سیاسی

پێوهندییهکان

روانین ه دیپلۆماتیکهکان و
داهاتووی مافی مرۆڤ ل ه
ئێران
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كاردانەوەوكاریگەرییە
میدیاییەكانی
مانگرتنی گشتیی خەڵكی
كوردستان

ئهدهب و هونهر

کۆمهاڵیهتی
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ئۆرگانی حیزبی دیموكراتی كوردستان
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قادر وریا ،ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دیموكراتی كوردستان:

حیزبی دێموكراتی كوردستان خۆی بۆ گرتنی كۆنگرەی  15ئامادە دەكا
راگەیەندراو

له بارەی پێكهاتنی كۆبوونەوەی
كومیتەی ناوەندییەوە
بە ئاگاداریی ئەندامان ،دۆستانی حیزب و
بیروڕای گشتی دەگەیەنین كە سەر لە بەیانیی
شەممە 15ی ج��ۆزەردان بە بەشداریی زۆربەی
ئەندامانی ئەسڵی ،جێگرو راوێ��ژك��اری كومیتەی
ناوەندی ،كۆبوونەوەی كومیتەی ناوەندیی حیزبی
دێموكراتی كوردستان پێك هات.
كۆبوونەوە بە رێزگرتن لە شەهیدانی رێگای
ئازادی بەتایبەتی شەهیدانی ئەم دواییانەی گەلی
ك��ورد لە رۆژه��ەاڵت��ی كوردستان دەستی پێكرد.
پاشان سكرتێری گشتیی حیزب ه��اوڕێ خالید
عەزیزی باسێكی سیاسیی پێشكەش كرد .سكرتێری
گشتی ،لە باسەكەی دا ئاوڕی لە رووداوەكانی چەند
مانگی رابردووی ئێران و كوردستان دایەوە .لەم
باسەدا ،هەوڵەكانی رێژیم لە دوو ئاستی نێوخۆیی
و نێونەتەوەیی دا بە مەبەستی رووبەڕووبوونەوەو
سەركوتكردنی خەباتی ئ��ازادی��خ��وازی��ی خەڵكی
ئێران و بەرپەرچدانەوی گوشاری نێونەتەوەیی،
تیشكی خرایە سەر .هاوڕێ خالید عەزیزی وێڕای
ئاوڕدانەوە لە روانگەو بۆچوون و هەڵوێستەكانی
حیزب لە پێوەندی لەگەڵ رووداوو ئاڵوگۆڕەكانی
راب����ردوودا ،ب��ە س��ەرن��ج��دان ب��ە فاكت و بەڵگەی
جۆراوجۆر ئەم ئاكامەی لە باسەكەی وەرگرت
كە كۆماری ئیسالمی نە لە ئاستی نێوخۆیی دا
توانیوێتی پێش بە ب��ەردەوام��ی و تەشەنەكردنی
ن��اڕەزای��ەت��ی��ی��ەك��ان��ی خ��هڵ��ك و ب���زووت���ن���ەوەی
ئازادیخوازی بگرێ ،نە توانیوێتی بە تاكتیك و
سیاسەتەكانی لە ب��وواری ئەتۆمی دا ،گوشاری
نێونەتەوەیی و ئەگەری گەمارۆی جۆراوجۆر لە
خۆی دوور بخاتەوە.
بەشێكی دیكەی باسەكەی سكرتێری گشتیی
حیزب تەرخان كرابوو بۆ باس لە ئێعدامی بەندییە
سیاسییەكانی كوردستان بەتایبەتی تاوانی 19ی
بانەمەڕ .مانگرتنی گشتیی رۆژی 23ی بانەمەڕی
خەڵكی رۆژه��ەاڵت��ی ك��وردس��ت��ان ،و پەیامەكانی
ئەم مانگرتنەو كاریگەرییەكانی لە سەر پێوەندیی
حیزبەكان ،هاوپێوەندیی هاونیشتمانانی ئێرانی
لەگەڵ خەڵكی كوردستان و راكێشرانی سەرنجی
كۆڕو كۆمەڵە نێونەتەوەیی یەكان بۆ الی سەركوتی
بزووتنەوی ئازادیخوازی لە كوردستان و ئێران،
نێوەرۆكی ئەم بەشە لە باسەكانی سكرتێری گشتیی
حیزبی دێموكراتی كوردستانیان پێك هێنابوو.
ب����ەدوای ب��اس��ەك��ەی س��ك��رت��ێ��ری گشتی دا،
بەشدارانی كۆبوونەوە بیروڕای خۆیان لە بارەی
نێوەرۆكی باسەكە هێنایە گۆڕێ و بە سەرنج و
تێبینییەكانیان دەوڵەمەندیان كرد .كۆبوونەوەی
كومیتەی ناوەندی ،بە رێزو پێزانینەوە مانگرتنی
گشتیی خ��ەڵ��ك��ی ك��وردس��ت��ان و هاوپێوەندیی
هاونیشتمانانی ئێرانی و كەسایەتی و ناوەندو
الیەنە مرۆڤدۆستەكانی جیهان لەگەڵ گەلی كورد
هەڵسەنگاندو وێ��ڕای شیكردنەوەی پەیامەكانی
ئەم مانگرتنە ،لە سەر نێوەرۆكی پەیامی دەفتەری
س��ی��اس��ی��ی ح��ی��زب ب���ە ب���ۆن���ەی بەڕێوەچوونی
س��ەرك��ەوت��ووان��ەی ئ��ەم مانگرتنە پێی داگرتەوە.
بەشدارانی کۆبوونهو ه خوێندنەوەی وردو هەمە
الیەنەی هەلومەرجی ئەمڕۆی كوردستان بەتایبەتی
لە دوای مانگرتنی گشتیی 23ی بانەمەڕو پێوەندیی
ئەم خوێندنەوەیە بە شێوازەكانی خەبات بەتایبەتی
خەباتی مەدەنی و جەماوەرییان بە پێویست زانی
و لەم ب��ارەی��ەوە ئەركیان خستە سەر دەفتەری
سیاسی و ئورگانە پێوەندیدارەكانی حیزب.

ك��وردس��ت��ان ـ ب��ەش��ی س��ی��اس��ی :ئەندامێكی
دەف���ت���ەری س��ی��اس��ی��ی ح��ی��زب��ی دیموكراتی
كوردستان لە لێدوانێكی تایبەتدا بە كوردستانی
راگەیاند كە حیزبی دیموكراتی كوردستان
خۆی بۆ گرتنی كۆنگرەی  15ئامادە دەكا و
بڕیارە ئەمساڵ كۆنگرە پێك بێنێ.
«قادر وریا» ،بە ئاماژە بەوە كە بە پێی
بەرنامەو پێڕەوی نێوخۆی حیزبی دیموكراتی
كوردستان(پەسەند كراوی كۆنگرەی  )14دەبێ
هەر سێ ساڵ جارێك كۆنگرە ببەسترێ وتی:
«ل��ە كۆبوونەوەی رۆژی 15ی جۆزەردانی
كومیتەی ناوەندیدا بڕیاری گرتنی كۆنگرە لەم
ساڵدا دراوەو كومیتەیەك بۆ ئەم مەبەستە
پێك هاتوە».
ئەم ئەندامەی دەفتەری سیاسیی حدك لە
وەاڵمی ئەم پرسیارە دا كە ئایا كاتی بەڕێوە
چوونی كۆنگرە دیاری كراوە؟ جەختی لەسەر
ئەوە كردەوە كە هێشتا كات(رۆژی)ی دەست
پێكردنی كۆنگرە دی���اری ن��ەك��راوە و وتی:
«ئەمساڵ ساڵی كۆنگرەیە .بۆیە كۆنگرەی
 15ئ��ەم س��اڵ بەڕێوە دەچ��ێ و پ��اش هەموو
ئامادەكارییەكان دەفتەری سیاسی و كومیتەی
ن��اوەن��دی ك��ات و شوێنی كۆنگرەكە دیاری
دەكەن».
ق����ادر وری����ا ل���ەم���ەڕ ئ��ەرك��ەك��ان��ی ئەو
كومیتەیەی كە بۆ ئامادەكردنی كۆنگرە پێك
ه��ات��وە رای��گ��ەی��ان��د« :ئ���ەو كومیتەیە ل��ە ژێر
بەرپرسێكی حكوومەتی

چاودێریی كومیتەی ناوەندیدا بە بەرنامەو
پێڕەوی نێوخۆدا دەچێتەوەو بەڵگەنامەكانی
كۆنگرە ئامادە دەكا و هەروەها سەرپەرستیی
بەڕێوە چوونی كۆنفرانسەكانی پێش كۆنگرە
دەكا».
ه��ەر ل��ەم پێوەندییەدا ،ئ��ەم بەرپرسەی
هەرێمی كوردستان:

كۆماری ئیسالمی سێ كیلۆ مێتر هاتۆتە ناو خاكی هەرێم

كوردستان" :عەبدوڵاڵ ئاكرەیی" ،بەرپرسی
پێوەندییەكانی حكوومەتی هەرێمی كوردستان
لە گەڵ كۆماری ئیسالمی لە لێدوانێكدا ،بەزاندنی
سنووری هەرێمی كوردستانی لە الیەن سوپای
پ��اس��داران��ی ئ��ێ��ران��ەوە پشت راس��ت ك���ردەوەو
رایگەیاند كە هێزەكانی كۆماری ئیسالمی لە
ناوچەی "بەردەناس" سێ كیلۆمێتر هاتوونەتە
ناو خاكی هەرێمی كوردستان.
هەرێمی
��ی
ت
��ە
م
��وو
ئ���ەم ب��ەرپ��رس��ەی ح��ك
هەرێمی كوردستان ،بە ئاماژە ب��ەوە كە ئەم
ئیسالمی
كۆماری
كە
كوردستان بە ئاماژە بەوە
تۆپباران كردنە زیاتر لە  20رۆژە بەردەوامە،
دەكاتەوە،
تۆڵە
كە
بگەیەنێ
دەی��ه��ەوێ ئ��ەوە
جەختی لەسەر ئ��ەوە ك���ردەوە كە لە ئاكامی
تۆپباران
��ە
ك
ك���ردەوە
���ەوە
ئ
جەختی ل��ەس��ەر
ئەم تۆپباران كردنانەدا زەرەرو زیانێكی زۆر
رێگا
پێویستە
و
ناكا
چارەسەر
كردن كێشەكان
بە خەڵكی ئەو ناوچانە گەیشتوە كە تۆپباران
بدۆزرێتەوە.
بۆ
ئاشتیخوازانەی
چارەیەكی
ك��راون و خەڵكی زۆر ئێستا ئ��اوارە بوونە و
ی����اوەر"،
"ج��ەب��ار
��ەدا
ی
��
ی
��د
ن
��وە
ێ
��
پ
���ەم
ل
ه���ەر
تەنانەت زەرەری گیانیشی لێكەوتۆتەوە.
حكوومەتی
پێشمەرگەی
وەزارەت���ی
وتەبێژی
جێی ئاماژەیە ،زیاتر لە  20رۆژە هێزەكانی
كردنی
چارەسەر
بۆ
وتی":
كوردستان
هەرێمی
سوپای پاسدارانی كۆماری ئیسالمی ناوچە
بەرپرسانی
خۆیەوە
كاناڵی
لە
ئێمە
كێشەی
ئەم
سنوورییەكانی هەرێمی كوردستان بە شێوەی
و
��ری
گ
��ەر
ب
وەزارەت����ی
و
ئیسالمی
��اری
م
ك��ۆ
بەردەوام تۆپباران دەكەن و لە ماوەی سااڵنی
ئاگادار
فێدراڵمان
عێراقی
دەرەوەی
وەزارەتی
راب���ردوودا ،یەكەمجارە ب��ەم شێوە بەردەوام
كردۆتەوە".
سنوورییەكانی هەرێمی كوردستان تۆپباران
حكوومەتی
پێشمەرگەی
وەزارەتی
وتەبێژی
دەكرێ.
لە ساڵیادی مردنی خومەینیدا

حیزبی دیموكرات جەختی لەسەر ئەوە كردەوە
كە ئەم كومیتەیە بە پێی كارەكانی لە بواری
جیا جیا چەند گرووپێكی هاوكار هەڵدەبژێرێ
و بە شێوەی تایبەت كار لەسەر ئەو بابەتانە
دەكەن كە پێوەندییان بە كۆنگرەوە هەیە.
ق����ادر وری����ا ل��ە ك��ۆت��ای��ی لێدوانەكەیدا

بەرپرسی فەرمانگەی پێوەندییەكانی دەرەوەی حكوومەتی هەرێمی كوردستان:

سەردانەكهی بارزانی بۆ توركیا سەركەوتوو بوو
ك��وردس��ت��ان" :ف���ەالح مستەفا" ،بەرپرسی
فەرمانگەی پێوەندییەكانی دەرەوەی حكوومەتی
ه��ەرێ��م��ی ك��وردس��ت��ان ل��ە ل��ێ��دوان��ێ��ك��دا لەمەڕ
سەردانەكهی سەرۆكی هەرێمی كوردستان و
شاندی ی��اوەری بۆ توركیا رایگەیاند":بە پێی
هەموو پێوەرێك س��ەردان��ەك��ەی ب��ارزان��ی بۆ
توركیا سەركەوتوو بووە".
بە پێی ئەم هەواڵە "مەسعوود بارزانی لە
سەردانەكەیدا لەگەڵ بەرپرسانی بااڵی توركیا
ك��ۆب��ۆت��ەوەو چەندین بابەتی پێوەندیدار بە
بارودۆخی ناوچەكە و عێراق و نێوانی هەرێمی
كوردستان و توركیایان تاوتوێ كردوە.
سەرۆكی هەرێمی كوردستان ه��ەر لەم
سەردانەیدا لەگەڵ "سەالحەدین دەمیرتاش"،
سەرۆكی پارتی ئاشتی و دیموكراسی()BDP
و بەرپرسانی ب��ااڵی ئ��ەو پارتە و "ئەحمەد
ت��ورك" ،سەرۆك پارتی داخ��راوی كۆمەڵگەی
دیموكراتیك ،بە مەستی تاوتوێكردنی پرسی

كوردستان :الیەنگرانی قۆڵی پاوانخواز
لە ساڵرۆژی مردنی "خومەینی"دا نەیانهێشت
"حەسەن خومەینی" ،نەوەی دامەزرێنەری
كۆماری ئیسالمی قسە بكا.
لە كاتی قسە كردنی نەوەكەی خومەینیدا
كە راستەو خۆ لە دەنگ و رەنگی كۆماری
درێژه له الپهڕهی 2
ئیسالمییەوە باڵو دەبووەوە ،الیەنگرانی
قۆڵی پاوانخواز بە دروشمدان دژی رێبەرانی

ك���ورد و چ��ۆن��ی��ەت��ی چ���ارەس���ەر ك��ردن��ی كۆ
بووەوە.
ه��ەر ل��ەم س��ەردان��ەی��دا ب��ارزان��ی ،جەختی
لەسەر چ��ارەس��ەری ئاشتیخوازانەی پرسی
كورد كردەوە.
"مەسعوود بارزانی" پاش زیاتر لە  9ساڵ
ب��ۆ یەكەمین ج��ار وەك س��ەرۆك��ی هەرێمی
ك��وردس��ت��ان رۆژی  2010/5/2سەردانی
توركیای كرد.

ئەمریكا:

لەو هەفتەیەدا بڕیارنامەیەك دژی ئێران پەسەند دەكرێ

پاوانخوازان نەیانهێشت نەوەكەی قسە بكا

ناڕازییان و بەمەبەستی پشتگیری كردن لە
رێبەری كۆماری ئیسالمی و دەوڵەتی ئەحمەدی
نژاد ،نەیانهێشت ناوبراو قسەكانی تەواو بكا.
پاش ئەوەی پاوانخوازان رێگایان لە
حەسەن خومەینی گرت و نەیانهێشت قسەكانی
تەواو بكا" ،عەلی خامنەیی" ،رێبەری كۆماری
ئیسالمی بە ئاماژە بەوەی كە رابردوو مەرج
نییەو لە كاتێكدا كە ئێستای تاكەكان نادیار بێ
رابردوو رچاو دەكرێ ،مادام ئێستایان روونە
پێویست ناكا رابردوو رچاو بكەین و رایگەیاند
كە ژمارەیەك لەو كەسانەی كە لە گەڵ خومەینی
لە پاریسەوە بە فڕۆكە هاتنەوە ،پاشان بە هۆی
خیانەتەكانیان لە سێدارە دران.
رێوڕەسمی ساڵڕۆژی مردنی خومەینی
كە رۆژی هەینی رابردوو بەڕێوە چوو ،بە
شێوەی راستەوخۆ لە دەنگ و رەنگی كۆماری
ئیسالمییەوە باڵو كرایەوە.

ئەوەشی ئاشكرا كرد كە بۆ ئەوەی كۆنگرەكە
كۆنگرەیەكی زیندوو بێ ،كومیتەی ئامادەكاری
كۆنگرە كۆمەڵێك میكانیزم دەخاتە ڕوو بۆ
ئ��ەوەی را و سەرنج و تێبینیی ئەندامان و
دۆستان و دڵسۆزانی حیزبی لەم بارەوە كۆ
بكاتەوە.

كوردستان :وتەبێژی كۆشكی سپی لە
میانەی كۆنگرەیەكی رۆژنامەنووسیدا رۆژی
هەینیی رابردوو رایگەیاند كە بەمەستی
گوشار خستە سەر بەرپرسانی كۆماری
ئیسالمیی ئێران ،ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە
یەكگرتووەكان لەو هەفتەیەدا بڕیارنامەیەكی
نوێ دژی ئەو واڵتە پەسند دەكا.
بە پێی هەواڵی ئاژانسەكان" ،رۆبێرت
گیبز" لەو كۆنگرە رۆژنامەنووسییهدا ئاشكرای

كردوە كە بڕیارنامەی نوێ بۆ سزادانی
كۆماری ئیسالمی لە الیەن پێنج ئەندامەكەی
ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەكگرتووەكانەوە
پشتیوانی لێ دەكرێ و بۆ پەسەند كردنی تەنیا
پێویستە چوار واڵتی ناهەمیشەیی ئەنجومەنی
ئاسایش دەنگی "ئەرێ"ی بۆ بدەن.
بە ئاماژە بەوەی كە هێشتا ئەمریكا
لەگەڵ  15ئەندامەكەی ئەنجومەنی ئاسایش
كۆنەبووەتەوە ،وتەبێژی كۆشكی سپی وتی":
ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا تا كاتی
دەنگدانەكە كارێكی وا دەكا كە ئەو بڕیارنامەیە
دەنگی پێویست وەربگرێ".
لەم پێوەندییەدا "ساڵحی" ،سەرۆكی
رێكخراوی وزەی ئەتۆمیی ئێران بە
ئاژانسی هەواڵی "ئیسنا"ی راگەیاندوە كە
ئەگەر بڕیارنامەیەكیش لە الیەن ئەنجومەنی
ئاسایشەوە پەسەند بكرێ ،ئەو بڕیارنامەیە
ئەوەندە بەڕێز نابێ كە كاریگەرییەكی ئەوتۆی
لەسەر ئێران هەبێ.
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پهیام بۆ کۆنگرهی سێههمی
یهکیهتیی نیشتمانیی
کوردستان

بهشداریی ههیئهتێکی حیزبی دێموکراتی
کوردستان ل ه كۆنگرهی سێههمی
یهكیهتیی نیشتمانیی كوردستان دا
حیزبی
رێبهرایهتیی
ههیئهتێکی
دێموکڕاتی کوردستان ب ه سهرپهرستیی

«خالید عهزیزی» بهشداریی ل ه سێههمین
کۆنگرهی یهکیهتیی نیشتمانی کوردستان دا
کرد.
پێشنیوهڕۆی رۆژی سێشهمم ه 12ی
جۆزهردان ،به ئامادهبوونی مام جهالل
سكرتێری گشتیی یهكێتیی نیشتمانیی
كوردستان و زیاترل ه  1600كادری حزبی
و ژمارهیهكی زۆر ل ه سهرۆك و نوێنهرانی
حیزبه كوردستانی و عیراقی و جیهانییهكان

كۆنگرهی سێیهمی یهكێتیی نیشتمانیی
كوردستان ب ه دروشمی «بهرهو گۆڕانكاری

و چهسپاندنی یهكیهتیی ناو یهكیهتیی
نیشتمانی» ل ه هۆڵی تهالری هونهر ل ه شاری
دهستی ب ه
سلێمانی
كارهكانی كرد.
ی
رێوڕهسمی كردنهو ه 
كۆنگر ه ب ه خولهكێك
وهستان بۆ رێزلێنان ل ه
گیانی پاكی شههیدانی
نیشتمانیی
یهكیهتیی
كوردستان و سهرجهم
بزوتنهوهی
شههیدانی
رزگاریخوازی كوردستان
دهستی پێ كرد ،دواتر
فیلمێكی دۆكیومێنتاری
له بارهی مێژوو و
تێكۆشانهكانی یهكیهتیی
نیشتمانیی كوردستان پیشان درا.
لهو كۆنگرهیهدا چهند كهسایهتی وهكوو
بهڕێزان مام جهالل تاڵهبانی ،سكرتێری گشتیی
یهكیهتیی نیشتمانیی كوردستان  ،مهسعوود
بارزانی سهرۆكی ههرێمی كوردستان ،
نووری مالكی سهرۆك وهزیرانی عیراق
و مۆنا سالین سهرۆكی پارتی سۆسیال
دیموكراتی سۆئێد چهند وتهیهكیان پێشكهش
كرد.
ی
ی كۆنگره 
له رێوڕهسمی كرانهوه 
سێههمی یهكێتیی نیشتمانیی كوردستان

ههیئهتێك له حیزبی دێمۆكراتی
كوردستان به سهرۆكایهتیی
بهڕێز خالید عهزیزی ،سكرتێری
گشتیی حیزب بهشدار بوون
و پهیامی تایبهتیی حیزبی
دێموکراتی کوردستانیان ب ه
سێههمین كۆنگرهی یهکیهتیی
نیشتمانی گهیاند.
جێی ئاماژهی ه ك ه بهڕێز
خالید عهزیزی سكرتێری گشتیی
ی
حدك ئێوارهی رۆژی كردنهوه 
سێیهمین كۆنگرهی یهكیهتیی
نیشتمانیی كوردستان لهگهڵ
بهڕێز مام جهالل سكرتێری
گشتی و ئهندامانی مهكتهبی
سیاسیی یهكیهتی نیشتمانیی
كوردستان چاوپێكهوتنی ئهنجام
دا .ههروهها ل ه دوو كاتی جیا دا
سكرتێری گشتیی حدك لهگهڵ
زۆر الیهن و كهسایهتی و چهند
میوانی بیانی دیداری كرد.
ئهوهش دهقی پهیامی
حیزبی دێمۆکرات بۆ سێههمین
کۆنگرهی یهکیهتیی نیشتمانیی
کوردستان:

زۆر بەڕێز جەنابی مام جەالل ،سكرتێری
گشتیی یەكیەتیی نیشتمانیی كوردستان!
دۆستانی بەڕێزی مەكتەبی سیاسیی یەكیەتیی
نیشتمانیی كوردستان!
بەشدارانی بەڕێزی كۆنگرە!
ساڵوێكی گەرمی برایانە!

بەسترانی سێهەمین كۆنگرەی یەكیەتییە
تێكۆشەرەكەتان یەكیەتیی نیشتمانیی كوردستان
بە دەرفەت دەزانین بۆ ئەوەی بەم بۆنەیەوە
گەرمترین ساڵوو پیرۆزبایی خۆمانتان پێشكەش
بكەین و سەركەوتنی ئێوەو كۆنگرەو یەكیەتیی
نیشتمانیی كوردستان بەگشتی بە ئاوات
بخوازین .بەم هۆیەشەوە كە ئەم كۆنگرەیە لە
دەوروبەری  35ساڵەی دامەزرانی یەكیەتیی
نیشتمانیی كوردستان دا ،دەبەسترێ ،پیرۆزبایی
ئەم یادەتان لێ دەكەین.

دۆستانی خۆشەویست!

ئێمەو ئێوەو هەموو تێكۆشەرانی رێگای
رزگاریی كوردستان باشمان لەبیرە كە 35
ساڵ لەمەوبەر یەكیەتیی نیشتمانیی كوردستان
لە هەلومەرجێكی چەند دژوار دا پێی نایە
گۆڕەپانی خەباتی كوردایەتییەوە .لەو كاتەوە
تا ئێستا یەكیەتیی نیشتمانیی كوردستان زۆر
هەورازی سەختی بڕیوەو بەسەر زۆر كۆسپ دا
سەركەوتوە .یەكیەتیی نیشتمانیی كوردستان لە
درێژایی  35ساڵی رابردوو دا هێزێكی سیاسیی
خەباتگێڕ بووە كە لە بزووتنەوەی نەتەوەیی

بهڕێوهچوونی سمینارێک ل ه ژێر ناوی
«گرێدانی خەباتی یەکسانیخوازی بە خەباتی نەتەوایەتی»یەوە
رۆژی یهکشهممه23 ،ی مای 2010ی زایینی،
یهکێهتیی ژنانی دێمۆکراتی کوردستان ل ه نۆروێژ
کۆبوونهوهیهکی سیاسی لهژێر ناوی « گرێدانی
خهبات ب ۆ مافی یهکسانی ژنان ،بهخهباتی نهتهوهییهو ه
ل ه رۆژههاڵتی کوردستان»،
بۆ مستهفا شهڵماشی،
ئهندامی دهفتهری سیاسیو
کۆمیتهی
بهرپرسی
کاروباری دهرهوهی حیزبی
دێمۆکراتی کوردستان پێک
هێنا.
کۆبوونهوهک ه سهرهتا
ب ه سروودی نهتهوایهتیی
ئهی رهقیبو چهند ساتێک
بێدهنگی بۆ رێزگرتن
ل ه فیداکاریو گیانبازیی
کوردستانو
شههیدانی
بهتایبهتی شههیدانی له سێدارهدراوی رۆژی 19ی
بانهمهر ،دهستی پێ کرد.
جهمیله قادری ل ه سهرهتای ئهو کۆبوونهوهیهدا
سهبارهت ب ه خهباتی ژنان بۆ وهدهستهێنانی
مافهکانیان له رۆژههاڵتی کوردستان بهتایبهتیو
ئێران بهگشتی وتهیهکی پێشکهش کرد .دوای
قسهکانی خاتوو جهمیل ه کاک مستهفا شهڵماشی
باسهکهی پێشکێش کرد.
مستهفا شهڵماشی له سهرهتای باسهکهی دا
ن بۆ گهیشتن
کورتهیهکی له مێژووی خهباتی ژنا 
ب ه مافهکانیان له کۆمهڵگای کوردستان خستهبهر
دیدهی ئامادهبووانو سهبارهت به ئازادبوونی
ژنانی کورد لهچاو ژنانی نهتهوهکانی دهوربهری
چهند سهرنجێکی خسته روو.
شهڵماشی له بهشێکی دیکهی باسهکهیدا ب ه
ئاماژ ه به رۆڵی پێشهوا قازی محهممهد بۆ پێکهێنانی
یهکیهتیی ژنان له سهردهمی کۆماری کوردستان
دا گوتی« :ل ه سهردهمی کۆماردا بهشداریی ژن
له کاری کۆمهاڵیهتی ،له ئهندامهتی ل ه حیزبی
دێمۆکراتی کوردستان دا دهست پێ دهکا ،دهتوانین
بڵێین خهباتی ژنان دهچێت ه قۆناغێکی دیکهوه.
لهو سهردهمهدا ک ه یهکیهتیی ژنانی دێمۆکراتی
کوردستان دادهمهزرێ ،ئێمه ئهگهر چاو لێبکهین
دهستکهوتی یهکجار زۆر گهورهی ب ه دهستهێناوه،
ههرچهند ه بهداخێکی گرانهو ه لهبهر ئهوهی ک ه
ئازادییهکهمان ماوهیهکی زۆری نهخایاندو ه تهنیا
یازده مانگ کۆمار دهوامی هێناوهو ب ه باوهری
من بهدوای رووخانی کۆماردا ههم خهباتی ژنو

ههم ئیسالحات ل ه شێوهی رۆڵی ژن له رۆژههاڵتی
کوردستاندا پاشهکشهیهک ب ه خۆیهوه دهبینێ ،بهاڵم
شوێنکاری دامهزرانی یهکیهتیی ژنانی دێمۆکراتی
کوردستان ههتا ئێستاشی لهگهڵ بێ درێژهی ههبووه،
ماوهتهوه ،ئهگهر
جێگایهک
له
الوازیی بهسهردا
ل ه
هاتبێ،
جێگایهکی دیک ه
پێش
بهرهو
چووه.
مسته فا
ل ه
شهڵماشی
بهشی
دوایین
با سه که ی
باسێکی
دا
سهبارهت دهورو
رۆڵی ژنان دوای رووخانی رێژیمی پاشایهتی
هێنایهبهر باسو گوتی :بهدوای رووخانی رێژیمی
پاشایهتیو سهرکهوتنی شۆرشی گهالنی ئێران،
ژن ل ه ئێرانو له رۆژههاڵتی کوردستاندا دهکهون ه
قۆناغێکی دیکهی خهباتهوهو ئهوهش دهبێ ب ه
قۆناغێکی جیاواز پێناسه بکرێ له بووژانهوهو
چوون ه پێشی رۆڵی ژن چ له کۆمهڵگاو چ ل ه بواری
سیاسیدا.
له بهربهرهکانیی قارهمانانهی خهڵکی رۆژههاڵتی
کوردستان لهگهڵ هێزه ئههریمهنییهکانی کۆماری
ی ل ه رۆژههاڵتی
ئیسالمیداو ل ه مهیدانی دیفاع له ئازاد 
کوردستان ،ژنانی الوی کورد شانبهشانی پیاوان
دێن ه نێو ریزهکانی شۆرشهوهو لهوێدا به ههموو
جورئهتێکهو ه ل ه چهند بهره دا ،خهبات دهکهن ،من
بۆخۆم شاهیدی خهباتی زۆر سهختو دژواری
کۆمهڵێک له کچانی ئازاو به جهرگو الوی
ریزهکانی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان بووم .ئێم ه
چ ل ه ریزی پێشمهرگهو چ ل ه ریزی کادرهکانو چ
له بنکهکانی دهفتهری سیاسیو رادیۆو رۆژنامهدا
کۆمهڵێک الوی ژنمان ههبوو که بهراستی له چهند
بهرهیهکهوه شهریان دهکرد .پێمخۆشه ئاماژ ه ب ه
چهند شتێکیان بکهم .یهکیان ئهوه که زۆر دژوار
بوو ،دهبوو بیسهلمێنن هیچیان کهمتر نی ه ل ه هاورێ
پیاوهکانیان ل ه بواری سیاسییهوه ،دهبوای ه لهگهڵ
ئهو دابو نهریته کۆمهاڵیهتیی ه دواکهوتووانهی ک ه
تا ئێستاش لهنێو کۆمهڵگای ئێمهدا ههیه که ههر
حهرهکهتێکی ژن به چاوی شکو گومانهوه چاوی
لێدهکرا ،بهربهرهکانی بکهن .دهبوو تهحهممولی زۆر

مهحدوودییهت بکهن ک ه لهنێو ریزهکانی شۆرشدا
بمانهوێ یان نهمانهوێ لهگهڵ ئهوهی که زۆر ل ه
رێبهرانو ههڵسوورێنهرانی کاروباری حیزبی،
پیاوهکانیش ئیمانیان ههبوو که هیچ جیاوازییهک
لهنێوان ژنو پیاو دانیه ،بهاڵم کۆمهڵگا هێندێک
شتی سهپاندبوو ک ه دهبوایه تهحهممولی ئهوانهش
بکهن .ئێم ه زۆر ژنی قارهمانو خۆراگرمان ههبوو
له بنکهکانی حیزبیدا که زۆر ب ه ئاستهنگی،
خهباتهکهیان ل ه ناو بنکهکانی حیزبیدا درێژ ه دهدا.
دوابهدوای کۆتایی باسهکهی شهڵماشی،
بهشدارانی کۆبوونهوهک ه سهرنجو پرسیارهکانیان
هێنای ه گۆرێو لهالیهن ناوبراوهو ه به تێروتهسهلی
وهاڵمی پرسیارهکان درایهوه.
درێژهی
راگەیەندراو

كوردستان و خەبات بە دژی دیكتاتوری لە
ئاستی عێراق دا ،رۆلێكی دیارو حاشالێنەكراوی
هەبووە .بەتایبەتی جێی خۆیەتی ئاماژە بە رۆڵی
یەكیەتیی نیشتمانی و شەخسی مام جەالل لەو
گۆڕانانەدا بكەین كە لە دەیەی 90لە باشووری
كوردستان و لە دوای 2003ەوە لە عێراق دا
بە قازانجی كوردو گەالنی عێراق ،هاتنەكایەوە.
یەكگرتوویی و هاوخەباتیی هێزەكانی كوردستان
بە گشتی و بەتایبەتی هاوپەیمانیی دوو هێزی
سەرەكی ،پارتی دیموكراتی كوردستان و
یەكیەتیی نیشتمانیی كوردستان ،زۆر دەسكەوتی
سیاسیی بۆ نەتەوەكەمان لەم بەشەی كوردستان
دا لێ كەوتۆتەوە.
ئاواتمان ئەوەیە یەكیەتیی نیشتمانیی
كوردستان بەهێزترو یەكگرتووتر لە جاران
لەم كۆنگرەیەی بێتەدەرو بە هاوكاریی پارتی
دێموكراتی كوردستان و هێزە خەباتگێڕەكانی
دیكەی باشوور ،دەوری كاریگەرتر لە پاراستن
و چەسپاندنی دەسكەوتە مێژووییەكانی خەڵكی
باشووری كوردستان دا بگێڕێ.
ئێمە لە كاتێكدا بەڕێزەوە ئاوڕ لە الپەڕە
پرشنگدارەكانی پێوەندیی لە مێژ ساڵەی حیزبی
دیموكراتی كوردستان و یەكیەتیی نیشتمانیی
كوردستان دەدەینەوە ،بۆ یەكیەتیی نیشتمانیی
كوردستان و كۆنگرەی سێهەمی ئەو یەكیەتییە
سەركەوتن بە ئاوات دەخوازین.
حيزبى ديموكراتى كوردستان
دةفتةرى سياسى
2010/06/01
1389/3/11

كۆتایی هاتنی دەورەی
192ی سەرەتایی پێشمەرگە
سەر لە بەیانیی رۆژی شەممە 1ی جۆزەردان جێژنی كۆتایی
دەورەی 192ی سهرهتایی پێشمەرگە بە بەشداریی كۆمەڵێك لە
كادرو پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستان لە ساڵۆنی
بۆنەو رێوڕەسمەكانی حیزب بەڕێوەچوو.
ئەم دەورەیە كە بە نێوی شەهید سەالح عەلی ئەوالد ناودێر
كرابوو ،بە خوێندنەوەی سروودی نەتەوەیی «ئەی رەقیب»
دەستی پێ كرد.
پاشان پێشمەرگەكانی بەشدار لە دەورە رێوڕەسمی رێژەی
نیزامییان بەڕێوە برد.
ل ه بهشێکی دیکهی ئهو رێوڕهسمهدا خەدیجە مەعزوور،
ئەندامی كومیتەی ناوەندیی حیزبی دێموكراتی كوردستان بهو
بۆنهیهو ه وتەیەكی پێشكەش بە بەشداربووان كرد.
ناوبراو لە وتەكەی دا باسی رۆڵی پێشمەرگە لە هەلومەجی
ئێستای خەباتی رزگاریخوازانەی كوردستان دا کرد و لهمهڕ

له بارەی پێكهاتنی كۆبوونەوەی
كومیتەی ناوەندییەوە

لە بڕگەیەكی دیكەی كاری كۆبوونەوەدا ،کومیتهی
ناوەندیی حیزب ،بە سەرنجدان بە پێڕەوی
نێوخۆو پێویستیی گرتنی كۆنگرە لە كاتی
خۆیدا ،كومیتەیەكی بە مەبەستی ئامادەكردنی
كۆنگرەی پانزدەیەمی حیزب هەڵبژارد .بەشدارانی
كۆبوونەوە لەم پێوەندییەدا باسێكی تێروتەسەلیان
لە سەر چۆنیەتیی باشتر بەڕێوەچوونی كارو باری
پێوەندیدار بە ئامادەكردنی كۆنگرەی پازدەیەم
هێنایە گۆڕێ و كومیتەی ئامادەكردنی كۆنگرەیان
راسپارد ،تا کاتی پلینۆمی داهاتووی حیزب،
پێشنیارو گەاڵڵەی پێویست لە بارەی كاروباری
كۆنگرەوە ئامادە بكا بۆ ئەوەی كومیتەی ناوەندی
لە پلنیۆمی داهاتوودا بڕیاریان لە بارەوە بدا.
لە سێهەم بڕگەی كاری كۆبوونەوەدا ،چەند
مەسەلەیەكی پێوەندیدار بە كارو باری رۆژانەی
ئۆرگانەكانی حیزب خرانە بەر باس و رێنوێنی
و بەرچاو روونی لە بارەیان درا بە دەفتەری
سیاسی .کۆبوونهوه دوای چوار دانیشتن و بیروڕا
گۆڕینهوهی بهشداران کاتژمێر 8ی ئێواره کۆتایی
پێهات.
دهفتهری سیاسیی
حیزبی دێموکراتی کوردستان
1389/3/15
()20109/6/5

ئیعدامی  5چاالكی سیاسی و مەدەنیی كوردو ئێرانی لە
زیندانەكانی كۆماری ئیسالمی دا ودوائاکامهکانی مانگرتنی
گشتیی خهڵکی کوردستان بۆ بهشداران دوا.
لە درێژەی ئهو رێوڕهسمهدا پەیامی بەشدارانی دەورە
لە الیەن ئارام محەممەدیان خوێندرایەوە .بەرنامەكە بە
پێشكەشكرانی چەند گۆرانیەك لە الیەن هونهرمهند سمایل
ماملێ ،حەبیب قادری و فەرەیدون خوسرەوی رازێندرایەوە.
ل ه بهشی کۆتایی رێوڕهسمهکهدا خەاڵتی پێشمەرگە
سەركەوتووەكانی ئەم دەورەیە لە الیەن بهڕێزان حەسەن
خۆشكەالم و سەیفوڵاڵ خەیرییەوە پێشكەش كران.

هه

واڵ
و
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ێپو
رتاژ
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ڤنێز و ێلال یی ،
نو و سهر ی
کتێبی خولیا
مهرگی
و
قا سملو و ی
و
کورد»
ئاسۆ
د.
حهسهن زاده ،بهرپرسی پێوهندییه نێونهتهوهیییهکانی حیزبی
دێموکڕاتی کوردستان له دهرهوهی واڵت بانگهێشتن کرابوون.
خاتوو کارۆڵ پرۆنهووبێر نووسهری کتێبی «خولیا
و مهرگی قاسملووی کورد» وتارهکهی خۆی که بۆ باسی
رابردووی دۆستایهتیی ناوبراو لهگهڵ دوکتور قاسملوو و
بیرهوهری و تێگهیشتنی ئهو له کهسایهتیی ئهو رێبهره مهزنه
تهرخان کرابوو پێشکهش کرد.
پاشان ئاسۆ حهسهن زاده وتارێكی سهبارهت ب ه بارودۆخی
ئهمڕۆی ئێران و پرسی کورد لهم واڵتهدا پێشكهش كرد.
ناوبراو سهرهتا وێڕای ئاماژهكردن به بایهخ و گرینگیی
کتێبهکهی کارۆڵ پرۆنهووبێر ،باسی ئهوهی کرد که له رێگای
ئهم کتێبهوه خوێنهری بێگانه له الیهن ه جۆربهجۆرهکانی خهباتی
کوردهکان له ئێران ئاگادار دهبێ.
دواتر لۆرد ئێڤیبێری وێڕای خستنه رووی ههست و بۆچوون
خۆی لهپێوهندی لهگهڵ ههردووک وتاری پێشکهشکراودا ،چهند
پرسیار و سهرنجی بهشدارانی وهرگرت که لهالیهن بهشدارانی
پانێلهوه واڵم درانهوه.
له کۆتایی کۆبوونهوهکهدا بهرپرسی پێوهندیی ه
نێونهتهوهیییهکانی حیزب و نوێنهری حیزب له بریتانیا
مهسهلهی پێکهێنانی گرووپێکی پشتیوانی له کوردهکانی ئێران
له پارلمانی ئینگلستانیان لهگهڵ لۆرد ئێڤیبێری خستهوه بهر
باس و ناوبراویش لهو بارهوه سهرنج و تێبینییهکانی خۆی
لهمهڕ ههنگاونانی پێویست لهو پێوهندییهدا خسته ڕوو.

بهڕێوه چوونی سیمینارێک ل ه پارلمانی ئینگلستان
ل ه پێوهندی ل ه گهل مهسهلهی کورد دا
رۆژی چوارشهممه  5 ،ی جۆزهردان به ههوڵی نوێنهرایهتیی
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له بریتانیا له یهکێک له تاالرهكانی
ژووری لۆردهکانی پارلمانی ئینگلستان له لهندهن سیمینارێک
سهبارهت به مهسهلهی کورد له ئێران بهڕێوه چوو.
لهو سیمینارهدا که لهالیهن لۆرد «ئێریک ئێڤیبێری»،
ئهندامی پارلمانی ئینگلستان و جێگری سهرۆکی کۆمیتهی مافی
مرۆڤ له پارلمانی ئینگلستان بهڕێوه دهبرا ،نوێنهری حکومهتی

ههرێمی کوردستان له ئینگلستان و کۆمهڵێک کهسایهتیی
ئینگلیسی و نوێنهری الیهنه سیاسییه کورد و ئێرانییهکان تێیدا
بهشدار بوون.
مهبهست له پێکهینانی ئهم سیمیناره لهالیهک ناساندنی
چاپی ئینگلیسیی کتێبی «خولیا و مهرگی قاسملووی کورد» و
لهالیهکی دیکهشهوه لێکدانهوهی پرسی کورد له ئێران ل ه بهر
رووناکایی رووداوهکانی ئهم دوایییانهی نێوخۆی ئێران بوو.
بۆ ئهو مهبهستهش خانمی کارۆل پرۆنهووبێر رۆژنامهنووسی

ناوهندی منداڵپارێزی رۆژههاڵتی کوردستان
به بۆنهی 1ی ژوئهن ،رۆژی جیهانیی مندااڵن
رێوڕهسمێکی تایبهتیی بهڕێو ه برد
دوانیوهڕۆی رۆژی دووشهممه 10 ،ی جۆزهردان ناوهندی منداڵپارێزی رۆژههاڵتی کوردستان ب ه
بۆنهی رۆژی جیهانیی مندااڵن رێوڕهسمێکی تایبهتیی به به بهشداریی سهدان منداڵی کهمپهکانی حیزبی
دێموکڕاتی کوردستان و ژمارهیهک له ئهندامانی رێبهریی حیزب و بنهماڵهی کادر و پێشمهرگهکان و
میوانانی رێکخراوهکانی کۆیه بهڕێوه برد.
ل ه سهرهتای ئهو رێوڕهسمهدا عوسمان بێورانی ،بهرپرسی ناوهندی منداڵپارێزی رۆژههاڵتی کوردستان
وتهیهکی پێشکێش کرد .عوسمان بێورانی ل ه قسهکانی دا وێڕای پیرۆزبایی ل ه مندااڵنی کوردستان ب ه
بۆنهی هاتنهوهی رۆژی
مندااڵنهوه،
جیهانیی
ئاوڕێکی کورتی ل ه
ژیانی
بارودۆخی
مندااڵنی کورد ل ه
کوردستان دایهوه.
بڕگ ه
دواتر
هونهری و ئهدهبی و
ئهو
تهفریحییهکانی
رێوڕهسمه دهستی پێ
کرد ک ه زۆربهی نیزیک
به تهواویان له الیهن
خودی مندااڵنهوه ئاماد ه
کرابوون.
سر و و د ی
قوتابخانهم پێ خۆشه،
هاوڕێیهتی،
شانۆی
تۆپ
پێشبڕکیی
گۆرانیی
گواستنهوه،
جلی کوردی ،دیکلهمهی شێعر ،ههڵپهڕکیی گڕووپی رۆژههاڵت ،گۆرانیی « 1ی  ،»6نوکته گێڕانهوه و
گۆرانی گوتنی چهند منداڵێکی بهشدار له بۆنهکه چهند تابڵۆیهکی بهشی یهکهمی ئهو رێوڕهسم ه تایبهتیی ه
بوون ک ه ب ه بۆنهی رۆژی جیهانیی مندااڵنهوه ل ه ساڵۆنی بۆن ه و رێوڕهسمهکانی حدک دا بهڕێو ه چوون.
ل ه بهشێکی دیکهی ئهو رێوڕهسمهدا بهڕێوهبهریی ناوهندی منداڵپارێزی رۆژههاڵتی کوردستان
ژمارهیهک لهو کهسانهی خهاڵت کرد که هاوکاری بهردهوامی «دنیای مندااڵن» بوون یان ل ه دامهزراندن و
وهگهڕ خستنی ناوهندی منداڵپارێزی رۆژههاڵتی کوردستان دا ههوڵیان داو ه و کاریان بۆ کردوه.
مامۆستا عهبدوڵال حهسهنزاده دوای وهرگرتنی چهپکه گوڵی رێزلێنان ل ه وتهیهکی کورت دا گوتی بۆ
من شانازیی ه که چهپکه گوڵی رێزلێنان له رێناس زهمانی ،وهک کچ ه شههیدێک وهردهگرم .کاک قادر وریا،
ئهندامی دهفتهری سیاسیی حدک و عهلی بداغی ،بهرپرسی پێشووی ناوهندی منداڵپارێزی رۆژههاڵتی
کوردستان و ژمارهیهکی دیکه ل ه هاوکارانی گۆڤاری دنیای مندااڵن ،لهو رێوڕهسمهدا رێزیان لێ گیرا.
شانۆی «ماسی خانم ناو دهریا» ،پێشبڕکیی سێوخواردنی مندااڵن ،گۆرانیی کۆچهر ،کچێکی  4ساڵ ه
و چهند چاالکییهکی دیکهی مندااڵن بڕگهکانی دیکهی ئهو رێوڕهسم ه بوون ک ه ل ه الیهن مندااڵنهو ه بهڕێو ه
چوون.

بهشداریی ههیئهتێکی کومیتهی
حدک ل ه سوئید ل ه کۆنگرهی
سێههمی بزووتنهوهی یارسان دا
ههیئهتێکی کومیتهی حدک ل ه سوئید ب ه سهرپهرستیی کاک ئیقباڵ
سهفهری ،ئهندامی کومیتهی ناوهندیی حدک و هاوڕێیهتی حهسهن
حاتهمی و محهممهد ئیسماعیلی
بهشدارییان ل ه کۆنگرهی سێههمی
بزووتنهوهی یارسان دا کرد ک ه
رۆژی شهمم ه  8ی جۆزهردان
له شاری ستۆکهۆڵم ،پێتهختی
سوئێد دهستی پێ کرد.
یهکهمی
رۆژی
له
کۆنگرهی
بهڕێوهچوونی
بزووتنهوهی یارسان داکه بهناوی
کیانووشی ئاسا ناودێر کرابوو،
ژمارهیهک له حیزب و رێکخراو
و کهسایهتییهکانی رۆژههاڵتی کوردستان بانگهێشتن کرابوون.
ل ه رێوڕهسمی کردنهوهی کۆنگرهکهدا کاک حهسهن حاتهمی پهیـامی
تایبهتیی نوێنهرایهتیی دهرهوهی واڵتی حیزبی دێموکراتی کوردستانی بهو
بۆنهوه خوێندوه.
له بڕگهکانی دیکهی رێورهسمی دهسپێکی ئهو کۆنگرهیه دا ،پهیامهکانی
بزووتنهوهی دێموکڕاتیکی یارسان ،حدک ،و کۆمهڵێک حیزب و رێکخراوو
کهسایهتیی کورد خوێندرانهوه.

لهسهر داوای حدک ئێعدامهكانی  19ی بانهمهڕ
ل ه بریتانیا بهدواداچوونیان بۆ دهکرێ
له چوارچێوهی ئهو سمینارهدا که رۆژی
 26ی مای  2010لهالیهن نوێنهرایهتیی حیزبی
دێموکراتی کورستان له بریتانیا له ژووری
لۆردهکانی پارلمانی ئینگلستان بهڕێوه چوو
و لهسهر داوا و بهدواداچوونی کاک مهولود
سواره ،نوێنهری حدك لهو واڵته ،لۆرد ئێریک
ئێڤیبێری له نامهیهکدا بۆ ئۆفیسی کاروباری
دهرهوه و کۆمۆنوێڵس «وزارهتی دهرهوهی
ئینگلستان» داوای کردوه که حکوومهتی
ی
ئینگلستان ههم له بواری وهگهڕخستنهوه 
پهروهندهی تێرۆری دوکتور قاسملوو و ههم
بۆ رزگار کردنی گیانی ئهو  17چاالکه کوردهی
ك ه ههر ئێستا لهژێر مهترسیی ئێعدامدان ههوڵ
بدا.
ناوبراو لهو پێوهندییهدا نامهی سکرتێری
گشتیی حدك خالید عهزیزییشی لهگهڵ نامهکهی
خۆیدا هاوپێچ کردوه.
ئهوهی خوارهوه وهرگێڕدراوی دهقی نامهی لۆرد
ئێریک ئێڤیبێرییه:
جهنابی ئالستێر بێرت سهرۆکی کۆمیتهی
کاروباری دهرهوه و کۆمۆن وێڵز!
رۆژی چوارشهممهی رابردوو له ژووری
ژماره  4ی کۆمیته سمینارێک لهسهر دۆخی
نالهباری کوردهکانی ئێران بهڕێوه بردرا که لهوێدا
وتاربێژه سهرهکییهکان بریتی بوون له دوکتور
کارۆل پرۆنهووبێر ،نووسهری کتێبی خولیا و
مهرگی قاسملووی کورد و دوکتور ئاسۆ حهسهن
زاده بهرپرسی پێوهندییه نێونهتهوهیییهکانی
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان.
رهنگه لهبیرت بێ که دوکتور قاسملوو
رۆژی  13ی ژوئیهی  1989له ڤییهن بهدهستی
مهئموورانی رێژیمی ئێران له کۆبوونهوهیهكدا
تێرۆر کرا که به رواڵهت بۆ وتووێژ لهگهڵ حیزبی
دێموکڕاتی کوردستان داندرابوو .له سمینارهکهی
رۆژی چوارشهممهدا داوام لێ کرا که داوا له
حکوومهتی ئینگلستان بکهم ههتا روونی بکاتهوه
ئاخۆ پهروهندهی قهتڵی قاسملوو و هاوڕێیانی
له ئوتریش هێشتا ئاوهاڵیه و داخوا ئهنترپۆل
به دوای ئهو تاوانبارانهدا دهگهڕێ که پاش ئهو

جینایهت ه له دهستی بهرپرسانی ئوتریشی رزگار
بوون.
سهبارهت به وهزعییهتی ئێستاش نامهیهکی

خالید عهزیزی سکرتێری گشتیی حیزبی
دێموکڕاتی کوردستانم به هاوپێچ لهگهڵ ئهو
نامهیهداناوه.
ل ه بهشێكی دیكهی ئهو نامهیهدا هاتو ه  :ههر
ئێستا  17کهس له چاالکانی کورد له ئێران لهژێر
مهترسیی ئێعدام دان که ناوهکانیان لهگهڵ ئهم
نامهیهدا دهنێرم.
دهزانم که کۆماری ئیسالمی زۆر گوێ
ناداته ئهو رهخنانهی که ئینگلستان لێی دهگرێ.
سهرهڕای ئهوهش ،پێم وایه باش دهبێ که ئێوه
ههوڵی وهڕێ خستنی ئیبتکاری داوایهک لهالیهن
یهکێتیی ئورووپا بۆ رزگار کردنی ئهو مهحکووم
به ئێعدامانه و به گشتی بۆ کۆتایی هێنان ب ه
شهپۆلی نوێی قۆڵبهستكردنی سهرهڕۆیانه له
ئێراندا بدهن.

سیاسی
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روانینه دیپلۆماتیکهکان و
داهاتووی مافی مرۆڤ له ئێران

سمایل شهرهفی
فشار ه دیپلۆماتیکهکانی کۆڕو
بڕیاردهر ه جیهانییهکان
ناوهنده
بۆ سهر رێژیمه دهسهاڵتدارهکان
له ئێران کهم واههبووه ل ه خانهی
«داکۆکی له مافی مرۆڤ» دا خۆ
پێناس ه بکات .یان ب ه واتایهکی
دیکه لهم دیپلۆماسییانهدا ب ه هیچ
شێوهیهک خهڵکانی ئێران نهکراونهت ه
مێحوهر بۆ داکۆکی کردن ل ه
ماف ه زهوتکراوهکانیان .ناوهند ه
بڕیاردهرهکان و ل ه سهرووی
ههمووانهو ه واڵتانی شویندانهر
لهسهر سیاسهت و دیپلۆماسیی
نێودهوڵهتی ک ه له گهڵ رێژیمهکانی
هاوشێوهی ئێران که خۆ گونجانی
ل ه گهڵ رهوتهکانی سهرد ه م ئاسان
نیه ،فشارهکانیان بۆ سهر ئهم
واڵتان ه تهنیا ل ه سهر ئهساسی
بهرژهوهندی خۆیان دههێننه کار
نهک چهوسانهوهی خهڵکی ئهم
واڵتانه .زۆر جار پڕوپاگاندایان تهنیا
بۆ دابینکردنی بهرژهوهندییهکانی
خۆیان ساز کردوهو ئهسڵی
مهسهلهکه (چهوسانهوهی کۆمهاڵنی
خهڵک) بایهخی پێ نهدراوه.
دیپلۆماتیکهکانی
فشار ه
ته بڕیاردهر ه
کۆڕو ناوهندو دهوڵه 
جیهانییهکان بۆ سهر رێژیمی کۆماری
ئیسالمیی ئێران – وهک رێژیمێک ک ه
هیچ بایهخێک به چارهنووسی خهڵکی
واڵتهک ه نادات و بهدرێژایی تهمهنی
وێڕای پێشێلکردنی سهرهتاییترین

ماف و ئازادییهکانی کۆمهاڵنی
خهڵک ،سیاسهتی گرتن ،ئهشکهنج ه
و ئێعدامی پێڕهو کردو ه  -له هێندێک
چوارچێوهو مهیدانی تایبهت دا
پێناس ه کراو ه ک ه ناتوانێ راستهوخۆ
هیچ پێوهندییهکی
به ئازارو کێشهی
ئهم
خهڵکی
واڵتهو ه ههبێ و ب ه
واتایهکی دیکه ئهم
فشارانه ناتوانن
شو ینهو ا ر ێکی
ئهوتۆو دڵخواز
له سهر نهمانی
پێشێلکا ر ییهکا نی
مافی مرۆڤ لهم
واڵتهدا دابنێن.
چڕکردنهوهی
فشار ه ئابووری
و دیپلۆماتیکهکانی
واڵتان و ناوهند ه
پێوهندیدارهکان بۆ
سهر ئێران تهنیا ل ه
سهر پهروهندهی
ناوکی و دهسپێڕاگهیشتنی ئهم واڵت ه
ب ه چهکی کۆمهڵکوژ ب ه جۆرێک
پرسیاری خستۆته سهر ئیرادهی
کۆمهڵگای نێونهتهوهیی دژ ب ه ئێران.
کهمتهرخهمیی کۆمهڵگای نێونهتهوهیی
ب ه نیسبهت پێشێلکارییهکانی مافی
مرۆڤ له ئێران چاالکانی مافی
مرۆڤ و تێکۆشهرانی سیاسیی ب ه
تهواوهتی تووشی نیگهرانی کردوه.
ههر لهم پێوهندییهدا سکرتێری

دێموکراتی
حیزبی
گشتیی
کوردستان ،بهرێز خالێد عهزیزی
له چهندین لێدوانی رۆژنامهوانی
داو له رێگای چهند نامهیهکهو ه بۆ
رێکخراوی نهتهوه یهکگرتووهکان و

خهڵکی ئێران و نهتهوهکانی ئهم
پێکهاته سیاسییه ،تێیاندا غایبه و
راشکاوان ه داوای له رێکخراو ه
نێونهتهوهییهکان و کۆڕوکۆمهڵ ه
پێوهندیدارهکان کردو ه ک ه ئهگهر

کۆڕو ناوهندهکانی داکۆکی له مافی
مرۆڤ راشکاوانه ئهم کهمایهسییهی
به نیسبهت ههڵوێستی دیپلۆماتیکی
واڵتان و ناوهند ه جیهانییهکان
له بهرانبهر ئێران دا دهسنیشان
کردوه .سکرتێری گشتیی حیزبی
دێموکراتی کوردستان ب ه روانینێکی
رهخنهگرانهوه باسی لهم شێو ه
دیپلۆماسییه کردو ه ک ه چهند ه
بارودۆخی مافی مرۆڤی کۆمهاڵنی

دهیانهوێ یارمهتی ب ه پرۆسهی
سهقامگیریی دێموکراسی ل ه ئێران
بدهن پێویست ه سهرنجی تایبهتی
بدهن به بارودۆخی مافی مرۆڤ
ل ه ناوخۆی ئهم واڵتهو ب ه هانای
خهڵکانی ئازادێخوازی ئێرانهوه بێن.
ل ه نامهیهکی تایبهت دا بۆ
نێونەتەوەییەکانی
ڕێکخراوە
پارێزەری ئەمنییەت و مافەکانی
مرۆڤ ،ک ه دوواتر ل ه رێگای لۆرد

دیپڵۆماسیی بارمتەگیری
مستهفا مهعروفی
لە كۆتایییەكانی مانگی مای دا هاوكات
لەگەڵ فشاری واڵتانی ناسراو بە گرووپی
ڤییەن ( ئەمریكا ،رووسیە ،فەڕانسە لەگەڵ
رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان ) بۆ سەر
ئێران و هەڕەشەی تەحریمی ئابووری لەسەر
كۆماری ئیسالمی بە هۆی درێژەدان بە
چاالكییە گوماناوییە ئەتۆمییەكانی ،كۆماری
ئیسالمی ریزە هەوڵێكی دیپڵۆماسیی لە
پێوەندی لەگەڵ ئورووپاو ئەمریكا دا وەڕێ
خست .لەو ماوەیەدا كلۆد ریس مامۆستای
زانستگەو خەڵكی فەڕانسە كە له ساڵی
رابردوودا لە ئێران بە بارمتە گیرا ،ئازاد
كرا و چۆوە واڵتی خۆی .ئەمە لەبەرامبەر
ئازادیی مەجیدی كاكاوەند بازرگان ـ دەاڵڵی
كۆماری ئیسالمی بۆ كڕینی كەرەستەی قاچاغ
دا بوو كە لە دادگایەكی فەڕانسەدا بە زیندانی
مەحكووم كرابوو .بە دوای ئازادیی كلوود
ریس دا عەلی وەكیلی راد قاتڵی شاپووری
بەختیار دوایین سەرۆك وەزیرانی رێژیمی
شا ،ئازاد كرا و ناردرایەوە ئێران و لە فڕۆكە
خانەی مێهراباد لە تاران لەالیەن بەرپرسانی
كۆماری ئیسالمییەوە پێشوازییەكی گەرمی
لێ كرا .ناوبراو لە كاتی گەیشتنەوەی بۆ
ئێران دا گوتی « جەهەننەمم بە جێ هێشت
و هاتمەوە بەهەشت»!!و تاجە گوڵینەیان لە
ئەستۆی كرد.
ئەم ڕووداوە هاوكات بوو لەگەڵ
سەردانی بنەماڵەی سێ ئەمریكایی بە
بارمتەگیراو لە ئێران دا كە هاوینی
رابردوو بە شێوەیەكی گوماناوی لە سەر
سنووری نێوان ئێران و عێڕاق دەستیان
بەسەر دا گیراو بە تۆمەتی جاسووسی
بۆ ئەمریكا ،راگیراون .وەزیری ئیتیالعاتی
كۆماری ئیسالمی ئیزنی چاوپێكەوتنی
بنەماڵەی ئەو بارمتانەی بە هەنگاوێكی «

بەشەر دۆستانە» ناو بردو رای گەیاند« :
چاوەڕوانیمان ئەوەیە ئەگەر ئەمریكایییەكان
كە ئیددیعای مافی مرۆڤ دەكەن ،پێشوازی
لەو هەنگاوە مرۆڤدۆستانانەیە بكەن تاكوو
كار بگاتە مەسەلەگەلی وەك گۆڕینەوە ».ئەو
قسەیەی وەزیری ئیتیالعات لە كاتێك دایە كە
چەندین جاسووس و تێرۆریستی نێردراوی
كۆماری ئیسالمی بۆ دەرەوەی واڵت لەالیەن
ئەمریكاوە گیراون.

ئیرادەو كرێ گرتەیەكی پیاوكوژ زیاتر
شتێكی دیكە نین ،هەركە دەگەنەوە ئێران
كرێی ناچیزی پیاوكوژییەكەیان پێ دەدرێ
و خەاڵتەكەیان وەردەگرن .گرنگ ئەوە
نیە چارەنووسی ئەو ئینسانكوژانە چیەو
چ نیە ،گرنگ راستییە تاڵەكانی پشت ئەم
رووداوانەن .هەوڵی كۆماری ئیسالمی بۆ
ئازادكردنی تاوانباران ،پێشوازیی گەرمی
بەرپرسانی رێژیم لەو كەسانەو تەنانەت

ئێریک ،ئهندام له ژووری لۆردهکانی
پارلمانی ئینگلستانهو ه بۆ وهزارهتی
کاروباری دهروهی بریتانیا نێردرا،
کاک خالید عهزیزی داوای لێکردن
ک ه ب ه هانای چاالکانی سیاسی و
مهدهنیی بهندکراوی کوردهو ه بێن
و ب ه سهرنجهو ه بڕواننه بارودۆخی
مافی مرۆڤ ل ه ئێران.
بارودۆخی
ب ه
سهرنجدان
مافی مرۆڤ ل ه ئێران ل ه الیهن
کۆڕوکۆمهڵه نێونهتهوهییهکان و
واڵتانهوه ل ه الیهک دهتوانێ یارمهتی
ب ه بزووتنهوهی ئازادیخوازانهی
خهڵکی ئهم واڵت ه بکات و له الیهکی
دیکهو ه مهجالی النیکهم سهرکوتی
ئاشکرای خهڵک ل ه الیهن دهسهاڵتهو ه
کهم بکاتهوه.
ئه و روانینه دیپلۆماتیکهی
ک ه تا ئێستا رۆژاواو ئامریکا ب ه
نیسبهت فشار خستن ه سهر کۆماری
ئیسالمییهوه گرتوویانهت ه پێش
نهتهنیا نهیتوانیوه قازانجێکی ئهوتۆ
ب ه بزووتنهوهی ئازادیخوازانهی
خهڵکی ئێران بگهیهنێ ،بهڵکوو
زۆر جاران خودی مهسهلهک ه
مهجاڵیکی بۆ بێدهنگ هێشتنهوهی
نارهزایهتییهکانی ناوخۆو سهرکوتی
ئازادیخوازان رهخساندوه .یان ئهو ه
ک ه له درێژهی دانوستانهکانی تایبهت
به مهسهلهیهکی وهک كێشهی ناوکی
ک ه سهرهڕای مهترسیداربوونی
گرفتی ئهمڕۆی خهڵکی ئێران نییه،
دیپلۆماتهکانی رێژیمی سهرکوتکهرو
تێرۆریستی کۆماری ئیسالمیی
له کۆڕو ناوهند ه پێوهندییدارهکان
دا وهک نوێنهری خهڵکانی ئێران
ناسێندراون .ئهوه ل ه حاڵێک دای ه
که بۆ چهندهمین جارو ل ه دوایین
ههڵبژاردنی سهرکۆماری دا خهڵکی
ئێران «نا» یان بهم دهسهاڵت ه گوت
و بهتوندترین شێوه سهرکوت کران.
له گهڵ ئهو ه ک ه تا ئێستا ب ه
هۆی ههندێک فاکتهری ناوچهیی و
نێونهتهوهیی و ل ه ههمووی گرینگ تر،

لە ئاسایش ئەمنییەتی جیهان
دەكاو كۆماری ئیسالمی وەك
دەوڵەت تاقە رێژیمی تێرۆریستە
كە تێرۆریست بوونەكەی
جۆرە
ئەم
سەلمێندراوە،
موعامەالنە ئەو رێژیمە زیاتر
هان دەداو چێرەگرتووتری دەكا .تەنانەت كار
دەگاتە جێگەیەك كە ماموستای زانتسگەو
تووریست و بازرگان لە والتانی ئورووپایی
بە بارمتە بگرێ و لە بەرامبەر تێرۆریست و
ئینسانكوژەكانی خۆی دا داوای گۆڕینەویان
بكاو ناوی لێ بنێ « هەنگاوی بەشەر
دۆستانە»!! تێرۆریزمی دەوڵەتیی كۆماری
ئیسالمی دوای تێرۆری ئازادیخوازانی
ئێرانی ،تا ئێستا زیاتر داوێنی ئەمریكاو

موعامەلە لەگەڵ تێرۆریستان و ئیمتیازدان بە تێرۆریزم جگە لە بەهێزکردنی
تێرۆریزم ئاكامێكی دیكەی نیە .مێژوو نموونەی ئەمەی زۆرە .لەم سەردەمەدا كە
تێرۆریزم هەڕەشە لە ئاسایش ئەمنییەتی جیهان دەكاو كۆماری ئیسالمی وەك
دەوڵەت تاقە رێژیمی تێرۆریستە كە تێرۆریست بوونەكەی سەلمێندراوە ،ئەم
جۆرە موعامەالنە ئەو رێژیمە زیاتر هان دەداو چێرەگرتووتری دەكا
كۆماری ئیسالمی پێشتریش لەم جۆرە
هەواڵنەی داون :كاتێك لە ساڵی  1997دا
مەئموورانی كۆماری ئیسالمی بە تاوانی
تێرۆری د .سادقی شەرەفكەندی سكرتێری
گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستان و
هاوڕێیانی لە دادگای ناسراو بە میكۆنووس دا
مەحكووم كران ،كۆماری ئیسالمی قەت وازی
لە هەوڵ و تەقەلال نەهێنا بۆ ئازادكردنیان ،تا
سەرەنجام لەسەر گۆڕینەوەی بازرگانێكی
ئەڵمانی كە بە رواڵەت بە تاوانی پێوەندیی
نامەشرووع لەگەل خانمێكی ئێرانی
گیرابوو ،لەگەل كازمی دارابی و هاوكارە
تێرۆرستەكانی لەگەل دەوڵەتی ئەڵمان كەوتنە
وتووێژەوەو بوو بەهۆی ئازادیی زووتری
كازمی دارابی.
تیرۆریستەكان كە لە مۆرەیەكی بێ

ناوبردنیان وەك قارەمانی میللی لە سەلماندنی
ئەو راستییە كە ئەوان بڕیاردەری كردەوە
تێرۆریستییەكانن ،بەو الوە ترەو بێ ئەوەی
بە ئاشكراو بە روونی بە بیروڕای گشتیی
جیهان رابگەیەنن ،هێزو توانای تێرۆریستیی
خۆیان بە واڵتانی دەروە نیشان دەدەن و
گاڵتە بە هێزە ئازادیخوازەكانی ئێران و
ویژدانی خەڵكی مەینەتچێشتووی ئێران
دەكەن .ئەم كردەوانەش بەر لەوەی نیشانەی
بە هێزیی كۆماری ئیسالمی بێ ،نیشانەی
الوازیی واڵتانی رۆژئاوا لە بەرامبەر هەڕەشە
تێرۆریستییەكانی كۆماری ئیسالمی دایە.
موعامەلە لەگەڵ تێرۆریستان و ئیمتیازدان
بە تێرۆریزم جگە لە بەهێزبوونی تێرۆریزم
ئاكامێكی دیكەی نیە .مێژوو نموونەی ئەمەی
زۆرە .لەم سەردەمەدا كە تێرۆریزم هەڕەشە

بەرژەوەندییەكانی ئەمریكای گرتوە ،ئەگەر
پەرەگرتنی بزووتنەوەی ئازادیخوازانەی
خەڵكی ئێران و ترسی ئەم رێژیمە لەم
بزووتنەوەیە نەبووایە ،گومانی تێدا نەبوو
زەبری خۆی لە والتانی ئورووپاییش
دەوەشاند .چونكە ئەم هەڕەشەیە بە تێئۆری
لەالی رێبەرانی رێژیم هەیەو كینەو نەفرەتی
خۆیان لە « فەرهەنگی رۆژ ئاوا» ناشارنەوە.
كۆماری ئیسالمی هەڕەشەیەكە بۆسەر
هەموو مرۆڤایەتی ،تێرۆریزمی ئەم رێژیمە
لە لەنێوبردنی خەڵكی ئازادیخوازی واڵتی
خۆیەوە دەستی پێ كردوەو ئەگەر دەستی
بڕوا هیچ سنوورێكی ناناسێ ،هەروەك تا
ئێستا نەیناسیوە.
داهاتووی كۆماری ئیسالمی بە
لێكدانەوەی رووداوەكانی ئەم چەند مانگەی

«ئابووری»  ،روانینی دیپلۆماتیکی
رۆژئاواو ئامریکا «لێبڕاو»ییهکی
بهرچاوی ب ه نیسبهت ئێرانهو ه تێدا
بهدی ناکرێ ،بهاڵم جۆری پێشوازیی
ئهم دوایانهی ناوند ه بریاردهرهکانی
وهک نهتهو ه یهکگرتووهکان و
بهتایبهت پارلمانی ئورووپا ل ه
کاربهدهستانی رێژیم ،بۆ چاالکان و
تێکۆشهرانی سیاسی جێی تێڕامانه.
رۆژی سێشهممه11 ،ی بانهمهڕ
بهشێکی بهرچاو له ئهندامانی
پارلمانی ئورووپا وێڕای به دهستهو ه
گرتنی وێنهی له خوێنداشهاڵڵی
«ندا ئاقاسوڵتان» – ئهو کچ ه
خوێندکارهی که دوای کودهتای
جۆزهردانی ساڵی  ،1388ل ه الیهن
هێزه ئهمنییهتیهکانی رێژیمهو ه
کوژرا – ب ه وتنهوهی دهستهواژهی
«مرۆڤکوژ» پێشوازییان ل ه وهزیری
دهرهوهی کۆماری ئیسالمی کرد.
ئهندامانی پارلمانی ئوروپا ل ه
بروکسێل ب ه نیشانهی نارهزایهتی
دهربڕین له پێشێلکردنی مافی مرۆڤ،
له کاتێک دا مهنووجێهری موتهکی،
وهزیری دهرهوهی کۆماری ئیسالمی
سهری شۆڕ کردبۆوه ،وێنهی ندا
ئاقاسوڵتانیان رووبهرووی راگرتبوو
و پێیان دهگوت « تۆ و رێژیمهکهت
پیاوکوژن».
ئهگهر داکۆکیکردن ل ه مافی
مرۆڤ ل ه ئێران و سهرنجدان ب ه
بارودۆخی چاالکان و تێکۆشهرانی
سیاسی و مهدهنی ببێته بناغهی
روانینه دیپلۆماتیکهکانی کۆڕو
و
نێونهتهوهییهکان
رێکخراو ه
ههروهها ههڵوێست و فشار ه
نێونهتهوهییهکان بۆ سهر ئێران ل ه
راستای رهچاوکردنی مافی مرۆڤ و
پاراستنی ئهمنییهتی گیانی و پیشهیی
جیابیران دا بێت ،ئهو کات دهتوانین
بڵێین ئهم روانین ه دهتوانێ له قازانجی
پرۆسهی سهقامگیریی دێموکراسی و
ریزگرتن له مافی مرۆڤ لهم واڵتهدا
بێت.

دوایی داهاتوویەكی روون نیە .هەڵسوكەوتی
واڵتانی ئورووپایی لەگەڵ تێرۆریزمی
كۆماری ئیسالمی ئیعتیباری ئەو واڵتانە
لەالی بیروڕای خەڵكی ئێران و هێزە
ئازادیخوازەكانی خەوشدار دەكا .ئەزموونی
هەڵسوكەتی ئەمریكاو هێندێك واڵتی
ئورووپایی لە سەردەمی رێژیمی پاشایەتی
دا ،ئەوكات كە خەڵكی ئێران لە دژی ئەو
رێژیمە خەباتیان دەكرد ،دەبێ بۆئەو واڵتانە
گەلێك دەرس ئەزموونی تێدابێ .دوژمنایەتیی
كۆماری ئیسالمی لەگەڵ ئەمریكاو واڵتانی
رۆژئاوا تەنانەت بەشێكی زۆر لە هێزەكانی
دیكەی ئێران دوای شۆڕشی  1979بەشێكی
لەم راستییەوە سەرچاوەی گرتوە .بەو
هەڵسوكەوت و ئیمتیازدانانەی واڵتانی
ئورووپایی بە كۆماری ئیسالمی ،ئەو التانەی
كۆماری ئیسالمی ئازادیخوازانی ئێرانی تێدا
تێرۆر كردوون ،ئەگەر رۆژێك ئەو رێژیمە
بڕوا ،رۆژئاوا لە ئێراندا هەورا كێشەی
دەبێ .هەر ئێستا ئەم موعامەالنەو بە ئاكام
نەگەیشتنی زۆر پەروەندەی تێرۆریستیی
دیكە لە ئورووپا لە بەرامبەر قازانجە
ئابوورییەكانیاندا ،بە رادەی پێویست بیر و
ڕای گشتی و ئازادیخوازانی ئێرانی تووڕە
كردوە.
ئەگەر كۆماری ئیسالمی بارمتەگیریی بۆ
گۆڕینەوە لەگەڵ تێرۆریستەكانی نێردراوی
خۆی وەك كارتێك بەكار دێنێ ،واڵتانی
رۆژئاواش بە تایبەتی هێندێک ل ه حیزبە
دەسەاڵتدارەكان ئەم موعامەالنە وەك
كارتێك لە پێشبڕكێی هەڵبژاردنەكانیان لە
واڵتانی خۆیان دا بەكار دێنن كە بە هەوڵی
دیپڵۆماسی ،هاوواڵتانی خۆیان لە دەستی
كۆماری ئیسالمی ـ كە گوانه لە نێو بیروڕای
گشتیی ئەو واڵتانەدا خۆشەویست نیەـ رزگار
كردوە!! بەاڵم ئەوەی لەو موعامەالنەدا
زەرەی وێ دەكەوێ و بێ ئەوەی بۆخۆی
هیچ رۆلێكی هەبێ ،خەڵكی ئازادیخوازی
ئێران و هێزی ئازادیخوازەكانی ئێران و
قوربانیانی تێرۆریزمی كۆماری ئیسالمین.

سیاسی
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دەست پێكردەوە.
قۆناغەدا
لەم
چاالكییە سیاسی و
مەدەنییەكان بە لوتكە
گەیشتن و زانكۆكان
سەرەكیترین
بوونە
گۆڕەپانی خەبات لە دژی
رێژیم .ئامادە بوونی
چاالكانەی خوێندكارانی
وەرگێڕانی :زەردەشت رۆژهەاڵتی
سەر بە نەتەوە بن
هێرشێكی بەرباڵو بۆ سەر زانكۆو ناوەندە
زانستییەكان ئەنجام بدەن و تا ساڵی 1362یش دەستەكانی ئێران ،بەتایبەت خوێندكارانی
هەموو زانكۆكانی ئێران بە تەواوەتی دابخەن .كورد لەم خەباتەدا خاڵێكی سەرنجراكێش و
دەسەاڵتبەدەستانی كۆماری ئیسالمی ئەم حاشاهەڵنەگرە كە ناتوانرێ نادیدە بگیرێ.
ئەم هەلومەرجە و چاالكییە روو لە
حەرەكەتە كۆنەپەرەستانەیان ناونا «شۆڕشی
فەرهەنگی» و لە رۆژژمێری فەرمیی واڵتیش پەرەسەندنەكانی خوێندكاران لەم قۆناغەدا،
دەبنە مەترسییەكی جیددی و نیگەرانییەكی
دا تۆماریان كرد.
هەزاران خوێندكارو مامۆستا لە زانكۆكان سەرەكی بۆ دەسەاڵت بەدەستانی رێژیم.
دەركران و زانكۆكانیش بۆ ماوەی  3ساڵ بەم پێیە بەرپرسانی رێژیم دەستیان بە
داخران .ئەم مەسەلەیە كەوتە ژێر سێبەری «چارەسەر كردنی رووداو» كردو كارەساتی
شەڕی ئێران و عێراقەوەو ،لەبەر زۆر 18ی پووشپەڕی كوی زانستگهی تارانیان
هۆكاری دیكەش لەوانە بێدەنگیی كۆمەڵگەی خوڵقاند .ئەم كارەساتە كە دوای شۆڕشی
نێونەتەوەیی لە هەمبەر تیرۆرو تۆقاندن و بەدناوی فەرهەنگی لە چەشنی خۆیدا بێ
جینایەتەكانی كۆماری ئیسالمی لە دەیەی  60وێنە بوو ،نەیتوانی بزووتنەوەی خوێندكاری
دا ،بزووتنەوە كۆمەاڵیەتی و مەدەنییەكان و بەچۆك دا بێنێ .ئەم بزووتنەوەیە سەرەڕای
لەم نێوەدا بزووتنەوەی خوێندكاری بوونە دانی تێچوویەكی زۆر لە رێگەی وەدیهێنانی
جوواڵنەوەیەكی پاسیڤ و ،كارو چاالكییەكی ئامانجەكانی دا پاشەكشەی نەكرد و
تەنانەت ئەمڕۆكەش كە رێژیم زیندانی
ئەوتۆیان لێ نەمایەوە.
بەاڵم بە هەمووی ئەوانەوە پتانسیەلە ئێوین و زیندانەكانی دیكەی لە چاالكوانانی
دینامیك و رادیكاڵەكانی بزووتنەوەی خوێندكاری پڕكردوە ،نەیتوانیوە چاالكوانانی
خوێندكاری بوونە هۆی ئەوە كە ئەم ئەم بزووتنەوەیە بۆ ساتێكیش لە خەبات
بزووتنەوەیە لەسەر پێ بمێنێتەوەو لەگەڵ كردن لە دژی سەركوت و كوشتارو ئیعدامی
كرانەوەی دەالقەی هیوا و هاتنە ئارای رێژیم ،دڵسارد بكاتەوە.
هەروەك ئاماژەی پێكرا فەزای
چەشنێك ئازادیی رێژەیی بۆ چاالكیی
سیاسی و سینفی لە دووی جۆزەردانی  76داپڵۆسێنەری دوای 18ی پووشپەری 1378یش
بەم الوە ،بزووتنەوەی خوێندكاری لە دوای نەیتوانی بزووتنەوەی خوێندكاری تووشی
نزیك بە دوو دەیە داسەكنین و پاسیڤ داسەكنین و وەستان بكاو لەم چەند ساڵەی
بوون ،چاالكییەكانی خۆی سەر لە نوێ دواییش دا دەوڵەتی دیكتاتۆر و میلیتاریستی

بزووتنەوەی خوێندكاری
لە  30ساڵەی شۆڕشی بەدناوی فەرهەنگی دا
ئارام ئیبراهیم خاس
وەك
خوێندكاری
بزووتنەوەی
بزووتنەوەیەكی كۆمەاڵیەتی لە چوارچێوەی
بزووتنەوە عەقاڵنییەكاندا جێ دەگرێ
و خاوەنی كۆمەلێك تایبەتمەندییە .لەم
تایبەتمەندییانە دەتوانین بەم خااڵنەی
خوارەوە بكەین:
1ـ النی كەمی ئاشنایەتی لەگەڵ زانستە
مرۆڤایەتییەكان
2ـ رهخنەگرتن لە دەسەاڵت و ئامادەیی
زێهنی بۆ گۆڕان
3ـ هەبوونی پێكهاتەیەكی پلۆراڵ
كە تەواوی چین و توێژەكانی كۆمەڵگە
دەگرێتەوەو پێوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان بە
ئاوایەكی بەرباڵو رێك دەخا.
4ـ رادیكالیزم و ئارمانجخوازی
5ـ چاوەڕوانیی ئۆپۆزیسیۆن و كۆمەڵگە
لەم بزووتنەوەیە و...
سەرەوە
خااڵنەی
ئەم
هەموو
ئاراستەیەكی شۆڕشگێرانە و سیاسی بەم
بزووتنەوەیە دەبەخشن كە بۆتە هۆی ئەوە
بەرپرسانی كۆماری ئیسالمی بۆ پێشگرتن
لە سەرهەڵدانی خوێندكاران ،هەر چەشنە
جموجۆڵێكی خوێندكاری سەركوت بكەن.
وەك
خوێندكاری
بزووتنەوەی
باسكی بەهێز و رووناكبیری كۆمەڵگە ،لە
سەركەوتنی شۆڕشی بەشكۆی گەالنی
ئێران لە ساڵی 1357دا رۆڵێكی بەرچاوی
هەبوو .دوای رووخانی رێژیمی شاو هاتنە

سەركاری حكوومەتی كۆنەپەرستی ئاخوندی،
بزووتنەوەی خوێندكاری بە هۆی خەسڵەتی
خەباتگێڕانە و زیندوویی و رادیكالیزمی زاڵ
بەسەریدا ،دەبێتە جێی نیگەرانیی بەرپرسانی
كۆماری ئیسالمی بەم هۆیە لە كردەوەیەكی
تاكتیكی دا كە مەبەست لەو تەنیا بەالڕێدا
بردنی بزووتنەوەی خوێندكاری لە رێگەی
دروستی خەبات بوو ،دروشمی بێنێوەرۆكی
«یەكیەتیی حەوزەو زانستگە» هاتە ئاراوە.
خواستی گۆڕان ،داخوازیی رادیكاڵ،
ئیرادەی خەباتگێرانەو هەڵوێستی لە شكان
نەهاتووی خوێندكاران ،دەسەاڵتی ئاخوندیی
لە گەیشتن بە ئامانجەكانی كە كۆنترۆڵ كردن
و بێكاریگەر كردنی خوێندكارو بزووتنەوەی
خوێندكاری لە هاوكێشەو پێشهاتەكاندا بوو،
ناهومێد و بێمراد كرد.
و
ئیسالمییەكان
ئەنجومەنه
رێكخراوەكانی سهرب ه كۆماری ئیسالمی
نەیانتوانی خەباتی راستەقینەی خوێندكاران
بۆ هەمیشە خەوشدار بكەن و ل ه پەراوێزی
بخەن.
خەباتی شێلگیرانەی خوێندكاران و
ئامادەیی بەرباڵوی توێژی خوێندكار لە
ریزەكانی حیزب و الیەنە سیاسییەكانی
دژبەری رێژیم دا ،زیاتر لە رابردوو
دەسەاڵتبەدەستانی كۆماری ئیسالمی تووڕە
كردو سەرەنجام هەموو ئەم فاكتەرانە
رێژیمیان ناچار كرد تا لە ساڵی 1359دا

ئاوڕێک له 22ی جۆزهردانی 1388
سمكۆ ئەردەاڵن
ساڵێك لەمەوبەر لە رۆژی 15ی
جۆزەردان دا شایەد كەم كەس پێشبینیی
ئەوەیان دەكرد كە حەوتوویەك دواتر واتە
ل ه 23ی جۆزەردان بەدواوە ،قۆناخێكی
نوێ لە بزووتنەوەی دێموكراسیخوازی لە
ئێران دا دەست پێدەكا ـ شایەد كەس وەك
هاشمی رەفسەنجانی هەستی بە مەترسیی
سەرهەڵدانی ئەو بزووتنەوەیە نەدەكرد،
هەر بۆیە لە نامە بەناوبانگەكەی بۆ عەلی
خامنەیی رێبەری كۆماری ئیسالمی لە رۆژی
10ی جۆزەردان دا ،ناوبراوی وریا كردەوە
كە گرەنتیی چاك بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن
بكا ،كە ئەو نامەیە ناڕەزایەتییەكی زۆری لە
نێو قۆڵی پاوانخوازی دەسەاڵت دا درووست
كردو كۆمەڵێك هێرشی توند كرایە سەر
رەفسەنجانی و بۆ بێدەنگ كردنی ناوبراو
كۆمەڵێك پەروەندەی گەندەڵیی ماڵیی خۆی
و بنەماڵەكەی لە الیەن ئەحمەدی نژاد و
ماڵپەڕ و راگەیەنەكانی سەر بە قۆڵی
پاوانخواز هەڵدرایەوە.
ساڵی رابردوو لەو مانگەدا و بەتایبەت
سێ حەوتوو بەر لە هەڵبژاردن ،كەش و
هەوای سیاسی لە تاران زۆر ئاڵۆز بوو
و رۆژبەرۆژ بەرەو ئاڵۆزیی زیاتر دەچوو.
ركابەرەكان كە لە فیلتێری شووڕای نیگابان
تێپەڕبوون ،بە پێچەوانەی هەڵبژاردنەكانی
 30ساڵی رابردوو ناچار بوون ،بۆ
وەدەستهێنانی دەنگی خەڵك خۆیان لە
هێندێك گرفتی جیددیی كۆمەڵگەی ئێران
وهربدهن .ئەو گرفتانەی كە لە مێژووی 30
ساڵەی كۆماری ئیسالمی دا ورووژاندنیان
هێڵی سوور بوون ،تا رادەیەك بەزێندران.
پاڵێوراوەكان ئەگەر خۆیان لەو هێڵە
سوورانە نەدابایە ،ئاستی ئەو  20تا 30
لە سەدهی كە لە خولی پێشووش دا
بەشدارییان كردبوو ،تا رادەیەكی بەرچاو
دادەبەزی .هەر بۆیە بە ناچاریش بووبێ
دوو پاڵێوراوی ریفۆرمخواز هێندێك هێڵی
سووریان بەزاند .ئەوان بەدەركردنی چەند
راگەیەنراو و ورووژاندنی كۆمەڵێك باس

خەڵكیان هان دا كە روو لە سەندووقەكانی
دەنگدان بكەن .هاتنە ئارای ئەو باس و
موناقشانە كێشەكانی نێوان دوو باڵی نێو
كۆماری ئیسالمیی قووڵتر كردەوە .بە
چەشنێك كە پاڵێوراوەكانی باڵی ریفۆرمخواز
كە هێندێك داخوازی لە مێژینەی خەڵكیان
ورووژاندبوو ،توانای گەڕانەوەیان لەو
داخوازیانە و لەو هەڵوێستانە نەمابوو
شانسی
تەنیا
و
سە ر كە و تنیشیا ن
و
درێژەدان
لە
بەردەوامبوون لەسەر
ئەو هەڵوێستانە بوو،
هەر بۆیە هەر دوو
پاڵێوراوی رێفۆرمخواز
واتە مەهدی كەڕووبی
میرحوسێن
و
مووسەوی لە مونازرە
بەناوبانگەكانی ساڵی
رای
رابردوودا
گشتیی خەڵكی ئێران
و جیهانیان تووشی
سەرسوڕمان كرد كە بۆ
یەكەم جار لە مێژووی
كۆماری ئیسالمیدا زۆر
بە توندی رووبەرووی
پاڵێوراوی جێگەی پەسەندی خامنەیی
بوونەوەو رەخنەی توندو راشكاوانەیان لێ
گرت.
ئەم كەش و هەوا سیاسییە نوێیە
خەڵكی ئێرانی هیوادار كرد تا لە رێگەی
سندووقەكانی دەنگدانەوە بەالنیكەمی
داخوازییەكانی خۆیان بگەن .لەم نێوەدا
هەرچی كەش و هەوای سیاسیی تاران
خەڵكی ئێرانی گەشبینتر دەكرد ،بە
پێچەوانەوە دەسەاڵت نیگەرانتر دەبوو.
هەربۆیە دەسەاڵتداران ئەو مەجالە
تەسكەشیان بۆ خەڵك بەڕەوا نەزانی و
پیالنی كودیتای هەڵبژاردنیان داڕشت.
تێگەیشتنەكانی ئۆپۆزیسیۆن لە بارودۆخی
تاران
ئۆپۆزیسیۆن كە تا بەر لە هەڵبژاردنەكانی

ساڵی رابردوو ،زیاتر بەهێزو الیەنانە
دەوترا كە لە دەرەوەی سنوورەكانی ئێران
بوون ،ئەوانیش بە پێچەوانەی رابردوو بە
تەواوی بەسەر دوو باڵدا دابەش بوون.
هێندێكیان لە خوێندنەوەكانی رابردووی
خۆیاندا گیریان كردبوو و ئەم كەش و
هەوایەی كە لە تاران هاتبووە ئاراوە ،بە
ساختە و درۆیین وەسف دەكرد و پێیان

وابوو كە كۆماری ئیسالمی كایەیەكی نوێی
بۆ بەالڕێدا بردنی خەڵك دەست پێكردوە
و پاڵێوراوەكان بە حوكمی ئەوەیكە دەست
نیشان كراوی شووڕای نیگابان و رێبەری
كۆماری ئیسالمین ،هیچ جیاوازییەكی
ئەوتۆیان نیە ،كەواتە نابێ فریوی ئەو
بارودۆخە بخۆین و بە هاندانی خەڵك بۆ
بەشداری كردن لە هەڵبژاردن ئاو بە ئاشی
رێژیم دا بكەین.
ئۆپۆزیسیۆن
دیكەی
بەشێكی
پێچەوانەی ئەم خوێندنەوە باوەڕیان
هەبوو .ئەو بەشە پێیان وابوو كە كێشەكان
جیددین و ئەوە فشاری داخوازییەكانی
چین و توێژە جۆراوجۆرەكانی خەڵكە كە
دووبەرەكیی خستۆتە نێو دەسەاڵتەوە
و مادام كە داخوازییەكان جیددین و

كۆمەڵگهش لە هێنانە ئارای داخوازییەكانی
دا جیددییە ،كەواتە كێشەكان رۆژبەرۆژ
قووڵتر دەبێتەوە .هەر بۆیە ئەم هەڵبژاردنە
لە هەڵبژاردنەكانی رابردوو جیاوازە و
ئۆپۆزیسیۆن دەبێ بە كەڵك وەرگرتن
لەو كەش و هەوا سیاسییەی تاران (كە لە
راستی دا بەرهەمی تێكۆشانی چەند ساڵەی
رابردووی خەڵكی ئێرانە) هەوڵ بدەن بە
هاندانی خەڵك بۆ هێنانە ئارای
داخوازییەكانیان واتایەكی
دیكە بە شانۆی هەڵبژاردنی
كۆماری ئیسالمی ببەخشن
و ئەمجارەیان دەرفەتی
هەڵبژاردن بكەنە مەیدانی
رووبەروو بوونەوە لەگەڵ
دەسەاڵت .چونكە بەشداریی
كردنی ئەمجارەی خەڵك لە
هەڵبژاردن واتایەكی دیكەی
هەبوو و بەپێچەوانەی
رێبەرانی
بانگەشەكانی
كۆماری ئیسالمی و هێندێك
ئۆپۆزیسیۆن،
الیەنەكانی
بەشداری
ئەمجارەیان
زۆرینەی خەڵك نەتەنیا
مەشرووعییەت
بەواتای
سیستمی
بە
بەخشین
كۆماری ئیسالمی نەبوو ،بەڵكوو بەواتایەكی
دیكە رێك رێفراندۆمێك بوو ،بۆ «نا» گوتن
بە دیكتاتۆری و سەرەڕۆیی .بۆ سەلماندنی
ئەم قسەیە ،ئەگەر ئێستا لە زۆربەی خەڵكی
ئێران بپرسین كە مەبەستتان لە بەشداری
كردن لە هەڵبژاردنی خولی دەیەمی
سەركۆماری چ بوو ،وەاڵمەكەیان هەمان
«نا» گوتنەیە بە دیكتاتۆری و سەرەڕۆیی.
ئاستی
لە
وەبیرهێنانەوە،
بۆ
كوردستانیش دا وەك هەموو ئێران
ئۆپۆزیسیۆن بەسەر ئەو دوو باڵ دا دابەش
ببوون ،بەو جیاوازییەوە كە لە كوردستان
تەنیا حیزبی دیموكراتی كوردستان و
پارتی ئازادیی کوردستان بوون كە بە
رەت كردنەوەی بژێرەی «تەحریم» لە نێو
ئۆپۆزیسیۆنی کورد دا تەنیا مانەوە و هەر

ئەحمەدی نژاد سەرەڕای هەوڵێكی زۆر بۆ
سەركوتی ئەم بزووتنەوەیە ،دەسكەوتێكی
ئەوتۆی نەبووە .بەشداریی بەرچاوو
ئورگانیكی خوێندكاران و چاالكوانانی
بزووتنەوەی خوێندكاری لە خۆپیشاندانە
ناڕەزایەتییەكانی دوای هەڵبژاردنەكانی
خولی دەیەمی سەركۆماری و بەتایبەت
خۆپیشاندانی رۆژی  16سەرماوەزی ساڵی
رابردوودا ،سەڵمێنەری ئەم راستیەیە .بەم پێیە
بزووتنەوەی خوێندكاری پێبەپێی بزووتنەوە
كۆمەاڵیەتییەكانی دیكە رۆڵی كاریگەر و
یەكالكەرەوەی خۆی لە بزووتنەوەی سەوزدا
سەلماند.
دەرەنجام
هەر چەند بزووتنەوەی خوێندكاری
بزووتنەوەیەكی پلۆراڵ و فرەچەشنەو
جیاوازیی فكری و ئایدۆلۆژیكی زۆر
لەم بزووتنەوەیەدا بەدی دەكرێ ،بەاڵم
خاڵی هاوبەشی هەموو ئەو بیركردنەوە
جیاوازو فرەچەشنانە ،خەبات بۆ بەدیهێنانی
دێموكراسی و رووخانی دیكتاتۆرییە.
دەنگدانەوەی هاواری «نەمان بۆ دیكتاتۆری»
خوێندكارانی زانكۆی ئازادی تاران لەم
حهوتووانهی دواییدا سەڵمێنەری ئەم
راستییەیە كە سیاسەتی سەركوتی رێژیم
توانای الواز كردن و وەستان و سەركوتی
یەكجارەكیی بزووتنەوەی خوێندكاریی نیە و
سەدان شۆڕشی بەدناوی فەرهەنگیی دیكەو
سەدان 18ی پووشپەری خوێناویی دیكەش
ناتوانن بزووتنەوەی خوێندكاری لە چییەتی
راستەقینەی خۆی دوور بخەنەوەو هەموو
ئەو رووداوەانە وەك الپەرەیەكی زێڕین لە
مێژووی خەباتی بزووتنەوەی خوێندكاری دا
تۆمار دەكرێن و زانكۆش هەروا سەنگەری
خەبات لە دژی دیكتاتۆری دەمێنێتەوە.

بە هۆی ئەم هەڵوێستەشیانەوە ،كۆمەڵێك
تۆمەت و بوختانیان بۆ هەڵبەسترا ،بەاڵم
بەختەوەرانە تێپەربوونی كات واقیع بینیی
خوێندنەوەی ئهوانی بۆ هەموو الیەك
سەلماند.
ئێستا بە وەبیرهێنانەوەی رووداوەكانی
مانگی جۆزەردانی ساڵی رابردوو و
هەروەها رووداوەكانی یەكساڵی رابردوو
بە گشتی ،جێی خۆیەتی ئەوە بڵێین كە
بەرەی ئۆپۆزیسیۆن دەبێ هەوڵ بدەن
ئەزموون لەو رووداوانە وەربگرن و
بەدوور كەوتنەوە لە خوێندنەوە كۆن و
كالسیكییەكانیان بۆ كۆمەڵگهی گۆڕاوی
ئێران لە داهاتوودا سیاسەتی ژیرانە رەچاو
بكەن .جارێكی دیكە لە رەوتی رووداو و
گۆڕانكارییەكان دوا نەمێنن .با چی دیكە
بەو شێوەیە نەبێ كە  6مانگ لە راپەڕین
و سەرهەڵدانی گەورەترین بزووتنەوەی
ئێعترازیی خەڵكی ئێران تێپەڕبووبێ ،بەاڵم
هێشتا باوەڕیان بەو بزووتنەوەیە نەبێ و
بە بزووتنەوەیەكی دەستكردی رێژیمی لە
قەڵەم بدەن.
لە كۆتایی دا ماوەتەوە ئەوە بڵێین كە
رووداوەكانی مانگی جۆزەردانی ساڵی
رابردوو و هەڵوێستی كەس و الیەنەكان چ
لە نێو ئۆپۆزیسیۆن و چ لە نێو دەسەاڵتی
كۆماری ئیسالمی دا دەریانخست دوو الیەن
خوێندنەوەی واقعبینانەیان بۆ رووداو و
گۆڕانكارییەكانی كۆمەڵگای ئێران هەیە.
الیەنێك لە نێو دەسەاڵتی كۆماری ئیسالمی
دا وەك هاشمی رەفسەنجانی كە غەمی
پاراستنی دەسەاڵتی كۆماری ئیسالمی
و ترسی سەرهەڵدانی خەڵكی ناڕازیی
هەبوو ،لە نامهكەیدا بۆ خامنەیی ناوبراوی
وریا كردبووە هەروەها الیەنێكی دیكە لە
بەرەی ئۆپۆزیسیۆن دا كە ئەو الیەنە بە
هیوای الواز كردنی دەسەاڵتی كۆماری
ئیسالمی و پاشەكش ه كردن بە دیكتاتۆری
و دەسپێكی قۆناخێكی دیكە لە بزووتنەوەی
دیموكراسیخوازیی خەڵكی ئێران بە
پێچەوانەی رابردوو بژێرەی تهحریمی
وەالنا .رووداوەكانی یەكساڵی رابردوو
راستی و درووستیی و هەڵەو ناڕاستیی
خوێندنەوەی الیەنەكانی سەلماند.
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كاردانەوەو كاریگەرییە میدیاییەكانی
مانگرتنی گشتیی خەڵكی كوردستان
سەرەتا:

مادح ئەحمەدی

دەنگدانەوەی میدیایی مانگرتنی
گشتیی رۆژی 23ی بانەمەڕی خەڵكی
كوردستان دژی لە سێدارەدانی پێنج
تێكۆشەری سیاسی ،دەكرێ بڵێین بە
شێوەیەك بوو كە لە ماوەی سااڵنی
رابردوودا بێ وێنە بوو .واتە ئەو
بایەخەی كە میدیا جیهانییەكان بەم
مانگرتنەیاندا ،بووە هۆی ئەوەی
كێشەی كورد لە ئێران بە شێوەیەك
بێتە گۆڕێ و رای گشتی واڵتان و
ناوەندەكانی بڕیار بەرەو الی خۆی
رابكێشێ .لێرەوە دەكرێ بڵێین
كە كێشەی كورد لە رۆژهەاڵتی
كوردستان پاش خۆپێشاندانەكانی
ساڵی  2005تا ئێستا بەو شێوەیە
ئەمەش
و
گۆڕێ
نەهاتۆتە
دەستكەوتێكی گەورەیە بۆ كورد لەم
قۆناغەدا.
بە ئاماژە بەوەی كە ئەمڕۆ میدیا
كاركتەرێكی سەرەكی و دیاریكەرەی
گەمە سیاسییەكانە و لە رێكخستنی
رای گشتییدا دەوری یەكالكەرەوە
دەگێڕێ دەكرێ بڵێین میدیاكان
لە مانگرتن گشتیی رۆژی 23ی
بانەمەڕی خەڵكی كوردستاندا لە دوو
الیەنەوە رۆڵیان بینیوە.
1ـ الیەنی نێوخۆیی :لە مانگرتی
رۆژی 23ی بانەمەڕدا ،میدیاكان
لە رێگای باڵوكردنەوەی هەواڵ
و راپۆرتی تایبەت بە ئێعدامی
 5تێكۆشەری سیاسی ،خەڵكی
كوردستانیان لە بابەتەكە ئاگادار
كردەوە .هاوكات بە ئاماژە
بەوە كە حیزب و رێكخراوە
رۆژهەاڵتی
سیاسییەكانی
كوردستان هەڵوێستیان گرت
و هەموویان یەك دەنگ
پشتیوانییان لەوە كرد كە رۆژی
پێنج شەممە 23ی بانەمەڕ
مانگرتنی گشتیی بێ و خەڵك
دوكان و بازاڕ دابخەن نەچنە
سەر كارەكانیان ،ئەم پەیامە لە
رێگای میدیاكانەوە گوازرایەوە
بۆ ناو خەڵك .هەر الیەنێك لە رێگای
تریبوونە میدیاییەكانی خۆیەوە،
بەردەوام كاری لە سەر ئەم بابەتە
دەكرد و داوای لە خەڵك دەكرد
«ئەوە رۆژە دوكان و بازاڕ دابخەن
و نەچنە سەر كارەكانیان» .ئەمە
لێرەدا واتە رێكخستنی رای گشتی
لە كاناڵی میدیاكانە .لەم پێوەندییەدا
گرنگترین
وەك
تەلەفزیۆنەكان
ئامرازی میدیایی لەمڕۆدا ،رۆڵی
سەرەكییان بینی .لەم نێوەشدا ئەو
تەلەڤزیۆنانەی كە دەرەتانی ئەوەیان
هەبوو بەرنامەی راستەوخۆیان
هەبێ زیاتر بوو .بۆ وێنە لە رۆژی
مانگرتنەكەدا چەند كاناڵی تەلەفزیۆنی
كە بە شێوەی راستەوخۆ لە
بەیانییەوە تا ئێوارە بەرنامەی
راستەوخۆیان هەبوو ،كاریگەرییان
هەبوو لە پەرەپێدانی بە مانگرتنەكەدا،
تا ئاستێك كە لە ژێر كاریگەریی ئەم
كانااڵنەدا بەرەبەرە رێژهی داخستنی
دوكان و بازاڕەكان لە شارەكان زیاد
دەبوو.

2ـ الیەنی دەرەكی :لە رووی
رۆڵی
میدیاكان
دەرەكییەوە
سەرەكییان هەبوو لە ئاگادار
كردنەوەی رای گشتیی خەڵكی
واڵتانی جیهان لە ئێعدامی ئەو
پێنج تێكۆشەرەو مانگرتنی گشتیی
خەڵكی كوردستان بەو بۆنەیەوەدا.
لەم رووەوە میدیاكان بە گشتی
بە جۆرێك كاریگەرییان دانا كە
هاوخەمی و پشتیوانیی خەڵكی
واڵتانی جیهان بەرەو الی كورد
رابكێشن و كێشەی كورد لە ئێران
زیاتر بە دنیا بناسێنن و تەنانەت
كاریگەریان لە سەر ناوەندەكانی بڕیار
لە ئاستی نێونەتەوەییەدا بەرانبەر

خاڵێك كە لێرەدا گرنگە ئەوەیە
كە لە سێدارەدانی ئەو  5تێكۆشەرە
و هاوكات مانگرتنەكە بوونە هۆی
ئەوە كە دەرفەتێك دروست بێ بۆ
كورد كە لە چەند میدیای جیهانییەوە
دەربكەوێ و باسی كێشەكەی بكا.
لەم نێوەدا چون دەركەوتن و چون
قسەكردن زۆر گرنگە الی میدیا
جیهانییەكان .لێرەدا پرسیار ئەوەیە
كە ئایا كورد توانیویەتی لەم دەرفەتە
كەڵك وەربگرێ؟ لەم پێوەندییەدا
بەشی فارسیی «  »BBCو بە
تایبەت بەشی فارسیی « »VOA
گرنگیی زۆریان بە بابەتەكەداو
چەند كەسایەتیی كورد لە ئاستی

لە كار كردندا تا رادەیەك هەوڵدەدا
سەربەخۆیی پیشەیی خۆی رابگرێ.
2ـ دەركەوتنی بەرپرسی یەكێك
لە رێكخراوە كوردییەكان لە رۆژی
19ی بانەمەڕدا لە « »BBC
كاریگەریی زۆری دانا لەسەر
ئاراستەی كاركردنی «  »BBCلەم
پێوەندییەدا .چونكە ئەو بەرپرسە
كوردە لە  100چركەدا سێ قسەی
دژ بە یەكی كرد و نەیتوانی بە جوانی
بەرگری لە بابەتەكە بكا .هەرچەندیش
كە نەیدەزانی فارسی قسەبكا ،بەاڵم
قسە كردنەكەی بە جۆرێك كە رەوایی
بەخشی به ئێعدامی ئەو  5تێكۆشەرە
لە الیەن كۆماری ئیسالمییەوە بوو.

لەسێدارەدانی ئەو  5تێكۆشەرە و هاوكات مانگرتنەكە بوونە هۆی
ئەوە كە دەرفەتێك دروست بێ بۆ كورد كە لە چەند میدیای جیهانییەوە
دەربكەوێ و باسی كێشەكەی بكا .لەم نێوەدا چون دەركەوتن و چون
قسەكردن زۆر گرنگە الی میدیا جیهانییەكان

بە كورد دانا .هەروەها بوونە هۆی
سازكردنی كەشێك دژی سیستمی
كۆماری ئیسالمی .لەمڕۆدا كە
تەلەفزیۆن سەرەکیترین و گرنگترین
ئامرازی دیپلۆماسیی میدیاییە و
دوای ئەو رادیۆ و ئاژانسەكان بە
پلەی دووهەم و سێیەم گرنگن،
هاتنە گۆڕی لە سێدارەدانی ئەو پێنج
تێكۆشەرەو مانگرتنی گشتیی خەڵكی
ناڕەزایەتییەكانی
و
كوردستان
دیكە لە كاناڵگەلێكی جیهانیی وەك:
«،»CNN»، «VOA»، «BBC
«ئەلعەرەبییە»،
«ئەلجەزیرە»،
و هەروەها رادیۆگەلێكی وەك :
«فەردا»»VOA»، «BBC« ،
و ئاژانسەگەڵكی جیهانیی وەك:
«رۆیتێر»« ،ئاسۆ شێتێدپرێس»،
«فاكس نیوز» و دەیان ماڵپەڕی
ئینتێرنێتیی بەناوبانگ لە ئاستی
جیهاندا ،بۆ كورد دەستكەوتێكی
گەورەیە و ئەمە واتە یارمەتیدان
بە زیاتر ناساندنی كێشەی كورد لە
ئاستی جیهاندا.

جۆراوجۆردا لەم دوو كاناڵەوە
دەركەوتن وقسەیان لەسەر بابەتەكە
كرد .ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی
كە ئەم دوو كاناڵە ،دوو كاناڵی
تەلەڤزیۆنیی تایبەتن كە دەوڵەتی
بریتانیا و دەوڵەتی ئەمریكا به تایبەت
بۆ دیپلۆماسیی میدیایی دایانناون
و لەو پێوەندییەدا بەشی فارسیی
ئەم دوو كاناڵە به تایبەت روویان
لە ئێرانە .رۆڵی ئەم دوو كاناڵە لە
پێوەندی لەگەڵ لە سێدارەدرانی ئەو
 5تێكۆشەرە و مانگرتنە گشتییەكەی
خەڵكی كوردستان جیاواز بوون.
«  »VOAزۆر تایبەت كاری
لەسەر بابەتەكەدا دەكرد و رۆڵێكی
پۆزەتیڤی هەبوو و دەرفەتێكی باشی
بۆ ئەو كەسایەتیانە دەرەخساند كە
لەو پێوەندییەدا دەردەكەوتن و لەوێ
قسەیان دەكرد .بەاڵم»  »BBCبە
پێچەوانەوە رۆڵێكی نێگەتیڤی هەبوو
لەو بارەوەو ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ
چەند هۆكار:
1ـ لە چاو» »VOA» « BBC

3ـ لە ژێر كاریگەریی چۆنیەتی
بەرپرسەدا،
ئەو
قسەكردنی
ئاراستەی كاری «  »BBCلەو
پێوەندییەدا گۆڕاو ئیدی بەڕێوەبەرانی
بەرنامەكانی «  »BBCكە دەهاتنە
سەر ئەو بابەتە بە ئەنقەست هەوڵیان
دەدا سیمایەكی توندوتیژاوی لە
كورد نیشان بدەن .ئەمەش زۆر بە
زەرەری كورد بوو .بەگشتیی دەكرێ
بڵێین كە لەم دەرفەتە میدیاییەی
كە دروست بوو كورد نەیتوانی بە
باشی كەڵك وەربگرێ و دەر بكەوێ.
بەرپرسانی حیزب و رێكخراوەكان
دەكرا هەوڵبدەن كە لە هەندێ میدیای
دیكە دەربكەون .هەڵبەت هەندێ
كەسیش كە دەركەوتن جوانیان قسە
كرد ،بەاڵم بە داخەوە جاری واش
هەیە ،هەندێ كەس كە نابێ قەت
دەربكەون ،دێن بە دوو قسە لە
رووی نەزانییەوە هەموو ریسەكەت
لێ دەكەنەوە بە خوری.

هۆكارەكانی
جیهانییەكان

گرنگیدانی

میدیا

چەند فاكتۆر لە گرنگیدانی میدیا
جیهانییەكان بە لە سێدارەدانی ئەو 5
تێكۆشەرەو مانگرتنی گشتیی خەڵكی
كوردستاندا دەروریان هەبوو كە
پێویستە ئاماژەیان پێ بكرێ:
1ـ یەكەم هۆكار ئەوە بوو كە
لە سێدارەدانی ئەم  5تێكۆشەرە لە
بەرەبەری ساڵڕۆژی هەڵبژاردنەكانی
22ی جۆزەردانی ساڵی پاردا بوو.
ئەمە ئەو پرسیارەی هێنایه گۆڕێ
كە ئایا ئەم ئێعدامانە پێوەندییان
بە ساڵڕۆژی هەڵبژاردنەكانەوە
هەیە یا نا؟ ئەمە وەك فاكتۆرێكی
كاریگەر بووە هۆی ئەوەی كە میدیا
جیهانییەكان گرنگی بە بابەتەکه بدەن
و قسەی لە سەر بكەن و لەو الیەنەوە
هەواڵ و راپۆرت باڵو بكەنەوە.
2ـ كۆدەنگیی نێوان هێز و
رێكخراوە سیاسییەكانی رۆژهەاڵتی
كوردستان لەو پێوەندییەدا وەك
هۆكارێكی دیكە قورسایی كێشەكەی
بردە سەرێ و ئەمەش جۆرێک
گرنگیی دروست كرد كە میدیا
جیهانییەكان لەبەرچاوی دەگرن.
3ـ ئەگەر مانگرتنی 23ی بانەمەڕ
تەنیا لە چەند شار دا بەڕێوە چووبایە
و بەو شێوە بەرینە هەموو شارەكانی
كوردستانی نەگرتبایهتەوە ،دڵنیام لە
ئاستی جیهانیدا میدیاكان بایەخیان پێ
نەدەدا .كەواتە بەرباڵویی مانگرتنەكە
الی میدیا جیهانییەكان فاكتۆرێكی
سەرنجڕاكێش بوو.
4ـ مەحكووم كردنی ئێعدامی ئەو
 5تێكۆشەرە لە الیەن كەسانێكی
وەك «كەڕوبی» و «مووسەوی»
كە لە الی میدیا جیهانییەكان وەك
رێبەرانی ئۆپۆزیسیۆن لە نێوخۆی
ئێران دەناسرێن گرنگیی بابەتەكهی
بردە سەرێ و بووە هۆی ئەوەی كە
میدیا جیهانییەكان گرنگی پێ بدەن.
5ـ لە نێو ئەو  5تێكۆشەرەدا
«فەرزاد كەمانگەر» كە مامۆستای
كە
ئەوە
بووە،
قوتابخانە
«مامۆستا»ی قوتابخانەیەك لە سەر
چاالكیی سیاسی و مەدەنی لە ئێران
لە سێدارە دراوە و هەروەها دوای
ئەوەیش «شیرین عەلەم هوویی»
كە وەك ژنێك لە سێدارە دەدرێ،
گاریگەری هەبوو لە سەر گرنگیدانی
میدیا جیهانییەكان بەم بابەتە.
ئاكام:
ئەگەر بە شێوەیەكی گشتی چاو
لە بابەتەكە بكەین ،هەر وەك ئاماژەی
پێدار ئەو بایەخەی كە لە رووی
میدیاییەوە بە مەسەلەی ئێعدامی
ئەو  5تێكۆشەرە و مانگرتنی خەڵكی
كوردستان بەم بۆنەیەوە درا ،لە
ماوەی سااڵنی رابردوودا بە نیسبەت
كێشەی كوردەوە بێ وێنە بووە.
گرنگیی میدیایی ئەم بابەتە بووە
هۆی زیاتر ناساندنی كێشەی كورد
لە نێو رای گشتیی واڵتانی جیهان
و ناوەندەكانی بڕیاردا .میدیاكان
لە رێكخستنی رای گشتیی خەڵكی
كوردستان بۆ مانگرتنی رۆژی 23ی
بانەمەڕ دەوری سەرەكیان هەبوو.
كورد دەتوانێ لە كاتی ئەم جۆرە
رووداوانەدا هەم لە ئاستی نێوخۆ و
هەم لە ئاستی دەرەوەدا كەڵك لە میدیا
وەربگرێ .لە ئاستی دەرەوەدا بەو
جۆرەی پێویستە كورد نەیتوانیوە لە
میدیا جیهانییەكاندا زیاتر دەر بكەوێ
و دەبێ لەم كاتانەدا ئەو پەڕی هەوڵی
خۆمان بدەین كە زیاتر دەر بكەوین.
چونكە میدیا كارهكتەرێكی دیاریکەرە
و دەتوانێ رۆڵی زۆر باش بۆ كورد
بگێڕێ.

سیاسی
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پەرەگرتنی كێشەكانی نێوان
دەوڵەت و مەجلیس لە ئێران
مادح ئەحمەدی
نژاد»،
ئەحمەدی
«مەحموود
سەركۆماری ئێران رۆژی 9ی جۆزەردان ،لە
كۆبوونەوەیەكدا لەگەڵ ئەندامانی كۆمیسیۆنی
ئەسڵی 90ی مەجلیسی ئێران ،مەجلیسی
ئێستای ئەو واڵتەی بەوە تۆمەتبار كرد كە
 130یاسای بە پێچەوانەی شەرعی ئیسالم
و یاسای بنەڕەتی پەسەند كردوە و وتی كە
مەجلیس دەڵێ « :ئێمە یاسای پێچەوانەی
شەرعی ئیسالم و یاسای بنەڕەتی
ئێران پەسەند دەكەین و كۆڕی
دیاركردنی بەرژەوەندییەكانی نیزام
با ئەم كێشەیە روون بكاتەوە».
ئەمەش لە كاتێكدایە كە
سەرۆكی
الریجانی»،
«عەلی
مەجلیسی ئێران پێشتر لە واڵمی
نامەیەكی ئەحمەدی نژاد دا،
لەمەڕ گەاڵڵەی ئامانجداركردنی
یارانەكان رایگەیاندبوو كە «بنەمای
بڕیارەكانی مەجلیس بەرژەوەندی
میللەتە».
كێشە و ناكۆكییەكانی نێوان
مەجلیس و دەوڵەتی ئەحمەدی
نژاد شتێكی تازە نییە و لە ماوەی
هەست
رابردوودا
مانگەكانی
پێدەكرا .ئەم كێشەیە بەتایبەت لە
كۆتاییەكانی ساڵی پاردا لە پێوەندی
لەگەڵ گەاڵڵەی ئامانجداركردنی
یارانەكاندا تەقیەوەو دژی ئەم
بڕیارەی مەجلیس ،ئەحمەدی نژاد
وێڕای ئەوەی كە رایگەیاند بۆ
جێبەجێ كردنی ئەم گەاڵڵەیە پەنا دەباتە بەر
رای گشتی و هەڕەشەی ئەوەشی كرد كە
ئەگەر رێگای لێ بگرن تەنانەت دەست لە
كار دەكێشێتەوە .ئەوەی ئێستا گرنگە ئەوەیە
كە ئەم كێشەیە لە بەرەبەری ساڵڕۆژی
هەڵبژاردنەكانی 22ی جۆزەرداندا چەندە
كاریگەری لەسەر هاوكێشە نێوخۆییەكان
و ئەو قەیرانانە دادەنێ كە قۆڵی پاوانخواز

«هاشمی رەفسەنجانی» بەو
بۆنەوە كە هێشتا پێیەكی لە
دەسەاڵتدایە ،وەك فاكتۆرێكی
گرنگ دەتوانێ دەوری هەبێ لە
قووڵكردنەوەی كێشەكانی نێوان
مەجلیس و دەوڵەتدا .بۆیە
ئەگەر رێگای پێبدرێ كە بێتە
مەیدان دەتوانێ كێشەكە بەو
ئاراستەیەدا ببا كە كاریگەری
بكاتە سەر یەكگرتوویی نێوان
پاوانخوازان

تووشی هاتووە؟ بێگومان لە ئاراستە پێدان
بەم كێشەیەدا چەند فاكتۆر دەوری گرنگیان
هەیە.
هەر وەك دیارە لە نێو پاوانخوازاندا
ئەحمەدی نژاد لە رەوتی توندڕەوەكاندایە
و تەنانەت سەرۆكایەتی ئەم الیەنەش
دەكا ،لە بەرانبەریشدا عەلی الریجانی لە
رەوتی میانەڕەوەكاندایە .ئەم دوو الیەنە لە
ماوەی یەك ساڵی رابردوودا بە شێوەیەكی
گشتی بەرانبەر بە ناڕازییان یەكگرتوو
بوون ،هاوكات لەگەڵ ئەمەش جار و بار

هەڵوێستەكانی الریجانی بەو پێیەی كە تا
رادەیەك میانەڕەوە ،نەرمتر بووە.
بە پێی یاسای بنەڕەتیی ئێران هەر كات
كێشەیەك لە سەر بڕیارێك لە نێوان مەجلیس
و دەوڵەتدا بێتەئاراوە ،ئەگەر «شووڕای
نیگابان» بڕیارەكە بە پێچەوانەی شەرع
و یاسای بنەڕەتی ئێران لە قەڵەم بدا ،ئەوا
كۆڕی دیاری كردنی بەرژەوەندییەكانی نیرام
بۆ یەكالیی كردنەوەی كێشەكە دێتە مەیدان.
ئێستا ئەگەر چاو لێ بكەین ئەحمەدی
نژاد زۆر بە توندی پێداگرە لە سەر ئەوەی
كە بڕیارەكانی مەجلیسی ئێران پێچەوانەی
شەرع و یاسای بنەڕەتیی ئەو واڵتەیە .هەر
وەك ئاماژەی پێدرا لە بەرانبەریشدا عەلی
الریجانی سوورە لە سەر ئەوەی كە «بنەمای
بڕیارەكانی مەجلیس بەرژەوەندی میللەتە»و
ژمارەیەكی زۆریش لە نوێنەرانی مەجلیس
كە سەر بە قۆڵی پاوانخوازیشن رەخنەیان
لە دەوڵەت هەیە و دەڵێن بە پێچەوانەی
بڕیارەكانی مەجلیس دەجووڵێتەوە .بەو پێیەی
كە لە رابردووشدا دەركەوتووە ئەندامانی
شووڕای نیگابان زیاتر لە توندڕەوەكانن و
پشتیوانی دەوڵەتن .لەم حاڵەتەدا بە گوێرەی
یاسا لە ئاكامدا دەبێ كۆڕی دیاری كردنی
بەرژەوەندییەكانی نیرام كە لە الیەن «هاشمی
رەفسەنجانی»یەوە سەرۆكایەتی دەكرێ بۆ
یەكالیی كردنەوەی كێشەكە بێتە مەیدان.
لێرەدا «هاشمی رەفسەنجانی» بەو بۆنەوە
كە هێشتا پێیەكی لە دەسەاڵتدایە ،وەك
فاكتۆرێكی گرنگ دەتوانێ دەوری هەبێ لە
قووڵكردنەوەی كێشەكانی نێوان مەجلیس و
دەوڵەتدا .بۆیە ئەگەر رێگای پێبدرێ كە بێتە
مەیدان دەتوانێ كێشەكە بەو ئاراستەیەدا ببا
كە كاریگەری بكاتە سەر یەكگرتوویی نێوان
پاوانخوازان .واتە هاشمی رەفسەنجانی بە
پێی ئەو مەوقعیەت و دەورەی كە هەیەتی
و بەو پێیەی كە كێشەیەكی زۆری لەگەڵ

ئەحمەدی نژاد و كابینەكەی دا هەیە ،دەتوانێ
كێشە و قەیرانەكانی پاوانخوازان بە قازانجی
ناڕازییان قووڵتر بكاتەوەو تەنانەت لە
ئاكامیشدا ببێتە هۆی ئەوەی كە دابڕان لە
نێوانیاندا دروست بكا .بەاڵم نابێ ئەوەش
لەبیر بكەین ،كە لە وەها بارودۆخێكدا كە
پاوانخوازان تێی كەوتوون ،ئایا رێگا بە
هاشمیی رەفسەنجانی دەدرێ كە بۆ یەكالیی
كردنەوەی كێشەكە بێتە مەیدان؟ زۆربەی
لێكدانەوەكان لەم پێوەندییەدا باس لەوە دەكەن
كە بە پێی بڕیاری «خامنەیی» رێگا نادەن
بەوەی كە «هاشمی» وەك سەرۆكی
كۆڕی دیاری كردنی بەرژەوەندییەكانی
نیزام بێتە مەیدان و دەستێوەردانی
ئەم بابەتە بكا .چونكە پاوانخوازان
باش دەزانن كە هاشمی لەو نێوانەدا
لە بەرژەوەندی خۆی دەگەڕێ و دژی
دەوڵەت كێشەكان قووڵتر دەكاتەوەو
ئەمەش پێكهاتەی پاوانخوازان دەكاتە
ئامانج .لە الی ئەمانەشدا ،چ رێگا بدرێ
و چ نەدرێ ،گرنگ ئەوەیە كە هاشمی
لە ئاكامدا بێ دەنگ نابێ و بە قازانجی
خۆی كەڵك لە بابەتەكە وەردەگرێ.
تەنانەت ئەگەر بێ دەنگیش بێ ،بێ كار
نابێ.
دووهەمین فاكتۆر كە دەتوانێ
دەوری گرنگی هەبێ لە قووڵكردنەوەی
ئەم كێشەیەدا ،نوێنەرانی سەر بە قۆڵی
ریفۆرمخوازن لە مەجلیسی ئێراندا .لە
زۆر بابەتدا ئێمە لە ماوەی رابردوودا
بینیومانە كە كێشەی زۆر جیددی
و قووڵ هەبووە لە نێوان دوو قۆڵی
پاوانخواز و ریفۆرمخواز لە مەجلیسی
ئێراندا .ئەمجارەیان بەو پێیەی كە كێشەكە
لە نێوان مەجلیس و دەوڵەتدایە ،پێدەچێ
نوێنەرانی سەر بە قۆڵی ریفۆرمخوازان بە
وریاییەوە مامەڵە لەگەڵ بابەتەكەدا بكەن و
بە قازانجی بەرژەوەندییەكانی خۆیان ئەم
كێشەیە قووڵتر بكەنەوە ،بە جۆرێك كە
ناڕاستەوخۆ پشتیوانی لە عەلی الریجانی
دەكەن.
سێیەمین فاكتۆری كاریگەر ،چۆنیەتیی
مامەڵەكردنی ئۆپۆزسیۆنی نێوخۆی ئەم
واڵتەیە لەگەڵ كێشەكەدا .لەم پێوەندییەدا
كەسانێكی وەك «كەڕوبی» و «موسەوی»
كە بە رێبەرانی ناڕازییان لە ئێران ناسراون
دەتوانن دەوری زۆر باشیان لە قووڵتر
كردنەوەی كێشەكانی نێوان مەجلیس و
دەوڵەتدا هەبێ .ئەمەش بەستراوەتەوە بە
چۆنیەتی كەڵك وەرگرتن و قۆستنەوەی ئەم
كێشانە لە الیەن ئەوانەوە.
هاوكات نابێ ئەوەش لە بیر بكرێ كە هەر
چەشنە هەڵەیەك لە الیەن ریفۆرمخوازنەوە
رەنگە ببێتە هۆی یەكگرتوویی پاوانخوازان،
بۆیە پێویستە بە وردبینی و هوشیارییەكی
تەواوە ئەم هەلە بقۆزنەوە.
ئەگەر ئەم سێ فاكتۆرە سەرەكییە بە
باشی بتوانن لەم كێشە و ناكۆكییانەدا
دەوری خۆیان بگێڕن ،ئەوا ئەگەری ئەوە
هەیە كە لە پێوەندی لەگەڵ هەندێ بابەتدا،
دژی دەوڵەتی ئەحمەدی نژاد جۆرێك
هاوگەرایی لە نێوان رەوتی میانەڕەوی
پاوانخوازان لەگەڵ ریفۆرمخوازان دروست
بێ .ئەمەش كەلێنەكانی نێوان پاوانخوازان
قووڵتر دەكاتەوە و بە تایبەت لەم كاتەدا
كە لە بەرەبەری ساڵڕۆژی هەڵبژاردنەكانی
22ی جۆزەردانداین ،بێگومان بە قازانجی
بزووتنەوەی ناڕەزایەتی خەڵكی ئێرانە.

مهسعود بارزانی:
چیدی له سهر کهرکوک و
ناسنامهی کوردیی ئهو شار ه
سازش له گهڵ کهس ناکهین
مهسعود بارزانی ،سهرۆکی
ههرێمی کوردستان رایگهیاند
که گهلی کورد چیدی ل ه بارهی
کهرکووکهو ه نهرمی نانوێنێ
و کێش ه و سازش له سهر
ناسنامهی ئهو شار ه ناکا.
مهسعود بارزانی
ل ه وتووێژێکی دا
ل ه گهڵ رۆژنامهی
ئهلحهیات»
«
ک ه
رایگهیاندو ه
گهلی کورد ههر ل ه
سهردهمی ئهنجومهنی حوکمهوه تا ئیستا نهرمیی ل ه بارهی
کێشهی کهرکووکهوه نواندوه ،بهاڵم کورد چیدی لهو
بارهو ه نهرمی نانوێنێ.

***

رهخنهی توندی د.مهحمود
عوسمان ل ه ئامریکا
سهبارهت به بێدهنگ ه لێکردن ل ه
دهستدرێژییهکانی کۆماری ئیسالمی
بۆ سهر ههرێمی کوردستان
دكتۆر مهحمود عوسمان ل ه پێوهندی ل ه گهڵ
تۆپبابارانكردنی ناوچه سنوورهكانی ههرێمی كوردستان
ل ه الیهن کۆماری ئیسالمی ئێرانهو ه رهخنهی ل ه سیاسهتی
بێدهنگه لێ کردنی حكوومهتی ناوهندیی عێراق و ئامریکا
و كۆمهڵگهی نێودهوڵهتی گرت و رایگهیاند که بێدهنگیی
ئامریکا نیشانهی ئهوهی ه ک ه ئهو واڵته حساب بۆ كورد
ناكا.
د .مهحمود عوسمان ،سیاسهتمهداری ناسراوی
کوردستانی باشوور رایگهیاندو ه ک ه ک ه ئامریکا  2ساڵ ه
ێ ک ه ههرێمی کوردستان ل ه الیهن کۆماری ئیسالمییهو ه
دهبین 
تۆپباران دهکرێ
دهستدرێژی
و
سهر،
دهکرێت ه
بهاڵم هیچ ناڵی و
بێدهنگهی لێ کردو ه
و ئهوه پێچهوانهی
بهرژهوهندییهکانی
نێوان
پێوندیی
کورد و ئامریکایه.
دكتۆر مهحمود
ل ه
عوسمان
درێژهدا گوتویهتی
که كاتێك حكومهتی
عێراق ل ه ئهنجومهنی ئاسایشی نهتهوه یهکگرتووهکان و
و الی ئامریکا شكایهت دژی ئهو کردهو ه دوژمنکارانهی
ئێران ناكا و داوای ل ه ئێران نهكردووه تۆپباران رابگرێ،
ناشكرێ ئامریکا ل ه خۆیهو ه بێت سنوورت بۆ کوردهکان
بپارێزێ.
بهرێز مهسعود بارزانی روونی کردهو ه که کورد
نایهوێ کهرکووک ل ه عێڕاق جیا بکاتهوه و ب ه دهر ل ه
دهستوور و ل ه دهرهوهی یاسای بنهڕهتیی واڵتیش دا
داوای هیچ چارهسهرییهک بۆ ئهو کێشهی ه ناکا.
سهرۆکی حکوومهتی ههرێمی کوردستان له پێوهندیی
له گهڵ بهڕێوهبردنی کاروباری شاری کهرکووک
رایگهیاند ک ه کورد ههموو نهرمی نواندنێک ل ه دابهشکردنی
بهرپرسیارهتییه ئیدارییهکان دهنوێنێ ،بهاڵم له سهر ئهوهش
سوور ه ک ه ناسنامهی ئهو شاره دهبێ له الیهن دانیشتووانی
ئهو شارهوه بڕیاری له سهر بدرێ و یهکال بکرێتهوه.
سهرۆکی حکوومهتی ههرێمی کوردستان ل ه دوایی
روونی کردهو ه ک ه ب ه پێی ههموو بهڵگه مێژوویی و
جوغرافییاییهکان کهرکووک بهشیک ه ل ه خاکی کوردستان
و گهلی کوردیش ل ه سهر ئهو بابهت ه سازش ل ه گهڵ هیچ
الیهنێک ناکا.

ئ هن

دێش ه
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پرەنسیپە تیۆریكییەكانی دێموكراسی و جۆرەكانی
زانیار ئەحمەدی

1ـ1ـ2
دێموكراسی

ئەنسكلۆپیدیای

دێموكراسی لە دوو وشەی
التینی (دێمۆس) بە واتای
خەڵكی ئازاد ،كۆمەڵە خەلكێكی
زۆرو «كراتیئن» بە واتای
حكوومەت و فەرمانڕەوایی
كردن ،پێك هاتوە .،بە گشتی
دەستەواژەی«دێمۆكراتیا»
(یان دێموكراسی) بە واتای
فەرمانڕەوایی خەڵكی( ئازاد و
بەرفرە) دێ.
كوهن لە زاری پریكلسەوە
دەنووسێ« :حكوومەتی ئێمە،
دێموكراتیكە،
حكوومەتێكی
چونكە ئەم حكوومەتە لە الیەن
خەڵكێكی زۆرەوە بەڕێوە
دەبرێ نەك تاقمێكی كەم».
(كوهن)21 :1373 ،
لەگەڵ
هاوئاڕاستە
ماكی
رەچەڵەكناسی
دەتوانین
دێموكراسی،
دێموكراسی بە حكوومەتی
خەڵك بە سەر خۆیاندا لە
قەڵەم بدەین .ئەم پێناسەیە،
پێناسەیەكی گشتییە كە لە
وشەدانەكانیشدا
زۆربەی
هاتوە  .بەاڵم سەرەڕای
ئەوەش لە وەرگێڕانی وشە بە
وشەدا ،دێموكراسی هاوتای
دەسەاڵتدارەتیی خەڵك نیەو،
هێشتاش واتای لێكدراوی ئەم
دەستەواژەیە لێل و ناڕوونیی
پێوە دیارە .مانای «خەڵك»
یەكێكە لەم ناڕوونیە .لە
راستیدا وشەی «دێموس»
وشەیەكی لێڵ و ناڕوون بوو،
جاری وابوو هەموو خەڵكی
دەگرتەوە و جاری واش
بوو تەنیا ئەوانەی دەگرتەوە
كە هاوواڵتیی ئازاد دەهاتنە
ئەژمار و زۆر جاریش چین و
توێژە هەژارەكانی دەگرتەوە
(
دەوڵەمەندەكان.
نەك
ئەگەر
)1375:17
بوشر
ئەم تێگەیشتنەش بە پێناسە
کەمانەوە زیاد بكەین و
دێموكراسی وەك سیستمێك
كە لەودا خەڵك بەسەر
خۆیاندا حكوومەت دەكەن،
لە قەڵەم بدەین دیسانیش
و
ئاڵۆزتر
مەسەلەكە
ناڕوونییەكەی زیاتر دەبێ .بە
دەربڕینێكی دیكە حكوومەتی
خەڵك لەگەڵ حكوومەت
خەڵكەوە
لەالیەن
كردن
هاوتایە .لەبەر ئەوەیە كە لەم
سەدانەی دواییدا ئابراهام
لینكۆڵن بۆ روونكردنەوەی
چەمكی دێموكراسی پێناسەی
بە نێوبانگی «حكوومەتی
خەڵك ،لەالیەن خەڵكەوە و ،بۆ
خەڵكیش» ی بە كار هێناوە.
سەرەڕای ئەو لێكدانەوەو
خوێندنەوە جۆراوجۆرانەی
كە بۆ چەمكی «خەڵك» و»
حكوومەت كردن» و چۆنیەتیی
ئەم پڕۆسەیە كراون ،لە
درێژەی باسەكەماندا هەوڵ

(بەشی دووەم)

دەدەین پێناسە باوەكانی
دێموكراسی بخەینە روو.

1ـ1ـ3
دێموكراسی

پێناسەكانی

بێ
بە
دێموكراسی
بنەما
گرتنی
لەبەرچاو
فەلسەفی و سیاسییەكانی،
چەمكێكی بنەڕەتییە كە وەك
زۆربەی چەمكەكانی دیكەی
مرۆڤایەتییەكان
زانستە
بەردەوام لێكدانەوەی بۆ
دەكرێ و بابەتی مشتومڕە.
رەنگە ئەو قسەیەی نیچە
كە دەڵێ« :هەر چەمك و
پارادایمێك مێژوویی بێ،
پێناسە هەڵناگرێ» لە بارەی
ناواخنی دێموكراسیەوە راست
بێ  .سەرەڕای مێژینەكی چەند
هەزار ساڵە ،تا هەنووكەش
پێناسەیەكی تەواو و كامڵ بۆ
دێموكراسی نەكراوە.
كەواتە بە سەرنجدان بەو
پێناسانە ،دێموكراسی بۆ ئەو
پێكهاتە سیاسییە بە كار دەبرێ
كە تێیدا خەڵك حكوومەتی
خۆی دەكا .واتا ئەندامانی
كۆمەڵگە بە شێوەی راستەوخۆ
یا ناڕاستەوخۆ بەشداری له«
دیاریكردنی هێڵی سیاسی»ی
گشت كۆمەڵگەدا دەكەن .خاڵی
بنەڕەتی پێناسەی دێموكراسی
و سیستمە دێموكراتیكەكان
دێموكراسی
كە
ئەوەیە
چەمكێكی ئۆبژێكتیڤە .بە
سەرنجدان بە رەوتی روو لە
گەشەی ئینتیما بۆ دێموكراسی،
تێگەیشتنی
پێناسەو
جۆراوجۆرو زۆر بۆ ئەم
چەمكە كراون .بە چەشنێك
كە كۆدەنگی لەسەر نیشانەو،
پێوەرەكانی
و
پێودانگ
دێموكراسی دژوار دەكا.
ئەگەرچی بێرنارد كریك لە «
داكۆكی لە سیاسەت» ()1983
دا وەك بێ بنەماترین چەمكی
سیاسی باس له دێموکراسی
دهکا(هیوود )333 :1383 ،بهو
حاڵهشهوه دهتوانین بنهماکان،
نیشانه كردارییەكان ،واتاكان
و مەبەستەكانی دێموكراسی
توێژینەوە.
بەر
بخەینە
بەڕای ئەفالتون دێموكراسی
حكوومەتی هەژاران بوو
كە بە سەر ئولیگارشی دا
سەردەكەوت.
پوپێر1380 ،ـ ئەلف)81،
لە روانگەی فەلسەفییەوە
دێموكراسی فۆرمی روو لە
فەوتانی نموونە پۆتوپیایی
حكوومەتە.
مۆنتیسكیۆ ،دێموكراسیی
بە جۆرێك لە حكوومەتی
كۆماری دەزانێ كە لهوێدا
زۆربەی خەڵك دەسەاڵتی
فەرمانڕەواییان بە دەستە.
لە روانگەی مۆنتیسكیۆوە
خەڵك بە كەڵك وەرگرتن
لەو دەنگدانەی كە لە یاسای
بنەڕەتی دا بۆیان لەبەرچاو

و .تهها رهحیمی

گیراوە ،دەتوانن كارگێڕان و
خۆیان
دەسەاڵتبەدەستانی
هەڵبژێرن( .جونز 1376 ،ـ
ئەلف )309:بە پێی روانگەی
ستیوارات میلیش «باشترین
سیستمی سیاسیی یۆتوپیایی»
لە جیهانی هاوچەرخ دا،
سیستمێكی
دامەزراندنی
دێموكراتیكی پشت ئەستوور
بە هەڵبژاردنە ،كە لەو دا
خەڵك لە رێگەی هەڵبژاردنی
نوێنەرەكانیان بە شێوەیەكی
دەورەیی ،هێزی كونتڕۆڵی
كۆتاییان بە دەستەوەیە(.هلد،
)149 :1369
رۆسۆ،
بڕوای
بە
ئامرازی
دێموكراسی
گەیشتنی مرۆڤەكان بە ئازادی

یان دەتوانن بەشدار بن».
(كوهن)21 :1373 ،
بیتهام و كویل لە كتێبی
«دیموكراسی چیە»دا لەسەر
ئەم بڕوایەن ،كە لە دێموكراسیدا
بڕیارە گشتییەكان لە الیەن
خەڵكەوە چاوهدێری دەكرێن
و هەموو تاكەكانی كۆمەڵگە
مافی یەكسانیان لە چاوهدێری
كردنی ئەم بڕیارانەدا هەیە.
(بیتهام)17 :1384 ،
بە پێی بۆچوونی ژووزف
شومپیتر (1388ـ )195لە
دیموكراتیك
پرۆسەیەكی
دا ،هەڤڕكێ و بەشداری
بە دوو پرەنسیپی بنەڕەتی
دەژمێردرێن.
شومپیتر بە لێكدانەوەی

كۆمەڵگە.
)3بوونی ئیلیتەكان لە
كۆمەڵگەی دیموكراتیك دا
وێڕای شێوازە نوێیەكانی
هەڵبژاردنی ئیلیتەكان( .مانهایم،
)27 :1385
هانتینگتۆن لە تاوتوێ
هەمەالگیردا
كردنێكی
لەسەر ئەم بڕوایەیە كە لە
سەدەی
نێوەڕاستەكانی
بیستەم دا ،لە باسەكانی
پێوەندیدار بە دیموكراسی
دا ،سێ تێگەیشتنی گشتی
جێ كەوتوون .دیموكراسی
بە واتای فۆرمی حكوومەت،
بە پێی سەرچاوەكانی هێز بۆ
حكوومەت ،لەسەر بناخەی
ئەو مەبەستانەی حكوومەت

و سەربەخۆییە ،بە پێی ئەم
بۆچوونە ،مرۆڤەكان كاتێك
ئازاد دەبن كە پێڕەوی لە
یاساو رێسایەك بكەن كە
خۆیان لە پەسەندكردنی
دا بەشدار بووبن( .هیوود،
 )340 :1383ل .دایامۆند
لەسەر ئەم بڕوایەیە كە
نزیك بە پێنجسهد پێناسە بۆ
دیموكراسی كراوە كە دەتوانین
زۆربەیان لە چوارچێوەی سێ
چهمکی دێموكراسیی كەمینە
(هەڵبژاردەیی) ،دێموكراسیی
(نێوەراست
نێوەڕاست
دێموكراسی)
شێوە
یان
و دێموكراسیی زۆرینە (یا
پۆلی ئارشی)دا پۆلێن بەندی
بكەین39( .ـ،1996 :P 20
 )Diamondكارل كوهن
بە پارێزەوە دێموكراسی
بەمجۆرە پێناسە دەكا:
« د یمو كر ا سی
حكوومەتێكی بە كۆمەڵە،
كە لەودا لە زۆر بوارەوە،
ئەندامانی كۆمەڵگە راستەوخۆ
یان ناڕاستەوخۆ لە دەركردنی
ئەو بریارانەدا كە پێوەندیی
بەخۆیانەوە هەیە ،بەشدارن

چەمكی قەدیمی دێموكراسی،
بۆ
نوێ
پێناسەیەكی
دیموكراسی دەكا .بە پێی
پێودانگی وی «شێوازی
لە
بریتییە
دێموكراتیك
رێكخستنی
چۆنیەتی
دامەزراوەكان ،بۆ گەیشتن
بە بڕیارە سیاسییەكان ،لەو
میتۆدەدا تاكەكان هەڤركێی
یەكتر دەكەن هەتا بە
وەدەستهێنانی دەنگی خەڵكی
بە دەسەاڵت بگەن و بڕیار
بۆ خەڵكی دەركەن»:250( .
)Schumpeter
،1950
كەواتە لە راستیدا حكوومەتی
حكوومەتی
دیموكراتیك
سیاسەتڤانانی هەڵبژێردراوە
نەك حكوومەتی خەڵكی .كارل
مانهایمیش وێڕای جەخت
كردنەوە لەسەر بوواری
ئەسڵی
سێ
فەرهەنگی،
بنەڕەتی بۆ دیموكراسی
لەبەرچاو دەگرێ.
(هەستی
)1یەكسانیی
شناختی) هەموو ئەندامانی
كۆمەڵگە.
ناسینی
فەرمی
)2بە
ژیانی تاكەكەسیی تاكەكانی

دەیگرێتەوە بەر ،و بە پێی
بنەماكانی ئەو شێوەو رەوتە
كارییەی كە لە پێكهێنانی
حكوومەت دا رەچاو دەكرێ،
پێناسە كراوە (هانتینگتون،
)8 :1373
لپسیت لەسەر ئەم بڕوایەیە
ئێستا ،كە دیموكراسی لە
هەموو ناوچەكانی جیهان،
فەرهەنگییە
بوارە
لە
جۆراوجۆرەكان دا بوونی هەیە،
جۆراوجۆرو
پێناسەكانیش
جیاواز دەبن .كەواتە بە
پێناسەی
وی
بۆچوونی
چەمكێكی پێچەاڵوپێچی وەك
دیموكراسی بێ ئەم الوئەوال
بنەمایەكی فەرهەنگیی لە
پشتە ،بەم هۆیانە بە پشت
بەستن بە توێژینەوەكانی ئەو
ئەنیسكلۆپیدیای
كەسانەی
دیموكراسییان ئامادە كردوە،
ئەو نیشانەو تایبەتمەندییە
سیستمە
سەرەكییانەی
دیموكراتیكەكان لە سیستمە
نادیموكراتیكەكان هەڵداوێرن
بە سێ دەستە دابەش دەكا:
بۆ
)1كێبەركێ
وەدەستهێنانی بەرپرسایەتی

و دەسەاڵت
و
زۆری
)2نەبوونی
لەپەراوێز
و
زۆرەملی
نەخستنی هیچ گرووپێك لە
كۆمەڵگەدا.
)3بوونی ئازادییە مەدەنی
و سیاسییەكان ،بە مەبەستی
گرەنتیی دروستی بەشداری و
هەڤرگێی سیاسی( .لیپست و
ئەوانی دیكە)11 :1383 ،
ماركسیستەكانیش وێڕای
ئەوەی كە رەخنەی زۆریان
لە دیموكراسی هەیە بەاڵم
تئورییان لەسەریشی هەیە.
بە كورتی دەبێ بڵێین چەمكی
ماركسیستیی دیموكراسی لە
وێنای كۆن لە دیموكراسی واتا
فەرمانڕەوایی چینایەتییەوە
سەرچاوە دەگرێ .كەواتە
لەم روانگەیەوە ،دیموكراسیی
بورژوایی وەك دەزگای
سەقامگیری و پتەوكردنی
دەسەاڵتی چینی سەرمایەدار
و هەروەها وەك ئامرازی
دێموكراسی
جێبەجێكردنی
بورژوایی دەژمێردرێ .لەم
دێموكراسیی
روانگەیەوە
ئابووریی ،واتا فەرمانڕەوایی
چینی پرۆلتاریا دڵخوازە .بە
هەرحال ،سەرچەشنی باوو
مودێرنی دێموكراسی لە چاخی
هەنووكەیی داـ سەرەڕای لێڵی
و واتاو تێگەیشتنە جیاوازەكان
لە دوو بەرەی چەپ و راست
داـ دێموكراسی نوێنەرایەتییە
كە لەسەر بناخەی هەڵبژاردن
و بەشداریی زۆرینەی خەڵك
بە شێوازه دێموكراتیكەكان
ئاربالستر
دامەزراوە.
دەنووسێ« :بە شێوەیەكی
پراكتیكی ئەمڕۆ دێموكراسی به
جۆرێك سیستمی نوێنەرایەتیی
هاوواتا دەزانن»( .ئاربالستر،
)127 :1385
دێموكراسی بە واتای
مودێرن و ئەمڕۆیی خۆی
جیاوازییەكی زۆری لەگەڵ
دیموكراسییە مێژووییەكانی
هەیە ،و
یۆنانی كۆن
ئەگەرچی لە رووی وشەو
رواڵەتەوە هاوبەش و وەك
یەكن بەاڵم نابێ ئەو چەمكە
بە یەك واتا لێكبدرێتەوە .لە
الیەكەوە كۆمەڵە رێنماییەكی
یۆتوپیایی دەگرێتەوە و لە
الیەكی دیكەشەوە بە واتای
سیستمی
لە
شێوازێك
سیاسی دێ .دیموكراسی
بریتییە لە كۆمەڵە كردارێكی
دیموكراتیك لە چوارچێوەی
سیستمە پشت ئەستوورەكان
بە یاسای بنەڕەتی كە لەودا
فەرمانڕەوایی ناراستەوخۆی
تاك بە تاكی خەڵك لە رێگەی
نوێنەرە هەڵبژێردراوەكانەوە
جێبەجێ دەكرێ.
داوای لێبووردن
ل ه ژمارهی پێشوودا ،ب ه
هۆن زۆربوونی بابهتهکانی
پێوهندیدار ب ه مانگرتنی گشتیی
خهڵکی کوردستان و گرنگیی
رووداوهکانی 19ی بانهمهڕو
23ی بانهمهڕ ،نهمانتوانی بهشی
دووههمی ئهم زنجیره وتاره باڵو
بکهینهوه.
«کوردستان»

کۆم
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یەكی شەش و منداڵی كورد
رەسووڵ سوڵتانی
ئەمڕۆ رۆژی جیهانیی مندااڵنە .خەنی
لە خۆیان مندااڵن كە لە سااڵن و مانگان
رۆژێكیان بەناو كراوە .باشە لەوانەیە
النیكەم لەو رۆژەدا بە مافەكانیان بگەن.
بەاڵم ئەوانەی بە مافەكانیان دەگەن،
منداڵی كوێن و ئاخۆ مافەكانیان چین؟
دڵنیام منداڵی واڵتەكەی من نین .لەبیرمە
چەند ساڵ لەمەوبەر رێك لە رۆژی
یەكی شەشدا ،بەشداری فیستیڤالێكی
مندااڵن بووم .لەوێوە زانیم كە فیستیڤاڵی
مندااڵنیش تەنیا بۆ ئەوەیە گەورەكان
قسەی خۆیانی تێدا بكەن و خۆیانی تێدا
هەڵكێشن .لەوێ زۆر كەس هەستان و
قسەی زۆر زەالم زەالمیان كرد .كەچی
كاتێك وردبوومەوە لەو فیستیڤاڵەی
مندااڵندا تاقە یەك منداڵیش چییە لەسەر
كورسی دانەنیشتبوو .كورسی لەبەر
گەورەكان وەبەر مندااڵن ناكەوێ.
دیارە جیاوازییەكی وردیش هەیە ،منداڵ
رەنگە كورسیی هەر بۆ ئەوەندە خۆش
بوێ كە بە ئاسوودەییەوە سەیری
كارتۆن و شتی وا بكات ،ئەوەش زۆر
جیاوازە لەو كورسی خۆشویستنەی
كە لە ناخی گەورەكاندا هەیە و جاری
وابووە لە پێناوی پاراستنی ئەو
كورسییەدا خوێن سەرانی بردووە و
ئێوە خۆش .با بێینەوە سەر باسەكەی
خۆمان .لەو فیستیڤاڵەشدا گەورە گەورە
كورسییەكیان
عاشقەكورسییەكان،
وەبەر مندااڵن نەهێشتبوو كە النیكەم بە
نۆرە لەسەری دانیشن .با لەبیرمان نەچێ
مندااڵن نۆرە دانیشتنیش دەكەن ،بەاڵم
گەورەكان خودای نەكردە بگەنە سەر

كورسی مەگەر بە دارەمەیت بیانهێنیتە
خوارەوە .كورتی ببڕینەوە منداڵ هەموو
بە پێوە راوەستابوون و هی وا هەبوو
القەكانی شل بووبوون و هەر پێ و پێی
دەكرد .لە پشت تریبوونەكەشەوە ئەوی
لە هەمووان گەورەتر چیی وشەی
فەلسەفیی لە منداڵییەوە لە كتیب و
متێباندا فێری ببوو ،دەیڕستنەوە
و دەیگوتنەوە .منداڵی بەستەزمان
خوداخودایان بوو ئەو قسانە كە
خۆیان هیچی لێ تێنەدەگەیشتن ،تەواو
بێت و ئەوان بچنە سەر كێبڕكێی
چیبس خواردن و دەبدەبە تەقاندن و
هەڵبەزدابەزین .باوكێكم دی گوێچكەی
منداڵەكەی جەڕەبابە داوە و خەریكە لە
موودەمار و شادەمارەوە دەریدێنێ.
بۆچی؟ چونكە منداڵەكەی زیقاندبووی
یان قووالندبووی نازانم...

دەكا .تۆمەز دوێنێ كابرایەك كە بنێشتی
لێ نەكڕیبوو هیچ ،ئازایانە بەهەموو
قەوەتی خۆی شەپاڵخەیەكیشی لەبن
گوێی سرەواندبوو .لەوانەیە هەر حەزی
لێ بووبێت ...یەكێك لەوانە بە ناوی وریا

باری منداڵ لە كۆاڵن و سەر
شەقامان

كە بەقرچەقرچی گەرمای نیوەڕۆی
مانگی تەمووز دەگەیتە ترافیك الیتەكانی
شار و چەند منداڵێكی تاوەسووت
هوروژمت بۆ دێنن و لێت دەپاڕێنەوە
كلینكسێك یان جاچكە (بنێشت)ـێكیان
لێ بكڕیت ،ئیتر دەزانیت ئەم گۆمی
كارەساتە چەندە قووڵە .دوێنێ كە
الپەڕەی فەرهەنگی هەولێر رایسپاردم
شتێك لەسەر یەكی شەش بنووسم ،لە
یەكێك لە ترافیك الیتەكان چەند منداڵێكم
بینی .حەزم كرد الدەمە الیان و بیاندوێنم.
دووانیان هاتن ،بەاڵم یەكێكیان توخنم
نەكەوت .دەتگوت :بەاڵیەكی بەسەر
هاتووە وا دەسڵەمێتەوە .كورد گوتەنی:
زاری بە شیر سووتاوە و فوو لە دۆ

گوتی »:لەوەتا هەوا گەرم داهاتووە،
زۆرمان تینوو دەبێ .باشە بەیانیان لە
مەدرەسەم .بەس دوانیوەڕۆیان زۆر
گەرمە .خەڵك زۆر ئیهانەمان دەكەن.
زڕدایكم هەیە و دەڵێ :دەبی خەرجی
خۆندنەكەت دەربینی.»....
لێیم پرسی :دەزانی یەكی شەش چ
رۆژێكە؟
چاوێكی قیچ كردەوە و ملی بەالرەوە
نا و گوتی :یەكی شەش؟ ناوەاڵ...
گوتم :دەزانی مافی منداڵ چییە؟
دیسان هەر بەو رواڵەتەوە گوتی:
ئەرێ كاكە ئەگەر بنێشتمان لێ ناكریت
ئەو قسانە چین؟

پیاوێكی
دەتگوت
بەتەمەنە ..خۆم پێ رانەگیرا و
نەمتوانی ئەوانیتر بدوێنم .پێم
پێوەنا و رۆیشتم .هیچیشم
لێیان نەكڕی...
ئەمڕۆ یەكی شەشە%9.ی
منداڵی كورد ئەمڕۆژە ناناسن.
مافی ئەوان ئەوە نییە كە بە
شێوەی سرووشتی دەبێ
هەیانبێ ،بەڵكوو ئەوەیە كە نەریتەكانی
كۆمەڵگا بۆیانی دیاری دەكات.
با ئاوڕێك لە منداڵەكانی ئەوبەری
كوردستان بدەینەوە:
لە
ر ۆ ژ هە اڵ ت
باكووری
و
كو ر د ستا ن
رەوشی مندااڵن
و
دڵتەزین
كا ر ە سا تبا ر ە .
باشە النیكەم
مند ا اڵ نی
با شو و ر ی
كوردستان بە
زمانی دایكیان
و
دەخوێنن
بەیانیان ئەگەر
لە قوتابخانە
سر و و د یا ن
پێ خوێندنەوە ،سروودی ئەی رەقیب
دەڵێنەوە .مامۆستاكانیان بە كوردی
دەیاندوێنن و سووكایەتی بەو زمانە
ناكرێ كە پێی دەدوێن.
مندااڵنی رۆژهەاڵت و باكوور و
رۆژاوای كوردستان ،نەك زمانەكەی
خۆیان لێ یاساغە ،بەڵكوو دەبێ
بەیانیان سروودێك بڵێنەوە كە نەك
هیچ هێمایەكی تێدا نییە لەگەڵ ویست
وخەونەكانیان یەك بگرێتەوە ،بەڵكوو
پڕە لە هێمای سەركوت و زەبروزەنگ
دژی ئەوان .ئەوەی من باسی دەكەم،
تەنیا لە ئاستی كوردستان دایە و خەم
و ئازاری جەستەی خۆم ئەوەندە زۆرە

پێشێلكردنی مافەكانی مندااڵن لە ئێراندا
کوێستان فتووحی
یەكی مانگی ژوئەنی هەموو
ساڵـێك رۆژی جیهانیی مندااڵن
ناودێر كراوە .ساڵی  1949بە
پێشنیاری كۆمەڵەی جیهانیی
فیدراسیۆنی ژنانی دیموكرات
ئەو رۆژە بە ناوی رۆژی جیهانی
مندااڵن ناودێر كرا .رێكخراوی
نەتەوە یەكگرتووەكانیش جگە لە
پشتگری لەو پێشنیارە ،پشگری لە
ماف ،ژیان و ساڵمەتیی مندااڵنی
كردە یەكێك لە ئەولەویەتەكانی
تێكۆشانی خۆی .شك لەوەدا نیە
لە دوای ساڵی 1949وە ئاڵۆگۆڕ
و پێشكەوتنی زۆر لە بوارە
كۆمەاڵیەتی
جۆراوجۆرەكانی
لە ئاستی جیهاندا روویان
داوەو ل ه بیستی نوامبری 1989
کۆڕی گشتی رێکخراوی نهتهو ه
ئهساسنامهی
یهکگرتووهکان
مافی مندااڵنی پهسهند کرد که ب ه
پێی ئهو ئهساسنامهی ه مندااڵنی
ههموو جیهان مافهکانیان دهبێ
پارێزراو بێ .بەاڵم بە داخەوە
سەرەڕای هەموو پێشكەوتنەكان
و هەوڵ و تێكۆشانی كۆمەڵگەی
جیهانی بۆ دەستەبەر بوونی
مافی مرۆڤەكان ،مندااڵن یەكێكن
لە بێبەشترین و بێمافترین توێژی
كۆمەڵگەكان .هەلومەرجی نالەبار
و مامەڵە كردنی خراپ لەگەڵ
مندااڵندا دیاردەیەكی جیهانییە و لە
زۆر لە كۆمەڵگەكاندا دەبینرێ .لە
ئاكامی هەژاری ،شەڕ ،پیسبوونی

ژینگە و باڵوبوونەوەی نەخۆشییە
جۆراوجۆرە واگیرەكاندا سااڵنە
بە میلیۆنان منداڵ لە جیهاندا
گیانیان دەكەوێتە مەترسییەوە،
یان گیانیان لەدەست دەدەن.
یەكێك لەو واڵتانەی كە
لەوێدا ژیانی بەشێكی زۆر لە
مندااڵن لەوپەڕی خراپی دایە

تەپو تۆز و رەنگ و رۆن و
دووكەڵ ،لە گەرمای هاوین و
سەرمای زستاندا ،ژیان بەسەر
بەرن  .ئەوان رۆژانە دەكەونە بەر
ئازار و ئەزیەت و دەستدرێژیی
گەورەكان .زۆرترینی مندااڵنی
كار هی پارێزگاكانی خوراسان،
تاران ،لوڕستان و كوردستانن.

واڵتی ئێرانە .بە پێی ئامارەكان
 80لەسەدی مندااڵنی سەرشەقام،
ئەو مندااڵنەن كە كار دەكەن
و بە هۆی هەژاری ونەداریی
بنەماڵەكانیان ناچار بوون بۆ
كار روو لە شەقامەكان بكەن
و بۆ تێر كردنی سكی برسیی
ئەندامانی بنەماڵەكانیان لەنێو

ئەوان بە دەست هەژاری و
بێدەرەتانی و جیاوازیدانانەكانەوە
ئازار دەچێژن و بە دوور لە دنیای
منداڵی ،شەو و رۆژ دەكەنەوە .بە
هەزاران منداڵ و مێرمنداڵ بە
ئارەزووی ئەوەوەن لە قوتابخانە
فێری خوێندن و نووسین بن،
بەاڵم قوتابخانە بۆ ئەوان تەنیا

ئارەزوویەكی مندااڵنەیەەو بەس..
كاتیك باس لە منداڵ دەكرێ،
دەبێ وەك ئینسانێك چاوی لێ
بكرێ ،ئینسانێك كە پێویستی بە
پێڕاگەیشتنی زۆرتر و چاوەدێریی
زیاتر هەیە .بەاڵم لەواڵتێكی وەك
ئیران دا كێشەكە لەوە دایە منداڵ
وەك ئینسانێك نابینرێ .عورف
و عادەتی كۆمەاڵیەتیی بەردەوام
رێژیەك لە توندوتیژی بەرامبەر
بە مندااڵنی قبووڵ كردوە .منداڵ
بەهۆی ئەوەی لە باری جەستەیی
و دەرك و شعوورەوە هێشتا
كامڵ نەبووە ،ناتوانێ دیفاع لە
خۆی بكا .هەر بۆیە زۆرجار
لەالیەن باوك ،دایك ،گەورەكانی
بنەماڵە ،مامۆستا و ..دەكەوێتە بەر
ئازار و توندوتیژی .قانوونێكی
ئەوتۆش نیە كە پشتگری لە مافی
منداڵ بكا.
ئاوڕدانەوە و پشتیوانی و رێز
گرتن لە مافی مندااڵن ،یەكێكە لە
ئەسڵەكانی پارستنی مافی مرۆڤ.
ئەوە ئەرك و بەرپرسایەتییەكی
گرنگە لە سەر شانی دەوڵەتەكان،
و
قانووندانەرەكان
نیهادە
بەرێوەبەرییەكان كە سەرنج
بدەنە مافەكانی مندااڵن و نەهێڵن
داهاتوو و چارەنووسیان بخرێتە
ژێر كاریگەریی دابونەریت و
عورفی كۆمەاڵیەتیی دواكەوتووانە.
سەرنجنەدان و پشتگویخستنی
ئەم توێژە حەساس و گەورەی
كۆمەڵگە دەتوانێ زیان و
زەرەرێكی قەرەبوو نەكراو بە

نامپەرژێ ئاوڕ لە زام و برینی كەسانی
دیكە بدەمەوە .ئەگینا هەر لە ئێراندا،
بە هەزاران منداڵ لە بەندیخانەكاندان.
منداڵگەلێك كە هێشتا تەمەنیان لە خوار
 18سااڵنەوەیە ،بەاڵم بەهۆی نەبوونی
سیستەمێكی پەروەردەیی تۆكمە و
نەبوونی رێكخراوگەلی داكۆكی لە
مافەكانی مندااڵن و زۆربوونی دیاردەی
مندااڵنی سەرشەقام ،ئەوانە لە تەمەنی
زۆر خوارەوەدا تووشی تاوان بوونە
و لە رێگە الڕێ بوون و ئێستا ژیانی
منداڵییان لە بەندیخانەكاندا تێدەپەڕێت
بەو هیوایەی خێرا بگەنە تەمەنی هەژدە
سااڵنە و بە داردا بكرێن و نەجاتیان
بێ!
هیچ منداڵێك بە ویستی خۆی لە
دایك نابێت .بڕوا ناكەم بە درێژایی
مێژوو تەنانەت بە دەگمەنیش دایك و
باوكێك نییەتیان هێنابێت و بە یەكتریان
گوتبێ :وەرە با لە نییەتی منداڵێكی ساڵح
و پاك ،پێكەوە جووت بین ،بەشكم
منداڵێك بێنینە دنیاوە كە بتوانێ بەردێك
لەسەر باری نیشتمانەكەی سووك بكات.
با منداڵێكی بلیمەتمان هەبێ و....
نەخێر ئەوی منداڵی دەبێ ،جگە لەوەی
زۆربەی هەرە زۆریان بە چاولێكەری
و لە ژێر گوشاری دەروجیران و
خزم و كەسان دایە ،بەشێكیشی بۆ
دامركاندنەوەی هەستی دایكایەتی و
باوكایەتیی خۆیانە .خۆیان حەزیان لێیە
ئێوارانە كە دێنەوە ماڵەوە كۆرپەیەكی
رەزا سووك هەبێت ماندووی خۆیانی
پێ بحەسێننەوە و شەكەتیی لەشیان
بە ماچێكی دەربكەن .ئەوەیە بەرنامەی
منداڵ هێنانەدیی ئێمە.
بەو هیوایەی بگەینە جێیەك كە دایك
و باوكان ،بەر لەوەی منداڵیان بێت،
نییەتی ئەوەی لێ بێنن ،نەك خۆزگەی
ئەوەی لێ بخوازن ،كە ئەوپەڕی هەوڵی
خۆیان بدەن منداڵێكی هەڵكەوتە و ناوازە
و بلیمەتی لێ ساز بكەن.

كۆمەڵگە و بە داهاتووی واڵت
بگەیەنێ.
كۆماری ئیسالمی و پەیوەست
بوونی بە كونوانسیۆنی جیهانیی مافی
مندااڵنەوە
كۆماری ئیسالمیی ئێران
لە رێكەوتی 14ی خەزەڵوەری
 ،1370پەیماننامەی جیهانیی
مافی مندااڵنی ئیمزا كرد و
بە كونوانسیۆنی مافی منداڵ
پەیوەست بووە .بەاڵم پەیوەست
بوونی ئێران بەو كونوانسیۆنە
بەو مەرجەیە كە لە هەر كات
و مەوریدێكدا ماددەیەكی ئەو
پەیماننامەیە لەگەڵ رێوشوێنە
ئیسالمییەكاندا نەهاتەوە ،كۆماری
ئیسالمی پێیانەوە پابەند نەبێ.
هەر لەم پێوەندییەشدا شوورای
نیگابان لە نامەیەكدا كە لە
رێكەوتی  1372/11/14هێندێك
لە ماددەكانی ئەو كۆنوانسیۆنەی
بە خیالفی شەرع زانی و خستیە
بەردەمی مەجلیسی شوورای
ئیسالمی.
ئەو مەورید و مادانە بریتی
بوون لە :بەندی ی 1لە ماددەی
 ،12بەندی  1و  2لە ماددەی
 ،13بەندی ی 1و  3لە ماددەی
 ،14بەندی  2لە ماددەی 15ی
كۆنوانسیۆنی مافەكانی مندااڵن.
پەیوەست بوونی ئێران بە
كونوانسیۆنی مافی مندااڵنەوە
هەنگاوێگی گرنگ بوو بۆ
دەستەبەركردن و پاراستنی
بەاڵم
مندااڵن،
مافەكانی
مەرجداركردنی بەشێك لە ماددە
و بەندەكانی ئەو كونوانسیۆنە لە
الیەن كۆماری ئیسالمیی ئێرانەوە
بە بیانووی پاراستنی ریوشوینی
ئیسالمییەوە و پێوە لكاندنی

هێندێك تەبسەرەو تێبینیی دیكە
لە پێوەندی لە گەڵ پێناسەی
منداڵ ،نەبوونی فەرق و جیاوازی
پاراستنی
مندااڵن،
لەنێوان
مافی
منداڵ،
قازانجەكانی
وەدەستهێنانی ناسنامە ،مافی
ژیان لەگەڵ بنەماڵە (دایك وباب)،
مافی هاتن یان چوونەدەر لە واڵت
بە مەبەستی چوونەالی دایك و
باب ،رەفتار و هەڵسوكەوتی توند
و تیژ لەگەڵ مندااڵن ،یارمەتی
بە مندااڵنی كەم ئەندام ،مافی
مندااڵنی پەنابەر ،حەقی ژیانێكی
باش و ستاندارد ،حەقی خوێندن
و فێركردن ،و ...بەكردەوە
بەرێوەبردنی كۆنوانسیۆنی مافی
منداڵی لە ئێراندا لەگەڵ گیرو
گرفت بەرەو روو كرد و بووە
بە هۆی پێشێلكرانی بەردەوامی
مافی مندااڵن و هێنانەوەی پاساو
بۆ كەموكوورییە قانوونییەكان
لە بارەی مافەكانی مندااڵنەوە.
هەرچەند پێشێلكردنی مافی
مندااڵن لە ئێراندا زۆر بەرباڵو و
لەوە زیاترە كە تەنیا بڵێین لەوبەندە
قانوونیانەدا خۆیان دەبیننەوە.
بەاڵم نەبوون و بەڕێوەنەچوونی
قانوونێك كە پشتگری لە مافی
مندااڵن بكا ،رێخۆشكەرە بۆ
پەرەسەندنی پێشێل كردنی مافی
مندااڵن لە زۆر الیەنەوە .هەر بۆیە
كار كردن لە پێناوی پابەند كردنی
كۆماری ئیسالمی بە نێوەرۆكی
پەیماننامەی جیهانیی مافەكانی
منداالن و گۆڕینی روانین و
فەرهەنگی دەسەاڵت و كۆمەڵ لە
بارەی مندااڵن و مافەكانیانەوە،
لەو ئەركە پێویستانەیە كە
چاالكانی بواری مافی مرۆڤ و
الیەنە بەرپرس و پێوەندیدارەكان،

بیرو
رای ئازاد
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خەباتی مەدەنی ،دەرفەتەكان و ئاستەنگەكان
(ئاوڕێك لە خەباتی مەدەنی لە رۆژهەاڵتی كوردستان)

ئارام ئیبراهیم خاس

پێشەكی:

خەباتی مەدەنی ،جوواڵنەوەیەكی سیاسی ـ كۆمەاڵیەتییە كە مێژووی دەستپێكەكەی بە شێوازی
مۆدێرن بۆ واڵتانی رۆژئاوایی دەگەڕێتەوەو دەیەی  50سەدەی بیستەمی زایینی بە دەستپێكی سەردەمی
نوێی ژیانی بزووتنەوەی مەدەنی دادەنرێ.

دەرفەتی یاسایی بۆ ئەو شێوە
چاالكییانە لە الیەن رێژیمەوەیە.

ئاستەنگەكان:

بە پێی پێناسەی باوی
كۆمەڵناسی هەموو ئەم بزاڤ و
رێكخراوانە كۆمەڵگهیەك دەگرێتەوە
خەباتی مەدەنی وەك مۆدێلێكی سەلمێنراوی نەكراوە ،بەاڵم ئەوەی روون و ئاشكرایە ئەوەیە كە وەك هێڵێكی نێوان (خط حائل) لە نێوان
دێموكراتیك،
خەباتی
جوواڵنەوەیەكی كە لە دوای ساڵی  ،1375چ لە رووی (ذهنی و خەڵك و دەسەاڵت كۆنترۆلی دەسەاڵت كار
مافەكانی
لە
داكۆكیكردن
بۆ
كە
سنووردارە
بەستێنە
ئەو
پراکتیكەوە
رووی
لە
چ
و
انتزاعی)
دەكهن بەاڵم بە هۆی بەربەستە یاساییەكان
خەڵك و بەرژەوەندییەكانیان لە میكانیزمەكانی هزری ـ سیاسییە دێتە گۆڕێ كە خەبات بۆ لە نێو سیستمی كۆماری ئیسالمیدا بە كردەوە
دێموكراسی كەڵك وەردەگرێ و بۆ ئەم رزگاریی نەتەوەیی تەنیا کاری دەستە ،ئەم مەجالە نەدراوە ،هەر چەند لە ماددەی
مەبهستەو داكۆكیكردن لە داواكارییەكانی گرووپ یا حیزبێكی شۆڕشگێڕی چەكدار نییە28 .ی یاسای بنەڕەتیی كۆماری ئیسالمیدا
تەواوی هێزی خۆی لە چوارچێوەی مەدەنیدا لێرەدایە كە پرسەكانی گشتگیربوونی خەبات باسی ئازادیی حیزب و رێكخستنەكان كراوە،
وەگەڕ دەخا.
دێتە ئاراوە بۆ دۆزینەوەی كاناڵی پێویست بۆ بەاڵم لە بواری پراتیك و جێبەجێكردندا ئەم
مەبەستی سەرەكی لەم شێوە خەباتە شێوزای نوێی خەبات ،خۆی لە چوارچێوەی ئیجازەیە نەدراوەو ئەمەش خۆی لە خۆیدا
بریتییە لە هەوڵدان بۆ چڕكردنەوەو خەباتێكی فرەڕەهەنددا پێناسە دەكا.
بۆتە بەربەستێك لە هەمبەر بە رێكخراوەكردن
رەخساندنی هەلومەرجێكی لەبار كە بتوانێ
دەنێتە
پێ
لەمەودوا خەباتی رۆژهەاڵت
و سازماندەهیی سیستماتیك و یاسایی خەباتی
پێشهاتەو ئاڵوگۆڕە سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكان
قۆناغی
نوێیە،
قۆناغە
ئەم
نوێ،
قۆناغێكی
مەدەنی لە رۆژهەاڵتی كوردستاندا.
لە پڕۆسەیەكی مەدەنیدا رێك بخا.
گواستنەوەی ئەم خەباتە چڕو پڕەی شاخە بۆ
هەروەها ئەزموون و تەجرەبەی ئەم
دەرفەتەكان:
كوردستان.
شارەكانی
نێو
شێوازە خەباتە كەمەو سیاسەتی سەركوتی
مێتۆدەی
ئەم
پەرەگرتنی
و
بەكارهێنان
رۆژهەاڵتی
لە
كوردی
شەقامی
دۆخەدا
لەم
سەخت ئەفزاریی رێژیم بریتی لە زەبرو زەنگ
سەرەكی
ئەرێنیی
تایبەتمەندیی
خەبات سێ
نێوان
لە
گێڕاوەو
سەرەكی
رۆڵێكی
كوردستان
و تۆقاندن و زیندان و ئێعدام هەڕەشەیەكی
هەیە كە بریتین لە:
ساڵەكانی  1377تا ئێستا چەندین حەرەكەتی گەورەو هەمیشەیی بۆ سەر چاالكانی ئەم
خەباتی
شێوازی
لە
دەربازبوون
1ـ
نافەرمانیی
جۆراوجۆری
شێوازی
لە
گەورە
بوارەی خەباتە.
توندوتیژ
پڕتێچووی
گرتۆتەوە،
كوردستانی
سەراسەری
مەدەنی،
هەروەها نایاسایی بوون و لە مەیداندا
2ـ پشتیوانیی گەورەی ئەو شێوە خەباتە كە وەك نموونە دەتوانین ئاماژە بە زنجیرە نەبوونی پارت و الیەنە سیاسییە ریشەدارو
لە شێوازەكانی دیكەی خەبات
خۆپیشاندانەكانی ساڵەكانی  1377و  1384رەسەنەكانی رۆژهەاڵت لە نێو خەڵكدا ،خەباتی
سیاسی،
وشیاریی
3ـ سەلماندنی گەشەی
ناوچەكانی
خوارووترین
تا
ماكۆ
لە
كە
بكەین
مەدەنیی لە رۆژهەاڵتی كوردستان تووشی
رۆژهەاڵتی
لە
نەتەوایەتی
فەرهەنگی و
شێوازێكی
هەروەها
گرتەوە.
كوردستانیشی
چەشنێك نەبوونی رێبەریی سیاسی كردوە
كوردستان
رۆژهەاڵت
خەڵكی
مەدەنیی
نافەرمانیی
دیكەی
كە هێندێك جار تەنانەت خۆی لە خانەی
ئەم مێتۆدە لە خەبات بۆ ئەوەی كە ببێتە مانگرتنی گشتییە كە لە ساڵی 1384وە تا ئێستا راوەستان و (ركود)ی ئەم شێوەیەی خەباتدا
شێوەیەك كە توانای گشتگیری و گۆڕان بەردەوام بە شێوەیەكی سەركەوتوو كەڵكی
دەبینێتەوە.
خوڵقێنی هەبێ،
نێوەدا
لەم
لە
پێویستە
و
راگەیاندن
الیەن چاالكان و
دوای ساڵی  ،1375چ لە رووی (ذهنی و انتزاعی) و چ لە رووی
رێ
رێنوێنی
هەڵسووڕاوانی
پیشا ند ا نی
ئەم سەنگەرەی
دەرەوەی
لە
پراکتیكەوە ئەو بەستێنە هزری ـ سیاسییە دێتە گۆڕێ كە خەبات بۆ
و
خەبات
حیزبانە
ئەم
لە
هەروەها
تاراوگەش
لە
شۆڕشگێڕی
حیزبێكی
یا
گرووپ
دەستە،
کاری
تەنیا
نەتەوەیی
رزگاریی
پارت
الیەن
ئەم
نەیتوانیوە
الیەنە
و
بۆشایی كۆنتاكتی
ئاراوە
دێتە
خەبات
گشتگیربوونی
پرسەكانی
كە
لێرەدایە
نییە.
چەكدار
نی
كا
سییە
سیا
سیاسی لە نێوان
ر ۆ ژ هە اڵ تی
حیزبەكان و خەڵكدا
كو ر د ستا ن
پڕبكاتەوە .دیار ه
كە بەشداری
نابێ ئەوەش لەبیر بكەین كە كەسایەتییەكان
و
دێموكراتیك
ـ
میللی
بزووتنەوەی
وەك
حەرەكەتی
چەندین
وەرگیراوەو
لێ
و رێكخراوەكانی چاالكی نێوخۆی واڵت لەو
شۆڕشگێڕانەی كوردستانن ،ئاوڕی لێ 16ی گەالوێژی  1384و هەروەها مانگرتنی بووارەدا لە رێبەری كردن و كانالیزەكردنی
بدرێتەوە ،گرینگی زۆر زیاتری پێ بدرێ و سااڵنەی 22ی پووشپەڕ بۆ پرۆتیستۆكردنی ئەم شێوازەی خەبات دەورو نەخشی ئەرێنیان
هاوكات بەهێز بكرێ .چونكە بەهێزبوونی ئەم تیرۆریزمی دەوڵەتیی كۆماری ئیسالمی و هەبووەو هەموو هەوڵی خۆیان لەم پێناوەدا
مێتۆدەی خەبات بوارێكی لەبار بۆ خەباتی وەگەڕخستنەوەی پەروەندەی تیرۆری دوكتۆر خستۆتە گەر.
جەماوەری ساز دەكا ،كە وەك نموونەی قاسملوو و مانگرتنی 23ی گواڵنی ئەمساڵی
ئاكام:
ئەم راستییە دەتوانین ئاماژە بە مانگرتنی لێ كەوتەوە ،كە هەم لە ئاستی میدیاییدا
بە سەرنجدان بە تێچووی كەمتری خەباتی
23ی بانهمهڕ بكەین كە وەك حەرەكەتێكی دەنگدانەوەی ئەرێنی و باشی هەبووەو هەم لە مەدەنی و شەرعییەتی زیاتری ئەم مێتۆدەی
سەراسەری ،هەڵگری تایبەتمەندیی مەدەنی ـ ئاستی سیاسییشدا جگە لەوە كە نیشاندەری خەبات لە ئاستی نێونەتەوەییدا ،خەباتی مەدەنی
جەماوەری بوو( .مەدەنی بە واتای دووری لە وشیاریی سیاسیی خەڵكی كوردستان و دەتوانێ وەك كۆڵەكەیەكی سەرەكیی خەباتێكی
توندوتیژی و جەماوەری بە واتای گشتگیری بەردەوام بوونیان لە تێكۆشان دژی سەرڕۆیی فرەڕەهەند شانبەشانی شێوە خەباتەكانی دیكە
و بەشداریی بەرفراوانی خەڵكی كوردستان و دیكتاتۆرییە ،هاوكات قوورسایی سیاسیی كەڵكی لێ وەربگیرین بە چەشنێك كە بتوانین
لەو مانگرتنەدا).
كوردستان لە هاوكێشە سیاسییەكانی ئێستاو خواست و ویستەكانی نەتەوەی كورد لە سەر
هەروەك ئاماژەی پێ كرا خەباتی مەدەنی داهاتووی واڵتی ئێران دەردەخا.
شەقامی كوردی رۆژهەاڵت بە رۆژەڤ بكەین
ئەگەر بە بەرنامەی دارێژراوو پالنمەند
بۆشایی
لە
مەدەنی
بە رێكخراوەكردنی خەباتی
و بەرەو موبیلیزەكردنی جەماوەری بۆ خەبات
كەڵكی لێ وەربگیرێ دەتوانێ پاڵپشتێكی قایم
یاساییدا:
دەرفەتی
بڕۆین .هەڵبەت باسكردن لە كەم تێچووبوونی
و پتەو بۆ شێوازەكانی دیكەی خەبات بێ،
خەباتی
بە
پێوەندیدار
گرینگی
خاڵێكی
خەباتی مەدەنی بەو واتایە نییە كە خەباتی
واتە باسكردن لە خەباتی مەدەنی بە مانای مەدەنی لە رۆژهەاڵتی كوردستان بە مەدەنی خەباتێكی بێ تێچوو و هەزینەیە ،بێ
خستنە ژێر پرسیار یا رەتكردنەوەی هیچ رێكخراوەكردن و رێكخستنی ئەم شێوازە لە قوربانیدان و سەهل و ئاسانە .هەر ئێستاو
كام لە شێوازە رەواكانی دیكەی خەبات نییەو خەباتە .دوامەزرانی ()NGOكان( ،تشكل) و دوابە دوای ئێعدامی  4چاالكی سیاسی و
سەرنجدان بە ئەزموونی خوشك و براكانمان یەكێتییە سینفییەكان ،ئەنجومەنە ئەدەبییەكان ،مەدەنیی كورد دەیان كەسی دیكە لە چاالكان
لە باكووری كوردستان ئەو راستییەمان ژینگە پارێزی و  ..هتد ،دامەزرانی رێكخراوە و هەڵسووڕاوانی مەدەنیی گەلەكەمان لە
بۆ دەردەخا كە شێوازە جۆراوجۆرەكانی چاالكەكانی داكۆكی لە مافی ژنان و كرێكاران بەندیخانەكانی رێژیمی كۆنەپەرستی ئیسالمی
خەبات ئەگەر بە شێوەی پالنمەند كەڵكیان و یەكێتییە خوێندكارییەكان و لە سەرووی دان و زۆربەیان حوكمی گەلێك قوورسیان بۆ
لێ وەربگیرێن نە تەنیا یەكتر (نفی) ناكەنەوە ،هەموو ئەمانە دامەزرانی رێكخراوێكی بڕاوەتەوەو  16كەسی دیكە لەم هەڵسووڕاوانە
بەڵكوو تەواوكەری یەكترن.
گرینگ و پێكراوی وەك رێكخراوی مافی بە ئێعدام مەحكووم كراون .هەموو ئەو
و
كورتەمێژوو
خەباتی مەدەنی،
محەممەد
دەستی
سەر
لە
كوردستان
مرۆڤی
ئازیزانە فیداكارترین رۆڵەكانی نەتەوەكەمانن
رۆژهەاڵتی
لە
پێكهاتنی
بەستێنەكانی
سەرەتای
هاوڕێیانی
كەبوودوەندو
سدیق
و لە نێو جەرگەی دیكتاتۆرییەتی بێ وێنەی
كوردستان:
شێوە
بەرێكخراوەكردنی
و
سازماندەهی
سەردەمدا خەبات دەكەن و دەستیان لە
هەر چەند تا ئێستا بە روونی پێناسەیەك خەباتێكە كە ئیتر لە رۆژهەاڵتی كوردستان لە تێكۆشان هەڵنەگرتووە.
بۆ خەباتی مەدەنی و مێژووی دەستپێكی ئەم دارە دارە دەرچووە .نابێ ئەمەش لەبیر بكەین
جۆرە لە خەبات لە رۆژهەاڵتی واڵتەكەمان كە گشتی ئەم هەواڵنە سەرەڕای نەبوونی

پرسی كورد لە
توركیە و سیاسەتە
دوالیەنەكانی ئەردۆغان
سامان فهقێ نهبی

و :ئاڵهشین

پرسی كورد لە توركیە قۆناغێكی هەستیاری لەبەرە .عەبدوڵاڵ
ئۆجەالن رێبەری  PKKرایگەیاندوە لەمەودوا كاری بە ئاڵوگۆڕە
سیاسییەكانی توركیەو كوردستان نابێ و دهبێ رێبەرەكانی
دیكەی  PKKو هەروەها پارتی ئاشتی و دێموكراسی ()BDP
بە سەر بارودۆخەكەدا سوار بن .رێبەری  PKKهۆكاری ئەم
هەڵوێستەی خۆی دەباتەوە سەر گوێ نەدانی توركیە بە هەوڵە
ئاشتیخوازانەكانی سااڵنی رابردوو .بە پێی وتەی ئەندامانی
رێبەریی  ،PKKئەم پارتە لەم چەند ساڵەی رابردوودا لە
سەر داوای ئوجەالن ئاگربڕی یەك الیەنەی راگەیاندوەو تەنیا
بەرگریی لە خۆی كردوە ،بەاڵم وێدەچێ كشانەوەی ئوجەالن
گرژبوونەوەی پێكدادان و توندوتێژییەكانی لە باكووری
كوردستان لێ بكەوێتەوە.
 PKKو  BDPبە چەندین جار رایانگەیاندوە كە دەوڵەتی
توركیە بۆ چارەسەری كێشەی كورد لەو واڵتەدا دەبێ روو
بكاتە ئیمرالی (مەبەست ئوجەالن) ،ئەو شتەی كە دەوڵەتەكەی
ئەردۆغان پێی قبووڵ ناكرێ .ئەوە لە حاڵێكدایە پارتی دادو گەشە
هەوڵ دەدا بە پەسند و جێبەجێ كردنی هێندێك چاكسازی لە
یاسای بنەڕەتی توركیەدا بە شێوەیەكی رێژەیی و بەرە بەرەیی
كێشەی كورد بەرەو چارەسەركردن بەرێ ،كە ئەم هەواڵنەی
دادو گەشە لە الیەن  PKKو بەشێك لە  BDPبە هەڵفریواندنی
نەتەوەی كورد لێكدراوەتەوە.
رەجەب تەیب ئەردوغان هەوڵی ئەوەیەتی لە رێگەی لە پەراوێز
خستنی  PKKو رێبەرەكەیەوە بەرە بەرە بە سەر بیروڕای
گشتیی كورد لە باكووردا سوار بێ و بە لەپەراوێز خستنی
 PKKله رەوتی ئاشتی و پرۆژەی كرانەوەی دێموكراتیك دا بە
بەردێك دوو كێل بئەنگێوێ.
لە راستیدا ئەردۆغان دەیەوێ بە بیروڕای گشتیی تورك و
ئەرتەشی توركیە بسەلمێنێ كە پرسی كوردو بابەتی  PKKدوو
شتی لێك جیان و دەتوانرێ لە رێگەی چاكسازیی بەرە بەرەییهو ه
پێگەو دەسەاڵتی  PKKلە نێوان كوردەكان الواز بكا.
ئەردۆغان لە الیەكەوە دەیەوێ بە جەخت كردنەوە لە
سەر شەڕ دژی  ،PKKهەستی توركە نیژادپەرست و هەروەها
ژینراڵە شەڕخوازەكان نەورووژێنێ و لە الیەكی دیكەشەوە
خۆی وەك سیاسەتمەدارێكی ئیسالح تەلەب و الیەنگری مافی
كورد بە كوردان بناسێنێ.
دیارە ئەو دوو فاقییەتەییه لە رەهەندی نێونەتەوەیی
سیاسەتەكانی پارتی دادو گەشەش دا دەبینرێ .دەوڵەتەكەی
ئەردۆغان بۆ سەركوت و الواز كردنی  PKKلە الیەكەوە
كەڵك لەو پشتیوانییە چەكوچۆڵی و سیخوڕییەكانی ئیسرائیل
وەردەگرێ و لە الیەكی دیكەشەوە لە رێگەی پشتیوانی ماددی
و مەعنەوی لە فهلەستین (بەتایبەت دەوڵەتی دەسنیشان كراوی
حەماس لە كەرتی غەززە) بە كردەوە دەكەوێتە بەرەی دژبەرانی
ئیسرائیلەوە.
ئەردۆغان و پارتەكەی لە بەرانبەر حكوومەتی هەرێمی
كوردستانیش دا خاوەن هەڵوێستێكی دووالیەنەو ناڕوونن.
دەوڵەتی توركیە كومپانییەكانی واڵتەكەی بۆ بەشداری لە
وەبەرهێنان لە هەرێمی كوردستان هان دەداو كۆنسۆڵی
خۆی لە هەولێر دەكاتەوە ،بەاڵم هێشتاش بە فەرمی دان بەو
دەسەاڵتەدا دانانێ و بەردەوام خەریكە عەرەبی سوننەو شیعەو
توركەمەنەكان دژی داواو داخوازییەكانی كورد راست دەكاتەوە.
ئەردۆغان لە الیەكەوە بە فەرمی بانگهێشتی رێبەرانی هەرێم
بۆ توركیە دەكاو لە الیەكی دیكەشەوە لە بۆنە فەرمییەكان دا
هێشتاش وەك بەرپرسی دەوڵەتی كورد دانیان پێدا نانێ .بە هەر
حاڵ هەنووكە پرسی كورد لە توركیەدا گرفتاری سیاسەتە دوو
الیەنەكانی AKPیەو درەنگ یان زوو دەركەوتە نەرێنییەكانی
ئەو شێوە سیاسەتە دوو الیەنەی ئەردۆغان بەرۆكی خۆی و
دەوڵەتەكەی دەگرێتەوە.
هەڵوێستە دووالیەنەكانی ئەردۆغان لە بەرانبەر ،PKK
ئیسرائیل و حكوومەتی هەرێمی كوردستان ،بە شێوەیەكی
راستەوخۆ كاریگەرییان لە سەر چارەسەری پرسی كورد لە
باكوور دەبێ و درێژەدان بەم رەوتە دوو فاقییەتییە و دوو
رووییە دەوڵەتی توركیە تووشی كێشەو ئارێشەی بەربێژی
نەكراو دەكاتەوە كە دەتوانین شكاندنی ئاگربڕی  PKKو هێرشی
ئیسرائیل بۆ سەر ئەو پاپۆڕانەی توركیە بەرەو كەرتی غەززەی
ناردبوون بە سەرەتای ئەو ئارێشانە دابنێین.
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بە
فارسی
سەر زمانی
كوردیدا زاڵ
یان
بووە
زمانی كوردی
سەر
بە
فارسیدا .رەنگە
ئەوەندەی ئێمە
لە فارسانمان
وەرگرتوون،
سێ
لەم دوایی یانەدا« ،فەرهەنگی پەند» گەورەترین فەرهەنگی پەندی پێشینیانی كوردی كە  30000پەند و ئیدیۆمی كوردی لەخۆ گرتوە ،لە ئەوان
لە
الیەن دەزگای موزیك و كەلەپووری كوردییەوە لە  640الپەڕەدا چاپ و باڵو بۆوە .دانەری ئەم فەرهەنگە ،سمایل زارعییه كە زیاتر لە  5ساڵ هێندەیان
بە كاری كۆكردنەوەی ،پەندەكان و پۆلێنكردنیانەوە خەریك بووەو رەنج و ماندوویی یەكی زۆری لە پێناو بە ئاكام گەیاندنی ئەم كارەدا ،لەخۆ ئێمە وەرگرتبێ،
من
گرتووە .الپەڕەی «ئەدەب و هونەر»ی «كوردستان» ،وێڕای دەستخۆشی و پیرۆزبایی لە وەرگێڕی الوی پڕبەرهەم سمایل زارعی بە بۆنەی بەاڵم
دڵنیام كە زۆر
چاپی تازەترین بەرهەمی ،ئەم پرسیارانەی لە پێوەندی لەگەڵ «فەرهەنگی پەند»دا لێ كرد.
دەگمەن
بە
پەندی وا لەو
دا و بە چ شێوەیەك بەكار دێن ،بە تایبەتی كە
پەندی وای تێدایە پیاو هەر نازانێ مەبەستی چیە و فەرهەنگەدا هەیە كە تەرجوومە كراوی زمانێكی
شتی وای تێدایە كە چەندین مانا دەدا و لە چەندین دیكە بێ .هەموویان بە رەسەن دەزانم و هەموویانم
وەكوو یەك خۆش دەوێن .دانە دانەیان بە بێ
شوێنی جیاوازدا بەكار دێن.
کوردستان :پۆلینكردنی پەندەكان لە رووی پیتی جیاوازی.
کوردستان :پەندەكان زیاتر هی چ سەردەمێكن؟
یەكەمی هەر پەندێك چ قازانجێكی هەیە؟ ئەگەر كەسێك
بیهەوێ پەندێكی پێوەندیدار بە مەبەستێكی تایبەتیی خۆی كشتوكاڵی ،ئاژەڵداری ،شارنشینی؟ لە سەر یەك كام
خسڵەتی نەتەوەی كورد لەم پەندانەدا بەرجەستە بۆتەوە؟
بدۆزێتەوە ،چۆن لە ناو  30000پەنددا بیدۆزێتەوە؟
سمایل زارعی :پەندەكان جۆراوجۆرن ،هەر
سمایل زارعی :تا دەمرم ئەو چاكەیهی مامۆستا
عەبدوڵاڵ حەسەن زادەم لە بیر ناچێ ،ئەگەر بۆیەش دەتوانین بڵێین ئی سەردەمی جۆراوجۆر و
بەڕاستی ئەو پێشنیاری نەكردبایە كە زاراوەكانی بواری جۆراوجۆری ژیانیشن ،هەموو جۆرێكیشی
پەندەكانیش بنووسە ئەمن هەر بە خەیاڵیشم دا تێدایە ،بەاڵم دەتوانین بڵێین كە زۆرترین پەندەكانی
نەدەهات ئێستا دەزانم هەر ئەو پێشنیارە نرخی كوردی لە پاش هاتنی ئیسالم بۆ سەر كوردان و
کوردستان :پەندەكانت لە چەند دیالێكتی جیاوازی كارەكەی چەندە بردۆتە سەرێ ،سوودی ئەوەیە تاڕادەیەكیش دەتوانین بڵێین ئەو پەندانەی كە نزیك
زمانی كوردیی وەرگرتوە .دەكرێ پێمان بڵێی كام ناوچەو كە سەرچاوەی پەندەکه النیكەم دەردەكەوێ یان بە سەد یان دوو سەد ساڵ لەوە پێش هەبوون،
سوودی ئەوەیە كە دەزانین ئەو پەندە لە فاڵنە و ئەوانە لە هەموویان زۆرترن .چونكە هەموومان
دیالێكتت لەبیر كردوە؟ هۆی چییە؟
سمایل زارعی :وێڕای ساڵو و ماندوونەبوونی لە فیسارە زاراوەدا هاتوە كە رەنگە هاوتای ئەوە لە دەزانین ئەو پەندانە سینە بە سینە دەگوازرێنەوە
بەڕێوەبەران و هاوكارانی رۆژنامەی كوردستان و زاراوەیەكی دیكەش دا هەبێ و ئەوە خزمایەتی و و بەڕاستی زۆریان ون بوون و
سپاس بۆ رەخساندنی ئەم وتووێژە .راستییەكەی نزیكایەتی زاراوەكان زۆر دەردەخا و یارمەتییەكی فەوتاون .زۆریشیان رەنگە گۆڕانیان
ئەوەیە درووستە لە سەر بەرگی فەرهەنگەكە زۆریش دەدا بە كابرای لێكۆڵەر و زۆر سوودی بە سەردا هاتبێ لە سەردمێكەوە بۆ
 30000نووسراوە بەاڵم وا مەزەندە دەكرێ كە دیكەشی هەیە .بەاڵم بەڕاستی بۆ كەسێك كە سەردەمێكی دیكە.
بابەتی پەندەكانیش جۆراوجۆرن،
پتر لە  34000پەندیشی تێدا بێ بەاڵم بۆ ئێحتیات بیهەوێ پەندێك لەو هەموو پەندانەدا بدۆزێتەوە
پێمان باش بوو ژمارەیەكی كەمتری لە سەر كە مەبەستییەتی باشترین شت حەوسەلەیە دەنا باسی كۆمەاڵیەتی و مەسەلە
بنووسین .هەر وەك هەمووان دەزانین زمانی هیچ پێوەرێكی تایبەتی بۆ ئەو كارە لەو فەرهەنگەدا كۆمەاڵیەتییەكانی مرۆڤی كورد لە
كوردی زاراوەی جۆراوجۆری زۆرە و بەداخەوە نەكراوە .ئیجازەم بدە هەر لێرەوە شتێك بڵێم كە هەموویان زۆرترن .دەتوانم بڵێم
من جیا لە زاراوەی سۆرانی شارەزاییەكی ئەوتۆم رەنگە زۆریش لە بەر داڵن خۆش نەبێ ،ئەو فەرهەنگە دوو لە سەر سێی ئەو پەندانە زۆرتر
لە سەر زاراوەكانی دیكە نییە بۆیە دەتوانم بڵێم لە هەوێنە بۆ زۆر شتی دیكە ،مەبەستم ئەوەیە بڵێم گرینگی بە الیەنی كۆمەاڵیەتی و شتە
هەموو زاراوەكان دا كەم و كووڕی لە كۆكردنەوە هەر هەوێنێكە و بەس .ئەگەر تەمەن باقی بێ و كۆمەاڵیەتییەكان دەدا .بۆ وێنە خوو
و گونجاندنی پەندەكان دا هەیە و بە تایبەتی ئەو خودا عومر بدا بە تەمام لە فەرهەنگێكی دیكە هەم و رەوشتی ئینسانی باش و ژن و
ژنخوازی و ژیانی هاوبەش و
زاراوانەی كە لە باری جوگرافیاییەوە زۆر
كاركردن و ئامۆژگاری كردن و
دوورن لە ناوچەكانی سۆران نشین و بە
زۆر شتی دیكەی لەو بابەتەی
لە
تایبەتی ئەوانەش كە لە باری دەربڕینەوە
تێدان.
زۆر لە سۆرانی جیاوازن .بە دڵنیاییەوە من
کوردستان :ئایا ئەم پەندانە
بەشێك لە زاراوەكانی كرمانجی سەروو
بۆ دەربڕینی مەبەست و پەیام
(بە تایبەتی لە كوردستانی توركیە)م بە
و واتاكانی ژیان و عەقڵییەتی
تەواوی نەگونجاندوە و دەتوانم بڵێم هی
پێشكەوتووی ئەمڕۆی كورد دەست
رێژەیەكی زۆر كەمم لە پەندی زاراوەكانی
دەدەن؟ لە كام بواری نووسین و
زۆر خوارووی كرمانجیی خواروو (بۆ
ئاخاوتن دا دەتوانین بەكاریان
وێنە لۆڕی و كەڵهۆڕی) گونجاندوە ،یان
بێنین؟ چیرۆك ،رۆمان ،فیلم،
باشتر وایە بڵێم نەمتوانیوە بیانگونجێنم.
ئاخاوتنی رۆژانە یا ...؟
رەنگە گەورەترین هۆكار ئەوە بێ كە
سمایل زارعی :بەشێكی زۆر
من ئەو زاراوانە نازانم و بەداخەوە ئەو
كەم لەو پەندانە هەن كە بۆ
فەرهەنگەش هەر بەرهەمی تاكە كەسێكە،
ئەمڕۆكە و ژیانی ئەمڕۆكە
رەنگە ئەگەر كارەكە هەرەوەزی بووایە و
ناتوانن ببنە سەرمەشقی ژیان،
كۆمەڵێك كەس لە زاراوە جۆراوجۆرەكان
دەنا دەتوانن هەر هەبن چونكە
دا كاریان لە سەر كردبایە ئەو كێشەیە
تاڕادەیەكی زۆر چارەسەر كرابا ،هۆیەكی دیكەشی هاوتای بەشێكی زۆر لەو پەندانە لە زمانی فارسیدا ئەوانە مێژووی كوردن و ناسنامەی
رەنگە نەبوونی سەرچاوە لەو بارەوە بە زاراوە بدۆزمەوە ،یان هاوتای پەندەكان لە زاراوەكان دا باو و باپیرانمانن .بۆ وێنە ئەو پەندانە
جۆراوجۆرەكان بێ ،هۆیەكی دیكەشی رەنگە بدۆزمەوە و بۆ واڵمی پرسیارەكەی جەنابیشتان كە روانگەیەكی خراپیان لە سەر
نەبوونی ئیمكانات (بە تایبەتی گەڕان بۆ ئەو ناوچە پەندەكان بە پێی بابەتی پەندەكان رێك بخەم كە ژن هەیە ،كەس پێی وا نییە ئەوانە
و زاراوانە) بێ و گەلێك هۆی دیكەشی هەیە كە بۆ بەكارهێنانی ئەو فەرهەنگە زۆر بەسوود بێ ،با ئێستا دەتوانن ببنە سەرمەشقی
بەڕاستی بە هۆی كورتیی دەرفەتەكە ناتوانین هەر لێرەوە مژدەی ئەوەشتان بدەمێ كە هەر ئێستا ژیان و ئینسان دەتوانێ لە ژیانی
هەموویان هەڵ بدەین .بەاڵم ئەوانە بە بڕوای من ئەو كارەم نیوە كردوە و بە تەمام لە چاپی دووهەم رۆژانە و هەر وەك ئێوە ئاماژەتان
پێ كردوە عەقڵییەتی پێشكەوتووی
دا وێڕای ئەو فەرهەنگە چاپی بكەم.
سەرەكیترین هۆكارەكانی ئەو كەم و كووڕییەن.
کوردستان :تا چەند لەوە دڵنیای كە ئەم پەندانە كورد بگونجێن بەاڵم با ئەوەش بڵێم
کوردستان :هۆی چیە مەبەستی هەر پەندێك یا كات و
هەمووی كوردین و لە زمانێكی دیكەوە ،یا لە نێو میللەتێكی كە بەڕاستی زۆر كەم پەندی وا
مهوریدی بەكارهێنانیانت لە فەرهەنگەكەدا نەنووسیوە؟
هەیە ،زۆربەی پەندەكان بۆ هەموو
سمایل زارعی :ئەگەر هەر وا لە گۆترەش دیكەوە نەهاتوون بۆ نێو كورد؟
سمایل زارعی :زۆر زەحمەتە بتوانی پەندێك كە قۆناغەكانی ژیانی مرۆڤ دەبن و
حیسابێكی بكەین دەتوانین بڵێین ئەوەندە پەندە (كە
بەڕاستی لە چاو خەرمانی گەورەی پەند و ئیدیۆمی لە زمانی كوردیدا باوە تاوانی ئەوەی بخەیە پاڵ شتی زۆر جوان و بەسوودیان تێدایە.
كوردی زۆر كەمن و كورد زۆر لەوە زیاتری هەیە) كە هی بێگانەیە و بە چاوی غەریبەوە سەیری بە بڕوای من كەسێك بیهەوێ رۆمان
بۆ من وەختێكی زۆر و ماندووبوونێكی یەكجار بكەی و پێچەوانەی ئەوەش هەر راستە .من هەموو یان چیرۆك بنووسێ یان وەرگێڕێ
زۆری ویستوە ،ئەو كارە بە تایبەتی لە باری ئەو پەندانەی كە رۆژانە خەڵك لە كوردستان و زۆر پێویستە شارەزایی لە سەر ئەو
وەخت و تواناوە لە من بەدەر بوو ،النیكەم بۆ ئەم بە زمانی كوردی بەكاریان دێنن ،پێم كوردین ،جا پەندانە هەبێ ،بۆ شتەكانی دیكەش
چاپی یەكەمە نەمتوانی بیكەم هیوادارم لە داهاتوودا رەنگە بۆ یەكەم جار لە شوێنێكی دیكەشەوە هاتبن هەر پێویستە ،بۆ وێنە كەسێك
بتوانم ئەو كارەشی لە سەر بكەم .پاشان بەڕاستی بەاڵم گرینگ ئەوەیە ئێستا مڵكی میللەتی كوردن ،بە دەیهەوێ رۆژانە گفت و لفتێكی شیرین
من هێندە لە سەر زمانی كوردی شارەزا نیم كە دڵنیاییەوە تێكەاڵوی و خزمایەتیی زمانی فارسی و بەكار بێنێ و كەم و كووڕی نەبێ لە
بتوانم لە هەموو پەندەكان تێ بگەم یان بتوانم كوردی لەگەڵ یەكتری لەو بارەوە زۆر بەرچاوە ،گەیاندنی پەیام و مەبەستەكانی لە
دەریان بخەم كە ئەو پەندانە چۆن و لە چ كاتێك بەاڵم هیچ بەڵگەیەك نیە كە بڵێین لەو بارەوە زمانی قسە كردن دا ،مەعلوومە كە ئەگەر

دانەری «فەرهەنگی پەند»
بۆ خوێنەرانی «كوردستان» دەدوێ

پەند و ئیدیۆمی زۆرتر بزانێ زاڵترە بە سەر
زمانەكەدا و مەبەستەكەی باشتر دەتوانێ بگەیەنێ
جا ئەو كەسە هەر كارەیەك بێ و لە هەر جێیەك
بێ بە بڕوای من پێویستە كەم و زۆر شارەزایی لە
سەر پەند و ئیدیۆمی كوردی هەبێ.
کوردستان :بۆ كەسانێكی دیكە لەمەودوا بیانەوێ لە
بوواری كۆكردنەوەی پەنددا كار بكەن ،پێشنیارو راسپاردەت
چیە؟
سمایل زارعی :پێش هەموو شتێك پێشنیار دەكەم
ئەوەی من كردم ئەوان نەیكەن ،كارەكە كاری
كەسێك و دووان نییە ،پیاو پشتی دەشكێ و سەری
سپی دەبێ لەگەڵی ،ئێستا ئەم فەرهەنگە كە بە شان
و باڵیدا هەڵدەڵێن ئەگەر كۆمەڵێكی زۆر بچووكیش
كاری لە سەر بكەن رەنگە دوو ساڵی دیكە خەڵك
ئەو دەم لە باتی دەست خۆشی ،شتێكی دیكەم پێ
بڵێن لە بەر ئەوەی جوان دەزانم كارەكە ناتەواوە
و شتی دیكەی زۆر پێویستە و هەتا خودا حەز بكا
كەم و كورتی پێوە دیارە ،كەواتە من بە تەنیا ئەو
هەمووە ماندوو بووم كەچی جوان دەزانم رەنگە
ئاخیرەكەی هەر پیاو خراپیش دەرچم ،كە هیوادارم
رۆژێك دابێ كارێكی وا بكرێ ئەو فەرهەنگەی من
لە چاوی كاری ئەوانەی دەیكەن نرخێكی ئەوتۆی
نەبێ .پێشنیاری سەرەكیم ئەوەیە كە بە كۆمەأل
كاری لە سەر بكەن و پەلەی اڵ نەكەن و ئی هەموو
زاراوەكان كۆ بكەنەوە و كەلێن و قوژینی ئەو
كوردستانە ورد ورد بپشكنن.

*خۆر نشین*

تەپڵی باران و
ودمی با و
كەوباڕی پێدەشت و خودا....
بڕوایی چرۆیەكم نیە!
نێو هەر لەحزەیەكم دا ،لەتێكم رادەشكێتەوە و
با بردەڵەی نیازی رێم
لەم غوربەتەی هەنگاوەدا دەدۆڕێنم.
لە چەند بێ تۆ هەتیوێكم!
ئەگەر باران
لێزمەیەكی وا دڵنیای خووساندبێم
باخەوانی رەزی تەنیام
بەهێشوویەك بڵێ ،گیان و
لە خۆزگەی توێی گەاڵیەك دا
كە دارستانێك دەقەومێ...
ئەگەر
تاوێك،
بڕێك،
هەرگیز!...
دڵنیا بە
تا هەمیشەی خۆرنشینی دڵم و واڵت
قەت نەمردووی
قەت نامری و
لە یادم دای..
لە یادم دای!..
وریا رهحمانی
1389/3/12

MHz 11200
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مۆندیالی فووتباڵی ساڵی 2010
رۆژی هەینی 21ی جۆزەردان بەرانبەر بە
11ی ژوئەن نۆزدەیەمین خولی پێشبڕكێكانی
موندیالی جیهانیی فووتباڵ بە بەشداریی  32تیپ لە
واڵتانی جیهان لە ئەفریقای باشوور دەست پێدەكاو
بۆ ماوەی مانگێك الیهنگرانی فووتباڵ زۆر بە تام و
چێژەوە بە خۆوە سەرقاڵ دەكا.
موندیالی فوتباڵ هەر چوار ساڵ جارێك بەڕێوە
دەچێ و گرینگترین رووداوی جیهانیی ئەو لكە
وەرزشییەیە كە بە دەیان و سەدان میلیۆن كەس لە
سەرانسەری جیهان بە خۆیەوە سەرقاڵ دەكا.
لە هەژدە خولی پێشووی مۆندیال دا كە لە
ساڵی 1930ەوە دەستی پێكردوەو لە  15واڵتی
جۆراوجۆردا بەڕێوە چووە ،بە گشتی  708یاری

كراوەو  2063گۆڵ كراوە.
فیدراسیۆنی جیهانیی فووتباڵ  77ئەندامی هەیە
كە هێندێكیان لە جارێك زیاتر نەیانتوانیوە بەشداری
ئەو پێشبڕكێیانە بن.
بڕێزیل توانیویە بچێتە هەر  19خولی مۆندیال
و چونكێ ساڵی 2014ش خانەخوێیە و یارییەكان
لەم واڵتە بەڕێوە دەچن ،بەشداربوونی مسۆگەرە.
ئاڵمان و ئیتالیاش هەر دووكیان  17جار توانیویانە
بەشداری كێبەركێكانی موندیال بن.
ئەگەرچی ئەفریقای باشوور نزیك بە  5میلیارد
دۆالری بۆ دروست كردنی یاریگەكان و چاكسازیی
رێگەو بانی واڵتەكەی خەرج كردوە بەاڵم بە پێی
ئامارەكان دیارە داهاتی ئەم خولە لە مێژووی

دوو کورتە فیلمی
كوردی لە فیستیڤاڵی فیلمی بێرلین
خەاڵتیان وەرگرت

فیستیڤاڵی نێونەتەوەیی سینەمای رەش لە رۆژانی  ٤تا  ٨ی
مانگی مەی لە شاری بێرلینی ئاڵمان بەڕێوە چوو.
لەو فیستیڤاڵەدا چوار کورتە فیلم لە ئێرانەوە بهشدار بوون کە لە
ناویاندا فیلمەکانی "نەوت ،شێرپەنجەی شارەکەی من" لە دەرهێنانی
تەها کەریمی و "کانی" لە دەرهێنانی مونیرە کەریمی ئەقدەم بەشدار
بوون.
لەم فیستیڤاڵەدا فیلمی "نەوت ،شێرپەنجەی شارەکەی من" وەک
فیلمێكی دکیۆمێنتی خەاڵتی وەرگرت .هەروەها فیلمی کانی خەاڵتی
رێزلێنانی لێژنەی داوەریی پێ درا.
بڕیار وایە ئەم فیلمانە لە ماوەی ئەمساڵدا لە ویالیەتە
یەکگرتووەکانی ئەمریکاش پیشان بدرێن.

ه��ون �هرم �هن��دی ک���ورد «سمایلی
ی فۆتۆگرافیی
ماملێ»  پێشانگایهك 
له بنکهی یهکیهتیی الوانی دێموکراتی
ن پێکهێنا.
رۆژههاڵتی کوردستا 
ی
ی ج���ۆزهردان��� 
دووش��هم��م�� ه  3
ی
ی بهرامبهر ب ه  24
2710ی ك��ورد 
ی
ی 2010ی زایینی یهكیهتیی الوان 
ما 
ی كوردستان
ی رۆژه �هاڵت � 
دێموكرات 
ی ل� ه سهر
ی فۆتۆ گ��راف� 
پێشانگایهك 
مێژووی حیزبی دێموکراتی کوردستان

(ئێعدامی  59الوی مەهابادی بە نموونە)

موندیال دا بێ وێنەیە.
یاریگەی  94000كەسیی ساكرسیتی كە بۆ
یاری كۆتایی موندیال تەرخان كراوە ،سێ ساڵە
كاری لە سەر دەكرێ و نزیك بە  436میلیۆن
دۆالری تێچووە.

یان فێربوون و فێركردنی ئەو ئامێرە بە
مەرجێك بۆ سازكردنی گۆرانی نەتەوەیی
و شۆڕشگێڕانە یان هەر كارێكی حەاڵڵی
دیكە بێ رێگەی پێ دەدەرێ.
بە وتەی باقرزادە سەرۆكی ناوەندەی
قوتابخانە ناحكوومییەكان مەبەست لە
فێركردن و فێربوونیش زی��ات��ر ئامێری
پیانۆو گیتار دەگ��رێ��ت��ەوە ك��ە ئامێرێكی
رۆژئاوایین.

سیاسیو ك���ادرو پێشمهرگهكان و
بنهماڵهكانیان و ئهندامانی یهکیهتیی
»
الوان ل ه الی�هن «جیهان بێتووشی 
»
كچی «شههید رهس��وڵ بێتووشی 
ك���رای���هوه ،ه���هر دوا ب�� ه دوای ئهم
ی دێكیۆمێنتی ك ه
پێشانگای ه فیلمێك 
ئهویش ههر ل ه الیهن كاك «سمایل
ی
ماملێ» و ه ئاماده كرابوو ل ه ساڵۆن 
گشتیی ب��ن��ک�هی دهف���ت���هری سیاسی
پێشانی بهشدار بووان درا.
ی
ئهم پێشانگایه ل ه رووداوهكان 
ی
پێوهندیدار به كوردستان و كۆمار 
ی
ك��وردس��ت��ان ل � ه س��هردهم��ی جهنگ 
ی ی��هك��هم و دووه���هم���دا تا
ج��ی��ه��ان��ی� 
ی
ی كۆمار دهكات كه كۆمهڵێك 
رووخان 

زۆر وێنهو دێكیۆمێنتی گرینگ له خۆ
دهگرێت.
ی
ی ب��اس��ه هونهرمهند 
ش��ای��ان � 
دڵ��س��ۆزی ك���ورد سمایل ماملێ ك ه
ی فهرانس ه دهژی ،زیاتر ل ه
له واڵت � 
ی ئاماد ه ك��ردن و
پێنج ساڵ ه خهریك 
ی ئ �هم ئارشیو ه ب��وو ه و
ك��ۆك��رن�هو ه 
زهحمهتێكی زۆری پێوهكێشاوه .

هەڵبژاردەی كوردستان
پلەی دوویەمی ڤیڤای بەدەست هێنا

ه کێ بێ؟
ه مهبهستی لهو رستهی 
دهبێ وێنهگری ئهم وێنهی 
خامهنهیی یا خومهینی یا وهک جاران ئهمریکا؟!
ه دوای چهند کاتژمێر ،له سهر ماڵپهڕی «ههواڵدهریی مێهر» البردرا.
ئهم وینهی 
سهرچاوه :ماڵپهڕی «اخبار روز»
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ئەو تاوانانەی نابێ لەبیر بچنەوە

ب���ەرپ���رس���ی ن����اوەن����دی قوتابخانە
ناحكوومییەكانی ئێران رایگەیاند :فێركردنی
م���وزی���ك ل���ە چ���وارچ���ێ���وەی پرۆگرامە
الوەكییەكاندا قەدەخەیە.
بە گوێرەی هەواڵی "بی بی سی" ئەم
ب��ەرپ��رس��ە ل��ە وت��ووێ��ژێ��ك��دا رایگەیاندوە:
"ئ��ەگ��ەر قوتابخانەیەك خولی فێركردنی
موسیقا بەڕێوە ببات وری��ا دەكرێتەوەو
رەنگە قوتابخانەكەشی دابخرێ.
بابەتی موزیك لە ئێران بە یەكێك لەو
بابەتانە دەژمێردرێ كە لە ماوەی تەمەنی
سی ساڵەی كۆماری ئیسالمیدا لە ئێران
هێڵی سووری لە سەر بووەو مشتومڕی
زۆری ل��ە س��ەر ك���راوە ،ب��ەاڵم ب���ەردەوام
مەال ئایینییەكان و بەتایبەت خامنەیی بە
هێنانەوەی بەڵگەو ه��ۆك��اری شەرعی و
ئایینی لەگەڵ ئیسالم و حكوومەتەكەی بە
گونجاویان نهزانیوه.
ه��ەر ل��ەم پ��ێ��وەن��دی��ی��ەدا خامنەیی لە
واڵم��ی پرسیارێكدا وتوویەتی :دروست
كردن و كڕین و فرۆشتنی ئامێری موسیقا
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فێركردنی موزیك
لە قوتابخانەكانی ئێران قەدەخە كرا

پێشانگایهكی فۆتۆگرافی بۆ هونهرمهند
«سمایلی ماملێ»پێکهات
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ه��ەڵ��ب��ژاردەی كوردستان لە یارییەكانی پاڵەوانێتی ڤیڤا كە بۆ نەتەوە
بێدەوڵەتەكان لە هەرێمی (گۆزۆ) لە دووڕگەی ماڵتا بەڕێوەچوو ،توانی پلەی
دوویەمی ئەم پاڵەوانییەتییە بەدەست بێنێ.
لە یاری كۆتایی دا هەڵبژاردەی كوردستان بەرانبەر بە هەرێمی "پادانیا"ی
ڤیڤای بە گۆلێكی بێبەرانبەر تووشی دۆڕان هات .هەر لە چوارچێوەی ئەم
یارییانەدا "شوان مامۆ" یاریزانی هەڵبژاردەی كوردستان بە تۆمار كردنی ""5
گۆڵ بە گۆڵكاری پالەوانەتییەكە دەست نیشان كرا.
پێویستە بوترێ بڕیارە یارییەكانی پاڵەوانێتی ڤیڤا لە ساڵی  2012لە هەرێمی
كوردستان بەڕێوە بچێ.

لە 12ی جۆزەردانی ساڵی 2( 1362ی ژوئەنی )1983دا رێژیمی
كۆماری ئیسالمی  59بەندیی سیاسیی كورد ،كە خەڵكی شاری مەهاباد
بوون ،گوللەباران كرد .زۆربەی ئەو  59كەسە ،الو بوون و تەمەنیان
لە خوار  25ساڵەوە بوو .تەنانەت تێشیان داب��وو كە تەمەنی لە 18
ساڵ كەمتر بوو .تاوانی هەر هەمووی ئەو  59كەسە کوردبوون و،
الیەنگری لە حیزب و رێكخراوە سیاسییەكانی رۆژهەالتی كوردستان
بوو .دیارە زۆربەیان الیەنگری حیزبی دێموكرات بوون ،بەاڵم كەسانی
بێ الیەنیشیان تێدا بوو.
ه��ەم ب��ەر ل��ەو ت��اوان��ە سامناكە ،زۆر ج��اری دیكە دانیشتووانی
كوردستان بەتایبەتی الوانی كورد بە كۆمەڵ ئێعدام كرابوون ،هەم
دوای ئێعدامی  59الوی مەهابادی ،چەندین جاری دیكە ،الوانی كورد
لە پۆلی  10تا  30كەسی دا ،ئێعدام كران .لە رەوتی ئەو تاوانە بێ
ئەژمارانەی رێژیمی كۆماری ئیسالمی دا ،الوانی كورد لەوپەڕی بێ
تاوانی داو تەنیا بە تاوانی ك��وردب��وون ،یان الیەنگری لە حیزب و
رێكخراوە سیاسییەكانی كوردستان ،گوللەباران دەكران.
كاتێك ئاوڕ لەو تاوانانە دەدەینەوە ،ناتوانین بیر لە شوێنەوارە رەوانی
و عاتیفی یەكانی ئەو جینایەتانە لە سەر دایك و باوك و خوشك و براو
مندااڵنی قوربانییەكان نەكەینەوە .هەروەها كاریگەریی ئەم تاوانانە لە
سەر ژیانی كۆمەاڵیەتی و باری ئابووریی پاشماوەی قوربانییەكان و،
شوێندانیان لە سەر پەروەردەو چارەنووسی هاوسەر ،منداڵ و خوشك
و برای گوللەبارانكراوەكان ،جێگای تێڕامانن .زۆر لەو كەسانەی لە
رەوتی ئەو جینایەتانەدا گیانیان لێ ئەستێندرا ،سەرپەرستیی بنەماڵەو
ئەركی پەروەردەو بەخێوكردنی چەند كەسێكی دیكەیان لە سەرشان
بووە .یا كەسانێك بوون كە تازە پێیان نابووە نێو قۆناغی الوەتییەوە و
مایەی هیواو هۆمێدی دایك و باوك و كەسوكاریان بوون و كۆماری
ئیسالمی بە گیان ستاندن ل��ەوان ،چرای هومێدو دڵخۆشیی دایك و
باب و خوشك و براو كەسوكاری ئەوانی بۆ هەمیشە كوژاندەوە .لە
هەمووی ئەمانەش گرنگتر ،گیان و مافی ژیانی ئەو مرۆڤانەیە كە بە
ناحەق و لەو پەڕی دڕندەیی داو ،لە كاتێك دا حەقی خۆیان بوو دەیان
ساڵی دیكە بژین ،بە زۆر لێیان ئەستێندرا.
درەنگ یا زوو میراتگران و پاشماوەكانی رێژیمی كۆماری ئیسالمی
بە بۆنەی ئەم جۆرە تاوانانەو زۆر تاوانی دیكە دەرحەق بە خەڵكی
كوردستان و سەرانسەری خەڵكی ئێران ،دەكێشرێنە پای لێپرسینەوەو
لێپێچینەوە .ه��ەروەك ن��ەت��ەوەی ك��ورد لە ب��اش��ووری نیشتمانەكەی
شایەدی دادگایی كردن و بەسزا گەیاندنی سەرانی تاوانكاری رێژیمی
رووخاوی بەعس بوو ،لە ئێرانیش ئەم رۆژە دادێ كە داڕێ��ژەران و
بەڕێوەبەرانی سیاسەتی سەركوت و كوشتار ،دادگایی بكرێن و بە
بۆنەی كارنامەی رەش و پڕ لە تاوانیانەوە ،سزای خۆیان وەربگرن.
تێپەڕینی رۆژگ��ار نابێ ئەم تاوانانە لەبیر گەلی كورد بەرێتەوە.
لێكۆڵینەوەو بەداوداچوون و دادخوازی لە بارەی ئەم جینایەتانە ،نەك
هەر نابێ كەمتەرخەمیی تێدا بكرێ ،ناشبێ بۆ دواڕۆژ هەڵ بگیرێ.
دەبێ هەر ئێستا دەسەاڵتبەدەستانی دوێنێ و ئەمڕۆی رێژیمی كۆماری
ئیسالمی بەرەوڕووی ئەم پرسیارانە بكرێنە كە بۆچی ئەو تاوانانەتان
ئەنجام دا ،بۆچی راستییەكانی پێوەندیدار بە جینایەتەكانی خۆتان ،بۆ
نموونە شوێنی شاردنەوەی تەرمی گوللەبارانكراوەكان ئاشكرا ناكەن؟
ئەگەر بۆ خۆتان دەستتان لەو تاوانانەدا نەبووە ،بۆچی بەڕێوەبەرانی
تاوانەكان ناناسێنن ،بۆچی مەحكوومیان ناكەن؟ بۆچی ئەوكات و ئێستا
ئاوڕێكتان لەو مەینەتی و رۆژەڕەشییە نەدایەوە كە بۆ پاشماوەكانی ئەو
مرۆڤە بەناحەقكوژراوانە پێكتان هێنا ،نەك هەر ئهمه بەڵكوو ئەوانتان
خستە لیستی رەش و زۆر گرفتی دیكەتان بۆ دروست كردن.
لە بیرەوەریی تاوانی سامناكی ئێعدامی  59الوی مەهابادی دا،
سەری رێز لە ئاست گیانی پاكی بەناحەق ئەستێندراویان دادەنوێنم.
وەك وەفایەكیش بۆ ئ��ەوان و قوربانییانی كارەساتەكانی دیكەی
لەم چەشنە ،پێم وایە دەبێ لێكۆڵینەوەو بەدواداچوون و دادخوازی
لە بارەی ئەم تاوانانە ،بكەین و بە پرسێكی نەتەوەیی و ،بیكەین بە
هەوێنی بەڕێخستنی حەرەكەتێكی سەرانسەری بە پانایی رۆژهەاڵتی
كوردستان ،بۆ ئەوەی رێژیمی كۆماری ئیسالمی ناچار به وەدەنگ
هاتن و واڵمدانەوە لە بارەی ئەو تاوانە شەرماوییانەی بكەین.

