
 هەڵدێری ئابووری
قۆناغی نوێی گەمارۆ ئابوورییەكانی یەكیەتیی 
ئۆرووپا بۆ سەر ئێران، هیوا و خۆزگەكانی رێژیمی 
بۆ دەرچوون لەو قەیرانەی كە ئێستا تێی كەوتووە و 
رۆژ بە رۆژ قووڵتر دەبێتەوە، كردە بڵقی سەر ئاو. 
چوونكە گەمارۆ نوێیەكان بە شێوەی ناڕاستەوخۆ 
بەشێك لە سەرچاوە سەرەكییەكانی داهاتی رێژیم 
قۆناغەی  ئەو  ئەنجامەكانی  ئامانج.  دەكەنە 
و  ئابووری  قەیرانە  ئەو  قووڵتربوونی  گەمارۆكان 
دراوییە بوو كە  ماوەیەكە هەموو واڵتی گرتۆتەوە، 
بە شێوەیەك كە نرخی دراوی ئێران لە بەرانبەر دراوە 
بەنرخەكاندا بە شێوەی سەرسووڕهێنەر و بەدەر لە 
كۆنترۆڵ دابەزیوە. وێڕای داشكانی نرخی دراوی 
واڵت، نرخی شتوومەكیش رۆژانە دەچێتە سەرەوە 
كاریگەریی  بە  متمانەی  یەكجاری  بە  بازاڕ  و 

سیستمی ئابووریی رێژیم لەدەست داوە.
كاربەدەستانی  لە  بەشێك  هەڵوێستەكانی   
كۆماری ئیسالمی لە بەرامبەر رەوشی ئابووریی 
گەمارۆكان  كە  دەدا  نیشان  واڵتدا،  هەنووكەی 
چەند  هەر  داناوە.  رێژیم  لەسەر  كاریگەرییان 
دەدا  هەوڵ  دەستەوەستانیدا  لەوپەڕی  خامنەیی 
ورەی الیەنگرانی بەرز كاتەوە، بەشێك لە دەزگای 
بە  یان  الیەنێك  خەریكە  واڵتیش  بەڕێوەبەریی 
ئەحمەدی  هەڵەكانی  سیاسەتە  ئاشكرا  شێوەی 
نژاد بە سەرچاوەی ئاڵۆزیی بازاڕی دراو و ئەو 
لەو  بەڵكوو  تا  بدەن،  قەڵەم  لە  ئێستا  قەیرانەی 
رێگەیەوە متمانەیەك بۆ بازاڕ بگەڕێننەوە و رێژیم 
قەیرانە  ئەو  ئەنجامەكانی  و  كاریگەریی  ژێر  لە 

رزگار بكەن.
هەڵەی  سیاسەتی  كە  نیە  لەوەدا  گومان 
كاریگەری  نژاد  ئەحمەدی  دەوڵەتی  ئابووری 
ئێران  ئێستای  ئابووریی  رەوشی  خراپیی  لەسەر 
هەبووە، بەاڵم فاكتەرە كاریگەرە ئابوورییەكان تەنیا 
بەشێك لە هۆكارەكانن. دەستبەسەرداگرتنی بنەما 
پیشەسازی  گرینگەكانی  ناوەندە  و  ئابوورییەكان 
سەر  بونیادەكانی  و  پاسداران  سوپای  الیەن   لە 
بەرچاو  بەشێكی  تەرخانكردنی  خامنەیی،  بە 
بنەما  بەرەوپێشبردنی  بۆ  واڵت  داهاتی  لە 
ئیدئۆلۆژیكییەكانی رێژیم، بەكارهێنانی بەشێكی 
و  شارۆمەندان  سەركوتكردنی  بۆ  بوودجە  زۆری 
شەڕئەنگێزی  سیخوڕییەكان،  رایەڵە  دامەزراندنی 
لە  بەشێك  دەرەوەدا،  و  نێوخۆ  لە  ئاژاوەنانەوە  و 
دۆخی  دەرچوونی  كۆنتڕۆڵ  لە  هۆكارەكانی 

ئابووریی واڵتن.
كاریگەریی  هەرچەند  گەمارۆیانە  ئەو 
رووخێنەریان لە سەر رێژیمی كۆماری ئیسالمی 
بكرێن  جێبەجێ   رێكوپێكی  بە  ئەگەر  و  داناوە 
بەاڵم  بگرن،  رێژیم  ژیانی  شادەماری  دەتوانن 
بن  ئەوە  هیوای  بە  ئەمریكا  و  رۆژئاوا  ئەگەر 
پەیوەندی  لە  رێژیم  سیاسەتی  رێگەیەوە  لەم  كە 
لەگەڵ بەرنامە ناوكییەكەیدا بگۆڕن یان كۆماری 
ئیسالمی بێننە سەر ئەو باوەڕە كە واز لە سیاسەتی 
ئاژاوەگێڕانەی لە ئاستی ناوچە و جیهاندا بێنێ ، 
باشی بۆ نەچوون و تەنیا رێگا، بە ئامانجگرتنی 
سیستمی پەیوەندییەكان، سیخوڕی و نیزامیی ئێران 
و داخستنی درگاكانی رێكخراوە نێونەتەوەییەكان و 

پەیوەندیی جیهانی بە سەر ئێراندایە. 

پـــەیـــڤ
ناهید حسێنی 

دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا
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رەخنەكان 
لە نەتەوە 

یەكگرتووەكان
...

هەڵكشانی 
خێرای دراو 

و...

تراژیدیای 
برسیەتی لە 

جیهاندا

گرژیی نێوان 
سووریا و 

توركیە

هەوڵدان بۆ 
یەكڕیزی لە 

پێناو...

رۆژئاوا گوشارەكان زیاد دەكات

ئەخزەر بیر لە ئاشتی دەكاتەوە، 
ئەسەد كوشتوبڕ دەكات

تۆمەتباری تیرۆری باڵوێزی عەرەبستان، 
ددانی بە تاوانەكانی خۆی دانا

كۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموكرات: 
سوپاسی سەرجەم ئەو كەسانە دەكەین كە پەیامی پيرۆزباییان بۆ ناردووین

بە دوای كۆتاییهاتنی سەركەوتوانەی كۆنگرەی پازدەهەمی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران  و هەڵبژێرانەوەی 
دووبارەی بەڕێز مستەفا هیجری بە سكرتێری گشتیی حیزب، كۆمەڵێك پەیامی پیرۆزبایی لە نێوخۆی واڵت  و دەرەوە 
لە الیەن دۆستان  و دڵسۆزان  و ئەندامانی حیزب  و رێكخراوە سیاسییەكان، بە رێبەرایەتی  و سكرتێری گشتیی حیزب 
گەیشتوون كە دەربڕی هەستی خۆشحاڵیی ئەوان  و نیشاندەری دڵسۆزی بۆ حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بوون.

لەو پێوەندییەدا، رێبەرایەتی  و سكرتێری گشتیی حیزب بە ئەركی خۆیان زانی سوپاسی هەموو ئەو كەس  و الیەنانە 
بكەن كە بە هەر شێوەیەك  و لە هەر رێگایەكەوە پەیامی پیرۆزباییان ناردووە و هەستی دڵسۆزیی خۆیان دەربڕیوە. ئێمە بە 

چاوی رێزەوە سەیری ئەو هەست  و دڵسۆزییە دەكەین  و سوپاسی خۆمان بۆ ئەو ئازیزانە دووپات دەكەینەوە.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

كۆمیتەی ناوەندی
٢٠ی رەزبەری ١٣٩١ی هەتاوی

یەكیەتیی  ئەندامی  واڵتانی  رێبەرانی 
ئورووپا لە كۆبوونەوەی سەرانی ئەم یەكیەتییە 
لە بروكسێل جەختیان كردەوە كە ئەگەر رێژیمی 
تاران بە بەرنامە ئەتۆمییە كێشەخوڵقێنەكەی 
بە  ئابوورییەكان  بدات، گەمارۆ  خۆی درێژە 

دژی كۆماری ئیسالمی زیاتر دەكەن.
لە  ئورووپا  یەكیەتیی  سەرانی 

داگرتەوە  ئەوە  لەسەر  پێیان  راگەیەندراوێكدا 
كە: "تا كاتێك كە كۆماری ئیسالمیی ئێران 
بدا،  درێژە  خۆی  هەنووكەی  شێوازی  بە 
نێونەتەوەیی  هاوكاریی  لە  ئورووپا  یەكیەتیی 
لەگەڵ واڵتانی دیكەدا، درێژە بە گەمارۆكان 
و زیادكردی گوشارەكان بۆ سەر رێژیمی ئێران 

دەدا".

وەزیری  جێگری  كوهێن،  دەیوید 
تێروریزم  كاروباری  لە  ئامریكا  خەزێنەداریی 
لەگەڵ  وتووێژ  لە  ماڵییەكان  زانیارییە  و 
تەلەفزیۆنی "بلومبێرگ"دا گوتی كە ئامریكا 
گوشاری گەمارۆكان بۆ سەر رێژیمی ئێران 

زیاد دەكات. 
ئەمە لە حاڵێكدایە كە یەكیەتیی ئورووپا لە 

نوێی  گەمارۆگەلێكی  رابردوودا،  حەوتووی 
دژی رێژیمی ئێران بە پەسند گەیاند. 

ئەم گەمارۆ نوێیانە بەگشتی پیشەسازیی 
نەوت و گازی ئێران و هەروەها چەند بانكی 
نامجوو،  مەجید  و  ئامانج  كردووەتە  ئێرانیان 
وەزیری وزە، وەزارەتی وزە و هەروەها وەزارەتی 

نەوتی ئێرانیان گرتووەتەوە. 

ئەخزەر ئیبراهیمی، نوێنەری تایبەتيی 
و  یەكگرتووەكان  نەتەوە  رێكخراوی 
خۆی  سەفەرى  بە  عەرەب،  یەكیەتیی 
حكوومەتی  لە  داوای  سووریەدا  بۆ 
ئاگڕبڕدا،  پێناو  لە  تا  كرد  واڵتە  ئەو 

هەنگاوی یەكەم هەڵبگرێت. 
راپۆرتی  بەپێی  كاتەدا،  لەم  هەر 
شۆڕشی  زانیاریگەیاندنی  رایەڵەی 
سووریە، فڕۆكە شەڕكەرەكانی رێژیمی 
ئەسەد رۆژی هەینی، ١٩ی ئۆكتۆبر، لە 
بەرەبەری سەفەری ئەخزەر ئیبراهیمیدا، 
لە  مزگەوتێك  بۆمبارانكردنی  بە 
لە  نەعمان«  »موعەمەرە  ناوچەی 
باكووری رۆژئاوای سووریەدا، بوون بە 
لە  پتر  برینداربوونی  و  كوژران  هۆی 

پەنجا كەس.
فڕۆكە  راپۆرتە،  ئەم  بەپێی  هەر 
ناوچەی  لە  ئەسەد  شەڕكەرەكانی 
بۆمبی  لە  ئەلقەیسەر«دا  و  »رستن 

هێشوویی كەڵكیان وەرگرتووە. 
زانیاریگەیاندنی  ناوەندی 
دوایین  لە  سووریەیش  شەهیدەكانی 
لە  كە  رایگەیاندووە  خۆیدا  ئاماری 
خەڵكی  راپەڕینی  مانگ   ١٩ ماوەی 
سووری  منداڵی   ٣١76 سووریەدا، 
كوژراون.  ئەسەد  هێزەكانی  دەستی  بە 
زۆربەی ئەم مندااڵنە لە بۆمبارانەكان 
بە شێوەی  یان  داوە  دەست  لە  گیانیان 
گوللەی  ئامانجی  بوونەتە  راستەوخۆ 
هێزە ئەمنییەتییەكانی رێژیمی سووریە 

و كوژراون. 
لەم  ژمارەیەك  راپۆرتە،  ئەم  بەپێی 
مندااڵنە لە خۆپیشاندانەكانی سەرشەقام 
و لە قوتابخانەكاندا دەستبەسەر كراون و 
دڕندانەی  ئەشكەنجەی  ژێر  لە  دواتر 
مۆرە ئەمنییەتی و لیباس شەخسییەكاندا 

)شبیحە( گیانیان لەدەست داوە. 

باڵوێزی  تیرۆری  پەروەندەی  تۆمەتباری 
عەرەبستان لە واشینگتۆن، تۆمەتەكانی خۆی 
ئەو  تیرۆری  پیالنی  لە  بەشداری  بارەی  لە 

باڵوێزە قبووڵ كرد. 
فەڕانسە،  هەواڵدەریی  راپۆرتی  بەپێی 
رۆژی  سییەر«،  ئەرباب  »مەنسوور 
چوارشەممەی حەوتووی رابردوو بە ئامادەبوون 
لە دادگای فێدراڵی نیۆیۆرك، ددانی بەوە دانا 
كە لە پیالنی تیرۆری باڵوێزی عەرەبستان كە 
كۆماری  پاسدارانی  سپاسی  قودسی  هێزی 
ئیسالمی بەڕێوەبەری دەكرد، بەشداری كردووە. 
لە  ناوبراو  كە  دا  راپۆرتی  »CNN«یش 
دادگای فێدراڵدا رایگەیاندووە كە ئەو لەگەڵ 
داڕشتنی  لە  ئێراندا  نێوخۆی  لە  كەسانێك 
پیالنی كوشتنی باڵوێزی عەرەبستاندا بەشداری 

هەبووە. 
فێدراڵ  بەرپرسانی  راپۆرتە،  ئەم  بەپێی 
رایانگەیاندووە كە »مەنسوور ئەرباب سییەر«ى 
57 ساڵە، ویستوویەتی لە رێگەی گرووپێكی 

مێكزیكیی قاچاخی ماددەی سڕكەر، بۆمبێك 
لە  و  دابنێت  واشینگۆن  لە  رێستوورانێك  لە 
باڵوێزی  ئەلجەبیر،  عادڵ  ئامادەبوونی  كاتی 
رێستوورانەدا،  لەو  واشینگتۆن  لە  عەرەبستان 

بیتەقێنێتەوە. 
لە هەواڵێكی دیكەدا، تەلەفزیۆنی ئەلعەرەبییە 
راپۆرتی دا، گاردە سنوورییەكانی عەرەبستان لە 
كەنارە رۆژهەاڵتییەكانی عەرەبستاندا، دەستیان 
تێدا  ئێرانی   ١5 كە  گرتووە  بەلەمێكدا  بەسەر 

بووە.
بە  العرقوبی«،  »خلیفە  سەرگورد 
رایگەیاندنی ئەم هەواڵە، وتی: »ئەم ١5 كەسە 
دەیانویست لە رێگەی كەنارە رۆژهەاڵتییەكانی 
خاكی  نێو  بێنە  »الخفجی«،  ناوچەی 

عەرەبستانەوە كە دەستبەسەر كران. 
باڵوبوونەوەی  پاش  سعوودییەكان  راگەیەنە 
لەگەڵ  ئەوەیان  دەستبەجێ   هەواڵە،  ئەم 
دادگاییكردنی »مەنسوور ئەرباب سییەر« بە 

پێوەندیدار لەقەڵەم دا. 
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بڕووخـێ رێژیمـی كۆنەپەرستی كۆماری ئیسالمیی ئــێران

راگەیەندراوی كومیتەی ناوەندیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، هەڵبژێردراوی كۆنگرەی پانزدەهەم، 
بە بۆنەی بەرێوەچوونی دووهەمین پلینۆمی كومیتەی ناوەندی

  دیداری هەیئەتی حیزبی دێموكرات لەگەڵ سەرۆكی ئاكادیمیای جیهانی بەرنامەدانان و رۆژنامەنوسێكی نێودەوڵەتی

       سەردانی هەیئەتێكی ئیدارەی پەنابەرانی نۆروێژ لە دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكرات

هاودیتنی دوو شاندی حیزب و كۆمەڵێك كەسایەتیی بیانی و نێوخۆیی

پێنج زیندانيی سیاسیی كورد بۆ شوێنێكی نادیار راگوێزراون

   دوو كەسایەتیی بیانی سەردانی دەفتەری 
سیاسیی حیزبی دێمۆكراتیان كرد

بەڕێوەچوونی رێوڕەسمی كۆتایی دەورەی 204ی 
سەرەتایی پێشمەرگە

پەیامی سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكرات بۆ سەرۆكی 
تازەهەڵبژێردراوی حیزبی سوسیالیستی گەلی دانمارك

دێموكراتی  حیزبی  ناوەندیی  كومیتەی  كە  رادەگەیەنین  ئ��اگ��اداری  بۆ 
كوردستانی ئێران، هەڵبژێراوی كۆنگرەی پانزدەهەم، دووهەمین پلینۆمی خۆی 
ناوەندی،  كومیتەی  جێگری  ئەندامانی  و  ئەسڵی  ئەندامانی  بەشداریی  بە 
ساڵی  رەزب��ەری  ٢٩ی  رێكەوتی  شەممە،  رۆژی  بەیانی  ٩:٣٠ی  سەعات 

١٣٩١ی هەتاوی، بەرانبەر بە ٢٠ی ئۆكتۆبری ٢٠١٢ی زایینی پێك هێنا.
پلینۆم سەرەتا بە راگرتنی خولەكێك بێدەنگی بۆ رێزگرتن لە گیانی پاكی 
شەهیدان دەستی پێكرد و پاشان بەڕێز سكرتێری گشتیی حیزب، كاك مستەفا 
هەڵبژێردراوی  رێبەریی  ئەندامانی  لە  دووب��ارە  پیرۆزبایی  وێ��ڕای  هیجری 
كۆنگرەی پانزدە، دەستوری كاری پلینۆم كە بریتی بوون لە هەڵبژاردنی جێگری 
سكرتێری گشتی و ئەندامانی دەفتەری سیاسی راگەیاند. پاش پەسندكرانی 
دەستووری كار، سكرتێری گشتیی باسێكی وردی لەسەر بڕیار و راسپاردەكانی 
كۆنگرەی پانزدەی حیزب پێشكەش كرد كە لەودا بۆ بەرچاوڕوونیی بەشداران 
باشتر  بۆ  كە  داب��ۆوە  پێشنیارانە  و  باس  ئەو  و  كەموكووڕییەكان  لە  ئ��اوڕی 
بەڕێوەچوونی كارەكان هاتبوونەگۆڕێ  و سەرنجی بەشدارانی بۆ ئەو ئەركانە 
تێبكۆشێ ،  ئەنجامدانیان  بۆ  دەبێ   حیزب  نوێی  بەڕێوەبەرایەتیی  كە  راكێشا 
خۆیان  بۆچوونەكانی  و  تێبینی  باسەكە  تەئییدی  وێڕای  پلینۆم  بەشدارانی 

دەربڕی و چاالكانە بەشداریی باسەكان بوون.
باسەدا دەنگدان بۆ هەڵبژاردنی جێگری سكرتێری گشتیی  ئەو  بە دوای 
جێگری  وەك��وو  شەرەفی  حەسەن  ه��اوڕێ  ئاكامدا  لە  كە  بەڕێوەچوو  حیزب 

سكرتێری گشتیی حیزب هەڵبژێردرا.
چڕوپڕی  باسێكی  حیزب،  گشتیی  سكرتێری  هەڵبژاردنەدا  ئەو  دوای  بە 
لەسەر گەاڵڵەی پێشنیاری بۆ دیاریكردنی ئەو كار و ئەركانەی كە ئەندامانی 
دەفتەری سیاسی پێویستە بەڕێوەی بەرن، پێشكەشی بەشداران كرد كە پاش 
ئەندامانی  هەڵبژاردنی  بۆ  دەنگدان  پێشنیارانە،  و  گەاڵڵە  ئەو  پەسندكرانی 
سیاسی  دەفتەری  ئەندامانی  ئاكامدا  لە  كە  بەڕێوەچوو  سیاسی  دەفتەری 

هەڵبژێردران.
لە هەڵبژێراوان، سەعات  پیرۆزباییكردن  پاش  پلینۆم  لە  بەشدار  ئەندامانی 

6:٣٠ ئێوارەی هەمان رۆژ كۆتاییان بە كارەكانی  پلینۆم هێنا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

كومیتەی ناوەندی
٣٠ی رەزبەری ١٣٩١ی هەتاوی
٢١ی ئۆكتۆبری ٢٠١٢ی زایینی

هەیئەتێكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بە سەرپەرەستی بەڕێز مستەفا 
شاری  لە  حیزب  پێوەندییەكانی  بنكەی  لە  حیزب  گشتیی  سكرتێری  هیجری، 
هەولێر پێشوازی لە دوكتور ئاالن دیالنی و كارۆڵ پرۆن هوبێر، نووسەری كتێبی 

»ژیان و مەرگی قاسملووی كورد« كرد.
لەو دانیشتنەدا سكرتێری حیزب، وێڕای دەربڕینی خۆشحاڵی خۆی لە دیدار 
لەگەڵ دۆستی دێرینی حیزبی دێموكرات، »كاروڵ پرۆن هۆبێر«، لە بارەی كار و 

پڕۆژەكانی ئەو نووسەرە بۆچوونی خۆی هێنایە بەرباس.
 لە بڕگەیەكی دیكەدا باس لە ئەنجامی سەركەوتووانەی دووهەمین كۆنگرەی 
زانستیی كورد لە هەولێر كرا و سكرتێری گشتیی حیزب سەبارەت بەو هەواڵنە 

ئاكادیمیای  سەرۆكی  دیالنی،  ئاالن  بە  پێشكەش  خۆی  دەستخۆشی  و  سوپاس 
جیهانی بەرنامەدانان بۆ تەندرووستی كرد.

بۆ  بۆچوونی  و  پێشنیار  كۆمەڵێك  پێوەندییەدا  لەو  هیجری  مستەفا  بەڕێز 
پڕۆژەكانی داهاتوویان هێنایە بەر باس.

لەالیەكی دیكەوە هەیئەتی میوان، پیرۆزبایی سەركەوتنی كۆنگرەی ١5هەمی 
حیزبی دێموكراتی كوردستانیان بە هەیئەتی حیزب راگەیاند و ئەو حیزبەیان وەكوو 
ئەو  وتیشیان  و  برد  ناو  ئێران،  كوردستانی  خەباتی  مەیدانی  لە  سەرەكی  هێزی 
چاوەڕوانییەی لێ دەكرێ كە ببێتە میحوەری یەكیەتییەكی بەرینی نەتەوەیی و 

بیروبۆچوونە جیاوازەكان لە دەوری ئااڵی خەباتی كوردایەتی كۆ بكاتەوە.

هەیئەتێكی ئیدارەی پەنابەرانی واڵتی نۆروێژ سەردانی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتیان 
كرد و لە الیەن هەیئەتێكی حیزبەوە بە سەرپەرستیی بەڕێز حەسەن شەرەفی، جێگری سكرتێری 

گشتیی حیزب پێشوازییان لێ كرا.
»ئارە  هەتاوی،  ١٣٩١ی  رەزب��ەری  ٢5ی  رێكەوتی  سێ شەممە،  رۆژی  سەرلەبەیانیی 
هۆڤدەناك« لە ئیدارەی زانیاری لەسەر واڵتەكان، »یویریوند سوێرنسن« لە ئیدارەی پێداچوونەوە 
بە داخوازیی پەنابەران )UNE( و »هیوا مورادی« لە ئیدارەی پەنابەران )یۆردی �� ئای( 

سەردانی بنكەی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانیان كرد.
لەو دانیشتنەدا »ئارە هۆڤدەناك« هێندێ  بابەتی لەسەر رەوشی سیاسیی ئێران، بزووتنەوی 
رزگاریخوازیی كوردستان، رۆڵی حیزبی دێموكرات، ئامانجە سیاسییەكان  و شێوازی خەبات  و 
تێكۆشان ورووژاند كە ئەو باس و بابەتانە لە الیەن بەڕێز »حەسەن شەرەفی«یەوە واڵم درانەوە.

بەشێكی دیكە لە باسەكانی هەیئەتی پەنابەران لەسەر بارودۆخی خەباتی گەالنی ئێران  و 

گوشار و زوڵم و زۆرییەكانی رێژیمی كۆماری ئیسالمیی ئێران بۆ سەر تێكۆشەرە مافخوازەكانی 
گەالنی ئێران بوو.

هەر لەو پێوەندییەدا نوێنەری ئیدارەی پەنابەران وتی: »ئێمە لەسەر چۆنیەتیی وەرگرتنی 
بەپێی  لەسەرە،  ئێرانەوە مەترسییان  ئیسالمیی  لە الیەن كۆماری  ئەو كەسانەی كە  پەنابەر  و 

بەرنامەیەكی دیاریكراو كار دەكەین«.
ئەو هەیئەتە ئەوەشی خستە روو كە »زانیاری و پشتگیریی حیزبی دێموكرات لەو كەسانەی 
كە لە الیەن رێژیمی ئیسالمییەوە مەترسیی گیانیان لەسەرە، بۆ ئێمە جێگای بایەخە و گرینگی 

پێ  دەدەین«.
لە بەشێكی دیكەی دیدارەكەدا باسێكیش لەسەر » NGO« حیزبییەكان  و یەكیەتییەكانی 

الوان، ژنان  و خوێندكاران  و شێوەی كار و تێكۆشانیان كەوتە بەر باس.

شاندێكی پێكهاتوو لە كەسایەتییە بیانی، ئێرانی و كوردستانییەكان، سەردانی 
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانیان كرد.

 سەرلەبەیانیی رۆژی یەكشەممە، رێكەوتی ٢٣ی رەزبەری ١٣٩١ی هەتاوی، 
كۆمەڵێك كەسایەتیی ئێرانی  و كورد  و ئەندام پارلمانی كانادایی كە لە كۆنگرەی 
دێموكراتی  حیزبی  سیاسیی  دەفتەری  سەردانی  بوون،  بەشدار  هەولێردا  زانستیی 
كوردستانی ئێرانیان كرد  و لە الیەن شاندێكی حیزبەوە بە سەرپەرستیی سكرتێری 

گشتیی حیزب، بەڕێز مستەفا هیجری پێشوازییان لێكرا.
پارلمانی  ئەندام  كەریجانی«،  »جیم  بەڕێز  الیەن  لە  فەرمییەدا  دانیشتنە  لەو 
و  ئێران  كوردستانی  و  بەگشتی   كورد  رەوش��ی  لەسەر  پرسیار  كۆمەڵێك  كاناداوە، 
هەلومەرجی خەباتی كورد لە كوردستانی ئێران و ئامانجەكانی حیزبی دێموكرات و 
روانینی حیزب دێموكرات بە نیسبەت رووداوە سیاسییەكانی ناوچە ئاراستەی بەڕێز 
باڵوێزخانەی  داخستنی  ناوبراو مەسەلەی  هەروەها  كرا.  سكرتێری گشتیی حیزب 
رێژیمی  لەگەڵ  كانادای  سیاسییەكانی  پێوەندییە  پچڕانی  و  كانادا  لە  ئێرانی 

كۆماری ئیسالمیی ئێران خستە بەر باس.

سیاسەتی  و  ئیسالمی  رێژیمی  الی��ەن  لە  م��رۆڤ  مافی  پێشێلكارییەكانی 
رێژیمەوە  ئەو  الیەن  لە  تیرۆریزم  بە  یارمەتی  و  واڵتان  كاروباری  لە  دەستێوەردان 

یەكێك لە بابەتەكانی دیكەی ئەو دانیشتنە بوو.
لە درێژەی دیدارەكەدا بەڕێز سكرتێری گشتیی حیزب، مستەفا هیجری، پاش 
وەاڵمدانەوەی پرسیارەكانی شاندی میوان، روانگەی حیزبی دێموكراتی سەبارەت بە 

پرسە سیاسییەكان و چۆنیەتیی خەبات بە دژی رێژیمی ئیسالمی شی كردەوە.
دواتر لەسەر مەسەلەی دیالۆگی حیزب لەگەڵ الیەنە سیاسییەكانی كوردستان 
و رێككەوتنی حیزبی دێموكرات و كۆمەڵە باس كرا. سكرتێری گشتیی حیزب لەو 
بارەوە رایگەیاند كە سیاسەتی ئێمە هەم لە ئاستی ئێران و هێزە سەرتاسەرییە سیاسی 
و پێشكەوتووەكان و هەم لە ئاستی كوردستانی ئێران، سیاسەتێكی نەگۆڕە. وتی: 
»ئێمە سیاسەتی دیالۆگ لەسەر پاراستنی بنەما سیاسی و فیكرییەكانمان درێژەی 
دەدەین و فیدراڵیزم بە رێگەچارەی پێكەوەژیانی گەالنی ئێران و سەقامگیربوونی 
»جیم  بابەتانە،  ئەم  لەسەر  هەمەالیەنە  باسێكی  پاش  دەزان��ی��ن.«.  دێموكراسی 

كەریجانی« ئەندام پارلمانی كانادا ئەم سەردانەی بە دیدارێكی ئەرێنی ناو برد.

شاری  گرتووخانەی  لە  لەمەوبەر  رۆژ  چەند  ك��ورد  سیاسیی  زیندانیی  پێنج 
ورمێ  وە بۆ شوێنێكی نادیار راگوێزراون.

بادوزادە  بیژەن  تەمۆیی،  ئەحمەد  سلێمان،  ئەحمەد  عەلی  كاكەمەمی،  یووسف 
و مستەفا عەلی ئەحمەد لە الیەن حەفازەتی زیندانی ورمێ  بانگهێشت كراون و 

ماوەی پتر لە حەوتوویەكە چارەنووسیان نادیارە.
هاوواڵتییە  چەند  ئەو  م��رۆڤ،  مافی  نێونەتەوەیی  كەمپەینی  هەواڵی  بەپێی 
پێشتریش لە الیەن ئیدارەی ئیتالعات و حەفازەتی زیندانی رێژیم لە ورمێ، خراونەتە 

ژێر زەخت و گوشارەوە.
� عەلی  تەمۆیی، ١5 ساڵ  ئەحمەد  شێوەیە،  بەم  كەسیان  زیندانی ٤  حوكمی 
ئەحمەد سلێمان، 5 ساڵ � مستەفا عەلی ئەحمەد ) هاوواڵتیی سووریە(، ١٠ ساڵ 

و یووسف كاكە مەمی 7 ساڵ زیندان.
هەر لەو پێوەندییەدا جەهانگیر ) بیژەن( بادوزادەش لە الیەن دادگای ئینقالبی 
بەسەردا  هەتاهەتایی  زیندانی  حوكمی  »محاربە«،  تاوانی  بە  ورمێ   لە  رێژیم 

سەپاوە.

دوو كەسایەتیی بیانی و دۆستی كورد، سەردانی دەفتەری سیاسیی حیزبی 
ناوكیی  بەرنامەی  لەسەر  دانیشتنێكدا،  لە  و  كرد  كوردستانیان  دێموكراتی 
رێژیمی ئێران و پاڵپشتیی ئەو رێژیمە لە تیرۆریزمی نیودەوڵەتی لەگەڵ حیزب 

ئاڵوگۆڕی بیروڕایان كرد.
نووسەر  یۆنگێردێن،  یوست  و  كورد  دۆستی  و  پرۆفیسۆر  گانتێر،  مایكل 
دەفتەری  هەتاوی، سەردانی  رەزبەری ١٣٩١ی  رێكەوتی ٢٢ی  لێكۆڵەر،  و 
شاندێكی  الیەن  لە  و  كرد  ئێرانیان  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  سیاسیی 
حیزبەوە بە سەرپەرستیی بەڕیز مستەفا هیجری، سكرتێری گشتی پێشوازییان 

لێكرا.
مایكل گانتێر و یۆست یۆنگێردێن، بە مەبەستی بەشداری لە كۆنگرەی 
و  كردبوو   كوردستانیان  هەرێمی  سەفەری  كوردستان  هەرێمی  لە  زانستی 
ئێراندا  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  لەگەڵ  دۆستانەشیان  پێوەندییەكی 

هەیە.
و  ك��ورد   پرسی  وەك  گرینگ  پرسی  كۆمەڵێك  دۆستانەیەدا  دانیشتە  لەم 
ئامانجە سیاسییەكانی، رەوشی كوردستانی ئێران، رەوشی رێژیمی ئیسالمیی 
ئێران و یارمەتیدانی ئەو رێژیمە بە تیرۆریزمی نێونەتەوەیی  و دەستێوەردانی رێژیم 
لە كاروباری واڵتانی ناوچە و بەتایبەت یارمەتیكردنی رێژیمی دیكتاتۆریی 

بەشار ئەسەد لە سووریە، خرانە بەر باس.
ئێران  رێژیمی  ناوكیی  بەرنامەی  پرسی  دی��دارەك��ەدا  دیكەی  بەشێكی  لە 
و  نێونەتەوەیی   كۆمەڵگای  داخوازییەكانی  بە  رێژیمە  ئەو  وەاڵمنەدانەوەی   و 

سیاسەتی واڵتانی رۆژئاوایی بەرانبەر بەو رێژیمە تاوتوێ  كرا.
 هەردوو هەیئەت لەو باوەڕەدا بوون كە رێژیمی كۆماری ئیسالمیی ئێران وەك 
رابردوو لەسەر ئەو سیاسەتەی بەردەوام دەبێ   و پێویستە كۆمەڵگای نێونەتەوەیی 

گوشارەكانی بۆ  سەر رێژیم زیاتر بكا.

رێوڕەسمی كۆتایی دەورەی ٢٠٤ی سەرەتایی پێشمەرگە، رێكەوتی ٢7ی رەزبەر بە 
بەشداریی ئەندامانی رێبەرایەتی و كادر و پێشمەرگەكانی حیزب لە ساڵۆنی فێرگەی 

سیاسی � نیزامیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بەڕێوە چوو.
نیزامیی  رێ��ژەی  بە  رێوڕەسمەكە  میدیا،  كوردستان  ماڵپەڕی  راپ��ۆرت��ی  بەپێی 
بەڕێز  دواتریش  و  پێكرد  دەستی  پێشمەرگە  سەرەتایی  دەورەی ٢٠٤ی  بەشداربووانی 
وتەیەكی  چەند  دێموكرات  حیزبی  ن��اوەن��دی  كۆمیتەی  ئەندامی  رەحیمی،  چەكۆ 

پێشكەش بە بەشداربووان كرد.
چەكۆ رەحیمی وتی: لە ماوەی بەڕێوە چوونی دەورەی ٢٠٤دا كۆمەڵێك ئاڵوگۆڕی 
رووداوە  لەو  یەكێك  حیزب  ١5هەمی  كۆنگرەی  بەستنی  و  پێش  هاتوونەتە  گرینگ 

گرینگانەیە.
درووشمی  باسی  درێژەدا  لە  دێموكرات  ناوەندی حیزبی  ئەندامەی كۆمیتەی  ئەو 
كۆنگرەكەی كرد و وتی: ئێمە »درووشمی هەوڵدان بۆ یەكڕیزی لە پێناو سەركەوتن«مان 

بە خوێندنەوەیەكی ئەمڕۆیی لە كۆمەڵگای كوردستان و ناوچە هەڵبژاردووە.
كاریگەری  س��ەر  پ��ڕژای��ە  ئاخاوتنەكەیدا  دی��ك��ەی  لەبەشێكی  رەحیمی  چەكۆ 
بوو كە كاریگەریی گەمارۆكان بە  ب��اوەڕەدا  لەو  ئێران و  گەمارۆكانی سەر رێژیمی 

رادەیەكە كە ئابووریی ئەو رێژیمەی بەرەو الوازييەكی بەرچاو بردووە.
لە بڕگەیەكی دیكەی رێوڕەسمەكەدا بەڕێز بەهمەن كەریمی، یەكێك لە مامۆستایانی 
دەورە، راپۆرتی ئاموزشی دەورەی ٢٠٤ی خوێندەوە. دواتر بەڕێز ئیسماعیل زورمەند، 
بە  پێشكەش  بۆنەیەوە  ب��ەو  دەورەی  پەیامی   ،٢٠٤ دەورەی  بەشدارانی  لە  یەكێك 

ئامادەبووان كرد.
بەشێكی دیكەی رێوڕەسمەكە تەرخان كرابوو بۆ ناساندن و خەاڵت كردنی نەفەراتی 

سەركەوتووی دەورەكە.
هەروەها لە نێوئاخنی رێورەسمەكەدا چەند سروود و گۆڕانی لە الیەن بەشدارانی 

دەورەی ٢٠٤ی سەرەتایی پێشمەرگەوە پێشكەش بە ئامادەبووانی رێوڕەسمەكە كرا.

بەڕێز: خانمی ئانیت ویلهێمێن 

حیزبی  حیزبەكەتاندا،  هەڵبژاردنی  دوایین  لە  بەڕێزتان  كە  بووین  ئاگادار 
سوسیالیستی گەلی دانمارك  )SF(، وەكوو سەرۆكی حیزب هەڵبژێردران.

ئێمە ئاگاداری هەڵوێستە دۆستانەكانی حیزبی ئێوە دەرهەق بە پرسی كورد 
وەكوو نەتەوەیەكی ماف پێشێلكراو لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست  و پێوەندی نێزیكتان 
لەگەڵ حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران هەین. لەو پێوەندییەدا پیرۆزبایی 
خۆمانتان پێشكەش دەكەین  و هیواخوازین سەرۆكایەتیی بەڕێزتان یارمەتیدەر 
بێ  بۆ پتەوتركردنی پێوەندیی دۆستانەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
 و حیزبی سوسیالیستی گەلی دانمارك  و لە سایەی سەرۆكایەتیی بەڕێزتاندا 

حیزبەكەتان زیاتر گەشە بكات.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
سكرتێری گشتی، مستەفا هیجری

١٤ی ئوكتوبری ٢٠١٢
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پەیامی كۆنگرەی 15ی حیزبی دێموكرات بۆ ژنانی كوردستان

پەیامی كۆنگرەی 15ی حیزبی دێموكرات
 بۆ خوێندكاران و الوانی كوردستان

پەیامی كۆنگرەی 15ی حیزبی دێموكرات 
بۆ كادر و پێشمەرگەكانی ئەم حیزبە

ژنانی تێكۆشەر و ئازادیخوازی كوردستان!
كۆنگرەی  ب���ەش���داران���ی  ه���ەم���وو  ن�����اوی  ب���ە 
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  پانزدەهەمی 
)ك��ۆن��گ��رەی د.س����ادق ش��ەرەف��ك��ەن��دی( و هەموو 
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبەوە گەرمترین ساڵوی 
بەرامبەر  لە  و  دەكەین  پێشكەش  شۆڕشگێڕانەتان 
لە  ئ��ازای��ان��ەت��ان  دەوری  و  خ���ۆڕاگ���ری  خ���ەب���ات، 
بەرەوپێشبردنی ئامانجەكانی حیزب و بزووتنەوەكەمان 
لە نێو كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستاندا سەری رێز و 

حورمەت دادەنەوێنین.
ژنانی كوردستان هەمیشە لە ریزی پێشەوەی خەبات 
و بەربەرەكانێ لە دژی كۆنەپەرستی و دواكەوتووییدا 
بوون و لەو رێگایەدا قوربانیی زۆریان داوە. هەر لە 
یەكەم رۆژەكانی هاتنەسەركاری رێژیمی دژی ژن و 
چەوسێنەری كۆماری ئیسالمییەوە، كۆمەڵێك ژنی 
ئازادیخواز بە تێكەڵبوونیان بە ریزی پێشمەرگەكانی 
خەباتگێڕەكانی  هێزە  باقی  و  دێموكرات  حیزبی 
راوەستان  بۆ  كوردستانیان  ژنی  ئیرادەی  كوردستان 
لە بەرامبەر چەوساندنەوەدا نیشان دا. لەو كاتەوە بە 
هەزاران ژنی شۆڕشگێڕ لە مەیدانە جۆراوجۆرەكانی 
دلێرانە  چ��ەوس��ان��ەوەدا  و  س��ت��ەم  دژی  ل��ە  خ��ەب��ات 
راوەستاون و بە دەیان چیرۆكی بوێری و خۆڕاگرییان 

تۆمار كردووە.
كوردستان  ژنانی  خۆڕاگرییەی  و  خەبات  ئ��ەو 
ب��ە ش��ێ��وەی��ەك ب����ووە ب��ە چ��ق��ڵ��ی چ����اوی رێژیمی 
سیاسەتە  چوارچێوەی  لە  كە  ئیسالمی  كۆماری 
نەتەوەیی  بزووتنەوەی  دژی  لە  سەركوتكەرەكانی 
ژنانی  خەباتی  لەگەڵ  بەربەرەكانێ  كوردستاندا، 
سەرەكییەكانی.  ئامانجە  ل��ە  یەكێك  ب��ە  ك���ردووە 
دەرفەتی  زۆر  لە  ژن��ان  بێبەشكردنی  و  بێ مافی 
ئازادیی  سنووری  بەربەستكردنی  خوێندن،  و  كار 
مێژوودا  ل��ە  ك��ە  كۆمەاڵیەتییەكان،  هەڵسوكەوتە 
گرتن،  ب��ووە،  ك��ورد  ژنی  شانازییەكانی  لە  یەكێك 
و  جەستەیی  دووقاتی  ئەشكەنجەی  و  دەستدرێژی 
دەروونی بەشێك لە كردەوە دژە مرۆڤانەكانی كۆماری 
ئیسالمی لە دژی ژنان بە گشتی و ژنانی كوردستان 

بە تایبەتین.
ئیسالمی  كۆماری  نێوەڕاستییەكانی  سەدە  یاسا 
دادوەری،  سیاسەت،  ژی��ان،  بوارەكانی  هەموو  لە 
كە  دان��راون  شێوەیەك  بە  ئابووریدا  و  كار  بنەماڵە، 
نە تەنیا ژن بە مرۆڤی پلە دوو دادەنێن، بەڵكوو لە 
زۆر ب��وارەوە ژن دەك��ەن بە ئامرازێك بۆ راب��واردن و 
رێژیم  كۆمەڵگا.  پیاوانی  لە  بەشێك  خزمەتكردنی 
لە ماوەی تەمەنیدا هەوڵی داوە كە بە دووچاوەكی 
ژن  كۆمەاڵیەتییەكان،  ه��ەاڵواردن��ە  باقی  و  بینین 
دواژۆی  بە  بیانكا  و  كۆمەڵگاوە  پەراوێزی  بخاتە 
بەشداریی  بەاڵم  خۆی.  كۆنەپارێزەكانی  سیاسەتە 
ژنان لە هەموو مەیدانەكانی خەبات و خۆڕاگری لە 
بەرامبەر كۆماری ئیسالمیدا، ئەو خەیاڵەی رێژیمی 

لە گۆڕ ناوە.
دژی  لە  بەربەرەكانێ  وێڕای  كوردستان،  ژنانی 
نێو  ل��ە  دەس���ەاڵت���دار،  م��رۆڤ��ان��ەی  دژی  سیستمی 
بنەماڵە و كۆمەڵگاشدا خەباتێكی بێوێنە بۆ مافی 
قوربانیی  پێناوەشدا  ل��ەو  و  دەب��ەن  بەڕێوە  یەكسان 
زۆریان داوە. دیاردەی جەرگبڕی خۆسووتاندنی ژنان 
ژنان  هەرەتراژیكی  دژكردەوەی  وەكوو  كوردستان  لە 
ڕوونی  هەرە  نیشانەی  بێ عەداڵەتیدا  بەرامبەر  لە 
بەتایبەت  و  ژنان  بەربەرەكانێی  خۆڕاگرییەیە.  ئەو 

كچانی الو لە دژی ئیرادەی ئەو بەشە سوننەتییەی 
كۆمەڵگا كە دەیەوێ ئیرادەی خۆی بە سەر تاك و 
بنەماڵەدا بسەلمێنێ جێگای رێزگرتنە. هەر چەند 
نەگەیشتووەتە  ج��ارێ  تێكۆشانە  ئەو  دەستكەوتی 
بێعەداڵەتی  لە قورسایی  نەیتوانیوە  و  ئاستی شیاو 
پێویست  رادەی  بە  ژنان  نیسبەت  بە  كۆمەاڵیەتی 
كەم بكاتەوە، بەاڵم هەتا رادەیەك توانیویەتی پێش بە 

رەوتی گێڕاندنەوەی كۆمەڵگا بۆ دواوە بگرێ.
ژنانی تێكۆشەر!

كۆنگرەی پازدەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران، بە شێوەیەكی شیاو رەوشی ژیان و تێكۆشانی 
ناوەندی  ك��ۆم��ی��ت��ەی  و  ب���اس  ب���ەر  خستە  ئ��ێ��وەی 
تازەهەڵبژێردراوی ئەركدار كرد كە بۆ بەجێگەیاندنی 
بە  پێوەندییان  كە  حیزب  بەرنامەی  بەندانەی  ئەو 
ژنانەوە  پێگەی  و  ماف  و  كۆمەاڵیەتی  یەكسانی 
هەیە بە جیددی تێبكۆشێ. ئەو ئەركە تەنیا كاتێك 
دەتوانێ بە جێ بگەیەندرێ كە ئێوەی تێكۆشەر، بە 
گەرمی پێشوازی لێ بكەن و بۆ بە ئەنجامگەیاندنی 

قۆڵ هەڵماڵن.
نەتەوەیی  ب��زووت��ن��ەوەی  ب��ۆ  داه���ات���وو،  س��ااڵن��ی 
ك��وردس��ت��ان و خ��ەب��ات ل��ە دژی ك��ۆن��ەپ��ەرس��ت��ی و 
ستەم قۆناغێكی چارەنووسساز دەبێ. بۆیە دەوری 
خەباتەدا  ئەو  گەشاندنەوەی  و  درێژەپێدان  لە  ژنان 
حیزب  ك��ۆن��گ��رەی  ه��ی��وای  و  داوا  گرینگە.  زۆر 
یەكڕیزی  بۆ  »هەوڵدان  كە  دروشمەكەیدا  لە  وەك 
ل��ە پێناو س��ەرك��ەوت��ن��دا«ی��ە، ل��ە ئ��ێ��وە ئ��ەوەی��ە كە 
یان  پەیوەستبوون  بە  بكەن،  یەكگرتووتر  ریزەكانتان 
بە  یان  حیزبییەكان،  رێكخراوە  لەگەڵ  پێوەندیگرتن 
شێوەی سەربەخۆ و بە پێكهێنانی كۆمەڵە، ناوەند و 
ئەنجوومەنی جۆراوجۆر، تەنانەت زیاتر لە جاران دەور 
و ئیرادەی خۆتان لە خەبات لە دژی هەاڵواردن و 
نابەرابەریدا نیشان بدەن. لە دژی زوڵم و بێعەداڵەتی 
قەبووڵ  كۆمەاڵیەتییەكان  ناشرینە  دی��اردە  راپ��ەڕن، 
مەكەن، پشتیوانی لە هەڵوێست و داخوازە رەواكانی 
هاوواڵتییانتان بكەن چ بە شێوەی بەكۆمەڵ بێ و 

چ بە شێوەی تاكەكەسی.
كە  ئازایانە  دەنگێكی  بە  پێكەوە  هەموومان  با 
شیاوی دەنگی هەقخوازانەی ژنانی كوردستان بێ 

بڵێین:
كۆمەاڵیەتی،  سیاسی،  ه��ەاڵواردن��ی  ب��ۆ  ن��ا   ����
ك��ول��ت��ووری و ئ���اب���ووری و ن��ا ب��ۆ ه�����ەاڵواردن لە 
كۆمەڵگادا، لە نێو بنەماڵەدا و هەموو شێوازەكانی 

دیكەی هەاڵواردن
�� نا بۆ كۆماری ئیسالمی و هەموو یاسا و رێسا 

دژە مرۆییە كانی
�� نا بۆ ئەو دابونەریتە كۆنەپەرستانانە كە دژی 

ئازادیی ژنان و یەكسانیی كۆمەاڵیەتین
�� نا بۆ توندوتیژی، نا بۆ خۆسووتاندن

و  ئێوە  حیزبی  دێموكرات  حیزبی  كە  بن  دڵنیا 
پشتیوانی هەموو داخوازەكانتانە.

ژنانی  یەكسانیخوازانەی  خەباتی  س��ەرك��ەوێ 
كوردستان

نەمان بۆ كۆنەپەرستی و هەاڵواردن
بڕووخێ رێژیمی دژی ژنی كۆماری ئیسالمی

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
كۆنگرەی پانزدەهەم

خەباتگێڕانی 
رێ�����������گ�����������ای 
دێ���م���وك���راس���ی 
م������اف������ی   و 
تیی  یە ا و تە نە

كورد!
رێ���ب���واران���ی 
قازی،  رێبازی 
ق����اس����م����ل����وو  و 

شەرەفكەندی!
ك���ۆن���گ���رەی 
می  هە ە د نز پا
ح��������ی��������زب��������ە 
خ��ۆش��ەوی��س��ت  و 
تێكۆشەرەكەمان 

)ك������ۆن������گ������رەی 
رابردووی  رەوتی كاری چەند رۆژی  لە  شەرەفكەندی( 
پ��ڕس��ەروەری ئێوە  و هەوڵ   ئ��اوڕی لە راب��ردووی  خۆیدا 
و  دای��ەوە   ئەمڕۆتان  نەناسانەی  ماندوویی  تێكۆشانی  و 
بە چاوی رێزەوە سەیری ئەو ئەركە قورس  و لە هەمان 
ئەنجامگەیاندنیان  بە  بۆ  كە  كرد  بایەخانەی  پڕ  كاتدا 
هەر  ك��ردووە  و  تەرخان  خۆتان  توانای  و  تەمەن   و  كات  
لەو پێناوەشدا ژیانی ئاساییتان وەال ناوە، مەترسی بڕینی 
لە خۆشەویستانتان  لە خۆتان گرتووە،  خەباتتان  رێگای 
رێگای  كەوتنەوە  و  دوور  نەتەوەكەتان  خۆشەویستی  بۆ 
لە  پڕ  ب��ەاڵم  پڕمەترسی،  تەنانەت  دژوار  و  خەباتێكی 
ئەو  پێشەوەی  سەنگەری  لە  بەر  و  گرتووەتە  شانازیتان 
و  دێموكراسی   وەدیهاتنی  بۆ  كە  بوون  جێگیر  خەباتەدا 
گۆڕێدایە  و  لە  ك��ورد  نەتەوایەتیی  مافی  دابینبوونی 
ریزەكانی لە تێكۆشەرانی وەك ئێوە كادر  و پێشمەرگەكانی 

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پێكهاتووە.
ناوی ئێوە  و وشەی پیرۆزی پێشمەرگە ئەمڕۆ نە تەنیا 

لە نێو كورددا، بەڵكوو لە جیهاندا دەربڕی ئازادیخوازی  
و نیشاندەری فیداكاری كەسانێكە كە لە پێناو رزگاریی 
پاراستنی  و  ئ���ازادی   و  م��اف   وەدستهێنانی  ن��ەت��ەوە  و 
كەرامەتی ئینسانیدا نموونەی لەخۆبردوویی  و بەرزترین 

پلەی فیداكارییە.
كۆنگرەی پانزدەهەمی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
تایبەتمەندییانەی  ئەو  هەموو  لەبەرچاوگرتنی  بە  ئێران 
لە  كە  دڵنیایە  دەكا،  بەدی  تێكۆشەرانیدا  ئێوەی  لە  كە 
ئێستا  و لە داهاتوو  و لە هەر هەلومەرج  و ئاڵوگۆڕێكدا 
دەتوانن شوێندانەر بن  و دەوری بەرچاو بگێڕن. كۆنگرە 
پاراستنی  و  زان��ی��اری   پلەی  ب��ردن��ەس��ەری  بە  ه��ی��وادارە 
و  كادر   سیمای  رازێنەری  كە  دیسیپلینەی  نەزم  و  ئەو 
پێشمەرگەی حیزبی دێموكراتە، رۆژ بە رۆژ شوێندانەرتر 

 و سەركەوتووتر بن.

كۆنگرەی ١5ی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
رەزبەری١٣٩١ی هەتاوی

و  الوان 
نی  ا ر كا ێند خو
ئ�����ازادی�����خ�����واز و 
تێكۆشەری كورد!

تریبۆنی  ل����ە 
پ���ان���زدەه���ەم���ی���ن 
حیزبە  كۆنگرەی 
تێكۆشەرەكەمانەوە 
)ك������ۆن������گ������رەی 
 ) ی ند فكە ە ر شە
گەرمترین ساڵوتان 
دەكەین  پێشكەش 
ئاواتەخوازین  و 

هەمبەر  ل��ە  و  زان��س��ت  و  خ��ەب��ات  راستەڕێگای  ل��ە  ك��ە 
بەدیهێنانی ژیانێكی پڕ لە دادپەروەری و شیاوی مرۆڤدا 

سەركەوتوو بن.
رۆڵە چاوكراوەكانی كوردستان!

لە خەباتی  شانازییەوە  و  رێز  بەوپەڕی  كۆنگرەكەمان 
الوان و خوێندكاران و قوربانییەكانی ئەوان لە هەمبەر بە 
بە گەرمی  لێرەوە  و  دەڕوانێت  ئازادانە  ژیانی  دیهێنانی 

دەستی خەباتكارانەتان دەگووشێ.
ت��وێ��ژەی ئ��ێ��وە ل��ە ئ��اڵ��وگ��ۆڕەك��ان��ی دن��ی��ای ئەمڕۆدا 
سەرەكیی  رۆڵ��گ��ێ��ڕی  و  ب��زوێ��ن��ەر  ه��ێ��زی  گرینگترین 
گۆڕەپانی خەبات بۆ پێشكەوتنی مرۆڤ بەرەو گەشەی 
هزری و كرانەوەی سیاسیی كۆمەڵگاكان و دەربازبوونی لە 
تەنگانەی نەریتە چەقبەستووەكان و سەرەڕۆیی سیستمە 
دادپ���ەروەری،  بە  گەیشتن  بۆ  خەبات  پاوانخوازەكانە. 
تاك  یەكسانیی  و  ن��ەت��ەوەی��ی  رزگ��اری��ی  دێ��م��وك��راس��ی، 
و  بوێر  وری��ا،  مرۆڤگەلێكی  ه��ون��ەری  كۆمەڵگاكان  و 
دەسەاڵتە  بەرژەوەندییەكانی  گرێدراوی  كە  تێگەیشتووە 
دیكتاتۆرەكان و یاسا و نەریتە دژە مرۆییەكانیان نین. ئەم 
راستییەیە كە هەنووكە و لە گۆڕانكارییەكانی رۆژهەاڵتی 
و  رووخ��ان  هۆی  بۆتە  ئافریقادا  باكووری  و  ن��اوەڕاس��ت 

لە  و  دیكتاتۆرەكان  دەسەاڵتی  كۆشكی  وەلەرزەكەوتنی 
نێوخۆی واڵتەكەی ئێمەشدا خورپەی رووخانی خستۆتە 
نێو دڵی دیكتاتۆر، بە جۆرێك كە لە ترسی تەقینەوەی 
هێزی  بەر  بردۆتە  پەنای  جەماوەرییەكان،  ناڕەزایەتییە 

سەركوتی زیاتر و چەواشەكاری و داپڵۆسین.
لە وەها هەلومەرجێكدا، هێزی پەنگخواردووی شۆڕش 
خوێندكاردایە،  و  الو  ت��وێ��ژی  ناخی  ل��ە  ك��ە  گ���ۆڕان  و 
هەڵگیرسانی  كاتالیزۆری  و  پێشەنگ  ببێتە  دەت��وان��ێ  
ئازادییە  و  ماف  پێناوی  لە  رزگاریبەخش  شۆڕشێكی 

دێموكراتیكەكانی گەالنی ئێران و خەڵكی كوردستاندا.
هزری  بە  خوێندكاران  و  الوان  ئێمەوە  روان��گ��ەی  لە 
رەخنەگرانە و ئاوەزی كونجكۆاڵنە و وزەی گۆڕانخوازانە 
دەتوانن ببنە دینامیزمی گۆڕان بەرەو داهاتوویەكی گەش 
و پڕ لە هیوا. كۆنگرەی پانزدەهەمی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران پشتیوانیی خۆی لە خەباتی لێبڕاوانەی 
كۆمەڵگایەكی  و  گەش  داهاتوویەكی  پێناوی  لە  ئێوە 
دێ��م��وك��رات��ی��ك��دا ب��ۆ واڵت��ەك��ەم��ان دووپ����ات دەك���ات���ەوە و 

سەركەوتنتان لەو خەباتە رەوایەدا بە ئاوات دەخوازێ. 

كۆنگرەی ١5ی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
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رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان، ئەمساڵ 
لە كاتێكدا رۆژی ٢٤ی ئۆكتۆبر جەژن دەگرێ  
كە ئەم رێكخراوە بە هۆی بێتوانایی نواندنی 
و  پرسی سووریە  هەمبەر چارەسەركردنی  لە 
واڵتە  لەو  خەڵك  كوشتوبڕی  بە  كۆتاییهێنان 
رێكخراوی  توندەوە.  رەخنەی  بەر  كەوتووەتە 
نەتەوە یەكگرتووەكان لە كۆبوونەوەی گشتیی 
خۆی لە ١٩٤7دا، رۆژی ٢٤ی ئۆكتۆبری 
وەك����وو س���اڵ���ڕۆژی ئ���ەو رێ��ك��خ��راوە دیاری 
بۆ  رۆژە »دەب��ێ   ئ��ەم  كە  رایگەیاند  و  ك��رد 
ئاگاداركردنەوەی خەڵكی سەرانسەری جیهان 
نەتەوە  دەستكەوتەكانی  و  ئامانجەكان  ل��ە 
بۆ  پشتیوانی  راكێشانی  و  یەكگرتووەكان 

كارەكانی تەرخان بكرێ .«
كارناسانی  و  رەخ���ن���ەگ���ران  ل��ە  ه��ێ��ن��دێ  
كاروباری پێوەندییە نێونەتەوەییەكان، بێتوانایی 
بەنیسبەت  یەكگرتووەكان  نەتەوە  رێكخراوی 
بۆ  ك��ردەك��ی  و  ج��ی��ددی  هەڵوێستگرتنێكی 
كۆتاییهێنان بە شەڕ لە سووریە و راوەستاندنی 
بە  واڵتە  ئەو  خەڵكی  بەكۆمەڵی  كوشتاری 
ئەسەد،  ب��ەش��ار  رێژیمی  هێزەكانی  دەس��ت��ی 
چارتی  لە  كە  دەزان��ن  دەستەوەستانییەك  بە 
رێكخراوەیی ئەو رێكخراوەوە سەرچاوە دەگرێ . 
ئ��ەو رێكخراوە  رووب��ەڕووب��وون��ەوەی  ش��ێ��وازی 
لەگەڵ پرسی سووریە، نموونەیەكە لەو دەیان 
دەیەكانی  لە  كە  دەستەوەستانییەی  نموونە 
رابردوودا لێی بینراوە، بۆ نموونە لە بۆسنی. 
وەزیران  س���ەرۆك  ئ��ۆردۆغ��ان،  تەیب  رەج���ەب 
توركیە چەند رۆژ لەمەوبەر لە كۆنفرانسێكی 
نێونەتەوەیی لە ئێستانبول، رەخنەی لە شوورای 
ئاسایشی رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ 
پرسی  لەگەڵ  رووب��ەڕووب��وون��ەوە  چۆنیەتیی 
سووریە گرت و وتی: »هەڵەی ئەم رێكخراوە 
كە كوشتاری بەكۆمەڵی بوسنی و هێزۆگۆوین 
لە دەیەی ٩٠ی سەدەی پێشووی لێكەوتەوە، 
خەریكە دووپات دەبێتەوە«. هەروەها فرانسوا 
ئەو  لە كۆبوونەوەی گشتیی سەرانی  ئۆالند 

رێكخراوە كە ماوەیەك لەمەوپێش بەڕێوەچوو، 
كرد  كۆبوونەوەكە  رووب��ەڕووی  پرسیارەی  ئەو 
لە سووریە  دیكە  دەبێ  چەندسەد كەسی  كە 
دیكە  كەسی  چەندسەد  خوێنی  و  بكوژرێن 
لە خەڵك بڕێژرێ  تا ئەم رێكخراوە دەستبداتە 

كردەوەیەكی جیددی و یەكالییكەرەوە.
   رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان لە پێناو 
ئامانجە جیهانییەكانیدا لە بوارە جیاجیاكاندا 
ئامانجی  گ��ری��ن��گ��ت��ری��ن  ب����ەاڵم  چ���االك���ە، 
دامەزراندنی ئەم رێكخراوە پێكهێنانی ئاشتی 
ئەگەرچی  جیهانە.  دەوڵەتەكانی  نێوان  لە 
و  ئاشتی  پاراستنی  پێناو  لە  رێكخراوە  ئەم 
پێشگرتن بە هەاڵیسانی شەڕی نێودەوڵەتی لە 
چەشنی شەڕە جیهانییەكانی یەكەم و دووهەم 
لە سەردەمی  بەتایبەتی  و  رادەیەكی زۆر  تا 
شەڕی سارددا سەركەوتوو بوو، بەاڵم لە پێناو 
بەدیهاتنی ئەم ئامانجەیدا، بەشێكی زۆر لەو 
ئامانجانەی پێشێل كردووە یان لەبەر چاو ون 
بەناوبانگەكانیدا  پەسەندكراوە  لە  كە  ك��ردووە 
مرۆڤ�  م��اف��ی  جیهانیی  ج��اڕن��ام��ەی  وەك 
وەك سووریەدا، چەند  نموونەیەك  لە  هاتوون. 
رێكخراوە  ئەو  ئامانجی  كە  هەیە  زەق  خاڵی 
پرسیارەوە،  ژێر  دەبەنە  ئاشتی  پاراستنی  بۆ 
خەڵكی  ئەسەد  بەشار  دەوڵەتی  یەكەم،  وەك 
هێشتا  ب��ەاڵم  دەك���ات،  كوشتوبڕ  واڵت��ەك��ەی 
رێكخراوەدا  لەو  نوێنەرایەتییەكەی  كورسی 
دووهەم،  پ���ارێ���زراوە،  دەن��گ��دان��ەوە  مافی  ب��ە 
دەوڵ��ەت لە الیەن دوو زلهێزی خ��اوەن مافی 
رێكخراوە،  ئەو  ئاسایشی  ش��وورای  لە  ڤێتۆ 
و  ل��ێ��دەك��رێ   پشتیوانی  رووس���ی���ە،  و  چ��ی��ن 
ئامانجەكەی  كە  دەنێردرێ   بۆ  چەكوچۆڵی 
نەك ئاشتی نیە بەڵكوو شەڕ لەگەڵ خەڵكی 
ناڕازیی سووریەیە، سێهەم، سەروەریی خاكی 
نەتەوە  رێكخراوی  بەندەكانی  بەپێی  سووریە 
شوورای  م��ەگ��ەر  پ��ارێ��زراوە  یەكگرتووەكان 
ئاسایش بڕیاری بەزاندنی بدات كە بەم پێیە 
تا كاتێك ئەندامێكی هەمیشەیی ئەو شوورایە 
درێژە بە پشتیوانیی خۆی لە دەوڵەت بدات، 
هەموو  دەتوانێ   ئەسەد  بەشار  دەوڵەتی  ئەوا 

كوشتوبڕ  و  ق��ەاڵچ��ۆ  واڵت���ەك���ەی  خ��ەڵ��ك��ی 
بكات. 

بەپێی  یەكگرتووەكان  نەتەوە  رێكخراوی 
واڵتێك  لە  دەتوانێ   كاتێك  پەسندكراوەكانی 
كە  بكات  دەستێوەردان  سەربازی  شێوەی  بە 
بە »دەستێوەردانی مرۆیی« لە قەڵەم بدرێ ، 
ئەوە  ئاسایش  ش���وورای  كە  كاتێكە  ئەویش 
پەسند بكات كە لە واڵتێكدا »جینایەت دژی 
دیسانیش  وات��ە  داوە.  رووی  مرۆڤایەتی« 

پێویستە شوورای ئاسایش بڕیار بدات. 
زۆر لە رەخنەگران بوونی مافی ڤێتۆ بۆ 
ئاسایشی  لە شوورای  جیهانی  زلهێزی  پێنج 
نەتەوە یەكگرتووەكاندا بە هۆكارێك دەزانن كە 
رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكانی بەنیسبەتی 
كە  ن��ەت��ەوەك��ان«  »كۆمەڵگای  رێ��ك��خ��راوی 
دام����ەزرا،  ی��ەك��ەم��ی جیهانی  ش���ەڕی  پ��اش 
لە  بەاڵم  ك��ردووە.  بەردەوامتر  و  سەركەوتووتر 
هەمان كاتدا چەند هۆكاری سەرەكی بوونەتە 
هۆی ئەوەی، ئەو مافی ڤێتۆیانە بكەونە ژێر 
رەخنەی جیددییەوە، كە دوو رەخنەی جیددی 
جیهاندا  لە  هێز  پارسەنگی  یەكەم،  ئەمانەن: 
لە پاش ١٩٤5 و بەتایبەتی دوای رووخاندنی 
سەرەكی  ئاڵوگۆڕی  كۆمۆنیستی،  بلۆكی 
و  بریزیل  وەك  واڵتانێك  و  ه��ات��ووە  ب��ەس��ەردا 
ئەندامی  ب��ە  ب��وون  خ��وازی��اری  هیندووستان 
دووهەم،  و  ئاسایشن  ش���وورای  هەمیشەیی 
بارودۆخی ئابووری و پێوەندییەكان لە جیهاندا 
ئاڵوگۆڕی زۆر بنەڕەتییان بەسەردا هاتووە و 
لە  دەوڵ��ەت  و  خاك  سەروەریی  ناكرێ   ئیدی 
و مافی مرۆڤ�  س��ەروەری��ی خەڵك  س���ەرەوەی 

دابنرێ . 
پ��ێ��وی��س��ت��ی��ی پ��ێ��ك��ه��ێ��ن��ان��ی ئ��اڵ��وگ��ۆڕ لە 
رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان، چەند ساڵێكە 
لە رۆژەڤدایە و كۆمەڵە هەوڵێكیش لەم پێناوەدا 
دراوە. بۆ نموونە، گۆڕینی كومیتەی مافی 
مرۆڤی ئەم رێكخراوە بە شوورای مافی مرۆڤ� 
لە درێژەی چاكسازییەكاندا بووە، بەاڵم لەبەر 
دەنگی  گ��رێ��دراوی  ئاڵوگۆڕەكانیش  ئ��ەوەی 
نوێنەرایەتیی  بەشێكیان  كە  ئەندامانەن  ئەو 

دیسانیش  ناكەن،  خۆیان  واڵتەكانی  خەڵكی 
چاكسازییەكان زۆر بە دژواری دەچنە پێش. 
بە هەر حاڵ لە نموونەیەك وەك سووریەدا، 
ئەو بەشە لەو زلهێزانەی كە خوازیاری نەمانی 
بەشار ئەسەدن دەتوانن كارێك بكەن  دەوڵەتی 
كە رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان لە پێناو 

لە  هەنووكە  كۆمەڵكوژییەی  بەو  پێشگرتن 
هەڵوێستێكی  دەك���رێ ،  واڵت��ە  ئ��ەو  خەڵكی 
ج���ی���ددی و ك���ردەك���ی ب���گ���رێ ، ئ���ەوی���ش بە 
ئیمتیازدانە  كە  هەمیشەیی  مێتۆدی  هەمان 
ت��ا واز لە  ب��ە واڵت��ەك��ان��ی چین و رووس��ی��ە 

پشتیوانیكردن لە دەوڵەتی ئەسەد بێنن.  

٢6ی رەزبەر، رۆژی جیهانی خەبات دژی 
برسیەتی لە جیهاندا لە كاتێكدا یاد و باسی 
لێوە دەكرێت كە بە گوێرەی ئامارە فەرمیەكان 

دانیشتووانی  ك��ۆی  لە  میلیار  ی��ەك  لە  پتر 
گۆی زەوی لەژێر هێلی هەژاری و برسیەتی 
م��ردن��ی خەڵكانی  رێ���ژەی  ج��ۆرێ��ك  ب��ە  دان، 

برسی لە رێژەی مردن بە هۆی نەخۆشیەكانی 
ئایدز و ماالریا و سل زیاترە. لە روانگەیەكی 
كەس  ح��ەوت  لەهەر  بڵێین  دەتوانین  دیكەوە 

لە  ئەمە  كە  برسیە  ك��ەس  ی��ەك  جیهاندا  لە 
لەهەر  واتە  بەرباڵوترە،  لەوەش  منااڵندا  ناوە 
برسییەتیەوە  دەست  بە  مناڵێك  منداڵ  چوار 
بە  ئ��ەگ��ەر  دەناڵێنێت. 
ئەو  س���ەی���ری  ك���ورت���ی 
واڵت����ان����ە ب���ك���ەی���ن كە 
ل���ەگ���ەڵ ب��رس��ی��ەت��ی و 
شێوەیەكی  بە  ه��ەژاری 
ب���ەرچ���او ب��������ەرەوروون، 
لە   65 بڵێین  دەتوانین 
سەدی خەڵكانی برسی 
لە 7 واڵتی جیهان وەك 
كۆماری  چین،  هێند، 
كۆنگۆ،  دێموكراتیكی 
ئەندونەزی  بەنگالدش، 
دەژی�����ن.  پ��اك��س��ت��ان  و 
ل��ێ��رەدا جیگای  ئ��ەوەی 
لە   6٠ س����ەرن����ج����ە، 
سەدی خەڵكانی برسی 
دەهێنن  پ��ێ��ك��ی  ژن����ان 
ك��ە ه��ۆك��ارەك��ەش��ی بۆ 
واڵتان  ن��ێ��وان  ش����ەڕی 
یان شەڕی ناوخۆیی و 
سرووشتیەكان  كارەساتە 
دەگ����ەرێ����ت����ەوە. دی����ارە 
كاتێك باسی برسیەتی و 
هەژاری دەكرێت، ناوی 
پێوەندیەدا  لەم  ئێرانیش 

سەرەڕای  ئێران  واڵت��ی  ناكەوێت،  قەڵەم  لە 
دەوڵەمەندی  و  م���ەزن  ژێرخانێكی  ب��وون��ی 
و  كەش  جۆر  چەندین  هەروەها  و  سرووشتی 
هەوا لە شوێنە جیاجیاكانی، بۆ كاری كشت 
و كاڵ و بە گشتی لەبار بوونی كەش و هەوا 
بۆ هەموو چەشنە بەروبوومێك، بەاڵم دەبینین 
كە بە هۆی سیاسەتی هەڵە و ناشارەزایانەی 
ئاماری  گ��وێ��رەی  ب��ە  واڵت  كاربەدەستانی 
ل��ە س���ەدی خەڵكی  دەوڵ�����ەت، 5  ف��ەرم��ی 
لە  ئەمە  دەژین،  هەژاریدا  هێڵی  لەژێر  ئێران 
كاتێكدایە كە رۆژ لەگەڵ رۆژ ئێمە شاهیدی 
ئاڵوزتر بوونی باری ئابووری و خراپتر بوونی 
ئەویكە  ل��ەگ��ەڵ  خەڵكین.  ژی��ان��ی  ب��ژێ��وی 
هەموو ئامارە فەرمیەكان باس لە بارودۆخی 
رێژەی  بەرزبوونەوەی  و  دەكەن  خەڵك  بژێوی 
حاشاهەڵنەگرە،  شتێكی  وبێ كاری  برسیەتی 
ئیسالمی  ك��ۆم��اری  كاربەدەستانی  كەچی 
رێبەری  خامنەیی  هەموویانەوە  سەرووی  لە 
رێژیم و ئەحمەدی نژاد سەرۆك كۆماری رێژیم 
بەرووهەڵمااڵوییەوە باس لەوە دەكەن كە خەڵك 
لە رەوشێكی زۆر ئاساییدان و كەس بەدەست 
تەحریم  ئەو  هەموو  و  ناناڵێنێت  برسییەتیەوە 
كاریگەریەكی  هیچ  ئابووریانەش  گەمارۆ  و 
دانەناوە.  خەڵكی  ئ��اس��ای��ی  رەوت���ی  ل��ەس��ەر 
ئاخاوتنەكەیدا  دوایین  لە  خامنەیی  تەنانەت 
خەڵكێكی  ئێران  خەڵكی  كە  دەكا  لەوە  باس 
»با نشاط«ن و گوێ  بەو گەمارۆ و گوشارە 

دەرەكیانە نادەن.

رەخنەكان لە نەتەوە یەكگرتووەكان توندتر دەبن

تراژیدیای برسیەتی لە جیهاندا

رەزا فەتحوڵاڵنژاد

رەحمان ئەمیری
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رۆژەڤ مێژوویەك لە لەسێدارەدان
پرسی ناوكیی ئێران

 »Foreign Policy« ماڵپەڕی 
وتارێكی بە قەڵەمی »ئاڕۆن  دەیڤید میللێر« 
ئیستدالل  لەودا  نووسەر  كە  كردووەتەوە  باڵو 
پرسی  چارەسەكردنی  كە  دەهێنێتەوە  ئەوە  بۆ 
ناوكیی ئێران، نە بە هێرشی سەربازی ئیسرائیل 
یان ئامریكا دەبێ  و نە بە درێژەدان بە رەوتی 
رێگا  باشترین  بەڵكوو  گەمارۆكان،  و  وتووێژ 
نووسەر  ئاخوندەكانە.  رێژیمی  گۆڕینی 
بەدوای  »ئەگەر  دەنووسێ :  سەرەتادا  لە 
بگۆڕن،  رێگەكەتان  روونەوەن،   بارودۆخێكی 
باسی  كاتێك  هەڵەدان.  وێستگەیەكی  لە  ئێوە 
رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ بەرنامەی ناوكیی ئێران 
لەگۆڕێدا بێ ، ئێمە لەوانەیە لەگەڵ نادڵنیاییەوە 
زۆر بۆ ئەوەی كەی كاتی دێت، بژین. بە بێ  
سەركۆماری  كێ   ئەوەی  لەبەرچاوگرتنی 
هەڵبژێردراو لە مانگی نوامبرە،  رەنگە ٢٠١٣ 
بۆمبی  چارەنووسی  لەسەر  بڕیاردن  بارەی  لە 
دیاری  شتەكان  لە ٢٠١٢  زیاتر  مەالكانەەوە،  

نەكات.«
سەرەڕای  كە  دەكات  بەوە  ئاماژە  نووسەر 
ئاژانسی  بەرامبەر  لە  ئێران  مەالكانی  ئەوەی 
نێونەتەوەیی وزەی ناوكی و زۆربەی كۆمەڵگای 
نێونەتەوەیی راوەستاوە، دیسانیش مەبەستەكانی 
بۆ  و  هێشتووەتەوە  تەمومژاوی  بە  خۆیان 
كایەكردن بە كات حەزی تەواو لە خۆی نیشان 
دەدات و زلهێزەكانی جیهانیش بە هەمان شێوە 
»كەس  بدەن.  یارییەكە  بە  درێژە  دەیانهەوێ  
شەڕی ناوێ ، كاتێك گەمارۆكان و ئاسۆگەی 
بچووكی  هیوایەكی  النیكەم  دیپلۆماسی 
هێشتووەتەوە،  ئێران  كردەوەی  گۆڕینی  بۆ 
یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  النیكەمەكەیان 
كە  دەكات  بەوە  ئاماژە  دواتر  ئەمریكایە.« 
سەركۆماری ئۆباما، نایهەوێ  ئامریكا بكەوێتە 

نێو شەڕێكی دیكەوە. 
دەكات  رامنی  میت  باسی  دواتر  نووسەر 
كە سەرەڕای ئەوەی لە وتاردانە توندەكانی وا 
دەركەوێ  كە خوازیارە بە پەلە بۆ هێرش بۆ سەر 
بدات  نیشان  ئیسرائیل  بە  سەوز  چرای  ئێران، 
هۆكارێك  كۆمەڵە  بەاڵم  بیكات،   خۆی  یان 
كە گرینگترین بارودۆخی نێوخۆیی ئامریكایە،  
وەها  بڕیاری  راگەیاندنی  بەردەم  لە  رێگرن 
شەڕێكدا. دەنووسی: »بە لەبەرچاوگرتنی ئەو 
چالێشە نێوخۆییانەی كە سەركۆماری داهاتوو 
لە  زیاتر  كە  دەردەكەوێ   دەبێتەوە،  رووبەڕوویان 
كە  هەیە  بەوە  باوەڕكردن  بۆ  بچووك  هۆیەكی 
شەڕ لەگەڵ ئێران لە پلەی یەكەمی گرینگیدا 

نیە«. 
بەوە  ئاماژە  دیكەدا  بەشێكی  لە  نووسەر 
دەكات كە ئەگەر ئێران بەمەبەستی ئەمنییەتی 
بۆمبی  بەدوای  خۆی،  بەهێزكردنی  و 
بۆ  ئەوا هەر هێرشێكی سەربازی  ناوكییەوەیە، 
سەری، بەتایبەتی لە الیەن ئیسرائیلەوە، ناتوانێ  
ببێتە هۆی وازهێنانی رێژیم لە ئامانجەكانی، 
بەڵكوو رەواییەكەیشی زیاتر دەكات. دەنووسێ : 
»ئەوە بە لۆژیكی دێتە بەرچاو كە تا كاتێك 
پیتاندنی  لە  مەالكان  ئامانجی  نەتوانن  ئێوە 
لە  بەتایبەتی  هێرشێك،  نەگۆڕن،  ناوكی 
وایە  ئەوە  وەك  ڕاستیدا  لە  ئیسرائیلەوە  الیەن 
كە چەمەنی زەوییەك لێ بدرێ .  ئێرانییەكان 
زۆر بە ئاسانی تۆوەكان دەچێننەوە و چەمەنەكە 

دیسان گەورە دەبێتەوە«. 
نووسەر دواتر دەڵێ  شەڕی ساردی ئێران و 
»ئەگەر  دەنووسێ :  و  دەبێ   درێژەی  رۆژئاوا 
كاتەدا،  لەو  بكەم،  مەرجبەندی  بووبام  ناچار 
كاتانەدا  لەم  داهاتوو  ساڵی  ئێمە  دەمگوت 
لە  هێشتا  ئێرانەوە  ناوكیی  پرسی  بارەی  لە 
شەڕێك  نێوان  لە  شوێنێك  دەبین،  ئێوارەڵێڵدا 
كە كەس نایهەوێ  و هەوڵی بۆ نادا و وتووێژ 
پێش  نەیانتوانیوە  هێشتا  كە  گەمارۆكان  و 
بە  دەستڕاگەیشتن  بۆ  مەالكان  هەوڵی  بە 

چەكوچۆڵی ناوكی بگرن«.
سەرچاوە:

Foreign Policy.com 

و: رەزا فەتحوڵاڵنژاد

دژی  نێونەتەوەیی  رۆژی  ئۆكتۆبر،  ١٠ى 
كۆمەڵەی  راپ��ۆرت��ی  پێی  بە  ل��ەس��ێ��دارەدان��ە. 
چ��االك��ان��ی م��اف��ی م����رۆڤ ل��ە ئ���ێ���ران، لە 
تا  ساڵی ٢٠١١  ئۆكتۆبری  مانگی  م��اوەی 
دەسەاڵتی  ژێر  ئێرانی  لە   ٢٠١٢ ئۆكتۆبری 
سێدارە  لە  كەس   ٤88 ئیسالمیدا،  كۆماری 
 ٣٣٣ بۆ  لەسێدارەدانیش  حوكمی  و  دراون  

كەس لەم ماوە زەمەنییەدا دەرچووە.
٢ی  سێ شەممە،  رۆژی  سەرلەبەیانیی   
شاری  ن��اوەن��دی  بەندیخانەی  لە  ئۆكتۆبر، 
ن���ەغ���ەدەی رۆژه����ەاڵت����ی ك���وردس���ت���ان دوو 
شارۆمەندی كوردی خەڵكی شاری شنۆ لە 
مەنسوور  پێشتریش   رۆژ  چەن  دران.  سێدار 
سامان  و  مەهاباد  شاری  خەڵكی  ئارۆوەند، 
الیەن  ل��ە  م��ەری��وان  ش��اری  خەڵكی  نەسیم، 
حوكمی   مەهابادەوە  شاری  قەزایی  دەزگ��ای 
دوو  ئەم  تاوانی  دەرچ��وو.  بۆ  لەسێدارەدانیان 
شارۆمەندە پێوەندی و هاوكاری لەگەڵ پارتە 

سیاسیەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان بووە.
راپۆرتێكدا  لە  ئامریكا  دەرەوەی  وەزارەت��ی 
باڵوی  ئەمساڵدا   ژووەن���ی  مانگی  لە  كە 
بۆ  ئێرانی  لە  لەسێدارەدان  رێژەی  كردبووەوە، 
ساڵی ٢٠١١ی زایینی، 65٩ كەس دەستنیشان 
كرد. شایانی باسە كە ئێران لەم چەند ساڵەی 
دواییەدا دوای واڵتی چین، پلەی دووهەمی 
لە  خ��ۆی   شارۆمەندانی  لەسێدارەدانی  لە 
بڕوانە   ( ك����ردووە  ت��ۆم��ار  جیهاندا  ئاستی 

خشتەی خوارەوە(
پێناسەیەكی  ئ��ێ��ران  ق��ەزای��ی  سیستمی 
واڵتدا  لە  سیاسی  ت��اوان��ی  بۆ  دی��اری��ك��راوی 
ئەوەی  بۆتە هۆی  ئەمە  بۆیەش  هەر  و  نیە 
كە هەر دادوەرێك بە پێی تێگەیشتنی خۆی 

بكات.  دەر  حوكم  سیاسی  گیراوانی  بۆ 
یەكێك  نەتەوەیی  تەناهی  دژی  هەوڵدان 
ك��ە زۆرب����ەی گیراوانی  ت��اوان��ان��ەی��ە  ل��ەو 
سیاسیی كورد لەمەڕ ئەوە حوكمی زیندان 

و لەسێدارەدانیان بۆ دەرچووە.
هەنووكە  فەرمییەكان،  ئامارە  پێی  بە 
لە  عەقیدەتی   و  سیاسی  چاالكی   ٣١
بۆ  ل��ەس��ێ��دارەدان��ی��ان  حوكمی  ك��وردس��ت��ان 
بەڕێوەچوونی  م��ەت��رس��ی��ی  و  دەرچ�����ووە 

حوكمەكەیان لەسەرە.
لەسێدارەدانی  و  ئیسالمی  ك��ۆم��اری 
چاالكانی سیاسیی كوردی  رۆژهەاڵتی 

كوردستان
گەالنی  شۆڕشی  سەركەوتنی  دوای 
زایینی، فەزای  لە ساڵی ١٩7٩ی  ئێران 
شۆڕشگێڕی و شۆڕش بە سەر رۆژهەاڵتی 
هێزی  جموجۆڵی  بوو.  زاڵ  كوردستانیش 
پێشمەرگە و شەڕی نێوان ئەوان و هێزەكانی 
پاسدارانی كۆماری ئیسالمی بووە هۆی 
گیان لەدەستدانی هەزاران كەس لە خەڵكی 

سیاسی و سڤیلی كوردستان.
بە پێی راپۆرتی رێكخراوی لێبووردنی 
نێونەتەوەیی لە ساڵەكانی نێوان ١٩7٩ تا 
رۆژهەالتی  لە  ك��ورد   5٠٠٠٠  ،  ١٩٩١

كوردستان  كوژراون.
ساڵەكانی  نێوان  لە  بەڵگەكان  پێی  بە 
١٩7٩ تا ١٩8٣، لە ١٤  هێرشی هێزەكانی 
ئیسالمی  كۆماری  حكوومەتی  بە  سەر 
رۆژهەاڵتی  سڤیلی  خ��ەڵ��ك��ی  س���ەر  ب��ۆ 
كوردستان،  زیاتر لە ٢٤5 كەس بە شێوەی 
كۆیی گوللەباران كراون كە دەتوانین ئاماژە 

بكەین بە:
� كۆمەڵكوژی خەڵكی سڤیلی گوندی 
رێكەوتی  ل��ە  ن��ەغ��ەدە  ش���اری  ق��اڕن��ای 
كەس   68 ك��ە  ه��ەت��اوی  ١٣58/6/١١ی 

گوللەباران كران.
� قەاڵچۆی بەكۆمەڵی خەڵكی گوندی 
ل��ە رێكەوتی  ن��ەغ��ەدە  ق��ەاڵت��ان��ی ش���اری 

كەس   ١٣ ك���ە   ه���ەت���اوی  ١٣5٩/١/٩ی 
كوژران.

� قەاڵچۆی بەكۆمەڵی گوندی سۆفیانی 
سەر بە شاری پیرانشار لە رێكەوتی ٢7/8/5٩ 
كە ١٢ كەس لە خەڵكی ئەم گوندە كوژران كە 
7 كەسیان تەمەنیان لە سەرووی 5٠ ساڵەوە 

بوو.
شاری  پاییزئاوای  گوندی  ق��ەاڵچ��ۆی   �
نەغەدە لە رێكەوتی ١٣6٠/8/١8ی هەتاوی 

كە ١٢ كەس كوژران.
كرێكارانی  ب��ەك��ۆم��ەڵ��ی  ق���ەاڵچ���ۆی    �
لە  سارۆقامیش  س��ازی  خشت  كوورەخانەی 

رێكەوتی ١٣6٠/6/٢٣ كە ١8 كوژران .
گوندی  خەڵكی  بەكۆمەڵی  قەاڵچۆی   �
 6١/١١/6 رێكەوتی  لە  مەهاباد  قەرەگولی 
ئەوان  زۆرب����ەی  و  ك����وژران  ك���ەس  ك��ە ١8 
تەمنیان لە سەرووی 5٠ ساڵ بوو و كەسانێك 
نێویاندا  لە  ساڵ   ٩5 و   7٠ تەمەنەكانی  بە 

دەبینران.
لە خەڵكی گوندی  � قەاڵچۆی ٩ كەس 

سەوزی مەهاباد
گوندەكانی  خ��ەڵ��ك��ی  ك��ۆم��ەڵ��ك��وژی   �
كەریزەی  ك��وی��ك��ان،  ح��ەل��ب��ی،  دی��الن��چ��ەرخ، 
نەغەدە  ن��اوچ��ەی  ل��ە  یونسلیان  و  شكاكان 
كەس   ٤٠ لە  زیاتر  كۆمەڵكوژییەدا  لەم  كە 

كوژراون.
دێمە  گوندەكانی  خەڵی  كۆمەڵكوژی   �
مەهاباد  ئ��اوای  مەرجان  ئ��اوا،  جافر  س��وور، 
كەس   ٩ ك��ە   ١٣6١/١٢/٢5 رێ��ك��ەوت��ی  ل��ە 

كوژراون. 
گوندەكانی  خ��ەڵ��ك��ی  ك��ۆم��ەڵ��ك��وژی   �
سۆمای  ن��اوچ��ەی  ل��ە  گێجە  و  ه��ەڵ��ق��ووش 
برادۆست لە رێكەوتی ١٣6٢/٣/١ كە ناوی 

١٣ كەسیان وەكوو كوژراو تۆمار كراوە.
� كۆمەڵكوژی خەڵكی گوندەكانی چەقەڵ 
نەغەدە  گۆرخانەی  و  خەلیفەلیان  مستەفا، 

ل������ە رێ����ك����ەوت����ی 
١٣6٢/١/5 كە ٢١ 

كەس كوژران.
كۆمەڵكوژی   �
خەڵكی گوندەكانی 
ج��ب��ری��ی��ل ئ������اوا و 
گ����ون����دە وێ����ڵ����ە و 
شاری  دووئ�������اوی 
رێكەوتی  ل��ە  شنۆ 
١٣6٢ی   /6/٢٣
ه�����ەت�����اوی ك����ە 6 

كەس كوژران.
ل���������ە ن������ێ������وان 
 ١٩7٩ س��اڵ��ەك��ان��ی 
 ١٤  ،١٩8٣ ت����ا 
سەر   كراوەتە  هێرش 
بێ تاوانی  خەڵكی 
گ�����ون�����دەك�����ان�����ی 
رۆژه���������ەاڵت���������ی 
كوردستان و سەدان 
ك��ەس ك���وژراون كە 

تەنیا ناوی ٢٤5 كەسیان تۆمار كراوە.
كەبەشێكی  كۆمەڵكوژییانە  ل��ەم  بێجگە 
دەیەی  سێ  تاڵەكانی  راستییە  لە  بچووكە 
سەدان  كوردستان،  رۆژه��ەاڵت��ی  راب���ردووی  
چاالكی سیاسی دیكەی كوردی رۆژهەاڵتی 
لە الیەن كۆماری ئیسالمیی ئێرانەوە لەسێدارە 

دراون. بڕوانە خشتەی خوارەوە.
نێوان  ساڵەكانی  ل��ە  خشتە  ئ��ەم  پێی  ب��ە 
١٣6٠ تا ١٣6٢ی هەتاوی، زیاترین رێژەی 
چاالكانی سیاسی لە رۆژهەاڵتی كوردستان  
لە ساڵی ١٣6٠دا، ١6٣  كە  دراون  لەسێدارە 
١٣6٢دا،  ساڵی  لە  و  دراون  لەسێدراە  كەس 
ساڵەدا  ل��ەم  كە  دراون  لەسێدارە  ك��ەس   ١6٠
دەتوانین ئاماژە بە لەسێدراەدانی  بەكۆمەڵی 

5٩ الوی مەهاباد بكەین.

هەروەها لەسێدارەدانی ٤ چاالكی سیاسی 
نێویاندا  ل��ە  ك��ە  زای��ی��ن��ی   ٢٠١٠ س��اڵ��ی  ل��ە 
مامۆستای قوتابخانە فەرزاد كەمانگەریشی 
دەڕبڕینی  ه����ۆی  ب�����ووە  ك���ە  ب����وو  ت���ێ���دا 
ناڕەزایەتییەكی بەرباڵو لە ئاستی كوردستان، 
ئێران و جیهاندا و مانگرتنی سەرانسەری لە 
سەرانسەری رۆژهەاڵتی كوردستان لە ٢٣ی 

گواڵنی ساڵی ٢٠١٠. 
ناتوانێت  رێ��ژەی��ە  ئ��ەم  ك��ە  ب��اس��ە  شایانی 
سااڵنی  رەشەكانی  راستییە  دەرخەری گشت 
كوردستان  رۆژه��ەاڵت��ی  خەڵكی  راب����ردووی 
بێت و راستی ئامارەكان زۆر لەمە زیاترە. بۆ 
نموونە ناوەندی چاك، رێژەی لەسێدارەدانی لە 
ساڵەكانی نێوان ١٩7٩ تا ١٩٩١ ، 8٣٢ كەس 

تۆمار كردووە.
لە حاڵی حازردا، زیاتر لە ٣٠٠ كەس 
لە  كورد  مەدەنی  و  سیاسی  لە چاالكی 
كۆماری  حكوومەتی  گرتووخانەكانی 
حوكمی  ك��ەس��ی��ان   ٣١ ك��ە  ئیسالمیدان 
ب��ۆ دەرچ����ووە، مەنسوور  ل��ەس��ێ��دارەدان��ی��ان 
چاالكی  دوو  نەسیم،  سامان  و  ئ��اروەن��د 
دواییەدا  رۆژان��ەی  لەم  كە  بوون  سیاسی 
ب��ۆ دەرچ���وو و   ل��ەس��ێ��دارەدان��ی��ان  حوكمی 
نژادی،  س��ی��روان  و  عیساپوور  ئیبراهیم 
خ��ەڵ��ك��ی س���ەردەش���ت ل��ە چ��ەن��د رۆژی 
دیوانی  الی��ەن  لە  حوكمەكەیان  راب���ردوودا 
ب��ااڵی واڵت��ەوە پەسەند ك��را.  ن��اوی ئەو 
حوكمی  ك��ە  س��ی��اس��ی��ی��ەی  چ��االك��ە   ٣١
بریتییە  سەپاوە  س��ەردا  بە  لەسێدارەدانیان 

لە:
رەشید   �٢ لەتیفی  حەبیبۆڵاڵ    �١
ئ��اخ��ك��ەن��دی ٣� م��س��ت��ەف��ا س��ەل��ی��م��ی ٤�  
خۆرشیدی  سمكۆ   �5 مەعارفی  شێركۆ 
6� سیروان نژادی 7� ئیبراهیم  عیسا پوور 
عەلی   �٩ ئەفشاری  رزگار)حەبیب(   �8
گۆڵپەری  حەبیبۆڵاڵ   �١٠ ئ��ەف��ش��اری 
لوقمان  جەاللیان ١٢�   زەینەب  پوور ١١� 
مورادی   ١٣� زانیار مورادی  ١٤� رەزا 
 �١6 ئاڵخانی  بێهرووز   �١5 ئیسماعیلی 
جەماڵ  سەید   �١7 حسێنی  سامی  سەید 
 �١٩ مێعماری  بەختیار   �١8 محەممەدی 
 �٢١ نەسیم  سامان   �٢٠ ئاروەند  مەنسوور 
ئەحمەدی  بەهرام   �٢٢ ئەحمەدی  حامید 
٢٣� كەماڵ مەوالیی ٢٤� ئەسغەر رەحیمی 
جەهانگیر   �٢6 رەح��ی��م��ی  بێهنام   �٢5
بەهمەنی  زاهیر  محەممەد   �٢7 دێهقانی 
٢8�  جەمشید دێهقانی ٢٩� كەیوان زەند 
  �٣١ محەممەدی  هوشیار   �٣٠ كەریمی 

هوشەنگ رەزایی

سەرچاوەكان لە رۆژنامەی   •
»كوردستان« پارێزراون

كەیهان یووسفی 
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ئەدەب و هونەر

رۆشنبیریی كوردی و سازدانی گوتاری ناوین

  رەهبەر مەحموودزادە

 ١� زاراوەی »غیابی گوتار« یەكەم جار لە 
چوارچێوەی پەیڤی فیمینیستەكاندا، بە شێوەیەكی 
تیۆریك، خرایە بەر باس و لێكۆڵینەوە. بەاڵم ئەو 
چەمكە بەرباڵوە كە  ئەم زاراوەیە دەیگرێتە خۆی، 
و  نامێنێتەوە  فیمینیسمدا  پەیڤی  لە سنووری  هەر 
بە شێوەیەكی مەنتیقی، پەلهاوێژی دەكا بۆ هەموو 
ئەو هەرێمە فیكرییانەی تێیاندا، »گوتاری تایبەت 

بە كەمایەتییەكان«، مەوزووعییەتی هەیە.
بڕوایەن  ئ��ەم  لەسەر  لیبڕاڵەكان،  فیمینیستە 
پێكهێنانی دەرفەت و دەرەتانی وەك یەك بۆ ژنان � لە 
چاو پیاوان � لە زەمینەكانی پیشەیی و ئابووری و 
سیاسیدا، مافی یەكسان بە شێوەیەكی یەكجارەكی 
بۆ ژنان دابین دەكا و ستەمی مێژوویی، لەسەر ئەم 

بەشە لە كۆمەڵگای مرۆڤایەتیدا، دەستڕێتەوە،
بەاڵم فیمینیستەكانی ڕادیكاڵ، ئەم بۆچوونە 
ڕەت دەكەنەوە و لەسەر ئەم بڕوایەن كە تا ئەو كاتەی 
نائاشكرا، كار  بەئاشكرا و  گوتاری پیاوساالرانە، 
بۆچوونەكانی  و  زەینییەت  و  زم��ان  سەر  دەكاتە 
ڕەسمی و غەیرە ڕەسمیی ناو كۆمەڵی مرۆڤایەتی، 
دابین  كردنی دەرەتانی یەكسان بۆ ژنان، هەرگیز 
و  خ��وازراو  مافی  وەدیهاتنی  ئەنجامی  بە  ناگا 
بزووتنەوەی  دەسپێكی  بەڵكووو  ئ���ەوان،  دوای���ی 
پێكهێنانی  زەم��ی��ن��ەی  ب��ی��رازك��ردن��ی  دەب���ێ  ژن���ان 
باڵوكردنەوەی  و  پیاوساالرانە  غەیری  گوتارێكی 
باڵی  پێیە  ب��ەم  ب��ێ.  كۆمەڵگادا  لە  گوتارە  ئ��ەم 
ژێرسازیی  داواكاریی  فیمینیستەكان،  ڕادیكاڵی 
بزووتنەوەی ژنان، بە بزاڤێكی ڕۆشنبیریی خاوەن 

گوتار دەكەن و چاالكی حقوقی و سیاسی ڕووت 
بەجوواڵنەوەیەكی وەاڵمدەر نازانن.

لە گەڕیانی  باسە،  ئەم  بەروبووەكانی  پێی  بە 
و  نەگیراو  بەهێند  پ��ەراوێ��زی  ب��ەرەوڕوب��وون��ەوەی 
سەردەمی  جڤاتەكانی  لە  ب��ەزل��زان  خۆ  ن��اوەن��دی 
بۆكەنار  كۆمەڵگای  كەرەستەیەی  ئەو  مۆدێرندا، 
ڕادراو دەبێ پێی تەیار بێ � لە بناغەیی ترین ئاستی 
ئەم پڕۆژەی بەرەوڕووبوونەوەیەدا � چەك و چۆڵ و 
شت ومەكی تری مادی نییە، بەڵكوو گوتارێكی 
هەمە الیەنە كە كۆمەڵی پەراوێز بتوانێ تەواوی 
ڕوخساربەندییەكانی زانایی خۆی تێدا بەڕێوەببا و، 
بەرە بەرە بپەڕژێتە سەر بەدەستەوەدانی مۆدێلێك بۆ 
نەخشكێش كردنی هێڵەكانی � بگۆڕ یان نەگۆڕی 

� شوناسی تایبەتی خۆی.
مەسەلەی  ب��اس��ە،  ئ���ەم  ن��اوك��ی  دی����ارە  وەك 
گ���وت���ارە، ب���ەاڵم خ���ودی ئ���ەم م��ەس��ەل��ەی��ە ل��ە چ 
ڕایەڵكەی  و  دەگ��رێ  شەقڵ  تیۆرێكدا  باسێكی 
پێوەندییەكانی ئەم باسە، كامە دەستە لە چەمكە 
بناغەیییەكان دەگرێتە خۆی؟ بەكورتی »گوتار« 
چۆن پێناسە دەكەین و هێڵی پێوەندییەكانی لەگەڵ 

مەبەستەكانی تر چۆن وێنا دەكەین؟
تەعبیرە  ل���ە   )discourse( گ���وت���ار 
كراوە.  ب��ۆ  جیاجیای  پێناسەی  ج��وداوازەك��ان��دا، 
 )١٩76-١٩٠٣( بنوەنیست  ئێمیل  ب���ەب���ڕوای 
و  بەقسەبێژ  پێوەندی  كە  زمانە  بەشێكی  گوتار، 
شوناسەكەی )identity( و هەڵكەوتی كاتی و 
شوێنی ئەو هەیە. لەم بۆچوونەدا گوتار بریتییە لە 

الیەنی كۆمەاڵیەتی و شوناس سازی 
زمان.

فۆكۆدا  م��ی��ش��ێ��ل  پ��ەی��ڤ��ی  ل���ە  
گوتار،  م��ان��ای   )١٩8١٩٢-٤6(
»ئەپیستمە«وە  ب���ەچ���ەم���ك���ی 
یان  ئ��ەپ��ی��س��ت��م��ە  دەب���ەس���ت���رێ���ت���ەوە. 
چەشنێك  زان��ی��ن،  ڕوخ��س��ارب��ەن��دی��ی 
كۆمەڵە  ئ��ەو  بەڵكوو  نییە،  زانست 
سەردەمێكی  ل��ە  ك��ە  پێوەندییەیە 
لە  و  زانستەكان  نێوان  لە  تایبەتدا، 
ئاستی یاساكانی گوتاری دا هەیە.

گوتار، چ بە مانا شوناس سازەكەی 
و چ بەمانا دەسەاڵت سازەكەی، ئەو 
دەنگی  بەجێیە  كە  زمانییەیە  پانتا 
یاسا  دۆزران����ەوەی  و  ب��وون  ئاشكرا 
ش��اردراوەك��ان��ی، ی��ەك��ەوڕێ گوێی 

كەمایەتییەكان بزرنگێنێتەوە.
تووشی  كەمایەتییەكان،  ئەگەر 
بوونە،  گ��وت��ار«  »غیابی  پ��ەت��ای 
كۆمەڵگاكانی  دەب��ی��ن��ی��ن  ل����ەوالوە 
زۆرینە خاوەنی سامانێكی فیكری و 
زمانین كە دەكرێ بە »داپەستراوی 
شێوەیە  بەم  ببەین.  ن��اوی  گوتار« 
زۆرایەتی  نێوان  دیالۆگی  دەبینین 
بێ  و  دەسەاڵتدار  یان  كەمایەتی  و 
دەسەاڵت كە هەمان دیالۆگی نێوان 
كۆمەڵگای خاوەن گوتار و كۆمەڵی 
ڕاستیدا،  ل��ە  گ��وت��ارە،  ل��ە  بێبەری 
دووپات  و  گ��وت��ار  خ���اوەن  تاكبێژیی  ل��ە  بریتییە 
لە  تاكبێژی  هەمان  بەستەزمانانەی   ك��ردن��ەوەی 
ورەگرتنی  و  گوتار  لە  بێبەری  كۆمەڵی  الی��ەن 
دەسەاڵتی  ن��او  ل��ە  ت��وان��ەوە  و  بێگانە  شوناسی 
ئەودا. كەواتە تەنیا ئەو دوو الیەنە دەتوانن پێكەوە 
باری  لە  ه��ەردووك��ی��ان  بكەن كە  س��از  دی��ال��ۆگ 
و  كەم  سامانێكی  خاوەنی  گوتارەوە  داپەستراوی 
زۆر وەك یەك بن. گوتار سازی گەرچی نابێ وەكو 
پڕۆژەیەك چاوی لێ بكرێ كە هەموو بەشەكانی 
موهەندیسی  وەك  تایبەتی  موهەندیسییەكی  بە 
كۆمەاڵیەتی یان فەرهەنگی بەڕێوە دەچێ، بەاڵم 
بەم حاڵەشەوە ناتوانێ پێوەندی بەویست و خواست و 

ڕادەی وشیاری و ڕۆشنبیری كۆمەڵەوە نەبێ.
٢� ب���ا ل���ە ئ���اق���اری چ��ەم��ك��ی گ����وت����ارەوە، 
قەڵەمبازێك بدەین بۆ دەڤەری باسی »شوناس«. 
هۆكارەكانی  شوناس،  گرتنی  شەقڵ  چۆنیەتی 
پڕۆسەیە  ئەم  و سیاسی  فەرهەنگی  و  مێژوویی 
بوونی  دینامیك  و  گ��ۆڕان  و  شوناس  قەیرانی  و 
پارامێترەكانی شوناس، لە ئاراستە جوداجوداكاندا، 
بەشێوەی جوداوازەوە خراونەتە بەر سەرنج و تیۆریان 
بو داڕێژراوە. ئاخۆ ئەم بابەتە چۆن دەبەسترێتەوە 
و  نووسین  و  ڕەخ��ن��ە  و  ئ���ەدەب  بەمەسەلەكانی 

وەرگێڕان؟
ڕۆشنبیری  س����رووش،  ع��ەب��دول��ك��ەری��م��ی  د. 
بەناوبانگی ئێرانی بۆ نیشان دانی پێوەندی پتەوی 
نێوان شوناس و زەینییەت، ئەم تیۆرییە دەردەبڕێ:

» زەینییەتی ئاڵۆز، دەبێتە هۆی شەقڵ گرتنی 
هۆویەتی ئاڵۆز و بە پێچەوانە، شۆناسی هەراو و 
زەینییەتێكی  هاتووی  بەرهەم  ڕێك وپێك،  و  پتەو 

ڕێك وپێك و نیزام � دارە«]١[
ئەگەر ئەو زاراوانەی لە ئاخاوتن یان لە نووسیندا 
بەكاریان دەهێنین، بخەینە بەر سەرنج، دەبینین بە 
دوو دەستە دابەش دەبن، واتە تێرمەكانی بەرهەست 
و  كێو  و  دەشت  تیۆریك. وشەكانی  تێرمەكانی  و 
سارد و گەرم، دەاللەت بۆ شتی بەرهەست دەكەن. 
دیاردەناسی،  ئەلكترۆن،  ئەتۆم،  تێرمەكانی  بەاڵم 
پێكهاتەخوازی و... بەتیۆری و زەمینەی زانستی 

تایبەت بەخۆیانەوە پێناسە دەكرێن.]٢[
تیۆریكانەی  تێرمە  ئ��ەو  ت���ەواوی  پێیە،  ب��ەم 
ب���ەه���ۆی وەرگ�����ێ�����ڕان�����ەوە، ل���ە ف���ەره���ەن���گ و 
ناو  بۆ  دەگوێزرێنەوە  تایبەتەوە،  فەلسەفەیەكی 
فەرهەنگێكی تر، ئەگەر وێڕای تیۆری و پێناسە 
بەرباڵوەكانی خۆیانەوە، نەگوێزرێنەوە، ئاڵۆزییەكی 
زۆر لە زەینییەتی گشتی و بەكۆمەڵی كەلتووری 
وەرگێڕدا ساز دەكەن و هەر لە ئاكامی ئەم زەینییەتە 
شوناسی  ل��ە  گورچكبڕ  زەبرێكی  ئ��اڵ��ۆزەش��ەوە، 
و  دەوەشێنن  فەرهەنگە  ب��ەو  پێوەندیدار  تایبەتی 
ئەگەریش  و  دەك��ەن  قەیرانی  تووشی  ئاشكرا  بە 
لەمەوپێش ئەو قەیرانە هەبووە، بەشێوەیەكی چەند 

قات، پەرەی پێ دەدەن.

زاتی  لە  فەلسەفی  قووڵەكانی  چەمكە  دیارە 
خۆیاندا، تەم ومژاوین، كە بەشێوەیەكی ناپسپۆڕانەش 
بەجارێك  دەكرێ،  لێ  قسەیان  یان  وەردەگێڕدرێن، 
نامێنێ  پێوە  فیكرییان  كەڵكی  و  دەب��ن  سەقەت 
نێوچوونی  لە  ئەنجامی  بە  ڕەوت��ەش دەگا  ئەم  و 
فەرهەنگ  پانتای  لە  راوەستاویی  و  هاوسەنگی 

و شوناسدا.
رۆشنبیری و بیری كورد بە گشتی و ڕەخنەی 
بەتایبەتی لەم سااڵنەی دواییدا،  ئەدەبی كوردی 
لەم الیەنەوە هەم خزمەتی پێكراوە و هەم سیمای 
داڕووش��اوە و تووشی ئازار و ئاڵۆزی بووە. ئاخۆ 
كوردی،  ڕۆشنبیری  الوازەك��ان��ی  و  هێز  بە  خاڵە 
بەگشتی لە پانتای گوتارسازی دا، چی بوونە و 

چۆن ڕسكاون؟
كردنی  دەس��ت��ەب��ەن��دی  ل���ە  ی��اك��وب��س��ن،    �٣
شێوەكانی وەرگێڕاندا، سێ جۆری وەرگێڕان لێك 

هەڵدەهاوێرێ:
ئ����. وەرگ��ێ��ڕان��ی ن���او زم��ان��ی، وات���ە ڕاڤەی 
تری  نیشانەیەكی  بەكۆمەڵە  زمانی  سیستمێكی 
سەر بە هەمان زمان. دەتوانین بۆ خۆمان بۆ ئەو 
چەشنە وەرگێڕانە، نموونەی گۆڕینی دەقی كۆن 
»مەسحەفا ڕەش« بۆ سەر زمانی كوردی ئەوڕۆ 

بهێنینەوە.
ی��ان ئەوەی  ن��ێ��وان زم��ان��ی،  ب. وەرگ��ێ��ڕان��ی 
بەگشتی نێوی وەرگێڕانی لەسەر دادەندرێ. واتە 
زمانێكی  بۆ  زمانێكەوە  لە  نیشانەكان  گۆڕینی 

تر.
واتە ڕاڤەی  نیشانەیی،  نێوان  وەرگێڕانی  پ. 
سیستمێكی زمانی بە سیستمێكی تری نیشانەیی 
لە  سینەمایی  فیلمی  دروس���ت ك���ردن���ی  وەك����وو 

شوێنەوارێكی ئەدەبی.]٣[
دەستەبەندی كردنەكەی یاكوبسن لێرەدا كۆتایی 
پێ دێ. بەاڵم ئێمە دەتوانین هەر لەسەر بناغەی 
»جوداوازی  باسی  هێنانەگۆڕی  بە  ئەو  ك��اری 
گوتارەكان« پەرە بەم پۆلێن كردنە بدەین و ئاماژە 
بە  ك��ە  دەك���رێ  بكەین  وەرگ��ێ��ڕان��ێ��ك  ب��ە چەشنە 
وەرگ��ێ��ڕان��ی »ن��ێ��وان گ��وت��اری« ن��اودێ��ر بكرێ، 
ناو  لە  تیۆرییانەی  و  تێڕوانین  ئەو  ڕاڤ��ەی  واتە 
چوارچێوەیەكی زمانی تایبەتدا شەقڵیان گرتووە، 
بەشێوەی گواستنەوەیان لە گوتارێكی خاوەن كۆ � 
ڕێسای تایبەتی خۆیەوە بۆ گوتارێكی دووهەم یان 

ناوین بەكۆ � رێسایەكی جوداوازەوە.
وەكو  زمانی  هەرێمێكی  چەند  دیاریكردنی 
پێویستی  مەرجێكی  ن��اوی��ن،  گ��وت��اری  پانتای 
ڕۆشنبیری  و  فیكری  كااڵكانی  ب��اڵوب��وون��ەوەی 
بەراوردێك  ب��ارەوە،  لەم  دەتوانین  خەڵك دان.  ناو  لە 
بەشەری  چاالكی  ج���وداوازی  لقەكانی  نێوان  لە 

بكەین:
ناو  ناونجی  چینی  سیاسەتەوە،  ڕوانگەی  لە 
گواستنەوەی  س��ەرەك��ی  ه��ۆی  وەك���وو  ك��ۆم��ەڵ، 
دەسەاڵت لە حكوومەتی پاوانخواز، بۆ حكوومەتی 
هەتا چینی  واتە  دەك��رێ،  لێ  دێموكرات چاوی 
بەشێوەیەكی  ح��ەش��ی��م��ەت��ەوە  ب���اری  ل��ە  نێونجی 
بۆ  ل��ەب��ار  زەمینەیەكی  ن��ەداب��ێ،  هەڵی  دڵ��خ��واز 
لە  ن��ای��ە.  پێك  دێ��م��وك��راس��ی  ب��وون��ی  سەقامگیر 
نێونجی  وەچەكانی  كۆمەڵناسییەوە،  ڕوان��گ��ەی 
ڕەهەندی گواستنەوەی فەرهەنگ لە وەچەكانی 
بەساڵداچوو، بۆ وەچەكانی الوترن. هەر بەم پێیە 
لە بواری ئەندێشە و ڕۆشنبیرییەوە، باڵوبوونەوەی 
چەمكی  ب��ەرە  ب��ەرە  دەتوانن  ناوین،  گوتارەكانی 
نوێ و بۆچوونی مۆدێرن لە ناو پانتا فیكرییەكان 
تازە  و  دەرك���ردن  توێكڵ  ه��ۆی  ببنە  و  بتەننەوە 

بوونەوەی چوارچێوەكانی ڕۆشنبیری.
ل���ێ���رەدا ب���ا ئ���ەو ب��اس��ە ب��ێ��ن��ی��ن��ە گ����ۆڕێ كە 
بەرهەمەكانی ڕۆشنبیری چۆن جێگای خۆیان لە 
دادەنێن؟  پێویست  دەكەنەوە و شوێنی  ناو خەڵكدا 
قۆناغی  سێ  دەك��رێ  پرسیارە  ئ��ەو  وەاڵم��ی  بۆ 
بۆ  ك���ردن  دەك���ار  و  ب��اڵوك��رن��ەوە  و  بەرهەمهێنان 

باسەكانی تیۆریك دەست نیشان بكەین.
ئاستی  لە  ڕۆشنبیری  و  فیكری  كااڵكانی 
لەناو  و  ڕۆش��ن��ب��ی��ران��ەوە  الی����ەن  ل���ە  ی��ەك��ەم��دا 
گوتاری  لە  هەڵبڕاو  گوتاریی  چوارچێوەیەكی 
لۆژیكی  دی��ارە  دێ��ن.  بەرهەم  ڕەشۆكیدا  خەڵكی 
فەلسەفی  و  فیكری  وخواسەكانی  باس  تایبەتی 
ناوەدا  ل��ەم  دەك���ا.  گ��وت��ارە  چەشنە  ئ��ەم  داوای 
خوێندەوارانی بااڵ كە لە باری ژمارەوە، چەند قاتی 
ئەو ڕۆشنبیرانەن كە داهێنانی تیۆریك دەكەن، بەاڵم 
زۆر كەمتر لەو خەڵكەن كە كااڵ فیكرییەكان دەكار 

ڕێك  شێوەیەكی  بە  دووهەمدا  ئاستی  لە  دەك��ەن، 
قورسەوە،  گوتارێكی  لە  تیۆری  باسەكانی  وپێك 
بۆ  دەیگەیێنن  و  ناوین  بۆ گوتارێكی  وەردەگێڕن 
ئەم  دەكاركەرانی  دەستی  لەبەر  و  سێهەم  ئاستی 

كااڵ فیكرییانە، واتە زۆرینەی خەڵكی دەنێن.
لە  كە  جێگایانەدا،  لەو  ك��وردی،  ڕۆشنبیری 
ئاستی باڵوكردنەوەی بەرهەمەكانی فیكری و لە 
سەركەوتووە،  گوتاری دا  نێوان  وەرگێڕانی  كاری 
شوێن دانەرانەی  و  ئیجابی  كاركردی  توانیویەتی 
كاری  لە  كە  جێگایانەشدا  ل��ەو  و  هەبێ  خ��ۆی 
و  ن��اوی��ن  گوتارەكانی  چ��وارچ��ێ��وەی  وێناكردنی 
كاركردن لە ناو ئەم چوارچێوەیەدا بێ دەسەاڵت بووە، 
بۆتە هۆی شێواندنی زەینییەتی خۆی و خەڵكی و 
تەریك خستنەوەی بەرهەمە ڕۆشنبیرییەكان و هەر 
بەم هۆیەشەوە ڕەنج بەخەسار بووە. بێگومان ئێمە 
لە پانتای بیری ك��وردی دا، ه��ەردووك نموونەمان 

پێ شك دێ.
كارل پۆپێر )١٩٠٣-١٩٩٤(، بابەتی هەڵسووڕان 
لە دەرەوەی گوتارە دژوارەكان دەبەستێتەوە بە باسی 
كۆمەڵگای كراوە و دێموكراسی. پۆپێر لەم بارەوە 

دەڵێ:
ب��ەب��ڕوای م��ن ئ��ەوە یەكێك ل��ە گ��ەورەت��ری��ن و 
ڕەنگە  و  زانایانە  بەرپرسایەتییەكانی  خێراترین 
چونكە  ب��ێ  گ��ەورەت��ر  هەمووشیان  ل��ە  ت��ەن��ان��ەت 
بەزمانی  پەیڤین  و  نووسین  »وات���ە  ئ��ەرك��ە  ئ��ەم 
كۆمەڵگای  مانەوەی  بە  پێوەندی  ناتێكچندراو« 
زانست  ئ��ەگ��ەر  ه��ەی��ە.  دێموكراسییەوە  و  ك���راوە 
پسپۆران،  لە  داخ���راو  كۆمەڵێكی  پ��اوان��ی  ببێتە 
كۆمەڵگای كراوە، »واتە كۆمەڵگایەك نەك هەر 
بۆ تەحەممولی بۆچوونەكانی جودابیرانە، بەڵكوو 
بۆ رێزلێنانیشیان« و دێموكراسی »واتە شێوەیەكی 
ح��ك��ووم��ەت ك��ە ت��ەرخ��ان ك��راب��ێ ب��ۆ پ��اراس��ت��ن و 
چاوەدێری لە كۆمەڵگای كراوە« ناتوانێ ڕەگاژۆ 

بكا و پێ بگا]٤[
٤� هەروەك چۆن دژوار نووسین دەبێ سنووری 
سنووری  خ��اوەن��ی  سادەنووسینیش  داب��ن��رێ،  ب��ۆ 
شێوەی  ناتوانین  ئێمە  بۆچی  خۆیەتی.  تایبەتی 
سادە نووسین بۆ قەوارەدان بە هەموو جۆرە باس و 

بابەتێك بەكاربێنین؟
دەست  ڕستەوە  لەو  واڵمەكەمان،  با گەاڵڵەی 
لەگەڵ  هەڵچوون  تێك  )پێداویستی  پێبكەین: 
و  گوتار  لەگەڵ  بەكێشەهاتن  ب��او،  تێگەیشتنی 

زمانی تێگەیشتنی باوە(
گوتاریی  چوارچێوەیەكی  و  دەاللەتی  نیزامی 
دەست نیشان كراو، هەر بۆی هەیە نیزامی فیكری 
ئەندێشەیی  سیستمی  دابهێنێ.  بەخۆی  تایبەت 
نوێژەنە.  گوتارێكی  لەسەر  دام���ەزراو  ن��ۆی��ژەن، 
هەرگیز  زم��ان  ك��ە  ئ��ەوەی��ە  پێوەندییە  ئ��ەم  ه��ۆی 
واتە  نییە.  الی��ەن  بێ  ئایدۆلۆژیكەوە،  ل��ەب��اری 
بە  ب��ەاڵم  بەنهێنی  ج���وداواز،  ئایدۆلۆژییەكانی 
لە  خۆیان  بە  تایبەت  نیگاری  و  نەخش  قووڵی، 
و  هەڵدەكەنن  خۆیان  باوی  زمانی  پێكهاتەی  ناو 
زەینییەتیان  زمانە  ئەم  دەكاركردنی  بە  ئاخێوەران 
زمانیاندا  ن��او  ل��ە  ئ��ای��دۆل��ۆژی��ی��ەی  ئ��ەو  پێی  ب��ە 
سێ  یەكێتی  دەگ����رێ.  ش��ەق��ڵ  ه��ەڵ��ك��ەن��دراوە، 
كوچكەی زمان � ئایدۆلۆژی  � زەینییەت، دەبێتە 
ئەو  نواندنی  نەویست  بەڵگە  و  سروشتی  ه��ۆی 
دەاللەتی  نیزامێكی  لە  كە  دەستكردانە  تێڕوانینە 
جوداوازدا، بە شێوەیەكی بەڵگە نەویست، چاویان 
ل��ێ ن��اك��رێ. ك��ەوات��ە ن��اك��رێ ب��ەه��ۆی گوتاری 
تایبەت  گریمانەكانی  تێڕوانینێكەوە،  بە  تایبەت 
)كاترین  بكەینەوە.  ڕەت  تێڕوانینە  ئەو  بەهەمان 
 critical( )بلزێی(، نووسەری كتێبی )عمل نقد

practice( لەم بارەوە دەڵێ:
وەكو  � سۆسۆری  پاش  نووسەرانی  نووسراوەی 
لوویی ئالتووسێر، ڕۆالن بارت، ژاك دریدا و ژاك 
الكان، گەرچی لە زۆر بارەوە، جوداوازییان هەیە، 
بەاڵم لە باری دژوارب��وون��ەوە، وەك��وو یەكن و ئەو 
دژوار بوونەش هەر بەتەنیا بەهۆی تامەزرۆییەكی 
ت��اری��ك��ای��ی نییە.  ت��ەم وم��ژ و  ب��ۆ  ن��ەخ��ۆش ئ��اس��ا 
بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ گریمانە و بایەخەكانی باو، 
لەبەر  بەڕێوەبچێ كە  ناكرێ بەهوێ گوتارێكەوە 
سادە بوون، دووبارە هەمان ئەو گریمانە و بایەخانە 

بەرهەم دەهێنێتەوە]5[.
كەچی ئەو نووسەرە، سەرەڕای ئەو بۆچوونە، 
دەڵێ من خۆم هەوڵی ئەوە دەدەم تا ئەو جێگایەی 
سۆسۆری   � پاش  نووسەرانی  گوتاری  مەنتیقی 
هەڵدەگرێ و سیمای داناڕووشێ، تێڕوانینەكانیان، 

ئەنجام گیرییەك  وەك��وو  ك��ەوات��ە  بكەمەوە.  س��ادە 
گۆڵ،  و  گ���رێ  ب��ێ  و  ڕوون  زۆر  دەت��وان��ی��ن 

چوارچێوەكانی گوتاری ناوین دیاری بكەین:
گوتاری ناوین، ئەو گوتارەیە لە دوو الیەنەوە 
سنووری بۆ داندراوە واتە سنووری دژوار نووسین، 
نێوان  وەرگێڕانی  چوارچێوەكانی  لە  تێنەپەڕاندن 
گوتارییە و سنووری سادە نووسین، خۆ پاراستن 
نییە  ب��ۆی  ك��ە  ن��او چ��وارچ��ێ��وەی��ەك��ە  ل��ە كەوتنە 

گوتارێكی مۆدێرنی لێ بەرهەم بێ.
ن��ێ��وان دوو چەمكی  ل��ە  5� ج����وداوازی دان���ان 
»كاركردن لە ناو« گوتارێكی تایبەت و »كاركردن 
دەمانگەیێنێ  ت��ای��ب��ەت،  گوتارێكی  ب��ەه��ۆی« 
باسێكی  دەرگ��ای  و  بەكەڵكی تر  ئەنجامێكی  بە 

پێویستی ترمان بۆ دەخاتە سەرپشت.
ناتوانێ  تایبەت،  پەیڤێكی  ن��او  لە  ك��ارك��ردن 
بایەخە  و  بەرهەم هێنانەوەی گریمانە  ئاكامی  لە 
بە  كاركردن  بەاڵم  بترازێ.  گوتارە  ئەو  باوەكانی 
كەڵك  و  هەڵهێنجان  بەمانای  پەیڤێكەوە،  هۆی 
گوتارێكی  زمانیی  زەرفییەتەكانی  لە  وەرگرتن 
تایبەتە، بێ ئەوەی خۆمان بخەینە ناو قەفەسی 

بیر و بۆچوونەكانیەوە.
ب��ۆ ن��م��وون��ە ئ��ەو پ��ەی��ڤ��ەی ح��ەس��ەن��ی قزڵجی 
بۆ  ك��ە  دەاللەتییە  سیستمێكی  ن��ووس��ی��وە،  تێیدا 
تێڕوانینێكی »ماركسیستی و ڕادیكاڵ و نەتەوە 
خوازانەی سەدەی بیستەمی مرۆڤی كورد« ساز 
دراوە. ئەگەر نوسەرێك بە تێڕوانینێكی »كوردی 
و لیبڕاڵی و غەیری ئایدۆلۆژیكی سەدەی بیست 
گوتاری  ن��او  ل��ە  ت���ەواو  بیهەوێ  ی��ەك��ەم��ی«  و 
قزڵجی دا هەڵسووڕێ، ناتوانێ بەتەواوی پابەندی 
ب��ۆچ��وون��ەك��ان��ی خ���ۆی ب���ێ. ب���ەاڵم ه��ەم��ان ئەو 
نووسەرە، بۆ سازدانی هەرێمێكی زمانی لەبار بۆ 
گوتاری خۆی، دەتوانێ كەڵك لە زەرفییەتەكانی 

گوتاریی، زمانی قزڵجی وەرگرێ.
 � ن��او  هەڵوێستی  ج��ۆرە  دوو  دەك���رێ  ك��ەوات��ە 
گوتاری )درون گفتمانی( و دەرە � گوتاری )برون 
گفتمانی( لێك هەاڵوێرین. هەڵبەت لە هەڵوێستی 
جۆری دووهەمیشدا، وانییە خاوەنەكەی لە دەرەوەی 
هەر چەشنە گوتارێك، سیستمی ڕوانینی خۆی 
هەڵوێستانە،  ئ��ەو  دابەش كردنی  بهێنێ.  بەرهەم 
داب��ەش ك��ردن��ێ��ك��ی ڕێ��ژەی��ی��ە. وات���ە ئ��ەو كەسەی 
هەڵوێستێكی  خ��اوەن��ی  گوتارێكدا  ب��ەران��ب��ەر  ل��ە 
دەرەگوتارییە، سەبارەت بە پەیڤێكی تر، بێ گومان 
دریدا،  و  فۆكۆ  هەیە.  ناوگوتاری  هەڵوێستێكی 
لە گوتاری  رەخنە  بە شێوەی خۆیان،  هەر كامە 
ئاكامدا  ل��ە  ب���ەاڵم  دەگ���رن،  مۆدێرنیتە  گشتی 
گوتارێكی فۆكۆیی یان دریدایی بەرهەم دەهێنن و 

تێیدا هەڵدەسووڕێن.
مەبەستی من لە هێنانە بەرباسی ئەو بابەتە، 
ڕوون كردنەوەی چۆنیەتی سازدانی كارلێك كردن و 
پێوەندی ئیجابی نوسەرانی مۆدێرنی كورد لەگەڵ 
نووسەری  نەریتخوازە.  هەڵكەوتەی  بیرمەندانی 
ئەمڕۆی كورد � لەبەر ئەو هۆیانەی باسمان كردن 
� ناتوانێ هەڵوێستێكی ناو � گوتاری لە بەرانبەر 
و  ه��ەژار  وەك��و  كەسانێكی  كارپێكراوی  پەیڤی 
هێمن و قزڵجی ڕەچاو بكا. بەاڵم ئەگەر نەتوانێ 
گوتاری،   � دەرە  هەڵوێستێكی  ب��ەڕەچ��اوك��ردن��ی 
وەك  نووسەرانێك  زمانی  سامانی  بەسەر  زیرەكانە 
ئەو ناوانەی گۆرین یان كەسانێكی وەك مەسعوود 
بێگومان  زاڵ بێ،  محەممەد و شوكر مستەفادا 
لە  و  ن��اوی��ن  گوتارێكی  پێكهێنانی  ك���اری  ل��ە 
دامەزراندنی سیستمێكی بیریی بۆ مرۆڤی كوردی 
پێویستە  ئەوەندەی  هەربۆیە  سەرناكەوێ.  ئەوڕۆ 
و  ب��ارت  بۆچوونەكانی  ئێمە،  الوی  نووسەرانی 
بخوێننەوە   ... و  گادامێر  و  هایدگێر  و  باختین 
دەكاریان  و  بن  فێریان  و  بكەنەوە  دووب��ارەی��ان  و 
و  بەخوێندنەوە  خۆیان  پێویستە  ئەوەندەش  بكەن، 
ڕابهێنن  نووسراوانە  ئەو  بەلێشاوی  دەكاركردنی 
كە سامانە زمانی و گوتارییەكانی كوردییان تێدا 

پەستراوەتەوە.
وتارەكەمان  بەری  لە  تر، سەر  جارێكی  با   �6
بەسەر كەینەوە. باسەكەمان لە مەسەلەی »غیابی 
ئەو  گوتار،  غیابی  پێكرد،  دەستی  گ��وت��ار«ەوە 
دەستی  لەوێوە  ك��ورد  بیرمەندی  كە  بارودۆخەیە 
پێكردووە، بەاڵم  بەدڵنیاییەوە ئێستا لەو دۆخەی 
دەست   ئ��ەو  بلێین  دەك��رێ  تەنانەت  تێپەڕاندووە. 
كوردەوە  سوننەتی  نووسەرانی  الیەن  لە  پێكردنە، 

بەڕێوە چووە.
بەراوردكردنێكی ئەو زمانە كوردییەی فیكر و 

زمانی  لەگەڵ  دەنووسرێ  پێ  نوێی  فەلسەفەی 
لەمەوبەر،  س���ەدە  نیو  ڕۆمانتیكی  و  شێعری 
پشت  گ��ۆری��ن،  دۆخ��ی  ل��ە  تێپەڕاندن  بۆچوونی 

ئەستور دەكا.
كۆمەڵەی  دەبێ  كوردی  ڕۆشنبیری  گوتاری 
پەیڤە جۆراوجۆرەكانی فەلسەفی و كۆمەڵناسی و 
سیاسی و ڕەخنەیی و ئیدی بگرێتەوە و لە هەر 
كام لەم زەمینانەدا، پسپۆران ئەو گوتارە دەوڵەمەند 

كەن.
گوتاردا،  پ��ان��ت��ای  ل���ە  ه���ەڵ���س���ووڕان  ب����ەاڵم 
ئەگەر  و  هەیە  خۆی  بە  تایبەت  مەترسییەكانی 
بەرنامە  پێی  بە  و  وپێكی  بەڕێك  چاالكییە  ئەو 
تا  زیانەكانی  تەنانەت  نەچێ،  بەڕێوە  تیۆری  و 
نەتەوەیی  شوناسی  كە  پەرەدەستێنێ  جێگایە  ئەو 
ت��ووش��ی ئ��اڵ��ۆزی ب��ك��ا. ب��ۆ ب��ەرگ��ری ك���ردن لەو 
خەسارە، تیۆرییەك پێشنیار كراوە كە ئەو هیوایەی 
زەڕەكانی  بێ  بەهەرێمە  بمانگەیەنێ  دەك��رێ  بۆ 

چاالكی زمانی.
ناوئاخنی ئەو تیۆرییە، بریتییە لە پێناسەكردنی 
هەرێمێكی گوتاری بەربەند كراو بەدوو سنووری 
تایبەت و، دەوڵەمەندكراو بەهەڵوێستێك. سنووری 
وەرگێڕانی  تیۆری  پێی  بە  ئ��ەودەڤ��ەرە  س��ەرووی 
ن��ێ��وان گ��وت��اری و س��ن��ووری خ����وارووی ب��ە پێی 
لە  پەیڤە جوداوازەكان  بوونی  بارگاوی  بۆچوونی 
ئەو  نێوان  لە  كراون.  وێنا  ئایدۆلۆژیكەوە،  ڕووی 
دێ.  پێك  ئاسۆیی  مەودایەكی  س��ن��وورەدا،  دوو 
گوتاری   � دەرە  هەڵوێستێكی  ڕەچاوكردنی  بەالم 
پێش  بەكەڵكی زمانی  زەرفییەتی  بۆ هەڵێنجانی 
قوواڵیی  بۆ  ئەستوونی  حەرەكەتێكی  م��ۆدێ��رن، 

سامانی زمانی و فیكری كوردی پێك دەهێنێ.
كاتە  ئەو  نێوان گوتاری  وەرگێڕانی  گرینگی 
دەردەكەوێ كە قەناعەت بەو ڕاستییە بێنین، ئەمڕۆ 
تەنانەت تێفكرینیش سروشتێكی تەرجەمەیی هەیە. 
عەقاڵنییەتی  گشتییەكانی  چوارچێوە  چونكە 
نوێ، لە الیەن ناوەندەكانی شارستانیەتی جیهانی 
مۆدێرنەوە دیاری كراون و ئێمە پێمان خۆش بێ یان 
نا لە دەرەوەی ئەو چوارچێوە گشتییانەدا خاوەنی 
ڕاستی دا  لە  نین.  تایبەتی  فیكری  سیستمێكی 
عەقاڵنییەتی ئەوڕۆ، هەر بەتەنیا موڵكی ڕۆژئاوا 

نییە، بەڵكوو موڵكی تەواوی مرۆڤایەتییە.
مرادی فەرهادپوور، لە بارەی كۆمەڵە وتارێكی 

نووسراوی خۆی ئاوا دەڵێ:
گیانی  وت��اران��ە،  ئ��ەم  ب��ەس��ەر  زاڵ  »گیانی 
وەرگێڕانە... وەرگێڕان نەك هەر هانە و سەرچاوە، 
بگرە ڕەوشت و ڕێسای نووسینی ئەم وتارانەی پێك 
ئەوە كردووە كە  لەسەر  هێناوە. من زۆر داكۆكیم 
لە دەورەی هاوچەرخدا، وەرگێڕان � بە بەرباڵوترین 
ڕاستەقینەی  ش��ێ��وازی  ت��اق��ە   � وش���ەوە  م��ان��ای 

تێفكرینمانە«]6[.

 

مانای وشەو زاراوەكان:
بیرازكردن: تەخت كردن، زەمینە خۆش كردن

 � دانایی  صورت بندی  زانایی:  روخساربەندیی 
اپیستمە

شوناس: هویت
داپەستراویی گوتار: تراكم گفتمان

شەقڵ گرتن: شكل گرفتن
پێكهاتەخوازی: ساختارگرایی

بەرهەم هێنان: تولید
باڵوكردنەوە: توزیع

دەكار كردن: مصرف
خدایان، چاپ  اخالق  ]١[ عبدالكریم سروش، 

اول، تهران، طرح نو، ص ١57-١7٤
]٢[ سەرچاوەی پێشوو

]٣[ بابك احمدی، ساختار و تاویل متن، چاپ 
اول، تهران، نشر مركز، ص 7٢

كارل  سیاسی  اندیشە  شی یرمر،  جرمی   ]٤[
پوپر، ترجمە عزت الله فوالدوند. چاپ اول، تهران، 

طرح نو، ص١5
عباس  ترجمە  نقد،  عمل  بلزی،  كاترین   ]5[

مخبر، چاپ اول، نشر قصە تهران، ص١7
]6[ مراد فرهاد پوور، عقل افسردە، چاپ اول، 

تهران، طرح نو، ص ١5
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»موو یان« نووسەری چینی 
خەاڵتی ئەدەبی نۆبێلی وەرگرت

رۆشنبیریی كوردی و سازدانی گوتاری ناوین

»موو  نۆبێل  ئاكادێمیای  س��ەرەن��ج��ام 
ب��راوەی خەاڵتی نۆبێلی  ی��ان«ی وەك 
2012 راگەیاند. »موو یان« كە لەمێژ 
خەاڵتی  دووه��ەم��ی  شانسی  وەك  ب��وو 
ن��اوی ك��ەوت��ب��ووە سەر  نۆبێل  ئ��ەدەب��ی 
ناوبەدەرەوی  رەقیبی  ت��وان��ی  زاران، 
»هارۆكی  وات����ە  خ����ۆی،  ژاپ���ۆن���ی���ی 
مۆراكامی« وەدوا دا و خەاڵتی نۆبێل 

وەرگرێ.
ن��اوی سەرەكی »گۆئان  بە  ی��ان  م��وو 
موویە«  پێنجەمی ماڕسی ساڵی 1955 
پارێزگای  »گ��ائ��ۆم��ی«  ئ���اوای���ی  ل��ە 
دایك  ل���ە  چ��ی��ن  »ش����ان����دۆن����گ«ی 
نووسەری رۆم��ان و كورتە  ئان  ب��ووە. 
چیرۆكە و بە هۆی نووسینی چیرۆكی 
وەهم  لە  پڕ  و  خ��ەی��ااڵوی  داهێنەرانە، 
لە  ه��ەر  ی��ان  دەرك�����ردووە.  ناوبانگی 
سەرەتایی  خ��ول��ی  خ���ۆی  ش��وێ��ن��ەزای 
خوێندنی تەواو كردووە، بەاڵم لە پۆلی 
كێشە  ه��ۆی  بە  سەرەتاییدا  پێنجەمی 
س��ەردەم��ی شۆڕشی  و رووداوەك���ان���ی 
دەستی  ماوەیەك  بۆ  چین،  كولتووری 
لە خوێندن هەڵگرت. یان ساڵەهای ساڵ 
سەرقاڵی كاری كشت و كاڵ بووە و لە 
ساڵی 1973وە لە كارخانەیەك دەستی 
كردووە بە كار كردن. یان ساڵی 1976 
رزگاری  ئەرتەشی  ری��زەك��ان��ی  چ��ووە 
دەستی  1981وە  ساڵی  لە  و  بەخشەوە 
لە  پاشان  ك��ردووە.  چیرۆكنووسی  بە 
لە   1986 تا   1984 ساڵەكانی  مابەین 
ئاكادێمیای هونەریی ئەرتەشی رزگاری 
ئەدەبیات  خوێندنی  بە  دەستی  دەر، 
سەروبەندەشدا  ل���ەو  ه���ەر  و  ك���رد 
چیرۆكی »تووری سووری رووناك« 

و »تەقینەوەكان«ی باڵوكردەوە.
ئەویندارنەی   � م��ێ��ژووی��ی  رۆم���ان���ی 
»یان« بە ناوی »گەنمەشامی سوور« 
ب����ووەوە و  ب���اڵو  ل��ە س��اڵ��ی 1986 دا 
لە  تر  چیرۆكی  چ��وار  وێ��ڕای  پاشان 
گەنمەشامی  »ب��ن��ەم��اڵ��ەی  ن���اوی  ژێ���ر 
ئەو  سوور« سەرلەنوێ چاپ كرایەوە. 
كتێبە ناوبانگێكی بەرچاوی بۆ یان بە 
دواوە بوو. بە تایبەت كاتێك »ژانگ 
بەناوبانگی  دەره��ێ��ن��ەری  ی��ەی��م��وو«، 

چینی، لە یەكەم هەنگاوی خۆیدا وەك 
و  وەرگ��رت��ن  ش��وێ��ن  ب��ە  فیلمسازێك، 
كارتێكەری ئەو رۆمانەی ئەو فیلمێكی 
ساز كرد، ناوبانگی ئەوەندی دیكە بە 
ساڵی  ب��ووەوە. »یەیموو«  باڵو  واڵتدا 
لە  فیلمی »سەردەمی خۆشیی«   2000
بە  ی��ان  ت��ری  رۆمانێكی  بنەمای  س��ەر 

ناوی »شیفۆ« ساز كرد.
»موو یان« لە چیرۆكەكانی دواتریدا 
چیرۆكی  وەك  ج��ی��اوازی  ئ��اراس��ت��ەی 
ریئالیستی،  چ��ی��رۆك��ی  ئ��ەف��س��ان��ەی��ی، 
تاقی  ئەویندارانەی  و  تەنز  چیرۆكی 
ك����ردەوە، ب���ەاڵم م��ۆرك��ی س��ەرەك��ی و 
»یان«  ب��ەره��ەم��ەك��ان��ی  ه��ەم��ی��ش��ەی��ی 
ئەو  بزوێنی  هەست  خ��وازی��ی  م��رۆڤ 

بەرهەمانەیە.
رۆم���ان���ی »چ���ام���ە ت����ێ����رەك����ان«!! و 
»كۆی  ن��اوی  ب��ە  بەرهەمەكانی  ك��ۆی 
بە دوای  یان« دوا  بەرهەمەكانی موو 
یەك و لە ساڵەكانی 1989 و 1995 دا 
مابەین  لە  یان«  »موو  بوونەوە.  باڵو 
ه��ەم��وو ئ���ەو ب��ەره��ەم��ان��ەی ل��ە كتێبی 
»كۆماری  ببوونەوە  باڵو  دووهەمیدا 
پەسەندتر  ه��ەم��وان ال  ل��ە  ش���ەڕاب«ی 
بوو، هەڵبەت  پێشوازییەكی بەرچاویشی 
لە  بەرهەمە  ئ��ەو  پ��اش  لێكرا. »ی��ان« 
باڵوكردنەوەی  ب��ە  دا   1995 س��اڵ��ی 
 »Fengru Feitun« كتێبی 
كێشەیەكی بەرباڵوی نایەوە و دەوڵەتی 
لە  خۆشی  قەت  كە  چین  كۆمۆنیستی 
نووسین و كەسایەتی »یان« نەهاتبوو 
بە توندی بەرپەرچی ئەو كتێبەی داوە 

و لەبەرانبەری دا راوەستا.
ت��ەن��ان��ەت ئ��ەرت��ەش��ی رزگ����اری دەری 
كرد  ی��ان«  »م��وو  لە  داوای  خەڵك، 
بە  راشكاوانە  و  سەرئاواڵە  نامەیەكی 
بە  پێش  و  بنووسێ  كتێبە  ئ��ەو  دژی 
بگرێ.  كتێبەكە  س��ەرل��ەن��وێ��ی  چ��اپ��ی 
قاچاخی  نوسخەی  ئ��ەوەش،  س���ەرەڕای 
نیو  ل��ە  س��ەی��ری  رمێنێكی  كتێبە  ئ��ەو 
پانەوە  بە  پەیدا كرد و  خوێندەوارندا 

دەفرۆشرا و پێشوازی لێدەكرا.

یان لە وتارێك دا كە لە زانكۆ ئازادی 

كرد،  پێشكەشی  ك��ۆن��گ«  »ه��ۆن��گ 
سەبارەت بە ناسناوەكەی كە بە مانای » 
مەدوێ« یە، گوتی« : كاتێك كە یەكەم 
هەڵبژارد.  ن��اوەی  ئەو  نووسی  رۆمانی 
چون ئەو لە چین بە قسەی بێ پەردە 
ئەوەش  هەبوو.  ناوبانگی  راشكاوانە  و 
لە چین بۆ كەس جێ بە جێ نەدەبوو، 
ئەویش ئەو ناوەی هەڵبژارد كە هەمیشە 

لە بیری بێ زۆری لەسەر نەڕوا.

»موو یان« ساڵی 1997 لە ئەرتەشی 
رزگ��اری دەری خەڵك داب��ڕا و وەك 
س���ەرن���ووس���ەری رۆژن���ام���ە دەس��ت��ی بە 
سەردەمەشدا  ل���ەو  ك����رد.  چ���االك���ی 
شوێنەزاكەی كە دێیەكی بچووك بوو، 
بوو بە شوێنی گەاڵڵە بوون و روودانی 

بەرسەرهاتی چیرۆكەكانی.
كە  رای���گ���ەی���ان���دووە  ج���ار  زۆر  ی���ان 
كاریگەری  ژێ�����ر  ل����ە  ت����ون����دی  ب����ە 
و  ئامریكایی  ف��اك��ن��ێ��ر«ی  »وی��ل��ی��ام 
ب��ە ناوەكانی  ن��ووس��ەری ژاپ��ۆن��ی  س��ێ 
»یۆكیۆ  ت��ێ��س��ۆت��ۆم��ۆ«،  »میناكامی 
میشیما« و »كێنزابۆرۆ ئۆئێ« دایە. 
رەخنەگرانیش شوێن دانانی رئیالیزمی 
»گابریێل  ب��ەره��ەم��ەك��ان��ی  ج��ادووی��ی 
لە سەر »یان« بە  گارسیا ماركێز« 

شتێكی حاشاهەڵنەگر دەزانن.
لە  بریتین  ی��ان  بەرهەمەكانی  دوایین 
شیفۆ)2000(، » ئەشكەنجەی سەندەڵی 
مەرگ  و  »ژی��ان  و   )2001( چیوی« 
ماندووم دەكەن«)2006(. شایانی باسە 
و  وات��ە »ژی��ان  ئاخرین كتێبی خۆی 
مەرگ ماندووم دەكەن«ی بە 43 رۆژ 

نووسیوە.
سەرچاوە:

http://www.ibna.ir/
vdcjivevmuqeixz.fsfu.
html
http://www.
bolandanews.ir/
/culture-and-art/view

 ١� زاراوەی »غیابی گوتار« یەكەم جار لە 
چوارچێوەی پەیڤی فیمینیستەكاندا، بە شێوەیەكی 
تیۆریك، خرایە بەر باس و لێكۆڵینەوە. بەاڵم ئەو 
چەمكە بەرباڵوە كە  ئەم زاراوەیە دەیگرێتە خۆی، 
و  نامێنێتەوە  فیمینیسمدا  پەیڤی  لە سنووری  هەر 
بە شێوەیەكی مەنتیقی، پەلهاوێژی دەكا بۆ هەموو 
ئەو هەرێمە فیكرییانەی تێیاندا، »گوتاری تایبەت 

بە كەمایەتییەكان«، مەوزووعییەتی هەیە.
بڕوایەن  ئ��ەم  لەسەر  لیبڕاڵەكان،  فیمینیستە 
پێكهێنانی دەرفەت و دەرەتانی وەك یەك بۆ ژنان � لە 
چاو پیاوان � لە زەمینەكانی پیشەیی و ئابووری و 
سیاسیدا، مافی یەكسان بە شێوەیەكی یەكجارەكی 
بۆ ژنان دابین دەكا و ستەمی مێژوویی، لەسەر ئەم 

بەشە لە كۆمەڵگای مرۆڤایەتیدا، دەستڕێتەوە،
بەاڵم فیمینیستەكانی ڕادیكاڵ، ئەم بۆچوونە 
ڕەت دەكەنەوە و لەسەر ئەم بڕوایەن كە تا ئەو كاتەی 
نائاشكرا، كار  بەئاشكرا و  گوتاری پیاوساالرانە، 
بۆچوونەكانی  و  زەینییەت  و  زم��ان  سەر  دەكاتە 
ڕەسمی و غەیرە ڕەسمیی ناو كۆمەڵی مرۆڤایەتی، 
دابین  كردنی دەرەتانی یەكسان بۆ ژنان، هەرگیز 
و  خ��وازراو  مافی  وەدیهاتنی  ئەنجامی  بە  ناگا 
بزووتنەوەی  دەسپێكی  بەڵكووو  ئ���ەوان،  دوای���ی 
پێكهێنانی  زەم��ی��ن��ەی  ب��ی��رازك��ردن��ی  دەب���ێ  ژن���ان 
باڵوكردنەوەی  و  پیاوساالرانە  غەیری  گوتارێكی 
باڵی  پێیە  ب��ەم  ب��ێ.  كۆمەڵگادا  لە  گوتارە  ئ��ەم 
ژێرسازیی  داواكاریی  فیمینیستەكان،  ڕادیكاڵی 
بزووتنەوەی ژنان، بە بزاڤێكی ڕۆشنبیریی خاوەن 

گوتار دەكەن و چاالكی حقوقی و سیاسی ڕووت 
بەجوواڵنەوەیەكی وەاڵمدەر نازانن.

لە گەڕیانی  باسە،  ئەم  بەروبووەكانی  پێی  بە 
و  نەگیراو  بەهێند  پ��ەراوێ��زی  ب��ەرەوڕوب��وون��ەوەی 
سەردەمی  جڤاتەكانی  لە  ب��ەزل��زان  خۆ  ن��اوەن��دی 
بۆكەنار  كۆمەڵگای  كەرەستەیەی  ئەو  مۆدێرندا، 
ڕادراو دەبێ پێی تەیار بێ � لە بناغەیی ترین ئاستی 
ئەم پڕۆژەی بەرەوڕووبوونەوەیەدا � چەك و چۆڵ و 
شت ومەكی تری مادی نییە، بەڵكوو گوتارێكی 
هەمە الیەنە كە كۆمەڵی پەراوێز بتوانێ تەواوی 
ڕوخساربەندییەكانی زانایی خۆی تێدا بەڕێوەببا و، 
بەرە بەرە بپەڕژێتە سەر بەدەستەوەدانی مۆدێلێك بۆ 
نەخشكێش كردنی هێڵەكانی � بگۆڕ یان نەگۆڕی 

� شوناسی تایبەتی خۆی.
مەسەلەی  ب��اس��ە،  ئ���ەم  ن��اوك��ی  دی����ارە  وەك 
گ���وت���ارە، ب���ەاڵم خ���ودی ئ���ەم م��ەس��ەل��ەی��ە ل��ە چ 
ڕایەڵكەی  و  دەگ��رێ  شەقڵ  تیۆرێكدا  باسێكی 
پێوەندییەكانی ئەم باسە، كامە دەستە لە چەمكە 
بناغەیییەكان دەگرێتە خۆی؟ بەكورتی »گوتار« 
چۆن پێناسە دەكەین و هێڵی پێوەندییەكانی لەگەڵ 

مەبەستەكانی تر چۆن وێنا دەكەین؟
تەعبیرە  ل���ە   )discourse( گ���وت���ار 
كراوە.  ب��ۆ  جیاجیای  پێناسەی  ج��وداوازەك��ان��دا، 
 )١٩76-١٩٠٣( بنوەنیست  ئێمیل  ب���ەب���ڕوای 
و  بەقسەبێژ  پێوەندی  كە  زمانە  بەشێكی  گوتار، 
شوناسەكەی )identity( و هەڵكەوتی كاتی و 
شوێنی ئەو هەیە. لەم بۆچوونەدا گوتار بریتییە لە 

الیەنی كۆمەاڵیەتی و شوناس سازی 
زمان.

فۆكۆدا  م��ی��ش��ێ��ل  پ��ەی��ڤ��ی  ل���ە  
گوتار،  م��ان��ای   )١٩8١٩٢-٤6(
»ئەپیستمە«وە  ب���ەچ���ەم���ك���ی 
یان  ئ��ەپ��ی��س��ت��م��ە  دەب���ەس���ت���رێ���ت���ەوە. 
چەشنێك  زان��ی��ن،  ڕوخ��س��ارب��ەن��دی��ی 
كۆمەڵە  ئ��ەو  بەڵكوو  نییە،  زانست 
سەردەمێكی  ل��ە  ك��ە  پێوەندییەیە 
لە  و  زانستەكان  نێوان  لە  تایبەتدا، 
ئاستی یاساكانی گوتاری دا هەیە.

گوتار، چ بە مانا شوناس سازەكەی 
و چ بەمانا دەسەاڵت سازەكەی، ئەو 
دەنگی  بەجێیە  كە  زمانییەیە  پانتا 
یاسا  دۆزران����ەوەی  و  ب��وون  ئاشكرا 
ش��اردراوەك��ان��ی، ی��ەك��ەوڕێ گوێی 

كەمایەتییەكان بزرنگێنێتەوە.
تووشی  كەمایەتییەكان،  ئەگەر 
بوونە،  گ��وت��ار«  »غیابی  پ��ەت��ای 
كۆمەڵگاكانی  دەب��ی��ن��ی��ن  ل����ەوالوە 
زۆرینە خاوەنی سامانێكی فیكری و 
زمانین كە دەكرێ بە »داپەستراوی 
شێوەیە  بەم  ببەین.  ن��اوی  گوتار« 
زۆرایەتی  نێوان  دیالۆگی  دەبینین 
بێ  و  دەسەاڵتدار  یان  كەمایەتی  و 
دەسەاڵت كە هەمان دیالۆگی نێوان 
كۆمەڵگای خاوەن گوتار و كۆمەڵی 
ڕاستیدا،  ل��ە  گ��وت��ارە،  ل��ە  بێبەری 
دووپات  و  گ��وت��ار  خ���اوەن  تاكبێژیی  ل��ە  بریتییە 
لە  تاكبێژی  هەمان  بەستەزمانانەی   ك��ردن��ەوەی 
ورەگرتنی  و  گوتار  لە  بێبەری  كۆمەڵی  الی��ەن 
دەسەاڵتی  ن��او  ل��ە  ت��وان��ەوە  و  بێگانە  شوناسی 
ئەودا. كەواتە تەنیا ئەو دوو الیەنە دەتوانن پێكەوە 
باری  لە  ه��ەردووك��ی��ان  بكەن كە  س��از  دی��ال��ۆگ 
و  كەم  سامانێكی  خاوەنی  گوتارەوە  داپەستراوی 
زۆر وەك یەك بن. گوتار سازی گەرچی نابێ وەكو 
پڕۆژەیەك چاوی لێ بكرێ كە هەموو بەشەكانی 
موهەندیسی  وەك  تایبەتی  موهەندیسییەكی  بە 
كۆمەاڵیەتی یان فەرهەنگی بەڕێوە دەچێ، بەاڵم 
بەم حاڵەشەوە ناتوانێ پێوەندی بەویست و خواست و 

ڕادەی وشیاری و ڕۆشنبیری كۆمەڵەوە نەبێ.
٢� ب���ا ل���ە ئ���اق���اری چ��ەم��ك��ی گ����وت����ارەوە، 
قەڵەمبازێك بدەین بۆ دەڤەری باسی »شوناس«. 
هۆكارەكانی  شوناس،  گرتنی  شەقڵ  چۆنیەتی 
پڕۆسەیە  ئەم  و سیاسی  فەرهەنگی  و  مێژوویی 
بوونی  دینامیك  و  گ��ۆڕان  و  شوناس  قەیرانی  و 
پارامێترەكانی شوناس، لە ئاراستە جوداجوداكاندا، 
بەشێوەی جوداوازەوە خراونەتە بەر سەرنج و تیۆریان 
بو داڕێژراوە. ئاخۆ ئەم بابەتە چۆن دەبەسترێتەوە 
و  نووسین  و  ڕەخ��ن��ە  و  ئ���ەدەب  بەمەسەلەكانی 

وەرگێڕان؟
ڕۆشنبیری  س����رووش،  ع��ەب��دول��ك��ەری��م��ی  د. 
بەناوبانگی ئێرانی بۆ نیشان دانی پێوەندی پتەوی 
نێوان شوناس و زەینییەت، ئەم تیۆرییە دەردەبڕێ:

» زەینییەتی ئاڵۆز، دەبێتە هۆی شەقڵ گرتنی 
هۆویەتی ئاڵۆز و بە پێچەوانە، شۆناسی هەراو و 
زەینییەتێكی  هاتووی  بەرهەم  ڕێك وپێك،  و  پتەو 

ڕێك وپێك و نیزام � دارە«]١[
ئەگەر ئەو زاراوانەی لە ئاخاوتن یان لە نووسیندا 
بەكاریان دەهێنین، بخەینە بەر سەرنج، دەبینین بە 
دوو دەستە دابەش دەبن، واتە تێرمەكانی بەرهەست 
و  كێو  و  دەشت  تیۆریك. وشەكانی  تێرمەكانی  و 
سارد و گەرم، دەاللەت بۆ شتی بەرهەست دەكەن. 
دیاردەناسی،  ئەلكترۆن،  ئەتۆم،  تێرمەكانی  بەاڵم 
پێكهاتەخوازی و... بەتیۆری و زەمینەی زانستی 

تایبەت بەخۆیانەوە پێناسە دەكرێن.]٢[
تیۆریكانەی  تێرمە  ئ��ەو  ت���ەواوی  پێیە،  ب��ەم 
ب���ەه���ۆی وەرگ�����ێ�����ڕان�����ەوە، ل���ە ف���ەره���ەن���گ و 
ناو  بۆ  دەگوێزرێنەوە  تایبەتەوە،  فەلسەفەیەكی 
فەرهەنگێكی تر، ئەگەر وێڕای تیۆری و پێناسە 
بەرباڵوەكانی خۆیانەوە، نەگوێزرێنەوە، ئاڵۆزییەكی 
زۆر لە زەینییەتی گشتی و بەكۆمەڵی كەلتووری 
وەرگێڕدا ساز دەكەن و هەر لە ئاكامی ئەم زەینییەتە 
شوناسی  ل��ە  گورچكبڕ  زەبرێكی  ئ��اڵ��ۆزەش��ەوە، 
و  دەوەشێنن  فەرهەنگە  ب��ەو  پێوەندیدار  تایبەتی 
ئەگەریش  و  دەك��ەن  قەیرانی  تووشی  ئاشكرا  بە 
لەمەوپێش ئەو قەیرانە هەبووە، بەشێوەیەكی چەند 

قات، پەرەی پێ دەدەن.

زاتی  لە  فەلسەفی  قووڵەكانی  چەمكە  دیارە 
خۆیاندا، تەم ومژاوین، كە بەشێوەیەكی ناپسپۆڕانەش 
بەجارێك  دەكرێ،  لێ  قسەیان  یان  وەردەگێڕدرێن، 
نامێنێ  پێوە  فیكرییان  كەڵكی  و  دەب��ن  سەقەت 
نێوچوونی  لە  ئەنجامی  بە  ڕەوت��ەش دەگا  ئەم  و 
فەرهەنگ  پانتای  لە  راوەستاویی  و  هاوسەنگی 

و شوناسدا.
رۆشنبیری و بیری كورد بە گشتی و ڕەخنەی 
بەتایبەتی لەم سااڵنەی دواییدا،  ئەدەبی كوردی 
لەم الیەنەوە هەم خزمەتی پێكراوە و هەم سیمای 
داڕووش��اوە و تووشی ئازار و ئاڵۆزی بووە. ئاخۆ 
كوردی،  ڕۆشنبیری  الوازەك��ان��ی  و  هێز  بە  خاڵە 
بەگشتی لە پانتای گوتارسازی دا، چی بوونە و 

چۆن ڕسكاون؟
كردنی  دەس��ت��ەب��ەن��دی  ل���ە  ی��اك��وب��س��ن،    �٣
شێوەكانی وەرگێڕاندا، سێ جۆری وەرگێڕان لێك 

هەڵدەهاوێرێ:
ئ����. وەرگ��ێ��ڕان��ی ن���او زم��ان��ی، وات���ە ڕاڤەی 
تری  نیشانەیەكی  بەكۆمەڵە  زمانی  سیستمێكی 
سەر بە هەمان زمان. دەتوانین بۆ خۆمان بۆ ئەو 
چەشنە وەرگێڕانە، نموونەی گۆڕینی دەقی كۆن 
»مەسحەفا ڕەش« بۆ سەر زمانی كوردی ئەوڕۆ 

بهێنینەوە.
ی��ان ئەوەی  ن��ێ��وان زم��ان��ی،  ب. وەرگ��ێ��ڕان��ی 
بەگشتی نێوی وەرگێڕانی لەسەر دادەندرێ. واتە 
زمانێكی  بۆ  زمانێكەوە  لە  نیشانەكان  گۆڕینی 

تر.
واتە ڕاڤەی  نیشانەیی،  نێوان  وەرگێڕانی  پ. 
سیستمێكی زمانی بە سیستمێكی تری نیشانەیی 
لە  سینەمایی  فیلمی  دروس���ت ك���ردن���ی  وەك����وو 

شوێنەوارێكی ئەدەبی.]٣[
دەستەبەندی كردنەكەی یاكوبسن لێرەدا كۆتایی 
پێ دێ. بەاڵم ئێمە دەتوانین هەر لەسەر بناغەی 
»جوداوازی  باسی  هێنانەگۆڕی  بە  ئەو  ك��اری 
گوتارەكان« پەرە بەم پۆلێن كردنە بدەین و ئاماژە 
بە  ك��ە  دەك���رێ  بكەین  وەرگ��ێ��ڕان��ێ��ك  ب��ە چەشنە 
وەرگ��ێ��ڕان��ی »ن��ێ��وان گ��وت��اری« ن��اودێ��ر بكرێ، 
ناو  لە  تیۆرییانەی  و  تێڕوانین  ئەو  ڕاڤ��ەی  واتە 
چوارچێوەیەكی زمانی تایبەتدا شەقڵیان گرتووە، 
بەشێوەی گواستنەوەیان لە گوتارێكی خاوەن كۆ � 
ڕێسای تایبەتی خۆیەوە بۆ گوتارێكی دووهەم یان 

ناوین بەكۆ � رێسایەكی جوداوازەوە.
وەكو  زمانی  هەرێمێكی  چەند  دیاریكردنی 
پێویستی  مەرجێكی  ن��اوی��ن،  گ��وت��اری  پانتای 
ڕۆشنبیری  و  فیكری  كااڵكانی  ب��اڵوب��وون��ەوەی 
بەراوردێك  ب��ارەوە،  لەم  دەتوانین  خەڵك دان.  ناو  لە 
بەشەری  چاالكی  ج���وداوازی  لقەكانی  نێوان  لە 

بكەین:
ناو  ناونجی  چینی  سیاسەتەوە،  ڕوانگەی  لە 
گواستنەوەی  س��ەرەك��ی  ه��ۆی  وەك���وو  ك��ۆم��ەڵ، 
دەسەاڵت لە حكوومەتی پاوانخواز، بۆ حكوومەتی 
هەتا چینی  واتە  دەك��رێ،  لێ  دێموكرات چاوی 
بەشێوەیەكی  ح��ەش��ی��م��ەت��ەوە  ب���اری  ل��ە  نێونجی 
بۆ  ل��ەب��ار  زەمینەیەكی  ن��ەداب��ێ،  هەڵی  دڵ��خ��واز 
لە  ن��ای��ە.  پێك  دێ��م��وك��راس��ی  ب��وون��ی  سەقامگیر 
نێونجی  وەچەكانی  كۆمەڵناسییەوە،  ڕوان��گ��ەی 
ڕەهەندی گواستنەوەی فەرهەنگ لە وەچەكانی 
بەساڵداچوو، بۆ وەچەكانی الوترن. هەر بەم پێیە 
لە بواری ئەندێشە و ڕۆشنبیرییەوە، باڵوبوونەوەی 
چەمكی  ب��ەرە  ب��ەرە  دەتوانن  ناوین،  گوتارەكانی 
نوێ و بۆچوونی مۆدێرن لە ناو پانتا فیكرییەكان 
تازە  و  دەرك���ردن  توێكڵ  ه��ۆی  ببنە  و  بتەننەوە 

بوونەوەی چوارچێوەكانی ڕۆشنبیری.
ل���ێ���رەدا ب���ا ئ���ەو ب��اس��ە ب��ێ��ن��ی��ن��ە گ����ۆڕێ كە 
بەرهەمەكانی ڕۆشنبیری چۆن جێگای خۆیان لە 
دادەنێن؟  پێویست  دەكەنەوە و شوێنی  ناو خەڵكدا 
قۆناغی  سێ  دەك��رێ  پرسیارە  ئ��ەو  وەاڵم��ی  بۆ 
بۆ  ك���ردن  دەك���ار  و  ب��اڵوك��رن��ەوە  و  بەرهەمهێنان 

باسەكانی تیۆریك دەست نیشان بكەین.
ئاستی  لە  ڕۆشنبیری  و  فیكری  كااڵكانی 
لەناو  و  ڕۆش��ن��ب��ی��ران��ەوە  الی����ەن  ل���ە  ی��ەك��ەم��دا 
گوتاری  لە  هەڵبڕاو  گوتاریی  چوارچێوەیەكی 
لۆژیكی  دی��ارە  دێ��ن.  بەرهەم  ڕەشۆكیدا  خەڵكی 
فەلسەفی  و  فیكری  وخواسەكانی  باس  تایبەتی 
ناوەدا  ل��ەم  دەك���ا.  گ��وت��ارە  چەشنە  ئ��ەم  داوای 
خوێندەوارانی بااڵ كە لە باری ژمارەوە، چەند قاتی 
ئەو ڕۆشنبیرانەن كە داهێنانی تیۆریك دەكەن، بەاڵم 
زۆر كەمتر لەو خەڵكەن كە كااڵ فیكرییەكان دەكار 

ڕێك  شێوەیەكی  بە  دووهەمدا  ئاستی  لە  دەك��ەن، 
قورسەوە،  گوتارێكی  لە  تیۆری  باسەكانی  وپێك 
بۆ  دەیگەیێنن  و  ناوین  بۆ گوتارێكی  وەردەگێڕن 
ئەم  دەكاركەرانی  دەستی  لەبەر  و  سێهەم  ئاستی 

كااڵ فیكرییانە، واتە زۆرینەی خەڵكی دەنێن.
لە  كە  جێگایانەدا،  لەو  ك��وردی،  ڕۆشنبیری 
ئاستی باڵوكردنەوەی بەرهەمەكانی فیكری و لە 
سەركەوتووە،  گوتاری دا  نێوان  وەرگێڕانی  كاری 
شوێن دانەرانەی  و  ئیجابی  كاركردی  توانیویەتی 
كاری  لە  كە  جێگایانەشدا  ل��ەو  و  هەبێ  خ��ۆی 
و  ن��اوی��ن  گوتارەكانی  چ��وارچ��ێ��وەی  وێناكردنی 
كاركردن لە ناو ئەم چوارچێوەیەدا بێ دەسەاڵت بووە، 
بۆتە هۆی شێواندنی زەینییەتی خۆی و خەڵكی و 
تەریك خستنەوەی بەرهەمە ڕۆشنبیرییەكان و هەر 
بەم هۆیەشەوە ڕەنج بەخەسار بووە. بێگومان ئێمە 
لە پانتای بیری ك��وردی دا، ه��ەردووك نموونەمان 

پێ شك دێ.
كارل پۆپێر )١٩٠٣-١٩٩٤(، بابەتی هەڵسووڕان 
لە دەرەوەی گوتارە دژوارەكان دەبەستێتەوە بە باسی 
كۆمەڵگای كراوە و دێموكراسی. پۆپێر لەم بارەوە 

دەڵێ:
ب��ەب��ڕوای م��ن ئ��ەوە یەكێك ل��ە گ��ەورەت��ری��ن و 
ڕەنگە  و  زانایانە  بەرپرسایەتییەكانی  خێراترین 
چونكە  ب��ێ  گ��ەورەت��ر  هەمووشیان  ل��ە  ت��ەن��ان��ەت 
بەزمانی  پەیڤین  و  نووسین  »وات���ە  ئ��ەرك��ە  ئ��ەم 
كۆمەڵگای  مانەوەی  بە  پێوەندی  ناتێكچندراو« 
زانست  ئ��ەگ��ەر  ه��ەی��ە.  دێموكراسییەوە  و  ك���راوە 
پسپۆران،  لە  داخ���راو  كۆمەڵێكی  پ��اوان��ی  ببێتە 
كۆمەڵگای كراوە، »واتە كۆمەڵگایەك نەك هەر 
بۆ تەحەممولی بۆچوونەكانی جودابیرانە، بەڵكوو 
بۆ رێزلێنانیشیان« و دێموكراسی »واتە شێوەیەكی 
ح��ك��ووم��ەت ك��ە ت��ەرخ��ان ك��راب��ێ ب��ۆ پ��اراس��ت��ن و 
چاوەدێری لە كۆمەڵگای كراوە« ناتوانێ ڕەگاژۆ 

بكا و پێ بگا]٤[
٤� هەروەك چۆن دژوار نووسین دەبێ سنووری 
سنووری  خ��اوەن��ی  سادەنووسینیش  داب��ن��رێ،  ب��ۆ 
شێوەی  ناتوانین  ئێمە  بۆچی  خۆیەتی.  تایبەتی 
سادە نووسین بۆ قەوارەدان بە هەموو جۆرە باس و 

بابەتێك بەكاربێنین؟
دەست  ڕستەوە  لەو  واڵمەكەمان،  با گەاڵڵەی 
لەگەڵ  هەڵچوون  تێك  )پێداویستی  پێبكەین: 
و  گوتار  لەگەڵ  بەكێشەهاتن  ب��او،  تێگەیشتنی 

زمانی تێگەیشتنی باوە(
گوتاریی  چوارچێوەیەكی  و  دەاللەتی  نیزامی 
دەست نیشان كراو، هەر بۆی هەیە نیزامی فیكری 
ئەندێشەیی  سیستمی  دابهێنێ.  بەخۆی  تایبەت 
نوێژەنە.  گوتارێكی  لەسەر  دام���ەزراو  ن��ۆی��ژەن، 
هەرگیز  زم��ان  ك��ە  ئ��ەوەی��ە  پێوەندییە  ئ��ەم  ه��ۆی 
واتە  نییە.  الی��ەن  بێ  ئایدۆلۆژیكەوە،  ل��ەب��اری 
بە  ب��ەاڵم  بەنهێنی  ج���وداواز،  ئایدۆلۆژییەكانی 
لە  خۆیان  بە  تایبەت  نیگاری  و  نەخش  قووڵی، 
و  هەڵدەكەنن  خۆیان  باوی  زمانی  پێكهاتەی  ناو 
زەینییەتیان  زمانە  ئەم  دەكاركردنی  بە  ئاخێوەران 
زمانیاندا  ن��او  ل��ە  ئ��ای��دۆل��ۆژی��ی��ەی  ئ��ەو  پێی  ب��ە 
سێ  یەكێتی  دەگ����رێ.  ش��ەق��ڵ  ه��ەڵ��ك��ەن��دراوە، 
كوچكەی زمان � ئایدۆلۆژی  � زەینییەت، دەبێتە 
ئەو  نواندنی  نەویست  بەڵگە  و  سروشتی  ه��ۆی 
دەاللەتی  نیزامێكی  لە  كە  دەستكردانە  تێڕوانینە 
جوداوازدا، بە شێوەیەكی بەڵگە نەویست، چاویان 
ل��ێ ن��اك��رێ. ك��ەوات��ە ن��اك��رێ ب��ەه��ۆی گوتاری 
تایبەت  گریمانەكانی  تێڕوانینێكەوە،  بە  تایبەت 
)كاترین  بكەینەوە.  ڕەت  تێڕوانینە  ئەو  بەهەمان 
 critical( )بلزێی(، نووسەری كتێبی )عمل نقد

practice( لەم بارەوە دەڵێ:
وەكو  � سۆسۆری  پاش  نووسەرانی  نووسراوەی 
لوویی ئالتووسێر، ڕۆالن بارت، ژاك دریدا و ژاك 
الكان، گەرچی لە زۆر بارەوە، جوداوازییان هەیە، 
بەاڵم لە باری دژوارب��وون��ەوە، وەك��وو یەكن و ئەو 
دژوار بوونەش هەر بەتەنیا بەهۆی تامەزرۆییەكی 
ت��اری��ك��ای��ی نییە.  ت��ەم وم��ژ و  ب��ۆ  ن��ەخ��ۆش ئ��اس��ا 
بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ گریمانە و بایەخەكانی باو، 
لەبەر  بەڕێوەبچێ كە  ناكرێ بەهوێ گوتارێكەوە 
سادە بوون، دووبارە هەمان ئەو گریمانە و بایەخانە 

بەرهەم دەهێنێتەوە]5[.
كەچی ئەو نووسەرە، سەرەڕای ئەو بۆچوونە، 
دەڵێ من خۆم هەوڵی ئەوە دەدەم تا ئەو جێگایەی 
سۆسۆری   � پاش  نووسەرانی  گوتاری  مەنتیقی 
هەڵدەگرێ و سیمای داناڕووشێ، تێڕوانینەكانیان، 

ئەنجام گیرییەك  وەك��وو  ك��ەوات��ە  بكەمەوە.  س��ادە 
گۆڵ،  و  گ���رێ  ب��ێ  و  ڕوون  زۆر  دەت��وان��ی��ن 

چوارچێوەكانی گوتاری ناوین دیاری بكەین:
گوتاری ناوین، ئەو گوتارەیە لە دوو الیەنەوە 
سنووری بۆ داندراوە واتە سنووری دژوار نووسین، 
نێوان  وەرگێڕانی  چوارچێوەكانی  لە  تێنەپەڕاندن 
گوتارییە و سنووری سادە نووسین، خۆ پاراستن 
نییە  ب��ۆی  ك��ە  ن��او چ��وارچ��ێ��وەی��ەك��ە  ل��ە كەوتنە 

گوتارێكی مۆدێرنی لێ بەرهەم بێ.
ن��ێ��وان دوو چەمكی  ل��ە  5� ج����وداوازی دان���ان 
»كاركردن لە ناو« گوتارێكی تایبەت و »كاركردن 
دەمانگەیێنێ  ت��ای��ب��ەت،  گوتارێكی  ب��ەه��ۆی« 
باسێكی  دەرگ��ای  و  بەكەڵكی تر  ئەنجامێكی  بە 

پێویستی ترمان بۆ دەخاتە سەرپشت.
ناتوانێ  تایبەت،  پەیڤێكی  ن��او  لە  ك��ارك��ردن 
بایەخە  و  بەرهەم هێنانەوەی گریمانە  ئاكامی  لە 
بە  كاركردن  بەاڵم  بترازێ.  گوتارە  ئەو  باوەكانی 
كەڵك  و  هەڵهێنجان  بەمانای  پەیڤێكەوە،  هۆی 
گوتارێكی  زمانیی  زەرفییەتەكانی  لە  وەرگرتن 
تایبەتە، بێ ئەوەی خۆمان بخەینە ناو قەفەسی 

بیر و بۆچوونەكانیەوە.
ب��ۆ ن��م��وون��ە ئ��ەو پ��ەی��ڤ��ەی ح��ەس��ەن��ی قزڵجی 
بۆ  ك��ە  دەاللەتییە  سیستمێكی  ن��ووس��ی��وە،  تێیدا 
تێڕوانینێكی »ماركسیستی و ڕادیكاڵ و نەتەوە 
خوازانەی سەدەی بیستەمی مرۆڤی كورد« ساز 
دراوە. ئەگەر نوسەرێك بە تێڕوانینێكی »كوردی 
و لیبڕاڵی و غەیری ئایدۆلۆژیكی سەدەی بیست 
گوتاری  ن��او  ل��ە  ت���ەواو  بیهەوێ  ی��ەك��ەم��ی«  و 
قزڵجی دا هەڵسووڕێ، ناتوانێ بەتەواوی پابەندی 
ب��ۆچ��وون��ەك��ان��ی خ���ۆی ب���ێ. ب���ەاڵم ه��ەم��ان ئەو 
نووسەرە، بۆ سازدانی هەرێمێكی زمانی لەبار بۆ 
گوتاری خۆی، دەتوانێ كەڵك لە زەرفییەتەكانی 

گوتاریی، زمانی قزڵجی وەرگرێ.
 � ن��او  هەڵوێستی  ج��ۆرە  دوو  دەك���رێ  ك��ەوات��ە 
گوتاری )درون گفتمانی( و دەرە � گوتاری )برون 
گفتمانی( لێك هەاڵوێرین. هەڵبەت لە هەڵوێستی 
جۆری دووهەمیشدا، وانییە خاوەنەكەی لە دەرەوەی 
هەر چەشنە گوتارێك، سیستمی ڕوانینی خۆی 
هەڵوێستانە،  ئ��ەو  دابەش كردنی  بهێنێ.  بەرهەم 
داب��ەش ك��ردن��ێ��ك��ی ڕێ��ژەی��ی��ە. وات���ە ئ��ەو كەسەی 
هەڵوێستێكی  خ��اوەن��ی  گوتارێكدا  ب��ەران��ب��ەر  ل��ە 
دەرەگوتارییە، سەبارەت بە پەیڤێكی تر، بێ گومان 
دریدا،  و  فۆكۆ  هەیە.  ناوگوتاری  هەڵوێستێكی 
لە گوتاری  رەخنە  بە شێوەی خۆیان،  هەر كامە 
ئاكامدا  ل��ە  ب���ەاڵم  دەگ���رن،  مۆدێرنیتە  گشتی 
گوتارێكی فۆكۆیی یان دریدایی بەرهەم دەهێنن و 

تێیدا هەڵدەسووڕێن.
مەبەستی من لە هێنانە بەرباسی ئەو بابەتە، 
ڕوون كردنەوەی چۆنیەتی سازدانی كارلێك كردن و 
پێوەندی ئیجابی نوسەرانی مۆدێرنی كورد لەگەڵ 
نووسەری  نەریتخوازە.  هەڵكەوتەی  بیرمەندانی 
ئەمڕۆی كورد � لەبەر ئەو هۆیانەی باسمان كردن 
� ناتوانێ هەڵوێستێكی ناو � گوتاری لە بەرانبەر 
و  ه��ەژار  وەك��و  كەسانێكی  كارپێكراوی  پەیڤی 
هێمن و قزڵجی ڕەچاو بكا. بەاڵم ئەگەر نەتوانێ 
گوتاری،   � دەرە  هەڵوێستێكی  ب��ەڕەچ��اوك��ردن��ی 
وەك  نووسەرانێك  زمانی  سامانی  بەسەر  زیرەكانە 
ئەو ناوانەی گۆرین یان كەسانێكی وەك مەسعوود 
بێگومان  زاڵ بێ،  محەممەد و شوكر مستەفادا 
لە  و  ن��اوی��ن  گوتارێكی  پێكهێنانی  ك���اری  ل��ە 
دامەزراندنی سیستمێكی بیریی بۆ مرۆڤی كوردی 
پێویستە  ئەوەندەی  هەربۆیە  سەرناكەوێ.  ئەوڕۆ 
و  ب��ارت  بۆچوونەكانی  ئێمە،  الوی  نووسەرانی 
بخوێننەوە   ... و  گادامێر  و  هایدگێر  و  باختین 
دەكاریان  و  بن  فێریان  و  بكەنەوە  دووب��ارەی��ان  و 
و  بەخوێندنەوە  خۆیان  پێویستە  ئەوەندەش  بكەن، 
ڕابهێنن  نووسراوانە  ئەو  بەلێشاوی  دەكاركردنی 
كە سامانە زمانی و گوتارییەكانی كوردییان تێدا 

پەستراوەتەوە.
وتارەكەمان  بەری  لە  تر، سەر  جارێكی  با   �6
بەسەر كەینەوە. باسەكەمان لە مەسەلەی »غیابی 
ئەو  گوتار،  غیابی  پێكرد،  دەستی  گ��وت��ار«ەوە 
دەستی  لەوێوە  ك��ورد  بیرمەندی  كە  بارودۆخەیە 
پێكردووە، بەاڵم  بەدڵنیاییەوە ئێستا لەو دۆخەی 
دەست   ئ��ەو  بلێین  دەك��رێ  تەنانەت  تێپەڕاندووە. 
كوردەوە  سوننەتی  نووسەرانی  الیەن  لە  پێكردنە، 

بەڕێوە چووە.
بەراوردكردنێكی ئەو زمانە كوردییەی فیكر و 

زمانی  لەگەڵ  دەنووسرێ  پێ  نوێی  فەلسەفەی 
لەمەوبەر،  س���ەدە  نیو  ڕۆمانتیكی  و  شێعری 
پشت  گ��ۆری��ن،  دۆخ��ی  ل��ە  تێپەڕاندن  بۆچوونی 

ئەستور دەكا.
كۆمەڵەی  دەبێ  كوردی  ڕۆشنبیری  گوتاری 
پەیڤە جۆراوجۆرەكانی فەلسەفی و كۆمەڵناسی و 
سیاسی و ڕەخنەیی و ئیدی بگرێتەوە و لە هەر 
كام لەم زەمینانەدا، پسپۆران ئەو گوتارە دەوڵەمەند 

كەن.
گوتاردا،  پ��ان��ت��ای  ل���ە  ه���ەڵ���س���ووڕان  ب����ەاڵم 
ئەگەر  و  هەیە  خۆی  بە  تایبەت  مەترسییەكانی 
بەرنامە  پێی  بە  و  وپێكی  بەڕێك  چاالكییە  ئەو 
تا  زیانەكانی  تەنانەت  نەچێ،  بەڕێوە  تیۆری  و 
نەتەوەیی  شوناسی  كە  پەرەدەستێنێ  جێگایە  ئەو 
ت��ووش��ی ئ��اڵ��ۆزی ب��ك��ا. ب��ۆ ب��ەرگ��ری ك���ردن لەو 
خەسارە، تیۆرییەك پێشنیار كراوە كە ئەو هیوایەی 
زەڕەكانی  بێ  بەهەرێمە  بمانگەیەنێ  دەك��رێ  بۆ 

چاالكی زمانی.
ناوئاخنی ئەو تیۆرییە، بریتییە لە پێناسەكردنی 
هەرێمێكی گوتاری بەربەند كراو بەدوو سنووری 
تایبەت و، دەوڵەمەندكراو بەهەڵوێستێك. سنووری 
وەرگێڕانی  تیۆری  پێی  بە  ئ��ەودەڤ��ەرە  س��ەرووی 
ن��ێ��وان گ��وت��اری و س��ن��ووری خ����وارووی ب��ە پێی 
لە  پەیڤە جوداوازەكان  بوونی  بارگاوی  بۆچوونی 
ئەو  نێوان  لە  كراون.  وێنا  ئایدۆلۆژیكەوە،  ڕووی 
دێ.  پێك  ئاسۆیی  مەودایەكی  س��ن��وورەدا،  دوو 
گوتاری   � دەرە  هەڵوێستێكی  ڕەچاوكردنی  بەالم 
پێش  بەكەڵكی زمانی  زەرفییەتی  بۆ هەڵێنجانی 
قوواڵیی  بۆ  ئەستوونی  حەرەكەتێكی  م��ۆدێ��رن، 

سامانی زمانی و فیكری كوردی پێك دەهێنێ.
كاتە  ئەو  نێوان گوتاری  وەرگێڕانی  گرینگی 
دەردەكەوێ كە قەناعەت بەو ڕاستییە بێنین، ئەمڕۆ 
تەنانەت تێفكرینیش سروشتێكی تەرجەمەیی هەیە. 
عەقاڵنییەتی  گشتییەكانی  چوارچێوە  چونكە 
نوێ، لە الیەن ناوەندەكانی شارستانیەتی جیهانی 
مۆدێرنەوە دیاری كراون و ئێمە پێمان خۆش بێ یان 
نا لە دەرەوەی ئەو چوارچێوە گشتییانەدا خاوەنی 
ڕاستی دا  لە  نین.  تایبەتی  فیكری  سیستمێكی 
عەقاڵنییەتی ئەوڕۆ، هەر بەتەنیا موڵكی ڕۆژئاوا 

نییە، بەڵكوو موڵكی تەواوی مرۆڤایەتییە.
مرادی فەرهادپوور، لە بارەی كۆمەڵە وتارێكی 

نووسراوی خۆی ئاوا دەڵێ:
گیانی  وت��اران��ە،  ئ��ەم  ب��ەس��ەر  زاڵ  »گیانی 
وەرگێڕانە... وەرگێڕان نەك هەر هانە و سەرچاوە، 
بگرە ڕەوشت و ڕێسای نووسینی ئەم وتارانەی پێك 
ئەوە كردووە كە  لەسەر  هێناوە. من زۆر داكۆكیم 
لە دەورەی هاوچەرخدا، وەرگێڕان � بە بەرباڵوترین 
ڕاستەقینەی  ش��ێ��وازی  ت��اق��ە   � وش���ەوە  م��ان��ای 

تێفكرینمانە«]6[.

 

مانای وشەو زاراوەكان:
بیرازكردن: تەخت كردن، زەمینە خۆش كردن

 � دانایی  صورت بندی  زانایی:  روخساربەندیی 
اپیستمە

شوناس: هویت
داپەستراویی گوتار: تراكم گفتمان

شەقڵ گرتن: شكل گرفتن
پێكهاتەخوازی: ساختارگرایی

بەرهەم هێنان: تولید
باڵوكردنەوە: توزیع

دەكار كردن: مصرف
خدایان، چاپ  اخالق  ]١[ عبدالكریم سروش، 

اول، تهران، طرح نو، ص ١57-١7٤
]٢[ سەرچاوەی پێشوو

]٣[ بابك احمدی، ساختار و تاویل متن، چاپ 
اول، تهران، نشر مركز، ص 7٢

كارل  سیاسی  اندیشە  شی یرمر،  جرمی   ]٤[
پوپر، ترجمە عزت الله فوالدوند. چاپ اول، تهران، 

طرح نو، ص١5
عباس  ترجمە  نقد،  عمل  بلزی،  كاترین   ]5[

مخبر، چاپ اول، نشر قصە تهران، ص١7
]6[ مراد فرهاد پوور، عقل افسردە، چاپ اول، 

تهران، طرح نو، ص ١5

یوونس رەزایی 
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بەشی یەكەم

ب��ەه��ای پ���ارەی ه��ەر واڵت��ێ��ك ت��وان��اك��ەی نیشان 
سالی  لە  ت��ردا.  واڵتانی  پ��ارەی  بەرانبەر  لە  دەدات 
١٩75ەوە تا ساڵی رابردوو نرخی دراو تا بەرادەیەك 
ب��ازاڕی دراو  جێگیر بوو، بەاڵم لە ساڵی راب��ردوەوە 
دوو  لە  و  هەڵكشاوە  ه��ەڵ��ب��ەزداب��ەزەوە  بە  ئێراندا  لە 
سزاكانی  دەسپێكردنی  لەگەڵ  رابردووشەوە  مانگی 
سەر كەرتی نەوت و بانكی ئێران لە الیەن ئەمریكا 
و ئورووپاوە، بەهای ریاڵ لەبەرانبەر دراوەكانی تردا 
بەشێوەیەكی بەرچاو دابەزیوە. دابەزینی بەهای ریاڵ 
یەكێكە لە نیشانەكانی هەرەسهێنانی ئابووریی ئێران 
لە ماوەی ئەم سی ساڵەی كۆماری ئیسالمیدا. لە 
ساڵی ١٣5٠ تا ١٣56 نرخی راستەقینەی دراو كەم 
پارە  راستەقینەی  بەتوانابوونی  وات��ای  بە  كە  ب��وو، 
دەژمێردرا و ئەمەش ببوو بەهۆی دابەزینی ئاستی 
ركابەریەتی لە ئابووریدا. لە ١٣57 تا ١٣6٤ بەهای 
تا   ١٣6٤ سالی  لە  و  بوو  ب��ەرز  دراو  راستەقینەی 
١٣78 لە ئاستێكی دیاریكراودا جووڵەی كردووە و لە 
ساڵی ١٣78 تا ساڵی رابردووش بە هۆی زۆربوونی 
داهاتی نەوت، نرخی راستەقینەی دراو لە ئاستێكی 
كەمدا بوو، بە واتایەكی تر بەهای راستەقینەی پارە 
بەرز بوو كە ئەمەش وای كردبوو ئاستی ڕكابەریەتی 

بەرهەمهێنەران الواز بێت.  
بەگشتی بەهای دۆالر لە حەوت تمەنەوە لە ساڵی 
 ٣5.7 نزیكەی  و  تمەن   ٣5٠٠ گەیشتووەتە   ١٣57
نیوی  و  یەك ساڵ  لەماوەی  ب��ووەت��ەوە.  ب��ەرز  هێندە 
رابردوودا لە ١٠٤5 تمەنەوە گەیشتووەتە ٣5٠٠ تمەن. 
ئەگەر لە دانیشتنەكانی ئێران و ئەمریكا و ئەورووپا 
ئێران  ناوكییەكەی  بەرنامە  ل��ەگ��ەڵ  پێوەندی  ل��ە 
گەشبینییەك بەدی كرابێ ئەوا نرخی دراو دابەزیوە 
ئەوا  نەبووبێ  ئاسۆیەكیان  دانیشتنەكان  ئەگەر  و 
نرخەكە بەرەو هەڵكشان رۆشتووە، وەك ئەوەی ئێستا 
كە دەیبینین زیاتر لە ٣٠٠٠ تمەنە بۆ هەر دۆالرێك و 

چاوەڕێش دەكرێ نرخەكە زیاتر بەرز ببێتەوە.   
بەهای  داب���ەزی���ن���ی  ب���ن���ەڕەت���ی  ب��ەش��ێ��وەی��ەك��ی 
پارە  راستەقینەی  بەهێزبوونی  یا  دراو  راستەقینەی 
لە  یەكێكە  و  هەیە  ئێراندا  ئابووریی  لە  كێشەیەكە 
بەهێزبوونی  ه��ۆل��ەن��دی.  ن��ەخ��ۆش��ی  نیشانەكانی 
و  گەشە  دابەزینی  هۆی  دەبێتە  پارە  راستەقینەی 
بۆ  ئێران  ناوەندیی  بانكی  ئابووریدا.  لە  ركەبەری 
و  دراو  راستەقینەی  بەهای  دابەزینی  لە  پێشگرتن 
دراوەكەی  بەشێكی  پارە،  راستەقینەی  بەهێزكردنی 
كە لە ریگای نەوتەوە وەچنگی كەوتووە، وەك یەدەك 
هەڵی دەگرێ و لە كاتی كەمبوونەوەی نەوت و نرخی 
نەوتدا بۆ پێشگرتن لە بەرزبوونەوەی رواڵەتی بەهای 
دراو لەم یەدەكانە كەڵك وەردەگرێ. بەاڵم سیاسەتی 
پارە نەخۆشی هۆلەندی چارەسەر نەكردووە و پێشی 
نەگرتووە لە كەمبوونەوەی بەهای راستەقینەی دراو 
بەهۆی  چوونكە  پ��ارە(،  راستەقینەی  )بەهێزبوونی 
پوختەی  ناوەندییەوە،  بانكی  الیەن  لە  دراو  كڕینی 
و  دەكا  زیاد  ناوەندی  بانكی  دەرەكییەكانی  داراییە 
دەبێتە هۆی بەهێزبوونی بنەمای پارە و نەغدینەیی، 
ناوخۆییدا  ئ��اس��ت��ی  ل��ە  ه��ەاڵوس��ان��ی  ئ��ەم��ەش  ك��ە 
لێدەكەوێتەوە و لە ئەنجامدا بەهای راستەقینەی دراو 
دوای وەستانێك دادەبەزێ و دەبێتە هۆی بەهێزبوونی 

راستەقینەی پارە.
لە ٢٠١١ەوە تا ئێستا نرخی دراوگۆڕینەوە تووشی 
هەڵبەزدابەزێكی بەرچاو هاتووە و  گەیشتووەتە زیاتر 
لە ٣٠٠٠ تمەن. لەم پیوەندییەدا بانكی ناوەندیی ئێران 
لە  دۆالر  بەهای  بەرزبوونەوەی  رێ��ژەی  رایگەیاند: 
لە  و  بوو  نزیكەی ٢5%  تا ١٣8٩  ساڵی ١٣8١ەوە 

ماوەی ساڵی ١٣٩٠یشدا بەرز بووەتەوە بۆ %8٠.

٢
ئاوەلناوی  و  بیانی  پ���ارەی  ل��ە  بریتییە  دراو: 
دراودا دێ، هەڵەیە و هەر  بە دوای  »بیانی« كە 

دراو بە تەنیا مەبەستەكە دەگەیەنێت.
بازاری گۆڕینەوەی دراو: ئەو بازاڕەیە كە خەڵك، 
دراو  فرۆشتنی  و  كڕین  تێیدا  بانكەكان  و  دەزگ��ا 

دەكەن.
چەند  ل��ە  بریتییە  دراو:  گ��ۆڕی��ن��ەوەی  ن��رخ��ی 
كڕینی  بەرانبەر  لە  نیشتمانی  پ��ارەی  یەكەیەكی 
دراوێكدا كە پێشی دەوترێ نرخی رواڵەتی دراو. بۆ 
بە دوو  بەرانبەر دۆالرێكدا.  لە  تمەن  نموونە ٣5٠٠ 
شێواز دیاری دەكرێ. یان وەك بریتانیا و ئۆسترالیا 
پارەكەیان كردووەتە بنەما و دراویشیان وەك پارەیەكی 

گۆڕاو داناوە، یان وەك بازاڕەكانی تر، دۆالر كراوەتە 
نیشتمانیش وەك گ��ۆڕاو. بە هۆی  پ��ارەی  بنەما و 
دۆالری  واڵت���ان  زۆرب����ەی  دۆالرەوە  ب��ەه��ێ��زب��وون��ی 

ئەمریكیان كردووەتە بنەما. 
بە  ك��ە  نرخەیە  ئ��ەو  دراو:  راستەقینەی  نرخی 
پێی خواست و خستنەڕووی دراو لە بازاڕدا دیاری 
دەكرێ. بە واتایەكی تر نرخی رێژەیی دوو سەبەتە 
دەگرێتە  ناوخۆیی  كەلوپەلی  یەكێكیان  كە  كاالیە 
خۆ و ئەوی تریان كاالی دەرەكی دەگرێتە خۆ، یان 
ژمارەی ئەو سەبەتانەیە لە كاالی ناوخۆ لە بەرانبەر 

ئاڵووێری سەبەتەیەك كاالی دەرەكیدا.
نرخی هاوسەنگ: ئەو نرخەیە كە بەپێی خواست 
و خستنەڕووی دراو لە بازاڕدا دیاری دەكرێ نەك بە 

شێوەی دەستووری.
نرخی گونجاو: ئەو نرخەیە كە بە پێی ئامانجە 
ئەو  نرخ  گونجاوترین  دەك��رێ.  دیاری  ئابوورییەكان 
و  بەرهەمهێنان  بووژانەوەی  هۆی  ببێتە  كە  نرخەیە 

وەبەرهێنان.
سەر  ل��ە  خواستەیە  ئ��ەو  ك��ۆی  دراو:  خواستی 
یەكەمیان  بۆ دوو هۆكار،  دراو هەیە و دەگەڕێتەوە 
ئەوی  و  خزمەتگوزارییەكانە  و  ك��اال  ب��ەك��ارب��ەری 
دیكەیان، بۆ نموونە ئەو كەسانەن كە خەڵكی ئەمریكا 
نین و لەوێ دانیشتوون و دەیانەوێ لە داراییەكانی 
و  ك��ۆم��پ��ان��ی��اك��ان  پشكی  وەك  ب��ك��ڕن،  واڵت���ە  ئ���ەو 

خانووبەرە....
دراویش  خستنەڕووی  خواست،  شێوەی  بەهەمان 
بازاڕ،  دەخرێتە  كە  دراوەی  ئ��ەو  ب��ڕی  لە  بریتییە 
دەگەڕێتەوە بۆ دوو هۆكار، یەكەمیان ئەو بیانییانەن 
ك��ە ك��ەل��وپ��ەل و خ��زك��ەت��گ��وزاری ل��ە ئێمە دەك���ڕن و 
دەیانەوێ  كە  بیانییانەن  ئەو  هەر  دووەمیش  الیەنی 
داراییەكانی واڵتی ئێمە بكڕن وەك پشك و خانووبەرە 

و ..... 
ریگەی  ل��ە  واڵت��ێ��ك  ه���ەر  ئ���اب���ووری  بەگشتی 
لەگەڵ  پێوەندی  سەرمایەوە  ب��ازاڕی  و  بازرگانی 
كراوەدا  ئابوورییەكی  لە  دەب��ێ.  جیهانیدا  ئابووریی 
هاوردە دەبێتە هۆی چوونەدەرەوەی دراو و هەناردەش 
دەبێتە هۆی هێنانی. هاوردە وەك پاشەكەوت و باجە 
كە دەبێتە هۆی كەمبوونەوەی داهاتی نیشتمانی و 
هەناردەش وەك وەبەرهێنان و خەرجییەكانی حكوومەتە 
كە دەبێتە هۆی زۆربوونی پارە و داهات لە دەرەوەڕا. 
ئەو هۆكارانەی كە كاریگەری دادەنێنن لەسەر خواست 
بریتین لە، رێژەی هەاڵوسان،  و خستننەڕووی دراو 

دەروونی  ب��اری  ئ��اب��ووری،  گ��ەش��ەی  س��ود،  نرخی 
كۆمەڵگا، مەترسییە سیاسی و ئابوورییەكان.

سیستمەكانی دیاریكردنی بەهای دراو لە سیستمی 
دیاریكردنی جێگیرەوە بۆ سیستەمی دراوگۆڕینەوەی 
سیستمە  دوو  ئ��ەو  نێوان  لە  و  دەك��رێ��ن  پۆلێن  ن��ەرم 
هەن،  دیكەش  سیستمێكی  وردە  چەند  سەرەكییەدا 
ئێمە پێناسەی دوو سیستمە سەرەكییەكەیان دەكەین:

سیستمەی دراوگۆڕینەوەی نەرم: لەم سیستمەدا 
نرخی دراو بەپێی میكانیزمی خواست و خستنەڕوو 
دیاری دەكرێ. حكوومەت هیچ دەستێوەردانێك ناكا و 
هاوسەنگی نرخ لە ریگای خواست و خستنەڕووەوەیە. 
كڕیار و فرۆشیارێكی زۆری دراو لەم بازاڕەدا هەن و 
بە تەنیا كڕیارێك یا فرۆشیارێك ناتوانێت نرخی دراو 
دیاری بكا و بازاڕ دۆخێكی هاوسەنگ پێك دێنێ 
و نرخەكە لە ئاستێكی دیاریكراودا جێگیر دەكا. هەر 

واڵتێك كە لەسەر بنەمای بازاڕی ئازاد بێت، بەهای 
دراوەكەی بە پێی میكانیزمی خواست و خستنەڕوو 
دیاری دەكرێ و  حكوومەت زۆر بە كەمی دەتوانێ 
لە رێگای سیاسەتی پارە و داراییەوە دەستێوەردانی 
لە  بەهاكەی  و  بكات  دراو  راستەقینەی  ب��ەه��ای 

خوارەوەی بازاڕ دیاری بكات.
ئەم  بەپێی  جێگیر:  دراوگ��ۆڕی��ن��ەوەی  سیستمی 
سیستمە حكوومەت لە ئاستێكی دیاریكراودا نرخی 
ناوەندییەوە  بانكی  ریگەی  لە  دەك��ات.  جێگیر  دراو 
ئاستێكی  لە  تا  دەفرۆشێ  و  دەك��ڕێ  دراو  ئەوەندە 

دیاریكراودا نرخی دراوەكە جێگیر دەبێت. 
سیستمی  ب��ەك��ردەوە  جیهان  واڵت��ان��ی  زۆرب����ەی 
بانكی  ب��ەاڵم  دەك��ەن،  پەیڕەو  ن��ەرم  دراوگۆڕینەوەی 
لەناكاودا  گ��ۆڕان��ی��ك��ی  ه���ەر  ك��ات��ی  ل��ە  ن���اوەن���دی 
دەستێوەردانی كاتی دەكات لە خواست و خستنەڕووی 
سیستمی  ن��ێ��وان  ل��ە  سیستمێك  ك��ەواب��وو  دراودا. 
ئاراوە  هاتووەتە  جێگیردا  و  ن��ەرم  دراوگ��ۆڕی��ن��ەوەی 
نەرمی  دراوگ��ۆڕی��ن��ەوەی  سیستمی  دەڵێن  پێی  كە 

كارگێڕیكراو.

٣
 گۆڕانی بەهای دراو كاریگەری دادەنێ لەسەر 
چاالكییە ئابوورییەكان و لەم پێوەندییەدا كارگێڕیی 
كورتی  ب��ە  ه��ەی��ە.  تایبەتی  بایەخی  دراو  ن��رخ��ی 
كاریگەری نرخی دراو لە سەر سێ رەگەزی گرنگی 

ئابووریی تەڤ )Macro( باس دەكەین:
* ك��اری��گ��ەری ن��رخ��ی دراو ل��ەس��ەر ت���ەرازووی 
دەبێتە  دراو  راستەقینەی  بەرزبوونەوەی  بازرگانی: 
هۆی كەمبوونەوەی نرخی كەلوپەل و خزمەتگوزاری 
ناوخۆ لە ئاست نرخی جیهانیدا و ئاستی ركەبەریی 
جیهانیدا  بازاڕەكانی  لە  ناوخۆیی  بەرهەمهێنەری 
ئاستی  بەرزبوونەوەی  هۆی  دەبێتە  و  دەكاتەوە  بەرز 
ه��اوردەش كەم دەكاتەوە، چوونكە  ئاستی  هەناردە و 
بەرزبوونەوەی بەهای دراو دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی 
كەمبوونی  و  ه��ەن��اردە  ب��ەرزب��وون��ی  ه���اوردە.  نرخی 
هاوردە دۆخی تەرازووی بازرگانی باشتر دەكەن. بە 
پێچەوانەشەوە كەمبوونەوەی نرخی راستەقینەی دراو 
بە  بازرگانی  ت��ەرازووی  دەبێتە هۆی السەنگبوونی 

الی هاوردەدا. 
بەرهەمهێنان  لەسەر  دراو  نرخی  كاریگەری   *
كاریگەریی  دراو  نرخی  گ��ۆڕان��ی  ك��ار:  هەلی  و 
كار.  هەلی  و  بەرهەمهێنان  لەسەر  دادەن��ێ  جیاواز 

كەمبوونەوەی بەهای راستەقینەی دراو دەبێتە هۆی 
و  دەرەك��ی  شتومەكی  لەسەر  خواست  بەرزبوونەوەی 
هەروەها  و  لێدەكەوێتەوە  ه���اوردەی  ب��ەرزب��وون��ەوەی 
و  ن��اوخ��ۆ  خواستی  ك��ەم��ب��وون��ەوەی  ه��ۆی  دەشبێتە 
دەرەكی لەسەر بەرهەمەكانی ناوخۆ و، كەمبوونەوەی 
لەسەر  دەب���ێ  نیگەتیڤی  ك��اری��گ��ەری  خواستیش 
بەپێچەوانەوە  لێدەكەوێتەوە.  بێكاری  و  بەرهەمهێنان 
ئەگەر نرخی راستەقینەی دراو بەرز بێتەوە ئەوا دەبێتە 
هۆی بەرزبوونەوەی خواستی ناوخۆ و دەرەكی لەسەر 
بەرهەمەكانی ناوخۆ و ئەمەش ئاستی بەرهەمداری 
بەرز دەكاتەوە و لە ئاكامدا كاریگەری ئەرێنی لەسەر 

بەرهەمهێنان و هەلی كار دادەنێ.
بەاڵم گۆڕانی نرخی دراو كاریگەریی جیاوازی 
لەسەر وەبەرهێنان هەیە، دابەزینی بەهای دراو دەبێتە 
هۆی دابەزینی نرخی هاوردە و بەرزبوونەوەی نرخی 

ناوخۆ  بەرهەمهێنەرانی  ركەبەریی  ئاستی  هەناردە. 
لە بەرانبەر بەرهەمهێنەرانی دەرەكیدا الواز دەكا و لە 
رێژەی  لەسەر  دەبێ  نێگەتیڤی  كاریگەری  ئاكامدا 
لە  ناوخۆدا.  لە  وەبەرهێنان  بەرهەمداری  و  داه��ات 
بەرانبەردا دابەزینی بەهای دراو، نرخی هاوردەكردنی 
كاال سەرمایەیی و ناوەندییەكان دادەبەزێنێ و دەبێتە 
هۆی كەمبوونەوەی تێچوونی وەبەرهێنان و ئەمەش 
بەرزبوونەوەی وەبەرهێنان و بەرهەمداری لێدەكەوێتەوە. 
كورتخایەندا  لە  دراو  نرخی  دابەزینی  كاریگەریی 
ئەرێنییە، بەاڵم لە درێژخایەندا نێگەتیڤە. هەلی كار 
راستەوخۆ پەیوەستە بە ئاستی بەرهەمهێنان. گۆڕانی 
نرخی دراو كاریگەری لەسەر بەرهەمهێنان دادەنێ و 
ئاستی چاالكییەكانی بەرهەمهێنانیش رێژەی كار و 

بێكاری لە ئابووریدا دیاری دەكات.
لەسەر  دراو  ب��ەه��ای  گ��ۆڕان��ی  ك��اری��گ��ەری   *
نێونجی   ١٣8٩ تا  ١٣8١ەوە  ساڵی  لە  ه��ەاڵوس��ان: 
رێ����ژەی ه���ەاڵوس���ان ن��زی��ك��ەی ١5% ب���وو. ب��ە پێی 
ئێستادا  لە  ه��ەاڵوس��ان  رێ��ژەی  فەرمییەكان  ئامارە 
ئێران  دەگاتە ٢7%، بەاڵم هێندێك لە كاربەدەستانی 
رێژەی هەاڵوسان بە نزیكەی ٤٠% دادەنێن. بەهۆی 
رێگەی  لە  دەستكرد  شێوەی  بە  پ��ارە  بەهێزكردنی 
توانی  حكوومەت  دۆالرەوە،  نرخی  جێگیركردنی 
دەرەوەڕا  لە  ه��ەرزان  شتومەكی  س��اڵ   ١٠ نزیكەی 
بۆ  دەگمەنانەیە  واڵت��ە  ل��ەو  ئ��ێ��ران  ب��ك��ات.  ه���اوردە 
شتومەكی  بە  سوبسید  ه��ەاڵوس��ان  چارەسەركردنی 
نێوەنجی  ن��ەی��ت��وان��ی  ك��ە  ه��ەرچ��ەن��د  دەدا.  ه����اوردە 
سااڵنەی هەاڵوسان لەو ١5%ە دابەزێنێ، كەچی لە 
بەرانبەردا هاوردەی هەرزان بووە هۆی هەرەسهێنانی 
غەیرەنەوتی  شتومەكی  هەناردەی  و  بەرهەمهێنان 
ئێران.  دەرەكیی  بازرگانی  لە  بچووكە  بەشێكی  كە 
 ٤٤ نزیكەی  غەیرەنەوتی  كەلوپەلی  هەناردەكردنی 
میلیارد بوو لە ساڵی ١٣٩٠دا. لەو رێژەیە نزیكەی 
نزیكەی  و  گ��ازی��ی��ەك��ان  ب��ەره��ەم��ە  میلیاردی   ١٢
بەرهەمە  پەترۆكیمیاییە.  كاالی  میلیاردیشی   ١٤
گازییەكان و شتومەكی پەترۆكیمیایی بە شتومەكی 
غەیرەنەوتی دانانرێن. ئەگەر بایی ئەو شتومەكانە لەو 
٤٤ میلیاردە كەم بكەینەوە، ١٠ میلیارد دەمێنێتەوە، 
هەناردەكراو،  غ��ەی��رەن��ەوت��ی  شتومەكی  دەبێتە  ك��ە 
تەنانەت هێندێ كەس لە ژووری بازرگانی ئێران ئەو 
ژمارەیە بە راست نازانن و هەناردەی غەیرەنەوتی زۆر 

بەكەمتر لەو رێژەیە دادەنێن.
ئەوەیە،  باوە  كە  بۆچوونەی  ئەو  پێوەندییەدا  لەم 
هەاڵوسان  هۆكاری  بە  دراو  نرخی  ب��ەرزب��وون��ەوەی 
دەزانێ. بەپێی ئەم بیروڕایە بەرزبوونەوەی نرخی دراو 
دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی هاوردە، كە یان شتومەكی 
بەركارهێنانن یان شتومەكی سەرمایەیی و ناوەندیین، 
كە بەرزبوونەوەی نرخەكەیان دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی 
تێچوونی بەرهەمهێنان و كاریگەری لەسەر هەاڵوسان 
بۆ  ن��ە؟  یا  راستە  بۆچونە  ئ��ەم  بزانین  با  دادەن���ێ. 
هۆكاری  الی��ەك��ەوە  لە  پێویستە  بابەتە  ئ��ەم  زانینی 
بەرزبوونەوەی نرخی دراو بزانین و لە الیەكی دیكەوە 
لە كاریگەرییە كورتخایەن و درێژخایەنەكانی گۆڕانی 
نرخی دراو لەسەر هەاڵوسان تێبگەین. ئەگەر رێژەی 
نەغدینەیی لە بازاڕدا بەرز بێتەوە )لەگەڵ مانەوەی 
هۆكارەكانی تر وەك خۆی بەتایبەتی داهاتی نەوت( 
دراویش  نرخی  و  لێدەكەوێتەوە  ه��ەاڵوس��ان��ی  ئ��ەوا 
بەشێوەیەكی ئاسایی لەگەڵ بەرزبوونەوەی هەاڵوسان 
بەرزبوونەوەی  وادا  دۆخێكی  ل��ە  دەب��ێ��ت��ەوە.  ب��ەرز 
رواڵ��ەت��ی نرخی دراو دەگ��ەڕێ��ت��ەوە بۆ ه��ەاڵوس��ان و 
دەمێنێتەوە.  خۆی  وەك  دراویش  راستەقینەی  نرخی 
بەاڵم ئەگەر بەهۆی رووداوە راستەقینەكانی بازاڕەوە 
)وەك ئەم كەمبوونەوەی داهاتی نەوت بە هۆی سزا 
هەاڵوسان  لە  زیاتر  دراو  نرخی  ئابوورییەكانەوە(، 
نرخی  راستەقینەی  )ب��ەرزب��وون��ەوەی  ببێتەوە  ب��ەرز 
دراو( ئەوا لە ریگەی بەرزبوونەوەی نرخی هاوردەوە 
بەاڵم  دادەن��ێ.  هەاڵوسان  رێژەی  لەسەر  كاریگەری 
ئەم كاریگەرییە كاتییە، چونكە بەهای راستەقینەی 
بێتەوە و لە درێژخایەندا  ناتوانێ بەردەوام بەرز  دراو 

كاریگەری لەسەر هەاڵوسان نابێت. 
ل��ەه��ەم��ان ك��ات��دا ئ��ەگ��ەر ح��ك��ووم��ەت ل��ە دۆخی 
هەاڵوساندا بەشێوەیەكی دەستووری نرخی دراو جێگیر 
و  دادەب��ەزێ  دراو  راستەقینەی  بەهای  ئەوا  بكات، 
بێت،  ب��ەردەوام  ئەگەر  كورتخایەندا  لە  دابەزینە  ئەم 
كاریگەرییەكی ئەوتۆی لەسەر كەمكردنەوەی رێژەی 
هەاڵوسان نابێت. بەاڵم دیارە ئەم جێگیركردنە بە هۆی 
بەرزبوونەوەی خواست لەسەر دراو یان كەمبوونەوەی 
یەدەكی دراو ناتوانێ بەردەوام بێ و حكوومەت ناچارە 
نرخی دراو بەرز بكاتەوە. ئاكامی ئەم هاوسەنگكردنە 
بەشێوەیەكی بەرچاو هەاڵوسان لە كورتخایەندا بەرز 
دەكاتەوە و ئەو كاریگەرییە كەمەش كە پێشتر هەیبوو 

نایهێڵێت، ئەم حاڵەتە لە ١٣7٣ و ١٣7٤ لە ئێراندا 
رووی داوە و سەرەڕای ئەمەش ئەگەر دیاریكردنی 
بەهای دراو بە شێوە دەستوورییەكەی كەمتر بێ لە 
نرخی هاوسەنگی بازاڕ، ئەوا لە رێگەی الوازكردن 
كەم  گەشەی  رێژەی  بەرهەمهێنانەوە  پەكخستنی  و 
كردووەتەوە و بووەتە هۆی بەرزبوونەوەی هەاڵوسان. 
كەوابوو بەرزبوونەوەی رواڵەتی دراو و ئاستی گشتی 
نرخەكان بە جۆرێك ئەگەر نرخی راستەقینەی دراو 
ئابووریی  لە  نین  هەاڵوسان  هۆكاری  بێت،  جێگیر 
سیاسەتێكی  دراو  نرخی  كەمكردنەوەی  و  ئێراندا 
هەاڵوسان.  چ���ارەس���ەرك���ردن���ی  ب���ۆ  ن��ی��ە  گ��ون��ج��او 
هەشتادا  دەی��ەی  لە  ئێران  ئابووریی  راستییەكانی 
لە  دراو  نرخی  كەمكردنەوەی  كە  دەسەلمێنن  ئەمە 
رێژەی  لەسەر  ئەوتۆی  كاریگەرییەكی  درێژخایەندا 

هەاڵوسان نابێت.
   Currency

  Money         پارە
                                                 نرخی 

 Exchange rate     دراوگۆڕینەوە
 Fixed جێگیر     دراوگ��ۆڕی��ن��ەوەی  ن��رخ��ی 

 exchange rate
 Flexible or    نرخی دراوگۆڕینەوەی نەرم

floating exchange rate
كارگێڕیكراو     ن��ەرم��ی  دراوگ��ۆڕی��ن��ەوەی  نرخی 
 Managed flexible or floating

exchange rate
 Nominal دراو    رواڵ�����ەت�����ی  ن���رخ���ی 

  exchange rate
 Real exchange   نرخی راستەقینەی دراو

rate
  Macro economy      ئابووری تەڤ
 Demand for دراو    خ���واس���ت���ی 

currency
 Supply for دراو    خ���س���ت���ن���ەڕووی 

currency
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گرژیی نێوان سووریا و توركیە
م��ح��ەم��م��ەد عەلی  ئ��ای��ەت��وڵ��اڵ   �����
ع���ەل���ەوی���ی گ���ورگ���ان���ی، ی��ەك��ێ��ك لە 
دواییانە  بەم  قوم  تەقلیدەكانی  مەرجەع 
رایگەیاندووە كە: جوبرەئیل لە سەفەری 
ئیسالم  پ��ێ��غ��ەم��ب��ەری  ب��ە  م��ی��ع��راج��دا 
بەیت  ئەهلی  ش��اری  »ق��وم  گوتوویە: 
تۆی  ئازیزێكی  ك��ە  شوێنەیە  ئ��ەو  و 
لە  یەكێك  ق��وم  ش��اری  و  دەن��ێ��ژن  تێدا 
كە  ح��ەی��ف  ب��ەه��ەش��ت��ە«.  نهۆمەكانی 
وەك  لە خورما شیرینترە، خۆزگە  درۆ 
بڕبڕەی ماسی دەبوو كە قوڕگی درۆزن 

هەڵدڕێ.
پیاوی چاك! بەپێی ئاماری خۆتان، 
ئێران  ش��اری  دووهەمین  ئێستاش  قوم 
لە ب��واری رێ��ژەی تەاڵق و یەكەم شار 
ئینترنتییەوەیە،  بێ ڕەوشتیی  بواری  لە 
لە بواری بێ ڕەوشتیی كۆمەاڵیەتی و 
بێ رەكابەرە،  خورافاتیشەوە  پەرەپێدانی 
بۆگەنە،  و  س��وێ��ر  ك���ە  ئ���اوەك���ەش���ی 
ك��ەش��وه��ەواش��ی ت����ۆزاوی و گ���ەرم و 
دەڵێی  ك��ە  دارستانەكانیشی  وش��ك��ە، 
تەوقەسەری »پییەر لوئیجی كۆلینا«، 
فووتباڵن،  ب��ەن��اوب��ان��گ��ی  دادوەری 
»سەلەفچەگان«یشی  سێ ڕێیانی 
تارانە،  م��وس��اف��ی��ران��ی  ك��وش��ت��ارگ��ای 
تەنیا  ك���ە  ج��وان��ەك��ەش��ی  س���رووش���ت���ە 
هەر  لە  دووپ��ش��ك  و  م��ار  و  مارمێلكە 
دوو ڕەگەزی نێر و مێ بەرهەم دێنێ. 
بەڕێزتان و هاوعەمامەكانتانیش كە وەك 
مەئمووری جەهەننەم لەوێ راوەستاون. 
بەهەشتی چی و شتی چی و  ئیدی 
بەیتی  و  ئەهلی چی  و  نهۆمی چی 

چی؟ 
ئەمە بەهەشت بێ، دەبێ جەهەننەم 
بەخێر  خ��وای��ە  بێت؟  جەهەننەمێك  چ 

بیگێڕی!
ئەندامی  ف��ەی��ی��از،  ئ��ی��ب��راه��ی��م   �����
ل��ێ��ژن��ەی زان��س��ت��ی��ی زان��ك��ۆی ت���اران، 
دەڵێت: »ئەگەر كوڕێك لەگەڵ كچێك 
پێكەوە  بخۆن،  ئاومیوە  ی��ان  ساندویچ 
دەبنە مەحرەم، واتە لێك حەاڵڵ دەبن«. 
فەییاز هەروەها گوتوویە: »ورووژێنەرە 
رووداوەكانی  هۆكاری  سیكسییەكان، 

پاش هەڵبژاردنی ساڵی 88 بوونە«.
فەییاز دەڵێت هێندێك لە ئاخوندە پلە 
بەرزەكانیش ئەم قسانەی ئەو پشتڕاست 

دەكەنەوە.
تا  و  زان��س��ت��ی��ی��ە  زۆر  ك��ە  ف��ەی��ی��از 
شتێكی  ت��ەن��ی��ا  دەزان���ێ���ت،  ل��ێ��ی  بڵێی 
ل��ە بیر چ��ۆت��ەوە، ئ��ەوی��ش ئ��ەوەی��ە كە 
خامنەیی  ئ��اغ��ای  »ب���ڕی���اری  بڵێت 
سندووق،  لە  مەحموود  دەرهێنانی  بۆ 
بووە،  ورووژێنەر و سیكسی  بڕیارێكی 
واتە بە مەیلی ... بڕیاری داوە. ئەوە 

نیە وا دەڵێن؟
شوجوونی،  ج���ەع���ف���ەر  ش���ێ���خ   ������
ئێستا  ك��ە  ت���ووڕە  هەمیشە  ئ��اخ��ون��دی 
عەداڵەت!،  دەوڵەتی  رەخنەگری  بۆتە 
گوتوویە: »تا عەلی خامنەیی رێبەری 
كەس  هیچ  بێت،  ئیسالمی  كۆماری 
بە  یان  ناكرێت«  پێ  غەڵەتێكی  هیچ 
واتا كوردییەكەی »تا ئاغا لێرەیە كەس 
بەتایبەت  نیە«،  خواردنی   ... مافی 
سەركۆمارەكان كە دەبێ هەر ئافتاوە بۆ 
خاتەمی  ئەحمەد  و  بكەن  پڕ  بەڕێزیان 
گوتەنی«ئاخ« نەڵێن«. جا تووڕەبوونی 
ب��ۆ چیە خ��اڵ��ۆ ج��اف��ر؟! خ��ۆ ل��ە پێش 
سەیدعەلی و لە سەردەمە زێڕینەكەشدا 
بگرە  و  مەجلیس  نە  و  سەركۆمار  نە 
ئەمریكاش هیچ غەڵەتێكیان نەكردووە، 
تا ئێوە راوەستاون كەس بۆی نیە غەڵەت 
بكات، دە فەرموون بۆ خۆتان تا دەتوانن 

غەڵەت بكەن!

جووت حەوت

هەوراز

نێونەتەوەیی  كۆمەڵگای  رۆژانەدا  لەم 
توركیە  و  سووریا  نێوان  كێشەی  لەمەڕ 
و پڕرەنگبوونەوەی ئاڵۆزییەكانی نێوانیان 
واڵت  ه���ەردوو  چونكە  نیگەرانە.  زۆر 
دوای پێكدادانە سنوورییەكان و تۆپباران 
و مووشەكبارانی خاكی یەكتر ئەرتەشی 
زۆری���ان ه��ێ��ن��اوەت��ەوە س��ەر س��ن��ووری ئەو 
لەوەڕا  دوایی  ئەو گرژییەی  دوو واڵتە. 
دەستی پێكرد كە كاتێك ئەرتەشی سووریا 
خاكی  نێو  هاویشتە  تۆپی  گوللە  چەند 
بوو بە هۆی كوشتنی 5 كەسی  توركیا 
كردەوەی  ئەو  توركیا.  مەدەنی  خەڵكی 
توركیای  كاربەدەستانی  توڕەیی  سووریا 
خاكی  لە  بەشێك  ئەوانیش  و  لێكەوتەوە 
تازەترین  لە  ك��رد.  ب��ۆردوم��ان  سووریەیان 
رابردوو  حەوتووی  نێوانیاندا،  كردەوەكانی 
موسافیرهەڵگری  ف��ڕۆك��ەی��ەك��ی  ك��ە 
رووسیا  پێتەختی  مۆسكۆ،  لە  س��ووری 
ڕا بە سەر ئاسمانی توركیادا دەچووە بۆ 
توركیا  شەڕكەرەكانی  فڕۆكە  س��ووری��ا، 
فڕۆكەخانەی  لە  كە  ك��رد  مەجبووریان 
ئوردۆغان،  ئاغای  بنێشێتەوە.  ئانكارا 
»ئەو  گوتی:  توركیا  وەزیرانی  س��ەرۆك 
ف��ڕۆك��ە ب���ارەك���ەی دەب����رد ب��ۆ وەزارەت����ی 
ب���ەرگ���ری س���وری���ا. چ��ون��ك��ە ب���اری ئەو 
فرۆكەیە كەرەستەی شەڕ و ئەسڵەحە بوو. 
موسافیرهەڵگر  فڕۆكەی  وتی  هەروەها 
رێگای پێنادرێ كەرەستەی شەڕ و چەك 
و تەقەمەنی راگوێزێ چونكە فڕۆكەكە 

كەرەستەی شەڕی پێ بوو«.
فڕۆكەی نەفەرهەڵگری ٣٢٠A هێڵی 
موسافیری   ٣٠ تەنیا  سووریا  ئاسمانی 
لە  كەمتر  ن��ەف��ەری  ك��ە ١8٠  ب��وو  پ��ێ 
باری خۆی هەڵگرتبوو و لە جیاتی ئەو 
بار  كەرەستەی شەڕی  و  نەفەرانە چەك 
كردبوو كە ئەوەش بە پێچەوانەی یاسای 

نێونەتەوەییە.
وەزی����ری  ئ��ۆغ��ل��وو،  داوود  ئ��ەح��م��ەد 
كاروباری دەرەوەی توركیە وتی: »توركیە 
لەسەر بڕیاری خۆی پێدادەگرێ و پێش 
و  تەقەمەنی  چەشنە  ه��ەر  ل��ە  دەگ���رێ 
ئ��ەس��ڵ��ەح��ە و ك��ەرەس��ت��ەی ش���ەڕ ك��ە بە 
ئاسمانی واڵتەكەیدا بڕوات بۆ سووریا«. 
توركیە  ك��ارب��ەدەس��ت��ان��ی  ئ���ەوە  دوای  ل��ە 
نائەمن  س��وری��ەی��ان  ئاسمانیی  س��ن��ووری 
فڕۆكەكانی  ل��ە  داوای�����ان  و  راگ��ەی��ان��د 
توركیا كرد كە بە سەر ئاسمانی سوریادا 

سووریاش  ئ���ەوەدا  دوای  بە  هەڵنەفڕن. 
سنووری ئاسمانیی توركیای قەدەغە كرد 
و داوای لە فڕۆكەكانی خۆی كرد كە بە 

سەر ئاسمانی توركیەدا هەڵنەفڕن.
نێوان  گ��رژی��ی  ك��ە  دەبینین  ه����ەروەك 
توركیە و سووریا رۆژبەرۆژ توندتر دەبێ 
و كێشەكان قووڵتر دەبنەوە. سووریا نزیك 
بە ٢٠% كارەبای بەكارهێنەری خۆی لە 
توركیا دابین دەكرد. رۆژی پێنجشەممەی 
رابردوو وەزرارەتی وزەی توركیا رایگەیاند 
هەموو  راگرتووە،  كارەباكەی  سووریا  كە 
واڵتە  ئ��ەو  ل��ەگ��ەڵ  پێوەندییەكی  ش��ێ��وە 
پێشتر  توركیا  كاتێكدا  ل��ە  پ��چ��ڕان��دووە. 
ه��ەڕەش��ەی ك��ردب��وو ئەگەر س��ووری��ا هەر 
لەسەر ئەو ئاكار و كردەوەی خۆی بێ و 
درێژە بە كوشت و كوشتاری هاوواڵتییانی 
سووریە بدات، كارەباكەی لێدەبڕین، بەاڵم 
سووریا بۆ خۆی وازی لە كارەبای توركیە 

هێنا.
ئیدعاكانی  سووریا  ت��رەوە  الیەكی  لە 
توركیا رەد دەكاتەوە، سەبارەت بەوەی كە 
كەرەستەی  و  تەقەمەنی  فڕۆكەیەدا  لەو 

شەڕ بار كراوە.
توركیە،  واڵتانی  سووریا  حكوومەتی 
تاوانبار  قەتەر  و  س��ع��وودی  عەرەبستان 
سووریا  ئۆپۆزیسیۆنی  كە  ب��ەوە  دەك��ات 
چ��ەك��دار دەك����ەن و ی��ارم��ەت��ی م��اڵ��ی و 
لۆجستیكیان بۆ دەنێرن. چوونكە لە الیەك 
ئێران، عێراق، رووسیا و حیزبوڵاڵی لوبنان 
دەكەن،  ئەسەد  بەشار  رێژیمی  یارمەتی 
دیكەی  و واڵتانی  و عەرەبستان  توركیە 
سووریا  ئۆپۆزیسیۆنی  یارمەتی  كەنداو 
دەك��ەن. ئ��ەوەش وای ك��ردووە كە وەزعی 
سوریا رۆژبەرۆژ خراپتر بێت. هەر چەند 
نەتەوە  نوێنەری  ع��ەن��ان،  كۆفی  پێشتر 
یەكگرتووەكان و كۆمكاری عەرەبی زۆر 
هەوڵی دا بە هێنانی گەاڵڵەی 6 ماددەیی، 
كۆتایی بە شەڕ و كوشتار بێنێ  بەاڵم 
چارەساز نەبوو. ئێستا ئەخزەر ئیبراهیمی، 
نوێنەری رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان 
ئێران،  بە سەردانی  و كۆمكاری عەرەب 
خەریكە  عەرەبستان  و  دیمەشق  توركیا، 
كێشە  ئ��ەو  بۆ  گونجاو  رێگاچارەیەكی 
بدۆزێتەوە. بەاڵم تا ئەسەد لەسەر كار بێ 

كێشەكە چارەسەر ناكرێ.
ئەخزەر  ئاغای  سەفەری  درێ��ژەی  لە 
كاربەدەستانی  ت����اران،  ب��ۆ  ئیبراهیمی 
ئێران بۆ كۆتاییهێنان بە كێشەی سووریا 
بە  پێشكەش  نووسراوە  بە  گەاڵڵەیەكیان 

نوێنەری رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان 
شتێك  هەموو  دەڵێت: »پێش  كە  ك��ردووە 
سووریا  لە  كوشتار  و  توندوتیژی  دەبێت 
كۆتایی پێ بێ. هەروەها خەڵكی سووریا 
ئازاد،  و  دێموكراتیك  واڵتێكی  هەر  وەك 
پارلمانی  و  ئ���ازاد  ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی  مافی 
گەلی و یاسایی بنەڕەتی لەسەر بنەمای 
هەیە«.  واڵت��ەی��ان  ئ��ەو  خەڵكی  دەنگی 
بەاڵم  وادەب��ی��ن��ی��ن  ق��س��ە  وەك  ه��ەرچ��ەن��د 
راستیدا  لە  چوونكە  نیە.  ب��ەوە  باوەڕیان 
ئەوان خەڵكی سوریا بە دژی شۆڕش و 

ئاژاوەگێڕ دەزانن.
عەالئەدین  دی���ك���ەش  الی���ەك���ی  ل���ە 
كۆمیسیۆنی  س���ەرۆك���ی  ب����رووج����ردی، 
ئێران  رێ��ژی��م��ی  ن��ەت��ەوەی��ی  ئ��اس��ای��ش��ی 
دەڵ��ێ��ت: » ل��ە گ��ەاڵڵ��ەی ق��اه��ی��رەدا بۆ 
نابێ  س��ووری��ا  كێشەی  چ��ارەس��ەرك��ردن��ی 
ئەسەد  بەشار  بنرێت.  وەال  ئەسەد  بەشار 
سەرۆك كۆماری راستەقینەی سووریایە و 
هەر كەس ئەو راستییە وەبەرچاو نەگرێ 
حاڵێكدایە  لە  ئەوە  بێهوودەیە«.  كارێكی 
ب��ە توندی  ل��ە ئ��ۆپ��ۆزی��س��ی��ۆن س���ووری���ا 
داواكاری وەالنانی بەشار ئەسەدن و پێیان 
وایە كە هەتا بنەماڵەی ئەسەد لە سووریا 
لەسەر كورسی حوكم بن خەڵكی سووریا 
ئاشتی و ئاسوودەیی بە خۆیانەوە نابینن. 
و  ئێران  كە  حاشاهەڵنەگرە  راستییە  ئەو 
لە  سەرەكییان  دەوری  لوبنان  حیزبوڵاڵی 
بە  و  هەیە  سووریادا  ئاژاوەكانی  و  شەڕ 
ئەسەد  بەشار  رێژیمی  هاوكاری  ئاشكرا 

دەكەن.
باكووریی  دراوسێی  كە  توركیا  ب��ەاڵم 
كیلومێتر   ٩٠٠ ب��ە  نێزیك  و  س��ووری��ای��ە 
زۆر  لەگەڵ  هەیە،  هاوبەشیان  سنووری 
لەگەڵ  هەم  رووبەڕوویە،  گەورە  گرفتی 
ئێران كە هاوپەیمانی ستراتژیكی سووریایە 
و هەم بە رزگاربوونی كوردەكان لە باكووری 
هاوكێشە  ك��ۆم��ەڵ��ێ��ك  ل��ەگ��ەڵ  س���ووری���ا 
ناشاردرێتەوە  راستییە  ئەو  رووب��ەڕووی��ە. 
ناوچەیەكی  لە  سووریا  لە  كوردەكان  كە 
ش���ازی ج��وغ��راف��ی��ای��ی��دا ه��ەڵ��ك��ەوت��وون و 
سووریا  ل��ە  ك��ورد  دانیشتووانی  رێ���ژەی 
زیاتر لە ١٢% و كوردەكان دوای عەرەب 
نەتەوەی دووهەمن و هەر حكوومەتێكی 
نەتەوەیی  م��اف��ی  دەب���ێ  ئ��ەس��ەد  دوای 
كوردەكان لەو واڵتە وەبەرچاو بگرێت، دەنا 
ئاسوودەیی و ئارامی لەو واڵتە سەقامگیر 
توركیا  تەنانەت  لە الیەكی دیكە  نابێت. 
بخات  پەراوێز  نابێ كوردی سووریا  نەك 

بەڵكوو دەبێ كێشەی كوردەكانی خۆیشی 
لە رێگایەكی ئاشتییانە چارەسەر بكا و 
لەگەڵ كوردەكان بە شێوەی پێكەوەژیانی 

برایانە هەڵسوكەوت بكات.
بە  ت��ر توركیە س��ەب��ارەت  ل��ە الی��ەك��ی 
نیگەرانە،  لە سووریا  ئێران  دەستێوەردانی 
چونكە لە كاتێكدا كاربەدەستانی توركیە 
بێنێتە  ئاسایش  ئەنجوومەنی  دەیانهەوێ 
س��ەر ئ��ەو ب��ڕوای��ە ك��ە ل��ە رێ��گ��ای ناتۆ 
گورزێكی سەربازی لە سووریا بسرەوێنێ 
بەاڵم كۆماری ئیسالمی توركیای ئاگادار 
دەخاڵەتێكی  چەشنە  هەر  كە  ك��ردۆت��ەوە 
كاردانەوەی  لەگەڵ  سووریەدا  لە  توركیا 
ئێران رووبەڕوویە دەبێتەوە چونكە  توندی 
دیفاعییان  پەیماننامەی  سووریا  و  ئێران 

پێكەوە ئیمزا كردووە.
فرانس پرێس باڵوی كردەوە كە »ئەگەر 
توركیا بە شێوەی جیددی لەگەڵ سووریا 
بێتە مەیدان، ئەوە ئێرانیش بە شێوەیەكی 
دیكە دێتە مەیدان قەیرانەكە ئاڵۆزتر دەبێ 
و زۆرب��ەی واڵتانی ناوچە تووشی شەڕ 
ئێران  قازانجی  بە  ش��ەڕەش  ئ��ەو  و  دەب��ن 
نابێ چونكە ئێران لە زۆر بواردا تووشی 

قەیران بووە«.
توركیە و س��وری��ا زۆر  ن��ێ��وان  گ��رژی��ی 
بە  ئ��ەردۆغ��ان  ئ��اغ��ای  ب��ۆت��ەوە،  قووڵتر 
توندی رەخنەی لە ئەنجوومەنی ئاسایش 
ئ���ەوان س��ەب��ارەت بە  گ��رت ك��ە بێدەنگی 
قەیرانی سووریا هەڵەیەكی گەورەیە و ئەو 
بۆسنی  كوشتاری  تراژدیای  بێدەنگییە 
دووپات  ١٩٩٠دا  دەه��ەی  لە  هێرزەگوین 
دەكاتەوە. رێژیمی بەشار ئەسەد رۆژانە بە 
دەیان كەس ژن و منداڵ و خەڵكی ئەو 
واڵتە دەكوژێت و بە دەیان كەس رۆژانە 
را دەكەن و لەو دیوی سنوورەكانی سووریا 
ئاوارە دەبن. هەروەها وتی لەگەڵ هەوڵ 
و تێكۆشانی هەمووی ئێمە، ئەنجوومەنی 
ئاسایش سەبارەت بە قەیرانی ٢٠ مانگەی 
كە  ئارادایە  لە  دەستێك  بێدەنگە.  سوریا 
ناڕاستەوخۆ چرای سەوز دەدات بە بەشار 
رۆژبەرۆژ  دەبینین  ه���ەروەك  ئ��ەس��ەد«. 
قووڵتر  سووریا  و  توركیا  نێوان  قەیرانی 
رێژیمی  لەكۆتاییدا  و  دەبێتەوە  قووڵتر  و 
ئەسەد بەرەو هەڵدێر دەڕوات و ئەوەی سەر 

دەكەوێ ئیرادەی خەڵكە.
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پەیامە پێشكەشكراوەكان بە كۆنگرەی پانزدەهەمی حیزبی دێموكرات
پەیامی مارینوو بووسداچین، سكرتێری 

UNPO گشتیی
بەڕێز مستەفا هیجری!

 سكرتێری گشتی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران!
بێ نوێنەرەكانەوە،  نەتەوە  و  رێكخراوی گەالن  ئەندامی  الیەن چل وچوار  لە  نوێنەرایەتی  بە 
دێموكراتی  حیزبی  كۆنگرەی  پازدەهەمین  بەستنی  بۆنەی  بە  خۆمانتان  پشتیوانی  خۆشە  پێم 
كوردستانی ئێرانەوە پێشكەش بكەم و لەم رێگایەوە هیوای كۆنگرەیەكی بە بەرهەم، سەركەوتوو 

و چاككەرەوە بۆ بەشداران بخوازم.
هەوڵەكانی PDKI بۆ دوورەپەرێزی لە توندوتیژی، سەرەڕای دووچاوەگی و هەاڵواردنی 
بەڵكوو  رێكخراوەكەتان  تەنیا  نە  بەهێزبوونی  نیشانەی  ئێران،  كوردەكانی  سەركوتی  و  ب��ەردەوام 
بە   PDKI ،پازدەدا بڕیارەكانی كۆنگرەی  ئەنجامی  لە  هەموو الیەنگرەكانیشە. هیوادارم كە 
یەكڕیزی بەهێزتر لە رابردووەوە، تواناییەكانی هەرچی زیاتر بۆ وەدیهێنانی دێموكراسی، دەسەاڵتی 
یاسا و بەرەوپێشبردنی مافەكانی مرۆڤ لە ئێراندا بە كار بێنێ. لەوەش زیاتر، هیواخوازین كە لە 

ئەنجامی كۆنگرەی پازدەدا، پێوەندییەكانی PDKI لەگەڵ UNPO قووڵتر و پتەوتر بن.
لە روانگەی UNPOوە، PDKI دەورێكی سەرەكی لە بەرەوپێشبردنی ئازادیی رادەربڕین و 
پاراستنی مافەكانی مرۆڤدا دەگیڕێ، ئەوە خاڵێكی بە هێزە كە حیزبەكەتان لەگەڵ خۆی دێنێتە 
نێو ریزەكانی UNPO و باقی ئەندامەكانییەوە، كە هەموویان لەگەڵ ئاستەنگی زۆر لەسەر 
نێونەتەوەییدا رووب��ەرڕوون. UNPO بەردەوام دەبێ  رێگای ئازادی و مافەكانیان لە ئاستی 
لەسەر چاوەدێری رەوشی كوردەكان لە ئێراندا و شانبەشانی PDKI هەوڵ دەدا كە سەرنجی رای 

گشتی بۆ الی ئەو پێشێلكارییانە رابكێشێ كە دەوڵەتی ئێران دەیكات.
بە رۆحی هاوكاری و پێكەوە كاركردنەوە چاوەڕوانی بڕیارەكانی كۆنگرەی پازدەی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێرانین  و بۆ كار و تێكۆشانی مانگ و سااڵنی داهاتوو پشتیوانیتان 

لێ دەكەین.
بەڕێزەوە

UNPO مارینوو بووسداچین، سكرتێری گشتیی 
برووكسەل، ئووتی ٢٠١٢

پەیامی مەحموود عوسمان، سیاسەتمەدار 
و كەسایەتیی ناسراوی كورد

كۆنگرەی  ١5هەمین  هەڵبژێردراوی  بەرێوەبەرانی  و  ئەندامان  بەڕێزان،  بۆ 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران!

بە بۆنەی گرتنی ١5هەمین كۆنگرەتان كە رۆژی شەممە، ٢٠١٢/٩/٢٩ بە 
ناوی كۆنگرەی »شەهید دوكتور شەرەفكەندی« و لە ژێر درووشمی »هەوڵدان 
بۆ یەكڕیزی لە پێناو سەركەوتن«دا دەستی بە كارەكانی كرد، پیرۆزباییتان لێ  
دەكەین و ئومێد دەخوازین ئەم كۆنگرەیە بە دەركردنی كۆمەڵێك راسپاردە، ببێتە 
سەرەتایەكی بەهێز بۆ یەكگرتنەوەی هەر دوو باڵی حیزبی دێموكرات و سەرجەم 
هێزەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان و یەكیەتی و یەكرَیزیی ناو ماڵی كورد لە 
رەواكانی گەلەكەمان  ئامانجە  بە  پێناوی گەیشتن  لە  رۆژهەاڵتی كوردستان 
هیوای  و  دەكەین  لێ   پیرۆزباییتان  دیكە  جارێكی  كوردستاندا.  بەشەی  لەم 

سەركەوتنتان بۆ دەخوازین.
دوكتور مەحموود عوسمان

٢٠١٢/٩/٣٠

پەیامی كارۆڵ پرۆنهوبێر، نووسەر و 
رۆژنامەنووسی ناسراو

لە  ئاوات دەخ��وازم،  بە  بۆ  وەك دۆستێكی پرسی رەوای كورد، كۆنگرەیەكی سەركەوتووتان 
كاتێكدا كە حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە رێبازی خۆیەوە درێژە بە خەباتی خۆی بۆ 
مافی نەتەوەی كورد لە ئێراندا دەدات، رێبازێك كە دوكتور قاسملوو ئااڵهەڵگری بوو. قاسملوو 
خاوەن روانینێكی بەرز بوو  كە هەردەم بە دڵنیاییەوە سەیری داهاتووی گەشی بۆ خەڵكەكەی 

دەكرد.
بەو هیوایە كە خەباتی بێوچان، مزگێنی بە ئامانج گەیشتن بۆ ریزەكانتان و خەڵكەكەتان 
لەگەڵ خۆ بێنێ  و خەڵكی غەیرە كوردیش لە ئێش و ئازارە بێ  پساوەكانی هاواڵتیان و ژنانی 

ئێران ئاگادار كاتەوە.
كارۆڵ پرونهوبێر

نووسەری »خولیا و مەرگی رەحمانی كورد: خەونی كوردستان«
٢8ی ژوئیەی ٢٠١٢

ئەمریكا

پەیامی كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی 
كوردستان

كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  ١5ی  كۆنگرەی  بەشداربووانی  و  نوێنەران  بۆ 
ئێران

پاش ساڵو رێزی خەباتكارانە
هەروەك  و  ئەچن  حیزب  ١5ی  كۆنگرەی  بەستنی  ب��ەرەو  ئێوە  ئاگادارین  وەك 
هەموومان ئاگادارین، بەگشتی هەلومەرجێكی نوێ لە جیهان، ناوچەكە، ئێران و 
كوردستان هاتۆتە ئاراوە و ئاڵوگۆڕە چاوەڕواننەكراوەكان، پەیتا پەیتا و بە خێرایی 

تێپەڕ دەبن.
بە  جیهانییەكان  گۆڕانكارییە  و  رووداو  ئاكامی  كە  هەستیارەدا  قۆناخە  لەم 
چركەساتەوە بەستراون و پێویستیی بەرەوپێشوازیچوون و وەاڵمدانەوە و تێكۆشان بۆ 
گواستنەوەی ئاكامی شیاو و لەبار لە پێناو بەرژەوەندییەكانی بزووتنەوە و جەماوەری 

خەڵكی كوردستان، پێویستییەكی حاشاهەڵنەگرە.
لە الیەكی ترەوە تەریككەوتنەوە و ریسوابوونی دەسەاڵتی ئیسالمی لە تاران و 
پەرەسەندنی ناڕەزایەتییە گشتییەكان و دەركەوتنی رۆژ لە دوای رۆژ زیاتری سیمای 
راستەقینەی ئەو رێژیمە بۆ بیروڕای گشتی لە دەرەوەی سنوورەكانی ئێران، ئەركی 

سەرشان و پالن داڕشتنی الیەنە سیاسی و رێكخراوەییەكان چەندقات دەكاتەوە.
بۆیە هیوادارین بە بەستنی كۆنگرەیەكی سەركەوتوو و دیاریكردنی سیاسەت، پالن 

و هەڵوێستی ئەوڕۆیی و پێویست بتوانن هەنگاوێكی كاریگەر هەڵبگرن.
بە هیوای بەستنی كۆنگرەیەكی سەركەوتوو، پڕدەسكەوت و دەوڵەمەند

كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی كوردستان

پەیامی دوكتور كەنداڵ نەزان، سەرۆكی 
ئینیستیتۆی كورد لە پاریس 

هاوڕێیانی هێژا!
بە  پانزەهەمین كۆنگرەی حیزبەكەتان  لە  بەشداری  بۆ  بانگهێشتی هاورێیانەتان  لە 
گەرمی سپاستان دەكەم. لەوەی كە ناتوانم لە كۆنگرەكەتان بەشدار بم، پێم خۆشە لە 
رێگای ئەم پەیامەوە ساڵوی گەرمی خۆم بۆ هەموو بەشدارانی كۆنگرە بنێرم و بۆ 
و  هەستیار  بڕگەیەكی  لە  كۆنگرەكەتان  بخوازم.  هیوای سەركەوتن  كۆنگرە  كارەكانی 
لە سااڵنی  دەچێت.  بەڕێوە  نزیكدا  رۆژهەاڵتی  و  ئێران  دیرۆكی  لە  تایبەتی  ئاڵۆزی 
رابردوودا شاهیدی راپەڕینی گەالن دژ بە دەسەاڵتدارانی دیكتاتۆر بووین. ژمارەیەك 
لە دیكتاتۆرە سەرەڕۆكانی عەرەب كە رێژیمەكانی خۆیان بە هەتاهەتایی دەزانی و لە 

هەوڵی دانانی جێنشین بۆ كورسییەكانی خۆیان بوون، لە دەسەاڵت وەال نران.
لە سووریە، دەوڵەتی بەعس دژ بە خەڵكەكەی وەستاوەتەوە، بەاڵم رووخانی شتێكی 
حەتمیە. گومان لەوەدا نیە كە بەشار ئەسەد، دیكتاتۆری خوێنمژ، هەمان چارەنووسی 
سەددام حوسێنی دەبێت، رووخانی دیكتاتۆری حیزبی بەعس لە سووریە لە زۆر رووەوە 
شوێندانەری پۆزەتیڤ و باشی بەدواوە دەبێت، لەوانە دەبێتە هۆی الواز بوونی دەسەاڵتی 

ناوچەیی و تواناییە تێكدەرەكانی رێژیمی مەالكانی تاران.
لە ناوچەیەك كە لە گۆڕاندایە، رێژیمی ئێرانیش مەحكووم بە لەناوچوونە. بەاڵم هەر 
بەو جۆرەی ئێوەش باشتر لە هەر كەسێكی دیكە دەزانن، ئەم رێژیمە هەروا ناڕووخێت و 
گوشارە نێونەتەوەییەكانیش بە تەنیا نابێتە هۆی رووخانی. تەنیا رێكخستنی گەالنی 
ئێران لە دەوری ئامانجگەلی سادە و روون و یەكگرتووانەیە كە دەتوانێ  ببێتە مایەی 

رووخان و ئەم كارە ئەركی هێزە جۆراوجۆرەكانی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانە.
كۆنترین  لە  یەكێك  كە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  پێوەندییەدا،  ل��ەم 
بتوانێ   گەر  بگەیەنێت،  ئەنجام  بە  مێژوویی  ئەركێكی  دەتوانێ   ئۆپۆزیسیۆنەكانە، 
رێكخراوەكانی كورد لە بەرەیەكدا كۆبكاتەوە و لەم بەرەیەدا و لە بزوتنەوە دێموكراتیكەكانی 
بە مەبەستی  بەرەیەك  ئازەریەكان  و  دێموكراتە فارس  لەوانە  ئێران  نەتەوەكانی دیكەی 

دامەزراندنی ئێرانێكی دێموكراتیك و سیكوالر و فێدرال بێنێتە ئاراوە.
دڵنیام رۆژێك كە ئەم بەرەیە پێك بێت و متمانەی پێویست بە دەست بێنێت، پشتیوانیی 
جۆراوجۆری نێونەتەوەیی و ژمارەیەكی زۆر لە حكوومەتە دێموكراتیكەكانی لە ئاستی 
جیهاندا لەگەڵ دەبێت. وەها پشتیوانییەك، سەركەتنی هێزە دێموكراتەكان ئاسان و خێرا 

دەكات.
هەر بەو جۆرەی كە خۆتان باشتر لە هەر كەسی دیكە دەزانن و دوكتور قاسملووی 
لە  رێژیمیان  توانای گۆڕینی  تەنیا  بە  بەردەوام دووپاتی دەكردەوە، كوردەكان  نەمریش 
ئێراندا نیە، گەر تووشی دوور كەوتنەوە و لێكدابڕانیش بن، بێ شك باندۆریان لە پێشوو 
لە  لۆكۆمۆتیو  رۆڵی  دەتوانن  بن،  یەكگرتوو  گەر  بەاڵم  دەبێت،  كەمڕەنگتر  و  كەمتر 
ئەم  لە سەركەوتنی  ئێران و هەروەها  لە دێموكراتەكانی  لە هێزێك  بەرەیەك  پێكهینانی 
بەرەیەدا بگێرن. ئەم كارە گرینگە، تەنیا بە دەستی ئێوەی كورد و ئێرانییەكانی دیكە 

جێبەجێ  دەبێت.
هیوادارم ئەم پرسانە وەبەر سەرنجی ئێوە بكەوێت و ببێتە مایەی لێكدانەوەی تایبەتی 
بەهێزتر  لەم كۆنگرەیەدا  ئێران  دێموكراتی كوردستانی  و هەروەها حیزبی  لە كۆنگرەدا 
ئێران هێزە  ببێتە مایەی یەكگرتوویی لە  لە پێشوو و بە ئیستراتیژییەك دەركەوێ  كە 

كوردەكان و ئۆپۆزیسیۆنە ئێرانییەكان.
لە كۆتاییدا هیوادارم كە كۆنگرەی داهاتووتان لە مەهاباد و لە كوردستانی ئازاد 

بەڕێوە بچێت و منیش بەڵێن دەدەم كە بێم و تێیدا بەشداری بكەم.
بە هیوای سەركەوتن و ساڵوی گەرمی هاوڕێیانە.

كەنداڵ نەزان
پاریس

٣ی ئووتی ٢٠١٢

پەیامی پارتی سەوزی ئۆتریش
 لە الیەن بەرێز د.پیتێر پیلتز، ئەندامی 

پارلمان و وتەبێژی نێونەتەوەیی لە پارلمان
دۆستانی ئازیز!

ئ��ارەزووی باشترینەكانتان لە ژیانی سیاسی و شەخسیدا بۆ  وەك هەمیشە 
دەكەم، ئەویش لەبەر ئەم سێ  هۆیە:

یەكەم، ناوچەكە پێویستی بە حیزبی كوردیی جێگای باوەڕ و بەهێزە، كە 
بتوانن زەمانەتی گەشەكردنێكی ئاشتیخوازانە و دێموكراتیك بكەن.

دووهەم، گەلی كورد توانی لە كوردستانی عێراق نیشان بدات كە ئەگەر 
ئێوە ئیمكانی دیاریكردنی چارەنووسی خۆتان هەبێت و بڕیاری واڵت و ژیانی 

خۆتان لە دەستی خۆتاندا بێت، زۆر كارتان پێ  دەكرێت.
دا،  پێشان   بە هەموو كەسیان  سێهەم، زۆر خۆشحاڵم كە دۆستە كوردەكانم 

باوەڕپێبوون بەوان و داهاتوویان كارێكی زۆر بە جێ  بوو.
ئێوە بڕیاری زۆر گەورەتان لەبەر دەمدایە كە بۆ ئێمەش لە رۆژئاوادا زۆر 
هیوای  ئۆتریش  س��ەوزی  پارتی  ن��اوی  بە  ئەمەش  بۆ  وەج��ە.  بە  و  گرینگ 

سەركەوتنتان بۆ دەخوازم.
پیتێر پیلز
وییەن

٢٠١٢/8/٢7

پەیامی دوكتور كامیار عەالئی، لێكۆلەر لە 
زانستگای هارواردی ئامریكا 

بەشدارەیل بەرێزی كۆنگرە
كوردستانی  دێموكراتی  حیزب  پانزدەی  كۆنگرەی  تەشكیل  و  بردن  وەریەو 
ئێران، لە ئێوە و گیشت ئەندام و هەوادارەیلی حیزب و سەرجەم خەڵك كوردستان 

پیرۆز بوود.
هاورییەل، هیوادارم هەر ئەو جۆر كە لە تاریخ 67 ساڵەی حیزب، ئەرای رەسین، 
خەڵك كورد لە كوردستان ئێران وە ماف و حەق و حوقوقی و دێموكراتیزەكردن 

ئێران، خەبات كردینە، تا رەسین وە ئازادی و دێموكراسی، بەردەوام بوین.
ئەرای ئێوە، بەشدارەیل رێزدار كۆنگرە، سەربەرزی و كۆنگرەی پڕ دەسكەفت 

ئاواتە خوازیم.
دوكتور كامیار عەالئی

نیۆیۆرك
٢5ی ئاگۆستی ٢٠١٢

پەیامی پارتی ماف و ئازادی )هاك ـ پار(
بۆ كۆنگرەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران!

ئێمە لەوەی كە ئێمەتان بۆ كۆنگرەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
كۆنگرەدا  لە  ناتوانین  ئێمە  كە  لەوەیش  دەكەین.  كردووە، سپاستان  بانگهێشتن 

بەشدار بین، زۆر بەداخین. 
وەك دەزانن، نەتەوەی كورد لە سەرانسەری كوردستان لە قۆناخێكی مێژووییدا 
نیە. وەه��ا رەوشێك  ك��ورد ئیدی زۆر دوور  ئ��ازادی بۆ گەلی  دەرب��از دەب��ێ . 

بێگومان گرینگیی كۆنگرەكەتان زۆر زیاتر دەكات.
ئاواتەخوازین  كۆنگرەكەتان  ب��ۆ  ئ����ازادی،  و  م��اف  پ��ارت��ی  وەك���وو  ئێمە   
سەركەوتنێكی مەزنین. پیرۆزبایی گەرم لە ئەندامان، نوێنەران و سەركردایەتیی 

نوێی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران دەكەین. 
وێڕای ساڵو و رێز

بایران بۆزیەل
سەرۆكی گشتیی پارتی ماف و ئازادی )هاك � پار(

پەیامی حیزبی هاوپێوەندیی دێموكراتیكی 
هەرێمی ئەهواز

هاوڕێیان و دۆستانی بەشداربوو!
لە رێگەی دوورەوە، گەرمترین پیرۆزباییەكان و هاوپێوەندیی ئێمە بە بۆنەی بەڕێوەچوونی 
١5هەمین كۆنگرەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران قبووڵ بفەرموون. حیزبێك كە شەهید 
دوكتور قاسملوو لەگەڵ هاوڕێیانی لە رێگەی باوەڕ بە خەڵكی كورد و دێموكراسی گیانی لەسەر 
سەركەوتنی  چاوەڕوانی  رابردوو  وەك  هەر  ئێران  كوردستانی  بەغیرەتی  خەڵكی  بێگومان  دانا. 
كۆنگرە و رێبەری و ئەندامانی حیزبن و هەر وەك مێژوو شایەتی بووە، حیزب هەمیشە لە ریزی 

پێشەوەی بەدەستهێنانی مافەكانی نەتەوەی كورددا بووە.
هاوڕێیان، ئێوە لە كاتێكدا بەرەو كۆنگرەی حیزب دەڕۆن كە ناوچە و بەتایبەت ئێران ئاوسی 
نەتەوەی  مافەكانی  بەدەستهێنانی  و  رووداوان��ە  ئەم  بەسەر  زاڵبوون  بۆ  و  زۆرن  رووداوگەلێكی 
گەرەنتیكەری  و  لەخۆگر  كە  سیستمێك  بە  گەیشتن  بۆ  ئێران  نەتەوەكانی  یەكیەتیی  ك��ورد، 
مافەكانی ئێمە نەتەوەكانی بندەست لەم ٩٢  ساڵەی دواییدا بێ  كە تەنیا هەژاری و زنجیریان 
ئێمە و  پێویستیی خۆی زیاتر دەسەلمێنێ .  بەسەردا داسەپاندووین، سات بە سات گرینگی و 
ئێوە بە باشی دەزانین كە بۆ ئێرانی دێموكراتیك بە واتای راستەقینەی وشەكە كە لەخۆگری 
مافی دیاریكردنی چارەنووسی خەڵكانی ئێران بێ  و گەرەنتیكەری نەگەڕانەوەی سیستێمكی 
دواجار  كە  پێویستە  فێدراڵ  حكوومەتێكی  پێكهێنانی  بێ ،  دیكە  توتالیتێری  و  ناوەندگەرا 
و  لێدەكەوێتەوە  ئێرانی  نەتەوەكانی  بۆ  ئاسایش  دابینكردنی  و  سیاسی  دەسەاڵتی  دابەشكردنی 
لەم رێگەیەدا، ئێمە و حیزبی ئێوە باش دەزانین كە هاودەنگی و هاوڕێیەتی سیاسیی نەتەوەكان 
لە هەلومەرجی هەنووكەدا دەتوانێ  توانایی ئێمە و كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی فێدراڵ وەكوو 

پاڵهێزێك بۆ داواكارییە رەوا و سەركوتكراوەكانی نەتەوەكانی ئێران بباتە سەرەوە. 
دۆستان!

لە داهاتوویەكی نەئەوەندە دووردا شایەتی سەلماندنی درووستبوونی سیاسەتەكانی حیزبەكانمان 
كە سەرچاوەگرتوو لە لێكدانەوەی روونی هەلومەرجی دیاریكراوی ئێران و ناوچەن، دەبین و تا 

ئەو رۆژەیش، دەبێ  هاوكارییەكانمان لەم پێناوەندا پتەوتر بێ .
بەڕێوەچوونی  ئەهواز،  دێموكراتیكی  هاوپێوەندیی  حیزبی  دیكە،  جارێكی  بۆ  و  دواج��ار 
خەڵكی  و  ئەندامان  رێبەری،  بە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  كۆنگرەی  ١5هەمین 
دلێری كوردستان پیرۆزبایی دەڵێ  و ئاواتی سەركەوتنی كۆنگرە، سەركەوتنی ئێوە و سەركەوتنی 

ئێمەی هەیە.
سەركەوێ  خەباتی نەتەوەكانی ئێران

كومیتەی ناوەندیی حیزبی هاوپێوەندیی دێموكراتیكی ئەهواز
جووالی ٢٠١٢
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هەوڵدان بۆ یەكڕیزی لە پێناو سەركەوتندا
 كۆنگرەوە

ە روانگەی
ل

بۆ هاوكاریی زیاتری هێزە دێموكرات و پێشكەوتووەكانی ئێران تێبكۆشین

ب��ەش��ی ی���ەك���ەم: ی��ەك��ی��ەت��ی��ی ن��ێ��وخ��ۆی��ی و 
یەكخستنەوەی ماڵی حیزب

»لەمە زیاتر دژایەتی یەكتر مەكەن، یەكگرتوو 
و  یەكیەتی  بن  دڵنیا  ب��ن...  یەكتر  پاڵپشتی  و 
هۆی  دەبێتە  زان��س��ت  بەدەستهێنانی  و  تەبایی 
سەركەوتنتان لە بەرامبەر دوژمندا... یەكیەتی و 

یەكڕیزیتان بپارێزن...«
وەسییەتنامەی  )لە  محەممەد  قازی  پێشەوا 

پیشەوادا(
سەرەتا:

مەرجەكانی  سەرەكیترین  لە  یەكێك  بێ گومان 
سەركەوتنی هەر بزاوت و جوواڵنەوەیەك یەكیەتی 

و یەكڕیزیی ئەندامانی ئەو بزاڤەیە.
تەنیا لە یەكیەتییەكی ئۆرگانیكی ئەندامانی 
پەیكەرێكی  وەك���وو  ب���زاڤ  ك��ە  ب��زاڤ��ەدای��ە  ئ��ەو 
و  ئامانجدار  جوواڵنەوەیەكی  دەتوانێ  یەكگرتوو 
كارامە بێنێتە ئاراوە. واتە بزاڤ وەك ئۆرگانیزمێك 
كار دەكات كە هەركام لە ئەندامەكانی سەرباری 
نێوەڕۆك و ئەركەكانیاندا،  جیاوازییان لە بیچم و 
خزمەت  لە  خۆیان  شێوەی  بە  هەركام  و  وێكڕا 
ئامانجێكی گشتی و گەورەتردان، ئامانجێك كە 
دەرئەنجام بەرژەوەندیی تاك تاكیان و بەرژەوەندیی 
هاوبەش و گشتییان دابین دەكات. دیارە هەركام لە 
ئەندامانیش لە خۆیاندا سیستمێكی ئۆرگانیكیان 
هەیە و لە كۆمەڵێك ئەندامی بچووكتر پێكهاتوون 
كە پێوەندییەكی چڕتر و گرێدراوییەكی بەهێزتریان 
ئۆرگانیزمی  ئەگەر  نموونە  بۆ  هەیە.  پێكەوە 
جەستەی مرۆڤ لە بەرچاو بگرین، دەبینین كە 
نێوەڕۆك  و  بیچم  جەستە  ئەندامانی  لە  هەركام 
هەمان  لە  و  هەیە  خۆیان  تایبەتیی  ئەركی  و 
ئامانجێكی  خزمەت  لە  تێكڕایی  بە  كاتیشدا 
گشتی و هاوبەشدان كە ژیانی مرۆڤە. واتە كۆی 
ئەندامانی لەش بۆ ژیانی مرۆڤ پێویستن، بەاڵم 
ئەركێكی  ئەندامان  لە  هەندێك  ئەوەشدا  لەگەڵ 
خەوشداربوونیان  كە  شانە  لەسەر  ژیانەكیتریان 
ژیانی  ب��ۆ  شێلگیر  زۆر  م��ەت��رس��ی��ی  دەت���وان���ێ 
لە  هەندێك  كاتێكدا  لە  ئ���اراوە.  بێنێتە  م��رۆڤ 
بۆ  كێشە  تێكچوونیاندا  ئ��ەگ��ەری  لە  ئەندامان 
ژیانی ئاسایی مرۆڤ دروست دەكەن، بەاڵم نابنە 
گیانی.  س��ەر  بۆ  شێلگیر  مەترسییەكی  ه��ۆی 
لە  ئۆرگانیزمی  هەركام  نێو  لە  ئەم هاوكێشەیە 
ئەندامانیشدا بە هەمان شێوە بەدی دەكرێت، بەو 
لێرەدا  ئۆرگانیكییەكە  پێوەندییە  كە  جیاوازییەوە 
زۆر چڕتر و ژیانەكیترە. واتە تێكچوونی هەركام 
گشتییەتی  دەت��وان��ێ  بەشە  ئ��ەو  ئەندامانی  ل��ە 
ئەندامی ئۆرگانیزمە گەورەكە لە كارایی بخات. 
بۆیە هاوكاری و هاوئاهەنگی لە نێو ئەندامانی 
و  ژیانەكیتر  زۆر  ب��چ��ووك��ەك��ان��دا  ئۆرگانیزمە 
نێو  لە  هاوئاهەنگی  و  ه��اوك��اری  تا  گرینگترە 
لە  مەبەست  گ��ەورەدا.  ئۆرگانیزمی  ئەندامانی 
هێنانەوەی ئەم نموونەیە سەلماندنی ئەو راستییەیە 
كە ئەم یاسایە بە سەر بیاڤی سیاسەتیشدا زاڵە. 
بابەتەدا  ئ��ەم  باسی  ل��ەگ��ەڵ  پ��ێ��وەن��دی  ل��ە  وات��ە 
هەموو  یەكڕیزیی  و  یەكیەتی  بێژین،  دەتوانین 
ئێران  دێموكراسیخوازەكانی  و  خەباتكار  هێزە 
پێوەندییەكی ئۆرگانیكە كە لە پێشدا بۆ ئێمەی 
هێزە  یەكڕیزی  و  یەكیەتی  بە  پێویستی  ك��ورد 
سیاسییەكانی كوردستان هەیە و لە پێش ئەوەشدا 
یەكڕیزی  بە  پێویستیمان  دێموكرات  ئێمەی  بۆ 
درووشمە  ئەو  تردا  دیوێكی  بە  هەیە.  نێوخۆیی 
بۆ  »ه��ەوڵ��دان  وات��ە   ١5 كۆنگرەی  گرینگەی 
بەم  ك��ردەوەدا  لە  سەركەوتن«  پێناو  لە  یەكڕیزی 
یەكەم  هەنگاوی  كە  دەكرێ  لێ  تەعبیری  شێوە 
نالۆژیكیی  ملمالنێی  و  دووب��ەرەك��ی  نەبوونی 
دووهەم  هەنگاوی  و  حیزبدایە  ریزەكانی  نێو  لە 

چارەسەركردنی مەسەلەی هاوڕێیانی پێشوومانە. 
و  ه���اوك���اری  پێكهێنانی  س��ێ��ه��ەم  ه��ەن��گ��اوی 
یەكگرتووییە لە نێوان هێزە رەسەن و سەرەكییەكانی 
ئینجا  و  كوردستاندا  رزگاریخوازانەی  خەباتی 
دەگەینە دوایین هەنگاو كە هاوكاری و یەكڕیزی 

لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆنی دێموكراتی ئێرانییە.
لەم بەشەی ئەم وتارەدا بە كورتی تیشك دەخەینە 
سەر پێویستی و دەرەتانەكانی یەكیەتیی نێوخۆیی 
هەنگاوەكانی  كە  حیزب  ماڵی  یەكخستنەوەی  و 
پێناو  لە  یەكڕیزی  پرۆسەی  دووهەمی  و  یەكەم 

سەركەوتندان.
یەكیەتیی نێوخۆیی:

بوونی جیاوازیی بیروڕا و ملمالنێی جیاوازییەكان 
لە هەر بوارێكدا هەبێ لە نێو هەموو پێكهاتەیەك 
دێ  بە  سیاسییەكاندا  رێكخراو  لە  بەتایبەت  و 
دەكرێت و تا رادەیەكیش نەك هەر سروشتییە بەڵكوو 
پێویستە.  رێكخراوە  چاالكیی  و  زیندوویەتی  بۆ 
بەاڵم بە مەرجێك كە ئەم جیاوازی و ملمالنێیانە 
لە  و  هەبێت  سیاسییان  و  لۆژیكی  بنەمایەكی 
گشتییەتی  بەرەوپێشچوونی  و  گەشە  خزمەت 
بەداخەوە  ئ��ەوەی كە  وەك  ن��ەك  ب��ن،  رێ��ك��خ��راودا 
كوردستاندا  سیاسییەكانی  هێزە  زۆرب��ەی  نێو  لە 
دەبیندرێ لە پێناو دەسەاڵتێكی رواڵەتی و لەسەر 
باندبازی،  وەك  نامەعریفی  بنەمای  هەندێك 
بزووتنەوەی  بێت.  ناوچەگەری  و  تاكپەرەستی 
كورد بەگشتی و هێزە سیاسییەكانی لە رابردوودا 
ئەم چەشنە ملمالنێیە نامەعریفییانەیان بەداخەوە 
و  نەهامەتی  لە  جگە  و  ك���ردووە  ئ��ەزم��وون  زۆر 
دەست  ب��ە  ل��ێ  باشیان  ئاكامێكی  هیچ  داب���ڕان 
نەهێناوە. كەوابوو وەك یەكەم هەنگاو پێویستە هێزە 
سیاسییەكان بە میكانیزمێكی گونجاو و كارامەوە 
بەرەوڕووی ئەم دیاردە ببنەوە و ریزەكانی نێوخۆیان 
تۆكمەتر بكەنەوە. بۆ ئەم مەبەستەش دامەزراندنی 
سیستمێكی پەروەردە لەسەر بنەمای بەهێزكردنی 
یارمەتیدەرێكی  دەت��وان��ێ  نەتەوەیی  ئینتیمای 
نەتەوەیی  ئینتیمای  كە  پ��ەروەردەی��ەك  بێت.  باش 
تەوەری سەرەكی  بكاتە  نەتەوەیی  بەرژەوەندیی  و 
لە هزری خەباتی شۆڕشگێڕان و ئینتیما نەریتی 
و نامەعریفییەكانی وەك دەستەگەری، باندبازی، 
تاكپەرەستی و ناوچەگەری الواز و كاڵ بكاتەوە.

�� یەكخستنەوەی ریزەكان:
لە چەند ساڵی رابردوودا دیاردەی جیابوونەوە و 

دابڕان زۆربەی هەرە زۆری رێكخراوە سیاسییەكانی 
ناهۆمێدی  لە   كەشێكی  و  گرتەوە  كوردستانی 
بە سەر بزووتنەوەی رزگاریخوازانەی كوردستاندا 
زاڵ كرد. ئەم جیابوونەوانە كە بەگشتی بە دوور 
لە هەر چەشنە هۆكارێكی سیاسی و مەعریفی 
كەم  و  چەقبەستوو  ژیانی  بەرهەمی  پتر  ب��وون، 
چاالكیی پراكتیكی و ئەو ملمالنێیە نالۆژیكییانە 
بوون كە لەسەرەوە ئاماژەیان پێكرا. بەاڵم ئەوەی 
بە  تێپەڕبوون  س��اڵ  چەندین  پ��اش  و  ئێستا  ك��ە 
كوردستان  خەڵكی  بۆ  جیابوونەوانەدا  ئەو  سەر 
حیزبەكانیش  ك��ارب��ەدەس��ت��ان��ی  و  ئ��ەن��دام��ان  و 
نەك  داب��ڕان  و  جیابوونەوە  كە  ئەوەیە  دەركەوتوو، 
هەر نەیتوانی ئەو كێشانە چارەسەر بكات و وزەی 
ری��زەك��ان��ی ش��ۆڕش وەگەڕ  نێو  پ��ەن��گ��خ��واردووی 
رزگاریخوازانەی  ج��وواڵن��ەوەی  بەڵكوو  بخات، 
پەرشوباڵوی  و  ب��رد  الوازی  ب��ەرەو  كوردستانی 
خۆلقاند.  جارانی  لە  پتر  ناهاوئاهەنگییەكی  و 
و  چاكسازی  درووشمەكانی  كە  دەرك���ەوت  وات��ە 
كە  بوون  رووكەش  بەرگێكی  تەنیا  چاالكبوونەوە 
بە سەر بااڵی دەسەاڵتپەرەستی و شەڕە كورسیدا 
كرابوون و هیچ رەگێكیان لە هەرێمی راستەقینەدا 
دڵسۆزانەی  ویستێكی  ل��ە  تەعبیریان  و  ن��ەب��وو 
كە  نەچوو  پێ   زۆری  بۆیە  ن��ەدەك��رد.  نەتەوەیی 
نەخۆشییە كوشندانە  و  ناحەز  دیاردە  ئەو  هەموو 
خۆیان لە جەستەی ئەو حیزبانەدا دووبارە كردەوە. 
گرفتانەی  و  كێشە  ئەو  هەموو  سەرباری  بەاڵم 
جوواڵنەوەی  ب����ەرەورووی  جیابوونەوانە  ئ��ەو  كە 
رزگ��اری��خ��وازان��ەی ك��وردی��ان ك���ردەوە، ئ��ەوەی كە 
جێگای هیوا و دڵخۆشییە ئەوەیە كە لە ماوەی 
یەك ساڵی رابردوودا بەرەبەرە و تا رادەیەك كەشێكی 
راستبینی بەسەر لێكدانەوەی الیەنەكاندا زاڵ بووە 
یەكڕیزی  و  نزیكبوونەوە  لێك  باسی  وردە  وردە  و 
هاتۆتە رۆژەڤی سیاسیی حیزبەكانەوە. رەنگە ئەم 
لە الیەنەكانەوە  لە الیەن هەندێك  پێشتریش  باسە 
درابێت،  لەسەر  مانۆڕیشی  و  گ��ۆڕێ   هاتبێتە 
بەاڵم جیاوازیی ئەم باسەی ئێستا لەگەڵ ئەوەی 
دەگەرێتەوە،  نێوەرۆكیان  بۆ  ك��راوە  راب���ردوودا  لە 
یەكگرتنەوە،  و  نزیكبوونەوە  لێك  بانگەوازی  واتە 
دەچێتە  زیاتر  جیابوونەوە  دواب���ەدوای  راستەوخۆ 
بەاڵم  سیاسییەوە،  م��ان��ۆری  و  تاكتیك  خانەی 
كە  ستراتێژییەكە  ئ��ارادای��ە  لە  ئێستا  كە  ئ��ەوەی 
و  دەرهەست  هەلومەرجی  ئامادەبوونی  بەرهەمی 

پێویستیی  لە  تێگەیشتن  و  دیالۆگ  بەرهەستی 
سیاسییەكانی  هێزە  یەكڕیزی  و  لێك نزیكبوونەوە 
كەوابوو  سەردەمەدایە.  لەم  كورد  بزووتنەوەی  نێو 
پێویستە لێك نزیكبوونەوە و یەكڕیزی ببێتە گوتار 
پێوەندییەكانی هەموو  و دێسكۆرسی زاڵ بەسەر 
الیەنە لێكدابڕاوەكاندا. هەنگاوی پراكتیكیش لەم 
فاكتەر   ٣ لەبەرچاوگرتنی  بە  پێویستی  پێناوەدا 
هەیە: یەكەم، خۆپاراستن لە هەڵدانەوەی ناپێویستی 
كوردوتەنی  و  راب���ردوو  ناخۆشییەكانی  و  كێشە 
»كای كۆن بە با نەكردن«. دووهەم، لێكدانەوەی 
ئەو  سەرەكییەكانی  هۆكارە  زانستییانەی  و  ورد 
دیاردانە و دیتنەوەی میكانیزمێك بۆ چارەسەری 
و پێشگرتن لە سەرهەڵدانەوەی دووبارەیان. سێهەم، 
دەسپێكردن و بەردەوامی لە دیالۆگ بە بێ   هیچ 

پێش مەرجێك.
لەگەڵ  یەكگرتنەوە  و  دێموكرات  حیزبی   ��

هاوڕێیانی پێشوو
١٤ی  كۆنگرەی  پ��اش  ١٤ی  پلینۆمی  لە   
ح��ی��زب��ی دێ��م��وك��رات وات����ە ٢ پ��ل��ی��ن��ۆم��ی پێش 
دیالۆگ  دەستپێكردنی  بڕیاری  كۆنگرەی١5، 
هاوڕێیانی  ل��ەگ��ەڵ  ی��ەك��ڕی��زی  م��ەب��ەس��ت��ی  ب��ە 
لە  نوێی  پاژێكی  بڕیارە  ئەم  كرا.  پەسند  پێشوو 
هیوا  و  ك��ردەوە  دووالدا  هەر  نێوان  پێوەندییەكانی 
دڵسۆزانی  و  الیەنگران  بە  زۆری  هومێدێكی  و 
پاش  و  بڕیارە  ئ��ەو  دواب���ەدوای  بەخشی.  حیزب 
ئاسۆی  الیەن  ه��ەردوو  شانەی  دانیشتنی  یەكەم 
دیت  بەخۆوە  زۆرت��ری  رووناكییەكی  یەكگرتنەوە 
پاش  ب��ەاڵم  خۆلقاند.  زی��ات��ری  دڵخۆشییەكی  و 
هاوڕێیانی  سەركردایەتیی  الی��ەن  ل��ە  م��اوەی��ەك 
داهاتووی  كە  گ��ۆرێ   هاتە  مەرجێك  پێشووەوە 
خستە  دیالۆگەكانی  ب��ەردەوام��ی��ی  و  پرۆسەكە 
نێو تەم و گومانەوە. هەرچەند لەسەرەتادا باسی 
دیالۆگی بێ  مەرج كرابوو بەاڵم ئەو هاوڕێیانە بە 
واتە  ناسینیان  بە فەرمی  ئارای مەرجی  هێنانە 
تا  دانیشتنەكاندا  لە  ناوەكەیان  ناسینی  فەرمی 

رادەیەك بارودۆخەكەیان ئاڵۆز كرد.
خۆی  كە  مەرجێك  دیاریكردنی  راستیدا  لە 
جێگای  و  ناكۆكییەكان  جێی  خاڵە  لە  یەكێك 
گەنگەشەیە وەك مەرجی دیالۆگ و دانوستان بۆ 
پێكگەیشتن، ناتوانێ  هەڵوێستێكی لۆژیكی بێت. 
لە  دێموكرات  حیزبی  ناوی  هێنانی  بەكار  خۆی 
الیەن ئەو هاوڕێیانەوە، هەتا ئێستاش سەرەكیترین 

خاڵی جێی ناكۆكی و گەورەترین ئاستەنگی بەردەم 
پێوەندی و هاوكاریی دووالیەن بووە. ئێستا چۆن 
ناكۆكی بكرێتە  دەكرێ  قبووڵكردنی خاڵی جێی 
مەرجی پێكەوەدانیشتن بۆ چارەسەریی ناكۆكی. 
ئەوەندەیان  كێشەكان  كرابا  قبووڵ  ئ��ەوە  ئەگەر 
و  دۆستانە  پێوەندیی  ب��وو  لەمێژ  و  نەدەخایاند 
هاوكاریش دەهاتە گۆڕێ . كەوابوو ئەگەر هەر دوو 
الیەن وەك ستراتێژی چاو لە پرۆسەی دیالۆگ و 
یەكڕیزی دەكەن نابێ  مەرجێكی وا بێننە گۆڕێ  
ئەو  بگرێت.  دانوستان  و  دیالۆگ  لە  رێگا  كە 
خاڵە دەتوانێ  لە دیالۆگەكاندا بكەوێتە بەر باس، 
نەك ئێستا قبووڵ كردنی بكرێتە پێشمەرج. خۆی 
ئەگەر  كێشەكانە،  چ��ارەس��ەری��ی  شاكلیلی  ئ��ەوە 
چارەسەركردنی  بكرێت،  چ��ارەس��ەر  ن��او  كێشەی 
كێشەكانی دیكە هێندە ناخایەنێت. جگە لەوانەش 
خۆی ئەگەر ستراتێژی و مەبەستی سەرەكیی ئەم 
دیالۆگانە یەكگرتن و یەكڕیزییە بۆ دەبێ  كێشەی 

ناو بكرێتە بەربەست و رێگر لەم رەوتەدا.
ل����ە ك���ۆت���ای���ی���دا ش���ای���ان���ی ب���اس���ە ك����ە ئەم 
دەس��ت��پ��ێ��ش��خ��ەری��ی��ەی ح��ی��زب��ی دێ���م���وك���رات بۆ 
هەوڵدانی  و  دی���ال���ۆگ  دەرگ�����ای  ك���ردن���ەوەی 
و  بوونەوە  لێكنزیك  بۆ  شێلگیرانە  و  راستەقینە 
حیزبە دا  ئەم  پازدەهەمی  كۆنگرەی  لە  یەكڕیزی 
وەك  كۆنگرە  ك��را.  پەسند  كۆنگرە  بڕیاری  وەك 
بە رێبەرایەتیی نوێی حیزبی راسپاردووە  ئەركێك 
پێكهێنانی  ب��ۆ  ه��ەوڵ��ەك��ان��ی خ��ۆی  ك��ە ه��ەم��وو 
دەرئەنجام  و  هاوكاری  و  لێك نزیكبوونەوە  كەشی 
یەكگرتنەوە لەگەڵ هاوڕێیانی پێشوو بخاتە گەڕ. 
لەگەڵ ئەوەیدا كە رێبەریی حیزب دەبێ  ئەوپەڕی 
ئەركە  ئەم  ئاكامگەیاندنی  بە  بۆ  خۆی  هەوڵی 
هاكێشەیەكی  ئەمە  پڕدیارە  ب��ەاڵم  گ��ەڕ،  بخاتە 
و  ه��ەڵ��س��وك��ەوت  ب��ە  پێویستی  و  دووالی���ەن���ەی���ە 
دڵسۆزانەی  و  بەرپرسانە  و  شێلگیر  هەڵوێستی 
هەر دوو ال هەیە. بێ  گومان بە ئەنجام گەیشتنی 
دەبێتە  دووالی��ەن  هەر  پێكهاتنی  و  هەواڵنە  ئەم 
نموونەیەك بۆ الیەنە ناكۆكەكانی هێزە سیاسیەكانی 
دیكەی كوردستانیش و بوار بۆ لێك نزیكبوونەوە 
لەوەش  دەخوڵقێنێ .  ئەوانیش  یەكگرتنەوەی  و 
دۆخێكی  لە  كە  لەبارەیە  بەستێنە  ئەو  گرینگتر 
ئەوتۆدا بۆ هاوكاری و هاوخەباتیی هەموو هێزە 
رەسەن و سەرەكییەكانی نێو بزاڤی رزگاریخوازانەی 

كوردستان دێتە ئاراوە.

رامبود لوتفپووری
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مانۆڕی سەربازی 
دژی خەڵكی مەدەنی

خەڵكی  تووڕەیی  ئێراندا،  لە  ئابووری  قەیرانی 
و  ك��ردووە  قات  بە چەند  ئیسالمی  كۆماری  لە 
داهاتوودا  مانگی  چەند  ل��ە  دەك���رێ   پێشبینی 
لەم  بین.  خەڵك  سەرهەڵدانێكی  زنجیرە  شایەتیی 
دۆخەدا، كۆماری ئیسالمی كە هەمیشە لە نێوان 
هەوڵدان بۆ پێكهێنانی رەزامەندیی گشتيی خەڵك 
ئەوەی  زێدەڕۆیانەكانی،  ئامانجە  بە  گەیشتن  و 
دووهەمیانی هەڵبژاردووە، ئەم جارەیش وەك هەمیشە 
نەك بیر لە چارەسەركردنی گیروگرفتەكانی خەڵك 
ناكاتەوە، بەڵكوو لەبیری سەركوتكردن و داپڵۆسین 
بەڵگەیەكی  خەڵكە.  دەنگی  پتری  خنكاندنی  و 
ئەو  حاشاهەڵنەگرە،  راستییە  ئ��ەم  ب��ۆ  ب��ەرچ��او 
لە ماوەی چەند رۆژی  كە  مانۆڕە سەربازییەیە 
رابردوودا هێزە سەركوتكەرەكانی بەسیجی رێژیم لە 

شاری تاران بەڕێوەیان برد. 
فەرماندەكانی  لە  یەكێك  كازمینی،  موحەممەد 
بەشدار  لە مانۆڕەكەدا  بەسیجییەی كە  هێزە  ئەو 
بوون، رۆژی سێ شەممەی حەوتووی رابردوو لە 
كۆنفرانسێكی رۆژنامەنووسیدا وێڕای ئاماژە بەو 
بەشانەی لەو مانۆڕەدا بەشدارییان كردبوو، وتی: 
گوردانی  و  خێرا  پەرچەكرداری  »گوردانەكانی 
ئیمام حوسێن بۆ رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ هەڕەشە 
.گوردانەكانی   . ك���راون.  پێشبینی  سەختەكان 
هەڕەشە  لەگەڵ  بەرەڕووبوونەوە  بۆ  عەلی  ئیمام 
گوردانەكانی  بشێوییەكان،  و  ئەمنییەتییەكان 
عاشوورا و ئەلزەهرایش بۆ كردەوەی كولتووری و 
بۆ  بەسیجی  سابرینی  گوردانی  و  كۆمەاڵیەتی 
دژەهێلیبرن  و  كەمین  وەك  تایبەت  ئۆپەراسیۆنی 

پێشبینی كراون«.
سەرەڕای  كە  ئەوەن  نیشاندەری  هەمووی  ئەمانە 
ئەوەی كەسانێك وەك خامنەیی، رێبەری رێژیم لە 
درووشمە  هەر  ئێستایش  خەڵك،  لەگەڵ  پێوەندی 
ئیدعا  و  دەكەنەوە  دووپ��ات  خۆیان  ناڕاستەكانی 
دەكەن كە بەشێكی بەرچاوی خەڵك لەگەڵ ئەوانن، 
راپەڕینی  ترسی  نەتەنیا  رێژیم  ك��ردەوە  بە  بەاڵم 
ئاشكرا  بە  بەڵكوو  گیانی،   لە  دایەتی  خەڵك 
مانۆڕی سەركوت و داپڵۆسین دەدا. رێژیم بەپێی 
پێشبینییەكانی خۆی، پێی وایە هێرشی سەربازی 
بەمەبەستی  رۆژئ��اوای��ی��ەوە  واڵت��ان��ی  الی���ەن  ل��ە 
جارێك  زۆر  هۆگەلێكی  ب��ە  رێ��ژی��م  رووخ��ان��دن��ی 
دژوارترینیشیدا  لە  گەمارۆكانیش  و  ئەستەمە 
ئامرازەكانی  و  چەكوچۆڵ  ئ��ەوەی  هۆی  نابێتە 
تەنیا  هەنووكەدا  لە  بۆیە  نەمێنێ ،  سەركوتیان 
راپەڕینی  ئ��ەوی��ش  ك��ە  دەمێنێتەوە  مۆتەكەیەك 
خەڵكی وەزاڵ��ەه��ات��ووە ل��ە دەس��ت��ی ق��ات��وق��ڕی و 
برسیەتی، خەڵكێك كە سااڵنێكە بەدەستی نەبوونی 
ئازادییە سیاسی و كۆمەاڵیەتی و كولتوورییەكانەوە 
دەناڵێنن. كاری كۆماری ئیسالمی لەوە تێپەڕیوە 
كە خۆی بە راكێشانی خەڵك بە هۆی ئیدئۆلۆژییە 
بكات،  خەریك  مەزهەبییەكەیەوە  دەسەاڵتپارێزە 
چ��وون��ك��ە ن��ە پ����ارەی ئ���ەم ك����ارەی م����اوە و نە 
گومانێكی لەو راستییە هەیە كە خەڵك بە تەواوی 
لە  بۆیە،  هەر  رێژیمەن.  ئەو  نەمانی  خوازیاری 
پێناو رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ هەڕەشەی رابوونی 
خەڵك بە دژی، خەنجێری لە پێشەوە بەستووە و بە 
بەڕێوەبردنی وەها مانۆڕگەلێك، دەیهەوێ  دوژمنە 

سەرەكییەكەی، واتە خەڵك، چاوترسێن بكات. 
وێ��ن��اچ��ێ  رێ��ژی��م ب��ت��وان��ێ  ب��ە زۆرك���ردن���ی هێزی 
س��ەرك��وت، ب��ارودۆخ��ەك��ە ل��ە ك��ون��ت��ڕۆڵ��ی خۆی 
خۆی  تەمەنی  درێژایی  بە  چوونكە  بهێڵێتەوە، 
رەهەندی  راب��ردوودا،  دەیەی  یەك  لە  بەتایبەت  و 
زۆرەملێی � نەك بۆ پاراستنی واڵت و ئاسایشی 
خەڵك، بەڵكوو بۆ نەهێشتنی ئاسایش و سەركوتی 
هاوكات  و  ك���ردووە  بەهێزتر  و  بەهێزتر   � خەڵك 
رەهەندەكانی رەوایی، تایبەتی و گشتی الوازتر و 
الوازتر بوون و دەكرێ  بڵێین تووڕەیی خەڵك لەوە 
راپەڕینیان  بە  پێش  مانۆڕگەلێك  وەها  كە  زیاترە 

بگرێ .

زایـــــەڵــــــــە

باران

»گوتام«ی  نێودەوڵە تیی  فێستیڤاڵی  لە 
نیۆیۆرك، خەاڵتی لێژنەی رەخنەگری تایبەت 
سینمایی  فیلمی  بە  جیوری(  )ئێسپێشێڵ 

»شەقامی دوكتور قاسملوو« بەخشرا.
دوكتور  »شەقامی  سینەمایی  فیلمی 
قاسملوو«، لە نووسین و دەرهێنانی فەتحی 
هەرێمی  ل��ە  ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��راو  م��ی��رزای��ی��ان، 
كوردستان و بریتانیا، كە ماوەیەك لەمەوپێش 
لە  گۆتام  نێودەوڵەتیی  فێستیڤاڵی  الیەن  لە 
نیۆیۆرك بۆ بەشی پێشبڕكێ هەڵبژێردرابوو، 
رەزبەر،  ٢٤ی  رێكەوتی  دووشەممە،  رۆژی 
لە الیەن لێژنەی داوەری فێستیڤاڵەوە خەاڵتی 
رەخنەگری  )لێژنەی  جیوری«  »ئێسپێشێڵ 
سەرنجی  و  ب���ەخ���ش���را  پ���ێ  ت���ای���ب���ەت(ی 
بۆ  نیۆیۆركی  میدیاكانی  و  رۆژن��ام��ەوان��ان 

الی خۆی راكێشا.
چەندین بەرهەمی سینەمایی لە رووسیە، 
چین،  هیند،  میسر،  ئۆسترالیا،  ئیتالیا، 
بریتانیا،  ئەمریكا،  مەجارستان،  فەڕانسە، 
لە  فێستیواڵی »گوتام«  لە  عێراق  و  ئێران 

نیۆیۆرك بەشدار بوون و نمایش كران.
 � فیلمی كومێدیی درێژی » تاقیگە« 
ئەمجەد  حەمید  درهێنانی  و  نووسین  ل��ە 
بەشداریی فێستیڤاڵ بوو كە بە هۆی نواندنی 
»بارن كوپری و رامبۆد جەوان«ەوە فەزایەكی 

پڕ لە خەندەی بە فێستیڤاڵەكە دابوو.
بە  فیكشن  فیلمی  باشترین  خ��ەاڵت��ی   �
»رایس پەدی« ) برنجی نەهاڕاو( لە نووسین 
بەرهەمی  ژو«،  »خیاولینگ  دەرهێنانی  و 

هاوبەشی چین و فەڕانسە بەخشرا.
داكیۆمێنتی  فیلمی  باشترین  خەاڵتی   �
لە  چینی«  ژێ��رزەوی��ن��ی  هاپی  »هیپ  بە 
بەرهەمی  وەن���گ«،  »جیمی  دەره��ێ��ن��ان��ی 

واڵتی چین بەخشرا.
� خەاڵتی باشترین وێنەگری بە »فیلیپ 
باتۆگ لیون« لە فیلمی »برنجی نەهاڕاو« 

بەخشرا.

� خەاڵتی باشترین 
ئ���ەك���ت���ەری ك���چ بە 
»گابریێال هەمۆری« 
ئەكتەری  باشترین  و 
»جانۆس  ب���ە  ك����وڕ 
كۆلكا« بۆ نواندن لە 
مەجارستانی  فیلمی 
»دئیگزەم« بەخشرا.

� خەاڵتی باشترین 
كورتە فیلم، بە كورتە 
پابلۆ   « ف��ی��ل��م��ی 
لەسەر تەگەرەكان« لە 
دەرهێنانی  و  نووسین 
» ب���رت س����ۆرم« لە 

ئەمریكا بەخشرا.
فیلمی »شەقامی 
قاسملوو«،  دوك��ت��و 
عەشقێكە  داس��ت��ان��ی 
كە لە رەوتی چاالكییە 
نی  كا ییە تگێڕ با خە
لە  كورد  چەند الوی 
ئێراندا،  كوردستانی 
دەبێتە هۆی ئاشنایی 
نی  كا تییە یە سا كە
ئەم  داس����ت����ان����ەك����ە. 
فیلمە لە چوارچێوەی 
داس�����ت�����ان�����ێ�����ك�����ی 
سورئالیستیدا، پەردەی 
سیاسەتە  ل����ەس����ەر 
دوژم���ن���ك���اران���ەك���ان 
ك����������������������ردەوە  و 
نی  كا یستییە ر ۆ تیر
ئیسالمی  ك��ۆم��اری 
لە كوردستان ال داوە.  

لەوەڕگە و دارستانەكانی نزیك شاری مەریوان 
پتر لە حەوتوویەكە لە نێو ئاگردا دەسووتێنن. هێشتا 
كوژانەوەی  بە  پێوەندیدارەكان  بەڕێوەبەرایەتییە 
ئاگری دارستانەكان لە مەریواندا، نەیانتوانیوە پێش 
لەوەڕگە  بگرن.  ژینگەییە  گ��ەورە  كارەساتە  بەو 
دیكەی  شارەكانی  و  م��ەری��وان  دارستانەكانی  و 
كوردستانی ئێران لە ماوەی چەند ساڵی رابردوودا 
زۆریان  خەسارێكی  ئ��اگ��رك��ەوت��ن��ەوەوە  ه��ۆی  ب��ە 
قەڵەم  لە  ژینگەیی  كارەساتی  بە  كە  لێكەوتووە 
دارستانەكانی  چڕيی  رادەی  نەتەنیا  و  دەدرێ  
ئەو  گیانلەبەرانی  ژی��ان��ی  بەڵكوو  ك��وردس��ت��ان، 

ناوچانەی بە تەواوی خستووەتە مەترسییەوە. 
كوردپا،  هەواڵدەریی  ئاژانسی  هەواڵی  بەپێی 
رەزبەر،  ٢7ی  رێ��ك��ەوت��ی  پێنجشەممە،  رۆژی 
»قەاڵجێ ،  گ��ون��دەك��ان��ی  دارس��ت��ان��ی  و  ژینگە 
س��اوج��ی، دۆڵ��ەب��ی«ی س��ەر بە ش��اری مەریوان 
زۆری  خەسارێكی  و  زەرەر  و  گ��رت��ووە  ئاگریان 

سرووشتی بەو ناوچانە گەیشتووە.
سەرچاوەیەكی ئاگاردار لە ئەنجوومەنی سەوزی 
چیای مەریوان بە ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپای 
ئەمە  راب��ردوودا  لە ماوەی ١٠ رۆژی  راگەیاند، 
شەشەمین جارە كە ئاگر لە ژینگە و سرووشتی 

گوندی »دۆڵەبی« بەردەدرێت.
بەپێی ئاماری تۆماركراو لە الیەن ئەنجوومەنی 
س����ەوزی چ��ی��ای م���ەری���وان، ل��ە م����اوەی چەند 

مانگی رابردوودا رێژەی ئاگرگرتنی گوندەكانی 
سەواڵوا  و  م��ەری��وان  ش���اری  دوو  دەورووب������ەری 

گەیشتۆتە ١7٣ حاڵەت.
سەرچاوە ناوچەییەكان لەو باوەڕەدان كە بەشێك 

لەو حاڵەتە ئاگركەوتنەوانە لە الیەن هێز و بنكە 
هەروەها  دەدەن.  روو  حكوومەتەوە  نیزامییەكانی 
ناوچەكانی  لە  ئیسالمی  كۆماری  كاربەدەستانی 
و  ل��ەوەڕگ��ە  پاراستنی  هەمبەر  ل��ە  ك��وردس��ت��ان، 

هێزی  و  ئیمكانات  دابینكردنی  و  دارستانەكان 
پێویست بۆ بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ كارەساتگەلێك 

وەك ئاگركەوتنەوە كەمتەرخەمی دەنوێنن. 

فیلمی شەقامی »دوكتور قاسملوو« خەاڵتی تایبەتیی رەخنەگرانی 
فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی »گۆتام«ی بەدەست هێنا

كارەساتی ژینگەیی لە لەوەڕگە و دارستانەكانی كوردستاندا بەردەوامە


