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ئۆرگانی حیزبی دێموکراتی کوردستان

ه ژێر ههڕهشهی سهرکوتکهراندا،
رۆژههاڵتی کوردستان ل 
ه دهچێ
به پێشوازی نهورۆزهو 
پهیامی نهورۆزیی سکرتێری
گشتیی حیزبی دیموکراتی
سکرتێری گشتیی حیزبی دیموکراتی
کوردستان ل ه وتووێژێکی تایبهت لهگهڵ
«کوردکاناڵ»دا:
بهشی دووهم «کۆتایی»

کوردستان

به بۆنهی هاتنی نهورۆزی
1392وه
هاونیشتمانانی بهڕێز!
خهڵکی ئازادیخوازی کوردستان!
هۆگرانی نهورۆز و بههار و نوێبوونهوه!
لهم سات ه دا ک ه خهریکین مااڵوایی ل ه
ساڵی  1391دهکهین و باوهش بۆ نهورۆز
و بههار دهکهینهوه و پی دهنێین ه نێو
ساڵێکی نوێی کوردی و ههتاوییهوه ،ب ه
ناوی خۆم و ل ه الیهن رێبهری و سهرجهم
ریزهکانی حیزبی دیموکراتی کوردستانهوه،
ب ه گهرمی پیرۆزبایی نهورۆز و سالی نوێتان
لێ دهکهم.
جارێکی دیک ه سهرما و تهڕوتووشی،
سهخڵهتی و ناخۆشی و چهقبهستوویی ل ه
بهرامبهر ئیرادهی گۆڕان دا ،چۆکیان دادا و،
ژیان و بهردهوامی و جوانی و نوێبوونهوه،
ل ه نیشتمانی خۆشهویستی ئێمه ،ل ه
کوردستان و ههموو ئهو واڵتانهی هۆگر و
ئهوینداری نهورۆزن ،ئاالی سهرکهوتنیان
ههڵداوه.
ساڵێک که تێپهڕ بوو بۆ خهڵکی
ئێران و بۆ نهتهوهی کورد ساڵێکی پڕ ل ه
رووداو بوو .خهڵکی ئێران و رۆژههاڵتی
کوردستان ،ل ه حاڵێک دا ،وهک رابردوو
و تهنانهت زیاتریش ،بوونهوه ب ه ئامانجی
سهرکوت و پێشێلکرانی سهرهتاییترین ماف
و ئازادییهکانیان ،له گهڵ بارودۆخێکی
ئابووریی ناخۆشتر ل ه سااڵنی پێشتر،
دهستوپهنجهیان نهرم کرد .شوێنهواری
گهمارۆی ئابووریی رۆژاوا ل ه سهر ژیانی
خهڵک ،که بهرههمی سیاسهت ه غهلهتهکانی
کۆماری ئیسالمین،ل ه ساڵی  1391دا
ههتا رادهیهکی زۆر خۆیان نواند .گرانیی
سهرهکیترین پێداویستییهکانی ژیانی
خهڵک ،نهبوون و نایابیی شتومهک و کااڵی
جۆراوجۆر ،دابهزینی بایهخی دراوی ئیران
و هاتنهخواری توانای کڕینی زۆربهی زۆری
تویژهکان و کۆمهڵێک گرفت و ئاستهنگی
دیکه ،لهو سالهدا تهنگیان ب ه خهڵک
ههڵچنی .شوێنهواری ئهم بارودۆخ ه ب ه
ژیانی خهڵکهکهمانهوه و تهنانهت ب ه
پێشوازیی ئهوان له نهورۆزهوه ،دیاره.
ل ه ساڵی تێپهڕبوودا ،گرتن و راوهدوونان
و ئهشکهنجه و ئێعدام نهک ههر بهردهوام
بوو ،بهڵکوو بهرهوژوورتر چوو.کۆماری
ئیسالمی ،ک ه سهبارهت ب ه کارنامهی
رهشی ل ه بواری مافی مرۆڤ دا ،ل ه مێژه
له گهڵ رهخن ه و مهحکومییهتی جیهانی
بهرهوروویه ،ههر وا رێگریی ل ه هاتنی
نوینهری نهتهوه یهکگرتووهکان بۆ ئێران
و لیکۆڵینهوهی مهیدانی ل ه وهزعی مافی
مرۆڤ کرد ئهم رێژیم ه ک ه هیچ سهرکهوتن
و پێشڤهچوونێکی ل ه چارهسهرکردنی کێش ه
و قهیرانهکانی خۆی ل ه گهڵ کۆمهڵگهی
جیهانیی دا نهبوو ،زیادکردنی سهرکوت و
توند و تیژی ل ه نیوخۆی والت و بهرگرتن
ب ه تهقینهوهی نارهزایهتیی خهڵکی ،ب ه
تاقهرێگای مانهوهی خۆی زانی.
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«کوردستان» :پێشوازیی حهماسیی
کۆمهاڵنی خهڵکی رۆژههاڵتی کوردستان
له جهژنی نهورۆز له سااڵنی رابردوودا
و ئهو کارنهڤاله نهتهوهییه شکۆدارهی
لهم پیوهندییهدا لهشار و گوندهکان
وهڕێیان خستوه ،سیما و واتایهکی
نوێی ب ه نهورۆز له کوردستان داوه،
سیمای نهتهوهیهکی لێبڕاو که بڕیاری
داوه پهیامی رزگاریخوازیی خۆی له
توێی بهستهو سروودی نهورۆز دا ،به
گوێی زهوتکهرانی مافه نهتهوهییهکانی

بگهیهنێ.
نزیکهی مانگێکه ئیدارهی ئیتالعاتو
دامهزراوه سهرکوتکهرهکانی دیکهی
رێژیم له شار و ناوچ ه جیاجیاکانی
کوردستان ،ههڕهشه له چاالکان و الوانی
به ههست دهکهن که رهنگ و بۆنی
نهتهوهیی و ئازادیخوازی به رێورهسمه
نهورۆزییهکان نهدهن .پێیان راگهیاندوون
ئهگهر نهورۆز به شێوهی سااڵنی رابردوو
بهڕێوه ببهن ،له گهڵ لێپرسینهوه و
سزا بهرهوروو دهبن .ئهو ههڕهشانه

له کاتیکدان که دوابهدوای نهورۆزی
ساڵی تێپهڕبوو ،ژمارهیهکی زۆر له
بهڕیوهبهرانی ڕێورهسمه نهورۆزییهکان،
تووشی لێپرسینهوه و گیران بوون .بهاڵم
به پێێ ئهو زانیارییانهی له رۆژههاڵتی
«کوردستان»
به
کوردستانهوه
گهیشتوون ،کۆمهالنی خهڵک ،به
تایبهتیی الوهکان ،له سهر بڕیاری
خۆیان که ههرچی باشتر بهڕێوهبردنی
رێورهسمه نهورۆزییهکانه ،سوورن و هیچ
هێزێک ناتوانێ پاشگهزیان بکاتهوه.

ئینترپول :حوكمی دهسبهسهرکرانی كاربەدەستانی ئێران
هەڵناوەشێنینەوە
ئینترپول ،پۆلیسی نێودەوڵەتی دەڵێ،
سهرهڕای رێككەوتنی نوێی نێوان ئێران و ئاڕژانتین
لە پێوەندی لەگەڵ پەروەندی تەقینەوەی ئامیا،
ئەم هێزە نێودەوڵەتییە حوكمی دەسبەسەركرانی
كاربەدەستانی ئێرانیی تاوانبار لەم پەروەندەیە
هەڵناوەشێنینەوە.
بەپێی راپۆرتی هەواڵدەریی فەڕانسە ،هێكتور
تیمێرمەن ،وەزیری دەرەوەی ئاڕژانتین وەبیری
هێنایەوە كە بڕیاری ئێران و ئاڕژانتین بۆ
پێكهێنانی كومیتەی دۆزینەوەی راستییەكانی
سەربەخۆ بۆ تاوتوێ كردنی پەروەندەی
تەقینەوەی ئامیا ،بە كارێكی باش دهزانێ ،بەاڵم
ئهوه بەم مانایە نیە كە حوكمی دەسبەسەركرانی
كاربەدەستانی ئێرانی هەڵوهشێتهوه.
جێی وهبیرهێنانهوهی ه ک ه تهقینهوه لە

رۆژمێری «کوردستان»
ئهمساڵیش رۆژنامهی «کوردستان» له پێشوازی
نهورۆز و ساڵی نوێی 2713ی کوردیدا رۆژمێری
تازهی وهک دیاری بۆ ئۆگران و دۆستانی حیزبی
دیموکراتی کوردستان ئاماده کردوه.

ناوەندی
«ئامیا»،
بۆینێس
جوولەكەكانی
ئایرێس ل ه ساڵی 1994ی
زایینی  85كوژارو نزیك
 300كەس برینداری لێ
کهوتهوه.
بەدوای روودانی ئەم تەقینەوەیە ،ئاڕژانتین 8
كەس لە كاربەدەستانی پلە بەرزی ئەو كاتی
كۆماری ئیسالمیی ئێران ،هاشمی رەفسەنجانی،
ئەحمەد وەحیدی ،عەلی فەالحیان و موحسێن
رەزایی وەك تاوانبارانی سەرەكیی ئەم رووداوە
ناو برد و « ئێنتێرپۆل» ،پۆلیسی نێودەوڵەتیش
حوکمی دەسبەسەركرانی ئەم كەسانهی ڕاگهیاند.
شایانی باسە راگهیاندنی ئهو ههواڵ ه ل ه
کاتێک دایه كە هەر ئێستا عەلی ئەكبەر

ڕێزگرتن لە ژینگە ،ڕێزگرتن
لە نیشتمانه
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نهورۆز توخمی
هاوبهشی شوناسی نهتهوهی کورد
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ێ لە گیرانی
شەپۆلێكی نو 
ڕۆژنامەنووسان
وەالیەتی ،راوێژكاری نێودەوڵەتی خامنەیی،
عەلی فالحیان ،وەزیری ئەو كاتی ئیتالعات و
ئەندامی ئێستای مەجلیسی خۆبرەگانی رێبەری،
و موحسێن رەزایی ،فەرماندەی ئەو كاتی سپای
پاسداران و سكرتێری ئێستای كۆڕی دیاریکردنی
بەرژەوەندییهکانی نیزام ،سێ كەس لە تاوانبارانی
پەروەندەی ئامیا خۆیان بۆ ههڵبژاردنهکانی
سەركۆماری ئێران پااڵوتهوه.
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کارهساتی ههڵهبج ه زامێک
به جهستهی مرۆڤایهتییهوه
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سهردانی شاندێکی پ ک ک له نوێنهرایهتیی
حیزبی دێموکراتی کوردستان له ههولێر
شاندێکی کۆما جڤاکێن کوردستان سهردانی نوێنهرایهتیی حیزبی دێمۆکراتی
کوردستان ل ه ههولێری کرد .لهو دیدارهدا گرینگترین پرسهکانی پێوهندیدار ب ه کوردستان
تاوتوێ کران .رۆژی چوار شهممه23 ،ی ڕهشهمه شاندێکی کۆما جڤاکێن کوردستان
سهردانی دهفتهری نوێنهرایهتیی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان ل ه ههولێریان کردو ل ه

الیهن برایم زێوهیی ،نوێنهری حیزبهوه  ،پێشوازییان لێ کرا .لهو دانیشتنهدا هاوپێوهندیی
دوو پارچهی کوردستان وات ه رۆژههاڵتو باکوور ل ه پێناو بهرژهوهندیی نهتهوهیی ب ه
پێویستییهکی حهتمی لێک درایهوهو پێ ل ه سهر بهردهوامیو پتهوکردنی پێوهندییهکانی
دووالیهن داگیرا .ههروهها ،ب ه ههستیاریو بهرپرسیارهتییهوه ،پرسی کورد ل ه باکوور تاوتوێ
کراو لهو بارهیهوه ئاماژه ب ه پرۆسهی دانیشتنو دیالۆگی نێوان الیهنی کوردو حکوومهتی
تورکیه کرا ک ه چهند مانگێک ه ل ه ڕێگای سیاسییهوه ،ههولێک بۆ دۆزینهوهی کێشهی رهوای
گهلی کورد ل ه باکووری کوردستان ل ه ئارادایهو دوو الیهن مهنتیقی دیالۆگو وتوویژی
سیاسییان ب ه ڕێگاچارهیهکی کهمتێچوو بۆ دهربازبوون لهو گرێکوێرهیه ل ه قهڵهم دا.

ههیئهتێک ب ه سهرپهرستیی مامۆستا عهبدوڵاڵ حهسهن زاده
 چاوی ب ه دوکتور بێرنارد کوشنێر کهوت
له دیدارێکی نێوان ههیئهتێک ل ه
حیزبی دێموکراتی کوردستانو بێرنارد
کوشنێر ،وهزیری دهرهوهی پێشووی
فهڕانسهدا گرینگترین بابهتهکانی
پێوهندیدار ب ه پرسی کوردو ناوچ ه
تاوتوێ کران.
دوانیوهڕۆی رۆژی 15ی مارسی
 ،2013ههیئهتێك به سهرپهرستیی
مامۆستا عهبدوڵاڵ حهسهن زاده له
ههولێر لهالیهن بهڕێز دوکتۆر بێرنارد
کوشنێر وهزیری دهرهوهی پێشووی
فهڕانسهو دۆستی لهمێژینهی کوردهوه
که بۆ بهشداری له رێوڕهسمهکانی
یادی بیستو پێنج ساڵهی کارهساتی
کیمیابارانی ههڵهبجهدا سهردانی
کوردستانی کردوه ،پێشوازیی لێکرا.
لهو دیداره گهرم و دۆستانهیهدا

که سهعات و نیوێکی خایاند ،دوکتور
بێرنارد کوشنێر وێڕای بهخێرهێنانی
مامۆستا حهسهن زادهو ههیئهتی
هاوڕێی ،خۆشحاڵیی خۆی لهو
دیداره دهربڕیو رابردووی پێوهندیو
دۆستایهتیی خۆی لهگهڵ حیزبی
دێموکڕاتو مامۆستای وهبیرهێنایهوهو
ئاماژهی بهوه کرد که بیرکردنهوه
له حیزبی دێموکڕات ههموو جارێ
دهیخاتهوه یادی دوکتور قاسملوو و
ئهو یاده ههمیشه دهیههژێنێ .ئینجا
دوکتور کوشنێر داوای له مامۆستا
حهسهن زاده کرد که بیروبۆچوونی
خۆی لهپێوهندی لهگهڵ بارودۆخی
سیاسیی ئێرانو واڵتانی ناوچهو ئایندهی
کورد ل ه سیناریۆی ئاڵوگۆڕهکانی ئهم
دواییانهو ئهگهرهکانی داهاتوودا بخاته

ڕوو .مامۆستا حهسهن زاده وێڕای
دهربڕینی خۆشحاڵیی زۆری خۆی ل ه
شادبوونهوه به دیداری دوکتور کوشنێرو
بهرزنرخاندنی دۆستایهتیو پشتیوانیی
ناوبراو دهرههق به گهلی کوردو
حیزبی دێموکڕات ،سهرهتا بارودۆخی
ئێستای زاڵ بهسهر ئێرانو رۆژههاڵتی
کوردستانو خهباتی حیزبی دێموکڕاتو
پرسو
دوورهدیمهنی
ههروهها
پێشهاتهکانی پێوهندیدار ب ه کۆماری
ئیسالمی بهتایبهتی ههڵبژاردنی ئایندهی
ئێرانی خسته ڕوو .ئینجا سهبارهت به
بارودۆخی سیاسیی کورد له پارچهکانی
دیکهی کوردستان بهتایبهتی له
سووریهو تورکی ه ههڵسهنگاندنو
پێشبینییهکانی خۆی روون کردهوه.
بێرنارد کوشنێر وێڕای پهسندکردنی

بهشداریی نوێنهرایهتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
له ههولێر ل ه فستیڤاڵی ئازادیو نهورۆزدا
ههیئهتێکی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان ب ه
سهرپهرستیی برایم زێوهیی ،نوێنهری حیزبی دێموکراتی
کوردستان ل ه ههولێر رۆژی دووشهممه 21 ،ی ڕهشهم ه ل ه
فێستیڤاڵی ئازادیو نهورۆزی ههولێردا بهشدار بوو ک ه ب ه
بۆنهی یادهکانی راپهرینی شاری ههولێر و 11ی مارس 1970
پێک هاتبوو.
ئهو ڕێوڕهسم ه ک ه ل ه الیهن پارێزگای ههولێرهوه
سهرپهرستی دهکرا ،بێجگ ه لهوهی بهشێکی بهرچاو ل ه
کاربهدهستانو بهرپرسانی حکوومهتیو حیزبی تێیدا
بهشدار بوون ،زۆربهی کۆنسۆلگهریو نوێنهرایهتییهکانی
دهوڵهتانیشی بهو بۆنهیهوه بۆ بانگهێشتن کرابوون .لهو
فێستیڤاڵهدا گهلێک بهرنامهی رهنگاوڕهنگ پێشکهش کران.
فستیڤاڵهک ه ب ه سروودی نهتهوایهتیی ئهی رهقیب دهستی
پێکردو نواندنی تیپهکانی هونهری میللیی شارهکانی ههولێر
 ،سلێمانی  ،دهۆک  ،کهرکوک  ،دێرسیم  ،کوردهکانی
گورجستان  ،رۆژاوای کوردستانو ههموو پێکهات ه

زۆر له خوێندنهوهو بیروبۆچوونهکانی
مامۆستا سهبارهت به بارودۆخی
ناوچهو ئایندهی کوردهکان ،روانگهکانی
خۆی لهپێوهندی لهگهڵ چۆنیهتیی
مامهڵهی کۆمهڵگای نێودهوڵهتیو
بهتایبهتی فهڕانسهی لهگهڵ ئهم
بارودۆخه نوێیهو جێگهوپێگهی کورد
لهنێو سیناریۆی ئاڵوگۆڕهکاندا باس
کرد .دواتر دیالۆگێکی گهرموگوڕو
سهرنجڕاکێش لهنێوان ههردوو بهڕێزان
لهپێوهندی لهگهڵ ئایندهی نهتهوهی
کورد له تهواوهتیی خۆیدا و وهک
گهلێکی یهکگرتوو بهڕێوه چوو که لهو
دیالۆگهدا ههم ئهو دهرفهته نوێیان ه
که بۆ کورد بهستێنی وەدیهێنانی
مافو دهستکهوتی گرینگنو ههم ئهو
بهربهستو چالێنجانهی کوردهکان
پێویسته ژیرانه لهگهڵیان رووبهڕوو
ببنهوه سهنگوسووک کران .ههردوو ال
ی
لهسهر ئهوه هاودهنگ بوون ک ه ئهزموون 
ئێستای باشووری کوردستان پێگهیهکی
گرنگ بۆ ههموو کورده که دهبێ به
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ههمووان ههوڵی پاراستنو پێشخستنی
بدهنو ههرلهوکاتهدا ئهوهی لهتورکیهو
دهستی
کوردستانیش
باکووری
پێکردوه ئاڵوگۆڕێکی گرنگ بهرهوپێش ه
که دهبێ وهک ههی ه سهیر بکرێ.
پێویسته بگوترێ له بهشێکی
دیدارهکهدا ههروهها دوکتور فرێدریک
تیسۆ کۆنسوولی گشتیی پێشووی
فهڕانسه له ههولێرو دۆستی دێرینی

دیداری نێوان هەیئەتێکی کومیتەی سۆئێدی حیزبی دێموکراتی
کوردستانو پارتی سوسیالدیموکراتی ئهو واڵته

دانیشتنی هاوبهشی پێنج حیزبی کوردستانی ل ه دانمارک
ی دانمارک
پێنج حیزبی کوردستانی بۆ باس لە ڕەوشی کوردانی پارچهی کوردستانو پەیوهندیی کوردانی دانیشتوو 
بهڕێوه چوو.
نێشتەجێی دانمارک ،لە دەوری یەک کۆبوونەوە.
لهو کۆبوونهوهیهدا ک ه ههیئهتێکی حیزبی دێموکراتی
ب ه دهستپێشخهریی کومیتهی یهکیهتیی نیشتمانیی
کوردستان ل ه دانمارکو بهشداریی کومیتهکانی حیزبی کوردستان ب ه سهرپهرستیی حوسێن حهسهن زاده تێیدا
دیموکراتی کوردستان ،پارتی یهکیهتیی دیموکراتی کورد ل ه بهشدار بوو ،ههرکام ل ه الیهنە بهشدارەکان هاوکات لەگەڵ
سووریهو پارتییا دیموکراتی پێشڤهچووی کورد له سووریهو تیشکخستنە سەر دۆخی گەلی کورد لهو بهشانهی خهباتو
حدکا کۆبوونهوهیهک بۆ باس ل ه ڕەوشی کورد ل ه ههر چوار تێکۆشانیان تێدا ههیه ،ب ه خستنهبهرچاوی سهرنجو پێشنیار
بۆ ههرچی باشترلێکگریدانی دهنگی کورد ل ه دانمارک
قسهیان کرد.
لهو کۆبوونهوهیهدا شاندی حیزبی دێموکراتی
کوردستان وێڕای خستنهبهرباسی  سیاسهتهکانی حیزب
ب ه نیسبهت هاوکاری لهگهڵ هیزو الیهنه کوردییهکانو
پێکهێنانی یهکیهتیو یهکڕیزی ،باسێکی چڕوپڕیان ل ه سهر
بارودۆخی نالهباری کورد ل ه ڕۆژههاڵتی کوردستان پێشکەش
کرد.

گهلی کوردو حیزبی دێموکڕاتی
کوردستانیش بهشدار بوو .شایانی
باسه دۆستایهتیی د .کوشنێرو مامۆستا
عهبدوڵاڵ حهسهن زاده دهگهڕێتهوه بۆ
سااڵنی دوور بهتایبهتی کاتی ناشتنی
ههردوو رێبهری شههید دوکتور قاسملوو
و دوکتور شهڕهفکهندیو سهردانهکانی
د .کوشنێر بۆ کوردستان.

بهشداریی نوێنهری حیزب له ههولێر ل ه کۆبوونهوهی
ساڵوهگهڕی ڕاپهڕینی خهڵکی قامیلشوودا

خۆرئاوای
کوردەکانی
کوردستان ل ه یادی ڕاپهڕینی خهڵکی
شاری قامیشلوودا داوا ل ه رێکخراوی
نەتەوە یەکگرتووەکان دهکهن ههموو
ههوڵهکانی خۆی بۆ کۆتاییهێنان ب ه
شهڕ له سووریه وهگهڕ بخا.
ڕۆژی سێشەممە 22 ،ی ڕهشهم ه
کوردانی خۆرئاوای کوردستان نیشتهجێ
ل ه باشووری کوردستان لەبەردەم
نوێنەرایەتیی نەتەوە یەکگرتووەکان لە
هەولێر کۆبوونهوهو یادداشتنامەیەکیان
نهتهوهیییهکانی عێراقو ههروهها گۆرانیو ههڵپهرکێی کچانو پێشکەش بە نووسینگەی یو ئێن کرد.
لەم کۆبوونهوهو رێپێوانەدا
کوڕانی شاری ههولێرو شارهکانی دیکهی ههرێمی کوردستان
کە ئااڵی کوردستانو وێنەی
ههرکام بهشێکی ئهو فستیڤاڵه بوون.
بان كی مۆن نێردراوه ،داوا ل ه نهتهوه
رێبەرانی سیاسیی کورد لهالیهن
ی
یهكگرتووهكان کراوه ههڵوێست 
خۆپیشاندهرانهوه بەرز کرابوونەوە،
ی رێژیمی بهشار ئهسهد
ی ل ه دژ 
جیدد 
داوای باشترکردنی بارودۆخی خهڵکی
ی
بنوێنێو ئهو رێژیم ه ناچار بکا كۆتای 
سووریهیان کرد.
ی خهڵکی مهدهنی بێنێ.
ب ه كوشتن 
لەو یادداشتنامەیەدا کە لەبەردەم
شایانی باس ه ک ه نوێنهری
نوسینگەی یو ئێن خوێندرایەوە ،داوا لە
حیزبی دێموکراتی کوردستان ل ه
بان کی مۆنو کۆمەلگەی نێودەوڵەتی
سهر بانگهێشتی کۆمیتهی ههرێمی
کراوە کە بڕیار بۆ ڕاگرتنی شهڕ ل ه
ئهنجومهنی نیشتمانیی کوردی سووری ه
سووری ه بدهنو یارمەتیی دەرمانیو
لهو کۆبوونهوهیهدا بهشدار بوو ک ه
سووتەمەنی بۆ ئاوارەکانی سووری ه
ل ه نۆههمین ساڵوهگهڕی راپهرینی
دابین بکهن.
شاری قامیشلوودا ل ه بهردهم بارهگای
ی
ل ه بهیاننامهی كورده ئاوارهكان 
ڕێکخراوی نهتهوهیهکگرتوهکان بهڕێوه
ی بۆ
خۆرئاوای كوردستاندا ك ه وێنهێك 

هەیئەتێکی بەشی پەیوەندییە نێونەتەوەییەکانی
کومیتەی سۆئێدی حیزبی دیموکراتی کوردستان ،بە
سەرپەرستیی عەزیز سەیدنژادیان لە پارلەمانی سوئێد
چاویان بە خاتوو « ئان لیندە» ،سکرتێری گشتیی
پێوەندییەکانی حیزبی سوسیال دیموکراتی سوئێد کەوت.
لەو دیدارە دا هەیئەتی حیزبی وێڕای باسێکی کورت ل ه
سهر دوایین ئاڵوگۆرهکانی ئێرانو کوردستان تیشکی خست ه
سهر مێژووی خهباتی ئاشتیخوازانهی حیزبی دێموکراتی
ه

کوردستانو گهلی کورد بۆ وهدیهێنانی مافو ئازادیی کاری حیزبەکەی کرد کە لە ماوەی دەیان ساڵی ڕابردوودا بۆ
بنهڕهتیو ئینسانییهکانی گهلی کورد ل ه ئێران ک ه ب ه شێوهی گەیاندنی دەنگی گەلی کورد بە دامودەزگا بڕیاربەدەستەکانی
سیستماتیک پێشێل کراوه.
سۆئێدو ئورووپا داویانەو لەو پەیوەندییەدا ئاماژەی بە
لهو دیدارهدا خاتوو ئان لیندە ،سکرتێری بوونی چەندین کورد لە ئاستی ڕێبەریو ڕیزی پارلەمانتارانی
پێوهندییەکانی پارتی سوسیال دیموکراتی سۆئێدیش باسێکی حیزبەکەیدا کردو پەیوەندیی نێوان حیزبەکەیو گەلی کوردی
لهسهر پێوهندیی پارتەکەیو حیزبو ڕێکخراوەکانی هەرچوار لە هەر چوارپارچەی کوردستان بە گرینگ دایە قەڵەم.
پارچەی کوردستان هێنایە گۆڕێو ئاماژەی بە بەرنامەی
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کاک برایم زێوهیی نوێنهری
حیزبی دێموکراتی کوردستان دواتر
له لێدوانێکیدا بۆ کاناڵی تهلهڤزیۆنیی
ڕووداو باسی ل ه ئامانجو هۆکاری
بهشداریی نوێنهری حیزبی دێمۆکرات
لهو ڕێپێوانهدا کردو جهختی لهسهر
پێویستیی هاوکاریو هاودهنگیی هێزه
کوردییهکانی ههموو پارچهکانی
کوردستان ل ه پێناو دهستهبهرکردنو
ئامانج ه
ئاواتو
وهدیهێنانی
نهتهوهیییهکانی گهلی کورددا کردهوه

بهشداریی نوێنهری حیزب ل ه بریتانیا له
 ئیوارهخوانێک بهبۆنهی نهورۆز ل ه پاڕلمانی ئهو واڵتهدا
ئێوارەی ڕۆژی پێنجشەممە ،
 17ی ڕهشهم ه لە سەر بانگهێشتنی
کۆنگرەی نەتەوەیی کورد لە بریتانیا،
ئێوارەخوانێک بە بۆنەی نەورۆزەوە
بۆ کۆمەڵێک لە ئەندام پارلەمانو
کەسایەتییە سیاسییە بریتانیاییو
کوردستانییەکانو نوێنەرایەتیی زۆربەی
حیزبو ڕێکخراوە کوردستانییەکان
ڕێک خرا.
مەبەست لەو ئێوارەخوانە،
ڕێزگرتن لە نەورۆز ،ڕۆژی نەتەوەیی
کوردانو ڕووداوەکانی مانگی مارس
بوو و چەندین کەسایەتیی بەرچاوی
بریتانیایی وەک « ئەنی لۆف»،
ئەندامی پارلەمانی بریتانیا لە سەر
لیستی حیزبی کرێکاران« ،کانەر
مۆرفی» ئەندامی پارلەمان لە سەر
لیستی « شین فین» « ،گاری
کێنت» ،کۆردیناتۆری حیزبەکانی
باشووری کوردستان لە پارلەمانی
بریتانیا تێیدا بەشدار بوون.
ل ه سەرەتای کۆبوونهوهکهدا
«ئاکیڤ وان» وتەبێژو نوێنەری
کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان لە
بریتانیا باسێکی سەبارەت بە گرینگیی

نەورۆز الی کوردانو ئاڵوگۆڕەکانی
ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست بە
گشتیو پرسی کورد لەو ناوچەیە بە
تایبەتیو هەروەها پڕۆسەو ئەنجامی
وتووێژەکانی نێوان گەلی کوردو
حکوومەتی تورکیە پێشکەش کردو
هیوای خواست کە ساڵی نوێی
کوردی ببێتە ساڵی ئاشتیو پێکەوە
ژیانی نێوان گەلی کوردو نەتەوەکانی
ناوچەکە.
لەم ئێوارەخوانەدا ک ه هەیئەتێکی
حیزبی دیموکراتی کوردستان بە
سەرپەرستیی مەولوود سوارە ،ئەندامی

ڕێبەریو نوێنەری حیزب لە بریتانیا
تتیدا بهشدار بوو ،ههیئهتی حیزب
لەگەڵ چەندین کەسایەتیو پارلەمانتاردا
وتووێژو چاوپێکەوتنیان کرد.
ل ه رهوتی ئهو دیدارانهدا مەولوود
سوارە ،ئەندامی رێبەریی حیزب لەگەڵ
« کانەر مۆرفی» ئەندامی پارلمان
لە لیستی «شین فێن» لەسەر
رووداوەکانو ئالوگۆری ناوچەو هەروەها
داوا ڕەواکانی گەلی کورد دوا.
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بهشداری ههیئهتێکی حیزبی دێموکراتی کوردستان له
ل ه نهتهوهکانی کورد ،ئازەری ،عەڕەبو بهلووچ وتاری تایبەت بە گەلی خۆیان
ژنێڤ
له
کان
کۆبوونەوەیەکی کۆڕی مافی مرۆڤی ڕێکخراوی نهتهوه یهکگرتووه
پێشکەش کردو نوێنهری حیزبی دێموکڕاتیش باسێکی لەسەر کێشەی نەتەوەی
کوردو چۆنیەتیی پێشێلکرانی سیستماتیکی مافەکانی ئەم گەلە لە الیهن
رۆژی 13ی مارس ههیئهتێکی حیزبی دێموکراتی کوردستان ب ه رێژیمی ئێرانەوە پێشکێش کرد .زاهید شاعیری ئاماژهی ب ه چهند تهوهرێکی
سهرپهرستیی زاهید شاعیری بەرپرسی کومیتهی سویسی حیزبی دێموکراتی سهرهکیی پێشێلکرانی ماف ه مهدهنی ،کۆمهاڵیهتی ،سیاسیو مرۆیییهکانی
کوردستان له کۆبوونەوەیهکی الوهکیی شووڕای مافی مرۆڤی ڕێکخراوی نەتەوە
کورد ل ه ئێرانی کردو کوژرانو برینداربوونی کۆڵبهرانو کاسبکارانی کورد ل ه
یەکگرتووەکان لە ژنێف بهشدار بوو ک ه بۆ باس لهسهر پێشێلکردنی مافی
ناوچ ه سنوورییهکانی کوردستانو گرتنی سهرهڕۆیانهی چاالکانی مهدهنیو
نەتەوە ژێردەستەکان تهرخان کرابوو .لهو دانیشتنهدا نوێنهرانی ههر کام
سیاسیی کورد ل ه ڕۆژههاڵتی کوردستانی به نموونه هێنایهوه.

ههیئهتێکی حیزبی دێموکراتی کوردستان بهبهشداری
ل ه ڕێوڕهسمی ساڵیادی شیمیایی باران کرانی ههڵهبجه
 هاوسۆزی و هاوپێوهندیی گهلی
کورد ل ه ئێران و حیزبی دیموکراتی
کوردستان لهگهڵ خهڵکی باشووری
کوردستان و شاری ههلهبجهیان پیشان
دایهوه.
رێکهوتی
شهم ه
ڕۆژی
 2013/3/16ههیئهتێکی پایهبهرزی
حیزبی دێموکراتی کوردستان ب ه
سهرپهرستیی حهسهن قادرزاده،
ئهندامی دهفتهری سیاسی بهشدارییان
ل ه یادی  25ساڵهی کیمیابارانی
ههڵهبجهدا کرد.
مهراسیمهکه ب ه ساتێک بێدهنگی پێشکهشی کۆمیتهی ئامادهکاری وهفادارییان لهسهر پهیکهرەی عومهری
و وهستان بۆ رێزگرتن لەگیانی پاکی رێورهسم کرد و تاج ه گووڵینهی رێز و خاوهر دانا.
شههیدان و خوێندنهوهی چهند
ئەمەش دەقی پەیامی هەیئەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان
ئایهت ل ه قوڕئانی پیرۆز و سرودی
بۆ یادی  25ساڵەی کارەساتی شێمیابارانی هەڵەبجە:
نەتەوایەتی»ئهی رهقیب» دهستی
پێکرد.
پاشان ههریهک ل ه بهڕێزان:
وێڕای ساڵو!
قائیم مقامی شاری ههڵهبج ه و
سەرەتا ئیزن دەخوازین رێزو ساڵوی تایبەتیمان هەبێ بۆ قوربانیانی
نێچیرڤان بارزانی ،سهرۆکی حکومهتی ئەم کارەساتە نامرۆڤانەیەو کەس و کارە ئازار چێشتووەکانیان!
ههرێمی کوردستان و وهزیری کاروباری
 25ساڵ پێش ئێستا هەڵەبجە بوو بە لوتکەی مەزڵوومیەتی میللەتێکی
شههیدان و ئهنفالکراوان و هەروەها
وهزیری مافی مرۆڤی عێراق بە ئاشتیخوازی ماف ویست و ئێستاش دوای تێپەڕینی چارەگە سەدەیەک بە سەر
بۆنەی یادی  25ساڵەی کارەساتی ئەو کارەساتەدا ،هەڵەبجە هێمای نەتەوەیەکە کە سەرەڕای رووبەرووبوونەوە
هەڵەبجەوە ،پهیامێکیان پێشکهشی لەگەڵ پیالنی جۆراوجۆری دۆژمنانی ،بە فەلسەفەی ئاشتیخوازییەوە کار لە
خهڵکی ههڵهبجه کرد.
سەر پرسەکانی دەکات.
دا
ه
ک
ه
سم
ه
رێور
تری
ل ه بڕگهیهکی
کارەساتی هەڵەبجە بۆ خەڵکی رۆژهەاڵتی کوردستان و بەتایبەت
فیلمێکی دێکۆمێنتی پێشکهش کرا
چاالکانی سیاسی و ئەدەبی و فەرهەنگیی ئەم بەشە لە نیشتمانی کوردان ،لە
و پاشان بهڕێز بێرنارد کۆشنێر،
وەزیری پێشووی دەرەوەی فەڕانسەو ماوەی ئەم  25ساڵەدا پیگەیەک بووە بۆ یادکردنەوە لە ئیرادەیەکی بەهیزی
دۆستی دێرینی بزووتنەوەی کورد و یەکگرتوویی و هاوخەمیی نەتەوەیی.
چهند کهسایهتی ئورووپایی وتاریان
لە یادی  25ساڵەی کارەساتی شیمیایی بارانکردنی هەڵەبجەدا ساڵو بۆ
پێشکهشی خهڵکی ههڵهبج ه کردو یادی شەهیدانی ئەم کارەساتەو هەروەها رێزو سالویش بۆ قوربانیان و کەس
پشتیوانی خۆیان ل ه نهتهوهی کورد و کارە ئازیزەکانیان.
وهک نهتهوهیهکی زووڵملێکراو دووپات
کردهوه.
هەیئەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان
بڕگهیهکی دیکهی رێورهسمهک ه
16ی مارسی 2013
تهرخان کرابوو ب ه کۆمهڵێک کار و
چاالکی هونهری و ل ه کۆتاییدا ههیئهتی
26ی رەشەممەی 1391
حیزبی دێموکراتی کوردستان پهیامێکی

سمینارێک بە بۆنەی  8ی مارس لهالیهن
یهکیهتیی ژنانی دێموکڕاتی کوردستانهوه
یهکیهتیی ژنانی دێموکڕاتی
کوردستان به بهرێوهبردنی سمینارێک
یادی 8ی مارس ،ڕۆژی جیهانیی
ژنانی بهرز ڕاگرت .لهو سمینارهدا که
بهیانیی ڕۆژی شهممه19 ،ی ڕهشهمه
له ساڵۆنی بۆنهو رێوڕهسمهکانی
حیزبی دێموکڕاتی کوردستانداو به
بهشداریی سهدان کهس له ئهندامانی
یهکیهتیی ژنان ،کادرو پێشمهرگهکانی
حیزبی دێموکراتی کوردستانو
کۆمهڵێک میوان لهالیهن ڕێکخراوهکانی
باشووری کوردستانهوه بهڕێوه چوو،
ڕێز له خهباتو تێکۆشانی ژنان بۆ
مافهکانیانو دابینبوونی ئازادیو
یهکسانی گیرا.
ئهو ڕێوڕهسمه به سروودی
یهکسانیو ڕاگرتنی دهقیقهیهک
بێدهنگی بۆ ڕێزگرتن له یادو بیرهوهریی
ژنانی خهباتکاری شههید دهستی
پێکردو پاشان پهیامی یهکیهتیی
ژنانی دێموکڕاتی کوردستان به بۆنهی
 8ی مارس ،لهالیهن خاتوو شههێن
مورتهزازاده ،ئهندامی بهڕێوهبهریی ئهو
رێکخراوهیهوه خوێندرایهوه .دوابهدوای
پهیامی یهکیهتیی ژنان باسهکانی
ئهو سمیناره لهالیهن کۆڕگێڕانهوه
پێشکیش کران .یهکهم گۆڕگێڕی ئهو
سمیناره عهدنان ساڵهیی ،مامۆستای
زمانی کوردیو چاالکی مافهکانی ژنان
بوو که باسهکهی بۆ لێکدانهوهی
ئامادهنهبوونی بهرچاوی ژنان له نێوان
کهمتهرخهمیی خۆیانو ئۆتۆریتهی
کلتوور تهرخان کردبوو .عهدنان
ساڵهیی باسهکهی خۆی له سهر ئهوه
چڕ کردهوه که ژنان دهبێ بۆ خۆیان

بەڕێوەچوونی کۆنفرانسی «ژنی کورد و
خەبات بۆ یەکسانی» لە ستۆکهۆڵمی سۆئێد
بە بۆنەی ٨ی مارس رۆژی
جیهانیی ژن ،ڕۆژی شهممه19 ،
ی ڕهشهمه کۆمیتەی سوئێدی
یەکیەتیی ژنانی دێموکڕاتی کوردستان
کۆنفرانسێکی یەک رۆژەی لە ژێر
سەردێری« :ژنی کوردو خەبات بۆ
یەکسانی» ،لە ستۆکهۆڵم ،پێتەختی
واڵتی سوئێد پێکهێنا.
له باسهکانی کۆنفرانسدا
سهرهتا خاتوو «زیتا گورمای» له
حیزبی سۆسیالیستی ئورووپا باسێکی
لە ژێر سەردێڕی ئابووری ،سیاسەتو
ژنان پێشکەش کرد.
خاتوو زیتا له قسهکانیدا
ئاماژهی به خاڵی گرینگی سیاسهتی
ریازهتی ئابووری کرد که له الیهن
حکوومهته دهستی راستییهکانهوه ،بۆ
بهرهنگاربوونهوهی قهیرانی ئابووری به
سهر ئووروپادا سهپاوهو شوێنهواری
راستهوخۆی ئهو سیاسهتهی له سهر
وهزعی ژنان له رووی کهکردنهوهی
بودجهوه شی کردهوه که لهو
بوارانهدا  بۆته هۆی پاشهکشهکردن
له دهسکهوتهکانی تێکۆشان بۆ
دهستهبهرکردنی یهکسانیی رهگهزی.
خاتوو لێنیا بیۆرنستام له
رێکخراوی ژنانی سۆسیالدێمۆکراتی
سۆئێد دووههم کۆڕگێڕی ئهو
کۆنفرانسه بوو ،لێنیا باسی له
سهربهخۆیی ئابووری له بهرامبهر
ئازادیی ئابووریی ژناندا کردو به وردی
جیاوازییهکانی باری ئابووریی ژنان له
بازاری کاری سۆئێدی به بهراورد له
گهڵ پیاوانی هاوتهرازو هاوکاری ئهوان
دهستنیشان کرد.
سێهەم کۆڕگێڕ شادی ئهمین
چاالکی مافی مرۆڤ بوو کە له سهر
هاوکاریی جوواڵنهوه جۆراجورهکان
دواو جهختی له سهر شێوهی
ههڵسوکهوتی نادروست لهگهڵ ئهو
دیاردانه کردهوه که مادام به دروستی
نایان ناسێنین ،ئیزن به خۆمان
دهدهین به بێ ناسین ،مهحکوومیان
بکهین ،جا فهرق ناکا ئهو حهرهکهته،
جوواڵنهوهی ژنان بۆ دهستهبهرکردنی
یهکسانی بێ ،یان خهباتی نهتهوهیی
میللهتێک یان خهباتی هاوجینسبازێک
بێ که له پێشدا قهزاوهتی نادروستی
له سهر کراوهو حوکمی به دژ دراوهو
هیچ دهرهتانێک بۆ ناسینی ئهم
دیاردهیه ،رێگای پێنادرێ.
چوارەم کۆڕگێڕی کۆنفرانس
خاتوو گواڵڵه شهرهفکهندی ،ئەندامی

رێبەریی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
بوو .بەڕێز شەڕەفکەندی له باس
له سهر ههاڵواردندا ،بنهماکانی
ههاڵواردنی ناساندو ههاڵواردن به دژی
ژنانی له گهڵ ئهو ههاڵواردنه بهراورد
کرد که به دژی نهتهوهکانی ئێران
بهکار دهبرێ.
رێگاکانی
ناوبراو
بهرهورووبوونهوه له گهڵ دیاردهی
ههاڵواردن به دژی ژنانی به 2
دهستهی کاری فهرههنگیی درێژخایهن
بۆ ئاڵوگۆری فیکریو رێکاری یاساییو
دابینکردنی گهرهنتی بۆ رهچاوکردنی
یهکسانی یان پشتگیری له مافی
بهرابهری مرۆڤهکان دابهش کردو
بۆ ههر دهستهیهک هێندێک رێکاری
پێشنیار کرد.
دکتۆر ئاالن فتوحی ،پسپۆڕی
دەرمانناسی یەكی دیکە لە کۆڕگێڕان
بوو کە باسێکی تێرو تەسەلی لە
سەر چۆنیهتیی روودانی سەکتەی دڵ
پێشکەش کرد.
شەشەم کۆڕگێری کۆنفرانسەکە
دکتۆر شەماڵ کاوە له سهر دیاردهی
نیۆ لیبراڵیسم دوا که له دونیای
ئهمرۆدا ههموو شت به جۆرێک به
مهبهستی فرۆشو بۆ بازار ئاماده
دهکرێو هاندانی موشتهری بۆ
کرینی جینس ئهسڵهو ،چۆنییهتیی
کارێگهریی ئهم روانگهیه له سهر
شێوهی کاری سیاسیی ئێمه ،هەروەها
ژیانی ئاساییو خهباتی مهدهنی یان
خهبات بۆ یهکسانیشدا خسته روو.
ئەم
کۆڕگێڕی
دوایین
کۆنفڕانسە ،کاوه ئاههنگهری ئهندامی
رێبهریی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان

بوو .کاوه ئاهەنگەری له سهر
رۆڵی بژاردهی کوردی له خهبات بۆ
یهکسانیی رهگهزی دواو پێداگر بوو
لهسهر ئهوهی که کۆمهڵگای کوردی
یهکسانیی رهگهزی وهک پرس چاو
لێ ناکاو بۆیه ئهو مهسهلهیه ئاوڕی
لێنادرێتهوهو له وهها حاڵهتێکدا
ئهوه ئهرکی رووناکبیرو بژاردهی
ئهو کۆمهڵکایه قورستر دهکا که
دهبێ لهو بارهیهوه دهور بگێڕنو
خوێندنهوهیهکی تازه له ئینسانی
کورد وهدهست بدهنو له بهرامبهر
ئهو کۆسپانهی له سهر رێگای چوونه
پێش لهو بوارهدا زاڵ بنو به زمانی
ئاشتیخوازانهو له رێگای چاکهسازی
نهک له رێگای بردنهژێر پرسیار یان
نهفی ههموو رابردوو ههنگاو ه هڵبگرن
ههتا کارتێکهریی ئهرێنیی لێ بهدی
بکرێ.
له درێژهی کاری کۆنفڕانسدا
تارا عەزیزی که لە الیەن رێکخراوی
سوسیالدێموکڕاتی
قوتابیانی
سوئێدهوه بەشداری کۆنفرانسەکە بوو،
پەیامی رێکخراوەکەیانی بە بۆنەی ٨
ی مارس پێشکەش بە بەشداران
کردو هەر وەها خاتوو خەزاڵ کەرەمی
ئەندامی یەکیەتیی ژنان لە سوئێد
چەند وتەیەکی لەسەر ناساندنی
خوراکی سالم پێشکەش کرد.
جێگای ئاماژەیە کە له بەشی
هونەریی کۆنفرانسهکهدا ،کیژانی
دەنگخۆش شنۆ ئەحمەدیو باوان
کەریمیو مۆسیقای هیوا گەردی
بەرنامەکانی ئەو رۆژەیان ڕهنگین کرد.

بهڕێوهچوونی ئاکسیۆنی هاوبهشی
 6رێکخراوی ژنانی رۆژههاڵتی کوردستان ل ه ههولێر
ناوهندی سهرهکیی یهکالکردنهوهی
پرسی خۆیان بنو هۆکارهکانی
پهراوێزخران یان دهرنهکهوتنی ژنانی
بۆ نهبوونی ئهسڵی خۆشهویستی
کۆمهاڵیهتیو
پێوهندییه
له
ئینسانییهکاندا ،نهبوونی ئهمنیی هتو
سهقامگیریو دوورکهوتنهوه له
زاتی ئینسانیو حورمهتو نهبوونی
به
ڕهگهزیو
جیاوازیدانانی
قانوونکردنی ئهو جیاوازیدانانه
گهراندهوه .دوای باسهکهی عهدنان
ساڵهیی لهالیهن یهکیهتیی ژنانهوه
چهپکهگوڵی ڕێزلێنان پێشکێش
به دوو سکرتێری پێشووی ئهو
رێکخراوهیه خاتوو عیسمهت نستانیو
خاتوو سۆههیال قادری کرا.
دووههم کۆڕگێڕی ئهو سمیناره
خاتوو شلێر باپیری ،راگهیهندکارو
چاالکی بواری مافهکانی ژنان بوو ،که
باسهکهی له ژێر ناوی « فیمینیزمو
چارهسهریی پرسی ژنی کورد»

پێشکێش کرد .شلێر باپیری سهرهتای
باسهکهی بهوه کردهوه که فیمینیزم
دهنگی ناڕهزایهتیو بهرهنگاربونهوهی
نابهرامبهرییهکانی
نایهکسانیو
کۆمهڵگایه که سیستمی سیاسیو
کلتووریی کۆمهڵگا به سهر
پێوهندییهکانی خهڵکیدا سهپاندوه.
دوایین کۆڕگێری ئهو سمیناره
خاتوو ئهوین ئیبراهیم ،مامۆستای
زانکۆ بوو.
ئهڤین ئیبراهیم که باسهکهی
له ژێر ناوی « فیمینیسمو جێندهر»
دا پێشکێش کرد ،به وردیو پوختی
چاوی به مێژووی سهرههڵدانی
فیمینیسمو سێ قۆناخی سهرهکیی
خشاندو
فیمینیسمدا
مێژووی
سهرنجو ڕوانگهکانی خۆی له سهر
پرسی جێندهر ،ڕهگهزو یهکسانی له
کوردستاندا خسته ڕوو.

رۆژی چوارشهمم ه  6ی مارسی
 2013ی زایینی ژنانی  6رێکخراوی
رۆژههاڵتی کوردستان ل ه ژێر دروشمی
« هاودهنگیو هاوههڵوێستیی ژنان
رهمزی سهرکهوتنمانه« ،ئاکسیۆنێکیان
ل ه پارکی شانهدهری ههولێر پێتهختی
ههرێمی کوردستان ل ه پێشوازی 8
ی مارس ،رۆژی نێونهتهوهیی ژناندا
بهڕێوه برد .سهرهتای ئهم ئاکسیۆن ه
دهقیقهیهک بێدهنگی بۆ رێزگرتن
لهگیانی پاکی ئهو ژنان ه راگهیهندرا ک ه
ل ه پێناو دهستهبهرکردنی مافهکانیان ئاکسیۆنهکهدا چهند پارچ ه شێعر ب ه
گیانی خۆیان بهخت کردوه .پاشان زمانهکانی کوردیو فارسی پێشکهش
سروودی یهکسانی لهالیهن بهشدارانی کران .پێویست ه بگوترێ ک ه کۆمهڵێکی
ئاکسیۆنهکه 
وه خوێندرایهوهو ب ه دوای بهرچاو ل ه ئهندامانی رێکخراوهکانی
ه

و
ه
شداران
ه
ب

ه
ل
کێک
ه
ی
ن
ئهودا ل ه الیه
رۆژههاڵتی کوردستانو نوێنهرانی هێزه
کورتهباسێک ل ه مێژووی  8ی مارس سیاسییهکانی رۆژههاڵتی کوردستانو
کرا.
یو چاالکانی ژنانی باشووری
کهسایهت 
دا
ه
ئاکسیۆن
و
ه
ئ
وامیی
ه
رد
ه
ب
ه

ل
کوردستانو رۆژئاوای کوردستان لهم
پهیامی هاوبهشی شهش رێکخراوی ژنانی ئاکسیۆنهدا بهشدار بوونو هادهنگیی
رۆژههاڵتی کوردستان ک ه ب ه چهند زمانی خۆیان لهگهڵ ژنانی رۆژههاڵت بۆ
کوردی ،فارسیو ئینگلیسی ،لە الیەن دهستهبهرکردنی مافهکانی ژنان ل ه
نوێنەری رێکخراوەکانەوە پێشکهش کوردستان ڕاگهیاند.
کرا .ل ه بهشێکی دیکهی ب هرنامهکانی

ئهو ڕێکخراوانه ک ه ئهم
ئاکسیۆنهیان بهڕێوهبرد ،بریتی بوون
له:
یهکیهتیی ژنانی دێموکراتی
کوردستان ،یهکیهتیی ژنانی دێموکراتی
کوردستانی ئێران ،کۆمهڵهی ژنانی
رۆژههاڵتی کوردستان ،ئاسۆی ژنی
کورد ،ژنانی یهکیهتیی دێموکراتیکی
کوردستانو کۆمیتهی ژنانی خهباتی
کوردستان.

خالید عهزیزی :یهکێک ل ه دیارترین جیلوهکانی پێشێلکردنی مافی
مرۆڤ ل ه الیهن ئهو رێژیمهوه ،کوشتنی رۆژان ه و بێپهروایانهی کاسبکاران
وخهڵکی ههژار ل ه ناوچهسنوورییهکانی کوردستان بوو .ههر لهو سال ه
دا ب ه سهدان کهس ل ه چاالکانی بواری میدیایی و خهباتی مهدهنی و
داکۆکیکارانی مافی مرۆڤ ،ب ه ناو و بیانوو ی وهک بهستراوهیی ب ه بێگان ه و
جاسووسی و دژایهتیی هیمنایهتیی نیزام و واڵت ،رهوانهی بهندیخانهکان
کران

ل ه حاڵێک دا باوهش ب ه نهورۆز دا دهکهین و پێ دهنێین ه نێو ساڵێکی
نوێ ،ک ه ل ه پیوهندی ل ه گهڵ پرسی کورد ب ه گشتی دا ،ب ه هیواوه دهڕوانین ه
داهاتوو .راست ه ک ه ب ه داخهوه ل ه ئێرانی ژێردهسهاڵتی کۆماری ئیسالمیدا،کورد
و نهتهوه بندهستهکانی دیک ه ههر وا ل ه سهرهتاییترین ماف ه نهتهوهییهکانیان
بێبهشن ،بهاڵم کورد ل ه ناوچهی رۆژههاڵتی نیوهراست دا ،ئێستا بووه ب ه
فاکتهرێک ک ه دهولهتان چی دیک ه ناتوانن ب ه حاشاکردن ،بهرهورووی ببنهوه.
خالید عهزیزی

درێژهی:

 20مارسی2013

کارهساتی ههڵهبجه

به بۆنهی هاتنی نهورۆزی 1392وه

یهکێک ل ه دیارترین جیلوهکانی پێشێلکردنی
مافی مرۆڤ ل ه الیهن ئهو رێژیمهوه ،کوشتنی
رۆژان ه و بێپهروایانهی کاسبکاران وخهڵکی ههژار ل ه
ناوچهسنوورییهکانی کوردستان بوو .ههر لهو سال ه
دا ب ه سهدان کهس ل ه چاالکانی بواری میدیایی و
خهباتی مهدهنی و داکۆکیکارانی مافی مرۆڤ ،ب ه ناو
ی وهک بهستراوهیی ب ه بێگان ه و جاسووسی
و بیانوو 
و دژایهتیی هیمنایهتیی نیزام و واڵت ،رهوانهی
بهندیخانهکان کران .دوایین شهپۆل لهو گرتنانه،
ئهو دهیان رۆژنامهنووس وچاالک ه مهدهنیی ه بوون ک ه
لهم چهند حهوتووهی دوایی و ل ه بهرهبهری نهورۆز
دا ،ل ه شارهکانی کوردستانهوه ،رهوانهی بهندیخان ه
کران و به داخهوه ههتا ئێستاش ل ه زیندانن.
رۆڵهکانی نهتهوهی کورد!
ساڵی تێپهربوو ،ل ه دووبارهوه بۆ کۆماری
تینوانی ئازادی و دیموکراسی ل ه
ئیسالمی ساڵێکی تال بوو .ل ه مهیدانی ملمالنێی ه
ناوچهیی و جیهانییهکاندا ،ئهو رێژیم ه پتر ل ه کوردستان و ئێران!
هۆگرانی نهورۆز و نوێبوونهوه و رزگاری!
پێشوو تووشی شکست و تهریک مانهوه بوو.
ئێم ه ل ه حاڵێک دا باوهش ب ه نهورۆز دا
راپهڕین و ئاڵوگۆڕهکانی ناوچه ،به پێچهوانهی ئهو
رێژیمه پێشتر دهیانکرد ،دهکهین و پێ دهنێین ه نێو ساڵێکی نوێ ،ک ه ل ه

قسانهی سهرانی ئهو
ل ه بهرژهوهندی کۆماری ئیسالمیدا نهبوون و ل ه پیوهندی ل ه گهڵ پرسی کورد ب ه گشتی دا ،ب ه
ههموو نیشانهکان را دیاره ل ه جیاتی زیادکردنی هیواوه دهڕوانین ه داهاتوو .راست ه ک ه ب ه داخهوه
دۆست و هاوپهیمان بۆ کۆماری ئیسالمییان دا لێ ل ه ئێرانی ژێردهسهاڵتی کۆماری ئیسالمیدا،کورد و
بکهوێتهوه ،کورتکردنهوهی دهستی ئهو رێژیم ه ل ه نهتهوه بندهستهکانی دیک ه ههر وا ل ه سهرهتاییترین
ناوچهک ه و بێداهاتوویی هاوپهیمان ه ستراتیژیکهکانی ماف ه نهتهوهییهکانیان بێبهشن ،بهاڵم کورد ل ه
ناوچهی رۆژههاڵتی نیوهراست دا ،ئێستا بووه
کۆماری ئیسالمیان به دواوهیه.
کۆماری ئیسالمی ل ه نیوخۆی نیزامیشدا،ل ه ب ه فاکتهرێک ک ه دهولهتان چی دیک ه ناتوانن ب ه
ساڵی تێپهڕبوودا پێی نای ه قۆناغێکی نوێ ل ه ملمالنێ حاشاکردن ،بهرهورووی ببنهوه .ل ه عێراق ،کورد،
و چهندبهرهکی و لێک لهههڵالدان ،ب ه جۆریک ک ه پێگ ه و جێگهیهکی دانپیدانراو و قانوونیی ههی ه ک ه
دهردهکهوێ جڵهوی کاروبار ل ه دهستی ریبهری نیزام ل ه ههوڵی سهقامگیرکردن و پهرهپێدانی زیاتری
خامنهیهییش ترازاوه .بێگومان به نزیکبوونهوه ل ه دهسکهوتهکانی دایه .ل ه سووریه ،ئاسۆیهکی
ههڵبژاردنی سهرۆک کۆماری ،ملمالنێ و ناکۆکیی ه نوێ هاتۆت ه بهردهم پرسی کورد ،و ئهگهر الیهن ه
نێوخۆییهکانی دهسهالتدارانی کۆماری ئیسالمی کوردهکان یهکگرتووان ه و بهرپرسان ه بهرهوڕووی
ل ه گهڵ یهکتر ،شکڵ و شیوهیهکی ئاشکراتر ب ه ئالوگۆڕهکان ببنهوه ،ب ه رووخانی چاوهروانکراوی
خۆوه دهگرێ .ئهم راستییهش دهتوانێ دهرفهت بۆ دیکتاتۆریی بهشار ئهسهد ،دهتوانین شایهدی
خهباتی جیددیتری خهلکی والتهکهمان ل ه گهڵ ئهو سهردهمێکی نوێ ل ه ژیانی کورد لهو والتهدا بین.

پهیام

پهیام به بۆنهی  25ساڵهی

پهیامی نهورۆزیی سکرتێری گشتیی حیزبی دیموکراتی کوردستان

ریژیمه ل ه ساڵی نوی دا ،برهخسێنی.
ل ه ساڵێکدا ک ه رابرد ،ل ه گهڵ ئهوهی
گۆڕانێکی ئهوتۆ ب ه سهر ههلومهرجی خهباتی
کورد ل ه رۆژههالتی کوردستان و حیزبی دیموکراتی
کوردستاندا نههات  ،بهاڵم حیزبی ئێم ه ل ه گهیاندنی
دهنگی ئیوه ب ه کۆر و کۆمهڵ ه نیونهتهوهییهکان ،ل ه
کاروتیکۆشان ل ه مهیدان ه جۆراوجۆرهکانی خهباتدا
و ل ه ههوڵدان بۆ راکێشانی سهرنجی هیزوالیهن ه
کوردستانی و ئێرانییهکان بۆ الی پیویستیی یهکگرتن
وهاوخهباتی ،غافڵ نهبوو.ئیمه ،ب ه پشتیوانیی ئیوه
ل ه ساڵی نوێشدا ب ه شێلگیری و هیوایهکی زیاترهوه،
ئهم ئهرکانهمان درێژه دهدهین.

ژماره604 :
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له تورکیاش ،سیاسهتێکی
له دراوسێیهتیی ئێران و 
نوێ ل ه پیوهندی ل ه گهڵ پرسی کورد دا هاتۆت ه
کایهوه .چارهسهری ئاشتیخوازانه ،ئهو رێگایهی ه ک ه
ب ه خۆشییهوه دهولهتی تورکیه و نوێنهرانی پرسی
کورد ،گرتوویانهت ه بهر .ئارهزووی ئیم ه ئهوهی ه
وتویژهکان بگهن ه ئاکامی باش و رێگا بۆ پیکهوه
ژیانی ب ه تهبایی لهمهودوای رۆڵهکانی دوو نهتهوهی
کورد و تورک ،خۆش بکهن.
هاونیشتمان ه بهڕیزهکان!
خهڵکی ئازادیخوازی کوردستان!
ل ه بهرهبهری دهسپێکی ساڵی نوێدا ،ب ه
گهرمی پیرۆزبایی نهورۆزتان لێ دهکهم .بۆ ئێم ه
خهباتگێڕانی رێگای ئازادی و دیموکراسی ،بۆ
نهتهوه بندهستهکانی ئێران و و خهڵکی ل ه ماف
وئازادی بیبهشی واڵتهکهمان ،نهورۆزههر تهنیا
جێژنی نوێبوونهوهی ساڵ نییه ،کاتی دارشتنی
پالن و بهرنامهی تێکۆشان بۆ ساڵێ نوێ و
نوێکردنهوهی بڕیار و پهیمان بۆ بردن ه پێشی
خهباتی ئازادیخوازیمانه .مهوسمی وهبیرهێنانهوهی
ئهرکهکانمان ل ه ئاست ههزاران رۆڵهی بهندکراو
و دهیان ههزار بنهماڵهی ئازیزلهدهستداوه .با
لهم ساتهدا  ،ههموومان پێکهوه بهڵێن بدهین ل ه
ساڵی نوێدا ،کار ل ه پیناوی تهبایی و یهکگرتوویی
و هاوخهباتی و ههوڵدان بۆ رزگاریی نهتهوه و
نیشتمانی خۆمان ل ه ستهم و دیکتاتۆری ،بکهین ه
سهرلهوحهی بهرنامهکانی خۆمان.
ب ه هیوای نهورۆز و بههار و ساڵێکی خۆش و
پڕ دهسکهوت بۆ ههموومان،
خالید عهزیزی
سکرتیری گشتیی
حیزبی دیموکراتی کوردستان
دواساتهکانی 30ی رهشهمهی 1391
20ی مارسی 2013

 25ساڵ لهمهوبهر رێژیمی
بهعسی عێراق ل ه کردهوهیهکی دڕندانهدا
دانیشتووانی شاری ههڵهبجهی ب ه چهکی
قهدهغهکراوی شیمیایی بۆردمان کرد.
ل ه ئاکامی ئهو کردهوه نامرۆڤانهیهدا
بهداخهوه ب ه ههزاران کهس ل ه
خهڵکی ئهم شاره گیانیان لهدهست
دا و ب ه ههزاران کهسیش کهوتن ه ژێر
کارتێکهریی مادده شیمیاییهکان .بهم
چهشن ه تراژیدییهکی دیک ه ب ه مێژووی
پڕ ل ه تراژیدیی نهتهوهی مافویست و
ئازادیخوازی کوردهوه زیاد بوو.
دیاره تاوانی ههڵهبج ه تهنیا
تاوانێکی لهم چهشن ه نهبوو ک ه ل ه سااڵنی
شهڕی رێژیمهکانی ئێران و عێراق دا
ل ه دژی نهتهوهی کورد ئهنجام درابن.
ل ه ماوهی ئهم شهڕه ماڵوێرانکهرهدا
چهند ناوچهی رۆژههاڵتی کوردستانیش
بۆ نموون ه شاری سهردهشت و ئاوایی
«زهرده« بوردمانی شیمیایی کران و
لهوانیش دا ب ه سهدان کهس کوژران و
ب ه ههزاران کهس بریندار بوون .ئهم
تاوان ه گهورهی ه لهگهڵ ئهوهدا ویژدانی
مرۆڤایهتیی ههژاند ،زیاتر ل ه ههر کات
سهرنجی جیهانیانی بۆ الی ئهو دۆخ ه
پڕ ل ه ئازاره راکێشا ک ه نهتهوهی
پارچ ه پارچهکراوی کورد ل ه ئاکامی
سیاسهتی دژه کوردانهی دهسهاڵت ه
ناوهندییهکانهوه تێی کهوتوه.
کارهساتی ههڵهبج ه ل ه الی
رۆڵهکانی نهتهوهی کورد وهک زامێک
وای ه ک ه نهک ل ه ساڵرۆژی روودانی دا
بهڵکوو ههموو رۆژێ ب ه دیتنی سیمای

ماتهمبارو ئازارچهشتووی بنهماڵهی
قوربانیان و بهرکهوتووانی چهکی
شیمیایی ل ه ناخیان دا دهکولێتهوه.
ههرچهند کارهساتی ههڵهبجه ل ه بیرو
زهینی نهتهوهی کورد تا ئێستاش
وهک تراژیدییهکی گهوره ل ه نێو
مێژووی پڕ ل ه تراژیدیی نهتهوهکهمان
دا قورسایی دهکا ،بهاڵم لهگهڵ ههموو
بهژانییهکهی دا وهک خهمێکی هاوبهش
بۆت ه مایهی پێداگریی زیاتری رۆڵهکانی
ئهم نهتهوهی ه ل ه سهر شوناس و ماف ه
زهوتکراوهکانیان.
ل ه  25ساڵهی تاوانی ل ه
بیرنهکراوی ههڵهبجهدا ساڵو دهنێرین
بۆ گیانی ههموو شههیدانی ههڵهبجه.
ئارهزوو دهکهین مێژووی نهتهوهکهمان
جارێکی دیک ه کارهساتی ئهوتۆ
بهخۆیهوه نهبینێتهوه .هیواشمان
ئهوهی ه دادگاییکران و سزادرانی
بڕیاردهران و ئهنجامدهرانی ئهم تاوان ه
و بهرهسمی ناسرانی ئهم تاوان ه
وهک ژینۆساید ل ه الیهن کۆمهڵگهی
نیودهوڵهتی ،ببێت ه هۆی ساڕێژ
بوونهوهی ئازارهکان و ئارامیی خهڵکی
مهینهتچێشتووی ههڵهبجه.
حیزبی دیموکراتی
کوردستان
دهفتهری سیاسی
16ی مارسی 2013
26ی ڕهشهمهی 1391

پەیامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستان

بە بۆنەی  67ساڵەی دامەزرانی یەكیەتیی ژنانی دێموكراتی كوردستان
ژنان وكچانی تێكۆشەر!
ئەندامانی بەرێزی یەكیەتیی
ژنانی دێموكراتی كوردستان!
میوانە خۆشەویستەكان!
بە بۆنەی 24ی رەشەمە 67،ساڵەی
دامەزرانی یەكیەتیی ژنانی دێموكراتی
كوردستانەوە جوانترین پیرۆزبایی پێشكێشی
ژنانی تێكۆشەرو یەكسانیخوازی كوردستان
بە گشتیو ژنانی نێو ڕیزەكانی یەكیەتیی
ژنان بە تایبەتی دەكەین .هیوادارین یەكیەتیی
ژنانی دێموكراتی كوردستان لە خەبات لە
پێناوی گەیشتن بە ئامانجە كۆمەاڵیەتیو
سیاسییەكانی ،بەتایبەتی توێژی ژنان لە
كۆمەڵگادا سەركەتوو بێ.
بەڕێزان!
 67ساڵ لەوەپێش لە 24ی رەشەمەی
1324ی هەتاویدا یەكیەتیی ژنانی دێموكراتی
كوردستان بە رێنوێنیی حیزبی دێموكراتی
كوردستانو بە پشتیوانیی پێشەوای گەورە،
قازی محەممەد لەالیەن كۆمەڵە ژنێكی
تێكۆشەرەوە بە سەرۆكایەتیی مینا خانمی
قازی ،لە شاری مەهاباد دامەزرا .دامەزرانی
یەكیەتیی ژنان لە مەودایەكی كەم دوای
دامەزرانی حیزبی دیموكراتو لەسەردەمی
كۆماری كوردستانداو بەردەوامیی خەباتی
ژنان شانبەشانی برا تێكۆشەرەكانیان لە
حیزبی دیموكراتی كوردستاندا ،سروشتێكی
دادپەروەرانەو لە عەینی كاتدا دێموكراتیكی بە
بزووتنەوەی كوردو خەباتی حیزبی دێموكراتی
كوردستان بەخشیوه.
زۆر جار لەم بۆنانەدا باسی ئەو
هەلومەرجە لەبارە كراوە كە حیزبی دیموكراتی

كوردستان بۆ یەكیەتیی ژنانو تێكۆشانی
ژنان پێكی هێناوەو ،باس لەو پشتیوانییە
بێدریغە كراوە كە [حیزب] لەم رێكخراوەیەی
كردوە .جێی خۆیەتی لەم بۆنەیەدا ئاوڕێك
لە خزمەتەكانی یەكیەتیی ژنان بە تایبەتیو
ژنان بە گشتی بدەینەوە كە بە بزووتنەوەی
نەتەوایەتیو بە حیزبی دێموكراتیان كردوە.
كەم نین ئەو كچ و ژنانەی راستەوخۆ
بوون بە ئەندامو تێكۆشەری حیزبی دێموكراتو
بە بەشداریو تێكۆشانی بەردەوامیان ریزەكانی
حیزبی دێموكراتیان رەنگینو زیندووتر كردوە.
زۆرن ئەو دایكو خوشكو هاوسەرانەی هانی
خۆشەویستانیان داوە بۆ پەیوەستبوونو
بەشدارییان لە خەباتو ڕیزەكانی حیزبی
دێموكراتی كوردستانداو بەكاری زۆرترو
تاقەتپرووكێن زەحمەتی بەڕێوەبردنی ماڵو
پێگەیاندنی منداڵەكانیان بە تەنیا خستۆتە سەر
شانی خۆیان .جیا لەوەش هیچ سەنگەرێكو
بوارێكی خەبات نابینی كچو ژنی كوردی تێدا
چاالك نەبووبێو قوربانیو نرخی تێدا نەدابێ،
وەك بەشداریی راستەوخۆ لە خەباتی سیاسی،
شەڕی چەكداریو بەرگریی خەڵكی كوردستان
لە دژی هێرشكەران ،خەباتو خۆراگریی
ئازایانە لە زیندانەكاندا ،خەباتی پێشمەرگانەو
پشتیوانی لەو خەباتە ،چوەك پێشمەرگەو چوەك
یارمەتیو دابینكردنی تەداروكاتی پێشمەرگە
لە سەنگەری شەڕو بەربەرەكانیدا .هەروەها
ژنان لەگەڵ تێكۆشەرانی دێموكراتو هێزەكانی
دیكەی كوردستان پێبەپێی براو كەسە
پێشمەرگەكانیان شاخو دۆڵو دەشتو چیاو
كوێستانو گەرمێنیان كردوە .بەشداریی ژنان لە
مەیدانی راستەوخۆی خەباتدا ئەگەر بەشێكی

دەگەڕێتەوە بۆ بەرنامەی حیزبی دیموكرات لە
ڕاكێشانی ژنان بۆ نێو ریزەكانیدا ،بێگومان
بەشی زۆرتری دەگەڕێتەوە بۆ رۆڵی یەكیەتیی
ژنان لەم قۆناغەی خەباتی نەتەوایەتیدا.
بە كورتی دەتوانین بڵێین مانەوەو
بەدەوامیی بزووتنەوی كورد بە فیداكاریی ژنان
پشت ئەستوور بووە .بۆیە جێگەی خۆیەتی
بە هەموو ئەو ژنو كچانەی ڕاستەوخۆو
ناڕاستەوخۆ لە بەردەوامیی بزووتنەوەی
رزگاریخوازی خەڵكی كوردستانو پاراستنی
حیزبی دیموكراتی كوردستاندا بەشدار بوون،
ئافرین بڵێین.
خوشكانی تێكۆشەر!
ئەگەر حیزبی دێموكرات ئەركی
قورسی نەتەوەیی و نیشتمانی و سیاسیی لە
ئەستۆیە كە بریتییە لە پێكهێنانی ئێرانێكی
دیموكراتیكو فیدراڵ ،ئەركی ژنان قورسترو
گرانتریشە .چونكە:
یەكەم ،هەروەك باسمان كرد ژنان
چاالكانە لە خەباتی سیاسیی خەڵكی
كوردستانو حیزبی دێموكراتی كوردستاندا
بەشدارن.
دووهەم ،ژنان جیا لە تێكۆشانی سیاسی،
دەبێ بۆ ویستە كۆمەاڵیەتیو سینفییەكانی
خۆشیان لە كۆمەڵگای سوننەتیو پیاوساالری
كوردستاندا تێبكۆشنو كار بۆ بەشداریی زیاتری
ژنان لە خەباتی سیاسیو كۆمەاڵیەتیدا بكەن.
هەروەها چاالكانە هەوڵ بدەن كەندوكۆسپە
سوننەتیو باوو عورفییەكانی دژ بە ژنان لە
سەر رێگای خۆیان البەرن .هەوڵ بدەن مافی
ژنان لە قانووندا بگونجێننو نهادینەی بكەن.
سێیەم ،خەباتی ژنانی كورد بە

دابینبوونی مافە سیاسیو نەتەوایهتییهكان
كۆتایی نایە ،ئەوان ڕێگایەكی درێژیان لەپێشە
بۆ ئەوەی جگە لە سڕینەوەی سوننەتە
كۆنەكانی دژی ژنان ،تێبكۆشن شوێنەواری
ڕوانگەی كۆنەپەرستانەی كۆماری ئیسالمی لە
دژی ژنانیش كە دەیان ساڵە سەپاندوویەتی،
بیسڕنەوە.
ژنانی ئازادیخواز!
لە هەلومەرجی ئەمڕۆدا كە خەبات لە
دژی كۆماری ئیسالمی هەروا درێژەی هەیە،
یەكیەتیی ژنانی دیموكراتی كوردستانو
بەگشتی بزووتنەوەی ژنان لە كوردستان
بۆ ئەوەی زیاتر خۆیان بەهێز بكەنو زۆرتر
شوێندانەر بن ،پێویستییان بە پشتیوانیی
حیزبی دێموكراتی كوردستانو هەموو هێزێكی
دیموكرات هەیە .هەر بۆیە بە ناوی دەفتەری
سیاسیی حیزبی دێموكراتەوە ،یەكیەتیی ژنانی
دێموكراتو هەموو ژنانی یەكسانیخوازی كورد
دڵنیا دەكەینەوە هەتا سەركەوتنو گەیشتن بە
ئامانجەكانیان ،حیزبی دێموكرات پشتیوانو
هاوكارو یاوەریان دەبێ .بەتایبەتی ئێستا
كە كۆماری ئیسالمی لە نێوخۆیدا تووشی
چەند قۆڵیو دووبەرەكیی دیارو حاشاهەڵنەگر
بووە ،قەیرانی ئابووری لە هەمووالیەكەوە
دەوری داوە ،ناڕەزایەتیی بیروڕای گشتیو
كۆمەڵگای جیهانیی شانبەشانی ناڕەزایەتییە
نێوخۆیییەكان لە پەرەگرتندایە .ئەم بارودۆخە
چاوەڕوانیی ئاڵوگۆڕی لێدەكرێ.
گومانی تێدا نییە خەڵكی ئێران هەركە
دەرفەتیان بۆ بڕەخسێ سێبەری شوومی
ئەو ڕێژیمە دژی ئینسانییە لەسەر خۆیان ال
دەبەنو هەوڵ دەدەن نیزامێكی دێموكراتیك لە

واڵتەكەیاندا دابمەزرێنن .هەر بۆیە یەكیەتیی
ژنانی دێموكراتی كوردستانو حیزبی دێموكراتی
كوردستان دەبێ بە وشیارییەوە بڕواننە
ئاڵوگۆڕەكانو خۆیان بۆ هەر ئەگەرێك ئامادە
بكەن.
دڵنیاین ژنان لە ئاڵوگۆڕەكانی داهاتوودا
رۆڵی كاریگەریان دەبێ ،چونكە لەماوەی
دەسەاڵتی كۆماری ئیسالمیدا زیاتر لە هەر
توێژێكی دیكە بوونە قوربانیی هەاڵواردنی
جینسیو سووكایەتییان پێ كراوە .ئەم
سیاسەتە پوتانسیەلێكی بەهێزی لە نێو ژناندا
پێك هێناوە كە دەتوانێ سەرچاوەی ئاڵوگۆڕە
چاوەڕوانكراوەكان بێ ،كە دەبێ یەكیەتیی
ژنانی دێموكرات بەنۆرەی خۆی كەڵكی باشی
لێ وەربگرێ.
سەركەوێ خەباتی یەكیەتیی ژنانی
دێموكراتی كوردستان لە رێگای «ئازادی بۆ
ژنو بەختیاری بۆ كۆمەڵ»دا.
ساڵو لە خەباتی یەكسانی خوازانەی
ژنان لە كوردستان ،ئێرانو سەرانسەری جیهان.
دەفتەری سیاسیی
حیزبی دیموكراتی كوردستان
24ی رەشەمەی 1391ی هەتاوی
14ی مارسی 2013ی زایینی
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وتووێژ

خالید عهزیزی :بە نیسبەت هەڵبژاردنی داهاتووی سەرۆک کۆماریی
ئێران لە ئێستاوە من حوکمێک نادەم ،دەفتەری سیاسیی ئێمە راسپێردراوە کە
موتالهعەی بکا و بەدوای دا بڕوا بزانێ ئایا چ شتێک باشە بۆ کورد؟ چ شتێک
بە قازانجی کوردە لەو کێشەیەدا ئێمە کەڵکی لێوەربگرین؟

ئەوە کارو فەعالیەتو تێکۆشانو پەزیرشو مەترەحبوونی تۆیە
کە شەرعیەتت پێدەدا .ک ه وایە نە ئێمە ئیعتراف لە هاورێیانی پێشوومان
وەردەگرین نە ئەوان ئێعتراف لە ئێمە وەردەگرن.
خالید عهزیزی

پرسی یهکبوونهوهی دیموکراتهکان
ل ه وتووێژ له گهڵ سکرتێری گشتیی حیزبی دیموکراتی کوردستان دا
(بهشی دووههم و کۆتایی وتوویژی تهلهڤیزیۆنئ «کوردکاناڵ» له گهڵ بهڕێز خالید عهزیزی)
ئاماژه:

ل ه وتووێژێکدا ک ه «کوردکاناڵ» لهگهڵ سکرتێری گشتی حیزبی دێموکراتی کوردستان پێکی هێناوه ،بهرێز خالید عهزیزی تیشکی خست ه سهر کۆمهڵێک پرسی گرنگی رۆژ .ل ه بهشی یهکهمی
ئهو وتووێژهدا ک ه ل ه ژمارهی پێشووی «کوردستان» باڵو بۆوه ،مهسهلهی کورد ل ه واڵتانی ناوچ ه و نوێترین ئاڵوگۆڕهکان ئاوڕیان لێدایهوه .ل ه بهشی دووههمی ئهم وتووێژهشدا ،ناکۆکییهکانی
نێودهسهاڵتی کۆماری ئیسالمیو پرسی یهکبوونهوهی دێموکراتهکان ،ههڵوێستیان لهسهر کراوه .سهرنجتان بۆ خوێندنهوهی ئهم وتووێژ ه رادهکێشین.
«کوردستان»
کاک
«کوردکاناڵ»:
خالید! ئێستا ئێران لە
تەواو
جیهانیدا
ئاستی
تهریک کهوتۆتهوه .تەحریمە
ئابوورییەکان رۆژ لەگەڵ رۆژ
لەسەر خەڵک گوشار زیاتر
دەکەنو فشاریان بۆ ژیانی
رۆژانەی کۆمەاڵنی خەڵک
هێناوە .لە ئاستی ناوچەییدا
کۆماری ئیسالمی هەروەک
باست کرد لە سووریە خەریکە
مەیدانداری دەکا بەاڵم لەوالوە
کە زیاتر هەدەفی پرسیارەکەی
منە ئەوەیە کە حاکمیەت
لەنێو خۆیدا تووشی گرفت
بووە .دەزگاکانی دەسەاڵت
یەکتری ناخوێننەوە ،یانی
کێشمەکێشێکی سیاسی هەیە
لە بەینی دەزگاکان( دهسهالتی
بهڕیوهبهریو قانوون دانانداو
بە موشەخخەسی لە بەینی
کابینەی دەوڵەتو بەیتی
خوێندنەوەی
رەهبەریدا.
حیزبی دێموکراتی کوردستان
بۆ ئەم کێشانەی نێو
حاکمییەتی کۆماری ئیسالمی
چیە؟
خالید عهزیزی :نەفسی
وجوودی کێشه لە نێو دامهزراوهکانی
دەسەاڵت {بهڕیوهبهری ،قانووندانان،
وقەزایی}و لە سەرەوەی هەموان وەلیی
فەقیەو ئەوجەمعەی کە لە دەوری
وەلیی فەقیهن ،ئەوە دهگهیهنێ کە
گیروگرفتی جیددی لە کۆمهڵی ئێراندا
هەیەو {ئهو سیستهمه} وەاڵمدەر نیە،
هەمووی ئەودامهزراوانه لەگەڵ ئەم
کێشانە رووبەڕوو بوونەتەوە و بۆیان
چارەسەر نابێ ،لە نەتیجەدا ئێستا
کەوتوونەتە گیانی یەکترو رەقابەتێکی
زۆر هەیە لەگەڵ یەکتر .الیەنێکی دیکە
کە کۆمەک بەوە دەکا ئەویش ئەوەیە
شەرعییەتی کۆماری ئیسالمیو ئەو
قودسیەتە کە بەدوای ئینقالبدا هەیبوو
لە نێو کۆمەاڵنی خەڵک تەنانەت لە نێو
الیەنگرانی خۆشیدا نەیماوە .ئەگەر
ئێمە بەراورد بکەین لەگەڵ رابردوو{،بۆ
وێنه} لە کاتی شەڕی ئێرانو عێراقدا،
ئەوکات فشار لەسەر کۆماری ئیسالمی
زۆر بوو ،شەڕی ئێرانو عێراق ٨
ساڵی کێشا ،فشاری ئابووری هەبوو،
گرفتی ئابووریی زۆری هەبوو ،بەاڵم
لەبەر ئەوەیکە ئەووەخت بە جۆرێک
قودسیەتێکی هەبوو ،لە نێو الیەنگرانی
خۆی شەرعیەتێکی هەبوو - ،تازە چەند
ساڵ لە ئینقالب گوزەرابوو  -خەڵکانی
نێو دەسەاڵت تەنەووعاتی نێو دەسەاڵت
تا رادەیەکی زۆر لە ژێر رێبەرایەتیی
ئایەتوڵاڵ خومەینی یەکیان گرتبوو
بۆوەی کە ئەو بوحرانانە جێبەجێ
بکەن .ئەو وەختە ئەو وەحدەتە زۆر
بوو ،بە مرووری زەمان وای لێهات
لە ئیدارەی واڵتدا ،بێ توانایی ئهوان
لە چارەسەری کێشەکاندا رۆژ بەرۆژ
پتر پەرەی ئەستاند .لە ئاکامدا ئێستا

کە لەگەڵ کۆمەڵێک کێشەی سیاسی،
ئابووری ،کۆمەاڵیەتی ،ناوچەییو
ئەمنیەتی ،نێودەوڵەتی ،قانوونی ،
شەرعیو ئیسالمیی موئهسساتی خۆیان
رووبەروون ،تازە وا بە ئاسانی بۆیان
چارەسەر ناکرێ .بۆیە بە باوەڕی ئێمە
کۆمەڵگای ئێران لە الیەک کۆمەڵگایەکی
لە حاڵی گهشهدایە ،رادەی خوێندەواری
لە حاڵی پەرە ئەستاندندایە ،خەڵکی
ئێران تێدەکۆشن ژیانیان باشتر
بێ .بۆیە چاوهروانیی زۆرتریان لە
کۆمەڵگهی خۆیانو لە حکوومەتەکەی
خۆیان هەیە کە وەاڵمدەر بێ لهباری
ژیانی رۆژانەی سیاسی ،کۆمەاڵیەتیی
ئەوان .مادام حکوومەت وەاڵمدەر
نیە ئەم کێشانەی لێ دروست دەبێو
لە هەمان کاتیشدا ئاڵوگۆڕەکانی
ناوچەکە وای کردوەو بەتایبەت
کێشەی سووریەو دەوروبەر کە زۆرتر
فشار لەسەر کۆماری ئیسالمی بێ،
بۆیە بەباوەری من حکوومەتی کۆماری
ئیسالمی بە هەموو دامهزراوهکانیهوه
وا بە راحەتی وەاڵمدەر نیە ،ئەو
کێشانەی بۆ جێبەجێ نابێو رۆژ بەرۆژ
پتر دەکەوێتە نێو بۆحرانو قەیرانێکی
زۆرتر.
کاک
«کوردکاناڵ»:
خالید! ئەم خوێندنەوەیهی
ئێوە بۆ کێشەکانی نێو
لە
جۆرێک
دەسەاڵت،
ڕچەشکێنییە لە تەفسیری ئەو
کێشانەی لەنێوخۆی کۆماری
چونکی
هەن.
ئیسالمیدا
لە رابردوودا ئێمە زۆرجار
کێشانە
ئەم
دەمانبینیی
زیاتر لەو روانگەوە تەحلیل
دەکران کە ئەمە سناریۆیەکی
ئۆرگانەکانی
نێوخۆیی
رێژیمە ،شانۆسازییە و ئەم
تەحلیلە باوە! ئێستا بە پێی
ئەم تەحلیلەی جەنابت ئێمە
لە چەند مانگی داهاتوودا
بەرەو هەڵبژاردن دەرۆین،
هەڵبژاردنێک کە هێندێک
لەس بەتایبەت ئەوانەی کە
تەحلیلیان وەک جەنابت وایە،
پێیان وایە ئێران تووشی
کێشمەکێشێکی جیددیی دیکە
دەکا .خوێندنەوەی حیزبی
دێموکرات یان هەڵوێستی
بۆ
دێموکرات
حیزبی
ئینتخاباتی داهاتوو چیە؟
خالید عهزیزی :بە باوەڕی
من شتێکی زۆر ئەساسی ئهوهیه کە
حیزبێکی سیاسیی چۆن دەروانێتە
کێشەکانو ئوسوولەن حیزبایەتیی
بۆ چیەو حیزبێکیی سیاسی چەندە
بۆخۆی فورسەت دروست دەکا که
بە توانای خۆی ،بە ئیقتیداری خۆی،
بە خەباتی خۆی ،یان نەخێر کە
ئەوەی بۆ عەمەلی نیە چەندە کە
فورسەتێک بۆی دێتە گۆڕێ ،کەلکی
لێوەردەگرێ؟ کاری حیزبی سیاسی
دەقیقەن هەر ئەوەیە بەدوای ئەوانەدا
بڕوا ...حیزبێکی سیاسی دەقیقەن

تەعقیبی ئهوه دەکا که کێشەیەک
لەوێ دروست بووە  ،چۆن دەکرێ
کەڵکی لێ وەربگری ،چۆن دەچیە نێو
ئەو رەقابەتە خۆت دەکەی بە فاکتۆر،
خۆت دەکەی بە مەوزووع؟ یان ئەگەر
نەبووی بەوە ،چۆن لە گۆشەیەک
ئیستفادەی خۆتی لێ دەکەی؟
 ...لەو پێوەندییەدا بە
نیسبەت هەڵبژاردنیش ئێمە ئاوای
چاو لێدەکەین ،خۆ لە روانگەی
ئێمە لێکدانەوەکە ،ئەوە نیە ئەوە
لەو رەقابەتەدا سەرۆک کۆمارێک
هەڵدەبژێردرێ ،ئەو سەرۆک کۆمارە
بە پێچەوانەی قانوونی ئەساسیی ئێران
(عهمهل دهکا) .ئەو مەجالە ڕەنگە
نەبێ ،بەاڵم ئایا ئەو رەقابەتە کە دێتە
گۆڕێ فەزایەک دروست دەکا؟ دەکرێ
قسەی خۆم بخەمە نێو زاری خەڵک
 ،دەکرێ دەستووری کاری خۆم بە
جۆرێک ببەمە نێو بازییەکە؟ دەکرێ

تایبەتیتر بکەینەوەو کەمێک
پێوەندیی زیاتری بدەینەوە
بە حیزبی دێموکرات {هەردوو
الی دێموکرات} که لە چەند
مانگی رابردوودا کهوتوونەتە
قۆناغی دیالۆگەوە .فازی
دیالۆگ دەستی پێکردوە.
سەرەتا پێمان خۆشە جەنابت
راپۆرتێک لە پێوەندی لەگەڵ
دانیشتنی حیزبی دێموکراتی
کوردستان لەگەڵ الیەنەکەی
دیکەی دێموکراتدا بۆ بینەرانی
باس بکەی؟
خالید عهزیزی :لە دوو سێ
مانگی ئەخیردا دەفتەری سیاسیو
سکرتێرەکانی هەردووالی دێموکرات
لەگەڵ یەکتر دانیشتنمان بووە .دەکرێ
بڵێم کە فازی یەکەم یان مەرحەلەی
یەکەم کە هەوڵی هەردووالمان بوو
بۆ ئەوەی کە لەگەڵ یەکتر رووبهروو

یەک مەشوەرەت دەکەینو رەنگە لەو
مەشوەڕەتانە یان لەو دانیشتنانەدا
لەسەر مەوردی موشەخهسیش بە
تەوافوق نەگەین ،یان لەسەر شتێکی
هاوبەش ساخ نەبینەوە ،بەالم هەر
ئەوە کە دەرگایەکی ئاوەاڵمان هەیە بۆ
دانیشتنو موزاکهرە ،ئەوە زۆرە.
 -2الیەنی ڕەوانیی شوێنەواری
ئەم لەتبوونە ،ئەو لێکترازانە بە مرووری
زەمان کەم دەبێتەوە .ئەو تووڕەییو
حەساسییەتەی کە لە سااڵنی ئەووەڵی
لەتبووندا هەبوو ئێستا بە خۆشییەوە
تا ڕادەیەکی زۆر نەماوە -3 .لە تەنیشت
ئەوانەدا لە نێو ریزەکانی دێموکرات
بە گشتی هەردووال ئەندامانی حیزبی
دێموکرات چ لە ژوورەوە چ لە نێو
رێکخراوەکان یان ئۆرگانەکانی هەردوو
بەشی دێموکرات ،خۆشبینن بەوەی کە
ئێمە دەستمان بە پڕۆسەیەک کردوە
لە پێناوی یەکگرتنەوەی دێموکراتهکان

لەو گۆشەیە کەڵک وەربگرم بەجۆرێک
ئاوڕ دانەوەیەک بە قەزییەی ئێمە
هەبێ؟ بۆیە هەڵبژاردن زۆر ئاسانە
تۆ بڵێی بایکۆتی دەکەم ،تەحریمی
دەکەم .خۆ بۆ کورد هیچی تێدا نیە.
ئەوە سیو نیزیک چوار ساڵە ئێمە
هەر تەحریمیان دەکەین .بهاڵم { ئهو
ههڵویسته}وەاڵمی نهداوهتەوە .بۆیە
هەر کێشەیەک کە دێتە گۆرێ تۆ
دەبێ موتالهعەی بکەی بزانی لەکوێ
دەکرێ کەڵکی لێوەربگری .دەقیقەن
لەو روانگەیەوەیه که لە حیزبی
دێموکراتدا لەسهر ئهو باوەڕەین که
بەپەلە هەڵبژاردن بایکۆت نەکەین...
بۆیە بە نیسبەت هەڵبژاردنی داهاتووی
سەرۆک کۆماریی ئێران لە ئێستاوە من
حوکمێک نادەم ،دەفتەری سیاسیی
ئێمە راسپێردراوە کە موتالهعەی بکا
و بەدوای دا بڕوا بزانێ ئایا چ شتێک
باشە بۆ کورد؟ چ شتێک بە قازانجی
کوردە لەو کێشەیەدا ئێمە کەڵکی
لێوەربگرین؟
ئەگەر
«کوردکاناڵ»:
ئیجازە بفەرمووی ئێستا
کەمێک
گفتوگۆکهمان

دابنیشین  ،مەوزووعاتو کێشەکانی
هەردووال باس بکەین و قسە
لەسەر ئەوە بکەین کە دەتوانین چ
رێگاچارەیەک بێنینە گۆڕێ .مەرحەلەی
یەکەم باش چۆتە پێشێ ،بەاڵم ئەگەر
بێینە نێو الیەنی عەمەلی ،ئێمە تا
ئێستا نەچووینەتە نێو وتووێژ ،بەو
مەعنایە کە لەسەر پرۆژەیەک باس
بکەین ،لێکدانەوەی لەسەر بکەین،
تاوتوێی بکەین ،بزانین ڕەوەندی
یەکگرتنەوەی حیزبی دێموکرات دەبێ
چۆن بێ؟ ئەوەندەی پێوهندیی بە
ئێمەوه هەیە وەک حیزبێ دێموکراتی
کوردستان ،ستراتیژیی ئێمە ئەوەیە
کە هەردوو الی حیزبی دێموکرات یەک
بگرنەوە لە چوارچێوەی حیزبێکی
واحیددا .لەو چوارچێوەیەدا یان لە
پێناوی ئەو چوارچێوەیەدا ،ئێمە
بەرنامەمان ئەوەیە کە لە دانیشتنەکانی
داهاتوودا ،بێینە سەر شتی عەمەلی.
بەاڵم ئەگەر بەراوەردی بکەم لەگەڵ
چەند ساڵ پێش ئێستا  -1:فەزای
مناسباتی ئێمە باشتر بووە ،رەوابتەکه
کەمێک عادیتر بوونهتەوە .ئێمە زۆر
جار بە مناسبەتی جۆراوجۆر لەگەڵ

لە چوارچێوەی حیزبێکی واحیددا.
دۆستانمان لە دەوروبەر لە هەمووالیەک
پێی خۆشحاڵنو لە پێوەندییەکان
لەگەڵ ئێمەو لە دانیشتنەکانو
تەعاروفاتدا ،خۆشحاڵن کە ئەوە لە
گۆڕێدایە.
ئەرکی ئێمە چیە؟ ئەگەر
بمانەوێ هەمووی ئەو جەوەی ،ئەو
فەزاو بەستەرەی کە دروستمان کردوە،
راستییەکەی بە مرووری زەمان
سەرکەوتوو بێ ،دەبێ چەند بڕیار بدەین:
بڕیاری یەکەم ئەوە بێ کە ناچینەوە
پێش رۆژەکانی دانیشتن ،یانی لەباری
رەسانەییو مێدیاییو ڕەوانییهوه،
کێشە لەگەڵ یەکتر ناکەین  ،یەکتر
ئینکار ناکەین ،ئەدەبیاتێک بەکار
ناهێنین کە دیسانەکانە موزاکهرات
شکست بێنێو بچینەوە خانەی یەکەم.
ئەگەر وایە ریزەکانی دێموکرات بە
هەردووالوە دەبێ ئەوە بە ئەرکی
خۆیان دابنێن ،گەڕانەوە بۆ ڕابردوو نیە
بەڵکە قسەکردن لەسەر ئەوەیە چۆن
لە داهاتوودا ئەو کێشەیە چارەسەر
بکەین .دوایە بۆئەوەی کە ئەم پرۆسەیە
لە ئیدامەی خۆیدا شکەست نەهێنێ،

بەردەوام بچێتە پێشێ ،ئەندامانی
دێموکرات لە هەردووک بەشی زۆر بە
عەالقەو بە تەعەهودو مەسئولییەتەوە
تەعقیبی ئەو وتوویژو دانیشتنانە
بکەن ،ئهرکیانه لە ئێمە بپرسنەوە لە
هەردوالمان که ئەو دانێشتنانەی ئێوە
بە کوی گەیشتوە؟ کاتێک لەگەڵ یەک
دادەنیشین گەاڵڵەیەک دێنینە گۆڕێ،
{پێویسته} ریزەکانی خۆمان لێی
بپرسنەوە کە بە کوێ گەیشتووین؟
لەبەر ئەوەی کە ئێمە زیاتر لە  6ساڵە
لێک جودا بووینەتەوە نابێ چاوهروان
بین بە دوو مانگو سێ مانگو چەند
مانگ ئەو کێشەیە چارەسەر بکرێ.
بەاڵم ریزەکانی هەردووک ال دەبێ ئەم
ئینتزاراتە دروست بکەن ،فشار بۆ
رەهبەریی هەردووال بێنن ،مولتهزیمیان
بکەن موتەعههیدیان بکەن کە بەرانبەر
بە پڕۆسەی یەکگرتنەوە مەسئووالنەو
وەاڵمدەرانە عەمەل بکەن .سەیر نیە
پرۆسەی یەکگرتنەوە یان دانیشتنو
موزاکهرە لەگەڵ یەکتر تووشی
هەورازو نشێو بێ ،ئەوە بە شتێکی
سەیر دانانێم بهاڵم گرنگ ئەوەیە
نەهێڵین موزاکهرات بگاته شکەست.
گرنگ ئەوەیە ستراتیژی یەکگرتنەوە
لە جێگای خۆیدا بێ ،گرنگ ئەوەیە
ئەندامانی هەردوو بەشی دێموکرات
فەعال بن بۆ ئەوە هەموو الیەکمان
بەو قەناعەتە بگەین لە بەرژەوەندیی
کوردی ئێراندایە ،لە بەرژەوەندی
داهاتووی دێموکراتدایە لە بەرژەوەندی
شەخسییەتی واحیدی سیاسیی
دێموکراتدایە ،لە بەرژەوەندیی
تاک تاکی ئەندامانی دێموکرات بە
هەردووالدایە کە ئێمە لەسەر بنەمایەکی
شارستانیانهو مەنتقی  ،کە کەرامەتی
ئینسانی و شەخسییەتی هەموو الیەکی
تێدا رەچاو دەکرێ ،ههردوو بەشی
حیزبی دێموکرات ،یەک بگرێتەوە.
لێرەدا یەکشت گرینگە ئەویش
ئەوەیە ئەو موزاکهراتو پرۆسەیەی
کە ئێمە هەمانە براوەو دۆڕاوی تێدا
نیە ،دەبێ لەو خانەیە بێینە دەرێ.
ئەگەر ئێمە کاتێک دەڵێین پرۆژەیەک
دێنینە پێشێ یان لەسەر مەوزووعێک
کێشەمان دەبێ ،نابێ بچینەوە بە
الیەکەی خۆمان بڵێن ئاها لەسەر ئەوە
ئێمە ئەوشتەمان بەسەر واندا تەحمیل
کرد ،ئەوە باش نیە .ئەوانیش ئەگەر لە
مەوردێکدا شتەکەی ئێمە بە دڵی ئەوان
نیەو دوایە ئێمە تەنازولێکمان کرد نابێ
بڵێن ئەوەمان بەسەرئەواندا تەحمیل
کرد و ئەوە مونعەکسی رێزەکانی
خۆیان بکەنەوە ،بکەوینەوە خانەی
ئیمتیازلێکستاندن یان ئەزییەتکردنی
یەکتر ،یان بڵێین لەو کێبهرکێیە،
ئەوە قسەی منە دەبێ بچەسپێو نەک
قسەی ئێوە .لە کێشەی هەردووک
الی دێموکراتدا یەکالیەنە نە براوەی
تێدا هەیە نە دۆراوی تێدا هەیە،
بەاڵم یەک بەرەندەی تێدا هەیە ،یەک
براوەی تێدا هەیە{ ،ئهویش} حیزبی
ل6

خالید عهزیزی :ناوی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،ناوی حێزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران ،مێژووی هاوبەشی ئێمەیە .ئێمە بۆ لەسەر
شتێک کێشە دەکەین کە هی خۆمانە؟ {ناوی} حیزبی دێموکرات ،ناوی حیزبی
دێموکراتی کوردستان هی منیشە ،مەبەستم ئهوهی ه هەموو ناوەکانی ئێمە
هی وانیشە {هی ئهوانیش ،هی ئێمهیه}

راست ه ک ه ئێم ه باوهرمان ب ه پلۆڕالیزم ههیه ،دهڵێین دێموکراسی باشه،
تهنهوعی ئهحزاب باشه ،بهاڵم حیزبی زۆریش ب ه قازانجی کورد نییه ،زۆر ب ه
راشکاوی بڵێم کورد لهو ههمووه حیزب ه زۆره قازانجی نهکردوه.
خالید عهزیزی
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درێژهی:

ل ه وتووێژ له گهڵ سکرتێری گشتیی حیزبی دیموکراتی کوردستان دا
دێموکرات ،ئەگەر بە یەکەوە بیخەینەوە
سەر یەکو دروستی بکەینەوە .بۆیە
دڵنیام هەموو الیەک لەوێدا هەست
بەو ئەمنییەتە دەکەن.
ببوورە
«کوردکاناڵ»:
پرسیارەکانم
کەمێک
من
گۆڕێ،
دێنمە
بابەتیانە
هیوادارم لێم نەڕەنجێی .لە
قۆناغی ئێستای دانیشتنەکاندا
دروستە هێندێ دەستەواژەی
ناشیرینی رابردوو بەکار
نابرێ ،بەاڵم وەک جەنابت
وتت موشەخەسەی یەک
دیالۆگ یان پێکەوەدانیشتن،
ئینکارنەکردنی یەکتر ،یان
داننانه بە یەکتری .بەاڵم تا
ئێستاش لە الیەکەی دیکەی
دێموکرات ئێعتراف بە حیزبی
دێموکراتی کوردستان نەکراوە،
مەبەستم ئەوەیە لێرەدا بپرسم
ئاستەنگەکان چین تا ئێستا ؟
خالید عهزیزی :یەکەم،
من پێشووش زۆر جار ئاماژەم بەوە
داوە ،ئەوە کارو فەعالیەتو تێکۆشانو
پەزیرشو مەترەحبوونی تۆیە کە
شەرعیەتت پێدەدا .که وایە نە ئێمە
ئیعتراف لە هاورێیانی پێشوومان
وەردەگرین نە ئەوان ئێعتراف لە ئێمە
وەردەگرن ،بەاڵم چاالکیو فەعالیەتو
مەترەحبوونو کارو تێکۆشان ئەو
قانوونییەتو شەرعیەتە دروست دەکا.
ئەوە بۆ هەموو حیزبێک لە دنیادا
وایە .ئەوەی لێرەدا مەترەحەو بۆتە
کێشەیەکی ڕەوانی لە بەینی ئێمەدا،
لە راستیدا زۆرتر ئێمە لە خانەی کێ
دێموکراتی ئەسلەو کێ دێموکراتی
فەرعەو من دێموکراتی ئهسڵمو ئەو
دەبێ بێتەوە الی منو ناوەکەی من
ئەسڵەو یان ئەمن دەبێ بچمەوە
الی ئەوو ناوەکەی وی ئەسڵە ،ئەو
کێشە ڕەوانییانە لە گۆڕێدا هەن.
بەداخەوە تا ئێستاش ئهوه ماوە .ئێمە
وا بەدروست دەزانین کە خۆ لەوانە
بپارێزین .ئەوە هیچ موشکیلێکی ئێمە
چارەسەر ناکا .شەڕی پێناسە ناکەین
لەگەڵ یەکتر ،چاک یان خراپ دوو
حیزبی دێموکرات ،حیزبی دێموکراتی
دێموکراتی
حیزبی
کوردستانو
کوردستانی ئێران ،ئەوانیش لە هەوو
موعادالتو لە هەموو ئەوشوێنانەی کە
مەڕبووت بە خۆیانە هەنو مەترەحنو
ئێمەش هەینو مەترەحین .کەس
نەهاتوە بە ئێمە بڵێ وەڵاڵ ئێمە لەگەڵ
ئەوان نابین لەبەر ئێوە ،یان بەوانیشی
نەوتوە لەگەڵ ئێوە دەبین لەگەڵ ئەوان
نابین .یانی ئەوانە لەگۆڕێدا نین ،جا
ئەگەر وایە ئەو جۆرە گوفتومانە زۆرتر
بۆ قەناعەتپێهێنانی شتە ڕەوانیو
رۆحییەکانی ریزەکانی خۆمانە ،ئەگەر
مەترەحیان بکەین.
دەبێ لەو خانەیە بڕۆینە دەرێو
ئاسانیش دەتوانین بچینە دەرێ،
ناوی حێزبی دێموکرات ،ناوی حیزبی
دێموکراتی کوردستان ،ناوی حێزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران ،مێژووی
هاوبەشی ئێمەیە .ئێمە بۆ لەسەر
شتێک کێشە دەکەین کە هی خۆمانە؟
{ناوی} حیزبی دێموکرات ،ناوی حیزبی
دێموکراتی کوردستان هی منیشە،
مەبەستم ئهوهیه هەموو ناوەکانی
ئێمە هی وانیشە{هی ئهوانیش ،هی
ئێمهیه} .ئەگەر وایە بە هەردووکمان
دەتوانین هەموو ئەم ناوانەمان هەبێ.

بەاڵم کە لێکدابڕانێکمان هاتە گۆڕێ،
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
{بوو به ناوی}ئەوال ،حیزبی دێموکراتی
کوردستان بوو {به ناوی} ئهم الیە .بۆ
ئەوەی ئەو جیاوازییە هەبێ ،کۆمەڵگەو
خەڵکو دەوروبەر بزانن کێ کێە وکێ
کێ نیە .جا بە باوەڕی من ئێمە با
لەوانەدا گیر نەکەین ،ئەگەر قەرارە
کە رۆژێک لە رۆژان ئێمە ئەساسەن
لە سەر زەمینەسازی بە دانانی
کۆڕو کۆبوونەوەو سمینارو تەوجیەو
تەفسیری زەروورەتی یەکگرتنەوە لە
نێو ریزەکانی خۆمان قسە بکەین،
ئەهەمیەتی حیزبی دێموکراتێکی
واحید بەرجەستە بکەینەوە .ئەگەر بەو
قەناعەتە گەیشتین ،شەڕ لەسەر ناو
نیە ،ئەسڵەن ئێمە لەسەر ناویش لەت
نەبووینو ئێستا مەوزووعیهتیشی نیە
ئەوانە بێنینە گۆڕێ.
بۆیە لە روانگەی ئێمەوە
هەرسێکی ئەم ناوانە لە داهاتووی
دەکرێ
دێموکراتیشدا
حیزبی

ئەوەیە کە حیزبی دێموکراتی
هەموو
لە
کوردستان
بوارەکانی راگەیاندن ،هێزی
ئینسانی ،تەشکیالتی ،ماڵی،
سیاسییەکان،
.پێوەندییە
دیپلۆماتیکی
پێوەندیی
کوردستانی ،نێونەتەوەیی،
لە هەر بوارێکەوە کە چاو
لێدەکەی هیچ کەمایەسییەکی
نیە لە الیەکەی دیکەی
الیەنی
بەاڵم
دێموکرات،
حیزبی دێموکراتی کوردستان
بەتایبەت شەخسی جەنابت
وەک سکرتێری گشتیی حێزبی
دێموکرات زۆر بە یەکگرتنەوەو
یەکگرتنەوەوه
مەسەلەی
ماندوون .بەڕاستی هەدەف
چیە؟ ئایا ناکرێ لە داهاتوودا
گریمانەیەک،
هەروەک
حیزبی
دوو
ئەگەرێک،
دێموکرات درێژە بە تێکۆشانی
خۆیان بدەن لە رۆژهەاڵتی

زۆر ب ه موستهحهق دابنێ ،خۆی ب ه
حهقدارو الیهکهی دیکه به خهتابار
دابنێ ،ئهوه نه تهوافوق دهکرێو نه
سازش دهکرێ .بۆیه ئهو لهتبوونه ،ئهو
لێکترازانه ڕهنگه ههڵهی ههردووکالی
تێدا بووبێ  ،ئێستا که به خۆشییهوه
بهوه گهیشتووین که ستراتیژیی
ههردووکالمان ههم هی ئهوان ههم
هی ئێمه یهکگرتنهوهیه ،ئهگهروایه
ئهسڵێکی ئهساسیمان هێناوهته گۆڕێ،
هیچ المان لێی پاشگهز نابینهوه .من
له وهاڵمی جهنابتدا وتم ئێمه لهگهڵ
هێزهکانی سووریه قسه دهکهین
دهڵێین وهحدهتتان ههبێ ،لهگهڵ
کوردهکانی تورکیه قسه دهکهین
دهڵێن وهحدهتتان ههبێ ،حهتتا له
ههرێمی کوردستان حکوومهتێکی
کوردیمان ههیه ئهگه وهحدهتی حیزبه
ئهسڵییهکان نهبێ له سهحنهی
سیاسیدا ،ڕهنگه ئهو تهجروبهیه
مهترسیی گهورهی لهسهربێ بۆ کورد
{ ، ...ههر بۆیه} گرنگیی زۆری ههیه

ئیستفادەیان لێ بکرێ ،گرنگ ئەوەیە
چمکانیزمێک دەبینینەوە ئەو حیزبە
دەخەینەوە سەر یەک باشترین رێگا
حەل بۆوەی کە هەمووی ئەم ناوانە
پاریزرابنو وەاڵمدەری نیازه رۆحیو
ڕەوانییهکانو هۆوییەتی ئەندامانی
هەردووال بێ« ،دێموکراتەکان»،
یان
دێموکرات»
«هەردووالی
دێموکراتەکان بە گشتیی بە سەر
یەکەوەیه .ئەوە که ئێمە «هاوڕێیانی
پێشوو»ینو ئەوان «هاوڕێێانی
پێشوون»  ،ئەو ئیستالحاتانە
بەرهەمی کێشەی ڕەوانییە لە دژی
یەکتر .نە ئێمە هاوڕێی پێشووی
ئەوانین نە ئەوان هاوڕێی پێشووی
ئێمەن .ئێمە هەموومان بەیەکەوە
دەیان ساڵە هاوڕێی یەکتر بووین ،
ئێستاش هاوڕێی یەکترین .بەاڵم شەش
ساڵ پێش ئێستا لە شڵکی تەشکیالتیی
پێناسەی حیزبیدا شەڕایەتێک هاتە
گۆڕێ کە بەوجۆرە خۆمان لە نێو
یەکترو رووبە دونیای دەرەوە پێناسە
بکەینو ئەوە ئیشکالێکیشی دروست
نەکردوە ،دەمەوێ بڵێم با ئێمە لەوانەدا
گیر نەکەین.
کاک
«کوردکاناڵ»:
خالید! ئەم پرسیارەی کە من
ئێستا دەیکەم خوێندنەوەی
بەشێکی زۆر لە ئەندامانی
هەردووالی دێموکراتە .ئەویش

کوردستاندا ؟
خالید عهزیزی :ئەوەی کە
فەعالیەتو چاالکیو حزووری ئێمە ،یان
بڵێم مەوقیعییەتی ئێمە ئەگەر لەوان
زیاتر نەبێ کەمتر نیە -نامەوێ بچمە
نێو ئەو بەحسانەوە-حەقیقەتێکەو شەر
لەسەر ئەوەش نیەو ئوسوولەن بەدوای
ئەو کێشەیەشدا نارۆینو هیچ المان
ئیحتیاجمان بە یەکتر نیە ،هەردوال
دەتوانێ وەک دوو حێزبێ لێک جیا
ئیدامە بە ژیانی سیاسیی خۆمان بدەین،
هەردووالمان بەجۆرێک بۆحرانەکانی
سااڵنی یەکەمی دوای لەتبوونمان
تێپەڕاندوە .بەاڵم ئەوەی کە ئێمە
پێیهوه ماندووین لە ڕاستیدا دەکەوێتە
بۆعدێکی دیکە ،ئێمه مهجبوور بووین
که بووین به دوو حیزبی دێموکرات
نهک لهسهر پێداویستییهکی سیاسی،
لێکدانهوهیهکی سیاسی{ ،یان}
بهرژهوهندییهکی ستراتیژیکیی کورد
له کوردستانی ئێران .مهجبوور بهوه
بووین ،له نێو خۆماندا موشارهک هتو
حاوانهوهو کارکردن لهگهڵ یهکتر
بهداخهوه وای لێهات .مادام مهجبوور
بهوه بووین ،ههردووالمان دهبێ
قهناعهت بێنین که ئهو مهجبوورییه
ئێمهی لهت کردوهو ههردووکالمان
لهوهیدا ههڵهو ئیشتباهاتی خۆمان
ههبووه .دهبێ لهوهدا شههامهتمان
ههبێ ،ئهگهر الیهک قهرار بێ خۆی

که حیزبی دێموکراتیش یهکگرتوو بێ.
شتێکی دیکه ،راسته که ئێمه باوهرمان
به پلووڕالیزم ههیه ،دهڵێین دێموکراسی
باشه ،تهنهووعی ئهحزاب باشه ،بهاڵم
حیزبی زۆریش به قازانجی کورد نیه،
زۆر بهر راشکاوی بڵێم کورد لهوههمووه
حیزبه زۆره قازانجی نهکردوه ... .لهو
روانگهیهوه دهکرێ بڵێم ل هتبوونی
حیزبێ دێموکرات کۆمهگی بهوه کرد
که ئهحزابی دیکهش زۆر لهتبنو
وای لێبێ ههرکهسهو له بهینی یهکدا
نهحاوێتهوه ،لهتبوونێکو ئینشعابێک
بکا .ئهگهر حیزبی دێموکرات ببێتهوه
به یهک ،ئهوهڵ قازانجی ئهوهیه که
ریزهکانی دێموکرات له نێوخۆی واڵت
یهک دهگرنهوه ،تهحهوولێکی گهوره
بۆ جوواڵنهوهی کورد له کوردستان
دروست دهبێ ،رابردوو و مێژووی
حیزبی دێموکرات ،سیاسهتهکانی
حیزبی دێموکرات ،خۆشهویستیی
حیزبی دیموکرات ،سهرمایهیهکه
بۆ کورد له کوردستانی ئێران .لهو
روانگهیهوه بۆ ئێمه گرینگه که ئهو دوو
حیزبه یهک بگرێتهوه .ئهوهی که ئێمه
پێوهی ماندووین دهقیقهن ئهوهیهو ئهو
نیگهرانییهیه  له داهاتووی قهزییهکه
له کوردستانی ئێران .له عێراق دهبینین
له گهڵ ئهوهی کورد دهسهاڵتی خۆی
ههیه  ،کۆمهڵێک کێشهشیان ههیه
لهگهڵ بهغدا{ ،کوردهکان له} سووریه

کێشهیان ههیه لهگهڵ دهمشق  ،باش ه
له داهاتووی ئێراندا که ئاڵۆزتریشه
له ههمووی ئهو والتانه ،له راستیدا
بهو ههموو حیزبانه ئهو کێشهیه(چۆن)
چارهسهر دهبێ؟ ئهمه بۆ خۆمان
له حیزبهکهی خۆمان بهو قهناعهته
گهیشتووین که رێگای کهمکردنهوهی
زهرهرهکانی ئهم کێشانه ئهوهیه که
دێموکراتهکان بکهونهوه سهر یهک.
ئێمه ئهگهر وهک دوو حیزبی دێموکرات
ئیدامه به حهیاتی خۆمان بدهین
کارێکی باشمان نهکردوه ،کێشهکه
ههرله جێگای خۆی دهمێنێتهوه:
حیزبی دێموکراتی کوردستانو حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران .جا
باشه ئهگهر قهرار بێ که ئێمه یهکتر
تهحهممول بکهین ،وهک حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێرانو حیزبی
دێموکراتی کوردستان ،ئهگهر ئهو
ئیعترافه رهوانییهمان پێکتر کردبێ،
یانی زۆر شتمان بۆ حهله ،دهی
ئهگهروایه بۆ ناتوانین بچینه سهر شته
ئهسڵییهکه که دیتنهوهی میکانیزمێکه
بۆ یهکگرتنهوه؟ {با} لهسهرئهوه
سهرمایه گوزاری بکهین .بهو دهلیلهیه
ئێمه بۆمان گرینگه که دێموکراتهکان
بکهونهوه سهر یهک .له دانیشتن لهگهڵ
ئێرانییهکاندا موتهوهججیهـ بووین که
بهڕاستی {ههبوونی} دوو دێموکرات
چهنده مهوقیعییهتی ئێمه خراپ
دهکا{ .ههر وهها} له دانیشتن لهگهڵ
الیهنهکانی ئورووپایی ،ئهمریکاییو
دهسهاڵتهکانی
لهگهڵ
دانیشتن
ناوچهییو ئیقلیمی  ،ههمووی
ئهوانه ئهو سیگناڵهی به ئێمه داوه.
بهودهلیلهیه که بهالی ئێمهوه گرینگهو
کاریشمان بۆ کردوه ،مۆتهحیدانه
کاریشی بۆ دهکهین ،له نێو ریزهکانی
خۆشمان کاری بۆ دهکهین.
هیوادارم ئهندامانی بهشهکهی
دیکهی دێموکرات ،رێزهکانی بهشهکهی
دێموکرات ئهو پرۆسهیهی که دهسمان
پێ کردوه ،ههردووک المان بهیهکهوه
به دوایدا برۆن ،به جیددیی بگرن،
کاری لهسهر بکهن بۆ ئهوهی له
پڕۆسهی یهکگرتنهوهی دێموکراتدا به
یهکهوهو به بهشداریی ههمووالیهک،
سهرکهوتوو بین.
«کوردکاناڵ»:کاک
خالید! له کۆتاییدا لهسهر
یهکگرتنهوهی
گرینگیی
ههردووالی دێموکرات پهیامت
بۆ ئهو کهسانهی که ئهو پرسه
دهیانگرێتهوه چیه؟
خالید عهزیزی :ئهم
پرسه به دهرهجهی یهکهم ئهندامانی
دێموکرات دهگرێتهوه .پهیامم ئهوهیه
له ههردووالی دێموکرات ،ئهگهر
مهسئوولێکی حیزبی ،چله ئێمهو
چلهوان به جۆرێک تێدهکۆشێ کهشو
ههوایهکه تێک بدا ،جهووێکی ڕهوانی
دروست بکا ،بچێتهوه نێو ئهدهبیاتو
گوفتمانێک که زهرهر دهگهیهنێ
بهو پڕۆسهیه ،زۆر به ڕاشکاوی لێی
قهبووڵ مهکهنو پێی بڵێن بڕیاری ئێمه
یهکگرتنهوهی دێموکراتهکانه ،ئهوه
لهگهڵ بڕیارو بهرژهوهندی داهاتووی
دێموکراتو گهلی کورد له کوردستانی
ئێران نایهتهوه .ئێمه بهداخهوه له
سهرهتای لهتبووندا ئهو کێشانهمان
بۆیه گرینگه ریزهکانی
ههبوو،
ههردووال ،گوفتمانی رههبهرانو
مهسئووالنو ئهو دهستوورانهی که

پێیان دهدهن له پێوهند لهگهڵ
فهعالیی هتو
چاالکیو
کاروبارو
عهکسولعهمهلهکاندا ،زۆر بهجیددی
بگرن .ئهوه بهو مهبهستهیه که
ئهندامانی دێموکرات له ههردوو بهشیدا،
بهشدار بن لهو پرۆسهیهدا ،بێتهفاوت
نهبن .ئهو پرۆسهیه ئهوان دهستیان
پێکردوه ،بۆخۆیان هێناویانهته گۆڕێ
ریزهکانی ههردوال کاریان لهسهرکردوه،
بۆیه که ئهوان کاریان لهسهرکردوهو
هێناویانهته گۆڕێ{ ،ئهرکی} دهفتهری
سیاسییهکانه بهدوایدا ،بڕوا ،به

بۆئەوەی کە ئەم
پرۆسەیە لە ئیدامەی
خۆیدا شکەست نەهێنێ،
بەردەوام بچێتە پێشێ،
ئەندامانی دێموکرات لە
هەردووک بەشی زۆر بە
عەالقەو بە تەعەهودو
مەسئولییەتەوە تەعقیبی
ئەو وتوویژو دانیشتنانە
بکەن ،ئهرکیان ه لە ئێمە
بپرسنەوە لە هەردوالمان
ک ه ئەو دانێشتنانەی ئێوە
بە کوی گەیشتوە؟

دواداچوونو لێپرسینهوه ی {ئهوان}،
دهفتهری سیاسیی ههردوکال مولزهم
دهکا که تهعههوداتی خۆی بهجێ
بگهیهنێ{ .پهیامم}بۆ خهڵکی دهرهوهی
دێموکرات ئهوهیه که ئهوانیش ههروهک
دۆستانه تا ئێستا لهگهڵ ههردووکال
باسیان کردوه بهدوایدا برۆنهوه ،بڵێن
ئهرێ چتان کردوه ،به کوێ گهیشتن؟
لهکوێ ئێمه دهتوانین قسهیهکی
لێبکهین؟ (پهیامم)بۆ خهڵک له
نێوخۆی واڵت له کوردستانی ئێران،
ئهندامانی ههردووکالی دێموکرات،
عهالقاتو پێوهندییان دهگهڵ یهک،
خۆش بکهنو بهرهو ئهوه برۆن که
بهرهو حیزبێکی یهکگرتوو دهچن،
مهرزبهندی بکهن لهگهڵ ئهو کێشانهی
که پێشوو هاتۆته گۆڕێ ،بهتایبهت
ئهوان له نێوخۆی واڵت دهبێ ئهوهیان
زۆر پێ خۆش بێ ،به دڵێکی ئاوهاڵوه
کاری بۆ بکهن ،به هاتوچۆی یهکترو
به کۆبوونهوه لهگهڵ یهکترو بهسهردانی
یهکترو به قسهکردن له زهروورهتی
حیزبێکی دێموکراتی واحیدو یهکگرتوو
که دهبێ ههمووالیهکمان دروستی
بکهینهوه ،پتر ئهو زهمینهسازییه
بکهنو پتر تهشویقی ئهمه بکهن که تازه
به هیچ جۆر نههێڵین ئهو پڕۆسهیهی
که دهستمان پێکردوه له بار بچێ،
بهڵکه خۆمان مولزهمو موتهعههید
بین کاری بۆ بکهین ،فیداکاریی
بۆ بکهین ،تهنازولی بۆ بکهین ،به
سینگفراوانییهوه بهرهوڕووی بچین،
تهحهمولمان زۆر بێ ،حهوسهلهمهن
زۆر بێ ،بۆ ئهوهی که سهرکهوتوو بین.
«کوردکانال» :زۆر
سپاس کاک خالید !
خالید عهزیزی :زۆر
سپاس بۆ جهنابیشت
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کوێستان فتوحی :ژیانی تاکو بە گشتی کۆمەڵو ژینگه ،پێکەوە
پێوەندییەکی لێکگرێدراویان پێکهوه هەیە .هەریەک لە ئێمە چەندە
لە ئاست ساڵمەتیو لەشساغیی خۆمان بەرپرسین ،بەو ڕێژەیەش لە
ئاست ژینگەدا بەرپرسیارین .یەکێک لە تایبەتمەندییە ئەخالقییە
ئەرێنییەکانی مرۆڤ ،پارێزگاری لە ژینگەکەیهتی.

ژینگه

ب ه داخهوه ل ه رێکخراوی نهتهوه یهکگرتووهکاندا کاتێک نهورۆز وهک
ک ل ه کۆنترین
جهژنێکی نهتهوهیی بهڕهسمی ناسرا ،دهگهڵ ئهوهی کورد یهکێ 
نهتهوهکانی رۆژههاڵتی ناڤینهو کوردستان النکهی ژیانی دێرینی مرۆڤه ،ناوێک
ل ه کوردو کوردستان نهبراو ئهو جهژن ه ههر ب ه ناوی گهالنی دیکهوه تۆمار کرا.
تهها رهحیمی

ڕێزگرتن لە ژینگە ،ڕێزگرتن لە نیشتمانه
کوێستان فتووحی
پاراستنی ژینگه وهک
یهکێک له گرنگترین بنهماکانی
گهشهسهندن و پێشکەوتنی
جیهانی ،پێویستیی به ئاگایی
هەموو تاکەکانی کۆمهڵ له بارهی
ژینگهو بهشداریی چاالکانهیان لهو
ئهرکهداههیه .ئەرکی ئینسانیی هەر
تاکێکی کۆمەڵه کە بە مەبەستی
کەمکردنەوەی پیسبوونی ژینگە،
پارێزگاری لە ژینگەکەی خۆی بکا.
ژینگە:
ژینگ ه کۆمهڵێک هۆکاری
زیندوو و نازیندوویه که له گهل
یهکتر له پیوهندی دوو الیهنه دان.
هۆکاره زیندووهکان بریتین له
ڕووهکهکان ،گیانلهبهرانو مرۆڤ.
هۆکاره نازیندووهکانیش ،ئاوو ههواو
خاکو زهوی دهگرنههوه)1(».
کێشەو
لە
یەکێک
نیگەرانییەکانی جیهانی ئەمڕۆ
پیسبوونی ژینگەیە .دنیا لەگەڵ
کێشەی پیسبوونی ئاووهەوا
بەرەوڕوویە کە ژیانی دانیشتووانی
ئەم تۆپی زەوییەی خستۆتە
مەترسییەوە .ئەمڕۆ هەلومەرجی
ژینگە بەجۆرێکە کە تەنانەت هیچ
شارێکو هیچ واڵتێک لە ئەمنییەتدا
نیە.
ژیانی تاکو بە گشتی کۆمەڵو
ژینگه ،پێکەوە پێوەندییەکی
لێکگرێدراویان پێکهوه هەیە.
هەریەک لە ئێمە چەندە لە ئاست
ساڵمەتیو لەشساغیی خۆمان
بەرپرسین ،بەو ڕێژەیەش لە ئاست
یەکێک
ژینگەدا بەرپرسیارین.
لە تایبەتمەندییە ئەخالقییە
ئەرێنییەکانی مرۆڤ ،پارێزگاری
لە ژینگەکەیهتی .لێرەدا ناچمە نێو
بابەتێکی زانستی کە لەم رۆژانەدا لە

الیەن پسپۆرانو کارناسانی ژینگەوە شارێک ،بنهماڵهیهک .تاکێکیش ،سهفهردا زبڵو پاشماوهکانیان
زۆری باس دەکرێ ،وەک مەترسیی به کۆمهڵێک تایبهتمهندییهوه فڕێ دهدهن ،یان ئاوهکان پیس
گازە گوڵخانەیییەکان ،ئاڵوگۆری بهستراوهتهوه ،که گومانی تیدا دهکهنو ....نه له خۆشهویستیی
ئاووهەوا  ،گەرمبوونی زەوی ،
هەستانی دەریاکانو  ...بەڵکوو
باس لە بەرپرسایهتی بهرانبهر
سادەترینو گرنگترین مەسەلەی
ژیانو ژینگەی مرۆڤەکان دەکەم
ئەویش ئەخالقی ژینگەپارێزییە.
ژینگەی پاکو خاوێن،
پێویستییەکی گرنگو سەرەکیی
ژیانی مرۆڤەو نەبوونیشی ژیانی
مرۆڤەکان لە گەڵ چهندینجۆر کێشەو
گیروگرفت بەرەوڕوو دەکاتەوە.
ژیانی هەر مرۆڤێک پەیوەستە
بە ژینگەیەک کە لەودا دەژی،
جیا لە هەلومەرجی کۆمەاڵیەتیو
فەرهەنگی ،هەلومەرجی ژینگهییو
سروشتییش کاریگەریی لەسەر
ژیانی مرۆڤهکان هەیە.
بە هۆی پیشەسازیی زۆر
لە واڵتان ،بەداخەوە ژینگە
خەریکە تووشی کارەسات دەبێ.
گیروگرفتو قوواڵیی کارهساتهکهش
ئهو کاته به باشی دهتوانین ههست
پێبکهین که بزانین ئهوه ههر
نهسلهکانی ئێستا نین له سۆنگهی
پیسبوونو زیانوێکهوتنی ژینگهوه،
زیانیان پێدهگا ،بهڵکوو نهسلهکانی
داهاتووش زیانی قهرهبوونهکراویان
گیروگرفتی
بۆیه
پێدهگا.
پیسبوونی ئاووهەوا ،و به فیڕۆدانی
سروشتییهکان و
سهرچاوه
توخمهکانی دیکهی پیکهێنهری
ژینگه پێویستییان بە ستراتیژیو
ئامانجدارو نییه پاراستنو رێزگرتنی ژینگهو نیشتمان گهیشتوون ،نه دهتوانن
بەرنامەڕێژییەکی
درێژخایەن هەیە .فێرکردنی تاک سروشت یهکێکیانه .ئهوانهی رێزی چێژ له خۆشیو جوانییهکانی
یەکێک لە رێکارو بژێره(گزینه) سروشتو جوانییهکانی ناگرن ،سروشت وهرگرن.
ژنانو کولتووری ژینگەپارێزی
سەرەکییەکان بۆ پاراستنی داری دارستانهکان بۆ قازانجی
ژینگەیه .ئاستی شارستانییهتیو خۆیان دهبڕن ،گیانلهبهرانی کێوی لە گۆمەڵگەدا
مرۆڤ یان دڵسۆزو الیهنگرو
پێشکهوتوویی ههر واڵتێک ،ڕاو دهکهن ،له کاتی سهیرانو

پارێزهری ژینگهیه ،یان دۆژمنی
ژینگه .ئەگەر رێز لە ژینگە
نەگرێ دهچێته خانهی دژایهتیی
ژینگه .ژنان بە هۆی رۆڵیان له
بنهماڵهو کۆمهڵدا ،باشتر لە پیاوان
دەتوانن پارێزگاری لە ژینگە بکەن.
پهروهردی منداڵ له بنهماڵهدا به
پلهی یهکهم له ئهستۆی دایکه.
که واته دایکانو بهگشتی ژنان
له ڕێگای پهروهردهی ئهندامانی
بنهماڵهوه ،دهتوانن کولتووری
ژینگهپاریزی پهره پێبدهن .ههر
وهها له بنهماڵهدا ،دایکو ژنانی
دیکهی بنهماڵه ،بەهۆی ئەوەی
سهروکاریان له گهل کۆمهڵیک
چاالکی ههیه ( کەڵکوەرگرتن لە
سهرچاوه سروشتییەکان ،ماددە
خۆراکییەکانو بەرپرسایەتییان
لەو بوارەدا )،دهتوانن زیاتر لە
پیاوان نەخشیان لە پاراستنو
خاوێنڕاگرتنی ژینگەدا ههبێ.
ئاگایی پێویستیان
بەمەرجێک
لەو بوارەدا هەبێ .هێندێک لە
خاوهنڕایان لە سەر ئەو بڕوایەن که
ژنان سەرەڕای ئەو رۆڵەی هەیانە،
خاوەنی هێزێکن کە تا ئێستا
ناڕوونو نەناسراوە ،لەم رووەوەیە
کە پێویستە بەرنامەڕیژانی هەر
واڵتێک بواری گونجاو بۆ پشکوواتنی
هێزێکی لەم چەشنە بخوڵقێنن.
بەهەر حاڵ ئەوە ڕوونە کە لە
دنیادا بە درێژایی مێژوو رۆڵی ژنان،
نیازو هێزی ژنان بەو جۆرەی هەیە
چاوی لێنەکراوە یان نەناسراوە.
هەر بۆیە دەبینین کە نیوەی
دانیشتووانی جیهان کە زیاتر لە
نیوەکەی دیکە لە سروشت نزیکنو
پێوەندییان بە سروشتەوە هەیە،
بە هۆی کێشەکانی وەک هەژاری،
ناوشیاریو نەبوونی فێرکردنو
بارهێنانی دروست لەو بوارەدا،

نهورۆز توخمی هاوبهشی شوناسی نهتهوهی کورد

تهها رهحیمی

کاتێک باس ل ه نهتهوه دهکرێ،
ئهم چهمک ه دهبێ ههڵگری هێندێک
توخمو خهسڵهتی تایبهت بێ ک ه
وهک بنهماو بناخهو ههروهها مهرجی
ههڵگرتنی ئهم چهمک ه بۆ کۆمهڵ ه
خهڵکێک ب ه کار بهێنرێ ،ک ه دیاره
ئهم چهمکهش ل ه جهوههری خۆیدا
بهرزترین ڕادهی مافو حوقووق بۆ
ههڵگرانی چهمکهک ه دێنێ .یهکێک
ل ه گرنگترین بایهخهکانی ئهم چهمک ه
شوناس ،ئایدێنتیتی یان کهسایهتیی
نهتهوایهتیی ه ک ه بریتیی ه ل ه شوناسو
دهگهڵ ئاڵوگۆڕی سیاسیو کۆمهاڵیهتی
گۆڕانی بهسهردا دێ .مرۆڤی سهردهمو
دهکرێ بڵێین مرۆڤهکانی پێشووش ب ه
جۆرێک ههمیش ه ویستوویان ه سنوورێک
ب ه دهوری خۆییو بێگانهکاندا بکێشنو
ب ه کۆمهڵێک رێوشوێنو بایهخو نهریت،

نامۆیی خۆیان ل ه گرووپێکی دیک ه
نیشان داوهو ب ه پێی قۆناخهکانی
مێژووی زانراو ،مرۆڤ بۆ خۆ ههاڵواردن
له گرووپێکی دیک ه نیشانهو پێناسی
خۆی ههبووهو ههمیشهش ههوڵی داوه
ئهم پێناسو نیشانانه بپارێزێو ب ه
جۆرێکی شیاوو بانئاستی نیشانیان
بدا.
مرۆڤ سهرهڕای ههڵگرتنی
شوناسێکی تاکهکهسی ،خاوهنی کۆمهڵ ه
شوناسێک ه که دهیباتهوه سهر گرووپو
کۆمهڵێکی دیاریکراو ،ک ه ل ه رابردووی
مرۆڤایهتیدا خۆی ل ه سترهکتۆری
هۆزو خێڵو ئیمپراتۆرییدا دیوهتهوهو
ئیستاش ب ه گوێرهی سهردهم گرێدراوی
نهتهوهیه .ب ه ههر حاڵ شوناس ل ه
راستیدا ،وهاڵمدانهوهیهکی وشیارانهو
ئاگایان ه ب ه پرسیار ،ل ه سهر کهسایهتیو
بوونو نهبوونی مرۆڤ ،ل ه سهر ڕابردوو،
پێکهاتهی نهتهوهیی ،ئایینیو رهگهزیو
ههروهها وهاڵمدانهوهی ه بۆ دیاریکردنی
فهرههنگو شارستانیهتیو ئهو رۆڵه
ک ه پێکهاتهکهی ل ه پرۆسهی گهشهی
مرۆییدا گێڕاویهتیو تهنانهت ئهمڕۆش
بوونو نهبوونی گرووپهکهی ل ه بواری

جێگهو پێگهی فهرههنگی ،ئابووریو
سیاسیدا دیاری دهکا .کهوات ه
شوناس کۆمهڵێک تایبهتمهندییه ک ه
دهبن ه هۆی جیاکردنهوهی مرۆڤ ل ه
مرۆڤهکانی دیکهو ئهو گرووپ ه دیاری
دهکا ک ه تاک ل ه چوارچێوهکهیدا
جێ دهگرێو بایهخهکانی ل ه بایهخی
کهسانی دیک ه ههڵداوێرێو شوناسی
گشتیی تاک دیاری دهکا .بهاڵم
شوناسی نهتهوایهتی ک ه دیاردهیهکی
دهگهڵ
کۆمهاڵیهتییهو
سیاسی
پهیدابوونی چهمکێک ب ه ناوی نهتهوه
ک ه بهرههمی شۆڕشی پیشهسازیی ه
دێته ئاراو دهبن ب ه جمک .ب ه گوێرهی
دابهشینی بیرمهندان مرۆڤێک سێ
شوناس ل ه خۆیدا ه هڵدهگرێ ک ه
بریتین ل ه شوناسی تاکهکهسی،
کۆمهاڵیهتیو نهتهوایهتی  .دهکرێ
منداڵی بنهماڵهیهک تایبهتمهندییهکانی
ل ه منداڵهکهی دیک ه جیاواز بن کهههر ل ه
سهر ئهم بنهمایهش دیاردهیهک ب ه ناوی
جیاوازیی تاکهکهسی وهک پڕهنسیپێکی ل ه شکڵو فۆرمی جۆراوجۆری وهک
دیمۆکراسی ڕهچاو دهکرێ .ههروهها شوناسی هۆزایهتی ،رهگهزی ،نیژادیو
شوناسی کۆمهاڵیهتی ک ه مهودایهکی پیشهیی  ...........دا ببینێتهوه.
بهربهرینتر ل ه خۆ دهگرێ دهتوانێ خۆی بهاڵم ل ه ئاستی بهرزتر دا تاک خاوهنی
شوناسێکی نهتهوایهتییه ،ک ه ئهمهش

بەوجۆرەی پێویستە نەیانتوانیوە
رۆڵی خۆیان لەو بوارهدا بگێڕن.
ژن ئەگەر نیشتمانو واڵتی
خۆی خۆشبوێ ،ئەگەر بیر لە ژیانی
نەوەکانی داهاتوو بکاتەوە ،ئەگەر لە
کێشەو گیروگرفتە ژینگەیییەکانو
شێوەی بەربەرەکانی لەگەڵیان ئاگا
بێو بە گشتی وشیاریی لەسەر
ژینگە هەبێ ،دەتوانێ رێگەی زۆر
لەو رەفتارە پڕلەمەترسییانە کە لە
سەر ژینگە هەن بگرێ .بە هۆی
ئەوەی ژن وەک دایک رۆڵی گرنگی
لە بەرپرسایەتیی منداڵو نێو ماڵدا
هەیە ،دەتوانێ لە پاراستنی ژینگەی
نێو ماڵو دەوروبەری ماڵدا نەخشی
گرنگ بگێڕێو بە ئاسانی دەتوانێ
کاریگەریی لەسەر منداڵ ،ئەندامانی
بنەماڵە و دەوروبەرەکانی ببێو
فەرهەنگی ژینگەپارێزی لەنێویاندا
بەهێز بکا .هەروەها ژن هۆکارێکی
سەرەکییه بۆ گواستنهوهی
کەلتووری ژینگەپارێزی بۆ نەوەکانی
داهاتوو .چونکە منداڵ لە پێش
هەر جێگەو ناوەندێکی فێرکاری
لە الی دایکی فێری وانەکانی ژیان
دەبێ .بۆیە دایکێک ئەگەر ئاگاییو
تێگەیشتنی لەسەر ژینگە هەبێ،
جگە لەوەی لە ماڵەکەی خۆیدا
ئەم کەلتوورە پیادە دەکا ،زۆر بە
ئاسانیش کەلتووری ژینگە پارێزی
دەباته نێو کۆمەڵگەکهوە.
رێوشوێنو رێساکانی پاراستنی
ژینگهو ئۆگریو خۆشهویستیی
سروشت ،ئهگهر له منداڵییهوه
له بیروزهینی مرۆڤدا نهچهسپێو
نهبێته کولتوور ،له گهورهییشدا
ئهو مرۆڤه ،بهرانبهر به پاراستنی
ژینگهو سروشت ئهرکدار نابێ .بۆیە
ئەرکی هەر دایکێکە منداڵەکەی
وا پەروەردە بکاو رای بێنێ کە
سروشت بە هەموو الیەنەکانیەوە
لەالی خۆشەویست بێ و رێزی لێ
بگرێ.
بەو هیوایەی هەموومان
بتوانین لە پارێزگاریی ژینگەدا
رۆڵمان هەبێو داهاتوویەکی پڕلە
پاکیو جوانی بۆ نەوەکان دابین
بکەین.
هێندێکی دیکهش زمانی هاوبهشو
ئایینی هاوبهش ب ه توخمی سهرهکیی
شوناسی نهتهوایهتی دهزانن .ههروهها
لهم نێوهدا باس ل ه «سترهکتۆری

نیشاندهری هاوپێوهندیو ههستو
سیاسیی هاوبهشیش» وهک توخمی
وهفاداری بۆ نهتهوهیه .کۆمهڵێک
شوناسی نهتهوایهتی دهکرێ .بهاڵم ل ه
ل ه بیرمهندان ،نیشتمانی هاوبهش،
ڕاستیدا شوناسی نهتهوایهتی ههڵگری
مێژووی هاوبهش ب ه بنهڕتیترین
ل8
نهتهوایهتیو
شوناسی
توخمی

مستهفا مهعروفی :ئەوەی لەم پێوەندییەدا جێی سەرنجە ئەوەیە
كە نێوە نێوە كۆماری ئیسالمی بە پۆل رۆژنامەنووسان دەگرێو رۆژنامەكان
دادەخا .ئەویش لەو كاتانەدایە كە تووشی قەیرانو ئاڵۆزییەكی توند
بووبێو ترسو نیگەرانی باڵی بەسەردا كێشا بێ

بێگومان گرتنی رۆژنامەنووسانو چاالكانی مەدەنیو داخستنی رۆژنامەكان
لە رابردوودا چەندەی یارمەتی بە چارەسەری قەیرانەكانی ئەم رێژیمە داوەو
سەركۆمارەكانی پێشوو چەندەیان قەیرانەكانی ئەم رێژیمە چارەسەر كردوە لەوە
بەدواش هەر بەم جۆرە ،تەنانەت خراپتریش دەبێ.
مستهفا مهعروفی
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ێ لە گیرانی ڕۆژنامەنووسان
شەپۆلێكی نو 

مستهفا مهعروفی
لە مانگهکانی رێبەندانو رەشەمەی
ئەمساڵدا شەپۆلێكی دیكە لە گرتنی
ێ كەوت،
رۆژنامەنووسان لە ئێرا ن وەڕ 
دەیان كەس لە رۆژنامەنووسان لە شارە
جۆراوجۆرەكانی كوردستان ،ئیالمو
تاران هەتا ئێستا گیراونو رۆژنامەو
باڵوكراوەكانیان داخراون .لەحاڵێكدا
سێبەری سانسۆرو قەدەغەو قۆرغی

پوڕدیل لە مەهاباد ،كەیوان شێخی،
كامران عوسمانی ،شەهاب ئەحمەدی
ئازەر ( مەمێندی) ،قادر داستان ،رەحیم
فتووحی ،یووسف حاجی خۆش لە شنۆو
نەغەدە .هەروەها ناوەكانی رەسووڵ
خزرمروەت ،فەرزاد سامانیو فاروق
سامانییش وەبەرچاو دەكەون.
گیرانی رۆژنامەنووسانو تەنانەت
تێرۆرو ئێعدامكرانیان لە الیەن كۆماری
ئیسالمییەوە شتێكی تازە نیەو هەموو
ساڵێك ئەم رێژیمەو رێبەرە پلە یەكەكانی
لە ڕیزی هەرە پێشەوەی « خراپترین
دوژمنانی رۆژنامە»دان كە لە الیەن
رێكخراوەجیهانییەكانی الیەنگری ئازادیی
بیروڕادەربڕینەوە بە بیروڕای گشتی
دەناسێندرێن .ئەوەی لەم پێوەندییەدا
جێی سەرنجە ئەوەیە كە نێوە نێوە
كۆماری ئیسالمی بە پۆل رۆژنامەنووسان

ێ كراونو
ێ سێودوو جێبەج 
قسەكانی ب 
لەم جۆرە كاتانەدا قسەكانی ئاویان بە
ئاوردا كردوە ،ئەم جار نەی توانیوە
وەزعەكە دامركێنێو جووتە برای سەرۆكی
مەجلیسو دەزگای قەزایی لەالیەكو
سەركۆمار لەالیەكی دیكەوە هەروا
هەڕەشەی دوارۆژ لە یەكتری دەكەن .لەم
نێوەدا بۆ ئەوەی خەڵك لە الیەنەكانی
كێشەكانیان ئاگادار نەبێ،كە رۆژنامەكان
لەم بارەیەوە ئەو ئەركەیان لەئهستۆیە،
كۆماری ئیسالمی بە كۆمەڵ دایان
دەخاو رۆژنامەنووسانیان دەكونجی زیندان
دەپەستێوێ .جێی سەرنجە سەعیدی
مورتەزەوی كە لە دەیەی 70و سەرهتاكانی
دهیهی  80دا قازیی دادگای شۆرش بوو
و بە فەرمانی وی دەیان رۆژنامە داخرانو
دەیان رۆژنامەنووس گیرانو ئەشكەنجە
دران ،ئێستا بە هۆی الیەنگری لە

ئەم تایبەتمەندییەی كوردستان ڕقێكی
زۆری لە رێبەرانی كۆماری ئیسالمیدا
بەرامبەر ب ه كوردو كوردستان دروست
كردوە.
دووەم ،كوردستان بە هۆی رابردووی
سیاسیو بوونی ئەحزابو رێكخراوی
جۆراوجۆری سیاسی ،وشیاریی سیاسیی
خەڵكهکهی لە ئاستێكی بەرزتردایە.
لەم بارەیەوە كوردستان پێشەنگە ،هەر
بۆیەش حەساسیەتی رێژیم لە بەرامبەر
كوردستاندا زیاترە.
ئایا گرتنی رۆژنامەنووسانو
چاالكانی مەدەنیو تێكۆشەرانی سیاسیو
داخستنی بە كۆمەڵی رۆژنامەكانو
دەرفەتی
بچووكترین
داخستنی
بەكۆماری
یارمەتی
بیروڕادهربڕین
ئیسالمی دەدا كە سیناریۆیەكانی بە
دڵی خۆی بەڕێوە بەرێ؟ ئەگەر ئەو

بۆچی دیسانیش هەزینەی ئەم گرتنو زیندانیكردنانە لە كوردستان زیاترە؟ یەكەم ،لەبەر ئەوەی كوردستان هەر لەسەرەتاوە
سەنگەری ئازادیو خۆڕاگری لە بەرامبەر دیكتاتۆریی كۆماری ئیسالمیدا بووەو ئەوەی لە ماوەی  34ساڵ خەباتو خۆڕاگریی خەڵكی
كوردستاندا گۆڕانی بەسەردا هاتب ێ تەنیا شێوەو تاكتیكی خەباتەكەیە ،ئەگینا خەباتەكە هەر بەدەوام بووەو هەر بەردەوام دەبێ.
ئەم تایبەتمەندییەی كوردستان ڕقێكی زۆری لە رێبەرانی كۆماری ئیسالمیدا بەرامبەر ب ه كوردو كوردستان دروست كردوە.
كاری رۆژنامەنووسی لە كوردستان بە
هۆی روانگەی ئەمنیەتیو دوژمنانەی
كۆماری ئیسالمییهوه لەم ناوچەیە لە چاو
ناوچەكانی دیكەی ئێران گەلێك قورسترەو
مەیدانی کاری رۆژنامەنووسی گەلێك
تەسكتر ،بەاڵم لە گیرانی رۆژنامەنووسانو
داخستنی رۆژنامەكاندا كوردستان لە چاو
ناوچەكانی دیكەی ئێران بەشی زۆرتری
بەركەوتوە.
لەو ماویەدا بە پێی راپۆرتی
هەواڵدەرییەكان لەنێو ئەو رۆژنامەنووسو
چاالكە مەدەنییانەی گیراون نزیكەی 16
رۆژنامەنووس لە تارانن 12 ،كەس لە ئیالمو
نزیكەی  30كەس لە شارەكانی پاوە ،سنە،
دێواڵن ،مەهاباد ،نەغەدەو شنۆن ،بەشێك
لەو ناوانەی لەراگەیەنە گشتییەكاندا
باڵو بوونەتەوە بریتین لە :سیروان
حوسێنپەناهی ،شێرزاد حوسێنپەناهی لە
دێواڵن ،كەیهان عەزیزی ،داود غەفاری،
موختار ئەحمەدی ،بەختیار رەسووڵیو
یاسر كاكەیی لە پاوە ،وەفا قادری،
خالید حوسێنی ،بێهزاد فەرەجوڵاڵهیو
حامید محەممەد نەژاد لە سنە ،خوسرەوی
كوردپوورو قاسم ئەحمەدی ،مەنووچێهر

دەگرێو رۆژنامەكان دادەخا .ئەویش
لەو كاتانەدایە كە تووشی قەیرانو
ئاڵۆزییەكی توند بووبێو ترسو نیگەرانی
باڵی بەسەردا كێشا بێ .شەپۆلی نوێی
گرتنی رۆژنامەنووسانو چاالكانی مەدەنی
بۆ سێ هۆی سەرەكی دەگەڕێتەوە:
یەكەم ،داخستنی رۆژنامەو
گرتنی رۆژنامەنووسان بۆ ماهیەتی دژی
ئازادیی كۆماری ئیسالمی دەگەڕێتەوە».
قەڵەمەكانیان بشكێننو زمانیان ببڕن»
لە خەتابە ئاورینەكانی خومەینین كە هەر
لەسەرهتای هاتنەسەركاریەوە الیەنگرە
دەمارگرژو توندڕەواكانی لە دژیان
هان دەداو بە كافرو مولحیدی لەقەڵەم
دەدان .چارەنووسی خەماویی گەلێك
رۆژنامەنووسو جیابیر لە ئێران یەكێك لە
چیرۆكە هەرەتراژیکەكان لە مێژووی ئێران
بە تایبەتی لە ماوەی حاكمییەتی كۆماری
ئیسالمیدایە.
دووەم ،لەم یەك دوو مانگەی
دواییدا كێشەو ملبەملەی كاربەدەستانی
كۆماری ئیسالمی لە پلەی هەرە سەرەوەدا
گەیشتۆتە جێگایەك كە كۆنتڕۆلی ئاسان
نیەو تەنانەت رێبەر كە هەمیشە بڕیارو

ئەحمەدینەژاد بۆخۆی هەر لهسەر ئەو
تاوانانەی پێیان كردوە دادگایی دەكرێ!
سێیەم ،كۆماری ئیسالمی وردەوردە
لە هەڵبژاردنی یازدەیەمین دەورەی
سەركۆماری نزیك دەبێتەوە .هەر لەئێستاوە
بۆ ئەوەی زەمینەی سەركوتی خەڵك
ئامادە بكا ،بەرپرسانی بەردەوام باسی
ئەوە دەكەن كە « فیتنەیەكی گەورەتر لە
ئی ساڵی  1388لە گۆڕێدایە» .گیرانی
بە كۆمەڵی رۆژنامەنووسانو چاالكانی
مەدەنی هەوڵێكە بۆ خۆشكردنی زەمینە
بۆ جێبەجێكردنی ئەو سیناریۆیەی بۆ
هەڵبژاردنی سەركۆماری لە جۆزەردانی
داهاتوودا دایانڕشتوە.
بەاڵم بۆچی دیسانیش هەزینەی
ئەم گرتنو زیندانیكردنانە لە كوردستان
زیاترە؟ یەكەم ،لەبەر ئەوەی كوردستان
هەر لەسەرەتاوە سەنگەری ئازادیو
خۆڕاگری لە بەرامبەر دیكتاتۆریی كۆماری
ئیسالمیدا بووەو ئەوەی لە ماوەی  34ساڵ
خەباتو خۆڕاگریی خەڵكی كوردستاندا
ێ تەنیا شێوەو
گۆڕانی بەسەردا هاتب 
تاكتیكی خەباتەكەیە ،ئەگینا خەباتەكە
هەر بەدەوام بووەو هەر بەردەوام دەبێ.

رێژیمە كەسێكی بەدڵی خۆی لە جێی
مەحموودی ئەحمەدینەژاد داناو هەموو
رێگاكانیان وەك ئی ئەحمەدی نەژاد بۆ
تەخت كردو هەرچی دەنگی ئیعترازی
ێ بەرز بۆوە دەزیندانیان پەستاوت،
ل
داخوا گیروگرفتەكانی ئەم رێژیمە
چارەسەر دەبن؟ ئهدی ئەحمەدینەژاد
ئەو كەسە نەبوو كە تەواو بە دڵی رێبەرو
دەسەاڵتدارانی سەرەكی بوو؟ مەهدیی
كەڕووبیو میر حوسێنی مووسەوی
ێ ساڵە لە
رەقیبەكانی ئەحمەدی نەژاد س 
زینداندان ،بۆچی ئەحمەدینەژاد ئێستا لە
میر حوسێنی مووسەویو كەڕڕوبی زیاتر
بۆ ئەم رێژیمە بۆتە سەرئێشە.
بێگومان گرتنی رۆژنامەنووسانو
چاالكانی مەدەنیو داخستنی رۆژنامەكان
لە رابردوودا چەندەی یارمەتی بە
چارەسەری قەیرانەكانی ئەم رێژیمە
داوەو سەركۆمارەكانی پێشوو چەندەیان
قەیرانەكانی ئەم رێژیمە چارەسەر كردوە
لەوە بەدواش هەر بەم جۆرە ،تەنانەت
خراپتریش دەبێ.

درێژهی:

نهورۆز توخمی هاوبهشی
شوناسی نهتهوهی کورد

ههموو ئهو توخمانهو توخمهکانی دیکهی وهک زمان ،هونهر،
رێوشوێنو دابونهریته .ب ه واتایهکی دیک ه ئهو کۆمهڵهخهڵکهی
ل ه جوگرافیایهکی یهکگرتوودا ژیاونو وێكڕا ههستیان ب ه
بهختهوهری کردوهو چهوساونهتهوهو ئامانجو ههستو مهبهستی
هاوبهشیان ههبووه ،وهک شوناسی نهتهوهیی دهتوانێ بهکاریان
بێنێ ک ه ئهم شوناس ه نهتهوایهتیی ه بۆ هاوپێوهندی نهتهوهییو
ئاراستهبهخشین ب ه ژیانی سیاسیو کۆمهاڵیهتی گرنگترین
ئامرازه.
گهلی کورد ک ه ب ه گوێرهی زۆربهی پێناسهو تیۆرییهکان
نهتهوهیهو دهبێ ل ه ههموو ماف ه نهتهوایهتییهکانی سوودمهند
بێ ،ههروهک دهبینین ب ه هۆی سیاسهتی چهوتی دوژمنانیو
یهکڕیزنهبوونی نێوخۆیی هێزهکانی ،ههنووک ه گهورهترین
نهتهوهی بێدهوڵهت ه له ئاستی جیهانداو سهرهڕای ئهوهش
پارچهپارچ ه کراوهو ب ه هۆی ژینۆسایدو زۆرجۆره سیاسهتی
ناڕهوای دیک ه ل ه الیهن داب هشکهرانی کوردستانهوه زۆربهی
توخم ه نهتهوایهتییهکانی کاڵ بوونهتهوه یان روو ل ه کاڵ
بوونهوهن .سیاسهتی کۆچپێکردنو وێرانکردنی کوردستانو
ی کوردستان
ههوڵ بۆ لێکدابڕینی کوردان له ههر چوار پارچه 
بهوپهڕی دڵڕقییهوه ڕهچاو کراوهو دهبینین  ل ه چوارچێوهی
ههر کام لهو یهک ه سیاسییانهی کوردیان ب ه سهردا دابهش بووه
دهستکاری نیشتمانی یهکگرتوو و یهکپارچهیی کورد کراوه تا
نیشتمانو خاکی یهکگرتووی کورد وهک یهکێک ل ه توخمهکانی
شوناسی نهتهوایهتی الواز بکهن .زۆرن ئهو توخمانهی کورد
وهک شوناسێکی گشتی باسیان لێوه دهکاو دهیهوێ رهنگکێی
گشتیو تهواو کوردستانییان پێببهخشێ .یهکێک ل ه گرنگترین
ئهو توخمانهک ه گهلی کورد ب ه درێژایی مێژوو وهک توخمێکی
بنهڕهتیی شوناسی نهتهوایهتی ههڵیگرتوهو ل ه سهردهمی
هاوچهرخدا کردووی ه ب ه ئامرازێکو تهنانهت رێگهیهکی شیاوو
ئاشتیخوازان ه بۆ گهیشتن ب ه ئازادی نهورۆزه .ئهم بۆن ه پیرۆزه
ده نێو گهالنی ئاریایی رۆژههاڵتی ناڤیندا هاوبهشهو ب ه پێی
وه
سهرچاوه مێژوویییهکان پهیوهست ه ب ه گهالنی کۆنی ئاریایییه 
ک ه ههر کام لهم گهالنه ب ه جۆرێکو ب ه گوێرهی فهرههنگو
میژووی خۆی ده نێو چوارچێوهی یادهوهریو ئهفسانهو
فۆلکلۆری خۆیدا پارستوویهو بهرگی خۆماڵیی دهبهر کردوه.
ب ه داخهوه له رێکخراوی نهتهوه یهکگرتووهکاندا کاتێک
نهورۆز وهک جهژنێکی نهتهوهیی بهڕهسمی ناسرا ،دهگهڵ
ک ل ه کۆنترین نهتهوهکانی رۆژههاڵتی ناڤینهو
ئهوهی کورد یهکێ 
کوردستان النکهی ژیانی دێرینی مرۆڤه ،ناوێک ل ه کوردو
کوردستان نهبراو ئهو جهژن ه ههر ب ه ناوی گهالنی دیکهوه تۆمار
کرا.
ئهوهی لهم بابهتهدا بۆ نووسهر گرنگه ،ئهوهی ه گرنگی
بدرێ ب ه نهورۆز وهک توخمێکی بنهڕهتی بۆ بههێزکردنی شوناسی
نهتهوایهتی ک ه ل ه لهسهر ئاستی کوردستا ن جگ ه ل ه ههستێکی
رووت ،ب ه پراکتیکو ل ه دهروونی تاکی کورددا بهو بههێزیی ه
نابینرێ .کاربهدهستان و رێبهرانی کورد دهبێ به وردبوونهوه ل ه
واقیعی کوردو کوردستان ههست بهو توخمان ه بکهن ک ه دهتوانن
یهکگرتووییو شوناسی تاکی کوردی پێ بههێز دهکرێ.
ب ه سهرنجدان ب ه ڕێوڕهسمهکانی نهورۆزی ساڵی رابردوو
دهبینین کوردان لهسهر ئاستی کوردستانو ههندهرا ن یادو جهژنی
نهورۆز بهشکۆیهکی تایبهتهوه دهکهنهوهو ئهم بۆنهیهیان کردوه
ب ه خاڵێکی جیاکهرهوه ل ه نهتهوهو گروویهکانی دیکه .جهژنی
پڕشکۆی باکووری کوردستان ل ه دیاربهکر ،جهژنی نهورۆز ل ه
باشوور بهوههموو شکۆیه ،رێوڕهسم ه رێکوپێکو شکۆمهندهکانی
رۆژههاڵت سهرهڕای ئهگهرو لهمپهری دامودهزگای ئهمنییهتیی
کۆماری ئیسالمی ،شادیو خۆشیی رۆژئاوای کوردستانو
رێورهسمی مهزنی کوردان ل ه لوبنانو  .....ههموو نیشانهیهکن
لهوه ک ه نهورۆز خاوهنی خۆی دۆزیوهتهوه خهڵکی کوردیش
بهحهق نیشان دهدهن ئهم یاده ل ه قوواڵیی مێژووهوه ڕهگئاژۆی
کردوهو ،رێبهرانی کوردو پارته سیاسییهکان دهبێ ههوڵ
بدهن توخم ه بههێزه هاوبهشهکانی ئهم گهل ه پارچهپارچهکراوه
بدۆزنهوهو بههێزیان بکهن .ههروهها لهسهر ئاستی نووسینو
لێکۆڵینهوه دهسهاڵتی کوردی ئهرکی سهرشانیهتی ،زیاتر
گرینگی ب ه ههڵێنجانی ئهفسانهو ئۆستوورهی نهورۆز ل ه مێژووی
خۆیدا بداو تێچووی بهرهنگاربوونهوهی ئهوالیهنان ه ک ه دهیانهوێ
توخم ه مێژووییو هاوبهشهکانی کورد چهواش ه بکهن وهئهستۆ
بگرێ.
کورد لهم سهردهمهدا زیاتر ل ه ههموو کاتێک پێویستیی
ب ه پتهوکردنی ههستی نهتهوایهتیی خۆی ههیه .ئهمهش دهبێ
به دۆزینهوهو ناساندنی شانازیی ه مێژوویییهکانیو تهنانهت ب ه
زهقکردنهوهی ئهفسانه میللییهکانی بههێز بکرێ تا گهلێک ک ه
ناحهزانی ههمیش ه ب ه سووکایهتییهوه باسیان ل ه مێژووهک هیو
شانازییهکانی کردوه ،ببووژێتهوهو بهخۆیدا بێتهوه.
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عومهر باڵهکی :ئهگهر تاوانی ئهنفال ب ه گشتیو کیمیابارانی ههڵهبج ه
ب ه تایبهتی لهبهر تیشکی یاسا نێودهوڵهتییهکان ڕابگرین بۆمان دهردهکهوێ
ک ه ئهو تاوانان ه دهچن ه خانهی ژێنوساید وات ه ل ه نێو بردنی کهکۆمهڵی
نهتهوهیهک یان نژادێک بهمهبهستی تایبهت که رێژیمی سهدام حوسێن ههم
شااڵوی ئهنفالو ههم کیمیابارانی شاری ههڵهبجهی ب ه بهرنامهو مهبهستێکی
تایبهت بهرێوه بردوه

یادکردنهوه

سیروان موساپوور :مافی مرۆڤ  ،دەوڵەتانی پارێزەری دێموكراسیو
تەنانەت حكوومەتە ئیسالمییەكانیش هیچ دژكردەوەیەكی کاریگهریان دەرحەق
بەم كارەساتە دژە مرۆیییە لهخۆیان نیشان نەدا ،ئەوا بە خۆشییەوە لەم چەند
ساڵەی دواییدا بەشێك لە بڕیاردەرانو ئەنجامدهرانی تاوانی هەڵەبجەو لە
سەرووی هەمووشیانەوە شەخسی سەددام حوسێن چوونە بن داری ئێعدامو كۆتایی
بە ژیانیان هات

ی ههڵهبج ه زامێک ب ه جهستهی مرۆڤایهتییهو ه
کارهسات 
ی  25ساڵهی کارهساتی ههڵەبجهوه
ب ه بۆنە 
عومهر باڵهکی
سهدهی بیستهم چهندین جار
شاهیدی له نێوبردنی بهکۆمهڵی
مرۆڤهکان بوو .کوشتاری ئهرمهنییهکان
ب ه دهستی دهسهاڵتدارانی ئیمپراتۆریی
عوسمانی ل ه نێوان ساڵهکانی 1915و
 1916دا ،کوشتنو ل ه نێوبردنی
یههوودییهکان بههۆی ئهڵمانی
میلیۆنیی
کوشتاری
نازییهوه،
کامبۆجییهکان ل ه نیۆهڕاستی دهیهی
1970دا بهدهستی رێژیمی خهمیره
سوورهکانو کوشتاری ب ه کۆمهڵی
گهلی کورد ل ه ژیرناوی «ئهنفال»دا
لهالیهن سوپای عێراقهوه چهد
نموونهیهکی ئهو کارهسات ه مرۆیییهن
ک ه زۆرترین ئابڕووچوونی بۆ کۆمهڵگای
نێونهتهوهیی ب ه گشتی ب ه دواوه بووه،
ک ه ب ه داخهوه ل ه ئاست ئهو کارهساتان ه
یان تهواو بێدهنگ بووه ،یان ههرنهبێ
زۆر درهنگ وەدەنگ هاتوه.
ئهم ساڵ  25ساڵ بهسهر
کارهساتی ههڵهبجهدا تێپهڕ دهبێ،
بهاڵم زامو ژانی ئهو کارهسات ه
لهبیرو ئهندیشهی هیچ کوردێکو هیچ
مرۆڤدۆستێک دا لهبیر نەچۆتهوهو
دهیان ساڵیدیکهشی دهوێ ههتا
برینهکانی گهلی کورد ل ه عێراقدا سارێژ
ببنهوه .خۆ سارێژبوونهوهی ئهو زامان ه
ئهگهریش ڕوو بدا له ڕادهی سامناکیو
قێزهونیی ئهو کارهسات ه کهم ناکاتهوهو
بۆ ههتا ههتای ه وهک پهڵهیهکی شهرمو
شوورهیی ب ه نێوچاوانی مێژووی
مرۆڤایهتییهوه دهمێنێتهوه.
کیمیابارانی شاری ههڵهبج ه
لهالیهن سوپای عێراقهوه ل ه ژێرناوی
پاراستنی خاکی عێڕاق رۆژی 16ی
مارسی  1988بهڕێوه چوو ،ههرچهند

کیمیابارانی شاری ههڵهبج ه وهک
بهشێک ل ه عهمهلیاتهکانی ئهنفال
نههاتۆت ه ئهژمار ،بهاڵم دهکرێ ب ه
الیهنێکی شااڵوهکانی ئهنفال دابنرێ.
ئهگهر عهمهلیاتهکانی دیکهی ئهنفال
وهک ستراتیژییهکی سیاسی – نیزامی
بۆ پاکتاوی رهگهزی بوو بهو مهبهست ه
ک ه دیمۆگرافی حهشیمهتی ئهو
ناوچان ه ب ه جۆرێک بگۆڕی ک ه بنکهی
جهماوهریی رێژیم لهو ناوچان ه ب ه هێزترو
بهربهرینتر بکاتهوه ،کیمیابارانی شاری
ههڵهبجه لەنێوبردنی شارێک بوو کە لە
چرکە ساتێکدا زیاتر لە  5000مرۆڤی
تێدا کوژرانو ب ه ههزاران پیرو الو ،ژنو
منداڵیشی بریندار بوون ک ه ئێستاشی
لهگهڵدا بێ بهشێکی زۆریان ب ه ئازاری
زامهکانیانهوه دهناڵێننو تهنانهت
دوای تێپهڕبوونی  25ساڵ بهسهر
ئهو کارهساتهدا کاریگهریی لهسهر
زاوزێو لهدایکبوونی مندااڵنی نهخۆشو
کهمئهندامیش ههیه.
ئهگهر تاوانی ئهنفال ب ه گشتیو
کیمیابارانی ههڵهبج ه ب ه تایبهتی لهبهر
تیشکی یاسا نێودهوڵهتییهکان ڕابگرین
بۆمان دهردهکهوێ ک ه ئهو تاوانان ه
دهچن ه خانهی ژێنوساید وات ه ل ه نێو
بردنی کهکۆمهڵی نهتهوهیهک یان
نژادێک بهمهبهستی تایبهت ک ه رێژیمی
سهدام حوسێن ههم شااڵوی ئهنفالو
ههم کیمیابارانی شاری ههڵهبجهی ب ه
بهرنامهو مهبهستێکی تایبهت بهرێوه
بردوه.
مادهی 2ی پهیماننامهی
بهرگریو سزادانی تاوانی ژێنۆساید
ب ه شێوهی خوارهوه ئهوکردارانهی
دهستنیشان کردهو ک ه ب ه ژێنۆساید
دهناسرینو دهوڵهتانی ئاگادار کردۆتهوه
ک ه بهرێوهبردنی ئهو جۆره کرداران ه
تاوا ن ب ه دژی مرۆڤایهتی ب ه مهبهستی

ل ه نێوبردنی ههموو یان بهشێک ل ه
گرووپێکی نهتهوهیی ،قهومی ،نیژادی
یان ئایینییه:
الف :کوشتنی ئهندامانی
گرووپ.
زیانگهیاندن ب ه
ب:
ک ه سهالمهتی
شێوهیهک
جهستهییو رووحیی ئهندامانی
گرووپێک بخات ه مهترسییهوه.
ج :دانانی ب ه ئهنقهستی
لهبهردهم
گرووپێک
ههلومهرجێکی نالهباری ژیاندا
ک ه ببێت ه هۆی ل ه نێوچوونی
جهستهیی ههموو یان ب ه شێک
ل ه گرووپهکه.
بهرێوهبردنی
د:
رێوشوێنێک به مهبهستی
پێشگری ل ه زاوزێی گرووپهکه.
و :گواستنهوهی زۆرهملیی
مندااڵنی گرووپێک بۆ گرووپێکی
دیک ه
حکوومهتی سهدام حوسین
لهوماوهیهدا ک ه ل ه سهر دهسهاڵت
بووه لهپێوندی ل ه گهل ئهرک ه
زۆربهی
نێونهتهوهیییهکانیدا،
کۆنوانسیۆن ه نێونهتهوهیییهکانی واژۆو سزادانی تاوانی ژێنوساید» دهڵێ:
پهسند کردن وهک کۆنوانسیۆنی ماف ه ئهوان ه ئوسوولێکن که ل ه الیهن
مهدهنیو سیاسییهکانو کۆنواسیۆنی نهتهوهیهکگرتووهکانهوه ناسراونو ل ه
کۆمهاڵیهتیو سهر دهوڵهتهکان ئهرک ه تهنانەت ئهگهر
ئابووری،
ماف ه
کلتوورییهکان  .....بهاڵم ل ه کرداردا پابهندییهکی ئیمزاکراویشیان نهبێ
ب ه هیچکام لهو کۆنوانسیۆنان ه پابهند پێیان پابهند بن .ههروهها ل ه درێژهی
نهبووهو شااڵوی ئهنفالو کیمیابارانی راگهیەندراوهکهدا پێ لەسەر ئەوە
ههڵهبج ه ب ه تهواوی پێشێلکردنی ئهو داگیراوە ک ه ژێنۆساید پێوهندیی ب ه
یه ک ه دهبوای ه تهواوی کۆمهڵگای جیهانییهوه ههیهو
پابهندیی ه نێودهوڵهتییه 
دهوڵهتی عێراقو دهوڵهتانی هاوچهشنی پێویستیی ب ه مهحکوومیهتی جیهانی
ههیهو دهوڵهتهکان دهبێ هاوکاری
ڕهچاویان کردبایه.
راگهیهندراوی ژماره 96ی یهکتر بن بۆ ئهوهی مرۆڤایهتی ل ه
ی گشتیی نهتهوه یهکگرتووهکان دهست ئهو کرداره دزێوه رزگار بێ.
کۆڕ 
پێویسته لێرهدا ئیشاره بهوه
سهبارهت ب ه کۆنواسیۆنی «رێگریو

ئادار ،مانگی ئازادیو ئازار
سیروان موساپوور
ئەگەر چاوێك بە الپەڕەكانی
بەشكراوو
نەتەوە
مێژووی
بەشخوراوەكەماندا بخشێنین ،كەم
ڕۆژو مانگو ساڵ هەیە كە تێیاندا
ڕووداوێكی خۆش یان ناخۆش
نەخوێنینەوە .هەرچەند بەداخەوە
ئازارەكان
كەمو
خۆشییەكان
زیاترنو ،زۆر جاریش ناخۆشیی دوای
خۆشییەكان تاموچێژی خۆشییەكانیان
لەبیر بردووینەوە ،بەاڵم بەو حاڵەش
ئاوڕلێدانەوەو یادكردنەوەیان پێویستەو
دەبێ بە وردی ئاوڕ لە هۆكارەكانی
سەركەوتنو شکستەکانمان بدەینەوەو
هەرلهو كاتهدا كە هەوڵی رزگاریو
پێشوەچوونو ژیانی باشتر دەدەین،
دەبێ خەمی خەڵكو خاكی خوێناویمان
لە ئامێزدا ڕابژێنینو یادی جاران بە
خۆشو ناخۆشەوە بكەینەوە.
مانگی ئادار (مارس) بۆ باشووری
كوردستان مانگی خۆشیو ناخۆشی،
ئازادیو ئازارە .مانگێك كە سەركەوتنی
زۆر گەورەی تێدا هاتۆتەدیو هەرلهو
كاتهدا گەلەكەمان لەم بەشە لە
كوردستاندا تووشی گەڵێك مەینەتیو
زۆر ڕووداوی ناخۆشییش بۆتەوە .بەاڵم
لێرەدا بە كورتی باس لە دوو ڕووداوی
ناخۆشو دوو ڕوودوای خۆش ،دوو
كارەساتی خەمهێنەرو دوو سەركەوتنی
گەورە دەكەین.
یەكەم :ڕێككەوتننامەی

ئەلجەزائیر
لەدوای دابەشكردنی كوردستان
سەرەتا لەنێوان دوو ئیمپراتۆریی
دواتر
سەفەویداو
عوسمانیو
بە لێكهەڵوەشانی ئیمپراتۆریی
عوسمانی دوای شەڕی یەكەمی
جیهانیدا بەشكرانەوەی كوردستانی
ژێردەسەاڵتی عوسمانی بەسەر چەند
واڵتی تازەدامەزراودا ،بەدرێژایی ئەم
چەند سەدەیە بەردەوام لە بەینی
ئەم چەند واڵتە دراوسێیەدا ،چەندین
پەیمانو ڕێككەوتنی دراوسێیەتیو
دیاریكردنی سنوورو هاوكاریی دیكە
بەستراونو هەر یەكەیان لە چەند
خاڵو ماددە و بڕیاردا واژۆ كراوە .بەاڵم
بێشك لە بەشێكی زۆری ئەو پەیمانو
ڕێككەوتنانەدا مەسەلەی كورد بە
جۆرێك لە جۆرەكان باسی لێكراوەو
دەتوانین بڵێین لە زۆریاندا بە شێوەی
ڕاستەوخۆو ناڕاستەوخۆ كۆدەنگییەك
لەسەر دژایەتیی كوردو سەركوتكردنو
بێدەنگكردنی لەئارادا بووە كە
ڕێككەوتننامەی ئەلجەزائیر یەكێك لەو
ڕێككەوتننامانەیە.
ئەم ڕێككەوتننامەیە 6ی ئاداری
ساڵی  1975لەنێوان دوو واڵتی ئێرانو
عێراقدا بەهاوكاریی واڵتی جەزائیر
(هوواری بوومیدیەن ،سەرۆككۆماری
جەزائیر) بەسترا .دانیشتنی ئەندامانی
ئۆپێك لە 4ی ئاداری 1975دا ،لە
پێتەختی جەزائیر دەرفەتێك بوو كە
تێیدا شای ئێرانو سەددام حوسێن بە
نێوبژیوانیی بوومدیەن لە دەوری یەك
كۆ بوونەوەو پاش دانیشتنو وتووێژێکی
چڕوپڕ ،گهیشتنه ڕێككەوتننامەیەک.

ئەم ڕێككەوتنە كە بە فەرمیی لە چوار
ماددە پێك هاتوە که چەند بابەتێكی
پێوەندیدار بە دیاریكردنی سنوورو
كێشەی سنووریی نێوان دوواڵتیان تێدا
گونجێندرابوو .ڕێککهوتنی ئهم دووانه
دەرەنجامێكی ناخۆشو ناهەمواری بۆ
كورد بەدواوە بوو كە پاشەكشەپێكردنو
كۆتاییهێنان بە بزووتنەوەی كورد
لە باشووری كوردستان لەو قۆناغە
زەمەنییەدا یەكێك لە نوێنگهکانی بوو.
دووەم :كیمیابارانكردنی
هەڵەبجە
ڕێژیمی عێراق لە ماوەی
دەسەاڵتداریی بەعسییەكاندا لەڕێگەی
جۆراوجۆرهوهو بە بەكارهێنانی هەموو
جۆرە چەكێك بەردەوام هەوڵی
لەنێوبردنی كوردی داوەو لە هیچ
جینایەتێك دهرههق بهم نهتهوهیه خۆی
نەبواردوە .بەعەڕەبكردن ،ڕاگواستنو
كۆچ پێكردن ،گرتن ،ئەشكەنجە،
كوشتنو لە هەمووانیش مەترسیدارتر
كارەساتە دژەمرۆیییەكانی ئەنفالو
كیمیابارانكردن بەشێك لەو جینایەتانە
بوون كە ڕێژیمی بەعسی لەنێوچوو
دەرحەق بە كورد ئەنجامی دەدان.
كارەساتی كیمیابارانكردنی شاری
هەڵەبجە که دهنگدانهوهیهکی جیهانیی
ئەو ڕووداوە
ههبوو ،لووتکهی
دڵتەزێنانە بوو.
لە 16ی ئاداری ساڵی 1988دا
شاری هەڵەبجە بههۆی فڕۆكەكانی
رێژیمی عێراقەوە كیمیاباران كرا که لە
ماوەی چەند ساتێكدا كۆتایی بە ژیانی
هەزاران كەس لە خەڵكی بێتاوانی ئەو
شارە هێناو ،مەرگو ماتەمی بەسەر

ئەو شارە كوردنشینەدا باراند .بێجگ ه
لەوەی نزیك بە پێنج هەزار كەس لە
ژنو پیاوو مناڵی ئەم شارە گیانیان
لەدەست دا ،ئێستاكەش پاش 25
ساڵ كەسانێكی زۆر بە دەست ئازاری
جەستەییو دەوروونیی ئەو كارەساتە
تراژیکەوە دەناڵێننو شوێنەوارەكانی
ئهو تاوانه ئێستاش بەسەر خەڵكو
خاكی ئەم شارەوە هەر ماون.
ئەگەر لە كاتی كیمیابارانكردنی
هەڵەبجەدا ڕێكخراوەكانی داكۆكیكاری
مافی مرۆڤ  ،دەوڵەتانی پارێزەری
دێموكراسیو تەنانەت حكوومەتە
ئیسالمییەكانیش هیچ دژكردەوەیەكی
کاریگهریان دەرحەق بەم كارەساتە دژە
مرۆیییە لهخۆیان نیشان نەدا ،ئەوا بە
خۆشییەوە لەم چەند ساڵەی دواییدا
بەشێك لە بڕیاردەرانو ئەنجامدهرانی
تاوانی هەڵەبجەو لە سەرووی
هەمووشیانەوە شەخسی سەددام
حوسێن چوونە بن داری ئێعدامو كۆتایی
بە ژیانیان هات .هەروەها ئێستا پاش
 25ساڵ لە ڕوودانی ئەم كارەساتە،
پرسی بە ژینۆسایدناسینی كیمیابارانی
هەڵەبجە بۆتە جێی مشتومڕو باسی
ڕێكخراوو دەوڵەتە ئورووپایییەكان
كە وەك نوێترین هەوڵ دەتوانین
ئاماژە بە تاوتوێكردنی ئەم پرسەو
بەژینۆسایدناسینی بۆمبارانی شیمیاییو
ئەنفالی كورد لە باشووری كوردستان
لەالیەن پاڕلمانی بریتانیاوه بكەین كە
دوای واڵتی سوئێد یەك لەو واڵتە
بەهێزانەیە كە بایەخی بەم پرسە داوە.
بەاڵم لەگەل هەموو ئەوانەشدا هەڵەبجە
دەردێكی قورسە لەسەر دڵی نەتەوەی

بکهین ک ه مادهی 5ی ئهساسنامهی
«دیوانی نێودهوڵهتیی سزادان « و
مادهی 11ی ئهساسنامهی «دادگای
تایبهتیی عێراق» پێناسهی مادهی
2ی پهیماننامهی بهرگریو سزادانی
ژێنۆسایدیان دووپات کردۆتهوه.
ههروهک ئاگادارین دادگای تایبهتیی
عێراق بۆ مهحکهمهی بکهرانی
جینایهتی ژێنۆسایدو تاوان ب ه دژی
مرۆڤایهتیو تاوانی شەڕو ههموو ئهو
پێشێلکارییانهی ب ه دژی تاکو کۆی
ی
خهڵکی عێراق ل ه (17ی ژوئیی ه 
 1968ههتا یهکهمی مانگی مهی
 )2003بهڕێوه چوون ،پێک هات.

لهو نێوهدا تاوانی ژێنۆساید ل ه پلهی
یهکهمدای ه ب ه تایبهت تاوانی ئهنفالو
کیمیابارانی ههڵهبجه .ل ه ئاکامدا دادگا
ی دا .ههم سهددام حوسێنو
بڕیاری خۆ 
ههم عهلی حەسەن مهجید وهک دوو
تاوانباری ئهسڵیی تاوانی ئهنفالو
کیمیابارانی شاری ههڵهبج ه ئێعدام
کران.
بهو هیوای ه ئهوه دهرسێک بێ
بۆ ههموو ئهو دهوڵ هتو دهسهاڵتداران ه
ک ه ل ه بیری فهوتاندنو ل ه نێوبردنی
نهتهوهو گهلێکدا دهبن.

جێبەجێبوون یان نەبوونی ماددەكانی
ئەم ڕێككەوتننامەیەو ئاکامەكانیو
سەرەنجام دەستپێكردنەوەی شۆڕشو
دەیان باسو بابەتی دیكە پێویستییان
كوردو ئازارێكە كە لهبیربردنهوهی بە لێكدانەوەو خوێندنەوەی زیاتر هەیەو
مەحاڵەو برینێكە كە هەرگیز سارێژ لەتارێكی كورتی وهک ئهم بابهتهدا
ناگونجێ ،بەاڵم لەسەریەك بوونی ئهو
نابێتەوە.
سێیەم :ڕێككەوتنی 11ی ڕێككەوتننامەیەك وەك دیكۆمێنتێكی
پڕبایەخی مێژوویی كە تێیدا دان بە
ئادار
یەكی دیكە لە ڕووداوە بوونی كوردو مافەكانیدا نراوه ،بێشك
گرینگەكانی ئەم بەشەی كوردستان لە الپەڕەیەكی زێڕینی مێژووی كوردو
مانگی ئاداردا ،ڕێككەوتنی 11ی ئاداری دەسكەوتێكی نەتەوەیی بۆ كورد
ساڵی 1970ی نێوان سەرۆكایەتیی لەم بەشەو تهنانهت لە سهرانسهری
بزووتنەوەی كوردو حكوومەتی ئەو كوردستانە.
چوارەم :ڕاپەڕینی ساڵی
كاتی عێراقە كە بە ڕەسمی دانی
بە ئۆتۆنۆمیی كوردستانی عێراقدا 1991
راپەڕینی  1991هێمای ئیرادەو
ناو بڕوایەكی نوێی بە سهرکهوتنی
بزووتنەوەی كورد لەم بەشە بەخشی .یەكهەڵوێستیی كورد لەم بەشە لە
ئەم ڕێككەوتننامەیە كە لە  15ماددەی كوردستاندا بوو .گەلی كورد لەم
ئاشكراو 7ماددەی نهێنی پێك هاتبوو ،بەشە لە كوردستان لە 5ی ئاداری
وێڕای بەفەرمیناسینی ئۆتۆنۆمیی 1991دا توانی بە كەڵك وەرگرتن
بۆ ئەم بەشە لە كوردستان ،چەندین لە بارودۆخی پێشهاتوو ،دەست بە
بابەتی گرینگو بایەخداری دیكەشی ڕاماڵینو كۆتاییهێنان بە دەسەاڵتی
لەخۆ گرتبوو كە لەنێویاندا دەتوانین دامودەزگا سەركوتكهرەكانی رێژیمی
ئاماژە بهمانه بكەین :بەكارهێنانی بەعس لە كوردستان بێنێو لە ماوەی
زمانی كوردی وەك زمانی فەرمی لەو چەند ڕۆژدا بەشێكی بەرچاو لە خاكی
ناوچانەی كە زۆرینەی حەشیمەتەكەیان كوردستان بێنێتە ژێر ڕكێفی خۆیو
كوردە ،دامەزراندنی ژمارهیهکی زۆر له پاش چەندین ساڵ ئەزیەتو ئازار
كوردەكان لە دامودەزگاكانیواڵتدا ،تامی ئازادیی بچێژێو خۆی وەك
تەرخانكردنی بەشێك لە بوودجەی خاوەنی ڕاستەقینەی ئەم ئاوو خاكە،
عێراق بۆ ئاوهدانکردنهوهی ناوچە چارەنووسی خۆی بەدەستەوە بگرێ.
لە كۆتاییدا دەتوانین جارێكی
كوردنشینەكان ،دانی چەند پۆستێكی
بااڵ بە كورد لەسەر ئاستی عێراقو  ...دیكە دووپاتی بكەینەوە :ئادار ،مانگی
ئەگەر بە وردی وەردی وردەكارییەكانی ئازادیو ئازار ،مانگی خۆشیو ناخۆشیو،
ئەم ڕێككەوتننامەیە بدەینەوە ،مانگی دەسكەوتو قوربانیدان بۆ كورد
دەتوانین بڵێین وەرچەرخانێكی مێژوویی لە باشووری كوردستانە.
لە بزووتنەوەی كورد لەم قۆناغە
زەمەنییەو لەم بەشەی كوردستاندا
بوو .هەرچەند باسكردن لە هۆكارەكانی
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ئاگری باڵهکی :ئەمە یەکێک لەو سەدان ناههقیو جیاوازییانهی ه
کە دەسەاڵتدارانی ئێران دهرههق به کەمایهتییە نەتەوەیییهکان بهکاریان
دێننو هەمیشە بەهۆی ئەم جۆره دەستکارییانەوه لە داتاکاندا دەیانەوێ
مافی نەتەوەکانی نێو ئێران پێشێل بکەن
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ئەگەر بەراوردێک لەنێوان پارێزگا کوردنشینەکانو پارێزگا فارس
نشینەکاندا بکەین دەبینین کە ناعەداڵەتییەکی زۆر لە بواری هاوکاریی
پزیشکیو بنکەی تەندروستیدا هەیە.
ئاگری باڵهکی

چەوساندنەوەی بەبەرنامە لە کوردستانی ئێران
چاوخشاندنێکی بابەتیانە بە ئامارو زانیارییەکان لەسەر کوردستانی ئێران
ئاگری باڵهکی

کوردهکانی ئێران لەگەڵ ئەوەی
ههمیشه لە الیەن دەسەالتدارانی
ئێرانەوە لهبواری سیاسیو ئابوریدا
لەمافەکانیانبێبهش کراون لە بواری
لەشساغیو تەندروستیشدا مافیان
خوراوهو پارێزگا کوردییەکان
وەک
جۆراوجۆر
بەبیانووی
ناوچەیەکی پلە دوو چاولێکراون .لەم
بابەتەدا تیشک دەخەینە سەر ئەو
جیاوازییانەی لەبواری لەشساغیو
لەگەڵ
بەبەراورد
دەرمانیدا
ناوچەکانی دیکهی ئێران بەتایبەت
ناوەنددا دژی ناوچەکوردنشینەکان
کراون.
چوارچێوەیەکی
ئێران
جوغرافیایییە کە چەند نەتەوەی
جۆراوجۆر بە کەلتوورو زمانی
جۆربهجۆری تێدا دەژین ،کوردەکان
لەم چوارچێوە جوغرافیایییەدا
کەوتوونەتە بەشی رۆژئاواو بەسەر
چوار پارێزگادا دابەش بوون ،ئەم
دابەشکردنە لەالیەن حکوومەتی
کراوەو خهڵکی
ناوەندییەوە
کوردستان پرسێکیان پێنهکراوه
 .پارێزگاکانی ورمێ ،کوردستان،
کرماشانو ئیالم ئەم چوار پارێزگایەن
کە زۆربەی زۆری دانیشتووانیان
کوردەکان پێکیان هێناوه.
بە پێی ئەو ئامارانە کە
ناوەندی ئاماری ئێران لە خەرمانانی
١٣٨٩دا باڵوی کردوونەوە ژمارەی
دانیشتووانی ئەم  ٤پارێزگایە
(ورمێ ،کوردستان ،کرمانشان،
ئیالم)  ٦٩٥٦٠١١کەس بووه کە
بە کەمکردنەوەی ئازەریزمانهکان
لە پارێزگای ورمێ نزیک بە شەش
میلیۆن و چوارسەد هەزار کەس کورد
لەم پارێزگایانە دەژین .سەرچاوە:
(بەراوردکردنی حەشیمەتی واڵت،
ناوەندی ئاماری ئێران ،خەرمانانی
 .)١٣٨٩ئەگەر ئەو ئامارانە دهگهڵ
ساڵی  ١٣٨٥بەراورد بکەین دەبینین
دەستکارییەکی زۆر روونیان پێوە
دیارە .ناوەندی ئاماری ئێران
ههر بەپێی سەرچاوەی پێشوو
حهشیمهتی ئێران سااڵنه %١،٣
زیاد دهبێ ، .بەاڵم دەبینین کە
پارێزگا
دانیشتووانی
ژمارەی
کوردنشینەکان لە ساڵێ  ١٣٨٥دا
شەش میلیۆنو حەوسەدو سیو
هەشت هەزارو حەوسەدو هەشتاو
حەوت (٦٧٣٨٧٨٧کەس) بووه،
کهچی ژمارەی دانیشتووان لە
ساڵی ١٣٨٩دا بەو رێژەیە زیادی
نەکردوە کە ئەو ناوەندە ئیشارەی
پێدەکا .ئەگەر دانیشتووانی ئەو
چوار پارێزگایە لە ساڵی ١٣٨٥هوه
تا 1389سااڵنه %١،٣ی زیاد
کردبێ،دهبێ ساڵی 1389گهیشتبێته
دهوری حهوت میلیۆنو سهدههزار
(  )7100000کهس .بەاڵم ناوەندی
ئاماری ئێران دانیشتووانی ئەم
ناوچانەی لە ساڵی ١٣٨٩دا شەش
میلیۆنو پێنجسەدو شێست هەزارو
یازدە کەس ( ٦٩٥٦٠١١کەس)
راگەیاندوە .کهوایه ههر بهپێی ئهو

ئامارانە دەردەکهوێ کە نزیک بە
سهدو پهنجا ههزار کەس لە ژمارهی
دانیشتووانی هو چوار پارێزگایه کهم
کراوهتهوه .بەروونی دهرکهوتوه که
هیچ کات ناوەندی ئاماری ئێران
رێژەی حهشیمهتی ئەو ناوچانە
کە کەمە نەتەوەیییەکانیان تێدا

دەژین بەڕوونی ئاشکرا ناکاو ئەوەش
دەگەرێتەوە بۆ چەند هۆکار .یەک
لەوان ئەوەیه کە رێژەی ئەندام
پەرلەمانانی هەر پارێزگایەک بە
رێژەی ژمارەی دانیشتووانی ئەو
پارێزگایە دیاری دەکرێ .ئەمە یەکێک
لەو سەدان ناههقیو جیاوازییانهیه
کە دەسەاڵتدارانی ئێران دهرههق
به کەمایهتییە نەتەوەیییهکان
بهکاریان دێننو هەمیشە بەهۆی ئەم
جۆره دەستکارییانەوه لە داتاکاندا
دەیانەوێ مافی نەتەوەکانی نێو
ئێران پێشێل بکەن .
ئەگەر وردتر بچینە نێو ژیانی
رۆژانەی خهڵکی ناوچە کوردنشینەکان
ئەوا دەبینین که نزیک بە %٦٥ی
دانیشتووان لە شارەکان دادەنیشنو
ئەوانی دیکه واتە  %٣٣لە گوندەکان
نیشتەجێنو هەروەها لە نزیک بە %٢
کۆچهرین کە لە پارێزگاکانی ئیالمو
کرماشانن .ئەو  ٤پارێزگایە (ورمێ،
کوردستان ،کرماشان ،ئیالم) لە
 ٤٩شار و ١١١فهرمانداریو ١١٧
شارۆچکەو  ٣٢٢بهخشو  ٧٧٢٢دێ
پێک دێن ،لەو  ٤پارێزگایە  ٩شار
هەن کە رێژەی دانیشتووانیان لە
 ١٠٠هەزار کەس زیاترەو گەورەترین
شاری کوردنشینی ئێران کرماشانە
که نزیک بە ٨٠٠هەزار کەس لەو
شارە دەژین ،بەاڵم هیچ کات ئەو
خزمەتگوزارییانە کە لەالیەن
حکوومەتەوە بۆ ئەو ناوچانە دیاری
کراون لەگەڵ ژمارەی دانیشتوانو
شێوەی نێشتەجێبوونیان بەراورد
ناکرێن.
پاریزگا کوردنشینهکان لەو
ناوچانەن کە چڕیی دانیشتووانی
تێدا زۆرە واتە لەو ناوچانەن کە لە
یەک کیلۆمەتری چوار گۆشەدا ١٠٠
تا  ١٤٩کەس دەژین .سەرچاوە:
دیمۆگرافیی
بوونی
(دابەش
دانیشتووانی ئێران ساڵی .)١٣٩١

ئهم رێژهیه هیچ کات بهرامبهر نی ه
به ئیمکاناتو پێداویستییهکانی ئهو
خهڵکهی که لهو ناوچانهدا دهژین،
واته بهنیسبهتی پارێزگاکانی دیکهی
ئێران ئیمکاناتو پێداویستییهکان
که کاروباری رۆژانهی خهڵک
رادهپهرێنێ زۆر کهمترن ،ئهگهر

دانیشتووانی لەسەروی  ١،٥٠٠٠٠٠یەک
میلیۆنو پێنج سەدههزار کەسەوەیە.
کە ئەگەر رێژەی ئەم نەخۆشخانانە
لەگەڵ رێژەی دانیشتووان بەراورد
بکەین دەبینین کە بۆ ههر ٥٠٠
هەزار کهس یهک نهخۆشخانهی ٢٠٠
تەختیی پێشکەوتوو ههیه .لەگەڵ

هەموو تەختی نەخۆشخانەکانیش لەسەرووی  ٢٠٠تەختەوەنو ژمارەی
لهبهرچاو بگرین دەبینین کە لە تەختەکانی ئەم  ٢٧نەخۆشخانەیهی
پارێزگای کرماشان  ٢٠٦٥تەختی شاری شیراز  ٣٣٢٠تەختەکە بە
نەخۆشخانە هەیە کە بۆ هەر  ٩٧٠بەراورد لەگەڵ ژمارەی دانیشتووانی
کەس یەک تەخت تەرخان کراوە.
ئەم شارە هەر  ٤٥٠کەس تەختێکی
( سهرچاوه :ماڵپهری رهسمیی بەر دەکەوێ ،ئەگەر ئەم ئامارە
نهخۆشخانهکانی ئێرانو مهرکهزی ئاماری لەگەڵ ناوچەکوردنشینەکان بەراورد
ئێران)
بکەین دەبینین کە جیاوازی نەک
چوارەم :پارێزگای ئیالم .زۆرە بەڵکوو دوو بەرابەریشە چونکە
بەشی ئەم پارێزگایە لە نەخۆشخانەی لەوێ بۆ هەر  ٩٠٠کەس تەختێک
 ٢٠٠تەختی تەنیا  ٢نهخۆشخانهیە ،هەیە ،ئەم ئامارە تەنیا پەیوەستە
ئهم ه له حالێکدایه که ئهم پارێزگای ه بە ناوەندی پارێزگا واتە شارەکانی
ل ه  ٨شارو  ٢٠فهرمانداریو  ٤٠دیکە لەنێو ئهم ئامارانەدا نەهاتوون،
بگونجێنین
ئەوانیش
بهخشو  ٢١شارۆچکە پێکهاتوهو ئەگەر
ژمارەی دانیشتووانی نزیک بە دەبینین تەنها پارێزگای فارس ٥٥
 ٧٠٠هەزار کەسە ئەگەر رێژەی نەخۆشخانەی تێدایە کە ئەگەر بە
ئەم نەخۆشخانانە لەگەڵ رێژەی چوار پارێزگا کورد نشینەکە بەراورد
دانیشتووان بەراورد بکەین دەبینین بکرێ دەبینین کە بە هەر چوار
کە بۆ ههر  ٣٥٠هەزار کهس پارێزگاو بە حەشیمەتی  ٧میلیۆنی
یهک نهخۆشخانهی  ٢٠٠تەختیی (بەپێ ناوەندی ئاماری ئێران)
پێشکەوتوو ههیهو ئەگەر هەموو تەنها  ٦١نەخۆشخانە هەیە .ئەمه
تەختەکانی
نەخۆشخانەکانیش نابەرامبەریی دەسەاڵتدارانی کۆماری
حیساب بکەین دەبینین کە لە ئیسالمیی ئێران بەرامبەر بە ناوچە
پارێزگای ئیالم  ٤١٣تەختی کوردنشینەکان نیشان دەدا.
نەخۆشخانە هەیە کە بۆ هەر ١٦٩٤
ئەگەر بەکورتی لێکدانەوەیەک
کەس یەک تەخت تەرخان کراوە.
بۆ ئەم بابەتەی سەرهوە بکەین
( سهرچاوه :ماڵپهری رهسمیی دەبینین کە دەسەاڵتدارانی ئێران،
نهخۆشخانهکانی ئێرانو مهرکهزی ئاماری هەمیشەو لەهەر بوارێکداو ئەوەندەی
ئێران)
لە توانایاندا بووە هەوڵیان داوە کە

بهراوردێک له نێوان پارێزگا ئەوەشدا ئەگەر هەموو تەختی
کوردییهکانو پارێزگاکانی ناوهندی نەخۆشخانەکان حیساب بکەین
ئێران بکهین ئهوه نادادپهروهرییهکی دەبینین کە لە پارێزگای کوردستان
زۆر دهبینین .بۆ نموونه له بواری
خزمهتگوزاریی
تهندروستیو
پزیشکیدا ههمیشه پشکێکی کهم بهر
ئهم پارێزگایانه کهوتوه کە کوردیان
تێدا نیشتەجێیەو پشکی زۆرتر بۆ
پارێزگاکانی ناوهند بووه .لێرهدا
بهراوردێک لهسهر ئهو نهخۆشخانه
گشتییانە دەکەین کە لەسەرووی
 ٢٠٠تەختەوەن لەو  ٤پارێزگایانەداو
بەراوردیان دەکەین لەگەڵ رێژەی
دانیشتووانیان .
یەکەم ـ پارێزگای ورمێ .بەشی
ئەم پارێزگایە لە نەخۆشخانەی ٢٠٠
تەختی تەنها  ٩نهخۆشخانهیە ،ئهمه
له حالێکدایه که ئهم پارێزگایه ١٧
شارو  ٤٠فهرمانداریو  ١١٣بهخش
لە  ٣٩شارۆچکە پێک هاتوهو رێژەی
دانیشتووانی لەسەرووی  ٣میلیۆن
کەسەوەیە .کە ئەگەر رێژەی ئەم
نەخۆشخانانە بەراورد بکەین لەگەڵ
رێژەی دانیشتووان دەبینین کە بۆ ههر
ئەگەر بەراوردێک لەنێوان
 ٣٣٠هەزار کهس یەک نهخۆشخانهی  ١٦٥٩تەختی نەخۆشخانە هەیە
 ٢٠٠تەختیی پێشکەوتوو دەبینرێ .کە بۆ هەر  ٩٠٠کەس یەک تەخت پارێزگا کوردنشینەکانو پارێزگا
لەگەڵ ئەوەشدا ئەگەر هەموو تەرخان کراوە.
بکەین
نشینەکاندا
( سهرچاوه :فارس
تەختەکانی نەخۆشخانەکان حیساب ماڵپهری رهسمیی نهخۆشخانهکانی دەبینین کە ناعەداڵەتییەکی زۆر
بکەین دەبینین کە لە پارێزگای ورمێ ئێرانو مهرکهزی ئاماری ئێران)
لە بواری هاوکاریی پزیشکیو
سێیەم :پارێزگای کرماشان .بنکەی تەندروستیدا هەیە .بۆ
 ٢٩٤٤تەختی نەخۆشخانە هەیە کە
بۆ هەر  ١٠١٩کەس یەک تەخت بەشی ئەم پارێزگایە لە نەخۆشخانەی ڕوونبوونهوه پارێزگای فارس وەک
 ٢٠٠تەختی تەنها  ٥نهخۆشخانهیە ،نموونە وەردەگرینو لەگەڵ پارێزگا
تەرخان کراوە.
( سهرچاوه :ماڵپهری رهسمیی ئهمه له حالێکدایه که ئهم پارێزگایه کوردنشینەکان بەراوردی دەکەین.
نهخۆشخانهکانی ئێرانو مهرکهزی ئاماری ل ه  ١٤شار و  ٣٠فهرمانداریو ٨٥
لە پارێزگای فارس کە
ئێران
 http://isohospital.com/بهخشو  ٢٩شارۆچکە پێکهاتوهو ناوەندەکەی شاری شیرازەو ژمارەی
)Default.aspx
ژمارەی دانیشتووانی نزیک بە  ٢دانیشتووانی بەپێی ئاماری ساڵی
دووەم :پارێزگای کوردستان میلیۆن کەسە .کە ئەگەر رێژەی  ١٣٨٩لە سەرووی چوار میلیۆن
بەشی ئەم پارێزگایە لە نەخۆشخانەی ئەم نەخۆشخانانە لەگەڵ رێژەی کەسە ،تەنیا لە ناوەندی پارێزگا
 ٢٠٠تەختی تەنها  ٣نهخۆشخانهیە ،دانیشتووان بەراورد بکەین دەبینین واتە لە شاری شیراز کە ژمارەی
ئهم ه له حالێکدایه که ئهم پارێزگایه کە بۆ ههر  ٤٠٠هەزار کهس دانیشتووانی ئەم شارە میلیۆنێکو
 ١٠شار و  ٢٧فهرمانداریو ٨٤بهخشو یهک نهخۆشخانهی  ٢٠٠تەختیی پێنج سەد هەزار کهسە٢٧ ،
 ٢٥شارۆچکە پێکهاتوهو ژمارهەی پێشکەوتوو دانراوه .خۆ ئەگەر نەخۆشخانە هەیە کە  ٦دانەیان

مافهکانی کورد لە کوردستانی ئێران
زەوت بکەن ،هەمیشە بە دیدێکی
ئەمنییەتییەوە سەیری کوردستانیان
کردوەو وایان بیرکردۆتەوە کە
کوردەکان میوانن لەسەر ئەم خاکە.
سەرچاوەکان:
/١

ناوەندی

ئاماری

ئێران،

راپۆرتی

گەشەکردنی مرۆیی لە ئێراندا.
 /٢ناوەندی لیکۆلینەوەی دێهات لە ئێران،
لێکۆلینەوەیەک لە سەر ئاماری دێهاتەکانی ئێران
 /٣ئاماری نهخۆشخانهکانی ئێران ،لە
باڵوکراوەکانی وەزارەتی تەندروستیی ئێران ١٣٨٩
 /٤بەراوردکردنی حەشیمەتی واڵت ،ناوەندی
ئاماری ئێران  ،خەرمانانی ١٣٨٩
 /٥ماڵپەری زانیاری ویکپیدیا
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دیتنەوەی دووباڵی هونەر ،لە شێعری کوردی دا

عهلیرهزا رهحیمی
دژ بەیەکتری
ملمالنێی بیروڕای جیاواز و
ڕێبازەکانی کالسیزم و رۆمانسیزم کە لە وتاری پێشوودا
باسمان کرد .کە رۆمانتیزم بە تەواوی جیهانی هونەرو
ئەدەبی گرته بەر .ئاماژەیشمان بەناوی چەن شاعیری
ناودار لە ئەدەبی کوردی دا کرد کە شێعرەکانیان دەچێتە
قوناغی رۆمانیسزمەوە .بەاڵم خەمۆکی و خەیااڵوی بوونی
لەڕابەدەری ئەم ڕێبازەیش کە ئاکامی بوو بە نفرەت و
ڕاکردن لە ژیان و واقعییەتەکانی کۆمەڵگا.هەتا بەهەڵویست
گرتنی هێندێک کەسی دیکە بەرانبەر بەم ڕێبازە بەرەبەرە
بزووتنەوەی (واقێع گرایی)یان ریاڵیزم سەری هەڵدا،کە
جیگای خۆیەتی تایبەتمەندییەکانی ئەم رێبازەو هەلومەرجی
گەشەئەستاندنی لە ئاستی جیهان بە گشتی و لە ئەدەبی
کوردی بەتایبەتی ئاماژەی پێ بکرێت .لە دوای کودتای
1830لە ژێرناوی چاکسازیی(ڕیستۆراسیون) لە فەرانسە،
نووسەر وهونەرمەندان بە پێچەوانەی رۆمانسییەکان زۆرترو
زیاتر لە جەماوەری خۆیان نزیک بوونەوە ،تا جێگایەک کە
ئەدەب و هونەریان کرد بە ئامرازێک بۆ بە جێگەیاندنی
پەیام و هەڵویستە سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکان .بە کورتی:
ئەدەبیات وهونەر کەوتنەخزمەت کردنی ئیخالقییات
و داخۆازی سیاسی و مەبەستە کۆمەاڵیەتییەکانەوە.
شاعیرو نووسەر ئەرکی خۆیان لە ئەرکی سیاسەتمەدارو
رۆژنامەنووسان گرێ دا .تەنانەت هێندێکیانیش بوونە
پاڕلمانتارو پلەو پایەی وزارەتیان وەرگرت .هەر لەو
سەردەمانەدا بوو کە رۆشنبیران وفەیلسووفەکان بیرۆکەی
هونەری بە سوود(هنر مفید)یان هێنا ئاراوە ،کە بوو
بە هاندەری زیاتری هونەرمەندان ،یەک لەم فەیلسووفانە
سانت سیمۆن بوو ،خاوەنی بیرۆکەی هونەر لە پێناوی
خزمەت کردن و بەرەو پێش بردنی کۆمەڵ و ئیخالقیاتی
کۆمەڵگا ،بەاڵم ڤیکتۆر هۆگۆ هەر دژی سانت سیمۆن
مایەوە .لە ساڵی  1829بنەمای (هونەر لە پێناو هونەر)
ی داڕشت و دەیگوت( :شاعیر مافی ئەوەی هەیە شێعری
بێ سوودیش باڵو بکاتەوە تەنانەت شێعریک کە پەتی بێت
وبەس .هیچیش لە خزمەت کۆمەڵگادا نەبێ) کە لەالیەن
دامەزرێنەران و هۆگرانی روانگەی (پەڕناس)زیاتر سرنجی
پێدرا ،ئەگەر ریالیزم کۆشکی خەیااڵوی رۆمانسیزمی
رۆخاند( ،پەڕناس)یش دژ بە ریاڵیزم راوەستا.
جێی باسە کە لە تێکبەربوونی ئەم دوو روانگەی
جیاوازە دا هونەرو ئەدەبیات دووباڵی لێ کەوتەوە یەکیان؛
«هونەری بەسوود کە لەمەوبەدوا بە هونەری دەروەست
(متعهد) وخزمەتگوزار ناسرا .ئەوی تریش؛ «بیرۆکەی
هونەر بۆ هونەرە» کە لە ژێرناوی رێبازی (پەڕناس) دژ
بە ریاڵیزم راوهستاو تائێستایش بە تایبەت لە ئەدەب و
هونەری الی خۆمان هەر درێژەی هەیە .بۆیە سەرەتا ئاورێک
ئەدەینەوە لە هەلومەرجی سەرهەڵدانی ریاڵیزم(واقێع
گرایی) لە ئەدەبی کوردی داو ،ئینجا چەن نموونە شێعر
سەر بەم رێبازە دەخەینە بەرچاو.
بە پێی تایبەتمەندییەکانی ریالیزم هونەرمەندو
هۆزانوانی ئەم بوارە لە پێناوی ئامانجە سیاسی
و کۆمەاڵیەتییەکانی سەردەم دەبێت بە نووسەرو
هونەرمەندێکی دەروەست لە پاتۆلۆژیا (خەسارناسی)ی
کۆمەڵگای خۆێ رەنگدانەوەی دەبێ .تا ڕادەیەک کە رۆڵی

روشنبیرانە دەگێڕێت.
ریاڵیزم لە ئەدەبی کوردی دا -1 :میللەتی کورد
وەک هەر میللەتێکی تری جیهان خاوەن ئەدەبی تایبەت
بە خۆیەتی کە لەگەڵ بەرەوپێشچوون و گۆڕانکاریەکانی
سیاسی وئابووری ئاڵوگۆڕی بەسەردا هاتوە .هەرچەند
تایبەتمەندیی ریالێزم لە ئەدەبیاتی فۆلکۆریشدا پەیدا
دەبێ ،بەاڵم وەکوو رێبازیک زیاتر لە لە تەک بزاڤی

بەسیە نەزانی عیلم و سەنعەتێ
سووکی هەتاکەی؟ ناوێ حورمەتێ
هۆش و بیرت بێ /چاوی ژێرت بێ/
لەجێ سەربەستی ،بۆ زەنجیرت بێ؟؟

*
مامۆستا گورانی داهێنەر ،ئەگەرچی لە هەردوو
ڕەهەندی هونەری دا خۆی تاقی کردۆتەوە بەاڵم زیاتر
بە شاعیری(پەڕناس)ناسراوە کە دەبێ بابەتێکی تری
بۆ تەرخان بکرێت .لێرە ئێمە چەن تابلۆیەک لە شێعرە
ریالیزمییەکانی دەخەینە بەرچاو

«بەری بەیانە رووناکە ئاسۆ
ئاسۆی هیوای کورد موژدەبێ لەتۆ..
بۆ بەختیاری و سەربەخۆیی گەل
لەگەڵ هاوڕیتا..پەل بدەرە پەل»
یان ئەلێ:
ڕێگای ئامانج باسامدار بێ،
با پڕ لەترس وئازار بێ
دڵسۆز رابەر ،هێز رێبوار بێ
کۆمەڵ یەک گیان،یەک بڕیار بێ:
کاروان چۆن پێش ناکەوێ؟ /دوژمن لە بەریا
ناڕەوێ؟

هەروەها شاعیرانی دیکە وەکوو قانع و هەژار و
هێمن..هێندێک لە شیعرەکانیان دەچێتە قوناخی ریاڵیزمەوە
ئەگەر لە ئاکامی شۆرشەکانی فرانسەو ئینگستان
و پرۆسەی چاکسازیی(ڕیستۆراسیون) لەم بارەوە
کاریگەریی هەبوو ،بێ شک گۆڕانکاریە سیاسیەکانی
نەتەوەی کورد لەسەرەوەی هەموویانەوە دامەزراندنی
کۆماری کوردستان بە هێزترین خاڵی ئەم سەرهەڵدانە
بوو .کە دەرئەنجامی بۆ بە هۆی بایەخدان بە خوێندن
و زمانی کوردی و پەرەئەستاندنی ئاسۆی رۆژنامەگەری
کوردی وبەرهەمهێنانی کتیب وباڵوکراوەکانی دیکە.
رۆژنامەگەریەوە دەستی پێکرد کە لە نێوان هەردوو شەڕی
جیهانی()1940-1920لە الیەن نووسەرانیک وەک (جەمیل
سائێب ،ئەحمەد موختاری جاف وعەالئەدین سەجادی)..
وە هەروەها شاعیرانێک وەکوو(گوران ،دڵدار ،جگەرخوێن
و قەدری جان )..کە بە تەواوی ئەم رێبازەیان لە ئەدەبی
کوردی چەسپاندو ،پێشکەوتنی زۆریشی بە خۆوە بینی،بە
الی منەوە ئەگەر لە ئاکامی شۆرشەکانی فرانسەو
ئینگستان و پرۆسەی چاکسازیی(ڕیستۆراسیون) لەم
بارەوە کاریگەریی هەبوو ،بێ شک گۆڕانکاریە سیاسیەکانی
نەتەوەی کورد لەسەرەوەی هەموویانەوە دامەزراندنی
کۆماری کوردستان بە هێزترین خاڵی ئەم سەرهەڵدانە بوو،
کە دەرئەنجامی بۆ بە هۆی بایەخدان بە خوێندن و زمانی
کوردی و پەرەئەستاندنی ئاسۆی رۆژنامەگەریی کوردی
وبەرهەمهێنانی کتیب وباڵوکراوەکانی دیکە.
ئەحمەد موختاری جاف لە سەردەمی گەشە
ئهستاندنی واڵتانی دیکە دا دەبێت بە هاوارێکی بەرز بۆ
هەستاندنی کۆمەڵگای خۆی لە خەوی قورسی دواکەوتوویی:
ئەوەش نموونەیك لە شێعری ریاڵیزمی کوردی:

«سەدەی بیستەمە ،کوردە غیرەتێ
لەخەو ڕاپەڕە هەوڵێ ،هیمەتێ

بۆ هەڵەبجە

گهلێ گریاوه شارێ بۆ مهزارێ
دهبێ شینی چلۆن بێ ،مهرگی شارێ؟!
كهسێ نهیدیوه تا ئێستا بههـارێ
ك ه باران و تـــهمی مردن ببارێ!

بههاری چی؟ وهكوو پاییزه ئهمـڕۆ!
له شاری خهم ،ژیانیش زیزه ئهمـڕۆ!
بـههاران كێ گهاڵڕێـزانی دیوه؟!
گوڵی باخی ههڵهبجه ههڵوهریوه!
نه هاوارێ ،نه گریانێ ،نه شینێ
نه كهس مهرگی عهزیزی خۆی دهبینێ!
مامۆستا شەریف

هێمنی موکریانی بە پێی کاریگەریی سەردەمی
کۆمار ،شورشگێرانە هەڵویست دەگرێت و بۆ ئەوەی
ژنانیش بێنێتە مەیدانی خەباتەوە ئەڵێ:
«من تەشی ڕیسی وەکوو شیرینی وەفاییم بۆچییە؟!
کیژی وریاو چاوکراوەی فێرە زانینم دەوێ».
ئەوەش شێعرێک لە عەبدوڵاڵ پەشێو کە بۆخۆی
شاعیرێکی ریالیستییە:
«چاو مەگێڕە بۆ ئەستێرەو ئاسمان و خوا،
ئەوەی بستێک خاکی نەبێ!.
خواو ،ئەستێرەو ئاسمانی کوا؟؟
..................................................
...........................................................
....................................
ژێدەر« :اندیشەهای انتقادی « بابک احمدی/
«مکتب های ادبی» رضا سید حسینی /دیوانی گوران
و...

هەڵەچێنی
مریشک یەکێک لە
تاوانبارانی نەورۆزە
دنیایەکی سەیرو سەمەریە .لەوەتی
مێژووی نووسراو لەیادیەتی خەریکی
دووبارەو چەند بارە کردنەوەی هەڵەین.
سەیرەکە لەوەدایە چاومان نووقاندووەو
هەروا خەریکین هەڵەکان نوێ دەکەینەوە.
یەکێک لەم هەاڵنە بەڕێوەبردنی جێژنی
نەورۆزە.
مستهفا شێخه
هەر لە خوتو خۆڕایی لەوگۆڕە
خەریکین نەورۆز دەکەین جێژن و ئەم
هەموو هەڵاڵو بگرەی بۆ درووست دەکەین .ئاخر جێژن لەم دنیا پانو
بەرینە قات بووە ،ئێوە ئەوا وەک قیلی کەوای سپی بە نەورۆزەوە
نووساونو ئەم رۆژە دەکەن بە جێژن؟
هەتا هەنووکا و مەنووکاو جێژنی ترێو شەرابو شتی وا هەبن،
کوا نەورۆرز جێژنە؟ ئەگەر کەمێک بیر بکەنەوە ،دەزانن نەورۆز بۆ
جێژن نابێت .ئەگەر لە بەرەبەری نەورۆزدا بەفری سەران توابایەوەو
بەرەو رووبارو دەریا جۆگەلەی بەستبایە ،ئەگەر گیاوگۆڵ ژیابایەوەو
دار چرۆی دەرکردبا ،ئەگەر وەرزێک بە ناوی بەهار هەبووایە ،ئەوە
منیش بۆتانم لە ملی خۆم دەدا کە نەورۆز جێژنەو دەبێ خەڵک بۆ
سەیرانو هەڵپەڕکێو شادی بچنە دەروەو بیکەنە هەڵاڵو هەنگامە.
هەموو ئەو ئاژاوەگێرو گێرەشێوێنانەی باسی نەرۆز دەکەن،
دەستیان داوەتە یەکو بەرانبەر بەم بۆچوونە بەڵگەنەویستە
دەوەستنەوە کە دەڵێ نەورۆز جێژن نییە .هێندێک حەیوانو باڵندە
لە بەرەبەری نەورۆز لە تاوانی گەورەی بە جێژنکردنی نەورۆزدا
بەشداری دەکەن کە جێگەی هەڵوێستەن .یەکێک لەم ئاژەاڵنەی لە
بەرەبەری نەورۆزدا دەیداتە ئەوپەڕی بێئەدەبیو دنیا تێدەگەیەنێت
کە خەریکە زستان تەواو دەبێت و ئەوەی بە هەڵەچوان پێی دەڵێن
نەورۆز نزیک دەبێتەوە ،پشیلەیە .پشیلەی بێ ئەدەبو رووهەڵمااڵو
لە مانگی رەشەممەدا بەو پەڕی بێئەدەبی ،دەست بە میاوە میاو
دەکاتو هەموو خەڵک تێدەگەیەنێت کە وەختی جووت بوونیەتی.
هەر لەو مانگەدایە ،پشیلە بە بێچوەکانی دووگیان دەبێتو ساڵێک
دواتر چەند ئەوەندی دیکە پشیلە بۆ میاوە میاو لە دایک دەبنەوە.
هەرچەند ئەم ئاکارەی پشیلە بێئەدەبانەیەو الدانە لە نەریتی
ئاژەڵو مرۆڤ و وەک خوێندەواری ئەم سەردەمە دەڵێن الدان لە
نۆڕمی باوە ،لۆ پەزی زۆر زەرەری نییەو کارێکە تەنیا لە ناو کۆمەڵگای
پشیالندا روودەدات .بەاڵم مریشکی فێڵەزان لەمەوە تێیپڕاندووەو
بە زبری هێلکە خۆی لە کاروباری نەورۆزیان هەڵدەقوتێنێت .ئاخر
بڵێ مریشکی گێلو خۆ بەزلزان بۆچی هێلكە دەکەیو وەک پشیلەو
رێوەیو ئاژەڵەکانی دیکە بۆ خۆت نازێیو راستەوخۆ جووجەڵەت
نابێت؟
بەم هێلکە خڕەتەوە دەتهەوێ پێمان بڵێی دنیا بەم شێوەیە
خڕە؟ دەتهەوێ بڵێی لە زستاندا زەوی وەک رووبەری هێلکەکەم
سپیپۆشە؟ دەتهەوی بڵێی دیوی ناوەوەی زەوەی وەک هێلکەکەم
سپێنەو زەردێنەی تێدایە؟ دەتهەوێ بڵێی زەردێنەی هێلکەکەم
وەک ئاگرو گەرمای ناو زەویەو ئەگەر دزە بکاتە دەروە ،گڕکانو
هەردهەژیان دروست دەبێت؟
تڕحێو ،ئەمە هەمووی فێڵە لە ئێمەی دژە نەورۆزی دەکەیو
مندااڵن هاندەدەی لە سەرە بەهار و نەورۆزەکەیدا هێلکەی تۆ
سوور بکەنو بڵێن نانا ،مام مامر ،بەهاران زەوی رەنگی دەگۆڕێت
و بە گواڵڵە سوور هەڵدەگەڕێت .ئەم خەڵکە بەمەشەوە ناوەستنو
دەست دەکەن بە هێلکەشکێنە .هێلکەشکێنەش شتێکی بێزەوەر
نەرێتێکی خراپە .ئەو کاتەی لە هێلکە شکێنەدا بۆ ئەوەی هێلکەی
رەق هێلکە نەرمترەکە بشکێنێت ،هێندێک زاراوەی دوو لە ئەدەب
دەکەونە سەرزاران .بۆوێنە کاتێک یەکێک دەیهەوێ بە سەری هێلکەی
خۆی لە بنی هێلکەی بەرانبەرەکەی بدات دەڵێت بێنە باسەرەی
قوڵەت بشکێنم ،یان کاتێک لەم گەمەیەدا یەکێک دەزانێت هێلکەی
بەرانبەری زۆر رەقترە داوا دەکات کەمێک بەرانبەرەکەی بۆی کل
بات ،واتە دەیهەوێ راستەوخۆ لە سەری هێلکەی بەرانبەر نەداتو
کەمێک بەرەو تەنیشتی بپێکێت .لەم گەمە نەورۆزییەدا بە سەرە
تیژەکەی هێکە دەڵێن سەرە ،بە ئەوسەری خڕتر واتا بنەکەی دەڵێن
قوڵە و بە دەوراندەوری ناوقەدەکەیش دەڵێن جەم .بەخۆشیەوە
ئەو هێلکانەی بەشداری گەمەی هێلکەشکێنە دەبن ،سەرە و قوڵە و
جەمیان تێک دەشکێت و بەکەڵکی جووچکە لێکەوتنەوەیان نامێنت
و کەمووکەیەک لەدایکبوونی مریشک کۆنتڕۆڵ دەکرێت .جاری
وا هەڵدەکەوێت مریشک لەو پەڕی بێئەدەبیدا بەشداری گەمەی
نەورۆزی دەکات .لەم کاتەدا چەند گەنج و الوی کەم ئەزموونی
نەورۆزپەرست هەر کەسەو هێلکەیەک لە تەنێشت یەکتر دادەنێن و
داوا لەمریشکێک دەکەن یان مریشکێک هان دەدەن ،بەدەنووک لەناو
هێلکەکاندا یەکیان دەستنیشان بکات .لەم کایە حەڕامەدا خاوەنی
هێلکە دەستنیشانکراوەکە یان باشتربڵێین دەنووکنیشانکراوەکە
بردوویتەوە .ئەم گەمەیە کە ناوی بەرمریشکێنە ،لەناو هەموو
کایەکاندا ئەوپەڕی بێئەدەبیی مریشک دەگەیەنێت و لێرەدا
دەردەکەوێت مریشک زۆر بە ڕووهەڵمااڵوی دەست لە ژیانی مرۆڤ
وەردەدات و لە دوای مرۆڤ لە بەجێژنکردنی نەورۆزدا تاوانباری
یەکەمە.
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باکووری کوردستان و نەورۆزی مێژوویی

عەزیز مەعروفی

چی بکرێ بۆ ئهوهی کارهساتی ههڵهبجه ههمیشه له بیرهوهریی نهتهوهییماندا به زیندوویی بمێنێتهوه،
نهک بۆ ئهوهی ههمیشه له ماتهم دا بین ،بهڵکوو بۆ ئهوهی قهدری دهسکهوتانه بزانین که «ههڵهبجهکانمان نرخیان بۆ داوه»

ل ه بیرهوهریی 25ساڵهی بۆمبارانی ههڵهبجهدا شاخهوانانی
رۆژههاڵتی کوردستان یادی قوربانیانی ئهو کارهساتهیان کردهوه
گرووپی شاخهوانیی زاگرۆسی شاری پاوه ل ه
ڕۆژههاڵتی کوردستانهوه ب ه پێیان خۆیان گهیانده
ههڵهبج ه و ل ه رێوڕهسمی بیست و پێنج ساڵهی
کارهساتی شیمیایی باران کرانی ههڵهبجهدا بهشدار
بوون.
ی
ی گرووپ 
ی ئهحمهدی ،نوێنهر 
پهیمان 
ی زاگرۆس ،ل ه لێدوانێکدا بۆ ماڵپهڕی
شاخهوانان 
ی
ی پاوه 
سبهی ڕاگهیاندوه بهپێ ل ه شار 
ی ل ه
ی کوردستانهوه هاتووین بۆ ئهوه 
رۆژههاڵت 
ی
ی کیمیاباران 
ی کارهسات 
ی  25ساڵه 
رێورەسمی یاد 
ی خۆمان بۆ
ههڵهبجەدا بهشدار بین و هاوخهمی 
شارهکەو کەسوکاری قوربانیان دهرببڕین.

ئهو ئهندامهی گرووپی
شاخهوانیی زاگڕۆس هیوای ئهوهی
ی
خواست ک ه ههرگیز کارهساتێک 
ی
دیکهی لهو شێوهیه ل ه هیچ شوێنێک 
جیهاندا دووباره نهبێتهوه .ههر
لهم پهیوهندییهدا ،کۆمهڵێک ل ه

شاخهوانانی شاری سهردهشت ب ه سهرکهوتن
ب ه سهرچیادا یاد و بیرهوهریی شههیدانی
ههڵهبجهیان بهرز ڕاگرت.
ڕۆژی ههینی25 ،ی ڕهشهمم ه نزک ب ه  40کهس
ل ه شاخهوانهکانی شاری سهردهشتی رۆژهەاڵتی

کوردستان ،بۆ رێزگرتن ل ه یاد و بیرهوهریی
 5000شههیدی کیمیابارانی ههڵهبج ه و ریسوا
کردنی بکهرانی ئهم کارهسات ه دڵتهزێنه ،به
سهر چیای تاژهندهردا سهرکهوتن و یاد و
بیرهوهریی شههیدانی ههڵهبجهیان بهرز ڕاگرت.

سکااڵی ئێران لە فیلمی «ئارگۆ»
سەرچاوە هەواڵدەرییەكان لە ئێران رایانگەیاندوە دەوڵەتی ئەم واڵتە بۆ
شكایەت کردن لە فیلمی «ئارگۆ» پارێزەرێكی فەرهنسی گرتوە.
هەواڵدەریی خوێندكارانی ئێران باس لەوە دەكا كە «ئیزابێل كووتان پیر»
رۆژی سێشەممە 22ی رەشەممە پاش چاوپێكەوتن لەگەڵ ئەكبەر مەسعوودپوور،
یەكێك لە جێگرهکانی وەزارەتی ئیرشادی ئێران و لە كۆبوونەوەیەكی خەبەریدا،
بەرهەم هێنانی فیلمی «ئارگۆ»ی بە نیشانەی كارتێكەریی ئیسرائیل لهسهر
سینەمای ئامریكادا زانیوە.
فیلمی «ئارگۆ» بە دەرهێنەری «بێن ئەفلەك» خەاڵتی باشترین فیلمی
ئۆسكاری ئەمساڵی پێبەخشرا .كاربەدەستانی ئێران دهڵێن فیلمی «ئارگۆ»
لهدژی واڵتەكەیان ه و بەخشرانی خەاڵتی ئۆسكار بە دەرهێنەری ئەو فیلمەش لە
چوارچێوەی سیاسەتی «ترساندنی ئێران» هەڵدەسەنگێنن.

«ئارگۆ» بەسەرهاتی رزگار کردنی  6ئامریكایی پاش داگیرکرانی
باڵوێزخانهی ئهمریکا ل ه خەزەڵوەری 1358ی هەتاوی ل ه تارانه .ئیزابێل كووتان
پیر» ،ئهو پارێزهرهی ،ئێران بۆ ئهم پهروهندهییهی گرتوه ،دەڵێ بە نیازە بە
هەوڵەكانی خۆی ،پێش بە باڵو كرانەوەی فیلمی «ئارگۆ» لە الیەن كۆمپانیا
پێوەندیدارەکانهوە بگرێ و ئامادەكارانی ئەو فیلمەش ناچار بكا كە داوای
لێبووردن لە كاربەدەستانی رێژیمی ئێران بكەن.

پارتی ئاشتیو دێموکراسیی باکووری کوردستان ،لە  ١٧مارسەوە ،لە شارو
ناوچە جیاجیاکانی کوردستانو تورکیە خۆی بۆ بەڕێوەبردنی جێژنی میژوویی نەورۆز
ئامادە کردوە .بە پێی ئاگاداری دوو حەوتە پێشووی ئەو پارتە ،جێژنەکانی نەورۆزی
ئەمساڵ ،سێ ئامانجی سەرەکیی لە خۆ دەگرن .ئەوانیش :یەکەم ،ئازادیی بەڕێز
عەبدوڵاڵ ئۆجەالن سەرۆکی دەست بە سەرکراوی پەکەکە لە دووڕگەی ئیمڕاڵی.
دووهەم ،هەو ڵ و تێکۆشان بۆ دەستەبەرکردنی ستاتۆ بۆ کورد .سێهەم ،پەیڤ و
وتارهکان بە زمانی کوردی بدرێن٢١ .ی مارسیش کە یەکەم رۆژی نەورۆزە ،وەک
چڵەپۆپەی ڕێوڕەسمەکان ،بە لێگێڕانەوەی هەزاران کەسایەتیی سیاسی ،پاڕڵمانی،
حیزبی ،رۆژنامەنووس لە ئاستی نێودەوڵەتی و بە بەشداریی زیاتر لە دوو میلیون
کەس ،لە گۆڕەپانی شاری ئامەد ،ڕێزی شیاو لە هاتنەوەی نەورۆز دەگرێ.
پارتی ئاشتی و دیموکڕاسی ،لە کاتێکدا کەرنەڤاڵەکانی نەورۆزی ئەمساڵ
دەگرێ کە سێ مانگ بە سەر هەڵگرتنی بایکۆتی  ١٧مانگەی سەر ئۆجەالن،
ڕادەبرێ .چەند جار وەفدی پارتەکە ،بە شێوەی ڕەسمی سەریان لە ئیمڕاڵی داوە و
هەر رێبەرانی ئەو پارتەش دوو نامەی ئۆجەاڵنیان گەیاندۆتە سەرۆکایەتیی پەکەکە لە
قەندیلو ئورووپا و تاکوو ئێستاش وەاڵمەکانیان وەرگرتوونەتەوەو چاوەڕوان دەکرێ
بە زووترین کات ،واتە بەر لە ٢١ی مارس واڵمەکان بگەیەنن بە دەستی ئۆجەالن.
پەکەکەش ،چەند رۆژ لەمەوبەر وەک دەستپێشخەری و نیاز پاکی ،کە خەسلەتێکی
بەرز و پیرۆزی کوردە ،هەشت دیلی تورکیەی ئازاد کردن.
قەندیلو ئورووپا ،سەڕەڕای زۆر ڕەخنەو نیگەرانیی بەجێ ،پشتیوانیو
ڕەزامەندیان لە سەر ڕاسپاردە و ڕێنوینیی سەرۆکەکەیان بۆ بەرەوپێشبردنی قۆناغی
دانوستانەکان دەربڕیوە .ئەمەش ئەو مەسەلەیەی ه کە عەبدوڵاڵ ئۆجەالن دەمێکە
هەوڵی بۆ دەداتو لە الیەکی دیکەشەوە ،لە گەڵ ڕەزامەندیی قووڵ و پێخۆشبوونی
دەوڵەتی تورکیە بەرەوڕوو بۆتەوە.
وەک دەگوترێ ،رۆژی نەورۆز ،ئۆجەاڵن بە شێوەی ڕەسمی لە سەر نێوی پەکەکە
ئاگربڕ ڕادەگەیەنێ .بەڕێز گوڵتەن کشاناک ،هاوسەرۆکی پارتیو ئاشتی و دێموکراسی
(بەدەپە) دەلێ »:تەنانەت ئۆجەالن پەیامی لەوەش واوەتر دەدات» ،ئەو پەیامەش
بە ئەگەری زۆر بریتی دەبێ لە ڕاگەیاندنی خشتەیەکی کاتی بۆ کشانەوەی هێزە
شەڕەکەرەکانی پەکەکە بۆ دەرەوەی سنوورەکان .هەتا ئێستا کە تەنیا ئاوڕمان لە
نیاز پاکیو دەستپێشخەریی کورد بۆ ئاشتی لە تورکیە دایەوەو هەنگاوێکی ئەوتۆمان
لە دەوڵەتی تورکیە نەدیت ،بڵێی کەرنەڤاڵی نەورۆزیی بەدەپە ،ئەوەندە بایەخ و
گرینگی هەبێ؟ باشە هەر لە جێدا ،بلێی بەدەپە وەدووی کام مەبەست بکەوێ؟
وەک لە سەرەوە وتمان بەدەپە ،لە ژێر دروشمی» ئازادی بۆ ئۆجەالن ،ستاتۆ
بۆ کورد» ئاورەکانی نەورۆز دەکاتەوە ،بۆ ئەمەش دەبێ قسە و پەیڤەکانیش بە
کوردی بدرێن .بەدەپە لێرەدا تێدەکۆشێ :یەکەم ،رێگە بۆ خەباتی توند و تۆڵ
کە کاریگەری بۆ سەرخستنی پرۆسەی دانوستانەکان هەبێ ،خۆش بکات.دووهەم،
ئاسۆی ئامانجی دوور دەستنیشان بکات و ڕوونی بکاتەوە .سێهەم،لەوەش زیاتر
بناغەیەکی پتەو و تۆکمەتر لە نێو ڕیزەکانی شۆڕشی باکورد دابمەزرێنێ .چوارەم ،بە
بیروڕای گشتیی تورکیە و جیهانی بسەلمێنێ کە کورد قەت باوەڕی بە ڕێگە چارەی
نیزامی بۆ کۆتاییهێنان بە کێشە ڕەواکەی نەبووە و شەڕی چەکداری ،شەڕی سەپێنراو
بە سەر کورد دایە  .بانگهێشتکردنی سەدان و بگرە هەزاران کەسایەتی لە ئاستی نێو
دەوڵەتی دا و هەروەها سەرۆککۆمار و سەرۆک وەزیرانی تورکیە لەو چوارچێوە دایە.
پێنجەم ،پێشوازی لە هەر چەشنە کرانەوە یەک بۆ کێشەی کورد دەکا بە شەرتێک
نییەتهکهی ئاوڕدانەوەی خێر بۆ مەسەلەکەی بێ.
بە گوێرەی هەواڵی نێو ڕاگەیهنەکان و هەروەها نێوئاخنی قسە و باسەکانی
ئۆجەالن و وەفدی بەدەپە لە ٢٣ی شوبات و ،پاشان باڵو بوونەوەیان لە ڕاگەیەنەکاندا،
ئەوە حاشا هەلنەگرە کە نەخشە ڕێگەی بەڕێز ئۆجەاڵن بۆ چارەسەری کیشەی کورد
وەاڵمدەری قورساییو پێگەی سیاسی و جەماوەری کورد نییە ،تێبینی و ڕەخنەی
بەدەپەو پەکەکەش بۆ ئەو ڕاستییە دەگەڕێتەوە .بەالم ،بەدەپە وەک بەهێزترین و
کاراترین هێزی بزوێنەری شۆڕشی جەماوەری نێوخۆی کوردستان ،وێڕای هەموو هەوڵ
و هیممەتێک کە بۆ ئازادیی ئۆجەالن و پشتیوانی لە نەخشە ڕێگەکەی دەیدات ،گوڕو
تینێکی دیکەش بە کاروانی شۆڕشو خەبات دەدات.
بەدەپە ،لە ژێر رووناکایی ئەو درووشمەدا ،تێدەکۆشێ لە قۆناغێکی یەکجار
دەگمەنو مێژوویی دا ،لە ئاسۆگەی ڕوونتری خەبات بڕوانێ .هەر بەوەش ناوەستێو
خەباتەکەی بە ئاکامو بەرهەمە چاوەروانکراو و نەکراوەکانی پرۆسەی ئیمڕاڵی
قەتیس ناکاتەوە .پاش ئەوەی لە خوڕینی بە خوڕ پەڕییەوە ،ئەوجار بە داگیرساندنی
گەشترین کڵپەو بڵێسەی ئاگری نەورۆز ،شۆق و تیشکی زێڕین ئاڕاستەی لوتکەی
پیرۆزی ئامانجە نەمرەکانی دەکات .پەیامێکیش ئاڕاستەی دەوڵەتانی ئیران ،ئیراق و
سووریە دەکات کە دەنگی ئاشتیخوازنەی دەیان میلیۆن کوردی چەوساوە ببسینو واز
لە شەڕفرۆشتن بە کورد بهێنن ،چونکە خێر لە شەڕدا نییە .گرینگیی نەورۆزی ئامەد،
پێتەختی شۆڕش و ڕانەوەستان لەوەدایە بڕیار لە سەر لە گڕ و دووکەڵ کەوتنی
چەکەکان دەدرێن ،بەدەپەو تێکڕای هێز و الیەنە سیاسییەکانیش پەیمان دەدەن لە
هەمیشە زیاتر بۆ قووڵ و بەرین کردنەوەی خەباتی سیاسی و جەماوەری سوورتر بن.

