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مەترسیی 
وشكبوون لەسەر 

گۆلی ورمێ 

لە عەزیزی" "خالید سیاسی: بەشی  ـ  كوردستان 
رۆژنامەی لەگەڵ تایبەت چاوپێكەوتنێكی
بمانهەوێ ئەگەر كە رایگەیاند "كوردستان"دا
جێگەو ئاڵۆزدا، فرەنەتەوەو ئێرانێكی لە
كورد بۆ پێكراو متمانە لەبارو پێگەیەكی
ناوماڵی سەرەتا دەبێ بكەین، دروست
خۆمانرێكبخەینوكێشەوناكۆكییەكانمان

چارەسەربكەین.
گشتیی سكرتێری چاوپێكەوتنەدا، ل��ەم
روانگەكانی كوردستان دێموكراتی حیزبی
حیزبەكەیسەبارەتبەچەندپرسێكیگرنگ
سیاسییەكان پێشهاتە ئاڵوگۆڕو دوایین و

دەخاتەروو.
گشتیی سكرتێری چاوپیكەوتنەدا ل��ەم
لێك بۆ كە كەمپینەی بەو ئاماژە بە "ح��دك"
نزیكبوونەوەیهەردووحیزبیدێموكراتكار
دەكا،وێڕایپێداگریلەسەرهەڵوێستەكانی
پاشكۆنگرەیچواردەیحیزبەكەیبەرانبەر
رادەگەینێ كوردستان دێموكراتی حیزبی بە
كەحیزبیدێموكراتیكوردستانبۆدیالۆگو
دانیشتنلەگەڵحیزبیدێموكراتیكوردستانی
ئێرانهیچمەرجێكیتایبەتینیەوئامادەیە.

الپ����ەڕەی4دا ل��ە چاوپێكەوتنەكە دەق���ی
   بخوێننەوە.

سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستان:

ئەگەر بمانهەوێ لە ئێراندا پێگەیەك بۆ كورد دروست بكەین، دەبێ ناو ماڵی خۆمان رێك بخەین

وەزیری رەفاهی دەوڵەتی ئەحمەدی نژاد:
باغچەی ساوایان دەبێ مندااڵن وەك حوسێن فەهمیدە 

پەروەردە بكەن
پێنج ئەندامی بنەماڵەیەك لە تاران بە ئێعدام 

مەحكووم كران
رەف��اه��ی وەزی���ری مەحسوولی س���ادق
كە رایگەیاند ن��ژاد ئەحمەدی دەوڵەتەكەی
دەوڵ����ەتل��ەب��ەرن��ام��ەیدای���ەب��ەش��ێ��وازی
ساوایاندا باغچەی لە مندااڵن پ���ەروەردەی
بچێتەوە.ناوبراووتیمندااڵندەبێلەسەر
كلتووریشەهیدپەروەریپەروەردەبكرێن.
لەگەڵ پ��ێ��وەن��دی ل��ە ه��ەر مەحسوولی
ساوایاندا باغچەی بۆ دەوڵ���ەت بەرنامەی
ئەو یارمەتی تەنیا دەوڵ���ەت كە رایگەیاند
سەراسەری لە ساوایان باغچەی لە بەشە
ئیسالم دینی پرەنسیپەكانی كە دەكا ئێراندا
لەپەروەردەیمندااڵندارەچاودەكەنوكار
نابراو دەكەن. منداڵیدا قۆناغی لە كلتووریشەهیدپەروەری لەسەرجێخستنی
بە مندااڵن پ��ەروەردەی بەرنامەی ساوایانە باغچەی ئەركی كە وتی درێ��ژەدا لە
شێوەیەكدابڕێژنكەهەمووكچوكوڕێكیئێرانلەتەمەنی13ساڵیدابتوانێوەك
حوسێنفەهمیدەخۆیلەپێناوئامانجەكانینیزامدابتەقێنێتەوە.مەحسوولیهەروەها
نەیشاردەوەكەهەرباغچەیساوایانێككەپێچەوانەیئەمرێنمایانەبجووڵێتەوە،لە

الیەندەوڵەتەوەبەرخوردیپێدەكرێ.

پێنجئەندامیبنەماڵەیەكیدانیشتوویتارانكە
دەسبەسەر عاشورادا رۆژی ناڕەزایەتییەكانی لە
حوكم ئێعدام بە »محاربە« تاوانی بە كرابوون،

دراون.
هەواڵی پێشتر ك��ە ب��هه��رام��ی« »م��وت��ت��هه��هره
حوكمیئێعدامیلەئاژانسەكانیهەواڵداباڵوبۆوە،
ئێستابەپێیدوایینزانیارییەكانئاشكرابووەكە
ناوبراووێڕایهاوسەروكوڕەكەیودووكەسی
هەر كە هاوسەرەكەی و خۆی خزمانی لە دیكە
هەموویانلەرۆژیعاشورادادەسبەسەركراون،
لەالیەندادگایشۆڕشەوەبەئێعدامحوكمدراون.
لە: بریتین دی��ك��ە ك��ەس��ەی 4 ئ��ەو ن��اوەك��ان��ی
موحسیندانشپوور،ئەحمەددانشپوور،ریحانە

حاجئیبراهیموهادیقائیمی.
پێشتر واڵتەو دەرەوەی لە ئێستا كە بنەماڵەیە ئەو ئەندامانی لە یەكێك دەوترێ
تۆمەتی كەسە پێنج ئەو بۆیە هەر ب��ووەو خەلق موجاهیدینی رێكخراوی ئەندامی
»محاربە« تاوانی بە و پاڵ دراوەت��ە خەلقیان موجاهیدینی رێكخراوی لە ئەندامێتی

حوكمدراون.
سەركوتی بۆ نوێدا سیناریۆیەكی لە ئیتالعات وەزارەت��ی دەوت��رێ باسە شایانی
دەسبەسەركراوەكانی پاڵ دەداتە خەلق موجاهیدینی لە ئەندامێتی تۆمەتی ناڕازییان،
نزیكلەكەڕووبیومووسەوی،تائەودووپاڵێوراوەناڕازییەیپۆستیسەركۆماری

نەتواننبەوحوكمانەئێعترازبكەن.

بەند كراوانی سیاسی داوا لە بان كی مون دەكەن سەردانی 
بەندیخانەكانی ئێران بكا 

عیساسەحەرخیزبەنوێنەرایەتیلەالیەن
ژمارەیەكیبەرچاولەبەندكراوانیسیاسیی
ب��انك��یمون ب��ۆ نامەیەكدا ل��ە ئ��ێ��ران��ەوە
داوایلەناوبراوكردوەكەلەسەردانەكەیدا
لە و بكا بەندیخانەكان سەردانی ئێران، بۆ
سیاسیی بەندكراوانی بارودۆخی نزیكەوە

ئێرانببینێ.
بەپێیهەواڵیماڵپەڕی"كلمە"ئەمنامەیە
لەالیەنژمارەیەكیبەرچاولەبەندكراوانی
واژۆ ئێوینەوە بەندیخانەی 350 ب��ەن��دی
كراوەوتێیداداوایدانیشتنیراستەوخۆو
تایبەتیانلەگەڵسكرتێریرێكخراوینەتەوە

یەكگرتووەكانكردوە.

چەند خوێندكاری دیكەی كورد لە خوێندن 
بێ بەش كران

ب��ەپ��ێ��یدوای��ی��نه��ەواڵ��ەك��ان،لە
درێژەیسزادانیخوێندكارانیكورددا
چەند س��ەن��دوە، پ��ەرەی ماوەیەکه كە
كومیتەی لەالیەن دیكەش خوێندكاری
ئینزباتییزانكۆوەلەخوێندنبێبەش

كران.
ب��ەپ��ێ��یه��ەواڵ��ێ��كك��ەئ��اژان��س��ی
"دان��ش��ج��ون��ی��وز"ب����اڵویك���ردۆت���ەوە
زانكۆی خوێندكاریی چ��االك��ی چەند

لەو ك��ەس چەند ناوەكانی كە ك��راون ب��ەش بێ خوێندن لە سنە لە "كوردستان"
قۆناغیفەوق لە:محەممەدحەمیدی)خوێندكاری بریتین بێبەشكراوانە خوێندكارە
لیسانس(مەهدیكابەر)خوێندكاریقوناغیفەوقلیسانس،سینارەوشەنی،شەهاب

فازڵی،هەمزەحەسەنیوپەریانیكبین.

پەیامی
 ناوەندی راگەیاندنی حیزبی دێموكراتی 

كوردستان

 بە بۆنەی رۆژی 
رۆژنامەنووسیی كوردییەوە

راگەیاندنكارانیكورد!
هۆگرانوخوازیارانیگەشەوپێشكەوتنی

رۆژنامەنووسییكوردی!
بانەمەڕ 2ی ( س��اڵ ئ��ەم ئاوریلی 22ی
ی��ەك��ەم ب��ەس��ەردەرچ���وون���ی (112س���اڵ
رۆژن���ام���ەیك��وردی��دات��ێ��دەپ��ەڕێ.ل��ە22ی
" كوردستان " رۆژنامەی 1898دا ئاوریلی
قاهیرە شاری لە ك��وردی رۆژنامەی یەكەم
لەالیەنرووناكبیریگەورەیكورد"میقداد
یەكەم دەرچ���وو. ەوە ب��ەدرخ��ان" میدحەت
رۆژنامەنووسیی ئەزموونی یەكەم هەنگاوی
لەدوورەواڵتی ناچار بە كوردیهەرچەند
لەواڵتانی لەماوەی4ساڵدەرچوونیدا و
دەرەوەئەمشارئەوشاریكردو31ژمارەی
لێدرەچوو،یەكەمبەردیبناخەیكۆشكێك
بووكەئەمڕۆهیچڕەشەبایەكتوانایتێك
ڕماندنینیە.یەكەمنەمامیرۆژنامەنووسیی
گوورا، بەدرخانییەكان بەدەستی كە كوردی
بەشەكانی هەموو لەسەر سێبەری ئەمڕۆ
كوردستانوتەنانەتلەسەرهەمووكوردێك

لەهەرشوێنێكیئەمجیهانەدایە.
میقداد لە بەر بەدرخان مەزنی بنەماڵەی
زۆر خ��زم��ەت��ی ئ��ەوی��ش دوای و م��ی��دح��ەت
گەورەیانبەفەرهەنگوزمانینەتەوەكەیان
رۆژنامەی یەكەم دەرچوونی پاش ك��ردوە.
ئەستەمبووڵ، ل��ە بنەماڵەیە ئ��ەم ك���وردی،
بە ك��وردس��ت��ان ل��ەرۆژه��ەاڵت��ی و دیمەشق
دەرك��ردن��یرۆژن��ام��ەوگ��ۆڤ��اریك���وردیو
دامەزراندنیقوتابخانەدرێژەیانبەخزمەتە
ئەگەر بێگومان داوە. فەرهەنگییەكانیان
بۆ دەستی س��ەردەم��ەدا لەو بەگیش میقداد
بەهۆی ن��ەب��ردب��ووای��ە گ���ەورە ئ��اوا كارێكی
پێشكەوتنیتێكنیكیرۆژنامەنووسیلەالیەك
وب������ەرەوژوورچ��وون��یئ��اس��ت��یوش��ی��اری
وتێگەیشتووییرووناكبیرانیكورد،كەسێك
یانكەسانێكیدیكەلەجێگایەكەوەدەستیان
كاری گەورەیی و گرنگی بەاڵم دەك��رد، پێ
بەگی عەبدولڕەحمان دوات��ر و بەگ میقداد
لەالیەكخوێندەواری كە داب��وو ل��ەوە ب��رای
بوو دەگمەن كورددا ئەوكاتی كۆمەڵگەی لە
كاركردن ئیمكانی دیكەشەوە الیەكی لە و
كۆڵیان ئەوان بەاڵم نەبوو، كوردستانیان لە

نەداولەدەروەیواڵتدەستیانپێكرد.
ه����ەوڵوت��ێ��ك��ۆش��ان��یم��ی��ق��دادب���ەگبۆ
دەركردنیرۆژنامەیكوردیلەبەرئەوەبوو
كەگرنگییئەمكارەیبۆدەركەوتبوو.ئێستا
كە112ساڵبەسەردەرچوونیئەمیەكەم
رۆژنامەكوردییەداتێدەپەڕێگرنگییئەم

كارەزۆرزیاترلەوكاتیشدەردەكەوێ.
دەرچ��وون��یی��ەك��ەمرۆژن��ام��ەیك��وردی
لەفەرهەنگ پێكردنیقۆناغێكینوێ دەست
وزمانیكوردیدابوو.تائەوسەردهمەزمان
وئەدەبیاتومێژوویكوردیانبەهۆنراوە

بووەیانسەرزارەكی.

درێژهلهالپهڕهی3

سەرەتای بە 
رێكخراوبوونی 
خەباتی مەدەنی

56711

گرفتەكانی بەردەم 
راگەیاندنی كوردی 

ئه ده ب و هونه رکوردستانیسیاسیسیاسی

ژیانی مامۆستا )هێمن( 
لە

 ئاوێنەی چەند دێڕە 
شێعرێكیدا
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2 و رێپۆرتاژ
هه واڵ 

رێکه وتی 10ی ئاوریلی 2010 فرۆکه یه کی هه ڵگری سه رکۆماری لێهێستان که  له  ورشۆو به ره و رووسیه  
ده چوو که وته  خواره وه و هه موو سه رنشینه کانی که  132 نه فه ر بوو هه موویان له و کاره ساته دا کوژران. به م 
بۆنه یه وه  سکرتێری گشتیی حیزب په یامێکی هاوده ردی بۆ باڵوێزخانه ی لێهێستان له  ئیسپانیا نارد که  ئه مه  

ده قه که یه تی:

نامه ی هاوده ردیی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان 
بۆ باڵویزخانه ی له هێستان له  ئیسپانیا

به رێز باڵیۆزخانه ی له هێستان له  مادرید!
له سه فه ری ئوروپایی  ساڵی رابردوودا، ئیسپانیا یه کێک له و واڵتانه  بوو  که  سه فه رم بۆ کرد و له گه ڵ  
حیزب و رێکخراو و   به پرسانی سیاسی و دیپڵۆماتیکی ئیسپانیایی  و غه یری  ئیسپانیایی و یه کێک له وان 

باڵیۆزی له هێستان دانیشتن و چاوپێکه وتنم هه بوو. هه ر دوو ال له سه ر 
دامه زراندنی په یوه ندیی به رده وام  و ئاڵوگۆڕی بیروبۆچوون له سه ر ئێران و کوردستان هاوده نگ بووین.

حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له و هه لومه رجه   ناسکه، له و تراژدییه   دا که  واڵته که تان و خه ڵکی له هێستان 
تووشی هاتووه،  خۆ به  شه ریکی  خه م  و په ژاره تان  ده زانێ و سه ره خۆشیتان لێ ده کا.

 حیزبه که م دڵنیایه  که  ئێوه  ده توانن هه رچی زووتر ئه و بۆشاییه ی که  ئه م رووداوه  تاڵه  پێکی هێناوه  
قه ره بوو بکه نه وه .

به رێزه وه 
خالید عه زیزی 

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان.
کوردستان 12ی ئاوریلی 2010

یه کێک  شێنانی،  عه بدوڵاڵ  ته رمئ 
هه ڵکه وتووه کانی  فه رمانده   له  
له   کوردستان  دێموکڕاتی  حیزبی 
شکۆدا  به   و  شایان  رێوڕه سمێکی 
حیزبی  شه هیدانی  گۆڕستانی  له  
خاک  به   کوردستان  دێموکڕاتی 

سپێردرا.
ی   27 هه ینی،  رۆژی  ئێواره ی 

عه بدوڵاڵ  ته رمی  خاکه لێوه  
شێنانی، فه رمانده ی قاره مانی 
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان 
بۆكان  بانە،  له ناوچەكانی 
ناوچەی  زۆر  و  سەقز  و 
دیكەی كوردستان که  رۆژی 
خاکه لیوه   ی   14 شه ممه ، 
له   نه خۆشییه وه   هۆی  به  
دوایی  کۆچی  نۆروێژ  واڵتی 
دوامااڵواییه کی  له   کردبوو، 
گه رم و به شکۆی هاورێیانی 
پێشمه رگه ی دا و له  ته نیشت 
مه زاری هاوڕێیانی شه هیدی 
نیشتمان   دایکی  ئامێزی  به  

سپێردرا.
که   رێوڕه سمه دا  له و 
له   زیاتر  به شداریی  به  
و  کادر  له   که س   700
حیزبی  پێشمه رگه کانی 

ئه ندامانی  و  کوردستان  دێموکڕاتی 
شاره کانی  له   دێموکڕات  حیزبی 
سلێمانی، هه ولێر، رانیه  و شاره کانی 
دیکه ی هه رێمی باشووری کوردستان 
به ڕێوه چوو، ته رمی فه رمانده  عه بدواڵ 
ماته مینیی  کۆڕی  نێو  له   شێنانی 
هاوڕێیانی پیشمه رگه ی دا، که  6 رۆژ 
بوو چاوه ڕوانی هاتنه وه ی ته رمه که ی 
له  نۆروێژرا بۆ کوردستان بوون، به  

خاک سپێردرا.
کادر و  شێنانی،  عه بدوڵاڵ 
بوێری  ئازاو  فه رمانده ری 
دێموکراتی  حیزبی  پیشمه رگه کانی 
بۆکان،  ناوچه کانی  له   کوردستان 
 20 له   زیاتر  که   سه قزو،   و  بانه  
دێموکراتی  حیزبی  له ریزه کانی  ساڵ 
وه دیهێنانی  پێناوی  له   دا  کوردستان 
خه بات  دا  گه له که ی  ئامانجه کانی 
 1380 ساڵی  کردبوو،  تێکۆشانی  و 
نه خۆشییه کی  هۆی  به   هه تاوی  ی 
واڵتی  به ره و  کوردستانی  قورسه وه  

نۆروێژ به  جێ هێشتبوو.
قورسه   نه خۆشییه   ئه و  به اڵم 
رۆژی  پاشنیوەڕۆی  سه ره نجام  
شەممە 14ی  خاکه لێوه  کاک عه بدواڵ 

شێنانی له  پی خست و ئه و فه رمانده  
دێموکراتی  حیزبی  به وه جه ی 
لە  نەخۆشخانەیەك  لە  کوردستان  
كۆچی  نۆروێژ،  ترۆندهایمی  شاری 

دوایی كرد. 
به یانیی  بۆنه یه وه   به م  هه ر 
به   خاکه لێوه   ی   28 شه ممه ،  رۆژی 
و  کادر  له   که س  سه دان  به شداریی 

دێموکراتی  حیزبی  پێشمه رگه کانی 
حیزب  ئه ندامانی  و  کوردستان 
ناوچه کانی  شارو  دانیشتووی 
کوردستان  باشووری  هه رێمی 
وسه ره خۆشی  پرسه   رێوره سمی 
حیزبی  ده فته ری سیاسیی  بنکه ی  له  

دێموکڕاتی کوردستان به ڕێوه  چوو.
رێوڕه سمه دا  ئه و  سه ره تای  له  
جێگری  مه ولوودی،  مسته فا  کاک 
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی 
تیشکی  دا  وتارێک  له   کوردستان 
خسته  سه ر به شێک له  ژیان و خه باتی 
که   گوتی  و  شێنانی  عه بدوڵال  نه مر 
پێشمه رگه یه کی  شێنانی  عه بدوڵال 
ئازا و هه ڵمه تبه ر، فه رمانده یه کی ژیر 
و به وه ج و ته ڕراح و که سایه تییه کی 
متمانه ی  جێی  و  سووک  رووح 

خه ڵکی کوردستان بوو.
له   مه ولوودی  مسته فا  کاک 
باسی  قسه کانیدا  دیکه ی  به شێکی 
کاک  مه رگی  به   که   کرد  ئه وه ی 
عه بدوڵال شێنانی گه لی کورد یه کێک 
فیداکارترین،  به جه رگترین،  له  
دڵسۆزترین  و  خه باتگێرترین 

رۆڵه کانی خۆی له  ده ست دا.

عه بدوڵال  مامۆستا  دواتر 
کورت  وته یه کی  له   حه سه نزاده  
به رز  که سایه تیی  به   ئاماژه   به   دا 
عه بدوڵال  نه مر  شۆڕشگێڕانه ی  و 
که   کرد  به وه   ئاماژه ی  شێنانی 
قۆناغی  شێنانی  عه بدوڵال  فه رمانده  
الوی و خۆشیی سه رده می گه نجیی 
سه ر به ستیی  پێناوی  له   خۆی 

گه له که ی دا برده  سه ر و به  کرده وه  
خه بات و تیکۆشانی بێوچانی کرد و 
بڕستی  نه خۆشی  که   دا  کاته ش  له و 
لێ بڕیبوو، دوایی ساڵه کانی ته مه نی 
ئازادیی  و  رزگاریی  حه سره تی  له  
گه له که ی دا برده  سه ر که  به  داخه وه  

پێی نه گه یی.
ئه و  دیکه ی  بڕگه یه کی  له  
قادری  ئه حمه د  کاک  رێوڕه سمه دا 
عه بدوڵال  نه مر  په سنی  له   شێعرێکی 
ئاماده بووان  پێشکێشی  دا  شێنانی 

کرد.
دواتر رامین شێنانی، کوڕی نه مر 
عه بدوڵال شێنانی له  وته یه کی کورت 
دا په یامی بنه ماڵه که ی پێشکێش کرد 
خه ڵکی  هه موو  سپاسی  دا  تێی  که  
پێشمه رگه و  و  وکادر  کوردستان 
دێموکڕاتی  حیزبی  ئه ندامانی 
هاوسۆزی  به   که   کرد  کوردستانی 
ئه و  خه می  بێوێنه یان  هاوخه میی  و 
کۆسته یان له  گه ڵ بنه ماڵه که ی دابه ش 

کردوه .
عه بدوڵال  نه مر  که   باسه   شایانی 
شه هیدی  دووهه مین  شێنانی 

بنه ماڵه که ی بوو. 

له  رێوڕه سمێکی به شکۆدا ته رمی 
فه رمانده  عه بدواڵ شێنانی به  خاک سپێردرا

رۆژی 18ـ  04ـ  2010 کۆمیته ی 
به   کوردییه کان  کۆمه ڵه   هاوکاریی 
سیاسی یه کانی  هێزه   پشتیوانیی 
لینشۆپینگ  شاری  له   کورد 
یادی  له   لێنان  ڕێز  کۆڕێکی 
کوردستان  باشووری  له   ئه نفال 
کرانی  و 23ی ساڵه ی شیمیاباران 
ڕۆژهه اڵتی  له   سه رده شت  شاری 
»بوبی  بەرێزان  بۆ  کوردستان 
ئەنفاڵ  پرسی  لە  لێکۆڵەر  ئەسەر« 
چاالکوان  کەرکووکی«  و »سەالح 

لە بواری ئەنفال دا به ڕێوه  برد.
14:30دوای  کاتژمێر  سه ره تا 
به رێوه به ری  الیه ن  له   نیوه رۆ 
ساتێک  قادر  ناسیح  کاک  به رنامه  
شه هیدانی  سه رجه م  بۆ  بێ ده نگی 
کوردستان و به  تایبه ت شه هیدانی 
راگه یاندرا.  کاره ساته   دوو  ئه و 
پاشان کاک ناسیح به  نوێنه رایه تیی 
به خێرهاتنی  هاوکاری  کۆمیته ی 
سوپاسی  و  کرد  الیه کی  گشت 
کرد  کۆڕیاده ی  ئه م  ئاماده بووانی 
دوو  ئه و  ژیانی  له   کورته یه ک  و 
باس  به شداربووان  بۆ  به رێزه ی 

کرد.
به رێز   له   داوا  به شه   ئه م  دوای 
پرسی  لە  لێکۆڵەر  ئەسەر  بوبی 
ئەنفاڵ کرا که  باسه که ی پێشکه ش 
خێرای  ئاوڕێکی  به ڕێزیان  بکات، 
جه نایه ته کانی  و  کاره سات  له  
حکوومه تی به عسی عێراق له  ئاست 
تایبه ت ئه نفال و  گه لی کورد و به  
باشووری  له   کورد  ژینۆسایدی 
کوردستان له  سه ده ی بیستدا دایه وه  
جۆراوجۆری  به ڵگه ی  کۆمه ڵێک  و 
درندانه یه ی  کرده وه   ئه م  له مه ر 
ده رحه ق  که   به عس  حکومه تی 
دابوون  ئه نجامی  کورد  گه لی  به  
ڕووداوه کانی  به رێزی  دان.  نیشان 
کوردستان  باشووری  له   ئه نفال 
بۆ  بارزانی  ده ڤه ری  تایبه ت  به   و 
و  کرده وه   ڕوون  الیه ک  گشت 
باسی له  چۆنیه تیی لێکۆلینه وه کانی 

و  کرد  بارزان  ده ڤه ری  له   خۆی 
له   نموونه یه کی  چه ند  هاوکات 
مانگ   6 چاوپێکه وتنه کانی  دیدارو 
که س و  له گه ڵ  خۆی  لێکۆلینه وه ی 

کاری ئه نفالکراوه کان باس کرد.
به رێز  له   داوا  به شه   ئه م  دوای 
چاالکوان  کەرکووکی  سەالح  کاک 
سوئێد  واڵتی  له   ئەنفال  بواری  لە 
له   باسه که ی خۆی  و  بێت  که   کرا 
ئه نفال  کاره ساتی  چونیه تیی  مه ڕ 
پرسی  به دواداچوونی  هه روه ها  و 
ئه نفال له  ده ره وه ی واڵت پێشکه ش 
بکات. به رێزیان وێرای سوپاس له  
ئاوڕی  کۆڕیاده ،  ئه م  پێکهێنه رانی 
کورده کانی  تێکۆشانی  و  هه وڵ  له  
نیشته جێ له  والتی سوئێد و چه ند 
واڵتێکی ئوروپایی دایه وه . به رێزیان 
له  سااڵنی  ئاماژه ی کرد که  چلۆن 
ئه نفال  کاره ساتی  به ڕیوه چوونی 
ئه وکاتی  بالوێزخانه ی  له به رده م 
خۆپێشاندانیان  به عس  حکوومه تی 
ده کرد. جیا له و باسه  له  سه ر باری 
ئه نفال  کاری  که س و  ده روونیی 
که   و گوتی  کراوه کان قسه ی کرد 
دوای چه ند ده یه  چاوه روانی خه می 
بێ چاره نووسیی  و  بوون  ون 
که   ئازارێک  بۆته   که س وکاریان 
ده دا  ئازار  ده روونیان  هه میشه  
بنه ماڵه ی  ژیانی  هه روه ها  و 
کرده وه .  شی  ئه نفالکراوه کانی 
کاره ساتی  سه ر  له   هاوکات 
سه رده شت  شاری  شیمیابارانی 
قسه ی  کوردستان  ڕۆژهه اڵتی  له  
ئه م  پێویسته   که   گوتی  و  کرد 
پرۆسه ی  نێو  بخرێته   پرسه ش 
دوای  و  زیاتر  به دواداچوونی 
بۆ  وردتری  کاری  ده بێ  ساڵ   23
بکرێ و نه هێڵێن که  ئه م کاره ساته  
ته نیا له  شاڕێکی وه ک سه رده شت 
پێویسته   چونکه   بمێنێته وه ،  دا 
په روه نده ی ئه م جه نایه ته  زیاتر له  
ئێستا بخرێته  به رده م کۆڕو کۆمه ڵه  

به شه ر دۆسته کان.

قسه کانی  دیکه ی  به شێکی  له  
به   ئاماژه   دا  به رێز  دوو  هه ر 
ئه وه ی    بۆ  کرا  به رده وام  کاری 
ژینوساید  به   کۆمه ڵکوژییه   ئه م 
قه ره بووی  هاوکات  و  بناسێندرێ 
که س و کاری قوربانیه کان بکرێته وه  
بنکه ی  کردنی  درووست  به   و 
باری  چاره سه ری  ته ندرووستی 

ده روونیی ئه و ئازیزانه  بکرێ.
وته کانی  بوونی  ته واو  دوای 
یاده   ئه م  به شدارانی  کۆرگێران 
پرسیار  کۆمه ڵیک  ده ربرینی  به  
باسه کانی  پێشنیار  و  تێ بینی  و 
ئه نفال  پرسی  به   په یوه ندیدار 
سه رده شتیان  شیمیابارانی  و 
ده وڵه مه ندتر کرد. له  به شی کۆتاییدا 
پرسیاره کانیان  وه اڵمی  کۆرگێران 
کۆتایی  شیوه یه   به م  و  دایه وه  
23هه مین  و  ئه نفال  کۆریادی  به  
شاری  شیمیابارانی  ساڵیادی 

سه رده شت هات.
کۆمه ڵه   هاوکاریی  کۆمیته ی 

کوردییه کان پێک هاتوه  له  :
_ کۆمه ڵه ی کلتوری کوردی 

شاری  له   کوردان  یه کیه تی   _
لینشۆپینگ

به   و  که م ئه ندامان  کۆمه ڵه ی   _
سااڵچووان 

دێموکراتیکی  کۆمه ڵه ی   _
کوردی

سه ندیکای  ڕێکخراوی   _
کارمه ندانی ته ندروستیی کورد

حیزبه   هاوکاریی  کۆمیته ی   _
له   کوردستانی یه کان  سیاسی یه 

شاری لینشۆپینگ پێک هاتووه  له  :
نیشتیمانیی  یه کیه تیی   _

کوردستان
_ پارتی دێموکراتی کوردستان
حیزبی دێموکراتی کوردستان

شۆڕشگێری  کۆمه له ی 
زه حمه تکێشانی کوردستانی ئێران
_ حیزبی شیوعیی کوردستان

خه بات،ی  سازمانی   _
کوردستانی ئێران

خه باتی  ڕێکخراوی   _
شۆڕشگێری کوردستان

سه ربه ستیی  پارتی   _
کوردستان

به رێوه چوونی یادی ئه نفال و 
شیمیابارانکرانی شاری سه رده شت له  

شاری لینشۆپینگ

سه ردانی سه رۆكی ده زگای ئاراس ، راوێژكاری وه زیری روشنبیری 
و چه ند روژنامه  نووسێكی بیانی بۆ بنكه ی  ده فته ری سیاسیی حدك 

ئاراس  ده زگای  سه رۆكی  حه بیب«  ئه حمه د  ،«به دران  خاكه لێوه   28ی  رۆژی  نیوه ڕۆی  پاش  کوردستان: 
و دوكتور«فازڵ جاف« راوێژكاری وه زیری روشنبیری و چه ند روژنامه  نووسێكی بیانی ، سه ردانی بنكه ی 
ده فته ری سیاسی حیزبی دیموكراتی كوردستانیان كرد وله  الیان هه ئیه تێكی »حیزبه «وه  به  سه روكایه تیی به رێز 

خالد عزیزی سكرتێری گشتیی حیزب  پێشوازییان لێكرا. 

له م سه ردانه  دۆستانه یه دا سه رنج و بۆچوونی جیاواز له  سه ر پرسی كورد به  گشتی و بارودۆخی ناوچه كه  
و داهاتووی ئێران به  تایبه تی هاتنه گۆڕێ و سكرتیری گشتیی حیزبی دیموكراتی كوردستان له و پێوه ندییانه دا 
راو بۆچوون وهه ڵوێسته كانی حیزبی دیموكراتی خسته  ڕوو و به  ئاماژه  به  خێرایی ره وتی ئاڵوگۆره كان جه ختی 
له  سه ر ئه وه  كردوه  كه  كورد پێویسته  له  ده رفته كان كه ڵك وه ربگرێ و قورسایی خۆی له  هاو كێشه كاندا بباته  

سه ڕێ.

كوردستان  رۆژهەاڵتی  رۆژنامەنووسانی 
كاری رۆژنامەنووسی لەئێران دا بە "رۆیشتن بە 
نێو كێڵگەی مین" دا ده زانن و به  وته ی  ئه وان لە 
سایەی دەسەاڵتی مەحمود ئەحمەدی نەژاد دا هیچ 
هیوایه كیان بە گەشەسەندنی رۆژنامەگەری نیە ، و 
هۆكاره كانی ئه و بێ هێواییه  بۆ داخستنی رۆژنامە 
قۆڵبه ستكرانی  و  كوردییەكان  حه وتوونامە  و 

رۆژنامەنووسانی كورد ده گه ڕێننه وه .
هه واڵنێرانی   " رێكخراوی  راپۆرتی  بەپێی 
زمانی  به   دا  "رووداو"  ماڵپه ڕی  كه   بێسنوور" 
كوردی باڵوی بۆته وه   ، ئێران له  ساڵی رابردوودا 
 175 لەنێو  چاپەمەنی   ئازادی  بواری  لە 
كاری  و  بووه   دا   172 پلەی  لە  جیهاندا  واڵتی 
رۆژنامەنووسە  بۆ  بەتایبەتیش  رۆژنامەنووسی 
ئەحمەدی  سەركاری  هاتنە  لەگەڵ  رەخنەگرەكان 

نەژاد زۆر دژوارتر بووە.
به  پێی زانیارییه کانی ئه و راپۆرته   دوای دووبارە هاتنه سه ركاری ئه حمه دی نژاد له  ساڵی 1388دا، ئازادی 
رۆژنامەگەری لەو واڵتەدا زیاتر پتر بەرتەسك بۆته وه  بە جۆرێك كه رێكخراوە نێودەوڵەتییەكان ئێرانيان بە 

"زیندانی رۆژنامەنووسان" ناو بردوه . 
رۆژنامە   25 و  دەركراون  كار  لەسەر  رۆژنامەنووس   351 ئێران  لە  رابردوو  ساڵی   ، ئامارەكان  پێی  بە 
لەو  كه س   30 تائێستاش  كە  كراون،  قۆڵبه ست  رۆژنامەنووسیش   100 لە  پتر  و  داخراون  حه وتوونامە  و 
بۆ  واڵتە  ئەو  رۆژنامەكانی  بەرپرسی  سەرنووسەرو   61 لە  زیاتر  هەروەها  دان.  زیندان  لە  رۆژنامەنووسانە 

ئیداره ی  ئیتالعات بانگ كراون و لێپرسینەوەیان لەگەڵ كراوە.
له  درێژه ی  ئه و راپۆرته ی  رێكخراوی  "هه واڵنێرانی بێسنوور" دا هاتووه  ، رۆژنامە و باڵوكراوە كوردییەكانی 
رۆژهەاڵتی كوردستانیش لە دۆخێكی زۆر سەختتردان و زیاتر لە 10 رۆژنامەنووسی كورد هێشتا هەر لەزیندان 
چەندین  رابردوو  لەساڵی  و  داخراون  بەتەواوی  كوردییەكان  سەربەخۆ  باڵوكراوە  و  رۆژنامە  هەموو  دان. 

رۆژنامەنووسی كورد واڵتیان بەجێ هێشتووە.
شایانی باسه  ئێستاكه  زیاتر لە 10 رۆژنامەنووسی كورد لە به ندیخانه  دان و چه ند رۆژنامه نووسی وه كوو 
عەلی  جەلیلیان،  عەباس  زارعی،  موختار  كەبوودوەند،  سدیق  محەممەد  بوتیمار،  هیوا  حەسەنپوور،  عەدنان 

محەممەد ئیسالمپوور به رچاو ده كه ون.

كورد له  کوردستانی ئێران بێ رۆژنامەیە 
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3 رێپۆرتاژ
هه واڵ و

درێژه ی:
پەیامی

 ناوەندی راگەیاندنی حیزبی دێموكراتی 
كوردستان

 )بە بۆنەی رۆژی رۆژنامەنووسیی كوردییەوە(
قۆناغی  پێكردنی  دەست  واتای  بە  كوردی  رۆژنامەی  یەكەم  دەرچوونی 
نووسینی كوردی بە پەخشانه   وتار، تۆماری رووداوەكان لەسەر كاغەزە. لەو 
سەردەمه دا، له  و هەلومەرجێك دا كە كورد لەگەمارۆی شۆڤێنیزم و دوژمنانی 
زمانی  تەسبیتی  تۆمارو  واتــای  بە  كــوردی  زمانی  بە  رۆژنامەنووسی  دایــە 
تەوژمی سڕینەوەی  بەرامبەر  لە  زمانە  ئەم  مانەوەی  دەستەبەری  و  كوردی 

زمان و فەرهەنگی كوردی دا.
كارێك كە بەدرخانییەكان دەستیان پێ كرد، ئەگەر بە ئازادی لە كوردستان 
دا ئیمكانی گەشە پێدان و بەرەو پێشبردنی نەبوو، دواتر بوو بە ئامرازێكی زۆر 
بزووتنەی  بیروڕاو دەنگی  گەیاندنی  ئامرازی  بڵێین گرنگترین  دەتوانین  گرنگ و 
مافخوازانەی كورد لە هەموو پارچەكانی كوردستان بە خەڵكی كوردستان و دنیای 
دەرەوە. لە پاش دەرچوونی یەكەم رۆژنامەی كوردی لە هەر جێیەك راپەڕینێك 
یان  رۆژنامەیەك  النیكەمەوە  بە  هەڵگیرسابێ،  نەتەوایەتی  بزووتنەوەیەكی  یان 
باڵوكراوەیەكی كوردییش لە دایك بووە. گرنگیی ئەم كارە بۆ كورد بە رادەیەك بووە 
كە لە دژوارترین كاتەكان و بە كەمترین ئیمكانات، تەنانەت لە نێو ئەشكەوتەكاندا 
درێژەی پێ داوە. بۆیە نەتەوەی كورد بە گشتی و بزووتنەوە نەتەوایەتییەكانی 

كورد بە تایبەتی قەرزداری بەدرخانییەكان و یەكەم رۆژنامەی كوردین.
نووسەران، رۆژنامەنووسان و رووناكبیرانی ئازادیخوازی كورد!

رۆژنامەنووسیی كوردی لە دەرچوونی یەكەم ژمارەیەوە تا ئێستا رێگایەكی 
سەخت و ئاستەمی بڕیوە. رۆژنامەنووسیی كوردی لە ئاوارەیی و دوورە واڵتی، 
لە ئەشكەوت و بن بەرد و لە ژێر بۆمباران و هێرشی دوژمنانی كورددا رێگای 
خۆی درێژە پێ داوە. هەرچەند جارێ رێگایەكی زۆری لە پێش دا ماوە كە بتوانێ 
كارو ئەركی رۆژانەو پیشەیی خۆی بە جێ بگەیەنێ، بەاڵم بە خۆشییەوە لە ئاكامی 
رۆژنامەنووسیی  كوردستان  باشووری  لە  ئەمڕۆ  دا  كورد  تێكۆشانی  و  خەبات 
كوردی بە شێوەیەكی بێ وێنە كە لە مێژووی كورد دا نەدیتراوە، لە برەو دایە. 
باڵو  و  چاپ  مانگانە  حەوتووانەو  رۆژانــە،  بــاڵوكــراوەی  رۆژنــامــەو  ســەدان  بە 
دەبنەوەو ئازادانە ئەركی رۆژنامەنووسیی خۆیان بەڕێوە دەبەن. لە ئاكامی خەبات 
وتێكۆشانی بزووتنەوی كوردو پاشەكشەی دەوڵەتانی زاڵ بەسەر رۆژهەاڵت و 
باكووری كوردستان¬دا هێندێك دەرەتانی فەرهەنگی بۆ كورد رەخساوەو چەند 
دا  دەربڕین  باوەڕ  بیرء  بەرتەسكی  چوارچێوەیەكی  لە  كوردی  كراوەیەكی  باڵو 
بە دیاردەیەكی  ئێمە  ئەدەبی و فەرهەنگی دا دەردەچن كە  لە بواری  تایبەتی  بە 

موسبەت و بە دەسكەوتێك بۆ نەتەوەی كوردیان دەزانین.
بۆ  ــــەت  ئــــەوەی هێندێك دەرف دا ســـــەرەڕای  ــان  كــوردســت ــە رۆژهـــەاڵتـــی  ل
ــن و  ــڕی ــی دەرب ــازادی رۆژنــامــەنــووســیــی كـــوردی رەخــســاوە بـــەاڵم لــە رووی ئ
لە  كورد  رۆژنامەنووسانی  و  كوردی  رۆژنامەی  بوارە،  بەم  پەرەپێدان  ئیمكانی 
هەلومەرجێكی زۆر دژوار دا دەژین. جگە لەوەی لە باری ماڵییەوە دەستكورتن، 
رۆژنامە نووسان مەترسیی گیران و تەنانەت مەترسیی گیانییان لە الیەن رێژیمی 
رۆژهەاڵتی  لە  نووسی  رۆژنامە  كاری  گرنگیی  لەسەرە.  ئیسالمییەوە  كۆماری 
زگماكی  زمانی  بە  نووسین  و  خوێندن  كرانی  قەدەغە  كە  دایە  لەوە  كوردستان 
بەاڵم  دەكــاتــەوە.  قــەرەبــوو  كــورد  رۆڵەكانی  لە  بەشێك  بۆ  رێژیمەوە،  لەالیەن 
لەگەڵ دوو كۆسپی سەرەكی واتە: سەركوتی دەولەتی و كەمیی ئیمكاناتی ماڵی 
بەرەو روویە. چەند رۆژنامەیەكء باڵوكراوەیەكی كوردی كە پێشتر توانیبوویان 
لە  بەرچاو  داخران، ژمارەیەكی  بۆ وەربگرن، بەشی زۆریان  ئیزنی دەركردنیان 
رۆژنامەنووسانی كورد لە بارودۆخێكی خراپ دا لە زیندان دان و هێندێك لەوان 
رۆژنامەنووسیی  بەشی  ئازادترین  و  ترین  چاالك  لەسەرە.  گیانییان  مەترسیی 
هێزو  الیــەن  لە  یــان  واڵتــی  دوورە  لە  كە  بەشەیە  ئــەو  كوردستان  رۆژهــەالتــی 
لە  كــورد  ئەوكاتەی  تا  بێگومان  دەردەچــن.  ــوردەوە  ك سیاسییەكانی  رێكخراوە 
رۆژهەالتی كوردستان دا بۆخۆی چارەنووسی خۆی دیاری دەكا رۆژنامەنووسی 

بە مانای واقعیی خۆی ناتوانێ جێگیر بێ.
هۆگرانی پێشكەوتنی رۆژنامەنووسیی كوردی !

لە سەردەمی ئەمڕۆدا رۆژنامەنووسی بەهۆی پێشكەوتنی تێكنیك و سەنعەتی 
ئەمڕۆ  دەبینێ.  خۆیەوە  بە  سەرسوڕهێنەر  زۆر  خێراو  پێشكەوتنێكی  راگەیاندن 
رۆژنامەی ئەلێكترۆنی لەسەر سایتە ئینتێرنێتییەكان یەكجار زۆر باوو بەرباڵوە. 
كورت  ماوەیەكی  لە  بڕیوە،  زەمانی  مەكانء  سنووری  نووسی  رۆژنامە  ئەمڕۆ 
ئینتێرنێتەوە دەگاتە دەستی  لە هەموو شوێنێكی ئەم جیهانە دا رۆژنامە بەهۆی 
رۆژنامەنووسیی  بۆ  دیكەیە  زێرینی  دەرفەتێكی  ئەمەش  خۆشییەوە  بە  خوێنەر. 
كوردی. هەوڵی دوژمنانی ئازادیی بیروڕا دەربڕین بە تایبەتی كۆماری ئیسالمی 
بۆ كۆسپ و تەگەرە خستنە سەررێگای ئەم شێوە لە رۆژنامە نووسییە،بە هۆی 
رادەیەك  بە  راگەیاندن  تێكنیكی  نەزۆكە.  بوارە هەولێكی  ئەم  پێشكەوتنی خێرای 
پێش كەوتوە كە هیچ رێژیمێكی سانسۆرچی و دژی دێموكراسی ناتوانێ پێشی پێ 
بگرێ. ئەمڕۆ بە سەدان سایتی كوردی ئیمكانی دەست پێڕاگەیشتنیان لە هەموو 
بەشكراوی  بێ  و  ماف  بێ  نەتەوەیەكی  بۆ  ئەمە  هەیە.  دا  جیهانە  ئەم  شوێنێكی 
وەك كورد جێگای خۆشحالییەوە بۆیە دەبێ بە قازانجی خۆی كەڵكی پێویستی 

لێ وەربگرێ.
كوردستانەوە  كۆماری  لە سەردەمی  هەر  كە  كوردستان  دێموكراتی  حیزبی 
دا  ــوردی  ك رۆژنامەنووسیی  ــی  رەوت لە  بــەرچــاوی  ــارو  دی دەورێــكــی  ئەمڕۆ  تا 
هەبووە، بە ئەمەگەوە یادو بیرەوەریی دەرچوونی یەكەم رۆژنامەی كوردی بەرز 
ناوەندی راگەیاندنی حیزبی دێموكراتی كوردستان  پیرۆزەدا  یادە  لەم  رادەگرێ. 
بەدرخانییەكان،  ماڵەی  بنە  و  بەدرخان  میدحەت  میقداد  گیانی  بۆ  دەنێرێ  ساڵو 
ساڵو دەنێرێ بۆ گیانی ئەو رۆژنامەنووس و نووسەرانەی لەو پێناوەدا شەهید 
بوون یان گیانیان بەخشیوە. ناوەندی راگەیاندنی حیزبی دێموكراتی كوردستان 
كوردی  رۆژنامەنووسیی  بواری  دەڕوانێتە سەربازانی  ئەمەگەوە  رێزء  چاوە  بە 
فیداكاریی  لە خەبات و  تایبەتی رێز  فیداكارییان دەگرێ، بە  لە خەبات و  و رێز 
كوردستان  رۆژهەاڵتی  لە  كورد  رۆژنامەنووسانەی  نووسەرو  رووناكبیرو  ئەو 
دەگرێ كە سەرەڕای ملمالنێ لەگەڵ رێژیمێكی سانسۆرچی و دژی ئازادیی بەیانی 
وەك كۆماری ئیسالمی، سەرەڕای مەترسیی كارەكەیان، هەروا درێژە بە ئەركی 
رۆژنامەنووسیی خۆیان دەدەن و خزمەت بە وشەو زمانی نەتەوەی خۆیان دەكەن.

هەر سەربەرز و لە پێشكەوتن دابێ كاروانی رۆژنامەنووسیی كوردی

  ناوەندی راگەیاندنی
 حیزبی دێموكراتی كوردستان

  22ی ئاوریلی 2010 
) 2ی بانەمەڕی 1389 (     

له   ئیسالمی  کۆماری  هێزه کانی  کوردستان: 
کوردیان  دیکه ی  الوێکی  سه رده شت  ناوچه ی 

کوشت.
پۆلێک  خاکه لێوه   ی   15 یه کشه ممه ،  شه وی 
ناوچه ی  له   سه رده شت  ناوچه ی  کاسبکاری 
ئاالن که وتوونه ته  که مینی هێزه  دژی گه لیه کانی 

کۆماری ئیسالمی و ته قه یان لێ کراوه .
له  ئاکامی ئه و رووداوه دا که  له  نیزیک گوندی 
بێژوێ رووی داوه ، الوێکی کاسبکار به  ناوی 
عوسمان سه عیدی، کوڕی حه مه ده مین، خه ڵکی 
هێزه کانی  ده سڕێژی  به ر  ده که وێته   بێژوێ 
ده ست  له   گیان  جێدا  له   و  ئیسالمی  کۆماری 

ده دا.
هه ر له و ته قه  و لێدانه دا زیانێکی مادیی زۆریش 
وه به ر کاسبکاران که وتوه  و زیاتر له  12 سه ر 
واڵغی کاسبکارانیش به  ته قه ی هێزه کانی رێژیم 

کوژراون.
ئه و  به یانیی 
واته   رووداوه، 
رۆژی  به یانیی 
یه کشه ممه   
کۆمه ڵیک له  کاسبکاره کانی هاوڕێی عوسمانی 
و  بێژوێ  ئاوایی  خه ڵکی  و  جوانه مه رگ 
عوسمان  ته رمی  ده وروبه ر  گونده کانی 
شاری  فه رمانداریی  به ره و  و  ده گرن  هه ڵ 

سه رده شت ده که ونه  رێ.
ئیسالمی  کۆماری  کاربه ده ستانی  له   به شێک 
رێژیم  ده وڵه تییه کانی  و  ئیداری  داموده زگا  له  
ئاگادار  له  جووڵه ی خه ڵکی  له  سه رده شت که  
ده بن، له  نیزیک ماره غان پێشیان پێ ده گرن تا 
هێور  ئارام و  هاتوو  تووڕه  و وه زاڵه   خه ڵکی 

بکه نه وه .
به   خه ڵکی  و  الوان  له   زۆر  ئه ژمارێکی  به اڵم 
و  نه اڵس  له   سه رده شت  ناوچه ی  هه ستی 
مه به ستی  به   ده وروبه ر  گونده کانی  و  ره به ت 
ده ربڕینی ناره زایه تی به  کوشتنی بێ تاوان و 

هێزه کانی  له  الیه ن  رۆڵه کانیان  سه ره ڕۆیانه ی 
فه رمانداریی  ده رکی  به ر  له   رێژیمه وه  
و  واڵم  داوای  و  ده بنه وه   کۆ  سه رده شت 
به اڵم  ده که ن.  عوسمان  کوشتنی  هۆکاری 
هیچ  شاره وه   فه رمانداریی  الیه ن  له   کاتێک 
وه اڵمێکیان پێ نادرێته وه ، به  به رد و دار هێرش 
به   و  رێژیم  داموده زگایه ی  ئه و  سه ر  ده که نه  
مادیی  زیانی  ماشێن  چه ندین  ئاورتێبه ردانی 
به رچاو به و ناوه نده ی رێژیم ده گه یه نن و ئااڵی 

رێژیم دێننه  خوارێ و ئاوری تێبه رده ده ن.
سه ره ڕۆیانه   لێکردنی  ته قه   که   باسه   شایانی 
کاسبکاران  کردنی  بریندار  و  کوشتن  و 
له   ئیسالمی  کۆماری  هێزه کانی  الیه ن  له  
نیه   رۆژ  کوردستان  سنوورییه کانی  ناوچه  
لێ  ناوچه یه   ئه و  خه ڵکی  بۆ  کاره ساتێکی  که  
نه که وێته وه ، به اڵم تا ئێستا تاقه  یه ک که سیش 
له  الیه ن ده زگای  له  بکوژانی رۆڵه کانی کورد 
قه زایی کۆماری ئیسالمییه وه  دادگایی نه کراون 

و سزایان بۆ دیاری نه کراوه .

کوژرانی الوێکی خه ڵکی بێژوێی سه رده شت به  هۆی 
ته قه ی هێزه کانی رێژیمه وه 

مافی  له   داکۆکی   کومیته ی 
بنکه ی  که   رۆژنامه نووسان 
رۆژی  نیۆیۆرکه ،  له   سه ره کی 
مانگانه ی  راپۆرتی  له   شه ممه    3
خۆی دا رایگه یاند که  زۆربه ی ئه و 
ئێستا  هه ر  که   ڕۆژنامه نووسانه ی 
له  به ندیخانه کانی کۆماری ئیسالمی 
قورسی  فشارێکی  ژێر  له   دان، 

جه سته یی و ده روونی دان.
مافی  له   داکۆکی  کومیته ی 
ڕێکخراوێکی  که   ڕۆژنامه نووسان 
مافی  پاراستی  بۆ  و  ناحكومه تییه  
له   دامه زراوه ،  ڕۆژنامه نووسان 
ئاماژه   دا  ڕاپۆرته که ی  درێژه ی 
کاربه ده ستانی  که   ده كا  به وه  

ڕێنوێنییه کانی  گوێره ی  به   به ندیخانه کان 
تاوانی  به  ددانپێدانان  بۆ  خۆیان  سه روویی 
به ندکراوه کان  رۆژنامه نووسه    ، نه کردراو 
ئه گه ر  و  قوورس  ژێر  ئه شکه نجه ی  ده خه نه  
سزای  له گه ڵ  بنێن،  دا  به تاوانێکیش  ددان 

سێداره  و مردن به ره وڕوو ده بنه وه . 
به  گوێره ی دوایین راپۆرته كانی کومیته ی 
حه وتووی  تا  نووسان،  رۆژنامه   له   داکۆکی 
له   ڕۆژنامه نووس   35 النیکه م  ڕابردوو 
دا  ئیسالمی  کۆماری  رێژیمی  به ندیخانه کانی 
تێپه ڕاندنی  بۆ  دیکه یان  که سی   18 و  بوون 
موره خه س  زیندان  له   ساڵ  سه ری  پشووی 
بۆ  ده بێ  پشوو  بوونی  ته واو  پاش  و  كراون 

به ندیخانه  بگه ڕێنه وه .
ئه و  لێپرسراوی  سایمۆن«  جۆئێل   «
ناله باری  دۆخی  به   ئاماژه   به   ڕێکخراوه  
ڕۆژنامه نووسانی به ند کراو له  ئێراندا، ئۆباڵی 
ده خاته   به ندکراوه کان  سه المه تی  و  ساخ 
ئیسالمیی  کۆماری  کاربه ده ستانی  ئه ستۆی 
ئێرانه وه  و ده ڵێ خه ڵکی هه موو جیهان رێژیمی 
به رامبه ر  له   سه ره کی  لێپرسراوی  به   ئیران 
ئه وانه   ده ناسن.  رۆژنامه نووساندا  ساڵمه  تیی 
هیچ تاوانێکیان نه کردووه  جگه  له  ئه نجامدانی 
له   سایمۆن  وته ی  به   سه رشانیان.  ئه رکی 
له   به رچاو  ژماره یه كی  گرتنی  جگه   ئێراندا 
ناو  له   بارودۆخیشیان   ، رۆژنامه نووسان 
به ندیخانه کاندا زۆر ناله بار و جێی نیگه رانییه  . 

مانگی  که   باسه   جێی 
رابردووش  ساڵی  ڕێبه ندانی 
باڵو  به   ڕێکخراوه یه   ئه و 
ڕاپۆرتێکی  کردنه وه ی 
دۆخی  له سه ر  تێروته سه ل 
رۆژنامه نووسان  ناله باری 
به   واڵته ی  ئه و  ئێراندا،  له  
به ندیخانه ی  گه وره ترین 
ڕۆژنامه نووسان  بۆ  جیهان 
له  قه ڵه م دابوو. به  وته ی ئه و 
3ی  سه ر  له    1   ، رێکخراوه 
به ندکراوی  رۆژنامه نووسانی 

جیهان له  ئێراندان.
له   داکۆکی  ڕێکخراوی 
له و  ڕۆژنامه نووسان  مافی 
به شیک  ناوی  خۆیدا  الپه ڕه ییه ی   20 ڕاپۆرته  
که   هیناوه   به ندکراوی  ڕۆژنامه نووسانی  له  
محمه د   ، حه سه نپوور  عه دنان   : له   بریتین 
حوسێن  لوتفی،  موجته با  که بوودوه ند،  سدیق 
درخشان، نادر که ریمی ، محمه د پورعه بدواڵ، 
عیسا  سه میمی،  که یوان  زه یدئابادی،  ئه حمه د 
محمه د   ، باستانی  مه سعود  سه حه رخیز، 
و   ئاقایی  ،ساسان  ماهزاده   ،جه واد  داوه ری 

شیوا نه زه رئاهاری.
رێکخراوه    ئه و  که   گوتنه   به   پێویست 
هه موو ساڵه ی 1 جار و له  مانگی دێسامبر دا 
راپۆرتێکی  له سه ر  بارودۆخی رۆژنامه نووسان 

له  جیهاندا باڵو ده کاته وه .

کومیته ی داکۆکی له  مافی رۆژنامه نووسان :

بارودۆخی رۆژنامه نووسه  به ندکراوه کانی 
ئێران له و په ڕی خراپیی دایه

هه زار  لە  زیاتر  كە  كەبوودوەند 
رۆژە بە تاوانی بەرگری لە مافی مرۆڤ 
لە زیندان دایە، لە بەرەبەری چوارمین 
ساڵڕۆژی زیندانی كرانی خۆی و هەروەها 
شەشەمین ساڵڕۆژی دامەزرانی رێكخراوی 
لە  پەیامێكی  كوردستان  مرۆڤی  مافی 
كە  دەرەوە  ناردۆتە  ئێوینەوە  زیندانی 
مرۆڤی  مافی  رێكخراوی  نووسینگەی 
كوردستان بەم شێوەیە پەیامی سەرۆكی 

زیندانی كراوی خۆی باڵو دەكاتەوە.
و  پاك  ویژدانە  لە  ساڵو 

بەخەبەرەكان
لە 9ی ئاوریلی 2005 بەرانبەر 
ساڵی  خاكەلێوەی  20ی  بە 
مرۆڤی  مافی  رێكخراوی   1384
ئەوەی  بۆ  دامەزرا  كوردستان 
هەوڵێك بێ بۆ داوای پاراستن و 
بنەڕەتیەكانی  مافە  كردنی  دابین 
و  بنەڕەتیەكان  ئازادیە  مرۆڤ، 
و  ترس  لە  رزگاری  بۆ  هەوڵێك 
ئاسایشی  كردنی  دابین  نیازو 

مرۆڤانەی مرۆڤەكان. 
جاڕنامەی  رێكخراوەیە  ئەم 
كردە  مرۆڤی  مافی  جیهانی 
خۆی  و  خۆی  مەنشووری 
بەرنامەكان  كە  كرد  بەوە  پێبەند 
چێوەی  چوار  لە  چاالكیەكانی  و 
بەڕێوە  مرۆڤدا  مافی  مەنشووری 
ئێستا  كە  رێكخراوەیە  ئەم  بەرێ. 
لە  خۆی  تەمەنی  لە  ساڵ   5
ئەمنیەتیترین هەلومەرجدا وەپشت 
سەر ناوەو لە دەی ئاوریلەوە )21 

شەشەمین  دەنێتە  پێ  خاكەلێوە( 
ساڵی  سێ  لە  چاالكییەوە،  ساڵی 
رابردووە لە خراپترین هەلومەرج 
و نائاساییترین حاڵەتی ئەمنیەتیدا 
كە بەڕێوەبەرەكەی لە بەندیخانەدا 
لە  و  نائاسایی  شێوەی  بە  بووە 

رووی ناچاریەوە داوە. 
لە وەها بارودۆخێكدا ئەگەرچی 
هەندێ لە هاوكارانی رێكخراوەكە 
¬گرت،  هەڵ  چاالكی  لە  دەستیان 
بە  چاالكان  لە  ژماره یه ک  بەاڵم 
فشارو  سەرەڕای  بیروباوەڕو 
چاالكییان  مەیدای  هەڕەشەكان 
چۆڵ نەكردو مانەوە. هەر چەندە 
كە  راسپاردبوو  دۆستانم  بە  من 
بە لەبەر چاو گرتنی هەلومەرجی 
چەشنە  هەر  تێچووی  كە  ئێستا 
پڕمەترسیی  زۆرو  چاالكیەك 

تێچووی  لە  پێشگرتن  بۆ  بووه ، 
و  گرتن  ئەگەری  و  نەخوازراو 
هاوكاران  دەسبەسەركردنی 
خۆی  النیكەمی  بە  چاالكیەكانیان 
بگەیەنن، بەو حاڵەش لە دوو مانگی 
رابردوودا دوو كەس لە ئەندامان 

رێكخراوەكەمان  هاوكارانی  و 
كرماشانی  قاسمی  كاوە  وێنە  بۆ 

قۆڵبەست كراون. 
چاوگرتنی  لەبەر  بە 
بێ¬گومان  ئێستا  هەلومەرجی 
مەدەنی  كۆمەڵگەی  تێكۆشەرانی 
مافی  لە  بەرگری  رێكخراوی  و 
لە  ئێستا  كوردستانیش  مرۆڤی 
سه ر  به   دژواردا  زۆر  دۆخێكی 
ئه ندامێکی  وه کوو  من  و  ده به ن 
دانی  گه ڵ  له   کۆمه ڵگه یه   ئه و 
تێچووی بێ جێ بێ  ئاكامدا نیم 

كەش  لەم  من  دۆستانی  ئەگەر  و 
ئاسایشی  كە  ئەمنیەتیەدا  وهەوا 
چاالكیەكانیان  ناچاری  بە  نیە 
هەواڵنێری  بواری  لە  تایبەت  بە 
كردۆتەوە  كەم  رێكخراوەكەدا 
ئەوە  بێگومان  گرتووە  رایان  یا 
لە  كە  بووە  ناخۆش  بڕیارێكی 
هەمان كاتدا لەبەر ناچاری و لەبەر 
لەبارو  هەلومەرجێكی  نەبوونی 
و  ئەمنیەت  النیكەمێكی  نەبوونی 

ئاسایش داویانە. 
یا  وەها  بڕیارێكی  بەاڵم 
چاالكیی  كاتیی  كەمكردنەوەی 
هەندێ لە بەشەكانی ئەم رێكخراوە 
چاالكیە  راگرتنی  مانای  بە 
رێكخراوی  نابێ.  سەرەكیەكان 
هەر  لە  كوردستان  مرۆڤی  مافی 
چاالكیی  بە  درێژە  هەلومەرجێدا 
بڕیاری  كات  هیچ  دەداو  خۆی 
ئەوەش  ناداو  چاالكی  راوەستانی 

هەرگیرز روو نادا.
ئاواتی  وێڕای  كۆتاییدا  لە 
زیندان  لە  لە  هاوكارانم  ئازادی 
سیاسی  زیندانیانی  ئازادیی  و 
بێبەش  ئازادی  لە  و  ویژدانی  و 
هەروەها  و  بێ¬تاوان  كراوانی 
ئەمنیەت  خوڵقانی  ئازادی،  هیوای 
ئازادانەی  چاالكیی  رەخسانی  و 
داكۆكی¬كاران و الیەنگرانی مافی 
مرۆڤ و هەموو چاالكانی مەدەنی 
دامەزرانی  ساڵڕۆژی  سیاسی.  و 
رێكخراوی داكۆكی لەمافی مرۆڤی 
ئەندامان،  هەموو  لە  كوردستان 
مافی  تێكۆشەرانی  و  هاوكاران 

مرۆڤ پیرۆزبایی دەكەم.
 

)تاران زیندانی ئێوین 18ی 
خاكەلێوەی 1389 (

پەیامی كەبوودوەند 
بە بۆنەی ساڵرۆژی دامەزرانی

 رێكخراوی داكۆكی لە مافی مرۆڤی كوردستان



ژماره 533، 31ی خاکه لێوه ی 1389

 
   

4 سیاسی

كوردستان: وەك یەكەم پرسیار، 
رۆژانە  ئەو  بەوەی  ئاماژە  بە 
مشتومڕێكی زۆر لە سەر كێشەی ناوكی 
گۆڕێدایە  لە  ئێران  ئیسالمی  كۆماری 
كوێ  بەرەو  كێشەیە  ئەم  پێتانوایە 

دەچێ؟
ئێران  كێشەی  عەزیزی:  خالید 
نێودەوڵەتی  كۆمەڵگەی  لەگەڵ 
ناوكی،  مەسەلەی  بە  سەبارەت 
ناكۆكییەكی چەند ساڵەیەء تاكو ئێستا 
بە الیەك دا نەكەوتوەء واچاوەروان 
البێتەوە.  یەك  بەوزوانەش  ناكرێ 
بەالم جوواڵنەوەی كۆمەاڵنی خەڵكی 
زۆر  دا  رابردوو  ساڵی  لە  ئێران 
دنیای  بە  پەیامەی  ئەو  بەباشی 
هۆی  بە  رێژیمە  ئەم  كە  دەرەوەدا 
كەڵك وەرگرتن لە سەركوت و ئیعدام 
پشتیوانیی  ئازاری خەڵك  زیندانء  و 
لە  زۆر  رادەیەكی  تا  جەماوەریی 
پەیامەی  ئەوە  بۆیە  داوە.  دەست 
كە  ئەوە  هۆی  بۆتە  ئێران  خەڵكی 
كۆمەڵگەی نێودەولەتی پتر لە جاران 
جۆرێك  بە  و  بوەستێ  ئێران  دژی 
سزاو  كۆمەڵیك  سەپاندنی  بەرەو 
دا  ئێران  بەسەر  ئابووری  گەمارۆی 
ئێران  رێژیمی  یەك  لەسەر  برۆن. 
خەڵكی  نارەزایەتی  لەگەڵ  الیەك  لە 
الیەكیتر  لە  و  بەرەوڕوویە  خۆی 
دنیای  گوشاری  و  زەخت  لەگەڵ 
لە  رێژیمە  ئەو  ئەمەش  دەرەوە، 
كێشەی  بە  مامەلە سەبارەت  ئاستی 

ئەتۆمی الوازتر دەكا.
نێوانەدا  لەم  باشە  كوردستان: 
خەڵكی  ناڕەزایەتی  بزووتنەوەی 

ئێران چۆن هەڵدەسنگێن؟
جوواڵنەوەی  عەزیزی:  خالید 
ئێران  خەڵكی  كۆمەالنی  ئێستای 
ساڵەی  چەندین  نارەزایەتی  درێژەی 
ئێرانە.  هاتووی  وەزالە  خەڵكی 
تووشی  رەنگە  بزووتنەوەیە  ئەو 
هەورازء نشێو بێ و تەنانەت رێژیم 
پێ  ماوەیەك مەجالی خۆنواندنی  بۆ 
بەرتەسك  مەیداندارییەكەی  نەداوو 
و  ناچێ   لەناو  بەالم  بكاتەوە. 
تێك  و  نابێ  دەنگ  بێ  بەتەواوی 
ناشكێ. ئێمە دەبێ تێ بكۆشین وێڕای 
بەشداری لەو بزووتنەوەیە بە هێزی 
بكەین و بیروبۆچوون و لێكدانەوەی 
ناو  بخەینە  حەوسەلەوە  بە  خۆمان 
ئەدەبیات و شێواز و ویستەكانی ئەو 
كوردستانی  لە  كورد  جوواڵنەوەیە. 
گوێرەی  بە  بكۆشێ  تێ  دەبێ  ئێران 
شكل  لە  خۆی  ئەزموونی  و  توانا 
ئەو  رێبەریی  عەقڵییەتی  گیریی 
تەنیا  هەبێ.  دەوری  دا  بزووتنەویە 
بە  بەرانبەر  ئێستا  كە  ئاڵترناتیویك 
جمهووریی ئیسالمی جێكەوتووە ئەو 
سەوز  بەرەنگی  كە  بزووتنەوەیەیە 
تەعامولی  دیارە  ناساندوە.  خۆی 
رێبەرانی ئەو بزووتنەوەیە رەنگە بە 
ئەوە  بەالم  نەبێ،  ئێمە  مەیلی  و  دڵ 
دوورە  ئێمە  كە  بێ  مانایە  بەو  نابێ 
پشتیوانیی  و  بەشداری  بین.  پەرێز 
تەئسیر  بۆ  دەرفەت  و  مەجال  ئێمە 

گوزاری دروست دەكا. 
بە  ئاماژەتان  كوردستان: 
مەجال  كرد.  دەرفەتەكان  و  مەجال 
ئێران  كوردستانی  دەرفەتەكانی  و 
چۆن  دا  سەوز  بزووتنەوەی  نێو  لە 

دەبینی؟
ئێستاء  عەزیزی:  خالید 
داهاتووی كوردستان لەو سێناریۆیە 
فاكتەرەوە  دوو  بە  پەیوەندیی  دا 
هەیە. یەكەم: تەبیعەتء چەندوچۆنی 
و  تاران  لە  دەسەالت  ئاڵوگۆڕی 

سروشتی دەسەالتی داهاتوو، ئەگەر 
و  بڕووخێ  رێژیمە  ئەو  بێ  قەرار 
نەمێنێ، لەو حالەتەدا پرسیار ئەوەیە 
چۆن دەرووخێ و كێ دەی رووخێنێ 
پرۆژەو  چ  بە  كورد،  ئێمەی  و 
دا  سێناریویە  لەو  میكانیزمیكەوە 
دەكرێ  واچاوەروان  ئەگەر  دەبین؟ 
دیسان  دابێ،  بەسەر  ئاڵوگۆڕی  كە 
چۆن دەبێ و ئێمەی كورد لە كوێی 

ئەم گۆرەپانە قەرار دەگرین؟
دووهەم: لەبەر ئەوەی ئایەندەی 
كورد  مەسەلەی  نیسبەت  بە  ئێران 
زۆر ناڕوونە و كوردیش خۆی زۆر 
باڵوەء یەكگرتوونین، سەیرنییە ئەگەر 
جۆرێك  بە  ئێران  شێوانی  ئاڵوگۆڕو 
تەبیعەتی  بە  الیەك  هەر  كە  بێ 

توانایی  و  دەسەالت 
خۆی مەیدانداری بكا، لەو 
هێزە  بەرباڵویی  حالەتەدا 
هۆی  بێتە  كوردییەكان، 
نەتوانین  ئێمە  كە  ئەوە 
دەرفەتەكان  و  مەجال  لە 

كەڵك وەرگرین.
كورد  ئەوەی  بۆ 
سێنارێو  لە  بتوانێ 
ئیحتیمالییەكاندا ئەو دەور 
دەبێ  هەبێ،  دەنگەی  و 
بخاو  رێك  نێوماڵی خۆی 
گیروگرفتی  كۆمەڵێك 
بكا،  چارەسەر  نێوخۆیی 
دەبێ  مەبەستەش  ئەو  بۆ 
و  هاوكاری  لە  جۆرێك 
بكەوێتە  لێكحاڵیبوون 
و  حیزبەكان  نێو 
هاوبەش  بەمیكانیزمێكی 
ئاسانكاریی  عەمەلی  و 
روبەرو  بۆ  پێویست 
بوونەوەی ئەو ئیحتیماالتە 

بكرێ.

كوردستان: با بینە سەر تەوەرێكی 
دیكە. ئێوە بەدوای كۆنگرەی چاردە، 
بەردەوام باسی هاوكاریی نێوان حیزبە 
كوردییەكان دەكەن و تەنانەت باسی 
یەكگرتنەوەی  بوونەوەو  نیزیك  لێك 
هەر دوو حیزبی دیموكرات دەكەن ئەم 

خوێندنەوەیە لە چیەوە دێ؟
خالید عەزیزی: لەژێر رووناكایی 
والمی پرسیاری پێشوو بۆ جارێكی 
تر تائكید دەكەینەوە كە ئالقەی هەرە 
بە  كورد  جووالنەوەی  كزی  الوازو 
درێژای مێژوو، نەبوونی یەكگرتوویی 
ریزەكانی خەباتی ئەو میللەتە بووە. 
ئەگەر بمانهەوێ لە ئێرانی فرەنەتەوە 
بە كۆمەڵێك »پیچیدگی«ی سیاسیی 
ئەو والتەوە، جێگەءپێگەیەكی گونجاء 
كورد  بۆ  نیسبی  متمانەیەكی  بە 
پێشدا  لە  دەبێ  بكەین  دروست 
ناكۆكیی  كێشەوگرفتء  كۆمەڵێك 
نێوخۆیی چارەسەر بكەین. بۆیە دەبێ 
وەك  هاوكاری،  نزیكبوونەوەو  لێك 
حاشاهەڵنەگر  پێویستییەكی  ئەركء 
مەبەستەش  ئەو  بۆ  بكەین.  لێ  چاو 
راشكاویمان  و  شەهامەت  دەبێ 
سێبەرو  بمانهەوێ  ئەگەر  هەبێ. 
بوونەكان  لەت  ئینشعابء  تارمایی 
زەمینەی  جۆرە  بەو  بسرینەوەو 
رێگاچارە بۆ داهاتوو دروست بكەین 
داهاتوو  لە  بیر  ئێستاوە  لە  دەبێ 
تێبینییەوە  حەوسەلەو  بە  بكەینەوەو 
ئاستەنگەكان لەسەر رێگا هەڵبگرین.

بە  باشە  كوردستان: 
لەبرچاوگرتنی ئەو واقیعیەتانەی كە 
جەنابتان ئاماژەتان پێدا، پێتانوایە 
كۆسپی سەرەكیی بەردەم ئەو پرۆسەو 

كەس  زۆر  چونكە  چییە؟  پرۆژەیە 
پێیان وایە پێوەندی هەر دوو حیزبی 
سەرەكییە  ئاستەنگێكی  دیموكرات 

لەبەردەم ئەم ئەركەدا؟
خالید عەزیزی: بەڵێ چەندءچۆنی 
دوو  هەر  عیالقاتی  و  پەیوەندی 
حیزبی دیموكرات گرفتێكی سەرەكی 
ئێمە  هێزەكانە.  هاوكاریی  لەبەردەم 
كوردستان  دیموكراتی  حیزبی  وەك 
هاورێیانی  لەگەڵ  كێشەمان  هیچ 
نییە.  دیكە  حیزبەكەی  لە  پێشوومان 
بە دوای لەتبوونی حیزبی دیموكرات 
و كۆنگرەی چاردەوە ڕامان گەیاندوە 
لێك  پێناوی  لە  ئامادەین  ئێمە  كە 
بێ  گەیشتن  لێك  نزیكبوونەوەو 
هاوڕێیانی  لەگەڵ  قەیدوشەرت 

هەمووی  لە  و  دانیشین  پێشوومان 
یەكگرتنەوەش  تەنانەت  شتانەو  ئەو 
دیموكرات  بوونی  لەت  بكەین.  قسە 
لە  چیتر  با  مێژوو  لە  بەشێك  بۆتە 
كە  دا  كێشەكان  مێژووی  خانەی 
زۆر  یان  لەسەری  كردن  قەزاوەت 
جیاتی  لە  نەكەین.  گیر  نییە  ئاسان 
ئاستی  بخەینە  كێشەكان  ئەوە، 
پێداویستی بەرژەوەندی كوردستانی 
ئەوە  ئەگەر  داهاتوودا.  لە  ئێران 
كاتە  ئەو  كار  دەستووری  بە  بكرێ 
بیروهۆشی  ئایندە  بە  روو  دەكرێ 
ئامادەی  حیزب  دوو  هەر  ئەندامانی 
جۆرە  بەو  و  بكەین  رێگاچارەكان 
خەڵك  بە  زۆرتر  ئومێدی  هیواو 

بدەین.
ئەم  سەرەڕای  كوردستان: 
هەڵوێستء بۆچوونانەی ئێوە الیەكەی 
دیكەی دیموكرات داوای ناوگۆڕین لە 
لە  چەندە  مەرجە  ئەو  دەكا.  ئێوە 

جێگەی خۆی دایە؟
بە  سەبارەت  عەزیزی:  خالید 
ئاماژە  پێویستە  ناوگۆڕین  ناوء 
ناوی  یەكەم،  بكەم:  خاڵ  چەند  بە 
و  كوردستان  دیموكراتی  حیزبی 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
حیزبی  مێژووی  لە  بەشێكە  ئێران 
شانازی  بە  مێژویە  ئەو  دیموكرات. 
هەر  رابردووی  شكستەكانیەوە  و 
بە  ئەگەر  دیموكراتە.  حیزبی  دوو 
حیزبی  چاالكی  تەمەنی  رابردووی 
ئەوە  بێ،  حیزبایەتیش  پێشینەی  و 
زۆربەی ئەو كەسانەی بەشی زۆری 
بوونە  حیزب  ئەندامی  تەمەنیان 
دیموكراتی  حیزبی  الی  كەوتونەتە 

كوردستان.

حیزبی  ناوی  الیەك  دووهەم، 
الیەكەی  كوردستانەو  دیموكراتی 
دیكە، حیزبی دیموكراتی كوردستانی 
كوردی  بە  ناوە  دوو  ئەو  ئێران. 
كورتكراوەكەی  و  ئینگلیسی  و 
لە  جیاوازن،  لێك  بەتەواوی  و 
لە  نە  جیهانە،  ئەو  شوێنیكی  هیچ 
نە  ئورووپاو  لە  نە  كوردستان، 
و  عیالقات  لە  نە  و  ئەمریكا  لە 
لەگەڵ  دا  خۆمان  پێوەندییەكانی 
كوردستانی  و  ئێران  حیزبەكانی 
كوردستان  دیموكراتی  حیزبی  ناوی 
كوردستانی  دیموكراتی  حیزبی  و 
هیچ  بۆ  گیروگرفتێكی  هیچ  ئێران 

الیەك دروست نەكردوە.
حیزبەكان  و  الیەنەكان  سێهەم: 

دیموكراتی  حیزبی  دۆستانی  و 
خۆشییەوە  بە  ئێستا  لەتبوون  پێش 
هیچ  المانن.  دووك  هەر  دۆستی 
بە  لەالیەك  لەوانە  الیەنەك  و  كەس 
ئێمەیان نەگوتوە كە ناوەكەتان گرفت 
دیكەشەو  لەالیەكی  مەسەلەیە،  و 
گرینگی  الیەنێك  و  كەس  هیچ 
بەمەرجەكەی ئەوان سەبارەت بە ناو 

گۆرین نەداوە.
كە  جۆرەی  بەو  هەر  چوارەم: 
پێڕەوء  ئەوان  چاردەی  كۆنگرەی 
خۆیان  ناوی  بە  ئەوانی  پڕۆگرامی 
چاردەی  كۆنگرەی  كردوە،  پەسەند 
پێرەوء  دەنگ  تێكڕای  بە  ئێمەش 
پەسەند  ئێمەی  ناوی  و  پرۆگرام 
خۆمان  بە  حەق  ئێمە  مادام  كردوە. 
ناوی  بكەین  لەوان  داوا  نادەین 
حیزبەكەی خۆیان بگۆڕن حەق وانیە 
ناوی  گورینی  بۆ  مەرج  ئەوانیش 
پێناسەی  ناوء  دابنێن.  ئێمە  حیزبی 
ئەندام  بە  پیوەندی  حیزبێك  هەر 
نەك  هەیە،  حیزبە  ئەو  كۆنگرەی  و 

خەڵكی تر.
پێنجەم: ئەو مەرجەی ئەوان بۆ 
بیانوویەكە  راستیدا  لە  ناوگۆڕین، 
كردنەوەی  لە  دزینەوە  خۆ  بۆ 
بۆ  گفتوگۆ  و  دیالۆگ  دەرگای 
ئەم  هاوكاری.  نزیكبوونەوەو  لێك 
بیانوویە لە الیەك بۆتە ئاستەنگ بۆ 
یەكترو  لەگەل  حیزبەكان  هاوكاریی 
سەر  خۆرا  لە  دیكەوە  الیەكی  لە 
خۆیان  بۆ  گەورەیان  ئێشەیەكی 

دروست كردوە.
الیەكەی  رێبەرانی  كوردستان: 
دەكەن  ئەوە  باسی  دیموكرات  دیكەی 
دیموكراتی  حیزبی  واتە  ئێوە  كە 

حیزبی  نێو  بگەڕێنەوە  كوردستان 
ئێران، واڵمی  كوردستانی  دیموكراتی 

ئێوە لەم پێوەندییەدا چییە؟
لەتبوونی  لە  عەزیزی:  خالید 
حیزبی دیموكراتدا هیچ كەس لە هیچ 
شوێنێك  هیچ  بۆ  دیموكرات  الیەكی 
نەڕۆیشتوە كە بگەرێتەوە. ئەندامان و 
كادرەكان و پێشمەرگەكانی هەردوو 
نێوخۆی  لە  دیموكرات  حیزبی 
كەمپەكان  والتء  دەرەوەی  و  واڵت 
جێگەی  و  شوێن  لە  هەموویان 
خۆیانن تەنانەت لە«كەمپی ئازادی« 
دوو  هەر  هاوبەشی  كەمپی  كە 
حیزبەكەیە و ئەندامان و كادرەكانی 
رێبەرایەتییش  تەنانەت  و  حیزب  
لە  دەرگا  دەرگابە  دیواربەدیوارء 
دەژین.  یەك  تەنیشت 
دیموكرات  دووالی  هەر 
خۆیانن  جێگەی  لەسەر 
بە  نابێ  الیەك  هیچ 
بگەڕێنەوە،  بڵێ  الیەكەیتر 
دیموكراتی  حیزبی  مادام 
حیزبی  و  كوردستان 
كوردستان  دیموكراتی 
بەسەر  دەسەاڵتیان  ئێران 
كوردستان  گوندێكی 
لە  وانییە  حەق  نیە  دا 
دوور  كۆیەو  دەشتی 
ناو  باسی  ئێمە  والت  لە 
شتی  هاتنەوەو  گۆرینء 
ئەو  بكەین،  بابەتانە  لەو 
مەرجانە  شەرتء  جۆرە 
مەزنیخوازی  لە  زۆرتر 
سەرچاوە  وخۆبەزڵزانین 
مەنتق  نەك  دەگرن، 
كۆمەڵگای  »واقعیات«ی 
پێداویستی  كوردستانء 

سەردەم.
ماوەیەكە  كوردستان: 
بوونەوەی  نزیك  لێك  بۆ  كەمپەینك 
دروست  دیموكرات  حیزبی  دوو  هەر 
كە  دەكا  داوا  كەمپەینە  ئەم  بووە. 
پێكەوە  حیزبكە  دوو  هەر  رێبەریی 
دابنیشن و كێشەكان چارەسەر بكەن. 
نەزەری ئێوە سەبارەت بەم كەمپەینە 

چییە؟
من  پێشەكی  عەزیزی:  خالید 
هەرچەشەنە هەوڵ و تێكۆشانێك لە 
نزیكبوونەوەی  لێك  و  دیالۆگ  پێناو 
بە  دیموكرات  حیزبی  دوو  هەر 
نیشتمانپەروەرانە  و  باش  كارێكی 
بەڕێوەبەرانی  كە  هیوادارم  دەزانم. 
رووناكایی  ژێر  لە  كەمپینە  ئەم 
الیەنگریی  بە  حیزبی،  الیەنی  بێ 
بەرژەوەندی  و  یەكگرتوخوازی  لە 
خۆیان  كاری  بە  درێژە  نەتەوەیی 
ئەندامانی  دیكەوە  الیەكی  لە  بدەن. 
تێكۆشەرانی  لە  خۆیان  كەمپەین 
خۆشە  یان  پێ  كە  دیموكراتن 
یەك  دیموكرات  حیزبی  دوو  هەر 
هەوڵێكی  دیسان  ئەوش  بگرێتەوەو 
پیرۆزە. ئێمە بە چاوی رێزو ئیحترام 
خەڵكی  گشتیی  بیرورای  سەیری 
بوونەوە  نزیك  لێك  بۆ  كوردستان 
زۆر  ئێمەوە  هەڵوێستی  دەكەین، 
روونە كە لە هەست بە مەسئولیەتی 
دەگرێ  سەرچاوە  ئێمەوە  كردنی 
ئەوەش بریتییە لە ئامادەیی ئێمە بۆ 
هاوڕێیانی  لەگەڵ  گفتوگۆ  دانیشتنء 
پێشوومان بۆ چارەسەری گرفتەكان.
هێندە  ئێوە  بۆچی  كوردستان: 
لێكنزیكبوونەوە  و  هاوكاری  لەسەر 
پێدا دەگرن، لەحالێكدا الیەنی دیكە 
بە بیانووی جواروجۆر بە پێچەوانەی 
ئێوە  روانگەكانی  و  هەڵوێست 

دەجووڵێتەوە ؟
مادام  یەكەم:  عەزیزی:  خالید 
جێبەجێ  بۆ  وەسیلەیەكە  حیزب 
وئیداری  پرۆژەكانی سیاسی  كردنی 
كۆمەلگە ء جەمعەكی زۆر و بەرچاو 
كاری تێدا دەكەن دەبێ تێ بكوشین 
پێشمەرگە  كادرو  بە  ئامرازە  ئەو 
و  عەقلیەت  بە  ئەندامەكانی  و 
بۆ  بكرێن  پەروەردە  تێگەیشتنێك 
ئەوەی سەرچاوەیەكی جێگەی متمانە 
كردنی  دروست  ئیدارەو  بۆ  بن، 
كوردستانی  چەشنی  فرە  كۆمەلگای 
كێشەو  ئێستاوداهاتوودا.  لە  ئێران 
دیموكرات  حیزبی  نێوخۆی  ناكۆكی 
بەداخەوە  نیەو  تازە  شتێكی 
هەیە.  درێژی  دوورو  مێژوویەكی 
حیزبی،  كێشەی  لەسەر  وانیە  حەق 
ئەو  نێوان  بكەویتە  دوژمنایەتی 
ساڵ  بەدەیان  كە  خەباتكارانەی 
حیزب  هاو  هاوسەنگەرو  پێكەوە 
بوون و خەڵك و كۆمەلگا چاوروانی 

كاری گەورەتریان لێ دەكا.
كورد  بەرژەوەندی  دووهەم: 
پڕ  لە واڵتێكی  ئێران  لە كوردستانی 
بەرەوروی  كە  ئێران  وەك  كێشەی 
ئێمە  لە  ناروونە  سێناریۆی  زۆر 
كێشەكانی  خانەی  لە  كە  دەخوازێ 
بیر  و  نەكەین  گیر  دا  حیزبی 
ئێمە  بۆ  بكەینەوە،  داهاتوو  لە 
بەرژەوەندی نەتەوەییمان گرینگترەو 

لەسەرەوەی بەرژەوەندیی حیزبییە.
نزیكبوونەوەو  لێك  سێهەم: 
یەكگرتنەوەی  تەنانەت  و  هاوكاری 
و  كوردستان   دێموكراتی  حیزبی 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
دروست  خۆشكەری  رێگا  ئێران 
گونجاوە  هەوایەكی  كەشو  بوونی 
نزیك  لێك  گەورەتری  پرۆژەی  بۆ 
حیزبەكانی  هەموو  بوونەوەی 

كوردستانی ئێران.
حیزبی  ئێمەوەك  چوارەم: 
هەموو  لە  كوردستان  دیموكراتی 
رێكخستن،  واتە  كار  بوارەكانی 
لە  حزوور  و  دیپلۆماسی  تەبلیغات، 
گوێرەی  بە  دەرەوە  لە  ژوورەوەو 
چاالكین.  زۆر  خۆمان  توانایی 
دیموكرات  دیكەی  الیەكی  لە  ئەگەر 
چاالكترو بەرچاوتر نەبین، كەمترنین. 
كە وایە نەك لەبەر بێ توانایی و بێ 
داهاتوویی، بەلكوو لەبەر هەستكردن 
لە  پێشوازی  كە  بەرپرسایەتییە  بە 

نزیكبوونەوە دەكەین.
كوردستان : وەك دوایین پرسیار، 
گشتیی  سكرتێری  وەك  ئێوە  رێنوێنی 
كردنی  دروست  بۆ  دیموكرات  حیزبی 
لە  سالم  و  باش  پێوەندی  زەمینەی 

نێوان هەر دوو حیزبەكەدا چیە؟
لەتبوونی  عەزیزی:  خالید 
بەش  كام  لەوەی  جیاواز  دیموكرات 
چاك  تاوانبارە،  كەمتر  یان  زۆرتر 
واقیع«و  »امری  بۆتە  خەراپ  یان 
ئەو  ریگەچارەی  حاشاهەڵنەگرە. 
رق  خانەی  لە  كە  ئەوەویە  كێشەیە 
و كینەو تۆڵە ئەستاندنەوەو حوكم و 
بڕیاری یەك الیەنە دا گیرنەكەین و 
یەكتر بەو جۆرەی كە هەیە وەربگرین 
لە  قازی  باشترین  بكەن.  قەبوول  و 
سیاسەت و كێشە و رەقابەتی حیزبی 
ئێستا كە  دا سەندوقەكانی دەنگدانە، 
لە رێگەی  ناتوانن  داخەوە  بە  خەڵك 
قەزاوەت  دەنگدانەوە  سەندوقەكانی 
دیموكرات  حیزبی  دوو  هەر  لەسەر 
هەر  ئەندامانی  ئەركی  ئەوە  بكەن، 
بخەنە  كێشەكان  كە  حیزبە  دوو 
و  عەقالنیەت  و  مەنتق  بازنەی 
هەبێ  راشكاوییان  و  شەهامەت 
دا  كێشەیكۆن  سێناریۆی  لە  كە 
نەكولێننەوەو  برینەكان  و  نەمێننەوە 
و  كێشە  لە  وەرگرتن  ئەزموون  بە 
دیموكرات،  مێژووی  و  ملمالنێیەكان 
بۆ  فەرهەنگێكی سەردەمیانە  بنەمای 

چارەسەری كێشەكان دابمەزرێنن.
 

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان:

ئه گه ر بمانهه وێ له  ئێراندا پێگه یه ک بۆ کورد دروست بکه ین، 
ده بێ ناوماڵی خۆمان رێک بخه ین

دیمانه : کوردستان
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5 سیاسی

خەباتی  لە  راگەیاندن 
كەلتووریی  كۆمەاڵتی،  سیاسی، 
هەر نەتەوەو واڵتێك دا دەورێكی 
وەك  هەبووەو  بەرچاوی 
چاوی  خەبات  لە  رەهەندێك 
زۆربەی  لەالیەن  لێكراوەو 
تایبەتی  بایەخی  واڵتانەوە 
گەشەی  بەردەوام  پێدراوەو 
پێشكەوتوو  واڵتانی  ستاندوە. 
بۆ ئەم مەبەستە لە دوو رووەوە 
میدیا  لە  كەڵك  توانیویانە 

وەربگرن:
ئەو  ناوخۆیی:  رەهەندی  1ـ 
لە  كە  الیەنانەی  و  دەسەاڵت 
توانیویانە  ناوخۆییەوە  رووی 
بەو  وەربگرن،  میدیا  لە  كەڵك 
گشتی  رای  كە  بووە  مەبەستە 
پالنەكانی  و  سیاسەت  لەگەڵ 
بەرانبەر  و  بخەن  رێك  خۆیان 
بەكاری  جیهانی  كۆمەڵگای  بە 
كە  نییە  مانایە  بەو  ئەمە  بێنن. 
كەڵكیان  ئامرازی  شێوەیەكی  بە 
بەڵكوو  وەرگرتبێ،  ماسمیدیا  لە 
بە  توانیوانە  كە  مانایەیە  بەو 
ئامانجە  و  ستراتیژی  پێی 
لە  واڵتەكەیان  نەتەوەییەكانی 
وشیاری  ئاستی  میدیاوە  كەناڵی 
خەڵك لە هەموو روویەكەوە بەرز 
كەناڵیزە  تواناییەكان  بكەنەوەو 
زیندوویان  كۆمەڵێكی  و  بكەن 

پێك هێناوە.
لەرووی  دەرەكی:  رەهەندی  2ـ 
و  واڵت  ئەو  دەرەكییەوە 
میدیاوە  رێگەی  لە  كە  الیەنانەی 
بەردەوام  كردوە  دیپلۆماسییان 
ئاستی  لە  كە  هەوڵیانداوە 
تایبەتمەندییە  بە  برەو  جیهانیدا 
سیاسی، ئابووری، كولتووری  و 
كۆمەاڵیەتییەكانی خۆیان بدەن و 
خۆیان  پێی  شوێن  كاناڵەوە  لەو 
جیهان  واڵتانی  خەڵكی  نێو  لە 
خۆیان  هێژمۆنی  بكەنەوەو  دا 
دیپلۆماسیدا  لە  و  بكەن  زاڵ 
لەم  واتە  بێنن.  بەكاری 
ستراتیژی  ئامانجە  سۆنگەیەوە 
بردۆتە  خۆیان  نەتەوەییەكانی  و 
پێش و بە ئاماژە بە رۆڵی میدیا، 
ئەرك و بەرپرسایەتیی نێردراوە 
دیپلۆماتەكانیان  و  فەرمییەكان 

كەم كردۆتەوە.
بنەمایە  ئەم  سەر  لە  ئەگەر 
راگەیاندن  سەر  بخەینە  تیشك 
ئاكامە  بەو  كوردی  میدیای  و 
پاش  هێشتا  كورد  كە  دەگەین 
بەسەر  ساڵ   112 تێپەڕینی 
رۆژنامەی  یەكەم  دەرچوونی 
بواری  لە  تەنانەت  دا،  كوردی 
ئاستی  لە  چاپییەوە  باڵوكراوەی 
دەربخا  نەیتوانیوە خۆی  جیهاندا 
و قسەی بۆ وتن هەبێ و لە ئاستی 
نێوخۆی كوردستانیشدا زیاتر لە 
حیزبی  بۆچوونی  چوارچێوەی 
ماوەتەوەو  رێكخراوەییدا  و 
بنەمایەكی  لەسەر  نەیتوانیوە 
سەر  بكاتە  كار  دیموكراتیك 
كوردی  كۆمەڵگای  گشتیی  رای 
و  وێنەیی  میدیای  بە  بگات  چ  تا 

ئێلێكترۆنی. 
ئەوە  پرسیار  رەنگە  لێرەدا 
مەسەلەیە  ئەم  هۆكاری  كە  بێ 
دەگەڕێتەوە بۆ چی؟ لەم بارەوە 
هۆكارێكی  چەند  بێگومان 
سەرەكی كاریگەرن. ئەم هۆكارانە 
هەركام لەگەڵ یەكدی پێوەندییان 
سەر  لە  بوون  كاریگەر  هەیەو 
هۆكارەكان  یەكدی.  خۆڵقاندنی 

بەم شێوەی خۆارەوەیە:
یەكەم: خوێندەواری میدیایی 

میدیایی  خوێندەواری 
بە   )Media Literacy(
واتە:  گشتی  شێوەیەكی 
بە  بەستوو  پشت  تێگەیشتنێكی 
لێهاتوویی كە بەو پێیە دەتوانرێ 
جۆرەكانی  میدیاو  جۆرەكانی 
لێك جیا  میدیایانە  ئەم  بەرهەمی 

بكەیتەوەو بیانناسی.)1(
میدیایی  خوێندەواری 
یارمەتیدەرە بۆ ئەوەی لە سۆنگەی 
كەڵك  راستەقینەوە  تێگەیشتنێكی 
لە ئامرازە میدیاییەكان وەربگری 

و بەكاریان بهێنی. 
ئەم  تیشكی  ژێر  لە  ئەگەر 
میدیای  لە  چاو  خوێندنەوەیەدا 
كوردی بكەین، بۆمان دەردەكەوێ 
كە بە هۆی تێنەگەیشتن لە میدیا 
ئێستا  قازانجەكانی،  و  ئەرك  و 

بێ  بینەری  بوارەدا  لەم  ئێمە 
ئەم  سەیرین.  سەروبەرەییەكی 
بێ سەروبەرەییە لە راگەیاندن و 
ئێستا  دا  كوردی  رۆژنامەگەریی 
پێویستە  كە  دیاردەیەك  بۆتە 
هۆكارەكانی  و  بگیرێ  پێ  پێشی 
لێك بدرێنەوە. هۆكاری سەرەكی 
ئەم بێ سەروبەرییە لە سەرەتادا 
روانینی  شێوەی  بۆ  دەگەڕێتەوە 
ئێمە بۆ كار و ئەركی راگەیاندن. 
واتە ئەو كولتوورەی كە پێویستە 
الیەنە  و  كۆڕوكۆمەڵ  نێوان  لە 
كوردییەكان و تەنانەت تاكی كورد 
راگەیاندن  كاری  بە  بەرامبەر  دا 

بوونی  هەبێ،  رۆژنامەگەریی  و 
لە  بێ  لەگەڵدا  ئێستاشی  نییە. 
شێوەیەكی  بە  كوردستاندا 
ئامرازی چاو لە كاری راگەیاندن 
دەكرێ. بە گوێرەی بەرژەوەندی 
لەگەڵی  گرووپی  و  رێكخراوەیی 
رووەوە  لەم  دەجووڵینەوە. 
ئێمەدا  كۆمەڵگای  لە  راگەیاندن 
خزمەت  لە  ئامرازێك  بۆتە 
دا.  حیزبەكان  و  تاك  دەسەاڵتی 
هەر  كە  دەبینین  حاڵەتەدا  لەم 
كەس پارەی هەبێ بە بێ ئەوەی 
راگەیاندن  پیشەی  و  میدیا  لە 
دەكاتەوەو  بارەگایەك  بگا،  تێ 
خۆی  دەوری  لە  كەس  چەند 

كۆدەكاتەوەو باڵوكراوەیەك دەر 
وەهاش  ناوەندێكی  هیچ  دەكا. 
نییە كە پێناسەیەك لەم بوارە بە 
كۆمەڵگای  تایبەتمەندییەكانی  پێی 
ئەوەی  بۆ  روو  بخاتە  كوردی 
پەیڕەوی بكرێ. لەوەها حاڵەتێك 
چاو  بەرژەوەندی  پێی  بە  كە  دا 
دەبینین  دەكرێ،  بابەتەكە  لە 
ئێنتێرنێتی  ماڵپەڕی  سه دان  به  
رۆژنامەو  دەیان  بە  دەكرێنەوە، 
بە  كە  دەكرێن  دەر  باڵوكراوە 

هەندێ  دەبینی  تێیاندا  دەگمەن 
راگەیاندن  گشتی  پرەنسپیی 
چەند  ئێمە  بگرن.  لەبەرچاو 
پێكمان  و  رێك  باڵوكراوەی 
كە  لەوەیە  باشتر  زۆر  هەبێ 
رۆژانە دەیان باڵڤۆك دەربچێ و 

كەسیش نەیخوێنێتەوە.
و  سیاسی  هۆكاری  دووهەم: 

مێژوویی
خاوەن  ئەوەی  لەبەر  كورد 
نەبووە،  سەربەخۆ  دەسەاڵتێكی 
بوارەكاندا  تەواوی  لە  بێگومان 
بۆیە  بەركەوتوە،  خەساری 
پێویست  گوێرەی  بە  نەیتوانیوە 

ببینێ.  خۆیەوە  بە  پێشكەوتن 
بوارانەش  لەو  یەك  بێگومان 
بێ.  راگەیاندن  بواری  دەتوانێ 
هۆكارێكی  دەتوانێ  ئەمە  بۆیە 
راگەیاندنی  پاشكەوتنی  دیكەی 

كوردی بێ. 
خاوەن  كورد  ئەوەی  بەر  لە 
فێركاریی  و  ئاكادمیك  ناوەندی 
بااڵ لە بواری راگەیاندندا نەبووە، 
كەسانەی  ئەو  بڵێین  دەتوانین 
و  راگەیاندن  بواری  لە  كە 
كوردستان  لە  دا  رۆژنامەگەری 
ژمارەیان  هه یه ،  شارەزاییان 
تێناپەڕێ،  دەست  قامكەكانی  لە 
كەسانێك  بۆشاییەدا  لەم  بۆیە 

كاری  مەیدانەوەو  هاتوونەتە 
كە  كردوە  رۆژنامەگەرییان 
و  شاعیر  یا  سیاسەتوان،  یا 
و...  بازرگان  یا  رۆماننووس، 
رۆڵی  نابێ  ئەگەرچی  بوون. 
نەگرین،  چاو  لەبەر  كەسانە  ئەم 
بەاڵم بە داخەوە ئەمە بۆتە هۆی 
لە  ناپسپۆریەتی  سەرهەڵدانی 
هۆكاری  دا.  كوردی  راگەیاندنی 
بەشێكی  ناپسپۆریەتییەش  ئەم 
ئەو رابردوو و  بۆ  دەگەڕێتەوەو 

تێدا  كوردی  كە  سیاسییە  دۆخە 
ژیاوە.

سێهەم: قەیرانی تیۆریك
بە لە بەر چاو گرتنی هۆكاری 
یەكەم و دووهەم ئێستا قەیرانێكی 
راگەیاندنی  بەرۆكی  تیۆریك 

كوردی گرتوە.
ئەگەر بمانهەوێ هۆكارەكانی 
تیۆریكە دەستنیشان  قەیرانە  ئەم 
بنەمادا  لە  كە  ئەوەی  یا  بكەین، 
دەگەڕێتەوە بۆچی و لێكبدرێتەوە، 
بە  چاوێك  پێویستە  سەرەتا 
ئەو  چونكە  بخشێنین.  مێژوودا 
لەسەرەوە  وەك  هەر  دۆخە 

بەشێكی  داروه ،  پێ  ئاماژەی 
كە  رابردووەیەیە  ئەو  بەرهەمی 
ئەو  بووە.  زاڵ  كورددا  سەر  بە 
بە  كە  مێژووییەی  بارودۆخە 
ئەو  قەت  سەپاوە،  كورددا  سەر 
نەڕەخساندوە  كورد  بۆ  هەلەی 
هاوشان  نەتەوەیەك  وەك  كە 
دیکه   واڵتانی  نەتەوەو  لەگەڵ 
پێش.  بچێتە  جیهاندا  ئاستی  لە 
كە  ئەوەی  هۆی  بۆتە  ئەمەش 
دا  بوارەكان  زۆربەی  لە  كورد 
دا  ئێستاش  لە  و  بێ  دواوە  لە 
جیهان  ئاستی  لە  بوارانەدا  لەو 
یەكێك  نەبێ.  وتن  بۆ  قسەیەكی 
و  راگەیاندن  بواری  بوارانە،  لەو 

كورد  راگەیاندنی  واتە  میدیایە. 
رابردووەدا  ئەو  سێبەری  لەژێر 
نەیتوانیوە پێشكەوتنێكی وەها بە 
خۆیەوە ببینێ كە خۆی بخزێنێتە 
نێو قۆناغێكی تازەوەو لەو دۆخە 
بێ.  دەرباز  ئێستا  قەیراناوییەی 
ئەمەش لە سەرەتادا دەگەڕێتەوە 
نەیتوانیوە  كورد  كە  ئەوەی  بۆ 
هێزی  ئاكادێمیك  شێوەیەكی  بە 
بە  تایبەت  پرۆفیشناڵ  مرۆیی 
پەروەردە  راگەیاندن،  كاری 

راگەیاندن  كاری  لە  بۆیە  بكا. 
كوردیدا  رۆژنامەگەریی  و 
پێویستە  كە  پرەنسیپانەی  ئەو 
خراون.  پشتگوێ  بكرێن،  رەچاو 
رووی  لە  نەهاتووین  قەت 
سایكۆلۆژییەوە  و  سۆسیۆلۆژی 
و  بكەین  كۆمەڵگا  بۆ  خوێندنەوە 
بكەین  راگەیاندن  كاری  پێیە  بەو 
رای گشتی خەڵك  بە  ئاراستە  و 
هاوسەنگیی  حاڵەتەدا  لەم  بدەین. 
نێوان میدیا و دەسەاڵت و میدیا و 
كۆمەڵگا تێك چووە. واتە جۆرێك 
بێ متمانەیی لە نێوان میدیاكان و 
دەسەاڵت و لە نێوان میدیاكان و 

خەڵك دا دروست بووە. ئەمەش 
كوردی  میدیای  كاریگەریی  بێ 
سیاسەت  بە  پێدان  ئاراستە  لە 
دا  كوردستان  لە  گشتیی  رای  و 

لێكەوتووەتەوە.
چوارەم: كاریگەریی رۆژنامەگەریی 

شاخ بەسەر رۆژنامەگەری شارەوە
راگەیاندنی كوردی قۆناغێكی 
لە  تێپەڕ كردوە.  لە شاخ  درێژی 
و  حیزب  هەر  دا  شاخ  قۆناغی 
الیەنێك بۆ خۆی خاوەن كۆمەڵێك 
گۆڤار،  رۆژنامە،  وەك:  میدیای 
میدیاگەلە  ئەم  بووە.  و..  رادیۆ 
یان  حیزبێك  زمانحاڵی  كام  هەر 
گوتار  بوون.  تایبەت  الیەنێكی 

ئەم  كردنی  كار  ئاراستەی  و 
گوتارێكی  میدیاگەلە،  جۆرە 
هەركام  بووەو  شۆڕگێڕانە 
كاریان بۆ بیر و رێبازێكی تایبەت 
و  میدیا  ئەم  ئەقڵیەتێك  كردوە. 
راگەیاندنانەی بەڕێوە بردووە كە 
رۆژانە لەگەڵ شار تێكەڵ نەبووەو 
بووە.  دیاریكراودا  بازنەیەكی  لە 
كاركردن  پێوەری  هەروەها 
مێتۆدیك  و  بوون  پرۆفیشناڵ 
كار  پێوەر  تەنیا  بەڵكوو  نەبووە، 
بووە  چوارچێوەیەدا  لەو  كردن 
لە  و  ویستوویەتی  حیزب  كە 
دراوە.  لەسەر  بڕیاری  سەرەوە 
قۆناغە  ئەم  لەگەڵ  هاوكات 
كە  بارودۆخەی  ئەو  هۆی  بە 
بووە،  زاڵ  دا  كوردستان  لە 
رۆژنامەنووسان و رووناكبیرانی 
كوردستان  شارەكانی  لە  كورد 
كە  نەبووە  دەرەتانەیان  ئەو 
مەدەنییانەوەو  سیمایەكی  بە 
كۆمەڵێك  لە  كردن  پێڕەوی  بە 
پێوەری زانستی كاری راگەیاندن 
ئەم  ئاكامی  لە  بكەن.  كوردی  بە 
راگەیاندنی  گوتاری  بارودۆخەدا 
شاخ زاڵ بووەو خۆی سەپاندوەو 
دیكە  گوتارێكی  بەرانبەردا  لە 
نەبووە كە گەشە بكا و دواتر ببێ 
بە بنەما. بۆ نموونە لە باشووری 
هاتنی  كۆتایی  پاش  كوردستان، 
ئەم  رزگاری  و  شاخ  قۆناغی 
پارچەیە لە واڵت، گوتار و مێتۆدی 
بنەماو  دبێتە  حیزبی  راگەیاندنی 
راگەیاندنی  بنەمایە  ئەو  سەر  لە 
لەم  كوردی پەرە دەستێنێ. واتە 
راگەیاندنی  جۆرێك  بە  قۆناغەدا 
شار.  بۆ  دەگوازرێتەوە  شاخ 
دێتە  لێرەدا  كە  ئاڵوگۆڕێكی 
تاڕادەیەك  كە  ئەوەیە  گۆڕێ، 
دروشماوییەی  حاڵەتە  ئەو 
لە  دەبێتەوەو  كەمڕەنگ  شاخ 
دەزگاكانی  چەندایەتییەوە  رووی 
بەرباڵو  گەشەیەكی  راگەیاندن 
دەكەن. كێشەكە لێرەدایە كە دەبا 
قۆناغەدا  لەم  راگەیاندنی كوردی 
گەشەی  چۆنایەتییەوە  رووی  لە 
ئێستاش  بۆنەوە  بەم  كردبا. 
شاخ  رۆژنامەگەریی  سێبەری 
باڵڤۆكی  كۆمەڵێك  ئەگەر  زاڵە. 
تاڕادەیەك  كە  دەبینین  دیكە 
ئەوانەش  دەكەن،  كار  جیاوازتر 
پیشەیی  پرۆفیشناڵی  بەرهەمی 
میدیایی  قووڵی  تێگەیشتنێكی  و 
ئاكامی  لە  زیاتر  بەڵكوو  نین، 
ئەو  بەرانبەر  لە  دژكردەوەیەكدا 

بارودۆخەدا سەریان هەڵداوە.
پێنجەم: چەمكی راگەیاندنی ئازاد 

و راگەیاندنی حیزبی 
تێگەیشتنە  ئەو  ئاكامی  لە 
و  بە رۆڵ  بەرانبەر  كە  هەڵەیه ی 
كوردستان  لە  میدیا  كاركردی 
ملمالنێیەكی  و  كێشە  زاڵە،  دا 
راگەیاندنەكان  نێوان  لە  زۆر 
پێیان  كە  بەرەدا  دوو  ئاستی  لە 
ئازاد«  »راگەیاندنی  دەڵێن 
لە  حیزبی«  »راگەیاندنی  و 
وای  ملمالنێیە  ئەم  ئارادایە. 
نالەبار  هەڤڕكێیەكی  كە  كردوە 
و  وزە  رۆژانە  هەڵبداو  سەر 
دەدا.  فێڕۆ  بە  زۆر  تواناییەكی 
ئاراستەیە  ئەو  بەرهەمی  ئەمەش 
كوردستاندا  لە  میدیاكان  كە 
بە  لێرەدا  بەر.  گرتوویانەتە 
نەتەوەیی  ئاسایشی  تەواوەتی 
بە  كۆمەڵگاو...  بەرژەوەندی  و 
خراوەتە  ملمالنێیەوە  ئەم  هۆی 
ئەگەر  دڵنیاییەوە  بە  پەراوێزەوە. 
ناو  لە  واقیعبینانە  تێگەیشتنێكی 
میدیاكاران و بەڕێوەبەرانی دەزگا 
لە  راگەیاندن  جۆربەجۆرەكانی 
دۆخە  ئەم  هەبایە،  كوردستان 

وای لێ نەدەهات.

گرفتەكانی بەردەم راگەیاندنی كوردی 
بە بۆنەی یادی 112 ساڵەی رۆژنامەنووسیی كوردی

مادێح ئەحمەدی

پاش تێپەڕینی 112 ساڵ بەسەر دەرچوونی یەكەم رۆژنامەی كوردی دا، كورد تەنانەت لە بواری 
باڵوكراوەی چاپییەوە لە ئاستی جیهاندا نەیتوانیوە خۆی دەربخا و قسەی بۆ وتن هەبێ و لە ئاستی 
نێوخۆی كوردستانیشدا زیاتر لە چوارچێوەی بۆچوونی حیزبی و رێكخراوەییدا ماوەتەوەو نەیتوانیوە 
لەسەر بنەمایەكی دیموكراتیك كاربكاتە سەر رای گشتیی كۆمەڵگای كوردی تا چ بگات بە میدیای 

وێنەیی و ئێلێكترۆنی

ل 6
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6 سیاسی

ئەمساڵ  خاكەلێوەی  20ی 
)1389( 5ساڵ بەسەر دامەزرانی 
لە  مرۆڤ  مافی  رێكخراوی 

كوردستان دا تێپەڕی.
دامەزرانی ئەم رێكخراوە لە 
و  رۆڵ  پێی  بە  روووەوە  زۆر 
الیەنەكانی  سەر  لە  شوێندانانی 
لە  سیاسی  و  كۆمەاڵیەتی 
حەق  كوردستان،  رۆژهەاڵتی 
لە  وردی  خوێندنەوەی  وایە 
سەر بكرێ و گرێنگی بە بوونی 
رێكخراوێكی ئەوتۆ لە كۆمەڵگای 

ئێستامان دا بدرێ.
لە روانگەی منەوە دامەزرانی 
مرۆڤی  مافی  رێكخراوی 
رۆژهەاڵتی  لە  كوردستان 
شوێنەواری  توانی  كوردستان 
چەندین  لە  خۆی  مێژوویی 
و  كۆمەاڵیەتی  ژیانی  بواری 
بەشە  ئەم  كۆمەڵگەی  سیاسیی 
و  بچەسپێنێ  دا  كوردستان  لە 
ئێستاش  تا  دا  كاتەدا  لەو  هەر 
پاڵنەرێكی سەرەكییە لە گۆڕینی 
ئەقڵییەتی كۆمەڵگای كوردستان 
بابەتانەی  ئەو  نیسبەت  بە 
تاكی  مافی  بە  پێوەندییان  كە 

كوردەوە هەیە.
 لەم نوسینەدا هەوڵ دەدەم 
بە  كە  بوواردا  سێ  لە  تەنیا 
مافی  رێكخراوی  من  رای 
توانیویەتی  كوردستان  مرۆڤی 
گۆڕانی قووڵ و بەرچاویان تێدا 
ئەم  رۆلی  لە  باس  بێنێ،  پێك 

رێكخراوە كوردییە بكەم:
خەباتی  كردنی  بەرێكخراو 

مەدەنی
هەرچەند تا ئێستا بە روونی 
پێناسەیەك بۆ خەباتی مەدەنی و 
مێژووی دەسپێكی ئەم جۆرە لە 
خەبات لە رۆژهەاڵتی كوردستان 
ئەم  بێگومان  بەاڵم  نەكراوە، 
بەشە  لەم  خەبات  لە  مێتۆدە 
لە  پێش  زۆر  دا  كوردستان  لە 
دامەزرانی ئەم رێكخراوە كەڵكی 
دەتوانین  بەاڵم  وەرگیراوە.  لێ 
مافی  رێكخراوی  دامەزراندنی 
بە دەسپێكی  مرۆڤی كوردستان 
خەباتی  رێكخراوكردنی  بە 
مەدەنی لە رۆژهەاڵتی كوردستان 
رێكخراوكردنێكی  بە  دابنێین. 
مانایە  بەو  ئەمڕۆیی،  و  نوێ 
رێكخراوكردنە  بە  ئەم  كە 
ئوسوول  هەموو  توانیویەتی 
پەسندكراوەكانی  پره نسیپە  و 

دنیای  جیهانییەكانی  ناوەندە 
ئەمڕۆ لە خۆ بگرێ و هەنگاوی 
جیدی بۆ بە دامەزراوە كردنیان 

هەڵێنێتەوە. 
ساڵی  پێنج  ماوەی  لە 
بە  رێكخراوە  ئەم  رابردوودا 
پشت بەستن بە پەسندكراوەكانی 
جیهان،  مرۆڤی  مافی  بە  تایبەت 
هەوڵە  لەو  بەشێك  توانیویەتی 
لە  پێوەندی  لە  پرشوباڵوانەی 
مرۆڤ  مافی  چاالكییەكانی  گەڵ 

لە ئارادا بوون، یەك بخات و لە 
پێناوی كار كردن بۆ پشتیوانی لە 
مافی مرۆڤی كورددا كانالیزەیان 

بكات.
رێكخراوی  پێوەندییەدا  لەم 
بە  كوردستان  مرۆڤی  مافی 
دێموكراتیكی  سیستمێكی  دانانی 
وەرگرتن  كەڵك  و  بەڕێوەبەری 
و  راگەیاندن  ئامرازەكانی  لە 
گەیاندنی دەنگی ئەو مرۆڤە ماف 
كۆرو  بە  كورد  پێشێلكراوانەی 
مافی  لە  پشتیوانی  كۆمەڵەكانی 
رۆڵی  گشتی،  رای  و  مرۆڤ 
رێكخراو  بە  لە  شوێندانەری 
گێڕاوە  هەواڵنەدا  ئەم  كردنی 
كە لە خانەی خەبات و چاالكیی 

مەدەنیی دا جێ دەگرن.
تاكە  هەوڵە  جاران  ئەگەر 
ئەم  نەیاندەتوانی  كەسییەكان 
رۆڵە بگێڕن، بەاڵم كۆبوونەوەی 
دەوری  لە  ئەوانە  هەمووی 
توانی  ئەوتۆ،  رێكخراوێكی 
سنووری پشتیوانی لێكردن و بە 
هاناوەهاتنیان بەرین بكاتەوە بۆ 

كۆڕو ناوەندە جیهانییەكان.
دامەزرانی  ئەزموونی 
مرۆڤی  مافی  رێكخراوی 

بە  لە  جیا  كوردستان 
ئەو  هەموو  رێكخراوكردنی 
بە  بوون  تایبەت  هەواڵنەی 
مرۆڤ،  مافی  چاالكییەكانی 
الیەكانی  بۆ  بگوازرێتەوە  توانی 
كۆمەاڵیەتییەكانی  بوارە  دیكەی 
بە  و  كوردستان  كۆمەڵگەی 
رێكخراو بوونیان. هەر لە ماوەی 
دامەزرانی  دوای  ساڵی  چەند 
لە  زۆرێك  رێكخراوەدا  ئەم 
ژینگەپارێزان  ژنان،  چاالكانی 
دەوری  لە  دیكە  بوارەكانی  و 
)ئین.جی.ئۆ(  كۆبوونەوەو  یەك 
و رێكخراوی تایبەتیان پێك هێنا.
كورد  تاكی  كردنەوەی  وشیار 

لە مافەكانی 

زۆرێك  ئیدیدعای  پێی  بە 
بەتایبەت  و  كۆمەڵناسان  لە 
بنەڕەتیی  گرفتێكی  پارێزەران، 
ئێمە،  ئەمڕۆی  كۆمەڵگەی 
تاكەكانی  بوونی  ناشارەزا 
مافە  سەر  لە  كۆمەڵگەیە 
تاكی  خۆیان.  ئینسانییەكانی 
هۆی  بە  ئێمە  كۆمەڵگەی 
مافانەی  لەو  ناشارەزابوونی 
گەردوونیی  جارنامەكانی  لە  كە 
كراون،  پەسەند  دا  مافی مرۆڤ 
لە  دیفاع  و  بەرگری  ناتوانێ 

خۆی بكات.
مرۆڤی  مافی  رێكخراوی 
ماف  لە  دیفاع  بە  كوردستان 
رووی  خستنە  و  پێشێلكراوان 
مافەكانی مرۆڤی كورد لە رێگای 
تا  توانیویەتی  جۆراوجۆرەوە، 
رادەیەك تاكی كورد له  پێوەندی 
كە  ناشارەزاییەی  ئەو  لەگەڵ 
خۆیەوە  مافەكانی  نیسبەت  بە 
ئەمەش  رابچەڵكێنێ.  هەیەتی 
بۆتە هۆی ئەوەی كە لە ماوەی 
زۆرێك  رابردوودا  ساڵی  چەند 
لەالیەن  كە  هاوواڵتیانەمان  لەو 
دەزگا ئەمنییەتییەكانی رێژیمەوە 
دەستبەسەر كراون یان بە هەر 
پێشێل  مافیان  دیكە  جۆرێكی 
كراوە، بە تێگەیشتن لە مافەكانی 
یاسایی  رێوشوێنی  خۆیان، 
و  خۆیان  لە  دیفاع  بەرو  بگرنە 

مافەكانیان بكەن.
ئاماژە  پێویستە  لێرەدا 
كە  بكەین  تاڵ  راستییەكی  بە 
تاكەكانی  ئێمەی  ئێستاش  تا 
وەك  كوردستان  كۆمەڵگای 
تایبەتییە  مافە  لە  پێویست 
شارەزا  خۆمان  ئینسانییەكانی 
نین و ئەمەش گرفتێكی گەورەی 
كۆمەڵگەی ئێمەیە، بۆیە بێگومان 
رێكخراوگەلێكی  پێویستە 
مرۆڤی  مافی  رێكخراوی  وەك 
بە  داهاتوودا  لە  كوردستان 
ئەم  سەر  لە  كار  بەرنامەوە 

پرسە بكەن.

قوربانیدان و بەردەوامبوون لە 
كارو چاالكی

ساڵە  سێ  بە  نزیك 
بەرپرسی  دامەزرێنەرو 
مرۆڤی  مافی  رێكخراوی 
كوردستان، سەدیق كەبوودوەند 
لە بەندیخانە دایە. چەندین كەسی 
هەڵسووڕی  و  چاالك  دیكەی 
بواری مافی مرۆڤ كە سەر بەم 
رەشەكانی  چاڵە  لە  رێكخراوەن 
دا  ئیسالمی  كۆماری  رێژیمی 
سەردا  بە  قورسیان  حوكمی 
لە  كەس  دەیان  بە  سەپاوە، 
رێكخراوە  بەم  سەر  چاالكانی 
بە هۆی فشاری دەزگاو ناوەندە 
رێژیمەوە  ئەمنییەتییەكانی 
هەڵبژاردو  هەندەرانیان  ریگای 
ژیانی تاراوگەنشینییان بە سەردا 
و  بەرپرسان  ئێستا  هەر  سەپا. 
لە  رێكخراوە  ئەم  بەڕێوەبەرانی 
هەڕەشەیان  و  دان  فشار  ژێر 
بە  درێژە  نابێ  كە  دەكرێ  لێ 

چاالكییەكانیان بدەن.
تەنیا  ئەمانە  هەمووی 
لەو هەزینانەی كە ئەم  بەشێكن 
ئێستا  تا  كوردییە  رێكخراوە 
تەنیا بۆ دیفاع لە سەرەتاییترین 
مرۆڤی  ئینسانیەكانی  مافە 
ئەم  بەڕێوەبەرانی  داونی.  كورد 
هەزینانەی  لەو  جیا  رێكخراوە 
رووی  لە  كردن،  باسمان 
پشتیوانییەكیان  هیچ  ماڵییشەوە 
كاردەكەن  خۆبەخشانە  و  نیە 
لە گیرفانی خۆیان كاروباری  و 
بەاڵم  رادەپەڕێنن.  رێكخراوەكە 
ئاماژەی  پێویستە  لێرەدا  ئەوەی 
پێ بكرێ و هەڵوێستەی شیاوی 
ئیرادەی  بكرێ  سەر  لە  خۆی 
و  بەڕێوەبەران  بەردەوامبوونی 
چاالكانی ئەم رێكخراوەیە لەسەر 
مرۆڤدۆستانەی  چاالكیی  كارو 
سەر  لە  كە  ئیرادەیەك  خۆیانە. 
تەوەری  مرۆڤ  بە  باوەڕ 
دامەزراوە. ئەوە بۆ رێكخراوێكی 
مافی  رێكخراوی  هاوئەركی 

لە  كە  كوردستان  مرۆڤی 
چاالكی  دا،  دێموكرات  واڵتێكی 
هەزینەیەكی  هەموو  و  دەنوێنێ 
لە سەر دەوڵەتە، كارێكی یەكجار 
ئاسانە بەاڵم بۆ بەڕێوەبەران و 
چاالكانی رێكخراوی ناوبراو كە 
دا سەرۆكەكەی  یەكەم  پلەی  لە 
لە  زۆرێك  دایەو  بەندیخانە  لە 
ئەندامانی بە مەبەستی درێژەدان 
بە كاری رێكخراوەكەیان حازرن 
ماڵەوەشیان  په له کانی  و  که ل 
و  گران  پڕ  كارێكی  بفرۆشن، 
پێویستی  كە  كارێكە  پیرۆزە. 
ئینسانی  مەزنی  ئیرادەیەكی  بە 
دەروەست  بە  قوڵ  باوەڕێكی  و 
هەموو  بەرانبەر  لە  بوون 

تاكەكانی كۆمەڵگەدا هەیە.

دامەزرانی رێكخراوی مافی مرۆڤی كوردستان، 
سەرەتای بە رێكخراوبوونی خەباتی مەدەنی

سمایل شەرەفی

 »ئانۆن« وتەیەكی بە نرخی 
»راگەیاندنەكان  دەڵێ:  كە  هەیە 
یان  رێكخراو  بە  سەر  رەنگە 
ئازادی  بەاڵم  بن،  تایبەت  تاكێكی 
باڵوكردنەوە هی خەڵكە«.)2( ئەم 
كە  دەگەیەنێ  ئەوە  ئانۆن  وتەی 
حاڵەتێكدا  هەر  لە  راگەیاندنەكان 
بۆ  بگوازنەوە  راستییەكان  دەبێ 
و  دەرد  ئاوێنەی  كۆمەڵگاو  ناو 
دەبێ  واتە  بن.  خەڵك  خەمەكانی 
و  خەڵك  گشتیی  بەرژەوەندی 
كۆمەڵگا تەوەری سەرەكیی كاری 
راگەیاندن  دەزگاكانی  هەموو 
لە  وتەیە  ئەم  پێچەوانەی  بە  بێ. 
كوردستان دا، ئەو راگەیاندنانەی 
بوونەتە  حیزبەكانن،  بە  كە سەر 
و  حیزبەكان  تایبه تی  بڵیندگۆی 
هەر كام لە الیەنەكان بە گوێرەی 
وەك  خۆی  حیزبی  بەرژەوەندی 
دەزگاكانی  لە  كەڵك  ئامرازێك 
لە  دەگرێ،  وەر  راگەیاندن 
بەرانبەریشدا ئەو میدیاگەلەی كە 

بە میدیای ئازاد ناسراون تەوەری 
ئاراستەی سەرەكیی  سەرەكی و 
كار كردنیان دژكردەوە نیشاندانە 
بەرانبەر بە میدیای حیزبەكان و 
نێوانەدا  لەم  حیزبەكان.  خودی 
كۆمەڵگا  و  خەڵك  گشتیی  مافی 

كەوتووەتە پەراوێزە.
شەشەم: كاریگەری میدیای فارسی، 

توركی و عەرەبی
گرفتەكانی  لە  دیكە  یەكێكی 
كوردی  راگەیاندنی  بەردەم 
فارسی،  میدیای  كاریگەری 
نێوەدا  لەم  عەرەبییە.  و  توركی 
داگیركەرانی  كە  ئەوەی  لەبەر 
و  عەرەب  تورك،  كوردستان 
وەك  ئەوانیش  بوون،  فارس 
هەمیشە  بااڵدەست  نەتەوەی 
خۆیان  شتی  كە  هەوڵیانداوە 
برەو  بەسەر كورددا بسەپێنن و 
خۆیان  كولتوورو...ی  زمان،  بە 
كوردیش  كۆمەڵگای  بدەن. 
لەگەڵ فارس و تورك و عەرەب 

خۆی      تایبەتمەندیی  جیاوازەو 
هەیە. ئێمەش كە بۆ خۆمان خاوەن 
هێزی تایبەت بە كاری راگەیاندن 
كە  كەسانەش  ئەو  و  نەبووین 
زانكۆكانی  پەروەردەی  هەبوون 
تورك و فارس و عەرەب بوون 
هاتووەتە  ئەوان  كاریگەریی  و 
ئێمە  كوردییەوە.  راگەیاندنی  نێو 
دەبێ لە روانگەیەكی سایكۆلۆژی 
بڕوانینە  سۆسیۆلۆژییە  و 
كۆمەڵگای  تایبەتمەندییەكانی 
كوردی و تاكی كورد  و بەو پێیە 
ئاراستەی كاری راگەیاندنەكانمان 
دیاری بكەین و گرنگی بدەین بە 
شێوازی  ئەوجار  و  بابەتەكان 
ئەو  چونكە  باڵوكردنەوەیان. 
رۆژنامەیەكی  الی  بە  كە  شتەی 
یان  و  فارسی  یان  توركی 
خۆێنەرو  گرنگەو  عەربییەوە 
پێدەدا،  گرنگی  بەردەنگەكەی 
بەو  دا  كوردی  كۆمەڵگای  لە 
لەگەڵدا  ئێستاشی  نییە.  جۆرە 

زۆرێك  لە  بێ 
رۆژنامەو  لە 
باڵوكراوەكانی 
ئەو  ئێمەدا 
لەبەرچاو  شتە 
بە  و  ناگیرێ 
زاڵبوونی  هۆی 
ت  بیا ە د ئە
بەسەر  ئەوان  كولتووری  و 
كەوتووینەتە  جۆرێك  بە  ئێمەدا، 
راگەیاندن  كاریگەریی  ژێر 
ئەوانەوە.  كاری  شێوازی  و 
كە  سەرچاوانەی  ئەو  ئێستاش 
راگەیاندندا  كاری  بواری  لە  ئێمە 
لە  و  وەردەگرین  لێ  كەڵكییان 
زانكۆكاندا دەوترێنەوە بەشێكیان 
فارسی  عەربی،  زمانەكانی  لە 
شێوەیەكی  بە  توركییەوە  و 
سەر  وەرگێڕدراونەتە  ناتەواو 
وێنە  بۆ  یان  كوردی.  زمانی 
ژنێك  یان  تەقیوەتەوە،  بۆمبێك 
زۆربەی  سووتاندوە،  خۆی 
دەنووسن  ئێمە  راگەیاندنەكانی 
دەتەقێتەوە«،  بۆمبێك  »لە.. 
دەسووتێنێ«.  خۆی  ژنێك  »لە.. 
لە  لێدانە  مانشێت  شێوە  ئەم 
پێی  بە  دا  عەربی  راگەیاندنی 
تایبەتمەندییەكانی زمانی عەرەبی 
بەو  كوردیدا  لە  بەاڵم  باوە، 
شێوه   ئه م  واته   نییە.  شێوەیە 

ده ربڕینه  له  زمانی عه ره بیدا باوه . 
بتەقێتەوە  بۆمبێك  بڕیارە  ئەگەر 
دەبێ  بسووتێنێ،  خۆی  ژنێك  یا 
روو  نەهێڵی  و  بگری  پێ  پێشی 

بدا!!
بە گشتیی ئەم چەند هۆكارەی 
ئاماژەیان  سەرەوە  لە  كە 
سەرەكییەكانی  گرفتە  لە  پێدرا، 
كوردیین.  راگەیاندنی  بەردەم 
ئەوەی  هۆی  بوونەتە  ئەمانە 
نەتوانی  كوردی  راگەیاندنی 
بچێتە  بكا،  دەرباز  قۆناغە  ئەم 
گشتیی  رای  رێكخستنی  خانەی 
و رۆڵ گێڕان لە سیاسەتدانان دا. 
بوونەتە  گرفتانە  ئەم  ئێستا  هەر 
دیاردەی  سەرهەڵدانی  هۆی 
 yellow(زەرد رۆژنامەگەریی 
و  دا  كوردستان  لە   )journal
رێژەیەكی  رۆژانە  كە  ئەوەی 
لە  چاپییەكان  باڵوكراوە  لە  زۆر 
دا  بەردەم رۆژنامە فرۆشییەكان 
ناپرسێ  لێیان  كەس  دەمێننەوەو 

سەلمێنەری ئەم راستییەیە.
بۆ  ئێمە  روانینی  شێوەی 
ئەم  هەڵەیەو  راگەیاندن  پیشەی 
بگۆڕدرێ.  پێویستە  كولتوورە 
نەریتییەوە  روانگەیەكی  لە  واتە 
چاو لە كارو ئەركەكانی ئەم بوارە 
دەكەین. بۆیە وەك ئامرازێك بۆ 
خزمەت كردن بە دەسەاڵتی تاك 

راگەیاندن  لە  كەڵك  حیزبەكان  و 
لێكراوە.  چاوی  وەرگیراوەو 
لە  رۆانینە  شێوە  ئەم  زاڵبوونی 
یەكێك  كوردستان  باشووری 
بەردەوام  كە  كۆسپانەیە  لەو 
قۆناغێكی  لە  كوردی  راگەیاندنی 
قەیراناویدا راگرتوەو تەنانەت بێ 
لێكەوتووەتەوە.  سەروبەرەیی 
هەركام  دەتوانن  حیزبەكان 
یان  رۆژنامە  یان  تەلەڤزیۆنێك 
ئەوەی  نە  هەبێ،  رادیۆیەكیان 
هەر حیزبێك چەند تەلەفزیۆن و 
چەندین گۆڤار و رۆژنامەو رادیۆ 
مەترسییەكی  ئەمە  بكەن.  پاوان 
هەرە گەورەیە بۆ سەر ئاسایشی 
بزووتنەوەی  و  كورد  نەتەوەیی 

كورد لە داهاتوودا.
 

سەرچاوە:
یونس،  دكتر  شكرخواە،  1ـ 
وب  چیست؟  رسانەای  سواد 

سایت مدیا نیوز
دیوید،  رندال،  2ـ 
ترجمە:  حرفەای،  روزنامەنگاری 
اول،  زادە،  قازچی  اكبر  علی 
روزنامە  انتشاراتی  موسسە 

ایران، سال 1382، ص 33

درێژهی:
گرفتەكانی بەردەم راگەیاندنی كوردی 

بە بۆنەی یادی 112 ساڵەی رۆژنامەنووسیی كوردی

لە ماوەی پێنج ساڵی 
رابردوودا ئەم رێكخراوە 

بە پشت بەستن بە 
پەسندكراوەكانی 

تایبەت بە مافی مرۆڤی 
جیهان، توانیویەتی 
بەشێك لەو هەوڵە 
پرشوباڵوانەی لە 
پێوەندی لە گەڵ 

چاالكییەكانی مافی 
مرۆڤ لە ئارادا بوون، 
یەك بخات و لە پێناوی 
كار كردن بۆ پشتیوانی 
لە مافی مرۆڤی كورددا 

كانالیزەیان بكات.
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7 کوردستانی

تایبەتمەندییە  هۆی  بە  ورمێ  گۆلی    
و  مێژوویی  ژینگەیی،  سروشتی، 
گرینگترین،  لە  یەكێك  ژئۆپۆلیتیكییەكانی 
گۆلەكانی  جوانترین  و  بەناوبانگترین 
جیهانە، كە لە باكووری رۆژئاوای ئێران 
ئازەربایجانی  پارێزگای  دوو  نێوان  لە 
هەڵكەوتوە.  رۆژئاوادا  و  رۆژهەاڵت 
80% ی ئاوی ئەو گۆلە لە رووبارەكانی 
سیمینەرود  )جەغەتوو(،  زەرینەرود 
گادەر،  مەهاباد،  چۆمی  تەتەهوو(،   (
نازلوو، شارچای و زوالی كە  باراندوز، 
و  كوردستان  پارێزگاكانی  كێوەكانی  لە 
ئازەربایجانی رۆژاواوە سەرچاوە دەگرن 
رووبارەكانی  لە  یش  و%20  دەبێ  دابین 
ئازەربایجانی رۆژهەاڵته وه  دێتە ناو ئەو 
 5 لە  زیاتر  گۆلە  ئەو  رووبەری  گۆلە. 
هەر  كە  چوارگۆشەیە  كیلۆمیتری  هەزار 
لە  هێكتار  هەزار   250 لە  زیاتر  ئێستا 
زەوی و زاری دەوروبەری وشك بووەو 

بۆتە شۆرەكات.
دوای  سوێرە.  زۆر  ورمێ  گۆلی  ئاوی   
مردوو  دەریای  یا  المیت«  »بحر 
جیهانە.  سوێری  گۆلی  دووهەمین 
خوێیە  بەحری  بە  كۆنەوە  لە  هەر  بۆیە 
بەهۆی  گۆلە  ئەو  ئاوی  ناودێركراوە. 
كلۆریدی  وەك  كانزایی  مەواددی  بوونی 
سۆدیۆم، كلۆریدی كالسیۆم و مەنزەنیۆم 
دەرمانی  و  عیالج  بۆ  كۆنەوە  لە  هەر 
باداری،  ئێسك،  پێست،  نەخۆشییەكانی 
دیكە  نەخۆشیی  زۆر  و  سیاتیك  ژنانە، 
كەڵكی لێ وەردەگیرێ. لە كۆنەوە خەڵكی 
دێنە  هاوینان  نیزیكه وه   دوورو  لە  ئێران 
قەراخ ئەو گۆلە. هەم بە مەبەستی گەشت 
و گوزارو هەم بە مەبەستی دەرمانیش لە 
ئاوو لم و لیتەی تەنیشت دەریاكە كەلك 
لە  هەر  گۆلە  ئەو  هەربۆیە  وەرده گرن. 
بەهۆی  هەبووە.  خۆی  گرینگیی  كۆنەوە 
سوێریی ئاوەكەی هیچ جۆرە ماسییەكی 
تێدا ناژی، تەنیا جۆرە مێگۆیەكی تێدا دەژی 
بە ناوی ئارتمیا كە درێژییەكەی نزیك بە 
ماسییەكان  خۆراكی  بۆ  سانتیمیترە،   3
كەڵكی لێ وەردەگیرێ. هەندێك قەوزە و 
باڵندەكانن.  خۆراكی  كە  تێدایە  جولبەكی 

ئەو گۆلە نزیك بە 102 دورگەی گەورەو 
دورگەیان  چەند  كە  تێدایە  چووكەی 
دورگانە،  لەو  یەكێك  و  گەورەن  زۆر 
ئەو  كە  تێدایە  حەیواناتی  میللیی  پاركی 
و27  باڵندە  جۆر   212 لە  زیاتر  پاركە 
جۆر ئاژەڵی شیردەرو 41 جۆر خشۆكە 

گیانلەبەری  چەند  و 
ماسیی  و  جۆراوجۆر 
ناوچوونی  لە  كە  تێدایە 
مانای  بە  دەریاچەیە  ئەو 
مانەوەی  ناوچوونی  لە 
گیانلەبەرانەیە.  لەو  زۆر 
هەروەها بە وشك بوونی 
مادەیەكی  گۆلە  ئەو 
قورسی  كانزایی  نیوە 
ناوی  بە  ژەهراوی 
دەمێنێ  بەجێ  ئارسنیك 
دەبێتە  مادەیە  ئەو  كە 
سەرەتان  پێكهاتنی  هۆی 
لە  خوێنی  نەخۆشیی  و 
مرۆڤەكانی  لەشی  ناو 
زۆر  ناوچەیەداو،  ئەو 

مەترسیدارە.
باسم  وەك  هەر    
و  بوون  وشك  كرد 
بوونی  شۆرەكات  بە 
ناوچەیە  لەو  گۆلە  ئەو 
گرینگی  باسێكی  دا 
ecologyواتا  ئێكۆلۆژی 
ژینگەیی و ژینگەپارێزییە. 

هەم هۆكاری سیاسی هەیە، هەم هۆكاری 
بێموباالتی  هۆكاری  هەم  و  سروشتی 
رێژیمی  كاربەدەستانی  خەمساردیی  و 
هۆكاری  تەنانەت  دەكەوێ.  بەرچاو  تێدا 
سێ  من  بڕوای  بە  لەپشتن.  دیكەشی 
وشكبوونی  لە  سەرەكی  هۆكاری 

دەریاچەی ورمێ دا كاریگەریی بەرچاویان 
زۆر  بەداخەوە  هۆكار  هەرسێ  كە  هەیە 
یەكەم  : هۆكاری  مەترسیدارن  دەخیل و 
هەڵبەستن و دروست كردن زیاتر لە 30 
بەنداوی سەرەكی و پاش بەنداو لەسەر 
ئەو  ناو  دەرژێنە  كە  رووبارانەی  ئەو 

گۆلە  ئەو  ئاوی  بەشە  ئەوەی  بێ  گۆلە، 
وەبەرچاو بگیرێ. دیارە ئەو بەنداوانە بۆ 
ئاودێری وكشتوكال وئابووریی ناوچەكە 
قازانجن، بەاڵم بۆ گۆلی ورمێ زەرەریان 
گەیشتنی  بۆ  لەمپەر  دەبنە  چونكە  هەیە، 
بە  هۆی  دەبنە  هەروەها  گۆلە.  بەو  ئاو 

ئاوی  نەكردنی  كۆنترۆل  و  فیڕۆدان 
گۆلی  ناو  ده ڕژێنە  كە  رووبارانەی  ئەو 
ورمێ بۆ نموونە ناردنی ئاوی رووباری 
جەغەتوو بە هۆی كاناڵ و بۆڕی بۆناوچە 

دوورەكان بۆ ئاودێری.
كردنی  دروست  دووهەم  هۆكاری    

مەبەستی  كە  ناوقەدبرەیە  رێگا  ئەو 
كردنەوە  نزیك  بۆ  پشتەو  لە  سیاسیی 
نێوان  پێوەندیی  ئاسانكردنەوەی  و 
ئەو  كە  تەورێزە  و  ورمێ  شارەكانی 
باكوورو  دووبەشی  دەكاتە  دەریاچەیە 
بەناو  رێگایە  ئەو  لێدانی  دیارە  باشوور. 

ئاوی  كە  ئەوە  هۆی  دەبێتە  دا  دەریاچە 
نەتوانێ سووڕ  باشی  بە  ئەو دەریاچەیە 
بخواو لە راستیدا گیروگرفتێكی گەورەی 
خوڵقاندوە. هۆكاری سێهەم ویشكەساڵی 
ساڵی   7 لەماوەی  كە  یە.   )drought(
باریون  كەم  باران  بەفرو  دا  رابردوو 
ئاوی پێویست نەگەیشتووەتە دەریاچەكە. 
پاش  بەنداوو  هیچ  كە  پێشتر  چونكە 
نەبوو،  رووبارانە  ئەو  لەسەر  بەنداوێك 
دەگەیشتە  ئاو  میتری سێجا  میلیارد   5.5
دروست  بە  ئێستا  بەاڵم  گۆلە،  ئەو  ناو 
دابەزیوە  رێژەكە  بەنداوانە  ئەو  كردنی 
هەموو  سێجا.  میتری  میلیارد   1 بۆ 
دەستی  داوەتە  دەستیان  هۆكارانە  ئەو 
ئەو  لەناوچوونی  و  وشكبوون  بۆ  یەك 

دەریاچەیە. 
زیانێكی  دەریاچەیە  ئەو  وشكبوونی    
بواری  لە  ناوچەكە،  بۆ  هەیە  زۆری 
سروشتی، لە بواری كشتوكاڵ، لە بواری 
ئابووری و لە بواری سەنعەتیدا زیانێكی 
دەگەیەنێ.  ناوچەیە  ئەو  خەڵكی  بە  زۆر 
مەهاباد،  میاندواو،  دەشتەكانی  چونكە 
سەڵماس،  ورمێ،  نەغەدە،  پیرانشار، 
تەورێزو مەراغە كە دەكەونە دەوربەری 
وشك  وبە  دان  لەمەترسی  گۆلە  ئەو 
زەوییە  ئەو  هەموو  ورمێ  گۆلی  بوونی 
كەویرو  دەبنە  وبەره كەتانە  پیت  پڕ 
هەرە  بەشێكی  دانیشتوانی  و  شۆرەكات 
دەوروبەری،  گوندكانی  شارو  زۆری 
ژیانیان دەكەوێتە مەترسی و ناچار دەبن 

ناوچەكە چۆل بكەن.
پێویستە  ئێستادا  هەلومەرجی  لە   
دانیشتوانی دەوروبەری ئەو دەریاچە بە 
یەكگرتوویی و كۆدەنگی زەخت وگوشار 
رێژیمی  كاربەدەستانی  سەر  بخەنە 
بۆ  بكەن  ناچاریان  و  ئیسالمی  كۆماری 
ئەوەی فریای گۆلی ورمێ بكەون و ئەو 
وشكبوون  لە  سروشتییە  سامانە  ئەو 

رزگار بكەن. 
            

لە نیوەی یەكەمی یەكەم مانگی 
بەهاری ئەمساڵ دا النیكەم 5 كەس 
ناوچە  كاسبكارانی  و  كۆڵبەران  لە 
بە  كوردستان  سنوورییەكانی 
دەستی هێزەكانی كۆماری ئیسالمی 
بە  لە 6 كەسیش  زیاتر  كوژران و 
تەقەی ئەو هێزانە بریندار بوون و 
میلیون  سەد  چەند  لە  زیاتر  بایی 
لە  كە  كاسبكاران،  باری  تمەنیش 
شەكرو  و  چایی  سیگارو  پارچەو 
هاتوون،  پێك  ی   LCD و  مۆبایل 
بە  دەستیان  هێزانەوە  ئەو  لەالیەن 

سەر داگیراوەو بە تااڵن چوون.
دایە  حاڵێك  لە  ئەوە 
و  كوردستان  میدیاكانی  كە 
بواری  لە  چاالك  ناوەندەكانی 
کردوه    ئاشکرایان  مرۆڤ  مافی 
ئیسالمی  كۆماری  هێزەكانی  كە 
هەتاوی  ی   88 ساڵی  لەماوەی 
مەدەنی  خەڵكی  لە  که س   133 دا  
دەسكورتی  هەژارو  كاسبكارو  و 
ناوچە سنوورییەكانی كوردستانیان 
كوشتوەو زیاتر لە  86 كەسیشیان 
و  ناونیشان  كە  كردوە  بریندار 
بوونی  بریندار  و  كوژران  شوێنی 
وردی  بە  كەسانەش  ئەو  هەموو 

باس كراون.
كوشت  و  رەوته   ئەو  درێژەی 
دەرەتان  بێ  خەڵكی  كوشتاری  و 
كوردستان  مەینەتیی  بەش  و 
كۆماری  هێزەكانی  لەالیەن 
كە  دایە  حاڵێك  لە  ئیسالمییه وه  
كەسانە  ئەو  دەكا  ئیددیعا  رێژیم 
چەكدارەكانیان  هێزە  و  قاچاغچین 
تۆڕو  لەبەرەنگاربوونەوەی 

دەست  و  قاچاغچی  باندەكانی 
لە  قاچاغ  شمەكی  داگرتنی  بەسەر 
خۆیان  لە  كردن  بەرگری  رەوتی 
دا دەستیان بۆ چەك بردوە. بەاڵم 
كوردستان  لە  رێژیم  بەرپرسانی 
باس لەوە ناكەن كە تا ئێستا چەند 
بە  لەو  موخەدیریان  مەوادی  كیلۆ 
ناو قاچاغچییانە گرتوە و ناڵێن كە 
دەستیان بە سەر کام چەك و چۆڵ 
و جۆری تەقەمەنی یان شوێنەوارو 
گرتوە،  دا  مێژوویی  كەلوپەلی 
چونكی روون و ئاشكرایە كە ئەو 
بارو شتومەکه کانی ئەو كوشتارەی 

وەرێ  سەریان  لە  كوردستان  لە 
خستوە، لە شەكرو چایی و سیگارو 
مەشرووب  و  كریستاڵ  و  مۆبایل 
بەو الوەتر ناچێ كەلە كورستانه وه  
بۆ بەشەكانی دیكەی ئێران دەچن، 
و  كوژران  که   باجه که ی  بەاڵم 
ماڵوێرانكەرییە،  و  بوون  بریندار 
هەر دەبێ خەڵكی كورستان بیدەن.

ئیسالمی  كۆماری  بەرپرسانی 
ئەوەش ناڵێن كە لە بەرامبەر كوشتنی 

بریندار كردنی  ئه و 133  كەس و 
كاسبكارانی  لە  كەس   86 له   زیاتر 
گیانییەكانی  زیانە  ئەی  كورد، 
بووە؟  چەندە  خۆیان  هێزەكانی 
هێزەكانی  كوژراوی  چەند  الشه ی 
بەرەنگاری  بەناو  لەو  رێژیم 
لەسەر  دا  قاچاغچییانە  ئەو  دژی 
چەند  الشەی  و  كەوتوون  عەرزی 
برینداری هێزەكانی رێژیم براونەتە 
نەخۆشخانەكان؟ چونكی لە راستی 
دا  رێژیم  هێزەكانی  بەرەی  لە  دا 
نەهاتوەو  كەس  لووتی  لە  خوێن 
خەڵكی  سەرەڕۆیانەی  وكوشتنی 

رێگەپێدان  و  بێدەرەتان  و  بێتاوان 
هیچ  بێ  بە  چەك  بەكارهێنانی  بە 
رێسایەك  و  یاسا  و  رێوشوێن 
چێژوەرگرتنی  هۆی  مایەو  بۆتە 
و  رێژیم  هێزەكانی  سادیسمانەی 
ترس  هەوای  و  كەش  خوڵقاندنی 
راگرتنی  پێ  لەسەر  و  تۆقاندن  و 
ماشێنی نیزامی و چەكداریی رێژیم 

لە كورستان دا.
بەاڵم خۆ ئەگەر واشی دابنێین 

كە ئەو هێنان و بردنی كەل و پەل 
و شمەكانە بۆ ئەم دیوو ئەو دیوی 
سنوور لەبەر ئەوەی مافی یاسایی 
لەبەرچاو  ئەوان  گومركیی  و 
ناقانوونییەو،  كارێكی  نەگیراوە، 
لە  و  ناسی  تاوان  گۆشەنیگای  لە 
مۆركی  دا  قەزایییەكان  پێناسە 
هەر  ئەدی  دەدرێ،  لێ  قاچاغی 
مامەڵە  قانوون  یاساو  پێی  بە  بۆ 
ئه و  به ره ورووبوونه وه ی  گه ڵ  له  
قانوون  كامە  ناكرێ؟  دیارده یه  
لەو  تەقەكردن  و  كوشتن  رێگەی 
چەكیان  نەك  كە  داوە  كەسانەی 

داماوی  پەری  لەو  بەڵكوو  نیە،  پێ 
گیان  بە  قیمەتی  بە  داو  ناچاری  و 
نەهامەتییانە  ئەو  هەموو  كڕینی 

درێژە بەو كارە دەدەن؟ 
ئیسالمی  كۆماری  رێژیمی 
بە  قاچاغچی  ناوی  دا  كاتێك  لە 
دەبڕێ  دا  كۆڵبەرانە  ئەو  سەر 
و  قاچاغ  شاڕێی  بۆتە  ئێران  كە 
بۆ  مەخەدیر  مەوادی  ترانزیتی 
ئورووپا، بەاڵم كوا لە ساڵ دا چەند 

قاچاغچیی موادی موخەدیری تەیار 
بە چەكوچۆڵی مودێرن لە ئێران دا 
ئەگەر رێژیمی كۆماری  كوژراون؟ 
ئیسالمی بەرەی راستەقینەی شەڕ 
دژی دیاردەی قاچاغی! كردۆتەوە، 
»له نگه رکه   لەو     چی  ئەدی 
سپای  خودی  شاراوانه «ی 
پاسداران كردوەو بە كام میكانیزم 
چاوەدێریی فڕۆكەخانەكانی كردوە 
و  ئاخوند  خودی  لەالیەن  كە 
دامودەزگا  و  ئاخونده کان  بێچووه  
بە  رۆژانە  حكوومەتییه کانەوە 
میلیۆن تۆن كەل و پەل و شمەكی 

قاچاغ دێنن و دەبەن؟ 
ئاخۆ ئەوانە قاچاغچین یان ئەو 
كۆڵبەرە داماوانەی لە كوردستانێكی 
هەژارو ولە دواكەوتوویی ئابووری 
هیچ  نەبوونی  لە  كە  دا،  راگیراو 
گەشەی  و  ئابووری  خانێكی  ژێر 
رۆژانە  سیاسی  و  كۆمەاڵیەتی 
بژێوی  سەرسنوور  هاتوچۆی  بە 
ژیان، ئەویش ژیانی مەمرەو مەژیی 
دابین  بنەماڵەكانیان  و  خۆیان 
چەند  كە  ئەوەی  لەسەر  و  دەكەن 
كارتۆنە سیگارێك یان چەند پاكەتە 
بلوور و كریستاڵێكیان بە كۆڵەوەیە، 

دەدرێنە بەر گوللەو دەكوژرێن؟
ئیسالمی  كۆماری  بەرپرسانی 
قانوونی!  پاساوی  دا  حاڵێك  لە 
كوشتارەی  و  كوشت  ئەو  بۆ 
لە  كۆڵبەران  و  كاسبكاران 
كەسی  بۆ  كە  دێننەوە  كورستان 
كامە  پێی  بە  كە  ناكەنەوە  روون 
ئێران  واڵتی  لە  بەشە  ئەو  قانوون 
دا  دواكەوتوویی  و  هەژاری  لە 
فەالكەتی  و  بەدبەختی  و  راگیراوە 
قانوون  كام  پێی  بە  دەبارێ؟  لێ 
ئەو هەمووە فەرق و جیاوازیدانانە 
دەرحەق بە گەلی كوردو ناوچەكانی 
كورستان لەچاو بەشەكانی دیكەی 
ئێران بە رەوا بینراوە كە بۆ نموونە 

لە قوواڵیی 70 كیلومیتریی هەموو 
ناوچەكانی كوردستان تاقە كارگەو 
كەس   20 كە  نابینی  كارخانەیەك 
نموونە  بۆ  بەاڵم  بكەن،  تێدا  كاری 
زەنجانەوە)  شاری  نیزیك  لە 
بە  نیزیك  شاری  یەكەم  وەك 
مەودا  لەو  و  تاران  تا  كوردستان( 
650 كیلومیترییە دا زیاتر لە 7000 
دووكەڵ  و  تەقەتەقیانه   كارخانە 
دەكەن، بەاڵم بەشی كوردی داماوو 
لوورەی  و  تەقە  لە  هەر  هەژار 

تفەنگ ماوەتەوە؟!
كەواتە ریشەی ئەو دیارەیە لە 
كوردستان بۆ تێڕوانینی ئەمنیەتیی 
ئیسالمی  كۆماری  بەرپرسانی 
كورد  گەلی  و  كوردستان  بۆ 
هێشتوویەتی  نە  كە  دەگەڕێتەوە 
رەوتی  ئێران  واڵتی  لە  بەشە  ئەو 
خۆی  مرۆیی  و  ئابووری  گەشەی 
داوە  ئەوەی  ئیزنی  نه   و  بپێوێ 
بیانووی  )بە  تایبەتی  كەرتی  كە 
دا  بەشە  لەو  ئەمنییەت(  نەبوونی 
گوزاری  سەرمایە  و  بگرێ  گیان 
بكا و نە بۆ خۆشیان وەك كەرتی 
پالنێكیان  پڕۆژەو  هیچ  دەوڵەتی 
گرینگیدان  و  ئابووری  گەشەی  بۆ 
كوردستان  ئابووریی  ژێرخانی  بە 

داوە.
بردنە  دەست  و  كوژی  رەشە 
جینایەتەكانیشیان  هەموو  بەر 
و  تێڕوانین  بۆ  كوردستان،  لە 
نێوەڕۆكی دوژمنكارانەیان دەرحەق 
بە گەلی كورد دەگەرێتەوە كە هەر 
بە  كورد  میللەتی  دا  بنەرەت  لە 
جودا لە خۆیان و بە نەیار و چقڵی 
چاوی خۆیان دەزانن، هەر بۆیەش 
و  جینایەتێك  هیچ  ئەنجامدانی  لە 
سڵ  دوژمنكارانە  كردەوەیەكی 

ناكەن.
 

كوژران بە چ تاوانێك و لە پێناو چی دا؟
عه لی بداغی

مەترسیی وشكبوون لەسەر گۆلی ورمێ 
موعتەسەم نوورانی

بە پێی كامە قانوون ئەو بەشە لە واڵتی ئێران لە هەژاری و دواكەوتوویی دا راگیراوە و 
بەدبەختی و فەالكەتی لێ دەبارێ؟ بە پێی كام قانوون ئەو هەمووە فەرق و جیاوازیدانانە 
رەوا  بە  ئێران  دیكەی  بەشەكانی  لەچاو  كورستان  ناوچەكانی  وەك  كورد  گەلی  بە  دەرحەق 
بینراوە كە بۆ نموونە لە قوواڵیی 70 كیلومیتریی هەموو ناوچەكانی كوردستان تاقە كارگەو 
كارخانەیەك نابینی كە تێی دا 20 كەس كاری تێدا بكەن، بەاڵم بۆ نموونە لە نیزیك شاری 
زەنجانەوە) وەك یەكەم شاری نیزیك بە كورستان( تا تاران و لەو مەودا 650 كیلومیترییە دا 
زیاتر لە 7000 كارخانە تەقەتەقیانه  و دووكەڵ دەكەن، بەاڵم بەشی كوردەی داماوو هەژار 

هەر لە تەقە و لوورەی تفەنگ دا ماوەتەوە!

پێویستە دانیشتوانی دەوروبەری ئەو دەریاچە بە یەكگرتوویی و كۆدەنگی 
زەخت وگوشار بخەنە سەر كاربەدەستانی رێژیمی كۆماری ئیسالمی و 

ناچاریان بكەن بۆ ئەوەی فریای گۆلی ورمێ بكەون
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كە  قۆناغێك  دەسپێكی  لە 
هزری  شەپۆلێكی  وەك  مۆدێرنیتە 
نایە  پێی  رۆژئاوایی  ماددیی  و 
تێكۆشانی  ناڤین،  رۆژهەاڵتی 
لەم  سوننتەتییەكان  كۆمەڵگا 
ئاقارەدا  بەو  زەوی  گۆی  بەشەی 
سازدانی  بە  پێویستە  كە  چوو 
مۆدێرن  شێوازێكی  بە  دەوڵەت 

ئەركی بونیادنانی بەجێ بگەیەنن.
سەدەی  نێوەڕاستی  لە 
نۆزدەیەم بەو الوە، بە مەودایەكی 
درەنگتر لە چاو نەتەوەكانی دیكەی 
نەتەوەیی  بزاڤی  ناڤین،  رۆژهەاڵتی 
دیاردەیەكی  وەكوو  كوردیش 
هەڵقواڵو لە گۆرانكارییە نوێیەكان و 
پێداویستییەكانی كۆمەڵگا بەرەبەرە 
بوونی خۆی لە ناو چینی بورژوای 
شاعیرانی  و  نووسەر  و  خۆجێیی 

كورد بەرجەستە دەكا.
وەدواكەوتنی  هۆكاری 
بزاڤی  گرتنی  بیچم  پرۆسەی 
دا  كوردان  نێو  لە  ناسیۆنالیستی 
شاخاویی  سروشتی  بە  دەتوانین 
پەیوەندیی  نەبوونی  كوردستان، 
هۆی  بە  مرۆیی  بەرفراوانی 
گوندنشینان،  رێژەیی  خۆدكەفایی 

و  عەشیرەیی  پێكهاتەی  هێژمۆنیی 
بەرفراوانی  بازارێكی  پێكنەهاتنی 

ئابووری و بازرگانی گرێ بدەین.
ئەو  دا  دەسپێك  هەمان  لە 
كارتێكردنە نێگەتیڤ و نەخوازراوە 
پەرەگرتووی  ناسێونالیزمی  كە 
بۆ  عەرەبی  و  توركی  فارسی، 
كۆمەلگای كوردەوارییان بە دیاری 
هێنا، رۆڵ و شوێن پێی بەرچاوی 
لە مەڕ وەخۆوەهاتن و جموجۆڵی 
و  شوناس  پاراستنی  بۆ  كوردان 
جێهێشت.  كولتوورییان  ناسنامەی 
لە واقیع دا روخساری هێرشهێنەر 
ناسێونالیزمی  پاوانخوازانەی  و 
پالنی  و  جیران  نەتەوەكانی 
تازە  و  مۆدێرن  شێوە  دەوڵەتە 
لە  نەتەوانە  ئەم  دامەزراوەكانی 
سیاسەتی  پراكتیزەكردنی  پێناوی 
تواندنەوە،  و  ئاسێمیالسیۆن 
سۆنگەی  لە  سەرهەڵدانی  گەلێك 
بە  كوردان  كاردانەوەی  و  وەاڵم 

هەڕەشەكان لێكەوتەوە.
ئاشكرایە كە وەكوو وەاڵمێكی 
هێرش  بەرامبەر  لە  سروشتی 
ناسیۆنالیزمی  سووكایەتی،  و 
دیفاعی  روخسارێكی  كوردی 

و  گرت  بەخۆیەوە  ودژكردەوەیی 
بەرامبەر  لە  ئامادەكاریی  پێویستی 
بەرپەرچدانەوەی  و  هەڕەشەكان 

بە كۆمه ڵی ئەو مەترسیانە بوو كە 
لە  نەتەوەیی  رابوونی  ناقووسی 
و  خست  وەلەرزە  دا  كوردان  نێو 
كەڵكەڵەی  و  دڵەڕاوكێ  بەوچەشنە 
پاراستنی شوناس بە جۆرێك خۆی 
ئەمڕۆكەش  هەتاكوو  كە  دا  نیشان 
و  هزری  بوارەكانی  تەواوی 
پراكتیكیی ژیانی مرۆڤی كوردی لە 

خۆوە گرتوه .
روتی ناسیۆنالیزمی كوردی لە 
سۆنگەی دوورخستنەوە و پووچەڵ 
ناسیۆنالیزمی  هێرشی  كردنەوەی 
ئەو  هێرشبەری  و  زێدەخواز 

بە  خاكەكەیان  كە  گەالنەی 
ئیستا  تاكوو  لكاندوە،  خۆیانەوە 
عەینییەكانی  بنەما  سەر  لە  زیاتر 
خاك،  وەكوو  نەتەوە  سەلماندنی 
زمان، مێژوو و ئابووریی هاوبەش 

پێداگری و تەركیزی كردووە.
ناسیۆنالیزمی  كە  روونیشە 
كورد لە چوارچێوەی بزاڤ گەلێكی 
و  )بالفعل(  كردەیی  نەتەوەیی 
هەنووكە  تاكوو  )بالقوە(  هێزەكی 
بە  و  سەلماندوە  خۆی  بوونی 

ویستی  و  ئیرادە  كردنی  پراكتیك 
بە  كوردی  نەتەوەی  سیاسیی 
و  زانیوە  خۆی  سەرەكیی  ئەركی 
لە ژێر تیشكی ئەم بنەمایە، هەوڵی 
بۆ  گونجاو  بەستێنێكی  كە  داوە 
پێناوەدا،  لەم  خەبات  و  چاالكیی 

مەیسەر بكا.
ئەمرۆكە  ئەوەیكە  بەاڵم 
مشتومڕە،  و  سەرنج  جێگای 
هەڵگری  نەوەی  كە  ئەوەیە 
پتر  ناسیۆنالیزم،  بیرۆكەی 
لە  زەینییەكان  و  فیكری  هۆكارە 
ئەم  دادەنێ.  راڤەی خۆی  ناوەندی 

گەیشتوە  قەناعەتە  بەم  نەوەیە 
دەبێ  كوردی  ناسیۆنالیزمی  كە 
سیستمێك  دامەزراندنی  پێشەنگی 
كورد  تاكی  نێوئاخنیدا،  لە  كە  بێ 
لە روانگەی هزری و دەروونییەوە 
دوو  پلە  هاوواڵتییەكی  بە  خۆی 
لە  جیاواز  بایەخگەلێكی  و  دانەنێ 
كورد،  مرۆڤی  مێژوویی  حافزەی 
چارەنووسی پێشهاتەكانی ژیانی لە 

خۆوە نەگرێ.
نوێیە،  توێژە  ئەو  پێیە  بەو 

چارەسەرییەك  خستنەڕووی 
هەستی  سڕینەوەی  مەڕ  لە 
تاكی  لەخۆنامۆی  و  نەخۆش 
كێشە  بە  وەاڵمدانەوە  و  كورد 
كورد  مرۆڤی  سایكۆلۆژییەكانی 
بە درێژایی مێژووی هاوچەرخ  كە 
كوردیان  تاكی  هزری  بونیادی 
ئاڵۆز كردوە، لە سەرووی ئامانجە 

دیاریكراوەكانیان دادەنێن.
بەشێك  و  رووناكبیر  توێژی 
لە توێژی ئاكادێمیك لە كوردستان 
كە  گەیشتوون  مەعریفەیە  بەو 
شت  هەر  سەردەم  دونیای  لە 

شتێكە  هەموو  گوتاریش  گوتاره و 
بۆیە توانایی بەخشین بە گوتارێكی 
هه ر  لە  بەر  كە  ناسیۆنالیستی 
شتێك لە سەر چەمكەكانی مۆدێرن 
وەك هاوواڵتیبوون و مافی مرۆڤ 
دێموكراتیكەكان  بەها  و  ژنان  و 
بنچینەی  و  بنەما  بە  بكا،  تەركیز 
بەو  تاكوو  دەژمێردرێ  خەبات 
مرۆڤی  زەینی  هەبوونی  شێوەیە 
هزرییەكانی  تارماییه   و  كورد 
لەگەل چەمكە  لە هەر شتێك  پێش 
درێن  لێك  مرۆڤدۆستانەكان 
نەتەوەیی  بزاڤی  الیەكیتر  لە  و 
تەواوی  فرەالیەن  بزاڤێكی  وەكوو 
و  فكری  كۆمەاڵیەتی،  بوارەكانی 
تاكی كورد  فەلسەفی و دەروونیی 

و كۆمەڵگاكەی لە خۆ بگرێ.
پێویستە  دیسان  كۆتاییدا  لە 
بكه ینەوە  ئەوە  سەر  لە  جەخت 
هەڵگری  نوێی  توێژی  كە 
كورد،  ناسیۆنالیزمی  بیرۆكەی 
سۆنگەی  لە  نەتەوەیی  بزاڤی 
داخواییەكانی هەلقواڵو لە ماناكانی 
سەردەم و حافزەی مێژوویی تاكی 
نێویدا  لە  كە  دەكەن  پێناسە  كورد 
نەتەوەیی  بزاڤی  سەرەكیی  ئەركی 
كردنی  نەهادینە  لە  دەبێ  بریتی 
مێكانیزمێكی شیاو بۆ سەر لە نوێ 
كۆمەاڵیەتی  قەواره ی  داڕشتنەوەی 
دەرگا  كردنەوەی  هەروەها  و 
بەرەورووی هێنانەكایە و سەقامگیر 
دیمۆكراتیك  كەسایەتییەكی  كردنی 

لە ناخی مرۆڤی كورددا.

ناسیۆنالیزمی كورد
سامان فەقێ نەبی

بەشێكی  وەك  كرێكار  بەرایی: 
پۆتانسیەل  لە  بنەڕەتی  و  گرینگ 
كۆمەڵگەی  مرۆیی  هێزی  و 
توانایی  كە  مرۆڤایەتی 
هەیە،  كۆمەڵگە  بۆ  بەرهەمهێنانی 
كاریگەری  و  گرینگ  توێژێكی  بە 

هەر كۆمەڵگەیەك دەژمێردرێ.
هۆكارە  تایبەتمەندییانەو  ئەو 
وەك  دیكەی  شوێندانەرەكانی 
هەوڵی  ئیدئۆلۆژیكی،  پاڵنەری 
بەرباس  هێنانە  بۆ  كرێكارانی 
رەواكانیان  مافه   بە  گەیشتن  و 
ئەوە  دەبێتەهۆی  كە  بەدواوەیە، 
و  چاالك  بزووتنەوەیەكی  كە 
یەكسانیخواز بە ناوی بزووتنەوەی 
كرێكاری لە گۆرەپانی بزووتنەوە 
كۆمەاڵیەتییەكان دا سەرهەڵداو تا 
ئێستاش درێژە بە ژیان و خەباتی 

خۆی بدا.
بزووتنەوەی كرێكاری بەو رابردوو 
خۆیدا  مێژووی  لە  خەباتەی  و 
ریزی  دەكەوێتە  كردوە  تۆماری 
بزووتنەوە سیاسی ـ كۆمەاڵیەتییە 
مێژوو  درێژایی  بە  گەورەكان. 
بزووتنەوەیە  لەو  زۆر  بەشێكی 
پاڵنەری  كاریگەری  ژێر  لە 
چوارچێوەی  لە  ئیدئۆلۆژیكی 
خراوەو  رێك  دا  كۆمۆنیستی 
ماركسیستییەكانی  فێركارییە 
هێڵی  و  سەرچەشن  كردۆتە 

گشتیی سەرەكیی خەباتی خۆی.
بزووتنەوەی كرێكاری پاش رووخانی 

بلوكی كۆمۆنیستی رۆژهەاڵت
بەرەی  رووخانی  دوای 
هاتنە  و  رۆژهەاڵت  كۆمۆنیستی 
وەك  پالنەكانی  پرۆژەو  ئارای 
پێكهێنانی دەوڵەتی خۆشبژێوی لە 
بزووتنەوەی  رۆژئاوا،  ئورووپای 
كرێكاری هەنگاوی نایە قۆناخێكی 

نوێ لە تێكۆشانەكانی خۆیەوە.
دوای  بزووتنەوەیە  ئەو 
بۆ  رۆژهەاڵت  بەرەی  رووخانی 
خۆی  بوونی  سەقامگیر  مانەوەو 
هەڵكردنی  جۆرێك  بە  پێویستی 
سیستمی  لەگەڵ  وشیارانە 
هەبوو.  دا  حاكم  سەرمایەداریی 
نێئوماركسیستەكان  ئەگەرچی 
مرۆیی  پێناسە  گۆڕێی  هێنانە  بە 
دا  هەوڵیان  یۆتۆپیاییەكان  و 
كۆمۆنیزم  لە  نوێ  روومایەكی 
پیشان بدەن بەاڵم بەم حاڵەشەوە 
لەسەر  كە  بزووتنەوەیەی  ئەو 
دەستی پرۆلتاریا گەشەی سەندو 
سۆسیالیستی  ئیمپراتۆریی 

رووخانی  دوای  دامەزراند، 
تووشی  كۆمۆنیستی  سیستمی 
هات.  كاتی  وەستانی  جۆرێك 
ئۆرتۆدوكسییەكانی  پێناسە  ئیدی 
كرێكاری وەك هێزی كار، بایەخی 
وەك  سەرمایەدارو،...  زێدە، 
پێشتر باویان نەمابوو و بگۆڕێكی 
لە  دێموكراسی  ناوی  بە  دیكە 
هاوكێشەكاندا هاتبووە بەرباس و 
پڕكردنەوەی  گرتنەوەو  هەوڵی  لە 
دابوو  چینایەتی  خەباتی  شوێنی 
تیۆردارێژەرانی  بەرەبەرە  و 
زۆڕنای  لە  هەر  رۆژئاوا  جیهانی 
فەوتانی ئیدئولۆژییەكان و كۆتایی 

مێژوویان دەتووڕاند.
بە  كرێكاری  بزاڤی  بەاڵم 
لەگەڵ  خۆی  دروستی  مامڵەی 
رووداوەكانی دوای شەڕی سارد، 
توانی  تێپەڕاندو  خۆی  قۆناخی 
بزووتنەوە  لە  یەكێك  بە  ببێ 
كۆمەڵگە.  شوێندانەرەكانی 
ئەگەرچی بارودۆخی ئەو بزاڤە لە 
واڵتانی جۆراوجۆردا بە سەرنجدان 
واڵتانە  ئەو  پێبەندیی  چۆنێتیی  بە 
و  یەكسانیخوازەكان  بنەما  بە 
و  كۆمەاڵیەتی  دادپەروەریی 
وەك  كار،  عاداڵنەكانی  قانوونە 
48 كاتژمێر كار لە حەوتوودا یان 
مافی  و  كردن(  )بیمە  سیگۆرتا 
سەربەخۆ  رێكخراوە  پێكهێنانی 
كرێكارییەكان جیاوازە. بۆ وێنە لە 
خاوەن  كە  سوئێد  وەك  واڵتێكی 
خۆشبژیوییەكی  و  ئابووری 
لە  كرێكاری  بزووتنەوەی  بەرزە، 
خۆشبینانەترین حاڵەت دا خۆی لە 
دامەزراوی  هێندێك  چوارچێوەی 
دا  دەوڵەت  بە  سەر  زەردی 
بابەتەش  ئەم  كە  دەردەخا، 
راستكەرەوەی ئەم وتەیەی خاتوو 
دەڵێ:  كە  نایفسكا«یە  »رایادو 
یەكەم  جیهانی  كرێكاری  »ئێستا 
ئابووریی  و  لیبڕاڵی  سیستمی  لە 
بەهێزی  باسكی  دا  ئازاد  بازاری 

چەوساندنەوەی  بۆ  كاپیتالیزمە 
كرێكارانی جیهانی سێیەم«.

لە حاڵێكدا هەر ئەم بزووتنەوەیە لە 
واڵتێكی دیكەو لە شوێنێكی دیكەی 
رۆژئاوا  ئورووپای  لە  دا  جیهان 
لە چوارچێوەی  جیاوازە و رەنگە 
شۆڕشگێرو  نهێنی،  دامەزراوێكی 

یان توندوتیژ خۆی دەرخا.
بزووتنەوەی كرێكاری لە رۆژهەاڵتی 

كوردستان )كوردستانی ئێران(
لە  كرێكاری  بزووتنەوەی 
تا  كوردستان  رۆژهەاڵتی 
كۆتاییەكانی دەیەی 60ی هەتاوی 
سیاسی  بزووتنەوەیەكی  وەك 
دەرناكەوێ.  كۆمەاڵیەتی  ـ 
لە  كوردستان  دواكەوتوویی 
باری پیشەیی و ئەمنییەتی بوونی 
كوردستان لە روانگەی حكوومەتە 
میلیتاریزە  داگیركەرەكانەوەو 
كار  نەبوونی  بەشەو  ئەم  بوونی 
كردەوە  بە  پیشەیی  كارخانەی  لە 
ـ  پرولتاریای  پێكهێنانی  بواری 
كرێكاری پیشەیی ـ لە كوردستان 
بەشێكی  نەدەرەخساندو  دا 
لە  كوردستان  كرێكارانی  زۆری 
ناوچەكانی دیكەی ئێران دا خەریك 
كارو چاالكی بوون. وێڕای ئەوەی 
لە  هەر  هێزە  لەو  بەشێكیش  كە 
خەریك  دا  كوردستان  نێوخۆی 
ئاژەڵداری  كاری كشت و كاڵی و 

بە شێوازی نەریتی بوون.
كۆمەڵگەی  نەریتیی  پێكهاتەی 
نەكردنی  گەشە  و  كوردستان 
ناوچەیەدا  لەو  پیشەیی  ئابووریی 
خەباتی  كە  ئەوە  هۆی  بە  بوو 
ـ  ئیدئۆلۆژیك  پارتە  چەكداری 
»ئانتۆنی  وەك  مائوئیستەكانیش 
گرامشی« دەڵێ نەتوانن فێركارییە 
كۆمۆنیستییەكان  و  ماركسیستی 
راگوێزنە  فەرهەنگ  وەك 
دەسكەوتێكی  كۆمەڵگەكانیانەوەو 
بۆ  نە  و  خۆیان  بۆ  نە  ئەوتۆشی 
بەدواوە  كوردستان  كرێكارەكانی 

نەبوو.
دروشمی  كایەی  هاتنە  بە  بەاڵم 
لە  دا«  كارگەكان  لە  »خەبات 
لە  هێندێك  الیەن  لە   1367 ساڵی 
رەوتەكانەوە، یەكەمین نیشانەكانی 
بزووتنەوەی  بوونی  دایك  لە 
سیاسی  بزاڤێكی  وەك  كرێكاری 
بە  هەنووكە  كە  كۆمەاڵیەتی  ـ 
كۆمەڵگەی  گرینگی  بەشێكی 
دەژمێردرێ  كوردستان  مەدەنیی 

وەدیار كەوت.
ساڵەكانی  لە  بزووتنەوەیە  ئەو 
1370ی  دەیەی  سەرەتای 
و  رێكخست  خۆی  دا  هەتاوی 
بە  توانی  دا  كورت  ماوەیەكی  لە 
یەكیەتی  سەندیكاكان،  پێكهێنانی 
سینفی  سەربەخۆو  دامەزراوە  و 
بستێنێ  پەرە  كرێكارییەكان  و 
و  كارگەكان  هەموو  لە  و 
زمانحاڵی  هتد  و..  كوورەخانەكان 
راستەقینەی توێژی كرێكار بێ و 
زمانی  لە  كرێكار  چینی  داواكانی 

كرێكار بێنێتە گۆڕێ. 
بزاڤی  پراكتیكییەكانی  رێبەرە 
كرێكاری لە ماوەیەكی كورت دا لە 
كارگەكانیان  كوردستان  نێوخۆی 
كردە سەنگەری سەرەكیی خەبات. 
وەك  جارەش  ئەم  كوردستان 
مەتەرێزی  دوایین  و  یەكەمین 
خۆڕاگری و خەبات وەك هەمیشە 
خەبات  گۆڕەپانەی  ئەم  پێشەنگی 
بوو و بە فیدا كردنی تێكۆشەرانی 
چراخ  »جەماڵ  وەك  هێژای 
وەیسی« ئەو راستییەی سەڵماند.

كرێكاران  بێپسانەوەی  تێكۆشانی 
ئەم  نیشانەی  كوردستان  لە 
بزووتنەوەی  كە  راستیەیە 
بزووتنەوەیەكی  وەك  كرێكاری 
رێكخراوەو  زیندوو،  و  چاالك 
تایبەتە  پالنی  بەرنامەو  خاوەن 
بە  و  خەباتەكەی  پێشخستنی  بۆ 
شێوەیەكی رادیكاڵ و بێ ئەوەی بە 
هیچ جۆرێك لە بەرانبەر سیاسەتە 

دا  رێژیم  كۆلۆنیالیستییەكانی 
دامەزراندنی  دانەوێنێ.  سەر 
رێكخراوو  سەندیكاو  سەدان 
ئەنجومەن و شووڕاو دامەزراوی 
وەك  كە  كرێكاری  سەربەخۆی 
پووچەڵكەرەوەی  ئەڵتێرناتیڤی 
كرێكارییەكانی  رێكخراوە 
بە  كە  كرێكار«  »خانەی  وەك 
لە  ساختە  دەسكردو  شێوەیەكی 
پێك  ئیسالمییەوە  كۆماری  الیەن 
بزاڤە  ئەو  نیشاندەری  هاتوون، 
سیاسییەیە  ـ  كۆمەاڵیەتی  مەزنە 
بزووتنەوەی  شانبەشانی  كە 
ئێران  سەرانسەری  كرێكاریی 
رێگەی پێواوەو یەكێك لە كۆمەڵە 
بنەڕەتی و پتەوەكانی بزووتنەوەی 

كرێكاریی ئێران بووە.
نێوەدا  لەم  ئیسالمییش  كۆماری 
بۆ  تێكۆشانێك  و  هەوڵ  هیچ  لە 
بزووتنەوەی  بردنی  الڕێدا  بە 
گشتییەكەی  هێڵه   لە  كرێكاری 
ئەو  بەاڵم  نەكردوە.  كەمتەرخەمی 
بزووتنەوەیەو  ئەو  گرنگیی  كات 
لێزانیی  و  لێهاتوویی 
دەردەكەوێ  بۆ  رێبەرەكانیمان 
كرێكاری  بزووتنەوەی  بزانین  كە 
سیاسی  بزووتنەوە  هەموو  وەك 
نێوخۆی  لە  كۆمەاڵیەتییەكان  ـ 
چینی  هێزی  بە  پشتی  دا  واڵت 
كوردستان  و  ئێران  كرێكاری 
ئەو  سەرەڕای  بەستوەو 
ئەو  سەر  زەبروزەنگەی  هەموو 
الیەن  لە  چاالكانی  بزووتنەوەیەو 
توانیویەتی  ئیسالمییەوە،  كۆماری 
ئاستی  لە  خۆی  رەواكانی  داوا 
ئێران دا بێنێتە بەرباس و تەنانەت 
بیگەیەنێتە گوێی خەڵكی جیهانیش.
بزووتنەوەی  بەردەم  لەمپەرەكانی 

كرێكاری لە كوردستان
ئەگەرچی دۆخی ئاڵۆزی ئابووریی 
دەوڵەت  نەدانی  سەرنج  ئێران، 
پرۆژە  نەبوونی  و  كوردستان  بە 
نەڕەخساندنی  و  سەنعەتییەكان 

بەرینی كارو  هەلی كار بۆ هێزی 
حەقدەستی  كوردستان،  الوانی 
زۆربەشیان  كە  كرێكاران  كەمی 
دەژین،  دا  هەژاری  هێڵی  ژێر  لە 
نەبوونی سیگۆرتا )بیمە(، ساعاتی 
نەبوونی  رۆژانە،  زۆری  كاری 
لە  كرێكاران  بۆ  گیانی  ئەمنییەتی 
گرێبەستەكانی  كردندا،  كار  كاتی 
واژۆی سپی، داخرانی كارگەكانی 
هۆكارێكی  هیچ  بێ  بەرهەمهێنان 
دەیان  دەركردنی  پاساوهەڵگرو 
بێ  كرێكار  سەدان  بگرە  و 
ئەوەی خاوەن هیچ پشتیوانییەكی 
ئابووری بن، دیاردەی  شوغلی و 
هەموو  لە  كە  وەرزی  كرێكارانی 
كرێكارێكی  سەرەتاییەكانی  مافە 
كێشەكانی  بێبەشن،  ئاسایی 
دامەزراندنی  بە  پێوەندیدار 
ئێمەدا  بابەتەی  لەو  كە  ژنانیش 
هەموو  سەرەڕای  و  ناگونجێ 
كردن،  باسمان  شتانەی  ئەو 
ئیسالمی  كۆماری  گوشارەكانی 
تا،  بگرە  كردنەوە  زیندانی  لە 
تۆقاندنی  هەڕەشەو  تیرۆرو 
ئەو  كاری  كرێكاری،  چاالكانی 
كردوەو  دژوار  بزووتنەوەیەی 
كۆسپ و تەگەری زۆری خستۆتە 

بەردەم ئەو بزاڤە.
ئاكام:

ئەم  لەسەر  حاڵەشەوە  بەو  بەاڵم 
بڕوایەم كە بزووتنەوەی كرێكاری، 
وەك  كە  ئۆبژێكتیڤە  راستییەكی 
مەدەنییەكانی  خەباتە  لە  بەشێك 
و  دەتوانین  كوردستان  خەڵكی 
جۆراوجۆرەوە  رێگەی  لە  دەبێ 
كانالیزە  كاریگەر  شێوەیەكی  بە 
بكرێو لە خەبات دژی سەرەڕۆیی 
لێ  كەڵكی  دا  ئیسالمی  كۆماری 
سیاسییەكانی  پارتە  وەرگیرێ. 
كوردستانیش ـ چ چەپ و چ راست 
بزووتنەوەیە  بەو  گرینگی  دەبێ  ـ 
پوتانسیەل  لە  كەڵك  و  بدەن 
مەزنەكەی  مرۆیییە  هێزە  و 
دەركردنی  بە  تەنیا  و  وەرگرن 
نووسراو  پێشدا  لە  بەیاننامەیەكی 
رۆژی  وەك  ساڵوەگەڕەكانی  لە 
نەبن.  رازی  كرێكاردا  جیهانیی 
چونكی موتوربە كردنی بزووتنەوە 
كۆمەاڵیەتییەكان  و  سیاسی 

دەسپێكی پرۆسەی نوێی خەباتە.

بزاڤێكی زیندوو و ئۆبژێكتیڤ 
بە ناوی بزووتنەوەی كرێكاری

)چاوخشاندنێك بەسەر خەباتی بزووتنەوەی كرێكاری لە رۆژهەاڵتی كوردستان دا(
ئارام ئیبراهیم خاس

ره وتی ناسیۆنالیزمی كوردی لە سۆنگەی دوورخستنەوە و پووچەڵ كردنەوەی 
هێرشی ناسیۆنالیزمی زێدەخواز و هێرشبەری ئەو گەالنەی كە خاكەكەیان بە 

خۆیانەوە لكاندوە، تاكوو ئیستا زیاتر لە سەر بنەما عەینییەكانی سەلماندنی 
نەتەوە وەكوو خاك، زمان، مێژوو و ئابووریی هاوبەش پێداگری و تەركیزی كردووە
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واڵتێكی  لە  كە  مرۆڤ 
نێو  نایە  پێی  دا  دیكتاتۆرلێدراو 
تێكۆشانی سیاسی و خەباتگێرانەو، 
هەڕەشەو  و  زەبروزەنگ  ژێر  لە 
و  ئەمنییەتی  هێزە  پەالماری 
دەسەاڵتێكی  سەركوتكەرەكانی 
ئەركی  خوێنڕێژدا،  و  گەلی  دژی 
برد،  بەڕێوە  نیشتمانپەروەرانەی 
بە  تێكەڵ  ژیانی  لە  ساتێك  هەر 
جۆراوجۆر  رووداوی  و  مەترسی 
دەبێ. بە تایبەتی ئەگەر ئەم مرۆڤە 
پێشمەرگەو وەك  خەباتكارە، وەك 
لەو  رێكخستن،  بواری  كادرێكی 
دوژمن  كە  ناوچانەدا  و  شوێن 
بەسەریان دا زاڵە، چاالكیی سیاسی، 
ببا،  بەڕێوە  تەشكیالتیی  و  نیزامی 
مەترسی و كارەسات و بارودۆخی 
گرێ  چارەنووسی  لەگه ڵ  دژوار، 

دەدرێ و لێی دانابڕێن.
لە رەوتی خەباتێكی درێژخایەن 
قوواڵیی  نێوەندی شارەكان،  كە  دا 
و  چیاكان  بەرزایی  ناوچەكان، 
هەر  بەندیخانەكان،  دەروونی 
گۆڕەپانی  بە  دەبن  یەكەی 
و  تێكۆشەران  بەربەرەكانیی 
و  دوژمنان  لەگەأل  شۆڕشگێران 
ئازادییەكانی  و  ماف  زەوتكەرانی 
و  قارەمانەتی  هەزاران  خەڵك، 
بە  خوڵقاون.  حەماسە  سەدان 
بیرەوەری  و  رووداو  میلیۆنان 
یەك  لەوان  یەكێك  هەر  كە  هەن 
یا چەند الیەن و رەهەندی ژیان و 
خەباتی خەڵكی كوردستان بەگشتی 
رۆڵە  لەخۆبردوویی  و  بوێری  و 
بە  نەتەوەكەمان  پێشمەرگەكانی 
تایبەتی، بەرهەمیان هێناون. ئەمانە، 
گێڕانەوە،  شایانی  هەموویان 

تۆماركردن و لێ فێربوونن.
سەنگەری  بە  ئاماژەیەك  با 
مرۆڤێكی  هەر  بكەم.  بەندیخانە 
خەباتگێری خۆڕاگرو بە بیروباوەڕ 
كۆماری  بەندیخانەی  كەوتبێتە  كە 

ئیسالمی و دواتر لە مەرگ رزگاری 
لەدواكەوتن  چۆنیەتیی  لە  بووبێ، 
چۆنی  چەندو  لە  گیران،  و 
ئازارو  لە  )بازجویی(،  لێپرسینەوە 
ئەشكەنجەدران لە نێو گرتووخانەدا، 
پاراستنی  و  خۆڕاگری  شێوەی  لە 
بەناو  جۆری  لە  نهێنییەكان، 
لەبارەی  حوكمدران،  و  دادگایی 
و  رۆحی  و  جیسمی  بارودۆخی 
لەسەر  هاوبەندەكانی،  لەشساغیی 
ئارەزووەكانی  و  ئاوات  و  خەون 
و  كۆت  زنجیرو  نێو  لە  مرۆڤ 
لەگەڵ  ژیان  ئەزموونی  لە  دا،  بەند 
بەندیخانەدا،  لە  مرۆڤی جۆراوجۆر 
لە  ئەشكەنجەگەران،  دڕندەیی  لە 
رووبەرووبوونەوەی  چونیەتیی 
بیروباوەڕ  بە  ئازادیخوازانی 
وەسیەت  لە  و  دا  مەرگ  لەگەڵ 
بیرەوەریی  ئەوان،  پەیامی  دوا  و 
جۆراوجۆری هەن. ئایا ئەو كەسانە 
كردۆتەوە  لەوە  بیریان  هەرگیز 
نووسین  گێڕانەوە،  رێگای  لە  كە 
ئەم  كردنەوەی  باڵو  و  چاپ  و 
چ  دەتوانن  بیرەوەرییانەیان، 
خەباتی  بە  گەورە،  خزمەتێكی 
نەتەوەكەیان بكەن؟ ئەرێ بەراستی 
كەمتەرخەمی لەوە گەورەتر كە، ئەو 
خۆڕاگریی  لەبارەی  زانیارییانەی 
بەنرخترین رۆڵەكانی نەتەوەكەمان، 
تەنیا لەالی هێندێكمان هەن، بۆ ئەم 
كچ  بزانن  تا،  ناگێڕینەوە  نەتەوەیە 
نەتەوەپەروەرو  چەندە  كوڕی  و 
ئازادیخوازیان  و  نیشتماندۆست 

ئەمڕۆو  نەسلی  ئەدی  هەبوو؟! 
قارەمانە  ئەم  داهاتوو،  نەوەكانی 
لەخۆبردووانە چۆن بناسن؟! دەبێ 
لە مەرگ  بەندییەكی سیاسیی  هەر 
و بەند رزگار بوو، بە ئەمانەتەوە، 
هاوبەندەكانی  و  خۆی  سەربردەی 
و  ئەشكەنجەگەران  بگێڕێتەوە، 
قازییەكان،  بەناو  »بازجو«ەكان، 
جەلالدەكانی  و  بەندییەوانەكان 
كردەوەو  خوێنرێژەو  رێژیمە  ئەم 
دەبێ  بدا.  قاو  لە  رەفتاریان 
پاشماوەكانی  كەسوكارو  بۆ 
سەنگەری  گیانبەختكردووانی 
و  هاوبیران  بۆ  بەندیخانەو 
بگێرنەوە  ئەو شەهیدانە  هاوڕێیانی 
هاوڕێیانێكی  و  ئازیزانێك  كە 
چەندە بەنرخیان لەدەست داوە كە 
پێویستە ناویان لە دەفتەری نەمران 
دا تۆمار بكرێ و بۆ هەتاهەتایە بە 

رێزەوە باسیان بكرێ.
من تەنیا ئاماژەم بە یەك بووار 
بوواری خەباتی  بپەڕمەوە  با  كرد. 
پێشمەرگایەتی،  ژیانی  و  چەكداری 
و  شیرین  تاألو  دیمەنی  ئەوەندە 
جۆراوجۆر  حەماسەی  و  رووداو 
هەر  نایەن.  ژماردن  لە  كە  هەن 
و  كارەسات  رووداوو  لەو  یەك 
چەند  و  گۆشەیەك  حەماسانە، 
پڕشنگدارەكانی  قۆناغە  لە  الیەنێك 
خەبات و خۆڕاگریی گەلەكەمان و 
دەگێڕنەوە.  پێشمەرگەكانی  رۆڵە 
و  سەردەم  ئەو  بیرەوەریی  دەبێ 
بنووسرێن  كات  ئەو  رووداوەكانی 

تاوان  و  هێرشكەران  دڕندەیی  تا 
و جینایەتی ئەوان بە دژی خەڵكی 
بوێریی  و  جوامێری  كوردستان، 
لە  گەلە  ئەم  پێشمەرگەكانی 
زۆرو  هێزی  لەگەڵ  بەربەرەكانی 
داو،  دوژمن  پەرداخی  پۆشتەو 
بێدریغی  پشتیوانیی  و  هاوكاری 
بە  چەك  رۆڵە  لە  خەڵكەكەمان 

ئێستاو  نەسڵی  بۆ  دەستەكانیان، 
بێته وه .  روون  داهاتوو  نەوەكانی 
بەسەر  چی  نەتەوەكەیان  بزانن  با 
نیشتمانە،  ئەم  رۆڵەكانی  هاتوەو، 

چۆن  خۆیان  واڵتی  نەتەوەو 
پاراستوەو، لەم رابردووە خوێناوی 
و پڕ لە فیداكارییە، دەبێ چ دەرس 

و ئەزموونێك وەربگرن؟
بنێین كە لەم  پێدا  دەبێ ددانی 
بارەیەوە، ئەوەندە كەمتەرخەمیمان 
كردوە كە لە باس كردن نایە. كتێبی 
كە  پێشمەرگەوە«  كەشكۆڵی  »لە 

تێكۆشەری  زەحمەتی  و  هەوڵ  بە 
كوردستان  ناسراوی  و  دێرین 
بەڕێز كاك جەلیل گادانی، ئامادە و 
چاپ و باڵو بۆتەوە، هەنگاوێكە لەم 

الپەڕەو   214 كتێبەكە  بەستێنەدا. 
كاك  قەڵەمی  بە  سەرەتایەك  لە 
و،  بیرەوەری   25 گادانی،  جەلیل 
ژیانی سەید رەسووڵ  بەسەرهاتی 
دێهقان پێك هاتوە. بیرەوەرییەكان، 
باری  لە  هێندێكیان  ئەوەی  لەگەڵ 
كووڕییان  و  كەم  ئەدەبییەوە 
ژمارەیەكیان  تەنانەت  هەیەو 
گونجاویان  سەردێڕێكی  یا  ناو 
چەند  هەركامێكیان،  بەاڵم  نیە، 
پێشمەرگایەتی  ژیانی  لە  الیەن 
هێزەو  ئەو  حەماسەخوڵقێنیی  و 
و  تێكۆشەران  خۆشەویستیی 
كۆمەاڵنی  نێو  لە  ئازادیخوازان 
خەڵك دا، نیشان دەدەن. ساتەكانی 
خۆشەویستترین  لەدەستدانی 
مرۆڤ  كاتانەی  ئەو  و،  هاوڕێكان 
ئەركی  جێبەجێكردنی  لە  بیر  تەنیا 
نیشتمانپەروەرانە  خەباتگێڕانەو 
خۆی  شتێكی  هەموو  دەكاتەوەو 
هەروەها  وەالدەنێ،  دا  پێناوی  لە 
زۆر دیمەنی تاڵ و شیرینی دیكەی 
و  چەكداری  خەباتی  سەردەمی 
توێی  لە  پێشمەرگایەتی  ژیانی 
كتێبەدا،  ئەم  نێو  بیرەوەرییەكانی 

سەرنج رادەكێشن.
بوونەوەی  باڵو  بەبۆنەی 
پێشمەرگەوە«  كەشكۆڵی  »لە 
جەلیل  كاك  لە  دەستخۆشی 
دەكەم. داواش لە هەموو مرۆڤێكی 
كوردستان  خەباتكاری  تێكۆشەرو 
ئەو  نووسینەوەی  دەكەم، 
دا  تێیان  خۆیان  بۆ  رووداوانەی 
لێیان  نزیكەوە  لە  و  بوون  بەشدار 
چونكە  نەكەن.  بیر  لە  ئاگادارن، 
بە  ئەگەر  ئەوان  نووسینانەی  ئەم 
ئەمانەتەوەو راستگۆیانە نووسرابن، 
یارمەتیی زۆری ئەو كەسانە دەدەن 
خەباتی  مێژووی  داهاتوودا  لە  كە 

ئەم نەتەوەیە، دەنووسن.

ئەركێكی گرنگی بایەخپێنەدراو 
)بە بیانووی باڵوبوونەوەی كتێبی »لە كەشكۆڵی پێشمەرگەوە«(

قادر وریا

ئاكامی  مانگێكە  بە  نزیك 
عێراق  پارڵمانی  هەڵبژاردنەكانی 
قەوارە  لیستەو  راگەیەندراوە، 
سەر  لە  نەیانتوانیوە  براوەكان 
پێكهێنانی  بۆ  هاوپەیمانییەك 
كێشەی  ببنەوە.  ساغ  حكوومەت 
نێوان لیستەكان و هەروەها نزیكیی 
لیستی  دوو  كورسییەكانی  رێژەی 
 91 بە  ئەلعێراقیە  واتە  سەرەكی 
 89 بە  یاسا  دەوڵەتی  و  كورسی 
بۆ  لەبارتری  بەستێنێكی  كورسی 
ناوچەكە  دەوڵەتانی  دەستێوەردانی 
دا  عێراق  نێوخۆی  باری  كارو  لە 
خوڵقاندوە، بە چەشنێك كە رێبەرانی 
لەگەڵ  كە  لەوەی  بەر  لیستانە  ئەو 
پەلە  بە  وتووێژەوە،  بكەونە  یەكتر 
بۆ  ناوچەكە  واڵتانی  لە  روویان 
وەدەستهێنانی پشتیوانیی ئەوان كرد. 
ئێستا بارودۆخی سیاسیی عێراق بە 
بووەتە  راستیدا  لە  كە  شێوەیەكە 
مەیدانی كێبەركێی واڵتانی ناوچەكەو 
عەڕەبستانی  و  ئێران  بەتایبەت 
پشتیوانی  بۆ  ئێران  سعوودی. 
عەڕەبستانیش  و  شیعەكان  لە 
لەم  سونییەكان.  لە  پشتیوانی  بۆ 
نێوەشدا توركیەش رۆڵێكی كاریگەر 
پێگەی  دەدا  هەوڵ  زیاتر  و  دەبینێ 
نێو  نەتەوەخوازەكانی  كەسایەتییە 
شیعە و سونییەكان بەهێز بكاو لەو 
عێراق  لە  كورد  پێگەی  رێگەیەوە 
جێبەجێكردنی  بە  پێش  بكاو  الواز 

داواكارییەكانی كورد بگرێ. 
سیاسیی  چاوەدێرانی  لە  بەشێك 
عێراق لە سەر ئەو باوەڕەن بە دوای 
واڵتانی  رۆڵی  هەڵبژاردنەكانەوە 
سیاسیی  پرۆسەی  لە  دراوسێ 
هۆكاری  بووەو  زیاتر  عێراقدا 
ستراتیژیی  گۆڕینی  بۆ  ئەوەش 
ئەمریكا لە عێراق دەگەڕێننەوە، كە بە 
رای ئەو چاوەدێرانە ئەمریكا چونكە 
لە الیەك لە بەرنامەی دایە تا كۆتایی 
بەڵێنی  ئۆباما  ـ وەك چۆن  ئەمساڵ 
دابوو ـ بەشێكی بەرچاوی هێزەكانی 

لە  بكشێنێتەوەو  عێراقدا  لە  خۆی 
كورت  لە  ناتوانێ  دیكەوە  الیەكی 
لە  ئێران  هێژمۆنیی  نفووزو  ماوەدا 
سیاسییەكانی  الیەنە  و  گرووپ  نێو 
بۆیە  هەر  بكاتەوە،  كەم  شیعەدا 
خۆی  ستراتیژیی  گۆڕینی  بە  ناچار 
لە عێراق بووەو بۆ راگرتنی بااڵنس 
توركیە  و  عەڕەبستان  بە  رێگەی 
داوە لە بەرامبەر ئێراندا رۆڵ ببینن. 
دەستێوەردانی ئەو والتانە بەتایبەت 
عێراق،  لە  عەڕەبستان  و  ئێران 
زۆر  نیەو  ئاسایی  دەستێوەردانێكی 
لە  بەزەییانەو  بێ  ستەمكارانەو 
هەموو ئاستەكاندا رۆڵ دەبینن و پەنا 
بۆ هەموو ئامرازو رێگەیەك دەبەن. 
لە بڕیارەكانی پارڵمان و دیاریكردنی 
پاڵێوراوی سەرۆكایەتیی حكوومەت 
دەگاتە  تا  بگرە  وەزیرەكانەوە  و 
كردنی  درووست  و  كردن  یارمەتی 
تیرۆریستی.  توندڕەوو  گرووپی 
تەقینەوەكانی  زنجیرە  نموونە  بۆ 
بەغداو  لەمەوبەری  ماوەیەك 
الیەن  لە  عێراق  دیكەی  شارەكانی 
هەڕەشەی  وەكوو  كەسەوە  هێندێك 
كە  دەدرایەوە  لێك  عەرەبستان 
بە  رازی  دیكە  الیەنەكانی  ئەگەر 
پێكهێنانی حكوومەت لە الیەن لیستی 
 4 عێراقی  ئەوا  نەبن،  ئه لعراقییەوە 
ساڵی داهاتوو خوێناویتر لە رابردوو 
دەبێ و هەر لە پێوەندی لەگەڵ ئەو 
دیكە  كەسی  هێندێك  دا  تەقینەوانە 

كۆماری ئیسالمییان تاوانبار كرد.
دەرەكی  دەستێوەردانی  لە  جیا 
که   عێراق  نێوخۆی  كاروباری  لە 
واڵتەدا  لەو  سیاسی  پرۆسەی 
مەترسیدار،  ئاستێكی  گەیاندۆتە 
دژبەیەكی  بەرژەوەندی  و  ناكۆكی 
و  نەتەوەیی  پێكهاتە  و  قەوارەكان 
ئاستێك  لە  عێراقیش  ئایینییەكانی 
دایە كە قبووڵكردنی یەكتر و پێكەوە 
سازان و رێككەوتنی نێوان الیەنەكان 
هەركام  بەرچاو.  دێتە  ئەستەم 
نوێنەرایەتیی  براوەكان  لیستە  لە 

نەتەوەیی  پێكهاتەیەكی  ناوچەو 
لیستی  دەكەن.  عێراق  ئایینیی  و 
عێراقییە ئەگەرچی لە الیەن كەسێكی 
شیعە، بەاڵم بە رواڵەت سێكۆالرەوە 
 80 بە  نزیك  بەاڵم  دەكرێ  رێبەری 
خەڵكی  هی  دەنگەكانی  سەدی  لە 
ئێئتالفی  بوون.  سوننی  عەرەبی 
نیشتمانیی عه ممار حەكیم و موقتەدا 
پارێزگاكانی  بەسرەو  لە  سەدریش 
دەنگەكانیان  زۆرینەی  باشووردا 
هەبوو و دەوڵەتی یاساش لە بەغداو 
نێوەراست  شیعەنشینەكانی  پارێزگا 
لیستە  هێناوەتەوەو  دەنگی  دا 
كوردو  ده نگی  تەنیا  كوردییەكانیش 
پێدراوە.  كوردستانیان  دانیشتووانی 
كە  دەردەخا  بۆ  ئەوەمان  ئەمەش 
لەوەیكە  بەر  عێراق  هاوواڵتیانی 
ئینتیمای نیشتمانی و عێراقییان هەبێ، 
ئایینییان هەیە، یان وەكوو  ئینتیمای 
هەیە.  نەتەوەیییان  ئینتمای  كورد 
تەنانەت باس لەوە دەكری كە ئێستا 
بەتایبەتی  باشووردا  پارێزگاكانی  لە 
و  جیابوونەوە  بە  مەیل  بەسرە  لە 
كردوەو  زیادی  عێراق  دابەشكردنی 
هاوواڵتیان  الی  بەغدا  بە  متمانە 
كە  عێراقییەش  لیستی  بووە.  الواز 
زۆرینەی  نوێنەرایەتیی  وترا  وەك 
ماوەیەدا  لەو  دەكا،  عەڕەبی سوننی 
كردوە  هەڕەشەی  جار  چەندین  بە 
پێك  حكوومەت  ئەوان  ئەگەر  كە 
دژی  بە  دیكە  لیستەكانی  و  نەهێنن 
ئەوا  ببەستن،  هاوپەیمانی  عێراقییە 
دەبێ چاوەڕوانی شەڕی ناوخۆیی و 

پەرەسەندنی نائەمنی بكەین.
ئەوەی تا ئێستا باسی كرا وێنەیەكی 
گشتی لە بارودۆخی سیاسیی عێراق 
لە دوای هەڵبژاردنەكانی 7ی مارسی 
ئەمساڵەوەیە. بە پێی ئەم بارودۆخە 
دیمەنی  دوورە  و  ئاسۆ  دەبێ 
پرۆسەی سیاسیی عێراق چۆن بێ؟ 
بە  زۆر  دەدەین  هەوڵ  لێرەدا  ئێمە 

كورتی بپڕژێینە سەر ئەم بابەتە.
رۆژئاوا  ئەمریكاو  كە  دا  عێراق  لە 

چاوەڕوانی لێدەكەن لە داهاتوویەكی 
نموونەو  ببێتە  دووردا  زۆر  نە 
بۆ واڵتانی  لە دێموكراسی  مۆدێلێك 
دێموكراتیك  كلتووری  ناوچەكە، 
نێو  لە  و  كۆمەڵ  تاكەكانی  نێو  لە 
رێبەرانی  و  سیاسییەكان  رێكخراوە 
عێراقی  لە  الوازە.  زۆر  دا  سیاسی 
و  الیەن  نێوان  لە  متمانە  ئێستادا 
پێكهاتە  و  سیاسییەكان  قەوارە 
نەتەوەیی و ئایینییەكان دا زۆر الوازە 
و یان هەر بوونی نیە. لەم عێراقەدا 
داهاتووی  دەسەاڵتی  لە  هەمووان 
بەغدا دەترسێن و هەمووانیش ئەگەر 
جێگەیان  داهاتوودا  دەسەاڵتی  لە 
دەسەاڵتی  بە  دەسەاڵتە  ئەو  نەبێ، 
خۆیان نازانن. هەر بۆیە دیاریكردنی 
زۆر  كارێكی  وەزیران  سه رۆك 
لە  زۆر  رای  پێی  بە  ئاستەمەو 
تا  حكوومەت  پێكهێنانی  چاوەدێران 

دوو مانگی دیكە دەخایەنێ.
و  حكوومەت  پێكهێنانی  سێناریۆكانی 

پێگەی كورد
1ـ لیستی ئه لعێراقییە لەگەڵ ئیئتیالفی 
نیشتمانی )یان بەشێك لەو ئیئتیالفە 
حەكیم  عەممار  كورسییەكانی  كە 
ئەیاد  دێ.  پێك  دا  كورد  و  بێ( 
وەزیران،  سەرۆك  دەبێتە  عەالوی 
گرینگەكان  وەزارەتە  زۆربەی  بەاڵم 
كورد  رادەیەكیش  تا  شیعەو  وەبەر 
سوننیەكان  حاڵەتەدا  لەم  دەكەون. 
جیا لەالیه ن هێندێك وەزارەت زیاتر 
هەوڵ دەدەن بەدەنەی وەزارەتەكان 
)كە  گشتییەكان  بەڕێوەبەرایەتییە  و 

زۆر گرینگن( وەدەست بێنن.
بە  عەرەبی  واڵتانی  لە  دەوڵەتە  ئەم 
رادەیەكی  تا  و  سعوودی  تایبەت 
ئەمریكا پشتیوانی  توركیەو  زۆریش 
لێ دەكرێ و لە هەمان كاتیش دا لە 
الیەن ئێرانەوە دژایەتی دەكرێ. ئێران 
سیناریۆیە  لەم  رێگری  بتوانێ  تا 
دەكاو ئەگەر نەتوانێ پێشی پێبگرێ 
ئەوا دوواتر هەوڵی شكست پێهێنانی 
ئاسانە.  زۆر  كارێكی  ئەوەش  دەداو 
بەهێز  ئۆپۆزیسیۆنێكی  چونكە 
شكست  بۆ  دەبێ.  دا  پارڵمان  لە 
كوردەكان  كابینەیەش  ئەم  هێنانی 
شایەد  دەگێڕن.  یەكالكەرەوە  رۆڵی 
باشترین حاڵەت بۆ كورد سەرگرتنی 
بە هۆی  بێ، چونكە  ئەم سیناریۆیە 
رۆڵی یەكالكەرەوەیان كارتی فشاری 
بەهێزیان لەبەردەست دایەو دەتوانن 
لە رێگەی فشارەوە بۆ سەر عەالوی 

هەر  بكەن.  جێبەجێ  داخوازەكانیان 
سیناریۆیە  ئەم  لەگەڵ  پێوەندی  لە 
دەوڵەتێكی  زۆر  دەوڵەتە  ئەم  دا، 
ماوەیەكی  پاش  و  دەبێ  الواز 
لە  گەورە  كێشەی  تووشی  كورت 

بەڕێوەبردنی واڵت دا دەبێتەوە.
كە  ئەوەیە  دووهەم  سیناریۆی  2ـ 
دەوڵەت لە الیەن دەوڵەتی قانوون و 
عەممار حەكیم و كوردەوە پێك دێ 
دەوڵەتی  كاندیدێكی  یان  مالیكی  و 
ئەم  دەبێتە سەرۆك وەزیر.  قانوون 
دەوڵەتە لە الیەن ئێرانەوە پشتیوانی 
لە  سەرگرتنی  ئەگەری  دەكرێ.  لێ 
سیناریۆی یەكەم زیاترە و ئەگەری 
بەاڵم  كەمترە.  هێنانیشی  شكست 
دیسانەكەش دەوڵەتێكی بەهێز نابێ.

گەیاندنی  لە  كورد  سیناریۆیەدا  لەم 
رۆڵی  وەزیری  سەرۆك  بە  مالكی 
چونكە  دەبینێ،  یەكالكەرەوە 
نیشتمانی  ئیئتیالفی  لە  سەدرییەكان 
مالكی  بە  متمانە  شێوەیەك  هیچ  بە 
دا  مالكی  حكوومەتی  لە  و  ناكەن 
بەشداری  كە  الوازە  زۆر  ئەگەری 

بكەن.
ئۆپۆزیسیۆنێكی  دا  حاڵەتەش  لەم 
هەیە  بوونی  پارلماندا  لە  هێز  بە 
هەیە.  زۆری  دەرەكی  پشتیوانی  كە 
مالكی  لەگەڵ  بێتو  ئەگەر  كوردیش 
لەگەڵ  ئەگەری  بێ،  كێشە  تووشی 
كه وتنی ئۆپۆزیسیۆنی بە هێزە و لەو 
حاڵەتەش دا دەوڵەت مەشرووعییەتی 

لە دەست دەدا. 
كە  كێشە  گەورەترین  دەوڵەتە  ئەم 
روووبەرووی  سەرەتاوە  لە  هەر 
نائەمنییە.  پەرەسەندنی  دەبێتەوە، 
ئەمەش شتێكی زۆر پێشبینی كراوە 
گرنگه   زۆر  ئەمریكاشه وه   بەالی  و 
رۆژئاوای  ئامریکاو  پشتیوانی  بۆیه  

نیە.
3ـ هەموو لیستەكان جیا لە كوردەكان 
ناكۆكییان  و  كێشە  ناوخۆیاندا  لە 
كە  هەیە  ئەوە  ئەگەری  و  زۆرە 
حكوومەت  پێكهێنانی  بێتوو  ئەگەر 
ئەم  بخایەنێ،  زۆر  ماوەیەكی 
لیستانە لەبەریەك هەڵوەشێنەوە. لەم 
نیشتمانی  ئیئتیالفی  لیستی  حاڵەتەدا 
پێكهاتووە، الیەنی  لە دوو الیەن  كە 
سەرەكیی  رۆڵی  حەكیم  عەممار 
هه ردوو  له گه ڵ  الیه نه   ئه م  ده بینێ. 
لیستی سه ره کی عێراقیه وه  ده وڵه تی 
نیه و  ئه وتۆی  کێشه یه کی  یاسا 
مێژووییشی  و  باش  پێوەندییەكی 

حكوومەتە  ئەم  هەیە.  كوردا  لەگەڵ 
لەگەڵ  بێ  ناچارییشەوە  رووی  لە 
دەرەكییەكان  الیەنە  دژایەتی 

رووبەڕوو نابێتەوە.
پێكهێنانی  چوارەم  سیناریۆی  4ـ 
بە  فراوانە  بنكە  حكوومەتێكی 
الیەنە  سەرجەم  بەشداریی 
ئەو  سیناریۆیەدا  لەم  براوەكان. 
پۆستی  كە  ده بێ  بەهێز  ئەگەره  
نێوان  لە  وەزیران  سەرۆكایەتیی 
و  یاسا  دەوڵەتی  لیستی  دوو 
 2 ماوەی  بۆ  كام  هەر  ئەلعراقیەدا 
ئەم  بكرێ.  تێدا  ئاڵوگۆڕی  ساڵ 
نێو  پشتیوانیی  رووی  لە  دەوڵەتە 
دەوڵەتییەوە كێشەی زۆر نابێ، بەاڵم 
واڵتەوە  بەڕیوەبەریی  رووی  لە 
هۆی  بە  چونكە  دەبێ.  الواز  زۆر 
ناكۆكییەكانەوە، الیەنەكان دژ بەیەك 
سیناریۆیە  ئەم  دەكەن.  شكێنی  كار 
تەواو  كورد  قازانجی  بە  ناتوانێ 
و  شیعە  بە  عەڕەبەكان  چونكە  بێ، 
بەرامبەر  لە  دەتوانن  سوننییەوە 
بەرژەوەندییەكانی كورددا كۆك بن، 
پێویستی  دەوڵەتەدا  لەم  تایبەت  بە 
بە رۆڵی كورد كەمتر هەیە. بۆیە بە 
دەبێ  دەتوانێ  تا  كورد  من  باوەڕی 
سیناریۆیه   ئەم  سەرگرتنی  بە  پێش 

بگرێ.
سەرگرتنی  ئەگەری  سیناریۆیە  ئەم 
لە سیناریۆكانی دیكە زیاترە، چونكە: 
پیاوانی  گەورە  پشتیوانیی  یەكەم، 
ئایینی شیعە وەكوو سیستانیی هەیە. 
كێشەكانی  بێتوو  ئەگەر  دووهەم 
حكوومەت  پێكهێنانی  بەردەم 
الیەنی  بخایەنێ،  زۆر  ماوەیەكی 
سەر  لە  زۆرە  ئەگەری  دەرەكییش 

ئەم سیناریۆیە رێك بكەون.
بە  پێوەندی  ئەوەندەی  كۆتاییدا  لە 
كوردەوە هەیە، كورد دەتوانێ رۆڵی 
یان  پێكهێنان  لە  ساز  چارەنووس 
شكست هێنانی حكوومەت دا بگێڕێ، 
بۆسەر  هێنانی  فشار  توانای  كورد 
بەغدا زیاتر دەبێ. تەنانەت وێدەچێ 
زیاتر  رابردوو  ساڵی   4 لە  بتوانێ 
لە  لە بەغدا بنوێنێ.  قورسایی خۆی 
سیناریۆی چوارەم دا پێچەوانەی 3 
لە  الوازتر  كورد  دیكە  سیناریۆكەی 
گوێ  پشت  ئەگەری  و  دەبێ  جاران 
خستنی مافەكانی كورد زیاتر دەبێ. 
كورد  بۆ  حاڵەت  خراپترین  بۆیە 

پێكهاتنی حكوومەتی بنكە فراوانە. 
 

سیناریۆکانی پێکهاتنی حکوومه ت
 له  عێراق و پێگه ی کورد 

حسێن ئه حمه دپوور
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یه كێك له  گرینگترین هۆكاره كان 
و  نه بزووتن  هۆی  ده بێته   كه  
پێشنه كه وتنی واڵتان و كۆمه ڵگه كان، 
گه نده ڵیی   . ئابوورییه   گه نده ڵیی 
هه ڕه شه یه ك  ده توانێ  ئابووری 
و  سیاسی  سیسته می  سه ر  بۆ 
پێكراویی   مه تمانه   و  ئابووریی 
دیكه ،  واتایه كی  به   بێ.  حكوومه ت 
له   خراپ  كه ڵكوه رگرتنی  گه نده ڵی، 
گه یشتن  بۆ  حكوومه تی  ده سه اڵتی 

به  به رژه وه ندی تاكه كه سییه . 
و  ئابووری  گه نده ڵیی 
دیارده یه كی  هه ر  وه كوو  ئیداری ، 
كۆمه اڵیه تی و ئابووری، به  هه ندێ 
ئاڵۆزه وه   پرۆسه ی  و  هۆكار 
روانگه یه كی  له   و  به ستراوته وه  
ده روونی،  هۆكاره   دا  به رباڵوتر 
كۆمه اڵیه تی، سیاسی و ئابووریی و 

.. هتد له  خۆی ده گرێ.
سیسته مه   له و  یه كێك 
ساڵی   30 له   كه   سیاسییانه ی  
ئابووریی  گه نده ڵیی  دا،  رابردوو 
كه وتووه ،  وه به رچاو  تێدا  زه قی  به  
ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  نیزامی 
له   ته نیا  دیارده یه   ئه و  و  بووه  
و  سیسته م  خواره وه ی  ئاسته كانی 
حكوومه ت دا نه بووه ، به ڵكوو گه وره  
كاربه ده ستان و كه سانی ناسراوی  
ئه و  گه نده ڵترینی  حكوومه ته ،  ئه و 

كۆمه ڵگایه  بوون .
گه نده ڵیی  زۆر جار  هه ر چه ند 
كۆماری  ئه ستووره كانی  مل 
ئیسالمی له  قاو دراون، به اڵم دوای 
كه سانه   ئه و  كه   بینراوه   ماوه یه ك 
له سه ر  یان  نه دراون   ته نیا سزا  نه  
كاره كه یان النه براون، به ڵكوو خێرا 
پۆستێكی  و  زیاتر  ده سه اڵتێكی 
پێ  حكوومه تییان  هه ستیارتری 
زلتریان  له  جاران  دراوه  و قسه ی  

كردوه .
گه نده ڵیی  نموونه ی   دوایین 
خودی  نێو  له   ئێران،  ئابووریی 
له   رێژیمی كۆماری ئیسالمی دا و 
الیه ن یه كێك له  ئه ندامانی مه جلیسی 

شووڕای ئیسالمی له  قاو درا.
رۆژی 17ی خاكه لێوه ی 1389، 
تاران  نوێنه ری  نادران«  »ئه لیاس 
ئیسالمی،  شووڕای  مه جلیسی  له  
چاوی   پێش  له   و  جار  یه كه م  بۆ 
میدیاكانی نێوخۆی ئێران، ئاشكرای  
كرد كه  »محه ممه د ره زا ره حیمی« 
مه حموود  یه كه می  جێگری 
ئه ندامانی  له   یه كێك  ئه حمه دینژاد 
گه نده ڵیی  باندی  سه ره كیی 
»بازنه ی   به   ناسراو  ئابووریی 
راشیگه یاند  و  فاتمی«یه   شه قامی 
بانده   ئه و  ئه ندامانی  سه ر جه م  كه  
ره حیمی  ره زا  محه ممه د  له   جگه  
ناڕه زایه تی  و  كراون  قۆڵبه ست 
چاوپۆشی  به   سه باره ت  خۆی 
الیه ن  له   »ره حیمی«  تاوانه ی   له و 

ده زگای قه زایییه وه  ده ربڕی.
هه رچه ند دوای ئه و له قاودانه ی  
»ئه لیاس نادران« نوێنه ری تاران له  
ره حیمی  ره زا  محه ممه د  مه جلیس، 
و  مه شایی  ره حیم  ئیسفه ندیار  و 
ئه حمه دی  دیكه ی   راوێژكارانی 
له و  خۆیان  ناڕه زایه تیی  نژاد 
ده ربڕی،  تاران  نوێنه ری  وتانه ی    
كه   ده ده ن  نیشان  به ڵگه كان  به اڵم 
پاره وه رگرتن  و  گه نده ڵیی  هه موو 
له و  دابه شكردن  و  راگواستن  و 
بانده  دا، به  واژۆی محه ممه د ره زا 

ره حیمی ئه نجام دراوه . 
مانگێك  كه   حاڵێكدایه   له   ئه وه  
پێشتریش، 216 ئه ندامی مه جلیسی 
نامه یه كی  له   ئیسالمی  شووڕای 
»الریجانی »،  بۆ  دا  سه رئاوه اڵ 
گرتنی  به   ئاماژه كردن  وێڕای 
»گه نده ڵیی  باندێكی  ئه ندامانی 
ئابووری« رایانگه یاندبوو كه  چه ند 
ناویان  په روه نده یه دا  له و  كه سێك 
سه ره كی  بڕیارده ری  كه   هاتووه  
هێشتا  به اڵم  دابوون،  بانده   له و 

نه گیراون. 

رۆڵی  قاودرانی  له   دوای 
له و  ره حیمی«  ره زا  »محه ممه د 
له   ژماره یه ك  گه نده ڵه دا،  بانده  
شووڕای  مه جلیسی  ئه ندامانی 
كه   كردوه   داوایان  ئیسالمی 
كه   بكرێ  تاوانانه   له و  لێكۆڵینه وه  
به اڵم  »ره حیمی«،  پاڵ  دراونه  
لێ  بێده نگه ی   بابه ته   ئه و  ئێستا  تا 
كراوه  و نیزیكانی ئه حمه دی نژاد و 
ره حیمی، به  هێنانه  گۆڕی ئه و بابه ته  
بۆ  بوختان  ده یانه وێ  ئه وانه   كه  
كابینه ی  ئه حمه دی نژاد هه ڵبه ستن، 
ئه و  دۆسیه ی   له نێوبردنی  هه وڵی 
تمه نییه یان  میڵیارد  گه نده ڵییه  چه ند 

دا.
محه ممه د ره زا ره حیمی كێیه  و بیر 

له  چی ده كاته وه ؟
ره حیمی،  ره زا  محه ممه د 
نژاد،  ئه حمه دی  یه كه می  جێگری 
بڕوایی  بێ  و  هه لپه ر ستی  ره مزی 
چاولێكردن  به    . ئێستایه   ده وڵه تی 
بواره   له   ره حیمی  كارنامه ی   له  
به ڕێوه به ریی  جۆراوجۆره كانی 

و  نه خۆش  الیه نه   دا،  سیاسی  و 
سیاسیی  پێكهاته ی   ئاڵۆزه كانی 

كۆماری ئیسالمی ده رده كه وێ.
شاری  دایكبووی  له   ره حیمی 
قوروه ی  پارێزگای سنه یه  و باوكی 
وه كوو  دایكیشی  و  زمان  تورك 
له   باوكی،  چواره می  هاوسه ری 
گونده كانی  له   یه كێك  دایكبووی 

قوروه  و سوننی مه زهه ب بووه.
سه ره تاكانی  له   ناوبراو 
پارێزگای  الیه ن  له   57دا  شۆڕشی 
شاری  به خشداری  وه ك  سنه وه  
دێوالن دیاری كرا و پاشان چووه  
هه ڵبژاردنه كانی  به ربژێرانی  ریزی 
ئیسالمی«یه وه   »مه جلسی شۆرای 
شاره كانی  نوێنه ری  ببێته   توانی  و 
له  سریشاوا  و  قوروه   و  دێوالن 

مه جلیسی شووڕای ئیسالمیدا.
ماوه یه دا ،  له و  توانی  ره حیمی 
و  سیاسی  پێكهاته ی   گۆڕینی   له 
رۆڵی  دا  پارێزگایه  ئه و  ئه منیه تیی 

هه بێ.
له و سااڵنه دا  یه كه مین رووداو 
تێكهه ڵچوونی ده روێشه كانی »شێخ 
گرووپێك  له گه ڵ  هاشمی«  هادیی 
سریشاوا  شیعه ی  ناڕازییانی  له  
بوو، نوێنه ری خومه ینی ده یه ویست 
به اڵم  بكا  چاره سه ر  كێشه یه   ئه و 
بوو  ناوبراو   . نه یهێشت  ره حیمی 
به  هۆی هاندانی شیعه كانی قوروه  
دژی شێخ حوسێن و دواتر ناردنه  
ده ره وه ی  شێخ هادی له  ئێران . ئه و  
كێشه یه  بوو به  هۆی ئه وه كه  چه ند 
مه سه له ی  قوروه   شاری  له   ساڵ 
تا  و  گۆڕێ  بێته   سوننی  و  شیعه  
ده بۆوه .  لێ  كێشه ی  پتر  ده هات 
هه ر له  ده یه ی 60 دا ژماره یه ك له  
له   كوردییه كان  حیزبه   الیه نگرانی 

قوروه  به  بێ دادگاییكران سزا دران 
كران.  ئیعدام  شار  ده ره وه ی   له   و 
كوشتاره دا  له و  ره حیمی  ده گوترێ 
ئه و  بكه رانی  به اڵم  هه بووه ،  رۆڵی 
جینایه ته ش ئێستاش نه زانرا كه  كێ 

بوون و چیان لێ هات.
له   ره حیمی  محه ممه د  ره زا 
هه ڵبژاردنه كانی  بانگه شه ی  ره وتی 
كورد  كوڕه   به   خۆی  دا  مه جلیس 
پێناسه  ده كرد و توانی له و رێگه وه  
له   و  بكاته وه   كۆ  خه ڵك  ده نگی 
به   سه ركه وتن  هه ڵبژاردنانه كا ندا 

ده ست بێنێ. 
ناو  به   پاش  ناوبراو 
شاره كانی  نوێنه رایه تیكردنی 
له   سریشاوا  و  قوروه   و  دێوالن 
ئیسالمی«دا  شووڕای  »مه جلسی 
شوناسی  هه مان  به   دیكه   جارێكی 
وه ك  كوردییه وه   ساخته یی 
هه ڵبژێردراوی شاره كانی  نوێنه ری 
له   دیوانده ره   و  كامیاران  سنه و 

مه جلیسدا مایه وه .
وه زاره تی   1372 ساڵی  له  

دووهه می  كابینه ی  نێوخۆی 
راسپاردنی  هۆی  به   ره فسه نجانی 
ره زا  محه مه د  سه ركۆماره وه ، 
سنه   پارێزگاری  وه كوو  ره حیمیی 
دیاری كرد و ره حیمییش هه تا هاتنه  
ریفۆرمخوازی  باڵی  سه ركاری 
و،  مایه وه   پۆسته دا  له و  ده سه اڵت 
خۆی  ته قه الی  و  هه وڵ  هه موو 
خۆشخزمه تی  سه لماندنی  بۆ 
هه روه ها  و  ره فسه نجانی  به  
كورسییه كانی  مسۆگه ركردنی 

سه ره وه ی ده سه اڵت خسته  گه ڕ.
به رپرسیاره تیی ره حیمی له  سنه  
چاالكییه كانی  له گه ڵ  بوو  هاوكات 
ناوچه یه ،  له و  كوردییه كان  حیزبه  
كه   هۆكارێك  به   بوو  ئه وه ش 
ئه و  بۆ  دارشتن  پیالن  به   ره حیمی 
زیاتر  دژایه تیكردنیان  و  حیزبانه  
خۆی له  ده سه اڵت له  تاران نیزیك 
ره حیمی  هاوكاریی   . بكاته وه  
ئه و  بۆ  نژاد  ئه حمه دی  له گه ڵ 
كه   كاتێك  ده گه ڕێته وه ،  سه رده مه  
نژاد راوێژكاری  ئه حمه دی  له  سنه  
ره حیمی  دواتر  و  بووه   پارێزگار 
دیاری  سنه   پارێزگاری  وه كوو 
ده كرێ و ئه حمه دیی  نژادیش ده بێته  
ئیعدامه كانی  ئه رده بێڵ.  پارێزگاری 
قۆڵبه ستكردنه   و  له  سنه   كات  ئه و 
سه رده می  له   كۆمه ڵه كان  به  
به   بوو  دا،  ناوبراو  فه رماندارێتیی 
به   سه رده مه   ئه و  ئه وه كه   هۆی 
سه ر ده می ترس و تۆقاندن له  سنه  

ناوبانگ ده ربكا.
سه ده می  له   ناوبراو 
پارێزگایه دا  له و  ده سه اڵتداره تی 
هه زار   13 كه   بوو  ئه وی   موده عی 
كردنه وه ی   ئاوه دان  پڕۆژه ی 
له   شێوه یه   به م  و  به ڕێوه بردوه  

ره فسه نجانی  سه ركۆماریی   كاتی 
سازندگی«  »سردار  به   خۆی  دا 
له   كوردستان پێناسه  ده كرد. ئه وه  
خه ڵكی  وته ی   به   كه   دابوو  حاڵێك 
ره حیمی  ئیدعایه ی  ئه و  ئه و شاره ، 
درۆیه كی گه وره  بووه  و باسكردن 
پڕۆژه   هه زار   13 به ڕێوه بردنی  له  
بۆ پارێزگای سنه ، ته نیا بانگه شه  بۆ 
پێش  له   كردن  خۆشیرین  و  خۆی 

چاوی كاربه ده ستانی تاران بووه .
كێشه كانی  چاره سه ركردنی 
كوردستان له  رێگای په ره دان به  مادده  

سڕكه ره كانه وه 
له و  ره حیمی  به دناویی 
په یوه ندی  له  زیاتر  سه رده مه دا 
پڕۆژه   و  درۆگه وره كان  له گه ڵ  
ره حیمی  بوو .  دا  ئه منیه تییه كانی 
ئه وه   له سه ر  پێی  به رده وام  ئه كات 
سنه   خه ڵكی  ده بێ  كه   داده گرته وه  
بۆ  و  بكه ین  سه رقاڵ  شتێكه وه   به  
جێبه جێ كردنی ئه و وته یه ی رووی 
شوێنی  و  پاركه كان  دانانی  له  
په ره دان  دواتر  و  گه شتیارییه كان 
نابراو  كرد.  مادده  سڕكه ره كان  به  
به  یه كێك له و كه سانه  ناسراوه  كه  
له   ده ستی  به رباڵو  شێوه یه كی  به  
هۆشبه ره كان  مادده   باڵوكردنه وه  
باندێكی  و  هه بووه   دا  سنه   له  
ئه و  هاورده كردنی  بۆ  تایبه تیی 
دا  ده ست  له به ر  سنه   بۆ  ماددانه  
بوو . بۆ سه لماندنی ئه و ئیدیعایه ش 
كه   ئه وه ی   پێش  تا  بڵێین  ده كرێ 
شاری  پارێزگار،  ببێته   ره حیمی 
ئێران  پارێزگای  خاوێنترین  سنه  
مادده   به   گیرۆده بووان  بواری  له  
دوای  به اڵم  بوو،  هۆشبه ره كان 
ئه و  ناوبراو،  كاری  سه ر  هاتنه  
شاره  سیمایه كی دیكه ی  به  خۆیه وه  

گرت.
كوشتنی جیابیران بۆ گه یشتن به  

ئاواته كان
روودانی قه تڵه  سیاسییه كان له و 
سه رده مه دا، ده بێته  هۆی به دناویی 
و  كوشتار  ئه و  ره حیمی.  زیاتری 
نێوخۆیی  به شی  دوو  له   تیرۆرانه  
كورد  بژارده كانی  دا  ده ره كی  و 
دوكتوور  شه هیدكرانی  ده گرێته وه . 
واڵت،  ده ره وه ی   له   شه ڕه فكه ندی 
فه رساد«،  »فاروق  نێوبردنی  له  
له   و  سوبحانی«  »ناسر  ئیعدامی 
خوتبه خوێنانی  كوشتنی  ئاكامدا 
سوننی  هه ینیی  نوێژیی 
یه ك  و  كرماشان  مه زهه به كانی 
»محه ممه د  مه ال  مامۆستا  له وان 
كارنامه ی   له   به شێك  ره بیعی«، 
 . كوردستانن  له   ره حیمی  تیرۆری 
ناوبراو له  رێبه ندانی ساڵی 1375ی 
ره بیعی  مه ال  كوشتنی  بۆ  هه تاوی  
»به شاره تی«  بۆ  نامه یه كدا  له  
رێژیم  نێوخۆی  ئه وكاتی  وه زیری 
و  دیاری  ناردنی  بۆ  كه   ده كا  داوا 
تیرۆره   ئه و  بكوژانی  حه قده ستی 
هه روه ها  بكه ن.  په له   سیاسییه  
و  دانیشتن  له   جار  چه ند  ره حیمی 
به شداری  كۆڕه  جۆراوجۆره كانیدا، 
حكومه ت  ناڕازییانی  كوشتنی   له  
شه ڕه فكه ندی  دوكتوور  تایبه ت  به  
له   یه كێك  به   ره بیعیی  مامۆستا  و 
شانازییه كانی خۆی له  قه ڵه م داوه.

له  دوایین ساڵه كانی پارێزگاریی 
ره حیمی دا، ناوبراو و هاوبیره كانی 
ده رده كه ن  »ئابیده ر«  باڵوكراوه ی  
ئه و  ژماره كانی  یه كه م  له    .
هه وڵی  ره حیمی  رۆژنامه یه دا، 
دیمه نێكی  نیشاندانی  وێڕای  ده دا 
پێچه وانه  له  كوردستان، بارودۆخی 
و  خۆی  دڵی  به   ناوچه یه   ئه و 

ئاوه دان  و  زیندوو  و  پێشكه وتوو 
سااڵنه دا  له و  هه ر   . بدا  نیشان 
ئاردی  به شه   فرۆشتنی  مه سه له ی 
و  خوراسان  به   سنه   پارێزگای 
كۆره خانه ی   دۆسیه ی  هه روه ها 
ماددیی  پشتیوانیی  به   كه   »شێل« 
ئیتالیا و بۆ  ئه نجومه نی قه شه كانی 
ئاواره كانی  كورده   كه ڵكوه رگرتنی 
باشووری كوردستان، ده بوایه  دوو 
كارگه  دامه زرابا كه  ته نیا یه كیان له  
جادده ی  كرماشان – سنه  دامه زرا 
و پووڵه كه ی دیكه  ون بوو، و به م 
په روه نده یه ش وه كوو  ئه و   شێوه یه  
هێزی  له   دیكه   په روه نده كانی 

دادوه ریی رێژیم دا بایه گانی كرا.
سه ركاری  هاتنه   دوای 
ره حیمی  خاته می،  ده وڵه تی 
حوقووقیی  وه كوو«راوێژكاری 
و  كرا  دیاری  دادوه ری«  ده زگای 
به  دوای ئه وه وه  و هاوكات له گه ڵ 
دیاریكرانی له  الیه ن مه جلیسه وه   بۆ 
محاسبات  »دیوان  به ڕێوبه رایه تیی 
»دوكتوور  به   ره حیمی،  كشور« 
ناوی  ره حیمی«  ره زا  محه ممه د 
ده ركرد و له  بازنه ی ئه و ده سه اڵته  
ره فسه نجانیدا  ركێفی  له ژێر  و 
كۆماری  به   خزمه ت  به   درێژه ی 
ده سته به ركردنی  و  ئیسالمی 

به رژه وه ندییه كانی خۆی دا.
له  خولی نۆیه می سه ركۆماریدا 
ره وتی  سه ركاری  هاتنه   به   و 
بناژۆخوازی  باڵی  توندئاژۆی 
بردنه   به  هۆی  ده سه اڵت، ره حیمی 
الیه ن  له   سیاسه ته كانییه وه ،  پێشی 
جێگری  وه ك  نژاده وه   ئه حمه دی 
حوقووقیی و مه جلیسی سه ركۆمار 

دیاری كرا.
 30 له   زیاتر  دوای  ره حیمی 
له   پڕ  ژیانێكی  و  فرتوفێل  ساڵ 
له   یه كێك  به   تاوان،  و  گه نده ڵی 
وه كوو  و  گه یشت  ئاواته كانی 

جێگری سه ركۆمار هه ڵبژێردرا.
كه   بوو  ساڵه دا  له و  هه ر 
مه جلیس  ئه ندامانی  له   كه س  چه ند 
بڕوانامه ی   كه   كرد  ئاشكرایان 
دوكتوڕای محه ممه د ره زا ره حیمی 
ساخته كاریی  ناوبراو  و  ساخته یه  
به   دواتر  ره حیمی  به اڵم  كردوه ، 
به رپرسی  وه كوو  سه رسوڕمانه وه  
»گه نده ڵیی  نه هێشتنی  ناوه ندی 

ئابووری« هه ڵبژێردرا!
سرنجراكێشترین  له وانه یه  
رۆژه كانی  ره حیمی،  ژیانی  به شی 
ئه و  كه   بووبێ  تاران  له   خزمه تی 
كه سایه تیی  وێناكردنی  به   كات 
 __ پێغه مبه ر  به   نژاد  ئه حمه دی 
ئه ویش له  حاڵێكدا كه  وه لیی فه قیه 
وه كوو سیمبولی ئیسالم و نوێنه ری 
دا  نیشانی  ده ژمێردرێ__  خودا 
كه سی  »هه لپه رست«ترین  كه  
گێڕایه وه   ناوبراو  حكوومه ته .  نێو 
سوریه ی  سه ردانی  كه    كاتێك  كه  
گوتووه   پێی  موسڵمانێك  كردوه ، 
كه  ئه گه ر قه رار بوایه  پێغه مبه رێكی 
دوای حه زره تی محه ممه د  له   دیكه  
»ئه حمه دی  كه سه   ئه و  هاتبایه ، 

نژاد« ده بوو!!!
كه   مانگ   9 دوای  ئێستاش 
تامی  نژاد  ئه حمه دی  و  خامه نه یی 
به   سه ركه وتنه كه یان  شیرینی 
ئه و  هه موو  نه چێشتوه ،  ته واوی 
»موهه ندیس«ی  كه   فاكتۆرانه ی  
كردبوو  ساخته كارییه كانیان 
نێوان  كێشه ی   و  ده بن  ئاشكرا 
و  »ساخته كارییه كان«  شه ریكی 
دۆخی  به   ئاماژه   »تاوانباران« 
كۆماری  ده سه اڵتی  نێو  شێواوی 

ئه گه رچی    ده كه ن.  ئیسالمی 
ا  ه ز ر محه ممه د » نی ه ڵییه كا گه ند
له قاودرانی  له به رامبه ر  ره حیمی« 
پڕ هه رای  »پالیزدار« زۆر بچووكه ، 
ره حیمی  گه نده ڵیی  و  تاوان  به اڵم 
گرینگیی  رابردوو،  ساڵی   30 له  
پشتیوانیی  چونكه    . هه یه   زیاتری 
رێبه ر  كه سایه تییه ،  ئه و  سه ره كی 
حكوومه تن  نێو  بناژۆخوازانی  و 
ساخته كاریی  به   په یوه ندیی  و 
خولی  ده یه مین  ئاكامه كانی  له  
سه ركۆمارییشه وه   هه ڵبژاردنه كانی 

هه یه .
كارناسانی سیاسی – ئابووری 
كاربه ده ستانی  كه   باوه ڕه دان  له و 
كات  هیچ  سیاسی،  و  حكوومه تی 
وه رناگرن  رابردوو  له   ئه زموون 
الوازیان  مێژوویی  بیرگه ی   و 
له و واڵتانه ی  كه   بۆیه   . هه ر  هه یه  
و  ناوه ند  ده وله ت  سیسته می  به  
ده چن،  به ڕێوه   ده وڵه تی  ئابووریی 
دوای  به   گه ڕان  و  به رتیلدان 
هۆكاره   ده گرێ.  په ره   به رتیلدان 
یه كتر  په نا  له   گه نده ڵخوڵقێنه كان 

گه نده ڵی  په ره گرتنی  هۆی  ده بنه  
و  كۆمه ڵ  بنه وه ی   الیه كانی  نێو  له  
گرفت  تووشی  ئابووری،  هه ڵدانی 
گه نده ڵی  دیكه   واتایه كی  به   ده بێ. 
ئه خالقییه كانی   به ها  كه   ره وتێكه  
باوه ڕه كانی  و  ده كا  الواز  مرۆڤ 
پێ  پشتی  گه نده ڵكاره   مرۆڤه   ئه و 

نابه سترێ.
سه رچاوه كانی ئه م زانیارییانه  :

1 - »نقش محمدرضا رحیمی 
در دولت دهم ؟« ناصر غفاری - 

سایت جنبش راه سبز
های  سال  در  »فساد   -  2

استانداری«- سایت زبان
فساد  »مولفه های   -  3

اقتصادی«  - حسین رادمنشیان
و  سی  بی  بی  سایت   -  4

»ایلنا«

»محه ممه د ره زا ره حیمی« هێمای گه نده ڵیی 
ئابووری له  كۆماری ئیسالمیدا

مه نووچێهر ئاته ش پووش

هه ر چه ند زۆر 
جار گه نده ڵیی مل 

ئه ستووره كانی كۆماری 
ئیسالمی له  قاو دراون، 
به اڵم دوای ماوه یه ك 

بینراوه  كه  ئه و كه سانه  
نه  ته نیا سزا نه دراون  
یان له سه ر كاره كه یان 

النه براون، به ڵكوو خێرا 
ده سه اڵتێكی زیاتر و 
پۆستێكی هه ستیارتری 

حكوومه تییان پێ دراوه  و 
قسه ی  له  جاران زلتریان 

كردوه 
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11 هدهبوهونهر
 ئ

سیاوەش
لە ماڵی ئێوە داوەت بۆیە دەنوێ           شەپۆڕی شینی ئێمەو نایەتە گوێ
لە ئەسپی كامەرانیتان سواران             خودا نەیكا كە پێشەنگو هەڵەنگوێ

ركێف دەكوتن لە ڕێگەی خۆشكراوا          بەرەو رەشماڵی تازە و خێوەتی جوێ
لە تەختی دۆڵیدا چوو كمان دەبیتن          كە سەركەوتن لەرژدان گەینەسەرسوێ
مەگەر نەودی لە سەر رێبازی پیرۆز          لە ریزی پێشی پێشەنگی مەدەنگوێ

گولی عومری سیاوشمان بەفیڕۆ            لە سەر تەشتی خەیانەت چۆن دەپروێ
مەگر نەودیوە داسی مێرگ و جاڕان         هەتا تیژتر بێ گوڵ سوورتر دەپشكوێ؟

ئەوا خێڵو حەساوە مزڵو دیارە ـ           لە بیرو بێ لە كوێوە گەیونە كوێ
بەكەم مەگرن لە المان پڕشكۆیە           مبارەك بێ لە شانو، شەوكەتی نوێ
لەبن هەر گوێیێ لێوێكە و بەشادی        لە دەسكەوتی خەباتی ئێوە دەدوێ

له  گۆوەندی برادا هەر برایە              لە پێش خەڵكێوە شان و پیل دەهەنوێ
بەاڵم یادێ بكەن لەو شۆڕە سوارەی        لە كویستانان هەمیسان ئەسپی داژوێ

بە جێ ماوە لە دۆڵێكی بە ساما          بەاڵم كۆل نادا شیرو تیری دەسوێ
هەتا مێالقە تەمسیلی شەهیده            لە كام جێ رژدە، ریشاژۆیە، دڕوێ
دەسەلمێنێ لە قۆناغێكی ئەستەم         تەالنیش سەنگەرە پێویستە نەبزوێ

                 ته الن 
                  20، 4، 1371ی هه تاوی

شەبەقی ناز
ئەمین گەردیالنی

كووچە چۆڵ و شەبەقی نازێ لە پەنجێرە تكا
ئاسمان شەق بوو تكەی شەونمی ئەستێرە تكا
شەونمی واژە لەسەر كۆشی خەیاڵ بوونە شێعر

كە تریفەی بزە لەو لێوە گواڵودێرە تكا
وتم: ئەی شۆخی بەدەو بۆخەمی تۆ بوومە هەور

وەرە ئەم تك تكی فرمێسكمە بژمێرە، تكا
ئاوری بەرداوەتە دڵ پێڵی گڕ هاوێژی نیگات
بكە ڕەحمێك و بە تاڤگەی قژەوە بێرە تكا

مەمكەكەت بگرە لەبەر حاكمی ئەشقی دڵڕەق
بۆ گرێ دانی دڵ و وەسڵی ئەوین خێرە، تكا
سەرم هەڵگرت و لەبەر دەركی ئەوینم دانا
دایە بەر شەق وتی پێم: باوی نییە لێرە تكا

من نیگام برسییە بۆ دینی گوڵی ڕووت و كەچی
لە نیگات شەونمی ماچی ئەوی چاو تێرە تكا
بوومە تاوێكی سڕی كەوتوو لە نێو كووچەكەتان
چابوو تیڕێژی بزەت هات و لە پەنجێرە تكا.

پاییزی 1386

 ئەگەر بە شێوەیەكی زۆر زۆر 
تاریفێك  كورتكراوە  و  گوشراو 
بڵێین،  دەكرێ  بكەین،  ریالیزم،  لە 
هونەری  قوتابخانە  لەو  بریتییە 
لە  كە  ئەدەبی¬یەی،  بەتایبەتی  و 
نۆزدەیەم  سەدەی  یەكەمی  نیوەی 
دا،  هەڵ  سەری  فەرەنسا،  لە  دا، 
بەرامبەر  لە  بوو  دژكردەوەیەك  و 
)هونەر  پارناس  قوتابخانەی 
خوازیاری  ئەوان  هونەر(دا.  بۆ 
واقیع  و  ژیان  كە  بوون  ئەوە 
و  هونەر  نێو  لە  دەبێ  دەقاودەق 
هونەرییەكاندا  و  ئەدەبی  بەرهەمە 

رەنگدانەوەی هەبێت. 
چەند  بەسەر  خۆی  ریالیزم 
وەك:  كراوە  دابەش  جۆردا، 
ریالیزمی  ماركسیستی،  ریالیزمی 
رەخنەگرانە و ریالیزمی جادوویی...
زۆری  هەرە  بەشێكی 
دەچنە  هێمن  مامۆستا  شێعرەكانی 
رەخنەگرانەوە.  ریالیزمی  خانەی 
هەمە  لێكدانەوەی  مەجالی  لێرەدا 
هەر  نییە،  بابەتە  ئەو  الیەنەی 
شێعرێك  دێڕە  چەند  تەنیا  بۆیە 
ته نیا  كە  هێمن  هۆنراوەكانی  لە 
بێ  و  پەنا  و  پێچ  بێ  تەعبیرێكی 
وەك  خۆی  ژیانی  لە  سانسۆرن 

نموونە دێنینەوە. 
سەدەی  سەرەتاكانی  لە 
بواری  رەخنەگرانی  بیستەمەوە 

هونەر،  و  ئەدەب 
یبه تی  به تا
گووران  پاش 
پێگەیشتنی  و 
 ، ن كا لیستە ما ر فۆ
سەر  هاتنە 
دەقە  ئیتر  ئەوەی 
نەك  ئەدەبییەكان 
و  ژیاننامە  پێی  بە 
كۆمەاڵیەتی  بواری 
سەردەمی  و 
و....ی  لەدایكبوون 
شاعیر و نووسەران 
بدەنەوە  لێك 
تەفسیریان  و 
بەڵكوو  بكەن 
لێكدانەوەی  بۆ 
بە  پشت  ئەدەبییەكان،  بابەتە 
بە  ببەستن  دەقەكان  خودی 
و  نووسەر  لەبەرچاوگرتنی  بێ 
شاعیر. چونكە ئەوان پێیان وابوو، 
جیهانێكی  خۆی  ئەدەبی  دەقی 
و  خوێنەر  و  زمانییە  سەربەخۆی 
رەخنەگر دەبێ بە شیتەڵكردنەوەی 
و  پێكهاتە  نێوان  پەیوەندییەكانی 
ماناكەی  مەتەڵی  دەقەكە  بنەمای 
هەڵێنن. ئەو بوارەش هەتا ئێستاشی 
لەگەڵدا بێت، هەر قسە هەڵدەگرێت 

و قسەی لەسەر دەكەنەوە. 
هەموو  بە  هێمن  شێعری 
بوارێكدا لێكدانەوە هەڵدەگرێت. هەم 
دەكرێت بە پێی پێوەرە هێرمنۆتیكی 
بخوێندرێتەوە  فۆرمالیستییەكان  و 
و هەمیش دەكرێت لە بە ئاوڕدانەوە 
خۆی  سەردەمی  رووداوەكانی  لە 
دەكرێت  بكرێت و هەمیش  باسیان 
بزانیت  شێعرەكانییەوە  رێگەی  لە 
چۆن  و  بووە  كێ  مرۆڤە  ئەو 

ژیاوە....
بۆ نموونە هەر كەس ئاگاداری 
رێكخراوی  دامەزرانی  بارودۆخی 
)ژ،ك( نەبێت و نەزانێت لەوێ یەكێك 
لە سوێندەكان ئەوە بووە كە دەبێ 
نیشتیمانەكەت  ئافرەتێكی  هەموو 
وەك دایك و خۆشكی خۆت سەیر 
بكەیت، پێی وا دەبێت هێمن كەسێك 

و  ناخ  و  دەروون  لەگەڵ  بووە 
ویستەكانی خۆی راستگۆ نەبووەو 
خۆی  لەگەڵ  درۆشی  بەڵكوو 
كە  هێمنێك،  چۆن  ئەگینا  كردووە، 

لە تەمەنی پیریدا دەڵێت:
سوژدە  بۆزەوە  ڕیشی  »بە 

دەبەم من بۆ جەماڵی تۆ
ئەدی بۆچی دەیانگوت دار كە 

پیر بوو تازە دانایە؟«
دا  الوەتی  هەڕەتی  لە  چۆنە 

دەڵێت:
و  كەژاڵ  چاوی  »ئاشقی 

گەردنی پڕ خاڵ نیم...«
بەاڵم دڵنیاشم ئەگەر خوێنەرێك 
لە  لێوڕێژ  ژیانی  ئاگاداری  هیچ 
هێمن  ئازاری  و  دەرد  و  مەینەتی 
نەبێت، بەاڵم بەمەرجێك خوێنەرێكی 
شێعرە  دێڕە  ئەو  و  بێت  ورد  بیر 

بخوێنێتەوە:
خەمم  چاری  بۆ  ئێستێ 

گۆشەیی مەیخانەیە جێم
دەمەویست  رۆژێك  كە  من 

میللەتەكەم بێ خەم كەم...
تێ دەگات كە هۆنەری ئەودێڕە 
رێگەی  شۆڕشگێڕێكی  شێعرە، 
ماندووە  ئازادیخوازێكی  و  خەبات 
لەو  دوورودرێژە  رۆژگارێكی  و 
رێگەیە دایه ، بەاڵم بەهۆی ئەوەیكە 
شین  لێ  هیچی  شۆڕشەكەی 
نوشوستی  تووشی  و  نەبۆتەوە 
لە  هیوا  بێ  ئەوی  ئێستا  بووە، 
گۆشەیەكی مەیخانە كەلەال كەوتووە 
و بۆ بەباداكردنی خەمەكانی پەنای 

بۆ مەی بردووە. 
الیەنێكی بەرچاوی ژیانی هێمن 
كە لە شێعرەكانیدا بە تۆخی رەنگی 
ئەویش  هێمنـە.  تەمەنی  داوەتەوە، 
و  الوەتی  تەمەنی  لەوەی  زیاتر 
تەمەنی  بێت،  هێمن  گەنجێتیی 
شاعیرە.  بەسااڵچوویی  و  پیری 
و  حەسرەت  ئاخی  كە  تەمەنێك 
خەفەتی رۆژانی رابردوو لەنێو دێڕ 
دڕ  رەشەبایەكی  وەك  دێڕیاندا  بە 

گڤەی دێت:
»گوتی سەبرت هەبێ دووبارە 

دێمەوە دیتنت ئەمما

دیارە  وا  تەمەن  لەكورتییدا 
بەو دیدارە راناگا 

پتر  پشتم  دەبێ  كۆمتر  هەتا 
هەڵدەكشێ مینی ژۆپ

كچی  داوێنی  بە  دەستم  ئیتر 
ئەو شارە راناگا«

لە  ترس  یەكەمدا  بەیتی  لە 
مزگێنی  بەو  نەگەیشتن  و  مەرگ 
روون  دەدرێت  پێی  بەڵێنەی  و 

دواتردا  بەتی  لە  بەاڵم  دیارە.  و 
مردن  لە  ترسە  ئەو  دەردەكەوێ 
لەنەكاو و  لە مەرگێكی  تەنیا ترس 
دەستی قەزا و قەدەر نییە بەڵكوو، 
پیرییە.  لە  ترس  تەمەنە.  لە  ترس 
ئاگاداری  وردی  بە  شاعیر  ئەوی 
باری جەستەی خۆیەتی و دەزانێ 
چواردیوارەكەی جەستەی لەرزۆك 

بووە و وەك خەییام دەڵێ:
»گیانم دەرئەچوو وتم وچانێك 

فەرمووی
چۆن  شكستە  لەشت  دیواری 

بار ناكەم؟«
دەترسێت  لەوە  هێمنیش 
دیواری  لە  چیتر  گیانی،  رێبواری 
و  رانەوەستێ  جەستەیدا  شكستی 

بەو دیدارە نەگات...
دێڕە  زۆر  لە  حەسرەتە  ئەم 

شێعری دیكەدا بەرچاوە:
»دەستی لەرزۆكم هەتا تێیدایە 

هێزی بەی گوشین
لێم گەڕێ تاوێ لە باخی سینە 

میوان ببمەوە...«
پیرێتییە  بە  هەست  ئەو  بەاڵم 

بەرامبەر  لە  جاران  زۆربەی 
رەگەزی بەرامبەردا بەرۆكی هێمن 
پێ  ئاخی  لەناخەوە  و  دەگرێت 

هەڵدەكێشێت:
»بەاڵم ئەی فریشتەی جوانی 

رەنگە ئەم نوكتە نەزانی
پەریی شێعر وەك كچی جوان

بۆ پیاوی پیر نایەتە ژوان«
یا:

هێزی  بێ  لە  وا  پەنجەی  ئەو 
دەلەرزێ 

بااڵ  مەمكۆڵەی  گوشیوێتی 
بەرزێ

ئەو ددانەی ئێستێ نەماوە تاقی
زۆرجار  گەستوویەتی 

چەناگەی ساقی
لێی بڕی  باهۆیەی زەمانە  ئەو 

هێز
نێو  كام كیژ جوانە گرتوویەتە 

ئامێز...«

لە  هێمن  ئەوەشدا  لەگەڵ 
شێعری »بارگەی یاران«ـدا كوڵ و 
حەسرەتی شاعیر ئەگەر لە الیەكەوە 
تەمەنەی  لەو  دووركەوتنەوەیە 
نیوەشەوی  و  شەو  رێبواری  كە 
بە  لەو تەمەنی كە،  جێژوانان بوو، 
و  سڵ  مامزێكی  چاوێك  سیلەی 
خەمی  ئیتر  دەكرد،  راو  رەوەكی 
رێبوارانی  كە  دایگرتووە  ئەوەش 
بۆ  باروبنەیان  خەبات  رێگەی 
بە  ئەو  بەاڵم  پێچاوەتەوە  مەیدانێ 
رەگەڵیان  ناتوانێ  شلەوە  هەنگاوی 

پەژارەی  و  خەم  بە  و  بكەوێت 
پیرییەوە بە تەنێ جێ دەمێنێت:

وەكوو  رادەبڕێ  و  »دێت 
سەروی رەوان من چ بكەم

و  رۆح  نەكەم  بەقوربانی  كە 
رەوان من چ بكەم

ئەو شۆخە وەكوو دۆخ  قەدی 
و خەدەنگە و ئەفسوس

ماڵی  وەكوو  كۆمە  پشتەكەم 

كەوان من چ بكەم؟ 
...
...

ژوانی خۆشی 
هەڕەتی الوەتی دێتە 

خەونم
كاتی ئاویلكە دەگەڵ 
زیندەخەوان من چ بكەم

...
 ..

بارگەیان تێكەوە پێچا 
و بەڕێ بوون یاران

لە دنێ وا بە تەنێ 
پاش ئەوان من چ بكەم؟

...

...
ئاو نەبوو ئەودەمی 
هێمن مەلەوانی كورد بوو
ئاو شوكر زۆرە 

وەرن زوو مەلەوان من چ 
بكەم؟

ژیانی مامۆستا )هێمن( لە
 ئاوێنەی چەند دێڕە شێعرێكیدا

 رەسووڵ سوڵتانی
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KURDISTAN

خاتوونی
 جێی شانازی من

هیوا

دادە پیرۆز ئەو خاتوونە بەڕێزەیە كە هەر چەند ساڵ جارێك 
راب��ردووە،  مێردەكەی  بوونی  شەهید  لە  دەیە   3 نزیكەی  دەیبینم، 
بەاڵم هێشتا جەوان دیارە. ئەو كە مەینەت و ئازاری سێ دەیەی 
دەی��ە  ك��وێ��رەوەری��ی س��ێ  و،  پ��ی��اوە خۆشەویستەكەی  ل��ە  داب���ڕان 
بێوەژنكۆشی و بەخێوكردنی كۆشێك منداڵیشی بینیوە، ئاوا جوان 
و جەوان ماوەتەوە. بەم پێیە دەبێ لە كاتی شەهید بوونی مێردە 

پێشمەرگەكەی دا، لە سەرەتای قۆناغی الوەتی دا بووبێ.
و  ج��وان  ساڵەی   20�22 ژنێكی  زەحمەتە!  بە  زۆر  وێناكردنی 
بێكۆتایی  پێنج منداڵەوە بە دەروونێك كە خەمی  جەوان، بە چوار 
و  ژی��ان  كێشەكانی  گژ  بە  تێدایە،  مندااڵنی  باوكی  دەستدانی  لە 
بەڕێچوون دا بچێ، ئەویش لە سێبەری رێژیمێك دا كە مێردەكەی 
بۆ  ناوەتەوە  داوی  زۆر  بێزارەو  منداڵەكانت  و  لە خۆت  كوشتوە، 
بكەون  تێی  كوردستان  و خەباتگێرانی  بنەماڵەی شەهیدان  ئەوەی 
و تێیدا عەیبدار بن. خاتوونی جێی شانازی من، نەك هەر كەسێكی 
ئەوتۆی نیە، باری قورسی دابینكردنی ژیانی چەند منداڵ لە سێبەری 
بنەماڵەی  دوو  خەمخۆری  دەبێ  بخوا،  لەگەڵدا  دوژمنی  رێژیمێكی 
رێژیمی  ئەوانیش،  كە  خۆی  دووشووبرای  بنەماڵەی  بێ،  دیكەش 
بنەماڵە، كە  لێ كوشتوون. دوو  ماڵێی  ئیسالمی گەورەی  كۆماری 
سەرپەرستیی ئەوانیش بە چەند منداڵەوە، كەوتۆتە سەر شانی دوو 

دایكی هێشتا جەوان.
وێنا كردنی زۆر بە زەحمەتە! پیاوان، ئەوانەی گوشاری تایبەتیی 
رێژیم و بەكرێگیراوانی ئەو رێژیمەشیان لەسەر نیەو لە رەوتی كار لە 
بازارو هاتنە نێو كۆمەڵدا، چەختی بوون و خاراون، لە سەرپەرستیی 
بێكاری  و  گرانی  هەمووە  بەو  ئ��ەوان  ژیانی  دابینكردنی  بنەماڵەو 
و كێشە كۆمەاڵیەتییانەوە، وەزاڵە هاتوون و هەمیشە ناڵەیان دێ، 
كەم  و  نەچێشتوو  رۆژگ��ار  گەرمیی  هێشتا ساردو  ژنانێكی  ئەدی 
ئەزموون كە لە پڕ مێردیان لە دەست دەدەن، چۆن خۆ لە قەرەی 
ئەم ژیانە بدەن؟ بەاڵم دادی من، قۆڵی لێ هەڵدەماڵێ. منداڵەكانی، 
كە بابیان شەهیدی رێگای ئازادییە، نابێ برسی و نەخوێندەوار بن. 
هاوسەرو  سەر،  بێتەوە  عەیبەی  نابێ  شەهیدە،  ژنی  كە  خۆی  بۆ 
ئەویان  ئەوەنیە  نین،  بێكەس  شەهیدەكانی  شووبرا  یادگارەكانی 
دوای  لە  هاوبەش  ژیانی  پێكەوەنانی  چی  ئەگەر  من،  دادی  هەیە. 
بۆ  ب��ەاڵم  ك���ردووە،  ح��ەرام  خ��ۆی  لە  شەهیدەكەی  مێردە  مەرگی 
كە  زانیوە  سروشتیی  و  رەوا  شتێكی  بە  شووبراكانی  هاوسەری 
نه گرن،  هەڵ  منداڵەكانیان  لە  دەس��ت  بەومەرجەی  شووبكەنەوە، 
هیالنەیان لێ تێك نەدەن و ئەنوایەك بۆ جگەر گۆشەكانیان پەیدا 
بكەن. مخابن، زۆر جاران ئەم "ئەنوا" و فریارەسانە كە بەرواڵەت 
بە مەبەستێكی ئینسانی ژیانی هاوبەش لەگەڵ ژنانی هەتیوبار پێك 
راستەقینەی  رووی  و  دەردەچ��ن  هەلپەرست  كەسانێكی  بە  دێنن، 
منداڵە  بە  بیانووگرتن  بەدرەفتاری و  خۆیان دەردەخ��ەن. دەكەونە 
نێوان  لە  ئ��ەوەی  بۆ  گوشار  ژێر  دەخەنە  ژنەكەیان  بێباوكەكان، 
هەڵ  یەكیان  پێشووی  مێردی  مندااڵنی  و  ت��ازە  منداڵی  و  مێرد 
ئیستایان  هاوسەری  پێشووی  مندااڵنی  خ��ۆری  مشوور  بژێری. 
نین، یا بۆ خۆیان دەیانچەوسێننەوە یا دەریان دەپەڕێنن و بەرەو 
چارەنووسێكی نادیار، پاڵیان پێوە دەنێن. لێرەش دا خاتوونی جێی 
پڕ  منداڵەكانی شووبرای شەهیدی  بۆ  دایك  جێگای  من،  شانازیی 
دەكاتەوە و تەنانەت لە دوا تخووبی هەڵدێران، لە سنووری مەرگ 

دەیانگێڕێتەوە و دەیانهێنێتەوە سەر رێگای ژیان بە سەر بەرزی. 
خۆزگەم دەخواست ئەوەندە لە پەردەدا نەدوابایەم و بم توانیبا 
ئ��ەو ژن��ە رووس���وور و س��ەرب��ەرززان��ەم بە دەن��گ و  یەكەیەكەی 
بە  كە  ناساندبا  بەهەمووال  خۆیانەوە  زمانی  لە  و  خۆیان  رەنگی 
هیممەتی كەم وێنە و بەوپەڕی لە خۆ بردوویییەوە، ژیانی خۆیان 
بۆ خزمەت و سەرپەرستیی یادگارەكانی شەهیدانی ئەم كوردستانە 
تەرخان كردوە. خۆزگەم دەخواست ئه وه نده م ده سه اڵت هه بایه،له  
پێکه وه نانی سه روه توسامان  بیری  له   ته نیا  ئه و که سانه ی  سامانی 
دابوون و هیچیان بۆ نه ته وه که ی خۆیان نه کردوه ، باشترین ژیان 
دابین  نه ته وه که مان  رزگاریخوازیی  خه باتی  قوربانییانه ی  ئه م  بۆ 
نەتەوەیە،  ئ��ەم  رزگاریخوازیی  خەباتی  خۆزگه   تێچووی  ده ک��رد. 

نادادپەروەرانە دابەش نەكرایە. 

خەاڵتی ئازادیی رادەربڕین لە الیەن هەواڵنێرانی 
بێ سنوورەوە درایە ژیال بەنی یەعقوب

وێبالگنووس  یەعقوب،  بەنی  ژیال 
و چاالكی مافی ژنان خەاڵتی ئازادی 
هەواڵنێرانی  رێكخراوی  رادەربڕینی 

بێ سنووری پێ درا. 
رێكخراوی هەواڵنێرانی بێ سنوور 
لە باڵوكراوەیەكدا بە بۆنەی بەخشینی 
لە  ژیال  كە  رایگەیاندوە  خەاڵتە  ئەم 
بۆ  تێكۆشان  پێشەوەی  هەرە  ریزی 
دا  واڵتەكەی  لە  راەربڕین  ئازادی 
هەتا  بنەماڵەكەی  ئەوو  دەكاو  خەبات 
ئێستا تێچوویەكی قوورسیان بۆ ئەو 

مەبەستە داوە.
ئاكامی  راگەیاندنی  پاش  لە 
سەركۆماری  هەڵبژاردنەكانی 
و  یەعقوب  بەنی  ژیال  لێكەوتەوە،  خەڵكی  بەرباڵوی  ناڕەزایەتیی  كە  ئێران، 
رێژیمەوە  ئەمنییەتییەكانی  هێزە  لەالیەن  ئەموویی  بەهمەن  هاوسەرەكەی 

دەسبەسەر كران.
بڕیارە ئەم خەاڵتە لە مانگی ژوئەنی ئەمساڵ دا لە شاری بۆنی ئاڵمان 

پێشكەش بە وێبالگی "ئێمە رۆژنامەنووسین" كە وێبالگی ژیالیە بكرێ.

شوجاعەدین شەفا، ئەدیب و ناوداری ئێرانی 
كۆچی دوایی كرد

ئەدیب،  شەفا،  شوجاعەدین 
لێكۆڵەرو وەرگێڕی بەناوبانگی ئێرانی 
رێكەوتی  شەممە  رۆژی  ئێوارەی 
كۆچی  پاریس  لە  خاكەلێوە  28ی 

دوایی كرد.
لە  هەتاوی  1397ی  ساڵی  شەفا 
زانكۆی  دوای  و  بوو  لەدایك  قوم 
تاران لە بەیرووت و پاریس درێژەی 
پلەی  داو  خۆی  بااڵی  خوێندنی  بە 
شوجاعەدین  وەرگرت.  دوكتورای 

شەفا كتێبی"كۆمێدی ئیالهی" بەرهەمی دانتە و بەهەرمگەلێكی دیكەی گوتە 
و ئاندرێ ژێدی كردوە بە فارسی.

جۆراوجۆری  پلەی  دا  پاشایەتیی  حكوومەتی  سەردەمی  لە  ناوبراو 
گشتی  سەرۆكی  پەهلەوی،  نەتەوەیی  كتێبخانەی  سەرۆكایەتیی  وەك 
دەرباری  فەرهەنگی  جێگری  و  ناسان  ئێران  نێونەتەوەیی  ئەنجومەنی 

پادشایەتیی لە ئەستۆدابووە.
لە زانكۆكانی رۆم، مۆسكۆ،  ئیفتختاری  ناوبراو هەروەها دوكتورای 
ئیسپانیا و ئۆتریش وەرگرتوەو دوای شۆڕشی گەالنی ئێرانیش درێژەی 

بە كاروچاالكی خۆی داوە.

ئەنجومەنی"لینكۆن سەنتەر" رێزی تایبه تی له  
به همه ن قوبادی ده گرێ

ئەنجومەنی ناوداری فیلمی"لینكۆن 
سەنتەر"  لەشاری نیویۆرك چاوی بە 
بەرهەمە سینەماییەكانی سینەماكاری 
قوبادی  بەهمەنی  كورد  ناوداری 
داخشاند و رێزی تایبەتی لە ناوبراو 

گرت.
لەم چاوخشاندنە بە بەرهەمەكانی 
قوبادی دا كە بە ئامادە بوونی خۆی 
و خاتوو رۆكسانا سابیری لە رۆژی 
14 ئەپریل دا بە پێشاندانی "كەس بە 
پشیلە ئێرانییەكان نازانێ" دەستی پێ 

كردو دواتر بەرهەمەكانی دیكەی دەرهێنەر وەك "ساتێك بۆ مەستی ئەسپەكان"، 
گۆرانییەكانی واڵتی دایكم""كیسەڵەكانیش دەتوانن بفڕن"و" نیوەی مانگ" نیشان 

دران.
یەكەمینی  لە  هەر  قوبادی   " كە  هاتووە  دا  بەرنامەیە  ئەم  بروشودری  لە 
فیلمە بەرچاوەكەی ساتێك بۆ مەستی ئەسپەكان"، ناوی نەك تەنیا وەك یەكێك 
لە  یەكێك  بەڵكو وەك  تۆمار كرد  ناوی خۆی  بەهرەمەندەكانن.  لە سینەماكارە 

بەوزەترین فیلمسازەكانی نەوەی خۆی لە مێژوودا تۆمار كرد.
بەرنامەی چاوخشاندن بە بەرهەمەكانی قوبادی لە كاتێك دابەرێوە دەچێ 
كە كۆمپانیای فیلمی IFG لە رۆژی 16ی ئەپریلەوە دەستی كردوە بە كردنەوەی 

فیلمی "پشیلە ئێرانییەكان" لە چەندین شاری ئەم واڵتە.

رەزاكەرەم رەزایی ئەكتەری كوردی رۆژهەاڵت 
كۆچی دوایی كرد.

لە  رەزایی  رەزاكەرەم 
دایكبووی 1316 لە سونقورئابادی 
كرماشان رۆژی 14ی خاكەلێوە بە 
هۆی نەخۆشی سییەكانی لە یەكێك 
كۆچی  تاران  نەخۆشخانەكانی  لە 

دوایی كرد.
نیو  بە  نزیك  كە  رەزایی 
بواری  ئەكتیڤی  ئەكتەرێكی  سەدە 
 1364 ساڵی  بوو  نواندن  هونەری 
و  فیلم  ئەنیستیتۆی  لە  بڕوانامەی 
مۆنیخی  زانكۆی  شانۆی  و  تیڤی 
نواندن  لە  جگە  وەرگرتوەو  ئاڵمان 
و دەورگێران لە زۆرێك فیلم و زنجیرەی تیڤی دا كاری نووسین و دەرهێنان 

و وەرگێرانی دەقە ئەدەبییەكانی كردوە.

رەزا كەرەم ساڵی 1349 بە دەورگێران لە فیلمی" دەستدرێژی" دا هاتە نێو 
كاری سینەماو ساڵی1386 دوایین كاری خۆی بە ناوی »مەجنون و لەیلی« لە 

مێژووی کاری سینەمایی خۆی دا تۆمار كرد.

پیرۆز بێ یادی 112 ساڵەی رۆژنامەنووسیی 
كوردی

 112 یادی  بۆنەی  بە 
رۆژنامەنووسیی  ساڵەی 
رۆژنامەی  كوردی، 
بەرز  وێڕای  "كوردستان" 
سەری  یادە،  ئەو  راگرتنی 
دامەزرێنەری  ئاست  لە  رێز 
رۆژنامەی  یەكەم 

هەروەها  و  كوردی 
تێكۆشەرانی  و  شەهیدان 
بواری  كۆچكردووی 

كوردیدا  رۆژنامەنووسیی 
هیوادارە  و  دادەنەوێنێ 
تەمەنی  داهاتووی  ساڵی 

كوردی،  رۆژنامەنووسیی 
سەركەوتن  لە  پڕ  ساڵێكی 
كوردو  رۆژنامەنووسانی  بۆ 
رۆژنامەنووسیی كوردی بێ.

كارگێڕان و نووسەرانی   
رۆنامەی كوردستان 


