
کوردستان دێموکراتی  حیزبی  ئۆرگانی 

دامه زرانی کۆماری کوردستان له  چوارچێوه ی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵ دا

w w w . k u r d i s t a n u k u r d . c o m

دەڵێ،  نێودەوڵەتی  پۆلیسی  ئینترپول، 
سه ره ڕای رێككەوتنی نوێی نێوان ئێران و ئاڕژانتین 
لە پێوەندی لەگەڵ پەروەندی تەقینەوەی ئامیا، 
ئەم هێزە نێودەوڵەتییە حوكمی دەسبەسەركرانی 
پەروەندەیە  لەم  تاوانبار  ئێرانیی  كاربەدەستانی 

هەڵ ناوەشێنینەوە.
بەپێی راپۆرتی هەواڵدەریی فەڕانسە، هێكتور 
وەبیری  ئاڕژانتین  دەرەوەی  وەزیری  تیمێرمەن، 
بۆ  ئاڕژانتین  و  ئێران  بڕیاری  كە  هێنایەوە 
راستییەكانی  دۆزینەوەی  كومیتەی  پێكهێنانی 
پەروەندەی  كردنی  تاوتوێ  بۆ  سەربەخۆ 
تەقینەوەی ئامیا، بە كارێكی باش ده زانێ، بەاڵم 
ئه وه  بەم مانایە نیە كە حوكمی دەسبەسەركرانی 

كاربەدەستانی ئێرانی هەڵوه شێته وه .
لە  ته قینه وه   که   وه بیرهێنانه وه یه   جێی 

ناوەندی  »ئامیا«، 
بۆینێس  جوولەكەكانی 
1994ی  ساڵی  له   ئایرێس 
نزیك  كوژارو   85 زایینی 
لێ  برینداری  كەس   300

که وته وه .
بەدوای روودانی ئەم تەقینەوەیە، ئاڕژانتین 8 
كاتی  ئەو  بەرزی  پلە  كاربەدەستانی  لە  كەس 
كۆماری ئیسالمیی ئێران، هاشمی رەفسەنجانی، 
موحسێن  و  فەالحیان  عەلی  وەحیدی،  ئەحمەد 
رووداوە  ئەم  تاوانبارانی سەرەكیی  رەزایی وەك 
ناو برد و » ئێنتێرپۆل«، پۆلیسی نێودەوڵەتیش 
حوکمی دەسبەسەركرانی ئەم كەسانه ی ڕاگه یاند.
له   هه واڵه   ئه و  راگه یاندنی  باسە  شایانی 
ئەكبەر  عەلی  ئێستا  هەر  كە  دایه   کاتێک 

خامنەیی،  نێودەوڵەتی  راوێژكاری  وەالیەتی، 
و  ئیتالعات  كاتی  ئەو  وەزیری  فالحیان،  عەلی 
ئەندامی ئێستای مەجلیسی خۆبرەگانی رێبەری، 
و موحسێن رەزایی، فەرماندەی ئەو كاتی سپای 
پاسداران و سكرتێری ئێستای كۆڕی دیاریکردنی 
بەرژەوەندییه کانی نیزام، سێ كەس لە تاوانبارانی 
هه ڵبژاردنه کانی  بۆ  خۆیان  ئامیا  پەروەندەی 

سەركۆماری ئێران پااڵوته وه .

ئینترپول: حوكمی ده سبه سه رکرانی كاربەدەستانی ئێران 
هەڵناوەشێنینەوە
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رۆژهه اڵتی کوردستان له  ژێر هه ڕه شه ی سه رکوتکه ران دا، 

به  پێشوازی نه ورۆزه وه  ده چێ
په یامی نه ورۆزیی سکرتێری 

گشتیی حیزبی دیموکراتی 

کوردستان

به  بۆنه ی هاتنی نه ورۆزی 
 1392وه 

هاونیشتمانانی به ڕێز! 
خه ڵکی ئازادیخوازی کوردستان!

هۆگرانی نه ورۆز و به هار و نوێبوونه وه !
له م ساته  دا که  خه ریکین مااڵوایی  له  
باوه ش بۆ نه ورۆز  ساڵی 1391 ده که ین و 
نێو  ده نێینه   پی  و  ده که ینه وه   به هار   و 
به   هه تاوییه وه ،  و  کوردی  نوێی  ساڵێکی 
ناوی خۆم و له  الیه ن رێبه ری  و سه رجه م 
ریزه کانی حیزبی دیموکراتی کوردستانه وه ، 
به  گه رمی پیرۆزبایی نه ورۆز و سالی نوێتان 

لێ ده که م.
ته ڕوتووشی،  و  سه رما  دیکه   جارێکی 
سه خڵه تی و ناخۆشی و چه قبه ستوویی  له  
به رامبه ر ئیراده ی گۆڕان دا، چۆکیان دادا و، 
ژیان و  به رده وامی و جوانی و نوێبوونه وه ، 
له   ئێمه ،  خۆشه ویستی  نیشتمانی   له  
کوردستان و هه موو ئه و واڵتانه ی هۆگر و 
سه رکه وتنیان  ئاالی  نه ورۆزن،  ئه وینداری 

هه ڵداوه .
خه ڵکی  بۆ  بوو  تێپه ڕ  که   ساڵێک 
ئێران و بۆ نه ته وه ی کورد ساڵێکی پڕ له  
رۆژهه اڵتی  و  ئێران  خه ڵکی  بوو.   رووداو 
رابردوو  وه ک  دا،  حاڵێک  له   کوردستان، 
ئامانجی  به   بوونه وه   زیاتریش،  ته نانه ت  و 
سه رکوت و پێشێلکرانی سه ره تاییترین ماف 
بارودۆخێکی  گه ڵ  له    ئازادییه کانیان،  و 
پێشتر،  سااڵنی  له   ناخۆشتر  ئابووریی 
شوێنه واری  کرد.  نه رم  ده ستوپه نجه یان 
ژیانی  سه ر  له   رۆژاوا  ئابووریی  گه مارۆی 
خه ڵک، که  به رهه می سیاسه ته  غه له ته کانی 
دا   1391 ساڵی  ئیسالمین،له   کۆماری 
گرانیی   نواند.  خۆیان  زۆر  راده یه کی  هه تا 
ژیانی  پێداویستییه کانی  سه ره کیترین 
خه ڵک، نه بوون و نایابیی شتومه ک و کااڵی 
جۆراوجۆر، دابه زینی بایه خی دراوی ئیران 
و هاتنه خواری توانای کڕینی زۆربه ی زۆری 
ئاسته نگی  و  و کۆمه ڵێک گرفت  تویژه کان 
خه ڵک   به   ته نگیان  ساله دا  له و  دیکه ، 
به   بارودۆخه   ئه م  شوێنه واری  هه ڵچنی. 
به   ته نانه ت  و  خه ڵکه که مانه وه   ژیانی 

پێشوازیی ئه وان له  نه ورۆزه وه ، دیاره .
له  ساڵی تێپه ڕبوودا، گرتن و راوه دوونان 
و ئه شکه نجه  و  ئێعدام  نه ک هه ر به رده وام 
چوو.کۆماری  به ره وژوورتر  به ڵکوو   بوو، 
کارنامه ی  به   سه باره ت  که   ئیسالمی،  
ره شی له  بواری مافی مرۆڤ دا،  له  مێژه  
جیهانی  مه حکومییه تی  و  ره خنه   گه ڵ  له  
هاتنی    له   رێگریی  وا   هه ر  به ره وروویه ، 
ئێران  بۆ  یه کگرتووه کان  نه ته وه   نوینه ری 
مافی  وه زعی  له   مه یدانی  لیکۆڵینه وه ی  و 
مرۆڤ کرد ئه م رێژیمه  که  هیچ سه رکه وتن 
و پێشڤه چوونێکی له  چاره سه رکردنی کێشه  
کۆمه ڵگه ی  گه ڵ  له   خۆی  قه یرانه کانی  و 
جیهانیی دا نه بوو، زیادکردنی سه رکوت و 
توند و تیژی له  نیوخۆی والت و به رگرتن 
به    خه ڵکی،  ناره زایه تیی  ته قینه وه ی  به  

تاقه رێگای مانه وه ی خۆی زانی.

سکرتێری گشتیی حیزبی دیموکراتی 
کوردستان له  وتووێژێکی تایبه ت له گه ڵ 

 »کوردکاناڵ«دا:
                      به شی دووه م »کۆتایی«
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ڕێزگرتن لە ژینگە، ڕێزگرتن 
لە نیشتمانه 

نه ورۆز توخمی
هاوبه شی شوناسی نه ته وه ی کورد

7

شەپۆلێكی نوێ  لە گیرانی 
ڕۆژنامەنووسان

8

کاره ساتی  هه ڵه بجه  زامێک
 به  جه سته ی مرۆڤایه تی یه وه  

9

نه ورۆزتان پیرۆز

حه ماسیی  پێشوازیی  »کوردستان«: 
کۆمه اڵنی  خه ڵکی رۆژهه اڵتی کوردستان 
رابردوو دا  سااڵنی  له   نه ورۆز  جه ژنی  له  
و ئه و  کارنه ڤاله  نه ته وه ییه  شکۆداره ی 
گونده کان  و  له شار  پیوه ندییه دا   له م 
واتایه کی  سیما  و  وه ڕێیان  خستوه ، 
داوه ،  کوردستان  له   نه ورۆز  به   نوێی 
بڕیاری  که   لێبڕاو  نه ته وه یه کی  سیمای 
له   خۆی  رزگاریخوازیی  په یامی  داوه  
به   دا،  نه ورۆز  سروودی  به سته  و  توێی 
نه ته وه ییه کانی  مافه   زه وتکه رانی  گوێی 

بگه یه نێ.
ئیتالعات و  ئیداره ی  مانگێکه   نزیکه ی 
دیکه ی  سه رکوتکه ره کانی  دامه زراوه  
جیاجیاکانی  ناوچه   و  شار  له   رێژیم 
کوردستان، هه ڕه شه  له چاالکان و  الوانی 
بۆنی  و  ره نگ  که   ده که ن  هه ست   به  
رێوره سمه   به   ئازادیخوازی  و  نه ته وه یی 
نه ورۆزییه کان نه ده ن. پێیان راگه یاندوون 
ئه گه ر نه ورۆز به  شێوه ی سااڵنی رابردوو 
و  لێپرسینه وه   گه ڵ  له   ببه ن،  به ڕێوه  
هه ڕه شانه   ئه و  ده بن.  به ره وروو  سزا 

نه ورۆزی  دوابه دوای  که   کاتیکدان  له  
له   زۆر  ژماره یه کی  تێپه ڕبوو،  ساڵی 
نه ورۆزییه کان،  ڕێوره سمه   به ڕیوه به رانی 
تووشی لێپرسینه وه  و گیران بوون. به اڵم 
رۆژهه اڵتی  له   زانیارییانه ی  ئه و  پێێ  به  
»کوردستان«  به   کوردستانه وه  
به   خه ڵک،  کۆمه النی  گه یشتوون، 
بڕیاری  سه ر  له   الوه کان،  تایبه تیی 
به ڕێوه بردنی  باشتر  هه رچی  که   خۆیان 
رێوره سمه  نه ورۆزییه کانه ، سوورن و هیچ 

هێزێک ناتوانێ پاشگه زیان بکاته وه .

درێژه  ل4

رۆژمێری »کوردستان«

ئه مساڵیش رۆژنامه ی »کوردستان« له  پێشوازی 

نه ورۆز و ساڵی نوێی 2713ی کوردی دا رۆژمێری 

تازه ی وه ک دیاری بۆ ئۆگران و دۆستانی حیزبی 

دیموکراتی کوردستان ئاماده  کردوه .
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هه واڵ و راپۆرت

دێمۆکراتی  حیزبی  نوێنه رایه تیی  سه ردانی  کوردستان  جڤاکێن  کۆما  شاندێکی 
کوردستان له  هه ولێری کرد. له و دیداره دا گرینگترین پرسه کانی پێوه ندیدار به  کوردستان 

تاوتوێ کران. رۆژی چوار شه ممه ، 23ی ڕه شه مه  شاندێکی کۆما جڤاکێن کوردستان 
سه ردانی ده فته ری نوێنه رایه تیی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان له  هه ولێریان کردو له  

الیه ن برایم زێوه یی، نوێنه ری حیزبه وه  ، پێشوازی یان لێ کرا. له و دانیشتنه دا هاوپێوه ندیی 
به   نه ته وه یی  به رژه وه ندیی  پێناو  له   باکوور  رۆژهه اڵت و  واته   کوردستان  پارچه ی  دوو 
پێویستی یه کی حه تمی لێک درایه وه و پێ له  سه ر به رده وامی و پته وکردنی پێوه ندی یه کانی 
دووالیه ن داگیرا. هه روه ها، به  هه ستیاری و به رپرسیاره تی یه وه ، پرسی کورد له  باکوور تاوتوێ 
کراو له و باره یه وه  ئاماژه  به  پرۆسه ی دانیشتن و دیالۆگی نێوان الیه نی کوردو حکوومه تی 
تورکیه  کرا که  چه ند مانگێکه  له  ڕێگای سیاسی یه وه ، هه ولێک بۆ دۆزینه وه ی کێشه ی ره وای 
وتوویژی  دیالۆگ و  مه نتیقی  الیه ن  دوو  ئارادایه و  له   کوردستان  باکووری  له   کورد  گه لی 

سیاسی یان به  ڕێگاچاره یه کی که م تێچوو بۆ ده ربازبوون له و گرێ کوێره یه  له  قه ڵه م دا.

سه ردانی شاندێکی پ ک ک له  نوێنه رایه تیی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان له  هه ولێر   

له  دیدارێکی نێوان هه یئه تێک له  
بێرنارد  کوردستان و  دێموکراتی  حیزبی 
پێشووی  ده ره وه ی  وه زیری  کوشنێر، 
بابه ته کانی  گرینگترین  فه ڕانسه دا  
ناوچه   کوردو  پرسی  به   پێوه ندیدار 

تاوتوێ کران.
مارسی  15ی  رۆژی  دوانیوه ڕۆی 
سه رپه رستیی  به  هه یئه تێك   ،2013
له  زاده  حه سه ن  عه بدوڵاڵ  مامۆستا 
بێرنارد  دوکتۆر  به ڕێز  له الیه ن  هه ولێر 
پێشووی  ده ره وه ی  وه زیری  کوشنێر 
کورده وه   له مێژینه ی  دۆستی  فه ڕانسه و 
رێ وڕه سمه کانی  له  به شداری  بۆ  که 
کاره ساتی  ساڵه ی  پێنج  بیست و  یادی 
سه ردانی  هه ڵه بجه دا  کیمیابارانی 
کوردستانی کردوه، پێشوازیی لێ کرا. 

له و دیداره  گه رم و دۆستانه یه دا 

که سه عات و نیوێکی خایاند، دوکتور 
به خێرهێنانی  وێڕای  کوشنێر  بێرنارد 
هه یئه تی  زاده و  حه سه ن  مامۆستا 
له و  خۆی  خۆشحاڵیی  هاوڕێی، 
پێوه ندی و  رابردووی  ده ربڕی و  دیداره 
حیزبی  له گه ڵ  خۆی  دۆستایه تیی 
وه بیرهێنایه وه و  مامۆستای  دێموکڕات و 
بیرکردنه وه   که  کرد  به وه  ئاماژه ی 
جارێ  هه موو  دێموکڕات  حیزبی  له 
و  قاسملوو  دوکتور  یادی  ده ی خاته وه 
ئینجا  ده ی هه ژێنێ.  هه میشه  یاده  ئه و 
مامۆستا  له  داوای  کوشنێر  دوکتور 
بیروبۆچوونی  که  کرد  زاده  حه سه ن 
بارودۆخی  له گه ڵ  له  پێوه ندی  خۆی 
سیاسیی ئێران و واڵتانی ناوچه و ئاینده ی 
ئه م  ئاڵوگۆڕه کانی  له  سیناریۆی  کورد 
بخاته  داهاتوودا  ئه گه ره کانی  دواییانه و 

وێڕای  زاده  حه سه ن  مامۆستا   ڕوو. 
له   خۆی  زۆری  خۆشحاڵیی  ده ربڕینی 
شادبوونه وه  به دیداری دوکتور کوشنێرو 
پشتیوانیی  دۆستایه تی و  به رزنرخاندنی 
کوردو  گه لی  به  ده رهه ق  ناوبراو 
بارودۆخی  سه ره تا  دێموکڕات،  حیزبی 
رۆژهه اڵتی  ئێران و  به سه ر  زاڵ  ئێستای 
کوردستان و خه باتی حیزبی دێموکڕات و 
پرس و  دووره دیمه نی  هه روه ها 
کۆماری  به   پێوه ندیدار  پێشهاته کانی 
ئیسالمی به تایبه تی هه ڵبژاردنی ئاینده ی 
ئێرانی خسته ڕوو. ئینجا سه باره ت به 
بارودۆخی سیاسیی کورد له پارچه کانی 
له  به تایبه تی  کوردستان  دیکه ی 
هه ڵسه نگاندن و  تورکیه   سووریه و 
کرده وه.  روون  خۆی  پێشبینی یه کانی 
په سند کردنی  وێڕای  کوشنێر  بێرنارد 

بیروبۆچوونه کانی  خوێندنه وه و  له  زۆر 
بارودۆخی  به  سه باره ت  مامۆستا 
ناوچه و ئاینده ی کورده کان، روانگه کانی 
چۆنیه تیی  له گه ڵ  له پێوه ندی  خۆی 
نێوده وڵه تی و  کۆمه ڵگای  مامه ڵه ی 
ئه م  له گه ڵ  فه ڕانسه ی  به تایبه تی 
کورد  جێگه وپێگه ی  نوێیه و  بارودۆخه 
باس  ئاڵوگۆڕه کان دا  سیناریۆی  له نێو 
گه رم وگوڕو  دیالۆگێکی  دواتر  کرد. 
به ڕێزان  هه ردوو  له نێوان  سه رنجڕاکێش 
نه ته وه ی  ئاینده ی  له گه ڵ  له پێوه ندی 
وه ک  و  خۆیدا  ته واوه تیی  له  کورد 
گه لێکی یه کگرتوو به ڕێوه چوو که له و 
نوێ یانه   ده رفه ته  ئه و  هه م  دیالۆگه دا 
وەدیهێنانی  به ستێنی  کورد  بۆ  که 
ئه و  هه م  گرینگن و  ده ستکه وتی  ماف و 
کورده کان  چالێنجانه ی  به ربه ست و 
رووبه ڕوو  له گه ڵیان  ژیرانه  پێویسته 
ببنه وه سه نگ وسووک کران. هه ردوو ال 
له سه ر ئه وه  هاوده نگ بوون که  ئه زموونی  
ئێستای باشووری کوردستان پێگه یه کی 
به  که  ده بێ  کورده   هه موو  بۆ  گرنگ 

 هه مووان هه وڵی پاراستن و پێش خستنی 
بده ن و هه رله وکاته دا ئه وه ی له  تورکیه و 
ده ستی  کوردستانیش  باکووری 
پێ کردوه  ئاڵوگۆڕێکی گرنگ به ره وپێشه  

که  ده بێ وه ک هه یه  سه یر بکرێ.
  پێویسته بگوترێ له به شێکی 
فرێدریک  دوکتور  هه روه ها  دیداره که دا 
پێشووی  گشتیی  کۆنسوولی  تیسۆ 
دێرینی  دۆستی  هه ولێرو  له  فه ڕانسه 

دێموکڕاتی  حیزبی  کوردو  گه لی 
شایانی  بوو.  به شدار  کوردستانیش 
باسه دۆستایه تیی د. کوشنێرو مامۆستا 
عه بدوڵاڵ حه سه ن زاده ده گه ڕێته وه بۆ 
ناشتنی  کاتی  به تایبه تی  دوور  سااڵنی 
هه   ردوو رێبه ری شه هید دوکتور قاسملوو 
و دوکتور شه ڕه فکه ندی و سه ردانه کانی 

د. کوشنێر بۆ کوردستان.

خۆرئاوای  کوردەکانی 
خه ڵکی  ڕاپه ڕینی  یادی  له   کوردستان 
رێکخراوی  له   داوا  قامیشلوودا  شاری 
هه موو  ده که ن  یەکگرتووەکان  نەتەوە 
به   کۆتایی هێنان  بۆ  خۆی  هه وڵه کانی 

شه ڕ له  سووریه  وه گه ڕ بخا.
ڕۆژی سێ شەممە، 22 ی ڕه شه مه  
کوردانی خۆرئاوای کوردستان نیشته جێ 
لەبەردەم  کوردستان  باشووری  له  
نوێنەرایەتیی نەتەوە یەکگرتووەکان لە 
یادداشتنامەیەکیان  هەولێر کۆبوونه وه و 
پێشکەش بە نووسینگەی یو ئێن کرد.

رێ پێوانەدا  کۆبوونه وه و  لەم 
وێنەی  کوردستان و  ئااڵی  کە 
له الیه ن  کورد  سیاسیی  رێبەرانی 
کرابوونەوە،  بەرز  خۆپیشانده رانه وه  
خه ڵکی  بارودۆخی  باشترکردنی  داوای 

سووریه یان کرد.
لەو یادداشتنامەیەدا کە لەبەردەم 
نوسینگەی یو ئێن خوێندرایەوە، داوا لە 
نێودەوڵەتی  کۆمەلگەی  مۆن و  بان کی 
له   شه ڕ  ڕاگرتنی  بۆ  بڕیار  کە  کراوە 
دەرمانی و  یارمەتیی  بده ن و  سووریه  
سووریه   ئاوارەکانی  بۆ  سووتەمەنی 

دابین بکه ن.
له  به یاننامه ی كورده  ئاواره كانی  
خۆرئاوای كوردستان دا كه  وێنه ێكی  بۆ 

بان كی مۆن نێردراوه ، داوا له  نه ته وه  
هه ڵوێستی   کراوه   یه كگرتووه كان 
جیددی  له  دژی  رێژیمی به شار ئه سه د 
بنوێنێ و ئه و رێژیمه  ناچار بکا كۆتایی  

به  كوشتنی  خه ڵکی مه ده نی بێنێ.
نوێنه ری  که   باسه   شایانی 
له   کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
هه رێمی  کۆمیته ی  بانگهێشتی  سه ر 
ئه نجومه نی نیشتمانیی کوردی سووریه  
که   بوو  به شدار  کۆبوونه وه یه دا  له و 
راپه رینی  ساڵوه گه ڕی  نۆهه مین  له  
باره گای  به رده م  له   قامیشلوودا  شاری 
ڕێکخراوی نه ته وه  یه کگرتوه کان به ڕێوه  

چوو.
نوێنه ری  زێوه یی  برایم  کاک 
دواتر  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
له  لێدوانێکی دا بۆ کاناڵی ته له ڤزیۆنیی 
هۆکاری  ئامانج و  له   باسی  ڕووداو 
دێمۆکرات  حیزبی  نوێنه ری  به شداریی 
له سه ر  جه ختی  کردو  ڕێ پێوانه دا   له و 
هێزه  هاوده  نگیی  هاوکاری و  پێویستیی 
پارچه کانی  هه موو   کوردی یه کانی 
ده سته به رکردن و  پێناو  له   کوردستان 
ئامانجه   ئاوات و  وه دی هێنانی 

نه ته وه یی یه کانی گه لی کورددا کرده وه 

 ، پێنجشەممە  ڕۆژی  ئێوارەی 
بانگهێشتنی  سەر  لە  ڕه شه مه   ی   17
بریتانیا،  لە  کورد  نەتەوەیی  کۆنگرەی 
نەورۆزەوە  بۆنەی  بە  ئێوارەخوانێک 
پارلەمان و  ئەندام  لە  کۆمەڵێک  بۆ 
بریتانیایی و  سیاسی یە  کەسایەتی یە 
کوردستانی یەکان و نوێنەرایەتیی زۆربەی 
کوردستانی یەکان  ڕێکخراوە  حیزب و 

ڕێک خرا.
ئێوارەخوانە،  لەو  مەبەست 
نەتەوەیی  ڕۆژی  نەورۆز،  لە  ڕێزگرتن 
مارس  مانگی  ڕووداوەکانی  کوردان و 
بەرچاوی  کەسایەتیی  چەندین  و  بوو 
لۆف«،  ئەنی   « وەک  بریتانیایی 
سەر  لە  بریتانیا  پارلەمانی  ئەندامی 
»کانەر  کرێکاران،  حیزبی  لیستی 
سەر  لە  پارلەمان  ئەندامی  مۆرفی« 
گاری   « فین«،  شین   « لیستی 
حیزبەکانی  کۆردیناتۆری  کێنت«، 
پارلەمانی  لە  کوردستان  باشووری 

بریتانیا تێی دا بەشدار بوون.
کۆبوونه وه که دا  سەرەتای  له  
نوێنەری  وتەبێژو  وان«  »ئاکیڤ 
لە  کوردستان  نەتەوەیی  کۆنگرەی 
بریتانیا باسێکی سەبارەت بە گرینگیی 

ئاڵوگۆڕەکانی  کوردان و  الی  نەورۆز 
بە  نێوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  ناوچەی 
بە  ناوچەیە  لەو  کورد  پرسی  گشتی و 
ئەنجامی  پڕۆسەو  هەروەها  تایبەتی و 
کوردو  گەلی  نێوان  وتووێژەکانی 
کردو  پێشکەش  تورکیە  حکوومەتی 
نوێی  ساڵی  کە  خواست  هیوای 
پێکەوە  ئاشتی و  ساڵی  ببێتە  کوردی 
نەتەوەکانی  کوردو  گەلی  نێوان  ژیانی 

ناوچەکە.
لەم ئێوارەخوانەدا که  هەیئەتێکی 
بە  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی 
سەرپەرستیی مەولوود سوارە، ئەندامی 

بریتانیا  لە  حیزب  نوێنەری  ڕێبەری و 
حیزب  هه یئه تی  بوو،  به شدار  تتی دا 
لەگەڵ چەندین کەسایەتی و پارلەمانتاردا 

وتووێژو چاوپێکەوتنیان کرد.
له  ره وتی ئه و دیدارانه دا مەولوود 
سوارە، ئەندامی رێبەریی حیزب لەگەڵ 
پارلمان  ئەندامی  مۆرفی«  کانەر   «
لەسەر  فێن«  »شین  لیستی  لە 
رووداوەکان و ئالوگۆری ناوچەو هەروەها 

داوا ڕەواکانی گەلی کورد دوا. 

به   کوردستان  دێموکڕاتی  حیزبی  هه یئه تێکی 
دێموکراتی  حیزبی  نوێنه ری  زێوه یی،  برایم  سه رپه رستیی 
له   له  هه ولێر رۆژی دووشه ممه،  21 ی ڕه شه مه   کوردستان 
به   که   بوو  به شدار  هه ولێردا  نه ورۆزی  ئازادی و  فێستیڤاڵی 
بۆنه ی یاده کانی راپه رینی شاری هه ولێر و 11ی مارس 1970 

پێک هاتبوو.
هه ولێره وه   پارێزگای  الیه ن  له   که   ڕێوڕه سمه   ئه و 
له   به رچاو  به شێکی  له وه ی  بێجگه   ده کرا،  سه رپه رستی 
تێی دا  حیزبی  حکوومه تی و  به رپرسانی  کاربه ده  ستان و 
نوێنه رایه تی یه کانی  کۆنسۆلگه ری و  زۆربه ی  بوون،  به شدار 
له و  کرابوون.  بانگهێشتن  بۆ  بۆنه یه وه   به و  ده وڵه تانیشی 
فێستیڤاڵه دا گه لێک به رنامه ی ره نگاوڕه نگ پێشکه ش کران.   
ده ستی  ره قیب  ئه ی  نه ته وایه تیی  سروودی  به   فستیڤاڵه که  
پێ کردو نواندنی تیپه کانی هونه ری میللیی شاره کانی هه ولێر 
کورده کانی   ، دێرسیم   ، که رکوک   ، دهۆک   ، سلێمانی   ،
پێکهاته   هه موو  کوردستان و  رۆژاوای   ، گورجستان 

نه ته وه یی یه کانی عێراق و هه روه ها گۆرانی و هه ڵپه رکێی کچان و 
کوڕانی شاری هه ولێرو شاره کانی دیکه ی هه رێمی کوردستان 

هه رکام به شێکی ئه و فستیڤاڵه  بوون.

نێونەتەوەی یەکانی  پەیوەندی یە  بەشی  هەیئەتێکی 
بە  کوردستان،  دیموکراتی  حیزبی  سۆئێدی  کومیتەی 
سوئێد  پارلەمانی  لە  سەیدنژادیان  عەزیز  سەرپەرستیی 
گشتیی  سکرتێری  لیندە«،  ئان   « خاتوو  بە  چاویان 
دیموکراتی سوئێد کەوت.  پێوەندی یەکانی حیزبی سوسیال 
له   کورت  باسێکی  وێڕای  حیزبی  هەیئەتی  دا  دیدارە  لەو 
سه ر دوایین ئاڵوگۆره کانی ئێران و کوردستان تیشکی خسته  
دێموکراتی  حیزبی  ئاشتی خوازانه ی  خه باتی  مێژووی  سه ر 
ئازادی یه   ماف و  وه دیهێنانی  بۆ  کورد  گه لی  کوردستان و 
بنه ڕه تی و ئینسانی یه کانی گه لی کورد له  ئێران که  به  شێوه ی 

سیستماتیک پێشێل کراوه . 
سکرتێری  لیندە،  ئان  خاتوو  دیداره دا  له و 
پێوه ندی یەکانی پارتی سوسیال دیموکراتی سۆئێدیش باسێکی 
له سه ر پێوه ندیی پارتەکەی و حیزب و ڕێکخراوەکانی هەرچوار 
بەرنامەی  بە  ئاماژەی  گۆڕێ و  هێنایە  کوردستان  پارچەی 

کاری حیزبەکەی کرد کە لە ماوەی دەیان ساڵی ڕابردوودا بۆ 
گەیاندنی دەنگی گەلی کورد بە دامودەزگا بڕیاربەدەستەکانی 
بە  ئاماژەی  پەیوەندی یەدا  لەو  داویانەو  ئورووپا  سۆئێدو 
بوونی چەندین کورد لە ئاستی ڕێبەری و ڕیزی پارلەمانتارانی 
حیزبەکەی دا کردو پەیوەندیی نێوان حیزبەکەی و گەلی کوردی 

لە هەر چوارپارچەی کوردستان بە گرینگ دایە قەڵەم.
 

پێنج حیزبی کوردستانی بۆ باس لە ڕەوشی کوردانی 
نێشتەجێی دانمارک، لە دەوری یەک کۆبوونەوە.

نیشتمانیی  یه کیه تیی  کومیته ی  ده ستپێشخه ریی  به  
حیزبی  کومیته کانی  به شداریی  دانمارک و  له   کوردستان 
دیموکراتی کوردستان، پارتی یه کیه تیی دیموکراتی کورد له  
سووریه  و پارتییا دیموکراتی پێشڤه چووی کورد له  سووریه و 
حدکا کۆبوونه وه یه ک بۆ باس له  ڕەوشی کورد له  هه ر چوار 

پارچه ی کوردستان و پەیوه ندیی کوردانی دانیشتووی  دانمارک 
به ڕێوه  چوو.

له و کۆبوونه وه یه دا که  هه یئه تێکی حیزبی دێموکراتی 
تێی دا  زاده   حه سه ن  حوسێن  سه رپه رستیی  به   کوردستان 
لەگەڵ  هاوکات  به شدارەکان  له  الیه نە  بوو، هه رکام  به شدار 
تیشک خستنە سەر دۆخی گەلی کورد له و به شانه ی خه بات و 
تێکۆشانیان تێدا هه یه،  به  خستنه به رچاوی سه رنج و پێشنیار 
دانمارک  له   کورد  ده نگی  باشترلێک گریدانی  هه رچی  بۆ 

قسه یان کرد.
دێموکراتی  حیزبی  شاندی  کۆبوونه وه یه دا  له و 
حیزب  سیاسه ته کانی  خستنه به رباسی    وێڕای  کوردستان 
الیه نه  کوردی یه کان و  هیزو  له گه ڵ  هاوکاری  نیسبه ت  به  
پێک هێنانی یه کیه تی و یه کڕیزی، باسێکی چڕوپڕیان له  سه ر 
بارودۆخی ناله باری کورد له  ڕۆژهه اڵتی کوردستان پێشکەش 

کرد.

هه یئه تێک به  سه رپه رستیی مامۆستا عه بدوڵاڵ حه سه ن زاده
  چاوی به  دوکتور بێرنارد کوشنێر که وت

به شداریی نوێنه ری حیزب له  هه ولێر له  کۆبوونه وه ی
ساڵوه گه ڕی ڕاپه ڕینی خه ڵکی قامیلشوودا

به شداریی نوێنه رایه تیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
 له  هه ولێر له  فستیڤاڵی ئازادی و نه ورۆزدا

دیداری نێوان هەیئەتێکی کومیتەی سۆئێدی حیزبی دێموکراتی 
کوردستان و پارتی سوسیال دیموکراتی ئه و واڵته 

دانیشتنی هاوبه شی پێنج حیزبی کوردستانی له  دانمارک

به شداریی نوێنه ری حیزب له  بریتانیا له
  ئیواره خوانێک به بۆنه ی نه ورۆز له  پاڕلمانی ئه و واڵته دا
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هه واڵ و راپۆرت

به   کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  هه یئه تێکی  مارس  13ی  رۆژی 
سه رپه رستیی زاهید شاعیری بەرپرسی کومیته ی سویسی حیزبی دێموکراتی 
کوردستان له کۆبوونەوەیه کی الوه کیی شووڕای مافی مرۆڤی ڕێکخراوی نەتەوە 

یەکگرتووەکان لە ژنێف به شدار بوو که  بۆ باس له سه ر پێشێل کردنی مافی 
نەتەوە ژێردەستەکان ته رخان کرابوو. له و دانیشتنه دا نوێنه رانی هه ر کام 

له  نه ته وه کانی کورد، ئازەری، عەڕەب و به لووچ وتاری تایبەت بە گەلی خۆیان 
پێشکەش کردو نوێنه ری حیزبی دێموکڕاتیش باسێکی لەسەر کێشەی نەتەوەی 
الیه ن  لە  گەلە  ئەم  مافەکانی  سیستماتیکی  پێشێل کرانی  چۆنیەتیی  کوردو 
رێژیمی ئێرانەوە پێشکێش کرد. زاهید شاعیری ئاماژه ی به  چه ند ته وه رێکی 
مرۆیی یه کانی  سیاسی و  کۆمه اڵیه تی،  مه ده نی،  مافه   پێشێلکرانی  سه ره کیی 
کورد له  ئێرانی کردو کوژران و برینداربوونی کۆڵبه ران و کاسبکارانی کورد له  
ناوچه  سنووری یه کانی کوردستان و گرتنی سه ره ڕۆیانه ی چاالکانی مه ده نی و 

سیاسیی کورد له  ڕۆژهه اڵتی کوردستانی به  نموونه  هێنایه وه .

رۆژی چوارشه ممه  6 ی مارسی 
رێکخراوی   6 ژنانی  زایینی  ی   2013
دروشمی  ژێر  له   کوردستان  رۆژهه اڵتی 
ژنان  هاوهه ڵوێستیی  هاوده نگی و   «
ره مزی سه رکه وتنمانه ، »ئاکسیۆنێکیان 
له  پارکی شانه ده ری هه ولێر پێته ختی 
 8 پێشوازی  له   کوردستان  هه رێمی 
ژنان دا  نێونه ته وه یی  رۆژی  مارس،  ی 
ئاکسیۆنه   ئه م  سه ره تای  برد.  به ڕێوه  
رێزگرتن  بۆ  بێ ده نگی  ده قیقه یه ک 
له گیانی پاکی ئه و ژنانه  راگه یه ندرا که  
مافه کانیان  ده سته به رکردنی  پێناو  له  
پاشان  کردوه .  به خت  خۆیان  گیانی 
به شدارانی  له الیه ن  یه کسانی  سروودی 
دوای  به   خوێندرایه وه و  ئاکسیۆنه که وه   
ئه ودا له  الیه ن یه کێک له  به شدارانه وه  
مارس  ی   8 مێژووی  له   کورته باسێک 

کرا. 
ئاکسیۆنه دا  ئه و  به رده وامیی  له  
په یامی هاوبه شی شه ش رێکخراوی ژنانی 
رۆژهه اڵتی کوردستان که  به  چه ند زمانی 
الیەن  لە  ئینگلیسی،  فارسی و  کوردی، 
پێشکه ش  رێکخراوەکانەوە  نوێنەری 
به ر نامه کانی  دیکه ی  به شێکی  له   کرا. 

به   شێعر  پارچه   چه ند  ئاکسیۆنه که دا 
پێشکه ش  فارسی  کوردی و  زمانه کانی 
کران. پێویسته  بگوترێ که  کۆمه ڵێکی 
رێکخراوه کانی  ئه ندامانی  له   به رچاو 
رۆژهه اڵتی کوردستان و نوێنه رانی هێزه  
کوردستان و  رۆژهه اڵتی  سیاسی یه کانی 
باشووری  ژنانی  چاالکانی  که سایه تی و  
له م  کوردستان  رۆژئاوای  کوردستان و 
هاده نگیی  بوون و  به شدار  ئاکسیۆنه دا 
بۆ  رۆژهه اڵت  ژنانی  له گه ڵ  خۆیان 
له   ژنان  مافه کانی  ده سته به رکردنی 

کوردستان ڕاگه یاند.

ئه م  که   ڕێکخراوانه  ئه و 
بوون  بریتی  به ڕێوه برد،  ئاکسیۆنه یان 

له :
دێموکراتی  ژنانی  یه کیه تیی 
کوردستان، یه کیه تیی ژنانی دێموکراتی 
ژنانی  کۆمه ڵه ی  ئێران،  کوردستانی 
ژنی  ئاسۆی  کوردستان،  رۆژهه اڵتی 
دێموکراتیکی  یه کیه تیی  ژنانی  کورد، 
خه باتی  ژنانی  کۆمیته ی  کوردستان و 

کوردستان.

دێموکڕاتی  ژنانی  یه کیه تیی 
کوردستان به  به رێوه بردنی سمینارێک 
جیهانیی  ڕۆژی  مارس،  8ی  یادی 
ژنانی به رز ڕاگرت. له و سمیناره دا که  
به یانیی ڕۆژی شه ممه ، 19ی ڕه شه مه  
رێ وڕه سمه کانی  بۆنه و  ساڵۆنی  له  
به   کوردستان داو  دێموکڕاتی  حیزبی 
به شداریی سه دان که س له  ئه ندامانی 
یه کیه تیی ژنان، کادرو پێشمه رگه کانی 
کوردستان و  دێموکراتی  حیزبی 
کۆمه ڵێک میوان له الیه ن ڕێکخراوه کانی 
چوو،  به ڕێوه   کوردستانه وه   باشووری 
بۆ  ژنان  تێکۆشانی  خه بات و  له   ڕێز 
ئازادی و  دابین بوونی  مافه کانیان و 

یه کسانی گیرا.
سروودی  به   ڕێ وڕه سمه   ئه و 
ده قیقه یه ک  ڕاگرتنی  یه کسانی و 
بێده نگی بۆ ڕێزگرتن له  یادو بیره وه ریی 
ده ستی  شه هید  خه باتکاری  ژنانی 
یه کیه تیی  په یامی  پاشان  پێ کردو 
ژنانی دێموکڕاتی کوردستان به  بۆنه ی 
شه هێن  خاتوو  له الیه ن  مارس،  ی   8
مورته زازاده ، ئه ندامی به ڕێوه به ریی ئه و 
رێکخراوه یه وه  خوێندرایه وه . دوابه دوای 
باسه کانی  ژنان  یه کیه تیی  په یامی 
کۆڕگێڕانه وه   له الیه ن  سمیناره   ئه و 
پێشکیش کران. یه که م گۆڕگێڕی ئه و 
سمیناره  عه دنان ساڵه یی، مامۆستای 
زمانی کوردی و چاالکی مافه کانی ژنان 
لێکدانه وه ی  بۆ  باسه که ی  که   بوو 
ئاماده نه بوونی به رچاوی ژنان له  نێوان 
ئۆتۆریته ی  خۆیان و  که مته رخه میی 
عه دنان  کردبوو.  ته رخان  کلتوور 
ساڵه یی باسه که ی خۆی له  سه ر ئه وه  
چڕ کرده وه  که  ژنان ده بێ بۆ خۆیان 

یه کالکردنه وه ی  سه ره کیی  ناوه ندی 
هۆکاره کانی  بن و  خۆیان  پرسی 
ژنانی  ده رنه که وتنی  یان  په راوێزخران 
خۆشه ویستی  ئه سڵی  نه بوونی  بۆ  
کۆمه اڵیه تی و  پێوه ندی یه   له  
ئینسانی یه کان دا، نه بوونی ئه منییه ت و 
له   دوورکه وتنه وه   سه قامگیری و 
نه بوونی  حورمه ت و  ئینسانی و  زاتی 
به   ڕه گه زی و  جیاوازی دانانی 
جیاواز ی دانانه   ئه و  قانوون کردنی 
عه دنان  باسه که ی  دوای  گه رانده وه . 
ژنانه وه   یه کیه تیی  له الیه ن  ساڵه یی 
پێشکێش  ڕێزلێنان  چه پکه گوڵی 
ئه و  پێشووی  سکرتێری  دوو  به  
رێکخراوه یه  خاتوو عیسمه ت نستانی و 

خاتوو سۆهه یال قادری کرا. 
دووهه م کۆڕگێڕی ئه و سمیناره  
راگه یه ندکارو  باپیری،  شلێر  خاتوو 
چاالکی بواری مافه کانی ژنان بوو، که  
فیمینیزم و  ناوی »  ژێر  له   باسه که ی 
کورد«  ژنی  پرسی  چاره سه ریی 

پێشکێش کرد. شلێر باپیری سه ره تای 
فیمینیزم  که   کرده وه   به وه   باسه که ی 
به ره نگاربونه وه ی  ناڕه زایه تی و  ده نگی 
نابه رامبه ری یه کانی  نایه کسانی و 
سیاسی و  سیستمی  که   کۆمه ڵگایه  
سه ر  به   کۆمه ڵگا  کلتووریی 
پێوه ندی یه کانی خه ڵکی دا سه پاندوه . 

سمیناره   ئه و  کۆڕگێری  دوایین 
مامۆستای  ئیبراهیم،  ئه وین  خاتوو 

زانکۆ بوو.
باسه که ی  که   ئیبراهیم  ئه ڤین 
له  ژێر ناوی » فیمینیسم و جێنده ر« 
دا پێشکێش کرد، به  وردی و پوختی 
سه رهه ڵدانی  مێژووی  به   چاوی 
سه ره کیی  قۆناخی  سێ  فیمینیسم و 
خشاندو  فیمینیسم دا  مێژووی 
سه ر  له   خۆی  ڕوانگه کانی  سه رنج و 
له   یه کسانی  ڕه گه زو  جێنده ر،  پرسی 

کوردستان دا خسته  ڕوو.

  هاوسۆزی و هاوپێوه ندیی گه لی 
دیموکراتی  حیزبی  و  ئێران  له   کورد 
باشووری  خه ڵکی  له گه ڵ  کوردستان 
کوردستان و شاری هه له بجه یان پیشان 

دایه وه .
رێکه وتی  شه مه   ڕۆژی 
پایه به رزی  هه یئه تێکی   2013/3/16
به   کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
قادرزاده،   حه سه ن  سه رپه رستیی 
ئه ندامی ده فته ری سیاسی به شدارییان 
کیمیابارانی  ساڵه ی   25 یادی  له  

هه ڵه بجه دا کرد.
مه راسیمه که  به  ساتێک بێده نگی 
پاکی  لەگیانی  رێزگرتن  بۆ  وه ستان  و 
چه ند  خوێندنه وه ی  و  شه هیدان 
سرودی  و  پیرۆز  قوڕئانی  له   ئایه ت 
ده ستی  ره قیب«  نەتەوایەتی«ئه ی 

پێکرد.
به ڕێزان:  له   هه ریه ک  پاشان 
و  هه ڵه بجه   شاری  مقامی  قائیم 
بارزانی، سه رۆکی حکومه تی  نێچیرڤان 
هه رێمی کوردستان و وه زیری کاروباری 
هەروەها  و  ئه نفالکراوان  و  شه هیدان 
بە  عێراق  مرۆڤی  مافی  وه زیری 
کارەساتی  ساڵەی   25 یادی  بۆنەی 
پێشکه شی  په یامێکیان  هەڵەبجەوە، 

خه ڵکی هه ڵه بجه  کرد.
له  بڕگه یه کی تری رێوره سمه که دا 
کرا  پێشکه ش  دێکۆمێنتی  فیلمێکی 
کۆشنێر،  بێرنارد  به ڕێز  پاشان  و 
فەڕانسەو  دەرەوەی  پێشووی  وەزیری 
و  کورد  بزووتنەوەی  دێرینی  دۆستی 
وتاریان  ئورووپایی  که سایه تی  چه ند 
کردو  هه ڵه بجه   خه ڵکی  پێشکه شی 
کورد  نه ته وه ی  له   خۆیان  پشتیوانی 
دووپات  زووڵملێکراو  نه ته وه یه کی  وه ک 

کرده وه .
رێوره سمه که   دیکه ی  بڕگه یه کی 
و  کار  کۆمه ڵێک  به   کرابوو  ته رخان 
چاالکی هونه ری و له  کۆتاییدا هه یئه تی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان په یامێکی 

ئاماده کاری  کۆمیته ی  پێشکه شی 
رێوره سم کرد و تاجه  گووڵینه ی رێز و 

وه فادارییان له سه ر په یکه رەی عومه ری 
خاوه ر دانا.

رۆژی  مارس  8ی  بۆنەی  بە 
 19 شه ممه ،  ڕۆژی  ژن،  جیهانیی 
سوئێدی  کۆمیتەی  ڕه شه مه   ی 
یەکیەتیی ژنانی دێموکڕاتی کوردستان 
ژێر  لە  رۆژەی  یەک  کۆنفرانسێکی 
بۆ  خەبات  کوردو  »ژنی  سەردێری:  
پێتەختی  ستۆکهۆڵم،  لە  یەکسانی«، 

واڵتی سوئێد پێک هێنا.
کۆنفرانس  دا  باسه کانی  له  
له   گورمای«  »زیتا  خاتوو  سه ره تا 
حیزبی سۆسیالیستی ئورووپا باسێکی 
لە ژێر سەردێڕی ئابووری، سیاسەت و 

ژنان پێشکەش کرد.
قسه کانی دا  له   زیتا  خاتوو 
گرینگی سیاسه تی  به  خاڵی  ئاماژه ی 
الیه ن  له   که   کرد  ئابووری  ریازه تی 
حکوومه ته  ده ستی راستی یه کانه وه ، بۆ 
به ره نگاربوونه وه ی  قه یرانی ئابووری به  
شوێنه وا ری  سه پاوه و  ئووروپادا  سه ر 
له  سه ر  ئه و سیاسه ته ی   راسته وخۆی 
که  کردنه وه ی  رووی  له   ژنان  وه زعی 
له و  که   کرده وه   شی  بودجه وه  
پاشه کشه کردن  هۆی  بۆته   بوارانه دا   
بۆ  تێکۆشان  ده سکه وته کانی  له  

ده سته به رکردنی یه کسانیی ره گه زی.
له   بیۆرنستام  لێنیا  خاتوو 
سۆسیال دێمۆکراتی  ژنانی  رێکخراوی 
ئه و  کۆڕگێڕی  دووهه م  سۆئێد 
له   باسی  لێنیا  بوو،  کۆنفرانسه  
به رامبه ر  له   ئابووری  سه ربه خۆیی 
ئازادیی ئابووریی ژنان دا کردو به  وردی 
جیاوازی یه کانی باری ئابووریی ژنان له  
له   به راو رد  به   سۆئێدی  کاری  بازاری 
گه ڵ پیاوانی هاوته رازو هاوکاری ئه وان 

ده ست نیشان کرد.
ئه مین  شادی  کۆڕگێڕ  سێهەم 
له  سه ر  بوو کە  چاالکی مافی مرۆڤ 
جۆراجوره کان  جوواڵنه وه   هاوکاریی 
شێوه ی  سه ر  له   جه ختی  دواو 
ئه و  له گه ڵ  نادروست  هه ڵسوکه وتی 
دیاردانه  کرده وه  که  مادام به  دروستی 
خۆمان  به   ئیزن  ناسێنین،  نایان 
مه حکوومیان  ناسین،  بێ  به   ده ده ین 
بکه ین، جا فه رق ناکا ئه و حه ره که ته ، 
جوواڵنه وه ی ژنان بۆ ده سته به رکردنی 
نه ته وه یی  یان خه باتی  بێ،  یه کسانی 
میلله تێک یان خه باتی هاوجینس بازێک 
بێ که  له  پێش دا قه زاوه تی نادروستی 
له  سه ر کراوه و حوکمی به  دژ دراوه و 
ئه م  ناسینی  بۆ  ده ره تانێک  هیچ 

دیارده یه، رێگای پێ نادرێ.
کۆنفرانس  کۆڕگێڕی  چوارەم 
خاتوو گواڵڵه  شه ره فکه ندی، ئەندامی 

رێبەریی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان 
باس  له   شەڕەفکەندی  بەڕێز  بوو. 
بنه ماکانی  هه اڵواردن دا،  سه ر  له  
هه اڵواردنی ناساندو هه اڵواردن به  دژی 
ژنانی له  گه ڵ ئه و هه اڵواردنه  به راورد 
ئێران  نه ته وه کانی  دژی  به   که   کرد 

به کار ده برێ.
رێگاکانی  ناوبراو 
دیارده ی  گه ڵ  له   به ره ورووبوونه وه  
 2 به   ژنانی  دژی  به   هه اڵواردن 
ده سته ی کاری فه رهه نگیی درێژخایه ن 
بۆ ئاڵوگۆری فیکری و رێکاری یاسایی و 
دابین کردنی گه ره نتی بۆ ره چاوکردنی 
مافی  له   پشتگیری  یان  یه کسانی 
کردو  دابه ش  مرۆڤه  کان  به رابه ری 
رێکاری  هێندێک  ده سته یه ک   هه ر  بۆ 

پێشنیار کرد.
پسپۆڕی  فتوحی،  ئاالن  دکتۆر 
دەرمان ناسی یەكی دیکە لە کۆڕگێڕان 
لە  تەسەلی  تێرو  باسێکی  کە  بوو 
سەر چۆنیه تیی روودانی سەکتەی دڵ 

پێشکەش کرد.
شەشەم کۆڕگێری کۆنفرانسەکە 
دکتۆر شەماڵ کاوە له  سه ر دیارده ی  
دونیای  له   که   دوا  لیبراڵیسم  نیۆ 
به   جۆرێک  به   شت  هه موو  ئه مرۆدا 
ئاماده   بازار  بۆ  فرۆش و  مه به ستی 
بۆ  موشته ری  هاندانی  ده کرێ و 
چۆنییه تیی  ئه سڵه و،  جینس  کرینی 
سه ر  له   روانگه یه   ئه م  کارێگه ریی 
شێوه ی کاری سیاسیی ئێمه ، هەروەها 
یان  مه ده نی  خه باتی  ئاسایی و  ژیانی 

خه بات بۆ یه کسانیش دا خسته  روو.
ئەم  کۆڕگێڕی  دوایین 
ئه ندامی  ئاهه نگه ری  کۆنفڕانسە، کاوه  
رێبه ریی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان 

سه ر  له   ئاهەنگەری  کاوه   بوو. 
بۆ  خه بات  له   کوردی  بژارده ی  رۆڵی 
بوو  پێداگر  دواو  ره گه زی  یه کسانیی 
کوردی  کۆمه ڵگای  که   ئه وه ی  له سه ر 
چاو  پرس  وه ک  ره گه زی  یه کسانیی 
ئاوڕی  مه سه له یه   ئه و  بۆیه   ناکاو  لێ 
حاڵه تێک دا  وه ها  له   لێ نادرێته وه و 
بژارده ی  رووناکبیرو  ئه رکی  ئه وه  
که   ده کا  قورستر  کۆمه ڵکایه   ئه و 
بگێڕن و  ده ور  باره یه  وه   له و  ده بێ 
ئینسانی  له   تازه   خوێندنه وه یه کی 
به رامبه ر  له   بده ن و  وه ده ست  کورد 
ئه و کۆسپانه ی له  سه ر رێگای چوونه  
زمانی  به   بن و  زاڵ  بواره دا  له و  پێش 
چاکه سازی  رێگای  له   ئاشتی خوازانه و 
یان  پرسیار  بردنه ژێر  رێگای  له   نه ک 
نه فی هه موو رابردوو هه نگاو هه ڵ بگرن 
به دی  لێ  ئه رێنیی  کارتێکه ریی  هه تا 

بکرێ.
کۆنفڕانس دا  کاری  درێژه ی  له  
رێکخراوی  الیەن  لە  که   عەزیزی  تارا 
سوسیال دێموکڕاتی  قوتابیانی 
سوئێده وه  بەشداری کۆنفرانسەکە بوو، 
بە بۆنەی 8  پەیامی رێکخراوەکەیانی 
بەشداران  بە  پێشکەش  مارس  ی 
کردو هەر وەها خاتوو خەزاڵ کەرەمی 
سوئێد  لە  ژنان  یەکیەتیی  ئەندامی 
ناساندنی  لەسەر  وتەیەکی  چەند 

خوراکی سالم پێشکەش کرد.
بەشی  له   کە  ئاماژەیە  جێگای 
کیژانی  کۆنفرانسه که دا،  هونەریی 
باوان  ئەحمەدی و  شنۆ  دەنگ خۆش 
گەردی  هیوا  مۆسیقای  کەریمی و 
بەرنامەکانی ئەو رۆژە یان ڕه نگین کرد.

سمینارێک بە بۆنەی 8 ی مارس له الیه ن 
یه کیه تیی ژنانی دێموکڕاتی کوردستانه وه 

به ڕێوه چوونی ئاکسیۆنی هاوبه شی 
6 رێکخراوی ژنانی رۆژهه اڵتی کوردستان له  هه ولێر

بەڕێوەچوونی کۆنفرانسی »ژنی کورد و
 خەبات بۆ یەکسانی« لە ستۆکهۆڵمی سۆئێد

به شداری هه یئه تێکی حیزبی دێموکراتی کوردستان له 
کۆبوونەوەیەکی کۆڕی مافی مرۆڤی ڕێکخراوی نه ته وه یه کگرتووه کان له ژنێڤ

هه یئه تێکی حیزبی دێموکراتی کوردستان به به شداری
 له  ڕێوڕه سمی ساڵیادی شیمیایی باران کرانی هه ڵه بجه

ئەمەش دەقی پەیامی هەیئەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان
 بۆ یادی 25 ساڵەی کارەساتی شێمیابارانی هەڵەبجە:

وێڕای ساڵو!
سەرەتا ئیزن دەخوازین رێزو ساڵوی تایبەتیمان هەبێ بۆ قوربانیانی 

ئەم کارەساتە نامرۆڤانەیەو کەس و کارە ئازار چێشتووەکانیان!
25 ساڵ پێش ئێستا هەڵەبجە بوو بە لوتکەی مەزڵوومیەتی میللەتێکی 
ئاشتیخوازی ماف ویست و ئێستاش دوای تێپەڕینی چارەگە سەدەیەک بە سەر 
ئەو کارەساتەدا، هەڵەبجە هێمای نەتەوەیەکە کە سەرەڕای رووبەرووبوونەوە 
لەگەڵ پیالنی جۆراوجۆری دۆژمنانی، بە فەلسەفەی ئاشتیخوازییەوە کار لە 

سەر پرسەکانی دەکات.
بەتایبەت  و  کوردستان  رۆژهەاڵتی  خەڵکی  بۆ  هەڵەبجە  کارەساتی 
چاالکانی سیاسی و ئەدەبی و فەرهەنگیی ئەم بەشە لە نیشتمانی کوردان، لە 
ماوەی ئەم 25 ساڵەدا پیگەیەک بووە بۆ یادکردنەوە لە ئیرادەیەکی بەهیزی 

یەکگرتوویی و هاوخەمیی نەتەوەیی.
لە یادی 25 ساڵەی کارەساتی شیمیایی بارانکردنی هەڵەبجەدا ساڵو بۆ 
یادی شەهیدانی ئەم کارەساتەو هەروەها رێزو سالویش بۆ قوربانیان و کەس 

و کارە ئازیزەکانیان.

هەیئەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان
16ی مارسی 2013

26ی رەشەممەی 1391
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خالید عه زیزی: یه کێک له  دیارترین جیلوه کانی پێشێلکردنی مافی 
مرۆڤ له  الیه ن ئه و رێژیمه وه ، کوشتنی  رۆژانه  و بێپه روایانه ی کاسبکاران 
ساله   له و  هه ر  بوو.  کوردستان  ناوچه سنوورییه کانی  له   هه ژار  وخه ڵکی 
و  مه ده نی  خه باتی  و  میدیایی  بواری  چاالکانی  له   که س   سه دان  به   دا 
داکۆکیکارانی مافی مرۆڤ، به  ناو و بیانووی   وه ک به ستراوه یی به  بێگانه  و 
جاسووسی و دژایه تیی هیمنایه تیی نیزام و واڵت، ره وانه ی به ندیخانه کان 

کران

له  حاڵێک دا  باوه ش به  نه ورۆز دا ده که ین  و پێ ده نێینه  نێو ساڵێکی 
نوێ، که  له  پیوه ندی له  گه ڵ پرسی کورد به  گشتی دا، به  هیواوه  ده ڕوانینه  
داهاتوو. راسته  که  به  داخه وه  له  ئێرانی ژێرده سه اڵتی کۆماری ئیسالمیدا،کورد 
و نه ته وه  بنده سته کانی دیکه  هه ر وا له  سه ره تاییترین مافه  نه ته وه ییه کانیان 
به   بووه   ئێستا  دا،  نیوه راست  رۆژهه اڵتی  ناوچه ی   له   کورد  به اڵم  بێبه شن، 

فاکته رێک  که  ده وله تان چی دیکه  ناتوانن به  حاشاکردن، به ره ورووی ببنه وه .
خالید عه زیزی

یه کێک له  دیارترین جیلوه کانی پێشێلکردنی 
کوشتنی   رێژیمه وه ،  ئه و  الیه ن  له   مرۆڤ  مافی 
رۆژانه  و بێپه روایانه ی کاسبکاران وخه ڵکی هه ژار له  
ناوچه سنوورییه کانی کوردستان بوو. هه ر له و ساله  
دا به  سه دان که س  له  چاالکانی بواری میدیایی و 
خه باتی مه ده نی و داکۆکیکارانی مافی مرۆڤ، به  ناو 
و بیانووی   وه ک به ستراوه یی به  بێگانه  و جاسووسی 
ره وانه ی  واڵت،  و  نیزام  هیمنایه تیی  دژایه تیی  و 
گرتنانه ،  له و  شه پۆل  دوایین  کران.  به ندیخانه کان 
ئه و ده یان رۆژنامه نووس وچاالکه  مه ده نییه  بوون که  
له م چه ند حه وتووه ی دوایی و له  به ره به ری نه ورۆز 
دا، له  شاره کانی کوردستانه وه ، ره وانه ی به ندیخانه  

کران و به  داخه وه  هه تا ئێستاش له  زیندانن.
کۆماری  بۆ  دووباره وه   له   تێپه ربوو،  ساڵی 
ملمالنێیه   مه یدانی  له   بوو.  تال  ساڵێکی  ئیسالمی 
له   پتر  رێژیمه   ئه و  جیهانییه کاندا،  و  ناوچه یی 
بوو.  مانه وه   ته ریک  و  شکست  تووشی  پێشوو 
راپه ڕین و ئاڵوگۆڕه کانی ناوچه، به  پێچه وانه ی ئه و 
ده یانکرد،  پێشتر  رێژیمه     ئه و  سه رانی  قسانه ی  
له   و  نه بوون  ئیسالمیدا  کۆماری  به رژه وه ندی  له  
زیادکردنی   جیاتی  له   دیاره    را  نیشانه کان  هه موو 
دۆست و هاوپه یمان  بۆ کۆماری ئیسالمییان دا لێ 
بکه وێته وه ، کورتکردنه وه ی ده ستی ئه و رێژیمه   له  
ناوچه که  و بێداهاتوویی هاوپه یمانه  ستراتیژیکه کانی 

کۆماری ئیسالمیان به  دواوه یه .
 کۆماری ئیسالمی له  نیوخۆی نیزامیشدا،له  
ساڵی تێپه ڕبوودا پێی نایه  قۆناغێکی نوێ له  ملمالنێ 
که   به  جۆریک  له هه ڵالدان،  لێک  و  و چه ندبه ره کی 
ده رده که وێ جڵه وی کاروبار له  ده ستی ریبه ری نیزام 
له   نزیکبوونه وه   به   بێگومان  ترازاوه .  خامنه یه ییش 
ناکۆکییه   و  ملمالنێ  کۆماری،  سه رۆک  هه ڵبژاردنی 
ئیسالمی  کۆماری  ده سه التدارانی  نێوخۆییه کانی 
به   ئاشکراتر  شیوه یه کی  و  شکڵ  یه کتر،  گه ڵ  له  
خۆوه  ده گرێ. ئه م راستییه ش ده توانێ ده رفه ت بۆ 
خه باتی  جیددیتری خه لکی والته که مان له  گه ڵ ئه و 

ریژیمه  له  ساڵی نوی دا، بره خسێنی.
ئه وه ی   گه ڵ  له   رابرد،  که   ساڵێکدا  له  
خه باتی  هه لومه رجی  سه ر  به   ئه وتۆ  گۆڕانێکی 
کورد له  رۆژهه التی کوردستان و حیزبی دیموکراتی 
کوردستاندا نه هات ، به اڵم حیزبی ئێمه  له   گه یاندنی 
ده نگی ئیوه  به  کۆر و کۆمه ڵه  نیونه ته وه ییه کان، له  
خه باتدا  جۆراوجۆره کانی  مه یدانه   له   کاروتیکۆشان 
هیزوالیه نه   سه رنجی  راکێشانی  بۆ  هه وڵدان  له   و 
کوردستانی و ئێرانییه کان بۆ الی پیویستیی یه کگرتن 
وهاوخه باتی، غافڵ نه بوو.ئیمه ، به  پشتیوانیی ئیوه  
له  ساڵی نوێشدا به  شێلگیری و هیوایه کی زیاتره وه،  

ئه م ئه رکانه مان درێژه  ده ده ین.

رۆڵه کانی نه ته وه ی کورد!
له   دیموکراسی  و  ئازادی  تینوانی   

کوردستان و ئێران!
هۆگرانی نه ورۆز و نوێبوونه وه  و رزگاری!

دا  نه ورۆز  به   باوه ش  دا   حاڵێک  له   ئێمه  
له   ده که ین  و پێ ده نێینه  نێو ساڵێکی نوێ، که  
به   دا،  گشتی  به   کورد  پرسی  گه ڵ  له   پیوه ندی 
داخه وه   به   که   راسته   داهاتوو.  ده ڕوانینه   هیواوه  
و  ئیسالمیدا،کورد  کۆماری  ژێرده سه اڵتی  ئێرانی  له  
نه ته وه  بنده سته کانی دیکه  هه ر وا له  سه ره تاییترین 
له   کورد  به اڵم  بێبه شن،  نه ته وه ییه کانیان  مافه  
بووه   ئێستا  دا،  نیوه راست  رۆژهه اڵتی  ناوچه ی  
به   ناتوانن  دیکه   ده وله تان چی  که   فاکته رێک   به  
کورد،  عێراق،  له   ببنه وه .  به ره ورووی  حاشاکردن، 
پێگه  و جێگه یه کی دانپیدانراو و قانوونیی هه یه  که  
زیاتری   په ره پێدانی  و  سه قامگیرکردن  هه وڵی  له  
ئاسۆیه کی  سووریه ،  له   دایه.  ده سکه وته کانی 
الیه نه   ئه گه ر  و  کورد،  پرسی  به رده م  هاتۆته   نوێ 
به ره وڕووی   به رپرسانه   و  یه کگرتووانه    کورده کان 
چاوه روانکراوی  رووخانی  به   ببنه وه ،  ئالوگۆڕه کان 
شایه دی  ده توانین  ئه سه د ،  به شار  دیکتاتۆریی 
سه رده مێکی نوێ له   ژیانی کورد له و والته دا بین. 

له دراوسێیه تیی ئێران و له   تورکیاش،  سیاسه تێکی 
هاتۆته   دا  کورد  پرسی  گه ڵ  له   پیوه ندی  له   نوێ 
کایه وه . چاره سه ری ئاشتیخوازانه ، ئه و رێگایه یه  که  
به  خۆشییه وه  ده وله تی تورکیه  و نوێنه رانی پرسی 
ئه وه یه   ئیمه   ئاره زووی  به ر.  گرتوویانه ته   کورد، 
وتویژه کان بگه نه  ئاکامی باش و  رێگا بۆ پیکه وه  
ژیانی به  ته بایی له مه ودوای رۆڵه  کانی دوو نه ته وه ی 

کورد و تورک، خۆش بکه ن. 

هاونیشتمانه  به ڕیزه کان!
خه ڵکی ئازادیخوازی کوردستان!

به   نوێدا،   ساڵی  ده سپێکی  به ره به ری   له  
ئێمه    بۆ  ده که م.  لێ  نه ورۆزتان  پیرۆزبایی  گه رمی 
بۆ  دیموکراسی،   و  ئازادی  رێگای  خه باتگێڕانی 
له   ماف  ئێران و و خه ڵکی  بنده سته کانی  نه ته وه  
ته نیا  نه ورۆزهه ر  واڵته که مان،  بیبه شی  وئازادی 
دارشتنی  کاتی  نییه ،  ساڵ  نوێبوونه وه ی  جێژنی 
و  نوێ  ساڵێ  بۆ  تێکۆشان  به رنامه ی  و  پالن 
پێشی  بردنه   بۆ  په یمان  و  بڕیار  نوێکردنه وه ی   
وه بیرهێنانه وه ی  مه وسمی  ئازادیخوازیمانه .  خه باتی 
به ندکراو  رۆڵه ی  هه زاران   ئاست   له   ئه رکه کانمان 
با  ئازیزله ده ستداوه.   بنه ماڵه ی  هه زار   ده یان  و  
له   بده ین  به ڵێن  پێکه وه   هه موومان   ، ساته دا  له م 
ساڵی نوێدا، کار له  پیناوی ته بایی و یه کگرتوویی 
و  نه ته وه   رزگاریی  بۆ  هه وڵدان  و  هاوخه باتی  و 
نیشتمانی  خۆمان له   سته م و دیکتاتۆری،  بکه ینه  

سه رله وحه ی به رنامه کانی خۆمان.
به  هیوای نه ورۆز و به هار و ساڵێکی خۆش و 

پڕ ده سکه وت بۆ هه موومان،

خالید عه زیزی
سکرتیری گشتیی
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بهبۆنهیهاتنینهورۆزی1392وه

 ژنان وكچانی تێكۆشەر!
یەكیەتیی  بەرێزی  ئەندامانی 

ژنانی دێموكراتی كوردستان!
میوانە خۆشەویستەكان!

ساڵەی  رەشەمە،67  24ی  بۆنەی  بە 
دێموكراتی  ژنانی  یەكیەتیی  دامەزرانی 
پێشكێشی  پیرۆزبایی  جوانترین  كوردستانەوە 
كوردستان  یەكسانی خوازی  تێكۆشەرو  ژنانی 
یەكیەتیی  ڕیزەكانی  نێو  ژنانی  گشتی و  بە 
ژنان بە تایبەتی دەكەین. هیوادارین یەكیەتیی 
لە  خەبات  لە  كوردستان  دێموكراتی  ژنانی 
كۆمەاڵیەتی و  ئامانجە  بە  گەیشتن  پێناوی 
لە  ژنان  توێژی  بەتایبەتی  سیاسی یەكانی، 

كۆمەڵگادا سەركەتوو بێ.
بەڕێزان!

رەشەمەی  لە 24ی  لەوەپێش  67 ساڵ 
دێموكراتی  ژنانی  یەكیەتیی  هەتاوی دا  1324ی 
دێموكراتی  حیزبی  رێنوێنیی  بە  كوردستان 
گەورە،  پێشەوای  پشتیوانیی  بە  كوردستان و 
ژنێكی  كۆمەڵە  لەالیەن  محەممەد  قازی 
خانمی  مینا  سەرۆكایەتیی  بە  تێكۆشەرەوە 
دامەزرانی  دامەزرا.  مەهاباد  شاری  لە  قازی، 
دوای  كەم  مەودایەكی  لە  ژنان  یەكیەتیی 
لەسەردەمی  دیموكرات و  حیزبی  دامەزرانی 
خەباتی  بەردەوامیی  كوردستان داو  كۆماری 
لە  تێكۆشەرەكانیان  برا  شان بەشانی  ژنان 
سروشتێكی  كوردستان دا،  دیموكراتی  حیزبی 
دادپەروەرانە و لە عەینی كات دا دێموكراتیكی بە 
بزووتنەوەی كوردو خەباتی حیزبی دێموكراتی 

كوردستان بەخشیوه . 
ئەو  باسی  بۆنانەدا  لەم  جار  زۆر 
هەلومەرجە لەبارە كراوە كە حیزبی دیموكراتی 

تێكۆشانی  ژنان و  یەكیەتیی  بۆ  كوردستان 
پشتیوانی یە  لەو  باس  هێناوە و،  پێكی  ژنان 
رێكخراوەیەی  لەم  ]حیزب[  كە  كراوە  بێدریغە 
ئاوڕێك  بۆنەیەدا  لەم  خۆیەتی  جێی  كردوە. 
تایبەتی و  بە  ژنان  یەكیەتیی  خزمەتەكانی  لە 
بزووتنەوەی  بە  كە  بدەینەوە  گشتی  بە  ژنان 

نەتەوایەتی و بە حیزبی دێموكراتیان كردوە.
راستەوخۆ  ژنانەی  و  كچ  ئەو  نین  كەم 
بوون بە ئەندام و تێكۆشەری حیزبی دێموكرات و 
بە بەشداری و تێكۆشانی بەردەوامیان ریزەكانی 
حیزبی دێموكراتیان رەنگین و زیندووتر كردوە. 
هانی  هاوسەرانەی  خوشك و  دایك و  ئەو  زۆرن 
پەیوەست بوون و  بۆ  داوە  خۆشەویستانیان 
حیزبی  ڕیزەكانی  خەبات و  لە  بەشداری یان 
زۆرترو  بەكاری  كوردستان داو  دێموكراتی 
ماڵ و  بەڕێوەبردنی  زەحمەتی  تاقەت پرووكێن 
پێگەیاندنی منداڵەكانیان بە تەنیا خستۆتە سەر 
سەنگەرێك و  هیچ  لەوەش  جیا  خۆیان.  شانی 
تێدا  ژنی كوردی  نابینی كچ و  بوارێكی خەبات 
چاالك نەبووبێ و قوربانی و نرخی تێدا نەدابێ، 
وەك بەشداریی راستەوخۆ لە خەباتی سیاسی، 
شەڕی چەكداری و بەرگریی خەڵكی كوردستان 
خۆراگریی  خەبات و  هێرشكەران،  دژی  لە 
ئازایانە لە زیندانەكان دا، خەباتی پێشمەرگانەو 
پشتیوانی لەو خەباتە، چ وەك پێشمەرگەو چ وەك 
پێشمەرگە  تەداروكاتی  دابینكردنی  یارمەتی و 
هەروەها  بەربەرەكانی دا.  شەڕو  سەنگەری  لە 
ژنان لەگەڵ تێكۆشەرانی دێموكرات و هێزەكانی 
كەسە  براو  پێ بەپێی  كوردستان  دیكەی 
چیاو  دەشت و  دۆڵ و  شاخ و  پێشمەرگەكانیان 
كوێستان و گەرمێنیان كردوە. بەشداریی ژنان لە 
مەیدانی راستەوخۆی خەبات دا ئەگەر بەشێكی 

دەگەڕێتەوە بۆ بەرنامەی حیزبی دیموكرات لە 
بێگومان  ریزەكانی دا،  نێو  بۆ  ژنان  ڕاكێشانی 
بەشی زۆرتری دەگەڕێتەوە بۆ رۆڵی یەكیەتیی 

ژنان لەم قۆناغەی خەباتی نەتەوایەتی دا. 
مانەوە و  بڵێین  دەتوانین  كورتی  بە 
بەدەوامیی بزووتنەوی كورد بە فیداكاریی ژنان 
خۆیەتی  جێگەی  بۆیە  بووە.  ئەستوور  پشت 
ڕاستەوخۆو  كچانەی  ژن و  ئەو  هەموو  بە 
بزووتنەوەی  بەردەوامیی  لە  ناڕاستەوخۆ 
پاراستنی  كوردستان و  خەڵكی  رزگاریخوازی 
بوون،  بەشدار  كوردستان دا  دیموكراتی  حیزبی 

ئافرین بڵێین.
خوشكانی تێكۆشەر!

ئەركی  دێموكرات  حیزبی  ئەگەر   
لە  و سیاسیی  نیشتمانی  و  نەتەوەیی  قورسی 
ئێرانێكی  پێكهێنانی  لە  بریتی یە  كە  ئەستۆیە 
قورسترو  ژنان  ئەركی  فیدراڵ،  دیموكراتیك و 

گرانتریشە. چونكە:
ژنان  كرد  باسمان  هەروەك  یەكەم، 
خەڵكی  سیاسیی  خەباتی  لە  چاالكانە 
كوردستان دا  دێموكراتی  حیزبی  كوردستان و 

بەشدارن.
دووهەم، ژنان جیا لە تێكۆشانی سیاسی، 
سینفی یەكانی  كۆمەاڵیەتی و  ویستە  بۆ  دەبێ 
خۆشیان لە كۆمەڵگای سوننەتی و پیاوساالری 
كوردستان دا تێ بكۆشن و كار بۆ بەشداریی زیاتری 
ژنان لە خەباتی سیاسی و كۆمەاڵیەتی دا بكەن. 
كەندوكۆسپە  بدەن  هەوڵ  چاالكانە  هەروەها 
لە  ژنان  بە  دژ  عورفی یەكانی  باوو  سوننەتی و 
بدەن مافی  رێگای خۆیان البەرن. هەوڵ  سەر 

ژنان لە قانوون دا بگونجێنن و نهادینەی بكەن.
بە  كورد  ژنانی  خەباتی  سێیەم، 

نەتەوایه تی یه كان  سیاسی و  مافە  دابین بوونی 
كۆتایی نایە، ئەوان ڕێگایەكی درێژیان لەپێشە 
سوننەتە  سڕینەوەی  لە  جگە  ئەوەی  بۆ 
شوێنەواری  تێ بكۆشن  ژنان،  دژی  كۆنەكانی 
ڕوانگەی كۆنەپەرستانەی كۆماری ئیسالمی لە 
سەپاندوویەتی،  ساڵە  دەیان  كە  ژنانیش  دژی 

بیسڕنەوە. 
ژنانی ئازادیخواز!

لە  خەبات  كە  ئەمڕۆدا  هەلومەرجی  لە 
هەیە،  درێژەی  هەروا  ئیسالمی  كۆماری  دژی 
كوردستان و  دیموكراتی  ژنانی  یەكیەتیی 
كوردستان  لە  ژنان  بزووتنەوەی  بەگشتی 
زۆرتر  بكەن و  بەهێز  خۆیان  زیاتر  ئەوەی  بۆ 
پشتیوانیی  بە  پێویستی یان  بن،  شوێن دانەر 
حیزبی دێموكراتی كوردستان و هەموو هێزێكی 
دەفتەری  ناوی  بە  بۆیە  هەر  هەیە.  دیموكرات 
سیاسیی حیزبی دێموكراتەوە، یەكیەتیی ژنانی 
دێموكرات و هەموو ژنانی یەكسانی خوازی كورد 
دڵنیا دەكەینەوە هەتا سەركەوتن و گەیشتن بە 
پشتیوان و  دێموكرات  حیزبی  ئامانجەكانیان، 
ئێستا  بەتایبەتی  دەبێ.  یاوەریان  هاوكارو 
تووشی  نێوخۆی دا  لە  ئیسالمی  كۆماری  كە 
چەند قۆڵی و دووبەرەكیی دیارو حاشاهەڵنەگر 
هەمووالیەكەوە  لە  ئابووری  قەیرانی  بووە، 
گشتی و  بیر وڕای  ناڕەزایەتیی  داوە،  دەوری 
ناڕەزایەتی یە  شان بەشانی  جیهانیی  كۆمەڵگای 
نێوخۆیی یەكان لە پەرەگرتن دایە. ئەم بارودۆخە 

چاوەڕوانیی ئاڵوگۆڕی لێ دەكرێ.
گومانی تێ دا نییە خەڵكی ئێران هەركە 
شوومی  سێبەری  بڕەخسێ  بۆ  دەرفەتیان 
ال  خۆیان  لەسەر  ئینسانی یە  دژی  ڕێژیمە  ئەو 
دەبەن و هەوڵ دەدەن نیزامێكی دێموكراتیك لە 

یەكیەتیی  بۆیە  هەر  دابمەزرێنن.  واڵتەكەیان دا 
ژنانی دێموكراتی كوردستان و حیزبی دێموكراتی 
بڕواننە  وشیاری یەوە  بە  دەبێ  كوردستان 
ئاڵوگۆڕەكان و خۆیان بۆ هەر ئەگەرێك ئامادە 

بكەن.
دڵنیاین ژنان لە ئاڵوگۆڕەكانی داهاتوودا 
لەماوەی  چونكە  دەبێ،  كاریگەریان  رۆڵی 
هەر  لە  زیاتر  ئیسالمی دا  كۆماری  دەسەاڵتی 
هەاڵواردنی  قوربانیی  بوونە  دیكە  توێژێكی 
ئەم  كراوە.  پێ  سووكایەتی یان  جینسی و 
سیاسەتە پوتانسیەلێكی بەهێزی لە نێو ژنان دا 
پێك هێناوە كە دەتوانێ سەرچاوەی ئاڵ وگۆڕە 
یەكیەتیی  دەبێ  كە  بێ،  چاوەڕوانكراوەكان 
باشی  كەڵكی  بەنۆرەی خۆی  دێموكرات  ژنانی 

لێ وەربگرێ.
ژنانی  یەكیەتیی  خەباتی  سەركەوێ 
بۆ  »ئازادی  رێگای  لە  كوردستان  دێموكراتی 

ژن و بەختیاری بۆ كۆمەڵ«دا.
یەكسانی  خوازانەی  خەباتی  لە  ساڵو 
ژنان لە كوردستان، ئێران و سەرانسەری جیهان.      

دەفتەری سیاسیی
حیزبی دیموكراتی كوردستان

24ی رەشەمەی 1391ی هەتاوی
14ی مارسی 2013ی زایینی

پەیامیدەفتەریسیاسییحیزبیدێموكراتیكوردستان

بەبۆنەی67ساڵەیدامەزرانییەكیەتییژنانیدێموكراتیكوردستان

رێژیمی  له مه وبه ر  ساڵ   25 
به عسی عێراق له  کرده وه یه کی دڕندانه دا 
دانیشتووانی شاری هه ڵه بجه ی به  چه کی 
بۆردمان کرد.  قه ده غه کراوی شیمیایی 
نامرۆڤانه یه دا  کرده وه   ئه و  ئاکامی  له  
له   که س  هه زاران  به   به داخه وه  
له ده ست  گیانیان  شاره   ئه م  خه ڵکی 
دا و به  هه زاران که سیش که وتنه  ژێر 
به م  شیمیاییه کان.  مادده   کارتێکه ریی 
چه شنه  تراژیدییه کی دیکه  به  مێژووی 
و  مافویست  نه ته وه ی  تراژیدیی  له   پڕ 

ئازادیخوازی کورده وه  زیاد بوو.     
ته نیا  هه ڵه بجه   تاوانی  دیاره  
تاوانێکی له م چه شنه  نه بوو که  له  سااڵنی 
دا  عێراق  و  ئێران  رێژیمه کانی  شه ڕی 
له  دژی نه ته وه ی کورد ئه نجام درابن. 
ماڵوێرانکه ره دا  شه ڕه   ئه م  ماوه ی  له  
چه ند ناوچه ی رۆژهه اڵتی کوردستانیش 
بۆ نموونه  شاری سه رده شت و ئاوایی 
بوردمانی شیمیایی کران و   »زه رده » 
له وانیش دا به  سه دان که س کوژران و 
ئه م  بوون.  بریندار  که س  هه زاران  به  
تاوانه  گه وره یه  له گه ڵ ئه وه دا ویژدانی 
مرۆڤایه تیی هه ژاند، زیاتر له  هه ر کات 
سه رنجی جیهانیانی بۆ الی ئه و دۆخه  
نه ته وه ی  که   راکێشا  ئازاره   له   پڕ 
ئاکامی  له   کورد  پارچه کراوی  پارچه  
ده سه اڵته   کوردانه ی  دژه   سیاسه تی 

ناوه ندییه کانه وه  تێی که وتوه .
الی  له   هه ڵه بجه    کاره ساتی 
زامێک  وه ک  کورد  نه ته وه ی  رۆڵه کانی 
وایه  که  نه ک له  ساڵرۆژی روودانی دا 
به ڵکوو هه موو رۆژێ به  دیتنی سیمای 

بنه ماڵه ی  ئازارچه شتووی  ماته مبارو 
چه کی  به رکه وتووانی  و  قوربانیان 
ده کولێته وه .  دا  ناخیان  له   شیمیایی 
بیرو  له   هه ڵه بجه   کاره ساتی  هه رچه ند 
ئێستاش  تا  کورد  نه ته وه ی  زه ینی 
نێو  له   گه وره   تراژیدییه کی  وه ک 
نه ته وه که مان  تراژیدیی  له   پڕ  مێژووی 
دا قورسایی ده کا، به اڵم له گه ڵ هه موو 
به ژانییه که ی دا وه ک خه مێکی هاوبه ش 
بۆته  مایه ی پێداگریی زیاتری رۆڵه کانی 
ئه م نه ته وه یه  له  سه ر شوناس و مافه  

زه وتکراوه کانیان. 
له   تاوانی  ساڵه ی   25 له  
ده نێرین  ساڵو  هه ڵه بجه دا  بیرنه کراوی 
بۆ گیانی هه موو شه هیدانی هه ڵه بجه . 
ئاره زوو ده که ین  مێژووی نه ته وه که مان  
ئه وتۆ  کاره ساتی  دیکه   جارێکی 
هیواشمان  نه بینێته وه .  به خۆیه وه  
سزادرانی  و  دادگاییکران  ئه وه یه  
بڕیارده ران و ئه نجامده رانی ئه م تاوانه   
تاوانه   ئه م  ناسرانی  به ره سمی  و 
کۆمه ڵگه ی  الیه ن  له   ژینۆساید  وه ک 
ساڕێژ  هۆی  ببێته   نیوده وڵه تی، 
بوونه وه ی ئازاره کان و ئارامیی   خه ڵکی 

مه ینه تچێشتووی  هه ڵه بجه . 

حیزبی دیموکراتی 
کوردستان

ده فته ری سیاسی
16ی مارسی 2013

26ی ڕه شه مه ی 1391

پهیامبهبۆنهی25ساڵهی
کارهساتیههڵهبجه
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وتووێژ

کاک  »کوردکاناڵ«: 
لە  ئێران  ئێستا  خالید! 
تەواو  جیهانی دا  ئاستی 
تەحریمە  که وتۆته وه .  ته ریک 
ئابووری یەکان رۆژ لەگەڵ رۆژ 
زیاتر  گوشار  خەڵک  لەسەر 
ژیانی  بۆ  فشاریان  دەکەن و 
خەڵک  کۆمەاڵنی  رۆژانەی 
هێناوە. لە ئاستی ناوچەیی دا 
هەروەک  ئیسالمی  کۆماری 
باست کرد لە سووریە خەریکە 
مەیدانداری دەکا بەاڵم لەوالوە 
کە زیاتر هەدەفی پرسیارەکەی 
حاکمیەت  کە  ئەوەیە  منە 
گرفت  تووشی  خۆی دا  لەنێو 
دەسەاڵت  دەزگاکانی  بووە. 
یانی  ناخوێننەوە،  یەکتری 
هەیە  سیاسی  کێشمەکێشێکی 
لە بەینی دەزگاکان) ده سه التی 
به ڕیوه به ری و قانوون دانان داو 
بەینی  لە  موشەخخەسی  بە 
بەیتی  دەوڵەت و  کابینەی 
خوێندنەوەی  رەهبەری دا. 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
نێو  کێشانەی  ئەم  بۆ 
ئیسالمی  کۆماری  حاکمییەتی 

چیە؟ 
نەفسی  عه زیزی:   خالید 
دامه زراوه کانی   نێو  لە  کێشه   وجوودی 
قانووندانان،  }به ڕیوه به ری،  دەسەاڵت 
وقەزایی{و لە سەرەوەی هەموان وەلیی 
دەوری  لە  کە  ئەوجەمعەی  فەقیەو 
کە  ده گه یه نێ  ئەوە  فەقیهن،  وەلیی 
گیروگرفتی جیددی لە کۆمه ڵی ئێران دا 
هەیەو }ئه و سیسته مه { وەاڵمدەر نیە، 
ئەم  لەگەڵ  ئەودامه زراوانه   هەمووی 
بۆیان  و  بوونەتەوە  رووبەڕوو  کێشانە 
ئێستا  نەتیجەدا  لە  نابێ،  چارەسەر 
کەوتوونەتە گیانی یەکترو رەقابەتێکی 
زۆر هەیە لەگەڵ یەکتر. الیەنێکی دیکە 
کە کۆمەک بەوە دەکا ئەویش ئەوەیە 
ئەو  ئیسالمی و  کۆماری  شەرعییەتی 
قودسیەتە کە بەدوای ئینقالب دا هەیبوو 
لە نێو کۆمەاڵنی خەڵک تەنانەت لە نێو 
ئەگەر  نەیماوە.  خۆشی دا  الیەنگرانی 
ئێمە بەراورد بکەین لەگەڵ رابردوو،}بۆ 
وێنه{ لە کاتی شەڕی ئێران و عێراق دا، 
ئەوکات فشار لەسەر کۆماری ئیسالمی 
 8 عێراق  ئێران و  شەڕی  بوو،  زۆر 
هەبوو،  ئابووری  فشاری  کێشا،  ساڵی 
بەاڵم  هەبوو،  زۆری  ئابووریی  گرفتی 
جۆرێک  بە  ئەووەخت  ئەوەی کە  لەبەر 
قودسیەتێکی هەبوو، لە نێو الیەنگرانی 
خۆی شەرعیەتێکی هەبوو، - تازە چەند 
ساڵ لە ئینقالب گوزەرابوو - خەڵکانی 
نێو دەسەاڵت تەنەووعاتی نێو دەسەاڵت 
رێبەرایەتیی  ژێر  لە  زۆر  رادەیەکی  تا 
گرتبوو  یەکیان  خومەینی  ئایەتوڵاڵ 
جێبەجێ  بوحرانانە  ئەو  کە  بۆوەی 
زۆر  وەحدەتە  ئەو  وەختە  ئەو  بکەن. 
لێ هات  وای  زەمان  مرووری  بە  بوو، 
لە ئیدارەی واڵت دا، بێ توانایی ئه وان 
بەرۆژ  رۆژ  کێشەکان دا  چارەسەری  لە 
پتر پەرەی ئەستاند. لە ئاکام دا ئێستا 

کە لەگەڵ کۆمەڵێک کێشەی سیاسی، 
،ناوچەیی و  کۆمەاڵیەتی  ئابووری، 
 ، قانوونی  نێودەوڵەتی،  ئەمنیەتی، 
شەرعی و ئیسالمیی موئه سساتی خۆیان 
بۆیان  ئاسانی  بە  وا  تازە  رووبەروون، 
چارەسەر ناکرێ. بۆیە بە باوەڕی ئێمە 
کۆمەڵگای ئێران لە الیەک کۆمەڵگایەکی 
لە حاڵی گه شه دایە، رادەی خوێندەواری 
لە حاڵی پەرە ئەستاندن دایە، خەڵکی 
باشتر  ژیانیان  تێ دەکۆشن  ئێران 
لە  زۆرتریان  چاوه روانیی  بۆیە  بێ.  
لە حکوومەتەکەی  کۆمەڵگه ی خۆیان و 
خۆیان هەیە کە وەاڵمدەر بێ  له باری 
کۆمەاڵیەتیی  سیاسی،  رۆژانەی  ژیانی 
وەاڵمدەر  حکوومەت  مادام  ئەوان. 
دەبێ و  دروست  لێ  کێشانەی  ئەم  نیە 
ئاڵوگۆڕەکانی  کاتیش دا  هەمان  لە 
بەتایبەت  کردوەو  وای  ناوچەکە 
زۆرتر  کە  دەوروبەر  سووریەو  کێشەی 
بێ،  ئیسالمی  کۆماری  لەسەر  فشار 
بۆیە بەباوەری من حکوومەتی کۆماری 
دامه زراوه کانیه وه   هەموو  بە  ئیسالمی 
ئەو  نیە،  وەاڵمدەر  راحەتی  بە  وا 
کێشانەی بۆ جێبەجێ نابێ و رۆژ بەرۆژ 
پتر دەکەوێتە نێو بۆحران و قەیرانێکی 

زۆرتر.
کاک  »کوردکاناڵ«: 
خوێندنەوەیه ی  ئەم  خالید! 
نێو  کێشەکانی  بۆ  ئێوە 
لە  جۆرێک  دەسەاڵت، 
ڕچەشکێنی یە لە تەفسیری ئەو 
کۆماری  لەنێوخۆی  کێشانەی 
چونکی  هەن.  ئیسالمی دا 
زۆرجار  ئێمە  رابردوودا  لە 
کێشانە  ئەم  دەمان بینیی 
تەحلیل  روانگەوە  لەو  زیاتر 
سناریۆیەکی  ئەمە  کە  دەکران 
ئۆرگانەکانی  نێوخۆیی 
ئەم  و  شانۆسازی یە  رێژیمە، 
پێی  بە  باوە!  ئێستا  تەحلیلە 
ئێمە  جەنابت  تەحلیلەی  ئەم 
داهاتوودا  مانگی  چەند  لە 
دەرۆین،  هەڵبژاردن  بەرەو 
هێندێک  کە  هەڵبژاردنێک 
کە  ئەوانەی  بەتایبەت  لەس 
تەحلیلیان وەک جەنابت وایە، 
تووشی  ئێران  وایە  پێیان 
دیکە  جیددیی  کێشمەکێشێکی 
حیزبی  خوێندنەوەی  دەکا. 
هەڵوێستی  یان  دێموکرات 
بۆ  دێموکرات  حیزبی 

ئینتخاباتی داهاتوو چیە؟
باوەڕی  بە  خالید عه زیزی: 
کە  ئه وه یه   ئەساسی  زۆر  شتێکی  من 
دەروانێتە  چۆن  سیاسیی  حیزبێکی 
حیزبایەتیی  ئوسوولەن  کێشەکان و 
چەندە  سیاسی  حیزبێکیی  چیەو  بۆ 
که   دەکا  دروست  فورسەت  بۆخۆی 
بە توانای خۆی، بە ئیقتیداری خۆی، 
کە  نەخێر  یان  خۆی،  خەباتی  بە 
کە  چەندە  نیە   عەمەلی  بۆ  ئەوەی 
کەلکی  گۆڕێ،  دێتە  بۆی  فورسەتێک 
سیاسی  حیزبی  کاری  لێ وەردەگرێ؟ 
ئەوانەدا  بەدوای  ئەوەیە  دەقیقەن هەر 
دەقیقەن  سیاسی  حیزبێکی  بڕوا... 

کێشەیەک  که   دەکا  ئه وه   تەعقیبی  
دەکرێ  چۆن   ، بووە  دروست  لەوێ 
کەڵکی لێ وەربگری، چۆن دەچیە نێو 
ئەو رەقابەتە خۆت دەکەی بە فاکتۆر، 
خۆت دەکەی بە مەوزووع؟ یان ئەگەر 
گۆشەیەک  لە  چۆن  بەوە،  نەبووی 

ئیستفادەی خۆتی لێ دەکەی؟
بە  پێوەندی یەدا  لەو   ...
ئاوای  ئێمە  هەڵبژاردنیش  نیسبەت 
روانگەی  لە  خۆ  لێ دەکەین،  چاو 
ئەوە  نیە  ئەوە  لێکدانەوەکە،  ئێمە 
کۆمارێک  سەرۆک  رەقابەتەدا  لەو 
کۆمارە  سەرۆک  ئەو  هەڵ دەبژێردرێ، 
بە پێچەوانەی قانوونی ئەساسیی ئێران 
ڕەنگە  مەجالە  ئەو  ده کا(.  )عه مه ل 
نەبێ، بەاڵم ئایا ئەو رەقابەتە کە دێتە 
گۆڕێ فەزایەک دروست دەکا؟ دەکرێ 
خەڵک  زاری  نێو  بخەمە  خۆم  قسەی 
بە  خۆم  کاری  دەستووری  دەکرێ   ،
دەکرێ  بازییەکە؟  نێو  ببەمە  جۆرێک 

لەو گۆشەیە کەڵک وەربگرم بەجۆرێک 
ئێمە  قەزییەی  بە  دانەوەیەک  ئاوڕ 
ئاسانە  زۆر  هەڵبژاردن  بۆیە  هەبێ؟ 
تەحریمی  دەکەم،  بایکۆتی  بڵێی  تۆ 
دەکەم. خۆ بۆ کورد هیچی تێدا نیە. 
ئێمە  ساڵە  چوار  نیزیک  سی و  ئەوە 
هەر تەحریمیان دەکەین.  به اڵم } ئه و 
بۆیە  نه داوه تەوە.   هه ڵویسته{وەاڵمی 
تۆ  گۆرێ  دێتە  کە  کێشەیەک  هەر 
لەکوێ  بزانی  بکەی  موتاله عەی  دەبێ 
دەقیقەن  لێ وەربگری.  کەڵکی  دەکرێ 
حیزبی  لە  که   روانگەیەوەیه    لەو 
که    باوەڕەین  ئه و  لەسه ر  دێموکرات دا 
نەکەین...  بایکۆت  هەڵبژاردن  بەپەلە 
بۆیە بە نیسبەت هەڵبژاردنی داهاتووی 
سەرۆک کۆماریی ئێران لە ئێستاوە من 
سیاسیی  دەفتەری  نادەم،  حوکمێک 
بکا  موتاله عەی  کە  راسپێردراوە  ئێمە 
و بەدوای دا بڕوا بزانێ ئایا چ شتێک 
باشە بۆ کورد؟ چ شتێک بە قازانجی 
کەڵکی  ئێمە  کێشەیەدا  لەو  کوردە 

لێوەربگرین؟ 
ئەگەر  »کوردکاناڵ«: 
ئێستا  بفەرمووی  ئیجازە 
کەمێک  گفتوگۆکه مان 

کەمێک  بکەینەوەو  تایبەتیتر 
بدەینەوە  زیاتری  پێوەندیی 
}هەردوو  دێموکرات  حیزبی  بە 
چەند  لە  که   دێموکرات{  الی 
که وتوونەتە  رابردوودا  مانگی 
فازی  دیالۆگەوە.  قۆناغی 
پێ کردوە.   دەستی  دیالۆگ 
سەرەتا پێمان خۆشە جەنابت 
لەگەڵ  پێوەندی  لە  راپۆرتێک 
دێموکراتی  حیزبی  دانیشتنی 
الیەنەکەی  لەگەڵ  کوردستان 
دیکەی دێموکرات دا بۆ بینەرانی 

باس بکەی؟
خالید عه زیزی: لە دوو سێ 
سیاسی و  دەفتەری  ئەخیردا  مانگی 
دێموکرات  هەردووالی  سکرتێرەکانی 
لەگەڵ یەکتر دانیشتنمان بووە. دەکرێ 
مەرحەلەی  یان  یەکەم  فازی  کە  بڵێم 
بوو  هەردووالمان  هەوڵی  کە  یەکەم 
رووبه روو  یەکتر  لەگەڵ  کە  ئەوەی  بۆ 

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

لەو  رەنگە  دەکەین و  مەشوەرەت  یەک 
دانیشتنانەدا  لەو  یان  مەشوەڕەتانە 
بە  موشەخه سیش  مەوردی  لەسەر 
شتێکی  لەسەر  یان  نەگەین،  تەوافوق 
هەر  بەالم  نەبینەوە،  ساخ  هاوبەش 
ئەوە کە دەرگایەکی ئاوەاڵمان هەیە بۆ 

دانیشتن و موزاکه رە، ئەوە زۆرە. 
شوێنەواری  ڕەوانیی  الیەنی   -2
ئەم لەتبوونە، ئەو لێکترازانە بە مرووری 
تووڕەیی و  ئەو  دەبێتەوە.  کەم  زەمان 
حەساسییەتەی کە لە سااڵنی ئەووەڵی 
لەتبوون دا هەبوو ئێستا بە خۆشی یەوە 
تا ڕادەیەکی زۆر نەماوە. 3- لە تەنیشت 
دێموکرات  ریزەکانی  نێو  لە  ئەوانەدا 
حیزبی  ئەندامانی  هەردووال  گشتی  بە 
نێو  لە  چ  ژوورەوە  لە  چ  دێموکرات 
رێکخراوەکان یان ئۆرگانەکانی هەردوو 
بەشی دێموکرات، خۆشبینن بەوەی کە 
کردوە  پڕۆسەیەک  بە  دەستمان  ئێمە 
لە پێناوی یەکگرتنەوەی دێموکراته کان 

واحیددا.  حیزبێکی  چوارچێوەی  لە 
دۆستانمان لە دەوروبەر لە هەمووالیەک 
پێوەندی یەکان  لە  خۆشحاڵن و  پێی 
دانیشتنەکان و  لە  ئێمەو  لەگەڵ 
لە  ئەوە  کە  خۆشحاڵن  تەعاروفات دا، 

گۆڕێ دایە. 
ئەگەر  چیە؟  ئێمە  ئەرکی 
ئەو  جەوەی،  ئەو  هەمووی  بمانەوێ 
فەزاو بەستەرەی کە دروستمان کردوە، 
زەمان  مرووری  بە  راستی یەکەی 
سەرکەوتوو بێ، دەبێ چەند بڕیار بدەین: 
ناچینەوە  کە  بێ  ئەوە  یەکەم  بڕیاری 
پێش رۆژەکانی دانیشتن، یانی لەباری 
ڕەوانی یه وه ،  مێدیایی و  رەسانەیی و 
یەکتر   ، ناکەین  یەکتر  لەگەڵ  کێشە 
بەکار  ئەدەبیاتێک  ناکەین،  ئینکار 
موزاکه رات  دیسانەکانە  کە  ناهێنین 
شکست بێنێ و بچینەوە خانەی یەکەم. 
بە  دێموکرات  ریزەکانی  وایە  ئەگەر 
ئەرکی  بە  ئەوە  دەبێ  هەردووالوە 
خۆیان دابنێن، گەڕانەوە بۆ ڕابردوو نیە 
چۆن  ئەوەیە  لەسەر  قسەکردن  بەڵکە 
چارەسەر  کێشەیە  ئەو  داهاتوودا   لە 
بکەین. دوایە بۆئەوەی کە ئەم پرۆسەیە 
لە ئیدامەی خۆی دا شکەست نەهێنێ، 

ئەندامانی  پێشێ،  بچێتە  بەردەوام 
بە  زۆر  بەشی  لە هەردووک  دێموکرات 
تەعەهودو مەسئولییەتەوە  بە  عەالقەو 
دانیشتنانە  وتوویژو  ئەو  تەعقیبی 
بکەن، ئه رکیانه  لە ئێمە بپرسنەوە لە 
هەردوالمان  که  ئەو دانێشتنانەی ئێوە 
بە کوی گەیشتوە؟ کاتێک لەگەڵ یەک 
گۆڕێ،  دێنینە  گەاڵڵەیەک  دادەنیشین 
لێی  خۆمان  ریزەکانی  }پێویسته { 
گەیشتووین؟  کوێ  بە  کە  بپرسنەوە 
لەبەر ئەوەی کە ئێمە زیاتر لە 6 ساڵە 
لێک جودا بووینەتەوە  نابێ چاوه روان 
مانگ و چەند  مانگ و سێ  دوو  بە  بین 
بکرێ.  چارەسەر  کێشەیە  ئەو  مانگ 
بەاڵم ریزەکانی هەردووک ال دەبێ ئەم 
بۆ  فشار  بکەن،  دروست  ئینتزاراتە 
رەهبەریی هەردووال بێنن، مولته زیمیان 
بکەن موتەعه هیدیان بکەن کە بەرانبەر 
مەسئووالنەو  یەکگرتنەوە  پڕۆسەی  بە 
نیە  سەیر  بکەن.  عەمەل  وەاڵمدەرانە 
دانیشتن و  یان  یەکگرتنەوە  پرۆسەی 
تووشی  یەکتر  لەگەڵ  موزاکه رە 
شتێکی  بە  ئەوە  بێ،  نشێو  هەورازو 
ئەوەیە  گرنگ  به اڵم  دانانێم  سەیر 
شکەست.  بگاته   موزاکه رات  نەهێڵین 
یەکگرتنەوە  ستراتیژی  ئەوەیە  گرنگ 
ئەوەیە  گرنگ  بێ،  خۆی دا  جێگای  لە 
دێموکرات  بەشی  هەردوو  ئەندامانی 
الیەکمان  هەموو  ئەوە  بۆ  بن  فەعال 
بەرژەوەندیی  لە  بگەین  قەناعەتە  بەو 
بەرژەوەندی  لە  ئێران دایە،  کوردی 
داهاتووی دێموکرات دایە لە بەرژەوەندی 
سیاسیی  واحیدی  شەخسییەتی 
بەرژەوەندیی  لە  دێموکرات دایە، 
بە  دێموکرات  ئەندامانی  تاکی  تاک 
هەردووالدایە کە ئێمە لەسەر بنەمایەکی 
شارستانیانه و مەنتقی ، کە کەرامەتی 
ئینسانی و شەخسییەتی هەموو الیەکی 
بەشی  هه ردوو  دەکرێ،  رەچاو  تێدا 

حیزبی دێموکرات، یەک بگرێتەوە.
 لێرەدا یەک شت گرینگە ئەویش 
پرۆسەیەی  موزاکه رات و  ئەو  ئەوەیە 
تێدا  دۆڕاوی  براوەو  هەمانە  ئێمە  کە 
دەرێ.  بێینە  خانەیە  لەو  دەبێ  نیە، 
ئێمە کاتێک دەڵێین پرۆژەیەک  ئەگەر 
لەسەر مەوزووعێک  یان  دێنینە پێشێ 
بە  بچینەوە  نابێ  دەبێ،  کێشەمان 
الیەکەی خۆمان بڵێن ئاها لەسەر ئەوە 
ئێمە ئەوشتەمان بەسەر وان دا تەحمیل 
کرد، ئەوە باش نیە. ئەوانیش ئەگەر لە 
مەوردێکدا شتەکەی ئێمە بە دڵی ئەوان 
نیەو دوایە ئێمە تەنازولێکمان کرد نابێ 
تەحمیل  بەسەرئەوان دا  ئەوەمان  بڵێن 
رێزەکانی  مونعەکسی  ئەوە  و  کرد 
خانەی  بکەوینەوە  بکەنەوە،  خۆیان 
ئەزییەت کردنی  یان  ئیمتیازلێک ستاندن 
کێبه رکێیە،  لەو  بڵێین  یان  یەکتر، 
ئەوە قسەی منە دەبێ بچەسپێ و نەک 
هەردووک  کێشەی  لە  ئێوە.  قسەی 
براوەی  نە  یەکالیەنە  دێموکرات دا  الی 
هەیە،  تێدا  دۆراوی  نە  هەیە  تێدا 
بەاڵم یەک بەرەندەی تێدا هەیە، یەک 
حیزبی  }ئه ویش{  هەیە،  تێدا  براوەی 

پرسییهکبوونهوهیدیموکراتهکان

لهوتووێژلهگهڵسکرتێریگشتییحیزبیدیموکراتیکوردستاندا

)بهشیدووههموکۆتاییوتوویژیتهلهڤیزیۆنئ»کوردکاناڵ«لهگهڵبهڕێزخالیدعهزیزی(

ئاماژه :
له  وتووێژێک دا که  »کوردکاناڵ« له گه ڵ سکرتێری گشتی حیزبی دێموکراتی کوردستان پێکی هێناوه ، به رێز خالید عه زیزی تیشکی خسته  سه ر کۆمه ڵێک پرسی گرنگی رۆژ. له  به شی یه که می 
ئه و وتووێژه دا که  له  ژماره ی پێشووی »کوردستان« باڵو بۆوه ، مه سه له ی کورد له  واڵتانی ناوچه  و نوێترین ئاڵوگۆڕه کان ئاوڕیان لێ دایه وه . له  به شی دووهه می ئه م وتووێژه ش دا، ناکۆکییه کانی 

نێوده سه اڵتی کۆماری ئیسالمی و پرسی یه کبوونه وه ی دێموکراته کان، هه ڵوێستیان له سه ر کراوه . سه رنجتان بۆ خوێندنه وه ی ئه م وتووێژه  راده کێشین.
                                                                                          »کوردستان«

ل 6

کۆماریی  سەرۆک  داهاتووی  هەڵبژاردنی  نیسبەت  بە  عه زیزی:  خالید 
ئێران لە ئێستاوە من حوکمێک نادەم، دەفتەری سیاسیی ئێمە راسپێردراوە کە 
موتاله عەی بکا و بەدوای دا بڕوا بزانێ ئایا چ شتێک باشە بۆ کورد؟ چ شتێک 

بە قازانجی کوردە لەو کێشەیەدا ئێمە کەڵکی لێوەربگرین؟

تۆیە  مەترەح بوونی  پەزیرش و  تێکۆشان و  فەعالیەت و  کارو  ئەوە 
پێشوومان  هاورێیانی  لە  ئیعتراف  ئێمە  نە  وایە  که   پێ دەدا.  شەرعیەتت  کە 

وەردەگرین نە ئەوان ئێعتراف لە ئێمە وەردەگرن.
خالید عه زیزی
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حێزبی  ناوی  کوردستان،  دێموکراتی  حیزبی  ناوی  عه زیزی:  خالید 
لەسەر  بۆ  ئێمە  ئێمەیە.  هاوبەشی  مێژووی  ئێران،  کوردستانی  دێموکراتی 
شتێک کێشە دەکەین کە هی خۆمانە؟ }ناوی{ حیزبی دێموکرات، ناوی حیزبی 
دێموکراتی کوردستان هی منیشە، مەبەستم  ئه وه یه  هەموو ناوەکانی ئێمە 

هی وانیشە }هی ئه وانیش، هی ئێمه یه {

 راسته  که  ئێمه  باوه رمان به  پلۆڕالیزم هه یه ، ده ڵێین دێموکراسی باشه ، 
ته نه وعی ئه حزاب باشه ، به اڵم حیزبی زۆریش به  قازانجی کورد نییه ، زۆر به  

راشکاوی بڵێم کورد له و هه مووه  حیزبه  زۆره  قازانجی نه کردوه.
خالید عه زیزی

دێموکرات، ئەگەر بە یەکەوە بیخەینەوە 
سەر یەک و دروستی بکەینەوە.  بۆیە 
هەست  لەوێ دا  الیەک  هەموو  دڵنیام 

بەو ئەمنییەتە دەکەن.
ببوورە  »کوردکاناڵ«: 
پرسیارەکانم  کەمێک  من 
گۆڕێ،  دێنمە  بابەتیانە 
لە  نەڕەنجێی.  لێم  هیوادارم 
قۆناغی ئێستای دانیشتنەکان دا 
دەستەواژەی  هێندێ  دروستە 
بەکار  رابردوو  ناشیرینی 
جەنابت  وەک  بەاڵم  نابرێ، 
یەک   موشەخەسەی  وتت 
پێکەوەدانیشتن،  یان  دیالۆگ 
یان  یەکتر،  ئینکارنەکردنی 
تا  بەاڵم  یەکتری.  بە  داننانه  
دیکەی  الیەکەی  لە  ئێستاش 
حیزبی  بە  ئێعتراف  دێموکرات 
دێموکراتی کوردستان نەکراوە، 
مەبەستم ئەوەیە لێرەدا بپرسم 

ئاستەنگەکان چین تا ئێستا ؟
یەکەم،  عه زیزی:  خالید   
بەوە  ئاماژەم  جار  زۆر  پێشووش  من 
داوە، ئەوە کارو فەعالیەت و تێکۆشان و 
کە  تۆیە  مەترەح بوونی  پەزیرش و 
ئێمە  نە  وایە  شەرعیەتت پێ دەدا. که  
پێشوومان  هاورێیانی  لە  ئیعتراف 
وەردەگرین نە ئەوان ئێعتراف لە ئێمە 
فەعالیەت و  چاالکی و  بەاڵم  وەردەگرن، 
ئەو  تێکۆشان  کارو  مەترەح بوون و 
قانوونییەت و شەرعیەتە دروست دەکا. 
دنیادا  لە  حیزبێک  هەموو  بۆ  ئەوە 
بۆتە  مەترەحەو  لێرەدا  ئەوەی  وایە. 
ئێمەدا،  بەینی  لە  ڕەوانی  کێشەیەکی 
لە راستی دا زۆرتر ئێمە لە خانەی کێ 
دێموکراتی  کێ  ئەسلەو  دێموکراتی 
ئەو  ئه سڵم و  دێموکراتی  من  فەرعەو 
من  ناوەکەی  من و  الی  بێتەوە  دەبێ 
بچمەوە  دەبێ  ئەمن  یان  ئەسڵەو 
ئەو  ئەسڵە،  وی  ناوەکەی  ئەوو  الی 
هەن.   گۆڕێ دا  لە  ڕەوانی یانە  کێشە 
بەداخەوە تا ئێستاش ئه وه  ماوە. ئێمە 
لەوانە  خۆ  کە  دەزانین  بەدروست  وا 
بپارێزین. ئەوە هیچ موشکیلێکی  ئێمە  
چارەسەر ناکا.  شەڕی پێناسە ناکەین 
دوو  خراپ  یان  چاک  یەکتر،  لەگەڵ 
دێموکراتی  حیزبی  دێموکرات،  حیزبی 
دێموکراتی  حیزبی  کوردستان و 
هەوو  لە  ئەوانیش  ئێران،  کوردستانی 
موعادالت و لە هەموو ئەوشوێنانەی کە 
مەترەحن و  هەن و  بە خۆیانە  مەڕبووت 
کەس  مەترەحین.  هەین و  ئێمەش 
نەهاتوە بە ئێمە بڵێ وەڵاڵ ئێمە لەگەڵ 
ئەوان نابین لەبەر ئێوە، یان بەوانیشی 
نەوتوە لەگەڵ ئێوە دەبین لەگەڵ ئەوان 
نابین. یانی ئەوانە لەگۆڕێ دا نین، جا 
ئەگەر وایە ئەو جۆرە گوفتومانە زۆرتر 
ڕەوانی و  شتە  قەناعەت پێ هێنانی  بۆ 
رۆحی یەکانی ریزەکانی خۆمانە، ئەگەر 

مەترەحیان بکەین.
  دەبێ لەو خانەیە بڕۆینە دەرێ و 
دەرێ،  بچینە  دەتوانین  ئاسانیش 
حیزبی  ناوی  دێموکرات،  حێزبی  ناوی 
حێزبی  ناوی  کوردستان،  دێموکراتی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران، مێژووی 
لەسەر  بۆ  ئێمە  ئێمەیە.  هاوبەشی 
شتێک کێشە دەکەین کە هی خۆمانە؟ 
}ناوی{ حیزبی دێموکرات، ناوی حیزبی 
منیشە،  هی  کوردستان  دێموکراتی 
ناوەکانی  هەموو  ئه وه یه   مەبەستم  
هی  ئه وانیش،  وانیشە}هی  هی  ئێمە 
هەردووکمان  بە  وایە  ئەگەر  ئێمه یه {. 
دەتوانین هەموو ئەم ناوانەمان هەبێ. 

بەاڵم کە لێک دابڕانێکمان هاتە گۆڕێ، 
ئێران  کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی 
}بوو به  ناوی{ئەوال، حیزبی دێموکراتی 
کوردستان بوو }به  ناوی{ ئه م الیە. بۆ 
ئەوەی ئەو جیاوازی یە هەبێ، کۆمەڵگەو 
بزانن کێ کێە وکێ  خەڵک و دەوروبەر 
با  ئێمە  من  باوەڕی  بە  جا  نیە.  کێ 
قەرارە  ئەگەر  نەکەین،  گیر  لەوانەدا 
ئەساسەن  ئێمە  رۆژان  لە  رۆژێک  کە 
دانانی  بە  زەمینەسازی  سەر  لە 
تەوجیەو  سمینارو  کۆبوونەوەو  کۆڕو 
لە  یەکگرتنەوە  زەروورەتی  تەفسیری 
بکەین،  قسە  خۆمان  ریزەکانی  نێو 
دێموکراتێکی  حیزبی  ئەهەمیەتی 
واحید بەرجەستە بکەینەوە. ئەگەر بەو 
ناو  لەسەر  شەڕ  گەیشتین،  قەناعەتە 
نیە، ئەسڵەن ئێمە لەسەر ناویش لەت 
نیە  مەوزووعیه تیشی  ئێستا  نەبووین و 

ئەوانە بێنینە گۆڕێ.
ئێمەوە  روانگەی  لە  بۆیە   
داهاتووی  لە  ناوانە  ئەم  هەرسێکی 
دەکرێ  دێموکراتیش دا  حیزبی 

ئەوەیە  گرنگ  بکرێ،  لێ  ئیستفادەیان 
حیزبە  ئەو  دەبینینەوە  چ مکانیزمێک 
رێگا  باشترین  یەک  سەر  دەخەینەوە 
ناوانە  ئەم  هەمووی  کە  بۆوەی  حەل 
رۆحی و  نیازه    وەاڵمدەری  پاریزرابن و 
ئەندامانی  هۆوییەتی  ڕەوانی یه کان و 
»دێموکراتەکان«،  بێ،  هەردووال 
یان  دێموکرات«  »هەردووالی 
سەر  بە  گشتیی  بە  دێموکراتەکان 
ئێمە »هاوڕێیانی  که   ئەوە  یەکەوەیه . 
»هاوڕێێانی  ئەوان  پێشوو«ین و 
ئیستالحاتانە  ئەو   ، پێشوون« 
دژی  لە  ڕەوانی یە  کێشەی  بەرهەمی 
پێشووی  هاوڕێی  ئێمە  نە  یەکتر. 
پێشووی  هاوڕێی  ئەوان  نە  ئەوانین 
بەیەکەوە  هەموومان  ئێمە  ئێمەن. 
 ، بووین  یەکتر  هاوڕێی  ساڵە  دەیان 
ئێستاش هاوڕێی یەکترین. بەاڵم شەش 
ساڵ پێش ئێستا لە شڵکی تەشکیالتیی 
هاتە  شەڕایەتێک  حیزبی دا  پێناسەی 
نێو  لە  خۆمان  بەوجۆرە  کە  گۆڕێ 
پێناسە  دەرەوە  دونیای  رووبە  یەکترو 
دروست  ئیشکالێکیشی  ئەوە  بکەین و 
نەکردوە، دەمەوێ بڵێم با ئێمە لەوانەدا 

گیر نەکەین.
کاک  »کوردکاناڵ«: 
من  کە  پرسیارەی  ئەم  خالید! 
خوێندنەوەی  دەیکەم  ئێستا 
ئەندامانی  لە  زۆر  بەشێکی 
هەردووالی دێموکراتە. ئەویش 

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

کوردستان دا ؟
 خالید عه زیزی: ئەوەی کە 
فەعالیەت و چاالکی و حزووری ئێمە،  یان 
لەوان  ئەگەر  ئێمە  مەوقیعییەتی  بڵێم 
بچمە  نامەوێ  نیە-  کەمتر  نەبێ  زیاتر 
نێو ئەو بەحسانەوە-حەقیقەتێکەو شەر 
لەسەر ئەوەش نیەو ئوسوولەن بەدوای 
المان  هیچ  نارۆین و  کێشەیەش دا  ئەو 
هەردوال  نیە،  یەکتر  بە  ئیحتیاجمان 
جیا  لێک  حێزبێ  دوو  وەک  دەتوانێ 
ئیدامە بە ژیانی سیاسیی خۆمان بدەین، 
بۆحرانەکانی  بەجۆرێک  هەردووالمان 
لەتبوونمان  دوای  یەکەمی  سااڵنی 
ئێمە  کە  ئەوەی  بەاڵم  تێ پەڕاندوە. 
پێیه وه  ماندووین لە ڕاستی دا دەکەوێتە 
بووین  ئێمه  مه جبوور  بۆعدێکی دیکە، 
دێموکرات  حیزبی  دوو  به   بووین  که  
له سه ر پێداویستی یه کی سیاسی،  نه ک 
}یان{  سیاسی،  لێکدانه وه یه کی 
کورد  ستراتیژیکیی  به رژه وه ندی یه کی 
به وه  مه جبوور  ئێران.  کوردستانی  له  
نێو خۆمان دا موشاره که ت و  له    بووین، 
یه کتر  له گه ڵ  کارکردن  حاوانه وه و 
به داخه وه  وای لێ هات. مادام مه جبوور 
ده بێ  هه ردووالمان  بووین،   به وه  
مه جبووری یه   ئه و  که   بێنین  قه ناعه ت 
هه ردووکالمان  کردوه و  له ت  ئێمه ی 
خۆمان  ئیشتباهاتی  هه ڵه و  له وه ی دا 
شه هامه تمان  له وه دا  ده بێ  هه بووه . 
خۆی  بێ  قه رار  الیه ک  ئه گه ر  هه بێ، 

به   خۆی  دابنێ،  موسته حه ق  به   زۆر 
خه تابار  به   دیکه   الیه که ی  حه قدارو 
نه   ده کرێ و  ته وافوق  نه   ئه وه   دابنێ، 
سازش ده کرێ. بۆیه  ئه و له تبوونه ، ئه و 
هه ردووک الی  هه ڵه ی  ڕه نگه   لێکترازانه  
تێدا بووبێ ، ئێستا که  به  خۆشی یه وه  
ستراتیژیی  که    گه یشتووین  به وه  
هه م  ئه وان  هی  هه م  هه ردووکالمان 
ئه گه روایه   یه کگرتنه وه یه،   ئێمه   هی 
ئه سڵێکی ئه ساسیمان هێناوه ته  گۆڕێ، 
هیچ المان لێی پاشگه ز نابینه وه .   من 
له گه ڵ  ئێمه   وتم  وه اڵمی جه نابت دا  له  
ده که ین  قسه   سووریه   هێزه کانی 
له گه ڵ  هه بێ،  وه حده ت تان  ده ڵێین 
ده که ین  قسه   تورکیه   کورده کانی 
له   حه تتا  هه بێ،  وه حده ت تان  ده ڵێن 
حکوومه تێکی  کوردستان  هه رێمی 
کوردیمان هه یه  ئه گه  وه حده تی حیزبه  
سه حنه ی  له   نه بێ  ئه سڵی یه کان 
ته جروبه یه   ئه و  ڕه نگه   سیاسی دا، 
کورد  بۆ  له سه ربێ  گه وره  ی  مه ترسیی 
... ،  }هه ر بۆیه { گرنگیی زۆری هه یه  

که  حیزبی دێموکراتیش یه کگرتوو بێ. 
شتێکی دیکه ، راسته  که  ئێمه  باوه رمان 
به  پلووڕالیزم هه یه ، ده ڵێین دێموکراسی 
باشه ، ته نه ووعی ئه حزاب باشه ، به اڵم 
حیزبی زۆریش به  قازانجی کورد نیه ، 
زۆر به ر راشکاوی بڵێم کورد له وهه مووه  
حیزبه  زۆره  قازانجی نه کردوه . ...  له و 
له ت بوونی  بڵێم  ده کرێ  روانگه یه وه  
کرد  به وه   کۆمه گی  دێموکرات  حیزبێ 
له ت بن و  زۆر  دیکه ش  ئه حزابی  که  
وای لێ بێ هه رکه سه و له  به ینی یه کدا 
ئینشعابێک  له تبوونێک و  نه حاوێته وه ، 
ببێته وه   بکا. ئه گه ر حیزبی دێموکرات 
که   ئه وه یه   قازانجی  ئه وه ڵ  یه ک،  به  
واڵت  نێوخۆی  له   دێموکرات  ریزه کانی 
گه وره   ته حه وولێکی  ده گرنه وه ،  یه ک 
کوردستان  له   کورد  جوو اڵنه وه ی  بۆ  
مێژووی  و  رابردوو  ده بێ،  دروست 
سیاسه ته کانی  دێموکرات،  حیزبی 
خۆشه ویستیی  دێموکرات،  حیزبی 
سه رمایه یه که   دیموکرات،  حیزبی 
له و  ئێران.  کوردستانی  له   کورد  بۆ 
روانگه یه وه  بۆ ئێمه  گرینگه  که  ئه و دوو 
حیزبه  یه ک بگرێته وه . ئه وه ی که  ئێمه  
پێوه ی ماندووین ده قیقه ن ئه وه یه و ئه و 
قه زییه که   داهاتووی  له   نیگه رانی یه یه    
له  کوردستانی ئێران. له  عێراق ده بینین 
له  گه ڵ ئه وه ی کورد ده سه اڵتی خۆی 
هه یه   کێشه شیان  کۆمه ڵێک  هه یه ،   
له گه ڵ به غدا، }کورده کان له { سووریه  

کێشه یان هه یه  له گه ڵ ده مشق ، باشه  
که  ئاڵۆزتریشه   ئێران دا  داهاتووی  له  
راستی دا  له   والتانه ،  ئه و  هه مووی  له  
به و هه موو حیزبانه  ئه و کێشه یه )چۆن( 
خۆمان  بۆ  ئه مه   ده بێ؟  چاره سه ر 
قه ناعه ته   به و  خۆمان  حیزبه که ی  له  
که م کردنه وه ی  رێگای  که   گه یشتووین 
که   ئه وه یه   کێشانه   ئه م  زه ره ره کانی 
یه ک.  سه ر  بکه ونه وه   دێموکراته کان 
ئێمه  ئه گه ر وه ک دوو حیزبی دێموکرات 
بده ین  خۆمان  حه یاتی  به   ئیدامه  
کێشه که   نه کردوه ،  باشمان  کارێکی 
ده مێنێته وه :  خۆی  جێگای  هه رله  
دێموکراتی کوردستان و حیزبی  حیزبی 
جا  ئێران.  کوردستانی  دێموکراتی 
باشه  ئه گه ر قه رار بێ که  ئێمه  یه کتر 
حیزبی  وه ک  بکه ین،  ته حه ممول 
حیزبی  ئێران و  کوردستانی  دێموکراتی 
ئه و  ئه گه ر  کوردستان،  دێموکراتی 
کردبێ،  پێکتر  ره وانی یه مان  ئیعترافه  
ده ی  حه له ،   بۆ  شتمان  زۆر  یانی 
ئه گه روایه  بۆ ناتوانین بچینه  سه ر شته  
ئه سڵی یه که  که  دیتنه وه ی میکانیزمێکه  
له سه رئه وه   }با{  یه کگرتنه وه ؟  بۆ 
سه رمایه  گوزاری بکه ین. به و ده لیله یه  
دێموکراته کان  که   گرینگه   بۆمان  ئێمه  
بکه ونه وه  سه ر یه ک. له  دانیشتن له گه ڵ 
ئێرانی یه کان دا موته وه ججیهـ بووین که  
دێموکرات  دوو  }هه بوونی{  به ڕاستی 
خراپ  ئێمه   مه وقیعییه تی  چه نده  
ده کا. }هه ر وه ها{ له  دانیشتن له گه ڵ 
ئه مریکایی و  ئورووپایی،  الیه نه کانی 
ده سه اڵته کانی  له گه ڵ  دانیشتن 
هه مووی  ئیقلیمی،    ناوچه یی و 
ئێمه  داوه.   به   سیگناڵه ی  ئه و  ئه وانه  
به وده لیله یه  که  به الی ئێمه وه  گرینگه و 
مۆته حیدانه   کردوه ،  بۆ  کاریشمان 
کاریشی بۆ ده که ین، له  نێو ریزه کانی 

خۆشمان کاری بۆ ده که ین.
به شه که ی  ئه ندامانی  هیوادارم   
دیکه ی دێموکرات، رێزه کانی به شه که ی 
دێموکرات ئه و پرۆسه یه ی که  ده سمان 
به یه که وه   المان  هه ردووک  کردوه ،  پێ 
بگرن،  به  جیددیی  برۆن،  به  دوای دا  
له   ئه وه ی  بۆ  بکه ن  له سه ر  کاری 
پڕۆسه ی یه کگرتنه وه ی دێموکرات دا به  
هه مووالیه ک،  به شداریی  به   یه که وه و 

سه رکه وتوو بین.
»کوردکاناڵ«:کاک   
له سه ر  کۆتایی دا  له   خالید! 
یه کگرتنه وه ی  گرینگیی 
په یامت  دێموکرات  هه ردووالی 
بۆ ئه و که سانه ی که  ئه و پرسه  

ده یان گرێته وه  چیه ؟
ئه م  عه زیزی:  خالید 
ئه ندامانی  یه که م  به  ده ره جه ی  پرسه  
ئه وه یه   په یامم  ده گرێته وه .  دێموکرات 
ئه گه ر  دێموکرات،  هه ردووالی  له  
ئێمه و  چ له   حیزبی،  مه سئوولێکی 
چ له  وان به  جۆرێک تێ ده کۆشێ که ش و 
ڕه وانی  جه ووێکی  بدا،  تێک  هه وایه که  
ئه ده بیات و  نێو  بچێته وه   بکا،  دروست 
ده گه یه نێ  زه ره ر  که   گوفتمانێک 
لێی  ڕاشکاوی  به   زۆر  پڕۆسه یه ،  به و 
قه بووڵ مه که ن و پێی بڵێن بڕیاری ئێمه  
ئه وه   دێموکراته کانه ،  یه کگرتنه وه ی 
داهاتووی  به رژه وه ندی  بڕیارو  له گه ڵ  
دێموکرات و گه لی کورد له  کوردستانی 
له   به داخه وه   ئێمه   نایه ته وه .  ئێران 
کێشانه مان  ئه و  له تبوون دا  سه ره تای 
ریزه کانی  گرینگه   بۆیه   هه بوو،  
ره هبه ران و  گوفتمانی  هه ردووال، 
که   ده ستوورانه ی  ئه و  مه سئووالن و 

له گه ڵ  پێوه ند  له   ده ده ن  پێیان 
فه عالییه ت و  چاالکی و  کاروبارو 
به جیددی  زۆر  عه کسولعه مه له کان دا، 
که   مه به سته یه   به و  ئه وه   بگرن. 
ئه ندامانی دێموکرات له  هه ردوو به شی دا، 
به شدار بن له و پرۆسه یهدا،  بێ ته فاوت 
ده ستیان  ئه وان  پرۆسه یه   ئه و  نه بن. 
پێ کردوه ، بۆ خۆیان هێناویانه ته  گۆڕێ 
ریزه کانی هه ردوال کاریان له سه رکردوه،  
له سه رکردوه و  کاریان  ئه وان  که   بۆیه  
هێناویانه ته  گۆڕێ، }ئه رکی{ ده فته ری 
به   بڕوا،  به دوای دا،  سیاسی یه کانه  

}ئه وان{،  ی  لێپرسینه وه   دواداچوون و 
مولزه م  هه ردوکال  سیاسیی  ده فته ری 
به جێ  خۆی  ته عه  هوداتی  که   ده کا 
بگه یه نێ. }په یامم{بۆ خه ڵکی ده ره وه ی 
دێموکرات ئه وه یه  که  ئه وانیش هه روه ک 
هه ردووک ال  له گه ڵ  ئێستا  تا  دۆستانه  
باسیان کردوه  به دوای دا برۆنه وه،  بڵێن 
ئه رێ چتان کردوه،  به  کوێ گه یشتن؟ 
قسه یه کی  ده توانین  ئێمه   له کوێ 
له   خه ڵک  )په یامم(بۆ  لێ بکه ین؟ 
ئێران،  کوردستانی  له   واڵت  نێوخۆی 
دێموکرات،  هه ردووک الی  ئه ندامانی 
یه ک،  ده گه ڵ  پێوه ندی یان  عه القات و 
که   برۆن  ئه وه   به ره و  بکه ن و  خۆش 
ده چن،  یه کگرتوو  حیزبێکی  به ره و 
مه رزبه ندی بکه ن له گه ڵ ئه و کێشانه ی 
به تایبه ت  گۆڕێ،  هاتۆته   پێشوو  که  
ئه وان له  نێوخۆی واڵت ده بێ ئه وه یان 
زۆر پێ خۆش بێ، به  دڵێکی ئاوه اڵوه  
کاری بۆ بکه ن،  به  هاتوچۆی یه کترو 
به  کۆبوونه وه  له گه ڵ یه کترو به سه ردانی 
زه رووره تی  له   قسه کردن  به   یه کترو 
حیزبێکی دێموکراتی واحیدو یه کگرتوو 
دروستی  هه مووالیه کمان  ده بێ  که  
زه مینه سازی یه   ئه و  پتر  بکه ینه وه ، 
بکه ن و پتر ته شویقی ئه مه  بکه ن که  تازه  
ئه و پڕۆسه یه ی  نه هێڵین  به  هیچ جۆر 
بچێ،  بار  له   پێ کردوه   ده ستمان  که  
موته عه هید  مولزه م و  خۆمان  به ڵکه  
فیداکاریی  بکه ین،  بۆ  کاری  بین 
به   بکه ین،  بۆ  ته نازولی  بکه ین،  بۆ 
بچین،  به ره وڕووی  سینگ فراوانی یه وه  
حه وسه له مه ن  بێ،  زۆر  ته حه مولمان 
زۆر بێ، بۆ ئه وه ی که  سه رکه وتوو بین.
زۆر  »کوردکانال«:   

سپاس کاک خالید !
زۆر  عه زیزی:  خالید   

سپاس بۆ جه نابیشت   

درێژهی:

لهوتووێژلهگهڵسکرتێریگشتییحیزبیدیموکراتیکوردستاندا

ئەم  کە  بۆئەوەی 
ئیدامەی  لە  پرۆسەیە 
نەهێنێ،  شکەست  خۆی دا 
پێشێ،  بچێتە  بەردەوام 
لە  دێموکرات  ئەندامانی 
بە  زۆر  بەشی  هەردووک 
تەعەهودو  بە  عەالقەو 
تەعقیبی  مەسئولییەتەوە 
دانیشتنانە  وتوویژو  ئەو 
ئێمە  لە  ئه رکیانه   بکەن، 
هەردوالمان   لە  بپرسنەوە 
ئێوە  دانێشتنانەی  ئەو  که  

بە کوی گەیشتوە؟
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7
ژینگه 

ژینگه ، پێکەوە  کوێستان فتوحی: ژیانی تاک و بە گشتی کۆمەڵ و 
چەندە   ئێمە  لە  هەریەک  هەیە.  پێکه وه   لێک گرێدراویان  پێوەندی یەکی 
لە ئاست ساڵمەتی و لەش ساغیی  خۆمان بەرپرسین،  بەو ڕێژەیەش لە 
ئەخالقی یە  تایبەتمەندی یە  لە  یەکێک  بەرپرسیارین.   ژینگەدا  ئاست 

ئەرێنی یەکانی مرۆڤ،  پارێزگاری لە ژینگەکەیه تی. 

وه ک  نه ورۆز  کاتێک  یه کگرتووه کان دا  نه ته وه   رێکخراوی  له   داخه وه   به  
کۆنترین  له   یه کێک   کورد  ئه وه ی  ده گه ڵ  ناسرا،  به ڕه سمی  نه ته وه یی  جه ژنێکی 
نه ته وه کانی رۆژ هه اڵتی ناڤینه و کوردستان النکه ی ژیانی دێرینی مرۆڤه ، ناوێک 

له  کوردو کوردستان نه براو ئه و جه ژنه  هه ر به  ناوی گه النی دیکه وه  تۆمار کرا.
ته ها ره حیمی

کوێستان فتووحی

وه ک  ژینگه   پاراستنی 
بنه ماکانی  گرنگترین  له   یه کێک 
پێشکەوتنی  و  گه شه سه ندن 
ئاگایی  به   پێویستیی  جیهانی، 
باره ی  له   کۆمه ڵ  تاکەکانی  هەموو 
ژینگه و به شداریی چاالکانه یان  له و 
ئه رکه دا  هه یه . ئەرکی ئینسانیی هەر 
مەبەستی  بە  کە  کۆمەڵه   تاکێکی 
ژینگە،   پیسبوونی  کەم کردنەوەی 
پارێزگاری لە ژینگەکەی خۆی بکا.

ژینگە:
هۆکاری  کۆمه ڵێک  ژینگه  
گه ل  له   که   نازیندوویه   و  زیندوو 
یه کتر له  پیوه ندی دوو الیه نه  دان. 
له   بریتین  زیندووه کان  هۆکاره  
مرۆڤ.  گیانله به ران و  ڕووه که کان، 
هۆکاره  نازیندووه کانیش، ئاوو هه واو 

خاک و زه وی ده گرنه ه وه .«)1(  
کێشەو  لە  یەکێک 
ئەمڕۆ  جیهانی  نیگەرانی یەکانی 
لەگەڵ  دنیا  ژینگەیە.  پیسبوونی 
ئاووهەوا  پیسبوونی  کێشەی 
دانیشتووانی  ژیانی  کە  بەرەوڕوویە 
خستۆتە  زەوی یەی  تۆپی  ئەم 
هەلومەرجی  ئەمڕۆ  مەترسی یەوە. 
هیچ  تەنانەت  کە  بەجۆرێکە  ژینگە 
شارێک و هیچ واڵتێک لە ئەمنییەتدا 

نیە.
ژیانی تاک و بە گشتی کۆمەڵ و 
پێوەندی یەکی  پێکەوە  ژینگه ، 
هەیە.  پێکه وه   لێک گرێدراویان 
هەریەک لە ئێمە چەندە  لە ئاست 
خۆمان  لەش ساغیی   ساڵمەتی و 
بەرپرسین،  بەو ڕێژەیەش لە ئاست 
یەکێک  بەرپرسیارین.   ژینگەدا 
ئەخالقی یە  تایبەتمەندی یە  لە 
پارێزگاری  مرۆڤ،   ئەرێنی یەکانی 
لە ژینگەکەیه تی. لێرەدا ناچمە نێو  
بابەتێکی زانستی کە لەم رۆژانەدا لە 

الیەن پسپۆران و کارناسانی ژینگەوە 
زۆری باس دەکرێ، وەک مەترسیی 
ئاڵوگۆری  گوڵخانەیی یەکان،   گازە 
 ، زەوی  گەرم بوونی   ، ئاووهەوا 
بەڵکوو   ... دەریاکان و  هەستانی 
به رانبه ر  بەرپرسایه تی  لە  باس 
مەسەلەی  گرنگترین  سادەترین و 
دەکەم  مرۆڤەکان  ژینگەی  ژیان و 

ئەویش ئەخالقی ژینگەپارێزی یە. 
خاوێن،  پاک و  ژینگەی      
سەرەکیی  گرنگ و  پێویستی یەکی 
ژیانی  نەبوونیشی  مرۆڤەو  ژیانی 
مرۆڤەکان لە گەڵ چه ندین جۆر کێشەو 
دەکاتەوە.  بەرەوڕوو  گیروگرفت 
پەیوەستە  مرۆڤێک  هەر  ژیانی 
دەژی،  لەودا  کە  ژینگەیەک  بە 
کۆمەاڵیەتی و  هەلومەرجی  لە  جیا 
ژینگه یی و  هەلومەرجی  فەرهەنگی، 
لەسەر  کاریگەریی  سروشتییش 

ژیانی  مرۆڤه کان هەیە. 
زۆر  پیشەسازیی  هۆی  بە 
ژینگە  بەداخەوە  واڵتان،  لە 
دەبێ.  کارەسات  تووشی  خەریکە 
گیروگرفت و قوواڵیی کاره ساته که ش 
ئه و کاته  به  باشی ده توانین هه ست 
هه ر  ئه وه   بزانین  که    پێ بکه ین 
نه سله کانی ئێستا نین له  سۆنگه ی 
پیس بوون و زیان وێکه وتنی ژینگه وه ، 
زیانیان پێ ده گا، به ڵکوو نه سله کانی 
قه ره بوونه کراویان  زیانی  داهاتووش 
گیروگرفتی  بۆیه   پێ ده گا. 
پیس بوونی ئاووهەوا، و به  فیڕۆدانی 
سروشتی یه کان  و  سه رچاوه  
پیک هێنه ری  دیکه ی   توخمه کانی 
ستراتیژی و  بە  پێویستی یان  ژینگه 
ئامانجدارو  بەرنامەڕێژی یەکی 
تاک  فێرکردنی  هەیە.   درێژخایەن 
بژێره )گزینه (  رێکارو  لە  یەکێک 
پاراستنی  بۆ  سەرەکی یەکان 
شارستانی یه تی و  ئاستی  ژینگەیه . 
واڵتێک،  هه ر  پێشکه وتوویی 

تاکێکیش،  بنه ماڵه یه ک.  شارێک، 
تایبه تمه ندی یه وه  کۆمه ڵێک  به  
تیدا  گومانی  که     به ستراوه ته وه ، 

ژینگه و  رێزگرتنی  پاراستن و  نییه  
سروشت یه کێکیانه . ئه وانه ی رێزی 
ناگرن،  جوانی یه کانی  سروشت و 
قازانجی  بۆ  دارستانه کان  داری 
خۆیان ده بڕن ، گیان له به رانی کێوی 
سه یران و  کاتی  له   ده که ن،  ڕاو 

پاشماوه کانیان    زبڵ و  سه فه ردا 
پیس  ئاوه کان  یان  ده ده ن،  فڕێ 
خۆشه ویستیی  له   نه   ده که ن و.... 

ده توانن  نه   گه یشتوون،  نیشتمان 
جوانی یه کانی  خۆشی و  له   چێژ 

سروشت وه رگرن.
ژنان و کولتووری ژینگەپارێزی 

لە گۆمەڵگەدا 
الیه نگرو  دڵسۆزو  یان  مرۆڤ 

دۆژمنی  یان  ژینگه یه ،  پارێزه ری 
ژینگە  لە  رێز  ئەگەر  ژینگه . 
دژایه تیی  خانه ی  ده چێته   نەگرێ 
له   رۆڵیان  هۆی   بە  ژنان  ژینگه . 
بنه ماڵه و کۆمه ڵ دا، باشتر لە پیاوان 
دەتوانن پارێزگاری لە ژینگە بکەن.  
به   بنه ماڵه دا  له   منداڵ  په روه ردی 
دایکه.  ئه ستۆی  له   یه که م  پله ی 
ژنان  به گشتی  دایکان و  واته   که  
ئه ندامانی  په روه رده ی  ڕێگای  له  
کولتووری  ده توانن  بنه ماڵه وه  ، 
هه ر  پێ بده ن.  په ره   ژینگه پاریزی 
ژنانی  دایک و  بنه ماڵه دا،  له   وه ها 
ئەوەی  بەهۆی  بنه ماڵه ،  دیکه ی 
کۆمه ڵیک  گه ل  له   سه روکاریان 
لە  کەڵک وەرگرتن    ( هه یه  چاالکی 
ماددە  سروشتی یەکان،  سه رچاوه  
بەرپرسایەتی یان  خۆراکی یەکان و 
لە  زیاتر  ده توانن  بوارەدا،(   لەو 
پاراستن و  لە  نەخشیان  پیاوان 
هه بێ.  ژینگەدا  خاوێن ڕاگرتنی 
پێویستیان  ئاگایی  بەمەرجێک  
لە  هێندێک  هەبێ.   بوارەدا   لەو 
خاوه ن ڕایان لە سەر ئەو بڕوایەن که  
ژنان سەرەڕای ئەو رۆڵەی هەیانە، 
ئێستا  تا  کە  هێزێکن  خاوەنی 
رووەوەیە  لەم  نەناسراوە،  ناڕوون و 
هەر  بەرنامەڕیژانی  پێویستە  کە 
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 
نەناسراوە.  یان  لێ نەکراوە  چاوی 
نیوەی  کە  دەبینین  بۆیە  هەر 
لە  زیاتر  کە  جیهان  دانیشتووانی 
نیوەکەی دیکە لە سروشت  نزیکن و 
هەیە،  سروشتەوە  بە  پێوەندی یان 
هەژاری،  وەک  کێشەکانی  هۆی  بە 
فێرکردن و  نەبوونی  ناوشیاری و 
بوارەدا،  لەو  دروست  بارهێنانی 

بەوجۆرەی پێویستە  نەیان توانیوە 
رۆڵی خۆیان لەو بواره دا بگێڕن. 

واڵتی  نیشتمان و  ئەگەر  ژن 
خۆی خۆش بوێ، ئەگەر بیر لە ژیانی 
نەوەکانی داهاتوو بکاتەوە،  ئەگەر لە 
کێشەو  گیروگرفتە ژینگەیی یەکان و 
شێوەی بەربەرەکانی لەگەڵیان ئاگا 
لەسەر  وشیاریی  گشتی  بە  بێ و 
زۆر  رێگەی  دەتوانێ  هەبێ،  ژینگە 
لەو رەفتارە پڕلەمەترسی یانە کە لە 
هۆی  بە  بگرێ.  هەن  ژینگە  سەر 
ئەوەی ژن وەک دایک رۆڵی گرنگی 
لە بەرپرسایەتیی منداڵ و نێو ماڵ دا 
هەیە، دەتوانێ لە پاراستنی ژینگەی 
نێو ماڵ و دەوروبەری ماڵ دا نەخشی 
گرنگ بگێڕێ و  بە ئاسانی دەتوانێ 
کاریگەریی لەسەر منداڵ، ئەندامانی 
ببێ و  دەوروبەرەکانی  و  بنەماڵە 
لەنێویان دا  ژینگەپارێزی  فەرهەنگی 
بەهێز بکا.  هەروەها ژن هۆکارێکی 
گواستنه وه ی  بۆ  سەرەکی یه  
کەلتووری ژینگەپارێزی بۆ نەوەکانی 
پێش  لە  منداڵ  چونکە  داهاتوو. 
فێرکاری  ناوەندێکی  جێگەو  هەر 
لە الی دایکی فێری وانەکانی ژیان 
دەبێ. بۆیە دایکێک ئەگەر ئاگایی و 
هەبێ،  ژینگە  لەسەر  تێگەیشتنی 
خۆی دا  ماڵەکەی  لە  لەوەی  جگە 
ئەم کەلتوورە پیادە دەکا، زۆر بە 
ئاسانیش  کەلتووری ژینگە پارێزی 

دەباته  نێو کۆمەڵگەکه وە. 
رێوشوێن و رێساکانی پاراستنی 
خۆشه ویستیی    ئۆگری و  ژینگه و 
منداڵی یه وه   له   ئه گه ر  سروشت، 
نه چه سپێ و  مرۆڤ دا  بیروزه ینی  له  
گه وره ییش دا  له   کولتوور،  نه بێته  
پاراستنی  به   به رانبه ر  مرۆڤه،   ئه و 
ژینگه و سروشت ئه رکدار نابێ. بۆیە 
منداڵەکەی  دایکێکە  هەر  ئەرکی 
کە  بێنێ  رای  بکاو  پەروەردە  وا 
الیەنەکانیەوە  هەموو  بە  سروشت 
لەالی خۆشەویست بێ و رێزی لێ 

بگرێ. 
هەموومان  هیوایەی  بەو 
ژینگەدا  پارێزگاریی  لە  بتوانین 
پڕلە  داهاتوویەکی  هەبێ و  رۆڵمان 
دابین  نەوەکان  بۆ  جوانی  پاکی و 

بکەین.

ڕێزگرتنلەژینگە،ڕێزگرتنلەنیشتمانه

ته ها ره حیمی

له  نه ته وه  ده کرێ،  کاتێک باس 
هێندێک  هه ڵگری  ده بێ  چه مکه   ئه م 
که   بێ  تایبه ت  خه سڵه تی  توخم و 
مه رجی  هه روه ها  بناخه و  بنه ماو  وه ک 
کۆمه ڵه   بۆ  چه مکه    ئه م  هه ڵگرتنی 
دیاره   که   بهێنرێ،  کار  به   خه ڵکێک 
خۆی دا  جه وهه ری  له   چه مکه ش  ئه م 
بۆ  حوقووق  ماف و  ڕاده ی  به رزترین 
یه کێک  دێنێ.  چه مکه که   هه ڵگرانی 
چه مکه   ئه م  بایه خه کانی  گرنگترین  له  
که سایه تیی  یان  ئایدێنتیتی  شوناس، 
نه ته وایه تی یه  که  بریتی یه  له  شوناس و 
ده گه ڵ ئاڵوگۆڕی سیاسی و کۆمه اڵیه تی 
گۆڕانی به سه ردا دێ. مرۆڤی سه رده م و 
ده کرێ بڵێین مرۆڤه کانی پێشووش به  
جۆرێک هه میشه  ویستوویانه  سنوورێک 
به  ده وری خۆیی و بێگانه کان دا بکێشن و 
به  کۆمه ڵێک رێوشوێن و بایه خ و نه ریت، 

دیکه   گرووپێکی  له   خۆیان  نامۆیی 
قۆناخه کانی  پێی  به   داوه و  نیشان 
مێژووی زانراو، مرۆڤ بۆ خۆ هه اڵواردن 
پێناسی  نیشانه و  دیکه   گرووپێکی  له  
خۆی هه بووه و هه میشه ش هه وڵی داوه  
به   بپارێزێ و  نیشانانه   پێناس و  ئه م 
نیشانیان  بان ئاستی  شیاوو  جۆرێکی 

بدا.
هه ڵگرتنی  سه ره ڕای  مرۆڤ 
شوناسێکی تاکه که سی، خاوه نی کۆمه ڵه  
شوناسێکه  که  ده یباته وه  سه ر گرووپ و 
رابردووی  له   که   دیاریکراو،  کۆمه ڵێکی 
ستره کتۆری  له   خۆی  مرۆڤایه تی دا 
دیوه ته وه و  ئیمپراتۆریی دا  خێڵ و  هۆزو 
ئیستاش به  گوێره ی سه رده م گرێدراوی 
له   شوناس  حاڵ  هه ر  به   نه ته وه یه . 
وشیارانه و  وه اڵمدانه وه یه کی  راستی دا، 
ئاگایانه  به  پرسیار، له  سه ر که سایه تی و 
بوون و نه بوونی مرۆڤ، له  سه ر ڕابردوو، 
پێکهاته ی نه ته وه یی، ئایینی و ره گه زی و 
هه روه ها وه اڵمدانه وه یه  بۆ دیاری کردنی 
رۆڵه  ئه و  شارستانیه تی و  فه رهه نگ و 
گه شه ی  پرۆسه ی  له   پێکهاته که ی  که  
ئه مڕۆش  ته نانه ت  گێڕاویه تی و  مرۆیی دا 
بوون و نه بوونی گرووپه که ی  له  بواری 

ئابووری و  فه رهه نگی،  پێگه ی  جێگه و 
که واته   ده کا.  دیاری  سیاسی دا 
که   تایبه تمه ندی یه   کۆمه ڵێک  شوناس 
له   مرۆڤ  جیاکردنه وه ی  هۆی  ده بنه  
دیاری  گرووپه   ئه و  دیکه و  مرۆڤه کانی 
چوارچێوه که ی دا  له   تاک  که   ده کا 
بایه خی  له   بایه خه کانی  ده گرێ و   جێ 
شوناسی  هه ڵ داوێرێ و   دیکه   که سانی 
به اڵم  ده کا.  دیاری  تاک  گشتیی 
دیارده یه کی  که   نه ته وایه تی  شوناسی 
ده گه ڵ  کۆمه اڵیه تی یه و  سیاسی 
نه ته وه   ناوی  به   چه مکێک  په یدابوونی 
پیشه سازی یه   شۆڕشی  به رهه می  که  
دێته  ئاراو ده بن به  جمک. به  گوێره ی 
سێ  مرۆڤێک  بیرمه ندان  دابه شینی 
که   هه ڵ ده گرێ  خۆی دا  له   شوناس 
تاکه که سی،  شوناسی  له   بریتین 
ده کرێ  نه ته وایه تی.    کۆمه اڵیه تی و 
منداڵی بنه ماڵه یه ک تایبه تمه ندی یه کانی 
له  منداڵه که ی دیکه  جیاواز بن که  هه ر له  
سه ر ئه م بنه مایه ش دیارده یه ک به  ناوی 
جیاوازیی تاکه که سی وه ک پڕه نسیپێکی 
هه روه ها  ده کرێ.  ڕه چاو  دیمۆکراسی 
مه ودایه کی  که   کۆمه اڵیه تی  شوناسی 
به ربه رینتر له  خۆ ده گرێ ده توانێ خۆی 

وه ک  جۆراوجۆری  فۆرمی  شکڵ و  له  
نیژادی و  شوناسی هۆزایه تی، ره گه زی، 
ببینێته وه .  دا   ........... پیشه یی 
به اڵم له  ئاستی به رزتر دا تاک خاوه نی 
ئه مه ش  که   نه ته وایه تی یه ،  شوناسێکی 

هه ست و  هاوپێوه ندی و  نیشانده ری 
کۆمه ڵێک  نه ته وه یه .  بۆ  وه فاداری 
هاوبه ش،  نیشتمانی  بیرمه ندان،  له  
بنه ڕتی ترین  به   هاوبه ش  مێژووی 
نه ته وایه تی و  شوناسی  توخمی 

هاوبه ش و  زمانی  دیکه ش  هێندێکی 
سه ره کیی  توخمی  به   هاوبه ش  ئایینی 
هه روه ها  ده زانن.  نه ته وایه تی  شوناسی 
»ستره کتۆری  له   باس  نێوه دا  له م 

توخمی  وه ک  هاوبه شیش«  سیاسیی 
شوناسی نه ته وایه تی ده کرێ. به اڵم له  
ڕاستی دا شوناسی نه ته وایه تی هه ڵگری 
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ئەوەیە  سەرنجە  جێی  پێوەندی یەدا  لەم  ئەوەی  مه عروفی:  مسته فا 
كە نێوە نێوە كۆماری ئیسالمی بە پۆل رۆژنامەنووسان دەگرێ  و رۆژنامەكان 
توند  ئاڵۆزی یەكی  قەیران و  تووشی  كە  كاتانەدایە  لەو  ئەویش  دادەخا. 

بووبێ  و ترس و نیگەرانی باڵی بەسەردا كێشا بێ

بێگومان گرتنی رۆژنامەنووسان و چاالكانی مەدەنی و داخستنی رۆژنامەكان 
داوەو  رێژیمە  یارمەتی بە چارەسەری قەیرانەكانی ئەم  رابردوودا چەندەی  لە 
سەركۆمارەكانی پێشوو چەندەیان قەیرانەكانی ئەم رێژیمە چارەسەر كردوە لەوە 

بەدواش هەر بەم جۆرە، تەنانەت خراپتریش دەبێ .                
مسته فا مه عروفی

مسته فا مه عروفی

لە مانگه کانی رێبەندان و رەشەمەی 
گرتنی  لە  دیكە  شەپۆلێكی  ئەمساڵ دا 
كەوت،  وەڕێ   ئێران   لە  رۆژنامەنووسان 
لە شارە  رۆژنامەنووسان  لە  دەیان كەس 
ئیالم و  كوردستان،  جۆراوجۆرەكانی 
رۆژنامە و  گیراون و  ئێستا  هەتا  تاران 
لەحاڵێك دا  داخراون.  باڵوكراوەكانیان 
قۆرغی  قەدەغە و  سانسۆر و  سێبەری 

بە  كوردستان  لە  رۆژنامەنووسی  كاری 
دوژمنانەی  ئەمنیەتی و  روانگەی  هۆی 
كۆماری ئیسالمی یه وه  لەم ناوچەیە لە چاو 
ناوچەكانی دیكەی ئێران گەلێك قورسترە و 
گەلێك  رۆژنامەنووسی  کاری  مەیدانی 
تەسكتر، بەاڵم لە گیرانی رۆژنامەنووسان و 
داخستنی رۆژنامەكان دا كوردستان لە چاو 
زۆرتری  بەشی  ئێران  دیكەی  ناوچەكانی 

بەركەوتوە.
راپۆرتی  پێی  بە  ماویەدا  لەو 
هەواڵدەری یەكان لەنێو ئەو رۆژنامەنووس و 
چاالكە مەدەنی یانەی گیراون نزیكەی 16 
رۆژنامەنووس لە تارانن، 12 كەس لە ئیالم و 
نزیكەی 30 كەس لە شارەكانی پاوە، سنە، 
دێواڵن، مەهاباد، نەغەدە و شنۆن، بەشێك 
گشتی یەكان دا  لەراگەیەنە  ناوانەی  لەو 
سیروان  لە:  بریتین  بوونەتەوە  باڵو 
حوسێن پەناهی، شێرزاد حوسێن پەناهی لە 
غەفاری،  داود  عەزیزی،  كەیهان  دێواڵن، 
رەسووڵی و  بەختیار  ئەحمەدی،  موختار 
قادری،  وەفا  پاوە،  لە  كاكەیی  یاسر 
فەرەجوڵاڵهی و  بێهزاد  حوسێنی،  خالید 
حامید محەممەد نەژاد لە سنە، خوسرەوی 
مەنووچێهر  ئەحمەدی،  قاسم  كوردپوور و 

شێخی،  كەیوان  مەهاباد،  لە  پوڕدیل 
ئەحمەدی  شەهاب  عوسمانی،  كامران 
ئازەر ) مەمێندی(، قادر داستان، رەحیم 
فتووحی، یووسف حاجی خۆش  لە شنۆو 
رەسووڵ  ناوەكانی  هەروەها  نەغەدە. 
فاروق  سامانی و  فەرزاد  خزرمروەت، 

سامانییش وەبەرچاو دەكەون.
تەنانەت  رۆژنامەنووسان و  گیرانی 
كۆماری  الیەن  لە  ئێعدام كرانیان  تێرۆر و 
هەموو  نیە و  تازە  شتێكی  ئیسالمی یەوە 
ساڵێك ئەم رێژیمە و رێبەرە پلە یەكەكانی 
خراپترین   « پێشەوەی  هەرە  ڕیزی  لە 
الیەن  لە  كە  رۆژنامە«دان  دوژمنانی 
ئازادیی  الیەنگری  رێكخراوەجیهانی یەكانی 
گشتی  بیر وڕای  بە  بیر وڕادەربڕینەوە 
پێوەندی یەدا  لەم  ئەوەی  دەناسێندرێن. 
نێوە  نێوە  كە  ئەوەیە  سەرنجە  جێی 
كۆماری ئیسالمی بە پۆل رۆژنامەنووسان 

ئەویش  دادەخا.  رۆژنامەكان  دەگرێ  و 
قەیران و  تووشی  كە  كاتانەدایە  لەو 
ئاڵۆزی یەكی توند بووبێ  و ترس و نیگەرانی 
نوێی  شەپۆلی  بێ .  كێشا  بەسەردا  باڵی 
گرتنی رۆژنامەنووسان و چاالكانی مەدەنی 

بۆ سێ  هۆی سەرەكی دەگەڕێتەوە:
رۆژنامە و  داخستنی  یەكەم، 
دژی  ماهیەتی  بۆ  رۆژنامەنووسان  گرتنی 
دەگەڕێتەوە.«  ئیسالمی  كۆماری  ئازادیی 
ببڕن«  زمانیان  بشكێنن و  قەڵەمەكانیان 
لە خەتابە ئاورینەكانی خومەینین كە هەر 
الیەنگرە  هاتنەسەركاریەوە  لەسەره تای 
دژیان  لە  توندڕەواكانی  دەمارگرژ و 
لەقەڵەم  مولحیدی  كافرو  بە  دەدا و  هان 
گەلێك  خەماویی  چارەنووسی  دەدان. 
رۆژنامەنووس و جیابیر لە ئێران یەكێك لە 
چیرۆكە هەرەتراژیکەكان لە مێژووی ئێران 
بە تایبەتی لە ماوەی حاكمییەتی كۆماری 

ئیسالمی دایە. 
مانگەی  دوو  یەك  لەم  دووەم، 
دوایی دا كێشە و مل بەملەی كاربەدەستانی 
كۆماری ئیسالمی لە پلەی هەرە سەرەوەدا 
گەیشتۆتە جێگایەك كە كۆنتڕۆلی ئاسان 
بڕیار و  هەمیشە  كە  رێبەر  تەنانەت  نیە و 

كراون و  جێبەجێ   سێ  ودوو  بێ   قسەكانی 
بە  ئاویان  قسەكانی  كاتانەدا  جۆرە  لەم 
توانیوە  نەی  جار  ئەم  كردوە،  ئاوردا 
وەزعەكە دامركێنێ  و جووتە برای سەرۆكی  
لەالیەك و  قەزایی  دەزگای  مەجلیس و 
هەروا  دیكەوە  لەالیەكی  سەركۆمار 
هەڕەشەی دوارۆژ لە یەكتری دەكەن. لەم 
الیەنەكانی  لە  خەڵك  ئەوەی  بۆ  نێوەدا 
رۆژنامەكان  نەبێ ،كە  ئاگادار  كێشەكانیان 
لەئه ستۆیە،  ئەركەیان  ئەو  بارەیەوە  لەم 
دایان  كۆمەڵ  بە  ئیسالمی   كۆماری 
دەخا و رۆژنامەنووسانیان دەكونجی زیندان 
سەعیدی  سەرنجە  جێی  دەپەستێوێ . 
مورتەزەوی كە لە دەیەی 70 و سەره تاكانی 
ده یه ی 80 دا قازیی دادگای شۆرش بوو 
و بە فەرمانی وی دەیان رۆژنامە داخران و 
ئەشكەنجە  گیران و  رۆژنامەنووس  دەیان 
لە  الیەنگری  هۆی  بە  ئێستا  دران، 

ئەو  له سەر  هەر  بۆخۆی   ئەحمەدی نەژاد 
تاوانانەی پێ یان كردوە دادگایی دەكرێ !   
سێیەم، كۆماری ئیسالمی وردەوردە 
دەورەی  یازدەیەمین  هەڵبژاردنی  لە 
سەركۆماری نزیك دەبێتەوە. هەر لەئێستاوە 
خەڵك  سەركوتی  زەمینەی  ئەوەی  بۆ 
باسی  بەردەوام  بەرپرسانی   بكا،  ئامادە 
ئەوە دەكەن كە » فیتنەیەكی گەورەتر لە 
ئی ساڵی 1388 لە گۆڕێ دایە«. گیرانی 
چاالكانی  رۆژنامەنووسان  و  كۆمەڵی  بە 
زەمینە  خۆشكردنی  بۆ  هەوڵێكە  مەدەنی 
بۆ  سیناریۆیەی  ئەو  جێ بەجێ  كردنی  بۆ 
جۆزەردانی  لە  سەركۆماری  هەڵبژاردنی 

داهاتوودا دایان ڕشتوە.
هەزینەی  دیسانیش  بۆچی  بەاڵم 
كوردستان  لە  زیندانی كردنانە  گرتن و  ئەم 
كوردستان  ئەوەی  لەبەر  یەكەم،  زیاترە؟ 
ئازادی و  سەنگەری  لەسەرەتاوە  هەر 
خۆڕاگری لە بەرامبەر دیكتاتۆریی كۆماری 
ئیسالمی دا بووە و ئەوەی لە ماوەی 34 ساڵ 
كوردستان دا  خەڵكی  خۆڕاگریی  خەبات و 
شێوە و  تەنیا  هاتبێ   بەسەردا  گۆڕانی 
خەباتەكە  ئەگینا  خەباتەكەیە،  تاكتیكی 
هەر بەدەوام بووە و هەر بەردەوام دەبێ . 

ڕقێكی  كوردستان  تایبەتمەندی یەی  ئەم 
ئیسالمی دا  كۆماری  رێبەرانی  لە  زۆری 
دروست  كوردستان  كورد و  به   بەرامبەر 

كردوە.
دووەم، كوردستان بە هۆی رابردووی 
رێكخراوی  ئەحزاب و  بوونی  سیاسی و 
سیاسیی  وشیاریی  سیاسی،  جۆراوجۆری 
بەرزتردایە.  ئاستێكی  لە  خەڵكه که ی 
هەر  پێشەنگە،  كوردستان  بارەیەوە  لەم 
بەرامبەر  لە  رێژیم  حەساسیەتی  بۆیەش 

كوردستاندا زیاترە.     
رۆژنامەنووسان و  گرتنی  ئایا 
چاالكانی مەدەنی و تێكۆشەرانی سیاسی و 
رۆژنامەكان و  كۆمەڵی  بە  داخستنی 
دەرفەتی  بچووكترین  داخستنی 
بەكۆماری  یارمەتی  بیر وڕاده ربڕین 
بە  سیناریۆیەكانی  كە  دەدا  ئیسالمی 
ئەو  ئەگەر  بەرێ ؟  بەڕێوە  خۆی  دڵی 

جێی  لە  خۆی  بەدڵی  كەسێكی  رێژیمە 
هەموو  دانا و  ئەحمەدی نەژاد  مەحموودی 
بۆ  نەژاد  ئەحمەدی  ئی  وەك  رێگاكانیان 
ئیعترازی  دەنگی  هەرچی  كرد و  تەخت 
پەستاوت،  دەزیندانیان  بۆوە  بەرز  لێ  
رێژیمە  ئەم  گیر وگرفتەكانی  داخوا 
ئەحمەدی نەژاد  ئه دی  دەبن؟  چارەسەر 
ئەو كەسە نەبوو كە تەواو بە دڵی رێبەر و 
مەهدیی  بوو؟  سەرەكی  دەسەاڵتدارانی 
مووسەوی  حوسێنی  میر  كەڕووبی و 
رەقیبەكانی ئەحمەدی نەژاد سێ  ساڵە لە 
زیندان دان، بۆچی ئەحمەدی نەژاد ئێستا لە 
میر حوسێنی مووسەوی  و كەڕڕوبی زیاتر 

بۆ ئەم رێژیمە بۆتە سەرئێشە. 
رۆژنامەنووسان و  گرتنی  بێگومان 
رۆژنامەكان  داخستنی  مەدەنی و  چاالكانی 
بە  یارمەتی  چەندەی  رابردوودا  لە 
رێژیمە  ئەم  قەیرانەكانی  چارەسەری 
چەندەیان  پێشوو  سەركۆمارەكانی  داوەو 
قەیرانەكانی ئەم رێژیمە چارەسەر كردوە 
تەنانەت  جۆرە،  بەم  هەر  بەدواش  لەوە 

خراپتریش دەبێ .                

شەپۆلێكینوێلەگیرانیڕۆژنامەنووسان

هونه ر،  زمان،  وه ک  دیکه ی  توخمه کانی  توخمانه و  ئه و  هه موو 
رێوشوێن و داب ونه ریته  . به  واتایه کی دیکه  ئه و کۆمه ڵه خه ڵکه ی 
به   هه ستیان  وێكڕا  ژیاون و  یه کگرتوودا  جوگرافیایه کی  له  
به خته وه ری کردوه و چه وساونه ته وه و ئامانج و هه ست و مه به ستی 
هاوبه شیان هه بووه ، وه ک شوناسی نه ته وه یی ده توانێ به کاریان 
بێنێ که  ئه م شوناسه  نه ته وایه تی یه  بۆ هاوپێوه ندی نه ته وه یی و 
گرنگترین  کۆمه اڵیه تی  سیاسی و  ژیانی  به   ئاراسته به خشین 

ئامرازه .
گه لی کورد که  به  گوێره ی زۆربه ی پێناسه و تیۆری یه کان 
نه ته وایه تی یه کانی سوودمه ند  مافه   له  هه موو  نه ته وه یه  و ده بێ 
دوژمنانی و  چه وتی  سیاسه تی  هۆی  به   ده بینین  هه روه ک  بێ، 
گه وره ترین  هه نووکه   هێزه کانی،  نێوخۆیی  یه کڕیزنه بوونی 
ئه وه ش  سه ره ڕای  جیهان داو  ئاستی  له   بێ ده وڵه ته   نه ته وه ی 
سیاسه تی  زۆرجۆره  ژینۆسایدو  هۆی  به   کراوه و  پارچه پارچه  
زۆربه ی  کوردستانه وه   دابه ش که رانی  الیه ن  له   دیکه   ناڕه وای 
کاڵ  له   روو  یان  بوونه ته وه   کاڵ  نه ته وایه تی یه کانی  توخمه  
کوردستان و  وێران کردنی  کۆچ پێ کردن و  سیاسه تی  بوونه وه ن. 
هه وڵ بۆ لێک دابڕینی کوردان له  هه ر چوار پارچه ی  کوردستان 
چوارچێوه ی  له   ده بینین    کراوه و  ڕه چاو  دڵڕقی یه وه   به وپه ڕی 
هه ر کام له و یه که  سیاسی یانه ی کوردیان به  سه ردا دابه ش بووه  
ده ستکاری نیشتمانی یه کگرتوو و یه کپارچه یی کورد کراوه  تا 
نیشتمان و خاکی یه کگرتووی کورد وه ک یه کێک له  توخمه کانی 
کورد  توخمانه ی  ئه و  زۆرن  بکه ن.  الواز  نه ته وایه تی  شوناسی 
وه ک شوناسێکی گشتی باسیان لێوه  ده کاو ده یه وێ ره نگکێی 
گشتی و ته واو کوردستانی یان پێ ببه خشێ. یه کێک له  گرنگترین 
ئه و توخمانه که  گه لی کورد  به  درێژایی مێژوو وه ک توخمێکی 
سه رده می  له   هه ڵی گرتوه و  نه ته وایه تی  شوناسی  بنه ڕه تیی 
شیاوو  رێگه یه کی  ته نانه ت  ئامرازێک و  به   کردوویه   هاوچه رخ دا 
ئاشتی خوازانه  بۆ گه یشتن به  ئازادی نه ورۆزه . ئه م بۆنه  پیرۆزه  
پێی  به   هاوبه شه و  ناڤین دا  رۆژهه اڵتی  ئاریایی  گه النی  نێو  ده  
سه رچاوه  مێژوویی یه کان په یوه سته  به  گه النی کۆنی ئاریایی یه وه   
فه رهه نگ و  گوێره ی  به   جۆرێک و  به   گه النه  له م  کام  هه ر  که  
ئه فسانه و  یاده وه ری و  چوارچێوه ی  نێو  ده   خۆی  میژووی 
فۆلکلۆری خۆی دا پارستوویه و به رگی خۆماڵیی ده به ر کردوه . 

به  داخه وه  له  رێکخراوی نه ته وه  یه کگرتووه کان دا کاتێک 
ده گه ڵ  ناسرا،  به ڕه سمی  نه ته وه یی  جه ژنێکی  وه ک  نه ورۆز 
ئه وه ی کورد یه کێک  له  کۆنترین نه ته وه کانی رۆژ هه اڵتی ناڤینه و 
کوردو  له   ناوێک  مرۆڤه ،  دێرینی  ژیانی  النکه ی  کوردستان 
کوردستان نه براو ئه و جه ژنه  هه ر به  ناوی گه النی دیکه وه  تۆمار 

کرا. 
گرنگی  ئه وه یه   گرنگه ،  نووسه ر  بۆ  بابه ته  دا  له م  ئه وه ی 
بدرێ به  نه ورۆز وه ک توخمێکی بنه ڕه تی بۆ به هێزکردنی شوناسی 
نه ته وایه تی که  له  له سه ر ئاستی کوردستان  جگه  له  هه ستێکی 
به هێزی یه   به و  تاکی کورددا  ده روونی  له   پراکتیک و  به   رووت، 
نابینرێ. کاربه ده ستان و رێبه رانی کورد ده بێ به  وردبوونه وه  له  
واقیعی کوردو کوردستان هه ست به و توخمانه  بکه ن که  ده توانن 

یه کگرتوویی و شوناسی تاکی کوردی پێ به هێز ده کرێ. 
به  سه رنجدان به  ڕێوڕه سمه کانی نه ورۆزی ساڵی رابردوو 
ده بینین کوردان له سه ر ئاستی کوردستان و هه نده  ران  یادو جه ژنی 
نه ورۆز به شکۆیه کی تایبه ته وه  ده که نه وه و ئه م بۆنه یه یان کردوه  
به  خاڵێکی جیاکه ره وه  له  نه ته وه و گروویه کانی دیکه.  جه ژنی 
له   نه ورۆز  دیاربه کر، جه ژنی  له   کوردستان  باکووری  پڕشکۆی 
باشوور به وهه موو شکۆیه ، رێوڕه سمه  رێک وپێک و شکۆمه نده کانی 
ئه منییه تیی  داموده زگای  له مپه ری  ئه گه رو  رۆژهه اڵت سه ره ڕای 
کوردستان و  رۆژئاوای  خۆشیی  شادی و  ئیسالمی،  کۆماری 
رێوره سمی مه زنی کوردان له  لوبنان و ..... هه موو نیشانه یه کن 
کوردیش  خه ڵکی  دۆزیوه ته وه   خۆی  خاوه نی  نه ورۆز  که   له وه 
به حه ق نیشان ده ده ن ئه م یاده  له  قوواڵیی مێژووه وه  ڕه گ ئاژۆی 
هه وڵ  ده بێ  پارته  سیاسی یه کان  کوردو  رێبه رانی  کردوه و، 
بده ن توخمه  به هێزه  هاوبه شه کانی ئه م گه له  پارچه پارچه کراوه  
نووسین و  ئاستی  له سه ر  هه روه ها  بکه ن.  به هێزیان  بدۆزنه وه و 
زیاتر  سه رشانیه تی،  ئه رکی  کوردی  ده سه اڵتی  لێکۆڵینه وه 
گرینگی به  هه ڵێنجانی ئه فسانه و ئۆ ستووره ی نه ورۆز له  مێژووی 
خۆیدا بداو تێچووی به ره نگاربوونه وه ی ئه والیه نانه  که  ده یانه وێ 
توخمه  مێژوویی و هاوبه شه کانی کورد چه واشه  بکه ن وه ئه ستۆ 

بگرێ.
کورد له م سه رده مه دا زیاتر له  هه موو کاتێک پێویستیی 
به  پته وکردنی هه ستی نه ته وایه تیی خۆی هه یه . ئه مه ش ده بێ 
به  دۆزینه وه و ناساندنی شانازی یه  مێژوویی یه کانی و ته نانه ت به  
زه ق کردنه وه ی ئه فسانه  میللی یه کانی به هێز بکرێ تا گه لێک که  
ناحه زانی هه میشه  به  سووکایه تی یه وه  باسیان له  مێژووه که ی و 

شانازی یه کانی کردوه ، ببووژێته وه و به خۆی دا بێته وه .

درێژهی:

نهورۆزتوخمیهاوبهشی
شوناسینهتهوهیکورد

بۆچی دیسانیش هەزینەی ئەم گرتن و زیندانی كردنانە لە كوردستان زیاترە؟ یەكەم، لەبەر ئەوەی كوردستان هەر لەسەرەتاوە 
سەنگەری ئازادی و خۆڕاگری لە بەرامبەر دیكتاتۆریی كۆماری ئیسالمی دا بووە و ئەوەی لە ماوەی 34 ساڵ خەبات و خۆڕاگریی خەڵكی 
كوردستان دا گۆڕانی بەسەردا هاتبێ  تەنیا شێوە و تاكتیكی خەباتەكەیە، ئەگینا خەباتەكە هەر بەدەوام بووە و هەر بەردەوام دەبێ . 

ئەم تایبەتمەندی یەی كوردستان ڕقێكی زۆری لە رێبەرانی كۆماری ئیسالمی دا بەرامبەر به  كورد و كوردستان دروست كردوە.
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9
یادکردنه وه 

عومه ر باڵه کی: ئه گه ر تاوانی ئه نفال به  گشتی و کیمیابارانی هه ڵه بجه  
به  تایبه تی له به ر تیشکی یاسا نێوده وڵه تی یه کان ڕابگرین بۆمان ده رده که وێ 
که کۆمه ڵی  بردنی  نێو  له   واته   ژێنوساید  خانه ی  ده چنه   تاوانانه   ئه و  که  
رێژیمی سه دام حوسێن هه م  که   تایبه ت  به مه به ستی  نژادێک  یان  نه ته وه یه ک 
شااڵوی ئه نفال و هه م کیمیابارانی شاری هه ڵه بجه ی به  به رنامه و مه به ستێکی 

تایبه ت به رێوه  بردوه

دێموكراسی و  پارێزەری  دەوڵەتانی   ، مرۆڤ  مافی  موساپوور:  سیروان 
تەنانەت حكوومەتە ئیسالمی یەكانیش هیچ دژكردەوەیەكی کاریگه ریان دەرحەق 
بەم كارەساتە دژە مرۆیی یە له خۆیان نیشان نەدا، ئەوا بە خۆشی یەوە لەم چەند 
لە  هەڵەبجەو  تاوانی  ئەنجام ده رانی  بڕیاردەران و  لە  بەشێك  دوایی دا  ساڵەی 
سەرووی هەمووشیانەوە شەخسی سەددام حوسێن چوونە بن داری ئێعدام و كۆتایی 

بە ژیانیان هات

عومه ر باڵه کی

جار  چه ندین  بیسته م  سه ده ی 
به کۆمه ڵی  نێوبردنی  له   شاهیدی  
مرۆڤه کان بوو. کوشتاری ئه رمه نی یه کان 
به  ده ستی ده سه اڵتدارانی ئیمپراتۆریی 
1915و  ساڵه کانی  نێوان  له   عوسمانی 
نێوبردنی  له   کوشتن و  دا،   1916
ئه ڵمانی  به هۆی  یه هوودی یه کان 
میلیۆنیی  کوشتاری  نازی یه وه ، 
کامبۆجی یه کان  له  نیۆه ڕاستی ده یه ی 
خه میره   رێژیمی  به ده ستی  1970دا 
کۆمه ڵی  به   کوشتاری  سووره کان و 
»ئه نفال«دا  ژیرناوی  له   کورد  گه لی 
چه د  عێراقه وه   سوپای  له الیه ن 
مرۆیی یه ن  کاره ساته   ئه و  نموونه یه کی 
که  زۆرترین ئابڕووچوونی بۆ کۆمه ڵگای 
نێونه ته وه یی به  گشتی به  دواوه  بووه ،  
که  به  داخه وه  له  ئاست ئه و کاره ساتانه  
یان ته واو بێده نگ بووه ، یان هه رنه بێ 

زۆر دره نگ وەدەنگ هاتوه . 
به سه ر  ساڵ   25 ساڵ  ئه م 
ده بێ،  تێپه ڕ  هه ڵه بجه دا  کاره ساتی 
کاره ساته   ئه و  ژانی  زام و  به اڵم 
هیچ  کوردێک و  هیچ  ئه ندیشه ی  له بیرو 
نەچۆته وه و  له بیر  دا  مرۆڤدۆستێک 
هه تا  ده وێ  ساڵی دیکه شی  ده یان 
برینه کانی گه لی کورد له  عێراقدا سارێژ 
ببنه وه . خۆ  سارێژبوونه وه ی ئه و زامانه  
ئه گه ریش ڕوو بدا له ڕاده ی سامناکی و 
قێزه ونیی ئه و کاره ساته  که م ناکاته وه و 
بۆ هه تا هه تایه  وه ک په ڵه یه کی شه رم و 
مێژووی  نێوچاوانی  به   شووره یی 

مرۆڤایه تی یه وه  ده مێنێته وه .
هه ڵه بجه   شاری  کیمیابارانی 
ژێرناوی  له   عێراقه وه   سوپای  له الیه ن 
16ی  رۆژی  عێڕاق  خاکی  پاراستنی 
هه رچه ند  به ڕێوه  چوو،  مارسی 1988 

وه ک  هه ڵه بجه   شاری  کیمیابارانی 
ئه نفال  عه مه لیاته کانی  له   به شێک 
به   ده کرێ  به اڵم  ئه ژمار،  نه هاتۆته  
دابنرێ.  ئه نفال  شااڵوه کانی  الیه نێکی 
ئه نفال  دیکه ی  عه مه لیاته کانی  ئه گه ر 
وه ک ستراتیژی یه کی سیاسی – نیزامی 
بۆ پاکتاوی ره گه زی بوو به و مه به سته  
ئه و  حه شیمه تی  دیمۆگرافی  که  
بنکه ی  به  جۆرێک بگۆڕی که   ناوچانه  
جه ماوه ریی رێژیم له و ناوچانه  به  هێزترو 
به ربه رین تر بکاته وه ، کیمیابارانی شاری 
هه ڵه بجه لەنێوبردنی شارێک بوو کە لە 
مرۆڤی   5000 لە  زیاتر  ساتێک دا  چرکە 
تێدا کوژران و به  هه زاران پیرو الو، ژن  و 
منداڵیشی بریندار بوون که   ئێستاشی 
له گه ڵ دا بێ به شێکی زۆریان به  ئازاری 
ته نانه ت  ده ناڵێنن و  زامه کانیانه وه  
به سه ر  ساڵ   25 تێپه ڕبوونی  دوای 
له سه ر  کاریگه ریی  کاره ساته دا  ئه و 
زاوزێ و له دایک بوونی مندااڵنی نه خۆش و 

که م ئه ندامیش هه یه . 
ئه گه ر تاوانی ئه نفال به  گشتی و 
کیمیابارانی هه ڵه بجه  به  تایبه تی له به ر 
تیشکی یاسا نێوده وڵه تی یه کان ڕابگرین 
تاوانانه   ئه و  که   ده رده که وێ  بۆمان 
نێو  له   واته   ژێنوساید  خانه ی  ده چنه  
یان  نه ته وه یه ک  که کۆمه ڵی  بردنی 
نژادێک به مه به ستی تایبه ت که  رێژیمی 
ئه نفال و  شااڵوی  هه م  حوسێن  سه دام 
به   هه ڵه بجه ی  شاری  کیمیابارانی  هه م 
به رێوه   تایبه ت  مه به ستێکی  به رنامه و 

بردوه .
په یمان نامه ی  2ی  ماده ی 
ژێنۆساید  تاوانی  سزادانی   به رگری و 
ئه وکردارانه ی  خواره وه   شێوه ی  به  
ژێنۆساید  به   که   کرده و  ده ست نیشان 
ده ناسرین و ده وڵه تانی ئاگادار کردۆته وه  
کردارانه   جۆره   ئه و  به رێوه بردنی  که  
تاوان  به  دژی مرۆڤایه تی به  مه به ستی 

له   به شێک  یان  هه موو  نێوبردنی  له  
نیژادی  قه ومی،  نه ته وه یی،  گرووپێکی 

یان ئایینی یه :
ئه ندامانی  کوشتنی  الف: 

گرووپ.
به   زیان گه یاندن  ب:  
سه المه تی  که   شێوه یه ک  
جه سته یی و رووحیی ئه ندامانی 
گرووپێک بخاته  مه ترسی یه وه.
ئه نقه ستی  به   دانانی  ج: 
له به رده م  گرووپێک 
هه لومه رجێکی ناله باری ژیان دا 
نێوچوونی  له   ببێته  هۆی   که  
جه سته یی هه موو یان به  شێک 

له  گرووپه که .
به رێوه بردنی  د: 
مه به ستی  به   رێوشوێنێک 
پێشگری له  زاوزێی گرووپه که .

و: گواستنه وه ی زۆره  ملیی 
مندااڵنی گرووپێک بۆ گرووپێکی 

دیکه  
حوسین  سه دام  حکوومه تی 
ده سه اڵت  سه ر  له   که    له وماوه یه دا 
ئه رکه   گه ل  له   له پێوندی  بووه  
زۆربه ی  نێونه ته وه یی یه کانی دا، 
کۆنوانسیۆنه  نێونه ته وه یی یه کانی واژۆو 
مافه   په سند کردن وه ک کۆنوانسیۆنی 
کۆنواسیۆنی  سیاسی یه کان و  مه ده نی و 
کۆمه اڵیه تی و  ئابووری،  مافه  
کرداردا  له   به اڵم   ..... کلتووری یه کان 
پابه ند  کۆنوانسیۆنانه   له و  هیچکام  به  
کیمیابارانی  ئه نفال و  شااڵوی  نه بووه و 
ئه و  ته واوی پێشێل کردنی  به   هه ڵه بجه  
پابه ندی یه  نێوده وڵه تی یه یه   که  ده بوایه  
ده وڵه تی عێراق و ده وڵه تانی هاوچه شنی 

ڕه چاویان کردبایه .
96ی  ژماره   راگه یه ندراوی 
یه کگرتووه کان  نه ته وه   گشتیی  کۆڕی  
»رێگری و  کۆنواسیۆنی  به   سه باره ت 

ده ڵێ:  ژێنوساید«  تاوانی  سزادانی 
الیه ن  له   که   ئوسوولێکن  ئه وانه  
له   ناسراو ن و  نه ته وه یه کگرتووه کانه وه  
سه ر ده وڵه ته کان ئه رکه  ته نانەت ئه گه ر 
نه بێ  ئیمزاکراویشیان  پابه ندی یه کی 
پێیان پابه ند بن. هه روه ها له  درێژه ی 
ئەوە  لەسەر  پێ  راگه یەندراوه که دا 
به   پێوه ندیی  ژێنۆساید  که   داگیراوە  
هه یه و  جیهانی یه وه   کۆمه ڵگای  ته واوی 
جیهانی  مه حکوومیه تی  به   پێویستیی 
هاوکاری  ده بێ  ده وڵه ته کان  هه یه و 
له   مرۆڤایه تی  ئه وه ی  بۆ  بن  یه کتر 

ده ست ئه و کرداره دزێوه  رزگار بێ.
به وه   ئیشاره   لێره دا  پێویسته  

ئه ساسنامه ی  5ی  ماده ی  که   بکه ین 
و   « سزادان  نێوده وڵه تیی  »دیوانی 
»دادگای  ئه ساسنامه ی  11ی  ماده ی 
ماده ی  پێناسه ی  عێراق«  تایبه تیی 
سزادانی  به رگری و  په یماننامه ی  2ی 
کردۆته وه .  دووپات  ژێنۆسایدیان 
تایبه تیی  دادگای  ئاگادارین  هه روه ک 
بکه رانی  مه حکه مه ی  بۆ  عێراق 
دژی  به   تاوان  ژێنۆسایدو  جینایه تی 
ئه و  هه موو  شەڕو  تاوانی  مرۆڤایه تی و 
کۆی  تاک و  دژی  به   پێشێلکاری یانه ی 
ژوئییه ی   )17ی  له   عێراق  خه ڵکی 
مه ی  مانگی   یه که می  هه تا   1968
هات.  پێک  چوون،  به ڕێوه    )2003

پله ی  له   ژێنۆساید  تاوانی  نێوه دا  له و 
ئه نفال و  تاوانی  تایبه ت  به   یه که م دایه  
کیمیابارانی هه ڵه بجه .   له  ئاکامدا دادگا 
بڕیاری خۆی  دا. هه م سه ددام حوسێن و 
دوو  وه ک  مه جید  حەسەن  عه لی  هه م 
ئه نفال و  تاوانی  ئه سڵیی  تاوانباری 
ئێعدام  هه ڵه بجه   شاری  کیمیابارانی 

کران.
ئه وه  ده رسێک بێ  به و هیوایه    
بۆ هه موو ئه و ده وڵه ت و ده سه اڵتدارانه  
نێوبردنی  له   فه وتاندن و  بیری  له   که  

نه ته وه و گه لێک دا ده بن.

کارهساتیههڵهبجهزامێکبهجهستهیمرۆڤایهتییهوه
بهبۆنەی25ساڵهیکارهساتیههڵەبجهوه

سیروان موساپوور

الپەڕەكانی  بە  چاوێك  ئەگەر 
بەش كراوو  نەتەوە  مێژووی 
كەم  بخشێنین،  بەش خوراوەكەمان دا 
تێیان دا  كە  هەیە  ساڵ  مانگ و  ڕۆژو 
ناخۆش  یان  خۆش  ڕووداوێكی 
بەداخەوە  هەرچەند  نەخوێنینەوە. 
ئازارەكان  كەم و  خۆشی یەكان 
دوای  ناخۆشیی  جاریش  زۆر  زیاترن و، 
خۆشی یەكان تام وچێژی خۆشی یەكانیان 
حاڵەش  بەو  بەاڵم  بردووینەوە،  لەبیر 
پێویستەو  یادكردنەوەیان  ئاوڕلێدانەوەو 
هۆكارەكانی  لە  ئاوڕ  وردی  بە  دەبێ  
بدەینەوەو  شکستەکانمان  سەركەوتن و 
رزگاری و  هەوڵی  كە  كاته دا  هەرله و 
دەدەین،  باشتر  ژیانی  پێشوەچوون و 
دەبێ  خەمی خەڵك و خاكی خوێناویمان 
بە  جاران  یادی  ڕابژێنین و  ئامێزدا  لە 

خۆش و ناخۆشەوە بكەینەوە.
مانگی ئادار )مارس( بۆ باشووری 
ناخۆشی،  خۆشی و  مانگی  كوردستان 
ئازادی و ئازارە. مانگێك كە سەركەوتنی 
هەرله و  هاتۆتەدی و  تێدا  گەورەی  زۆر 
لە  بەشە  لەم  گەلەكەمان  كاته دا 
مەینەتی و  گەڵێك  تووشی  كوردستان دا 
زۆر ڕووداوی ناخۆشییش بۆتەوە. بەاڵم 
لێرەدا بە كورتی باس لە دوو ڕووداوی 
دوو  خۆش،  ڕوودوای  دوو  ناخۆش و 
كارەساتی خەمهێنەرو دوو سەركەوتنی 

گەورە دەكەین.
ڕێككەوتننامەی  یەكەم: 

ئەلجەزائیر 
كوردستان  دابەشكردنی  لەدوای 
ئیمپراتۆریی  دوو  لەنێوان  سەرەتا 
دواتر  سەفەوی داو  عوسمانی و 
ئیمپراتۆریی  لێك هەڵوەشانی  بە 
یەكەمی  شەڕی  دوای  عوسمانی 
كوردستانی  بەشكرانەوەی  جیهانی دا 
چەند  بەسەر  عوسمانی  ژێردەسەاڵتی 
ئەم  بەدرێژایی  تازەدامەزراودا،  واڵتی 
بەینی  لە  بەردەوام  سەدەیە  چەند 
چەندین  دراوسێ یەدا،  واڵتە  چەند  ئەم 
دراوسێیەتی و  ڕێك كەوتنی  پەیمان و 
دیكە  هاوكاریی  سنوورو  دیاریكردنی 
چەند  لە  یەكەیان  هەر  بەستراون و 
خاڵ و ماددە و بڕیاردا واژۆ كراوە. بەاڵم 
بێ شك لە بەشێكی زۆری ئەو پەیمان و 
بە  كورد  مەسەلەی  ڕێك كەوتنانەدا 
لێ كراوەو  باسی  جۆرەكان  لە  جۆرێك 
دەتوانین بڵێین لە زۆریان دا بە شێوەی 
كۆدەنگی یەك  ناڕاستەوخۆ  ڕاستەوخۆو 
لەسەر دژایەتیی كوردو سەركوت كردن و 
كە  بووە  لەئارادا  بێ دەنگ كردنی 
ڕێك كەوتن نامەی ئەلجەزائیر یەكێك لەو 

ڕێك كەوتن نامانەیە.
ئەم ڕێك كەوتن نامەیە 6ی ئاداری 
ساڵی 1975 لەنێوان دوو واڵتی ئێران و 
جەزائیر  واڵتی  بەهاوكاریی  عێراق دا 
سەرۆك كۆماری  بوومیدیەن،  )هوواری 
ئەندامانی  دانیشتنی  بەسترا.  جەزائیر( 
لە  1975دا،  ئاداری  4ی  لە  ئۆپێك 
كە  بوو  دەرفەتێك  جەزائیر  پێتەختی 
تێی دا شای ئێران و سەددام حوسێن بە 
یەك  دەوری  لە  بوومدیەن  نێوبژیوانیی 
كۆ بوونەوەو پاش دانیشتن و وتووێژێکی 
ڕێككەوتننامەیەک.  گه یشتنه   چڕوپڕ، 

ئەم ڕێك كەوتنە كە بە فەرمیی لە چوار 
بابەتێكی  چەند  که   هاتوە  پێك  ماددە 
سنوورو  دیاریكردنی  بە  پێوەندیدار 
كێشەی سنووریی نێوان دوواڵتیان تێدا 
دووانه   ئه م  ڕێک که وتنی  گونجێندرابوو. 
بۆ  ناهەمواری  ناخۆش و  دەرەنجامێكی 
كورد بەدواوە بوو كە پاشەكشەپێ كردن و 
كورد  بزووتنەوەی  بە  كۆتایی هێنان 
قۆناغە  لەو  كوردستان  باشووری  لە 
زەمەنی یەدا یەكێك لە نوێنگه کانی بوو.  
كیمیاباران كردنی  دووەم: 

هەڵەبجە 
ماوەی  لە  عێراق  ڕێژیمی 
لەڕێگەی  بەعسی یەكان دا  دەسەاڵتداریی 
هەموو  بەكارهێنانی  بە  جۆراوجۆره وه و 
هەوڵی  بەردەوام  چەكێك  جۆرە 
هیچ  لە  داوەو  كوردی  لەنێوبردنی 
جینایەتێك ده رهه ق به م نه ته وه یه  خۆی 
ڕاگواستن و  بەعەڕەب كردن،  نەبواردوە. 
ئەشكەنجە،  گرتن،  پێكردن،  كۆچ 
مەترسیدارتر  هەمووانیش  لە  كوشتن و 
ئەنفال و  دژەمرۆیی یەكانی  كارەساتە 
كیمیابارانكردن بەشێك لەو جینایەتانە 
لەنێوچوو  بەعسی  ڕێژیمی  كە  بوون 
دەدان.  ئەنجامی  كورد  بە  دەرحەق 
شاری  كیمیاباران كردنی  كارەساتی 
ده نگدانه وه یه کی جیهانیی  که   هەڵەبجە 
ڕووداوە  ئەو  لووتکه ی   هه بوو، 

دڵتەزێنانە بوو.
 لە 16ی ئاداری ساڵی 1988دا 
فڕۆكەكانی  به هۆی  هەڵەبجە  شاری 
رێژیمی عێراقەوە كیمیاباران كرا که  لە 
ماوەی چەند ساتێك دا كۆتایی بە ژیانی 
هەزاران كەس لە خەڵكی بێ تاوانی ئەو 
بەسەر  ماتەمی  مەرگ و  هێناو،  شارە 

بێجگه   باراند.  كوردنشینەدا  شارە  ئەو 
لە  كەس  هەزار  پێنج  بە  نزیك  لەوەی 
گیانیان  شارە  ئەم  مناڵی  پیاوو  ژن و 
 25 پاش  ئێستاكەش  دا،  لەدەست 
ئازاری  بە دەست  ساڵ كەسانێكی زۆر 
كارەساتە  ئەو  دەوروونیی  جەستەیی و 
شوێنەوارەكانی  دەناڵێنن و  تراژیکەوە 
خەڵك و  بەسەر  ئێستاش  تاوانه   ئه و 

خاكی ئەم شارەوە هەر ماون. 
    ئەگەر لە كاتی كیمیاباران كردنی 
داكۆكیكاری  ڕێكخراوەكانی  هەڵەبجەدا 
پارێزەری  دەوڵەتانی   ، مرۆڤ  مافی 
حكوومەتە  تەنانەت  دێموكراسی و 
دژكردەوەیەكی  هیچ  ئیسالمی یەكانیش 
کاریگه ریان دەرحەق بەم كارەساتە دژە 
مرۆیی یە له خۆیان نیشان نەدا، ئەوا بە 
دوایی دا  لەم چەند ساڵەی  خۆشی یەوە 
ئەنجام ده رانی  بڕیاردەران و  لە  بەشێك 
سەرووی  لە  هەڵەبجەو  تاوانی 
سەددام  شەخسی  هەمووشیانەوە 
حوسێن چوونە بن داری ئێعدام و كۆتایی 
ژیانیان هات. هەروەها ئێستا پاش  بە 
كارەساتە،  ئەم  ڕوودانی  لە  ساڵ   25
پرسی بە ژینۆسایدناسینی كیمیابارانی 
باسی  مشتومڕو  جێی  بۆتە  هەڵەبجە 
ئورووپایی یەكان  دەوڵەتە  ڕێكخراوو 
دەتوانین  هەوڵ  نوێترین  وەك  كە 
پرسەو  ئەم  تاوتوێ كردنی  بە  ئاماژە 
بەژینۆسایدناسینی بۆمبارانی شیمیایی و 
كوردستان  باشووری  لە  كورد  ئەنفالی 
كە  بكەین  بریتانیاوه   پاڕلمانی  لەالیەن 
واڵتە  لەو  یەك  سوئێد  واڵتی  دوای 
بەهێزانەیە كە بایەخی بەم پرسە داوە. 
بەاڵم لەگەل هەموو ئەوانەش دا هەڵەبجە 
دەردێكی قورسە لەسەر دڵی نەتەوەی 

له بیربردنه وه ی  كە  ئازارێكە  كوردو 
سارێژ  هەرگیز  كە  برینێكە  مەحاڵەو 

نابێتەوە.     
11ی  ڕێككەوتنی  سێیەم: 

ئادار
ڕووداوە  لە  دیكە  یەكی 
گرینگەكانی ئەم بەشەی كوردستان لە 
مانگی ئاداردا، ڕێككەوتنی 11ی ئاداری 
سەرۆكایەتیی  نێوان  1970ی  ساڵی 
ئەو  حكوومەتی  كوردو  بزووتنەوەی 
دانی  ڕەسمی  بە  كە  عێراقە  كاتی 
عێراق دا  كوردستانی  ئۆتۆنۆمیی  بە 
سه رکه وتنی  بە  نوێی  بڕوایەكی  ناو 
بەخشی.  بەشە  لەم  كورد  بزووتنەوەی 
ئەم ڕێك كەوتن  نامەیە كە لە 15 ماددەی 
ئاشكراو 7ماددەی نهێنی پێك هاتبوو، 
ئۆتۆنۆمیی  بەفەرمی ناسینی  وێڕای 
چەندین  كوردستان،  لە  بەشە  ئەم  بۆ 
دیكەشی  بایەخداری  گرینگ و  بابەتی 
دەتوانین  لەنێویان دا  كە  گرتبوو  لەخۆ 
بەكارهێنانی  بكەین:  به مانه   ئاماژە 
لەو  فەرمی  زمانی  وەك  كوردی  زمانی 
ناوچانەی كە زۆرینەی حەشیمەتەكەیان 
كوردە، دامەزراندنی ژماره یه کی زۆر له  
دامودەزگاكانی واڵت دا،  لە  كوردەكان 
بوودجەی  لە  بەشێك  تەرخان كردنی 
ناوچە  ئاوه دان کردنه وه ی  بۆ  عێراق 
پۆستێكی  چەند  دانی  كوردنشینەكان، 
بااڵ بە كورد لەسەر ئاستی عێراق و ... 
ئەگەر بە وردی وەردی وردەكاری یەكانی 
بدەینەوە،  ڕێك كەوتن نامەیە  ئەم 
دەتوانین بڵێین وەرچەرخانێكی مێژوویی 
قۆناغە  لەم  كورد  بزووتنەوەی  لە 
كوردستان دا  بەشەی  لەم  زەمەنی یەو 
بوو. هەرچەند باس كردن لە هۆكارەكانی 

جێ بەجێ بوون یان نەبوونی ماددەكانی 
ئاکامەكانی و  ڕێك كەوتن نامەیەو  ئەم 
شۆڕش و  دەست پێكردنەوەی  سەرەنجام 
دەیان باس و بابەتی دیكە پێویستی یان 
بە لێكدانەوەو خوێندنەوەی زیاتر هەیەو 
بابه ته دا  ئه م  وه ک  كورتی  لەتارێكی 
ئه و  بوونی  لەسەریەك  بەاڵم  ناگونجێ ، 
دیكۆمێنتێكی  وەك  ڕێك كەوتن نامەیەك 
بە  دان  تێی دا  كە  مێژوویی  پڕبایەخی 
بوونی كوردو مافەكانی دا نراوه  ، بێ شك 
كوردو  مێژووی  زێڕینی  الپەڕەیەكی 
كورد  بۆ  نەتەوەیی  دەسكەوتێكی 
سه رانسه ری  لە  ته نانه ت  بەشەو  لەم 

كوردستانە.
ساڵی  ڕاپەڕینی  چوارەم: 

1991
ئیرادەو  هێمای   1991 راپەڕینی 
لە  بەشە  لەم  كورد  یەك هەڵوێستیی 
لەم  كورد  گەلی  بوو.  كوردستان دا 
ئاداری  5ی  لە  كوردستان  لە  بەشە 
وەرگرتن  كەڵك  بە  توانی  1991دا 
بە  دەست  پێش هاتوو،  بارودۆخی  لە 
دەسەاڵتی  بە  كۆتایی هێنان  ڕاماڵین و 
رێژیمی  سەركوتكه رەكانی  دامودەزگا 
ماوەی  لە  بێنێ و  كوردستان  لە  بەعس 
چەند ڕۆژدا بەشێكی بەرچاو لە خاكی 
خۆی و  ڕكێفی  ژێر  بێنێتە  كوردستان 
ئازار  ئەزیەت و  ساڵ  چەندین  پاش 
وەك  خۆی  بچێژێ و  ئازادیی  تامی 
خاكە،  ئاوو  ئەم  ڕاستەقینەی  خاوەنی 

چارەنووسی خۆی بەدەستەوە بگرێ. 
لە كۆتایی دا دەتوانین جارێكی   
دیكە دووپاتی بكەینەوە: ئادار، مانگی 
ئازادی و ئازار، مانگی خۆشی و ناخۆشی و، 
مانگی دەسكەوت و قوربانی دان بۆ كورد 

لە باشووری كوردستانە.  
    

ئادار،مانگیئازادیوئازار



ژماره : 604 

20 مارسی 2013
30ی ره شه ممه ی 1391

10

جیاوازی یانه یه   ناهه قی و  سەدان  لەو  یەکێک  ئەمە  باڵه کی:  ئاگری 
کە دەسەاڵتدارانی ئێران ده رهه ق به  کەمایه تی یە نەتەوەیی یه کان به کاریان 
دێنن و هەمیشە بەهۆی ئەم جۆره  دەستکاری یانەوه  لە داتاکان دا دەیانەوێ 

مافی نەتەوەکانی نێو ئێران پێشێل بکەن 

فارس  پارێزگا  کوردنشینەکان و  پارێزگا  لەنێوان  بەراوردێک  ئەگەر 
بواری هاوکاریی  لە  زۆر  ناعەداڵەتی یەکی  دەبینین کە  بکەین  نشینەکان دا 

پزیشکی و بنکەی تەندروستی دا هەیە.
ئاگری باڵه کی

                            

ئاگری باڵه کی

کورده کانی ئێران لەگەڵ ئەوەی 
دەسەالتدارانی  الیەن  لە  هه میشه 
ئێرانەوە   له بواری سیاسی و ئابوری دا 
لەمافەکانیان بێ به ش کراون لە بواری 
مافیان  تەندروستیش دا  لەشساغی و 
کوردی یەکان  پارێزگا  خوراوه و 
وەک  جۆراوجۆر  بەبیانووی 
ناوچەیەکی پلە دوو چاولێ کراون. لەم 
ئەو  سەر  دەخەینە  تیشک  بابەتەدا 
لەشساغی و  لەبواری  جیاوازی یانەی 
لەگەڵ  بەبەراورد  دەرمانی دا 
بەتایبەت  ئێران  دیکه ی  ناوچەکانی 
ناوچەکوردنشینەکان  دژی  ناوەنددا 

کراون.
چوارچێوەیەکی  ئێران 
نەتەوەی  چەند  کە  جوغرافیایی یە 
زمانی  کەلتوورو  بە  جۆراوجۆر 
جۆربه جۆری تێدا دەژین، کوردەکان 
جوغرافیایی یەدا  چوارچێوە  لەم 
بەسەر  رۆژئاواو  بەشی  کەوتوونەتە 
ئەم  بوون،  دابەش  پارێزگادا  چوار 
حکوومەتی  لەالیەن  دابەش کردنە 
خه ڵکی  کراوە و  ناوەندی یەوە  
پێ نه کراوه   پرسێکیان  کوردستان 
کوردستان،  ورمێ،  پارێزگاکانی   .
کرماشان و ئیالم ئەم چوار پارێزگایەن 
دانیشتووانیان  زۆری  زۆربەی  کە 

کوردەکان پێکیان هێناوه .
کە  ئامارانە  ئەو  پێی  بە 
ناوەندی ئاماری ئێران لە خەرمانانی 
ژمارەی  کردوونەوە  باڵوی   1389دا 
پارێزگایە   4 ئەم  دانیشتووانی 
کرمانشان،  کوردستان،  )ورمێ، 
کە  بووه   کەس   6956011 ئیالم( 
ئازەری  زمانه کان  کەم کردنەوەی  بە 
شەش  بە  نزیک  ورمێ  پارێزگای  لە 
میلیۆن و چوارسەد هەزار کەس کورد 
سەرچاوە:  دەژین.  پارێزگایانە  لەم 
واڵت،  حەشیمەتی  )بەراوردکردنی 
خەرمانانی  ئێران،  ئاماری  ناوەندی 
ده گه ڵ  ئامارانە  ئەو  ئەگەر   .)1389
ساڵی 1385 بەراورد بکەین دەبینین 
پێوە  روونیان  زۆر  دەستکاری یەکی 
ئێران  ئاماری  ناوەندی  دیارە. 
پێشوو  سەرچاوەی  بەپێی  هه ر 
 %1،3 سااڵنه   ئێران   حه شیمه تی 
کە  دەبینین  بەاڵم   ، ده بێ.  زیاد 
پارێزگا  دانیشتووانی  ژمارەی 
دا   1385 ساڵێ  لە  کوردنشینەکان 
سی و  حەوسەدو  میلیۆن و  شەش 
هەشتاو  حەوسەدو  هەزارو  هەشت 
بووه ،  )6738787کەس(  حەوت 
لە  دانیشتووان  ژمارەی  که چی 
زیادی  رێژەیە  بەو  1389دا  ساڵی 
ئیشارەی  ناوەندە  ئەو  کە  نەکردوە 
ئەو  دانیشتووانی  ئەگەر  پێ دەکا. 
1385ه وه   ساڵی  لە  پارێزگایە  چوار 
زیاد  1،3%ی  سااڵنه   تا1389 
کردبێ،ده بێ ساڵی 1389گه یشتبێته   
سه دهه زار  میلیۆن و  حه وت  ده وری 
ناوەندی  بەاڵم  که س.   )7100000  (
ئەم  دانیشتووانی  ئێران  ئاماری 
شەش  1389دا  ساڵی  لە  ناوچانەی 
هەزارو  شێست  پێنج سەدو  میلیۆن و 
کەس(   6956011( کەس  یازدە 
ئه و  به پێی  هه ر  که وایه   راگەیاندوە. 

بە  نزیک  کە  دەردەکه وێ  ئامارانە 
سه دو په نجا هه زار کەس لە ژماره ی 
دانیشتووانی ه و چوار پارێزگایه  که م 
که   ده رکه وتوه   بەروونی  کراوه ته وه . 
ئێران  ئاماری  ناوەندی  کات  هیچ 
ناوچانە  ئەو  حه شیمه تی  رێژەی 
تێدا  نەتەوەیی یەکانیان  کەمە  کە 

دەژین بەڕوونی ئاشکرا ناکاو ئەوەش 
دەگەرێتەوە بۆ چەند هۆکار.  یەک 
ئەندام  رێژەی  کە  ئەوەیه   لەوان 
بە  پارێزگایەک  هەر  پەرلەمانانی 
ئەو  دانیشتووانی  ژمارەی  رێژەی 
پارێزگایە دیاری دەکرێ. ئەمە یەکێک 
جیاوازی یانه یه   ناهه قی و  سەدان  لەو 
ده رهه ق  ئێران  دەسەاڵتدارانی  کە 
نەتەوەیی یه کان  کەمایه تی یە  به  
به کاریان دێنن و هەمیشە بەهۆی ئەم 
جۆره  دەستکاری یانەوه  لە داتاکان دا 
نێو  نەتەوەکانی  مافی  دەیانەوێ 

ئێران پێشێل بکەن .
ئەگەر وردتر بچینە نێو ژیانی 
رۆژانەی خه ڵکی ناوچە کوردنشینەکان 
بە 65%ی  نزیک  که   دەبینین   ئەوا 
دانیشتووان لە شارەکان دادەنیشن و 
ئەوانی دیکه  واتە 33% لە گوندەکان 
نیشتەجێن و هەروەها لە  نزیک بە %2 
کۆچه رین کە لە پارێزگاکانی ئیالم و 
کرماشانن. ئەو 4 پارێزگایە )ورمێ، 
لە  ئیالم(  کرماشان،  کوردستان، 
 117 فه رمانداری و  و111  شار   49
شارۆچکەو 322 به خش و 7722 دێ 
شار   9 پارێزگایە   4 لەو  دێن،  پێک 
لە  دانیشتووانیان  رێژەی  کە  هەن 
100 هەزار کەس زیاترەو گەورەترین 
کرماشانە  ئێران  کوردنشینی  شاری 
لەو  کەس  800هەزار  بە  نزیک  که  
ئەو  کات  هیچ  بەاڵم  دەژین،  شارە 
لەالیەن  کە  خزمەتگوزاری یانە 
حکوومەتەوە بۆ ئەو ناوچانە دیاری 
دانیشتوان و  ژمارەی  لەگەڵ  کراون 
بەراورد  نێشتەجێ بوونیان  شێوەی 

ناکرێن.
لەو  کوردنشینه کان  پاریزگا  
دانیشتووانی  چڕیی  کە  ناوچانەن 
تێدا زۆرە واتە لەو ناوچانەن کە لە 
 100 گۆشەدا  چوار  کیلۆمەتری  یەک 
سەرچاوە:  دەژین.  کەس   149 تا 
دیمۆگرافیی  بوونی  )دابەش 
  .)1391 ساڵی  ئێران  دانیشتووانی 

نیه   به رامبه ر  کات  هیچ  رێژه یه   ئه م 
به  ئیمکانات و پێداویستی یه کانی ئه و 
ده ژین،   ناوچانه دا  له و  که   خه ڵکه ی 
واته  به نیسبه تی پارێزگاکانی دیکه ی 
پێداویستی یه کان  ئیمکانات و  ئێران 
خه ڵک  رۆژانه ی  کاروباری  که  
ئه گه ر  که مترن،  زۆر  راده په رێنێ 

پارێزگا  نێوان  له   به راوردێک 
ناوه ندی  پارێزگاکانی  کوردی یه کان و 
ئێران بکه ین ئه وه  نادادپه روه ری یه کی 
بواری  له   نموونه   بۆ  ده بینین.  زۆر 
خزمه تگوزاریی  ته ندروستی و 
پزیشکی دا هه میشه  پشکێکی که م به ر 
ئه م پارێزگایانه  که وتوه  کە کوردیان 
بۆ  زۆرتر  پشکی  نیشتەجێ یەو  تێدا 
لێره دا  بووه .  ناوه ند  پارێزگاکانی 
نه خۆشخانه  ئه و  له سه ر  به راوردێک 
لەسەرووی  کە  دەکەین   گشتی یانە 
200 تەختەوەن لەو 4 پارێزگایانەداو 
رێژەی  لەگەڵ  دەکەین  بەراوردیان 

دانیشتووانیان .
یەکەمـ  پارێزگای ورمێ. بەشی 
ئەم پارێزگایە لە نەخۆشخانەی 200 
تەختی تەنها 9 نه خۆشخانه یە، ئه مه  
له  حالێک دایه  که  ئه م پارێزگایه  17 
شارو  40 فه رمانداری و 113 به خش 
لە 39 شارۆچکە پێک هاتوه و رێژەی 
میلیۆن   3 لەسەرووی  دانیشتووانی 
ئەم  رێژەی  ئەگەر  کە  کەسەوەیە. 
لەگەڵ  بکەین  بەراورد  نەخۆشخانانە 
رێژەی دانیشتووان دەبینین کە  بۆ هه ر 
330 هەزار که س یەک نه خۆشخانه ی 
دەبینرێ.  پێشکەوتوو  تەختیی   200
هەموو  ئەگەر  ئەوەش دا  لەگەڵ 
حیساب  نەخۆشخانەکان  تەختەکانی 
 بکەین دەبینین کە لە پارێزگای ورمێ 
2944 تەختی نەخۆشخانە هەیە کە 
تەخت  یەک  کەس   1019 هەر  بۆ 

تەرخان کراوە.  
ره سمیی  ماڵپه ری  سه رچاوه :   (

ئاماری  مه رکه زی  ئێران و  نه خۆشخانه کانی 

http://isohospital.com/ ئێران 

)Default.aspx

کوردستان  پارێزگای  دووەم: 
بەشی ئەم پارێزگایە لە نەخۆشخانەی 
200 تەختی تەنها 3 نه خۆشخانه یە، 
ئه مه  له  حالێک دایه  که  ئه م پارێزگایه  
10 شار و 27 فه رمانداری و 84به خش و 
ژماره ەی  پێک هاتوه و  شارۆچکە   25

دانیشتووانی لەسەروی 1،500000 یەک 
میلیۆن و پێنج سەدهه زار کەسەوەیە. 
نەخۆشخانانە  ئەم  رێژەی  ئەگەر  کە 
بەراورد  دانیشتووان  رێژەی  لەگەڵ 
 500 هه ر  بۆ  کە   دەبینین  بکەین 
هەزار که س یه ک نه خۆشخانه ی 200 
لەگەڵ  هه یه .  پێشکەوتوو  تەختیی 

تەختی  هەموو  ئەگەر  ئەوەش دا 
بکەین  حیساب  نەخۆشخانەکان 
دەبینین کە لە پارێزگای کوردستان 

هەیە  نەخۆشخانە  تەختی   1659
تەخت  یەک  کەس   900 هەر  بۆ  کە 
سه رچاوه :   ( کراوە.   تەرخان 
نه خۆشخانه کانی  ره سمیی  ماڵپه ری 

ئێران و مه رکه زی ئاماری ئێران(
کرماشان.  پارێزگای  سێیەم: 
بەشی ئەم پارێزگایە لە نەخۆشخانەی 
200 تەختی تەنها 5 نه خۆشخانه یە، 
ئه مه  له  حالێک دایه  که  ئه م پارێزگایه  
 85 فه رمانداری و   30 و  شار   14 له  
پێک هاتوه و  شارۆچکە   29 به خش و 
 2 بە  نزیک  دانیشتووانی  ژمارەی 
رێژەی  ئەگەر  کە  کەسە.  میلیۆن 
رێژەی  لەگەڵ  نەخۆشخانانە  ئەم 
دەبینین  بکەین  بەراورد  دانیشتووان 
که س  هەزار   400 هه ر  بۆ  کە  
تەختیی   200 نه خۆشخانه ی  یه ک 
ئەگەر  خۆ  دانراوه .  پێشکەوتوو 

نەخۆشخانەکانیش  تەختی  هەموو 
لە  کە  دەبینین  بگرین  له به رچاو 
تەختی   2065 کرماشان  پارێزگای 
 970 هەر  بۆ  کە  هەیە  نەخۆشخانە 

کەس یەک تەخت تەرخان کراوە. 
ره سمیی  ماڵپه ری  سه رچاوه :   (  
ئاماری  مه رکه زی  ئێران و  نه خۆشخانه کانی 

ئێران(

ئیالم.  پارێزگای  چوارەم: 
بەشی ئەم پارێزگایە لە نەخۆشخانەی 
200 تەختی تەنیا 2 نه خۆشخانه یە، 
ئه مه  له  حالێک دایه  که  ئه م پارێزگایه  
 40 فه رمانداری و   20 شارو   8 له  
پێک هاتوه و  شارۆچکە   21 به خش و 
بە  نزیک  دانیشتووانی  ژمارەی 
رێژەی  ئەگەر  کەسە  هەزار   700
رێژەی  لەگەڵ  نەخۆشخانانە  ئەم 
دەبینین  بکەین  بەراورد  دانیشتووان 
که س  هەزار   350 هه ر  بۆ  کە  
تەختیی   200 نه خۆشخانه ی  یه ک 
هەموو  ئەگەر  هه یه و  پێشکەوتوو 
نەخۆشخانەکانیش  تەختەکانی 
لە  کە  دەبینین  بکەین  حیساب 
تەختی   413 ئیالم  پارێزگای 
نەخۆشخانە هەیە کە بۆ هەر 1694  

کەس یەک تەخت تەرخان کراوە. 
ره سمیی  ماڵپه ری  سه رچاوه :   (  

ئاماری  مه رکه زی  ئێران و  نه خۆشخانه کانی 

ئێران(

لەنێوان  بەراوردێک  ئەگەر 
پارێزگا  کوردنشینەکان و  پارێزگا 
بکەین  نشینەکان دا  فارس 
زۆر  ناعەداڵەتی یەکی  کە  دەبینین 
پزیشکی و  هاوکاریی  بواری  لە 
بۆ  هەیە.  تەندروستی دا  بنکەی 
وەک  فارس  پارێزگای  ڕوون بوونه وه  
پارێزگا  لەگەڵ  وەردەگرین و  نموونە 

کوردنشینەکان بەراوردی دەکەین.
کە  فارس  پارێزگای  لە 
ناوەندەکەی شاری شیرازەو ژمارەی 
ساڵی  ئاماری  بەپێی  دانیشتووانی 
میلیۆن  چوار  سەرووی  لە   1389
پارێزگا  ناوەندی  لە  تەنیا  کەسە،  
ژمارەی  کە  شیراز  شاری  لە  واتە 
میلیۆنێک و  شارە  ئەم  دانیشتووانی 
 27 که سە،  هەزار  سەد  پێنج 
دانەیان   6 کە  هەیە  نەخۆشخانە 

ژمارەی  تەختەوەن و   200 لەسەرووی 
تەختەکانی ئەم 27 نەخۆشخانەیه ی 
بە  تەختەکە   3320 شیراز  شاری 
دانیشتووانی  لەگەڵ ژمارەی  بەراورد 
ئەم شارە هەر 450 کەس تەختێکی 
ئامارە  ئەم  ئەگەر  دەکەوێ،  بەر 
بەراورد  ناوچەکوردنشینەکان  لەگەڵ 
نەک  جیاوازی  کە  دەبینین  بکەین 
زۆرە بەڵکوو دوو بەرابەریشە چونکە 
تەختێک  کەس   900 هەر  بۆ  لەوێ 
پەیوەستە  تەنیا  ئامارە  ئەم  هەیە، 
شارەکانی  واتە  پارێزگا  ناوەندی  بە 
دیکە لەنێو ئه م ئامارانەدا نەهاتوون، 
بگونجێنین  ئەوانیش  ئەگەر 
 55 فارس  پارێزگای  تەنها  دەبینین 
بە  ئەگەر  کە  تێدایە  نەخۆشخانەی 
چوار پارێزگا کورد نشینەکە بەراورد 
چوار  هەر  بە  کە  دەبینین  بکرێ 
پارێزگاو بە حەشیمەتی 7 میلیۆنی 
ئێران(  ئاماری  ناوەندی  )بەپێ 
ئەمه   هەیە.  نەخۆشخانە   61 تەنها 
نابەرامبەریی دەسەاڵتدارانی کۆماری 
ناوچە  بە  بەرامبەر  ئێران  ئیسالمیی 

کوردنشینەکان نیشان دەدا. 
ئەگەر بەکورتی لێکدانەوەیەک 
بکەین  سەره وە  بابەتەی  ئەم  بۆ 
ئێران،  دەسەاڵتدارانی  کە  دەبینین 
هەمیشەو لەهەر بوارێک داو ئەوەندەی 
لە توانایان دا بووە هەوڵیان داوە کە 

مافه کانی کورد لە کوردستانی ئێران 
دیدێکی  بە  هەمیشە  بکەن،  زەوت 
ئەمنییەتی یەوە سەیری کوردستانیان 
کە  بیرکردۆتەوە  وایان  کردوەو 
کوردەکان میوانن لەسەر ئەم خاکە.

سەرچاوەکان:
راپۆرتی  ئێران،  ئاماری  ناوەندی   /1

گەشەکردنی مرۆیی لە ئێران دا.

ئێران،  لە  دێهات  لیکۆلینەوەی  ناوەندی   /2

لێکۆلینەوەیەک لە سەر ئاماری دێهاتەکانی ئێران

لە  ئێران،  نه خۆشخانه کانی  ئاماری   /3

باڵوکراوەکانی وەزارەتی تەندروستیی ئێران 1389

4/ بەراوردکردنی حەشیمەتی واڵت، ناوەندی 

ئاماری ئێران ، خەرمانانی 1389

5/ ماڵپەری زانیاری ویکپیدیا

چەوساندنەوەیبەبەرنامەلەکوردستانیئێران
چاوخشاندنێکیبابەتیانەبەئاماروزانیارییەکانلەسەرکوردستانیئێران
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عه لیره زا ره حیمی

بەیەکتری  دژ  و    جیاواز  بیروڕای  ملمالنێی   
ڕێبازەکانی کالسیزم و رۆمانسیزم  کە لە وتاری پێشوودا 
هونەرو  جیهانی  تەواوی  بە  رۆمانتیزم  کە  کرد.  باسمان 
شاعیری  چەن  بەناوی  ئاماژەیشمان  بەر.  گرته   ئەدەبی 
ناودار لە ئەدەبی کوردی دا کرد کە شێعرەکانیان دەچێتە 
قوناغی رۆمانیسزمەوە. بەاڵم خەمۆکی  و خەیااڵوی  بوونی 
و  نفرەت  بە  بوو  ئاکامی  کە  ڕێبازەیش   ئەم  لەڕابەدەری 
ڕاکردن لە ژیان و واقعییەتەکانی کۆمەڵگا.هەتا بەهەڵویست 
گرتنی هێندێک کەسی دیکە بەرانبەر بەم ڕێبازە بەرەبەرە 
هەڵدا،کە  سەری  ریاڵیزم  گرایی(یان  )واقێع  بزووتنەوەی 
جیگای خۆیەتی تایبەتمەندییەکانی ئەم رێبازەو هەلومەرجی 
گەشەئەستاندنی لە ئاستی جیهان بە گشتی و لە ئەدەبی 
کودتای  دوای  لە  بکرێت.  پێ  ئاماژەی  بەتایبەتی  کوردی 
فەرانسە،  لە  چاکسازیی)ڕیستۆراسیون(  ژێرناوی  1830لە 
نووسەر وهونەرمەندان بە پێچەوانەی  رۆمانسییەکان زۆرترو 
زیاتر لە جەماوەری خۆیان نزیک بوونەوە، تا جێگایەک کە 
جێگەیاندنی  بە  بۆ  ئامرازێک  بە  کرد  هونەریان  و  ئەدەب 
پەیام و هەڵویستە سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکان. بە کورتی: 
ئیخالقییات  کردنی  کەوتنەخزمەت  وهونەر   ئەدەبیات 
کۆمەاڵیەتییەکانەوە.  مەبەستە  و  سیاسی  داخۆازی  و 
شاعیرو نووسەر  ئەرکی خۆیان لە ئەرکی سیاسەتمەدارو 
بوونە  هێندێکیانیش  تەنانەت  دا.  گرێ  رۆژنامەنووسان  
لەو  هەر  وەرگرت.  وزارەتیان  پایەی  پلەو  پاڕلمانتارو 
سەردەمانەدا بوو کە رۆشنبیران وفەیلسووفەکان بیرۆکەی 
بوو  کە  ئاراوە،  هێنا  مفید(یان   سوود)هنر  بە  هونەری 
فەیلسووفانە  لەم  یەک  هونەرمەندان،  زیاتری  هاندەری  بە 
پێناوی  لە  بیرۆکەی هونەر  بوو،  خاوەنی  سانت سیمۆن 
خزمەت کردن و بەرەو پێش بردنی کۆمەڵ و ئیخالقیاتی 
سیمۆن  سانت  دژی  هەر  هۆگۆ  ڤیکتۆر  بەاڵم  کۆمەڵگا، 
مایەوە. لە ساڵی 1829 بنەمای )هونەر لە پێناو هونەر(
ی داڕشت و دەیگوت: )شاعیر مافی ئەوەی هەیە  شێعری 
بێ سوودیش باڵو بکاتەوە تەنانەت شێعریک کە پەتی بێت 
لەالیەن  نەبێ( کە  لە خزمەت کۆمەڵگادا  وبەس. هیچیش 
دامەزرێنەران و هۆگرانی روانگەی )پەڕناس(زیاتر سرنجی 
رۆمانسیزمی  خەیااڵوی  کۆشکی  ریالیزم  ئەگەر  پێ درا، 

رۆخاند، )پەڕناس(یش دژ بە ریاڵیزم راوەستا.
جێی باسە کە  لە تێکبەربوونی ئەم دوو روانگەی 
جیاوازە دا هونەرو ئەدەبیات دووباڵی لێ کەوتەوە یەکیان؛ 
دەروەست  هونەری  بە  لەمەوبەدوا  کە  بەسوود  »هونەری 
»بیرۆکەی  تریش؛  ئەوی  ناسرا.  وخزمەتگوزار  )متعهد( 
هونەر بۆ هونەرە« کە لە ژێرناوی رێبازی )پەڕناس( دژ 
لە ئەدەب و  تایبەت  بە  تائێستایش  راوه ستاو  ریاڵیزم  بە 
هونەری الی خۆمان هەر درێژەی هەیە. بۆیە سەرەتا ئاورێک   
ریاڵیزم)واقێع  سەرهەڵدانی  هەلومەرجی  لە  ئەدەینەوە 
گرایی( لە ئەدەبی کوردی داو، ئینجا چەن نموونە شێعر 

سەر بەم رێبازە دەخەینە بەرچاو. 
هونەرمەندو  ریالیزم  تایبەتمەندییەکانی  پێی  بە 
سیاسی  ئامانجە  پێناوی  لە  بوارە  ئەم  هۆزانوانی 
نووسەرو  بە  دەبێت  سەردەم  کۆمەاڵیەتییەکانی  و 
)خەسارناسی(ی  پاتۆلۆژیا  لە  دەروەست  هونەرمەندێکی 
کۆمەڵگای خۆێ رەنگدانەوەی دەبێ. تا ڕادەیەک کە رۆڵی 

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

رۆژنامەگەریەوە دەستی پێکرد کە لە نێوان هەردوو شەڕی 
نووسەرانیک وەک )جەمیل  جیهانی)1920-1940(لە الیەن 
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 
فرانسەو  شۆرشەکانی  ئاکامی  لە  ئەگەر  منەوە  الی 
لەم  چاکسازیی)ڕیستۆراسیون(  پرۆسەی  و  ئینگستان 
بارەوە کاریگەریی هەبوو، بێ شک گۆڕانکاریە سیاسیەکانی 
دامەزراندنی  هەموویانەوە  لەسەرەوەی  کورد  نەتەوەی 
کۆماری کوردستان بە هێزترین خاڵی ئەم سەرهەڵدانە بوو، 
کە دەرئەنجامی بۆ بە هۆی بایەخدان بە خوێندن و زمانی 
کوردی  رۆژنامەگەریی  ئاسۆی  پەرەئەستاندنی  و  کوردی 

وبەرهەم  هێنانی کتیب وباڵوکراوەکانی دیکە.
گەشە  سەردەمی  لە  جاف  موختاری  ئەحمەد    
بۆ  بەرز  بە هاوارێکی  دا دەبێت  ئه ستاندنی واڵتانی دیکە 
هەستاندنی کۆمەڵگای خۆی لە خەوی قورسی دواکەوتوویی: 

ئەوەش  نموونەیك لە شێعری ریاڵیزمی کوردی: 
»سەدەی بیستەمە، کوردە غیرەتێ
لەخەو ڕاپەڕە هەوڵێ، هیمەتێ

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

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

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؟

و  هەژار  و  قانع  وەکوو  دیکە  شاعیرانی  هەروەها 
هێمن..هێندێک لە شیعرەکانیان دەچێتە قوناخی ریاڵیزمەوە

سەردەمی  کاریگەریی  پێی  بە  موکریانی  هێمنی 
ئەوەی  بۆ  و  دەگرێت  هەڵویست  شورشگێرانە  کۆمار،  

ژنانیش بێنێتە مەیدانی خەباتەوە ئەڵێ:
»من تەشی ڕیسی وەکوو شیرینی وەفاییم بۆچییە؟!     

کیژی وریاو چاوکراوەی فێرە زانینم دەوێ.«
بۆخۆی  کە  پەشێو  عەبدوڵاڵ  لە  شێعرێک  ئەوەش 

شاعیرێکی ریالیستییە:
»چاو مەگێڕە بۆ ئەستێرەو ئاسمان و خوا،

ئەوەی بستێک خاکی نەبێ.!
خواو، ئەستێرەو ئاسمانی کوا؟؟

..................................................  

...........................................................
....................................

احمدی/  بابک   « انتقادی  »اندیشەهای  ژێدەر: 
»مکتب های ادبی«  رضا سید حسینی/ دیوانی گوران 

و...

مریشک یەکێک لە  

تاوانبارانی نەورۆزە
لەوەتی  دنیایەکی سەیرو سەمەریە. 
خەریکی  لەیادیەتی  نووسراو  مێژووی 
هەڵەین.  کردنەوەی  بارە  چەند  دووبارە و 
نووقاندووە و  چاومان  لەوەدایە  سەیرەکە 
هەروا خەریکین هەڵەکان نوێ دەکەینەوە. 
جێژنی  بەڕێوەبردنی  هەاڵنە  لەم  یەکێک 

نەورۆزە. 
لەوگۆڕە  خۆڕایی  خوت و  لە  هەر 
ئەم  و  جێژن  دەکەین  نەورۆز  خەریکین 
هەموو هەڵاڵ و بگرەی بۆ درووست دەکەین. ئاخر جێژن لەم دنیا پان و 
بەرینە قات بووە، ئێوە ئەوا وەک قیلی کەوای سپی بە نەورۆزەوە 

نووساون و ئەم رۆژە دەکەن بە جێژن؟
هەتا هەنووکا و مەنووکا و جێژنی ترێ و شەراب و شتی وا هەبن، 
کوا نەورۆرز جێژنە؟ ئەگەر کەمێک بیر بکەنەوە، دەزانن نەورۆز بۆ 
جێژن نابێت. ئەگەر لە بەرەبەری نەورۆزدا بەفری سەران توابایەوە و 
بەرەو رووبار و دەریا جۆگەلەی بەستبایە، ئەگەر گیاوگۆڵ ژیابایەوە و 
دار چرۆی دەرکردبا، ئەگەر وەرزێک بە ناوی بەهار هەبووایە، ئەوە 
منیش بۆتانم لە ملی خۆم دەدا کە نەورۆز جێژنە و دەبێ خەڵک بۆ 
سەیران و هەڵپەڕکێ و شادی بچنە دەروە و بیکەنە هەڵاڵ و هەنگامە. 

دەکەن،  نەرۆز  باسی  گێرەشێوێنانەی  ئاژاوەگێر و  ئەو  هەموو 
بەڵگە نەویستە  بۆچوونە  بەم  بەرانبەر  یەک و  داوەتە  دەستیان 
دەوەستنەوە کە دەڵێ نەورۆز جێژن نییە. هێندێک حەیوان و باڵندە 
نەورۆزدا  جێژن کردنی  بە  گەورەی  تاوانی  لە  نەورۆز  بەرەبەری  لە 
بەشداری دەکەن کە جێگەی هەڵوێستەن. یەکێک لەم ئاژەاڵنەی لە 
بەرەبەری نەورۆزدا دەیداتە ئەوپەڕی بێ ئەدەبی و دنیا تێ دەگەیەنێت 
کە خەریکە زستان تەواو دەبێت و ئەوەی بە هەڵەچوان پێی دەڵێن 
نەورۆز نزیک دەبێتەوە، پشیلەیە. پشیلەی بێ ئەدەب و رووهەڵمااڵو 
لە مانگی رەشەممەدا بەو پەڕی بێ ئەدەبی، دەست بە میاوە میاو 
دەکات و هەموو خەڵک تێ دەگەیەنێت کە وەختی جووت بوونیەتی. 
هەر لەو مانگەدایە، پشیلە بە بێچوەکانی دووگیان دەبێت و ساڵێک 
دواتر چەند ئەوەندی دیکە پشیلە بۆ میاوە میاو لە دایک دەبنەوە.

هەرچەند ئەم ئاکارەی پشیلە بێ ئەدەبانە یە و الدانە لە نەریتی 
ئاژەڵ و مرۆڤ  و وەک خوێندەواری ئەم سەردەمە دەڵێن الدان لە 
نۆڕمی باوە، لۆ پەزی زۆر زەرەری نییە و کارێکە تەنیا لە ناو کۆمەڵگای 
پشیالن دا روودەدات. بەاڵم مریشکی فێڵەزان لەمەوە تێی پڕاندووە و 
بە زبری هێلکە خۆی لە کاروباری نەورۆزیان هەڵ دەقوتێنێت. ئاخر 
بڵێ مریشکی گێل و خۆ بەزلزان بۆچی هێلكە دەکەی و وەک پشیلە و 
راستەوخۆ جووجەڵەت  نازێی و  بۆ خۆت  دیکە  ئاژەڵەکانی  رێوەی و 

نابێت؟
بەم هێلکە خڕەتەوە دەتهەوێ پێمان بڵێی دنیا بەم شێوەیە 
هێلکەکەم  رووبەری  زەوی وەک  لە زستان دا  بڵێی  دەتهەوێ  خڕە؟ 
سپی پۆشە؟ دەتهەوی بڵێی دیوی ناوەوەی زەوەی وەک هێلکەکەم 
زەردێنەی  هێلکەکەم  بڵێی  دەتهەوێ  تێ دایە؟  زەردێنەی  سپێنە و 
گڕکان و  دەروە،  بکاتە  دزە  ئەگەر  زەویە و  ناو  گەرمای  ئاگرو  وەک 

هەردهەژیان دروست دەبێت؟
تڕحێو، ئەمە هەمووی فێڵە لە ئێمەی دژە نەورۆزی دەکەی و 
تۆ  هێلکەی  نەورۆزەکەی دا  و  بەهار  سەرە  لە  هان دەدەی  مندااڵن 
سوور بکەن و بڵێن نانا، مام مامر، بەهاران زەوی رەنگی دەگۆڕێت 
و بە گواڵڵە سوور هەڵ دەگەڕێت. ئەم خەڵکە بەمەشەوە ناوەستن و 
بێزەوەر  شتێکی  هێلکەشکێنەش  هێلکەشکێنە.  بە  دەکەن  دەست 
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 
باسەرەی  بێنە  دەڵێت  بدات  بەرانبەرەکەی  هێلکەی  بنی  لە  خۆی 
قوڵەت بشکێنم،  یان کاتێک لەم گەمەیەدا یەکێک دەزانێت هێلکەی 
بەرانبەرەکەی بۆی کل  داوا دەکات کەمێک  بەرانبەری زۆر رەقترە 
بات، واتە دەیهەوێ راستەوخۆ لە سەری هێلکەی بەرانبەر نەدات و 
بە سەرە  نەورۆزییەدا  گەمە  لەم  بپێکێت.  تەنیشتی  بەرەو  کەمێک 
تیژەکەی هێکە دەڵێن سەرە، بە ئەوسەری خڕتر واتا بنەکەی دەڵێن 
بەخۆشیەوە  جەم.  دەڵێن  ناوقەدەکەیش  دەوراندەوری  بە  و  قوڵە 
ئەو هێلکانەی بەشداری گەمەی هێلکەشکێنە دەبن، سەرە و قوڵە و 
جەمیان تێک دەشکێت و بەکەڵکی جووچکە لێکەوتنەوەیان نامێنت 
جاری  دەکرێت.  کۆنتڕۆڵ  مریشک  لەدایکبوونی  کەمووکەیەک  و 
گەمەی  بەشداری  بێ ئەدەبی دا  پەڕی  لەو  مریشک  هەڵدەکەوێت  وا 
ئەزموونی  کەم  الوی  و  گەنج  چەند  کاتەدا  لەم  دەکات.  نەورۆزی 
نەورۆزپەرست هەر کەسەو هێلکەیەک لە تەنێشت یەکتر دادەنێن و 
داوا لەمریشکێک دەکەن یان مریشکێک هان دەدەن، بەدەنووک لەناو 
هێلکەکان دا یەکیان دەستنیشان بکات. لەم کایە حەڕامەدا خاوەنی 
دەنووک نیشانکراوەکە  باشتربڵێین  یان  دەستنیشانکراوەکە  هێلکە 
هەموو  لەناو  بەرمریشکێنە،  ناوی  کە  گەمەیە  ئەم  بردوویتەوە. 
لێرەدا  و  دەگەیەنێت  مریشک  بێ ئەدەبیی  ئەوپەڕی  کایەکان دا 
دەردەکەوێت مریشک زۆر بە ڕووهەڵمااڵوی دەست لە ژیانی مرۆڤ 
تاوانباری  نەورۆزدا  بەجێژن کردنی  لە  مرۆڤ  دوای  لە  و  وەردەدات 

یەکەمە.

دیتنەوەی دووباڵی هونەر، لە شێعری کوردی دا

مسته فا شێخه 
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بۆ هەڵەبجە
گه لێ گریاوه شارێ بۆ مه زارێ

 ده بێ شینی چلۆن بێ، مه رگی شارێ؟!
 

كه سێ نه یدیوه تا ئێستا به هـارێ
 كه  باران و تـــه می مردن ببارێ!

 
به هاری چی؟ وه كوو پاییزه ئه مـڕۆ!

 له شاری خه م، ژیانیش زیزه ئه مـڕۆ!
 

بـه هاران كێ گه اڵڕێـزانی دیوه؟!
 گوڵی باخی هه ڵه بجه هه ڵوه ریوه!

 
نه هاوارێ، نه گریانێ، نه شینێ

 نه كه س مه رگی عه زیزی خۆی ده بینێ! 
    مامۆستا شەریف

ئەگەر لە ئاکامی شۆرشەکانی فرانسەو ئینگستان 
بارەوە  لەم  چاکسازیی)ڕیستۆراسیون(  پرۆسەی  و 
گۆڕانکاریە سیاسیەکانی  بێ شک  کاریگەریی هەبوو، 
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 وبەرهەم  هێنانی کتیب وباڵوکراوەکانی دیکە.

هەڵەچێنی
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به ر له  مااڵوایی
به ر له  مااڵوایی

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

باکووری کوردستان و نەورۆزی مێژوویی

 پارتی ئاشتی و دێموکراسیی باکووری کوردستان، لە ١٧ مارسەوە، لە شار و 
ناوچە جیا جیاکانی کوردستان و تورکیە خۆی بۆ بەڕێوەبردنی جێژنی میژوویی نەورۆز 
ئامادە کردوە. بە پێی ئاگاداری دوو حەوتە پێشووی ئەو پارتە، جێژنەکانی نەورۆزی 
بەڕێز  ئازادیی  یەکەم،  ئەوانیش:  لە خۆ دەگرن.  ئامانجی سەرەکیی  ئەمساڵ، سێ 
ئیمڕاڵی.  دووڕگەی  لە  پەکەکە  سەرکراوی  بە  دەست  سەرۆکی  ئۆجەالن  عەبدوڵاڵ 
دووهەم، هەوڵ  و تێکۆشان بۆ دەستە بەرکردنی ستاتۆ بۆ کورد. سێهەم، پەیڤ و 
وتاره کان بە زمانی کوردی بدرێن. ٢١ی 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 
ئۆجەالن،  سەر  مانگەی   ١٧ بایکۆتی  هەڵگرتنی  سەر  بە  مانگ  سێ  کە  دەگرێ 
ڕادەبرێ. چەند جار وەفدی پارتەکە، بە شێوەی ڕەسمی سەریان لە ئیمڕاڵی داوە و 
هەر رێبەرانی ئەو پارتەش دوو نامەی ئۆجەاڵنیان گەیاندۆتە سەرۆکایەتیی پەکەکە لە 
قەندیل و ئورووپا و تاکوو ئێستاش وەاڵمەکانیان وەرگرتوونەتەوە و چاوەڕوان دەکرێ 
بە زووترین کات، واتە بەر لە ٢١ی مارس واڵمەکان بگەیەنن بە دەستی ئۆجەالن.  
پەکەکەش، چەند رۆژ لەمەوبەر وەک دەست پێشخەری و نیاز پاکی، کە خەسلەتێکی 

بەرز و پیرۆزی کوردە، هەشت دیلی تورکیەی ئازاد کردن.
پشتیوانی و  بەجێ،  نیگەرانیی  ڕەخنە و  زۆر  سەڕەڕای  ئورووپا،  قەندیل و    
ڕەزامەندیان لە سەر ڕاسپاردە و ڕێنوینیی سەرۆکەکەیان بۆ بەرەوپێشبردنی قۆناغی 
دەمێکە  ئۆجەالن  عەبدوڵاڵ  کە  ئەو مەسەلەیەیه   ئەمەش  دەربڕیوە.   دانوستانەکان 
هەوڵی بۆ دەدات و 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 پارتی و ئاشتی و دێموکراسی 
)بەدەپە( دەلێ:« تەنانەت ئۆجەالن پەیامی لەوەش واوەتر دەدات«، ئەو پەیامەش 
هێزە  بۆ کشانەوەی  کاتی  ڕاگەیاندنی خشتەیەکی  لە  دەبێ  بریتی  زۆر  ئەگەری  بە 
شەڕەکەرەکانی پەکەکە بۆ دەرەوەی سنوورەکان. هەتا ئێستا کە تەنیا ئاوڕمان لە 
نیاز پاکی و دەستپێشخەریی کورد بۆ ئاشتی لە تورکیە دایەوە و هەنگاوێکی ئەوتۆمان 
و  بایەخ  ئەوەندە  بەدەپە،  نەورۆزیی  کەرنەڤاڵی  بڵێی  نەدیت،  تورکیە  دەوڵەتی  لە 

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 
تۆڵ  و  توند  خەباتی  بۆ  رێگە  یەکەم،  تێ دەکۆشێ:  لێرەدا  بەدەپە  بدرێن.  کوردی 
کە کاریگەری بۆ  سەرخستنی پرۆسەی دانوستانەکان هەبێ، خۆش بکات.دووهەم، 
زیاتر  سێهەم،لەوەش  بکاتەوە.  ڕوونی  و  بکات  دەستنیشان  دوور  ئامانجی  ئاسۆی 
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 

نییەته که ی ئاوڕدانەوەی خێر بۆ مەسەلەکەی بێ.
  بە گوێرەی هەواڵی  نێو ڕاگەیه نەکان 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 قورسایی و پێگەی سیاسی و جەماوەری کورد نییە، تێبینی و ڕەخنەی 
بەدەپە و 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 شۆڕش و خەبات دەدات.
 بەدەپە، لە ژێر رووناکایی ئەو درووشمەدا، تێدەکۆشێ لە  قۆناغێکی یەکجار 
دەگمەن و مێژوویی دا، لە   ئاسۆگەی ڕوونتری خەبات بڕوانێ. هەر بەوەش ناوەستێ و 
ئیمڕاڵی  پرۆسەی  نەکراوەکانی  و  چاوەروانکراو  بەرهەمە  ئاکام و  بە   خەباتەکەی 
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 ببسین و واز 
لە شەڕ فرۆشتن 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، بەدەپە و تێکڕای هێز و الیەنە سیاسییەکانیش پەیمان دەدەن لە 
هەمیشە زیاتر بۆ قووڵ و بەرین کردنەوەی خەباتی سیاسی و جەماوەری  سوورتر بن. 

عەزیز مەعروفی

له   پاوه   زاگرۆسی شاری  گرووپی شاخه وانیی 
ڕۆژهه اڵتی کوردستانه وه  به  پێیان خۆیان گه یانده  
ساڵه ی  پێنج  و  بیست  رێوڕه سمی  له   و  هه ڵه بجه  
کاره ساتی شیمیایی باران کرانی هه ڵه بجه دا به شدار 

بوون.
گرووپی   نوێنه ری   ئه حمه دی،   په یمانی  
ماڵپه ڕی  بۆ  لێدوانێک دا  له   زاگرۆس،  شاخه وانانی  
پاوه ی   شاری   له   به پێ  ڕاگه یاندوه    سبه ی  
له   ئه وه ی   بۆ  هاتووین  کوردستانه وه   رۆژهه اڵتی  
رێورەسمی یادی  ٢5 ساڵه ی  کاره ساتی  کیمیابارانی  
بۆ  خۆمان  هاوخه میی   و  بین  به شدار  هه ڵه بجەدا  

شاره کەو کەسوکاری قوربانیان  ده رببڕین.

گرووپی  ئه ندامه ی  ئه و   
ئه وه ی  هیوای  زاگڕۆس  شاخه وانیی 
کاره ساتێکی   هه رگیز  که   خواست 
دیکه ی له و شێوه یه  له  هیچ شوێنێکی  
هه ر  نه بێته وه .  دووباره   جیهان دا 
له   کۆمه ڵێک  په یوه ندییه دا،  له م 

سه رکه وتن  به   سه رده شت  شاری  شاخه وانانی 
شه هیدانی  بیره وه ریی  و  یاد  سه رچیادا  به  

هه ڵه بجه یان به رز ڕاگرت.
ڕۆژی هه ینی، ٢5ی ڕه شه ممه  نزک به   40 که س 
له  شاخه وانه کانی شاری سه رده شتی رۆژهەاڵتی 

بیره وه ریی  و  یاد  له   رێزگرتن  بۆ  کوردستان، 
ریسوا  و  هه ڵه بجه   کیمیابارانی  5000 شه هیدی 
به  دڵته زێنه ،  کاره ساته   ئه م  بکه رانی  کردنی 
و  یاد  و  سه رکه وتن  تاژه نده ردا  چیای   سه ر 
بیره وه ریی شه هیدانی هه ڵه بجه یان به رز ڕاگرت.

له  بیره وه ریی 25ساڵه ی بۆمبارانی هه ڵه بجه دا شاخه وانانی 
رۆژهه اڵتی کوردستان یادی قوربانیانی ئه و کاره ساته یان کرده وه 

رایانگەیاندوە دەوڵەتی ئەم واڵتە بۆ  سەرچاوە هەواڵدەرییەكان لە ئێران 
شكایەت کردن لە فیلمی »ئارگۆ« پارێزەرێكی فەره نسی گرتوە.

هەواڵدەریی خوێندكارانی ئێران باس لەوە دەكا كە »ئیزابێل كووتان پیر« 
رۆژی سێشەممە ٢٢ی رەشەممە پاش چاوپێكەوتن لەگەڵ ئەكبەر مەسعوودپوور، 
یەكێك لە جێگره کانی وەزارەتی ئیرشادی ئێران و لە كۆبوونەوەیەكی خەبەریدا، 
بەرهەم هێنانی فیلمی »ئارگۆ«ی بە نیشانەی كارتێكەریی ئیسرائیل له سه ر 

سینەمای ئامریكادا زانیوە.
فیلمی »ئارگۆ« بە دەرهێنەری »بێن ئەفلەك« خەاڵتی باشترین فیلمی 
ئۆسكاری ئەمساڵی پێ بەخشرا. كاربەدەستانی ئێران ده ڵێن فیلمی »ئارگۆ« 
له دژی واڵتەكەیانه  و بەخشرانی خەاڵتی ئۆسكار بە دەرهێنەری ئەو فیلمەش لە 

چوارچێوەی سیاسەتی »ترساندنی ئێران« هەڵدەسەنگێنن.

داگیرکرانی  پاش  ئامریكایی   6 کردنی  رزگار  بەسەرهاتی  »ئارگۆ« 
باڵوێزخانه ی ئه مریکا له  خەزەڵوەری ١٣58ی هەتاوی له  تارانه . ئیزابێل كووتان 
پیر«، ئه و پارێزه ره ی، ئێران بۆ ئه م په روه نده ییه ی گرتوه ، دەڵێ بە نیازە بە 
هەوڵەكانی خۆی، پێش بە باڵو كرانەوەی فیلمی »ئارگۆ« لە الیەن كۆمپانیا 
داوای  كە  بكا  ناچار  فیلمەش  ئەو  ئامادەكارانی  و  بگرێ  پێوەندیدارەکانه وە 

لێبووردن لە كاربەدەستانی رێژیمی ئێران بكەن.

سکااڵی ئێران لە فیلمی »ئارگۆ«

چی بکرێ بۆ ئه وه ی کاره ساتی هه ڵه بجه  هه میشه  له  بیره وه ریی نه ته وه یی مان دا به  زیندوویی بمێنێته وه ، 
نه ک بۆ ئه وه ی هه میشه  له  ماته م دا بین، به ڵکوو بۆ ئه وه ی قه دری ده سکه وتانه  بزانین که  »هه ڵه بجه کانمان نرخیان بۆ داوه «


