


بە بۆنەی هاتنی جەژنی نەتەوایەتی كورد، جەژنی نەورۆزو هاتنی ساڵی تازەی کوردی جوانترین پیرۆزبایی 
ئاراستەی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان بە گشتی و ئەندامان و الیەنگرانی یەکیەتیی دێموكراتی رۆژهەاڵتی 
ببێتە هاندەرێك بۆ  كوردستان و دەكەین. بەو هیوایەی كە جەژنی نەورۆز و نوێبونەوەی ساڵی كوردی 

گەیشتن بە ماف و داخوازی یەكانی نەتەوە ستەم دیدەكەمان.
الوان لە رۆژهەاڵتی كوردستان و ئێران دا سەڕەڕای ئەم هەموو زەبر و زەنگەی دەسەاڵتداران لە هەموو 
بۆنە نەتەوەی یەكان دا بە مەبەستی دەربرینی خۆشی و شادی لە سەر جاددە و شەقامەكان دا ئاهەنگیان 
گێراوە. بەو هیوایەی نەورۆزی ئەمسالیش بە هەمان جۆش و خرۆشەوە یادی ئەم جەژنە بكەنەوە و بە 

رژێم رابگەیەنن كە زۆرداری رژێم نابێتە ئاستەنگ لەبەردەم یادكردنەوەی بۆنە نەتەوەییەكان.
بەرێزان:گەلی كورد لە كاتێك دا یادی جەژنی نەورۆز دەكاتەوە كە كۆماری ئیسالمی ئێران دوای زیاتر لە 
سێ دەیە بۆ چركەیەكیش لە گرتن و ڕەشەكوژی دژی خباتگێران و لەوانیش الوان لە سەرانسەری ئێران و 
كوردستان بە تایبەت سڵی نەكردۆتەوە، نارەزایەتیە بەرباڵوەكانی ئەم چەند ساڵە، بە تایبەت دوای دووبارە 
هەڵبژاردنەوەی ئەحمەدی نەژاد بە سەرۆك كۆماری ئێران كە لە الیەن چین و توێژەكانەوە و الوان بە 

تایبەت ئەنجام دەدرێن بەرهەمی ئەم سیاسەتە چەوتانەی سەرانی رێژیمە.
یەكیەتیی الوانی دێموكراتی رۆژهەاڵتی كوردستان وەكو هەموو چین و توێژەكانی تری كۆمەڵگاكەمان 
بە  خۆ  بگرێتە  کوردستان  رۆژهەاڵتی  الیەنەکەنی  و  حیزب  هەموو  كە  كوردی  بەرەیەكی  پێکهێنانی 
پێویستی یەکی گرنگ دەزانێت، چونكە وەك هەموومان ئاگادارین ڕۆژهەاڵتی ناوەراست ڕوبەروی شەپۆلێكی 
لە  و  ئان  هەر  ئیسالمیش  كۆماری  بۆتەوەو  دیكتاتۆرەكان  رژێمە  بە  دژ  جەماوەر  نارەزایەتی  لە  گەورە 
داهاتوویەکی نزیک دا گۆرانکاری بەخۆوە دەبینی، بۆیە پێویستە لە سەر حیزبە كوردستانیەكان هەرچی 
چارەیەكی  رێگا  بکەن و  چارەسەر  نێوانیان  گرفتەكانی  گیرو  هەموو  گفتوگۆ  دیالۆگ و  زمانی  بە  زووتر 
گونجاویش بۆ ئێران و بە تایبەت رۆژهەالتی كوردستان دابنێن بە جۆرێك كە لەو سایەوە گەالنی ئێران بە 

مافەكانیان بگەن.
بزوتنەوەی  بەرچاوی  و  دیار  بەشداریەكی  كۆمەلگاكەمان  تری  توێژەكانی  و  چین  هەموو  وەكو  الوان 
رزگاری خوازی نەتەوەكەمانن و ڕۆلێكی كاریگەریان لە هەموو شۆڕش و راپەرینەكانیان دا بینیوەو هەر لەم 
رێگەیەشەوە سەدان الوی خوێن گەرم بوونەتە قوربانی دەسەاڵتی هەڵەی رێژێمە یەك لە دوای یەكەكان. 
بەو هیوایەی كە گەلی كوردیش وەكو هەموو میللەتانی تر بە مافە ڕەواكانی بگات و چیتر نەبێتە قوربانی و 

بە دەستی دوژمنان نەچەوسێتەوە.

»بەرز و پێرۆز بێت جەژنی نەتەوایەتی كورد، جەژنی نەورۆز«
کومیتەی بەڕێوەبەری گشتی 

یەکیەتیی الوانی دێموکڕاتی رۆژهەاڵتی کوردستان

پەیامی یەکیەتیی الوان 
بە بۆنەی جەژنی نەتەوایەتی نەورۆز

بەشێک لە وێنەی چاالکیەکانی
 یەکیەتی الوان 
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لە کاتێک دا بە رەو پیری ساڵی نوێ دەچین کە جەندین رووداوی گرینگ لە رۆژهەاڵتی ناڤیندا 
سەریان هەڵدا کە زۆر گرینگن و جیگای لێ وردبوونەوەو تێڕامانن، ئەویش کۆتایی هێنان بە دەسەاڵتی 
دیکتاتۆڕی "بێن عەلی“ لە یەمەن و دەسەاڵتی دیکتاتۆڕی "حوسنی موبارەک“ لە میسرە کە شەپۆلەکانی 
راپەڕینی ئەو واڵتانە کۆمەڵێک واڵتی تریشی گرتۆتەوە کە هەنووکەش بەردەوامە. هەر ئێستا لە لیبی 
راپەڕینی خەڵک بەردەوامە و خەڵک دەسەاڵتی بەشێکی بەرچاو لە شارەکانی لیبی یان لە ژێر دەستی 
پێ کردووە  دەستی  جم وجۆڵ  تریش  واڵتی  چەند  و  بەحرەین  لە  هەروەها  دەرهێناوەو  دیکتاتۆڕ  قەزافی 
بەشێوەیەکی وا کە بە تەواوی دیکتاتۆڕەکان ترسیان رێ نیشتووەو هەر پێشەکی بەڵینی چاکسازیان بە 
خەڵکی واڵتەکانیان داوە تاکوو بەم شێوەیە رێ لە سەرهەڵدان بگرن. ئەوەش بەرهەمی وشیاربوونەوەی 
خەڵکی ئەو واڵتانەیە کە لەو نێوەدا راگەیەنە سه ربه خۆکان ڕۆڵێکی زۆر باشیان گێڕا و لەو نێوەدا فەیس 
بووک وەک ماڵپەڕێکی کۆمەاڵیەتی لەم سەرهەڵدانانەدا پشکی شێری وەبەر دەکەوێ له  رێکخستنی 

خۆپێشانده ران دا.
ئه وه ی جێگای تێڕامانه  ئه وەیه  که  ئه و دیکتاتۆڕانه ی ئه مرۆ که  خه ڵکی واڵته کانیان ده چه وسێننه وه  و 
خه ڵکیان به  ده ست ده چه وسێته وه ، سه رده مێک شۆڕشگێڕێکی ناوداری ئازادی واڵته که یان بوون له ده ست 
داگیر که ران و نه هامه تی واڵته کانیان و زۆربه ی زۆری خه ڵکی واڵته کانیشیان شانازیان پێوه  کردوون، 
به اڵم چی وای لێ کردوون که  وا بوون به  دیکتاتۆڕ، هه ر مرۆڤێک مه یل و ئاره زوویه کی دیکتاتۆڕی 
تێدایه  که  ئه گه ر دەرفەتی پێ بدرێ و رێگای بۆ هه موار بکرێ ئه وا ئه و مه یله ی زۆر زوو گوڵ دەکاو 
له  دەرفەتێکی کەمدا دیکتاتۆڕێکی زاڵمی لێ ده ردێ کە ئه وه ش بۆ خه ڵکی واڵته که  ده گەڕێته وه  که  
هه ر له  سه ره تای هاتنه  سه رکاری ئه م که سانه وە رێگایان بۆ خۆش ده که رێ و لێپرسینه وه یان لێ ناکه ن و  
له  بچووکترین هه ڵه کانیان را بگره  تاکوو ده گاته  هه ڵه و سه ره رۆیی یه  گه وره کان واته  خه ڵک بۆ خۆیان 
دیکتاتۆر دروست ده که ن که  ده توانین ئاماژه  به  قسه یه کی "وینیستۆن چێڕچیل“ سیاسه توانی ناوداری 
ئینگلیز بکه ین که  ده ڵێ هه ر میلله ته ی شایانی ئه و رێبه ره یه  که  هه یه تی، به  واتایه کی دیکه  ده بێ ئه و 
میلله ته  بۆ خۆی نیشان بدات که  شایانی دیکتاتۆڕ نیه  و وه کوو زۆربه ی واڵته  پێشکه وتووه کانی شایانی 
باشترین سیستمه  که  له ودا دادپه روه ری حاکم بێت و تاکێک یان چه ند که س له  جیاتی هه موو خه ڵکی 

واڵت بڕیار نه ده ن و سه روه ت و سامانی واڵته کانیان بۆ ئامانجه  که سه کیه کانیان ته رخان نه که ن.
 ئه وه ی جێگای دڵ خۆشی یه  که  الوانی ئێستا له  هه موو واڵتان دا له  ریزی هه ره  پێشه وه ی ئه و که سانه  
دان که  دژی دیکتاتۆڕی واڵته که یان راپه ڕیون و داوای داد په روه ری و نه هێشتنی گه نده ڵی ده که ن و له  
هه موو ئه و شۆڕش و سه رهه ڵدانانه ی که  به  درێژایی مێژوو هاتوونه ته  کایه وه  الوان هه ر له  ریزی پێشه وه  
بوون، که  ئه وه ش بۆ زاتی الو ده گه ڕێته وه  که  ده گه ڵ نوێ بوونه وه و دادپه روه ری یه و زۆڵم زۆری بۆ قبوول 

ناکرێت.
ئه وه ی که  پێوه ندی به  ئێران به  گشتی و کوردستان به  تایبه تی هه یه  ئه وه یه  که  ده بێ خه ڵکی ئێران به  
گشتی و الوان بە تایبەتی نیشان بده ن که  شایانی ئه و سیستمه  کۆنه په ره ست و سه ده  ناوه راستی یه  نین وزۆر 
لەوە زیات هەڵدەگرن و هەر وەکی لە رابردوودا نیشانیان داوە کە زوڵم و زۆری دیکتاتۆڕانیان پێ قەبووڵ 
ناکرێ، چونکە گەالنی ئێران ئازادی خوازن و چی دیکە ناتوانن و نایانهەوێ ئاخۆندە کەلە ویشک و 

سەدە نێوەڕاستی یەکان بەسەریان دا حکومەت بکەن و بااڵ دەست بن.

بە هیوای ئێرانێکی ئازادو دێموکڕاتیک

عەبدوڵاڵ 
عەبدوڵاڵپوور

شۆڕشگێڕانی دوێنێ و 
دیکتاتۆڕەکانی ئەمڕۆ 
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شێوەی  لە  دانەوە  لیك  و  تێگەیشتن   
رێكخراوە  كاریگەری  و  كردن  پێناسە 
NGOكان بەم جۆرەیە كە بە دەزگایەكی 
 غیرە حكوومی دادەنرێن، واتە لە  دەرەوەی 
دەكەن  چاالكی  دا  دەسەاڵت  چوارچێوە 
كە رۆڵێكی گرنگ و پڕ بایەخیان هەیە لە 
شكڵ گرتنی كۆمەڵگای مەدەنی دا، سەرەتا 
دەبێ بڕوانینە سەرچاوەو بناخە و نێوەڕۆكی 
پێك هێنانی ئەم پێكهاتانە كە لە هەنگاوی 
یەكەمدا تاكەكانی ئەم كۆمەڵگایە دەگرێتەوە 
كۆمەڵگەی  پەیدابوونی  بنچینەی  بە  كە 
بێ  كە  دادەنرێن  مەدەنی  هەمەچەشنی 
بوونی  دروست  خۆی دا  لە  خۆی  گومان 
كۆمەڵێك فاكتەر و بنەمای فیكری هاوبەش 
كاریگەری پۆزەتیڤیان لە سەر تاكەكانی نێو 

بیروڕای  كارگێڕییە  مۆدێرنە  و  قەوارە  ئەم 
گشتی كۆمەڵگایەدا هەیە. بۆ روون كردنەوەو 
NGOكان،  رێكخراوە  رۆڵی  تێگەیشتنی 
لە  خێرخوازەكان  ناوەندە  و  سنفی  دەزگا 
سازبوونی كۆمەڵگەی مەدەنی كە لە ڕاستی دا 
سەرەتای  لە  كە  بكەین  بەوە  ئاماژە  دەبێ 
 17 سەدەی  بۆ  كە  پەیدابوونیاندا  مێژووی 
پڕ  دامەزراندنیان  بە  دەگەڕێتەوە   18 ـــ 
بایەخترین و گەورەترین دەستكەوتی ماكی 
و مینۆكی لە واڵتاندا لە سەر بنەمای یەك 
ریزی و بەرەوپیش چوونی مەدەنی كردنی 
كۆمەڵگاكان مسۆگەر كردووە. زۆر كەس و 
الیەن، شارستانییەت و مەدەنییەت بە یەك 
دەسەنگێنن،  هەڵ  و  دەكەن  پێناسە  شێوە 
بەاڵم جیاوازی مەدەنییەت و شارستانییەت 

سەرەتای  كە  دەدرێتەوە  لێك  شێوەیە  بەم 
دروست بوونی شارستانییەت لە رۆژهەاڵتی 
نێوەراست دا دامەزراوە. یەكەم سەرچاوەكان 
لە مێزۆپۆتامیادا دۆزراونەوە كە بە پێی ئەو 
لە  لێكۆڵینەوەكان  و  مێژوویی یانە  سەرچاوە 
سەر ئەم بابەتە دەردەكەوێ كە شارستانییەت 
گەڵ  لە  هەیە  بەرچاوی  جیاوازیی یەكی 
مەدەنییەت كە وەك دەوترێ شارستانییەت 
و  بەستەڵەك  چاخی  دوا  كۆتاییەكانی  لە 
مرۆڤە  هاتنی  لەگەڵ  بەردین  چاخەكانی 
سەرەتاییەكان بۆ پێ دەشتەكان و دامەزراندنی 
یەكەم گوند و شار و گۆران و تێكەڵ بوون 
و پێكەوەبوونی ژیانی خەڵكانی ئەوكات لە 
دەوری یەكتر و پەیدابوونی یەكەم قۆناغی 
پیشەسازی دەستی، كشت و كاڵی، ئاژەڵ 
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پەیدابوونی  و  نووسین  داهێنانی  و  داری 
كردنی  دروست  گەڵ  لە  پەرستگاكان، 
سیستەم و دەسەاڵتە گارگێڕی یە هەرێمی  و 
ناوچەییەكەن وەك هۆز و خێل و میرنشین 
بەڕێوەبردن  ئەركیان  كە  ئیمپراتۆڕەكان  و 
بووە.  ئەوكات  كۆمەڵگەی  ئیدارەكردنی  و 
چەمكێكی  مەدەنییەت  كە  زانراوە  بەاڵم 
تازەیە  و شێوەیەكی دیكەیە لە پیك هێنانی 
یان  پێشكەوتوو  و  هەمەچەشن  كۆمەڵگای 
نوێ  بە شارستانییەتی  بە شێوەیەكی سادە 
دەورەی  چەمكی  نوێترین  بە  كە  دادەنرێ 
مودێڕنیتەی دوای شۆڕشی پیشەسازی پێناسە 
دەكرێ كە لە ئورووپاوە سەری هەڵ داوە. 
هێزە  ئەو  مەدەنی  كۆمەڵگای  لە  مەبەست 
مرۆڤانەن كە بۆ دەستەبەر كردن و پشتیوانی 
لە  كۆمەڵگا  جۆراوجۆرەكانی  چینە  كردنی 
لە دەرەوەی  دەسەاڵتی  نێو كۆمەڵگاكاندا 
هۆز و خێڵ و میر و دەسەاڵتی دەوڵەت لە 

NGOیەكان،  رێكخراوە  دامەزراندنی 
سنفیەكان، پیشەییەكان، مامۆستایان، ژنان، 
ژینگە  خوێندكاران،  رۆژنامەنووسان،  الوان 
پارێزان، ئەنجوومەنە ئەدەبی یەكاندا بەردەوام 
یەكسانی  پێناوی  لە  دەنوێنن  چاالكی 
خوازی دا، بۆ گەیشتن بە لوتكەی ئازادی 
مافی  كردنی  دەستەبەر  بۆ  دێموكڕاسی  و 
هەموو  یەكسانی  مافی  تا  نوێ  شارستانی 
كۆمەڵگا.  چوونی  پێش  بەرەو  بۆ  تاكەكان 
گرنگی كۆمەڵگای مەدەنی لە چەند الیەن و 
بیر و بۆچوونی جیاجیا لە ڕێگای گەیشتن بە 
یەك ئامانج دایە. هیچ شك و گومانی تێدا 
گۆڕانكارییە  گەورەترین  دامەزراوانە  ئەم  نیە 
مێژوویی  درێژایی  بە  مەدەنی یەكانیان 
سەرهەڵدانیان و دامەزراندنیانەوە خوڵقاندووە. 
كە  مەدەنی  ریكخراوەیەكی  كات  هیچ 
هەموو هێز و توانای بۆ بەرەوپێش چوون 
و مەدەنی كردنی كۆمەڵگایە بیر لە الیەنی 
ڕاگەیشتن  دەست  و  قازانج  بەرژەوەندی، 
الداشكانەوەی  بە  بۆ  وەرگرتن  سوود  و 
كەسێك یان الیەنێك دا ناكاتەوە، چونكە 
و  سامان  پاراستنی  رێكخراوەیەك  ئەركی 
خەم  و  ڕەسەنایەتی  و  كلتوور  فەرهەنگ، 
گشتی یەكانی  بەرژەوەندی یە  لە  خۆری 

ژیان  بوارەكانی  هەموو  لە  دایە  كۆمەڵگە 
ڕۆڵ  رێكخراوەیەك  وەكوو  هەر  دا. 
كردنی  دروست  لە  هەیە  كاریگەری  و 
كۆمەڵگای پێشكەوتوو، چەندین رێكخراوی 
NGیش هەر بەم جۆرە بۆ زیاتر مەدەنی 
خەباتی  چەسپاندنی  و  كۆمەڵگە  كردنی 
پۆزەتیڤیان  كاریگەری  دەتوانن  مەدەنی 
فیكری  خاڵێكی  چەند  سەر  لە  هەبێ 

زۆر كەس و الیەن، 
شارستانییەت و 
مەدەنییەت بە یەك 
شێوە پێناسە دەكەن و 
هەڵ دەسەنگێنن، بەاڵم 
جیاوازی مەدەنییەت 
و شارستانییەت بەم 
شێوەیە لێك دەدرێتەوە 
كە سەرەتای دروست 
بوونی شارستانییەت  
لە رۆژهەاڵتی 
نێوەراست دا 
دامەزراوە.

هیچ شك و گومانی 
تێدا نیە که  رێکخراوه  
ناحکوومی یه کان 
گەورەترین گۆڕانكاری یە 
مەدەنی یەكانیان بە 
درێژایی مێژوویی 
سەرهەڵدانیان و 
دامەزراندنیانەوە 
خوڵقاندووە. 
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و  دەنگی  یەك  بنەمای  سەر  لە  هاوبەش 
یەك هەڵوێستی بۆ داخوازییە گشتی یەكانی 
كۆمەڵگە. رێگە خۆش كردن بۆ گەشەكردن 
و هەمواركردنی یەكسانی خوازی و ئازادی 
تاكەكەسی لە سەر بنەمایەكی هاوبەشی یەك 
بوون و یەكیەتی چین و توێژە جیاجیاكانی 
كۆمەلگەدا لە پێناو دەستەبەركردنی خەباتی 
كاتدا  هەمان  لە  هەمەالیەنە.  جەماوەری 
مەدەنی یە  رێكخراوە  كە  بەرچاوە  و  روون 
ئازاد  واڵتانی  لە  پێشكەوتووخوازەكان 
پەرە  رۆژ   دوای  لە  رۆژ  دا  دێموكڕات  و 
دەستێنن لە الیەن سیستەمی دەسەاڵتداری 
ئەو واڵتانە گرنگیان پێ دەدرێ و پشتیوانیان 
واڵتانی  لە  پێچەوانەشەوە  بە  دەكرێ.  لێ 
NGOیانە  ئەم  دواكەوتوودا  و  دیكتاتۆڕ 
توندترین زەخت و تەوژمیان دەكەوێتە سەر 
و گەورەترین لەمپەریان بۆ دروست دەبێ، 
بە دژایەتی كردنی دەسەاڵت لەگەڵ چاالك 
لە الیەنەكانی سیاسی و الیەنەكانی  وانان 
دیكەدا و بە ڕاونان، گرتن، كوشتن، ئێعدام، 
و  كردن  هەڕەشە  كردن،  دەستبەسەر 
خەفەكردنی دەنگی كەسانی ئازادی خواز و 
خێرخواز و تەنانەت بنكە و ناوەندەكانیشیان 
بە ناوەندی فیتنە و ئاژاوە، تێكدەر و خەڵك 
هەڵخەڵەتێن و دژی دەسەاڵت و ئاسایشی 
واڵت لە قەڵەم دەدەن. بەاڵم الیەنی هەرە 
بە سوودی رێكخراوە NGOیەكان لە نێو 
بەرپەرچ  ئەم جۆرە سیستەمە دواكەوتووانەدا 
كە  دەسەاڵتە  دزێوەكانی  پیالنە  دانەوەی 

لەم  مەدەنی  چاالكانی  و  رێكخراوەكان 
واڵتە دیكتاتۆڕانەدا بوونە هەوێنی بەرخۆدان 
جیا  میللی یەكانیان  داخوازە  بە  گەیشتن  بۆ 
داخوازە كۆمەاڵیەتی و سینفی یەكانیان.  لە 
رێكخراوە  ئەركەكانی  لە  دیكە  یەكێكی 
مەدەنی یەكان بەرزكردنەوەی ئاستی ئاگایی 
جیاجیاكانی  تەیفە  و  چین  لێوەشاوەیی  و 
خەڵكە لە پێناو بە مەدەنی كردنی  كۆمەڵگە 
بۆ  گەیشتن بە بوارەكانی پەروەردە كردن و 
گیانی نوێ خوازی و تەبایی یە، كە لە هەمان 
كاتیشدا سڕینەوە و ریشەكێش كردنی باری 
دواكەوتوویی كۆمەڵگە و هەوڵدان بۆ گەیشتن 
بە ستراتیژ و ئامانجە سەرەكی یەكانی تێكڕای 
كۆمەڵگە. پشتیوانی كردن و یارمەتی دان 
و پێگەیاندنی كەسایەتی یە مەدەنی یەكان كە 
خۆی لە خۆی دا سیما و رووخساری خەباتی 
بە  نموونەیەك كە  مەدەنی دەردەخا. چەند 
ئەركی ریكخراوە مەدەنی یەكان لە سەردەمی 
دا  بوارە جۆراوجۆرەكان  لە  دادەنرێن  نوێدا 
و  سەقامگیری  و  ژیان  بە  پەیوەندیان  كە 
مەدەنیەتەوە هەیە كە لە رێگەی بایەخ پێدان 
رۆژنامە،  وەك  راگەیاندن  دەزگاكانی  بە 
ئەنتەرنێت،  و   TV رادیۆ،  كتێب،  گۆڤار، 
سامانە  و  ژینگە  پاراستنی  و  دان  گرینگی 
سروشتی یەكانی سەرزەوی وەك ئاو، هەوا، 
هەروەها  و  زیندەوەران  و  دارستانەكان 
سەرچاوە سروشتی یەكانی ژێر زەوی وەك 
و  پاراستن  دیكە  كانزاكانی  و  گاز  نەوت، 
و  كەل  شوێنەوارەو  لە  كردن  پاریزگاری 
پەلی  بەنرخ و ئاسەوارە مێژووییەكان، 
كلتوورو  فۆلكلۆر،  بە  بایەخدان 
كەلەپووری رەسەنایەتی، فەرهەنگی و 
هونەری و زمان و ئەدەب و هەوڵدان 
و  راگرتنیان  زیندوو  مەبەستی  بە 
كردنی  كێش  ریشە  پەرەپێدانیان، 
رێگە خۆش  و  نەخوێندەواری  باری 
كردن و هاندان و پشتیوانی كردن و 
پەروەردەكردنی كەسانی نەخوێندەوار، 
مافەكانی  لە  داكۆكی  و  پشتگیری 
ژنان و راكێشانیان و تێكەڵ كردن 
و ئاشنا كردنیان لە گەڵ شێوازەكانی 

لە  كردن  بەشداری  بۆ  مەدەنییەت  خەباتی 
كۆمەاڵیەتی یەكان،  و  سیاسی  چاالكی یە 
یارمەتی دانی كەم ئەندامان و كەسانی خاوەن 
پێداویستی تایبەت، دەست گرتنی مندااڵنی 
هەژار، بێ سەرپەرەست و پی پەنا، چونكە 
مندااڵن گەورەترین سەرمایەكانی دوارۆژی 
كرێكاران،  لە  كردن  پشتیوانی  كۆمەڵگان. 
بەساڵداچووان،  هەژاران،  پیشەوەران، 
دەرامەت،  كەم  و  تەنگ  دەست  كەسانی 
بایەخ دان بە بوارەكانی تەندروستی، گرنگی 
نوێیەكانی  داهێنانە  و  توانا  بەهرەو  بە  دان 
الوان، ژنان و مندااڵن و كەسانی پسپۆڕ و 

رۆشنبیر و ئاكادمیست لە ناو كۆمەڵگادا.

سەرچاوەكان:
مەدەنی.  خەباتی  لەسەر  كورتەیەك   :1

سیروان جەالل.
)ماڵپەری  پێشكەوتن  بیری  و  هزر   :2
كوردستان(_ دێموكرات  الوانی  یەكیەتی 

عێراق .
3: ئازادی عەقڵ وكۆمەڵی مەدەنی. ماال 

بەختیار

***

پشتیوانی 

كردن و یارمەتی دان و 

پێگەیاندنی كەسایەتی یە 

مەدەنی یەكان كە خۆی 

لە خۆی دا سیما و 

رووخساری خەباتی 

مەدەنی دەردەخا. 

لە واڵتانی دیكتاتۆڕو 
دواكەوتوودا  NGOکان 

توندترین زەخت و تەوژمیان 
دەكەوێتە سەر و گەورەترین 
لەمپەریان بۆ دروست دەبێ
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چەند  هەر  چاوخشاندێكی  بە  ئەگەر 
لە  ئاوڕێك  پێویستە  بێ ،  كورتیكش 
ناحكوومی یەكان)غیر  ڕێكخراوە  مێژووی 
كورت  و   NGO بە  كە  دولتی( 
 Non Governmental كراوەی 
ئەو  واتە،  ناسراون   Organization
نین  حكوومەت  بە  سەر  ڕێكخراوانەی 
داری  كەسایەتی  ڕێكخراوگەلێكی  یانی 
ئەنجام  بۆ  كە  سەربەخۆن  ڕاستەقینەی 
مەیل  بە  خۆبەخشانە  چاالكی  دانی 

سه ید جه الل 
ساڵحی

یاسامەندی و  بە پێی  ناسیاسی و  گەلێكی 
لەبەرچاوگرتنی  و  داڕێژراو  ئەساسنامەیەكی 
واڵت  داڕێژراوەكانی  مافە  چوارچێوەی 
دا  بەڕێوەبەرییەكان  نامە  ئایین  واتای  و 
شێوەیەكی  بە  بدەینەوە.  دەكەن،  چاالكی 
چوارچێوەی  دەرەوەی  لە  یانی  گشتی 
دەسەاڵت دا خەریكی چاالكین كە ڕۆڵێكی 
گرتنی  قەوارە  و  فۆڕم  لە  گرینگیان  زۆر 
كردنی  كۆمەڵی  بە  و  مەدەنی  كۆمەڵگای 

كۆمەڵگادا هەیە.
ڕێكخراوە  پسپۆڕانی  و  شارەزایان  دیارە 
جۆرە  ئەم  مێژووی  ناحكوومی یەكان، 
یەكەم  بۆ  دەگەڕێننەوە  ڕێكخراوانە 
دامەزراوەی ناحكوومی كە لە ساڵی 1863ی 

بە  ناحكوومی  ڕێكخراوێكی  وەك  زایینی 
ناوی خاچی سووری)صلیب سرخ( جیهانی 
هیچ  چوارچێوەی  لە  بەدەر  دامەزراوەو 
دەسەاڵتێكی ناوەندی كاری خۆی كردوە. 
كە  جیهانی  دووهەمی  شەڕی  پاش  دواتر 
یەكگرتووەكان)1945(  نەتەوە  ڕێكخراوی 
جاڕنامەكەی دا  بەندێكی  لە  دادەمەزرێ  
وەك پشتیوان و بە فەڕمی ناسینیان باسی 
بەاڵم  هاتووە.  ناحكوومی یەكان  ڕێكخراوە 
بیستەمدا  لە سەدەی  بە شێوەیەكی گشتی 
دووهەم  ساڵی  پەنجا  لە  تایبەتی  بە  و 
و  كۆمەاڵیەتی  بزووتنەوە  چاالكی  بەوالوە 
نێوخۆیی یەكانی  كۆمەڵگا  لە  سیاسی یەكان 
و  ئامادەبوون  و  جیهان  سەرانسەری 

     ڕۆڵی ڕێكخراوە ناحكوومی یەكان لە 

          ڕۆژهەاڵتی كوردستان
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.
لە  

ڕاستی دا ڕێكخراوە 
ناحكوومی یەكان 
وەك ڕێكارێكی نوێ  
بۆ بەشداری كردنی 
خەڵك لە دیاری كردنی 
چارەنووسی خۆیاندا، 
لەو بوارەدا لە دونیای 
ئەمڕۆكەدا گرینگیان 
پەیدا كردوە

ڕێكخراوی  الیەن  لە  هێزەكان  پشتیوانی 
ماڵی  ڕێگای  لە  یەكگرتووەكانەوە  نەتەوە 
بۆ  لەباری  بوارێكی  تەكنیكی یەوە،  و 
ناحكوومی یەكان  ڕێكخراوە  گەشەكردنی 

ڕەخساند.
لە  نەتەوە یەكگرتووەكان جیا  ڕێكخراوی 
پشتیوانی هەمەالیەنە لە چاالكی ڕێكخراوە 
بەرنامەكانیان،  پڕۆژەو  و  ناحكوومی یەكان 
ڕێ  مەبەستەكانیان  بە  گەیشتن  پێناو  لە 
ڕاستی دا  لە  بوون.  هاوكاریان  نیشاندەرو 
وەك  ناحكوومی یەكان  ڕێكخراوە 
ڕێكارێكی نوێ  بۆ بەشداری كردنی خەڵك 
لەو  لە دیاری كردنی چارەنووسی خۆیاندا، 
گرینگیان  ئەمڕۆكەدا  دونیای  لە  بوارەدا 
پێوەندی  ئەڵقەی  وەك  كە  كردوە  پەیدا 
ئەركی  خەڵك،  و  حكوومەتەكان  نێوان 
بە  خەڵك  داواكاری یەكانی  گواستنەوەی 

سیستمی دەسەاڵتیان لە ئەستۆیە. 
دەتوانین ڕۆڵی ڕێكخراوە ناحكوومی یەكان 
خوارەوەدا  خااڵنەی  چەند  لەو  گشتی  بە 

كورت بكەینەوە:

ڕێكخراوە  پشتیوانانی  ئەلف: 
وەك  ڕێكخراوانە  ئەو  ناحكوومی یەكان، 
دەوڵەتی)كابینەی  بۆ  لەبار  ئەڵترناتیڤێكی 
خستنەڕووی  لە  واڵتەكانیان  وەزیران( 
ئەولەوییەتەكانی  و  گوزاری یەكان  خزمەت 
پشتیوانی  خێزانی،  دانانی  پالن  وەك 
مندااڵن، برەوپێدانی بەشداری یە بچووكەكان، 
نەخوێندەواری، ژینگە، گەشتیاری و ... هتددا 
پشتیوانان  سەرەكی  چڕبوونەوەی  دەزانن. 
لە بەهێزكردنی ڕێكخراوە ناحكوومی یەكان 
بۆتە هۆی پەرەپێدان و توانایی ڕێكخراوەیی 
لە پالن دانان، بەڕێوەبردن و هەڵسەنگاندنی 

پڕۆژە پەرەسەندووەكان دا. 
بە  ناحكوومی یەكان  ڕێكخراوە  ب: 
بۆ  گرینگ  هێزگەلێكی  وەك  گشتی 
دێموكڕاتیزەكردن و بەهێزكردنی بنیاتەكانی 
چونكە  ئەژمار.  دێنە  مەدەنی  كۆمەڵگای 
خاوەن  خۆبەخشەكان  ڕێكخراوە  زۆربەی 
هاوبەش  بەرزی  گەلێكی  ئاڕمان  و  بایەخ 
بە  بۆیە  هەر  دان،  ئەندامەكانیان  نێو  لە 
پشتیوان و لەزكەری گرینگی گۆڕانكاری یە 

كۆمەاڵیەتی یەكان دەژمێردرێن.
دەتوانن  ناحكوومی یەكان  ڕێكخراوە  ت: 
تاقی  و  ئەزموون  نوێگەری،  سەرچاوەی 
ئاست  لە  نوێ یەكان  ڕوانگە  كردنەوەی 
هەروەها  بن.  كاروباركان دا  برەوپێدانی 
دەتوانن ڕۆڵێكی زۆر گرینگ لە پێشكەوتن 
دا بگێڕن كە ئەم كارە لە ڕێگای ئامرازی 
سەرچاوەو وزەی بەرهەم هێنەر لە خزمەت 
گوزاری یە كۆمەاڵیەتی یەكان و پەرەسەندنیان 

دا مەیسەر دەبێ .
ڕۆڵێكی  ناحكوومی یەكان  ڕێكخراوە  پ: 
كاردانەوە  خستنەڕووی  لە  گرینگ 
و  سیاسەت  بواری  لە  پێویستی یەكان 
لە  كارە  ئەم  كە  دەگێڕن  دا  دانان  پالن 
گۆڕانكاری یە  لە  كردن  بەشداری  ڕێگای 
داڕشتنی  لە  دان  یارمەتی  و  سیاسی یەكان 
دەستەبەر  دا  پەرەسەندووەكان  بەرنامە 

دەبێ . 
و  گشتی  بە  ئێران  لە  چاو  ئەگەر  ئێستا 
دەبینین  بكەین  تایبەتی  بە  كوردستان 
مێژوویەكی  ناحكوومی یەكان  ڕێكخراوە 
فرە دووریان نیە، بەاڵم بەو پێ یەش النی 
كەم توانیویانە مەبەستەكانیان بپێكن و بەو 

ئاقارەدا هەنگاو هەڵێننەوە، كەواتە ڕێكخراوە 
ناحكوومی یەكان هی سەردەمی گەشەكردن 

و مۆدێڕنیتەن. 
بە  ناحكوومی یەكان  ڕێكخراوە  دیارە 
گشتی زۆر لق و پۆپیان لێ  دەبێتەوەو هەر 
كۆمەڵێك و لە ژێر ناوێك دا خۆیان وەك 
ڕێكخراوێكی ناحكوومی ناساندوە، بۆ وێنە 
الوان  ڕێكخراوی  ئەدەبیەكان،  ئەنجوومەنە 
و ژنان، خوێندكاران، منداڵ پارێزی، ژینگە 
ڕێكخراوی  ئایینی،  گەشتیاری،  پارێزی، 
مامۆستایان، پەڕستاران، سەرتاشەكان، كورتە 
بااڵیان، زیندانیانی سیاسی و ڕۆژنامەنووسان 
و ... هتد.  هەركامیشیان لە ڕاستای كاری 
تێكۆشان  و  لە هەوڵ  زۆر  تا  خۆی دا كەم 

دان. 
ڕێكخراوە ناحكوومی یەكان لە ڕۆژهەاڵتی 
پاش  سەردەمی  هی  زیاتر  كوردستاندا 
تەنانەت  كە  ئێرانن  گەالنی  شۆڕشی 
یەك  ئەم  بۆ  دەگەڕێنەوە  هێندێكیان 
نەبێ   بەناشكوری  دواییش.  دەیەی  دوو 
و  ویشك  كەللە  ئاخوندە  ئەو  نێو  لە  كوا 
كە  ناوەڕاستی یەكان  سەدە  دواكەوتووانەی 
نیە  لە خۆیان هیچ كەسیان قەبووڵ  بەدەر 
دەكرێ  داوای ماف و ویستەكانت بكەی. 

یەكەم دامەزراوەی 
ناحكوومی كە لە ساڵی 
1863ی زایینی وەك 
ڕێكخراوێكی ناحكوومی 
بە ناوی خاچی 
سووری)صلیب سرخ( 
جیهانی دامەزراوەو 
بەدەر لە چوارچێوەی 
هیچ دەسەاڵتێكی 
ناوەندی كاری خۆی 
كردوە. 
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ڕەوای  داوای  سەر  لە  ئەوانەی  زۆرن 
گەلەكەیان وەدەنگ هاتوون هەنووكە لە چاڵە 
ڕەشەكانی كۆماری بەناو ئیسالمی دان. لە 
حكوومەتی كۆماری ئیسالمی و حكوومەتە 
لە هیچ  نەبێ   دیكتاتۆڕ و هاوچەشنەكانی دا 
بە  سەر  تاكی  نابینی  جیهانەدا  ئەو  كوێی 
ڕێكخراوە ناحكوومی یەكان لەسەر دامەزرانی 
ڕێكخراوگەلێكی لەو چەشنە بخرێنە بەندی 
خانە و تەمەنی پڕ بەهرەی الوەتی خۆیان 
لەوێ  دا بەسەر بەرن. لەو بوارەدا بەڵگە زۆرن 
وەك  دەكەین  نموونەیەك  بە  ئاماژە  تەنیا 
محەممەد سەدیق كەبوودوەند كە كاندیدای 
خەاڵتی ئاشتی نوبێلیشە، بە تاوانی دامەزرانی 
لە  كوردستان“  مرۆڤی  "مافی  ڕێكخراوی 

تاران هەنووكە لە زیندان دایە. 

بە خۆشی یەوە ڕێكخراوە ناحكوومی یەكان 
لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان دا هێندە زۆرن و 
لە زۆربەی شارە كوردییەكان دا لەو جۆرە 
ئەنجوومەنە  وێنە  بۆ  دەبینین.  ڕێكخراوانە 
ئەدەبی یەكان لە هەموو شارە كوردی یەكان 
دا هەن و تەنانەت پێش قەدەمیش بوون بۆ 
فێربوونی زمانی كوردی. ئەو بۆشایی یەی كە 
زۆربەی  ئیسالمی خستوویەتی-یە  كۆماری 
زمانی  فێربوونی  لە  و  ئێران  ناوچەكانی 
ئەنجوومەنانە  ئەو  كردوون،  بێ  بەری  دایك 
ئەو ئەركەیان خستۆتە سەر شانی خۆیان و 

دەتوانم بڵێم لە زۆربەی شارەكان دا بە پێی 
توانا و دەرفەت النی كەم ئەو بۆشاییەیان پڕ 
كردۆتەوە كە جێگای ڕێز و سپاس و دەست 
خۆشی یە. لەو نێوەدا دامەزراوەی "فەرهەنگی 
سۆما“ لە مەهاباد بۆ فێربوونی زمانی كوردی 
زۆربەی  لە  گرتووەو  وەئەستۆ  ئەركەی  ئەو 

لێ یە  لقی  كوردستاندا  گوندەكانی  و  شار 
و ئەركی خۆیان لە فێركردنی تامەزرۆیانی 
زمانی كوردیدا بەجێ  گەیاندوەو بە پێی توانا 

تەنەخی یان نەكردوە. ئەنجوومەنە ئەدەبیەكان 
كوردی،  زمانی  كردنی  فێر  بواری  لە  جیا 
سااڵنە  كە  ئەدەبیەكانیان  كۆڕە  گرتنی  بە 
دیكەی  ڕاوێژی  و  باس  زۆر  گرن  دەیان 
گۆڕێ .  دێنە  تێدا  كلتووری  و  فەرهەنگی 
لە وێنەی ئەو ئەنجوومەنە ئەدەبیانە دەكرێ  
نموونەیەكیان  چەند  بە  ئاماژە  وێنە  وەك 
بكەین وەك: ئەنجوومەنی "مەلەوی كورد“ 
لە سنە، ئەنجوومەنی ئەدەبی "هاژە“ لە بانە، 
دێوالن،  لە  "لەیالخ“  ئەدەبی  ئەنجوومەنی 
مەهاباد  لە  "مەهاباد“  ئەدەبی  ئەنجوومەنی 

و ... هتد.
ڕێكخراوە  لە  بە هێندێك  ئاماژە  دەكرێ  
كوردستان  لە  دیكەش  ناحكوومی یەكانی 
ێ ژر  "زنان  ئەنجوومەنی  وەك:  بكەین 
مهر“ لە سنە كە تایبەت بە ژنانن، "بنیاتی 
كوردستانی  مرۆڤی  مافی  و  دێموكڕاسی 
كوردپوور  مەسعوود  كە  بۆكان  لە  ئێران“ 
ژینگەپارێزی  ئەنجوومەنی  بەرپرسیەتی، 
بوتیمار  هیوا  كە  مەریوان  لە  سەوز  چیای 
بەداخەوە  كە  بەرپرسیەتی  و  دامەزرێنەر 
ئەویش لە بەندی خانە دایە و زۆری دیكە.  

سەرچاوە:
ماڵپەڕی گوگل و ویكی پیدیا
***

ئەنجوومەنە 
ئەدەبی یەكان لە هەموو 

شارە كوردی یەكان دا 
هەن و تەنانەت پێش 

قەدەمیش بوون بۆ 
فێربوونی زمانی كوردی
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فایلیژماره:رێکخراوهناحکوومییهکانلهرۆژههاڵتیکوردستاندا
ژمارە: ٤١، رەشەمەی ٢٧١٠ی کوردی )١٣٨٩(

خۆبەخشەکانی  دامەزراوە  ئەگەرچی 
هاوواڵتیان و شارۆمەندان بە درێژایی مێژوو 
بوونیان هەبووە، بەاڵم بە گشتی رێکخراوە 
ناحکوومی  یەکانی لەم دوو سەدەی دواییدا 
رێکخراوە  لەم  یەکێک  هەڵداوە،  سەریان 
نێودەوڵەتی یە  سووری  مانگی  بەرچاوانەش 
کە لە ساڵی 1863 دا دامەزراوە. دەستەواژەی 
ناحکوومی  یەکان<<  ><رێکخراوە 
هاوکات لەگەڵ دامەزرانی رێکخراوی نەتەوە 
ماناو  کە   1945 ساڵی  لە  یەکگرتووەکان 

کێشەکانی رێکخراوە ناحکوومی ی یەکانی 
رۆژهەاڵتی کوردستان

وریا
ساڵحزادە

ناوەڕۆکەکەی لە ماددەی 71ی بەشی 1٠ی 
باڵڤۆکی رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان 

ئاماژەی پێ کراوە، هاتۆتە ئاراوە.  
وەک  ناحکوومی  یەکانی  رێکخراوە 
دامەزراوە بەردەوام لە گەڵ کۆمەڵێک کێشە 
لە  بەربەست  دەبێتە  کە  دەبنەوە  ڕووبەڕوو 
کە  ئامانجە  ئەو  و  کردنیان  گەشە  بەردەم 
رێکخراوەکەی بۆ دامەزراوە لە ناو پێشهاتە 
سیاسی و بەربەستەکان دا ئامانجەکەی ون 
دەکات و رێڕەوەکەی دەگۆڕدرێت. دەتوانین 
دەستی  بن  کوردستانی  رۆژهەاڵتی  بڵێین 
ئێران یەکێکە لەو واڵتانە کە کەمترین رێگە 
تا  ناحکوومی  یەکانی  رێکخراوە  بە  دەدا 
چوارچێوەی  لە  چاالکی یەکانیان  بە  درێژە 
بدەن.  نێودەوڵەتی  پڕەنسیپی  بنەماو 

بە  پێویستی  کۆمەاڵیەتی  چاالکی یەکی 
هەیە،  متمانە  ئابووری جێی  سەرچاوەیەکی 
بەاڵم رێکخراوە ناحکوومی یەکان بە گشتی 
بەرەوڕوون،  کێشەدا  لەگەڵ  سۆنگەوە  لەو 
نین  حکوومی  رێکخراوی  ئەوان  چونکە 
بدات،  ئابووریان  یارمەتی  حکوومەت  تا 
ئیتر بەم هۆیەوە لە ئێراندا و بە تایبەت لە 
هیچ  رێکخراوەکان  کوردستان  رۆژهەاڵتی 
کات ناتوانن بە باشی ئامانجە مرۆییەکانیان 
بێننە دیی، نەبوونی سەرچاوەیەکی ئابووری 
سەربەخۆ و بەردەوام بۆتە کۆسپ لەبەردەم 
رێکخراوە  چوونی  پێش  بەرەو  و  چاالکی 
ناحکوومی یەکان لە رۆژهەاڵتی کوردستان، 
ئەو بەربەستە ریشەییانەی کە لە ماوەی 32 
بەرامبەر  ئیسالمی  رژێمی  تەمەنی  ساڵەی 
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و  مەدەنی  کۆمەڵگای  رێکخراوەکانی 
چاالکوانەکانی بەردەوامی هەیە و رۆژبە رۆژ 
توندتر دەبێت، لەم چەند خاڵە سەرەکی یە دا 

خۆی دەبینێتەوە :
1ـ نەبوونی سەرچاوەی دارایی:

دارایی  سەرچاوەیەکی  بوونی  بێ  بە 
رێکخراوەکە زۆر زوو تووشی داڕمان دەبێت 
کە ئەمەش لە کۆماری ئیسالمی دا بوونی 
نیە مەگەر رێکخراوەکە گشت چاالکیەکی لە 
رژێمی  سیاسەتەکانی  بەرژەوەندی  و  راستا 
ئیسالمی دابێت و بە هیچ شێوەیەک رەخنەی 

لە ئەدای کاری حکوومەت نەبێت.
2ـ دان پێدانەنانی دەسەاڵت و بە فەڕمی 

نەناسین:
تا  ناحکوومی یەکان  رێکخراوە  چاالکی 
سیاسەتی  ڕەنگدانەوەی  زۆر  رادەیەکی 
رێکخراودا،  ناوی  ژێر  لە  حکوومەتە 
حکوومەتیش بەردەوام لە بە فەڕمی ناسینی 
ببێتە  نەوەک  هەیە  ترسی  رێکخراوەکان 
کۆمەاڵیەتی  پێگەی  بوونی  دروست  هۆی 
هاوکێشە  لەسەر  بوونی  کاریگەر  و  بەهێز 

سیاسیەکان.
3ـ ملمالنێی ناتەندروست:

جگە لە کێشە خوڵقاندنی راستەوخۆ لە الیەن 
رێکخراوەکان،  بۆ  ئیسالمی  حکوومەتی 
نانەوەی پشێوی لە ناو ئەندامانی رێکخراوەکە 
ملمالنێی  سەرفی  خۆیان  کاری  هێزی  تا 
ئەو  هەنووکەیی  ئەرکێکی  بکەن،  یەکتر 
ئەوەی  هۆی  دەبێتە  ئەمەش  و  سیستمەیە 
بە  خۆی  جێی  سەرەکی  ئامانجی  کە 

بەرژەوەندی تاکەکەسی بگۆڕێتەوە.
و  پەروەردە  پڕۆژەی  نەبوونی  4ـ 

فێرکاری:
بە  کارکردن  مۆڵەتی  کە  جار  زۆر 
رێنماییەکی  هیچ  دەدرێت  رێکخراوێک 
کەرەستەکانی  و  راهێنان  و  پەروەردەیی 
ئەندامانی  دەست  بەر  ناخرێتە  راهێنان 
رێکخراوەکە، بەم هۆیەش پردی پێوەندی لە 
نێوان رێکخراو و کۆمەڵگا دا دروست نابێ 
رێکخراوەکان  بەرامبەر  متمانە ییەک  بێ  و 
دروست دەبێ و ئەندامانی رێکخراوەکەش 

تووشی دڵساردی و ناهومێدی دەبن.
و  رێکخراوەیی  پێوەندی  الوازی  5ـ 

ئینتەرنێتی:
بوون  بەردەوام  بۆ  مەدەنی  رێکخراوی 
هێنانی  بەدەست  و  رێکخراوەیی  کاری  لە 
زانیاری و پێویستیەکانی سەردەم پێویستی 
بە ئامێرەکانی راگەیاندن و پێوەندی کردن 
کە  هەیە  نێودەوڵەتیەکانەوە  رێکخراوە  بە 
نادات  رێگا  شێوەیەک  هیچ  بە  حکوومەت 
کوردستان  رۆژهەاڵتی  رێکخراوەکانی 
بەشداری لە گردبوونەوە جیهانیەکاندا بکەن 
سانسۆڕی  دەرەکی یەکانیش  باڵوکراوە  و 
لەسەرە و کەڵکی لێ وەرناگیرێ و هەروەها 
ژێر  لە  راگەیاندن  و  ئینتەرنێت  تۆڕەکانی 

چاودێری وردی دەسەاڵت دان.
 32 تەمەنی  ماوەی  هەموو  لە  ئێراندا  لە 
سەدان  بە  ئیسالمی  حکوومەتی  ساڵەی 
جار لەو پێوەندی یەدا لە الیەن ناوەندەکانی 
چاوەدێری مافی مرۆڤی جیهانی و حیزبی 
ناوخۆو  ئاکادمیەکانی  و  سیاسی  الیەنە  و 
بەرامبەر  خۆیان  ناڕەزایی  واڵت  دەرەوەی 
سەرکوتی  بە  سەبارەت  ئیسالمی  رێژیمی 
پێشێل  و  مرۆڤ  مافی  و  رێکخراوەکان 
کرانی مافی کەمینە نەتەوەیی و ئایینیەکان 

رێژیمی  مەخابن  بەاڵم  ڕوو،  خستۆتە 
کۆماری ئیسالمی رۆژ لە داوای رۆژ ژیانی 
تایبەت  بە  و  گشتی  بە  ئێران  خەڵکی  لە 
ئازادی  جیابیران،  کوردستان،  خەڵکی 
خوازان و رووناکبیران تاڵتر کردووەو دەزگا 
سەرکوت کەرەکانی هان داوە تا زیاتر پەرە 
ناو  لە  خواز  ئازادی  خەڵکی  سەرکوتی  بە 
هەر  و  بدەن  ناحکوومی یاکاندا  رێکخراوە 
ویالیەتی  بەرژەوەندی  لە  کە  رێکخراوێک 
فەقیه و سیاسەتەکانی کۆماری ئیسالمیدا کار 
نەکات ناوەندەکانیان بە بیانووی جۆراوجۆر 
تۆمەتی  بە  چاالکانیشی  و  دادەخرێن 
بەندیخانە  راپێچی  شۆڕش  دژە  محاربەو 
بکرێن کە بەرچاو ترین نموونەیان محەمەد 
مافی  رێکخراوی  کەبوودوەندو  سدیقی 
مرۆڤی کوردستان و بەسەدان رۆژنامەوان و 

نووسەرو ئازادی خوازی کوردە.
لە کوردستان دا بە هۆی بوونی پێشینەی 
لەگەڵ  کورد  گەلی  ملمالنێی  و  خەبات 
ئیسالمی  کۆماری  داگیرکەرەکان  رێژیمە 
هێزی سەرکوتی خۆی زیاتر لەو ناوچەیەدا 
رێگەی گەشە کردنی هیچ  چڕ کردۆتەوەو 
بزووتنەوەیەکی کۆمەاڵیەتی نادا و زۆر زوو 
و  راناوەستێت  بەوەش  و  دەکا  کۆنتڕۆڵی 
ئیسالمی  رێکخراوی  کۆمەڵێك  دێت 
ناو  لە  دەدا  هانیان  و  دەکا  خۆی چاالک 
کورد  ناسکی  هەست  سۆزو  لە  پڕ  الوانی 
توندڕەو  ئیسالمگەرای  دیاردەی  بە  پەرە 
بدەن. وێڕای ئەوەش دەستو باڵی گرووپە 
ئیسالمیە توندڕەوەکانی سەر بە ئەلقاعیدە لە 
ژێر ناوی رێکخراوە ناحکوومی یەکان ئاوەاڵ 
بۆ  کوردستان  لە  پێگەیان  جێگەو  و  دەکا 
دابین دەکات تا هەستی ئایینی و نەتەوەیی 
لە  جۆرێ  تووشی  الوەکان  شۆڕشگێڕی 
چاالکی  ئەوەیە  بکەن،  شێواوی  لێ  سەر 
رێکخراوەکان بە شێوەیەکی یاسایی لە ژێر 
دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی لە رۆژهەاڵتی 

کوردستان دا.

***

. دەتوانین بڵێین 
رۆژهەالتی کوردستانی 
بن دەستی ئێران یەکێکە 
لەو واڵتانە کە کەمترین 
رێگە دەدا بە رێکخراوە 
ناحکوومی  یەکان تا 
درێژە بە چاالکی یەکانیان 
لە چوارچێوەی بنەماو 
پڕەنسیپی نێودەوڵەتی 
بدەن
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فایلیژماره:رێکخراوهناحکوومییهکانلهرۆژههاڵتیکوردستاندا
ژمارە: ٤١، رەشەمەی ٢٧١٠ی کوردی )١٣٨٩(

رێكخراوە ناحكوومی یەكان لە رۆژهەاڵتی 
كوردستان لە

بەڕێز  گەڵ  لە  الوان  گۆڤاری  وتووێژی 
دەستەی  ئەندامی  شێخانی“  "حەسەن 

نووسەرانی رۆژنامەی "کوردستان“
پێم خۆشە سەرەتا  الوان: كاك حەسەن 
ڕێكخراوە ناحكوومی یەكان پێناسە بكەی و 
مێژووی  ئەم رێكخراوانە بەگشتی بۆ كەی 

دەگەڕێتەوە؟
رێكخراوە  وشەی  شێخانی:   حەسەن
كە  كۆنسێپتانەیە  لەو  ناحكوومی یەكان 
كۆدەنگیكی یەك لەمەڕ پێناسە كردنی بوونی 
ئیدارەی  ئورووپا،  شوورای  لەالیەن  نیە. 
نەتەوە  رێكخراوی  گشتی یەكانی  زانیاری یە 

پێی  بە  جیهانی و  بانكی  یەكگرتووەكان، 
بەڵگەكانی رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان 
رێكخراوە  بۆ  جیاواز  پێناسەی  چەندین 
بە  كە  ڕوو  خراوەتە  ناحكوومی یەكان 
سەرنج دان بەم پێناسانە دەتوانین بەگشتی 
شێوەیە  بەم  ناحكوومی یەكان  رێكخراوە 
یا  كۆمەڵە،بزووتنەوە  بە  بكەین:  پێناسە 
گرووپ گەلێكی غەیرە دەوڵەتی و داوتەڵەبانە 
دەگوترێن كە سەربەخۆ لە دەوڵەت و بە بێ 
هەبوونی مەبەستی بەرژەوەندی خوازی، لە 
نێونەتەوەیی  یان  نەتەوەیی  لۆكاڵی،  ئاستی 
بەهۆگری  خەڵكانێك  دەكەن و  چاالكی  دا 
هاوبەش بەڕێوەیان دەبەن. خزمەت گوزاریی 
ئەو  كردنی  چاوەدێری  دۆستانە،  مرۆڤ 

سیاسەتانەی لە الیەن دەوڵەتانەوە دەگیرێنە 
لەكاروباری  بەشداری  بۆ  هاندان  بەرو 
گشتی دا لە چاالكی یەكانی ئەم رێكخراوانە 

دەژمێردرین.
هاوواڵتیان  داوتەڵەبانەی  ئەنجوومەنەكانی 
هەبووە،  بوونیان  میژوو  دریژایی  بە 
ناحكوومی یەكان  رێكخراوە  بەاڵم 
دەبیندرێن  ئەمڕۆ  كە  شیوەیەی  بەم 
پەرەیان  دوایی دا  سەدەی  دوو  لەم 
دەستەواژەی  بزانم  ئەوەندەی  سەندووە. 
   non(ناحكوومی یەكان رێكخراوە 
 G o v e r n m e n t a l
لە  جار  یەكەم  بۆ   )organization
جاڕنامەی  1٠ی  فەسڵی  لە   71 ماددەی 

رێکخراوه  
ناحکوومی یه کان 

له  رۆژهه اڵتی 
کوردستان له  

وتوێژی گۆڤاری 
الوان له  گه ڵ  به ڕێز 
"حه سه ن شێخانی“ 

حەسەن شێخانی:
رێكخراوە ناحكوومی یەكان بە پێچەوانەی پارتە سیاسی یەكان بە شێوەیەكی 
راستە وخۆ چاالكیی سیاسی ناكەن. ئەم رێكخراوانە وەك ناوبژیوانێك لە 

نێوان خاڵك و سیستمی سیاسی دا دەجووڵێنەوە.

دیمانە:عەبدوڵاڵعەبدوڵاڵپوور
ئەندامی دەستەی نووسەرانی رۆژنامەی کوردستان
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بێزاری  هاتووە.  یەكگرتووەكاندا  نەتەوە 
بە  و  جیهانی  شەڕی  كارەساتەكانی  لە 
كرد  وای  دووەم  جیهانی  شەڕی  تایبەتی 
كردنەوەی  نوێ  وێڕای  نەتەوەكان  كە 
پێویستیی  بە  هەست  وردە  وردە  خۆیان، 
حكوومەتی  واڵت و  كاروباری  لە  بەشداری 
لە  رێكخستنیان  بەخۆ  بكەن و  خۆیاندا 
چوارچێوەی رێكخراوە ناحكوومی یەكان دا، 
چۆنیەتی هاوكاری و مامەڵەی خۆیان لەگەڵ 

دەوڵەتەكانیان نەهادینە بكەن.
لە  ناحكوومی یەكان  رێكخراوە  الوان: 
ئیراندا مێژوویان بۆ كەی دەگەڕێتەوە، ئاخۆ 
دەتوانین بڵێین كە رێكخراوە ناحكوومی یەكان 
لە رۆژهەاڵتی كوردستان دا بوونیان هەیە؟ 

لەو بارەوە چی دەفەرموون؟ 
مزگەوتەكان،  ئەگەر  شێخانی:  حەسەن
مەزهەبی یەكان و  هەیئەتە  تەكیەكان، 
بنیاتە ناحكوومی یەكانی  قاوەخانەكان وەك 
تەقلیدیی كۆن لە قەڵەم بدەین، سندووقەكانی 
ئیسالمی و  ئەنجوومەنە  الحسنە“،  "قرچ 
دواتریش  قۆناغی  لە  خێرخوازییەكان و 
سینفی یەكان  رێكخراوە  یەكیەتی یەكان، 
وەك  ئەندازیاری  گەلی  سیستم  و 
بنیاتە مەدەنی یەكان  نوێتری  دامەزراوەكانی 
رێكخراوە  پێ یە  بەم  ئاماژەن.  جێی 
دا  تەقلیدی  فۆڕمی  لە  ناحكوومی یەكان 

مێژوویەكی دوورودریژیان هەیە .
رێكخراوە  حقووقیەوە  رووی  لە 
ئەسڵی  پێی  بە  ناحكوومی یەكان 
ڕێگە  ئێران  بنەڕەتیی  قانوونی  138ی 
رێكخراوە  چاالكی  .دامەزران و  پێدراون 
ئایین  چوارچێوەی  لە  ناحكوومی یەكان 
بە  بەستن  بە پشت  ئیجرایی كە  نامەیەكی 
ئەسڵی ناوبراو ئامادەكراوە، رێك دەخرێن. 
بەر لە هاتنە سەركاری مەحموودی ئەحمەدی 
كانون،  ئەنجوومەن،  كۆمەڵە،  دەیان  نژاد 
دامەزراوەی  خانەو  كۆڕ،  گرووپ،  ناوەند، 
ناحكوومی بوونیان هەبووە كە لەسەردەمی 
بەر  زۆر  رێكخراوانە  ئەم  نژاددا  ئەحمەدی 
ژمارەیەك  ئیجازەنامەی  كراونەوە.  تەسك 
ساڵی   5 لە  ناحكوومی یەكان  رێكخراوە  لە 

بە  هێندێكیان  نەكرایەوەو  نوێ  ڕابردوودا 
ئیجازەنامەی نوێ نەكراوە درێژە بە چاالكی 
بەڕێوەبەرانی  لە  هێندێك  دەدەن.  خۆیان 
رێكخراوە ناحكوومی یەكان خرانە زیندانەوە 
واڵت و  دەرەوەی  چوونە  هێندێكیان  و 
كە  فەزایەك  هۆی  بە  ژمارەیەكیشیان 
بوونی هەیە چاالكیی  مەدەنیی خۆیان كەم 

كردۆتەوە .
رێكخراوە  ئامانجی  گشتی  بە  الوان: 

ناحكوومی یەكان چی یە؟
ە  و ا ێكخر ر : نی نشێخا سە حە

پارتە  پێچەوانەی  بە  ناحكوومی یەكان 
راستە وخۆ  شێوەیەكی  بە  سیاسی یەكان 
رێكخراوانە  ئەم  ناكەن.  سیاسی  چاالكیی 
وەك ناوبژیوانێك لە نێوان خاڵك و سیستمی 
سیاسی دا دەجووڵێنەوە. بە وشیار كردنەوەو 
بۆ  فشار  نوێ  شرۆڤەی  كردنی  پێشكەش 
سیستمی سیاسی دینن و لە ڕاستی دا وەك 

ئامرازی فشار رۆڵ دەبینن. 
دانی  بە  ناحكوومی یەكان  رێكخراوە 
دەبنە  نێونەتەوە یی یەكان،  بنیاتە  بە  ڕاپۆرت 
هۆی ئەوەی كە ئەم بنیاتانە زانیاری و داتای 
دروست تر لە بواری جۆراوجۆردا وەربگرن و 
گونجاوتر  هەڵوێستی  ئەمەش  پێی  بە 
دا  دارێژی یەكانیان  بەرنامە  لە  و  وەربگرن 

كەڵكیان لێ وەرگرن. 
پێناو  لە  ناحكوومی یەكان  رێكخراوە 
و  فەرهەنگی  ئامانجە  بردنی  بەرەوپێش 
تێ  خۆیان  ئەندامانی  كۆمەاڵیەتی یەكانی 
خۆش  ئاستی  سەری  بردنە  دەكۆشن. 
بەشەكان،  بێ  هەژارو  توێژە  گوزەرانیی 
چاالكیی خێرخوازیی و دیفاع لە بەرژەوەندی 
گەلێكی تایبەتی وەكوو پرسەكانی پیشەیی، 
كۆمەاڵیەتی، فەرهەنگی، بازرگانی، زانستی، 
ئامانجی  لە  مەزهەبی  دۆستانەو  مرۆڤ 
رێكخراوە ناحكوومی یەكانن. دەكرێ بگوترێ 
كە ئامانجی رێكخراوە ناحكوومی یەكان لە 
و  خێرخوازی  زیاتر  پێشكەوتوودا  واڵتانی 
یارمەتیدانی كۆمەاڵیەتی یە، بەاڵم لە واڵتانی 
مرۆڤ،  مافەكانی  دا  پەرەسەندن  حاڵی  لە 
مافی ژنان، مافی مندااڵن، ژینگە پارێزی و 

پرسە فەرهەنگی و كۆمەاڵیەتی یەكان چەقی 
خەباتی ئەم رێكخراوانە پێك دێنن. 

الوان: لە كوردستاندا هەلی ئەوە هەیە كە 
ئەم ریكخراوانە كار بكەن یان بە واتایەكی 
دیكە كۆماری ئیسالمی ڕێ بە كاری ئەم 

رێكخراوانە دەدا؟
واڵتێكی  ئێران  شێخانی:  حەسەن
چەشنی یەكی  فرە  خاوەن  نەتەوە یە و  فرە 
پێكهاتەی  بەاڵم  مەزهەبی یە.  كلتووری و 
پێچەوانەی  بە  ئێراندا  لە  سیاسی  سیستمی 
كلتووری  تاك  پێكهاتەیەكی  واقیعە،  ئەم 
دیكە  دەربڕینێكی  .بە  زمانی یە  تاك  و 
ڕەنگ  ئێراندا  لە  بەڕێوەبردن  پێكهاتەی 
كلتووری  ئیتنیكی،  فرەچەشنیی  دانەوەی 
ئەو  هەموو  بۆیە  نی یە،  ئێران  مەزهەبیی   و 
هەبوونیان  پەڕاوێزەوەو  خراونە  نەتەوانەی 
پیكهاتەی  لە  دانەوەیەكی  ڕەنگ  هیچ 
بە  هەست  نی یە،  ئێراندا  بەڕێوەبردنی 
جیاوازی  دانان دەكەن و لە پێناو البردنی 
دۆخی ئارایی دا تێ دەكۆشن. بەم پێ یەش 
سەرەكی یەكانی  ئەولەوییەتە  لە  یەكێك 
رۆژهەاڵتی  لە  ناحكوومی یەكان  رێكخراوە 
كوردستاندا البردنی ئەو جیاوازی  دانانەیە و، 
پرسە كلتووری و زمانی یەكان لە ئەولەوییەت 

حەسەن شێخانی:
ئاشكرایە كە رێكخراوە 
ناحكوومی یەكان لە 
فەزایەكی ئازاددا 
دەتوانن گەشە بكەن و 
هەرچی فەزاكە داخراوتر 
بێ مەجالی كارو چاالكی 
ئەم رێكخراوانە كەمتر 
دەبێتەوە
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ئەدەبی یەكان  ئەنجوومەنە  نموونە  بۆ  دان. 
زمان  بە  خزمەت  سەرەكی یان  ئەركی  كە 
و  بەسابقەترین  لە  بوو  كورد  كلتووری  و 
لە  ناحكوومی یەكان  رێكخراوە  دیارترین 

رۆژهەاڵتی كوردستان بە ئەژمار دێن. 
ئەمنییە تی و  روانگەی  سەرەڕای 
بە  ناوەندی  دەوڵەتی  هەستیاری یەكانی 
ئەوەی  سەرەڕای  كوردستان و  نیسبەت 
دامەزراندنی  گەڵ  لە  جار  زۆر  دەوڵەت  كە 
NGOكان دژایەتی كردووە و ئیجازەی پێ 
نەداون، بەاڵم سەرەڕای هەمووی ئەوانەش 
كورد  NGOیی  چاالكانی  لە  هێندێك 
توانیویانە بە موافقەتی وەزارەتی ئیرشاد بە 
شێوەی كۆڕی ئەدەبی، فەرهەنگی و مەدەنی 
كۆمەاڵیەتی  یەكان و  فەرهەنگی و  پرسە  بە 

مافەكانی مرۆڤەوە مژوول بن. 

وەكوو سەرتاسەری ئێران و زیاتر لەوەش 
دا  دەیەم  و  نۆیەم  دەوڵەتی  سەردەمی  لە 
NGO مەیدان و دەرەتانی كارو چاالكی
كان لە رۆژهەاڵتی كوردستان بەرتەسك تر 
رێكخراوە  كە  ئاشكرایە  كراوەتەوە. 
ناحكوومی یەكان لە فەزایەكی ئازاددا دەتوانن 
بێ  داخراوتر  فەزاكە  بكەن و هەرچی  گەشە 
مەجالی كارو چاالكی ئەم رێكخراوانە كەمتر 

دەبێتەوە.
الوان: دەتوانی زیاتر باس لەو ئاستەنگانە 
بكەی كە ڕووبەڕووی ئەم رێكخراوانە لە رۆژ 

هەاڵتی كوردستان دەبنەوە؟ 
وەاڵمی  لە  هەروەك  شێخانی:  حەسەن
پرسیاری پێشوودا ئاماژەی پێكرا دیكتاتۆری 
و  سەرەكی ترین  سیاسی  خەفەقانی  و 
رێكخراوە  بەردەم  ئاستەنگی  گەورەترین 
و  گشتی  بە  ئێراندا  لە  ناحكوومی یەكانە 
لە  بەتایبەتی.  كوردستاندا  رۆژهەاڵتی  لە 
بنەڕەتدا یەكێك لە جیاوازییە سەرەكی یەكانی 
كۆمەڵگە دیمۆكڕاتیكەكان لە گەڵ واڵتێكی 
ئەوەیە كە  ئێران  وەكوو  لێدراوی  دیكتاتۆر 
لەو كۆمەڵگایانەدا بەستێنێكی لەبار و كراوە 
بۆ دامەزراندن و پێكهاتنی بنیاتە مەدەنی و 
خۆڕسكە خەڵكی و سەربەخۆ لە دەوڵەتەكان 
رێكخراوە  ڕاستی دا  لە  هەیە.  بوونی 
سەرەكی  رەگەزێكی  ناحكوومی یەكان 
دێنن  پێك  دێموكڕاتیكەكان   كۆمەڵگە 
كردنی  نیهادینە  و  كردن  دامەزراوە  لە  و 

دێموكڕاسی دا ڕۆڵێكی گرنگ دەبینن.
ئەوەی  لەبەر  ئێران  سیاسیی  سیستمی 
و  شمولی  مەیلێكی  هەڵگری  و  خاون 
سەر  بە  دەست  دەیهەوێ  بۆیە  توتالیتێرە، 
و  بگرێ  كۆمەڵگەدا  كایەكانی  هەموو 
138ی  ئەسلی  لە  كە  ئەوەی  سەرەڕای 
رێكخراوە  باسی  ئێراندا  بنەڕەتیی  قانوونی 
دا  واقیع  لە  بەاڵم  كراوە،  ناحكوومی یەكان 
مەیدانی كار و چاالكی ئەم ریكخراوانە زۆر 
بەر تەسك كراوەتەوەو لە الیەكی دیكەش 
كۆمەڵێك رێكخراوی شێوەدەوڵەتی و دەوڵەتی 
ناحكوومی یەكان دا  رێكخراوە  ناوی  ژێر  لە 
چاالكی دەكەن. هەر بۆیە هەوڵی دەوڵەتی 

ئێران ئەوەیە كە رێكخراوە ناحكوومی یەكان 
كۆنتروڵ بكاو زۆر جار ئەم رێكخراوانە بە 
بیانووی ئەوەی مەترسی بۆ سەر بەرژەوەندی 
سیستمی سیاسی دروست دەكەن، خراونەتە 
ژێر فشار و پەالمار دراون. هەموو ئەم كەم 
رێكخراوە  سەر  لە  فشارانەی  و  دەرەتانی 
سەراسەری دا  ئاستی  لە  ناحكوومی یەكان 
لە  قات  چەند  شێوەی  بە  هەیە  بوونیان 
كوردستاندا بەرچاو دەكەون. لە كوردستان 
دا زۆر جار تۆمەت و بەر چەسپی جیاوازیی 
خوازی و خستنە ژێر مەترسیی تەواوییەتی 
ئەرزیی ئێران وەك چەكێك لە  دژی  هەر 

چەشنە جووڵەیەكی مەدەنی بەكار هاتووە.
الوان: كاریگەری ئەم رێكخراوانە لە وشیار 
كردنەوەی خەڵكی رۆژهەاڵتی كوردستان دا 

چۆن هەڵ دەسەنگێنی؟
كەم  ئەو  سەرەڕای  شێخانی:  حەسەن
لە بەردەم رێكخراوە  دەرەتانی و كۆسپانەی 
كوردستان  رۆژهەاڵتی  لە  ناحكوومی یەكان 
ریكخراوی  كۆمەڵێك  هەیە  بوونیان 
فەرهەنگی، ئەدەبی، ژینگەپارێزی و پاریزەری 
مافەكانی مرۆڤ و خوێندكاری لە رۆژهەاڵتی 
كوردستان دا خەریكی كارو چاالكین. ئەم 

حەسەن شێخانی:
یەكێك لە جیاوازییە 

سەرەكی یەكانی كۆمەڵگە 
دیمۆكڕاتیكەكان 
لە گەڵ واڵتێكی 

دیكتاتۆر لێدراوی 
وەكوو ئێران ئەوەیە 
كە لەو كۆمەڵگایانەدا 
بەستێنێكی لەبار و 

كراوە بۆ دامەزراندن 
و پێكهاتنی بنیاتە 

مەدەنی و خۆڕسكە 
خەڵكی و سەربەخۆ لە 

دەوڵەتەكان بوونی هەیە

حەسەن شێخانی:
هەموو ئەم كەم 
دەرەتانی و فشارانەی 
لە سەر رێكخراوە 
ناحكوومی یەكان لە 
ئاستی سەراسەری دا 
بوونیان هەیە بە شێوەی 
چەند قات لە كوردستاندا 
بەرچاو دەكەون
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بنیات و رێكخراوانە لەسەر وشیار كردنەوەی 
زمانی  فەرهەنگ و  بووژانەوەی  خەڵك، 
كوردی، ئاشنا كردنی خەڵك بە مافەكانیان 
دامەزراوە كردنی كۆمەڵگەی كوردی  بە  و 
تەنانەت  هەبووە.  كاریگەری یان  ڕۆڵ و 
هێندێك لەو ریكخراوانە لە ناساندنی دەرد 
و مەینەتی یەكانی كورد بە دنیای دەرەوەش 
كاركرد و  كاتیك  هەبووە.  كاریگەری یان 
هەڵدەسەنگینین  ریكخراوانە  ئەم  كارنامەی 
ئێرانداو  بەسەر  زاڵ  گشتیی  فەزای  دەبێ 
بەر چاو بگرین،  لە  تایبەتی كوردستاندا  بە 
چونكە لە غەیری ئەوەدا هەڵسەنگاندنەكەمان، 
هەڵسەنگاندنێكی واقعی و مونسیفانە نابێ.

لە  رێكخراوانە  ئەم  داهاتووی  الوان: 
دەبینی و  چۆن  كوردستان  رۆژهەاڵتی 
لەم  خۆتان  قسەی  دوایین  ئەگەردەكرێ 

بارەوە بخەروو؟
بە  دان  سەرنج  بە  شێخانی:  حەسەن
خەڵكی  وشیاری  ئاستی  لەوانە  فاكتەر  زۆر 
رەوشی  لە  بوون  ئاگادار  كوردستانو 

سایەی  لە  جیهان  دیكەی  كۆمەڵگاكانی 
ئینتێرنێت و ئامرازەكانی دیكەی ڕاگەیاندن 
كوردستان  رۆژهەاڵتی  كۆمەڵگەی  دا، 
چەشنی  فرە  پیچیدەگی و  چەشنێك  بەرەو 
كۆمەڵگەی  ئێستاكە  هاویشتووە.  هەنگاوی 
سادە  كۆمەڵگە  ئەو  كوردستان،  رۆژهەاڵتی 
مەسەلەیە  ئەم  نەماوە.  جاران  ساكارەی  و 
رێكخراوی  ئارای  هاتنە  لە  بەچەشنێك 
خۆی  ناحكوومی دا  مەدەنی و  جۆراوجۆری 
هەر  دەبێ.  دانەوەی  ڕەنگ  دەبینێتەوەو 
توێژو  نوێنەرایەتیی  رێكخراوانە  لەو  كام 
گرووپێكی تایبەت دەكەن و بوارێكی تایبەت 
دەكەنە چەقی كاروچاالكی خۆیان. بۆیە لە 
لەوەی  ریگەگرتن  ئەوتۆدا  كۆمەڵگەیەكی 
كۆمەڵگە  ناوەوەی  فرەچەشنی یەی  ئەم 

دامەزراوە  بە  خراوو  رێك  شێوەیەكی  بە 
نوێنەرایەتیی خۆی بكا، بە كارێكی ئەستەم 

و زەحمەت دەبینم.
یەكێك لەو ئەركانەی كە دەكەوێتە ئەستۆی 
تاكەكانی كۆمەڵگەی رۆژهەاڵتی كوردستان، 
ئەوەیە كە بە لەبەر چاو گرتنی فەزای هەیی 
خۆیان رێك بخەن و كارو چاالكی یەكانیان 
لە  دەكری  كە  ئەوەندەی  بكەن و  كانالیزە 
دروست كردنی حەساسیەت خۆ بپارێزن. 

الوان: دووبارە سپاست دەكەین كە هەلی 
بدوێین.  گەڵت  لە  ڕەخساندین  بۆ  ئەوەت 

هەر سەركەوتوو بی.
سوپاستان  شێخانی: منیش   حەسەن

دەكەم و ئێوەش سەركەوتوو بن.
 ***

لە لەشاریسەردەشت هەتاوی حەسەنشێخانیساڵی١٣٥٩

دایكبووە.دوایتەواوكردنیقۆناغەكانیخوێندنیسەرەتایی،

تارانو چۆتە خویندن بە دریژەدان بۆ دواناوەندی، و ناوەندی

لەزانكۆیتارانلیسانسیعلوومیسیاسیوەرگرتووە.ماوەی

چەندینساڵیشەلەریزەكانیحیزبیدێموكڕاتداخەباتدەكاتو

ئێستاشئەندامیدەستەینووسەرانیرۆژنامەیكوردستانە. 

حەسەن شێخانی:
كاتیك كاركرد و 
كارنامەی  ریكخراوە 
ناحکوومی یەکان 
هەڵ دەسەنگینین 
دەبێ فەزای گشتیی 
زاڵ بەسەر ئێراندا و 
بە تایبەتی كوردستاندا 
لە بەر چاو بگرین، 
چونكە لە غەیری ئەوەدا 
هەڵسەنگاندنەكەمان، 
هەڵسەنگاندنێكی واقعی و 
مونسیفانە نابێ
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خەڵك  و  دەسەاڵت  كە  واڵتانەدا  لەو 
مەدەنیدا  خەباتی  لە  و  نین  جیا  یەك  لە 
مرۆڤ لە سۆنگەی ئەخالقەوە خۆی لەمەڕ 
كێشەكانی كۆمەڵگەدا وەك تاكی شارۆمەند 
شانی  سەر  لە  بارێك  و  دەكا  بەرپرسیار 
.بەم  دەكاتەوە  كەم  دەوڵەت  و  دەسەاڵت 
دابەش كردنی كارەكانی  بە  واتە  جۆرەش 
دەبێتە  مەدەنی یەكان  كارە  لە  دەوڵەت 
ئەركەكانی  بەڕێوەچوونی  باشتر  بۆ  هۆكار 
دەسە اڵت هەر بۆیە دەوڵەتانیش بە چاوی 
NGOیی  چاالكانی  دەڕواننە  ڕێزەوە 

   باندۆڕی خەباتی مەدەنی  كوردان

 لە سەر 

مەسەلەی كورد
مرۆڤی  بیری  پشكووتنی  هێمایی  بە  و 
دەناسن. بەداخەوە لە واڵتی بەاڵ لێدراوی 
بشێوێنكەر  چاوی  بە  دەسەاڵت  ئێمەدا 
ناوەندی  و  مەدەنیەكان  چاالكە  دەڕوانێتە 
ئەو چاالكیانەش بە ناوەندی ئاژاوە دەناسێ 
و وەك تاوانباریش مامەڵە لە گەڵ چاالك 
مەدەنیەكان  رێكخراوە  لەخۆبردووی  وانانی 
 NGOدەكا. هەر بۆیە سەرهەڵدانی خەباتی
لە كوردستان دوژمنانی گەلی كوردی  یی 
یەكگرتووتر  كوردستانیانی  قەیران،  تووشی 
و بە گشتی جیهانی لە سەر مەسەلەی كورد 
گەلێكی  وەك  كوردی  گەلی  و  ئاگادار 
پیناسە  فكرییەوە  بواری  لە  پێشكەوتوو 
رێكخراوانە  ئەو  هەر  هاوكاتیش  و  كرد 
خستنی  ڕێك  پەروەردەو  ناوەندی  بوونە 
بەرچاوەكانیان  بەرهەمە  لە  و  كورد  الوانی 

ئەوەندە بەس بێ كە زەق بوونەوەی  هەر 
كەسایەتی یە لیبڕاڵە كوردەكانی وەك مرۆڤ 
گەلێكی شیاوی وەرگرتنی خەاڵتی گرینگی 
بەرزی نێو نەتەوەیی لە وەرگرتنی خەاڵتی 
رۆژنامە  بۆ  ئیتالیا  نووسانی  رۆژنامە  ساڵی 
نووسی كورد عەدنان حەسەن پوور ئەندامی 
مەریوان،  فەرهەنگی  ئەدەبی  ئەنجوومەنی 
بەرپرسی  و  دامەزرێنەر  بوتیمار  هیوا 
بە  مەریوان  لە  سەوز  چیای  ژینگەپارێزی 
كردنی  ناودێری  لەسەر  هاوبەش  شێوەی 
سەرۆكی  كەبوودوەند  سدیقی  محەممە د 
كاری  داكۆكی  ریكخراوی  دامەزرێنەری 
وەرگرتنی  بۆ  كوردستان  لە  مرۆڤ  مافی 
لە   2٠11 سالی  لە  نۆبێل  ئاشتی  خەاڵتی 
كاتێكدا عەدنان حەسەن پوور، هیوا بوتیمار 
و محەممە د سدیقی كەبوودوەند هەر سێك 

مەسعود
     فەتحی
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بەندكراوی سیاسی كوردن لە ئێران. ئەمانە 
چاالكی  و  كار  بەرهەمی  لە  بەشێك  تەنیا 
رێكخراوە  لە  مەدەنی  وانانی  چاالك 
دەكرێ  بۆیە  كوردستانن.  لە  NGOكان 
رێكخراوانەدا  لەو  كەسانەی  ئەو  بڵێین 
پێشمەرگە  لە  دیكەن  جۆرێكی  چاالكن 
دیكەی  سەنگەرێكی  رێكخراوەكانیش  و 
تێڕامانە  كوردستانن. جێی  خەڵكی  خەباتی 
چاالك وانانی مەدەنی لەخۆبردوون كە بە 
و  سات  و  كات  چاوەڕوانی یەك  هیچ  بێ 
هێز و ژیان و ئازادی خۆیان بۆ خەباتێكی 
توندو  لە  دوور  مەدەنی  و  شارستانیانە 
تیژی بەم جۆرەش الیەنی مامەڵە لە گەڵ 
خواز،  ئاشتی  كەسانی  ئیسالمی  كۆماری 
شاعێر  و  ئەدیب  پارێز،  ژینگە  خواز،  ماف 
و هونەرمەندان و ئیتر كۆماری ئیسالمی بە  
بیانووی چەكدار بوونی كوردان و جیاوازی 
هۆی  بە  هاوكاتیش  سەندراو  لێ  خوازی 
بە  مەدەنی  خەباتی  مەیدانی  بەرباڵوبوونی 
پاساوی كۆمەڵگایی كوردی، كوردان وەك 
شیاوی زەرفییەتی خەباتی گەلی كوردە كە 
داگیركەرانیان بە جیهان ناساندووە و بەشێكی 
سەر  لە  جیهانیەكانیان  ڕاگەیاندنە  بەرچاوی 
رۆژهەاڵتی  كوردستانی  لە  كورد  مەسەلەی 
رۆڵی  ڕەنگە  كردۆتەوە.  ئاگادار  كوردستان 
راگەیاندنەكان و كەم ڕەنگ بوونەوەی نرخی 
نرخی  بوونەوەی  زەق  بوون و  ئایدۆلۆژیك 
بێتی سەرهەڵ دانی خەباتی  توانی  تاكەكان 
NGOیی وەك بەرهەمی كارو تێكۆشانی 
ژنان و پیاوان لە سەردەمی پۆس مۆدێڕنیزم 
لە  خەباتەش  ئەو  گەشەسەندنی  دەناسرێن. 
كوردستان ئاماژەیە بە تێگەیشتووی بەرزی 
خەڵكی ئەم ناوچەیە لە جیهان و سەلمێنەری 
لە قۆناغی هێرشی  ئەو ڕوانینەن كە ئەگەر 
دا كوردەكان  ئیسالمی  دڕندانەی كۆماری 
لە  بەرگری¬یان  قارەمانانە  بەرخۆدان  بە 

قۆناغی  لە  ئەوا  كرد  كورد  گەلی  شەڕەفی 
چاالك  مەدەنیشدا  خەباتی  دانی  سەرهەڵ 
پێناسەی  بوونە  بوارەدا  لەم  كورد  وانانی 
شارستانی و خاوەنداریەتی لە شارستانیەتی 

میزۆپۆتامیایی خۆیان كرد. 
گەڵ  لە  ئیسالمی  كۆماری  دژایەتی 
خۆی  سەردەمیانە  خەباتە  چەشنە  ئەم 
ئەم  نرخی  سەر  خستۆتە  قورساییەكی 
خەباتە و ئەم پرسیارەشی الی بیرمەندان و 
هۆگرانی مەسەلەی كورد لە ئێران و جیهان 
كۆماری  ئەگەر  ئاخۆ  كە  كردووە  دروست 
هەبوونی  بیانووی  بە  ئێستا  هەتا  ئیسالمی 
رەوشی  كوردستان  لە  چەكداری  خەباتی 
میلیتاریستی پێڕەو دەكرد، چۆنە كە ئێستاش 
لەهەمبەر خەباتی ئاشتی خوازی مەدەنی كە 
ئەحزابی  لە  تەنانەت الیەنی فكری خۆیان 
و  توندوتیژیە  بەو  هەر  ڕانەگەیاندووە  كورد 
بگرە توندوتیژتریش هەڵس و كەوت دەكا 
بەست  قۆڵ  مەدەنی  وانانی  چاالك  و  و 
و  دەكا  زیندان  و  ئەشكەنجە  و  ڕاپێچ  و 
پەیدا بووە  كەش و هەوایەكی وەهای لێ 
موحارب)دژەخودا(  شاخداری  تاوانی  كە 
دەخاتە پاڵ هەڵسووڕاوانی ئەم بوارانە، مەگەر 
دەسەاڵت دارانی كۆماری ئیسالمی خاوەن 

ئەقڵییەتێكی سەردە.......... 
رزگاری خو ازی   بە گشتی خەباتی  ئەگەر 
چەك  بە  كوردستان  خەڵكی  كۆمەاڵنی 
تایبەتمەندی  ئەوە  دەكرێ  پێناسە  چیا  و 
بووەو  خۆی  تایبەتی  شوێنی  و  كات 
خەباتیش  هەڕەشە  دا  داهاتووش  لە  ڕەنگە 
لە  بەاڵم  بكا،  كردن  پێڕەو  بە  پێویست 
هەموو  بە  مرۆڤایەتی  گەشەسەندنی  گەڵ 
لە  كوردستانیش  خەڵكی  فۆڕمەكانیەوە 
دەالقەیەكی نێوێوە تێڕوانینیان كردە خەبات 
بۆ وەدەست هێنانی مافە زەوت كراوەكانیان 
بە پێی گەرەك كردن. واتە ئەگەر خەباتی 

كوردان  بۆ  زێڕینی  الپەڕەیەكی  چەكداری 
گەلی  دوژمنانی  و  كرد  تۆمار  مێژوودا  لە 
كوردی لە بوێری ئەو گەلە ئاگادار كردەوە، 
سیاسی  تەبلیغی  شااڵوی  كاتی  لە  ئەوە 
بە  كوردان  فەرهەنگی دا  ئاسمیالسیۆنی 
خەباتی رۆژنامەوانی  ، چاندنی وێژەیی و لە 
بەرپەرچ دانەوەی ئاپاڕتایدی جیددی دا ژنان 
و هاوكات پیاوانی كورد ڕۆڵی سەرەكی یان 
لە خەباتی یەكسانی خوازی دا وەئەستۆ گرت 
سروشتی  تیڕۆری  دانەوەی  بەرپەرچ  لە  و 
گوند  و  شار  لە  كورد  گەلی  كوردستان، 
ئاگری  دامركانەوەی  كوژانەوەو  بۆ  خۆیان 
بۆ  و  خست  ڕێك  واڵت  دارستانەكانی 
لە  خەسارەكان  كردنەوەی  كەم  سڕینەوەو 
شااڵوی بێ دەنگ و ڕەنگی تێوەگالندنی 
الوەكان بە ماددە هۆش بەرەكان، روویان 
لە رێكخراوەكان و بنیاتە خێرخوازەكان كرد 
و بەم جۆرە بەرپەرچی شایانیان بە كۆماری 

ئیسالمی دایەوە.
  ***

دەكرێ 
بڵێین ئەو كەسانەی 
لەو رێكخراوە 
ناحکوومی یەکاندا 
چاالكن، جۆرێكی 
دیكەن لە پێشمەرگە 
و رێكخراوەكانیش 
سەنگەرێكی دیكەی 
خەباتی خەڵكی 
كوردستانن.
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فایلیژماره:رێکخراوهناحکوومییهکانلهرۆژههاڵتیکوردستاندا
ژمارە: ٤١، رەشەمەی ٢٧١٠ی کوردی )١٣٨٩(

 N o n G o ve r n m e n t a l (
رێكخراوە  واتە   )Organization
كراو   كورت  شێوەی  بە  كە  ناحكوومیەكان 
لێك  پێی  بە  زمانەی  هەر  لە  NGOیان 
گونجاوی  دەستەواژەی  خۆی  دانەوەی 
بە  جیهاندا  سەرانسەری  لە  دادەنرێ.  بۆ 
بەشداری  كە  دەوترێ  دامەزراوەگەلێك 
بە  ڕاستەوخۆ  و  نین  دەسەاڵت  بەڕێوەری 
بەشێك لە دەسەاڵت ناژمێردرین، بەاڵم وەك 
پردی پێوەندی نێوان حكوومەت و كۆمەڵگە و 
دام و دەزگای بەڕێوەبەری دەسەاڵت و تاك 
خاوەن ڕۆڵێكی یەك جار بەرچاو و گرینگن. 
بەاڵم لە گەڵ ئەوەشدا هێندێك دامەزراوەی 
نیوە سەربەخۆ)Quangos( دەبینرێن كە 
هێندێك ئەركی حكوومەتیشیان لەسەر شانە. 
دامەزراوە ناحكوومەتی یەكان لە ڕێگەی یارمەتی 
دەوڵەت  یان  حكوومەتی  دامەزراوە  خەڵك، 

و یان لە ریگەی ئەم جۆرەوە خۆ دەژێنن. 
دامەزراوە ناحكوومی یەكان بە پێی سترەكتۆڕ و 
مەبەستی پیكهاتن و بناغەی هەوێن گرتنیان 
و  چاالك  جۆراوجۆردا  بواری  لە  هەركام 
ئەكتیڤن. هێندێكیشیان زۆر ئۆگری سیاسەت 
نین كەچی هێندێكیشیان بە مەبەستی دابین 
كردنی بەرژەوەندی ئەندامان و پێش بردنی 
ئامانجەكانیان لە دەوڵەت دا هەوڵ بۆ وەدەست 

هێنانی لوبی دەدەن .
نەتەوە  رێكخراوی  ڕاپۆرتی  پێی  بە 
یەكگرتووەكان لەسەر حكوومەتی جیهانی ساڵی 
1958 نزیك بە 29٠٠٠ دامەزراوەی ناحكوومی 
نێونەتەوەیی بوونیان هەبووەو رێژەی دامەزراوە 
ناحكوومی یە نێوخۆییەكانی واڵتان زۆر لەوەش 
زیاتر بووە. نزیك بە دوو ملوێن دامەزراوەی 
ناحكوومی لە ویالیەتە یەكگرتووەكان خەریك 
چاالكین كە زۆربەیان تەمەنیان لە 3٠ ساڵ تێ 

دەپەرێ. لە رووسیەش دا نزیك بە چوار هەزار 
دامەزراوەی ناحكوومی هەن. لە هێندووستان 
پێك  ناحكوومی  دامەزراوەی  ملوێن  دوو 
هاتوون و رۆژ نیە رێژەیەكی زۆر لە واڵتان و 
ناوچە جۆراوجۆرەكانی جیهان ئەم دامەزراوانە 
سااڵنە  كینا  لە  تەنیا  وێنە  بۆ  نەگرن،  بیچم 
ناحكوومی  دامەزراوەی   24٠ بە  نزیك 
دادەمەزرێن. كورتەیەك لە مێژووی دامەزراوە 
ناحكوومی یەكان دیارە هەر دیاردەو چوارچێوەو 
پێكهاتنی  و  گرتن  بیچم  بۆ  داڕشتەیەك 
پێویستی بە بڕینی دەوێ و ڕەوت و ڕەخسانی 
بواری شیاوی خۆی هەیە و روون و ئاشكرایە 
دیاردە مرۆیی یەكان زیاتر و بەرچاوتر لەو بوارەدا 
ناحكوومیەكانیش  دامەزراوە  دەردەكەون. 
كە  دامەزراوگەلیك  بنچینەی  و  شان  لەسەر 
رەنگ بێ  بە فۆڕم و چوارچێوەی ئەمڕۆیی 
بە درێژایی مێژوو  نەبووبێن هاتوونەتە دیی. 

  ته ها ره حیمی

کورتە باسێک لەسەر رێکخراوه  ناحکوومی یه کان



19

Lawan NO: 41 March 2011

ندا
ستا
ورد
یک
اڵت
ژهه
رۆ
له
کان
ییه
وم
کو
ناح
وه
خرا
ێک
:ر
اره
ژم
ی
ایل
ف

بوونیان  خۆبەخشانە  ئەنجوومەنی  هێندیك 
هەبووە. دامەزراوە ناحكوومی یەكان زۆربەیان 
هەر بەم شێوەی ئێستا دەیان بینین لە ئاستی 
نیونەتەوەیی دا هەبوون و لە ماوەی ئەم دوو 
گەشەیان كردووە. خاچی  رابردوودا  سەدەی 
سووری جیهانی كە لە سالی 1863 دامەزراوە 
دامەزراوانە  ئەم  سەرەتاییترین  لە  یەكێك  بە 

دەژمێردری. 
ناحكوومی یەكان   دەستەواژەی  دامەزراوە 
نەتەوە  ریكخراوی  دامەزرانی  دەگەل 
یەكگرتووەكان لە ساڵی 1945وە لە ماددەی 
71ی بەندی 1٠ی جاڕنامەی ئەو رێكخراوەدا 
هاتووە. نیوەڕۆكی دامەزراوە ناحكوومی یەكان 
بە  كە  رێكخراوگەلێك  وەك  ماددەیەدا  لەم 
بوونیان  راوێژكاری  ئەنجوومەنی  شێوەی 
هەیە كە سەر بە دەوڵەت و واڵ تانی  ئەندامی 
لە  نین.  یەكگرتووەكان  نەتەوە  رێكخراوی 
27ی  كە   Ecosoc  )1٠(288 بڕیاری 
فێوریەی 195٠ دەردەچێ  بۆ یەكەم جار دامەزراوە 
)NGO(نێونەتەوەیی-یەكان ناحكوومی یە 

ەكان بەم جۆرە پێناسە دەكرێن: 
 هەر جۆرە ریكخراوێكی نێونەتەوەیی كە لە 
رێگەی پەیمان و ریككەوتنی نێونەتەوەیی یەوە 
سەرەكی  دەوری  و  رۆڵ  نەهاتبێ“.  پیك 
گرووپە  ناحكوومی یەكان و  دامەزراوە 
ئەسڵی یەكانی دیكە لە ماددەی 27ی دەستووری 
فەڕمی  بە  كاری 21ی گەشەی سەقامگیردا 
ناسراون كە ریككەوتنی نوێ و پێداچوونەوەی 
پێوەندی شووڕای نێوان ریكخراوی نەتەوەكان 
و رێكخراوە ناحكومی-یەكانی لێ كەوتەوە. 
هاتنی  لەگەڵ  ناحكوومی یەكان  دامەزراوە 
شەپۆلی بە جیهانی بوون لە سەدەی بیستەمدا 
دەگەڵ  بەرچاو.  گرینگی یەكی  خاوەن  دەبنە 
سنوورەكانی  گەوی  بوون  بەجیهانی  ئەوەی 
گرت،  زەوی  گۆی  لە  بەری  كردەوە  شل 
هێندێك دیاردە و چەمك و دەستەواژەی نامۆ 
و  هەموو واڵت  بۆ  نەك  بڤە)دیارە  تەنانەت 
ناوچەیەك( بەجیهاندا باڵو بوونەوە لەم نێوەش 
دا لە هەر فەرهەنگ وكلتوورێك دا الیەنگر و 
دژبەر هەر یەكەی بە شێوازی جۆراوجۆر بە پێی 
بەڵگەی خۆیان دژ بەم رەوتە هەستانەوە. لە 

زۆربەی واڵتان چارەسەری كێشە نێوخۆییەكان 
ریكخراوە  و  كەوتن  رێك  نەدەكرا.  بەدی 
بازرگانی  رێكخراوی  نێونەتەوەییەكانی وەك 
جیهانی لە ڕادەبەدەر لەسەر قازانجی دامەزراوە 
دارایی یە زەبەالحەكان چڕ بۆوە. لەم بۆشاییە 
دایە دامەزراوە ناحكوومی یەكان بۆ هاوسەنگی 
بەخشین بەم ڕەوتە و بە سووربوون لە سەر 
دۆزە مرۆڤایەتی و یارمەتی بە گەشە و پێش 
نموونەی  كە  پێكهاتن  سەقامگیر  خستنی 
جیهانە،  كۆمەاڵیەتیی  كۆبوونەوەی  بەرچاوی 
داڤۆس  لە  ژانویەدا  مانگی  لە  ساڵێ  هەموو 
بەڕێوە دەچێ بە هاوچاوەی كۆڕبەندی ئابووری 
جیهان دەژمێردرێ. پێنجەمین كۆبوونەوەی 
كۆمەاڵیەتیی جیهان بە بەشداری نوێنەری زیاتر 
لە 1٠٠ دامەزراوەی ناحكوومی لە پۆڕتۆئالگری 

بڕێزیل بەریوە چوو.
دامەزراوە  گۆڕانی  ڕەوتی  كورتون)199٠( 
ناحكوومی یەكان بە سێ قۆناغ  بیچم گرتنی 

چاالكی یە خۆخوازنەییەكان“ دابەش دەكا.
قۆناغی یەكەم بریتی بووە لە جۆرێكی تایبەتی 
سەر  لە  كە چاالكی  ناحكوومی  دامەزراوەی 
یارمەتی و خۆش بژێوی چڕ بۆتەوەو راستەوخۆ 
یارمەتی ئەو كەسانەی داوە كە دەی گرتنەوە. 
دابین  خۆراك،  دابەشینی  وەك   یارمەتی 
كردنی پەناو پەسیو و  راگەیشتن لە بواری 
تەندروستی كە لە ڕاستی دا دامەزراوەكان لەم 
قۆناغەدا بە دیاری كردنی پێداویستی رۆژانەی 
لە  داوە.   دابین كردنیان  تاكەكان  هەوڵی 
قۆناغی دووهەمدا دامەزراوە ناحكوومی یەكان 
بچووكتر  بارتەقاوە  و  بەرباڵوی  بواری  لە 
دەبنەوە وەك كۆمەڵێكی سەربەخۆ كە لە سەر 

پێی خۆیان راوەستاون دەردەكەون. 
كورتون قۆناغی سێیەم بە گەشەی سیستەمە 
كە  قۆناغەدا  لەم  دەبا.  ناو  سەقامگیرەكان“ 
پانتای چاالكی دامەزراوەكان بەرینتر دەبێتەوەو 
دامەزراوەكان زیاتر لە بوارە جیاجیاكان دا دەور 
دەگێڕن و تێ دەكۆشن هێندیك ئاڵ و گۆڕ لە 
سیاسەت و دامەزراوەكان لە ئاستی نێوخۆیی، 
میللی و نێونەتەوەیی دا پێك بهێنن. ئەوان لە 
ڕۆڵی پێشوەوی خۆیان دا دەتەكێن و وردە 
دەگرن،  بەخۆۆە  كانالیزۆری  دەورێكی  وردە 

كەواتە دەبی بڵێین هەنگاو بە هەنگاو نێوەڕۆكی 
ئەم دامەزراوانە لە سترەكتۆڕێكی یارمەتیدەری 
ناحكوومی یەوە بۆ پێكهاتەیەكی گەشە پێدەر و 

ئاوەدانكەری ناحكوومی دەگۆڕێ .
مەبەستوئامانجیئەمدامەزراوانەچیە؟ 

دامەزراوە ناحكوومی یەكان لە بواری جۆراوجۆر 
ئارایی كۆمەڵگای مرۆڤایەتی دا چاالكن و هەر 
بردنی  بەرەوپێش  بە  گەیشتن  پێناو  لە  كام 
ئەندامانی  كۆمەاڵیەتیی  یا  سیاسی  ئامانجی 
خەریكە. بۆ وینە، بۆ باش بوونی باری ژێنگە، 
هاندانی گرووپ و جەماوەر بۆ ڕێزگرتن لەمافی 
مرۆڤ، بەرزكردنەوەی ئاستی بژێوی چین و 
توێژە جۆراوجۆرەكانی خەڵكی هەژار بە پێی 
داڕشتن و داهێنانە ئارای بەرنامەی هاوبەش و 
بەكۆمەڵ. بەپێی بارودۆخی سیاسی و فەلسەفی 
دامەزراوەكان شێواز و میتۆدی كار و چاالكی 
دامەزراوەكانیش لێك جیاوازن. هێندێك لە 
هۆكاری  زیاتر  ناحكوومی یەكان  رێكخراوە 
نفووز و البیگەری هەیە، بەاڵم هێندێكیشیان 
لە پێناو بەرژەوەندی و قازانجی خۆیان چاالكن. 
كە  نێونەتەوەیی  بووردەیی  لێ  رێكخراوی 
گەورەترین رێكخراوی مافی مرۆڤی  جیهانە 
كە  ناحكوومی یانە  دامەزراوە  لەو  یەكێكە 
مرۆڤ  مافی  لە  بەرگری  بۆ  ئەنجوومەنێكی 
ئەندام،  میلیۆن  لە 5/1  زیاتر  هێناوەو  پیك 
پشتیوان و الیەنگری لە 15٠ واڵت و ناوچەی 

جۆراوجۆر لە جیهاندا هەیە. 
***

دامەزراوە ناحكوومی یەكان 
لە بواری جۆراوجۆری ئارایی 
كۆمەڵگای مرۆڤایەتی دا 
چاالكن و هەر كام لە پێناو 
گەیشتن بە بەرەوپێش 
بردنی ئامانجی سیاسی یا 
كۆمەاڵیەتیی ئەندامانەکانی 
خەریكە. 
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بە  ناحکوومی یەکان  رێکخراوە  چاالکی 
و  نوێیە  کوردستان  رۆژهەاڵتی  لە  گشتی 
ماوە  لەم  بەاڵم  ساڵ،  دە  ناگاتە  هەمووى 
کورتەش دا لە زۆربەی شارەکانی کوردستان 
رێکخراوی ناحکوومی لە الیەن رووناکبیران 
نیشتمانەوە  خۆری  خەم  خوێندکارانی  و 
دامەزراون و رۆڵێکی زۆر باشیان بینیوە لە 
بەرز کردنەوەو  و  وشیار کردنەوەی خەڵک 
کۆمەڵ  بە  کاری  کلتووری  پێدانی  بڕه و 
بەڕێوەبردنی  بۆ  تواناکان  خستنی  یەک  و 
بۆیان  کە  پێناوانەی  لەو  هەرەوەزی  کاری 

دامەزراون.
زۆربەی  وەک  سەردەشتیش  شاری 
رووی  لە  ئەگەرچی  کوردستان  شارەکانی 
شارەکانی  چاو  لە  گوزاری یەوە  خزمەت 
پێدەدرێت  پێدراوەو  گرینگی  کەمتر  دیکە 

توندی  روانگەیەکی  هەمیشە  هەروەها  و 
دەسەاڵتدارانی  الیەن  لە  لەسەرە  ئاسایشی 
و  الوان  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  تارانەوە، 
دەستیان  شار  خوێندکارانی  و  رووناکبیران 
و  هەوڵ  بە  و  دانەناوە  دەست  لەسەر 
گرووپی  دامەزراندنی  بە  خۆیان  کۆششی 
شانۆ و رێکخراوی ناحکوومی و دەرکردنی 
پێناوی  لە  بەرچاویان  خزمەتێکی  گۆڤار، 
وشیار کردنەوەی خەڵک و بەرز کردنەوەی 
هەبووە،  شاردا  خەڵکی  کلتووری  ئاستی 
سەردەشت  شاری  ئێستا  کە  شێوەیەک  بە 
بە  دا  رۆژئاوا  ئازەربایجانی  پارێزگای  لە 
دانیشتووانی  رێژەی  گرتنی  لەبەرچاو 
و  کلتووری  و  زانستی  ناوەندی  زۆرترین 

کتێب فرۆشی هەیە.1
رێکخراوە  ساڵێکە  لە  زیاتر  گشتی  بە 

هۆی  بە  سەردەشت  لە  ناحکومی یەکان 
بەڕێوەبردن،  لە  الوازی  ئەمنیەتی،  کەشی 
کارا  و  هاوواڵتیان  نەکردنی  پێشوازی 
چاالکی  بەڕێوەبەریەکان  دەستەی  نەبوونی 
ساڵی  سەرەتاکانی  پێچەوانەی  بە  ناکەن، 
ساڵی  سێ  ماوەی  بۆ  کە  هەتاوی  84ی 
رووی  لە  ناوچەدا  لە  سەردەشت  بەردەوام 
چاالکی مەدەنی، لە شارەکانی دەوروبەری 
لە  هەنووکە  بەاڵم  بوو،  پێشتر  لە  خۆی 
ژەهراوی  و  مەنگ  کەشێکی  سەردەشت 
تووشی  پێشوو  چاالکانی  زۆربەی  زاڵە، 
پیالن  تەوەهومی  و  توند  خۆسانسۆڕی 
بناژۆی  رەوتی  بەرامبەری  خاڵی  بوون، 
ئیسالمی  بە شێوەیەکی بەهێز و لە رووی 
هەیە،  چاالکیان  فیزیکیەوە  و  تێئۆری 
تەنانەت لە کەشی ئەرایی، گۆڕەپانی چۆل و 

رێکخراوە ناحکوومی یەکان لە سەردەشت
ساکۆـسەردەشت
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شاری 
سەردەشت لە پارێزگای 

ئازەربایجانی رۆژئاوا 
دا بە لەبەرچاو گرتنی 
رێژەی دانیشتووانی 

زۆرترین ناوەندی 
زانستی و کلتووری و 

کتێب فرۆشی هەیە

بێ رکابەر کەڵکیان وەرگرتووەو خۆ لە دانە 
رێکخراوە  دژی  بە  بەرچەسپێک  هیچ  پاڵ 
ناحکوومی یەکانی دیکە بۆ بەالڕێ دا بردنی 
تۆمەتی  وێنە  بۆ  نابوێرن.  گشتی  ڕای 
پڕۆپاگەندەی مەسیحیەت، پڕۆپاگەندە کردن 
بێ  پڕۆپاگەندەی  سوسیالیستی،  هزری  بۆ 
دژە  چەمکە  بۆ  کردنی  پڕۆپاگەندە  دینی، 
ئاکاریەکان، نێر بازی، و مۆرەی رێکخراوە 
کە  گەلێکن  بەرچەسب  رۆژئاوای یەکان 
و  دووکان  بازارو  خوێندنگەکان،  لە  رۆژانە، 

مزگەوتەکاندا زار بەزار دەگوازرێتەوە.
لە سەردەشت لە دەیەی هەشتا بۆ سەرەوە 
چاالکیان  و  دامەزران  رێکخراو  کۆمەڵێک 
رێکخراوانە  لەم  بەشێک  بەاڵم  کردوە 
بەشێکیشیان  سەندراوەتەوەو  لێ  موڵەتیان 
هەر خۆیان چاالکی ناکەن، و بەشێکیشیان 
زۆر کەم چاالکی دەکەن. لێرەدا بە کورتی 

ئاوڕلە بەشێک لەو رێکخراوانە دەدەنەوە.
الوانی ناحکوومی رێکخراوی ١ـ

تیڕۆژ:
رێکخراوەکان،  ترین  چاالک  لە  یەکێک 
بوو  تیرۆژ  الوانی  ناحکوومی  رێکخراوی 
کە بە داخەوە دوو ساڵ لەمەوبەر ئیزنی لێ 
وەرگیرایەوەو نەیان هێشت چاالکی بکات 

گەنجانی شاری  لە  زۆرێک  رێکخراوە  ئەم 
سەردەشتی لە دەوری خۆی کۆ کردبۆوەو 
بە تایبەت رووناکبیران و خوێندکاران کە لە 
ماوەی چەند ساڵ تێکۆشانی دا کۆمەڵێک 
چاالکی بەرچاوی ئەنجام دان کە بێ وێنە 
بوون. الوانی تیرۆژ لە وێبالگەکەیاندا بەم 
ئامانجەکانی  لە  بەبەشێک  ئاماژەیان  جۆرە 

خۆیان کردووە:
"ژیانی  ئۆکسیژێنی  هەوێ  دەمان  ئێمە 
تەوەری“  "ناسنامە  ڕامانی  بە  کلتووری“ 
ژیانی  نوێ کردنەوەی  بۆ  بکەین و  دابین 
کلتووری بە پشت بەستن بە دووبارە دروست 

کردنەوەی ناسنامەی کوردی بگەین.
یەکی  بە  یەک  هەوێ  دەمان  "ئێمە   
پێناسەکراوەکانیان  مافە  لە  هاوواڵتی یەکان 

وشیار بکەینەوە.
ورەی  وتووێژ،  بە  هەوێ  دەمان  ئێمە   

هاودڵی و یەکگرتوویی پێک بێنین.
بۆ  لەبار  کەشی  هەوێ  دەمان  ئێمە   
گۆڕینەوەی بیروڕا، وێک هەڵ کردن و لێ 
بووردەیی پێک بێنین. ئێمە دەمان هەوێ لە 
هێزی مادی و مەعنەوی رێکخراو ئەوپەڕی 

کەڵکی زانستی وەرگرین.
 ئێمە دەمان هەوێ پێوەندی خۆویستانە 
ژیانی  کردن  هەڵ  پێکەوە  بنەمای  لەسەر 

ئاشتی خوازانە پێک بێنین.
ئێمە دەمان هەوێ بۆ ناسین، پەروەردە و 
وشیار کردنەوەی هاوواڵتیان بۆ پێک هێنانی 

کۆمەڵگایەکی مەدەنی هەوڵ بدەین.
ناحکوومی رێکخراوی *چاالکییەکانی

الوانیتیرۆژبریتیبوونلە:
کوردی،  زمانی  کالسی  کردنەوەی  ـ 

ئینگلیزی، کامپیوتێر.
ـ بەرز راگرتنی رۆژی ژن.

وێنەکێشانی  چاالکی  بردنی  بەڕێوە  ـ 
یەک کیلۆمیتری بۆ مندااڵنی سەردەشت بە 
بۆنەی رۆژی 7ی پووشپەر ساڵرۆژی کیمیا 

بارانی سەردەشت.
یەک  یادی  مەراسیمی  هێنانی  پێک  ـ 

ساڵەی بەردباران کردنی "دوعا“ .
ـ پێک هێنانی کێبڕکێی وێبالگ نووسی 

ساڵرۆژی  پووشپەر  7ی  رۆژی  بۆنەی  بە 
کیمیا بارانی سەردەشت.

بۆنەی  بە  مەراسیم  هێنانی  پێک  ـ 
اللەی  پارکی  لە  مندااڵن  جیهانی  رۆژی 

سەردەشت.
ـ پێک هێنانی کۆڕو کۆبوونەوە بۆ وشیار 
پرسی  سەر  لە  هاوواڵتیان  کردنەوەی 

ژنان.
ـ سەردانی کەم ئەندامانی وکەسانی خاوەن 
پێداویستی تایبەت مین لە هەموو ناوچەکانی 

سەردەشت.
لە  هەندێک  لە  پەرتۆکخانە  کردنەوەی  ـ 

گوندەکان.
ـ هاندانی الوان بۆ خوێندن و دورکەوتنەوە 
وەک)تریاک  بەرەکان  هۆش  مادە  لە 

وعەشیش....هتد(.
٢ـرێکخراویناحکوومیژینگەپارێزی

سەوز)ئەنجوومەنیسەوز(:
کۆمەڵێک  الیەن  لە  رێکخراوەش  ئەم 
کەسی ژینگە خۆشەویست و خەم خۆرەوە 
لە  هەتاوی  8٠ی  دەیەی  سەرەتاکانی  لە 
ئامانجەکانی  کە  دامەزراوە  سەردەشت 
پارێزی  ژینگە  ناحکوونی  رێکخراوی 
ئەنجوومەنی سەوزی سەردەشت بریتین لە: 
1ـ بەرز کردنەوەی ئاستی کڵتووری گشتی 

لە بواری پرسەکانی ژینگە پارێزی.
2ـ گەشە پێدانی بەشداری گشتی لەڕووی 

پاراستنی ژینگەوە.
3ـ پێشکەش کردنی پڕۆژە و وتوێژینەوەی 
ژینگە پارێزی بە هاوکاری الیەنە پێوەندی 

دارەکان.
ریکخراویکی  وەک  سەوز  ئەنجومەنی 

لۆگۆیرێکخراویناحکوومیالوانیتیڕۆژ
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ژینگە پارێز .
ئەنجوومەنی چاالکییەکانی لە بەشێک

سەوز
پرسی  لە  خەڵک  کردنەوەی  وشیار  ـ 

ژینگەو ژینگە پارێزی
بە  هەرەوەزی  کاری  بردنی  بەڕێوە  ـ 
مەبەستی خاوێن کردنەوەی سەیرانگاکان و 

شوێنە گشتی یەکان
مافی لە بەرگری ئەنجومەنی ٣ـ

بەرکەوتووانیشیمیاییسەردەشت: 
لە  بەشێک  الیەن  لە  ئەنجوومەنە  ئەو 
لە  سەردەشت  شیمیایی  بەرکەوتووانی 
هەتاوی  1379ی  ساڵی  جۆزەردانی  24ی 
لە سەردەشت دامەزراوەو هەنووکەش لە لە 
بەرگری کردن  پێناو  لە  حالی چاالکیدایە  و 
لە مافی بەرکەوتوواندا چاالکی دەکا و تاکوو 
هەنووکە کۆمەڵێک کاری باشی لە پێوەندی 
کیمیایی  بەرکەوتووانی  مافەکانی  دەگەڵ 
بە  سااڵنەش  و  کردوە  دا  سەردەشت 
هاوکاری رێکخراوەکانی دیکە بە شێوەیەکی 
ساڵڕۆژی  پووشپەر  7ی  یادی  بەشکۆ 

دەکاتەوە،  سەردەشت  کیمیابارانکرانی 
جێگای ئاماژەیە کە لە 7ی پووشپەری ساڵی 
کۆماری  دەسەاڵتدارانی  هەتاویدا  1389ی 
بۆنەوە چاالکی  بەو  نەیان هێشت  ئیسالمی 
بەڕێوە بچێت. شایانی باسە ئەم ئەنجوومەنە 
سایتێکیان هەیە کە ئەوەش ناونیشانەکەیەتی 

.www.odvcw.org
 ئەنجوومەنی خاوەنی بەرنامەو پێڕەوە کە 
پێڕەوەکە  پێی  بە  ئامانجەکانی  لە  بەشێک 

بریتین لە:
1ـ پشتوانی لە نەخۆشەکان، بەرکەوتووان 

و بازماندەکانی بۆمبارانی شیمیایی.
و  زانستی  سمیناری  هێنانی  پێک  2ـ 

کۆمەاڵیەتی و پێک هێنانی بۆنەکان.
3ـ کۆکردنەوەی یارمەتی وهاوکاری یەکان 

بە مەبەستی سوکنای ئازارەکان.
دی  هێنانە  مەبەستی  بە  هەوڵدان  4ـ 

مافەکانی بەرکەووتوان.
5ـ کۆکردنەوەی زانیاری پێوەندیدار بە یاسا 
نێونەتەوەیی یەکان و خوێندنەوەی پڕۆسەی 

گەیاندنی هاوکاری یەکان بۆ بەرکەوتووان.

ئاشتی  بە  پەرەپێدان  بۆ  هەوڵدان  6ـ 
چەکە  نێوبردنینی  لە  و  جیهاندا  لە 

کۆکوژەکان.
ئەم ئەنجوومەنە بە هاوکاری خەڵکی شار 
بەرز  سەردەشت  کیمابارانی  یادی  سااڵنە 
دەکەنەوە و چەند ساڵ لەمەوبەر هەیئەتێکی 
بۆ  هاتبوون  را  هیرۆشیما  لە  کە  ژاپۆنی 
لەسەردەشت  مەبەستە  بەم  سەردەشت 
هیرۆشیما  نا  ناو  شەقامەکانیان  لە  یەکێک 
نا  ناو  شەقامێکیان  هیرۆشیماش  لە  و 

سەردەشت.

سەرچاوەکان:
www.sercawe.( سەرچاوە سایتی ١ـ

)com
رێکخراوی وێبالگی پێشووی ئارشیڤی ٢ـ

الوانیتیرۆژکەئێستاچاالکنیە
مافی لە بەرگری ئەنجوومەنی سایتی ٣ـ

قوربانیانیشیمیاییسەردەشت

***

رێکخراویناحکوومیالوانیتیرۆژلەلەیەکێکلەچاالکیەکانیدا
ئەموێنەیەلەفەیسبووکوەرگیراوە
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سەرەتا  باسەكە  كردنی  دەسپێ  بۆ 
دێموكڕاسی،  بارەی  لە  پێشەكی یەك 
یەكترەوە  بە  ئەوان  پێوەندیی  و  لیبڕالیزم 
شێوازێكی  دێموكڕاسی  بەرچاو.  دەخەمە 
و  مێژوو  خاوەنی  كە  دەسەاڵتدارێتی یە 
ڕابردوویەكی دوور و درێژە و پێشینەكەی بۆ 
یۆنانی كۆن دەگەڕێتەوە. هەڵبەت واتاكەی 
جیاوازییەكی  ئەمڕۆیی  تێگەیشتنی  لەگەاڵ 
زۆری هەیە. بۆ نموونە لە دێموكڕاسی یۆنانی 
دەنگدانیان  مافی  كۆیلەكان  و  ژنان  كۆندا 
سەردەمی  و  ڕێنسانس  پاش  نەبوو. 
میراتی  لە  ڕەخنەگرتن  بە  ڕۆشنگەری 
ناوەڕۆكی  و  واتا  یۆنانی یەكان،  فەلسەفیی 
دێموكڕاسییش ئاڵ و گۆڕی بەسەدا هاتووەو 
ڕەخنەی لێ گیرا و خوێندنەوەی نوێی بۆ كرا 
و ئەم ڕەخنەگرتنە هەتا ئەمڕۆكەش درێژەی 
و  دوایین  وەك  ئەمڕۆكە  هەیە.  و  هەبووە 
دەسەاڵتدارێتی  شێوازی  ترین  عەیب  كەم 
لە  یەكێك  دەكرێ .  دێموكڕاسی  لە  باس 
دێموكڕاسی،  بناخەكانی  و  هزری  بنەما 
لیبڕالیزمە. لیبڕالیزم بۆ خۆی خاوەنی چەند 
لە الیەن  كامە  بەرەبەرە هەر  بنەمایەكە كە 

چەند كەسێك لە بیرمەندان و ڕۆشنبیرانەوە 
خراوەتە ڕوو. یەكێك لە بنەماكانی لیبڕالیزم 
ژاك  ژان  كە  دەسەاڵتەكانە  جیاكردنەوەی 
ڕۆسۆ، كۆمەڵناسی فەڕانسەوی پەرەی زۆری 
پێ دا. ئازادی، سازان و لێبوردەیی لە بنەما 

سەرەكی یەكانی كۆمەڵگا لیبڕالی یەكانن.

   كۆمەڵگایمەدەنیچییە؟
كە  كۆمەڵگایەیە  ئەو  مەدەنی  كۆمەڵگای 
مەدەنی یەكان  دامەزراوە  و  ڕێكخراو  لە 
تەواوی  لە كۆمەڵگای مەدەنیدا  پێك دێ . 
مەیلەكان، بیركردنەوەو بیرۆكەكان ڕێڕەوی 
هەر  و  شتێك  هەر  و  دەگرنەبەر  خۆیان 
پێگەی  و  جێگە  خاوەنی  دەبێتە  كەسێك 
مەدەنی  كۆمەڵگای  لە  خۆی.  بە  تایبەت 
كەسێك كە خاوەنی حەز و مەیلی تایبەتی 
فەرهەنگی و كۆمەاڵیەتی یە، دەتوانێ  بیر و 
NGO بۆچوونەكانی لە چوارچێوەو قاڵبی
كاندا دەرببڕێ . كەسێك كە خاوەنی مەیل و 
حەزی سیاسی یە، لە چوارچێوەی حیزبەكاندا 

ڕوانگە و بۆچوونەكانەی دەخاتە ڕوو و... 

ڕێكخراوە سەرەكییەكانی تایبەتمەندییە
ناحكوومییەكان)NGOكان(:

چاالكیی  بیاڤی  نەبوون:  ١.سیاسی
هەیە.  حیزبەكانەوە  بە  پێوەندیی  سیاسی 
كەوابوو ڕێكخراوە ناحكوومی یەكان شوێنی 

كار و چاالكیی سیاسی نین.
ڕێكخراوە  سەرەكی  2.ئامانجی 
چاالكی یەكانیان،  لە  ناحكوومی یەكان 
وەدەست هێنانی سوود و بەرژەوەندی نیە. 
بەم پێیە ڕێكخراوی ناحكوومی لە كەسانێكی 
داواكار و خۆبەخش پێك هاتووە كە بەبێ  
بەستراوەیی بە دەوڵەت و دوور لە سوود و 
قازانجی تاكەكەسی و بۆ بەرژەوەندیی گشتی 
بە تەشكیالتێكی ڕیكخراو، لە پێناو ئامانج و 
مەسەلە جۆراوجۆرە فەرهەنگی، كۆمەاڵیەتی، 
خێرخوازی، پسپۆڕی و پیشەییەكان چاالكی 

دەكەن.
ڕێكخراوە  سێهەمی  3.تایبەتمەندیی 
ناحكوومی یەكان، خۆبەخشی و دڵ خوازانە 
شێوەیەكی  بە  واتایەی  بەو  ئەوانە.  بوونی 
خۆڕسك و خەڵكی پێك هاتوون و خاوەنی 
تاكێك  هەر  كراون و  دیاری  پێڕەوێكی 

كۆمەڵگای مەدەنی و
 NGOكان

نووسەری فارسی: فەرزاد حاجی میرزایی                                                      وەرگێڕان بۆ كوردی: سیروان
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فایلیژماره:رێکخراوهناحکوومییهکانلهرۆژههاڵتیکوردستاندا
ژمارە: ٤١، رەشەمەی ٢٧١٠ی کوردی )١٣٨٩(

ببێتە  دەتوانێ   بێ ،  قبوواڵ  پێڕەوەی  ئەم 
ئەندامی ئەم ڕێكخراوە. هەروەها دەستەی 
هەموو  دەبێ   كارگێڕەكانی  بەڕێوەبەری و 
ڕێكخراو،  دارایی  سامان و  ڕادەی  ساڵێك 
هەموو  بە  ئاشكرا  ڕوون و  شێوەیەكی  بە 

ئەندامانی ڕێكخراوەكە ڕابگەیەنن.
ڕێكخراوە  دیكەی  4.تایبەتمەندی یەكی 
كاركردن  خێرایی  ناحكوومی یەكان 
بەرز  ئاستێكی  لە  بڕیاردان  توانایی  و 
لە  زەمین  كۆنفڕانسی  لە  نموونە  بۆ  دایە. 
شەش  2٠٠2دا،  ساڵی  لە  ژوهانسبۆرگ 
بەشدار  جیهان  سەرانسەری  لە  كەس  سەد 
لە  بەرنامەگەلێكیان  ئامادەبووان  و  بوون 
پیس  ژینگە،  جیهانی،  گەشەكردنی  بواری 
بوونی زەوی و... پێشكەش كرد. لە سەدا 
لە  بەشداربووانە  ئەم  ی   )%8٠( هەشتای 
لەم  ناحكوومی یەكانەوە  ڕێكخراوە  الیەن 

تەنانەت  بەشدارییان كردبوو و  كۆنفڕانسەدا 
ئاساییشی دانیشتنەكەش لە الیەن ڕێكخراوە 
باشوورەوە  ئەفریقای  ناحكوومی یەكانی 

دابین كرابوو. 
ڕێكخراوە  پێشكەوتووەكان،  واڵتە  لە 
ناحكوومی یەكان زۆربەی كاروبارە فەرهەنگی 
كاروباری  وەك  كۆمەاڵیەتی یەكانی  و 
كاروباری  تەندروستی،  و  كااڵ  و  كشت 
ئاوارەكان  و  لێدراو  سێاڵو  پەنابەران، 
لە  نموونە  بۆ  ئیختیاری خۆیان.  دێننە ژێر 
نییە،  پێشكەوتوو  بەنگالدیش كە هێندەش 
لە  زیاتر  كە  هەیە  ناحكوومی  ڕێكخراوی 
و  هەیە  ئەندام  وەك  مامۆستای  هەزاران 
تەواوی قۆناغەكانی خوێندنی هەر لە پێش 
چەتر  ژێر  لە  زانستگای  هەتا  سەرەتاییەوە 
و سەیتەرەی خۆی هاویشتووە. لە واڵتانی 
كەمەوە،  حەشیمەتێكی  بە  سوئێد  وەك 
چەند میلیۆن ڕێكخراوی ناحكوومی هەن، 
یانی نزیكەی تەواوی هاوواڵتیانی سویدی 

ئەندامی ئەم ڕێكخراوە ناحكوومی یانەن.
ناسی( ڕێكخراوە  ناسی )چەشن    جۆر 
ناحكوومی یەكان هێندێك لە ڕێكخراوەكان 
بە شێوەیەكی پشتگیرانە كار دەكەن یانی لە 
بواری پشتگیری لە ژنان، منااڵن، نەخۆشە 
زیان  و  تویژە الواز  و  و چین  تایبەتەكان 
هێندێكی تر  دەكەن.  چاالكی  وەرگرەكاندا 
لە بواری فەرهەنگی و فێركاریدا كار دەكەن 
دەگرێ .  خۆ  لە  بەرباڵو  سنوورێكی  كە 
پشتیوانی  ڕێكخراوەكانی  بە  هێندێكی تر 
ماڵیی بەناوبانگن كە بەداخەوە لە ئێراندا ئەم 
جۆرە ڕێكخراوانە نین. ئەم جۆرە ڕێكخراوانە 
وەك پشتیوانێكی ماڵی بۆ ڕێكخراوەكانی تر 
كار دەكەن  و بوودجەی دەوڵەتی و غەیرە 
ڕێكخراوە  پڕۆژەی  و  پالن  بۆ  دەوڵەتی 

ناحكوومی یەكان ڕادەكێشن.
جۆرێكی دیكە لە ڕێكخراوە ناحكوومی یەكان 
لەگەاڵ  جۆراوجۆردا  ئاستی  لە  كە  هەن 
هاوكاری  نەتەوەیەكگرتووەكان  ڕێكخراوی 
دەكەن: 1ـ شوێنی ڕاوێژكردنی گشتی كە ئەم 
ڕێكخراوانە شوێنی ڕاوێژكردنی ڕێكخراوی 
نەتەوەكانن. 2ـ شوێنی ڕاوێژكردنی تایبەتی 
ڕاوێژكاری  تایبەتی یەكاندا  كاروبارە  لە  كە 

وەك   یەكگرتووەكانن  نەتەوە  ڕێكخراوی 
بواری  لە  ئێران  لە  پارێزەران  كانوونی 
ئەنجوومەنی  یان  مرۆڤــ   مافەكانی 
ڕێكخراوی  یان  ئامووزگار  ناسانی  ماف 
خەسارناسی  نێونەتەوەیی.  لێبووردنی 
خەسارناسی  بابەتی  كردنی  باس  پێش 
دوو  بە  ئاماژە  دەزانم  پێویستی  بە  سەرەتا 
ئێستا  هەتا  كە  حكوومەتی  مۆدێلی  جۆر 
حكوومەتەكان  بكەم.  كراونەتەوە،  تاقی 
حكوومەتەكانی  بەسەر  ڕوانگەیەكەوە  لە 
زۆرینەیی و حكوومەتەكانی كەمینەیی دابەش 
بیاڤە  زۆربەی  حكوومەتانەی  ئەو  دەبن. 
فەرهەنگی یەكان  ڕامیاری و  كۆمەاڵیەتی، 
خۆیان،  دەسەاڵتی  سەیتەرەو  ژێر  دەخەنە 
ئەژمار  دێنە  زۆرینەیی  حكوومەتگەلی  بە 
بە  پێشوو.  شۆڕەوی  حكوومەتی  وەك 
كەمینەیی یدا  حكوومەتەكانی  لە  پێچەوانەوە 
كە مەجالی زیاتر بە خەڵك دەدرێ  و دەوڵەت 

تایبەتمەندیی  
ڕێكخراوە 
ناحكوومی یەكان، 
خۆبەخشی و دڵ خوازانە 
بوونی ئەوانە. بەو 
واتایەی بە شێوەیەكی 
خۆڕسك و خەڵكی پێك 
هاتوون و خاوەنی 
پێڕەوێكی دیاری كراون و 
هەر تاكێك ئەم پێڕەوەی 
قبووڵ بێ ، دەتوانێ  
ببێتە ئەندامی ئەم 
ڕێكخراوە.

لە واڵتە 
پێشكەوتووەكان دا، 

ڕێكخراوە 
ناحكوومی یەكان 
زۆربەی كاروبارە 

فەرهەنگی و 
كۆمەاڵیەتی یەكانی 

وەك كاروباری كشت 
و كاڵ و تەندروستی، 
كاروباری پەنابەران، 

سێاڵو لێدراو و 
ئاوارەكان دێننە ژێر 

ئیختیاری خۆیان
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دەوڵەت  ئەركی  سنووردارەو  بچووك و 
پاراستنی  پەسندكردن و  چاوەدێری و  تەنیا 
كۆمەڵگایە.  نەتەوەیی یەكانی  بەرژەوەندی یە 
لە حكوومەتی كەمینەییدا ڕێگا بۆ ڕێكخراوە 
سیاسی یەكان  پارتە  ناحكوومی یەكان و 
بەدەستەوەگرتنی  بۆ  هاوواڵتیان  ئاوەاڵیەو 
كاروبارەكانی  بەرپرسایەتی و  پۆست و 
بەڕێوەبردنی شار یا واڵتی خۆیان دەرەتان و 

شانسی یەكسان و بەرامبەریان هەیە.
و  جووڵە  بۆ  مەجال  ئێمەدا  واڵتی  لە 
زۆر  ناحكوومی یەكان  ڕێكخراوە  چاالكیی 
ئەم  بارەوە  لەم  سنووردارەو  بەرتەسك و 
ئێستادا  لە  زۆر خەسارهەڵگرن.  ڕێكخراوانە 
سەد  لە  زیاتر  كوردستان  پارێزگای  لە 
ڕێكخراوی ناحكوومی تۆماركراو       هەیە 
كە 15 هەتا 2٠ ڕێكخراو لە بواری الوان، 
15 ڕێكخراوی بواری ژینگە، 3٠ هەتا 35 
دامەزراوەی پشتگیری كار لە بواری پشتیوانی 
تایبەتی یەكان  نەخۆشی یە  ژنان، منااڵن،  لە 
و... چاالكی دەكەن. چەند ڕێكخراوێكیش 
لە بواری فەرهەنگی خەریكی ئەنجام دانی 
دواتردا  هەنگاوی  لە  چاالكیین.  و  كار 
پێك  بەرباڵو  پێوەندیی  كوردستان    لە 
دەپێوەندی  الوان،  ژنان،  وەك   هاتن، 
لەگەاڵ ژینگەدا و... هەنگاوی دواتر پێك 
یەكەم  و  بوو  دایك  لە   NGO هێنانی 
ناحكوومی یەكانە  ڕێكخراوە  خانەی  نموونە 
بوارەدا  لەم  بنچینەیی  ئەمڕۆكە ڕۆڵێكی  كە 

دەگێڕێ .
ڕێكخراوە  خەسارناسیی  لە  یەكەم  بابەتی 
بوونی  كوردستان  ناحكوومی یەكانی 
یانی  ڕێكخراوانەدا،  لەم  تیئۆریكە  الوازیی 
نەیان  ئێمە  ڕێكخراوەكانی  هەنووكەش 
تیئۆریكی  خانی  پاش  پاڵپشت و  توانیوە 
خۆیان  ڕێكخراوەكەی  بۆ چاالكیی  بەهێز، 
وەدەست بێنن و ئامانجەكانی خۆیان دیاری 
ڕێك  پێشكەوتووانە  بەرنامەیەكی  بكەن و 
الوازیی  خەسارانە،  لەم  یەكێكی تر  بخەن. 
تەشكیالتی و پێكهاتەیی یە. خەساری دیكە، 
دەوڵەتی بوونی ڕێكخراوە ناحكوومی یەكانە، 
 NGO، یانی ئێمە هێندێك جار بە جێگای
ئەوەی  جێگای  بە  یانی  هەیە.  GOمان 

دەسەاڵت  ڕەخنەگری  ڕێكخراوەكان،  كە 
خەڵك  حكوومەت و  نێوان  سنووری  و 
بێجگە  دەبەسترێنەوە.  حكوومەت  بە  بن، 
ڕێكخراوە  بە  تایبەت  كە  خەسارانەی  لەو 
مەدەنی یەكانن، كۆمەڵگای ئێرانیش هێندێك 
خەساری تایبەت بە خۆی هەیە. كۆمەڵگای 
ئێرانی لە چەند هەزار ساڵی ڕابردوودا خاوەنی 
یانی كۆمەڵگا  بووە  "هرم“ی  پێكهاتەیەكی 
هاتووە  پێك  گەورە  سێ گۆشەیەكی  لە 
سێ گۆشەیە  ئەم  سەرووی  لە  كەسێك  كە 
ڕاوەستاوە و ئەو سێ گۆشەیەش بۆ خۆی لە 
سێ گۆشەی بچووكتری وەك هۆز، بنەماڵە 
خاوەنی  هەموویان  كە  هاتووە  پێك  و... 
كەسانێك لە لوتكەی سێ گۆشەكەی خۆیاندا 
بوون و بەكارهێنانی دەسەاڵت لەم هەرەمەدا 
لە سێ گۆشەكانی سەرەوە بۆ خوارەوە بووە. 
ئەم دیاردەیە كە بە شێوەی باو  بە سەرەڕۆیی 
لە دوو گرفتی  بەناوبانگە، ڕەگ و ڕیشەی 
مێژوویی ئێرانی یەكاندا هەیە. لە حاڵێكدا لە 
مەرجەكە  ڕێنسانس هەل و  پاش  و  ئورووپا 
بە شێوەیەكی دیكە بوو. ئورووپاییەكان ئەم 
بیرۆكەیەیان خستە ڕوو كە عەقاڵ و فكری 
تاكەكەسی بە تەنیایی ناتوانێ  بە بەختەوەری 
و حەقیقەت بگاو ئەگەر بەختەوەرییەك هەبێ ، 
تەنیا ڕێگای گەیشتن پێی، كەڵك وەرگرتن 
سەردەستەی  "كانت“  گشتی یە.  عەقڵی  لە 
ئەم بزاڤە، عەقڵی كالسیكی و هەمەكی كە 
لە سەرووی ئەم هەرەمەیە، ڕەت دەكاتەوەو 
ڕادەگەیەنێ  كە تەنانەت ئەگەر هزری)عەقڵ( 
گشتیش بڕیار بدا، دووبارە ئیمكانی هەڵە و 
گشتیی  هزری  مۆدێلەی  ئەم  هەیە.  خەتا 
ڕووەوە  لەم  بەناوبانگە.  بازنەیی  مۆدێلی  بە 
بەڕێوەبەر یان ڕێنوێنی كار بیر و بۆچوونی 
وەردەگرێ و  بازنەكە  خاڵەكانی  تەواوی 
بۆچوونەكانی  ڕوانگەو  بەڕێوەبەری  دەبێتە 
كە  گیروگرفتانەی  لەو  یەكێك  ئەوان. 
لەناو كۆمەڵگا ڕۆژهەاڵتی یەكان و بە تایبەت 
ئەوەی  بێ   كە  مەسەلەیە  ئەم  هەیە،  ئێراندا 
كە بەها و بایەخە هزری و فەلسەفی یەكانی 
بەبێ   بێنین،  خۆمان  واڵتی  بۆ  ڕۆژئاوا 
بەستێن سازیی فەرهەنگی و كۆمەاڵیەتی و 
و  بارهێنان  فكری  لە  كە  ئەوەی  بێ  

بین،  خۆماندا  هاوواڵتیانی  پێگەیاندنی 
لە  بە سازكردنی شارەكان كرد.  دەستمان 
هەمان كاتدا كە تێكنۆلۆژیای ڕۆژئاواییمان 
ئێمە  مۆدێلەكانی  واڵتەكانمان،  هێناوەتە 
یەكێك  كالسیكی یەكانن.   مۆدێلە  هەر 
گوتوویەتی:“  ناسەكان  ڕۆژهەاڵت  لە 
ڕۆژهەاڵتی  هاوواڵتیەكی  هەر  ناخی  لە 
كاتە  لە  كە  خەوتووە  گچكە  دیكتاتۆرێكی 
تایبەتی یەكاندا خۆی دەردەخا.“ ئەركی ئێمە 
لەناو  بچووكانە  دیكتاتۆرە  ئەم  كە  ئەوەیە 
بەرین و باوەڕمان بەوە بێ  كە تەنیا ڕێگای 
دەرچوون لە دۆخی ئارایی پشت بەستن بە 
كە  كەسێك  گشتی یەو  و  بەكۆمەاڵ  هزری 
ناتوانێ  مل بۆ  نەبات،  لەناو  ئەم دیكتاتۆرە 
هزری گشتی ڕابكێشێ .  هێندێك كۆسپ 
لە شوناسی خوددی  جیددیش  لەمپەری  و 
ئەم  واتایەی كە دەبێ   بەو  تاكەكاندا هەیە، 
خاڵەمان لەبەر چاو بێ  كە هەر تاكێك وەك 
هاوواڵتی یەك گەورەیی، ڕێز، كەسایەتی و 
لە  هەیە  بە خۆی  تایبەت  پێگەی  و  جێگە 
تاكایەتی یەیە  ئەم  تاك گەرێتی و  سایەی 
من  بڕوای  بە  دەبێ .  پەیدا  هاوواڵتی  كە 
بە جێگای شارۆمەند، "شارنشین "مان هەیە 
شارۆمەند  توانیمان  سەردەمێك  ئەگەر  و 
ڕێگاكان و  بێ شك  بكەین،  پەروەردە 
كۆمەڵگای  جێگیركردنی  ئامرازەكانی 
و  خۆش  كوردستان  و  ئێران  لە  مەدەنی 

ئامادە دەكرێ.
***

لە واڵتی ئێراندا 
مەجال بۆ جووڵەو 
چاالكیی ڕێكخراوە 
ناحكوومی یەكان زۆر 
بەرتەسك و سنووردارە
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دامەزراندنی ڕێكخراوە ناحكوومی یەكان لە 
ئێراندا دەگەڕێتەوە بۆ دوا ساڵەكانی 1376ی  
واڵت  سیاسی  كەشی  گۆڕانی  بە  هەتاوی 
بۆ  ڕێگای  مەدەنی،  كۆمەڵگای  گەاڵڵەی 
دروست بوونی ڕێكخراوە ناحكوومی یەكان 
ڕێكخراوە  سااڵنەدا  لەو  هەر  كرد.  خۆش 
بەرفراوان  زوویی  بە  ناحكوومی یەكان 
ڕێكخراوە  ئێستا  كە  شێوەیەك   بە  بوون 
ناحكوومی یەكان لە شارۆچكە و لە هێندێك 

لە گوندەكانیش دا هەن .
پێناسە: 

ڕێكخراوە ناحكوومی یەكان داهینانێكە كە 
دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی نوێ لە پیشكەوتنی 
پێویستی یەكان  بنەمای  سەر  لە  ژیان 
گەلی  پرس  چارەسەركردنی  بۆ  و 
جۆراوجۆری ژیانی كۆمەاڵیەتی. ڕێكخراوە 
دامەزراوە،  گرووپ،  بە  ناحكوومی یەكان 
بنیات، كۆمپانیا بێ بەرامبەرەكان و یا هەر 
كەسایەتی یەكی حقووقی دیكە دەگوترێ كە 

بە هۆی رێ و شوێنی حقووقی ئەندامێك 
لە بەشی حكوومەتی و چاالكی بەژەوەندی 

خوازی یان نیە. 
ڕێكخراوە  پێناسەكانی  گرینگترین 

ناحكوومی یەكان:
1: ناحكوومی یە. 

لەو  كە  شیوەیەك  بە  نیە،  قازانجی   :2
رێكخراوەدا قازانجێك بكرێ .

3: سەربەخۆیە. 
ئەو  كاری  پاڵپشتی  ئەندامەكانی   :4
رێكخراوەن كە بە خواستی خۆیان هاتوونەتە 

ناوی  .
خزمەت  لە  رێكخراوەكە  تێكۆشانی   :5

بەرژەوەندی گشتی دایە .
6: بە شێوەیەكی فەڕمی دروست دەبێ.

هەوێ  بیان  حكوومەتەكان  كاتێك   
دامەزراوەگەلێك دروست بكەن كە لە باری 
نەبنە حكوومی،  دامەزراوەكان  حقووقی یەوە 
ئەمری  و  كاریگەری  ژێر  لە  چونكە  بەاڵم 

لە  بەشێك  نابنە  دان،  دەسەاڵت  بیاڤی 
ڕێكخراوە ناحكوومی یەكان.

ڕێكخراوە  الیەنی  چەند  ئەركی 
ناحكوومی یەكان:

كاراكتەری  ناحكوومی یەكان  ڕێكخراوە 
جیاوازیان لە كۆمەڵگەدا هەیە:

ـــ بۆ چەسپاندنی داواكارییەكانی خەڵك، 
تەوژم دەخەنە سەر حكوومەت .

كردنی  بەشداری  كەرەسەی  وەكوو  ـــ 
هاوكاری  یاسا،  بەڕێوەبەری  بۆ  خەڵك  

حكومەت دەكەن.
ـــ بوار بۆ ڕەخساندنی هەلی دێموكڕاسی 
لە  حكوومەت  ئەركی  كردنەوەی  كەم  و 

كۆمەڵگەدا پیك دێنی .
كاركردی ڕێكخراوە ناحكوومی یەكان:

خاوەن  ناحكوومی یەكان  ڕێكخراوە 
كاركردگەلێكی زۆرن كە لە خوارەوە ئاماژە 

بە هێندێكیان دەكەین:
بۆ  مەدەنی  خەباتی  خستنی  رێك  ـ 

 وەرگێڕان لە فارسی یەوە: رۆژین گیاڕەنگ
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داواكردنی مافی هاوواڵتی بوون .
دابین  بۆ  حكوومەت  بۆ  هینان  تەوژم  ـ 
كردنی داواكاری یەكانی گرووپە جۆراوجۆرە 

كۆمەاڵیەتی یەكان.
ـ بوار رەخساندن بۆ پێگەیشتنی كلتووری 
دێموكڕاتیك و كلتووری بەشداری كردن. 
ـ بەشداری كردن لە بەڕێوەبردنی كاروباری 

واڵت .
چارەسەركردنی  بۆ  كردن  هاوكاری  ـــ 
بۆ  هەوڵدان  و  واڵت  قورسەكانی  ئەركە 
نەهێشتنی  و  سەرەوبەرەیی  بێ  نەهێشتنی 

دەست كورتی و....
بیرو  و  پڕۆژەكان  لە  وەرگرتن  كەڵك  ـ 
كردنی  سەرف  بێ  بە  كارناسانە  بۆچوونی 

خەرج و بوودجە .
هێزە  لە  خەرج  بێ  وەرگرتنی  كەڵك 
بۆ  خەڵك  فیزیكی یەكانی  و  حكوومی 

پێشكەوتن و گەشەكردنی واڵت.
ڕێكخراوە ناحكوومی یەكان لە ئێراندا 

بوونی  دروست  كرا  ئاماژە  هەروەك 
ئێراندا  لە  ناحكوومی یەكان  ڕێكخراوە 
 ،1376 ساڵەكانی  دوای  بۆ  دەگەڕێتەوە 
ئامارەكان ئاماژە بە بوونی 25٠٠ رێكخراوی 
ناحكوومی لە ئێراندا دەكەن. دەتوانین بڵێین 
كە 85% ڕێكخراوە ناحكوومی یەكان لە دوای 
ساڵی 1376 پێك هاتوون. بۆ وێنە دەتوانن 
ئاماژە بە ڕێكخراوە ناحكوومی یەكانی ژینگە 
پارێزی بكەین. ژمارەی ئەو رێكخراوانە لە 
 2٠٠ تا   3٠ لە   138٠ تا   1377 ساڵەكانی 
رێكخراو چۆتە سەرێ. بەو پێیەش ڕێكخراوە 
ناحكوومی یەكان لە ئێراندا بە بەراوردكردن 
دەگەڵ ژمارەی ئەو رێكخراوانەی لە ئاستی 
جیهاندا زۆر لە ئاستی خوارێ ¬یە. ژمارەی 
ئاستی  لە  ناحكوومی یەكان  ڕێكخراوە 
هەر  بۆ  واتە  ملوێن.   3 گەیشتۆتە  جیهاندا 
2٠٠٠ كەس رێكخراوێكی ناحكوومی هەیە. 
)ژمارەی دانیشتووانی جیهان 6 ملیارد كەس 
لە بەراورد كراوە( ئەوە لەحاڵێك دایە كە لە 
ئێراندا بۆ هەر 25هەزار كەس رێكخراوێكی 

ناحكوومی هەیە. 
ڕێكخراوە  چاالكی  گەلی  بیاڤ 

ناحكوومی یەكان:
ڕێكخراوە  چاالكی  گەلی  بیاڤ 
ژینگە  بواری  زیاتر  ناحكوومی یەكان، 
پارێزی، الوان، مندااڵن، ژنان، خێر خوازی، 
هاریكاری و تەندروستی، مافەكانی مرۆڤ و 

كێشە كۆمەاڵیەتی یەكان دەگرێتەوە .
ڕێكخراوە  ئێستای  بارودۆخی 

ناحكوومی یەكان:  
ـــ ژمارەیەك لە ڕێكخراوە ناحكوومی یەكان 

لە قۆناغی دامەزراندن دان .
گەشەكردنی  قۆناغی  لە  ژمارەیەك  ـــ 

خێرا دان .
ـــ ژمارەیەكی سەرنج راكێشیش تووشی 
رێكخراوەیی  بوونی خێرای  و ون  داڕمان 

بوون .
جۆری ڕێكخراوە ناحكوومی یەكان:

شێوەی  لە  ئێراندا  لە  گرووپ  سێ 
رێكخراوەی ناحكوومی لە چاالكی دان:

دامەزراوە  یەكەم:  گرووپی 
خێرخوازی یەكان.

 ئەم گرووپە ریشەیان لە شێوەی پێكهاتەی 
مەزهەبی و نەریتی واڵت دایە، لەم گرووپەدا 
مرۆڤ گەلێك كە خێرخوازن، چاالكی یان 
هەیە كە بۆ ئامانجی خێرخوازانە و هاریكاری 
منداڵە بێ سەرپەرستەكان، ژنانی ماڵدار و... 

هتد پێك هاتوون.
ناحكوومی یە  رێكخراوە  دووەم:  گرووپی 

زەردەكان .
و  بەڕێوەبەران  زیاتر  گرووپە  ئەم 
خێزانەكانیان، دۆستان و كەس و كارەكانیان 
دەگرێتەوە كە لە ساڵی 76 بەوالوە دروست 
بوون. ئەو گرووپە كەڵك لە بەخششەكانی 
دروست  وەردەگرن.  حكوومی  بوودجەی 
بۆتە  رێكخراوەكان  لە  گرووپە  ئەو  بوونی 
بوودجەی  كۆنتڕۆڵی  كە  میكانیزمێك 
ئەو  حكوومەت  دەكەن.  حكوومەت 
ناحكوومیانە  رێكخراوە  ئەو  وەك  گرووپانە 
سیاسەتی  دانانی  بەسەر  چاودێریان  كە 
دەدەنەوە  ڕاپۆڕت  و،  هەیە  حكوومەتاندا 
ئەو  دەناسێنێ.  نێونەتەوەیی،  كۆمەڵگای 
گرووپە زیاتر بە شێوەی وەفدی چاكەكەران 
و بڕوا پێكراوان بەڕێوەدەبرێن، چاوەدێریان 
نیە و ئەركی وان نیە كە روون كردنەوەی 
زیاتر لە سەر كاروباری ماڵی و راپۆرت دان 
بدەنەوە، ئەوان حەزیان لە ئەندامگیریەك نیە 

كە هەموو كەس بگرێتەوە .
ناحكوومی یە  ڕێكخراوە  سێیەم:  گرووپی 

راستەقینەكان: 
ناحكوومی یە  رێكخراوە  گرووپە  ئەم 
هاتوونە  كۆمەڵگەدا  ناخی  لە  راستەقینانە 
ئەم  سەربەخۆن.  و  ناحكوومی  كە  دەرێ 
گرووپە هەوڵ دەدەن كە لە مافی ئەندامەتی 
الیەن  لە  كردنیان  هاوكاری  و  ئەندامان 
پێشانگاكان،  هێنانی  پێك  خەڵكەوە)وەك 
كۆنسێرتەكان، بازاڕگە و...( بۆ بەرەوپێش 
وەردەگرن،  كەڵك  ئامانجەكانیان  بردنی 
پڕەنسیپی  دەدەن  هەوڵ  گرووپە  ئەو 
و  هزر  لە  وەرگرتن  دێموكڕاتیك)كەڵك 
بیری كۆمەڵ، پەسەندكردنی ڕەخنە و...( لە 

بەر چاو بگرن. ئەوان ئازادی هەڵبژاردنیان 
گشتی یە،  هەڵبژاردنی  چاوەدێری  هەیە. 
دەكا  پێشكەش  روونی  بە  ماڵی  ڕاپۆڕتی 
ئەو كەسانەی كە  بۆ  ئاوەاڵن  دەرگاكان  و 
سەردانیان دەكەن. ئەو گرووپە لە بەرەوپێش 
چوون و گەورەبوونەوە دایە، جار دەگەڵ جار 
بەدیی  دا  كردەوەوكانیان  لە  زیاتر  روونی 
دەكرێ و دەچنە پێشەوە. لەو دامەزراوانەدا 
و  جیاوازن  بیروبۆچوونی  و  هزر  خاوەن 
بەیەكەوە ئامانج گەلی هاوبەش دەگرنە بەر. 
دابەش كردنی ڕێكخراوە ناحكومی یەكان:
و  پارێزان  ژینگە  ژنان،  الوان،  ـــ 
رێكخراوە  زۆرترین  خوازانە  خێر  بواری 
ئامارەكان  دێنن،  پێك  ناحكوومی یەكان 
دەردەخەن كە 11٠٠ رێكخراوی ناحكوومی 
هەیە، ژینگە پارێزان نزیك بە 2٠٠ ریكخراو 
و ژنان نزیك بە 33٠ رێكخراویان هەیە، 
رێكخراوە ناحكوومی یەكانی ژنان لە بواری 
نەهێشتنی  پارێزی،  ژینگە  خوازی،  خێر 
ئەو  بۆ  ئیمكانات  كردنی  دابین  هەژاری، 
ژنانەی كە دەرسیان تەواو كردووە، وەرزشی 

جوتیاری  بنەماڵە،  خستنی  رێك  ژنان، 
ژنان، پەیوەندی نێودەوڵەتی، منداڵ و تازە 
مافەكانی  لێكۆڵینەوەی  پەروەردەو  الوان، 
جەستەیی،  و  دروونی  تەندروستی  ژنان، 
باڵوكراوەكان،  ئایینی یەكان،  كەمایەتی یە 
لە  كردن  پشتیوانی  بەردەوام،  پێشكەوتنی 
بۆچون،  بیرو  گۆڕینەوەی  ژن،  كرێكارانی 
ژن، بنەماڵە، كلوپەكانی كچانی الدێ و.. 

چاالكی دەكەن. 
كاناڵی ریكخراوە ناحكوومی یەكان:

ڕێكخراوە  چۆنایەتی  و  چەندایەتی 
ناحكوومی یەكان پێوەندی یان بە ئامانج و ڕێ 

الوان، ژنان، ژینگە 
پارێزان و بواری 
خێر خوازانە 
زۆرترین رێكخراوە 
ناحكوومی یەكان پێك 
دێنن
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و شوێنیانەوە هەیە. لەو پێوەندی یەدا بواری 
كاناڵ و كاناڵ دروست كردن لە رێكخراوە 
باس.  بەر  دەخرێتە  ناحكوومی یەكان 
ناحكوومی یەكانی  رێكخراوە  كاناڵی  یەكەم 
دەگەڵ  پێوەندی  لە   1374 ساڵی  لە  ژنان 
كۆنفڕانسی "پەكێن“ دروست بوو. دووهەم 
ژینگە  ناحكومی یەكانی  رێكخراوە  كاناڵی 
پارێز لە ساڵی 1378 پێك هات. سێهەمین 
كاناڵ لە ساڵی 1381 لە الیەن  ڕێكخراوە 
و  ئاراوە  هاتە  الوان  ناحكوومی یەكانی 
میللی،  رێكخراوی  كاناڵی  زۆری  زۆربەی 
رێكخراوە ناحكوومی یەكانی الوان دروست 
بوو كە زیاتر لە 1٠٠٠ رێكخراوی ناحكوومی 
الوان لە خۆی دا جێ دەكاتەوەو زۆربەی 
ناحكوومی یەكان  ریكخراوە  كاناڵی  زۆری 
بە  كاناڵە  ئەو  كاری  پێشتر  دەگرێتەوە. 
لە  بەڕێوەدەچوو.  نیوەحكوومی  شێوەی 
ڕاستی دا ڕێكخراوی میللی الوان چاوەدێری 
بە سەر چاالكی-یەكاندا دەكرد و بە نیسبەت 
مافی دەنگ  نامەكان  ئایین  و گۆڕی  ئاڵ 
دانی هەبوو، بەاڵم لە بانەمەڕی ئەوساڵەدا لە 
بنەڕەتی  و گۆڕێكی  ئاڵ  دا  كاناڵ  یاسایی 
هاتە كایەوە و بەرنامە و پێڕەوەكەی وەك 

رێكخراوەیەكی سەربەخۆ داڕێژرا .
ڕێكخراوە  كاریگەری  رادەی 

ناحكومی یەكان:
پێوەندی  لە  ناحكوومی یەكان  رێكخراوە 
پۆزەتیفیان  كاریگەری  كارەكانیاندا  دەگەڵ 
توانیوە  نەیان  ئێستاش  تا  بەاڵم  هەبووە، 
واڵت  چاپەمەنیەكانی  لە  تایبەت  شوێنێكی 
نەبوونەتە  ئێستاش  بكەنەوەو  بۆخۆیان  دا 
حكوومەت  لە  دەنگیان  كە  بزووتنەوەیەك 
دەبوو  هەبێ.  دانەوەی  رەنگ  پەڕڵماندا  و 
لە  ناحكوومی یەكان  رێكخراوە  بنەڕەتدا  لە 
چاوەدێری  بڕیاردان،  و  دەركردن  بڕیار 
لە  بەرنامەكان  و  پڕۆژەكان  بەڕیوەبردنی 
بەشداریان  دا  حكوومەت  دەگەڵ  پێوەندی 
نیە،  بارودۆخەیان  ئەو  ئەوان  بەاڵم  هەبێ، 
بەتایبەت ئەوە كە كاربەدەستانی واڵت یان 
ئەو دیاردە ناناسن و گرینگی یەكی وای پێ 

نادەن. 
ڕێكخراوە  بەردەم  كۆسپەكانی 

ناحكومی یەكان:
حكوومەت  ئاسایشی  و  سیاسی  ڕوانینی 
ناحكوومی یەكان  رێكخراوە  نیسبەت  بە 
لە  بەربەستە  دژوارترین  و  گرینگترین 
هەمبەر رێكخراوە ناحكوومی یەكان. بۆ وێنە 
حكوومەت هەرگیز بە نیسبەت رێكخستنی 
كۆمەاڵیەتی  جۆراوجۆری  گەلی  گرووپ 
كۆمەاڵیەتی یەكان  سەربەخۆ  دامەزراوە  و 
ئەستۆیە،  لە  دەسەاڵتیان  لە  بەشێك  كە 
حكوومەت  نەبووە.  پۆزتیڤی  بۆچوونێكی 
یان ئەو دامەزراوانەی سەركوت كردووە یان 
دامەزراوەی زەرد و سەربەخۆی حكوومەتی 
لە  حكوومەت  كاربەدەستانی  دامەزراندوە. 
روانگەیەكی سیاسی ـــ ئاسایشی یەوە چاو 
سەندیكاكان،  وەك  دامەزراوەگەلێكی  لە 
یەكیەتی یە سینفی یەكان و تەنانەت كۆمپانیا 
نموونە  بۆ  دەكەن.  هەرەوەزیەكانیش 
ڕاوكردنی  كۆمپانیای  بە  ئاماژە  دەتوانین 
باكووری  لە  لەمەبەر  ساڵ   4٠ كە  ماسی 
هەر  بكەین.  بوو،  دروست  واڵت)ئێران( 
ئاسایشی  ئەندامی  كە  بووە  باو  لەوكاتەوە 
كەسانەی  لەو  زانیاری  دەبێ  شوێنە  ئەو 
شاندی  لە  ئەندام  ببنە  هەوێ  دەیان  كە 
بە پێی  ئێستاش  دا، وەرگرن.  بەڕێوەبەری 
بەرنامەی هەڵبژاردنەكانی شاندی بەڕێوەبەری 
یەكیەتی یە سینفی یەكان، لێهاتوویی بە ئەندام 
بەڕێوەبەری و چاوەدێری  لە شاندی  بوون 
لە  پێكهاتوو  شاندێكی  الیەن  لە  دەبێ  دا 
نوێنەرانی وزارەتەكانی كار، واڵت و بازرگانی 
شاندێكی  ئەندامانی   یانی  بكرێ،  پەسەند 
دەبێ  سەربەخۆ  دامەزراوەیەكی  بەڕێوەبەری 

حكوومەتەوە  الیەن  لە  لێهاتووییەكەیان 
تەنانەت  فەرمانە  ئەو  بكرێ.  پەسەند 
نەریتی ترین  و  باوترین  كە  خێرخوازەكان 
دەكرێتەوە.  مەدەنین،  دامەزراوەی 
رێكخراوی "بهزیستی“ كە یەكێكە لەوانەی 
نوسینگەی  بواری  بە  پەیوەندی  بەردەوام 
پێڕەوێكی  و  بەرنامە  هەیە،  خوازانەوە  خێر 
كە دەیدا بە خوازیارانی دروست كردنی ئەو 
شێوە دامەزراوانە، هێندە توندی دەگرن كە 
بە هیچ شێوەیەك بۆ پاساو هێنانەوە نابێ. 
لە  بەشێك  وەك  "بهزیستی“  رێكخراوی 
و  بەرنامە  وەردەداتە  دەست  حكوومەت 
تەنانەت  و  خێرخواز  نوسینگەكانی  پێڕەوی 
هەڵیان  ئاسایشەوە  و  كار  بواری  لە  هێندە 
هیچ  هەلی  دا  راستی  لە  كە  دەپەسێرێ 

چاالكی یەكیان بۆ ناهێڵێتەوە. 
چاالكی  بەسەر  یاسا  چاوەدێری  نەبوونی 

ڕێكخراوە ناحكوومی یەكان:
چاالكی  بەسەر  یاسا  چاوەدێری  نەبوونی 
كۆسپی  دا  ناحكوومی یەكان  ڕێكخراوە 
سەرەكی ئەو دامەزراوانەیە. تاكوو ئێستاش 
ڕێكخراوە  چاالكی  سەر  لە  یاسایەك 
ناحكومی یەكان لە الیەن پەڕڵمانی ئێرانەوە 
خوێندنەوەو  مەكتەبی  نەركراوە.  پەسەند 
ساڵ  چەند  واڵت  سیاسی  لێكۆڵینەوەی 
كرد  ئامادە  نووسێكی  پێش  لەمەوبەر 
لەو  هەر  باڵبۆوە،  دا  رۆژنامەكان  لە  كە 
دواداگەڕانی  بە  لێكۆڵینەوە  ناوەندی  كاتەدا 
گۆڕینەوە  بیروڕا  و  كردن  پرس  بە  شوورا 
ناحكوومی  رێكخراوی  هێندێك  دەگەڵ 
نووسینی  بۆ  نا  هەنگاویان  ناسان  ماف  و 
ئەو  بەاڵم  بوارەدا،  لەو  نووسە  پێش  ئەو 
دیاری  ئاكامێكی  نەگەیشتنە  هانگاوانە 
گەر  واڵت  وزارەتی  نووسی  پێش  كراو. 
بۆ  بوو  خۆشكەر  رێگا  بواردا  هێندێك  لە 
و  كەم  بەاڵم  ناحكوومی یەكان،  رێكخراوە 
پرسی  نموونە  بۆ  هەبوو،  سەرەكی  كوڕتی 
چاالكیی  سەر  بە  حكوومەت  چاوەدێری 
رێكخراوە ناحكوومی یەكاندا. تا ئێستا تەنیا 
لە  كە  راگەیەندراوێك   ئەساسی  سەر  لە 
الیەن شوورای بەرزی ئیداری كە لە ساڵی 
گەڵ  لە  كەوت  و  هەڵس  دەرچووە   1378

رێكخراوە ناحكوومی یەكان دەكرێ  .
پرس گەلی ماڵی:

یەكێكە  ماڵی  پێداویستی  كردنی  دابین 
رێكخراوە  بەردەم  كۆسپەكانی  لە 
دا،   واڵتان  زۆربەی  لە  ناحكوومی یەكان. 
ماڵیات  دانی  لە  ناحكومی یەكان  ڕێكخراوە 
هێندێك  لە  و  كراوە  لێ  چاوپۆشیان 
ئاڵمان كەسایەتی یەكان و  واڵت دا وەكوو 

رێكخراوە 
ناحكوومی یەكان لە 

پێوەندی دەگەڵ 
كارەكانیاندا كاریگەری 

پۆزەتیڤیان هەبووە، 
بەاڵم تا ئێستاش 

نەیان توانیوە 
شوێنێكی تایبەت لە 
چاپەمەنیەكانی واڵت 
دا بۆخۆیان بكەنەوەو 

ئێستاش نەبوونەتە 
بزووتنەوەیەك كە 

دەنگیان لە حكوومەت و 
پەڕڵماندا رەنگ دانەوەی 

هەبێ
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دامەزراوەكان دەتوانن بەشێك لە باجەكانیان 
بدەن بە رێكخراوە ناحكوومی یەكان، بەاڵم 
كە  شێوەیەكە  بە  بارودۆخەكە  ئێراندا  لە 
رێكخراوە ناحكوومی یەكان ناچارن لە سەر 
داهاتی خۆیان باج بدەن، بۆ نموونە وەزارەتی 
كە  ملوێنەی    42 لەو  ئابووریی  و  دارایی 
بەرەی سەوز بابەتی حەقی ئەندامەتی وەری 
دەكا.  لێ  ریاڵی  1٠ملوێن  داوای  دەگرێ، 
گەرچی حكوومەت بوودجەیەكی بۆ هاوكاری 
ڕێكخراوە ناحكوومی یەكان تەرخان كردووە 
و داویەتی بە هێندێك لە وەزارەت خانەكان، 
هاوكارییە،  ئەو  وتمان  وەكی  هەر  بەاڵم 
دەدرێ بە رێكخراوە ناحكوومی یەكان یان 
دەدەرێ بە خزمەت كردن بە وابەستەكردنی 

دامەزراوەكان بە حكوومەت؟!
كەڵك وەرگرتن لە هاوكارییە نەتەوەیی و 

خاریجی یەكان:
رێكخراوە  بەردەمی  دیكەی  كۆسپی 
ناحكوومی یەكان نەتوانینی كەڵك وەرگرتن 
لە هاوكاری یە نەتەوەیی و خاریجی یەكانە. لە 
ناحكوومی یەكانی  دا كە رێكخراوە  حاڵێك 
هێند و پاكستان بە باشترین شێوە كەڵك لە 
سەنگی نێونەتەوەیی و خاریجی وەردەگرن. 
ئێران  ناحكوومی-یەكانی  رێكخراوە 
بابەتەكەشیان  لە  كەوتنەوە  نزیك  غیرەتی 
ناحكوومی یەكان  ڕێكخراوە  ئەوڕۆكە  نیە. 
پیشەسازی  و  سەرمایە  بەڕێوەبەرانی  وەك 
لە واڵتانی پێشكەوتوو و دەوڵەمەند بۆ نێو 
ئەو  لە حاڵی گەشەدا كار دەكەن.  واڵتانی 
ئیمكاناتی  نەبوونی  هۆی  بە  رێكخراوانە 
لە  بەهێز  الیەنگری  و  گرتن  پەیوەندی 
ئەركێكی  پێشكەوتووەكان،  حكوومەتە 
هاریكاری یە  كردنی  فراوان  لە  باشیان 
لەحاڵی  واڵتانی  بۆ   دا   دەرەكی یەكان 
بە  هەیە.  دا  پێشكەوتن  و  گەشەكردن 

شێوەیەك كە هەر ئێستا نیوەی هاوكاری یە 
دەوڵەمەندەكان  حكوومەتە  دەرەكی یەكانی 
ناحكوومی یەكانەوە  رێكخراوە  الیەن  لە 
دەنێردرێ بۆ واڵتانی لە حاڵی گەشە كردن 

دا .
گیروگرفتە ناوخۆیی یەكان: 

ڕووبەڕووی  ناحكوومی یەكان  رێكخراوە 
لە  كە  زۆرن  ئاریشەیەكی  و  گیروگرفت 

خوارەوە ئاماژە بە هێندێكیان دەكەین .
كراو،  دیاری  ئامانجێكی  نەبوونی  ـــ 
دوای  ناحكوومی یەكان  ڕێكخراوە  زۆربەی 
ئامانجە  لە  وردە  وردە  چاالكی،  ماوەیەك 
دیاری كراوەكانی ناو بەرنامە و پێڕەوەكان 
بیاڤ  روودەكەنە  و  دەكەونەوە  دوور  دا 

گەلێكی دیكە بۆ كار.
رێگاچارەیەكی  بەرنامەو  نەبوونی  ـــ 
ڕێكخراوە  جار  هێندێك  مۆدێرن: 
پیشەیانە  شێوەیەكی  بە  ناحكوومی یەكان 
كردنی  كار  لە  مەبەست  ناكەن.  كار 
نێو  لە  پەیوەندی فەڕمی  پیشەیی هەبوونی 
كەسایەتی یەكان دایە كە لە كاتی كاركردن 
دا، بەڕێوەبردنی هەموو كارەكان و بەڵێنەكانە 

لە كاتی دیاری كراوی خۆیدا. 
نێو  ناحكوومی یە  رێكخراوە 

دەوڵەتی یەكان:
ئاستی  لە  ناحكوومی یەكان  رێكخراوە 
لە  بەرچاویان  ئەركێكی  نەتەوەیی دا  نێو 
نووسینی هێندێك پەیمانی وەك "پەیمانی 
پێ  سووكایەتی  و  ئازاردان  قەدەغەكردنی 
كردن و پەیمان نامەی منداڵ“دا هەبووە. 
نووسی  پێش  كردنی  پێشكەش  بە  ئەوان 
كردن،  چارەسەر  پرۆژەی  نامە،  پەیمان 
بەرەوپێش  و  وتوێژ  لە  كردن  بەشداری 
نوێنەری  شانی  بە  شان  باسەكان  بردنی 
حكوومەتەكان، زەخت هێنانە سەر نوێنەری 
مافی  بەرچاوگرتنی  لە  بۆ  حكوومەتەكان 
كەڵك  ئاكامدا  لە  و  كەسی یەكان  تاكە 
ناو  چوونە  بۆ  خۆیان  برەوی  لە  وەرگرتن 
وردی  بەڕێوەبردنی  و  نامەكان  پەیمان 
بەهێزكردنی  پێڕەوانی  لە  نێوەڕۆكەكانی، 
نێودەوڵەتی یەكانن.  حقووقی یە  كەرەستە 
باڵوبوونەوەی  رابردوودا  دەیەی  سێ  لە 
پێشكەوتنێكی  ناحكوومی یەكان  رێكخراوە 
لە  نموونە  بۆ  دیوە.  بەخۆیەوە  وێنەیان  بێ 
پاریس دا زیاتر لە 11٠٠، لە ڕۆم نزیك بە 
5٠٠، لە ژێنێف نزیك بە 4٠٠، لە كۆپنهارگ 
نزیك بە 2٠٠ رێكخراوی نێونەتەوەیی جیا 
نێوخۆیی یەكان  ناحكومی یە  رێكخراوە  لە 
لە  دەكرێ  چاوەڕوان  هەیە.  چاالكی یان 
نیوەی دووهەمی نەوەدی زایینی دا ژمارەی 

گەیشتبێتە  حكومی یەكان  نا  رێكخراوە 
26٠٠ رێكخراو. دەتوانین بڵێین بارودۆخی 
سیاسی جیهانیش باندرۆگەلێكی جیددی لە 
لە  وەرگرتووە.  ناحكومی یەكان  ڕێكخراوە 
رابردوودا سیاسەتە جیهانی یەكان  دەیەكانی 
تەنیا لە الیەن حكوومەتەكانەوە دادەڕێژران، 
الیەن  لە  كردنە  پاوان  ئەو  ئەوڕۆكە  بەاڵم 
شكاوەو  ناحكومی یەكانەوە  رێكخراوە 
سەنگی  نێو  هاتۆتە  تازە  ئەكتەری  وەك 
دەسەاڵت لە ئاستی نێودەوڵەتی دا. هێندیك 
ماڵی  گرینگی  كانگایەكی  رێكخراوانە  لەو 
قەبارەی  هاو  بەڕێوەبەری  شێوازێكی  و 
چەند نەتەوەیی و لە قاودانی هەواڵەكان لە 
ئاستی حكوومەتەكان لەبەر دەست دایە. بۆ 
نموونە ژمارەی ئەنداما نی سندووقی جیهانی 
نیوەی  سەرەتایی  نیسبەت  بە  سروشت 
دووهەمی دەیەی 8٠ی زایینی تاكوو ئێستا 
بۆتە 5٠ ملوێن كەس و دوو بەرابەر بووە. ئەو 
رێكخراوە 33٠٠ ئەندامی هەیە و بوودجەی 
دۆالر  ملوێن   35٠ لە  زیاتر  سااڵنەكەی 
بە  نزیك  سەوز  ئاشتی  رێكخراوی  دەبێ. 
3 ملوێن ئەندام و 114٠ فەرمانبەری هەیە. 
رێكخراوی لێ بووردنی نێونەتەوەیی یەك 
ملوێن ئەندامی لە 162 واڵتی جیهاندا هەیە. 
رێكخراوی دۆستانی زەوی)دوستان زمین( 
یەك ملوێن ئەندامی لە 58 واڵتی جیهان 

دا هەیە .
رێكخراوە  سەر  لە  زیاتر  زانیاری  بۆ     
خاڵ  بەهێندێك  ئاماژە  ناحكوومی یەكان 

دەكرێ: 
ـ بانكی جیهانیان ناچار كرد كە چاو بە 
واڵتانی  نیسبەت  بە  خۆی  سیاسەتەكانی 

لەحاڵی گەشەكردن دا بخشێنێتەوە .
پۆستی  تاكوو  كرد  هاریكاریان  ـ 
مرۆڤ  مافەكانی  بەرزی  كۆمیساریای 
یەكگرتووەكاندا  نەتەوە  رێكخرای  لە 

دابمەزرێ.
واڵتانی  لە  هێندێك   1999 لەساڵی  ـ 
كرد  ناچار  بریتانیان  نموونە  بۆ  دەوڵەمەند 
دنیا  بە 41 واڵتی  قەرزەكانی خۆی  تاكوو 

ببەخشێ.

تێبینی:
هەر ٢٥ی ژمارە لە وتارە ئەم بەڕێز خوێنەرانی
ئەمگۆڤارەداباڵوبۆتەوەوچونكەپێوەندیبەمفایلەوە
هێندێك بە ناحكوومییەكان“ "ڕێكخراوە واتە هەیە

دەستكارییەوەلەمژمارەیەداداییدەنێین.

***

ڕوانینی سیاسی و 
ئاسایشی حكوومەت 
بە نیسبەت رێكخراوە 
ناحكوومی یەكان 
گرینگترین و دژوارترین 
بەربەستە لە 
هەمبەر رێكخراوە 
ناحكوومی یەكان
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تەجرووبەی  و  ئەزموون  پێی  بە 
كۆمەڵگا جۆراوجۆرەكانی جیهان لەسەر 
پرسەكانی رۆژی رۆژهەاڵت بە دوور لە 
ئۆپۆزیسیونی  بە  نیشانێ  هیچ خەت و 
ڕووبەڕوو  هیممەتەوە  بەوپەڕی  كورد 
دەبنەوە، ئەگەرچی هەموو حەرەكەتێكی 
دەسەاڵتی  چاوەدێری  ژێر  لە  ئەوان 
و  راستەوخۆ  شێوەی  بە  دایە  حاكم 
مەدەنی  رێكخراوە  بەاڵم  ناڕاستەوخۆ، 
ترسی  بەرەوڕووی  سنفی یەكان  و 
سەركوت و ئەشكەنجە و لەمپەرەكان بە 
پێشكەوتووەوە  مرۆڤانەی  هەڵوێستێكی 
بە پێی ئەركی NGOكان ڕووبەڕووی 
نەك ئەو عورف و عادەتەی ئایینی و 
لە  بەرچاو  بەشێكی  كە  كۆمەاڵیەتی یە 
ئەو  هەموو  بەرەوڕووی  كۆمەڵگادا 

الیەن  لە  كە  بوونەوە  پێشهاتانە  و  ئەگەر 
وەك  داگیركەرەوە  حاكمانی  دەسەاڵتی 
زۆر  و  دەبیندرێن  لەمپەر  و  بەربەست 
جاریش ڕووبەڕووی ئەو توێژە لە ڕوشنبیران 
و خۆنەویستانی نیشتمانەكەمان دەبنەوە كە 
و  ئازادی  هێنانی  وەدیی  بۆ  خۆبەخشانە 
یەكسانی و مافی ژیان و رێز و حورمەتی 
دان  لە هەوڵ  زەوی  لە گۆی  بوونەوەران 
ماڵ  و  گیان  پێناوەدا  لەو  جار  گەلێ   كە 
تەنانەت كەسایەتی كۆمەاڵیەتیان دەكەوێتە 
زیندانی  بەرچاو  نموونەی  مەترسی-یەوە. 
سەندیكا  الیەنگرانی  و  ئەندام  كردنی 
كرێكاریەكان و رێكخراوی داكۆكی كردنی 
لە مندااڵن، ژنان، ژێنگە و نەخوێندەواری، 
مرۆڤ  مافی  بە گشتی  و  زگماكی  زمانی 
كە هەر ئیستا ئاغای كەبوودوەند سەرەڕای 
لە  جەستەیی  تەندروستی  نالەباری  باری 
جۆرە  هەموو  بەر  كەوتۆتە  خانەدا  بەندی 

ئەشكەنجەیەك، ئیتر باسی لە سێدارەدان كە 
بۆتە هەاڵتنی نووسەران و رۆشنبیرانی ئایینی 
ئەكتەری  و  هونەرمەندان  و  نەتەوایەتی  و 
فیلم و شانۆنووس و سینەماكارانی بە توانا 
رۆژنامەوانەكانیش  و  هەڵوێست  خاوەن  و 

لەوالوە بێستێ . 
چەند  راستیانەدا  ئەم  رووناكایی  ژێر  لە 
ئەركانەی  ئەو  ئایا  گۆڕێ،  دێتە  پرسیارێك 
وەئەستۆی  مەدەنی یەكان  رێكخراوە  كە 
خۆیان گرتووە بەسە بۆ نەتەوەیەكی وەكوو 

كورد لە هەل و مەرجی ئەمڕۆدا؟
 بەدڵنیایی یەوە نا. 

ئایا دەتوانن لەوە زیاتر بن و لەوە زیاتر 
خۆیان  دەتوانن  زیاتر  بەڵی،  بدەن؟  هەوڵ 
و  واڵت  بە  سەبارەت  بزانن  بەرپرس  بە 
مەترسی  ڕووبەڕووی  بەاڵم  نەتەوەكەیان، 

جیددی دەبنەوە.

ئایا ئەو ئەركانەی رۆشنبیرانی رۆژهەاڵت لە 
سەندیكا و ئەنجوومەنە مەدەنی یەكاندا كاری 
بۆ دەكەن بە ئیلهام وەردەگرن لە شۆڕشی 

دەیان ساڵەی گەلی كوردە یان نا؟
خواستی مرۆڤانەی هەر ئینسانێكە و ئەمڕۆ 
پێشكەوتووەو  دنیا  كە  ئەوەی  حوكمی  بە 
خۆی  ئەوجی  بە  رادەیەك  تا  مرۆڤایەتی 
ئەمڕۆ خۆی  ئەنتەرنێتی  گەیشتووە، دونیای 
نیە،  كاریگەر  بێ   دا  خەڵك  ڕۆحییەی  لە 
هەرە  دەوری  كوردیش  شۆڕشی  بەاڵم 
پەروەردەی  لە  گێڕاوە  خۆی  بەرچاوی 
رۆحی و دەروونی ڕۆشنبیرانی نیشتمان دا. 
لە كۆتایی دا بە ئەركی ئۆپۆزیسیۆنی كوردی 
لە  بخەن  رێك  خۆیان  گشتی  بە  دەزانم 
گەڵ داوا رەواكانی ئەوان دا زۆر لەوە زیاتر 

كە هەیە.
***

رێكخراوە مەدەنی و سنفی یەكان ئەمڕۆ لە
رۆژهەاڵتی كوردستان

زاهیر ڕەسووڵ پوور
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بەشییهکهم
لە جیهانی مودێرن دا ngo و رێكخراوە 
توێژە  و  چین  بە  تایبەت  سنفێەكانی 
بەشێكی  بە  بوون  كۆمەڵ  جۆراوجۆرەكانی 
مەدەنی  كۆمەڵی  پێكهاتەی  لە  جیانەكراوە 
و پشت ئەستوور بە بەهاكانی دیموكراسی 
بازنەكانی  كردنی  بەرفراونتر  سەرقاڵی 
بزاوتی  و  جوڵە  كردنی  چاودێر  و  ئازادی 
حكومەتەكانن و هەر لەوێشەوە دەبنە گروپی 
بۆ  حكومەتەكان  لەسەر  كاریگەر  فشاری 
بەرەوپێش بردنی ویست و داخوازیەكانیان، 
ئەوان ئەگەرچی لە دەسەاڵت دا نین و لە 
بنەرەتیشەوە ئامانجیان گەیشتن بە دەسەاڵت 
نیە، بەاڵم راستەوخۆ و ناراستەوخۆ كاردەكەنە 
سەر بڕیارو هەنگاوی حكومەتەكان، مێژووی 
دامەزرانی رێكخراوە سنفیەكان لە كوردستان 
بەاڵم  نیە،  درێژ  مێژوویەكی  هەرچەندە  دا 
جێگەی  كاركردنیانەوە  چۆنیەتی  رووی  لە 
دا  كوردستان  لە  تێرامانن،  و  لێوردبوونەوە 
رێكخراوە سنفێەكان وێرای هێنانە میدانی 
ویستەكانی تایبەت بە خۆیان، بەهۆی هەل 
و مەرجی داسەپاو بەسەر كوردستان دا ناچار 
نەتەوایەتیەكانیشیان  ویستە  بۆ  كە  بوون 
هەوڵ بدەن  و هاوشان لەگەڵ بزووتنەوەی 

رزگاریخوازی كورد لە میدان دابن.
یەكیەتی  دامەزرانی  چۆنیەتی  مێژوووی 
الوانی دیموكراتی كوردستانی ئیران زوور 
ڕون نیە بەڵگەیەكی ڕوون و ئاشكرامان لەبەر 

دامەزران،  رۆژی  لەوێدا  كە  نیە  دا  دەست 
هۆی دامەزران، ئامانجەكانی یەكیەتی الوانی 
تێدا باس كرابێ . بەاڵم ئەوەی كە ڕوون و 
ئاشكرایە لە سال 132٠ ی هەتاوی بەوالوە 
تا دامەزرانی حیزبی دیموكراتی كوردستانی 
لە  كوردستان  كۆماری  پێكهاتنی  و  ئێران 
شاری مهاباد  لە سالی 1324 ی هەتاوی 
دامەزراندنی  بۆ  هەوڵدراوە  هێندێك  دا 

رێكخراوێكی تایبەت بە الوان.
هاتنی هێزە زلهێزەكان لەو سەردەمە دا بۆ 
واڵتی ئێران و داگیركردنی خاكی ئەو واڵتە 
لە الیەن ئەوانەوە دەرتانێكی باش و لەباری 
بۆ تێكۆشانی حیزب و رێكخراوەكان پێك 
كە  بوو  ئاستەمەدا  قۆناغە  لەم  هەر  هێنا، 
كۆمەڵەی ژیانەوەی كورد دامەزرا بە نهێنی 

دەستی بە تێكۆشان كرد.
كۆماری  سەردەمی  لە  ئەوە  بەاڵم   
سنفی  رێكخراوی  دوو  كە  كوردستاندایە 
یەكیەتی ژنان و یەكیەتی الوان دادەمەزرێن 
پێ   تێكۆشانی خۆیان دەست  بەرەسمی  و 
دەكەن، هەر لەو سەردەمە دایە كە یەكیەتی 
الوان لەو بەشە چووكەی كوردستان دەستی 
كرد بە رێكخستن و باڵوكردەنەوەی گۆڤاری 
خۆی بە ناوی "هاواری نیشتمان“كە یەكەم 
ژمارەی ئەو باڵوكراویە لە یەكی خاكەلێوەی 
لە  و  مهاباد  شاری  لە  هەتاوی  1325ی 

چاپخانەی كوردستان چاپ و كراوەتەوە.

گرینگترین كاری یەكیەتی الوان لەو سەر 
دەمەدا دەتوانین بڵێین ئاشنا كردنی الوان 
و  كوردی  زمانی  نووسینی  و  خوێندن  بە 
ڕاهێنان و پەروەردە كردنی الوان لە بوارە 
جۆراوجۆرەكان دا بووە هەر لەو پێوەندیە دا 
خوێندن  مەبەستی  بە  الوانە  لەو  6٠كەس 
دا  یەكان  نیزامی  و  سیاسی  بەشە  لە 
نتوانن  رۆژدا  دوا  لە  تا  بەڕێ كرانە“باكۆ“ 
بكەن  نیشتمانەكەیان  بە  زیاتر   خزمەتی 
بە دوای  ڕووخانی كۆماری كوردستان لە 
لێك  الوانیش  یەكیەتی  دا  سەرماوە1325 
پەهلەوی  دیكتاتۆری  ڕژیمی  و  هەڵوەشا 
دەستی بەسەر هەموو دام و دەزگا ئیداری 
هەروەها  كۆمارو  یەكانی  حكوممەتی  و 
رێكخراوە سنفی و كۆمەاڵیەتیەكان داگرت..
سەرەڕۆیی  و  دیكتاتۆری  بوونی  زاڵ  بە 
تێكۆشانێك  هەرچەشنە  دەرەتانی  پەهلەوی 
سنفی  و  سیاسی  رێكخراوە  و  حیزب  لە 

یەكان بڕا.
خەباتی  دا  هەتاوی  1329ی  ساڵی  لە 
پەرڵمانی“جبهەی میلی“ لە ئێران دا لە ژێر 
دروشمی خۆماڵی كردنی نەوت دا دەستی 
پێكرد و هەر لەم ساڵە دا سەنعەتی نەوتی 
دەسەاڵتی  بە  كۆتایی  كراو  خۆماڵی  ئێران 
لە  ئینگلیس  یەكانی  نەوتی  كۆمپانیای 
بە  بوو  ئەوە  هات،  ئێراندا  نەوتی  سەنعەتی 
ئێراندا  لە  ئازادیەك  نیمچە  كە  ئەوە  هۆی 

ئاورێكی كورت لە مێژووی یەكیەتی الوان
 ئا: مەنسوور سەمار
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لەو ماوەیەدا حیزب و رێكخراوە  پەیدا بێ  
سیاسی یەكانی ئێران و كوردستانی بوژانەوە 
خۆیان  نهێنی  نیوە  و  نهێنی  تێكۆشانی  و 
حیزبی  كوردستان  لە  كرد  پێ   دەست 
دیموكرات بوژایەوە و لە زۆربەی ناوچەكانی 
مهاباد دەستیان كرد بە جموجۆڵی پێكهێنانی 
رێكخراوەییان  كاری  و  كۆبوونەوە  كۆڕوو 
دەست پێكردەوە. ساڵی 1332ی هەتاوی 
رێگای  لە  دیموكرات  الوانی  بڕیاردرابوو 
ڤیستڤاڵی  لە  نوێنەریان  توودەوە  حیزبی 
ساڵەدا  ئەو  هاوینی  لە  كە  الوان  جیهانی 
مەبەستە  ئەم  بۆ  بێ   بەشدار  دەچوو  بەرێوە 
لە  مكائیل  باغی  لە  مهاباد  شاری  الوانی 
كۆبوونەوەیان  چەندین  شار  دەورووبەری 
لە  كۆبوونەوانە  لەو  یەكێك  هێنا  پێك 
هەتاوی  1332ی  جوزەردانی  15ی  رۆژی 
فەرماندەی  دەستووری“موزەفەری“  بە 
تیپی مهاباد كەوتە بەر هێرش و لە هەموو 
ئاكامدا  لە  كە  لێكرا  تەقەیان  الیەكەوە 
حەسەنی  ناوی  بە  الوەكان  لە  یەكێك 
بریندار  ژمارەیەكیش  و  شەهید  رەمەزانی 
هەڵدەگرن  ناوبراو  تەرمی  الوەكان  بوون، 
ئیعتراز  بە  و  مهاباد  شاری  نێو  دەیبەنەوە 
خۆپیشاندانێكی  وەحشیانە  كردەوە  لەو 
بە  بەرینیان وەرێ  خست كە خەڵكی شار 
گشتی بەشداریان تێدا كرد ئەم خۆپیشاندانە 

یەكەم  كوردستان  كۆماری  رووخانی  پاش 
خۆپیشاندانی خەڵك بوو كە لە دژی ڕژیمی 
پاشایەتیبەرێوە دەچوو. رژیم دەستی بە گرتنی 
الوەكان و ئەندامانی حیزبی دێموكرات كرد 
و نزیكەی 5٠كەسی دەستگیر كرد. خەڵكی 
وەحشیانەیە  كردەوە  لەو  ئیعتراز  بە  مهاباد 
و  گرت  مانیان  شار  نێو  تلگرافخانەی  لە 
گرت  مصدق“وە  بە“دوكتور  پەیوەندیان 
داوای ئازاد كردنی زیندانیانیان و سزادانی 
عامالنی ئەو كردەوەیەیا ن كرد،سەرئەنجام 
مانگرتنەكەیان سەركەوت و هەموو زیندانیان 
كەسێك  چەند  الوەكان  دواتر  كران  ئازاد 
تا  هەڵبژارد  خۆیان  نوێنەری  وەك  یان 
لە  ئێران  الوانی  سەرجەمی  فیستیڤاڵی  لە 
نوێنەرێكیان  لەوێشەوە  بن.  بەشدار  تاراندا 
بۆ بوخارست پایتەختی واڵتی رۆمانی نارد 
تا لە فیستیڤاڵی الوانی جیهانی لەو شارەدا 

بەشدار بێ .
بەدوای ڕووخانی حكوومەتی میللی دوكتور 
مصدیق دیكتاتۆری پاشایەتی بە چەشنێكی 
و  بوەوە  زاڵ  واڵتەكەماندا  بەسەر  سامناك 
تێكۆشانێك  و  هەوڵ  هەرچەشنە  دەرەتانی 
ئازادی  و  میللی  رێكخراوە   و  حیزب  لە 
خوازەكان بڕا لەو كاتەوە تا ساڵی 1357ی 
هەتاوی واتە ساڵی شۆڕشی بەشكۆی  گەالنی 
ئێراین و ڕووخانی ڕژیمی پاشایەتی یەكیەتی 
الوان و تێكۆشانی سیاسی الوان لە گۆڕێ  
خۆ  كردنی  پێ   دەست  بە  بەاڵم  نەبوو  دا 
پیشاندان و شۆڕشی  هەمەالیەنەی خەڵك 
تێكۆشان  و  خەبات  بە  دەستیان  الوەكان 
ترین  پێك  و  رێك  ڕاستیدا  لە  كردەوە 
تێكۆشانی الوەكان چ لە باری زەمانی و چ 
لە باری چۆنیەتی و چ لە باری چەندیەتی 
شۆڕشی  سەردەمی  بۆ  دەگەرێتەوە  یەوە 
هەتاوی  1357ی  ساڵی  لە  ئێران  گەالنی 
زستانی ساڵی  لە  ئەو شۆڕشە.  دوای  و  دا 
خۆپیشاندانەكانی  كە  دا  هەتاوی  1357ی 
خەڵك لە دژی ڕژیمی پاشایەتی و زیاتر لە 
هەمووكات پەرەی گرت  هەڵوێستی حیزبی 
جارێ   كە  ئەوەبوو  كوردستان  دیموكراتی 
بەرێوەبەرایەتی  نەبێ .  ئاشكرای  تێكۆشانی 

حیزب هەوڵی دا لە رێگای رێكخراوە سنفی 
یەكانەوە ئامانج و مەبەستی خۆی بە خەڵك 
سیاسی  تێكۆشانی  بۆ  ڕێگا  و  ڕابگەیەنێ  
خۆی خۆش بكا بۆ ئەم مەبەستە لە سەرەتا 
لە  هێندێك  هۆی  بە  مهاباد  شاری  لە  دا 
برا الوەكان یەكیەتی الوان و  خوشك و 
یەكیەتی ژنان دامەزرا و پاشان لە زۆربەی 
پەێڕەوی  سیاسەتە  ئەم  دیكەش  شارەكانی 
لە  الوەكان  تێكۆشانی  جۆرە  بەم  و  لێكرا 
رێكخراوەیەكی سنفی دا بوژایەوە لەوكاتەدا 
كومیتەی  كوردستان  ناوچەكانی  هەموو  لە 
دێ ، ناوچە، شار و شارستانی الوان پێك 
هات و ژمارەیەكی یەكجار زۆر لە الوانی 
الوانەوە  یەكیەتی  ریزی  نێو  هاتنە  كورد 
حیزبی  الوانی  رێكخراوی  بە  ئەوكاتە  كە 
نێوووبانگی  ئێران  كوردستانی  دیموكراتی 

هەبوو.
گەیشتووی  دەسەاڵت  بە  تازە  ڕژیمی 
ساڵی  لە  هەر  ئێران  ئیسالمی  كۆماری 
خەڵكی  دژی  بە  دا  هەتاوی  1358ی 
حیزبی  و  راگەیاند  شەڕی  كوردستان 
زۆربەی  كە  ئێران  كوردستانی  دیموكراتی 
دەكرد  لێ   پشتیوانی  خەڵك  زۆری  هەرە 
گەالوێژی  28ی  لە  و  راگەیاند  هەڵوەشاوە 
بە  جیهادی  فەرمانی  خومەینی  ساڵەدا  ئەو 
بە  فەرمانی  و  راگەیاند  كورد  گەلی  دژی 
هێزەكانی دا هێرش بكەنە سەر كوردستان 
لەو هەلومەرجەدا رێكخراوی الوانی ئەوكات 
شان بە شانی هێزی پێشمەرگەی كوردستان 
و  لەمان  دیفاعیان  و  دایە چەك  دەستیان 

مەوجوودیەتی گەلی كورد دەكرد.
لەسەر  هەتاوی  1359/3/19ی  ڕۆژی 
بڕیاری دەفتەری سیاسی حیزبی دیموكراتی 
كوردستانی ئێران رێكخراوی الوانی حیزبی 
هەڵوەشاوە  ئێران  كوردستانی  دیموكراتی 
الوانی  یەكیەتی  درا  بڕیار  ڕاگەیاندراو 
لە  بێ ،  پێك  ئێان  كوردستانی  دیموكراتی 
ڕۆژی یەك شەممە 1359/3/25ی هەتاوی 
كوردستانی  دیموكراتی  الوانی  یەكیەتی 
ئێران دەستی بە تێكۆشانی خۆی كردەوە.

ساڵی  پووشپەڕی  تا  الوان  یەكیەتی 

رێك و پێك ترین 
تێكۆشانی الوەكان چ 
لە باری زەمانی و چ 
لە باری چۆنیەتی و 

چ لە باری چەندیەتی 
یەوە دەگەرێتەوە بۆ 
سەردەمی شۆڕشی 

گەالنی ئێران
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136٠ی هەتاوی كە كۆمیتەی بەڕێوەبەری 
بەڕێوەبەری  ئۆرگانی  هات  پێك  گشتیی 
لە  الوان  یەكیەتی  دا  ڕاستی  لە  و  نەبووە 
ناوی  بە  دا  كوردستان  ناوچەیەكی  هەر 
ناوچەیە  ئەو  یا  شارە  ئەو  الوانی  یەكیەتی 
حیزبی  كۆمیتەكانی  كە  هەبووە  تێكۆشانی 
و  یارمەتی  ئێران  كوردستانی  دیموكراتی 
ڕێنوێنیان دەكردن، بەاڵم لە پۆشپەڕی ساڵی 
136٠ی هەتاوی دا بە پێشنیاری دەفتەری 
سیاسی یەكیەتی الوان لە هەموو ناوچەكان 
ئەم  بۆ  كە  كۆنفرانسێك  ناردە  نووێنەریان 
كۆنفۆانسەدا  لەو  هاتبوو،  پێك  مەبەستە 
بۆ  گشتی  بەڕێوەبەری  كۆمیتەیەكی 
هەڵسووڕان و بەڕێوەبردنی یەكیەتی الوان 

هەڵبژێردرا.
بەرێوەبەری  كومیتەی  كوترا  هەڕوەك 
پووشپەڕی  لە  الوان  یەكیەتی  گشتی 
كات  ئەو  تا  دامەزرا  دا  هەتاوی  136٠ی 
بۆیە  نەبووە،  بەڕێوەبەری  ئۆرگانێكی  الوان 
كومیتەی  دانانی  و  هەڵبژاردن  دوای  بە 
كۆنفرانسەدا  لەو  گشتی  بەرێوەبەری 
یەكیەتی الوان توانی خاوەنی بەرنامەیەكی 
لە تێكۆشانی خۆی دا هەبێ ،  دیاری كراو 
گەاڵڵەیەك كە بەڕێوەبەری گشتی پەسەندی 
نێوخۆی  پەیڕەوی  گەاڵڵەی  نێوی  بە  كرد 
كوردستانی  دیموكراتی  الوانی  یەكیەتی 
ئێران چاپ و باڵو كرایەوە و بە شێوەیەكی 
باش و ڕێك و پێك بەرنامەی بۆ داڕێژرا و 

دەستی بە خۆرێكخستنەوە كرد.
یەكەمین   136٠ ساڵی  خەزڵوەری  لە 
كومیتەی   ئۆرگانی  واتە  "الوان“  ژمارەی 
دیموكراتی  الوانی  یەكیەتی  بەڕێوەبەری 
گۆڤارە  ئەو  دەرچوو،  ئێران  كوردستانی 
و  چاپ  فارسی  و  كوردی  زمانی  دوو  بە 
باڵو بۆتەوە بەاڵم پاشان بەشە فارسیەكەی 

دەرنەچووە.
كۆماری  دا  هەتاوی  1361ی  هاوینی  لە 
ناوچەی  سەر  كردە  هێرشی  ئیسالمی 
كوردستان  ناوەندی  تایبەتی  بە  كوردستان 
گەلەكەمان  زیندووی  هەمیشە  شەهیدی 
د.قاسملووی مەزن سكرتێری گشتی حیزب 

ڕۆژەكانی 2٠ی 
تا  خەرمانان 
رەزبەری  2٠ی 
1ی  3 6 1
مانگی دیفاع لە 
ئازادی و مان و 
مەوجوودیەتی 
كورد  گەلی 
كرد  ناودێر 
پەیامێك  و 
الیەن  لە 
قاسملوو  د. 

خوێندرایەوە كە لەم پەیامەدا ئەركی بەش و 
كوردستانی  خەڵكی  جۆربەجۆرەكانی  توێژە 
كرد،  نیشان  دەست  هێرشە  بەم  سەبارەت 
دیموكراتی  الوانی  یەكیەتی  بە  سەبارەت 
فەرمووی:“ئەندامانی  ئێران  كوردستانی 
ریزی  لە  جاران  وەك  الوان  یەكیەتی 
پێشەوەی دیفاع لە ئازادی بەشدار بن و لە 
هەموو بارێكەوە لەگەڵ تەشكیالتی حیزب و 

هێزی پێشمەرگەدا هاوكاری بكەن.
كوردستانی  دیموكراتی  الوانی  یەكیەتی 
و  و  ئامانج  بەو  گەیشتن  بۆ  ئێران 
رەسالەتە  ئەو  هەروەها  خۆی  مەبەستانەی 
نەتەوەیی  ئەركێكی  وەك  كە  مێژووییەی 
لە هیچ  كەوتۆتە سەر شانی،  نیشتیمانی  و 
تەنگ و چەڵەمەیەك نەگەرایەوە و و بوێرانە 
كۆماری  نائوسولێكانی  و  غەڵەت  سیاسەتە 
و  دایەوە    پەرچ  بە  ئێرانیان  ئیسالمی 
لەو ماوەیەش دا وێرای سازماندان و  هەر 
پێگەیاندنی الوانی كوردستان، بەردەوامیش 
زمانحاڵی  الوان  گۆڤاری  رۆنیۆ  چاپی  بە 
یەكیەتی الوانیان چاپ و باڵو دەكردەوە، 
لە نێوان سااڵنی 1368 تا 1373ی هەتاوی، 
خۆی  بارەگاكانی  بنكەو  الوان  یەكیەتی 
حیزبی  سیاسی  دەفتەری  نزیك  راگۆستە 
دیموكرات و لەو ماویەش دا وێرای هەبوونی 
بە  ئاماژە  دەتوانین  جۆراوجۆر،  چاالكی 
خەباتی چەكداری ئەو رێكخراوە بكەین، كە 
لە ژێر فشاری سیاسەتە چەوتەكانی كۆماری 
لە  پارچەیە  لەو  كورد  گەلی  دا  ئیسالمی 

پەنای بۆ بردبوو.  ناچاری  بە  خاكەكەی دا 
ئەو  دا،   1373 ساڵی  لە  كە  ئەوەی  پاش 
كە  ئۆرگانیەی  هەماهەنگیە  و  یەكگرتوویی 
جاران یەكیەتیی الوان هەیبوو، بەرەو الواز 
بوون چوو و ئۆرگانی الوان چاپ و باڵو 
نەكرایەوە، یەكیەتی الوان بە كردەوە كارو 
لە گەالوێژی  بەاڵم  راوەستا.  چاالكیەكانی 
1378ی هەتاوی دا لە سەر داوای كۆمەڵێك 
بە  كردن  هەست  و  گەرم  خوێن  الوی 
بە  تایبەت  رێكخراوێكی  بەتاڵی  جێگەی 
الوان سەر لەنوێ  یەكیەتی الوان دەستی 
الپەرەیەكی  و  كردەوە  تێكۆشان  كارو  بە 
زێرینی دیكەی لە مێژووی خۆی كردەوە. 
دەوری  لە  الینگرانی  و  ئەندام  بەرەبەرە 
گشتی  بەرێوەبەرێكی  و  كردەوە  كۆ  خۆی 
دەوری  ژمارەی  یەكەم  و  هەڵبژایردرا 
دووهەمی گۆڤاری الوان لە ساڵی 1378ی 
لەگەڵ  باڵوكرایەوە.  و  چاپ  دا  هەتاوی 
رێكخراوەكانی هاوشێوەی خۆی بە گشتی 
مافەكانی  لە  داكۆكی  رێكخراوانەی  ئەو  و 
الوان دەكەن لە كوردستان دا، پێوەندی بە 
تینی دامەزراند، یەكیەتی الوان لە دەرەوەی 
واڵتیش بە تایبەت لە ئوروپا كەوتە خۆی و 
كۆمیتەكانی دامەزراندەوە الوانی كوردی لەو 
واڵتانەدا لە دەوری خۆی كۆكردەوە، دوای 
زیاتر لە ساڵێك كاروتێكۆشانی بەرێوەبەری 
1379ی  بەفرانباری  6ی  4تا  لە  گشتیی 
هەتاوی دا یەكەم كۆنگرەی یەكیەتی الوانی 

دیموكراتی كوردستانی ئێران پێك هات.

یەکیەتیالوانلەچاالکییەکانیاندالەدەرەوەیواڵت



34

w
w

w
.law

an.com
ژمارە: ٤١، رەشەمەی ٢٧١٠ی کوردی )١٣٨٩(

ئەرشەد نادری )ئازاد(
كە  بوو  ساڵە   13 ـ   14 مێرمنداڵێكی 
یەكەم جار دیتم. بۆ پێشمەرگایەتی رووی 
كردبووە كومیتەی شارستانی شنۆ و هێزی 
سمكۆ. بەاڵم لە بەر كەم تەمەنی، رازییان 
كردبوو بچێتە ریزەكانی یەكیەتیی الوانی 
دێموكڕات تا بەرەبەرە خۆی پێ بگەیەنێ . 

دەبێتە  خۆیڕا  برینی  لە  مرۆڤ  دەڵێن 
خۆم  دایكی  دەمزانی  چونكە  دوكتور. 
چی چێشتبوو و چلۆن بۆ كوڕە مێر منداڵە 
پێشمەرگە،  ببووە  كە  ساڵەكەی   17 18ـ 
باوكی  دایك و  بوو،  نیگەران  پەرۆش و  بە 
ئارەزوو  دەمزانی  دەكرد.  دەرك  ئەویشم 
سەرپەرستیی  دڵسۆز،  كەسانێكی  دەكەن 
بۆیە  بكەن.  مێرمنداڵەكەیان  جگەرگۆشە 
بە ئەركی خۆم و هاوڕێیانی لەو بەتەمەنترم 
دەزانی ئاگامان لێی بێ  و دڵسۆز و رێنوێن و 

خەم خۆری بین.
زستانی 1362ی هەتاوی بوو. بنكەمان 
لە "كێلێ "ی سەرشاخان بوو. "ئەرشەد“ بە 
ناوێكی  الوان  یەكیەتیی  كاتی  ئەو  دابی 
بوو،  بژارد  هەڵ  بۆخۆی  خوازراوی 
ژیر و  "ئازاد“ی  "ئازاد“!.  بە  كردبوومان 
دیكەشی  تایبەتمەندییەكی  وریا،  بەگوێ  و 
ئێمەدا  نێو  لە  ئەوەندەی دیكە،  هەبوو  كە 
دەنگ خۆش  كردبوو:  خۆشەویستی 

وابزانم  ئەسڵ دا  لە  بنەماڵەكەیان  بوو. 
شنۆ  لە  بوون و  مەرگەوەڕ  قایری  خەڵكی 
گۆرانییەكانیشی  بۆیە،  هەر  گیرسابوونەوە. 
هەموویان بە زاراوەی كورمانجیی ژووروو 
بوون. گۆرانییەكانی "ئازاد“ بۆ گەرم كردنی 
شەوانی زستانی دوور و درێژی سەرشاخان 
لە بنكەی پێشمەرگانەدا، نێعمەتێك بوون. 
توندی  بە  سەختەدا،“ئازاد“  زستانە  لەو 
گەرم  ماڵێكی  بردمانە  كەوت.  نەخۆش 
هەموویان  هەر  بنەماڵەكە  ئەندامانی  كە 
لە  ئەوەی  بۆ  بوون،  دڵسۆزی  نموونەی 
ژاوەژاوی "مەقەڕ“ بە دوور بێ  و دەردەكەی 
لێ  پیستر نەبێ . رۆژێكیان داوای دەفتەر و 
داهات  دڵم  بە  كردم،  لێ   قەڵەمێكی 
دەیهەوێ   دایگرتوە و  مردن  ترسی  كە 
بەاڵم  بنووسێ .  وەسیەت  وەك  شتێك 
بۆچوونەكەی خۆم نەدركاند، گوتم بەڵكوو 
بۆ  قەڵەمەكەم  دەفتەر و  نەبێ .  ئەمەی  بۆ 
برد و چەند سەعاتێك بە جێم هێشت. كە 

ن:قادروریا

ئەو خونچانەی پێش پشکوتن هەڵوەرین
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بوو و بۆخۆشی خەوی  لەبن سەری  چوومەوە سەردانی، دەفتەرەكەی 
لێ  كەوتبوو. بە ئاسپایی دەفتەرەكەم لە خۆم نزیك كردەوە و هەڵم 
دایەوە. لە الپەڕەی یەكەم، وێنەی چاوێكی فرمێسك لێ  هەڵوەریوی 
خامۆش.  شەمێكی  داگیرساو و  شەمێكی  وێنەی  لەوالتر  كێشابۆوە. 
تو  یار! شمع من خاموش، شمع  ای   " نووسیبووی:  بنەوەشیان  لە 

روشن((.
زۆری بۆ نارەحەت بووم و زانیم بە هەڵە نەچووم. راوەستام هەتا لە 
خەو هەستا. گوتم دەفتەرەكەتم چاو لێ  كرد. بەاڵم "ئازاد“ گیان لە 
خۆڕایی وا بیر دەكەیەوە. شەمی تەمەنی تۆ دایسێ  و خەریكە باشتر 
كە  سەرشاخان)  نەخۆشخانەی  دەرمانانەی  دەواو  بەو  دەگەشێتەوە. 
هەموو  بەو  هەروەها  دایمەزراندبوو( و  كوردستان  دێموكڕاتی  حیزبی 
خزمەتەی دایە.... )خانە خوێ ( زۆر بەرە و باشی چووی. خەونێكی 
دیتبوو، ئەویشی بۆ گێڕامەوە كە من لە بیرم نەماوە. بەاڵم گوتی ئەمڕۆ 
لە رۆژان باشترم. دوای چەند رۆژێك "ئازاد“ چاك بۆوە و بۆوە بە 

كوڕە زیت و زیندوو و هەڵسووڕەكەی جاران و هەر نارەی دەهات.
بەهاری 1363، لە "ئازاد“ دوور كەوتمەوە، من لە ناوچەی رەبەت و 
ئەو لەسەر شاخان. دوای هێرشە بەرباڵوەكەی رێژیم بۆ سەر ناوەندی 
كوردستان بە تایبەتی سەرشاخان، بیستم كە چۆتەوە نێو شار. 5 ـ 6 
سااڵ دواتر كە ئەوسا ئیدی ببوو بە الوێكی بااڵبەرزی پێ گەیشتوو، 
هاتەوە ریزی پێشمەرگە. بەوەفا بوو  و رۆژانی پێكەوە بوون لە یەكیەتیی 
الوانی هەر لە بیر بوو و بەم بۆنەیەوە بە سەردان با یا بە نامە نووسین، زوو 
زوو لێی دەپرسیم. "ئازاد“ ئێستا پێشمەرگەیەكی چاالك و رێكوپێك 
رۆڵە  ئاگری و  كێلەشین و  هێزەكانی  پێشمەرگەكانی  نێو  لە  كە  بوو 
دێموكڕاتەكانی شنۆو  شیمالی كوردستان دا، ببووە ناوێكی ناسراو. 
ببووە كادرێكی دەرمانیی سەركەوتوو. دەنگ خۆشییەكەشی هەر مابوو، 
ئەگەرچی كەمتر لە جاران گۆرانیی دەگوت. بەاڵم دیسان نەخۆشی 
بەڵكوو  نەبوو،  ئەمجارەی، كورت خایەن  نەخۆشیی  رووی تێ كردەوە: 
تا دەهات قووڵتر دەبۆوە و وازی لێ  نەدەهێنا. نەخۆشییەكی خوێنی 
هات وچۆی  بوو.  نەدیترا  نموونەی  كوردستان  لە  دەگوترا  وەك  كە 
دوكتورەكان و دەست و پەنجە نەرم كردن لەگەڵ ئازار، ببوو بە بەشێك 
لە ژیانی رۆژانەی "ئەرشەدی نادری“، بە جۆرێك الوازی كردبوو كە 

مرۆڤ بەزەیی پێ دا دەهات. 
ژیانەی  بەم  هێنان  كۆتایی  بۆ  كە  پێ گەیشت  هەواڵم  رۆژێك 
گوللەیەكی لە خۆی داوە. بەم گوللەیە نەمرد و ساڵێكیتر دەست و پەنجەی 
رۆژێكی  سەرئەنجام  كرد.  نەرم  خوێن  سەرەتانی  نەخۆشیی  لەگەاڵ 
كۆتایییەكانی ساڵی 1367، خەبەری مردنی لە نەخۆشخانەیەكی شاری 
لە دڵم هەستا.  بیستنی خورپەیەك  لەگەاڵ  پێمان گەیشت.  بەغدایە، 
لەسەر  پێشتر  ساڵ  چەندین  كە  كەوتەوە  وەبیر  رستەیەم  ئەو  راست 

شاخان لە نێو جێ  و بانی نەخۆشی لە دەفتەرەكەیدا نووسیبووی:
ای یار شمع تو روشن، شمع من خاموش

دووی رێبەندان
رێبەندان هاتیەوە هاتنەوەت خێر بێ 

دۆستانت شاد و دوژمنت كوێر بێ 
یاخوا بەخێر بێی هەرچەند زستانی

مژدەی بەهاری ئازادیت هانی
بۆ ڕابردوومان هەر تۆ یادگار بووی
تۆ ڕووخێنەری كۆشكی زۆردار بووی

بەفر و بارانت، تەرزەو كڕێوە
مژدەی ڕزگاریت بۆ كوردان پێوە

"لە ناو جێژناندا جوان و ڕووسووری
لێت موبارەك بێ  جێژنی جمهوری"

لە دووی رێبەندان ئااڵ هەڵ كرا
بانگی ئازادیی كوردان لێ  درا

ئااڵی سێ  رەنگی بەرزی كوردستان
پاراستنەكەی فەڕزە لەسەرمان

بە گیان و بە ماڵ سوێند بێ  بە قوڕئان
هەر دەی پارێزین وەك نووری چاومان

دوژمنی بەدفەڕ با دڵنیا بێ
هەر دەی پارێزێ تا كوردێك مابێ 

بۆ ئەو سێ  ڕەنگەی ئااڵی كوردستان
بوونە قوربانی سەدان پیر و جوان

لە یادتان نەچێ  كیژان و الوان
بە فیڕۆی نەدەن خوێنی شەهیدان

سەدانی وەكوو قازی و ئاوارە
مەرگیان قەبووڵ كرد پەت و سێدارە

با سوێندێك بخۆین ئێمەش وەك ئەوان
با سەرمان بڕوا نەك ئااڵكەمان
كیژان و الوان هەستن مەردانە

خۆی بۆ فیدا كەن ئااڵی خۆتانە
پیرۆز بێ  ئەمڕۆ دووی رێبەندانە
كرمانجیش وێك ڕا بۆی سەنا خوانا

ن: سید قادر
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پ: سەرەتا پێمان خۆشە بزانین شەڤین لە 
دەرەوە  لە  ساڵە  بووەو چەند  لەدایك  كوێ 
دەژی و جیا لە كاری الوان ئێستا خەریكی 

چكارێكە؟
لە  ساڵە   23 تەمەنم  مەمەندی  شەڤین 
واڵتی فینالند دەژیم، نزیكی 17 ساڵە لەو 
ساڵی  خوێندكاری  ئێسا  من  دەژیم.  واڵتە 
شاری  زانكۆی  بیۆتێكنۆلۆژی  بەشی  سێی 
سەرقاڵی  خویندنیش  لە  بێجگە  تۆڕكۆم. 
بەرپرسی  نموونە  بۆ  چاالكی ترم  هێندێك 
ڕاوێژکاری  فینالندم،  الوانی  كومیتەی 
شارەوانی شاری تۆڕكۆم، هەروەها ئەندامی 
دەستەی بەڕێوەبەری الوانی سەنتەری پارتی 

فینالندم.
یەكیەتی  ناو  لە  چاالكیت  كەیەوە  لە  پ: 

الوان دا دەست پێ كردوە؟
2٠٠5ەوە  ساڵی  لە  مەمەندی:  شەڤین 
الوانەوە  یەكیەتی  بە  ڕاستەوخۆم  پێوەندی 
هەیە. لە ساڵی 2٠٠7 لە كۆنفڕانسی "قاسملوو“ 
هەلبژێردرام و  بەڕێوەبەری  ئەندامی  وەك 
گشتی  بەرپرسی  وەكوو   2٠٠9 ساڵی  لە 

كومیتەی فینالند دەستم بە كار كرد.
فینالند  لە  الوان  كومیتەی  پ: 
چاالكی یەكانی زیاتر لە چ بوارێك دایە وا 
هەست ناكەن كە ئێستا چاالكیتان لە چاو 
سااڵنی رابردوو زۆر كەمە، دەكرێ بە وردی 

هۆكارەكانی باس بكەی؟ 

وتووێژی گۆڤاری "الوان“            
 لەگەڵ شەڤین 

مەمەندی بەرپرسی
کۆمیتەی الوان لە 

فینالند

شەڤین مەمەندی

دیمانە:سەردەشتکوردستانی

 شەڤین مەمەندی:
لەلەگەڵ رێكخراوی مافی مرۆڤی فینالندی دا لە چەندین فێستیڤال و سمیناردا 

بەشداریمان كردووە

چاالكیانەی  كارو  ئەو  مەمەندی:  شەڤین 
و  بەشداری  لە:  بریتین  بووە  هامان  كە 
حیزبیەكان.  مەراسیمە  زۆربەی  بەرێوەبردنی 
كۆڕی سروودی الوان و گرووپی هەڵپەڕكێی 
دا  حیزبیەكان  مەراسیمە  زۆربەی  لە  الوان 
رۆلیكی سەرەكی هەبووە. لەگەڵ رێكخراوی 
چەندین  لە  دا  فینالندی  مرۆڤی  مافی 
ڤێستیڤال و سمیناردا بەشداریمان كردووە. 
چەندین  فینالندی  پارتی  سەنتەر  گەڵ  لە 
و  هەبووە  پێكەوە  هاوبەشمان  چاالكی 
سەردانی پاڕلمانی فینالند و چاوپێكەوتنمان 
فینالند  پاڕلمانی  ئەندام  چەندین  گەڵ  لە 
كردوە. كارو چاالكی یەكانی الوان لە واڵتی 
فینالند بە گشتی لەو چەند ساڵەی رابردوودا 
كزی بە خۆیەوە دیتووە. زۆرم هەوڵ داوە كە 
كێشەكان چارەسەر بكەم، بەاڵم بە داخەوە بە 
هۆی كەم كاری دەستەی بەرێوەبەری الوان 

لە فینالند و ساردی ئەندامەكانی الوان لە 
ئەو  و  نەبوونە  چارەسەر  كێشەكان  فینالند 
ئەندامەكانمان  ئەوەی  بوونەتە هۆی  كێشانە 

لێمان دوور بنەوە.
رێكخراوە  لەگەڵ  پێوەندیتان  پ: 
چ  بوارەوە  لەو  چۆنە؟  فینلەندی یەكان 

هەوڵێكتان داوە؟ 
بواری  لە  بەداخەوە  مەمەندی:  شەڤین 
شێوەی  بە  بڵێم  دەتوانم  پێوەندی یەوە 
پێویست پێوەندیمان نیە لە گەڵ رێكخراوە 
تەنها  كوردیەكان.  یان  فینالندیەكان 
هەیە  لەگەڵیان  پێوەندیمان  كە  هێزبێكی 
سەنتەر پارتی یە كە ئێستا  چەندی كۆبوونەوەو 
چەندین  هەبووەو  گەڵیان  لە  دانیشتمان 
مرۆڤی  مافی  رێكخراوی  گەڵ  لە  جاریش 
هەبووە.  چاالكیمان  كۆبوونەوەو  فینالندی 
گەڵ  لە  پەیوەندی  كە  داوە  هەوڵ  زۆرمان 
رێكخراوە كوردی  یەكانی دیكە بگرین، بەاڵم 
بە داخەوە جوابیان نەداوینەوەو بە راستیش 

نازانین هۆی وەاڵم نەدانەوەیان چیە؟
وەكوو ئاخرین وتەی خۆم پێم خۆشە لەو 
هەلە كەڵك وەرگرم و داوا لە هەموو الوەكان 
هاوكاری  فراوانەوە  دڵێكی  بە  كە  دەكەم 
هەموو  ئێمەش  و  بكەن  كومیتەكەمان 
بوارێكەوە  هەموو  لە  كە  دەدەین  هەوڵێك 
وەكو ناساندنی باشتری كولتووری كوردی 
لەگەڵ  بوون  تێكەاڵو  بۆ  دانیان  یارمەتی 
تایبەتی  بە  و  فینالند  واڵتی  سیستەمی 

بواری خوێندنەوە یارمەتیان بدەین.
زیاترو  چاالكی  هیوای  لەكۆتایی دا 
بەئاوات  بۆ  كارەكاندا  لە  سەركەوتنتان 

دەخوازین.
 سپاسی ئێوەش دەكەم كە ئەو دەرفەتەتان 

دا بەمن.
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که   دواییانه ی  ئه م  گۆرانه ی  و  ئاڵ  ئه و   
سیستمه   بۆ  روویاندا  ناڤین  رۆژهه اڵتی  له  
چاوه ڕوان  شتێکی  واڵتانه   ئه م  دیکتاتۆڕه کانی 
نه کراو بوو. وه کوو هه موومان دیتمان شه پۆڵ 
و گه رده لوولی گۆڕانکاری یه کان به  خیراییه کی 
هێندێک  کۆشکه کانی  بڕبڕەیی  زۆر  ئێجگار 
تێک شکاند.  دیکتاتۆڕی عه ڕه بی  له  واڵتانی 
به اڵم وا باشه  لێی ورد بینه وه  که  ده ستپێکی 
ئه م گه رده لووله  هۆکاره که ی بۆ چ ده گه ڕێته وه . 
هەر وەک دەی بینین شەپۆلی ناڕەزایەتی یەکان 
ئۆردونیشی  و  یەمەن  میسر،  توونس،  واڵتانی 
ناو  لە  گێژاوە  ئەم  ماوەیەک  کە  گڕتۆتەوە 
هەر  دەخواردەوە.  پەنگی  دا  عەڕەبی  واڵتانی 
باكووری  لە  وەک دەزانین واڵتی توونس کە 
ئەفریقا هەڵ کەوتووە، ماوەی 5٠ ساڵە سیستمی 
باری  لە  زاڵە.  خه ڵک دا  بەسەر  دیكتاتۆڕی 
ئابووری یەوە واڵتێكی بێ  هێزو کەم دەرامەت 
و له  باری مه ده نی و رۆشه نگه ری یه وه  پله ی 
له  واڵتانی دیکه ی عەڕه بی به رزتره . لە روویی 
واڵتە  لەم  روو  زۆر  خەڵكانێكی  گەشتیاریشه وه  

دەكەن، شوێنی توریستی و خۆش گوزه رانی یە، 
لە روویی دارایی نەوتەوە واڵتێكی بێ نەوتە، هەر 
دەوڵەمەند  ئابووری  ڕوویی  لە  هۆیه شه وه   بەو 
نیە و بێ  هێزە، بەاڵم خەڵكێكی زۆری لە ژێر 
هێلی هەژاری و بێكاری دا دەژین، هۆکارەکەی 
و  دادوەری  سیستمی  نەبوونی  بۆ  دەگەڕێتەوە 
تووشی  واڵتەی  ئەم  خەڵكی  كە  دێموكڕاسی 
دارایی  چونکە  کردووە،  كاری  بێ   هەژاری  و 
ئەم واڵتە تەنیا بۆ كاربەدەستانی ئەم حكوومەتە 
دیتمان  میدیاكان  سەر  لە  وەك  هەر  بووە، 
خێزانی "زین العابدین“ كە ویستی لە رێگەی 
فرۆكەخانەوە هەڵێ، لە الیەن پۆلیسی توونسەوە 
بە  نزیک  دەگوتری  وەکی  بە سەركرا.  دەست 
15٠٠ كیلۆ زێر کە بەشێک لە سامانی ئەو واڵتە 
دەرەوەی  بیباتە  خۆی  گەڵ  لە  ویستی  بوو، 
واڵت، لە حاڵێكدا خەڵكی واڵت بە خاتری نان 
خۆیان بە ئاو و ئاگر دادەدەن. "زین العابدین 
بەسەر واڵتی توونس دا  بن عەلی“ 23 ساڵ 
لە  دیكتاتۆڕی.  شێوەیەكی  بە  كرد  حوكمڕانی 
هەموو  جۆڵی  و  جم  ساڵەدا   23 ئەم  ماوەی 

هەر  و  ڕاگیرابوو  سیاسیەكان  الیەنە  و  حیزب 
شێوە ناڕەزایەتی یەک لە الیەن دەسەاڵت وکار 
دەكرا  سەركوت  شێوە  توندترین  بە  بەدەستان 
له گه ڵ  مامه ڵه یان  شێوه   خراپ ترین  به   و 
ئەو  گەیشتە  کار  هەتا  ده کرد.  خوازان  ئازادی 
زانكۆی  کە  واڵتە  ئەو  الوێکی  کە  جێگایەی 
تەواو و داوایی كاری كردبوو لە كاربەدەستان 
ئەم  لەسەر  واڵتە،  ئەم  حکوومیەکانی  دەزگا  و 
ببوونەوەو  رووی  بەرەو  توندی  بە  رەوایە  داوا 
ئەم  گەڕانەوەی  دوایی  دابوو.  ئەشكەنجەیان 
دەستێ  هەڵ  بنەماڵەكەی،  باوەشی  بۆ  الوە 
سەر  لە  دەکا  فرۆشی  میوە  کاری  بە  ده ست 
شەقامەکان و نێو کۆاڵنه کان. دوای ماوەیەك 
واڵتی  جەرگەیی  فروشگایەكی  لە  الوە  ئەم 
هۆیی  دەبێتە  و  دەسووتێنێ  خۆ  دا  توونس 
خەڵک   ده ڕبرینی  ناڕەزایەتی  ئیستارتی  لێدانی 
و دژایەتی لە گەڵ دام و دەزگا حکوومی یەکان 
لەم واڵتەدا. هاوکات  و داواکردنی مافەکانیان 
لەگەڵ خۆسووتاندنی ئەم الوە خەڵك دەست بە 
خۆپیشاندان و ناڕەزایەتی دەكەن كە لە ئاکامدا 

ن:تاهیرمەوالنی

بەسەر چوونی تەمەنی
 دیكتاتۆرەكانی رۆژهەاڵتی ناوەراست
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ناڕەزایەتی یەکان رۆژ بە رۆژ زیاتر پەرەی ستاند 
تا توانی سەرنجی دنیای دەرەوە و کۆڕ و کۆمەڵە 
نێونەتەوەی یەکان بۆ الی خۆیی ڕابكێشێ. "زین 
العابدین بن علی“ سەرۆکی ئەو واڵتە ویستی بە 
نەختێك قەول و بەڵێن بارودۆخەکە ئارام بكاتەوە، 
بەاڵم قسەكانی هیچ ڕێگر نەبوون و کاریگەری 
لە سەر خەڵك دانە نا. "زین العابدین“ ئەوەی كە 
چەند ساڵ لە دەسەاڵتداری دا دەبوایە بیگوتایە 
توانی  نه ی  و  نه کرد  به جێی  بیکردبایه  جێ   و 
بیکا.  "زین العابدین“ هەاڵت، بەاڵم كابینەیی 
خه ڵکی  و  مایەوە  خۆی  هەروەك  حكوومەت 
لە  گرت،  دەسته وه   بە  دەسەاڵتیان  زوو  واڵت 
لە واڵتی  ئەم گەردەلوولە ڕووی  دوای توونس 
بەرباڵو  ناڕەزایەتی یەکی  دوای  و  کرد  میسر 
لە  داگرتبوو،  ئەو واڵتەی  کە هەموو شارەکانی 
ئاکامدا لە سەر کار البردنی "حوسنی موبارەک 
کۆتایی  واڵتە  ئەو  ساڵەی   3٠ "دەسەاڵتداری 
پێ هات و لە سەر کاریان البرد واڵتیان پێ 
موبارەک“  "حوسنی  چەند  هەر  هێشت.  بەجێ 
نەی دەویست وەک "زین العابدین“ زوو مەیدان 
خۆی  خواستی  و  مەیل  بە  ویستی  بکا،  چۆل 
بەاڵم  دابێنێ،  مسر  واڵتی  بەسەر  گۆڕ  و  ئاڵ 
خەڵک تەسلیمی قسەکانی "حوسنی موبارەک“ 
ئەویش  هەبوو  خواستیان  یەک  تەنیا  نەبوون، 
بەجێ  موبارەک“ واڵت  "حوسنی  کە  بوو  ئەوە 
بێلێ وکابینەکەی هەڵ بوەشێ. لە نیهایەت دا 
ئاڵ و گۆڕێکی کەم بەسەر کابینەدا هات، بەاڵم 
خەڵکیان بە قەناعەت نەگەیاند، ناڕەزایەتی یەکان 
"حوسنی  البردنی  لەسەر  کێشا  درێژەی 
موبارەک“ ئێستاش خەڵک بە بەشێک لە ئامانج 
خەڵك  هەرچەند  گەیشتوون  خواستەکانیان  و 
تووشی زەرەری گیانی و ماڵی یەکی زۆر بوون، 
حكوومەت  كابینەیی  تا  نەكشانەوە  هەر  بەاڵم 
لە واڵتانی  گۆڕدراو دەسەاڵت تێک شکا. زۆر 
دەسەاڵت  نیشتبووكە  لێ  ترسیان  پێشکەوتوو 
بەاڵم  توندڕوەكان،  ئیسالمی یە  دەست  بكەوێتە 
هیچ دەنگ و بۆنی ئیسالم گەرایی پێوە دیار 
نەبوو، هەرچەند هێندێک لە الیەن و بە تایبەتی 
کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی ویستیان عەبای 
شۆڕشەکانی  و  جوواڵنەوەکان  بەسەر  رەش 
دیکەی  واڵتانی  و  توونس  و  میسر  واڵتانی 
عەبای  خومەینی  هەروەك  دابکێشن،  عەڕەبی 
و  کێشا  ئێراندا  گەاڵنی  شۆڕشی  بەسەر  رەشی 
بەالڕێی دا برد، بەاڵم لە نیهایەت دا سەرکەوتوو 
نەبوون. بە لێك دانەوەی سەران و كاربەدەستانی 
كۆماری ئیسالمی بە نیسبەت ئەم حەرەکەتانە وا 
كەوتووە،  وەخۆ  ئیسالم  ئەوە  کە  دەکەنەوە  بیر 

توونس و میسر هەر واڵتی ئیسالمیش بووبوون 
لە پێش و سەردەمی "زین العابدین“ و "حوسنی 
موبارەک“یش، بەاڵم بە پێی هەموو سەرچاوەكان 
شۆڕش و سەرهەڵدانەکان هی خەڵكە و سەر بە 
ئایدۆلۆژی یەک  یا  حیزبێك  یا  الیەنێك  هیچ 
قەڵەم  لە  نان  شۆڕشی  بە  شۆڕشانە  ئەم  نین، 
دران، شێوەیەکی ڕێژەییان لە گەڵ سەرهەڵدان و 
جوواڵنەوەکانی پاش هەڵبژاردنی 22 جۆزەردانی 
و  ڕوون  جیاوازی یەکی  بەاڵم  هەبوو.  1388دا 
خەڵکی  جوواڵنەوەی  نێوان  لە  هەبوو  بەرچاوتر 
ئێران لە گەڵ خەڵکی توونس و میسر، ئەویش 
ئەوە بوو کە شۆڕشەکانی میسر و توونس ئابووری 
و سیاسی بوو، بەاڵم لە ئێراندا یەکەم ئەو قین 
بە درێژایی تەمەنی کۆماری  نەفرەتە بوو کە  و 
پەنگی  دا  خەڵک  دروونی  و  ناخ  لە  ئیسالمی 
خواردبۆوەو دووهەم نەبوونی یاسایەکی رێک و 
پێک وکارگێڕ و پێشێل کردنی مافەکانی مرۆڤ 
و  شێوەیەک  هەموو  بە  دەسەاڵتەوە  الیەن  لە 
نەبوونی ئازادی بیروڕا، زاڵ بوونی سیستمێکی 
ئه ویش  خەڵک دا.  بەسەر  مەزهەبی  دیکتاتۆڕی 
ئه وه  بوو که  شۆڕشی توونس ئابووری و سیاسی 
بوو، بەاڵم لە ئێراندا سەرەتا یەکەم ئەو قین و 
نەفرەتە بوو کە بەدرێژایی تەمەنی ئەم رێژیمەدا 
خواردبۆە  پەنگی  خەڵکدا  ده روونی  و  ناخ  لە 
و  وپێک  رێک  یاسایەکی  نەبوونی  دووەم  و 
کارگێڕ. شۆڕشی جوواڵنەوەی سەوز له  دزینی 
دەنگەكانی خەڵك لە هەڵبژاردەنی 1388 دەستی 
پێ کرد كە ئەحمەدی نەژاد بە پشتیوانی رێبه ری 
ئێران توانی ببێتەوە بە سەرۆك كۆمار، خەڵكی 
 ، سەر  ڕژانە  توونس  خەڵكی  هەروەك  ئێران 
هێندە  ئیسالمی  كۆماری  كاربەدەستانی  بەاڵم 
بە دڕندانە بەرەنگاریان بوونەوە كە بە دەیان و 
سەدان بریندار و کوژراوی لێ کەوتەوە، بە دەیان  
نووسەر، رووناکبیر، چاالکی سیاسی و هەزاران 
الوی ئەم واڵتە لە زیندانەکان و چاڵەرەشەکان دا  
حەشاردران و زۆری دیکەش ئاوارەی هەندەران 
ئۆپۆزیسیۆن  سەرانی  خۆشی یەوە  بە  بوون. 
و  نەكشانەوە  هەر  کەڕووبی  و  مووسەوی  واتە 
بوونەوەو  زیندوو  خۆمان  چاوی  بە  هەموومان 
جوواڵنەوی  نوێی  لە  سەر  سەرهەڵدانی  دووبارە 
1ی  ڕێبەندان،  25ی  رۆژەکانی  لە  سەوزمان 
رەشەمە و 1٠ی رەشەمەی 1389 هەتا ئێستاش 
هەر بەردەوامە و ئەو بۆشای یە لە ناو ئۆپۆزیسیۆن 
رۆژێك  بەرچاوە.  و  ماوه تەوە  دا  دەسەاڵت  و 
هەر دێ كاربەدەستانی كۆماری ئیسالمی وەكوو 
مبارەک“  "حسنی  و  علی“  بن  العابدین  "زین  
و  بکەن  دەسەاڵت  لە  پاشەکشە  بن  ناچار 

تاوانەکانیان  بێڵن و سزای  ئێران بەجێ   واڵتی 
چینی  تایبەتی  بە  و  ئێران  خەڵكی  وەربگرن. 
دانیشتوان  زۆری  بەشی هەرە  نوێ  کە الوانن 
پێک دێنن و ناتوانن ئەو زوڵم و زۆرە قەبووڵ 
داخراودا  و  بەستراو  لە چوارچێوەیەکی  و  بکەن 

ژیان بە سەر بەرن.
لەوە کراوەترن  زۆر  ئێران  الوان و گەنجانی 
کە سیستمی دیکتاتۆڕی مەزهەبی)شیعە( لە ناو 
و  الوان  ئێستاش  هەتا  بکەن،  قەبووڵ  ئێراندا 
خەڵکی ڕووناکبیری ئێران چاو نەترسانە ویست 
هیچ  لە  دەربڕیوەو  خۆیان  داخوازی یەکانی  و 
کەندوکۆسپێک نەپرینگاونەوە. بەاڵم بەداخەوە بە 
ناحەزترین شێوە ئەشکەنجە و زیندان و تەنانەت 
بوونەوە.  بەرەنگاریان  و  کردوون  ئێعدامیشیان 
هەر خەڵکی ئەم واڵتە بوو توانیان شای ئێران 
بێنن  دا  واڵت  بەسەر  گۆڕی  وئاڵ و  بڕەتێنن 
پاسدارو  مەالو  هێندێک  ودەست شۆڕشەکەیان 
تیرۆریست دەی خۆن، ئیستاش الوان و گەنجانی 
تازە پێ گەیشتوو کوڕو کچی ئەم خەڵکانەن کە 
و  داهێنا  بە چۆک  ئێرانیان  لە ساڵی 57 شای 
ناچاریان کرد پاشەکشە بکات. ئێستاش الوان 
دەتوانن دەرس و ئەزموون لە شۆڕشی ساڵی 57 
دابێنن،  چۆک  بە  ئیسالمی  کۆماری  وەرگرن و 
و  توونس  خەڵکی  لە  هیچیان  ئێران  خەڵکی 
میسرو واڵتانی دیکە کەمتر نی یە، بەڵکوو مێژوو 
بە  زیاتر  ئێران زۆر  سەڵماندوویەتی کە گەالنی 
ئەزموونتر و یەکگرتووترن، دنیای ئەمڕۆ دنیای 
دەبێ  واتە  ڕاگەیاندنە،  تەکنۆلۆژیاو  و  ئینتێرنێت 
نەک  پشکووتنە  پێشکەوتن و  سەردەمی  بڵێن 

دنیای دیکتاتۆڕی، دواکەوتوویی و سەرەڕۆیی.
دەسەاڵت  و  سیستمێک  میلەتان  ئەمڕۆ 
کە  دەوێت  کاربەدەستێکیان  و  دەستێک  بە 
پێشێل  نەک  بێت  خواستەکانیان  گوێڕایەڵی 
گەڕانەوەی کۆمەڵگا  مافەکانی کۆماڵگاو  کردنی 
مەسەلەیەکی  وەک  هەر  ناوین.  سەدەکانی  بۆ 
فارسی هەیە دەڵێت: ))چوب خدا صدا ندارد(( 
ئەم نارەزایەتیانە کە باکووری ئەفریقاو رۆژهەاڵتی 
کە  نارەزایەتیەی  شەپۆلە  ئەو  گرتۆتەوە  ناوینی 
بەرەنگاری  هێزیەوە  هەموو  بە  بۆتەوەو  راست 
دەسەاڵتە دیکتاتۆڕەکان دەبێتەوەو ئەو سەرکردە 
خۆپەرەستانە کە لە دنیادا زاڵن بەسەر خەڵک داو 
مافەکانیان پێشێل دەکەن، دەبێ ئەوە بزانن کە 
رۆژێک ئەو گەردەلوول و باهۆزە تێک شکێنەرەی 
نادادپەروەرانەی  بە درێژایی مێژوو کۆشکی  کە 
رێژیمی  یەخەی  شکاند  تێک  دیکتاتۆڕانی 
گۆی  ئەم  قوژبنێکی  گۆشەو  هەر  لە  ئەوانیش 

زەویەدا بن دەگرێتەوە. 
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ئیمڕۆ،  رێژیمانەی  ئەو  ڕادەیەك  چ  تا 
كە  ڕێژیمانەن  ئەو  ڕەوای  میراتگەری 
سەربازی،  كودیتای  چەندین  بە  هەڵسان 
ئایا  بێنینەوە.  نموونەیەك  با  یان شۆڕش، 
ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی كە ڕەوایی خۆی 
لە شۆڕشی 22ی ڕێبەندانی 57 وەرگرتووە، 

ئەو  نوێنەری  كردەوە  بە 
پاش  تایبەتی  بە  شۆڕشەیە. 
رەهەندی  دوو  شاە  ئەوەی 
جێ  دەرەوەی  نێوخۆو 
ئاڵ و  بە  دانپیانان  هێشت، 
گۆڕی لە واڵتی ئێراندا ڕەت 
بە  تازە  دەوڵەتی  كردەوە. 
دەسەاڵت گەیشتووی ئێران 
ئیسرائیل و  لەوەی  جگە 
كردەوە  رەت  رۆژئاوای 
پێشێل و  گەالنیشی  مافی 
سۆسیالیزمی ئایینی هەڵبژارد. 

هۆی  بووە  ئاكامەكەی  كە  ئایدۆلۆژیە  ئەو 
واڵتانە.  ئەم  گەڵ  لە  پەیوەندی  پچڕانی 
بۆتە  كە  واڵت  دارایی  قەیرانی  هەروەها 
هۆی چەندین كیشەی نێوخۆیی و دەرەكی. 
هەروەها هەر رێژیمێك كە پابەند نەبوو بە 
ئەسڵەكانی دێموكڕاسی واتە، دەسەاڵت لە 
رێژیمە  ئەو  ئەوە  نەبوو  دا  خەڵك  دەست 
لە  بەرتەسك كە  دەكەوێتە چوارچێوەیەكی 
نیهایەت دا لە نێو خودی دام و دەزگاكانی 
سەرهەڵ  ناڕەزایەتیەكان  دا  حكوومەت 
دەدەن، كە ئەم ناڕەزایەتیانە هۆكارەكانیان 
الوازە  خاڵە  چەند  لەو  دەگەڕێتەوە؟  چ  بۆ 

كۆمەاڵیەتی-یانەدا خوالسە دەبنەوە. 
 یەكەم: نەبوونی ئازادی بیروڕا دەربڕین.

حەوزە  لە  خەڵك  ناڕەزایەتی  دووەم: 
فەرهەنگی و  كۆمەاڵیەتی،  سیاسی، 

و  كەوت  و  هەڵس  بە  ئابووری یەكان،و 
كردەوەی حاكمییەت لە ماوەی سی ساڵی 
ڕێبەری  دەورەی  لە  تایبەتی  بە  رابردوودا 
ئەحمەدی  سەركاری  هاتنە  خامنەیی و 
كە  واڵت  كۆماری  سەرەك  وەك  نژاد 
ئاكامەكەی لە هەڵبژاردنی 22ی جۆزەردانی 

كە  دەردەكەوێ  بۆمان  1388دا  ساڵی 
دەنگی خەڵك فیدای عەبای مەالكان كراو  
كە  كەوتەوە  لێ  بەرینی  ناڕەزایەتی یەكی 
كۆمەاڵیەتی یەكان و  چینە  و  تەیف  زیاتری 
هەموو نەتەوەكانی ئەم چوارچێوە سیاسی یە 
بە  كە  بەشداربوون  تێیدا  جوگڕافیایی یە 
بە  كراو،  ناوزەد  هەمەڕەنگ  جوواڵنەوەی 
سەوز خۆی داپۆشی. ئەم بزووتنەوەیە كە 
منداڵێكی  وەك  دەڕوا  پێش  بەرەو  هەر 
و  دەستێنێ  پەرە  رۆژ  دوای  لە  رۆژ  ساوا 
بەرەو گەشەكردن دەچێ و ڕێگا بۆ گەیشتن 
خەڵكی  دەكا.  خۆش  ئامانجەكانی  بە 
وەزاڵەهاتووی ئێران كە لە ماوەی ئەم 3٠ 
سەركوت  دەزگا  كەوتی  و  هەڵس  ساڵەدا 
كۆمەاڵنی  گەڵ  لە  رێژیمیان  كەرەكانی 
بووە هۆی  هەڵبژاردنە  ئەم  دەدی،  خەڵك 

هاواری  خەفەكراوەكان  دەنگە  كە  ئەوەی 
و  هەڵبژاردنە  ئەم  بكەنەوە.  بەرز  خۆیان 
دوو ڕێبەرە ناڕازیی یەكەی واتە میرحوسێن 
بە  بوون  كەڕڕووبی  مەهدی  مووسەوی و 
و  دڵیان  قسەی  خەڵك  كە  بیانوویەك 
گۆڕێ.  بێننە  داخوازییەكانیان  و  ویست 
رۆژەكانی  لە  هەر  كە  بوو  ئەوە 
یەكەم و سەرەتای ئەم بزووتنەوەیە  
بە  ناڕازی  خەڵكی  ملیۆنان  بە 
بوونی  ئێمە،  "دەنگی  دروشمی 
شەقامەكان و  سەر  هاتنە  ئێمەیە“ 
كرد  پێ  دەست  پێوانیان  رێ  
زنجیرەیەكی  ئاكامدا  لە  كە 
بزووتنەوەیەدا  ئەم  نێو  لە  پتەو 
ئەم  رێبەری  ئێستا  بوو.  دروست 
بزووتنەوەیە و ویست و ئیرادەی 
ئێرانە،  گەالنی  هەموو  هاوبەشی 
ئامانج هێنانە سەركاری رێژیمێكی 
دەست  لە  دەسەاڵت  كە  دێموكڕاتیك 
خەڵك دابێ. شایانی باسە كە الوانی ئێران 
تا ئێستا بۆ پەرەپێدان بە ئەم بزووتنەوەیەو 
گیانی  لە  ڕەواكانیان  ئامانجە  بە  گەیشتن 
رۆژی  لە  هەر  وێنە  بۆ  گوزەراون  خۆیان 
یەكەمی ئەم بزووتنەوەیە 7 كەس كوژران 
و29 كەسیش بریندار بوون كە هەموویان لە 
چینی الو بوون. هەروەها الوانی كوردیش 
بزووتنەوە  لەم  هەبووە  سەرەكیان  ڕۆڵێكی 
جەماوەرییەدا. ئەوەی كە روون و بەرچاوە 
رۆژهەاڵتی  شارەكانی  پارێزگاكان و  لە 
ئیسالمی  كۆماری  رێژیمی  كوردستان 
رووناكبیر و  الوانی  لە  زۆری  ژمارەیەكی 
ناو  خستۆتە  واڵتەكەمانی  تێگەیشتووی 

بەندی خانە و ئەشكەنجەی كردوون.
***

بزووتنەوەی سەوز و هۆیەكانی سەرهەڵدانی
 ئەم بزووتنەوەیە

ن: ئارام محەممەدیان
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شۆڕشی  لە  بەشیكە  رۆشنبیری،  شۆڕشی 
سەركەوتنی  گەڵ  لە  و،  سۆسیالیستی 
شۆڕشی سۆسیالیستی دا دە ست پێ دەكا. 
كە  ئەوەیە  رۆشنبیری  شۆڕشی  ئەركی 
رۆشنبیر بكات بە رۆشنبیری نەتەوەیی لەو 

ریگایانەی خوارەوەدا:
1: بە موڵكی كردنی هەموو سامانە گیانی و 
بە گە ل،  زانست و هونەر  دەسكەوتەكانی 

واتە خەڵكی 
و  فێركردن  ئاستی  بەرزكردنەوەی   :2
رەنجدەران  جەماوەری  هەموو  ڕۆشنبیری 
و كردنەوەی بوارێكی بەرفرەوان لە بەردەم 
تەواوی  پەرەسەندنی  میللی یەكان و  بەرە 

هێزەدا نوێنەرەكانی خەڵكی دا. 
دەوڵەتە  ئامانجانەش  بەو  گەیشتن  بۆ 

دامەزراوە  هەموو  سۆسیالیستەكان 
رۆشنبیری یەكان و هۆیەكانی كار تێ كردنی 
دەكەن  خۆماڵی  خەڵك،  سەر  لە  گیانی 
گەڵ،  تەواوی  دەست  ژیر  خەنە  دەیان  و 
سینەماكان،  موزەخانەكان،  شانۆكان،  وەك 
وێستگەی رادیو و تەلەڤزیون، رۆژنامەگەریی 
نوێ  دامەزراوی  هەروەها  هتد،   ... و 
دروست دەكە ن و مەسەلەی فێر كردن و 
پەروەردەكردنی بە كارێكی سەرەكی خۆیان 
دادەنێن و، دام و دەزگا فێركارییە گشتی یەكان 
دەخەنە دە ست خەڵكی.  بەم جورە تونایەكی 
فرەوان لە بە ردەم كرێكاران دەكریتەوە كە 
هەرگیز وێنەی نەبووە، لە پێناوی بایەخ دان 
بە دەست كەوتەكانی رۆشنبیری مرۆڤایەتی 
كردنی  پەروەردە  ئاستی  بەرزكردنەوەی  و 

گشتی. 
شۆڕشی كۆمەاڵیەتی 

گەورەترین  كۆمەاڵیەتی  شۆڕشی 
گۆڕانكارییەكە لە ژیانی سیاسی و ئابووری 
چینە  بەوەوە  كە  دا  كۆمەڵ  ئایدۆلۆژیی 
دەوڵەتەكان  چەشنی  بە  دەسەاڵتدارەكان 
دەگۆڕدرێ و، پەیوەندییە كۆنەكانی بەرهەم 
هێنان لە ناو دەچن و پەیوەندی نوێی بەرهەم 

هێنان جێگایان دەگرنەوە.
نییە  دیاردەیەك  كۆمەاڵیەتی  شۆڕشی 
چەند  خواستی  پێی  بە  یان  خۆڕا  لە  كە 
دیاردەیەكی  بەڵكوو  نادا،  ڕوو  كەسانیك 
پیشكەوتنی  ئەنجامی  لە  یاساییە  سروشتی 
لە  كۆمەڵگا  ژیانی  ماددی  مەرجی  و  هەل 
و  پیشكەوتوودا  كراوی  دیاری  قۆناغیكی 

شۆڕشی رۆشنبیری
 وەرگێڕان لە نۆڕوێژییەوە: ناسرقادرپوور
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لە ئەنجامی ناكۆكی یە نێو خۆییەكانەوە سە 
رهەڵ دەدا.

شۆڕشی  هۆیەكانی  باسی  ماركس 
"هێزە  دەڵێ:  و  دكا  دە  كۆمەاڵیەتی 
دیاری  پلەیەكی  لە  هێنەرەكان  بەرهەم 
دەكەونە  كۆمەاڵیەتی دا  پیشكەوتنی  كراوی 
پەیوەندی یانەی  ئەو  گەڵ  لە  ناكۆكی یەوە 
بەرهەم هێناندا كە تا ئەوساتە هێزە بەرهەم 
پێش  ئەودا  چوارچێوەی  لە  هێنەرەكان 

دەكەون.
هێنان  بەرهەم  كۆنەكانی  پەیوەندییە 
بەرهەم  هێزە  پێشكەوتنی  شێوەی  لە 
و  كۆت  بە  دەبن  بۆیان  هێنەرەكانەوە 
پێوەند بە تەواوی ئەلەم كاتەدا لە سەردەمی 
شۆڕشێكی كۆمەاڵیەتی دا دەست پی دەكا.  
بەم جۆرە پێك دادانی نێوان هێزە نوێیەكانی 
كۆنەكانی  پەیوەندییە  و  هێنەر  بەرهەم 
شۆڕشی  ئابووری  بنچینەی  هێنان  بەرهەم 
كۆمەاڵیەتی یە. بەاڵم چینە كۆنە پەرەستەكان 
هەروا بە سووك و سانایی دەست بەرداری 
هێز  هەموو  نابن،  خۆیان  دەسەاڵتەكەی 
داپڵۆسێنەرەكانیان  دەزگا  و  توانایەك  و 
دەخەنە كار بو ئەوەی بەرگری لە پەیوەندییە 
كۆنەكانی بەرهە م هێنان و بەرژەوەندی یە 
ئەمەش  كە  بكەن.  خۆیان  چینایەتیەكانی 
پێویستی بە چینێكی نوێی شۆڕشگێڕ هەیە 
لە ڕوویان ڕابوەستێ  و دەسەاڵتی سیاسی 
كەوتنی  ژێر  و  بگرێتە دەست. سەركەوتن 

لە  هێنان  بەرهەم  نوێیەكانی  پەیوەندییە 
ئەنجام دا بە دەسەاڵتی سیاسیەوە بەندە، بەم 
جۆرە مەسەلە وەرگرتنی دەسەاڵتی سیاسی 
دەوڵە ت، لە هەموو شۆڕشێك دا مەسەلەی 

سەرەكیە.
رووبدا  كۆمەاڵیەتی  شۆڕشی  ئەوەی  بۆ 
پێویستە كۆمەڵێك مەرجی زاتی و مەوزوعی 
هەبن كە بە هەموویان باری شۆڕشگێریی 
دەخوڵقێنن، ڕواڵەتەكانی باری شۆڕسگێریش 
هەر ئەمانەی دیاری كردوون بەم جۆرەن.

بە  ناتوانن  حوكمڕانەكان  چینە  ئەلف: 
شێوەی كۆن بژین و حوكم بكەن، هەروەها 
كە  بن  بێزار  هێندە  چەوساوەكانیش  چینە 

نەیان هەوێ بە شێوەی كۆن بژین. 
نەداری و  سنووری  بی  تەشەنەكردنی  ب: 

كڵۆڵی لە نێو چینە چەوساوەكان دا.
چاالكی  گەورەی  هێزبوونیكی  بە  ج: 

جەماوەری نەتەوەیی. 
بەاڵم بە تەنیا ئەم هۆیە مەوزوعیانە مەرج 
سەركەوتنی  و  ڕوودان  هۆی  ببنە  نیە 
شۆڕشی كۆمەاڵیەتی، بەڵكوو لە پاڵ ئەمانەدا 
پێویستە هۆی زاتیش پێ بگات. واتە چینی 
شۆڕشگێڕ ئامادە بێ و بتوانێ بە رادەیەك 
ئەنجام  جەماوەری  شۆڕشگێڕانەی  كاری 
یان  رێژیمە كۆنەكە تێك بشكێنێ  بدا كە 

الوازی بكا. 
سۆسیالیستی  سەركەوتووی  شۆڕشی 
تەنیا ئەو كاتە دەبێ كە چینێكی كرێكاری 
رێك و پێك و وشیاری هەبی كە دۆستە 
كە  و  بن  هاوپەیمانی  پاكەكانی  دەست 
حیزبێكی ماركسیستی قاڵ بووی تێكوشان 

سەركردایەتی شۆڕش بكا.
گەوهەری  وردی  بە  ئەوەی  بو  جار  دوا 
پێویستە  بناسین  كۆمەاڵیەتی  شۆڕشێكی 
سیاسی  دەسەاڵتی  چین  كام  بزانین 
دەكا.  بەرپا  شۆڕشە  ئەم  و  وەردەگرێ 
هەروەها دەبێ بزانین لە ئەنجامی شۆڕشەكەدا 
هێنان  بەرهەم  پەیوەندی یە  چەشنە  كام 
شۆڕشانەی  ئەو  چونكە  دەچەسپێ،  بەرهەم 
كە دەسەاڵتی دەرەبەگەكانیان بە دەسەاڵتی 
بورژوازی گۆڕی و بەم پێیە پەیوەندی یەكانی 

جێگای  لە  سەرمایەدارییان  هێنانی  بەرهەم 
دەربەگی  هێنانی  بەرهەم  پەیوەندییەكانی 
دانا ئەوا ئەم شۆڕشانە لە گەوهەردا شۆڕشی 

بورژوازین. 
لە كاتێك دا ئەو شۆڕشانەی كە دەسەاڵتی 
بورژاوازی و سەرمایەدارانیان لە ناوبردووەو 
دەسەاڵتی كرێكاران و زەحمەت كێشانیان 
پەیوەندی یەكانی  هەروەها  چەسپاندووە، 
بەرهەم هێنانی سەرمایەداری یان نەهێشتووەو 
بەرهەم  پەیوەندی یەكانی  ئەودا  شوێنی  لە 
ئاوا  و  دامەزراندووە  سۆسیالیستیان  هێنانی 
كە  سۆسیالیستین  شۆڕشی  شۆڕشانە  ئەم 
چەشنە  هەموو  هەتایە  هەتا  بو  شۆڕشیكن 
الیەن  لە  مرۆڤیان  چەوساندنەوەیەكی 

مرۆڤەوە بنبڕ كردووە.
سەرچاوە:

 Sosilogi og perspektiv/Harald
 baldsheim

شۆڕشی كۆمەاڵیەتی 
گەورەترین 
گۆڕانكارییەكە لە ژیانی 
سیاسی و ئابووری 
ئایدۆلۆژیی كۆمەڵ 
دا كە بەوەوە چینە 
دەسەاڵتدارەكان بە 
چەشنی دەوڵەتەكان 
دەگۆڕدرێ و، پەیوەندییە 
كۆنەكانی بەرهەم هێنان 
لە نێو دەچن و پێوەندیی 
نوێی بەرهەم هێنان 
جێگایان دەگرنەوە

شۆڕشی كۆمەاڵیەتی 
دیاردەیەك نییە كە 

لە خۆڕا یان بە پێی 
خواستی چەند كەسانێك 

ڕوو نادا، بەڵكوو 
دیاردەیەكی سروشتی 

یاساییە
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به رد نووسه کانی
 پارێزگای ئیالم

ئه مجاره ی  بڕگه ی  له   به ڕێز،  خوێنه رانی 
به شێکی  ده ده ین،  هه وڵ  زێد“دا  "که ونه  
مێژوویی  و  باستانی  ئاسه واری  له   چووکه  
)سنگ  به ردنووس  واته   ئیالم  ده ڤه ری 
نوشته (کانی ئه و ناوچه یه  به  ئێوه  بناسێنین، 
هیوادارین توانیبێتمان تاراده یه ک تیشکمان 
و  که له پوور  له   به شه   ئه و  خستبێته سه ر 

ناسنامه ی نه ته وه که مان. 
پێشه کی

به ردینه کان؛  له وحه   یان  به ردنووس 
تاشه به رد، کاشیکاری یان روویه کی دیکه یه  
سه ر  له   مێژوویی  رووداوێکی  زیاتر  که  

باشترین  و  ده نووسرێ  یان  هه ڵده کۆڵدرێ 
نهێنییه کانی  و  ره مز  کردنه وه ی  ئامرازی 

مێژوون. 
به ردنووسه کان یه کێک له  کۆنترین ئاسه واری 
مرۆڤن،  له   به جێماو  هونه ری  و  مێژوویی 
هونه ر،  مێژوو،  دایکی  ده ربڕینێکی تر  به  
زمان، خه ت، ئوستووره کان و کولتووره کان، 
ئێمه   ئه وه ی  به رد وێنه کانن.  و  به ردنووس 
ئه مڕۆکه  وه ک مێژوو، هونه ر، زمان، خه ت، 
هه موویان  ده یبینین،  هتد  و  ئوستووره کان 
به ردوێنه کانه وه   و  به ردنووس  به ستێنی  له  
سه رچاوه  ده گرێ. ئه م ئاسه وارانه، له و به ڵگه  
که   یه که مانه ن  و  سه ره تایی  دیکۆمێنته   و 
کولتووری  گه ڵ  له   لێکۆڵه ران  و  توێژه ران 
ناوچه  جیاکان له  کات و ساته  جیاوازه کاندا 
ئاشنا ده کا.   پێشینه ی هێندێک له و له وحه  
ساڵ  هه زار  چل  بۆ  ده گه ڕێته وه   به ردینانه  
له مه وبه ر، ئه وه  له  حاڵێک دایه  که  مرۆڤی 
ئه م سه رده مه  تاکوو ئێستاش نه یتوانیوه  هیچ 
دیارده یه کی مێژوویی و هونه ری دیکه  به و 
هۆیه یه   به م  هه ر  بدۆزێته وه .  مێژینه یه وه   
گرینگی  و  بایه خ  له وحه به ردینه کان  که  

یه کێک  کوردستانیش  و  هه یه   تایبه تییان 
له و  زۆری  ئاسه واری  که   ناوچانه یه   له و 
چه شنه ی تێدایه  که  هێماو مۆرکی کوردانی 
له  سه ر نه خشێنراوه و به شێک له  به سه رهاتی 
ده گێڕێته وه ،  کورد  میرانی  و  ده سه اڵتداران 
و  ئاو  فاکته ری  هۆی  به   مخابن  که  
که مته رخه می  و  پشت گوێخستن  و  هه وا 
به ره و  زۆریان  به شێکی  ده سه اڵتداران 

کڕووسانه وه  و داخوران چوون.   
له   ئیالم  پارێزگای  نێوه دا  له م  هه ر 
رۆژهه اڵتی کوردستان، به  بوونی ئاسه واری 
پارێزگا  له   یه کێک  به   جۆراوجۆر  مێژوویی 
له و  که   ده ژمێردرێ،  ئێران  مێژووییه کانی 
زۆر  رۆڵێکی  به ردنووسه کان  پارێزگایه دا 
گرینگ له  پێناس و ناسنامه ی و مێژوویی 

نه ته وه ی کورد له و ده ڤه ره دا ده گێڕن. 
گل(  )گل  ئاشووری  به ردنووسی 

مه له کشاهی  
گول(  )گول  ئاشووری  به ردنووسی 
شارستانی  کیلۆمیتری   8 له   مه له کشاهی 
خۆرهه اڵتی  دیواری  سه ر  له   و  مێهران 
ته نگه اڵنێکی بچووک  له  نزیک ئاوایی گول 

z  کهونه
ئا.هەژیرعەبدوڵاڵپوور

خوێنەرانیبەڕێز،لەمژمارەیگۆڤاریالوانەوە،بەدانانی
چەندالپەڕەیەكلەژێرناوی"كەونەZ“هەوڵدەدەین
خۆشەویستی نیشتمانی لە گۆشەیەك جارەو هەر كە
باس تێیدا كە بناسێنین، بەڕێز ئێوەی بە كوردستان
لەناساندنیپارێزگایەكبەگشتی،یانشارستانێكبە
كەونارەكانییەوە، و مێژوویی شوێنەوارە و تایبەتمەندی
یانئاسەوارێكیگرینگیمێژووییسەردەمانیكۆنوبە
گشتیهەرشتێككەپێوەندییبەنیشتمانیكوردانەوە
ئەمژمارەیەشتیشكدەخەینەسەر بۆ هەبێ،دەكەین.
پارێزگایئیالموبەشێوەیەكیگشتیئەمئوستانەتانپێ
دەناسێنینولەژمارەكانیداهاتوودابەشێوەیەكیوردتر

باسیئەودەڤەرەدەكەین.
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گول له  25 کیلۆمیتری ئیالم هه ڵکه وتووه . 
ئه م به ردنووسه  به  خه تی بزماری و به  زمانی 
ئاشووری، له  سه ر دیواری تاشه به ردێک به  
به   و  سانتی میتر   135 له    9٠ ئه ندازه ی  
ئه ستوونی  شێوه ی  به   و  الکێشه   شکڵی 
پاشایه کی  ناوه ڕاستیشیدا  له   و  هه ڵکه وتووه   
به   و  سانت   135 به رزی  به   ئاشووری 
کاڵوێکی  که   هه ڵکۆڵدراوه  نیوڕوو  شێوه ی 
قووچه کی له  سه ره  و ردێنێکی درێژی هه یه  
شمشێرێکی  و  القه کانی  سه ر  ده گاته   که  
هێز  هێمای  سه رده مانه دا  له و  که   پێییه  
پاشایه   ئه و  ته وێڵی  نزیک  له   هه ر  بووه  . 
وێنه ی  گه ڵ  له   شه وێندراو  وێنه یه کی 
مانگه شه وێک به رچاو ده که وێ که  ره نگبێ 
هێمای خوایانی ئاسمانی بێ که  به  بۆچوونی 
ئاشوورییه کان ئه و خودایانه  یارمه تییان داون 
به   ئێستا  تا  سه ربکه ون.  شه ڕه کاندا  له   تا 
هی  وێنه یه   ئه م  که   ده رنه که وتووه   روونی 
به اڵم هه ندێ  ئاشوورییه ،  پاشایانی  له   کام 
که س پێیان وایه  که  هی "ئاشوور بانی پاڵ“ه  
داگیرکردوه  کۆنی  ئیالمی  سه رزه وی  که  
 3٠٠٠ نزیک  بۆ  مێژووه که ی  پێشینه ی  و 
ساڵ له مه وپێش ده گه ڕێته وه  و هه ندێکیش 
پێیان وایه  که  هی "سارگێن“ دووه م پاشای 
خۆی  کاتی  ئه ویش  چونکه   ئاشووریه ، 
له   به شێک  و  خۆراوا  باکووری  ناوچه کانی 
خۆراوای ئیران تا ده گاته  گۆلی ورمێی داگیر 
کردووه . مه ودای نێوان دێڕه کانی ئه م له وحه  
به ردینه یه  به  هۆی هێڵێکی ئاسۆیی زه قه وه  
لێک جیا ده کرێنه وه . ئه م ئاسه واره  مێژووییه  
ده قی  به رزه .  زه وییه وه   له   سانتی میتر   27٠
له   باس  به ردنووسه که    سه ر  نووسراوه ی 
گرتنی ئیالم و لوڕستان واته  پێگه ڕ )قلمرو(
ئاشوورییه کانه وه   الیه ن  له   کاسییه کان  ی 
ده کا.  زایینه وه   له   به ر  ساڵ  هه زاران  له  
که   ده رده که وێ  به ردنووسه که ڕا  ده قی  له  
ته ماحیان  چاوی  هه میشه   ئاشوورییه کان 
حکوومه ته که ی  خۆرهه اڵتی  ناوچه کانی  له  
خۆیان واته  سەر  زه وی ئیالم بڕیوه  و هه ر 
به   ده ستیان  ره خسابێ،  بواره که   کاتێک 
هێرش بۆ سه ر ئه و مه ڵبه نده  کردووه.  ئه م 

داگیرکاری  فه رهه نگی  شێوه ی  به   ره وته  
منااڵنی  زه ینی  و  بیر  کردۆته   ته شه نه ی 
پاشایانی ئاشووری و چه که ره ی کردووه . ئه م 
راستییه ش له  روخساری پاشایانی ئاشووری 
هه ڵکۆڵدراون  دا  ئیالم  سه رزه وی  له   که  
ده رده که وێ و ئه و به رد وێنانه  به  روونی خوو 
و خده ی شه ڕخوازی و ته ماحی هه میشه یی 
له   ده رده خا.  سه رزه وییه   ئه و  بۆ   ئه وان 
به ردینه   له وحه   ئه م  سه ر  له   به شێک 
کردووه   لوتفیان  مه زن  خوایانی  نووسراوه : 
سه ر  له   منیان  خۆیاندا  کۆبوونه وه ی  له   و 
ته ختی پاشایه تی باوکم دانا و زاڵ بوون به  

سه ر زه وییان به  من سپارد.
***

به ردنووسی ته ختی خاتوون 
ته ختی خاتوون یان ته ختی خان ناوچه یه کی 
رێگه ی  سه ر  له   و  هه وایه   و  ئاو  خۆش 
گشتی  ناوچه ی  له   و  مێهران  بۆ  ئیالم 
ساڵحاوادا هه ڵکه وتووه . ئه و شوێنه  جگه  له  
هه بوونی کانیاوی سارد و روون، به  هۆی 
له   "نه خجیر“   چیای  داوێنی  له   هه ڵکه وتن 
و  کێوی  ئاژه ڵی  به   ده ستڕاگه یشتن  باری 
بوونی دار به ڕوو بۆ سووته مه نی، شوێنێکی 
باش و له بار بووه  بۆ پشوو و حه سانه وه  و 

سه یرانگه ی میرانی)والیان(ی ئیالم. 
مانه وه ی زۆری خانی والی و هاوڕێیانی هه ر 
ته ختی  له   دوورودرێژ  ماوه یه کی  بۆ  ساڵه و 
خاتوون )که  وێده چێ به  هۆی خۆشه ویستی 
هاوسه ره کانی  له   یه کێک  بۆ  خان  زۆری 

ناونابێ  شوێنه ی  ئه و 
و   خاتوون“(  "ته ختی 
"ته ختی  ناوی  دواتر 
دانرا،  سه ر  له   خان“ی 
ئه وه ی که   هۆی  بووه  
والی  غواڵمره زاخانی 
که ڵکی  هه له   له و 
فه رمانی  و  وه رگرێ 
له وحه یه کی  نووسینی 
له و  گرینگی  و  گه وره  

شوێنه  دا.
بایه خی  و  گرینگی 

خه ت  جوانی  له   جگه   به ردنووسه   ئه م 
زۆریشه   زانیاری  هه ڵگری  ده قه که ی،  و 
ئه رکی  و  میران  رابردووی  له   باس  که  
له   که     شتێک  ده کا،  ئه وان  ئاوه دانکاری 
له وحه  به ردینه کانی دیکه دا ته نیا به  شێوه ی 

کورت و خێرا ئاماژه ی پێکراوه . 
به ردنووسه که  له   سه ر  نووسراوه ی  ده قی 
ئه ستوور  گه وره ،  زۆر  به ردێکی  تاشه   سه ر 
به   و  شکل(  )مکعبی  شه ش پاڵووئاسا  و 
الی خۆراوادا و له  به رزی دوو میترو نیوی 
گشتی  نمای  هه ڵکه وتووه .  زه وییه وه   سه ر 
به ردنووسه که  به  فۆڕمی الته ریب )  متوازی 
145له 19٠  قه واره ی   به   ێکه   االضالع( 
مه به ستی  به   دا  سه ره تا  له   که   سانتی میتر 
سازکردنی روویه کی ساف و ته خت نزیکه ی 
و  هه ڵکۆڵین  به   ئینجا  تاشیوه ،  سانتیان   2
پیت و وشه کانیان زه ق و  تاشینی دووباره  

قیت کردۆته وه . 
له  جۆری خه تی  به ردنووسه که   ده قی سه ر 
نه سته علیقی شکسته یه  که  له  باری نووسین 
جوانترین  له   یه کێک  به   هه ڵکۆڵینه وه   و 
له   باس  و  ده ژمێردرێ  به ردنووسه کان 
مێژووی ئیالم و ده سه اڵتدارانی ئه و ده ڤه ره  

ده کا. 
**

به ردنووسی نه خجیر یان سه رته زێن  
کانی سه رته زێن له  داوێنی خواراوای چیای 
هه ڵ که وتووه .  ساڵحاوا  به شی  له   نه خجیر 
ئه م ناوچه یه  به  دارگه لی وه ک به ڕوو، گۆیژ، 
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وه ن و چه ند جۆر داری دیکه  داپۆشراوه . 
هه ر له و نزیکانه  و له  جێیه کدا که  خۆره تاو 
ده شته کانی  به رزه کانی  داره   البه الی  له  
که لێنێک  ده یه وێ  سوو“  "مێهران  به شی 
بدۆزێته وه ،  پڕشنگه کانی  هاویشتنی  بۆ 
به ردنووسێک به رچاو ده که وێ که  به  ئه لف 
و بێیه کی ساده  و ساکارترین ئیمکانات له  
دڵی تاشه به ردێکدا هه ڵکۆڵدراوه  و ناوه که شی 

هه ر له و کانییه وه  وه رگیراوه . 
به ردنووسه که دا هاتووه ،  له  ده قی  هه روه ک 
کوڕه که ی  به   ئه وی  والی  غواڵمڕه زاخانی 
واته  یه دوڵاڵخان ناسراو به  "ئه شره فولمولک“ 
له   پێشکه ش کردووه . ده قی به ردنووسه که  
به   و  تاشه به ردێک  خۆراوای  نمای  سه ر 
هه ڵکۆڵراوه .  ئه رزه وه ،  له   میتر   1.5 به رزی 
رووی ناڕێک و سیقاڵ نه دراوی به رده که  و 
هه روه ها ئه و قه ڵشته  گه وره یه ی که  به شێوه ی 
ئاسۆیی له  به رده که دا هه ڵکه وتووه ، بۆته  هۆی 
ئه وه یکه  ده قی به ردنووسه که  له  سێ به شی 
شێوازی  به   خه ته که ی  بنووسرێ.  جیادا 
غواڵم ڕه زاخانی  سه رده می  هه میشه یی 
دیسانه وه   و  بووه   نه سته علیق  واته   والی، 
فه زای که م و هه روه ها  به  هۆی مه ودا و 
نووسینی جوانی ناسانه ی پیت و وشه کان له  
وشه کان  به رته سک دا،  و  که م  مه ودایه کی 
چوونه ته  ناو یه ک و تێک ترنجاون. هه روه ها 
و  مرۆیی  و  سروشتی  هۆکاری  هۆی  به  
ژماره یه ک  ده سه اڵتدارانه وه   که مته رخه می 
ناپته وی  پیته کان هه ڵوه ریون و ئه مانه و  له  
خێراییه کی  به رده که ش،  جنسی  خراپی  و 
و  خراپ بوون  ره وتی  به   داوه   زیاتری 

داخورانی به ردنووسه که . 
ده قی سه ر به ردنووسه که  به م جۆره یه : 

شنیدم کــه جمشید فـــــرخ سرشـت    
بسـر چــشـمـه بـر سنـــگـی نـوشـت 

در این چشمه چون ما بسی دم زدند 
هـم  بـر  چـشـم  چـون  بـرفـتـنـد 

زدنــــد 
فی سنه 1327 

که   به ردنووسه   ئه م  که   بگوترێ  پێویسته  
مێژووه که ی بۆ سه رده می قاجار ده گه ڕێته وه  

تۆمار  مێژوویی  ئاسه واری  وه ک  ئێستا  تا 
و  ئاوڕلێنه دانه وه   هۆی  به   و  نه کراوه 
خراپ بوون و  حاڵی  له   که مته رخه مییه وه  

داڕمان دایه .  
“" ****

به ردنووسی قووچعه لی 
باشووری  نمای  سه ر  له   ئاسه واره   ئه م 
به   ناوچه یه ک  و  هه نار  چیای  تاشه به ردی 
باکووری  له   قووچعه لی“  "ته نگه اڵنی  ناوی 
ئه م  سه ر  نووسراوه ی  هه ڵکه وتووه .  ئیالم 
و  سانتی میتر  5٠له 7٠  قه واره ی  له   له وحه  
والیانی  حکوومه تی  و  قاجار  سه رده می  له  
له   به رزییه که ی  هه ڵکۆڵراوه .  پشتکۆدا 
ئاستی زه وییه وه  نزیکه ی چوار میتر و نیوه  

و ده ستڕاگه یشتن پێی کارێکی دژواره . 
ئه و خه ته ی که  ده قی سه ر به ردنووسه که ی 
پێ نووسراوه  له  جۆری نه سته علیقه  و وه ک 
غواڵمڕه زاخانی  به ردینه کانی تری  له وحه  
والی جگه  له  جوانی پیته کان، به  هۆی فه زا 
فه زایه کی  له   وشه کان  که مه وه   مه ودای  و 

چووکه دا خڕکراونه ته وه . 
>***

به ردنووسی قه اڵی والی شاری ئیالم 
حسێن ئاوای  قه اڵی  سازکردنی  پاش 
هه تاوی،  کۆچی  1326ی  ساڵی  له   ئیالم 
غواڵم ڕه زاخانی والی فه رمانی دا به ردنووسێک 
 34 پانی  و  سانتی میتر   18٠ درێژی  به  
به   سانتی میتر   14 بارستایی  و    سانت 
باشترین شێوه  سازبکه ن و هه ڵیکۆڵن. ئه م 
و  زه قه   نه سته علیقی  خه تی  به   به ردنووسه  
و  وه کیه ک  مه ودای  به   و  دێڕ  حه ڤده   له  
رێکوپێک و له  کادری الکێشه ییدا نووسراوه  

و له و سه رده مانه دا له  سه ره وه ی ده رگای 
والی شاری  قه اڵی  چوونه ژووره وه ی 
ئیالم داکوترا که  له  کاتی شه ری ئێراق 
و ئێران و بۆمبارانی فرۆکه کانی ئێراقی 
له  شوێنێکی  ئێستا  ده که وێته  خوارێ و 

دیکه ی قه اڵکه  پارێزراوه . 
“**

به ردنووسی مه یمه  )به شی زه ڕین ئاوا( 
له   و  مه یمه   شاری  باکووری  الی  له  
ناوچه یه ک به  ناوی سه راب ژماره یه ک تاشه  
به شی  سه ر  به   زاڵ  و  گه وره   زۆر  به ردی 
مه یمه  هه ڵکه وتوون.  رووباری  خۆرهه اڵتی 
یه کێک  خۆراوای  باکووری  نمای  سه ر  له  
و  به رزه   میتر   3 نزیکه ی  که   به ردانه   له و 
به رچاو  له وحێک  پانه ،  نیویش  و  میتر  دوو 
ده که وێ که  به  شکڵی قووچه کی پێچه وانه  
دێڕ  سێزده   له   به ردنووسه که   هه ڵکۆڵراوه . 
به   دێڕه کان  نێوان  مه ودای  و  پێکهاتوه  

هێڵێکی ئاسۆیی لێکجیا کراوه ته وه . 
خه تی  له وحه که    سه ر  نووسینی  جۆری 
نه سته علیقی زه قه  و زۆر له و  له وحه  به ردینه ی 
له   هه ڵکه وتوو  والی  خانی  قولی  حوسێن 
باکووری ئیالم ده چێ و ره نگبێ هه ر دوو 
له وحه که  له  الیه ن که سێکه وه  هه ڵکۆڵدرابێ. 
"بسم  ئایه تی  به ردنووسه که دا  سه ره تای  له  
الله الرحمن الرحیم“ و دواتر شێعرێکی چوار 

خشته یی به م جۆره  هاتووه : 
 شنيدم که جمشيـــد فرخ سرشت  
بــــه سرچشمه بر سنگــی نوشت

در اين چشمه چون ما بسی دم زدند   
بـرهـم  چـشم  چـون  بـرفـتـنـد 

زدنـــــــد 
یان  به ردنووسه کان  بێ،  هه رچۆنێک   
وه ک  کوردستان  به ردینه کانی  له وحه  
و  پێناس  له   به شێکن  مێژوویی  ئاسه واری 
ناسنامه ی نه ته وه ی کورد و ده بێ هه موان 
خۆمان  هه وڵی  ئه وپه ڕی  پاراستنیان دا  له  
بخه ینه  گه ڕ و هه روه ها ده بێ  بزانین که  
ده قاوده قی  که   ناتوانین  هیچکات  دواتر 

ئه وانه  ساز بکه ینه وه . 
***
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نیشتمان لە 
كوێ یە؟! خۆشتر   

ڕۆژی چوارشەممە پازدەی بەفرانبار بوو، 
سلێمانیەوە  لە  بەیانی  چواری  ژمێر  كات 
لە  كەوتین،  وەڕێ   پێنجوێن  بەرەو 
دڵەخورپەدا بووم وەی لەوەی خۆشەویستانم 
دەچنەوەو ئەو ماوەیەی كە پێكەوە بووین 
بەڕاستی  چونكە  گرتبوو،  پێك  خوومان 
هاتنیان چەندە خۆشە، چوونەوەشیان سەد 
قات ناخۆشتر، هەمیش تازە چەند ڕۆژێك 
لە چلەی برای جوانە مەرگم كاكە سەیید 
بەسەر  ئەمانە  هەمووی  چووبوو،  جەماڵ 
خۆمدا  دڵی  لە  و  ببوون  كەڵەكە  دا  یەك 
دیكەیان  هێندەی  دەكردنەوەو  لێ   بیرم 

ناڕەحەت كردبووم. 
تا دەهات نزیكتر دەبووینەوە، منیش دەت 
دەلەرزم.  دەكرد  هەستم  سەرمامە  گوت 
جار  گەلێ   كە  دەباری  ڕێژنە  بە  بارانیش 
وێڕا  سەیارەكە  كەرەوەی  خاوێن  شووشە 
نەدەگەیشت، تەم و مژەكەش هێندە زۆر و 
شەویش بوو پێشی سەیارەكەت نەدەدیی! 
كوێستانەكانی  پێنجوێن  گەیشتینە  بەڵێ ! 
بەفر گرتبوونی، سەیارە بەرەو سنوور ڕێی 
دیكە  جاری  كە  ئەوەی  گەڵ  لە  گرت. 
چووبووم، بەاڵم بە دڵ حاڵ و هەوای ئەو 
بوو، هەستێكی خۆشتر  جارەیان جیاوازتر 
كە  نەخۆشێك  وەك  و  گەڕا  جەستەم  لە 
لەشێكی  بە  هەست  نامێنێ   ئازارەكەی 
سووك و خۆش دەكا، وام لێ  هات. نەم 

دەزانی بۆ خۆشحاڵی و ناڕەحەتی دەستیان 
وێك داوەو بەسەرم دا زاڵ بوون. خوا خوام 
بگەینێ ، هێشتا كەمێكمان  درەنگتر  بووم 

مابوو بانگی بەیانی دا. 
هەر كە بەرەوالی سنوور وەڕێ  كەوتین 
هەناسەیەكم هەڵكێشا بۆسۆی لێ  دەهات، 
هەوایەك  با  گەڕێن  لێم  توخوا  گوتم: 
گەڵ  لە  كە  هەوایەكی  سی یەكانم،  بە  پڕ 
دێ ،  دیو  ئەم  بەرەو  دا  بەفرەكان  كلۆ 
ئەو  واتە  دیو  ئەو  بۆنی  چونكە  هەڵمژم، 
زێدەی چاوم لێی پشكوت بوون و ئیزنم 
لەو  مشتێك  دابێمەوەو  نزیكەوە  لە  نەبوو 
خاكەی كە بۆنی ئازادی لێ  دێ ، ئازادی و 
ڕزگاربوون لە چنگ ئاخوندە كەللە ویشك 
و چەكمەی بەكرێ  گیراوەكانیان، هەڵگرم 
و  بگرم  پێ   نوێژی)تەیمووم(  دەست  و 
پاش ماوەیەكی زۆر دووركەتنەوە لێی دوو 
لە  بەیانی لەسەر بخوێنم و  ڕكات نوێژی 
بڵێم  و  تێكەم  ڕووی  ساڵودانەوەدا  كاتی 
"ئەسالم و عەلەیكوم“ ئەی زێدەكەم، ئەی 
ئەو خاكە پیرۆزەی كە زۆر لە ئازیزانمانت بە 
دوور لە ئێمە لە ئامێز گرتووەو نەمان دیون 
و  نەمردم  ئەوە  بینینەوە!  ناشیان  تازە  و 
پێم وەسەر خاكی پیرۆزت ناوە)دیارە هەر 
شوێنێكی ئەو كوردستانە بۆ هەر تاكێكی 
كورد نیشتمانی خۆیەتی و لێی بێگانە نیە، 
بەاڵم هیچ شوێنێكیش نابێتە ئەو جێگایەی 

كە لێی لە دایك بووەو گۆش كراوە(. 
و  جێ   گەیشتینە  ئاخرەكەی  بەڵێ ! 
هەموو لە سەیارەكە دابەزین، بەر لە هەموو 
شتێك خۆم گەیاندە بەفری قەراغ ڕێگاكە 

بە  كرد  دەستم  و  هەڵگرت  تۆپەڵێكم  و 
خواردنی. هەموو دەنگیان دام و گوتیان: 

نەی خۆی تووشی كۆخە ڕەشە دەبی؟!
لێم گەڕێن كوا بەفری وا،  گوتم: كوڕە 
ئەو  بۆنی  دەزانن  بكەن،  پێوە  بۆنی  ئێوە 
دیوی لێ  دێ . بای ئازادی بەو بەیانی یە 
كە  مادام  هێناویەتی.  خۆی  گەڵ  لە 
ناتوانم النی كەم با لەم دیوەوە هەواكەی 
هەڵمژم و تامی هەوا خۆشەكەی بەو بەفرە 

بچێژم؟!
بەڵێ ! خوێنەرانی خۆشەویست:

مانگی  لە  كە  ئازادی یەی  بای  ئەو 
ڕێبەندانەوە لە زۆربەی واڵتانی جیهان هەڵی 
كردوەو ئێرانیشی گرتۆتەوە، ئەو مزگێنیەمان 
دەداتێ  و پێمان دەڵێ : ئەی ئەو كەسانەی 
دوور لە زێد و كەس و كارتانن و وەدووی 
كەوتوون،  گەلەكەتان  بۆ  ئازادی  ئازادی، 
پارچەیەكی  ئازادی  بای  شەپۆلەكانی  وا 
دیكەی كوردستانەكەتانی گرتەوەو خەریكە 
ئەو بەشەش ڕزگار دەبێ . ئۆمێد بە خوا تا 
كوردستان  گشتی و  بە  ئێران  ڕزگاربوونی 
ئازاد  پارچە  ئەم  سەربەخۆیی  تایبەتی،  بە 
كوردستانی  واتە  كوردستان  كراوەی 
یەكەم  فەڕمی  بە  و  ڕابگەیەندرێ   باشوور 

حكوومەتی كوردی تێدا دابمەزرێ . 

بە هیوای ئەو ڕۆژەو وەدیی هاتنی ئاوات 
و ئامانجی گەلەكەمان

***

چریکە 
 çrîke

باڵو گۆڤارەکەماندا لە ژمارەیەک هەموو کە گۆشەیەکە

دەبێتەوەوهەرجارەشباسلەتەوەرێکیگشتیوتایبەتی

دەکاو‘‘سەیدجەاللساڵحی’’شدەینووسێ.
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خاتوو پەخشان لە ساڵی 1967 لە شاری بانە 
چاوی بە دونیا هەڵێناوە، و تا تەمەنی 2ساڵی  
ئەوەی  هۆی  بە  دواتر  و  ماوەتەوە  بانە  لە 
بووە.  دەر  بە  دەر  بوو  پێشمەرگە  كە  باوكی 
لە ساڵی 1994 لەگەڵ خوا لێ خۆشبوو)شەهید 
عوسمانی رەحیمی( دا ژیانی هاوبەشی پێك 
هێناوەو بەرهەمی ئەم هاوسەرگیریەش 3مناڵی 
چاوگەشە بە ناوەكانی ) سامان، سووركێو و 
سنوور(. وەكوو خۆی دەلێ منداڵەكانم هیوای 
دوارۆژی خۆم و میللەتەكەمن و درێژەدەری 

رێبازی باوكیانن.
خاتوو پەخشان فەلسەفی لە رۆژی 8 مارس 
كردەوەو  كۆیە  شاری  لە  پێشانگایەكی  دا 
چەند  پێشانگایە  بەو  سەبارەت  ئێمەش 
بەم  كردوئەویش  پێشکەش  پرسیارێكمان 

جۆرە واڵمی داینەوە:
كەل و  ئەم  كۆكردنەوەی  بیرۆكەی  الوان: 

پەلە مێژوویانەت چۆن ال دروست بوو؟
چونكە  من  فەلسەفی:  پەخشان  خاتوو 

بنەماڵەیەكی شۆڕشگێڕدا  لە 
ئەوە  بێگومان  بووم،  گەورە 
سەر  لە  دانەوەی  ڕەنگ 
بواردا  زۆر  لە  هەبووە،  منیش 
خزمەتم بە نەتەوەكەم كردووە 
لە  یەكێك  خۆش بوو  پێم  و 
بێت  خزمەت  خزمەتەكانم 
بۆ  كوردەواری،  كلتووری  بە 
كردوونەتەوە  كۆم  ئەوەش 
تاكوو نەوەی نوێ  بەم كەل و 
پەالنە ئاشنا بێت و دوای من 
كلتووری  بە  خزمەت  لە  هەر 

كوردەواری بەردەوام بن.
داویت  یارمەتی  كێ   الوان: 

پەلە  و  كەل  ئەو  هەموو  كۆکردنەوەی  بۆ 
فۆلكلۆریانە؟

خاتووپەخشانفەلسەفی: بۆ كۆكردنەوەی 
ئەم كەل و پەالنە هەر هاوڕێیەكم كە زانی بێتی 
مێژووی  شتی  كۆكردنەوەی  ئارەزووی  من 

هاوسەرە  و  داوم  یارمەتیان  ئەوە  دەكەم 
موبارەكەشم یارمەتیدەرم بووە.

الوان: ئەو كەس و الیەنانەی كە یارمەتیان 
داویت بۆ كردنەوەی پێشانگاكە لە هەولێر و 

كۆیە كێن؟
خاتووپەخشانفەلسەفی: پێشانگاكەم بە 

وتووێژ لەگەڵ خاتوو پەخشان 
فەلسەفی

 بە بۆنەی کردنەوەی پێشانگایەکی 
کەل وپەلی فۆلکلۆری کوردی

دیمانە: شلێر مەحموودی

خاتووپەخشانفەلسەفیوشلێرمەحموودی

 پەخشان فەلسەفی:
لە زۆر بواردا خزمەتم بە نەتەوەكەم كردووە و پێم خۆش بوو یەكێك 
لە خزمەتەكانم خزمەت بێت بە كلتووری كوردەواری، بۆ ئەوەش كۆم 

كردوونەتەوە تاكوو نەوەی نوێ  بەم كەل و پەالنە ئاشنا بن
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هاوكاری هەموو تۆڕە رێكخراوەكان بوو، بە 
تایبەت رێكخراوی یەكیەتیی ژنان لقی كۆیە، 
سكرتێری  كە  خانم  چیمەن  بەڕێز  بەتایبەت 
گشتی یەكیەتی ژنانە لقی كۆیەیە. هەر ئەویش 
دەرفەتی بۆ ڕەخساندم كە بتوانم پێشانگاكەم 
لە ڤێستیڤاڵی نەتەوەكان لە هەولێردا بكەمەوە، 
زۆرسپاسی  دەزانم  پێویستی  بە  لێرەدا  بۆیە 
هەموو ئەو كەس والیەنانە بكەم كە یارمەتیان 

داوم بە تایبەتی چیمەن خانم.
لە  پێشانگاكەت  پەخشان  خاتوو  الوان: 
دا  ژنان  جیهانی  رۆژی  مارس،  8ی  رۆژی 
كردەوە. بۆچی؟ پەیامت بۆ ژنان لەم رۆژەدا 

چیە؟
خاتووپەخشانفەلسەفی: ئەو رۆژەم پێ 
داوە  هەوڵم  هەمیشە  و  بوو  پیرۆز  رۆژێكی 
ژنانی  بە  خزمەت  بێت  كردەوەیەكیش  بە 
لە  كراون  بێ بەش  زۆر  كە  بكەم  میللەتەكەم 
لە  پیرۆزبایی  بۆیان  پەیامم  رەواكانیان،  مافە 

هەموو ژنانی كوردستان بە تایبەتی و جیهان بە 
گشتی دەكەم و هیوادارم هەمیشە سەركەوتنی 
خۆیان  بۆ  خۆیان  مافەكانی  و  بدەن  خۆیان 
بن  هاوسەرەكانیان  ئاگاداری  و  دی  بهێننە 
بۆ ئەوەی ئەوانیش یارمەتیدەری بەدیهێنەری 
هاوسەرەكانیان  وانەكەن  و  بن  مافەكانیان 

مافەكانیان پێشێل بكەن.
چاالكی  فەلسەفی  پەخشان  خاتوو  الوان: 

ژنان لە تاراوگە دا چۆن دەبینیت؟
چاالكی  فەلسەفی:  پەخشان خاتوو
بە  بەرەوپێش چوونیان  ژنان باش دەبینم و 
بن،  باشتریش  دەتوانن  و  بینیوە  خۆیانەوە 
چوونیان  پێش  بەرەو  من  بڕوای  بە  بەاڵم 
مەعنەوی  و  ماددی  ئیمكانیاتی  بە  پێویستی 

هەیە، هەر ئەوەشە بۆتە لەمپەر لەبەردەم باشتر 
داواكاریشم  و  بەتوانان  نا  ئەگەر  دا،  بوونیان 
دایە  ئەستۆ  لە  بەرپرسیارەتیان  ژنانەی  ئەو 
و  نەكەنەوە  خۆیان  بەرژەوەندی  لە  بیر  تەنیا 
بە ناوی ژن و مافەكانی 
خۆیان  بۆ  هەلە  ئەو  ژن 
هەروەها  نەقۆزنەوە، 
كە  دەكەم  لێ   داوایان 
ن  نیا كا ە و نی پیا شا و ها
نەتەوەكەیان  بە  خزمەت 
من  بەبڕوای  بكەن. 
نیە  ئەوە  هەر  خزمەت 
بچێتە  لەماڵ  بەیانی 
دەرو ئێوارە بگەرێتنەوە، بەڵكو ئەگەر دەستت 
بۆگوڵێك برد بە نییەتی پاك ئەوە خزمەتە بە 

نەتەوەكەت و خزمەتە بە مافی ژن.
ئێمە  فەلسەفی  پەخشان  خاتوو  الوان:  
سوپاست دەكەین بۆ ئەو دەرفەتەی كە پێت 
داین و دەست خۆشیت لێ  دەكەینو هیوادارین 
ژنان و  بە  كردن  خزمەت  لە  بیت  بەردەوام 

نەتەوەكەت. دوا وتەت چیە بیخەیەڕوو؟
هیوای  فەلسەفی:  پەخشان خاتوو
سەركەوتن بۆ ئێوەی الوان دەخوازم و منیش 
كردمەوەو  سەرتان  بە  كە  دەكەم  سوپاستان 
لە كردنەوەی پێشانگاكەم لە هەولێر و كۆیە 
بەشداریتان كرد. بەم كردەوەیەتان گەورەتان 
بۆ  پەیامم  كرد.  منتان  تەشویقی  و  كردم 
الوان ئەوەیە كە بتوانن خۆیان پێ بگەیەنن و 
خزمەت بە نەتەوەكەیان بكەن، چونكە رێژیم 
هەمیشە لە هەوڵی لە ناوبردنیان دایە و جۆرەها 
وەك  سەرنەكەوتنیان  بۆ  دێنن  بەكار  پیالن 
گیرۆدە كردنیان بە ماددە بێهۆشكەرەكان و 
بۆیە  كردنیان.  زیندانی  و  دانیان  سێدارە  لە 
بتوانن  و  بن  وشیار  كە  دەكەم  لێ  داوایان 
بە سەر پیالنەكانی رێژیم دا زاڵ بن، چونكە 
لە الوانە و الوان  بە گشتی چاوی  میللەت 
نەوەی دوارۆژی نەتەوەكانیانن و داوایان لێ  
دەكەم كە درێژە دەری رێگای شەهیدەكانیان 
دڵسۆزی  بن  دنیا  گۆشەیەكی  هەر  لە  و  بن 
من  دەڵێم  دا  كۆتایی  لە  بن.  میللەتەكەیان 

دایكی گشت الوێكم.
***
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چەند خاڵی هاوبەش 
دوو  چووی  لێك  و 
كۆماری  سەرۆك 
ئەمریكا واتە، ئابراهام 
لینكۆڵن شازدەیەمین 
كۆماری  سەرۆك 
حیزبی  لە  ئەمریكا 
كۆماری خواز و جان 
ئێف كەنەدی سی و 
پێنجەمین سەرۆك كۆماری ئەمریكا و لە حیزبی 
دوو  ئەو  مردنی  و  ژیان  نێوان  دێموكڕات لە 
سەرۆك كۆمارەدا چەند خاڵ گەلێكی هاوبەش 
هەرچەند  سەرسووڕمانن،  جێی  زۆر  كە  هەیە 
بەاڵم  نەبێ ،  ئەوتۆیان  واتایەكی  و  مانا  ڕەنگە 
مێشكی مرۆڤ بەالی خۆیان دا ڕادەكێشن و 

جالبن؟!  
1: ئابراهام لینكۆڵن لە ساڵی 1846دا چووە 
كۆنگرەی ئەمریكا و جان ئێف كەنەدی سەد 

ساڵ دواتر یانی لە ساڵی 1946دا. 
بووە  ساڵی 186٠دا  لە  لینكۆڵن  ئابراهام   :2
سەرۆك كۆماری ئەمریكا و كەنەدی سەد ساڵ 

دواتر واتە، لە ساڵی 196٠دا.

تەئكیدیان  كۆمارەكە  سەرۆك  3:هەردووك 
لەسەر مافەكانی مەدەنی دەكردەوە.

دوای  لە  كۆمارەكە  سەرۆك  4:هەردووك 
لە  نێو كۆشكی سپی كوڕێكیان  بۆ  چوونیان 

دەست دا.
5: هەردووكیان لە ڕۆژی هەینی داو گوللەیان 

وەسەری كەوت و كوژران.
6: مونشی لینكۆڵن ناوی "كەنەدی“و مونشی 

كەنەدیش ناوی "لینكۆڵن“ بوو.
باشووری  خەڵكی  هەردووكیان  بكوژی   :7

ئەمریكا بوون.
8: جێگری هەردووكیان ناوی جانسۆن بووە. 
"ئەندرۆ جانسۆن“ لە دایك بووی ساڵی 18٠8 
جێگری لینكۆڵن و "لیندۆن جانسۆن“ سەد ساڵ 
جێگری  بە  بوو  19٠8دا  ساڵی  لە  واتە  دواتر 

كەنەدی.
9: بكوژی لینكۆڵن "جان ویلكس بۆس“ لە 
دایك بووی 1839 و بكوژی كەنەدیش "لی 
هارۆی ئیسواڵد“ لە دایك بووی سەد ساڵ دواتر 

واتە، 1939.
و  بكوژەكە سێ  كەرتە  ناوی هەر دوو   :1٠
هەر ناوێكیش لە پازدە پیت پێك هاتووە)دیارە 

ڕێنووسی  پێی  بە 
ئینگلیزی یەكەی(.

لە  11:لینكۆڵن 
شانۆیەك بە ناوی فۆڕد 
لە  كەنەدیش  و  كوژرا 
سەیارەیەك دا بە ناوی 
لینكۆڵن كە لە الیەن 
فۆڕدەوە  كۆمپانیای 

ساز كرابوو، كوژرا.
12: لینكۆڵن لە شانۆیەك دا كوژرا و بكوژەكەی 
دا  عەمباری یەك  لە  خۆی  هەاڵتن  دوای 
شاردەوەو كەنەدی لە عەمباری یەك دا تەقەی 
لە  خۆی  هەاڵتن  پاش  بكوژەكەی  و  لێكرا 

شانۆیەك دا شاردەوە.
13: "بۆس“ و "ئیسواڵد“ بەر لەوەی دادگایی 

بكرێن كوژران.
14: لینكۆڵن، حەوتوویەك بەر لە كوژرانەكەی 
لە شاری "مۆنرۆ“ لە ویالیەتی مریلەنددا دەی 
گوزەراند و "كەنەدی“ كاتەكانی خۆی لە گەڵ 
شانۆكارێك بە ناوی "مارلین مۆنرۆ“ی بەسەر 

دەبرد.   
سەرچاوە:

 http://forum.isatice.com

چەند خاڵی هاوبەش و لێك چووی دوو
 سەرۆك كۆماری ئەمریكا

و: شەونم نوورانی 

جان ئێف كەنەدی ئابراهام لینکۆڵن
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سەیدقادرئەحمەدی)كرمانج(

نیشتمانەكەم بۆچی وا زەردی بێ  خەزان                  چی وای لێ كردووی وابووی بە خەزان
توخوا پێم بڵێ  بۆچی رەنگ زەردی                        بۆچی لەبەرچی موبتەالی دەردی
لە بۆم بەیان كە ئازارو ژانت                                 تەواو شێواوی دوور بێ  لە گیانت

پەت و سێدارە، خنكانی الوان                              یا داخی گران، هی لێك دابڕان
تۆ نەت زانیوە الوان موعتاد بوون                         خراونە زیندان بێ سەر و شوێن بوون

نیشتمانەكەم مەبە دڵ گران                                بڕوانە سەفی پێشمەرگە و الوان
هەموو چەك لە شان، پێنووس بەدەستن                  بۆ داخی گەلیان زۆر خۆنەویستن

دوورن لە بەاڵی مەست و موعتادین                       زانا و بلیمەت تیئۆری زانن
وەرە بڕوانە بۆ عەرسەی مەیدان                          ئاسمانی داگرت بژی كوردستان

لەهەر چوار الوە بەرزە ئااڵمان                            دەشەكێتەوە بەدەستی الوان
سەرپاك خوێندەوار، زانای زەمانن                          بۆ دیفاع لەگەل زۆر قارەمانن

یەك دەگرینەوە جۆری زەمانە                            دەبینەوە یەك دژ بە بێگانە
نیگەران مەبە تۆڵە دەستێنین                            پەت و سێدارە تێك دەڕووخێنین

كرمانج لێم گەڕێ  ناسۆڕ گرانە                           بەهاری شادیم لەال خەزانە
ئێستە پێشمەرگە نوستوو دەوینم                       بۆیە خەزانە بەهاری ژینم

خۆشیم نەماوە خەریكی شینم                            مەرگم خۆشترە زیاتر لە ژینم
كوانێ  حەماسەی جادەی كەلیخان                    سەدان تانك و تۆپ غەنیمەت گیران
حەوت شەهیدەكەی گردی مەردەكان                 یا حەماسەكەی ڕێی هەژدە دۆاڵن
سێ  عەمەلیاتەكەی یادی قاسملوو                   تۆڵەی ئەو یادە هەر پێشمەرگە بوو
شەڕی بەردە ڕەش پشت ماڵی سیچان               سەدان پاسدار و جاشی تیا كوژران

قرمەی پێشمەرگە و هاواری جاشان                گوێی دونیای پڕ كرد گەیشتە ئاسمان
ئاخوند وەك ڕێوی عەبای كلك بوو                جیا لە هەاڵتن هیچ چاری نەبوو
نیشتمانەكەم خۆت عاجز مەكە                  پێشمەرگە شێرەو چاوەڕێی هەلێكە

هێزی پێشمەرگە و یەكیەتی الوان               وەك شێر وەستاون لە عەرسەی مەیدان 
پێشمەرگە هەموو حەماسە خوڵقێنن            بەحەق لەتۆڵە، تۆڵە ئەستێنن

پێشمەرگە یەكجار بەرز و بەڕێزە              ماف پەروەرە، واڵت پارێزە
پێشمەرگە ناخەوێ، یەكجار وشیارە           ناترسێ لە بەند، پەت و سێدارە

بەحەق پێشمەرگە سەنگەر شكێنە              لە مەیدان شێر و دوژمن بەزێنە 
بۆ حەوت شەهیدەكەی گردی مەردەكان       نەتدی پێشمەرگە چۆن تۆڵەیان سان

پەنجاو نۆ الوی شاری مەهاباد                 دووقات و سێ  قات تۆڵەیان ئەستاند
گەل ئامادەیە لەهەر مەیدانا                   سیاسەتڤانی بەهێز و توانا

حیوار، گفت و گۆ، مافی گەالنە               گەل ئامادەیە بۆ ئەو مەیدانە
دوژمن لە چوار یەك جانەبانە                  تیرۆر و ئێعدام، زیندان ئامانجیانە

دوورن لە ئەخالق و بزەی ئینسانی             پیشەی خۆیانە جەهل و نەزانی 
دووژمن سەد هێندە پۆشتە و پەرداخ بێ       بەشت بە زووحاك خواردنی خوێن بێ

الوان ئێعدام و واڵت وێران كا                  لە دەست هێزی گەل هەر دەبێ  ڕا بکا

دەمەتەقەی كرمانج و نیشتمان



50

w
w

w
.law

an.com
ژمارە: ٤١، رەشەمەی ٢٧١٠ی کوردی )١٣٨٩(

بۆت بنووسم، نازانم بۆت لە چ بدوێم، لە 
بهاردا  كاتی  لە  سروشت،  لە  جوان،  شتی 
لێڕەوار  دەوەن،  و  دەشت  كیۆ،  و  كە شاخ 
و  دیمەن  بە  رووبار  و  چەمەن  و  چۆم  و 
خویان  بزوێنی  هەست  ڕفین،  دڵ  نیگاری 
دەڕازێننەوە، دارەكان خونچە و گوڵی سوور 
سپی یان لەبەر دەكەن. زەوی دەڵێی بەرگی 
مەخمەری پۆشیوە بە هەزاران رەنگ و، وێنەی 
جۆراوجۆرو دڵ ڕفین و هەست بزوێن خۆی 
دەڕازێنێتەوە. هاژەی چۆم و رووبار بە گوێ  
شنەی  هەڵدێرەكان،  ئاو  قەپەزەی  دەگا، 
شەماڵی ئێواران و بەیانان بسكی گیا و گوڵ 
بەیان  بەرە  ئەستێرەی  یا  دەكا.  باوەشین 
هاویشتن  پڕشنگ  و  گرش  گرشە  بە  كە 
هێنەری  مزگێنی  كە  دەدا  نیشان  رووناكی 

ئاسۆی روونە.
دەمباتە  خەیااڵت  دەریای  خۆشەویستەكەم 
خەیااڵتی  دونیای  شەپۆلەكانی  گێژاوی  ناو 
جوانی. ئازیزەكەم بۆت لە چ بدوێم، لە قاسپەی 
خاسە كەوی سەربەردان، لە خاڵ و ملی باڕە 
كەوان، لە گەمە و ڕەوتی كۆتران، لە دەنگی 
قاز و قوڕینگ لە ئاسمان، لە بۆن و بەڕامەی 
گواڵ و داران، لە نەم نەمە بارانی بەهاران، لە 
لە سرتەی  ناو گواڵن،  لە  بولبول  چریكەی 

كاكی  شمشاڵی  دەنگی  لە  كوڕان،  و  كیژ 
شوان، لە قریشكە و پێكەنینی كیژ و كوڕان، 
لە الوك، حەیران و گۆران، لە هەڵپەڕكێ و 
شادی ناو گواڵن، وەك بەهەشت وایە خاكی 
نەمامەكەم،  خۆشەویستەكەم،  كوردستان. 
ئاواتەكەم، هەریەك لەوانە جوانی و زینەت و 
ڕازاوەیی دەبەخشنە خاكی پیرۆزی نیشتمان. 
دەڵێ لە كاتی بەهاردا شاخ و كیۆ و دۆڵ و 
دەوەن وەك بووكی ڕازاوە بەرگی ئەتڵەس 
و مەخمەری لەبەركراوەو بە هەزاران خشڵ و 
پەڕپەڕ و زیوەر و ئاڵتوون خۆی ڕازاندۆتەوە. 
دۆستان  دڵی  و  دەكا  كوێر  نەیاران  چاوی 
هاتنی  لە  بۆت  با  ئێستا  كامەڕان.  و  شاد 
دەتوێنێتەوە،  بەفر  كە  بدوێم  بەهاری  بای 
گەڕانەوەی  یان  دەبووژێنەوە  كانیاوەكان 
گەرمێنەوە  لە  مەلەكان  و  قوڕینگ  و  قاز 
لەوانە  كام  هەر  جوان،  نیشتمانی  بەرەو 
ئازادین  و  شادی  بەهاری  هێنەری  موژدە 
بەفرو  دەست  لە  دراەكان  گوڵی  گیاو  كە 
سەرمای زستان ئازاد دەبن، خۆشەویستەكەم 
پیروزی  خاكی  بۆ  پێشمەرگەكان  هاتنەوەی 
نازانم  دێنن.  ڕزگاری  موژدەی  كوردستان 
بۆت لە چ بدوێم لە بۆنی بەیبوون و هەاڵڵە، 
و  شل  پشتوێنی  لە  بااڵ،  و  قەد  جوانی  لە 

خاڵ،  دانەی  و  ئاڵ  لێوی  لە  بەكل،  چاوی 
لە كوڵمی سوور و گەردنی زەردخەنەی سەر 
جوان،  ڕەوتی  و  شیرینی  خوێن  لە  لێوان، 
بە  لە هەناسەی  پێكەنین،  ناز و عیشوەو  لە 
جێ  لە  گوشین،  لیمۆ  كاتی  لە  تین،  و  تا 
ژوانی بە گەرم و گوڕ كە دڵ دێنێتە كوڵ.  
جووتە  لە  بدوێم،  چ  لە  بۆت  خۆشەویستم 
هەناری نەشە بزوێن، لە كوڵمی وەك بەفر 
زەرد،  گەردنی  سپی و  سینگی  لە  خوێن،  و 
ئەستێرەی  لە چاوی گەش و جوانی وەك 
بەرەبەیان، لە گێل گێلە و كەرمەك و گوارە، 
لە دەنگی بازنە و قەتارە، لە برژانگی تیری 
مژۆڵ، لە باسك و سینگی نەرم و نۆڵ، لەو 
مەمكەی لە باخەڵ دا سەری بە كراس هەڵ 
داوە، لەو خاڵەی كوڵمەی زێوت ئەویش لە 
ڕاگرە  ئاوێنێك  تۆ  لێوت.   سووچی  سەر 
بااڵت لە هەمووان جوانترە ئەو خاڵەت با هەر 

وابێ  نەوەك لەویش تالسابێ .
سەردەمی  بیرەوەری  هی  ئەمانە  دیارە  تێ بینی:   
نووسەر خۆین واتە نووسینەكەیان هی ئێستا نیە، بۆیە 
خوێنەر لێی تێك نەچێ  و پێی وانەبێ  كە نووسینی 

ئێستای نووسەرن؟!  
***

  خۆشەویستەكەم

بەهار!

ن: محەممەد ئەمین شەریفی
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كاتێك لە دایك دەبین...
بە  دەچێ   دایە. وێ   ئێختیار  لە  1ـ الشەیەكوو 
ڕواڵەت لێی ڕازی بن یان نا، بەاڵم ئەوە تەنیا 
بە  زۆر  تەمەنتان  كۆتایی  تا  دەبێ   كە  شتێكە 

جوانی ئاگاداری لێ  بكەن و بیپارێزن.
ئەزموونێك  و  دەبن  فێر  وانەگەلێك  2ـ 
یانی  جیهانە  ئەم  بۆ  هاتنتان  بە  وەردەگرن. 

ناڕاستەوخۆ  شێوەیەكی  بە 
شەو  قوتابخانەیەكی  لە 
"ژیان  ناوی  بە  ڕۆژیی  و 
گۆی  سەر  لە  كردن 
ناونووسیتان  زەوی“دا 
یان  تاك  هەر  كردوە. 
دا  ژیانتان  لە  ڕووداوێك 

واتە مامۆستای جیهان.
هەڵە  ناوی  بە  شتێك  3ـ 
تەنیا  بەڵكوو  نیە،  بوونی 
دەبن.  ژیان  وانەی  فێری 
پێگەیشتن  و  تەرەقی 
پڕۆسەی ئەزموون و هەڵەن. 
شكستەكان  كە  واتایە  بەو 
لە  گرینگن  بەشێكی 

سەركەوتنەكان.
ئەوەندە  وانەیەك  هەر  4ـ 
بە  تا  دەبێتەوە  دووپات 

شێوەگەلی  بە  ئەویش  كە  دەبن  فێری  تەواوی 
تەواوی  بە  تا  دەردەخەن  خۆیان  جۆراوجۆر 
لێی تێ  بگەن. پاشان وانەی دیكە دەست پێ  

دەكا.
نەبن،  فێر  باشی  بە  ساكارەكان  وانە  ئەگەر  5ـ 
گیروگرفتە  دەبنەوە.  دژوارتر  و  دژوار  بەرەبەرە 
دەرەكی یەكان ڕەنگ دانەوەو هەڵقواڵوی بەرچاو 
و ئاشكرای بارودۆخی دەروونیتانن. كاتێك كە 
چارەسەر  دەروونی یەكان  و  نێوخۆیی  لەمپەرە 
ئاڵ  دەرەوەتان  دونیای  هێڵن،  نەیان  و  بكەن 

ئەمری  پەژارە،  و  غەم  دێ .  بەسەردا  گۆڕی  و 
كێشە  بۆ الی  سەرنجتان  تاكوو  ژیانن  واقیعی 

دەروونی و نێوخۆیی یەكانتان ڕاكێشێ .
6ـ كاتێك هەڵس و كەوتتان دەگۆڕێ  تێ  دەگەن 
وانەیەك فێر بوون. ژیری و چاكە، جۆرێكە لە 
ڕاهێنان. بە قەولێك "لە هەر خەروارەی مشتێك“ 

لە "هیچ بوون“ باشترە.

كاتێك  نیە.  بانتر  ئێرەدا  بەسەر  ئەوێ  هیچ  7ـ 
لە  دیكە  ئەوێ یەكی  ئێرە،  دەبێتە  ئەوێ  
بەردەمتان قوت دەبێتەوە كە دووبارە باشتر لێرە 

دەردەكەوێ .
ئێوە  دانەوەتانن.  ڕەنگ  ئاوێنەی  مرۆڤەكان  8ـ 
خۆش  كەسێك  بە  سەبارەت  شتێكتان  ناتوانن 
بوێ  یان ڕقتان لێی بێ ، مەگەر ئەوەی كە ئەو 
تایبەتمەندی یە، شتێك لە ناختان نیشان بدا كە 

خۆشتان لێی دێ  یان لێی بێزارن.
9ـ قەزا و قەدەر و چارەنووسی خۆتان پێوەندی بە 

خۆتانەوە هەیە. چارەنووس و ژیان، الپەڕەیەكی 
ژیانتانی  وێنەی  دەبێ   ئێوە  و  دەداتێ   سپیتان 
چارەنووسی  بەرپرسایەتی  ئەگەر  بكێشن.  لێ  
خۆتان وەئەستۆ نەگرن، ئەوە كەسێكی دیكە ئەو 

كارەتان بۆ دەكا.
كە  دێنن  وەدەست  شتە  ئەو  هەمیشە  1٠ـ 
تەواوی  بە  ناختان  لێ یە.  حەزتان  و  خوازیارین 
بڕیاردەرو چارەنووس سازی ئاستی 
كەسێكە  و  ئەزموونەكانتان  وزەتان، 
بەم  دێنن.  خۆی  الی  بەرەو  كە 
پێ یە دڵنیاترین شێوە بۆ تێ گەیشتن 
لە داواكارییەكانتان ئەوەیە كە بزانن 
چیتان لەبەر دەست دایە. لە جیهاندا 
قوربانی  ناوی  بە  دیاردەیەك 
بوونی نیە و مرۆڤەكان هەر هەموو 

قوتابین.
دەبنە  تەنیا  بینی یەكان  پێش  11ـ 
و  نموونە  كردنی  سەقامگیر  هۆی 
چوارچێوەكان.  كردنەوەی  پووچەڵ 
كەواتە هەموو هەوڵ و تەقەالكانتان 
ئەم وێنە هەاڵنە وەگەڕ  بۆ گۆڕینی 

بخەن.
12ـ وەاڵمی تەواوی پرسیارەكانتان 
مندااڵن  دایە.  خۆتان  ناخی  لە 
ڕێنمایی  ڕێنوێنی و  بە  پێویستیان 
باوەڕمان  دەبین  گەورە  كاتێك  بەاڵم  كردنە، 
یاساكانی  و  خۆمانە  دڵی  خواستی  و  هاوار  بە 
دەروون لەوێ  دا تۆمار كراون. واتە زیاتر لەوەی 
بە  پێویستە  تەنیا  هەیە.  زانیاریت  بیستووتە  كە 
لە  گوێ   زیاترەوە  بیركردنەوەیەكی  و  وردبینی 
باوەڕی  و  بگرن  گوێ   بگرن.  دڵتان  هاواری 

پێ  بكەن.
سەرچاوە: 

راە زندگی. شمارە 3٠3
***

تێ   ڕوانینێكی لۆژیكیانە لەسەر وانەكانی ژیان
وەرگێڕان لە فارسی یەوە: ئارا
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ئەیباغئێمەهەموومانمنداڵیتۆبووین
ئێستاشمنپاسەوانوعاشقانگوڵكوژوخودادادوەر

منڕێگروعاشقاندڵگرانوخودادادوەر
ئەیگوڵ..سەیریخۆتبكە،خوێنتلێدەتكێت

مندەگریموعاشقانبێدەنگوخوداشهەردادوەر.
ئەیدادوەر..ئێمەلەواڵتیپڕباغستانبووین

ئێستاكەشباغستانبۆتەعەردێكیوشكوپارچەپارچەكراو
سەیرەگشترۆژێكلەمشارەدا،بایكخاپووردەكرێت

كەچۆلەكەكاندەبنەپەناهەندەیلقیدرەختیواڵتێكیدیكەو
پەپوولەكانیشوەكووچەكچەكیلكەكانسەرەیانلێدەشێوێت.

ئەیدادوەر..بەوسەركردانەبڵێ:
باشوێنیباغەكاننەكەنەكۆشكیبڵند
ئیستانیشتمانیاخییەوبابگەڕێتەوە

با،بانیشتمانبگەڕێتەوە..
گەرنیشتمانبگەڕێتەوە..

چۆلەكەكاندێنەوەودەچنەسەرلقیدرەختەكان
بولبولەكاندێنەوەودەچنەوەناوچەمەنزارەكان

گەرنیشتمانبگەڕێتەوە..
هەمووماندەبینەوەبەگوڵودەچینەوەناوكۆشیباغ

گەرباغدروستبۆوە..
شاعیرەكاندروستدەبنەوەوعاشقەكانیشدووبارەدەبنەوە

ئەیگوڵتۆبوویتەڕەمزینیشتمان
عاشقەكانوسەركردەكانولەشفرۆشەكانوگوڵفرۆشەكانیشهەرقەساب..

كۆمەكمبكەئەیدادوەر..چۆنڕێلەمهەمووقەسابانەبگرم
كەخۆشمخەریكەدەكەومەبەردەستیقەساب.پێشەواکاکەیی
قەاڵدزێ/پاییزی٢٠٠٩

ئەی دادوەر.. گەر نیشتمان بگەڕێتەوە، 
           پێویستی بە گوڵە
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ی رۆژی
 بۆنە

بە

ئەو دڵەی من ئەمانەتێكە لە الیەن منەوە بۆ تۆ تا ئەو كاتەی كە هەناسە هەڵ دەكێشم.
هەستەكانی من ئەمانەتێكن بۆ تۆ لە الیەن دڵمەوە تا ئەو كاتەی كە  دەژیم.

ئەم ئەوینەم ئەمانەتێكە لە الیەن دڵمەوە تا ئەو كاتەی كە تۆم هەیە.
لێم وەرگرە، ئەوەی كە لە توانام دایە بۆ ئەوەی كە لە رێگای ئەوینەكەتەوە بیبەخشم.

 بمبوورە ئەگەر بێجگە لەم ئەمانەتە  شتێكی دیكەم لە دەروون دا نی یە.
هەر ئەو دڵەم هەیە ئەویش رۆژێك لە پێناو تۆ دا دایدەنێم.

دیكەیان  كارێكی  رشتن  فرمێسك  لە  جیا  تۆوە  ئەوینی  رێگای  لە  كە  چاوانەم هەیە  ئەو  هەر 
نی یە.

هەستەكانیشم كە لە رێگای ئەوینی تۆوە، تەنیا بۆ تۆیە.
تۆ  بۆ  و  بە هەتاو  ببم  توانیبا  بم  بریا  بای،  بۆ چنی  ئەستێرەكانم  و  توانیبا هەڵفڕم  بم  بریا 
دەركەوتبام، بریا بم توانیبا و ببم بە دڵۆپێك و بەسەر تۆدا بباریبام، بریا بم توانیبا هەر وەكوو 

ئاسمان سەر پەنای تۆ بم.
هەر ئەو دڵەی كە هەمە، دەڵێی تۆم هەیە، دەمویست دڵم بە دیاری بدەم بەتۆ، لە سبەی ترسام 
كە ئەم دیاریە فڕێ دەی، ئەوم بە ئەمانەت دا بەتۆ كە ئەگەر رۆژێك ویستت بم دەیەوە تۆی 

لە ناو دابێ.
كەوایە من قسەیەكی دیكەم نیە، من ئاشقم، جیا لە مانەوە رێگایەكی دیكەم نیە.

تۆ هەمیشە لە دڵی من دای، شایان بێ یان نەبی هەموو ژیانی منی.
هەر ئەوەی كە تۆم هەیە، دەڵێی دنیام هەیە، هیچ شتێكی دیكەم لە خودا ناوێ.

ئەگەر خودا دڵی دا بە من بۆ ژیان دەیدەم بەتۆ بە ئەمانەت، ئێستا هیچ كەسێكم جیا لە تۆ 
نیە.

ئێسا كە دڵم بە ئەمانەت داوە بە تۆ، ئەگەر زیندووم لەبەر ئەوەیە كە لە دڵی تۆ دام.
كەوایە تا ئەو كاتەی كە هەناسە هەڵ دەكێشی، من زینووم، تا ئەو كاتی كە ئاشقی، من ئاشقم و 

تا ئەو كاتەی كە تۆم هەیە، بۆ هەمیشە خۆشم دەوێی.

تاینكەژاڵ - سەردەشت
لێن

ڤا
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Fact is the first thing the human are looking for.
یەكەم شتێك پێویستە مرۆڤ بە دوایدا بگەڕێ ڕاستی یە.

By good effort you can buy happiness.
بە كرداری باش ئەتوانی خێر و خۆشی بكڕی.

A friend in need is a friend in deed.
هاوڕێی ڕاست ئەوەیە كە هاوەڵتە لە كاتی پێویست دا.
Nice saying doesnt need strength.

وتەی شیرین پێویستی بە هێز و بازوو نیە
Speak is silver silent is gold.
ئەگەر قسەكردن زیو بێ ئەوا بێ دەنگی زێڕە.

When beautify your beasty in foot your
 peeling and thoughts beans they for your behavior.

كاتێ ڕەوشتت جوان ئەكەی لە ڕاستی دا بیرو هۆشت جوان كردووە، چونكە پشتیوانی ڕەفتاری تۆیە.
Speech by its Tim and silence at its time.

قسەكردن لە كاتی خۆی و بێ دەنگیش لە كاتی خۆی نیشانەی وشیارییە.
A house without calm like sea without cliff.

ماڵێك ئارامی تیا نەبێ، دەریایەكی بێ كەنارە.
Speak suitably or listen suitably.

یان جوان قسە بكە یان ئاقاڵنە گوێ بگرە.
Reality is the first thing that human looking for.

ڕاستی سەرەتای شتێكە مرۆڤ پێویستە بە دوای دا بگەڕێ.
Smiling is best weapon for war and life.

زەردەخەنە باشترین چەكی شەڕی ژیانە.
Do not correcting your mistake is another mistake.

چاك نەكردنی هەڵەكەت، هەڵەیەكی ترە.
Getting love is the biggest success of life.

بەدەست هێنانی خۆشبەختی گەورەترین سەركەوتنی ژیانە.
Our life is the prod u citing of our thinking.

ژیانی ئێمە بەرهەمی بیركردنەوەمانە.
Do nil let your tongue speaks before your mind.

ڕێگە نەدەی بە زمانت پێش هۆشت بێتە گۆ.
Successful is some daily off orts.

سەركەوتن كۆمەڵێك هەوڵی بچووكی ڕۆژانەیە.
Till you and alive you have pessimistic.

تا لە ژیان دا بمێنی ئومێد هەیە تا ئومێد هەبی چاودێری ئیالهیش هەیە

ئامادە کردن و وەرگێڕان: محەممەدی میرخزری

نرخ
ی به 

وته 
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چۆنی واز لێ دێنێ؟!

چۆنی واز لێ دێنێ؟!
بە  زیان  جگەرەكێشان  ئاشكرایە  وەك 
لە  دەگەیەنێ،  مرۆڤ  تەندروستی  تەواوی 
هۆیەك  هە  بەر  لە  و  دا  تەمەنێك  هەر 
دەستت بە جگەرەكێشان كردووە باشترین 
هەنگاو لە ژیانت دا كە بیری لی بكەیەوە 
و  شێواز  چەندین  لەوانەیە  لێی،  وازهێنانە 
رێگە هەلی بۆ وازهێنان لە جغارە، كامیانت 
بەالوە ئاسانترە تۆ ئازادی لە هەڵبژاردندا، 
گرینگە  بڕیارە  ئەو  دەگەیە  كاتێك  بەاڵم 

رەچاوەی ئەوانە بكەی: 
دیاری  وازهێنانت  هۆكاری  سەرەتا 
لە  واز  داوە  بڕیارت  تۆ  گریمان  بكا، 
جگەرەكێشان بێنی، پێویستە پێش هەموو 
شتێك هۆكاری وازهێنانەكەت بزانی: ئایا 
واز دێنی؟ چونكە جگەرەكێشان زیان بە 
چونكە  وازدێنی  دەگەیەنێ؟  تەندروستیت 
خێزان  تەندروستی  بە  زیان  هەوێ  نات 
هۆی  بە  یان  بگەیەنێ؟  دەوروبەرت  و 
شیرپەنجەی  نەخۆشی  لە  بیركردنەوە 
دەت  یان  ترساندووە؟  تۆی  سییەكان 

هەوێ گەنجتر دەربكەوی و بیر بكەیەوە. 
هۆكارێك هەڵبژێرە كە ئەوەندە كاریگەریت 
بگری  تەگەرانە  ئەو  بەرگەی  كە  بكا  لێ 
بەرەوڕوویان  دا  وازهێنان  لەكاتی  كە 

دەبیتەوە.
ڕەنگە هەوڵدان و باس كردن، وازهێنان 
و فرێدانی جغارە ئاسان بێ، بەاڵم بەڕاستی 
نیە،  ئاسان  ئێجگار  كارێكی  وازهێنان 
بەڵكوو زۆر لەوانەی هەوڵ دەدەن واز لە 
جگەرە بێنن، بە بێ بوونی بەرنامە و ڕێگەی 
پووچەل  هەوڵەكانیان  دروست  95%یان 
ساتەكان،  لە  ساتێك  لە  یان  دەبێتەوە 
دەكەنەوە.  جگەرەكێشان  بە  دەست 
ئەویش لەبەر ئەوەیە كە مێشكی كەسانی 
ماددەی  لەسەر  راهاتووە  جگەرەكێشان 
ئەوە  لەبەر  دایە   جگەرە  لە  كە  نیكوتین 
لە كاتی نەبوونی ئەو ماددەیە لە خوین دا 
نیشانەكانی خۆ كێشانەوە لە جگەرە تێیدا 
كەسەی  ئەو  ئەوەی  لەبەر  دەردەكەوەێ. 
هێندێك  پێویستە  دەكا  تەرك  جگەرە 
دەرمان و جێگیرەوەی نیكۆتین وەرگرێ 

هۆی  دەبێتە  كە  پزیشك  ڕێنوێنی  بە 
كەم كردنەوەی ئەو نیشانانە كە هێندێك 
جار بێزاركەرن و دەبنە هۆی ئەوەی كە 
كەسەكە دەست هەڵگرێ لە بڕیارەكەی و 
بە ناچار دەست بە جگەرەكێشان بكاتەوە. 
لە  واز  دەدەی  بڕیار  كاتیك  بۆیە  هەر 
جگەرەكێشان بێنی باشتر وایە  سەردانی 
بكاتەوە  روون  بۆت  تا  بكەی  پزیشك 
دەرمانێك  جۆرە  چ  و  بێنی  واز  چۆن 
بە  یا  نیكۆتین  جێگرەوەی  بێنێ.  بەكار 
شێوەی بنێشت)بنێشتی نیكوتین ( هەیە 
ئاودا دەتوێتەوە.  لە  یا حەبی جۆشان كە 
واز  شانسی  ماددانە  ئەو  هێنانی  بەكار 
هێنان لە جگەرەكێشان دوو بەرابەر دەكا. 
جگە لەو دەرمانانەی كە نیكۆتینیان تێدایە، 
هێندێك دەرمانی دیكە هەیە كە لەوانەیە 
پێویست بێ بەكار ببرێ لە ژیر رێنوێنی 
پزیشك. وەك  هێندیك حەب كە تامەزرۆ 
بوونت بە جغارە كەم دەكاتەوە بە گۆڕینی 
كاریگەری  ژێر  لە  مێشك  بەشەی  ئەو 
وا  رەنگە  گۆڕانكاری یەش  ئەو  نیكۆتین. 

ئا : ره حمان مه حموودی
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بكات كە ئەو كەسە حەز بە جگەرەكێشان 
نەكا تەنانەت ئەگەر جغارە لە بەر دەمیشی 
بدە  مەدەو هەوڵ  بریار  تەنیا  بە  دابنرێ. 
هاوڕێكانت و ئەندامانی بنەماڵەكەت ئاگادار 
بكەی و پێیان بڵێی بەنیازی واز لە جغارە 
باشی  كاریگەری  ئەوان  هاندانی  بێنێ، 
وا  پاشان  وازهێنانەكەت.  سەر  لە  دەبێ 
باشە خۆت لە تەنگژە دروونی یەكان دوور 
بخەیەوە، یەكێك لە هۆكارەكانی خووگرتن 
بە جگەرە ئەوەیە كە ماددەی نیكۆتین لە 
كردنەوەی  ئارام  هۆی  دەبێتە  سیگاردا 
یا  ئێسترێس  لەكاتی  بەتایبەتی  مێشك 
واز  كاتی  لە  پێویستە  بۆیە  هەر  فشاردا، 
دا  كات  هەمان  لە  جگەرە  لە  هێنانت 
ئەوەندەی پێت دەكرێ خۆت دوور بگرە 
لە تەنگژە دروونی یەكان و لە ماوەی چەند 
هێنانەكەتدا،  واز  سەرەتای  حەوتوویەكی 
لە گۆرانی  بدە گوێ  بەپێچەوانەوە هەوڵ 

هەروەها  بگری،  كەرەوە  هێمن  یا  خاو 
هێندێك وەرزش بكە بۆ ئارام كردنەوەی 
لە خواردنەوەی  مێشك و لەش و خۆت 
هێندێك  بگرە،  بەدوور  ئەلكۆلی یەكان 
لێ  وات  و  ورووژێنەرن  هۆكاری  ماددە 
دەكەن حەزت بە جگەرەكێشان زیاد بكا، 
نەخواردنەوەی  هۆكارانەی  لەو  یەكێك 

دەتوانی  تا  بدە  هەوڵ  بۆیە  مەشرووباتە 
كەم بخۆوە بە تایبەتی لە سەرەتای تەرك 
كەس  هێندیك  لە  رەنگە  دا،  كردنەكەت 
وا  بۆیە  بێ  ورووژێنەرەكان  لە  قاوە  دا 
لە سەرەتای جگەرەكێشان كەمتر  باشترە 
قاوە بخۆیەوە یا باشترە  چایی بخۆیەوە یا 
گرتووە  جگەرەكێشان  بە  عادەتت  ئەگەر 
پاش نان خواردن دەكرێ  بنێشت بجووی  
كە  كە  شتێك  هەر  یا  بشۆی  ددان  یا 
وردە  تا وردە  لە جگەرە  بكاتەوە  دوورت 
ناكەی  جگەرە  لە  حەز  دەبی  فێر  خۆت 

پاش نان خواردن .
ماڵ و كەل و پەلەكانی ماڵەكەت خاوێن 
بكەوە. هەر كە دوای جگەرەكێشان هەوڵ 
دیتنی  بە  بەرە  نێو  لە  هۆكارانە  ئەو  بدە 
وەبیر  بۆ  هۆكارێكن  كە  كردنی  بۆن  یا 
هەموو  پێویستە  سیگار،  بۆ  هێنانەوەت 
لیباسەكانت بشۆی كە بۆنی سیگاریان لێ 

دێ یا هەموو ئەو كەل و پەالنەی ماڵەوە 
گرتووە  و  دێ  لێ  سیگاریان  بۆنی  كە 
نە  بۆ  بدە  لێ  خۆشیان  بۆن  ماددەی 

هێشتنی بۆنی سیگار.
هینان  واز  هەوڵی  ئەوانەی  جار  گەلێ  
لە  ساتێك  لە  دەهێنن  جگەرەكێشان  لە 
ساتەكانی سەرەتای وازهینانەكەیاندا دەست 

پێ دەكەنەوەو ناتوانن ئارام بگرن، بەاڵم 
تكایە بێ هیوا مەبن و كۆڵ مەدن و هەوڵ 
بدن بزانە چی وای لێ كردووی دووبارە 
جگەرە دابگیرسێنیەوە، دووبارە هەوڵ بدە 
وازی لێ بێنی و ئەوجارە باشتر دەبی و 
حەوتوویەكی  چەند  تەنیا  دەبی،  تر  ئارام 
بیر  دەبی،  ناراحەت  و  ناخۆشە  سەرەتا 
بكەوە چەند حەوتوویەك هیچ نیە، بەاڵم 
كە چەندین ساڵ بە دەست نەخۆشی دڵ 
یا شێرپەنجە یا هەر نەخۆشی یەكی دیكەوە 
بناڵێنی ئەوكات پەشیمان دەبیەوە كە هیچ 
واز  رێكەوتی  بدە  هەوڵ  نیە.  سوودێكی 
هێنانەكەت بنووسە بۆ ئەوەی بزانی لە گەڵ 
هەر هەوڵێك دا ماوەی چەندە دەتوانی بێ 
جغارە بی ئەوەندە هاندەرێكە بۆ خۆت بە 
ئەگەر  هێنانەكەت.  واز  ماوەی  زیادبوونی 
هەبێ  هێنانت  واز  ئارەزووی  بەڕاستی 
دەبێ،  سەركەوتوو  هەوڵەكەت  بە  دڵنیا 
نەبوو  مەبەست  زۆرت  تۆ  ئەگەر  بەاڵم 
پی  دەستت  رۆژ  یا سێ  دوو  دوای  و 
كردەوە، ڕەنگە بڵێی زۆر گرانە و ناتوانم 
ئەوە  پێچەوانەوە  بە  نەخێر  بێنم،  واز 
ئەنجامی  نیە و دەتوانی  كارێكی گران 
بدەی، بۆ ئەوەی سوور بی لە سەر واز 
زیاد.  چاالكی  و  بكە  وەرزش  هێنان 
جۆڵی  و  جەم  و  چاالكی  زیادكردنی 
كەم  دەبێتە  كردن  وەرزش  و  رۆژانە 
لە  كێشانەوە  خو  نیشانەكانی  بوونەوەی 
سیگار تەنانەت شتێكی سووك و ئاسان 
سوودێكی باشی دەبێ وەك رۆیشتن لە 
هەوای كراوەدا. لەبیرت نەچێ خواردنی 
سەوزە و میوە زۆر گرینگە، بەاڵم هەوڵی 
واز  كاتیی  لە  مەدە  خۆراك  لە  پارێز 
هێنانت)مەگەر نەخۆشی ترهە بێ ( تەنیا 
هەوڵ بدە میوەو سەوزەو شیرەمەنی كەم 
بكەی.   زیاد  دا  خۆراكەكانت  لە  چەوری 
لە یەكێك لە لێكۆڵینەوەكاندا دەركەوتووە 
ئەو جۆرە خۆراكانە وات لێ دەكا تا تامی 
سیگارت ال ناخۆش بێ و زیاتر یارمەتیت 
پادداشتێك  كەوتنەوەی.  دوور  لە  دەدا 
لە  كە  پارەیەی  بڕە  ئەو  دابنی،  بۆ خۆت 
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ماوەی جغارە نەكێشانەكەدا 
هەوڵ  دەكەوێ  دەستت 
خەرجی  دا  شتێك  لە  بدە 
ئارەزووی  بكەی كە خۆت 
پێ دەكەیی، پادداشی خۆت 
بدەوە بۆ نەكێشانی جگەرە. 
پادداشتە  ئەو  گومان  بی 
واز  دیكەی  هاندەرێكی 
ئەوەت  دەبێ.  هینانەكەت 
هەوڵەی  ئەو  نەچێ  لەبیر 
تەندروستیتە،  بۆ  دەیدەی 
بە  جگەرە  لە  هێنان  واز 
ئەنجامی  كات  زووترین 
باش و بە سوودی دەبێ لە 
سەر تەندروستیت، پەستانی 
خوێن و زیاد بوونی ترپەی 
دڵت كەم دەكاتەوە. لە دوای 
ئۆكسیژن  رێژەی  رۆژێك 
و دوانە ئۆكسیدی كەربۆن 
دەگەڕێتەوە  خوێندا  لە 
ئاسایی  رێژەی  سەر 
خۆی. لە سوود و قازانجە 
هێنان  واز  درێژخایەنەكانی 

لە جگەرە بریتین لە:
كەم كردنەوەی مەترسی تووش بوونت 
صدری(  كوژی)ێ نژین  سینگە  بە 
شێرپەنجەكانی  و  سی یەكان  شێرپەنجەی 
سوودانەی  ئەو  بەردەوام  باشە  وا  دیكە. 
وازهێنان لە جگەر لە بیر نەكەی. لە كاتی 
لە  وازهێنان  بۆ  دانانت  پالن  و  بەرنامە 
هێندێك  كە  بزانی  ئەوەش  دەبێ  جغارە 
نیشانەی دووركەوتنەوە لە جگەرەت بۆ دێتە 
پێش وەك سەر ئێشە و وریایی و نەمانی 
ئەوەی  بەاڵم  جگەرە،  بۆ  بوونت  تامەزرۆ 
ئەو  كە  ئەوەیە  خۆشی یە  دڵ  جێگای  كە 
نیشانانە لە دوو و سێ  حەوتووی سەرەتادا 
زۆرن و بە شێوەیەكی بەرچاو و بێزاركەر 
تا  دەبنەوە  كەم  بەرەبەرە  و  دەردەكەون 
بەرەو نەمان دەڕۆن، وەك پێشتر ئاماژەمان 
نیشانانەش چارەسەری كەم  ئەو  پێ  كرد 
كردنەوەیان هەیە. جگە لەو دەنگە كۆخە 

واز  یەكەمی  حەوتووی  لە  دەبی  تووشی 
هێنانەكەت، بەاڵم بوونی كۆخە یەكێك نیە 
لە نیكۆتین،  لە نێشانەكانی خۆ كێشانەوە 
كردنەوە  پاك  بۆ  لەشە  هەوڵدانی  بەڵكوو 
و  دووكەڵ  لە  هەوا  بۆڕی  و  سی یەكان 
 پیسی و پاشماوەی جگەرە كە لە ماوەی 
بووە.  كەڵەكە  نیشتووەو  دا  جگەرەكێشان 
لە كاتی وازهێنانت لە جگەرە هەوڵ بدە 
و  پیپسی)نوشابە(  خواردنەوەی  لە  خۆت 
قاوەو شەربەت دوور بخەیەوە لە پێش و 
نیكۆتین،  جێگرەوەی  بەكارهێنانی  پاش 
لە  كە  ترشەی  ماددە  ئەو  هۆی  بە 
خواردنەوەكان دا هەیە لەشت ماددەی نێو 
هەڵ  باش   ) چارەسەرانە)جێگیراوانە  ئەو 
ئەوە  نابینێ وەك  لێ  نامژێ و سوودی 

وایە دەرمانەكەت نەخوارد بێ. 
بەكار  جگەرە  جێگیرەوەی  لە  جۆرێك 
بێنە كە بۆت گونجاوە و ئەگەر زانیت بۆ 

ماوەیەك بەكارت هێناوە و نیشانە الوەكی 
لە سەر لەشت داناوە دەكرێ  بیگۆڕی بە 
رێنوێنی  ژێر  لە  بەاڵم  دیكە،  جۆرێكی 

پزیشك.
ماددە  ئەو  بەكارهێنانی  دەركەوتووە 
جێگرەوانە هیچ زیانێكی لە سەر تەندروستی 
بەكاری  زۆریش  ماوەیەكی  بۆ  ئەگەر  نیە 
بێنی پێویستە رۆژانە بە شێوەیەكی ڕێك و 

پێك و بە بەرنامە جێ بەجێی بكەی.
ن: د. دەریا سەعید 

سەرچاوە زانستی سەردەم ژمارە 66
 ئا: ڕەحمان مەحموودی 
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خۆت  خۆتەوە  زمانی  لە  سەرەتا  الوان: 
بناسینە؟

ئاگریعەبدوڵاڵپوور: پێش هەموو شتێك 
سوپاستان بكەم بۆ ئەوەی كە ئەو هەلەو بۆ 
ڕەخساندم تا لە ڕێگای گۆڤارەكەتان واتە 
گۆڤاری خۆشەویستی الوانەوە لە خزمەت 
الوەكان دا بم و وەاڵمی پرسیارەكانتان 
بدەمەوەو ساڵو و رێزم بۆ گشت الوان بە 
تایبەت الوانی وەرزشكاری كوردستان. 

شاری  لە  عەبدوڵاڵپوور  ئاگری  من 
لە  و  بووم  دایك  لە  سەردەشت 
نێو  هاتوومەتە  هەتاوی  ساڵی1388ی 
دێموكڕاتی  حیزبی  پێشمەرگەكانی  ریزی 
یەكیەتیی  ئەندامی  ئێستاش  كوردستان و 

الوانم و لە خزمەتتان دام.
الوان: ماوەی چەند ساڵە وەرزش دەكەی 

و یەكەم جار لە كوێ دەستت پێ كرد؟
سەرەتایی  لە  من  عەبدوڵاڵپوور:  ئاگری
منداڵی یەوە زۆرم حەز لە وەرزش بوو بە 
سەیری  چونكە  زۆرم  "كۆنگفۆ“،  تایبەتی 

رەزمی  فیلمی 
حەز  دەكردو 
خولیایەكی  و 
پەیدا  پێ   تایبەتیم 
لە  ئەوەبوو  كرد، 
ساڵی   14 تەمەنی 
ڕا لە ڕێگای كوڕە 
"فریا   خاڵەكەم 
كە  ئەسپەندار“ 

ریزی  نێو  لە  ئێستا 
تێكۆشەرانی دێموكڕات دایە كە ئەو كات 
دەچوو بۆ باشگای كاڕاتە و منی هان دا 
باشگا،  بۆ  بچم  گەڵی  لە  كە  ئەوەی  بۆ 
بەاڵم من زۆرم حەز لە كاڕاتە نەبوو بۆیە 
ماوەیەكی كەم چووم و کاراتەم کردو ئەوە 

بوو دەسپێکی کاری وەرزشی من .
بۆكسینگت  كیک  كە  بوو  چۆن  الوان: 

هەڵبژارد؟
كە  ئەوەی  دوای  عەبدوڵاڵپوور:  ئاگری
لە باشگای كاڕاتە هاتمەدەر، ساڵێك دواتر 

بۆ ماڵی پوورم كە چەند  تاران  بۆ  چووم 
كە  بوون  تاران  لە  هاوشاریم  برادەرێكی 
دەچوون بۆ باشگای كیک بۆكسینگ كە 
منیشان هاندا لەگەڵیان بچم بۆ باشگا و 
و  حەز  كرد  راهێنان  بە  دەستم  كاتیك 
كە  كرد  پەیدا  پێ  تایبەتم  هۆگری یەكی 
بەداخەوە ماوەیەكی زۆر كەم لەوێ مامەوە 
لەوێ  بۆ سەردەشت و  چوومەوە  دوایی  و 

بەردەوام درێژەم بە كارەكەم دا.
لەو  پلەیەكت  هیچ  ئێستا  تاكوو  الوان: 

وەرزشەدا بەدەست هیناوە؟

وتووێژی گۆڤاری الوان 
لەگەل الوی

 وەرزشوان و سەرکەوتوو 
"ئاگری عەبدوڵاڵپوور“

دیمانە: الوان                          

الویوەرزشوانوسەرکەوتووئاگریعەبدوڵاڵپوور

ئاگری عەبدوڵاڵپوور:
خۆم  هەوڵی  هەموو  بم  بارودۆخێك دا  و  قۆناغ  هەر  لە 
دەخەمە گەڕ بۆ ئەوەی بتوانم سەركەوتن بەدەست بێنم



59
w

w
w

.la
w

an
.c

om

Lawan NO: 41 March 2011

من  بەڵی  عەبدوڵاڵپوور:  ئاگری
شتیك  هەموو  پێش  خۆشە  پێم 
لە  خۆشانە  دەست  و  ماندوونەبوونی 
مامۆستاكم كاك شۆڕش مەالیی بكەم 
ئەوەی  بۆ  كردووم  زۆر  یارمەتی  كە 
ئێستا  ئاستەی كە  بەو  بگەم  كە من 
هیوادارم  و  دەكەم  سوپاسی  تێیدام 
كردن  خزمەت  لە  بێ  بەردەوام  هەر 
بە الوان و مندااڵنی  واڵتەكەم. من 
جار  یەكەم  بۆ  سەردەشت  شاری  لە 
كێ بەركێ دا بەشداریم كرد كە پلەی 
دواتریش  و  هینا  بەدەست  سێیەمم 
كە  تاران  لە  كیشوەری  كێ بەڕكێی 
توانیم لەوێش پلەی سێیەم بە دەست 
ئەندامی  بە  بووم  دواتریش  و  بێنم 
هەڵبژاردەی كیک بۆكسینگی الوان 
بووم  تیكەڵ  بۆ دواجار  ئێران كە  لە 
دێموكرات  تیكۆشەرانی  ریزی  بە 
لێرەش  كە  كوردستان  باشووری  لە 
کە  بەردەوامم  هەر  نەهێناوە  وازم 
لێرەش لە گەڵ تیمی کۆیە بەشداریم 
پاریزگای  لە  کرد  دا  كێ بەركێی  لە 
هەولیر، کە لە کێشی خۆمدا یەکەمم 

هێنایەوە .
الوان: لەو كاتانەدا كە لە یاری یەكەدا 
هەستت  دینا  وەدەست  سەركەوتنت 

بە چی دەكرد؟
بێ  عەبدوڵاڵپوور:  ئاگری
مرۆڤیك  هەموو  گومان 
سەركەوتن  كە  كاتیك 
هەست  دێنێ  دەست  بە 
یەك  خۆشی یەكی  بە 
زۆرم  من  دەكا.  زۆر  جار 
دەدا  كارەكەم  بە  گرینگی 
هەر  لە  وتوومە  هەمیشە  و 
قۆناغ و بارودۆخێكی دا بم 
هەموو هەوڵی خۆم دەخەمە 
بتوانم  ئەوەی  بۆ  گەڕ 
بێنم،  بەدەست  سەركەوتن 
چونكە كاتێك كە ئیرادەی 
سەركەوتن  لە  بكردایە 
بۆیە  دەبوومەوە.  نزیك 
سەركەوتنم  كە  كاتیك 
وەدەست دەهینا هەستم بە 

گرنگی و بەردەوامی و باشتر بوونی 
خۆم دەكرد لەو بوارەدا .

ئەوەی  بۆ  وەرزشوانێك  الوان: 
سەركەوتوو بێ دەبێ ج بكا؟ بەرێزت 
بۆچی  خۆت  سەركاوتنی  هۆكاری 

دەگەرێنیەوە؟
هەر  عەبدوڵاڵپوور:  ئاگری
وەرزشوانێك بۆ ئەوەی كە سەركەوتن 

بە دەست بێنێ  یەكەم دەبێ ئیرادەی 
بەهێز و لە سەر كارەكەی سوور بێ و 
بەردەوام پەرەی پێ بدا، وەرزشەكەی 
بە  بكات  شكستەكانی  نەگۆرێ و 
زیاتر  من  سەركەوتنی.  بۆ  ئەزموون 
هۆكاری سەركەوتنی خۆم بە هەوڵ و 
مامۆستایەكەم  نەبوونی خۆم و  ماندوو 

دەزانم كە یاریدەدەرم بووە.  
الوان: کاک ئاگری چ پەیامێکت بۆ 
الوانی رۆژهەاڵتی کوردستان هەیە؟

بۆ  پەیامم  عەبدوڵاڵپوور:  ئاگری
خۆیان  کە  ئەوەیە  واڵتەکەم  الوانی 
لە  ئەگەر  چونکە  نەگرن و  بەکەم 
نەبن  لەسەرتر  تر  نەتەوەکانی  الوانی 
هەروەها  نین،  کەمتر  بێگومان  ئەوا 
داوایان لێدەکەم کە دوور بکەونەوە لە 
مادە هۆشبەرەکان و روو لە وەرزش 
بە  پەرە  کە  بدەن  هەوڵ  بکەن و 

تواناکانیان بدەن .

***
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بەشدارانی بەرێز: 
میوانە ئازیزەكان:

بە بۆنەی پێك هێنانی كۆنفڕانسی یەكیەتیی 
الوان لە واڵتی نۆڕوێژ، لەالیەن هاوڕێ یانی 
الوانی  و  گشتی  بەڕێوەبەری  كومیتەی 
كوردستانەوە جوانترین پیرۆزبایتان پێشكەش 
دەست  پێیوەندیەشدا  لەم  هەر  دەكەین.   
الوان  بەڕێوەبەری  دەستەی  بە  خۆشی 
بەشدارانی  ئێوە  بە  پیرۆزبایی  و  نۆڕوێژ  لە 
2ی  بەری  بەرە  لە  و  دەڵێم  كۆنفڕانس 
كوردستاندا  كۆماری  ساڵڕۆژی  رێبەندان 

پیرۆزبایی ئەو رۆژە مەزنەشتان لێ  دەكەم.
بەشدارانی بەڕێزی كۆنفڕانس!

هەروەك دەزانن دروست بوونی رێكخراوەكانی 
درێژی  و  دوور  مێژوویەكی  ژنان  و  الوان 
65 ساڵەی هەیە و دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی 
ئێستا  خۆشە  چەندە  كوردستان،  كۆماری 
بەسەر  بوون  تێپەڕ  ساڵ  چەندین  پاش  كە 
كۆماری كوردستان دا ئەوینداران و رێبوارانی 
ئەم رێگایە هەروا درێژە بە كاروانی لەپسان 
پێوەندی یەدا  لەم  دەدەن.  ئەوان  نەهاتووی 
گشتی  بەڕێوەبەری  كومیتەی  ئومیدەوە  بە 
دەڕوانێتە رێكخراوێكی بە ئەزموونی سینفی 
هاویشتنی  لق وپۆ  و  یەكیەتیی الوان  وەك 
ئەم رێكخراوە لە دەرەوەی واڵت نیشانەی 
ئەم ئەزموونە بەنرخانەن كە یەكیەتیی الوان 

تۆماری كردوون.
هاوڕێ یان!

لەبەرەبەری دەست پێ  كردنی كۆنفڕانسەكەتان 
دا شاهیدی ئەوەن كە رۆڵەكانی خەباتگێڕ و 
و  بیانوویەك  بە  رۆژە  وەفای كورد هەر  بە 
داپڵوسێنەرەكانی  هێزە  سیناریۆیەكی  ژێر  لە 
پەتی  ژێر  دەچێتە  دا  ئیسالمی  كۆماری 
سێدارە و گیانیان لێ  دەستێندرێ،  تازەترین 
پێناوەدا شەهید حوسێن خزری  لەم  شەهید 
بوو كە تەنیا لەبەر ئەوەی كە كورد بوو چووە 

ژێر پەتی سێدارەو گیانی لێ ستێندرا.
ئەو کەسانەی وەک محەمەد سدیق کەبودوەند 
حەبیبوڵاڵ  و  محەمەد ی ئاشتیانی  سەکینە  و 
لەتیفی بە بیانووی بەرگری لە مافی مرۆڤ 

و بابەتگەلی وەک تێکدانی ئاسایشی واڵت 
پاڵیان، دەستەواژە  و دژی خوا کە دەخرێتە 
ئیسالمین  ناو  بە  کۆماری  سواوی  گەلێکی 
کە بەم شتانەوە شوناسی نەتەوەیی ئەم ڕۆڵە 
کودیتای  حکوومەتی  کە  کورد  ئازایانەی 

وەلەرزە خستوە،    بشارنەوە.
ئەندامانی  كە  چاوڕوانین  پێوەندی یەدا  لەم 
یەكیەتیی الوان لە واڵتی نۆڕوێژ بە ئێعتڕاز 
خۆپیشاندانی  بە  جینایەتكارانە،  كردەوە  لەم 
واڵتەوە  ئەو  UN ی  لەرێگای  و  هێمنانە 
یان هەر رێگایەكی تر کە بۆیان دەکرێ بۆ 
داكۆكی لەم ڕۆڵە كوردانە، ئەو پەڕی هەوڵ 
و هیمەتی خۆتان بخەنەگەڕ بۆ ئەوەی پێش 
کەم  یان  زنجیرەیی یانە  ئێعدامە  لەو  گیری 
دنیای  نەبێ   هەر  یان  بگرن  کردنەوەیان 
دەرەوە و بە تایبەت الوانی ئەم واڵتانە لەمەڕ 
ئیسالمی  كۆماری  هەڵوێستەی  شێوە  ئەم 
گەلیەكانی  دژی  سیاسەتە  و  كەنەوە  ئاگادار 

ئەم رێژیمە لە قاو بدەن. 
خەباتی  کوردستان  رۆژهەاڵتی  لە  ئەمڕۆ 
الوان  کە  خەباتە  سەرەکیترین  مەدەنی 
دەستە دەستە لە شکڵ و شێوەدا بە بیانووی 
درێژە  و  شەقامەکان  سەر  دێنە  جۆراوجۆر 
دەرەوەی  الوانی  ئێوە  دەدەن  خەباتە  بەم 
ئەم  پتانسیەلی  لە  بەهێز  بەشێکی  واڵوتیش 

بزووتنەوەن.
خۆشەویستان!

ئێوە الوانی شۆڕشگێڕ و تێكۆشەر بەشێكن 
لە خەباتی مەدەنی و بەشداری و بەدەورەوە 
ئەم یەكیەتی یەدا سەلمێنەری  ناو  لە  بوونتان 
ئاگایی و وشیاری نەتەوەیی و سنفیی یەكانی 
ئێوەی بەڕێزە، كەوابوو بە ئەندام بوون و بە 
دەورەوە بوون لە نێو ئەم رێكخراوە دا متمانە 
دروست دەكا و ئەم دەروەست و متمانەیەتان 
دەبێتە هەوێنی كارو چاالكی ئێوە تێكۆشەرانی 
خەباتی مەدەنی. ئەمڕۆكە ئەو جیلە نوێ یەی 
رووناکبیر  جیلێکی  بەشدارە  خەبات  لە  كە 
ئەم  دا،     بوارەكان  هەموو  لە  كراوەیە  و 
رووناکبیری و كراوەیی یە دەبێ  بە هەوێنی 
كارو ژیانی ئێوە لەم پێوەندی یەدا هەر بۆیە 

ئێمە لە ئێوە خوازیارین و چاوەڕوانین كە:
* هەوڵ بدەن ئاستی ئاگایی خۆتان بەرنە 
بۆ  بن  وەفا  بە  یارێكی  بەردەوام  و  سەرێ  

خوێندن و خوێندنەوە.
* ئەركە نەتەویی و نیشتمانیەكەتان بە باشی 
و  شۆڕش  لە  كات  هیچ  و  بەڕێوەبەرن 
نەتەوایەتی یەكانی  بزووتنەوەی  بە  هاوكاری 

گەلی كورد دانەبڕێن.
* هەوڵ بدەن بە رێكخستن و كۆكردەنەوی 
الوانی كورد لە نۆڕوێژ لە دەوری یەكیەتیی 
الوان ببنە چەترێكی پشتیوانی بۆ یەكیەتیی 

الوانی دێموكڕاتی رۆژهەاڵتی كوردستان.
* هەوڵدان لە پێناو ئاشتی و دادپەروەری و 

دێموكڕاسی دا ئەركی هەمیشەیی تان بێت.
ئازیزان:

رۆژهەاڵتی  دێموكڕاتی  الوانی  یەكیەتیی 
زیاترەوە دەڕوانێتە  بە چاوەڕوانی  كوردستان 
دروست  رخنەی  بە  كە  ئێوە  كۆنفڕانسی 
بەرنامەی  بە  و  بەكەڵك  پێشنیاری  و  کەر 
گونجاو  و سەردمیانە ئەم كۆنفڕانسە كورت 
بۆ  خایەن  درێژ  ئەزموونێكی  بكەنە  خایەنە 
نیشانی  دەست  و  كاروچاالكی یەكانتان 
بەر  بگرنە  پێویست  رێ وشوێنی  كۆمەلێك 
بۆ درێژە پێدان بە كومیتەكەتان تا زیاتر لە 
ئەندامی  و  رێكخراوە  ئەركی  بتوانێ  جاران 
وەك  ئەندام  مافی  و  بێت  كرا  ڕەچاو  تیدا 
بدرێ .  پێ  بایەخی  زیاتر  پێشوو  لە  تاك 
هاندەر  دەبێتە  خەبات  بە  ئێوە  دانی  بایەخ 
بردنی  بەرەو پێش  بۆ  بەهێز  و پشتیوانێكی 
مایەی دڵ خۆشی الوانە  و  رێكخراوەكەمان 

لە رۆژهەاڵتی كوردستان دا.
لە كۆتایی دا سەركەوتن بۆ كۆنفڕانس و بۆ 

بەشداران لەش ساغی بە ئاوات دەخوازم
سكرتێری گشتیی

یەكیەتیالوانیدیموكراتیرۆژهەاڵتی
كوردستان

مەنسوورسەممار
٢٠.١.٢٠١١

کۆیە

بۆ نۆهەمین كۆنفرانسی
یەكیەتیی الوانی دیموكڕاتی رۆژهەاڵتی كوردستان ـ نۆڕویژ
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پەیامی یەكیەتیی ژنانی دێموكڕاتی كوردستان و
یەكیەتیی الوانی دێموكڕاتی رۆژهەاڵتی كوردستان،

بە بۆنەی 2ی رێبەندان ساڵڕۆژی دامەزرانی كۆماری كوردستان
خەڵكیخەباتگێڕیكوردستان!

ژنانوالوانیتێكۆشەر!
بەشدارانیبەڕێزیرێوڕەسمی٢یرێبەندان!

لە الیەن كومیتەی بەرێوەبەریی و هەموو ئەندامانی یەكیەتیی ژنانی دێموكڕاتی كوردستان و یەكیەتیی الوانی دێموكڕاتی رۆژهەاڵتی 
لە حیزبی دیموكڕاتی  دامەزرانی كۆماری كوردستان  رێبەندان 65مین ساڵڕۆژی  بۆنەی 2ی  بە  پیرۆزبایی  كوردستانەوە، گەرمترین 
بنەماڵەكانیان و سەرجەم  بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان، زیندانیانی سیاسی خۆڕاگر و  بناخەدانەری كۆماری كوردستان،  كوردستان 
خەڵكی كوردستان دەڵێین و هیوادارین كە رۆڵەكانی گەلی كورد بە حەق درێژە پێدەری رێگە و رێبازی كۆماری كوردستان و رێبەرە 

مەزنەكەی پێشەوا قازی محەممەدی نەمر بن.
بەڕێزان:

دامەزرانی كۆماری كوردستان لەوەها قۆناغێكی مێژوویی گەلی كورددا و دانانی رێكخراوی سینفی بۆ دوو توێژی سەرەكی كۆمەڵگا 
كە ژنان و الوانی كورد بوون، خاڵێكی هەرە ئەرێنی ئەم كۆمارە ساوایە بوو كە لەو سەردەمەدا بە پێی ئەو ئەقڵیەتە دواكەوتوویەی كە 
ئەو كات كۆمەڵگای ئێران بەگشتی و كوردستان بە تایبەتی تێیدا دەژیا. دامەزرێنەرانی كۆماری كوردستان لە سەرووشیانەوە پێشەوا 
قازی محەممەد بە هەڵوێست گرتن لە بەرامبەر ئەم دوو توێژە لە كۆمەڵگای كوردی ئەویش بە ئاوڕدانەوە لەو پێویستی یە  مێژوویە، 
پێشكەوتن  خوازیی نەتەوەی كوردیان سەلماند كە ئەگەر رێژیمە زاڵ بە سەر هەر پارچەیەك لە كوردستاندا بە داسەپاندنی دەسەاڵتی 
خۆیان داب و نەریت و فەرهەنگی خۆیانیش بەسەر نەتەوەكەماندا بسەپێنن، گەلی كورد لە هەر دەرفەتێك كە بۆی بكرێ  ئەو تابوویە 
دەشكێنێ  و ئاشتی خوازیی و پێشكەوتن  خوازیی خۆی دەسەلمێنێ . كۆمارێك كە بە 11 مانگ تەمەنەوە توانی وەك حكوومەتێكی 

میللی دێموكڕاتیك بەرنامەڕێژی بۆ واڵت بكات و بۆ هەموو چین و توێژەكان بوار بخوڵقێنێ .
هەر بۆیە الوان و ژنانی واڵتەكەمان دوای تێپەڕینی 65 ساڵ بەسەر دامەزرانی كۆماری كوردستاندا و لە ژێر توندترین زەبر و زەنگ 
و سەركوتی رێژیمی دژی گەلی كۆماری ئیسالمیش دا لە بەرگری كردن لە مافی ڕەوای خۆیان نەوەستاون و ئەگەر بە تێچووی 
گرانترین هەزینەی ژیان كە گیانیانە تەواو بێ،  لەو پێناوەدا بەختی دەكەن. دەبینین كە هەر ئێستا سیاچاڵەكانی رێژیم پڕن لە كچان 
و كوڕانی خەباتكاری سیاسی و مەدەنی كە بۆ دەربڕینی ناڕەزایەتی لە دژی ئەو رێژیمە دژی مرۆیی یە بەند كراون و رووبەڕووی 
لەسەریان  بەسەریاندا دەسەپێنن و  ئێعدامە  لە دادگاییەكی فەرمایشی دا قورسترین حوكم كە  تەنانەت  ئەشكەنجە دەبنەوە  توندترین 

جێبەجێ  دەكرێ .
ئەوانە و هەموو ئەو خەباتكارانەی كە دەستیان لە ژیان و خۆشەویستیان هەڵگرتووە و بۆ مان و مەوجوودییەتی نەتەوەكەیان خەبات 

دەكەن، هەموویان رێبوارانی بە ئەمەگی رێگەی پڕ لە شانازی كۆماری كوردستانن.
ئێمە وەك دوو رێكخراوی سینفی كە بە دەستی دامەزرێنەرانی كۆماری كوردستان دامەزراوین بۆ جارێكی دیكە پشتیوانیی خۆمان بۆ 
حیزبی دێموكڕاتی كوردستان دەردەبڕین و وەك هەمیشە یار و پشتیوانی ئەم حیزبە ئاشتی خواز و دێموكڕاتە دەبین و لە وەدیهێنانی 

ئامانجە ڕەواكەی كە پێك هێنانی كۆماری كوردستانە لە چوار چێوەی حكوومەتێكی فیدڕاڵی لە ئێراندا.
بەرز و پیرۆز بێ  یادی 2ی رێبەندان 65مین ساڵ وەگەڕی كۆماری كوردستان

 ساڵو لە قازی محەممەد یەكەم سەرۆك كۆماری كوردستان. 
یەكیەتییژنانیدێموكڕاتیكوردستان

یەكیەتییالوانیدێموكڕاتیرۆژهەاڵتیكوردستان
٢یرێبەندانی١٣٨٩یهەتاوی
٢٢یژانویەی٢٠١١یزایینی
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رۆژی دوو شەممە 1ی مارس  بە بەشداری 18 
پارچەی  چوار  هەر  کوردی  رێکخراوی  و  حیزب 
پەڕلەمانی  تەالری  لە  کۆبوونەوەیەک  کوردستان 

بریتانیا پێک هات
دروست   ، کۆبونەوەیە  ئەو  گرێدانی  لە  مەبەست 
کردنی کومیتەیەکی چاالکە لە پارت و رێکخراوە 
کوردیەکان و پاڕلەمانتارانی بریتانیا بۆ کار کردن لە 
سەر دۆزی رەوای کورد.لە کۆبوونەوەی یەکەم ، بە 
بەشداری بەڕێز جێرمی کۆربین  جێگری بەرپرسی 
و  بریتانیا  پەرلەمانی  لە   مرۆڤ  مافی  کۆمیەتی 
چەندین کەسایەتی و پەرلەمانتاری تر بەرێوە چوو.
بۆ  بێدەنگی  خولەکێک  راگرتنی  بە  کۆبوونەوەکە 
گیانی شەهیدانی رێگای ئازادی کورد و کوردستان 
کۆربین  جێرمی  بەڕێز  وپاشان  کرد  پێ  دەستی 
،وتەیەکی پێشکەشی بەشداران و میوانەکان کرد.لە 

وتەکەی دا یەکیەتی و یەکریزی حیزبە کوردی یەکانی بە خاڵێکی 
گرینگ دانا و هیوای خواست کە پارتە کوردی یەکان بایەخی زیاتر 
بە مەسەلەی هاوکاری و هەماهەنگی نێوانیان بدەن.بەڕێز کۆربین 
لە  گەورەتر  کاری  بۆ  گرینگ  سەرەتایەکی  بە  کۆبوونەوەیەی  ئەو 
داهاتوو دا؛  لە قەڵەم دا و رایگەیاند کە لە داهاتوویەکی زۆر نزیک 
پارتە کوردیەکانی هەر چوارپارچە،  دا یەکەم کۆنفڕانسی هاوبەشی 
بە بەشداری کۆمەڵێکی بەرچاو لە پەڕلەمانتارانی بریتانیا، لە تەالری 
ئامادەکاریەکان  ئێستاوە  لە  و  دەبەن  بەرێوە  بریتانیا  پەڕلەمانی 

دەستیان پێ کردوە.
شایانی باسە کە لە ناو ئەو هەژدە حیزب و رێکخراوە کوردیە دا 
شەش الیەن توانیان وتارەکانیان بخوێننەوە کە بە شێوەی خوارەوە 

بوو:
بەڕێزجێرمی کۆرک پەیامی  بەڕێز کاک خالید عەزیزی ،سکرتێری 
گشتیی حزبی دێمۆکڕاتی کوردستانی خوێندەوە کە نەیتوانی بوو ئەو 
رۆژە بەشداری کۆنفڕانسەکە بێت.پاشان کاک عەبدوڵاڵ موهتەدی 
وتارێکی  ئێران  کوردستانی  زەحمەتکێشانی  کۆمەڵەی  سکرتێری 
پێشکەش کرد.دواتر پەیامی یەکیەتیی نیشتمانی کوردستان لە الیەن 
خاتوو شاناز برایم ئەحمەد بەرپرسی پێوەندیەکانی یەکیەتی نیشتمانی 
لە بریتانیا پێشکەش کرا.پاشان پەیامی پارتی دێموکراتی کوردستان 

و حیزبی سۆسیالیستی کوردستانی تورکیە خوێندرانەوە.

لە  کوردستان  رۆژهەالتی  دێموکڕاتی  الوانی  یەکیەتیی  پەیامی 
الیەن هاوڕێ رەحیم دەستیار ، ئەندامی کۆمیتەی دەرەوەی واڵتی 
الوان خوێندرایەوە و دواتر پارتی یەکیەتیی کورد لە سوریە وتاری 

خۆیان پێشکەش کرد.
دواتر نۆرە گەیشتە بەشداران و بۆ ماوەی کاتژمێرێک پرسیارەکانی 
خۆیان ئاراستەی ئەو الیەنانە کرد کە وتاریان پێشکەش کرد بوو.
بەم  بڕیارە  و  خایاند  سەعاتی  دوو  کۆبوونەوەکە  کە  باسە  شایانی 
یەکیەتی  بەشداری  بە  کوردیەکان  حیزبە  گشتی  کۆنفراسی  زوانە 
الوانیشەوە لە پەرلەمانی بریتانیا بەرێوە بچێ. ناوی ئەو حیزب و 
رێکخراوە کوردیانەی کە لە کۆبوونەوەکەدا بەشدار بوون بریتین لە

کۆنفڕانسی پارته  کوردستانیه کان له  بریتانیا،
کوردستان،  نیشتیمانی  یه کیه تی  کوردستان،  دێموکڕاتی  پارتی 
شۆڕشگێڕی  کۆمه ڵه ی  کوردستان،  دێموکڕاتی  حیزبی 
زه حمه تکێشانی کوردستانی ئێران، پارتی سۆسیالیستی کوردستان، 
پارتی یه کیه تیی دێموکڕاتی کوردی سوریه ، پارتی یه کیه تیی کوردی 
کوردستانی،  یه کیه تی  پارتی  کوردستان،  ئازادیی  پارتی  سوریه ، 
کۆمەڵه ی زه حمه تکێشانی کوردستان، پارتی سه ربه ستی کوردستان، 
بزووتنه وه ی دێموکڕاتیکی یارسان، پارتی سه ربه خۆی کوردستان،  
سۆسیال  پارتی  كۆمەڵه -  شۆرشگێڕی،   ی  خه بات  ڕێکخراوی 
باکوور،  کوردستانی  دێموکڕاتی  پارتی  کوردستان،    دێموکڕاتی 

یه کیه تی الوانی دێموکڕاتی ڕۆژهه اڵتی کوردستان.

بەشداری یەکیەتیی الوان 
لە کۆبونەوەی پارتە سیاسی یەکانی کورد لە پەڕلەمانی بریتانیا دا
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پێنج شەممە  رۆژی  ئێوارەی  لە  سەر 
بە  بەرامبەر  )ک.(  ڕێکەوتی12/11/271٠ 
کردنەوەی  مەراسیمی   ) )ز.   2٠11/3/1٠
بەشداری  بە  الوان  جیهانی  کۆنگرەی 
الوانی  نێوەدا  لەو  نەتەوەو   5٠ الوانی 
کوردستانیش، لە هەولیر پێتەختی هەرێمی 

کوردستان دەستی بەکاری خۆی کرد .
سەرەتای ئەم کۆبوونەوەیە بە خویندنەوەی 
سروودی ئەی رەقیب و دوای چەند ساتێک 
شەهیدان،  پاکی  گیانی  بۆ  بێ دەنگی 
دەستی پێ کرد .دواتر لە الیەن بەڕێوەبەری 
مەراسیمەکە بە خێر هاتنی سەرجەرم میوانان 
وبەشداربووانی ئەم رێ ورەسمە کراو داوا لە 
بەرێز نەوزاد هادی پارێزگاری هه ولێر کرا تا 
پەیامی کرانەوەی کۆنگرەی جیهانی الوان 

پێشکەش بە ئامادە بووان بکا.
بەڕێزیان لە سەرەتایی قسەکانی داخۆشحاڵی 
خۆی بە نیسبەت بەڕێوە چوونی کۆنگرەی 
جیهانی الوان لە شاری هەولێری پێتەخت 
میوانانەی  ئەو  هەموو  بە  روو  دەربڕی و 
بەشداری  بۆ  جۆراوجۆرەکان  واڵتە  لە  کە 
؛"هیوادارم  وتی  هاتبوون  کۆنگرەیەدا  لەم 
هەست بە ئەمنییەت وخۆشحاڵی بکەن ولە 
وپەرەپێدانی  ئاسایشە  ئارامی و  ئەو  نزیکەوە 

دێموکڕاسی بە چاوی خۆتان ببینن“.
خۆشناو  ئومید  بەڕێز  الیەن  لە  دوایی 
الوانی  یەکیەتیی  گشتی  سکرتێری  و،  
بەخێر  گەرمی  بە  کوردستان  دێموکڕاتی 

بەشداربووانی کۆبوونەوەکە  میوانان و  هاتنی 
کراو ئاماژەی بەوەکرد کە دوای کۆبوونەوەی 
بەرێنی الوان لە جۆرجیا دوای ئەندامیەتی 
دا  بڕیارمان  وەرگیرانمان،  بەئەندام  و  ئێمە 
کە داوا بکەین کۆنگرەی جیهانی الوان لە 
کوردستان پێک بێ وگوتی ئەمە شانازی یەکی 
گەورەیە کە هەوڵەکانمان بێ ئاکام نەمایەوە 
جیهانی الوانەوە  رێکخراوەی  لە الیەن  و 

وەرگیرا .
بەرێز ئومێد خۆشناو لە کۆتایی قسەکانی دا 
داوای لە بەرێز سەرۆکی هەرێمی کوردستان 
مەسعوود بارزانی کرد کە بە چەند وتەیەک 

مەراسیمەکە زیاتر بڕازێنێتەوە. 
سەرەتای  له   بارزانی  مەسعوود  کاک 
جیهانی  رێکخراوی  سپاسی  دا  قسه کانی 
پێتەختی  هەولێری  لە  کە  کرد  الوانی 
و  گرت  کۆنگرەیان  کوردستان  هەرێمی 
کوردستانیان  دێموکڕاتی  الوانی  یەکیەتیی 

بە ئەندامی ئەم رێکخراوە وەرگرتووە. 
گوتی  دا  قسەکانی  دریژەی  لە  بەرێزیان 
ئۆرگانەدا  لەو  ئەندامیەتی  ئێوەو  ئۆرگانی   :
زۆر گرینگە، چونکە لە زۆربەی نەتەوەکانی 
جیهان تێیدا بەشدارن و ئەمەش شانازی بۆ 
لەم  نەتەوەکانی دیکەیە کە  تێکڕای  کورد و 

رێکخراوە دا ببنە ئەندام .
گوتی :  باسەکانی  دا   درێژەی  لە  بەڕێزیان 
با  بیکەین  نەمان توانیوە  ئێمە  ئەوەی 
ئێمە  خەباتی  چۆنکە  بیکەن ،  گەنجەکانمان 

زۆر سەخت بوو و ئەم سەختیەو خۆڕاگری یە 
شەڕی  نەتەوەیی و  خەباتی  پێناسەی  بۆتە 

 مان و نەمانمان بۆ ئەم پرسه  کردووە.
کۆتایی  لە  بارزانی  مەسعوود  کاک 
وتەکانی خۆ ی دا، داوای لە الوانی کوردستان 
خۆیان  مافی  لە  بەرگری  خۆیان  کە  کرد 
پشتگیر و  وەک  بەردەوام  وئێمە  بکەن 
خۆیان  سەرەکی  یارمەتیدەری  هاریکارو 

ببینن .
دوای تەوا بوونی قسەکانی کاک مەسعوود 
الوانی  گشتی  سکرتێری  ڤۆڵتێر  دانیەڵ 
پێشکەش  پەیامێکی  بۆنەیەوە  بەم  جیهان 
سپاس و  دا  قسەکانی  کۆتایی  لە  و  کرد 
ئەم  بۆ  هاوڕێیانی  هەموو  خۆی و  پێزانینی 
میوانداریەتیەی حکوومەتی هەرێم و خەڵکی 

کوردستان دەربڕی.
یەکیەتیی  گشتی  سکرتێری  بەڕێز 
هێدی  سەممارو  مەنسوور  کاک  الوان 
گشتی  بەڕێوەبەری  راویژکاری  مەحموودی 
یەکیەتیی الوان  ئافەرین کادری  و کەماڵ 
سەر  لە  الوان  یەکیەتیی  نوێنەرانی  وەک 
دێموکڕاتی  الوانی  یەکیەتیی  بانگهیشتی 
کوردستان بەشداریی ئەو مەراسیمە بوون .

کرانەوەی  مەراسیمی  کۆتایی  بەشی  لە   
پارچە  چەند  الوان   جیهانی  کۆنگرەی 
موزیکێک لە الیەن چه ند الوێکی موزیک 

ژه نه وه  پێشکەش بە ئامادە بووان کرا.

بەڕێوە چوونی کۆنگری جیهانی الوان لە هەولێر

كۆتایی هاتنی كۆبوونەوەی شەشەمی بەڕێوەبەری گشتی
یەكیەتیی الوانی دێموكڕاتی رۆژهەاڵتی كوردستان

رۆژی هەینی رێكەوتی 2٠ /12/ 271٠ی 
)ز(  2٠11/3/11ی  بە  بەرامبەر  )ك.( 
شەشەمین كۆبوونەوەی ئاسایی بەڕێوەبەری 
دێموکڕاتی  الوانی  یەكیەتیی  گشتی 

بوونی  ئامادە  بە  کوردستان  رۆژهەاڵتی 
لە  بەڕێوەبەری  ئەندامانی  زۆری  زۆربەی 

كات ژمێر 9ی بەیانی دەستی بەكار كرد.
خوێندنەوەی  بە  کۆبوونەوەکە  سەرەتای 

بابەتەكانی كۆبوونەوە لە الیەن بەڕێز مەنسوور 
سەممار بۆ ئەندامانی بەڕێوەبەری دەست پێ 

كرد .
یەکەم باسی کۆبوونەوەکە بە باس كردن 
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بوو لەسەر كۆنگرەی 15ی حیزبی دێموكڕاتیی كوردستان دەستی 
پێ كرد.

بەڕێز سكرتێری گشتی باسی لە نزیك بوونەوەی ئەم كۆنگرەیە 
كرد و ئاماژەی كرد كە دەبێ الوان بە گشتی و یەكیەتی الوان بە 
تایبەتی  رەنگ دانەوەیەكی ئەرێنیان هەبێ لەسەر ئەم كۆنگرەیەو بە 
چاالكیەكی زیاتر لە جاران بەشداری ئەم كۆنگرەیەی حیزبەكەمان 
بكەین و توانای الوان زیاتر بێنینە بەر چاو. دواتر هەموو ئەندامانی 
بەشدار بوو لەم كۆبوونەوەیەدا بیرو ڕای خۆیان لەسەر چۆنیەتی بەشدار 
بیری الوانە و سەردەمیانەی  زیاتری  بوون و رەنگدانەوەی هەرچی 

الوانیان خستە روو .
بوو  باسێك  كۆبونەوەیە  ئەم  دیكەی   تەوەرێكی 
كوردستان  گشتی و  بە  ئێران  ئەمڕۆی  باردۆخی  لەسەر 
لەم  بوو  بەشدار  هاوڕێیانی  هەموو  تایبەتی،كە  بە 
هەل و  كە  ئەوەی  لەسەر  بوون  پێداگر  كۆبوونەوەیەدا 
مەرجی ئەمڕۆی ئێران توشی ئاڵ وگۆڕیەكی توند بووەو 
كوردستان  كە  دابین  ئەوە  هەولی  لە  هەموومان  دەبێ 
لەم ئاڵوگڕانەدا رەنگ و پێگەی دیاری كراوی هەبێ و ئەم 
جێگە و رەنگ دانەوەیەش تا ئەو رادەیە بەرچاو بێ كە لە 
دوارۆژی ئەم ئاڵ و گۆڕانەدا كورد وەك سەركەوتویەكی 
مەیدانی بەربەرەكانی لەگەڵ رێژیمی كۆماری ئیسالمی 

چاوی لێ بكرێ .
لە  سەوز  جوواڵنەوی  باسی  باسەكاندا  درێژەی  لە   
ئێران هاتە ئاراوەو نەقش و پێگەی ئەم جوواڵنەوەیە لە 
لە  الیەن بەشداربووانی كۆبوونەوەكە زیاتر شی كرایەوە هەر كام 
پێگەی  سەوزو  جۆاڵنەوەی  لەسەر  خۆیان  ڕای  بیرو  ئامادەبووان 
كورد لەم جوواڵنەوەیەدا هەڵسەنگاندو لە كۆتایی ئەم باسەدا بڕیار 

درا كە یەكیەتی الوان پشگیری لەم جوواڵنەوەیە بكا.
دوا باسی ئەم كۆبوونەوەیە باسێك بوو لە سەر كارو چاالكیەكانی 
سێ مانگی داهاتووی یەكیەتی الوان و چۆنیەتی بەڕێوەبردنی كارو 

چاالكیەكان .
جیگای ئاماژەیە كە ئەم كۆبوونەوەیە لە كات ژمێر 9 بەیانیەوە تا 

كات ژمێر 4ی دوانیوەڕۆی خایاند.

ئەنفالی سپی لە رۆژهەاڵتی کوردستان دا
 فایلی ژمارەی داهاتوو:



بە بۆنەی هاتنی جەژنی نەتەوایەتی كورد، جەژنی نەورۆزو هاتنی ساڵی تازەی کوردی جوانترین پیرۆزبایی 
ئاراستەی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان بە گشتی و ئەندامان و الیەنگرانی یەکیەتیی دێموكراتی رۆژهەاڵتی 
ببێتە هاندەرێك بۆ  كوردستان و دەكەین. بەو هیوایەی كە جەژنی نەورۆز و نوێبونەوەی ساڵی كوردی 

گەیشتن بە ماف و داخوازی یەكانی نەتەوە ستەم دیدەكەمان.
الوان لە رۆژهەاڵتی كوردستان و ئێران دا سەڕەڕای ئەم هەموو زەبر و زەنگەی دەسەاڵتداران لە هەموو 
بۆنە نەتەوەی یەكان دا بە مەبەستی دەربرینی خۆشی و شادی لە سەر جاددە و شەقامەكان دا ئاهەنگیان 
گێراوە. بەو هیوایەی نەورۆزی ئەمسالیش بە هەمان جۆش و خرۆشەوە یادی ئەم جەژنە بكەنەوە و بە 

رژێم رابگەیەنن كە زۆرداری رژێم نابێتە ئاستەنگ لەبەردەم یادكردنەوەی بۆنە نەتەوەییەكان.
بەرێزان:گەلی كورد لە كاتێك دا یادی جەژنی نەورۆز دەكاتەوە كە كۆماری ئیسالمی ئێران دوای زیاتر لە 
سێ دەیە بۆ چركەیەكیش لە گرتن و ڕەشەكوژی دژی خباتگێران و لەوانیش الوان لە سەرانسەری ئێران و 
كوردستان بە تایبەت سڵی نەكردۆتەوە، نارەزایەتیە بەرباڵوەكانی ئەم چەند ساڵە، بە تایبەت دوای دووبارە 
هەڵبژاردنەوەی ئەحمەدی نەژاد بە سەرۆك كۆماری ئێران كە لە الیەن چین و توێژەكانەوە و الوان بە 

تایبەت ئەنجام دەدرێن بەرهەمی ئەم سیاسەتە چەوتانەی سەرانی رێژیمە.
یەكیەتیی الوانی دێموكراتی رۆژهەاڵتی كوردستان وەكو هەموو چین و توێژەكانی تری كۆمەڵگاكەمان 
بە  خۆ  بگرێتە  کوردستان  رۆژهەاڵتی  الیەنەکەنی  و  حیزب  هەموو  كە  كوردی  بەرەیەكی  پێکهێنانی 
پێویستی یەکی گرنگ دەزانێت، چونكە وەك هەموومان ئاگادارین ڕۆژهەاڵتی ناوەراست ڕوبەروی شەپۆلێكی 
لە  و  ئان  هەر  ئیسالمیش  كۆماری  بۆتەوەو  دیكتاتۆرەكان  رژێمە  بە  دژ  جەماوەر  نارەزایەتی  لە  گەورە 
داهاتوویەکی نزیک دا گۆرانکاری بەخۆوە دەبینی، بۆیە پێویستە لە سەر حیزبە كوردستانیەكان هەرچی 
چارەیەكی  رێگا  بکەن و  چارەسەر  نێوانیان  گرفتەكانی  گیرو  هەموو  گفتوگۆ  دیالۆگ و  زمانی  بە  زووتر 
گونجاویش بۆ ئێران و بە تایبەت رۆژهەالتی كوردستان دابنێن بە جۆرێك كە لەو سایەوە گەالنی ئێران بە 

مافەكانیان بگەن.
بزوتنەوەی  بەرچاوی  و  دیار  بەشداریەكی  كۆمەلگاكەمان  تری  توێژەكانی  و  چین  هەموو  وەكو  الوان 
رزگاری خوازی نەتەوەكەمانن و ڕۆلێكی كاریگەریان لە هەموو شۆڕش و راپەرینەكانیان دا بینیوەو هەر لەم 
رێگەیەشەوە سەدان الوی خوێن گەرم بوونەتە قوربانی دەسەاڵتی هەڵەی رێژێمە یەك لە دوای یەكەكان. 
بەو هیوایەی كە گەلی كوردیش وەكو هەموو میللەتانی تر بە مافە ڕەواكانی بگات و چیتر نەبێتە قوربانی و 

بە دەستی دوژمنان نەچەوسێتەوە.

»بەرز و پێرۆز بێت جەژنی نەتەوایەتی كورد، جەژنی نەورۆز«
کومیتەی بەڕێوەبەری گشتی 

یەکیەتیی الوانی دێموکڕاتی رۆژهەاڵتی کوردستان

پەیامی یەکیەتیی الوان 
بە بۆنەی جەژنی نەتەوایەتی نەورۆز

بەشێک لە وێنەی چاالکیەکانی
 یەکیەتی الوان 






