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کوردستانی

وتوێژ

هێرشی هێزهکانی ئێران بۆ
سهر سنوورهکانی ههرێمی
کوردستان ب ه چ مهبهستێک؟

میراتی کلتوری له گفتوگۆ
لهگهڵ هونهرمهند نامۆدا

ئۆرگانی حیزبی دیموكراتی كوردستان
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سهرکوت و تاوان دژی گهلی کورد ل ه کوردستان ل ه زیادبووندایه
لەدەسپێكی
ساڵی دووهەم دا

قادر وریا

ڕووداوەكانی دەوروبەری 22ی جۆزەردانی
ئەمساڵ ،هەر لەو كاتەدا كە دەریان خست
سەرانی ئێستای كۆماری ئیسالمی دوای ساڵێك
گرتن و كوشتن ،نەیانتوانیوە ناڕەزایەتیی خەڵك
دامركێننەوە ،ئەم پەیامەشیان پێ بوو كە ئەم
ڕێژیمە ساڵێكی دژوارتری لە بەردەم دایە.
سەرەڕای ئەوكەش و هەوا نیزامییە كە
دەسەاڵتبەدەستانی نیزام لە بەرەبەرەی  22ی
جۆزەردان دا لە تاران و شارە گەورەكان پێكیان
هێنابوو و لەگەڵ ئەوەش دا كە داوای مووسەوی و
كەڕووبی و چەند حیزبێكی ڕێفۆرمخواز بۆ ڕێپێوان
لەم ڕۆژە دا رەت كرایەوە ،چەندین خۆپێشاندان
و ناڕەزایەتی دەربڕین بە تایبەتی لە الیەن
خوێندكارانەوە ،ڕوویان دا .ئەگەر لە ژوورەوەش
لە ئاكامی زاڵكردنی كەشو هەوای پۆلیسی و نیزامی
دا ،دەرەتانی خۆپیشاندان و ڕێپێوانی گەورە نەبوو،
لە دەرەوەی واڵت لە دەیان واڵت و چەندین شاری
گەورەی جیهان ،ڕێپێوان ،سمینارو ئاكسیۆنی
جۆراوجۆری دیكە لەالیەن ئێرانییەكانەوە بەڕێوە
چوون كە ئامانجی هەر هەموویان پشتیوانی لە
بزووتنەوەی ئازادیخوازی لە نێوخۆی ئێران و
مەحكوومكردنی ڕێژیمی سەركوتكەری كۆماری
ئیسالمی بوو.
بزووتنەوەی ناڕەزایەتیدەربڕینی دوای 22ی
جۆزەردان ،نەك هەر لەنێوخۆی واڵت ،بەڵكوو لە
دەرەوەی واڵتیش بووە هۆی پەرەگرتنی یەكیەتی
و هاوپێوەندی لەنێو هاونیشتمانانی ئێرانیدا .لە
ئاكامی هاوپێوەندیی ئێرانییەكان لە نێوخۆ و
دەرەوەی واڵتدا و هەوڵدانیان بۆ ئاگادار كردنەوەی
بیروڕای گشتیی دنیا لە تاوانەكانی ڕێژیمی
دیكتاتۆری كۆماری ئیسالمی ،لە ئاستی جیهانیش
دا هاوپێوەندییەكی كەم وێنە لەگەڵ خەڵكی ئێران
وەڕێ كەوتوە.
گەورەبوونەوەی كەلێنی لەمێژینەی نێوان
خەڵك و دەسەاڵتدارێتیی كۆماری ئیسالمی لە
حاڵێك دایە كە درزێكی گەورە كەوتۆتە نێو
پەیكەرەی ئەم نیزامە .ژمارەی ئەو «مەرجەع»و
ئایەتوڵالیانەی دژایەتیی خامەنەیی و ئەحمەدینژاد
و ئەم شێوەیە لە دەسەاڵتدارەتیی ئەوان دەكەن،
تادێ زیاتر دەبێ .ڕێگەنەدان بە قسەكردنی
حەسەن خومەینی لە  21ساڵەی كۆچی خومەینی
دا و هێرشبردنی دەست و پێوەندەكانی تاقمی
دەسەاڵتدار بۆ سەر ماڵی ئایەتوڵاڵ سانیعی
ودەفتەری مونتەزیری لە جۆزەردانی ئەمساڵ دا
تەنیا گۆشەیەكی بچووك لەو ملمالنێ و ناكۆكییانە
پێشان دەدەن كە «مراجع» و رووحانییەكان لەگەڵ
تاقمی دەسەاڵتداردا هەیانە.
دەسەاڵتبەدەستانی ئێستای كۆماری ئیسالمی
دەبێ شانبەشانی ملمالنێ لەنێوخۆی نیزام و
لەگەڵ خەڵك دا،بەرەوڕووی گوشاری جیهانی لە
دووبەرەدا ببنەوە .هەم خۆیان بۆ ئەو تەحریمانە
ئامادە بكەن كە لە سۆنگەی پێداگری و السارییان
لە بارەی بەرنامە ناوكییەكانیانەوە ،رۆژبەرۆژ
زیاتر بە سەریاندا دەسەپێنن .هەم وەاڵمدەری ئەو
گوشارانە بن كە لە بواری پێشێلكردنی مافی مرۆڤ
دا دەخرێتە سەریان.
بە هەموو ئەم نیشانانەڕا دیارە كە نیزامی
كۆماری ئیسالمی لە دەسپێكی ساڵی دووهەمی
كودیتا لە دژی دەنگەكانی خەڵك ،لەگەڵ كۆسپ و
گرفت و كێشەی گەورە بەرەوڕوویە .دەمێنێتەوە
سەر ئۆپۆزیسیۆنی ئەو ڕێژیمە لەنێوخۆو دەرەوەی
واڵت كە تا چەند دەتوانێ ئەم هەلومەرجە لەبارە
بۆ پاشەكشە بە دەسەاڵتداران و بەرەوپێشبردنی
بزووتنەوەی ئازادیخوازی كەڵك وەربگرێ.

لە كوردستان پێشێلكردنی مافی
مرۆڤ و تاوان لەدژی رۆڵەكانی
گەلی كورد لەالیەن كۆماری
ئیسالمییەوە هەروا بەردەوامە و
خراپتر لە پێشوو درێژەی هەیە.
ناوەندی هەواڵی "كوردستان و كورد
نیوز" تازەترین راپۆرتی خۆی لە
بارەی پێشێلكردنی مافی مرۆڤ لە
كورستان باڵوكردەوە .ئەم راپۆرتە
سێ مانگی بەهاری 1389دەگرێتەوەو
ئاماژەی بە دەیان نموونە كوژران و
زیاتر لە  100نموونە برینداربوون
و گیرانی دانیشتووانی كوردستان
بەهۆی هێزەكانی كۆماری ئیسالمیی
كردوە .راپۆرتەكە هەر لەم ژمارەیەی
كوردستان دا باڵو بۆتەوە.

پێشوازیی خهڵکی
کوردستان له بانگهوازی کوژاندنهوهی
چرای ماڵهکان له چلهی شههیدانی  19ی بانهمهڕدا

خهڵکی بهشێک له شارهکانی کوردستان
ل ه چلهی شههیدانی  19ی بانهمهڕ دا چرای
ماڵهکانیان کوژاندهوه.
دوای ئ���هوهی کۆمهڵیک ل�� ه چاالکانی
مهدهنیی کوردستان و بنهماڵهی شههیدانی
 19ی بانهمهڕ ،ف��هرزاد کهمانگهر ،شیرین
عهلهم هولی ،عهلی حهیدهریان و فهرهاد
وهکیلی و حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
داوایان ل ه خهڵکی کوردستان کرد که له چلهی
ئهو شههیدانهدا بۆ ماوهی  5دهقیق ه چرای
ماڵهکانیان بکوژێننهوه ،ل ه زۆربهی شارهکانی

کوردستان ئهو حهرهکهت ه سهمبولیکه بهڕێو ه
چوو.
به پێی ههواڵی گهیشتوو به «کوردستان»
بهشێکی زۆر ل�� ه خ�� هڵ��ک��ی ک��وردس��ت��ان ل ه
شارهکانی مهریوان ،سنه ،مههاباد ،بۆکان،
ش��ن��ۆ ،ک��ام��ی��اران ،س���هردهش���ت ،دێ����والن و
نهغهده و زۆرب��هی ئاواییهکانی سهر بهو
ناوچانه سهعات  10ی شهوی چوارشهممه،
 26ی ج���ۆزهردان به ک��وژان��دن��هوهی چرای
م��اڵ�� هک��ان��ی��ان ب��ۆ م���اوهی  5خ��ول��هک ،ی��اد و
ب��ی��رهوهری��ی شههیدانی س��هرب��هرزی  19ی
بانهمهڕ ،ف��هرزاد کهمانگهر ،شیرین عهلهم
هولی ،عهلی حهیدهریان  ،فهرهاد وهکیلی و
مێهدی ئیسالمیانیان بهرز راگرت.
دیار ه ب ه هۆی ههڵه تێگهیشتنێکی گشتی
له سهر ئهوهی ئهو حهرهکهت ه له چوارشهمم ه
شهو دا دهکرێ یا شهوی پێنجشهممه ،بهشێکی
زۆری خهڵکی کوردستان شهوی پێنجشهمم ه
 27ی جۆزهردان چرای ماڵهکانیان ،سهعات
 10ی شهو بۆ ماوهی  5خولهک کوژاندهوه.

مالک ریگی ئێعدام کرا
سهرچاوهکانی ههواڵ باڵویان کردهو ه ک ه
رۆژی یهکشهممه 30 ،ی جۆزهردان مالیکی
ریگی سهرکردهی گرووپی جوندوڵاڵی ئێران
به تاوانی دژایهتی و شهرکردن ل ه گهڵ خوداو
بارمتهگیری و جاسووسی ئێعدام كراوه.
ی رهشهمهی ساڵی
عهبدولمالكی ریگ 
ی
رابردوو ل ه الیهن هێز ه ئهمنیهتیهكان 
رێژیمهوه رفێندرا و دواتر چهند جارێك
ێ
ی ل 
هێنرای ه سهر شاشهی تی ڤی و ئێعتراف 
باڵو کرایهوه.
سهرۆکایهتیی
ی
ی ریگ 
عهبدولمالك 
ی
گرووپی جوندوڵاڵی دهکرد که ب ه ئامانج 
ی ئیسالمی و
دژایهتیكردن لهگهڵ كۆمار 
ی
سوننه مهزههب 

ی
ی كهمایهتی 
ی ماف 
دابینكردن 
سیستان و بهلووچستانیان دامهزراوه.
ی 7
ئهو گرووپ هی ریگی ل ه ماوه 

سالی رابردوودا توانی ئهو بهشه له ئێران
تووشی قهیران بكاو زهبری قورس له هێز ه
ی بوهشێنێ.
ی كۆماری ئیسالم 
نیزامییهكان 
شایانی باس ه ك ه برای عهبدولمالكی ریگی,
عهبدولحهمید ریگی ك ه دوو ساڵ لهوه پێش
ی مانگی جۆزهرداندا ئیعدام
گیرابوو ل ه  3
كرابوو.

کۆبوونهوهی شووڕای ئهنترناسیۆنال سۆسیالیست
به بهشداریی سکرتێری گشتیی حیزب دهستی پێ کرد

رۆژی دووش��هم��م��ه 31 ،ی
ج����ۆزهردان ههیئهتێکی پ��ای��هب��هرزی حیزبی
دێموکراتی کوردستان بهسهرپهرستیی خالید
عهزیزی ،سکرتیرێ گشتیی حیزب ل ه بنکهی
سهرهکیی ڕێکخراوی نهتهوه یهکگرتووهکان
ل�� ه ن��ی��ۆی��ۆرك ل�� ه ک���ۆب���وون���هوهی ش����وورای
ئهنترناسیونالی سۆسیالست دا بهشداری کرد.
ئهم کۆبوونهوهی ه رۆژی دووشهممه31 ،
ی ج��ۆزهردان دهستی پێ کرد و سێشهممه،
1ی پ��ووش��پ��هڕ کۆتایی ب�� ه ک��ارهک��ان��ی خۆی
دێنێ.
جێگای وهبیر هێنانهوهیه که پێشتریش ل ه
رۆژهکانی  9تا 11ی سپتامبری  1996ههر
لهو شوێنه واته له بنکهی ڕێکخراوی نهتهو ه
یهکگرتووهکان له نیۆیۆرك ههیئهتێکی حیزبی

دێموکرات بهسهرپهرهستیی
ب��هڕێ��ز مامۆستا عهبدوڵاڵ
ح��هس��هن زاده ،سکرتێری
ئهو کاتی حیزب ل ه کۆنگرهی
ئهنترناسیۆنال
بیستهمی
سۆسیالیست دا بهشدار بوو
وتارێکی پێش کهش کرد و
ههرلهو کۆنگرهیهدا بوو ک ه
حیزبی دێ��م��وک��رات ب��وو ب ه
ئهندامی چاوهدێر ل ه ڕێکخراوی ئهنترناسیونال
سۆسیالیست دا.
نوێنهرایهتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
بۆ ک��اروب��اری ئهنترناسیونالی سۆسیالیست
راگ��هی��ان��د ک��ه ک���ام���هران ب��اڵ��ن��ور ،بهرپرسی
پیوهندییهکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان ل ه
ئهمریکا لهو سهفهرهدا هاورێیهتیی سکرتێری
گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان دهکا.
ل��هو س��هف��هرهدا خالید ع��هزی��زی ل�� ه گهڵ
کۆمهڵێک کهسایهتیی سیاسی و رێبهرانی حیزب ه
سوسیالیستهکانی دنیا دیدار و چاوپێکهوتنی
دهبێ ک ه ل ه ژمارهی داهاتوو دا زانیاریی زیاتر
لهو پێوهندییهدا باڵو دهکهینهوه.

ئێران بووهت ه ناوهندێکی گهورهی قاچاخی مرۆف
به پێ راپۆرتێک ک ه وهزارهتی دهرهوهی
ئهمریکا سااڵن ه له سهر قاچاخی مروڤ باڵوی
دهکاتهوه ،ئێران ب ه هۆی نهبونی پرهنسیب ه
یاساییهکان و نهبوونی کهمترین ههوڵ بۆ
پێشگیری له کۆیالیهتیی مۆدێرن ،زۆرترین
رهخنهی لێ گیراوه.
لهو راپۆرتهی وهزارهتی دهرهوهی
ئهمریکا دا که رادیۆ فهردا باڵوی کردۆتهوه،
هاتو ه که ئێران ههم سهرچاوهو ههم شوێنی
هێنان وبردن و ههم شوێنی مانهوهی ئهو ژن
وپیاو و مندااڵنهیه ک ه ب ه شێوهی نایاسایی و
له رێگهی قاچاخاوه بازرگانیی پۆڕنۆیان پێ
دهکرێ و بهتایبهت شوێنی بازرگانیکردن بهو
کهسانهیه که بۆ لهشفرۆشیی و کاری زور ه
ملی هاتوچۆیان پێ دهکرێ .
له درێژهی ئهم راپۆرتهدا باس لهو ه کراو ه

که  ،پیاوان و کوڕانی ئێرانی و ئهفغانی ل ه
ناوهندهکانی لهشفرۆشی باشووری ئێران
لهشفرۆشیان پێ دهکرێ و کچان و ژنانی تاز ه
پێگهیشتووی ئێرانیش بۆ واڵتانی پاکستان و
عێراق ودوبهی وههروهها فهرانسه وئاڵمان و
بریتانیا  ،بۆ مهبهستی لهشفرۆشی وبازرگانیی
هاتوچۆیان پێ دهکرێ.
ئه م راپۆرت ه به درێژی باس له هێڵی
ترانزیتی ئێران بۆ گواستنهوهی ژنان و
کچانی واڵتانی جۆراوجۆر بۆ کاری بازرگانی
لهشفرۆشی بهرهو واڵتانی عهرهبی کردوه.
لهم راپۆرتهدا ئاماژ ه بهو ه کراو ه ک ه خودی
دهزگای قهزایی ئێران ل ه سهر قاچاخی ئینسان
کێشه خوڵقێنه .دهزگای قهزایی ئێران لهباتی
ڤ
سزادانی ئهو کهسانهی بازرگانی ب ه مرۆ 
دهکهن ،خودی قوربانییهکهی سزا داوه.
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مافه بنهڕهتیهكانی
مروڤی كورد ل ه
ئێران بێنن .ههروهها
داوا له رێكخراو ه
نێو د و ڵهتییهكا نی
مافی مروڤ كراو ه
ك ه شاندی مافی مرۆڤ و پزیشكی ب ه مهبهستی
لێكۆڵینهوه ل ه بارودۆخی زیندانیان رهوانهی ئێران
بكهن.
دواتر هونهرمهند كاڵێ تاتهشین ،سروودیكی
تایبهت ب ه یادی زیندانیانی خۆڕاگری كوردی پێشكهش
كرد .له دهرێژه دا پهیامی
بنهماڵهی شههید شیرین
عهلهم هوولی ل ه الیان
مهالئیكه عهلهم هوولییهو ه
خوێندرایهوه.
له كۆتایی دا نوێنهرانی
حیزب و ریكخراو ه
كوردستانییهكان لهوان ه
دیموكراتی
حیزبی
كوردستان  ،حیزبی
شیوعی كوردستان ،كۆمهڵهی شۆرشگێڕی
زهحمهتكێشانی كوردستانی ئێران ،پارتی ئازادیی
كوردستان ،حیزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران و
چهند رێكخراوی دیك ه بۆ ریز گرتن له شههیدانی
رۆژی 19ی بانهمهر ،تاج ه گوڵینهیان له سهر
مۆنۆمیتنی شههیدان دانا.
ی ل ه
ی بهرگر 
 لهو رێورهسمهدا پهیامی ئهنجومهن 
ی
ی كوردستان ،یهكیهتی 
ی سیاسیی رۆژههاڵت 
زیندانیان 
ی
ی كوردستان ،یهكیهتی 
ی رۆژههاڵت 
الوانی دێموكرات 
ی
ی كوردستان پێشكهش 
ی رۆژههاڵت 
ژنانی دێموكرات 
ی
ی له زیندانیان 
ی كوردستان بۆ پشتیوان 
كهمپین 
ی كورد كرا.
سیاسی 
شایانی باس ه ک ه ههیئهتێکی نوێنهرایهتیی حیزبی
دێموکڕاتی کوردستان به سهرپهرستیی کاک کهماڵ
کهریمی ،ئهندامی دهفتهری سیاسیی حدک لهو
رێوڕهسمهدا بهشدار بوون.

بهڕێوهچوونی چلهی ماتهمینیی
شههیدانی  19ی بانهمهڕ له شاری ههولێر
کوردستان  :چلهی شههیدانی 19ی بانهمهر ب ه
بهشداریی سهدان کهس ل ه کوردهکانی رۆژههاڵت و
باشووری کوردستان ل ه شاری ههولێر بهرێوهچوو.
دوانیوهڕۆی رۆژی پێنجشهممه 27 ،ی جۆزهردان
کهمپینی کوردستان بۆ بهرگری ل ه زیندانیانی
سیاسیی کورد ،ب ه بۆنهی چلهی شههیدانی 19ی
بانهمهر رێورهسمێکی ل ه پارکی
سامی عهبدولرهحمان له شاری
ههولێر بهڕێو ه برد .ئهو رێورهسم ه
ب ه بهشداریی سهدان کهس ل ه
کوردانی روژههاڵت نیشتهجێ ل ه
باشووری کوردستان و ههروهها
نوێنهرانی بهشێکی بهرچاو ل ه
حیزب و رێکخراو ه سیاسییهکانی
روژههاڵت و باشووری کوردستان
بهرێو ه چوو.
رێورهسمهك ه ب ه سروودی نهتهوایهتیی ئهی
رقیب و دقیقهیهك بێدهنگی بۆ رێزگرتن ل ه گیانی
پاكی شههیدانی رێگهی ئازادی وكوردستان دهستی
پێ كرد .پاشان بهیاننام ه و ههروهها یاداشت نامهی
کهمپهینی كوردستان بۆ پشتیوانی ل ه زیندانیانی
سیاسیی كورد خوێندرایهوه .ل ه یاداشتنامهكهی
كهمپین دا ك ه ئاراستهی كومیسێری بااڵی مافی
مروڤی رێكخراوی چاوهدێری مافهكانی مروڤ و
ی نێودهوڵهتی كرابوو ،تیشك خرابوو ه
ی سوور 
خاچ 
سهر بارودۆخی نالهباری مافی مروڤ له ئێران و
روژههاڵتی كوردستان و ههروهها بارودۆخی
نالهبار ومهترسیداری زیندانیانی سیاسیی كورد ل ه
بهندیخانهکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران دا.
له یادداشتنامهكهدا داوا له كۆمهڵگهی
ی كرابوو ک ه به فشارخستنه سهر رێژیمی
نێودهوڵهت 
ئیسالمی ههوڵ بدهن كۆتایی ب ه پێشیلكارییهكانی

پشتیوانیی لە پێشنیاری چاالكانی
مەدەنیی نێوخۆ بۆ بەرز راگرتنی
یادی شەهیدانی 19ی بانەمەڕ
له بهرهبهری چلهی شههیدانی 19ی بانهمهڕدا كۆمەلێك لە
چاالكانی مەدەنیی نێوخۆی كوردستان ،پێشنیاریان كرد بە مەبەستی
بەرز راگرتنی یادی پێنچ شەهیدی رۆژی 19ی بانەمەڕ ،خەڵكی
كوردستان ،شەوی چوار شەممە لەسەر پێنج شەممە  26لەسەر
27ی جۆزەردان ،كاتژمێر 10ی شەو ،لە چلەی ئەو شەهیدانە دا 5
دەقیقە چراكان بكوژێننەوە.
حیزبی دیموكراتی كوردستان لە پێناوی بەرز راگرتنی یادی
ئەو شەهیدانە و زیندوو راگرتن و بەردەوامیی یەكگرتوویی و
هاودەنگیی خەڵكی كوردستاندا ،پشتیوانیی خۆی لە پێشنیاری 5
دەقیقە خامۆشی لە چلەی شەهیدانی 19ی بانەمەڕ دا دهربڕی.
ن
دهقی بانگهوازی پشتیوانیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستا 
لە پێشنیاری چاالكانی مەدەنیی نێوخۆ بۆ بەرز راگرتنی یادی
شەهیدانی 19ی بانەمەڕ:

پشتیوانی لە پێشنیاری چاالكانی مەدەنیی نێوخۆ بۆ بەرز راگرتنی
یادی شەهیدانی 19ی بانەمەڕ دەكەین

كۆمەلێك لە چاالكانی مەدەنیی نێوخۆی كوردستان ،پێشنیاریان
كردوە بە مەبەستی بەرز راگرتنی یادی پێنچ شەهیدی رۆژی 19ی
بانەمەڕ ،خەڵكی كوردستان ،شەوی چوار شەممە لەسەر پێنج
شەممە  26لەسەر 27ی جۆزەردان ،كاتژمێر 10ی شەو ،لە چلەی
ئەو شەهیدانە دا  5دەقیقە چراكان بكوژێننەوە.
لە پێناوی بەرز راگرتنی یادی ئەو شەهیدانە و زیندوو راگرتن و
بەردەوامیی یەكگرتوویی و هاودەنگیی خەڵكی كوردستانداو ،وەك
نارەزایەتی دەربرین لە درێژەی سیاسەتی سەركوت ،بەتایبەتی
گرتن و ئیعدامی تێكوشەرانی سیاسی لە كۆماری ئێسالمیدا،
پشتیوانی لە پێشنیاری  5دەقیقە خامۆشی لە چلەی شەهیدانی 19ی
بانەمەڕ دا ،دەكەین.
بۆ پێشەوە بەرەو بەڕێوەبردنی حەرەكەتێكی یەكگرتووانەی
سەمبولیك و پڕمانا لە شەوی چوارشەممە لەسەر پێنج شەممە26
لەسەر 27ی جۆزەردان ،كاتژمێر10ی شەو بە كاتی تاران
حیزبی دیموكراتی كوردستان
ناوەندی راگەیاندن
23ی جۆزەردانی 1389
13ی ژوئەنی 13-06-2010
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21ی ژوئهنی 2010

ی
یادی  30سال هی دامهزران 
ی كوردستان بهرز راگیرا
ی دهنگ 
رادیۆ 
ی جۆزهردان 30
ی  5شهمم ه  27
رۆژ 
ی كوردستان ,ب ه
ی دهنگ 
ی رادیۆ 
ی دامهزران 
ساڵه 
مهبهستی یاد كردنهوهو رێز گرتن له ههوڵ و
ماندووبوونی پێرسۆنێل و كارگێرانی ئهم رادیۆی ه
ی
ی سیاسی 
ی دهفتهر 
ی تایبهتی له بنكه 
رێورهسمێك 
ی دێمۆكراتی كوردستان بهڕێوهچوو.
حیزب 
ی
ل ه سهرهتای ئهم رێورهسمهدا كه به بهشداری 
ی رادیۆ و بهشێك ل ه
كارگێران و بهرێوهبهران 
ی
ی تهلهویزیۆن و زۆربهی ئهندامان 
هاوڕێیان 
ی بهڕێوهچوو ،سهرهتا کاک
ی سیاسی 
دهفتهر 
ی سكرتێری گشتیی
مستهفا مهولوودی ،جێگر 
ی بهشداران له سهر
ی بهخێرهێنان 
حدک وێڕا 
ی كوردستان
دهورو كاریگهریی رادیۆی دهنگ 
له خهباتی رزگاریخوازانهی حیزبی دێموکڕاتی
ی كرد.
کوردستان قسه 
کاک مستهفا مهولوودی له بهشێک ل ه
قسهکانیدا وێرای رێزگرتن ل ه دامهزرێنهرانی
رادێو باسی له گرینگیی ئهم رادێویه بهتایبهتی
ل ه سهردهمی دامهزرانی دا کرد و ئاماژهی بهو ه
کرد ک ه حیزبی دێموکراتی کوردستان وخهباتی
نهتهوایهتیی کوردستان به دامهزراندنی رادێوی
دهنگی کوردستان توانی تاوانهکانی کۆماری
ئیسالمی ل ه قاو بدا و ل ه بواری جۆراوجۆردا
ههواڵ و زانیاری به خهڵک بگهیهنێ.
به دوای قسهکانی جێگری سکرتێری گشتیی
حدک ،مامۆستا عهبدوڵاڵ حهسهنزاده کهسایهتیی
سیاسیی ناسراوی کوردستان ،کهله پشتیوانی و
درێژهی کاری رادیۆ دا دهورێکی سهرهکی بووه،
بهم بۆنهیهوه قسهی بۆ بهشداران کرد.
مامۆستا عهبدوڵاڵ حهسهنزاده ل ه سهرهتای
قسهکانیدا یادی ل ه دامهزرێنهرانی رادیۆ ل ه
سهرووی ههمووانهو ه نهمر دوکتور قاسملوو
کرد و ئاماژهی بهوه کرد ک ه دامهزرانی رادیۆ لهو

ئیرانییهکان له زیندانهکانی کۆماری ئیسالمی دا
ئهشکهنج ه دهکرێن و سزای درێژخایهنی زیندان
و تهنانهت حوکمی ئیعدامیان ب ه سهر دا دهسهپێ.
ئهو رایگهیاند ک ه ئێستاش زیاتر ل ه  20کهس ل ه
چاالکانی کورد له ژێر حوکمی ئیعدام دان و ههر
مانگیک لهمهوبهر  5کهس له سێدار ه دران ک ه
چواریان کوردبوون .پاشان پرسیاری کرد ک ه لیبڕاڵ ئینتهرناشنال چ
ههنگاویک له دژی ئهو کردهوه دژی ئینسانییانهی کۆماری ئیسالمی
هەڵدێنێتەوە و لەم بارەوە چ بەرنامەیەکی هەیە .وروژاندنی ئەم پرسە
لە الیەن بەرپرسی کۆمیتەی دەرەوەی واڵتی حیزبی دێموکراتی
کوردستان باسێکی تێروتەسەلی لە ناو بەشداران و لە پانێلەکەدا
لێکەوتەوە .ههروهها هاوڕێ سولتان گواڵوی باسی ل ه مهسهلهی
کورد به گشتی کرد و ڕایگهیاند که دهبی ڕیگایهک بۆ چارهسهری
مهسهلهی نهتهوه بندهستهکان به تایبهت گهلی کورد بدۆزرێتهوه.
کوردهکان دابهش کراون ل ه ههموو مافێکی نهتهوهیی بێ بهشن .ئهو ه
سیاسهتێکی دروست نیی ه که بۆ خاتری راگرتنی پهیوهندیی سیاسی
له نێو دهوڵهتهکان دا چاوپۆشی بکرێ ل ه مافی گهلێکی ئاوا گهوره.
له ئێران باشترین چارهسهری ،دامهزراندنی سیستمێکی فیدڕاڵیی ە و
ئهوهش یارمهتی دهکا ب ه زۆر مهسهلهی دیکهی وهک مافی مرۆڤ،
دێموکڕاسی و ئازادی.
شایانی باسه ل ه میانهی ئهو کۆبوونهوهی ه دا ههیئهتی حیزب
چاوی به زیاتر ل ه  20ههیئهت و کهسایهتیی گرنگی حیزب ه دیموکڕات
و لیبراڵهکانی دنیا کهوت ،ک ه لهم راپۆرتهدا ب ه کورتی ئیشار ه ب ه
گرنگترینی ئهو دیدارانه دهکهین:
1ـ دیدار لە گە ڵ هانس فان باڵن ،سەرۆکی لیبڕاڵ ئینتەر
ناسیۆناڵ.
 2ـ دیدار لە گەڵ مایکڵ جۆرج لینک ،سەرۆکی بەشی سیاسەتی
نێو نەتەوەیی لە پاڕلەمانی ئاڵمانی فیدڕاڵ دا لە سەر لیستی حیزبی
لیبڕاڵی ئاڵمان.
 3ـ دیدار لەگەڵ خانمی ماریکییە سخاکە ،ئەندامی پاڕلەمانی ئورووپا
لە سەر لیستی حیزبی لیبڕاڵی هولەند و بەرپرس بۆ لێکۆڵینەوە لە سەر
وەزعی ئێران بە گشتی لە پاڕلەمانی ئورووپادا.
 . 4دیدار ل ه گهڵ دیرک هازڵ ،سکرتێری گرووپی لیبڕاڵ
ئینتەرناشناڵی بەریتانیا.
 5ـ دیدار لە گەڵ دوکتور کاچا پێتەرەیت ،لیبڕالی بە ناوبانگ
و بەرپرسی دەفتەری ئاڵمان بۆ بەڕیوەبەری و هاوکاری لە بواری
فێرکردن و بارهێنانی نێونەتەوەییدا.
 6ـ دیدار لە گەڵ دوکتور مامادۆ المین ،پرێزیدێنتی گرووپی
ئەفریقایی لیبڕاڵ ئینتەر ناشناڵ.
پێویست ه بگوترێ ل ه ههموو ئهو دیدارانهدا باسێکی تێرو تەسەل ل ه
هەل و مەرجی کوردستان و ئێران بە گشتی و ڕێکارەکانی یارمەتیدان
بە خەباتی دێموکڕاسیخوازی و ئازادیخوازی لە کوردستان و ئێران
دا کرا .هەروەها باسی ئەولەوییەتی هەوڵدان بۆ رزگارکردنی گیانی
زیندانیانی کورد و ئێرانی کرا که لە سیاچاڵەکانی کۆماری ئیسالمی دا
ل ه ژێر فشار و ئهشکهنجهدان.

بەشداریی هەیئەتێکی حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە کۆبوونەوەی لیبراڵ ئینتەرناشناڵ
ل ه سهر بانگهێشتنی رهسمیی لیبڕاڵ ئینتهرناشناڵ ،ههیئهتێک ل ه
حیزبی دێموکراتی کوردستان ک ه پێک هاتبوو ل ه بەڕێزان مستهفا
ی
شهڵماشی ئهندامی دهفتهری سیاسی و بهرپرسی کومیتهی بهڕێوهبهری 

دهرهوهی واڵتی حیزبی دێموکراتی کوردستان و سوڵتان گواڵوی
بهرپرسی پهیوهندییهکانی کۆمیتهی ئاڵمانی حیزب ،له ڕۆژهکانی
یهکشهممه تا سێشهمم ه  21ههتا  23ی جۆزهردان بهشداریی ل ه
کۆبونهوهی لیبڕاڵ ئینتهرناشناڵ دا کرد ک ه پێکهاتووه ل ه ژمارهیهکی
زۆر له حیزب ه دێموکڕات و لیبڕاڵهکان له سهرانسهری دنیادا.
لهو کۆبوونهوه گرینگه دا که زیاتر ل ه  100حیزب ههر ل ه ئهمریکای
التینهو ه تا باشووری ئهفریقا بهشداریی تیدا کردبوو ،ل ه سێ پانێلی
جیاواز دا چهندین باسی گرنگ تاوتوێ کران لەوانە داڕشتنی سیاسهت
ل ه ههمبهر مهسهلەکانی ئابووری ،سیاسی ،ئهمنییهتی ،مافی مرۆڤ،
مافی نهتهوهکان ،گهشهکردن ،دێمۆکراسی ،ئازادی و یهکسانی ل ه
نێوان ژن و پیاودا .ههروهها باسی ڕۆڵی لیبراڵ ئینتهرناشناڵ کرا ل ه
مهسهلهی یارمهتیدان به جێگیربوونی دێموکڕاسی و ئازادی ل ه دنیادا
و بۆ دیفاع ل ه ڕێکخراوو مرۆڤ ه ئازادیخوازهکان ل ه بهرامبهر ڕێژیم ه
دیکتاتۆر و سهرهڕۆکان دا.
شایانی باسه له و  3پانێل ه دا زیاتر ل ه د ه کهس پانێلیان گێڕا
ک ه ههموویان کهسایهتیی زانستی و سیاسیی ب ه ناوبانگ و خاوەن
نفووز بوون .جگ ه لهوهش ههموو بهشداران ل ه باسەکانی پانێلهکان دا
بهشدار بوون .ههیئهتی حیزبیش لهو باسان ه دا بهشدار بوو و سهرنجی
وتاربێژان و بهشدارانی بۆ مهسهلهی گهلی کورد ،پێشێلکارییهکانی
مافی مرۆڤ له کوردستان و ئێران دا ل ه الیهن کۆماری ئیسالمییهو ه
ڕاکێشا.
هاوڕێ مستهفا شهڵماشی ل ه بهشێکی قس ه و پرسیارهکانی دا
ئیشارهی بهوه کرد ک ه ههر ئێستا ههزاران کهس ل ه کوردهکان و

ههلومهرجهدا بیرۆکهی ئهو بوو.
مامۆستا حهسهنزاد ه دواتر یادی لهو کهسان ه
کرد که ل ه بهردهوامیی کاری رادیۆدا دهوری
کاریگهریان ههبوو ه و هیوای ئهوهی خواست
ک ه رادیۆ بتوانێ ههر وهک پێشوو خۆشهویستی
کۆمهاڵنی خهڵکی کوردستان بێ و جێگهو پێگهی
خۆی ههبێ.
ل ه بڕگهیهکی دیکهی رێورهسمهکهدا مامۆستا
عهبدوڵاڵ حهسهنزاد ه رێزنامهی دهفتهری سیاسیی
پێشکهشی ژمارهیهک ل ه پرسونێلی ئێستای
رادیۆی دهنگی کوردستان کرد.
پاشان کاک کهماڵ کهریمی ،ئهندامی دهفتهری
سیاسی و بهرپرسی ناوهندی رادیو و تهلهویزیۆن
وتهیهکی کورتی بهو بۆنهیهو ه پێشکهش کرد.
کهریمی ل ه وتهکانیدا ئاماژهی ب ه گرینگیی دهوری
رادیۆ ل ه قۆناغه جۆراوجۆرهکانی  30ساڵی
رابردوودا کرد.
بهرێزیان ل ه بهشێکی دیکهی قسهکانیدا رێزی
له ههوڵ و ماندووبوونی پێرسونێلی ئێستای
رادیۆ گرت و هیوای خواست رادیۆ بتوانێ رۆژ ه
گرینگهکانی خۆی وهدهست بێنێتهوه.
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ساڵێك دوای هەڵبژاردنی
دەیەمین دەورەی سەركۆماری

خەڵكی خەباتگێری كوردستان!
هاونیشتمانانی تێنووی ئازادی!
ئۆگرانی رزگاریی ئێران لە دیكتاتۆری و
ستەم!
ساڵێك لەمەوبەر دوای زیاتر لە
مانگێك بانگەشەو باسی سیاسیی
زیندوو و بە دوای چەند حەوتوو
ملمالنیی هەڵبژاردن لە نێوان كاندیداكانی
سەركۆماری و الیەنگرەكانیان دا رۆژی
22ی جۆزەردان ،دەنگدەرانی ئێران
چوونە سەر سندووقەكانی دەنگدان
تا دەنگ بە یەكێك لە چوار كاندیدای
سەركۆماری بدەن.
کۆماری
رێژیمی
پێویستیی
ئیسالمی بە بەشدارییەكی گەرموگوڕ
و هەرچی بەرفرەوانتری خەڵك لە
موههندیسیكراودا،
هەڵبژاردنێكی
بۆ ئەوەی لە ملمالنێ نێوخۆیی و
دەرەكییەكاندا الفی مەشروعییەتی
پێوە لێ بدا لەالیەك و لەالیەكی
دیكەوە ،هاتنە گۆڕی بەشێك
لە داخوازە سیاسی ،نەتەوەیی،
فەرهەنگی ،ئابووری و گشتییەكانی
خەڵك لە بەرنامەی دوو كاندیدای
ریفۆرمخواز میهدی كەڕووبی و
میرحوسێن مووسەوی دا ،بووە هۆی
ئەوە هەڵبژاردنی دەورەی دەیەم لە
كەشوهەوایەكی سیاسیی جیاواز لە
دەورەكانی پێشوو دا بەڕێوە بچێ.
حیزبی دیموكراتی كوردستان بە
خوێندنەوەیهکی نوێی هەڵومەرجی
نێوخۆیی ئێران ،سیاسەتێكی جیاواز
لە دەورەكانی پێشووی گرتەبەرو لە
جیاتی تەحریمی هەڵبژاردن ،داوای لە
خەڵكی كوردستان كرد ئەم هەلە بە
قازانجی پرسی نەتەویی خۆیان و بۆ
هێنانهگۆڕی داخوازهکانیان بقۆزنهوه
و دهنگی خۆیان بۆ تێکشکاندنی
دیکتاتۆری
بهرهی
کاندیدای
وسهرهڕۆیی به رێبهریی سوپا و
خامنهیی و بۆ سهرخستنی ویستی
گۆڕان و بهرهوپێش بردنی بزووتنهوهی
ئازادیخوازی به کار بینن.
وەك دیتمان لە سەرانسەری
ئێران دا خەڵك بەشێوەیەكی بەرین
لە هەڵبژاردندا بەشداربوون و لە
كوردستانیش هەڵوێستی شوێندانان
لەسەر رووداوەكان بە قازانجی پرسی
نەتەوەیی و بزووتنەوەی ئازادیخوازی
و پاشەكشە بە دیكتاتۆری ،لە نێو
تێكۆشەرانی سیاسی و فەرهەنگی و
چاالكانی مەدەنیی نێوخۆو رێژەیەكی
زۆری خەڵك دا بە مەعقوول و
دروست زانرا و پێشوازیی لێكرا.
لە ئاكامدا ،كورد لە ئێران جارێکی
دیکه هاتەوە نێو معادالتی سیاسی و
سەرنجی كاندیداكان و الیەنە سیاسییە
سەرانسەرییەكانی ئێران و زۆر لە
میدیاكان و ناوەندە سیاسییەكانی
جیهانی بۆ الی خۆی راكێشا.
ئێستا كە دوای سالێك ،بە
بهرچاوڕوونییهوه ئاوڕ لە رووداوەكانی
یهک ساڵی رابردوو دەدەینەوە
دەتوانین بڵێین جڵەوبەدەستانی نیزام،
بەر لەوەی خەڵك لە رۆژی 22ی
جۆزەردان دا بچنە سەر سندووقەكانی
دەنگدان ،حیسێبیان هاتبووە دەست
و پێش بینیی شكستی سەرشۆڕانەی
كاندیدای دڵخوازی خۆیان دەكرد.
هەر بۆیە هەموو ئامادەكارییەكی
پێویستیان بە مەبەستی ساختەكاری بە
قازانجی ئەحمەدینهژاد كردبوو .بەالم

بەو هەمووە ساختەكارییانەشەوە
باشاری دەنگە زۆرەكانی خەڵك
بەكاندیدا ریفۆرمخوازەكان بە تایبەتی
میرحوسێن مووسەوییان نەكرد .لە
ئاكامدا پەنایان بۆ كودەتا لە دژی
دەنگەكانی خەڵك برد .ئەوان ئاكامی
دەنگدانی خەڵكیان بێ سەرنجدان بە
راستییەكان و بەوجۆرەی بۆ خۆیان
دیارییان كردبوو بە خەڵك راگەیاند.
بۆ پێشگیری لە تەقینەوەی نارەزایەتیی
دەنگدەران و سەپاندنی قسەی

سەرەڕای هەموو هەڕەشەو هێرشەكان،
لە شاری تاران وشارهگهورهکانی دیکه
بە میلیۆنان خەڵك بێنێتە سەر شەقام و،
مەشروعییەتی خامەنەیی وەك رێبەری
نیزام ،ئەحمەدینهژاد وەك سەركۆمار
و ناوەند و دامەزراوەكانی ئەو رێژیمە
رەت بكاتەوە و ،نەك هەر خەڵك و
دەسەاڵتی لە بەرامبەر یەكتردا راگرتوە،
بەڵكوو درزێكی گەورەشی خستۆتە
ریزی كەسایەتی و سیما دیارەكانی
دوێنێ و ئەمڕۆی رێژیمی كۆماری

وشیارترن که رێگا بدەن وەك ئامرازێك
بۆ مەشروعییەت دانەوەیەكی رواڵەتی
بەم نیزامە بەكار بهێنرێن .ئەوان
سەلماندیان سەرەڕای ئازادنەبوون
و نادێموكراتیك بوونی هەڵبژاردن لە
ئێراندا ،بە وشیاری و زیرەكیی خۆیان،
لە هەموو دەرفەتێك بۆ پێكهێنانی
گۆڕان لە حەددی ئیمكاندا و تێكدانی
هاوسەنگیی دەسەاڵت بە قازانجی
ئازادی و دێموكراسی و بەربەرەكانی
لەگەڵ ستەم و دیكتاتۆری كەلك

خۆشیان ،بەر لە راگەیاندنی ئاكامی
هەڵبژاردن ،حكوومەتی نیزامییان پێک
هێنا و هەرچەشنە كۆبوونەوە و هاتنە
سەرشەقامێكیان لە خەڵك قەدەغە
كرد.
راگەیاندنی ئاكامەكانی هەڵبژاردن
و سەپاندنەوەی ئەحمەدینهژاد وەك
سەركۆمار بەسەر خەڵكی ئێران لە
23ی جۆزەردان دا ،ئەگەر بۆ خامەنەیی
و سوپای پاسداران ،بڕگەی كۆتایی
ئەم هەلبژاردنە بوو ،بۆ خەڵكی ئێران
سەرەتای بزووتنەوەیەكی تازە لە دژی
دیكتاتوریی كۆماری ئیسالمی بوو .ئەم
بزووتنەوەیە ،بە نارەزایەتیدەربڕین لە
ساختەكاری و دەسكاریی دەنگەكان
دەستی پێ كرد ،بەاڵم بەو هۆیەوە
كە زۆر زوو دەركەوت لە پشت ئەم
ساختەكارییانە و بێڕێزی بە دەنگەكانی
خەڵك و پیالنگێڕی و سەركوت بە
مەبەستی پێشگیری لە هەرچەشنە
گۆڕانێك بە قازانجی خواستی خەڵك،
شەخسی خامەنەیی رێبەری نیزام
راوەستاوە ،دروشمی «دەنگەكانمان
كوا؟» جێی خۆی دا بە «مەرگ بۆ
دیكتاتۆر».
بزووتنەوی ناڕەزایەتی لە ئاكامە
راگەیهندراوەكانی هەڵبژاردن ،بە زوویی
بوو بە بەستێنێك بۆ ئەوەی زۆرترین
ناڕازی لە سێ دەیە دیكتاتۆری و ستەم
وجیاوازیدانان لە خۆی دا كۆ بكاتەوە
و بە دژی دەسەاڵتدارانێك كە ئەمڕۆ
نوێنەرایەتیی رێژیمی كۆماری ئیسالمی
دەكەن ،بیانهێنێتە سەر شەقامەكان.
ئەو بزووتنەوەیە ،چەند جار توانی

ئیسالمی .بەم جۆرە دەتوانین بڵێین
لە یەكساڵی رابردوودا ،گەورەترین
كۆسپ لە سەر رێی دەسەاڵتدارێتیی
كۆماری ئیسالمی ،بزووتنەوەی دوای
22ی جۆزەردان بووە و ملمالنیی
خەڵك و دەسەاڵت لە چوارچێوەی ئەم
بزووتنەویەدا ،رەوتی رووداوەكانی
دیاری كردوە.
حیزبی دێموكراتی كوردستان،
ساڵێك دوای بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی
سەركۆماری،
دەورەی
دەیەمین
ئاوڕدانەوە و پێداگرتنەوە لە سەر
هێندێك لە هەڵوێست و بۆچوونەكانی
خۆی بە پێویست دەزانێ:
1ـ هەڵوێستی هاندانی خەڵك
بۆ بەشداری لە هەڵبژاردندا و
كەلكوەرگرتن لە دەرفەتێكی ئەوتۆ
بۆ ملمالنێ لەگەڵ بریاڕبەدەستانی
سەرەكیی رێژیم و هێنانە گۆڕو
بەرەوپێشبردنی داخوازەكانی خۆیان
لە كوردستان و سەرانسەری ئێران
لە جێی خۆی دا بوو .بە دڵنیایییهوە
ئەگەر خەڵك بەرامبەر بەو هەڵبژاردنە
بێ تەفاوەت بووایەن ،نەشیاندەتوانی
بە دژی ئاكامەكانی بێنە سەر شەقام و
لەم یەكساڵەدا شایهدی ئەم بزووتنەوە
گەورەیە و ئەم قۆناغە نوێیە لە ملمالنیی
خەڵكی ئێران و دەسەاڵتی كۆماری
ئیسالمی نەدەبووین.
2ـ بەشداریی وشیارانەی خەڵكی
ئێران لە هەڵبژاردنی 22ی جۆزەرداندا و
هەڵوێستگرتنیان بەرامبەر ساختەكاری
و كودەتای سوپا -خامەنەیی دژ بە
دەنگەكانی ئهوان دەریخست لەوە

وەردهگرن و ئەگەر ئەم رێگایەشیان
لێ پووچەڵ بكرێتەوە ،بێدەنگ نابن.
3ـ هەم بەر لە وەڕێكەوتنی
بزووتنەوەیەك كە ب ه بزووتنەوی
سەوز ناوی دەركردوە ،هەم دووای ئەو
بزووتنەوەیە ،جووالنهوهی سیاسی،
كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگیی جۆراوجۆر لە
ئێراندا هەبوون كە لە وشیاركردنەوەی
خەڵك و بەربەرهكانیی ئەوان بە
دژی تەواوەتیی رێژیم یا بەشێك لە
یاساو سیاسەتەكان وپێكهاتەكەی دا
رۆڵیان هەبووە .بزووتنەوی سەوزیش
ئەگەرچی هەم لە باری تەركیبی
بەشداران و الیەنگرانییەوە ،هەم لە باری
دروشم و ویست وداخوازەكانییەوە
بەرباڵو ،فرەچەشن و رەنگاوڕەنگە
 ،نەك سەرجەم بزووتنەوەی
ئازادیخوازی لە ئێران ،بەڵكوو بەشێك
لە بزووتنەوەی ئازادیخوازیی خەڵكی
ئێرانه و نێوەرۆكێكی دێموكراتیك و
پێشكەوتنخوازانەی هەیە.
4ـ خەڵكی كوردستان خاوەنی
و
نەتەوەیی
بزووتنەوەیەكی
دێموكراتیكی لەمێژ ساڵەن كە
تێكۆشانی چەندین حیزب و رێكخراوی
سیاسی و خەباتی گەلی كورد لە
رۆژهەاڵتی كوردستان لە پێناوی مافە
نەتەوەیییەكانی خۆیانی گرتۆتە خۆ.
حیزبی دێموكراتی كوردستان وەك
بەشێكی سەرەكی لەم بزووتنەوەیە،
هەر ئاڵوگۆڕێك لە ئاستی ئێراندا و
بهڕێكەوتنی هەر بزووتنەوەیەك لە
بەشەكانی دیكەی واڵت كە دژایەتیی
دیكتاتۆری و سەرەڕۆیی بكا و ئامانجی

هێنانەگۆڕو هێنانەدیی داخوازە ئینسانی
و دێموكراتیكەكانی هاونیشتمانان بێ،
ئەگەرچی ئەم داخوازانە رادیکاڵیش
نهبن  ،وهک سهرهتایهک بۆ گۆڕان بە
گرنگ دادەنێ .پشتیوانیی حیزبی ئێمە
لە بزووتنەوەی سەوزو هەوڵدانمان بۆ
راكێشانی سەرنجی ئەم بزووتنەوەیە
بۆ الی پرسی كوردو نەتەوە
بندەستەكانی ئێران و رەنگدانەوەی
داخوازەكانی كورد لە دروشم و
ئەدەبیاتی بزووتنەوەی سەوزدا ،لەم
چوارچێوەیە دایە.
5ـ خەڵكی رۆژههاڵتی كوردستان لە
ماوەی یەكساڵی رابردوودا ،نە لە خەبات
بۆ داخوازە نەتەوەییەكانی خۆیان و
دەنگ هەڵبڕین دژی ستەم و سەركوت
و جیاوازیدانانی كۆماری ئیسالمی
غافڵ بوون ،نە بەرامبەر بزووتنەوەی
دوای 22ی جۆزەردان و سەركوتی
خەڵكی ناڕازی ،بێ تەفاوەت بوون.
ئەوان نیشانیان داوە كە بەشكست
و پاشەكشەی رێژیمی دیكتاتۆری
كۆماری ئیسالمی و گەشەكردن و
پێشڕەویی بزووتنەوەی ئازادیخوازی
لە بەشەكانی دیكەی ئێران خۆشحاڵ و
هیوادارن و لە پێچەوانەكەشی بەداخن.
بەاڵم خاڵی گرنگ لەو پێوەندییەدا
كە دەبێ ئاماژەی پێ بكرێ ئەوەیە
كوردستان هەلومەرج ،مەنتیق و
لێكدانەوەی خۆی هەیە .بەتەنیا
مانەوهی دەیان ساڵە لە بەرامبەر
شەڕو سەركوتی كۆماری ئیسالمیداو
بێ تەفاوەتی و بەدەنگەوە نەهاتنی
هاونیشتمانان لە ئاست سەركوتی
گەلی كوردو ،كەمڕەنگ بوونی
پرسی كوردو نەتەوە بندەستەكانی
دیكەی ئێران لە ئاخاوتن ،نووسین
و هەڵوێستی سیماكان و رەوتەكانی
بەشداری بزووتنەوەی سەوزدا ،وایان
كردوە خەڵكی كوردستان دووربینانەو
بە پارێزەوه بەرەوڕووی رووداوەكان
ببنەوەو بەشداری و پشتیوانی لەم
بزووتنەوەیە ،بە دووركەوتنەوەی
زیاتری بزووتنەوەی سەوز لە ئێستاو
رابردووی كۆماری ئیسالمی ،قانوونی
ئەساسییەكەی و خودی سیستەمەكە
و گۆڕینی روانگەی بەرامبەر
بزووتنەوەی كوردستان و پرسی
نەتەوەیی ،ببەستنەوە.
6ـ بزووتنەوەی ناڕەزایهتیی دوای
22ی جۆزەردان ،دوای یەكساڵ
خۆڕاگری لە بەرامبەر سەركوتی هەموو
الیەنە ،هەروا بەردەوامە .بەڕێوەبەرانی
رێژیمی كۆماری ئیسالمی سەرەڕای
پەنابردن بۆ كوشتاری بێ بەزەییانەی
خۆپێشاندەران لە سەر شەقامەكان،
رێكخستنی پەالماری نیزامی بۆ سەر
خوێندكاران لە نێو زانستگەكاندا،
ئەنجامدانی تاوانی شەرماوی لە
گیراوان،
دژی
گرتووخانەكان
ئیعترافوەرگرتنی زۆرەملی و دادگایی
كردنی رواڵەتی و بەكۆمەڵی كەسایەتییە
ریفۆرمخوازەكان و ئێعدامی بەندییە
سیاسییەكان و شانبەشانی ئەمانەش
دەركردنی هەواڵنووسان ،داخستنی
رۆژنامەكان ،پاڕازیت ناردن بۆ
سەر تەلەڤیزیۆنە کانی ئۆپۆزیسیۆن،
پەكخستن و كۆنترۆڵی ئینتێرنێت و
سیستەمی  SMSلە كاتی پێویستدا،
نەیانتوانیوە كۆتایی به ناڕەزایەتی
دەربڕین و بەربەرەكانیی خەڵك بێنن.
تەنیا سەركەوتنێك كە ئەو رێژیمە بە
دەستی هێناوە ئەوەیە كە بە شێوەیەكی
كاتی كۆنترۆڵی شەقامەكانی كردوە
بۆ ئەوەی لە بۆنەكاندا جارێكی دیكە
رووداوەكانی رۆژی قودس16 ،ی
سەرماوەزو عاشووڕا دووپات نەبنەوەو
بێزراوی و بێ پێگەیی كۆماری ئیسالمی
لە نێو خەڵك دا دووپات نهبنەوە.
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21ی ژوئهنی 2010

پهیامی دهفتهری سیاسی
به بۆنهی  30ساڵهی

دامهزرانی رادیۆی دهنگی کوردستانهوه
خەڵكی خەباتگێری كوردستان!
گوێگرانی بە ئەمەگی رادیۆی
دەنگی كوردستان!
هەڤااڵنی تێكۆشەر لە رادیۆی
دەنگی كوردستان!
ئەمرۆ 27ی جۆزەردان ،رادیۆی
دەنگی كوردستان ،سی ساڵ لە
تەمەنی خۆی تێپەر دەكا27 .ی
جۆزەردانی  1359رێبەرایەتیی ئەو
كاتی حیزبی دیموكراتی كوردستان
بە هەست كردن بە پێویستییەكی
بنەرەتی و هەڵسەنگاندنێكی دروست و
واقعبینانە رادیۆی دەنگی كوردستانی
بنیات نا.
رادیۆی دەنگی كوردستان لە
كاتێكدا وەك ئامرازێكی راگەیاندن
كاری خۆی دەست پێكرد كە رێژیمی
تازە بە دەسەاڵت گەیشتوو دەگەل
ئەوە كە وردە وردە لە بەشەكانی
دیكەی ئێران خەریكی قایم كردنی
پایەكانی دەسەاڵتی خۆی بوو ،لە
كوردستان دا شەڕێكی هەمە الیەنە
و نابەرامبەری بە دژی خەڵكی ئەو
بەشە لە ئێران دەست پێكرد بوو.
رادیۆی دەنگی كوردستان لە
كاتێكدا هاتە گۆرەپانی خەبات بە
دژی چەوسانەوەو سەرەرۆیی كە
رێژیمی تاران هەموو رێگایەكی لە
ئازادیخوازانی گەلی كورد بەستبوو
هەتا نەهێلێ دەنگی ئەوان بە گوێی
گەالنی دیكەی والتەكەمان بگا.
رادیۆی دەنگی كوردستان لە
كاتێكدا بالو كردنەوەی بەرنامەكانی
دەست پێكرد كە رێبەرایەتیی
جوواڵنەوەی كوردستان پێویستیی
یەكدەنگیء هاوخەباتیی گەلی كورد و
بەگشتی هەموو گەالنی ئێران بە دژی
رێژیمێك كە بەكەڵكوەرگرتن لە رق
و بێزاریی خەڵك لە رێژیمی پێشووو
هەروەها هەستی ئایینی ئەوان
دەیهەویست بناغەكانی رێژیمێكی
سەرەرۆ دامەزرێنێ ،لە هەموو كاتێك
باشتر هەست پێدەكرد.

رادیۆی دەنگی كوردستان هەر
چەند لە سەرەتا دا بە هێندێك
ئامرازی بچووك و سەرەتایی دەستی
بە كار كرد .بەاڵم بە هۆی پێداگری
و بەردەوامیی رێبەرایەتیی ئەو كاتی
حیزبی دیموكرات و لە سەرووی
هە مو و ا نە و ە
رێبەری
دوو
شەهیدمان دوكتور
قاسملووو دوكتور
شە ر ە فكە ند ی ،
زۆر زوو توانی
لە باری تێكنیكی و
پێرسونێلەوە خۆی
بە هێز بكاو جێگای
شیاوی خۆی لە
نێو جوواڵنەوەی
مافخوازانەی گەلی
وەدەست
كورد
بێنێ.
ر ا د یۆ ی
دەنگی كوردستان بە هۆی هێندێك
تایبەتمەندی وەك گواستنەوەی راست
و دروستی هەواڵ و راپۆرتەكانی
پێوەندیدار بە خەباتی خوێناویی
گەلی كورد لە كوردستانی ئێران،
بەردەوامی لە كارو تێكۆشان ،پاراو و
خاوێن بوونی زمان و ئەدەبیاتەكەی،
پێوەندیی بەردەوام دەگەل خەڵكی
كوردستان بە تایبەتی گوێگرە بە
ئەمەگەكانی و زۆر تایبەتمەندیی
دیكە ،توانی تا سااڵنێكی زۆر جێگاو
شوێنێكی تایبەتی لە نێو دڵی خەڵكی
كوردستان بە تایبەتی ئۆگرانی
دا هەبێ .هەر ئەم تایبەتمەندییانە
ببوونە هۆی ئەوە كە رادیۆی دەنگی
كوردستان جێگای باوەری دۆستء
دوژمن بێ.
هەر بەم هۆیەوە حیزبی
دیموكراتی كوردستان و لەوەش
گرنگتر خەڵكی كوردستان بە حەق
بە چاوی رێز و پێزانینەوە دەڕواننە
خەبات و تێكۆشانی رادیۆی دەنگی

كوردستان لە ماوەی سی ساڵی
رابردوودا.
ئەمرۆ بە هۆی پێشكەوتنی خێرای
ئامرازەكانی راگەیاندن ،زۆر ئامرازی
دیكەی وەك تەلەویزیۆن و ئینتێرنێت
لە بواری راگەیاندنەوە مەیدانداری

دەكەن .بەاڵم هەمووی ئەوانە لە
گرینگیی رادیۆ كەم ناكاتەوە ،چونكە
رادیۆی ئامرازێكە كە بە هۆی
سووكی و لەبەردەست دابوون،
هەموو كاتێك بۆ كەڵكوەرگرتن
دەبێ .هەر بۆیە حیزبی دیموكراتی
كوردستان وێرای هەوڵدان بۆ كەڵك
وەرگرتن لە هەموو ئامرازەكانی
راگەیاندن ،تێدەكۆشێ بە موتااڵ و
هەڵسەنگاندنی كارناسانە لە رادیۆی
دەنگی كوردستانیش وەك ئامرازێكی
گرینگی راگەیاندن ،بۆ بەرەو پێش
بردنی خەباتی حەقخوازانەی گەلی
كوردو هەموو گەالنی ئێران بە
دژی رێژیمی توتالیتێرو سەرەڕۆی
كۆماری ئیسالمی كەڵك وەرگرێ.
ئەو پێویستییە لە كاتێكدا زیاتر خۆی
دەنوێنێ كە ئەوەمان لەبەر چاو
بێ ئێستا جوواڵنەوەیەكی بەرین
و هەمە الیەنە بە دوای ئاكامەكانی
هەڵبژاردنی 22ی جۆزەردانی ساڵی
88وە لەسەرانسەری ئێران و یەك

درێژهی بەیاننامە:

لەوان كوردستان دەستی
پێ كردوە و رێژیم هەوڵ
دەدا بە كەڵك وەرگرتن لە
هەر كردەوەیەكی نامرۆڤانە
وەك گرتن و زیندانی
كردن و ئێعدامی نارازییان،
داخستنی رۆژنامەو گۆڤار
و سایت و وێبالگەكان،
بڕینی تۆڕی ئێنتیرنێت و
خەتی تەلەفوون و پارازیت
خستنە سەر شەپۆلی تەلەویزیۆنە
ماهوارەیی یەكان ،نەهێلێ دەنگی
حەقخوازی و ئازادیخوازی خەڵكی
كوردستان بالو ببێتەوە.
لە كۆتایی دا بە بۆنەی تێپەر بوونی
سی ساڵ بەسەر كارو تێكۆشانی
رادیۆی دەنگی كوردستان سالو
دەنێرین بۆ گیانی پاكی دوو رێبەری
شەهیدمان دوكتور قاسملووودوكتور
شەرەفكەندی كە لە دامەزران و
بەردەوامیی كاری ئەو رادیۆیە دا
رۆڵێكی بەرچاویان هەبوو.
هەروەها ساڵو دەنێرین بۆ رەوانی
پاكی دوو كەس لە بەرپرسانی ئەو
رادیۆیە :نەمران كاك تەها عەتیقی و
كاك عوسمان رەحیمی كە هەر كامیان
لە قۆناغێكی كارو تێكوشانی رادیۆ دا
بەر پرسایەتیی ئەو ئۆرگانەیان بە
دەستەوە بووەو بەشێك لە بەردەوامی
و رێك و پێكیی كاری ئەو رادیۆیە
دەگەڕێتەوە سەر هەوڵ و ماندوویی
ئەو دوو تێكوشەرە كە بەداخەوە
ئێستا لە نێومان دا نەماون.
لەو دەرفەتە كەڵك وەردەگرین
هەتا سپاس و پێزانینی خۆمان
پێشكەشی هەموو ئەو كەسانە بكەین
كە لە ماوەی سی ساڵی رابردوو دا
لە بەشە جۆراوجۆرەكانی رادیۆی
دەنگی كوردستان دا خەریكی كارو
تێكۆشان بوون.
هەروەها دەفتەری سیاسیی حیزبی
دیموكراتی كوردستان بە چاوی
رێزەوە دەڕوانێتە كارو تێكوشانی
ئەو هاوڕێیانەی كە ئێستا ماندوو
نەناسانە لەو ئۆرگانەدا خەریكی
كارو تێكوشانن ،ماندوو نەبوونیان
لێدەكەین و دەستیان دەكوشین و
سەركەوتن و پێشكەوتنی هەرچی
زیاتریان بۆ بە ئاوات دەخوازین.
دەگەل ئەوەشدا چاوەروانیی ئەوەی
هەیە كە ئەو هاوڕێیانە بە كەڵك
وەرگرتن لە ئەزموونی چەندین
خەبات و بەربەرەكانی،
بۆ وێنە مانگرتنی گشتی
كە خەڵكی كوردستان
تێی دا سەركەوتوو و
سەربەرز بوون ،بەكار
بێنێ .شانبەشانی ئەمانەش،
هاوكاری و هاوخەباتیی
حیزب و رێكخراوە سیاسییەكان و
سەرجەم ئێرانییەكانی دانیشتووی

ساڵێك دوای هەڵبژاردنی دەیەمین دەورەی سەركۆماری
خەڵكی خەباتگێڕی كوردستان!
هاونیشتمانانی ئازادیخواز!
هێزو الیەن و كەسایەتییە دێموكراتیك و
نیشتمانپەروەرەكان لە نێوخۆو دەرەوەی واڵت!
حیزبی دێموكراتی كوردستان بە
بۆنەی تێپەڕبوونی ساڵێك بە سەر
خەبات و خۆڕاگریی پڕ لە قوربانیدانی
هاونیشتمانان دژی دەسەاڵتدارانی
ئیسالمی،
كۆماری
كودەتاچیی
ساڵو بۆ گیانی تێكڕای شەهیدان و
قوربانییەكانی مەیدانی بەربەرەكانی
لەگەڵ دیكتاتۆریی كۆماری ئیسالمی
دەنێرێ و ئازادیی هەموو گیراوەكانی
پێوەندیدار بە رووداوەكانی یەكساڵی
رابردوو ،هەروەها سەرجەم بەندییە
سیاسییەكان داوا دەكا.
ئەزموونی یەكساڵی رابردوو پێمان
دەڵێ كۆماری ئیسالمی بە زۆری چەك
و سەركوت و بە یارمەتیی بەندیخانە

و زنجیرو كوشتن خۆی راگرتوە.
بەو حاڵەش خەڵكی ئێران هەر كە

زیاتر سەركەوتنی بزووتنەوەی دوای
22ی جۆزەردانی  ،1388پێویستی بەوە

سەركەوتنی بزووتنەوەی دوای 22ی جۆزەردانی  ،1388پێویستی بەوە هەیە
لە الیەكەوە لە بازنەی تاران و چەند شاری گەورە بێتە دەر ،لە الیەكی دیكەشەوە
بوون و خۆدەرخستنی خۆی لە هاتنە سەر شەقامدا بەرتەسك نەكاتەوە و مێتۆد
و شێوەكانی دیكەی خەبات و بەربەرەكانی ،بۆ وێنە مانگرتنی گشتی كە خەڵكی
كوردستان تێی دا سەركەوتوو و سەربەرز بوون ،بەكار بێنێ
دەرفەتێكیان بۆ خۆنواندن و هاتنە شەقام
بۆ هەڵ دەكەوێ ،نیشانی دەدەنەوە كە
هەروا لە مەیداندان و لە سەر كۆتایی
هێنان بە دیكتاتۆری لە واڵتەكەیاندا،
شێلگیرن .بەاڵم بەردەوامی و لەمەش

هەیە لە الیەكەوە لە بازنەی تاران و
چەند شاری گەورە بێتە دەر ،لە الیەكی
دیكەشەوە بوون و خۆدەرخستنی
خۆی لە هاتنە سەر شەقامدا بەرتەسك
نەكاتەوە و مێتۆد و شێوەكانی دیكەی

دەرەوەی واڵت بە مەبەستی لەقاودانی
تاوانەكانی رێژیم و راكێشانی
هاوپێوەندی و پشتیوانیی دنیای
دەرەوە بۆ الی ئەم بزووتنەوەیە و
خەبات و خۆڕاگریی خەڵكی ئێران
پێویستە .بەاڵم ئەو مەرجانە كاتێك

حیزبی دیموكراتی
كوردستان وێرای هەوڵدان
بۆ كەڵك وەرگرتن لە
هەموو ئامرازەكانی
راگەیاندن ،تێدەكۆشێ
بە موتااڵ و هەڵسەنگاندنی
كارناسانە لە رادیۆی
دەنگی كوردستانیش
وەك ئامرازێكی گرینگی
راگەیاندن ،بۆ بەرەو
پێش بردنی خەباتی
حەقخوازانەی گەلی
كوردو هەموو گەالنی
ئێران بە دژی رێژیمی
توتالیتێرو سەرەڕۆی
كۆماری ئیسالمی كەڵك
وەرگرێ
ساڵەیان بۆ هەرچی پرنێوەرۆك
كردن و باشتر كردنی بەرنامە كانی
رادیۆی دەنگی كوردستان تێبكۆشن.
درەوشانەوەی
هیوای
بە
دووبارەی رادیۆ دەنگی كوردستان
لە قۆناغەكانی داهاتووی خەباتی
حیزبی دیموكراتی كوردستان و
گەلی كورد دا.
حیزبی دیموكراتی كوردستان
دەفتەری سیاسی
27ی جۆزەردانی 1389ی هەتاوی
17ی ژوئەنی 2010

دێنە دی كە كەسایەتییەكان و رەوتە
شوێندانەرەكانی بزووتنەوەی سەوز
لە رێگای سنووربەندیی هەرچی
زیاتر لەگەڵ یاسای بنەڕەتیی كۆماری
ئیسالمی و سیستەمی ویالیەتی
فەقیه و رۆیشتن بەرەو نێوەرۆكێكی
دێموكراتیك و بایەخدان بە مافی
گەالنی ئێران بەتایبەتی گەلی كورد ،بۆ
گشتگیركردنی بزووتنەوە ،تێ بكۆشن.
ئێمە لەحاڵێکدا هاودهردیی بهرینی
ئهم دوواییانهی هاونیشتمانان به
تایبهتی ل ه دهرهوهی والت ل ه گهڵ
گهلی کورد به بۆنهی له سێدارهدرانی
رۆڵهکانی ب ه سهرهتایهکی جێی
دڵخۆشی له هاوپێوهندیی دوو الیهنه
دهزانین ،له دەسپێكی دووهەمین ساڵ
لە قۆناغی نوێی خەباتی خەڵكی ئێراندا،
هەوڵدان بۆ دروستكردنی هاوپێوەندی
و هاوخەباتی لە ئاستی كوردستان و
ئێران و لە ئاستی حیزب و رێكخراوە
سیاسییەكانی كوردستان و ئێراندا
بە مەبەستی تین و گوڕبەخشین بە
بزووتنەوەی ئازادیخوازی و كۆتایی
هێنان بە تەمەنی دیكتاتۆری و
سەرەڕۆیی لە واڵتەكەماندا بە ئەركی
خۆمان دەزانین.

سیاسی
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31ی جۆزهردانی 1389
جامعهی بههایی له نیهادهکانی
رێکخراوی نهتهوه یهكگرتووهكان
له ژنێڤ .ههر کام لهوانهش به
وردی بنهمای یاسایی و قالبی
سیاسیی تهبعیزی ههمهالیهنه به
دژی گرووپهکانی خۆیانیان شی
کردهوه.
کۆنفڕانسی رۆژی چوارهم و
کۆتایی له سهعات 11ی بهیانی تا 1ی دوانیوهرۆی  10ی
ژووئهن لهژێر سهردێری گشتیی «ماف و ئازادییهکانی
مرۆڤ له ئێرانی ئهمڕۆدا» بهڕێوه چوو .لێرهدا سهرهتا
خانمی رهزوان موقهدهم چاالکی بواری ژنان بابهتێکی
لهبارهی دوایین نموونهکانی ستهمی حکوومهتی به دژی
ن پێشکهش کرد .ئینجا هادی قائیمی چاالکی
ژنانی ئێرا 
کهمپهینی نێونهتهوهیی مافی مرۆڤ له ئێران و یهکێک له
بهرپرسانی پێشووی رێکخراوی «هیومهن رایتس واچ»
وتارێکی لهبارهی ماهیهتی ناتهبای بهستێنی سیاسی و
قانوونیی ئێران لهگهڵ ستاندارده نێونهتهوهیییهکانی
مافی مرۆڤ پێشكهش کرد .له کۆتاییدا ئاغای حهسهن
نایب هاشم بهرپرسی کارزاری لهقاودانی پێشێلکردنی
مافی مرۆڤ له ئێران وتاری کۆتایی و ئهنجامگیریی
زنجیره کۆنفڕانسی پێشكهش کرد .ئاغای نایب هاشم له
قسهکانیدا وێڕای وهبیرهێنانهوهی کورتهیهک له باسه
سهرهکییهکانی ههر کام له تهوهرهکانی زنجیره کۆنفڕانس،
پێشبینییهکانی خۆی لهپێوهندی لهگهڵ ههڵسوکهوت و
ههڵوێستی نوێنهرانی کۆماری ئیسالمی لهو کۆبوونهو ه
گشتییهی شووڕای مافی مرۆڤدا که قهرار بوو دوو
سهعات دواتر بهڕێوه بچێ خسته ڕوو.
شایانی باسه ل ه ههر کام له رۆژهکانی کۆنفڕانسدا
کورته فیلمێكی موستهنهد لهپێوهندی لهگهڵ تهوهری
تایبهتی رۆژدا نیشان دهدرا ،سهرجهم باسهکانی ئهم
کۆنفڕانسه هاوکات به سێ زمانی ئینگلسی و فهڕانسهیی
و فارسی وهردهگێڕدران و له دوایین بهشی ههرکام
له کۆنفڕانسهکانیشدا سهرۆکی جهلهسه رێگای به
ئامادهبووانی ئێرانی و خاریجی دهدا که پرسیار بکهن و
بۆچوونی خۆیان دهرببڕن.

بهڕێوهچوونی زنجیرهیهك کۆنفرانس له بنکهی رێکخراوی نهتهوه یهکگرتووهکان

سهبارهت به رهوشی مافی مرۆڤ له ئێران و کوردستان

ناوهندی ههواڵی کومیتهی دهرهوهی واڵت :به
ئیبتکاری «ناوهندی بای باشوور بۆ گهشهكردن» که
رێکخراوێکی غهیره دهوڵهتیی ئوتریشییه و به هاوکاری
»  ،له رۆژهكانی  7تا
و هاوفکریی «ئالیانسی چلچرا 
 10ی ژوئهنی  ،2010زنجیرهیهک کۆنفڕانس لهبارهی
رهوشی مافی مرۆڤ له ئێران له تاالری رێکخراوی
نهتهوه یهکگرتووهكان له ژنێڤ بهڕێوه چوو.
ئهو کۆنفڕانسانه که له ژێر ناوی «ههڵمهتی
لهقاودانی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لهالیهن کۆماری
ئیسالمییهوه» رێک خرابوون و لهالیهن ئاغای«هێلمۆت
ئانتۆن پرانتنێر» مامۆستای مافی نێونهتهوهیی له زانکۆی
ڤییهنهوه سهرۆکایهتی دهكران ،بۆ گفتگۆ لهسهر چوار
تهوهری پێوهندیدار تهرخان کرابوون که ههرکام لهم
تهوهرانه له یهكێک له رۆژهکانی کۆنفڕانسدا لهالیهن
کارناسان و چاالکانی بواری مافی مرۆڤ له ئێرانهوه
خرانه بهر باس و لێکۆڵینهوه.
کۆنفڕانسی رۆژی یهکهم  7ی ژووئهن که له سهعات
 1تا  3ی دوانیوهڕۆ بهڕێوه چوو بۆ باس لهسهر « ماف
و ئازادییهکانی ژنان له ئێراندا» بهڕێوه چوو .لهسهرهتادا
ئاغای «هێلمۆت پرانتنێر» وێڕای شیکردنهوهی مهبهست
و نێوهرۆکی ئهو زنجیره کۆنفڕانس ه که هاوکات بوو لهگهڵ
کۆبوونهوهی شووڕای مافی مرۆڤ لهسهر کارنامهی
کۆماری ئیسالمی له بواری مافی مرۆڤدا ،تهوهرهکانی
ئهم کۆنفڕانسان ه و وتاربێژانی کۆنفڕانسهکانی ناساند.
ئینجا خانمی شۆعله زهمینی چاالکی بواری مافی ژنان
باسێکی لهبارهی یاساکانی کۆماری ئیسالمی وهک
ئامرازی نههادینهکردنی جیاوازیدانان و توند و تیژی
بهدژی ژنانی ئێران پێشکهش کرد .پاشان خانمی مهحبووبه
عهباس قولی زاده یهكێک له سیماکانی بزوتنهوهی ژنان
له نێوخۆی ئێران که پاش مهحکوومکرانی به سێ ساڵ
زیندان و سی زهربه شهلالق ئێرانی بهجێ هێشتووه،
باسێکی لهبارهی کهمپهینی یهک میلیۆن ئیمزا ،ئامانج و

دهسکهوتهکانی ئهم کهمپهین ه و دژکردهوهی توندی رێژیم
بهرامبهر به چاالکانی کهمپهینهکه پێشکهش کرد.
کۆنفڕانسی رۆژی دووههم  8ی ژوئهن ،له سهعات 3
تا 5ی پاش نیوهڕۆ و لهژێر سهردێڕی «تێرۆر ،شکهنجه

و ئێعدام له ئێران» بهڕێوه چوو .لێرهدا سهرهتا خانمی
سووده راد خوێندکاری دوکتوڕا له زانکۆی پاریس له
باسهکهیدا زهمینهكانی شکڵگرتن و پهره ئهستاندنی توند
وتیژیی حکوومهتی له سیستمی کۆماری ئیسالمییدا
شی کردهوه .ئینجا دوکتور رهزا سهبووری ئهزموونی
سهردانی خۆی لهو پهنابهره سیاسییه ئێرانییانهی له
تورکیهن و پێشتر لهالیهن رێژیمهوه شکهنجه کراون
گێڕایهوه .پاشان بهڕێز ئیبراهیم مههتهری به شایهتی
دانی خۆی لهپێوهندی لهگهڵ ئهزموونی تاڵی تهجاوز له
زینداندا بهشدارانی نوقمی هاودهردی لهگهڵ قوربانیانی
بهربهریسمی کۆماری ئیسالمی و رق و بێزاری لهو

رێژیمه کرد.
سێههمین رۆژی زنجیر ه کۆنفڕانسهکانی رهوشی
مافی مرۆڤ له ئێران بۆ باسی «وهزعییهتی گرووپه
ئێتنیکی و کهمایهتییه ئایینییهکانی ئێران» تهرخان
کرابوو .له سهرهتای
ئاسۆی
کۆنفڕانسدا،
حهسهن زاده لهالیهن
رێکخراوی «چلچرا»وه
بهخێرهاتنی بهشدارانی
کرد و ئامانج و نێوهرۆکی
هاوکاری و هاوبهشیی
خۆی و هاوڕێیانی
له بهڕێو ه بردنی ئهو
کۆنفڕانسهدا
زنجیره
روون کردهوه .ئاسۆی
حهسهن زاده ئینجا چووه
پێشکهشکردنی
سهر
باسهکهی که بریتی
بوو له پانۆڕامایهکی
مهسهلهی
مێژوویی
فرهنهتهوایهتی له ئێران
و دۆخی حقووقیی گهالنی ئازهری ،کورد ،بهلووچ،
عهرهب ،تورکمهن و کهمینه ئایینییهكانی ئهم واڵته له
یاسا و پراکتیکی کۆماری ئیسالمیدا .پاشان ،داود
ئازادفهر یهکێک له چاالکانی مهدهنیی پێشوو له نێوخۆی
واڵت وتارێکی سهبارهت به پێشینهی مهسهلهی کورد
له ئێران وهک مهسهلهیهکی سیاسی و رهوشی خراپی
مافی مرۆڤ له کوردستاندا پێشکهش کرد .ئینجا سێ
کهس له نوێنهرانی کهمینه ئایینییهکانی ئێران وتاریان
پێشکهش کرد که بریتی بوون له محهممهد بێهێشتی نژاد
ههڵسووڕاوی مهسیحیی ئێرانی ،قانیع قوبادی کهشیشی
مهسیحیی کوردی ئێرانی و خانمی دیان عهالیی نوێنهری

ئاسۆی بزووتنەوەی سەراسەریی خەڵكی ئێران
ساڵێك دوای هەڵبژاردنی جۆزەردانی 88
مەسعوود رەواندووست
ساڵێك بەر لە ئێستاو لەم
رۆژانەدا دوابەدوای نزیك بە مانگێك
بانگەشەی كاندیداكانی خولی دەیەمی
سەرۆك كۆماری لە ئێران و دوای
چەند وتووێژی تەلەڤیزیۆنی و ئەو
لەقاودانە بێ سانسۆرانەی لەدژی
یەكتر كردیان ،كەشوهەوایەك پێك
هاتبوو كە خەڵكی ئێرانی بەرەو ئەوە
هاندا لەو دەرفەتە كەڵك وەرگرن
و بە وەالنانی ئەحمەدی نژاد و
دەوڵەتەكەی پەیامێكی ئاشكرا بە
دەسەاڵت بگەیەنن و بە پاشەكشە بە
دیكتاتۆری هەنگاوێك لە كرانەوەی
سیاسی و ئازادی نزیك ببنەوە .هەر
بۆیە خەڵكی ئێران بە بەشدارییەكی
كەم وێنە لە هەڵبژاردندا دەنگی
«نا»یان بە گوێی دەسەاڵت و لە
سەرووی هەمووانەوە خامنەیی
گەیاند .بەاڵم لەم نێوەدا قۆڵی
پاوانخوازی دەسەاڵت كە لە پێشترەوە
خۆی بۆ بەرەوڕوو بوونەوە لەگەڵ
ئەم دۆخە و گۆڕینی ئاكامەكانی
هەڵبژاردن بە قازانجی خۆی
ئامادەكردبوو بە كەڵك وەرگرتن لە
هێز و ئیمكاناتی حكوومەت كودیتای
23ی جۆزەردانی بەڕێوەبرد و
مەحموود ئەحمەدینژاد بۆ جارێكی
دیكە وەك سەرۆك كۆمار بەسەر
خەڵكی ئێراندا سەپێندرایەوە.
بەاڵم راپەڕینی بەرینی خەڵكی
ئێران لە دژی كودیتاچییەكان و
دەنگەكانیان
دەستبەسەرداگرتنی
سەركەوتنی
جێژنی
نەیهێشت
كودیتا زۆر بخایەنێ .ئەم راپەڕینە

لە سەرەتادا بۆ ناڕەزایەتی دەربڕین
بەو فێل و ساختەكارییانه بوو كە
دەوڵەتی ئەحمەدی نژاد بە پشتیوانیی
خامنەیی لە رەوتی هەڵبژاردندا
كردی .بەاڵم زۆر زوو راپەڕینەكە
كەوتە سەر رەوگەی راستەقینەی
خۆی و سیستەمی ویالیەتی فەقیهی
و رێژیمی دیكتاتۆری ئاخوندیی لە
تەواوەتی خۆیدا كردە ئامانج و الفاوی
رق و بێزاریی پەنگ خواردووی
كۆمەاڵنی خەڵكی ئێرانی لە  30ساڵ
زوڵم و سەرەڕۆییەكانی دیكتاتۆریی
ئاخوندی وەڕێخست ،بەجۆرێك كە
رێژیم كە مەرگی خۆی لەبەرچاوبوو
زۆر بێ بەزەییانە كەوتە سەركوت
و گرتن و كوشتن و برینداركردنی
ژن و پیاو و پیرو الوی واڵت لە
شەقامەكاندا و ،لەبەرچاوی هەموو
جیهان گەورەترین و خوێناویترین
شەڕی لە ماوەی  30ساڵەی تەمەنیدا
لەگەڵ خەڵكی وەزاڵەهاتووی ئێران
دەست پێكرد.
لە ماوەی ئەم یەك ساڵەی
رابردوودا هەزاران كەس گیراون،
سەدان كەس بریندار بوون و دەیان
كەس كوژراون .لەم ماوەیەدا رێژیم
زۆر بێ شەرمانە لە هەر ئامرازێك
كەڵكی وەرگرتوە بۆ ئەوەی ئاگری
ئەم راپەڕینە دابمركێنێتەوە .بەاڵم
خەڵكی ئێران سەرەڕای ئەوەی
زانیویانە لەگەڵ چ رێژیمێكی دڕندە
بەرەوڕوون لە مەیداندا بوون و
خۆڕاگرییان سەرنج و ستایشی
جیهانی بۆ الی خۆی راكێشاوە.
بەرەبەری
لە
ئەمساڵیش
ساڵوەگەڕی كودیتای جۆزەردانی

88دا خەڵكی ئێران و ئۆپۆزیسیۆنی
نێوخۆیی و دەرەوەی ئێران بەرەو
ئەوە دەچوون كە بۆ یادكردنەوە
و نیشاندانی بەردەوامیی خەبات،
خۆپێشاندان و ناڕەزایەتی وەڕێبخەن
و بەجۆرێك دەستیان بە رێكخستن
كردبوو و تەنانەت چەندین گرووپ
و رێكخراوی نێوخۆی ئێران و
مووسەوی و كەڕووبی داوای
مۆڵەتی خۆپێشاندانیان لە رێژیم
كرد .بەاڵم هەروەك پێش بینی
دەكرا دەوڵەت نەك هەر مۆڵەتی
پێ نەدان بەڵكوو وێڕای هەڕەشە و
گوڕەشەیەكی زۆر و وەڕیخستنی
ئێعدامی چاالكانی كورد و ئێرانی
لە بەرەبەری مانگی جۆزەردان و
سەقامگیركردنی ژمارەیەكی زۆر
لە هێزە ئینتزامی و بەسیجییەكان
لە دوو حەوتوو بەر لە 22ی
جۆزەردان لە شەقام و مەیدانەكانی
تاراندا كەشوهەوایەكی تەواو
پۆلیسی و حكوومەت نیزامییەكی
رانەگەیەندراوی بەسەر واڵتدا زاڵ
كردبوو .هەر بۆیە مووسەوی و
كەڕووبی رایانگەیاند كە بۆ پاراستنی
گیان و ماڵی خەڵك واز لە خۆپێشاندان
دێنن و جۆرێك پاشەكشەیان لە
بەرامبەر هەڕەشەكانی رێژیمدا كرد.
بەوحاڵەش ژمارەیەك لە خەڵكی
ناڕازی سەرەڕای هەڕەشەكانی
رێژیم هاتنە سەر شەقامەكان و
ن دا و هێندێك خۆپێشاندان
دروشمیا 
و تێكهەڵچوون لە نێوان خوێندكاران
و هێزەكانی رێژیم لە چەند زانكۆدا
روویاندا و چەند كەس دەسبەسەر
كران.بەاڵم بە كردەوە رێژیم توانی

ئارامی و بێ دەنگییەكی هەرچەند
رواڵەتی بەسەر واڵتدا زاڵ بكا.
داخوا ئەم بێ دەنگییە رواڵەتییە
نیشانەی كزی و الوازبوونی
و
ناڕەزایەتی
حەرەكەتی
بزووتنەوەی خەڵكی ئێران لە دژی
دیكتاتۆریی ئاخوندییە یان دەكرێ
خوێندنەوەیەكی وردتری لێ بكرێ؟
بە وردبوونەوەیەكی خێرا لە
مێژووی زۆڵم و زۆر و سەركوتی
رێژیم و خەباتی كۆمەاڵنی خەڵكی
ئێران لە بەرامبەر رێژیم بە تایبەت
لە یەكساڵی رابڕدوودا بۆمان
دەردەكەوێ ئەو بەرزی و نزمییانە
لە رەوتی خەباتدا ناتوانن ببنە
فاكتۆری بڕیاڕدان لەسەر درێژەی
حەرەكەتەكە.
ئەوەی راستی بێ ئەوەیە كە
سەرەتای دەسپێكی خۆپێشاندانەكانی
دوای كودیتای جۆرەدانی 88
سەرەتایەكی خۆڕسك بوو و هیچ
بەرنامە و رێكخستنێكی لەپشت
نەبوو و ،تەنانەت سەرەتاكان
مووسەوی و كەڕووبی كە وەك
سەری حەرەكەتەكە دەناسران
داوایەكیان جگە لە هەڵوەشانەوە
و دووبارە بوونەوەی هەڵبژاردن
نەبوو ،كەوابوو شتێكی ئاسایی بوو
كە ئەم حەرەكەتە كە وەك الفاوێكی
بەهێز دەستی پێكرد هەر بەو هێز و
گوڕەوە نەمێنێتەوە و لە قۆناغەكانی
دواییدا ئەو هێز و تینەی نەبێ.
بەاڵم ئەوەی گرینگ بوو گەشاوە
راگرتنی ئاگری خەبات و بەردەوام
راگرتنی حەرەكەتەكە بوو كە دواتر
كە چین و توێژە جۆراوجۆرەكانی

ئێران هاتنە نێو
كۆمەڵگای
بزووتنەوەكە بەرەبەرە ئاراستەی
حەرەكەتەكە گۆڕا و داواكانی خەڵك
بەرباڵوتر و تەنانەت رادیكاڵتر
بوونەوە و گەیشتە جێگایەك كە
خەڵك خوازیاری وەالنانی نیزام
لە تەواوەتیی خۆیدا بوون .بەاڵم
دیسانیش هەروەك گوترا لە الیەك
نەبوونی ستراتێژییەكی دیاریكراو
لە الیەن بەشی زۆری رێبەریی
بزووتنەوەكە و لە الیەكی دیكەوە
خۆئامادەكردن و سوورتربوونی
رێژیم بۆ سەركوتەكان بوونە هۆی
ئەوەی رەوتی بزووتنەوەكە لە
بەرزی و نزمیدا بێ و النیكەم لە
دوو بڕگەی هەستیاری وەك 22ی
رێبەندانی  88و 22ی جۆزەردانی
89دا پاشەكشە بەخۆیەوە ببینێ.
كەوابوو حەرەكەتەكە لە خۆپێشاندان
و چاالكیی مەیدانیدا خێرایی و تین و
گوڕی چەند مانگی سەرەتایی خۆی
نەماو و رێژیم توانی بە رواڵەتیش
بێ بە هێزی نیزامی و سەركوت و
لەشكەركێشی بەر لە هاتنی خەڵك بۆ
سەر شەقامەكان بگرێ.
ئەوەی راستی بێ ئەوەیە كە ئەم
سەركوتە دڕندانە و لەشكركێشییانەی
رێژیم دوو ئاكامی كورت خایەن
و درێژخایەنی هەیە .ئاكامە كورت
خایەنەكەی كە بۆ رێژیم بۆتە جێی
دڵخۆشی ئەوەیە كە پاشەكشەیەكی
كاتیی بە خەڵك كردوە و رێژیم
پێیوایە توانیویەتی ناڕەزایەتییەكان
بە تەواوی كۆنترۆل بكا .بەاڵم
ئەوەی گرنگە ئاكامە درێژخایەنەكەی
ئەم شێوە هەڵسوكەوتەیە .ئەم
شێوە هەڵسوكەوت و سەركوتە
بێبەزەییانەی رێژیم لە درێژخایەندا
دەبێتە هۆی ئەوەی بنەماكانی
مەشرووعییەت و رەوایی حكوومەت
تەنانەت لە الی نزیكترین توێژەكانی
حكوومەتیش بكەوێتە ژێر پرسیار
و هەر نەمێنێ .هەروەك تا ئێستا

بینراوە لە نێو زانایانی ئایینیی شیعە
كە پاڵپشتی مەعنەویی نیزام بوون،
كەلێنێكی گەورە پێك هاتوە و زۆربەی
مەراجیعی تەقلید بە ئاشكرا ویالیەتی
فەهیه وەک بنەمای دیكتاتۆریی
ویالیەتی فەقیهی رەد دەكەنەوە و
ئەو رێژیمە بە رێژیمێكی نامەشرووع
دەزانن .لە خۆپێشاندانەكانیشدا بە
ئاشكرا خامنەیی وەك بەرزترین
كەسی نیزام بۆتە ئامانجی دروشم
و هێرشەكان و تەنانەت جاروبار
خومەینییش دەكەوێتە بەر هێرشی
ناڕازییان.
لە الیەكی دیكەوە ئەم رووبەڕوو
بوونەوە توندوتیژ و تەنانەت
نیزامییانەی رێژیم لەگەڵ دژبەران،
جیابیران و تەنانەت بەشێكی زۆر
لە رێفورمخوازانی نێو حكوومەتی
بەو ئاكامە گەیاندوە كە ئەم رێژیمە
ئەگەری چاكسازیی تێدا نییە و
هیوایان بە ئاڵوگۆڕ لە چوارچێوەی
ئەم سیستمەدا نەماوە ،كە ئەوە
دەبێتە هۆی رادیكاڵتر بوونەوەی
هێزە میانەڕەوەكانی نێوخۆی ئێران.
ئەو نەمانی مەشرووعیەت
و رەواییە لە الیەك و داخرانی
هەموو دەرگاكان لەنێوخۆ و نەمانی
هیوای چاكسازی تەنانەت لە نێو
رێفۆرمخوازانی نێو دەسەاڵت لە
كۆتاییدا دەبێتە هۆی تەقینەوە و
ئەوەی رێژیم دەستی بۆ لە كوشتن
و برینداركردن و گرتنی خەڵكی
ئێران نابوێرێ ئاكامێكی پێچەوانەی
لێ دەكەوێتەوە كە هەمان نەمان و
تێداچوونی رێژیمە.
كەوابوو لە راستیدا رێژیم
كەوتۆتە سەرەولێژی نەمان و
ئەوەی لەبەردەم خەڵكی ئێرانە،
ئاسۆیەكی روونە كە هەمان رزگاری
لە دیكتاتۆری و گەیشتن بە ئازادییە.

سیاسی
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بەرنامەی ناوكیی ئێران و
ئاسایشی جیهانی
رەحمان سەلیمی
ئاسایش ،ئاشتی و هێمنیی جیهانی،
تێرۆریزم و هتد لەو دەستەواژانەن كە تا
ئێستا پێناسەیەكی روون و دیاریكراویان بۆ
نەكراوە كە گشت الیەنەكان لە سەریان كۆك
بن ئەو جیاوازییە لە روانینی واڵتان و هەڵگرانی
ئید ئۆ لۆ ژ ی
بیروڕا
و
جیاوازەكان دا
زۆر جاران لە
ئاستی جیهانی
دا كێشەخوڵقێن
بو و ە و
لە
كاریگەریی
سەر پەیوەندییە
نێودەوڵەتییەكان
داناوە .روانینی
زاڵ بۆ ئەو
ئەو
چەمكانە
كە
روانینەیە
واڵتە زلهێزەكان
روو
دەیخەنە
و لە رێگەی
ئە و ا نیشە و ە
بەشێكی بەرچاو لە رێكخراوو ناوەندە
نێونەتەوەییەكان دەگرێتەوە .لە وەها
خوێندنەوەیەكدا بۆ ئەو چەمكانە ،ئەوەی
لە هەموو شت گرینگترە دابین بوونی
بەرژەوەندییە سیاسی و ئابوورییەكانە
و پێناسەكان بەو پێیە دادەڕێژرێن و بە
زۆری بەها و نۆڕمە مرۆییەكان لەو بەینەدا
ون دەبن و هیچ بایەخێكیان پێ نادرێ .لە
روانگەی ئەوانەوە ئەو گرووپ و الیەنانە
تێرۆریستن كە ناتەبان لە گەڵ بەرژەوەندییە
سیاسی و ئابوورییەكانیان ،ئەمنییەت
و ئاشتیی جیهانیش بەندە بە ئەمنییەتی
چەمكگەلی
لێرەدا
سەرمایەكانیانەوە.
جیهانگیری وەك مافی مرۆڤ ،عەداڵەت و
ئازادی دەكەونە پەڕاوێزەوەو تەنیا لە ئاستی
دروشم و بە مەبەستی فریوی رای گشتی بە
كار دەهێنرێن.
دژكردەوەی پارادۆكسیكاڵی ئەو
واڵتانەو رێكخراوە نێودەوڵەتییەكانی نزیك
لەوان بەرامبەر بە پەرەپێدانی چاالكییە
ناوكییەكان و دەسڕاگەیشتن بە چەكی ناوكی
لە واڵتە جیاوازەكاندا ئەو راستییەمان بۆ
دەردەخا .لەو روانگە بەرژەوەند تەوەرەدا،
ئەو چاالكییە ناوكیانە هێمنی و ئاشتیی
جیهانی دەخەنە مەترسییەوە كە هەڕەشە
لە بەرژەوەندیی زلهێزەكان بكەن .بۆ وێنە
لە چوارچێوەی سیاسەتەكانی ئەمریكادا
واڵتی ئیسراییل بۆی هەیە خاوەن سەدان
كاڵوەی ناوكی بێ و دوژمنانی ئەو واڵتەش
بە تێرۆریست ناوزەد بكرێن.
هەرچەند ئێرانی ناوكی دەتوانێ
كارەسات خوڵقێن بێ ،بەاڵم لە الیەكی
دیكەشەوە پاكستانی خاوەن چەكی ناوكییش
مەترسیدارە و ئەگەری دەستراگەیشتنی
تالبان بەو جۆرە چەكانە بە پێی نفووزو
پێگەی بەرچاویان لەو واڵتەدا دوور لە
چاوەڕوانی نییە.
پرسی ناوكیی ئێران و پیتاندنی ئۆرانیۆم
لە الیەن كۆماری ئیسالمییەوە چەند ساڵە
بۆتە جێگای مشتومڕو سەرنجی كۆمەڵگای
جیهانی و زۆر الیەنی وەك رێكخراوی
نێونەتەوەیی وزەی ناوكی ،ئەنجومەنی
ئاسایشی نەتەوە یەكگرتووەكان ،ئەمریكا،
رووسیە و گرووپی ناسراو بە  1+5بە
خۆوە خەریك كردوەو وزە و توانایەكی
زۆر بۆ مل راكێشانی دەسەاڵتی ئێران بە
ویستی كۆمەڵگای نێودەوڵەتی و راگرتنی
پیتاندنی ئۆرانیۆم و شەفافیەت لە بەرنامە
ناوكییەكەی دا بە فیڕۆ چووەو هیچ
سەركەوتنێكی ئەوتۆش بەدی نەكراوە،

بەڵكو كۆماری ئیسالمی گشت ئەو الیەنانەی
بە خۆوە سەرقاڵ كردوەو لە هەمان كاتدا
درێژەی بە چاالكییە ناوكییەكانی داوە .لە
الیەكی دیكەش لە نێوخۆدا بە بیانووی لە
ئارادا بوونی كێشەی ناوكی لە گەڵ دونیای
دەرەوە و بەرگری لە مافی خەڵك ،سەركوتی
جیابیران و نارازییانی نێوخۆی پەرە

پێداوەو لە راستیدا سوودی لەو درەفەتە
وەرگرتوە كە كۆمەڵگای نێودەوڵەتی وەك
ملمالنێی ناوكی بۆی خوڵقاندوە تا درێژە
بە پێشێلكردنی مافی مرۆڤ بدا و ئابووریی
داتەپیو و رێژەی بەرزی فەقر و نەداری و
دەیان دیاردەی نالەباری دیكە بدا.
نەتەوە
ئاسایشی
ئەنجومەنی
یەكگرتووەكان رۆژی  19جۆزەردان

چوارەمین بڕیارنامەی سزادانی دژی
بەرنامەی ناوكی بە سەر كۆماری ئیسالمی
دا سەپاند تا بە وتەی ئەندامانی ئەنجومەن
پاشەكشە بە كۆماری ئیسالمی و لە ئاكامدا
تێرۆریزم بكەن و كاربەدەستانی ئێران
بە شێوەیەكی شەفاف و جیددی بكەونە
دانوستان لە گەڵ كۆمەڵگای نێودەوڵەتی و
بەم چەشنە ئیزن نەدرێ رێژیمێك دەستی بە
چەكی ئەتۆمی رابگا كە ئەگەری بەكارهێنانی
ئەم جۆرە چەكە ماڵوێرانكەرەی دژی
بەرژەوەندییەكانی رۆژئاوا لێ چاوەڕوان
دەكرێ.
كۆماری
ئیدئۆلۆژیكی
سروشتی
ئیسالمی كە جیهان بە دوو بەرەی خێر و
شەڕدا دابەش دەكا كە بەرەی خێر لە الیەن
كۆماری ئیسالمییەوە رێبەرایەتی دەكرێ
و بەرەی شەڕیش بە رێبەرایەتی ئەمریكا،
كە رۆژئاوا و بەشی هەرە زۆری جیهان
دەگرێتەوە ،مەترسیی جێی متمانە نەبوون
و دەسڕاگەیشتنی رێژیم بە چەكی ناوكی و
بەكارهێنانی دژی بەرەی شەڕ دەباتە سەر.
ئامریكاو رۆژئاوا لە پێشێلكردنی هەمە
الیەنەی مافی مرۆڤ لە ئێراندا وەك گرتن و
ئازارو ئەشكەنجەو ئێعدامی چاالكانی سیاسی
و مەدەنی ،سەركوتی خوێندكاران و كرێكاران،
چەوساندنەوەی نەتەوە ژێردەستەكان
بە تایبەت و  . . .چاویان پۆشیوەو تەنیا
ئەو مەلەفانە بۆیان گرینگە كە دەچنە

چوارچێوەی پرۆژەی ئەمنییەتییانەوە .ئەوان
لە سەر ئەو بڕوایەن كە تەنیا ئێرانی خاوەن
چەكی ئەتۆمی هەڕەشەیە بۆ سەر ئاسایش
و سەقامگیریی جیهانی و بە رزگاربوون لەو
قۆناغە نیگەرانییەكانی جیهانی دەڕەوێننەوە.
ئیدئۆلۆژیكی
رێژیمێكی
كاتێكدا
لە
نابەرپرسیاری بنەڕەتخوازی وەك كۆماری
ئیسالمی لە هەر حاڵەتێكدا مەترسییە
بۆ سەر مرۆڤایەتی چەكی ئەتۆمی تەنیا
یەكێكە لە ئامرازە تۆقێنەرەكانی كە
بەرهەمی شێوەی روانینێتی بۆ جیهان
و مرۆڤ .تێكدانی ئاسایشی جیهانی
بەشێكە لە ماهییەتی كۆماری ئیسالمی
و بوارگەلی جۆراوجۆر لە دەرەوەی
پڕۆژەی ناوكییش دەگرێتەوە.
ئەگەر ئەمریكا ،ئورووپا ،رێكخراوی
نەتەوە یەكگرتووەكان و بە گشتی
كۆمەڵگای نێودەوڵەتی لە راستییەكانی
نێو كۆمەڵگای ئێران تێگەیشتبان و
پشتیوانیی بزووتنەوەی ئازادیخوازیی
نەتەوەكانی ئێرانیان كردباو یارمەتییان
داباو لەو رێگەیەوە هەوڵی گۆڕانكاری
لە سیاسەت و ماهییەتی حوكمڕانی لە
ئێرانیان دابا ،دەسكەوتی گەورەیان
دەهێنایە دی وەك:
1ـ كێشەی نابەرپرسیاریەتیی ئێران
بەرامبەر بە كۆمەڵگای نێودەوڵەتی بە
شێوەیەكی ریشەیی تر چارەسەر دەبوو و
چیتر هەڕەشەی سەرهەڵدانی رادیكالیزمی
بناژۆخوازی ئیسالمی لە ئێران و بگرە لە
بەشێكی بەرچاوی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست
نەدەهاتە ئاراوە.
2ـ تێچووی دابین كردنی ئەمنییەتی
جیهانی بە شێوەیەكی
بەرچاو دادەبەزی.
3ـ بەها بەرزەكانی
مرۆڤایەتی وەكوو ئازادی،
دادپەروەری و مافی
نەتەوە بەش مەینەتەكانی
ئێران دەهاتنە دی و
بەو شێوەیە متمانەی
نەتەوەكانی ئێران بە
رێكخراوی
رۆژئاواو
یەكگرتوەكان
نەتەوە
بەرز دەبۆوە.
4ـ فشارەكانی سەر
خەڵكی ئێران كە بە هۆی
سەپاندنی تەحریم دژی كۆماری ئیسالمی
تووشی هاتوون كەم دەبۆوە و خەڵكی
ئێران بەم شێوەیە لە ئاسەوارە زیانبارەكانی
سەرەڕۆیی كۆماری ئیسالمی رزگارییان
دەبوو.
گۆڕانكاری لە سیستەمی سیاسیی ئێراندا
و هەوڵدانی كۆمەڵگای نێودەوڵەتی لەو
پێناوەدا كەم تێچووترین و ساناترین رێگەی
پێشگرتن لە سیاسەتە مەزنیخوازەكانی
كۆماری ئیسالمی و گەرەنتیی پاراستنی
ئاسایشی جیهانییە .چونکه لە راستیدا
ئاكامی ملمالنێی ئێران و رۆژئاوا لە سەر
پرسی ئەتۆمی ناروونە و ئەوەی زیاتر لە
هەموو الیەنەكان لەو نێوەدا دەبێتە قوربانی،
خەڵكی ئێرانە.
لە پێناسەیەكی واقعبینانەتردا گەورەترین
هەڕەشە بۆ سەر ئاسایشی جیهانی ،بوونی
رێژیمە سیاسییە دیكتاتۆڕو سەرەڕۆكانن
كە بە سیاسەتە ناتەباكانیان لە گەڵ رەوتی
رووداوەكان و پێشێلكردنی بڕیارنامە
نێونەتەوەییەكان ،تەكووزیی جیهانی دەخەنە
مەترسیەوە .بازدان بە سەر ئەو راستیەدا
و خۆ خەریك كردن بە پەڕاوێزەكانەوە،
سیاسەتێكە كە سااڵنێكە كۆمەڵگای
نێودەوڵەتی بەرامبەر رێژیمی ئێران
گرتوویەتە بەرو هیچ ئەنجامێكی جگە لە
ماڵوێرانیی خەڵكی ئێران لێ نەكەوتۆتەوە.

راپۆرتی پێشێلکردنی ماڤی مرۆڤ
ل ه کوردستان ل ه سێ مانگی

بههاری  89ی ههتاوی دا
ئاماد ه کردنی :ناوهندی کوردستان و کورد نیوز
دهزگا ئهمنییهتی و پۆلیسییهکان و هێزه چهکدارهکانی
کۆماری ئیسالمی ل ه درێژهی سیاسهتی ههمیشهیی سهرکوت و
ن
کوشتوبڕی سهرهڕۆیانهیان ل ه کوردستان دا الپهڕهیهکی دیکهیا 
ل ه کارنامهی رهشی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ ل ه کوردستان خست ه
سهر الپهڕهکانی پێشوو.
به پێی ئامارهکانی ناوهندی ههواڵی «کوردستان و کورد
نیوز» ل ه سێ مانگی بههاری ئهم ساڵ دا هێزهکانی کۆماری
ئیسالمی ل ه کوردستان زیاتر ل ه  21کهسیان کوشتو ه ک ه زیاتر ل ه
 15کهسیان کاسبکارانی ناوچه سنوورییهکانی کوردستان بوون.
ههر ل ه ئاکامی دهسڕێژی هێزهکانی رێژیم بۆ سهر کاسبکارانی
ناوچه سنوورییهکانی کوردستان  9کهسیش بریندار بوون و
وێڕای کوژرانی زیاتر ل ه  70سهر واڵغی کاسبکاران ،زیاتر ل ه 500
باری کاسبکارانیش ک ه زۆربهیان ل ه ئێڵ سی دی و باری سیگار
و پارچ ه پێک هاتوون ،ل ه الیهن هێزهکانی رێژیمهو ه دهستیان ب ه
سهردا گیراو ه ک ه بایی زیاتر ل ه  900میلیۆن تمهن مهزند ه کراوه.

دهزگا ئهمنیهتییهکانی کۆماری ئیسالمییش ل ه کوردستان ل ه
ماوهی ئهو سێ مانگ ه دا ئهوهندهی ناوهکانیان ئاشکرا کراوه،
النیکهم  90کهسیان به تۆمهتی چاالکیی سیاسی و هاوکاریکردنی
حیزبه کوردستانییهکان قۆڵبهست کردوه .ژمارهیهک لهو گیراوان ه
تا کاتی دادگایی کردنیان ب ه بارمتهی قورس ئازاد کراون و النیکهم
 21کهس لهوانه دوای به ناو دادگایی کرانیان حوکمی  6مانگ
زیندان تا  6ساڵ و  3مانگ زیندانیان به سهر دا سهپاوه.
سیاسهتی سهرکوتی کۆماری ئیسالمی ل ه حهوزهی زانکۆکانیش
دا به دژی خوێندکارانی کورد بهردهوام بوو ه و ل ه ماوهی سێ
مانگی بههاری ئهم ساڵ دا  29خویندکاری کورد ل ه زانکۆکانی
ئێران ل ه الیهن دهزگا ئهمنیهتییهکانی کۆماری ئیسالمییهو ه گیراون
و  11کهس لهو  29کهس ه به بڕیاری ناوهنده ئهمنیهتییهکان ل ه
زانکۆ دهرکراون و ل ه درێژهدان ب ه خوێندن بێبهش کراون و
 5کهسیشیان ب ه بڕیاری حیراسهت و کۆمیته ئینزباتییهکانی
زانکۆکان به تاوانی چاالکیی سیاسی ب ه چهند تێرم بێبهش بوون
ل ه خوێندن مهحکووم کراون.
له تهنیشت دهزگا ئهمنیهتییهکانی رێژیم ،دهزگای قهزایی
کۆماری ئیسالمییش ل ه 19ی بانهمهڕ دا چوار چاالکی سیاسی و
مهدهنیی کوردی ل ه سێداره دا .حوکمی ئیعدامی فهرزاد کهمانگهر،
عهلی حهیدهریان ،شیرین عهلهم هوولی و فهرهاد وهکیلی ل ه کاتێک
دا جێبهجێ کران ،ک ه پارێزهری ئهو له سێدارهدراوانه رایگهیاندبوو
که به پێی نێوهڕۆکی پهروهندهی ئهو کهسانه ،ئهو ئێعدامان ه
ناقانونی بوون .ههروهها دهزگای قهزایی ل ه مانگی بانهمهڕ دا
حوکمی ئێعدامی ب ه سهر حهبیبوڵال گوڵپهریوهر ،چاالکی سیاسیی
کوردی خهڵکی شاری سنه دا سهپاندو ه و حوکمی تیربارانکردنی
دوو گیراوی کوردی به ناوهکانی ئهحمهد پوالدخانی و محهممهد
ئهمین ئاگوشی ل ه مانگی جۆزهردان دا یهکال کردۆتهوه.
شایانی باسه ئهو ئاماران ه تهنیا ب ه پێی ئهو ههواڵ و زانیارییان ه
ئاماد ه کراون که ب ه دهستی ناوهندی ههواڵی « کوردستان و
کورد نیوز» گهیشتوون و ناو و نیشانیان ب ه روونی ئاشکرا
کراون ،ئهگینا ب ه دڵنیاییهو ه قوربانیانی سیاسهتی توندو تیژی و
پێشێلکردنی مافی مرۆڤ له کوردستان زۆر لهو ه زیاترن که لێر ه
دا ناویان هاتو ه و ئاماژهیان پێ کراوه.
خشتهی پێشێلکارییهکانی مافی مرۆڤ ل ه کوردستان به هۆی
کۆماری ئیسالمی ل ه  3مانگی بههاری ئهم ساڵ ل ه الپهڕی 10
دایه:
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ک ه بهردهوام درۆ بکهن و رای گشتی بشێوێنن و ب ه
درۆو دهلهسه به دهسکهوتهکانی خۆیان ههڵبڵێن،
بهوپهڕی سهرسووڕمانهوه تهنانهت بۆخۆشیان
باس له مهبهست ه ڕواڵهتییهکه ،ک ه له نێوبردنی
 PKKو پژاک بێ و خۆیان ب ه مهبهستی سهرهکی
دهزانن ،ناکهن .تا ئێستا ڕایاننهگهیاندو ه له ماوهی
ئهو یهک مانگهدا که ئاماد ه بوون بۆ له نێوبردنی
PKKو پهژاک که ب ه الیانهوه گرینگه و سنووری

و پێشمەرگەكانی
حیزبی دێموكراتی
بە كۆمەڵ كوشتبوو.
ئەوەی
باشە
بۆ
ئەمجارەیان
تەنانەت باس لە
چەند
لەنێوبردنی
كەس لە هێزە
ئاساییەكانی PKKو پژاك ناكا؟ ئەگەر مەبەستی
سەرەكی ئەوە بێ دەبێ خۆشیان بزانن كە
هێرشەكانیان زۆر بێ سوودەو هێرشەكانیان
رابگرن و بیر لە رێگەی دیكە بكەنەوە.
بەاڵم ئەوەی رەوتی ئەو هێرشە بێ ئەنجامە
نیزامییانە كە تەنیا گوندنشینەكانی كوردستانی
عێراقی ئاوارە كردوەو هەروەها ئەوەی رەوتی

واڵتێکی دیكە ببەزێنن و بە ئاشكراو لە بەرچاوی
هەموو خەڵكی دونیا یاسا نێونەتەوەییەكان پێشێل
بكەن ،چ دەسکەوتێكیان هەبووە .ئەوە لە كاتێك
دایە كە هەموو كەس لە بیریەتی كۆماری ئیساڵمی
كاتێك كە لە ساڵی 1375ی هەتاوی دا بۆ ماوەی
چەند رۆژێك سنووری بەزاندو هێرشی كردە سەر
بنکەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستان ،چ درۆو
دەلەسەیەكی لە زمانی بەرپرسان و لە راگەیەنەكانی
خۆیەوە وەڕێخست تا پاساوی هێرشەكەی خۆی
و سنووربەزاندنەكەی بداتەوە ،بە چەشنێك
ئەوكات بە قسەی بەرپرسانی رێژیم ئەندامان

رووداوە سیاسییەكانی عێراق و
كوردستان لە سەروبەندی پێكهێنانی دەوڵەتی
ئەو واڵتەدا پێمان دەڵێ كە مەبەستی سەرەكیی
كۆماری ئیساڵمی لەم هێرشانە فشار خستنە
سەر كوردو اڵیەنەكانی دیكەی عێراقە .رەنگە ئەم
لێدوانەی بەرپرسێكی نیزامیی كورد لە عێراق دا لە
هەموو بۆچوونەكان راستتر بێ كە دەڵێ كۆماری
ئیساڵمیی ئێران بە تۆپبارانكردنی سنوورەكانی
كوردستان دەیەوێ فشار بخاتە سەر كورد تا
لە پێكهێنانی كابینەی نوێی عێراق دا بە هەموو
شتێك رازی بن و لەگەڵ سەدرییەكان و ئیئتیئاڵفی
نیشتمانیی عێراق لە بەرامبەر عەاڵویدا رێک

هێرشی هێزهکانی ئێران بۆ سهر سنوورهکانی
ههرێمی کوردستان ب ه چ مهبهستێک؟
سمکۆ ئهردهاڵن
نزیک ب ه مانگێکه سپای پاسدارانی کۆماری
ئیسالمی به بهردهوامی سنوورهکانی حکوومهتی
ههرێمی کوردستانی عێراق تۆپباران دهکاو چهند
جارێکیش ئهو هێزانه سنووریان بهزاندوهو
چهند کیلۆمیترێک ب ه بیانووی راوهدوونانی
هێزهکانی  PKKو پژاک هاتوونهته خاکی ههرێمی
ئهگهرچی
کوردستانهوه.
ئهم ه
ئیسالمی
کۆماری
جاری یهکهمی نییه ،بهاڵم
جیاوازییهکهی ئهمجارهیان
لهوه دایه که ئهم جارهی
دوایی سهرهڕای ههڵوێستی
ههرێمی
بهرپرسانی
کوردستان و عێراق و ههروهها
چهندین خۆپێشاندانی خهڵکی
کوردستان و ناوچهکانی
دیکهی عێراق ،تۆپبارانهکان و
سنوور بهزاندنهکهی کۆماری
ئیسالمی زۆری خایاندو
ئهو ه بۆ مانگێک دهچێ ههروا
بهردهوامه.
تا ئیستا زۆر جاران ل ه
الیهن چاوهدێرانی سیاسییهو ه
ئهو ه گوتراو ه ک ه بیانووی
هێرشهکانی دوو رێژیمی
ئێران و تورکی ه بۆ سهر سنوورهکانی ههرێمی
کوردستانی عێڕاق PKK ،و پژاکه  .بهاڵم ل ه
راستیدا ئهم دوو دهوڵهته مهبهستی دیکهیان ههی ه
که ئهویش الوازکردنی پێگهی کورد له عێراق و
ناوچهک ه دایه .بهراستی ئهگهر کۆماری ئیسالمی
مهبهستی دیکهی نهبێ ،بۆچی دهبێ سهرهڕای بێ
ئاکام بوونی ،لهسهر هێرشهکانی لهو ئاستهدا و
بهچڕوپڕییهو ه بهردهوام بێ .ئایا ل ه ماوهی ئهو
یهک مانگه دا چهند کهس له هێزهکانی PKKو
پهژاک کوژراون؟ بهرپرسانی کۆماری ئیسالمی و
راگهیهنهکانی ئهو رێژیمه که عادهتیان ه و سیاسهتیان ه

نیگهرانیی سهرۆکی ههرێمی کوردستان
بهرامبهر به تۆپباران و بهزاندنی سنووری
ههرێمی كوردستان لهالیهن ئێرانهوه


مهسعود بارزانی ،سهرۆكی ههرێمی كوردستان
نیگهرانیی خۆی بهرامبهر ب ه تۆپباران و بهزاندنی
سنووری ههرێمی كوردستان له الیهن کۆماری
ئیسالمیی ئێرانهوه دهربڕێ.
مهسعوود بارزانی که ئیستا ل ه سهفهری
دهرهوهی کوردستانه ،له دوو پێوهندیی تهلهفۆنی
دا داوای ل ه جهالل تاڵهبانی ،سهرۆك كۆماری
عێراق و نووری مالكی ،سهرۆك وهزیرانی عێراق
كرد که به زووترین كات به مهبهستی راگرتنی ئهم
تۆپبارانه ههوڵهکانی خۆیان وهگهڕ بخهن.
مهسعود بارزانی ،سهرۆكی ههرێمی كوردستان نیگهرانی خۆی بهرامبهر
تۆپبارانكردن و بهزاندنی سنووری ههرێمی كوردستان لهالیهن سوپای ئێرانهو ه
دهربڕیوه ،كه دهربهدهربوون و ئاوهرهبوونی سهدان بنهماڵهی ئهو ناوچانهی
لێ کهوتۆتهو ه و بۆته هۆی رووخانی ژمارهیهك قوتابخان ه و پردی ناوچهك ه و
ههروهها ئهو زیانه گیانی و مادییهی خهڵکی ناوچ ه سنورییهکانی کوردستان لهو
سۆنگهیهو ه تووشی بوون.
مهسعوود بارزانی ،سهرۆکی ههرێمی کوردستان لهو دوو پهیوهندییه تهلهفۆنیهدا
داوای ل ه مام جهالل و نووری مالکی كردوه ک ه ب ه زووترین كات دهسهاڵت و هێزی
خۆیان بۆ راگرتنی ئهو تۆپبارانه بهکار بێنن ،چونكه پاراستنی سنوورهكان ل ه
دهسهاڵتی حكومهتی فیدڕاڵه.
شایانی باسه ماوهیهكه سوپای پاسدارانی ئێران تۆپبارانكردنی ناوچ ه
سنووریهكانی ههرێمی كوردستانی دهست پێ کردۆتهوه و بهدرێژایی سێ
كیلۆمێتریش خاکی ههرێمی کوردستانی بهزاندو ه و بنكه و بارهگایان لهناو
سنووری رهسمیی عێڕاق و کوردستان داناوه.

نامهی پارلمانی كوردستان
بۆ کۆمهڵگای نێودهوڵهتی
سهبارهت ب ه دهستدرێژییهكانی
کۆماری ئیسالمیی ئێران
کوردستان و کورد نیوز :پارلمانی كوردستان سهبارهت
ب ه دهستدرێژییهكانی کۆماری ئیسالمیی ئێران بۆ سهر
ههرێمی کوردستان یادداشت نامهیهکی ئاراستهی كۆمهڵگهی
نێودهوڵهتی كرد و ب ه تایبهت داوای ل ه سهرۆکی رێکخراوی
نهتهو ه یهکگرتووهکان ،سهرۆکایهتیی ئامریکا و یهکیهتیی
واڵتانی عهڕهبی و یهکیهتیی ئورووپا کردوه ک ه بهزووترین
كات ههوڵی راگرتنی ئهم كاره دوژمنكارییهی کۆماری
ئیسالمی بدهن و هێزهكانی ئێران ناچاربه پاشهكشه
بكهن  و فشار بۆ ئێران بێنن که قهرهبووی لێقهوماوان و
زیانوێکهوتووانی پهالمارهکانی بۆ سهر ههرێمی کوردستان
بكاتهوه.
له بهشێکی ئهو یادداشتنامهیهدا هاتوه ک ه
بۆردومانکردنهکهی کۆماری ئیسالمی  ناوچهكانی سهر به
قهزای چۆمان له پارێزگای ههولێر و قهاڵدزێ له پارێزگای
سلێمانی بهقوواڵیی   15كیلۆمێتری گرتۆتهوه و لهگهڵ
بهزاندنی سنووری نێودهوڵهتی بهقوواڵیی  2دوو كیلۆمێتر
هاتۆت ه نێو خاکی ههرێمی کوردستان و پێگهی نیزامیی
داناوه.
ئهم ههڵسوكهوته ،بهپێی بنهماكانی یاسای نێودهوڵهتی
بهكاری دوژمنكاری دادهنرێ و پێشێلكردنی یاسای
نێودهوڵهتی مافی مرۆیی ،بهتایبهتی رێكکهوتننامهكانی (ژنێڤ)
ی ساڵی 1949و پێشێلكردنی میساقی نهتهوه یهكگرتووهكان
و دهستدرێژی بۆ سهر سهروهریی خاكی عێڕاقه.

بكەون ،ئهگهر ئهم ه راست بێ هەرێمی كوردستان
لە سااڵنی داهاتوودا دەبێ چاوەڕوانی فشارەكان و
هەڕەشەكانی ئێران بێ.
بەاڵم لەم نێوەدا ئەگەری بەهێز ئەوەیە
كە كۆماری ئیساڵمی لە سەر ئەو باوەڕەیە كە
تەنیا رێگەیەك بۆ پێشگرتن لە پێشكەوتنەكانی
بزووتنەوەی كورد لە هەموو بەشەكانی دا ئەوەیە،
كە بە فشار خستنە سەر كورد ،سیاسەتی كورد بۆ
دەیەكانی سەدەی رابردوو بگەڕێننەوە .واتە بە زۆر
اڵیەنێكی كوردی ناچار بكەن بۆ پاراستنی خۆی
دژی اڵیەنەكەی دیكە بكەوێتە شەڕەوەو بۆ جارێكی
دیكە شەڕی خۆ بە خۆو براكوژی لە كوردستان
سەر هەڵبداتەوە .كۆماری ئیساڵمی و نەیارانی كورد
بە گشتی لە هیچ شتێك بە قەرا ئەوە ناترسێن كە
كورد لەم سااڵنەی دوایی مااڵوایی لە شەڕی دژ بە
یەك و خۆكوژی
كر د و ە و
جار
چەندین
رێبەرانی كورد
رایانگەیاندوە كە
چی دیكە كورد
بە هیچ نرخێك
تووشی شەڕی
براكوژی و خۆ
بە خۆ نابێتەوە.
ئە مە ش
گە و ر ە تر ین
د ە سكە و تی
كە
كوردە
لە
بەداخەوە
ر ا بر د و و د ا
بە
بەردەوام
ئەم
دەست
بەاڵیەوه نااڵندوویەتی و نەیهێشتووە بزووتنەوەكانی
كورد بە ئامانج بگاو بواری بە نەیاران داوە
بەردەوام دەست لە كاروباری بزووتنەوەی كورد
وەربدەن .بەاڵم كۆماری ئیساڵمی كە ئەو راستییە
دەزانێ ئەمجارەیان هاوشان لەگەڵ توركیە دەشێ
یەكێك لە مەبەستەكانی ئەوە بێ كە هەرێمی
كوردستانی عێراق لە ژێر ئەو فشارە بەردەوامانە
ناچار بكەن كە یا دەبێ رووبەڕووی ئەوان ببنەوە
یان دەبێ لە شەڕی هێزە كوردییەكانی نەیاری
ئێران و توركیەدا بەشداری بكەن .تووشبوون
بە وەها شەڕێك بۆ كورد لە هەموو بەشەكانیدا
گەورەترین شكستی سیاسییە.

بابهکر زێباری:

با ئێران و تورکی ه
سنوورهکانی خۆیان توند
بگرن و بیانوو به ئێمه نهگرن
ک
بابهکر زێباری ،سوپاساالری عێڕاق وه 
کاردانهوه بهرامبهر هێرشهکانی ئێران و تورکیه بۆ
سهر سنوورهکانی ههرێمی کوردستان رایگهیاند
ک ه پێوست ه ئهم دوو واڵته ل ه پێشدا سنوورهکانی
خۆیان توند
بگرن و هێرش
نهکهنه سهر
سنو و ر هکانی
هه ر ێمی
کوردستان.
با به کر
ل ه
زێباری
لێد و ا نێکی
تایبهت دا بۆ
ئاژانسی پهیامنێر مهترسیی دروست بوونی شهڕ
لهنێوان عێڕاق و ئێران یان عێڕاق و تورکیهی ب ه
دوور زانیوه ،بهاڵم ئهوهشی روون کردۆتهوه ک ه
بهرپرسانی ههرێمی کوردستان و دهوڵهتی عێڕاق
چهندین جار به ئێران و تورکیایان راگهیاندوه که
ئهوان مادام خاوهن سوپا و هێزی سهربازیی بههێز
و رێکوپێکن ،با سنوورهکانی خۆیان بپارێزن و
به بیانووی  PKKو پژاک سنوورهکانی ههرێمی
کوردستان بۆمباران نهکهن.

و
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میراتی کلتووری له گفتوگۆیهک
لهگهڵ هونهرمهند «نامۆ»دا
ههڤپهیڤین :عهلی بداغی
ی ئهو كومهلگاو
ی ههر کۆمهڵگهیهك ،ههر نهتهوهیهك رهچهلهك و بناخ ه و چاوگی كلتوور 
ی و سیاسی 
ی كلتووری و كۆمهاڵیهت 
شوناس 
ی
ی و شارستانیهت و ژیار 
ی مرۆڤایهت 
ێ را هاتووی و ل ه كوێی مێژوو 
ی و ،لهكو 
ێ كێی؟چ 
نهتهوهیهیه .ئهو شوناسه رووگهیهك ه پێت دهڵ 
ی كلتووری دا ئهو شوناس ه ل ه گچكهترین و پاژترین وردهكلتوورهكانهوه ههتا گرنگترین الیهن ه
ی دا جێت گرتوه؟ له كۆمهڵناسیی میرات 
مرۆی 
كلتوورییهكان ل ه خۆوه دهگرێ.
ی ئهو نهتهوهی ه دهكهن و
ی ههر نهتهوهیهك ههموو ئهو ماتریال و بهرههم ه ماددی و مهعنهوی یانهی ه ك ه تهعبیر له مێژوو 
میراتی كلتوور 
شوناس و ناسنامهی ئهو نهتهوهی ه ل ه رێڕهو 
ی مێژوو دا دهردهخهن .ئهو میرات ه بریتی ه له شوێنهواره مێژووییهكان،كهلوپهل وئهو بهرههم ه
ی ئهو نهتهوهیه بێ و له راستی دا ئهو ه میرات ه كلتوورییهكانی ههر نهتهوهیهك ه كه باس ل ه
عهنتیكانهی لهوانهیه تهمهنیان به درێژایی مێژوو 
ی ژیان وداهێنانی ئهو نهتهوهی ه دهكهن.
مێژوو،داب ونهریت ،باوهڕوبهها و بایهخ ه كۆمهاڵیهتییهكان وچۆنیهتی 
«کوردستان» لهو پێوهندییهدا وتووێژێکی ل ه گهڵ هونهرمهند محهممهد رۆستهم زاده ( نامۆ) ،مامۆستای زانکۆی سهالحهدین ل ه شاری
ههولێر پێک هێناوه:

مامۆستا نامۆ له سهرهتای باسهکهمان دا
بفهرموون ک ه روانگ ه یان بڵێین پێناسهی جهنابتان
بۆ میراتی کلتووریی ههر نهتهوهیهک چیه؟
نامۆ :به بڕوای من ههر نهتهوهیهک جگ ه
له زمان  ،شوناس و پێناسهی تایبهتی خۆی
ههس .ئهم شوناس و پێناسهیه کۆمهڵێک
ههڵسوکهوت ،داب و نهریت  ،بک ه و نهکه و
 ...تاد ی له خۆ گرتوو ه که ب ه سهدان و بگر ه
بهههزاران ساڵ ل ه دڵ و دهروونیاندا جێگیر
و ریشهی داکوتاو ه و بهسهر یهکدا کهڵهک ه
بووه و دهکرێ بڵێین به چهشنێک حاڵهتی
داسهپانی تێدایه و بهسهر تاک تاکی ئهوان
ل ه رێگای جۆر به جۆرهو ه حوکم دهکات.
ئهگهر بمانههوێت باشتر پێناسهی بکهین
دابهشی دهکهین ب ه  :میراتی کهلتووری
مردوو -میراتی کهلتووری زیندوو .ئهوهش
بۆخۆی دیسان دابهش ه به :میراتی کهلتووری
ئایینی و میراتی کهلتووری ئتنیکی یان
قهومی .میراتی کهلتووری مردوو ل ه راستیدا
دهتوانێت زۆر کهون بێت ،بۆچی مردوو ؟!
ل ه بهر ئهوهی جۆری تێروانینی ئهو مرۆڤان ه
لهو سهردهمهدا بۆ جیهان و دهورووبهریان
و لێکدانهوهیان بۆ مهرگ و ژیان زۆر گۆڕاو ه
و گۆرانکاریی ب ه سهردا هاتوه ،وهک رێسا و
یاسا کهس پابهندی ئهو جۆره بیر کردنهوهی ه
نهماو ه و تهنیا ل ه رێگای کۆمهڵێک ئاسهوارو
شوێنهوارۆ دهتوانین پێناسهیان بکهین ل ه
سهر بیر و باوهر و جۆرو شێوازی ژیانیان.
جۆری تێروانین له جیهانی ماددیی و
جگ ه ماددیی (مهبهستم جیهانی وێناییه) –
دهبێته هۆکارێک بۆ ئافراندنی چیرۆک ،
ئهفسان ه  ،پاڵهوانیهتی ،تراژێدیا و ژانرهکانی
تری هونهری .له راستیدا دهکرێ بڵێین
جۆرێک دابڕان دروست دهبێت ل ه نێوان
ئێستا و رابردوودا ،که ههر ئهو ه خۆی
پێویستی بهوه ههیه ل ه رێگای پێناسهکردنی
ئهو ئاسهواران ه پهیوهندییهک دروست ببێت.
ههر وهک پێشتر باسم ل ه میراته ئایینیهکان
کرد،میراته ئایینیهکان به پێی گۆڕانی ئایین و
جێگیر بوونی ئایینی نوێ له ناو کۆمهڵگادا
ئهوانیش دهگۆڕێن وهک بڵێین ل ه پێش هاتنی
ئایینی ئیسالم ،کێشانهو ه و درووست کردنی
ههیکهلی مرۆڤ و ئاژهڵ شتێکی رهوا بوو ه
و کهس بهرگری نهکردو ه بهاڵم پاشی هاتنی
ئایینی ئیسالم و به موسڵمان بوونی خهڵکی
کوردستان ئیتر وهک شتێکی حهرام و
نا مهشروع سهیری کراوه و رێگایان ب ه
هونهرمهندان نهداوه بۆ ئافراندنی پهیکهر و
رهسم ,پتر گرینگی دراو ه ب ه فۆرمه ئهندازیی
و ههندهسییهکان.
کهلتووریی ه
میرات ه
ئهوهیتریان

ئتنیکیهکانه ،وهک جۆری جل و بهرگ،
جێژنی وهرزهکان که پهیوهندی ههیه ب ه
دهغڵ و دان و سهرما و گهرماوه ،ژن
هێنان و شوو کردن ،مهرگ ،رهقس و
مۆسیقا و ...تاد .ههڵبهت ئهوانیش به پێی
گۆڕانی باری ژیانی مرۆڤهکان ورده ورد ه
گۆرانکارییان ب ه سهردا هاتووه .ئاشکرای ه
خۆی ئهم جیاوازییانه ،جوانیهکی داو ه ب ه
روخساری مرۆڤایهتی و بۆت ه هۆکارێک بۆ
دهوڵهمهند ی و جۆراوجۆری.
ئێم ه ک ه باس له میراتی کلتووری دهکهین،
چۆن باس ل ه میراتی کلتووریی کورد دهکهین؟
میراته کلتوورییهکانی ئێمهی کورد چین و
کامانهن؟
کوردیش وهک تهواوی نهتهوهکانی
ئهم جیهانه  ،له باری چاند و کهلتوورهو ه
کۆمهڵێک تایبهتمهندی خۆی ههیه ( .ههڵبهت
ئهوه بڵێم کورد له رهوتی بهرهو به نهتهو ه
بووندایه ) کورد پتر ل ه شوێنێکی جۆگرافیایی
تایبهت دهژی ک ه زۆر وێک دهچێ؛ وات ه
دهتوانین بڵێین کورد و چیا دوو رهههندی
لێک جیا نهکراوهن  .ههر خۆی ئهو ه بۆت ه
هۆکارێک بۆ ئهوهی گرینگی بدات به پرسی
ئاژهڵداری  ،کۆچکردن و شوانکارهیی بوون
و ...تاد  .دیاره ئهمه کۆمهڵێک تایبهتمهندی
دروست کردوو ه بۆ ئهوهی ئهو کوردهی
وا ل ه دهوروبهری چیاکانی کهفکاز دهژی،
دهگهڵ ئهوهی وا ل ه بناری شاخهکانی شاهۆ
و دااڵهۆ یان دێنای ه جیاوازیهکی ئهوتۆیان
نهبێت  .پێویست ه ئهوهش بێژم زۆربهی
میرات ه کهلتوورییه زیندووهکان ل ه الیهن
رهوهند و کۆچبهرهکانۆ پارێزراوه .ئهگهر
کورد به نهتهوه دابنێین  ،ئهوا ئێمهش وهک
نهتهوهکانی تری سهر ئهم زهویی ه خره،
دوو جۆر میراتمان ههی ه  ،میراتی مردوو
و میراتی زیندوو  .میراتی مردووم تا
ڕادهیهک بۆ باس کردن  ،میرات ه زیندووهکان
ئهوانهن وا ب ه تێپهر بوونی زهمانیش ل ه
رووی پێویست بوونهوه درێژ ه ب ه ژیانی
خۆیان ئهدهن  .دروست کردنی ههم ه جۆر ه
راخهر ( لباد  ،فهرش و بهڕه و  )...جاجم و
پۆپهشمین و جۆری جل و بهرگ و چۆنیهتی
دروست کردنی خانووبهره  ،کهرهستهی
جۆراوجۆری ناو ماڵ و هێندێک ل ه یاری و
کایهکان و ئامێرهکانی مۆسیقا و ههر خۆی
مۆسیقاش  .روون ه گشت نهتهوهکانی جیهان
ئهو شتانهی باسمان کرد ئهوانیش ههیتیان
بهاڵم جیاوازییهک که دروست دهبێت
ل ه باری ئێستاتیکاییهوهی ه  .ئێستاتیکای
کوردێک دهگهڵ ئێستاتیکای ئارهبێک زۆر
جیاواز ه  ،تهنانهت دهگهڵ فارسێکیش ک ه
ل ه باری ئتنیکیهوه لێک نزیکن ههر جیاوازه.
ئێو ه بڕواننه شێوازی ئاخاوتنی فارسان ک ه
چۆن وشهکان دهکێشنهو ه و ئاههنگی پێ
ئهدهن  ،ههر بهو چهشنهش له دروست
کردنی بیناشدا فۆرمی کهوانی بهکار دێنن
وهک «گومبهز  ،تاق و ههیوان و  . »...ل ه
راخهرهکانیشاندا ئهگهر سهرنجتان دابێت
،هێڵی شکاو زۆر کهم ه ب ه پێچهوان ه تا خوا
حهزکا فۆرمی حهلهزوونی و ئسپیرال ب ه
کار دێنن .بهاڵم کورد فۆرم و مۆتییڤی شکاو
و هێندسی و گۆشهدار بهکار دێنێت ،ههر
وهک خانووهکانمان که ئهڵێی زیگۆراتهکانن
وهک خانوهکانی ناوچهی ههورامان .

دیتووتان ه ئهمانه خۆیان تایبهتمهندین ،جۆری
ئاخاوتنیشمان ههر ل ه سهر هێڵی شکاوه ،ب ه
تایبهت کوردهکانی باکوور.
خوێندنهوهتان بۆ گرینگی و کاریگهریی میراتی
کلتووری نهتهویهک ل ه پڕۆسهی ب ه نهتهوهبوون و
ب ه دهوڵهت بوونی دا چیه؟ ئهو بابهت ه چۆن ل ه گهڵ
پڕۆسهی ب ه نهتهوهبوونی کورد دا باس دهکهن؟
ئهگهر میرات ه کهلتووریهکان وهک
بهڵگهنام ه سهیر بکهین دوو جۆرن :ئا-
بهڵگهی منقول وات ه ئهوانهی ههڵ دهگیرێن
و ئاسان دهکرێ ل ه شوێنێکهو ه بۆ شوێنێکی
تر بیگوازینهوه و دهگهڵ خۆماندا ههڵیانگرین
وهک ئهوانهی له سهر قوڕ ،چهرم ،الپهر ه
و کاغهز دهنووسرێن یان نووسراون و
دهتوانین مودهعی ئهو ه بین ک ه وا ئهو
شوێنهی تێیداین هی ئێمهیه و خاوهنی ئهوین
پێشانی دادگا یان ههر شوێنکی تری بدهین.
ب -بهڵگهی غیر منقول ،وات ه ئهو بهڵگانهن
وا ناگوازرێنهو ه و قورسن و رێی تێناچێ
ههڵگیرێن ،بهاڵم ل ه باری مێژوو ،ئێستاتیکا،
هێما زۆر رهگهزی ترۆ دهناسرێنهو ه
ک ه پهیوهستن به چ نهتهوهیهکهو ه وهک
شوێنهوار ه کهوناراییهکان ،کهالت (قهاڵ) و
بهرد ه تاشراوهکان جا چ له ژێر ههرد دا بێت
یان ل ه سهر رووبهری شاخێک ،هیچ جیاواز
نییه .بۆیه زۆر جار نهتهوهیهکی دهسهاڵتدار
به سهر نهتهو ه یان نهتهوهکانی تردا ههوڵی
سرینهوهی ئاسهواری نهتهو ه بن دهستهکانی
ئهدات ،به ههموو شێوهیهک .له بهر ئهوه ب ه
باوهری من راگرتن و پاراستن و هایدار کرنی
خهڵکی سهبارهت به مهترسی ل ه ناوچوونی
ئهم بهڵگانه ئهرکی سهر شان و ملی ئێمهی ه
وه ههروهها دروست کردنی شوناس (معرفه)
بۆ ئهوهی نهتهوهیه ک ببێت ب ه دهوڵهت زۆر
گرینگ و پێویسته  .ئهو نهتهوانهی ک ه ل ه
سهدهکانی پێشودا بااڵدهست بوون زۆر
شانازییان بهو ه دههات باس له رابردووی
پرشهنگداری خۆیان بکهن ،بهردهوام ئهو
سیمایهیان ب ه گوێی نهتهوهکیان دهدایاو ه
تا هێز و بڕستێکی تازهیان پێ ببهخشن و
هانیان بدهن بۆ بهرهو پێش وهچوون .ئهم ه
خاڵێکی زۆر گرێنگه وهک ئالمانییهکان،
ئیتالییهکان و رژێمی پاشایهتی ل ه ئێران،
به جێژنهکانی  2500ساڵ ه دهیههویست ئهو
کاره بکات « .کاسیریهر» ل ه نوسراوهکانی
خۆیدا و له کتێبی ئستورهی دهوڵهت ب ه
تایبهت باسی ئهم تهوهرهی کردوو ه .
ئایا میرات ه کلتوورییهکان تهنیا بایهخی
مهعنهوییان ههی ه یان دهکرێ ل ه گۆشه نیگای
ئابووری و ماددیشهوه سهیریان بکرێ؟
باسی باری معنهویی ه کهم ل ه پرسیاری
پێشوودا کرد ،ک ه بۆ ئهوهی نهتهوهیهکی
پێویستیت ب ه
مردوو زیندوو کهیتهوه
سهرکهوتن و شانازیهکانی
کۆمهڵێک
رابردوو ههی ه ،بۆ ئهوهی میللهت بهخۆیدا
بێتهوه و ئهو پرسیارهی ال درووست بێت
که بۆ چی و ل ه کوێرا خۆی دۆراندووه ؟!
واته له باری خهسارناسیهو ه شی و شرۆڤ ه
بکرێت .بهڵێ زۆر پێویست و زۆر گرینگ ه
 .ههروهها له الیهنی ئابووریشۆ گهلێک
سوودمهند ه  .خۆی هاتنی تووریزم بۆ ئهم
واڵتانه وا میراتی باوک باپیرانین هێشتۆتۆ
و پاراستوویان ه و بوونهت ه مۆزهخانهیهکی
گهوره  ،سهرمایهیهکی ماددی زۆریش

راکێش ئهکهن بۆ واڵتهکهیان .
جهنابتان چۆن باس له سیاسهتی مامهڵهی
داگیرکهرانی کوردستان ل ه گهڵ سامان و میراتی
کلتووریی نهتهوهی کورد دهکهن؟
بهراستی شوێن نهماوه  ،جێ نهماو ه
نهیدهنهوه ب ه دووی زێر و زێو دا ؛ مهخابن
ئهو کهسانه که شوێنه که ئهدهنۆ لهبهر
ئهوهی ئاگاداری وهزعهک ه نین کاتێک تووشی
ئهو شتهنایهن که وا بهدوویهوهن ،ب ه تێکدانی
شوێنهک ه و دهورو بهر داخی دڵیان دهرێژن .
زۆر لهوانهیه دیزهو گۆزهکهی دهوروبهر ب ه
نرختر بێت تا زێر و زێوهک ه !.
بووشه دهسکی خهنجهرێک ک ه
نووسراوه یان شێوهی ئاژهڵێکی پێو ه بوو ه
 ،کهسهکه ب ه نرخی نهزانیو ه بهس لهبهر
زێرهکهی تواندوویهتی .هیچ گومانی تێدا
نیی ه ل ه ههموو ئهو جێیان ه دهستی چهپهڵی
کاربهدهستانی کۆماری دژ ه ئینسانی
ئیسالمی تێدای ه  .تهنانهت ئهگهر پرسیار
له خهڵکی ئهو گوندانهش بکهن وا شتی لێ
دۆزراوهتهو ه ،ک ه چۆن شهوان ه  ماشینی
بهرپرسان و کاربهدهستان حکومی و سپای
پاسداران و ...تاد خهریک و سهرقاڵی دانهو ه
و دزی ل ه سامان و سهرمایهی نهتهوهی
کوردن و تێکدان و لهناو بردنیشی ب ه ئهرکی
سهرشانی خۆیان دهزانن  !!.له راستیدا
،گریانم دێ ،جێنهماوه تێکی نهدهن ،شوێن
نهماوه نهیرووخێنن ،شت نهماوه نهیدزن و
نهیفرۆشن  .بهداخۆ خۆشمان لهم کارهدا
دهستمان ههبووه و ههیه
له سااڵنی رابردوودا زۆر جارمان بیستوه ک ه
شوینهواره مێژووییهکان کوردستان دراونهتهوه و ب ه
تااڵن چوون ،یان له الیهن کۆماری ئیسالمییهوه
کاول کراون و خاپوور بوون ،سهرهڕای سیاسهتی
روونی کۆماری ئیسالمی لهو پێوهندییهدا ،ئهدی
پێتان وا نیه ک ه نهتهوهی کوردیش باش ل ه میراتی
کلتووری خۆی تێ نهگهیوه و نایناسێ و گرینگیی
خۆی پێ نهداوه؟
ئهمانه گشتی بهڵگهی بوونی ئێمهن ل ه
سهر ئهم واڵتهی وا تێیدا دهژین ،ئهوان ه
شوناس و پێناسهی ئێمهن  ،وهک چۆن
کهسێک کارتی پێناسهی ههیه و دهڵێت ئهو ه
منم  ،ئهو شوێنهوارانهش بهڵگ ه و پێناسهی
میللی و نهتهوهییمانن .ل ه شهری یهکهم و
دووههمی جیهانی دا  ،شاری پاریس کهوت ه
بهر هێرشی دڕهندانهی مووشهک و تۆپ
و بۆردمانی بهردهوامی ئالمانیهکانهوه و
مهترسی ئهو ه ههبوو که شوێنهوارهکانی
شاری پاریس تێدا بچن  ،خهڵکی شاری
پاریس له بهر ئهوهی تێگهیشتوو بوون ئهو
گۆنی و تهلیسانهی وا لهبهر ماڵهکانی خۆیان
دایان بوو بردییان ه بهر تاقی نوسرهت ( تاقی
سهرکهوتنی ناپێلیۆن ) و ئهوێیان پێ پاراست،
وات ه ئاماده بوون خۆیان تێدا بچن بهاڵم
یادگارهکان و شوێنه وار ه دێرینهکانیان تێدا
نهچێت! ئهوه تێگهییشتنی دهوێت .بهاڵم به داخ
و کهسهرێکی زۆر و ب ه هۆی تێنهگهییشتن
و نهزانین ،خۆمان کار ئاسانی دهکهین بۆ
دوژمنانمان .ههڵبهت لهو نێوهشدا کهسانێک
ههن فهرمان له گهورهکانیان وهردهگرن و
ب ه نهخشه و پالن کار دهکهن بۆ له ناو
چوونی ئاسهوار و شوێنه دێرینهکان .دهبێ
ئێم ه بزانین ک ه ئهو ه سامانی نهتهوایهتیمان ه
و هی کهسێک یان کهسانێکی تایبهت نیی ه
 ،ئهوه مڵکی خهڵک ه و ههموانیش ل ه
راگرتن و پاراستنی ئهم سامان ه بهرپرسن.
کهمتهرخهمی لهمبارهدا دوژمنایهتییهکی
ئاشکرای ه سهبارهت به له ناوچوونی میراتی
نهتهوایهتی .ئهو کهسانهی وا پاساوی ئهو ه
بۆ کاره نارهواکانیان دێننهوه «ئهگهر ئێمهش
نهیکهین  ،ئهوا کهسانی دی دهیکهن» .بهڕای
من ئهوپهری خیانهته و دهبێ ب ه زووترین
کات پێشیان پێبگردرێت و سهزا بدرێن؛
چۆن ل ه بهر قازانج و بهرژهوهندی کهسانێک،
میللهتێک تووشی خهسار بێت !!.
مامۆستا نامۆ وهک دوایین پرسیار ،ئهرکی
پاراستنی میراتی کلتووری و شوێنهوار و ئاسه 
واره
مێژووییهکانمان که بهشێک ل ه شوناس و پێناسمانن،
ل ه ئهستۆی کێیه؟
پێویسته ئهوهمان له بیر نهچێت ،ههر
چاالکییهک ک ه ئهمڕۆهیکهین پهیوهسته ب ه
رابردوویهکهو ه  ،النیکهم بۆ ئێمهی کورد
وایه بهاڵم ب ه هۆی ئهوهی رابردوانمان
نههاتوون مێژوومان بۆ بنووسنهوه ،ل ه
میمۆری مێشکماندا دابڕانێک دروست بووه.

ئێم ه نهتهوهیهکین به ههزاران ساڵ ه ل ه
شوێنی باوک و باپیرانمان دهژین و هێرش و
پهالماریشمان بۆ واڵتی کهس نهبردووه ،بهاڵم
پهالماریان بۆ هێناوین و خاک و واڵتیان لێ
زهوت کردوین و دهیکهن  .ل ه سهردهمی
گوتییهکانهو ه بیگر ه تا دهگاته مادهکان و
ههنووکهش ئێمه ل ه سهر واڵتی خۆمانین ،
پێویست ه له سهر مێژوو و میراتمان بدوێین
و لێکۆلینهوهی ل ه سهر بکهین  .یهکێکی تر
له مهترسییهکان سرینهوهی شوناسی کورد
ل ه سهر نیشتمانهکهیهتی ،ک ه مێژووهکهی
بهقهرای خودی مێژوو ه  .داگیرکهرانی واڵتمان
ب ه گۆڕینی ناوی شوێنهوار و گوندهکان بۆ
سهر ئارهبی  ،تورکی و فارسی ،چهندین
مهبهستیان بوو ه ک ه ل ه ههموویان گریگتر
ئهوهی ه بوونی ئێمه وهک شوناس له سهر
وان بسڕنهو ه  .زۆر ب ه پێویستی دهزانم ئهو
ناوان ه بگهرێنهو ه سهر ناو ه رهسهنهکانی
خۆیان  ،چونکوو له رووی ئهوانهو ه زۆر
شوێنی مێژوویی و کهوناراییمان بۆ ئاشکرا
دهبێت  .گرینگترین پل ه ل ه میراتی کهلتووریدا
 ،پێدانی پێناسهی نهتهوایهتیی ه « .یادی
بهخێر باوکم ههمیشه ئهیفهرموو :رۆڵ ه
گیان ههرگیز ل ه بیرت نهچێت ،راگرتن زۆر
ئهستهمتر ه له گرتن»  .ئێستا ک ه سااڵنێکی
زۆر لهو کات ه تێپهرێو ه ،من له مهبهستهکهی
باوکم باشتر تێگهیشتووم .ههرچهند باوکم
پتر مهبهستی راگرتنی ئهو شتانه بوو وا ل ه
پاش خۆی بۆ ئێمهی بهجێ دههێشت .
بهراستی وای ه من بهو فهرموودهی
باوکم بهس وشهیهکی پێزۆر دهکهم :راگرتن
و پاراستن زۆر ئهستهمتر ه ل ه گرتن  .ل ه بۆ
پاراستن و راگرتن ئهم خااڵن ه پێویستن :ئا-
له ئاستی تهسک  ،مام ناوهندی و گشتگیر.
پێویست ه پالنمان ههبێت تا لهم روویهو ه
کۆمهالنی خهڵک ل ه تهک گرینگی و ههستیاری
میراتی کهلتوورییان ئاگادار بن و ههروهها
ئاشنایان بکهین دهگهڵ کۆمهڵگا نوێیهکانی
جیهان  .ل ه ئاستی تهسکدا پێویسته تاک تاکی
کهسانی بنهماڵ ه ئاگادار بکهینهوه و ههر
لهوێڕا دهسپێبکهین  ،پاشان مهدرهسهکان
– له ئاستی مابهیندا ل ه گرووپ ه کانی ناو
کۆمهڵگا و ههروهها رێکخراوه مهدهنیهکان ،
رێکخراو ه میری و حکومیهکان ئاشنا بکهین
وێڕای دهور و گرینگیان و ناساندنیان ب ه
کۆمهڵگای جیهانی  .له ئاستی گشتگیریشدا ،
بهرێوهبهرانی سهرهوهی کۆمهڵگا پێویستیان
ب ه پالنێکی نووسراو و کارناسانه بۆ پاراستنی
میراتی کهلتووری دهبێت .جابۆ پاراستن و
ێ  5قۆناغ
راگرتنی میراتی کهلتووری ،دهکر 
دیاری بکهین :
 -1فێر کردنی گشتی ل ه رێگای دهنگ
و رهنگ (تی.وی) ،ئێنتێرنێت  ،گۆڤار و
رۆژنامهوه.
 -2فێرکردنی پسپۆران ه لهئاستی
ناوهندی  ،دواناوهندی و زانکۆ .
هونهرهدهستیهکان،
 -3فێرکردنی
ک ه  150ماددهی هونهری کهلتووری ل ه خۆ
دهگرێت .
 -4فێرکردن ل ه کاتی راژ ه (خزمهت)
دا ،به مهبهستی بهرزکردنهوهی ئاستی
زانستی کارمهندانی میراتی کهلتووری و
ئهو کارمهندانهی وا حهزیان له فێربوون ه ل ه
رێکخراوهکانیتردا.
پاسهوانی
هێزی
 -5فێرکردنی
تایبهت ،پۆلیس ،ئهنجومهنی شار و گوندهکان
و کارمهندانی گومروک.
ب) -بهشداریدانی کۆمهاڵنی خهڵک ل ه
بۆ راگرتن و پارستنی میرات و کهلتوور و
بهرز نرخاندنی له رێگای دابین کردنی ههل
و مهرجهکانی ئهم بهشداریکردن ه .
ج) -ئهنجامی توێژینهوهی بنهڕهتی و
زانستیان ه و کارا ههروها گهش ه پێدان ل ه
بوواری میراتی کهلتووری و دۆزینهوهی
هۆوهۆکارگهلی نزمکردنهوی بایهخهکانی
میراتی کهلتووری و له ناوچوونیان و
پێشکهشکردنی رێگاچاره بۆ بهرزنرخاندنی
ل ه ژیانی رۆژانهی کۆمهڵگادا .
د) -وتهی ئاخریشم ئهوهیهکه رهوتی
ب ه جیهانیبوون شتێک ه نکۆڵی لێ ناکرێت ،
لێشی دهرباز نابین  .جا لهبهر ئهو ه باشتر ه
بێین بارودۆخێکی گونجاو بۆ دروستکردنی
بیرۆکهی ئایدیال و لۆژیکانه ل ه ناو کۆمهڵگا
ئاماد ه بکهین ؛ ئهمه ههنگاوێکی گرینگه بۆ
مهبهستهکهمان .

ئ هن
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هاوواڵتیان نیە ،بەڵكوو بەواتای
رەزامەندیی زۆرینەیە .لە راستیدا
رەزامەندیی زۆرینە لە ویستی
زۆرینەدا دەردەكەوێ .بەاڵم الك
خۆی لەم بابەتە نەداوە كە زۆرینە
لە دێموكراسی دا دەتوانێ بەڕادەی
كەسێك كە زۆری لە هەموو خەڵك
و .تهها رهحیمی
دەكا ،دەسەاڵت دژی كەمینە بەكار
بێنێ( .جونز 1376 ،ـ ب225 :ـ)224
لەسەر بنەمای راستییەكی مێژوویی بینا
گرێبەستی
تئۆریی
بەپێی
نەكراوه .بەڵكوو تیورییەكی ئەخالقی
بەرهەمی
دەوڵەت
و خەیاڵییە .رۆسۆ لەمبارەوە دەڵێ :كۆمەاڵیەتی،
پێویستی بەوە نیە كە واقعییەتێكی گرێبەستی عەقاڵنیی تاكەكانە ،لە
مێژوویی بووبێ ،بەڵكوو واقعییەتێكی ئاكام دا شێوازی حكوومەتیش واتا
ئەخالقی¬یە (جونز 1376 ،ـ ئەلف )350 :دیموكراسی لە عەقالنییەتەوە سەرچاوە
لە روانگەی رۆسۆوە نێوەرۆكی ئەم دەگرێ .بە بڕوای رۆسۆ پەڕینەوە لە
دۆخی سروشتی بەرەودۆخی مەدەنی،
گرێبەستە كۆمەاڵیەتییە بەمجۆرەیە:
هەركام لە تاكەكان ،هەموو ژیانی دادپەروەری و ئاوەز وەدی دێنێ.
بە گشت مافەكانییەوە بە كۆمەڵگە (جونز 1376 ،ـ ب)399 :
ئەو پرۆسەیە لەسەر بنەمای
دەسپێرێ .یەكەم چونكی هەر تاكێك
هەموو ژیان و بوونی خۆی بە ئەسلی رەزامەندیی پشت ئەستوور بە
كۆمەڵگە دەسپێرێ ،كەواتە دۆخی رێككەوتن دامەزراوە .ناوبراو لەسەر
ژیان بۆ هەمووان وەك یەكە و ئەم بڕوایەیە« :چونكە هیچ كەسێك بە
دوویەم چونكی دۆخی ژیانی هەمووان شێوەی سروشتی مافی فەرمانڕەوایی
یەكسانە ،لە خێروبێری كەس دا نییە كردنی بەسەر كەس دا نیە و زوڵم و
زۆریش ئافرێنەری هیچ مافێك نییە،
كەواتە رەزامەندی و رێككەوتنی
تاكەكان بە بنەمای هەموو حكوومەتە
رەواكان دەژمێردرێ»( .جونز 1376 ،ـ
ب )348 :چونكی بە شێوەی سروشتی
هەموو مرۆڤەكان ئازد و یەكسان و
سەربەخۆن ،ناتوانین هیچ كەس لە
مافە سروشتییەكانی بێبەش بكەین
و بێ رەزامەندی خۆی بیخەینە ژێر
دەسەاڵتی سیاسیی كەسێكی دیكەوە.
تەنیا لە رێگەی ریككەوتنی تاكەكان بۆ
پێكهێنانی كۆمەڵگەوە دەكرێ كەسێك
چاو لە مافە سروشتییەكانی بپۆشێ
و بێتە ژێر یاساو رێسای كۆمەڵگەی
مەدەنییەوە .جونز پێی وایە كە
نێوەرۆكی ئیرادەی گشتی رۆسۆش
بووبە بنەمایەك بۆ دەركەوتنی ئەو
روانگەیەی كە لە بیروبۆچوونی
بیرمەندانی دوایی دا لەژێر ناوی
تئوری دەوڵەتی تۆتالیتر یا سەرەڕۆیی
گشتگیر دا خۆی نواند( .جونز1376 ،ـ
ب)336 :
ئیمانوئیل كانت یەكێكی دیكە لە
سەرودڵی كەس بگرێ .هەروەها فیلسوفەكانی سەردەمی رووناكبیرییە
چونكی تاكەكان بێ هیچ مەرجێك لە كە لە بیروبۆچوونەكان دا بنهماکانی
مافەكانیان چاوپۆشی دەكەن ،پتەوترین گرێبهستی کۆمهاڵیهتیی سی کردۆتهوهو
یەكگرتن دێتە ئاراوە كە واتە بە كورتی پهرهی پێداون .ناوبراو ئهو ه ب ه بهڵگ ه
دێنیتەوە كە مرۆڤ بە پێی سروشتی
گرێبەستی كۆمەاڵیەتی بریتییە لە:
ههر کام له ئێمه بوون و دهسهاڵتی كۆمەاڵیەتیی بوونی ،ناچارە لەگەڵ
خۆمان لەژێر رێبەرایەتیی بەرزی كۆمەڵگە هەڵ بكا.
بەاڵم لەالیەكیشەوە یاساو رێسای
ئیرادەی گشتی دا بەكار دێنین و هەر
ئەندامێكیش وەك بەشێكی جیانەبۆوە ژیانی كۆمەاڵیەتی ،سەربەخۆیی و
ئازادیی مرۆڤ بەرتەسك دەكاتەوە و
لە گشت قبوول دەكەین.
دوابەدوای بەستنی گرێبەست لغاوی دەكا .كانت ئەو بارودۆخە بە
كۆڕێكی گشتی یان كەسایەتییەكی «كۆمەڵگەی بە كۆمەاڵیەتی نەبوو»
ئەخالقی و هاوبەش پێك دێ كە جێی ناو دەبا ،كۆمەاڵیەتییە چونكی
هەركام لە تاكەكان دەگرێتەوە .ئەو پێداویستییەكانی مرۆڤ تەنیا لە
كۆڕە گشتییە كە بەمجۆرە لە رێگەی كۆمەڵگەدا دابین دەبێ و كۆمەاڵیەتی
یەكگرتنی هەموو تاكەكانەوە پێك دێ ،نەبووە چونكی كۆمەاڵیەتیی بوون
لەسەردەمی كۆندا بە شار ناودێر پێویستی بە تەكووزی ویستەكان
كراوە ،بەاڵم هەنووكە كۆمار یان و هاوئاهەنگی و هاوئاراستەییان
شاندی سیاسی پێدەوترێ .سەرجەمی لەگەڵ ویستی كەسانی دیكە هەیە.
تاكەكانی پێكهێنەریشی ،خەڵكی پێ مرۆڤی كۆمەاڵیەتی بوو مرۆڤێكە
كە ویستەكانی خۆی لەگەڵ ویستی
دەوترێ( .جونز 1376 ،ـ ئەلف)351 :
جونز لە كتێبی «بیرمەندانی كەسانی دیكە رێك بخا كە ئەم قۆناخە
ئەندێشەی سیاسی»دا دەڵێ :الك بریتییە لە گواستنەوە لە خۆخوازیی
لە شیكردنەوەو روون كردنەوەی سروشتی بۆ بە كۆمەاڵیەتی بوونی
تیۆری گرێبەستی خۆیدا لەوپەڕی مەدەنی( .مەحموودی)105 :1388 ،
سادەییدا و رەنگە بەرێكەوتیش بێ ،هەروەك باسكرا بە بڕوای كانت ئەسلی
یەكێك لە جیددیترین پرسەكانی دژایەتی لە كۆمەڵگەی مرۆڤایەتی دا لە
پێوەندیدار بە كۆمەڵگە دێموكراتیكەكان ئاكام دا دەبێتە بناخەی گەیشتن بە
دەخاتە بەرباس و تاوتوێ .لە بواری دیسیپلین و قانوون .ئەو قۆناخە لە
تیۆرییەوە دیموكراسی لە كۆمەڵگەیەك راستی دا قۆناخی پەڕینەوە لە دۆخی
دا بوونی هەیە كە سەرجەمی تاكەكانی سروشتی بەرەو شارستانییەتە .بە پێی
لە حكوومەت دا بەشدار بن .بەم پێیە ئەو شتانەی وترا ،پێوانە و پێوەرەكانی
لە دیموكراسی دا دەبێ سەرجەمی ئەم رێبازە بە بناخەیەكی پتەو بۆ
هاوواڵتیان لە كردەوەكانی دەوڵەت چێ كردنی دیموكراسی لە ئەندێشە
رازی بن و بۆی لە مل بدەن .الك سیاسییەكانی رۆژئاوا دەژمێردرێ.
لە سەر ئەم بڕوایەیە رەزامەندیی
تاكەكان بە واتای رەزامەندیی هەموو

بنەما تئۆرییە ـ فەلسەفییەكانی دێموكراسی
زانیار ئەحمەدی
لەبەر ئەوەی كە بنەماكانی
دێموكراسی لە پۆلێنبەندی كردنی
هەروەها
دێموكراسییەكانداو
هەڵسەنگاندنی مودێلەكانی دێموكراسیدا
زۆر گرینگن ،لەو بەشەی باسەكەماندا
كۆمەڵێك لەو پڕەنسیب و توخمانەی
سەرەكیمان
توێژینەوەی
لەگەڵ
دەگونجێن ،لە ژێر ناوی بنەما
فەلسەفی-یەكانی دێموكراسی دەخەینە
بەرباس و تاوتوێ.
دێموكراسی چ وەك شێوە
ژیانێكی سیاسی و چ وەك ئامرازێك
بۆ حكوومەت كردن ،لەسەر بناخەی
پڕەنسیب و بنەما دامەزراوە .زۆربەی
فیلسوف و بیرمەندانیش لەدێموكراسی
دا ئەو بنەمایانەیان مەبەستە.
خاوەنرایانی سیاسی و فیلسوفەكان
لە بۆچوون و تئورییەكانیان دا
نیشانەو بابەتە بنەڕەتی و هزرییەكانی
دێموكراسییان خستۆتە بەر رەخنەو
هەڵسەنگاندنی خۆیان .رەسەنایەتیی
تاكەكەسی ،ئازادی ،رەسەنایەتیی
یەكسانی مرۆڤەكانن ،رەسەنایەتیی
ئاوەز ،ئەسڵی حاكمییەتی خەڵك،
رەسەنایەتیی قانوون و جەخت كردن
لەسەر مافە سروشتی ،مەدەنی
و سیاسییەكانی مرۆڤ ،گوورانی
كۆمەڵگەی مەدەنی ،ئەسڵی رەوایی
بوون لەسەر بنەمای رەزامەندیی
جیاكردنەوەی
ئەسڵی
خەڵك،
دەسەاڵتەكان ،مرۆڤدۆستی ،جیایی
دین لە سیاسەت ،رێژەگەرێتی و ..لەو
جۆرە بنەما و پێوەرانە دەژمێردرێن.
گرینگیدان بە بنەماكانی دێموكراسی
و جەخت كردنەوە لەسەر یەكێك
لە نیشانەكانی وەك ئازادی یان
یەكسانی دەتوانێ مۆدێلی دێموكراسیی
جیاوازی لێبكەوێتەوە .بۆ وێنە چڕ
لەسەر
دێموكراسی
بوونەوەی
یەكسانیی ئابووری وەك بناخەی
دێموكراسی
سیاسی،
یەكسانیی
لیبراڵ لە دێموكراسی كۆمەاڵیەتیی
هەڵداوێرێ .مەكێنزی لەسەر ئەم
بڕوایەیە كە ئابووریی سەرمایەداری
زیاتر لەگەڵ دەوڵەتە دێموكراتیكەكان
دەگونجێ و لە بواری مێژووییشەوە
پرۆسەی سروشتی یەكانگیری نێوان
ئەم دووانە لەالیەن خاوەنرایانی
لیبڕالەوە بیرخراوەتەوە .لە بەرامبەردا
نووسەرانی رێبازی سوسیالیزم لە
هەمان كاتدا كە هەبوونی پێوەندی
لە نێوان لیبراڵیزم ،سەرمایەداری و
دێموكراسی دا رەدناكەنەوە بەاڵم
پێیان وایە كە پێویستی گوورانی
مێژوویی دامەزراوە دێموكراتیكەكان
لەوە دایە كە سەرمایەداریی لیبراڵ
بخرێتە ژێر كونتڕۆلی كۆمەڵێك
رێوشوێنی كۆمەاڵیەتی و سیاسییەوە.
سوسیال دێموكراتەكان چاكسازیی
هەنگاو بە هەنگاوی سیاسی و
ئابووری و میكانیزمی نوێنەرایەتیی
پارڵمانییان پەسند كردوە( .مكنزی و
دیگران)201:1375،
كەواتە بە مەبەستی زیاتر تێگەیشتن
لە دێموكراسی و پاڵنەرەكانی ،گرینگترین
پێوەرە فەلسەفییەكانی دێموكراسی شی
دەكەینەوە .لێرەدا بە كورتی لەسەر ئەو
چەمك و دەستەواژانەی كە بنەماكانی
دێموكراسی پێك دێنن دەدوێین.

1ـ 2:1رێبازی گرێبەستی كۆمەاڵیەتیی

یەكێك لە بنەما فەلسەفییەكانی
دێموکراسی رێبازی رەسەنایەتیی
گرێبەستی كۆمەاڵیەتییە .پێشینەی
تیۆری گرێبەستی كۆمەاڵیەتی بۆ
بیرمەندانێكی وەك هابز ،بندیكت ،دوا
سپینوزا ،جان الك ،ژان ژاك رۆسۆ،

(بەشی سێههم)
ئیمانوئیل كانت دەگەڕێتەوە .پەڕینەوە
لە دۆخی سروشتی ( دۆخی بەر لە
پێكهێنانی حكوومەت) بەرەو دۆخی
مەدەنی لەسەر بنەمای گرێبەستی
كۆمەاڵیەتی روون دەكرێتەوە .چەمك
و دەستەواژەكانی ئاسایش ،مافی
ژیان ،ئەسلی خاوەندارێتی و ئازادی،
ویستی گشتی ،كۆمەاڵیەتیی بوون و
نەبوونی مرۆڤ ،لەو رێبازە هزرییەدا
دەكەوێتە بەر توێژینەوە و تاوتوێ.
لەم روانگەیەوە چاوخشاندنەوە بەسەر
رەوتی گۆڕانی واتایی دێموكراسی لە
هابزەوە تا كانت ،دەتوانێ لە ئافراندنی
واتایەكی نوێ و پتەوكردنی بناخەی
دێموكراسی بە كەڵك بێ.
بە پێی بیرۆكەی هابز( 1588ـ )1679
لە دۆخی سروشتی دا بە
هۆی ترس و خۆویستی،
مرۆڤەكان ،هەموو دژی
یەكن و «ئاشكرایە
كاتێك هێزێكی هاوبەش
كە
نەبێ
بوونی
مرۆڤەكان لێی بترسێن،
خەڵك لە دۆخێك دا
دەژین كە دۆخی شەڕی
پێ دەوترێ ...واتا ئەو
زەمەنەی هەموو دوژمنی
یەكترن» ( جونز1376 ،ـ
ب)124:
بەاڵم مرۆڤ بە پێی
سروشتیش،
قانوونی
خاوەن
بوونەوەرێكی
ئاوەزە .بەم هۆیەوەیە
مرۆڤەكان لەسەر بنەمای
پرەنسیپی و گوازتنەوەی
دووالیەنەی ماف ( اصل
انتقال متقابل حق)،
گرێبەستێك بە مەبەستی
پاراستنی ئازادی و
مافەكانیان لەگەڵ یەكتر واژوو ئیمزا
دەكەن و بە پێی ئەم گرێبەستە لە
بەشێك لە مافەكانی خۆیان بە مەبەستی
بەرقەراری ئاشتی و پاراستنی زۆربەی
مافەكانیان چاوپۆشی دەكەن .چونكی
بە پێی ئەو «پەیمانە» هەر چییەك
نێوانمان تێك بدا لێمان قەدەخەیە.
(جونز 1376ـ ب . )135:مرۆڤەكان
بە پێی رێككەوتن ،لە نێوان خۆیاندا
دادوەرێك هەڵدەبژێرن كە ئەو داوەرە
هەمان دەوڵەت ،یان بە زاراوەی هابز،
«لویاتان»ە .ئەو پەیمانانەی كە ئازادییە
جۆراوجۆرەكانی تاكەكان دەخاتە
چوارچێوەی ویست و ئیرادەیەكەوە بەم
شێوەیەیە ،من مافی فەرمانڕەایی سەر
خۆم بەو پیاوە یان ئەو ئەنجوومەنە
دەدەم .بە مەرجێك تۆش ئەو مافەی
پێ بدەی ..لەم روویەوە ،ئەو كۆمەڵە
كەسەی بەم جۆرە لە چوارچێوەی
تاكێك دا یەكدەگرن ،دەوڵەت یان
كۆمەڵگەی سیاسی پێك دێنن و....
لویاتانی گەورە دەردەكەوێ ...كە
ئێمە ..ئاشتی و تەناهی خۆمانی پێ
قەرزدارین(...جونز1367 ،ـ ب )150:لە
روانگەی جان الك(1632ـ )1704ەو
مرۆڤەكان بە مافی ئازادی تەواوەوە لە
دایك دەبن و هەر تاكێك لەگەڵ هەموو
تاكەكانی دیكەی دنیا یەكسانە تا ئهو
کاتهی تەنیا كاتێك كۆمەڵگەی سیاسی
پێك دێ كە هەموو ئەندامەكانی
چاوپۆشی لە مافی سروستی خۆیان
دهكەن و بە كۆمەڵگەی دهسپێرن  .بۆ
ئەوەی كە لە ههر دۆخ و رەوشێك دا
بتوانن بۆ گەیشتن بە مافەكانیان پشت
بەو قانوونە ببەستن كە ئەو كۆمەڵگەیە
دایدەنێ ،كەواتە كۆمەڵگەی سیاسی
یا مەدەنی بە كۆبوونەوەی كۆمەڵە

تاكێك لە دەوری یەكتر چێ دەبێ ک ه
واز لە مافی( سروشتی) خۆیان دێنن و
ئەو مافە بە نوێنەری ئێرادەی گشتی
دەسپێرن  ( .جونز 1376ـ ب221:ـ )222
بە پێی بۆ چوونی الك ئەگەر خەڵك
رازی بەو یەكگرتنە بوون ،دەوڵەتێكی
ئەخالقی و قانوونی و دادپەروەر
دادەمەزرێ و ئەگەر پێی رازی نەبوون
دەتوانن هەڵێوەشێننەوە و دەوڵەتێكی
دیكە دامەزرێنن(.جونز1376،ـ ب)335:
الك لە درێژە دا دەڵێ :كۆمەڵگە
لەسەر
دڵخوازەكان
سیاسییە
ویستی تاكەكان پێكهاتوون و خەڵك
فەرمانڕەوایان هەڵدەبژێرن و شێوازی
حكوومەتی خۆیان دیاری دەكەن.
گومانی تێدا نیە بناخەی ئەو

حكوومەتانەی بە شێوەیەكی ئاشتیانە
دامەزراون پشت بە رەزامەندی
و رێككەوتنی خەڵك دەبەستن
(.الك )1387:154،ناوبراو لەسەر ئەمە
جەخت دەكاتەوە كە هەموو مرۆڤێك بە
شێوەی سروشتی ئازادەو هیچ هێزێك
جگە لە ویست و رەزامەندیی خۆی
ناتوانێ ملكەچی هیچ هێزێكی زەوینی
بكا(.الك)1387:158 ،
ژان ژاك رۆسۆ كە وتارەكەی
بە گرێبەستی كۆمەاڵیەتیی ناودێرە،
زۆر كەوتۆتە ژێر كاریگەریی
بیرو بۆچوونەكانی جان الك .بەو
حاڵەشەوە بە پێی وتەی جۆنز،
لێبڕاوترین پرسێك كە رۆسۆ لەگەڵی
بەرەوروو بووە ،پرسی رەزامەندییە.
رۆسۆ لە كتێبی «گوتار» دا ،دۆخی
سروشتی(سەرەتایی) بە كامڵترین
دۆخی دڵخوازی ژیانی مرۆڤایەتی
دەزانێ .كەواتە لە روانگەی رۆسۆوە،
دۆخی مەدەنی و ژیانی كۆمەاڵیەتی،
بە شێوازێكی نزمتر لە ژیانی مرۆڤ
دەژمێررێ( .جونز1376 ،ـ الف)337:
ناوبراو لەسەر ئەم بڕوایە بوو كە
رێگەچارەكەی الك پێویستی بە
هێندێك چاكسازی هەیە بۆی ه لەم
بوارە دا چەمكی ویستی گشتی دێنێتە
گۆڕێ .ئەم مەسەلەیە زۆر بە قووڵی
روانگەی ئەوی لە پێوەندیی لەگەڵ
پێوەندیی تاكەكان لەگەڵ یەكتر گۆڕی.
بە پێی ئەم روانگە نوێیە» قازانجێکی
هاوبهش ههی ه که بۆ پێکهێنان و
دهستهبهرکردنی ،ههموو مرۆڤهکان
دهتوانن و دهبێ ههوڵی بۆ بدهن» .
چونكی لە سایەی سەری ئەوەوە بە
بەرزترین بەرژەوەندی تایبەتی خۆیان
دەگەن .تئوریی گرێبەستی كۆمەاڵیەتی

ما
فی مرۆڤ

ژماره537 :
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ئهدهب

ژماره537 :

و هونهر

كاریكلماتۆر

وریا رحمانی
كاریكلماتۆر یەكێك لە شێوازە نوێیە ئەدەبییەكانە ،كە
بەتایبەت لە دوای شەڕی دووهەمی جیهانییەوە و لە هەلومەرجی
شەڕی سارددا لە نێو واڵتە دیكتاتۆرییە ئایدیۆلۆژیكەكانی سەر
بە بلۆكی رۆژهەاڵتدا پەرەی ئەستاند .وەك پێناسە دەتوانین
بە جۆرێك لە كاریكاتۆری نووسراوەیی دابنێین كە ئامانجی
سەرەكیی ئەوەیە كە لە كەمترین فەزادا و بە شێوازێكی هێمایی
وردترین و توندترین رەخنەكانی خۆی ئاراستەی كۆمەڵگاكەی
دەكاتەوەو لە هەمان كاتیشدا بە هۆی لەخۆدا هەڵگرتنی جۆرێك
لە تەنزی سێبەری بەاڵم ورووژێنەرانە بە درێژایی مێژووی
ئەدەبیاتی سیاسیی ئەم جۆرە واڵتانە زۆرجاران خۆی لە
زۆریەك لە گیروگرفتەكانی سانسۆر و بەدواداچوونەوەی
دەزگا لێكۆڵینەوەییەكانیش دەرباز كردوە .ئێمەی كوردیش لە
بەستێنی پرۆسەی بەجیهانیبوون دا بەتایبەت لە پاش شۆڕشی
گەالنی ئێرانەوە كەموزۆر لە زۆر بوار و هەلومەرجی تایبەتدا
بە پێی توانا و بە گوێرەی پێویست كەڵكی خۆمان لەم شێوازە
ئەدەبییە وەرگرتوە .هەرچەند كە لەبەر هەندێك هۆكاری تایبەتی
و بابەتییشەوە هەوڵ و تاقیكردنەوەكانمان الیەنێكی كۆمەاڵیەتیی
دیكەی بەخۆیەوە گرتوە .شایانی باسە لەگەڵ ئەوەدا كە ئەمجۆرەی
ئەدەبی وەك شێواز و تەكنیك و بەگشتی ئەگەر بتوانین وەك
ژانرێكی ئەدەبی ناودێری كەین ،لە راستیدا مۆدێلێكی خۆماڵی
نییە و ئێمە وەك كورد و تەنانەت ئێرانییهکانیش لە ئەدەبیاتی
واڵتانی دیكەمان وەرگرتوە .بەاڵم ئەوە بەو مانایە نییە كە
نەتوانین لە مێژووی ئەدەبیی خۆشمان دا نموونەگەلی شیاوی
بۆ بدۆزینەوە .هەربۆیەش بە هەندێك تێبینییەوە دەكرێ لە بڕێك
لە تاكبەیتەكانی شێواز (سبك)ی هێندی و تەنانەت ئەبوو میرزا
و شێخ رەزاش دا سەرەهەوداكانی ئەم مۆدێلەی ئەدەبیاتی نوێ
دەستنیشان بكەین.
لێرهدا هەندێك لە كاریكلماتۆرەكانی نووسەر و كاریكاتۆریستی
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یاسین
«سەید
بۆكانی
قوڕەیشی» وەك نموونە
هێنراوە كە رەنگە تا رادەیەكی
گونجاو و باش بتوانن لەگەڵ
ئەوەیدا چێژی بابەتییانەی
خۆشمان هەبێ ،وەك ناسین و نموونەش رەنگدانەوەیەكی
ئەرێنی و خوازراو بخوڵقێنن.
کاریکلماتۆرهکانی سهید یاسین قورهیشی
ـ بۆوەی شیربایی نەدات ،خێزانی لە سەر النك گوێستەوە.
ـ رۆڵە چۆن دایكتم خۆش ناوێ ،خۆ بە خێری بابم خۆشم
ناوێ.
ـ لە تەمەنێ دا كە ژن پیر دەبێ و خۆی بە پیاو دەقەبڵێنێ،
پیاو خۆی هاتۆتە رێزەی ژنان.
ـ پیاوەتی بكەن ،كۆمەڵگایەكی ژن ساالر سازكەین.
ـ بەڵێ نامزەدمە ،بەاڵم جارێ نامزەدی وەرگرتنی وامی
ئیزدیواجە.
ـ تەاڵق ،لێك جۆبوونەوەی لەتەكانی ئیزدیواجە.
ـ بەرگی جەریمەی دایكەوا ،بەفرپاكون بە بەفرپاكونی
مناڵەكانی بابە ئادەم ئەگەڕێ.
ئیزدیواج ،ئاسمانی عەشقی دڵبەرو دڵدار بەقەرا میچی خانوویەكی
ـ لە سەبەدی خانەوادەدا جێی خانەوادە خاڵی.
ـ ژن دەیهەوێ «ئیمال» بڵێ ،پیاو پێی خۆشە «ئینشا» كرێ نەوی دەكات.
ـ زۆر پیاو «زیندان» یان لە «زن  +دان» پێخۆشترە.
بنووسێ.
ـ ژن ،پاژنەی ئاشیلی پیاوە و زێر پاژنەی ئاشیلی ژن.
ـ منداڵی هەژار ،لەو كاتەوە كە دایكی باردار ،بارە.
ـ هیچ عاڵقەی پێوەندییەک بە قامكی عاشق ناكا.
ـ گۆشتی كەڵێ كە ژن بیكڕێ ،لە گۆشتی كەوێك كە پیاو
ـ بەداخەوە ئینسانی هەژار لە منداڵدا دەوڵەمەندە.
بیگرێ زووتر دەكوڵێ.
ـ لەدایك بوون بەمانای «كارتی عوزوییەت»ی ژیان نییە.
ـ لەو چوار ژنەی كە دەبا بێهێنابا ،تاقە ژنێكی بۆ نەهات.
ـ زۆر كەس بە سووتانی كۆپێنی رۆنەكەیان دەكەونە
ـ لە ساڵهاتی هەبوونی باوە ئادەم دا ،خێزانی گوڵەگەنمێكی
«رەوغەن سووزی».
پێشكەش كرد.
ـ بازار ئەوەندە داغ بوو ،عارەقی رەش و شینمان دەردا،
ـ ژن ،كتێب نیە پێش¬تر بیخوێنیهوە ،دەفتەری بیرەوەرییە و
شتێكی هەرزانمان وەگیرنەكەوت.
دوایی دەنووسرێت.
ـ بۆ بەربەركانێ لەگەڵ گرانی ،گیرفانمان پڕ لە چەمۆڵە
ـ «عەسری تەاڵیی» بووك كاتێكە كە لەگەڵ زاوا دەچێ بۆ
بكەین.
كڕینی زێڕەبووك.
ـ تەنیا ژنێك كە لە مشك ناترسێ ژنی مشكە.
ـ بووكەخانی جیهان ،قەیرەكچە.

(كەوا سوورەی بهر لەشكری بێگانان)
ئیبنی ئەسیر ئەو زانا كوردەی خزمەتی بێگانانی كرد:
ئا :رەسووڵ سوڵتانی
بە داخەوە ،بە درێژایی مێژوو
بیرمەند و زانا و نووسەر و داهێنەر
و پاڵەوان و سوارچاكی هیچ میللەتێك
هێندەی زانا و نووسەر و داهێنەر و
پاڵەوانانی نەتەوەی كورد خزمەتی
بێگانانی نەكردووە .ئەوەندەی كەسانی
شارەزا و زانای وەكوو (ئیبنی خەلەكان
و دینەوەری و ئیبنی ئەسیر) خزمەتەتی
ئەدەبیاتی عەرەب و ئەوەندەی (رەشیدی
یاسەمی و جەاللەدینی كەزازی و
محەممەدی قازی) خزمەتی ئەدەبی
فارسیان كردووە ،ئەگەر تواناكانی
خۆیانیان بۆ خزمەتكردن بە ئەدەبیاتی
كورد تەرخان كردبایە و وازیان لە
بێگانەپەرستی هێنابایە و بۆ ئافەرم و
بارەقەاڵیەكی بێگانان ملی خۆیانیان
نەشكاندبایە و پشتیان لە میللەتەكەی
خۆیان نەكردبایە ،هیچ شك و گومان
لەوە دا نییە كە ئەمڕۆ ئەگەر ئێمەش
لە ریزی هێندێ لە میللەتاندا نەبوایەین
النیكەم لە هەندێ بواردا لە پێشەوەی
دەرودراوسێكانمانەوە دەبووین و
ئەوەندە نەدەبووینە گاڵتەجاڕی ئەم و
ئەو.
ئەوانەی پاكانە بۆ بێگانەپەرستی
دەكەن ،دەڵێن كاكە سەردەمی ئیبنی
خەلەكان بیروباوەڕی ناسیۆنالیستی
نەبووە .نەخێر واباشترە بڵێن ئەوكات لە
نێو گەالندا تەنیا زانایانی كورد خۆیان بە
كەم زانیوە و شێت و شەیدای بارەقەاڵی
بێگانان و داگیركەرانی كوردستان بوون
و بۆ بێگانان بوونەتە كەواسوورەی بەر
لەشكر .ئەگینا ئەو كاتەی پیر شالیاریش
بە زمانی كوردی دەستی كرد بە نووسین
و تەنانەت لە سەردەمی مەولەویی
تاوەگۆزییشدا هێشتا ئەوەی ئێستا پێی
دەڵێن ناسیۆنالیزم و بە دەیان كتێبی
لەسەر نووسراوە ،لە گۆڕێدا نەبوو و
كەسیش نەیدەزانی چییە .بەاڵم ئەوەی
هەیە خۆم بەكەمزانین و خەڵك بەزۆر
زانینە .ئەوەش بەرهەمی تۆوێكە كە

داگیركەرانی كوردستان چاندوویانە و
بەروبوومەكەشیان چنیوەتەوە و تۆزی
خەرمانەكەیشی چووەتە گلێنەی ئێمەوە.
بۆیە ئەمن وەك خۆم هەرگیز شانازی
ناكەم بەو كەسانەوە كە لە مێژوودا
شمشێریان بۆ بێگانان وەشاندووە و
لەشكری دوژمنیان بۆ شكاندووە و قەاڵی
رژدیان بۆ لە دوژمن ئەستاندووە.
با ئەوەشمان لەبیر نەچێت كە
لە تەنیشت ئەوانەوە ،زۆر زانای
گەورە و پیاوی ئایینییمان هەبوون
نیشتیمانپەروەرییەكەیان
كە
ئایینەكەیان
و
ئایین
پاڵپشتی
نیشتیمانپەروەرییەكەیان
پاڵپشتی
بووە .شاعیرە هەست ناسك و
رێبەرانی
نیشتیمانپەرەوەرەكانمان،
شۆڕشەخوێناوییەكانمان
گەورەی
هەر هەموویان پەروەردەی حوجرە و
خانەقاكانی كوردستان بوون و بەرماڵیان
لەسەر ئاوێ گەڕاوە و لەگەڵ ئەوەشدا
هەموو هەوڵ و چاالكی و جووڵەی
رۆژانەیان بۆ خزمەت بە گەلەكەیان
بووە ،چونكە زانیویانە (هەتا ماڵ پێی
بوێ بۆ مزگەوت حەرامە) .ئەوان ئەو
زانا راستەقینە نیشتیمانپەرەوەرانە بوون
كەلە ناخەوە لە پەیامی (حب الوطن من
االیمان) تێگەیشتبوون و هەستیان بە
چەوساوەیی نەتەوەكەی خۆیان كردبوو.
ئەوان باش دەیانزانی ئەگەر قەرار بێ
خزمەتێك بكەن ،ئەوا دەبێ لە ماڵەكەی
خۆیانەوە دەست پێ بكەن .ئەگەر قەرار
بێ هەوڵ بدەن بۆ رزگاریی مرۆڤە
بندەستەكانی رۆژگار ،ئەوا دەبێ لە
پێشدا خۆیان و نەتەوەكەیان لە بندەستی
دەربێنن .ئەوان ئەڤینی خوا و نیشتیمانیان
پێكەوە گرێ دابۆوە و مرۆڤدۆستییان
لە خۆشویستنی ماڵی خۆیانەوە دەست
پێ كردبوو .نموونەی ئەوانەش هەر
لە (شێخ سەعیدی پیرانەوە بگرە هەتا
شێخ ئەحمەدی بارزان و سەید رەزای
درسیم و پێشەوا قازی محەممەد و مەال

مستەفای بارزانی) بەڵگەی ئەو قسانەمن.
لە نێو شاعیرانیشدا لە ئەحمەدی خانیی
مەزنەوە بگرە هەتا نالی و مەحوی و
حاجی قادر و هەژار وهێمن و..
باشتر وایە بێینەوە سەر باسەكەمان
و ئاوڕێك بدەینەوە لەو زانا و بلیمەتە
كوردەی كە نەیزانی نیشتمان چییە و
خزمەتی ئەوانیتری كرد و ئەو شانازییەی
پێ نەبڕا بچێتە ریزی ئەو كەڵە پیاوانەوە
كە لەسەرەوە ناویانم هێنا.
كوردە
قەڵەمە
لەو
یەكێك
بێگانەپەرستانەی كە هەموو توانای خۆی
بۆ خزمەت بە ئەدەبی عەرەب خستووەتە
كارەوە« ،زیائەدین ئیبنی ئەسیر»ە.
یاقووتی حەمەوی دەڵێ :ئیبنی ئەسیر،
زیائەدین ئەبولفەتح نەسرولاڵ
بنی ئەبی ئەلكەرەم محەممەد شەیبازی
جەزیری ،یە .باوكی زیائەدین كە سەر بە
عەشیرەتی بەنی شەیبان بوو ،بە هۆی
پێگە كۆمەاڵیەتییەكەیەوە پێی گوتراوە
«ئەسیر» .هەر بۆیەش زیائەدین و دوو
برای لە خۆی گەورەتری بە ناوەكانی
مەجدەدین و عێزەدین بە «بەنو االسیر»
ناوبانگیان رۆیوە .ئەسیر لە الیەن میرانی
موسڵەوە كرایە قایمەقامی جزیرەی
ئیبنی عومەر و خەڵكی ئەوێ متمانەیەكی
زۆریان پێی هەبوو.
ئیبنی خەلەكان دەڵێ :زیائەدین لە
موسڵ ،كە لەوكاتدا ناوەندی زانست
و ئەدەب و شوێنی پێكگەیشتن و
ئاوێتەبوونی كولتوورەكان و بیروباوەڕی
جۆراوجۆری رۆژەاڵتی و رۆژاوایی بوو
و قوتابخانەكانیشی بەناوبانگ بوون،
دەستی كرد بە خوێندن و فێربوونی
زانست و پاش ماوەیەك لە «سەرف و
نەحو و لۆغەت و هونەری بەالغەت»دا
كارامە بوو .لە تەمەنی سی سااڵندا
لە خۆی رادەبینێ پۆستی سیاسی و
دادوەری وەربگرێت ،هەر بۆیەش لە
موسڵەوە رێگەی دەرباری سەالحەدین
ئەیوبی دەگرێتە بەر .كە دەگاتە شام،

ـ

بە یارمەتیی قازی فازڵ
كە وەزیری سەالحەدین
الی
دەچێتە
بووە،
سەالحەدین بوو بە
سكرتێر (كاتب)ی ئەو.
دوای مردنی سەالحەدین
ئەیوبی ،مەلیك ئەفزەل
گەورەكەی
كوڕە
دەبێتە
سەالحەدین،
پاتشا و ئەویش دەبێتە
وەزیری .لەبەر ئەوەیكە
پاتشا بە تەمەن زۆر لەو گەنجترە ،ئەو
جڵەوی هەموو كاروبارەكان بە دەستەوە
دەگرێت و بە پشتەبەستن بەو هێز و
دەسەاڵت و نفوزەی بە دەستی هێنابوو
دەكەوێتە زوڵم و زۆر و چەوساندنەوەی
خەڵك .هەر بۆیە قۆناغی وەزارەتی ئەو
و پاتشایەتیی مەلیك ئەفزەلیش زیاتر لە
چوار ساڵ خۆ ناگرێ و دەمشق دەكەوێتە
بەردەستی براكەی مەلیك ئەفزەل و مامی
و زیائەدین گیانی دەكەوێتە مەترسییەوە
و بە راوتەگبیری «محاسن بن عجم
حاجب» رزگاری دەبێت و دەگەڕێتەوە
بۆ موسڵ و دەچێتە خزمەتی نورەدین
ئەرسالن شا.
سی ساڵ چاالكی و كاری سیاسی
و كۆمەاڵیەتی نابێتە هۆی ئەوەیكە
زیائەدین لە كاروباری زانستی و ئەدەبی
دوور بكەوێتەوە.
دەڵێن ئیبنی ئەسیر كابرایەكی
لەخۆبایی و لووتبەرز بووە .خۆی ئەوەندە
پێ زل بووە كە نێوانی لەگەڵ عێزەدینی
برایشی نەبێت .ئیبنی خەلەكانیش
دەڵێ :چەند جارێكی سەفەری موسڵم
كردبێ ،سەرەڕای ئەوەی زۆر زۆر
حەزم لێ بووە چاوم پێ بكەوێ ،بەاڵم
هەر رێك نەكەوت و ئەوەش هۆی ئەو
بەرزەدەماخی و لووتبەرزییەی بووە.
ئیبنی ئەسیر گەلێك بەرهەمی لە
بواری هونەری بەالغەتدا نووسیوە و
هەوڵیشی داوە هونەری نووسین لە
پاوانی چین و توێژگەلی تایبەت رزگار
بكات و بیهێنێتە نێو گۆڕەپانی زانست
و هونەرەوە و شێوازی فێركردنی
بەالغەت و شێوازەكانی بەكارهێنان
چۆنێتیی
و
كارپێكردنەكەی
و
گەشەكردنەكەی بۆ هەمووان شی
بكاتەوە.
سەرەڕای تەواوی ئەو شتانەش،
بە هۆی ئەوەوە كە هۆنراوەكانی
«ئەبوتەمام و بۆحتەری و موتەنەببی»
لەبەر بووە و خۆی ئەو سێ شاعیرەی

ناو ناوە «الت» و عۆزا و مەنات ،ناو
بردووە ،زۆر كارامە و لێهاتوو بووە لە
ناسینی شیعردا و بۆچوون و تیۆریی
نوێ و پڕ بایەخی لەو بوارەدا خستووەتە
روو ،بە شێوەیەك كە زۆربەی بیر و
بۆچوونەكانی ئەو لە بواری رەخنەی
ئەدەبیدا ئەوەندە بەرزن كە تەنیا لە
رەخنەی ئەدەبیی سەردەمی هاوچەرخدا
وێنەی هەیە.
بەرهەمەكانی ئیبنی ئەسیر بریتیتن
لە:
ی المخذ
ی االخذ عل 
كف
1ـ االستدرا 
ی صناعە المنظو م
2ـ الجام ع الكبیر ف 
ی صناع ت ی،) ..
و المنثور (یا ف 
ن االثی زر
3ـ رسائل اب 
ب و
ب الكات 
ی اد 
 4ـ المثل السائر ف 
الشاعر
ل المنظوم
ی المرقو م فی ح 
5ـ الوش 
ئەو كابرایە مرۆڤێكی زۆر بە توانا
بووە ،بەاڵم مخابن هەموو تواناكانی
بۆ خزمەت بە ئەدەبی بێگانان بووە.
دەزانم ئەوانەی بن و بنەچەیەكی هزری
و خوێنیان دەچێتەوە سەر عارەبان و
خەونی ئەوە دەبینن كە كوردستان
رۆژێك لە رۆژان ببێتە بیابانێكی عارەبی،
لەگەڵ ئەوەدا نین كە وشەی بێگانە بۆ
عارەب بەكار بێنین .ئەو جۆرە كەسانە
خۆیشان لێرە بێگانەن و هەر ئەوانەیشن
كە شانازی بەو زانا كوردانەوە دەكەن
كە خۆیان دۆڕاندووە بە بێگانان.
باسكردن لە كەسێكی وەك ئیبنی
ئەسیر لێرەدا بۆ ئەوە نییە كە شانازی
پێوە بكەین .بەڵكوو بۆ ئەوەیە كە نەوەی
ئێستا و دواڕۆژی كورد رێزی ئەو
كەسانە بگرن كە خزمەتیان بە خاك
و نیشتیمانی كوردەواری و ئەمڕۆ و
دوارۆژی ئەو گەل و خاكە كردووە.
هێمن موكریانی دەڵێ:
بۆت نووسیوم بۆت بنووسم ئەمن
چیم
دوندی قەندیل گۆڕەپانی هەڵگورد
نیم
بەرەو بەرزایی دەچم گەرچی وردم
خاكی بەرپێی تێكۆشەرێكی كوردم
ماڵپەڕی ئینتەرنێتی سەرچاوەی نووسینی
ئەو بابەتەیە.
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دووهەمین فستیڤاڵی
فۆلكلۆری كوردی لە شاری پیرانشار بەڕێوە چوو

ئەنجومەنی ئەدەبیی چرای پیرانشار رێكەوتی
24ی جۆزەردان دووهەمین فستیڤاڵی فۆلكلۆری

كوردی لە ژێر ناوی «هەوارگەی سۆز» بە
بەشداریی دەیان كەس لە هونەرمەندان و سەدان
كەس لە هونەردۆستانی كوردستان لە هۆڵی
ئیدارەی فەرهەنگ و ئیرشادی ئیسالمیی ئەو شارە
دا بەڕێوە برد.
بە پێی هەواڵی ئەنیستیتۆی خانی ئەم فێستیڤاڵە
بە بەشداریی هونەرمەندان رەسووڵ نادری ،برایم
قادری ،سەید عەلی سەردەشتی ،خلە دەرزی و
دەیان حەیرانبێژی دیكەی كوردستان و كەسانی
خاوەن را لە بواری فۆلكلۆری كوردی وەك ئەحمەد

بەرپرسی ئەنجومەنی نەتەوەیی وێنەگرانی ئێران
خەاڵتی هونەریی وەزارەتی ئیرشادی وەرنەگرت
مریەم زەندی ،بەرپرسی ئەنجومەنی
نەتەوەیی وێنەگرانی ئێران ئامادە نەبوو
خەاڵتی هونەریی وەزارەتی ئیرشاد
وەربگرێ.

زەندی لە نامەیەك دا بۆ محەممەد
حوسێنی ،وەزیری ئیرشادی رێژیم دا
لە پێوەندی لەگەڵ هێرشكردنە سەر
پیشەی وێنەگری و وێنەگران و نائەمنی
و پیشەیی و گیانی بۆ وێنەگرانی
ئێران رەخنەی توندی لە بەرپرسانی
حكوومەتی گرتوەو دەڵێ :بە پێی ئەو
هەڵسوكەوتەی دەوڵەتی ئێران لەگەڵ
كۆمەڵگەی هونەریی نێوخۆیی دا
دەكا ،ئەو قەت ئامادە نیە ئەو خەاڵتە
وەربگرێ.
هەر بە پێی هەواڵی بی بی سی،
حوسێنی پێشتر داوای لە مریەم
زەندی كردبوو تا بە ئامادە بوونی لە
كۆبوونەوەیەك دا بە بەشداری 70
كەس لە هونەرمەندانی دیكە ئەو خەاڵتە

لە دەستی ئەحمەدی نژاد وەربگرێ،
بەاڵم ناوبراو بە ئاشكرا رایگەیاند هیچ
هۆكارێك بۆ وەرگرتنی ئەم خەاڵتە
نابینێ و بەشداری لەو كۆبوونەوەیەش
دا ناكا.
ناوبراو هەر لەم نامەیەدا ئاشكرای
كردوە دوای سەرهەڵدانی ناڕەزایەتیی
بە ئاكامی هەڵبژاردن دەیان وێنەگری
رۆژنامەنووس لە ئێران دەسبەسەركران
و ژمارەیەكی زۆریش لەو هونەرمەندانە
ناچار بوون بە هۆی مەترسی گیانی و
پیشەیی روو لە هەندەران بكەن.

چاپكراوی نوێ
هاونەتەوەیی كورد وماد
كتێبی"هاونەتەوەیی كورد و ماد ،چاوگە ،رەگەز ،مێژووی
شارستانەتیی كوردستان" لە وەرگێڕانی جەلیل گادانی لە چاپێكی
نوێ دا كەوتە بازاڕەوە .نووسەری ئەم كتێبە ،حەبیبوڵاڵی
تابانی یە .چاپی دووهەمی"هاونەتەوەیی كوردو ماد" لەالیەن
دەزگای موكریانەوە باڵوبۆتەوە و ،ئەمجارە هەر دوو
بەرگ لە توێی یەك كتێب ( 518الپەرە) دا ،كەوتۆتە
بەر دەستی خوێنەران.

وانەی ئەم سەدەیە
كتێبی "وانەی ئەم سەدەیە" لەگەڵ دوو وتار سەبارەت
بە ئازادی و حكوومەتی دێموكراتیك ،لە نووسینی كارڵ
پۆپەر ،وەرگێڕی الو ئیسماعیل زارعی كردوویە بە
كوردی و لە توێی 168الپەرەدا ،لەالیەن دەزگای
وەرگێڕانەوە چاپ و باڵوبۆتەوە.

K U R D IS TA N

بەحری ،عەزیز وەلیانی ،سوارە فتووحی و سەالح
پایانیانی لەنێو پێشوازیی گەرمی بەشداران دا
بەڕێوە چوو.
ئەم فێستیڤالە دوای  6كاتژمێر پێشكەش كردنی
بەرهەمە فۆلكلۆرییەكان و لێكۆڵینەوە و باس لە
سەر فۆلكلۆری كوردی بە دابەش كردنی خەاڵت بە
سەر هونەرمەندان دا كۆتایی پێهات .
پێویستە بوترێ بە پێی لێدوانی بەرپرسی
ئەنجومەنی «چرا» ئەم فێستیڤاڵە بە مەبەستی رێز
گرتن لە هەموو ئەو كەسانە بەرێوە چوو كە بە
جۆرێك لە جۆرەكان لە بواری گۆرانی و موسیقا
و ئاواز و مەقام و هەڵپەركێ و  ....خزمەت بە
فۆلكلۆری كوردی دەكەن.

ئێران پلەی یەكەمی
لە راكردنی رۆژنامەنووسانی دا هەیە

ك���ۆم���ی���ت���ەی داك����ۆك����ی لە
رۆژن��ام��ەن��ووس��ان لە راپۆرتی
سااڵنەی خۆیدا باڵوی كردەوە
ئێران پلەی یەكەمی لە راكردنی
رۆژنامەنووسانی دا هەیە.
ئ������ەم ك���ۆم���ی���ت���ەی���ە كە
ن���اوەن���دەك���ەی ل��ە نیۆیۆركە،
ئامارو ناونیشانی هەموو ئەو رۆژنامەنووسانەی تۆماركردوە كە بە هۆی
توندوتیژی و هەڕەشە لێكردنەوە لە واڵتەكەی خۆیان رایان كردوە و
پەنایان بردۆتە بەر واڵتێكی دیكە.
كۆمیتەی داكۆكی لە رۆژنامەنووسان دەڵ��ێ :النیكەم نیوەی ئەو
رۆژنامەنووسە ئێرانیانەی كە لەماوەی یەك ساڵی راب��ردوودا لە ئێران
هەاڵتوون چوون بۆ توركیەو ،لە بارودۆخێكی زۆر خراپ دا ژیان بەسەر
دەبەن.
ئەم كۆمیتەیە لە درێژەی راپۆرتەكەیدا باس لە هەڕەشەی سیخوڕە
ئێرانییەكان لە دژی رۆژنامەنووسانی هەاڵتوو بۆ توركیە دەكا ،كە ئەگەر
بە ئاشكرا قسە لەسەر هەلومەرجی ئێران بكەن ،ئەوا تۆڵ ه بنەماڵەكانیان
دهستێندرێتهوه.

ژۆزێ ساراماگۆ نووسەری
ناوداری پورتەغالی كۆچی دوایی كرد

ژوزێ ساراماگۆ ،رۆژنامەنووس،
چیرۆكنووس و رۆماننووسی بە
ناوبانگی بەرەچەڵەك پورتەغالی و
ب��راوەی خەاڵتی نوبێڵی ئەدەبیاتی
ساڵی  1988رۆژی 18ی ژوئهن
دوای ماوەیەك بەربەرەكانی لەگەڵ
نەخۆشی لە تەمەنی  87ساڵی دا
كۆچی دوایی كرد.
س���ارام���اگ���ۆ ل���ە دای���ك���ب���ووی
ساڵی 1922ی شارۆچكەیەكی شاری لیسبۆنی پێتەختی پورتەغال بە
باڵوكردنەوەی كتێبی «كۆێری» لە ساڵی 1995دا كە باس لە واڵتێك دەكا
دانیشتووەكانی كوێر دەبن ،ئەو پەڕی ناوبانگی دەركرد.
ناوبراو ساڵی  1990و دوای نارەزایەتیی پارتی راستە ئاژۆی ئەو واڵتە
لە كتێبێكی ناوبراو لە ژێر ناوی «ئینجیل لە روانگەی عیسا مەسیحەوە»
به ناچار رووی كردە دورگەی النزاروت ،دەوڵەتی ئەو كاتی پورتەغال بە
هۆی ئەوەی كە ئەم كتێبەی سووكایەتی بە كاتۆلیكەكان دەزانی نەیهێشت
بچێت ه ریزی كاندیداكانی خەاڵتی ئەدەبیی ئورووپاوە.
بەرهەمەكانی ناوبراو وەرگێردراونەتەوە سهر زیاتر لە  20زمانی
دنیا و دەخرێنە ریزی بەرهەمەكانی مامۆستای رئالیزمی جادوویی،
گابرێیل گارسیا مارکێزی كۆلۆمبیایی .هێندێك لە بەرهەمەكانی بریتین لە
« گەشتی بەردین»« ،بالتازارو پیلمۆندا»« ،ساڵی مەرگی ریكادۆریس»،
«مێژووی گەمارۆدانی لیسبۆن»« ،بینایی» و «ئەشكەوت».

خەاڵتی مافی مرۆڤی
ئوتریش بە شیرین عیبادی درا

ئوتریش خەاڵتی مافی مرۆڤی «فلیكس
ئارماكورا»ی بە شیرین عیبادی ،مافناس
و چاالكی مافی مرۆڤی ئێرانی بەخشی.
ئیشپیندێل ئاگر ،وەزی��ری دەرەوەی
ئوتریش ك��ە ل��ە رێ��ورەس��م��ی بەخشینی
ئەم خەاڵتە دا پێشوازی لە عیبادی كرد
ل��ە كۆنفرانسێكی رۆژن��ام��ەن��ووس��ی دا
رایگەیاند :كێشەی ناوكی ئێران نابێ وا
بكا بابەتی پێشێل كردنی مافی مرۆڤ لە
ئێران پشتگوێ بخرێ.

ناوبراو هەروەها باسی لە ئاخنرانی
زی��ن��دان��ەك��ان��ی ك���ۆم���اری ئ��ی��س�لام��ی لە
زیندانیانی سیاسی ،سەركوتی كەمایەتییە
نەتەوەیی و ئایینییەكان لە ئێران دا كرد
و گوتی پێشێلكردنی مافی كوردەكان و
بەهاییەكان لە ئێران دا شتێك نییە كە
كۆمەڵگەی نێونەتەوەیی نەیبینێ و لێی
تێپەر بێ.
ئیشپیندێل ئاگر ،رایگەیاند كە ئازادیی
هەڵبژاردنی ئایینی ،ئازادیی رادەربڕین و
مافی ژنان ،مندااڵن و مافە نەتەوایەتییەكان
ل��ە ری���زی پڕەنسیب و م��اف��ە گشتگیرە
جیهانییەكانن و ك��ۆم��اری ئیسالمی بە
پێی دەروەس��ت��ی��ی��ەك��ان��ی ب��ە كۆمەڵگەی
نێونەتەوەیی دەب��ێ رێزیان لێ بگرێ و
ئەو مافانە بۆ هەموو خەڵكی ئێران وەك
یەك دابین بكا.
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لە دڵمایە
بڕوای بەرینی بەدەریا گەیشتن

شلێر باپیری
لە ئێوارەیەکى هەوراویی هەولێری پایتەختدا لە پارکی سامی عەبدوڵڕەحمان
کۆمەڵێک چاالکوانی مەدەنی ،رۆژنامەنووس و خوێندکار لە ژێر دروشمی «لە
دڵمایە ب��ڕوای بەرینی بە دەری��ا گەیشتن» کۆ بوونەوە و یادی  5شەهیدی
نوێی ڕێگەی ئازادی و دیموکراسی (فەرزاد کەمانگەر ،شیرین عەلەم هولی،
فەرهاد وەکیلی ،عەلی حەیدەریان و مەهدی ئیسالمیان)یان له چلهمین رۆژی
شههیدبوونیاندا بەرز راگرت و شەهیدانی 19ی بانەمەڕی رۆژهەاڵتیان بە
شەهیدانی یەکی شوبات لە باشوور سپارد.
رێوڕەسمەکە لەالیەن «کەمپەینى کوردستان بۆ بەرگریی لە زیندانیانی
سیاسى» رێکخرابوو .بێگومان ئەو کارە خۆبەخشانەی ه وەک هەر کارێکی
تر بێ کەموکووڕی نهبوو ،بەاڵم ئەوەی تێبینیم کرد جیاوازتر بوو ،چونکە
رێوڕەسمەکە بەپێچەوانەی بۆنەکانی تر ،سەرجەم حزبەکانی رۆژهەاڵتی
لە یەکتری کۆ کردبووەوە.ئەو شەهیدانە بۆ بزاڤى رزگاریخوازی کورد لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان مایەی شانازیین ،هەر لەوباریەوە ماوەیەک لەمەوپێش
«پەیمانگەی کوردستان بۆ پرسە سیاسییەکان» سێمینارێکی بۆ حزبەکانی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان پێکهێنا  ،کە بەداخەوە نەیتوانی ئەو حزبانە بەیەکەوە
کۆ بکاتەوە و بەشێک لە حزبەکان هەر بەشدارییان نەکرد .ئەمە تەنیا وەک
ئاماژەدان و بەراوردێک بوو کە تا ئێستە بە هەوڵدانێکی زۆر نەتوانراوە ههموو
حزبەکانی رۆژهەاڵتی بەیەکەوە کۆ بکرێنەوە ،بەاڵم کەمپەینی کوردستان
النیکەم هەموو حزب و کەسایەتییەکانی رۆژهەاڵتی لە هەرێمی کوردستان
لە یەکتری کۆ کردەوە کە کەمتر کۆنگرە و کۆنفرانسێک دەتوانێ کاری لەو
شێوەیە بکات.
ئەو شەهیدانە بوونە مایەی یەکگرتوویى پەیامی حزبەکانی رۆژهەاڵت و
هێمای ڕێکخستنی ئۆپۆزیسیۆنی کورد لە تاڕاوگە.راستە مهرگی ئەو شەهیدانە
بووه هۆی خەمێکی گەورە بۆ گەلی کورد  ،بەاڵم لە هەمان کاتدا هەمووانی
لە دەوری یەکتری کۆ کردەوە وئهوان بەبێ جیاوازی و بەیەکەوە یادی ئهم
شههیدانهیان بەرز ڕاگرت ،بە بێ بیرکردنەوە لەوەی کە کام حزب مێژووەکەی
زیاترە ،کامیان جەماوەریترە  ،کامیان نەتەوەیی یاخۆ ئێرانییە و هەڵگری کام
بیروباوەڕی سیاسییە .هەموویان تاجەگوڵینەیان ل ه بهرامبهر وینهی ئهو 5
شەهیدە دانا وسەری رێزیان له ئاستیان دانواند .چونکە هەمووان ئامانجی
گەورەتر لە حزبەکانیان هەبوو کە ئەویش ئازادیی راستەقینەی کوردستانە و
هیچی تر .ئەو هاودەنگی و یەکگڕەنگییە بە سەرجەم ساتەکانی رێوڕەسمەکەوە
دیار بوو و ئەوانەی لە ژوورەکانی کۆنگرەی حیزبهکانیان لیک نهبان بوون،
لە چلەى شەهیدانی 19ی بانەمەڕدا دەستی یەکبوونیان دەکوشی و شەرمیان
لە شەهیدان دەکرد.لەگەڵ ئەوەشدا چاالکی و جموجۆلی گەنجان و الوانی
بەشداربوو کە زۆرێک پێیان وایە چەقبەستوون و لە هەڵوێست کەوتوون،
ئومێدێکی نوێی خستە نێوجهستهی ماندووی ئۆپۆزیسیۆنی کۆماری ئیسالمی
لە باشوور و پەیامێکی گەیاند کە هەرچەندە الوانمان بەدەست لەتبوون و
دابڕانەوە ماندوون ،بەاڵم هێزی پێکهێنانی گۆڕانییان هێشتا تێدا ماوە.
با ئەوەش بڵێم کە کچان و ژنان بەشدارییەکی بەرچاویان هەبوو ،چ بە
کارکردن لە کەمپەینەکەدا وەک ئەندام و چ وەک بەشداربوو ،کە ئەوەش
هێمایەکە بۆ ئەوەی ژنان ب��ەردەوام لە ڕیزی پیشەوەی ئەو خەباتەدان کە
پیاوان خۆیان بەپێشڕەوی دەزانن.
تەنیا کوردەکانی رۆژهەاڵت نەبوون کە لهم یاد ه دابەشدار بوون ،بەڵکوو
کوردەکانی باکوور و رۆژئاوا و باشووری کوردستانیش هاوکاری باش بوون
و سەلماندیان که رۆڵهی تێکۆشهری کورد له ههر شوێنێک شههید بێت
خهم وئازارهکهی هی ههموو کوردێکی واڵتپارێزه .نێزیکبوونەوەی حزبەکان لە
الیەک و هاوبهشیی کوردەکانی پارچەکانی تری کوردستان لەالیەکی دیکەوە
 ،پهیامی هاوخەمی وهاوپێوهندیی نەتەوەیى چوار پارچەکەی کوردستانی
بەگوێی بەشداراندا چرپاند.هەرچەندە ئ��ەو هەڵمەتە مرۆیى و نەتەوەیییە
پێویستى ب��ە پشتیوانی و پێشوازیى ف��رەوان��ت��ری ج��ەم��اوەر و ڕێکخراوە
مەدەنییەکانی باشووری کوردستان هەبوو ،بەاڵم وەک دەسپێک بە هەنگاوێکی
باش دهژمیردرێ .سەلماندمان کە هەموومان بە یەک ئامانج و بە رۆحێکی
کوردانە و لە پێناو مرۆڤایەتیدا کارمان ک��رد ،ئ��ەوەش بنەمای سەرکەوتنە
بۆ قۆناخێکی گەورەتر و سەرکەوتووتر و سەرەتای کارکردنە بە رۆحێکی
خۆبەخشانە و هاوکارانە.
هیوادارم نێزیکبوونەوەکان تەنیا تایبهت نەبن بە رێوڕەسمەکانی ماتەمینی و
ئەوە تەنیا کەناڵێک نهبێ بۆ زیاتر لێک نێزیکبوونەوەی حزبەکان .بهلکوو ئهوان
سهرهڕای جیاوازیی بیڕوڕاکانیان ل ه زۆر بۆنهی جۆراوجۆری دیکهشدا گرنگی
ب ه یەکخستنی پەیامی کورد لەم قۆناخەدا بدهن تا بتوانین له بهرامبهر دوژمنانی
دهوروبهرماندا وشیاری و یهکگرتوویی خۆمان وەک کورد بسەلمێنین و
پیالنهکانیان له دژی خهباتی رزگاریخوازیی نهتهوهکهمان پووچهڵ بکهینهوه.
دیسانەوە هەزاران ساڵو لە شەهیدانی رێگای ئازادیی نەتەوەکەمان .ههر
بەرز بن ئەوانەی بە بەرزی سەر دەنێنەوە و لەگەڵ مەرگیاندا سهرلهنوێ
لەدایک دەبنهوه.

