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   یاننامه به
و  ست شه  ڕز ب به
  ری گه مین ساوه چواره

  آۆماری  زرانی مهدا 
  آوردستان

  !آان ڕزه به  هاونیشتمانه
  ١ئران  مافخوازی وو مافخورا  النی گه
  !آوردستان  فی ره شه  به  كی خه

و چوارســاڵ  ســت م ســاڵ شه ئــه  نــدانی ڕبه  دووی
ـــه به ـــه س ـــه یه  زرانی ر دام ـــه آ ـــاری  تی م حكووم ـــه  آۆم   ل

آــورد دا   ی وه تــه نه  ی رزگاریخوازانــه  باتی خــه  مــژووی
ـــــــه ده  ت ـــــــدانی ڕبه  ی٢  ڕۆژی.  ڕێ پ ی ٢٢( ١٣٢٤  ن

موو  هـــه  رانك لـــه آاتكـــدا نونـــه  لـــه) ١٩٤٦  ی ژانویـــه
  ڕووداوكــی  لــه  بــۆ پشــوازی  وه آوردســتانه  آانی شــه به

و  ئه  ندی هاباد، ناوه مه  ڕوویان آردبووه  مژوویی  گرنگی
  كی خــــــه  ی ڕزگاریخوازانــــــه  ی وه بزووتنــــــه  ی یــــــه وره ده

ـــتانی ـــران، لـــه  آوردس ـــه  ئ ـــه  ســـتی ر ده س   وا قـــازی پش
ـــه محه ـــه مم ـــی  ری د ڕب ـــوآراتی  حیزب ـــتان   دیم " آوردس
وا  ر پشـه و هـه نـدرا یه ڕاگه" آوردسـتان  جمھـوری  تی وه ده

  .بژردرا ڵ رآۆمار هه سه  به  خوشی
ــه ر بــۆ  ك هــه آوردســتان نــه  آۆمــاری  زرانی دام

ــه ــوردی  ی وه بزووتن ــه  آ ــه ڕۆژه ــه ت ب ــۆ ت   تی واوه كوو ب
  ی وه و بــۆ بزووتنـــه ئــران   لـــه  ئــازادیخوازی  ی وه بزووتنــه

آوردســتانیش   آانی شــه موو به هــه  آــورد لــه  تیی وایــه ته نه
ر  هـه. بـوو  مژوویـی  وتكی سـكه و ده گرنگ  ڕووداوكی

  آانی شـه موو به هـه  كی م بۆخـه هـه  و آۆمـاره ش، ئـه بۆیه
ـــه  آوردســـتان ـــوو ب ـــه و هـــه هومـــدك  نوختـــه  ب   تی واوه م ت
ــزب ــوآات  كخــراوهو ڕ حی ــانی وتووه و پشــكه دم ــران   آ ئ

و   تی دۆســتایه  نــدیی و پوه آــرد  زرانی دامــه  پشــوازییان لــه
  .زراند ڵ دامه گه هاوآارییان ده
و نیوـك پشـتریش  مانگ  متر له زانین آه دهك  وه
و  زرابوو، ورز دامـه تـه  ربایجان له ئازه  میللیی  تی حكوومه

  و مـــافی  اســـیردموآ  گرنگـــی  وتی ســـكه م ده دووه  مـــه ئه
بـر  مین زه و دووه ئران  دانیشتووی  آانی وه ته نه  ریی رامبه به
. دا بوو  م وته له  ری رابه و نابه و زۆر زوم  تی حكوومه  له
ك  ئـــران وه  زۆر لكــراوی  النی ش، گــه وه ر ئـــه بــه ر له هــه

خۆیـــان   واآـــانی ڕه  مافـــه  ســـتھنانی ده ك بـــۆ به یـــه نموونه
ــ ــان ل ــرد ده  چاوی ــه آ ــتیی ر په  و آۆن ــایه  س ــزه  تی پاش و ه  

و بـۆ  چووبـوو،  زراویان لـی  پشتیوانی  آانی مییه ننه هه جه
  .و پیالنگان دانان خشه نه  وتنه آه  ی وه گژداچوونه به

ـــــه ده ـــــه گ ـــــه  ی وه ڵ ئ ـــــارهو  ئ ـــــه  آۆم ـــــۆی  ب   ه
  ر پـی سـه له  توانی ی نـه  آـی ره و ده  خـۆیینو  جۆراوجۆری

ــه  ســت ڕاوه  خــۆی ــه و آ ــه ١١ متر ل ــوو،  رده مانــگ ب وام ب
ـــه ـــه  زموونی ئ ـــی  زۆر ب ـــه  نرخ ـــۆ ه ـــه ب   ی وه ر دوو بزووتن
. هشـت  جـ  ئـران بـه  ریی رانسـه و سه آـورد  تیی وایه ته نه
ـــه  آانی وته ســـكه ده ـــه  و مـــاوه ئ ردوو  هـــه  نی مـــه ته  ی آورت

  نی و آوردســــتان بــــۆ آۆمــــه ربایجــــان ئازه  تی حكوومــــه
ــه ــه  كی خ ــه و دوو نه ئ ــافخوازه  وه ت ــه  م ــده  بوون   ری ئیلھام
  تنیو رآه بگومان تا سه  وام آه رده و به شلگیر  باتكی خه
و دوو  ئـــه  آانی شـــانازییه  ی وه و زینـــدوو آردنـــه  آجاری یـــه

  .  ب وام ده رده به  لییه گه  ته حكوومه
کۆماری  لی کورد لـه کانی گه وته سکه باسی ده

ـــه ـــتان، خا ـــه  کوردس ـــه هزو الوازه ب ـــاره کـــانی ئ ،  و کۆم
ــه و دوژمنه دۆســت نجام  ره و ســه کانی ڕووخــانی کانی،هۆی

ــه ئه ــه  وه لــه  جگــه کانی زموون ی  بۆنــه له  وه خۆشــییه به  ک
، پویستیی  و نووسراوه اوهر گوتر سه جۆراوجۆردا زۆری له

کی  یـــــه وه تــــانكی زیــــاترو لکدانه ره ت و ده فــــه ر هد  بــــه
ــــانه ــــه هه  کارناس ــــه.  ی ــــره  بۆی ــــه ل ــــژه  دا ب ــــاوڕی   در ئ

ـــــه ناده ل ـــــه وه ین ـــــه و کورته و ب ـــــ ده  ی ـــــی ت ـــــه ل . ڕین پ
ــ نوێ ــه وه هبوون ــادی ئ ــه  و ڕووداوه ی ی ــه ده به  مژوویی ت  رف
ــه ده ــین بۆئ ــه وه زان ــه م بۆنه ی ب ــایی  وه گــه ی رمترین پیرۆزب

ی کـــورد  وه تـــه نی ئـــازادیخوازی نه شـــی کۆمـــه پشکه
موو ئـازادیخوازانی  و هـه ی کوردسـتان ر چوارپارچـه هه له

یـان  واو شـلگیرانه باتی ڕه خـه مووان له و بۆهه ین ئران بکه
و  کســــــــانی و یه و دموکاســــــــی پناوی ئــــــــازادی لــــــــه
  .ئاوات بخوازین وتن به رکه ریدا سه روه دادپه
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ینمان ب،  رکی سبه ودان بۆ گۆڕینی رژیم ئه ر هه گه ئه
 مۆمانه رکی ئه رۆژ ئهر سیستمی دوا سه  له  وه وی ساغ بوونه هه

 ڕبــوونی نزیــك بپكــی ٣داوی تآانی خخۆپیشــاندان وتــوو لح
س لنـــــد رۆژی رابـــــردوو، دەیـــــان آچ رۆژی عاشـــــووڕادا، ل تـــــاران ل

  .انبشدارانی ئو خۆپیشاندانان دەسبسر آر
هواـیی بفرانبـار ٢٩ی تاران رۆژی س شمم یهزی ئینتزام

٤٠دەسبســرآرانی ئو . ی ل تــاران راگیانــدهــاووت ٤٠دەسبســرآرانی 
ممــــــ ــــــی رۆژی یآش ــــــانی ئینتزام ــــــت آ هزەآ وە ددوای ئ ــــــ آس
بوآراوەیآــی تــایبتی ب نــو بســیجییآان و هزەآــانی دیــكی رــژیم دا

،نیشــان آردبــووآســی ل خۆپیشــاندەران تــدا دەست ٦٥وەو وــنی بــو آــردە
  .داوای هاوآاری بۆ دەستبسرآردنیانی آردبوو

ــۆ ســر ناڕازی ــژیم ب وە فشــارەآانی رــك ــل الیآــی دی ان هروا لی
ندن دایرســـــنـــــد رۆژی رابـــــردوودا دەیـــــان. پچ آـــــان لواـــــی هپ ب
ن ل زانكۆ،اسی وەآوو دەرآرقور ی زانكۆی قزوین سزاییخوندآاری ناڕاز

ــاردن و  ــدن و هپس ــایی ل خون ــا هت ــ بشــكردنی هت ــریاندا.. ب ب س
بۆ" سیفر"نمرەی  ٩٠٠٠هروەها ل زانكۆی ئمیرآبیر زیاتر ل . سپنراوە

  . خوندآارانی ئو زانكۆی ل آارنامآانیاندا سبت آراوە
دا تـا ئسـتاژی عاشووڕاشل پوەندی لگڵ دەسبسرآراوانی رۆ

آس لوان بـــــۆ دادگـــــا رەوان آـــــراوە آ ل نـــــو ئوانـــــدا ١٦دۆســـــیی 
 .دراوە وەپاڵ یآك ل دەسبسرآراوان" محارب"تۆمتی

ــــژەی تســــوی حیســــابی نوخــــۆیی در ل
ش دەسبســـــــرآرانیهزەآـــــــانی رـــــــژیم و پـــــــا

چـــوارەمین آس ل ئنـــدامانی بانـــدی آوشـــتنی
آ سر ب حیفـازەتی ئیتالعـاتی سـپا" هیوا تاب"

و بانـــدە لآـــانی ئتجینای ـــك لبـــووە، آۆم
  .آوردستان ئاشكرا دەبن

ــدە ل مــاوەی ب پــی زانیارییآــان ئو بان
چنــد ســای رابــردوودا ل ناوچآــانی مریــوان و

ــــــرســــــندا الوا نیــــــان دەسبســــــر دەآــــــردو دوات
ــــالوە دەیانكوشــــتن و ب جلــــی پشــــمرگو گری

تـا ئسـتا. کـردن یـان دهرادەستی برپرسـانی رژیم
آــان ل گونــدییرمــی چنــد آس ل قوربانی هتــ
"دادان"وە آتدۆزراون شـــاری ســـن ر بی ســـ

لو نـــوەدا ترمـــی خونـــدآاركی آـــوردو چنـــد
  .آاسبكارك دەبینرێ

ئاماژەی دەسبسر آرانی هیـوا تـاب جی
و چنــد آس ل ئنــدامانی بانــدەآی پــاش ئوە
ــــدامانی ــــك ل ئن ــــكی دی ــــد آس دێ آ چن

 کوژرای شاری خۆیندادستا
بویـان آـردەوە آ ڵئاژانسآانی هوا

ی٢٨شــــمم، ووارەی رۆژی دوـــســـر ل ئ
دادسـتانی" وەلی حاجی قـولی زادە"بفرانبار 

ـــۆی لال ـــاری خ ـــانی نناســـراوەوەش ین آس
یحــاج .ابر دەســتژی گــوللو آــوژر  رایــهد
ت دادســــتانیــــولی زادە بر لوەیــــك ببقــــ

شــــــاری خــــــۆی، فرمانــــــدەی لشــــــكری
ــروعاشــو ــووە و دەوت ــداران ب ێرای ســپای پاس

ل آوشـتن و یلو سردەمدا دەسـتكی زۆر
تی خزییئازارو ئآـانیكی آوناوچ رد ل
خــۆی و ســ ،ورمــبــوونــاوبراو.  هماس دا ه

نهروەهــــا ل مــــاوەی رابــــردوودا آ دادســــتا
یییاری ئعدامی دوو چاالآی سیاسووە، بب

ــــانی  ــــورد ب ناوەآ ــــ"آ ــــیح یاس و"منیفس
.بجـ آـردوەی ج"حسن حـیكمت دەمیـر"
ــــــــیه ــــــــاوبراو لالین خك ــــــــۆی ن ئو رب

ــات ــاوچیوە ب ق ــوردەن ی ئو دوو چــاالآ آ
ـــــرێ آ ل مـــــاوەی ناســـــراوە هروەهـــــا دەوت

ب اد ی خـۆییبرپرسایتییآی ل دادستان
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دەیان آس ل بشدارانی 
عاشووڕا ل  خۆپیشاندانآانی رۆژی

  چند رۆژی رابردوودا
  دەسبسر آران

و باندە دەزانـن و لآردەوەآانی ئ ژیم بزەآانی ره
دەوترێ آ ئو آسانی ئو بانـدەیان. قاویان دەدەن

رسـانیلقاو داوە، ل ماوەی رابـردوودا ل الین برپ
  .ئیتالعاتوە هڕەشی آوشتنیان ل آراوە

شـــایانی باســـ یآكـــی دیـــك ل آارەآـــانی
ئمریكـاییآ بـوو آ ٣ئو باندە دەسبسر آردنی 

هـــاوینی رابـــردوو ل ســـنووری هبـــج دەسبســـر
 .آراون و تا ئستاش ئازاد نآراون

مـانیۆمتی جۆراوجـۆر دەیـان بیـاڕی زاتـ
کــانی کوردهوەآــوو بــینوەی دەســت و القــی 

  .دەرآردوە
انی باس آ تـا ئسـتا هـیچ آسشای

ـــــتۆالو ـــــاوبراوی ب ئس ـــــتنی ن ـــــك آوش نی
  .نگرتوە
 

وخـــۆی هـــایتیپـــاول ئـــانتوان وەزیـــری ن
رزەآلــووم ــوژراوانی ب ــارەی آ ــد آ ژم رایگیان

ـــــــدوەو ئگری ئوە ١٠٠ هزار آســـــــی تپڕان
 نزیــــــــك ب آ یس گیانیــــــــان ٢٠٠هزار آه

دەســت دابــتــا. ل یانــد آروەهــا نــاوبراو رایگه
ـــــا ـــــویتی تنی ـــــی ئو وت توانی ئســـــتا دەوت

ـــان ل نوشـــار ٥٠ترمـــی  هزار آس ل قوربانی
ــــات ــــوانشآۆبك و نــــی وەو ل ــــا ترم ٤٠دا تنی

 س لزار آڵگـــــــهآـــــــۆمخـــــــاكۆڕی بدا ب
  .سپردراون

ی بیدەوتــــــی هــــــایتی داوای یــــــارمت
ـــــك ١پلی  ـــــانی دی ـــــارد دۆالری ل وت میلی

یآگرتووەآــانیش دا نتوەآــردوەو لم پوەنــدییش
 لپ ب ـــرد آ ـــان آ ـــانی جیھ ٥٦٠داوای ل والت

 .متی بۆ هایتی آۆبكنوەمیلیۆن دۆالر یار

نیانی بووملرزەآی هایتی رژەی قوربا
  ونوەدایا ل برزبوهرو

ðbï@ @ðmóîłóàüØ@ @

زەهــرا"ی یبدوای مرگــی گومانــاو
ــورد ل" جعــفری ــدآراوی سیاســیی آ بن

دا، بندییآی دیـكی"ورم"بندیخانی 
ــــــو ــــــاوی ئن ــــــورد بن ــــــوآ ری لوەر غف

ــدیخانی شــاری ســقزدا ب شــوەیآی بن
  .گوماناوی گیانی لدەست دا

تا ئستا برپرسـانی رـژیم هۆآـاری
گیـــان لدەســــت دانـــی ئو بنــــدآراوانیان
داوە آــــــــیان ن ــــــــدوە و ئیجازەش رانگیان
آانیان بپشكنرمپزبشكی قانوونی ت.  

جـــی وەبیرهنـــانوەی آ بر لوەش
ردی دیــــك ب ناوەآــــانیی آــــودوو بنــــدی

ئحـــمدی و خوســـرەو ئیـــزەدی ل ڵآمـــا

ی بنـــــدیخانی شــــاری ســـــن ب٣بنــــدی 
 .شوەیآی گوماناوی گیانیان ل دەست داوە

 

ی بندآراوانی آورد ل یمرگی گوماناو
نرە دەستآانی آوردستان دا پندیخانب  

چند 
هاوسری، 

دیاردەیآی دزو
@@

جینایتآانی باندكی ئیتالعاتی شاری مریوان
  ئاشكرا دەآرن

T@U@W@QP
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هه واڵ و

ئیسالمیی  كۆماری  رێژیمی 
درێ���ژەی سەركوتی  ل��ە  ئ��ێ��ران 
ئازادیخوازانی كورددا تاوانێكی 

دیكەی خوڵقاند.
رۆژی  ك��ە  هەواڵێك  بەپێی 
ب��ەف��ران��ب��ار   16 چ��وارش��ەم��م��ە، 
ه���ەواڵ���دەری���ی���ەك���ان ب���اوی���ان 
سیاسیی  زیندانییەكی  ك��ردەوە 
ن��اوی فەسیح  بە  ك��ورد  دیكەی 
شاری  زیندانی  لە  یاسەمەنی 

خۆی لە سێدارە دراوە.
خەڵكی  یاسەمەنی  فەسیح 
گ����ون����دی ه���ێ���ن���دوان س���ەرب���ە 
له  رۆژهەاڵتی  شاری »خۆی« 
كوردستان دوو ساڵ لەمەوبەر 
ل��ەگ��ەڵ چەند ك��ەس ل��ە الوان��ی 
كوڕو  لە  )بریتی  گوندەكەیان 
كچ( بە تۆمەتی هاوكاری لەگەڵ 
كوردییەكان  پارتە  لە  یەكێك 
گرتووخانەی  ل��ە  و  قۆڵبەست 
بەر  كەوتە  ئیسالمیدا  كۆماری 
دوات���ر  و  ئەشكەنجە  ئ����ازارو 
ح��وك��م��ی ئ��ێ��ع��دام��ی ب��ەس��ەردا 

دەسەپێنن.
درێژەی  لە  فەسیح  ئێعدامی 
دای��ە  سیاسییانە  ئێعدامە  ئ��ەو 
كە نێوە نێوە لە الیەن كۆماری 
رۆژه��ەاڵت��ی  ل��ە  ئیسالمییەوە 
دەكرێن.  جێبەجێ  كوردستان 
ب����ەرل����ە ف���ەس���ی���ح، ئ��ی��ح��س��ان 
چاالكیی  ت��اوان��ی  بە  فەتاحیان 
سیاسی دژی كۆماری ئیسالمی 
ل��ە ب��ەن��دی��خ��ان��ەی ش���اری سنە 
ئێستاش  دراوەو  س��ێ��دارە  ل��ە 
زیاتر لە10  كەس لە چاالكانی 

لە  ك��ورد  مەدەنیی  و  سیاسی 
ژێر حوكمی ئێعدام دان.

حیزبی  راگەیاندنی  ناوەندی 
وێڕای  كوردستان  دێموكراتی 
مەحكووم كردنی ئەم تاوانە دژ 
ئیسالمی  كۆماری  مرۆڤانەیەی 
دەرهەق بە رۆڵەكانی نەتەوەی 
كورد، هاودەردی و هاوخەمیی 
فەسیح  بنەماڵەی  لەگەڵ  خۆی 
ئ��اوای��ی  خەڵكی  و  یاسەمەنی 
رادەگ��ەی��ەن��ێ  خ��ۆی  هیندوانی 
كۆمەڵەكانی  ك��ۆڕو  ل��ە  داوا  و 
دەكا  مرۆڤ  مافی  داكۆكیكاری 
بە لە قاودانی ئەم تاوانە نوێیەی 
كۆماری ئیسالمی لە كوردستان 
هەرچی  رێژیمە  ئەو  رێبەرانی 

زیاتر ریسوا بكەن.
ناوەندی راگەیاندنی حیزبی 

دێموكراتی كوردستان
17 ی بەفرانباری 1388
7ی ژانویەی 2010 

راگه یه ندراوی ناوەندی راگەیاندنی حیزبی دێموكراتی كوردستان

 سه باره ت به  ئێعدامی فەسیح یاسەمەنی

 )تاوانی نوێی كۆماری ئیسالمی لە كوردستان مەحكووم دەكەین(

ڕۆژی شه ممه، 19 ی به فرانبار 
) 9ی ژانویه ی 2010ی زایینی ( له 
الیه ن کومیته ی حیزبی دێموکراتی 
کانادا-  ڕۆژئ��اوای  له  کوردستان 
بۆنه ی  به   رێوره سمێک  ڤانکۆڤێر 
ی���ادی64   ساڵه ی  ڕێبه ندان،  2ی 
کوردستان  ک��ۆم��اری  دام��ه زران��ی 
ب��ه  ب��ه ش��داری��ی س���ه دان ک��ه س له  
کورده کانی ئه و واڵته  به ڕێوه چوو.
رێوڕه سمه دا  ئه و  سه ره تای  له  
عوسمان  به رنامه،  ب��ه ڕێ��وه ب��ه ری 
به شی  ب��ه رپ��رس��ی  م��ه ح��م��وودی 
ڕاگ���ه ی���ان���دن���ی ک��وم��ی��ت��ه ی ح��ی��زب 
ب����ه گ����ه رم����ی ب����ه خ���ێ���ر ه��ات��ن��ی 
به شداربووانی یادی 2ی ڕێبه ندانی 
خ���وێ���ن���دن���ه وه ی  دوای  ک������ردو 
س������روودی ن��ه ت��ه وای��ه ت��ی��ی ئ��ه ی 
ڕه قیب، خولێک بێ ده نگی بۆ رێز 
گرتن له شه هیدانی ڕێگای ڕزگاری 

کوردستان راگیرا.
پ���اش���ان پ��ه ی��ام��ی پ��ی��رۆزب��ای��ی 
کومیته ی حیزب له الیه ن به رپرسی 
ک��وم��ی��ت��ه ی ح��ی��زب��ی دێ��م��وک��رات��ی 
کانادا،  ڕۆژئ���اوای  له  کوردستان 
ک���اک ئ��ه ن��وه ر ک��ه ری��م��ی ی���ه وه  به  
بۆنه ی یادی 64 ساله ی دامه زرانی 
کۆماری کوردستان خوێندرایه وه.

ن������اوب������راو ل�����ه  س�����ه ره ت�����ای 
کرد  ب���ه وه   ئ��ام��اژه ی  قسه کانیدا 
پیڕۆزدا  ڕێبه ندانی  2ی  ی��ادی  که  
تر  تایبه تی  مه رجێکی  و  ه��ه ل  له 
ده گرین.  ڕێ��ز  پێشوو  سااڵنی  له 
ناو  به  دوای  هه لومه رجه ی  ئ��ه و 
ده ی��ه م��ی  ده وری  ه��ه ڵ��ب��ژاردن��ی 
س������ه رۆک ک���ۆم���اری���ی رێ��ژی��م��ی 
ئ��اخ��ون��دی ئ��ێ��ران ه��ات��ۆت��ه  ئ���اراوه 
هه موو  گه شبینیی  هیواوو  جێگای 
ئ��ازادی��خ��ۆازان��ی ئ��ێ��ران ب��ه گشتی 

و گ��ه ل��ی ک����ورد ل��ه ڕۆژه���ه الت���ی 
کوردستان به تایبه تییه.

ک����اک ئ����ه ن����وه ر ک���ه ری���م���ی له  
ب��ه ش��ێ��ک��ی دی��ک��ه ی ق��س��ه ک��ان��ی دا 
ئاماژه ی به  رۆڵ و پێگه ی حیزبی 
ئه رک  و  کوردستان  دێموکڕاتی 
له   حیزبه   ئه و  به رپرسیاره تیی  و 

قۆناغی ئێستا دا کرد.
 له م یاده دا وێڕای به شداربوونی 
سیاسییه  الیه نه  هێزو  نوێنه رانی 
بروسکه ی  چه ند  کوردستانییه کان 
که  ک���ران  پێشکه ش  پ��ی��رۆزب��ای��ی 

بریتی بوون له:
ش��ۆڕش��گ��ێ��ری  ک���ۆم���ه ل���ه ی   *
زه حمه تکێشانی کوردستانی ئێران

ن��ی��ش��ت��ی��م��ان��ی��ی  ی���ه ک���ێ���ت���ی   *
کوردستان

* ماڵی کورد له ڤانکۆڤێر
* کورد تی ڤی له ڤانکۆڤێر

له  پ��ش��ت��ی��وان��ی  ک��وم��ی��ت��ه ی   *
بزووتنه وه ی گۆڕان
* ناوه ندی چاک

خ���ه ب���ات���ی  رێ�����ک�����خ�����راوی   *
کوردستانی ئێران

هونه رمه ندی  الی��ه ن  له  دوات��ر 
موسیقا  و  له گزی  به کر  گۆرانیبێژ 
ل��ه نێو ک��ۆڕی ش��ادی  ژه ن ئ��االن 
دا،  ب��ه ش��دارب��ووان  خۆشحاڵیی  و 
ڕێبه ندانی  2ی  ی��ادی  ب��ه رن��ام��ه ی 
پیرۆز تا کات ژمێر 1ی نیوه شه و 

درێژه ی کێشا.
ئاخنی  نێو  ک��ه   باسه   شایانی 
ب��ه رن��ام��ه ک��ه خ��وێ��ن��دن��ه وه ی چه ند 
پارچه شێعر له الیه ن به ڕێوه به ری 

به رنامه  بوو . 

به ڕێوه چوونی یادی 64 ساڵه ی دامه زرانی 
کۆماری کوردستان له رۆژئاوای کانادا

 ده سبه سه ر کرانی 10 که س له  رێوڕه سمی ساڵرۆژی 

کوژرانی برایم لوتفوڵاڵهی دا

له  رێوڕه سمی دووهه مین ساڵرۆژی کوژرانی خوێندکاری کورد ، ئیبراهیم لوتفۆڵالهی دا که  له  سه ر 
گڵکۆی ناوبراو له  شاری سنه به ڕێوه  چوو، النیکه م ده  که س له  به شدارانی رێوره سمه که  ده سبه سه ر کران. 
ئه و رێوڕه سمه  رۆژی پێنج شه ممه  24ی به فرانبار به  بۆنه ی تێپه ڕبوونی دوو  ساڵ به  سه ر کوژرانی 
خوێندکاری کورد و ئه ندامی یه کیه تیی دێموکراتیکی خوێندکارانی کورد ئیبراهیم لوتفوڵاهی و له  سه ر 
له  سه ر گۆڕی   ، یه کیه تیی دێموکراتیکی خوێندکارانی کورد  لوتفوڵاهی و  بنه ماڵه ی شه هید  بانگه وازی 
ئه و خوێندکاره  کورده  له  گۆڕستانی به هه شتی محه ممه دی شاری سنه  پێک هات و ژماره یه کی به رچاو 
له  چاالکانی مه ده نی و خوێندکاری له  شاره کانی کرماشان، سنه ، مه ریوان و ورمێ تێیدا به شدار بوون. 

هێزه  ئه منیه تییه کانی کۆماری ئیسالمی هه ر له  سه ره تاوه  گۆرستانه که یان خستبووه  گه مارۆی خۆیانه وه  
و رێوره سمه که یان به  توندی گرتبووه  ژێر چاوه دێرییه وه .

 له  الیه کی دیکه شه وه  چه ند که س له  مه ئموورانی لیباس شه خسی فیلمیان له  رێوڕه سمه که  و به شدارانی 
ئه و کۆڕیاده  هه ڵ ده گرته وه  و هاوکات ده ستیان به سه ر مۆبایلی خوشکی شه هید ئیبراهیم لوتفوڵاهی 
توندی  به گژداچوونه وه ی  ئ��ه وه ش  و  ده گ��رت   هه ڵ  وێنه ی  براکه ی  گڵکۆی  له   بوو  خه ریک  که   داگرتوه  

بنه ماڵه ی لوتفوڵاهی به  دواوه  بوو. 
له  رێوڕه سمه که  دا به شداران به  خوێندنه وه ی سروودی نه ته وایه تیی ئه ی ره قیب و چه ندین سروود و 
شێعری شۆرشگێڕی و به ره نگاری،  په یمانی وه فاداریی خۆیان به  رێبازی ئازادیی نه ته وه که یان دووپات 

کرده وه . 
و  مه ده نی  چاالکانی  له   که س  ده   النیکه م  رێوڕه سمه دا  له و  شه خسییه کان  لیباس  و  ئه منیه تی  هێزه  
خوێندکارییان ده سبه سه ر کردوه  که  به شێک له وان بریتین له : موختار زارعی ئه ندامی شوورای ناوه ندیی 
دارا  ئ��اداک،  سه یوان  شه هبازی،  خه لیل  ئه حمه دی،  لوقمان  دوعاگۆ،  مێهدی  کورد،  یه کگرتووی  به ره ی 
ئازاد  ک��ورد،  خوێندکارانی  دێموکراتیکی  یه کیه تیی  ناوه ندیی  ش��وورای  ئه ندامانی  و  ده بیر  حوسێنی، 
لوتفپووری، ئومێد شێخی، له  چاالکانی مه ده نیی شاری سنه  و ژماره یه کی تر که  ناوه کانیان هێشتا روون 

نه بوونه ته وه .
شایانی باسه  که  ئیبراهیم لوتفوڵاهی خوێندکاری به شی مافناسی له  زانستگای په یامی نووری سنه  بوو که  
رۆژی 15ی به فرانباری 1386 له  الیه ن ئیداره ی ئیتالعاتی سنه  ده سبه سه ر کرا و دوای ده  رۆژ زیندانی، 

له  ژێر ئه شکه نجه  گیانی له  ده ست دا.

کاتژمیر یه ک و نیوی دوا نیوه رۆی رۆژی 16ی ژانویه ی2010 له  شاری 
تورکوی و اڵتی فێنالند سمینارێک له  الیه ن کۆمیته ی یه کێتی ژنانی دێموکراتی 
کوردستانه وه  بۆ به ڕێزان گواڵڵه  شه ره فکه ندی و سارا محه ممه دی و شوعله  

قادری پێکهات.
سمیناره که  به  سرودی نه ته وایه تی ئه ی ره قیب و خوله کیک بي ده نگی بۆ 
رێزگرتن له  یاد و خه باتی شه هيدانی رێگای ئازادی و یه کسانی ده ستی پێکرد.

سه ره تا له  الیه ن به ڕێز زوله یخا مه مه ندی به خێر هاتنی به شداربوان کرا ، به  
دوای ئه ودا بۆ ڕێزگرتن له  خه بات و تیکۆشانی هاوری تازه  کۆچکردومان 
کاک  هاوڕێی  و  هاوکار  ره شیدزاده ،  ره زا  کاک  الیه ن  له   عه تیقی  ته ها  کاک 
درێژه ی  له   کرا.  پێشکه ش  باسێکی کورت  ده نگی کوردستان  رادیۆ  له   ته ها 

به رنامه که دا به ڕێز شه هێن زادئه حمه د به رپرسی کۆمیته ی یه کیه تی ژنانی دێموکراتی کوردستان له  واڵتی فینالند 
کۆڕگێڕانی سمینار، به ڕێزان گوالله  شه ره فکه ندی به رپرسی کۆمیته ی ده ره وه ی واڵتی يه کیه تیی ژنانی دێموکراتی 
کوردستان،  سارا مه حه ممه دی مافناس و چاالکی بواری مافه کانی ژنان و شوعله  قادری به رپرسی کۆمیته ی سوئێدی 
یه کیه تیی ژنانی دێموکراتی کوردستان به  ئاماده بوان ناساند. ئینجا کێژۆله ی جوان و خنجێالنه  شنۆ ئه حمه دی به  
ده نگه  خۆشه که ی چه ند گۆرانیه کی پيشکه ش کرد که  له گه ڵ پێشوازی گه رمی به شداربووان به ره ورو بوو. پاشان 
کورته فیلمیکی 15 خوله کی له  سه ر ماف و پيگه ی ژنان له  جێهاندا نێشان درا و به  دوای ئه وه دا سارا مه حه ممه دی 
باسیکی تێرو ته سه لی له  سه ر ماف و پیگه ی ژنان له  قانونی ئه ساسی ئیراندا ئاراسته  کرد . ناوبراو له  به شیک له  
قسه کانی دا وتی: قانونی ئه ساسی ئيران له  سه ر جه وهه ر و بنه مای ئیسالمی دانراوه  و نابه رامبه ری و نا يه کسانی 
زۆری دژ به  ژنان تيدایه  و ئه و مافانه ی که  له  کۆنواسيۆنه  نێونه ته وه ییه کاندا بۆ ژنان ئیمزا کراوه  له  قانونی ئه ساسیی 
ئیراندا نه ک بۆ ژنان به رچاو ناکه ون به ڵکوو له  زۆر شویندا ژنان قوربانی بونیادگه رایی ئیسالمی بوون . له  کۆتایی 
نا  و  نابه رابه ریه ک  هه ر  که   هه یه   ئه وه مان  بواری  ده ره وه ي وه اڵت  له   ئيستا  ئیمه   که   به وه دا  ئاماژه ی  باسه که یدا 

عه داله تیه کی ياسایی له  سه ر ژنان له  قاو بده ین. 
به  دوای باسه که ی خاتو سارادا کورته  فیلمیکی دیکه  سه باره ت به  به شيک له  ناره زایه تیه کانی 7 مانگی رابردو 
به  ده نگه  به سۆزو  نێشان درا و پاش پشوویه کی کورت، کۆڕه که   دا  ئیران  له   به  دژی ده سه اڵتدارانی کۆدیتاچی 

خۆشه که ی شنۆخان درێژه ی  به  کار دا. 
له م به شه دا خاتو گوالله  شه ره فکه ندی باسه که ی خۆی پێشکه ش کرد و تێیدا باسی له  جوواڵنه وه ی ژنانی ئيران 
و رۆڵ و نه قشی ئه وان له  خۆپێشاندانه کانی دوای کوده تای هه ڵبژاردن کرد. له  به شێکی دیکه ی وته کانی دا رێزدار 
دیسکۆرسی  زاڵبوونی  و  ئێران  له   ژنان  وحوقووقی  کۆمه اڵيه تی  و  فه رهه نگی  وه زعیه تی  له   باسی  شه ره فکه ندی 
پیاوساالرانه  کرد و ئاماژه ی به  کرده وه کانی 31 ساڵه ی ده سه اڵت له  ئیراندا کرد. هه روه ها له  درێژه ی باسه که یدا 
که   پییان،  ته جاوزکردن  ته نانه ت  کوشتن،  زيندان،  لیدان،  وه ک  ژنان  نرخانه ی  ئه و  که هه موو  کرد  به وه   ئاماژه ی 
به رپرسی  شانازیشه .  جیگای  به ڵکوو  نیه   سه رشۆری  نه ته نيا  ده یده ن  یه کسانیدا  مافی  هینانی  وه ده ست  پيناو  له  
ژنان  پيگه ی  سه ر  هاته   باسه که يدا  کۆتایی  له   کوردستان  دێموکراتی  ژنانی  یه کیه تیی  واڵتی  ده ره وه ی  کۆمیته ی 
17هه مین  له   و  نه گیراوه  هێند  به   له و جوواڵنه وه يه دا  ژنان  مافي  پیگه و  که   رايگه یاند  و  له  جوواڵنه وه ی سه وزدا 
راگه یاندراوی مووسه ویدا باسیکی ئه و تۆ له  سه ر ماف و پیگه ی ژنان له  ئيراندا له و راگه یندراوه دا نه گونجێندراوه. 
دوابه دوای باسه کانی کۆڕگێڕان، نۆبه  گه یشته  پرسیار و تێبینی به شداربوان که  له  الیه ن به رێزان شه ره فکه ندی و 

موحه ممه دییه وه  وه اڵم درانه وه. 
دوا برگه ی به رنامه که  ته رخان کرابوو بۆ کۆنفرانسی ژنان له  فینالند که  له و به شه دا خاتو شۆعله  قادری بۆ 
به شداربوان دواو ناوبراو له  باسه که یدا تیشکی خسته  سه رخه بات و تێکۆشانی یه کسانیخوازی و بروا به خۆبوون 
له  نێو ژناندا و هه وڵدان بۆ به شداری زیاتری ژنان له  ده سته اڵت دا. له و پیوه ندیه دا ئاواتی خواست له  کۆنگره ی 
داهاتوی حیزبی دیموکراتی کوردستان دا ریژه یه کی به رچاو و زياتر له  ژنان له  رێبه ریی و به رێوه به ریی ئه و حێزبه دا 
جێگای خۆیان بکه نه وه . به  دوای باسه که ی خاتوو شوعله دا به ڕێز  شه هین زادئه حمه د به رپرسی یه کیه تیی ژنانی 
دیموکرات له  فینالند راپۆرتیکی له  کار و چاالکیه کانی رێکخراوه که  له  نێوان دوو کۆنفرانس دا پیشکه ش کرد که  به  
دوای سه رنج و تێبینی ئه ندامان، له  الیه ن به شداربوواني کۆنف رانسه وه  به  تێکرای ده نگ په سه ند کرا. له  کۆتايی 
کاری کۆنفرانسدا نۆبه  گه یشته  هه ڵبژاردنی ده سته ی به ریوه به ریی نوێ بۆ يه کيه تیی ژنانی دیموکرات له  فینالند که  
له و به شه دا ریژه یکی به ر چاو له  ژنان ئاماده گی خۆیان بۆ کار کردن له  ده سته ی به ريوه به ریدا راگه یاند که  بوو به  

جیگای خۆشحالی و ره زامه ندی به شداربووان و به ریوه به رانی کۆنفه رانس. 

سمینارێکی گشتی له  الیه ن یه کێتی ژنانی دێموکراتی کوردستان له  
فینله ند به ڕێوه  چوو

كه سێكی خه ڵكی سه قز كه پێنج رۆژ پێش ئێستا قۆڵبه ستو ره وانه ی به ندیخانه ی سه قز كرابوو، رۆژی 
27ی  به رفرانبار به شێوه یه كی گوماناوی گیانی له ده ستدا.

»ئه نوه ر  ناوی  به  سه قزی  به ندكراوێكی    ، رایگه یاند  سه قز  هه واڵنێریی  ناوه ندیی  په یوه ندییه دا  له م 
غه فوری« ته مه ن 32 ساڵه  که له رۆژی دووشه ممه ی رابردوه وه  له به ندیخانه ی ناوه ندیی شاری سه قز 

زیندانیی بووه  ، به هۆكارێكی نادیار و گوماناوی گیانی له ده ستدا.
تا ئاماده  كردنی ئه م هه واڵه، به رپرسانی به ندیخانه ی ناوه ندیی سه قز به شێوه یه كی ره سمیی هۆکاری 

گیان له  ده ستدانی ناوبراویان بۆ بنه ماڵه که ی روون نه کردوه ته وه.
جێی وه بیرهێنانه وه یه  كه  پێشتریش له  به ندیخانه ی  ناوه ندیی شاری ورمێ  »زارا جه عفه ری« زیندانی 

سیاسیی كورد به  هۆیه كی نادیاره وه  گیانی له  ده ستدابوو.

گیان له ده ستدانی كه سێك له به ندیخانه ی سه قز
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خه ڵکی خه باتگێڕی کوردستان!
سه رانسه ری  ئازادیخوازانی 

ئێران!  
     ئه مساڵ له  هه لومه جێکدا 
ی�����ادی دام�����ه زران�����ی ک���ۆم���اری 
ک���وردس���ت���ان ده ک���ه ی���ن���ه وه  که  
خه باتی  ئ��اس��ۆی  به خۆشییه وه  
ئێران  خه ڵکی  ڕزگاریخوازانه ی  
ڕاب��ردوو  قۆناغه کانی  له هه موو 
ڕوون��ت��ر دی����اره . ب��زووت��ن��ه وه ی 
ده سه اڵتی  ب��ه دژی  سه رانسه ری 
دی���ک���ت���ات���ۆرو ک��ۆن��ه پ��ه رس��ت��ی 
کۆماری ئیسالمی، که  له مێژساڵه  
ده س��س��ت��ی پ����ێ ک����ردوه ، ل��ه پ��اش 
خامه نه یی- ش��ووم��ی  کۆدیتای 
ئ����ه ح����م����ه دی ن����ی����ژاد ب�������ه دوای 
ه���ه ڵ���ب���ژاردن���ی س���ه رک���ۆم���اری���دا 
ت���ازه وه .  قۆناغێکی  ن��اوه ت��ه   پێی 
ڕاپ��ه ڕی��ن��ێ��ک ک���ه  ل���ه س���ه ره ت���ادا 
به دروشمی "ده نگه کانمان کوان؟" 
ده س��ت��ی  پ���ێ ک���رد، ه��ه ت��ا ه��ات��وه  
ب��ۆت��ه وه و  به ر به رینتر  قووڵترو 
گه یشتۆته  جێگایه ک که  دروشم و 
پێشڕه وه کانی  هێزه   داخ����وازی 
ک������ۆم������ه ڵ،خ������وێ������ن������دک������اران، 
ژن���ان و  الوان  و  ڕوون��اک��ب��ی��ران، 
ئ��ازادی��خ��وازان  تێکڕای  به گشتی 
پله کانی  ل��ه ب��ه رزت��ری��ن  نیشانه  
ئیسالمی  ک��ۆم��اری  ده س���ه اڵت���ی 
ده گرن. هه موو نیشانه کان پێمان 
ده ڵێن که  بزووتنه وه ی ئه م جاره ی 
تووشی  ئه گه ریش  ئێران  خه ڵکی 
ه��ێ��ن��دێ پ��اش��ه ک��ش��ه ی ک��ات��ی و 
بۆ  گ���ه ڕان���ه وه ی  ب���ێ،  تاکتیکی 
نیه و تا وه دیهێنانی داخوازه کانی 
ئیسالمی  ک���ۆم���اری  دی����اره   ک��ه  
درێ��ژه ی  نیه ،  ب��ۆی��ان  وه اڵمێکی 

ده بێ.
له   ئاخونده کان  ڕێژیمی       
نێوخۆیی و  م��ه ی��دان��ی  ه����ه ردوو 
بێزراوی و  ده گه ڵ  نێونه ته وه ییدا 
ت��ه ری��ک م��ان��ه وه ی��ه ک��ی ب��ێ وێ��ن��ه  
ب������ه ره وڕوو ب����ووه و ب��ه ڕاس��ت��ی 
ڕێ��گ��ای م��ان��ۆڕو خ��ۆدزی��ن��ه وه ی 
له   ڕێژیمه   ئ��ه م  ب��ه س��ت��راوه .  ل��ێ 
نیه .  له پێش  زی��ات��ری  دووڕێ��گ��ا 
خه ڵک  وی��س��ت��ی  ته سلیمی  ی���ان 
ده ب���ێ و م��ل ب��ۆ داخ��وازه ک��ان��ی��ان 
ب���ه دوور  ک��ه  زۆر  ڕاده ک��ێ��ش��ێ، 
چۆڵ  مه یدان  ده بێ  ده زانرێ،یان 

حکوومه تێکی  بۆ  ده سه اڵت  بکاو 
ئ��ی��راده ی خه ڵک و  ل��ه   ه��ه ڵ��ق��واڵو 
داخ�����وازه  دێ��م��وک��ڕات��ی��ی��ه ک��ان��ی��ان 

به جێ بێڵێ.
ب����ه  پ���ێ���چ���ه وان���ه ی  ه���ه م���وو 
ه��ه وڵ��ه  ن��ه زان خ��ه ڵ��ه ت��ی��ن��ه ك��ان��ی��ان 
ئێران  ئ��ه م��ڕۆی   ده س��ه اڵت��داران��ی  
خه ڵكی   دیكه   جارێكی   ن��ات��وان��ن 
وش��ی��ار و وه خ���ه ب���ه ر ه��ات��وو به  
ف��ری��وب��ه رن و ل��ه  داخ��وازه ك��ان��ی  
خ��ۆی��ان پ��اش��گ��ه زی��ان ب��ك��ه ن��ه وه . 
پشتیوانه  ده ره كییه كانی  رێژیمیش 
ك���ه  زی����ات����ر، ه��ێ��ن��دێ  رێ��ژی��م��ی  
ك��ۆن��ه پ��ه رس��ت و دواك���ه وت���ووی  
ئیسالمین  ك��ۆم��اری   چه شنی   له  
ل��ه  ت��وان��ای��ان��دا ن��ی��ه  ل���ه وه  زی��ات��ر 
خه ڵكی   ویستی   ب��ه پ��ێ��چ��ه وان��ه ی 
نا  زۆرو  زوڵ��م و  ڕێژیمی   ئێران  
حه قی  و جیاوازی دانان له سه ر پێ  
له  دروشمی   ه��ه روه ك  ڕاب��گ��رن. 
زیاتر  ل��ه وه ش  خۆپێشانده ران و 
نیشان  ئ���ه وان���دا  ك�����رده وه ی   ل��ه  
ك�����رده وه   س����ه رك����وت و  دراوه  
دزێو و بێزهه ستێنه كانیش ناتوانن 
چاوترسێن  خه ڵكی   كاریگه ربن و 
بۆ  خۆمان  ده ب��ێ   كه وایه   بكه ن. 
ڕۆژێك ئاماده  بكه ین كه  شه ڕی  
دژی گه لییه له سه ر  سیستمه   ئه و 

خه ڵكی  ئێران الده چێ .
 خه باتگێڕانی  ڕێگای  ئازادی !

ل��ه ب��ی��رم��ان��ه  ن��ی��زی��ك ب���ه  31 
س����اڵ پ��ێ��ش ئ��ێ��س��ت��ا ڕاپ��ه ڕی��ن��ی  
به شكۆی  گه النی  ئێران ڕێژیمێكی  
به   سه قامگرتووی  2500 ساڵه ی  
له   خ��وا  سێبه ری   هێنا و  چ��ۆك��دا 
س���ه رزه وی  ن��ه ك ه��ه ر له  ئێران 
به ڵكه   ن��ه م��ا،  ح��ه وان��ه ی   جێگای  
شه پۆلی   به ر  كه وته   جۆرێك  به  
پشتیوانه   ك��ه   خ��ه ڵ��ك  ب��ێ��زاری��ی  
ب��ێ��گ��ان��ه ك��ان��ی��ش��ی پ��ش��ت��ی��ان تێ  
ك��رد. ب��ه و ج��ۆره  شا كه  م��اوه ی  
ده یان ساڵ به  زۆری  سه ره نێزه  
ماڵی   گیان و  به سه ر  حكوومه تی  
ناچار  ك��ردب��وو،  ئێرانییه كانه وه  
ب����وو م���ه ی���دان ب���ه  ج���ێ  ب��ێ��ڵ��ێ  و 
نادیاری   چاره نووسی   وه دوای  

خۆی  بكه وێ .
شه قامه كانی   ئێستای  دیمه نی  
ئێران  گه وره كانی   شاره   ت��اران و 
ده ق�����ا وده ق دی��م��ه ن��ی  ڕاپ��ه ڕی��ن��ی  
ب��ه ش��ك��ۆی  گ��ه الن��ی  ئ��ێ��ران دژی  
ڕێ��ژی��م��ی  پ��اش��ای��ه ت��ی��م��ان وه ب��ی��ر 
دێ��ن��ێ��ت��ه وه . ئ���ه گ���ه ر ڕاپ��ه ڕی��ن��ی  
ڕێبه نداندا  له    56  �57 ساڵه كانی  
سه ری  هه ڵ دا و ساڵێك دواتریش 
گه یشته   ڕێ���ب���ه ن���دان���دا  ل���ه   ه���ه ر 
ڕاپه ڕینی   سه ركه وتن،  لووتكه ی  
ئ����ه م ج�����اره ش ل���ه  ڕێ��ب��ه ن��دان��دا 
دیاره .  پێوه    تازه ی   گوڕوتینێكی  
به   ڕێبه نداندا  له   ڕێژیم  كه   ئه وه  
چ��ۆك��دا دێ  ی���ان چ��ه ن��د م��ان��گ و 
ت���ه ن���ان���ه ت چ���ه ن���د س���اڵ���ی  دی��ك��ه 
له مه یدان ده چێته  ده ر،  زۆر گرنگ 
ئه وه یه   بنه ڕه تی   مه سه له ی   نیه . 
له به ر  مان   1357 ئه زموونی   كه  
خۆی   مێژوو  نه هێڵین  بێ  و  چاو 
دووپ��ات��ه  ب��ك��ات��ه وه . زۆرم���ان له  
بیرمانه  كه  چۆن ده سكه وته كانی  
تااڵن  به    1357 ساڵی   ڕاپه ڕینی  
ئێران  ئ��ازادی��خ��وازان��ی   چ���وون و 
ب���ه  ه���ه م���وو ن���ه ت���ه وه  و ئ��ای��ی��ن و 
توێژه كانیانه وه   چین و  مه زهه ب و 

سه ریان بێ  كاو مایه وه .
ئێستا ئیدی بۆهه مووان ڕوونه  
که  هۆی سه ره کیی ئه و ناکامییه  
1357ی  ڕاپ��ه ڕی��ن��ی  گ��ه وره ی��ه ی 
ت�����ووش ه�����ات، ئ�����ه وه  ب����وو که  

هه روه ک ئه وده م ده گوترا" هه موو 
كه س ده ی  زانی  چیی  ناوێ " به اڵم 
نه یان ده زانی  "چییان ده وێ ". بۆ 
تووشی   دیكه   جارێكی   ئ���ه وه ی  
نه بینه وه   ت��اڵ��ه   ئ��ه زم��وون��ه   ئ��ه و 
بكرێ   چه ندی   ئێستا و  پێویسته  
زووتر له  فكری  چاره سه ردا بین. 
ڕێژیمه  و  ئه م  ئه گه رنا، رووخانی  
وه ك  دی��ک��ه ی  ڕێژیمێكی   هاتنی  
رۆژڕه شییه كی   ده ت��وان��ێ   خ��ۆی  
بێنێ .  دیاری   به   بۆ  گه وره ترمان 
ب��ۆ خ��ۆ پ��اراس��ت��ن ل��ه  دووپ��ات��ه  
پێویسته   م���ێ���ژوو  ب����وون����ه وه ی  
چ��ه ن��ده  ل��ه  ف��ك��ری  الدان����ی  ئ��ه م 
زیاتریش  ئه ونده و  داین،  ڕێژیمه  
نه خشه ی   داڕش��ت��ن��ی   غ��ه م��ی   ل��ه  

ئاینده  و سیستمی  ئاینده دا بین.
ب���زووت���ن���ه وه ی  ئ��ه م��ج��اره ش 
شانازییه كانی   ه��ه م��وو  ده گ���ه ڵ 
كوڕییه ی   كه م و  ئه و  داخ��ه وه   به  
به رنامه یه كی   نه   كه   دی��اره   پێوه  
نه   ه��ه ی��ه  و  ن���اس���راوی   ڕوون و 
ن��ه زه ری   به   كه   ڕێبه رایه تییه ك 
ن���وێ���ن���ه ران���ی زۆرب������ه ی  الی��ه ن��ه  
بزووتنه وه ی   نێو  سه ره كییه كانی  
پێكهاته   ئ��ێ��ران و  ئ��ازادی��خ��وازی��ی  
ئێران  كۆمه ڵی   جۆراوجۆره كانی  
دی����اری ك���راب���ێ . ده ب���ێ  ه��ه م��وو 
الی�����ه ک ب���زان���ن ك���ه  ده وران������ی  
ته واوه تخوازی  و حاشا له  بوونی  
ج��ۆراوج��ۆری��ی��ه ك��ان��ی ک��ۆم��ه ڵ��ی 
ئێران كۆتایی  هاتوه . ئێران واڵتی  
جۆراوجۆرییه  ئایینی  و مه زهه بی و 
سیستمێمك  ن��ه ت��ه وه ی��ی��ه ك��ان��ه . 
شانسی   ئ��ێ��ران��دا  دوارۆژی   ل��ه  
م���ان���ه وه  و س��ه رك��ه وت��ن��ی  ده ب��ێ  
جۆراوجۆرییه كانی   هه موو  كه  
ڕه واكانیان  مافه   ببینێ  و  کۆمه ڵ  
ب��ه ڕه س��م��ی ب��ن��اس��ێ  و داب��ی��ن��ی��ان 
ئامانجه   ب��ه و  گه یشتن  ب��ۆ  ب��ك��ا. 
حاشاكردن و چاونووقاندن له حاند 
ڕاستییه کان نه ک هه ركارساز نیه ، 
ه��ه ر  زیانبه خشیشه  و  ب��ه ل��ك��وو 
ئه وڕاستییه   ده ركی   بێ   نیزامێك 
دابمه زرێ ،هه ر ده گه ڵ دامه زرانی ، 
ب����ه ردی  ب��ن��اخ��ه ی  ه��ه ڵ��وه ش��ان��ی  
خۆشی  داده ن���ێ . ك��ه وای��ه ، ده ب��ێ  
ئۆپۆزیسیۆن  الیه نه كانی   هه موو 
واڵت،  ده ره وه ی   خ��ۆ و  نێو  ل��ه  
ب��گ��ه ڕێ��ن،  دا  ی��ه ك��ت��ر  دوای   ب��ه  
داخ����وازه ك����ان و ب��ۆ چ��وون��ه ك��ان 
پ��ێ��ك��ه وه  ب���اس ب��ك��ه ن و پ��ێ��ك��ه وه  
كه   هاوبه ش  پالتفۆڕمێكی   بگه نه  
دواڕۆژی   له   هه مووان  مافه كانی  
ئ��ێ��ران��دا م��س��ۆگ��ه ر ب��ك��ا. ئ��ه گ��ه ر 
ده م���ان���ه وێ  ئ��ێ��ران ی��ه ك��پ��ارچ��ه  و 
ب��ه خ��ت��ه وه ر و پ��ێ��ش��ك��ه وت��وو ب��ێ ، 
ده ب�����ێ  ه�����ه وڵ ب���ده ی���ن واڵت���ی  
به رامبه ره وه   مافی   به   هه مووان 
بێ ، به  ئه قڵی به کۆمه ڵی هه مووان 
به ڕێوه  بچێ و به  هێزی هاوبه شی 

هه مووان بپارێزرێ.
ئ�����ه وه ن�����ده ی  ده گ���ه ڕێ���ت���ه وه  
نێو  سیاسییه كانی   ه��ێ��زه   س��ه ر 
بزووتنه وه ی  كوردی  رۆژهه اڵتی  
كوردستانیش ده بێ هه مووالیه ک  
ق��ورس��ت��ر  وان  ئ���ه رك���ی   ب���زان���ن 
ل��ه  ئ��ه رک��ی ه���ه م���ووان���ه . ئ���ه وان 
ه��ه ر ئ��ه وه ن��ده ی��ان ل��ه س��ه ر نییه  
دانیشتن  ب���اس و  ئ���ام���اده ی   ك��ه  
ده گ���ه ڵ ه��ێ��زه ك��ان��ی  دی��ك��ه ی  نێو 
بزووتنه وه ی  سه رانسه ریی  ئێران 
ئ��ه وان  پێشتری   له   ئه ركی    ب��ن. 
بێ   باس و  وتووێژی   دانیشتن  و 
پسانه وه  و  ب��ێ   ب���وون و  م��ان��دوو 
یه كتره ،  ده گ��ه ڵ  ه���ه اڵواردن  بێ  
بۆ ئه وه ی  قسه ی  خۆیان له سه ر 

كوردستان  خه ڵكی   داخوازه كانی  
بكه نه  یه ك و به  یه ك  ده نگ و یه ك 
بچنه   نۆێنه رایه تی   ی��ه ك  وت��ار و 
سیاسییه كانی   هێزه    كۆڕی   نێو 
كوردییه كان  هێزه   ئێران.  دیكه ی  
ب��ێ  ب��ه ش��داری  ل��ه  ب��زووت��ن��ه وه ی  
سه رانسه ریدا ناتوانن چاوه ڕوانی  
ئاڵوگۆڕه كانی   له   ده سكه وتێك 
داه���ات���ووی  ئ��ێ��ران ب���ن و ب��ه  بێ  
یه كگرتنیش هه م نه خشێكی  كه م و 
ئاكامدا  له   كه م و  سه نگێكی   هه م 
هه م ده سكه وتێكی  كه میشیان بۆ 

گه له كه یان پێ دابین ده کرێ.
ب��ه  ك��ورت��ی  ئ��ه گ��ه ر ه��ه وڵ��دان 
ب���ۆگ���ۆڕی���ن���ی  رێ����ژی����م ئ���ه رك���ی  
س��اغ  ه��ه وڵ��ی   ب���ێ ،  سبه ینێمان 
سیستمی   ل���ه س���ه ر  ب����وون����ه وه  
ئه و  ئه مڕۆمانه  و  ئه ركی   دواڕۆژ 
ساغ بوونه وه یه ش بێ  به شداریی  
ه��ه م��وو الی��ه ن��ه  س��ه ره ك��ی��ی��ه ك��ان 
ن���ه ده ك���رێ  و ن��ه  ئ��ه گ��ه ر ب��ك��رێ ، 

به هره دار و پایه دار ده بێ .
ب���ه  و ئ���اوات���ه  ك��ه  ب��ه  ه��ه وڵ��ی  
ه����ه م����ووان ک���ارێ���ک ب��ک��رێ که  
ن��ه  ئ��اك��ام��ی  ئ��ه زم��وون��ی  دووی  
نوێ   ل��ێ   م��ان   1324 رێبه ندانی  
ب��ێ��ت��ه وه  و ن��ه  ئ��ه زم��وون��ی  22ی  
رێبه ندانی  1357 مان لێ  دووپات 
ب��ێ��ت��ه وه . ك���ه وای���ه ، پ��ێ��ك��ه وه  بۆ 
دان��ان  نه خشه   رێ��ژی  و  به رنامه  
به رینتر  ب��ۆ  ب��زووت��ن��ه وه ی��ه ك��ی  
ئێران  پێكهاته كانی   ه��ه م��وو  ك��ه  
بن و  ب��ه ش��دار  سه رخستنیدا  ل��ه  
ه��ه م��ووش��ی��ان ل��ه  ده س���ک���ه وت و 

به رهه مه كانی  به رخوردار .

س���او ل��ه  ی���ادی  دام���ه زران���ی  
ك�������ۆم�������اری  ك�����وردس�����ت�����ان و 
دام��ه زرێ��ن��ه ران��ی  و ل��ه  س��ه رووی  
ه��ه م��ووی��ان��ه وه  پ��ێ��ش��ه وا ق��ازی  

محه ممه د.
دێموكراتی   حیزبی   له   س��او 
پێكهێنه ری   حیزبی   كوردستان، 

كۆماری  كوردستان.
ساو له خۆڕاگریی قاره مانانی 
نێو  م����اف����خ����وازی و  م���ه ی���دان���ی 
به ندیخانه کانی کۆماری ئیسالمی.
ن���ه م���ری ب���ۆ گ��ی��ان��ی ه��ه م��وو 

شه هیدانی ڕێگای ڕزگاری.
خه باتگێڕانی   ب��ۆ  ی��ه ك��ڕی��زی  
دێموكڕاسی  و  ئ���ازادی  و  ڕێگای  

یه كسانی .

ده فته ری  سیاسی  حیزبی  
دێموكڕاتی  كوردستان

چوار رێكخراوو ئەنجومەنی دیفاع لە مافی مرۆڤی كوردستان*   
راگەیەنە  مرۆڤ،  مافی  لە  دیفاع  نێونەتەوەییەكانی  ناوەندە  لە  داوا 
رۆژهەاڵتی  سیاسییەكانی  الیەنە  و  حیزب  هەروەها  و  فارسییەكان 
كوردستان دەكەن كە لە بەرانبەر سەركوتكردنی خەڵكی كوردستان 
بگرن. جیدی  هەڵوێستی  ئیسالمییەوە  كۆماری  رێژیمی  الی��ەن  لە 
ئ��ەم رێ��ك��خ��راوان��ە ل��ە ب��ەی��ان��ن��ام��ەی��ەك دا وێ���رای ئ���ام���اژەدان بە 
چاالكانی  س��ەر  بە  ق��ورس  س��زای  داسەپاندنی  و  گرتن  س��ەرك��وت، 
و  ت��ێ��ك��ۆش��ەران  ئێعدامی  ه��ەروەه��ا  ك���وردو  م��ەدەن��ی��ی  و  سیاسی 
ل��ە ك��وردس��ت��ان، ب��ە توندی  ب���ارودۆخ���ی م��اف��ی م���رۆڤ  ب��ە گشتی 
ئێران  لە  م��رۆڤ  مافی  موددەعیی  ناوەندەكانی  ك��ۆڕو  لە  رەخنە 
بێدەنگن. دا  كوردستان  خەڵكی  سەركوتی  بەرانبەر  لە  كە  دەگ��رن 
دەیەی  م��اوەی سێ  لە  كوردستان  رۆژه��ەاڵت��ی  لە  م��رۆڤ  مافی 
هەمیشە  ئ��ێ��ران  دی��ك��ەی  ناوچەكانی  و  شوێن  چ��او  ل��ە  راب����ردوودا 
ئەوەی  پێچەوانەی  بە  بەاڵم  بۆتەوە.  پێشێلكاری  رووبەرووی  زیاتر 
مافی  ناوەندەكانی  الی��ەن  لە  هەمیشە  دەك��رێ،  ك��راوەو  چ���اوەڕوان 
دراوەت���ێ  سەرنجی  كەمترین  گشتییەكانەوە  راگ��ەی��ەن��ە  و  م��رۆڤ 
خەڵكی  سەركوتی  بەرانبەر  لە  جار  زۆر  گەڵدابێ  لە  تائێستاشی  و 
دەك��رێ.  ك��راوەو  رەچ��او  سیستماتیك  بێدەنگییەكی  دا  كوردستان 
ئەگەر چاوێك بە بارودۆخی مافی مرۆڤی كورد لە ماوەی چەند 
رادەب��ەدەری  لە  س��ەرەڕای سەركوتی  بخشێنین،  راب��ردوودا  مانگی 
خەڵكی مافخوازی كوردستان و گرتنی بە دەیان كەس لە چاالكانی 
سیاسی و مەدەنی و بەرێوەچوونی حوكمی دوو كەس لەزیندانیانی 
لە  بەرچاو  هەڵوێستییەكی  بێ  و  بێدەنگی  مەحكوومكراو،  مەرگ  بە 
و  م��رۆڤ  مافی  لە  بەرگری  موددەعیی  ناوەندەكانی  ك��ۆڕو  الی��ەن 
راگەیەنەكانەوە هەست پێ دەكرێ. بەتایبەت ئەوەی ئەم چوار رێكخراوو 
لە بەرانبەر سەركوتی  لە پێوەندی لەگەڵ بێ هەڵوێستی  ئەنجومەنە 
دیفاع  ناوەندەكانی  كۆڕو  دەكەن  پێ  ئاماژەی  دا  كوردستان  خەڵكی 
زمانەكانن. فارسی  راگەیەنە  بااڵدەست و  نەتەوەی  ماڤی مرۆڤی  لە 
هەر ئێستا نزیك بە 20 كەس لە زیندانیانی سیاسی و مەدەنیی كورد 
لە الیەن دادگاو ناوەندە ئەمنییەتییەكانی رێژیمی كۆماری ئیسالمیی 
ئێرانەوە حوكمی ئێعدامیان بە سەردا سەپاوەو هەر لە ماوەی یەك 
تێكۆشەرانی  لە  كەس  دوو  ئێعدامی  لە  جیا  راب���ردوودا  حەوتووی 
لە  هوویی،  عەلەم  شیرین  و  یاسەمەنی  فەسیح  ناوەكانی  بە  كورد 
لە  مەدەنی  چاالكانی  لە  كەس  دەی��ان  بە  ماكۆ  و  خۆی  شارەكانی 
ئێستاش  تا  كە  كراون  گرتووخانە  شارەكانی سەقزو سنە رەوانەی 
چارەنووسیان ناروونە. بەاڵم جیا لە چەند كەمپەینێكی لۆكاڵی و چەند 
ناوەندێكی  كۆڕو  هێچ  ك��وردی،  بەرتەسكی  راگەیاندنی  دەزگایەكی 
جیهانیی پشتیوانی له  مافی مرۆڤ و هێچ راگەیەنێكی فارسی زمان، 
سووكە ئاوڕێكیان لەم هەمووە سەركوت و پێشێلكارییە نەداوەتەوە. 
ئەنجومەنە  رێ��ك��خ��راوو  چ���وار  ئ���ەم  هەڵوێستی  ل��ە  ه����ەروەك 
ن��اوەن��دو  ئ��ەم  ب��ێ هەڵوێستیی  و  دەن��گ��ی  ب��ێ  ه��ات��وە:  ك��وردی��ی��ەدا 
ئەخالقی  و  ئ��وس��وول  خستنی  پێ  ژێ��ر  نەتەنیا  راگەیەنانە،  ك��ۆڕو 
و  هاندان  ناراستەوخۆ  بەڵكوو  خۆیانە،  مرۆڤدۆستانەی  و  پیشەیی 
كۆماری  رێژیمی  سەركوتی  سیستمی  ئاوەڵەهێشتنەوەی  دەس��ت 
كوردستان. خەڵكی  سەركوتی  زیاتر  هەرچی  بۆ  ئێرانە  ئیسالمیی 
رەخنەیەكی دیكە كە هەر لەم پێوەندییەدا زۆر جار لە الیەن كۆڕو 
ناوەندەكانی دیفاع لە مافی مرۆڤی كوردستان و الیەنەسیاسییەكانی 
رۆژهەاڵتی كوردستانەوە دێتە گۆڕێ، روو لە ئازادیخوازانی ئێرانی 
مافخوازی  خەڵكی  ئ��ەوەك��ە  گ��ەڵ  ل��ە  دەك���ا.  ف��ارس  رۆشنبیرانی  و 
دوژم��ن��ی  ب��ە  دژ  خ��ەب��ات  ب��ۆ  تێكۆشەرەكانی  رۆڵ���ە  و  ك��وردس��ت��ان 
ئێران(  ئیسالمی  )كۆماری  ئێران  ئازادیخوازانی  هەموو  هاوبەشی 
قوربانییان  زۆرت��ری��ن  و  ب��وون  پ��ێ��ش��ەوەدا  ری��زەك��ان��ی  ل��ە  هەمیشە 
نەتەوەی  وەك  ئازادیخوازی  نەتەوەیەكی  شایانی  وەك  بەاڵم  داوە، 
ئ��ازادی��خ��وازان��ی  الی��ەن  ل��ە  ه��ەب��ووە  وا  ك��ەم  رۆڵەكانییەتی،  ك���وردو 
راگەیەنەكانی  و  م��رۆڤ  مافی  لە  دیفاع  ن��اوەن��دەی  ك��ۆڕو  و  ئێرانی 
فارسی زمانەوە گرینگیی خۆی پێ بدرێت و لە بەرانبەر سەركوت، 
گیرابێ.  هەڵوێست  دا  تێکۆشەرانی  ئێعدامی  و  ك���ردن  زی��ن��دان��ی 
لە بەرانبەر سەركوتی  درێ��ژەدان بە بێ هەڵوێستی و بێ دەنگی 
زۆر  ل��ە  دا  رۆڵ��ەك��ان��ی  ئێعدامی  و  گ��رت��ن  و  ك��وردس��ت��ان  خەڵكی 
ب��ك��ەوێ��ت��ەوە: ل��ێ  مەنفی  گەلێك  ش��وێ��ن��ەواری  دەت��وان��ێ  رووەوە 
هەروەك تا ئێستا سەلمێنراوە لە قۆناغی یەكەم دا دەتوانێ دەستی 
سیستمی سەركوتی رێژیمی كۆماری ئیسالمی لە سەركوتی خەڵكی 
كوردستان دا بە ئاوەاڵیی بهێڵێتەوەو لە درێژخایەنیش دا مەیل بۆ دابڕان 
لە ئێران لە نێو كۆمەڵگای كوردستان دا زیاتر لە هەمیشە بە هێز بكا.
لێرەدا ئەركی حیزب و الیەنە سیاسییەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان، 
هاوكات  كە،  كوردییە  راگەیاندنی  دەزگاكانی  كوردو  رووناكبیرانی 
خەڵكی  مافخوازانەی  دەنگی  گەیاندنی  لەسەر  بوون  جیدی  گەڵ  لە 
بە  كوردستان  مرۆڤی  مافی  ب��ارودۆخ��ی  تایبەت  بە  و  كوردستان 
رێگای  لە  م��رۆڤ،  مافی  لە  دیفاع  نێونەتەوەییەكانی  كۆمەڵە  ك��ۆرو 
پشتیوانی  ناوەندەكانی  ك��ۆڕو  ئیرانییەكان:  الیەنە  ج��ۆراوج��ۆرەوە 
م��اف��ی م���رۆڤ، روون��اك��ب��ی��ران و راگ��ەی��ەن��ە ف��ارس��ی زم��ان��ەك��ان تێ 
سەركوتكارانەی  سیاسەتی  پ��ووچ��ەڵ��ك��ردن��ەوەی  ب��ۆ  ك��ە،  بگەیەنن 
بێنن. لە بێ هەڵوێستی و بێ دەنگی  پێكهێنانی متمانە واز  رێژیم و 

*یەكیەتی بنەماڵەی چاالكانی بەندكراو
- ئەنجومەنی ژنانی ئازەرمێهری كوردستان

- رێكخراوی دژی ژینۆسایدی كورد
- كەمپەینی دیفاع لە زیندانیانی سیاسی و مەدەنیی كورد

بێ دەنگییەكی سیستماتیك لە بەرانبەر 
سەركوتی خەڵكی كوردستان 

سمایل شه ره فی

درێژهی 

به یاننامه 
به ڕێز بێ  شه ست و چواره مین ساڵوه گه ڕی 

 دامه زرانی  كۆماری  كوردستان

ئێران واڵتی  
جۆراوجۆرییه  

ئایینی  و مه زهه بی و 
نه ته وه ییه كانه . 
سیستمێمك له  

دوارۆژی  ئێراندا 
شانسی  مانه وه  و 

سه ركه وتنی  
ده بێ  كه  هه موو 

جۆراوجۆرییه كانی  
کۆمه ڵ  ببینێ

  و مافه  ڕه واكانیان 
به ڕه سمی بناسێ  و 

دابینیان بكا

هێزه  كوردییه كان 
بێ  به شداری  

له  بزووتنه وه ی  
سه رانسه ریدا 

ناتوانن چاوه ڕوانی  
ده سكه وتێك له  

ئاڵوگۆڕه كانی 
 داهاتووی  ئێران بن و 

به  بێ  یه كگرتنیش 
هه م نه خشێكی  

كه م و هه م سه نگێكی  
كه م و

 له  ئاكامدا 
هه م ده سكه وتێكی  

كه میشیان بۆ 
گه له كه یان پێ 
دابین ده کرێ
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لە نێوان ئەم باسە نە باسێكی 
دەروونناسی،  نە  قانوونییەو 
و  س��ی��اس��ی  باسێكی  ب��ەڵ��ك��وو 
مێژوویی یە. لەم چەند دێڕەی 
وەدیهاتنی  لە  ب��اس  دا  دوای��ی 
ئیرادەی نەتەوەیەك دەكرێ كە 
هەرچەند بۆ ماوەیەكی كورتیش 
بێ، گوێی نەدایە كەندو كۆسپە 
ق��ان��وون��ی و س��ی��اس��ی��ی��ەك��ان��ی 
ئ���ەوك���ات و خ���ۆی س��ەپ��ان��دو 
خ���ۆی س��ەل��م��ان��د، ل���ە ب��ۆت��ەی 
ئ��ەزم��وون و ت��اق��ی��ك��ردن��ەوەدا 
و  س��ەرك��ەوت��وو  نموونەیەكی 
س���ەرب���ەرزان���ەی ب��ەدەس��ت��ەوە 
بۆ  گ��ەورەی  شانازییەكی  داو، 
ب���ەدی هێنا.  ن��ەت��ەوەی ك���ورد 
دەدرێ  ه���ەوڵ  ت��وان��ا  پێی  ب��ە 
وێ���ڕای ئ��ام��اژە ب��ە دەس��ك��ەوت 
و ش��ان��ازی��ی��ەك��ان��ی ك��ۆم��ار لە 
لە  ب��اس  دی��ك��ەوە  روانگەیەكی 
بكرێ  كەموكووڕییەكانیشی 
كەموكوڕییانەش  ئەم  هۆی  و 

وەاڵم بدرێنەوە.
راس��ت��ی��ی��ەك��ەی ئ��ەوەی��ە كە 
ئەگەر  ك��وردس��ت��ان  ك��ۆم��اری 
ش��ەڕی  دوای  ه��ەل��وم��ەرج��ی 
پشتیوانیی  جیهانی،  دووەم��ی 
یەكیەتیی سۆڤیەت لە سەرەتا دا 
لە كوردو، الوازیی حكوومەتی 
نەبووایەن،  ت��اران  لە  ناوەندی 
گ��رن��گ  دەس��ك��ەوت��ێ��ك��ی  وەك 
وەدی  ك��ورد  ب��ۆ  مێژوویی  و 
ن��ەدەه��ات. ب��ەاڵم ب��ەو حاڵەش 
ئ���ەگ���ەر وی��س��ت و ئ���ی���رادەی 
ن���ەت���ەوەی ك���ورد ن��ەب��ووای��ەو 
ئ��ەو ه��ەل��وم��ەرج��ە دەرەوەی����ی 
بووایەن، شتێك  ئامادە  یانەش 
لە  ه����ەروەك  ن����ەدەدا.  رووی 

دی��س��ان  دا  رووخ��ان��ەك��ەش��ی 
ه��ەل��وم��ەرج��ی ن��ێ��ون��ەت��ەوەی��ی 
ه��ۆی��ەك ب����وون، ب���ەاڵم حاشا 
كەموكووڕیی  ئەگەر  هەڵنەگرە 
نێوخۆیی نەبووایە كۆمار زیاتر 

دەژیا یان هەر نەدەرووخا. 
ك���ۆم���اری ك���وردس���ت���ان چ 
خ�����راپ و چ  ب���ە  چ  ب���ەچ���اك 
ل��ەس��ەر  زۆری  ب��ێ��الی��ەن��ی  ب��ە 
ن��ووس��راوە. دی��ارە ك��ەم كەس 
ق��اس��م��ل��ووی  دوك���ت���ور  وەك 
شەهید هەم خاڵە بەهێزەكان و 
هەم خاڵە الوازەكانی كۆماری 
ك���وردس���ت���ان���ی���ان ه��ێ��ن��اوەت��ە 
ب���ەرب���اس. ل��ە ن��ێ��و ئ��ەدەب��ی��ات��ی 
گ��ەل��ێ��ك  دا  ك����ورد  س��ی��اس��ی��ی 

باسی دەسكەوتەكانی كۆماری 
ك���وردس���ت���ان ك�����راوە. ئ��ەگ��ەر 
ئ���ام���اژە ب��ە دەس��ك��ەوت��ەك��ان��ی 
كۆمار بكەین دەتوانین لە چەند 
بكەین:  پێ  ئاماژەیان  دا  ب��وار 
كۆماری  دا  بواری سیاسی  لە 
حكوومەتی  یەكەم  كوردستان 
ك��ۆم��اری��ی ك���ورد ب��ە ش��ێ��وەی 
مۆدێرن بووو خاوەنی كابینەی 
س���ەرك���ۆم���اری  و  دەوڵ�������ەت 
خ��ۆی ب��وو. بۆ یەكەم ج��ار لە 
ك��ورددا  هاوچەرخی  مێژووی 
ل��ە رۆژه���ەاڵت���ی ك��وردس��ت��ان 
ك���ورد ب��ەس��ەر چ��ارەن��ووس��ی 
ئ��ی��رادەی  ب��ووو  خ��ۆی دا زاڵ 
خ���ۆی ب��ەدەس��ت��ەوە ب���وو. بۆ 
ی��ەك��ەم ج���ار ئ���ااڵی ك���ورد لە 
سەر بەشێكی ئازادی نیشتمان 
هەألدراو بۆ یەكەم جار كورد 
بوو بە خاوەنی سوپای خۆی،  
پێشمەرگایەتی  »پێشمەرگە«و 
ل��ە م��ێ��ژووی ك��ورد دا س��ەری 
هێزی  ئێستاش  ت��ا  ك��ە  ه��ەڵ��دا 
پاراستنی  لە  س��ەرەك��ی  ه��ەرە 
ب������زووت������ن������ەوەی ك�������وردو 
دەس��ك��ەوت��ەك��ان��ی��ەت��ی. ی��ەك��ەم 
دیپڵۆماسیی  ه��ەن��گ��اوەك��ان��ی 
دن��ی��ای دەرەوە  ل��ەگ��ەڵ  ك��ورد 
ب��ۆ ئ���ەوەی م��ەس��ەل��ەی ك��ورد 
دا  ناوچەكەی  چوارچێوەی  لە 
قەتیس نەبێ، لەوێوە هەنگاوی 
كاریگەری بۆ هاویژرا. ئاسایش 
لە  وێ��ن��ە  ب��ێ  ئەمنییەتێكی  و 
كوردستان  ك��ۆم��اری  س��ای��ەی 
دا ب��اڵ��ی ب��ەس��ەر ن��اوچ��ەك��ە دا 

كێشابوو.

ل����ە ب�������واری ف��ەره��ەن��گ��ی 
ك���وردس���ت���ان  ك����ۆم����اری  دا 
»رێنسانس«ێكی وەڕێ خست. 
ل��ەچ��او   � زۆر  ژم���ارەی���ەك���ی 
خ��وێ��ن��دەواری��ی  ن��زم��ی  ئاستی 
بە  رۆژنامە  گۆڤارو   � ئەوكات 
زم��ان��ی ك���وردی چ��اپ و باو 
ب���وون���ەوە. ی��ەك��ەم ج���ار ب��وو 
كۆماری  پێتەختی  لە  چاپخانە 
كوردستان، مەهاباد دادەمەزرا، 
دەكراو  ئیجرا  كوردی  شانۆی 
قوتابخانە  لە  زگماكی  زمانی 
رێ��ورەس��م  دەخ���وێ���ن���دراو  دا 
ب��ە زم��ان��ی ك����وردی دەگ��ی��راو 

سروودی كوردی دەگوترا.
ئ��اب��ووری��ی��ەو،  رووی  ل���ە 

خەڵكی  ژی��ان��ی  ه��ەل��وم��ەرج��ی 
ن����اوچ����ەی ژێ�����ر دەس����ەاڵت����ی 
لەچاو  ك��وردس��ت��ان  ك��ۆم��اری 
باشتر  زۆر  دیكە  ناوچەكانی 
ب����وو. ك���ۆم���اری ك��وردس��ت��ان 
لەگەڵ  بازرگانیی  دانوستانی 
ه��ەب��ووو  سۆڤیەت  یەكیەتیی 
لەم بارەیەوە قازانجێكی باشی 

دەست دەكەوت.
كۆمەاڵیەتییەوە،  رووی  لە 
ك�������ۆم�������اری ك�����وردس�����ت�����ان 
ئ���اڵ���وگ���ۆڕێ���ك���ی ب����اش����ی ل��ە 
و  الوان  و  ژن�����ان  وەزع������ی 
كۆمەڵی  ت��وێ��ژەك��ان��ی  و  چین 
بە  هێناو  پێك  دا  ك���وردەواری 
رێكخراوی  دوو  دامەزراندنی 
هێنایە  ئ��ەوان��ی  الوان  و  ژن��ان 
ن���ێ���و م���ەی���دان���ی س���ی���اس���ی و 
كەسایەتیی  و  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی 
بەوان  سیاسی و كۆمەاڵیەتیی 
بەخشی. لە ئاكامی ئەمنییەت و 
وەزعی باشی ئابووری دا دزی 
و  هاودڵی  نەمابوو.  رێگری  و 
یەكیەتییەكی نەتەوەیی بێ وێنە 
توێژەكانی  و  چین  ن��ێ��وان  ل��ە 
خەڵكی كوردستان پێك هاتبوو.
دەسكەت  هەموویان  ئەمانە 
م��ێ��ژووی��ی��ن كە  و ش��ان��ازی��ی 
تۆماری  كوردستان  كۆماری 
ك�������ردوون. ب�����ەاڵم ك���ۆم���اری 
ك���وردس���ت���ان ل���ەگ���ەڵ چ��ەن��د 
گیروگرفتی قانوونی و سیاسی 
كورتی  بە  بووكە  ب���ەرەوڕوو 

ئاماژەیان پێ دەكرێ:
ه����ەرح����ك����ووم����ەت����ێ����ك چ 
هەرێمی،  چ  و  س��ەران��س��ەری 

خاوەنی  بچووك  چ  گ��ەورە  چ 
قانووندانان،  دەس��ەاڵت��ی  س��ێ 
ب��ەڕێ��وەب��ردن و دادەوری���ی���ە. 
هەروەك  كوردستان  كۆماری 
بێگانە،  و  دۆست  بە شاهیدیی 
ئ��ازادی��ی��ەك��ی ن���ەدی���ت���راوی لە 
گ��ۆش��ەی��ەك��ی ئ��ێ��ران��دا ب���ەدی 
ه��ێ��ن��اب��ووو ك���ەس س��ەب��ارەت 
ب��ە ب��ی��روب��اوەڕی ج��ی��اواز لێی 
سیاسی  زیندانیی  نەدەپرسراو 
وج��������وودی ن����ەب����وو. ب����ەاڵم 
دەسەاڵتی قانووندانان)پاڕڵمان(
ل���ەگ���ەڵ ئ����ەوە دا  ی ن���ەب���وو. 
پێشەوا قازی محەممەد جێگەی 
پەسندی � ئەگەر نەڵێین هەموو 
كەس � زۆرب��ەی ه��ەرە زۆری 

خ��ەڵ��ك��ی ك���وردس���ت���ان ب���ووو 
ئ����ەوان ل��ەق��ەب��ی »پ��ێ��ش��ەوا«و 
س���ەرك���ۆم���اری���ان پ���ێ داب����وو، 
نەببووە  هەڵبژاردن  بە  ب��ەاڵم 
س��ەرك��ۆم��ار. ئ��ەم وەزع���ە بۆ 
راستە  دەگەڕێتەوه :  هۆ  چەند 
لە ئێران دا لە ئاكامی شۆرشی 
هەبووو  پاڕڵمان  مەشرووتە 
ئەمەیان  كۆماریش  رێبەرانی 
دەزان������ی، ب����ەاڵم ه��ەڵ��ب��ژاردن 
ل��ەن��ێ��و ك��ۆم��ەاڵن��ی خ��ەڵ��ك دا 
تا  نامۆو  دی��اردەی��ەك��ی  هێشتا 
رادەیەك نەناسراو بوو. چونكە 
ه��ەڵ��ب��ژاردن ل��ە ئ��ێ��ران دا زۆر 
و  بەڕێوە دەچوون  بەسەقەتی 
نەدابووە  باشیان  ئەزموونێكی 
دەس���ت خ��ەڵ��ك. ج��گ��ە ل���ەوەی 
ك��ە م��ەرج��ی ه��ەڵ��ب��ژاردن��ێ��ك��ی 
زیاتر  ن��ەب��ووە  تێدا  ئ��ازادی��ان 
دەچووو  دیاردەكی شار  وەك 
واڵت  جێگەیەكی  ه��ەم��وو  ل��ە 
خەڵكیش  ن��ەدەچ��ووو  ب��ەڕێ��وە 
خۆیان  نوێنەرانی  راستەوخۆ 
هەڵ نەدەبژارد. پاشان كۆماری 
كوردستان دەرفەت و مەجالی 
بۆ  هەڵبژاردنی  بەڕێوەبردنی 
بڕیاری  ئەگینا  نەرەخسابوو 
ل���ەس���ەر دراب�������وو. ك���ۆم���اری 
ك��وردس��ت��ان ئ��ەگ��ەر ل��ەالی��ەك 
هەم  ناوەندی  دەوڵەتی  لەگەڵ 
ئامادەباشی  ش��ەڕو  لەحاڵەتی 
)لە سەقزو سەردەشت(  دابوو 
ه���ەم ل��ە وت���ووێ���ژ، ل��ەالی��ەك��ی 
دیكە لەگەڵ حكوومەتی میللیی 
كێشەی  ل��ە  ئ��ازەرب��ای��ج��ان��ی��ش 
س��ن��ووری و وت��ووێ��ژ داب���وو. 

نەبوونی رێگاوبان و وەسیلەی 
بۆ  ب��وون  دیكە  ه��ۆی  هاتوچۆ 
جگەلەوەش  م��ەس��ەل��ەی��ە.  ئ��ەم 
نەبوونی ئەحزاب و رێكخراوی 
دیكە كە بتوانن رەقەبەرایەتیی 
كوردستان  دێموكراتی  حیزبی 
بكەن و كەسایەتییەكی دیكە كە 
پێشەوا  رقەبەرایەتیی  بتوانێ 
هۆیەكی  بكا  مخەممەد  ق��ازی 
هەرە  بەاڵم هۆی  بوو.  دیكەی 
سەرەكی تەمەنی كورتی كۆمار 
ب��ەداخ��ەوە تەنیا 11  ب��وو، ك��ە 
مانگ بوو ئەگینا هەم پاڕڵمانی 
هەڵ دەبژاردو هەم سەركۆمار. 
ك�����ۆم�����اری ك����وردس����ت����ان 
كورد  سەربەخۆی  دەوڵەتێكی 
پێشەوا  ه��ەم  چونكە  ن��ەب��وو. 
ق����ازی م��ح��ەم��م��ەد ل���ە ی��ەك��ەم 
ژمارەی رۆژنامەی كوردستان 
ئاشكرا  ب��ە  و  روون����ی  ب��ە  دا 
ئێران  لە  نامانەوێ  ئێمە  دەڵێ، 
م��اف��ی  داوای  ب��ی��ن��ەوەو  ج��ی��ا 
خ��ودم��وخ��ت��اری ل��ە ئ��ێ��ران دا 
دەكەین و هەم لە یەكەم مادەی 

یەكەی  م��اددەی��ی   8 ب��ەرن��ام��ە 
كوردستان  دێموكراتی  حیزبی 
دا  دام����ەزران����ی  ك��ات��ی  ل���ە  دا 
ب���اس ل��ە »خ��ودم��وخ��ت��اری«. 
دا«و  ئ��ێ��ران  ن��ێ��وخ��ۆی  ل��ە   «
ئێران  دەوڵەتی  سنووری  »لە 
لەگەڵ  ئەگەر  بەاڵم  دەك��ا.  دا« 
دەوڵەتی ئێران لە حاڵی وتووێژ 
داب������وو ل���ە ب������ەرەی س��ەق��زو 
ت��ارادەی��ەك��ی��ش ل��ە س��ەردەش��ت 
لە حاڵی شەڕ دابووو، خاوەنی 
سوپای  یان  پێشمەرگە  هێزی 
میللی بوو نەك بە هەماهەنگی 
لەگەڵ دەوڵەتی ناوەندی بەڵكوو 
لە  مەترسی  ل��ە  پێشگیری  ب��ۆ 
ب��ەرام��ب��ەر دەوڵ��ەت��ی ن��اوەن��دی 
خودموختار  حكوومەتێكی  دا. 
ی���ان ه��ەرێ��م��ێ��ك ل���ە واڵت��ێ��ك��ی 
و  سیاسی  پێوەندییە  ف��ی��دراڵ 
دنیای  لەگەڵ  دیپڵۆماسییەكانی 
وەزارەت��ی  رێگەی  لە  دەرەوە 
دەرەوەی دەوڵەتی ناوەندییەوە 
رێك دەخا، بەاڵم بە هۆی ئەوە 
فیدراڵ  واڵتێكی  ئێران  نە  كە 
بووو نە رێژیمەكەی دێموكرات 
ب����وو، ك���ۆم���اری ك��وردس��ت��ان 
و  خۆی  دیپڵۆماسیی  بۆخۆی 
بازرگانیی خۆی لەگەل دەرەوە 
بەڕێوە دەبرد. ئەم هەلومەرجە 
دەوڵەتی ناوەندی سەپاندبووی 
ب���ەر ل�����ەوەی ك���ە ش��ێ��وەی��ەك 
ب���ێ ل���ە س��ی��اس��ەت��ی ك��ۆم��اری 
بەشێكی  تەنانەت  كوردستان. 
ل��ە هێزی  ب���ەرچ���او  و  گ��رن��گ 
تێكۆشەرانی  لە  پێشمەرگەی 
ب��اش��ووری ك��وردس��ت��ان وات��ە 

ئێران  ل����ەدەروەوی س��ن��ووری 
بوون. كۆماری كوردستان یان 
نەدەبووا دامەزرابووایەو كورد 
رۆژێ��ك  تا  بووایە  چ���اوەڕوان 
لە  دێ��م��وك��رات  حكوومەتێكی 
رێگە  و  دادەم������ەزرێ  ئ��ێ��ران 
خ��ودم��وخ��ت��اری��ی  ك���ورد  دەدا 
دەبووا  یان  دابمەزرێنێ،  خۆی 
ب����ەم ش���ێ���وەی���ە پ���ارێ���زگ���اری 
ل���ە خ���ۆی ك���ردب���او درێ����ژەی 
ب���ە ژی���ان���ی س��ی��اس��ی��ی خ��ۆی 
داب��ووای��ە. ل��ە خ��ۆڕا ن��ەب��وو لە 
حیزب  ب��ەرن��ام��ەی  پێشەكیی 
ن����ادرێ  »ه����ەق  ه���ات���ب���وو:  دا 
كۆماری  بۆیە  دەستێندرێ«. 
رێوشوێن  هێندێك  كوردستان 
لە  كە  هێنان  بەدی  قانوونی  و 
ك��وردەوە  نەتەوەیی  ئ��ی��رادەی 

سەرچاوەیان دەگرت. 
ئ���ەم م��ەس��ەل��ە ب��ە رواڵ���ەت 
دەرس  زۆر  دژب���ەی���ەك���ان���ە 
و ئ��ەزم��وون��ی ب��ۆ ن��ەت��ەوەی 
كۆماری  ئەگەر  ت��ێ��دان.  ك��ورد 
ك�����وردس�����ت�����ان ل�����ە الی�����ەك 
خ������ۆی ل�����ە چ����وارچ����ێ����وەی 
ئ����ێ����ران دا  س����ن����وورەك����ان����ی 
دیكە  لەالیەكی  دەك��رد،  پێناسە 
ب��ەش��داری��ك��ردن��ی ك��وردەك��ان��ی 
ب������اش������ووری ك����وردس����ت����ان 
ب���ە ت��ای��ب��ەت��ی ب��ارزان��ی��ی��ەك��ان 
ل����ە ك����ۆم����اری ك���وردس���ت���ان 
ن���ی���ش���ان���ەی پ���اب���ەن���دب���وون���ی 
بنەما  بە  كوردستان  كۆماری 
بە  گرنگیدان  و  نەتەوەیییەكان 
كورد  ن��ەت��ەوەی  چارەنووسی 
ئەم  و  داب��وو  دیكە  والتانی  لە 
دژایەتییان  نابێ  مەسەلەیەش 
ناكرێ  ه��ەب��ێ.  یەكتر  ل��ەگ��ەڵ 
ئازادیخوازی كورد  تێكۆشەرو 
ب����اوەڕی ب��ە م��اف��ی ن��ەت��ەوەی 
كورد لە واڵتێك دا هەبێ بەاڵم 
پێی  ب��اوەڕی  دیكە  لە واڵتێكی 
نەبێ. بۆیە كۆماری كوردستان 
وێ��ڕای  نەچووبووكە  هەڵە  بە 
خ����ەب����ات ب����ۆ چ�����ارەس�����ەری 
بۆ  ئێران،  لە  ك��ورد  مەسەلەی 
كورد لە بەشەكانی دیكەش بە 

پەرۆش بوو.
بڵێین  دەب��ێ  دا  كۆتایی  ل��ە 
ئ��ەگ��ەر ك��ۆم��اری ك��وردس��ت��ان 
دێموكرات  ئ��ازادو  واڵتێكی  لە 
ئ���ەو  ه���ات���ب���ووای���ە  پ���ێ���ك  دا 
نەدەهاتن  پێك  پ��ارادۆك��س��ان��ە 
هەر  نەك  دێموكراسی  چونكە 
دژای���ەت���ی���ی ل���ەگ���ەڵ ئ���ی���رادەی 
بەڵكوو  نیە  ن��ەت��ەوەی��ەك  هیچ 
هەڵ  نەتەوەكانە  ئ��ی��رادەی  لە 

دەقوڵێ. 

كۆماری كوردستان لە نێوان قانوون و ئیرادە دا
مسته فا مه عرووفی

كۆماری 
كوردستان 

هێندێك رێوشوێن 
و قانوونی 

بەدی هێنان 
كە لە ئیرادەی 

نەتەوەیی كوردەوە 
سەرچاوەیان 

دەگرت

كۆماری 
كوردستان 

یان نەدەبووا 
دامەزرابووایەو 
كورد چاوەڕوان 
بووایە تا رۆژێك 
حكوومەتێكی 
دێموكرات لە 

ئێران دادەمەزرێ 
و رێگە دەدا كورد 

خودموختاریی 
خۆی دابمەزرێنێ، 
یان دەبووا بەم 

شێوەیە پارێزگاری 
لە خۆی كردباو 

درێژەی بە ژیانی 
سیاسیی خۆی 

دابووایە
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23ی  ب�����ەرەب�����ەی�����ان�����ی  ل�����ە 
م��ەس��ع��وود عەلی  ب��ەف��ران��ب��اردا، 
م��ح��ەم��م��ەدی ل���ە ب����ەر دەرك����ی 
ماڵەكەی لە »قەیتەرییە«ی تاران، 
بۆمبێك،  ت��ەق��ی��ن��ەوەی  ه��ۆی  ب��ە 
لە  بۆمبەكە  دا.  لەدەست  گیانی 
پەنا  ل��ە  ك��ە  دا  سكلێتێك  م��ات��ۆڕ 
راگ��ی��راب��وو،  ن���اوب���راو  ماشێنی 

دانرابۆوە. 
محەممەدی،  عەلی  مەسعوود 
زان��ك��ۆی  ل��ە  فیزیك  مامۆستای 
كەسێكی  كوشتنی  ب��وو.  ت���اران 
بەرنامە،  نەخشەو  پێی  بە  ئەوتۆ 
بێ؟  كەسانێك  چ  كاری  دەتوانێ 
كۆماری  رێژیمی  راگەیەنەكانی 
ئ��ی��س��الم��ی دەس��ت��ب��ەج��ێ ت��اوان��ی 
دایە  تیرۆرەیان  ئەم  ئەنجامدانی 
»دژی  دەستوپێوەندەكانی  پ��اڵ 
بە  »ئیستكبار«و  و  ش���ۆڕش« 
ئیسڕائیل  ب��ۆ  م���ردن  دروش��م��ی 
ب����ۆ »م��ون��اف��ق��ی��ن«  م������ەرگ  و 
رووداوە  ئ����ەم  ب��������ەرەوڕووی 
ب�������وون�������ەوە. ل�����ە ی���ەك���ێ���ك ل��ە 
ن���اوی«  ب��ە  م��اڵ��پ��ەڕەك��ان��ی��ش دا 
بەیاننامەیەك  ت��ن��در«،  ت��ك��اوران 
ب���اوب���ۆوە ك��ە ب��ە رواڵ����ەت هی 
»ئ��ەن��ج��وم��ەن��ی پ��ادش��ای��ی« بوو 
ئەنجامدانی  بەرپرسایەتیی  و، 
ئەستۆ.  گرتبووە  تیرۆرەی  ئەم 
راپۆرتانەدا  و  هەواڵ  لەو  دیارە 
تاقمی  بە  راگەیەنەكانی سەر  كە 
دەس���ەاڵت���داری ئ��ێ��ران ب��اوی��ان 
عەلی  م��ەس��ع��وود  دەك�������ردەوە، 
محەممەدی وەك »زانای فیزیكی 
ئ��ەت��ۆم��ی« و »م��ام��ۆس��ت��ای��ەك��ی 
شۆڕشگێڕ«و  و  ب��ەدەرب��ەس��ت 
)ئ��ەوی��ن��داری  وەالی����ی  كەسێكی 
وەل��ی��ی ف��ەق��ی��ه(، ن���اوی دەه���ات. 
بەاڵم ناسیاوان و كەسانی نزیك 
زوو  زۆر  هەر  مامۆستایە،  بەم 
روونیان كردەوە كە ناوبراو نەك 
هەر لە ئەویندارانی جەنابی وەلیی 

فەقیه )خامەنەیی( نەبووە، بەڵكوو 
لە بەرەی دژ بە ناوبراوو تاقمی 
دەسەاڵتدار بوو. ئەو یەكێك لەو 
420 مامۆستایەی زانكۆ بووە كە 
كاتی خۆی بەیاننامەی پشتیوانی 
میرحوسێن  ك��ان��دی��دات��ۆری��ی  ل��ە 
م��ووس��ەوی��ی��ان ئ��ی��م��زا ك����ردوە. 
و  پ��اس��داران  س��وپ��ای  كاتێكیش 
دامەزراوەكانی دیكەی هاودەستی 

وەل��ی��ی ف��ەق��ی��ه، ك���ودەت���ای���ان لە 
دژی دەن��گ��ەك��ان��ی خ��ەڵ��ك ك��ردو 
ئەحمەدی نژادیان بە سەر خەڵك 
دا سەپاندەوەو، وەك ئیعتراز بەم 
كودەتایە رێپێوان و خۆپیشاندانی 
ج����������ۆزەردان  25ی  رۆژی 
ب��ەڕێ��وەچ��وو، م��ەس��ع��وود عەلی 
محەممەدی یەكێك لە بەشدارانی 
ئیعترازییە  خۆپیشاندانە  ئ��ەم 
دەگەڕێتەوە  كە  ئەوەندەش  بوو. 
س����ەر ك�����اری »ئ�����ەم زان���ای���ەی 
ه��ەم  ن��اوك��ی«  فیزیكی  ب����واری 
ناوبراو  بە  كەسەكان  نزیكترین 
لە  )كە  ئەحمەد شیرزاد  وێنە  بۆ 
كاری  و  خوێندن  ئاستی  ب��اری 
باری  لە  هەروەها  زانستییەوە، 
ب��ووە(  نزیك  لێی  شەخسییەوە، 
ك��ردەوە  رەت  ئیددیعایەیان  ئەم 
ك��ە ك���اری ن���اوب���راو ل��ە ب���واری 
هەم  ب���ووە،  دا  ن��اوك��ی  فیزیكی 
ئێران،  رێكخراوی وزەی ناوكیی 
بوونی هاوكاریی ئەم مامۆستایە 
ل��ەگ��ەڵ ئ��ەم رێ��ك��خ��راوەی رەت 

كردەوە. 
بەخاكسپاردنی  چۆنیەتیی 
ت������ەرم������ی ئ��������ەم م���ام���ۆس���ت���ا 
ت��ی��رۆرك��راوەش دەری دەخ��ا كە 
چ دەس��ت��ێ��ك ل��ە پ��ش��ت ت��ی��رۆری 
ناوبراوەوەیە. لەڕاستی دا تەرمی 
دام  الی���ەن  ل��ە  مامۆستایە  ئ��ەم 
تاقمی  ب��ە  دەزگ��اك��ان��ی س���ەر  و 
بەسەردا  دەستی  دەسەاڵتدارەوە 
هەر  كە  رێوڕەسمێك  لە  گیراو، 
رێكخرابوو  ئ��ەوان��ەوە  الی��ەن  لە 
و ك���ون���ت���رۆڵ دەك������را، ب��ەخ��اك 
لە  ئەگەر  ج��ۆرە  ب��ەم  سپێردرا. 
خەڵك  ن��ەی��ان��ه��ێ��ش��ت  الی���ەك���ەوە 
لە  و  خ��ۆی��ان  ش��ەه��ی��دی  وەك 
بە  دژ  بەرینی  كۆبوونەوەیەكی 
لە  بینێژن،  دەس��ەاڵت��داردا،  تاقمی 
الیەكی دیكەوە هەوڵیان دا، وەك 
ئەوین  بە  سەبارەت  كە  كەسێك 
و ئۆگریی زۆری بە رێبەر، گیانی 
زایەڵەی  نێو  لە  ئەستێندراوە  لێ 
دروش���م ب��ە دژی ن��اڕازی��ی��ان و 
نەیارانی ئەو تاقمەدا، ژێر خاكی 

بكەن.
تیرۆری  لەگەڵ  پێوەندی  لە 
تاران  زانكۆی  مامۆستایەی  ئەم 

كۆماری  لە  بێجگە  ئێستا  تا  دا، 
دیكە  الیەنێكی  هیچ  ئیسالمی، 
ئ��ێ��ران  دەرەوەی  ن��ێ��وخ��ۆو  ل��ە 
ب���ە ج���ی���ددی ن���ەخ���راوەت���ە ژێ��ر 
ئەم  پرسیار.  نیشانەی  و  گومان 
تاوانباركردنەش بە رێكەوت نیە. 
هەر ئەوەندە بەسە هەڵوێستەیەك 
بكەین  خاڵە  چەند  ئ��ەم  س��ەر  لە 
ب����ۆ ئ�������ەوەی ق����ب����ووڵ ب��ك��ەی��ن 

جڵەوبەدەستانی  تاوانباركردنی 
ئەم  ئەنجامدانی  بە  رێژیمە  ئەم 
تیرۆرە بە تەواوی لە جێی خۆی 

دایە:
1� كۆماری ئیسالمی هیچ كات 
تاوانانە  ئەو  ئەنجامدانی  لە  سڵی 
ن���ەك���ردۆت���ەوە ك��ە پ��ێ��ی واب���ووه  
دەكرێ بە هۆی ئەوانەوە، سیمای 
خ��ۆی  موخالیفانی  و  ن���ەی���اران 
بڕووشێنێ و لە ئاستی نێوخۆیی 
و نێونەتەوەیی دا بەدناویان بكا. 
خەڵك  ئ��ەوەی  بۆ  ئەمساڵ  ه��ەر 
نەیەنە  رێژیمە  ئەو  دژایەتیی  بە 
هۆی  نەبنە  و  شەقامەكان  سەر 
نائەمنی  و  ئاڵۆزی  دروستبوونی 
لە  تەقینەوەیەكی  دا،  واڵت  ل��ە 
وەڕێ  خومەینی  گڵكۆی  شوێنی 
خ��س��ت. ب���ەاڵم ن��ە خ��ەڵ��ك��ەك��ە لە 
نە  هێناو  وازی���ان  خۆپیشاندان 
بەمە كرد  باوەڕی  هیچ كەسیش 
كە لە دەرەوەی رێژیم ئەم كارە 
كرابێ. لە دەیەی 70ی هەتاوییش 
لە  رەزا  ئیمام  م��ەرق��ەدی  ل��ە  دا 
تەقاندەوەو  بۆمبێكی  مەشهەد، 
دوات�����ر چ��ەن��د ك���ەس ل���ە ق��ەش��ە 
و  ئێرانی كوشت  مەسیحییەكانی 
هەر دووی ئەمانەی بە ئەستۆی 
هێنا.  دا  موجاهیدین  رێكخراوی 
بەاڵم سەرئەنجام روون بۆوە كە 
هەر دووكیان كاری خۆی بووە. 
2� مەسعوود عەلی محەممەدی 
ق��ەدی��رخ��ان  وەك  كەسێكی  ن��ە 
پاكستان  ئەتۆمیی  بۆمبی  باوكی 
گەیشتنی  ئ��اك��ام  ب��ە  ك��ە  ب���ووە 
چەكی ناوكیی واڵتەكەی بەبوون 
نە  بووبێ،  بەند  ئ��ەوەوە  مانی  و 
ئەمنییەتیی   � نیزامی  هه یکه لی  لە 
كە  هەبووە  جێگایەكی  دا،  رێژیم 
مان و نەمانی لە سەر دەسەاڵتی 
هەبێ.  تەئسیرێكی  رێژیمە،  ئەو 
ئەم  جینایەتەكانی  و  ت���اوان  ل��ە 
تا  نەبووە  دەستی  دا  رێژیمەش 
بڵێین تۆڵەی لێ ئەستێندراوەتەوە. 
ك��ەوات��ە دوژم��ن��ان��ی دەرەك����ی و 
»ئیستكبار« یا نەیارانی نێوخۆی 
ئەتۆ  كەسێكی  ب��ۆچ��ی  رێ��ژی��م، 

دەكوژن؟
ع���ەل���ی  م�����ەس�����ع�����وود   �3
محەممەدی لە نێوان دوو بەرەی 

بەرەی  دا،  خەڵك و دژی خەڵك 
خەڵكی هەڵ بژاردبوو. ئەو سەر 
ب��ە ب���زووت���ن���ەوەی س����ەوز ب��وو 
حاكمییەتە  ل��ەم  خ��ۆی  خەتی  و 
جیا  خەڵكیە  دژی  و  كودەتاچی 
كردبۆوە. لەمەش گرنگتر ئەوەیە 
ماڵپەڕی  بابەتێكی  پێی  ب��ە  ك��ە 
ل��ەم سااڵنەی دوای��ی  »ج��رس«، 
دیفاعی  پ��ڕۆژەی  هێندێك  لەگەڵ 
بە  پێوەندیی  ل��ەوان  ی��ەك  كە  دا 
دامەزراوە ناوكییەكانەوە هەبوو، 
زانیارییەكی  ك��ردوەو  هاوكاریی 
چ��ەن��دو چۆنیی  س��ەر  ل��ە  زۆری 
تەنانەت  هەبوو.  بەرنامانە  ئ��ەم 
باسی ئەوەش هەیە كە بۆ دیتنی 
دەورەی���ەك���ی ی��ەك��س��اڵ��ە، ن��ی��ازی 
دەرەوەی  واڵتێكی  ب��ۆ  س��ەف��ەر 
سوئێد  دەچ����ێ  وێ  زۆر  )ك���ە 
ب���ووب���ێ( ه���ەب���وو. وەخ��ت��ای��ەك 
گرتووخانەی  پزیشكی  كوشتنی 
ك��ەه��ری��زەك ب��ۆ پ��ێ��ش��گ��ی��ری لە 
لە  زانیارییەكانی  باوبوونەوەی 
سەر ئەشكەنجەو دەستدرێژی بۆ 
سەر بەندییەكان، ئیمكانی هەبێ، 
ئاگادار  بۆچی كوشتنی كەسێكی 
دیفاعییەكان  پرۆژە  بەرنامەو  لە 
دەرەوەی  بۆ  چ��وون  نیازی  كە 
واڵتی هەیەو پێشی ناوەتە خەتی 

دژایەتیی نیزام، ئیمكانی نیە؟!
مامۆستایەی  ئەم  تیرۆری  بە 
زانستگە، دەسەاڵتدارانی تاوانكار، 
بە رواڵەت چەند ئامانجیان وێكڕا 
خۆیان  نەیارێكی  ه��ەم  پێكاوە: 
بارەی  لە  بەنرخی  زانیاریی  كە 
پڕۆژەكانی ئەوان لە ال بووە لەنێو 
بردوە، هەم مامۆستایانی دیكەی 
زانستگەكانیان لەم پەیامە ئاگادار 
كردۆتەوە كە پشتیوانی لە خەڵك 
نیزام  بەرامبەر  لە  راوەستان  و 
دا بێ سزا نامێنێتەوە. لە الیەكی 
دی��ك��ەش��ەوە دەی��ان��ه��ەوێ ل��ە پەنا 
نێوخۆو  نەیارانی  تاوانباركردنی 
ئەنجامدانی  بە  نیزام  دەرەك��ی��ی 
كردەوەی تیرۆریستی و، البردنی 
لە  ت��ی��رۆرەك��ان  بەرپرسایەتیی 
سەر شانی خۆیان، هەر كەسێكی 
كوشتنیان بۆ مانەوەی دەسەاڵتی 
خۆیان بە پێویست زانی، لەبەینی 
بەرن. ئەم قسەیەش كە دەمڕاست 
تاقمی  قەڵەمەكانی  و  زم���ان  و 
دەسەاڵتدار هێناویانەتە گۆڕێ و 
دەڵێن بە دوور نازانرێ رێبەرانی 
ناڕازییان یا بە دەربڕێنێكی دیكەی 
ئەوان »سەرانی فیتنە« لە الیەن 
نەیارانی نیزامەوە بكوژرێن، هەر 
بۆ ئەوەی كەڵكی خراپی بە دژی 
نیازێكی  وەرب��گ��ی��رێ،  ل��ێ  ن��ی��زام 
چەپەڵی لە پشتە. ئەوان ئاكامێكی 
ئ��ەوت��ۆی��ان ل��ە ق��ەڵ��ت��وب��ڕك��ران و 
پەڕاندنی پەنجەكان وەرنەگرتوەو 
دەی���ان���ەوێ خ���ودی دەس��ت��ەك��ان 
ب���ب���ڕن���ەوە. پ���ەل���ەی ئ���ەوەی���ان���ە 
ل���ە ك��وش��ت��اری چ��االك��ان��ی نێو 
ب���زووت���ن���ەوەك���ە ت��ێ��پ��ەڕ ب��ب��ن و 
رێبەرانی  كوشتنی  بگاتە  ن��ۆرە 
ب����زووت����ن����ەوە. دی������ارە ئ����ەوان 
ل���ەوە ن��ەف��ام��ت��رن ك��ە ت��ێ بگەن 
ب��ە ك��وش��ت��اری رێ��ب��ەران��ی ئ��ەم 
ب��زووت��ن��ەوەی��ەش، ب��اش��اری ئەم 
الفاوە ناكەن كە هەستاوە. بەاڵم 
هەر  راستییەش،  ئەم  س��ەرەڕای 
نابێ دەرەتانی جیبەجێكردنی ئەم 

نیازە چەپەڵەیان پێ بدرێ. 

سیاسی

تراژیدیی دادپەروەری 
لە كوردستان

عەبدوڵا بەهرامی

حوكمی  پ��ێ��داچ��وون��ەوە  دادگ����ای  ب��ەف��ران��ب��ار  26ی  رۆژی 
نادادپەروەرانەی ئیعدامی بە سەر كچێكی كورددا بە ناوی شیرین 
عەلەم هۆیی سەپاند. بە پیی زانیارییەكان ئەو كچە لە دادگای 
بەراییدا بە زیندانی هەتا هەتایی مەحكووم كرابوو. بەاڵم وادیارە 
ئەمجارەشیان دەبوو بسەلمێ كە لە ئێران نادادپەروەریی رەها 

جێگای دادپەروەریی گرتۆتەوە.
دادگ�������ای پ���ێ���داچ���وون���ەوە ك���ە چ���������اوەڕوان دەك������رێ بە 
بۆ  ئیعدامی  حوكمی  بچێتەوە  دا  دادگاكان  نادادپەروەرییەكانی 
لە  فەتاحیان  ئیحسان  پێشتریش  بڕیەوە.  ك��وردە  چاالكە  ئەو 
دادگای پێداچوونەوەدا حوكمی دە ساڵ زیندانی بۆ كرایە ئیعدام 
و سەرەنجام ئیعدام كرا. ئێستا زیاتر لە 15 كورد که  بە تاوانی 
سیاسی، حوكمی ئیعدامیان بە سەردا سەپاوە چاوەڕوانی مەرگ 

دەكەن.
ئەوەی باس كرا نەك كاریكاتۆر بەڵكوو وێنەی راستەقینەی 
بە  و  ئێران  لە  ساڵە   30 كە  نادادپەروەرییەیە  و  بێدادی  ئەو 
دا  ئێران  لە  ساڵە   30 دەچ��ێ.  بەڕێوە  كوردستان  لە  تایبەتی 
لەگەڵ بااڵ دەستبوونی سیستمی ویالیەتی موتڵەقەی فەقیه هەر 
چەشنە بیروڕایەكی جیاوازی سیاسی و هەر چەشنە چاالكییەكی 
سیاسی لە الیەن ئەم سیستمەوە وەك تاوانی شەڕ دژی خودا 
)واتە محاربە( لە قەڵەم دراوە. سی ساڵە لە ئێران دا تێكۆشەرانی 
نەتەوە  بە  س��ەر  مافخوازەكانی  رۆڵ��ە  و  جیابیران  و  سیاسی 
راپەڕیوەكانی وەك كورد بە ناڕەواترین شێوە خراونەتە بەردەم 
قەزایی  دەزگ��ای  لە  دادوەر  و  قازی  ناوی  بە  جەلالدانەی  ئەو 
ئەم واڵتەدا لە هه ۆڵی سڕینەوەی جیابیران و ئازادیخوازان دان. 
سی ساڵە لە كوردستان دادپ��ەروەری، ئەو چارەنووسە تاڵ و 
بۆچوونی  سەرەتاوە  لە  هەر  كە  كوردستان  هەیە.  تراژیدیەی 
تایبەت بە خۆی لە سەر ئەم سیستمە بووە كە بە ناوی ئایینەوە 
دەستەبەركردنی  بۆ  راوەس��ت��اوەو  دژی  لە  ك��ارو  س��ەر  هاتە 
غەزەب.  بەر  كەوتۆتە  ب��ەردەوام  بووە  دا  خەبات  لە  مافەكانی 
هەر رۆڵەیەكی كورد كە تەنانەت تۆمەتی چاالكیی سیاسییشی 
درابێتە پاڵ لە الیەن ئەو بە ناو قازییانەوە كە لە راستیدا هیچ 
و  الیەنگران  لە  بەشێكن  خۆیان  بۆ  نیەو  سەربەخۆییەكیان 
لەگەڵ  جیاوازییەكیان  هیچ  و  رێژیم  دەم��ارگ��رژی  پارێزەرانی 
ئیتالعات  ده زگ��ای  هه ڵسووڕێنه رانی  و  بێبه زه یی  زیندانوانانی 
کوردستان  له   به ڵێ  ده درێ.  و  دراوه   له  سه ر  دانیه ، حوکمیان 
چاره نووسی  ک��راوه،   سه یری  دوژم��ن  چ��اوی  به   هه میشه   که  
دادپه روه ری له  شوێنه کانی دیکه  تاڵترو تراژیدیکتر بوه . ئێستاش 
هه ر وه ک سااڵنی سه ره تای ده یه ی شه ست تێکۆشه رانی سیاسی 
و ته نانه ت ئه و که سانه ش که  ده زگای ئیتالعات تۆمه تی چاالکیی 
سیاسی دژی رێژیمیان ده داته  پاڵ له  دادگای چه ند ده قیقه یی و 
هیچ  پارێزه ر  تۆمه تبارو  داکۆکیی  ئه وه ی  بێ  به   دا  فه رمایشی 
ئاماده کان راده گه یه نرێن و  کاریگه رییه کی هه بێ حوکمه  پیشتر 
داوای پێداچوونه وه ش ریسکێکی گه وره یه  و له وانه یه  حوکمه که  

قورستر بکا.
جێبه جی  و  ده درێن  ئیعدامانه ی  ئه و  ژماره ی  کوردستان  له  
ناوه ند(  تایبه ت  ئێران،)به   دیکه ی  شوێنه کانی  له چاو  ده کرێن 
هه میشه  جیاوازیی هه بووه . ئه وه ش بۆ دوو هۆکار ده گه ڕێته وه . 
له گه ڵ  ئیسالمی  کۆماری  گه وره یه ی  دوژمنایه تییه   ئه و  یه که م 
نه ته وه ی کورد هه یه تی و دووه م په راوێز که وتنی کوردستان و 

رووداوه کانی له  میدیاکان دا.
هۆکاری دووه م واته  په راوێز که وتنی رووداوه کانی کوردستان 
ده س��ت  ب��ه   ئیسالمی  ک��ۆم��اری  ک���ردوه   وای  دا  میدیاکان  ل��ه  
ده نگدانه وه ی  له   کردنه وه   سڵ  به بێ  و  زیاتره وه   ئاوه اڵییه کی 
کرده وه  دژی مرۆڤه کانی درێژه  به  پێشێلکارییه کانی مافی مرۆڤ 
و ئیعدامی رۆڵه کانی نه ته وه ی کورد بدا. ته نانه ت له وه ش سه یرتر 
ده سه اڵتدارانی پاوانخواز که  بزووتنه وه ی گۆڕانخوازانه ی ئێران 
ته نگی پێهه ڵچنیون به  درێژه دان به  ئیعدامی سیاسی له  کوردستان 
ده یانه وێ فه زای ترس و دڵه راوکێ به سه ر واڵت دا زال بکه ن. 
کوردستان  له   که   راستییه   به و  ک��ردن  هه ست  به   رێژیم  وات��ه  
سیاسی  ئیعدامی  و  م��رۆڤ  مافی  پێشیلکاریی  هه زینه کانی 
و  ناڕه زایه تی  بزووتنه وه ی  به   پاشه کشه   ئامانجی  به   که مترن 

گۆڕانخوازانه ی واڵت درێژه  به  ئیعدامی سیاسی ده دا.
 

ئەوان 
ئاكامێكی ئەوتۆیان 
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سەرەتا:
كاتێ بیر لە دونیای مۆدێڕن 
مۆدێڕنیزاسیۆنی  پ��رۆس��ەی  و 
كۆمەڵگا )بە هەموو بوارەكانیەوە( 
دەك��ەی��ت��ەوە، ب��ێ��گ��وم��ان ی��ەك��ەم 
بابەت كە سەرنجی هەر توێژەر 
رادەك���ێ���ش���ێ،  ل��ێ��ك��ۆڵ��ەرێ��ك  و 
ب��ەردەم  لەمپەرەكانی  و  كێشە 
پ���رۆس���ەی م��ۆدێ��ڕن��ی��زاس��ی��ۆن��ە. 
چ��ون��ك��ە م��ۆدێ��ڕن��ی��ت��ە ل��ۆژی��ك��ی 
ج��ی��ه��ان��خ��وازی��ی��ەك��ی م��ۆدێ��ڕن��ە 
ل���ە ه���ەوڵ���ی دۆزی����ن����ەوەی  و 
راب��ردوو  بۆ  دای��ە  ئاڵتەرناتیڤ 
تر  دون���ی���ای���ەك���ی  دی���ه���ەوێ  و 
لەگەڵ  ج��ی��اوازی  ك��ە  بكا  س��از 
پرۆسەی  لێرەوە  هەبێ.  دوێنێ 
لە  كۆمەڵگا  مۆدێڕنیزاسیۆنی 
ب���ەرەوڕووی  هەنگاودا  یەكەم 
كۆمەڵێك ئاستەنگ دەبێتەوە كە 
سەرچاوە لە نەریت و كولتووری 
بۆیە  دەگ��رێ.  كۆمەڵگاوە  باوی 
پ��رۆژەی��ەك��ی  ه��ەر  پێشخستنی 
بە  پێویستی  س��ەرەت��ا  م��ۆدێ��ڕن 
كۆمەڵگا  ستراكتۆری  گۆڕینی 
كە  هەیە  تاكەكان  ئەقڵیەتی  و 
بەرهەمی كۆمەڵێك نۆرم و بەها 

و یا كولتوورێكە كە زاڵە. 
ئ���ەم پ��رۆس��ەی��ە ل��ە واڵت��ان��ی 
پێشكەتوودا بە بەراوەرد كردن 
سێهەم  جیهانی  واڵتانی  لەگەڵ 
هەیە.  زۆری  یەكجار  جیاوازی 
ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ جیاوازی 
ئەو ئامرازانەی كە لە پەیوەندی 
لەگەڵ هەر گۆڕانێكدا لە واڵتانی 
پێشكەوتوو و جیهانی سێهەمدا 

كەڵكیان لێ وەردەگیردرێ.
مەبەست لەم نووسینە، رەخنە 
گرتنە لەو كولتوورەی كە ئەوڕ 
سوننە  نێوان  ملمالنێیەكانی  لە 
كوردستان  ل��ە  مۆدێڕنیتەدا  و 
سوننەت  الیەنگرانی  الی��ەن  ل��ە 
پەیڕو  ئاراییەوە  بارودۆخی  و 
دەك����رێ. وات���ە رەخ��ن��ە ك��ردن��ی 
كە  ناشیرینەی  كولتوورە  ئ��ەو 
پانتای  دەی��ەی��ە  چ��ەن��د  م���اوەی 
داگ��ی��ر  ك��وردس��ت��ان��ی  سیاسیی 
باڕەباڕی  پەلەقاژەو  و  ك��ردوە 

لێكەتووەتەوە.
ب����ەو پ��ێ��ی��ەی، ك��وردس��ت��ان 
ژی��ۆپ��ۆل��ۆت��ی��ك��ەوە  رووی  ل���ە 
ل���ە رۆژه����ەاڵت����ی ن���اوەڕاس���ت 
نەریت  بێگومان  هەڵكەوتووە، 
ناوچەیە  ئەم  باوەكانی  نۆرم  و 
كاری تێكردوە. بۆیە لێكدانەوەی 

پێویستی  ب���ارودۆخ���ێ���ك  ه���ەر 
ب���ە ل���ەب���ەرچ���او گ��رت��ن��ی ئ��ەو 
تایبەتمەندیانەیە كە لەم ناوچەیە 

زاڵە.
ل��ەك��وردس��ت��ان��دا ه���ەر ك��ات 
پ����رۆژەی����ەك ی���ا چ��ەم��ك��ێ��ك بە 
دێتە  ن��وێ��ی��ەوە  دیسكۆرسێكی 
گشتیدا  ئاستێكی  ل��ە  گ����ۆڕێ، 
الیەنەكان بەسەر دوو دەستەدا 
پۆزەیشێنی  و  دەب���ن  داب����ەش 

خۆیان پێناسە دەكەن:
1� كۆنەپارێزان و الیەنگرانی 

نەریت.
و  ئ�����اڵ�����وگ�����ۆڕخ�����وازان   �2

الیەنگرانی مۆدێڕنیتە.
ئ��ەو  ی���ەك���ەم  دەس���ت���ەی   �1
كەسایەتیانە  و  تاقم  و  الی��ەن 
دەگ����رێ����ت����ەوە ك���ە الی��ەن��گ��ری 
و  ئارایین  بارودۆخی  پاراستنی 
گەرییەك  نوێ  هیچ  نایانهەوێ 
بێتە گۆڕێ. چونكە ئەم دەستەیە 
دژی  بە  گۆڕانێك  هەرچەشنە 
ب��ەرژەوەن��دی��ی��ەك��ان��ی خ��ۆی��ان 
لەو  هەموو شتێكیش  و  دەزانن 
شرۆڤە  پێناسەو  روان��گ��ەی��ەوە 
دەكەن. ئەقڵیەت و بیركردنەوەی 
ئ���ەم دەس��ت��ەی��ە ب������ەردەوام لە 
س��ن��وورداردا  چوارچێوەیەكی 
دەخولێتەوەو لەم سونگەیەشەوە 
سەیری دەورووبەر و دەرەوەی 
خۆیان دەكەن. واتە لە دەرەوەی 
ب���ی���رك���ردن���ەوەی  و  پ��ێ��ك��ه��ات��ە 
باندۆرری  و  پراكتیك  خۆیان، 
هاوكێشەكان لێك نادەنەوە. بۆیە 
گوێگرتن  بەستێنێكدا  وەه��ا  لە 
ب��ۆ وی��س��ت و داخ��وازی��ی��ەك��ان��ی 
كۆمەڵ و ئەوانەی لە دەرەوەی 
ستراكتۆری ئەواندان هیچ بایەخ 
ئ��ەم  وات���ە  ن��ی��ی��ە.  پێگەیەكی  و 
شێوەیەك  هەموو  بە  دەستەیە 
یەكدەست  فەزاكە  ه��ەوڵ��دەدەن 
بیر  دەرەوەی  ل���ە  و  ب���ك���ەن 
بیرێكی  هیچ  خ��ۆی��ان  ك��ردن��ەوە 
ئەوانەش  ناخوێننەوە.  جیاواز 
ناكەنەوە  بیر  ئ���ەوان  وەك  ك��ە 
تۆمەتبار دەكەن و بە ئەدەبیات 
و شێوە ئاخاوتنێكی نالۆژیكی و 
نا ئەقانی بەرەوڕووی دەبنەوە.
دەرەوەی  لە  دەستەیە  ئ��ەم 
بازنە ئاڵوگۆڕەكانن و بەگوێرەی 
كە  چەمك  و  پ��ێ��وەر  كۆمەڵێك 
چ��ەن��د دەی���ە ل��ەوەپ��ێ��ش رەن��گ��ە 
كۆمەڵێك بەردەنگی خۆی هەبوو 
كێشەكانی  ب�����ەرەوڕووی  ب��ێ، 
ئێستاو گۆڕانكارییەكان دەبنەوە.
2� دەس��ت��ەی دووه����ەم ئ��ەو 
كە  دەگرێتەوە  هێزانە  و  الی��ەن 
ئارایین  بارودۆخی  رەخنەگری 
و دەی��ان��ه��ەوێ ئ��ەم ب��ارودۆخ��ە 
ب����گ����ۆڕن. ئ����ەم دەس���ت���ەی���ە بە 
پرۆژەو  كۆمەڵێك  ئارای  هێنانە 
و چەمكی  ب��اب��ەت  وروژان���دن���ی 
ن���وێ ه��ەوڵ��ی گ���ۆڕان���ك���اری لە 
دەدەن  كۆمەڵگا  س��ت��راك��ت��ۆری 
و ب�����ەرەوڕووی ئ��اڵ��وگ��ۆڕەك��ان 
لەبەرەم  ئەگەرەكان  دەب��ن��ەوەو 
خ���ۆی���ان���دا ری����ز دەك������ەن. ئ��ەم 
كە  ئەوەدایە  هەوڵی  لە  بەرەیە 
ل��ە ه��ەم��وو دەرف��ەت��ەك��ان كەڵك 
قورسایی  و  بوون  و  وەربگرێ 
خ���ۆی ل��ە ن���او ه��اوك��ێ��ش��ەك��ان��دا 
م��س��ۆگ��ەر ب��ك��ا. ئ����ەم ب��ەرەی��ە 
ب��ە پ��ێ��ی ئ����ەوەی ئ��ام��رازەك��ان��ی 
روان���گ���ەی���ەك���ی  ل����ە  و  ن���وێ���ن 
ف����رە رەه���ەن���دی���ی���ەوە چ����او لە 

توانیویەتی  دەكا،  هاوكێشەكان 
ب��ەردەن��گ��ی خ��ۆی ب��دۆزێ��ت��ەوەو 
هەموو  كۆمەڵگا)بە  سەرنجی 
الی  بۆ  توێژەكانیەوە(  و  چین 
خ���ۆی راب��ك��ێ��ش��ێ. ه��اوك��ات��ی��ش 
زۆر ب��ە ت��ون��دی ك��ەت��ووەت��ە بە 
پەالماری دەستەی یەكەمەوە كە 
بەژەوەندی خۆیان لە پاراستنی 

بارودۆخی ئاراییدا دەبینن.
لە  چ���او  وردی  ب��ە  ئ��ەگ��ەر 
ئ����ەم دوو  ب��اب��ەت��ەك��ە ب��ك��ەی��ن 
گشتیدا  ئاستێكی  لە  دەستەیە 
رۆژهەاڵتی  سیاسی  پانتای  لە 
كوردستان بە شێوەیەكی فەرمی 
ملمالنێدان  لە  و  هەیە  بوونیان 

لەگەڵ یەكدی.
ئەوەی لێرە گرنگە كارانەوەو 
بەرەیە  دوو  ئ��ەم  دژك���ردەوەی 
ب���ەران���ب���ەر ب���ە ی��ەك��ت��ر و ه��ەر 
هەر  پۆزەیشنی  كرا  باس  وەك 
دووالش روون و پێناسە كراوە.
حیزب  یەكەم،  دەستەی  الی 
بارەگاكانی وەك مزگەوت و  و 
تەكیە و خانەقا سەیر دەكرێ و 
شێخ  وەك  حیزبیش  رێبەرانی 
الی  هاتووە.  لێ  مەالئێكەیان  و 
ئ��ەم دەس��ت��ەی��ە ب��ڕی��ارات وەك 
تریبوونەكان  و  لێهاتووە  فتوای 
خۆتبەكانی  مێنبەری  بوونەتە 
ك��ارب��ەدەس��ت��ان��ی ح��ی��زب��ی. وات��ە 
هیچ  و  پ��ی��رۆزە  ه��ەم��وو شتێك 
چ��ەش��ن��ە رەخ���ن���ەی���ەك ق��ب��ووڵ 
دووهەمیش  بەرەی  الی  ناكەن. 
گەیشتن  ب��ۆ  ئامرازێكە  حیزب 
هیچ چەشنە  و  مەبەستەكان  بە 
پیرۆزییەتێكی نییە و رێبەرانیش 
ن���ەش���ێ���خ و ن����ە م���ەالئ���ێ���ك���ە و 
ت��ری��ب��وون��ەك��ان��ی��ش ن��ەب��وون��ەت��ە 
م��ێ��ن��ب��ەری خ��ۆت��ب��ە و ف��ت��وا و 
بابەتێكی  وەك  رەخنەگرتنیش 

ئاسایی لێهاتووە.
دەس��ت��ەی  ملمالنێ  و  ش���ەڕ 
ب��ەرەی  دژی  شەڕێكە  ی��ەك��ەم، 
دووهەم و هەموو چاالكییەكانیان 
لەو بازنەدایە و زۆر بە دەگمەن 
لەو مەبەستانە دەدرێتەوە  ئاوڕ 
خەڵك  س��ەرەك��ی  پێویستی  ك��ە 
پێچەوانەی  ب��ە  كۆمەڵگایە.  و 
دووهەم  ب��ەرەی  دەستەیە،  ئەم 
كە  پرنسیپانەی  بەو  پابەندە  كە 
ئ���ەوڕۆ ب��اون ك��ار ل��ەس��ەر ئەو 
پێوەندییان  كە  دەكا  رووداوان��ە 
پ��ێ��وە ه��ەی��ە و دەی���ه���ەوێ ل��ەو 
لە  ب��گ��ێ��ڕێ.  دەور  م���ەی���دان���ەدا 
نایهەوێ  دەستەیە  ئەم  راستیدا 
بەجێ  ئاڵوگۆڕەكان  رەوت��ی  لە 
بێ،  ك��ەر  سەیر  تەنیا  و  بمێنێ 
دونیایەكی  دەی��ه��ەوێ  بەڵكوو 
دیكە ساز بكا كە جیاوازی هەبێ 

لەگەڵ دوێنێ.
الی دەستەی یەكەم ئەوانەی 
بیر  ئ����ەو  دەرەوەی  ل���ە  ك���ە 
وەك  چاالكن  ئەوان  كردنەوەی 
كافر و الدەر سەیر دەكرێن و بۆ 
بەر  دەبرێتە  پەنا  پەالماردانیان 
لە  ئامرازەكمان.  ناشیرینترین 
درۆ بۆختان و چەواشەكارییەوە 
ب��گ��رە ت���ا دەگ���ات���ە وەالن�����ان و 
ئەو  ئەمە  فیزیكی.  سڕینەوەی 
چوارچێوەیە كە دەستەی یەكەم 

تێدا هەڵسووڕانی هەیە.
ئێستا بمانهەوێ و نەمانهەوێ 
هێزە  ئاست  ل��ە  ملمالنێیە  ئ��ەم 
س��ی��اس��ی��ی��ەك��ان��ی رۆژه���ەاڵت���ی 
ك��وردس��ت��ان��دا دروس����ت ب���ووە. 

الیەنە  دوو  ئەم  نێوان  كێشەی 
نێوان  راستیدا وەك كێشەی  لە 
واتە  لێهاتووە.  زانایی  و  جەهل 
كە  كێشەكە  ی��ەك��ەم��ی  الی��ەن��ی 
دەگرێتەوە  نەریت  الیەنگرانی 
لە  نییە  ئ���ەوەی  ت��وان��ای��ی  هیچ 
بە  جیددیدا  سیاسیی  ئاستێكی 
كۆمەڵێك  ل��ە  وەرگ��رت��ن  ك��ەڵ��ك 
ملمالنێیەكی  مۆدێڕن  ئامرازی 
مەعریفی و سیاسی دەست پێی 
دەستەیە  ئ��ەم  راستیدا  لە  بكا. 
ب���ۆ ب�������ەرەوڕوو ب���وون���ەوە لە 
نەریت  ژەنگاوییەكانی  چ��ەك��ە 
بە درۆ و  كەڵك وەردەگ���رن و 
دەك��ەن.  تەیار  خۆیان  بۆختان 
دەستەیە،  ئ��ەم  پێچەوانەی  ب��ە 
دژك����ردەوەی ب���ەرەی دووه��ەم 
ب���ەران���ب���ەر ب���ە راس��ت��ی��ی��ەك��ان��ی 
دوورە  دەورووەب��������ەری��������ان 
ل���ە ه���ەرچ���ەش���ن���ە وەالن�������ان و 
ئەم  الی  ئ��ەوەی  سڕینەوەیەك. 
دەستەیە گرنگە خوێندنەوەیەكی 
ئاڵوگۆڕەكان.  بۆ  واقیعبینانەیە 
چەكی ئەم دەستەش ئەقانیەت 
تاكێكی  هەموو  كە  لۆژیكێكە  و 
ن��وێ��خ��واز دەت��وان��ێ خ��وێ تێدا 

ببینێتەوە.
ئاكام:

ملمالنێیە  ئ��ەم  ه��ەرح��اڵ  ب��ە 
ل���ە ك���وردس���ت���ان���دا ه��ات��ووەت��ە 
وای  دەك���رێ  كێشەكە  گ���ۆڕێ. 
پێناسە بكەین كە كێشەی نێوان 
سوننەت و مۆدێڕنیەتەیە. لێرەدا 
ب���ەردەم  كۆسپی  گ��ەورەت��ری��ن 
كردنی  مۆدێڕنیزە  الیەنگرانی 
بە  كە  دەستەیەیه   ئەو  كۆمەڵگا 
هەموو شێوەیەك هەوڵ دەدەن 
بمێننەوە.  راب��ردوودا  قاوغی  لە 
بەاڵم ئەوەی لێرە گرنگە ئێرادە 
كە  گۆڕانخوازانەیە  مەیلێكی  و 
چەكه رەی  كۆمەڵگادا  ناخی  لە 
فاكتەرێكی  ئ��ەم��ەش  ك�����ردوە. 
بەهێزه  بۆ ئەوەی ئەو هێزانەی 
ئارایین  بارودۆخی  رەخنەگری 
ب��ڕۆن��ە  و  ب��ب��ەس��ت��ن  پ��ێ  پشتی 
ئێستا  ك���ە  پ��ێ��ی��ە  ب���ەو  پ��ێ��ش��ێ. 
گۆڕانخوانە  مەیلێكی  و  ئێرادە 
ل��ە خ���ودی ك��ۆم��ەڵ��گ��ادا ب��وون��ی 
ه���ەی���ە، دەس���ت���ەی ی���ەك���ەم كە 
جەهل  و  سوننەت  الیەنگرانی 
پەلەقاژە  كەوتووەتە  دەگرێتەوە 
سەركەوتنی  شانسی  هیچ  و 
رەوتێكی  دەتوانێ  ئەوەی  نییە. 
ئاڵوگۆڕانەو  بەم  ببەخشێ  خێرا 
كۆمەڵگا  ب��ەرژەوەن��دی��ی��ەك��ان��ی 
كە  دووهەمە  بەرەی  دەستەبەر 
خۆی  رۆژ  ب��ە  رۆژ  پێویستە 
زیاتر نوێ بكاتەوەو بە هەموو 

شێوەیەك پەل و پۆ بهاوێ. 

فیمینیزم یا هزری فیمینیستی لە چ كاتێكەوە هاتۆتە ئاراوە؟ ئەدرۆ 
وینسێنت لە سەر ئەو باوەرەیە كە چوار بۆ چوون لەسەر سەردەمی 

سەرهەڵدانی هزری فیمینیستی بوونی هەیە:
ئاگایی  چەقەرەكردنی  سەرەتایی  بۆ  فیمینیزم  مێژووی   ��  1
مرۆڤەوە دەگەڕێتەوە. سوزان گریفین لە كتێبی »ژنان و سروشت« 
و ئاندرە میشێل لەكتێبی« فیمینیزم«دا پێداگریی لەسەر ئەو روانگەیە 
دەكەن. ئەوان هەوڵ دەدەن لە سەردەمی كۆنی پێش مێژووە تاوتوێی 

فیمینیزم بكەن.
زایینییەوە  15ی  سەدەی  سەرەتای  بۆ  فیمینیزم  مێژووی   ��2
لە  بانوان«  »شاری  كتێبی  لە  روانگەیە  جۆرە  ئەو  دەگەڕێتەوە. 

نووسینی كریستینا دوپیزان سەرچاوەی گرتوە.
دەگەڕێتەوە.   17 سەدەی  بۆ  فیمینیزم  مێژووی   ��3
ئەو  گرتنی  بیچم  لەسەر  كاریگەری  رۆلێكی  ئافرابن)1680��1640( 

بۆچوونە هەبووە.
4�� مێژووی فیمینیزم دەگەڕێتەوە بۆ كۆتایی سەدەی هەژدەیەم و 
دوای شۆڕشی فەرانسە. ئەو بۆچوونە بە هێزترین روانگەیە لە مەڕ 
مێژووی سەرهەڵدانی فیمینیزم دێتە ئەژمار و وینسێتیش پتر جەخت 
ولستۆن  مێری  خاتوو   . دەكاتەوە  روانگەیە  ئەو  دروستیی  لەسەر 
كرافت بە نووسینی كتێبی »حەقانییەتی مافەكانی ژن« لە ساڵی 1792 
بەرچاوترین كەسە كە توانیویەتی لەو قۆناغەدا فیمینیزم بێنێتە ئاراوە.
دوای شۆڕشی فەرانسە فیمینیزم خاوەن 3 شەپۆلی گرینگ بووە. 
ئەو شەپۆالنە لە سەرەتاوە بە حاڵەتی میانەڕەوی سەریان هەڵداوو 
دواتر حاڵەتی ئیفراتیان بە خۆیانەوە گرت و ئەمڕۆكە بە شێوەیەكی 

تەعدیل كراو بۆ گەیشتن بە ئامانجەكانیان رێگایان درێژە پێدەدەن. 
شەپۆلی یەكەم:

شەپۆلی یەكەم لە ساڵی 1830 دەست پێكرا. مێری ولستۆن كرافت بە 
نووسینی كتێبی »حەقانییەتی مافەكانی ژن« كاریگەرییەكی سەرەكی 
بە  میل  ئیستوارت  جان  ناوبراو  دوای  لە  دانا.  شەپۆلە  ئەو  لەسەر 
هاوكاریی هاوسەری یەكەمی هێری تیلور كتێبی« بەستراوەیی ژنان« 
لە ساڵی 1869 دەنووسێ كە ئەو كتێبەش كاریگەرییەكی بەرچاوی 
لەسەر ئەو شەپۆلە جێ هێشت. نووسینی ئەو كتێبە لە سەردەمێك 
ژێر  لە  شێوە  توندترین  بە  ویكتوریا  سەردەمی  لە  ژنان  كە  دابوو 
ئەساس  لە  كە  بڵێین  دەكرێ  بوون.  دا  چەوساندنەوە  و  سەركوت 
سەرهەڵدانی  سەرەكیی  هۆكاری  كالسیك  لیبرالیزمی  هزری  دا 
روانگەكانی جان الك  لە  كە  هزرێك  دەدرێ.  قەڵەم  لە  ئەو شەپۆلە 
سەرچاوەی گرتبوو. پەرەپێدانی مافە مەدەنی و سیاسییەكان بە تایبەت 
دانی مافی دەنگدان بە ژنان، ویست و ئامانجی ئەسڵیی ئەو شەپۆلە 
ئامانجی  هێندێك  ئەسڵییە  ئامانجە  لەو  جیا  هەڵبەت  ئەژمار.  دەهاتە 
الوەكییش بەدیی دەكران كە بریتی بوون لە دەستپێڕاگەیشتنی ژنان 
بە كاروباری فێركاری و باشتر كردنی پێگەی ژنانی هاوسەردار لە 
لە مەڕ مافی جیابوونەوە و  پیاوان  لەگەڵ  دا، یەكسانیی ژنان  یاسا 
مژارەكانی پێوەندیدار بە تایبەتمەندییە جنسییەكانی ژنان و . لە دەیەی 
1920، ژنان توانیان بە ئامانجی سەرەكییان واتە مافی دەنگدان بگەن 
و ئەوە بوو بە هۆی ئەوە كە لە سااڵنە دا ئیتر چاالكیی فیمینیستەكان 
لە  لە كارو چاالكی  ببینێ و جیا  بە خۆیەوە  تا رادەیەك راوەستان 

پێناوی ئاشتیدا، چاالكییەكی ئەوتۆیان نەبووە.
راوەستانی  هۆكاری  تەنیا  دەنگدان،  مافی  بە  گەیشتن  هەڵبەت 
هەلومەرجی  دا  ئەساس  لە  بەڵكو  نەبوو،  فیمینیستەكان  چاالكیی 
ل 8

شەپۆلەكانی فیمینیزم 
ئامادەكردن و وەرگێڕان: باران رۆژهەاڵت

خوێندنه وه یه ک بۆ ملمالنێیه  سیاسییه کانی 
نێوان هێزه کانی رۆژهه اڵتی کوردستان

مادێح ئه حمه دی

مۆدێڕنیتە 
لۆژیكی 

جیهانخوازییەكی 
مۆدێڕنە و لە 

هەوڵی دۆزینەوەی 
ئاڵتەرناتیڤ 

دایە بۆ رابردوو و 
دیهەوێ دونیایەكی 
تر ساز بكا كە 
جیاوازی لەگەڵ 

دوێنێ هەبێ

پێشخستنی هەر 
پرۆژەیەكی مۆدێڕن 
سەرەتا پێویستی بە 
گۆڕینی ستراكتۆری 
كۆمەڵگا و ئەقڵیەتی 
تاكەكان هەیە كە 

بەرهەمی كۆمەڵێك 
نۆرم و بەها و یا 
كولتوورێكە كە زاڵە



 
   

 20ی ژانویه  2010ژماره  527
  7 کوردستانی

ئ��������ەگ��������ەر س�����ەی�����ری 
رووداوەك��ان��ی ی��ەك � دوو 
م��ان��گ��ی دوای����ی ب��اك��ووری 
كوردستان و توركیە بكەین 
ب���ۆم���ان دەردەك�������ەوێ كە 
سیناریۆیەكی نوێ لە دژی 
ئ��ارا.  هاتۆتە  ك��ورد  ب��زاڤ��ی 
سیناریۆیە  ئەم  بەشەكانی 
یەك لە دوای یەك جێبەجێ 
ئەم  یەكەمی  بەشی  ك��ران. 
گواستنەوەی  سیناریۆیە 
ع���ەب���دوڵ���ا ئ����ۆج����ەالن لە 
زیندانێكی  بۆ  زیندانێكەوە 
هەل  بوونی  خراپتر  دیكەو 
و م��ەرج��ی ژی��ان��ی ن��اوب��راو 
ب������وو. ب���ەش���ی دووه������ەم 
پارتی كۆمەڵگەی  داخستنی 
 )DTP( دێ���م���وك���رات���ی���ك 
سێهەمیش  ب��ەش��ی  ب����وو. 
دەس���ت���ب���ەس���ەر ك������ردن و 
ژمارەیەكی  كردنی  زیندانی 
سیاسەتمەدار،  لە  بەرچاو 
بەرەێوەبەرانی  و  شارەدار 
كە  ب��وو  داخ����راو  DTPی 
ت���ا ئ��ێ��س��ت��اش ئ����ەم گ��رت��ن 
دەس��ت��ب��ەس��ەرك��ردن��ان��ە  و 
ه��������ەر ب���������ەردەوام���������ن.
 DTP دەیویست   AKP
مارژیناڵی  پارتێكی  وەك 
كوردی بجووڵێتەوەو دوای 
ئەوەی نەیتوانی كەلەبەرێك 
بزاڤی  باڵەكانی  ن��ێ��وان  ل��ە 
ك�������ورددا دروس������ت ب��ك��او 
ب��اڵ��ی  دژی  ل����ە   DTP
چەكداری بزاڤ بخاتە گەڕ، 
 DTP داخ��س��ت��ن��ی  ل���ەم���ەڕ 
قانوونی  دادگ��ای  الی��ەن  لە 
النی  ت��ورك��ی��ەوە  بنەرەتیی 
ب��ژارد  ه��ەڵ  بێدەنگیی  ك��ەم 
رەزامەندیی  نەڵێین  )ئەگەر 
 AKP نیشان دا(. دواتریش
و  پ���ەالم���اردان  هەمبەر  ل��ە 
كردنی  دەستگیر  ش��ااڵوی 
ك��ەس��ای��ەت��ی��ی��ەك��ان��ی ك���ورد 

لە  ك��ردەوەی��ەك��ی  دژ  هیچ 
خۆی نیشان نەدا. هەروەها 
بۆمبارانی  دوای��ی��ان��ەدا  ل��ەم 
س��ەر سنوور  ن��اوچ��ەك��ان��ی 
پاراستنی  »هەرێمەكانی  و 
م��ی��دی��ا« ب���ە ش��ێ��وەی��ەك��ی 
ب��ەرچ��او پ���ەرەی س��ەن��دوە 
ك����ە ه�����ەم�����ووی ئ���ەم���ان���ە 
سەلمێنەری ئەوەن كە پارتی 
دەسەاڵتدار لەم رووداوانەدا 
ب���ێ���ت���اوان ن���ی���ەو پ��ێ��دەچ��ێ 
س����ەب����ارەت ب���ە ه��ێ��ن��دێ��ك 
م��ەس��ەل��ە ل��ەگ��ەڵ س��وپ��ادا 
گەیشتبێ. ب��ەرێ��ك��ك��ەوت��ن 
پرسیارانە  ئ��ەم  ل��ێ��رەدا 
 AKP دێنە ئارا كە ئامانجی
یارمەتیدانی  چەشنێك  ل��ە 
لەم  ئۆلیگارشیك  الی��ەن��ی 
بۆچی  چ��ی��ە؟  ك���ردەوان���ەدا 
دەس���ەاڵت���ی ت���ورك ت��وان��ی 
ب���ەش���ەك���ان���ی س��ی��ن��اری��ۆی 
دوای  ل���ە  ی����ەك  ن����اوب����راو 
ب��ك��ا؟ ئایا  ی���ەك ج��ێ��ب��ەج��ێ 
دژ ك����ردەوەی ك���وردان لە 
ب��وو؟ دا  پێویست  ئاستی 
AKP لە سەرتای هێنانە 
بە  كرانەوە  پرۆژەی  ئارای 
جیدییەت  ك����ورددا  رووی 
بۆ  پ��ێ��وی��س��ت��ی  ب���وێ���ری  و 
ك��ردن��ی پرسی  چ��ارەس��ەر 
كورد لە خۆی نیشان نەدا. 
لە ژێر فشاری دامەزراوەی 
ن�����اوی  دا  س������ەرب������ازی 
پ��رۆژەك��ەی ب��ۆ ك��ران��ەوەی 
دێ��م��وك��راس��ی و دوات��ری��ش 
ب���ۆ پ������رۆژەی ی��ەك��ی��ەت��ی��ی 
ن���ەت���ەوەی���ی )ن��ی��ش��ت��م��ان��ی( 
گ��������ۆڕی. ب�����ەم ش���ێ���وەی���ە 
دەستەواژەی »كوردی« لە 
سڕیەوە.  پرۆژەكەی  ناوی 
پروپاگەندەیەكی  سەرەڕای 
لە  پ����رۆژەی����ە  ئ����ەم  زۆر 
هێندێك هەنگاوی سەرەتایی 
ق��ەت��ی��س  ف��ۆرم��ال��ی��ت��ەدا  و 
م���ای���ەوە. ئ���ەم پ��اش��ەك��ش��ە 
ن��وان��دن��ە  سستی  و  ك���ردن 
زۆری  ج���ەس���ارەت���ێ���ك���ی 
ئۆلیگارشیك  الی��ەن��ی  ب��ە 
داخستنی  ب��ە  ت��ا  ب��ەخ��ش��ی 
جیددی  كۆسپێكی   DTP
ل���ە ب�������ەردەم ك����ران����ەوەی 
دێموكراسیدا دروست بكەن 
خەڵكی  متمانەی  لەسەر  و 
ك��وردس��ت��ان ب��ە پ����رۆژەی 
ك��اری��گ��ەری��ی��ەك��ی   AKP
ن����ێ����گ����ەت����ی����ڤ داب����ن����ێ����ن.
ه���������ەم���������وو دات������������او 
نیشاندەری  دەركەوتەكان 
ئەوەن كە النی كەم بەشێك 
ل���ە دەس����ەاڵت����ی ت�����ورك و 
تەنانەت رای گشتی توركیش 
كە  گەیشتوە  ئ��اك��ام��ە  ب��ەم 
گ��ەورەت��ری��ن  ك��ورد  پرسی 
ئەگەر  توركیەیەو  پرسی 
ئەم پرسە چارەسەر نەكرێ 
ت��ورك��ی��ە ن��ات��وان��ێ وەك���وو 
پێویست رۆڵی خۆی بگێرێ 
ئیستراتیژیك،  رووی  لە  و 
ئ���اب���ووری، ف��ەره��ەن��گ��ی و 
زیانێكی  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەوە 
هاتنە  لێدەكەوێ.  گ��ەورەی 

كرانەوەی  پ��رۆژەی  ئ��ارای 
دێ���م���وك���راس���ی ل���ە الی���ەن 
رادەی�������ەك  ت����ا  AKPوە 
ئ���اك���ام���ی ه���ەس���ت ك����ردن 
ب���ە پ��ێ��وی��س��ت��ی چ���ارەس���ەر 
ك����ردن����ی پ����رس����ی ك����ورد 
ئ��ەم پرسیارە  ل��ێ��رەدا  ب��وو. 
دێ��ت��ە ئ���ارا ك��ە ب��ۆچ��ی ئ��ەم 
قەیرانێكی  لەگەأل  پرۆژەیە 
بوو؟ ب���ەرەوروو  جیدددی 
بە  سەرنجدان  ئەلف(بە 
یەكساڵی  رووداوەك����ان����ی 
ه����ەروەه����ا  و  راب���������ردوو 
توركیە  سیاسیی  پێكهاتەی 

بۆمان دەردەكەوێ كە ئەو 
تورك  دەسەاڵتی  لە  بەشە 
چ���ارەس���ەر  دژی  ل���ە  ك���ە 
ك����ردن����ی پ���رس���ی ك�����وردە 
بااڵدەستیی خۆی پاراستوە 
س����ەرەت����ای  ل����ە  ه�����ەر  و 
ه��ات��ن��ە ئ������ارای پ�����رۆژەی 
دێموكراسییەوە  كرانەوەی 
دژای��ەت��ی��ی��ەك��ی ت��ون��دی ئەم 
پرۆژەیان كردو سەرەنجام 
AKPی����������ان ن�����اچ�����ار ب��ە 
پاشەكشە )یان سازش( كرد. 
پ��ارت��ی  ه���ەر چ��ەن��د  ب( 
دەس����ەاڵت����دار ب��ان��گ��ەش��ەی 
پرۆژەیەكی  كە  دەك��ا  ئ��ەوە 
ب����ۆ چ�����ارەس�����ەر ك���ردن���ی 
پ��رس��ی ك���ورد ه��ەی��ە ب��ەاڵم 
كەس  هیچ  هەنووكەش  تا 
ن����ازان����ێ ك���ە ن���ێ���وەرۆك���ی 
ئ�����ەم پ�����رۆژەی�����ە چ���ی���ە و 
چ���ی ل���ە خ����ۆی دەگ�����رێ. 
ش��ی��م��ان��ەی ب��ەه��ێ��ز ئ��ەوەی��ە 
ئەو  س����ەرەڕای   AKP ك��ە 
پرۆژەیەكی  هیچ  بانگەشانە 
ج���ی���ددی و ك��ون��ك��رێ��ت و 
چارەسەری  بۆ  پالنكراوی 
پ����رس����ی ك��������ورد ن���ەب���ێ.
پ��ارت��ی  چ��ەن��د  ه���ەر  ج( 
دەس�������ەاڵت�������دار ب�����اس ل��ە 
ك��ورد  پرسی  چ��ارەس��ەری 
چارەسەرییەك  بەاڵم  دەكا 
ك����ە ئ�������ەوان ب��ان��گ��ەش��ەی 
ب����ۆ دەك�������ەن ل����ە ئ��اس��ت��ی 

نیەو  دۆزەك���ەدا  راستینەی 
رازی  ك������وردان  ن��ەت��ەن��ی��ا 
تارادەیەكیش  بەڵكوو  ناكا 
مالیزاسیون  ماست  وەكوو 
خ��ۆی  ه��ەڵ��خ��ەڵ��ەت��ان��دن  و 
)هەر  هۆیە  ب��ەم  دەنوێنێ. 
وەك لە مەراسیمی پێشوازی 
ك����ردن����ی گ���رووپ���ەك���ان���ی 
دەرك��������ەوت(  دا  ئ���اش���ت���ی 
نەتەنیا  دەس��ەاڵت��دار  پارتی 
گشتیی  رای  ن��ەی��ت��وان��ی��وە 
كورد بۆالی خۆی راكێشێ 
پێشووش  لە  زیاتر  بەڵكوو 
پ���ێ���گ���ەی ج����ەم����اوەری����ی 

خ�������ۆی ل�����ە ب�����اك�����ووری 
كوردستان لە دەست داوە.
ری�������اك�������س�������ی�������ۆن�������ی 
ك������ورد گ���ش���ت���ی���ی  رای 
داخستنی  دواب�������ەدوای 
دەس���ت���ب���ەس���ەر  DTPو 
ش��ارەدارو  گیرانی  و  كران 
س��ی��اس��ەت��م��ەداران��ی ك��ورد، 
خ����ەڵ����ك����ی ك����وردس����ت����ان 
و  دەرب���ڕی  ناڕەزایەتییان 
گرسەیی  خۆپیشاندانی  بە 
و..  ه��اوی��ش��ت��ن  ب�����ەرد  و 
نیشان  خ��ۆی��ان  ت���ووڕەی���ی 
س��ەرن��ج  ج��ێ��ی  خ��اڵ��ی  دا. 
ئ��ەوەی��ە ك��ە ن��اڕەزای��ەت��ی و 
لە  كورد  خۆپیشاندانەكانی 
دانەبوون.  پێویست  ئاستی 
ئەگەر خەڵكی كوردستان لە 
چەند  خۆپیشاندانی  جیاتی 
هەزار كەسی، خۆپیشاندانی 
كەسییان  ه����ەزار  س����ەدان 
ئ��ەگ��ەر  خ��س��ت��ب��ا،  وەڕێ 
كردنی  دەستگیر  ل���ەدوای 
شارەدارو سیاسەتمەدارانی 
لە  بەرچاو  بەشێكی  كورد، 
ئیدارەكانی  كارمەندەكانی 
گرتباو  م��ان��ی��ان  دەوڵ���ەت���ی 
ل����ە چ����وون����ە س�����ەر ك���ار 
خ���ۆی���ان پ���اراس���ت���ب���او بە 
دژایەتییەكی  ئەگەر  كورتی 
ت��ون��دت��ری  و  ب���ەرب���اوت���ر 
ش��ااڵوان��ەی  و  هێرش  ئ��ەو 
كردبا  ت��ورك��ی��ان  دەوڵ��ەت��ی 

توركیش  دەوڵەتی  بێگومان 
ن��ەی��دەت��وان��ی ب���ە ئ��اس��ان��ی 
سیناریۆكەی  قۆناغەكانی 
یەك لە دوای یەك جێبەجێ 
بكاو تا هەنووكەش لەسەر 
دەستبەسەر كردن و گرتنی 
سیاسییەكانی  كەسایەتییە 
كورد بەردەوام بێ. پێویست 
ب����وو خ��ەڵ��ك��ی ب���اك���ووری 
ك��وردس��ت��ان ب��ە ئ��اوای��ەك��ی 
داب��ا  نیشانیان  ب��ەرب��اوت��ر 
و  سەركوت  سیاسەتی  كە 
ناتوانێ  پ��ەالم��ار  و  هێرش 
بكاو  كز  بزووتنەوەكەیان 
رێگە لە پەرەسەندنی بگرێ.
ب�����ە س�����ەرن�����ج�����دان ب��ە 
م���ێ���ژووی ك�����ورد ب��ۆم��ان 
دەردەك��������ەوێ ی��ەك��ێ��ك لە 
ه���ۆك���ارە س��ەرەك��ی��ی��ەك��ان��ی 
خەباتی  بوونی  درێژخایەن 
بەدەستهێنانی  ب��ۆ  ك���ورد 
خۆنووسین  چ��ارەی  مافی 
ئامانجە  ب��ەم  نەگەیشتن  و 
گەلی  خەباتی  ك��ە  ئ��ەوەی��ە 
پێویست  ئاستی  ل��ە  ك��ورد 
دا نەبووە و تا هەنووكەش 
خ����اوەن����ی ك���ەم���وك���ووڕی 
ج���ی���ددی���ی���ە. الوازی���������ی  و 
بە  سەرەكی  هۆكارێكی 
بیست  نەگەیشتنی  ئامانج 
ب��اك��وور  ك����وردی  میلیۆن 
سەرەرای 30 ساڵ خەباتی 
نەپساوە ئەوەیە كە خەڵكی 
ئ���ەو پ��ارچ��ەی��ە ب�����ەرادەی 
خۆیان  ئ��ی��رادەی  پێویست 
بۆ ئ��ازادی نیشان ن��ەداوەو 
ب�����ەم پ���ێ���ی���ەش ن���ەب���وون���ە 
خ�����اوەن ه��ێ��زێ��ك��ی ئ��ەوت��ۆ 
ك��ە داگ��ی��رك��ەری ت��ورك بە 
دابێنن. ب��ە چ��ۆك  ت���ەواوی 
ئ��ەگ��ەر ت��ا ه��ەن��ووك��ەش 
دەس���ەاڵت���ی ت���ورك م��ل بۆ 
داخ���وازی���ی���ەك���ان���ی ك���ورد 
ئەوەیە  نیشانەی  راناكێشێ 
ك��ە الی��ەن��ی ك���وردی هێزی 
پ��ێ��وی��س��ت��ی ب��ۆ س��ەپ��ان��دن��ی 
داخ����وازی����ی����ەك����ان����ی ن��ی��ە.
پ��ڕئ��اش��ك��رای��ە ف��ش��اری 
AKP ك��ورد  بزووتنەوەی 
ەی ناچار كرد لەو ئاستەدا 
لە چ��ارەس��ەر كردنی  ب��اس 
پرسی كورد بكاو بانگەشەی 
ئەوە بكا كە پرۆژەیەكیشی 
پرسە  ئەم  چارەسەری  بۆ 
هەیە. بەاڵم لە هەمان كاتدا 
كەسیش ناتوانێ حاشا لەوە 
پێكردن  پاشەكشە  كە  بكا 
و ن��اچ��ار ك��ردن��ی زی��ات��ری 
پێویستی  تورك  دەسەاڵتی 
بە فشارێكی زیاتر لە الیەن 
بزووتنەوەی كوردەوە هەیە.
ب�����ە س�����ەرن�����ج�����دان ب��ە 
ب��زووت��ن��ەوەی  دینامیزمی 
ك�������وردو پ���ەرەس���ەن���دن���ی 
ئەم  رۆژی  دوای  ل��ە  رۆژ 
الیەكی  لە  و  بزووتنەوەیە 
ت���ری���ش ل���ەب���ارت���ر ب��وون��ی 
ف��اك��ت��ەری ن��ێ��ون��ەت��ەوەی��ی 
پێدەچێ لە دووەمین دەیەی 
دەس��ەاڵت��ی  21دا  س���ەدەی 
تورك ناچار بە پاشەكشەی 
زیاتر بێت و بەپێی ئەمەش 
باكووری  لە  ك��ورد  پرسی 
كوردستان لە چارەسەرێكی 
ببێتەوە. ن��زی��ك  ب��ن��ەرەت��ی 

AKP فشاری دامەزراوەی سەربازی و پاشەكشە كردنی
حەسەن شێخانی

تا  ئەگەر 
هەنووكەش 
دەسەاڵتی 

تورك مل بۆ 
داخوازییەكانی 
راناكێشێ  كورد 
ئەوەیە  نیشانەی 

الیەنی  كە 
هێزی  كوردی 
بۆ  پێویستی 
سەپاندنی 

داخوازییەكانی 
نیە

عوسمان«  »م��ه ح��م��ود  دک��ت��ۆر 
نوێنه رانی  ئه نجومه نی  ئ��ه ن��دام��ی 
هاوپه یمانی  لیستی  له سه ر  عێڕاق 
کوردستان جه ختی کرده وه، ده بێت 
به  چ��او  کوردستان  هاوپه یمانیی 

هاوپه یمانییه کانی دا بخشێنێته وه. 
م��ه ح��م��ود ع��وس��م��ان ت��ای��ب��ه ت 
ئاژانسی  و  زاگ����رۆس  رادی���ۆ  ب��ه 
هاوپه یمانیی  راگه یاند:  په یامنێری 
ک���وردس���ت���ان ده ب���ێ���ت چ����او ب��ه و 
بخشێنێته وه  ه��اپ��ه ی��م��ان��ی��ی��ان��ه دا 
ک��ه ل��ه گ��ه ڵ »ح��ی��زب��ی ده ع����وه« و 
کردوویه تی،  ئه عال«  »مه جلسی 
هه روه ها ئه و هاوپه یمانییه الوازه ی 
له گه ڵ »حیزبی ئیسالمی عێڕاقی« 

هه یه تی.
نوێنه ران  ئه نجومه نی  ئه ندامی 
داوه  نیشانیان  ئه م الیه نانه  گوتی: 
ئه نجومه نی  ل��ه  ته نگانه  کاتی  ل��ه 
هاوده نگ  ئێمه  له گه ڵ  نوێنه ران، 

نین.
دکتۆر مه حمود جه ختی کرده وه: 
»ده بێت له پێکهێنانی هاوپه یمانی دا، 
باسی گه ره نتییه کان بکرێت، ئه گه ر 
بێت و هاوپه یمانی له گه ڵ الیه نێک 
هه ندێک  و  م��اده ی140  که  بکرێت 
قه بوڵ  به کورد  تایبه ت  مه سه له ی 
ن���ه ک���ات، ئ���ه م ه��اوپ��ه ی��م��ان��ه ت��ی��ی��ه، 
ئه گه ر  چونکه  نییه،  س��وودێ��ک��ی 
له گه ڵمان  سه ره کییه کانه  شته  له 
ناتوانرێت  دیکه  شتی  له  نه بێت، 

پشتی پێ ببه سترێت.«
م��ه ح��م��ود ع��وس��م��ان روون����ی 
له گه ڵ  کرده وه: به ناچاری ده بێت 
هه بێت  په یوه ندی  الی��ه ک  هه موو 
ده بێت  هه ڵبژاردن  دوای  هه روه ها 
هه ڵوێستیان  و  الیه نه کان  سه نگی 
ب��ۆ پ��رس��ه س��ه ره ک��ی��ی��ه ک��ان ک��ورد 
ل���ه ب���ه رچ���او ب��گ��ی��رێ��ت و ح��ی��زب��ه 
پێیه  به و  ده بێت  کوردستانییه کان 

هاوپه یمانی بکه ن.
ئ���ه و ئ��ه ن��دام��ه ی ئ��ه ن��ج��وم��ه ن��ی 
ده بێت  دا:  ه��ۆش��داری��ی  ن��وێ��ن��ه ران 
دژی  هاوپه یمانی  ب��درێ��ت  ه��ه وڵ 
ئاگاداری  نه کرێت،  دروست  یه کتر 
ه��اوپ��ه ی��م��ان��ی��ی��ه ک��ان ب��ن و ه��ه وڵ 
ب��درێ��ت ل��ه راس��ت��ای��ه ک ب��ێ��ت که 
به رژه وه ندییه کانی کورد بپارێزێت.
مه حمود عوسمان گوتی: ناڵێین 
ئه و  دروس��ت  شته کان  هه موو  که 
ده م��ان��ه وێ��ت،  ئێمه  ک��ه  بێت  شته 
هه ندێک  له سه ر  که  وابێت  ب��ه اڵم 

خاڵ یه ک بگرینه وه.
دک����ت����ۆر م���ه ح���م���ود روون�����ی 
کرده وه: ناکۆکییه کان ناو هه رێمی 
به اڵم  ئاساییه،  شتێکی  کوردستان 
ده ب��ێ��ت ل��ه ب��ه غ��دا زۆر وری���ا بین 
له ناومان دا  جیاوازییانه ی  ب��ه م  و 
هه یه، زه ره ر له کێشه ی گه لی کورد 
سه ره کییه کان  شته  له  و  نه ده ین 
یه ک  له گه ڵ  که  نه که ین  ره فتار  وا 

ناهه ماهه نگ بین.

مه حمود عوسمان: 
نابێت کورد له گه ڵ 
الیه نێک هاوپه یمانی 

بکات که دژی 
به رژه وه ندییه کانی کورد 

بێت
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ئ��ەگ��ەرچ��ی ك��ۆم��ەڵ��ێ��ك ك��ەس 
و الی���ەن ب��ەی��ان��ن��ام��ەی ژم���ارەی 
ه������ەڤ������دەی م������ووس������ەوی ب��ە 
ب��ەی��ان��ن��ام��ەی��ەك��ی م��ی��ان��ەڕەوان��ە 
كە  وای���ە  پێم  منیش  و  دەزان����ن 
تەنیشتیدا  ل��ە  ب��ەاڵم  وای���ە،  ه��ەر 
بوونی  میانەڕەوانە  وای��ە  پێشم 
چەندالیەنە  ب��ەی��ان��ن��ام��ەی��ەو  ئ��ەم 
كۆمەڵێك  بۆ  دەگەڕێتەوە  بوونی 
دۆخی  بە  پەیوەندیدار  فاكتەری 
پ��اش��ەك��ەش��ە  ن����ەك  رۆژەوە، 
ك���ردن���ی م�����ووس�����ەوی. ئ��ەگ��ەر 
بدرێت مووسەوی چەند  سەرنج 
بەیاننامەی  درەن��گ��ت��ر  ڕۆژێ����ك 
ژم����ارە ه��ەڤ��دەی ب���او ك���ردەوە 
ه��ێ��ورب��وون��ەوەی  مەبەستی  ك��ە 
ڕێ���ژەی���ی ب���ارودۆخ���ەك���ە ب���وو. 
كوژرانی  ڕووداوی  لە  پاشانیش 
ل���ە چ��ەن��د  خ���وش���ك���ەزاك���ەی و 
ش��وێ��ن��ی ب��ەی��ان��ن��ام��ەك��ەش��ەوە وا 
دەردەك�����ەوێ�����ت ك���ە ت���ووڕەی���ی 
ئ��وس��ول��گ��ەراك��ان��ی دەس����ەاڵت بە 
شیمانەی  كە  گەیشتوە  شوێنێك 
هەڕەشەی ڕاستەوخۆی كوژران 
ل��ە م���ووس���ەوی و ك���ەڕوب���ی و 
بۆ  زۆرە،  گەلێك  هاوبیرانیان 
وێ��ن��ه : "ڕاش��ك��اوان��ەو ب��ەڕوون��ی 
لەسێدارەدان  فەرمانی  كە  دەڵێم 
كەڕوبی  دیلكردنی  و  كوشتن  و 
هاوفكرەكانمان،  و  و مووسەوی 
ك��ێ��ش��ەك��ە چ���ارەس���ەر ن���اك���ات". 
لەو  یەكێك  ك��ە  ن��ات��رس��م  "ل���ەوە 
شەهیدانە بم كە خەڵك لە دوای 
بە  گەیشتن  بۆ  هەڵبژاردنەكان 
نەتەوەییەكانیان  و  ئایینی  مافە 
پێشكەشیان كردو خوێنی من لە 
ڕەنگینتر  شەهیدانە  ئەو  خوێنی 
نیە"و.. . سەرەڕای ئەوەی كە ئەم 
بەیاننامەیە هەر لە سەرەتاكەیەوە 
مووسەوی،  ڕۆڵی  دەدات  هەوڵ 
ل��ە  خ����ات����ەم����ی  و  ك������ەڕوب������ی 
سەرهەڵدانەكەی ڕۆژی عاشوورا 
دا كەم بایەخ بكاتەوە: "ئێمە هیچ 
بەاڵم  ن���ەدا".  ڕاگەیەندراوێكمان 
بارودۆخی  گرتنی  لەبەرچاو  بە 
ع���اش���ووراو  دوای  ڕۆژەك���ان���ی 
ئ�������ەوەی ك����ە ڕەن����گ����ە خ����ودی 
نەدەكرد  پێشبینیی  مووسەوییش 
دۆخ��ەك��ە ت��ا ئ��ەم ڕادەی���ە بچێتە 
دەبێ  بێتەوە،  قەیراناوی  و  پێش 
م��ووس��ەوی  ه��ەرچ��ەن��د  ك��ە  بڵێم 
ل���ە ن��ووس��ی��ن��ی ب��ەی��ان��ن��ام��ەك��ەدا 
ت���ا ڕادەی������ەك ن���ەت���رس ب��وون��ی 
نەپاراستوەو  ك��وژران  لە  خ��ۆی 
مامەڵەهەڵگرانەتر  بەیاننامەكەی 
لەمانە  كام  بەاڵم هیچ  نووسیوە، 
ن��اب��ن��ە ه����ۆی ئ�����ەوەی ك���ە ئ��ەم 
حكوومی  بۆنە  لە  ناڕەزایەتییانە 
داه����ات����وودا  ئ��ای��ی��ن��ی��ی��ەك��ان��ی  و 
وەه��ا  ل��ە  )ك���ە  نەكێشن  درێ����ژە 
ب��ارودۆخ��ێ��ك��دا الپ���ەڕەی مەرگی 
سیاسیی ڕیفۆرمخوازان لە الیەن 
كەواتە  ك��راوە(،  واژۆ  خۆیانەوە 
بكرێت  ئ���ەوە  دەب���ێ ش��ی��م��ان��ەی 

ك��ە ل��ە ڕۆژەك��ان��ی داه��ات��ووش��دا 
تەنانەت  ب��وون��ەوەی  ڕووب���ەڕوو 
لە  ع��اش��وورا  ڕۆژی  ل��ە  توندتر 

نێوان ئەم بااڵنە ڕوو بدات.
ل�����ەم ن����ی����وەدا ك������ورد ه��ەت��ا 
مانگ   6 لە  زیاتر  كە  ئەمڕۆكە، 
ب��ە س��ەر ئ��ەم ن��اڕەزای��ەت��ی��ی��ان��ەدا 
ڕێكارێك  نەیتوانیوە  دەڕوات، 
بدۆزیتەوە بۆ ئەوەی كە خۆی لە 
ناڕەزایەتییەكاندا بەشدار بكات و 
هێنانەگۆڕی  بۆ  زۆرتر  بوارێكی 
بڕەخسێنێت  خۆی  داخوازەكانی 
واقعبینانەی  سیاسەتی  لە  )جگە 
شایانی  كە  ڕاستایەدا  لەم  حدك 
س���ت���ای���ش���ە(، ك����ە ئ����ەگ����ەر ئ���ەم 
بارودۆخە هەر بەم شێوە بڕواتە 
زەرەرمەند  تێیدا  نیە  دوور  پێش 
تا  ك��ورد  كە  ئاشكرایە  پڕ  بێت. 
هەوڵ بدات خۆی لە بزووتنەوەی 
س����ەوزو ن��اڕازی��ی��ەك��ان��ی ئ��ێ��ران 
دەتوانێت  زیاتر  بكاتەوە،  نزیك 
ل���ە ه��اوك��ێ��ش��ە س��ی��اس��ی��ی��ەك��ان��ی 
سیاسەتی  چ  ئێراندا،  داهاتووی 
بێت  بەردەوام  لێكدووركەوتنەوە 
و چ لە ناو خۆیاندا بە سازانێك 
ب���گ���ەن، ئ��ام��ادەی��ی��ەك��ی زی��ات��رو 
نابێت  ئێمە  ببێت.  ب��ەرچ��اوت��ری 
مووسەوی  كە  بچێت  بیرمان  لە 
و ك��ەڕوب��ی دەس��ت��ی��ان وەپ��ێ��ش 
سەرنجی  ڕاكێشانی  ل��ە  خست 
كوردداو لە پڕوپاگەندەكانی پێش 
هەڵبژاردنەكاندا بە ئاشكرا باسی 
جیاوازەكانیان  نەتەوە  كێشەی 
ل��ەو  ت��ەن��ان��ەت  ك��ە  ك���رد، شتێك 
ك���ات���ەدا ك���ە ك����ورد خ��ەب��ات��ێ��ك��ی 
چ��ەك��داران��ەی ب��ەه��ێ��زی ب��ەڕێ��وە 
بەاڵم  نەدەنرا.  پێدا  دانی  دەب��رد، 
ئ����ەوەی ك��ە لە  ل��ە دوای  ك���ورد 
ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەك��ان��دا ب��ەش��دار بوو 
ب��ەرژەوەن��دی��ی  لە  دەنگەكانی  و 
ئ�����ەوان�����دا خ��س��ت��ە س����ن����دووق، 
سیگناڵێكیشی  ت��ەن��ان��ەت  چیتر 
نیشان  پ��ش��ت��ی��وان��ی  ه��ێ��م��ای  ب��ە 
ڕەنگە  ك��ە  كاتێكدا  ل��ە  ن����ەداوە. 
نیشاندانی سیگناڵێك وەك هێمای 
دەتوانێت  ل��ەم��ڕۆدا  پشتیوانی، 
لەسەر  بگێڕێت  كاریگەر  ڕۆڵێكی 
بزووتنەوەیە  ئەم  ئ��اوڕدان��ەوەی 
بۆ مەسەلەی كورد، چ لە ئاستی 
چ  ب��زووت��ن��ەوەك��ەو  ڕێبەرایەتیی 
خەڵكدا.  گشتیی  ڕای  ئاستی  لە 
كورد بۆ چارەسەریی كێشەكەی 
پێویستی بە گوێگر هەیە لە ئاستی 
ناوچەكانی دیكەی ئێرانداو  ڕەنگە 
دەرفەتەكان  باشترین  لە  یەكێك 
ئەمڕۆكەو  گوێگر  ڕاكێشانی  بۆ 
هاتبێ.  پێك  ب���ارودۆخ���ەدا  ل��ەم 
 9 تا   8 تەنیا  كە  ئێمە،  نەتەوەی 
میلیۆن لە حەشیمەتی ئێران پێك 
دێنێت، بە تەنیا خۆی ناتوانێت لە 
ئاستی ئێراندا كارێك لە ڕاستای 
ڕووخانی ڕژیمدا بباتە پێش، ئەمە 
هەموو  بۆ  دەب��ێ  كە  ڕاستییەكە 
الی���ەك ئ��اش��ك��را ب��ووب��ێ��ت. ئێمە 

پێویستیمان بە ڕاكێشانی گوێگرو 
دۆست و هاوپەیمان لە نێوخۆی 
ئێراندا هەیە ئەزموونی 30 ساڵ 
ئۆپۆزیسیۆنی  لەگەڵ  پەیوەندی 
ئیسالمی،  ك��ۆم��اری  سوننەتیی 
كە  كورد  بۆ  باشە  ئەزموونێكی 
)كە  نەریتییە  ئۆپۆزیسیۆنە  ئەم 
زی��ات��ر ل��ە 30 س��اڵ��ە ل��ە واڵت��ان��ی 
دەژی��ن  ئەمریكادا  و  ئ��وروپ��ای��ی 
خەڵكی  ل��ەگ��ەڵ  پ��ەی��وەن��دی��ی��ان  و 
ڕۆڵێكی  ناتوانێت  الوازە(،  ئێران 
هاوكێشە  ل��ە  هەبێت  ب��ەرچ��اوی 

سیاسییەكانی ناوخۆی ئێراندا.
درێژ  زۆر  وتارەكە  نامەوێت 
شەفافییەتەوە  بە  بەاڵم  كەمەوە، 
دەب������ێ ب���وت���رێ���ت ك����ە الی���ەن���ە 
ئێران  كوردستانی  سیاسییەكانی 
لە ماوەی ئەم 30 ساڵەدا كە بە 
لە  ك��اری��ان  شێوەی ج��ۆراوج��ۆر 
كردوە،  ئیسالمی  كۆماری  سەر 
ڕاستییانە  ئ��ەم  باشی  ب��ە  دەب��ێ 
ب���زان���ن. ج���ا ب��اش��ت��ر وای�����ەو لە 
ك��ورد  گشتیی  ب���ەرژەوەن���دی���ی 
دای����ە ك��ە الی��ەن��ە ك��وردی��ی��ەك��ان 
و  وش������ك  ب���������اوەڕە  ل����ە  واز 
و  بێنن  ئایدیۆلۆژیاییەكانیان 
كورد  بەرژەوەندییەكانی  لە  بیر 
ئایدیۆلۆژیایەی  ئ��ەو  ب��ك��ەن��ەوە. 
لێ  پ��ەی��ڕەوی  خەریكن  ئێوە  كە 
دەكەن بە درێژایی مێژووی كورد 
بچووكترین  ڕاكێشانی  توانایی 
نەتەوەكەمان  ب��ۆ  ب��ەرژەوەن��دی 
ئەوەی  س��ەرەڕای  ئەمە  نەبووە. 
خ��ال��ی��د  ب���ەڕێ���ز  ه����ەر وەك  ك���ە 
عەزیزی، كە نیشانی داوە توانایی 
كایەكردنی لە هاوكێشەكاندا هەیە، 
زۆر بە جوانی ئاماژەی پێ كرد 
خانەی  لە  لەمڕۆدا  سیاسەت  كە 
لە  سیاسەت  ناكرێت.  داخ���راودا 
باوەڕی  دۆگماو  كۆمەڵێك  سەر 
ناكرێت، سیاسەت  ئایدیۆلۆژیایی 
بنەمایەكی دیكەی هەیە بۆ هەموو 
ن��ەت��ەوەك��ان��ی ج��ی��ه��ان، ئ��ەوی��ش 
بازنەی  دەوری  بە  خوالنەوەیە 

بەرژەوەندیی نەتەوەییدا.
ب��اس��ە  ل�����ەم  واز  ل�����ێ�����رەدا 
مەبەستی  س���ەر  دێ��م��ە  و  دێ��ن��م 
س��ەرەك��ی��ی ئ���ەم وت�����ارە، وات���ە 
ك�����ردن�����ەوەی دەالق�����ەی�����ەك بۆ 
چۆنیەتیی  س��ەر  ل��ە  ب��اس��ك��ردن 
بەشداریكردنی  میكانیسمی  و 
ك����وردو خ��ۆگ��ون��ج��ان��دن ل��ەگ��ەڵ 
بەرینە  پ��ان و  ب��زووت��ن��ەوە  ئ��ەو 
كۆمەاڵیەتییەی ئەمڕۆكە بە ناوی 
بزووتنەوەی سەوز كە لە تێكڕای 
ناوچەكانی ئێراندا بنەی داكوتاوە. 
بۆچوونێك  مەبەستەش  ئەم  بۆ 
ببێتە  هیوادارم  كە  ڕوو  دەخەمە 
س��ەرەت��ای��ەك ب��ۆ وازه��ێ��ن��ان لەو 
بە  لەتبوونەكان  ك��ە  گرفتانەی 
س��ەپ��ان��دوەو  حیزبەكانیدا  س��ەر 
بیركردنەوە لە ڕێكارێكی گونجاو 
بۆ بەشداریكردن و جوواڵنەوە لە 
ڕاستای بەرژەوەندی نەتەوەییدا.

ب��ۆت��ە ك��ەل��ت��وورێ��ك ل���ە نێو 
كە  ئێراندا  كوردستانی  خەڵكی 
ناڕەزایەتییەكانی  دەربڕینی  بۆ 
خۆیان بە دژی كۆماری ئیسالمی 
هەنووكەیی، دوكان و بازاڕەكان 
داخەن و بەم شێوە ناڕەزایەتیی 
خۆیان بە گوێی دنیای دەرەوەو 
بگەیەنن.  ئێران  دەس��ەاڵت��داران��ی 
ب����ەاڵم داخ��س��ت��ن��ی دوك��ان��ەك��ان 
لەمڕۆدا ڕەنگە لە الیەن كۆماری 
ئ��ی��س��الم��ی��ی��ەوە وەاڵم���ێ���ك���ی پێ 
زۆرت��ر  نرخەكەی  كە  بدرێتەوە 
سیگناڵی  ن��ی��ش��ان��دان��ی  ل��ە  ب��ێ��ت 
پ��ش��ت��ی��وان��ی ب���ە ب���زووت���ن���ەوەی 
سەوزو خەڵكی ناوچەكانی دیكەی 
بزووتنەوەیە  ئ��ەم  ب��ەاڵم  ئ��ێ��ران. 
ڕێ���گ���ای���ەك���ی ب����ۆ دەرب���ڕی���ن���ی 
دیكە  شێوەیەكی  بە  ناڕەزایەتی 
ئەویش  كە  ك��ردۆت��ەوە،  ئێمە  بۆ 
دیاریكردنی ڕەنگی سەوزە وەك 
بزووتنەوە  ئەم  ئێستایی  هێمای 
ب��ەری��ن��ە ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەی��ە. ل��ەم 
كورد  كە  وای��ە  پێم  سۆنگەیەوە 
دەت���وان���ێ���ت ب���ە ب���ێ ئ�����ەوەی كە 
دوك����ان����و ب�������ازاڕی ش���ارەك���ان 
دیكەوە  ڕێگەیەكی  لە  داب��خ��ات، 
دیكە  خەڵكی  ب��ە  خ��ۆی  دەن��گ��ی 
ڕازاندنەوەی  ئەویش  بگەیەنێت، 
دوكانەكانە، بێ ئەوەی دابخرێن، 
ب��ە ئ���ااڵی س����ەوز. دەك���رێ���ت لە 
رۆژی 22ی ڕێبەندانی ئەمساڵدا، 
ماتەمینی  چ��ل��ەی  ڕۆژی  ی���ان 
ڕۆژێكی  ه��ەر  یاخود  ع��اش��وورا 
خەڵكی  بكرێت،  دی��اری  كە  دیكە 
ئااڵی  هەڵواسینی  بە  كوردستان 
خۆیاندا  دوكانەكانی  بە  س��ەوز 
بۆ  خۆیان  پشتیوانیی  سیگناڵی 
كە  بنێرن.  ب��زووت��ن��ەوەی س��ەوز 
ڕادەی��ەك  تا  خەڵك  شێوەیە  بەم 
دەتوانن ڕێگا لە هەڵوەشاندنەوەی 
م����وج����ەوزی دوك���ان���ەك���ان���ی���ان، 
ی���ان ه���ەر چ��ەش��ن��ە ش��ێ��وازێ��ك��ی 
س��ەرك��وت��ی دی��ك��ە ل��ە ك��ۆم��اری 
ڕاستایەدا  ل��ەم  بگرن.  ئیسالمی 
هەن  یاسایی  ئۆرگانی  هێندێك 
كە دەتوانن ڕۆڵێكی باش بگێڕن، 
تەبلیغییەكانی  س��ت��ادە  ئ��ەوی��ش 
لە  ك��ە  كەڕوبییە  و  م��ووس��ەوی 
كوردستان  ش��ارەك��ان��ی  ه��ەم��وو 
هەن و دەتوانن عامیلێكی یاسایی 
ب��ن ب��ۆ ب���اوك���ردن���ەوەی ئ��ااڵی 
س��ەوز لە ن��او دوك��ان��دارەك��ان��داو 
ئەم  هەڵواسینی  ب��ۆ  ه��ان��دەرێ��ك 

ئااڵیانە لە ڕۆژی مەبەستدا.
ل��ە ك��ۆت��ای��ی��دا دەب���ێ ئ���ەوەش 
ب���ڵ���ێ���م ك�����ە ه�����ی�����وای خ��ەڵ��ك��ی 
ك���وردس���ت���ان ح��ی��زب��ەك��ان��ی��ان��ن، 
بیری  ل��ە  ح��ی��زب��ەك��ان��ی��ش  ب��ا  دە 
نەتەوەییەكانی  ب��ەرژەوەن��دی��ی��ە 
نەك  ب��ن،  ك��وردس��ت��ان��دا  خەڵكی 
ه����ەروا ب�����ەردەوام ب��ن ل��ە س��ەر 
دۆگماكانیان  لەسەر  شەڕكردن 
لەتبوونەكان  كێشانەی  ئ��ەو  و 

پێكیان هێناوە.

رۆژەكانی داهاتووو پێویستیی هاوپێوەندیی 

كورد لەگەڵ خەڵكی دیكەی ئێران
ئاكار زرێباری

فیمینیستەكان چاالكییه كی  ئەو سەردەمە وایكردبوو كە  زاڵ بەسەر 
فاشیزم  وەك  پاوانخوازەكان  بزاوتە  سەرهەڵدانی  نەبێ.  ئەوتۆیان 
و نازیسم و روودانی دو شەڕی ماڵوێرانكەری یەكەم و دووهەمی 
بوونەوەی  كەمرەنگ  و  الوازی  هۆكارەكانی  سەرەكیترین  جیهانی، 
وەبیرهێنانەوەیە  جێی  ئەژمار.)  دێتە  فیمینیستەكان  چاالكیی  ئاستی 
مافی  لە سالی 1863  فەرمی  بە  كە  بوو  یەكەم واڵت  نیوزلەند؟  كە 
دەنگدانی بە ژنان داو سویس ئاخرین واڵتی ئورووپایی بوو كە لە 

ساڵی 1971 ئەو مافەی بە فەرمی بە ژنان بەخشی(.
شەپۆلی دووهەم:

پێ¬كرا.  دەست   1960 دەیەی  لە  فیمینیزم  دووهەمی  شەپۆلی 
لە ساڵی  بە نووسینی كتێبی »رەگەزی دووهەم«  سیمون دوبووار 
1949 و هەروەها بێتی فریدن بە نووسینی كتێبی » ژنی هەڵخەلەتاو« 
ئارای ئەو  لە سەر هاتنە  لە ساڵی 1963 كاریگەرییەكی بەرچاویان 
شەپۆلە  بەو  پەیوەست  گرینگی  بیرمەندانی  باقیی  لە  دانا.  شەپۆلە 
دەكرێ ئاماژە بكرێ بە كیت مێلێت »سیاسەتی جینسی«و«جرمانی 
گرییر« ژنی خەساو. شەپۆلی یەكەم ببوو بە هۆی باشتر بوونی دۆخی 
ژنان لە هێندێك بواردا، وەك پەرەپێدانی فێربوون و پەروەردە كردنی 
دەرفەتی چوونە ژوورەوەی ژنان بۆ هەندیك پیشە، یاسایی بوونی 
لەباربردنی كۆرپەلە، دانی مووچەی یەكسان بە ژنان، كەڵك وەرگرتن 
لە مافەكانی مەدەنی بە شێوەی یەكسان و مافی كۆنترۆلی مناڵبوون 
بەشێك  ئیتر  كە  ئەوە  هۆی  بە  ببوو  بوارانە  ئەو  بوونی  باشتر  و.. 
و  سەرەكی  ئامانجی  هەڵێننەوە.  بەرزتر  هەنگاوی  فیمینیستەكان  لە 
ئەسڵیی فیمینیستەكان لە شەپۆلی دووهەم رزگاریی ژن بوو. ئەوان 
لە سەر ئەو باوەڕە بوون كە وەدیهاتنی یەكسانیی مافە سیاسی و 
قانوونییەكان لە گەڵ پیاوان هێشتا كێشەی ژنانی چارەسەر نەكردوە. 
بەم پێیە تەنیا رزگاریی ژنان لە دەست نابەرابەرییەكان به س نەبوو، 
بەڵكو پێویست بوو كە ژنان لە دەستی پیاوان رزگار بكرێن. بەالم 
بەڵكو  نایە  وەدیی  بەرە  بەرە  ریفۆرمی  رێگای  لە  ژنانی  رزگاریی 
لە  چونكە  هەیە.  شۆڕشێك  و  بنچینەیی  هەنگاوێكی  بە  پێویستی 
ئیستا  كە  بڕوایانەی  راو  ئەو  فیمینیستەكان  روانگەی  لە  دا  ئەساس 

هەن جێگای چاكسازی و رێفۆرمیان تێدا بەدی ناكرێ.
ئیدئۆلۆژییە  لە  گرتن  رەخنە  پیاوانە،  زانستی  لە  گرتن  رەخنە 
كۆمەاڵیەتی  پەیمانی  و  ساالری  پیاو  وەك  ریشەدارەكان  و  باو 
جەخت  و  دا  گشتی  واتایەكی  لە  هاوبەش  ژیانی  رەدكردنەوەی  و 
كردنەوە لە سەر سەلت مانەوە له  گرینگترین بۆچوون و روانگەكانی 
لەو  فیمینیستەكان  ئەژمار.  فیمینیستەكانی شەپۆلی دووهەم دەهاتنە 
قۆناغە دا تا ئاستێك زێدەرۆیییان كرد كە تەنانەت پێداگرییان لەسەر 
مۆی  دەكرد،  دا  خۆرازاندنەوە  و  بەرگ  و  جل  لە  پیاوانە  روالەتی 
سەری كورت و كەوشی بێ پانێ و كۆت و شەڵواری ناڕێك و سیمای 
بێ ماكیاژ، تیپی ژنێكی فیمینیست لە دەیەی 1970دا بوو.) زۆربەی 
ئەو كچە خوێندكارانەی كە لە دەیەی 60، 70 دا بە شێوەیەكی رادیكال 
باسیان لە فیمینیزم دەكرد، لە دەیەی 90و سەدەی 21دا ببوون بە 50 

ساڵە و هێشتا نەچووبوونە ژیانی هاوبەشەوە!(
شەپۆلی سێهەم:

دەست   1990 دەیەی  سەرەتای  لە  فیمینیزم  سێهەمی  شەپۆلی 
لە  بوو  لوتكەدا  لە   1970 1960و  دەیەی  لە  كە  فیمینیزم  پێ¬دەكا. 
هات  نسكۆ  تووشی  بەرەبەرە  دا  بیستەم  سەدەی  كۆتایی¬یەكانی 
بزووتنەوەی  نێو  كەوتە  ئاشكرا  دەستەبەندییەكی  و  جیاوازی  و 
ئاشكرا  بە   1980 دەیەی  لە  رێگان  و  تاچێر  دەوڵەتەكانی  ژنانەوە. 
كەوتنە دژایەتی ئەو بزاوتە و بوون بە خوازیاریی گەراندنەوەی« بە 

یاخەكانی بنەمالەیی«. 
ئامانجە  لە  زۆرێك  بە  رۆژئاوا  لە  فیمینیستەكان  راستیدا  لە 
سەرەكییەكانیان گەیشتن بەاڵم ئەوەندە زێدەرۆیییان كرد كە تەنانەت 
لە بەرامبەریاندا بەرەبەرە بزاوتی پیاوان بیچمی دەگرت. ئەو مەسەالنە 
فیمینیزم  ئیتر  1990وە  دەیەی  سەرەتای  لە  كە  ئەوە  هۆی  بوونە 
رەوتێكی میانەرەوانە بە خۆیەوە بگرێ و قۆناغێكی نوێ بگرێتە بەر. 
الیەنی شۆڕشگێڕانه  فیمینیزم خرایە پەراوێزەوە و ئەمجارە ستایشی 
رۆلی دایك و گرینگیی ژیانێكی ئارام و بە دونیا هێنانی منداڵ بوو بە 

باسی سەرەكی و خاوەن بایەخ.
جێی ئاماژە پێكردنە كە هزر و روانینەكانی بەشێك لە بیرمەندە 
پۆست مۆدێرنەكان وەك میشێل فۆكۆ و ژاك دریدا لە هینانە ئارای 
خاتوو  لەمانە  جیا  گرینگییە.  جێگای  سێهەم(  )شەپۆلی  شەپۆلە  ئەو 
جین بێتكە ئالشتین بە نووسینی كتێبی »پیاوی گشتی، ژنی تایبەتی« 
لە ساڵی 1981 هەوڵی دا كە لە ئاستی روانگە رادیكال و زێدەرۆیانەی 
شەپۆلی  پێچەوانەی  بە  بكاتەوە.  كەم  فیمینیزم  دووهەمی  شەپۆلی 
رواڵەتی  لەسەر  جەختیان  سێهەم  شەپۆلی  فیمینیستەكانی  دووهەم، 
ژنانە و هەڵسوكەوتی نەرم و نیان و زەریفی ژنان كردۆتەوە. ئەوان 
بنەماڵە  و  دایك  رۆڵی  كردنەوەی  زیندوو  كە  باوەڕەن  ئەو  لەسەر 
ژیانی  سەر  دەخەنە  تەركیز  هەروەها  تایبەتەو  گرینگییەكی  خاوەن 

تایبەتی و پاراستنی هەرێمی تایبەتی)حوزە شخصی( یەوە.

سەرچاوە: ئینتێرنێت ؟

درێژه ی

شەپۆلەكانی فیمینیزم 
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بەڕێز  وت��ووێ��ژەك��ەی  پ��اش 
خالید عەزیزی، سكرتێری گشتی 
كوردستان  دێموكراتی  حیزبی 
ل����ەگ����ەڵ ح����ەوت����وون����ام����ەی" 
ی��ان  ورووژان������دن  رووداو"و 
ورووژان������دن������ەوەی ه��ەن��دێ��ك 
هێنانە  ه���ەروەه���ا  و  ب���اب���ەت 
بەرباسی هەندێك پرسی دیكە، 
بەرامبەر  كاردانەوە  كۆمەڵێك 
بە وتووێژەكەی كاك خالید لە 
راگەیەنەكان و لەالیەن هەندێك 
ك����ەس و الی���ەن���ی س��ی��اس��ی��ی 
شێوەیەكی  ب��ە  ئ����اراوە.  ه��ات��ە 
س���روش���ت���ی ه���ەن���دێ���ك ك��ەس 
خالیدیان  كاك  لێكدانەوەكانی 
پۆزەتیڤ  و  ب��اش  شتێكی  ب��ە 
ه��ەن��دێ��ك  و  ه��ەڵ��س��ەن��گ��ان��د 
راوەس��ت��ان��ەوە.  دژی  كەسیش 
ئ��ەوە  ك��ە ه���ەر وەك وت��م��ان 
زۆریش  و  سروشتیە  شتێكی 
پۆزەتیڤە كە خەڵك و بەتایبەت 
رووناكبیران  و  سیاسییەكان 
و  هەڵوێست  ب��ەدواداچ��وون��ی 
بۆچوونی كەسایەتییەكان بكەن 
خۆیان  روانگەكانی  پێی  بە  و 
بەاڵم  بكەن.  بۆ  هەڵسەنگاندنی 
ئەوەی كە جێی داخە و لە نێو 
سیاسیی  گ��ۆڕەپ��ان��ی  و  مێدیا 
ب��اوە،  زۆری��ش  دا  كوردستان 
هەندێك  ك��ە  زەینیەتەیە  ئ��ەو 
ب��ۆ خۆیان  ك��ەس و الی��ەن��ی��ان 
دەبێ  و  كردوە  نیشان  دەست 
بە چاویلکه ی رەش  ب��ەردەوام 
یان  بكا  بۆچوونەكانی  لە  چاو 
ب��ە س��ەم��ع��ەك��ی پ��ێ��چ��ەوان��ەوە 
لەو  یەكێك  رادێ��رن.  بۆ  گوێی 
ب��ەم شێوەیە  كە  ك��اردان��ەوان��ە 
ب��ەرام��ب��ەر ب��ە وت��ووێ��ژەك��ەی 
حیزبی  گ��ش��ت��ی��ی  س��ك��رت��ێ��ری 
هاتە  ك��وردس��ت��ان  دێموكراتی 
ئاراوە، لەالیەن بەڕێز حەسەن 
سكرتێری  جێگری  ش��ەرەف��ی 
دێ��م��وك��رات��ی  ح��ی��زب��ی  گشتیی 
كوردستانی ئێرانەوە بوو كە من 
وتووێژەكەی  لە  چاوم  كاتێك 
هەستێكی  دەك���رد  ب��ەرێ��زی��ان 
ل��ە داخ و  زۆر ن��اخ��ۆش و پ��ڕ 
كەسەرم بۆ درووست بوو، پێم 
راستییەكەشی  و  ب��وو  خ��ۆش 
كە  هەبوو  ئەوەم  چاوەڕوانیی 
كەسێك  وەك  ح��ەس��ەن  ك��اك 
ك��ە ن��ی��وه ی ت��ەم��ەن��ی خ��ۆی لە 
س��ەرب��ردوە،  ب��ە  دا  سیاسەت 
هەڵە  سەلماندنی  بۆ  جۆرێك 
ب��وون��ی ب��ۆچ��وون��ەك��ان��ی ك��اك 
خالید بەڵگەو ئیستدالل بێنێتەوە 
لە  كە كاك خالێد و كەسانێك 
كوردستان  دێموكراتی  حیزبی 
ی��ان الن��ی ك��ەم م��ن ب��ۆ خ��ۆم � 
لەگەڵ  زۆر  ت��ارادەی��ەك��ی  ك��ە 
دا  خالید  ك��اك  بۆچوونەكانی 
هەم، لە دڵی خۆشماندا بووبێ 
ب��ڵ��ێ��ی��ن ب����ژی ك����اك ح��ەس��ەن 
الیەنانەت  ئ��ەو  سەرنجی  ك��ە 
نەماندیتبوو  ئێمە  ك��ە  داب���وو 
نەگرتبوو.  ب��ەرچ��اوم��ان  ل��ە  و 
ك��اك خالید  ه��ەم  ب��ەم شێوەیە 
ب���ە ب���ۆچ���وون���ەك���ان���ی خ��ۆی��دا 
لە  كەسانێك  هەم  و  بچێتەوە 

دێموكراتی  حیزبی  ئەندامانی 
پشت  بە  تەنانەت  كوردستان 
بەستن بە بەڵگەكانی كەسانێك 
ح��ی��زب��ەك��ەی  دەرەوەی  ل���ە 
خالید  ك��اك  لە  رەخنە  خۆیان 
حیزبەكەیان  رێبەرایەتیی  و 
كە  بكەن  لێ  داوای��ان  و  بگرن 
و  هەڵوێست  بە  پێداچوونەوە 
بۆچوونەكانیان دا بكەن. بەاڵم 
ب��ە داخ�����ەوە ق��س��ەك��ان��ی ك��اك 
و  رەخنەگرانەبوو  نە  حەسەن 
نە یەك بەڵگەی بۆ سەلماندنی 
كاك  بۆچوونەكانی  ناڕاستیی 
تەنانەت  نە  و  هێنایەوە  خالید، 
دێڕێك لە قسەكانی كاك خالید 
دەدا  هەوڵی  حەسەن  كاك  كە 
وەكوو  ب��داو  سەر  لە  مانۆری 
"ئیفشاگەری"  دەیەویست  بڵێی 
لەسەر كاك خالید و حیزبەكەی 

بكا، وەكوو خۆی نەقڵ كرا.
كاك حەسەن لە سەراسەری 
تەلەویزیۆنییەكەی  وت��ووێ��ژە 
ه��ەن��دێ��ك  دەدا  ه���ەوڵ���ی  دا 
بەسەروپا  و  ناتەواو  رستەی 
كاك  قسەكانی  لە  شكاوییەوە 
خالید دەربهاوێژێ و بە مەیلی 
ببەخشێ  پ��ێ  وات���ای���ان  خ���ۆی 
شكاندنی  ب��ۆ  دواج���اری���ش  و 
ك��ەس��ای��ەت��ی��ی ك���اك خ��ال��ی��د و 
هەروەها بۆ سەلماندنی راستی 
بۆچوونەكانی  دروس��ت��ی��ی  و 
بەكاریان  حیزبەكەی  و  خۆی 

بێنێ.
م��ن ل���ەم وت����ارە ك��ورت��ەدا 
ن���ام���ان���ەوێ ك���ە ب�������ەراوردی 
ق��س��ەك��ان��ی ك����اك خ��ال��ی��د لە 
حەوتوونامەی  وت��ووێ��ژەك��ەی 
نەقڵ  قسە  ل��ەگ��ەڵ  "رووداو" 
زمانی  لە  ناوبراو  كراوەكانی 
ك����اك ح���ەس���ەن ش���ەرەف���ی و 
تەلەویزیۆنی  پێشكەشكاری 
"ت���ی���ش���ك"دا ب���ك���ەم. چ��ون��ك��ە 
ب��اس��م  وەك  ه����ەر  ل���ەالی���ەك 
قسەكانی  س��ەرت��اس��ەری  ك��رد 
بە  و  ناتەواوی  بە  خالید  كاك 
و  كرابوون  نەقڵ  پێچەوانەوە 
لەالیەكی دیكەشەوە ئەوەندەی 
پێ دەوێ كە لەم وتارە كورتە 
رۆژن��ام��ەوان��ی��ی��ەدا دەرف��ەت��ی 
باسكردنی هەموو ئەو نموونانە 
كە  كەسێك  ه��ەر  ب���ەاڵم  ن��ی��ە. 
نێوان  لە  ب��ەراوردێ��ك  بیهەوێ 
كاك  و  خالید  ك��اك  قسەكانی 
حەسەن دا بكا زۆر بە ئاسانی 
بۆ  ه��ەردووالی  مەبەستەكانی 
دەردەكەوێ و دەزانێ كە كاك 
راستییەكانی  چەندە  حەسەن 

شێواندوە.
ی����ەك����ێ����ك����ی دی�����ك�����ە ل����ەو 
ك���اردان���ەوان���ە ب���ەرام���ب���ەر بە 
هەڵوێستەكانی  و  ب��ۆچ��وون 
كاك خالید عەزیزی، دەركردنی 
راگ����ەی����ەن����راوێ����ك ل���ەالی���ەن 
سكرتاریای حیزبی دێموكراتی 
كە  بوو،  ئێرانەوە  كوردستانی 
ئەنجومەن  لە  كۆمەڵێك  گویا 
سیاسییەكانی  رێ��ك��خ��راوە  و 
ئ���ۆپ���ۆزی���س���ی���ۆن���ی ك������ورد ل��ە 
نێوخۆی واڵتەوە سكااڵیان الی 

حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
لەم  ك��ە بۆچی  ك���ردوە  ئ��ێ��ران 
س��ات��ەوەخ��ت��ەدا ك��ە ك��ۆم��اری 
ب��ڕووخ��ێ  خ��ەری��ك��ە  ئیسالمی 
سیاسەتێكی نەرمیان بەرامبەر 

بەو رێژیمە گرتۆتە بەر.
س���ك���رت���اری���ای "ح���دك���ا" لە 
وەاڵم�������ی ئ�����ەو ئ��ەن��ج��وم��ەن 
س��ی��اس��ی��ی��ە  رێ����ك����خ����راوە  و 
كوردستانیانەی نێوخۆی واڵت 
حیزبەكەیان  كە  رایگەیاند  دا 
شێلگیرانە  ج���اران  ه����ەروەك 
ئیسالمی  ك��ۆم��اری  دژی  ب��ە 
خەباتی خۆی درێژە پێ دەدا و 
ئەو نەرمی نواندنەش پێوەندی 
چەند  كە  هەیە  جەمعێكەوە  بە 
س���اڵ ل���ەم���ەوب���ەر ری��زەك��ان��ی 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی 

ئێرانیان بەجێ هێشتوە.
راگەیەندراوەم  ئەو  كە  من 
خوێندەوە یەكسەر رووداوێكی 
خ���ۆش���ی ن����اوچ����ەی خ��ۆم��ان 
كاتی  هاتەوە.  وەبیر  )بۆكان(م 
فەقیرحاڵە  ك��اب��رای��ەك��ی  خ��ۆی 
ه���ەب���وو ل���ەگ���ەڵ ی��ەك��ێ��ك لە 
خ��زم��ەك��ان��ی خ����ۆی ل���ە س��ەر 
دەب��ێ.  كێشە  ت��ووش��ی  زەوی 
نێوخەڵكەكەدا  لە  كابرایە  ئەو 
خۆی  خزمەكەی  لە  هەڕەشە 
دەكا و دەڵێ هەر ئێستا دەچم 
خەلق"  "موجاهیدینی  ب���ۆالی 
ش��ك��ای��ەت��ت ل��ێ دەك����ەم و بە 
فەرماندەیەكی  )ك��ە  عەلیرەزا 
ناوچەكەدا  لە  پاسداران  سپای 
ن��اك��ەم.  تەنبێت  ن��ەب��ێ،  ب���وو( 
ئەوەندە  فەقیرحاڵە  كابرا  ئەو 
كەم  ئاستێكی  لە  تێگەیشتنی 
ساڵەكانی  ل��ە  ك��ە  ه��ەب��وو  دا 
68و69ی هەتاوی دا نەیدەزانی 
ك��ۆم��اری  ل��ەگ��ەڵ  موجاهیدین 
ه��ەی��ە.  ك��ێ��ش��ەی  دا  ئیسالمی 
ئێستاش ئەو روونكردنەوەیەی 
سكرتاریای حدكا بە ئێمە دەڵێ.
لێبووردن  داوای  وێ��ڕای   �1
سیاسی  چاالكانی  هەموو  لە 
ئ��ەن��ج��وم��ەن و  و م���ەدەن���ی و 
رێكخراوە سیاسییەكانی كورد 
لە نێوخۆی واڵت، بەاڵم روون 
دێموكراتی  حیزبی  كردنەوەی 
ئاستی  ئ��ێ��ران  ك��وردس��ت��ان��ی 
ئەوانی  سیاسیی  تێگەیشتنی 
ئ��ەو  تێگەیشتنی  ئ��اس��ت��ی  ت��ا 
سەرەوە  لە  فەقیرحاڵەی  كابرا 
باسمان كرد هێناوەتە خوارێ. 
باشە ئێستا كێ هەیە لە نێوخۆی 
ب��وون��ی حیزبی  ل��ەت  ب��ە  واڵت 
ناكۆكییەكانی  و  دێ��م��وك��رات 
ن��ێ��وان دوو الی��ەن��ی "ح���دك" و 
"ح��دك��ا" ن��ەزان��ێ؟! ی��ان ئەگەر 
رێكخراوە  و  ئەنجومەن  ئ��ەو 
س��ی��اس��ی��ی��ان��ە رەخ���ن���ەی���ان لە 
كوردستان  دێموكراتی  حیزبی 
و سكرتێرەكەی هەیە، تۆ بڵێی 
نەزانن  بن  ناشارەزا  ئەوەندە 
رەخنەكانیان  چ��ۆن  دەب��ێ  كە 
بكەن؟  حیزبە  ئ��ەو  ئاراستەی 
ئەو  ب��اوەڕەدام  لەو  بۆیە  هەر 
سكرتاریای  روونكردنەوەیەی 
حدكا جگە لە بێ رێزی كردن 

ك��ورد  سیاسیی  چاالكانی  ب��ە 
لە نێوخۆی واڵت هیچ شتێكی 

دیكە نیە.
2� یەكێك لەو گلەییانەی كە 
لە  ك��ورد  سیاسیی  چ��االك��ان��ی 
سااڵنەی  ل��ەم  واڵت  نێوخۆی 
لە خۆیانی  ب���ەردەوام  دوای��ی��دا 
زۆر  ئەوان  كە  ئەوەیە  دەکه ن 
یەكتر  دەوری  ل���ە  ب��ەك��ەم��ی 
ك��ۆ دەب���ن���ەوە. ب��ۆ ن��م��وون��ە لە 
لە هەڵبژاردنەكانی  ماوەی بەر 
سەركۆماری  دەی��ەم��ی  خولی 
گلەییەیان  ئ��ەو  ب����ەردەوام  دا 
نەیانتوانیوە  ئ��ەوان  كە  هەبوو 
گرینگ  ئ��اوا  بابەتیكی  م��ەڕ  لە 
بە شێوەی پێویست لە دەوری 
وادیارە  بەاڵم  كۆببنەوە،  یەك 
تەنیا حدكا دەزانی كە كۆمەڵێك 
ئەنجومەنە  و  ریكخراوە  ل��ەو 
واڵت  ن��ێ��وخ��ۆی  سیاسیانەی 
چۆن لە ماوەیەكی كورت )نێوان 
وتووێژەكەی  ب��اوب��وون��ەوەی 
10ی  رۆژی  و  خ��ال��ی��د  ك���اك 
بەفرانبار، رۆژی باوبوونەوەی 
سكرتاریای  روونكردنەوەكەی 
یەك  دەوری  لە  حدكا(توانیان 
هەڵوێستی  ب��ە  و  ك��ۆب��ب��ن��ەوە 
بدەن  بریار  و  بگەن  هاوبەش 
دیموكراتی  حیزیی  س��ەر  ل��ە 
كوردستان سكاال لە الی حدكا 

بكەن.
و  خۆشتر  ل��ەه��ەم��ووی   �3
سەیرتر ئەوەیە كە كاك حەسەن 
سكرتێری  جێگری  ش��ەرەف��ی، 
دی��م��ۆك��رات��ی  ح��ی��زب��ی  گشتیی 
ك���وردس���ت���ان���ی ئ���ێ���ران رێ��ك 
2حەوتوو دوای باوبوونەوەی 
روون��������ك��������ردن��������ەوەك��������ەی 
س���ك���رت���اری���ای ح��ی��زب��ەك��ەی، 
ل��ەگ��ەڵ  دا  وت���ووێ���ژێ���ك  ل���ە 
ئەسكەندەری  م��ح��ەم��م��ەدڕەزا 
هەموو  ل���ەرادێ���وی"ك���وردان���ە" 
دەچێتەوە  بیر  لە  ئەو شتانەی 
و  رێ��ك��خ��راو  هیچ   " دەل���ێ:  و 
كوردی  سیاسیی  جەریاناتێكی 
بوونی  دا  واڵت  خ��ۆی  نێو  لە 
بتوانێ  كە  حیزبێك  وتەنیا  نیە 
بخا،  رێك  كوردستان  خەڵكی 
حیزبی دیموكراتی كوردستانی 
ئ��ی��ران��ە و ئ��ەوان��ی دی��ك��ە هیچ 
لە خۆڕا  كورد  نیە.  رەنگێكیان 
دەعبای  نەیگوتوە:  كۆنەوە  لە 
زی���رەك ب��ە دن��دووك��ەوە پێوە 
دەبێ". كاك حەسەن شەرەفی 
تەشەككول  هیچ  وای��ە  پێی  كە 
سیاسیی  رێ��ك��خ��راوەی��ەك��ی  و 
ك����وردی ل��ە ن��ێ��و خ���ۆی واڵت 
ن���ی���ە، الن����ی ک��ه م  ب���وون���ی  دا 
ب��ۆ الی��ەن��گ��ران و ئ��ەن��دام��ان��ی 
حیزبەكەی خۆی ده بێ روونی 
ئەنجومەن  ئ��ەم  ك��ە  ب��ك��ات��ەوە 
سیاسییانەی  رێ��ك��خ��راوە  و 
ئ��وپ��ۆزی��س��ی��ۆن ل���ە ن��ێ��وخ��ۆی 
نامەیەكی  وا  كە  كێن  دا  واڵت 
سكرتاریای  ب��ۆ  ه��اوب��ەش��ی��ان 
هەروەها  ن��اردوە.  حیزبەكەی 
ئەو  كاتێكدا  لە  حەسەن  ك��اك 
چەند  كەتەنیا  ك��رد  قسەیەی 
ئەو  م��ەڕ  ل��ە  پێشتر  كاتژمێر 

جەریان و رێكخراوانەی كە بە 
باوەڕی ئەو نە بوونیان هەیە و 
نە ڕەنگیان هەیە، لە ساڵرۆژی 
ش���ەه���ی���دك���ران���ی ئ��ی��ب��راه��ی��م 
گۆری  سەر  لە  دا  لوتفوڵالهی 
سنە  ش��اری  ل��ە  ئ��ەو شەهیدە 
بەشكۆیان  ك��ۆب��وون��ەوەی��ەك��ی 
س��روودی"  بە  كە  برد  بەرێوە 
پێ  دەستیان  رەق��ی��ب«  »ئ��ەی 
كردو هەر لەو كۆبوونەوەیه شدا 
چ��االك��ت��ری��ن  ل����ە  ك�����ەس   10
و  رێكخراو  ئ��ەو  ئەندامەكانی 
ج��ەری��ان��ان��ە دەس��ب��ەس��ەرك��ران 
هەواڵەكان  دوای��ی��ن  پێی  بە  و 
)1388/10/28( ئ��ی��س��ت��ا  ت���ا 
هیچ  چارەنووسیان  لە  ك��ەس 

زانیارییەكی نیە.
هەر وەك لە سەرەتا باسمان 
تێگەیشتنی  ئاستی  ئەمڕۆ  كرد 
سیاسیی خەڵكی كورد ئەوەندە 
ب��ەرز ب��ۆت��ەوە ك��ە الن��ی كەمی 
چاوەروانییان لە كاك حەسەن 
و بەرپرسان و رێبەرانی حیزبە 
سیاسییەكان ئەوەیە كە كاتێك 
ی��ا الیەنێكی  ل��ە ك��ەس  رەخ��ن��ە 
سیاسی دیكەی نێو بزووتنەوە 
دەگ����������رن، رەخ���ن���ەك���ان���ی���ان 
ج���ی���ددی و ب��ەڵ��گ��ەم��ەن��د ب��ێ. 
قەیراناوییەی  ب��ارودۆخ��ە  ل��ەم 
ك��وردا،  بزووتنەوەی  ئێستای 
دیكە  كاتێكی  هەموو  لە  زیاتر 
خۆ  لە  رەخنە  بە  پێویستیمان 
گرتن و رەخنە لە یەك گرتنی 
بە  بنیاتنەرانە هەیە.  جیددی و 
ئەوە هاتوە  ب��اوەری من كاتی 
ك��ە ح��ی��زب��ەك��ان ت��ەع��اروف لە 
یەكتر وەالبنێن  لە  رەخنەگرتن 
جیددی  رەخ��ن��ەی  بۆ  دڵیان  و 
بەاڵم  بێ.  ئاوەاڵ  بنیاتنەرانە  و 
بۆ  ه��ەوڵ��دان  و  شتێكە  رەخنە 
كەسێكی  كەسایەتیی  شكاندنی 
دیكە و بەرئاوەژوو كردنەوەی 

راستییەكان شتێكی دیكە.
خۆم  مەبەستی  كۆتاییدا  لە 
لەم  بابەتە  ئ��ەم  نووسینی  ل��ە 
چەند دێڕەدا كورت دەكەمەوە:

ت��ای��ب��ەت  ب��ە  ئ���ەزم���وون   �1
بە  دوای��ی��دا  ساڵەی  چەند  ل��ەم 
بە  تایبەتیش  بە  و  هەموومان 
حیزبەكەی  و  ح��ەس��ەن  ك��اك 
)ل���ە ه��ەم��وو ك���ەس چ��االک��ت��ر( 
س��ەل��م��ان��دوە ك���ە ئ���ەم ج���ۆرە 
ل���ێ���دوان و ه��ێ��رش ك��ردن��ان��ە 
هیچ  ن��ی��ە.  بەرهەمێكیان  هیچ 
ك���ام ل���ەو ن����اوو ن���ات���ۆران���ە و 
ب��ەدژی  هەڵبەستنانە  بوختان 
كوردستان  دیموكراتی  حیزبی 
نێو  ل��ە  ك��ەس��ای��ەت��ی��ی��ەك��ان��ی  و 
خەڵكی كوردستان دا جێگەیان 
نەبووەته وە. ئەوە سیاسەت و 
هەڵوێستەكانی دووالیەن بوون 
خ��ەڵ��ك��ەوە گرینگ  ب��ە الی  ك��ە 
ب���وون، ن��ە ئ��ەو ن���اوزڕان���دن و 

هێرش كردنانە.
س��ی��اس��ت  ج�����ۆرە  ئ����ەو   �2
كردنە، لە پێش هەموو كەسێك 
حەسەن  ك��اك  زەرەری  بە  دا 
و ح��ی��زب��ەك��ەی ت����ەواو دەب��ێ 
ن���ەك " ح����دك" و  و دوات������ر، 
هەموو  بەڵكوو  سكرتێرەكەی، 
بزووتنەوەی كورد زەرەرمەند 
ئەو  بەردەوامیی  دەبی. چونكە 
دەبێتە  كردنە  سیاسەت  جۆرە 
باوەڕیی  بێ  و  بێهیوایی  هۆی 
خ��ەڵ��ك ل��ە ه��ەم��وو ح��ی��زب و 
جێگەی  بەراستی  الی��ەن��ەك��ان. 

حەسەن  ك��اك  حەیفە  و  داخ 
هەركەس  ی��ان  حیزبەكەی  و 
هەموو  بەو  دیكە،  الیەنێكی  و 
رابردوویەوە بەدەستی خۆیان 
كارێك بكەن كە بە شاردنەوەی 
ناڕەوا  هێرشی  و  راستییەكان 
بۆ سەر خەڵكی دیكە، متمانەی 
خۆیان  ب��ە  ب��ەرام��ب��ەر  خەڵكی 
بۆ  حەیفە  ب��ك��ەن.  خ��ەوش��دار 
كەسێكی وەكوو كاك حەسەن 
كە بەربەرەكانی كردنی لەگەڵ" 
گرینگ  ب��ەالوە  ئەوەندە  حدك" 
بێ كە تووشی هەڵەی گەورەی 

بكا. 
دانانی  هونەری  سیاست   �3
ب��ەرن��ام��ەو پ��الن��ی دروس���ت و 
ه���ەوڵ دان���ە ب��ۆ چ��ارەس��ەری 
كێشەكانی كۆمەڵگه  و هونەری 
پێش خستنی كۆمەڵە، نەك ئەو 
دەڵێ  كە  زاڵمانەیە  بۆچوونە 

سیاسەت بریتییە لە ناڕاستی.
ك���ە وات�����ە ب���ا ه��ەم��ووم��ان 
داهاتوودا  لە  ئەوەی  بین  دلنیا 
شێوەیە  ب���ەم  ك��ە  دەی��ب��ات��ەوە 
حیزبی  ب��ڕوان��ێ.  سیاسەت  بۆ 
ئیران  كوردستانی  دیموكراتی 
و ك����اك ح���ەس���ەن ش��ەرەف��ی 
ئەگەر بتوانن لەم بارودۆخەی 
كورددا  بزووتنەوەی  ئیستای 
بێننە  ن���وی  پ��الن��ی  ب��ەرن��ام��ەو 
ئاراوە، ئەوا ئەو كاتە دەتوانن 
كە  بكەن  قسە  دڵنیاییەوە  بە 
پێناوەش  لەم  و  س��ەردەك��ەون 
دا ه��ی��وای س��ەرك��ەوت��ن��ی��ان بۆ 
بە ئاوات دەخ��وازم، چونكە لە 
راستیدا سه ركەوتنی هەر كەس 
حیزبێكی  و  رێكخراو  ه��ەر  و 
سەركەوتن  كورد  خەباتكاری 

بۆ گەلی كوردە.   

هه ڵوێسته یه ک له  سه ر دژکرده وه ی حدکا به رامبه ر 
وتووێژه که ی کاک خالد عه زیزی

حسێن ئه حمه دپوور

كاك حەسەن 
شەرەفی كە پێی وایە 
هیچ تەشەككول و 
رێكخراوەیەكی 
سیاسیی كوردی 

لە نێو خۆی واڵت دا 
بوونی نیە،

 النیکه م بۆ الیەنگران
 و ئەندامانی

 حیزبەكەی خۆی 
ده بێ روونی 

بكاتەوە كە ئەم 
ئەنجومەن و 

رێكخراوە سیاسییانەی 
ئوپۆزیسیۆن 

لە نێوخۆی واڵت دا 
كێن كە وا 

نامەیەكی هاوبەشیان 
بۆ سكرتاریای 
حیزبەكەی 

ناردوە
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هاوسەری  چەند  دی���اردەی 
كۆمەاڵیەتی  پێوەندییەكی  ب��ە 
پیاو  یەك  ل��ەودا  كە  دەگوترێ 
ی���ان ی���ەك ژن ب��ە رەس��م��ی و 
هاوكات دوو یا چەند هاوسەری 
هەیە. هەڵبەت چەند هاوسەری 
هاوكات  بتوانێ  ژن  ل��ەودا  كە 
زیاتر لە هاوسەرێكی رەسمیی 
هەبێ جگە لە چەند واڵت�ی وەك 
نیپاڵ، تێبێت، هیند و برێزیل، لە 
بۆیە  نیە.  دیكەدا  واڵتێكی  هیچ 
هاوسەری  چەند  لە  مەبەست 
تەنیا شێوەیەكە كە لەودا تەنیا 
پ��ی��او دەت���وان���ێ ه��اوك��ات دوو 
هاوسەری  چەند  یان  هاوسەر 
دیاردەیە  ئەو  باوترینی  هەبێ. 
بوونی دوو ژنە بۆ پیاوێك كە 
لە هێندێك لە واڵتانی ئیسالمی 
و یەك لەوان ئێران دا دەبینرێ.
ل���ە ه��ێ��ن��دێ��ك ل���ە واڵت���ان���ی 
ئ����ی����س����الم����ی ب������ۆ ن���م���وون���ە 
ع��ەرەب��س��ت��ان��ی س���ەع���وودی، 
هاوسەریش  چوار  تا  تەنانەت 
ئاساییە  بە تەواوی  پیاوێك  بۆ 
و ئەم دیاردەیە هەم لە الیەنی 
الیەنی  لە  هەم  و  كلتوورییەوە 
و  پ��ێ��دراو  رێ��گ��ە  قانوونییەوە 

بەشێكی  ل��ە  ب���ەاڵم  ئ��اس��ای��ی��ە. 
و  ئورووپایی  واڵتانی  لە  زۆر 
هاوسەری  چەند  ئەمریكایی، 
نەتەنیا لە الیەنی فەرهەنگییەوە 
دی��اردەی��ەك��ی ب��ێ��زراو و ت��ەرد 
ك�������راوە، ب���ەڵ���ك���وو ل���ە ب���اری 

قانوونییشەوە قەدەغە كراوە.
چ��ەن��د ه���اوس���ەری ل��ەگ��ەڵ 
ژن  م��اف��ی  یەكسانیی  ئەسڵی 
پیاو  و  ژن  ن��ای��ەت��ەوە.  پیاو  و 
هەر دوو مرۆڤن و مافی وەك 
پیاو  بە  رێگەدان  هەیە.  یەكیان 
كە تا چوار ژنی هەبێ بە مانای 
ژنێك  ئینسانیی  بەهای  ئەوەیە 
بەرابەرە لەگەڵ یەك چوارەمی 
پ���ی���اوێ���ك. ئ�����ەوە ئ���ەوپ���ەڕی 

سووكایەتییە بە ژن. 
دیاردەی چەند هاوسەری لە 

ئێرانی ئیسالمیدا

لە  ئێران  لە  مەسەلەیە  ئەم 
كۆنەوە هەر باو بووە. قانوونی 
ئ���ێ���ران ك���ە ل���ەس���ەر ب��ن��ەم��ای 
دارێ��ژراوە  ئیسالم  شەریعەتی 
پیاو  ئیسالمیشدا  ئایینی  لە  و 
م��اف��ی ئ���ەوەی ه��ەی��ە ه��اوك��ات 
ژن���ێ���ك ی����ان ت���ا چ�����وار ژن��ی 
سەدە  نیو  تا  هەرچەند  هەبێ. 
ل��ەوەپ��ێ��ش، چ��ەن��د ه��اوس��ەری 
دیاردەیەكی زۆر ئاسایی بووە، 
پێشكەوتنەكان  بەهۆی  ب��ەاڵم 
هاتوە  تا  گۆمەڵگە  گ��ۆڕان��ی  و 
رووی لەكەمی كردوە و تا ئەو 
لێهاتوە  وای  ئەمڕۆ  كە  جێیەی 
ئ���ەگ���ەر ق��ان��وون��ی��ش رێ��گ��ەی 
ك��ەم ژن و كچ ه��ەن كە  داوە، 
كەمترین ئاگاییان لەسەر ژیانی 
هاوسەریەتی هەبێ و، ئامادەبن 

ژنی دووهەمی پیاوێك بن.
دی��اردەی چەند هاوسەری   
ل����ەالی����ەن زۆرب�������ەی چ��ی��ن و 
ت��وێ��ژەك��ان��ی ك��ۆم��ەڵ��گ��ەوە بە 
سەر  بۆ  زیانبار  دی��اردەی��ەك��ی 
ژی��ان��ی ب��ن��ەم��اڵ��ەی��ی ن��اس��راوە. 
دڵنیاییەوەبەرهەمی  بە  ئەمەش 
ه����ەوڵ و خ��ەب��ات��ی چ��االك��ان��ی 
مافەكانی ژنان لە چەند دەیەی 

هەمیشە  كە  ب��ووە  راب����ردوودا 
پێیان لەسەر نەهێشتنی داگرتوە 
ئەم  سڕینەوەی  لەسەر  پێ  و 
بۆیە  دادەگ��رن. هەر  كولتوورە 
س��ەرەرای  ئێراندا  لە  ئێستاش 
ق���ەدەغ���ە ن���ەب���وون���ی ل��ەالی��ەن 
ق��ان��وون��ەوە، ج��ێ��گ��ەی ب���اس و 
مناقشەیەكی زۆری كەسایەتییە 

حوقووقی و سیاسییەكانە.
قانوونی  كردنەوەی  پەسند 

چەند هاوسەری
ل�����ە س������ەرەت������ای م��ان��گ��ی 
1388دا  س��������ەرم��������اوەزی 
ك��وم��ی��س��ی��ۆن��ی ح���وق���ووق���ی و 
ش���وورای  مەجلیسی  ق��ەزای��ی 
23ی  م���������اددەی  ئ���ی���س���الم���ی 
گەاڵڵەی پشتیوانی لە بنەماڵەی 
پ��ەس��ن��د ك����رد. ب���ەرپ���رس���ان و 
حاكمانی قەزایی ئێران جارێكی 

لەگەڵ  خۆیان  دژایەتیی  دیكە 
مافەكانی ژنان پەسند كردەوە، 
م��ەرج��ەوە.  هێندێك  ب��ە  ب���ەاڵم 
مافی  پیاو  ماددەیە  ئەو  بەپێی 
هاوسەرێكی  ل��ە  زی��ات��ر  ه��ەی��ە 
ه��ەب��ێ، دی����ارە ب��ۆ ئ����ەوەی لە 
دزێویی ئەو كارە كەم بكەنەوە 

بەم مەرجانەیان بەستۆتەوە:
1� رازی بوونی ژنی یەكەم،

2� ژنی یەكەم نەتوانێ ئەركی 
هاوسەریەتی بەڕێوە بەرێ،

یەكەم  ژنی  تووشبوونی   �3
بە نەخۆشیی بێچارەسەر،

بە  ژن  بوونی  مەحكووم   �4
ی��ەك س��اڵ زی��ن��دان��ی ب��ە هۆی 

تاوان، 
هەر  بە  ژن  تووشبوونی   �5
جۆرە ئێعتیادێكی زیانهێنەر كە 

زیانی هەبێ بۆ بنەماڵە،
بە  ژن  ب���ەدرەف���ت���اری���ی   �6
ژیانی  درێژەدانی  كە  رادەی��ەك 
پیاو  بۆ  ئەو  گەڵ  لە  هاوبەش 

تەحەممول نەكرێ،
ژی���ان���ی  ج��ێ��ه��ێ��ش��ت��ن��ی   �7
بۆ  ژن��ەوە  الی��ەن  لە  بنەماڵەیی 

ماوەی 6 مانگ،
8� نەزۆكیی ژن،

9� دیارنەمانی ژن بۆ ماوەی 
1 ساڵ،

لە  ژن  قبووڵنەكردنی   �10
مێرد، )بە پێی حوكمی دادگا(.

بەرپرسانی  مەرجانەی  ئەو 
بۆ  ئیسالمی  كۆماری  قەزایی 
دی������اردەی چ��ەن��د ه��اوس��ەری 
دی��اری��ی��ان ك����ردوە _ ئ��ەگ��ەر 
بەڕێوەبەردنی  بۆ  بەتەواوییش 
ه��ەرچ��ەن��د  ه��ەب��ێ،  تەزمینێك 
زەمانەتێكی  هیچ  ئێستاش  تا 
 _ ن��ەك��راوە  دی���اری  ئیجرایی 
ئەم  ناشیرینی  ل��ە  دیسانیش 
لە  و  ناكاتەوە  ك��ەم  دی��اردەی��ە 
كێشانەی  ئەو  و  گرفت  و  گیر 
ب���ەه���ۆی ئ����ەم ك���ه ل���ت���وورەوە 
رووبەرووی بنەماڵە و كۆمەڵگە 
دانانی  ناگۆڕێ.  هیچ  دەبنەوە 
ماددەی 23 و مەرجدار كردنی 

كۆنەخوازانەیە  ق��ان��وون��ە  ئ��ەم 
هیچ كێشەیەك لەم پێوەندییەدا 
چەند  كه لتووری  لە  ناكا.  حەل 
ه���اوس���ەری���دا و ب��ەپ��ێ��ی ئ��ەو 
تەنیا  م��ەرج��ان��ەی س���ەرەوەش 
س���رن���ج دراوەت�������ە ه���ەوەس���ی 
و  نەخۆشیی  پ��ی��او.  جینسیی 
ب��ەدرەف��ت��اری و گ��ی��روگ��رف��ت، 
ئێعتیاد، جێهێشتنی ماڵ، چوونە 
نموونانەن  ئەو  هەموو  زیندان 
بگرە  و  دەتوانێ  پیاوێكیش  كە 
ب���ەرەوروو  لەگەڵی  زیاتریش 

بێ. 
ژن���ان���ی ئ���ێ���ران ن���اب���ێ ب��ەم 
ب��ك��ەن.  م��ەرج��ان��ە دڵ خ���ۆش 
ئ����ەو خ����ااڵن����ەی ل���ە م�����اددەی 
لە  پشتیوانی  گ��ەاڵڵ��ەی  23ی 
ئەو  ه��ەر  ه��ات��وون،  بنەماڵەدا 
م��اددەی  لە  كە  پەسندكراوەن 
گ��ەاڵڵ��ەی  16ی  م����اددەی  و   8
1353ی  ساڵی  بنەماڵەی  مافی 
دا  پەهلەوی  رێژیمی  دەوران��ی 
هەبوون. ئەو مەرجانە ئێستا بە 
كەمێك ئاڵوگۆڕ و جێگۆڕكێوە، 
ه���ەر ه��ەم��ان م��ەرج��ن ك��ە لە 
لە  بنەماڵە  پشتیوانیی  قانوونی 
كە  ئەوه   هەبوون.  53دا  ساڵی 
ك��راوە،  پەسند  53دا  ساڵی  لە 
قەت هەڵنەوەشاوەتەوە. پیاوان 
هەمووكات ئەو مافەیان هەبووە 
هاوسەریان  چەند  هاوكات  كە 
بە  ه��ات��وون  ئێستاش  ه��ەب��ێ. 
بچووكەوە  دەسكاریی  هێندێك 
پەسندیان  »پیاو«  قازانجی  بە 
كردۆتەوە. تەنیا فەرقێكی هەبێ 
زەمانەتێكی  ئەوكاتە  ئ��ەوەی��ە 
ئەگەر  وات��ە  هەبووە،  ئیجرایی 
ب��ەڕێ��وە  م��ەرج��ەك��ان��ی  پیاوێك 
ن��ەب��ردای��ە و ژن���ی دووه��ەم��ی 
قانوونییەوە  ل��ەب��اری  بێنایە، 
كرابوو،  دی��اری  بۆ  حوكمێكی 
زی��ن��دان و جەریمەی  ب��ە  وات��ە 
ن���ەق���دی م���ەح���ك���ووم دەك�����را. 
هیچ  23دا  م����اددەی  ل��ە  ب���ەاڵم 
دی��اری  ئیجرایی  زەمانەتێكی 
لەگەڵ  ئ��ەگ��ەر  بۆیە  ن��ەك��راوە. 
بكرێن  ب�����ەراوەرد  ی��ەك��ت��ری��ش 

دەتوانین بڵێین خراپتر بووە.
كردنی  پەسند  راستیدا  ل��ە 
بەناو  گ��ەاڵڵ��ەی  م���اددەی 23ی 
پشتیوانی لە بنەماڵە بە جۆرێك 
ئەم  چەسپاندنەوەی  دووب��ارە 
ك��ه ل��ت��وورەی��ە و رەوای����ی دان��ە 
ب��ەو دی���اردە دزێ���وە. بە مەرج 
بۆ  كردنەوەیە  رێگا  بێمەرج  و 
زۆر لەو پیاوانەی كە رەنگە تا 
نەزانیبێ  ئەوەیان  ئێستا  پێش 
ژنی  هێنانی  هەلومەرجی  ك��ە 
دووهەمیان بۆ رەخساوە. ئەمە 
تەئكید كردنەوە بوو بۆ پیاوان 
لەبیر  ئیسالمییە  یاسا  ئەم  كە 
نەكەن. بۆیە جارێكی دیكە دەبێ 
پیرۆزبایی بەو پیاوانە بگوترێ 
سەیر  ك��االی��ەك  وەك  ژن  ك��ە 
خۆشگوزەرانیی  بۆ  و  دەك��ەن 
وەردەگ��رن،  لێ  كەڵكی  خۆیان 
لە  ب��ەالی��ان��ەوە  ن��ی��ە  گرنگیش 
دووه��ەم  ژن��ی  هێنانی  ئاكامی 
بنەماڵە  ب��ەس��ەر  چ  چ��ەن��دەم  و 
كوێ  بەرەو  كۆمەڵگە  دواتر  و 

دەچێ.
    

چەند هاوسەری، دیاردەیەكی دزێو
کوێستان فتووحی

ئێعدام، بڕیاری شەرع یان 
الهێزی سیاسی بۆ دەسەاڵت

عه لی بداغی
نێو  لە  و  كوشتن  بۆ  كە  بێ  گیانلەبەر  درندەترین  مرۆڤ  رەنگبێ 
بە  و  داهێنابێ  مێتۆدی  و  شێواز  جۆرەها  خۆی  هاورەگەزەكانی  بردنی 
هەڵنەكردن  هۆی  بە  سەندنەوەو  توڵە  و  زێدەخوازی  بیانووی  هێنانەوەی 
واڵت  یەك  چوارچێوەی  نێو  لە  كوشتار،  شەڕو  لە  جیا  یەكتر  لەگەڵ 
دەركردبێ. هاورەگەزەكانی  بۆ  مەرگی  بڕیاری  دا  سیاسیێش  كیانێكی  و 
ئایین و نۆرمە كۆمەاڵیەتییەكان لە زۆربەی كۆمەڵگا مرۆیییەكان دا ماكەی 
شەرعییەت دان بە گونجانی سزای ئێعدام لە سیستمە حقووقی و قەزایییەكان 
دا بوون و بەرەبەرەش بە پەرەسەندنی بیری مرۆڤ تەوەری و ئۆمانیزم و 
تۆخبوونەوەی بایەخە مرۆیییەكان و بە پێی كەم و زۆریی ئەو پەرەسەندنانە، 
گیراوە. هەڵ  دا  كۆمەڵگایانەش  ئەو  حقووقیی  سیستمی  لە  ئێعدام  سزای 
ئێعدامەوە  حوكمی  بەڕێوەبردنی  رووی  لە  ئێران  ئەمڕۆ  كە  ئەوەش 
روحی  داكوتانی  رەگ  بۆ  بەشێكی  هەیە،  دنیادا  لە  دووهەمی  پلەی 
زاڵبوونی  و  كارتێكەری  بۆ  وگەڕانەوە  كۆمەڵگا  لە  توندوتیژی  و  تۆڵە 
بەوە  رێگەی  كە  دەگەڕێتەوە  كۆمەڵگایەدا  لەو  ئایینییەكان  بڕیارە 
پەیڕەو  شەرعییەتی  واڵت  قەزایی  و  حقووقی  سیستمی  كە  داوە 
وەربگرێ. كۆمەڵگایە  ئەو  ناخی  لە  هەر  ئیعدام  حوكمی  كردنی 
و  سەركوت  بۆ  سیاسی  ئامرازێكی  وەك  ئێعدام  بەاڵم 
كاربەدەستانی  الیەن  لە  تۆقاندن  و  ترس  كەشی  كردنی  زاڵ 
كۆمەاڵیەتییە. رەوتە  لەو  جیاوازە  بابەتێكی  ئیسالمییەوە  كۆماری 
بابەتی ئیعدام وەك سزایەكی حقووقی لە نیزامی كۆماری ئیسالمی دا 
گیراوانی  ئیعدامی  بڕیارێكی سیاسییە.  هەبێ،  حقووقی  بنەمای  لەوەی  پتر 
تەنانەت  كە  بابەتێكە  »محاربە«  »تاوان«ی  و  »تۆمەت«  بە  سیاسی 
پێی  بە  چونكی  كردۆتەوە.  رەتیان  ئیسالمییەكانیش  لێكۆلەرە  زۆربەی 
تێگەیاندن  سزا،  لە  مەبەست  ئیسالم  پەروەردەكانی  و  رێوشوێن  هەموو 
بە كوشتنی  بەاڵم  دایە،  تاوانبار  تاكی  لە  بۆ چاكسازی  لە هەڵەو هەوڵدان 
وەرگیراوەتەوە. تاوانباران  لە  چاكسازییە  ئەو  دەرفەتی  تەنیا  كەسەكان 
بەرپرسانی كۆماری ئیسالمی ئامانج لەبەڕێوەبردنی حوكمی ئێعدام بۆ 
بنەبڕكردنی تاوان لە كۆمەڵگاو گەڕاندنەوەی بایەخ بۆ بەها كۆمەاڵیەتی و 
ئایینییەكان دەگەڕێننەوە. بەاڵم لەگەڵ ئەوەی ئەو واڵتە لە رووی جێبەجێ 
لە  ئەو شااڵوە  هەیە،  دنیادا  لە  دووهەمی  پلەی  ئیعدامەوە  كردنی حوكمی 
كەم  كۆمەڵگایەدا  لەو  جینایەت  و  تاوان  رێژەی  نەیتوانیوە  ئیعدامكردنانە 
نێوان  پێوەندییەكانی  بینینی  لە  نوقسانی  بۆ  ئەوەش  هۆكاری  بكاتەوە. 
حقووقیی  نیزامی  لە  دەگەڕێتەوە.  تاوان  روودانی  وهۆكارەكانی  تاوان 
بۆ  سەرنجێك  جۆرە  هیچ  و  دەبیندرێ  تاوانبار  و  تاوان  تەنیا  دا  ئێران 
لە  نادرێ.  تاوانەكە  روودانی  یان  خوڵقان  الیەنەكانی  هۆكارو  بوارو 
بە  ئێران  لە  ئیعدام  سزای  نەهێشتنی  بۆ  هەوڵەكان  دا  ئەوەش  بەرامبەر 
هۆی كەشی توندوتیژو هەبوونی روحی تۆلە سەندنەوە لە الیەن بنەماڵەو 
و  چەك  وەك  ئیعدام  دا  نێوەش  لەو  دایە.  رێ  سەرەتای  لە  خوێنگرانەوە 
سەقامگیریی  بۆ  رێژیمەوە  بەرێوەبەرانی  الیەن  لە  سەركوت  ئامرازێكی 
پەره سەندنی  كە  جۆرێك  بە  وەرگیراوە،  لێ  كەڵكی  ئەوپەڕی  سیاسی 
بۆ  زۆری  نیگەرانیی  رابردوودا  مانگی   7 ماوەی  لە  ئیعدامەكان  حوكمی 
كردوە. ساز  مرۆڤ  مافی  لە  داکۆکی  نێونەتەوەیییەكانی  كۆمەڵە  كۆڕو 
بەهاری  هەڵبژاردنەكانی  دوای  ماوەی  لە  رێژیم  قەزایی  دەزگای 
زۆربەیان  كە  ملییەكان  زۆرە  ئیعترافە  بە  بەستن  پشت  بە  ساڵەوە  ئەم 
زۆرو  فشاری  لەژێر  ئەویش  ئیتالعاتییەكان  و  ئەمنییەتی  دەزگا  هۆی  بە 
زۆر  بۆ  ئیعدامی  سزای  و  قورس  زۆر  حوكمی  وەرگیراون،  ئەشكەنجەدا 
لێكدانەوەی  پێی  بە  حوكمانە  ئەو  هەموو  كە  دەركردوە  سیاسی  گیراوی 
سەپاوە. دا  تۆمەتباران  بەسەر  سیاسییەوە  ئەنگیزەی  و  تاكەكەسی 
دوای  لە  لێبووردن  نێونەتەوەیی  رێكخراوی  راپۆرتی  پێی  بە 
سێدارە  لە  كەس   115 ئێران  لە  جۆزەردانەوە  مانگی  هەڵبژاردنەكانی 
و  عەقیدەتی  تاوانی  بە  كوردستان  لە  لەوان  كەس  چەند  كە  دراون 
لەوان  دیكەش  زۆری  بەشێكی  و  كراون  ئیعدام  رێژیم  لەگەڵ  جودابیری 
بن  تاوانانە  ئەو  تاوانباری  ئەوەی  بێ  كە  هاتوون  پێك  مێرمندااڵنە  لەو 
كراون. بێبەش  ژیان  لە  كردوویانن،  مندااڵنەوە  كاڵفامیی  رووی  لە  كە 
كە  ئەوەی  لەسەر  سوورن  مافناسان  زۆربەی  پێوەندییەدا  لەم  هەر 
سەلیقەیییە  و  سیاسی  زۆرتر  ئێراندا  لە  ئێستا  ئیعدام  حوكمی  دەركردنی 
نیە. بۆ وێنە حوكمی ئێعدام لە شانۆگەریی دادگایی  و بنەمای حقووقییان 
كردنەكانی تاوانبارانی دوای هەڵبژاردن بۆ 5 كەس دەرچووە، لە حاڵێك دا 
بە پێی بەڵگە هەموو ئەو 5 كەسە چەند مانگ بەر لە هەڵبژاردنەكان گیراون 
و لە هیچ خۆپیشاندانێك و نارەزایەتی دەربڕینێكی سەرشەقام دا بەشدار 
نه بوون. لە كوردستانیش دا كە ئێستا زیاتر لە 17 كەس لە چاالكانی سیاسی 
و مەدەنی لە ژێر پەتی سێدارە دان، رێژیم تەنیا مەبەستی سەركوتی سیاسی 
سیاسەتی  لە  بوون  بەردەوام  و  آزادیخوازانە  بزووتنەوەی  لە  رێگرتن  و 
ئەمنییەتی و پۆلیسی كردنی كوردستانە كە ئەو شێوازەی گرتۆتەبەر. ئەگینا 
یاسایانەی  ئەو  پێی  بە  تەنانەت هەر  مافناسان  پێی بۆچوونی زۆربەی  بە 
سیاسی  چاالكانی  بۆ  »محاربە«  حوكمی  دەركردنی  سزادانەكان،  ئێستای 
و مەدەنی و نارازییانی حكوومەتی هیچ بنەمایەكی شەرعی و حقووقی نیە.
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  11 ئه ده ب وهونه ر

  ڕه خنه گره کان نازانن شکست 
بێ...  باشتر  سه رکه وتن  له   ڕه نگه  
به ردێکی  پێوه نانی  پ��اڵ  ت��وان��ای��ی 
ب���ه ره و ترۆپکی  ق��ورس  گ���ه وره  و 
گ��ه وره ی��ه .  ده سکه وتێکی  کێوێک، 
پاڵ پێوه نانی هه مان به رد تا نیوه ی 
ڕێگا شکسته ، به اڵم له  هه مان کات دا 
)له   نییه .  که میش  ده س��ک��ه وت��ێ��ک��ی 
تۆماس  بیره وه رییه کانی  ده فته ری 

هاردی، 1907( 
شاعیرانه ی  ئ��ه و  نین  ک��ه م   -1
ک����ه  چ���ی���رۆک���ی���ان ن���ووس���ی���وه  و 
کورد  گه لی  ن��او  له   چ  ده ن��ووس��ن، 
ناو گه النی تردا. هه رچه ند  له   و چ 
هه رتک  ل��ه   ه��ه ڵ��ده ک��ه وێ  که میش 
ژان���را ت��ا ی��ه ک ڕاده  س��ه رک��ه وت��وو 
شاعیرێک  ده گ��م��ه ن��ه ،  .وات����ه   ب��ن 
لێهاتوو  و  ش��از  چیرۆکنووسێکی 
بێ. ڕه نگه  هۆی سه ره کیی ئه مه ش 
ب��گ��ه ڕێ��ت��ه وه  س��ه ر ج��ی��اواز بوونی 
و  چیرۆکنووس  ڕوانینی  ده الق��ه ی 
به رده ستیان  که ره سه ی  و  شاعیر 
)دیاره  که  ده ڵێم که ره سه  مه به ستم 
و  پێکهاته یی  تایبه تمه ندییه کانی 
له   دوان  بۆیه   ه��ه ر  ن��اوه رۆک��ی��ی��ه (. 
س���ه ر ش��اع��ی��رێ��ک��ی ج��وان��ه م��ه رگ 
ت��ازه   ک��ه    � چیرۆکنووسێک  وه ک 
ئه ده بیی  ئه زموونی  س��ه ره ت��ای  له  
و  دژواره   گه لێک   � ب��وو  خ���ۆی دا 
کارێکی  خ��وێ��ن��ه ری��ش  ب��ۆ  ڕه ن��گ��ه  
که   ئ��ه وه ی  ب��ێ!  نائاسایی  و  نامۆ 
ده ک��ات��ه   ڕوو  ش��اع��ی��رێ��ک  ب��ۆچ��ی 
پرسیارێک  ڕه نگه   چیرۆکنووسین، 
ب��اوه ڕه وه  سه رچاوه ی  له م  که   بێ 
گرتبێ که  نووسه ری ئه م سه رده مه  
تایبه تی دا  ده ڤه رێکی  له   ته نیا  ده بێ 
و به  شێوه یه کی پسپۆرانه  کار بکا، 
ناچاری  که   کاتێ  ڕاستی  به   به اڵم 
ئه ندێشه یه ک بێنیه سه ر الپه ڕه کانی 
کاغه ز، چ جیاوازییه ک له  شێوه کانی 
به یان کردن دا هه یه  جگه  له  فۆڕم و 

قالبه کانیان. 
2- به  گشتی کورتیله چیرۆکه کانی 
داڕش��ت��ن��ی  ش���ێ���وه   دوو  م�����ارف 

لێ هه ڵده هێنجێنرێ: 
� داڕشتنی که سایه تییه کان 

چاوه ڕوان نه کراوی  داڕشتنی   �
کۆتایی چیرۆک 

له  شێوه ی یه که م دا، چیرۆکنووس 
م��رۆڤ  ناخی  چێته   ده  ڕۆ  زی��ات��ر 
ت��اک��ه ک��ه س  ژووره وه ی  دی���وی  و 
و ل���ه ب���اری ڕه وان���ی���ی���ه وه  ف��ره ت��ر 
خوێنه ر  به   س��ه ره ک��ی  کاره کتێری 
شێوه یه   ئ���ه م  دی����اره   ده ن��اس��ێ��ن��ێ. 
ل��ه  الی���ه ن زۆر چ��ی��رۆک��ن��ووس��ه وه  
فایلێکی  ته نانه ت  و  ک��راوه   ده ک��ار 
چیرۆکانه   چه شنه   ئه م  بۆ  تایبه تی 
ڕه وانناسانه   چیرۆک گه لێکی  وه ک 

کراوه ته وه . 
دووه م دا،  ش��ێ��وه ی  ل��ه   ب����ه اڵم 
چ�����ی�����رۆک�����ن�����ووس داڕش����ت����ن����ی 
ب���ه الوه   زۆر  ک��ه س��ای��ه ت��ی��ی��ه ک��ان��ی 
مه به ستی  به ڵکوو  نییه ،  مه به ست 
تێک ڕووخاندنی ڕایه ڵ و پۆی بیری 
خوێنه ره  و هه روه ها داڕووشاندنی 
ه���ه س���ت���ێ���ت���ی. ل�����ه م ش����ێ����وه ی����ه دا، 
ک��ورت��ی��ل��ه چ��ی��رۆک ک��ات��ێ��ک ده گ��ات��ه  
به شی  دوایین  خوێنه ر  که   لووتکه  
ک��ورت��ی��ل��ه چ��ی��رۆک ده خ��وێ��ن��ێ��ت��ه وه  

ل����ه م ک���ۆت���ای���ی ی���ه ش دای���ه   و ه����ه ر 
ک��ه  گ��رێ��پ��ووچ��ک��ه ک��ه  ده ک��رێ��ت��ه وه . 
چیرۆکه کانی  زۆرب���ه م���ان  ڕه ن��گ��ه  
له   و  خوێندبێته وه   هێنری مان  ئۆ. 
شۆکی کۆتایی کورتیله چیرۆکه کانی 

بێ به ش نه بووبین. 
ن��ووس��ی��ن��ی  ل����ه   م������ارف   -  3
شێوه یه کی  به   کورتیله چیرۆک دا، 
ب�����اش وش�������ه ی ل����ه  س���اخ���ت���اری 
گونجاند.  کورتیله چیرۆکه کانی دا 
ئ��ه م��ه ش ل��ه ب��ه ر ئ��ه وه ی��ه  ک��ه  م��ارف 
به   ب��ای��خ��ی وش���ه ی  وه ک ش��اع��ی��ر 
ئاغایی  م��ارف  ب��ووه .  گرینگ  الوه  
ئ����ه م وت����ه ی����ه ی ک���ۆت���ۆن م��ات��ری 
ک��ه  ل��ه ب��ه ر ده رگ����ای ژووره ک����ه ی 
ه���ه ڵ���واس���ی���ب���وو:‹ب���ه  ک����ورت����ی!‹ 
کورتیله چیرۆکه کانی دا  له   زیره کانه  
ڕه چ�����او ک���ردب���وو. وش���ه  ل���ه  ن��او 
هه ست  ک��ورت��ی��ل��ه چ��ی��رۆک��ه ک��ان��ی دا، 
هه مان  ل��ه   و  ن��اک��ا  ته نگی  ج��ێ  ب��ه  
ک��ات��ی��ش دا م��ه ج��ال��ی ه��ه ڵ��س��ووڕان��ی 

بێ وچانیشی نادرێتێ. 
چ���������������وارچ���������������ێ���������������وه ی 
ک��ات،  وات��ه   کورتیله چیرۆکه کانی 
شوێن، زم��ان و ه��ۆک��اری دی��ارن. 
زه قیی ئه م دیار بوونه  کاتێ دێته  به ر 
یه ک  له به ر  کات  نووسه ر  که   چاو 
ده ورگێڕانی  ماوه ی  و  ناکێشێته وه  
زۆر  چ��ی��رۆک،  که سایه تییه کانی 
تێناپه ڕێ،  خوله ک  یه ک  له   ج��اران 
ک��ه  ئ��ه م��ه  ن��ی��ش��ان��ده ری ده س��ه اڵت��ی 
چیرۆکنووسه . سه باره ت به  شوێن، 
زیاتر  نه ک  ڕسته ،  یه ک  به   م��ارف 
ش��وێ��ن��ی ڕوودان�����ی چ��ی��رۆک��ه ک��ه ی 
دی�����اری ده ک�����ا. ه���ه ن���دێ ج��اری��ش 
به   شوێن  چیرۆک،  ک��ه ش وه��ه وای 
نیشان  ن��اڕاس��ت��ه وخ��ۆ  شێوه یه کی 
ده ده ن. زمانی چیرۆک، که  بۆخۆی 
باوه ڕێکی زیاتری به م به شه  هه بوو، 
زمانی چیرۆک نووسییه . به  باوه ڕی 
له   ک��اری  شێعری  که سایه تیی  من 
ب��ه  پشت به ستن  ت��ا  س��ه ر ک���ردوه  
گێڕانه وه ی  بۆ  شێعری  وێنه ی  به  
ک��ورت��ی��ل��ه چ��ی��رۆک ل���ه  الی�����ه ک، له  
الی��ه ک��ی ت��ری��ش��ه وه  ه��ه ڵ��ب��ژاردن��ی 
کاره کتێره کانی،  بۆ  شیاو  له حنی 
جێگه ی  کارنامه یه کی  وه ک  بکرێ 
زمانییه وه  سه یری  باری  له   سرنج 
ک��ورت��ی��ل��ه چ��ی��رۆک��ه ک��ان��ی ب��ک��ه ی��ن. 
چیرۆکه کان دا  کاکڵی  له   هۆکاری 
ده رده ک�������������ه وێ، ه����ه رچ����ه ن����د ل��ه  
›ب��ه ره ی  وه ک  کورتیله چیرۆکێکی 
داه����ات����وو‹دا، ئ���ه م ه��ۆک��اری��ی��ه  بۆ 
خۆی  باشی  به   ئاسایی  خوێنه ری 
ده رن����اخ����ا. م����ارف ب���ۆ داڕش��ت��ن��ی 
دوو  هه ر  له   کورتیله چیرۆکه کانی، 
شێوه ی داڕشتن که  پێشتر ئاماژه م 
پێ کرد که ڵکی وه رگرتوه ، هه ڵبه ت 
له  هه ندێ له  کورتیله چیرۆکه کانی دا 
ئه م سنووره   کردنی  دیاری  ڕه نگه  

دژوار بێ. 
چه ند  ئ���ه م  گ��ێ��ڕان��ه وه ی  تیپی 
ک���ورت���ی���ل���ه  چ����ی����رۆک����ه ی م����ارف 
ل���ه  س����ه داس����ه د ب���ه  ش��ێ��وه ی��ه ک��ی 
خوێنه ر  ک��ۆت��ای��ی دا  ل��ه   ک��ه   هێڵییه  
قه تعی،  سه رئه نجامێکی  ده گ��ات��ه  
وات���ه  گ��ێ��ڕان��ه وه ی��ه ک��ی خ��ه ت��ت��ی به  
کۆتایی یه کی داخراوه وه . هه ر چه ند 
ک��ورت��ی��ل��ه چ��ی��رۆک دا  ی��ه ک دوو  ل��ه  

ک��راوه   کۆتایی یه کی  دراوه   ح��ه ول 
ڕاده ی���ه ک���ی���ش  ت����ا  و  س��������ازدرێ 

سه رکه وتن وه  ده ست دێ. 
س������������ه رج������������ه م   -  4
کتێبی‹زه وی  کورتیله چیرۆکه کانی 
دوازده   دوور‹  ئاسمان  و  سه خت 
دیاری  بۆ  ن��اوی  ده ی��ان  که   بابه ته  
ل��ه ب��ری نێو،  ک����راوه  و دووان���ی���ان 

نیشانه ی پرسیاری بۆ داندراوه . 
چیرۆکی‹پووڵدان‹  کورتیله    ��
مارف  سه ره تایی یه کانی  ک��اره   له  
ئاغایی یه . به اڵم مارف هه ر لێره وه  
حه قایه ت‹   ‹ نووسینی  ل��ه   خ��ۆی 
چیرۆکی  چوارچێوه ی  و  پاراست 
ه��ه رچ��ه ن��د  ن���اس���ی.  زوو  ن���وێ���ی 
پ���ووڵ���دان ل��ه  دن��ی��ای ب��ه رت��ه س��ک��ی 
ه��ه س��ت ت��ێ��ن��اپ��ه ڕێ، ب����ه اڵم وه ک 
س��ه ره��ه ڵ��دان��ی چیرۆک  س��ه ره ت��ای 
به رهه مێکه   ئه مڕۆیی  شێوه ی  به  
تایبه تمه ندیی  ڕام��ان��ه .  جێگه ی  که  
کورتیله چیرۆکه   ئ��ه م  ب��ه رچ��اوی 
شێعرییه   وێنه ی  به   به ستن  پشت 
ک��ه  م��ارف ل��ه  س��ه ره ت��ادا ئ��ام��اژه ی 
به الم دا  به له ز  ›ڕێبواره کان  پێده کا: 
بارستی  هێندێکیان  ت��ێ��ده پ��ه ڕی��ن. 
ک��ۆڵ��ه ب��اری خ��ه م و پ���ه ژاره  پشتی 
چ��ه م��ان��دب��وون��ه وه  و زام���ی ئ��اوات��ه  
خ��ن��ک��اوه ک��ان��ی��ان ج��ه رگ��ی ب��ری��ن��دار 

کردبوون.‹ 
کورتیله چیرۆکی‹کوردستان‹   ��
چ��ی��رۆک��ن��ووس  ک���ه   ده دا  ن��ی��ش��ان 
ده یه وێ هه نگاوگه لێکی زیاتر به ره و 
س��ه ره ت��ادا  له   دیسان  ب��اوێ.  پێش 
پشت به  وێنه ی شێعری ده به ستێ. 
تایبه تمه ندیی ئه م چیرۆکه  تاک بێژی 
که سایه تیی سه ره کی  و  ده روونییه  
له م  ده دوێ.  خ��ۆی  ل��ه گ��ه ڵ  ته نیا 
کورتیله چیرۆکه دا هه ر دوو شێوه ی 
و  ب��ن��ه ڕه ت��ی  که سایه تی  داڕش��ت��ن��ی 
کۆتایی چاوه ڕوان نه کراو ده دیترێ. 
له م چیرۆکه دا، مارف ئاغایی وه ک 
دێنێته   خوێنه ر  کاره کتێر  دوای��ی��ن 
ئ��ه م پرسیاره   ک��ای��ه وه ، واڵم��ی  نێو 
یه که م  وه ک  ک��ێ  بڵیندگۆکه ،  ک��ه  
که س ده ناسێنێ ده که وێته  ئه ستۆی 
ئه گه ر  ڕاس��ت��ی  ب��ه   وه.  خ��وێ��ن��ه ره 
ل��ه  ت��اری��ف��ی ئ��ه م��ڕۆی��ی چ��ی��رۆک دا، 
پ���ێ ل���ه  س���ه ر ئ��ه م��ه  داده گ���رت���رێ 
ک���ه  چ��ی��رۆک��ێ��ک��ی س���ه رک���ه وت���وو، 
هاوڕێی  مه به ستی  سه ره کی ترین 
ک��ردن��ی خ��وێ��ن��ه ره  ل��ه گ��ه ڵ خ��ۆی، 
ئه وا ئه م کورتیله چیرۆکه  ئێرنێست 
زه م���ان  پ��ێ��ی  ب��ه   وات���ه ن���ی  فیشێر 
و س���ه رده م���ی ل���ه  دای����ک ب��وون��ی 

چیرۆکێکی سه رکه وتوویه . 
�� ده قی کورتیله چیرۆکی‹ ژیان‹ 
ت��ا ڕاده ی����ه ک ه��ه ڵ��گ��ری ڕه ه��ه ن��دی 
مانایی جیاواز � هه ڵبه ت سنووردار 
� و ت��ه ن��ان��ه ت دژ ب��ه  ی��ه ک��ه . ده ق��ی 
چیرۆکه که  و ناوه که ی پارادۆکسێکی 
کورتیله چیرۆکه دا  ل��ه م  ت����ه واوه . 
سه ره کیی  ک��اره ک��ت��ێ��ری  ن��ووس��ه ر 
ب��ێ ده ره ت��ان  مرۆڤێکی  وه ک  خ��ۆی 
بژیوی  بۆ  که   چ��او  ب��ه ر  هێناوه ته  
ڕۆژانه  له  هیچ شتێک ناسڵه مێته وه ، 
ت��ه ن��ان��ه ت ئ��ام��اده ی��ه  ب��م��رێ. م��ردن 
ب��ۆ وه رگ��رت��ن��ی پ����اره ، ل��ه  الی��ه ک��ی 
ناوێ  ڕسته ی‹که ستان  تریشه وه  
پێناوێک دا  له   مردن  بمرێ‹  بۆتان 

ده سه لمێنێ. هه ڵبه ت مارف، خوێنه ر 
زۆر چاوه ڕوان ڕاناگرێ و هه ر له  
سه ره تاوه  بۆی ڕوون ده کاته وه  که  
ڕه شی  دنیای  ده سکرده .  مردنه که  
چ��ی��رۆک ل��ه  ی��ه ک ڕس��ت��ه دا ڕه ن��گ 
ده داته وه : › ئه م مه ر گه شی بۆخۆی 
هه ڵنه بژارد.‹ ده  کار کردنی ڕسته ی 
دوای  ب��ه   دوا  و  ک����ورت  ک����ورت 
ی��ه ک ب���ارودۆخ���ی ت��اری��ف��ی ک��ورت 
به م  ده دا   )short description(

کورتیله چیرۆکه . 
پووکانه وه ›  کورتیله چیرۆکی‹   ��
ب��ه  الی م��ن��ه وه  ت��ا ڕاده ی������ه ک له  
کورتیله چیرۆکه کانی تر جیاوازتره . 
ف��ه ل��س��ه ف��ه   ب���ۆ الی  پ���ووک���ان���ه وه  
کافکا  جیهانی  له   و  ده کا  په لکێشی 
ن��زی��ک ده ب��ێ��ت��ه وه . دی��ن��ۆ ب��وت��زات��ی 
ئ��ی��ت��ال��ی��ای��ی)1972�  چیرۆکنووسی 
س��ێ��داره ی  ›ک��اف��ک��ا  ده ڵ����ێ:   1906
ل��ه  ڕاس���ت���ی دا کافکا  م��ن��ه .‹ ب���ه اڵم 
نووسه رانی  بۆ  سێداره ی  هه زاران 
هه ڵواسیوه .  دنیا  به ناوبانگی  زۆر 
ئالێندێ)  ئیزابێل  و  بوتزاتی  دینۆ 
ده گمه ن  له و  شیلیایی(  نووسه ری 
ڕۆماننووسانه ن  و  چیرۆکنووس 
ک��ه  ش��وێ��ن دان��ان��ی ک��اف��ک��ای��ان زۆر 

دیاره .  سه ر  له   ڕاشکاوی  به   زۆر 
له  زۆربه ی چیرۆکه کانی بوتزاتی دا 
چ��اوه ڕوان ن��ه ک��راوی  کۆتایی یه کی 
ئالێندێ  ه��ه ی��ه .  ح��ه س��ره ت ئ��ام��ێ��ز 
خۆش  ده ڵێ:‹کۆتایی یه کی  بۆخۆی 
شوێنێکیان  م��ن دا  چیرۆکه کانی  له  
نییه .‹ من نازانم مارف تا چ ڕاده یه ک 
له گه ڵ به رهه مه کانی کافکا و بوتزاتی 
ئالێندێ ناسیاوی هه بووه ، به اڵم  و 
ئ��ه گ��ه ر ق��ای��ل ب��ه  ش��وێ��ن دان��ان��ێ��ک��ی 
ت��ای��ب��ه ت��ی ب��ی��ن ک��ه  ک��اف��ک��ا ل��ه  س��ه ر 
ئه وا  هه یبووه ،  بوتزاتی  و  ئالێندێ 
له   مارف  چیرۆکه کانی  ناوه رۆکی 
باری کۆتایی یه کی پڕ له  حه سره ت 
و ن��ه ب��وون��ی ش���ادی و خ��ۆش��ی � 
ڕاسته وخۆ  به  شێوه یه کی  النی که م 
� به  ته واوی که وتۆته  ژێر سێبه ری 
ئالێندێ وه .به ڵگه شم  و  ب��وت��زات��ی 
ب���ۆ ئ���ه م وت���ه ی���ه م خ��وێ��ن��دن��ه وه ی 
چیرۆکه کانی ئه م دوو نووسه ره یه . 
کۆتایی یه   چه شنه   ئ��ه م  هه رچه ند 
هێنری شمان  ئ���ۆ.  ک���وت وپ���ڕه   ل��ه  
کۆتایی  ته نیا  ب��ه اڵم  ی��اد،  دێنێته وه  
هه روه ک  به ڵکوو  و  نییه   مه به ست 
داڕشتنی  کرد  ئاماژه م  پێشتریش 
که سایه تیی سه ره کییش یه کێکی تره  

له  مه به سته کان. 
باسی  ک��ورت��ی��ل��ه چ��ی��رۆک��ه   ئ���ه م 
م��ه س��خ��ی ئ��ی��ن��س��ان��ی ئ��ه م��ڕۆژی��ن 
ده ک�������ا. ت���ه م���ه ن���ی ک��ه س��ای��ه ت��ی��ی 
چ��ی��رۆک ک��ه  ب���ه ره و ژوور ده چ��ێ 
بێ هێزی  ل��ه   سه مبولێک  ده ب��ێ��ت��ه  
و ب��ێ ده س��ه اڵت��ی، ت��ا ڕاده ی����ه ک که  
خۆیشی  دیتنی  توانایی  کاره کتێر 
ناتوانێ  ک��ه   مرۆڤێکه   وات���ه   نییه . 
ل���ه گ���ه ڵ ڕاس��ت��ه ق��ی��ن��ه ک��ان��ی ژی��ان��ی 
پێویستی  ب��ه   ب��ێ��ت��ه وه .  ب����ه ره وڕوو 
که   بکه م  خاڵه   به م  ئاماژه   ده زان��م 
مارف ئه م بنه ما گرینگه ی پاراستوه  
 � قاره مانی  س��ه ر  به   ئ��اڵ وگ��ۆڕ  که  
دژه قاره مانی � چیرۆکه که ی نه هێنێ 

و جه ختی له  سه ر ئه مه  کردوه ، که  
له  ماوه ی کورتی کورتیله چیرۆک دا 
کاره کتێری  که   نییه   ئه وه   مه جالی 
چیرۆک تووشی گۆڕانی که سایه تی 
چیرۆکی  له   زیاتر  ک��اره   ئ��ه م  ب��ێ. 

درێژ و ڕۆمان دا ده کرێ. 
� ›زه ماوه ند‹ کورتیله چیرۆکێکی 
س��ه رک��ه وت��ووی��ه  و ڕه ن��گ��دان��ه وه ی 
کورده وارییه   بنه ماڵه ی  گرفته کانی 
له م  منااڵنه دا.  کایه یه کی  قالبی  له  
چیرۆکه دا خوێنه ر تا دوایین ڕسته  
له  مه به ستی نووسه ر ئاگادار نابێ. 
له  ڕاستی دا مه ودای کورتی سه ره تا 
جه مسه ری  دوو  وه ک  لووتکه   و 
کۆتایی یه کی  ب��ه   کورتیله چیرۆک 
لێک  پ���ه رۆش���اوی وێ��ک دێ��ن��ه وه  و 
گرێ ده درێ��ن. ئه مه  هه مان شۆکی 
ب��ه اڵم  هێنرییه ،  ئ��ۆ.  چیرۆکه کانی 
هه ر وه ک وترا به  ئاوڕدانه وه  سه ر 
که سایه تییه کانی  ڕه وان��ی��ی  ب���اری 

کورتیله چیرۆک. 
���� ک��ورت��ی��ل��ه چ��ی��رۆک��ی‹ڕاوچ��ی‹ 
پ��ۆس��ت��ێ��ره  چ��ی��رۆک  زۆرت����ر وه ک 
ده چێ، هه رچه ند له  یه که م ڕوانین دا 
به  هۆی زۆر کورت بوونی، چیرۆکی 
به اڵم  ی��اد.  ده خ��ات��ه وه   مینی ماڵمان 

ئه م چه شنه  به رهه مانه  له  ته رحێک 
ن��ووس��ه ر  ک���ه   ده چ����ن   )plane(
م��ه ی��دان��ی ه��ه ڵ��س��ووڕان��ی زی��ات��ری 
زۆرتر  به   ده توانێ  و  هه یه   تیێ دا 
شێوه ی  به   سه ریان  له   کردن  کار 
چ��ی��رۆک دای���ان���ڕێ���ژێ. ب��ه  ق��ه ول��ی 
ترێنتویل ڕایت ئه م جۆره  ته رحانه  
قۆچه قانیان  ب��ه ردی  که لکی  ته نیا 

پێوه یه  بۆ کورتیله چیرۆک. 
���� ک��ورت��ی��ل��ه چ��ی��رۆک��ی ›ب���ه ره ی 
داه����ات����وو‹، ت��ا ک��ۆت��ای��ی خ��وێ��ن��ه ر 
چ�������اوه ڕوان ڕان���اگ���رێ ت���ا ب��زان��ی 
ق���اره م���ان���ی چ���ی���رۆک چ���ی ل���ێ به  
پێ ده دا  ئ��ه وه ی  ئیزنی  و  سه ر دێ 
ت��ا پ��ێ��ش��داوه ری��ی��ه ک��ی دروس���ت بۆ 
ئ��اک��ام��ی چ��ی��رۆک��ه ک��ه  دی����اری بكا. 
كاره كتێر به  باشی داڕێژراوه  و له  
ڕه وتی به ره وپێش چوونی چیرۆك، 
ئاکامی ژیانی خۆی دێنێته  به ر چاو، 
بۆچوونی  به ش دا  دوایین  له   به اڵم 
مه به سته ی  ئه م  وات��ه   پێچه وانه یه ، 
ک��ه  ئ���ه و ده ی�����ه وێ ب��ێ��ت��ه دی ن��ه ک 
ته نانه ت ڕوو نادا، به ڵکوو ڕێک به  
ئه مه ش  ئ��اراوه .  دێته   پێچه وانه ش 
ئه وپه ڕی کردنه وه ی گرێ و ڕمزی 
چیرۆکه که یه  له  کۆتایی دا، که  له گه ڵ 
ناوی چیرۆکه که ش باش گونجاوه . 
دوو  ئ����اغ����ای����ی  م��������ارف   �������
ک���ورت���ی���ل���ه چ���ی���رۆک���ی ه���ه ی���ه  ک��ه  
پرسیاری  نیشانه ی  ن���او،  ل��ه ب��ری 
یه کێکیان  ک�����ردوون.  دی����اری  ب��ۆ 
س��ه ر  ل��ه   ک��ه   کورتیله چیرۆکێکه  
ف���ۆرم���ی دی����ال����ۆگ ن����ووس����راوه . 
وت��ووێ��ژێ��ک��ی ئ��ه وی��ن��داران��ه ، ب��ه اڵم 
ئه وینێکی نائاسایی! ئه وین له  نێوان 
کوڕێکی  و  گ���ڕوێ  قه یره کچێکی 
ڕۆمانێکی  سووژه ی  وه ک  کوێردا، 
ڕۆماننووسی   � ب��ه ره ک��ات  سه لیم 
نائاسائی  ئه وینێکی  ک��ه    � ک���ورد 
ئه م  ڕۆمانه که ی.  هه وێنی  کردۆته  
چه شنه  سووژانه  له گه ڵ ئه وه دا که  

که م وێنه ن  و  نایاب  سووژه گه لێکی 
ب���ه  ج����ۆرێ ه��ه س��ت��ی دڵ��س��ۆزی��ی 
به   خوێنه ر  و  ده ب��زێ��ون  خوێنه ر 
ش��ێ��وه ی��ه ک��ی ن��اب��ه ئ��اگ��ا ده ک��ه وێ��ت��ه  
ده بێته   و  چیرۆکه که   ئه تمۆسفێری 
داستان.  کاره کتێره کانی  هاوڕێی 
ئاوێنه   چ��ی��رۆک��ه دا  ک��ورت��ی��ل��ه   ل���ه م 
پێوانه ی  ب��ۆ  پێوه رێكه   سه مبولی 

هه ڵه کانی کۆمه اڵیه تی. 
له و  تر  کورتیله چیرۆکه که ی   ��
پێش  ل����ه وه   ک��ورت��ی��ل��ه چ��ی��رۆک��ه ی 
له باری  و  درێژتره   کرد،  لێ  باسم 
ت��ێ��ک��ن��ی��ک��ی��ی��ه وه ش چ���ڕ و پ��ڕت��ره . 
باشی  به   چیرۆکه   ئ��ه م  بۆ  م��ارف 
وه رده گ��رێ.  که لک  سیمیۆلۆژی  له  
که سایه تی سه ره کیی ئه م چیرۆکه ، 
مێژووی  سه مبولی  وه ک  ئاوێنه ی 
نه ته وه یه ک ته ماشا ده کا. ئێپیزۆدی 
ی��ه ک��ه م��ی ئ���ه م ک��ورت��ی��ل��ه چ��ی��رۆک��ه  
شانازیی که سایه تیی سه ره کی به م 
ڕابردووه  نیشان ده دا. له  ئێپیزۆدی 
سه ر  ده خ��رێ��ت��ه   خ��ه وش  دووه م دا 
ئاوێنه که   ته نانه ت  گۆرین،  ئاوێنه ی 
هه ڵگری  ئاکسیۆنه   ئ��ه م  ده ش��ک��ێ. 
ف��ری��ودان  خ��ۆ  ی��ه ک  ته ئویله .  دوو 
ب��ه  ڕاب�����ردوو و داه���ات���وو ڕه چ���او 
ئه م  پێچه وانه .  ب��ه   دوو  ن��ه ک��ردن. 
سه مبولیک  شێوه یه کی  به   چیرۆکه  
ب��اس ل��ه  ب���ارودۆخ���ی ک��وردس��ت��ان 
ئه گه ر  ڕه نگه   ده ک��ا.  گرفته کانی  و 
مارف  ›په یام‹ی  شێعری  که سێک 
ئه م  بۆ  ئاغایی خوێندبێته وه  وه باڵ 

بۆچوونه  بکێشێ. 
5- ڕه ن��گ��ه  چ��ێ��ژ وه رگ���رت���ن � 
له    � بارتییه که ی  ڕۆاڵن  م��ان��ا  ب��ه  
ک��ورت��ی��ل��ه چ��ی��رۆک��ه ک��ان��ی م����ارف دا 
ڕه ن����گ����دان����ه وه ی����ه ک����ی ئ����ه وت����ۆی 
ن��ه ب��ێ، ب���ه اڵم ح��اش��اه��ه ڵ��ن��ه گ��ره  که  
ب���ه  هیچ  ک��ورت��ی��ل��ه چ��ی��رۆک��ه ک��ان��ی 
کلۆجێک نایه نه  خانه ی تاقمێک له م 
به   ئێستاش  ته نانه ت  که   بابه تانه ی 
ناوی چیرۆک ده رخواردی خوێنه ر 

ده درێن. 
ئ������ه وه ی ڕاس���ت���ی ب���ێ م���ارف 
ئ����ه و ›دی����ت����ن‹ه  ج�����ی�����اوازه ی که  
چیرۆکنووس له گه ڵ خه ڵکی ئاسایی 
هه ر  هێنابوو.  ده ستی  وه   هه یه تی، 
نه بوون.  س��واو  سووژه کانی  بۆیه  
ه��ه ڵ��ب��ه ت ڕه ن��گ��ه  ئ��ه م��ه  ل��ه  ف���ۆڕم دا 
خوێنه ری  ب���ه اڵم  نه نوێنێ،  خ��ۆی 
کورتی  ڕسته   کردنی  ک��ار  ده   ب��ااڵ 
برووسکه ئاسا به  حه ولێکی جیددی 
له باری فۆڕمه وه   تازه گه ری  به ره و 
ده زان�����ێ. ت��ه ن��ان��ه ت ئ��ه گ��ه ر م��ارف 
فۆڕم  که   کردبێ  بیر  له   ئه مه شی 
ژانرێکی  تا  گرینگتره   چیرۆک دا  له  

وێکچووی چیرۆک، واته  ڕۆمان. 
ک��ورت��ی��ل��ه چ��ی��رۆک��ه ک��ان��ی م��ارف 
ژی��ان  ن��ێ��وان  ل��ه   م��رۆڤ��ه   ملمالنێی 
و م����ه رگ دا، ده ڵ��ێ��ی ل��ه  دووت��وێ��ی 
س��روش��ت��ی��ی��ه دا،  ی����ارده   دوو  ئ���ه م 
ک��اره ک��ت��ێ��ره ک��ان ل��ه  ب��ه رزه خ��ێ��ک دا 
ده ژی����ن ک��ه  ب��ۆ ڕزگ����ار ب��وون��ی��ان 
پ���ه ل ب��ۆ ه��ه م��وو ش��ت��ێ��ک داوێ����ن. 
مارف  ڕوان��گ��ه ی  جیهانبینییه ،  ئ��ه م 
سه باره ت به  تاقم و چینێکی تایبه تی 
کۆمه ڵگای کورده واری نیشان ده دا. 
ل��ه  س��ه ر  ب��ه  ه���ه ر ح���اڵ دوان 
شاعیره   ئه م  کورتیله چیرۆکه کانی 
بوو  بیانوویه ک  ته نیا  جوانه مه رگه  
ت��ازه   حه ولێکی  ل��ه   گرتن  ڕێ��ز  ب��ۆ 
چ����رۆک����ردووی چ��ی��رۆک��ن��ووس��ی، 
وردتر  خوێندنه وه یه کی  بۆ  ئه گینا 
ئه زموونی  گه لێک  به   پێویستیمان 
که   ه��ه ب��وو  م��ارف  چیرۆکنووسی 
به  داخ��ه وه › مه رگی نووسه ر‹ ئه م 

هه له ی لێ ئه ستاندین.

لەماڵپەری« گیارەنگ« 
وەرگیراوە

شاعیرێکی جوانه مه رگ و چه ند 
کورتیله چیرۆک!

نووسینی : ناسر باباخانی

ئاماژە:
لە زستانی 1376ی هەتاویدا، سی مرۆڤی خاوەن بەهرە، سێ ئەستێرەی دیاری نێو بزووتنەوەی فەرهەنگیی 
رۆژهەاڵتی كوردستان، لە رووداوێكی دڵتەزێندا گیانیان لە دەست دا.ئەم سێ كەسە بریتی بوون لە 1- مارف 
ئاغایی)شاعیر و چیرۆكنووس(، 2- جەعفەر قازی)نیگاركێش(، 3- سەرتیپ مەنسووری)نووسەر و وەرگێر(. لە  
پێشوازی 12 ساڵەی كۆچی تاڵ و ناوەختی ئەم پۆلە ئەدیب و هونەرمەندە دا، بە رێزەوە یادیان دەكەینەوە. هەر 
بەم بۆنەیەشەوە،ئەم وتارە كە لە بارەی چیرۆكەكانی مارفی جوانەمەرگەوەیە، لەم ژمارەیە دا باڵو دەكەینەوە:
الپه ڕه ی ئه ده ب و هونه ر
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ل ئستاوە بیرمان ل "بۆ ئوەی 
 !"داهاتوو آردبتوە

ل پراوزی پیامی لخۆشبوونی سكرتری حدآا بۆ (
 )دا و هاودەستانی آوردی رژیم کان کداره چه

 قادر وریا
گوە لرووبــــــوونتیی خۆئامــــــادە آــــــردن بــــــۆ رووبی چــــــۆنیلســــــڵم 

ەبردنی آوردسـتان ل ئگری پرەئسـتاندنی خبـاتی ئاوگۆڕەآان و، ئیـدارەو بڕـو
 ـران دا، لئ ت لتی ناوەنـدی یـا گـۆڕانی دەسـماوەری و الواز بوونی دەسـج

یآـك ل هۆیآـانی هوـدانی . مژە ل الین حیزبـی دمـوآراتوە گرنگـی پـدراوە
 ربریــــی حیزبــــی دمــــوآرات ل نیــــوەی دووهمــــی دەیی حفتــــای هتــــاوی و
ســرەتاآانی ئم دەییدا بــۆ پكھنــانی هاوآــاری ل نــوان حیــزب و ركخراوەآــانی 

لو پالتفـۆرم .  هبوو آی گرنگی و بایخی ئم مسلیرۆژهتی آوردستان دەر
گریی حیزب، بـۆ بـاس لبو آات رئ ش دا آشنیارییڵپ  كخراوەآـانی دیـكر

لم ) ارذگـــ(آوردســتان ل قۆنــاغی تــپڕین ئامــادەی آردبــوو، ئیــدارەو بڕــوەبردنی 
  .نیزاموە بۆ نیزامكی دیك، بایخكی تایبتی پدرابوو

ــش ــران پ ــتان و ئ ــاتووی آوردس ــۆ داه ــیناریۆیك ب ــی لراســتی دا هر س بین
آاری تاق حیزب و ركخراوـك بكین، آۆملك پرس هن آ بریاردان لبارەیانوە، 

وەنـدی .نیپ و پرسانئیوە هتـی آوردسـتانكـی رۆژهمـوو خه یان ب . بـۆی
چۆنیتیی برەورووبوون لگیان و بیار دان لبارەیانوە، دەب بهاوبشیی هموو 
كی آوردسـتان بـم خرجندی و پشتیوانیی سرەزام كخراوەآان و بحیزب و ر .

و هاوفكری ل نـوان  لمش دا گومانك نی آ ئگر ئمۆ بوارەآانی هاوآاری
ـــان و  ـــر ئامانجآ ـــتا لس ـــرێ و، ئوان ئس ـــۆش نآ ـــراواندا خ ـــزب و ركخ ئم حی

درەنگ دەب ینوە، سببنك ساغ نتیییمانوەی هاوپچوارچ . دا، نتم حـال
 ـــورد ب ـــك وەربگـــرن و وەك آ ـــان آ ـــازانجی نتوەآی ـــان ب ق ـــوانن ل دەرفتآ دەت

ن لكــی قــازانجی خۆیــان شــومدەشــكرێ و ن، نر رەوتــی رووداوەآــان دابنــســ
  .گونجاو و دروست ب پرس گشتی و هاوبشآان بدرتوە

ودەزگــا ســرآوتكرەآانی ئم رــژیمو پرســی ئو آســانی خزمتیــان ب دام
یگرنگــــان م پرســــك لوەو نیشــــتمانی خۆیــــان آــــردوە، یتن تیــــان بیانخ . ل

دوودا، همووآـات، آسـانك ب بیـانوو و نـاوی جۆراوجـۆرەوە سالی رابر ٣٠درژایی 
ل خزمت سیاستی سرآوتكرانو برنامو ئامـانج دژی گلییآـانی آۆمـاری 
ئیسالمی دا بوون و، شانبشانی آاربدەستان و هزە جینایتكارەآانی رـژیم، جـاری 

ــاوەت ســر خــك و نك هر ســرەتاییترین  واشــبووە ل پشــوەی ئوان، هیــان آوت
ـــاوان و  ـــردوە، بكـــوو ت ـــتانیان پشـــل آ ـــانی دانیشـــتووانی آوردس مـــاف و ئازادیآ
جینایتیان ل دژی ئوان ئنجام داوەو ل دژایتیكردنـی بـزووتنوەی ئـازادیخوازانو 
ــاتی رزگــاریخوازانی خكــی آوردســتان  دوژمنــایتیی بشــداران و هاوآــارانی خب

ر ئستاش ل هموو ناوچآـانی آوردسـتان ژمـارەیآی برچـاو ه. درغیان نآردوە
لو آسان هن آ ب ئاشكرا یا نھنی، هاوآـارو هاودەسـتی تـاوان و جینایتآـانی 

  .ئم رژیمن
 ٢٥/١٠/١٣٨٨پیامآی بڕز مستفا هیجـری لم پوەنـدییدا آ رۆژی 

ل تلڤیزیۆنی تیشك و دواتر ل سایتآانی حیزبی دموآراتی آوردستانی ئـران دا 
ــار ــد ب ــۆوە، ل چن ــو ب ــردنب ــارەیوە آ ئو . ەوە شــیاوی هوســت لســر آ لم ب

ـــا  ـــ وری ـــژیمدان دەب م رـــاوانی ئ آســـانی ل خـــزمت سیاســـتی ســـرآوت و ت
 ڵنت ب نتوەآیـان و هاودەسـتی لگبكرتوەو هان بدرن بۆ ئوەی واز ل خیـا

هیچ آامكمان . ئم رژیم بنن، پیامآی سكرتری حدآا بشتكی باش دەزانم
چ وەك حیزب و چ وەك تاآكی ئازادیخوازی ناب لم وریا آردنوان غافل بین و، 

ل پویست هرچی زیاتر آار بكین بۆ ئوەی ئم رژیم بتـایبتی ل آوردسـتان، 
نــو خــك دا تریــك بكوــتوەو، ئو آســانی ب دەورەوە نمــنن آ لژــر نــاوی 
. جۆراوجــۆردا، بــۆ ســرآوت و جاسووســی ل دژی خــك، ل خــۆی آــۆ آــردوونوە

 شـــیاوی رەخـــن ،ـــاردن ـــام ن ـــكوە، ئم شـــوە پیڤـــین و پی ـــی دی بم ل دوو الین
گرتنی جیددییل:  

ــــزبآی، ن هــــیچ آســــایتی و ن آــــاك مســــتفا هیجــــ: یآم ری و حی
حیزبكـــی دیــــك، بۆیــــان نــــی لســــر پرســــك آ پوەنــــدیی ب همــــوو حیــــزب و 
. ركخراوەآان و سرجم خكی آوردستانوە هی، یك الینو بتنیا، بیـار بـدەن

ئم حیـزب  ریی ربـه آشی نوان حدآاو گرووپـك چآـداری دژ بم حیـزب نـی تـا
  !توەب و ل ئستاوە مسلآ ببن ۆی پی باش، لگیان پكچۆنی بۆخ

الینك آ ب گوتـاری یآتـر بخشـین و لیآتـر بـوردن برەورووی : دووهم
 رەی دژ ببـــــژیم و لت رخـــــزم ك لر هـــــۆیه ب وە آـــــتدەب ســـــانو آئ

 ل هاوســنگران حیــزبكیش دا آ ڵان، حق ئوەی ل پوەنــدی لگنتوەآیــان د
و هاوڕیـــانی چنـــدین ســـای خۆیـــان پـــك هـــاتوە، چـــاو ب هوســـتی خـــۆی دا 

نـــو ـــی. "بخشـــنتوەو نرمـــی بن ـــر خۆشـــبوون و ســـینگ فرەوان ـــۆ "و " لیآت خ
ـــردوو ـــانی " گـــرندان ب راب ـــه  کـــه، "فكـــری تـــۆ آـــردنوە"و وەالن ی  کـــه یامه په  ل

ــــه ــــاتوون  ب ــــش ئوەی ل ڕزهیجری دا ه ــــوونوە لگپ ــــتان و  ڵرووبروو ب هاودەس
لــ  انخزمتكــارانی آــوردی رژیمــی جینایتكــاری آۆمــاری ئیســالمی دا آكیــ

وەربگیـرێ، پویســت ل پوەنــدی و موناسـباتی حیــزب و ركخراوەآــانی رۆژهتــی 
آوردستان، بتایبتی ل روانگو خوندنوەی حدآا برامـبر ب حیزبـی دمـوآراتی 

" بیرآردنوەی ل ئسـتاوەی"لم حات دای آ دەتوانین . دا خۆی دەربخاآوردستان 
  .بگرینب جیددی " داهاتووی آوردستان ل"آاك مستفا هیجری 

@@

ـــرە ـــاژەی آ ئم دوو ونگ ـــ ئام جی
ـــــدین پشـــــانگو ـــــا ئســـــتا ل چن آـــــوردە ت

 .آی نوخۆی ئران دا بشدار بوونآبر

وو ونگــری آــورد ل رۆژهتــید
آوردستان ل آبرآی ونگـری ل شـاری
ـــراوی ـــیگی ركخ ـــاران آ ل الین نووس ت
ــــلی ــــوو پ ــــانوە ركخراب نتوە یآگرتووەآ

  .یآم و دوویمیان ب دەست هنا
 دا آ ـــیرآبم آگـــری ٣٢لنو

ــــید ــــوون جمش ــــدار ب ــــران بش ــــراوی ئ ناس
فرجونــد ل شــاری بیجــارو لوقمــان رەحیمــی
ــان ختــی یآم و ــان توانیی ل شــاری بۆآ
دوویمی ئو آبرآی بۆ خویـان دەسـتبر

  .بكن

ــــكۆمنددا، ــــمكی ش ل روڕەس
نگیی رهــه فهئیســتامبول وەك پتختــی 

دەستنیشـــان ٢٠١٠ئورووپـــا بـــۆ ســـای 
  .آرا

 ژر نـاویلم رورەسمدا آ ل
ــــــادووی ئیســــــتامبول" بروەچــــــوو "ج

وتـــــی) ١٧( نگی رهـــــه فه وەزیرانـــــی
جیھـــــــان و برپرســـــــانی دەزگاآـــــــانی

  .ی ئورووپا بشدار بوونیت یهیآ
ب گـــورەی هواـــی مـــاپڕی

TRT یزۆرب وە لیم بـــــــــــــــــۆنب
شــــــونآانی ئو شــــــارە روڕەســــــمی

  .خۆشی و شادی بڕوە چوو

آیسآانیش"فیلمی سینمایی 
ی ســـینماآاری بل دەرهنـــان" دەفـــن

ـــاتوانـــای آـــورد بهـــ ـــادی آ ت من قوب
 ــــــاتر ل فســــــتیڤای ٨٠ئســــــتا ل زی

بشــــــداری برچــــــاوی دا نــــــودەوتی
ختــــــی نــــــونتوەیی ٤٣هبــــــووەو 
 جۆراوجۆرەآـــــانی جیھـــــانیفســـــتیڤا

ۆآی شـڕو ئاشـتییوەروەرگرتوە، ب نوە
ــو لیســتی باشــترین فیلمآــانی چــووە نی

  .سای رابردووی جیھانوە ١٠
هروەهـــــــا دوایـــــــین برهمـــــــی

آس ب پشــــیل ئرانییآــــان"قوبــــادی 
تــــی" نــــازانلی وشــــاری بروآســــ ل

م زوویـانیـارە بب شـان درا آلژیك پب
بول آ آوتـۆت نـوانشاری ئیسـتام

ــــك وشــــكا ــــاوە برهرت ــــیاو ئورووپ ۆی ئاس
ـــانیش ـــرین شـــاری آوردنشـــینی جیھ گورەت

  .دت ئژمار

ــــــان، ــــــا باوەآ ــــــچوانی ون ب پ
ــــــــام ــــــــدییآان بم ئاآ ــــــــوژەرە هولن ت
ـــــاریگری ـــــت آ رنئینت یشـــــتوون آگ
ــۆمیتیی ــدیی آ ئرنــی ل ســر پوەن
مرمندان هی و هروەهـا دەبـت هـۆی

رز بوونآانیانبفیكریی وەی توانایی.  
نیشــان ٩٠لكۆینوەآــانی دەیی 

ــــــــار هنــــــــانی ل رادەبدەر دەدەن آ بآ
ــدیی ــاریگریی ل ســر پوەن ــت آ رننتئ

  
  

ئاناهیتـــاو "آـــۆم شـــعری"
ــی دزراو آ بســت و" چپكــ خون

شعرەآانی هبسـتڤان ئیـاز خـوون
ـــر ـــۆ دەگـــرێ ل س ـــان ل خ سیاوەش

ــاراسئرآــی چاپخــا نی دەزگــای ئ
چاپ و بو آـرایوە، آ ئزمـوونی

ی هتـــــاوی٨٤تـــــا  ٧٦ســـــاآانی 
 شاعیرە

ین هرمنـــــداـــــانی م .آۆمیتییآ
بم لكــۆران لم تــوژینوە نویــاندا
بم ئاآـــــام گیشـــــتوون آ ئینترنـــــت

ی مرمنـدان پـتوپوەندیی آۆمیتی
دەآـــــا و بم هۆیشـــــوە دەبـــــت هـــــۆی

  .وان دا لهرەزامندی  ستی هه
هروەهـــــا لالیآـــــی دیكشـــــوە

ــــا ــــاتور لیدامزراوەی ئمریك ی مك ئ
لكۆلنوەیآی برفراوان ئاآـامكی لو

ــــــــــوە ــــــــــت آوت لو. چشــــــــــنی دەس
 دا آوەیینكــــــــــۆری ٢٨لكــــــــــۆل

وەدریچــــاالآیی ئینترنتییآــــان چــــا
٨٠٠ ـــــام ـــــردوە بو ئاآ ـــــدایان آ مرمن

گیشــتوون آ مرمنــدان ل ئینترنــت
ـــــایی گرینگ. دا ـــــوارییـــــب توان ی ل ب

ـــــۆمیتیی، تآنیكـــــی و فیكـــــری آ
 .نگدە

ئ رییتآاریگرنآانی ئینتنییر
  مندان سر مرل

ب پی ئو هواڵ و راپۆرتـانی
آ ل هندك سرچاوەوە بو دەآـرتوە
ــران برامــبر ــدانی ئ ئمســاڵ هونرمن
  .ب فستیواآانی فجر ب تفاوەتن

نـاوداری ری رهنـه دهپیتر بـوك، 
یانــــــدرا بــــــوو لرایگ بریتانیــــــایی آ
فستیوای تیـأتردا بشـداری دەآـا، بم
ــاوبراو ل بشــداری آــردن ل فســتیواڵ ن

ســـــ شـــــاعیر ب. خـــــۆی آشـــــاوەتوە
ـــدولجبار ـــاقری، عب ناوەآـــانی ســـاعد ب
آاآـــایی و ســـوهیل محمـــوودی داوەری
ــــان ــــی فســــتیوای شــــعری فجری آردن

  .قبووڵ نآرد
ی ئو فســــــــــتیوانتحریمــــــــــ

ـــــــــــۆنكی ـــــــــــگ و ب ئمســـــــــــاڵ ڕەن
ـــی سیاســـیانتری بو فســـتیوا دەوتی

فستیوای فیلمـی فجـر تـا چنـد .داوە
رۆژكــــی دیــــك دەآــــرتوە و هر لم

ـــه یاننامه به رۆژاندا ـــزا ب کی ی ـــ ئیم ب
ـــاوی  ـــارانی" ن ـــك ل ســـینما آ گرووپ
ـــــران ئ "ودا داوا لل وە آـــــۆت ـــــو ب ب

ب ئعتـراز"نی بیـانی آـراوە سینما آارا
و هــران ی وتانه لســوکهب تی ئحكــووم

شـــــداری آـــــردن لب ـــــك لڵ خگل
  .فجردا خۆ ببورن فستیوای

ـــــــــــاتوە ـــــــــــامیدا ه :لو بیانن

فســـتیوای دەوتـــی فجـــر ل آاتـــك دا
بڕـــوە دەچـــ آ فشـــاری حكـــوومتی
ئران دژی خك و آۆمگی هـونری

ڕی خـــۆی گو پرانی. یشـــتوەبنووســـ
ئو بیاننــامی روو ب هاوآــارانی بیــانی
خۆیــــــان نووســــــیویان آ قبــــــووكردنی
ــــــران لالین تی ئدەعــــــوەتی حكــــــووم
ــان ل فســتیوای ــوەوەو بشــداری آردنت ئ
فجـــــردا، پشـــــتیوانی ل برـــــوەبران و

 خــكآیقبــووڵ آردنــی دەوتــك آ
و چـــاو ل رـــیتازیبـــاری آـــوژراوانی 

ئوان. زینـــدانیان و ونبووەآـــانی خۆیـــانن
ی: نووسیویانفسـتیوا ـوە لشـداری ئب

ــــــری ئمســــــاڵ دا، نادیــــــدەگرتنی فج
ــم لــكــی زوی خقخــوازانبــاتی حخ

رانآراوی ئ.@@

هونرمندان فستیواآانی فجری
  ؟ئمساڵ تحریم دەآن

دوو آوردی رۆژهت بوون خاوەن
  رتووەآانختی نتوە یآگ

ــــای  ی CINEARTل الین آۆمپانی
ئو وت ل ســـــینماآانی سرتاســـــری

  .پشان بدرێبلژیك 
ـــــ ـــــادی ب ۆهر بم مبســـــت قوب

ژ ل ســـر برهمآــانی ل وتـــیووتــو
  .بلژیك ئامادە بوو

  

ل ریزی باشترین"آیسآان دەفن"
گورەترین شاری آوردنشین بوو ب ووی جیھان دایسای رابرد ١٠فیلمآانی 

  پتختی رووناآبیری ئورووپا

\ 
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ــــــــــــــــی شــــــــــــــــونواركی درین
آان آرییتی ســـــــــــــۆمشارســـــــــــــتانیی

لموبر ل ٤٥٠٠دەگڕـــــــــتوە بـــــــــۆ 
ـــــراق ی زیقـــــاری عزگـــــار ســـــنووری پ

  .دۆزرایوە
ئم شـــــــــونوارە آ ب شـــــــــوەی

میتــر ١٥٠میتــر درــژو  ٨٠٠هلكیــی و 
ــــژ رەو باشــــوور درــــاآوورەوە ب ــــان، ل ب پ

میتــر ل ئاســتیدەبــتوەو نزیــك ب شــش 
رزتــــــــــرە آری بآانی دەورووبدەشــــــــــت
ــــــژی دەآــــــرێ ســــــردەمی خــــــۆی ربب
ــــــــوونی ــــــــتج ب ــــــــۆمگیآی نیش آ

آان بووبرییسۆم.  
م شــــــــــــوروەهــــــــــــا لدا  واره نهه

نووسراوكی بزمـاری ب زمـانی سـۆمری
ـــــــك لآی ئامـــــــاژە ب وە آدیتـــــــراوەت

ــاوی  "ئامارســی"پادشــاآانی ســۆمر ب ن
  .دەآا

ــان پشــتر لپوی ــوترێ زانای ســت ب
ســـر ئو بـــوای بـــوون آ ســـۆمرییآان
ریــــــدۆ لی ئنــــــاوچ تیشــــــتوونگن
ـــار، بم ب دۆزرانوەی ئم ـــانی زیق بیاب
شونوار دەرآوتووە آ سـۆمرییآان لم
جی نیشـــتـــاوچ ـــاوەن ن ـــدەش خ ملبن

  .بوونی تایبت بوون

ل زیقار شونواركی مژوویی
 سۆمرییآان دۆزرایوە


