
کوردستان دێموکراتی  حیزبی  ئۆرگانی 

دامه زرانی کۆماری کوردستان له  چوارچێوه ی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵ دا
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به شی  خوێندكارانی  زانستیی  ئەنجومەنی 
که   رایگەیاند  تاران  زانكۆی  پێوەندی یەكانی 
بەپێی راپرسی یەكان پتر لە سه دا 43ی بینەرانی 
بە  متمانەیان  ئیسالمی  کۆماری  ره نگی  ده نگ و 

هەواڵەكانی ئه و رایه اڵنه  نیه .
هەواڵدەریی  کە  ئیسنا  راپۆرتی  بەپێی 
زانستیە  ئەنجوومەنە  ئەم  ئێرانە،  خوێندكارانی 
دژایەتی  تەواوی  بە  ئامارە  ئەم  که   ڕایگه یاندوه  
رەنگ  دەنگ و  رێكخراوی  سیاسەتەكانی  لەگەڵ 
متمانەی  كردنی  پتەو  وەك  هەواڵ دا  بەشی  لە 
گشتی بۆ هەواڵ و کردنی ده نگ و ڕه نگی ڕێژیم بە 

جەمسەری زانیاری یه کانی كۆمەڵگا هەیە.«

خوێندكارانیی  زانستیی  ئەنجومەنی 
لە  پرسیاری  تاران،  زانكۆی  پێوەندی یەكانی 
دەنگ و  ناوه ندی  سەرۆكی  زەرغامی،  عیزەتوڵاڵ 
»بە  كە  كردوە  ئێران  ئیسالمی  كۆماری  رەنگی 

ناوه نده ،  ئەم  روانگەی سەرۆكایەتیی  لە  راستی 
رووكردنیان  بینەران و  كەوتنەوەی  دوور  هۆكاری 
سااڵنەی  لەم  واڵت  دەرەوەی  كاناڵەکانی  لە 
هۆكارەكەی،  ئایا  ده گه رێته وه ؟  بۆچی  دوایی دا 
راستی یه کان و،  كەم بوونەوەی  لە  جیا  شتێك 
خه ڵکی  الی  متمانه یی  بێ  الیەنی و  بێ  نه بوونی 

ئێران به  ده نگ و ڕه نگی کۆماری ئیسالمی نیه ؟
شایانی باسە كە به پێی ئامارە ناڕەسمیەكان 
زیاتر لە سه دا 60ی خەڵكی ئێران بینەری كاناڵە 
ماهواره یی یه کان و هیچ متمانه و هۆگری یه کیان به  
کاناڵه کانی ده نگ و ڕه نگی کۆماری ئیسالمی نیه .

بێ متمانه یی زیاتر لە سه دا 43 خه ڵکی ئێران بە ده نگ و ره نگی کۆماری ئیسالمی
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 هەموو الیەکمان تێ بکۆشێن هەر ڕێگاچارەیەک، هەرپرۆژەیەکی حیزبی هەمانە،

 نەکەوێتە سەرەوەی بەرژەوەندیی نەتەوەیی 

ئه و که سایه تی یانه یه   مێژووی کورد قه رزداری 
خه باتی  به ره وپێش بردنی  له   گرنگیان  ڕۆڵی  که  

رزگاری خوازیی ئه و نه ته وه یه دا هه بووه .
له  رۆژهه اڵتی کوردستان، مێژووی نوێی خه باتی 
نه ته وه یی و ئازادی خوازی، به  دامه زرانی کۆمه ڵه ی 
کوردستان و  دێموکراتی  حیزبی  ژێ-کاف، 

پێکهاتنی کۆماری کوردستان، ده ست پێ ده کا.
کۆماری  دیموکرات و  حیزبی  دامه زرانی 
کوردستان، ئه و دوو رووداوه  گرنگه  مێژوویی یه ن 
گه وره پیاوێک  که سایه تیی  ناوو  له گه ڵ  که  
سیاسی،  که سایه تی یه کی  دراون.  گرێ  لێک 
نیشتمانپه روه ر  زاناو  ئایینیی  کۆمه اڵیه تی و 
وه ک  مێژوویی دا  گرنگی  هه لومه رجێکی  له   که  
لێکدانه وه و  زانایی و  به   دره وشایه وه و  خۆر 
کوردستانی  خۆی،  حه کیمانه ی  سه رکردایه تیی 
پێشه وای  که سایه تی یه ،  ئه و  کرده وه .  رووناک 
حیزبی دیموکراتی کوردستان و سه رۆکی کۆماری 

کوردستان، قازی محه ممه د بوو.
1279ی  بانه مه ڕی  11ی  محه ممه د  قازی 
له   زایینی(  1900ی  مای  )1ی  هه تاوی 
بنه ماڵه یه کی به ناوبانگ، له  بنه ماڵه ی قازی یه کانی 
بنه ماڵه ی  له   دایکی  بوو.  دایک  له   مه هاباددا 
عه لی،  قازی  باوکیشی،  فه یزوڵاڵبه گی یه کان و 
قازیی شه رع و که سایه تی یه کی به ڕێزو به ناوبانگی 
شاری مه هاباد بوو. قازی محه ممه د له  سه رده ستی 
باوکی، زانسته  ئایینی یه کانی خوێندوه ، جگه  له  
باشی  به   عه ره بییشی  فارسی و  کوردی،  زمانی 
تورکی،  زمانه کانی  فێری  خۆی  دواتر  زانیوه ، 
له  ساڵی 1926ه وه ،  کردوه .  ئینگلیزی  رووسی و 
فێرکردنی  په روه رده و  به ڕێوه به رایه تیی  سه رۆکی 
مه هاباد بووه و له  دوای مردنی باوکی له  1931دا، 

بووه  به  قازیی شه رعی مه هاباد.
له   کۆمه ڵه ی ژێ-کاف  ئه وه ی  دوای  ماوه یه ک 
25ی گه اڵوێژی 1942دا له  مه هاباد دامه زرا، قازی 
محه ممه دیش بوو به  ئه ندامی ئه و کۆمه ڵه یه. زۆری 
به هێزی،  که سایه تیی  لێهاتوویی و  به ر  له   نه برد 
هه ر  گرته  ده ست.  کۆمه ڵه یه ی  ئه و  ڕێبه رایه تیی 
به  پێشنیارو رێ نیشاندانی ئه ویش بوو که  له  سه ر 
دیموکراتی  حیزبی  ژێ-کاف،  کۆمه ڵه ی  بنا غه ی 
وه اڵمده ری  ئه وه ی  بۆ  دامه زرا،  کوردستان 
ڕێبه رایه تی کردنی خه باتی رووله گه شه ی نه ته وه ی 

کورد له  هه لومه رجی نوێی ئه و سه رده مه دا بێ.
)22ی  هه تاوی  1324ی  ڕێبه ندانی  2ی    
کوردستان  دیموکراتی  حیزبی   ) ژانویه ی1946 
محه ممه د  قازی  پێشه واکه ی،  سه رده ستی  له  
میتینگێکی  له   مه هابادو  شاری  چوارچرای  له  
قازی  راگه یاند.  کوردستانی  جمهوریی  گه وره دا، 
سوێندی  سه رکۆمار  وه ک  رۆژه دا،  له و  محه ممه د 

خواردو وتاری پێشکه ش کرد.
جمهوریی  دیموکرات و  حیزبی  دامه زرانی  به  
کوردستان، که  قازی محه ممه د، رۆڵی بنه ڕه تیی 
کوردو  ناسیونالیزمی  هه بوو،  هه ردووکیان دا  له  
پێیان  کوردستان،  خه ڵکی  نه ته وه یی  خه باتی 
جاڕدانی  قۆناغی  نوێوه .  قۆناغێکی  نێو  نایه  
ده وڵه تێکی کوردی و رۆیشتن له  سه ر ڕێبازێک که  
پێکه وه ژیانی  دیموکراسیخوازی و  نه ته وه خوازی، 
به  ته بایی له  سه ر بنه مای رێزگرتن له  یه کتری، 
ئاوێته ی یه ک کردوه . رێبازێک که  قازی محه ممه د 

بووه  به  سێمبولی وهه روا به رده وامه .

قازی محەممەد لەسەردەمێک دا ئاماژە بە حقووق و 
ماف و بەشێک لە بنەماکانی هۆوییەت و ماهیەتی 
ئینسانی دەکا کە هێشتا ئیعالمیەی حقووقی 

بەشەر لە جیهان دا باڵونەببۆوەو ڕانەگەیه ندرابوو
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وتووێژ له  گه ڵ کاکشار ئووره مار
له  پێوه ندی له  گه ڵ یادی له  دایکبوونی 

پێشه وا دا

به  بیانووی حوکمی دادوه ری 

مه ریوان و پێگه ی ژن
9

رۆژی جیهانیی ئازادیی راگه یاندن و 
بارودۆخی رۆژنامه نووسان له  ئێران دا

10

کار، کۆڵبه ری و رۆژی جیهانیی کرێکار

10

داخستنی حەوتوو نامەیەك بەهۆی 
باڵوكردنەوەی وێنەی خاتەمی

کاردانه وه ی ئێران و یەكیەتیی واڵتانی عەڕەب بە
 هێرشی ئیسراییل بۆ سەر سووریە

ئیسراییل  هێرشی  عەڕەب  واڵتانی  یەكیەتیی  ئێران و 
واڵتانی  که   داوایان  كردووەو  مەحكووم  سووریەیان  بۆ 
دیكەش کردوه  که  له  به رامبه ر ئه و ڕووداوه دا بێده ن نه بن و 

کاردانه وه یان هه بێ.
دەرەوەی  وەزارەتی  وتەبێژی  پەرەست،  مێهمان  رامین 
ئێران وێڕای مەحكووم كردنی هێرشی ئاسمانیی ئیسراییل بۆ 
سەر خاكی سووریە، داوای لە واڵتانی ئەم ناوچەیە كرد كە 
لێبڕاوانه  لە بەرانبەر ئەم »دەست درێژی«یەدا بوه سته نه وه .

لە الیەكی دیكەوە میسرو یەكیەتیی واڵتانی عەڕەبیش 
هێرشی مووشەكیی ئیسراییل بۆ سەر سووریەیان مەحكووم 

كردوه .
ئەم  بەیاننامەیەك دا  لە  میسر  سەركۆماریی  دەفتەری 
واڵتان و  سه ره بخۆیی  مافی  كردنی  »پێشێل  بە  هێرشانەی 
ئەم  بەپێی  داناوه و،  دەوڵەتی یەكان«  نێو  رێوشوێنە 

بەیاننامەیە، ئەم هێرشانە بارودۆخەكە ئاڵۆزتر دەكەن.
لە  پشتیوانی  کە  عەڕەبییش  واڵتانی  یەكیەتیی 

شووڕای  لە  داوای  دەكا،  ئەسەد  به شار  رێژیمی  دژبەرانی 
ئەمنییەت كردوه  كە زۆر بە پەلە هه وڵه کانی بۆ كۆتایی هێنان 

بەم هێرشانەی ئیسراییل وه گه ڕ بخا.
ده که ن،  باس  ئیسڕائیل  میدیاکانی  وه ک  باسە  شایانی 
بۆ  ئیسراییل  یەكشەممەی  رۆژی  مووشەكی یەكانی  هێرشە 
له و  ئێران  »ی  »فاتیح  کانی  مووشەكە  عه مباری  لێدانی 
واڵته  بووه . بەپێی راپۆرتەكان بڕیار بوو ئەم مووشەكانه ی 

ئێران بۆ حیزبوڵاڵی لوبنان بگوازرێنه وه. 

پێشه وا قازی محه ممه د، 
ده ستپێکی رێگایه کی 

بێ کۆتایی
)به  بۆنه ی یادی له دایکبوونی پێشه وا 

قازی محه ممه ده وه (

قادر وریا

ل 7

ڕێوڕه سمێکی  له   کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
به شکۆ دا یادی 113 ساڵه ی له  دایک بوونی پێشه وا 
کوردستان و  کۆماری  سه رۆک  محمه مه د،  قازی 
به رز  کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی  پێشه وای 

ڕاگرت.
ساڵه ی   113 له   کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
له دایکبوونی پێشه وا قازی محه ممه د دا، دوانیوه ڕۆێ 
ڕۆژی چوارشه ممه ، 11 ی بانه مه ڕ له  رێوڕه سمێکی 
حیزب و  نوێنه رانی  به به شداریی  که   به شکۆدا 
ڕۆژهه اڵتی  باشوورو  سیاسی یه کانی  ڕێکخراوه  
کوردستان و سه دان که س له  کادرو پێشمه رگه کانی 
بیره وه ریی  یادو  چوو،  به ڕێوه   ت  دێموکڕا  حیزبی 
له گه ڵ  ڕاگر ت و  به رز  محه ممه دی  قازی  پێشه وا 
نوێ  وه فای  به ڵێنی  مه زن،  پێشه وای  ئامانجه کانی 

کرده وه .

سروودی  به   که   ڕێوڕه سمه دا  ئه و  سه ره تای  له  
پێ کرد،  ده ستی  »ئه ی  ره قیب«  نه ته وه یی 
حیزبی  گشتیی  سکرتێری  عه زیزی،  خالید  کاک 
دێموکراتی کوردستان وته یه کی پێشکەش کرد کە 
دەقی قسەکانی بەڕێز سکرتێر هەر لەم ژمارەیەی 

»کوردستان«لە الپەڕە 4 چاپ کراوە.
حیزبی  گشتیی  سکرتێری  قسه کانی  دوابه دوای 
خوێندرانه وه   په یامانه   ئه و  کوردستان،  دێموکراتی 
کوردستانی یه کانه وه   رێکخراوه   حیزب و  له الیه ن  که  
به بۆنه ی 113 ساڵه ی یادی له  دایکبوونی پێشه وا 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  بۆ  محه ممه د  قازی 

نێردرابوون.
ناسر  هونه رمه ند  ڕێوڕه سمه دا  ئه و  درێژه ی  له  
ڕه زای به  پێشکیش کردنی سروودی »ئافه رین ئه ی 
گۆرانی یه ک  چه ند  و  ئافه رین«  کورد  پێشه وای 

شادی و گه رمیی به  کۆره که  به خشی.
قادری،  ئه حمه د  له الیه ن  خوێندنه وه ی شێعرێک 
حیزبی  ڕیزه کانی  نێو  شاعیری  پێشمه رگه ی 
شاره که م   « گۆرانیی  کوردستان،  دێموکراتی 
ماملێ و  سمایل  هونه رمه ند  ده نگی  به   ساباڵخ« 
پیشان درانی فیلمی » قازی محه ممه د، ده سپێکی 
ڕێگایه کی بێ کۆتایی« چه ند بڕگه یه کی دیکه ی ئه و 

ڕێوڕه سمه  بوون.
ئه و  بڕگه کانی  له   دیکه   یه کێکی  باسه   شایانی 
سه رده می  وێنه یی  پیشانگای  کردنه وه ی  یاده، 
له   پێشه وا   « ناوی  ژێر  له   کوردستان  کۆماری 
سمایل  هونه رمه ند  هونه ریی  به رهه می   ، وێنه دا« 
گه رمی  به   به شدارانه وه   له الیه ن  که   بوو،  مامڵی 

پێشوازیی لێ کرا.

حەوتوو نامەی »عصر ظهور« كە لە پارێزگای كرمان 
محەممەد  وێنەیەكی  كردنەوەی  باڵو  بەهۆی  دەردەچوو، 
كاتی  شێوەی  بە  ئێران  پێشووی  سەركۆماری  خاتەمی، 

راگیرا.
دادسەرای  دادستانی  نیووز«  »ماهان  راپۆرتی  بەپێی 
تایبەتی رووحانییەت لە كرمان ده رچوونی ئەم حەوتوونامەی 
سەر بە رێفۆرمخوازەكانی بەهۆی باڵو كردنەوەی وێنه یه کی 
خاته می لە ژمارەی تایبەتی نەورۆزداو هەروەها نووسینی 

بابەت گەلێك لە پێوەندی لەگەڵ بەربژێریی سەرۆك كۆماری پێشووی ئێران راگرتووە.
بەپێی ئەم راپۆرتە پاش دەركرانی حوكمی راگرتنی حەوتوونامەی »عصر ظهور« لە كۆتاییەكانی 

رەشەممەی 1391، سه رجه م نوسخەكانی تایبەت بە نەورۆز لە رۆژی 25ی رەشەممەدا كۆ كرانەوە.
بەڕێوەبەری گشتیی  بانگ كردنی  ئیتالعاتی كرمان هەروەها وێڕای  ئیدارەی  ناوەندی هەواڵدەریی 
ئەم باڵڤۆكە، بە شێوەی زارەكی بە ناوبراوی راگەیاندوە كە تا پاش هەڵبژاردنی سەركۆماری چاپی 

ئەم حەوتوو نامەیە راده گرن.

کۆڵبەران، قوربانیانی هەژاری لە کوردستان



16ی بانه مه ڕی 1392
ژماره : 607

2

6ی مه ی 2013
هه واڵ و راپۆرت

حیزبی  نێوان  هاوبەشی  دانیشتنێکی  لە 
کوردستانی  رێکخراوی  کوردستان و  دێموکراتی 
ئێران)کۆمەڵە(دا  کۆمۆنیستی  حیزبی 
هەڵوێستی هەردوو الیەن لەسەر چەند پرسێکی 
تایبەت بە کوردستان و ئێران ئاڵۆگۆڕی بیرورای 

لە سەر کرا.
2ی  دووشەممە،  ڕۆژی  پێشنیوەڕۆی 
رێکخراوی  هەیئەتێکی   1392 بانەمەڕی 
کوردستانی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران)کۆمەڵە( 
سکرتێری  عەلیزادە،  برایم  سەرپەرستیی  بە 
حیزبی  هەیئەتێکی  لەالیەن  کۆمەڵە  یەکەمی 
دێموکراتی کوردستان بە سەرپەرستیی خالید 
بنکەی  لە  حیزب  گشتیی  سکرتێری  عەزیزی، 

ناوەندیی ئەم حیزبە پێشوازیی لێ کرا.
سکرتێری  دیدارەدا  ئەم  سەرەتای  لە 
بەخێرهێنانی  ویڕای  دێموکرات  گشتیی حیزبی 
هەیئەتی کۆمەڵە خۆشحاڵیی خۆی لە پێوەندی 
لەگەڵ سەردانەکەی هەیئەتی کۆمه ڵه دا دەربڕی و 
پاشان لە سەر پێشنیاری هەردوو ال کۆمەڵێک 

لە  هەرکام  لە  کورد  بە  پێوەندیدار  مەسەلەی 
هەڵبژاردنەکانی  پرسی  کوردستان و  بەشەکانی 
کاری  دەستووری  وەک  ئێران  له   سەرکۆماری 

دانیشتنە هاوبەشەکە خرانە بەرباس.
بە  هەردووال  دیدارەکەدا  درێژەی  لە 
لە  کورد  مەسەلەی  بارودۆخی  لە  ئاوڕدانەوە 
هەستیاری یەکی  بە  کوردستان،  باشووری 
لە  کورد  پرسی  سەر  لە  جەختیان  زیاترەوە 
باکووری کوردستان و پرۆسەی ئاشتی لە واڵتی 

تورکیە کرد. 
پرۆسەی  ال  هەردوو  پێوەندی یەدا  لەم 
دانوستانەکانی  هەروەها  تورکیەو  لە  ئاشتی  
ئۆجەالن،  عەبدوڵاڵ  تورکیە و  دەوڵەتی  نێوان 
خودی  کوردستان و  کرێکارانی  پارتی  رێبەری 
باسکردنی  وێڕای  داناو  گرنگ  بە  پەکەکەیان 
نامەکەی  نێوەرۆکی  سەر  لە  تێبینی یەکانیان 
عەبدوڵاڵ ئۆجەالن و میکانیزمی دانووستانەکان، 
بە  تورکیەیان  ئەمڕۆی  بارودۆخی  بەگشتی 

قازانجی پرسی کورد لەم واڵتە ئه ژمارد.

بارودۆخی  گەڵ  لە  پێوەندی  لە 
کوردستان  رۆژهەاڵتی  لە  کورد  بزووتنەوەی 
هەردووال لەسەر ئەوە هاوڕا بوون کە لێکترازانی 
لە  کوردستان  سیاسی یەکانی  هێزوالیەنە 
ال  هەردوو  نەبووەو  بزووتنەوەدا  قازانجی 
هاوهەڵوێستی و  پێکهێنانی  سەر  لە  جەختیان 
هێزە  نێوان  پێوەندیی  ئاسایی کردنەوەی 
سیاسی یەکانی ئەم بەشە لە نیشتمان کردەوە. 
هەیئەتی  هەردوو  پێوەندی یەدا  لەم  هەر 
رێکخراوی  کوردستان و  دێموکراتی  حیزبی 
کوردستانی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران)کۆمەڵە( 
پێ یان لە سەر پێکهێنانی بەرەیەکی گشتگیری 
نێو هێزو الیەنە سیاسی یەکانی  لە  هەمەالیەنە 

رۆژهەاڵتی کوردستان داگرته وه .
لە دوایین بەشی ئەم دانیشتنە هاوبەشەدا 
ئێران  لە  سەرکۆماری  هەڵبژاردنەکانی  پرسی 
لە  دەچێ  بەڕێوە  نزیک دا  داهاتوویەکی  لە  کە 
بیروڕای  ئاڵۆگۆڕی  هەیئەتەوە  هەردوو  الیەن 
لە سەرکراو ئەم پرسە لە روانگەی جیاوازەوە 

خوێندکارانی  نه ته وه یی  یه کیه تیی 
کورد،  ڕۆژی هه ینی رێکه وتی 13ی بانه مه ڕی 
1392ی هه تاوی، به  به ڕێوه بردنی سێمینارێک 
سمایلی  بوونی  شه هید  ساڵیادی  ه مین   45
بزووتنه وه ی  سه مبوله کانی  له   شه ریفزاده ، 

خوێنداریی کوردی به رز راگرت.
گشتیی  تایتڵی  به   که    سێمیناره   ئه م 
جیاوازه کانی  رێچکه   کورد:  »مه سه له ی 
چه ندین  له   و  هاوبه ش«  شوناسخوازی یه کی 
به شداریی  پێک هاتبوو،  به   پانێل   4 و  بڕگه  
خوێندکاری  سیاسی و  که سایه تیی  کۆمه ڵێک 
له  یه کێک له  ساڵۆنه کانی بنکه ی سه ره کیی 

حیزبی دێمۆکراتی کوردستان به ڕێوه  چوو.
په یامی  سمیناره که دا  سه ره تای  له  
کورد  خوێندکارانی  نه ته وه یی  یه کیه تیی 
ئه و  سکرتێری  سه لیمی،  ره حمان  له الیه ن 
وێڕای  تێی دا  که   کرا  پێشکه ش  رێکخراوه وه  
ئاماژه  به  جوواڵنه وه  مه زن و شوێندانه ره که ی 
دێمۆکراتی  حیزبی  ی   47-46 ساڵه کانی 
ئه و  ڕێبه رانی  شه هیدبوونی  کوردستان و 
جوواڵنه وه یه و یه ک له وان سمایلی شه ریفزاده؛ 
تێکۆشه رانی  بوێرانه یه ی  هه ڵوێسته   ئه و 

مێژوویی یه دا  دژواره   قۆناغه   له و  دێمۆکراتی 
ئیراده گه رایی و  لوتکه ی  به   نرخاندو  به رز 

فیداکاریی له  قه ڵه م دا.
هاتبوو  په یامه دا  له و  دیکه   به شێکی  له  
که  جوواڵنه وه ی چه کداریی 46-47 به هێزترین 
پردی په یوه ندیی نێوان دوو قۆناغی مێژوویی 
به   کوردستان و  دێمۆکراتی  حیزبی  خه باتی 
له   کورد  شوناسخوازیی  بزووتنه وه ی  گشتی 
قۆناغی  واته   بوو،  کوردستان  رۆژهه اڵتی 
قۆناغی  کوردستان  و  ری  کۆما  سه رده می 
که   ئێران  گه النی  شۆڕشی  سه رده می 
له   کورد  پرسی  له   دیار  به ره وپێشچوونێکی 

ئێران هاته  ئاراوه .
ره حمان سه لیمی له  درێژه دا جه ختی له  
سه ر ئه وه  کرده وه  که  هیچکام له  ده سکه وته  
به شه کانی  هه موو  له   کورد  نه ته وه یی یه کان 
هه ستیاره   قۆناغه   کارتێکه ری  له   کوردستان 
له   به شێک  هه ر  له   کورد  مێژوویی یه کانی 
کوردستان به تاڵ نین، هه ربۆیه  ئه م بۆنه یه مان 
لێکدانه وه ی  باس و  بۆ  ده رفه تێک  کردۆته  
هه لومه رجی هه نووکه یی و داهاتووی کورد له  

هه موو به شه کانی کوردستان.
سێمیناره که   کاری  دووهه می  بڕگه ی 
تێکۆشه ری  قسه کانی  بۆ  کرابوو  ته رخان 
نستانی،  ئه حمه د  کاک  دێمۆکرات،  دێرینی 
هاوڕێ و هاوسه نگه ری سمایلی شه ریفزاده و له  

یادگاره کانی جوواڵنه وه ی 47-46.

وته یه کی  چه ند  له   نستانی  ئه حمه د 
کورت دا هاته  سه ر باسی بارودۆخی ئه وکاتی 
حیزبی دێمۆکرات و چه ندو چۆنی حوزووریان 
له  ناوچه کانی رۆژهه اڵتی کوردستان و، وێڕای 
به   سه باره ت  بۆچوونێک  چه ند  به   ئاماژه  
جوواڵنه وه که ،  هه ڵگیرسانی  هۆکاره کانی 
جوواڵنه وه که و  ده سپێکی  که   رای گه یاند 
جوواڵنه وه یه   ئه و  ڕێبه رانی  ئامانجی 
فراوان کردنی  ژیاندنه وه و  دووباره   ته نیا 
رێکخستنه کانی حیزبی دێمۆکرات و په ره پێدانی 
خه ڵکی  کۆمه اڵنی  نێو  له   نه ته وه یی  بیری 
که   بڕیارێکی شۆڕشگێڕانه   بوو.  کوردستاندا 
دواوه   به   پڕشانازیی   حه ماسه ی  کۆمه ڵێک 

بوون. 
حیزبی  ڕیزه کانی  دێرینی  تێکۆشه ری 
سمایلی  رۆڵی  کوردستان  دێموکڕاتی 
شه ریفزاده  له  ئاراسته دان به و جوواڵنه وه یه ی 
به رز نرخاندو به  که سایه تی یه کی که م وێنه ی 

مێژووی حیزبی دێمۆکراتی دانا.
به   سێمیناره که   کاری  ئه سڵیی  به شی 
پانێلی یه که م که  بۆ باس له  سه ر مه سه له ی 
ته رخان  کوردستان  رۆژهه اڵتی  له   کورد 

ته وه ری  ژێر  له   که   پێ کرد  ده ستی  کرابوو، 
پێش  ئارامیی  کوردستان،  »رۆژهه اڵتی 
دوکتور  و  ئازادیخواز  جه لیل  خرۆشان؟« 

ئاسۆ حه سه نزاده  تێی دا به شدار بوون. 
چاالکی  ئازادیخواز  جه لیل  سه ره تا 
سیاسی، له  وته کانی دا ئه وه ی ڕه ت کرده وه  
بێ و  ئارام  ئێستا  کوردستان  رۆژهه اڵتی  که  
ڕای گه یاند که  له  یه ک دوو ده یه ی کۆتایی دا 
رۆژهه اڵتی  له   تازه به سه رداکه وتوو   چینێکی 
کوردستان سه ری هه ڵ داوه  که  ریفاهی ژیانی 
فه رهه نگێکی  هێناوه و  به ده ست  ڕاده یه ک  تا 
ئه و  ئاراوه و  هێناوه ته   مۆدێڕنی  نوێی 
گه شه سه ندنی  به رژه وه ندیی  له   دیارده یه ی 
قه ڵه م  له   رزگاریخوازی  ئازادیخوازی و  هزری 

دا.
له  درێژه ی پانێلی یه که مدا دوکتور ئاسۆ 
حه سه نزاده  کۆڕه که ی گرته  ده ست و ئاماژه ی 
به وه  کرد که  مه سه له ی کورد له  رۆژهه اڵتی 
کوردستان پێوه ندیی پێچه ڵپووچی سیاسی و 
مێژوویی له  ئێران  ده وری داوه و هه موو ئه وانه  
داناوه ،  کورد  پرسی  سه ر  له   کاریگه ری یان 
که  به شێکی زۆریان له  ده ست کورد خۆی دا 
به رژه وه ندی  له   به شێکیان ده بێ  به اڵم  نین، 
حه سه نزاده   بکرێ.  له سه ر  کاریان  کورددا 
کورد  ئینکاری  که   ڕای گه یاند  درێژه دا  له  
له و   هه ر  بووه و  هێمنانه تر  نه رم و  ئێران  له  
به   بووه ،  توندوتیژتر  ئاکامه که ی  کاته  دا 

ئیتنۆلۆژی،  مێژووی  داتای  به   پشت به ستن 
کورد له  ئێران دا به  ئێرانی ناسراوه و هه وڵی 

سڕینه وه ی ناسنامه که ی دراوه . 
پانێلی دووه م که  »باکووری کوردستان، 
ته وه ری  کرابووه   شار«  بۆ  شاخه وه   له  
عه لی،  ئارام  الیه ن  له   باسه که ،  سه ره کیی 
سیاسیی  کاروباری  شاره زای  لێکۆڵه رو 

تورکیه  به ڕێوه  چوو. 
باسی  سه ر  هاته   وته کانی دا  له   ناوبراو 
قۆناغه ی  ئه و  تورکیه و  له   ئاشتی  پڕۆسه ی 
له  خه باتی کورد له  باکووری کوردستان به  
چاره نووسساز داناو ڕای گه یاند که  ئاکامه کانی 
ئه و پڕۆسه یه  کاریگه ری له  سه ر پرسی کورد 
داده نێ.  کوردستان  دیکه ی  به شه کانی  له  
الیه نه   له   باسی  کاته دا  له و   هه ر  ناوبراو 
ئاشتی  پڕۆسه ی  نێگه تیڤه کانی  پۆزه تیڤ و 
به   دراوسێ و  واڵتانی  ڕۆڵی  کردو  تورکیه   له  
تایبه ت ئێرانی له و پڕۆسه یه دا به  گرنگ دانا.
ناوی  ژێر  له   که   سێهه م دا  پانێلی  له  
دووره دیمه نی  کوردستان،  »باشووری 
ئه کره م  درابوو،  ساز  سه ربه خۆیی«دا 
لێکۆڵه ر باسی له  پرسی  مێهرداد، نووسه رو 

نێوان  له   کوردستان  باشووری  سه ربه خۆیی 
هیوای  که   ڕای گه یاند  کردو  رۆژه ڤ دا  هیواو 
کوردستان،  له   به شه   له م  کورد  زۆرینه ی 
کوردستان و  باشووری  جیابوونه وه ی 
پێکهێنانی ده وڵه تی سه ربه خۆی کوردستانه  و 
هه لومه رجه   ئه و  رۆژه ڤ،  کاته  دا  له و  هه ر 
کوردستانه   باشووری  ئێستای  واقیعه ی 
ملمالنێ و  له   عه ڕه بی دا  ئێراقی  له   که  

وه اڵمدانه وه دایه .
له  پانێلی چواره م له  ژێر ناوی »رۆژئاوای 
به   بوون  بۆ  حاشالێکرانه وه   له   کوردستان: 
فاکتۆر«دا هه ر یه ک له  عه بدولباقی یوسف و 
ئه بوو سابیر، دوو چاالکی سیاسیی ڕۆژئاوای 
کوردستانیان  رۆژئاوای  دۆخی  کوردستان 
ئاماژه   وێڕای  لێکدانه وه و،  باس و  به ر  خسته  
کورد  دۆخی  سوریه و  بارودۆخی  گرنگیی  به  
یه کده نگیی  یه کڕیزی و  بوونی  نێوه دا،  له و 
الیه نه  سیاسی یه کانی رۆژئاوای کوردستانیان 
ئێستادا  هه لومه رجی  له   زانی و  پێویست  به  
له   نه ته وه یی یان  مێژوویی و  زه رووره تێکی  به  

قه ڵه م دا. 
ڕێزلێنان  به   سێمیناره که   باسه   شایانی 
چه کداریی  جوواڵنه وه ی  تێکۆشه ری  دوو  بۆ 
ئه حمه د  هاوڕێیان  واته    47-46 سااڵنی 
نستانی و خدر عه بدوڵاڵهی له  الیه ن یه کیه تیی 
کۆتایی  کورده وه   خوێندکارانی  نه ته وه یی 

پێ هات.

حیزبی  نوێنەرایەتیی  دەفتەری  سەردانی  کوردستان  دێموکراتی  نه ته وه یی  یه کیه تیی  هەیئەتی 
دێموکراتی کوردستان لە هەوڵێری کرد.

دێمۆکراتی  نه ته وه یی  یه کیه تیی  ، شاندێکی  بانه مه ڕی 92  ڕێکه وتی 12ی  پێنج شه ممه،   ڕۆژی 
کوردستان بە سەرپەرستیی شاخه وان خالید، کارگێڕی مه کته بی سیاسیی ئه و یه کیه تی یه  سه ردانی 

هەرێمی  پایتەختی  هه ولێر،  شاری  له   کوردستان  دێمۆکراتی  حیزبی  نوێنه رایه تیی  ده فته ری 
بە  کوردستان  دێمۆکراتی  حیزبی  نوێنه رایه تیی  هەیئەتی  الیه ن  له   کردو  کوردستانی 

سەرپەرستیی برایم زێوه یی، نوێنەری حیزب لە هەوڵێر پێشوازیی لێ کرا.

لەم دیدارەدا کۆمەڵێک بابەتی پێوەندیدار بە پرسی کورد هاتنە بەر باس کە بە خوێندنەوەی 
نزیک لە یەکتری هەردوو هەیئەتی ناوبراو ئاڵۆگۆری بیروڕایان لە سەر کرا.

یه کیه تیی  کوردستان و  دێموکراتی  حیزبی  نێوان  پێوەندیی  دیدارەکەدا  دیکەی  بەشێکی  لە 
نه ته وه یی دێمۆکراتی کوردستان و بە گشتیی پێوەندیی نێوان هێزو الیەنە سیاسی یەکانی کوردستان 
قسەیان لە سەر کراو پێ لە سەر پەرەپێدانی پێوەندیی نێوان هەردوو الو پێویستیی یەکریزیی نێوان 

هێزە سیاسی یەکانی کوردستان داگیرایەوە.
هەڵبژاردنەکانی  پرسی  ئێران و  ئەمڕۆی  سیاسیی  بارودۆخی  ال  هەردوو  دیدارەدا  لەم  هەر 
هەیئەتی  الیەن  لە  کە  باس  بەر  هێنانە  کوردستانیان  رۆژهەاڵتی  بارودۆخی  هەروەها  سەرکۆماری و 
بە  پێشکەش  پیوەندی یەدا  لەم  زانیاری  کۆمەڵێک  کوردستانەوە  دێموکراتی  حیزبی  نوێنەرایەتیی 

هەیئەتی میوان کرا.

سەردانی هەیئەتێکی کۆمەڵە لە
 بنکەی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکرات

سەردانی هەیئەتی یه کیه تیی نه ته وه یی دێموکراتی کوردستان لە 
دەفتەری نوێنەرایەتیی حیزبی دێموکرات لە هەوڵێر

ڕۆژی شه ممه ، 7 ی بانه مه ڕ هه یئه تێکی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان 
له   ئه ندامی ده فته ری سیاسیی حیزب  باڵکی،  به  سه رپه رستیی عومه ر 
ده زگای  له الیه ن  که   بوو  به شدار  بێشکچی دا  ئیسماعیل  سمینارێکی 
خێرخوازیی بارزانی و زانکۆی سه الحه دین له  ژێر ناوی » سه ده ی بیسته م  
سه ده ی ناخۆشیی کوردان و، سه ده ی بیست و یه ک سه ده ی کوردانه » له  

شاری هه ولێر به ڕێوه  چوو.
خۆی  بیره وه ری یه کی  گێڕانه وه ی  به   قسه کانی  بێشکچی  ئیسماعیل 
ده ست پێ کرد که  چۆن ساڵی 1963 له گه ڵ کورد و به ش مه ینه تی یه کانی 

کورد ئاشنا بووه .
ئه و نووسه ره  ناوداره ی تورک که  له  سه ر پرسی کورد و ره خنه گرتن 
خراوه ته   چه ندین جار  کورد  هه مبه ر  له   ده وڵه ته که ی  سیاسه تی  له  
به ندیخانه وه و هه ر جاره و چه ند ساڵ به ند کراوه ، به  ئاماژه  به  سیاسه تی 
کێشه   فاکته ری  کوردستان دا،  دابه ش کردنی  له   ده ره کی  ئیستیعماری 
درێژه کێشانی  هۆکاری  به   یه کتریشی  له گه ڵ  کورد  نێوخۆیی یه کانی 

خه باتی ڕزگاریخوازیی کورد له  قه ڵه م دا.
مه حموود،  شێخ  شۆڕشه کانی  قسه کانی دا  له   بێشکچی  ئیسماعیل 
چڵه پۆپه ی  به   پیرانی  سه عیدی  شێخ  کوردستان و  کۆماری  بارزانی، 
خه باتی نه ته وایه تیی کورد داناو ستایشی ئه و ڕێبه رانه ی کوردی کرد که  

تا دواهه ناسه  له سه ر خه بات و تێکۆشانی نه ته وه یی یان به رده وام بوون.

پیالنگێڕیی  به   ئاماژه ی  قسه کانی دا  دیکه ی  به شێکی  له   ناوبراو 
ده وڵه تان و ته نانه ت نێوده وڵه تی بۆ زه ربه لێدانی بزاوتی کورد کردو تێرۆری 
دوکتۆر عه بدوڕه حمانی قاسملوو له  ئۆتریش و پشت تێ کردنی حکوومه تی 

حه مه ڕه شا په هله وی له  شۆرشی بارزانیی به  نموونه  هێنایه وه .
ئیسماعیل بێشکچی له  به شێکی دیکه ی قسه کانی دا له  سه ر ئه وه  دوا 
که  ئه گه رچی سه ده ی بیست سه ده ی شکان و نه هامه تیی کورد بوو، به اڵم 
سه ده ی بیست ویه ک سه ده ی به ختی کورده و کورد ده توانێ له و سه ده یه دا 

خۆی بنیات بنێته وه .

به ڕێوه چوونی سمیناری » مه سه له ی کورد: رێچکه
  جیاوازه کانی شوناسخوازی یه کی هاوبه ش« له  الیه ن

 یه کیه تیی نه ته وه یی خوێندکارانی کورده وه

به شداریی هه یئه تێکی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له  
سیمینارێکی ئیسماعیل بێشکچی له  هه ولێر

هه یئه تێکی  نێوان  دانیشتنی  له  
رێکخراوی  کوردستان و  دێموکراتی  حیزبی 
پێوستیی  بابه تی  ئاشتی دا  نێوده وڵه تیی 
کوردستان  له   ئاشتی  سه قامگیرکردنی 

تاوتوێ کرا.
 3 سێشه ممه ،  ڕۆژی   دوانیوه ڕۆی 
دێموکراتی  حیزبی  هه یئه تێکی  بانه مه ڕ  ی 
کوردستان  به  سه رپه رستیی برایم زێوه یی، 
حیزب و  ناوه ندیی  کومیته ی  ئه ندامی 
دێموکراتی  نوینه رایه تیی حیزبی  به رپرسی 
رێکخراوی  سه ردانی  هه ولێر  له   کوردستان 
کردو  هه ولێری  له   ئاشتی  نێوده وڵه تیی 
ڕێکخراوه یه   ئه و  هه یئه تێکی  له الیه ن 
ساڵح  محه ممه د  دلێر  سه رپه رستیی  به  
رێکخراوه که   سه رۆکی  نه قشبه ندی، 

پێشوازیی لێ کرا.
بابه ته کانی  دانیشتنه دا  له و 
سیاسی یه کانی  پرسه   به   پێوه ندیدار 
مافی  پێشیل کردنی  پرسی  کوردستان، 

مرۆڤ له  ڕۆژهه اڵتی کوردستان و پێویستیی 
چه سپاندنی  بۆ  کورد  ماڵی  یه کڕیزیی 
سه قامگیرکردنی  کوردو  گه لی  مافه کانی 
هاتنه   کوردستان  له   هێمنایه تی  ئاشتی و 

به رباس و ئاڵوگۆڕی بیروڕایان له سه ر کرا.
سه ر  له   جه خت  دیداره دا  له و 
دووالیه ن و  پێوه ندیی  به رده وامیی 

پڕۆژه ی  کار و  بۆ  ده رفه ت  دروست کردنی 
سینفی و  رێکخراوه   نێوان  له   هاوبه ش 
مه ده نی یه کانی سه ر به  حیزبی دیموکڕاتی 
کوردستان و رێکخراوی نێوده وڵه تیی ئاشتی  

کرایه وه .

سه ردانی هه یئه تێکی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
له  رێکخراوی نێوده وڵه تیی ئاشتی
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نه ته وه یی

خوشک وبرایانی ئازیز
مێوانانی بەڕێز

رێکخراوە  حیزب و  نوێنەرایەتیی 
سیاسی یەکان

بۆ  دەکەم  بەخێرهاتنتان  پڕبەدڵ 
لەدایک بوونی  یادی113ساڵەی  رێوڕەسمی 
جمهوری  رئیس  محەممەد،  قازی  پێشەوا 
دیموکرات،  حیزبی  رێبەری  کوردستان، 
کوردی و  دامەزراوی  یەکەمین  دامەزرێنەری 
بەگیان و بەدڵ »  لەو کەسانەی کە  یەکێک 

بۆگەل ژیاو بۆگەل مرد«.
دەکوژن،  محەممەدێک  قازی  »ئێوە 
من،  تنۆکەخوێنێکی  لەهەر  بزانن  بەاڵم 
»داوا  دەبێتەوە«،  محەممەدێک شین  قازی 
لە  خۆی  خەباتی  دەکەم   کورد  گەلی  لە 
پێناو رزگاریی کوردستان دا پەک نەخا، بژی 

کوردو بژی کوردستان«
جێ هات و  بە  محەممەد  قازی  داواکەی 
ئیعدامی قازی محەممەدو ئەو تنۆکە خوێنە 
بوو  هەوێنێک،  بە  بوو  بنەمایەک،  بە  بوو 
کورد  نەتەوەی  ئەوەی  بۆ  سەرەتایەک،  بە 
دوای  تێبینی یەکەوە  دیققەت و  هەموو  بە 
دقیقەن  کوردستانیش  کۆماری  رووخانی 
پەیامەکەی قازی محەممەد بە جێ بگەیه نێ. 
تێکۆشان  خەبات و  لە  کە  ئەوەبوو  ئەویش 

ماندوو نەبێ و پشوو نەدا.
لە دنیای ئەمڕۆدا کەم نین ئەو واڵتانەی 
کە سەرۆک کۆماریان هەیە، سەرۆک وەزیریان 
هەیەو کەسایەتیی ناسراوی خۆیانیان هەیە،و 
کاتێکیش ئەو کەسایەتی یە ناسراوانە یادیان 
دەکرێتەوەو بە بۆنەی ]یادی[ لەدایکبوونیان 
گەورەکانی  لەشارە  پایتەختەکان و  لە 
واڵتەکەی خۆیان  رێزیان لێ دەگیرێ، رەنگە 
زۆرتر باسی ئەوە بکرێ کە چۆن لەدایک بوون و 
چۆنیش تا ئەمرۆ تەمەنیان تێ پەڕاندوە. لەو 
سەرۆک وەزیرانە  سەرۆک کۆمارو  ئەو  واڵتانە 
خۆیان  خانووەکەی  ئێستادا  لەسەردەمی 
ریاسەتی  کۆشکی  لە  دێن  جێ دێڵین و  بە 
سەر  دێنە  دەکەن.  حکوومەت  جمهووری دا 
نەغدو حازری، بەاڵم پێشەوا قازی محەممەد 
هۆوییەت و  دامەزراند،  حکوومەتێکی 
دایکبوونێکی  لە  دامەزراند،  کەسایەتی یەکی 
نوێ و ناسیونالیزم و کوردایەتی لە ناوەندێکی 
کوردستان  رۆژهەاڵتی  بەشێکی  چووکەی  
محەممەدو  قازی  یادی  بۆیە  دامەزراند. 
دامەزراندنی  کوردستان و،  سەرۆک کۆماری 
لە  وەبیرهێنانەوەی  واتا  رێورەسمە  ئەو 
دایکبوونی  لە  وەبیر هێنانەوەی  دایکبوونی، 
کەسێکە کە بە هیمەت و تواناو تێکۆشانی 
ئەو  لەپێناو  دامەزراندو  کۆمارێکی  خۆی 
کورددا  داخوازی  ویست و  پێناو  لە  کۆمارەو 

گیانی لەدەست دا.
باشترین پێناسە بۆناساندنی کەسایەتیی 
کورتە  ئاوڕدانەوەیەکی  محەممەد  قازی 
لەو  بووە،  دایک  لە  لێی  کە  شوێنەی  لەو 
شوێنەی کە خۆی پێ گەیاندوە و لە شوێنەی 
و  کوردستان  کۆماری  سەرۆک  بە  بوو  کە 
بۆ  کە  نەتەوەیەک  رئیس جمهووری  بە  بوو 
قازی  بۆ خوڵقا.  مەجالەیەی  ئەو  یەکەمجار 
محەممەد کەسایەتی یەک بوو بە رابردوویەکی 
قەزایی  حقووقی و  زانستێکی  بە  فەرهەنگی و 

بەوە گەیشت کە بۆئەوەی نەتەوەکەی رزگار 
بێ  دەبێ تواناو هیمەت و شعووری خۆی بخاتە 
بازنەیەکی سازمانی، بۆیە هەر لەو مەیدانەدا 
کۆمەڵەی )ژک(ی هەڵ بژارد، چوون بۆ نێو 
پەروەردەکرنی  سەردەمی  )ژک(  کۆمەڵەی 
محەممەد  قازی  نەتەوایەتیی   بیروهۆشی 
کە  لەهەمان کات دا  کە  محەممەد  قازی  بوو. 
لەباری  بنەماڵەیی،  لەباری  لەشاری مەهاباد 
ئەوەکە  لەباری  فەرهەنگی و  لەباری  زانست، 
جۆراجۆری  کۆڕوکۆمەڵی  لەگەڵ  بوو،  قازی 
ئیحترامێکی  هەبوو،  سەروکاری  کوردەواری 
زۆری هەبوو، بەاڵم قەناعەتی وای هێنا کە 
کە  تێ بکۆشێ  تێکۆشەردا  جەمعێکی   لە 

ئوسوول و ئەندیشەی نەتەوایەتیی خۆی جێ 
بخا. بۆ ئەومەبەستەو بۆ ئەو بیروهۆشە لە 
قازی  رێک خست،  خۆی  )ژک(دا  کۆمەڵەی 
کە  بۆئەوەی  ڕانەوەستا،  بەوە  محەممەد 
ئەوفیکرە لەمەیدانی عەمەلی دا بکا بە هەوێنی 
حکوومەتێک لەداهاتوودا، حیزبی دیمۆکراتی 
دامەزرانی  دقیقەن  دامەزراندو  کوردستانی 
حیزبی دیموکراتی کوردستان لە چوارچێوی 
بوو،  محەممەددا  قازی  پرۆژەکانی  بەرنامەو 
کە چۆن بیری نەتەوایەتی وکوردایەتیی خۆی 
بکا بە دامەزراوە، بیکا بە فەرهەنگ و بیباتە 
بە  زۆر  خەڵکی  کۆمەاڵنی  کۆمەڵگاو  نێو 
هەموو )تنوعات(ێک کە تێیدا بوو، بەشداری 
ئەوپرۆسەیە بکا. بۆیە قازی محەممەد لەسەر 
کە چۆنی  بۆوە  میللیی خۆی ساغ  پرۆژەی 

جێبەجێ بکات.
زۆر  لە  جوواڵنەوەداو  زۆر  لە  راستە 
ئاوڕیان  کاتیک  رزگاریخوازی دا  خەباتی 
دەوریان  لە  زۆر  جەمعێکی  لێ دەدەینەوە، 
هەبووەو تەبیعەتەن لە کۆماری کوردستان و 
پێشتریش  »ژک«و  کۆمەڵەی  پێشتر 
شارستانییەتی  فەرهەنگی و  ناوەندی  لە 
بووە،  تێدا  زۆری  خەلکێکی  مەهەباددا 
هەموو  دۆستان،  هەموو  ئیعترافی  بە  بەاڵم 
کوردستانیان  کۆماری  کە  ئەوبێگانانەی 
محەممەدیان  قازی  لەنزیکەوە  بینیوەو 
تەحقیقاتیان  موتالیعەو  کردوەو  زیارەت 

قازی  چوونە،  دوای دا  بە  لەسەرکردوەو 
ئەو  گەشاوەی  زۆر  ئەستێرەیەکی  محەممەد 

حکوومەتە بووە.
لەسەردەمێک دا   محەممەد  قازی  یادی 
دەکەینەوە کە 113ساڵ بەسەر لەدایکبوونی 
ئەودا تێپەڕ بووەو دەوری 67 ساڵ بەسەر 
ئەو سەردەمەدا تێپەڕدەبێ کە قازی محەممەد 
وەختە  ئەو  گۆڕێ،  دێنێتە  بیروهۆشە  ئەو 
لە میللەتان هێشتا دەوڵەتی خۆیان  زۆرێک 
نەبوو، ئێستا نزیک دووسەد دەوڵەت لەدنیادا 
هەیە. قازی محەممەد لەسەردەمێک دا ئاماژە 
بنەماکانی  لە  بەشێک  ماف و  حقووق و  بە 
کە  دەکا  ئینسانی  ماهیەتی  هۆوییەت و 
لە  بەشەر  حقووقی  ئیعالمیەی  هێشتا 
جیهاندا باڵونەببۆوەو ڕانەگەیه ندرابوو! قازی 
محەممەد لە شوێنێک باسی کەمایەتی یەکان و 
حقووقی  باسی  شوێنێک  لە  دەکا،  مافیان 
باسی  دەکا،  الوان  مافی  باسی  دەکا،  ژنان 
دەکا،  باسی حکوومەت داری  دەکا،  خۆێندن 
باسی دیمۆکراسی دەکا، دەچیتە نێوخەڵک، 
خەڵک فێردەکا کە بۆخۆیان، خۆیان ئیدارە 
لە  خەڵکە  ئەو  هەرەزۆری  بەشی  کە  بکەن 
دەژیا،  فێئوداڵی دا  عەشیرەتی و  سیستمیکی 
مەحدووددا  جەمعێکی  لە  شارستانیەتەکە 
محەممەد  قازی  هونەری  ببۆوە.  بەرتەسک 
کەسایەتی  بە  بوو  لەسەردەمێک دا  لەوەدایە 
کە لە دەوروبەرەکەی ئەو مەجال و دەرفەتە 
یەکجار  کۆمەاڵیەتیی  دواکەوتوویی  هۆی  بە 

زەعیف بوو، بۆقازی محەممەد گەلێک گرنگ 
بپارێزێ،  نەتەوایەتی  یەکییەتیی  کە  بوو 
قازی محەممەد لە رۆژی ڕاگەیاندنی کۆماری 
کوردستان دا تەکیەکەالمی  ئەوەیە کە »ئەم 
هەموو  کە  سەردەکەوێت  زەمانێک  کۆمارە 
چین وتوێژەکانی، بە ژن و بەپیاو، بە هەموو 
تەنەوعەکانی  بە هەموو  تایفەکان،  عەشایرو 
)وحدت(یان  کوردەواری  نێوکۆمەڵگای 
هەبێ«، قازی محەممەد لە وەسیەتەکەشی دا 
ئەو  زەمانێک  دەڵێ:  دەڵێتەوە.  ئەوە  هەر 
میللەتە دەتوانێ رزگار بێ، کە لە نێو خۆی دا 
سەمبوول  محەممەد  قازی  هەبێ،  وەحدەتی 
دەبا  وەحدەتە،  ئەو  ڕاگرتنی  بۆ  بوو 
عەشیرەتی و  تەنەوعاتی  ئەو  هەموو  لەگەڵ 
نەخۆێندەواریی  و  تایفەیی  فیئۆداڵی و 
هەمووانی  کردبایەو  موعامه لەی  ئەووەخت دا 
بۆیە  کردبایە،  حکوومەتەکەی  بەشداری 
ئەوە هونەری قازی محەممەد بوو. یەکێکی 
لەو  یەکیک  گەشەکان و  هەرە  لەالیەنە  دیکە 
لەگەڵ  نەتەوەیی  پەیوەندیی  کە  بنەمایانە 
پەیامە  ئەو  دەکاو  بەهێز  دیکە  پارچەکانی 
هەرشوێنێک  لە  کورد  نەتەوەی  کە  دەدا 
دەرفەتی بۆ هەڵکەوێ و رزگار بێت، دەبێتە 
هەربۆیە  دیکە،  پارچەکانی  بۆ  پشت وپەنا 
بارزانی  مەالمستەفای  مەرحوومی  کاتیک 
بۆ  بڕۆن  بوون  مەجبوور  لەوسەردەمەدا 
قازی  گیرسانەوە  لەوێ  ئێران و  کوردستانی 

محەممەد بۆخۆی لەمەهاباد نەبوو لەسەفەر 
بوو، پەیامی داوە  بەهاوکارەکانی 

ئێرە  دێنە  کاتیک  »بارزانی یەکان  کە 
خانەخوێن،  نین،  میوان  خۆیانەو  ماڵی 
دامەزرا  لەئێمەن، پاشان کە کۆمار  بەشێک 
حکوومەت  لەئیدارەی  بەشێک   بە  بوون 
هاورێیەکانی  بارزانی و  بۆیە  کۆماردا«.  و 
پێویست  کە  شوێنانەی  ئەو  لەهەموو 
کۆماری  لە  دەهات،  لەدەست  کاریان  بوو 
پێ  کاریان  بێ فەرق وجیاوازی  کوردستان دا 
ئەسپاردبوون و کۆماری کوردستان مەجالێکی 
باش بوو بۆ مەرحوومی بارزانی و هاورێیەکانی 
کە  موشکیالت وگیروگرفتانەی  ئەو  دوای  کە 
هاتبوو،  بەسەریان دا  عیراق  کوردستانی  لە 
بکەنەوەو خۆیان  لەوێ خۆیان سازماندەهی 
کاتێک  کۆماریش  دوای  بخەنەوەو،  رێک 
بەرەو  بێڵن و  بەجێ  ئەوێ  بوون  مەجبوور 
ئەوەی  هەوێنی  بە  ئەوەبوو  بڕۆن،  رووسیا 
کە لە داهاتوو چۆن ئەو ریگا دوورودرێژە بە 
لەو ماوەیەدا  سازمان و بەو حەسانەوەی کە 

هەیانبوو، جێبەجێ بکەن.
پێشەوا قازی محەممەد لەسەردەمێک دا 
لەگەڵ  بەراورد  بە  کوردستان  کۆماری  کە 
بوودجەی  بوو،  فەقیر  واڵتێکی  دەوروبەری، 
بەراوردی  ئەگەر  رەنگە  و  بوو  کەم  کۆمار 
بکەی لەگەڵ دەسەاڵتەکانی دەوروبەری، بە 
هیچ جۆر موقایسە نەکرێت، دیسان تێبینی و 
خۆی  کۆمەاڵیەتیی  وردی  شعووری  دیقەت و 

مەهاباد  شەقامەکانی  لە  کاتێک  و،  هەبوو 
گەنج  کوڕی  جەمعێک  دەبینێ  دەگەڕێ، 
دەکەن:  هاوار  شانەو  لەسەر  قەرتاڵەیان 
ئەرێ کەسێک باری شتێکی هەیە بمانداتێ و 
بی بەینەوە  وەگیرکەوێ،  پارەیەکمان 
دەدا  دەستوور  محەممەد  قازی  بۆماڵیان«، 
تەمەنێکی  لە  کە  مندااڵنە  ئەو  هەموو  کە 
کەم دا مەجبوور بەکارکردنن، بەسەر بنەماڵە 
بنەماڵە  ببنەوەو  باڵو  دەڵەمەندەکان دا  
خۆیان  مناڵی  لەگەڵ  دەوڵەمەندەکان 
لەودەمەی  هەر  مەدرەسە،  بۆ  بیان نێرن 
قازی  دەبی،  فەقیر  کۆردستان  کۆماری  کە 
»فەقیرخانە«  دەدا  دەستوور  محەممەد 
جیاواز  بە  پیاو  ژن و  فەقیرانی  دابندرێت و، 
سەعی دەکا کۆمەگیان بکاو بیان حاوێنێتەوە.  
ئەوەی کە دواتر لە سیستمی ئیدارەی زۆرێک 
لە واڵتەکان دا بە نێوی سوسیالیزم و بە نێوی 
نەهادینە  ئێستا   ... دیموکراتیک و  سوسیال 
حکوومەتە  لە  دانراوە،  بۆ  مافێکی  بووەو 
لەوسەردەمەدا،  محەممەدو  قازی  ساواکەی 
کردبۆوەو  لەوەیش  فیکری  کورد  پێشەوای 
رێگا چارەی بۆ دانابوو. هەموو ئاوڕدانەوەکان 
سەردەمی  بە  کوردستان و  کۆماری  بەسەر 
ئاماژە  لەراستی دا  محەممەددا  قازی  پێشەوا 
محەممەد  قازی  پێشەوا  کە  دەدەن  بەوە 
خۆی دا  لەساغ بوونەوەی  بوو  کەسانە  لەو 
ئەرکێکی بەرێوە دەبرد، ئەویش دروستکردنی 

بەمانای  سیاسی و  بەمانای  میللەتیک 
بوو،  موئەسسەساتی  تەشکیالتی  حقووقی و 
ئامارەکان  هەموو  پرۆژەیەیشدا  لەو  وە 
ئەو  جوزئیاتی  لە  خۆی  کە  دەری دەخەن 
دیخاڵەت  کە  ئەوەی  نەک  بووە،  کاروبارەدا 
سەرپەرستی،  بەشێوەی  بەڵکوو  بکا، 
لەسەردەمێک دا کە هەر بەوشێوە کە ئاماژه م 
باڵی  دواکەوتوویی  نەخوێندەواری و  پێکرد 
بەسەر کوردستاندا کێشابوو ئەو مەجاالنەی 

زۆر مەحدوود دەکردەوە.
یادی  محەممەد  قازی  پێشەوا  یادی   
بەدوای  کە  کەسێکە  یادی  سەمبوولێکە، 
ئەودا کە خۆشی ئاماژەی پێ دەکا کە دوای 
هەیەو  درێژەی  هەر  کورد  خەباتی  ئەویش 
میللەتەکان دا  لەناو  دەڵێ:کە  ئێمە  بە  ئەوە 
)شرایطی(قازی  لە  کە  هەبوون  کەس  زۆر 
محەممەددا بوون بە سەمبوولی دروستکردنی 
نەتەوەکەی خۆیان، زمان و فەرهەنگ و ڕابردوو 
بەاڵم  نەتەوەکەیان،  گشتی  شوناسی  و  
تاکوو کەس یان کەسانێک یان پێشەوایەک و 
ئیدارەی  بهەژێنێ و  ئەوە  کە  نەبێ  رێبەرێک 
نەکات   دروستی  و  پێ نه دا   خەتی  نەکات و 
لە  هاوبەشەدا  فەرهەنگی  زمان و  خاک و  ئەو 
لەسەر  شتی  تۆ  کە  ئەوەی  نابێتە  خۆی دا 
ئەوەڵین  لە  محەممەد  قازی  دابمەزرێنی. 
کە  رۆژەی  لەو  کۆمارو  دامەزراندنی  رۆژی 
هەبوو  سەروکاری  ئەوانە  هەموو  لەگەڵ 

ئەوەی بەتەوای تێدا دەبیندرا. 

ئەدەبیات و  ئەرزشی  لەوسەردەمەدا 
بەرز  زۆر  محەممەد  قازی  بۆ  هونەر  شێعرو 
ئاماژە  کە  لەوبیرەوەری یانەی  زۆرن  بوو. 
بەوەدەکەن کە پەیوەندی و عیالقاتی خۆشی 
هونەرمەندی  شاعیرو  دوو  گەڵ  لە  هەبووە 
هێمنی  هەژارو  »مامۆستا  واتا  ئەوکات 
»مەهابادی،و چەندە ئەوانی تەشویق کردوە 
بنەمای  خۆیان  شیعری  هونەری  بە  کە 
خۆیان  نەتەوەیی  پێناسەی  کەسایەتی و 
دابمەزرێنن، قازی محەممەد لەوکەسانە بووە 
کە زۆری بایەخ بە خوێندن داوە، زۆری بایەخ 
تەواوی  بە  داوە،  قوتابخانە  مەدرەسەو  بە 
واڵتەدا  لە  ئەگەر خوێندەواری  تێ گەیشتبوو 
خەڵک  ئەگەر  بێ،  بەهێز  بستێنێ و  پەرە 
کەسایەتیی  خەڵک  ئەگەر  بێ،  خوێندەوار 
بڕوایان  تاکەکەس  بە  بکەن و  پەیدا  خۆیان 
)اعتماد  میللەت  یەک  هەبێ،  بەخویان 
بەنفس(پەیدا دەکاو رێگای خۆی دەبینێتەوەو 
دەکاتەوە.  ئاسان  خۆی  رزگاریی  رێگای 
مانگانە  کە   کەمەی  حقووقە  لەو  تەنانەت 
لە الیەن کۆماری کوردستان دراوە بە قازی 
ئەوخەڵکانەی  بۆ  داناوە  بەشێکی  محەممەد 
بوونەو  دەرامەد  کەم  بێ سەرپەرست و  کە 
کاتێک  بوون.  دەرس خوێندن  خەریکی  کە 
بەتایبەت  سەرچاوەکان  الی  دەچینەوە 
رۆژنامەی کوردستان، خێزانی قازی محەممەد  
یەکەم کەسە کە یارمەتی ماڵیی داوە بە کۆڕ 

وکۆمەڵ و رێکخراوەکانی کۆماری کوردستان.
قازی محەممەد لەوکەسانە بوو بۆخۆی 
بەشداری  ژنان  کە  ئەوەی  بۆ  بوو  پێشڕەو 
خۆی و  خێزانی  بن،  خوێندن  کاروخەبات و 
کە  دەکرد  تەشویق  ئەوکەسانەی  هەموو 
قازی  بن،  لەومەیدانانەدا چاالکانە هەڵسووڕ 
محەممەد جیاواز لە کەسایەتیی کۆمەاڵیەتی، 
سیاسی، میللی .. سیاسەتمەداریکی بەتواناو 
حکوومەتی  کاتێک  بوو.  ژیر  دیپلۆماتیکی 
حکوومەتی  دادەمەزرێ و  ئازەربایجان  
ئازەربایجانی  دەسەاڵتی  ئازەربایجان و 
کۆماری  کە  تێ دەکوشن  پێشوو  سوڤیەتی 
ئازەربایجان  لە  بەشێک  بە  کوردستان 
مەنتیقی خۆی و  بە  محەممەد  قازی  دابنێن، 
بەموزاکه رەو دانوستان لەگەڵ تەورێزو لەگەڵ 
باکۆ، هەروەها لەگەڵ نوێنەرانی سووڤیەتی 
پێشوو پێیان دەسەلمێنێ کە »نەخێر ئەوان 
دادەنێن،  کوردستان  کۆماری  حکوومەتی 
لە  بەشێک  بە  بیانکەن  بێ  قەرار  ئەگەر 
لە  بەشێک  بە  دەبنەوە  هەر  ئازەربایجان، 
حکوومەتی تاران«. قازی محەممەد زۆر بە 
دیپلۆماسی  گەمەیەکی  بە  ژیرانەو  دیقەت و 
کۆماری  حکوومەتی  خست،  جێ  ئەوەی 
واحیدی  حکوومەتێکی  وەک  کوردستانی 
بارتەقای  ئێران  چوارچێوەی  لە  کوردی 
کرد.  موستەنەدی  ئازەربایجان  حکوومەتی 
شوێنانە  سەرئەو  لە  خۆی  ژیریی  بە  هەر 
کە بەینی ئازەری وکورد کێشەی لەسەر بوو 
بێ ئەوەی  دانوستان  موزاکه رەو  بە  دیسان 
زۆر  ڕادەیەکی  تا  ببن  بەشەڕ  مەجبوور  کە 
روون  شەفاف و  شێواوانەی  سنوورە  ئەو 
هەمووهەولێکی  محەممەد  قازی  کردەوە، 
کە  پێ بێنێ  قەناعەت  سۆڤیەتی یەکان  دا 
لەمەیدانی بازی ناوچەیی لە تەعامول لەگەڵ 
ئێران و لە سیاسەتی گەورەی نێو دەوڵەتی دا 
لە  تەنانەت  کوردستان  کۆماری  گرینگیی 
خۆشیان  بەرژەوەندیی  لەتەک  پەیوەندی 
دەرک بکەن. کاتیک سۆڤیەت پشتی تێ کردو 
بەرژوەندی تاران وموسکۆ ئەوە بوو کە پشت 
لە کۆمار بکا، قازی محەممەد بەرنامەیەکی 
لەگەڵ حکوومەتی  دا  هەبوو هەوڵی  دیکەی 
تاران لە رێگای دانوستان و وتووێژ تێ بکۆشێ 
بۆ  گۆڕێ  بێنێتە  دیکە  چارەیەکی  رێگا  کە 
کۆماری  روژان  لە  رۆژێک  ئەگەر  کە  ئەوەی 
کوردستانیان قەبووڵ نەکرد لە چوار چێوەی 
ئێران دا، لە حەلێکی نێوخۆیی و ئیعترافاتێک 
بە مافی کورد لە چوارچێوەی ئێران دا بکرێ. 
لە  لووتکە!  بۆ  نزمایی  لە  سەرۆک کۆمارێک 
دەکرد  خۆی  بازی  دیپلۆمات  وەک  لووتکە 
بوو  زیرەک  بازیگەرێکی  چی؟  دەڵێ  بەاڵم 
سیاسەتمەدارێکی  بوو،  کارا  دیپلۆماتێکی 
فەرهەنگ  بە  خوێندەوارێکی  بەتواناو 
پێشڕەوێکی  بوو،  عادڵ  قازی یەکی  بوو، 
کۆمەاڵیەتی بوو. بەاڵم ئاڵوگۆڕەکانی ناوچەو 
یان  نەیهێشت  دەسەاڵت  سەنگ وسووکیی 
بتوانێ  بلیمەتە  شەخسە  ئەو  نەدا  مەجالی 
کۆماری کوردستان  بکا بە بنەمایەک کە بۆ 

خۆی درێژە بە حکوومەتەکەی بدا .
میوانانی بەڕێز

خۆشک و برایانی ئازیز
لەدایک بوونی  یادی  لەسەردەمێک دا 
لە  بەشێک  کە  دەکەینەوە  محەممەد  قازی 
بووە،  جێبەجێ  محەممەد  قازی  ئاواتەکانی 
لە پەیامی دامەزرانی کۆماری کوردستان لە 
لە  ئیدارە دەکرد،  دەورانێک کە حکوومەتی 
کاتێک دا کە لە دادگا دیفاعی لەخۆی دەکرد، 
وەک  بەرزە  زۆر  محەممەد  قازی  دیفاعیاتی 

دەڵین: بۆگەل ژیا، بۆ گەلیش مرد.
 دەی توانی بڕوات بۆ ئەوەی رزگاری بێ، 
بۆئەوەی  ببینێتەوە  دیکە  ده ی توانی حەللی 
کە ئیعدام نەکرێ، دەی توانی پاشگەز بێتەوە 
بۆ ئەوەی کە گیانی خۆی نەجات بدا، بەاڵم 
وەسیەتی قازی محەممەدو ئەو دادگایەی کە 
کرد  دادگاکەی  کرد،  دادگایی  تێدا  ئەویان 
بە دادگایی ئەوان!! ئەگەر دەسەاڵتی نەبوو 
ئەوان موحاکمە بکات و بڕیاریان لەسەر بدا، 

خالید عەزیزی لە یادی لە دایک بوونی پێشەوا قازی محەممەددا:

قازی محەممەد لەسەردەمێک دا ئاماژە بە حقووق و ماف و بەشێک لە بنەماکانی هۆوییەت و ماهیەتی 

ئینسانی دەکا کە هێشتا ئیعالمیەی حقووقی بەشەر لە جیهان دا باڵونەببۆوەو ڕانەگەیه ندرابوو

خالید عەزیزی: 
قازی محەممەد لەوکەسانە بوو بۆخۆی پێشڕەو بوو بۆ ئەوەی کە ژنان بەشداری 
کاروخەبات و خوێندن بن، خێزانی خۆی و هەموو ئەوکەسانەی تەشویق دەکرد کە 

لەومەیدانانەدا چاالکانە هەڵسووڕ بن.

دوکتور قاسملوو یەکێک لەو رێبەرانەو لەو شاگردانەی پێشەوا قازی محەممەد 
دیپلوماسی و هەڵسۆڕان و دیتنەوەی رێگا چارەیەکی  بوو کە ئەویش لەمەیدانی 
محەممەد هەرچی  ئاواتەکانی پێشەوا قازی  دا  بینانە هەموو هەوڵێکی  واقع 
موزاکه رە  زمانی  بە  باوەڕیان  کە  ئەوانەی  بەداخەوە  بەاڵم  بێ  وەدی  زووتــر 
نەبوو، وه اڵمی ئاشتیخوازانەی حیزبی دیموکرات و دکتور قاسملوویان بە تیرۆر 

داوە.  
خالید عەزیزی
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وتووێژ

مای(  مانگی  بانه مه ڕ)1ی  11ی 
قازی  پێشه وا  دایکبوونی  له   رۆژی 
دیموکراتی  حیزبی  محه ممه ده . 
ڕاگه یه نه کانی  کوردستان و 
)رۆژنامه ی کوردستان، کوردکاناڵ و 
کوردستان وکورد(  ماڵپه ڕی 
ساڵێ  هه موو  له مه ودوا  ده یانه وێ 
بده ن.  یاده   به م  تایبه تی  بایه خی 
له   پێوه ندی  له   ئووره مار  کاکشار 
چه ند  پێشه وادا،  که سایه تیی  گه ڵ 
دۆکیۆمێنتیی  ته حقیقی و  کارێکی 
دایکی  گه ڵ  له   »دیمانه   که   کردوه  
هاوسه ری  قازی  مینا  کورد 
مێژووی  و«  نه مر«  پێشه وای 
وێنه دا«  له   کوردستان  کۆماری 
بۆنه ی  به   نموونه که یانن.  
113هه مین ساڵڕۆژی له  دایکبوونی 
چه ند  محه ممه ده وه   قازی  پێشه وا 
پرسیارێکمان به ره و ڕووی کرده وه . 
ئه م  خوێندنه وه ی  بۆ   سه رنجتان 

وتوویژه  ڕاده کێشین:
                                                                 

رۆژنامه ی »کوردستان«

کوردستان: چۆن بوویه  هۆگری 
که سایه تیی پێشه وا قازی محه ممه د؟ 
که سایه تی یه   ئه م  خۆشه ویستیی 
گه وره یه  چۆن له  تۆدا دروست بوو؟
زۆر  پێشه کی  ئووره مار:  کاکشار 
دایکبوونی  له   رۆژی  که   ده که م  سپاستان 
حه زره تی پێشه وا قازی محه ممه دتان خسته  
واته   ئه مه ش  کوردی.  میدیای  رۆژه ڤی 
زۆرترزانینی به های میراسی میللیمان. ده بوو 
ئه رکێکی  ببایه   با  ساڵ  له میژ  کاره    ئه م 
ده ستپێشخه ری  ئێوه   به اڵم  نه ته وه ییمان، 
ئه م کاره  گرنگه  بوون، ئه مه ش جێگای ڕێزو 

ته قدیره .
یه کێک  نه بی(  )خورشید  من  باپیری 
کوردستان  کۆماری  پێشمه رگه کانی  له  
گه ڵ  له   ئه و  کۆمار  تێکچوونی  پاش  بوو. 
کاتی  له  سۆڤیه ت و  چووه   بارزانی  نه مر 
ئێران و  ئه رته شی  دژی  شه ڕێک  له   چوون دا 
جاشه کان، بریندار بوو. ئه م برینه  کوێر بوو 
سه به بی  بووه   تاشکه ند  له    1949 ساڵی  و 
کاتی  له   باوکم  باپیرم.  شه هیدبوونی 
پێکهاتنی کۆماردا ته مه نی 17 ساڵ و شه ش 
خۆی  داخوازی  له سه ر  هه ر  بووه و  مانگ 
بۆته  پێشمه رگه و باپیریشم ته شویقی کردوه  
ژیان دایه ،  له   بۆ دۆزی کوردستان هه تا  که  

رێگای کوردایه تی به ر نه دا.
جاران  گه لێک  که   بووم  مندال  هێشتا 
پێشه وا  کۆمار،  باسی  بابم  زستان  شه وانی 
عیززه ت و  ره ئیس  بارزانی،  مسته فا  قازی، 
رۆژی لێک دابڕان له  گه ڵ باوکی خۆی ده کرد. 
باسی دایکی فیداکاری ده کرد که  چۆن ئه وو 
باسی  کردوه .  به خێو  دیکه ی  منداڵی  سێ 
ئه و ڕۆژه ی ده کرد که  پێشه وا هاتوه و دیداری 
که   هه بووه   گه نجه کان  پێشمه رگه   گه ڵ  له  
بۆخۆشی یه ک له وان بووه . باسی ڕوخساری 
که سێکی  که   ده کرد  پێشه وای  نوورانیی 
چه نده  زانا و فیداکار بووه  بۆ میلله ته که ی.

قه ت له  بیرم ناچێ هه ر کات له  ورمێ ڕا 
ده چووینه  مه هاباد، باوکم داوای ده کرد که  
له  مه یدانی چوارچر ا ڕاوه ستین. ساڵی 1993 
باوکم  به اڵم  ده چووین،  ته ورێز  به ره و  بوو، 
با به  مه هابادێ دا بچین. گوتم  گوتی کوڕم 
بابه  گیان ڕێگامان دوور ده که وێته وه ، ئیجازه  
ورمێ دا  ده ریاچه ی  سه ر  ڕێگای  به   بده  
ده مه وێ  گیان  ڕۆڵه   نا  گوتی  باوکم  بچین. 
مه یدانی  قازی و  پێشه وا  مه زاری  بچمه  سه ر 
مه هاباد  به ره و  بکه م.  زیاره ت  چوارچرا 
مه هابادو  گه یشتینه   کاتێک  که وتین و  به ڕێ 
بووینه وه ،  چوارچرا  مه یدانی  نیزیکی 
خوار.  ده هاته   بێ پسانه وه   ئه سرینی  بارانی 
ئێمه   به ره و  بوون  هاتوچۆ دا  له   ئه وانه ی  
خه مه وه   له   پڕ  دڵێکی  به   باوکم  هاتن و 
گوتی: »ئه لێره  ڕاوه ستابوو، پێشمه رگه کان 
له والتر ڕاوه ستابوون، ژێنڕاڵ بارزانی، سه ید 
قازی  پێشه وا  الی  قازی  سه یفی  عه زیزو 
ڕۆژانه   ئه و  ئاخخخ   .... ڕاوه ستابوون و 
چه ند خۆش بوون که ...  پێشه وای ئازیز! 
ته ئسیرێکی  ڕۆژه   ئه و  بیده نگی؟!«  وا  بۆ 
باوکم  وه کوو  ئه منیش  که   کرد  من  له   وای 
به   ده وروبه ریشمان  که سانی  هه موو  گریام و 
ده ردی  باوکم  که  زانیان  هاتن و  هانامانه وه  
چیه و به  دوای چی دایه . له و ڕۆژه وه  بوومه  
عاشقی پێشه واو ده ستم کرد به  خوێندنه وه و 
مه زن و  شه خسییه ته   ئه و  باشترناسینی 
فیداكاره . باوکم ئه و کلیله یه ی دا به  ده ستم و 

هه تا مردن خۆم به  قه رزداری باوکی هێژام 
هه رچی  ئه من  دواوه   به   ڕۆژه   له و  ده زانم. 
هه بووایه   پێشه وا  کۆمارو  له  سه ر  پرسیارم 

یه که م جار له  باوکمم ده پرسی.
ئه گه ر که سیک ئینسان بێت و له و ڕۆژه  
خۆفیداکردنی  سه ر  له   ته نیا  سه ختانه دا 
له وی  که س  ئیتر  بکاته وه ،  بیر  پێشه وا 

خۆشه ویستتر په یدا ناکات.

چاالکی یانه ی  کارو  ئه و   -
تا ئێستا بۆ ناساندنی که سایه تیی 
کوردستان  کۆماری  پێشه واو 
کردووتن، چین؟ چ پێشوازی یه کیان 

لێ کراوه ؟
که سانه ی  له و  زۆر  گه ڵ  له   من   -
که  کاتی کۆمار وه زیر یا به رپرسیار بوون، 
هێناوه .  پێک  درێژم  و  دوور  هه ڤپه یڤینی 
کاربه ده ستی  و  وه زیر  هێندێکیان  ئه وانه  
وه زیری  که ریمی:  بوون)مه ناف  کۆمار 
سه رۆکی  قازی:  مینا  کۆمار،  په روه رده ی 

سه عیدخان  کوردستان،  ژنانی  یه کیه تیی 
و  قازی  پێشه وا  ده فته رداری  هومایوون: 
بوون  کۆمار  پێشمه رگه ی  هێندێکیان  هتد. 
و  ئوره مار  جوبره ئیل  هاشم،  میرزا  )مام 
چه ند که سی دیکه (، هێندێکیشیان خوێندکار 
غه نی  شه مزینی،  عه زیز  بوون)د.سه ید 

بلووریان، عه لی قازی و هتد(
ڤی  تی  مه د  له   ئورووپا  هاتمه   کاتێک 
) le Med TV(و ته له ڤیزیۆنه کانی دیکه  
له   به رنامه   دروست کردنی  به   کرد  ده ستم 
سه ر ژیانی ناودارانی کورد. له م به رنامه یه  دا 
کۆمارو  بابه تی  به   تایبه تیم   بایه خێکی 
ڕێبه رانی کۆماری کوردستان ده دا. هه روه ها 
باڵوکردنه وه ی  به   ده ستم  نووسینیش  به  
سه ر  له   کرد  جۆراوجۆر  بابه تی  گه لێک 
پێشه وا،  هومانیستی یه کانی  بیروڕامانه  
الیه نی دیموکراتبوونی کۆمار و ده یان بابه تی 

له م جۆره .
به   زۆرتر  بابه ته کانم  ئه من  هه ڵبه ت 
ده نووسم  سه روو  کورمانجیی  دیالێکتی 
زانیاری  کوردستان  باکووری  له   چونکه  
جوواڵنه وه ی  ڕێبه رانی  کۆمارو  سه ر  له  
ئازادیخوازی کورد له  ڕۆژهه التی کوردستان، 
دڵنیایی یه وه   به   ده توانم  ئه من  که متره . 
تی ڤی  یه که مین  له   جار  یه که مین  که   بڵێم 
ئاسمانیی کوردی دا به  شێوه یه کی به رفره وان 
ژیانی  کۆمارو  سه ر  له   به رنامه م    زۆرترین 

ڕێبه رانی کۆماری کوردستان هه بووه.

بووه و  باش  کارانه   له م  پێشوازی 
کارانه وه   ئه م  رێگای  له   که    بڵێم  ده توانم 
خوێندکاردا  چینی  نێو  له   تینوویه تی یه که  
بۆ  خویندکار  زۆر  شکا.  ڕاده یه ک  هه تا 
داوای  ماسته ر  زانکۆو  تێزی  نووسینی 
له   سوودیان  لێ کردووم و  هاوکاری یان 
من  به رنامه و  نووسینه کانی  هه ڤپه یفین، 
ئه وه نده   هه ر  وه رگرتوه .  سه رچاوه   وه کوو 

به سه  که  بڵێم پێشوازی له مه  باشتر نابێ.

ئاکامی  له    -
گه یشتوویه   لێکۆڵینه وه کانت دا، 
که سایه تی یه ؟  له و  چ شناختێک 
نه وه ی  خوێنده واران و  وایه   پێت 
به و  پێشه وایان  کوردستان،  نوێی 

جۆره ی پێویسته  ناسیوه ؟
کاتێک له  سه ر کۆمار ده ستم به  کارو 
لێکۆڵینه وه  کرد، وام زانی که  کارێکی هاسانه  
به اڵم هه رچی به  دوای دا چووم هه ر ئیدامه ی 
هه بوو. بابه تی کۆمار وه کوو ئوقیانووسێکه و 

هه رچی به  دوای دا بڕۆی گه نجینه ی به نرختر 
ده دۆزییه وه . کاتێ ده که ویته  لێکۆڵینه وه  له  
سه ر ژیانی پێشه وا قازی  زوو به  ڕاستی یه ک 
له  مناڵی یه وه  که سێکی   ده گه ی. قازی هه ر 
زانستی  زانین و  ئاشقی  بووه .  مرۆڤدۆست 
مودێڕن بووه . مرۆڤیکی دووربین و ئاگاداری 
ڕه وشی هه رێمی ژیانی خۆی بووه . به  تایبه ت 
ساڵی،   18-17 ته مه نی   ده گاته   کاتێک 
موناقه شه   خوێندنه وه و  خه ریکی  رۆژ  شه وو 

له  باره ی بابه تی زانستی و سیاسی بووه . 
هه ڤااڵنی  زۆربه ی  الوه تی دا  ته مه نی  له  
که سانی به  ته مه ن له  خۆی  گه وره تر بوون. 
یه کسانیی  مافی  باسی  سااڵنه دا  له و  هه ر 
ڕه وشی  کاته ی  ئه و  بۆ  ده کا.  پیاو  ژن و 
کۆمه اڵیه تیی  کوردستان شتێکی  وا به واتای  
کارو خه بات بۆ دروستبوونی ڕێنیسانسێکی 
فکری یه . هه ر که  له  ساڵی 1926دا ده بێته  
په روه رده   ئیداره ی  گشتیی  سه رۆکی 
دروست کردنی  یه که م کاری  مه هاباد،  له  
قوتابخانه یه که  بۆ کچان. ئه مه  له  مه هابادی 
زێهنی  ئه وده م دا ده ست پێکردنی شۆڕشێکی 
بوو که  رقی زۆر له  شێخ و ئاغاواتی فیئۆدال و 
پاشکه وتووی هه ڵ ساند. به اڵم قازی گوێگری 
به   بوو  ئه مه ش  هه ر  و  نه بوو  پووچ  قسه ی 
پێشه وا  وه کوو  ئه وی   خه ڵک  که   سه به ب 
پێشه وا  کاره ی  ئه و  بکه ن.  بانگی  بناسن و 
پێغه مبه رێک  هیچ  کاری  له   کردوویه   قازی 
که متر نیه ، حه تتا ده توانم بڵێم له  زۆر بوار دا 

کار و خزمه تی پێشه وا قازی بۆ پێشکه وتن و 
له و  گه ڵێک  هی  له   مرۆڤه کان  به خته وه ریی 
به   زۆرترو  خودا  پێغه مبه ره ی  هه زار   124
نرختره . هه ر ئه مه ش بۆته  سه به ب که  زۆر 
که س بۆ دووباره وه ده ستهێنانی ساڵمه تی یان 
ده ڕۆنه  سه ر مه زاری پێشه وا قازی و زیاره تی 
ژیان و  له   جیهانه  دا  له م  شتێک  ده که ن. 
بۆ  پێشه وا  به اڵم  نیه ،  خۆشه ویستتر  گیان 
نه ته وه ی  سه ربڵیندیی  گه ل و  به خته وه ریی 

کورد هه موو شتێکی خۆی فیدا کرد.
له   نوێ  ....نه وه ی  پێش دا  سااڵنی  له  
گرنگیی  قازی و  پێشه وا  باش  کوردستان  
ده   له م  به اڵم  نه ده ناسی،  کاره که یان 
ساڵه ی ڕابردوو دا به  ڕێگای به رفره وانبوونی 
بابه تی  کوردی  ڕاگه یاندنی  تێکنۆلۆژی و 
باشتر  قازی  پێشه وا  ڕامانه کانی  کۆمارو 
بۆته   خۆناسینه ش  ئه م  هه ر  ناسراون. 
هۆی ئه وه  که  درێژه ده رانی کۆماری تیرۆرو 
وه حشه ت هێندێک کوردی خۆفرۆش ته شویق 
بکه ن بۆ کوشتنی سه مبۆله  کوردی یه کان که  

دیرۆکی ئازادی خوازیمان گه لێک قه رزداریانه . 
له م بواره ش دا هه ڵبه ت ده بێ ئێمه ش وشیار 
بین که  پیالنی چه په ڵی داگیرکه ران له  دژی 
نه که وێ.  سه ر  نه ته وه که مان  قاره مانانی 
ده بێ  گه وره دا  کوردستانی  له   نوێ  نه سلی 
هێشتا باشتر له مه  که  هه یه   کۆمارو قازی 

محه ممه د بناسن.

ده سپێکی  »پێشه وا،   -
رێگایه کی بێ کۆتایی یه «. تا چه ند 
له   که   دای  ده ربڕینه   ئه م  گه ڵ  له  
باره ی رۆڵ وکاریگه ریی که سایه تیی 
پێشه واو بیروباوه ڕی ئه و له  سه ر 
کوردستان و  دیموکراتی  حیزبی 
کورد  نه ته وه یی  بزووتنه وه ی 

گوتراوه ؟ 
پێشه وا خاوه ن بیرو ڕامانی جیا بوو. له  
چاوی ئه و دا جیهان ماڵێکی بچووک بوو که  
سیسته مێکی  له   مرۆڤه کان  هه موو  ده بوایه  
دوای  به   ته نیا  ئه و  بژین.  دادپه روه رانه  دا 
به ختیاری و ڕزگاریی نه ته وه ی خۆی دا نه بوو، 
واتای  به   دێمۆکراسی  به   باوه ڕی  به ڵکوو 
جه وهه ریی خۆی له  هه موو جیهان دا هه بوو. 
مرۆڤیکی به رچاوته نگ یان به  واتایه کی دیکه  
دۆگماتیک نه بوو. له  سه ر بناغه ی ئه م شێوه  
تێڕوانینه  ساڵی 1941 هه تا 1947 نه یهێشت 
ڕوو  ئازه ری یه کان دا  کوردو  نێوان  له   شه ڕ 
ڕۆژهه اڵتی  هه رێمی   هێندێک  له   که   بدا 

مه هاباد  له   ده ژیان.  پێکه وه   کوردستان دا 
که مایه تی یه کی که م له  جووله که کان ده ژیان 
خاوه نی  قازی  پێشه وا  پشتگیریی  به   که  
هه موو مافێکی خۆیان بوون. قازی مامۆستای 
دێمۆکراسیی مۆدێڕن و سه رده میانه  بوو. ئه و 
مرۆڤی ئهم سه رده مه  بوو به اڵم له  سه ده ی 

رابڕدوو دا هاتبووه  دنیا.
هه موو  که   ده یزانی  باش  قازی   
مرۆڤه کان له  دوو شت دا هاوبه شن و له  یه کتر 
 -2 چاو  رۆندکی  ره نگی  ناکرێنه وه :1-  جیا 
ره نگی خوێنی هه موو مرۆڤه کان سووره . بۆ 
پێشه وا قازی جێگای شانازی یه  که  کۆماری 
سه ربه رزی یه کی  دامه زراندوه ،  کوردستانی 
ئه م  سه رۆکی  قازی  پێشه وا  که   بێ وێنه یه  
سه دان  کۆماردا  کاتی  له   بووه و  حیزبه  
کورد  ئازادیخوازیی  مێژووی  بۆ  ده سکه وتی 

له  دیرۆک دا تۆمار کردوه .
هه موو  له   کورد  دۆزی  بۆ  پێشه وا 
گه وره یی،  زانین،  سه مبۆلی  کوردستان دا 
کاتێک  خۆفیداکردنه .  خزمه تکاری و  

کۆمه ڵێک دا  به ختیاریی  ڕێگای  له   که سێک 
گه وره تر و  له مه   شتێک  ئیتر  بوو،  فیداکار 
کورد  بزووتنه وه ی  مێژووی  نیه .   پیرۆزتر 
کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  گشتی و  به  
به  تایبه تی قه رزداری  پێشه وا قازین. قه ت 
کاتێک ساڵی 1993 چوومه   ناچێ  بیرم  له  
دیداری دایکی کورد مینا قازی، به  گریان و 

حه سڕه ته وه  وای پێ گوتم:
کۆماری  ئیتالعاتی  الیه ن  له   کاتێک 
ئیسالمی یه وه  گیرام به  حه قاره ت، به  جنێوو 
رقێکی ئه ستووره وه  پێیان گوتم هه ی ق... 
ئه گه ر مێرده که ی تۆ نه بووایه ، ئێمه  له  ئێران 

مه سه له ی کوردمان نه ده بوو.
به ر  له   فاکتۆرانه   ئه م  هه موو  ئه گه ر 
چاو بگرین، به ڵێ ده توانین بڵێین »پێشه وا 
بێ کۆتایی یه .«  ڕێگایه کی  ده سپێکی 
بۆ  ئازادی  پێشه وا  فه لسه فه ی  چونکه  
بوو.  زه وی  تۆپی  سه ر  مرۆڤه کانی  هه موو 
ڕاسته قینه و  دیموکراسیی  خوێندنگه ی  ئه و 

مرۆڤپه روه ری بوو.
له  سااڵنی  ئه وه ی  بۆ  پێشنیارت چییه  
بایه خ و  نه ته وه یی دا  ئاستی  له   داهاتوودا، 
دایکبوونی  له   یادی  به   تایبه تی  گرنگیی 

پێشه وا بدرێ؟
ئه م کاره  ده بێ له  کولتووری حیزبیکی 
دیاریکراودا ]قه تیس[ نه مێنێ. پێشه وا مڵکی 
مه عنه ویی  سه رۆکی  کوردستانه و  هه موو 
هه موو رێکخراوه  سیاسی یه کانی کوردستانی 
بێ،  یه کگرتوو  ده نگما ن  هه تا   گه وره یه . 
که سانی  ئه وجا  ده بێ ،  به رزتر  هاوارمان 
خاوه نی  ده بوونه   قازی  پێشه وا  وه کوو 
نه وه یه کی ئه نترناسیۆناڵ. هه موو مه زلوومی 
پێشه وان.  فیداکاریی  قه رزداری  جیهان، 
ئیوه ن،  دیرۆکی یه   کاره   ئه م  ده ستپێکی 
له   بده ین  هه وڵ  هه موومان  ده بێ  به الم 
سااڵنی داهاتوو دا ببێته  ئه رکێکی نه ته وه یی و 
نیشتمانیمان. له م بواره  دا به  تایبه تی ده بێ 
زۆرترین  کوردستان  ڕۆژهه التی  خه لکی 
ده بێ  ورمێ  مه هابادو  هه بێ.  چاالکی یان 
له م  هه ر  پیرۆزه .  کاره   ئه م  ناوه ندی  ببنه  
دیواری  زۆر  ده توانین  که   مناسبه تانه دایه  
په رده ی  بڕووخینین و  دیکتاتۆران  بڵیندی 
ده بێ  وا  کارێکی  هه ڵبه ت  بدڕێنین.  ره ش 
بۆ لیدێرو قاره مانانی وه ک سمکۆی شکاک، 
ئه میرخانی  نه هری و  عوبه یدوڵالی  شێخ 
بیرمان  له   د.قاسملوو  بکرێ.  له پزێڕینیش 
ترادیسیۆنێک  وه کوو  کاره   ئه م  نه چێ و 
بۆ  گه وره دا.  کوردستانی  له   بێ.  به رده وام 
نرخه  نه ته وه یی یه کانی دیکه شمان ده بێ هه ر 
وا بێ. ئه گه ر ئه وان له  بیر کرێن ناچار ده بێ 
بکه ینه وه .  چه ندباره   دووباره و  تاریخمان 
میرات ده بێ قه ت له  بیر نه کرێ. کاریکی وا، 
واته  دابڕان له  رابردوو،و ئه وه ش له  سه ده ی 
و  نه مان  به ره و   چوون  یانی  گلۆبالیزم دا 

مردن.
لێکۆله رو  نووسه رو  زۆر   -
بیانی،  کوردو  سیاسه تمه داری 
پێشه وا  که سایه تیی  رۆڵ و  باسی 
کردوه ،  محه ممه دیان  قازی 
باره یانه وه  چییه ؟  له   راوسه رنجت 
کامیان  ده که ی؟  پۆلێن  چۆنیان 

زیاتر سه رنجیان راکێشاوی؟
له   دوژمن  دۆست و  که   ده بینم  کاتێک 
وه کوو  ڕێبه رێکی  کاریزمابوونی  به   سه ر 
ده بم.  خۆشحاڵ  یه کده نگن  قازی  پێشه وا 
شا هیدانی دادگایی کردنی پێشه واو هاوڕێیانی 
بۆ  به ڵگه ن  باشترین  له شکری دا  دادگای  له  
ئه وه ی ئێمه  گه وره یی ئه و زاته  پاکه  باشتر 
بزانین. هێندێک که س له  ڕووی حه ساده ت و 
پێشه وا  خۆته سلیم کردنی  باسی  غه ره زه وه  
بینینی  بۆ  کاتێ  واته   ده که ن!!  قازی 
میاندواو.  چۆته   هومایونی  سه رهه نگ 
له و  کوێر چاوپۆشی  مرۆڤێکی  وه کوو  به اڵم 
ڕووداوانه  ده که ن که  پێش ئه م کاره  کراون. 
که   هه باساغا  مزگه وتی  کۆبوونه وه ی  واته  
کۆمارو خه لکی  الیه نگرانی  گه ڵ  له   پێشه وا 
گه ڵ  له   ڕاوێژی  دانیشتوه و  مه هاباد  شاری 
کردوون. چ له  ڕۆژی پێکهاتنی  کۆمار و چ له  
ڕۆژانی کۆتایی ته مه نی پڕبه رهه می کۆماردا 
دوور  له  خه ڵکی ڕه ش وڕووت  پێشه وا خۆی 
له   سه میمانه   شێوه یه کی  به   نه خستۆته وه . 
که سیکی  خۆی دا  هاوکارانی  خه لک و  گه ڵ 
ڕووڕاست بووه ، واته  که سێکی لیبڕاڵ بووه و 
باوه ڕی به  دیالۆگ هه بووه . هێزی گه لی پێ 

له  هه موو هێزێک به  هیزتر بووه .
الیه نی  زۆر  باسی  ئیگلتۆن  ویلیام 
وایه   پێم  بەاڵم  ده کا،  کوردستان  کۆماری 

وتووێژ له  گه ڵ کاکشار ئووره مار

له  پێوه ندی له  گه ڵ یادی له  دایکبوونی پێشه وا دا

ئه و دا  چاوی  له   بوو.  جیا  ڕامانی  بیرو  خاوه ن  پێشه وا  ئورەمار:  کاکشار 
سیسته مێکی  له   مرۆڤه کان  هه موو  ده بوایه   که   بوو  بچووک  ماڵێکی  جیهان 
نه ته وه ی  ڕزگاریی  به ختیاری و  دوای  به   ته نیا  ئه و  بژین.  دادپه روه رانه  دا 
خۆی دا نه بوو، به ڵکوو باوه ڕی به  دێمۆکراسی به  واتای جه وهه ریی خۆی له  

هه موو جیهان دا هه بوو

وه کوو  ڕێبه رێکی  کاریزمابوونی  به   سه ر  له   دوژمن  دۆست و  که   ده بینم  کاتێک 
پێشه واو  دادگایی کردنی  شا هیدانی  ده بم.  خۆشحاڵ  یه کده نگن  قازی  پێشه وا 
هاوڕێیانی له  دادگای له شکری دا باشترین به ڵگه ن بۆ ئه وه ی ئێمه  گه وره یی ئه و 

زاته  پاکه  باشتر بزانین.
کاکشار ئورەمار

                                                    کاکشار ئووره مار                                 مینا خانم قازی
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کۆماری  له  سه ر  به رفره وانی  به   ئه و  نه ی هێشتوه   په هله وی  ده وڵه تی  ده مه ی  ئه و  ئیستیخباراتی 
کۆماری  تا  دینێ  به کار  مه هاباد«  کۆماری  زۆرتر«  ئه و  هه روه ها  بکا.  لیکۆڵینه وه   کوردستان 
سرویسی  شاهه نشاهی و  ده وڵه تی  الیه نگرانی  پێشنیاری  ئه وه ش  وایه   پێم  »کوردستان«. 
مێژوو  و  خه لک  بۆ  کۆمار  کوردستانی بوونی  نه یان ویستوه   چونکه   بووه .  ئینگلیز  ئیستیخباراتی 
ئاشکرا ببی، هه روه ها زیاتر له  لێکۆڵینه وه ی ویلیام ئیگلتۆن نووسینه کانی که سانی وه کوو مه ناف 
که ریمی، سه دیق حه یده ری و وه زیره کانی دیکه ی کۆماری کردوه  به  نیوه رۆک یا جه وهه ری کتیبه که ی 
خۆی. نه مر ره حیمی قازی له  کتێبی خۆی دا »بزووتنه وه ی رزگاریی نه ته وایه تیی گه لی کوردو قازی 
بووه و  ئاشقی سۆسیالیزمی سۆڤییه ته کان  قازی  نیشان ده دا که  گۆیا پێشه وا  وا  دا  محه ممه د« 
ئه گه ر له  دادگا دا وازی له  پشتگیریی ڕووسه کان هێناباو خۆی ته سلیمی داواکاری یه کانی ئینگلیزو 
ئه مریکایی یه کان کردبا،  ئێعدام نه ده کرا!! به اڵم ڕێزدار عه لی قازی له و باره یه وه  ده ڵێ: کاتێک له  
ته ورێز گه ڕامه وه  مه هاباد، باوکم به  منی گوت: چاوت لێیه  ئه و بێشه ڕه فانه  )ده وڵه تی سۆڤیه ت( 
چۆن خه یانه تیان پێ کردین و به  ته نیایان هێشتینیه وه ؟! دیاره  نه مر ره حیمی  قازی کاتی نووسینی 
ئه م کتێبه  له  باکۆ )پێته ختی ئازه ربایجان( بووه و ئه گه ر وای نه نووسیبا وه کوو تێزی دوکتوراکه ی 
قه بوول نه ده کرا. به اڵم هه موو که س ده زانێ که  پێشه وا زیاتر له  هه موو ده وڵه ت و رێکخراوێک به  
هێزی گه لی خۆی پشتگه رم بووه . ئه و بێ هیوا بوو که  له  سه ر ئه ساسێکی به  هیز بناغه ی سیستمی 
ده وڵه تیکی دیموکراتیک دابڕێژێ و ده نگی گه ل له  سه ر هه موو ده نگه کانی دیکه  بێ. له  ڕه وشی ئه و 
سای کۆمه ڵی کورده واری دا  به  له به رچاوگرتنی فاکتۆره  ده ره کی و نێوخۆیی یه کان کاری پێشه وا 

قازی له  کوردستان دا ده سپێکی ڕێنێسانسێکی سیاسی، کۆمه الیه تی و فه رهه نگی بوو.
مامۆستا عه الئه دین سەجاددی، د.که مال مه زهه ر، پرۆفیسۆر جه لیلی جه لیل و چه ندین لێکۆله رو 

نووسه ری دیکه  کاری باشیان له  سه ر کۆماری کوردستان و که سایه تیی پێشه وا قازی نووسیوه .

»کوردستانوکورد«،  ماڵپه ڕی  و  »کوردستان«  رۆژنامه ی  خوێنه رانی  بۆ 
هه ر وه ها بۆ هه موو هۆگران و رێڕه وانی پێشه وا قازی محه ممه د له م بۆنه یه  دا 

چ وته یه کت هه یه ؟
راگه یاندن  ته کنیکی  بووه  .  نوێ  پێواژۆیه کی  ده ر بازی  خه بات  و  کار  ئیتر  دا  سه ده یه   له م 
گه وره ترین رۆڵی هه یه  له  به رده وامیی خه بات و کاری سیاسی – فه رهه نگیدا. له م بواره  دا ئێوه ی 
ئازیز و... زه حمه تێکی زۆر ده کێشن. من عاشقی خوێندنه وه ی رۆژنامه ی کوردستانم، رۆژنامه ی 
موقه ده ستره .  وپیرۆزه کان  ئاسمانی  په رتووکی  هه موو  له   من  بۆ  کوردستان  کۆماری  سه رده می 
ژوماره کانی پاش ئه و سه رده مه ش بۆ هه موومان سه رجاوه  و ئارشیڤیکی میژوویین. به رده وام له  

سه ر رۆژهه اڵتی کوردستان، یه کیک له و ماڵپه رانه ی رۆژانه  جاوی لیده که م، »کوردستانوکورد«ه .
پێشه وا رێبه رێکی ئه فسانه یییه  و ده بێ له م سه ده یه  دا بیر و رامانه  مرۆڤدۆستانه کانی ئه و 
رێبه ره  نه مره  باشتر بناسرین. ده بێ وه سیه ته کانی پێشه وا له  بیرمان نه چن و له  ژیانی رۆژانه مان 
دا به کاریان بینین. ئه و بۆ سه ربڵیندیی و به ختیاریی نه ته وه ی هه ره  مه زلوومی جیهان، گیانی خۆی 
فیدا کرد. ئه رکمانه  که  میراسی پێشه وا قازی به  جوانی و ده اللی بپاریزین. ئه مه  ئه رکێکی ویژدانی 

و ئه خالقیی هه ر که سیکه  که  خۆی به  مرۆڤ ده زانێت. سوپاسی بێپایانی من قبووڵ بفه رموون.

رابردوویەکی  بە  بوو  کەسایەتی یەک  محەممەد  قازی  عه زیزی:  خالید 
فەرهەنگی و بە زانستێکی حقووقی و قەزایی بەوە گەیشت کە بۆئەوەی نەتەوەکەی 
رزگار بێ دەبێ تواناو هیمەت و شعووری خۆی بخاتە بازنەیەکی سازمانی، بۆیە 
هەر لەو مەیدانەدا کۆمەڵەی )ژک(ی هەڵ بژارد، چوون بۆ نێو کۆمەڵەی )ژک( 

سەردەمی پەروەردەکرنی بیروهۆشی نەتەوایەتیی قازی محەممەد بوو

کاکشار ئووره مار: هه ر له و سااڵنه دا باسی مافی یه کسانیی ژن و پیاو ده کا. 
بۆ ئه و کاته ی ڕه وشی کۆمه اڵیه تیی کوردستان شتێکی وا به واتای  کارو خه بات بۆ 
سه رۆکی  ده بێته   1926دا  ساڵی  له   که   هه ر  فکری یه .  ڕێنیسانسێکی  دروستبوونی 
گشتیی ئیداره ی په روه رده  له  مه هاباد، یه که م کاری دروست کردنی قوتابخانه یه که  
بۆ کچان. ئه مه  له  مه هابادی ئه وده م دا ده ست پێکردنی شۆڕشێکی زێهنی بوو که  رقی 

زۆر له  شێخ و ئاغاواتی فیئۆدال و پاشکه وتووی هه ڵ ساند.

درێژه ی:

وتووێژ له  گه ڵ کاکشار ئووره مار

له  پێوه ندی له  گه ڵ یادی له  دایکبوونی پێشه وا دا
ئێمە  بۆ  محەممەد  قازی  دیفاعیاتی  وەسیەتنامەو  بەاڵم 

ئێستا بۆتە مانیفێستێک.
زۆر  چوارچێوەی  لە  لەدنیادا  هەن  میللەت  زۆر 
رێڕەو  دادەنێن،  بۆخۆیان  مانیفێست  ئیدوئولۆژی دا 
بۆچوونی  بیر  سیاسی و  ئەحزابی  دادەنێن  خۆیان   بۆ 
پێیان دەکەن.  پێ دەکەن و  ئاماژەیان  سیاسی  جیاوازی 
بەشێک لەوان کوردیش نەبوونە، بەاڵم دڵنیام قسەکانی 
ئێستاش  محەممەد،  قازی  دیفاعیاتی  محەممەدو  قازی 
لە  پارچەکان  هەموو  لە  کورد  ئێمەی  بۆ  ئێستایە  کە 
هەموو مەیدانەکان دا دەبێ لە هەموو کارو سیاسەتدانانی 
خۆمان دا ئاماژەیان پێ بکەین. دەکرێ وەک مانیفێستیک 
قازی  قسەکانی  لە  بەشە  ئەو  بگرین،  چاوی  پێش  لە 
کوردو  بژی  دەڵێ:  خۆی دا  دیفاعیاتی  له   کە  محەممەد 
بەدی  بەرچاوی  بەشێکی  ئێستاکە  کوردستان  بژی 
هاتووە لە هەرێمی کوردستان  لەو شوێنەی کاتێک قازی 
تێکۆشەرانی  لە  بەشێک  دەکرد  حکوومەتی  محەممەد 
ئەوێ و  کردە  روویان  بارزانی  بەسەرپەرستیی  ئێرە 
ئێستا بە خۆشیەوە ئێمە حکوومەتێکی کوردیمان هەیە، 
خەبات و  کوردو  ئینکاری  ساڵ  دەیان  پاش  تورکیا  لە 
چاالکیی  مەدەنیی کورد لە نێوخۆی واڵت و فەعالییەت و 
هەموو  کێوەکان  لەشاخ و  کورد  چەکدارانەی  چاالکیی 
دەستیان دا بەدەستی یەک کە ئێستا دەوڵەتی تورک بە 
خۆشی یەوە بەو قەناعەتە گەیشتوە کە لە رێگای گفتگۆو 
ئاشتی دا کێشەی کورد چارەسەر بکا. قازی محەممەدیش 
لەسەردەمی کۆماری کوردستان بە حکوومەتی تاران هەر 
لە  کورد  کێشەی  با   وەرن  دەیگوت:  دەگوت!  ئەوەی 
رێگای وتووێژو دانیشتن چارەسەر بکەین، بەاڵم وەاڵمی 
ئەوان ئیعدام بوو. لە سووریا کە ئاڵۆگوڕەکان لە گۆرێ دا 
ئایەندەیەکی  ئەسەد  بەشار  حکوومەتی  دڵنیاین  هەیەو 
ناتوانێ  بگرێت  بەدەستەوە  نابێ و هەرکەسێک دەسەاڵت 
کۆماری  کە  شوێنەی  لەو  دڵنیاترین.  و  بخا  وەال  کورد 
کوردستان دامەزرا، لە رۆژهەاڵتی کوردستان لەوشارەی 
کە پێشەوای کورد، رئیس جمهووری کورد حکوومەتەکەی 
ئاڵوگۆڕەکان بەرەو ئەوە دەچن  لەوشوێنەیش  دامەزراند 
بەمافەکانی  بەشە  لەو  کورد  گەلی  ئایەندەدا  لە  کە 
هەروەها  محەممەدو  قازی  وەسیەتی  بێت.  شاد  خۆی 
دەسپێکی قازی محەممەد دەڵێ دەبێ وەحدەتمان هەبێ، 
ئەویەکگرتن و وەحدەتە ئێستا لەسەردەمی قازی محەممەد 

گرنگترە.

خۆیان  دەوڵەتی  بوونەو  رزگار  کە  نەتەوانەی  ئەو 
بودجەیان  هەیەو  ئەرتەشیان  هەیەو  سنووریان  هەیەو 
جێ  دەوڵەت  وەک  تازە  هەیەو  پاسپۆڕتیان  هەیەو 
کەوتوون کێشەی ئەحزاب رقابەتی ئەحزاب تەنیا بۆ ئەوە 
دەگەرێتەوە چۆن ئیدارەی واڵت بکەن و چۆن لە پاڕلەمان 
پێشێ.  ببه نە  خۆیان  پرۆژەکانی  زۆربێ و  کورسی یان  دا 
بەاڵم چارەنووسی کورد ئێستاش رەبتی بە چارەنووسی 
حیزبەکانەوە هەیە لە کۆمەڵگای کوردستان، کۆمەڵگایەکە 
ئەگەر حیزبەکان وەحدەتیان نەبێ و یەکگرتوویی یان نەبێ 
نزیک  یەک  لە  خۆیان  میللی  سیاسی و  پرۆژەکانی  لە  و 
نەبنەوە، ئێستاش کوردستان هەموو بەشەکانی مەترسی 

لەسەرە.
ئەو  نەبوو،  دەوڵەت  ساڵ  یەک  نزیک  بلژیک  لە 
واڵتە ئیدارە کراو بەرێوە چوو بەاڵم لێرە کاتیک بەینی 
دێتە  ناکۆکی  کێشەو  سەرەکی  حیزبی  سێ  دووحیزب و 
کۆمەڵگای  دەکەوێتە  نیگەرانی  دڵەڕاوکێ و  گۆرێ 

کوردی... داخۆ چی دەبێ؟؟
لەدەسپێک و  محەممەد  قازی  پەیامەکەی  بۆیە 
باس  کە  کۆتایی دا  لە  محەممەد  قازی  وەسیەتەکەی 
ئێمە  بۆ  دەورانێک  هەموو  لە  ئێستا  دەکا  وەحدەت  لە 
113ساڵەی  یادکردنەوەی  رۆژی  لە  هیوادارم  گرینگترە، 
لەدایک بوونی قازی محەممەددا هەموو الیەکمان لەهەموو 
پارچەکانی کوردستان تێ بکۆشێن هەر ڕێگاچارەیەک کە 
هەمانە، هەرپرۆژەیەکی حیزبی هەمانە نەکەوێتە سەرەوەی 
ئێمە  نەتەوەیی  بەرژەوەندیی  نەتەوەیی و  بەرژەوەندیی 
نەکەوێتە ژێر بەرژەوەندیی حیزبی ئێمە. بەو هیوایە بیرو 
جێ کەوتن و  لە  رۆژبەرۆژ  کە  محەممەد  قازی  ئاواتەکانی 
بێن و  بەدی  هەموویان  دەبنەوە  نزیک  زیاتر  سەرکەوتن 
بەو هیوایە حیزبەکەی قازی محەممەد حیزبی دیموکراتی 
کوردستان لە داهاتوودا وێڕای حیزب وسازمانەکانی دیکە 
لە نێو کۆمەاڵنی خەڵک لەو شوێنەی کە قازی محەممەدی 
لێ لەدایک بووە یادی قازی محەممەد بکاتەوە بە بەشداریی 
تێکۆشەرانی کوردو الیەنەکان لە هەمووپارچەکانی دیکەی 
محەممەد  قازی  بۆ  ئێمە  پێزانینی  باشترین  کوردستان. 
تۆ  کوردستان  جمهووری  پێی بڵین:«رئیس  کە  ئەوەیە 
نەدابوو،  ئستیعفای  کرای«  ئیعدام  رئیس جمهووری  بە 
وەال نەچووبوو، وەال نەندرابوو بەڵکوو رئیس جمهووریان 
ئیعدام کرد. باشترین پێزانین و ئەمەگناسی ئێمە ئەمەیە 
113ساڵەی  لە   کوردستان   جمهووری  رئیس  بڵێین 

بیروئەندیشەی  کە  بکەین  ئەوە  دەتوانین  لەدایکبوونت دا 
تۆ ئەوە بوو کە کورد بەمافی خۆی بگاو کارت بۆ کردو 
ئێمە  نەبوو.  تەوەقعاتێکیشت  هیچ  دانا.  ڕێ  لە  سەرت 
ئەو پەیامەی تۆ دەبەینە نێو کۆمەاڵنی خەڵک، باشترین 
لە قازی محەممەد ئەوەیە کە نەتەوەکەی رزگار  رێزنان 
گەورەیی  محەممەدو  قازی  گەورەیی  وەختە  ئەو  ببێ، 
قازی  دەکەوێت،  جێ  چاکتر  باشترو  الیەنێکی  هەموو 
محەممەد لە ئیدارەی کۆماری کوردستان و لە دامەزراندنی 
یا  دامەزراند  خەتێکی  بەتایبەت  دیموکرات دا  حیزبی 
فیداکاری وقوربانی دان  کە  کرد  نەهادینە  بۆچوونێکی 
لێدەکرێ و  چاوی  ئیفتخار  شانازی و  وەک  ئێمە  نێو  لە 
بۆتە بەشێک لە حەماسەی مێژوویی ئێمە، حیزبی ئێمە 
لەومەیدانەدا سەربەرزە وەکوو زۆر الیەنی دیکە. دوکتور 
پێشەوا  شاگردانەی  لەو  رێبەرانەو  لەو  یەکێک  قاسملوو 
دیپلوماسی و  لەمەیدانی  ئەویش  کە  بوو  محەممەد  قازی 
هەڵسۆڕان و دیتنەوەی رێگا چارەیەکی واقع بینانە هەموو 
هەوڵێکی دا ئاواتەکانی پێشەوا قازی محەممەد هەرچی 
زووتر وەدی بێ بەاڵم بەداخەوە ئەوانەی کە باوەڕیان بە 
حیزبی  ئاشتیخوازانەی  وه اڵمی  نەبوو،  موزاکه رە  زمانی 
لە دوای  تیرۆر داوە،  بە  دیموکرات و دکتور قاسملوویان 
رێرەوی  لە  هەر  شەرەفکەندیش  سادقی  دکتور  ئەودا 
بۆ  تێ بکۆشێ  ئەوەی  بۆ  بوو،  محەممەد  قازی  پێشەوا 
قازی  الیەنگرانی  خەباتی  لەدرێژەی  دیکەش  جارێکی 
محەممەدو  حیزبەکەی قازی محەممەدو رێبوارانی رێگای 
ئازادی زەرەرو زیان زۆرتر نەبێ و رێگا چارەیەک ببینێتەوەو 
ئاڵقەی پەیوەندیی کوردەکان وئێران بەهێز بکاو مێتۆدی 
گۆڕێ،  بێنێتە  کێشەکان  چارەسەری  بۆ  دیموکراتیک 
چووە  کراو  تیڕۆر  هەر  لەومەیدانەدا  ئەویش  داخەوە  بە 
ریزی کاروانی شەهیدانی رێگای رزگاریی کوردستان. لە 
پێشەوا  لەدایکبوونی  یادی  دیکە  بۆجارێکی  کۆتایی دا  
قازی محەممەد پیرۆز بێ . بۆئێمە زۆر گرنگە کە دەقی 
پەیامەکەی قازی محەممەد  کە هەم لەکاتی دامەزراندن و 
هەم لەوەسیەت نامەکەی دا هاتوە یادی بکەین و بیبەینە 

نێو کۆمەاڵنی خەڵک.
رئیس  محەممەد  قازی  رووحی  دیکە  جارێکی  بۆ 
کوردایەتی وئازایەتی  سەمبولی  کوردستان،  جمهووری 

پیرۆز بێ، ئێوەش هەمووتان هەر ساغ و ساڵمەت بن.

سێ رێکخراوی ژنانی کورد لە تاراوگە، یه کیه تیی ژنانی دێموکراتی کوردستان، 
رێکخراوی مافی ژنی کوردو ژنانی کورد لە ئۆپساال، رۆژی شەممە، 14 ی بانه مه ڕ، 
سێمینارێکیان بە مەبەستی شی کردنەوەو لێکدانەوەی رووداوەکەی مەریوان  پێک 

هێنا. 
له  سەرەتای ئه و سمیناره دا شەهال دەبباغی وەک مۆدێراتۆری پانیلەکان بە 
کورتی لە سەر هەڵدانی رووداوەکەو هەر وەها ئەو چاالکی  و دژکرده وانه ی دوابەدوای 
رووداوەکە بە ئەنجام گەیشتون دوا. دەبباغی پێ وابوو کە ئەو رووداوە دەبێ لە 
الیەن چاالکانی یەکسانی خواز و رووناکبیرانی تاراوگەنشین خوێندنەوەی جۆراجۆری 

بۆ بکرێ، هەر بۆیە بە مەترەح کردنی چەند پرسیار ێک باسەکەی کردەوە. 
بە  خۆی  باسەکەی  ژنان  مافه کانی  بواری  چاالکی  موکری،  ناهید  سەرەتا 
چۆنیەتی پێناسەکردنی جنسیەت لە کۆمەڵگای پیاوسااڵری دا دەست پێکرد، کە 
چۆن هێمای نێرینە بوون رەمزی سیمبولی  دەسەاڵتەو رێزو حورمەتی بۆ دیاری 

دەکرێ و بەشی مێیینه ش بە پێچەوانەوە.
دووهەم کۆڕگێڕ ئه و سمیناره  هێرش ناسری بوو کە باسەکەی بە ئاماژه  به  
چۆنیەتیی هەڵکەوتنی شاری مەریوان دەست پێ کرد کە بۆ چی ئەو جۆرە رووداوە 
لەو شارە روو دەداو کەسایەتی ژنی کوردو بەگشتی کەسایەتی کورد دێنێتە ژێر 

پرسیار.
شەماڵ کاوە سێهەم کۆڕگێڕی ئه و سمیناره  بوو باسەکەی بەو پرسیارە دەست 
پێکرد: لە مەریوان چی رووی دا کە بەو جۆرە رووناکبیران و یەکسانی خوزانی پێ 
راچڵەکی؟ چونکە کۆماری ئیسالمی لە رۆژی یەکەمی دەسەاڵتی دا تا ئەوڕۆ لە هیچ 

چەشنە بێ حورمەتی یه ک به  کوردو که سایه تیی کورد دریغی نەکردوە. 
نابراو لە درێژه ی باسه که ی دا باسی له وه  کرد کە ئه وه ی له  مه ریوان ڕووی دا 

چەندە پێوەندی بە کێشەی یەکسانی رەگەزی و کێشەی فێمینیسته وه  هەیەو، باسی 
له و شێوە لەو ناره زایه تی ده ربڕینه  کرد که  لە واقیع دا ئێعترازێکی ناسیونالیست بە 

دژی رێژیمی کۆماری ئیسالمی بوو. 
کومیته ی  ئه ندامی  شەڕەفکەندی،  گواڵڵە  سمیناره   ئه و  کۆڕگێڕی  دوایین 
ناوه ندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بوو که  سه ردێری باسه که ی ئه و پرسیاره  
بوو که  ده بێ چ بکه ین هه تا ئه و حه ره که ته  یان حه ره که تی له م شیوه یه  بتوانێ 

به رده وام بێ؟
ناوبراو ئاماژه ی کرد ئه و راستییه ی که  ئه و حه ره که ته  و دژکرده وه  دوو الیه نی 
به اڵم  ناکرێ،  لێ  نکوڵی  هه یه   یه کسانیخوازی  یان  فێمینیستی  و  ناسیۆنالیستی 
ناکرێ بڵێن الیه ن ناسیۆنالیستی به  ته واوی به  زه ره ری الیه نی یه کسانیخوازی ته واو 
یاریده ده ر بۆ هێنانه  مه یدانی پیاوان بۆ  ببێته   دەبێ، به ڵکوو ده کرێ ئه و الیه نه  
پشتگیری له  باسی یه کسانیخوازی ته نانه ت ئه گه ر ئه و هاتنه  مه یدانه  ته واو ئاگاهانه  
نه بێ و بروای ته واو به  یه کسانی تێدا نه بێ. به ڵکوو ئه و پۆتانسیله  نابێ به  ره خنه  
له  مه یدان به ده ر بکرێ یان ناهومێد بکرێ به ڵکوو ده بێ له  راستای هیدایه ت کردن 
و په ره  پێدان و قوڵتر کردنه وه  پشتگیری بکرێ و سه رمایه گوزاری له  سه ر بکرێ.

به  بروای گواڵڵه  شه ره فکه ندی دیالۆگی به رده وامی دوو الیه نی ناسیۆنالیستی 
ژن  ته نیاگرفتی  که   کورده   ژنی  کێشه ی  چاره ی  رێگای  ته نیا  یه کسانیخوازی  و 
له   ته واوی هه یه   گرێدراوی  پێناسی کوردایه تی  و  ژنی کورده   به ڵكوو  نیه،   بوون 
گه ڵ کێشه ی نه یه کسانی له  کۆمه ڵگای کورده واریدا و چاره سه ری کێشه که  ده بێ 
و پێویسته  به  خۆماڵی بکرێ. چه ند خاڵ سه باره ت به  هاوکاری له  پێناوگه یشتن 
به  دیالۆگ له  نیوان ژنان و پیاوان بۆ بردنه  پێشی خه باتی یه کسانیخوازیبه شی 

کۆتای باسی ناوبراو بوو. 

ژمارەیەک لە رێکخراوەکانی ژنانی رۆژهەاڵتی کوردستان بەمەبەستی پشتیوانی لە ژنانی رۆژهەاڵتی کوردستان  لە 
پارکی ئازادیی شاری سلێمانی کۆبوونەوە 

رۆژی پێنج شه مه  5ی بانه مه ڕی 1392ی هه تاوی »کەمپه ینی ژن که ره سه یه ک نیه  بۆ سووکایه تی » کۆبوونه وه یه ک بۆ 
نوێنەران و ئەندامانی رێکخراوەکانی ژنانی رۆژهەاڵتی کوردستان و رێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی لە هەرێمی کوردستان، 
چاالکانی ژنان و رۆژنامه نووسانی رۆژهه اڵتی کوردستان دانیشتووی باشووری کوردستان  له  پارکی ئازادی له  شاری سلێمانی 
پێک هات. ئامانجی ئه وکۆبوونەوەیە ناڕەزایەتی ده ربڕین به  حوکمی دەزگای قەزایی شاری مەریوان بوو که  ڕێکه وتی 26ی 
خاکه لێوه ی 1392 ی هه تاوی لەو شارەدا هێزه  ئه منییه تی و سه رکوتکه ره کانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران بۆ سزادانی 

پیاوێکی به  وته ی خۆیان تاوانبار جلوبەرگی ژنانیان له  به ر کردبوو و به  شوێنه  گشتی یه کانی شاردا گێڕابوویان.
لەو کۆبوونەوە ناڕەزایەتی یەدا هەاڵڵە محەممەد پەیامی کەمپەینی  »ژن که ره سه یه ک نیه  بۆ سووکایه تی«ی خوێندەوەو 
پاشان فەریبا محەممەدی و کوێستان فتووحی لە چاالکانی ژنانی رۆژهەاڵتی کوردستان لەم پێوەندی یەدا چەند وتەیەکیان 
پێشکەش کرد. دواتر پەیامی رێکخراوەکانی ژنان لە الیەن نوێنەرانیانەوە پێشکەش کرا کە لە نێویان دا پەیامی یەکیەتیی 

ژنانی دێموکراتی کوردستان لە الیەن حەلیمە رەسووڵی، سکرتێری یەکیەتیی ژنانەوە پێشکەش کرا. 
کۆماری  رێژیمی  کردەوەیه ی  ئەم  کردو  پێشکەش  بۆنەیەوە شێعریان  بەم  بەرنامەکەدا چەند شاعیرێک  درێژەی  لە 

ئیسالمی  لە مەریوانیان مه حکووم و ریسوا کرد. 
پێویستە بگوترێ بەشدارانی ئەو کۆبوونەوەیە، بە نیشانەی هاودەردی لەگەڵ ژنانی رۆژهەاڵتی کوردستان بەتایبەتی 
ژنانی شاری مەریوان بە لەمل کردنی شاڵێکی سوور، حوکمی دادستانی مەریوانیان لە پێوەندیی لەگەڵ ئەو سووکایه تی یە 

بە جلوبەرگی ژنان دا، مه حکووم کرد. 

بەڕێوە چوونی سێمیناری لێكدانه وه ی ڕووداوی مه ریوان و
 چاالكی یه كانی دوای ئه و ڕووداوه

سلێمانی: 
رێکخراوه کانی ژنان و چاالکانی

 رۆژهه اڵتی کوردستان به  مه به ستی پشتیوانی
 له  ژنانی رۆژهه اڵتی کوردستان کۆبوونه وه 

درێژه ی: 

قسه کانی کاک خالید عەزیزی لە یادی لە دایک بوونی پێشەوا قازی محەممەددا
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کە  ئەوەیە،  ڕوونە  ئێستا  تا  کە  شتێکی  تەنیا  شه ڵماشی:  مسته فا 
خاوەنانی ئەسڵی هەڵبژاردن، واتە کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران، هەروەک هەموو 
دەورەکانی بە ناو هەڵبژاردن لە کۆماری ئیسالمی داو تەنانەت وەک هەموو 
دەورەکانی بەناو هەڵبژاردن لە مێژووی ئێران دا، هیچ دەسەاڵتێکیان نییەو 

لە دیاری کردنی ڕێڕەوی هەڵبژاردن بێبەشن.

له و  هه ر  پڕکێشه ترین و  ئه سته م ترین و  له ڕاستی دا  حه سه ن زاده :  ئاسۆی 
کاته دا به ڕێژترین بواری شیاوی کارله سه رکردن له پرۆسه ی دادخوازیی کورد 
له ده ره وه ی واڵت دایه، به رپرسیارێتیی ئه و کۆمپانیایانه یه که مه وادی کیمیایی 

قه د ه غه کراویان بۆ رێژیمی سه دام حوسێن دابین کردبوو.

ئاسۆی حه سه ن زاده

کۆمپانیا  »به رپرسیارێتیی 
ئه سته می  ئه ڵقه ی  بیانی یه کان: 

دادخوازیی کورد
ئاماژه ی  دا  یه که م  به شی  له  هه روه ک 
له سه ر  دادوه ری یه کان  که ناڵه   پێ کرا 
له گه ڵ  له پێوه ندی  واڵت  ده ره وه ی  ئاستی 
تاوانباران و  به رپرسیارێتیی  وه شوێنکه وتنی 
به هۆی  کورددا  کۆمه ڵکوژیی  هاوده ستانی 
بوونی کۆمه ڵێک کۆسپی قانوونی و سیاسی  
له گه ڵ  ئه سته من.  زۆر  ڕاده یه كی  تا 
کۆسپه کانی سه ر  رێکارو  ناسینی  ئه وه ش دا 
تاقیکردنه وه ی  بۆ  هه وڵدان  پێویسته و  ڕێ 
درێژخایه ن  بۆ  له هه رحاڵ دا  که نااڵنه  ئه و 
به سوودو به به رهه مه. له الیه نی قانوونی یه وه، 
له به رده ست دانه بوونی  گه وره  هه ره  کۆسپی 
وه رگرتن و  ئاماده ی  که  دادگاگه لێکه 
که یسه کان  موحاکه مه ی  لێ پێچانه وه و 
دادگا  به  پێوه ندیی  جێگا یه ی  ئه و  تا  بن. 
به پێچه وانه ی  هه یه،  نێونه ته وه یی یه کانه وه 
له وان دا  که  جینۆساید  نموونه  ی  هێندێک 
به   تایبه ت  نێونه ته وه یی  دادگایه کی 
ئه نجومه نی  بڕیاری  به  کۆمه ڵکوژی یه كه 
یه کگرتووه کان  نه ته وه  رێکخراوی  ئاسایشی 
دادگاکه   عیراق دا  که یسی  له  کرا،  دروست 
ئه گه رچی  بووه  نێوخۆیی  دادگایه کی 
هاوکاریی  و  نێوده وڵه تی  پشتگیریی 
هه رچی  بووه.  له گه ڵ دا  بیانیی  پسپۆڕانی 
که  الهه شه  نێوده وڵه تیی  جینایی  دیوانی 
کاره که ی رێک پێچانه وه له  تاوانگه لێکی له 
چه شنی ئه و تاوانانه یه که ده رهه ق به کورد 
کراون، کێشه ی سه ره کی لێره دا ئه وه یه که 
عیراق و  )لێره دا  پێوه ندیدار  ده وڵه تی  هه تا 
ئه و ده وڵه تانه ی ده کرێ به هاوده ستی له گه ڵ 
بکرێن(  تۆمه تبار  عیراق  پێشووی  رێژیمی 
سه اڵحییه تی دیوان قبووڵ نه که ن و نه شڵێن 
که سه اڵحییه تی دیوان بۆ جینایه ته کانی به ر 
جۆره  هیچ  ده كه ن،  قبووڵ   2002 ساڵی  له 
مه گه ر  نیه.  سکااڵتۆمارکردن  ده ره تانێکی 
ئه نجومه نی  بڕیاری  له سه ر  ئه وه که دیسان 
ئاسایش ده ستی داواکاری گشتیی دیوان بۆ 
کۆمه ڵکوژی  به رپرسیارانی  تۆمه تبارکردنی 
عومه ر  که یسی  له  )وه ک  بکرێ  ئاوه اڵ 
سوودان دا  رێبه ری  ئه لبه شیری  حه سه ن 

دیتمان(.
ده ره وه یشه،  واڵتانی  دادگای  هه رچی 
ئه وه ی  بۆ  ئه وه یه که  کۆسپی هه ره گه وره 
دا دگای واڵتێک سکااڵیه ک وه ربگرێ، پێویسته 
)شوێنی  سه رزه مینی یه وه  رووی  چ له 
روودانی تاوانه که(و چ له ڕووی که سێتی یه وه 
قوربانیی  یان  ئه نجامده ر  )جنسییه ی 
واڵته که وه  به   پێوه ندی یه ک  تاوانه كه(وه، 
ڕاگه یشتن  سه اڵحییه تی  دادگا  ده نا  هه بێ، 
به که یسه که ی نیه. دیاره نابێ ئه وه له بیر 
نه وه دی  ساڵه کانی  سه ره تای  له  که  بکه ین 
زایینی یه وه له هێندێك واڵتی وه ک بێلژیک و 
سه اڵحییه تی  درا  هه وڵ  بریتانیا  ته نانه ت 
جیهانیی دادگاکان بۆ پێڕاگه یشتنی جینایه ته 
بکرێ.  په سند  قانوون  به  مرۆیی یه کان  دژه 
بۆ  که  ئه وه  یه  جیهانی  سه اڵحییه تی  مانای 
ئه وه ی دادگای واڵته که سه اڵحییه تی هه بێ، 
که سێتی یه ی  سه رز ه مینی و  پێوه ندی یه  ئه و 
باس کرا پێویست نیهو به م جۆره کۆمه ڵێک 
ئه مریکاو  سیاسیی  رێبه رانی  به دژی  که یس 
وه ک  ئه فریقایی  واڵتی  هێندێك  ئیسرائیل و 
ده توانین  له سه ریه ك  به اڵم  کرانه وه.  کۆنگۆ 
بڵێین به هۆی پێوه ندی یه دیپڵۆماسی یه کان و 
ده سپێشخه ری یه کی  سیاسیی  هه ستیاریی 
له الیه ن  پشتگیری نه کرانی  چه شنه و  له م 
ئێستا  تا  الهه وه،  نێونه ته وه یی  دیوانی 
کارا  به شێوه یه کی  جیهانی  سه اڵحییه تی 
ئه زموونێکی  له سه ریه ک  نه کراوه و  جێبه جێ 

سه رکه وتوو نه بووه.
پرسی  له وان دا  که  هه ن  حاڵه ت  دوو 
خۆی  له بارتر  به چه شنێکی  سه اڵحییه ت 
له  به شێك  په نابردنی  یه که  م  ده رده خا. 
رێژیمی  عیراقیی  هاوده ستانی  به رپرسان و 
ئوورووپایی  واڵتی  هێندێک  بۆ  پێشوو 
ده توانێ  وان  خاکی  له سه ر  بوونیان  که 
سه اڵحییه تی  بۆ  بێ  پاساوبه خشێک 
واڵتانه.  ئه و  نێوخۆیی یه کانی  دادگا 
که سانه  ئه و  به دژی  سکااڵبه رزکردنه وه  
له هه رحاڵ دا ئه و سووده ی هه یه که یارمه تیی 
به مێدیایی کردن و  ورووژاندنه وهو  به  زیاتر 
هاندانی  کوردو  سه رکوتی  وه بیرخستنه وه ی 
بۆ  ده ره وه  واڵتانی  گشتیی   بیروڕای 
به ره سمی ناسینی جینۆسایدی کورد ده کا. 

له ڕاستی دا  که  دی  حاڵه ته که ی 
ئه سته م ترین و پڕکێشه ترین و هه ر له و کاته دا 
کارله سه رکردن  شیاوی  بواری  به ڕێژترین 
ده ره وه ی  له  کورد  دادخوازیی  پرۆسه ی  له 
واڵت دایه، به رپرسیارێتیی ئه و کۆمپانیایانه یه 

بۆ  قه د ه غه کراویان  کیمیایی  مه وادی  که 
کردبوو.  دابین  حوسێن  سه دام  رێژیمی 
باوه ڕپێکراوی  به ڵگه نامه ی  زۆر  به پێی 
پیشه سازیی سه ربازیی عیراق و ئه رشیڤه کانی 
تیمه کانی پشکنینی نه ته وه یه كگرتووه کان و 
سه رچاوه  هه واڵگری یه  کان و زۆر توێژینه وه ی 
ئه و  لیسته ی  مێدیایی،  راپۆرتی   ئاکادیمی و 
کۆمپانیایانه  که به شێوه ی مه عقوول ده کرێ 
سه دامیان  رێژیمی  له گه ڵ  هاوده ستی  شکی 
لێ بکرێ له کۆمپانیاکانی بریتانیاو ئه ڵمان و 
ئوتریش و فه  ڕانسه و هوله ندو ئیسپانیاڕا بگره 
ژاپۆنی  هیندستان و  ئه مریکاو  ئه وانه ی  تا 
تێدایه. به اڵم جیا له کێشه  ی سه اڵحییه تی 
دادگاکان که ئاماژه ی پێ کرا، په لکێش کردنی 
بۆ  کۆمپانیایانه  ئه  م  کاریگه ری  به كرده وه و 
به رده م دادگای واڵته کانیان له گه ڵ کۆمه ڵێک 
کۆسپ به ره وڕوویه. یه كه م، به شی به رچاوی 

هه م  که  مه وادێکن  دابین کراو  مه وادی 
ده کرێ  کشتوکاڵ دا  ده رمانسازی و  له بواری 
دروست کردنی  له بواری  هه م  بێن و  ده کار 
سااڵنی  له   دووه م،  قڕکردندا؛  چه کوچۆڵی 
کۆمپانیا  له  زۆر  که سێتیی  ناوو  رابردوودا 
هاتوه؛  به سه ردا  گۆڕانی  پێوه ندیداره کان 
ئه و  رابردووی  خستنه ژێرپرسیاری  سێهه م، 
کارئاسانیی  مۆڵه ت و  به  که   کۆمپانیایانه 
وه زاره تی  ده ره وه و  کاروباری  وه زاره تی 
له گه ڵ  مامه ڵه یان  واڵته کانیان  بازرگانیی 

ناڕاسته وخۆ  کردوه،  سه دام  رێژیمی 
ئه و  پرستیژی  سه ر  بۆ  ده  ست درێژکردن 
بازرگانیی  ئابووری و  ئه منییه تی  واڵتانه و 

وانه. 
هه مووی  له  ئه مانه و  هه موو  سه رباری 
لێره دا  گه وره  هه ره  ته حه دای  گرنگتر، 
)ره بتی  هۆکاری  پێوه ندیی  دۆزینه وه ی 
عه القه ی سه به بی( له نێوان مه وادی دابینکراو 
تاوانه کان دایه.  کۆمپانیاکه وه و  له الیه ن 
پێوه ندی یه  ئه م  سه لماندنی  سه ختیی 
هه وڵ دا  هێندێک  له   به تایبه تی  هۆکاری یه 
ئه مریکا  یه كگرتووه کانی  واڵته  له  که 
وه ک  کۆمپانیاگه لێکی  دادگایی کردنی  بۆ 
»تالیسمان« و »ئالکۆالک« که له سوودان و 
نیشانی  ڕوونی  به  بوون  چاالک  عیراق 
جۆره  له م  هه وڵی  سه رخستنی  که  ده دا 
سیاسی و  قورسی  هه وڵێکی  به  پێویستیی 

پسپۆڕی یه  بواره  مێدیایی و  قانوونی و 
له والشه وه،   به اڵم  هه یه.  پێوه ندیداره کان 
ڤان  فرانس  نموونه ی سه رکه وتووی که یسی 
ورووژاندنێكی  پاش  که  هۆله ند  له  ئانرات 
چڕوپڕ  هه ڵمه تێکی  وه ڕێ خستنی  مێدیایی و 
له الیه ن ره وه ندی کوردی و دۆستانی کورده وه 
شیاوی  نموونه یه کی  هێنرا  پێك  دادگایه ک 
ئه زموون لێوه رگرتنه.  لێ وردبوونه وه و 
پێوه ندی یه  هۆکاری یه كه  له و که یسه دا بۆیه 
له نێوان  که  ده رکه وت  چونکه  دۆزرایه وه  

ساڵه کانی 1985و 1988دا ناوبراو النی که م 
40%ی مادده ی )تی .دی .جی(ی به کارهاتوو 
بۆ دروست کردنی خه رده ل و تابوون و سارینی 
بۆ رێژیمی به عس دابین کردبوو. دیاره له و 
وه ک  ته نیا  ئانرات  ڤان  فرانس  که یسه دا 
که سێتی یه كی سروشتی موحاکه مه  کرا، هیچ 
قه ره بووکردنه وه یه کی قوربانی یان له ئاستی 
مه ده نی دا بڕیاری له سه ر نه دراو ناوبراو ته نیا 
به حه ڤده  تاوانی شه ڕدا  له  هاوده ستی  به 
ساڵ زیندان مه حکوم کراو دادگا قه ناعه تی 
رێژیمی  نیه تی  له  ناوبراو  ئاگاداربوونی  به 

سه دام بۆ جینۆسایدی کورد نه هێنا. 
ئه نجام

به جینۆساید ناساندن و به جیهان ناساندنی 
ره وای  ئامانجێکی  کوردان  وه چه کوژیی 
بنه مای  به  پشت قایم  ئینسانیی  سیاسی و 
ئه خالقی و قانوونیی ده وڵه مه ندو به هێزه. وه ک 

له و کورته روانینه بۆ الیه نه جۆربه جۆره کانی 
ده رده که وێ،  ئامانجه دا  ئه و  به دواداچوونی 
له هه رحاڵ دا حکوومه تی هه رێمی کوردستان و 
پێویسته  به گشتی  کورد  بژارده کانی 
بۆ  هه مه الگیر  فره ڕه هه ندو  به شێوه یه كی 
ئه و ئامانجه هه وڵ بده ن. هه روه ک زۆر له و 
وه ده ست  بواره دا  له و  ئه مڕۆ  ده سکه وتانه ی 
هاتوون ده  ساڵ یان بیست ساڵ له مه وبه ر 
سه خت و دووره ده ست ده هاتنه به رچاو، ئه و 
ده کرێ  رێگادان  له  ئێستاش  به ربه ستانه ی 

ورده ورده که م ببنه وه، ساڵ له دوای ساڵ 
ده رفه تی  بێ و  زیاتر  ده رفه ته کان  ژماره ی 

نوێش ده سکه وتی نوێی لێ بکه وێته وه. 
پرسه  ئه و  چوونه پێشی  که  ئاشکرایه 
زۆر  رێژه یه کی  به  ده ره وه   ئاستی  له سه ر 
قانوونیی  ئاڵوگۆڕه کانی  به  به ستراوه ته وه 
به راوردکاری  قه زایی  قانوونی  نێوده وڵه تی و 
زیاتری  چوونه پێشی  به گشتی و  بواره دا  له و 
دۆخی سیاسیی کورد به تایبه تی.   به اڵم هه ر 
به به رهه م کردنی  بۆ  هه نگاو  زۆر  له وکاته دا 
که  کورد هه ن  دادخوازیی  پرۆسه ی  زیاتری 
هه ر ئێستا له تواناو ده ره تانی کورد به تایبه تی 
به شێك  هه ن.  کوردستان دا  باشووری  له  
پیرۆزانه   هه وڵه  ئه و  که مایه سی یه کانی  له 
له  بریتین  ده درێن  دراون و  بواره دا  له و  که 
په رش و باڵویی هه وڵ و ده سپێشخه ری یه کان، 
هه وڵه  به ته واویی  هاوهه نگاونه بوونی 
کۆمه ڵگای  هه وڵه کانی  حکوومه تی یه کان و 
زۆرتری  به شی  ته رخان کرانی  مه ده نی، 
زۆرتر  چاالکی یانه ی  ئه و  بۆ  تواناکان  وزه و 
نه ك  هه یه  دۆخی یان  بۆنه یی  و  سروشتێكی 
لۆبیسازی و  ئه و کارانه ی ژێرخانێكی پته وی 
به  ده كه ن،  دروست  دواڕۆژ  بۆ  پسپۆڕی 
دوکومێنت نه کرانی وه ک پێویستی به   ڵگه  کانی 
به  به تایبه تی  تاوانه کان  به  پێوه ندیدار 

زمانه کانی بیانی، و ... هتد. 
ئه م  چاره سه ری  به مه به ستی 
وێڕای  خۆیه تی  جێی  که موکوڕی یانه، 
دیکه ی  که یسه کانی  له  ئه زموون وه رگرتن 
گه الن و  کوشتاری  ناساندنی  جینۆساید  به 
باره یه وه،  له و  روون  مۆدێلسازی یه کی 
له سه ر بنه مای پالنێكی زانستی و به دیدێكی 
هه نگاوه کانی  هه وڵ و  هه  موو  ستراتیژیکه وه 
له ژێر  کورد  جینۆسایدی  له سه ر  کارکردن 
کۆ  نه هادینه کراودا  هاوبه شی  چه ترێکی 
ته واو  هه ماهه نگیی  ئه وه ی  بۆ  بکرێنه وه 
ئه و  ره هه نده کانی  ئاست و  هه موو  له نێوان 
گرینگه  زۆر  هه روه ها  بێ.  پێک  پرۆسه یه دا 
پرسی  بۆ  خۆماڵیمان  روانینی  ئاستی  که 
بکه ینه وه و  به رز  نه ته وه که مان  جینۆسایدی 
له  ته نیا  چه شنه  له و  گه وره ی  پرۆسه یه کی 
پارچه یه کی کوردستان دا قه تیس نه که ینه وه. 
هه رچییه ک  قانوونی یه کان  سیاسی و  کۆسپه  
بن که بێگومان پێویسته له شوێنی خۆی دا 
ژیرانه مامه ڵه یان له گه ڵ بکرێ، سه رکه وتنی 
پرۆسه که و یه کگرتوویی نه ته وایه تیی کورد له 

گره وی فره وان ڕوانینێکی له و چه شنه دایه.

جینۆساید: ده رفه ت و به ربه سته کانی سه ر رێگای دادخواز یی کورد 
به شی دووهه م و کۆتایی

                                                                                                            

مستەفا شڵماشی

لە  هەڵبژاردنەکان  بەناو  هەلومەرجی 
زۆری  ئاڵۆزی یەکی  ئاخوندی دا  ڕێژیمی 
کاروباری  هەڵسەنگێنەرانی  دیارە.  پێوە 
ئێران ئاماژە بەوە دەکەن کە لە سی وچوار 
هەڵبژاردنە  کەش وهەوای  ڕابردوودا  ساڵی 
ئەندازیاری کراوەکانی کۆماری ئیسالمی بە 
شێوەی ئەمجارە ئاڵۆز نەبووە. ئاڵۆزی یەکان 
بازنەی  داخراوترین  نێو  چوونە  تەنانەت 
ڕێبەریی  دەوروبەری  هالەی  دەسەاڵت و 
تا  کە  دەوڵەت  گرتوەتەوە.  ڕژیمیشیان 
بە  ڕێبەرەوە  لەالیەن  لەمەوبەر  دووساڵ 
ناو  عەلی  ڕێچکەداری  گەلی و  دەوڵەتی 
دەبرا، ئێستا لە الیەن نیزیکترین کەسەکانی 
پێ دراوە.  الدانی  لەقەبی  خامەنەیی یەوە، 
سەرەڕای  ئوسوولگەراکان،  نێوان  کێشەی 
ڕیفۆڕمخوازانی  ناو  بە  نێوان  کێشەی 
ناوخۆیی،  ڕیفۆڕمخوازانی  دەوڵەتی، 
دەرەوە،  ئۆپۆزیسیۆنی  خەڵک و  کۆمەاڵنی 

بە  ئەمجارەی  هەڵبژاردنەکانی  مەسەلەی 
لە  هەر  ڕێژیم  کە  کردوە  ئاڵۆز  شێوەیەک 
گەورە  زمانی  لە  دەترسێ و  لێی  ئێستاوە 
نیزیکترین  لە  هەڕەشە  نیزامی یەکانیەوە، 

ئه ڵقەکانی دەسەاڵتەکەی خۆشی دەکا.
کارێکی  بازنەی دەسەاڵت  نێو  کێشەی 
کاندیدای  ئێستاش  تا  کە  کردوە  وای 
نەبێ  مەعلوم  ڕژیمیش  خودی  یەکەمی 
ڕژێمیش  بە  سەر  ڕیفۆڕم خوازەکانی  و 
بکەن.  ئاشکرا  خۆیان  هەڵوێستی  نەوێرن 
لە الیەک پێکهەڵپڕژانی سەرۆک کۆمار کە 
دیاری کراوی دەستی خودی ڕێبەرەو ئه ڵقەی 
 ، دیکەوە  الیەکی  لە  ڕژیم  داخراوی  هەرە 
ئەو  زۆری  بەشی  کە  کردوە  وای  کارێکی 
هەیە،  خۆکاندیدکردنیان  نیازی  کەسانەی 
ئاڵۆزی یەکانی  بمێننەوەو  چاوەڕوانی دا  لە 
نێو توندئاژۆکانی نێو دەسەاڵت ڕۆژ بە ڕۆژ 

بەرینتر ببێتەوە. 
ئاڵۆزیی  نیشانەی  گەورەترین  ڕەنگە 
هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماری لەم دەورەیەدا 
کاندیدایانە  ئەو  ئێستاش  تا  کە  بێ  ئەوە 
دیار نین کە زۆرترین شانسی دیاری کردنیان 
هەبێ. کە سانی وەک رەفسەنجانی، خاتەمی و 
ڕژیم دا،  پارێزەرانی  بەرەی  لە  مەشایی 
توندئاژۆکانی  تەنگی  ئه ڵقەی  نێو  لە  کە 
نیە،  جێگایەکیان  فەقیه دا  وەلی  بە  سەر 

خۆیان  هەڵوێستی  نەوێراون  ئێستاش  تا 
ڕوون بکەنەوە. کەسانی نیزیکتر لەدەسگا، 
حەددادی  قالیباف و  ویالیەتی،  وەکوو 
بە  بەڵێن  قەول و  خەریکی  هەروا  عادل 
کامیان  نیە،  مەعلوم  ئێستاش  یەکترن و 
بۆ کامیان دەکشێتەوەو شانسی زۆرتر بە 
وەک  کەسانێکی  لەوالوە  دەبێ.  کامیان 
موحسینی ڕەزایی، مەنووچێهری موتتەکی، 
مستەفا پوورمحەممەدی، محەممەدجەوادی 
دێ  ناویان  ئیسحاق  ئال  یەحیا  باهونەرو 
شانسێکی  ڕژیم  بواری  شارەزایانی  کە   ،

ئەوتۆیان نادەنێ.
لە نێو بازنەی الیەنگرانی دەوڵەتیش دا، 
هەرچەند ناوی ڕەحیم مەشایی دێ، بەاڵم 
تا ئێستاش دیار نیە بەڕاستی کێ نەفەری 
یەکەمی ئەوانە،و بناغەدا ڕێگایان پێ دەدرێ 
بە شداری بکەن یان نا. جگە لەوە وێ دەچێ 
دەستەبازی یانەش دا،  ئەو  نێو  لە  تەنانەت 
کاندیدای  دیاریکردنی  سەر  لە  دیسان 
بۆیە  هەبێ.  دەستەبازی  ناکۆکی و  یەکەم 
جگە  دەوڵەت دا  الیەنگرانی  بازنەی  لەنێو 
وەک سەعیدی  کەسانی  ناوی  مەشایی  لە 
جەلیلی، عەلی نیکزادو باقری لەنکەرانییش 

دێ. 
دەسەاڵتی  نێو  دەستەبەندی یەکانی 
کەم  النی  کە  بەرباڵون  هێندە  ئاخوندی 

سێ الیەن هەر لە نێو بازنەی پارێزەرانی 
الیەنی  دەکەون.  بەرچاو  نیزام دا 
بە  یان  دەوروبەری،  ئەحمەدی نه ژادو 
واتایەکی دیکە الیەنگرانی دەوڵەت، الیەنی 
بە  الیەنی  سوننەتی یه کان و  ئوسوولگەرا 
ناو ڕیفۆرمخوازانی سەر بە ڕژیم. ئەو سێ 
قۆڵەش لە نیو خۆیان دا دیسان هێندە کۆک 
سوننەتی دا،  توندڕۆو  قۆڵی  نێو  لە  نین. 

ڕەفسەنجانی  دەیانەوێ  که س  هێندێ 
هێندێکیان  کەن و  بەدەر  مەیدان  لە 
الیەنگرانی  نیو  لە  بی پارێزن.  دەیانەوێ 
بەرامبەر  لە  دەیانەوێ  بەشێک  دەوڵەت دا 

بەشێکیش  ڕاوەستن،  ئاخوندەکان دا 
بەرەی  لە  بسازێن.  گەڵیان  لە  دەیانەوێ 
وەک  هێندێکی  ڕیفۆڕم خوازیش دا  بەناو 
بن و  ڕێبەر  داردەستی  دەیانەوێ  خاتەمی 
ڕێبەری  بازنەی  لە  دەیانەوێ  بەشێکیش 

دوور کەونەوە.
خۆیان  قەولی  بە  بەرەی  نێو  لە 
خاتەمی و  لە  جگە  ئیساڵحات دا، 

ڕەفسەنجانی، ناوی کەسانی وەک مەسعوود 
نه جه فی،و  محه ممه دعه لی  پزیشکیان، 
بەرەی  دیارە  دێ.  کەواکیبیانیش  مستەفا 
ئیساڵح تەڵەبی  پەراوێزخراوی  بەتەواوی 

جوواڵنەوەی  بە  کە  نیزامیش  الیەنگری 
لە  سەرانیان  ئێستا  ناسراون و  سەوز 
و  مووسەوی  وەک  دەژین،  دەسبەسەری دا 
زۆر  نایەو  لێوە  دەنگیان  هەر  کەڕرووبی، 

مەعلوم نییە بەتەمان چ بکەن.
هەرچەند لەنێو هەرسێک ئەو قۆاڵنەی 
هەن  زۆر  کەسانێکی  ڕژیم دا  الیەنگری 
کاندید  خۆ  هەیە،  ئەوەیان  نیازی  کە 
بەاڵم  بێنن،  بەدەست  پۆستە  ئەو  بکەن و 
ئاڵۆزی یەکە ئەوەندە زۆرە کە تا ئێستاش 
شانس  گەورەترین  دەزانێ  کەس  نە 
دەزانێ  کەسیش  نە  تەنانەت  و  بەکێ یە 
دەوروبەرەکەی  ڕێبەرو  دڵخوازی  مۆره ی 
ڕوونە  ئێستا  تا  ئەوەی  بۆیە  هەر  کێ یە. 
کۆتایی دا  لە  ئەوەی  ئاڵۆزی یەکانە.  تەنیا 
دەتەقنەوەو  ئاڵۆزی یەکان  دەبێ،  چ 
دەورەی  وەک  دەخۆن،  ڕژیم  سەری 
سەر  نەناسراوێک  ئەحمەدی نه ژاد  یەکەمی 
وەدەر  شوعبەدەبازی  سندووقەکانی  لە 
پێک  دیسان  دەوڵەت  ڕێبەرو  یان  دەنێ، 
بەداخێکی  بین.  چاوەڕوان  دەبێ  دێنەوە. 
گرانەوە تەنیا شتێکی کە تا ئێستا ڕوونە 
ئەوەیە، کە خاوەنانی ئەسڵی هەڵبژاردن، 
هەروەک  ئێران،  خەڵکی  کۆمەاڵنی  واتە 
لە  هەڵبژاردن  ناو  بە  دەورەکانی  هەموو 
کۆماری ئیسالمی داو تەنانەت وەک هەموو 
مێژووی  لە  هەڵبژاردن  بەناو  دەورەکانی 
لە  نییەو  دەسەاڵتێکیان  هیچ  ئێران دا، 

دیاری کردنی ڕێڕەوی هەڵبژاردن بێبەشن.

کێشە کانی بەردەم هەڵبژاردنی ویالیەت فەقیهی
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درێژه ی:

پێشه وا قازی 

محه ممه د، ده ستپێکی 

رێگایه کی بێ کۆتایی 

به  بۆنه ی یادی 

له دایکبوونی پێشه وا قازی 

محه ممه ده وه 

ده فته ری  ئه ندامی  وریا،  قادر 
دیموکراتی  حیزبی  سیاسیی 
هه ڵبژاردنی  له   باس  کوردستان، 
و  کۆمار  سه رۆک  داهاتووی 
ده شڵێت  ده کات.  ئیران  مه جلیسی 
به  جۆریک  ده بی  کورد  ده نگده ری 
ده نگ بدات یا هه ڵویست بگرێ که  
بزانن  رێژیمه که  و خه ڵکی جیهان 
بنده ست  نه ته وه یه کی  وه ک  کورد 
چی  له   و  ده وێ  چی  دا  ئێران  له  

نارازییه .
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دەڕواننە خولی  ئێوه  چۆن  پ: 
کۆماریی  سەرۆک  هەڵبژاردنی 

ئەمجارە و جیاوازی له چى دایە؟
تایبەتی  بە  ئێران  هەڵبژاردنەکانی  و: 
هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماری و هەڵبژاردنی 
مەجلیس زۆر جار دەبنە رووداوێکی گرینگ 
لە ئێراندا. ئەم گرینگییە لەوەوە سەرچاوە 
کۆمارێکی  هاتنی سەرۆک  گویا  کە  ناگرێ 
دیکە ، یان مەجلیسێکی دیکە ، دەتوانی 
لە  بنەرەتی  گۆڕانی  سەرچاوەی  ببێتە 
ئێران دا . چونکە سیستمی دەسەاڵتداریتی 
لە ئێران جۆرێکە کە کاندیداکانی مەجلیس 
گەڵ  لە  کۆماری  سەرۆک  کاندیداکانی  و 
رێگە  و  بەرەوروون   جیددی  پااڵوتنێکی 
رێژیمە  ئەو  دەرەوەی  لە  کەسانێک  نادرێ 
ئەو  سەرەرای  ملمالنێ.  مەیدانی  بێنە 
مەجلیسێک  ئەگەر  سیاسییەش،  پاالوتنە 
پێچەوانەی  بە   ، کۆمارێک  سەرۆک  یان 
و  دەسەاڵت  سەرەکیی  ناوکەی  مەیلی 
بریاردان لە ئێران، دەنگ بێننەوە، دیسان 
ناتوانن کاری زۆر گەورە بکەن و دەسەالت 
و ناوەندی لەوان بەرزتر هەن کە ئەگەر بە 
پێچەوانەی ویست و مەیل و بریاری ئەوان 
بجوولێنەوە، کێشەی گەورەیان بۆ دروست 

دەبێ.
هەڵبژاردنانە  ئەم  گرینگیی  که وایە   
بوون  توندتر  له   دیکەدان،  شتێکی  لە 
باڵە  نێوان  ملمالنەی  کەڵەکەبوونی  و 
لە قاودانەکانیان و  لە یەکتر  جیاوازەکان، 
له  سوود وەرگرتنی خەڵک لەو کەلێنانەی 
کە لە نێوان تاقمەکانی دەسەاڵت دا دروست 
دەبن. لە هەڵبژاردنی داهاتووش دا هەر لە 
ئێستاوە دیارە ملمالنێیکی جیددی لە نێوان 
تاقمەکانی دەسەاڵتدا دێتە پێش کە رێژیم 
به ره وڕووی قه یرانێکی نێوخۆیی ده کاته وه . 
ئەم  دیاری  هەرە  جیاوازیی  دەتوانی  ئه مه  

هەڵبژاردنە بێت.

پ: ئایا ئێوە وەک حیزبەکانی 
لە سەر  و کۆکن  رۆژهەاڵتی رێک 
رۆژی  بایکوتکردنی  یان  دەنگدان 

دەنگدان ، بۆچی؟
بەشن:  دوو  رۆژهەاڵت  حیزبەکانی  و: 
نەگۆڕیان  هەڵوێستێکی  هێندێکیان 
رێژیمەکە  وایە  پێیان  چونکە  و  هەیە  
دیکتاتۆرییە و هاتنی ئەم یان ئەو سەرۆک 
بنەرەتی  شتێکی   ، مەجلیس  یا  کۆمار 
ناگۆڕێ،  رێژیمه   ئه و  سیاسه ته کانی  له  
تەحریم  هەڵبژاردنانەش  جۆرە  ئەم  بۆیە 
هەن  الیەنیش  و  حیزب  هێندێک  دەکەن. 
دەرفەتیک  وەک  هەڵبژاردنەکان  کە 
دەبینن کە بۆ هاندانی جۆریک لە خەبات 
لە  ئیسالمی  کۆماری  گەڵ  لە  ملمالنی  و 
چوارچیوەی ئەو هەڵو مەرج و فەزایەی لە 
کاتی هەڵبژاردنەکان دا پێک دێت. بۆ وێنە  
له هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماریی پێشوو دا، 
لە  داوای  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی 
خەڵکی کوردستان کرد لە جیاتی تەحریمی 
کاندیدانە   بەو  دەنگ  بچن   ، هەڵبژاردن 
بدەن کە بایەخ بە پرسی نەتەوەیی دەدەن 
و کەمتر جێگای پشتیوانیی رێژیمن. واته  
و  بڵێن  نیزامه   به و  »نا«  رێگایه دا،  به م  
قازانجی  به   ملمالنییه کان  له  سه ر  ته ئسیر 
هه ر  دانیم  باوه ڕه ش  له و  دابنێن.  خه ڵک 
بتوانێ  سه رکار،  بیته   سه رکۆمارێک 
ئالوگۆڕی گه وره  بکا و له ده ره وه ی ئیراده ی 
بنه ره تی  هه نگاوی  بتوانێ  خامنه یی، 
له   گه وره   جوواڵنه وه یه کی  بنێ،مه گه ر 

هه ناوی کۆمه ڵ دا له  پشتییه وه  بێت. 
جارەوە  ئەم  هەڵبژاردنی  بارەی  لە 
به ره سمی  هێشتا  رۆژهەاڵت  حیزبەکانی 
پێشم   ، رانەگەیاندوە  خۆیان  هەڵوێستی 
وایە جاری کات هەیە  هێشتا کاندیداکان 
بەرنامەی  و  نەبوونەته وە  ساغ  تەواوی  بە 

خۆیان رانەگەیاندوە.

وه ك  ئێوه   پێشوو  خولى  پ: 
حزب، هانى خه ڵكتان دا كه ده نگ 
بده ن،  ريفۆرمخوازه كان  به  
كوردييه كانى  حزبه   به پێچه وانه ى 
به اڵم  كرد،  بايكۆتيان  كه   تره وه  
ريفۆرمخوازه كانيش  ديتمان 
شتێكيان بۆ كورد پێنه بوو، بۆيه  
له ئێوه   ره خنه   روانگه وه   له و 
چييه؟،  له وباره وه   رات  گيرا، 
چي  ئه مجاره تان  هه ڵوێستى  ئايا 

ده بێت؟ 
کاندیدا  به رنامه ی  دیاره   و: 
پێشوو  هه لبژاردنی  له   ریفۆرمخوازه کان 
که ڕووبی،  مه هدیی  هی  تایبه تی  به   دا، 
ئێران،  نه ته وه کانی  پرسی  باره ی  له  
شتیان تێدابوو. ئێمه  به  به راوه رد له  گه ڵ  
به   نزیک  زۆربه ی  هه ڵبژاردنی  به رنامه ی 
ته واوی کاندیداکانی هه موو هه ڵبژاردنه کانی 
سه رکۆماری)بێجگه  له ده وره ی یه که م( و به  
سه رنجدان به  ناوه رۆکی ئه و رێژیمه ، ده بێ 

ئه و راستییه  ببینین. ئه گه ر چی ئه وه ی له  
به رنامه ی هه ڵبژاردنی ئه وان دا هاتبوو، چ 
زۆر که م  دا،  نیوه رۆک  له   و چ  له ده ربڕین 
و ناته واو بوو. به اڵم  بۆ یه که مجار باسی 
کۆمه ڵێک مافی پشتگوێخراوی نه ته وه کانی 
بکرێن.  دابین  پێویسته   که   کرابوو  ئێران 
ئێمه   هه ڵوێستی  له   ره خنه ش  ئه گه ر 
گیرابێت، له به ر ئه وه  بووه  که  هه ڵبژاردنمان 
خه ڵک  بینیمان  به اڵم  نه کرد.  ته حریم 
پێشوازییان له  هه ڵوێستی ته حریم نه کرد و   
هاتنه  نێوملمالنێی هه ڵبژاردن وده نگیان دا 
به و کاندیدایانه  که  رێبه ری نیزام و سوپا له  
گه ڵیان نه بوون. بۆیه  کاتێک ده نگه کانیان 
براوه ی  وه ک  ئه حمه دینه ژاد  و  دزرا 
ناره زایه تییه   ئه و  راگه یه ندرا،  هه ڵبژاردن 

میلیۆنییه  بێوێنه یه  پێک هات. 
پێشتر  پرسیاری  والمی  له   وه ک  به اڵم 
دا وتم، له  سه ر هه ڵبژاردنی ئه م ده وره یه ، 
هێشتا هه لوێستمان نه گرتوه  و چاوه روانی 

پتر روونبوونه وه ی وه زعه که ین.

لەم  کورد  دەنگدەری  رۆڵی  پ: 
هەڵبژاردنەدا چۆن دەبینی؟

به   ده بێ  کورد  ده نگده ری  و:   
بگرێ که   یا هه ڵوێست  بدا  جۆرێک ده نگ 
و  کورد  بزانن  و خه ڵکی جیهان  رێژیمه که  
دا،  ئێران  له   بنده ست  نه ته وه یه کی  وه ک 
ئه مه ش  نارازییه .  چی  له   و  ده وێ  چی 
و  ملبه مله کان  سروشتی  به   به ستراوه ته وه  
هه ڵبژاردن.  له   ده وره یه   ئه م  که شوهه وای 

و  خۆشناو  کاندیدایه کی  ئه گه ر  وێنه   بۆ 
به رنامه کانیشی  و  هه بوو  نزیک  خه ڵک  له  
نه ته وه   و  کورد  داخوازه کانی  له    به شیک 
 ، تیدابوو  ئیرانیان  دیکه ی  بنده سته کانی 
ده کرێ به  پشتیوانی له و کاندیدایه ، کورد 
هه ڵویستی خۆی نیشان بدا. ئه گه ر کاندیدا 
کورد  بۆ  هیچیان   ، به رنامه کانیشیان  و 
تیدا نه بوو، ده کرێ به  ته حریمێکی گشتی 
ده نگده ری  هه ڵوێستی  یه کگرتووانه ،  و 
حاڵ  هه ر  له   دیاره   بدرێ.  پێشان  کورد، 
دا ، ئێستا زووه  بۆ هه ڵویستگرتن و ده بێ 
به   پیوه ندیدار  رووداوه کانی  ره وتی  بزانین 
به ره و  پرۆسه که ،  گشتی  به   و  هه ڵبژاردن 

کوێ ده روا.

پ: پێتوايه  به  گۆڕينى كه سه كان 
دێته ئاراوه ،  ئێران  له   گۆڕانكاري 
پرسى  به   سه باره ت  به تايبه ت 
پرسى  هيچيان  ئايا  كورد، 
له كارنامه يان،  به شێكه   كورد 
ده رچوونى  تر  به واتايه كى 
پارێزخوازه كان  يان  ريفۆرمخواز 
هه يه و  تۆفيرى  هيچ  كورد  بۆ 

سيستمى  له سه ر  ده بێ  كاريگه ري 
سياسي ئێران؟

ئێران  له   سه رکۆمار  ده سه اڵتی  و: 
که    هه ن  دیکه   ناوه ندی  و  سنوورداره   دا 
ئه گه ر سه رکۆمار بشیهه وێ کارێکی گه وره  
بکا،ده توانن ببن به  کۆسپ و نه هێڵن پێ 
له به ڕه ی خۆی زیاتر رابکێشێ. به و حاله ش 
و  بێت  بوێر  که سێکی  سه رکۆمار،  ئه گه ر 
کۆمه ڵگه که ی  گه وره کانی  گرفته   و  کێشه  
بناسێ و بۆ وێنه  بیهه وێ خۆی له  قه ره ی 
وه ک  گرنگ  پرسێکی  چاره سه رکردنی 
ئه گه ر  بدا،  ئێران  نه ته وه کانی  بێمافیی 
ده سه اڵتیش له  گه ڵی دا نه بێت، خه ڵک له  
پشتییه وه  ده بن. به  بڕوای من له و ده وره یه  
دا زه حمه ته  رێگه  بده ن کاندیدایه کی به هیز 
که  ال له  پرسی کورد و نه ته وه بنده سته کانی 
بێت  ریفۆرمخواز  )جا   بکاته وه   دیکه  
بێته   ریفۆرمخوازه کان(  ده ره وه ی  له   یا 
پێشتر  و  هه ڵبژاردن  ملمالنێی  نێو 

سه الحیه ته که ی ره ت ده که نه وه .

ده ره نجامى  دواى  پ: 
چى  پێشبينى  هه ڵبژاردنه كان، 
له ئێران ده كه ى، پێتوايه  ديسانه وه  
و  سه رتاسه ري  خۆپيشاندانى 

قه يران ئێران ده گرێته وه ؟
کردنی  پێشبینی  بۆ  جارێ   و: 
ئاکامه کانی  به   خه ڵک  کاردانه وه ی 
ئه گه ر  زووه .  ده وره یه   ئه م  هه ڵبژاردنی 
و  خه ڵک  بێت  توند  هه ڵبژاردن  ملمالنێی 

کاندیدای دڵخوازی خۆیان له  نێوکاندیداکان 
له   به شداربن  باشی  به   و  بکه ن  به دی  دا 
هه یه   ئه وه   ئه گه ری  دیسان  ده نگداندا، 
ده نگه کانی خه ڵک بدزرێ و که سێکی سه ر 
وه ک  پاسداران  سوپای  و  خامنه یی  به  
دڵنییاییه وه ،  به   که   رابگه یه ننه وه   براوه  
لیده که ویته وه . گه وره ی  ناره زایه تیی  ئه وه  
به اڵم ئه گه ر ملمالنێیه که  ته نیا له  نێو باله  
دابێت،  ریژیمه   ئه و  نێو  جۆراوجۆره کانی 
به شداریی خه ڵک له  هه ڵبژاردندا گه رموگور 
بکه وێ  سه ر  کاندیدایه کیش  هه ر  و  نابێت 
یا وه ک سه رکه وتوو بیناسێنن، کاردانه وه ی 

ئه وتۆی خه لکی به  دواوه  نابێت.

پ: له گه ڵ هه ڵبژاردنى سه رۆك 
ئه نجوومه نى  هه ڵبژاردنى  كۆمار، 
و  ناحييه   و  قه زا  و  گوند 
شاره كانيش ئه نجام ده رێ، ئه رك 
ئه نجومه نانه   ئه م  ده سه اڵتى  و 

چييه  و گرنگييه كه ى له  چيدايه ؟ 
یا  شوورا  هه ڵبژاردنی  دیاره   و: 
ئه نجومه نه کانی شارودێ  هه ر له  سه ره تای 
دامه زرانی  رێژیمی کۆماری ئیسالمی   له  

هه تا  به الم  هه بووه   ئێراندا  ده ستووری 
هه تاوی،  حه فتای  ده یه ی  نیوه راسته کانی 
پشتگوێ خرابوو. ئه و ئه نجومه نانه ، ئه رک 
و ده سه التیان به رته سکه  و زۆرتر له  راده ی 
دیاریکردنی شاره دار و دێهدار)به ڕێوه به ری 
چۆنیه تیی  بواری  له   دایه .  دێ( 
جێبه جیکرانی پرۆژه  و به رنامه کانی تایبه ت 
به  ئاوه دانکردنه وه ی شار و گوندی خۆیان 
و هه روه ها له سه ر چۆنیه تیی به ڕێوه بردنی 
و  پێشنیار  گونده کانیان،ده توانن  شارو 

بڕیاریان هه بێت.
 گرنگیی هه ڵبژاردنی ئه و ئه نجومه نانه  
ملبه مله   ئه وه   یه که م  دایه .  شت  چه ند  له  
سۆنگه ی  له   ناوچه ییه کان  و  خۆجێی 
خۆیان  ئه نجومه نانه وه ،  ئه و  هه ڵبژاردنی 
ملمالنێی  و  ره قابه ت  و  ده رده خه ن 
جۆراوجۆر دروست ده بن. دیاره  هه م رێژیم 
هه وڵ ده دا به  پێی به رژه وه ندی خۆی، ئه و 
خه ڵکیش  هه م  بکا،  ئاراسته  ملمالنێیانه  
و  بده ن  نیشان  خۆیان  هێزی  تێده کۆشن 

که سانی دلخوازی خۆیان سه ر بخه ن.
و  ئه رک  ئه وه ی  گه ل  له   دووهه م، 
سه الحیه تی ئه نجومه نه کان، زۆر که مه  به اڵم 
له  هه ر حاڵ دا ئه گه ر ئه و  ده ره تانه  و ئه و 
سه نگه ره ش، له  ده ست مۆره  و به کرێگیراوانی 
نامێنێته وه   بۆ  رێژیم دابێت، خه لک هیچی 
و له  سه ر هیچ شتێکی پێوه ندیدار به  شار 
وگوندی خۆیان، ناتوانن بڕیار بده ن. به اڵم 
و  بن  سه ربه خه لک  ئه نجومه نه کان  ئه گه ر 
رێگربن  ده توانن  هه ڵیانبژێرێت،  خه لک 

له وه ی داموده زگاکانی سه ربه ڕێژیم، هه موو 
و  خۆیان  به دڵی  شاروگونده کان  کاروباری 

به  که یفی خۆیان، به ڕێوه  ببه ن.

پ: تا چه ند كورد ده توانێ سوود 
وه ربگرێت،  ئه نجومه نانه   له و 
به تايبه تى له رووى خزمه تگوزارى 

و ئاوادانييه وه ؟
خه لکی  که   به وه   به ستراوه ته وه   و: 
کوردستان، چه ند به  وشیاری و زیره کییه وه  
ئه نجومه نه کان  هه ڵبژاردنی  به ره وڕووی 
ده بنه وه . ئه گه ر ملمالنێی خێڵه کی و الوه کی 
له  پێناوی به رژه وه ندی نه ته وه یی و گشتی 
دا وه ال بنێن و هه وڵ بده ن که سانێکی دلسۆز 
و نیشتمانپه روه ر و خه ڵکی، که  رابردووی 
تێوه گالن له  گه نده ڵی و هاوده ستی له  گه ڵ 
داموده زگاسه رکوتکه ره کانی ریژیمیان نییه ، 
ئه م  و  مه یدانه   ئه م  ده توانن  هه لبژێرن، 
سه نگه ره  بۆ خۆیان بپاریزن و بۆ  باشتر 
بۆ پێشخستنی شاروگوندی  به ڕێوه بردن و 

خۆیان به  کاری بێنن.

قادر وریا، ئه ندامی ده فته ری سیاسیی حیزبی دیموکراتی کوردستان:

ده نگده ری کورد ده بێ به  جۆرێک ده نگ بدا 

که  رێژیمی ئێران بزانی کورد چی ده وێ و له  چی نارازییه
ديمانه : فه ره يدون بێوار

له  ژێر ڕێبه رایه تیی قازی محه ممه دی 
دیموکراتی  حیزبی  که   بوو  پێشه وادا 
کوردستان و کۆماری کوردستان بوون به  
مه کۆی لێک کۆبوونه وه ی چین و توێژه کانی 
رووگه ی  به   بوون  کوردستان،  خه ڵکی 
به شه کانی  له   کورد  نیشتمانپه روه رانی 
ڕوویان  له وان  زۆر  و  کوردستان  دیکه ی 

کرده  مه هاباد، پێته ختی کۆمار.
قازی محه ممه د، ده ستپێکی رێگایه کی 
دامه زراندنی  به   ئه و  بوو.  بێ کۆتایی 
حیزبێک، که  ئااڵی ده ستی ئه وی هه روا 
ڕاگه یاندنی  به   راگرتوه ،  شه کاوه یی  به  
پێشانده ری  که   کوردستان  کۆماری 
لێبڕاویی نه ته وه ی کورد له  سه ر ستاندنی 
بیرو  به   ئازادژیانه ،  نه ته وه یی و  مافی 
ئه ندیشه و کرده وه کانی له  پێگه ی یه که م 
کاریگه ریی  کوردستان دا،  سه رکۆماری 
قووڵی نه ک هه ر له سه ر  سه رده می خۆی، 
نه ته وه که شی  داهاتووی  له  سه ر  به ڵکوو 

دانا.
نه مر،  قاسملووی  دوکتور  وته ی  به  
مێژووی  له   مه زنه   شه خسییه ته   »ئه و 
تایبه تی و  مه قامێکی  پله و  کورددا  گه لی 
تازه   الوانی  پێویسته   که   هه یه   به رزی 
پێگه یشتوو له گه ڵی ئاشنا بن و له  ژیانی 
ده رس وه ربگرن، هه ر چه ند ته مه نی زۆر 
له   محه ممه د  قازی  پێشه وا  نه بوو.  درێژ 
هه روه ها  تازه و  زانستی  شارستانییه ت و 
له  وه زع و ڕووداوه کانی جیهان به  ته واوی 
ئایینی و  زانسته کانی  له   بوو...  شاره زا 
هه بوو.  بااڵی  ده ستێکی  کۆمه اڵیه تی دا 
پایه به رز  ڕووناکبیرێکی  که   ئه وه   له گه ڵ 
بوو، له  نێو خه ڵکێکی ساویلکه و به داخه وه  
به شی زۆری نه خوێنده وار ده ژیا، گوڵێک 
دیسانه که   به اڵم  ڕوابوو،  سه حڕا  له   بوو 
ئازارو  نزیک بوو، ده ردو  له  گه لی خۆی 
هیواو ئاواته کانی زۆر باش تێ گه یشتبوو. 
پێشه وا قازی هه موو زانست و تێگه یشتنی 
خۆی بۆ خزمه تی گه ل ته رخان کردبوو... 
خه ڵکی  نێو  ڕیزه کانی  که   تێ ده کۆشا 

کوردستان یه کگرتوو بکا.«
دایکبوونی  له   رۆژی  بانه مه ڕ،  11ی 
قازی  کوردستان  گه وره ی  که سایه تیی 
محه ممه ده . پێشه وای حیزبی دیموکرات و 
11ی  له   کوردستان  سه رکۆماری  یه که م 
بانه مه ڕی 1279)1ی مای 1900(دا له  دایک 
بووه . ئه و رۆژه  به  بۆنه ی رۆڵی گرنگی 
قازی محه ممه د له  مێژووی نه ته وه که ی دا 
بایه خی  پێویسته   هه یه و  خۆی  بایه خی 
تایبه تیی پێ بدرێ. با 11ی بانه مه ڕیش، 
وه ک 2ی رێبه ندان و 10ی خاکه لێوه و 25ی 
ناسینی  بۆ  بۆنه یه ک  به   ببێ  گه اڵوێژ، 
یادو  ناوو  که   رێبه رێک  پێشه واو  زیاتری 
رێگاو وته و کرده وه کانی هه روا ئیلهامده رو 

رێنوێنمانن.
رۆژی  پێشه وا،  دایکبوونی  له   رۆژی 
هه اڵتنی خۆری هیوایه . به  پڕشنگی ئه م 
رزگاریمان،  به ره و  رێگای خه بات  خۆره ، 

رووناک ده که ینه وه .

سه رچاوه کان:
ساڵه ی   60 »یادی  کتێبی 
شه هیدبوونی پێشه وا و هاوڕێیانی«
»خوێندنه وه یه کی  وتاری  1ـ 
مێژوویی فیکرو که سایه تیی پێشه وا 
قازی محه ممه د« نووسینی: دوکتور 

یاسین سه رده شتی
بۆچوونی  روانگه و  2ـ 
له   جۆراوجۆره کان  که سایه تی یه  
قاسملووی  )دوکتور  پێشه وا    سه ر 

نه مر(

ئه و  نێو  باله  جۆراوجۆره کانی  نێو  له   ته نیا  ملمالنێیه که   ئه گه ر  وریا:  قادر 
هه ر  و  نابێت  گه رموگور  هه ڵبژاردندا  له   خه ڵک  به شداریی  دابێت،  ریژیمه  
کاندیدایه کیش سه ر بکه وێ یا وه ک سه رکه وتوو بیناسێنن، کاردانه وه ی ئه وتۆی 

خه لکی به  دواوه  نابێت.

ئه وه   یه که م  دایه .  له  چه ند شت  ئه نجومه نانه   ئه و  هه ڵبژاردنی  گرنگیی   
ملبه مله  خۆجێی و ناوچه ییه کان له  سۆنگه ی هه ڵبژاردنی ئه و ئه نجومه نانه وه ، 
هه م  دیاره   ده بن.  دروست  جۆراوجۆر  ملمالنێی  و  ره قابه ت  و  ده رده خه ن  خۆیان 
بکا،  ئاراسته  ملمالنێیانه   ئه و  خۆی،  به رژه وه ندی  پێی  به   ده دا  هه وڵ  رێژیم 
هه م خه ڵکیش تێده کۆشن هێزی خۆیان نیشان بده ن و که سانی دلخوازی خۆیان 

سه ر بخه ن.
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فه ردین که ریمی

مرۆڤێک  گیانی  که س  هه ر  ده ڵێن   
هه موو  ئه وه یه   وه ک  بکا  رزگار  مردن  له  
ره نگه   کردبێ.  رزگار  مرۆڤایه تیی 
ئەگه ر  یانی  بێ  دروست  پێچه وانه که شی 
وه ک  بکوژێ  دیکه   مرۆڤێکی   مرؤڤێک 
کوشتبێ  مرۆڤایه تیی  هه موو  که   ئه وه یه  
نرخی  بایه خ و  باره که دا  دوو  هه ر  له    .
که   ده رده که وێ  گشتی  به   ئینسان 
به   به اڵیه ک  چ  مرۆڤێک  نێوچوونی  له  
ڕزگارکردنی  دێنێ و  مرۆڤایه تی دا  سه ر 
ئه گه رچی  گرنگە.  چه نده   مرۆڤێکیش 
لێره و  که   ده بیستین  ده بینین و  رۆژانه  
له وێ له  ئاکامی شه ڕێک، ته قینه وه یەک، 
یان  کەس  تێرۆریستی دا،  هێرشێکی  یان 
بریندار ده بن. هه ر  کەسانێک ده کوژرێن و 
له م رۆژانه دا له  که رکووک و حه ویجه  سه دان 
سووریه و  باسی  ئیدی  کوژران.  که س 
شوێنه کانی دیکه  با بمێنێ. به ڕاستی ئایا 

گوێی ئێمه  به  خه به ری مردن ڕاهاتوه  یان 
کوشتن وه ک خۆی وایه  و کاره ساتێکه  به  
قوواڵیی ڕووحی گشت مرۆڤه کانی دونیا ؟ 
دیاره  هه ر له  سه ره تای پێکهاتنی مرۆڤی 
عاقڵ به م الوه  فیلسووفه کان و پسپۆرانی 
به   جۆراوجۆره کان و  زانسته   دونیای 
له   بیریان  خۆی  بۆ  تاکێک  هه ر  گشتی 
مه کته به   )ئه ڵبه ت  کردۆته وه .  مردن 
بازنه یه   ئه م  ده ره وه ی  له   ئاسمانی یه کان 
دیاره ،  ئه وان  بیروڕای  چونکه   ده بن 
ئه وانیش هێشتا مردن  به  ڕای  ئه گه رچی 
هه زاران  نیه(.  دیار  مانای  ته واوه تی  به  
که   هه یه   هزری  جیاوازی  خه تی  کتێب و 
ئێستا ش  به اڵم  کردوه ،  مردن  له   باسیان 
بابه ته   ئه م  سه ر  له   روون  پێناسەیەکی 
دیار نیه . ڕه نگه  باشترین وه اڵم بۆ مردن 
خه ییـامه وه   زمانی  له   هه ژار  مامۆستا 
چیه   »مردن  ده ڵێ:  که   دابێتیه وه  
ته ورات   ..... ئێستا  تا  تێنه گه یی  که س 
به اڵم  ئاوێستا«.  ده گه یه   تا  زه بوور  و 
جیاوازیان  هه ڵوێستێکی  ده روون ناسه کان    
له سه ر مردن هه یه  . ئه گه ر بڵێین مردن 
له  خۆی دا هه ڵگری جۆرێک چێژوه رگرتنه،  

ڕاده یەک  تا  بابه ته که   نێوه ڕۆکی 
وه ک  فرۆید  سیکمۆند  ده که وێ.  ده ر 
بیرمه ندێکی ئاشنای دونیای ده روون ناسی 
ده ڵێ مرۆڤ له  زاتی خۆی دا چێژ     له  مردن و 
به   قووڵی  حه زێکی  وه رده گرێ و  کوژران 
جێگاش دا  هه ندێ  له   ئازاردان و  نیسبه ت 
ئازارچێشتن هه یه . به  ڕای ئه و غه ریزه کان 
بریتین  که   که سایه تین  سه ره کیی  به شی 
کاناڵیزه   ره فتار  که   تواناگه لێک  هێزو  له  
ده که ن و هێندێ بزوێنه ری  ده روونین وه ک 

برسیه تی و تینوویه تی و هتد. 
غه ریزه کان ده بنه  دوو ده سته :  1ئێرۆس 
سێکسی  حه زی  )ژیان و   )eros(
تاناتووس   2 گشتی یه که ی(   مانا  به  
ئه و  تووڕه یی(.  )مردن و   )thnatos(
هێزە ده روونی یه  که  ئێرۆس یان غه ریزه ی 
)libido( لیبیدۆ  ده رده خا  ژیان 
بنه ڕه تی یه کانی  فاکتۆره   له   یه کێ  یه و 
ئه م   . تووڕه یی یه   مردنیش  غه ریزه ی 
له  خه یاڵ و  یان دوو غه ریزه یه   دوو هێزه  
حه زو خولیاکان  و له  بیرکردنه وه دا خۆیان 
ده رده خه ن. به اڵم به  شێوازی ڕاسته وخۆ 
له  هه ڵسوکه وت دا خۆیان نیشان ده ده ن.  

)ارضا(  دامرکانەوەی  گشتی  به   مرۆڤ 
خولیایه   حه زو  دوو  ئه م  ده سبه جێی 
)سێکس و تووڕه یی(ی ده وێ. به  واتایه ک 
الیەنی  له   یان  بوو  تووڕه   که سێ   کاتێ 
سێکسه وه  سەرکوت کرا، له  ده روونی یه وه  
هان ده درێ که  هه ر ئێستا  ئه م خولیایە 
به  ئه نجام بگه یه نێ. به اڵم ئه م ده ستووره  
بنه ماڵه و  چوارچێوه ی  هەڵوەشانی  بۆ 
کۆمه ڵگا نابێ ده سبه جێ جێبه جێ بکرێ. 
هه بێ  له مپه ر  هێندێ  ده بێ  بۆئەمەش 
کارە.  ئەو  ئەنجامدانی  لە  رێ گرتن  بۆ 
 defens(  ئەمەش له  رێگای میکانیزم
به رگری یه کان  ە   )mechanism
ده کرێ،  ده روونی یه کانەوە  کۆنترۆڵه   یان 
بچن  نێو  له   بەربەستانە  ئه م  هه رکات  
شارستانیه ت و کۆمه ڵگای به شه ری ده بێته  
بۆ  دڕنده .  ئاژه ڵی  له   پڕ  جه نگه ڵێکی 
چێشتخانه یەک  له   که سێک  کاتێ  نموونه  
خۆش  چێشتێکی  بۆنی  ده بێته وه و  نزیک 
لێی  کات  زووترین  به   ده کا  حه ز  دەکا، 
به رگرانه   میکانیزمە   ئه و  به اڵم  بخوا، 
ده ی نێرن  ده که ن و  کاناڵیزه   خولیاکه ی 
ڕه وایه  .  پێی  کۆمه ڵگا  که   کاناڵێک  بۆ 

میکانیزمە کان زۆرن له وانه سه رکوت کردن، 
پڕۆجێکشن و....   

بوو.  مردن  سه ر  له   باس  لێره   به اڵم 
فرۆید ده ڵێ: »مرۆ ڤ له  خۆی دا حه زێکی 
شاردراوه ی بۆ مردن هه یه  » . دیاره  له  
به شێکی دیکه ی تێوری یه که ی دا )به گشتی 
ڕوانگه وه   شه ش  له   فرۆید  تێۆری یه که ی 
جێگای سه ر نجه  که  ئه وه ی پێوه ندیی به م 
که سایه تی  ده کرێ(  باس  هه بێ  بابەتەوە 
دابه ش  ده کات بە   3 به ش  : هه ست،نیوه  
هه ست، نه ست. هه ست به  گشت ئه زموون و 
سۆزێک ده ڵێن که  له  کاتێکی دیاریکراودا 
لێی  سات دا  یه ک  له   بڵێین  باشتره   یان 
ئه م  نێوانی  له   هه ست  .نیوه   ئاگادارین 
باسی  به اڵم   . ده گرێ  جێ  به شه دا  دوو 
به شی  چون  نه سته   سه ر  له   سه ره کی 
  . دەگرێ  لەخۆ  که سایه تی  زۆری  هه ره  
فرۆید که سایه تی به  کێوێکی سه هۆڵی نێو 
ئوقیانووسێک ده شوبهێنێ که  به شی زۆری 
کێوه که  له  نێو ئاودایه و  ده بێته  نه ست . 
ئه م به شه  له  که سایه تی )نه ست( کانگای 
حه زو  ئاوات و  گشت  تووڕه یی و  لیبیدۆو 
هه ندێ  له    . خنکێندراوه کانن  تاسه    

که لتووری  په روه رده و  پێی  به   مرۆڤ دا 
ده ژی و  تێی دا  که   کۆمه ڵگایەک  نێو 
خۆی،  تاکه که سی یه کانی  تایبه تمه ندی یه  
چێژوه رگردن  ژیان و  بۆ  داخوازی  حه زو 
له  هه ندێکی دیکەش دا  زۆرتره و  دونیا  له  
مردن و کوشتن و له  نێوبردن قانوونی نێو 
ئیش و  ئه م دەستەیە  نه ستیه تی .  دونیای 
دیکه ی  ڕیگاکانی  له   خۆیان  کێشه کانی 
چاره سه ر  وتووێژه وه   دیالۆگ و  له   جیا 
زمانی  ده مارگرژی  تووڕه یی و  ده که ن و 
خۆشی ئه وانه و ده توانین بڵێین نه ستێکی 
چه رمه سه ری یان  کێشه و  پڕ  ئاڵۆزو 
بێ،  زۆر  رێژەیان  چه ندیش  هه ر  هه یه و 
هه ڵه و  خه ساری  کۆمه ڵگا  رێژەیەش  به و 

تاوانه کانیان دەدا. 
مرۆڤ دا  هه ندێ  له   بۆ  ئاخر:  وته ی 
له   زۆرتره و  ژیان و  خۆشەویستی  هێزی 
مردن؟  تووڕه یی و  هێزی  هه ندێکیش دا 
دیکتاتۆره کان و  ده روونه   بۆشایی  رەنگە 
نه سته  ئاڵۆزەکان به  خۆشه ویستی ده رمان 
فرۆم  جۆری  له   خۆشه ویستی  بکرێ، 
خۆشه ویستی  ده ڵێ:  که   فرۆم(  )ئێریک 
گه ر ته نها له  نێوان دوو که س دا بێ ده بێته  
)مالکیت  که سی  تاکه   که ره سته ی  ماڵ و 
له   که  خۆشه ویستی یه   ئه وه   به اڵم   )
خۆشه ویسته که ت دا هه موو جیهانت خۆش 

بوێ.                       

کوێستان فتوحی

له  مادده ی 23ی به یاننامه ی 
نه ته وه   رێکخراوی  مرۆڤی  مافی 

یه کگرتووه کان دا هاتوه :
هه یه   مافی  ئینسانێک  »هه ر 
دڵخوازی  به   هه بێ و  کاری  که  
خۆی هه لومه رجی کاریی بۆخۆی 
ده بێ  ده وڵه ت  هه ڵ بژێرێ و 
پشتگیریی  بێکاری  به   به رامبه ر 

بکا.
هه ر ئینسانێک مافی خۆیه تی 
به بێ هیچ هه اڵواردنێک بۆ کاری 
یه ک  وه ک  مووچه ی  یه ک  وه ک 

وه ربگرێ«. 
له  مادده 24 دا هاتوه :

»هه رئینسانێک پێویستیی به  
ده ست به تاڵی  کاتی  حه سانه وه و 
هه یه ، کاتی دیاریکراو بۆ کارو، 
ده وره یی یه کان  مه ره خه سی یه  

ده بێ به  حوقووقه وه  بێ.«

ئاوڕدانەوە لە هەلومەرجی کارو ژیانی 
بە  ئێران دا پێویستی  لە واڵتی  کرێکاران 
جیددی و  لێکۆڵینەوەیەکی  خوێندنەوەو 
ورد هەیە. لێرەدا تەنیا دەتوانم پێ لەسەر 
کە  دابگرم  ڕاستی یە حاشاهه ڵنه گرە  ئەو 
بە  کرێکاران  ژیانی  کارو  هەلومەرجی 
دڵتەزێن و  بەڕادەیەک  ئێران دا  لە  گشتی 
لە  تەعبیر  ناتوانێ  وشە  کە  ئازارده رە 
لەم  بکا.  ئه وان  جەهەننەمیی  ژیانی 
بابەتەدا ئاوڕێکی  کورت لە هەلومەرجی 

ژنانی کرێکار لە ئێران دەدەینەوە.
هەلێکە  جیهان دا  لە  کرێکاران  رۆژی 
بۆ هێنانەبەرباسی کێشەو گیروگرفتەکانی 
سەر  بۆ  فشارهێنان  کرێکاران و 
دەوڵەتەکان بۆ  پێڕاگەیشتنیان.  بەاڵم 
ئاخونده کان دا  ژێردەسەاڵتی  ئێرانی  لە 
کە  رۆژەش  دا  لەو  تەنانەت  کرێکاران 
کراوەتە رۆژی کرێکار، لەگەڵ سەرکوت و 
ئازاردانی حاکمییەتی ئێران بەرەوڕوون. 

ڕوانینی  بەهۆی  کرێکار  ژنانی 
ویالیەتی  دەسەاڵتی  کۆنەپەرستانەی 
روانینێکی  کە  ژنان  بۆ  فەقیهی، 

فشارێکی  لەژێر  نائینسانی یە، 
مافەکانیان  بەردەوام  چەندقات دان و 
دەسەاڵت و  کۆمەڵگەو  الیەن  لە 
ژنانی  دەکرێن.   پێشێل  خاوەن کارەوە، 
زۆربەی  لە  زیاتر  زۆر  ئێران،  لە  کرێکار 
فشارو  ژێر  لە  جیهان،  دیکەی  واڵتانی 
ژن  کە  واڵتێک دا  لە  ئاخر  سەرکوت دان. 
ئینسانی یەکانی  مافە  سەرەتایی ترین  لە 
نیە  قانوونێک  بنیات و  هیچ  بێبەشەو 
لە  پشتیوانیی لێ بکا دەبێ کرێکاری ژن 

چ هەلومەرجێک دا بێ؟ 
چەوساوەترین  ئێران  لە  کرێکار 
جگە  ژن  کرێکاری  کۆمەڵگەیە.  توێژی 
دیکە  کرێکارێکی  هەر  وەک  لەوەی 
دەچەوسێتەوە، بە هۆی ژن بوونیشیەوە، 
چەندقات دەچەوسێتەوە.  لە هەڵبژاردنی 
کاردا به ناڕەوا ده که وێته  به ر هەاڵواردن ،  
حوقووقی ئەو بە نیسبەت پیاوی کرێکار 
کاتی  لە  جاریش  زۆر  کەمترەو  هەمیشه  
ژنانی  کرێکاران دا  بێکاربوونی  قەیران و 
کرێکار لە پێش پیاوانی کرێکاردا  لەسەر 
ریسکی  واتە   وەالدەنرێن.  کارەکانیان 
لەدەستدانی کار بۆ کرێکاری ژن لە چاو 

کرێکاری پیاو زۆر زیاترە. 
ئێران دوای چەندین  لە  کرێکاری ژن 
کە  تازە  ماندووبوون  کارو  سەعات 
دووهەمی  کاری  ماڵەوە  گەڕاشەوە 
لە  ماڵێش  کارەکانی  پێ دەکا،  دەست 
بە  جل شۆردن و  ڕاگەیشتن  چێشت لێنان ، 
بە  خزمەت  ده گاته   تا  بگره   منداڵه وه  
کاتێکی  تواناو  هێزو  بنەماڵە!  پیاوانی 
تەرخان  بۆخۆی  مرۆڤە  ئەم  زۆری 
دەکا. ئەوە لەحاڵێک دایە که  ئەو کارانە 
بە  چونکە  ناکرێ.  بۆ  کاریان  حیسابی 
پێی دابونەریتی پیاوساالری، کاری ماڵ، 
دیاره   ژنە.  پیرۆز!ی  سەرەکی و  ئەرکی 
دەرەوە  کاری  دوای  هەیە  پیاویش  کەم 
شەریکی  هاوکاریی  ماڵ دا  کارەکانی  لە 
ژیانەکەی بکا. بۆیە  ژنانی کرێکار دەبێ 
ماندووتر  خۆیان  کاردا  بازاڕی  لە  هەم 
هەم  بن،  ڕازی  لێیان  بۆئەوەی  بکه ن 
حه سانه وه،  جیاتی  له   ناچارن  لەماڵەوە 
ئه وه نده ی دیکه  ماندوو بن.  لە ئاکام دا ئەو 
ئینسانە ئەگەر زۆریش بەهێز بێ بڕستی 
نەخۆشیی  تووشی  جار  زۆر  لێ دەبڕێ و 
کاری  لە  واز  بەناچار  دەبێ و  جۆراوجۆر 
ناخۆشتر  هەمووشی  لە  دێنێ.   دەرەوە 

لە  کرێکاری یەکان  بزووتنەوە  ئەوەیە  
بە   بەرانبەر  زوڵمەی  هەموو  ئەو  ئاست 
بێ تەفاوەتن و الی  کرێکار دەکرێ،  ژنانی 
پیاو!  یانی  وابزانه  کرێکار  ئەوانیش هەر 

نانهێنەری بنەماڵە یانی پیاو! 
بێکاری لەنێو ژنان دا

هەاڵواردن و  هەموو  ئەو  سەرەڕای 
دژی  لە  کۆمەاڵیەتی یەی  ناعەداڵەتی یە  
دیسانیش  هەیە،  کۆمەڵگە دا  لە  ژنان 
توانیویانە لە زانکۆو خوێندنگەکان، ئەگەر 
کەمتر  نەبێ  زیاتر  پیاوان  لە  رێژەیان 
نەبێ. هەر بەپێی ئامارەکانی دەوڵەت 63 
لەسەدی خوێندکاران لە زانکۆکان  کچان 
بە  ژنان  لە  زۆر  بەشێکی  دێنن.   پێکی 
سەرنجدان بە توانایی زانستی، فێربوون و 
بە  هەروەها  هەیانە،و  کە  شارەزایی یەک 
ئابووری و  هەلومەرجی  بە  سەرنجدان 
ژیانی ئەمڕۆیی، بەدوای کاردا دەگەڕێن، 
لە  ئەوتۆیان  شانسێکی  دیسانیش  بەاڵم 
نیە.  ئێران دا  کاری  بازاڕی  له   وەرگیران 
ئامارەکان ئەوە نیشان دەدەن کە بێکاری 
لە نێو ژنانێک کە بەدوای کاردا دەگەڕێن 

دوو بەرابەری پیاوانە. 
بەتایبەتی  ئیسالمی  کۆماری  رێژیمی 
دەوڵەتی  دەسەاڵتی  دەورانی  لە 
شێوەیەکی  بە  دا،  ئەحمەدی نه ژاد 
سیاسەتی  سیستماتیک  ئامانجدارو 
بوارەکانی  لە  ژنانی  دوورخستنەی 
پێش،  بردۆتە  سیاسی دا  کۆمەاڵیەتی و 
دوورکەوتنەوەی  وردەوردە  ئەمەش  کە 
لێ کەوتۆتەوە.  کاریشی   بازاڕی  لە  ژنان 
سیاسەتەی  ئه و  چوارچێوه ی  لە 
دەسەاڵتدارانی ئێران دا، دەتوانین ئیشارە 
کە  بکەین  گەاڵڵەیەک  بەڕێوەبردنی  بە  
خۆویستانە  شێوەیەکی  بە  بوو  قەرار 
ئیدارەکان  لە  ژن  کارمەندانی  بارەی  لە 
بوو  بڕیارە  ئەم  کەچی  بچێ،  بەڕێوە  دا 
درێژەی  لە  کرا.  وئیجباری  قانوون  بە 
بە  ژنان  خانەنشین کردنی  سیاسەتی 
هاوسەری و  ئەرکی  بە  ڕاگەیشتن  ناوی 
موجتەهید زادە،  مریەم  دایکایەتی، 
بەرپرسی  ئەحمەدی نەژادو  ڕاوێژکاری 
گەاڵڵەیەکی  خانمان،  کاروباری  ناوەندی 
کردبوو  ئامادە  دەوڵەت  هەیئەتی  بۆ 
گەاڵڵەیە  ئەو  پێی  بە  لەوێش دا  کە 
مانگەوە   6 لە  منداڵ بوون  مەرەخەسیی 
لە  شیردان  سەعاتی  مانگ و   9 کرابووە 

یەک سەعاتەوە بۆ دوو سەعات، هەروەها 
ژنان دەتوانن  لەو گەاڵڵەیەدا هاتبوو کە 
 3 منداڵبوونیش  مەرەخەسی  دوای 
بێ حوقووق  مەرەخەسی  لە  دیکە  ساڵی 
بەم  سەرنجدان  بە  وەرگرن.  کەڵک 

تەرح و بەرنامانەی دەوڵەت، جگە لەوەی 
منداڵ زۆرکردن و  بۆ  هان دەدرێ  بنەماڵە 
کار،  بازاڕی  لە  ژنان  دوورکەوتنەوەی 
بەم شێوەیە  کارفەرماکانیش  ئیدارەو 
مەیلی ئەوەیان نابێ کە ژن دامەزرێنن.  

چاوپۆشیی  نابێ  کە  مەسەلەیەک 
بە  زاڵ  کەلتووری  که   ئەوەیە  لێ بکرێ 
کەلتوورێکی  ئێران دا  کۆمەڵگەی  سەر 
کەلتوورەدا  لەو  هەربۆیە  پیاوساالرانه یە. 
ژنان ناتوانن بە ئاسانی لە بازاڕی کاردا، 
بقۆزنەوە.  کار  هەلەکانی  دەرکەون و 
ئێستاش زۆربەی ئەو ئیمتیازانەی تایبه تن 

وەبەر  کارە،  خوازیاری  کە  کەسێکی  به  
پیاو دەکەون. یانی ئەگەر ژنێک و پیاوێک 
لە  بچن  یەکەوە  وەک  تایبەتمەندیی  بە 
کار  داوای  کارخانەیەک  یان  شیرکەتێک 
بکەن، ئەوە پیاوەکەیە لە پێش دا شانسی 

لە  ژنێک  کاتێک  یان  هەیە.   وەرگیرانی 
دەکاو  کار  ئیدارەیەک  یان  شیرکەتێک 
لەو  ئەو  وەک  هەر  کە  پیاوێک  لەگەڵ 
وەک  هەلومەرجەکەیان  کاردەکا و  شوێنە 
سەعاتی  هەردووکیان  نموونە  بۆ  یەکە، 
وەک  به رپرسایەتی یەکەیان  کارەکەیان و 
یەک  وەک  ئینسانە  دوو  ئەو  یەکە، 
وەک  حوقووقی  ناکرێ و  بۆ  حیسابیان 
دەگەڕێتەوە  ئەمە  دیارە  نیە.   یەکیان 
زاڵە،  کۆمەڵگەدا  لە  ڕوانگەیەی  ئەو  بۆ 
هەروەها  ژن.  بەالواززانینی  روانگەی 
دەوڵەتیش ئەو نابەرابەری یەی بە ماددە 

قانوونی یەکانی پەرەپێ داوە. 
حوقووقی  لەگەڵ  پێوەندی  لە 
کرێکاری ژن و کرێکاری  پیاودا، هەاڵواردن 
بە  نیە  تایبەت  جیهانی یەو  دیاردەیەکی 
لە  تەنانەت  واڵتەوە.  چەند  یان  واڵتێک 
واڵتانی پێشکەوتووش دا حوقووقی ژنێکی 
کرێکار، 70 لە سەدی حوقووقی پیاوێکی 
دواکەوتوودا  واڵتانی  لە  بەاڵم  کرێکارە. 
ئەم مەسەلەیە زۆر خراپترەو جگە لەوەی 
وەک  کاری  بەرابەر  لە  ژن  کرێکارێکی 
یەک دا نیوەی حقوقووقی کرێکارێکی پیاو 
بەهۆی  لەوەش  زیاتر  زۆر   ، وەردەگرێ 
زاڵە،  که   پیاوساالرانه یه وه   ڕوانینە  ئەو 

مافەکانی پێشێل دەکرێن.  
ئەوەیە  کێشەکان  لە  دیکە  یەکێکی 
لەو  زۆرتر  ئێران  لە  ژن  کرێکارانی 
جگە  کە  کارن،  خەریکی  کارگایانەدا 
بۆ  تەندروستی یان  مەرجەکانی  لەوەی 
چاوەدێری یەکی  هیچ  نیە،  تێ دا  کرێکار 
لەو  بۆیە  نیە.  بەسەرەوە  قانوونییشیان 
مافی  سەرەتایی ترین  هەمیشە  شوێنانە 
سەعاتی  کە  دەکرێ،  پێشێل  کرێکارێک 
بیمەی  دیاریکراوە،  حەقدەستی  کارو 
بەتایبەتی  پەککەوتەیی،  دەرمانی و 
کرێکاری ژن  لە مەرخەسیی منداڵبوون، 
لە شوێنێک بۆ حەوانەوەی منداڵەکانیان 
)مهد کودک( بێبەشن و زۆر جار 10 تا 12 
هەموو  سەرەڕای  کاردەکەن و  سەعاتیش 
خاوه ن کاره وە  لەالیەن  جار  زۆر  ئەوانە  
لە  پڕ  توندوتیژو  رەفتاری  بەر  دەکەونە 
سووکایەتی بەبێ ئەوەی یاسایەک هەبێ 

بۆ پشتیوانی لێ کردنیان. 
ئێران  لە  ژن  ژیانی  الیەنێکی  هەر 
لە  ناعەداڵەتی و  لە  پڕە  لێ بکەین،  چاو 
لە  ئینسانی یەکانی.  مافە  پێشێل کردنی 
کۆنه په رستانه ی  حاکمییەتی  سایەی  ژێر 
بە  هیوایەک  هیچ  ئیسالمی دا،  کۆماری 
توێژە  ژیانی  هەلومەرجی  باش بوونی 
چەوساوەکان بە تایبەتی ژنان نیە. هه ر 
بۆیه  ته نیا به خه باتی به رینی هه موو چین و 
به   سته م لێکراوه کان و  چه وساوه و  توێژه  
سیاسیی  سیسته مێکی  هێنانه سه رکاری 
دیموکرات، دادپه روه رو واڵمده ر، ده توانین 
توێژه   ژنان و  بۆ  باشتر  دوارۆژێکی 

چه وساوه کانی دیکه  دابین بکه ین.

کۆمه اڵیه تی

کێشه ی ژنانی کرێکار له  ژێر سێبه ری رێژیمی کۆماری ئیسالمی دا

چێژی مردن یان کوشتن؟
به  بیانووی مه رگی ناوه ختی شه هید عوسمان مه ولوودی

کوێستان فتووحی:  لە ژێر سایەی حاکمییەتی کۆنه په رستانه ی کۆماری 
توێژە  ژیانی  هەلومەرجی  باش بوونی  بە  هیوایەک  هیچ  ئیسالمی دا، 
چەوساوەکان بە تایبەتی ژنان نیە. هه ر بۆیه  ته نیا به خه باتی به رینی 
هێنانه سه رکاری  به   سته م لێکراوه کان و  چه وساوه و  توێژه   چین و  هه موو 
ده توانین  واڵمـــده ر،  دادپــــه روه رو  دیــمــوکــرات،  سیاسیی  سیسته مێکی 

دوارۆژێکی باشتر بۆ ژنان و توێژه  چه وساوه کانی دیکه  دابین بکه ین.

فه ردین که ریمی: بۆ له  هه ندێ مرۆڤ دا هێزی ژیان و  خۆشەویستی زۆرتره و له  
دیکتاتۆره کان و  ده روونه   بۆشایی  رەنگە  مردن؟  تووڕه یی و  هێزی  هه ندێکیش دا 
نه سته  ئاڵۆزەکان به  خۆشه ویستی ده رمان بکرێ، خۆشه ویستی له  جۆری فرۆم 
نێوان دوو که س دا بێ  له   ده ڵێ: خۆشه ویستی گه ر ته نها  )ئێریک فرۆم( که  
ده بێته  ماڵ و که ره سته ی تاکه  که سی )مالکیت ( به اڵم ئه وه  خۆشه ویستی یه  که 

له  خۆشه ویسته که ت دا هه موو جیهانت خۆش بوێ.                       
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تەها رەحیمی

له م ماوه یه ی پێشووداو، له  حه ره که تێکی 
چاوه ڕوان نه کراودا، داموده زگاکانی کۆماری 
تاوانبارێکیان  مه ریوان  شاری  له   ئیسالمی 
شاری دا  نێو  به   ژنانه وه   جلوبه رگی  به  
خرۆشان و  هۆی  بووه   که   رووداوێک  گێڕا. 
کوردی  کۆمه ڵگه ی  وه جووڵه که وتنی 
به شێوه یه کی  واڵت و،  نێوخۆی  له   هه م 
دنیای  واڵت.  ده ره وه ی  له   به ربه رینتر 
ئه مڕۆکه   که   ئینتێرنێت  تۆڕی  مه جازی و 
به هێزن  گونجاوی  که ره سه یه کی  ئامرازو 
بۆ گه یاندنی هه واڵ و گواستنه وه ی ڕووداوو 
ڕۆڵێکی  نێوه دا  له م  بیروڕاکان،  چاالکی و 
حه ره که ته   ئه م  به دوای  گێڕا،  به رچاویان 
دزێوو ناحه زه ی رێژیم دا کۆمه ڵێک چاالکی و 
که   هه ڵ دا،  سه ری  ناڕه زایه تی  شه پۆلێک 
ڕه نگ وڕووی  غه مخۆری و  حاڵه تی  زیاتر 

سیمبۆلیکی پێوه  دیار بوو. 
ئه م حه ره که ته ی رێژیم بوو به  بیانوویه ک 
جۆراوجۆره کان و  ڕه وته   ڕێکخراوو  بۆ 
خۆ  تا  چاالکه کان  که سه   که سایه تی و 
بنوێنن و رێژیمی پێ تووشی کێشه  بکه ن، 
که  حه ق وایه  گه لی کوردو بزووتنه وه که ی 
کاره   جۆره   له و  که ڵک  زیاتر  گشتی  به  

ده گه ڵ  وەربگرن و  رێژیم  ناجومێرانانه ی 
وردی و  ڕوونی و  به   بده ن  هه وڵ  ئه وه ش دا 
له م  هه بێ و  بۆی  خوێندنه وه یان  دروستی 
الیه شه وه  شه ن وکه وی کاره ساته کان بکه ن.

کورته   له م  نووسه ر  که   مەسەلەیه ک 
نه ک  بیخاته  به رباس؛  ده یه وێ  نووسینه دا 
ته نیا  ئه مه   که    - رێژیم  حه ره که ته که ی 
کورد،  گه لی  ده رحه ق  نیه   سووکایه تی 
بچووک کردنه وه ی  شکاندن و  زیاتر  بۆ 
هه وڵ  به ڵکوو   _ تاکه کانی  که سایه تیی 
کۆمه ڵگه ی  له   ژن  پێگه ی  رێزو  ده درێ 
کرده وه و  هه موو  بزانرێ.  کوردی دا 
چاالکی یه کی مرۆڤ به نده  به  هزرو بیریه وه ، 
ته نانه ت ئه گه ر بۆ دابین کردنی پێداویستی یه  
هزر  بیرو  به   ژیانیش  سه ره کی یه کانی 
ناتوانی  بده ی،  چ بڕیارێک  چ بکه ی و  نه زانی 
دابین  ژیانت  پێداویستیی  بنه ڕه تی ترین 
بکه ی، بۆیه  هه موو ئاکارو کردارو به تایبه ت 
چۆنیه تیی  هزرو  ده ربڕێ  مرۆڤ  ئاخاوتنی 
بیرکردنه وه ی ئه ون. مه به ست ئه وه یه  مرۆڤ 
کاتێک ده دوێ، له  جۆری دوانی دا چۆنیه تیی 
به   سه باره ت  روانگه کانی  کردنه وه و  بیر 
زۆر  ڕاده یه کی  تا  ده وروبه ری  دیارده کانی 
ده توانین  پێیه   به م  که واته   ده رده که وێ. 
کارو  روانگه و  هزر سه رچاوه ی  بیرو  بڵێین 
کردارو چاالکی یه کانی مرۆڤن و، مرۆڤ ئه م 
ئاستی  ده کاته وه و،  بیر  که   ده دوێ  جۆره  
به   بیریه وه و  به   پێوه نده   ئاخاڤتنی مرۆڤ 

پێچه وانه ش.
کۆاڵنی  کووچه و  گوتاری  ئه ده بیات و 
ئه م  ناخی  ته شه ری  تانه و  کوردی 
کۆمه ڵگه یه  پڕ له  شکاندن و به که م گرتنی 
ریشه کانی  فاکته رو  ده بێ  بۆیه   هه ر  ژنه ، 
ئه م جۆره  هه ڵسوکه وته ی رێژیم، له  که لێن و 
بیروبۆچوونی  خۆمان و  کۆمه ڵگه ی  قوژبنی 
بدۆزینه وه .  کۆمه ڵگه که مان دا  تاکه کانی 
نه خۆشی یه   ئه م  خه سارناسیی  دیاره  
هزری یه ی به شی پیاوی کۆمه ڵگه ی کوردی 
به  چه ند دێرێک و که سێکی ئاسایی ناکرێ و، 
که سانی  الیه ن  له   پێویسته   کاره   ئه م 
پسپۆڕ له  بواری کۆمه ڵناسی مێژوو....... 
توێژینه وه ی زانستی و قووڵ و بنه ڕه تیی بۆ 
پێکهێنه ره کانی  رووداوه   توخم و  بکرێ و 
بکرێته وه و،  روون  روانینه   چه شنه   ئه م 
نه ریته   شکاندنی  سڕینه وه و  هه وڵی 
نیوه ی  که   بدرێ  سووکایه تی پێکه ره کانی 
پێویست  وه ک  خه ساند وه و،  کۆمه ڵگه ی 
قسه ی  ده سته واژه و  نه داوه .  پێ  گرنگیی 
ده که م،  له به ر  ژنانت  »ده رپێی  ره قی 
سه رکرده ی  له شکه رێک  ژنانیلکه ،  ژنانیله ، 
ژن بێ شکست دێنێ، له ژن که متر، سه گ به  
ژن ناوه ڕێ و .......«. لێره وه یه  که  ده ڵێم 
به وردی  زۆر  ئیسالمی  کۆماری  بوو  باش 
ئه م تانه و ته شه رانه ی نه خوێندبۆوه  ئه گینا 
بێجگهله  لێچکه ، خوای نه خواسته .........!

به رده وامیش  که   وێران  کۆمه ڵگه یه کی 

له    _ ئه ژماره کان  بێ  دوژمنه   الیه ن  له  
ناوچه که دا _ هه وڵی لێکترازانی فه لسه فه ی 
ژیانی و، هزرو بیری، رماندنی که سایه تی و، 
هه ستی  رووشاندنی  خه وشه دارکردن و 
که مترخه م  خۆشی  ده درێ؛  برینداری 
نه بووه  له م برین و زامه  قوواڵنه ی ژیانی دا.

کۆمه ڵگه ی کوردی به و که سه  ده بینم که  
لینگه فرتێیه تی  ئامبازه و  ڕابردووی  به   روو 
گه النی  شانی  بگاته   هه تا  به ره وپێش، 
سه رلێشێوانێکه،   پارادۆکس و  ئه مه   دیکه . 
ژیانی  بواره کانی  زۆربه ی  له   کورد  تاکی 
سه رده م دا پێوه ی دوچاڕه ،  ده ڵێن »هه م 
خوای ده وێ ،خورما »، که  ناهێڵێ ڕاست و 
پێشه ڤه وه  چوونی  ئامبازی  به پێش  ره وان 
بێ و به  هه نگاوی قورس و قایمتر ئه م دۆڵ و 
هه ڵه موو تانه  ببرێ که  بیگه یه ننه وه  خه ڵکی 
ژن  به   گرنگی نه دان  به که م گرتن و  دیکه . 
چه سپاوو  هێند  کوردی دا  هزری  بیرو  له  
هه وێن گرتووه  که  ته نانه ت پێێ وایه  سه گیش 
به  هۆی که موکورتی و نوقسانی یه کانی به ژن 
لێی  قووڵی  به   ئه گه ر  به م جۆره   ناوه ڕێ و 
به شه ی  ئه م  لێره دا  ده بینین  بڕوانین، 
)که   سووکتره   حه یوانێکیش  له   کۆمه ڵگه 
دیاره  ئه مه ش ئه و شته م بیر دێنێته وه  که  
دایک و  ناوی  که   عه ره بان  الی  له   ده ڵێن 
خوشک و به  گشتی له  مه جلیسی پیاوان دا 
جه ماعه ت(.  رووی  له   دوور  ده ڵێن  دێ، 
ده ڵێ  حاڵه ت دا  باشترین  له   ئه وه ی  یان 

بێ  ژن  سه رکرده ی  ئه گه ر  »له شکرێک 
به دوور  ده زانین  هه موو  ده خوا«؛  شکست 
ژن  که   ئایینی یه کان،  کۆن و  بیروڕا  له  
ئه مه ش  ده بینن و  پیاو  له   که متر  به  
زانست و  پیاوساالری یه ،  قۆناخی  به رهه می 
سه لماندوه ،  ئه مه ی  هاوچه رخ  پێگه یشتنی 
بایۆلۆژی یه وه   بواری  له   کامڵ  پیاوی  ژن و 
نه بێ له  هیچ بوارێکی دیکه دا، هیچ کامیان 
له   ته نیا  و  نیه  کامیانه وه   هیچ  به سه ر 
به هره ی  ڕه گه زه   دوو  ئه م  بواردا  هێندێک 
پێشکه وتن و سه رکه وتنیان لێک زۆرتره  که  
توانایی  به  ئاستی  ئه وه ش هه ر پێوه ندیی 
ئه م  دیاره   که   هه یه و  بایۆلۆژی یانه وه  
شته ش ڕه ها نیه، به ڵکوو رێژه یی یه  . به اڵم 
ئیلیت و  زه ینی  هه ڵقواڵوی  ده بینین  وه ک 
که   ڕابردووه ،  کۆمه ڵگه ی  هه ڵکه وته کانی 
ته نانه ت ئێستاش وه ک فاکت و گریمانه یه کی 
نێرینه   ڕه گه زی  هه ر  نه ک  سه لمێندراوه  
مێینیه ی  خودی  جاران  زۆر  به ڵکوو 
کۆمه ڵگه ش بۆ سه رکوت و سووکایه تی کردن 
به  ژن، وه ک چه کێکی کوشنده ی به هره کان 
ئافره تی  ناخی  هه ست و  دێنن و  به کاری 
لێره وه یه   ده شکێنن.  پێ  »ئافرۆدێیت« 
پێم وایه  ئه گه رچی دژکرده وه و حه ره که تی 
ناحه زه ی  کاره   ئه و  به رانبه ر  له   کۆمه ڵگه  
کۆمه ڵگه ی  به اڵم   رێزه   جێی  رێژیم دا 
چاالکه کانی،  ڕووناکبیرو  تاکه   کوردی و 
وه ک  ئیقدامێکی  له   هه ر  نه ک  ده بێ 

نه هێشتنی  هه وڵی  جلکی ژن له به رکردن دا 
به   دژ  ناڕه وایی و  سته مانه   هه مووه   ئه م 
توندی  به   زۆر  ده بێ  به ڵکوو  بده ن،  ژن 
له   ناشیرینه   هزره   ئه م  داماڵینی  هه وڵی 
کۆمه ڵگه ی کوردان بده ن که  بۆته  له مپه ری 
پێش کردنه وه ی کۆت و به نده کانی ده ست و 
دوژمنانی  تا  هه وێنێک  مایه و  ژن و  پێی 
وه ک  بکه ن..  بریندارمان  دیکه   ئه وه نده ی 
گوتمان هزرو بیر سه رچاوه ی هه موو ئاکارو 
هه وڵ  ئێمه   ده بێ  که واته   مرۆڤه ؛  کرداری 
بده ین زیاترو قووڵتر به  جۆری بیرکردنه وه و 
روانینه کانمان دا بچینه وه و به  هیزی عه قڵ و 
بنیات  ساغ  روون و  داهاتوویه کی  ئاوه ز 
بۆ  چاکسازی  رێفۆرم و  ئه گه رچی   . بنێین 
هه میشه   مرۆڤ  ژیان و  بواره کانی  هه موو 
شتێکی گرنگ و پێویسته ، به اڵم کۆمه ڵگه ی 
رێککه وتن  هۆی  به   قۆناخه دا  له م  کوردی 
مرۆیی یه کان و  به رزه   بایه خه   نۆرم و  له گه ڵ 
زیاتر  ئه مڕۆیی یه کان  بایه خه   په سندکراوو 
رێفۆڕمه ،  به   پێویستیی  هه میشه   له  
بنه ڕه تی  که   قووڵ،  رێفۆرمێکی  ئه ویش 
به   سه باره ت  تاکه کانی  ڕوانینی  ئاوه زو 
خۆی و ده وروبه ری به  ئاراسته ی پۆزه تیف 
له م جۆره   هه موومان  ده بێ  بگۆڕێ، 
که ڵک  ئه وپه ڕی  دوژمنان  حه ره که تانه ی 
تاوانه که ی،  ته نیا  نێوه ش دا  له م  وه رگرین و 
بده ین  نه بینین و هه وڵ  به رانبه ر  به  که سی 
ناشیرینانه   کرداره   ئه م  ڕیشه کانی  و  ماک 
تا  که ین،  وشک  خۆمان دا  که لتووری  له  
کۆمه ڵگه مان دا  ژیانی  له   نوێ  چرۆیه کی 
بپشکوێ که  مزگێنی داهاتوویه کی روونمان 

بێ. 

عومەر باڵەکی

مه ریوان  شاری  له   پێش  له وه   ماوه یه ک 
به   شاره وه   ئه و  دادگای  الیه ن  له   تۆمه تبارێک 
نێو  به   گێڕانی  ژنان و  کوردیی  جلی  پۆشینی 
ناو  به   هێزی  الیه ن  له   کراو  مه حکووم  دا  شار 
کراو  ئیجرا  حوکمه که   شاره   ئه و  ئینتزامیی 
ئیعترازو  شێوه یه  به و  حوکمه   ئه و  ئیجراکردنی 
له   لێ که وته وه و  مه ریوانی  ژنانی  ناره زایه تیی 
به و حوکمه  شارو  ناڕه زایه تی  ماوه ی چه ند ڕۆژدا 
ناوچه کانی  دیکه ی کوردستان و ته نانه ت ده ره وه ی 
کوردستانی گرته وه و داکۆکیکارانی مافی ژنان   به  
وه ڕێ خستنی که مپه ینی ئیعترازی پشتگیری یان له  

ژنانی مه ریوان کرد.
له و نووسینه دا ناچینه  سه ر ڕوونکردنه وه ی ئه و 
به   دراوه   سزا  که   که سه   ئه و  ئایا  که   مه سه له یه  
پۆشینی جلی ژنان تاوانباره  یان نا؟ ئه وه ی له و 
بابه ته دا جێگای سه رنج و تێڕامانه  ئه و حوکمه یه  که  
له  الیه ن دادوه ری دادگای مه ریوانه وه  ده رچووه  وله  
مه ریوانه وه   شاری  ئینتزامی  به ناو  هێزی  الیه ن 
به   ژنانه وه   جلی  به   تاوانباریان  کراوه و  ئیجرا 
سواری ماشێن به  نێو شاردا خوالندۆته وه . لێره دا 
کۆمه اڵیه تی و  الیه نی  چه ند  له   ده ده ین  هه وڵ 
یاسایی یەوه  هه ڵسه نگاندن بۆ ئه و حوکمه  بکه ین. 
خاڵێکی  به   ئیشاره   پێش دا  له   پێویسته   به اڵم 
گرنگ بکه ین که  بزانین سزا بۆچی دیاری کراوه و 
ئه و  بۆ  مه ریوان  شاری  دادوه ری  که   سزایه   ئه و 
ئه و  خانه ی  ده چێته   کردوه   دیاری  تاوانباره ی 
پیناسانه ی که  له  بواری یاسایی دا  له  سزا کراوه .

سزا به  پێناسه یه کی کورت: »قه ره بووکردنه وه ی 
ئه و زیانه یه  که  به  هۆی تاوانێکه وه  له  به رژه وندیی 
کۆمه ڵگا یان تاکێک که وتوه و نه زمی نێو کۆمه ڵگه ی 
تێک داوه و له  ڕێگای سزادانی تاوانباره وه  هاوسه نگی 
له  کۆمه ڵگه  دا دروست ده بێته وه « یان به واتایه کی  
تاوانبارهه م قه ره بووی ماددی و  به  سزادانی  دیکه  
هه م  بکرێته وه و  لێ کراوه که   تاوان  مه عنه ویی 
له و  تاوانی  که   دیکه   که سانی  بۆ  بێ  ده رسێک 
چه شنه  ئه نجام نه ده ن ده نا تووشی لێ پێچانه وه ی 

قانوونی ده بن و سزا ده درێن.
له  ژێر رووناکایی ئه و پێناسه یه دا که  له  سزا 
وه ک  مه ریوان  شاری  داوه ری  حوکمه ی  ئه و  کراو 
ده توانین  سه پاندوویه تی،  تاوانباردا  به سه ر  سزا 
ئه و پرسیاره  بکه ین که  ئایا ئه و سزایه  قه ره بووی 

ئه و زیانه ی کردۆته وه  که  به هۆی تاوانی تاوانکار له  
کۆمه ڵگا به  گشتی یان تاک به  تایبه تی که وتوه ؟

گشتی  سزادانی  قانوونی یه کانی  بڕگه   لە  ئایا 
جلوبه رگی  که   هاتوه   ئیسالمی دا  کۆماری  نیزامی 
به   یان  بکرێ و  پیاوان  ژنان وه ک سزایه ک ده به ر 
پێچه وانه وه  جلوبه رگی پیاوان وه ک سزا له به ر ژنان 
بکرێ؟ وه اڵمی هه ر دوو پرسیار به  دڵنیایی یه وه  
کۆماری  سزادانی  بڕگه یه کی  هیچ  له   که   ئه وه یه  
ئیسالمی دا سزای له و بابه ته  نابینرێ و ئه و سزایه  
کۆمه ڵگه دا  له   هاوسه نگی یه ک  ئه و  نه ی توانیوه  
تاوانکار  تاوانی،  هۆی  به   که   بکاته وه   دروست 
تێک چووه . لێره دا پرسیارێکی دیکه  دێته  ئاراوه  
ئەی چۆنه  دادوه ری شاری مه ریوان گه یشتۆته  ئه و 
قه ناعه ته  که  حوکمی له و شێوه یه  به سه ر تاوانباردا 
له   ئه گه ر  پرسیاره دا  ئه و  وه اڵمی  له   بسه پێنێ؟ 
ئیشاره   ئێران دا  گشتیی  سزادانی  بڕگه یه کی  هیچ 
به  سزای له و چه شنه  نه کراوه،  به اڵم نابێ شک و 
گومانمان هه بێ که  ده رکردنی حوکمی له و بابه ته و 
که ره سه ی  وه ک  ژنان  جلوبه رگی  به کارهێنانی 
سزا له  بیروئه ندێشه ی کۆماری ئیسالمی  له باره ی 
ئه و  سه لماندنی  بۆ  ده گرێ.  سه رچاوه   ژنانه وه  
قسه یه  هه ر ئه وه نده  به سه  که  چاوێک به  مادده و 
بگێڕین،  اسالمی«دا  مجازات  »قانون  بڕگه کانی 
ئه و کات بۆمان ده رده که وێ که  نزیک به  ته واوی 
ئه و بڕگه و مادده  قانوونی یانه ی که  له و قانوونه دا 
دووهه م و  پله ی  له   ژن  پێگه ی  جێگه و  هاتوون 
ده بێته   ژن  کاتێک  واته   دانراوه.   پیاودا  دوای  به  
حه ق دا  ماف و  له   قانوونی  داوایه کی  الیه نێکی 
نیوه ی پیاوی پێ ده درێ، ته نانه ت ئه گه ر پیاوه که  

تاوانباری ده ره کییش بێ. بۆ نموونه :
مادده  209: له  »قانون مجازات اسالمی« له  

به شی »قصاص«دا ده ڵێ:
ژنێکی  موسڵمان  پیاوێکی  کاتێک  »هه ر 
ده بێ،  قه ساس  به   مه حکووم  بکوژێ  موسڵمان 
له   پێش  کوژراوه که   ژنه   که سوکاری  ده بێ  به اڵم 
خوێن بایی  نیوه ی  بکوژ،  قه ساسی  به ڕێوه چوونی 

بده ن به  پیاوه  قاتڵه که ».
ژنێکی  پیاوێک  کاتێک  »هه ر   :258 مادده  
بکوژی  قه ساسی  مافی  »خوێن گر«  کوشت 
قاتڵ و  به   »خوێن بایی«  نیوه ی  دانی  به   هه یه  
یان  که متر  به ڕاده ی  ده توانێ  قاتڵ  هه رله  وکاته  دا 

زیاتری »خوێن بایی« له گه ڵیان پێک بێ.
کۆرپه ڵه   له به ربردنی  خوێن بایی   :487 مادده  
»دیه  سقط جنین« له  خاڵی 6ی ئه و مادده یه  دا 
ده ڵێ: »ئه و کۆرپه ڵه یه  که  له  منداڵدانی دایک دا 
خوێن بایی  بێ  کوڕ  ئه گه ر  وه به رهاتوه   ڕووحی 

ته واو وه رده گرێ و ئه گه ر کچ بێ نیوه ی خوێن بایی 
کوڕه که  وه رده گرێ...«

لێره دا ته نیا به  هێنانه وه ی ئه و چه ند بڕگه یه  
ده که ین و  به س   اسالمی«  »مجازات  قانوونی  له  

تێ ڕوانینی  سه ر  له   هه ڵوێسته یه ک  پێویسته  
کۆماری  حوکم رانی  به ڕێوه به رو  قانوون دانه رو 
ئیسالمی له  پێوه ندی لەگەڵ ژن و جێگەو پێگه ی 
خێرا  چاوێکی  ئه گه ر  بکه ین.  کۆمه ڵگه دا  له   ژن 
بخشێنین  قانوونی یه دا  بڕگه   سێ  ئه و  سه ر  به  
ژێر  کۆمه ڵگه ی  له   ژن  که   ده رده که وێ  بۆمان 
ده سه اڵتی کۆماری ئیسالمی دا مرۆڤی پله  دوویه و 
ماف  خاوه نداریه تیی  بواری  هێندێک  له   ته نانه ت 
له  قانوون دا وه ک کوێله  چاوی لێ ده کرێ و پیاو له  
دیاری  ئه رشه دو خاوه نی ژن  به   بوارێک دا  هه موو 
کراوه  و ئه و کاته ش که  پیاو ژن ده کوژێ و گیانی 

مه حکه مه و  به رامبه ر  له   پیاوه که    لێ ده ستێنێ، 
له   خوێن بایی  نیوه ی  که   رێ پێدراوه   قانوون دا 
که س وکاری ژنه که  وه ربگرێ جا ئه و کات سزای بۆ 
دیاری بکرێ له  حاڵێک دا ژن و پیاو وه ک مرۆڤ له  

سروشت داو به  پێی ئایینه  ئاسمانی یه کانیش مافی 
وه ک یه کی ژیانیان هه یه و هیچیان مافی ئه وه یان 
نیه  گیان له وی  دیکه  بستێنێ. به اڵم قانوون دانه ری 
راستی یه   ئه و  ئاست  له   ئیسالمی  کۆماری 
دانانی  به   ته نانه ت  ده کاو  گێل  سروشتی یه  خۆی 
ده دا  کۆرپه ڵه یه ش  ئه و  سه ر  له   حوکم  جیاوازی 
که  هێشتا نه هاتۆته  سه ر دنیاو هه ست به  بوونی 
خۆی له  باری جسمی و جنسی یه وه  ناکاو ته نانه ت 
دیاری کردنی جنسی خۆی دا  له   کۆرپه ڵه که  خۆی 
قانوونه   دوایی دا  له   هه تا  نیه   ده سه اڵتێکی  هیچ 
ئێران و  ئیسالمیی  حکوومه تی  ده ست کرده کانی 

به سه ری دا  ده سه اڵته   جۆره   ئه و  هاوشێوه ی 
بسه پێ و مل که چیان بێ.

ئیسالمی یه   کۆماری  ڕوانگه یه ی  ئه و  هه ر 
که  دادوه ری شاری مه ریوانی هێناوه ته  سه ر 
پیاو  پێگه ی  له   ژن  پێگه ی  که   باوه ڕه   ئه و 
نزمتره و تاوانباری پیاو به و پێگه  نزمه  سزا 
ده دا له  حاڵێک دا دادوه ر به  ته واوی له  هه ڵه دایه ، 
به رانبه ر  ڕوانگه یه ی کۆماری ئیسالمی  ئه و  ره نگه  
به  ژن له  هێندیک ناوچه ی ئێران دا به ستێنی خۆی 
کۆمه ڵگه ی  له   ژن  پێگه ی  جێگه و  به اڵم  هه بێ 
له گه ڵ  جیاوازیی   الیه نه وه   زۆر  له   کورده واری دا 
ده وروبه ری  واڵتانی  ئێران و  ناوچه کانی دیکه ی 
هه یه . هه ر بۆیه  دادوه ری مه ریوان له  لێک دانه وه و 
هه ڵه   به   کوردستان دا  کۆمه ڵگه ی  هه ڵسه نگاندنی 
مێژووی  هه م  فه رهه نگ و  هه م  چونکه   چووه . 
نووسراوی کورد که  به  داخه وه  زۆربه ی هه ره  زۆری 
به  ده ستی بێگانه کان نووسراوه  زۆر به  حورمه ت و 
له   کوردو جێگه وپێگه ی  ژنی  له   باس  شایسته وه  

نێو کۆمه ڵ دا ده که ن. 
ئه وه تا مینۆرسکی له  کتێبی »کوردو تێبینی و 
کوردی دا  چاپی   159 الپه ره ی  له   وردبوونه وه » 
ده کا.  کورد  ژنی  ئازادیی  له   باس  شێوه یه   به و 
بێ  به   ئازایی و  به   بێ په چه ن،  »ئافره تیان 
داده نیشن و  کۆمه ڵ دا  کۆڕو  نێو  له   شه رم کردن 
پیاوان  هاوبه شیی  گفتوگۆدا  له   جاریش  زۆر 

ده که ن...«.
مینۆرسکی  کتێبه  دا  ئه و  162ی  الپه ره ی  له  
ده نوسێ:  ئاوا  ژنانه وه   که سایه تیی  له باره ی 
»گومانی تێدا نیه  که  ئافره ت له  نێو کورده کان دا 
ئه گه ر  نیه   سه یریش  هیچ  هه یه ،  شه خسییه تی 
ببینین ناویان بخرێته  سه ر ناوی کوڕه کانیان...«

زمانی  له   که   سه ره وه   نموونه یه ی  دوو  ئه و 
مێژووی  که   کردن  باسمان  مینۆرسکی یه وه  
ده گه ڕێته وه   پێش  ساڵ   100 بۆ  نووسینیان 
کۆمه ڵگه ی  له   که   راستی یه ن  ئه و  ده رخه ری 
هه بووه و  خۆی  جێگه وپێگه ی  ژن  کورده واری دا 
هه یه و هه رله و کاته  دا به و ڕاده یه  که  ژن حورمه تی 
تایبه ت  شتانه ی  ئه و  هه موو  جلوبه رگ و  هه بووه  
هه موو  حورمه تن و  رێزو  جێگای  هه ن  بوون و  به و 
ئه وانه  سه لمێنه ری ئه و راستی یه ن که  له  کۆمه ڵی 
کورده واری دا ژن بوون نه ک که مایه سی نیه  به ڵکوو 
ده بێ  شانازی خوڵقێنه و  پیاوبوون  به ڕاده ی 
کاربه ده ستانی کۆماری ئیسالمی ئه و راستی یه یان 
جلی  به   بێ حورمه تی کردن  که   ده رکه وتبێ  بۆ 
که   دیکه   که ره سه یه کی  هه ر  یان  ژنان  کوردیی 
به   ناتوانرێ  پێوه  بێ  کوردی  نه ته وه یی  مۆرکی 

سووک و سانا چاوپۆشیی لێ بکرێ. 
سه رچاوه :
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مینۆرسکی  نووسینی  کورد  کتێبی 

1914

یاسایی

زمان ڕه نگدانه وه ی هزره  
له  په راوێزی ناڕه زایه تی یه کانی ئه م دواییانه ی کۆمه ڵگه ی کوردستان به  سووکایه تیکردن به  ژن

به  بیانووی حوکمی دادوه ری مه ریوان و پێگه ی ژن

عومه ر باڵه کی: دادوه ری مه ریوان له  لێک دانه وه و هه ڵسه نگاندنی کۆمه ڵگه ی 
نووسراوی  مێژووی  هه م  فه رهه نگ و  هه م  چونکه   چووه .  هه ڵه   به   کوردستان دا 
کورد که  به  داخه وه  زۆربه ی هه ره  زۆری به  ده ستی بێگانه کان نووسراوه  زۆر به  

حورمه ت و شایسته وه  باس له  ژنی کوردو جێگه وپێگه ی له  نێو کۆمه ڵ دا ده که ن

ئه وپه ڕی  دوژمنان  حه ره که تانه ی  له م جۆره   هه موومان  ده بێ  ره حیمی:  ته ها 
که ڵک وه رگرین و له م نێوه ش دا ته نیا تاوانه که ی، به  که سی به رانبه ر نه بینین و 
هه وڵ بده ین ماک و ڕیشه کانی ئه م کرداره  ناشیرینانه  له  که لتووری خۆمان دا 
وشک که ین، تا چرۆیه کی نوێ له  ژیانی کۆمه ڵگه مان دا بپشکوێ که  مزگێنی 

داهاتوویه کی روونمان بێ. 
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ئازادیی  جیهانیی  رۆژی  حاڵێک دا  لە  ئەمساڵ  ره واندوست:  مه سعود 
ئاخوندی دا  ڕێژیمی  دەسەاڵتی  ژێر  ئێرانی  لە  کە  تێ پەڕاند  ڕاگەیاندنمان 
سایت و  ڕۆژنامەو  دەیان  زیندان دان و  لە  ڕۆژنامەنووسان  لە  بەرچاو  ژمارەیەکی 
وێبالگ داخراون و سەدان ڕۆژنامەنووس بە ناچاری واڵتی خۆیان بەجێ هێشتوەو 

ئاوارەی هەندەران بوونە

له   هه ر  نه ک  چونکی  بێ،  کرێکار  ناتوانێ  کۆڵبه ر  بداغی:  عه لی 
هه موو مافێکی که سێکی کرێکار وه ک حه قده ستی روون، بیمه ی ده رمانی، مافی 
خانه نشینی و بیمه ی په ککه وته یی و مافه کانی دیکه ی تایبه ت به  که سێکی کرێکار 

بێ به شه ، به ڵکوو ته نانه ت گیانیشی له  پێناوی ئه و کاره دا  داده نێ. 

                                                                                
عه لی بداغی       

دوو  ئیدی  کۆڵبه ری  کۆڵبه رو 
ده سته واژه ی ئاشنا بۆ خه ڵکی کوردستان و 
ته نانه ی  ئێران و  گشتیی  بیروڕای  بۆ 
هه واڵی  که   نیه   ڕۆژ  چونکی  جیهانیشن ، 
لێدان  کوردستان و  له   کۆڵبه ران  کوژرانی 
له و توێژه  ده سته نگ و بێ ئه نوایه  له الیه ن 
هێزه  چه کداره کانی کۆماری ئیسالمی یه وه ، 

له  میدیاکان دا باڵو نه بێته وه .
 « به   چه نده   کۆڵبه ری  که   ئه وه  
کۆڵبه ر  که سی  چه نده ش  داده نرێ و  کار« 
باسێکه و  وه رده گرێ  پێناسه ی«کرێکار« 
مرۆڤی  مافی  رێکخراوی  که   ئه وه ش 
کوردستان وێڕای دوو ڕێکخراوی کۆمه ڵه ی 
ڕۆژهه اڵتی  کومیته ی  کوردو  مرۆڤی  مافی 
کوردۆساید ) چاک( داوایان کردوه  ڕۆژی 
جیهانیی  ڕۆژی  واته   مه ی،  مانگی  یه کی 
له گه ڵ  هاوپێوه ندی  ڕۆژی  بکرێته   کرێکار 
دیکه یه و  باسێکی  کوردستان  کۆڵبه رانی 
سه ره ڕای جیاوازیی ئه و دوو بابه ته  له وه دا 
به رچاوو  خستنه   که   دراون  گڕێ  لێک 
دیارده ی  بۆ  گشتی  سه رنجی  ڕاکێشانی 
بارودۆخی  کوردستان و  له   کۆڵبه ری 

دڵته زێنی کۆڵبه رانه .
چونکی  بێ،  کرێکار  ناتوانێ  کۆڵبه ر 
که سێکی  مافێکی  هه موو  له   هه ر  نه ک 
بیمه ی  روون،  حه قده ستی  وه ک  کرێکار 
بیمه ی  خانه نشینی و  مافی  ده رمانی، 
په ککه وته یی و مافه کانی دیکه ی تایبه ت به  
که سێکی کرێکار بێ به شه ، به ڵکوو ته نانه ت 

داده نێ.  کاره دا   ئه و  پێناوی  له   گیانیشی 
به  واتایه کی دیکه  ئه گه ر یه کێک له  کێشه  
له   کرێکاری  کۆمه ڵگای  سه ره کی یه کانی 
ئه منیه تی  ئێستادا  هه لومه رجی  له   ئێران 
کۆڵبه ری دا  له   ئه وانه ،  کاری«ی   «
»گیانی«ی  ئه منیه تی  سه ره کی  بابه تی 
کۆڵبه رانه  که  له  هه موو کات و ساتێک دا به  
پێخۆش بوون و ئاره زووی هێزه  چه کداره کانی 
کۆماری ئیسالمی ده که وێته  مه ترسی یه وه ، 
به اڵم ئێستا که  به شێک له  خه ڵکی ناوچه  
سنووری یه کان بێ ئه وه ی خۆیان بیانه وێ و 
پیشه یه ک  وه ک  ناچاری یه وه   رووی  له  
کاتێک دا  له   کردوه و  کۆڵبه ری  له   ڕوویان 
ده چین،  کرێکار  جیهانیی  ڕۆژی  به ره و 
باسێکی کورت له  بارودۆخی کۆڵبه ران له  
تایبه ت  به   خۆی دایه ،  له جێی  کوردستان 
له به ر ئه وه ی داوا کراوه  ئه و ڕۆژه  بکرێته  
ڕۆژی هاوپێوه ندی له گه ڵ کۆڵبه رانی کورد.

خۆی  له وه دا  بابه ته ش  به و  گرنگی دان 
ڕابردوودا  ساڵی  له   ته نیا  که   ده نوێنێ 
ته قه ی  به   کورد  کۆڵبه ری   70 نه بێ  هه ر 
ئیسالمی  کۆماری  هێزه کانی  ڕاسته وخۆی 
گولله   به   دیکه    که سی    96 کوژراون، 
سه ر  که وتوونه   که سیان  چوار  پێکراون، 
به هۆی  له وان  دیکه ش  که سی  مین و چه ند 
به   کوێستانه کان دا  له   ڕێگه هه تڵه کردن 
سه رمای زستان   ڕه ق هه اڵتوون. له  ماوه ی 
له   که   نیوه ش دا  مانگ و  یه ک  نیزیک  ئه و 
هه واڵی  کردوه ،  به ڕێمان  نوێ  ساڵی 
که س   20 سه رووی  برینداربوونی  کوژران و 
له   که   ده ڵێ  پێمان  کورد  کۆڵبه رانی  له  
ئێران و  ئێستای  ئابووریی  بارودۆخی 
سیاسه تی  درێژه ی  له   کوردستان و 
به ره نگاریی توندی هێزه کانی ڕێژیم دا ناکرێ 
چاوه ڕوانی بارودۆخێکی باشتر له  ئێستا بۆ 

کۆڵبه ران و کاسبکارانی کورد بین.
کۆڵبه ری له  کوردستان ئاکامی بێکاری، 

نادادپه روه رانه ی  دابه شینی  هه ژاری، 
له   په ره نه سه ندن و  گشتی،  سامانی 
دواکه توویی داراگرتنی ئابووریی  کوردستان و 
ئه و  چاولێکردنی  ئه منیه تی  به   سیاسه تی 
سه ر  به   که   ئه وه ش  ئێرانه و،  له   به شه  
مرۆڤی  گیانی  بێ بایه خیی  دێ،  کۆڵبه ران 
کورد له الی کاربه ده ستانی رێژیمی ئیسالمی 
ده رده خا که  ئه ستاندنی گیان و ماڵی کورد 
چه کداره کانیان  ده زانن وهێزه   خه زا  به  
دڵه راوکێ یه ک  نیگه رانی و  ترس و  هیچ  بێ 

کۆڵبه ران ده ده نه  به ر ده سڕێژ.
په ره سه ندنی  ئه وه ش دا  له گه ڵ  به اڵم 
دیارده ی کۆڵبه ری له  کوردستان گرێدراوی 
 « و  بێکاری«   « گشتیی  فاکتۆری 
قووڵبوونه وه ی  واڵت و  ئاستی  له   گرانی« 
ئێستادایه   بارودۆخی  ئابووری  له   قه یرانی 
که  وای کردوه  به  هۆی ئاوسانی سه رووی 
له سه دا40، نیزیک به  نیوه ی خه ڵکی ئێران 
بکه ونه  ژێر هێڵی هه ژاری و بۆ په یداکردنی 
النی که می  دابین کردنی  نانێک و  پارووه  
بژیوی ماڵ و منداڵیان هه موو په له قاژه یه ک 
بکه ن و ته نانه ت به ره وپیلی مه رگیش بچن.

له و نێوه دا خه ڵکی کوردستان له  چاو 
بارودۆخێکی  دیکه   ناوچه کانی  خه ڵکی 

خه راپتریان هه یه .
له   که   ئێرانه   ناوچه یه کی  کوردستان 
له الیه ن  ساڵه   ڕاگیراوه وده یان  هه ژاری دا 
ئیسالمی یه وه   پاشایه تی و  رێژیمی  دوو 
جیاوازسه یرکرانی  هه اڵواردن و  سیاسه تی 
هۆیه ش  به و  هه ر  ده کرێ و  پیاده   تێدا 
شوێن و  کارخانه  و  هیچ  که   ده بینین  ئه مڕۆ  
ئه وتۆی  گه وره و  به رهه مهێنه ری  یه که یه کی 
هه رچه نده   به شێکی  بکرێ  که   نیه   تێدا 
تێدا  بێکارانی  حه شیمه تی  گچکه ی 
بحاوێندرێته وه . له الیه کی دیکه  وه به رهێنه ر و 
ده وڵه مه نده کانی  خاوه ن سه رمایه و 
بیانوویه ک  پاساوو  به هه ر  کوردستانیش 

بۆخۆیان  پێ نه دراوه ،یان  ڕێگایان  بێ 
نه یان ویستوه  سه رمایه کانیان له  کوردستان 
بووژانه وه ی  له   نه  خشیان  بخه ن و  وه گه ڕ 
له   که مکردنه وه   کوردستان و  ئابووریی 

رێژه ی بێکاری له و ناوچه یه  دا هه بێ.

به رده وامیی  ئه وانه و  که   سروشتی یه  
بۆ  ده وڵه ت  بێ ته فاوه تیی  خه مساردی و 
کوردستان،  له   بارودۆخه   ئه و  چاره سه ری 
سنووری یه کانی  ناوچه   له   تایبه ت  به  
هه ڵکه وتی  هۆی  به   که   کوردستان 
دروستبوونی  ده ره تانی  جوغرافیایی 
دیارده ی  تێدایه ،  »کاذب«ی  کاری  زۆر 
نه ک  ئه وه   به اڵم  لێ بکه وێته وه ،  کۆڵبه ریی 

سروشتی نیه ، به ڵکوو جینایه ت و ئه وپه ڕی 
چاره سه ری  به جێی  که ،  نابه رپرسایه تی یه  
کۆڵبه ری یان  دیارده ی  هۆکارانه ی  ئه و 
ئامانج و  بکرێنه   کۆڵبه ران  لێ که وتۆته وه ، 
ئه و بارودۆخه یان به سه ردا بسه پێندرێ که  

خه به ره کانی  ڕۆژانه   هه موومان  که م وزۆر 
ده بیسین و لێی ئاگادارین.

ڕۆژی  مه ی،  یه کی  ڕۆژی  که   ئه وه  
جیهانیی کرێکار بکرێ به  ڕۆژی هاوپێوه ندی 
ئه و  که   ئه وه  کوردو،  کۆڵبه رانی  له گه ڵ 
ده کرێ و  دروست  چۆن  هاوپێوه ندی یه  
جێ دا  له   خۆی  چین،  ده راوێشته کانی 
جێگه ی باسن، به اڵم پێوسته  سه رنجێکیش 

بدرێته  بارودۆخی کرێکاران له  هه لومه رجی 
ئێستادا. 

كەسێكی  ئێران  لە  ئەمڕۆكە  كرێكار 
كە  تێك تەپیوە  وەڕەزو  ماندوو،  توورە، 
نەدەتوانێ بە منداڵەكانی ڕابگاو نەدەتوانێ 
نەته نانه ت  بباتە سەرێ و  لەگەڵ  كاتێكیان 
گەڵیان  لە  هەیە  ئەوەی  دەرفەتی  کات و 

دابنیشێ. 
ئەو دەبێ بەردەوام  به  ڕاكەڕاكە وه دوای 
جۆرێك  هەر  بە  بتوانێ  تا  بكەوێ  كار 
بووه ، بۆ سەری مانگ پووڵی كرێ خانوو، 
تەله فون و  گازو  به ڕق و  ئاوو  پووڵی 
ژیانی  ڕۆژانه ی  دیكەی  پێداویستی یەكانی 
خێزانەكەی دابین بكا. هەلومەرجی دژواری 
ژیان وای كردوە كە كرێكار بۆ ژیان و بژێوی 
دووكارو   ] که وێ  ده ستی  ئه گه ر   [ خۆی 
سێ كار بكا. ترسی لەدەستدانی كاریش وای 
كردوە كە لە ترسی گیران و كەوتنە زیندان و 
بەریەك  لە  ماڵ وخێزان و  بژێومانەوەی  بێ 
كرێكار  كەسی  بنەماڵەكەی،  هەڵوەشانی 
نەوێرێ تێكەڵ بە هیچ ڕێكخراوێكیش بێ.

ئەو بێدەنگ دەبێ و چاو لێ دەكا. چونكی 
دەزانێ كە رێكخراوەكانیش ناتوانن خۆیان 
لەبەر هەڕەشەو سەركوتی دەزگاكانی رێژیم 
ناڕەزایەتیی  ئیعترازو  چووكترین  راگرن و 
ئه وان شوێنكاری زۆر خراپ له سه ر ژیان و 

ئەمنیەتی بنەماڵەیی ئەوان داده نێ.
له   کرێکاران  وه ها دا  له بارودۆخێکی 
ئێران ڕۆژی جیهانیی کرێکار تێپه ڕ ده که ن. 
نیگه رانی  ته واوی  به   که   بارودۆخێک دا  له  
کاریی  ئه منیه تی  نیگه رانیی  داهاتوویانن، 
خۆیان به هۆی ئابووریی تێک ته پیوی واڵتن، 
ئاوسانه دا  گرانی و  له و  ئه وه ن  نیگه رانی 
بژیوی  النی که می  دابین کردنی  ده ره قه تی 
ڕۆژانی  نیگه رانی  نه یه ن،  بنه ماڵه کانیان 
حاکمیه تی  بێت و  که   سه ختترن  ئێستا  له  
بچێته   به مجۆره   هه ر  ئیسالمی  کۆماری 
له   به ر  سه ریان و  ده گاته   زوو  زۆر  پێش، 
هه موو چین و توێژیک، ئه وه  چینی کرێکار و 
چینی هه ژار و بێ ئه نوای کۆمه ڵن که  له  ژێر 

ئه و باره  قورسه دا ده شکێن و ورد ده بن.

مەسعوود رەواندووست

جیهانیی  رۆژی  وەک  مای  3ی  رۆژی 
ئەوەی  بۆ  ناودێرکراوە  ڕاگەیاندن  ئازادیی 
لەم رۆژەدا لە سەرانسەری جیهان رێز لە 
رۆژنامەنووسان و راگەیەنکاران بگیرێ و یادی 
ئەو ماندووبوون و مەترسی یانە بکرێتەوە کە 
رۆژنامەنووسانی بەرپرس لە بەجێگەیاندنی 
ئەرکی خۆیان دا تووشیان دەبن و زۆر جار 
تەنانەت گیانی خۆیانی تێدا بەخت دەکەن.
هەلومەرجی  لە  ئەمڕۆداو  دنیای  لە 
جیهان دا  ئەمڕۆی  کۆمەاڵیەتیی  سیاسی و 
رۆژێک  بۆتە  راگەیاندن  ئازادیی  رۆژی 
گیروگرفت و  کێشە و  لەو  ئاوڕدانەوە  بۆ 
بە  جیهان و  زۆر شوێنی  لە  مەترسی یانەی 
جیهانی  و  دواکەتوو  واڵتانی  لە  تایبەت 
رۆژنامەنووسان  بەربینگی  سێهەمی دا 
بۆسەر  مەترسی  زۆرجار  دەگرێ و 
دەکا و  دروست  گیانیان  پیشە و  کارو 
رۆژنامەنووسان لەگەڵ هەڕەشەو سانسۆرو 
گیران و تەنات ئەشکەنجەو مەرگ بەرەوڕوو 

دەکاتەوە.
چوارەم  دەسەاڵتی  وەکوو  راگەیاندن 
هەموو  لە  دێموکراتیک دا  سیستمێکی  لە 
کۆمەاڵیەتی دا  سیاسی و  ژیانی  بوارەکانی 
گونجاوترین  پێیە  بەم  هەر  هەیە و  رۆڵی 
شوێن بۆ گەشەی ڕاگەیاندن، ئەو واڵتانەن 
تێدا  دێموکراتیکیان  سیستمێکی  کە 
بەرقەرارە. بەاڵم ئەو واڵتانەی دێموکراسی 
تێیان دا الوازە یان هەر نیە، ڕاگەیاندنیش 
سیاسی و  ژیانی  بەشەکانی  هەموو  وەک 
کۆمەڵگای  هاونیشتمانان و  کۆمەاڵیەتیی 
هێرشی  مەترسیی  بەردەم  لە  مەدەنی 
کە  تۆتالیتێرانەدان  دیکتاتۆرو  هێزە  ئەو 
ئاستی  بەرزکردنەوەی  زانیاری و  گەیاندنی 

زیانی  بە  خەڵک  وشیاریی  زانیاری و 
دەسەاڵت و بەرژەوەندیی خۆیان دەزانن.

کە  کاتەوە  لەو  ئێران  واڵتی  لە 
خزمەت  لە  دیاردەیەک  وەک  ڕاگەیاندن 
دەسەاڵتی قاجارەکان بۆ یەکەمجار دەستی 
بەکارکرد، هەتا ئێستا کە رێژیمە دیکتاتۆرو 
سەرەڕۆکان یەک بە دوای یەک دا دەسەاڵتی 
ئێرانیان بەدەستەوە گرتوە، هەوڵیان داوە 
ڕێگە بە ڕاگەیاندنی ئازاد نەدەن و هەرکات 
ئەرکی  ویستوویەتی  سەربەخۆ  ڕاگەیاندنی 
لەگەڵ  بەجێ بگەیەنێ  خۆی  پیشەیی 
بەرەوڕوو  دەسەاڵتداران  ڕقی  توندوتیژی و 

بۆتەوە.
لە ماوەی نزیک بە سەدساڵی ڕابردوودا 
ئازادی و  نێوان  لە  ئێران  لە  ڕاگەیاندن 
دەسەاڵت دا هەورازو نشێوی زۆری بەخۆوە 
ئازا و  رۆژنامەنووسانی  زۆرجار  بینیوەو 
بەرزکردنەوەی  لە  خۆیان  ئەرکی  لێهاتوو 
ئاستی وشیاریی کۆمەڵگادا بەجێ گەیاندوە. 
ئەگەرچی ئەم کارە تێچووی خۆی هەبووەو 
جار  زۆر  هەڕەشە،  سانسۆرو  لە  جگە 
گیران و ئەشکەنجەو تەنانەت مەرگیشی بۆ 

ئەم رۆژنامەنووسانە بەدواوە بووە.
رێژیمی  ژێردەسەاڵتی  ئێرانی  لە 
سەرکوت و  ڕەوتی  ئەم  ئاخوندی دا 
ئازادو  ڕاگەیاندنی  لەگەڵ  دژایەتی یە 
سەربەخۆ زۆر چڕترو ڕێکخراوترەو بە پێی 
لە الیەن  بەرنامەو میکانیزمێکی دیاریکراو 
ئیتالعاتی یەکانی  ئەمنیەتی و  دامودەزگا 
رێژیمەوە بەڕێوەدەچێ و ڕێژیم بە داخستنی 
ڕاگەیاندنی  رێگەکانی  کاناڵ و  هەموو 
داوە  هەوڵی  واڵت،  نێوخۆی  لە  ئازاد 
خزمەت  لە  دەستەمۆ  ڕاگەیاندنێکی 
بەرژەوەندی یەکانی خۆی دا بەرهەم بێنێ و بە 
بوودجەو تێچوویەکی زۆرەوە دەیان کاناڵی 
رۆژنامەی  گۆڤارو  ڕادیۆیی و  تەلەڤیزیۆنی و 

مێشکی  بیرو  لەسەر  کار  کە  خستۆتەگەڕ 
موهەندیسی کردنی  بە  بکەن و  خەڵک 
هەواڵ و زانیاری یەکان و سانسۆرو داخستنی 
سەرەکی ترین  سەربەخۆ،  ڕاگەیەنێکی  هەر 

هێمای ئازادیی ڕادەبڕین لە نێوەرۆکی خۆی 
بەتاڵ بکاو لەم پێناوەدا زۆر بێ بەزەیی یانە 
رۆژنامەنووسانە  رۆژنامەو  ئەو  بەرەوڕووی 
پیشەیی  ئەرکی  هەوڵیان داوە  کە  بۆتەوە 
بەڕێوە  سەربەخۆ  شێوەیەکی  بە  خۆیان 

بەرن.
لە حاڵێک دا  ئەمساڵ  بارودۆخەدا،  لەم 
ڕاگەیاندنمان  ئازادیی  جیهانیی  رۆژی 

دەسەاڵتی  ژێر  ئێرانی  لە  کە  تێ پەڕاند 
بەرچاو  ژمارەیەکی  ئاخوندی دا  ڕێژیمی 
دەیان  زیندان دان و  لە  ڕۆژنامەنووسان  لە 
ڕۆژنامەو سایت و وێبالگ داخراون و سەدان 

ڕۆژنامەنووس بە ناچاری واڵتی خۆیان بەجێ 
ئێران  بوونە.  هەندەران  ئاوارەی  هێشتوەو 
بۆتە یەکێک لە گەورەترین زیندانەکان بۆ 
ڕۆژنامەنووسان و کەمترین ئەمنیەتی گیانی و 
سەربەخۆ و  ڕۆژنامەنووسانی  بۆ  پیشەیی 
جیابیر لەئارادا نیە. لە هەر بۆنەیەک دا و بە 
بیانوویەک دامودەزگا ئەمنیەتی یه کان  هەر 
بە  ڕۆژنامەنووسان و  سەر  هەڵ دەکوتنە 

مەیدانیان  زیندانی کردن  گرتن و  هەڕەشەو 
کەشوهەوای  دەکەنەوەو  بەرتەسکتر  پێ 
واڵت و  بەسەر  زاڵ  ئەمنیەتیی  پۆلیسی و 

ڕاگەیەنکاران دا توندتر دەکەن.

ئامارو  ڕابردوودا  ساڵی  چەند  لە 
جیهانی یە  ناوەندە  زانیاری یەکانی 
ڕاگەیاندن،  ئازادیی  بە  پێوەندیدارەکان 
سنوورو  بێ  هەواڵنێرانی  ڕێکخراوی  وەک 
فێدڕاسیۆنی جیهانیی ڕۆژنامەنووسان و ... 
نیشاندەری ئەو ڕاستی یە بوونە کە ئێران لە 
نێو واڵتانی پێشێلکاری ماف و ئازادی یەکانی 
هاوواڵتیان و دوژمنانی ئازادیی ڕاگەیاندن دا 

پێیە  بەو  هەر  بووەو  پێشەوەدا  ڕیزی  لە 
واڵتانی  نێو  لە  ڕاگەیاندن  ئازادیی  لەباری 

جیهان دا لە کۆتایی لیستەکەدایە.
جیهانیی  ڕۆژی  بەرەبەری  لە  ئەمساڵ 
فێدڕاسیۆنی جیهانیی  ڕاگەیاندن دا  ئازادیی 
چین،  ئێران،  واڵتی  چوار  ڕۆژنامەنووسان 
واڵتانە  ئەو  وەک  ئێریترەی  توکیەو 
رۆژنامەنووسی  زۆرترین  کە  ناساندوە 

زیندانی یان هەیە.
بێ سنوور  ڕۆژنامەنووسانی  رێکخراوی 
ڕێبەران و  لە  لیستێک  باڵوکردنەوەی  بە 
کەسایەتی یە  واڵتان و  کاربەدەستانی 
 39 کاریگەرەکان،  نیزامی و  ئایینی و 
دوژمنانی  مەترسیدارترین  وەک  کەسی 
عەلی  کە  ناساندوە  ڕۆژنامەنووسان 
ئەحمەدی نه ژادی  مەحموود  خامنەیی و 
ئێران  لە  ڕۆژنامەنووسان  دوژمنانی  وەک 
سانسۆری  داخستن و  بە  کە  ناوبردوە 
تەنانەت  ئەشکەنجەو  گرتن و  ڕاگەیەنەکان و 
کوشتنی ڕۆژنامەنووسان بوونەتە یەکێک لە 
مەترسیدارترین دوژمنانی ڕاگەیاندنی ئازاد. 
)ماڵی  هاوس«  »فریدم  ڕێکخراوی 
پشتیوان و  ڕێکخراوێکی  کە  ئازادی(یش 
الیەنگری ئازادی یە لە جیهانداو ناوەندەکەی 
لە ئه مریکایە، لە ڕاپۆرتی سااڵنەی خۆی دا 
لەسەر بارودۆخی ڕۆژنامەنووسان کە ڕۆژی 
چوارشەممە 11ی بانەمەڕ باڵوی کردۆتەوە، 
ڕای گەیاندوە کە لە نێو 197 واڵتی جیهان دا 
ئێران و کووبا بە هاوبەشی پلەی 191یان لە 
باری ئازادیی ڕاگەیاندن وەدەست  هێناوە.  
نیشان  ئەوە  زانیاری یانە  ئامارو  ئەم 
ڕێژیمی  تەمەنی  ماوەی  لە  کە  دەدەن 
بارودۆخی  ئێران دا  لە  ئیسالمی  کۆماری 
سەربەخۆکان  ڕاگەیەنە  ڕۆژنامەنووسان و 
ژمارەی  بووەو  خراپتر  ساڵ  بە  ساڵ 
کەمتر  سەربەخۆ  ڕاگەیەنی  ڕۆژنامەنووس و 
مانەوەو  ئیزنی  بەکرده وە  ڕێژیم  بووەو 
نەداوە و  سەربەخۆ  ڕاگەیاندنی  بە  کاری 
هەموویانی وەال ناوەو لەباری پێشێلکاریی 
هاونیشتمانان و  ئازادی یەکانی  ماف و 
لە  ئەوساڵی  نمرەی  رۆژنامەنووسانه وه  

هەموو ساڵەکانی پێشوو زیاترە. 

کار، کۆڵبه ری و رۆژی جیهانیی کرێکار

رۆژی جیهانیی ئازادیی ڕاگەیاندن و 
بارودۆخی رۆژنامەنووسان لە ئێران دا
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»جەنبەهای خەتەرناک و 
ناڕه حه ت کونه نده «

 
گۆڤارو  کتێب و  نووسەری  ئەی 
پێشکێشکارو  ئامادەکارو  رۆژنامەو 
دابێژەری  پێژەرو  بێژه رو  دەرهێنەرو 
مادیۆ!  رادیۆو  مەلەڤزیۆن و  تەلەڤزیۆن و 
ئەوانەی نیشتمانی ئاوەدانتان جێ هێشتوە، 
رێگەی  لە  واڵتەوە  لەنێوخۆی  یان 
مێگامەیل و  جێگامەیل و  ئیمەیل ومیمەیل و 
نازانم   مەیسبوکەوە،  فەیسبووک و 
کوردی  زمانی  بەسەر  چی  بەتەمان 

بهێنن، ئاگادار بنەوە.
تەلەڤزیۆنێک  خۆمان  الی  لە  لەمێژساڵە  بنەوە،  ئاگادار 
بڵێن خزمەت بە چی  دەرەکەوتوە، شیلگیرانە خزمەت دەکا. رەنگە 
یان بەکێ دەکا؟ پێم خۆشە وەاڵمی ئەم پرسیارە بکەم بە مەتەڵێک و 
لێتانی دابێنم. ئەگەر هەڵتان دا یان وەک خەڵکی ئەم سەردەمە ئێژن 
بانگدانی  لەگەڵ  بەیانیەکی سەحەری  ئەگەر وەاڵمتان دایەوە، ئەوە 
یەکەم کەڵەبابی ئەوسەر یان ئەمسەری ئاوایی، بەمەرجێک ئەمشەو 
ڕێوی نەی گەیشبیتێ و تەمەنی درێژی بۆ حازری یان واتە بۆ هەموو 
کوردانی جیهان بەجێ نەهێشتبێ، خەاڵتتان دەکەم. بۆیە بە کوردانی 
هەموو دنیا دەڵێم حازری، چونکە ئه منیش وەک ئەو تەلەڤزیۆنەی 
دەمەوێ باسی بکەم، لە هەموو دنیا حازرم و جگە لە دانیشتووانی 

نێو چوارچێوەی نەخشەی پشیلەکە، هەمووکەس دەم بینێ. 
دانیشتووانی خراپکاری نێوچوارچێوەی پشیله کەش بەدزیه وە 
ئەو ئامێرەیان داناوە کە لە دەرەوەی نیشتمانی پشیلە هەڵتووتەکاوەکە 
خۆمان   هاونیشتمانانی  دادەنێن.  مااڵنی  لەسەربانی  ئازادی  بە 
جیهانە  تەلەڤزیۆنی  هەرچی  دادەنێن و  پەسیوێک  لە  ئامێرە  ئەم 
کەناڵەکان دا  گۆڕینی  کاتی  لە  ناکاو  لە  وایە  جاری  وەری دەگرن. 
سەیری  ماوەیەک  دەکەون و  خۆشمان دا  الی  هینەی  ئەم  بەسەر  
کوردی یە  ئەم  بدەنە  سه رنجێک  ئەگەر  ئەمەیە،  مەتەڵەکە  دەکەن. 
هەر  لە  دەی گێڕمەوەو  تەلەڤزیۆنەکەوە  زمان  لە  پاراوەی  جوان و 
تەلەڤزیۆنەکەتان  کۆنتڕۆلی  سەر  ئەنگوستی  جیهانە  ئەم  شوێنێکی 
خۆتان  زۆر  بێ ئەوەی  ئەوە  ئەنگاوتبێ،  خۆمانی  الی  کاناڵەی  ئەم 

ماندوو کەن دەی ناسنەوە.
تەلەڤزیۆنەکە بەرنامەو پرۆگرامی هەمەچەشنی هەیە. ئەوەندە 
شێوەپشیلەکە  نەخشە  دەرەوەی  پەرته وازەی  کوردانی  بە  سکی 
دەسووتێ، بە هەموو جۆرێک هەوڵ دەدا لە ڕێگەی هەڵەیان الدات و 
موستەقیمە  سیڕاتی  ئەم  موستەقیم.  سیڕاتی  سەر  بیان هێنێتەوە 
بانگ کردنی  فیلم و  زنجیرە  هەواڵ و  باڵوکردنەوەی  ڕێگەی  لە 
مەندروستی یەوە  تەندروستی و  بواری  شارەزایانی  سیاسەتوانان و 

پێشانی بینەران دەدرێ. 
پشیلەی  بەرژەوەندیی  چوارچێوەی  لە  بەگشتی  هەواڵەکان 
لەالی  پشیلەکە  دەدرێ  هەوڵ  ئەوەی  سەرەڕای  هەڵتووتەکاودان. 
پێ نەگا،  ئازاری  سەروگوێالکەوە  پشت و  مازەی  بەرزگ و  کلک و 
دەم ولووت و  پاراستنی  دەوری  لە  زیاتر  تەلەفزیۆنە  ئەم  هەوڵی 
بەرچەنەو الی سینگ و هەردوو پێشووی پیشلەکەمان چڕ بووەتەوە. 
بەرنامەکان و  میوانی  سیاسەتوانانی  هەوڵی  فیلم و  زنجیرە 
دانیشتوانی  ئەوەیە  زیاتر  کۆمەاڵیەتییش  تەندروستی و  شارزایانی 
ئەوبەر لووت و الی هەردوو پێشووی پشیلەکە ئاشنای دابونەریتی 
ئەودەسەاڵتە بەڕێزە بکەن کە لەوپەڕی شارزایی دا سواری پێشلەکە 
بووەو بۆئەوەی خوای نەخواستە تووشی نەهامەتی نەبێ، لە ژێر 

چۆکی خۆیان ناوە. 

لەسەر  شێلگیرانە  دەدا  هەوڵ  ئێمە،  تەلەڤزیۆنەی  ئەم 
ئامادەکارو  رۆژنامەو  گۆڤارو  کتێب و  نووسەری  دژایەتی کردنی 
پێشکێشکارو دەرهێنەرو پێژەرو دابێژەری تەلەڤزیۆن و مەلەڤزیۆن و 
جێ  ئاوەدانیان  نیشتمانی  ئەوانەی  هەموو  مادیۆکان و  رادیۆو 

هێشتوە، بەردەوام بێ. 
زۆری  هەوڵێکی  لێکۆڵینەوەو  دوای  تەلەفزیۆنەکەمان، 
دانیشتووانی  زیاتر  کە  زمانێکە  داهێنانی  زمان خەریکی  پسپۆڕانی 
پشیلە  ناوەندی  لە  پشیلەکە،  بەردەم  پشیلەو  پێشووی  الی سنگ و 

نزیک کاتەوەو بەم کارەی هەوڵ دەدا نەهێڵێ پشیلەکەمان بتۆپێ. 
بەم  بەرنامەیەکی دا  لە  مەبەستە  ئەم  بۆ  تەلەفزیۆنەکەمان، 
دەبێ  موحتڕەم  بینەندەگانی  قسە.«  دەکەوێتە  خواره وە  شێوەیەی 
وەختی  لە  دەکەن،  زۆر سەرف  شامێکی  کێ  کەسانی  بزانن  باش 
باعس  خەونانە  ئەم  دەبینن و  نارەحەت کونەندە  خەونی  خەوتن دا 
دەبن بینەندەی خەونەکە لە خەو هەستێ. بێداریی نیسفی شەبیش 
دەبیتە باعیسی حەڕەکەتهایی ناخود ئاگاو ئەگەر ئەم شتە بەتەوری 
موداوم تیکرار بێتەوە،  دەبێتە باعیسی ئیسترێسهای مومتەد. دەر 
نەتیجە کەم خابی، پەریشان حاڵی، دەغدەغەهای رووحی و عەواریزی 
جانبیی دیگەر ئەنجامی زیادەڕەوی لە مەسرەفی غەزادایە. من وەک 
کارشوناسی یەکێک لە بەرنامەکانی ئەم تەلەڤزیۆنە بە بینەندەگانی 
تەلەڤزیۆن  بەرانبەر  لە  حەد  ئەز  زیاد  دەکەم  تەوسیە  موحته ڕەم 
خارجی  تەلەویزیۆنهای  ئەنواعی  کە  بورهەیەدا  لەم  دانەنیشن. 
ئەم  کردنی  تەماشا  دەکەن،  پەخش  شیرین  بەزاهیر  بەرنامەی 

تەلویزیۆنانە، جەنبەهایی ناڕەحەت کونەندە و خەتەرناکی هەیە.  

مسته فا شێخه 
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هەڵەچێنی

سـوورکێـو زه کـی

پێــشه وا ئه ی ڕێبـــــــــه ری ناوداری کورد 

پێشه وا ئه ی سومبول و سـه رداری کورد

قامه تی ڕاستت له  سه ر داری شه ره ف

ڕه مــزه   بۆ مێـــــر و ژن و بۆ الوی کـورد

پێشـــه وا سه رمه شقی ڕزگاریی گه الن

پێشـه وا ئه ی خاوه نی مێشک و داڵن

تــــــۆ به گوڵ ڕێی ئاشته واییت گرته به ر 

دوژمنانت ڕێی په ت و ز نجیــر و شه ڕ

بوویه ته  ڕه مــــــــزی فیــداکاریی گه لـت

شادو سه ربه رزه  ڕوحی پاک وه ک مه لت

 

   

 ئەحمەد قادری

لە سەردەمێکی بێ تروسکە و تاریکا

لە سەر رێگایەکی هەڵدێر و تاریکا

ئەو دەمەی پشتی ئازادی دەنووشتاوە

مافی مرۆڤ لە ژێر پێ دا دەفلیقاوە

دەورانێ کە وسکوت و زمان ئامان بوو

وەکی دەڵێن: ناهەقی بە پێی فیالن بوو

ترووسکەی شا ئەستێرەیەک بریسکاوە

تۆی مه سیحاکه ی شه هیدی سه ربه دار

ڕێڕه وانــــــت تا هـــــــــه تایه ن پایه دار

چقڵی چاوی دوژمنه  کۆماره که ت

مه شخه ڵی کورده  له  گوندو شاره که ت

له م قه اڵیه ی چوارچـرای  پێگه ی به ڵێن

الو و پیری کورده   ئێستاکه ش ئه ڵێن

پێشــــه وامان نامـــرێ هه ر زیندووه 

مه شخه ڵی ڕێی نیشتمانی گـــرتووه  

تۆ به  به خشینــی ژیانت بوویه  ژیـــــن 

تا ئه به د ڕێــــز و ســـاڵو و ئافه ریـــــن

سوئێد..... وێستڕۆس

خاکه لێوه ی 2009

 پێشه وا! 

)پێشکه ش به  گیانی پاکی پێشه وای نه مر (

چاوی بلیمەتێک بۆ ژیان کراوە

ئەو ئەستێرە شۆق هاوێژ و پڕشنگ دارە

ئەو ڕێبەرە هەڵکەوتە و بەرز و ناودارە

پێشەوای مەزن و سەرداری کوردستان بوو

چاوی سووری زۆر لێ کراو و بن دەستان بوو

مەشخەڵداری بووژانەوەی رێی خەبات بوو

دەمەزرێنەر و پێشەوای دێموکرات بوو

لە گۆڕە پانی خەباتا شۆڕە سوار بوو

هزر و بیری چیای هەزار بە هەزار بوو

لە بەرزی دا سەری لە هەوران دا دیار بوو

لە مێژووی کوردان دا یەکەم سەر کۆمار بوو

لە هەر قۆناغێک دا پێشەوا و قازی بوو

نموونەی لە خۆ بوودوویی و گیان بازی بوو

سیمای بەرزی ڕاستی و پاکی و ئاشتیخواز بوو

مامۆستا و رێ نیشاندەر و دڵنەواز بوو

ئێستاش ناوی بەرزی لە مێژوودا دیارە 

ئێستاش رێبازی خەباتی پڕ رێبوارە

بیری وردی هەر وا زانستگەی فێربوونە

بۆ خوێندکارانی رێبازی ئاسۆی ڕوونە

ئێستاش ورەی بەرزی رەمزی تێکۆشانە

مەشخەڵی رۆژی ڕاپەڕین و هەستانە

ئێستاش بۆ داهاتوو هێمای گیانبازییە

بۆ گەلی کورد جێگای فەخر و شانازییە

ئێستاش هەروا دەشنێتەوە ئااڵی قازی

باڵ دەبزێوێ بەرەو دوندی سەر فرازی

                                              

تروسکەی شا ئەستێرەێەک
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به ر له  مااڵوایی
به ر له  مااڵوایی

ماڵپه ڕی ناوه ندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان، رۆژنامه ی »کوردستان«، رادیۆ ده نگی کوردستان له  تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت دا:

ڕێبەرێک  کوردستان،  سەرکۆماری  یەکەم  ڕێ نیشاندەرو  ڕێبەرو  محەممەد،  قازی  پێشەوا 
بە  بوو  لە سەردەمێک دا  ژیاو کەڵ ژیا«. ئەو وەک ڕێبەرێکی ئەفسانه یی بۆ کورد  کە »کەم 
ڕێ نیشاندەر کە ئێستاشی لەگەڵ بێ، لەسەر ئەم ڕێگه یە کورد هەنگاو دەنێ، ئەوەی فەیلەسووفە 
یۆنانی یەکان لەبارەی دەوڵەتو ڕێبەریی خەڵک بە نووسین باسیان کردبوو و لە کتێبەکانیان دا 
وەک بیرۆکە هێنابوویان، پێشەوا بە کردەوە ئەو بیرۆکانەی لە ماوەی ڕێبەریی خۆی دا جێبەجێ 
کرد. قازی محەممەد لە کردەوەدا نیشانی دا کە ڕێبەرێکە لە خزمەت خەڵک و نەتەوەدا.  پێشەوا 
رێژەی  کوردەواری  کۆمەڵگه ی  کە  دەست  گرتە  کوردی  کۆمەڵگه ی  ڕێبەریی  سەردەمێک دا  لە 
خوێندەواریی 5% زیاتر نەبوو. چینی ڕووناکبیرو خوێندەوار زۆر کەم بوو. ئەو باسە ئی شەش 
دەیە پێش ئێستایە کە لە زۆربەی واڵتانی جیهان پێشکەوتنێکی ئەوتۆ به دی نەده کرا، بەاڵم 
پێشەوا وەک گوڵیک لە بیابان دا نیشانی دا کە کەسێکی دەگمەنە، ئەو بەڕاستی ڕێبەرێک بوو کە 
دەی توانی بە 6 زمان ئاخاوتن بکا کە ئەمە وای لێ کردبوو که  پێوەندییەکی دیپلۆماسیی گرنگی 
هەبێ و وەک ڕێبەرێکی سیاسییش لە دۆکۆمێنتەکانی واڵتانی زلهێزی جیهان ناوی پێشەوا وەک 

کەسێکی بەناوبانگی ناوچەکە هاتوە.
نەتەوە  گەلی و  ڕێبەرێکی  بەڕاستی  نیشانیدا  کە  بوو  کەسە  ئەو  محەممەد  قازی  پێشەوا 
خۆشەویستە. پێشەوا کەسێک بوو کە لە سەردەمی خۆی دا فەیلەسووفێکی زانا بوو، بەداخەوە 

نموونەی وەک ئەو تاوه کوو ئیستاش لەنێو کورددا دووبارە نەبووه تەوە.
بن و  یەکگرتوو  کوردەکان  دەبێ  کە  هات  بەبیردا  ئەوەی  لەمەوپێش  ساڵ   67 پێشەوا 
نەتەوەی کورد کیانی خۆی هەبێت و ئەوەشی بە کردەوە سەلماند کە کوردەکان هەم دەتوانن 
یەکگرتوو بن، هەمیش دەتوانن وەک هەموو نەتەوەکانی دیکەی جیهان خاوەنی پێگەو واڵتی 

خۆیان بن .
بیر و کەسایەتیی پێشەوا

لە گەشەکردنی کۆمەڵگاو  باس  ئاوا  لەگەڵ هەواڵنێری »تاس«  وتووێژێکی  لە  پێشەوا  
هەروەها بەهێزبوونی پێگەی کورد دەکا لە حکوومەتی کوردستانداو دەڵێ:  »ئێمه وه ک گه لێک 
یه کمان گرته وه و به هێزتر بووین و به یه کجاری بۆ گه یشتن به مافی خۆمان ده ستمان به  خه بات 
رابردوودا  له  ئه گه ر  هێناوه،  به دهست  زۆرمان  ده سکه وتی  باره یه وه  له م  ئێمه  ئێستا  و  کردوه 
نووسین و ئاخافتن به زمانی کوردی ڕێگای پی نه ده درا، ئیستا ئێمه ڕۆژنامه ی »کوردستان«مان 
هه یه. له کوردستان دا نزیکه ی سێ هه زار زارۆک به زمانی خۆیان ده خوێنن، چه ند رۆژ له مه وبه ر 
قوتابی یه  دراوه.  پاره،  به بێ  که س  هه موو  بۆ  سه ره تایی  خوێندنی  به زۆره ملیی  دەستووری 
هه ژاره کان له باری جلوبه رگ و کتێبه وه، هه روه ها خواردنی به یانی یان له قوتابخانه دا یارمه تی 

ده درێن. مه هاباد کۆمه ڵه )که لکتیو(ی لێ هه یه، ژنان به شداری تێدا دهکه ن‹‹. )1(
گەورەیی پێشەوا کاتێک دەردەکەوێ کە بزانین حازر بووە ئەو پوولەی کە وەک یارمەتیی 
مانگانە  لە حکوومەت وەری گرتوە، هەر جارەی بیدا بە مەدرەسەیەک بۆ ئەوەی بتوانن باشتر 
بە قوتابی یەکان ڕابگەن. حاجی عه بدوڵاڵی قازی لە کتێبی »واڵتی من«دا ئاوا باسی پێشەوا 
دەکا: »له نێو مندااڵنی مه دره سه دا، ئی وا بوو زۆر فه قیر بوو و به پێخواسی ده چووه مه دره سه و 
به رگ و پێاڵوی نه بوو. بۆیه ده ستوور درا که ته واوی مندااڵنی مه درهسه لیباسی یه ک فورم و 
یه ک ره نگیان هه بێ. ئەو لیباسانه له قه واره ی جۆراوجۆردا دروابوون و زه الم و چکۆڵه، درا به 
هه موو که س. دیاره عیدده یه ک له ده وڵه مه نده کان گوتبوویان منداڵی ئێمه ئه وانه یان پێویست 
نیه و نایانه وێ. پێشه وا قەبوولی نه کردبوو گوتبووی نابێ فه رق و جیاوازی هه بێ و ده بێ هه موو  
یه ک فۆرم و یه ک لیباس بن. پێشه وا ئه و کات 100 تمه نی مانگانه یارمه تی له ده وڵه تی کوردستان 
وه رده گرت. ئەویش ته واوی ئه و پووڵه ی ته رخان کردبوو بۆ مه دره سه کان و هه ر مانگه ی ده درا 

به قوتابخانه یه ک‹‹ )2(
پێشەوا هەمیشە خۆی بە خزمەتکاری میللەتی خۆی دەزانی و هەربۆیە لە زۆربەی وتووێژو 
رۆژنامەی  لە  کە  نوتقێک دا  لە  دەکەوێ،  دیار  پێشەوا   لەخۆبردوویی یەی  ئەم  نوتقەکانی دا 
»کوردستان«دا باڵوبۆتەوە ئاوا قسان دەکا:   »بۆخۆتان دهه انن که ئه من بۆ وه رگرتنی حقووقی 
کورد شه وو رۆژ وچانم نه داوه و ئه و زه حمه ته ش به فه خر ده زانم. تا یه ک رۆژم له دنیا مابێ 
دەست له فیداکاری هه ڵناگرم و به هه موو که سێکی ده سه لمێنم که کورد شایانی ژیانه«. )3( 

هونەری سەرۆکایەتیی جەنابی پێشەواش زۆرتر لەوەدا ڕەنگی دابۆوە کە هەڵسوکەوتەکانی 
تێرکردنی  بۆ  نەک  سەرکۆمار  دەسەاڵتی  بوون.  نەتەوەکەی  شارستانیی  پەیامی  هەڵگری 
بنەماڵەکەشی  بواردا بەرژەوەندیی خۆی و  لە زۆر  پێویستی یەکانی ئەو پێک نەهاتبوو، بەڵکوو 
خستە دوای بەرژەوەندیی گشتیی نەتەوەکەی. جیا لەوە کە بیری نیشتمانپەروەریی سەرکۆمار 
هاندەری ئەو بوو تا لە خزمەت بەرژەوەندیی نەتەوەکەی دا هەنگاو بنێ، بە هۆی ئەوە کە پێشتر 
لە  تاک  مافی  پاراستنی  ڕەچاوکردن و  سەر  لە  توانیبووی  بوو،  کارامە  و  لێهاتوو  دادوەرێکی 
کۆمەڵگادا کاریگەریی  بێ وێنەی هەبێ. زۆرینەی نوتقەکانی جەنابی پێشەواش کە لەو سەردەمه دا 
تۆمار کراون، سەلمێنەری ئەوەن کە گوتاری ئەو لە سەر بنەمای ماف و دادپەروەری و ڕەچاوکردنی 
بەرژەوەندیی گشتی ساغ ببۆوە. زۆر کەس لە مێژوودا بە مێدالیاو تاج و نیشانی سەیرو سەمەرە 
بەاڵم  بدەن  نیشان  جوان  بەرچاوو  زەق و  کۆمەڵگادا  چاوی  بەر  لە  خۆیان  دا  ئەوەیان  هەوڵی 
خۆشەویستی و ڕێزێک کە ئەمڕۆکە لە الیەن نەتەوەی کوردەوە لە جەنابی پێشەوا دەنرێ، تەنیا 
کۆماری  بگوترێ کە سەرۆکی  دەکرێ  کورتی  بە  ئەوە.  دادپەروەری و خۆقوربانیکردنی  بەر  لە 
کوردستان لەو سەردەمدا وێنەی ئیرادەی نەتەوەکەی دەنەخشاندو ئێستاش لە خۆشەویستترین 

سەرکردەکانی نەتەوەکەی دێتە ئەژماردن. )4(
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