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پێشەکی
مهبهست له گۆڕان چییه؟
گۆڕان شیوازێکی نوێیه له بیرکردنهوهی ژیان و داهینانی کۆمهڵێک
پێوهری نوێ له چوارچێوهی پێکهاتهیهک یان سترکتورێک که
جیاوازبێت لهوهی پێش خۆی .ئهو گۆڕانه لهسهر ئاستی تاک و
کۆمهڵگهیه .ئهو هێزهی که خاوهن گۆڕانه یان گۆڕان دهکات ،بۆ
ئهوهی بزوتنی کهسهکان و کۆمهڵگه به ئاراستهیهکی نوێ بهرێت،
دهبێت بتوانێت بۆچونی نوێ ،ئاکار و ڕهفتاری نوێ بێنێته داهێنان.
لهسهر ڕۆشنایی چهمکی  Empowermentکه دهبێت بهشێک له
دهسهاڵت ڕادهستی تاکهکان بکرێت ،پێویسته ئهو هێزه نوێیه
خاوهن بهرنامهیهکی نوێ بێت بۆ ئهوهی بتوانێت ههمووان له
یهکهێکی بههێزدا کۆبکاتهوه .لهههمان کاتدا دهبێت سهرکردهیهکی
ووریا و لێزانی ههبێت ،که لهسهر ئاستی دهرهوهو ناوخۆی
ڕێکخراوهکه بۆ چاالکردنی ئهندامهکانی کاربکات بۆ ئامانجانه
دوور و نیزیکهکانی.
گٶڕان و گۆڕانکاری لە سەر کۆمەڵێک بنەمای سەرەکی خۆی
گیرکردوە و دەبێ ئەو هێز و الیەنانەی کە بانگەشەی گۆڕانکاری
دەکەن ،ئیدی لە ئۆرگانی دامەرزاوەی سیاسی بن یان ئاکار و
هەڵوێستەی تاک ،مێکانیزمێکی نوییان ههبێ و مەکۆکانیان بەو
ئاراستەیە کاربکەن ،کە بایەخ بە گەشەی مرۆیی و کۆمەڵگە بدەن.
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کارکردنێک کە برژێتە ناو پرۆسەیەکی نوێوە کە مۆدێلێ نوێ لە
ژیان دەستە بەر بکا.
ئەم پەراوە بریتیە لە کۆمەڵێک وتار ،کە لە سەردەمی دروست
بوونی دەزگای ووشە (ئەو دەزگایە کە نەوشیروان موستەفا
دروستی کرد) تاکو لە دایکبوونی بزوتنەوەی گۆڕان و
خۆپیشاندانەکان و بەشداری ئەو بزوتنەوەیە لە حکومەتی بنکە
فراوان.
وتارەکان کۆمەڵێک ههڵوێست و بۆچون دەخەنە ڕو ،ههر یەکە
بەپێی کاتی خۆی .هەندێکیان ئامانجیان پێکاوە و بەشی دیش پاش
روداوەکان کەوتوون .زۆربەی ئەم وتارانە لە رۆژنامە و سایتەکان
پەخشان کراون و لەبەر ئەوەی ڕەخنە ئامێزن ،زۆرجار بوونەتە
جێگەی وەاڵمدانەوەی توند ،لەالیەن شوێنکەوتوانی ئەو بزوتنەوەیە.
بەشی دووەمی ئەم پەڕاوە بریتیە لە چەند بەدواداچوونێکی
سۆسیۆلژیانە دەربارەی چۆن پەنجەکان یەکتری دەشکێنن و
هەڵکەوتەی سەکۆی بۆجونەکانی دامەزرێنەری بزوتنەوەی گۆڕان.
هەروەها شرۆڤەیەک دەربارەی دروستبوونی گروپ و گەشەی
مرۆیی و ئەو بنەمایانەی کە پێویستن رێکخراوێک یان پارتییەک
بەرەو پێش بەرن.
ئەم پەراوە بەگشتی دەربارەی بزوتنەوەی گۆڕانە و ئەو ژینگە
و
سیاسییە و ئەنجامی لێکبەرکەوتنی لەگەڵ الیەنەکان
ڕەنگدانەوەی کاردانەوەکانی ،دەخاتە ڕو.
 ٠٢١٤-١٠-٠سوێد
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ئهوهی کە ئهمڕۆ نهوشیروان مستهفا باسی دهکات،
خهڵک چڵ ساڵه زیاتر دهیزانێت

 ٠٢٢٤-٩-٠٢سوێد
نهوشیروان مستهفا که خۆی کارئهکتهرێکی دیاری ئهمجارهی
ناوی بزوتنهوهی کوردی بووه و هیشتاش بهردهوامه ،ماوهیهکی
زۆرە له نزیکهوه ئاگای له سهرکهوتن و نشستیهکانه ،ئهمڕۆ
کهوتووهته ڕهخنهگرتن و پێشاندانی خاله الوازهکانی داڕمانی
دهسهاڵتی کوردی ،که مۆنۆپۆڵی دوو بنهماڵهیه.
نهوشیراون ،باسی کۆمهڵێک شکستی و ههڵهی سیاسی
دهکات ،که ئهگهر بیویستایه ،بیدرکاندایه ،پێشتر له کاتی خۆیدا
باشتر کاریگهری دهبوو .ئهوهی ئهو باسی دهکات کۆمهاڵنی خهڵکی
کورد ،چڵ ساڵه زیاتر دهیزانن .خوزگه ناوبراو بوێرانه تر دهستی
بخستایهته سهر ئهو برینانه ،ههر له ساڵهکانی شهست و شهشهوه،
که کۆمهڵگهی کوردی بووە دووبهره ،تاکو دروستکردنهوهی
عێراقی عروبه به دهست ینک و پدک ،تاکو دوا شهڕی کورد کوژی
له الیهن ههردوو بنهمالهی بااڵ دەستەوە ،که بووه هۆی شکاندن و
ئهتکردنی کهسایهتی کورد ،کۆچکردنی ههزارهها گهنج بۆ
ههندهران ،بێوهژن کهوتن و تێكدانی شیرازەی خێزان و کۆمهڵگهی
کوردی..
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پێویسته نهوشێروان مستهفا خۆی ،یهکهم جار داوای لێبوردن له
گهلی کورد بکات ،که بهشدارێکی کاریگهره له ئاشبهتاڵهکان ،لە ،له
دهستدانی سنووری باشووری کوردستان بۆ عهرهبی داگیرکهر ،بۆ
جمهوری ئیسالمی ئێران  ،که شاری بابا گوڕگوڕیان بۆردومان
کرد  ،١٩٤١شاری ههلهبجهیان سهربڕی  ،١٩٤٤که تا ئهمڕۆش
زمانی تهلهی تهقیوه بهرامبهر تۆرانیه فاشستهکان.
نهشیش بسوتێت نه کهباب ،نه
نهوشیروان دهیهوێت
دهستبهرداری ئایدیۆلۆژی جهاللیزم بێت ،نه سهنگهری گهل
ههڵبژێرێت و نە سهرکردایهتی خهباتێکی پوختی نهتهوایهتی بکات،
ههرچهنده ئەمەی داویی پێ ناکرێ .ناوبراو هێشتا ههڵوێستێکی
ڕونی ،تهنانهت له ناو خودی یەکێتیشدا دیار نیه .ههربۆیهش تهنها
سنووری کوردستان له دهست نهچووه* ،بهڵکو به هۆی سیاسهتی
کوردهکانی
چەوتی ههردوو زلهێزەکەوە(پارتیی و یەکێتی)،
باشوور کوردستان گەورەترین زیانی نیشتیمانییان لێکەوتوە.
ئهگهر نهوشیروان له بهرهی دڵسۆزاندایه ،با بهڕاستی کار
بۆ گهڕانهوهی ناوچه داگیرکراوهکان بکات ،نهک فرمێسکیان بۆ
بڕێژێت ،با ئۆپۆزسیۆنێکی کوردی دژی دهسهاڵتی تاڵهبانی و
بارزانی پێکهوه بنێت و ئااڵی ڕزگارکردنی خانهقین و کهرکوک
و..ههڵبکات ،ئاخر ئهو هێشتا له عهرهبێک زیاتر خۆی به عێراقی
دهزانێت ،ئیدی چۆن دهتوانێت سهرزهنشتی ڕابەرە عێراقچیه
کوردهکانی دی بکات؟ ئاخر ئهو سهرکردایهتی گهورهترین شهڕی
برا کوژی کردووه (لهساڵی  ١٩٤٠تاکو  ،١٩٤٥دهها چۆن
دهتوانێت خۆڵ بکاته چاوی میللهتهوه و بهرهو ههڵوێستێکی تاریک
ئاراستهیان بکات و بڵێت :له کوردستان شهڕ بهدهست کێیه؟*
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سەرانی گۆران دەبێ ئەوە بزانن کە بە دامەزراندنی رێکخراوێکی
نوێ ،هیچ لە رابروودی پێشویان ناسرێتەوە و ناتوانن حەشا لە
مێژوویان بکەن ،کە چییان کردوە و ئاکارەکان چی بوون ،ئەوان
بەشێکنن لەوە.
تێبینی :ئەم وتارە پێش دروستبوونی بزوتنەوەی گۆڕان نووسراوە
سهرچاوهکان
&http://www.awene.com/Direje.aspx?Babet=Babet
*Cor=Birura&jimare=324
*
&http://www.awene.com/Direje.aspx?Babet=Babet
Cor=Birura&jimare=320
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له گۆڕنانی بزوتنهوەی نوژەنبوونهوەی کۆمهڵگهی کوردی
شکستییهکی تری بزوتنهوەی گۆڕان
دیدێکی کۆمهڵناسیانه
 ٠٢١١-٤-٩سوێد
پهنا بردنی بزوتنهوەی گۆڕان بۆ ههندێ هێز ،که پێشکهوتنی
ئهمڕۆی جیهانگیری دەروەی سنوری نهتهوەکانیان پێ نابینرێ و
ناکرێت ،یهکێکه لهو ههڵه کوشندانهی که پرۆسهی گۆرانکاری و
شهڕی چاکسازی له باشووری کوردستان ئیفلیج کرد و له
ڕەوتێکی سهرتاسهری ،ئاخهنییه سهرای سلێمانییهوە .بهڵکو
بزوتنهوەکهی له بازنهیهکی ناوچهیی داخراودا کۆت کرد و
پهلوپۆی بچراند .گۆڕان ،به پهنابردن بۆ ئهو هێزانه (پاشکەوتوانە)
پێناسهیهکی کۆنخوازی دایه هێزی جهماوەر و هاندەرێک بۆ
دەسهاڵتی گهندەڵی پارتی و یهکیتی که داخوازییهکان جهماوەر
بخهنه گۆرەوە .یهکێک له هۆکارەکانی ئهو ههنگاوەی گۆڕان،
خۆباییبوونی سهرکردەی ئهو بزوتنهوەیه و کهڵهکهبوونی کینهیهکی
مێژووییه بهرامبهر نهیارانی سااڵنی شاخ بوو .گۆران
خوێندنهوەیهکی زانستی سۆسیۆلۆجی بۆ ئهم قۆناغه ئێستا نیه ،که
جیهان ڕەنگاو ڕەنگە و گوندێکی بچوکه ،چ له بواری یهکتر ناسینی
مرۆڤهکان و نزیکبوونهوەی هێزە بزوینهرەکانی کۆمهڵگهکان.
هێزە ئاینه سیاسیهکانی کوردستان که ئهمرۆ دەستهبرای
ئۆپۆزیسۆنی یهکترن ،به ههمان ئاوەزی سااڵنی شهڕی براکوژی
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نیشتوونهته سهر پشتی گۆڕان و وا خهریکه جومگهکانی دەشکێنن
و چی هێزی ئازادیخواز ههیه ووشکی دەکهن .بهرپرسیاری
یهکەمیش سهرۆکی بزوتنهوەی گۆرانه که هانای بۆ ئهو هێزانه
بردووە ،ئهوەش کارتێکی دۆڕاوە له قازانجی بهرەی گەندەاڵن و
ئیسالمی سیاسیە.
بزوتنەوەی گۆڕان ،بهو ئاراستەیەی ئێستای ،چی هاندەری
ئازادیخواز ،له کهسانی سهربهخۆ ،چهپ ،نهتهوەیی ،نیشتمانی و
ههندێ کهسی پاکی ناو دەسەاڵت له ناو دەبات .ئهو بزوتنهوەیه
بهوە دۆراوە که باج بۆ ئهو هێزە پاشکهوتوانه دەدات که ئامادەنین
لهشکری ئهندام و الیهنگرەکانیان له شارەکانی ههولیر و دهۆک
دژی گهندەڵی بهێننه سهرجادە ،بهڵکو سلێمانی و الیهنگرانی خۆی
دەکاته سووتهمهنی نزای دوعای ئهوان به ناوی ئاینهوە ،ئهدی
کهنگێ کورد کێشهی ئاینی ههبووە؟ هیشتا سهرانی گۆڕان کایهی
سیاسی بهشێوەیهکی زانستی فێرنهبوون و ههمان ههڵهی تاڵهبانی
و بهرزانی دووەم دەکهنهوە ،لە پێوەندی لەگەڵ واڵتانی ناوچە و
داگیرکەران .ئهوانهیش که گۆڕان و سهرکردەکهی پهنایان بۆ
دەبهن لهوان باشتر نین ئهگهر خراپتر نهبن .بۆ گۆران بهس بوو
ئهگهر پشتی به کهسانی ڕاستگۆ و قوربانییهکانی ئهنفال و
خهڵکانی ناڕازی ببردایه ،لێ ههر کاتێ له سعودیه داپهروەری
کۆمهاڵیهتی هاته دی ،ئهوا ئهو هێزانهی که گۆران پشتی پێ
دەتوانن
بهستوون و کردونی به سێکوچکه ئۆپۆزیسۆن،
بهرنامهیهکی بهههشتی و ئهندێشهیی بۆ کۆمهڵگهی کوردی بهێننه
دی .کۆمهڵێک هێز که نیوەی کۆمهڵگهی کوردییان کردوەته ژێر
چادر و سهرپۆشی عهرەبی و شیعیی و تۆارنییهوە..
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ههربۆیهش گۆڕان و سهرکردەکهی گهورەترین ئهنفال و قهاڵچۆی
گۆڕانکارییهکانیان له باشووری کوردستان کرد ،ئەو بڕوایهش به
گۆڕانکاری ،که خهریکبوو له الی کۆمهاڵنی خهڵک دروست ببێت ،له
گۆڕ نرا و سەرهەڵدانی به ئاسانی دروست نابێتهوە ،ههمان بێ
ئومێدی و ڕەشبینی ئاشبهتاڵهکهی پارتی ساڵی .١٩١٤
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پارتی و بارزانی

لە وانەی دیموکراتی لە حەڤدەی شوپاتدا شکستیان هێنا
بەدواداچون
 ٠٢١٠-٠-١١سوێد

کەسانێک ههن نازناوی ئارامیان ههیە بەالم بێ ئۆقرن ،کەسانێک
ههن ناویان هێمنە بەالم نەک ههر هێمن نین بەڵکو شەپ بە ههموو
الیەکی خۆیان دەهاوێژن .کەسانێک ههن خۆیان بە موسڵمان
دەزانن بەاڵم لە بێ دینێک پتر دژی خوا دەجوڵێنەوە .ههشن
خەوی شین و پرتەقاڵی بە شتی نوێوە دەبینن ،بەاڵم
ههنگاوەکانیانن لەوانەی پێشوتریان پتر بڕ ناکات .بەو جۆرەش
الیەنی وا ههیە نیو سەدە زیاترە پاشگری دیموکراتی لکاندوە
بەخۆیەوە و بووتە پاشناوی ،بەاڵم بروای بە بیرکردنەوەی دی نیە.
لێرەشدا بەو واتایە ئەو پاشناوانە تەنها وەک پۆشاکیک وایە و
تەنها ووشەیە.
دیموکراتی بە دروشم و پاشناو نیە ،دیموکراتی پرۆسەیەکی
ههمەالیەنە ،واتە پەسەندکردنی یەکتر و ئاشتەوایی دەرهەق بە
بیرۆکەکانی بەرامبەر و ئەو جیاوازییەی کە لە نیویاندا ههیە.
بزوتنەوەی کورد لە تەمەنی دەسەالتی حزبی بەعسەوە خەریکی
یەکتر قڕکردن و ههڵنانی الیەنگری یەکدیە دژی ئەوی دیی ،نەک
پەروەردەی نەتەوایی و پتەوکردنی هاوئاهەنگی نێوان جومگە
جیاوازەکانی کۆمەڵگەی کوردی .تەقەکردن لە خەڵکی سڤیل و
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کوشتنی مندااڵنی کورد ،بەدەست شوێنکەوتوانی بارزانی دووەم(
مەسعود بارزانی) نەک تەنها کۆرپەلەی دیموکراتی لە مندااڵندانی
کۆمەڵگەی کوردی لەبار برد بەڵکو ،هێندەی دی شەوێنی*
ئاشتەوایی و گیانی برایەتی سەربڕی .دووبەرەکی لە نێوان بادینان
و سۆران ،لە نیوان تاکی خێزانەکانی کۆمەڵگەی کوردی چڕتر کرد،
هێندەی دی گیانی بنەمالەیی و ناوچەیی لە تای تەرازووی
نەتەوەیەکی بێ النەدا  ،بەالی دوژمنایەتیدا بەهیزکرد و هێندەی دی
نەخۆشی زەبری دەروونی(تراومای) سیاسی بەرفراوان کرد
.مەگەر سەرۆکی عەشرەتێکی سەدەکانی ناوەراستی شانازی
بەوەوە کردبێ کە دەها غواڵمی چەک بەدەستی هەبووبێ ئەگەر
بەرزانی
بەر ههڕەشە بکەوێ ،بیانخەتە ئامادەباشییەوە.
دووەم(مەسعود) لەوەشدا شکستییەکی گەورەی وەک سەرۆک و
رابەریێک هێنا و هیچ بیردۆزێکی زانستی بەسەریدا ناگونجێ.
بەرزانی دووەم دەبوو ژیرانە و هیۆرتر رەفتاری بکردایە ،پێش
ئەوەی بە پێوەرەکان بنەمالەی بەرزانی و پیاوەکانی شانازی
بکردایە ،دی تایتلی سەرۆکیی ههرێمی ههیە ،چونکە ئەو ،پارتیشی
وەک حزب بچوک کردوە ،ئەو کاتەی کە تەنها پەنای بۆ پیاوەکانی
بنەماڵەی بارزانی برد ،تەنانەت سووکایەتیش بە ژنان و کچان کرد
کە تەنها هێزی باوکساالری پیشان دا ،کە تەنها هێزی پیاوە
چوارشانەکانی بەرزانی بەههند وەرگرت ،ههر چەندەها سەدەها
وەک لەیال قاسم لە پێناوی ئەو ڕیبازەدا گیانی خۆیان بەخت کرد .
بەو ههڕەشەیە و دادگای نەکردنی تاوانباران ،بارزانی ئەو
رەواییەی دا بە الیەنی ئۆپۆزیسیۆنیش کە ههمان رەفتار بکەن و
بروایان بە بیرۆکەو بۆچونی دی نەبێ ،کەوا سلێمانی بکەنە
مەککەو جێگەی پەسەند نەکردنی هێزەکانی دی ،کەوا پرۆسەی
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گۆڕانکاری لە باشووری کوردستان بەرەو کەنداوێکی نادیار بەرن.
ئەوە کارەساتی ڕەفتاری سەرکردەی نەکردەیە .سەددامیش
پاشگری سۆشیالیزم ههڵگرتبوو ،بەاڵم بەکۆمەڵ ،نەتەوە و چینە
جیاوازەکانی عێراقی بەرەو چارەنووسێکی خوێناوی برد .کەواتە
ئەوە تەنها پاشناو و دروشم نیە کە ڕاستی الیەنێک دەخاتە ڕوو،
کە ناوەڕٶکێکی دەڵەمەند و راستەقینە دەبەخشێ بەو کەس و
الیەن ،ئەوە رەفتار و بۆچونەکانە ئەوە دەسەلمێنێ کە دیموکراتیەت
چەس.

 شەوێن :شەونخونی شوان بەدیار مەرەکانییەو و سەردانی
شوانەکانی دی.
تێبینی :ئەم وتارە ،لە ڕۆژی حەڤدەی شوبات نووسراوە .بەرزانی
دووەم(مەسعود) ئەو رۆژە لەباتی چارەسەرکردن و سەردانی سلێمانی،
دەستی کرد بە ههرەشەکردن ،کە بنەماڵەی بەرزانی ههزار پیاوی ههیە
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پرۆسهی گۆڕانکاری له باشووری کوردستان
هێشتا بێ کهسه

خوێندنهوەیهکی سۆسیۆلۆژیانه
 ٠٢١١-٠-٠٠سوێد
لهوەتی بزوتنهوەی گۆران دروست بووە ،سوود لهو شهپۆله
ناڕەزاییه وەردەگرێت که له جهماوەری ههژاری کورد ههیه ،ئهو
جهماوەرەی که له بێ سهرکردەییدا ههندێ جار ڕوودەکاته الیهنی
ئیسالمی سیاسی و ههندێ جاریش له کهسانی سهربەخۆ و ووردە
رێکخراودا خۆی دەبینێتهوە .نهبوونی چاکسازی و باری شێواوی
خزمهتگوزاری ڕۆژانه که بهشێکی گرنگیان له ئهستۆی دەسهالتی
مۆنۆپۆلێ (پارتی و یهکیێتی) دان ،بهشهکهی تریش کهرتی بازاری
بهرەاڵن .بزوتنهوەی گۆران به سهرکردایهتی سهرکردەیهکی به
ئهمهکی جهاللی کۆن(نهوشیروان موستهفا) ،دوژمنی سهرسهخت و
نهیاری ماڵباتی بهرزانی ،خوێندنهوەیهکی زانستی(سایکۆلۆژی
کۆمهلنناسیانهی) بۆ کۆمهڵگهی کوردی نیه .چونکه ئهگهر پارتی
یان حسک ،بۆ نموونه گیانی خێڵکهی بهسەریاندا زاڵه ،ئهگهر
ئیسالمی سیاسی ڕەوتی ئاینی بهسهریاندا بااڵ دەسته ،ئهوا تا
ڕادەیهکی شاراوە و ئاشکرا سهرکردەکهی بزوتنهوەی گٶران و
بڕێکی کهم له جهماوەرەکهی که قوربانیی شهڕی جهاللی مهالیین
و خوینیان ڕژاوە ،تا سهر ئێسک ناوچهگهری دەکهن و له ئامانجی
پرۆسهی گۆڕانکاری ڕاستهقینه ،گۆڕانهکانی کۆمهڵگهی کوردی
بهرەو ههڵدێر دەبن ،دووریش نیه ههندێ له سهرکردەکانی سازش
له گهڵ دەسهالتی کوردیدا نهکهن.
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ئهوەی که دووفاقه و چهند سهرەیه ،ئهوەیه که گۆران خۆی به
دەنگی خهڵك گهیشته پهرلهمان و بهشێکه لهو پهرلهمانهی که
ئهمڕۆ داوای ههڵوەشاندنهوەی دەکات .دەبوو ئهگهر بڕوای بە
پرۆسەی دەنگدان نهبێت ،ئهو پهرلهمانهی به ساخته و بێ کارا
بزانێت ،ههر لهیهکهم رۆژەوە له دەروەی ئهو یانه میللیه
(پهرلهمان) کایهی سیاسی خۆی تاوا دایه ،دیارە گۆڕان دەنگی
ئهندامان و الیهنگرانی خۆی بههەند وەرنهگرتووە بۆیه پاشگهزە له
پرۆسهی ههڵبژاردن ،یان دەیهوێت ڕای کهمینهی خۆی بهسهر
زۆرینهدا بسهپێنێت ،لههیچ پهرلهمانێکی دونیایش نهبووە که کهمینه
بتوانێت پرۆژەی خۆی تێپهڕبکات .ئهم کارەی گۆران ،له
چاوەڕواننهکردنی بۆ ههڵبژاردنێکی تر و هاندانی خهڵکی بۆ
ههڵوشاندنهوەی پهرلهمان ،له پێشهوە تێکدانی مافی رەوایی ئهو
دەنگانهیه که دەنگایان بۆ داوە .لیرەدا دەردەکهوێت که هێشتا
پهیکهری سیاسی و رێکخراوەیی گۆران و سهرکردەکهی هێشتا له
چهکهرەدایه و گۆڵی نهکردوە ،بهم شێوەیهی ئهمڕۆ به قوناغێکی
ههرزەیی سیاسی ههڵدێردا دەڕوات که دور نیه پرۆسهی
گۆڕانکاری نوێ له باشوور ههڵپڕوکێنێت.
بزوتنەوەی گۆران له خۆپیشاندانهکهی ئهم ڕۆژانهی داوییدا ،هێشتا
دروشمهکانی له شهڕە دێرنهکانی(جهاللی-مهالیی) سااڵنی شهست
دەچێت ،سوتاندنی ڕەنگ و قین و..هتد ،بەو رەفتارانەی گومان الی
هاوالتی دروست دەکات ،ئهگهر لقێکی شاراوەی جهاللیزم نهبێت!
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گۆڕان دەیتوانی ڕەنگێکی نوێ ،پهیکهرێکی سیاسی ،پیکهاتهیهکی
رێکخراوەیی نوێ بۆ خۆی دابهێنایه ،نهک پشتی به زاراوە وتهرمه
پاشکهوتوەکانی شهڕی براکوژی ببهستایه ،بۆ نموونه ":کلک
زەردەکان" بۆ دەروە! .ئهوە نیشانهی زاڵبوونی جهاللیزمه ،ئەگەر
گۆڕان بهو شێوەیه ههنگاو بنێت ،دوورنیه به ئاشکرا ببێتهوە به
بهشێکی ئاشکرای جهاللیزم .دەنگدان بۆ ههڵبژاردنهوەی تاڵهبانی
بۆ سهرۆکی عێراقی عهرەبی ،یهکێکه له زەقترین ئهو خااڵنه که
دەیسهلمێنن که جهاللیزم برەوی بههێزە له نێو ڕیزەکانی ئهو
بزوتنهوەوەیهدا .ههمان شت ئهگهر هەندێ الیهنگری بارزانی
دووەم(مەسعود) دروشم و سلۆگان بهرزبکەنەوە دژی
سۆرانیهکان .له کۆتاییدا زیان به یهکبوونی نهتهوایهتی دەدات.
بزوتنهوی گۆڕان تهنانهت له سهر ئاستی کایه سیاسیهکانی
عیراقیش ههمان ڕەنگی پارتی و یهکێتی ههیه ،جاران ئهگهر ئهو
دوو هیزە ههندێ جار پهنایان بۆ ڕژێمه داگیرکهرەکان بردبێت،
گۆران و سهرکردەکهی به ئاشکرا سکاال الی حکومهتێکی عهرەبی
الواز دەکهن ،که له گهندەڵی و دوژمنایهتی کورددا گهوزاوە،
سهکردەکهی گۆڕان هێشتا دەڵێت کوردستانی عێراق ،بهمهرجێ
ئهو پێناسهیه الی عهرەبه شۆڤێنیهکانیش باوی نهماوە.
گۆران کاتێک گۆڕان دەبوو ،که کایهی سیاسی نوێ فێری گهلی
کورد بکات ،خۆپیشاندانی له بهردەم پهرلهمانی عیراق بۆ
سهربهخۆیی کوردستان بکردایه ،داوای گهرانهوەی ناوچه
داگیرکراوەکانی بکردایه ،داوای دادگاییکردنی سهرۆک جاش و
ئهنفالچیهکانی بکردایه ،ئهو داوایانهی که جهاللیزم و مهالییزم لە
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ماوەی چڵ ساڵدا شکستیان هێنا له بهدیهێنانی .به داخهوە شینی
سهرکردەکهی گۆڕان له داوای ئابوری ناوچهیی (بهشه نهوت به
نموونه) زیاتر بڕناکات ،فهلسفهیهکی دادوەرانهی بۆ کۆمهڵگهی
کوردی پێ نیه که بتوانێت بهیهک چاو سهیری تاکهکانی کۆمهڵگه
بگات .گٶڕان بهو شێوەیهی ئهمرۆی ناتوانێت کۆمهڵگهیهکی
هوشیاری ئاوەزیی زانستی(علمانی عقالنی) دروست بکات ،دوورنیه
لێرەشدا ئامانجێکی تری ئیسالمی سیاسی تهواونهکات .ههربۆیهش
تا ئهمڕۆ نهیتوانیوە بهرفراونبێت و کێشی لهشارەکانی تر
باشووری کوردستان ههبێت ،بۆیه نهیتوانیوە ببێته جێ ئومێدی
ئاواتی بهرینه .نهیتوانیوە به تهواوی بهرگی جهاللیزم فڕێبدات و
خوێندهوەیهکی زانستی بۆ پێکهاتهکانی کۆمهڵگهی کوردی ههبێت.
هێشتا به ئاگا نیه له فاکتهر و هاندەرە بنهماڵهیی و خێڵهکیانه که
کۆمهڵگه کورییان پێکهێناوە .هێشتا لهوە تێنگات که ئهگهر
سهرگهورەی خێزانێک یان بنهماڵهیک ههر حزبێک ههڵبژێرێت،
ئهندامهکانی ئهو خێزان و بنهماڵهیه بێ یهک و دوو دەبنه ئهندام و
جهماوەری ئهو حزبه .نموونه ،شیوعیهکانیش ئهو مۆرکهیان پێوە
نراوە ،ههرچهندە دەبوو وانهبن .گۆڕان و الیهنگرانی دەبێ ئهو
دروشمه نهێنه البهرن که دەڵێن پاکسازی فاڵن الیهن یان بنهماڵه.
کۆمهڵگهی کوردی پێش ههموو شتێک پێویستی به شۆڕشی
ڕۆشنبیری ههیه ،شۆڕشێک که تاکهکان خۆیانی تێدا بناسنهوە و
بێ دەنگ نهبن له پێشێلکردنی مافهکانیان.
گۆڕان وەك پارتییهکانی ناوە و دەروەی پهرلهمان ،خاوەنی ئهو
توانا و داهێنانه نیه و به دەست ههمان نهخۆشییهوە دەناڵێت.
چونکه مهکۆی ئامێرکهی ،زۆربهیان له کهسانی سهردەمی ناکۆکی
کۆنخواز و داخ لهدڵی (جهاللی-مهالیی) پێکهاتووە .لهو قهوارە
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پاشکهوتووە ناتوانن بچنه دەروە .گۆڕان دەتوانێت خهڵک بێنێته
سهرجادە و بیدا بهگژ یهکتردا ،بهاڵم دروشمهکانیان له
ههڕەشهکانی سهرانی دەسهالت ،فازل میرانی* بە نمونه کە دەیوت
ئەوەی پەالمارمان بدات دەستی دەبڕینەوە ، ،تێپهرناکات..لێرەدا
ئهوە پێشکهوتنی ههمهالیهنهی کۆمهڵگهیه ،ئابوریه و سیاسیه ،که
کۆتایی به ڕژێمێکی کۆمهالیهتی کۆن و سواو دەهێنێت .نهک به
زۆر و ناوچهگهری .ئهم پۆلهتیکایهی ئێستەی گۆڕان کوردستان
پتر پارچه پارچه دەکات .لهم ئامانجهشدا گۆڕان ئاسۆکانی
گۆڕانکاری لێ ونه.



فازل میرانی :ئەندامی مەکتەبی سیاسی ،پارتی .لە تاوانی
حەڤدەی شوباتی  ٠٢١١وتی :ئەوەی هێرش بکاتە سەر
بارەگاکانی پارتی دەستی دەبرینەوە .ئیدی لەو رۆژەوە نازناوی
مشار بە دەستی وەرگرت .شایەنی باسە لەو رۆژەدا
پاسەوانەکانی لقی چواری ئەو حزبە بێ دوودڵی تەقەیان لە
خەڵکی ڕاپەریوی شاری سلێمانی کرد و جەندەها منداڵ و
کەسیان کوشت و بریندار کرد.
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بارزانی و تاڵهبانی  ،پیرۆزبایی بۆ دەنێرن
و بزوتنهوەی گۆڕانیش بێدەنگه

 ٠٢١٢-١-١١سوێد

ڕەخنه

لهم ڕۆژانه د.علی قرداغي که تاز بووەته ئهمیندارى گشتى
یهكێتى جیهانى زانایانى موسڵمانان و پیرۆزبایی له ههردوو
سهرکردەی ،پارتی ,بارزانی دووەم(مسعود بارزانی) و ینک
تاڵهبانی یهکهم(جهالل تاڵهبانی) پیگهیشتوە ،له کوبونهوەیهکدا به
ئامادەبوونی کۆمهڵێک سهرکردەی موسڵمان ،لهوانه قهرزاوی،
لهسهر ئهوەی ڕێککهوتون که بزوتنهوەی باکور و گهلی کورد
تیرۆریستن و دەبێت ههموو پێکهوە دژی بوەستنهوە .ئهوە له
کاتێکدایه که سوپای تۆرانیه دڕندەکان و دەسەالتدارانی حکومەتی
شیعە لە ئیران ،پهیتا پهیتا خاکی کوردستان بۆردومان دەکهن و
دەستدرێژی دەکهنه سهر گهلی کورد.
ئهوەی که ئاشکرایه و ناشادرێتهوە ههڵویستی الوازی لیستی
کوردستانی و ههرێمه به گشتی که بهرژەوندی بااڵی ئابوری و
قازانجهکانی خستوەته پێش ههموو بهرژوەندییەکی کوردییهوە،
گرێدانه ئابوریهکانیان له له گهڵ فارس و تۆرانیهکان پتر المهبهسته
تا کورد بهرژەوەندی نیشتمانی نهتهوەیی.
ئهوەی که جێگهی سهرزهنشته و بیرهێنانهوەیه ،بێ دەنگی
بزوتنهوەی گۆڕانه به سهرکردایهتی نهوشیروان موستهفا بهرامبهر
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هێرش و سوکایهتی تۆرانیهکان و موسڵمانه کوردەکان ،وێنهی
د،عهلی قهرەداغی که دەستی له گهڵ قهرزاوی تیرۆریست تێکهڵ
کردوە و دژی گهلی کورد کاردەکات .شایهنی باسه ماوەی چڵ
ڕۆژە زیاتر بزوتنهوەی گۆڕان ههموو میدیاکانی بۆ (سهردەشت
عوسمان)* تهرخان کردوە(کارێکی باشه) ،بهاڵم کێشه گرنگهکانی
تری وەک هێرشی داگیرکهرانی کوردستانی فهرامۆش کردوە.
لیرەشدا تهنانه بێ دەنگیان بهرامبهر ههڵوێستی چهوتی د .عهلی
قهرەداغی بهرامبهر کورد ههلبژاردوە .لێ پێویسته ئهگهر گٶران
خۆی به خهمخۆری لێقهوماوانی کورد دەزانێت ،بێ دەنگ نهبێت
بهرامبهر ئهو جۆرە پێشێلکاریانه که دەرههق به گهلی کورد
دەکرێت و له پهرلهمان باسیان بکات و بیانکاته کێشهی خۆی و د.
عهلی قهرەداغی و هاوەاڵنی ڕیسوابکات و ههمان ههڵویستی
پارتی و یەکێتی نهبێت .شایهنی باسه بزوتنهوەی گۆڕان الباڵێکی
سیاسی باشوری کوردستانه و بوونێکی دیارەی ههیه بۆیه
بهرپرسیارە له وەرگرتنی ئهو ههڵویستانهی که پیوەندهی به
چارەنووسی گهلی کوردەوە ههیه.

سەردەشت عوسمان :ئەو گەنجە بوو لەسەر هۆنراوەیەکی دڵداری  ،لە
بار و دۆخێکی شاراوەدا لە هەولێر تیرۆر کرا.
دەقی بهیاننامهکهی قهرزاوی به ئامادەبوونی د .عهلی قهرەداغی دژی
گهلی کورد

 http://islamtoday.net/albasheer/artshow-12-135230.htmسایتی د.
عهلی قهرەداغی

http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=4
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ئۆپۆزیسۆن دەبێت ههوڵی دەسهاڵت بدات
نهک سازش..
ڕەخنه
 ٠٢١١-٥-٠٩سوێد
له زۆربهی واڵتانی دیموکراتی و تهنانهت لهو شوێنانهی که
دیکتاتورەکان برەویان ههیه ،بهرەی ئۆپۆزیسۆن یان بهرههڵستکار
ههمیشه له کاری ئهوەدایه که چۆن دەسهالت وەربگرێت و
بهرنامهی خۆی پراکتیزە بکات .له الیهکهوە دەسهالتی
حکومهتهکهی حزبهکانی (بهرزانی دووەم و تاڵهبانی یهکهم) له
له ههوڵی بچوکردنەوەی
خۆپیشاندانهکانهوە
سهرەتای
داخوازیهکانی خهڵکن ،پارته بهرههڵستکارەکانیش ههمان ههڵه
دەکهن و داخوازییهکانی جهماوەرییان له گوماوی بهرژوەندی
تایبهتی(شهڕی جهاللی-مهالیی و جیهادا) نوقم دەکهن.
بهڵێ ئۆپۆزیسۆن (گۆڕان جوت پارتە ئیسالمییەکە) و دەسهالت
دەتوانن له پرسه نیشتیمانییهکان که پێوەندییان به بهرژوەندی
بااڵی نیشتماییهوە ههیه تهبا و کۆک بن ،کارێکی پۆزەتیڤه .ئهوەی
ئهمڕۆ سهرانی ههرسێ براکهی ئۆپزیسۆن دەیکهن ،به پێچهوانهی
ئامانج و خواستهکانی گهله ،که دەها کهس بوونه قوربانی بۆی.
دانیشتن له گهڵ دەسهالتێک که کارایه له خۆدزینهوە و
دروستکردنی کیشهی نوێ (بڕینی موچه و دەرکردنی خهڵک له
سهر کار) ،دروستکردنی قهیرانی نوێ بۆ له خشتەبردن و
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فریودان ،چی پێناسهی ڕاستهقینهی ئۆپۆزیسۆن ههیه له دەستی
دەدات.
ئۆپۆزیسۆن دەبێ ههوڵ بدات بهرنامه و پرۆژەی خۆی بهاوێژێنه
ناو پهرلهمان و ڕۆژانه بیخاتە بهردەم خهڵک ،نهک ببێته بهشێک له
دەسهالت و وەک دووبهرەی شهڕ لهسەر مێزی سازش ،له گهڵ
دەسهالتێکدا که سهرتاپای گهندەڵڕەنگه ،کات بکوژێت .لێ چ
سهرانی دەسهالت و چی سهرانی به ناو ئۆپۆزیسۆن ههمان هێمای
شهڕی براکۆژی و شاخن که سااڵنێکی دوور به خوێنی یهکتر تینو
بوون .له دۆخی وادا که متمانه و بروا نهبێت ،له کوێ
کهشووههوایهکی دیموکرانی برەوی ههیه .هیچ بهرەیهک بڕوای
بهو دی نیه .کهواته باشترین چارەسهر ئهوەیه که ئۆپۆزیسۆن
ڕیالیستی و بابهتیانە بیربکاتهوە ههنگاوی بهرەو پێش بنێت.
که پرۆژەی ئۆپۆزیسۆنیش بووە بهشێک له بیرو بۆچونی خهڵک
ئیدی ئهو دەسهالته ناتوانێت بهرگهی شهپۆلی ناڕەزایی جهماوەر
بگرێت .خۆپشاندانهکانی واڵتی عهرەبی باشترین نموونهن،
ڕاپهرینی  ١٩٩١له باشووری کوردستان تاقیکردنهوەیەکی زیندوی
ترە .ئهوەی ئۆپۆزیسۆنی سێ براکه کردی به پێچهوانهی
ئۆپۆزیسۆنی ڕاستهقینهوە بوو ،وەک ئاماژەم پێدا ،لۆکاڵی و
سووربوون له سهر ئامانجی و کهسێتی ،پشت بهستن به کۆمهڵێک
هێز که رێشهیان الی داگیرکهرانی کوردستانه ،ههمان هێماکانی
شهڕی مهالیی-جهاللی و نهبوونی متیودی زانستی بۆ
پیشڕەوایهتی خهڵکی ناڕازی .ئهو دانیشتنانهی سێ براکهی
ئۆپۆزیسۆن ئهمڕۆ له گهڵ دەسهاڵت ،لهوە دەچێت که کۆمهڵێک
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بۆ چارەسهرکردنی کێشهیهی عهشایری
سهرۆک عهشرەت
چوونه کن سهرۆکی بنهماڵهیهکی گهورەتر(مسعود بهرزانی به
نموونه) که چیتر ڕێگه له پهزەکانیان نهگرێت ئهگهر هاتوو ،بۆ
لهوەڕاندن کهوتنه ڕێ بۆ ئهو دەڤهرەی که ئهو بااڵ دەسته..
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ئێمه دهزانین چیمان ئەوێ*
بهدوادا چوون
سوێد ٠٢١١-٥-١
ئهوەی کە کهمێ چاودێری بارودۆخی باشووری کوردستانی
کردبێ ،به چاوێکی بێ الیهن و زانستیهوە هێزە بزوێنهرەکانی
باشووری کوردستان تهماشا بکات ،تا ڕادەیهک له ئاواز و رێچکه
پرۆگرام و واتیلهی (ئاخاوتن)* ههموویان دەخوێنێتهوە .ئهو
ئهنجامه دەستهبهر دەکات که کۆمهڵگهی کوردی به تایبهتی له
باشوور ،گێرۆدەی نێو بیری دڕکاوی کۆمهڵێک پارتی و رێکخراو
بووە ،که پرۆسهی پێشهوەچوونی ئهو بهشەی کوردستانیان له
لیتهی شهڕی براکوژی ،جهاللی-مهالیی و ئیسالمی سیاسی،
ناوچهییدا و گۆشهگیرکردوە.
دوای دیارنهمانێکی درێژخایهن و وونبوونی له نێو میدیاکان و
بزوتنهوەی
سهرۆکی
سهرا،
لهبهردەرکی
دانهبهزینی
گۆران(نهوشیروان) ،ووتارێک دەنووسێت که ( ئێمه ئهزانین چیمان
ئەوێ) و باسی ئاشتهوایی کۆمهالیهتی دەکات .ئاشتی کۆمهالیهتی
چۆن دەستهبهر دەکرێت؟ ئهو ووشانهی که لهسهردەمی شهڕی
جهاللی مهالییهوە خهڵکی ههژاری کورد باسیان دەکات و هیچ کام
لهو سهرکردانه به خۆشییهوە هێشتا گوێی لێناگرن .شهڕێک که
ئهم جارە به شێوەیهکی مۆدێرن درێژەی پێدرا و بزوتنهوەی
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گۆڕانکاری له باشووری کوردستان خسته نێو ئهو گۆڕە قوڵهی
که مەسعود بارزانی و تاڵهبانی و ئیسالمی سیاسی بۆیان ههڵکهند.
بێگومان ئاشتی کۆمهاڵیهتی دەستبهر ناکرێت ،ئهگهر پرۆسهی
یهکتر پهسهندکردن چهکهرە نهکات و گوڵی له نێوا ناخی تاکی
کورد دا نهکرێتهوە .کارەسات و قهیران لهوێوە دەست پێ دەکات
که سهرەتای بزوتنهوەیهک ههمان کۆپی بێت و وەک وەچهی
ئهوانهی پێش خۆی له شهقامی کوردیدا خۆی بناسێنێت.
بزوتنهوەیهک خۆی به ڕابهری گۆڕانکاری بزانێت و گوێ له
هاواری ڕەخنهگران نهگرێت و بیانخاته سهنگەری دوژمنانهوە.
بهڵی درێژە به بیردۆزی پیالنگیری(کۆنسپریشن تیۆری) بدات بۆ
ئهو کهس و الیهنانهی که سهربهخۆن و بهوپهڕی دڵسۆزییهوە
دەیانهوێت پاڵێک به پرۆسه پشکهوتنی کۆمهڵگهوە بنێ.n
وتاری (ئێمه ئهزانین چیمان دەوێ) چارەسهرێکی زانستی ئهوتۆی
میتودیکی تێدا بهدی ناکرێت که جێگهی دلخۆشی بێت .ئهو وتارە
له وتاری نوێژێکی ههینی دەچێت که مهالیهک چهند بارەی
کردبێتهوە بۆ پرکردنهوەێ کات .نووسهر تهنها باسی٢-:


دەرئهنجامهکانی شهڕی مۆدێرنی مهالیی-جهاللی و
ئیسالمی بهردەرکی سهرای کردوە که چۆن خهڵکانی توڕە
تووشی مووچه بڕین و ئازار بوونهتهوە ،لهسهر کار
دەرکراون ،بهاڵم پهنجهی نهخستووەته سهر ئهوەی که
کۆمهڵگهی کوردی به دەست نهبوونی ههمهڕەنگی
بزوتنهوەکهی
خودی
و
دەناڵێنێت
سیاسیهوە
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خۆشی(بزوتنەوەی گۆڕان) تهنها دوو ڕەنگ و سهنگهر
دەبین ،یهک ناوچه و هێڵی سیاسیان ال پهسهندە.
 نووسهر باسی ئهوەی نهکردوە که بهرنامەی چییه ،بۆ
ئهوەی ئهو ئاشتهواییه دەستبهر بکرێت؟ نووسهر
خوێندنهوەیهکی سۆسیۆلۆژی بۆ کۆمهڵگهی کوردی پێ
نیه ،که چین و توێژەکانی کۆمهڵێک هێزی خێڵهکی و
بنهماڵیی کە گرێدراو به سهرمایهداری ناوچه ڕۆژئاواوە
بهندن .نووسهر باسی فهلسفهیهکی ئابوری نهکردوە که
کۆمهڵێک پێوەندی هاوبهش له نێو تاکهکانی کۆمهڵگه
دروست بکات و بناغهی ئاشتهوایی دروستببێ.
 نووسهر داوای شتێکی دەکات که نه له قهوارە و
بهرنامهی بزوتنهوەکهی خۆیهتی ،نه دەسهالت دەتوانێت
دەستبهری بکات .لهوانه دادپهروەری و یهکسانی
کۆمهاڵیهتی ،سهربهخۆیی دادگا و خوێندن و ڕێزی یهکتر.
لێ ئاماژەم پێدا هێزە بزوێنهرەکانی کۆمهڵگهی کوردی
هاندەری پێوەرەکانی خێڵ و بنهماڵه چهرخهکهیان
دەسورێنێ ،نهک ئاوەز و هوشیاری .زۆربهی
ئهندامهکانیان ڕەبۆتێکی بنهماڵه و سهرکردەکانن.
لهوانهیه الیهنگرانی نووسهر ئهمه به هێرش تێبگهن ،بهالم ئهگهر
دوور له هاندەر و سۆز بیربکهنهوە ،زانستیانه بۆ دیاردەکان
بڕوانن ناکهونه ناو بهرگرییەکی کوێرانه ،وەک ههندێ ئهندامی
کۆنی پارتی و ئیسالمی ،شیوعی و ههمان ههڵهی رێکخراوەکانی
پێش خۆیان ناکهنهوە ،که ههندێکیان ناوچهیین و ئامانج و
بهرنامهیهکی ڕوونیان نیه .بۆیه گرنگه ئهگهر گروپیک یان
ڕێکخراوێک بیهوێت پهل بهیاوێژیت و جهماوەر لهخۆی کۆبکاتهوە،
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دەبێ ههمووان له پرۆسهیهی بهڕێوەبردندا بهشداربکات ،نهک
کۆمهڵێک سهرکردەبن و کۆمهڵێکی تریش ڕەبووتی بێ گیان و
بوونیان نهبێت .ههر ئهوەشه که تائێستا کۆمهڵگهی کوردی
دابهشکردووە به سهر چهند ئیمارەتێکدا ،ئهویان ئهوی دی پهسهند
ناکات.

*واتیله :وشەیەکی هەورامییە بە واتای ئاخاوتن.
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کێشمەکێشی نیوان ڕەوتەکانی ناو بزوتنەوەی گۆڕان
لە قازانجی کێ تەواو دەبێ؟
بۆچون
 ٠٢١٠-١٢-٥سوێد
لەسەرەتای دروستبوونی بزوتنەوەی گۆرانەوە تا ئەمرۆ ،کۆمەڵێك
راو و بۆچونی جیاواز سەریان تێکردووە ،ئەوەش پێوەندی بەو
کەس و ڕەوتانەوە ههیە کە بە هۆی نارەزایی شەقامی کوردییە
لەدەسەاڵت پەنایان بۆ ئەو بزوتنەوەیە بردوە .یەکێ لەو رەوتە
بەهێزانە ،ئیسالمی سیاسییە .ئەگەر سەیری بۆچون و
ئەرگومێنتی تەنانەت ڕێکخەری بزوتنەوەکەش(نەشیروان) بکەین،
دەبینن بە ڕاشکاوی و بێ سڵەمینیەوە دەڵی" :ئێمە ناتوانین لە
پێوەر و ڕایەڵەکانی(ثوابت) ئاینی ئیسالم دەربچین و ههر یاسایەک
لەدەرەوی ئەوە بێ ،پوچەڵ دەکرێتەوە" ،ههمان بۆجون لەالی
هه ندێ کاندید و الیەنگری ئەو بزوتنەوەیە چێ بووە .سووربوون
لەسەر بەستنەوەی یاساکان بە ئاینێکەوە ،جۆرێکە لە
ڕیگریشۆن(گەرانەوە بۆ پاشەوە یان پاشکەوتوخوازی) چونکە
زۆربەی ئاینەکان ڕێژەیین و لە چوارچێوە و خوێندنەوەیەکی
تایبەتیدا بیردەکەنەوە ،ئەمەش دەبێتە گەورەترین رێگر بەرامبەر
بیرکردنەوەی تاکەکان و کۆمەڵگە بەگشتی ،بۆ نموونە مافی ژنان،
بازار و ئابوری ،یاساکانی شارەستانی دەرباری کەسێتی و
هاوالتی بوون ،خوێندن و زۆر مژار و ڕۆژەڤی کۆمەڵگە .دووریش
نیە ڕێکخەری ئەو بزوتنەوەیە لەژیر فشارێکی گەورەدا نەبێ
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کەبەو شێوەیە بیردەکاتەوە ،بەالم دیسانەوە دەکرا ڕەها بیری
بکرداێتەوە.
زاڵبوونی ڕەوت و شەپۆلی ئاینی لە نێو بزوتنەوەی گۆراندا،
خۆرسکی ڕەگی خۆی دانەکوتیوە ،لەالیەک ئاستی بیرکردنەوەی
کۆمەڵگەی کوردی وایە( لەسەدا  ٤١ی موسڵمانە) و لەالیەکی
دیشەوە کاریگەری دراوسێکان ،بە تایبەتی ئێران ،عێراق و تورکیا.
لەناو بزوتنەوەی گۆراندا بوونی کاریگەری ئەو دراوسێێانە بە
ئاشکرا و بە ئاسانی بەدی دەکرێ .ئەوەی کە جێگەی مەترسییە
رێگە نەدان بە کەسانی علمانی ،چەپ و لیبراڵە لە ناو ئەو
بزتنەوەیەدا ،ههرچەندە لەزۆر شوێنەکاندا کەسانی سێکوالر جاڕی
لەدایکبوونی ئەو بزوتنەوەیان دا و کاریشی بۆ دەکەن .لە بۆچون
و گۆرانیش لەدژایەتیکردنی ئەم
وەاڵمی ههندێ سەرکردە
کەسانەدا(علمانی) دیارە ،بە تایبەتی لە دیالۆگەکاندا.
کەواتە ڕەوتی ڕابردووخوازی زاڵە بەسەر سیاسەتی بزوتنەوەی
گۆرانداو ئەوەش هاوکێشەی بواری یاسادانان لە نیو کابینەی
ههرێمدا دەگۆڕی .کەواتە ئامانجی دروستبوونی گۆڕان بۆچی و لە
پێناوی چیدایە؟ ئایا ڕٶڵی کەسانی سێکوالر و ئازاد چیە ،چۆن
دەتوانن کێشمەکێشەکان پاڵ پیوەنێن؟ تاکەی بزوتنەوەی گۆڕان
درێژە بەو سیاسەتە دەدا؟ ئەگەر جاری پێشو تەنها دوو
پەرلەمانتار رێزی سرودی نیشتمانی نەتەوەیی ئەی ڕەقیبیان
نەگرت ،ئەمجارە الیەکی پەرلەمان ههمان بێڕێزی دەکا و دژی
یاساکانی شارەستانی ههڵوێست دەگرن! ئەدی مەگەر گٶڕان بۆ
گۆڕینی کۆمەڵگەی کوردی کار ناکات ،بەاڵم کام گۆڕین؟ کام باڵ و
ڕەوت لەناو ئەو بزوتنەوەیەدا تل بەوی دیکە دەدا و چۆن؟ تا ئێرە
ئیسالمی سیاسی بەهێزترین باڵە و بە سانایی گەمەکان دەکا .ئایا
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دەبێ کەسانی بەرەی دووەم(علمانیەکان) بەو ئەرگومێنتە رازی بن
کە بااڵبوونی ئیسالمی سیاسی لەناو بزوتنەوەی گۆڕاندا جۆرێکە
الرکردنەوەی تەرازوی هێز بۆ نەهێشتنی هاوکێشە
لە
دیموکراتیەکان و پەسەند نە کردنی ڕەنگە جیاوازەکان؟
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دەبوو بزوتنەوەی گۆڕان
کار بۆ ههلوەشاندنەوەی یەکیتی نەکا!
 ٠٢١٠-٩-٠١سوێد
بزوتنەوەی گۆران دەیتوانی رێگای هێمنتر و نەرمتر بۆ گۆڕینی
تێهزراندنی تاک و کۆمەڵگەی کوردی بگرێتە بەر و مۆدێلێکی نوی
لە شێوازی رەفتارکردنی سیاسی فێری نەوەی نوێ بکا و داهێنان
لە دۆزینەوەی رێگەی چارەی دیموکراتیانەی نوی بخوڵقێنێ .ئەدی
مەگەر کاری ههموو هێزێکی نوێ چییە ،ئەگەر بناغەیەکی نوێی
کۆمەالیەتی دروست نەکا .ئەوەی گۆران کردی و دەیکا ،بەپێی
میتودەکانی کۆمەڵناسی و دەروونناسی سیاسی ،زۆر جار
پرۆڤیکاسیۆنی(گاڵتەی شەڕانگیزی) سیاسیە ،بەتایبەتی بەرامبەر بە
یەکێتی-هێزی دایک و سووکردنی خەباتی پێشمەرگایەتی و الیەنی
دی .لێرەشدا گەورەترین خزمەتی نەیارە سیاسیەکانی یەکێتی
نیشتمانی کرد ،کە چەندان ساڵە خەون بەوەوە دەبینن ،کە تلێکی
مێژووی بەو هێزە بدەن کە ههڵسانەوەی سانا نەبێ ،ههڵبەتە
ناشبێ ههلە گەورەکانی یەکیتی فەرامۆش بکرێ .لە زانستی گروپ
و رێکخراوچێکردندا ،ههر کاتێ کێشەکان بەرەو قوڵبوونەوە و
داخران چوون ،ئیدی ئەوە سەرەتای جیابوونەوەیە .بەهۆی
ئەوەی کە کۆمەڵگەی کوردی پیوەرەکانی ئاین و بنەمالە و
باوکساالری دەیبەن بەرێوە ،زۆرجار جیابوونەوەکان دەبنە
خوێناوی. .ئەزمونی مێژووی کورد دەها شەڕی خوێناوی تیایە،
ههر لە شەڕی چاڵدێرانەوە  ١٥١٤تاکو شەڕی ئیمارەتەکان و
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بادینان و سۆران و (جیابونەوەکەی ) ١٩١٤و (٠١ئاب ی ) ١٩٩١و
حەڤدەی شوبات و دواتر دروستبوونی بزوتنەوەی گۆڕان و تەقەی
ههڵبژاردنەکانی ئەم دواییە .ئەو کۆنترین شیوازە.
ئەدی لۆ بزتنەوەی گۆران نەیتوانی ببێتە داهێنەری ئەو مۆدێلە
نۆێیەی بیرکردنەوە؟ بەڵی لەبەر ئەوەی ژێرخانی هزری ئەو
بزوتنەوەیە و ڕابەرەکانی هێشتا لەو کەس و الیەنانە پێکهاتووە،
کە کار ئەکتەر شەڕەی براکوژی و خێڵەکان و عەشیرەت و
حزبەکانن .بیرگەلی هزری سۆزی سیاسی ناوچەیی و بنەماڵەیی و
باوکساری زاڵە بەسەر بیرکردنەوە و ڕەفتارەکانیاندا .لە باتی
هوشیاری سیاسی ،رق و کینە ههڵسوکەوتیان دەبا بەرێوە ،ئەدی
ئەگەر وانەبوایە چۆن هێزێک پرۆڤێکاسیۆنی سیاسی دەکا و
ئەندامەکانی ههمان رەفتاری الیەنی نەیار دەکەن و تەنانەت منداالن
و توێژەکانی دیش دەبەنە سەرجادە و...هتد ئەو ههموو فەرتەنەی
ئاالو رەنگ چیە؟
گۆڕان توانی یەکیتی الواز بکا ،بەاڵم لە رۆژانێکی نیزیکدا ئەگەر بە
خۆیدا نەچێتەوە ،لەبەر ئەوەی خۆی هێشتا خاوەن ئەو بەرنامە و
فەلسەفە توکمە نیە ،ئاسانتر لەیەکێتی و بگرە الیەنەکانی دیش
دەبوو گۆڕان ووزەکەی بۆ مۆدێرنیزمەکردنی
دەتوێتەوە.
کۆمەڵگەی کوردی تەرخان بکا ،ئەوەش کادیر بە ئەزموونی دەوێ،
ئایا گۆران دەتوانی ئەوە بکا بەم شیوازە کارکردنەی ئەمڕۆی؟
ئەوە پرسیارێکە پێویست بوو رێکخەرەکەی پێش ئەوەی جاڕی
ههلوەشاندنەوەی یەکێتی بدا ،بەووردی ئەم رۆژەی بەهەند
وەرگرتایە ،کە خۆیان و یەکێتی لەبەردەم چارەنووسێکی نادیارن!
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بڕینەوەی مووچە لە داهاتی نەوت،
ههاڵئاوسانی ئابوری -گرژی نرخەکان لە بازار دروست دەکا
بەدواداچوون
 ٠٢١٠-١١-١سوێد
برینیەوەی مووچە بۆ ههموو خێزانەکان لە باشووری کوردستان
بە بێ پالنی ئابوری ،لەالیەن پارتییەوە یان ههر الیەنێکی دی بێ،
کاریگەری خراپ دروست دەکات لەسەر جومگە ئابورییە
ژیانییەکانی کۆمەڵگە و تاکی کوردی و گرژییەک و لە ئاستی
نرخەکان ،لە بواری جیاجیاکان دروست دەکات .لەوانە بواری
خانوسازی ،نرخی شتومەک لە بازاردا ،هاتوچوو ،پیوەندی و..هتد.
تەنانەت کاریگەری نەرێنیشی دەبێ لەسەر ئاستی دەروونی/
کۆمەاڵیەتی.
بە بێ پالنێکی ئابوری توکمە ،کە بە پێی شرۆڤەی زانستی
ههمەالین بێ ،ئەو جۆرە بەڵێنانە ،ئەگەر نەشخرێتە بواری پراکتیزە
کردن و تەنها بۆ بانگشەی ههڵبژاردن بێ ،ئەنجامگەلیک نەرێنی لێ
دەبێتەوە  .دەبێ بەووردی چاو بە زیان و قازنجیدا بخشێنرێت و
تەماشای ئاستی بژیوی بکرێ.دەبێ پیوەرێکی نیشتمانی ههبێ کە
ئایا توانای هێزیی کڕینی تاک و خێزانەکان لە کۆمەڵگەدا چەندە.
ئایا ئەو مووچە دەبێتە هۆی ئاسانکردنی ژیانی هاوالتی ،یان تەنها
الوازی هێزی ئەو پارەیەی کە هاواڵتی دەتوانێ خەرجی بکا؟
زۆرجار لە والتێکی وەک سوێد کە نرخی خانووبەرە یان بودجەی
سااڵنە بەرز دەبێتەوە .بانکی نیشتمانی سوێد یەکسەر کۆمەڵێک
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ههنگاو دەنی ،تاکو لە ئاستێکدا ئەو نرخانە ڕابگرێ ،واتە سنورێکی
بۆ هەاڵوسانی ئابوری دابنێ ،ئەوەش بۆ ئەوەی هاوالتییان
بەگشتی زیانیان لێ نەکەوێ و لە ههمان کاتیشدا نرخی کرۆنی
سوێدی دانەبەزێ و گرژییەک نەکەوێتە ناو نرخەکانی بازارەوە .لە
سوێد ئاستی سوود وەرگرتن( ).interestلەسەر کڕین و فرۆشتن
دادەنێ ،تا ئەو هاوکێشەیە ڕاگرێ ،کە باری ئابوری والتی لەسەر
بەندە.
بیرۆکەی برینەوەی مووچە ،بەبێ بنەما ،زیانی گەورەی
کۆمەاڵیەتیشی لێ دەبێتەوە ،لەوانە دابەزینی خواستی کارو
بەرههمی خۆماڵی لە سەر ئاستی هەرەوەز و تاک ،کەمبوونی
ئاستی چاالکییە مرۆییەکان .ئێمە وێنەی کۆمەڵگە تەمەڵەکانی
کەنداومان لەبەردەمە ،یان دانیشتوانی ڕەسەنی کیشوەری
ئوسترالیا(ئەبرجینەکان) کە وەک قەرەبوو بێ بەرامبەر دەولەت
مووچەی بۆ بریونەتەوەوە .لەناو ئەواندا ،ئاستی بێکاری ،خوگرتن
و ئالودەبوون بەمادە هۆشبەرەکان ،ئەلکهولیزم ،نەخۆشی
دەروونی و جەستەیی و دەها کێشەی دا ،کە دەبنە کۆسپ لە
بەرەو پێشچون و گەشەسەندنی کۆمەڵگە.
بەخشینەوەی داهات و موچە بێ بیرکردنەوەی وورد ،کێشەی
ئۆربانیزم( چۆلکردنی الدێ) دروست دەکات .بۆ نموونەی بەهۆی
ئەو بیمەیەی کە ههندێ حزب لە باشووری کوردستان بێ بەرامبەر
دەیدنە ئەندامەکانیان ،کە زۆرجار لە مووچەی مامۆستایەک پترە،
ئامادە نین درێژ بەکاری کشتوکاڵ و باخداری و ئاژەڵداری بدەن،
مەگەر لەوە کارەساتی ئابوری ههیە لە شوێنێکی وەک دەشتی

41

ئاسۆ بیارەیی

گۆڕانێک پێش گوڵکردنی

٠٢١٥

شارەزووردا سەوزەمەنی خۆماڵی نەچێنرێ و لە تورکیا و
سوریاوە یان ئێرانەوە هاوردە بکرێ.
کەواتە پێشنیار برینەوەی موچە بە بێ پالنی ئابوری ،گەورەترین
زیان بە جومگەکانی کەرتی گشتی و تایبەتی و قەوارەی ئابوری
باشووری کوردستان دەدا .گەورەترین زیانیش بە کەسێتی
تاکەکان دەدات و داهێنانیان دەکوژیی و بە بەسەرچوونی کات،
زانیاری گشتییان و هاندەرێکی ئەوتۆیان لە ژیاندا نامێنێ.
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ئازادی ڕادەربڕین و ڕەخنهگرتن
٠٢١٢-١٢-١١
ئازادی ڕادەربڕین کۆمهڵێک الیهنی سهرەکی له ژیانی بنچینهییانهی
ڕۆژانهدا گرتووەته خۆی که بهبێ بوونی سانسۆر و چهپاندن
لهالیهن ئهو دەسهالت و هێزە بزوێنهرانهی که ئهو کۆمهڵگهیه

بزوتنەوەی گۆڕان لێرەشدا بێ ههلوێستی نواند و کاردانەوەیەکی
نەبوو ،بەرنامەیەک یا پرۆژەیەکی پێچەوانەی ئامادە نەکرد.
http://gulanmedia.com/t_detail.php?section=1&id=13908

دەبهن بهڕێوە دەبێت دەستهبهر بکرێت .ئازادی ڕادەربڕین ئازادی
قسهکردن ،ئازادی مانگرتن و ئازادی دەربڕینی ههست و ههموو
ئازاییهک که بوونی مرۆڤ و مافهکانی له گهڵ مرۆڤهکانی تردا به
چاوێکی یهکسان بێت( ،ىڕوانه لینکی هاوپێچ) ئازای رادەبرین
ئازادی چاپهمهنی و رەخنهو و ئایدیاکانیش دەگرێته خۆ.
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پێوەست به پرۆسهی ئازادی ڕادەربڕین ،دەسهاڵتی کوردی و
هێزەکانی ،چهند الفی دیموکراتی و باسی مافی ههمهڕەنگی
بۆچۆنی تاکی کورد لێبدەن ،ناگهنه پێناسهی تهواوی ئهو مافه(مافی
ئازادی رادەربڕین) ،ئهگهر دەسهالتێک که له ههموو رەخنهیهک
بترسێت و سنوورێکی دیار بهپێی بهرژوەندی دەسهاڵتی خۆی بۆ
نووسهران و یان هاوالتی دابنێت ،ئهو مافه سهرەتاییه که تاک
ههیهتی لێی زەوت دەکات و قۆرخ دەبێت.
له منداڵدانی ئازادی ڕادەربریندا مرۆڤهکان سهرباری ڕەنگی جیاواز
له بیرو رایاندا ،پتر ههست به بوون و یهکسانی خۆیان دەکهن و
بهشداری له پرۆسه سهرەکییهکانی دروستکردنی پێوەرەکانی
کۆمهڵگهدا دەکهن .پێچهوانهکهشی دەبێته هۆی پهراویزکردنی
توێژێک یان چینێک بێ دەسهاڵت دەبێت و پهیڕەوی چینێکی تری
ساالر بکهن که جڵهوەی الیهنه گرنگهکانی دەسهالتیان مۆنۆپۆڵ
کردوە یان دەستیان بهسهر سهرمایهی ئابوریدا گرتووە .مهترسی
ئهم بارە لهوەدایه ،که چێنی بێ دەسهالت یان بهرینهی فراوانی
کۆمهڵگه بێ دەسهاڵت دەبێت و خواستی ناگاته مهبهست ،چونکه
کهس گوێی لێناگرێت یان سهکۆکانی ئازادی رادەربرینی لێ زەوت
کراوە.
ڕەخنهگرتن -بهشێکی ئازادی بیراندنه
که ئازادی رادەبڕین ههبوو ،هاوالتی دەکارێت بهرگری له مافهکانی
بکات و بێ ترس کاربکات بۆ بهدیهێنانی خواستهکانی .که
خواستهکانی هاتنه خهمالندن  ،ههست به بوونی خۆی دەکات که
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بهشێکه لهو کۆمهڵگهیه .لێرەدا ڕەخنه یهکێکه لهو ئامێر و دەسهکه
گرنگانهی که ئازادی را دەربڕین بهرجهسته دەکهن و ژیانێکی پێ
دەبهخشن .مهرج نیه تهنها سهیری کایهکانی رەخنه وەک
پرۆسهیهکی نهرێنی بکرێت .لهڕێگهی ڕەخنهوە هاوالتی دەتوانێت
چاودێری کارەکانی ئهو دەسهالته بکات که باسی ههمهرەنگی
سیاسی ،ئابوری ،ئاینی ،کۆمهالیهتی ،ڕەگهزی..هتد دەکات.
ڕادەربرێن پێوەست به ڕەخنه له دەسهالتی خۆماڵی
خوێندنهوەیهکی سهرپێی بۆچونی دەسهالت دەربارەی ڕای ئازاد و
له ناویشایاندا رەخنهگرتن ،ئهو ئهنجامه دەستهبهر دەکرێت ،که
دەسهاڵتی کوردی( پارتی و یهکێتی و تاڕادەیهکیش پارتییهکانی تر
و ههریهکه بهپێی قەوارەی) ،پێیان وایه دەبێت ڕەخنهگرتن بهپێی
پهیڕەوپرۆگرامی ئهوان بێت هیچ هاواڵتییهک له بهندی
سنوورەکانیاندا دەرنهچێت .راسته باسی ئازادی و ئارامی و
کهشوههوای ئازادی رەخنه دەکهن ،بهاڵم بۆ ڕێگهگرتن له هاواڵتی
کورد و کۆتکردنی ،بۆ دەمکوکردنی دەنگانی ئازاد و نموونه
پێنوسه بێالیهنهکان که خۆ بهختانه رەخنه له گهندەڵی و شیوازی
بهڕێوەبردنی ئهو دەسهالته دەگرن ،ئهو دەسهالته حهشامهتێک له
میدیای زەبالحی کارتۆنی دروستکردووە و الیهنی راستهقینهی
ئازادی ڕادەربڕینی قۆرخ کردوە .دەسهالت پێی وایه بوونی دەها
گۆڤار و چهند کهناڵێکی تیڤی(که سهرجهم هی حزبن) ئیدی ئازادی
بۆ هاواڵتی دەستهبهر کردووە .پرسیارەکه ئهوەیه ئایا کهناڵ و
راگهیاندنی ئهو پارتییانه ڕەخنهیهکی توند بۆ جارێک له جارن له
سهر خۆیان بێ سانسۆر باڵو دەکهنهوە؟ وەاڵمهکهی نهخێرە .لی تا
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ئهمرۆش بۆ نموونه نه ڕۆژنامهی خهبات که زمانحاڵی پارتیه
رەخنهیهکی له سهر بارزانی دووەم (مسعود بارزانی) بالو نه
کردوەتهوە ،نه کوردستانی نوێ که ئۆرگانی یهکێتیه  ،باسێکی
نهرینی له سهر تاڵهبانی نه نووسیوە .کهواته هێشتا ئازادی
رادەربرین له باشوری کوردستان و له نێو ڕاگهیاندنهکانیدا به
تایبهتی ڕاگهیاندنی پارتهکاندا له دایک نهبووە ،ئهو ئازادیهی
کهباسی دەکهن له سنووری شیکردنهوەی پهرتووکه ئاسمانیهکان
و پێغهمبهرەکانیان تێپهڕناکات ،بڤهیه ڕەخنهی نهرێنی له دەرەوەی
ئازادی و یاساگهلهکانیان ڕەخنهیان لێ بگیرێت .کفرێکی گهورەیه و
ئهگهر کهسێک ڕەخنه بگرێت ،یهکسهر وەک دوژمن سهیری
دەکرێت .ئهو پێنوسانهش که به هۆیهک یان له دەروەی بازنهی
دەسهالتن(بهتایبهتی ڕەوند) تووشی گهورەتین سزای پهراوێزکردن
و سووکایهتی دەبنهوە ،ئهوانهی له نیشتمانیشن ،چارەنووسیان له
سهردەشت عوسمان سۆرانی مامه حهمه باشتر نابێت.
ئهگهر هاوالتی کورد له باشوری کوردستان ،وەک ئاماژەم پێدا،
ههست به بوون و خۆی به گرێدراوی ئهو دەسهالتهوە نهکات ،نه
توانێ به ئازادی باسی خواستهکانی خۆی بکات ،ئهوا سهدەها
ڕۆژنامهو تیڤی و راگهیاندی دیش دروست بکرێت ،به سامانی
خۆیانی نازانێت و بگرە گوێشی پێ نادات .له بهر ئهوەی ئازادی
ڕادەبڕین بوونی نیه ،داهێنانش ئهستهمه بوونی ههبێت .که
داهێنانیش نهبێت ،شتێک نابێت ناوی چاالکی بێت که ئهو
راگهیاندنانه بهرەو پێش بهرێت.
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بۆ سهلماندنی ئهو راستیه ،دەبینن زۆربهی هاوالتیانی کورد له
باشوری کوردستان هێندە چاودیری و سهیری کهناڵه کوردیهکان
ناکهن و بگرە لهشکری خوێنهری ڕۆژنامهکان تا دێت کهمتر
دەبیت ،چونکه هاوالتی کوردی به گشتی بوونی خۆی تیا
نادۆزێتهوە.
ڕەخنهگرتن ،تێڕوانین و سهرنجدان و ههڵسهنگاندن لهو پرۆسه
که بۆ نۆژەنکردنهوەی الیهنە
زیندو و پێویستیانهن
ههمهجۆرەکانی کۆمهڵگه پێویسته .لهباربردنی پرۆسه نووسین له
الیهن دەسهاڵتهوە له باشووری کوردستان ،که دەسهاڵتی حزبی
تێدا مۆنۆپۆل و ساالرە ،یهکێکه لهو مهترسیانهی که پرۆسهی
نووسین و ڕەخنهگرتن لهو بهشهی نیشتیمان تووشی نهخۆشی و
سیستی کردووە .دروستکردنی لهشکرێک نووسهر له ئهندام و
الیهنگرانی ههردوو پارتی دەسهاڵتدار له پێناوی سهرخستنی
بنهماڵه و بهرژەوندی ئابوری لهالیهک و بهکارهێنانی پارتیسازیدا
له ههموو کونجهکانی ژیاندا ،دژایهتیکردنی نووسهرانی راستهقینه
و دڵسۆز به نیشتمان و نهتهوە ،به تهرخانکردنی پارەیهکی زۆر،
بووەته دیاردەیهکی ترسناک ،که نهك تهنێ ڕەخنهگرتن ،بهڵکو
زانستهکانی تری پێویست بۆ کۆمهڵگه الواز ببێت و ئهوانهی که
بهراستی دەیانهوێت خزمهت بکهن ،لهبهر قهڵهمههڵگرە ئهکتهرەکانی
پارتیهکان ،که پێش داهینانی چاوەڕێی پاداشن لهو دەسهاڵته،
کاریان بۆ نهکرێت و خوێنهران چهواشه بکرێن .کردنهوەی
دەرگاکان به ڕوی گۆڤار و ڕۆژنامه کارێکی باشه و سیمای
پێشکهوتنه ،بهاڵم نەک لهسهر الشهی زمان و خنکاندنی گیانی
ڕەخنه .که گیانی رەخنهگرتنیش خنکا ئیدی شتێک نیه ناوی
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سهرەوەری و ئازادی مرۆڤ بێت له دەربریندا ،ههندێ ئهندامی
کۆمهڵگهش فێری ڕەوشتی دووڕویی و مهرایی دەبهن ،له ههر
الیهک پاداش زیاتر بێت ،ئهوان به  ١٤٢پله با ئهدەنهوە .ئهو
سیمایهش یهکێکه له پێوەرەکانی ئهو کۆمهڵگانهی که دیکتاتۆرێک و
دەسهاڵتێکی یهک الیهن دەیبات بهڕێوە.
تێبینی ئهم وتارە له ههفتهنامهی میدیا ژمارە  ٤٥١الپهرە  ٥ی
ڕۆژی  ٠٢١٢/١٢/٠١باڵو بوەتهوە..
http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_speech

\
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ژوانی دەسەالت لە الیەن ئۆپۆزیسۆنەوە
بە دواداچوون و سەرنج
 ٠٢١٠-١-٠٠سوێد

نە دەسەالت پێویست دەکا لەسەر ئاستی سەرکردایەتی،
ئۆپۆزیسۆن ببێنی و نە پێچەوانەکەشی گونجاوە .لە زۆربەی
واڵتانی دیموکراتی لە کێشمەکێشی نێوان دەسەالت و ئۆپۆزیسۆندا،
ههر الیەک بەرنامەی ئەوی دەی بە پرۆژەی دژەیەک و خستنە
ڕوی چارەسەر بۆ کێشەکان و ئەو گرێیانەی کە کۆمەڵگە تووشی
دەبێ ،ڕەتدەکاتەوە ،یان چۆنییەتی سەرکردایەتی و بەریوەبردنی
کۆمەڵگە ،ههر یەکەیان سەنگەری خۆیان دەگرن.
ئۆپۆزیسۆنی پان ئیسالمیستی ئەمرۆی کوردی لە باشووری
کوردستان ،بەسەرکردایەتی سەرۆکی بزوتنەوەی گۆڕان ،لێرەشدا
داهێنانێکی نوێی بێ ئەنجامی لە باشووری کوردستان هێنایە
گۆڕێ ،بەرەی(ئۆپۆزیسیۆن) لە ئامانجی سەرەکی خۆی ،دووری
خستەوە .ئەم دوا ژوانەی سێ براکەی ئۆپۆزیسۆن(گۆڕان و
جوت پارتە ئیسالمیەکە) بۆ ههوراگەی سەرۆکی زەردەکان ،لە
درێژەی هه مان شانۆگەری دەچێ ،کە چڵ ساڵە بزوتنەوەی کورد
لەگەڵ ڕژێمی داگیرکەری عەرەب دەیکا لە بەغدا .ههر سێ برا
ئۆپۆزیسۆنەکە باش دەزانن ،کە دەسەاڵت بە تایبەتی پارتی ،لە
ماوەی تەمەنی سێ ساڵەی ئۆپۆزیسٶندا ،هیچ یەکێ لەو بەڵینانەی
نەبردوە سەرو ههمان دەسی دەسییە ،کە عەرەب بە کوردی لە
عیراق دەیکا .ئەگەر حزبیک مشار بەدەست و ڕەشاش تەقێنەر،
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سەرکردایەتی بکا ،منداڵی کورد بە ڕۆژی ئاشکرا تیرۆرکردبێ،
ئیدی کەی بەکەڵکی وتوێژ دێ .ئۆپۆزیسۆن و دەسەالت کاتێک
یەکانگیر دەبن لە بۆچونەکانیان ،کاتێک کە ترسێک یان کێشەیەکی
چارەنووساز دێتە ئاراوە کە زیانی بۆ ئاسایشی گشتی دەبێ ،نەک
کێشەی چۆنیەتی خەرجکردنی بودجە ،بۆ نموونە .ئۆپۆزئیسیۆن
نەک بۆچونەکانی کورتی هێناوە ،بەڵکو نابیناشە بەرامبەر بەو
ناڕەواییانەی کە دەسەالت دژی گەلی خۆی دەیکا .دەسەاڵتێک کە
ڕەخنە و داوای خەڵک بە کودەتا تێ بگا(بروانە لینکی هاوپێچ).
دەسەاڵت ئەگەر ڕاستگۆیانە کاری بکردایەوە و گوێی بە
ئەجندەکانی رۆژەڤی کوردستان لەو پارچەیە بدایە ،لە تەقەی
یەکەم گوللەی حەڤدەی شوباتی  ٠٢١٢وە  ،تاوانبارانی ڕاپێچی
دادگا دەکرد .کەمتەرخەمی و گۆێ نەدانی ئۆپۆزیسۆینیش لەوەدا
خۆی دەرخستن ،کە ئەوان گۆییان بەو تاوانە نەدا و بێ دەنگ
بوون لێی ،ئیدی بوونەوە بەبەشێک لە پرۆسەی بەریوەبردنی
دەسەالت و ڕژێمەکەی .ژوانی ئۆپۆزیسۆن لەگەل دەسەالتێکی ،تا
رادەیەک داسەپاو بەسەر گەلی کورددا ،خۆی لە خۆێدا ههنگاوێکی
دی شکستی ئۆپۆزیسۆنە .چونکە کارئەکتەری سەرکردەکانی بە
گیانی بەرههلستییەوە کارناکەن ،خۆیان نەکردوەتە بەرەیەکی لە
یاسای گۆنا دژەکانی نێو کۆمەڵگەی کوردی و پۆلێنە تایبەتیەکان،
کە دەبنە سەرچاوەی کێشمەکیێشی جیاوازییەکان .دوورنیە ئەوەش
لە ئەنجامی ئەوە بێت ،کە خودی سێ براکەی ئۆپۆزیسیۆن (گٶڕان
و جوت پارتە ئیسالمیەکە) ههمان پەروەردەی سیاسی دەسەالتن و
لە منداڵدانی حزبەکانی ئەو دەسەالتەوە کەوتبێنە سەر زەوی.
ئۆپۆزیسۆن ئەگەر بەراستی سەرپشکی نارەزاییەکانی گەل بێت ،
نابێ لە ژوانی سازشدا خۆی ببینێتەوە ،ئەو پەیامی گۆڕانکاری
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ههڵگرتووە ،دەبێ ئامانجە ههنووکەیی و درێژخایەنەکانی دیار بێ.
یەکێ لە هه ر کێشەزەقەکان کە ئۆپۆزیسۆنی ئەمڕۆ ناتوانێ ئەوە
ههنگاوە( ههنگاوی ئۆپۆزیسۆنی کارا) بنێ ،مینتالیتێت و پێکهاتەی
جومگەکانی ئەو ئۆپۆزیسیۆنەیە ،کە لە چەند شەپۆلی سیاسی و
کاریگەری دەرکی سێبەری داگیرکەرانی کوردستانی لەسەرە و
وەک دەزگایەکی یاری سازی دەستی الیەنی دی تیایەو ههندێ
جار هەڵوێستەکانی بەرامبەر دەسەالت ،وەک کارتێکی کاتییە ،کە
کاتەکی تەواوبوو ،دەبێتە ئەو کارتە تەلەفۆنەی بەالنیسی ئاخافتنی
تیا نەماوە ،ئەمەش زۆر جار لەوبەشەیدا ڕەنگ دەداتەوە کە پان
ئیسالمی سیاسی تێیدا جڵەوەی بە دەستە .ئەوەش هوکارێکی دی
بنەڕەتییە کە زۆر الیەن و کەسی سەربەخۆ بە چاوی گومانەوە
سەیری ئەو ئۆپۆزیسیۆنە دەکەن ،کە ئەگەر بێت و ڕۆژیک لە
رۆژان دەسەاڵت بگرێتە دەستی کۆمەڵگەی کوردی لە باشووری
کوردستان ،وەک واڵتی میسر و تونس و لیبیا بەرێت .بزوتنەوەی
گۆڕانیش تاقانە دەبێتەوە و لە هێزی ناوچەیی خۆی ناتوانێ
دەربچێ .بەگشتی پرۆسەی ئۆپۆزیسیۆن شکستی دێنێی و هاوالتی
ئاسایی هێندەی دی تووشی بی ئیومیدی دەبێ و دووریش نیە پەنا
بۆ کام هێز و میتود بەرێ بۆ سڕینەوەی ئەو دەسەاڵتە ،باشترین
نموونە میسر بە گەڕانەوەی هێزە کۆنەخوازەکان.

وتەبێژی مەكتەبی سیاسی پارتی ،رایدەگەیەنێت دەرگایان بۆ دانوستاندن كراوەیە ،بەاڵم دانوستاندنی
مەرجدار بەئەنجام ناگات ،هەروەك ئۆپۆزسیۆنیش بەهەوڵدان بۆ كودەتا لە 71ی شوباتی رابردوو
تۆمەتبار دەكاتو دەڵێت لەوبارەیەوە ئامۆژگاریان كردوون ئەو رێگایە نەگرنەبەر

http://www.hawlati.co/%d9%88%d8%aa%db%95%d8%a8%d
b%8e%da%98%db%8c%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-
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ئهگهر وا بڕوات باشووری کوردستان
دەبێته سێ پارچه زیاتر
ههڵوێستهیهك له سێبهری ووشهکانی سهرۆکی بزوتنهوەی گۆڕاندا
دیدی سۆسیۆلۆجی سیاسی
 ٠٢١١-٠-١١سوێد
پێشکهوتنی تۆبزی گوڵناگرێت
ئێمه داوای گۆڕانێک دەکهین که هێشتا نهمان توانیوە بناغه هزری
له کۆمهڵگهی کوردیدا بۆ دروست بکهین ،هێشتا جومگهکانی
کۆمهڵگه ئهو هێزەیان تیانیه که بیگرنه خۆ .ئهگهر سهرەڕۆیانهش
ههنگاوبنێن هێندەی تر کوردستان پارچه پارچه دەبێت،
دابهشبوونی کۆمهڵگهی کوردی بهسهر چهند ناوچهیەکی جیاوازدا،
چلە ڕوی جوگرافی ،زمان ،نهریت ،ئاین ،ئابوری و ئاستی
هوشیاریدا بههۆی پارچهبوونی کوردستان و ستهمی داگیرکهرانی
کوردستان ،کهش و ههوایهکی لێک نهچووی له نێوان توێژو
چینهکانی گهکی کورددا دروست کردووە .ئهو لێك نهچوونه خاڵی
جیاوازی و ناکۆکی پتر زەق کردوەتهوە تاکو خاڵه هاوبهشهکان.
تهنانەت ئهو لێک نهچوونه ڕەگی لەنێو زلهێزەکاندا داکوتییوە،
میکانیزمی گٶڕانکاری کاتێکی ئێجگاری دەوێت .بۆیه گرنگه
ههرهێزێکی نوێ که دروست دەبێت ،له سەرچەمەی بنهمایهکی
زانستی بهرنامه ههنووکهیی و درێژخایهنهکانی خۆی دارێژیت.
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دەبێ پهیڕەوی فرەبنهمای ههمهرەنگ بکات ،که سهرەتای
دروستکردنی کۆمهڵگهی دیموکراتی بێت.
کۆمهڵگهی کوردی له باشوور هێشتا له تراومای ئهنفال و به
شهڕی چهند ساڵهی براکوژییهوە دەناڵێنێت ،جومگه و ئهژنوکانی
بهدەم رق و کێنهو کهسێتی شکاوە و دەناڵێنیت ،پرۆسهی من و
ئیوە ،ئیوە وئهوان ،گهورەترین زیانی به یهکبوونی نهتهوایهتی
داوە.

ههرکاتێک شێخهکانی سعودیه توانییان ئازادی ههمهالیهن بۆ
گهنجانی عهرەب وەبهربهێنن( ،نهوشیروان)یش دەتوانێت گهنجانی
کوردستان به ئهاڵهوئەکبهری بزووتنهوەی ئیسالمی ئیخوانهکان و
کۆمهڵی ئیسالمی سهربه ئێرانی شێعهکان ،هوشیار بکات و خهمیان
بخوات.

دابڕینی ههر هێزێک و پهراوێزکردنی ،دورخستنهوەی له پرۆسهی
بهرێوەبردنی کۆمهڵگه ،نیشانهی سڕینهوەی بوونی و نهبینی ،ئهو
ئهنجامه دەدات بهدەستهوە که چهند بزوتنهوەی گۆڕان بروای به
دیموکراتی و ههمهڕنگی بیروباوەڕە له باشووری کوردستان ههیه.
له پهیامی چاوپێکهوتنهکهی ئهمجارەی نهوشیرواندا ،ناوبراو ناوی
چاالکی ههموو هێزەکانی هێناوە تهنها کۆشش و خهباتی چهپهکان
نهبێ  ،چ له سهر ئاستی تاک یان رێکخراویی .ئهوە دەرهاویشتهی
ئهوەیه که نهوشیروان هێشتا به ئاوەزەی(عەقڵی) شاخ و هزری
سااڵنی سهردەمی کۆن کاردەکات .ئهوە دەرهاوێشتهی ئهوەیه که
ناوبراو چهند ڕقی مێژوویی له چهپ و مارکسیزم و شیوعییه،
ئهوەش به ئاشکرا له نووسینهوەی ئهزموونهکانیدا باسکردووە.

نهوشیروان لێرەشدا خوێندنهوەیهکی زانستی بۆ پرۆسهی گۆڕان
نیه و سوود له هاندەری ئیسالمی سیاسی ئاینی ،که زۆر جار له
ههر بهرگێکی سیاسیشدا بن ،پاشکهوتووخوازن ،وەردەگرێت.
نهوشیروان تاسهر ئێسک دژی خێڵهکی بنهماڵهو تایفهگهرییه ،بهاڵم
له ههمان کاتدا کۆپی ئهوان دروست دەکات و به هاندانی پێوەندی
ئاینی ،پیوەندیهکانی نێوان تاکی کۆمهڵگهی کوردی پتر له ڕوی
گیانیهوە نهک هوشیاری توختر دەکاتهوە .نهوشیروان ،ئیسالمی
سیاسی بۆ ههڵوەشاندنهوەی قهوارەی ههرێم و باشووری
کوردستان بهکاردەهێنێت ،دروشمی دوژمنی دوژمنهکهم دۆستمه
بهکاردەهێنێت که به زیانی کورد و گیانی نهتهوایهتی دەگهڕێتهوە.
خۆ ناشێت ئیسالمی سیاسی کوردستان ،که فهلسفهکهی بێچووی
سعودیه و نازیەتی شۆڤێنی عهرەبی ئیسالمییه ،بهرەو یهکسانی
کۆمهالیهتی ههنگاوبنێتن وله خهمی نهتهوەدا بێت.

نهوشیروان باسی حکومهتی تهکنۆکرات و علمانی دەکات ،بهالم له
سهر خاك ،خهریکه کوردستان دەکاتە مهککه و شۆڕشی ئیسالمی
سیاسی هانددەدات ،دەیهوێت به فهلسفهیهکی ڕوحی ئاینی
پاشهڕۆژی ئهو پارچهیهی کوردستان پێش بخات ،گهنجهکان
هوشیاربکاتهوە ،ئهوە پارادۆکس و بۆچونێکی ناکۆکه .چونکه
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بۆیه ئهگهر گٶڕان یان ههر بزوتنهوەیەکی نوێخواز سهربه بهرەی
گهل ،گهلی کورد وەک یهکەیهکی پتهو سهیر نهکات ،پتر گهلی
کورد پهرتهوازە دەبێت و چهند پارچهیهکی نوێی لێ دەبێتهوە.
گۆڕان دەبی پێ لهسهر خاڵه نهتهوایهتیهکان دابگرێت لهوانه-:
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دژی تااڵنکردنی سامانی کوردستان له الیهن عهرەبی
عێراقهوە ،کاربکات .ههوڵی گهڕاندنهوەی بۆ گهلی کورد
بخاتهگهڕ ،چونکه ههشتا ساڵ پترە باشووری کوردستانی
داگیرکردووە ،بێ دەنگی گۆڕان بهرامبهر عهرەب متمانهی الی
خهڵکانی نهتهوەیی الواز دەکات.
پێ داگرتن له سهر گهڕانهوەی ناوچه داگیرکراوەکان ،نهک
پێناسهیان بهناوچه جێ لەسهرناکۆکهکان.
وازهێنان له دەستهواژەی کوردستانی عێراق ،بهکارهێنانی
باشووری کوردستان.
دادگاییکردنی سهرۆک جاش و سیخوڕە کوردەکان ،نهک پهنا
دانیان وەک پارتییهکانی دەسهالت،
بێگومان لهسهر ئاستی ناوخۆش درێژەدان به خهبات دژی
گهندەڵی وکارکردن بۆ چاکسازی و گهڕاندنهوەی سهروەری
بۆ دامهزراوە حکومییهکان .بهکارنههێنانی مندااڵنی کورد له
مهرامی سیاسیدا و به کوشت دانیان.
سهرۆکی گۆڕان بوونی له ناو سهرای خۆپیشاندا ونه و
خهڵکیش بهگژ یهکتردا دەدات .سهرکردەی سهرکهوتووی
قۆناغ ،ئهوەیه که له پێش جهماوەرەکهیهوە بێت .مامهڕیشه
ههمیشه گیانی بۆ پێشمهرگهکانی لهسەر دەستی بوو،
ههمانشت گیڤارا..

گۆڕانێک پێش گوڵکردنی

تهڕو ووشک پێکهو دەسوتێت..ههربۆیهش گۆڕان له بهردەرکی
سهرای سلێمانی قهتیس ماوە و ناسنامهی گۆڕانی گشتی
وەرنهگرتووە،،چونکه هێشتا لهالی توێژەکان و ناوچهکانی دی
کوردستان نامۆیه.

چاوپێکهوتنهکهی نهوشیروان
http://www.sbeiy.com/ku/Inter_Report_Detail.aspx?id=55

0&cat=2

بهڵی ئهو خااڵنهی سهرەوە خاڵی گرنگی دیش ،له بهرنامه گۆڕان
وونن و ئهگهر سەرکردەکهی بهو جۆرەی ئێستا کاربکات ،ئهو
بهشهی کوردستان دەبێته چهند پارچهیهک وگۆڕانێکی ئاینی ،له
باتی زانستی و دیموکراتی تهنگ به پێشکهوتنی کۆمهڵگه دەگرێت و
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تەنها نهوت دۆزی نهتهوایهتیه
دەستدرێژی داگیرکهران کێشه نیه
ڕەخنه
 ٠٢١٢-١-١١سوێد
ئهرکی ئۆپۆزیسۆن و ئهوەیه که وەک چاودێرێک به ئاگابێت له
جێبهجێ کردنی کارەکانی حکومهت و دەستبخاته سهر کهلینهکان
و پێشهنگ بێت له دۆزینهوەی ڕێگهچارە .بزوتنهوەی گٶڕان
ئهوەندەی وەک چاودێرێکی ئابوری تەنها لە شاری سلێمانی
بەکارە ،ئهوەندی خهمی پارە و بودجه دەخوات ،هێندە چارەی
کێشهکانی تر نابینێت و گوێشیان پێ نادات .زیاتر له دوو مانگه
بهردەوام تۆرانیهکان و فارسهکان سنوری ههرێمی کوردستان به
ههموو شێوەیهک پێشێل دەکهن و له بهرچاویان کۆمپانیهکانیان
باشوری کوردستان داگیردەکهن ،بهاڵم بزوتنهوەی گۆڕان که خۆی
وەک ئۆپۆزیسێون دەزانێت و دژی کارە ههڵهکانی حکومهته
لهوەیاندا (دەستدرێژی تورک و فارس) بێ دەنگه،،سهرباری
ئهوەش کێشهی نهوتی کردوەته دۆزێکی سهرەکی و خۆی ناکات
به خاوەنی کێشه سهرەکییهکانی دی .با کێشهیهکی ناوخۆیی وەک
سهردەشت عوسمان بوەستێت که وزەیهکی زۆری بۆ تهرخان
کردەوە.
بزوتنهوەی گۆڕان تاڕادەیهکی بهرچاو توانیهتی پهرلهمان ئهکتیڤ
بکاتهوە و جهماوەر به ئاگا بێنێتهوە که چهند ساڵێکه ههردوو
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زلهێز(یهکێتی و پارتی و حزبه چکۆلهکان) چۆن گهندەڵی دەکهن و
سامانی نهتهوەیی دەکهنه هی خۆیان .گۆڕان توانی بهشێکی له
تاکی کۆمهڵگه فێربکات که بڵێن ئیدی بهسه و با ژیانی گهلی کورد
و چارەنووسی نهبێته کااڵیهک له گهمه بازرگانیهکانی ئهو دوو
زلێهێزە.
ئهو خاله الوازانهی که کهسانی نهتهوەیی و پانکوردستانی بێ
بڕوا دەکات به سیاسهتی گۆران .چوەک بزوتنهوە یان هێزێکی
نوێ ،ئهوەیه:
 .０گۆڕان زۆر سور نیه له خهباتیدا بۆ چهرخاندنی ئهو دۆزە
نهتهوایتیانه که ئهمڕو سهروەری باشوری کوردستانن،
هێشتا به ناوچه داگیرکراوەکان به ناوچه جێ ناکۆکهکان
ناو دەبات ههروەک ئهو ناوچانه کوردی نهبن و موڵکی
عهرەب بن ،ههمان پێناسهی ههندێ پارتی عهرەبی و
شۆڤێنی و تهنانهت کوردییش .تهنانهت زۆرجار به له باتی
ناوهێنانی گهریال دەڵێت چهکدار ،ههروەک گهلی کورد له
باکور رێگر بێت.
 .１گٶڕان وەک ئاماژەم پێ دا هێشتا جهماوەر ساز ناکات که
فارس و تۆرانیهکان دوو داگیرکهری دڕندەن و ڕۆژانه
خاکی باشوری کوردستان بۆردومان دەکهن .گۆڕان
دەتوانێت لهوەشدا چاودێری کارەکانی حکومهتی باشوری
کوردستان بێت که بۆچی کهمتهرخهمه له ئاست ئهو
پێشێلکاریانه که تۆرانیهکان و فارسهکان دەیکهن.
 .２چاودێری کردنی سامانی نهتهوەیی و سنور دانانێک بۆ
کهمتر به فیڕۆدانی کارێکی باشه و ئهرێنیه که گۆڕان
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دەیکات ،هاندەرێکه بۆ پاڵپێوەنانی پرۆسهی به
و
کوردستان
باشوری
دیموکراتیهیکردنی
هۆشیاریکردنهوەی تاکی کورد و ئاشنا بوون به مافهکانی.
له ههمان کاتدا مافی ڕەوای تاکی کوردە که گۆڕان بخاته
بهردەم کۆمهڵێک پرسیاری ڕۆژەڤ و داهاتوەوە..لهوانه
وەک ئاماژەم پێدا زەقکردنهوهی دهستدرێژی عهرەب،
فارس و تورک بۆ سهر گهلی کورد .ئهگهر گٶران ئهوە
نهکات ،دەبێته نێچێرێکی بچوک و ههردوو زلێهزەکه له
ناوی دەبهن ،بگرە بازرگانیشی پێوە دەکهن.
 .３بزوتنهوەی گۆڕان دەبێت خهبانی گۆڕانخوازی خۆی
ههمهالیهنه بکات و ههوڵبدات خۆی پهراوێز نهکات له
بهردەم ئهو تاک و الیهنه چااڵکانه که ڕەخنهی لێ دەگرن
و لهههمان کاتێشدا دودڵ نهبێت له ههڵماڵینی ههڵهکانی
حکومهتی کوردستان .له گهمه سیاسیهکاندا نابێت ههمان
ههڵهی پارتی و یهکێتی بکات و پهنا بۆ داگیرکهرانی
کوردستان ببات بۆ بهدەستهێنانی وەاڵمهکان ،بۆ نموونه
پرسی به قاچاخفرۆشتنی نهوت .لێرەدا گۆڕان تووشی
زیانی سیاسی و الوازی جهماوەری دەبێتهوە ،چونکه
تاکو ئێستاش کۆمهڵگهی کوردی به گومانهوە دەڕوانێته
حکومهتی عێراق..
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ئهوە ساز و ئۆرگانیزە بکات که کوردستان واڵتێکی داگیرکراوە و
چاوپۆشی لهوە نهکات که حکومهتی ههرێم سازش له سهر
سهروەری گهلی کورد بکات .ئهوە خاڵی وەرچهرخان و بههێزی
بزوتنهوەی گۆڕانه ئهگهر دەیهوێت کاری بۆ بهرگری له مافهکانی
تاک و کۆمهڵگهی کوردی بکات .بهرگری له مافهکانی گهلی کورد
له باشور دەبێت ههمهالیهنه بێت! گۆڕان دەبێت خوێندنهوەیهکی
زانستی له زۆربهی بوارە گرنگهکانی ژیانی کۆمهڵگهی کوردی
بکات بۆ ئهوەی مانهوە بهردەوام بێت .دەبێ بە پرۆژەی توکمەوە
بێتە مەیدان ،نەک تەنها رەخنە بگرێ و چارەسەری نەبی.

داگیرکهرانی کوردستان به ههموو شێوەیهک ههوڵ دەدەن شهڕی
ههمهالیهنه دژی گهلی کورد بکهن ،ئهگهر ئۆپۆزیسۆن ،ئهگهر
گۆڕان خۆی به باڵی بهرههڵست دەزانێت ،دەبێت چاالکانه ههوڵ
بدات بهرپهرچی ئهو داگیرکهرانه بداتهوە و شهقامی کوردی بۆ
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پەیامێک بۆ بزوتنەوەی گۆڕان
تکایە چی دی ئیسالمی سیاسی گەورەمەکەن!
دوا بەداوی خۆپیشاندانەکانی حەڤدەی شوبات و کوشتن و
برینداربوونی کۆمەڵێ هاونیشتمانی کورد لە باشووری کوردستان،
بزوتنەوەی گۆران لەباتی خستنەڕووی پرۆژەی ههمەالیەن بۆ
چاکردنی ژیانی رۆژانە خەڵک و بنڕکردنی ههژاری و گەندەڵی و
گێرانەوەی ناوچە داگیراوەکان و یەکالیکردنەوەی پرسەکانی دی
کورد لە گەڵ ڕژێمی داگیرکەر عیراق ،ئیسالمی سیاسی
کوردستانی کردە هاوپەیمانی خۆی و دروستکردنی بەرەیەکی
ئۆپۆزیسیۆن.
گۆڕان دەبوو بابەتیانە تر لەو هاوپەیمانی (هاوپەیمانیەتی لەگەڵ
ئیسالمی سیاسی) بڕوانێ کە ئایا چەند قازانجی بۆ پێشەوچوونی
پرۆسەی ئازادی و دیموکراتی ههیە لە باشووری کوردستان ،ئایا
ئیسالمی سیاسی بروای بە ئازادیەکان ههیە؟ ئایا ئیسالمی سیاسی
کە سەربە واڵتانی سعودیە و گروپە تیرۆریست و ئیخوانەکانی
ئورکیا و میسرە ،چۆن دەڕوانێتە دۆزی کورد؟ رووداوەکانی
خۆرئاوای کوردستان و ناردنی گەنجەکانی کورد لە ناوچەی
سلێمانی و ههڵەبجە بۆ شەڕکردنی دژی کورد و جیهادکردن بۆ
سەرخستنی عەرەب ،ئەوەی سەلماند کە ئەو گروپانەی کە
هاوپەیمانی بزوتنەوەی گۆڕانن ،تەنها کاریان زیان گەیاندنە بە
بزوتنەوەی ڕزگاریخوازی کورد و ئاینی ئیسالم.
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لەبەر ئەو هۆیە پێویستە رێکخەری بزوتنەوەی گۆڕان چاوێک بەو
هاوپەیمانیەتیە بخشێنێتەوە و ههڵسانگاندێکی سۆسیۆلۆجیانەی
درێژخایەن بکات ،نەک تەنها وەک تاکتیک خوێندنەوەیان بۆبکات.
دەبێ ئەوە بەهەندە وەرگرێ کە چۆن ئەو حزبە ئیسالمیانە بە
چەندان رێگە ههوڵدەدەن کۆمەڵگەی کوردی بەرەو مەرگی گەالنی
میسر و سوریا و ئەردەن بەرن و دەها گروپی لەو شێوەیە
دروستبکەن ،کە دەست نەپارێزن لە سەربرینی منداالن،ژن و
پیاوان..هتد .دەبێ بزوتنەوەی گۆڕان تاکتیکی "تۆڵە و دوژمنی
دوژمنەکەم دۆستمە" لەسەنگەری بەرگریدا بەکار نەهێنێ بە
بەهێزکردنی ئیسالمی سیاسی و بەگژدانی جومگەکانی کۆمەڵگەی
کوردی و الوازکردنی .دەبێ بزوتنەوی گۆڕان لە سیاسەتی
گرژکردنی ناکۆکیە سیاسیەکان دوورکەوێتەوە و ههوڵبدات
بیانکاتە ئەرێنی و گەیشتە بە چارەسەر.
ئەو داوایە(ههڵسەنگاندنی هاوپەیمانی لە گەڵ ئیسالمی سیاسی)
چیدی بەرگەی دواخستن ناگرێ و بزوتنەوەی گۆڕان دەبێ
ههنگاوی بە پەلە بنێ ،چونکە ئیسالمی سیاسی ،ههر لەدەمی
ههندێ مەالی توندرەویانەوە ،تاکو حزبەکانیان بەههموو شێوەیەک
خەریکی بە سیاسیکردنی کۆمەڵگەی کوردین و لە خشتەبردنی
ههستی نەتەوایەتین وتێوەگالنی الوانی کوردن لەشەڕی قێزەونی
کوردکوشتن ،شەڕی خۆڕئاوا زیندوترین نموونەیە.
جێگەی خۆیەتی کە ئەم پەیامە ئاراستە ههموو گەلی کورد بکرێ لە
مەترسییەکانی ئیسالمی سیاسی بۆ داهاتووی گەلی کورد و
ههڵمەتێکی هوشیارکردنەوە ،بە یارمەتی ههموو الیەک بکرێ ،کە
ئامانجەکانی ئیسالمی سیاسی تێدا دیاری بکرێ...با ئەو ههڵوێستە
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لەو گەنجانەوە دەست پێبکرێ کە گروپەی ئیسالمیەکان فریویان
دان بۆ شەڕی کورد لە خۆرئاوای کوردستان!.
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مۆدێلی دانیشتنی دیواخانەکان هێشتا برەوی ههیە،
دانیشتنی مەسعود و نەوشیروان بە نموونە!
دید و بۆچون..
 ٠٢١٤-٠-١١سوێد
لەوەتی بزوتنەوەی کورد لە باشوور ،پێناسەی بزاوێکی
وەرگرتووە و خاوەنی هێزێکە ،لە دیرۆکی تەمەنیدا مۆدێلێکی
دەربارەی وتووێژ دانەهێناوە بۆ ئەوەی ئەنجامێک
نوێی
دەستەبەر بکات ،چ لە نێوان باڵ و فراکسیۆنەکانیدا یان لەگەڵ
داگیرکەرانی کوردستاندا.
وتوێژی نێوان نەوشیروان ( ڕابەری بزوتنەوەی گۆران) و
بەرزانی دووەم( مسعود بەرزانی) لە کۆمەڵێ ژووری ئەنگۆستەدا
کە دەبەسترێ ،لە دانیشتنی دوو سەرۆک عەشرەت دەچێ  ،کە
لەسەر کێشەیەکی کۆمەاڵیەتی دادەنیشن و مشتومڕ دەکەن  ،بەبێ
ئەوەی رێز و کەسێتی ئەندام و الیەنگرانی خۆیان بەهەند وەرگرن.،
ئەدی ههردوو رابەر ئەو ههموو رێکخستن و دامەزراوە
کادیر و کۆمیتەکانیان و
سیاسیەیان لۆ چیە ،لەشکری
دەمڕاستەکانیان کاریگەری ،لەپای چی؟
ئەگەر لە کاری سەربازیدا کورد ههندێ جار سەرکەوتنی
بەدەستهێنابێ ،ئەوا پێشرەوت نەچوونی کاری دیبلۆماسی و
مشتومڕ ،یەکێکە لە ههر کێشە گەورەکانی بزافەکەی ،تەنها
لەباشووری کوردستان نا ،بەڵکو لەپارچەکانی دی کوردستانیش.
ههر لەشکستی شۆڕشی شیخ سەعیدی پیران و تاکو رووخاندنی
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کۆماری مەهاباد و ئاشبەتاڵی  ١٩١٥و دوا ووتوێژی کوردی
باشوور لەگەڵ عێراقی داگیرکەر ،ئەوەیان سەلماند کە کورد چەند
دەستە پاچەیە لە هونەری وتووێژ.
بزوتنەوەی گۆڕان تا دوا ههڵبژاردنیش ،دانیشتنی لەگەڵ پارتی و
بنەماڵی بەرزانی رەتدەکردەو و ههمیشە ههوڵی الوازکردنی پارتی
داوە .ئەوەی ئەم جارە روویدا( ههڵبەتە دەولەتانی دراوسێ،
بەتایبەتی ئیران کاریگەری لەسەر نیزیکبوونەوەی ئەو دوو هیزەی
ههیە ،وەک  ١٩٤١کە قەرارگای ڕەمەزانی پاسدارن ،دوای سی
ساڵ شەری مەالیی-جەاللی لەتاران رێکیخستنەوە) دیسان ئاستی
نزمی مشتومرەکان دەسەلمێنێ و ئەو ئەنجامەمان دەدات
بەدەستەوە کە گەشەکردنی کۆمەڵگەی کوردی و هێزە بزوینەرە
سیاسیەکانی لە کام قۆناغدایە ،قۆناغە کۆنەکان .لێ ئەوان لەم
جۆرە مشتومرەدا ،تەنها کار لەسەر ئاستی سەرکردە دەکەن ،نەک
بنکە حزبیەکان ،بۆیە ههر کە ناکۆکیەکان دەگەنە بن بەست ئیدی
ئاشتەوایی کۆمەاڵیەتی تێک دەچێ و شەڕی خوێناوی زۆرجار
دەقەومێ .جەماوەر بێ ئاگایە چباسە و تەنها چاوەڕێی مزگینیە.
دوای ئەوەی نەخشەی ههڵبژاردنەکانی  ٠٢١٠دا گۆرانکاری بە
خۆیانەوە دەبینن و یەکێتی ههندێ لە دەنگەکانی لەدەست دەدا،
ئیدی هیزەکان دوای ئەنجامەکان ،کایەکانیان بۆ دەسەالت
وەرگرتن دەگۆڕن و لەوپەڕی سەنگەری نەیاریی و دوژمنایەتییەوە
وەک چەند سەرۆک عەشرەتیک ،بۆ دابەشکردنی سامان،
سەردەکەن بەیەکتردا ،بەبێ ئەوەی ستراتیژێکی نەتەوەیی
نیشتمانی وەبەرچاو بگرن .دروستکردنی حکومەت ئامانجێکی
چکۆلە و الوەکی دەبێ.
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لێرەدا بزوتنەوەی گۆڕان ،لەباتی ئەوەی درێژە بە گۆڕینی
نەخشەی سیاسی بدات ،لەگەڵ یەکێتی و هێزەکانی دی نیزیک
بێتەوە و حکومەت دروست بکا ،بە پێچەوانەوە ،دیوەخانەکانی
پیرمام ههلدەبژێری( دووریش نیە ئەوە پێشنیاری ئیران و تورکیا
بێ) و تاکو ئەمڕۆش شتێک لەدایک نەبووە ناوی حکومەت بێ.
نەوشیروان ،دەبوو ،سوود لەو وتووێژە شکستخواردوانە ببینی
کەلەگەڵ حکومەتەکانی عیراقدا دەکران و دەکرێن .حکومەتەکانی
عێراق بەدەها کادیری نوێ و دبلۆماسیان دروستکردوە و کاتێک
دەخوازێ وتووێژ بکا ،کەسانی پێش چل ساڵ و بێ توانا نانێرێ.
حکومەتی کوردستان ،لەساڵی شەستەکانەوە تاکو ئیستا هێشتا
دەها کەسی وەک دمەحمود عوسمان دەنێرێ ،کە ناتوانن لە گەڵ
خواستەکای ئەمرۆدا دەربچن.
نەوشیروان دەبوو پێش ئەوەی خۆی بچی بۆ دیواخانەکانی
پیرمام ،کۆمێتەی ههردووال ،ههموو پرسگەلەکانیان چارەسەر
بکردایە و ئەوسا وەک مۆدێلێکی نوێ ،لە مۆرکردنی
رێککەوتنەکاندا هەردوو سەرۆکەکان ئامادە بوونایە .ئەوەی
نەوشیروان و مەسعود بەرزانی مشتومڕی لەسەر دەکەن ،مەگەر
تەنها خۆیان و دیواری دیواخانەکان بیزانن ،ئەوە پێش ئەوەی کەم
سەیرکردنی توانای ئەندام و شوێنکەوتوانیان بێ ،مۆدێلێکی کۆنی
سەرۆک بنەماڵەکانە کە خاوەنی دەها سەپان بوون و گوێشیان
لێنەدەگرتن.
هێزە بزوینەرەکانی کوردستان هێشتا نەیانتوانیوە خۆیان لە قەرەی
کۆنسێپتی(مەفهومی) هونەری وتووێژ بدەن و گەشەی مرۆیی لە
بواری سیاسی و ئەوانی دیدا پەروەردە بکەن و دامەزراوەیەکی بۆ
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دروست بکەن .مەگەر شەڕی دیبلۆماسی یەکێک نیە لەشەڕە
سەختەکان؟

هیوادارم ڕاست نەبم!
کێ حکومەت دروست دەکا ؟
(لەهەڵبژاردندا)
کوردستان
باشووری
براوەکانی
هێزە
لەدروستکردنی حکومەتی ههرێمدا ،کایەی دروستکردنی
حکومەتییان دوا خست ،ئەوەش کۆمەڵێک ئاریشەی ئابوری،
دەروونی کۆمەالیەتی..هتد دروستکرد .حزبەکان( پارتی و گۆران)
کەوتنە بەر بەرەی تۆرانیەکان و یەکێتیش بەر ،ئەو بەرەیەی کە
دژی جیاکردنەوەی خۆرئاوای کوردستان و هەڵوێستی ههندێ
سەرکردەیان دژی ڕەفتاری پارتی ,بۆ نموونە بەههڵکەندنی چالێکی
بایکۆت ،بۆ خنکاندنی هاوالتیانی کورد لە خۆر ئاوا ،هەڵوێستێکی
نامرۆڤانە.
سزادانی یەکێتی تەڵەیەک بوو ،نە دەبوو بزوتنەوەی گۆڕان
بەچاوی تۆڵەوە بۆی بنواڕی و لەگەڵ هێزێکدا ڕێک بکەوێ کە
تاسەر ئیسک ،لە خیانەت و بازرگانی بە کوردستانەوە ،ڕۆژێک لە
رۆژان دوو دڵ نەبووە .ههڵبەتە یەکێتییش و ههندێ لە حزبەکانی
دی بەشدارن لەو خیانە نیشتمانیەدا تا رادەیەک ،بەڵکو گۆڕان
نەدەبوو کایەکانی ساالنی پێشوو ،لە دابەشکردنی سامانی
کوردستان ،لە نیوان دوو هێزدا ،بەشدار بێ .ئەدی مەگەر
بزوتنەوەی گۆران دژی خۆی ناوەستێتەوە ،کە پارتی بە حزبی
گەندەڵ و بازرگانی نیشتمان دەناسێنێ و خۆشی بەشدار دەبێ لەو
تاوانانەدا؟ ئەوە پرسیارێکە دەبێ ئەندام و الیەنگرانی ئەو
بزوتنەوەیە لەسەرانی گۆرانی بکەن ،کە لەو پێناوەدا ،ههر
لەسەردەمی شەری مەالیی-جەاللیدا ( )١٩١٤سەدەها الویان لەسەر
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داوە بەکوشت! تەنانەت سکرتێری کۆمەڵە لە کۆنفرانسی یەکەمی
کۆمەڵە (١٩١٤نەوشیروان) شەڕی سڕینەوەی مالباتی بەرزانی
بەشەڕێکی پیرۆز دەزانێ(بروانە ال  ٠٢٤ئەزمون و یاد  ،م پشکۆ
نەجمەدین!
ئەوەی کە پتر الی من گومان دروست دەکات ،هاتنی بکوژەکەی
دکتۆر قاسملۆ وەک ناوبژیوانێک بۆ رێکخستنی نیوان ههر دوو
جووت هێزە بە هێزەکەی سۆران( گۆڕان و یەکێتی) و چوونی
نوێنەری زەردیش ،نیچیرەڤان بۆ تۆرکیای تۆرانی .ئەوەی کە
خۆی دەنوێنێتەوە ،ئەوەیە کە هێشتا ئەو هێزانە داشی دامەی
داگیرکەرانی کوردستان و پتر متمانەیان بەوان(بە داگیرکەران)
ههیە تاکو گەلی خۆیان .دیسان بۆ گۆڕینی دەموچاوی حکومەت،
دەڵێم نەدەبوو گۆران ئەو هەڵە کوشتندەیە بکا و خۆی بکاتە
هاوبەشی الیەنێک کە ئامادەیە سوپای تۆران و بۆران بۆ لێدانی
نەیارانی بهێنێ ،ههرچەندە هێزەکانی دیش ئەو کارەیان کردوە.
دەبوو بزتنەوەی گۆڕان وەک هێزێکی نوێ ،نهێنی ژوورە
تاریکەکان بۆ خەڵک ڕاشکاوانە ئاشکرا بکا ،نەک دوای شەش
مانگ ،بەبێ ئەوای خەڵک ،بریارەکانی ئەو ڕێککەوتنە بزانێ ،وەک
بانگەشەی زەماوەند ،مزگینی سەرکەوتن ببخشێتەوە.

ئەزمون و یاد  ،م پشکۆ نەجمەدین!
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تاڵەبانی و نەشیروان گەڕانەوە بۆ چوارگۆشەی یەکەم
بەدواداچوون
٠٢١٠-٩-٠٥سوێد
یان
بێ
دەسەاڵت
هەموو
ئۆپۆزیسیۆن،
بەرههمی کۆمەڵگەن و
لە هەمان سەرچاوەن.
کۆمەڵگەیەک کە ڕایەڵ و
پێوەری
کۆڵەکەکانی
هۆز و خێل بێت ،لەوە
چاوەڕێی
باشتر
بەرهەمی دی لێ ناکرێ .دەبوو نەوشیروان بە هیچ شێوەیەکی
ئامادەی کۆبۆنەوەی داخراو لە گەڵ تاڵەبانی نەبوایە ،مەگەر ئەندام
و الیەنگرانی گۆڕان مافی ئەوەیان نیە کە خاوەن بڕیاربن ،بەڕاستی
کۆبەنەوەی لەو جۆرە ،لەپاڵ ئاالی عروبەدا و بەبێ بەشداری
دەستەکان و ئەندامی سەرکردایەتییەکان ،نیشانەی برەودانی گیانی
تاكڕەوییە لە نێو کۆمەڵگەدا و پتەو کردنی دەستەمۆکردنی
تاکەکانە .کۆمەڵگەیەک کە سەرکردە ههموو شتێک بێت و وەک
بتەکانی مەکەی پێش لە دایکبوونی ئیسالم ،نەمر بکرێ .ئەوە ههزار
بارە لێسەندنەوەی گیانی تاکەکانە و بەههند وەرنەگرتنیان وەک
مرۆڤ ،گرنگ ئەوەیە سەرۆک ڕازی بێ ،بەالم کارەسات لەوەدایە
کەسەرۆک مرد ،ئیدی ئەوان بێ ڕابەر دەمێننەوە و بالوە
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دەکەن...ههرواش بووە ،ئەدی ئاشبەتاڵی  ١٩١٥بریاری تاکە
کەسێک نەبوو کە قوربانی گەلیکی خستە ژێر پاوە ،مەگەر
دروستکردنەوەی عێراقی عروبە ساڵی  ٠٢٢٠بڕیاری چەند
سەرۆک خێڵێک نەبوو؟ ئای لەو کارەساتەی باشووری کورستان
کە تێدا بەدەست ئەم سەرکردە خێلەکییانەوە ،دەژی! ئای لەو
گەلەی کە بەتەمای ئەوەیە کە سەرکردەیەکی نەخۆش بیگەێنێتە
ئامانج و سەرکەوتن !.ئەم شانۆگەرییەی نێوان نەوشیروان و
تاڵەبانی ،سااڵنی شەست و شەش بیردێنێتەوە کە تاڵەبانی لە
ههمەدانەوە دوایی شەش ساڵ ئاوارەیی لە ئێران بووەوە بە
مەالییە ئۆرگیناڵەکە ،ههمان شانگۆگەریەکەی ئااڵی شۆڕش ساڵی
 ١٩٤٤دوای چوار ساڵ مەال بەختیار بووەوە بە جەاللییە
دەبارە
سەوزەکە ،ئەمڕۆش نەشیروانی ههمان شانۆگەری
دەکاتەوە و قوربانیەکانی بزوتنەوەی گۆڕان و شەهیدانی ١١
شوباتی دەخاتە باوەشی تاڵەبانی و کوژاندنەوەی ئەو دەنگانەی
کەدژی گەندەڵی دەسەاڵتن و بۆ سەروەری یاسا لە باشووری
کوردستان ههوڵ دەدەن.
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ئهمجارەش دەسهالت
له تاقیکردنهوەی تێکهڵکردنی ڕەنگهکاندا
کورتی هێنا
رەخنه

 ٠٢١١-٠-١٥سوێد

دەسهاڵتی سهرکهوتوو ئهوەیه که بهوپهڕی لێبوردنهوە بتوانێت
ههرچی ڕەنگ ،توێژو چینی ههمهرەنگ ههیه له ژیر چهتهر و
دەواری یهکێتی نهتهوایهتیدا نیشتیمانیدا کۆبکاتهوە ،ههموو الیهک
ئهوە ههستهی الدروست ببێت ،که بهشێکی چاالکه له کۆمهڵگه.
ئهوەی رۆژی ههولێر ،که تهنها دوو ڕەنگی زەقی دەسهالتی تێدا
قیت بوو ،شکستیهکی دی دهسهالتی پارتی و یهکێتی بوو ،که
ڕەنگهکانی خۆیانیان سهپاند بهسهر ئهو شارە میژوویه و
شارەکانی دی باشووری کوردستاندا .بارزانی دووەم و تاڵهبانی له
باسی پهسهندکردنی یهکتردا ،پێکهوەژیاندا دنیایان پڕکردوە .بهاڵم
ئهوەی که لهسهر سهکۆی وتارەکانیانهوە پهیامی بۆ دەدەن،
چاسورکردنهوە و لێکترازاندنی جومگهکانی کۆمهڵگهی کوردیه لهو
بهشهی نشتیمان .له کایهی دیموکراتی وادا که بارزانی
دووەم(مەسعود) له سهر قهاڵی هەولیرەوە جاڕی بۆ دا ،کاریگهری
ڕەنگی ئهو پهڕو سهوز و زەردانه ،له هی پهڕۆی (سهر
شهخسێکی) توله ڕیێیهکی کۆن تێپهڕ ناکات که تهنها دەبێته
دلدانهوە کهسێکی کۆسی کهوتووە یان بۆ پاڕانهو نزا پهنای پێ
بردبێت.
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پێویست ناکات مرۆڤ کۆمهڵناس یان سیاسیێکی کارامه بێت بۆ
خوێندنهوەی پهیامی ئهو جورە دەسهاڵته .سهرۆک و دەسهاڵت
بۆیه لهم تاقکردنهوەش شکستیان هێنا ،چونکه ڕوی ڕاستهقینهی
جهماوەریان پیشان نهدا ،هێشتا نێوەی باشووری کوردستان تنۆک
تنۆک خوێنی لی دەکێت ،بهالم ئهوان نهیانتوانی وەک سهرۆک و
دوو حزبی خاوەن دەسهالت باسی ئهوە بکهن که دەبێت
تاوانبارانی ١١ی شوبات دوو بدرێته دادگا ،ههنووز باسی هێمای
ئهویان دا که شهقامی کوردی بریتیه تهنها له دوو رەنگ .سهرۆک
هێشتا وەک سهرۆکێکی گیانی دەپهیڤێت ،نهک وەک کارگێری
گهلێک .ئهوە گومانکردنه له توانا و بروای گهل.
زۆربهی ڕێگاکانی دونیا دەچوونه سهر ڕۆما ،بهالم که گهندەڵی و
دووبهرەکی زۆری بۆ هێنا ،ئهو هێزە گهورە میژووییهش شکستی
برد کە ڕۆما هەیبوو .نهخۆش که زانی نهخۆشه و پهسهندی کرد
که پێویستی به پزیشکه ،ئهوسا گهورەترین ههنگاوی چارەسهری
بریوە .دار و دیوار وێنهی بارزانی و تاڵهبانیه ،له خویندگه،
مزگهوت ،زانکۆ و فهرمانگه ،پۆلیسخانه ،نهخۆشخانه و هتد،
سهرۆک له ههموو شوێنێک دیارە ،بهالم به داخهوە سهرۆک
گهندەڵی نابینێت ،نارەوایی له دابهشکردنی سامانی نهتهوایهتیدا
بهدی ناکات .هاوالتی کورد له زۆربهی خزمهتگوزاییه
سهرەتاییهکان بێ بهرییه ،ئهگهر ههشی بێت وەک وێنهکهی
بارزانی و تاڵهبانی به دیوارەکانهوە بێ گیان و چاالکیه .دەسهالت
تهنها لهوە سهرکهوتنی بهدەستهێنا که ناسنامهی کۆنه نهیارێکی
خۆی کرد به بهرههڵست و ئۆپۆزیسۆن ،ئیدی گۆێی به گهندەڵی و
دۆزینهوەی چارەسهر نهدا.
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بهڵی سهرۆک و ههردوو زلپارتیهکهی دەسهالت ،ئهمجارەش وەک
جارەکانی دی له تاقیگهی شاری منارە و قهال شکستیان هێنا ،تهنها
دوو پهروو بێ گیانیان بۆ شار پێ بوو ،له زاخۆ و دهۆکیش
ههروەها ،دوو پهڕوو که چل ساڵه وەک خێڵه کۆچهریهکانی بیابان
الوی کوردی پێ دەدەن به کوشت .سهرۆک دەبوو له سلێمانی
دیاربێت ،لهو شوێنهی که منداڵیکی کوردی  ١٠ساڵهی تێدا به
فیشهکی پاسهوانهکانی کوژرا .دەبوو له بهردەم سهرای سلێمانی
بێت ئهگهر خۆی وەک سهرۆکێکی ڕاستهقینه بناسیایه..
بۆ ئهوەی له مهودوا ههردوو زلهێزێکە وهێزەکانی دی له
تاقیکردنهوەی وادا سهرکهوتووبن ،دەبێ له کوێ نارەزایی
جهماوەر ههبێت ئهوان لهوێبن ،نهک تهنها به وێنه بێگیانهکانیان،
ڕەنگه ئاگراوییهکانیان دڵی جهماوەر بشکێنن...دەبا ئیدی ئهو
مودێله کۆنه نهمێنێت ،وێنهی سهرۆک و رەنگ که هۆکاری
دووبهرەکین! خهڵک وێنهی سهرۆک و ڕەنگی حزبی بۆ چییه که
پهرواێزکراوە.
سەرۆک لە گەمەی پێشوازی گۆڕانکارییەکانی ئەمجارەش،
لەوازیەکانی سیاسیدا شکستییەکی گەورەی هێنا ،چونکە ئەوانەی
کە لە سلیمانی بوونە قوربانیی ،کورد بوون و ههندیکییشیان منداڵ
بوون .سەرۆک نەک ههر نەیتوانی دۆخەکە هیور بکاتەوە ،بەڵکو
بوو بەشێک لەو گەڕە الوژێیەی کە بزوتنەوەی گۆڕان نایەوە.
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بارزانی

ئهو بهرپرسانهی که ڕۆژی ٠١ی شوبات فهرمانی تهقهیان دا،
دادگایی ناکرێن!
ئهو بهیاننامهیهی که نابێتە جێگهی دڵنیایی گهل!
 ٠٢١١-٠-٤سوێد
لهحەڤدەی مانگهوە تا کو ئەمڕۆ پتر له  ٠٠٢کهسی بریندار و
ههشت هاوالتی کوردیش به بهفهرمانی ههندێ بهرپرسی بهرز
خوێنیان لهپیناوەی نههێشتنی گهندەڵیدا ڕژاوە ..سهرباری زیانی
ئابوری ،،شایهنی باسه له ناو قوربانیهکاندا منداڵ و مێرمنداڵیشی
تیایه ،که لهڕوی یاساییهوە گهورەترین تاوانه به مافی مندااڵن.
بهرزانی دووەم(مسعود) دوو ههفتهیه پتر کاروباری سهرکردایهتی
ههرێمی به کهسانی تر بهخشیوە و بێ ئهوەی ئامانجی گهشتهکهی
ڕوون بکاتهوە له نیشتیمان دوورە .بۆ وەاڵمدانهوەی نارەزایی
خهڵک ،به یاننامهیهکی ئامێز باوکانهی وەک (حوسنی موبارەک،
سەرۆکی میسر) ئاراستهی گهنجانی وواڵت کرد که هیۆر ببنهوە.
بهیاننامهکه ههندێ خاڵی داخوازی دووبارە و چهسپ نهبووی
پێکاوە که چهند جار پێشتر دووبارەی کردونهتهوە ،که جێبهجێ
نهکروان .ئهوەی که له ههمووی گرنگترە و که له بیری چووە یان
گوێی پێ نهداوە ،که یهکیکه له داخوازییه ههنووکهیهکانی گهلی
کورد ،بهتایبهتی له شاری سلێمانی ،ئاماژە نهدانە بە دادگاییکردنی
ئهو بهرپرسه بهرزانهی پارتی که فهرمانی تهقهکردنیان داوە به
پاسهوانهکانی لقی چوار و لقهکانی دی پارتی بۆ له ناوبردنی
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مندااڵن و خۆپیشاندەرانی بێ چهک .ئا لێرەدایه سهرۆک نیشانی
داوە که چهند خهمخۆری بێالیهنکردنی دادگا و دامهزراوە
سیڤیلهکانی باشووری کوردستانه!
بارزانی دووەم (مەسعود) باسی ئهوەش دەکات ،که خۆپیشاندانی
لهو جۆرە سومعهی کوردستان دەشوێنێت ،،بهالم باسی ئهوەی
نهکردوە چۆن؟ مەبهست له سومعه چیه؟ ئهی سومعه به گهندەڵی
نهچێ به چی دەچێت؟ ئهگهر سومعهی والت به تاپۆکردنی سامانی
گشتی لهسهر حزب و بنهماڵه نهزرێت ،دەبێ ئهو سومعهیه کامهیه
که بارزانی دووەم باسی دەکات؟ سومعه بهوە دەشێوێت که پێش
لهشکری داگیرکهرانی کوردستان بکهویت ،که هاوالتی ههژاری
کورد وەک مورید و دەرویش و کۆیله سهیر بکرێت! سومعه بهوە
دەچێت که نهوەکانی کوڕ و کچی لێپرسراوەکان .خۆیان ،ههرچهندە
نا خوێندەواریش بن ،بهرزترین پۆستیان بدەنێ ،کوڕی ههژار و
خهڵکی دڵسۆز و بێ الیهنیش پهراوێز بکرێت و له دامهزراوەکاندا
کاریان چنگ نهکهوێت ،سومعه بهوە دەشکێت که قوربانیانی
ههڵهبجه ،سهرباری ئهو بودجه گهوەرەیهیی که ههریم ههیهتی،
مانگانه ههرکهسێکیان مووچهی  ١٥ههزار دیناریان ههبێت ،بهالم
خۆیان ئهرز و ئاسمانیان داگیرکردوە و دوورنیه نرخی بهرگ و
پۆشاکهکانیان پارەی ساڵێکی مامۆستایهک بێت .ئهوەیه سومعه
چوون ئهی سهرۆک! سومعه بهوە دڕوشێت که مێرمنداڵێکی
بهستهزمان به ڕەشاشی پاسهوانهکانی حزب گیانی لێ زەوت
دەکرێت ،که گهنجان بهدەست میلیشایی ئێوەوە له خوێندا
دەتڵێنهوە.
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گهنجان الی کێ سکااڵ بکهن که بۆ نموونه خوێندگهیان نیه ،ئاستی
خزمهگوزاری له نێوان کوڕ و کچی لێپرسراوانی بهرز و کهسانی
ئاسایی ئاسمان و زەوی جیاوازی ههیه..گهنج له کوێ سکاال بکات
که ئێوە دوو ههفته وون دەبن و بهبێ ئهوەی تهنانهت پهرلهمانیش
بزانی؟ گهنجێک که خاوەنی هیچ نیه ،گهنجێک که کینهی ستهم و
نایهکسانی له ناخیدا پهنگ خواردبێتهوە ،بێگومان به الفاوی
ههستی به ههموو شێوەیهک دژتان دەوستێتهوە ،پێوەر و
پیرۆزیهکانی ئێوە الی ئهو هیچ واتهیهک نابهخشێت.

گۆڕانێک پێش گوڵکردنی

بۆ خوێندنهوەی بهیاننامهکهی بارزانی دووەم
http://www.peyamner.com/details.aspx?l=1&id=225
756

کهواته سهرۆک! ئهو شێوەیه سهرکردایهتییه ئێوە  ،زیان به
پاشهڕۆژی گهنجانی باشووری کوردستان دەدات ،.زیان به
یهکبوونی نهتهوایهتی دەدات ،ئهگهر ئێوە گهنجانی کوردستان به
چاوێکی باوکانه و یهکسان سهیردەکهن ،دەبوو ههروەک
چۆن(مسرور و قوباد) پێگهیان پێدراوە ،سامانی ههژارانی
کوردستانیان له ژێر دەستایه ،گهنجانی ههژاریش ههمان شانسیان
ههبووایه..دەبوو ههر ئهو ڕۆژهی که مندااڵنی کورد و ڕۆڵهکانی
شاری سلیمانی به فهرمانی لێپرسراوەکانی ئێوە شههید بوون،
ئیوە گهشتهکهتان ببریایه بهرەو نیشتیمان بگهڕاناێتهوە ،ئهو
کهسانهتان بۆ بهردەم دادگای گهل ڕاکێش کردایه! نهک به
دروستکردنی شانۆگهری هاتنی داگیرکهرانی کوردستان و باسی
شۆڤێنیهکان خهڵکتان فریو بدایه ..لێ داگیرکهران له ههولێر و
بامهڕنین..له سلێمانی و قهاڵچواالنن..له ناو کۆمپانیاکانن..
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راگهیاندنی دەسهاڵت له تهنگاویدا،
داخوازی جهماوەر ناشیرین دەکات و دەیکاته شهڕی گۆڕان
ڕەخنه

چۆن دەسهاڵت داخوازیی کۆمهڵگهی کوردی ناشیرین دەکات
گێرەشێوین
گهنجی بێ بهرنامه

چاولهگهری

دەستی دەرەوە

ڕاگهیاندنوپالنی
دەسهالت
دژبهخواستیڕەوای
گهڵ

ئیسالمی سیاسی

تێکدانی ئهزمونی
کوردستان

بهکارهێنانی چهك
دەزگای پاراستن و
زانیاری

 ٠٢١١-٠-٠١سوێد
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ماوەیهکه دەسهالت له ڕێگهی ڕاگهیاندنه لێکچووەکانیهوە ،دەبارە و
ههزاربارە ههوڵ دەدات کێشه چاکسازی و وەاڵمدانهوەی
داخوازییهکانی جهماوەر له بازنهی بهردەرکی سهرا بچوک بکاتهوە
و له یهکێک له ههر ئامانجهکانی گهل له دادگاییکردنی تاوانبارانی
حهڤدەی شوبات خۆی بدزێتهوە .به شێوەیهکی تر دەیهوێت ئهو
پهیامه به جیهانی دەروەو ناوە بدات ،که ئهو خهڵکه ڕاپهڕیوە
کۆمهڵێک گهنجی سهرلێشێواو بێ بهرنامهن و هیچ له توێشهکهیاندا
نیه ،دەیهوێت ،ئاین بکات به ترسناکترین چهک بۆ تۆقاندنی خهڵک
و بڵێت ئهگهر دەسهالت بگۆڕدرێت ،بهیانییهکی زوو کوردستان
دەبێته ئیسالمی توندڕەو ،ههرچهندە له سهدا  %٤١ی گهلی
کوردستان موسڵمانن و ههموو کهسێک ئازادە له ههڵبژاردنی ئاین
و بیروڕا .ئهگهر بزوتنهوەی گۆران ماوەی دوو ساڵه دروست
بووە و هێزی نهیاری دەسهالته له ناو ژوورەکانی پهرلهمان و
شهقامدا ،ئهوا خهڵک له ساالنی ڕاپهڕینهوە چاوەڕیی چاکسازی و
هێنانه دی دادوەری کۆمهاڵیهتی و یهکسانییه .شهقامی کوردی:
 دەزانێت که بیست ساڵه زیاتر سامانی به شێوەیهکی
نایهکسان تاالن دەکرێت ،دەتوانرا به داهاتی گومرگی
ئیبراهیم خهلیل و سنوورەکانی دی خهرجیی و باشترین
خزمهتگوزرای پێشکهش بکرێت ،ئهو سەرمایهیه کوێوە
چوو؟
 دەزانێت و چاوەڕییه که پاکسازی دەزگاکانی حکومهت و
الیهنه سیاسیهکان له سهرۆک جاشی ئهنفالچی و
سیخوڕەکانی بهعس بکرێت ،ىۆ تا ئهمڕۆ نهکراوە؟
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له مێژە به پێویستی دەزانێت که دەبێ یاسا له کوردستان
سەروەر بێت و حزب و سیاسیهکان دەست له کاری
هاوالتیان وەرنهدەن ،ئهدی بۆ ئهو کارە بهردەوامه؟
شهقام له مێژە به ئاگایه لهوەی که سهرانی براکوژی
دەبێ بدرێنه دادگاو وەاڵمێک بۆ قوربانیهکان
بدرێتهوە..نهدرا؟
کۆمهڵگهی کوردی پیویستی به بیمه کۆمهالیهتی
ههمهالیهن ههیه ،بهالم دەسهالت دامودەزگاکان به کهرتی
تایبهتی بیانی دەفرۆشێت و بگرە دژایهتی بهرههمی
نیشتمانیش له رێگهی کۆمپانیاکانی داگیرکهرانی
کوردستانهوە دەکات
دەسهالت هێشتا نهیتوانیوە که مترین مافی ناوچه
داگیرکراوەکان بسهنێتهوە و خهڵکهکهی بپارێزێت.
شهقامی گهنجان هوشیارن لهوەی که دهسهالتی ئێستا،
ههنوز دوای بیست ساڵ دەسهالت ،نهیتوانیوە
بهرنامهیهکی توکمهیان بۆ دابنێت
شهقامی کورد باش دەزانێت ،ههرکارێک یان پرۆسهیهک
له دەرەوەی دەسهالتی ئهو دوو زلهێزە ههبێت قۆرخ
دەکرێت و ههڵدەپروکێنرێت ،بۆیه لهسهر شهقامه..

گۆڕانێک پێش گوڵکردنی

ڕێگهکان دەبات ،له بهکارهێنانی هونهرمهند ،گۆرانیبێژ ،نووسهر،
ڕۆشنبیر.مهال.هتد
ئهوەی که لهههمووی سهیرتر ئهوەیه ،که دەسهالت ماف به خۆی
دەدات که سهکۆی پەرلهمان بکاته مزگهوت و شهقام بهو ڕەنگهی
خۆی بیهوێت بۆیه بکات ،مردوەکانی بکاته هێمای پیرۆز و
خهڵکی پێ ناچار بکات ،مەزاری نەمران بە نموونە ،بهالم ئهو
مافه به هاوالتی سادە نادات که له باخجهیهکدا یان شهقامێکدا،
دەردی دڵی خۆی ههڵبڕێژێت ،بهڵکو منداڵ و گهنجاکانیش دەکوژێت
ئەگەر دەنگاین ههڵبڕن! ئهوە کارێکی ناجورە و کۆمهڵگه دەکات
بهچهند بهشێکهوە .کهواته ئهوە دەسهالتە که هێشتا به ئاوازی شاخ
بیردەکاتهوە و بروای به ڕەنگی دی نیه ،ئهو دەسهالته که
پاشکهوتوانه بهبهرگێکی نوێهوە ڕەفتار کۆن دەنوێنێ .
بیرکردنهوەی دەسهالت کۆنه وجامی کردوەو چڵ ساڵ له پاش
بیرکردنهوەی گهنجانی ئهمڕۆی باشووری کوردستانه.

ئهو خااڵنهو و داخوازی تر که هی ههموو شهقامی کوردییه ،نهک
تهنها هی شاری سلێمانی ،له بادینان و ههولێر ،تاكرەوی حزبی و
یهک رەنگی ،هێزی بیرکردنهوەی له تاکی کورد بڕیوە ،بێجگه
خۆپیشاندان تاکی کورد هیچی بۆ نهماوەتهوە  .دەسهالت
بهشێوەیهک داخوازی خهڵک ناشیرن دەکات ،که پهی بۆ ههموو
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گۆڕانکاری یان جنێوکاری؟
لە پەراوێزی شەرە جنیوی نێوان شوێنکەوتوانی پارتییەکانی
باشووری کوردستان
ههڵوێسته
 ٠٢٢٤-١٠-١سوێد
ههموو گۆڕانکارییهک پێویستی به کۆمهڵێک فاکتهر(فاکتهری
ناوهخۆیی و درهکی) ههیه بۆ ئهوهی وهکو دینهمۆیهک بتوانێت
گۆڕانێکی بهرجهسته له جستهی ئهو کۆمهڵگهیهدا بهێنێته دی.
سهرکهوتن یان شکستی ئهو گۆڕانکاریه بهنده لهسهر ئهو
بناغهیهی که ئهو گۆرانکاریهی لهسهر دروست دهکرێت(،بڕوانه
 .) nrOroaro ahoOrazOnagrOg nagnahCله ههمووی گرنگتر
ئهوهیه که ههوێنی ئهو گۆڕانکاریه بچێته ناو هزری تاکهکان و له
ڕهوشتیاندا رهنگ بداتهوه و ببێته هێزێکی ههرهوهزی بۆ ئهو
گۆڕانه .گرنگه ئهو گۆڕانکاریه ئارامیێکی فراوان بدات به خهڵک و
ببێته جێگهی بڕوای ههمووان و نهبێته هۆی دووباره بوونهوهی
ههڵهکانی پێشوو .گرنگه که بزافی ئهو گۆڕانکاریه خاوهن
فهلسفهیهکی نۆی بێت ،خشتهیهکی ههمهالیهنهی ههبێت ،ئامانجێکی
ڕون و سهرکردهیهکیش ههبێت که بتوانێت ڕابهری ئهو گۆڕانکاریه
بکات (،بڕوانه ) Ledership in Organization؟ ئایا له
باشووری کوردستان ئهو فاکتارانه ههن؟
ڕاسته گاڵته ،ساتیر یان جنیودان بهشێکه له کهلتوری میللهتێک،
بهاڵم  ،ئایا جنێودان باشترین ئامرازی گۆرانکاری کۆمهڵگهی
کوردیه له باشووری کوردستان ،به تایبهتی بۆ بهرههمهێنانی
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نهوهیهکی نوێ که بتوانێت له گهڵ گۆڕانکاریهکانی سهردهمدا
بهرهوپێش بڕوات؟
جنێودان سوکایهتی پیکردنه به خودی مرۆڤ .ئهو مرۆڤهی که
له الیهن جنێودهرهوه بهکهم سهیر دهکرێت.
جنێو دهخوات،
جنێودان چهند رهههند و نهێنێکی نهرێنی دژی مرۆڤ و کۆمهڵگه
له خۆ گرتووه:










شکاندن و سووکایهتی پێکردنی ئهو کهسهیه لهڕوی
دهروونی و کۆمهاڵیهتییهوه که جنێو دهخوات،
پهراوێزکردن و گوشهگیرکردنی ئهو کهسه(جنیۆخۆر) یه
له الیهن جنیودهرهوه.
و خۆ به زلزانینی جنێودرهره بهرامبهر جنێو خۆر
جنێو شهڕێکی میدیایه و سهرهتای ناکۆکیێکه له نێوان
دوو کهس یان دوو گروپی جیادا
جنێودان داخستنی دهرگاکانی دیالۆگه و ڕێز نه گرتنی
ڕای بهرامبهره
جنێودان ،دروستکردنی پێڕپێڕی و ههستی جودایی ئێمه
و ئێوهیه ،له یهک گروپ یان کۆمهڵگهیهکهدا
له ههمووی گرنگتر( بۆ کۆمهڵگهی کوردی) وهبهرهێنانهوه
و چاندنهوهی ئهو قین ڕکهیه که داگیرکهران کوردستان
چهندان ساڵه بۆ الوازکردنی گهلی کورد کاری بۆ دهکهن
جنیۆدان دۆگم کردن و سووکردنی بزوتنهوهی ئهو
دهنگدانهیه که دهخوازن کۆمهڵگهی کوردی بهشیوهیهکی
مۆدێرن و سهردهمیانه بگۆڕن
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بۆ وهاڵمدانهوهی پرسیاری ئهم ووتاره ، :ئایا جنێودان باشترین
ئامرازی گۆرانکاری کۆمهڵگهی کوردیه له باشووری کوردستان،
به تایبهتی بۆ بهرههمهێنانی نهوهیهکی نۆێ که بتوانێت له گهڵ
گۆڕانکاریهکانی سهردهمدا بهرهوپێش بڕوات؟ بۆچی جنێو له
کۆمهڵگهی کوردیدا دهبیته هۆی له یهک ترازانی پێوهندیهکان ،له
سهر ئاستی تاک یان کۆمهڵگه و کاریگهری خۆی به ئاسانی بهجێ
دههێلێت؟
کۆمهڵگهی کوردی کۆمهڵگهیهکی بنهماڵهیی ژێر دهستهی ئاینی
داگیرکهرانی کوردستانه و دیلی ئهو پێوهره ههرهوهزیانهیه
که چهندهها ساڵه له ناخی تاکی کورد دا ڕێشهیان داکوتیوه.
لهو جۆره کۆمهڵگانهدا ،تاک ملکهچی ئهو پێوهر و ئاینهیه و
ناتوانێت له دهرهوهیدا خۆی بدۆزێتهوه .بۆ نموونه جنێودان
بهسهرۆک یان بنهماڵه ،جنیودانه به خودی ئهو تاکه .تاك له
قاڵبی ههرهوهزدا یهکه و بوونی نیه ،بۆچونێکی ههرهوەزی
کۆی ههیه .ئهو هۆکارهش وای له تاک کردووه که ههرچی
دژی سهروهریهکانی بنهماڵهکهی یان هۆزهکهی بێت ،بهرگری
لێبکات و دژیان بوهستێت .تاک لێرهدا(تاکی بنهماڵه) تاکێکی
هوشیار نیه و ههنگاو و رهفتاری سۆزدار دهبن پێش ئهوهی
هوشیارانه بیر بکاتهوه .سۆز زاڵه بهسهر ڕهفتاری تاکی ئهو
جۆره کۆمهڵگانهدا .مهترسی بهرههمهێنانهوهی جنێو له
کۆمهڵگهی باشووری کوردستان لهوهدایه ،که پرۆسهی
جنێودان و سوکایهتی به خود و مێژووی نهتهوهکهمان ،دهبێته
بیرێکی ههروهزی و تێکهڵی پهروهردهی خێزان دهبێت و
دهربازبوون لێی کارێکی ئاسان نیه .نموونه ئهو باوک و
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دایکانه جنێو به منداڵهکانیان دهدهن ،ئهوانیش(منداڵهکانیشان)
به ههمان شێواز درێژه به جنێو دهدهن .له واڵتیکی وهکو
سوید جنێو عهیبه ،منداڵهکان له مناڵیهوه دهزانن ئهوه کارێکی
خهوشه و بهرام بهرهکهی پێ بریندار دهبێت .ئهو مندااڵنه که
گهورهش دهبن ،له کاتی قسهکردندا زمانێکی خاوێنیان دهبێت.
کهواته جنێودان نهک تهنها دهروونی تاکی کۆمهلگهی کوردی
دهشکێنێت ،بهڵکو ئاسۆکانی ئازادی و دیموکراتی لێ دادهخات
و ههست نهتهوایهتیش هێندهی تر ،تووشی سهرهڕۆیی و
بۆ ئهوهی ههڵهی سااڵنی
ووشکبوون دهکات.
پێشوو(بهتایبهتی شهڕه جنێوی ( مهالیی ،جهاللی ،شیوعی و
..هتد) بهرههم نههێنرێتهوه ،ئهرکی شانی ههموو کوردێکی
دڵسۆزه ،که بهزمانێکی نهرم و هوشیارانه ،کار بکات بۆ ئهو
گۆڕانکاریه .پێویسته بهرنامهیهکی بهرفراوانی هوشیارکردنهوه
له سهر ئاستی تاک و کۆمهڵگه بخرێته ڕو.
پێچهوانهکهش(جنێودان) دهبێته هۆی الوازی پێوهندیه
ههمهالیهنهکان ،بهتایبهتی زمانی دیالۆگ و کۆمۆنیکاسۆن ،که
تاکهکان پێکهوه گرێ بدات.
سهرچاوهکان:
, S. (2008). sgCraroSSgr , M.& sgCraroS

Changing Organizational Culture, Cultural
change work in progress.LONDON AND NEW
YORK : Routledge
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بەکارهێنانی زمانی ههڕەشە
دۆخەکە ئاڵۆزتر دەکا
ڕەخنه
ئاسۆ بیارەیی
 ٠٢١١-٠-٠٥سوید
بهکارهێنانی زمانی ههڕەشه دژی مندااڵن و گهنجانی کوردستان،
سهرباری تهقهکردن و کوشتنیان هێمایهکی زەق و دیاری
دەسهالتی کوردییه که لهبهر گهندەڵی بێ ئاگایه له ژیانی ڕۆژانەی
خهڵکی ،نیشانهی ئهوەیه که ئهوانهی که دەیبهن بهڕێوە بڕوایان به
ماف و ئازادی کهسانی ترنیه .وازنههێنانیان له دەسهالت ئهوە
دەگهێنێت که ئهوان خۆیان بهراست دەزانن و جهماوەر به کۆیله.
سێ مێرمنداڵ کوژران و پتر له سهدو سی زیاتر برینداربوون ،با
زیانی ئابوری بوەستێت به هاواڵتیان ،بهالم دەسهالت درێژە به
گاڵتهجاڕی خۆی دەدات و ڕۆژانه ههندێ کهس و مهال بۆ
پێنهوپهڕۆی راگهیهندنهکانی خۆی پێ پڕدەکاتهوە.
ئهوەی که پێویسته دەسهاڵت بیکات و پهلهو ههنووکهییه ،ئهوەیه
که دەبێ بارزانی دووەم(مسعود) داوای لێبوردن لهو قوربانیانه
بکات و کهسانی وەک فازل میرانی که یهکیکه له هێماکانی شهڕی
مهالیی -جهاللی ،البهرێت و ئهو پۆستهی که ههیهتی لێی
بسهنرێتەوە .لێ ئهو کهسانه له زمانی ههڕەشه زیاتر ئاخافتنێکی
دی نازانن .بوونی ئهو جۆرە کارئهکتهرانه له ناو ههر ڕێکخراوێکدا
ڕەنگ و رەفتارێکی شهڕو چاوسورکردنهوەن ،نموونه چۆن کە

87

88

ئاسۆ بیارەیی

گۆڕانێک پێش گوڵکردنی

٠٢١٥

کهسێک که پارتییهکهی نازناوی دیموکراتی ههڵگرتوەو مندااڵن و
الوانی بێ چهک به ئاژاوەچی دەناسێنێت؟ جگهرگۆشی خهڵکێکی
ههژار که باوکیان رەنگه له مانگێکدا دەڕۆژ پتر کاریان نهبێت؟ .ئهو
جۆرە کەسانە هێما حزبە دیکتاتۆرانه ئامادەشن ،ئهگهر بۆیان
برەخسێت دەست و قاچی ئهو مندااڵنه له پێناوی مانهوەی
پۆستهکهی خۆیان ببڕنهوە ،چارەنووسیان له سەرۆکی لیبیا و
سهددام باشتر نابێ ،مانهوەیان تهنها مهسهلهی کاته.
بارزانی دووەم(مسعود) دەبێ داوای لیبوردن بکات! چونکه ئهو
خۆی به سهرۆکی گهل دەزانێت ،له ههر والتێکی تری دیموکراتی
بوایه ،حهڤدەی مانگ پێش هاتنهوەی بۆ کوردستان دەستبهرداری
پۆستهکهی دەبوو .بهاڵم ئهو گهشتهکهشی نهبڕی و بێتهوە بۆ
چارەسهرکردنی کێشهکانی گهلهکهی..ئهوەش خاڵی الوازی
سهرۆکێکه که پێوەندی له گهڵ جهماوەرەکهی خۆی پساندوە.
تهنانهت ئهو ڕۆژە کهسێکی وەک بارزانی سێیهمی(نێچرەڤان)ی
ڕاسپاردبوو ،که لهروی هونهری ئاخفتنی سهرکردایهتیکردنهوە
زۆر خاڵی الوازی پارتیی و بنهماڵهی بهرزانی دابهستهوە،
لهوانه(..ئێمه تهعهدامان لێکراوە ،ئێمه گوناهین و خهتامان نیه..هتد)
لێرەدا دیسان ئهو ڕاستیه دەستهبهر دەکرێت که ئهو پارتیه چهند
گۆشهگیری سیاسهتێکی ناوخۆیی ڕێکخراوەییه که دەروەی خۆی
لێونه و الیهن و کهسانی دی به نهیاری خۆی دەزانێت .ئهوە
یهکێکه له نهخۆشیه کوشندەکانی ناو کۆمهڵگه کوردی.
دەرئهنجامی ئهو نهخۆشیه سۆسیۆلۆجیهشه که زۆربهی پارت و
رێکخراوی کۆمهڵگه پاشکهوتوەکانی پێوەندییان به جیهانی دەروەی
خۆیان کهمه و به گومانه سهیری ڕەخنهی بهرامبهر دەکهن .له
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ڕوی دەرونیشهوە ئهو پهراوێزیهیه که ڕەفتاریان دڕندە دەکات،
بهتایبهتی کاتێک ڕەخنهکان دژیان چڕتر دەبنهوە .چونکه
ئایدیلۆژیای ئهو پارتیانه وا ئاودێری هزری ئهندامهکانیان کراوە که
وەک ڕەبوتێکی بێ گیانی لێکردوون ئامادەی بهرگرییهکی کوێرن له
مانهوەی پارت و الیهنهکانیان.
تهقهکردن له مندااڵن و گهنجانی باشووری کوردستان باشترین
نموونهی زیندووە که حهڤدەی شوبات ڕویدا .به دڵنیاییهوە ئهو
ڕوداوانه دەبار و سهد بارەش دەبنهوە ،چونکه زۆربهی
سەرکردەکانی شاخ ،وەک فازل میرانی بیردەکهنهوە .بۆیه پێویسته
بارزانی دووەم ،وەک سهرکردەیهکی خهمخۆر ،ئهو کهسانه سزا
بدات و ڕێگه به کادیری نوێ له نێو حزبهکهی بدات و خۆشی
ئیدی ڕٶلی سهرکردایهتی نهبینێت .ئهگهر وا نهکات شۆڕشی
فهیسبوکی(دارا)ی الوان ئهویش و الیهنی تریش له دەسهالت
دادەگرن و...ئهگهر جاران مندااڵن کورد تهنها (دارا دوو داری)
فێردەبوون ،ئهمرۆ شۆڕشی ڕۆشنبری فیری فهیسبوکی کردن که
بهرگری له مافهکانیان بکهن و نههێڵن کهس ستهمیان لێبکات.
کهواته ئهگهر ههزارەهای وەک فازل میرانیهکان ببنه موالزم
موحسین و پێشکهوتووترین چهکیان پێبێت بهرگهی شۆڕشی
ئهوان ناگرن .مندااڵن ئهمرۆ منداڵی بنهماڵه و حزب نین ،مندااڵنێکن
که جیهانین و هوشیاری جیهانییان زۆر لهو سهرکردانه بهرزە که
چڵ ساڵە سهرکردایهتی دهکهن و هێشتا زمانی مشار و تهقهو
تهعداکردن بهکاردەبهن.
* له پهڕتووکی یهکی بنهڕەتییهوە وەرگیراوە :دارا دوو داری دی
* فازل میرانی ،ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی،
91

ئاسۆ بیارەیی

گۆڕانێک پێش گوڵکردنی

٠٢١٥

ئاسۆ بیارەیی ٠٢١٥

گۆڕانێک پێش گوڵکردنی

بەشی دووەم
توێژینەوە و بە دواداچوون
وێستانێکی سۆسیال سایکۆلۆژیانه
لهسهر ئهو هێزانهی
که داینهمۆی گۆڕانکاریان له کۆمهڵگهدا به دهستهوهیه
شکستی و نسکۆ گرنگ نیه ،ئهوهی گرنگه که چۆن پهند وئهزمون
وهردهگیرێت
 ٠٢٢٩-٤-٠٠سوێد
"هیتلهر توانی "خود"ی تاکهکانی کۆمهلگه بکات به "خود"ێکی
ههرهوهزی و بیانکات به دژی نهیارهکانیدا/Berg(1992) ".. ،
مهبهستسازی
ئهو هێزانه کامهن که جڵهوی گۆڕانکاری کۆمهڵگهیان بهدهستهوهیه
و هێنده به کارن که تاکهکان و کۆمهڵگه بهگشتی لهژێر کاریگهری
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ئهواندا ڕهفتار دهکهن؟ کامهیه کاریگهرترین میتود (شێوازی
کارکردن) بۆ گۆڕان له سهر ئاستی تاک و کۆمهڵگه؟
پێناسهی :Empowerment
ئیمپاوهرمهنت ،ئهوه دهگرێتهوه که دهسهاڵتی زیاتر بدرێته
ئهندامانی ڕێکخراوێک بۆ ئهوهی بتوانن به کارامهترین شێوه کاری
خۆیان ڕاپهڕێنن و کۆششیان بڕژێته کهناڵی ئهو ئامانجهوه که
پێکهوه کاری بۆ دهکهن .پرۆسهی ئیمپاوهرمهنت دهکرێت لهسهر
ئاستی تاک و کۆمهڵگهیهکیش بهگشتی بکرێت .الیهنی ئهرێنی ئهم
پرۆسهیه ئهوهیه که ئهندامهکان بهبزوت دهکات و له ههمان کاتدا
خۆیان بهبهشێکی گرنگی ئهو رێکخراوه یان پارتییه دهزانن Levi
 .(2007).بهپێجهوانهشهوه ئهگهر ئهندامانی پارتییهک ههمیشه
چاوهڕێی بریار سهرکردهکهیان بن له ههموو ئهرکێکدا و ئهو
سهربهخۆییان نهبێت لهوهرگرتنی ئهو بڕیارانهی که پێوهندی به
جێبهجێکردنی ئهرکهکانی خۆیانهوه بێت ،تووشی سستی و خاوی
دهبن ،داهێنانیان نابێت ،چونکه دهسهاڵتێکی ئهو تۆیان بهسهر
کارکردن و ئهرکانی خۆیانهوه نیه .مهرجهکانی Empowerment
لهوهدا خۆی دهبینێتهوه که دهبێت ئهو رابهره زانیاری تهواو به
ئهندامهکانی بدات چ لهوی دابهشکردنی ئهرکهوه یان دیاریکردنی
ئامانجهکان ڕێکخراو یان پارتیی.
مهبهست له گۆڕان چیه؟
گۆڕان شیوازێکی نوێیه له بیرکردنهوهی ژیان و داهینانی
کۆمهڵهێک پێوهری نوێ له چوارچێوهی پێکهاتهیهک یان
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سترکتورێک که جیاوازبێت لهوهی پێش خۆی .ئهو گۆڕانه لهسهر
ئاستی تاک و کۆمهڵگهیه .ئهو هێزهی که خاوهن گۆڕانه یان گۆڕان
دهکات ،بۆ ئهوهی بزوتنی کهسهکان و کۆمهڵگه به ئاراستهیهکی
نوێ بهرێت ،دهبێت بتوانێت بۆچونی نوێ ،ئاکار و ڕهفتاری نوێ
بێنێته داهێنان .لهسهر ڕۆشنایی چهمکی  Empowermentکه
دهبێت بهشێک له دهسهاڵت ڕادهستی تاکهکان بکرێت ،پێویسته ئهو
هێزه نوێیه خاوهن بهرنامهیهکی نوێ بێت بۆ ئهوهی بتوانێت
ههمووان له یهکهێکی بههێزدا کۆبکاتهوه .لهههمان کاتدا دهبێت
سهرکردهیهکی ووریا و لێزانی ههبێت ،که لهسهر ئاستی دهرهوهو
ناوخۆی ڕێکخراوهکه بۆ چاالکردنی ئهندامهکانی کاربکات بۆ
ئامانجانه دوور و نیزیکهکانی.
بهپێی بۆچونی( Giddens )3002که پلهی پڕفیسۆری له
کۆمهڵناسیدا ههیه و تا ماوهیهکی زۆر ڕاوێژکاری (تۆنی بلێر
سهرۆکی وهزیری بهریتانیای پێشو)بووه ،ئهو هێزانهی که
گۆڕانکاری له کۆمهڵگه دهکهن بریتین له مانهوهی خوارهوه:
 .١ژینهگه :مهبهست ئهو ژینگهیه که مرۆڤی تێدا دهژیت و بهپێی
مهرجه سروشتیهکان تاکهکان ژیانی خۆیان دهگونجێنن و
پێکهاتهیهکی کۆمهاڵیهتی بۆ خۆی گونجادن و ڕاهاتن دروست
دهکهن .بۆ نموونه بیرکردنهوه و بۆچونی کهسێکی ناوچه
شاخاویهکان زۆر جیاوازه له کهسێک که له بیابان بژیت.
 .٠ڕێکخراوهیی سیاسی :پێشکهوتن و گۆڕانی تاک و کۆمهڵگهی
ناوچهیهک یان میللهتێک بهنده بهو جۆره رێکخراوهی که ژیانی
94

ئاسۆ بیارەیی

گۆڕانێک پێش گوڵکردنی

٠٢١٥

تاکهکان ڕێک دهخات و تا چهند چاالک و کارامهیه .بۆ نموونه
ئاستی پێشکهوتنی کۆمهڵگهیهک که نۆرمهکانی(پیوەرەکانی) بنهماڵه
دهیبات بهڕێوه ،زۆر جیاوازه له گهڵ کۆمهڵگهیهکی کراوه که
تاڕادهیهک یهکسانی بنچینهیهتی .لهم خاڵهدا هێزی سوپایی
سهرچاوهیهکی گرنگ پێک دههێنێت بۆ دروستکردنی گۆڕان له
کۆمهڵگهی وادا و تاکهکان هیچ دهسهاڵتێکی ناوخوی و دهرهکیان
نیه ،تهنها پهسهندکردنی ئهو هێزه سوپاییه نهبێت که خۆی
زۆرجار له ڕێگهی کودهتای سهربازییهوه بهسهریاندا دهسهپێنێت.
بۆ نموونه ڕژێمهکهی سهددام.
 .٠فاکتهری کهلتور(فەرهەنگ) :ئهم فاکتهره ()،فاکتهرگهلێکی پێکهوه
له خۆیدا گرێداوه لهوانه ئاین ،جۆری پێوهندیکردن نێوان تاکهکان
و ڕۆڵی سهرکرده .کاریگهری هێزێکی ئاینی نوێ له گۆڕینی
بیرۆکهی تاکهکان شوێن پێی له کۆمهڵگهیهک گیر دهکات و
بهرگێکی نوێی پێ دهبهخشێت ،لێرهدا بۆ نموونه دهرکهوتنی ئاینی
بودیزم بهسهرکردایهتی بودا .بودا خاوهن ئهو هێزه بوو که
لهڕێگهی ئاخافتنهوه توانی کا120
ریگهری تهواوی ههبێت له سهر دهروونی تاکهکان و بۆچونیان
بگۆڕێت .ههمان شت زهردهشت و حهزرهتی عیسا و سهرکردهی
زۆر ئاینی دیکه.
له فاکتهری کهلتوردا ،ههندێ جاریش سهرکردهکان له ڕێگهی
بهکارهێنانی کاریزماوه کاریگهر دهبن له گۆڕینی بیرو بۆچونی
کهسهکان و له یهکهیهکی ههرهوهزیدا بۆ گۆڕانێکی نوێ پێکهوه
گرێیان دهدهن و شۆڕشێکیان پێ دهکهن .بۆ نموونه گاندی له
واڵتی هند.
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 .٤فاکتهری ئابووری)
لهگهڵ ئهو سێ فاکتهرهی سهرهوه ،فاکتهری ئابوری لهسهر ئاستی
نێوخۆیی و جیهانی ،گهورهترین کاریگهری ههیه لهسهر گۆڕینی
بیرکردنهوهی کهسهکان و کۆمهڵگه .ڕژێمی ئابوری سهرمایهداری
له دوا سهدهدا دیاری ترین کاریگهری خۆی له سهر تاکهکان چ له
ناوخۆی سنووری نهتهوهکان یان دهرهوهی ،بینی .بههۆی خێرایی
بهرههمهێنانهوه و باڵبوونهوهی تهکنهلۆژیاوه ،پێوهندی ماکرۆ و
میکرۆی نێوان گهالن ،بههێزوو پتهو بوو .بۆ نموونه پێوهندی نێوان
تاکهکان بههۆی ئینتهرنێتهوه گوژمێکی دایه شهپۆلی گۆڕان و
نزیک بوونهوهیهکی له نێوانیان دروست کرد .تاکهکان ئازادانه
دوور له دهستتێوهردانی دهسهاڵت ،دهتوانن پێوهندی بهجیهانی
دهرهوهبکهن و ئاشنابن بهو نوێگهریهی که له ئارادایه .ئهم
گۆڕانکاریه ئابوری و تهکنهلۆژیایه ئاستی سیاسی و کهلتوریش
تێکهڵ بوو و نهتهوهکان به ئاسانی دهتوانن گۆڕانکاری له سهر
یهکتر دروست بکهن.
لهسهر ڕؤشنایی ئهو بۆچونهی سهرهوه ،ئایا ئهو هێزه کوردیانه
که ئهمڕۆ جڵهوی کومهڵگهی کوردیان به دهستهوهیه ،دهتوانن
بکهن؟ ئایا گۆڕانی گردهکه دهبێته ژیلهمۆی
گۆڕانکاری
گۆڕانکارێیکی سهرتاسهری له باشووری کوردستان؟
گومان لهوهدا نیه که گهلی کورد چ لهسهر ئاستی تاک یان
کۆمهڵگه ،دهبێت خۆی ئهو گۆڕانکاریه بکات که دوو الیهن بێت،
مهبهست گۆڕانی سهرخان و ژێر خانی خۆی ،نهک هێزێکی دهرکی
ئهو کاره بکات .لێ وهکو گۆڕانکارییهکهی ڕژێمی بهعسی لێ دێت
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که ئهمریکا ڕوخاندی و بووه گهڕهالوژێ .گهلی کورد تهنها
خاوهنی گهنجینهی خۆیهتی ،دهبێت تهنها خۆی بهرامبهر ئهو
گۆڕانه بووهستێتهوه و به ئاراستهیهک پێشی بخات که له قازانجی
نهوهکانی داهاتوودا بێت.

ههندێ پێوهری ڕێکخراوهیی دروست دهبێت .ههندێ له ئهندامهکانی
ڕۆڵی گونجاو خۆیان دهدۆزنهوه .لێرهدا پلهی پهشێوی و
سهرلێشێواوی کهمتر دهبێت و ئهندامهکان زیاتر بڕوایان به خۆیان
دهبێت .ههریهکه ههوڵ دهدات له پێناوی ئامانجی رێکخراوهکهدا
کاربکات.

پێش ئهوهی بچمه قواڵیی سهرنجهکانمهوه ،پێم باشه
کورتهیهکی زانستی کاری رێکخراوهیی و پێوهندی ئهندامهکان
لهگهڵ سهرکردهو لهگهڵ یهکتر بخهمه پێش:

 .2دروستبوونی بڕوا و سترکتور یان پێکهاته :لهم قۆناغهدا لهیهك
تێگهیشتن و هاوئاههنگی ئهندامهکان دهگرێتهوه و گهیشتن به
ئامانجی ڕێکخراوهکه گرنگترین کار دهبێت بۆ ههموو الیهک.
کێشهکان به شێوهیهکی دروستکهرانه ڕێچکه دهگرن .ڕۆڵی
سهرکرده لهم قۆناغه له چاو دوو قۆناغهکهی پێشوودا کهمتر
دهبێت وزۆرجار ڕێنمایی دهدات .ههروهها دهبێت ههمیشه پێوهندی
کردن لهگهڵیدا ئاسان بێت و ئهندامهکان بتوانن دهنگیان پێ بگات.



 .١قۆناغی پاشکۆیی و خۆگرێدان :لهم قۆناغهدا ئهندامهکانی
رێکخراو تهواو پاشکۆی سهرکردهن و هێشتا یهکتر باش ناناسن و
پهشێویان پێوه دیاره و ههمیشه چاوهڕێی ڕێنمایی
سهرکردهکهیانن .له بهرئهوهی ئهندامهکان بهشێوهیهک تهواو
یهکدی ناناسن و زۆر بهڕێزهوه له گهڵ یهکتر دهئاخفن و هێشتا
هیج ڕۆڵیک له بارهی ئیش و دابهشکردنی ئهرکهکانهوه دیار نیه.
ههروهها ناتوانن بڕوایان بهیهکتر بێت.
 . ٠قوناغی خۆ گرێدان بهگروپهوه /بهجێهێشتن  :ئهم قۆناغه
ناسراوه به قۆناغی ناکۆکی له نێوان ئهندامهکان لهالیهک و له گهڵ
سهرکرده له الیهکی ترهوه .ههندێ له ئهندامهکان خۆیان پابهند
دهکهن به ڕێکخراوهکهوه و ههندێکی تریش له بهر ناکۆکی
ڕێکخراوهکه بهجێ دههێڵن .ههندێ له ئهندامهکانی جوت یان چهند
کهسێک پێکهوه هاوپهیمانی دروست دهکهن .لهم قۆناغهدا هێدی
هێدی پرۆسهی گرێدانی گشتی وهکو ڕێکخراوێک دهردهکهوێت و
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 .٤قۆناغی کارکردن :ئامانج ،پێکهاتهی ڕیكخراوهکه جێگیره و
ئاستی کارکردن چاالکه .ئهندامهکان وهکو یهکهیهکی یهکگرتوو
کاردهکهن و له ژینگهیهیهکی پتهودا پێکهوه دهژین .دیالۆگی
ڕێکخراوهکه له گهڵ ئامانجهکانی پهیوسته .ههروهها ئاستی پالن
دانان و نوێکاری بهرزه .ئهرکی سهرکرده لهم قۆناغهدا تهنها
هاندان و وهگهرخستنی هیزی بهرهوه پێشچوونه.
 .٥قۆناغی لهیهک ترازان و جیابوونهوه :لێرهدا ئهندامهکان دوای
گهیشتن به و ئامانجهی که ڕێکخراوهکه ههیهتی ،دوو ڕێگا دهگرنه
بهر ،یهکهمیان بهردهوامبوون و دۆزینهوهی ئامانجی نۆی و
بهردهوامی لهسهر ههمان کار .دووهمیان خۆ جیاکردنهوه و
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وازهێنان له ڕێکخراوهکه .ههندێ ئهندامیش رێکخراوی نوێ
دروست دهکهن .گهیشتن بهم قۆناغه له ئهنجامی کۆتایی پێهاتنی
ئامانجی ڕێکخراوهکه و الوازی ڕۆڵی سهرکردهکهیه.

گۆڕانێک پێش گوڵکردنی




لێرهو دهتوانین ئهو ئهنجامه دهستهبهر بکهین که بۆچی حزبی
شیوعی کوردستان که شاباڵێکی بزوینتهوهی چهپه نهی توانی
دهنگی پێویست بهدهست بهێنێت .ئێمه باباسی فاکتهری دهرکی
نهکین ،چونکه ئهو هوکارانه زانراوه که نهیارانی چهپ چهند
سهرسهختانه بهههموو شێوهیهک دهیانهوهێت چهپ الواز بکهن.

ئێمه پێویسته دهست بخهینه سهر ئهو کهلێنه ناوخۆیانهی که دهبنه
هۆی سست بوونی کاره جهماوهرییهکان:
تا ئهو جێییهی که نایهکسانی و زۆرداری و چهوسانهوهی
چینایهتی و چهوساوهکانی دی له کۆمهڵگهی کوردیدا ههیه ،لهو
شوێنهی که دادپهروهری بوونی نیه ،چهپهکان و زۆر هێزی تری
مرۆڤخواز دهتوانن بهکاراترین شێواز خۆیان ڕێک بخهن بۆ
بهرفراونکردنی جهماوهریان و گرێدانی کارهکانیان به گهلهوه.




له باشووری کوردستان ،که یاسای جهنگهڵ و نیمچه
سهرمایهداری زاڵه بهسهریدا ،کرێکاران هیچ مافێکیان نیه ،ڕۆژانه
ئافرهتان لهسهر ئابڕو دهکوژرێن ،مندااڵن بێ دایهنگه و
خانووبهرن ،کۆمهڵگه بێ بیمهی کۆمهاڵیهتییه،،چهپهکان دهتوانن له
نزیکهوه له گهڵ ئهو خهڵکه کار بکهن .چهپهکان دهبێت:
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ڕۆژانه و بێ سڵهمینهوه دهست بخهنه سهر ئازارهکانی
خهڵک و له میدیاکان و بهرنامهکانیان کاری بۆ بکهنه و
ڕوماڵی بکهن
له نزیکهوه شیکردنهوهی زانستی بکهن بۆ دۆزینهوهی
ڕێگهر چارهی کێشهکانی خهڵک بۆ دۆزینهوهی چاره
گونجاوه که ببێته مایهی ڕهزامهندی خهڵک ،چونکه تهنها
ڕهخنهگرتن بهس نیه .خهڵک کاری دهوێت .ئهوه هاوڕێ
فههدیش وادهڵێت(اقترنوا اقوالکم بأفعالکم) ووتهکانتان به
کارهکانتان بهراورد بکهن.
پێویسته ههموو ئهندامێک ببێته سهرکردهیهکی مهیدانی و
وهاڵمی ههبێت کاتێک پرسیاری لێ دهکرێت ،نهک
چاوهڕێی دهمی سهرکردهکهی بێت .سهیر جۆری
کارکردنی ئهندامانی (پ ک ک) بکهن
پێویسته حزب ههمیشه کادیری نوێ دروست بکات و
کۆرسی و ئاستی ئهندامانی بهرزبکاتهوه ،بهتایبهتی
لهمهڕ ئهو کێشانهی که پێوهندییان ههیه به کاره
جهماوهرییهکان.
پێویسته ڕێکخراوهکانی حزب ،ئۆرگانێکی تایبهتیان ههبێت،
که ئهندامانی به کاری چهپهکانی تری ئاشنا بکات و جۆره
پێوهندیێکی ههمیشه له نێوانیاندا ههبێت.
دهبێت پێوهندیێکی توندو و تۆڵ ههبێت له نێوان ئهندامی
حزب و سهرکردهکانی ،بهئاسانی ههردووال لهکاتی
پێویستدا بگهنه الی یهک .ئهو پێوهندییه دهبێت ڕون و
نهرمونیان بێت(شفاف) بێت.
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پێویسته ئهو سهرکردانه وهکهنارخرێن که ناتوانن
کارهکانیان به شێوهیهکی چاالک ئهنجام بدهن.
پێویسته حزب ئۆرگانێکی تایبهتی ههبێت ،بۆ
ژیانهوهی(ئاپ دهیتی) تیۆریهکانی چهپ ئهو میتودانهی که
دهبنه هۆی پێشخستنی حزب .لێرهدا پێویسته کاره
سیاسیهکان بهڕونی دابهش بکرێن .ئۆرگانهکان دهست
نهخهنه کاری یهکترهوه.
کامپینێکی بهرفراوان بۆ ئاشتکردنهوهو نزیکردنهوه ههموو
هاوڕێان و دۆستانی حزب و ئهو بااڵنهی کهله حزب
جیابوونهتهوه.
پێویسته لیژنهیهک دروست بکرێت بۆ ههڵسگاندنی
شکستی ئهم جاره حزب،که بتوانێت به شێوهیهکی زانستی
دوور له گیانی خۆ بهزل زانین و پشت بهستن بهمێژوو،
دهست بخاته سهر ئهو کهموکوڕیانه که دهبنه هۆی
الوازی حزب
پێویسته ئهو پهیامه بدرێت به ههموو ئهندام و الیهنگری
حزب ،که حزب سهرچاوهی ئابوری و بژێویی نیه که
وهک فهرمانگه بێت،بهڵکو حزب ئۆرگانێکه بۆ ڕێکخستنی
ژیانی خهڵکی و دۆزینهوهی ڕێگه چاره بۆ کێشهکانی
خهڵک .ههروهک ئێستا کۆمهڵیک سهرکرده و هاوڕێ
خۆیان بهکارمهند دهزانن پێش ئهوهی خۆیان بهچهپ
بزانن و مووچه له ههردوو حزبی دهسهاڵتدار وهردهگرن
بهسهر مێژووی حزبهوه.
بههۆی تهکنهلۆژیاوه،حزب بهئاسانی دهتوانێت پێوهندی به
جیهانی دهرهوه بکات و لهڕێگهی میدیایهکی چاالکهوه
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خۆی بناسێت و کارو پرۆگرامی بخاته بهردهم ههموو
الیهک.
حزب دهبێت ڕۆژانه مامهڵه لهگهڵ گۆڕانکاری و ههواڵهکان
بکات و ببێته سهنتهرێکی سهرچاوه بۆ ئهوهی جهماوهر
ڕوی تێبکات .نهک بۆ نموونه وهک ئهمڕۆ که سایتهکهی
مانگێ جارێک نوێ نهکرێتهوه..
ئهوهی لهم ههڵبژاردندا دهنگ و ڕهنگی نهبوو هاوڕیان
بوون ،به تایبهتی سهرکردهکان .پێویسته سهرکردهکان
ههردهم له ناو جهماوهردا دیاربن.

سهرچاوهی زانستی بهزمانی سوێدی
’ Giddens, A (2003). Socilogy.
Bergy, L (1992). Den lekande människan.
سهرچاوهی ئینگلیزی
Levi, D. (2001). Group Dynamics for Teams.
London: Sage Publications
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ئایا هێشتا بزوتنهوەی گۆڕان بهشێک نیه له کۆمهڵگهی کوردی!
لهنێوان رێکخستنهوەی ماڵی داگیرکهران و شانازیدا!
لە سێبەری دوایین ههڵبژارندا
بەدواداچوون
لهم رۆژانهدا به بانگهشهی بارزانی دووەم (مسعود بارزانی) سهرۆکی
ئێستای ههرێم له باشوری کوردستان ،لیسته براوەکانی ههڵبژاردنهکهی
( )٠٢١٠بهشدارییان له کۆبونێکی چڕ و فراوان کرد .لهو گردبونهدا زۆر
الیهن و کهسایهتی داوەت کرابون ،هی وایان تیابو تهنها خاوەنی یهک
کورسیی بو ،بهاڵم بون و رەنگی بزوتنهوەی گۆڕانی تیا نهبو که خاوەنی
بیست و پێنج کورسی لەسهر ئاستی کوردستان و ههشت کورسیش له
سهر ئاستی عێراقە.
ئهو گریمانهیه که لێرەدا دروستبوە ،ئایا بارزانی ،سهرۆکی ههرێم،
بزوتنهوەی گۆڕان به بهشێک له گهلی کوردستان نازانێت؟ یان ئهو به
پێوەرەکانی تۆڵهسهندنهوە کاردەکات (که پێوەرێکی کۆنی بنهماڵه و
پێوەندی خوێنه) بۆ مامهڵهکردن لهگهڵ نهیارەکانیدا ،چونکه کهسی
سیاسی پابهندە به بنهمای زانستی کاری سیاسی ،سۆزانه بڕیاری لهو
جۆرە نادات ،چونکه
پێناوی بهرژەوندی
نهیاریشدا دروست
سهلماند کاتێ باڵی
ههندێ خاڵدا بۆ
113
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بهڕێوەبردن و قازانجی گشتی ،لهگهڵ سۆشیال دیموکراتهکان رێککهوتن،
بهاڵم بۆ بارزانی ئهو کارەی نهکرد ،تهنانهت له رێگهی ماسمێدیای
پارتهکهیهوە له کێشهی تیرۆرکردنی (سهردەشت عوسمان)دا کهوته
چاوسورکرنهوە ،ئهوە کهلێنێکه ،دەبێت سهرۆکی ههرێم چارەی بکات،
ئهگهر خۆی به خهمخۆری گهل دەزانێت .لێ ناکرێت بزوتنهوەیهک بیست
و پێنج کورسی هێنابێت و پهراوێزبکرێت ،یهکسهر بخرێته سهنگهری
دوژمنی نهتهوەییهوە .ئهوە ههڵهیهکی سیاسی گهورەیه نابێت دوبارە
بکرێتهوە ،ئهگینا پێناسهی دیموکراتی تهنها دەبێته رەنگ و ناوەڕۆکێکی
قۆرخی دەبێت.

کردمان گۆڕان یان ههر الیهن و کهسێکی دیار لیستی کوردستانی له
بهغدا بهجێهێشت ،که کارێکی سروشتیه ،چونکه دەبێت رێزی سهروەری
ئهو بزوتنهوەیه بگیرێت ،چونکه ههمو بزوتنهوەیهک خاوەن ئایدیا و بیری
خۆیهتی ،ئێ خۆ نابێ به پێوەری پارتێکی دی سهیری بکرێت .ئهوەی
بارزانی و یهکێتی دەیکهن تهواو هاوتهریبه لهگهڵ ئایدیا و پرۆگرامی
پارتیهکانیان که دیاری دەکات .گۆڕان سهربهسته لهوەگرتنی بڕیار و
ههڵوێست ،ئهوەش نایهکانگیریه له بۆچونهکانی ئهو دو پارته ،بێگومان
لێرەدا نهک تهنها گۆڕان ،بهڵکو ئهو تاکانهش که رەخنه لهو دو پارته
زلهێزە دەگرن ،دەکهونه ههمان بازنهی نهیارانیهوه.
کهواته ،ئهگهر بارزانی ،سهرۆکی ئێستای ههرێم ،به گیانی تۆڵهسهندنهوە
و پێوەرەکانی بنهماڵه له تۆڵه سهندنهوە و کینهوە ،بزوتنهوەی گۆڕانی
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پهراوێز کردبێت ،وێ دەچێت ئهندام و الیهنگرانی بزوتنهوەی گۆڕانی
بهبهشێک لهو گهله نەزانرێت که لهگهڵی هاوڕان نین .کهواته سهرۆکی
ههرێم وتهکانی خۆی ناخاته کارکردن که دەڵێت من خهمخۆری ههموو
گهلی باشوری کوردستانم .کهواته لهڕوی یاسایشهوە ئهرکی خۆی بهجێ
ناگهێنێت ئهگهر گۆێ بههاونیشتمانیانی خۆی نهدات که بهشێکی زۆر
دەنگیان بۆ داوە .ئهی باشه بارزانی بۆچی باز دەدات بهسهر ئهو جۆرە
کێشه مهترسیدارانهی ناو کوردستان و خۆی به ناوبژیوانی داگیرکهرانی
کوردستان (عهرەبی داگیرکهر) دەزانێت .مهگهر یهککڕیزی گهلی کورد
گرنگه یان یهککڕیزی هێزە عهرەبیه داگیرکهرەکان؟ بارزانی دەبێت
وەاڵمێکی دروست و رون به شهقامی کورد بدات ،که ئایا ئهو تهنها
سهرۆکی بنەماڵە وپارتیه ،یان سهرۆکی ههمو تاکێک له باشوری
کوردستانه؟ ئهدی چۆن هێزێک که نیو ملیۆن کهس دەنگی پێ دابێت
پهرواێزی دەخات؟.
گریمانهی دوەم :لهنێوان رێکخستنهوەی ماڵی داگیرکهران و شانازیدا!
راگهیاندنی پارتی و تهنانهت سکرتێری یهکێتیش زۆر شانازی دەکهن بهو
دەسپێشخهرییهی بارزانیهوە ،که ماڵی داگیرکهرێکی لهوپهڕی ناکۆکیدا
هاوکۆک کردوە .ههرچهندە گهرەنتی ئهوش نیه که ئهو داگیرکهرانه
بهڵێنهکانیان بۆ کورد بهێننه دی ،لێ ژیانی پێکهوەی کورد و داگیرکهران
ئهوەی سهلماند که ئهوان (داگیرکهران) ،ههمو کاتێ لهگهڵ کورد درۆ
دەکهن و ههوڵی ئهوەیانه که پیالن بگێڕن ،بارزانی و پارتیش خاوەن
ئهزمونێکی دەوڵهمهندە لهگهڵ رژێمهکانی عێراقی داگیرکهر ...ئیدی بۆ
دەبێت ئێمه به هێزکردنی داگیرکهران به دەستپێشخهری بزانین و
شانازیش بکهین .ئهو کارەی بارزانی کاتێک جێگهی شانازی بو ،که به
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ئاراستهیهک رابهری الیهنه کوردیهکانی بکردایه که ههمو پێکهوە ئامانجی
بۆ نمونه ناوچه داگیرکراوەکانیان بخستاێتهوە سهر باشوری کوردستان.
ئایا بارزانی ئهو کارەی کرد یان گوێ به ئاشتهوایی نێوان الیهنهکانی
کوردستان نادات؟ .نزم سهیرکردنی خود و هاونیشتمانیانی خۆ یهکێکه له
و نیشانه ترسناکهکانی که ههندێ کۆمهڵگهی ژێردەست وەک کۆمهڵگهی
کوردی پێوەی دەناڵێنن .بارزانی دوەم بۆ پتهوکردنی یهکڕیزی ماڵی

گۆڕانێک پێش گوڵکردنی

چۆن پەنجەکان یەکتریان شکاند ؟
سوێد ٠٢١٤-٠٢١٠
بە دواداچوون

کورد و چهسپاندنی دیموکراتی ،دەیتوانی پێشتر ،پێش بانگهشهی
داگیرکهران و ئاشتکردنهوەیان ،هێزە کوردیهکان ئاشت بکاتهوە ،نهک
تیمارکردنی برینهکانی داگیرکهرێکی ترسناک که ههزارەها مرۆڤی کوردی
ئهنفال کردوە و تائێستاش دان بهوەدا نانێت ،که دورنیه بهیانییهکی نزیک
ژەهر بهسهر کوردستاندا نهڕژێتهوە .بارزانی چۆن دەتوانێت گهرەنتی
بدات به کورد که جارێکی دی عهرەب پهالماری کورد ناداتهوە (بڕوانه
لینکی هاوبهش) ،به چ ویژدانێکهوە لهگهڵ بهعسیهکی وەک نهجهفیدا
گفتوگۆ دەکات ،بهاڵم ئامادە نیه لهگهڵ هێزێکی کوردیدا دانیشێت! ئایا
ئهوە الی مرۆڤی هوشیار و نیشتمانپهروەر دەها پرسیار دروست
ناکات؟ .ئهی ئهوە نزم سهیرکردنی خود و بهرزنرخاندنی داگیرکهران
نیه؟ ئهی ئهوە لهروی دەرونیهوە نیشانهی شکستی و داڕمانی کهسێتی
نهتهوایهتی لهسهر ئاستی سهرکردایهتی نیه؟ ئهدی کایهی ئاشتکردنهوەی
ئهیاد عهالوی کام هونهرە که چاویان کورد و کوردستان نابینێت!.
 ٠٢١٥-٠-١سوێد
http://www.sbeiy.com/ku/newsdetail.aspx?id=31518&ca
http://www.xebat.net/detail_articals.php?id=5064&z=7&l=1
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لە تەرازووی دیدێکی دەروونناسیانەی کۆمەڵناسیانەی -سیاسیەوە
پێشەکی
رووداوەکانی باشووری کوردستان کە نەوشیروان موستەفا
نووسەری پەراوی(پەنجەکان یەکتری دەشکێنن) نوسیوویەتی خۆی
لە  ٠٠١الپەرە دەبینێتەوە و وەک ئاوێنەیەکی مێژوو ئەو ڕووداوانە
کە خودی نووسەر بەشداریی ڕاستەقینەی ههبووە ،راشکاوانە باس
دەکا .پەڕاوەکە چەند هێڵێکی سەرەکی دیار و کۆنکرێتی تیایە،
بەدەر لەوەی کە بە زمانی کوردی سادە و هی سەردەمی خوێندنی
عەرەبی تۆمارکراوە ،لە ڕووەکانی دییەوە ,دەبێتە گەنجینەیەکی
وێژەویی ،کۆمەالیەتی ،سیاسی و جوگرافی بۆ نەوەکانی دی.
لە ڕووی وێژەییەوە نووسەر توانیویەتی بەشیوەیەکی سانا و
پاراو ،تا ڕادەیەکی بەرچاو ،رووداوەکان تۆمار بکات ،ههرچەندە
لە ههندێ شوێندا ووشکی و رەقی پێوەدیارە ،ئەوەش پەیوەستە
بەو بار و ژینگە سیاسییەوە کە نووسەر تێیدا ژیاوە.
بۆچی گەنجینەیەکی کۆمەڵناسیانەیە؟
نووسەر توانیویەتی کۆی خێزان ،بنەمالە ،تیر و تایفەکانی
باشووری کوردستان ،بەتایبەتی ئەو بنەماالنەی کە لەو پارچەیەدا
دەسەالتداران ،بێنێتە ناسینێکی سادەو ڕەوان و سەرچاوەی
کێشەکانیان ،ناکۆکیەکانیان بخاتە بەردەم خوێنەر و بە
جومگەکانیادا بچێتە خوارەوە .هەرچەندە نووسەر شارەزایی
تیوری کۆمەڵناسی نیە ،بەالم تا ڕادەیەک بەستەری کۆمەڵگەی
کوردی و پێکهاتەکانی پێناسە کردوە.
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نووسەر توانیویەتی شیوەی ههرەمی قەوارەی کۆمەڵگەی کورد
شرۆڤە بکا و لێکدانەوەی بۆ بکا و پیوەندییەکان و جۆرەکانی ،چلە
نیوان تاکەکان یان بنەمالەکان دەستنیشان بکا .بەداخەوە نووسەر
نەیتوانیوە پابەندی کرۆنۆلجی نووسین بێ ،بە تایبەتی کاتەکان
پەیرەوبکات و لە زۆر الپەرەدا سەری لە خوێنەر تێکداوە .بۆ
نموونە نووسەر لەسەر مانشێتی بەرگی کتێبکەی کە دەربارەی
ڕووداوەکانی( )١٩٤٠ -١٩١٩ە ،بەاڵم لە ناوەڕۆکدا ،بە تێکەڵ و
پێکەڵ باسی سااڵنی زووتر و پیکهاتەی بنەمالەکانی بەرزان دەکا.
چۆن پەنجەکانی یەکتریان شکاند؟
پەنجە سیاسیەکان ،کە مەبەستی نووسەر ،ئەو هێزە بزوینەرانەن
کە کۆمەڵگەی کورد دەبەن بەریوە  ،دیاری کردوەو وهۆکاری
هەوڵدانی ههموویان بۆ شکاندن و پساندنی پەنجەکانی یەکتری
خستوەتە بەر تیشکی شرۆڤە .من ئەو جۆرە شرۆڤە و بوێریەی
نووسەرم ،لە شرۆڤەکانی ئەیوب بارزانی بینوە(الحرکة التحریریة
الکوردیة و صراع القوێ االقلیمة و الدولیة  )١٩١٥-١٩٥٤بینیوە کە
باسی پێکهاتەی بنەماڵەکانی ناوچەکانی بادینان و بە تایبەتی
بارزانی دەکا ،ههرچەندە دژایەتییکەی (نووسەر) رون و دیارە کە
دژ بەو بنەماڵەیەیە کە نووسەر حەزی پێ ناکا و ههندێ جاریش
بابەتی نیە.
نووسەر بێ سڵکردنەوە باسی سەرکردایەتی ئەو شەڕانە (سیاسی
و سەربازی) دەکا کە خۆی راستەوخۆ سەرکردایەتی کردوون.
لێرەدا تیشکی خستوەتە سەر هۆکارە سەرەکیەکەی ئەو پەنجە
شکاندنە ،ئەویش نەبوونی دیموکراتی و بینینی دوو ڕەنگ ،رەش
و سپی .کە لەو ماوەیەدا بگرە پێشتریش ،لەشەڕی مەالیی-
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جەاللیدا ،کۆمەڵگە لە مێژە پیوەی دەناڵێنێ .نووسەر بێ ئەوەی
بزانێ خۆی دینەمۆی الباڵێک و ئەندازیاری ڕابەری کردنی ئەو
شەرانە بووە .خۆی کەسێکی کارا بووە لە داڕشتنی پیالن و
سەرکردایەتی کردنی بەشێکیان.
پەنجەکان ،سەرباری ئەوەی ووزەیەکی بێ سنوریان بۆ شکاند و
ریسواکردنی یەکتر تەرخان کردبوو لە هەمان کاتدا گورزی
کوشندەیان لە نەیاری هاوبەش داوە ،بۆنموونە شەڕی هەندرێن کە
شیوعیەکان کردیان و بەرزانی باوک(مەالموستەفا) کردی
بەسەرکەوتنی خۆی(ال  ٩٠شەری هەندرین و شیوعیەکان،
نەوشیروان موستەفا) و وەک کارتێکی فشار لەسەر حکومەت و
نەیارە ناوخۆییەکانی(جەاللی) بەکاری هێنا .نووسەر لێرەدا بابەتیانە
باسی ئەو شەرەی نەکردوە و لە بایەخی کەم دەکاتەوە ،جۆریکە لە
قامک شکانی سیاسی نەیارانی کە خوێ تێدا بەشدارە.
نووسەر بابەتیانە و بێ ترس ئەو روداوانەی تۆمار کردوە کە
خۆی بەشدار بووە یان لەگەڵ هێزە نەیارەکانی دی ،بۆ نموونە کە
چۆن پارتی /مەالیی تاوانیان بۆ ڕیکخستوە( ،ال ١٢٢.دەربارەی
نارنجۆکەکەی ئامادەیی سلیمانی کچان ،نەوشیروان موستەفا،
پەنجەکان یەکتر ئەشکێنن) هەروها بروانە( مسعود بارزانی ٠٢٢١
،هەولێر*) و نووسەر چۆن روونکردنەوەیەکی داوە ،ئیدی لیرەدا
دەبێ دادگایەکی سەربەخۆ ئەو رووداوە شیبکاتەوە دوور لە
دەستیوەردانی حزبی ،ڕاستیەکان بخاتە ڕو.
زۆر جار ،لەبەر ئەوەی ڕووداوەکانی ئەو پارچەیەی کوردستان،
هه موو بەستراونەتەوە بەیەکەوە و پێوەری بنەمالەو خیل ،ئەوسا و
ئیستای کۆمەڵگەی کوردی بردوە بەرێوە ،کارئەکتەرەکان ههمان
111

گۆڕانێک پێش گوڵکردنی

ئاسۆ بیارەیی ٠٢١٥

کەس بوون ،بۆ نموونە ،کۆمەڵکوژی ههکاری(ساڵی  )١٩١٤و
قرکردنی شیوعیەکان لە کانی ماسی /سلیمانی((،))١٩١٤//٩/١٢
نووسەر ناچار بووە باسی ساالنی پێش  ١٩١٩بکا .بۆ نموونە
سیاسەت و پیوەندییەکانی دەرەوە ،کە چۆن مەال موستەفا ههوڵی
داوە تاکرەوانە ههموو بریارێک دەستەمۆ بکا ،بۆ نموونە لە
کۆتایی ساڵی  ١٩١٠تا دوا سات یەکیتی سۆڤیەت لەریگەی
وەڤدێکەوە( لەناویاندا عزیز موحەمەد) ،هەوڵدەدەن کە مەال
موستەفا شەر نەکاتەوە کارەسات تووشی گەلی کورد نەکا ،بەالم
بارزانی یەکەم(مەالموستەفا) سەربەخۆییانە بریاری شەڕکردنەوە
دەدا و دواتریش کارەسات تووشی ههموو کورد دەکا و بە
ئاشبەتاڵێک کە تا ئەمڕۆ ئەنجامە ترسناکەکانی بە کۆمەڵگەی
کوردییەوە دیارن(ال  ١٢٩نوینەر ڕوسیا پێش شەری  ١٩١٤و
ئاشبەتاڵ ،پەنجەکان یەکتر ئەشکێنن) ،بروانە جەواد مەال( ،١٩٩٢ال
 )١١-٥١چون ئەمریکا لەڕێگەی شای ئێرانەوە بەرزانی یەکەمی
هان داوە بۆ شەڕکردنی دژی عیراق سەرەتای سااڵنی حەفتای
سەدەی پێشو ،ودوای ئاشبەتاڵیش ،بەنامەیەکیش دڵنەوایی ئەو
کارەساتەی نەداوەتەوە بگرە بە مافی ئەمریکا زانیوە بەرگری لە
بەرژوەندی بااڵی والتەکەی بکا و بگرە هاودەنگ بووە لە گەڵ
رژێمی ئێران.
نووسەر بە ڕوونی دەستی خستوەتە سەر شیوازی رەفتارەکانی
مەال موستەفا کە چۆن لە ههر شوێن و الی والتێک شتێکی
ووتووە و سیاسەتی ڕوونی نەبووە ،بۆ نموونە الی رووسەکان
ووتویەتی ئەگەر هاوکاریم بکەن ،کوردستان دەکەمە قەالی
کۆمۆنیزم ،الی شاشی ئێرانیش وتویەتی :ئیمە ههموو رەگەزی
ئارین و الی ئەمریکیەکان شتێکی دی .ئەوەش الوازی توانای
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ئەوسەرکردەیەی نیشان داوە ،کە وای زانیوە دەبێ بزوتنەوەی
کورد وەک دانیشتنی دیواخان ببرێت بەریوە( ،بروانە الپەرەی ١١٢
ههمان سەرچاوە) .شایەتی باسە بۆ پشت راستکردنەوە ئەم قسەیە
ئەحمەد بانیخیاڵنی لە بیرەوەرییەکانیدا و ئەیوب بارزانی و تەنانەت
دکتۆر مەحمود سۆرانی لە کۆنگری ههلسەنگاندنی قیادە موەقەدا (
)١٩١١ههمان باسیان کردوە ، ،هەروەها نامەکانی هینری کیسنجەر
دەربارەی کەسێتی مەال موستەفا ،دەزگای سیخوری( سی ئای
ئەی) کیسنجەر بەرزانییان بە کەسێکی سەرەڕۆ و بێ بەرنامە
ناساندوە و وەک سەرۆک خێڵێکی تاكڕەو پێناسەیان کردوە
(بروانە البارزانی و کیسنجر و الدولة الکوردیة ال -١٢ ،جەواد
مەال) .ئەمەش ئەوە دەگەێنی کە نووسەر (نەوشیروان)
خوێندنەوەیەکی دروستی ههبووە بۆ ناسینی تاکرەویی کەسێتی
بەرزانی و ههستی بەو ئەنجامانە کردەوە کە ئەگەر بارزانی
یەکەم(مەال موستەفا) بەو شێوەیە بەردەوام بی کارەسات تووشی
کوردستان دەکا ،ئاشبەتال بەنموونە ساڵی  .١٩١٥کەزۆرجار پارتی
و بنەمالەی بەرزانی وا لە ناو ئەندام و لەبەردەم گەلی کوردا
باسی دەکەن  ،کە گەلەکۆمە و پیالنگێری بووە .پەیوەست بەوە،
پیویستە باسی ئەنفال و جینوساید بکەین کە درێژەی ههمان
ههلەی سەرکردایەتی کوردە بوو ،بەهاوکاری بێ مەرجی سوپای
پاسدارن( یان سەردەکەوین یان ئەترین بروانە یادو ئەزموون،
پشکۆ نەجمەدین  ،)٠٢٢٩کە بەداخەوە بە لە ناوچوونی  ١٤٠ههزار
مرۆڤی سڤیلی کورد کۆتایی هات .شەری چل ساڵەی مەالیی-
جەاللی  ،مەالیی و-شیوعی( )١٩١٤و ساالنی ١٩٩٤-١٩٩٤
بەشێکی تر رەفتاری تاکرەوی سەرکردەکانی کوردە .نووسەر
دیسان لە کتێبی( خوالنەوە لە ناو بازنەدا ال  )١٤١-١٤٤باسی
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ههمان ههڵە دەکات کە خۆدی خۆشیان وەک ڕابەرێ و یەکێتی،
ههمان ههڵەی کوشندەیان کردوە لە گرتنی شاری ههڵەبجە بە
هاوکاری لە گەڵ هێزەکانی دی و سوپاسی پاسدارانی ئیران لە
رۆژی  ١٤ی سێی .)١٩٤٤
خاڵی دی
لەشوێنیکی دیدا ،نووسەر پەنجە دەخاتە سەر ئەو خاڵە الوازانەی،
ئەو بزوتنەوەیەی کە خۆی بەرپسێکی گەورەبووە تێیدا ،بۆ نموونە
کاتی مردنی بەرزانی یەکەم(مەالموستەفا) لە ساڵی ١٩١٩
ههرچەندە نەیاریش بوون(،ال  ١١١دەبوو سەرەخۆشی لە مردنی
بارزانی بکەین ،ههمان سەرچاوە) .وەک ئاماژەم پێدا ههر چەندە
دێکۆمێنتی دی لەبەر دەستدا نیە کە تا چئاستێک نووسەر
رووداوەکانی ڕاستگۆییانە گیرابێتەوە ،بەالم بەهۆی بوێری
لەباسەکاندا ،دیسان بە پشت بەستن بە کتێبەکانی(بەرزانی دووەم،
دکتۆر مەحمود سۆرانی ،ئەحمەد بانیخێاڵنی ،جەواد مەال و
م.پشکۆ نەجمەدین و تاڵەبانی) نووسەر توانیوەتە ههمان ئەو
رووداوانە نیزیک تا ڕادەیەک بابەتیانە باس بکا.
بەراورد و ئەنجامگیری
نەبوونی دیموکراتی و ئاستی هوشیاری کۆمەڵگە و لەق نەبوونی
باوکساالریی و پیوەرەکانی بنەماڵە ،یەکێکە لە هۆکارە
سەرەکییەکان و هاندەرەکانی پەسەند نەکردنی یەکتر و ههوڵدانی
بێ پسانەوە بۆ ملشکاندنی یەکتر ،شکاندنێک کە وای کردووە
یاسای خوێن بەخوێن و مردنی یەکتر ببێتە جێگەی زەماوەنی
شادی هێزەکان بێ .بیردۆزی کۆنستپراشون( نظریة المٶامرة) ببێتە
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ڕایەڵێک و هێزەکان ههردەم خۆیان بەراست بزانن و تەنانەت
پەناش بۆ داگیرکەرانی کوردستان بەرن بۆ سڕینەوەی یەکتر.
کارێکی ئەرێنی و بە سوودە کە سەرکردەکانی دی ،بەهەمان
شێوە ،یادەوەرییەکانی خۆیان تۆماربکردایە ،تاکو لە دواڕۆژدا
توێژینەوەیەک یا بەدواچوونێک لەسەر رەوت و ئەجێندای ناو
بزوتنەوەیەک ،کە چل ساڵە پتر خوێن دەبارێنێ ،بکەوتاێتە بەردەم
خوێنەر .ئەوسا ڕووداوەکان ئاسانتر شی دەکرێنەوە و خاڵە الواز
و بەهێزەکانیان ههڵدەسەنگێنرێن .ئەوەش سوودی بۆ ههموو
گۆڕانکاری و پێشەوەبردنی کۆمەڵگەی کوردی دەبێ .راستیەکان
تاڵن ،بەاڵم ئەگەر بابەتیانە بۆ دیاردە مێژووی و ڕووداوەکان
نەروانین ،بەردەوام دەبین لە بەکارهێنانی پەنجەکانمان بۆ خنکاندن
و ملشکاندنی یەکتر.
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سەرچاوەکان


نەوشیروان موستەفا ئەمین .١٩٩١ .پەنجەکان یەکتر
دەشکینن.



نەوشیروان موستەفا ئەمین .١٩٩٩ .خوالنەوە لە ناو
بازنەدا.



جواد مال .١٩٩٢ .البارزاني و کیسنجر و الدولة
الکردیة.چاپی سوێد



ئەحمەد بانیخێاڵنی ١٩٩١ ،بیرەوەرییەکانم ،چاپی سوێد



أیوب بارزانی  ٠٢١١سویسرا .الحركة التحرریة الکوردیة و
صراع القوی االقلیمیة و الدولیة)١٩١٥ -١٩٥٤ .
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الکوردیة .)١٩١٥-١٩١١(،حول رمي قنبلة یدویة من قبل
جحوش  ١٩١١مدرسة بنات في مدینة السلیمانیة.


نهجمهدین ،پ .)3002( .یاد و ئهزموون .سوێد :چاپخانهی
کتابی ههرزان ،چاپی یهکهم

Carlsson Helén och Nilsson Agnete. (1999).
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دوا وشە
بۆ چهسپاندنی دیموکراتی،
نابێت ترس له گۆڕان و گۆڕانکاری ههبێت!
ههرچهنده سهرهتای ههمو گۆڕانێک سهخت و دژواره ،ههرچهنده
ئاسان نیه که جێگه به هێزه کۆنهکان بلهقێنرێت و دژی
پێوهرهکانیان کاربکرێت ،ههرچهنده سهرهتای گۆڕان نیمچه
ئاژاوهیهک و رهوتێکی نادیار دروست دهکات ،بهاڵم بۆ
زیندوراگرتن و بهرهو پێشبردنی ئهو کۆمهڵگهیه گۆڕانکاری
پێویسته.
خواستی گۆڕان لهوه سهرچاوه دهگرێت که چهند توێژێک یان
بهشێکی کۆمهڵگه ئامانجهکانی خۆیان لهو هێزه که دهسهاڵتی ههیه
نابینن و ناچار به ههر شێوهیهک بێت خۆیان ئۆرگانیزه دهکهن.
بزوتنهوهی گۆڕانی ئهمڕۆی باشوری کوردستان ،ههروا
ههڕهمهکی و بێ بزوت سهرچاوهی نهگرتوه .ئهو تاک و توێژانهی
که ئهمڕۆ بانگهشهی گۆڕان دهکهن ،ههرچهنده ههندێ
لهسهرکردهکانیان ههمان سهرکردهی جارانن ،له ئهنجامی کۆمهڵێک
فاکتهرو هۆکاری سهرهکی ئااڵی گۆڕانیان ههڵگرتوه ،لهوانه:
*زۆربهی ئهوانهی که بانگهشهی گۆڕان دهکهن له لهشکری الوان
پێک هاتون له زۆر الوه لهالیهن دهسهاڵتهوه مافهکانیان پشت گوێ
خراوه و گوێیان لێ  ،لهوانه مافه سهرهتاییهکان (چارهسهرنهکردنی
پێدانی موچە بەرێک و پێکیی  ،قهیرانی کارهبا ،ئاو ،ئابوری،
نیشتهجێ بون و زۆر کێشهی دیکه) که گرنگن بۆ ژیانی رۆژانه.
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ئهوه له کاتێکدایه که کهسانی دهسهاڵتدار و خێزانهکانیان لهوپهڕی
هایالیڤ و دهوڵهمهندیدا دهژین.
ئهوانهی که دهخوازن گۆڕان بکهن ،خۆیان له پرۆسهی
کۆمەاڵیەتی و سیاسی بەشدار نابینن و قۆرخکردنی دهسهاڵت له
الیهن کۆمەڵەی بنەماڵەوە ،خستونیەتە بازنەی لەبیرچوونەوە.
ئهمهش ههستی ناڕهزاییان ال دروست کردوە.
دەسەاڵتی کوردی ،الیەنەکانی ناو پەرلەمانی کوردستان ،لە
ئیسالمییەوە ،تەنانەت تاکو بەرەی چەپیش کەم تا زۆر .شانسی
خۆیان لە ماوەی  ٠٤ساڵ زیاتر تاقی کردەوە و مژارەکان نیشانی
دا ،کە ئەوان شکستی گەورەیان بۆ کۆمەڵگەی کوردی لەباشوور
هێناوە .دروست بوونی گۆڕانێکی نوێ ،ئیدی ئەمڕۆ بێ یان
و ئەو سیستەمە گەندەڵە وەک
سبەی ،لە داێک دەبێ
حکومەتەکانی ناوچە ههرەس دێنێ.
ئەوەی کە زۆر ترسناکە و ئەمرۆ بەرۆکی گەلی کودی گرتووە،
ئیسالمی سیاسیە ،کە هاوەڵەکانی(داعش)ە و لەبەرەکانی جەنگ،
شکستی گەورەیان بەرامبەر پێشمەرگە و گەریالکان هیناوە و
دەیانەوێ ئەو شەرە بە شێوازێکی دی و بە بەرنامە بکەن ،ئەویش
لەرێگەی شەڕی ئایدیۆلۆژیانی ئاینی و مزگەوت و وەزارەتی
ئەوقاف ،و وەک سەنگەرێک بەکاردەهێنن .بەداخەوە بزوتنەوەی
گۆڕان ،تا رادەیەک ئەو هێزەی لە باشووری کوردستان چاالک
کردەوە و بگرە پشتیوانیشی کرد ،تاکو ئاشکرا بێتە مەیدان .ئەمڕۆ
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خۆیدا ڕاکێشێ و ببێتە خاوەن ئەو هیزەی کە توانای ئەوەی ببێت
بخزێتە ناو ژیانی پەرلەمانتارییەوە و زۆر لە یاسای شارەستانی
چۆک پێ بدا.
کۆمەلگەی کوردی لەباشوور ،پێویستی بە هێزێکە ،کە لەسەر
کۆڵەکەی نوێ ،گۆڕانێکی شارەستانیانە ،لە بیرکردنەوەی تاک ،کە
یەکسانی ژن و پیاو ،دادوەری کۆمەاڵیەتی و ئاشتەوایی گشتی
بچەسپێنێ و بەکردەوە و پرۆژەی توکمە کار بکات .ئەو هێزە
جیاواز بێ لەو هێزانەی پێش خۆ و دوور بێ پاوەنخوازی .هێزێک
کە بتوانێ ئەرکی سەربەخۆیی ئەو پارچەیەی کوردستان ڕابەری
بکا .هێزیک کە بتوانێ سەروەری زمان و فەرههنگی کوردی
بپارێزێ و خەمی سامانی نیشتمانی بخوا و سنوورێکی بۆ
دەستتێوەردانی دەرکی دابنێ....هتد
 ٠٢١٤-١٠-٠١سوێد

ئەو هێزە پاشکەوتوو خوازە( ئیسالمی سیاسی)بە سوود وەرگرتن
لە شەری براکوژی سااڵنی  ١٩٩١ -١٩٩٤و یەک نەگرتنەوەی
دامەزراوە گرنگەکانی باشوور ،توانی لەشکرێ لەگەنجان بەالی

119

ئاسۆ بیارەیی ٠٢١٥

121

ئاسۆ بیارەیی

گۆڕانێک پێش گوڵکردنی

٠٢١٥

گۆڕانێک پێش گوڵکردنی


بیۆگرافیا و بەرهەمەکانم


ئاسۆ بیارەیی کێیە؟
 شوێنی له دایک بوون :شاری سلێمانی
 خوێندن :شهشی وێژهیی له سلێمانی .لە
 ١٩٤٠تا پایزی  ١٩٩٢پێشمەرگە و
خوێندنی بااڵ له کۆلێژی سۆسیال سایکۆلۆژی له
واڵتی سوێد تهواو کردووه
بهرههم:
 کۆمهڵێک هونراوه ،ساتیر ،ووتاری ڕۆژانه و چهند
راپۆرتی زانستی له سهر دهروونناسیی کۆمهاڵیهتی
له ههندێ ڕۆژنامه و سایت.
 لهسێبهری پیاوساالریدا ،توێژینهوهی زانستی.
بهکوردی
 کهیسی زمانی یهکگرتوو .دید و بۆچون .کوردی
 ژنانی کورد و ساتهکهنیان له ڕۆژانی ئهنفالدا .تێزی
زانستی بهزمانی سوێدی
 پهروهردهی پێچهوانه ،تێزی(ماستهر ئاستی یهک)
ماجستێر .به زمانی سوێدی
 ئهندامی دهستهی نووسهرانی گۆڤاری ههورامان.
 ئاستهنگییهکانی پێشکهوتنی ئافرەتی(ژنان و کچان)
ڕەوندی کورد .توێژینەوەی زانستی ٠٢٢٩
 گرنگی یاری بۆ مندااڵن .توێژینهوە
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ژیانی مندااڵن لهچەند وەستانێکدا دەستدرێژی
سێکس ئینسێست بهنموونه ٠٢١٢
لە ئامێزی سۆشیال سایکۆلۆژیدا  ٠٢٢٩-٠٢٢١بەرگی
کۆمهڵێک تویژینهوەی زانستی
چهند شارۆیهک* له نێو الپهرهکانی شۆڕشی
ئهیلولدا .توێژینەوەی سۆشیال سایکۆلۆژی دەربارەی
بزوتنهوەی ئەیلول
سەرنووسەری گۆڤاری هۆرامان لە ساڵی  ٠٢٢٥تا
٠٢١٢
لەنێوان بێ ڕەنگی و نەبووبی ههستی نەتەوایەتی
نیشتمانیدا ٠٢١١
کاریگەری ئەنفال لەسەر ژنان و کچانی کورد.
چاپخانەی مەتین لە سلیمانی ٠٢١٠
یاداشتەکانی خامەی پێشمەرگەیەک ١٩٩٢- ١٩٤١
بەرگی یەکەم٠٢١٤ .
ئاوارەکانی بناری چیای ئەودیو ١٩٩٠-١٩٤٠ .بەرگی
یەکەم چاپخانەی کارۆ ،سلێمانی باشووری
کوردستان.
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