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بە بۆنەی هاتنی جەژنی نەتەوەیی
ن����ەورۆز ،پ��ی��رۆزب��ای��ی ل��ە سەرجەم
خەڵكی ك��ورد و هەموو ئەو گەالنە
دەكەین كە جەژنی ن��ەورۆز پیرۆز
رادەگ����رن .ه��ی��واداری��ن س��اڵ��ی تازە،
ساڵی سەركەوتن و ئازادی و ساڵی
وەدی��ه��ات��ن��ی ئ��ام��ان��ج��ەك��ان��ی خەڵكی
كوردستان بێ و هەموو الیەكمان
یەكگرتووانە گوڕوتینێكی ت��ازە بە
خەباتی رزگاریخوازیی گەلەكەمان بدەین.

سكرتێری گشتی لە پەیامی نەورۆزی دا

چارەنووسی كۆماری ئیسالمی لە تاران و شارە گەورەكان دیاری دەكرێ
ساڵێكی سەخت لە
بەردەم كۆماری
ئیسالمیدا

قادر وریا

رێكخراوی نێونەتەوەیی لێخۆشبوون ،داواكارە
لێكۆڵینەوە لە كوشتاری ئێوارەی 24ی رەشەمەی
بەندییەكانی قزل حەساری كەرەج بكرێ.
هەر لەو رۆژەدا كە بەندییەكانی بەندیخانەی
 12000كەسیی قزل حەساری كەرەج كەوتنە بەر
دەسڕێژی پاسەوانانی بەندیخانە ،بان كی مۆن،
راپۆرتێكی  60الپەڕەیی لەبارەی بارودۆخی مافی
مرۆڤ لە ئێران دا باڵو ک��ردەوە .لەو راپۆرتەدا،
بارودۆخی مافی مرۆڤ لە ئێران و جۆری هاوكاریی
رێژیمی ئێران لەگەڵ مكانیزمەكانی رێكخراوی
ن��ەت��ەوە یەكگرتووەكان بە توندی كەوتۆتە بەر
رەخنە.
پاش دە ساڵ ،جارێكی دیكە پرسی دیاریكردنی
لێكۆلەرێكی ت��ای��ب��ەت��ی ب��ۆ ئ��ێ��ران ب��ۆ تۆژینەوە
لەبارەی پێشێلكردنەكانی مافی مرۆڤ هاتۆتەوە
نێو دەس��ت��ووری ك��اری ش���وورای مافی مرۆڤی
رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان .هاوكات لەگەڵ
ئەم رووداوان��ە 38 ،رێكخراوی داكۆكیكاری مافی
مرۆڤ لە رۆژهەاڵتی نێوەراست ،ئەفریقا و ئاسیا،
بە ناردنی نامەیەك بۆ وەزیرانی دەرەوەی واڵتانی
ئ��ەن��دام��ی كۆنفرانسی ئیسالمی داوای����ان كردوە
پشتیوانی لە پێشنیاری دیاریكردنی لێكۆلەرێكی
تایبەتی بۆ ئێران لە كۆبوونەوەی شوورای مافی
مرۆڤ دا بكەن.
هاوكات رێبەرانی واڵتانی جۆراوجۆری جیهان
داوای�����ان ك����ردوە رێ��ب��ەران��ی ك��ۆم��اری ئیسالمی
بەرپرسایەتیی خۆیان لەبارەی پاراستنی گیانی
رێبەرانی بزووتنەوەی سەوز لەبیر بێ و كۆتایی
بە دەسبەسەریی ئەوان بێنن.
ئەم هەوااڵنە هیچیان لە بەرژەوەندی كۆماری
ئیسالمی دا نین چونكە دەری دەخ���ەن ك��ە ئەو
رێژیمە لێی ق��ب��ووڵ ن��اك��رێ ب��ۆ م��ان��ەوەی خۆی،
هەرچی لە سەركوت و تاوان دژی ئازادیخوازان
و نارازییان پێی دەك��رێ ئەنجامیان بدا .لە دوای
هەڵبژاردنی سەركۆماری لە جۆزەردانی  88دا و،
كودەتای سوپای پاسداران و بەیتی رێبەری لە دژی
دەنگەكانی خەڵك ،باردودۆخی مافی مرۆڤ لە ئێران
بە باری خراپی دا چۆتە نێو قۆناغێكی نوێوە .هەر
بە پێی راپۆرتەكانی رێكخراوە نێونەتەوەیییەكان،
زیاتر لە پێنج ه��هزار ك��ەس بە تاوانی بەشداری
لە خۆپیشاندانی هێمنانەدا و لە ئاكامی دەڕبرینی
ب��ی��رورای خ��ۆی��ان دا ك��ەوت��وون��ە بهندیخانە ،كە
رەفتار و كردەوەی زۆر شەرماوی و دژەمرۆیی
لەگەڵیان كراوە .بە شوێن بەرزبوونەوەی شەپۆلی
ئ��ازادی��خ��وازی و دژ ب��ە دی��ك��ت��ات��وری ل��ە واڵتانی
عەرەبیدا ،جارێكی دیكە گرتنی بە كۆمەڵی نارازییان
دەس��ت��ی پ��ێ ك���ردوە و ه��ەر ئ��ەوەن��دە ك��ەس��ەی لە
سەرەتای ساڵی 2011ی زایینییەوە ،لە الیەن ئەو
رێژیمەوە ئیعدام كراون ،لە  150كەس تێپەڕیوە!
ب���ەاڵم ئ���ەوە ه��ەر ه��ەواڵ��ەك��ان��ی پ��ێ��وەن��دی��دار بە
گوشاری راستەوخۆ بۆ سەر رێژیمی ئێران نین
كە بۆ ئەو رێژیمە ناخۆشن .بڕیاری ئەنجومەنی
ئاسایش لەبارەی قەدەغە كردنی فڕین لە ئاسمانی
لیبی و س��ن��دم ك��ردن��ی دی��ك��ت��ات��ۆری ئ���ەو والتە
لەسەركوتی خەڵك دا ،ل��ەو ه��ەوااڵن��ەن كە دەبێ
هەموو رێژیمە یاخی و دیكتاتۆرەكان پێیان ناخۆش
بێ .ئەو نیگەرانییانەی كە بە شوێن تەقینەوەی
دام��ەزراوە ئەتومییەكانی ژاپ��ۆن لە ئاستی دنیادا
پێك هاتوون و شەپۆلێك لە نیگەرانییان لەبارەی
مەترسییەكانی هەبوونی ئەو جۆرە دامەزراوانە،
وەڕێ خستوە ،جارێكی دیكە رێژیمی ئێرانیان
بەرەورووی گوشارێكی جیهانی كردۆتەوە.
لە 25ی رێبەندانەوە تا ئێستا ،بزووتنەوەی
نارەزایەتی دەڕبرین هاتۆتە سەر شەقام و دەری
خستوە كە ئامادە نیە تەسلیمی هەڕەشەو سەركوتی
دەس��ەاڵت��داران بێ .بەم كۆڵنەدان و خۆراگری و
بەردەوامییە كە خەڵكی وەزاڵەهاتوو لە نێوخۆی
والت دا دژی دیكتاتۆریی كۆماری ئیسالمی لە
خۆیان نیشانیان داوە و بەو رەوت��ەی لە ئاستی
میللەتان و لە ئاستی نێودەوڵەتی دا لە دژی رێژیمە
دیكتاتۆرەكان دەستی پی كردوە ،كۆماری ئیسالمی
ساڵێكی سەختی لەبەردەم دایە.

خالید عەزیزی سكرتێری گشتیی حیزبی دیموكراتی كوردستان لە
پەیامێكدا بە بۆنەی جێژنی نەورۆزەوە ،پیرۆزبایی لە سەرجەم كۆمەاڵنی
خەڵكی كوردستان و خەڵكی ئازادیخوازی ئێران كردو حەرەكەتە
ئیعترازییەكانی ئەم دوایانەی بزووتنەوەی سەوز بە ئەزموونێكی تازە
لە خەباتی خەڵكی ئێران دەزانێ كە لەالیەك زەنگێكی مەترسییە بۆ سەر
داهاتووی كۆماری ئیسالمی و لەالیەكی دیكەشەوە ئاسۆیەكی روون
دەخاتە بەرچاوی هەموو ئازادیخوازانی ئێران.
سكرتێری گشتی حیزب لە بەشێكی دیكەی پەیامەكەی نووسیویەتی كە
حیزبی دیموكراتی كوردستان چ ئەو كاتەی كوردستان تاقە سەنگەری
دیفاع لە ئازادی لە ئێران دا بوو و چ ئێستاش كە بزووتنەوەیەكی
سەرانسەری لە دژی كۆماری ئیسالمی لە ئارادایە ،پێی وابووە كە
چارەنووسی كۆماری ئیسالمی لە تاران و شارە گەورەكان دیاری
دەكرێ ،بۆیە پشتیوانی لە هەر چەشنە حەرەكەتێكی ئازادیخوازانە و
پێشكەوتنخوازانە دەكەین كە بە مەبەستی پاشەكشە بە دیكتاتۆری و
سەرەڕۆیی كۆماری ئیسالمی بەڕێوە دەچێ.
خالید عەزیزی هەروەها لە بەشێكی دیكەی پەیامەكەیدا باس لە
هەماهەنگی و هاوكاری نێوان الیەنە جۆراوجۆرەكان لە بزووتنەوەی
سەرانسەری دەكا و نووسیویەتی ئەگەر پێگەی جەماوەری كۆماری
ئیسالمی لەوەش الوازتر بێ و بزووتنەوەی جەماوەری لەوەش زیاتر
پەرەبستێنێ ،بە بێ هەماهەنگی و هاوكاری تەیف و الیەنە جۆراوجۆرەكانی
سەرانسەری ئێران دەسكەوتێكی چاوەڕوانكراوی ئەوتۆی نابێ.

دانیشتنی هاوبهشی دوو ههیئهتی دهفتهری سیاسی
حدک و واڵتهیهکگرتووهکانی ئهمریکا

رۆژی  26رهشهمم ه ههیئهتێکی واڵت ه
یهکگرتووهکانی ئهمریکا به سهرپهرستیی
ئیلکساندهر السکاریس کونسوولی ئهمریکا
ل ه ههولێر سهردانی دهفتهری سیاسی
حیزبی دێمۆکراتی کوردستانی کرد و
لهالیهن ههیئهتێکی حیزبی دێمۆکراتی
کوردستان ب ه سهرپهرهستی خالید
عهزیزی سکرتێری گشتی حیزبهو ه پێشوازیان
لێکرا.
ههردوو ههیئهتی حیزبی دێمۆکراتی
کوردستان و واڵت ه یهکگرتووهکانی ئهمریکا له و
دانیشتنهدا کۆمهڵێک باس و بابهتی پێوهندیدار
به ئێران و رۆژههاڵتی ناوینیان تاوتوێ کرد.
لهسهرهتای ئهم دانیشتنهدا ئاماژ ه ب ه
بارودۆخی مافی مرۆڤ و دێمۆکراسیی
و چاالکییه مهدهنییهکان کراو ههوڵ و
تێکۆشانهکان له پێناو بنچینهییکردنی ئهو
مافانهیان تاوتوێکرد.
ل ه بهشێکی دیکهی ئهم دانیشتهدا
کونسوولی ئهمریکا ل ه باشووری کوردستان

و ههیئهتی
سیاسی حیزبی دێمۆکراتی

دهفتهری

کورستان وێرای ئاماژه ب ه رێگا چارهی
ئاشتیانهو دێمۆکراتیکی مهسهلهی کورد ل ه
ئێران ،پێداگریان لهسهر ئهو ه کردهو ه که،
ههڵسووکهوتی تووندو تیژانه هیچ یارمهتییهک
ب ه رهوتی روو لهپێشی خهبات له پێناو
دابینکردنی مافهکانی مرۆڤ و دێمۆکراسی ل ه
ئێراندا ناکات.
بهشێکی دیکهی باسهکانی ئهم دانیشتنهی
ههردوو ههیئهت تهرخان کرابو بۆ قسهکردن
لهسهر بارودۆخی ژیان و گوزهرانی کوردانی
رۆژههاڵتی کوردستان نیشتهجێ ل ه باشووری

لێبوردنی نێونهتهوهیی داوای لێکۆڵینهو ه له
کوشتاری زیندانیانی قزل حهسار دهکا

رێکخراوی لێبووردنی نێونهتهوهیی ل ه
دوای���ن ههڵوێستی دا س��هب��ارهت ب��ه ئێران،
نیگهرانی خ��ۆی له دۆخ��ی زیندانیانی ئێران
دهرب��ڕی و داوای لێکۆڵینهوهی سهربهخۆی
ل ه م��هڕ کوشتاری زیندانیانی زیندانی قزل
حهساری کرد.
ههفتهی راب���ردوو هێزهکانی پاسهوانی
زیندانی قزل حهسار ،کۆمهڵێک ل ه زیندانیانیان
دایه بهر دهسڕێژی چهکهکانیان و له ئاکامدا
نزیک ب ه  100کهس کوژران و بریندار بوون.

ئاژانسهکانی ههواڵی کۆماری ئیسالمی رێژهی
کوژراوانیان ل ه نێوان  10تا  14کهس باڵو
کردۆتهوه.
ح�� هس��ی��ب�� ه ح���اج س���هح���راوی ،بهرپرسی
رۆژه��هاڵت��ی نێوهڕاست و باکوری ئهفریقای
لێبوردنی نێونهتهوهیی رایگهیاند ک ه کهس
گومانی ل��هوهدا نیه ک ه بهرپرسانی دادوهری
ئ��ێ��ران ل���هو ب��اب��هت�� ه ن��اک��ۆڵ��ن��هوه ،ههربۆی ه
ن�� هت��هوهی�� هک��گ��رت��وو هک��ان دهب���ێ ل�� ه دانیشتنی
داهاتووی تایبهت به مافهکانی مرۆڤ بڕیاری
دی��اری کردنی راپۆرتێری تایبهت به ئێران
پهسند بکا.
ل��هالی��هک��ی دی��ک��هوه بهپێی ئاژانسهکانی
ه����هواڵ ب��هرپ��رس��ان��ی ق��هزای��ی ب�� ه نهێنی د ه
کهسیان ل ه مهشههد ئێعدام کردووه .شهپۆلی
ئێعدامهکان ل ه ئێران چاوهدێرانی مافی مرۆڤی
نیگهران ک��ردوو ه و پێیانوایه به سنوورێکی
مهترسیدار گهیشتو ه و پێویستی به ههنگاوێکی
نێونهتهوهیی ههیه.

ئهگهری هێرشی نیزامی بۆ سهر لیبی لهئارادایه
ئهنجومهنی ئاسایشی نهتهوهیهکگرتووهکان
ل��ه دوای���ن دانیشتنی خ��ۆی��دا ب��ڕی��اری ناوچهی
دژهفڕینی بۆ پێش گرتن ل ه سهرکوتی ناڕازیانی
لیبی پهسند کرد .دوابهدوای ئهو بڕیار ه دهوڵهتی
لیبی ل ه ترسی هێرشی نیزامیی رۆژئاوا بڕیاری
ئاگربڕی دا .ئهوه لهکاتێکدای ه ک ه هیالری کلینتۆن
دهسبهجێ رایگهیاند که تهنیا ب ه بڕیاری ئاگربڕ
رازی نابین.
چ��اوهدێ��ران��ی سیاسی پێیان وای�� ه چونک ه
پاراستنی ناوچهی دژهفڕین ب ه بێ دهستێوهردانی
نیزامی زۆر زهحمهته ،ههربۆی ه پێش بینی دهکهن
له داهاتوویهکی نزیکدا لیبی رووبهڕووی هێرشی
نیزامی ببێتهوه .شایانی باس ه تهنیا چهند کاتژمێر
ب��هر ل��ه پهسندکرانی ب��ڕی��ارهک��هی ئهنجومهنی
ئاسایش ،قهزافی ههڕهشهی کرد ک ه ر هح��م ب ه
ن��اڕازی��ان ناکا ،ب��هاڵم ه��هر ب ه دوای بڕیارهک ه
دهسبهجێ قهزافی پاشگهز بووهوه و لێبووردنی

گشتی بۆ ناڕازیان دهرکرد.
دهوترێ ل ه ئهگهری هێرشی نیزامی بۆ سهر
لیبی ،فهرانس ه و ئینگلستان دهوری سهرهکی ل ه
هێرشهکهدا دهبینن و چهند واڵتێکی عهرهبییش
بڕیاری بهشداری کردنیان ل ه شهڕهکهدا داوه.
ش��ای��ان��ی ب��اس�� ه ک���ۆم���اری ئ��ی��س�لام��ی دژی
ئهم بڕیارهی ئهنجومهنی ئاسایش ههڵوێستی
گ��رت .باڵوێزی ئێران له نهتهوهیهکگرتووهکان
بڕیارهکهی به بیانوویهک بۆ داگیرکردنی لیبی
لهالیهن رۆژئاواوه له قهڵهم دا.

ههوڵی کۆکردنهوهی پشتیوانی
زیاتر بۆ کهبودوهند
له درێژهی ههوڵهکانی کۆمیتهی کار کردن
بۆ وهرگرتنی خهاڵتی ئاشتی نوبێل بۆ محهممهد
س��هدی��ق ک��هب��وودوهن��د ،رۆژی 23ی رهشهم ه
کۆبونەوەیەک له نێوان ههیهئهتێکی کومیتهی
ک��ار ک��ردن و ههیئهتێکی پایه ب��هرزی حیزبی
سەوز لە بنکەی ئەو حیزبە لە ئۆسلۆ ،پێتەختی
واڵتی نوروێژ پێکهات.
ههردوو ههیئهت کۆمهڵێک باسی تایبهتیان
ل��� هس���هر پ����هروهن����دی ک���هب���ودوهن���د سهرۆکی
بهندکراوی رێکخراوی مافی مرۆڤی کوردستان
کرد .بهشدارانی ئهم کۆبوونهوهی ه لهسهر سێ
تەوەرەی سەرەکی پێداگریان کردهوه.
 -1هەوڵدان بۆ وەرگرتنی پشتیوانی ههرچی
زی��ات��ری حیزبه ئوروپاییهکان بە تایبەت 33
حیزبی سەوزی ئوروپایی بۆ وەرگرتنی خەاڵتی
ئاشتی نوبێل بۆ بهرێزکەبوودوەند.،
 -2ههوڵدان بۆهێنانە بەرباسی مەسەلەی
کەبوودوەند لە میدیای نوویژی وجیهانیدا .
 -3پێکهێنانی کۆدەنگی لە نێوان حیزبەکانی
سیاسی نوروێژ بۆ باشتر بەرەوپێشچوونی

کەیسی کەبودوەند لە هەموو بارێکەوە.
لهسهر پردن ه پێشی ئهم خاالنه بۆ پشتیوانی
ی ک��هب��وودوهن��د ،ههیئهتی
زیاتر ل ه پ��هروهن��ده 
حیزبی س��ەوزی ن��وروێ��ژ بهلێنیان دا که لەو
بارەوه هەموو هەوڵی خۆیان بدەن .
ج��ێ��گ��هی ئ��ام��اژهی�� ه ک��ه ح��ی��زب��ی س���ەوزی
نوروێژ لهو بڕوایهدای ه که ،دیکتاتۆریی کۆماری
ئێسالمی لە دیکتاتۆری واڵتانی عەرەب ه خراپترە
و دەبێ جیهانیان ئەو مەسەلە بزانن وکۆمەلگای
جیهانی زیاتر فشار بۆ ئێران بێنێ و ئیزن نهدا
ئەو رێژیمە زیاتر لهوه درێژە بە زۆلم و زۆر و
کوشت و کوشتاری خەلک بدات.

ههواڵ
و راپۆرت

ژماره555:

2

20ی مارسی 2011

پهیامی دهفتهری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە بۆنەی

له دانیشتنێکی هاوبهش دا حیزبی دێموکرات و کۆمهڵه

كۆچی دوایی نیشتمانپەروەر مامە غەنی بلووریانهوه

 دوایین رووداوهکانی ناوچه و ئێرانیان تاوتوێ کرد

ئ��اگ��ادار بووین که بەداخەوە
رۆژی چ������وار ش���هم���م���ه18،ی
رهش �هم��ه ،مامە غەنی بلووریان
تێكۆشەری دێرینی بزووتنەوەی
سیاسیی رۆژه��ەاڵت��ی كوردستان
لە تەمەنی  87ساڵی دا لە واڵتی
ئاڵمان كۆچی دوایی كرد.
غەنی بلووریان لە سەرەتای
دام���ەزران���ی ح��ی��زب��ی دێموكراتی
كوردستانەوە تێكۆشانی سیاسیی
خۆی لە پێناوی وەدەست هێنانی
مافە نەتەوایەتییەكانی نەتەوەكەی
دا لە ریزەكانی ئەم حیزبەدا دەست
پێ كرد.
غەنی بلووریان لە ریزی ئەو
الوانەدا بوو كە كۆماری كوردستان
بە مەبەستی درێژەدان بە خوێندن
و پەروەردەبوونی زیاتر رەوانەی
سۆڤیەتی كردن.
دوای رووخ����ان����ی كۆماری
ك���وردس���ت���ان غ���ەن���ی بلووریان
گ���ەڕای���ەوە ك��وردس��ت��ان و لەگەڵ
تێكۆشەرانی حیزبی دێموكراتی
ك����وردس����ت����ان دا دەس����ت����ی بە
ب���وژان���دن���ەوەی رێكخستنەكانی
حیزبەكەی كرد .هەر لەو قۆناخەدا
ب��وو ك��ە ب��ۆ ی��ەك��ەم ج��ار لەالیەن
دەزگای سیخوڕیی رێژیمی شاوە

لەگەڵ كۆمەڵێك لە تێكۆشەرانی
ئەو سەردەمەی حیزبی دێموكرات
گ��ی��راو راپ��ێ��چ��ی بەندیخانە كراو

دوای ساڵێك ئازاد كرا.
غ��ەن��ی ب���ل���ووری���ان ب���ە هۆی
سووربوون لەسەر رێبازەكەی و
بەردەوامی لە تێكۆشاندا جارێكی
دیكە دوای رووداوە سیاسییەكانی
1332ی ئێران راپێچی بەندیخانە
كراو ئەمجارەیان بۆ ماوەی زیاتر
لە  3ساڵ لە بەندیخانەدا راگیرا.
ه��ێ��ش��ت��ا س���اڵ���ێ���ك ب���ەس���ەر
ئازادبوونی دا تێنەپەڕیبوو كە بۆ
جارێكی دیكە قۆڵبەست و رەوانەی
زی��ن��دان ك���رای���ەوەو ئەمجارەیان
س���ەرەت���ا ب��ە ئ��ی��ع��دام مەحكووم
ك��راو و دوات��ر حوكمەكەی كرایە
ب��ەن��دك��ران��ی ه��ەت��اه��ەت��ای��ی .غەنی
ب��ل��ووری��ان ل��ەم ق��ۆن��اخ��ەدا ك��ە لە

ساڵی 1338ەوە دەس��ت پێ دەكا
ت��ا ش��ۆڕش��ی  1357ل��ە زینداندا
مایەوە .بەمجۆرە غەنی بلووریان
بوو بە یەكێك لە قارەمانەكانی نێو
بەندیخانە و سەرجەم نزیكەی 25
ساڵ لە زیندانی رێژیمی پاشایەتی
دا مایەوە.
دوای سەركەوتنی شۆڕشی
 1357م��ام��ە غ��ەن��ی ب��ۆ ماوەیەك
لە ریزەكانی حیزبی دێمۆكراتی
كوردستاندا درێژەی بە تێكۆشان
داو دوات����ر وەك تێكۆشەرێكی
سیاسی رووی لە تاراوگە كردو
نزیكەی سێ دەیەی كۆتایی تەمەنی
لە واڵتی ئاڵمان تێپەڕ كرد.
دەف���ت���ەری س��ی��اس��ی��ی حیزبی
دێموكراتی كوردستان بە بۆنەی
كۆچی دوایی تێكۆشەر مامە غەنی
بلووریان پڕ بە دڵ سەرەخۆشی
لە بنەماڵە و دۆست و ئازیزانی و
سەرجەم خەڵكی كوردستان دەكا.

دەفتەری سیاسیی
حیزبی دێموكراتی كوردستان
19ی رهشهمهی 1389
10ی مارسی 2011

پێشنیوهڕۆی رۆژی سێشهممه24 ،ی رهشهممه،
ههیئهتێکی حیزبی کومونیستی ئێران (کۆمهڵه) ب ه
سهرپهرستیی ب �هڕێ��ز ب��رای��م ع �هل��ی��زاده ،سکرتێری
گشتیی ئهم حیزبه سهردانی دهفتهری سیاسیی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی کرد و له الیهن ههیئهتێکی
حیزبهو ه ب�ه سهرپهرستی ب�هڕێ��ز خالید عهزیزی،
سکرتێری گشتییهوه پێشوازی لێکرا.
له دانیشتنی نێوان ه �هردوو ههیئهت دا دوایین
ئ��اڵ��وگ��ۆڕه سیاسییهکانی رۆژه��هاڵت��ی نێوهڕاست،
بهتایبهت رووداوه سیاسییهکانی واڵتانی عهرهبی
و ههروهها بارودۆخی سیاسی له ئێران و رۆژههاڵتی
کوردستان ،ئاڵوگؤڕی بیروڕایان له سهر کرا.
ه�هردوو ههیئهتی حیزبی دێموکراتی کوردستان و
کۆمهڵ ه ل ه پێوهندی له گهڵ رووداوهکانی ئهم دوایانهی
واڵتانی عهڕهبی پێیان وابوو سهرهڕای جیاوازیی نێوان
بارودۆخی سیاسیی ئێران له گهڵ واڵتانی میسرو تونس
و لیبی ،ئهم رووداوان ه دهتوانن شوێنهواری موسبهت ل ه
سهر فهزای سیاسیی ئێران و خهباتی خهڵکی ئێران دژ ب ه
دیکتاتۆری دابنێن.
له بهشێکی دیکهی ئهم دانیستنهدا باس له چۆنیهتیی

یهکیهتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان له سوئێد
یادی 8ی مارسی بهرز راگرت
رۆژی شەممە ١٢ی م��ارس��ی  ٢٠١١ل��ە ساڵۆنی
«هوسبی» لە شاری ستۆکهۆڵم ،بە بۆنەی ٨ی مارس(
رۆژی نێونەتەوەیی ژنان) بەرنامەیەکی تایبەت لە الیەن

سهردانی شاندێکی بزووتنەوەی دێموكراتی گەلی كوردستان
ل ه دهفتهری سیاسیی حیزب

شاندێکی بزووتنەوەی دێموكراتی گەلی كوردستان
سهردانی سکرتاریای حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی
ک��رد و له الی �هن شاندێکی دهف��ت �هری سیاسیی حیزبی
دێموکراتهو ه پیشوازییان لێ کرا.

رۆژی شەممە 14 ،ی رهشهم ه ههیئهتێکی بزووتنەوەی
دێموكراتی گەلی كوردستان بە سەرپەرستیی سكرتێری
بزووتنەوە ،بەڕێز مام خدر روسی سەردانی دەفتەری
سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانیان كرد و لەالیەن
هەیئەتێكی دەف��ت��ەری سیاسی و رێ��ب��ەری��ی ح��ی��زب بە
سەرپەرستیی بەڕێز خالید عەزیزی سكرتێری گشتیی
حیزبهوه پێشوازیان لێ كرا.
لە دانیشتنێكی گەرمی دۆستانەی نێوان دوو الیهندا
باسێكی گشتی لە سەر وەزعی ئێستای ناوچەو كوردستان
و كورد کرا و لە سهر پێویستیی هاوپێوهندیی نهتهوهیی
نێوان هێزه کوردستانییهکان پێ داگیرایهوه.

له بنکهی دهفتهری سیاسی حیزب
رۆژی 17ی رهشهمم ه لهیهکێک
له بنکهکانی سهربهدهفتهری سیاسیی
ح��ی��زب��ی دێ��م��ۆک��رات��ی کوردستان،
رێورهسمێکی تایبهت ب ه  8مارس
رۆژی جیهانیی ژن لهالیهن یهکیهتیی
ژنانی دێمۆکرات بهرێوهچوو.
رێورهسمهکه که به بهشداریی
ژم���ارهی���هک���ی زۆری ژن���ان���ی نێو
ری��زهک��ان��ی ح��ی��زب��ی دێ��م��ۆک��رات و
چهندین میوان سهعاتی  2:30ب ه
سروودی  8مارس دهستی پێکرد.
ل�هس�هرهت��ای ئ �هم رێورهسمهدا
خالید ع�هزی��زی سکرتێری گشتیی
ح��ی��زب��ی دێ���م���ۆک���رات���ی کورستان
چهند وتهیهکی بهبۆنهی ئهم رۆژ ه
مێژووییهو ه ژنانهو ه پێشکهش کرد
که دهقی قسهکانی بهڕێز سکرتێری
حیزب له الپهر ه 4ی «کوردستان»
دایه.
دواب��هدوای وتهکانی سکرتێری
گشتیی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان،
سوههیال قادری سکرتێری یهکیهتیی
ژنانی دێمۆکراتی کوردستان پهیامی
ئهم یهکیهتییهی بهبۆنهی 8ی مارس

یەکێتی ژنانی دێموکڕاتی کوردستان لە واڵت��ی سوئێد
بەڕێوە چوو.
بەرنامەکە سێ تەوەری سیاسی ،پزیشکی و هونەریی
لە خ��ۆی گرتبوو کە لە بەشی سیاسی دا بەڕێز کاوە
ئاهەنگەری ،جێگری کۆمیتەی ناوەندیو بەرپرسی کارو
باری حیزبی دێموکڕاتی کوردستان لە یەکیهتیی ئوروپا،
باسێکی لە ژێ��ر س��ەرێ��ڕی پرسی گ���ۆڕان ،ژن��ی کوردو

رۆژهەاڵتی کوردستان پێشکەش کرد.
دوات���ر «ئ���ان وێ��دی��ن» ،ن��وێ��ن��ەری خ��اج��ی س���وور و
«رۆزی گرامبێگ» بە باسێک لەسەر ئەو کەسانەی کە
رووبەڕووی تۆندو تیژی دەبنەوە و هەر وەها گێڕانەوەی
چەند نموونە لە توشبوونی توندو تیژی بەشدارییان
کرد.
لە کۆتایی بەشی پانێل دا جەمیلە هاشمی ،دوکتۆڕای
ژێنێتیک و پرۆفیسوور لە بواری نەخۆشیەکانی سەرەتان،
باسێکی بە کەڵکی لە سەر چۆنیەتیی دروس��ت بوونی
نەخۆشیی س��ەرەت��ان و پێشگیرییه ئ��ەو نەخۆشیەی
پێشکەش کرد.
لە بەشی هونەری دا ،هونەرمەندی دەن��گ خۆش،
ک��ان��ی و ک��ی��ژۆڵ��ەی دەن���گ خ���ۆش ،شنۆ ئ��ەح��م��ەدی بە
هاوکاریی هونەمەندانی ژەنیار کارزان مەحموود ،جەماڵ
محەممەدی ،موشتاق فەیزیابی ،هیوا گ��ەردی و هێدی
گەردی بەرنامەکەیان رازان��دوە .هەوەها کورتە فلمێکی
دێکۆمێنتی لە سەر (سێداڤ) نیشان درا.
شایانی باسە کە لە ری��زی بەرنامەکه دا بەشێک
تەرخان کرابوو بۆ پرسیارو واڵم کە بەشداران چاالکانە
تێیدا بهشدار بوون.

بهشداریی ههیئهتێکی حدک له مهراسمی یهکیهتیی سهرانسهری

بهرێوهچوونی رێورهسمی  8ی مارس رۆژی جیهانی ژن
رۆژی جیهانی ژنانهو ه پێشکهش کرد،
ناوبراو لهبهشێکی پهیامهکهیدا باسی
لهوه کرد که ژنی کورد دوو ئهرکی
ق���ورس و م��ێ��ژووی��ی ل � ه سهرشان ه
و دهب���ێ ل���هو دوو سهنگهرهشدا
خهبات بکا ،وهک تاکێکی
ک��ورد شانبهشانی پیاوان
خهبات دهک��ا بۆ ئازادیی
نهتهوهکهی لهژێر دهستی
و ل �هالی �هک��ی دی��ک � ه وهک
ژن دهب��ێ خهبات بکا بۆ
دهستهبهر کردنی مافهکانی
خۆی.
ل�� ه ب�هش��ێ��ک��ی دیکهی
ئهم رێورهسمهدا شاعێری الو ئاسۆ
خهبات شێعرێکی لهسهر فیداکاریی
ژنان پێشکهش کرد.
ل���ه ن��اوئ��اخ��ن��ی بهرنامهکاندا
کۆمهڵێک دام����هزراوهو رێکخراوی
مهدهنی پهیامی خۆیان پیشکهش ب ه
رێورهسمهک ه کردبوو ،خوێندرایهوه،
ئهو رێکخراوانهی پهیامیان ناردبوو
بریتین له ،کۆمهڵهی کوردستانێکی
سهوز کۆیه ،فیدراسیۆنی رێکخراو ه

ههڵوێستی بزووتنهوهی نهتهوهیی و چهپ له کوردستان
له گهل رووداو ه سیاسییهکانی تاران کراو ههردوو ال لهو
باوهڕهدا بوون که کورد نابێ ب ه نیسبهت رووداوهکانی
ناوهندی ئێرانهو ه کهمتهرخهم بێ.
ل ه کۆتایی دانیشتنی نێوان ههردوو ههیئهتی کۆمهڵ ه
و حیزبی دێموکرات دا پێداگری له سهر بهردهوامیی
پێوهندییهکانی ههر دوو حیزب و هاوکاریی دوو الیهن ه
و چهند الی�هن�ه ل�ه گ �هڵ هێزو الیهنهکانی رۆژههاڵتی
کوردستان کرایهوه.

مهدهنییهکانی ک��ۆی �ه ،ئهنجومهنی
بهرگری ل ه زیندانییه سیاسییهکانی
رۆژه �هاڵت��ی کوردستان ،سهنتهری
گ�هن��ج��ان��ی ک��ۆی �ه ،ی�هک��ی�هت��ی الوانی
دێ��م��ۆک��رات��ی ک��وردس��ت��ان ناوهندی

کۆیه ،ژنانی مهڵبهندی 14ی کۆیه.
ش��ای��ان��ی ب��اس � ه ک�� ه ناوئاخنی
رێورهسمی  8مارس رۆژی جیهانی
ژن کۆمهڵێک کاری هونهری کیژانی
الوو بهستی نێو یزهکانی حیزب و
بههاوکاری ک��ۆری هونهری حیزب
بوو ک ه سهرنجی ئامادهبوانی بۆ الی
خۆی راکێشا.

ئێران به بۆنهی 8ی مارس له ستۆکهۆڵم
رۆژی س���ێ ش �هم��م �ه8 ،ی م����ارس ل���ه کاتژمێر
 19.30ههتا 22.00ی شهو له هۆڵی شیستا ترێف ل ه
ستۆکهۆڵم بهرنامهیهک به بۆنهی رۆژی جیهانی ژنانهو ه
بهرێوهچوو.
یهکیهتیی سهرانسهری ئێرانییهکان به هاوکاریی
شهبهکهی ه �هواداران��ی ئاشتی و ئ��ازادی و عهداڵهتی
کۆمهاڵیهتی میوانداری بهرنامهکه بوون .بهڕێزان ئیقباڵ
س �هف �هری ،گواڵڵه شهرهفکهندی و سهکین ه حوسێنی
ل ه الی �هن حیزبی دێمۆکراتی کوردستانهوه بهشداری
ب�هرن��ام�هک�هی��ان ک��رد و ل� ه بهشی پانێلگێراندا گواڵڵ ه
ش�هرهف��ک�هن��دی باسێکی ل� ه س �هر چۆنیهتی پێوهندیی
بزووتنهوهی ژنانی کورد و ژنانی ئێرانی ل ه دهرهوه و ل ه
ناوخۆی واڵت پێشکهش کرد.
بهڕێز شهرهفکهندی له باسهکهیدا حزوری سیاسیی
ژن��ی ک��ورد و ژن��ی ئێرانی له دوای شۆرشی گهالنی
ئیران بهراورد کرد و بزووتنهوهی ژنانی کورد و ژنانی
ئێرانی و چۆنییهتی هاوپێوهندیی ئهوان لهگهڵ حهرهکهتی
سهوزی به کورتی تهحلیل کرد و ئهو خااڵنهی بوونهت ه
هۆی لێک دوور کهوتنهوه و لێک حاڵی نهبوونی ئهو 2
بزوتنهوهیه ،دهست نیشان کرد.
ئ �هم راستیی ه ک � ه ح �هرهک �هت��ی ژن��ان��ی ک���ورد تهنیا
حهرهکهتێکی ژنانه ی��ان فێمینیستی نهبوو ه و نییه و
تێکهاڵویی راستهوخۆ و حاشا ههڵنهگری لهگهڵ هۆویهتی
میللی وسیاسیی ئهو ههیه ،وهک خاڵی سهرهکی ک ه بۆت ه
هۆی دوور کهوتنهوهی ل ه حهرهکهتی ژنانی ئێرانی یان

پشتگیری ل ه جوواڵنهوهی سهوز ئاماژ ه پێ کرد .ههڵبهت
له کاتی پشوودا هێندێک له فارسهکان موخالیفهتی خۆیان
لهگهڵ ئهو بۆچوون ه هێنایه گۆڕێ و پێیان وابوو ژنی
کورد نابێ ئهو جۆر ه خۆی جیا بکاتهوه یان بۆچی دهبێ

وا ههست بکات ک ه ویست ه سیاسییهکانی ئهو جیاواز ه ک ه
شهرهفکهندی واڵمی پێویستی دایهوه.
پێگاه ئهحمهدی له ئاڵمان را و ئازیتا قههرهمان و
رۆب��اب موحیب شێعرهکان و روایهتهکانی خۆیان ل ه
ژنی ئێرانی پێشکهش کرد و له بهشی موسیقی دا چهند
ئاههنگێک پێشکهش کرا.

ههواڵ
و راپۆرت

ژماره555:

3

29ی رهشهمهی 1389
بداو بزووتنەوەی ئیعترازی لەوەش
زیاتر پەرە بگرێ ،مادام هەماهەنگی
و هاوكاریی تەیف و الیەنە جۆرب ه
ج��ۆرەك��ان��ی س��ەران��س��ەری ئ��ێ��ران و
ن��ەت��ەوەك��ان��ی ئ��ێ��ران��ی ل��ەگ��ەڵ نەبێ،
دەس��ك��ەوت��ێ��ك��ی چ���اوەڕوان���ك���راوی
ئەوتۆی لێ بەدەست نایە.

پهیامی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

به بۆنهی هاتنی نهورۆزهوه

هاونیشتمانانی بەڕێز!
خەڵكی ئازادیخوازی كوردستان!
دۆس��ت��ان ،الی��ەن��گ��ران و ئەندامانی
حیزبی دێموكراتی كوردستان!
ئ���ەوا دوای��ی��ن ساتەكانی ساڵی
1389ی هەتاوی تێپەڕ دەكەین و پێ
دەنێینە ساڵی تازەوەو بەرەو نەورۆزو
ب���ەه���ارو خ��ۆش��ی و نوێبوونەوی
سروشت دەچین .بە بۆنەی نەورۆزو
ساڵی تازەوە پڕ بەدڵ پیرۆزبایی لە
خەڵكی ئ��ازادی��خ��وازی كوردستان،
پشتیوانانی هەمیشەیی و سەرچاوەی
ئەسڵیی مان و مەجوودییەتی حیزبی
دێ��م��وك��رات��ی ك��وردس��ت��ان و خەڵكی
ك���وردس���ت���ان ب���ە گ��ش��ت��ی و خەڵكی
ئازادیخوازی ئێران و گەالنی ئێران،
هاوپەیمانان و هاوخەباتانی نەتەوەی
ك��ورد دەك���ەم .ه��ەروەه��ا پیرۆزبایی

لە بنەماڵەی سەربەرزی
ش���ەه���ی���دان ،ئەندامان
و الی��ەن��گ��ران��ی حیزبی
دیموكراتی كوردستان
و زیندانیانی سیاسی و
بنەماڵە خۆڕاگرەكانیان
دەكەم.
ن���������ەورۆز ك����ە لە
م����ێ����ژووی ك���ۆن���ی ئەو
ن���ەت���ەوان���ەی ل��ە ئێراندا
ژی�������اون ج���گ���ە ل�����ەوەی
نیشانەی كۆتایی هاتنی
س����ەرم����او سەخڵەتی
و ب����ێ دەرەت����ان����ی����ە و
س���ەرەت���ای ف��ەرح��ان��ی و
ژی����ان����ەوەی سروشتە،
ل���ە ن��ێ��و ئ���ەدەب���ی���ات و
ف��ەره��ەن��گ��ی ئ��ەم ن��ەت��ەوان��ە دا بۆتە
سیمبۆلی سەركەوتنی خۆشی بەسەر
ناخۆشی دا ،رووناكی بەسەر تاریكی
داو ستەملێكراو بەسەر ستەمكاردا.
ئەمڕۆ ن��ەرۆز لە ئەدەبیاتی سیاسی
دا هێمای خەبات لە پێناو گەیشتن
بە رووناكیی ئ��ازادی و تێپەڕكردنی
ش���ەوەزەن���گ���ی دی��ك��ت��ات��ۆری��ی��ە .بۆیە
دوژمنانی ئ��ازادی و ن��ەورۆز هەوڵ
دەدەن یان پێش بە شایی و خۆشیی
جێژنی نەورۆز بگرن یان كۆنتڕۆڵ و
سنوورداری بكەن .كەوابوو هەرچی
جیژن و شادیی نەورۆز بە شكۆیەكی
زیاترەوە بەڕێوە بچێ ،بەو ڕادەیەش
ناحەزانی تووشی ناكامی و ناهومێدی
دەبن.
ئەگەر لە ساڵی 1389ی هەتاوی

نارهزایهتی کوردانی سووریه له
چارهنووسی گیراوانی سیاسی

كۆمهڵێك له چاالكوانانی كوردی سووریه داوایان
ل ه نهتهوه یهكگرتووهكان و رێكخراوه نێودهوڵهتیهکانی
دیکهی بواری مافی مرۆڤ کردو ه که ،ههوڵهکانیان بخهن ه
گهر بۆ ئازادكردنی زیندانیانی كورد له گرتووخانهكانی
سووريه.
چاالکوانانی بواری مافی مرۆڤی کوردی سووری ه
رایانگهیاندو ه که زۆرب �هی ئهو زیندانییه کوردانهی ل ه
گرتووخانهکانی حکوومهتی س��ووری��هدان بهشێوهی
جۆراوجۆر ئهشکهنجهدراون و سووکایهتییان پێکراو ه
که بهپێی زانیارییهکان ئێستا ه�هم��ووی��ان مانیان ل ه
خواردن گرتوه.
ه�هر ل�هم پێوهندییهدا له ش��اری ههولێر كۆمهڵێك
چاالكی ك��ورد له ب��واری مافی م��رۆڤ ل ه كۆنگرهیهكی
ی  8مارسهو ه
رۆژنامهوانیدا رایانگهیاند لک ه له رۆژ 
چهندین زیندانیی سیاسی ك�ه زۆرب �هی��ان ك���وردن ل ه
بهندیخانهكانی سووری ه مانیان له خواردن گرتوه ،بهاڵم
حكوومهت تا ئێستا وهاڵمى داخوازییهكانى نهداونهتهوه.
ماڵپهری رووداو باڵوی کردۆتهوه که چاالکانی مافی
مرۆڤ رایانگهیاندو ه که ،ئهو بهندكراوانهی مانیان گرتو ه
سهرهتا  14كهس ب��وون که دوات��ر کۆمهڵێک زیندانیی
عهرهبیش لهگهڵیان کهوتن ،بهپێی زانیارییهکان ئێستا
نێزیك ه  25زیندانیی سیاسی ماوهی  10رۆژ دهبێ لهو
ناو بهندیخانهكانی سووریه داوای ئازادكردنی زیندانیی ه
ساسییهكان دهكهن.
چ��االک��ان��ی ب����واری م��اف �هک��ان��ی م���رۆڤ ب �ه ناردنی
بهیاننامهیهك بۆ نهتهوه یهكگرتووهكان و رێكخراوی
مافى مرۆڤو خاچی سووری نێودهوڵهتی و رێکخراوی
لێبوردنی نێودهوڵهتیی لێخۆشبوون داوایان کردوه که ب ه
زووترین كات سهردانی سووریه بكهن و له نێزیكهو ه
رهوشی زیندانیی ه سیاسیهكان ببینن.

دا ل���ەالی���ەك ش��اه��ی��دی سەركوتی
بزووتنەوەی ئازادیخوازی ،ئێعدامی
ل���ە رادەب��������ەدری خ���ەڵ���ك ،گ��رت��ن و
دەسبەسەركردنی موخالیفانی رێژیم
ل��ە ئێراندا ب��ووی��ن و ل��ە كوردستان
دا ش��اه��ی��دی ئ��ێ��ع��دام��ی كۆمەڵێك
چاالكی مەدەنی و ك��وژران��ی دەیان
كاسبكاری ك��ورد بووین ،لە الیەكی
دیكەوه شاهیدی بەرەوپێشچوونی

لەگەڵ ئاڵوگۆڕەكانی ناوچە و والتانی
عەرەبی و خەڵكی واڵتانی عەرەبی
یەك بە دوای یەكدا لە دژی دەسەاڵتە
پاوانخوازو یەكدەستەكان رادەپەڕن.
ئەمە لە ل��ەالی��ەك زەنگی مەترسییە
بۆسەر داهاتووی كۆماری ئیسالمی
و لەالیەكی دی��ك��ەش��ەوە ئاسۆیەكی
روون دەخ��ات��ە ب���ەرچ���اوی هەموو
ئازادیخوازانی ئێران.

دەك�����ا .دروش�����م و ئامانجەكانی
بزووتنەوەی ئازادیخوازانەی خەڵكی
ئ��ێ��ران ت��اك��وو روون���ت���ر ،بەرباڵوتر
و رەن��گ��دان��ەوی ویست و داخوازی
ن��ەت��ەوە ج��ۆراوج��ۆرەك��ان��ی ئ��ێ��ران و
چین و ت��وێ��ژە جیاجیاكانی خەڵكی
ئێران بێ ،بەو رادەیەش بەرباڵوتر و
بەهێزتر دەبێ و ئیمكانی دەسكەوت و
سەركەوتنی زیاتری دەبێ.

لە داهاتووی ئێرانداو لە ئەگەری رووداوو پێشهاتەكاندا ،لەالیەك هێزە سیاسییەكانی
كورد ناچارن لە كوردستان پێكەوە هەڵ بكەن و لەالیەكی دیكەش مەسەلەی كورد لە
دەرەوەی كوردستان یەك مەسەلەیەو یەك وتارو یەكە هەڵوێستی پێویستەو ئەو یەك
هەڵوێستییە لە هەماهەنگی و هاوكاریی هێزە سیاسییەكان پێك دێ
ب���زووت���ن���ەوەی ئ���ازادی���خ���وازان���ەی
خ��ەڵ��ك��ی ئ��ێ��ران ب��ە گ��ش��ت��ی بووین.
ب��زووت��ن��ەوەی كۆمەاڵیەتی ،مەدەنی
و سیاسیی خەڵكی ئێران كە ئەمڕۆ
بە بزووتنەوەی سەوز ناودێر كراوە
پ��اش سەركوتی خوێناویی هاوینی
 ،1388لە دوایین مانگەكانی 1389دا
بە ئەزموونێكی تازەترو بە دروشمی
سیاسیی زیاترەوە ــ بە پێچەوانەی
ئ��ی��ددی��ع��ای ك���ۆم���اری ئ��ی��س�لام��ی كە
باڵوەی لێ كردوە ــ هاتۆتەوە مەیدان
و گەورترین كێشە و سەرئێشەی بۆ
كۆماری ئیسالمی دروست كردوە .بە
تایبەتی حەرەكەتەكانی ئەم دوواییانەی
ب��زووت��ن��ەوی س���ەوز ه��اوك��ات بووە

خەڵكی ئازادیخوازی ئێران!

چ ئەو كات كە كوردستان تاقە
سەنگەری دیفاع لە ئازادی لە ئێراندا
ب��ووو چ ئێستا كە بزووتنەوەیەكی
س���ەران���س���ەری ل���ە دژی كۆماری
ئ��ی��س�لام��ی ل��ە گ����ۆڕێ دای����ە حیزبی
دێموكراتی كوردستان پێی وابووە
چ��ارەن��ووس��ی ك��ۆم��اری ئیسالمی لە
ت���اران و ش��ارە گ��ەورەك��ان��ی دیكەی
ئ��ێ��ران دی����اری دەك����رێ ،ه���ەر بۆیە
ح��ی��زب��ی دێ��م��وك��رات��ی كوردستان
پشتیوانی لە هەرچەشنە حەرەكەتێكی
ئازادیخوازانەو پێشكەوتنخوازانە بە
مەبەستی پاشەكشە بە دیكتاتۆریی
و س���ەرەرۆی���ی ك��ۆم��اری ئیسالمی

لە حاڵێكدا كۆماری ئیسالمی بۆ
بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ حەرەكەتی
ئازادایخوازانەی خەڵكی ئێران بەرەو
خۆ رێكخستن و ئینسیجامی زیاتر
دەچ���ێ ،ناهەماهەنگی و پ���ەرش و
ب�ڵاوی��ی و نەبوونی متمانە بەسەر
هێزو الیەنەكانی ن��ەی��اری كۆماری
ئیسالمیدا زاڵ���ە .ئ��ەم ب��ارودۆخ��ە لە
كۆنەوە ه��ۆی سەرەكیی سەقامگیر
بوونی كۆماری ئیسالمی و مانەوەی
زیاتری لەسەر دەسەاڵت بووەو رێگای
وەدیهاتنی ئامانجەكان و گەیشتن بە
دیموكراسیی دوورو درێژتر كردوە.
ئەگەر كۆماری ئیسالمی لە ئێستاش
زی��ات��ر پێگەی ج��ەم��اوەری لەدەست

خ��ەڵ��ك��ی خ��ەب��ات��گ��ێ��ڕو ئازادیخوازی
كوردستان!
حیزبی دێموكراتی كوردستان
باوەڕی قووڵی بە دێموكراسی هەیە
ك��ە ل��ەس��ەر ب��ن��ەم��ای ف��رەچ��ەش��ن��ی و
پلۆرالیزمی سیاسی دامەزراوە .بوونی
چەند هێزی سیاسی بە دیاردەیەكی
ئ��اس��ای��ی و ب��ە مافێكی س��ی��اس��ی و
دێموكراتیك دەزان��ێ ،بەاڵم نەبوونی
هاوكاری و ناهەماهەنگی و لەوەش
خراپتر ئینكارو رقەبەرایەتیی ناسالم
بە دیاردەیەكی ئاسایی و رەوا نازانێ.
ل��ە داه��ات��ووی ئ��ێ��ران��داو ل��ە ئەگەری
رووداوو پێشهاتەكاندا ،لەالیەك
هێزە سیاسییەكانی ك��ورد ناچارن
لە كوردستان پێكەوە هەڵ بكەن و
لەالیەكی دیكەش مەسەلەی كورد لە
دەرەوەی كوردستان یەك مەسەلەیەو
یەك وتارو یەكە هەڵوێستی پێویستەو
ئەو یەك هەڵوێستییە لە هەماهەنگی و
هاوكاریی هێزە سیاسییەكان پێك دێ.
زۆر جارمان گوتوەو من لێرە دووپاتی
دەك���ەم���ەوە ك��ە حیزبی دیموكراتی
ك��وردس��ت��ان ئ���ام���ادەی دۆستایەتی
و ه���اوك���اری ل��ەگ��ەڵ ه��ەم��وو هێزە
سیاسییەكانی رۆژهەاڵتی كوردستانە
و لەو پێناوە دا هەولێكی زۆری داوەو
ئامادەی هەوڵی زیاتریشە.
جارێكی دیكە پێرۆزبایی نەورۆزو
ساڵی تازەتان لێ دەكەم
ه��ی��وادارو گەشبینم ن���ەورۆزی
ئازادیتان نزیك بێ.

ڕاگهیهندراوی کۆمیتهی بهڕێوهبەریی دهرهوهی واڵتی حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستان

سهبارهت بهکۆچیدوایی هاوڕێ مامۆستا مهال سولهیمانی عهبباسی
ههتاوی ،بهرامبهر ب ه ١٩٤٢ی زاینی
لهگوندی کهپهکهندی سهر بهشاری
مههاباد ،لهنێو بنهماڵهیهکی خۆشناوی
ئایینی دا له دایک بوو .باوکی ،مامۆستا
م���هال ڕهح���م���ان م��ام��ۆس��ت��ای ئایینی

هاونیشتمانهبهڕێزهکان!
ئهندامان ،دۆستان و الیهنگرانی
حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستان!
ه�����هر وهک پ��ێ��ش��ت��ر ل���هالی���هن
کۆمیتهی سوئێدی حیزبهکهمانهو ه
ئاگادار ک��راون ،ب�هداخ و کهسهرێکی
زۆرهوه ،هاوڕێی دڵسۆز ،ئهوینداری
نیشتمان و ئهندامی لهمێژینهی حیزب،
مامۆستا مهال سولهیمانی عهبباسی،
دوای دوومانگ بهربهرهکانی لهگهڵ
ن��هخ��ۆش��ی��ی ش��ێ��رپ��هن��ج��ه ،ش���هوی
یهکشهممه ،ڕێکهوتی ،٢٠١١ /٣/١٣
له نهخۆشخانهی شاری ڤێستڕۆسی
واڵتی سوئێد ،کۆچیدوایی کرد.
ک��ۆم��ی��ت��هی دهرهوهی واڵت���ی
ح��ی��زب��ی دێ��م��ۆک��ڕات��ی کوردستان
ب���هم ب��ۆن �هن��اخ��ۆش و دڵتهزێنهوه،
سهرهخۆشی لهبنهماڵهی بهڕێزی ئهو ب���وو .سولهیمان ل��ه تهمهنی شهش
نهمره ،ئهندامان و الیهنگرانی حیزبی س��اڵ��ی��ی�هوه دهس��ت��ی ب�هخ��وێ��ن��دن کرد
دێمۆکراتی کوردستان له دهرهوهو و تا تهمهنی بوو به حهڤدهساڵ ،ل ه
ن��ێ��وخ��ۆی واڵت و ه �هم��وو خزمان ،خزمهت نهمر مامۆستا مهال ڕهحیمی
دۆستان و ئهو کهسانهدهکا کهلهمهال مامی که یهکێک ل ه مامۆستا شارهزا و
سولهیمان نێزیک بوون ،دهیانناسی و ناسراوهکانی سهردهم بوو ،خوێندی،
ئێستا بههۆی کۆچیدوایی ئهو مرۆڤه پاشان چ��ووه م�هدرهس�هی زانیاریی
ڕوح سووک و ئازیزهوه خهفهتبار و دینیی مزگهوتی سووری مههاباد ،که
ئهوکات به«دانیشکهدهی مهعقوول
دڵبهخهمن.
بهڕاستی ئهگهر بنهماڵهی بهڕێزی و م�هن��ق��وول» بهناوبانگ ب��وو و تا
مامۆستا مهال سولهیمانی عهبباسی دوایین قۆناخهکانی خوێندنی ئایینی
بابێکی خ��ۆش�هوی��س��ت ،گهورهیهکی لهوێ مایهوه .ساڵی ١٣٤٢ی ههتاوی،
خهمخۆر و ڕێنوێنێکی بهمشووریان سولهیمانی الو بوو بهسهرباز و دوای
لهدهست دا ،حیزبی ئێمهش ئهندامێکی ت �هواو کردنی خزمهتی سهربازی و
دڵ��س��ۆز ،وهف����ادار ،ئهویندارێکی دڵ گهڕانهو ه بۆ شار و زێدی خۆی ،ههر
ب��هه��ی��وای ڕزگ���اری���ی ن��ی��ش��ت��م��ان و چهند شارهزاییهکی تهواوی ل ه زانیاریی
خهباتکارێکی شێلگیری ڕێگای ئازادیی دی��ن��ی دا ه �هب��وو ،چونک ه پێیخۆش
لهدهست چوو ،که جێگای بهتاڵی لهنێو بوو بۆ دابینکردنی بهڕێچوون منهت
هاوڕێیان و تێکۆشهرانی دێرین و لههێز و تینی خۆی ههڵگرێ و بهس،
مهالیهتیی نهکرد ،شانی وهبهر کارو
نوێی حیزبهکهمان دا دیاره.
م���هال س��ول �هی��م��ان س���اڵ���ی١٣٢١ی کاسبی دا و دوای ماوهیهک بوو ب ه

بهرپرسی شیرکهتی نهوتی پیرانشار.
ههروهها ڕێز و خۆشهویستیی مهال
سولهیمان ل ه نێو خهڵک بوو بههۆی
ئ���هوه ک � ه ن���اوب���راو وهک سهرۆکی
شۆڕای ئهو شاره ههڵبژێردرێ .ئهو
ساڵی ١٣٤٦ی ههتاوی ژن��ی هێنا و
بنهماڵهی پێکهوهنا.
پێشینهی ئهندامهتی و پێوهندیی
مهال سولهیمان بهحیزبی دێمۆکڕاتهو ه
دهگ��هڕێ��ت��هوه دهوروب������هری دهیهی
چلی ههتاوی و ئهو کاتهی ناوبراو
دهدهوری گوڕوتینی الوهت��ی دابوو.
مهال سولهیمان له زووهوهههستی ب ه
ستهم لێکراویی نهتهوهکهی کردبوو
و ئامادهی خزمهتکردن به ئامانجی
ڕهوای ئ��هو ن �هت �هوهی �هش ب���وو .ئهو
ک ه مرۆڤێکی نههێنیپارێز و جێگای
متمانه بوو ،ڕاستهوخۆ پێوهندیی ب ه
ڕێبهرایهتیی حیزبهوه ههبوو ،وهک
س�هرب��ازێ��ک��ی گ��وم��ن��او ئ �هرک��ی خۆی
ڕادهپهڕاند و بهو شێوهیهبێ ئهوهی
دهرکهوێ و خۆ ڕابنێ ،زۆر خزمهتی
ب �هب��ای �هخ��ی ب��ه ح��ی��زب��ی دێمۆکڕاتی
کوردستان کرد .ههر لهو پێناوهش دا
بوو ک ه ساڵی ٩٧ی زایینی ناچار بوو
شوێنی دانیشتنی خۆی بهجێ بێڵێ،
بچێته باشووری کوردستان و پاش
نێزیکهی دوو ساڵ مانهوهلهوێ ،دوای
راوێژ لهگهڵ ڕێبهرایهتیی حیزب ،خۆی
به یوئێن ناساند و لهمانگی دێسامبری
ساڵی ٩٩ی زایینی ،وهک پهنابهر هات ه
واڵتی سوئێد .لهو واڵتهش هاته ڕیزی
ڕێکخراوی حیزبهوهو تا کاتی له دنیا
دهرچ���وون���ی وهک ئ �هن��دام��ی حیزبی
دێ��م��ۆک��ڕات��ی ک��وردس��ت��ان ،لهڕیزی
خهبات دا مایهوه.
مامۆستا مهال سولهیمانی عهبباسی
مرۆڤێکی لهسهرهخۆ ،خاکی و داڵواڵ ه

بوو و ئهوهنده ساکار و بهحوڕمهتهوه،
نهک ههر لهگهڵ دۆستان و هاوڕێیانی
نێزیکی خ��ۆی ،بهڵکوو ل�هگ�هڵ ههر
ک���هس ،ل �هه �هر ش��وێ��ن و پێگهیهکی
کۆمهاڵیهتی ،ههڵسوکهوتی دهکرد،
که مرۆڤ ههر ل ه یهکهم چاوپێکهوتن
دا ئۆگری گفتولفتی خۆش و ڕهفتاری
م�هن��د و بێتهکلیفی دهب���وو و ههر
ئ����هو خ��ۆش��م��هش��رهف��ی ،خ �هڵ��ک��ی و
خاکیبوونهشی ببووه ه��ۆی ئهوهک ه
زۆر زوو لهدڵی خهڵک دا جێبگرێ
و له ئاکام دا پێوهندییهکی بهرین و
کهم وێنهی لهگهڵ خهڵکی جۆراوجۆر
له ههموو چین و توێژهکانی کۆمهڵی
کوردهواری دا ههبێ .ڕهنگ ه زۆر کهس
له دۆستان و نێزیکانی تا ئێستاش
ئاگادار نهبن ،ب�هاڵم مهال سولهیمان
شاعیرێکی ناسک خهیاڵ و ئهدیبێکی
وردب��ی��ن��ی��ش ب���وو و زۆر بهرههمی
جوانی ههیه.
لهکۆتاییدا جارێکی دیکهش وهک
کۆمیتهی دهرهوهی واڵت���ی حیزبی
دێمۆکڕاتی کوردستان سهرهخۆشی
له بنهماڵه ،ک�هسوک��ار ،هاوڕێیان و
هاوئامانجهکانی نهمر مامۆستا مهال
سولهیمانی عهبباسی دهکهین و ل ه
بهرامبهر ئهو خهمه گهورهیهدا ،داوای
س���هب���ووری ب��ۆ ب��ن �هم��اڵ �هی بهڕێزی
دهکهین.
بهڕێز بێ یادی هاوڕێی نهمرمان
مامۆستا مهال سولهیمانی عهبباسی!

حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستان ــ
کۆمیتهی بهڕێوهبەریی
دهرهوهی واڵت
٢٠١١ / ٣ /١٥ی زایینی
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خالید عهزیزی ،سکرتێری گشتیی حیزب ل ه رێوڕهسمی 8ی مارسدا:

ژنانی رۆژههاڵتی کوردستان پێویست ه زۆرتر بهشداریی خهباتی مهدهنی بکهن

هاورێێانی ژن و پیاوی حیزبی ل ه
رۆژی 8ی مارس رۆژی ژنان!
یهکیهتی ژنانی کوردستان و ههموو
ژن و پیاوهکانی نێوخۆی واڵت و ههموو
کچ و کوڕهکان که ل ه پێناوی ئازادی
و یهکسانی ل ه کۆمهڵگادا به یهکهوه
کار دهکهن! پیرۆزبایی 8ی مارس ل ه
ههمووی ئێوه دهکهم.
رهنگه جاروبار ئهو پرسیار ه
ب��ک��رێ ل � ه س��ێ��س�هدو شێست و
پ��ێ��ن��ج رۆژی س��اڵ��دا ب��ۆ ژنان
ه�هر رۆژێکیان وهب��هر کهوتوه
ک ه ئهمڕۆ 8ی مارس به رۆژی
ژنان دادهنێن .بهاڵم له روانگهی
ههموومانهوه ههموو رۆژهکانی
س���اڵ رۆژی ژن��ان��ه و ههموو
رۆژان���ی س��اڵ رۆژی پیاوان ه و
ه��هم��وو رۆژان�����ی س���اڵ رۆژی
ههموومانه به یهکهوه بۆی ه 8ی
مارسیش یهکێک لهو رۆژانهیه
و رۆژێ��ک��ه ه��ی ه �هم��وو ژن و
پ��ی��اوهک��ان ب �ه ی��هک��هوه ،چونک ه
عهداڵهتی کۆمهاڵیهتی و ئازادی
و بهرابهری ،بێ هاوکاریی ژن و
پیاو له کۆمهڵگادا دروست نابێ.
م��ێ��ژووی ج���وواڵن���هوهی ژنان
ئ���هوهی ت��ا ئێستا سهنهدییهتی
پ�هی��دا ک���ردوه ،ل� ه دهوری سهد
س��اڵ �ه .ب���هاڵم دی��س��ان ل��هو سهد
س��اڵ �هدا ه�هرچ�هن��د ل �ه زۆرب���هی
زۆری واڵت��هک��ان دێموکراسی
سهقامگیر ب���ووه ،حکوومهتی
ق��ان��وون دام������هزراوه ،ب���هاڵم ب ه
م��ان��ای ئ���هوه نییه ع��هداڵ��هت له
کۆمهڵگادا وات��ا ب�هراب�هری��ی ژن
و پیاو ل ه ههموو مهیدانهکاندا
ج��ێ ک���هوت���ووه .ئ����هوهی ک � ه ل ه
کۆمهڵگادا بێ عهداڵهتی ههیه،
ژن دهچهوسێتهوه و زۆرجار ل ه
لێکدانهوهکاندا باسی کۆمهڵگای
پ��ی��اوس��االری دهک���رێ ،تهنانهت
رهخن ه له ئێمه پیاوهکان دهگیرێ
ک�ه ل� ه کۆمهڵگادا ه��هوڵ نادهن
که ئ��ازادی و بهرابهری و مافی
هاوبهش جێ بکهوێ ،له روانگهی
منهوه ن ه خهتای ژن ه و ن ه خهتای
پیاوه به شێوهی راستهوخۆ .ههم
ژن��ان و ههم پیاوان به یهکهو ه
ئهسیری کۆمهڵێک گیرو قهید و
بهندی فهرههنگی و کۆمهاڵیهتیین
که ب ه سهدان ساڵ ه ل ه کۆمهڵگادا
دروست بووه .دڵنیام به ههزاران
ه���هزار پ��ی��او ل �ه کۆمهڵگایهکدا
پێیان خۆش نییه چهوسانهوهی

ک���ۆم���هاڵی���هت���ی���ی
لهسهر ژنان ههبێ.
رهنگه به ههزاران
ژن��ی��ش ه��هب��ێ ک ه
مافهکانی
ئێستا
خ����ۆی����ان ب�����ۆوهی
ک���ه چ����ۆن ه���هوڵ
بدهن کۆمهڵگایهکی
یهکسان درووست
ب���ێ ب���ه ت�����هواوی
نهزانن.
ئ��ێ��س��ت��ا ئێم ه
ل�ه س�هردهم��ێ��ک دا
باسی بیرهوهریی
8ی مارس دهکهین
ک ه له دنیادا مافی
ژن ت��ا رادهیهکی
زۆر ل���ه بوعدی
قانوونی دا نههادین ه
ب��ووه ،مونتهها ل ه
ئێراندا که جموجۆڵێکی بهربهرینی
کۆمهاڵنی خهڵک دژی دهسهاڵتی
رهش���ی ک��ۆم��اری ئیسالمی ل ه
گ���ۆڕی دا ه �هی �ه ،ب�هت��ای��ب�هت ل ه
سیستمی ک��ۆم��اری ئیسالمیدا،
ژن ب ه دوو قات زوڵمی لێدهکرێ.
دهبینین که له کۆمهڵگای ئێراندا،
ژن��ان چ�هن��ده ب�ه حهشیمهتێکی
زۆر به ب�هراورد لهگهڵ واڵتانی
دیک ه له جموجۆڵ و فهعالییهت و
تێکۆشان دژی کۆماری ئیسالمی
دهوری�����ان ه��هی��ه .ئ��هگ��هر ئێم ه
خۆپێشاندانهکانی
موقایسهی
واڵتانی عهرهبی له چهند مانگی
رابردوو و تهنانهت هێندێک پێشتر
له کۆمهڵگای ئێران بکهین ل ه دوو
ساڵی راب�����ردوودا ،ب��ۆ تهواوی
دنیا روون بۆتهوه که ژنان ل ه
کۆمهڵگهی ئێراندا زۆر بهرچاو
ب��هش��دارن .ل � ه جوواڵنهوهکانی
دوو س��اڵ��ی راب�����ردوودا ئهگهر
دی��س��ان چ���او ل��ه سهنهدهکان
بکهین ،دهوری ژن یهگجار زۆره.
بۆیه ب�ه خۆشییهوه ل�ه ئێراندا
ههر گۆڕانێک بهسهر کۆمهڵگای
ئێراندا بێته گ��ۆڕێ ،حکوومهتی
قانوون و دێموکراسی دابمهزرێ،
ههر حکوومهتێکی دێموکراتیک
بێته سهرکار ،بههۆی روشدی
سیاسیی  ک��ۆم�هڵ��گ� ه و ژن���ان،
ئێرانی داهاتوودا ناتوانێ بهرامبهر
ب ه مافی ژنان بێ تهفاوهت بێ و
ژن��ان دهت��وان��ن به قورساییهکی
زۆر مافهکانی خۆیان له قانوون
و له ههموو سیستمی ئێراندا جێ
ب��خ �هن .زهم��ان��ێ��ک دهک���رێ ماف
جێبهجێ بکرێ و ئهکسهرییهتێک
م �هج��ب��وور ب��ک �هی ئ��ی��ع��ت��راف ب ه
حهقت بکا ،ک ه تۆ لهگهڵدا بی و
بهشدار بی و ،لهگهڵدا ب��وون و
بهشدار بوونی ژنانیش یهکێک
ل���هو ف��اک��ت��ۆران �هی �ه ل��ه ههموو
بهشهکانی ژیانی کۆمهاڵیهتی و
سیاسی و حیزبیدا .زهمانێک ئهو
بهشداریی ه دهس��ت�هب�هر دهکرێ
یا تهزمین دهک��رێ ،که ژن��ان له
نێو خۆیاندا ئیعتماد بهنهفسیان
زۆرتر بێ .ژنان له نێو خۆیاندا
باوهڕیان به خۆیان زۆرتر بێ.
ئهگهر ئهو ب��اوهڕ بهخۆبوون و
ئیعتیماد بهنهفسه ل ه نێو ژنان
دا بههێز بێ ،ئهو شههامهتهیان
زۆرتر بێ که له شوێنه قانوونیی ه

جۆراوجۆرهکانی دهس��هاڵت ،ل ه
کاری حیزبی و کاری دهوڵهتی
دا بهشدار بن دڵنیام ب ه مرووری
زهمان ئهو شوێنهواره رهوانییهی
ک ه له ج��ی��اوازی ژن و پیاو ل ه
گ��ۆڕێ دا ههیه ،دهس��ڕێ��ت�هو ه و
لهبهین دهچێ.
له کۆمهڵگ ه جۆراوجۆرهکاندا
ش�����ێ�����وازی ج������ۆراوج������ۆر بۆ
چ��ۆن��ی��ی�هت��ی��ی ف���هراه���هم کردنی
زهم��ی��ن�ه ب��ۆ ح����زووری ژن���ان و
م��اف��ی ژن����ان ل��ه گ���ۆڕێ���دا ههی ه
ک � ه یهکێک ل��هوان��ه مهسئهلهی
تهبعیزی موسبهت بووه .رهنگ ه
تهبعیزی موسبهت وات��ا ئهوهی
که جاروبار له شوێنێک باسی
ههڵبژاردن له پارڵمانێک دهکرێ
یا سیستمی رێبهرایهتیی حیزبێک
دهکرێ زیاتر بۆو ه بوو ه که ئهو
کۆسپانه بشکێندرێن ک ه ئیعتماد
به ژن��ان بکهن ک ه ب ه حزووری
خ��ۆی��ان ک��ۆم�هڵ��گ��ا و پ��ی��اوان و
ههمووی کۆمهڵگا فێر بکهن ک ه
ژن و پیاو به یهکهو ه دهتوانن
له تهنیشتی یهکتردا کار بکهن،
قانوون بنووسن ،ئیدارهی واڵت
بهڕێوه بهرن و به یهکهو ه بڕیار
بدهن .کاتێک ئهو ههم ه رهنگیی ه
ل��ه ه��هم��وو ب �هش �هک��ان��ی ژیاندا

گهیشتۆته م��هرح��هل��هی ه���هر ه
ب���هرزی خ��ۆی ،دی��س��ان ژن��ان و
پ��ی��اوان ب� ه ش��ێ��وهی ب �هراب �هر له
ه �هم��وو سهتحهکانی ئیدارهی
واڵت دا بهشدارن .ئێستاش زۆر
واڵتی دێموکڕات له دنیادا ههیه
که تهمهنی دێموکڕاسی تێیاندا
رهن��گ �ه ن��زی��ک ب � ه س��هد س��اڵ و
زیاتریش ب��ێ ،ب �هاڵم ئێستا لهو
کۆمهڵگایهشدا دا ب � ه ت���هواوی
ح �هل ن �هب��ووه ک� ه سهرکۆماری
ئ����هو واڵت����ه ژن ب����ێ .ل��� ه زۆر
واڵت��دا ک ه ئێستاش رهقابهت به
شێوهیهکی ئ���ازاد ل� ه چۆنیهتی
وهدهس���ت گرتنی دهس���هاڵت ل ه
نێو حیزب ه سیاسییهکاندا ههیه،
زۆر حیزبی سیاسی ،ئێستاش
ل��ه ن��ێ��و واڵت���ان���ی ئ��وروپ��ای��ی و
ئامریکایی عادهتی بهوه نهگرتو ه
که رێبهرهکهی ژن بێ .مهبهستم
ئهوهیه نهفسی دێموکراسی ل ه
کۆمهڵگهیهکدا ب�ه م��ان��ای ئهو ه
ن��ی��ی� ه ب�� ه ش��ێ��وهی ب���هراب���هر ل ه
ههموو بهشهکانی ئیدارهی واڵتدا
بهشدار دهبن .بهاڵم دێموکڕاسی
ئهوه تهزمین دهکا ک ه مافی ژن
و پیاو له واڵت��دا وهک یهک بێ،
یانی دوو مهرحهلهیه .بۆیه لهو
خانهیهدا کاتێک له واڵتێکدا ،ماف

له زۆر واڵتدا که ئێستاش رهقابهت به
شێوهیهکی ئازاد له چۆنیهتی وهدهست گرتنی
دهسهاڵت له نێو حیزبه سیاسییهکاندا ههیه،
زۆر حیزبی سیاسی ،ئێستاش له نێو واڵتانی
ئوروپایی و ئامریکایی عادهتی بهوه نهگرتوه
ک ه رێبهرهکهی ژن بێ .مهبهستم ئهوهیه نهفسی
دێموکراسی له کۆمهڵگهیهکدا به مانای ئهوه
نیی ه به شێوهی بهرابهر له ههموو بهشهکانی
ئیدارهی واڵتدا بهشدار دهبن .بهاڵم دێموکڕاسی
ئهوه تهزمین دهکا که مافی ژن و پیاو له
واڵتدا وهک یهک بێ
هاته گ��ۆڕێ ،حهتمهن کۆمهڵگا
به ئیعتماد به نهفسێکی زیاتر
دهت���وان���ێ ل�� ه ئ��ی��دام��هی خۆیدا
ههمووی قانوونهکانی دیفاع ل ه
بهرابهری و عهداڵهتی کۆمهاڵیهتی
له پێناوی بهرابهریی ژن و پیاودا
زۆرتر نههادینه و جێبهجێ بکا.
بۆیه دیار بوونی ژنان له ههموو
بهشهکانی ژی��ان و دهس �هاڵت و
قانوون دا ،ئهو کۆمهکهی ه که ل ه
درێژخایهندا کۆسپ ه رهوانییهکان
دهڕهوێنێتهوه و ئێعتماد بهنهفس
ل�هن��ێ��و خ���ودی ژن���ان دا بههێز
دهکا.
ئێمه نابێ پێمان وابێ که ل ه
واڵتێک دا ک ه دێموکراسی تێدا
ه��هی��هو ت �هن��ان �هت دێموکراسی

ب هو ج��ۆرهی حهقی ئینسان ه و{
و
ه�هروهه��ا} ع�هدال�هت دام���هزرا 
ههموو بنهماکانی حهق نههادین ه
بوو ،رهنگه هیچ گرینگ نهبێ ک ه
سهرکۆمار یا سهروک وهزیر یا
رێبهری حیزبی ئهو واڵته ژن ه یا
پیاوه .گرینگ ئهوهیه لهوێدا ژن
وهک پیاو مافی یهکسانی ههبێ.
بۆچوونێکی دیکه که دێت ه
سهر مهوزووعی بهشداریی ژنان
ل ه کۆمهڵگه واته چۆنیهتی هێنان ه
گۆڕی میکانیزمێک بۆوهی که ژن
باشتر دیار بێ و دهوری ههبێ،
دهگهڕێتهوه سهر پێشکهوتوویی
و دواک����هوت����ووی����ی کۆمهڵگه.
بۆچوونی ج��ۆراوج��ۆر ههیه ل ه
پێشکهوتوویی و دواکهوتوویی.

ب ه باوهڕێ ئێمه له کۆمهڵگهکانی
ئ��ێ��س��ت��ادا ئێمه ن��ات��وان��ی��ن مافی
ژن���ان ب���هو ه پێناسه بکهین ک ه
ژن چ لیباسێک لهبهر دهکا و یا
حیجاب لهسهر دهنێ و یا سهری
رووت�ه .ئهوه باسێکی زۆری له
دن��ی��ای دهرهو ه ل �هس �هره ،بۆی ه
من لێرهدا هێنامه گۆڕێ ،نهفسی
ئهوهی که ژن حیجابی لهسهر ه
دهلیلی ئ��هو ه نییه ک�ه ئ �هو ژن ه
دواکهوتووه  ،یا ئهوهی که ژن
سهری رووت ه دهلیل بهر ئهوهش
نی ه ک� ه ئ �هو ژن �ه پێشکهوتووه.
یانی لیباس لهبهر کردن ب ه هیچ
جۆر به مهعنای ئهوه نییه که لهو
کۆمهڵگای ه نیشانهیهک بێ بۆوهی
ژن��ێ��ک پ��اش��ک��هوت��وو ب���ێ و یا
پێشکهوتووه .لیباس لهبهر کردن
ک ه ئێستا ل ه واڵتانی ئیسالمی تا
رادهیهکی زۆر لهو شوێنانهی که
ب �هداخ �هو ه مهسائیلی مهزههبی
له چۆنیهتی قانوونی ئیدارهی
واڵت دا دهخ��ال �هت دهک��ا ،بووه
به مهوزووعێک .دهنا چۆنییهتی
لیباس لهبهر کردن نابێ تێکهاڵوی
ئهوه بکرێ که ئهو ه شێوهیهکه له
پێشکهوتن یا پاشکهوتن لهسهر
ماسائیلی ژنان.
بۆی ه دهب��ێ ئێمه تێبکۆشین
ب������اس ل�����هس�����هر م���هس���هل���هی
ژن����ان زۆرت�����ر بێنین ه گ���ۆڕێ.
مهوزووعێکی دیکه که جێگای
سهرنجه بۆ ئێمه و ئێم ه دهبێ
تهئکیدی لهسهر بکهین ،گۆڕانی
فهرههنگه .فهرههنگ له کۆمهڵگادا
بهتایبهت له نێو ئێم ه وهک جهمعی
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان که
بهژن و پیاوهوه به یهکهوه کار
دهکهین ،زهمانێک دهگۆڕدرێ که
ئهو فهرههنگ ه نههادینه بکرێ و
ه �هر دوو بهشی ک��ۆم�هڵ وهک
ژن و پیاو لهوێدا ئیعترافی پێ
بکهن و تهبیعهتهن دهبێ پیاوان
پێشقهدهم بن بۆ جێبهجێ کردنی
ئهو فهرههنگه.
ب����ه خ���ۆش���ی���ی���هو ه ل���� ه نێو
حیزبی دێ��م��وک��ڕات��دا ،یهکیهتیی
ژن��ان��ی دێموکڕاتی کوردستان
م����ێ����ژووهک����هی دهگ����هڕێ����ت����هوه
سهردهمی دامهزراندنی کۆماری
کوردستان و  لهو سهردهمهوه
له حیزبی ئێمهدا بۆ بهرابهریی
ژن و پیاو ک��ار ک��راوه .النیکهم
حیزبی ئێمه مێژوویهکی دوورو
درێ��ژی زیاتر ل ه  65ساڵێ لهو
پێناوهدا ههیه.
هیوادارین که ژن��ان له نێو
حیزبی دێموکراتدا ههمیشه ئاوا
چ���او ل�� ه چ���ارهس���هری کێشهی
خۆیان بکهن که به بهشداریی
خۆیان تێبکۆشن ئهو فهرههنگه
ب���گ���ۆڕن .ئ��ێ��م �ه ل �هن��ێ��و حیزبی
دێموکڕاتدا النیکهم ب ه ههموو
گیرو گرفتێک که ههمانه ،حیزبی
شوێنێکین ک � ه ل �ه رۆژههاڵتی
نێوهڕاستهو لهو ناوچهیهدا ب ه زۆر
فاکتۆڕ و دهلیل ،ئێستا ژنان ئهو
مهوقهعییهتهیان بۆ نهڕهخساوه
که له ههموو بهشهکانی ئیدارهی
کۆمهڵ و حیزبایهتی دا بهشدار
بن .بهاڵم با وجودی ئهوه ،ئێمه
میکانیزمێکمان هێناوهته گۆڕێ
ک ه ل ه ڕادهی توانای خۆمان و

له رادهی ح���وزووری ژن��ان دا،
بهشێکی ب��هرچ��او ل �ه ژن���ان ل ه
رێبهری و ل ه ئۆرگانهکانی دیکهی
حیزبدا کار بکهن  .من دڵنیام ل ه
داهاتوودا حوزووری ئهو جهمع ه
دهتوانێ کۆمهک بکا ب ه عهداڵهتی
زۆرت��ر ل ه رهعایهتی حوقووقی
ژن ل�ه نێو حیزبی دێموکراتی
کوردستاندا.
له کۆتاییدا بۆ جارێکی دیک ه
پیرۆزبایی رۆژی ژن ل ه ههموو
ژن����ان و پ��ی��اوان��ی کوردستان
دهکهم و هیوادارم ژنانی کورد
ل�ه رۆژه��هاڵت��ی ک��وردس��ت��ان ک ه
ئ��ێ��س��ت��ا ک���ۆم���هاڵن���ی خ��هڵ��ک ب ه
شێوهیهکی ب�هرب�هری��ن ل� ه دژی
کۆماری ئیسالمی ک��ار دهکهن،
به باوهڕێکی زۆرتر به خۆیانهو ه
زۆرت��ر بهشداری جموجۆڵهکان
و فهعالییهت و خهباتی مهدهنی
بکهن ،چ��ون له ئێراندا قهتعهن
یهکێک ل � ه وهزی��ف �هک��ان��ی ژنانی
ک��ورد ل�ه کوردستاندا ئهوهیه،
ب��� ه ش���ێ���وازی ج����ۆراوج����ۆر ل ه
سازمان و رێکخراوهکانی کۆڕو
کۆمهڵی مهدهنی دا ،ئاڵقهیهکی
بههێز بهینی ژنانی رۆژههاڵتی
ک����وردس����ت����ان ل����هگ����هڵ ژنانی
بهشهکانی دیکهی ئێران ههبێ.
بههێز کردنی ئهو ئاڵقهی ه دهکرێ
کۆمهک بکا بهو عهقڵییهتهی ک ه
لهسهر مهسائیلی ژنان له ئێران
به گشتی و ل ه تاران بهتایبهتی و
ل ه نێو جوواڵنهوهکانی ئێرانی ل ه
دهرهوهی کوردستان له گۆڕێدا
ه �هی �ه ،ب � ه م����رووری زهم���ان ل ه
کوردستانیش نههادین ه بکرێ و
ئ�هو پهیوهندییه دڵنیام کۆمهک
دهک��ا ب ه هێنانه گ��ۆڕی زۆرتری
م�هس�هل�هی ک��ورد ل� ه دهرهوهی
ک���وردس���ت���ان و ل �هن��ێ��و ژنانی
غ��هی��ره ک����ورد ژن��ان��ی غهیر ه
کورد دهتوانن زهمینهیهکی باش
بن بۆ تێگهیشتن ل ه مهسائیلی
کوردستان و له ماڵی خۆیان و
له شوێنی خوێندن و ل ه حهددی
خۆیاندا ئهوانیش به تهبیعهتی
ئ����هوهی ک�� ه ژن دهب���ێ زۆرت���ر
الیهنگری عهداڵهتی کۆمهاڵیهتی
بێ ،دیفاع ل ه مهسهلهی نهتهوایهتی
و ئ��ازادی بکا ،زۆرت��ر کاری بۆ
بکا و بهو شێوهی ه تهئسیر دابنێ
ل �هس �هر کۆمهڵگهیهک ک � ه پیاو
ل �هوێ��دا زی��ات��ر تهئسیری ههی ه
ل�هس�هر سیاسهت و خ �هت دان
و لهسهر چۆنیهتیی قانوونی
داهاتوو.
ه���ی���وادارم 8ی م���ارس ببێ
ب���ه رۆژێ�����ک ک���ه ئ��ێ��م� ه ههموو
ب��ه ی���هک���هوه ژن����ان و پیاوانی
حیزبی دێ��م��وک��ڕات ،ک��ار بکهین
بۆ عهدالهت و یهکسانی ل ه نێو
حیزبی دێموکراتدا .وه ههموو
ژن���ان و پ��ی��اوان��ی رۆژههاڵتی
کوردستان به یهکهو ه کار بکهین
که ناعهدالهتی نهمێنێ .یهکسانی
لهنێو بنهماڵه و کۆمهڵگا و قانوون
بۆ ئیدارهی واڵت نههادین ه بێ،
ه��ی��وادارم ه�هم��وو الیهکمان ب ه
ی�هک�هوه ک��ار بکهین ل ه حهددی
خۆمان دا و ئهو عهقڵییهته لهنێو
خ��ۆم��ان��دا بههێز بکهین ک � ه ل ه
داهاتووی ئێراندا بهشێکی زۆری
ئهو مهینهتی و بهدبهختییهی ک ه
ژنان لهسهر شانیان بووه نهمێنێ
و ئێرانێکی ئازاد و دێموکراتیک
مافی ههموو الیهکمان ب ه یهکهو ه
بپارێزێ.
ههر سهرکهوتوو بن.
ئامادهکردن:
زاد ه
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ئایا خامنهیی دواین وهلی فهقیهی کۆماری ئیسالمی دهبێ؟
حوسێن ئهحمهدپوور
بهره( نهک باڵ)ی ئوسوولگهرای
ن��ێ��و دهس���هاڵت���ی ک��ۆم��اری ئیسالمی
ت��ا ئێستاشی ل�هگ�هڵ��داب��ێ ،ب���هردهوام
وان���ی���ش���ان دهدا ک����ه ری���زهک���ان���ی
زۆر ی �هک��گ��رت��وو و پ���ت���هوه .ت��ا ئهم
دواییانهش ئهم ههست به یهکڕیزی و
یهکگرتووییهی ئهم بهرهیه ،باوهڕێکی
گشتیی کۆمهڵگهی ئێرانی و تهنانهت
بهرهی ئۆپۆزیسیۆنیش بوو .رهقابهت
و ناکۆکییهکانی باڵه جۆراوجۆرهکانی
نێو ئهو بهرهیه به درێژایی سااڵنی
راب��ردوو له ژێر عهباکهی خامنهیی،
رێ���ب���هری ک���ۆم���اری ئ��ی��س�لام��ی ب ه
ش��اراوهی��ی م��اب��ۆوه .دهتوانین بڵێین
خامنهیی زۆر زیرهکانه مودیرییهتی
ئهو رهقابهت و ناکۆکییانهی دهکرد.
بهاڵم ئێستا داستانهک ه به شێوهیهکی
دیکهیه ،خامنهیی ن ه تهنیا کۆنتڕۆڵی
به سهر ئهو بااڵنهدا نهماوه ،بهڵکوو
زی���ات���ر وێ���دهچ���ێ ب��اڵ��هک��ان ب���ه پێی
وهزن و توانای رهقابهتیان خامنهیی
ل �ه ب���هرژهوهن���دی���ی خ��ۆی��ان ل �ه کای ه
سیاسییهکان وهردهدهن.
ئهوه راسته که باڵهکانی نێو ئهو
بهرهیه زۆر سنوورێکی دیاریکراویان
نی ه و
ک�هس��ان��ێ��ک ه���هن ک � ه ب����هردهوام
لهنێو ئهم بااڵنهدا ئهم بهر و ئهوبهر
دهکهن ،بهاڵم ئهو کهسانه له چهشنی
قالیباف کهسانێکی بههێز و خاوهن
پێگه نین .بۆ وێنه دهوت��رێ قالیباف
ب��ۆ ههڵبژاردنهکانی خولی نۆیهمی
س��هرک��ۆم��اری ک��ان��دی��دای خامنهیی
ب��وو ک �ه ل �هالی �هن بهشێکی بههێزی
ئوسوولگهراکانهوه دژایهتی کرا و ل ه
ئاکامیشدا دهنگێکی زۆر کهمی بهدهست
هێنا .ناوبراو ئهوکات لهالیهن باڵی سپا
و کۆمهڵێکی دیکه له ئوسوولگهراکان
به کهسێکی ناساڵح ن��او دهب��را و تا
ل�ه ئاکامی کێشمهكێشهکانی نێوان
ئ��هو ب��ااڵن��هدا ل �ه دوای��ی��ن ساتهکاندا
ئوسوولگهراکان ل�هس�هر پشتیوانی
کردن له ئهحمهدینژاد ساخ بوونهو ه
و خامنهییش به ناچاری به ئاکامهک ه
رازی بوو.
باڵێکی زۆر بههێزی نێو بهرهی
ئ��وس��وول��گ �هرا ،بریتین ل �ه کۆمهڵێک
کهس ک ه لهنێو ههناوی سپا و دهزگا
ئهمنییهتییهکانهوه سهریان ههڵداو ه
و بهشێکی زۆری سهرمایهی ئێران
لهژێر کۆنترۆڵی ئهوان دایه .ئهم باڵ ه
کاتی خ��ۆی و به تایبهت ل ه دهیهی
70دا ل �هالی �هن خ���ودی خامنهییهو ه
مهیدانیان پێ درا تاوهکوو بااڵنسی
نێوان باڵهکان و بهتایبهتییش باڵی
ریفۆرمخوازی پێ رابگرێ .خامنهیی
قهت پێش بینیی ئهوهی نهدهکرد ک ه
کۆمهڵێک کهس لهنێو ئهو سپاییانهدا
دوات��ر س�هره�هڵ دهدهن که چاویان
بڕیوهته لوتکهی دهسهاڵت له کۆماری
ئیسالمیدا و بۆ حهزفی رهقیبهکانیان
کهڵک له تێزهکانی دوکتور شهریعهتی
وهردهگ��رن و کار له سهر ئیسالمی
بێ رووحانییهت دهک�هن .شهریعهتی
یهکهم ک�هس ب��وو له نێو شیعهکاندا
و ل���ه ک��ۆت��ای��ی �هک��ان��ی دهی�����هی 40ی
ه��هت��اوی��دا ک�� ه ت��ێ��زی ئ��ی��س�لام��ی بێ
رووحانییهتی هێنایه ئاراوه ،ههربۆی ه
ل��هالی��هن م �هرج �هع �ه تهقلیدهکانهو ه
قهت رووی خۆشی پێ نیشان نهدرا.
شهریعهتی به السایی ک��ردن �هو ه ل ه
لۆتێر دامهزرێنهری پرۆتێستانتیزم ل ه
مهسیحییهت دا ئهو تێزهی به مهبهستی

ریفۆرمی مهزههبی له ئیسالمدا هێنای ه
ئاراوه .بهاڵم شهریعهتییش ههر وهک
لۆتێر پێش بینی ئهوهی نهدهکرد ک ه
تێزهکهی به چهشنێکی مهترسیدار ل ه
بنیادگهرایی مهزههبی بگا.
شهریعهتی دوو الیهنی کهسایهتیی
ئیسالمی زۆر بهرجهست ه دهکاتهوه،
ی���هک���هم���ی���ان ک��� ه ل���ه ب���ی���روب���اوهڕی
سۆسیالیستی و عهداڵهتخوازیی
ناوبراوهو ه سهرچاوه دهگرێ و باس
ل�ه ج��ۆرێ��ک سۆسیالیزمی ئیسالمی
دهکا و نموونهکهشی له کهسایهتیی
ئ��هب��ووزهری غ �هف��اری ل�ه سهرهتای
ئیسالمدا دهبینێتهوه ،ک ه له مێژووی

نووری ب ه دهوری خۆیهو ه دیوه،ههر
لهخۆڕاو ه نی ه و له رووی نهزانی و
کهسایهتیی قهشمهری ئهوانهو ه نیه.
بهڵکوو پهیامی بۆ ئاخوندهکان تێدایه،
ههربۆیهش ب ه تایبهت لهم دوایانهدا
لهالیهن ههندێک له مهرجهعه شیعهکانی
تهنانهت الیهنگری ئوسوولگهراکانهو ه
رووب�����هڕووی دژای��هت��ی بوونهتهو ه
و ت �هن��ان �هت ه�هن��دێ��ک��ی��ان ئ��ام��اژه ب ه
فیتنهی دیک ه دهک�هن ک ه ئهمجارهیان
لهالیهن بهشێک له ئوسوولگهراکانهو ه
بهڕێوهیه ،که بێ گومان مهبهستیان
ئهم باڵهیه.
ئ������هم ش����ێ����و ه دهرک�����هوت�����ن�����هی

ئیسالمدا نموونهی سادهژیان و چینی
ه�هژاره .دووهم؛ پێوهندیگرتن لهگهڵ
خودا بهبێ واستهیهکی مهزههبی ،وات ه

ئ �هح��م �هدی��ن��ژاد و ه��اوڕێ��ی��ان��ی وهک
نموونهی کهسایهتییهکی بنیادگهرای
مهزههبی ،سۆسیالیست و بێ باوهڕ

ئهگهر بێتوو بۆچوونی ئهو بهشه له چاوهدێران راست
بێ و ههروهها ئهگهر بێتوو ههوڵهکانی باڵی ئهحمهدینژاد
سهربگرێ ،ئهوا ئهوان سیستمی سیاسیی ئێران بهرهو مۆدێلێکی
نوێ ل ه دنیادا دهبهن .به شێوهیهک که به پێچهوانهی ههموو
دنیا ک ه ههر دهوڵهتێک ئهرتهش یان سپای خۆی ههیه ،ئهوا
ئهوکات له ئێران سپا دهبێ که دهوڵهتی خۆی دهبێ .ئهگهرچی
ههر ئێستا و پاش هاتنه سهرکاری ئهحمهدینژاد ئهم رهوته
دهستی پێ کردوه و دهوڵهتهکهی ئهحمهدینژاد دهوڵهتی سپایه،
بهاڵم ئامانجی فهرماندهکانی سپا هێشتا وهدی نههاتوه
ههر خوداپهرهستێکی ئیسالمی خۆی
دهت��وان��ێ ب��ێ یارمهتی مهرجهعێکی
ئایینی پێوهندی به خ���وداوه بگرێ.
مهبهستم له باس کردنی بیروبۆچوونی
ش �هری��ع �هت��ی ب��ۆ ئ����هوه ب���وو ک��ه ل ه
الیهنی ئیدئۆلۆژیکی ئ�هم باڵهی نێو
ئوسوولگهراکان بگهین .ه�هر ئێستا
ئهحمهدینژاد و رهحیم مهشایی وهکوو
نوێنهری بهرجهستهکراوی ئهم باڵ ه
ههوڵ دهدهن خۆیان وهک نموونهی
ئ�هم چهشنه کهسایهتییه ئیسالمیی ه
دهربخهن که شهریعهتی باسی دهکا،
ب�هاڵم له مۆدێل ه بونیادگهراکهی .ب ه
رواڵ����هت س��ادهژی��ان��ی ئهحمهدینژاد
و پشتیوانی ل�ه ت��وێ��ژی ه���هژار یان
بانگهشه ک��ردن بهوهیکه خهرمانهی

به واسیتهی مهزههبی ،ک ه ههروهک
باسمان کرد ل ه ههناوی بۆچوونهکانی
شهریعهتییهوه س �هرچ��اوهی گرتوه،
زۆر وهک ش��ێ��وهی خۆدهرخستنی
هیتلێر دهچێ ک ه ئهویش ههوڵی دهدا
خۆی وهک « ئهبهر ئینسان»هکهی
نیچ ه به کۆمهڵگای ئاڵمانی و ئورووپایی
بناسێنێ .ه���هروهک چ��ۆن ن ه هیتلێر
ئهو کهسه بوو ،ئهحمهدینژادیش ئهو
کهسه نیه.
ئێستا ئ��هگ��هر ئ���هو بۆچوونهی
س���������هرهو ه ل����هم����هڕ ئ���ی���دۆل���ۆژی���ی
ئهحمهدینژاد و باڵهکهی راست بێ ،زۆر
سرووشتییه ک ه باوهڕمان بهوه ههبێ
که ئهو الیهنه گهورهترین مهترسین
بۆ س�هر دهس�هاڵت��ی ئاخوندهکان ب ه

وهل��ی فهقیهیشهوه .ههربۆی ه ئێستا
له گۆڕهپانی سیاسیی ئێراندا بینهری
هێرشێکی زۆری باڵهکانی دیکهی
ئوسوولگهراکان بۆ سهر ئهو باڵهین
و خ��ام��ن�هی��ی��ش وهک ب��ڵ��ێ��ی ب�� ه پێی
بارودۆخهکه ب ه بێدهنگ بوونی خۆی
پشتیوانیان لێ دهک��ا .بهپێچهوانهی
زۆر کهس که پێیان وای ه ئهم کێشان ه
ش�هڕی زێرینگهرییه ،دهبینین ئێستا
کێشهکان له ئاستێكدان ک ه بۆ پێشگرتن
ل ه تهقینهوهی ئهم کێشان ه باڵێکی دیک ه
ل ه نێو ئوسوولگهراکان بوونی خۆیان
راگهیاندوه که خۆیان ب ه « عماریون»
ناساندو ه و ئهوان ک ه هیچ پۆستێکی
کلیدیان پێ نیه و کهمتر ل ه ئاستی
سهرهوهی دهسهاڵتدا بوونیان ههیه و
وادی��اره له دڵسۆز و خهمخۆرهکانی
باڵی ئوسوولگهران ،ههوڵ بۆ یهکڕیزی
دهدهن و ل �ه نامیلکهکانیان هێرش
دهک �هن � ه س��هر ه �هم��وو الی �هن �هک��ان و
ههوڵیان ئهوهیه که ب ه راگرتنی بااڵنس
پێگهی وهلیی فهقیه بۆ دۆخی پێشوو
بگهڕیننهوه .رهخنهکانیان ناراستهوخۆ
ل ه ئهحمهدینژاد و باندهکهی ئهوهی ه
ک ه زۆر لهسهر پرۆژهکانی خۆیان
س��وورن و هیچ بۆچوونهکانی وهلی
فهقیهیان بۆ گرینگ نیه .ئهو الیهن ه
ه���هروهه���ا رهخ��ن�� ه ل�� ه نهیارهکانی
ئهحمهدینژاد لهنێو ئوسوولگهراکان
دهگ�����رن ک��� ه ل���ه رادهب���������هدهر باڵی
ئهحمهدینژاد دهورووژێ��ن��ن ،چونک ه
کهسایهتییهکانی ئهو باڵ ه به جۆرێکن
تا بیانورووژێنن ب ه قازانجیانه .ئهو باڵ ه
نوێیه واوێدهچێ ئێستا زیاتر لهههموو
الیهنهکانی دیکه لهالیهن خامنهییهو ه
پشتیوانیان لێ دهک��رێ و دوور نی ه
بهپێی ب��ۆچ��وون�هک��ان��ی��ان دهسکردی
خامنهیی بن بۆ راگرتنی بااڵنسی نێوان
ئوسوولگهراکان و ئهوهش له ئاخریین
ههوڵهکانی خامنهیی بێ بۆ کۆنتڕۆڵ
کردنهوهی بهرهی ئوسوولگهرا.
کێشهکانی نێو ئوسوولگهراکان
و ب���ه ت��ای��ب��هت ه���هوڵ���هک���ان���ی باڵی
ئهحمهدینژاد بۆ الوازک��ردن��ی پێگهی
ئاخوندهکان ،ههندێک ل ه چاوهدێرانی
ل��هم دوای���ان���هدا هێناوهت ه س��هر ئهو
باوهڕهی ک ه ئهو الیهن ه زیاتر له ههر
الیهنێکی دیکه کار بۆ سێکوالریزم ل ه
ئێران دهکهن .ئهگهر بێتوو بۆچوونی
ئهو بهش ه ل ه چ��اوهدێ��ران راس��ت بێ
و ههروهها ئهگهر بێتوو ههوڵهکانی
باڵی ئهحمهدینژاد سهربگرێ ،ئهوا
ئهوان سیستمی سیاسیی ئێران بهرهو
مۆدێلێکی نوێ ل ه دنیادا دهب��هن .ب ه
شێوهیهک ک ه به پێچهوانهی ههموو
دن��ی��ا ک � ه ه���هر دهوڵ �هت��ێ��ک ئهرتهش
یان سپای خۆی ههیه ،ئهوا ئهوکات
ل�� ه ئ��ێ��ران س��پ��ا دهب���ێ ک�� ه دهوڵهتی
خۆی دهب��ێ .ئهگهرچی ههر ئێستا و
پ��اش هاتن ه س�هرک��اری ئهحمهدینژاد
ئ���هم رهوت���� ه دهس��ت��ی پ��ێ ک����ردو ه و
دهوڵهتهکهی ئهحمهدینژاد دهوڵهتی
سپایه ،بهاڵم ئامانجی فهرماندهکانی
سپا هێشتا وهدی نههاتوه .چونک ه
سرووشتی ئ��هوان به چهشنێکه ک ه
دهسهاڵتێکی دیکهیان له سهرووتری
خۆیان پێ قهبووڵ ناکڕێ .ههربۆی ه
ئهگهر کۆماری ئیسالمییش تووشی
رووخ������ان ن��هب��ێ و ئ���هم رهوت����هش
ب�هردهوام بێ ،هیچ دوور نیه ک ه بهو
حاڵهش خامنهیی دوایین وهلیی فهقی ه
بێ .

بهشداریی ههیئهتێکی حدک
له کۆڕ و کۆبوونهوهکانی شورای
مافی مرۆڤی سهر به نهتهوه
یهکگرتووهکان له ژنێڤ
ن��اوهن��دی ه���هواڵ -سویس :رۆژان���ی  14و 15ی
مارس ههیئهتێکی حدک پێکهاتوو له له هاوڕێیان گواڵله
شهڕهفکهندی ،ک��اوه ئاههنگهری ،عهزیز ئهحمهدی،
ئارهزوو کهریمپوور و بههار ئیبراهیمی له پهراوێزی
ک��ۆب��وون �هوه ودانیشتنهکانی خ��ول��ی شانزدهیهمی
شوورای مافی مرۆڤ بهشداریان کرد .شایانی باسه

که له کۆنفرانسهکانی پهراوێزی خولهکانی شووڕادا
بابهتی جۆراوجۆر دێنه بهرباس .له کۆنفرانسهکانی «
ئیسالموفوبیا» و « هێزی ژن له ئیسالمدا» ههیئهتی
حدک بهشداری کرد و چاالکانه بهرپهرچی تهبلیغاتی
ناراستی نوێنهرانی کۆماری ئیسالمیان دای��هو ه که
چهواشهکارانه دهیانهویست وێنایهکی ناراست له ئێران
و موسڵمانان و ژنانی ئێران بدهن به بهشداربووان .لهم
دوو کۆنفرانسهدا هاورێ گواڵڵه شهرهفکهندی چهند
وتهیهکی پێشکهش کرد که بهشدارانی کۆنفرانسهکان
به گهرمی پیشوازیان لێ کرد.
ههروهها رۆژی 15ی مارس له الیهن رێکخراوی
«زودویند» هوه کۆنفرانسێک بۆ باس لهسهر ئیتنیکهکان
له ئێراندا بهڕێوهچوو که لهم کۆنفرانسهدا هاورێ کاوه
ئاههنگهری وتارێکی پێشکهشکرد.
ه���اورێ ک��اوه ل��ه وت��ارهک �هی��دا ئ��ام��اژهی ک��رد که
پێشێلکردنی مافی م��رۆڤ له ئێراندا تهنیا بهو هۆیه
نیه که کۆماری ئیسالمی ههیه ،بهڵکوو ،کورد ،تورک،
عهرهب ،بهلووچ ،سوننی ،بههایی و ناموسڵمان بوون و
بگره ژن بوونیش هۆکاری له ئارادابوونی ئیستیبداده
له ئێران .بۆیه لێرهدا پرسیارێک دێته ئاراوه ،ئایا به
دوای رووخانی ئهو رێژیمه ئێمه ئامادهیی بهرێوهبردنی
جاڕنامهی مافی مرۆڤمان ههیه؟ ئهگهر نا ،ئهوه ئهرکی
حیزب و رێکخراوه دێموکرات و ئازادیخوازهکان،
چاالکانی مافی م��رۆڤ ،ههموو ئهو کهسایهتییانهیه
ک��ه ب�هرام��ب�هر ب��ه داه��ات��ووی واڵت �هک �هی��ان ههست به
بهرپرسایهتی دهکهن و پێویسته ذهنیت و مێنتالیتهی
تاک و کۆمهاڵنی ئێرانی بۆ رێزدانان و قهبووڵی یهکتر
ئ �هو ج���ۆرهی ک��ه ه��هن ،ئ��ام��اده بکهن و ب��ۆ ههرچی
نههادینهکردنی دێموکراسی له نێو کۆمهاڵنی خهڵکدا
هاوکاریی یهکتر بکهن .کاوه ئاههنگهری له درێژهی
قسهکانیدا ئ��ام��اژهی به لێکگرێدراویی چارهنووسی
مرۆڤهکان و ن�هت�هوهک��ان ک��رد و به پیویستی زانی
نهتهوهکانی نێو ئێران به هاوکاری و هاوپێوهندیی
لهگهڵ یهکتر بۆ پێشڤهچوونی دێموکراسی و گهیشتن
به دێموکراسی ههوڵ بدهن .ههروهها ئاههنگهری داوای
له بهشداربووان کرد بۆ شهرمهزارکردن و به چالش
کێشانی کۆماری ئیسالمی له ئاستی نێودهوڵهتیدا،
پشتیوانی له چاالکوانی مافی مرۆڤ موحهممهد سهدیق
کهبوودوهند بکهن.
ه�هروهه��ا رۆژی 15ی م��ارس هاورێیان گواڵله
شهڕهفکهندی و کاوه ئاههنگهری له سێیهمین « دانیشتنی
ژنێڤ بۆ دێموکراسی و مافی مرۆڤ» بهشدار بوون.
لهو کۆڕهدا  19چاالکی مهدهنی و سیاسی له واڵتانی
جۆرواجۆری وهک ،باشووری سودان ،چین ،ڤیهتنام،
زیمبابوه ،ئێران ،میسر ،تونێس ،لیبی ،تیبهت،ئوگاندا،
ڤێنێزۆئێال ،کورهی باکوور و چهند واڵت و نهتهوهی
دیکه بهشداریان کرد و لهسهر رهوشی مافی مرۆڤی
و دێموکراسی له واڵت��ی خۆیاندا وتاریان پێشکهش
کرد .ههر کام لهم چاالکوانانه باسی روهشی سیاسی
و ئهزموونهکانی خۆیان دهک��رد و بهشدارانی زیاتر
ئاگاداری واڵت و نهتهوهکهی خۆی دهک��رد .شایانی
باسه که ئهم کۆبوونهوهیه به پشتیوانیی زیاترله 20
رێکخراوی جیهانی و به بهشداریی نزیک به 200
رۆژنامهوان و نوێنهری رێکخراو و بنیاتی جۆراوجۆر
له سهراسهری جیهاندا بهڕێوهچوو.
لهم دانیشتنهدا موحهممهد مستهفایی ،پارێزهر،
باسی له چۆنیهتیی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ له ئێراندا
کرد.
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بەهاری ئازادی و پاییزی دیكتاتۆرییەت
سیروان موساپوور
ئەگەر بەهار وەك وەرزی نوێ
ب��وون��ەوە و دەسپێكردنی ژیانێكی
نوێ و پاییز وەك وەرزی زەردبوون
و وەری��ن��ی گ��ەاڵك��ان و سەرەتای
ڕۆژانێكی سارد و سەخت دابنێین،
ئ���ەوا بێگومان ب��ەه��اری ئ���ازادی و
پاییزی دیكتاتۆرییەت دەستیان پێ
ك��ردوە و لە ح �هوت��ووو مانگهکانی
داهاتووشدا هەرچی زیاتر شایەتی
بینینی دیمەنەكانی ئەم دوو وەرزە
لە یەك كاتدا دەبین .
ئەوساڵ لە كاتێكدا پێشوازی
لە هاتنی بەهار دەكەین كە هەورە
تریشقەی ڕق و تووڕەیی لە واڵتانی
عەرەبی و ناوچەكە خەریكی كۆتایی
هێنان بە بەستەڵەكی دیكتاتۆرییەت
و س��اردوس��ڕی��ی زستانی بێدادییە.
بەهاری ئازادی لە هێندێك لە واڵتان
بۆن و بەرامەی خۆی باڵو كردۆتەوە
و لە هێندێك واڵتیشدا تازە خەریكە
شنەبای ئازادی هەڵ بكات و گەاڵی
تەمەنی دیكتاتۆرییەت بوەرێنیت و
سەهۆڵبەندانی ستەم و سەركوت
بتوێنێتەوە.
ماوەیەكە شەپۆلێكی بەرین
لە ناڕەزایەتی و ڕاپەڕینی خەڵك لە
واڵتانی عەرەبی دەستی پێ كردوە و
هەتا ئێستاش بەردەوامە .لە هێندێك
لەو واڵتانە ڕاپەڕینەكان بەبێ ئەوەی
تێچوویەكی زۆری���ان ب��ۆ ب���درێ ،تا
ڕادەی�����ەك ب��ە س��ەرك��ەوت��ن دەگ���ەن
و دەس��ەاڵت��داران بە زۆری ی��ان بە
خ��ۆش��ی ،ل��ە ژێ��ر گ��وش��اری خەڵك
یان لە ژێر فشاری نێونەتەوەییدا لە

كورسی دەس��ەاڵت دادەب��ەزن ،وەك
ئ���ەوەی ك��ە ل��ە میسر ڕووی دا .لە
هێندێك لەم واڵتانەش ڕاپەڕینەكان
لەگەڵ ئ��ەوەی تێچوویەكی زۆریان
بۆ دراوە و بۆ دەدرێ ،هەتا ئێستا
بە ئاكام نەگەیشتوون و پێكدادان
و ب��ەرەن��گ��اری ل��ە ن��ێ��وان خ��ەڵ��ك و
دەس���ەاڵت���دا ه����ەروا درێ����ژەی هەیە
وەك ئەوەی كە ئێستا لە لیبی هەیە.
حكوومەتەكەی موعەممەر قەزافی
ه��ەت��ا ئێستاش ل��ەگ��ەڵ ئ���ەوە ك��ە لە
الی���ەن واڵت��ان��ی ئ��وروپ��ای��ی ل��ە ژێر
فشارێكی سەخت دای��ە و تەنانەت
واڵتانی بریتانیا و فەڕانسە داوای
گوشار خستنەسەری زیاتری واڵتانی
ئورووپایی و هەڕەشەی سەپاندنی
ناوچەی دژە فڕین بەسەر لیبی دا
دەكەن و ئانگێالمێركێلیش داوای لە
قەزافی كرد واڵت جێبهێڵێت ،كەچی
هێزەكانی حكوومەتی لیبی لە ئاسمان
و زەوی ب��ەگ��ژ خۆپێشاندەراندا
دەچنەوە و ئەوەی لە دەستیان بێت
بۆ دامركاندنی شۆڕش دەیكەن.
دیكتاتۆڕەكان چ وەك موبارەك
و بن عەلی زوو واز لە دەسەاڵتدارێتی
بێنن و چ وەك موعەممەر قەزافی
پاش زیاتر لە چل ساڵ هێشتا ئامادە
ب��ن ب��ۆ م���ان���ەوە ل��ەس��ەر كورسیی
دەسەاڵت و درێژەدان بە حاكمییەتی
ڕەش����ی خ��ۆی��ان ڕووب�����اری خوێن
وەڕێ بخهن ،لە بەرامبەر خەڵكێكدا
كە مەرگیان لە ژیانی ژێر دەسەاڵتی
ئ���هوان پ��ێ ب��اش��ت��رە ،م��ەح��ك��ووم بە
لەنێوچوونن.

خوپێشاندان و ناڕەزایەتییە
ج��ەم��اوەری��ی��ەك��ان��ی ئ��ەم دواییانەی
واڵت��ان��ی ع��ەرەب��ی ئ��ەو ڕاستییەیان
سەلماند كە دیكتاتۆرەكان لە ژێر
هەر ناوێك و لە چوارچێوەی هەر
چەشنە سیستمێكدا كار بكەن و بۆ
م��ان��ەوی خ��ۆی��ان ل��ە ه��ەر ش��ێ��واز و
میتۆدێك و ل ه هەر جۆرە ئامرازێكی
سەركوت كەڵك وەرگرن ،سەرەنجام
درەنگ یا زوو لە بەرامبەر ئیرادەی

س��ی��اس��ی ل��ەس��ەرئ��ەو ب�����اوەڕەن كە
ئەوەی لە میسر و توونیس ڕوویدا،
زۆر ئەستەمە ل��ە ئ��ێ��ران ڕووب���دا.
چونكە ڕێژیمی حاكم ل��ەو واڵتەدا
بەرژەوەندییەكانی خۆی و مانەوەی
دەس���ەاڵت���ی دی��ك��ت��ات��ۆران��ەی خۆی
ب��ەر ه��ەر نرخێك ب��ێ ،لەسەرووی
خواست و ویستی خەڵك دەبینێ و
باكیان لە كوشتنی خەڵكی بێگوناح و
ئاشییخواز نیە.

خەڵكی واڵتەكانیاندا تووشی شكست
دەبن.
ل��ە ئێرانی ژێ��ر دەسەاڵتی
ڕێژیمی ویالیەتی فەقیهیشدا زیاتر
لەهەر كاتێك پایەكانی ڕێژیم وەلەرزە
كەوتوون و ترس و خۆفێكی زۆر
بەسەر دەسەاڵتداراندا زاڵ بووە و
دوور نییە سیناریۆی واڵتانی عەڕەبی
بە جۆرێك لە جۆرەكان لە ئێرانیش
دووبارە ببێتەوە .وەك لە هێندێك لە
ڕاگەیەنەكاندا باس دەكرێ كارناسانی

ئێستا كە بەرەوپیری ساڵی نوێ
و بۆنە و ڕێوڕەسمی وەك نەورۆز
و سێزدەبەدەر و ..دەڕۆین ،زیاتر لە
هەر كاتێك كاربەدەستانی كۆماری
ئیسالمی تووشی ترس و دڵەڕاوكێ
بوون و خۆیان بۆ ڕووبەڕووبونەوە
ل��ەگ��ەڵ ه���ەر چ��ەش��ن��ە ج��م��وج��ۆل و
ن��اڕەزای��ەت��ی��ی��ەك��ی ك��ۆم��ەاڵن��ی خەڵك
ئامادە كردوە .هەرچەند ڕووداوەكانی
ڕۆژان�������ی داه����ات����وو هەڵوێستی
خ��ەڵ��ك و دژك�����ردەوەی حكوومەت

لە ئێرانی ژێر دەسەاڵتی ڕێژیمی ویالیەتی
فەقیهیشدا زیاتر لەهەر كاتێك پایەكانی ڕێژیم
وەلەرزە كەوتوون و ترس و خۆفێكی زۆر بەسەر
دەسەاڵتداراندا زاڵ بووە و دوور نییە سیناریۆی
واڵتانی عەڕەبی بە جۆرێك لە جۆرەكان لە
ئێرانیش دووبارە ببێتەوە

خوێندنهوهیهک بۆ ههڵوێستی ناڕوونی پاڕت ه
کوردستانییهکان ل ه ههمبهر بزووتنهوهی سهوزی ئێران
ئارام ئیبڕاهیم خاس
ب���ەڕای���ی :ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی بەرنامە
ب��ۆ دارێ�����ژراوی ب��ان��ەم��ەڕی  1388و
ئاكامەكانی ئەو كودیتا هەڵبژاردنەی
باڵی بنئاژوخوازی رێژیم بە پشتیوانیی
ویالیەتی فەقیه و سوپای پاسدارانی
ك���ۆم���اری ئ��ی��س�لام��ی ،چەخماغەی
رەوت��ێ��ك ب��وو ك��ە ب��ە هێنانه گۆڕێی
پ��رس��ی��اری فەلسەفیی« ،دەن��گ��ی من
ك�����وا؟» دەس���ت���ی پ��ێ��ك��ردو ب���ە ناوی
بزووتنەوەی سەوزی ئێران ناوبانگی
دەرك��رد ،بزووتنەوەیەك كە نزیك بە
دوو ساڵ بە شێوازی جۆراوجۆر و
بەتایبەت لە رێگەی رژانە سەر شەقام،
دەسەاڵتی هەنووكەیی تارانی تووشی
ك��ێ��ش��ە ك����ردوە و ب���ووەت���ە ت����ەوەری
سەرەكیی ئەو باسە سیاسییانەی لە
س��ەر ئ��ێ��ران دەك��رێ��ن .مەبەست لەم
نووسینە خەسارناسی یان شرۆڤەی
كارو كاردانەوەی بزووتنەوەی سەوز
نییە ،بەڵكوو ئامانج رەخنەگرتن لە
ه��ەڵ��وێ��س��ت و ش��ێ��واز و چۆنیەتیی
ماملەی پارت و الیەنە سیاسییەكانی
رۆژهەاڵتی كوردستان لە بەرانبەر ئەم
بزووتنەوەیەیە كە لە ناخی چینی مام
ن��اوەن��دی (م��ی��دل ك�لاس��ی) كۆمەڵگەی
ئێرانەوە هەڵقواڵوە.
بزووتنەوەی سەوز لە ناخی چینی
م��ام ن��اوەن��دی��ی كۆمەڵگەی ئێرانەوە
سەری هەڵداوەو داواو داخوازییەكانی
ئ���ەم چینە ك��اری��گ��ەرهی كۆمەڵگەی
خستۆتە روو ئەگەر ل��ەم روانگەیەو
ب��ەم روان��ی��ن��ە چ��او ل��ە بزووتنەوەی
س��ەوز بكەین ،هەر چەشنە دژایەتیی
و یان بە هێند نەگرتنی ئەم رەوتە بە

وهرگێڕان :تهها رهحیمی
واتای دژایەتیی و پشت گوێ خستن،
و گوێ ن��ەدان بە داخ��وازی زۆرینەی
ئ��ەم چینەی كۆمەڵگهیە كە پێشەنگی
ب��زووت��ن��ەوەی ن��اڕازی��ی هەنووكەیی
نێوخۆی ئێرانە كە بە شێوەی پراكتیكی
ل��ە الی���ەن كۆمەڵگەی جیهانییەوەش
وەك ئۆپۆزیسیۆنی سەرەكیی نێوخۆی
ئێران دەن��اس��رێ و لە ئۆپۆزیسیۆنی
نەریتیی ئێران زیاتر بایەخ و گرینگی
پێ دەدرێ.
یەكێك لە دەسكەوتە بەرچاوەكانی
ئ���ەم ب��زووت��ن��ەوەی��ە ل��ە م����اوەی ئەم
دوو س��اڵ��ەی راب����ردوودا بریتی بوو
ل���ەوە ك��ە ت��وان��ی��وێ��ت��ی بەشێكی زۆر
لەو وزەو رەوت��ان��ەی دژ بە رێژیمن،
ل��ە رێفۆرمیستهکانی حكوومەتی و
رەوتە سیكوالرەكان و ...هتد بگرە كە
بە جۆرێك لە ج��ۆرەك��ان خوازیاری
ئاڵوگۆڕن ،لە ژێ��ر ئ��ااڵی خ��ۆی و بە
ن���اوی «س������ەوزەوە» ك��ۆ بكاتەوەو
لەم ماوەیەدا ببێ بە بزووتنەوەیەكی
پ��ڵ��ۆڕاڵ ك��ە ئ��ەگ��ەرچ��ی كەموكۆڕیی
بەرچاویشی هەیە بەاڵم لە هەمانكاتدا
رەوت����ی ژم��ارەی��ەك��ی ب���هرچ���اوی دژ
ب��ە رێ��ژی��م و دەس��ەاڵت��ی هەنووكەیی
كۆماری ئیسالمییە.
زۆرب������هی پ����ارت و رێكخراوە
ك��وردس��ت��ان��ی��ی��ەك��ان��ی رۆژه����ەالت����ی
كوردستان بە هەڵوێستی كلێشەیی و
نەریتیی سەرچاوەگرتوو لە گوتاری
پ���هرچ���هک���داری ،ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی خولی
دەی��ەم��ی س��ەرك��ۆم��اری��ی جۆزهردانی
 1388بایكۆت دەكەن و داوا لە خەڵكی
كورد دەكەن بە بەشداری نەكردن لە

خولی هەڵبژاردنەكان وێ��ڕای ئەوەی
هەڵبژاردن لە مەشرووعییەت دهخەن
سیستمی دەسەاڵتداریش بە تایبەتی
بێننە ژێر پرسیارەوە .هەر بۆیە دوای
هەڵبژاردن و رووداوەكانی هەڵبژاردن
ئەم پارتانە هیچ قسەیەكیان بۆ وتن
ن��ەب��وو و ه��ەم��وو چاالكییەكانیان
لەسەر هەڵوێستی بایکۆت چڕ كردەوە

ناوچەكان و مەڵبەند و مهكۆی خەبات
دژی دیكتاتۆری و سەرەڕۆیی بووە لە
رووداوەكانی دوای هەڵبژاردنی خولی
دەیەمی سەركۆماری دا زۆر لەگوڕ
و چاالك نەبینراو تەنانەت لە هێندێك
قۆناخ دا هەر دەنگیشی لێ نەهات.
ئەگەرچی بێ بەرنامەیی رێبەرانی
بزووتنەوەی س��ەوز و «كلی گویی»

و بەشێكی زۆری ك���ارو بەرنامەی
راگەیاندنیان ئ��ەم ئەركەی راپەڕاند.
كە دەبێ بوترێ ئەم جۆرە رووبەروو
ب��وون��ەوەی پ��ارت��ە كوردستانییەكان،
ك���ۆم���ەڵ���گ���ەو ش���ەق���ام���ی كوردیشی
س���ەب���ارەت ب��ە گ��رت��ن��ی هەڵوێستێكی
روون و راش���ك���اوان���ە ل���ە هەمبەر
بزووتنەوەی سەوز تووشی چەشنێك
سەر لێشێواوی و پرژو باڵوی كرد،
بە جۆرێك كوردستان كە لە رابردوودا
ه��ەم��ی��ش��ە ی��ەك��ێ��ك ل���ە چاالكترین

ئ����ەوان ل��ە پ��ێ��وەن��دی��ی ل��ەگ��ەڵ مافی
كەمایەتییە ن��ەت��ەوەی��ی��ەك��ان��دا یەكێك
ل��ە ه��ۆك��ارەك��ان��ی ب��ەش��دار نەبوونی
چ���االك���ان���ە و دەوری كەمرەنگی
ن��ەت��ەوە ب��ەش��خ��وراوەك��ان��ی ئ��ێ��ران لە
چ��وارچ��ێ��وەی ب��زووت��ن��ەوەی س��ەوز و
خۆپیشاندانەكانی دوای هەڵبژاردنە،
بەاڵم نابێ لەم پێوەندییەدا دەوری پارتە
كوردستانییەكان و راگەیاندنەكانیشیان
لە بیر بكەین كە كاریگەرییەكی زۆریان
لەسەر كۆمەڵگەو تاكی كوردی هەیە.

یەكێك لە دەسكەوتە بەرچاوەكانی ئەم
بزووتنەوەیە لە ماوەی ئەم دوو ساڵەی رابردوودا
بریتی بوو لەوە كە توانیوێتی بەشێكی زۆر لەو
وزەو رەوتانەی دژ بە رێژیمن ،لە رێفۆرمیستهکانی
حكوومەتی و رەوتە سیكوالرەكان و ...هتد بگرە كە
بە جۆرێك لە جۆرەكان خوازیاری ئاڵوگۆڕن ،لە ژێر
ئااڵی خۆی و بە ناوی «سەوزەوە» كۆ بكاتەوەو
لەم ماوەیەدا ببێ بە بزووتنەوەیەكی پڵۆڕاڵ

زی��ات��ر دەردەخ�����ەن ب���ەاڵم ل��ە وەها
هەلومەرجێكی ئاڵۆز و هەستیاردا
و بەسەرنجدان ب��ە ئاڵوگۆڕەكانی
ڕۆژهەاڵتی ناڤین و واڵتانی عەڕەبی
و ئەگەری هەر جۆرە سەرهەڵدان و
ناڕەزایەتییە ج��ەم��اوەری لە ئێراندا
ئەركی الیەنەكانی ئۆپۆزیسیۆن و
كۆمەاڵنی خەڵكە كە:
1ـ ب������ۆ ه������ەرچ������ی زی����ات����ر
پ��ت��ەوت��رك��ردن��ی ی��ەك��گ��رت��ووی��ی و
ه��اودەن��گ��ی و هاوئاهەنگی ل��ە نێو
خۆیاندا تێ بكۆشن و ڕێگە نەدەن
درز و كەلێنی سیاسی و جیاوازی
لە بیر و بۆچووندا ڕێگای سەركوت
ئاسانتر و تەمەنی ڕێ��ژی��م درێژتر
ب��ك��ات��ەوە .ل��ە واڵتێكی فرەنەتەوەی
وەك ئ��ێ��ران ب��ە ئ��ای��ی��ن ،ك��ل��ت��وور و
ب��ۆچ��وون��ی سیاسیی ج���ی���اوازەوە،
زامنی سەرەكیی سەركەوتنی خەبات
و دەس��ت��ەب��ەرك��ردن و پاراستنی
دەس��ك��ەوت��ەك��ان ،ی��ەك��گ��رت��ووی��ی و
هاوئاهەنگی و یەك هەڵوێستییە.
2ـ ل���هس���هر خ��ۆپ��ێ��ش��ان��دان و
ناڕەزایەتی دەربڕینەكان بە شێوازێكی
مەدەنیانە و ئەمڕۆیی و دوور لە
توندوتیژی بە شێوەیەك كە بتوانن
متمانەیەكی نێونەتەوەیی بۆ ڕاپەڕینە
ج��ەم��اوەری��ی��ەك��ە وەدەس����ت بێنن و
پشتیوانیی واڵت���ان و كەسایەتییە
ئ��ازادی��خ��وازەك��ان ل��ە سەرانسەری
جیهان بۆ الی داخوازییە ڕەواكانیان
ڕابكێشن ،بهردهوام بن.
3ـ پ��اراس��ت��ن��ی س����ەر و ماڵی
هاوواڵتیان و شوێنەگشتییەكان و

ئ���ەم پ����ارت و رێ���ك���خ���راوان���ە لە
روانگەیەكی ناواقیعییانهو ه سەرەتا
ئەم بزووتنەوە و رێبەرانی بە بەشێك
ل���ە دەس�����ەاڵت ل���ە ق���ەڵ���ەم دەدەن و
ناڕەزایەتییەكانی دوای هەڵبژاردنیش
ب���ە ب��ەش��ێ��ك ل���ە ش����ەڕی دەس���ەالت���ی
باڵەكانی نێو چ��وارچ��ێ��وەی كۆماری
ئیسالمی دەزانن و لەو الیەشەوە پەالر
لە حیزبی دیموكرات كوردستان دەگرن
كە هەڵوێستێكی جیاوازی سەبارەت بە
هەڵبژاردن هەبوو و بە سازشكاربوونی
تاوانبار دەك��ەن و پێیان وای��ە لەگەڵ
ك��ەڕووب��ی و م��ووس��ەوی پێوەندیی
ه��ەی��ە .ب��ەاڵم رەوت���ی رووداوەك����ان و
قووڵ بوونەوەی رۆژ لە دوای رۆژی
ئەم بزووتنەوەیە بووە هۆی ئەوە كە
ئ��ەم پ��ارت و رێكخراوانە ماوەیەكی
ك��ورت گوێی خ��ۆی��ان بئاخنن و یان
 180پلە بسووڕێنەوە و بە چۆنیەتیی
ماملەیان ل��ەگ��ەڵ ئ��ەم بزووتنەوەیە
دا بچنەوە ،ب��ەاڵم هێندهی پێ نەچوو
خوێناوییەكانی
رووداوە
دوای
عاشووڕای  ،1388ناڕەزایەتییەكانی
سەرشەقام تووشی وەستانی كاتی
هات و خوێندنەوەی رووکهشیی پارتە
كوردستانییەكان لە بزووتنەوەی سەوز
ك��ە پێیان واب���وو تەنیا خۆپیشاندان
و ن��اڕەزای��ەت��ی��ی س��ەرش��ەق��ام��ە و ل ه
روانگەی ئیحساسی و نۆستالۆژیك و
لە چوارچێوەی رووداوەكانی شۆڕشی
ساڵی  1357لێیان دەڕوان���ی ،دیسان
پارادۆكسی تئوری و پراكتیكی پارتە
كوردستانییەكان لە پێوەندیی لەگەڵ
چۆنییەتی ماملە لەگەڵ بزووتنەوەی
سەوز دهرکهوت و رەوتی رووداوەكان
ب����ووە ه���ۆی ئ��ەوەی��ك��ە ه��ێ��ن��دێ��ك لە
رێ��ب��ەران��ی ئ��ەم پ��ارت و رێكخراوانە
رابگەیەنن كە بزووتنەوەی سەوز بە
بێ رێبەرێكی دیاریكراوی سیاسی و
ستراتیژیك تووشی قەیران هاتووە و
توانایی پێكهێنانی گۆڕانی لە سیستمی
هەنووكەیی دا نییە ،بێ خەبەر لەوەیكە
ئ��ەو ب��زووت��ن��ەوە ن��اڕەزای��ەت��ی��ی��ە وەك
بزووتنەوەیەكی كۆمەاڵیەتی و سیاسی
قۆناخێكی نوێی خەباتی گرتۆتەبەر
و لە ج��اران پتر مەشرووعییەتی ئەم

س��ام��ان��ی گشتیی واڵت ب��ە هەموو
شتێكەوە ئ��ەرك��ی س��ەرش��ان��ی هەر
خ��ۆپ��ێ��ش��ان��دەرێ��ك��ی ن��ێ��و ڕاپەڕینی
ج��ەم��اوەری��ی��ە .ك��ۆم��ەالن��ی خەڵك نە
تەنیا دەبێ لەم پێناوەدا بە شێوەیەكی
دروست و واقعی هەڵسوكەوت بكەن
بەلكوو پێویسته بۆ ئەستاندنەوەی
م��اڵ و س��ام��ان��ی دزراو و بەتااڵن
چ��ووی چەندین ساڵەشیان هەوڵ
ب����دەن و ل��ە ب��ی��ن��ی دیكاتۆرەكانی
بێننەوە دەر .بلۆك كردنی سەرمایەی
چهند دیکتاتۆڕێکی واڵتانی عهرهبی
لە بانكەكانی ئ��ورووپ��ا و هەوڵدان
ب��ۆ گ���ەڕان���دن���ەوەی ئ���ەو سەروەتە
ب��ۆ خەڵكی واڵت��ەك��ان��ی��ان و دەست
بەسەر داگرتنی باڵەخانەیەكی چوار
نهۆمیی كوڕی مەعەممەر قەزافی لە
الیەن پەنابەرانی لیبیایی لە واڵتێكی
ئورووپایی و گێڕانەوەی بۆ خەڵكی
لیبیا لەم دواییانەدا نموونەیەك لەم
كارانەن.
4ـ ه���ەوڵ���دان ب��ۆ پێكهێنان و
دەستنیشان كردنی ئاڵترناتیوێكی
ب��ەه��ێ��ز و دی����ار ب���ۆ پ��ێ��ش��گ��رت��ن لە
س��ەرل��ێ��ش��ێ��واوی��ی خ��ەڵ��ك و ڕێگا
خ���ۆش���ك���ردن ب����ۆ دام����ەزران����دن����ی
سیستمێكی دێموكراتێك لە كاتی هەر
ئاڵوگۆڕ و ڕووداوێك كە لە داهاتوودا
بێتە پێشەوە .ئەوە گرینگترین ئەركی
سەرشانی الیەنەكانی ئۆپۆزیسیۆن
و ك��ۆم��ەالن��ی خ��ەڵ��ك ب��ە گشتییە.
م��وب��ارەك و ب��ن عەلی ل��ەس��ەر كار
ن��ەم��ان و هیچ دوور نییە ڕۆژێك
دەس��ەاڵت��داران��ی ئێرانیش بە مەرەد
ئ���ەوان بچن ،ب��ەاڵم گرینگ ئەوەیە
«كێ» جێگایان دەگرێتەوە؟ هەوڵدان
ب��ۆ ه��ات��ن��ەس��ەرك��اری «كێ»یەكی
دیكە ئەركێكی هەستیار و گرینگە
و خ��ۆزگ��ە ق��ەت ئ��ەو ڕۆژە نەیەتە
پێشەوە كە كۆمەاڵنی خەڵك لە ئێران
كورد گوتەنی «ه��ەزار ڕەحمەت بۆ
بابی كفن دزی هەوەڵێ» بنێرن.

سیستمەی هێناوەتە ژێ��ر پرسیار و
م��ان��ەوەی ت��ووش��ی مەترسی كردوە،
ك��ە خۆپیشاندانی م��ەزن��ی خ��ەڵ��ك لە
شارو ناوچە جۆراوجۆرەكانی ئێران
رۆژی 25ی رێبەندان و یەكی رەشەمە
بەڵگەی سەڵمێنەری ئەم راستییەن.
ئەگەرچی بزووتنەوەی سەوز لە
پێوەندی لەگەڵ كێشەی نەتەوە بێبەش
كراوەكانی ئێران و داخوازییەكانیان هیچ
بەرنامەیەكی دیاریكراو و نووسراوی
نییە و ئەوەی تا ئێستا بووە هەروەك
پێشتر باسمان ك��رد لە چوارچێوەی
هێندێك ئ��ام��اژەی لێڵ و ن���اروون دا
كورت كراوەتەوه ،بەاڵم نابێ لەبیرمان
بچێ بۆ ئەوەی بزووتنەوە بەو قۆناخە
بگا كە بتوانێ نوێنەرایەتیی داخوازییە
نەتەوەیی و سیاسییهکانی نەتەوەكانی
ئێران و پارت و الیەنە سیاسییەكان بكا
بە هەوڵ و تێكۆشانی ئەو پارتانەوە
ب��ۆ پ��ێ��وەن��دی گ��رت��ن ب��ە بزووتنەوەو
رێبەرانی و چۆنیەتیی هێنانە ئارای
داخوازییەكانیانەوە بەستراوهتهوه ،كە
ئەمەش خۆی پێوەندیی راستەوخۆی
ب���ە ن��اس��ی��ن��ی درووس������ت و رامانی
ریئالیستییانەی ئەو پارت و الیەنانەوە
ل��ە ه��ەڵ��گ��ری و ت��وان��ای��ی��ە دەرهەست
و بەرهەستەكانی (سوبژەكتیڤ و
ئۆبژەكتیڤ)ی ب��زووت��ن��ەوەی سەوز
هەیە .دی��ارە خاڵێكی جێگەی سەرنج
ل��ەم ن��ێ��وەدا ،لێك ب�ڵاوی و جیاوازیی
روانگە و بیروبۆچوونی قووڵی پارتە
كوردستانییەكانە كە بە هۆی نەبوونی
پالتفۆرمێكی سیاسیی هاوبەشەوە
نەیانتوانیوە گوتاری یەكگرتووییان
روو بە ناوەند و بزووتنەوەی سەوز
هەبێ و لەم كەشە ئاڵۆز و شپرزهیەدا
هیچ كام لە پارتەكان بە تەنێ ناتوانن
كۆنترۆڵی ئەم قەیرانە بكەن و ،كەڵك
ل��ەو دەرف��ەت��ان��ەی كە لە هەلومەرجی
ئێستای كۆمەڵگەی ئێران دا رەنگبێ
بێنە پێش وەرگرن .لە راستی دا لەسەر
پێوەندی و ماملەی الوازی بزووتنەوەی
كوردستان لەگەڵ بزووتنەوەی سەوز
دەتوانین بڵێین « بۆ نههێشتنی کهمو
ک��ۆڕی��ی �هک��ان دهب���ێ زۆر ج��ی��ددی ب ه
خۆمان دا بچینهوه».

بهرهو
کۆنگره
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ئامانجی دواڕۆژمان
سۆسیالیزمی دێموکراتیک { نیه }!
ئاسۆی حهسهن زاده
وهک پێشتر ب��اس��م��ان کرد
دروس���ت وا ب��وو پێداچوونهوه
ب��ه سۆسیالیزمی دێموکراتیک
ب �هش��ێ��وهی ه��اوئ��اه �هن��گ لهگهڵ
سهرجهم پێداچوونهوهکانی دیک ه
م��ام�هڵ�هی ل�هگ�هڵ ب��ک��رێ .چونکه
پێویستی و بهجێبوونی ئاڵوگۆڕێک
ل��ه وت��ار ی��ان ک���رداری سیاسیی
حیزبێکدا تهنیا کاتێک بهڕاستی
دهردهوک���هوێ که ئ�هو ئاڵوگۆڕه
لهپێوهندی لهگهڵ گۆڕانکارییهکانی
دی��ک��هش��دا م��ان��ای��هک��ی ه��هب��ێ و
ههموو دهسکارییهکان به یهکهوه
واڵمدهری ههلومهرجی نوێ بن.
دێموکراتیک
سۆسیالیزمی
وهک دووره دیمهنی ههره کۆتاییی
خهباتی حیزبی دێموکڕات پێناسه
کراوه .بهپێی ئهو قۆناغبهندییهی
ئ���اج���ێ���ن���دای خ���هب���ات���ی حیزبی
دێموکڕات که له «کورتهباس»دا
ئیشارهی پ��ێ ک���راوه ،ن �هک ههر
ج��ێ��ب�هج��ێ��ک��ردن��ی ئ���هو سیستمه
وهخ���ت���ی ن����هه����ات����ووه ،بهڵکوو
پێشمهرجهكانی دهستبهکاربوون
ب��ۆ خ �هب��ات لهپێناویشدا وهدی
نههاتوون .ههربۆیه بهپێچهوانهی
ئاڵوگۆڕ له دروشمی نهتهوایهتیدا
که لهسهر بنهمای رادهی���هک له
واقعییهتی خهباتگێڕی ئهنجام درا،
پ��ێ��داچ��وون�هوه ب�ه سۆسیالیزمی
دێموکراتیک نهیدهتوانی لهسهر
بنهمای گ��ون��ج��اوی و قابلییهتی
جێبهجێکرانی ئ�هو سیستمه ل ه
واڵت و نیشتمانی ئێمهدا بێ .له
عهوهزدا ،له کۆتایی ههشتاکان و
سهرهتای نهوهدهکانی زایینی بهو
الوه کۆمهڵێک ئاڵوگۆڕی گهورهی
سیاسیی پێوهندیدار بهو ئیدئاله له
جیهانی دهرهوهی بازنهی خهبات
و تێکۆشانی ئێمهدا روویان دابوو
که زهروورهت��ی خوێندنهوهیهکی
دووب������اره ل���هو ئ��ی��دئ��ال �هی��ان بۆ
ههموو بزوتنهوه چهپ و مهیلهو
چهپهکانی جیهان پێکهێنابوو.
ئهو ئاڵوگۆڕانه که بریتی بوون
له لهنێوچوونی «سۆسیالیزمی
م���هوج���وود» و ک��ۆت��ای��ی هاتنی
ش�������هڕی س�������ارد ل�����هالی�����هک و
ئ�هزم��وون��ی واڵت��ان��ی رۆژئاوایی
لهبواری عهداڵهتی کۆمهاڵیهتیدا و
ئاکامهکانی بهجیهانیبوون لهالیهکی
دیکهوه ،ههق وابوو بۆ ئێمه وهک
حیزبێک ک��ه ه �هر ل��ه سهرهتاوه
ب��ۆ بهرهوپێشبردنی خهباتێكی
دێموکراتیکی ناسنامهخواز (هویت
طلب) پێک هاتوه ،تهنیا ئهنجامدانی
خوێندنهوهیهکی سهرلهنوێ بۆ
سۆسیالیزمی دێموکراتیکی لێ
نهکهوێتهوه .بهڵکوو له بنهڕهت ڕا
بووبایه مایهی پێناسهکردنهوهی
جێگه و پێگهی ئهم ئیدئاله له تابڵۆی
گشتیی ئامانجه سیاسییهکانی
حیزبدا .سۆسیالیزمی دێموکراتیک
– ب��ه ه �هم��وو ئ���هو خوێندنهو ه
دووبارهیهشهوه که لێمان کردبوو
 ن���هدهب���وو ل �هن��ێ��و قتوویهکیداخراودا و بهبێ لهبهرچاوگرتنی
رهه �هن��دهک��ان��ی ت��ری ناسنامهی
سیاسیی حیزب بخرێتهوه نێو
بهرنامهی حیزب.
بهپێی ئ��هوه ک��ه چ ئاستێکی
ئانالیز بۆخۆمان ههڵدهبژێرین،
ئ���هو ب��اب �هت��ه ب������هرهوڕووی دوو
پرسیارمان دهکاتهوه که له رووی

(بهشی دووههم و کۆتایی)
سروشت و گرینگییهوه تهواو لێک
جیاوازن  :ئهوه که سۆسیالیزمی
دێ���م���وک���رات���ی���ک چ����ۆن پێناسه
دهکهینهوه باسێکه و ئهوهش که
ئایا سۆسیالیزمی دێموکراتیک
وهك ئامانجی دواڕۆژی حیزب
چاو لێ دهکهین باسێکی دیکهیه.

پرسێکی ئاڵۆز ب �هاڵم الوهکی
 :پێناسه ک��ردن�هوهی سۆسیالیزمی
دێموکراتیک

ل �هق �هڵ �هم��دان��ی خوێندنهوهی
سۆسیالیزمی
دووب�����������ارهی
دێ��م��وک��رات��ی��ک وهك پرسێکی
الوهک��ی به مانای بێبایهخ کردن
ی��ان ب��ه هێند نهگرتنی پرسهکه
وهک خۆی نیه ،بهڵکوو ئهو پرسه
له بهراورد لهگهڵ پرسهکهی تردا
بابهتێکی الوهک��ی و دووههمییه.
ئهگینا بهلهبهرچاوگرتنی ههموو
ئ���هو ئ���اڵ���وگ���ۆڕان���ه ک���ه ل���ه پاش
کۆتایی هاتنی ش���هڕی سارددا
له پێوهندییه نێودهوڵهتییهکان
و ل���ه ب����ارودۆخ����ی س��ی��اس��ی و
ئابووری و کۆمهاڵیهتیی واڵتانی
جیهاندا روویان داوه ،ئهنجامدانی
خ��وێ��ن��دن �هوهی �هک��ی دووب�����اره له
دێموکراتیک
س��ۆس��ی��ال��ی��زم��ی
بهبێشک کارێکی پێویست و له
جێی خۆیدا بوو.
ئ �هم��س��اڵ چ��ل س���اڵ بهسهر
ه��ات��ن��ی س��ۆس��ی��ال��ی��زم ب���ۆ نێو
ب��هرن��ام��هی ح��ی��زب و ب��ی��س��ت و
ح�����هوت س����اڵ ب���هس���هر پهسند
کرانی سۆسیالیزمی دێموکراتیکدا
ت���ێ���دهپ���هڕێ .ئ���هو س���هردهم���هی
سۆسیالیزمی دێموکراتیکی وهک
ئامانجی دواڕۆژی حیزب تێدا
پ �هس��ن��د ک����را ،س��هردهم��ێ��ک بوو
که ل��هودا دوو سیستمی فیکری
و سیاسی وات���ه سۆسیالیزمی
مهوجوود و سهرمایهداری نهک
ه �هر بهشێوهی تیئۆری بهڵکوو
بهشێوهی مهیدانییش لهبهرامبهر
یهکتردا راوهس��ت��اب��وون .ههرچی
س��ۆس��ی��ال��ی��زم��ی دێ��م��وک��رات��ی��ک و
سۆسیال دێموکراسییشه یهکهمیان
بۆ پڕکردنهوهی کهمایهسییهکانی
سۆسیالیزمی مهوجوود (کهوابوو
به مهبهستی زیاد کردنی شتێک
بهو سیستمه) و دووههمیان بۆ
پێشگیری ل��ه زیادهڕهوییهکانی
س���هرم���ای���هداری (ک����هواب����وو بۆ
ک���هم���ک���ردن���هوهی ش��ت��ێ��ک لهو
سیستمه) نیشان دهدران .ئهگهر
دژایهتی و لهگژ یهکهوه چوونی
نێوان سیستمه ئهسڵییهکان روون
و ئاشکرا بوو ،له عهوهزدا سیغه
ئیسالحییهکانی ئ �هم سیستمانه
ههمیشه چ له رووی فیکرییهوه
و چ ل��ه م �هی��دان��ی کارپێکردنی
سیاسیدا پێوهندییهکی ههرچهند
لێڵ و ناڕوون ،بهاڵم پێوهندییهکی
ح���اش���اه���هڵ���ن���هگ���ری���ان پێکهوه
ه �هب��ووه (خ���ودی دهستهواژهی
دێموکراتیک
س��ۆس��ی��ال��ی��زم��ی
ههمیشه دهستهواژهیهکی باوی
نێو کهمپی سۆسیال دێموکراسی
ب���ووه) .ه �هر به کهڵک وهرگرتن
له پێوهندیی نێوان ئهو دووانهش
ب����وو ک���ه وهک دوات������ر باسی
دهکهین حیزبی دێموکڕات توانی
هاوئامانجییهکی پرهنسیپی لهگهڵ
چهپی رۆژههاڵتی (رهتکردنهوهی
سازش لهسهر ستهمی چینایهتی)

وهک بهستێنێک بۆ نزیک بوونهوه
له چهپی رۆژئ��اوای��ی (ل��ه دهرگا
دانی ئهنترناسیۆناڵ سۆسیالیست)
بهکار بێنێ.
م���ان���ۆڕێ���ک���ی ل�����هو چهشنه
بهتایبهتی لهو الیهنهوه بۆ حیزبی
دیموکڕات ئاسانتر بوو که مامهڵهی
ئهو حیزبه لهگهڵ شیکردنهوهی
زانستیی پرسی چینایهتی چ له
سهردهمی دوکتور قاسملوودا و چ
له سهردهمی پۆست  -قاسملوودا
ههمیشه مامهڵهیهکی نامهسلهکی
و ب �هدوور له دۆگماتیسم بووه.
ئ���هوهن���دهی دهگ���هڕێ���ت���هوه سهر
روان��ی��ن��ی د .ق��اس��م��ل��وو ،خودی
پ �هس��ن��د ک���ردن���ی س��ی��غ �هی �هک له
چارهسهری کێشهی چینایهتی که
لهچاو ئهوه که ئهوسا له ئێران و
له ناوچهدا شتێکی دژه باو بوو،
بۆخۆی ههڵگری پهیامی ئینعیتافه.
کورتهباس س �هرهڕای نیشاندانی
سۆسیالیزمی دێموکراتیک وهک
رهتکردنهوهی بێئهمالوئهوالوی

ستایشی دهسکهوتهکانی واڵتانی
لیبڕاڵی له بواری ئازادییدا دهکرد،
ئهوهنده تاریفی دهسکهوتهکانی
س���ۆس���ی���ال���ی���زم���ی م����هوج����وود
ل �هب��واری یهکسانییدا نهدهکرد.
هۆگریی د .قاسملوو به پابهندیی
دێموکڕاسییهکانی رۆژئ����اوا به
ب��وع��دی سیاسیی دێموکڕاسی
ئهوی هان دا ههتا هاموشۆی کۆڕ
و کۆمهڵی سۆسیال دێموکڕات
ه���هم ب��ک��ات��ه دهس��م��ای��هی��هک بۆ
دهوڵهمهند کردنی فیکریی توخمی
ل��ه سۆسیالیزمی
دێموکراتیک
دێموکراتیکی حیزبهکهی خۆی
و ه �هم بهستنێک بۆ نزیکایهتی
و ه��اوپ��ێ��وهن��دی ب��ه مهبهستی
وهدهس��ت��ه��ێ��ن��ان��ی الن��ی��ک�هم��ێ��ک له
پشتیوانیی سیاسی بۆ داخوازی
ن��هت��هوای��هت��ی��ی گ��هل��ی ک����ورد له
کوردستانی ئێران که ئهو کاته له
بێتهفاوهتیی موتڵهقی کۆمهڵگای
نێونهتهوهییدا به ئاگر و ئاسن
سهرکوت دهکرا.

ب �هرن��ام �هی ح��ی��زب��ی دێموکراتی
ک������وردس������ت������اندا ب���هش���ێ���وهی
ن��اڕاس��ت �هوخ��ۆ و ل��ه بهرنامهی
حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی
ئ��ێ��ران��دا ب �هش��ێ��وهی راستهوخۆ
قبووڵ کرا( .ئ�هوه له حاڵێکدا که
ل �هو جیهانهدا ک��ه ئ �هو چهمکانه
ب�هش��ێ��وهی م�هی��دان��ی ک��اری��ان پێ
دهکرێ ،به هۆی لهرز و تایهک که
دهوڵهتی ریفاهی تووشی بووه و
ههروهها بههۆی قهیرانی ئابووری
و دارای���ی بهشێوهی ه��اوک��ات و
هاودژ ههم سۆسیال دێموکڕاسی
به سنوورهكانی خۆی گهیشتووه
و ههم پێویستیی نهخشی دهوڵهت
ل��ه ئ��اب��ووری��دا ب��ه ه�هم��وو الیهک
سهلماوهتهوه) .لهالیهکی دیکهوه
پ��ێ��ن��اس�هی ن��وێ��ی سۆسیالیزمی
دێ��م��وک��ڕات��ی��ک ل���ه ب���هرن���ام���هدا
دووچ���اری درێ��ژدادڕی��ی �هک بوو
ک���ه ل�����هودا دووپ���ات���ک���ردن���هوهی
دووپ���ات���هک���راوهک���ان ت��ێ��ک �هڵ به
ریزکردنی پێچهوانهكان کرا بهبێ
ئ���هوهی هێندێک ب���ژاری ئهسڵی
(ب���ۆ ن��م��وون��ه دابهشکردنهوهی
دهوڵهمهندییهکان ،دهستێوهردانی
دهوڵ��هت له ئ��اب��ووریدا ،جێگه و
پێگهی ههر یهک له کهرتی گشتی
و ئیبتکاری ش �هخ��س��ی) پوخت
بکرێنهوه.
بێگومان ک��ه سۆسیالیزمی
دێموکڕاتیک دهبوو خوێندنهوهی
دووبارهی بۆ بکرێ .بهاڵم رادهی

سۆسیالیزمی دێموکراتیک بۆ حیزبی دێموکڕات و بۆ دیتنێك که د .قاسملوو
له داهاتووی خهباتی ئهو حیزبهی ههبوو پێش ههموو شتێك ئامرازێک بوو
لهپێناو دوو مهبهستی زۆر رهوای سیاسیدا  :مهبهستی یهكهم ههروهک باسمان
کرد بریتی بوو له کردنهوهی دهالقهیهک له دنیای دهرهوهدا بهسهر خهباتی
کورد له ئێران که ئهو وهخته له ههر جۆره پشتیوانییهکی نێونهتهوهیی
بێبهش بوو .ئهوهندهی دهگهڕێتهوه سهر مهبهستی دووههم ،ئهویان بریتی بوو
له ساغکردنهوهی سیاسی و تهشکیالتیی حیزب له مهیدانی نێوخۆدا
س�������هرم�������ای�������هداری ،ب���هه���ۆی
شکڵنهگرتنی س �هرم��ای �هداری له
کۆمهڵی ک��وردهواریدا تا ڕادهی
ئ����هوه ک��ه ببێته ب��هرب��هس��ت بۆ
گهیشتن به مافه نهتهوایهتییهکانی
ک���ورد ،نیشانهگرتنی شهڕانیی
سهرمایهداری به شتێکی پێویست
نازانێ .مێتۆدی کورتهباس لهجیاتی
ئهوهی لهسهر ههڵوهشاندنهوهی
سیستمێکی ف���هڕزهن مهوجوود
(سهرمایهداری) راوهستێ ،لهسهر
بنیاتنانی سیستمێک له داهاتوودا
(س��ۆس��ی��ال��ی��زم) راوهس����ت����اوه و
ههربۆیهشه تێپهڕین به یهکهمیان
بۆ گهیشتن به دووههمیانی وهک
گوزارێکی بێئهمالوئهوال قبووڵ
نیه .سهرنج راکێش ئهوهیه که دانی
دروش��م به دژی ئیمپریالیزمیش
( ئیمپریالیزم وهک «قۆناغی
ئهمڕۆی س �هرم��ای �هداری»)  -به
ل �هب �هرچ��اوگ��رت��ن��ی رهوی���ن���هوه و
کاڵبوونهوهی رۆژ له دوای رۆژ
زی���ات���ری ئ���هو ف����هزا س��ی��اس��ی و
ئیدئۆلۆژیکهی ئ �هو دروشمهی
بهسهر بهشی ههره زۆری هێزه
سیاسییهکانی ئێرانی ئینقالبیدا
سهپاندبوو -ه�هر له سهردهمی
ژیانی د .قاسملوودا ورده ورده له
ئهدهبیاتی سیاسیی حیزب دهچێته
دهر.
ک�����ورت�����هب�����اس ب���ێ���گ���وم���ان
سۆسیال دێموکڕاسییش وهک
ریفۆرمیسمێک رهت دهکاتهوه،
ب���هاڵم ئ���هوهن���دهی د .قاسملوو

خیسڵهتێک ک��ه د .قاسملوو
به حیزبی دێموکڕاتی بهخشیبوو
بریتی لهوه که ئهو حیزبه ئیجازه
ب��ه خ���ۆی ب���دا ک��ه جههانبینیی
تایبهت به خۆی ههبێ ،به هۆی
رهوتی رووداوهکان له سهردهمی
پاش قاسملوودا دیسان دهرفهتی
کارا بوونی بۆ پێک هاتهوه .پاش
ئ����هوهی ب��ه رووخ���ان���ی دی���واری
بێرلین و تێکڕمانی ئۆردووگای
س��ۆس��ی��ال��ی��س��ت��ی ش����هڕی س���ارد
کۆتایی هات و ستارتی کۆمهڵێک
ئاڵوگۆڕی بنچینهیی له بواری
سیاسی و دهوڵ��هت��داری لهسهر
ئاستی جیهانیدا لێ درا ،راپۆرتی
کۆمیتهی ن��اوهن��دی��ی ح��ی��زب بۆ
کۆنگرهی نۆههم دهرگای بهسهر
خوێندنهوهی دووب��ارهی ئیدئالی
سۆسیالیستیدا ک���ردهوه .بهاڵم
ئهوه تهنیا ل ه کۆنگرهی سێزدهی
حیزب ڕا و له راستیدا له کۆنگرهی
چاردهی ههردوو الی دێموکڕاتدا
بوو که ههلی راستهقینه بۆ وارید
کردنی خوێندنهوهی دووبارهی
سۆسیالیزمی دێموکڕاتیک بۆ نێو
بهرنامهی حیزب رهخسا.
ب��هاڵم خوێندنهو ه تازهکانی
سۆسیالیزمی دێموکڕاتیک له ناو
زیاتر شتێکیان له سۆسیالیزمی
دێ��م��وک��ڕات��ی��ک ن��هه��ێ��ش��ت��هوه و
خلیسکانێکی وهها بهالی سۆسیال
دێموکڕاسیدا بهسهر دهقهکاندا
زاڵ بوو که سهرمایهداری وهک
سیستمێکی ب��ێ��ئ �هم�لاوئ �هوال له

پابهندیی حیزبی دێ��م��وک��ڕات به
حهرفی سۆسیالیزمی دێموکڕاتیک
و ن�هوهس��ان�هک��ان و ب��اس ههڵگر
بوونی ئهو خوێندنهوه دووبارانه
که لهو ئیدئاله ک��راون ههمووی
نیشاندهری نیسبی ب��وون��ی ئهو
چهمکانهن .ئیدئالێک که ئهوهنده
نیسبی و ناپایهدار بێ ،بهڕاست
شایانی ئ��هوه ههیه ک��ه لهالیهن
حیزبێکی ناسیۆنال -دێموکراتی
وهک حیزبی دێموکڕاتهوه ههروا
وهك ئامانجی دواڕۆژ ناو ببرێ؟

پرسێکی س��اده ب �هاڵم سهرهکی
 :جێگهی سۆسیالیزمی دێموکراتیک
لهنێو ئامانجهکانی حیزبدا

د .قاسملوو که سۆسیالیزمی
دێموکراتیک لهسهر دهستی وی
هاته نێو بهرنامهی حیزب ،بههۆی
ب��اک��گ��راون��دێ��ک ل �ه سهرهتاکانی
ک��������اری س���ی���اس���ی و ژی���ان���ی
ت��اراوگ��ه و ب���واری پسپۆڕی که
ههیبوو ،بۆخۆی مارکسیستێکی
ش���ارهزای لێ دهره��ات��ب��وو .بهاڵم
له پانتایی فیکریی ئهودا ههمیشه
حهساسیهتی میللی گرینگییهکی
زۆر گ���هورهت���ری ه �هب��وو .ئهوه
ه �هم ب��ۆ س �هردهم��ی پێگهیشتنی
راسته کاتێک ئهو بهپێچهوانهی
زۆربهی رووناکبیرانی سهردهمی
خۆی که ههموو شتێکیان دهکرده
تابعی مهفاهیمی چ���هپ ،بیری
مارکسیستیی دهخسته خزمهت
ب�����هرهو پ��ێ��ش��ب��ردن��ی مهسهلهی
ن��هت��هوای��هت��ی؛ ه���هم لهپێوهندی

لهگهڵ دهورانی درهوشانی وهك
رێبهری بزوتنهوهیهکی سیاسیی
ناسنامهخواز ک��ه بهشێوهیهکی
سروشتی چهندین ق��ات کهمتر
ل� ه پرسی ن�هت�هوای�هت��ی خ��ۆی به
پ��رس��ی چ��ی��ن��ای�هت��ی��ی�هوه خهریک
دهکرد (ناهاوسانییهکی بهجێ که
رهنگدانهوهی له چاالکیی فیکری و
تهبلیغیی سهرجهم حیزبهکهشیدا
ههبوو) .ئهگهر راسته که پاشخانه
مارکسیستییهكهی د .قاسملوو
دهرفهتی ئهوهی پێ دهبهخشی که
له حیزبی دێموکڕات و له دهرهوهی
حیزبیشدا ب��ۆ ب��اس و خواسی
پێوهندیدار به پرسی چینایهتی
زۆر موسهللهت ب��ێ ،ب��هاڵم ئهو
پاشخانه به هیچ ج��ۆر پاڵنهری
سهرهکی بۆ به پهسند گهیاندنی
سۆسیالیزمی دێموکراتیک وهك
ئامانجی دواڕۆژی حیزب نهبوو.
دهزان������ی������ن ک�����ه ب��������اوهڕی
حیزبی دێ��م��وک��ڕات ب��ه ئیدئالی
دادپ�����هروهری ه��هر ل��ه یهکهمین
مهرامنامهی ئهو حیزبه له کاتی
دامهزرانیدا ئیشارهی پێ کراوه.
ب��ه ل �هب �هرچ��اوگ��رت��ن��ی خهستتر
ب��وون �هوهی ف �هزای ئیدئۆلۆژیکی
حهفتاکان و سهرهتای ههشتاکانی
زایینی ،حیزبی دێموکڕات له ههر
حاڵدا ههر نهیدهتوانی بهپێچهوانهی
ئاراستهی ئهو رووبار ه چهپگهرایه
ب���ڕوا ک��ه ل��ه ئ��ێ��ران و سهرجهم
ناوچهدا له ئ��ارادا بوو .ههر لهو
کاتهدا بهاڵم هۆگریی سروشتیی
ئهو حیزبه به دێموکڕاسی (پێش
ه���هم���وو ش��ت��ێ��ک ل���هب���هر ئ���هوهی
دێموکڕاسی به باشترین بهستێنی
وهدی��ه��ێ��ن��ان و پ��اراس��ت��ن��ی مافی
نهتهوایهتی دهزان���ێ) لهالیهک و
لهالیهکی دیکه بایهخدانی مهغزی
موتهفهکیری ئهو حیزبه ( پێش
ههمووان خودی د .قاسملوو) به
واقعییات و تایبهتمهندییهكانی
ک��ۆم �هڵ و واڵت���ی خ��ۆم��ان ،ئهو
حیزبه بۆ سهرکێشییهکی پیرۆز
هان دهدا ههتا سیغهیهک که له
ئیدئالی سۆسیالیستیی پهسند
دهکا سیغهیهك بێ که له ئاستی
تیئۆریدا خۆکردی و خۆماڵی بێ و
له مهیدانی کردهوهشدا زۆرترین
دهرهتانی مانۆڕی سیاسیی پێ بدا.
د .قاسملوو ئهخالقی سیاسی و
مینجومله سهربهخۆیی بڕیاردانی
زۆر ب���ۆ گ��ری��ن��گ ب�����وو ،ب���هاڵم
لهپێناوی بهرژهوهندیی میللهتی
خ��ۆیدا ح��ازر به بهزاندنی ههر
چهشنه جهغزێکی ئیدئۆلۆژیک بوو
(بهرنامهڕێژیی وی بۆ سهفهر بۆ
ئهمریکا بۆ کهمتر له حهوتوویهک
پاش ئهو رێکهوته شوومهی تێیدا
شههیدا کرا ،باشترین بهڵگهی ئهم
راستییهیه).
سۆسیالیزمی دێموکراتیک بۆ
حیزبی دێموکڕات و بۆ دیتنێك که
د .قاسملوو له داهاتووی خهباتی
ئهو حیزبهی ههبوو پێش ههموو
شتێك ئامرازێک بوو لهپێناو دوو
مهبهستی زۆر رهوای سیاسیدا :
مهبهستی یهكهم ههروهک باسمان
ک��رد بریتی ب��وو ل��ه کردنهوهی
دهالق �هی �هک ل��ه دن��ی��ای دهرهوهدا
بهسهر خهباتی ک��ورد له ئێران
ک��ه ئ���هو وهخ��ت��ه ل��ه ه���هر جۆره
پشتیوانییهکی نێونهتهوهیی بێبهش
ب����وو .ئ���هوهن���دهی دهگهڕێتهوه
سهر مهبهستی دووه��هم ،ئهویان
بریتی ب��وو ل��ه ساغکردنهوهی
سیاسی و تهشکیالتیی حیزب
له مهیدانی نێوخۆدا .لهراستیدا
یهكێک له کارکردهكانی هێنانی
سۆسیالیزمی دێموکراتیک ئهوه
بوو که له درێ��ژهی ئهو رهوتهدا
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بهرهو کۆنگرهی پازدهو ئاوڕێک لهکۆنگرهی چارده
مستەفا شڵماشی
ل���ە ب��ەش��ەک��ان��ی ڕاب�������ردوو دا
هەوڵم دا بە پێی توانا نێوەرۆکی
ب���ەرن���ام���ەی ح��ی��زب��ی دیموکڕاتی
کوردستان پەسندکراوی کۆنگرەی
چ�����اردە ه��ەڵ��س��ەن��گ��ێ��ن��م .مەبەست
ل���ەو ه��ەڵ��س��ەن��گ��ان��دن��ە ئ���ەوەب���وو کە
ب��زان��ی ب��ەرن��ام��ەک��ە ل��ە گ��ەڵ ویست
و داخ��وازەک��ان��ی ک��ۆم��ەاڵن��ی خەڵک
ل��ە ڕۆژه���ەاڵت���ی ک��وردس��ت��ان یەک
دەگرێتەوە .ئەو بەرنامەیە لە هەل
و م��ەرج��ی ج���ۆراوج���ۆر دا تاقی
کراوەتەوە و بە پێی تاقیکردنەوەی
خ��ەب��ات��ی گ��ەل��ی ک�����ورد ،دەت���وان���ێ
وەاڵم���دەری ئ��ەم قۆناغە لە خەبات
بێ.
ئەو هەڵسەنگاندنە بەڕوانینێکەوە
کرابو کە بتوانین ئەنجامێک وەرگرین
بۆ کۆنگرەی پ���ازدە .ئایا پیویستە
چ��اوێ��ک ب��ە ن��ێ��وەرۆک��ی بەرنامە دا
بخشێنینەوە ،یا نا؟
ب���ۆئ���ەوەی ب��ڕی��اڕێ��ک��ی ب���اش و
ب��ە پێی وی��س��ت و داخوازییەکانی
ک���ۆم���ەاڵن���ی خ��ەڵ��ک��ی ڕۆژه���ەاڵت���ی
کوردستان بدەین ،پێویستە چەند مە
سەلەیەک لە بەر چاو بگرین.

فە لسەفەی دروستبونی حیزبی
دیموکڕاتی کوردستان
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
کە هەر لە سەرەتاوە لەسەر بیر و
بەدەنەی کۆمەڵەی ژ.ك دامەزراوە،
ئامانجەکەی بەدەستهێنانی مافی
ن����ەت����ەوەی����ی گ���ەل���ی ک�����وردب�����ووە.
ح��ی��زب��ێ��ک ن��ی��ی��ە ک���ە نوێنەرایەتی
چینێک یا کۆمەڵێکی تایبەتی بکا.
حیزبێکی نەتەوەییە کە تەنانەت بۆ
وەدەستهێنانی دەسەاڵتیش ئامادە
نییە دەس��ت لە مافە نەتەوەییەکان
هەڵبگرێ .بە واتایەکی دیکە حیزبی
دێموکڕاتی کوردستان تەنیا کاتێک
دەتوانێ موشارەکەت لە دەسەاڵت
دا بکا کە مافە تەوەییەکانی گەلی
کورد بە پێی ویستی سەردەمیانەی
ک���ۆم���ەاڵن���ی خ��ەڵ��ک��ی کوردستان
دەستەبەر کرابن .کەوابو فەلسەفەی
دروس��ت��ب��وون��ی حیزبی دێموکڕاتی
ک��وردس��ت��ان بەدەستهێنانی مافی
نەتەوەی گەلی ک��وردە .هەربۆیەش
پێویستە ئەو ئامانجە ستڕاتیژییە لە
بەرنامەی حیزب دا قورسایی بکا
بەسەر هەموو ئامانجەکانی دیکەدا.
بۆ وێنە ئەگەر باس لە دیموکڕاسی
دەک�����رێ ،ب��ۆ ح��ی��زب��ی دێموکڕاتی
کوردستان تەنیا کاتێک نێوەرۆک
پەیدا دەکا کە تێی دا مافی نەتەوەیی
گەلی کورد دەستەبەر بووبێ.

گە شەی هەستی نەتەوەیی

ب��ۆ حیزبێکی ن��ەت��ەوەی��ی زۆر
پیویستە میچی داخوازییەکانی
ن��ەت��ەوەک��ەی ب��زان��ێ و ل��ە بڕیاراتی
خۆی دا لە بەر چاوی بگرێ .هەموو
نیشانەکان ئ��ەوەم��ان پێ دەڵێن کە
هەستی ن��ەت��ەوەی��ی ل��ە ڕۆژهەاڵتی
ک��وردس��ت��ان زۆر چ��ووەت��ە س��ەر و
گەلی کورد لە و بەشەی کوردستان
دا ئ��ام��ادەی��ی ت����ەواوی ه��ەی��ە ت��ا لە
ه��ەر ئاڵو گۆڕێکی دێموکڕاتیک دا
هەوڵی بەکارهێنانی ئیرادەی خۆی
ب��دا و کەسایەتیی نەتەوەیی خۆی
نیشان ب��دا .لە هەموو ئ��ەو بۆنە و
ڕووداوانەدا کە لە بواری نەتەوەیی
دا ه��ات��وون��ە ئ����اراوە ،وەک گیرانی
ڕێ��ب��ەرێ��ک��ی ک���ورد ل��ە پارچەیەکی

بەشی چوارهم و کۆتایی
دیکەی کوردستان ،وەدەستهێنانی
دەسکەوتێکی گ���ەورە ل��ە بەشێکی
ک��وردس��ت��ان ی��ا ه���ەڕەش���ەی���ەک بۆ
س��ەر قازانجەکانی گەلی ک��ورد لە
بەشێکی کوردستان دا ،ڕۆژهەاڵتی
کوردستان هەستی نەتەوەیی خۆی
ن��ی��ش��ان داوە .ه���ەروەه���ا ل��ە ئاڵو
گۆڕەکان و ڕووداوەکانی نێو ئێران
دا نیشانی داوە کە دەیهەوێ بۆخۆی
چ��ارەن��ووس��ی خ��ۆی دی���اری بکا و
نیشانی داوە کە ئەو قۆناغەی تێپەڕ
ک��ردوە کە داوای ماف لە ناوەندی
ئ��ێ��ران ب��ک��ا .نیشانی داوە ک��ە بۆ
دیاریکردنی مافی چارەنووسی خۆی
ئامادە نییە لە گەڵ ناوەند پۆلیمیک
بکاو ئەمجارەیان ئەوە ناوەندە کە
دەب��ێ ه��ەوڵ بدا کوردستان لەگەڵ
خۆی بخا .ئەویش تەنیا بە ڕێگای
سەلماندنی مافە ڕەواکانی دا دەبێ.
گ��ەل��ی ک����ورد ل���ە ڕۆژه���ەاڵت���ی
کوردستان لە چەندین بۆنە دا نیشانی
داوە کە ئامادەیە بۆ تاقیکردنەوەی
دەسەاڵتی خۆی و بۆ ڕۆڵی شەڕاکەت
لە چوارچێوەی ئیران دا .هەروەها
بە هەموو شێوەیەک ڕای گەیاندوە
کە چیدی ئامادە نییە ببێتە پاشکۆ.
بەڵکو دەی��ه��ەوێ لە کوردستان دا
بۆخۆی بڕیار بدا و لە چوارچێوەی
ئێرانیش دا شەریکی سیاسی بێ،
نەک چاولێکەری سیاسی.
ئەگەر بەرنامەی پەسندکراوی
ک���ۆن���گ���رەی چ�����اردە ل���ە گ����ەڵ ئەو
گ��ەش��ان��ەوەی ن��ەت��ەوەی��ی��ە ب���ەراورد
بکەین ،بۆمان دەردەک��ەوێ کە ئەو
بەرنامەیە لە ڕاستی دا تەنیا ئاستی
م��ام��ن��اوەن��دی��ی م��ی��چ��ی داخوازییە
نەتەوەییەکانە و پڕدێکی باشە لە
بەستەنەوەی ڕاب��ردوو بە ئیستاوە.
لەالیەکەوە دیاریکردن و بەڕێوەبردنی
ئامانجە نەتەوەییەکان دەدات��ەوە بە
ئیرادەی گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان و لە الیەکی دیکەوە وێنای
ه��اوک��اری��ی��ەک��ی ه��اوس��ەن��گ ل��ە گەڵ
ناوەندی ئێران نیشان دەدا .هەوڵێکە
بۆ گواستنەوەی خەباتی نەتەوەیی لە
قۆناغی مەزلوومنمایی نەتەوەییەوە
بۆ قۆناغی بە خاوەنبوونی نەتەوەیی.
ئەو بەرنامەیە هەم دەگونجێ لە گەڵ
ب��ەرزب��وون��ەوەی ڕاددەی هەستی
نەتەوەیی و هەم لەگەڵ زەرورەتی
بە هێمنی و بە شێوەی دێموکڕاتیکی
چارەسەری مەسەلەی لە نەتەوەیی
لە چوارچێوەی ئێران دا.
ب��ۆی��ە دەت��وان��ی��ن ئ��ەو ئەنجامە
وەربگرین کە بە پێوانەی هەستی
نەتەوەیی گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان دا ،ئەو بەرنامەیە بە هیچ
شێوەیەک پیویستی بە ئاڵ و گۆڕ
نییە لەم سەردەمە دا.

ئاڵوگۆڕ لە ناوچە و لە دنیا دا

چ ل��ە ڕاددەی نێونەتەوەیی و
چ لە ڕاددەی ناوچەی ڕۆژهەاڵتی
ن��اوەڕاس��ت ،ئێران و کوردستانیش
دا ،ئ��اڵ��و گ����ۆڕەک����ان بەقازانجی
ویست و داخوازییە نەتەوەییەکانی
گ��ەالن��ن .ه��ەر م��اوەی��ەک لە مەوبەر
لە ب��اش��ووری س��وودان گ��ەل توانی
ئیرادەی خۆی زاڵ کا و سنووری
واڵت��ەک��ە ب��گ��ۆڕێ و ب��ۆ س��ەر دوو
واڵتی تازە دابەشی بکا .جگە لەوە
ج��وواڵن��ەوەک��ان��ی عەداڵەتخوازی،
دی��م��وک��ڕاس��ی و ئ���ازادی���خ���وازی لە
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست دا لە ئەوجی

خۆی دایە .گەالن بە شتێک کەمتر لە
بەکار هێنانی ئیرادەی خۆیان ڕازی
نابن .ئەگەر بەرنامەی حیزب لە گەڵ
ئاستی ب��ەرزب��وون��ەوەی خواستی
ن��ەت��ەوە ج��ۆر بەجۆرەکانی دنیا و
تەنانەت ناوچەش دا هەڵسەنگێنین
و لە هەمان ک��ات دا بمانهەوێ لە
چ��وارچ��ێ��وەی ئ��ێ��ران دا مەسەلەکە
چارەسەر بکەین ،بەرنامەی حیزب
تەواو لە گەڵ هەلو مەرج گونجاوە.
دی���ارە ئ��ە گ��ەر بمانهەوێ قۆناغی
خەبات بگوێزینەوە بۆ چارەسەری
ک���ۆت���ای���ی ،ئ����ەو ک��ات��ە مەسەلەکە
جیاوازە و دەبێ بیر لە سەربەخۆیی
بکەینەوە کە ئ��ەوەش مافێکی ڕەوا

و سروشتیی نەتەوەی کوردە وەک
هەمو نەتەوەکانی دیکەی جیهان.

ئاڵو گۆڕ لە سیستمی بیرکردنەوەو
بەسەرچوونی قۆناغی ئایدیۆلۆژییەکان

دەیانهەوێ پاریزگاری لە هووییەتی
خ��ۆی��ان ب��ک��ەن و ب��ە ش��ێ��وەی��ەک لە
شێوەکان ئەو هەستە دەر ببڕن .لە
زۆر واڵت کە بە هەموو مافەکانی
خۆیان گەیشتوون ،ئەوهەستە لە
مەیدانەکانی کی بەركیی فوتباڵ دا یا
لە بەربەرەکانی ئابووری ،سیاسی و
زانستی دا نیشان دەدەن .لەو واڵتانە
کە هیشتا بە ئ��ازادی ،سەربەخۆیی
و دی��م��وک��ڕاس��ی ن��ەگ��ەی��ش��ت��وون لە
شەقامەکان دا دژی دیکتاتۆرەکان
خۆیان نیشان دەدەن و لە واڵتی
نەتەوە ژێردەستەکانی وەک گەلی
کوردیش دا ،ڕەوش��ەک��ە بەشێوەی
لێکگرێ دان���ی هەستی نەتەوەیی

خ���ۆی دەن��وێ��ن��ێ .ب��ۆ وەاڵم���دان���ەوە
بەو ئاڵو گ��ۆڕەش لە سیستمی بیر
کردنەوە دا ،النی کەمی هەڵوێستی
کۆنگرەی پازدەمان دەبێ پاراستنی

سیاسەت بۆ ئەندامانی خۆی بکا ،لە
کاتی گەڕانەوە بۆ الی ئیرادەی خەڵک
دا تووشی گرفتی بناغەیی دەبێ.
بە هەموو ئەو لیکدانەوانەی کە لە
نێوخۆی واڵتەوە دێنە بەر نەزەر و
بە ڕێگای نووسین و هەڵوێستگرتن
دا ب��ڵ�او دەب�����ن�����ەوە ،ب���ەرن���ام���ەی
پەسندکراوی کۆنگرەی چ��اردە ،لە
الیەن کۆمەاڵنی خەڵکەوە بە گشتی
و ڕووناکبیرانی کوردستانەوەبە
تایبەتی ب��اش وەرگ��ی��راوە .ئەوەش
باشترین مە حەکی گونجاو بوونی
هەر بەرنامەیەکە.
سەردەمی ڕازیکردنی ناوەندی
ئیران بەسەر چووە ،ناوەند پێویستە

نەتەوەکانی ئێران ڕازی بکا.
بەداخیکی گ��ران��ەوە ماوەیەکی
زۆر سیاسەتمەدارانی کورد و گەالنی
دی��ک��ەی ئیرانیش ،زۆرت���ر ل��ە بیری

لە ماوەی نێوان دوو کۆنگرە دا کەم و کوڕیمان هەبووە لە باری
ناساندنی بەرنامەکانمان ،هەوڵ نەدان بۆ دروستکردنی فەرهەنگی
گونجاوی سیاسی و تەشکیالتی لە گەڵ ئەو ئامانجە سەردەمیانەی
کە تیۆریزەمان کردوون و قەتیس مان لە فەرهەنگی سی ساڵەی
کارپێکردن دا.
لە بە شی هەرەزۆری واڵتەکانی
دنیا دا ئایدیۆلۆژییە تەک ڕەوەکان
ل���ە ڕووخ�������ان دان .چۆنیەتیی
بیرکردنەوەی الوان کە بەهێزترین
م���ۆت���ۆڕی ئ��اڵ��و گ����ۆڕن ،ڕووی لە
مەسەلەی نەتەوەیی و کەسایەتیی
نەتەوەییە .الوان ئیستا بە دوای کەلێن
و قوژبنەکانی تیۆرییە ژەنگاوییەکان
دا ناگەڕێن و لە چوارچێوەی کتێبە
دوکماتیستییەکان دا قەتیس نابن.
الوان ب��ە ک��وڕ و ک��چ��ەوە ڕوویان
لە شەقامە ،تا ئ��ی��رادەی خۆیان بە
ک��ار بێنن و ب��ە هێزی خ��ۆی��ان ئاڵ
و گۆڕ بکەن .بۆ ئەو هاتنە مەیدانە
الوان پێویستیان بە پێناسەی خۆیان
هەیە .پێناسەیەکی ئەوتۆ کە الوانی
واڵتێکی دیاریکراو لە دەوری یەکتر
ک��ۆ ب��ک��ات��ەوە .ئ��ەو پێناسەیەشیان
لە هەستی نەتەوەیی دا دیوەتەوە.
ل���ە س���ەران���س���ەری دن���ی���ادا ئ���ەوڕۆ
هەستی نەتەوەیی و نیشتمانی لە
و پ��ەڕی بە هێزی دای��ە .هەمووان

ئەو دەسکەوتانەبێ کە لە کۆنگرەی
چ����اردە دا ب��ە دەس��ت��م��ان هێناون.
ه��ەرچ��ەن��دە پێویستە ب��گ��وت��رێ کە
ئ��ەوە میچی داخوازییەکانی الوانی
ئەمڕۆشمان نییە.

ن���ەخ���ش و گ���رن���گ���ی خەباتی
جەماوەری

لە سەردەمی ئێستا دا گرنگی دان
بە خەباتی جەماوەری و گوێدان بە
ویست و داخوازییە کانی کۆمەاڵنی
خ���ەڵ���ک ،گ����ەورەت����ری����ن ئ���ام���رازی
سەرکەوتنی هەر حیزبێکی سیاسییە.
سەردەمی مامەڵە بە داخوازییەکانی
کۆمەاڵنی خەڵکەوە بەسەر جووە.
هەروەها سەردەمی خۆ بە پێشەنگ
و ق��ارەم��ان زانین ب��ەس��دەر جووە.
حیزبێکی دێ��م��وک��ڕات و واقیعبین
پێویستە لە بازنەی ڕێبەرایەتی و
تەنانەت بەدەنەی خۆشی بچێتە دەر
و هەوڵ بدا سیاسەتەکانی ئاوێنەی
بااڵنوێنی ویست و داخوازییەکانی
گەلەکەی بن .هەرحیزبێک کە تەنیا

ئەوە دابوون کە ناوەند ڕازی بکەن.
سیاسەتی ت��وان��دن��ەوەی نەتەوەیی
لە ئێران دا کە بە دوای دامەزرانی
دەوڵ��ەت-ن��ەت��ەوەی س��ەق��ەت دا ،لە
ئێران برەوی پێ دراوب��وو ،کارێکی
کردبوو کە نەتەوە مافخوراوەکان
هەمیشە ل��ە ک��ورس��ی ئیتتیهام دا
دابنرێن .کوتکی جیاوازیخوازی کە
بە بەهانەی هەر داوای��ەک��ی ڕەوای
مافی ن��ەت��ەوەی��ی دادەب��ەزی��ی��ە سەر
نەتەوەکانی ئیران تەنانەت کاری
لە سەر چاالکانی کوردیش کردبو.
زۆرج����ار گوێگرتن ل��ە سیاسەتی
پان ئێرانیستی و دەسەاڵتپارێزیی
نەتەوەی فەرمانڕەوا بە واقیعبینی
ت��ەرج��وم��ە دەک����را و دروشمەکان
ل��ە س���ەر ئ���ەو ب��ن��اغ��ەی��ە دادەن�����ران.
ئێستا لە و قۆناغە تێپەڕیوین ،ئەوە
نوێنەرانی ن��ەت��ەوەی فەرمانڕەوان
ک��ە دەب���ێ واقیعبین ب��ن و پ��ێ لەو
ڕاستییە بنێن کە ئیران وەاڵتێکی
فرەنەتەوەیە .پێویست ناکا چیدی

ئێمە ی مافخوراو خۆ لەگەڵ تیورییە
سەقەتەکانی ئەوان بنگونجێنین .بەڵکو
پێویستە زۆر بە شەففافی باس لە
واقیعییەتی ئێران و مافەکانی خۆمان
بکەین .ل��ەو روەش����ەوە بەرنامەی
پەسندکراوی کۆنگرەی چاردە ،هەر
لە سەرەتاکەیەوە تا هەمو بەندەکانی
واقیعبینانەن.
بە پێی ئەو لێکدانەوانەی پێشەوە
پیویستە ک��ۆن��گ��رەی پ���ازدە زۆرتر
خ��ۆی خ��ەری��ک بکا ب��ە دەوڵەمەند
ک���ردن���ی ب���ڕی���ارەک���ان���ی کۆنگرەی
چ��اردەوە .لەو جێگایانە کە ڕوونتر
ک��ردن��ە پێویستە ،چ��اک��س��ازی بکاو
ئەگەر لە دی��اری کردنی بۆچوونە
سەردەمییەکان دا کەم و کوڕییەک
هەیە پێیان دا بچێتەوە .پی داگرتنەوە
لەسەر هەڵوێستە نەتەوەییەکان و
دەوڵەمەند کردنیان یەکێک لە ئەرکە
گرنگەکانی ئە و کۆنگرەیە.
ه��ەروەه��ا پیویستە کۆنگرەی
پ���ازدە میکانیزمەکانی ب��ە کردەوە
کردنی بڕیارەکانی کۆنگرەی چاردە
ب���دۆزێ���ت���ەوە و ب��ڕی��اری��ان لەسەر
ب��دا .ئ��ەوەش لە ژێر ڕووناکیی ئەو
ڕاستییە دا کە ئێمە لە بەرنامە و
بڕیار دا کەم و کوڕیمان نییە ،بەڵکو
ل��ە م���اوەی ن��ێ��وان دوو کۆنگرە دا
ک��ەم و کوڕیمان ه��ەب��ووە لە باری
ناساندنی ب��ەرن��ام��ەک��ان��م��ان ،هەوڵ
ن��ەدان بۆ دروستکردنی فەرهەنگی
گونجاوی سیاسی و تەشکیالتی لە
گەڵ ئەو ئامانجە سەردەمیانەی کە
تیۆریزەمان کردوون و قەتیس مان
لە فەرهەنگی سی ساڵەی کارپێکردن
دا .ئێمە نەمانتوانیوە نێوەروکی
بەرنامە وەرگێڕینە سەر ئاییننامە
و دەستوری کار و فەرهەنگی کار.
کردار و وتارمان لەو ماوەیەدا زۆر
لەگەڵ بەرنامە نەگونجاوە و هەوڵمان
ن��ەداوە کە لە هەموو ب��وارەک��ان دا
ک��ەڵ��ک ل��ە ب��ەرن��ام��ەی داڕێ�����ژراو لە
کۆنگرەدا وەرگرین.
ئەو ئاڵو گۆڕانەی کە قەراربوو
لە ژێر ڕووناکیی بەرنامە و پێڕەو
دا ب���ەدی���ان ب��ێ��ن��ی��ن ،ل��ە ک�����ردەوەدا
زۆر ب��ەرچ��او ن��اک��ەون ،هەرچەند
ل��ە ت��ی��ۆری دا ڕێ��ک��م��ان خستوون.
ف��ەره��ەن��گ��ی س��ی��اس��ی ،تەشکیالتی،
دیپڵۆماسی و ڕاگەیاندنمان باش
ل��ە گ���ەڵ ه���ەل و م��ەرج��ی ت����ازەدا
نەگونجاندوە .لە کۆنگرەدا پێویستە
بۆ هەموو ئەوبوارانە هەوڵ بدەین،
ق��ەراری کردەوەیی دەربکەین و بە
رن��ام��ە و پێڕەومان لە پالنی کار
دا وردکەینەوە .تا بتوانین مەیدانی
خەباتی ڕۆژانەمان بۆ پیادەکردنی
ئاڵ و گۆڕەکان و خۆ گونجاندن لە
گەڵ سەردەم ئامادە بکەین.

پ��ێ��ڕەوی نێو خ��ۆی پەسندکراوی
کۆنگرەی چاردە

م���ەس���ەل���ەی پ����ێ����ڕەو زۆرت�����ر
پ��ەی��وەن��دی ه��ەی��ە ب��ە تەشکیالتی
حیزب و ئەندامانی حیزبه وە ،هەر
بۆیه باسێکی ورد له س��ەر پێڕهو
لە مهقالهیهکی کراوه دا به پێویست
نازانم .هه رچه ند ده بێ ئهوه بڵێم که
ڕهنگه هێندێک به ندی پێڕه وی ناو
خۆ بۆ پێداچوونه وه ببن .ئه ویش
به بڕوای من نهک له بهر ئهوهی که
نهقسێک له و به ندانه هه ب��ێ ،به
ڵکو له به ر ئ �هوهی که به داخهوه
ئ��ه ن��دام��ان��ی حیزبی ئێمه ل��ه باری
فهرههنگی سیاسی و تهشکیالتییهوه
ئاماد ه نین .ئێمه بۆ ماوه ی چه ند ده
هه یه ک به شێوه یه کی دیکه کارمان
کردوه و ئهوهش فهرههنگێکی کاری
بۆ درووست کردووین که پێی دهچێ
هه تا بتوانین به شێوهیهکی دیکه ی
کار کردن ڕا بێین.
هیوادارم ئهو باسهی من النی
کهم بتوانێ هێندێک پرسیار دروست
کا و یارمهتی ب��دا به ورووژاندنی
باسێکی گەرم لهو بارهیهوه.
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ئەنجامدانی چاكسازیی سیاسی،
ئیداری و كۆمەاڵیەتی لە هەرێمی
ك���وردس���ت���ان دا گ����رێ دراوە،
مەسەلەیەك كە هەموو الی��ەك لە
هەمبەری بەرپرسیارن .دەرفەتە
م��ێ��ژووی��ی��ەك��ان ق��ۆن��اغ گەلێكن بە

كەركوك و ئیستراتیژیی نەتەوەیی كوردەكان
سامان فەقێ نەبی
ك�����ەرك�����وك ل�����ە روان�����گ�����ەی
كوردەكان و بەتایبەت كەسایەتی و
رەوتە ناسیۆنالیستەكانی كوردەوە
تایبەتمەندییەكی ن��اوازەی هەیە و
لەوانەیە ئ��ەم ئیدیعایە زۆر نەبێ
ك��ە بڵێین ئ��ەم ش��ارە رەهەندێكی
ژیئوپۆلیتیكیی بێ وێنەی لە نێو
ت��ەواوی شارەكانی كوردستان لە
رۆژه��ەاڵت��ی ن��ێ��وەڕاس��ت دا هەیە.
زۆربەی چاودێرانی سیاسی لەسەر
ئەم بڕوایەن كە بە پەیوەست بوونی
كەركوك بە هەرێمی كوردستانی
ع��ێ��راق ،ئ��ەم بەشە لە كوردستان
بەرەو سەربەخۆیی هەنگاو دەنێ.
ك���������ەرك���������وك ب��������ە ه������ۆی
س���ەرچ���اوەك���ان���ی دەوڵ���ەم���ەن���دی
ن��ەوت و گ��از و ب��ەه��ۆی قوواڵیی
جوغرافیایی ئەم شارە لە نەقشەی
كوردستانی ع��ێ��راق دا ،هەمیشە
چ��ەق��ی ش���ەڕو كێشمەكێشەكانی
ب��زووت��ن��ەوەی ن��ەت��ەوەی��ی ك��ورد و
دەوڵەتی ناوەندیی عێراق بووەو
دوای رووخانی رێژیمی بەعس لە
ساڵی 2003ش دا ئەم كێشمەكێشە
هەروا بەردەوامە.
م�������اوەی ح������ەوت س���اڵ���ە كە
دەوڵ����ەت����ی ن���اوەن���دی���ی ع���ێ���راق و
رەوتە شۆڤێنیستەكانی عەرەب بە
بیانووی بێ بنەما ،رێگە لە جێبەجێ
بوونی بەندەكانی م��اددەی 140ی
قانوونی بنەڕەتیی عێراق دەگرن
و ئەم مەسەلەیە بۆتە هۆی ئەوە
كە كێشمەكێشەكان لە كەركوك دا
وەك بەرمیلێكی بارووتی لێ بێ كە
هەر دەم ئەگەری تەقینەوەی هەیە.
واڵتانی ناوچەكە و بەتایبەت
توركیە ( ل��ە رێ��گ��ەی كەمایەتیی
ت����ورك����ەم����ەن) و س����وری����ە (ل���ە
رێ��گ��ەی پ��اش��م��اوەك��ان��ی عەرەبە

و :حەسەن شێخانی
ب��ەع��س��ی��ی��ەك��ان)ش ل��ە پێكهێنانی
ئەم ف��ەزای��ەدا دەخیلن و ویالیەتە
یەكگرتووەكانی ئەمریكاش وەك
چ��اودێ��رێ��ك��ی ن��اب��ەرپ��رس��ی��ار لە
هەمبەر ئاڵوگۆڕەكانی كەركوك دا
دەجوڵێنەوە.
ل���ەم ه��ەل��و م��ەرج��ە دای����ە كە
ع���ەرەب���ە ش��ۆڤ��ێ��ن��ی��ی��ەك��ان ل��ە هەر
دەرف��ەت��ێ��ك ك��ەڵ��ك وەردەگ�����رن تا
دۆخ��ی كەركوك بۆ بەر لە ساڵی
 2003بگەڕێننەوە .ئ��ەم بەشە لە
عەرەبەكان بە یارمەتیی هێندێك
لە پێرسۆنێلی ئەرتەشی عێراق كە
پێشتریش لە ریزەكانی ئەرتەشی
ب���ەع���س دا ب������وون ،ل���ە قۆناغی
ه��ەن��ووك��ەی��ی��دا ه���ەوڵ دەدەن بە
ت��رس��ان��دن و ه��ەڕەش��ە ك���ردن لە
كوردەكان ،پێكهاتەی حەشیمەتیی
كەركوك كە ئەمڕۆكە بە قازانجی
كوردەكانە ،تێك بدەن و پێناسەی
ك��وردس��ت��ان��ی ب��وون��ی ئ���ەم شارە
جارێكی دیكە ببەنەوە ژێر پرسیار.
كەركوك زیاتر لە نیو سەدە
لەگەڵ سیاسەتی «بە عەرەب كردن»
و «كۆچی زۆرەملیی كوردەكان»
ب��ەرەوروو بووە ،بەاڵم سەرەڕای
هەموو ئەم هەوڵە شۆڤێنیستییانە،
لە دوای رووخانی رێژیمی بەعس
و گ����ەڕان����ەوەی ك����وردەك����ان بۆ
زێدی خۆیان ،لە هەڵبژاردنەكانی
س��ەرت��اس��ەری و پ��ارێ��زگ��ای��ی دا
چییەتیی كوردستانی بوونی ئەم
شارە دەرك��ەوت ،مەسەلەیەك كە
عەرەبە شۆڤێنییەكان تا هەنووكەش
ئامادە نین قبووڵی بكەن.
ل����ەم ح����ەوت����ووان����ەی دوای����ی
داو ل����ە دوای پ���ەرەس���ەن���دن���ی
ئیعترازەكانی خەڵكی لە شارەكانی
هەرێمی كوردستاندا ،ئەنجومەنی

س��ی��اس��ی��ی ع���ەرەب���ی و هەروەها
گرووپی تێرۆریستی نەقشبەندی
ل����ە ن����اوچ����ەك����ان����ی ب����اش����ووری
پ��ارێ��زگ��ای ك��ەرك��وك دا هەوڵیان
دا دەرفەتەكە بقۆزنەوەو ئامانجە

ماوەیەكی كەم دا توانی دۆخەكە
كۆنترۆڵ بكاو س��ەرەڕای هەموو
ك���ۆس���پ دروس������ت كردنەكانی
حكوومەتی ناوەندی ،ئەم هێزانە بە
جێگرتن لە ناوچەكانی هەستیارو

و چ ئ��ۆپ��ۆزی��س��ی��ۆن ن���اچ���ارن كە
ئیستراتیژی و رێ��ب��ازی گشتیی
خ��ۆی��ان ب��ێ ل��ە ب���ەرچ���او گرتنی
ك��ێ��ش��ە ن���اوخ���ۆی���ی���ەك���ان ،لەسەر
بنەمای ئامادەكاریی شۆڤێنیستیی

شۆڤێنیستییەكانی خۆیان وەدی
ب��ێ��ن��ن ،ك���ە ب��ەخ��ۆش��ی��ی��ەوە هەم
یەكیەتیی نیشتمانیی كوردستان
و پ��ارت��ی دێموكراتی كوردستان
وەك ح��ی��زب��ەك��ان��ی دەس���ەاڵت���دار
و ه����ەم ب����زوون����ت����ەوەی گ����ۆڕان
و ح��ی��زب��ە ئ��ی��س�لام��ی��ی��ەك��ان وەك
هێزەكانی ئۆپۆزیسیۆن لە هەمبەر
ئاڵوگۆڕەكانی كەركوك دا یەكیان
گرت و تا رادەیەكی زۆر هەوڵەكانی
زێدەخوازیی عەڕەبەكانیان پووچەڵ
كردەوە.
حكوومەتی هەرێمی كوردستان
بە ناردنی هێزەكانی پێشمەرگە لە

ئیستراتیژیكی دا توانیان رێ لە
هاتنە پێشەوەی رەوت��ە توندڕەوە
شۆڤێنیستی و تێروریستییەكان لە
ناوچەكانی ب��اش��ووری پارێزگای
ك��ەرك��وك��ەوە ب��ۆ الی ناوچەكانی
ناوەند و باكووری ئەم پارێزگایە
بگرن.
ئ��ەم��ڕۆك��ە ه��ەم��ووان دان بەم
راس��ت��ی��ی��ەدا دەن���ێ���ن ك���ە ئاسۆی
دامەزراندنی كیانێكی سەربەخۆی
ك�����وردی ل���ە داه����ات����وودا ،لەگەڵ
چ���ارەن���ووس���ی ك���ەرك���وك گرێ
دراوە .ب��ەم پێیە ه��ەم��وو حیزبە
كوردستانییەكان چ دەسەاڵتدار

ع���ەرەب���ەك���ان ل��ە دژی كەركوك
دارێژن .یەكدەنگیی هەموو حیزبە
كوردستانییەكان لە مەڕ كەركوك
لەم رۆژانەدا دەبێ وەك دیاردەیەكی
پۆزەتیڤ چاو لێ بكەین .لە هەل
و مەرجی هەنووكەیی دا جێبەجێ
ب��وون��ی ئیستراتیژیی نەتەوەیی
كوردەكان لە كوردستانی عێراق دا
ـ كە هەمان گەڕانەوەی كەركوكە
بۆ ب��اوەش��ی هەرێمی كوردستان
وەك بەستێنی سەربەخۆیی ئەم
بەشە لە كوردستان ـ بە یەكدەنگیی
ه��ەم��وو حیزبە كوردستانییەكان
لە م��ەڕ چارەنووسی كەركوك و

ئیخوانیەكانی رۆژهەاڵت لە نێوان بیری ئیخوان و
میری رێژیمی ئاخوندی دا!

ئاسۆ خەبات
سەرەتای سەرهەڵدانی هەر رەوت
و سیستم و ئایدیایەك پهیوەستە بە
كۆمەڵێك فاكتەری گرنگی جیهانی و
ناوچەیی و نێوخۆیی لە چەند بواردا.
یانی هەر كات رەوت و سیستم و
فكر و ئایدیۆلۆژییەكان نەیانتوانی
ببنە وەاڵمی شیاو و گونجاو بۆ
خواستەكانی رۆژانەی چین و
توێژەكانی كۆمەڵگە ،یا هەر كات
دەسەاڵت گوێی لە داواكانی خەڵك
نەگرت ئەو ه بە شێوەیەكی ئوتوماتێك
فەلسەفەی چاكسازی و گۆڕانكاری
دێتە مەیدانی تیۆری و پراكتیكەوە،
تیئۆرییەك كە زیاتر لە الیەن چینی
هەژار و مامناوەندیی كۆمەڵگه كە
زیاتر هەست بە چەوسانەوە دەكا
دێتە قۆناغی پراكتیك و جێ بە
جێ كردنەوە .لە مێژووی ئایینی
ئیسالمدا هەمیشە تیۆرییەكان لە
چوارچێوەیەكی دیاریكراوی ئایینی
دا بوون بۆ گەشەسەندنی دینی

ئیسالم لە كۆمەڵگەدا.
بە واتایەكی دیک ه دەبوو تێگەیشتن
لە ژیان و زانست و پێشكەوتنی رۆژ
و بیری نوێخوازی و جیهانی مۆدێڕن
تەنیا لەسەر الپەڕەكانی كتێبە
ئایینی و ئیسالمییەكان بدۆزێتەوە
و ئیسالم بكرێتە سەرچاوەی هەر
چەشنە زانیاری و لێكۆڵینەوەیەك بۆ
ژیانی ئێستاو داهاتووی كۆمەڵگە.
بە دەستپێكی شەپۆلی بە تەوژمی
گۆڕان و پێشكەوتنی كۆمەڵگە بهرهو
دنیای مودیڕن ،ئیسالمی كالسیكیش
كەوتەبەر هێرشی ئەو شەپۆلە و
قۆناغێكی نوێ لە فكری ئیسالمی
هاتە ئاراوە كە جیابوونەوەی رێژهی
خۆی لە قۆناغی رابردوو دەست
پێكرد .بە واتایەك ،ئیسالمی كالسیكی
سەردەمی شمشێر و ئەسپ و نێزە
نەیدەتوانی وەاڵمدەری قۆناغی
كەرەسەی پێشكەوتووی جیهانی
تەكنۆلۆژیا بێ .هەر بۆیە قۆناغێكی

دیک ه لە روانینی كالسیكی بۆ
ئیسالم هاتە ئاراوە كە دەكرێ وەك
سەرەتایەك لە بیركردنەوەیەكی نوێ

ویستەكانی كۆمەڵگە بن ئەو كەسانێك
كە زیاتر لە نێوخۆی ئەو مەكتەبە
فكرییانە دا پەروەردە دەبوون و لێی

رووناكبیرانی كوردی ئیخوان قەبووڵی ئەوە ناكەن
كە لە الیەك لە نێوان قاهیرەو تاران پێوەندییەكی
ئیخوانی هەبێ و لە الیەكی دیكەوە لە كوردستان بە
الوانی كورد بگوترێ كە ئێمە دژی ئەو رێژیمەین و
پشتیوانی لە ئێوە دەكەین،
لە جیهانی ئیسالم دا چاوی لێبكرێ
كە زۆر كەس بە سەرەتای ئیسالمی
میانەڕەو (النی كەم لە تیئۆری دا)
ناوی دەبەن .چونكە هەروەك لە
سەرەتاوە ئاماژەم پێكرد كاتێك
فكر و سیستم و تەنانەت ئایینێكیش
نەیانتوانی وەاڵمدەری هەموو

شارەزان دەست دەكەن بە دانانی
كۆمەڵێك تیۆری كە هەوڵی رزگار
بوونی ئەو فكر و ئایدیایە لە فەوتان
دەدن ،كە زۆر جار لە كاتی پراكتیكی
دا ،تیۆرییەكان تووشی شكستی زۆر
گەورە دەبنەوە و لە ئاكامدا هەموو
هەوڵەكانیان بە فیڕۆ دەچێ.

دەكرێ
بیستەم
سەدەی
بە سەدەی گەشەی رێكخراوە
ئیسالمییەكان چاوی لێبكرێ ،ئەو
رێكخراوە ئیسالمییانەی كە ئەمڕۆ
لە سەراسەری دنیا دا چاالكن.
یەكێك لەو رێكخراوانە ،رێكخراوی
ئیخوانولموسلمینی میسرە.
رێكخراوی ئەخوانولموسلمین
یەكێكە لەو رێكخراوانەی كە
دەكرێ وەك پردی پێوەندیی نێوان
عەقڵی ئیسالمی كالسیك و بیری
ئیسالمی میانەڕەو چاویان لێبكرێ.
ئەو رێكخراوەیە كە بە دەیان ساڵ ه
خەبات دەكا لەگەڵ چوونە سەری
تەمەنی خۆی ،هەوڵی گەشەی بیری
ئیخوانیشی داوە ،بە شێوەیەك كە لە
زۆربەی واڵتانی جیهاندا ،بەتایبەت
واڵتانی ئیسالمی و یەك لەوان ئێران
و كوردستان دا حزووری بەرچاوی
هەیە .ئیخوانییەكان لە رۆژهەاڵتی
كوردستانیش خاوەن پێگەیەكی

دەرفەتە
مێژووییەكان قۆناغ
گەلێكن بە دەگمەن
دێنە پێش و هەل و
مەرجی هەنووكەیی
ناوچەكە ،عێراق و
كەركوك بە جۆرێكە
ئەگەر بە شێوەیەكی
دروست كەڵكی لێ
وەربگیرێ ،دەتوانین
هیوادار بین كە لە
داهاتوویەكی نزیك دا
دامەزراندنی دەوڵەتی
سەربەخۆی كوردستان
بێتە واقیع

دەگمەن دێنە پێش و هەل و مەرجی
هەنووكەیی ن��اوچ��ەك��ە ،ع��ێ��راق و
ك��ەرك��وك ب��ە ج��ۆرێ��ك��ە ئ��ەگ��ەر بە
ش��ێ��وەی��ەك��ی دروس���ت كەڵكی لێ
وەرب��گ��ی��رێ ،دەت��وان��ی��ن هیوادار
بین كە لە داهاتوویەكی نزیك دا
دامەزراندنی دەوڵەتی سەربەخۆی
كوردستان بێتە واقیع.

دیارن .ئەوان بە كەڵك وەرگرتن لە
هەستی مەزهەبی و ئایینیی خەڵكی
كوردستان و ناوچە سوننیەكانی
دیک هی ئێران ،توانیویانە تا رادەیەك
بچنە نێو دڵی چاالكانی ئایینی و
مەزهەبی لە ئێران و كوردستاندا.
بە جۆرێك كە ئێستا لە رۆژهەاڵتی
كوردستاندا بە شێوەیەكی بەرچاو
چاالكی دەكەن و مانگانە بە دەیان
كۆڕ و كۆبوونەوەی ئایینی و
مەزهەبی بەڕێوە دەبەن.
ئەوەی كە لەم وتارەدا
دەمهەوێ ئاماژەی پێبكەم ئەوەیە
كە ئیخوانییەكان و رێبوارانی ئەو
فكرە تا چەند لەگەڵ سیستم و
دەسەاڵتدارانی رێژیمی ئاخوندیی
ئێران رێك دەكەون و تا چەند
دەتوانن پێكەوە كار بكەن و هاوبیر
و هاورا بن؟ بە پێی ئەو دروشمانەی
رۆژهەاڵتی
ئیخوانییەكانی
كە
كوردستان هەڵیان گرتوون ئەوان
داوای مافی رەوای گەلی كورد
بەاڵم لە چوارچێوەی ئایینی ئیسالم
نەك كۆماری ئیسالمیی ئێران دا
دەكەن .بەالی زۆربەی روناكبیران
و ئەندامانی ئیخوان لە رۆژهەاڵتی
كوردستان ،كۆماری ئیسالمی
مایەی نەنگی جیهانی ئیسالمەو
بڕیار و بیرو یاساكانی ئەو رێژیمە
بە تەواوی بە دژی ئایین دەزانن.
هەر بە هۆی دژایەتیكردنیان لەگەڵ
نیزامی ئاخوندییشە كە كۆمەڵێك
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درێژهی:

ئامانجی دواڕۆژمان سۆسیالیزمی دێموکراتیک { نیه }!
ک���ه ل���ه ک���ۆن���گ���رهی چ������وارهوه
ب���ه پ��هس��ن��د ک���ردن���ی «سیمای
دێموکڕات» دهستی پێ کردبوو،
وێ���ڕای روون��ک��ردن �هو ه و جێگیر
کردنی کۆمهڵێک مهرزبهندی که
بهرههمهکهیان بنهبڕکردنی فکری
ت��وودهی��ی ل��ه ری��زهک��ان��ی حیزبدا
و بهگشتی تهسبیتی سوننهتی
سهربهخۆیی سیاسیی حیزب بوو،
دهزگایهکی حیزبیی مونسهجیم
و ق���هوارهی���هک���ی تهشکیالتیی
یهكگرتوو بێته دی ک��ه کارایی
رووب����هڕووب����وون����هوهی چالێنج
(چالش)هکانی دواتری ههبێ( .د.
قاسملوو ب��ۆخ��ۆی دان ب���هوهدا
دهنێ که زۆر لهوانهی دهنگیان به
کورتهباس داب��وو لهبهر ئیمانێک
نهبوو که بهو ئیدهئالهیان بووبێ
یا تهنانهت لهبهر ئهوه نهبووه که
ههر لێشی حاڵی بووبن ،بهڵکوو
به مهبهستی دووبارهکردنهوهی
م��ت��م��ان��ه و پ��ش��ت��ی��وان��ی��ی��ان له
رێ��ب�هرای�هت��ی��ی ئ��هو و ه��اوب��ی��ر و
هاوکارهکانی بوو).
دانانی ئامانجی دواڕۆژ وهک
قالبێکی ج���ی���اواز ل��ه دروشمی
ستراتژی له پراکتیکی ئهحزابی
سیاسیی جیهاندا بۆخۆی حاڵهتێکی
شاز و دهسکردی ههبوو .بهاڵم
ههروهک چۆن حیزبی دێموکراتی
سهردهمی د .قاسملوو نهیدهتوانی
ئیدهئالی سۆسیالیستی نهخاته

نێو سهرلهوحی ئامانجهکانییهوه،
سیغهیهكی تایبهتییش ک��ه ئهو
ح��ی��زب��ه ل���هو ئ��ی��دئ��ال �هی بۆخۆی
ههڵبژاردبوو نهدهکرا لهنێو قالبێک
جگه ل��ه «ئامانجی دواڕۆژ»ی
حیزبدا جێ بگرێ .سۆسیالیزمی
دێ��م��وک��رات��ی��ک ب��ۆ ئ����هوهی ههم
لهرووی مێتۆدۆلۆژیی سیاسییهوه
س���هر ل���ه خ��هڵ��ک ن �هش��ێ��وێ��ن��ێ و
ه �هم بهتایبهتی ب��ۆ ئ���هوهی ئهو
ک��ارک��رده سیاسییه دووبڵهشی
ههبێ که باسمان کرد (راکێشانی
پشتیوانیی دهرهوه و جێگیرکردنی
سنووربهندییه نێوخۆیییهکان)
ئ��هودهم ههر دهب��وو به ئامانجی
دواڕۆژ دابنرێ.
ئ��ێ��س��ت��ا ،ب��ێ��گ��وم��ان ک��ه دهبێ
دێموکراتیک
س��ۆس��ی��ال��ی��زم��ی
وهک ی���هک���ێ���ک ل����ه ب����ای����هخ و
ئیدئاله بنهڕهتییهکانی حیزبی
دێ��م��وک��ڕات بمێنێتهوه .حیزبی
دێ��م��وک��ڕات��ی ک��وردس��ت��ان ئهگهر
تهنانهت به ئهندازهی رابردووش
دهستهواژهی «حیزبی پێشڕهو»
(ک���ه ئ �هم �هش��ی��ان ه���هر چهمکی
سهردهمێکی ب�هس�هرچ��ووی��ه که
تهنانهت ئهحزابی کۆمونیستییش
ل��ه واڵت��ان��ی پێشکهوتوو لهمێژه
وازی��ان لێ هێناوه) ،هێشتا ههر
دهب��ێ وهک حیزبێکی خهڵكی و
موددهعیی دهس��هاڵت ،ئ��ازادی و
بهختهوهریی تاکی کورد تهنیا له

دابینکردنی مافه نهتهوایهتییهکاندا
نهبینێ و پێویسته واڵمی بۆ زۆر
پرسی دیکهش ههبێ که لهنێو واندا
عهداڵهتی کۆمهاڵیهتی نهخشێکی
س��اخ��ت��اری��ی ه��هی��ه .ئهزموونی
ک��ۆن و ت���ازهش ب��ۆ ئ��هوه ک��ه به
وهدیهاتنی ئازادیی گهل خواستی
خهڵک تهواو نابێ زۆره.
ب����هاڵم ه���هق وای����ه ئهنگیزه
واق��ی��ع��ی��ی �هک��ان��ی پ �هس��ن��د کردنی
سۆسیالیزمی دێموکراتیک که
وهک ب��اس��م��ان ک���رد ئهنگیزهی
سیاسی و عهمهلیی رۆژ بوون
ه����هروهه����ا ئ����هو نیسبییهتهی
لهپێوهندی لهگهڵ ماهییهتی ئهو
ئیدئالهدا ئاماژهمان پێ کرد ،بهو
قهناعهتهمان بگهیهنن که ناوبردنی
سۆسیالیزمی دێموکڕاتیک وهک
ئامانجی دواڕۆژی حیزب چیدیکه
ب �هج��ێ ن��ی��ی��ه .رهن��گ��ه ن��ه ئهمڕۆ
و ن��ه ت�هن��ان�هت ل��ه رابردووشدا
کهمترین ناکۆکیی بیروڕا لهسهر
ئ �هوه نهبووبێ که ئهگهر قهرار
ب��ێ ئ��ازادی��خ��وازان��ی کوردستانی
دابهشکراو ئامانجێکی دواڕۆژیان
ه �هب��ێ ،ئ���هو ئ��ام��ان��ج��ه نیهایییه
سۆسیالیزمی دێموکراتیک نیه و
شتێکی دیکهیه .ههر له بنهڕهت ڕا
هاوسانکردنی ئازادیی نهتهوایهتی
و یهکسانیی چینایهتی وهک دوو
کۆڵهکهی بهرابهر و بهقهد یهک
گرینگی خهباتی حیزبی دێموکرات

شتێکی ناڕهوا و زیانبهخشه .ئهگهر
ق �هرار بێ بنهماکانی فهلسهفهی
وج���وودی���ی ح��ی��زب��ی دێموکڕات
دهستنیشان بکهین ،پایهیهکیان
ئ��ازادی��ی نهتهوایهتی و پایهكهی
دیکه ن�هک یهکسانیی چینایهتی،
ب�هڵ��ک��وو دێ��م��وک��ڕاس��ی��ی��ه .چونکه
دێموکڕاسی وهک چهمکێکی فره
رهه��هن��د و ف��ره ئ��اس��ت بۆخۆی
دادپ����هروهری����ی کۆمهاڵیهتییش
دهگرێته خۆی.
ئ������هگ������هر ه������هم������وو ئ����هو
ب��ۆچ��وون��ان�هش��م��ان ق��ب��ووڵ نهبێ
که س �هب��ارهت به خهسارناسیی
ک��اری��گ �هری��ی �هک��ان��ی چهپگهرایی
ل�هس�هر ب��زوت��ن�هوهی ک��ورد باس
دهک��رێ��ن ،رهن��گ��ه زۆر زهحمهت
ن �هب��ێ ک��ه دان ب���هو راستییهدا
بنێین که له سهردهمی ئێستادا بۆ
حیزبێکی وهک حیزبی دێموکڕات
خ��ۆ دی��ت��ن �هوه ل��ه ب���هرهی چهپدا
گرینگیی م��ێ��ژووی��ی��ی خ���ۆی ل ه
دهست داوه (شتێک که دیاره نابێ
به مانای وهرچهرخان بهرهو بهها
کۆنسێرڤاتیڤهکان لێک بدرێتهوه و
بێگومان که ئهو حیزبه دهبێ تا
سهر زۆر لهو بههایانهی بۆ گرینگ
بێ که له رووی مێژوویییهوه له
بهستێنی هزریی چهپدا ههڵقواڵون
و گهشهیان کردوه) .له عهوهزدا،
ناسیۆنالیزم لهو روانگهیهوه که
ئێمه بۆی دهچین و لهو خانهیهدا

درێژهی:

ئیخوانیەكانی رۆژهەاڵت لە نێوان بیری ئیخوان و
میری رێژیمی ئاخوندی دا!
كەسی رووناكبیری كوردیان
لە دەوری خۆیان كۆكردۆتەوە .بە
سەرهەڵدانی گەالنی میسر و زیاتر
ئەكتیڤ بوونەوەی گەورەترین
حیزبی دژی دەسەاڵتی موبارەك،
كۆماری ئیسالمی خۆی هاویشتە نێو
هاوكێشە سیاسییەكان و پشتیوانیی
لە دژبەرانی موبارەك كرد كە یەك
لەوان ئەخوانولموسلمین بوو.
رەنگدانەوەی ئەو پشتیوانییەی
كۆماری ئیسالمی لە 22ی رێبەنداندا
دیارو بەرچاو بوو .دیارە ئەو
هەوڵەی كۆماری ئیسالمی زیاتر
لەوەی پشتیوانی كردنێك بێ لە
خەڵكی میسر هەوڵێك بوو بۆ
دامەزراندنی پێگەیەكی بەهێزی
سیاسی لە هاوشێوەی پێگەكەی لە
عێراق و لوبنان و فەلەستین دا.
بەم هەڵوێستەی كۆماری
ئیسالمی گومانێك كەوتە نێو دڵی
ئیخوانییەكانی ئێران بە گشتی
و رۆژهەاڵت بە تایبەتی ،چونكە
لە ئەساسدا فەلسەفەی خەباتی
ئیخوانییەكانی ئێران دژایەتیكردنی
كۆماری ئیسالمی بوو ،بەاڵم ئەمڕۆ
ماكی خەباتەكەیان پێی ناوەتە
قۆناغێكی نوێوە كە ئەم قۆناغە
بۆ ئیخوانییەكانی رۆژهەاڵت بۆتە
گێژاوێكی سیاسی بۆ پێناسە
كردنەوەی خەباتەكەیان .بە واتایەك
ئەوان لە نێوان بیری ئیخوان و

بڕیاری میری واڵت دا تووشی رێ
لێ ونبوونێك بوون ،كە لەوانەیە
دۆزینەوەی لە نێو تەم و مژی
سیاسەت دا تۆزێك ئەستەم بێت.
لێرەدا پرسیارێك دێتە ئاراوە
كە ئایا لە كاتی دۆستایەتی كردنی
ئیخوانییەكانی
میسرییەكان،
رۆژهەالتیش دەتوانن ببنە دۆست
و هاوبیری كۆماری ئیسالمی یا نا؟
ئایا ئەخوان وەك هێزێكی سوننی
مەزهەب و الیەنگری ئیسالمی
میانەڕەو دەتوانێ چ پێوەندییەیەكی
دۆستانەو هاوبەشی لەگەڵ رێژیمێكی
دیكتاتۆر و توندڕەوی شیعە مەزهەب
دا هەبێ؟ بە چاوخشاندنێك بە سەڕ
قۆناغەكانی پێوەندیی ئەو دوو هێزە
ئەوەمان بە روونی بۆ دەردەكەوێت
كە پێوەندیی بەرپرسە بااڵكانی
ئیخوان و دەسەاڵتدارانی كۆماری
ئیسالمی زیاتر گرژی و ئاڵۆزی
بووە تا دۆستایەتی و هاوكاری بە
جۆرێكی دیكە دەتوانین بڵێین زیاتر
دژایەتییەكی شاراوە و شەڕێكی
فكریی نهێنی بووە لە نێوانیاندا .بەاڵم
لوتكەی ئاشكرابوونی ئەو بارگرژییە
فكری و سیاسییە لە كاتی شەڕی
نێوان «حەماس» و «فەتح»ی
فەلەستین دا خۆی نیشان داو پەردە
لەسەر كۆمەڵێك ملماڵنێی نادیار
الدرا .حەماس كە بە توندی لە الیەن
دەسەاڵتدارانی رێژیمی ئێرانەوە

پشتیوانیی لێدەكرێ ،خوازیاری
شەڕ لەگەڵ ئیسرائیلە و فەتح كە لە
الیەن كۆمەڵێك واڵتەوە پشتیوانیی
لێ دەكرێ خوازیاری چارەسەر
كردنی ئاشتیانەی كێشەی گەلی
فەلەستین و ئیسرائیلە .ئەو دوو
هێزە سەرەكییەی فەلەستین كە هەر
كامیان لە ژێر كاریگەریی فكرێكی

ئەوەندە ئاشكراو وروژێنەر بوون
كە هێزەكانی ناوچەكە و جیهانی
تووشی نیگەرانی كردبووه لەوالوە
ئیخوانیش پالپشتی بەهێزی فەتح
بوو كە دەكرێ وەك مەیدانی شەڕی
فكری و سیاسیی ئەخوانولموسلمین
و ئێران چاوی لێ بكرێ.
بەربەرەكانییەكە تا ئەو جێیە

ک��ه خ �هب��ات��ی رزگاریخوازانهی
میللهتی ئێمه تێیدا قهرار دهگرێ و
بهو پرهنسیپانهوه که ئهو خهباته
رهچ��اوی ک��ردوون ،ئهمڕۆ ئیدی
له ئاستی جیهانیدا جێگه و پێگهی
شایستهی خ��ۆی وهرگرتۆتهوه.
لهبهرچاوگرتنی ئهمه هاوههنگاوییه
ههم لهگهڵ رهوتی رووداوهکانی
س�������هردهم ( سهرنجڕاکێشه
ل���هب���ی���رم���ان ب���ێ ک���ه یهکهمین
ئاکامی نهمانی ئهو ئیمپراتۆرییه
مۆدێرنهی بهناوی یهکسانییهوه
ئازادیی له خهڵک زهوت کردبوو
رزگاریی نهتهوایهتیی گهالن بوو)،
ههم لهگهڵ ئیراده و هۆشیاریی
ن �هت �هوای �هت��ی��ی گهشهسهندووی
خ�هڵ��ک��ی خ���ۆم���ان .ههربۆیهشه
ئ���هوه ک��ه ک��ات��ی خ���ۆی دهگوترا
ئێمه نه حیزبێکی مارکسیستین نه
حیزبێکی ناسیۆنالیست ئهمڕۆی
ئیدی رهنگه تهنیا نیوهی یهکهمی
راست بێ .کاتی خۆی که حاشا له
ناسیۆنالیست بوونی حیزب دهکرا
زۆرتر لهبهر ئهو مۆرکه توندڕهو،
ج��ودای��ی��خ��واز و دهمارگرژییانه
ب�������وو ک�����ه ل�����ه ب�����زووت�����ن�����هوه
دهدران.
ناسیۆنالیستییهکان
لهحاڵێکدا ئهمڕۆ ئیدی دهرکهوتوه
که خ��ۆب��واردن له زهقکردنهوهی
ن��اس��ن��ام �هی ن��هت��هوای��هت��ی تهنیا
ب��ۆ ل�هئ�هم��ان��داب��وون��ی ئ��هو جۆره
تۆمهتانه بهرههمی پێچهوانهی
ه �هی��ه .ل �هالی �هک��ی دی��ک��هوه کاتی
خ���ۆی دهم��ان��گ��وت ئ���هو رۆژهی
مافی نهتهوایهتیمان وهرگ���رت،
ی ئێمه ئ �هوج��ار دهس��ت پێ
ک��ار 
دهکا که بریتی دهبێ له جێبهجێ
کردنی سۆسیالیزمی دێموکراتیک
و ه �هرب��ۆی �هش��ه سۆسیالیزمی
دێموکراتیک به ئامانجی دواڕۆژ
ن���او دهب���هی���ن .ئ����هوهش بۆخۆی

یهکێکی ت �ر ل���هو ئیستدالالنهی
شیاوی پێداچوونهوهیه .چونکه
ئهگهر قهرار بێ ئامانجی خهباتی
ئازادیخوازانی کورد وهدهستهێنانی
مافه نهتهوایهتییهکانی نهتهوهی
کورد له چوارچێوهی دهوڵهتانی
مهوجووددا بێ (که خهباتی حیزبی
دێ��م��وک��ڕات و زۆرب����هی حیزبه
مهیدانییهکانی کورد تا ئێستا لهو
خانهیهدا قهرار دهگرێ) ،ملمالنێ
لهسهر پاراستن و قووڵکردنهوهی
دهسکهوته نهتهوایهتییهکان هیچ
ک��ات ک��ۆت��ای��ی پ��ێ ن��ای �ه .خهباتی
نهتهوایهتی تهنیا کاتێک کۆتایی
پێ دێ که بهرههمی ئهو خهباته
دهوڵ���هت���ی س �هرب �هخ��ۆ ب��ێ (تازه
ئهودهمیش سهروهریی نهتهوهیی
ههر مهوزووعه).
ئاکامگیریی ئهو باسه ئهوهیه
ک��ه رهوت���ێ���ک ک��ه ل��ه کۆنگرهی
س���ێ���زدهی ح��ی��زب��دا ب���ه پهسند
کردنی دروشمی فیدرالی و ئااڵی
کوردستان دهستی پێ کرد و له
ک��ۆن��گ��رهی چ����اردهدا ب��ه بڕیاری
پ��ڕڕهن��گ ک��ردن��هوهی ناسنامهی
ن���هت���هوای���هت���ی ل����ه ناسنامهی
س��ی��اس��ی��ی ح��ی��زب��دا (بهتایبهتی
ل��ه رێ��گ��ای ه��ێ��ن��ان�هوهی کۆماری
ک��وردس��ت��ان ب��ۆ نێو سهرتیتری
مهرامهکانی حیزبی دێموکڕات)
درێ��ژه درا ،ه�هق واب��وو ئهوهش
بگرێته خ��ۆی ک��ه سۆسیالیزمی
دێموکراتیک (سهرفهنهزهر لهوه
که پێناسهکهمان لهو ئیدئاله چیه و
چۆنی پوخت دهکهینهوه) چیدیکه
وهک ئامانجی دواڕۆژ ناو نهبرێ.
با ئ�هم دهسکارییه که مانایهکی
زۆر ئ �هوالت��ر ل��ه دهسکارییهکی
سادهی ئینشایی ههیه ،یهكێک له
کارهکانی کۆنگرهی پازده بێ.

قەرزاوی چەند جارێكی دیکهش
بە شێوەی جۆراوجۆر رەخنەی لە
شێوەی ئیسالمەتیی دەسەاڵتدارانی
كۆماری ئیسالمی گرتوە .ئەو
لێدوانانەی یوسف قەرزاوی وەاڵمی
رێبەری رێژیمی ئێرانیشی بەدواوە
بوو كە لە یەكێك لە خوتبەكانی
خۆی دا یوسف قەرزاویی وەك
نۆكەری ئورووپا و ئەمریكا ناو
برد و گوتی فتواكانی قەرزاوی
شەرعییەتی ئیسالمییان نییە.
سەرەڕای هەموو ئەو هەڵوێست
و لێدوانانە ،سیاسەت بەرو پشتی
نییە و ئەگەری ئەوە هەیە كە بە
هاتنە سەر كاری ئیخوانولموسلمین
لە میسر پێوەندییەكانی ئەو دوو هێزە
بەرەو ئاقارێكی دیکه بڕوا ،ئاقارێك
كە دەكرێ بە مەرگی بزووتنەوەی

لە رۆژهەالتی كوردستان تووشی
دڵەڕاوكێ و ترسان كردوە.
لە ئەنجامدا دەردەكەوێ كە بە
رووخانی حكوومەتەكەی موبارەك
و پشتیوانیی كۆماری ئیسالمی لە
راپهڕینی خهڵکی میسر ئیخوانییە
كوردەكان لە رۆژهەالتی كوردستان
لە پێناسە كردنی خەباتەكەیان دا،
تووشی كێشەیەكی گەورە بوون.
هەر چەند بەرپرسانی ئیخوان
گوتویانە كە حكوومەتەكەیان نابێتە
هاوشێوەی حكوومەتی خومەینی و
خامنەیی ،بەڵكوو ئەگەر ئیسالمیش
بن لە ئەردۆغان نزیكترن.
سەرەڕای هەموو ئەگەرەكان
ئەمڕۆ چەند پرسیار الی ئیخوانییە
كوردەكان دروست بووە كە ئایا
ئەوان لە نێوان ئیلهام و بیری چەند
ساڵەی خەباتیان و دۆستایەتی
لەگەڵ دژمنەكەی دوێنێیان كامیان
هەڵبژێرن؟ تێماون كە لە نێوان
رێژیمی كوردكوژی ئاخوندی و
ئیخوانی بوون و كوردایەتی و
وەتەنپەرەستی دا كامیان هەڵبژێرن؟
ئایا دەتوانن رێژیمێك كە تا
دوێنێ هیچ بڕوایەكیان پێ نەبوو
و بە دژی ئەو خەباتیان دەكرد،
ئێستا وەك خەمخۆر و پشتیوانی
خۆیان و داواكانیان سەیری بكەن؟
بە لێكدانەوەی هەموو ئەوانە من
وای بۆ دەچم كە ئیخوانییەكانی
رۆژهەاڵت ناچنە بەرەی یاران و
دۆستانی كۆماری ئیسالمی و ئامادە
نابن پشت لە پێگەی خۆیان لە نێو
جەماوەردا بكەن .چونكە ئەوان
سااڵنێكە لەگەڵ كۆمەڵێك دروشم
و هێما دەژین كە فڕێ دان و پشت
تێكردنیان بە مانای مەرگی فكری و
سیاسیی خۆیانە لە نێو خەڵكدا.

دەستێوەردانەكانی ئێران ئەوەندە ئاشكراو وروژێنەر بوون كە هێزەكانی
ناوچەكە و جیهانی تووشی نیگەرانی كردبووه لەوالوە ئیخوانیش پالپشتی
بەهێزی فەتح بوو كە دەكرێ وەك مەیدانی شەڕی فكری و سیاسیی
ئیخوانولموسلمین و ئێران چاوی لێ بكرێ
ئیسالمی سیاسی دان نەیانتوانی
بگەنە دەرئەنجامێكی گونجاو ،لە
ئاكامدا تووشی شەڕی نێوخۆیی
بوون و بە دەیان كەس لە هەر دوو
ال كوژران.
كۆماری ئیسالمی بە پشتیوانی
و هاندانی حەماس هەوڵی خۆش
كردنی ئەو ئاگرەی دەدا .ئاگرێگ
كە هەموو كات شەڕخوازانی
كۆماری ئیسالمی خۆشیان دەوێت
و دەیپەرەستن ،چوون لە ئەساسدا
هیچ باوەڕێكیان بە ئاشتی و دیالۆگ
نییە .دەستێوەردانەكانی ئێران

چووە پێش كە یوسف قەرزاوی
گەورە مەرجەعی ئیخوانییەكان لە
چەندین وتوێژی جیاجیادا كۆماری
ئیسالمیی بە خۆشكەری ئەو شەڕە
تاوانبار كرد و لە كاناڵی ئەڵجەزیرەدا
گوتی :ئەوە شەڕە ،شەڕی حەماس
و فەتح نییە بەڵكوو شەڕی كۆماری
ئیسالمی و چەند هێزێكی دیکهی
ناوچەكەیە و خامەنەیی رێبەری
رێژیمی ئێرانی بە بەرپرسی ئەو
شەڕە زانی و گوتی ئەگەر خامەنەیی
بیهەوێ دەتوانێ لە ماوەی 24
سەعات دا ئەو شەڕە رابگرێت.

ئیخوان لە رۆژهەاڵتی كوردستان
ناودێر بكرێ .چونكە خاوەنانی بیری
ئیخوان لە رۆژهەالتی كوردستاندا
ناتوانن هاوكات پێڕەوی لە دوو
شێوە سیاسەت بكەن.
یانی رووناكبیرانی كوردی
ئیخوان قەبووڵی ئەوە ناكەن كە
لە الیەك لە نێوان قاهیرەو تاران
پێوەندییەكی ئیخوانی هەبێ و
لە الیەكی دیكەوە لە كوردستان
بە الوانی كورد بگوترێ كە ئێمە
دژی ئەو رێژیمەین و پشتیوانی
لە ئێوە دەكەین ،ئەم واقیعە
زۆربەی رێبوارانی بیری ئیخوانی
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سەید عەلی ئەسغەری كوردستانی
وریا رەحمانی
دەنگێكی خۆش و غەمگین و یەكجار
دڵنشین ل��ەگ��ەڵ ت��ەح��ری��ری وردو
بەردەوامی ئاواز و سۆزی تایبەت و
كەم وێنەی ئاسمانیی گۆرانی بێژێكی
بێ وێنە وەك سەید عەلی ئەسغەری
كوردستانی ،هونەرمەندێكی وەها
بەرز و پیرۆزی لێ دروست كردوە
كە بە حەقیقەت بە یەكێك لە هەرە
دەن���گ و كەسایەتییە ن����اودارو پڕ
ئاوازەكانی مێژووی هونەرو موزیكی
رەسەنی كوردی و ئێرانی دادهنرێت.
ل��ە راس��ت��ی دا م���ەودای بەرفراوانی
جوانی و كاریگەریی هونەری ئەو
گۆرانیبێژە ت��اق��ان��ەی��ە ئ��ەوەن��دە بێ
سنوورە كە راشكاوانە بەستێنەكانی
موزیكی ك��وردی��ی ت��ێ��پ��ەڕان��دوەو بە
ئیعترافی گ���ەورە هونەرمەندانێكی
وەك « م��ام��ۆس��ت��ا محەممەدرەزا
شەجەریان » و «شەهرام نازری»
وەك ی��ەك��ێ��ك ل���ە گ��ری��ن��گ��ت��ری��ن و
شوێندانەرترین كۆڵەكەكانی خاوەن
سەبكی هونەری موزیك و ئاوازی
رۆژهەاڵت ناودێر دەكرێ.
هونەرمەند و گۆرانیبێژی ناودارو
مەزنی كورد «سەید عەلی ئەسغەری
كوردستانی» ل��ە دای��ك��ب��ووی ساڵی
1260ی هەتاوی لە گوندی «سەڵوات
ئ����اوا»ی ن��اوچ �هی سنەیە و ناوی
باوكی سەید نیزامەددین بووە.
ب���ە ه����ۆی دەن���گ���خ���ۆش���ی ه����ەر لە
منداڵییەوە ب��اوك��ی ن���اردی ب��ۆ فێر
بوون و خوێندنەوەی قوئان بە دەنگ
لەالی مامۆستا ئایینییەكانی ئەوكاتی
ناوچەكە.

زۆرب�������ەزووی�������ی ل���ێ���ه���ات���ووی���ی و
تواناییەكانی لە بەستێنی ئ��اواز و
مۆزیك دا دەردەك����ەوێ و ئەوەش
وای لێدەكات كە روو بكاتە گۆرانی و
هونەری مۆسیقا .كەچی لە سەرەتاوە
لەالیەن بنەماڵەكەیەوە بە تایبەتی
باوكی لۆمە كراوەو حەزیان نەدەكرد
كە كوڕەكەیان لە شوێنان گۆرانی
بڵێ و پێیان خۆشتر بووە كە وەك
قورئان خوێنێكی دەنگخۆش ناوی
دەركردبا .بەاڵم حەزو خۆشەویستیی
ئ��ەو هونەرمەندە ئ��ەو لەمپەڕانەی
نەدەناسی و لەو چوارچێوانەدا جێی
ن��ەدەب��ۆوەو سنوورە نەریتییەكانی
تێك شكاند .هەربۆیەش وردە وردە
خەریكی خۆپەروەردە كردن بووەو
بە گوێگرتن و گوتنەوەی ئ��اواز و
گۆرانییەكانی ب��ەرل��ە خ��ۆی هەوڵی
پێگەیشتنی دەداو وێ��رای ئەوانەش
شێعرو ئ��ەدەب��ی��ات��ی دەخوێندەوەو
ح���ەزی دەك����رد ك��ە ب��ۆ دەوڵەمەند
ك��ردن��ی ه��ون��ەری م��ۆزی��ك��ەك��ەی لە
هۆنراوەی بایەخدارتر و شایستەتر
كەڵك وەربگرێ .ئەگەر لە هەندێك
ل��ە ك��ارەك��ان��ی دا ل��ە شێعر و بەیتە
ف��ۆل��ك��ل��ۆرەك��ان ك��ەڵ��ك��ی وەرگرتوە
کهچی دوور نەبووە لە ئەدەبیاتی
شایانی كوردییش و رەنگدانەوەی
شێعرەكانی «م��ەول��ەوی و وەفایی
و تاهیر بەگی جاف و بابا تاهیری
هەمەدانی» بە ئاشكرا سەلمێنەری
بێ ئەمالوالی ئەو راستییەن.
سەید عەلی ئەسغەری هونەرمەند
و گ��ۆران��ی��ب��ێ��ژی گ�����ەورەی ك���ورد،

دیوانی نهورۆز

ئەم رۆژی ساڵی تازەیە ،نەورۆزە هاتەوە
جەژنێكی كۆنی كوردە بە خۆشی و بەهاتەوە
وا رۆژهەاڵت لە بەندەنی بەرزی واڵتەوە
رەنگی گواڵڵە و گەزیزە ،شەفەق شەوق ئەداتەوە
« مامۆستا پیرەمێرد »

دەس��ەاڵت��ێ��ك��ی ب��اش و ك��ەم وێنەی
بەسەر دەزگاو رەدیف و مایەو گۆشە
جۆراوجۆرەكانی مۆزیكی كالسیكی
رۆژهەاڵتی دا هەبووەو ئ��ەوەش بە

ئ��ەس��غ��ەر ل��ەگ��ەڵ «قەمەرولملوكی
وەزی����ری» و «ئ��وس��ت��اد س��ەب��ا» بە
سێ سەرچاوەی سەرەكیی مۆزیكی
ئ��ێ��ران��ی دادەن�����ێ و دەڵ����ێ دەوری

جوانترین و بەپێزترین شێوەكانەوە
ل��ە ك���ارە ب��ە ن��رخ��ەك��ان��ی دا رەنگی
داوەتەوە .دەنگێكی یەكجار پڕو بااڵی
بووەو لەم بوارەشدا كەمتر گۆرانی
بێژێك بووە و ـ بە ئێستاشیەوە بێ
ـ هەیە ،بتوانێ لەو ئاستە ب��ەرزە و
هاوتای ئەو شتێكی وا بخوڵقێنێتەوە.
م��ام��ۆس��ت��ای ب��ێ ب��ەدی��ل��ی مۆزیكی
رۆژهەاڵتیی ئێرانی «محەممەد زەرا
شەجەریان» هونەرمەند سەید عەلی

سەید عەلی ئەسغەری كوردستانی
ل��ە هێنانە ك��ای��ەو نرخاندنی فەزای
مۆزیكی ك���وردی ب��ۆ نێو مۆزیكی
ك�لاس��ی��ك��ی رۆژه���ەاڵت���ی بەتایبەت
مۆزیكی ئێرانی دا پێگەیەكی شایانی
هەیەو هەرگیز نكۆڵیی لێ ناكرێ.
«ع��ەب��ب��اس ك��ەم��ەن��دی» ل��ە گۆرانی
ب��ێ��ژان و ه��ون��ەرم��ەن��دان��ی گ���ەورەی
سەردەم لە توێی كتێبێك دا لە ژێر
سەردێری «سەید عەلی ئەسغەری

وا هاتەوە نەورۆزی كوردەواری
بە تیشك تێك شكا سۆپای كڕێوە
هەواری رۆژ گەیشت بە خاكەلێوە
فەرمان درا بە سەوزە سەر هەڵێنن
چیدی لە بەندی خاكی رەش نەمێنن
با دەركەون كوڵ و كەسەر بنێژن
با رۆژی رزگاری بكەن بە جێژن
شەماڵ ،گەواڵ گەواڵ هەور بنێرێ
ئاهەنگ و بەزمی جەژنی پێ بسپێرێ

سەرچاوە:
كتێبی مۆسیقی كرماشان.

وەرە مەیگێڕ دەمەوێ ئەوشۆ خەمی دڵ كەم كەم

مهلێک ل ه باڵهکانی دا پشکووت

لووزەوم بردە سەری نامەوێ جورعەی كەم كەم

باخێک ل ه درهختهکانی دا و

تەشەنا بۆتەوە ناسۆری دەروونم دیسان

ههڵهبجهش

زامی كۆنە و بە مەیی كۆنی دەبێ مەڵهەم كەم

ل ه پهیکهرهی « عومهر خاوهر» دا

مشت و ماڵی دەوێ ئاوێنەیی ژەنگاوی خەیاڵ
مەست و گێژم كە هەتا گاڵتە بە جامی جەم كەم

« ئهحمهد شاملوو »

چۆن پەنا بۆ مەی و مەیخانە نەبەم تێگەیوم
لەم واڵتە هەموو شت زۆرە بەنی ئادەم كەم

مزگێنی دا بە سروە بای بەهاری

كوردستانی» دەنووسێ لە جەژنێك
دا لە تاران كە لە ماڵی یەكێك لە پیاوە
دەسەاڵتدارەكانی واڵت داپێك هاتبوو،
سەید عەلی ئەسغەریش لەگەڵ یەكێك
لە پیاو ماقوواڵنی كورد لەوێ میوان
دەبێ .لەو میوانییەدا گۆرانی بێژێكی
گ���ەورەی وەك «ق��ەم��ەرو لملوك»
چەند گۆرانی یەك دەڵێ و ئینجا سەید
عەلی ئەسغەریش چەند گۆرانییەكی
ك����وردی و ف��ارس��ی پ��ێ��ش��ك��ەش بە
ك��ۆڕەك��ە دەك���ات .دەن��گ و گۆرانیی
ئەو هونەرمەندە مەزنەی كورد لەو
شوێنەدا وەها بەهێز و بێ وێنە دەبێ
كە سەرنجی هەمووی هونەرمەندان
و میوانەكانی جەژنەكە بەالی خۆیەوە
رادەك��ێ��ش��ێ و دەبێتە م��ای��ەی رێزو
خۆشەویستیی گشت بەشداربووان
ب��ۆ سەید و دەن��گ و هونەرەكەی.
ئیتر سەیدی هونەرمەند بۆ ماوەی
م��ان��گ��ێ��ك ل��ە ت����اران دەمێنێتەوەو
نزیكەی  30مەقام و گۆرانی لەگەڵ
ئۆركێسترای تاران لەسەر گرامافۆن
تۆمار دەكات .بەداخەوە زۆربەی ئەو
مەقام و گۆرانییە بەنرخانە پاشان
دەفەوتێن و تەنیا لەو هەمووە 13
دانەیان ماوەتەوەو ئەویش بە لوتفی
بنەماڵەی «ئاسەف»ی سنەوەیە كە بە
پارێزراوی الی خۆیان رایانگرتبوو.
ئ��ەگ��ەرچ��ی «ح���اج س��ەی��د عبداالحد
باباشەهابی» كوڕە گ��ەورەی سەید
عەلی ئەسغەر دەڵێ باوكم هەرگیز
الی هیچ مامۆستایەكی هونەری
مۆسیقی خەریكی فێربوون و راهاتن
نەبووە ،كەچی بە سەرنج دان بەو
دەسەاڵت و تێگەیشتنە كەم وێنەیەی
كە سەیدی هونەرمەند بەسەر ئاواز
و گۆرانی دا بوویەتی ،سەلماندنی
زۆر س�����ادە ن��ی��ی��ە .ه����ەر بۆیەش
وێ��دەچ��ێ ل��ەو كاتەی دا كە شاعیر
و گ��ۆران��ی ب��ێ��ژی ن����اوداری ئێرانی
«عارفی قەزوینی» بۆ ماوەی ساڵێك

لەالیەن دەسەاڵتدارانی ئەو كاتەوە
بۆ سنە دوور خرابۆوە ،سەید عەلی
ئەسغەر پێوەندیی لەگەڵ گرتبێ و
ل��ە پ����ەروەردە ك��ردن و پێگەیاندنی
دەنگ و زانستی مۆسیقاییی خۆیدا
ك��ەڵ��ك��ی ل��ێ وەرگ��رت��ب��ێ .هەروەها
سەرنجدان بە چۆنیەتیی بەكارهێنانی
تەحریر و شێوازی دەربڕینی دەنگ
و میتۆدی گۆرانیەكانی س��ەی��د ،و
ب��ەراوردك��ردن��ی��ان ل��ەگ��ەڵ سەبك و
ئاوازەكانی عارفی قەزوینی ،راست
ب��وون��ی ئ��ەم گریمانەیەمان پتر بۆ
دەردەخ�����ات .ه��ەن��دێ��ك ل��ە م��ەق��ام و
گ��ۆران��ی��ی��ە ن���اودارەك���ان���ی سەیدی
هونەرمەند بریتین لە « :یار خەزاڵ،
زەردی خ��ەزان ،كورتە بااڵ ،دەردی
هیجران ،رەفیقانی تەریقەت ،نابێ
هەی نابێ ،هەروەك باز و بن »...كە
لە دەزگاكانی «سێگا ،بەیاتی تورك،
دەشتی ،ئەفشاری ،هومایون و »...دا
گوتوویەتی.
بە گشتی دەورو كاریگەریی خەستی
دەن����گ و ه���ون���ەری س��ەی��د عەلی
ئ��ەس��غ��ەر ب��ەس��ەر ف���ەزای مێژووی
مۆزیكی رەسەنی كوردی و ئێرانی
دا حاشای لێ ناكرێ و ناوو یادی
ب��ۆ هەمیشە ل��ە نێو دڵ��ی هۆگرانی
دەنگ و ئاوازەكانی دا بە زیندوویی
دەمێنێتەوە .سەید عەلی ئەسغەری
كوردستانی ،هونەرمەند و گۆرانی
بێژی بەتواناو كەم وێنەی كورد لە
تەمەنی  55ساڵی لە 1315ی هەتاوی
دا كۆچی دواییی كرد و لە شوێنی
لە دایكبوونی «سەڵوات ئاوای سنە»
تێكەڵ بە خاكی پ��ی��رۆزی نیشتمان
بۆوە.

هەرچی نەتویست باڵ پڕبێ لە خۆشی و شادی

رۆژ لە ئاسۆی سوور شەوق ئەداتەوە
ئەڵێ ئەمساڵیش نەورۆز هاتەوە

تازە پێی ناوێ ئەمن هۆدەیی خۆم مەحكەم كەم

سروشت سەرپاكی جوانی ئەنوێنێ

ئێستێ بۆ چاری خەمم گۆشەیی مەیخانەیە جێم

وەك بووكی رازاو خۆی ئەخەمڵێنێ

من كە رۆژێك دەمەویست میللەتەكەم بێخەم كەم

بەفر و كوێستان و لوتكەی بەرزی كێو
بزەی بەهاریان كەوتۆتە سەر لێو

پیر و زۆرهانم ئێستەش دڵەكەم هەر دەیەوێ

كیژی دارستان لە شاییی چەما

سەرو ماڵم بە فیدای خاڵ و خەت و پەرچەم كەم

بە مۆسیقای ئاو كەوتۆتە سەما

داستانی مەم و زین كۆنە كچێكم گەرەكە

هاژەی شەتاوی بن كوێستانی بەرز

شلكەرانی بگوشم بۆنی لە سینە و مەم كەم

گابەرد ئەتلێنێ ،كەژ دێنێتە لەرز
كەوی دڵداری ئازادی و جوانی

من لە جوانی دەگەڕێم تێپەڕە زستانی دزێو

دەروونی كەیلی سۆزی گۆرانی

كچ كە رووم نادەنێ با سەیری گوڵ و شەونم كەم

بەری حەسرەتی دڵ ئەكاتەوە

شەڕە بایە لە چیاكان و هەوا تووشە دەنا
وەكوو شێتان دەمەویست روو لە چیای ئەستەم كەم

« مامۆستا هەژار »

« مامۆستا هێمن »

بانگی پەڕواپەڕ دەنگ ئەداتەوە
لەسەر قەندیل و شاهۆ و نەكەرۆز
ئەڵێ گەلی كورد نەورۆزتان پیرۆز
« رەحیم لوقمانی »

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت دا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،رۆژنامهی «کوردستان» ،رادیۆ دهنگی کوردستان ل 
تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
009647701901658
Kdp:Tashkilat@gmail.com
Tashkilat82@yahoo.com

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

www.kurdistanukurd.com
info@kurdistanukurd.org
info@kurdistanukurd.com
www.kurdch.tv Hotbird:6 MHz 11604
polarization:H - SR: 27500 - FEC:5/6

نهک هیچ جۆر ه
شههرام نازری له باڵو بوونهوهی بهرههمهکانی ل ه
ئا سا نكا ر ییهکما ن
بۆ نهكراوه ،بهڵکوو
دهنگ و رهنگی کۆماری ئیسالمی دا
بۆیان
ئهوهندهی
نارهزایهتیی دهربڕی
کراو ه كێشه و
گیروگرفتی زیاتریان
هونهرمهندی ناوداری کورد شههرام نازری نارهزایهتیی خۆی بۆ دروست کردووین.
سهبارهت ب ه باڵو بوونهوهی به بێ ئیزنی بهرههمهكانی له دهنگ و
جێی وهبیر هێنانهوهیه ک ه
رهنگی کۆماری ئیسالمیدا دهربریوه.
ساڵی رابردووش محهمهد رهزا
شههرام نازری له رێورهسمێکدا که بۆ رێزگرتن له «فهرامهرز شهجهریان لهنامهیهکدا وێرای
پایوهر» ،هونهرمهندی بواری میوزیك ل ه شاری ئیسفههان بهرێوهچوو ،نارهزایهتی دهربڕین سهبارهت
رایگهیاندوه «که 33ساڵه دهنگ و رهنگی کۆماری ئیسالمی بهبێ ب ه بالوکردنهوهی بهبێ ئیزنی بهرههمهکانی ،بهرپرسانی دهنگ و
ئێزنی خۆم ،بهرههمهكانم باڵودهكاتهوه».
رهنگی کۆماری ئیسالمیی وریا کردهو ه ک ه مافی باڵوکردنهوهی
ناوبراو رایگهیاندو ه که ئهم کاره به شێوهیهك له شێوهكان بهرههمهکانی ئهویان نیه.
پێشێلكردنی مافهكانی من بووه و ئهم ه ل ه حاڵێک دایه که لهو  33ساڵهدا

دووههمین فێستیڤاڵی شێعری هاوچهرخی کوردی

درهوشانهوهی تیمی فوتسالی

ل ه پیرانشار بهڕێوهچوو

ڕۆژهکانی19و 20ی ڕهشهممهی 2710ی
کوردی بۆ دووههمین جار فێستیڤاڵی شێعری
هاوچهرخی کوردی لهشاری پیرانشار
بهبهشداریی شاعیران و نووسهرانی پارێزگاکانی
سنه ،ورمێ ،تهورێز ،کرماشان و چهند کهسێک
له باشووری کوردستانهوه بهناردنی 619بهرههم
لهالیهن 196کهسهوه له دوو بهشی تایبهت ب ه
شههیدانی 17ی ڕهشهممهی پیرانشار و بهشی
ئازاد ،بهڕێوه چوو.
به پێی راپۆرتی سایتی کوردستان و کورد:
له رۆژی یهکهمی فستیڤاڵهکهدا  28کهس ب ه
خوێندنهوهی شێعر و پهخشان بهرههمهکانی
خۆیان پێشکهش بهشداربووان کرد.
پاش خوێندنهوهی ئهو چهند کهسه دانیشتنی
یهکهم ب ه گۆڕگێڕیی قهرهنی ئهحمهد ئاغایی
و بهبهشداریی محهممهد ئهحمهدی(ساماڵ)،

عهلی قاسمی ،موراد ئهعزهمی و کهماڵ ئهمینی
سهبارهت به پۆلێن بهند کردنی شێعری کالسیک
و نوێی کوردی و ڕهوتی ڕووداوهکان بهسهر
شێعری کوردیدا بهتایبهت دوای سوار ه بهڕێو ه
چوو.
بۆ دوانیوهڕۆی ئهو رۆژهش  32شاعیر و
نووسهر شێعر و بابهتهکانی خۆیان پێشکهش
کرد.
پاشان بهیاننامهی داوهرانی بهشی ئازادی
شێعری هاوچهرخی کوردی لهالیهن دوکتۆر
وه خوێندرایهوه و ئهم
ڕههبهری مهحموودزاده 
کهسانهش خهاڵت کران:
 -1ئیسماعیل عهزهمی  -2کاوان نههایی -3
فهوزیی ه سوڵتان بهیگی  -4شێردڵ ئیلپوور -5
ڕۆژ ههڵهبجهیی  -6نامیق ههورامی
ههروهها لهو بهشهشدا دیپلۆمی شانازی
و دیاری ئهنجومهن درا به بهڕێزان -1 :عهلی
حسێنی  -2عهزیز ناسری
ههروهها شێعرێکیش لهالیهن بهشدارانی
کۆڕهکهوه وهک سێعری سهرکهوتوو ههڵبژێردرا
و عهلی سۆهرابی خهاڵت کرا.
خهاڵتی تایبهتی فێستیڤاڵهکه درا بهمامۆستا
ئاسۆ وهک پێشهنگێک کهماوهیهکی زۆر ه

رۆژژمێری کوردستان
رۆژژم����ێ����ری 2711ی ك���وردی
(1390ی ه����ەت����اوی)ی رۆژن���ام���ەی
كوردستان لە دوو سایزی گەورەو
بچووك دا چاپ و باڵو كرایەوە.

سهرانسهری دا

پێشبڕکێی فوتساڵی زانکۆکانی ئێران ک ه ئهمساڵ
بهبهشداری زۆربهی زانکۆکانی ئێران له شاری شیراز
بهرێوهچوو ،تیمی فوتساڵی زانکۆی ورمێ توانی
سهرکهوتنی باش بهدهست بێنێ.
تیمی فوتساڵی زانکۆی ورمێ ک ه زۆربهی
یاریزانانی له خوێندکارانی کورد پێک هاتوون توانی
له پێشبڕکێیهکانی نێوان  24تیمی فوتساڵی زانکۆکانی
ئێران دا خۆی بگهیهنێته قۆناغی فیناڵ و له ئاستی ئێران
دا پلهی دووهم وهدهست بێنێ.
لهم پێشبڕکێیانهدا تیمی فوتساڵی زانکۆی «عیلمی
کاربوردی»ی ورمێ له قۆناغی فیناڵدا به هۆی بڕیاری
وه ب ه تیمی فوتساڵی زانکۆی
ههڵهی داوهری یارییهکه 
شیرازی دۆڕاندو توانی پلهی دووهم ل ه ئاستی ئێراندا
وهدهس بێنێ.

خوێندکارانی دهرهوهی ئێران نابێ سهبارهت
ب ه نێوخۆ تێز (نامهی زانستی) بنووسن

بهڕێوهچوونی فستیڤاڵی شانۆی ئهزموونی
له بۆکان
رۆژی چ��وارش��هم��م��ه 9ی مارس،
یهكهمین خولی فیستیڤاڵی ناوچهیی
ش���ان���ۆی ئ���هزم���وون���ی���ی ب����ۆك����ان ،ب ه
بهشداریی هونهرمهندانی شانۆكاری
پارێزگهكانی ورم��ێ و سنه له شاری
بۆكان بهڕێوهچووه.
ئهندامانی لێژنهی پێداچوونهوهی
ش��ان��ۆگ��هری��ی��هك��ان��ی ی��هك��هم��ی��ن خولی
فیستیڤاڵی ناوچهیی شانۆی ئهزموونیی
ب��ۆك��ان ك��ه ب��ری��ت��ی ب����وون ل�� ه دكتۆر
«عهباس شادڕهوان» ،دكتۆر «وهلیوڵاڵ
لوتف دوخ��ت» و «خالید حهیدهری»
ل��ه دوای س��ێ رۆژ پێداچوونهوهی
شانۆگهرییهكان ،له كۆتاییدا  8بهرههمی
شانۆییان وهكوو باشترین بهرههمهكان
ب��ۆ ب��هش��داری��ی ل��ه قۆناغی پێشبڕکێی
فیستیڤاڵهكه دیاری كرد.
 40دهقی شانۆیی به نووسینگهی
ب��هڕێ��وهب��هرای��هت��ی��ی ی��هك��هم��ی��ن خولی
فیستیڤاڵی شانۆی ئهزموونیی بۆكان
گهیشتبوو و له الیهن لێژنهی دووبار ه

ه پێشبڕکێی
زانکۆی ورمێ ل 

خوێندنهوهوه كاری ههڵسهنگاندنیان بۆ
که  26بهرههمی شانۆیی دوای
ك��را ،
دووب��ارهپ��ێ��داچ��وون��هوهی دهق��هك��ان ل ه
بهشی شانۆگهریی سهر سهکۆ پهسند
كران و گهیشتنه قۆناغی پێداچوونهوه.
شایانی باسه که بهرێوهبهرانی ئهم
فیستڤاڵه رایانگهیاندوه ک ه ئامانجیان،
دی��ت��ن��هوهی ب��هه��ره ش��ان��ۆی��ی��هك��ان ل ه
ن��اوچ��هك��هدا ،گهیشتن به روانگهیهكی
نوێ له بواری شانۆدا و تاوتوێ كردنی
كێشه فهرههنگی و كۆمهاڵیهتییهکان ل ه
روانگهیهكی نوێیهوهیه.

بەڕێوەبەری گشتیی كاروباری
وەزارەت�����ی زان��س��ت��ەك��ان��ی دەوڵەتی
كۆماری ئیسالمیی ئێران رایگهیاند
كە خوێندكارانی ئێرانیی دەرەوەی
واڵت بۆ تێزی تەواوبوونی خوێندنیان
ئیزنی هەڵبژاردنی بابەتی پێوەندیدار
بە ئێرانەوهیان نییە.
«محەممەد حوسێن مەجلیس
ئارا» رۆژی سێشەممە لە وتووێژێكی
رۆژنامەوانی دا گوتی :ئەم قەدەغە
ك���ردن���ە ،ه���هم ئ���هو خوێندكاران ه
دهگرێتهوه كە بە خهرجی خۆیان لە
دەرەوەی واڵت درێ��ژە بە خوێندن
دەدەن و ه���هم ئ���ەوان���هش ك���ە بە
بورسیەی دەوڵەتی دەخوێنن.
ب����������ەدوای ب����ەڕێ����وەچ����وون����ی
هەڵبژاردنەكانی س��ەرۆك كۆماری

ك��ە س��ەرك��وت��ی چ��االك��ان��ی سیاسی
و م��ەدەن��ی��ی ب���ەدواوهب���وو ،دەزگای
قەزایی ئێران زۆرێک لەم چاالكانەی
دادگایی كرد كە زۆربەیان بە تۆمەتی
پێوەندی بە راگەیەنەكانی دەرەوەی
واڵت تاوانبار كرابوون.
ساڵی رابردوو محەممەد مێهدی
زاه���ی���دی ،وەزی�����ری ع��ل��ووم��ی ئەو
كاتی دەوڵەتی ئەحمەدینژاد ،لە نێو
كۆمەڵێك له خوێندكارانی چاالكی
دەرەوەی واڵت دا گوتی :سەرەتای
شۆڕشی مەخمەلی لە نێو تێز (نامهی
زانستی)ی خوێندكارانی دەرەوەدا
بیندراوە.

ئاخۆ بڵێی دهنگی تاتلیسهس ببیستینهوه

ب��رای��م ت��ات��ل��ىس��هس ،گۆڕانیبێژی
ن��اوداری واڵتی تورکی ه که له بنهڕهتدا
ل ه بابهو ه ع��هڕهب و ل ه دایکهوه کورد
و خهڵکی ش���اری ئ��ورف��هی باکووری
کوردستانه ،شهوی یهکشهمه رێکهوتی
22ی رهشهم ه کهوته بهر هێرشی چهند
چهکدارێکی نهناسراوو زۆر به خهستی
بڕیندار بوو.
ب ه پێی راپۆرتهکان هێرشکهران 11
له ماشێنهکهی برایم دهدهن ک ه
فیشهک 
یهکێک ل ه فیشهکهکان ل ه ملی کهوتوو ه و
نزیک به حهوتوویهکه ئهم هونهرمهندهی
ب ه بێ هۆشی له نهخۆشخان ه خستوه.
ئهگهرچی تا ئێستا سێ نهشتهرگهریی
ل���ه الی����هن ب��اش��ت��ری��ن و پسپۆرترین
پزیشکهکانهو ه بۆ کراوه بهاڵم دیسانیش
ههر ئهگهری مان و نهمانی لهسهره .ل ه
ههمانکاتدا پزیشکهکان رادهگهیهنن ئهگهر
تاتلىسهس چاکیش بێتهوه ئهگهری
فهلهج بوونی ههیه.
تاتلىسهس ک ه وهچهی بنهماڵهیهکی
ه���هژاره و به سهرهاتی ژیانی پ��ڕه ل ه
ه��هورازو نشێوو تهنیا دوای ئهوهی ب ه

ههڵکهوت هاته بواری هۆنهرهو ه خاڵی
وهرچ��هرخ��ان��ی ژیانی دهستی پێ کرد.
تاتلىسهس ک ه ب ه «ئیبۆ» و ههروهها
«ئ��ی��م��پ��رات��ۆر»ی��ش دهن��اس��رێ جگه ل ه
تورکی ه له زۆرب��هی واڵت�� ه عهرهبهکان،
ئ��ێ��ران ،ئاسیای نێوهڕاست و تهنانهت
یۆنانیش خاوهن الیهنگرێکی زۆره.
ئهم کهساتهتییه هونهرییه جگه ل ه
بواری موزیک دا خاوهن چهندین بهرههمی
سینهمایی و کاری تهلهڤیزیۆنیی ه و «ئیبۆ
شۆ» یهکێک لهم بهرنامه تلویزیۆنیی ه
سهرکهوتووانهی ن��اوب��راوه که ماوهی
چهندین ساڵ ه له یهکێک له کاناڵهکانی
تورکیه بهردهوامه و له زۆربهی واڵتانی
جیهان خاوهن بینهره.
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هەڵهبجە ژانێکی زۆر جەرگبڕ،
کارهساتێکی گەورە
کەریم ئەڵالوەیسی
رۆی  16مارسی ئەمسال  23هەمین سالیادی کارەساتێکی گەورەیە
کە لە بەر چ��اوی زلهێزەکان وکۆمەلگای جیهانی بە دژی نەتەوەی
چەوساوە و زۆڵملێکراوی کورد کرا .تاوانێکی زۆرگەورە کە لە ماوەی
چەند خۆلهکێک دا  5000کەسی بێ دیفاع و بێگوناح شەهید و چەند
هەزارکەسیش بریندار و پەک کەوتە بوون کە ژمارەیهکی زۆرێش لە
بریندارەکان پاش ئەو ههمووساڵە هێشتا برینەکانیان بەباشی سارێژ
نەبۆتەوە .سەدامی دیکتاتۆر هەر لەم ساڵەدا بە ئەنفالە بهدناوە 8
قوناغیەکەی لە ماوەی  7مانگ دا گیانی  182000کوردی ستاند کە بە
داخێکی گرانەوە هیچ دەنگدانەوەیهکی لە ئاستی جیهان دا لێ نەکەوتەوە.
دیارە پێشتریش  8000بارزانیی بێسەروشوێن کرابوون.
لە رۆژێکی ئاوادا گیانی  5000کەسی بێدیفاع بەئاسانی ئەستێندرا،
کە ویژدانی زۆر مرۆڤی هەژاند ب��ەاڵم ب��ەرژوەن��دی واڵت��ە گ��ەورە و
بڕیاردرەکانی جیهان رێگڕ بوو کە هەنگاوێک بە دژی ئهو رێژیم ه دڕندە
و جەنایەتکاره بهاویژرێ  .ئاخۆ ئێستا چ گارانتی و زەمانەتێک بۆ کورد
هەیە کە لە یەکێک لەو  4پارچەیهی کوردستان ،کارەساتێکی جەڕگبڕی
دیکەی وەک هەڵەبجە دووپات نەبێتەوە.
لە 23ساڵهی کارەساتی کیمیایی بارانی هەڵەبجەدا ،پرسیارئەوەیە
ئێمەی کورد بۆچی نەمانتوانیوە ل ه پێوهندی لهگهڵ ئهم تاوانه گهورهیهدا
هەنگاوێکی گرینگ هەڵێنینەوە ،بەاڵم زۆر نەتەوەی جیهان کە تووشی
کۆمەڵکۆژی بوون توانیویانە بۆ پێشگیری ل ه دووپاتبوونهوهی تاوانهک ه
و رزگاریی خۆیان لە ژێنۆسایدو کۆمەلکۆژی کەڵکی باش لهو رووداوان ه
وهربگرن ک ه به سهریان هاتو ه ؟
لە کاتێکدا دادگای بااڵ و حکوومەتی عێراق ژێنوسایدی کورد لە
هەلەبجە و ئەنفالیان بە فەرمی ناسیوە کە ئەوە یارمەتیدەرێکی باشە
بۆ بەجیهانی کردنی ژێنوسایدی ک��ورد و کارەکانی کەمێک ئاسان
کردوتەوه ،بەالم هەنگاوە جیدی و خێراکان بە هۆی کوردەوە کەمن
 .دی��ارە هەر ئەمساڵ ل ه رۆژی 16ی م��ارس لە پارلەمانی ئورووپا
سیمنارێکی گرێنگ بەڕێوەچوو .لە نوروێژ بۆ چەندهمین جار لەسەر
هەلەبجە و ژێنوساید و مەسەلەی کورد سیمینار لە پارڵەمانی ئەم واڵتە
بەڕێوە چووە .ئەمساڵیش لە پارلەمانی نۆروێژ سمینارێکی زۆر گرێنگ
بەڕێوهدەچێ .لەگەڵ ئ��ەوهی ئەو هەواڵنە هەموو بەکەڵک و جێگای
دەست خۆشین ،بەاڵم کەم و بەکاوەخۆن .ههر بۆیه له سهر حکوومەتی
هەرێمی کوردستان پێویستە بە بەرنامەی تۆکمە و هەنگاوی جیددیتر
بێتەپێش و هەموو هەوڵەکان لە سەرانسهری جیهان لە پێوندی لە
گەل ژێنوسایدی کورد رێک بخا بۆ ئهوهی بتوانرێ ژێنوسایدی کورد
به جیهانی بکرێ و بگاتە رێکخراوی نەتەوه یەکگرتووهکان .دەبێ
بەربەستێکی گەورەی نێودهوڵهتی دابنرێ و گارانتی هەبێ کە کورد
تووشی نەهامەت وکارهساتی گەورەی دیکە نەبێتەوە.
لە رۆژی شەهید کردنی ب ه کۆمهڵی دانیشتووانی شاری هەڵەبجەدا
سەری رێز ونهوازش بۆ شەهیدەکانی هەلەبجە و کارەساتی گەورەی
ئەنفال و هەموو کارەساتەکانی کۆمەڵکوژیی کورد لە هەموو پارچەکانی
کوردستان دادەن��وێ��ن��م  .ل��ەم س��ەدەی��هدا ،ک ه س���ەدەی پێشکهوتنی
سهرسوڕهێنهری تیکنۆلۆژیی پێوهندییهکانه ،هەلێکی باشە بۆ گەیاندنی
دەنگەکانمان بە جیهانیان کە دەبێ بهباشترین شێو ه پهیامی ههڵهبج ه
و گهلی کوردوەربگیرێت بۆ ئهوهی دەنگی مەزڵومیەت و زۆڵملێکراویی
کورد بە کۆر وکۆمەڵهکانی جیهانی و ویژدانە زیندووهکان بگەیەنین .
هێندیک هیمەت و ماندووبوون و زەحمەتی هەمەالیەنەی دەوێ .

