دەكەنەوەو 
رای گشتیی جیهان بەرەو الی مەبەستەكەی خۆیان 
بە  تایبەت  ماڵپەڕگەلێكی  دامەزراندنی  دەدەن.  هان 

مەبەست  واڵتی 
كارانەیە  لەو  یەكێك 
كە رێگاخۆشكەرە بۆ 
دیپلۆماسیی میدیایی. 
 BBC وێنە:  بۆ 
 Persian، VOA
فارسی  بەشی   ،Persian، info USA Persian
ماڵپەڕی  فارسیی  بەشی  ئیسراییل،  رادیۆ  ماڵپەڕی 
رادیۆ دۆیچەوێلەی ئەڵمانیا و.. ماڵپەڕگەلێكی هەواڵین 
ئێران  خەڵكی  گشتیی  رای  لەسەر  كار  تایبەت  كە 
پشتیوانیی  كە  دەدەن  هەوڵ  ماڵپەڕانە  ئەم  دەكەن. 
واڵتەكەیان  سیاسەتەكانی  بۆ  ئێران  گشتیی  رای 
رێگایەوە  لەم  و  رابكێش  واڵتە  ئەو  دەوڵەتی  دژی 
دەتوانن بەكارهێنەرانی ئینتێرنێت لە ئێران بەرەو الی 

بیروبۆچوونی خۆیان راكێشن.
 : وەك  گەڕان  تۆڕەكانی 
سەرەكییان  بنكەی  كە  »Google«،«Yahoo«و.. 
بابەتی  دۆزینەوەی  لە  دەتوانن  ئەمریكایە  لە 
و  خۆیان  قازانجی  بە  بابەت  كۆمەڵێك  دیاریكراودا، 
دژی واڵتی مەبەست بدەن بە دەستەوە یان ئەوەی 
ئەو زانیارییانەی كە پێوەندییان بە واڵتی مەبەستەوە 
خۆیاندا  لیستەكانی  پەراوێزی  یا  كۆتایی  لە  هەیە 
دابنێن بۆ ئەوەی كەمتر كەڵكی لێ وەربگیرێ. كەڵك 
و  نامە  كردنی  بەڕی  بۆ  ئینتێرنێت  لە  وەرگرتن 
پەیام، دامەزراندنی ماڵپەڕگەلێكی كۆمەاڵیەتیی وەك 
»facebook«، »twitter«و.. 
دەتوانێ  كەسێك  هەموو  كە 
لەوان دا الپەڕی تایبەت بە خۆی 
فیلتێر  و  كردن  هاك  بكاتەوە، 
دیاریكراو  ماڵپەڕگەلێكی  كردنی 
دیكەی  تایبەتمەندییەكانی  لە 
رۆڵێكی  كە  جیهانییەیە  تۆڕە  ئەم 
تایبەت لە جەنگی سایكۆلۆژیك دا 

دەبینێ. 
بڵێین  دەتوانین  جۆرە  بەم 
دا  میدیایی  دیپلۆماسیی  لە  كە 
سەرجەم میدیاكان رۆڵیان هەیە و 
لە جەنگی سایكۆلۆژیكیشدا ئەگەر 
دەتوانرێ  بكرێ،  كاری  پالنمەند 
بۆ گەیشتن بە مەبەست كەڵكی لێ 

وەرگیرێ.)5(
ئەمڕۆدا،  جیهانی  لە 
گشتی  پێوەندیی  ئامرازەكانی 
ئاژانسەكان،  رادیۆ،  )تەلەفزیۆن، 
چاپەمەنییەكان، سینەما و ماڵپەڕە 
گواستنەوەی  بە  هەواڵییەكان( 
و  پێدان  گەشە  لە  گۆڕینەوە،  را  و  نوێ  زانیاریی 
بەرەوپێشبردنی كولتوورو شارستانییەتی مرۆڤ دا 
رۆڵێكی كاریگەر دەگێڕن. بە شێوەیەك كە زۆربەی 
ناوە«سەردەمی  ناو  سەردەمەیان  ئەم  بیرمەندان، 
حەشیمەت،  رێژەی  بوونی  زۆر  پێوەندییەكان«. 
مرۆییەكان  گرووپە  كاری  هێزی  چڕبوونەوەی 
تایبەتی  هەلومەرجی  دا،  گەورەكان  شارە  لە 
ژیانی  دۆخی  ئاڵۆزیی  و  پیشەیی  شارستانییەتی 
نەتەوەیی  هاوپێوەندییە  و  بەستراوەیی  گشتی، 
قەیرانەكان،  و  ناسەقامگیری  نێونەتەوەییەكان،  و 
كۆمەاڵیەتییەكان،  و  سیاسی  سیستمە  ئاڵوگۆڕی 
نەریتە  لە  مااڵوایی  كولتوورییەكان،  بنەما  گۆڕانی 
لەو  كۆمەاڵیەتی،  ویژدانی  رابوونی  و  كۆنەكان 
هۆكارانەن كە دەیسەلمێنن رۆژ بە رۆژ مرۆڤ چەندە 
رووداوەكانی  تەواوی  لە  ئاگاداربوون  بە  پێویستی 
ئەو  گەیشتۆتە  پێویستییە  ئەم  هەیە.  دەوروبەری 
پێوەندیی  ئامرازەكانی  گەشەسەندنی  كە  ئاستەی 
گشتی، گەشەی ئابووری و كۆمەاڵیەتی و پتەوبوونی 
بنەماكانی دێموكراسی و تێگەیشتنە نێونەتەوەییەكان 
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)*( میدیایی  دیپلۆماسیی  توێژی مامۆستا و ئامرازەكانی 
كێشەكانی بەردەم

ن: سۆران نوری         کردن به  کوردی: ئاڵه شین
ناودێر  »مامۆستا«  رۆژی  بە  ئێران  لە  بانەمەڕ  دوازدەی 
كراوە، ئەو رۆژەی كە دەبێ تێیدا رێز لەو كەسانە بگیرێ كە 
تۆری زانست و ماریفەت لە واڵت دا دادەچێنن، بەاڵم لە كاتێكدا 
پرۆپاگەندەكانی  پێچەوانەی  بە  كە  دەكەینەوە  رۆژە  ئەم  یادی 
رێژیمی كۆماری ئیسالمی لە سەر پێگەی تایبەتی مامۆستایان، 
چاالكە  ویستەكانیان،  و  داوا  مانەوەی  واڵم  بێ  سەرەڕای 
بەندیخانەكان  سوچی  لە  جۆراوجۆر  تۆمەتی  بە  سینفیەكانیان 
ـ لە ماوەی سی ساڵ تەمەنی كۆماری ئیسالمی  پەستێوتراون 
دا مامۆستایان هەمیشە لەگەڵ گیروگرفت و كێشەی جۆراوجۆر 
دەستەویەخە بوون كە زەبری لە پێگەی كۆمەاڵیەیتی و رەوشی 

ژیانیان داوه .
بە چاوخشاندنێكی كورت بە سه ر سی ساڵ فەرمانڕوایی 
لەم  كۆماری ئیسالمی و داوا و ویستە رەواكانی مامۆستایان 

واڵتە دا، دەتوانین بە كورتی بەم جۆرە داواكانیان ریز بكەین.
لەگەڵی  مامۆستایان  كە  گوزرانە  رەوشی  كێشە  یەكەمین 
ئێران  لە  ئابوورییەكان  كێشە  هەبوونی  هۆی  بە  رووبەروون، 
مامۆستایانیش  بنەڕەتی،  پرۆژەی  و  بەرێوەبەری  نەبوونی  و 
وەك چینەكانی دیكەی كۆمەڵگە توانای دابین كردنی خۆیان و 
بنەماڵەكەیان نیەو ناچارن دوای وانە و قوتابخانەكان خەریكی 
و  خۆیان  بۆ  ژیان  ئیمكاناتی  كەمی  النی  تا  بن  دیكە  كاری 

بنەماڵەكانیان دابین بكەن.
ئاراییە  ئامووزشی  كەشی  مامۆستایان  دیكەی  كێشەیەكی 
بەدەستیەوە  مامۆستایان  و  تۆقاندن  و  ترس  لە  لێوانلێوە  كە 
دەناڵێنن بە جۆرێك كە لە ماوەی تەمەنی رێژیم دا هەم قوتابیان 
وهەمیش مامۆستایان هەمیشە خراونەتە ژێر چاوەدێرییەو هەر 
بە  لێدراوەو  سیاسی  مۆركی  داوایەكیان  و  ناڕەزایەتیی  جۆرە 

روانگەیەكی ئەمنییەتی چاو لە داواكانیان كراوە.
مەسەلەیەكی دیكە پێگەی كۆمەاڵیەیتی مامۆستایانە كە لەو 

سێ دەیەیەدا بە هۆی جۆراوجۆر دابەزرە.
ئارێشانەی  و  كێشە  ئه و  هۆی  بە  ئێرانی  مامۆستایانی 
دەستەویەخەی بوون لە ساڵی 78 بە دواوە بە كەڵك وەرگرتن لە 
كەشی پێكهاتوی نێوخۆ بزووتنەوەیەكی داواكاریی بەربەرینیان 
لە سەرانسەری واڵت رێ خستوە و بەهێنانە بەرباسی داوا و 
تا  رەوتە  ئەو  بڕی.  خەباتیان  لە  نوێ  قۆناخێكی  ویستەكانیان 
هاتنە سەركاری دەوڵەتی ئەحمەدی نژاد تا رادەیەك بە تۆكمەیی 
درێژەی بە كاری خۆۆی دا یەكەم لە سه رده می دەوڵەتی نۆیەمەوە 
سنوورداریەتییەكی  و  گوشار  بەر  كەوتونەتە  مامۆستایان 
زۆرەوە و بە جۆرێك كە هەر جۆرە حەرەكەت یان داوایەكی 
زۆر  و  بینراوە  سیاسی  نژادەوە  دەوڵەتی  الیەن  لە  سینفیان 
زۆر  ژمارەیەكی  نێوەدا  لەم  كراوە،  لەگەڵ  هەڵسوكەوتی  توند 
لە مامۆستایان گیراون و راپێچی بەندیخانەكان كراون. رەوتێك 
چەند  لەم  كە  جۆرێك  بە  بەردەوامە،  هێشتاش  بەداخەوە  كە 
رۆژەی ئەم دواییانەدا لە هێندێك شاری وەك تاران، كرماشان، 
مامۆستایان  سینفی  چاالكی  ژمارەیەك  هتد  و..  هەمەدان 
دەسەاڵت  بە  سەردەمی  لە  بەداخەوە  كراون.  دەسبەسەر 
گەیشتنی كۆماری ئیسالمییەوە چین و توێژە جۆراوجۆرەكانی 
زەبروزەنگ،  هەرەشە،  سەركوت،  رووبەرووی  ئێران  خەڵكی 
جۆرێك  هیچ  بە  حكوومەتە  ئەو  بونەتەوەو  ئیعدام  و  زیندان 
نەبووەو  قبوول  جۆاوجۆرەكانی  دامەزراوە  سەندیكاو  بوونی 
هەمیشە لە روانگەی ئەمنییەتی و سیاسییەوە روانیوێتە ئەوانە. 
دێموكراتەكان  و  پێشكەوتوو  واڵتە  لە  دەبینین  هەروەك  بەاڵم 
ئەوە دامەزراوە سینفی و سەندیكاكان لە هەمووان زیندووترو 

چاودێری كردەوەكانی دەوڵەتەكانن.
مەسەلەیەكی دیكەی شایانی باس، مامۆستایانی كوردستانن 
بەندیخانە،  بە  داواكانیان  بچووكترین  ساڵەدا  سی  لەو  كە 
لە  دراوەتەوە.  واڵمی  ئیعدام  خستنەوەو  دوور  ئەشكەنجە، 
ماوەی فەرمانڕەوایی رێژیمی ویالیەتی فەقیهدا سەدان مامۆستا 
لە كوردستان بە تاوانی بیروبۆچوونی جیاواز لە كار دەركراون 
خراونەتەوەو  دوور  سەپاوە،  سەردا  بە  زۆریان  زیندانیی  و 
تەركە  هێندێكیشیان  و  كراون  شەهید  زۆریشیان  ژمارەیەكی 
وەتەن كراون. رەوتی سەركوت لە كوردستان هەروا بەردەوامە 
بكەین  كەمانگەر  فەرزاد  ئیعدامی  حوكمی  بە  ئاماژە  دەتوانین 
كە لە الیەن دەزگایی دادوەری رێژیمەوە بە توندی مەحكووم 

كراوە.
پێویست  بە  خاڵە  ئەو  هێنانەوەی  وەبیر  كۆتاییدا  لە 
چینە  پشتیوانی  و  زیاتر  یەكگرتوویی  و  تۆكمەیی  كە  دەزانم 
خوێندكاران،  بەتایبەت  یەكترو  لە  كۆمەڵگە  جۆراوجۆرەكانی 
مامۆستایان، كرێكاران و ژنان دەتوانێ لە ئامانجەكانمان نزیكتر 
لە  بەربەرین  بزووتنەوەیەكی  دا  ئێران  لە  هەنووكە  بكاتەوە، 
بەرانبەر رێژیم دا راستەوە بووەو دەسەاڵتی سەركوتكەری بە 
جۆرێك تووشی كێشە كردوە كە كۆماری ئیسالمی لە هەڵدێرگە 

نزیك خستۆتەوە.
خەڵكی  گشت  تۆكمەیی  و  یەكگرتوویی  ئاكامی  تەنیا 
سەركەوتن بەسەر سەرەڕۆیی دا مسۆگەر دەكاو هەموو چین و 
توێژەكانی كۆمەڵگەو نەتەوە جۆراوجۆرەكان بە مافە رەواكانی 

خۆیان دەگەیەنێ.
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دەسەاڵتدارەتی  سەردەمی  لە 
شاروچكەی  لە  دا،  بەعس  حیزبی 
دوكان، یەكێك لە ناوچە توریستی و 
جوانەكانی كوردستان، لە ژێر وێنەی 
سەدام حوسێن دا، بە زمانی عەرەبی 
بەهەشتی  باكوور،  نووسرابوو« 

سەرزەوی«.
كێوی سەر سەوز و سەركەش، 
كانیاوی  پڕئاو،  و  پڕهاژە  رووباری 
سارد و زواڵڵ، دەشتی پان و بەرین 
و داپۆشراو بە گوڵی نێرگز و گوڵەباخ 
گوڵی  جۆر  چەندین  و  گەزیزە  و 
دار  و  مازوین  دار  دارستانی  دیكە، 
بەڕوو و باخی میوەی جۆراوجۆر و 
هەوای پاك و دڵڕفێن، لە كوردستان 
دەخەنەوە  مرۆڤ  وەبیر  وێنەیە  ئەو 
كە لە بارەی بەهەشت لە قورئان دا 
لەگەڵ  كاتێك  وێنەیە  ئەو  هاتووە. 
پێناسەكانی بەهەشت زیاتر دەگونجێ 
عێراق،  باشووری  لە  رێبوارێك  كە 
دیكتاتۆر،  دایكبوونی  لە  شوێنی  لە 
تێپەڕیبێ  گەرمەكانەوە  بیابانە  لە 
راستی  بە  هاتبێ؛  واڵتە  ئەم  بۆ  و 
سەرزەوییە.  بەهەشتی  كوردستان 
كە  دابوو  بڕیاری  حوسێن  سەدام 
قەومەكەی خۆی بۆ ئەم سەر زەوییە 
بێنێ و بەم پێیە كاره ساتی تراژدیك 
و بەدناوی ئەنفال شكڵی گرت و هاتە 

ئاراوە.
رێژیمی بەعس بە كەڵك وەرگرتن 
یارمەتی  و  رۆژئاوا  پشتیوانیی  لە 
لە  زیاتر  عەرەبی،  واڵتانی  ماددیی 
6 ساڵ بوو كە لەگەڵ ئێران شەڕی 
كوردستانیش  بەرەی  لە  و  دەكرد 

بەردەوام لە ژێر هەڕشەدا بوو.
دەترسا  لەوە  عێراق  حكوومەتی 
الوازیی  بچوكترین  لەگەڵ  كە 
بۆشایی  بوونی  دروست  و  نیزامی 
كوردستان  كۆنترۆڵی  دەسەاڵت، 
ئەم  و  بدا  دەست  لە  تەواوی  بە 
مەسەلەیەش، هەروەك دواتر دیتمان، 
لە  بەتەواوی  رێژیمەی  ئەو  بوونی 
سەركردەكانی  داویشت.  مەترسی 
وەرگرتن  كەڵك  بە  بەعس  حیزبی 
بوونەوەیەك  هێور  و  سوكنایی  لە 
سااڵنەدا  لەو  شەڕ  بەرەكانی  لە  كە 
و بە هۆی الوازیی ئێران پێكهاتبوو، 
پالنی جینایەتكارانەی خۆیان بە ناوی 
ئەنفال كە دەبوو لە هەشت قوناغ دا 
بە كۆتایی بگا، خستە بواری جێبەجێ 
كە  پرۆژەیە  ئەم  پێی  بە  كردنەوە. 
هەشتەمی  سووڕەی  لە  خۆی  ناوی 
قورئان وەرگرتبوو، دەبوو لە ماوەی 
وێرانكەر  هەڵمەتی  قۆناغ  هەشت 
بەشێكی  دانیشتوانی  لەناوبەردا،  و 
شوێنی  لە  كوردستان  لە  بەرباڵو 
هەڵكەندرێن  خۆیان  باپیرانی  و  باب 
عێراق  باشووری  بیابانەكانی  بۆ  و 
ناو  لە  وردەوردە  و  راگوێزرێن 
هەژمارێك  ئەگەر  هەڵبەت  ببرێن، 
بۆ واڵتانی دراوسی  لەوان ویستیان 
هەڵێن، كۆسپێكی ئەوتۆیان لە بەردەم 
حوسێن  سەدام  نەكرێ.  دروست  دا 
»سەرزه ویی  سیاسەتی  دەیویست 
خەباتگێڕانی  هەمبەر  لە  سووتاو« 
بورای  بخاتە  تەواوی  بە  كوردستان 
جێبەجێ كردنەوە. دیكتاتۆری عێراق 
بەدەست  بۆ  دارودەستەكەی  و 
دەبوو  كوردستان،  بەهەشتی  هێنانی 
دانیشتوانی  بۆ  كوردستان  پێشدا  لە 

رەسەنی بكەنە جەهەننەم.
كردنی  عەرەب  به   یان  تەعریب 
نەبوو  نوێ  سیاسەتێكی  كوردستان 
كردبێ،  پێڕەوی  بەعس  حیزبی  كە 
سەرەتای  لە  سیاسەتە  ئەم  بەڵكوو 
دامەزراندنی واڵتی دەستكردی عێراق 
لەالیەن ئینگلیزەكانەوە، گیراوەتەبەر. 
لە  كە  سیڤەر  رێككەوتنامەی  بەپێی 
سەركەوتووەكانی  دەوڵەتە  نێوان 
لە  بەسترا،  دا  یەكەم  جیهان  شەڕی 
چووەكانی  لەدەست  زەوییە  سەر 
واڵتانێكی  دا  عوسمانی  ئیمپراتۆری 

و  سوریە  عێراق،  وەكوو  تازەی 
كوردەكانیش  بە  هاتن.  پێك  توركیە 
چوارچێوەی  لە  سەربەخۆیی  بەلێنی 
دهۆك،  پارێگاكانی  كە  دا،  موسڵ 
سلیمانی  و  كەركوك  موسڵ، 
درابوو.  دەگرتەوە،  هەنووكەیی 
كە  بریتانیا  كۆلۆنیالیزمی  بەاڵم 
بوو  ئەستۆ  لە  عێراقی  سەرپەرشتی 
دوای دۆزینەوەی نەوت لە كەركوك، 
و  كرد  فەرامۆش  خۆی  بەڵێنەكانی 
لە پەیمانی لۆزان كە لە ساڵی 1923 
سەربەخۆیی  مەسەلەی  بەسترا،  دا 
و  كرد  لەبیر  بەتەواوی  كوردەكانی 
واڵتی  بە  كوردستانی  لە  بەشە  ئەم 
لكاند.  عێراقەوە  دامەزراوی  تازە 
سەپاندنی  بۆ  بریتانیا  كۆلۆنیالیزمی 
بە  عێراق  رێژیمی  دەسەاڵتدارەتی 
سەر كوردستاندا، زۆر جار هێرشی 
دەكرده  سەر خەڵكی كوردستان و بۆ 
یەكەمین جاریش یەكێك لە شارەكانی 
الیەن  لە  )سلێمانی(  كوردستان 
فرۆكەكانی هێزی هەوایی بریتانیایەوە 
بۆردومان كرا. كۆلۆنیالیزمی بریتانیا 
عێراقەوە،  بە  كوردستان  لكاندنی  بە 
سەرتاسەری  ئازاری  و  ئێش 
بە  كوردەكان  بۆ  بیستەمی  سەدەی 
حیزبی  سەركردەكانی  هێنا.  دیاری 
زایینی  1968ی  ساڵی  لە  كە  بەعس 
بە  دەسەاڵتیان  كودەتایەك  بە  دا 
بە  و  زوو  زۆر  گرت،  دەستەوە 
بە  سیاسەتی  زۆرتر،  تەوژمێكی 
حكوومەتەكانی  كردنی  عەرەب 
بە  و  بەر  گرتە  عێراقیان  پێشووی 
كوردەكانی  كردنی  پاكتاو  ئامانجی 
هەنگاوەكانی  كەركوك،  شاری 
راگواستنی  و  بۆدەركردن  خۆیان 
بۆ  عەرەب  هێنانی  و  كوردەكان 
هەر  پێكرد.  دەست  ئەوان  جێگەی 
دایك  لە  كەركوك  لە  كە  كوردێك 
ببوو مافی كڕینی خانوو، چاكردنەوە، 
و رادەستكردنی بە خزمەكانی خۆی 
نەبوو. لە ماوەی سی ساڵ سیاسەتی 
حكوومەتی  پەرەستانەی  رەگەز 
كەس  هەزار   500 لە  زیاتر  عێراقدا، 
پارێزگای  لە كوردەكانی دانیشتووی 
و  سەالحەدین  نه ینەوا،  كەركوك، 
دیالە لە سەر زەوی باب و باپیرانی 
باشووری  بۆ  دەركران،  خۆیان 
دەرەوەی  بۆ  یان  راگوێزران  عێراق 
پالپێوەنران و خانوو و  سنوورەكان 
زەوی و مڵك و ماڵیان كەوتە دەست 
ماوەیەدا  لەم  عەرەبە هاوردەكانەوە. 
زۆربەیان  كە  فەیلییەكان  كوردە 
بەشێك  و  بوون  بەغدا  دانیشتووی 
لە بازاری تیجاری و خزمەتگوزاری 
بە  هەڵدەسووڕاند،  شارەیان  ئەم 
دەدرێنە  بوون  ئێرانی  تۆمەتی 
وەحشییانە  هێرشی  و  بەرپەالمار 
 200 لە  زیاتر  كوشتنی  دوای  لە  و 
فەیلییەكان و  لە گەنجە  هەزار كەس 
مڵك  هەموو  بەسەرداگرتنی  دەست 
لەسەدیان   90 لە  زیاتر  ماڵیان،  و 
كوردستان  شارەكانی  یان  ئێران  بۆ 
دووردەخرێنەوە. لە ساڵی شەشەمی 
شەڕ لەگەڵ ئێران دا، رێژیمی عێراق 
بە كەڵك وەرگرتنی بەرباڵو لە چەكی 
هەوایی  بۆردومانی  و  كیمیاوی 
پراكتیزە  بە  دەستی  زەمینی،  و 
جۆراوجۆرەكانی  قۆناغە  كردنی 
سەرەتا  و  كرد  ئەنفال  پرۆژەی 
هێزەكانی  كونترۆڵی  ژێر  ناوچەكانی 
پێشمەرگەی بەرەی كوردستانی دایە 
بەر پەالماری چەكە كیمیاوییەكان و 
لە  زۆری  یەكجار  زیانێكی  زەرەرو 
كراوەكان  ئازاد  ناوچە  دانیشتوانی 
و  بالیسان  جافایەتی،  دۆڵی  لەوانە: 
شەهیدەكان  زۆربەی  دا.  سویسێنان 
مناڵ و ژن بوون. لە درێژەی پاكتاوی 
كەركوك  پارێزگای  لە  كورد  خەڵكی 
زنجیرە  لەیەك  عێراق  سوپای  دا، 
لە  زیاتر  ناوبەردا،  لە  پەالماردانی 
1200 گوندیان لە ناوچەكانی قەرەداغ 

و  دیالە  دەورووبەری  ناوچەكانی  و 
هەبوونی  لە  بەتەواوی  سەالحەدین، 
گوندەكان  تەواوی  و،  پاكتاو  خەڵك 
و شوێنەواری شارستانی و مرۆییان 
لەو ناوچەیە لە ناو برد و لەگەڵ خاك 

تەختیان كرد.
لە  بێجگە  كە  عێراق  سوپای 
ژمارەیەكی  ئەركدار،  سەربازانی 
و  عەرەبەكان  عەشیرە  لە  زۆری 
كوردەكانی  جاشە  لە  ژمارەیەكیش 
سەرەتا  دابوو،  دەست  بەر  لە 
زەوییەوە  و  لەئاسمان  گوندەكانی 
تەواوی  و  پەالمار  بەر  دەدایە 
بۆ  و  دەستبەسەر  دانیشتوانیان 
راپێچ  عەسكەرییەكان  زیلە  نێو 
و  ماڵ  تەواوی  دواتر  دەكرد. 
بە  گوندەكانیان،  مەڕومااڵتی 
دابەشكردنی  پرەنسیپەكانی  پێی 

سووره ی  لە  شەڕ  دەسكەوتی 
دابەش  دا  خۆیان  نێو  لە  دا،  ئەنفال 
دەكرد و پاشان گوندەكانیشیان ئاگر 
بوو  درا  پێ  فەرمانیان  ئەوان  دەدا. 
ناوچە  لە  ژیان  لە  شوێنەوارێك  كە 
نەهێڵن  جێ  بە  كراوەكان  پاكتاو 
دینامێت،  لە  وەرگرتن  كەڵك  بە  و 
تا  دەتەقاندەوە  كانیاوەكانیشیان 
له م  نەتوانن  كورد  خەباتگێڕانی 
ناوچانه  که ڵک وه ربگرن. به  درێژایی 
که   بوو  جار  دووه مین  ئه وه   مێژوو 
و  بەرباڵوە  شێوە  بەم  عه ڕه به کان 
تەواوەتی،  بردنی  ناو  لە  ئامانجی  بە 
دەكرد.  هێرشیان  كوردستان  بۆ 
لەمەوبەر  ساڵ   1400 یەكەم  جاری 
و،  ئیسالم  دینی  پەرەپێدانی  بۆ  و 
ئەمجارەش بۆ لە ناو بردنی نەتەوەی 
كورد، بە السایی كردنەوە لەو هێرشە 
و لەژێر فەرمانی كابرایەكی نەخۆش 
قادسیە  سەرداری  ناوی  ناز  كە 
جنگی  سەرداری  بانگترین  نێو  )بە 
بە  ی  ئێران(  لەگەڵ  عەرەب  سوپای 
خۆی دابوو، پەالماری كوردستانیان 

دا.
سوپای سەدام حوسێن دەستگیر 
رێكخراوە  رادەستی  كراوەكانیان 
ئەمنییەتییەكان و لێپرسراوانی حیزبی 
زۆرتر  دا  لێرە  كە  دەكرد  بەعس 
و  ئێس  ئێس  لێپرسراوانی  رۆڵی 
گیراوانی  ئەوان  دەگێڕا.  گەشتاپویان 
شەڕیان بۆ ناوەند گەلێك كە پێشتر 
بۆ ئەم كارە ئامادە كرابوون دەبرد و 
ژن و پیاویان لێك جیا دەكردەوە و 
لە هۆدەگەلی بچووك كە هیچ چەشنە 
نەبوو،  تێدا  ژیانیان  پێداویستییەكی 
جێگەیان پێدەدان، گەشتاپوی سەدام 
حوسێن كچ و كوڕی 6 مانگە تا 18 
ساڵەیان لەوانی دیكە جیا ده کرده وه  
دەگرتن.  رایان  دیکه   شوێنێکی  له   و 
هاوكات رێژیمی جینایەتكاری بەعس 
ئەنفال  پرۆژەی  ئارای  هێنانە  بە 
لە  سیستماتیك،  شێوەیەكی  بە  كە 
پاكتاوكردنی  و  خەڵك  ناوبردنی 
كوردستان  لە  بەرباڵوی  ناوچەیەكی 

بۆ  هاویشتبوو،  خۆی  ئەجێندای  لە 
مرۆیی  دژە  ئامانجی  بە  گەیشتن 
دەیتوانی  كە  هەرشوێنێک  لە  خۆی، 
و  دەكرد  هێرشی  كورد  خەڵكی  بۆ 
لە هیچ جینایەتێكیش نەدەپرینگایەوە. 
كیمیاوییەكان  هێرشە  لە  بێجگە 
جۆراو  ناوچە  هەڵەبجەو  سەر  بۆ 
بە  بوو  كە  كوردستان  جۆرەكانی 
هەزار   10 لە  زیاتر  كوشتنی  هۆی 
بێ  و  تاوان  بێ  خەڵكی  لە  كەس 
و  منداڵ  و  ژن  زۆربەیان  كە  چەك، 
لە  بوون،  پەككەوتە  پیرو  كەسانی 
ئوردووگای  بۆ  دڕندانەدا  هێرشێكی 
نزیك  لە  بارزانییەكان  شوێنی ژیانی 
بەستنی  دوای  كەلە  هەولێر  شاری 
پەیماننامەی ئەلجەزایر لە نێوان شا و 
سەدام حوسێن لە ساڵی 1974دا، بۆ 
عێراق گەرابوونەوە، تەواوی پیاوانی 

عەشیرەیە  ئەو  ساڵی   13 سەرووی 
بوون  كەس  هەزار   8 لە  زیاتر  كە 
بیابانەكانی  بۆ  و  دەستبەسەركران 
بە  و  راگوێزران  عێراق  باشووری 
چەشنێكی  بە  نازییەكان،  شێوازی 
زۆر دڵتەزێن كوژران و تەرمەكانیان 
شاردرانەوە.  دا  كۆمەڵ  بە  لەگۆری 
ژمارەیەكی زۆر لە ژنانی دانیشتووی 
لەنێویاندا  كە  ئوردووگایە  ئەو 
بووك  تازە  زۆریش  ژمارەیەكی 
چاوەڕوانی  ئێستاش  تا  دەبینران، 
یان  كوڕ  برا،  مێرد،  گەڕانەوەی 
خۆیانن.  نزیكەكانی  خزمە  لە  یەكێك 
كە  كەسانەی  لەو  كەم  ژمارەیەكی 
تۆپزاواو  مەرگی  ئوردووگاكانی  لە 
بووە،  رزگاریان  سەلمان  نوگرە 
چیرۆكی دڵتەزێنی چۆنیەتی رەفتاری 
لێپرسراوانی دڕندەی سەدام و ژیانی 
رێژیمە  ئەو  قوربانییەكانی  دوایین 
هەر  رۆحی  بیستنی،  كە  دەگێرنەوە 
ئازادیخواز  و  بەویژدان  مرۆڤێكی 
زۆریش  ماوەیەكی  بۆ  دەداو  ئازار 
باسی  دەپەڕێنێ.  چاوەكانی  لە  خەو 
مەرگی وردە وردەی كۆرپە ساواكان 
و ژنانی برسی و بێ هێزی زیندانی 
سەگە  هێرشی  و  نوگرەسەلمان 
لە  قوربانییەكان،  بۆ  برسییەكان 
دەهات  ناڵەیان  هەر  هێشتا  حاڵێكدا 
فرۆشتنی  چیرۆكی  نەمردبوون،  و 
كلوپەكانی  بە  كورد  كچەكانی 
پێشكەش  و  میسر  شەوانەی 
یەمەنیانەی  و  بەو سودانی  كردنیان 
عێراق  جینایەتكاری  سوپای  لە  كە 
دەكرد،  خزمەتیان  دڵخوازانە  دا 
چارەنووسی  كە  ئەوەن  سەلمێنەری 
نوگرەسەلمان  تۆپزاواو  كچەكانی 
»ئاشویتس«  كچەكانی  لەگەڵ 
وەك  و  هاوبەش  »داخاو«  و 
لە  هێندێك  قسەی  پێی  بە  یەكە. 
لە  زۆر  ژمارەیەكی  شایەتحاڵەكان 
نوگرەسەلمان،  و  تۆپزاواو  كچەكانی 
بی  و  دەستدرێژی  لە  ئەوەی  بۆ 
حوسێن  سەدام  گەشتاپوكانی  رێزی 
رزگاریان بێ، قژەكانیان دەبڕیەوە و 

بریندار دەكرد  دەم و چاوی خۆیان 
چاوی  و  دەم  لە  خۆڵیان  و  خاك  و 
جوانییەكەیان  تا  هەڵدەسوی  خۆیان 
سەربازەكانی  سەرنجی  و  نەمێنێ 
خۆیان  بۆالی  قادسیە  سەرداری 

رانەكێشن.
بەشێكی  كە   1991 ساڵی  تا 
لە  كوردستان  باشووری  گەورەی 
لە  شكۆدا،  پڕ  گەورەو  راپەرینێكی 
رزگاری  عێراق  سوپای  كۆنترۆلی 
بۆ  هەروا  بەعس  رێژیمی  بوو، 
لە  ئەنفال  ئامانجەكانی  بە  گەیشتن 
دواوە  بە  كاتە  لەو  و  بوو  دا  هەوڵ 
دەرەوەی  ناوچەكانی  لە  تەنیا 
جینایەتانەی  بەم  هەرێم،  حكوومەتی 
درێژە دەدا. بە دەگمەن لێپرسراو یان 
كوردستان  لە  عێراقی  سەربازێكی 
دانیشتوانەكەی،  دژی  كە  دەبینرێ 

بە  ناچار  یان  نەكردبێ  جینایەتی 
نەكرابێ.  جینایەتكارانە  كردەوەیەكی 
خەڵكی  پڕشكۆی  راپەڕینی  دوای  لە 
داو   1991 بەهاری  لە  كوردستان 
تەسلیم  یان  داماڵین  چەك  پاش 
بوونی سوپای سەدام لە كوردستاندا، 
لە  كەس  هەزار   65 لە  زیاتر 
تەسلیم  سەدام  سوپای  پێرسۆنێلی 
دەستدرێژی  بچووكترین  و  بوون 
تا  نەكرا.  بنەماڵەكانیان  و  بەوان 
كاتێك كە ئەوان بۆ ئێران یان بۆ نێو 
بنەماڵەكانی خۆیان، بە دوور لەچاوی 
پیاوانی سەدام و بە یارمەتی خەڵكی 
كوردستان گەرانەوە، لە شەقامەكانی 
شارەكانی كورستان خەریكی گەڕان 
بۆ  شەوانەش  و  بوون  سەیران  و 
بۆیان  شوێنانەی  و  مزگەوت  ئەو 
و  دەگەڕانەوە  گیرابوو  لەبەرچاو 
خۆراك  شوێنانە،  لەو  نزیك  خەڵكی 

و خواردەمەنییان بۆ دابین دەكردن.
راست  پشت  ئاماری  پێی  بە 
كراو، لەماوەی هەڵمەتەكانی 7مانگەی 
ئەنفال لە فێورییە تا سێپتامبری 1988، 
كەركوك،  پارێزگاكانی  لە  تەنیا  كە 
بەڕێوە  سەالحەدین  نه ینەواو  دیالە، 
چوو زیاتر لە 3هەزار گوند خاپوور 
و زیاتر لە 182هەزار كەس لە خەڵكی 
بێ یفاع لەالیەن سوپا و لێپرسراوانی 
بێ  عێراقەوە  ئیستیخاراتی  و  ئەمنی 
هەر  ناوبران.  لە  و  شوێن  سەرو 
هەڵەبجە،  شارەكانی  پێناوەدا  لەم 
پێنجوێن،  سەیدسادق،  خورماڵ، 
چوارتا،  سەنگەسەر،  قەاڵدزێ، 
تەواوی  بە  ماوەت  و  قەاڵچواالن 
دانیشتوویەكیان  هیچ  و  كران  وێران 
لە  دیكەش  شاری  زۆر  نەماو،  تێدا 
لیستی رێژیم دابوون تا ئەو بەاڵیەیان 
بە سەر بێنێ. پاش رووخانی رێژیم 
گۆڕی  هەزاران  2003دا،  ساڵی  لە 
باشوور  بیابانەكانی  لە  كۆمەڵ  بە 
هۆكاری  لەبەر  كە  دۆزرانەوە 
كوردستان  حكوومەتی  ئەمنییەتی، 
شوێنەواری  توانیویەتی  تەنیا 
ئەنفالی  قوربانی   500 ماوی  بەجێ 

و  منداڵ   106 و  بارزانییەكان 
قوربانییەكانی  كۆی  لە  ژن  دوو 
ئەویش  عێراق،  رێژیمی  جینایەتی 
بۆ  سەمبۆلیك،  شێوەیەكی  بە 
كوردستان بگەرێنێتەوە. لەبەرئەوەی 
لەنێو  و  بەغدا  لە  هەنووكەش  تا 
كەسانێك  عێراقدا  سیاسەتمەدارانی 
جۆراو  هەڵوێستە  لە  كە  دەبینرێن 
كە  سەلماندوویانە  دا  جۆرەكانیان 
رێبوارو میراتگری حیزبی فاشیستی 
دەالقەی  لەهەمان  و  بەعسن 
پێشوودا  رێژیمی  لە  پێشینیەكانیان 

چاو لە دۆزی كورد دەكەن.
لە  و  عێراقدا  لە  ئەنفال 
كۆپی  كوردستان،  خەڵكی  دژی 
و  كوژی  وەچە  )پالنی  هۆلۆكۆست 
نازی  حیزبی  رەگەزی  چاكسازیی 
كە  جولەكەكان(ە،  دژی  لە  ئاڵمان 
هاتنی  كۆتایی  لە  ساڵ   60 پاش 
جەنگی جیهانی دووەم، جارێكی دیكە 
گۆی  ئەم  دیكەی  گۆشەیەكی  لە  و 
زەوییەو لە پێش چاوی خەڵكی دنیاو 
واڵتانی  سیخورییەكانی  سەتەالیەتە 
بەعسەوە  رێژیمی  لەالیەن  رۆژاوا، 
لە دژی خەڵكی كوردستان جێبەجێ 
دا  رووی  كاتێك  جینایەتە  ئەم  كرا. 
كە زۆرێك لە پێشڕەوانی كۆمەڵگەی 
جیهان  كە  وابوو  پێیان  جیهانی 
لێهاتووه و  وەكوو گوندێكی چكۆلەی 
رووداوه   ئاست  لە  واڵتان  هەموو 
گرینگەكانی جیهان دا بەرپرسیارن و 
كەرەسەو  كوێ  لە  مرۆڤایەتی  دەبێ 
بە  زەوی،  گۆی  پێداویستییەكانی 
بەهرەمەند  یەك  وەك  شێوەیەكی 
بێ. لەم هەل و مەرجەداو لە حاڵێكدا 
گوندەكانی  شارو  دانیشتوانی 
بۆ  خەبات  پێناو  لە  كوردستان 
سەرەتاییەكانی  مافە  و  دێموكراسی 
بە  شێوەیەكی  بە  خۆیان،  مرۆیی 
لە  زۆرێك  كە  دەكوژران  كۆمەڵ 
بە  بۆ  رۆژئاوایی،  سیاسەتمەدارانی 
سەدام  رەزامەندیی  هێنانی  دەست 
فڕۆكەكانی  كڕینی  بۆ  حوسێن 
ئەتۆمییەكانی  رێئاكتۆرە  و  ئاواكس 
خۆیان،  واڵتانی  كراوی  دروست 
دەكرد  كێبەركییان  یەكتر  لەگەڵ 
دەست  چەمكی  ئارای  هێنانە  بە  و 
ناوخۆی  كاروباری  لە  وەرنەدان 
دارو  و  سەدام  دەستی  دا،  واڵتان 
دوورو  ماوەیەكی  بۆ  دەستەكەیان 
سیاسەتە  كردنی  جێبەجێ  لە  درێژ، 
گەلی  دژی  لە  جینایەتكارەكانیان 
دانیشتووی  دیكەی  گەالنی  و  كورد 
هێشتبۆوە.  ئاوەاڵ  عێراق،  واڵتی 
موسڵمانیش  و  عەرەب  واڵتانی 
هەمبەر  لە  رووناكبیرەكانیان،  لەگەڵ 
هەنووكە  تا  كوردەكان  هۆلۆكۆستی 

بێ دەنگییان هەڵبژاردووە.
و  عێراق  رێژیمی  جینایەتەكانی 
بە تایبەت پالنی زنجیرە پەالمارەكانی 
لە  نەكراو  قەرەبوو  زیانێكی  ئەنفال، 
و  ئابووری  كۆمەاڵیەتی،  بنیاتی 
دەدا.  كوردستان  خەڵكی  سیاسیی 
ئەو كارەساتە پاش 22 ساڵ، لەسەر 
ژیانی پاشماوەكان و هەموو خەڵكی 
خراپی  شوێنەواری  كوردستان 
ماوەیەكی  بۆ  ماوەو  دەروونی 
سەرەڕای  دەمێنێ.  هەر  درێژتریش 
پرۆژەو  دواداچوونی  بە  پێویستی 
حكوومەتی  هەنووكەیی  پالنەكانی 
هه رێمی كوردستان لە پێناو گەیاندنی 
خزمەتگوزاریی هەمە الیەنە بە خەڵكی 
رێژیمی  پیالنەی  لەم  چێشتوو  ئازار 
پێشوو و سەرنجی هەرچی زووتر و 
زۆرتر بە ناوچە زیان دیتووەكان، بۆ 
بەرگرتن لە دووبارە بوونەوەی ئەم 
لە  چ  و  كوردستان  لە  چ  جینایەتانە، 
هەر شوێنێكی دیكەی ئەم دنیایە، بە 
كۆڕ  لەالیەن  ئەنفال  ناسینی  فەرمی 
رای  و  نەتەوییەكان  نێو  كۆمەڵە  و 
جینۆسایدی  وەك  جیهانەوە  گشتیی 
پێویست  كارێكی  بە  نەتەوەی كورد، 
و هەنووكەیی دەژمێردرێ. چاودێری 
كردەوەی  رەفتارو  لەسەر  جیهانی 
دەوڵەتەكان، گەرەتنتییەكی ژیانییە بۆ 
پێشگرتن لە دووبارە بوونەوەی ئەم 

جینایەتانە. 
 

ئەنفال، هۆلۆكۆستی نەتەوەی كورد
                                                                                                   نووسین: فه یسه ڵ ئێراندوست                                                                    وەرگێڕانی: حەسەن شێخانی
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7 سیاسی

      كوێستان فتووحی
لێره دا  که   وتاره   ئه م 
خوێنه ران،  سه رنجی  به ر  ده خرێته  
بۆنه ی  به   که   دا  رێوڕه سم  دوو  له  
رۆژنامه نووسیی  ساڵه ی   112
له   و  کۆیه   شاری  له   کوردییه وه ، 
حیزبی  سیاسی  ده فته ری  بنکه ی 
به ڕێوه   کوردستان،  دێموکراتی 

چوون پێشکه ش کراوه :
مەبەست لە رۆژنامەنووسیی شاخ

»رۆژنامەنووسیی  چەمكی 
بووە.  پەیدا  نیە  لەمێژ  شاخ« 
ئەگەرچی نازانم ئەم چەمكە یەكەم 
لەالیەن چ كەسێكەوە  جار، كەی و 
بەاڵم  بەكار هێنراوە،  دا  لە كوێ  و 
راپەڕینی  دوای  لە  كە  تێدەگەم  وا 
بەكار  وەكوو چەمكێك  وە،  1991ە 
تایبەتی  بە  پێشتر،  دیارە  هێنراوە. 
زاراوە  دا،  زایینی  80ی  دەیەی  لە 
»چاپەمەنیی  وەك  دەستەواژەی  و 
شاخ« یا باڵوكراوەكانی شاخ بەكار 
لە  ناوانەش  جۆرە  ئەم  دەهێنران. 
دا  شار«  »رۆژنامەكانی  بەرامبەر 
سەریان هەڵدا. بەر لەم جۆرە ناو و 
زاراوانەش، كۆمەڵێك ناو و زاراوەی 
دیكە، هاتبوونە نێو ئەدەبیاتی كوردی 
لەگەڵدا  شۆرشیان  پاشگری  كە 
»نەخۆشخانەی  نموونە  بۆ  بوو. 
شۆرش«  »قوتابخانەی  شۆرش«، 
شۆرش«.  »مامۆستای  یان 
بەرامبەر  لە  ناوانە  ئەم  دیارە 
و  دەوڵەتی  دامەزراوەی  و  دەزگا 
شاخ،  بوون.  پەیدا  دا،  حكوومەتی 
هەرێمی  بوو،  خەبات  سەمبولی 
كورد  شۆرشی  دەسەاڵتدارەتیی 
ئەو  داگیركراو،  شاری  شار،  بوو. 
شوێنە بوو كە بە پێی رێوشوێن و 
كوردەوە  دژە  حكوومەتی  فەرمانی 
لە شاخ، یاخیبوون  بەڕیوە دەچوو. 
هەبوو،  دیكتاتۆری  و  ستەم  لە 
شۆرش و پێشمەرگە هەبوو، ئازادی 
و سەربەستی هەبوو. لە شار زەبر 
سەركوت  دیكتاتۆری،  زەنگی  و 
و  كتێب  ئەم  هەبوو.  سانسۆر  و 
شاخ  لە  باڵوكراوانەی  و  گۆڤار 
دەردەچوون، مینبەری شۆرشگێڕان 
و ئازادیخوازان بوون. هەڵوێست و 
پارتە كوردەكان  بیروڕای سیاسیی 
و خۆزگە و ئاواتەكانی خەباتگێڕان 
باڵو  كوردستانیان  تێكۆشەرانی  و 
شار،  چاپەمەنیی  بەاڵم  دەكردەوە. 
ئیشارەدا،  و  رەمز  توێی  لە  مەگەر 
دڵی  قسەی  نەیاندەتوانی  ئەگینا 
بێبەش  ئازادی  لە  و  بكەن  خەڵك 
ئامراز و  و  كەرەستە  دیارە  بوون. 
شار  رۆژنامەی  كە  ئیمكاناتێكیش 
و شاخیان پێ چاپ دەكرا، جیاواز 
و  پێشكەوتوو  شار،  هی  بوون. 
و  سادە  شاخ  هی  بوون.  گەورە 

ساكارو بچووك بوون.

رۆژهەاڵتی  لە  شاخ  رۆژنامەنووسیی 
كوردستان

زۆرجار كاری رۆژنامەنووسی 
لە  و  تاراوگە(   ( دوورەواڵتی  لە 
شاخ، وەكوو یەك سەیریان دەكرێ. 
كە جێی خۆیەتی جیاوازی لە نێوان 
دابنرێ.  ئەم دوو جۆرە رۆژنامەیە 
ئەگەر لەم روانگەیەوە بۆ مەسەلەكە 
لە  شاخ  رۆژنامەنووسیی  بچین، 
سێ  بە  كوردستان،  رۆژهەاڵتی 

قۆناغ دا تێپەڕ دەبێ.
سەركەوتنی  پێش  یەكەم:  قۆناغی 

شۆرشی 1979ی ئێران
كۆماری  رووخانی  لە 
سەركەوتنی  تا  كوردستانەوە 
شۆرشی 1979ی گەاڵنی ئێران سێ 
جۆر رۆژنامەنووسی لە رۆژهەاڵتی 

كوردستان هەبووە:
رۆژنامەنووسیی  ئەلف: 
الیەن  لە  پێدراو  رێگە  كوردیی 
رێژیمی شایەتییەوە، كە دوو هەوأل 

دەگرێتەوە: 
حەوتوونامەی  یەكەم، 

»خۆرنشین«، كە لە سااڵنی 1951 
ژمارەی   15 تاران  لە  1952دا  و 
اڵباڵو بۆتەوە و، بە زمانی كوردی 

و فارسی دەرچووە.
رۆژنامەی  دووهەم: 
عەبدولحەمید  كە  »كوردستان« 
بەدیع زەمانی بەڕێوەبەر و خاوەن 
1959وە  ساڵی  لە  بووە،  ئیمتیازی 
هەتا1964 لە تاران دەردەچوو و لە 

دەرەوەی ئێران باڵودەكرایەوە. 
 : ب
سیی  و نو مە نا ژ ۆ ر
نهێنی،  بە  كوردی 
چەند  لە  بریتییە  كە 
رێبەران  هەوڵێكی 
تێكۆشەرانی  و 
دیموكراتی  حیزبی 
كوردستان لە نێوخۆی 
نموونە  )وەك  ئێران 
رۆژنامەی  چاپی 
نهێنی  بە  كوردستان 
لە  تەورێز  شاری  لە 
28ی  كودیتای  دوای 

گەالوێژ(.
 : ج
سیی  و نو مە نا ژ ۆ ر
كوردی لە تاراوگە ـ كە 
رۆژنامەی  دەرچوونی 
ی  » ن ستا د ر كو «
دیموكراتی  حیزبی 
لە  باكۆ،  لە  كوردستان 
بەغدا  لە  و  ئورووپا 
دەورەوی  سێ  لە 

جیاوازدا، دەگرێتەوە.
هێندێك  خانەیەدا،  لەم  هەر   
بە  دەكرێ  كە  دەبینرێن  هەوڵ 
شاخ  لە  كوردی  رۆژنامەنووسیی 
نموونە  بۆ  بكەین:  ناودێریان 
ساڵی  كە  »رێگا«  باڵوكراوەی 
كۆماری  رووخانی  دوای  بە   1948
مامۆستا  الیەن  لە  دا  كوردستان 
حەسەنی قزڵجی و غەنی بلووریان، 

یەك ژمارەی اڵ باڵو بۆتەوە.
»تیشك«  باڵوكراوەی  یان 
حیزبی  شۆرشگێڕی  كومیتەی  كە 
سااڵنی  لە  كوردستان  دیموكراتی 
1966 و 1967 دا چەند ژمارەیەكی 

اڵباڵو كردۆتەوە.
خانەی  لە  دەكرێ  بۆیە  ئەمانە 
رۆژنامەنووسیی شاخ دا دایان بنێین 
ناوچەی  لە  كوردستان،  لە  چونكە 
بەبێ  و  شۆرش  دەسەاڵتی  ژێر 
ئیزن و ئاگاداریی هیچ حكوومەتێك، 

دەردەچوون.

دوای  لە  دووهەم:  قۆناغی 
رۆژهەاڵتی  حیزبەكانی  كشانەوەی 
هەتا  چیاكان  بۆ  كوردستان 
نیشتەجێ بوونیان لە قوواڵیی خاكی 
)لە 1980  دا  باشووری كوردستان 

هەتا نێوەڕاستەكانی دەیەی 90(:
ئەم قۆناغە لە راستیدا دیارترین 
مێژووی  لە  قۆناغ  گرنگترین  و 
رۆژنامەنووسیی شاخ لە رۆژهەاڵتی 

كوردستان دەگرێتەوە.
تایبەتمەندییەكانی  لە  هێندێك   

ئەم قۆناغە:
1ـ رادیۆ، وەك راگەیەنێكی خێرا 
كە دەتوانێ سەر بە هەر ماڵێك دا 
رۆژنامەنووسیی  نێو  دێتە  بكا، 
رادیۆی  دوو  تایبەتی  بە  شاخەوە. 
بە  ئێران)سەر  كوردستانی  دەنگی 
حیزبی دیموكرات( و رادیۆی دەنگی 
كۆمەڵە(،  بە  ئێران)سەر  شۆرشی 

دەورێكی گرنگیان دەگێڕا.
لە  كوردییەكان  باڵوكراوە  2ـ 

بە  و  شاخاوی  ناوچەی  لە  و  چیا 
سەرەتایی  ئیمكاناتی  و  كەرەستە 

چاپ و باڵو دەبوونەوە.
زۆری  هەرە  زۆربەی  3ـ 
و  حیزب  بە  سەر  باڵوكراوەكان، 
بوون.  سیاسییەكان  رێكخراوە 
كە  ناحیزبی  نموونەیەكی  تەنیا 
پێ  ئاماژەی  دەكرێ  و  هەبووە 
ژمارەی   3 باڵوبوونەوەی  بكەین 
گۆڤاری »نووسەری چیا« لە الیەن 

سااڵنی  لە  شاسوارییەوە  موحسین 
1984 و 1985دا بووە.

باڵو  چاپەمەنییانەی  ئەو  4ـ 
و  فۆرم  رووی  لە  بوونەتەوە، 
نێوەرۆكەوە، زۆربەیان گۆڤار بوون. 
ئورگانی  »كوردستان«  تەنانەت 
كوردستانیش  دیموكراتی  حیزبی 
بووە.  لەسەر  رۆژنامەی  ناوی  كە 
بە  و  دەرچووە  مانگانە  بە شێوەی 
هۆی هەلومەرجی نالەباری شاخ، لە 

قەوارەیەكی بچووك دا دەرچووە.
هۆیەوە  بەم  باڵوكراوەكان  ـ   5
رێكخراوە  و  حیزب  بە  سەر  كە 
ئۆپۆزیسیۆنی  سیاسییەكانی 
نهێنی  بە  بوون،  ئیسالمی  كۆماری 
باڵو  كوردستان  رۆژهەاڵتی  لە 
بوونەتەوە و تەنیا ژمارەیەكی كەم 

سیاسییەكان  حیزبە  الیەنگرانی  لە 
دیتوویانن.

6ـ لە باری نێوەرۆكەوە، زۆرتر 
سیاسی  وتاری  بە  داوە  بایەخیان 
چاالكیی  و  حیزبی  بەیاننامەی  و 
حیزبەكان  تێكۆشانی  و  پێشمەرگە 

لە دەرەوەی واڵت.
نێو  لە  جۆراوجۆری  7ـ 

باڵوكراوەكان دا بەدی دەكرێ:
سیاسییەوە،  باری  لە  ئه لف: 
رێكخراوی  و  حیزب  بە  سەر 
دیموكرات،  حیزبی  جۆراوجۆرن: 
)كۆمەڵە(،  كومونیست  حیزبی 
ماوەیەكی  بۆ  خەبات،  رێكخراوی 
یەكسانی،  كۆمەڵەی  كورتیش 
هەركامیان چاپەمەنیی جۆراوجۆری 

تایبەت بە خۆیان هەبووە.

حیزبانە  لەو  كام  هەر  ب: 
باڵوكراوەی  لە  جگە  داوە  هەوڵیان 
گۆڤاری  بووە  سیاسی  كە  ئورگان 
وەك  هەبێ.  دیكەیان  جۆراوجۆری 
هونەری،  و  فەرهەنگی  گۆڤاری 

ئیدئۆلۆژیك، نێوخۆیی. 
دیموكرات  حیزبی  نێوەدا  لەم 
زۆرترین پشكی بەردەكەوێ. چونكە 
جگە لەوەی زۆر لە رێكخراوەكانی 
ماوەی  بۆ  حیزبە  ئەم  شارستانی 

چەند ساڵێك ئورگان و باڵوكراوەی 
لە  و  هەبووە  خۆیان  بە  تایبەت 
شاخ باڵویان كردۆتەوە، هەواڵنامە، 
گۆڤاری تایبەت بە الوان، تایبەت بە 
رۆشنبیریی  بە  تایبەت  پێشمەرگە، 

گشتییان هەبووە.
بە  نووسین  باڵوكردنەوەی  8ـ 
چاپەمەنیی  لە  نووسەرانەوە  ناوی 
حیزبیدا، بە تایبەتی لە باڵوكراوەی 
بە  سەرەتاوە  لە  دا  ئورگان 
لەگەڵ  دواتر  دەبینرێ.  كەمی 
و  ئەدەبی  گۆڤارە  باڵوبوونەوەی 
گشتییەكان دا، ناوی نووسەران )جا 
ناوی خوازراو(  یا  ناوی راستەقینە 
كۆتایی  سااڵنی  لە  دەكرێ.  بەدی 
حیزبی  ئورگانی  لە  قۆناغەدا،  ئەم 
دیموكراتی  حیزبی  و  كومونیست 

رێبەرایەتیی  ئێران،  كوردستانی 
نووسەران  ناوی  دا،  شۆرشگێڕ 

بەرچاو دەكەوێ.
و  نووسین  لە  ژنان،  9ـ 
بەڕێوەبردنی رۆژنامەنووسیی شاخ 
لەم قۆناغەدا كەمترین رۆڵیان هەیە. 
كاری  بووبێ،  دەورێكیشیان  ئەگەر 
و  حیزبەكان  چاپەمەنیی  لە  تایپ 
بووە.  شاخ  رادیۆكانی  لە  بێژەری 
بەڕێوەبەر  و  نووسەر  وەك  بەاڵم 

كەسێكی دیار بەدی ناكرێەم.
نێوەڕاستەكانی  لە  سێهەم:  قۆناغی 

دەیەی 1990ەوە تا ئێستا:
دەیەی  نێوەڕاستەكانی  لە 
رۆژهەاڵتی  حیزبەكانی  1990ەوە، 
شاخاوییە  ناوچە  لە  كوردستان 
سنوورییەكانی نێوان ئێران و عێراق، 

باشووری  قوواڵیی خاكی  نێو  دێنە 
بەسەر  گۆڕانێك  چەند  كوردستان. 
رۆژنامەنووسیی ئەو حیزبانەدا دێ:
سەرسنوور  چیاكانی  لە  1ـ 
شارەكان  نزیك  لە  و  دادەگەڕێن 

دەگیرسێنەوە،
2ـ واز لە دەركردنی رۆژنامە بە 
تایپ و تەكسیر دێنن، دەبنە خاوەنی 
چاپخانەكانی  لە  زیاتر  و  كامپیوتێر 
رۆژنامەكانیان  عێراق،  كوردستانی 

چاپ دەكەن،
رۆژنامەكانیان  فۆرمی  3ـ 
دەكەنەوە  گەورەیان  دەگۆڕن، 
و كەڵك لە وێنە و هێندێك جار 

رەنگی جۆراوجۆر وەردەگرن،
 ،2000 ساڵی  دوای  لە  4ـ 
بە  دەستیان  بەرە  بەرە 
لە  ئەمەش  و  رادەگا  ئینترنێت 
دەبێ  كاریگەریی  بوارەوە  دوو 
لە  ئاسانتر  هەم  لەسەریان، 
دێنن،  بەدەست  زانیاری  پێشوو 
بە  و  ئیمەیلەوە  رێگای  لە  هەم 
خێراتر  ماڵپەڕەكانیانەوە،  هۆی 
دەگەیەننە  باڵوكراوەكانیان 

دەست خوێنەرانیان،
كاریگەریی  ژێر  لە  5ـ 
لە  هێندێك  فاكتەردا،  كۆمەڵێك 
كوردییەكانی  رۆژنامە  و  گۆڤار 
رۆژهەاڵتی  حیزبەكانی 
كوردستان لە داخراویی سیاسی 
و ئیدئۆلۆژیك تا رادەیەك دوور 
كراوەتر  جاران  لە  و  دەكەنەوە 

دەبن.
ئەم  دووهەمی  دەیەی  لە  6ـ 
قۆناغەدا، گۆڤاری تایبەت بە ژنان و 
لە  كوردستان  رۆژهەاڵتی  مندااڵنی 
)هەم  پێشتریش  دیارە  دەبن.  دایك 
كوردستان  كۆماری  سەردەمی  لە 
و هەم لە یەك دوو ساڵی یەكەمی 
شایەتی  رێژیمی  رووخانی  دوای 
تایبەت  باڵوكراوەی  نموونەی  دا 
لە  كە  هەبوو،  كۆمەڵ  توێژێكی  بە 
نەكردبوو.  تێپەڕی  ژمارە   1 ـ   2
گۆڤارانە  ئەم جۆرە  ئەمجارە  بەاڵم 

بەبەردەوامی باڵو دەبنەوە.
بە روانینێكی  تازە  نەسڵێكی  7ـ 
گۆڕەپانی  نێو  دێنە  نوێوە 
رۆژهەاڵتی  رۆژنامەنووسیی 
تاراوگە. نەسڵێك كە  لە  كوردستان 
پێشكەوتنەكانی  كاریگەریی  ژێر  لە 

رۆژنامەنووسیی ئێران دان.
و  باڵوكراوە  و  گۆڤار  8ـ 
بازنەی  لە  رۆژنامەنووسی  كاری 
و  كەسان  و  دێتەدەر  حیزبەكان 
گرووپی سەربەخۆ بۆخۆیان گۆڤار 
لە  باس  بۆ  سەربەخۆ  سایتی  و 
كوردستان  رۆژهەاڵتی  پرسەكانی 

وەڕێ دەخەن.
9ـ كاناڵی ئاسمانیی تەلەڤیزیۆنی 
نێو  دێتە  ئەلكترۆنی  میدیای  و 
كوردیی  رۆژنامەنووسیی  كاروانی 

رۆژهەاڵتی كوردستان لە تاراوگە.
لەو  بەرچاو  بەشێكی  10ـ 
ئەزموونی  رۆژنامەنووسانەی 
هەبوو،  شاخیان  رۆژنامەنووسیی 
تێكەڵ بە كاری رۆژنامەنووسیی لە 

هەرێمی كوردستان دەبن.

وەك  ژنان،  بەرە  بەرە  11ـ 
ئەندامی  وەرگێڕ،  نووسەر، 
دیزاینێر،  نووسەران،  دەستەی 
وەك  و  رۆژنامەكان  و  گۆڤار  لە 
بەڕێوەبەری بەرنامەی رادیۆیی و 

تەلەڤیزیۆنی، دیار دەكەون.
و  دیاردە  و  چەمك  زۆر  12ـ 
رەهەند كە لە قۆناغەكانی پێشتر دا 
قۆناغەدا،  لەم  خرابوون،  پشتگۆێ 
ئاوڕیان لێ دەدرێتەوە، بە تایبەتی 
و  كۆمەاڵیەتی  و  فكری  بواری  لە 

فەرهەنگیدا.

ئاكام:
شاخ)هەم  رۆژنامەنووسیی  1ـ 
باری  لە  هەم  ماوەوە،  باری  لە 
سەرەكی  بەبەشێكی  بارستاییەوە( 
لە  كوردی  رۆژنامەنووسیی  لە 
رۆژهەاڵتی كوردستان دەژمێردرێ،
رۆژنامەنووسیی  2ـ 
رۆژنامەنووسییەكی  شاخ، 
نەك  بووە،  حیزبی  و  سیاسی 
و،  ئازاد  رۆژنامەنووسییەكی 
بەسەریدا  خەباتخوازی  خسڵەتی 

زاڵ بووە.
سیاسی  كەسانی  هۆی  بە  3ـ 
بزووتنەوەی  لە  بەشدار  ئەدیبی  و 
شۆرشگێڕی  و  نەتەوەیی 
بە  نەك  چوون  بەڕێوە  كوردستان 
هۆی رۆژنامەنووسانی حیرفەیی و 

پسپۆر،
بەربەستی  هۆی  بە  4ـ 
رێگای  سەر  لە  كە  جۆراوجۆر 
كاغەزی  رۆژنامەی  باڵوبوونەوەی 
لە  رادیۆ دەورێكی گرنگی  هەبووە، 
گەیاندنی پەیامی راگەیاندنی شاخ دا 

گێڕاوە.
شاخ،  رۆژنامەنووسیی  5ـ 
بەكاربردنی  فۆرم،  باری  لە 
و  تیتر  دیزاین،  رەنگ،  و  وێنە 
دیكەی  رێوشوێنەكانی  و  مانشێت 
رۆژنامەنووسییەوە كەم و كووڕیی 
گەیاندنی  گرنگ  هەبووە،  زۆری 
پەیام و نێوەرۆك بووە نەك جوانیی 

فۆرم.
دیموكراتی  حیزبی  6ـ 
رابردووی  هۆی  بە  كوردستان، 
گەورەیی  تێكۆشان،  درێژی 
ناوچەی  بەرینیی  و  حیزبەكە 
پێویستی  و  تێكۆشان  و  نفووز 
كاری  بە  بایەخدانی  و  خەباتەكەی 
رۆژنامەنووسی، زۆرترین رۆڵی لە 
رۆژنامەنووسیی شاخ لە رۆژهەاڵتی 

كوردستان هەبووە.
ئەمڕۆیی  راگەیەنی  داهاتنی  7ـ 
راگەیەنەكانی  رۆڵی  پێشكەوتوو،  و 
كاغەزی  رۆژنامەی  وەك  پێشوو 
رۆژنامەنووسیی  لە  كە  رادیۆ،  و 
وەرگیراوە،  لێ  كەڵكیان  دا  شاخ 
میدیای  ئێستا  و  كردۆتەوە  كەم 
ئینترنێتی(  )ماڵپەڕی  ئەلكترۆنی 
یەكەم  قسەی  ئاسمانی  كاناڵی  و 

دەكەن.
)پێشكەوتنی  بەجیهانیبوون  8ـ 
تێكنۆلۆژیی پێوەندییەكان، كەمرەنگ 
و  جوغرافیایی  سنوورە  بوونەوەی 
نزیكبوونەوەی  لێك  سیاسییەكان، 
مرۆڤەكان(  روانینی  و  بیركردنەوە 
و هەروەها بارودۆخ و هەلومەرجی 
تێكۆشانی  و  ژیان  ئەمڕۆی 
تێكۆشەرانی رۆژهەاڵتی كوردستان 
كوردستان،  باشووری  لە 
شاخی  رۆژنامەنووسیی  چەمكی 
سنووری  پرسیار.  ژێر  هێناوەتە 
ء  شاخ  ڕۆژنامەنووسیی  نێوان 
واڵتی  دەرەوەی  نێوخۆء  تاراوگەء 
شتێكی  راستییە  ئەم  شێواندووە. 
سەرنجە،  شیاوی  و  گرنگ  زۆر 
دوێنێی  رۆژنامەنووسانی  ئێمە  لە 
تاراوگەنشین  ئەمڕۆی  و  شاخ 
نوێمان  خوێندنەوەیەكی  دەخوازێ 
لە  خۆمان  ئەركی  و  راگەیاندن  بۆ 

هەلومەرجی نوێدا هەبێ.

رۆژنامەنووسیی شاخ لە رەوتی 
رۆژنامەنووسیی رۆژهەاڵتی كوردستاندا

حیزبی دیموكراتی كوردستان، بە هۆی رابردووی درێژی تێكۆشان،
 گەورەیی حیزبەكە و بەرینیی ناوچەی نفووز و تێكۆشان و پێویستی خەباتەكەی 

و بایەخدانی بە كاری رۆژنامەنووسی، زۆرترین رۆڵی لە رۆژنامەنووسیی
 شاخ لە رۆژهەاڵتی كوردستان هەبووە
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8 ئه ندێشه 

بە پێی بۆ چوونی ئێسپێریگێنز، 
سیاسییەكان  تئۆرییە  مەبەستی 
بیرو  الیەنەی  ئەو  لەوەیكە  بریتییە 
باوەڕەكانی مرۆڤ كە پێوەندی بە 
بواری سیاسەتەوە هەیە و رێنوێن 
و رێچكەی كردە سیاسییەكانیەتی، 
پتەو  و  رون  بنەمایەكی  لەسەر 
مرۆڤ  دابڕێژێت.  خراو  رێك  و 
تیۆرییە  ئەو  رێگەی  لە  دەیەوێ 
بوونەوەرێك  ببێتە  سیاسیانەوە 
بە  خۆی  رۆژانەی  ژیانی  كە 
و  ببات  بەڕێوە  ئاوەز  پێوانەی 
بەسەر  ژیانیدا  بەرێوەبردنی  لە 

هەستەكانی دا زاڵ بێ.
بەوەدا  سیاسی  هرزوانانی 
ناناسرێنەوە كە خاوەنی روانین و 
هزری سیاسی تایبەت بە خۆیانن، 
بۆ  ناسینەوەیان  هۆكاری  بەڵكوو 
الیەنی جۆریی) كوالێتی( روانین و 
دەگەڕێتەوە.  سیاسییەكانیان  هزرە 
لەو  یەكێك  »دێموكراسی« 
بە  هزروانانە  جیددیانەی  وەاڵمە 
پرسیاری« مافی دەسەاڵتدارێتی«. 
واتا  لە  دێموكراسی  چەمكی 
وەك  دا  ناسراوەكەی  و  گشتی 
خەڵك  دەسەاڵتدارێتی  »مافی 
خۆیان  چارەنووسی  بەسەر 
شێوەیە  بەم  کراوە.  پێناسە  دا« 
وەك  دێموكراسیش  چەمكی 
دیكەی  چەمكەكانی  زۆربەی 
ناڕوونی  كۆمەاڵیەتییەكان  زانستە 
جێگەی  دیارە.  پێوە  ئاڵۆزی  و 
واتا  لە  دێموكرسی  كە  ئاماژەیە 
ناسینەوەی  بۆ  باوەكەیدا  و  گشتی 
لێ  كەڵكی  سیاسی  سیستەمی 
خەڵك  دا  لەو  كە  وەردەگیرێ 
بەڕێوە  سیاسی  دەسەاڵتی  خۆیان 
بە  كۆمەڵ  ئەندامانی  و  دەبەن 
یان  راستەوخۆ  شێوەیەكی 
كردن  دەستنیشان  لە  ناراستەوخۆ 
سیاسی  رێبازی  كردنی  دیاری  و 
ئەوەیكە  لەگەڵ  دەبینن.  دەور  دا 
دورو  مێژوویەكی  دێموكراسی 
هەیە،  ساڵەی  هەزار  چەند  درێژو 
پێناسەیەكی پوخت و  بەاڵم هێشتا 
هەموو  كە  نەكراوە  بۆ  گشتگیری 
كاتەوەی  لەو  بێ.  قبووڵی  كەس 
كە »پریكێلس« )بیرمەندی یۆنانی( 
»دەسەاڵتی  وەك  دێموكراسی 
خەڵك« پێناسە كردوە، تا بە ئێستا 
هزروانانی  لەالیەن  چەمكە  ئەم 
شرۆڤەی  و  پێناسە  سیاسییەوە 
گۆڕانی  كراوەو  بۆ  جۆراوجۆری 
زۆر بە سەر نێوەڕۆك و واتاكانی 
ئەو چەمكە دا هاتوە. لە راستی دا 
واتای  لە  ئاڵۆزییە  و  ناڕوونی  ئەم 
چەمكی دێموكراسی دا ئەو بوارەی 
هەر  كە  رەخساندوە  هزروانان  بۆ 
كام بە پێی هەلومەرجی زەمانی و 
مەكانی و هەروەها بە پێی رێچكەو 
رێبازی فەلسەفی تایبەت بە خۆیان، 
واتای  پێناسەو  و  بكەن  راڤەی 
نوێی لێ هەڵێجێنن. بەو حاڵەشەوە 
ئەو  لەسەر  هزروانان  زۆربەی 
دێموكراسی  كە  كۆكن  رایە 
سیستەمی  و  شێواز  عەقاڵنیترین 
درێژماوەدا  لە  و  دەسەاڵتدارێتییە 
رێبازی  ئارای  هاتنە  هۆی  دەبێتە 

سیاسی ژیرانەو ئاوەزمەندانە.
دێموكراسی  كە  ئاشكرایە 
سەرەكیانەی  چەمكە  لەو  یەكێكە 
سیاسیی  هزری  مێژووی  نێو 
بەردەوام هزروانان  مرۆڤایەتی كە 

و فیلەسووفەكان خۆی پێوە ماندوو 
دەكەن. لەالیەك هزروانانی رێبازی 
قوتابخانە سیاسییەكان، بە سەرنج 
بنەماكان  گرینگی  و  بایەخ  بە  دان 
كاركردەكانی  و  دەركەوتەكان  و 
وە  پریكێلس«  لە«  ــ  دێموكراسی 
بەو  خۆیان  هابێرماس  دەگاتە  تا 
چەمكەوە ماندوو كردوەو لەالیەكی 
زۆری  هەرە  زۆربەی  دیكەوە 
سەرنج  بێ  ـ  سیاسییەكان  رێژیمە 
ــ  دەسەاڵتەوە  شێوازی  بە  دان 
خۆیان وەك الیەنگری دێموكراسی 

دەناسێنن.
چوون  پێش  بەرەو  رەوتی 
لە  دێموكراسی  گۆڕانی  و 
كەوناراوە تا سەردەمی ئێمە كاری 
و  چوون  بۆ  بیرو  سەر  كردۆتە 
بیرمەندانی  و  هزروانان  روانینی 
دیكە  واتایەكی  بە  سیاسییەوە. 
»بیرۆكەی  مێژوویی  میراتی 
و  فیلەسووفان  بۆ  دێموكراتیك« 
مۆدێرن  سەردەمی  بیرمەندانی 
چۆنییەتی  سەر  لە  بایەخەو  پر 
مەڕ  لە  ئێمە  كردنەوەی  بیر 
كاریگەری  دێموكراسی  چەمكی 
لەگەڵ  بەراورد  بە  داناوە.  قووڵی 
شێوازەكانی د یکەی دەسەاڵتدارێتی 
بڵێین كە  دەتوانین  دا، كەم و زۆر 
مۆدێلە  بە  دێموكراسی  گوتاری 

لەگەڵ  جۆراوجۆرەكانییەوە، 
پێشوازییەكی بەرچاو رووبەروو 
ئارمانج  بۆتە  ئێستا  و  بۆتەوە 
كۆمەڵگای  هەموو  مەبەستی  و 
جیهانی. بە بۆ چوونی مەكەنزی 
باشی  لەسەر  قسە  چیتر  ئێستا 
چەوتێتی  یان  دڵخوازبوون  و 
دێموكراسی  نادڵخوازبوونی  و 
مرۆڤایەتی  تێكڕای  چونكە  نیە، 
لێبڕاوییەوە  و  دڵنیایی  بە 
سیستەمی  وەك  دێموكراسییان 
قبووڵ  دڵخواز  و  گونجاو 
سەرەكی  پرسی  بەاڵم  كردوە. 
كردنە  قسە  پێوەندییەدا  لەم 
مودێلی  و  فۆڕم  و  جۆر  لەسەر 
گونجاوی دێموكراسی. هەر بۆیە 
بەرچاو  و  ناسین  مەبەستی  بە 
شی  وێڕای  زیاتر،  روونی 
كردنەوەی چۆنییەتی سەرهەڵدان 
مێژووییەكانی  ریشە  و 
رەوتی  هەروەها  و  دێموكراسی 

ئەم  پێشوەچوونی  و  گۆڕانكاری 
چەمكە، هەوڵ دەدەین بنكۆڵی واتاو 
تیۆریكییەكانی  بنەما  و  پێناسەكان 
بەشێكی  لە  بكەین.  دێموكراسی 
گرانەكان  رەخنە  روانینە  دا  دیكە 
رەگەزە  و  نێوەڕۆك  لەسەر 
لەوانە  دێموكراسی  سەرەكییەكانی 
الیەنی پارادۆكیسكاڵی دێموكراسی 
سەرنج  تیشكی  بەر  دەخەینە 
درێژەش  لە  لێكۆڵینەوەوە.  و 
ئاسۆی  و  دیمەن  دووری  دا 
دێموكراسی و دواتریش كۆبەندێك 

لە باسەكە دەخەینە روو.
شوێنی  سەرچاوەو  1ـ1 

سەرهەڵدانی دێموكراسی
سیاسی  هزری  مێژووی  لە 
لە  سەر  پێداچوونەوەو  دا، 
بە  گەیشتن  خوێندنەوەو  نوێ 
نێوەرۆك  لە  قووڵ  تێگەیشتنێكی 
شتێكی  دێموكراسی  بنەماكانی  و 
پڕ بایەخە. گرینگییەكەشی بۆ ئەوە 
و  گۆڕان  رەوتی  كە  دەگەرێتەوە 
دێموكراسی  چەمكی  گەشەكردنی 

ئێمە،  سەردەمی  تا  لەكەوناراوە 
كاریگەری لەسەر روانین و هزری 
سیاسی  هزروانانی  و  بیرمەندان 
میراتی  واتایەك  بە  داناوە.  دا 
دێموكراتیك  بیرو هزری  مێژوویی 
سەردەمی  فیلەسووفانی  لەالی 
هەیەو  گرینگی  زۆر  مۆدێرن 
كردنەوەی  بیر  شێوازی  لەسەر 
دێموكراسی  چەمكی  لەمەڕ  ئێمە 
بۆیە  هەر  داناوە.  كاریگەری خۆی 
لە  زیاتر  تێگەیشتنی  مەبەستی  بە 
چەمكی دێموكراسی و وێنا كردنی 
چوارچێوەیەكی گونجاو لەو چەمكە 
كورتی  بە  دەدەین  هەوڵ  سەرەتا 
مێژووییەوە  لەرووی  چەمكە  ئەو 
و هەروەها چۆنییەتی گەشەكردنی 
پێوەندی  لە  دواتر  بكەینەوە.  شی 
دا  دێموكراسی  پێناسەكانی  لەگەڵ 
بنەماكانی  لەسەر  تێبینیەك  چەند 
دێموكراسی باس دەكەین كە لەودا 
فەلسەفی  الیەنی  لەسەر  جەخت 
دێموكراسی  كۆمەاڵیەتیی  و 

دەكرێتەوە.
1ـ1ـ1 مێژووی دێموكراسی 

و  دێموكراسی  رەگەزی 
حكوومەتە  یەكەمین  مێژووی 
یونانی  سەردەمی  بۆ  گەلییەكان 
گومان،  بێ  دەگەرێتەوە.  كۆن 
یەكەمین  سەرهەڵدانی  هۆكاری 

دێموكراسییەكان تەنیا بۆ كۆمەڵێك 
ناگەرێتەوە،  هاوچەشن  رووداوی 
دێموكراسی  گەشەكردنی  بەڵكوو 
لە  بووە  پرۆسەیەك  بەرهەمی 
گۆڕانی بەردەوام كە چەندین بەرەو 
نەسڵی تێپەڕ كردوە. هەر بۆیە بەر 
و  دێموكراسی  پێناسەكردنی  لە 
نوێیەكانی  مۆدێلە  لە  كردن  باس 
ئاوڕێك  پێویستە  دێموکراسی، 
ئەو  رەوتی  و  مێژوویی  لەالیەنی 
واتاكانی  بەسەر  گۆڕانكارییانەی 
ئەو چەمكە دا هاتوە هەر لە یۆنانی 
تا  تا سەدەی 21بدەینەوە.  كۆنەوە 
لەو چوارچێوەیە دا گۆڕانكارییەكان 
و جۆرەكانی دێموكراسی لێك جیا 

بكەینەوە.
هەرە  زۆربەی  نزیكەی 
لێكۆڵەرانی  و  هزروانان  زۆری 
كۆمەاڵیەتییەكان  زانستە  بواری 
یەكەمین  ئەوەیكە  لەسەر  كۆكن 
كۆنەكانی  دێموكراسییەكان)مۆدێلە 
بۆ  دەگەڕێتەوە  دێموكراسی( 
لە  زایین.  لە  بەر   5 سەدەكانی 4و 

رۆژئاواییەكان  سیاسی  نەریتی 
دەستەواژەی  واتای  یەكەمین  دا 
بەشداری  بۆ  »دێموكراسی« 
لە  )دێمۆ(  خەڵك  راستەوخۆی 
كۆن  یونانی  شارەكانی  ـ  دەوڵەت 
بەكار دەبردرێ. ئەوە لە كاتێكدایە 
كە جاكوبسن لە وتاری« یەكەمین 
دێموكراسی لە میزۆپۆتامیای كۆن 
دا » یەكەمین دێموكراسییەكان بۆ 
ناوچەی میزوپۆتامیا دەگەرێنێتەوە. 
ئەو بەڵگە دێنێتەوە كە دێموكراسی 
لە میزۆپۆتامیا و لە نێو سۆمێریەكان 
سەری هەڵداوەو گەشەی كردوە و 
لەوانە  دیكە  ناوچەكانی  بۆ  دواتر 
ئەگەر چی  هاویشتوە.  پەلی  یونان 
دەیوید هێڵد دەڵێ« مێژووی هزری 
دێموكراسی ئاڵۆزە، بەاڵم مێژووی 
مرۆڤ  دێموكراسییەكان  یەكەمین 
كاس و وڕ دەكا«، بەاڵم دەكرێ لە 
مێژووی هزرو واتا سەرەتاییەكانی 
دێموكراسی و دواتریش چۆنییەتی 
پەرەسەندن ) لە رووی جوغرافیایی( 
و گەشەكردنی )لە رووی نێوەڕۆك 

و واتاوە( ئەو چەمكە تێبگەین.
لە  دێموكراسی  سەرهەڵدانی 
سەدەی  بۆ  كالسیكییەكەیدا  واتا 
دەگەڕێتەوە.  زایین  لە  بەر  5ی 
دەسەاڵتدارێتی  لە  مودێلە  ئەم 
دیكە  مودێلەكانی  ركەبەری  وەك 

بۆ  تایبەت  بە  دەسەاڵتدارێتی، 
ئارسیتۆ  مۆدێلی  لەگەڵ  دژایەتیی 
كراسی هاتۆتە كایەوە و سەقامگیر 
حوسێن  چوونی  بۆ  بە  بووە. 
لە  گۆڕان  یەكەمین  بەشیرییە، 
واتە  ئاتێن  سیاسی  سیستەمی 
ئارستیۆكراسی  گۆڕانی سیستەمی 
بۆ دێموكراسی بە چاكسازییەكانی 
هەڵبژێردراوی  رێبەری  »سۆلۆن« 
ئاتێن لە ساڵی 594پ.ز دەست پێ 
و  سۆلۆن  چاكسازییەكانی  دەكا. 
كالیستێنس دەربڕی ساته وه ختێكی 
لە  چارەنووسسازە  و  مێژوویی 
پێگەی  بەرزبونەوەی  و  گۆڕێن 
ئاشتی  بۆ  كان  )دێمۆ(  خەڵك 
)هاوواڵتی(یە.  شارۆمەندی 
ئیفالتون  دا  پێوەندییە  لەم  هەر 
دا  گرانە  رەخنە  نووسینێكی  لە 
و  رووخان  »پاش  دەنووسێ: 
ئارسیتۆكراسی،  هەرەسهێنانی 
كایەوە،  هاتە  دێموكراسی 
دەوڵەمەندەكان  بەسەر  هەژاران 
خەڵكیان  كۆمەڵێك  سەركەوتن،  دا 

كوشت و كۆمەڵێكی دیكەشیان شار 
بەدەركرد. خەڵك لە روو ئازادی و 
بەرابەر  و  یەكسان  دەسەاڵتەوە 

خەڵق كراون«
گواستنەوە  قۆناغی  بەاڵم 
بەرەو  كۆمەڵگا  تیێپەڕبوونی  و 
پێویستی  دێموكراسی  سیستەمی 
تا  لەبارە  بواری  و  بەستێن  بە 
تێپەڕ  ئاسانی  بە  قۆناخە  ئەم 
دوای  بە  رووەوە  لەم  بكرێ. 
بوونی  دروست  و  گرتن  بیچم 
شارنشینی  نیشانەكانی  یەكەمین 
نێوان  لە  یونان،  شارستانییەتی  لە 
800)پ.ز(  تا   500 ساڵەكانی 
كۆمەڵێكی بەرچاو كۆمەڵگاو شاری 
چووكە چووكە)كە گرێدراوی یەكتر 
پێك  یونان  لێوارەكانی  لە  بوون( 
ئەم  بارەی  لە  ئەندێرسۆن  هاتن. 
»پێكهاتەو  دەنووسێ:   شارانەوە 
چۆنییەتی رێكخستنی ئەو شارانە... 
دەسەاڵتی  شێوازی  لەسەر 
دەبرا.  بەڕێوە  بنەماڵەیی  ئەشرافی 
زۆرتر  شارانە  ئەو  حكوومەتی 
رەهای  دەسەاڵتی  رێگەی  لە 
بەڕێوە  ئەشرافییەوە  ئەنجومەنێكی 
گەشەسەندنی  دوای  بە  دەبرا«. 
هۆی  بە  شارییانە،  كۆمەڵگا  ئەو 
بازرگانی  بواری  گەشەكردنی 
و  دەریاوە(  و  وشكایی  )رێی  لە 

گەشەكردنی  هۆی  بە  هەروەها 
هەندێك لە شارەكانی لێواری یونان، 
بەرە  ستەمكارەكان  دەسەاڵتدارە 
سیستەمی  بەسەر  توانیان  بەرە 
سیاسی یونان دا زاڵ بن. پاش بە 
لەالیەن  دەستەوە گرتنی دەسەاڵت 
ساڵەكانی  دەوروبەری  ئەوانەوە) 
سیاسی  ژیانی  پ.ز(   550 650ـ 
شارەكان  ـ  دەوڵەت  یەكەمین 
یەك  لەبەر  تووشی  و  بوو  الواز 
ـ  دەوڵەت  ئەو  هات.  هەڵوەشانەوە 
شارە سەرەتاییانە بە مەبەستی خۆ 
دەركردن،  نێوبانگ  و  بەهێزكردن 
ئەشرافی  دەسەاڵتی  بناغەكانی 
سوننەتیان وە لەرزە خست و بەم 
گونجاو  بەستێنی  بوارو  چەشنە 
و  سیاسی  كۆمەاڵیەتی،  باری  لە 
ئابووری بۆ پێكهاتن و سەرهەڵدانی 
دەوڵەتـ  شارەكانی سەدەی 4و5ی 
پ.ز پێكهات. ئەم گۆڕانكارییە زیاتر 
سەر  لە  دیكە  هۆكارێكی  هەر  لە 
سیستەمی  پێكهاتەو  داهاتووی 
شارەكان  ـ  دەوڵەت  سیاسی 

چوارچێوەی  لە  بوو.  دانەر  شوێن 
هەروەها  و  گۆڕانكارییانەدا  ئەم 
بەرەبەرە  گەشەسەندنی  هۆی  بە 
ئەو  زیاتری  رۆژ  بە  رۆژ  و 
سیاسی  كلتوورێكی  سەردەمە، 
دا  یونان  سەرتاسەری  لە  نوێ 
مافی  سەند.  پەرەی  و  سەریهەڵدا 
دەنگ دان و بەشداری سیاسی بە 
»هاوواڵتیانی ئازاد« بەخشرا. پاش 
یاسا  له   كە  گۆڕانكارییانەی  ئەو 
بنەڕەتییەكانی دەوڵەت شارەكان دا 
سیستەمی  پێكهاتەی  ئاراوە،  هاتە 
كۆمەاڵیەیتی  و  سیاسی  ئابووری، 
قوڵتری  و  بنچینەیی  گۆڕانی  ئاتێن 
لە  پێدەچێ  بینی.  خۆیەوە  بە 
شەشەمی  سەدەی  نێوەڕاستەكانی 
پێش زایین، بەردی بناغەی یەكەمین 
لە  »دیمۆكراتیك«  حكوومەتی 
هەندێك  دواتر  و  دانرا  »كیوس« 
بە  هەركام  هاوشێوە  حكوومەتی 
دەوڵەت  لە  خۆیەوە  تایبەتمەندی 

شارەكانی دیكە هاتنە كایەوە.
كۆمەڵگای   « كتێبی  لە  پوپێر 
بستێنەكانی  نەیارانی«  و  كراوە 
و  گەشەسەندن  و  سەرهەڵدان 
شی  دێموکراسی  په ره سه ندنی 
ئه و  بۆچوونی  به   ده کاته وه . 
رووخانی  سه ره کی  هۆکاری 
کۆن  یونانی  گه   داخراو  کۆمه ڵگای 
پێشکه وتنی  و  گه شه سه ندن  دا، 
بواری  و  دەریاییەكانی  پێوەندییە 
و  بازرگانی  بوو.  بازرگانی 
یەكێك  بازرگانی  پێشكەوتنی 
هۆی  دەبێتە  كە  هۆكارانەیە  لەو 
لە  داهێنان  توانای  گەشەكردنی 
مرۆڤ دا و هەروەها گەشەكردنی 
خوازی  سەربەخۆیی  بیروهەستی 
تاك. پاش ئەم گۆڕانكارییانە و پاش 
سەربەخۆیی  بیری  ئارای  هاتنە 
تاك لە نێو وەرزێران و بازرگانان 
ئارای  هاتنە  پاش  هەروەها  و  دا 
هاتنی  كۆتایی  بۆ  لەبار  بەستێنی 
بێگاری،  و  رەعییەتی  سیستەمی 
زۆربەی رێژیمە تیرانیەكانی یونان 
لەو  رۆیشتن.  دیمۆكراسی  بەرەو 
بنكەی  كە  بەندەرەكان  سەردەمەدا 
سەنگەری  وەك  بوون،  بازرگانی 
پوپێر  دەركەوتن.  دیمۆكراسی 
بازاری  بوونی  دروست  هەروەها 
بە  )سەدەی5پ.ز(  ئاتێن  لە  كتێب 
سەرسووڕهێنەر  درەوشانەوەی 
پێناسەی دەكا و ئەو بابەتەش وەك 
سەیر  ئاتێن  دیمۆكراسی  الیەنێكی 

دەكا.
پێشەكی  لە  »عنایەت« 
سیاست  »رسالە  وەرگێڕانی 
ساڵی  لە  دەنوووسێ:  دا  ارسطو« 
چاكسازییەكانی  هۆی  بە  509پ.ز 
ئاتێن(  )یاسادانەری  كالیستێنس 
ئاتێن  كۆمەڵگای  بەڕێوەبەریی 
كەوتە دەست دێهاتییەكانەوە. لەوە 
بە  یان  »ئاتێن«  بەدوا حكوومەتی 
حكوومەتی  واتە  »دیمۆكراسیا« 
دێهاتییەكان ناو دەهێنا. ئەو واتایە 
تا  گرت،  خۆی  جێی  بەرەبەرە 
»دێموكراسی«  كە  هات  لێ  وای 
كە  دەوترا  حكوومەتانە  بەو 
بەڕێوەبردنیدا  لە  هەموو  پیاوان 
چی  ئەگەر  دەكەن.  بەشداری 
نەیتوانی  ئاتێن  دیمۆكراسییەكەی 
سنووری دەوڵەت شارەكانی یونان 
تێپەڕێنێ، بەاڵم بووە ئیلهام بەخشی 
نوێدا.  سەردەمی  لە  بیرمەندانێك 
دیمۆكراسی  هێنانی  هەرەس  پاش 
چەمكە  ئەو  دا،  كۆن  یونانی  لە 
بۆ  رۆم  له   دواتر  ساڵ  دووهەزار 
جارێكی دیكە سەریهەڵدایەوە. دوای 
دیمۆكراسی  بیرۆكەی  رێنساس 
بۆالی  بیرمەندانی  سەرنجی  ئاتێن 
دیمۆكراسی  و  راكێشا  خۆی 
چوارچێوەی  لە  ئەمجارەیان 
پێ  واتای  نوێ«دا  »كۆماری 
نووسراوەكانی  پێی  بە  بەخشرا. 
بارەی  لە  یونانی  مێژوونووسانی 
ئەو  كۆماری  سیستەمی  رۆمەوە، 
واڵتە لە سەر بنەمای سێ رەگەزی 
ئەشرافی  )كۆنسول(،  پاشایەتی 
)ئەنجومەنە  دێموكراسی  و  )سەنا( 

گەلییەكان( دامەزرا بوو.
هەندێك لە كاریگەرترین رامانە 

پرەنسیپە تیۆریكییەكانی دێموكراسی و جۆرەكانی
زانیار ئه حمه دی                                                                            )به شی یه که م(                                         وه رگێڕان: حسێن ئه حمه دپوور

پێشەكی:
بواری هزرو ئەندێشەی سیاسی بەرچاوترین و لە هەمان كاتدا پڕمشتومڕترین بەشی هزرو رامانی مرۆڤی بە خۆیەوە تەرخان كردوە. بە چەشنێك كە مرۆڤ بەردەوام 
لە چوارچێوەی پێكهاتەی سیاسەتدا و لە پێوەندی لەگەڵ چەمكە سەرەكییەكانی وەك جۆری دەسەاڵت و نموونە و مۆدێلی راستەقینەی دەسەاڵتدارێتی دا، گەلێك پرسیاری 
گرینگ و هەستیاری هێناوەتە ئاراوەو عەوداڵی دیتنەوەی وەاڵمی بە پێزە بۆ ئەو پرسیارانە. مەبەست لە هێنانە ئارای ئەو پرسیارانە گەڕان بە دوای ناسین و راڤە و 
شیكردنەوەی كردەی سیاسییەو هەروەها گەیشتنە بە مەعریفەی فەلسەفیی پێویست بۆ بەردەوام بوون و پێشخستنی ژیانی كۆمەاڵیەتی مرۆڤ. لە مێژووی هزری سیاسی 
دا پرسیاركردن لە مافی دەسەاڵتدارێتی )كێ مافی بەرێوەبردنی دەسەاڵتی سیاسی هەیە؟( بەردەوام یەكێك لە جەوهەریترین و گرینگترین پرسیارەكانی بیرمەندانی سیاسی 
بووەو لەمبارەیەشەوە گەلێك بیرو بۆ چوون و روانگەی جۆراوجۆر هاتۆتە ئاراوە. ئەمەش كاری كردۆتە سەر چۆنییەتی پرۆسەی رامان و بیركردنەوە و هەروەها چۆنیەتی 

بیچم گرتنی روانین و بنەما مەعریفییەكانی فەیلەسووفەكان و بیرمەندانی سیاسی.
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9 سیاسی

سوارە قەاڵدزەیی

رووناكبیرو  وەكوو  من 
خۆم  بە  رێگە  واڵتپارێزێك 
پیتۆڵ  بە  بكەم  خۆم  نادەم 
یان  ریشچەرموویەك  و 
ئەو  دوای  دنیادیدەیەك...، 
و  گالن  و  ئەزموون  هەموو 
بزووتنەوەی  هەناسەسواریەی 
رزگاری نەتەوەكەمان دووچاری 
ئەزموونە  ئەو  دوای  بووە...، 
مێژووییەی خودی سەركردەكانی 
كردوەو  گوزەریان  پێیدا  خۆمان 
ناوخۆی  لە  چ  تاقییان كردۆتەوە 
كوردستانی  پارچەی  چوار  هەر 
هەر  ناوخۆی  لە  چ  گەورەو.. 
بریندارو  خاكە  ئەو  پارچەیەكی 
پەیماننامەی  لە  زامدارەی 
زەهاوەوە بە دەست داگیركەرانی 
كۆلۆنیالكارانی  و  كوردستان 
جیهانیەوە.. پێش جەنگی جیهانی 
وەك  زایینی(وە  )1914ی  یەكەم 
و  بەش  بەش  قوربانی  گۆشتی 
روونكردنەوەو  كراوە..  لەتوكوت 
بەردەم  بخەمە  رێنمایی  راوێژو 
سیاسەتمەدارانی ئەمڕۆو دوێنێی 
لە  بەرخودان  و  خەبات  مەیدانی 
پێناو بەدیهێنانی مافی مرۆڤایەتی 

و نەتەوایەتیەكانمان.
ئەوەندەی من و سەدان تاكی 
خاك  دڵسۆزی  بوو  بەتەنگەوە 
سیاسییەكانی  الیەنە  نەتەوەو  و 

چل  لە  پتر  پارچە  چوار  هەر 
پێكەوە  نزیكەوە  لە  ساڵە 
رووداوو  گۆڕەپانی  لە  چ 
چ  دەژین  كارەساتەكاندا 
سەر  لە  چاوەدێر  وەك 
ئەزموونەكان  شاشەی 
هەر  رووداوەكانی  و 
و  شۆڕش  پارچەو  چوار 
چاوەدێری  بزووتنەوەكان 
دەكەین  گۆڕەپانەكە 
بە  هزرو  بە  چاوو  بە 
)واقیع(  كەتوار  و  لۆجیك 
و  گالن  دەبینین..  رووداوەكان 
دەرك  دەبینین..  هەستانەوەكان 
پەیڕەو  و  سیاسی  رەوتی  بە 
لێكترازان و باڵباڵێنەكان دەكەین.. 
لەگەڵدا بێ كە دەیەی  ئەوڕۆشی 
یەكەمی سەدەی بیست و یەكەو 
تەكنەلۆژیای  و  ئینتێرنێت  دنیای 
فەندەمەنتالیزی  بە  گاڵە  مۆدێرن 
ئەفسانەیی دەكات.. تا نووسیینی 
ئەو چەند دێڕەش لە سێ بەشی 
نەتەوەكەمان  گەورە  كوردستانی 
زمان  و  سەربەخۆیی  مافی  لە 
مافی بە ئازادی ژیان بێ بەرییە...، 
دەزانین  باش  ئەوە  هەمووشمان 
لۆجیكێكی  دنیای  ئەمڕۆ  دنیای 
پەیڕەوو  ئەویش:  نوێێە.. 
لەخۆبردوویی و سوودی گشتیی 
تایبەتە...،  سوودی  خستنەسەر 
كورسی  پاوانخوازیی  پەیڕەوی 
و دەسەاڵتی تاكپەرستی نیەو لە 
ئێمەی  بۆ  گرفتەكانیش  زۆربەی 
دەربەدەر  ئاوارەو  و  ژێردەست 
بۆیە  یەكترییە..  نەكردنی  قبووڵ 
هەلومەرجەكان  زەمینەو  ئەمڕۆ 
تاك  هەر  الیەن  بە  دەخوازن 
پێشمەرگەیەكی  دڵسۆزز  و 
ستەقینە  را  سەربەخۆخوازی 
رێكخراوە  و  پارت  بكەینە  روو 
بكەینە  روو  كوردییەكان، 
سەركردەو سكرتێرە گشتییەكان 

و  سەركردایەتی  ئەندامانی  و 
ئەوەی  بۆ  سیاسییەكان  مەكته ب 
مامەڵە  نوێ  سەدەی  ئەقڵی  بە 
دەوروبەریاندا  و  خۆیان  لەگەڵ 
و  ئازادی  كاروانی  بكەن.. 
هێڵی  سەر  چۆتە  شارستانی 
كاڵی  چاوی  بۆ  خۆی..  دروستی 
لە  كۆنسێرڤاتیڤ و خودپەرستی 
ویستگەكانی خۆی.. »بە دەوری 
خۆیدا خول ناخوات«و دەست لە 
قبووڵ  یەكتر  و  نان  دەست  ناو 
زۆرینە  بەرژەوەندیی  و  كردن 
و  تاك  بەرژەوەندی  خستنەسەر 
ئایدیۆلۆژی  خەسڵەتی  كەمینە، 
لێكترازان  زۆربەی  خوازییە.. 

و  كردن  دروست  حیزب  و 
ئاكامی  لە  جیابوونەوەكان 
بەرژەوەندیی كورسی و ویستی 
تا  بۆیە  بوون  لەدایك  تاكەكەس 
واڵتێكی  لە  نموونە  بۆ  ئێستا، 
وەك ئێران كە خاوەنی تۆمارێك 
خەبات  و  خوێناوی  مێژووی  لە 
رزگاریخوازییە  بەرخۆدانی  و 
سەدەیەكە  چارەكە  لە  پتر  واتە 
مەزهەبییەوە  رێژیمی  دەست  بە 
دەناڵێنێت كە بە لۆجیكی »هەزارو 
لەوەپێش  ساڵ«  سەد  چوار 

فەرمانڕەوایەتی میللەتێكی خاوەن 
شارستانی  دەوڵەمەندترین 

دەكات. 
پێی  بە  ئەوڕۆ  دەبوو 
چاوەڕێكراوی  هەلومەرجێكی 
و  كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی 
و  ئێران  گەالنی  كە  زانیاری 
رێكخراوە  و  پارت  سەرجەم 
واڵتە  ئەو  نیشتمانپەروەرەكانی 
چاوی  بە   .. تێدەپەڕن  پێیدا 
ستراتیژی  گۆڕانكارییە  خۆیان 
و سیاسییەكانی سەر  ئابوری  و 
گۆڕەپانی دنیا بە گشتی و حیزبی 
هەر  )بە  كوردستان  دێموكراتی 
كەمپینی  چاوەڕێی  باڵیەوە  دوو 

دڵسۆزەكانی  تاكە  و  گرووپ 
تكاو  بۆ  بن  دۆستانیان  كوردو 
دەرگەدانی  لە  و  كردن  رجا 
سەركردایەتی هەر دوو حیزب...( 
تا  كورد  ئێمەی  ئەگەرچی 
پەیڕەو  بە  نەمانكردووە  ئەوڕۆ 
یەكتر  لەگەڵ  و  ئاشتەوایی  بۆ 
ئاشتبوونەوە بێ الیەنی سێیەم بۆ 
خۆمان هەستین لە دەرگای ماڵی 
یەكتر بدەین و داوای لێبوردن لە 
بكەین  گەلەكەشمان  و  شەهیدان 
بەرژەوەندیی  بۆ  تر  جارێكی  كە 

تایبەتی نابین بە دوو باڵ و سێ 
باڵ و نابین بە دڕووی »مەم و 
پێشمەرگە  سەنگەرێكی  زین«، 
باوەڕو  بیرو  دوو.  بە  ناكەین 
بۆ  فیداكاری  ناوخۆو  پەیڕەوی 
نەتەوە  و  خاك  بەرژەوەندیی 
ناكەین بە قوربانی بۆبەرژەوەندی 
لە  و  ئاوارەیی  ژیانی  لە  كاتی 
دەشتی »كۆیەو زڕگوێز«دا. النی 
پتر  ئەزموونی  لە  سوود  كەم 
ئازادی  باشووری  ساڵی   30 لە 
دەبینین.  كوردستان  هەرێمی 
خۆقڕكەری  شەڕی  لە  »چییان 
نێوان هەر دوو حیزبی بااڵدەست 
)یەكیەتی و پارتی( چنیەوە...! ئەم 

نووسینە لە ئاكامی خوێندنەوەی 
هێژایان  دیداری  دوو  هەر 
هیجری  مستەفا  كاك  برایانم 
سەری  عەزیزی  خالید  كاك  و 
هەڵداوە »لە هەر دوو رۆژنامەی 
دوو  هەر  ئۆرگانی  كوردستان« 
بەرچاوی  بەشی  كە  حیزب 
گلەیی و گازندەكانی بە مەبەستی 
)مانەوەی بارودۆخی ئێستای هەر 
دوو باڵ( بەش بە حاڵی خۆم لە 
ئەو  دێرینی  دۆستێكی  تێڕوانینی 
حیزبە كە بۆ چەندین ساڵ دەچێ 

خێزان  خانەوادەو  یەك  وەك 
تێكەاڵوین.. مانەوەی بارودۆخەكە 
لە شەرایەتێكی ئەوتۆدا كە گەلی 
كوردو بزووتنەوەی گەالنی ئێران 
بەدی  بەڕەوا  تێدەپەڕن  پێیدا 
چوارچێوەی  ناچێتە  و  ناكرێ 
و  ئایدۆلۆژیكی  ملمالنێی 
سەر  لە  نیگەتیڤی  كاریگەری 
رەوتی بزووتنەوەكە داناوە چ لە 
كوردستان  رۆژهەاڵتی  ناوخۆی 
چ لە هەندەران چ لە هەلومەرجی 
ئاوارەییدا  لە  ئەوڕۆ  ژیانەی  ئەو 
ناوی  بە  من  دەبرێت..  سەر  بە 
گەلەكەمەوە  دڵسۆزێكی  هەموو 
بە ناوی هەموو پێشكەوتنخوازو 
دەكەمە  روو  ئازادیخوازێكەوە 
حیزب  دوو  هەر  سەركردایەتی 
هەلومەرجی  بەرژەوەندی  كە 
كوردو  مەسەلەی  ئێستای 
بگرن..  بەرچاو  لە  ئێران  گەالنی 
دوو  هەر  بكەن..  قبووڵ  یەکتر 
پەیڕەوی  یەك  خاوەنی  حیزب 
سەردەمیانەن..  ناسیۆنالیستی 
پتر  خەباتی  سەروەریی  دەبێت 
لە 60 ساڵەو خوێنی شەهیدان و 
رێبازی پێشەوا قازی و قاسملوو 
ماكی  بپارێزین..  و شەرەفكەندی 
هەر  یەكبوونەوەی  سەرەكی 
شتێك  هەموو  لە  بەر  باڵ  دوو 
دەنا  پرۆسەكەدا..  لە  نیازپاكییە 
بە  گرفتی  و  ناوگۆڕین  كێشەی 
چەند باڵ بوون لە خۆیدا كۆسپی 
سەرەكی یەكبوونەوە نیە ـ تكایە 
مێژوودا  لە  یەكەمجار  بۆ  با  ـ 
گەالنی  وەك  كوردیش  ئێمەی 
جیهان  ئازادیخوازی  پێشكەوتوو 
سەركردایەتی  خاوەنی  بە  ببین 
كاریزمایی،  سەركردەیەكی 
نموونەیەكی  بە  بكەین  خۆمان 
بشێ  ئێمەش  با  سەردەمیانە، 
خاوەنی:  بە  ببین  مێژوودا  لە 
هۆشی  غاندییەك،  ماندێالیەك، 
مینەیەك هەموو بە یەكەوە، تەنها 
كردەوەو  »بە  نا  نووسین  بە 
یەكتردا  بە  ئامێز  هەنگاو« 

بكەینەوە.   

بانگه وازێکی دڵسۆزانه 
سەركردەی كاریزمایی هەموو شتێك دەكات بە قوربانی لە پێناو ئازادی و سەربەخۆیی خاك و نەتەوەكەی بە بەخشینی گیانیشیەوە!

ئەمڕۆ 
زەمینەو هەلومەرجەكان دەخوازن بە الیەن هەر 

تاك و دڵسۆزز پێشمەرگەیەكی سەربەخۆخوازی را ستەقینە روو 
بكەینە پارت و رێكخراوە كوردییەكان، روو بكەینە سەركردەو سكرتێرە 

گشتییەكان و ئەندامانی سەركردایەتی و مەكته ب سیاسییەكان بۆ ئەوەی بە 
ئەقڵی سەدەی نوێ مامەڵە لەگەڵ خۆیان و دەوروبەریاندا بكەن

   مادح ئەحمەدی
بەشداری  بەمەبەستی 
»پەیمانی  كۆبوونەوەی  لە 
قەدەغەكردنی چەكە ناوكییەكان« 
ناسراو بە »NPT«)ئێن پی تی( 
رابردوو،  یەكشەممەی  رۆژی 
نژاد«،  ئەحمەدی  »مەحموود 
ئێران بە یاروەری  سەركۆماری 
نیۆیۆرك.  گەیشتە  وەفدێك 
كۆبوونەوەی »NPT« هەر پێنج 
هەڵسەنگاندنی  بۆ  جارێك  ساڵ 
بەڕێوەبردنی  چۆنیەتی 
چەكە  قەدەغەكردنی  پەیمانی 
ئاكار  لێكدانەوەی  و  ناوكییەكان 
كە  واڵتانەی  ئەو  رەفتاری  و 
كردوە  واژۆ  پەیماننامەیان  ئەم 
دەچێ.  بەڕێوە  پێوەندییەدا  لەم 
نوێنەرانی  كۆبوونەوەیەدا  لەم 
كە  واڵتانەی  ئەو  سەرجەم 
كردوە  واژۆ  پەیماننامەكەیان 
كۆبوونەوەكەش  و  بەشدارن 
رێكخراوی  چاودێری  ژێر  لە 
بەڕێوە  نەتەوەیەكگرتووەكاندا 

دەچێ. 
ئەمساڵی  كۆبوونەوەی 
»NPT« دوێنی، واتە 3ی مانگی 
خۆی  بەكارەكانی  دەستی  مەی 

هەفتە  چوار  تا  رەنگە  و  كرد 
بخایەنێ. 

سەفەری ئەمجارەی ئەحمدی 
كاتێكدایە  لە  نیۆیۆرك  بۆ  نژاد 
بۆنەوە  بەو   5+1 واڵتانی  كە 
لەسەر  ئیسالمی  كۆماری  كە 
سوورە،  ناوەكییەكانی  پرۆژە 
گەمارۆی  كۆمەڵك  دەیانهەوێ 

نوێ بخەنە سەر ئەو واڵتە.
لە نێوان نوێنەرانی 189 
ئەحمەدی  جیهاندا،  واڵتی 
نژاد تەنیا سەركۆمارێكە كە 
بەشداری ئەم كۆبوونەوەیە 
دیكە جگە  كردوەو واڵتانی 
لە ویالیەتە یەكگرتووەكانی 
میوانداری  كە  ئەمریكا 
ئاستی  لە  كۆبوونەوەكەیە، 
دەرەوە  وەزیری  جێگری 

یان باڵوێزدا بەشداران.
هۆكاری ئەوەی كە ئەحمەدی 
بەشداری  خۆی  بۆ  نژاد 
بۆ  دەگەڕێتەوە  كۆبونەوەكەیە 
ئەوەی كە ناوبراو دەیهەوێ رۆڵی 
جارەكانی  وەك  و  بگێڕێ  زیاتر 
دیكە بە هۆی وتەكانییەوە لەمەڕ 
»كارەساتی  »هۆلۆكاست«، 
»دژایەتی  سێپتامبر«،  11ی 

لە  و...  ئیسراییل  كردنی 
ژمارەیەك لە میدیا جیهانییەكاندا 

دەر بكەوێ.
رۆژی  نژاد  ئەحمەدی 
بە  پەیامەكەیدا  لە  دووشه ممه  
كرد  قسەی  ئاراستەدا  هامان 
راكێش  سەرنج  میدیاكان  بۆ  كە 
بێ. ناوبراو لە قسەكانیدا وێراێ 

كە  ئەوی  سەر  لە  پێداگری 
واڵتەكەی دەسبەرداری پیداندنی 
پێشنیاری  پێنج  نابێ  یۆرانیۆم 
خستە ڕوو كە یەكیان »پێویستی 
بوو.  دا   »NPT لە  چاكسازی 
ئێران  ئیسالمی  سەركۆماری 
واڵمدانەوە  جێ  بە  وتەكانیدا  لە 
كە  پرسیارانەی  و  گومان  بەو 

بە  بەرانبەر  جیهانی  كۆمەڵگای 
واڵتە  ئەو  ناوەكییەكانی  پرۆژە 
هێرشی  هەمیشە  وەك  هەیانە، 
كردە سەر واڵتانی دیكەی جیهان 
و بەتایبەت ئەمریكا و رایگەیاند 
ڕووی  لە  دەبێ  واڵتانە  ئەم  كە 
ناوەكییەوە چەك بكرێن. ئەمەش 
لە كاتێكدایە كە كۆماری ئیسالمی 

مەترسییەكی  بۆتە  خۆی  بۆ 
گەورە لە ناوچەكەدا و كۆمەڵگای 
ئەم  دەستڕاگەیشتنی  لە  جیهانی 
واڵتە بە چەكی ناوەكی نیگەرانە.

ئەحمەدی  سیاسەتەی  ئەم   
بەردەوام  وتەكانیدا  لە  كە  نژاد 
لە  دەدا،  دیكە  واڵتانی  پەالماری 
راستیدا بەڕێوە بردنی قسەكانی 

»عەلی خامنەیی«ە كە دوو ساڵ 
لەوە پێش رایگەیاند كە باشترین 
هێرشی  بەرانبەر  لە  هەڵوێست 
هێرشیان  كە  ئەوەیە  رۆژاواوە 

بكەیتەوە سەر.
پێویستە  كە  دیكە  خاڵێكی 
ئەوەیە  بكرێ،  پێ  ئاماژەی 
ئەم  دیكە  جارەكانی  وەك  كە 

ویالیەتە  نوێنەرانی  جارەش 
ئەمریكا،  یەكگرتووەكانی 
كاتی  لە  فەرەنسا  بریتانیاو 
قسەكانی ئەحمەدی نژاددا هۆڵی 
كۆبوونەوەكەیان بە جێ هێشت. 
كە  ئەوەیە  سەلمێنەری  ئەمەش 
لە  ئیسالمی  كۆماری  پێگەی 
لە  رۆژ  نێونەتەوەییدا  ئاستی 

تا  و  دەبێ  الوازتر  رۆژ  دوای 
واڵتان  لە  هەندێ  كە  ئاستێك 
وتەكانی  بۆ  بایەخێك  هیچ 
دانانێن.  واڵتە  ئەو  سەركۆماری 
ئەو سیاسەتە  بەرهەمی  ئەمەش 
نژاد  ئەحمەدی  كە  چەوتەیەی 
پەێڕەوی  ئاستەكاندا  هەموو  لە 

دەكا.
نژاد  ئەحمەدی  ئەگەرچی 
ڕوو،  خستە  پێشنیارێكی  چەند 
بەاڵم زۆر روونە كە ناچنە ئاستی 
بەڕێوەبردنەوەو ئەو گرنگییەشی 
پێشنیارانەش  ئەم  نەدراو  پێ 
دەكرا لە الیەن باڵوێز یا جیگیری 
و  با  كرا  باس  دەرەوە  وەزیری 
نەكرابا.  خەرجەیان  هەموو  ئەو 
هەروەها بە پێیەی كە شارەوانی 
لەم  كە  رایگەیاند  نیۆیۆرك 
تەنیا  نژاد  ئەحمەدی  سەفەرەدا 
تا  هۆتیلەكەیەوە  لە  دەتوانێ 
رێكخراوی نەتەوەیەكگرتووەكان 
رووی  لە  دیارە  وا  بچێ،  و  بێ 
دەستكەوتەی  ئەو  میدیایشەوە 
تاو  لێ  خۆی  ناوبراو  كە  نابێ 
هەڵدووری  بۆ  كیسەی  و  دابوو 

بووە.

لە پەراوێزی سەفەرەكەی »ئەحمەدی نژاد«دا بۆ نیۆیۆرك

 ئەم سیاسەتەی ئەحمەدی نژاد كە لە وتەكانیدا بەردەوام پەالماری 
واڵتانی دیكە دەدا، لە راستیدا بەڕێوە بردنی قسەكانی »عەلی خامنەیی«ە 

كە دوو ساڵ لەوە پێش رایگەیاند كە باشترین هەڵوێست لە بەرانبەر 
هێرشی رۆژاواوە ئەوەیە كە هێرشیان بكەیتەوە سەر
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10 سیاسی

ب . نیان
دێموکراتی  حیزبی 
کۆتایی  له   کوردستان 
ئه مساڵدا  خاکه لێوه ی  مانگی 
ئیمزا  ژێنێڤاکاڵی  رێکه وتننامه ی 

کرد.
عه زیزی  خالید  کاک 
ئه و  ئیمزاکردنی  کاتی  له  
که   گوتی  رێککه وتننامه یه دا 
دێموکڕاتی  حیزبی  وه ک  ئێمه  
کورد  نه ته وه ی  و  کوردستان 
و  کردوه   دروست  مینمان  نه  
به ڵکوو  هێناوه ،  به کارمان  نه  
ئه و  قوربانیانی  خۆمان  ئێمه  
بۆیه ش  و  وێرانکه ره ین  چه که  
و  دروستکردن  دژایه تیی 
به کارهێنان و هه ڵگرتنی ده که ین 
و چاوه ڕوانیشمان له  رێکخراوی 
ژنێڤاکاڵ هه یه  که  به  هاوڕێیه تی 
فشار  دیکه   رێکخراوه کانی 
ئیسالمی  کۆماری  سه ر  بخه نه  
بۆ  بۆ خۆی و  مینانه ی  ئه و  تا 
مه به ستی سیاسی و نیزامی له  
بێ  چاندوویه تی،  کوردستان 

هه ڵی بگرێته وه .
دێکرێ  ئیلیزابێت  خاتوو 
رێکخراوی  سه رۆکی  وارنێر، 
ژنێڤاکاڵیش له  کاتی ئیمزا کردنی 
ویرای  په یماننامه یه دا  ئه و 
سیاسه ت  مه حکوومکردنی 
کۆماری  ره فتاره کانی  و 
کردنی  مینڕیژ  بۆ  ئیسالمی 
که مته رخه میی  و  کوردستان 
هه ڵگرتنه وه یان،  بۆ  رێژیمه   ئه و 
مرۆیی  هه وڵه   له   پیشوازیی 
حیزبی  ئاشتیخوازانه کانی  و 

دێموکراتی کوردستان کرد.
ژنێڤاکاڵ  رێکخراوی 
ناحکومیی  رێکخراوێکی  که  
نه ته وه   رێکخراوی  سه ر 
یه کگرتووه کانه  و، به  پشتیوانیی 
بۆ  بانگه واز  رێکخراوه یه   ئه و 
و  دروستکردن  دژایه تیکردنی 
مینی  عه مبارکردنی  و  هه ڵگرتن 
له   ئێستا  تا  ده کا،  دژه نه فه ر 
زۆربه ی ئه و واڵتانه ی شه ڕیان 
و  بنکه   داوه ،  رووی  تێدا 
ئۆفیسی کردۆته وه  و یارمه تیی 
هه ڵگرتنه وه ی مین و پێڕاگه شتن 
مین  ته قینه وه ی  قوربانییانی  به  

له و ناوچانه ی داوه .
و  ئێران  کوردستانی 
رۆژهه اڵتی  کوردی  خه ڵکی 
ساڵه    30 له   زیاتر  کوردستان 
له  ژینگه   ته قینه وه ی مین  باجی 
و  ده ده ن  ژیانیان  شوێنی  و 
له   ره سمییه کان  ئاماره   پێی  به  
که س   800 له   زیاتر  دا  ساڵ 
که   کوردستان  خه ڵکی  له  
ناوچه   دانیشتووی  زۆربه شیان 
به   کوردستانن،  سنوورییه کانی 
هۆی ته قینه وه ی مین له  شوێنی 
کار و ژیان و ماڵ و حاڵیان دا 
ده کوژرێن وبریندار و نقوستان 

ده بن.
چەكێكی  خۆی  وەك  مین 
بەرەكانی  لە  كە  بەرگرییە 
شوێنە  لە  بەرگەری  بۆ  شەڕدا 
دوژمن  هێرشی  لە  نیزامییەكان 
خاوو  و  ترساندن  بۆ  و 
هێزی  كردنەوەی  لەسەرخۆ 
دوژمن لە جموجۆڵ بەكار دێ. 
لە كاتی شەڕی 8 ساڵەی عێراق  
بە  نیزیك  رێژیم  دا  ئێران  و 
نەفەری  دژە  مینی  میلیۆن   16

كاتی  لە  چاند،  كوردستان  لە 
كردنی  میلیتاریزە  و  هێرش 
كوردستانیش دا گوندو بەرزایی 
و تەپۆڵكە نەما مۆڵگەو پایەگای 
لێ دانەمەزرێنێ و دەوروبەری 

ئەو مۆڵگانەش بە مین نەتەنێ.
ساڵە   21 ئێستا  به اڵم 
كۆتایی  عێراق  ـ  ئێران  شەری 
ساڵیشه    15 نیزیک  و  پێهاتوە 
حیزبە  چەكداریی  چاالكیی 

وەستێندراوە.  كوردستانییەكان 
هەرە  بەشی  رووه شه وه   له م 
رێژیم  مۆڵگەكانی  كۆنە  زۆری 
چۆل كراون و بێ كۆ كردنەوەی 
تێڵدرووەكانی  مینەكان، 
دەوروبەریان كۆ كراون كەچی 
كۆكردنەوەو  هەڵمەتی  نەك 
ناوچە  كردنەوەی  پاكژ 
هەنگاوێكی  مینرێژكراوەكان 
كردەیی بۆ هەڵ نەهێندراوەتەوە، 
كردن  مینرێژ  پرۆسەی  بەڵكوو 
سنوورو  سەر  ناوچەكانی  لە 
و  كاسبكاران  رێی  سەر  لە 
سنوور  سەر  كاروانچییەكانی 
ره وتێکی  رێژیمەوە  الیەن  لە 

بەردەوام بووە.
ته قینه وه ی  قوربانییانی 
به   نیزیک  کوردستان  له   مین 
و  مه ده نی  خه ڵکی  ته واویان 
ناوچه   بێده ره تانی  که سانی 

سنوورییه کانی کوردستانن.
كایە  بۆ  مندااڵنەی  ئەو 
دەچنە  گوندی  لە  قوماران  و 
گاڕان  و  بەرخەل  یان  دەرێ 
رێی  و  دەدەن  خۆیان  وەپێش 
دەورووبەر  لەوەڕگەكانی 
ئەو  بەر،  دەگرنە  گوندەكەیان 
كەنگر  بۆ  كە  كچانەی  و  ژن 
گژی  و  گیا  و  رێواس  و 
بەهاری ملی شاخ و بەندەن و 
نزیكی  دوورو  كوێستانەكانی 
ئەو  و  دەگرن  ئاواییه کانیان 
لێقەوماوەی  خەڵكە  كاسبكارو 
بۆسەكانی  نانێك  پارووە  بۆ 
هێزە كورد كوژەكانی كۆماری 
ئیسالمی و گرژی و رژدییەكانی 
دواجار  و  دەبەزێنن  سروشت 
یان گیانیان لە سەر ئەم پارووە 
نانە دادەنێن یان بە نەقوستانی 
دەبنە سەرباری خێزان و ماڵ و 
منداڵە هەژارو دەسكورتەكەیان، 
سه ره کیی  به شی  ئه وانه  
له   مین  ته قینه وه ی  قوربانیانی 
به اڵم  دێنن،  پێک  کوردستان 
هۆیه وه   به م  که   ئه وانه ی 
زۆر  ده ده ن  ده ست  له   گیانیان 

که   که سانه ن  له و  به خته وه رتر 
په ککه وتویی  و  نقوستانی  به  
یارمه تیدانێکی  چه شنه   هیچ  بێ 
و  قه ره بووکردنه وه   و  پزیشکی 
دابینبوونێکی  و  پێراگه یشتنێک 
به   درێژه   ده بێ  کۆمه اڵیه تی 
ژیانی پڕ چه رمه سه رییان بده ن.
گیانییەكانی  زیانە  لە  جیا 
ئەم  هەبوونی  مین،  تەقینەوەی 
لە  چ  هێنەرە  مەرگ  وردیلە 

رووی كۆمەاڵیەتی و چ لە رووی 
ئابوورییەوە زیان و خەسارێكی 
ئابووریی  زۆری بە كۆمەڵگا و 
ئێستاش  گەیاندوە.  كوردستان 
بە  زەویی  هێكتار  هەزاران  بە 
پیت ولەوەڕگە و كوێستانەكانی 
مینرێژ  هۆی  بە  كوردستان 
لێ  كەڵكیان  بوونیانەوە 
وەناگیرێ، بە هەزاران كەس لە 
گوندنشینان ماڵ و حاڵی خۆیان 
روویان  و  هێشتوە  جێ  بە 
ڕیژەی  و  شارەكان  كردۆتە 
بردۆتە  لەم سونگەوە  بێكاریان 
كۆمەالیەتییەكانی  دیاردە  سەر. 
رێژەی  چوونەسەرێی  وەك 
بێوەژنی،  قەیرەیی،  تەاڵق، 
مندااڵنی سەر شەقام و تەنانەت 
دەرەنجامەكانی  لە  سواڵكەری 

كاریگەریی  و  مین  تەقینەوەی 
كۆمەڵگای  لەسەر  قەیرانە  ئەم 
كوردی رۆژهه اڵتی کوردستانه .

ناوه نده   ئاماری  پێی  به  
ره سمییه کانی کۆماری ئیسالمی 
ئێستا زیاتر له  12 میلیۆن مین له  
پووچه ڵنه کراوی  به   کوردستان 
زه مان  تێپه ڕینی  و  ماونه ته وه  
سرووشتییه کانی  رووداوه   و 
وه ک به فر و باران له و ماوه یه دا 
مینانه   له و  زۆر  به   جێگۆرکێی 

به شیکی  ته نانه ت  و  کردوه  
هه ره  زۆری نیزیک به  ته واوی 
و  نه خشه   بێ  به   مینانه ش  ئه و 
هه روا  ئێستاش  و  خۆی  کاتی 
ئه وه ش  و  چێندراون  گۆتره   له  
چه ند  هه ڵگرتنه وه یانی  کاری 

به رابه ر دژوار کردوه .
کۆماری  به رپرسانی 
هه ڵگرتنه وه ی  ده ڵێن  ئیسالمی 
هه ر مینێک زیاتر له  300 دۆالر 
خاوێن  گشتی  به   و 
ناوچه   کردنه وه ی 
نی  ه کا و ا کر ێژ مینڕ
ساڵی   40 کوردستان 

دیکه ش کات ده با.
جۆره   ئه و  به اڵم 
سیاسه تانه   و  لیدوان 
ته نیا  راستیدا  له  
ئه وه ی  بۆ  پاساوێكن 
ناوچانه   ئه و  که  
شێوه یه   به و  هه ر 
خۆیان  وه ک  و 
مینڕێژکراوی  به  

بمێننه وه .
ئیسالمی  کۆماری 
مینانه   ئه و  که   ده ڵێ 
 8 شه ڕی  میراتی 
به   ئێستاش  و  ساڵه ن 
ته حریمه کانی  هۆی 
ناتوانن که ره سه   ئێرانه وه   سه ر 
بۆ  پێویست  تێکنۆلۆژی  و 
دابین  مینه کان  هه ڵگرتنه وه ی 
ده ستیش  شێوه ی  به   و  بکه ن 
 300 له   زیاتر  مینێک  هه ر 

دۆالری تێده چێ.
روونکردنه وه ی  له وباره وه  
یه که م  پێویسته .  بابه ت  چه ند 
به شێکی  له وانه یه   که   ئه وه ی 
زۆری ئه و مینانه  له  کاتی شه ڕی 
چێندرابن،  عێڕاقدا  و  ئێران 
به اڵم خۆ   زۆربه ی شوێنه کانی 
ناوچه کانی  و  کوردستان 
قوواڵیی کوردستان خۆ به ره ی 
ئه دی  نه بوون،  ساڵه    8 شه ری 

چۆنه  مینڕێژ کراون؟
ئه وه   که   ئه وه ی  دووهه م 
زیاتر له  20 ساڵه  شه ڕی ئێران 

و عیڕاق کۆتایی پێ هاتوه ، کوا 
کۆماری ئیسالمی چه ند مه یدانی 
له   خاوێن  کوردستانی  له   مین 
له   ئه وه ش  مین کردۆته وه ، خۆ 
ئێستا  تا  نه ک  که   خۆی  جێی 
راگرتوه ،  کاره   له و  ده ستی 
درێژه ی  به رده وامیش  به   بگره  
به  ره وتی مینرێژ کردنی ناوچه  
سنوورییه کانی کوردستان داوه .
که   ئه وه ی  سێهه م 
ده زگایه کی  و  ناوه ند  کامه  

به   به رامبه ر  له   حکوومی خۆی 
مین  ته قینه وه ی  رووداوه کانی 
به رپرسیار  به   کوردستان  له  
ناوه ند  کامه   ئێستا  تا  و  زانیوه  
بنه ماڵه ی قوربانییانی ئه و شه ره  
کوردستانی  له   به رده وامه ی 
کامانه   و  کردۆته وه   قه ره بوو 
پێراگه یشتن  بنیات بۆ  ناوه ند و 
و دابینکردنی ژیانی قوربانییانی 
په ککه وتووانی  و  نقوستان 
مین  ته قینه وه ی  روووداوه کانی 
و  دامه زراون  کوردستان  له  

بوونیان هه یه ؟؟
که   ئه وه ی  چواره م 
له   باس  ئیسالمی  کۆماری 
تێچووی زۆری ئه و هه ڵمه ته  و 
پێویست  تێکنۆلۆژیی  نه بوونی 
له   مین  هه ڵگرتنه وه ی  بۆ 
چۆنه   ئه دی  ده کا،  کوردستان 
میلیۆنها  به   ئیسالمی  کۆماری 
گڕوووپه   یارمه تیی  دۆالر 
و  فلستین  شه ڕخوازه کانی 
لوبنان ده کا و به  میلیارد دۆالر 
واڵتانی  له   سه رمایه گوزاری 
ڤێنۆزۆێال و زیمبابوه  و ئۆگاندا 
ده کا و نه خۆشخانه ی چه ند سه د 
به حره ین  له   دۆالری  میلیۆن 
ساز  واڵته   ئه و  شیعه کانی  بۆ 
هه ڵگرتنه وه ی  بۆ  به اڵم  ده کا، 
خۆی  بۆ  هه ر  که   مینانه ی  ئه و 
بڕینه وه ی  بۆ  و  چاندوونی 
مووچه یه کی هه رچه نده  که میش 
کاره ساتانه   ئه و  قوربانیانی  بۆ 
له و  خۆی  و  ده کڕووزێته وه  
ده دزێته وه ؟  به رپرسیاره تییه  
ئه وه ی  تێکنۆلۆژیی  که   چۆنه  
و  بکا  داگیر  ئاسمان  که   هه یه  
ئاپۆلۆ و مانگی ده سکرد وه حه وا 
بخا، ئۆرانیۆم به  خه ستیی زیاتر 
جێی  و  بهێنێ  به رهه م   %20 له  
شیرکه ته  گه وره کانی دۆزینه وه  
مه یدانه   له   نه وت  وهه لێنجانی 
نه فتییه کان بگرێته وه  و سیستمی 
سه ر  له   پێشکه وتوو  سیخوڕی 
پێوه ندییه کانی  و  جموجۆڵ 
ناتوانێ  به اڵم  دابنێ،  خه ڵک 
ساده ی  ماشێنێکی  چه ند 
ته قاندنه وه ی مین و که ره سه ی 
بکا؟  دابین  مین  دۆزینه وه ی 
که   ئەوەیه   راستییه که ی  به اڵم 
نیە  گرینگ  رێژیم  بۆ  ئه وه ی 
ماڵی  سەرو  و  خوێن  و  گیان 
ئەوەی  رێژیم  كوردە.  خەڵكی 
كە  سەڵماندوە  كردەوە  بە 
نەیاری  قەستەسەرو  دوژمنی 
سوێندخواردووی گەلی كوردەو 
بە  گەلەو  ئەم  تواندنەوەی  بۆ 
بزووتنەوەی  چۆكداهێنانی 
مافخوازانەی  و  بەرەنگاری 
چەشنە  هیچ  لە  گەلەش  ئەو 
كردەوەیەكی  و  جینایەتێك 
هەر  نەپرینگاوەتەوە.  نامرۆیی 
بۆ  نە  پێوەندییەدا  لەو  بۆیەش 
هەڵ  هەنگاوێگ  هیچ  خۆی 
دەگرێ و نە رێگە بە رێكخراوە 
نەتەوەییەكانی  نێو  مرڤدۆستە 
که   دەدا  ژنێڤاکاڵیش  وه کوو 
پێناوەدا  لەم  بێنە كوردستان و 
بە هانای خەڵكی كوردستانەوە 

بێن.
 

له  په راوێزی ئیمزا کردنی په یماننامه ی ژنێڤاکاڵ 
له الیه ن حیزبی دێموکراتی کوردستانه وه 

درێژه ی:
پرنسیپه  تیۆریکییه کانی 

دێموکراسی و جۆره کانی

مەعریفییەكانی  و  فەلسەفی 
الیەن  لە  دیمۆكراسی،  هزری 
نوێیەوە  سەردەمی  بیرمەندانی 
لە  كراوە.  بۆ  خوێندنەوەیان 
زایینیدا،  16ی  و   15 سەدەكانی 
لە  هەندێك  و  ماكیاوێلی 
كۆماریخوازەكان و ئۆمانیستەكان، 
هزری  بوژانەوەی  بەستێنەكانی 
لە  كرد.  بار  لە  دێموكراسیان 
جان  بریتانیا  لە   ،17 سەدەی 
دیكە  بەرابەریخوازانی  و  لیلبۆرن 

هەوڵیان دەدا كارایی بنەڕەتی 
هزری دیمۆكراسی و پێوەندی 
یەكسانی  لەگەڵ  هزره   ئەو 
لە  هەر  بسەلمێنن.  كۆمەاڵیەتی 
»الك  جان  17دا  سەدەی  كۆتایی 
تێوری«  پاساودانەوەی  بۆ 
»شوڕش« پشتی بە هەندێك هزری 
پێوەندییان  كە  بەست  تێوری  و 
لە  هەبوو.  دیمۆكراسییەوە  بە 
رۆسۆ،  ژاك  ژان  18دا  سەدەی 
جێفرسۆن  تۆماس  و  پین  تۆماس 
وەبەر  شۆڕشگێڕانەیان  گیانێكی 
هزری دیمۆكراسیدا كرد. شۆڕشی 
فەرانسە،  شۆڕشی  و  ئەمریكا 
تێورییانەیان  ئەو  سیاسی  هێزی 
سەدەی  كۆتاییەكانی  لە  سەلماند. 
ژێر  لە  دیمۆكراسی  ئاڕمانی  19دا 
هزروانانێكی  بیری  كاریگەری 
وەك جەیمزمیل، جان ستوات میل 
كەوتە  دا  دوتۆكوێل  ئالێكسی  و 
دوورەدیمەنی  سەرەكی  ناوەندی 
نیوەی  بەرلە  سیاسییەوە.  بیری 
دووهەمی سەدەی 18 و بەتایبەت 

دوای شۆڕشەكانی ئەمریكا و 
كە  روانگەیەی  ئەو  فەرانسە 
كۆنی  یونانی  دیمۆكراسییەكەی 
كە  كۆماری  دەسەاڵتێكی  وەك 
لە  پێڕەوی  ئەشرافییەت  لەوەدا 

هاوواڵتیانی زەحمەتكێش و 
دەكرد،  سەیر  سەروسواڵكەر 
باو بوو. ئەم رونگەیە مێژوویەكی 
دوور و درێژی هەیە و مێژوویەكی 
دەگەڕێتەوە بۆ یونانی كۆن خۆی 
دیمۆكراسی  لەو سەردەمەشدا  كە 
دێهاتی  خه ڵکی  دەسەاڵتی  وەك 
سه یر  سواڵکه ران  سه رو  و 
باره ی  له   روانگه یه   ئه و  ده کر ا. 
ده سه اڵتی  به   که   دێموکراسییه وه  
هاوواڵتی زەحمەتكێش دەوترێ، تا 

ئێستاش هەر بوونی هەیە.
هانتینگتۆنەوە  روانگەی  لە 
جیاوازی  مۆدیرن  دیموكراسی 
مۆدێلە  لەگەڵ  بنەڕەتی 
كالسیكەكانی دێموكراسی دا هەیە.

دیمۆكراسی  كە  پێیوایە  ئەو 
گوندی و هۆز و دەوڵەت شارەكان 
كە  مودێرن  دیمۆكراسی  لەگەڵ 
یەكەمی  نیوەی  بۆ  دەگەڕێتەوە 
بنەڕەتیان  جیاوازی   ،17 سەدەی 

پێكەوە هەیە.
بە بۆچوونی هانتینگتۆن گەشە 
دێموكراتیك  بیروباوەڕی  كردنی 
شۆڕشی  گرینگەكانی  ئاكام  لە 
و  دام  پەرە سەندنی  بوو.  بریتانیا 
دێموكراتیكەكان  ناوەندە  و  دەزگا 
هۆی  بووە  20دا  سەدەی  لە 
سەندنی  تەشەنە  و  گەشەكردن 
لە  دیمۆكراتیك.  بیروباوەڕی 
جێگیر  20دا  سەدەی  كۆتاییەكانی 
ناوەند  پەرەسەندنی  و  بوون 
دێموكراتیكەكان  ودامەزراوە 
خێراتر لە هه ر كاتێكی دیكه  بەرەو 
لە  ناوەندانە  ئەو  دەڕوا.  پێش 
بەرەو  گوزار  شەپۆلەكانی  ئاكامی 
هەڵداوە.  سەریان  دیمۆكراسی 
حوسین  پێوەندییەدا  لەم  هەر 
دیمۆكراسی  وایە:  پێی  بەشرییە 
بەرهەمی  مودێڕنەكەیدا  واتا  لە 
گۆڕانە فیكری و كۆمەاڵیەتییەكانی 
بنەمای  لەسەر  نوێیە  سەردەمی 

عەقاڵنییەتی مۆدێرنیتە.
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11 ئه ده ب و هونه ر

بۆیهخۆشمئهوێی!
      چه نده خۆشه..

    ئه و ساته ی پێم ئه ڵێی
     خۆشم ئه وێی

   ئه زانم پێت ناخۆشه..
     كه لێت  ئه پرسم

            بۆ..؟
                               منیش وه ك هه موو ژنێك

                                       دوو چاو  و
                                       دوو لێو و
یه ك دڵم هه یه..!

پێم ئه ڵێی لێم مه پرسه
بۆ..؟!

خۆشم ئه و ێیت و بۆیه!
دوو چاوی تۆ پڕن له  نهێنی

پڕن له  ڕه نگی تابلۆیه كی سیحراوی و
دوو لێوت وه ك بۆڵه كانی
هێشووه ترێیه كی ته مووز
تامی شه راب ئه ده ن و..

دڵیشت كۆشكی میهره بانی یه
خۆشم ئه وێیت و بۆیه!

لێت ئه پرسم..
هه موو ژنێك چاوی جوانه  و

لێوی ئاڵه  و
دڵی میهره بانه

ئیتر بۆچی خۆشت ئه وێم؟
پێم ئه ڵێی..

چاوه كانت دوو ڕاوچین و
زۆر ده مێكه دڵی منیان پێكاوه

لێوه كانت دوو كۆترن و
بانگی ئه شقی لێوه كانم ئه كه ن

بۆ ماچ
دڵیشت به ندیخانه ی ئه زه لی منه

ئیتر لێم مه پرسه..
بۆ..؟!

خۆشم ئه وێیت و بۆیه !

كه ژاڵ ئیسماعیل

 پێكهاتە
)Stractur(

و  بەشەكان  پێوەندییەكانی  سەرجەمی 
بەم  و  یەكتر  لەگەڵ  )پارچەكان(  لەتەكان 
بەرهەمێك  پێوەندییەكانی  سەرجەمی  پێیە 
تەنانەت وەك ئەڵمانییەكان لەباسی گشتالت 
دا دەڵێن، دەكرێ باسی پێكهاتەی یەك وشە، 
یەك رستە، یەك گرێ )بەند(، یەك فەسڵ، 
پێكهاتەی  بكەین.  هتدیش  و  كتێب  یەك 
شانۆنامەیەك،  )دەرەوە(ی  رواڵەتی 
هاوسەنگیی  و  دیمەنەكانی  و  پەردەكان 
دەگرێتەوە.  ئەوان  گرێدراوی  بەیەكەوە 
دەربڕی  و  نیشاندەر  رواڵەتیش،  پێكهاتەی 
لەسەر  كە  كردەوانەیە  و  رووداو  ئەو 
شانۆ، بەڕیوە دەچن. »جان كرورانسم« بە 
شێوەیەكی تایبەتی ئەم چەمكە بەكار دێنێ. 
ئەوەتا دەڵێ: پێكهاتەی شێعرێك، دەربڕین 
ناوكەی سەرەكیی شێعرەكەیە  یا پوختەی 
ئەمەش  شێعرەكەیە(  لۆژیكیی  )پێكهاتەی 
لەحاڵێك دایە كە شتەكانی دیكە هەموویان 
ئاماژە  وێنەكان،  دەنگەكان،  )وشەكان، 
كە  ضمنی(  )اشارات  پەنامەكییەكان 

لەرێگای بارگاوی كردنی لە وشەكان دێنە 
)بافتار  خۆجێیی  پێكهاتەی  بە  هتد(  دیو، 

محلی( دادەنرێن. 
پێكهاتە خوازی
))Stracturalis

مۆدێرن  فیكری  بزووتنەوەیەكی 
بەگوێرەی  كەلتوورییەكانی  دیاردە  كە 
زمانناسییەوە  لە  هەڵێنجراو  بنەماكانی 
دووالیەنە  پێوەندییە  لەسەر  و،  دەكا  راڤە 
هەر  توخمەكانی  نێوان  سیستماتیكەكانی 
لەسەر  دا  ئاكام  لە  و  مرۆیی  تێكوشانێكی 
رێسا و رێكەوتنە ئابستراكت )دابڕاو(ەكانی 
زاڵ بەسەرە بەرهەمهێنانی كۆمەاڵیەتیی واتا 
پێكهاتە)ستراكتورالیزم(  دادەگرێ.  پێ  دا، 
زمانناسیی  چەمكی  بناغەی  لەسەر  كە 
تەنیا  كە  واتادار  دەنگی  یەكەی  »واج«ـ 
بەپیی جیاوازی لەگەڵ واژەكانی تر پێناسە 
توخمەكانی  دەڵێ  دامەزراوە،  ـ  دەكرێ 
كەلتووری  دیاردەیەكی  هەر  پێكهێنەری 
یەك  وەك  دراما(  تا  لێنانەوە  چێشت  )لە 
تەنیا  واتە  هەیە،  »رێژەیی«یان  الیەنی 
توخمەكانی  لەگەڵ  ناتەباییان  بەهۆی 

دیكەی سیستم، بەتایبەتی 
دووانەكان  هەمبەرە  لە 
)تقابل دوگانە(دا دەبن بە 
واتاكانیان  واتا.  خاوەنی 
نەك لە گەڕاندنەوەی هەر 
هاوتایەكی  بۆ  توخمێك 
بەڵكوو  سروشتیدا،  راستییەكی  لە  فەرزی 
توخمە  ئەو  رۆڵی  راڤەكردنی  بە  تەنیا 
پشت  خۆ  بە  كەلتووریی  رێسایەكی  لە 
ئەستووردا، دەتوانین دیاری بكەین و دەری 
پێكهاتەخوازی،  راڤەی  پێیە  بەم  ببڕین. 
یا  بناغەیی  سیستەمێكی  خوازیاری 
Longue یە كە بەسەر كوتنەكان یا نموونە 
یاساكانی  نووسینی  لە  زاڵە.  دا  تاكییەكان 
سیستەمێكی  توخمەكانی  كردنی  تێكەڵ 
یەكییەكانی  لەنێوان  جیاوازی  ئەوتۆدا، 
تعویض(  قابل  )واحدهای  گۆڕین  شیاوی 
یەكانە  لەم  زنجیرەیەك  و   Paradigms
لە  و  دادەنێت  دا   Syntagms پێكهاتە لە 
كەلتووری  بنەڕەتیی  »نەحو«ی  رێگایەوە، 

مرۆیی دێنێتە گۆڕێ.
»زانستی  و  پێكهاتەخوازی 
بە  ناسی(،  نیشانە  )بڕوانە  نیشانەكان« 
زۆری لە تیۆرییە زمانناسییەكانی فێردنیان 
دوسوسور )1913ـ1857( و، تا ڕادەیەكیش 
ریوایەتناسی  و  رووسی  فۆرمالیزمی  لە 
بە  پێوەندیدار  ریوایەت(ی  )زانستی 

 )1928( عامیانە«  »چیرۆكی  رواڵەتناسی 
بەدی  پراپەوە،  ویالدیمێر  نووسینی  لە 
باسە  ئەو  لە دەیەی 1960دا دوای  كراوە. 
كەڵكوەرگرتنی  بە  پێوەندییان  بەرباڵوانەی 
هاوچەرخ  خەڵكناسی  استروس«،  »لوی 
ئوستوورەناسی  لە  پێكهاتەیی  راڤەی  لە 
كرد.  پەیدا  برەوی  هەبوو،  فەرانسەدا  لە 
بەرهەمە  لێكۆڵینەوی  لە  پێكهاتەخوازی 
ئەدەبییەكان دا، بە رەتكردنەوە و وەالنانی 
بە  كە  دەناسرێتەوە  كۆنانە  باوەڕە  ئەو 
»رەنگدانەوەی  ئەدەبیات  ئەوان،  گوێرەی 
یا  دانەر،  بۆچوونی  مەبەستی  واتای 
رەنگدانەوەی راستییە«. بەپێی ئەم تیۆرییە، 
ئەو  كە  ئوبژێكتیڤە  پێكهاتەیەكی  »دەق«، 
جۆراوجۆرانە  رێككەوتنە  و  رەمز  رێسا، 
و  دانەر، خوێنەر  لەئاست  گە  دەكا  چاالك 
رەخنەی  سەربەخۆن.  دەرەوە،  راستەقینە 
كە  ئەوە  ناپڕژێتە سەر  زۆر  پێكهاتەخواز، 
چییە،  ئەدەبییەكان  بەرهەمە  واتای  بڵێ 
بەڵكوو دەیەوێ ئەو خاڵە شی بكاتەوە كە 
بەرهەمی ئەدەبی كە ئەو واتایەی هەیە، چۆن 
ئەم واتایە دەدا. واتە نیشان دەدا كە كام لە 
بەرهەمێك  لە  رێككەوتنەكان  و  رێساكان 
پێكهاتەخواز  نەریتی  چاالكن.  و  هەن  دا 
)زانستی  ریوایەتناسی  لە  بەتایبەت 
ریوایەت(دا، لە راڤەی پراپ لەبارەی رۆڵی 
Actant ریوایەتەوە بگرە تا دەگاتە تیۆریی

پێیان  و  وەرگرتوە  هێزی  گریماس،  ی 
بارت، رەخنەگری  بووە. رۆاڵن  دەوڵەمەند 
فەرانسەیی، پسپۆر و شارەزای هەڵكەوتەی 
كە  بەتایبەت  پێكهاتەخواز  ئەدەبیی  راڤەی 
ـ  بوو   )1970(  s/z ناوی  كە  دا  كتێبەكەی 
و سەبارەت بە راڤەی زیرەكانەی لەبارەی 
و،  تیز  ئیستریپ  )زۆرەوانی(،  كوشتی 
دا  ئوستوورەناسی  لە  دیكە  دیاردەكانی 
)1975( بەناوبانگە. بەم حاڵەش هەندێك لە 
بەرهەمەكانی دواتری، نیشاندەری چوونی 
پێكهاتەخوازی  دوای  قوناغی  نێو  بۆ  ئەو 
ئەم  لەگەڵ  كە  ساختارگرایی(یە،  )پسا 
دڵنیایانەی  خۆڕانانی  تێپەڕبوونەدا، 
پێكهاتەخوازی بە »زانستی بوون«ەوە وەال 
دەنرێ. بۆ شۆڕ بوونەوەی زیاتر بەناخی 
و  پێكهاتەخوازی  خوێندنەوی  باسەدا،  ئەم 
ترنس  نووسینی  لە   )1977( نیشانەناسی 
لە   )1975( پێكهاتەخواز  بوتیقای  هاوكس، 
نووسینی جاناتان كالێر، و پێشەكییەك بۆ 
لە   )1974( دا  ئەدەبیات  لە  پێكهاتەخوازی 
نووسینی رابرت شووڵز، سوودیان هەیە. 

نقد«  ادبیات  و  »فرهنگ  كتێبی  سەرچاوە: 
جی.ن، كادن 

فیروزمند، الپەڕەكانی 431  كاظم  ترجمە:   
و 432

پێكهاتە و پێكهاتە خوازی
وه رگێڕانی: ب. هیوا

قوتابییە خۆشەویستەكانم!
ئەمڕۆ دوا رۆژی كۆبوونەوەی ئێمەیە. 
مااڵوایی لێك دەكەین و هەر كام لە ئێوە بە 

ئەگەر سەرەتاكەی  دا دەڕۆن كە  رێگایەك 
هەموومان  بۆ  كۆتایییەكەی  نیە،  روون 
رۆژی  دوایین  بۆ  دەمەویست  ئاشكرایە. 
كالس، قسەیەكتان لەگەڵ بێنمە گۆڕێ، نەك 
لێتان  و  كردوومن  ئێستا  تا  قسانەی  لەو 
درەنگ  زۆر  ئێوە  تاڵی  كالسی  بیستووم. 
كە  هەزار مخابن  و،  بوو  بەالمەوە شیرین 
هێندێك لە ئێوە لەوانەیە وێنەیەكی ئەوتۆی 
سااڵنی  هەتا  دا  خۆتان  زەینی  لە  من 
شێوەیەكی  هیچ  كە  بگرن  هەڵ  زۆردوور 

ئەو كەسە نەدا كە منم.
رێتان  و  بكەم  ئامۆژگاریتان  كە  لەوە 
بێزارم.  بۆ دەست نیشان بكەم بە تەواوی 
چونكە بۆخۆم چ ئەو كاتەی هەوای الوەتیم 
بەفری  كە  ئێستا  چ  دابووو،  كەللەی  لە 
دڵیان  كە  لەوانە  نیشتوە،  سەر  لە  پیریم 
و  نهێنی  لەوانەی  هەروەها  دەسووتاو  پێم 
بەرەوپێشچوونیان  و  سەركەوتن  رەمزی 
بەگوێ هەڵ دێنام، زۆر بێزار بووم. ئێوەش 
وابن. كەوابوو با بە زمانێك كە تا ئێستا پێی 

نەدواوین، پێكەوە بدوێین.
ئازیزانم!

ئاست  لە  كە  بكەنەوە  مرۆڤ  لە  بیر 
لە  نزمن؛  ئەودا، چیاكان  بڵیندیی  و  بەرزی 
و  سەرسەوزی  كە  میهرەبانی،  و  دلۆڤانی 

فێنكایی دەبەخشێ بە گەرووی زەوی.
تاقە كەسێك هەمیشە بە هەموو شتێك 
رۆژگاری  ئێمە،  چونكە سەردەمی  مەزانن، 
ئاڵقانی هەموو دەستەكانە  پێوەندی و تێك 

لە هەموو بەستێنەكان دا.
خۆشەویستانم!

تاقیكردنەوە  و  ئەزموون  لە   

مەسڵەمێنەوە. ترسنۆك و بودەڵەكان پێتان 
نایە،  شكان  لە  »سماتە«  بەردە  دەڵێن 
جارێ بە نینۆك و جارێ بە چنگورك تاقی 

بكەنەوە، بزانن وایە؟
چێژی  عەترو  بۆنی  وەسوەسەی  بە 
لەبیر  زووخاوتان  و  كێم  و  چڵك  ماچان، 
نەچێتەوە. لە تابووتی سیسركان دا، نوێژی 
مردوو بۆ بااڵی بەرزی داران دامەبەستن. 
بڕواتان بێ بە جەنگەڵ و دەریاو رووەك. 
ئەگەر دارێك بەالدا هات و كەوت، هەموو 

دارو چی بەهارە خۆنەمردوون.
ئازیزانم!

بە رۆڵەكانی خۆتان بڵێن بە رۆڵەكانی 
دڵ  ورشەدارەدا،  خاكە  لەم  بڵێن:  خۆیان 
لە  كات  هەموو  داران،  سەوزی  گیانی  و 
لێدان دابووەو، ماڵی داربڕو بیوربەدەستان 

هەمیشە وێران.
بێئەمان   بەربەیانان  گزینگی  وەك 
باوێشكەكانی  چێژی  با  دنیاگربن،  و 
زەردەی  مەچەكی  ژێر  لە  شەپۆلەكان، 

بەیانی دا، هەست پێبكەن.
دەستتان  دی، چەكی  لەوانەیە ساڵێكی 
خەنجەرێكی  ببێتە  بچووكە،  قەڵەمێكی  كە 
ئاوی  وەك  با  وشەكانتان،  دەبان. 
بشواتەوە.  دزێویی  رووی  ئەفسووناوی، 
برا  و  هاوڕێ  و  هەڤاڵ  لەگەڵ وشەكانتان، 
بن، وەك بڵیتی شانس و بەخت دوانیوەڕۆی 
هەموو رۆژانی چوارشەممۆ، نەچن سووكێ 

بیانفرۆشن.

نێویەك،  بڕژێنە  كاتێ  كە  دەنگتان  بە 
بڵێن  ئاوازێ  تریشقەیەك،  هەورە  بە  دەبن 
نەبنە  چاوەكان  خوماری  لەرەی  كەلەودا 
ئاوازێ  گۆرانییەك،  خەمی  وردە  هەموو 
»ئەقاقیا«  گوڵی  لە  لەودا  مرۆڤ  كە  بڵێن 
بۆن و بەرامەی خۆشترو، لە دەمی كێردی 

ئاشپەزخانە تیژترو بە برشتتر بێ.
كاتێك كە چوونە سەر شەقام وەكوو 
»ترافیك  چراكانی  سەرسەوزەكان،  دارە 
الیت« لەئامێز مەگرن. ئەوان، ئەو رێیانەتان 
بڕۆن،  دا  پێیان  دەبێ  كە  دەدەن  نیشان 
»بڤە«یەو  كە  جێیەكیش  بۆ  چوون  لە 
چەندە  دەتانگێڕنەوە.  دابنێن،  لێ  پێی  نابێ 
كە  دا  جەنگەڵێك  نێو  لە  ونبوون  خۆشە 
رێ  وەحشین،  نامۆو  سەمیمانە  دارەكانی 
دا كە  لە شارێك  دیتنەوەو سەرەدەركردن 
شەڵواری  شەقڵی  چەشنی  لە  شەقامەكانی 
رەنگ خۆڵەمێشیی »فالنێل«ی ئوتووكراو، 

رێك و راستن، چێژێكی نیە.
كاتێك ژیانی ئاسوودە بە دەمی زل و 
لە  كەڵپەكانیان  كە  دەمە  بەو  هەراشیەوە، 
تووڕەیی و شەهوەت بۆكردوە، بەرامبەرتان 
هەڵتان  پاروویەك  وەك  ویستی  وەستاو 

لووشێ، تەنیا ئەوەندەی پێ بڵێن:
»ئەگەر من خۆم بەگەرووی رسواییدا 
و  دەمرن  دا  ماڵێم  لە  كۆترەكان  بكەم، 
حەسارم  و  حەوش  دیواری  بە  لەیلووپەر 

دا هەڵ ناچێ«.
ئازیزانم!

درندەیی  دا،  رۆژەكان  دوورترین  لە 
كاوێژ  قورسی  رەزای  بە  برسیەتی، 

هێنانەوەیەك مەفرۆشن.
لە الی سەرتاشی گەڕەك  ددانەكانتان 

مەكێشن و لۆكەی لەجێ مەچێنن.

»صدرالدین  وتەیەكی  دەقی  ئەمە   )*(
لە  ئێرانی  رۆژنامەنووسی  شاعیرو  الهی« 
مەدرەسەی  لە  وانەتنەوەی  رۆژی  دوایین 
جۆزەردانی  كە  دایە  رۆژنامەنووسی 
كردوە.  پێشكێشی  تاران  لە   1353 ساڵی 
»بێركلی«ی  لە  ئێستا  الهی«  »صدرالدین 

كالیفورنیای ئەمریكا دەژی.
نو«  »روزگار  گۆڤاری  سەرچاوە: 

بانەمەڕی 1376

وەك گزینگی بەربەیانان بێئەمان و دنیاگربن

)وتەكانی دوایین رۆژی مامۆستایەكی وانەی رۆژنامەنووسی(
   

سەدرەدین ئیالهی )*(                                                       وەرگێڕانی: ع. وریا
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KURDISTAN
ئەحمەدینژاد دوژمنی رۆژنامەنووسانە

نێودەوڵەتی فیدراسیۆنی
رێكخراوی و رۆژنامەنووسان
هەواڵنێرانیبێسنوورنیگەرانییخۆیان
ئێران رۆژنامەنووسانی بارودۆخی لە

دەربڕی.
نێودەوڵەتی فیدراسیۆنی
رۆژی بۆنەی بە رۆژنامەنووسان
لە مای( )3ی چاپەمەنی ئازادیی
بەیاننامەیەكدارەخنەلەزیندانیكردنی
ئێران واڵتی لە رۆژنامەنووس )35(
بە ئەحمەدینژاد هاوكات و دەگرێ

دوژمنیچاپەمەنییەكانناودەبا.
لەبەیاننامەیرێكخراویهەواڵنێرانی
بێسنووریشداهاتوەكەهێرشبۆسەر
هەڵبژاردنی كاتی لە رۆژنامەنووسان
خولیدەیەمیسەركۆماریلەئێراندابە
توندیدەستیپێكردوەوئەوحكوومەتە

دابخاو ئازادەكانی رۆژنامە هەموو
لەگەأل پێوەندییەكانی هەموو دا هەوڵی

دنیایدەرەوەدادابن.
هاتوە بەیاننامەیەدا لەم هاوكات
ساڵی)2010(9رۆژنامەنووسكوژراون

و300كەسیدیكەشزیندانیكراون.

پەیكەرەكانی شاری تاران بزر دەبن

بەشێكی رۆژێكە چەند ماوەی
زۆریپەیكەرەكانیشاریتارانیەك
لە ئەوە دەدزرێن، دا یەك دوای بە
لە پەیكەرەكان نەمانی كە حاڵێكدایە
بەڵكوو نییە نوێ دیاردەیەكی ئێران
پەیكەرەكان بزربوونی لەمەش بەر

هەبووە.
ئەم دزینی كارناسان وتەی بە
لە تێبینییەوە بە زۆر كە پەیكەرانە
ئاسان زۆر دامەزراون شوێنێك
بەكاتیزۆرو پێویستی نییهچونكی
كەرەسەیهەڵكەندنوباركردنههیه.
لە پەیكەرانە ئەم دیكەوە الیەكی لە
گشتی باخی وەك قەرهباڵغی شوێنی
گشتییەكان بینا و هۆڵ بەردەم و

دامەزراون.
لە پەیكەرتاش تناولی« »پەرویز
وتووێژێكدالەگەڵبیبیسیدەڵێ:لە
رابردووداحەوت ماوەیچەندساڵی
پەیكەرمداتاشیوەكەچواریاندزراون.
ئەگەرچی»تناولی«دەڵێدزەكانئەو

وردوخاش دوای و دەدزن پەیكەرانە
كردنیانبرۆنزەكەیاندەفرۆشن،بەاڵم
بەپێیلێكدانەوەیهێندێكیدیكەئەم
پەیكەرەكان دزینی بۆ ناتوانێ هانەیە
فرۆشتنی چونكی پاساودەربێ.
دەرناهێنێ هیچ پەیكەرەكان برۆنزی
ئەم دوابەدوای بوترێ پێویستە و
رووداوانەلەمدواییانەدالەیەكێكلە
لە باس دا، هەینی رۆژی خوتبەكانی
حەرامبوونیپەیكەرلەئایینیئیسالم

داهاتۆتەگۆڕێ.
كورد بەشداری

ئەستێرەكانی هالیوود فیستیڤاڵی سااڵنەی نەتەوەكانی كرد
 داوا دەكەن بە زوویی پەناهی ئازاد بكرێ

كوردو نەتەوەی بەشداریی بە
سااڵنەی فیستیڤاڵی دیكە نەتەوەی 36
نەتەوەكانلەواڵتیرووسیەلە27ئاوریل

بەڕێوەچوو.
زانكۆی لە كە فیستیڤالەدا لهو
بە رووسیەو »تولە«ی نێودەوڵەتیی
نوێنەرو لە زۆر میوانێكی ئامادەبوونی
جیهان واڵتانی كونسوڵگەرییەكانی بالوێزو
وچەندینمامۆستاوخوێندكاریزانكۆكانی

نەتەوە 37 بەڕێوەچوو رووسیە دیكە
كورد خوێندكاری چەند و بوون بەشدار
چاالكییجۆراوجۆریهونەریوكلتووری

وفۆلكلۆریكوردییانپێشكەشكرد.
مەبەستی بە كە خوێندكارانە ئەو
خوێندنلەواڵتیرووسیانلەمفیستیڤالەدا
بەئامادهکردنیپێشانگایەكیفۆتۆگرافیكە
و كوردستان سروشتی دیمەنی سەرجەم
بابەتەفەرهەنگیوكلتووریكوردەوارییان
سەرنجی مایەی بوونە بوو، دیار تێدا
راگەیاندن. كاناڵهكانی و ئامادەبووان
كوردستان ئااڵی شەكانەوەی هەروەها
بەشدار واڵتانی سەرجەم ئااڵی هاوشانی
جڵی بە كوردی هەڵپەركێی جۆر چەند و
دیكەی بەشێكی كوردییەوە رەنگاورەنگی

چاالكیخوێندكارانیكوردبوون.

دەرهێنەران لە زۆر كۆمەڵێكی
بە هالیوود ناودارەكانی ئەكتەرە و
دەركردنوواژۆینامەیەكداوادەكەن
دەرهێنەریبەندكراویئێرانی»جەعفەر
بكرێ، ئازاد زووتر هەرچی پەناهی«
كەسایەتیی 20 الیەن لە كە نامەیە ئەم
ئینتەرنێت لەسەر هالیوودەوە ناوداری
راگەیاندنی سەرەڕای كراوەتەوە، باو
داوای »پەناهی«، لە پشتیوانی
هونەرمەندانە ئەو هەموو ئازادكردنی

ئەمنییەتییەكانی هێزە الیەن لە كە دەكا
رێژیمەوەگیراون.

چەندین بە ماوەیەش لەو بەر
لە رەخنەگر نووسەرو سینەماكار،
نامەو رێگەی لە جیاواز واڵتانی
گرتنی لە رەخنەیان باوكراوەکانهوه
ئازادكردنیان داوای کردوهو »پەناهی«
رێژیم ئەوەش سەرەڕای بەاڵم كردوە،
پشتگوێی نەچووەو هەواڵنەوە پیر بە

خستوون.
ناسراوی سینەماكاری »پەناهی«
هۆی بە دا جیهان ئاستی لە ئێرانی
پشتیوانیلەبزووتنەوەیریفۆرمخوازی
نێوخۆییوبەشداریلەناڕەزایەتییەكانی
بنەماڵەو وێڕای هەڵبژاردن دوای
میوانەكانیدەسبەسەركرا،بەاڵمدواتر
کران. ئازاد میوانەكانی و بنەماڵەكەی

ئێستاتهنیاخۆیلەبەندیخانەدایە.

ڵرووحێككەجوانییدەبینێجاروباربەتەنیادەمێنێتەوە.
ڵبەختەوەرترینمرۆڤئەوكەسەیەلەماڵەكەیخۆیدابۆ

بەختەوەریدەگەڕێ.
ڵرەفتاریهەرمرۆڤێكئاوێنەیەكەكەئەوسیمایخۆیتێدا

نیشاندەدا.
ڵدەرمانزۆرە،بەاڵمژمارەیەكیكەمیانكاریگەرییانهەیە.

ڵژیانئەوجۆرەیچاویلێدەكەیجوانە.
ڵدڵێككەماڵیخۆپێزۆرییە،جێگەیخوشەویستینیە.

ڵمرۆڤیئازاهەلدروستدەكا،ترسنۆكەكانیشلەچاوەڕوانییهەلدادادەنیشن.
ڵدایكشاكاریسروشتە.

ڵكاتێكمرۆڤئاسوودەییلەخۆیدانەبینێتەوەگەڕانبۆیلەشوێنیدیكەكارێكی
بێسوودە.

چەند وتەیەك لە زانا و شاعیری
بەناوبانگی ئاڵمانی »گوته «

دیسان مرواریی ده ریای وشه 

باڵوكراوەی نوێ

لە كە "تیشك" گۆڤاری 26ی ژمارە
الیەنكۆمیسیۆنیفێركردنولێكۆڵینەوەی
دەردەكرێ كوردستان دێموكراتی حیزبی
دەستی بەر كەوتە الپەڕەدا 124 لە

خوێنەران.
لەم دەتوانن بەڕێز خوێنەرانی
بخوێننهوه: بابهتانه ئهم ژمارەیەدا
ناسیۆنالیزمیفارس،ستراتیژیوچەمكە
ناسیۆنالیزمی قەومییەت، دەسكردەكانی،
پێكهاتەی نەتەوەیی، ئاسایشی و قەومی

ژینگەو كارەساتی و ژنان رێكخراو، توخمی نادیارترین سەوز، بزووتنەوەی
دیمانەیەكلەگەڵجەلیلگادانیلەسەركۆماریكوردستانوهتد.

كلتووری، گۆڤاری 7ی ژمارەی
و بەڵگەنامەیی مێژوویی، زانستی،
كەوتە الپەڕەدا 620 لە K21 وەرزییی
لەژمارەینوێی بەردەستیخوێنەران.
K21دا،وەكژمارەكانیرابردووچەندین
بابەتیبەنرخسەرنجرادەكێشن.ژمارەی
رۆژنامەنووسیی یادی بە تایبەتە ،7
ئەم بابەتەكانی هێندێك كوردییەوە.

ژمارەیەبریتینلە:
مێژوونووسی دوایی كۆچی
یادداشتی الزهییف، میخائیل گەورە
دەوڵەتە كۆنگرەی بۆ كورد گەلی
،1975 قاهیرە شاری لە بێالیەنەكان
تۆفیق، خوسرەو كورد: پیاوی گەورە
قەناتی پڕۆفیسۆر كەسایەتی و ژیان
یادی عەسكەری، ساڵح شەهید كوردۆ،
باوكراوەی كوردی، رۆژنامەنووسیی
كەی "ژیان" یاخیبوون، دەستنووسی
دەقی ژیان، گۆڤاری دەقی دەرچوو؟،
هەرسێژمارەیرێژنە،یادی75ساڵەی
تێكۆشەرو دڵزاری رووناكی، گۆڤاری
خاڵ محەممەدی شێخ مامۆستا شاعیر،

كتێبخانەی تەماشای گەورەیی بە چەند
حەسەن عهبدوڵا كردوە، دەستنووسی
وەرگێڕان، و نووسین ئەزموونی زادەو

هەژارەكەیهەژارانو...
كە تێدایە مژدەیەشی ئەم 7 ژمارە
لەباریدارایی لەمەودوا، K21گۆڤاری
بەڕێز چونكە نابێ، تەنگانەدا لە یەوە
خەرجی عێراق سەركۆماری جەالل مام

گۆڤارەكەوبارەگاكەیدابینكردوە.

ژمارەی نوێی گۆڤاری "كوردستان لە سەدەی بیست 
و یەك دا" )K21( كەوتە بەر دەستی خوێنەران

به  یادی هاوڕێی جوانەمەرگ
 جەعفەر زمانی

قادر وريا
خۆشەویست هاورێی ناوەختی مەرگی بەسەر ساڵێك
جەعفەریزەمانیدارابرد.جەعفەریزەمانی،ئەوهاونیشتمانە
ئازەرییەیدانیشتووینەغەدەبووكەزیاترلە25ساڵبوو
لەریزەكانیحیزبیدێموكراتیكوردستانداوەكپێشمەرگەو
كادرێكیسیاسی،لەپێناویئازادیودێموكراسیبۆئێرانو
دابینبوونیمافەكانینەتەوەبندەستەكانیئەمواڵتەداخەباتی

دەكرد.
دێموكراتی حیزبی نێو بێتە لەوەی بەر جەعفەر،
بوو. دا ئێران گەلی موجاهیدینی رێكخراوی لە كوردستان،
تێكۆشانیجەعفەریزەمانیلەریزەكانیحیزبیدێموكراتی
كوردستاندا،لەهەلومەرجێكدادەستیپێكردكەزۆرلە
هاوشارییەهاوزمانەكانیجەعفەربەدنەدانیكاربەدەستانی
توركیرێژیملەوشارەولەپارێزگەیئازەربایجانیرۆژئاوا،
و گرتبوو هەڵ چەكیان كوردان قەالچۆی بۆ كوردو دژی
چەندینتاوانیوەك"قارنێ"و"قەاڵتان"و"كانیمامسەیدە"
و"ئیندرقاش"و"سۆفیان"و"سەرووكانی"یانخوڵقاندبوو.
و سیاسی ئاگاییەكی خاوەنی كە هۆیەوە بەو جەعفەر
و نەتەوەیی و ئایینی دەمارگرژیی بوو، بەرز فەرهەنگیی
پیالنگێڕییكاربەدەستانیرێژیمكاریتێنەكردونەكهەر
بەڵكوو كورد، دژی شەڕفرۆشی و دژایەتی داوی نەكەوتە
و كوردستان شۆڕشی سەنگەری پێچەوانەوە بە راست
ریزەكانیحیزبیدێموكراتیكوردستانیهەڵبژاردبۆئەوەی
بۆئازادیودێموكراسییەككەدەسەاڵتدارانیرێژیمیتازە
مافه ئەو بۆ هەروەها كردبوو، زەوت ئێرانیان خەڵكی لە
نەتەوەییانەی،رێژیمیكۆماریئیسالمی،نەتەوەكانیئێرانی

لێبێبەشكردبوون،خەباتبكا.
جەعفەریزەمانی،لەمەیدانیشەڕوخەباتیچەكداریدا،
پێشمەرگەیەكیئازابوووبوونیلەگەڵهەردەستەوتیمێك
بەرپرسان بۆ دا، نیزامی عەمەلیاتێكی هەر لە بەشداریی و
لەشەڕ بوو. دڵگەرمی مایەی هاوڕێیانی، و فەرماندەران و
هەتاویی 60ی دەیەی لە پێشمەرگە تێكهەڵچوونەكانی و
ناوچەكانیرەبەتوسەردەشتدا،زۆرجاربوێری،قارەمانەتی
وئەركناسییجەعفەرلەسەنگەریخۆراگریدا،بینرا.كاتێكیش
وەك سپێردراو هاوڕێیە بەم تەشكیالتی و سیاسی كاری
دەشتەبێڵ دۆڵ، ناوچەكانی رەوانەی تەشكیالتی كادرێكی
سەركەوتوو زۆر دا خۆی كاری لە كرا، نەغەدە و شنۆ و
هەبوو، باشی سیاسیی ئاگاییەكی لەوەی جگە چونكە بوو.
لەدەروونناسییچینو لەبواریكۆمەاڵیەتیوشارەزایی
توێژەجۆراوجۆرەكانیخەڵكیشدا،مرۆڤێكیوردبوو.سادە
وخۆمانەبوونیلەگەڵخەڵكو،خزمەتكردنیسادقانەیبە
بزووتنەوەیكوردستانوپێداگرییلەسەرپێویستییبراییو
هاوخەباتییكوردوتورك،ببوونبەهۆیپێشوازییگەرمی
دەتوانم كوردستان. دێموكراتی حیزبی كادرەی لەو خەڵك
خەڵكی و دێموكرات حیزبی لەنێو زەمانی جەعفەری بڵێم
كات هەموو و نەدەكرد غەریبی بە هەستی دا، كوردستان

لەگەڵرێزوخۆشەویستییزیاتربەرەورووبوو.
تایبەتمەندییەكانیجەعفەریزەمانیدانەبڕانی لە یەكێك
جۆراوجۆرییەكانی سەرەڕای فێربوون خوێندنەوەو لە
قۆناغەكانیتێكۆشانبوو.ئەمعادەتەبەنرخەیببووەهۆی

ئهوهکۆڕوکۆبوونهوهوباسەسیاسییەكاندەوڵەمەندبكا.
راستگۆیی نموونەی دا، دۆستتایەتییش و هەڤاڵەتی لە
لە هاوڕێیانی و دۆستان بۆ كارێكی هەر بوو. دڵسۆزی و
دەستیهاتبا،درێغینەدەكرد.ههرکهسێکیشچاکهیلهگهڵ
کردبا،هرگیزفهرامۆشینهدهکرد.ئەمتایبەتمەندییانەوزۆر
خووخدەیبەرزیدیكەیجەعفەریانگەیاندبووەئەوجێگایە
حیزب رێبەریی ئەندامی بە دا چاردەیەم كۆنگرەی لە كە
تێکۆشانی هاتووی له دهکرا ئەوەش هومێدی بژێردرا. هەڵ
حیزبهکهیداڕۆڵیبهرچاوتریههبێبهاڵمنهخۆشیومەرگی
ناوەخت،بەداخەوەجەعفەریانزۆرزوولەبنەماڵەكەی،لە

حیزبیدێموكراتوجوواڵنەوەیكوردستانئەستاند.
لەیەكساڵەیجوانەمەرگبوونیئەمهاورێبەنرخەدا،
ساوبۆگیانیپاكویادینەمریدەنێرمووێرایهەموو
و یاد كە دەكەمەوە نوێ بەڵێن هاوسەنگەرانی و هاورێیان

ناویزیندوورابگرین.


