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وااڵپرێ���س، گۆڤ���اری هەرێمی كوردس���تان، راڤە، دەس���تور، 
هەواڵ،كوردستانی نوێ، هەفتانە، پرس( باڵوكراونتەوە.

لێرەدا لەس���ەر ئەركی گۆڤاری )نڤار( و هاوڕێیانم )عیرفان 
عەزی���ز( خاوەنی ئیمتیاز و )كارزان هەورامی( سەرنووس���ەری 
گۆڤارەكە و س���تافە ئازیزەكەی چاپدەكرێت. ئەمەش جێگەی 

سوپاسی و پێزانینە و سوپاسیان دەكەم.

* دەب���ێ ئەوەش���ی بڵێم ب���ەم كتێبەوە لەبواری س���تونی 
رۆژنامەوانی���دا، چوارەهەمین كتێ���ب چاپدەكەم كەپێكهاتبوون 
لە)تیرس���تان، فایل و دۆكێومێنت( بەچاپكردنی ئەم كتێبەش 
)سانس���ۆر( هەوڵێك���ی تر دەدەی���ن بۆ بەردەوام���ی بەمجۆرە 
نوسینانە وستونی رۆژنامەوانی و دوا بە دوای ئەمیش ئەو گۆشە 
رۆژنامەنووس���یانە چاپ دەبن كە هەفتانە لە گۆشەی )بازنە(ی 

كوردستانی نوێ باڵوكراونەتەوە.

                                 ئەنوەرحسێن
 2010                                     

پێشەكی

* گۆشەی رۆژنامەنووسی، وەكو یەكێك لەهونەرەكانی كاری 
رۆژنامەوانی، تائێستاش گرنگی خۆی هەیە و خوێنەری تایبەت 

بەخۆی هەیە.

* ئەم س���تونە كورتانەش، بێگومان بەش���ێكە لەو هەواڵنە 
ك���ە ماوەی دوو س���اڵە لەرۆژنامە و گۆڤارەكان لەكوردس���تان 

باڵوكراونتەوە.

* ئەم گۆشانە، هەوڵێكە لەپێناو جوانكردنی ژیان و كۆمەڵگا، 
بەرەخنەكردن���ی واقیعی و دیال���ۆگ كەئامانج���ی دۆزینەوەی 

چارەسەرە بۆ قەیرانەكان.
ئەگەرچ���ی رەخنەكان لەحكومەت، پەرلەمان، دەس���ەاڵت و 
كۆمەڵگای كوردین، بەاڵم ئەوە هەر بۆ جوانكردن و راستكردنەوەی 
هەڵەكان و خراپەكانە و بونیادنانی كۆمەڵگایەكی تەندروست و 

ئازادە.

* هەربۆی���ە هی���وادارم ئەم گۆش���انە، واس���ەیریان بكرێت 
كەهەوڵێكە بۆ جوانكردن و بەدیهێنانی ئازادی.

* بێگومان ئەم گۆش���انە لەرۆژنامە و گۆڤارەكانی )ئاوێنە، 
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كەتائێس���تاش كورد ئەوەی بیرنەچووەت���ەوە، كەبەعس داوای 
هاوكاری لەواڵتی یەمەن كرد، بۆ س���ەركوتی كورد و پرۆسەی 

ئەنفال.
خۆ ك���ورد ئ���ەوەی بیرنەچووەت���ەوە س���ەرۆكەكەی ئەوان 
لەهاوپەیمانی چوارقۆڵی پش���تیوانی لەسەدام حسێن دەكرد و 
بەجێبێك لەبەغدا دەسوڕایەوە، لەكاتێكدا كورد رۆژانە قەتڵ و 

عام دەكرا.
خ���ۆ كورد ئەوەی لەی���ادە ی���ەك رۆژ دوای كیمیابارانكردنی 
هەڵەبجە لەس���اڵی )1988(، بەئامادەبوون���ی عەلی عەبدوڵاڵ 
ساڵحی سەرۆكەیان كۆنگرەی واڵتانی ئیسالمی لەكوێت بەستراو 

باسی ئەو جینۆسایدەیان نەكرد.
كەواتا دەبێ حوسیەیەكان نەكەونە هەڵەیەكەوە، كەواڵتێكی 

تر مەبەستەیەتی و سیناریۆكەی داڕشتووە.
* ئەگەرچی ئەم یەكەمین جار نییە، لەم سیناریۆیانە بۆ كورد 
سازدەكرێت، پێشتریش هەر لەم بابەتانە رایانگەیاند"كە موساد 
و ئیسرائیلەكان لەكوردستان مەشق بەهێزی پێشمەرگە دەكەن، 

وتیان، كورد، ئیسرائیلی دووەهەمە لەخۆرهەاڵتی ناوەڕاست
لەكاتێكدا ئەوانە ناراس���ت بوون، زۆربەی ئەو هێز و واڵتانەی 
كەبانگەشەی وا چەواشەكاریان بۆ كورد دەكرد، ئااڵی ئیسرائیل 
لەواڵتەكانیان دەش���ەكایەوە و مامڵەی سەدان ملیۆن دۆالریان 
لەگەڵدا دەكرد و كڕیاری سەرەكی چەكی ئەو واڵتە بوون، ئەوان 

بوون مامڵەیان بەكێشەی خەڵكی فەلەستینەوە دەكرد.
* هەمیش���ە دوژمنەكانی كورد ویستویانە هێزی پێشمەرگە 

)پێشمەرگە نەدۆستی یەمەنە، نەدوژمنی حوسیەكانە(
))1((

* ئەم ماوەیە لەكاتی شەڕەكانیاندا بۆ نەگبەتی، حوسیەكانی 
یەمەن.كەس���یان نەدۆزی���ەوە س���یناریۆیەكی پێ س���ازبدەن 
رایانگەیاند"هێزی پێشمەرگە بەشداری شەڕەكانی نێوان ئەوان و 

حكومەتی یەمەنیان كردوە".
بێگومان وەاڵمی ئەم چەواش���ەكاریە درایەوە، كەئەو هەواڵە 
دورە لەراس���تیەوە_دیارە هەواڵەك���ە رۆژنامەیەك���ی تورك���ی 
باڵویكردوەت���ەوە_، بەاڵم س���ەیرەكە ئەوەیە، پێش���مەرگەی 
كوردستان،چی پەیوەندی بەیەمەنەوە هەیە؟ لەسەر چ بنەمایەك 
دەبێ پێشمەرگە ش���ەڕی تائیفەیەكی، شیعەی یەمەنی بكات؟ 
كەهیچ پەیوەندی و دۆس���تایەتی بەكێشە و گرفت و ناكۆكی و 
ملمالنێكی مێژوویی،ئتینكی، سیاسی، ئابووری، فەرەهەنگیان 

نییە بەیەكەوە.
* ئاخر گەر حوسیەكان بەمەنتیق بیریان بكردایەوە، دەیانزانی 

ئەو هەواڵە درۆیە و جێگەی بڕوا نییە بەدوو دەلیل:
یەكەم: بەدرێژایی مێژوو. بۆیەكجاریش. كورد پەالماری هیچ هێز 
و كەسی و الیەنێكی نەداوە و نەیكردووە، بەتایبەتی كەالیەنێك 
كەغەدری لێكرابێت_كەكورد حوسیەیەكان وادەبینێت، بۆیە ئەم 
مەنتیق نییە، كەهێزی بەبێ هۆ بچێت شەڕی حوسیەكان بكات 

لەسەعدەی یەمەن.
دووەم: خۆ دەبوو، كەس���ی نەزانێ حوسیەیەكان، باش بزانن 
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)كوردەكانی رۆژهەاڵت، باكور و رۆژئاوا نیگەرانن؟!(
))2((

* دایك و باوكی یەكێ لەو كوردانەی رۆژهەاڵت، كەلەباش���ور 
نیشتەجێن، بەدڵشكاوی لەسەر سنور گەڕانەوە، چونكە رێگایان 
نەدابوون بێنە ئەمبەرەوە بۆالی تەرم���ی كوڕە كوژراوەكەیان، 
بۆیە وتیان" چاوەڕوانی هەموو شتێكمان دەكرد، بەاڵم چاوەڕێ 
ئەوەمان لەحكومەتی هەرێ���م نەدەكرد.. چونكە ئەو حكومەتە 

بەهی هەموو كورد دەزانین و ئەو واڵتە هی هەموو كوردێكە.
* گەنجێكی تری كوردس���تانی رۆژهەاڵت، وتی چەندین ساڵ 
ئاواتم بوو، رۆژێك بێ. بەئازادی ئااڵی كوردستان ماچ بكەم، كاتێ 
ویستم بێمە ئەمبەرەوە، هێندە گرفتم بۆ دروستكرا لەبۆچونەكانم 
پەشیمان بوومەوە و بڕیارمدا هەرگیز بیر لەوەنەكەمەوە جارێكی 

تر بێمەوە بۆ كوردستانی باشور.
* گەنجێكی تری خۆرهەاڵتی وتی" كاتێ لەسنور پەڕیمەوە، بۆ 
تەواوكردنی كاری یاسایی لەبنكەیەكی سنور لەسەر كورسیەك 
دانیشتبووم و بەس���ادەیی قاچم لەسەر قاچ دانابوو تا كەمێك 
هیالكم دەرچێ، كاتێ���ك زانیم یەكێك لەكارمەندەكانی بنكەكە 
ش���ەقێكی لەقاچم داو وتی" قاچت داگ���رە، ئەڵێی لەدیوەخان 

دانیشتووی، بۆیە لەكوێوە هاتبووم گەڕامەوە بۆ ئەوێ".
* ئەوانە س���ێ نموونەن لەو كێشەو گرفتانەی بۆ كوردەكانی 
رۆژه���ەاڵت دروس���تدەكرێت، خۆگەر بمەوێ���ت نموونەی تریش 
لەس���ەر كوردەكانی باكور و رۆژئاواش بڵێم زۆرن، كەزۆربەیان 

كەداكۆكی سەرسەختی مافەكانی خەڵكی كوردستانە ناشیرین 
بكەن و رویەكی تری بدەن بەدەرەوە.

بەاڵم لەئێس���تادا هێزێكە چۆتە قۆناغێكی مێژوویی گرنگەوە 
كەبڕیاری یەكگرتنەوەی داوە و وابڕیارە ببێتە هێزێكی یەكگرتووی 
كوردی، ئەمەش لەالیەكەوە س���ەركەوتنە بۆ ئەزموونی هەرێم و 

لەالیەكەوە وەاڵمێكە بۆ دۆژمنەكانی.
*رەنگە باشترین تێڕوانیش ئەو بۆچوونە بێ كەنووسەرێكی 
عەرەب بەن���اوی )وائ���ل عبدوالفتاح( لەرۆژنام���ەی )االخبار( 
لوبنانی لەم رۆژانەدا نووسیویەتی، لەبارەی هێزی پێشمەرگەی 
كوردس���تانەوە دەڵێ "ئێس���تا كوردەكان سەرۆكایەتی كۆمار و 
وەزیری دەرەوەیان هەیە، هێزی پێشمەرگەیان هێزێكی پڕچەك 

و مەشقپێكراوی واڵتی رافیدینە"....
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و نەبارودۆخی باشە.
ماڵە پێش���مەرگە هەیە لەژورێكدا دەژین و حكومەت ئاوڕیان 

لێ ناداتەوە.
* زۆرجار گوێمان لێبوە هەندێك لەنووسەر و مسئولەكانمان 

دەڵێین "جا بۆ ناڕۆنەوە واڵتی خۆیان(".
بەب���ار  ب���وون  "ئەمان���ە  دەڵێی���ن  لێب���وە  گوێ���م  ی���ان 

بەسەرمانەوە...!"
حەیف ئاوا رێز لەكوردەكانی باكور، رۆژئاوا، رۆژهەاڵت بگیرێ، 
كەسەردەمێك بوو زۆر لەم مسئوالنەی ئێمە لەسەر ماڵ و حاڵی 

ئەوان خەباتیان دەكرد و هەرگیز ئەوان ئەم قسانەیان نەكرد.
* ئێم���ە ناڵێی���ن هیچیان ب���ۆ نەك���راوە و ئەوانیش ناڵێین 
هیچمان بۆنەكراوە، بەاڵم دەبێ حكومەتی هەرێم لەهەر شارێك 
فەرمانگەیەكی تایبەت بەكاروب���اری كوردەكانی پارچەكانی تر 
دروس���تبكات، دەبێ رێزیان لێبگرێ و خزمەتیان بكرێ، چونكە 

ئەوان هاواڵتی پلەیەكی كوردستانن و كوردن.  

 

دەیان كێش���ەو گرفتیان هەیەو زۆرجار هەستدەكەن بێگانەن، 
كەدەكرێت ئەم هاواڵتیانە، هەرێمی كوردستان بەماڵی خۆیان و 
واڵتانی خۆیان سەیر بكەن، نەك هەست بەنامۆ بوون و مەترسی 

بكەن.
* هەر جولەكەیەك لەهەر كوێی دونیابێ. حكومەتی ئیسرائیل 
هەموو كار ئاسانیەكی بۆ دەكات، تابگاتە تەلئەبیب و باشترین 

ژیانی بۆ دابیندەكرێت.
توركیا بێ ش���ەرم و ترس داوای ماف���ی توركەكانی بولگاریا 
دەكات و پارەیەك���ی خەیاڵ���ی س���ااڵنە خەرج���دەكات بۆ ئەو 
خوێندكاران���ەی لەواڵتە تورك زمانەكان���ی كافكاس و ئەودیوی 
ئاسیای ناوەراست دێنە توركیا بۆ خوێندن و سااڵنە خەرجی و 
مەسروفاتی هەمووشیان دەكات، كەسااڵنە دەگاتە چەند هەزار 

خوێندكارێك.
* بەاڵم بەداخەوە هێش���تا حكومەتی هەرێم. بەجدی خەمی 
هاوخوێن و هاونیشتیمانیان و رۆڵەكانی خۆی لەپارچەكانی تر 

ناخوات و بەهەزارانیان گلەیی زۆریان هەیە.
چ لەبواری دابینكردنی خانووبەرەو و ژیان، چ لەبواری ئیقامە 
و جنسیە و مافی پەنابەری، چ لەبواری خوێندن و بهداشت، چ 

لەبواری ئەمنیەت و بارودۆخی سیاسیان.
هاوواڵتی هەیە هیچ مافێكی نییە وجنس���یەی پێ نەدراوە و 
مناڵەكانی هی���چ مافیان نییە و ومافی وەرگرتنی پاس���پۆرتی 

نییە.
خوێندكار هەیە نەپارەی پێیە و نە نەوت و غازی پێ دەدرێ 
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چایخان���ە، خواردنگاكان، باڕ و نادی كالپەكان، دەس���تگێڕ و 
دوكاندارەكان( هەمووش���یان گلەییان هەیە لەدەست گوزەران و 

بارودۆخی سیاسی.
یەكێك لەوگەنجە كرمانجیانە وتی" ئێمە سێ براین، من لێرەم، 
یەكێكیان لەكازاغستانە و ئەوی تریشیان لەیۆنانە، تەنها لەپێناو 

بژێوی ژیاندا.
* ئەستەمبوڵ كەچەقی، كۆبونەوە و دەرچونی قاچاخچیەكان 
و پەنابەران���ی )كوردی ئێران، س���وریا و عێ���راق و توركیا و 

ئەفغانستان، ئێرانی، سۆماڵی، پاكستانی، ئەسیووبی...(
شەو و رۆژ، كەس ناوەستێ، ئەم وەجبەیە دەگات و یەكێكی 
تر بەرەو ئەدرنە و مەڕمەڕیس دەردەچێت و هەندێكیان دەگەن 

و هەندێكیان دەخنكێن.
ك���وردەكان بەش���ێك لەپەنابەرەكان���ن، كەدەیانەوێت بگەنە 
بەهەشتی ئەوروپا، بەاڵم رەشپێستەكان و ئەفغانیەكان زۆرینەی 
ئ���ەو پەنابەرانەن كەهەزاران میلیان بڕیوە و ش���ەوان لەس���ەر 

شەقامەكان رۆژدەكەنەوە.
* تائێرە ئاس���اییە، بەاڵم مەترسیەكە لەوەدایە لەئامەدەوە، 
كڕی���ن و فرۆش���تن و بەكارهێنان���ی ماددە بێهۆش���كەرەكان، 
دەستپێدەكات تادەگاتە ئەستەمبووڵ. شەو كاتژمێر )5( چەند 
گەنج لە كۆاڵنێكی دیاربەكر س���ەریان نابوو بەسەری یەكەوە و 

جگەرەی پڕ حەشیشیان دەكێشا.
لەناو ئەستەمبووڵ بارودۆخەكە زۆر مەترسیدارە، فرۆشیارەكانی 
كۆكاكین، حەش���یش كەزۆرینەیان كوردی باكور و فارسەكانی 

)تلیاك قاچاغی و نەهامەتی كوردەكانی توركیا(
))3((

*كەدەچیتە سلۆپی لەكوردستانی باكور، هەستدەكەیت ئارامی 
باڵی بەسەر شارەكانی باكورو ناوچەكەدا كێشاوە، بەپێچەوانەی 
جارەكانی تر كەس���اڵی )1996 - 2005( بینیم. جەنگ هەموو 
كوچە و كۆاڵنەكانی تەنیبوو بەئەستەمبوڵی دڵی توركیاشەوە.

هەرچەندە هاوڕێ و هاوسەفەرەكەمان كەكچێكی ئەمەریكی بوو 
لەكوردس���تانەوە دەگەڕایەوە ڤێرجینیا وتی" ئەم شارە لەوێرانە 

دەچێ كەمەبەستی سلۆپی بوو، بۆچی؟
* كەدەچێتە دیاربەكری پایتەختی كوردستانی باكور، یەك 
پارچە حەماس���ت و هەستی شۆڕش���گێڕانەی خەڵكی دەبینی، 
بەاڵم چاوەڕوانی ئەوەن بزانن پرۆس���ەی كرانەوەی دیموكراتی 

)AKP(ە چی دەكات.
ب���ەاڵم كەدەچیتە ن���او گەڕەكەكان���ی ئەو ش���ارە، زۆربەی 
دیوارەكانی بەدروشمی " بژی PKK و HPG" و بژی ئوچالن و 
)KCK(رەشكراوەتەوە و یەكێك لەهاوڕێكانمان بەناوی شاهین 
دەڵێ" ئەم گەرەكە مەبەس���ت "رەزە" هەرگیز پۆلیس ناتوانێ 

بێتە ناوی.
* لەئەس���تەمبوڵ كەزیاتر لەدوو ملی���ۆن كوردی كرمانج لەو 
شارەدا نیشتەجێن و دەربەدەربوون یان بۆ پەیداكردنی كارونان 

روویان لەوێ كردوە، كەهێشتا موچەكانیان زۆر كەمە.
بەاڵم هەرچی دەیبینی ئەوانن )ش���ۆفێری تەكسی، كرێكار، 
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 )ئالودەبوونی گەنجانی كوردستان(
))4((

* بەهۆی بەدبەختی، چارە رەشی، بێ سەرپەنایی و نائومێدی 
و كۆمەڵێك گیروگرفتی زۆر، تادێت گەنجان و الوانی ئەم واڵتە 
بەرەو هەڵدێرو سەرگەردانی دەچن، حكومەتیش بێ دەربەستانە 
س���ەیر دەكات و تاكە چارەسەریش بۆ ئەو سەرگەردانییەی كە 
گەنجان و الوان تووشی دەبن، زیندانیەكانییەتی، بەبێ ئەوەی، 
ئ���ەوە بزانێ كە ئەو گەنجانە تاوانبار نین، بەڵكو غەدر لێكراون 
و دڵیان لە حكومەت و خاك و نیشتیمان و ماڵەكانی خۆشیان 

رەنجاوە.
* كچێك بۆی گیڕامەوە، وتی "بەهۆی دەردوو سەرگەردانیەوە، 
فێری تلیاك كێش���ان بووم، ئاخر من كە هیچ ئاسۆیەكم نەبوو، 
ناچار پەنام بردە بەر ئەم مۆتەكەیە و ئێس���تاش نەجاتم نابێت 
لێی و خۆم و حكومەت و كۆمەڵگاو خێزانەكەشم بە بەرپرسیار 

دەزانم...
* جارێك دایكێك لەسنەوە كوڕێكی خۆی هێنابوو، لەیەكێك لە 
حزبە كوردییە ئێرانییەكان بیكاتە پێشمەرگە، تەنها لەبەرئەوەی 
وەكو براكانی تری موعتاد نەبێت بە تلیاك و مادە هۆشبەرەكان، 
ئەو ژنە وتی "س���ێ كوڕم هەیە، تەنها ئەمەم ماوە، تاموعتاد و 

سەرگەردان نەبێ و دوانەكەی ترم لەدەست دەرچوون"
* ئێستا ئەم مەترسییە هێندە نزیكبوونەوە، گەنجانێكی زۆر 
كوڕو كچ لە كوردستان تووشی كێشانی تلیاك و هێرۆین و مادە 

ئێرانن، چیت پێویس���ت ب���ێ ئەتدەنێ ب���ە )10 دۆالر تا 200( 
دۆالر.

بەداخ���ەوە زۆرب���ەی كوردەكانی ئەوش���ارە یەكێك لەماددە 
هۆشبەرەكان دەخۆن و بارودۆخیان خراپ و بگرە قاچاخچیەكانیش 

هەموویان ئەو ماددانە دەكێشن.
كەدەپرس���ی بۆچی، دەڵێن هەمووی لەداخی كێشە و گرفتی 

ئەم واڵتە.
* ك���وردەكان لەقوبرس، بولگاریا، یۆن���ان، هەم پەنابەرە و 
قوربانیشە، هەم قاچاخچی و مواد فرۆش و بەكارهێنەری ماددە 
هۆشبەرەكانن. كەبەراستی چارەنووسیان لەبەردەم هەرەشە و 

مەترسیدایە.
*ناشزانم، كێ بەرپرسە و كێش دەتوانێ چارەسەری بكات؟؟ 
كەهێندە مەترس���یدارە مرۆڤ گیانی دەلەرزێت كەرووداوەكان و 

كوردە بەدبەختەكان بەو شێوەیە دەبینێ.

 

                                 دیاربەكر – ئەستەمبول
توركیا      
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* ئێس���تا حكومەتی هەرێم ئەوندەی س���ەرقاڵی دەرهێنانی 
نەوت و تەخش���ان و پەخش���انی پارەكانیەیتی، بەداخەوە كە 
نەیتوانیی���وە پرۆژەیەكی گونجاوی هەبێ���ت، بۆ ئەكتیڤكردنی 
گەنجان و اللێكردنەوەی���ان و تەرخانكردنی پارەیەكی باش بۆ 

چارەسەركردنی دەردەكانیان. 
* جیا لەو فاكتەرانەی ناوخۆیین و پەیوەس���تن بە حكومەت 
و كۆمەڵگ���ەو خێزان���ەوە، دەبێ رێگاچارەیان ب���ۆ بدۆزێتەوەو 
نەهێڵدرێت تەش���ەنە بكات، دەبێ ئەوەش بزانێ، هەندێك لەو 
واڵتانەی دراوسێ، بەدەس���تی ئەنقەست دەیانەوێت ئەو مادانە 
بنێرن���ە كوردس���تان و گەنجان گیرۆدە بكەن و دەردەس���ەری 

زۆرتریان بۆ دروستبكەن. 
* دیاردە كە زۆر ترس���ناك و مەترس���یدارەو زۆر بەهێواشی 
دەڕوات���ە رێ و دورنییە لە دە س���اڵی داهاتوودا لێش���اوێك لە 
گەنجانی كوردس���تان بكەونە سەر ش���ەقامەكان و حكومەتیش 

دەبێ پێیان پێبكەنێ، چونكە گریانی بۆ كەس نایات.

بێهۆش���كەرەكان بوون، لەش���ارەكانی هەولێرو سلێمانی كەالرو 
دهۆك و كەركوك و بەسەدان الو موعتادبوون. 

بەسەدانیان تووشی خەمۆكی و سەدان دەردەسەری بونەتەوە، 
بەداخ���ەوە كە زۆرتری���ن موعتادبووانی ئ���ەم بەاڵیە گەنجان و 

الوانن. 
* رێژەی خۆكوش���تنی گەنجان )كچ و كوڕ( ساڵ بۆ ساڵ لە 
كوردستان زیاد دەكات، رێژەی خۆسوتانی ژنان و كچان تادێت 
روولە زیادبوونە، تەنها لەماوەی ش���ەش مانگی یەكەمی ساڵی 
)2009( )68( ژن خۆیان س���وتاندووە، لەماوەی پانزە س���اڵی 

یەكەمی دوای راپەڕین )12500( ژن كوژراون.
ئەم ئامارانە هێندە مەترس���یدارن، گ���ەر لەواڵتێكی ئەوروپی 
بوای���ە، وەزارەتێك���ی ب���ۆ تەرخاندەكرا، بەاڵم لە كوردس���تان 
بەداخەوە رۆژێك حكومەت نەهات لە گرفت و دەرە سەرییەكانی 
الوان بپرسێتەوەو چارەس���ەری گونجاو بۆ كێشەكانیان دانێ و 

هاوكاریان بكات.
* تەنها لەماوەی یەك هەفتەدا و لە ش���ارۆچكەی پێنجوێن 
)6( كەس بەتۆمەتی هێنانی تلیاك دەس���تگیركراون، بێگومان 
ئەمە مەترس���یدارە و دەتوانێ لەماوەی چەند ساڵی داهاتوودا، 
سەدان قاچاخچی بێنە ئەم واڵتەوە، بەتایبەتی كە خێرو قازانجی 
ئ���ەم مادانە زۆرو زەوەندە، بۆیە بەتەنه���ا گرتنی قاچاخچی و 
بازرگانانی ئەم ماددە بێهۆشكەرانە، ناتوانێ چارەسەری گرفتە 
ك���ە بكات، ئەوەندەی دەبێ ئ���ەو رێگەچارانە بگیرێتە بەر، كە 

الوان بەدەستییەوە دەناڵێنن. 
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تێپەڕی چ���وار جنێوی لەحكومەت و حزب و دەس���ەاڵت گرت 
وزەرری بەهەزاران دۆالریدا لە ئۆتۆمبێلی هاوواڵتیاندا، بێگومان 

ساڵی )2009( سەردەمی دانای ئەحمەد مەجید.
* ئاخ���ر نەك پارێزگار و ش���ارەوانی و رێگاوبان خەڵكێكی 
ئاس���ایی دەزانێ، نابێ و ناكرێ دووس���اید پێكەوە تێكدەرێ و 

چاك بكرێتەوە، كەتائێستاش تەواو نەبووە)2009(.
* ئەوە خێرە لەدوریانەكەی س���ەرچنارەوە لەپردەكەی الی 
پێشانگای ئوتۆمبێلەكانەوە تا دەروازەی بەكرەجۆ )18( ملیۆن 

دۆالری تێدا خەرجكراوە.
ئاخر بۆچی؟ خۆ زێڕ رێژنەكراوە و قیر رەشكراوە؟ 

ئەوە خێرە پاركی هەواری ش���ارتان چوارس���اڵە بێ خزمەت 
جێهێشتووە؟

* ئەوە خێرە پاركی دایك كەبەقەدەر گۆڕەپانی تۆپ تۆپێنە، 
چەند ملیۆن دۆالری تێدا خەرجكراوە؟ 

* ئەوە خێرە؟ گەراجێك دروست ناكەن و دەكەونە سزادانی 
ئۆتۆمبێلی خەڵكی و بێزاركردنیان؟

* ئ���ەوە چ پ���الن و ئیداریەكە پانزە رۆژ بەس���ەر رەزامەندا 
دەڕوات پاش���ان پارێزگار بڕیاردەدات چێش���تخانە و مەیخانە و 
گازینۆكان دابخرێت؟ ئەی سەرەتای رەمەزان بۆ ئازادتانكردن؟

ئەوە گۆڕینی ئایدۆلۆژیا و بیروباوەڕ و رێزگرتنە لەمقدس���اتی 
خەڵكی، یان گەمەی سیاسیە؟

* ك���ێ وەاڵمی ئ���ەم پرس���یارانەی هاوواڵتیانی س���لێمانی 
دەداتەوە؟ كێ وەاڵمی هۆكاری دواخس���تن و پێشتگوێخستنی 

)كێ سلێمانی وێرانكرد؟(
))5((

* كێ لەنەبوونی خزمەتگوزاری لەشاری سلێمانی بەرپرسە؟
* كێ وەاڵمی ئەو هەموو نارەزایی و گلەییانەی خەڵكی ئەم 

شارە دەداتەوە؟
* ماوەی چەند ساڵە خەڵكی ئەم شارە هاواردەكەن سلێمانی 
ش���اری پێشەنگی رۆش���نبیری و پایتەختی روناكبیری، شاری 
هەڵمەت و قوربانی، ش���اری س���ەوز وێران بووە و پاشەكشەی 

كردوە؟!
* هەب���وون دەیانوت خەتای نێچرڤ���ان بارزانییە و هەولێری 

كردوەتە دوبەی و سلێمانیش پشتگوێخراوە.
* دەیانوت خەتای حزب و دەسەاڵتە، دەیانوت خەتای كوتلە 

و كوتلەكاریە؟
بەاڵم ئەمانە هیچیان راست نین.

* كاتێ چوار كۆاڵن بەئەنقەست هەڵدەكەندرێ و پاش چوار 
مانگ ش���ارەوانی نایەتەوە بەالیدا، بۆری ئاو دەشكێ و تێكەڵی 
ئاوی زێراب دەبێ، فەرمانگەی ئاو ناتوانێ چاكی بكات، پردێك 

لەناو شار دروستدەكرێ و قەرەباڵغیەك دروستدەكرێ.
ئەڵێ پارێزگار و شارەوانی و پۆلیسی هاتووچۆ هاتون پیالنیان 

بۆ تێكدانی شاركێشاوە؟
* رێگای س���لێمانی تاس���ڵوجە، س���اڵێك زیاتر دواكەوت، 
بەبەرنامە، هەردوو رێگاكە تێكدرا و وێرانكراو هەرچی لەوێوەوە 
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)بكوژانی رۆژنامەنووسان كێن؟(
))6((

* ئیتر دەكرێت گومان لەو هاشووهوشە بكرێت، كە چەند الیەنی 
سیاسی كوردستانی بەشان و باڵی دیموكراسی و ئازادیدا دەیدەن، 
بۆ خۆڵكردنە چاوی خەڵكی كوردس���تان، هەرچەندە پێشتر ئەم 
بانگەش���ە تەمومژاویە كەوتە بەر رەخنەی توندی )هیومان رایس 
وۆچ، un، وەزارەتی دەروەی ئەمریكاو رێكخراوە مرۆڤ دۆستەكانی 
دونیا و پرۆتستۆی ئەو مەترسیانەكرا، كەلەسەر )رۆژنامەنووسان، 
ژنان، زیندانیانی سیاس���ی...( هەیە و داوای دەس���تهەڵگرتن لەو 

رەفتارانە كرا. 
* ئێس���تا ئیدی مەترس���ییەكە هێندە نزیك بووەتەوە، ناكرێت 
گوم���ان بكرێت لەو هاشووهوش���ەی ك���ە هەندێك ل���ەو الیەنانە 
دەیانەوێت بەخەڵكی بفرۆشن و خۆیان بكەنە )غاندی و ماندێال(و 
بێ ئاگایی خۆشیان لەهەر یەك لەو مەترسیانە دەردەبڕن، كەچی 
لەمالوە خۆیان ناكەنە خاوەنی ئەو پیالنانەی بۆ كوش���تنی ژنان و 

رۆژنامەنووسان بەڕێوەدەچێت. 
* بەكوشتنی سۆران مامەو عەبدولستار تاهیر شەریف لە كەركوك 
ویس���ترا سیناریۆكە وا دابررژێت، كە گوایە بكوژانی ئەوان، الیەنی 
تیرۆریستی و عیراقی و ئیسالمییە توند رەوەكانن، واشباڵوكرایەوە 
بۆ چەواشەكردنی رایگشتی، لەكاتێكدا رەخنەی سۆران و شەریف 

لەالیەنە سیاسیە عیراقی و ئیسالمییەكان نەبووە. 
* گەر گریمان كوش���تنی س���ۆران و ش���ەریف ئ���ەو الیەنانە 

پرۆژە و داخوازی خەڵكی دەداتەوە.
* پاش���ان دەبێ گ���ەر وەاڵمیش بدەنەوە، چ���ی بڵێن و چ 

پاساوێكی نامەتیقی بۆبێنەوە؟
كەپارەیەكی زۆرتان لەبەردەستدایە، سەربەخۆبوون لەكاركردن، 

فەرمانبەر و كرێكارتان هەیە؟
بێگوم���ان دەبێ ئەنجومەنی پارێزگا، س���ەرۆكی ش���ارەوانی 
و قائیمق���ام و بەڕێوەبەرەكانی تر وەاڵم بدەنەوە، كەش���اریان 
وێرانك���ردو رۆژێك نەماندین بچنە ناو گەڕكێكی هەژارنش���ین و 

گوێ لەهاوواڵتی بگرن، تاشارتان ئاوا وێرانكرد.
بەڕاستی دەبێ لێپرس���ینەوە بكرێ و گرنگترین شت ئەوەیە 

بەخەڵكی بڵێن بۆ بەئەنقەست شارتان كاولكرد.
* بێگومان ئۆباڵی ئێمەی رۆژنامەنووس و هاوواڵتیانیش���ی 

تێدایە كەچەند ساڵە بێدەنگ بووین لەو كاولكاریە.
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كوردس���تان واڵتێكی ئارامەو مافی هەموو كەس پارێزراوە، كەچی 
لەبنەڕەتدا وانییە. 

* بۆچی دەبێ لەجیاتی دادگایی و دەستگیركردن و وەاڵمدانەوە 
پەن���ا ببرێتە بەر كوش���تنی رۆژنامەنووس���ێك؟ ئای���ا چ بەڵگەو 

دۆكیۆمێنتێك هەیە بۆ كوشتنی مرۆڤێك؟ 
ئایا ناكرێ بی���ر لەوە بكرێتەوە )لڤین( و هاوش���ێوەكانی، كە 
زۆرترین خوێنەریان هەیە، لەبەرئەوەی خەتەرن و مەترسین لەسەر 
كوردستان و ئەمنی قەومی ئەم واڵتە دابخرێت، نەك بگاتە داڕشتنی 

سیناریۆی كوشتنیان؟ 
* ئاخر رۆژنامەنووس خۆ خاوەنی چەك و مۆنیكاو چەكدارنییە 
و كوش���تنیان بە تەجروبە دەركەوت، چەند ئاسانە؟ كێ لە گیانی 
ئەوان و سەدان هاواڵتی بەرپرسیارە، ئەرێ حكومەت و پەرلەمان 

ئیشیان چییە؟ 
* ئێس���تا چارەس���ەر ئەوەیە )لڤین( و هاوشێوەكانی داخرێن 
و قڕوقەپ���ی پ���ێ بكرێت و ئیت���ر كەس رەخنە نەگرێت و ش���ت 
نەنووس���ێت، چونكە عاقبەت كوش���تنییەتی، یان دەبێ بنوسی و 

خەریكی ماستاوكردن بێت. 
* بەاڵم ئەركی سەرەكی دەزگای ئاسایش، كە زۆجار دڵسۆزانە 
كاریكردووە، وەكو بەرپرسی یەكەم، لە پاراستنی گیانی خەڵكی، 
روونكردنەوەی باش���تر بدات لەسەر ئەو تۆڕو الیەنانەی، كەلە ناو 
ماڵەكانمان خەریكی كوشتنی رۆژنامەنووسانن، تا هیچ تەمومژێك 
لەس���ەر بابەتەكە نەمێنێ و هەموو الیەنەكان، وەكو یەك س���ەیر 

نەكرێن و هەمووان نەكرێنە بكوژ. 

ب���وون )كەئ���ەوان نەب���وون( بۆچی هی���چ كەس ل���ەوان تا ئەم 
ساتە دەس���تگیرنەكراوەو لێكۆڵینەوە لە كوش���تنی ئەوان نەكراو 
دۆس���ییەكەیان داخرا...؟ ئەبێ بۆچی بەشێكی زۆری ئەو گروپە 
تیرۆریستیانەی كاری گەورەیان ئەنجامدابوو لە كەركوك و هەولێر 

دەستگیركران و هێنرانە سەر شاشەی تەلەفزیۆن؟ 
نەدەبوو بكوژانی س���ۆران و شەریف بدۆزرێنەوەو بدرێنە دادگا؟ 
تا هیچ كەسی گومان نەخاتە سەر الیەنێك و بانگەشە كردنەكەیان 
بۆ ئازادی و ئازادی نووسین، كەسیش لەمەودوا هەست بە مەترسی 

نەكات. 
* بەدەستگیركردنی ئەو تۆڕەی كە ویستویانە لەسلێمانی و رانییە 
)ئەحمەد میرە(ی سەرنووسەری )لڤین( تیرۆربكەن، سیناریۆكان 
رۆشنن كە ئەوە گروپە ئیسالمییەكان و تیرۆریستان نین دەیانەوێت 
رۆژنامەنووس���انی كوردو ژنان بكوژن، بەڵكو پیالندارێژەرانی ئەو 
كارانە كوردن و لە كوردس���تانن و ئیتر دەبێ هەس���ت بكەین، كە 
بكوژانمان دراوسێمانن و لە تەنیشتمانەوە وەستاون، كەی ویستیان 

سۆران و شەریف و رێبوار.. میرەیەكی تر دەكوژن. 
* دەبێ چ بیانوویەك لە پشت كوشتنی ئەم كەسانەوە هەبێت، 
جگەلەوەی ترس���انە لە ئازادی و ئازادی رادەربڕین، ترس���انە لە 
نووس���ین و نەبوونی توانای وەاڵمدانەوەو پەنابردنە بە سڕینەوەی 
مرۆڤێك و كوشتنی تەنها لەبەرئەوەی وەكو ئەوان و من و یەكێكی 
تر بیر ناكاتەوە، ئەمەش بیانوویەكی بێ هێزە بۆ هەر كەس بیڵێت، 
بەتایبەت���ی بۆ كەس و هێزو حكومەتێك، كە قوربانی زۆری داوە، 
لەپێناو ئازادیداو بانگەشەیەكی سەیروسەمەرە دەكات بۆئەوەی كە 
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خواستی لەگەڵ بكرێت و رابگیرێت و سوكایەتی پێبكرێت.
* لەهەموو دونیادا هەر هاواڵتییەك داخلی واڵتێكی تر دەبێت، 
گەر لەڕێگای فڕۆكەخانەوە بێ. لەفڕۆكەخانە كاری یاس���ایی بۆ 
دەكرێت و هیچ كەس لەهیچ شوێنی لێی ناپرسێت، گەر لەڕێگای 
وشكانیش���ەوە بێ، فیزا، یان دخولی و خروجی بۆ دەكرێت، تا 

دەگەڕێتەوە هیچ كەس لێیناپرسێت.
كەچ���ی لەكوردس���تان، هی���چ بازگەی���ەك م���ۆر و ئیمزا و 
لێكۆڵینەوەكان���ی بازگ���ەی پێ���ش خۆیی و خاڵی س���نووری 
ناخوێنێت���ەوە و ئاگایان لەیەكتر نییە و هەركامیان بەئارەزووی 

خۆی پرسیارت لێدەكات.
* گەر قسە ئەوەیە، ئەمانە لەبەر كاری ئاسایش و ئەمنیەتی 
خەڵكە، ئەمە راس���تە، بەاڵم ماندوكردنی هاواڵتییەكی كوردی 
ئێرانی بەو شێوەیە، یان كوردستانی باكوور و خۆرئاوا كارێكی 

شییاو نییە.
گەر قسەش. حاڵەتی ئەمنیە، دەبێ تەنها مەرزەكان و خاڵی 

سنوری ببنە شوێنی لێكۆڵینەوە.
* گەر ئ���ەوەش بزانی���ن، زۆربەی ئ���ەو هاواڵتییانەی دێنە 
كوردستان، یان كاری بازرگانی دەكەن و سود بەهەرێم دەگەینن، 
ی���ان خزم و ك���ەس و كاریان لێرەیە و بەس���ەردان دێن، بۆیە 
واباشە رێزیان لێبگیرێت، ئەوەندە تووشی چەرمەسەری و دەردو 

لێكۆڵینەوە نەكرێن.
* رەنگە س���ەلماندنی قس���ەكان نموونەیەكی سادەبێ، كە 
هاواڵتییەكی كوردس���تانی ئێ���ران، تام���ەزۆری ئەوەبوو بێتە 

)رێز لەئێرانییەكان بگرن....؟(
))7((

* مانگانە )3600( هاواڵتی لەكوردستانی عیراقەوە بەفیزا و 
بەڵگەی حزبەكان، دەچنە كۆماری ئیسالمی ئێران، بەبێ ئەوەی 
تووشی هیچ كێشە و گیروگرفت و نارەحەتی ببنەوە، یان هەست 

بەسوكایەتیپێكردن بكەن، بگرە زۆرجار هاوكاریش دەكرێن.
* كەچی بەپێچەوانەوە ئەو ئێرانی و كوردە ئێرانییانەی لەو 
دیوەوە دێنە كوردس���تان، تووش���ی دەیان كێشە و گیروگرفت 
دەبن���ەوە و زۆر نارەحەت دەكرێن، لەكاتێكدا بەهەمانش���ێوە، 
بەڕەس���می دێنە ئەم دی���وەوە، بەبەڵگە و ئیجرئاتی یاس���ایی 

حكومەتی هەرێم لە مەرزەكانەوە داخڵ دەبن.
* گەر كوردێكی ئێرانی، یان فارسێك بێتە هەرێمی كوردستان، 
جیا لەوەی داوای كەفیل و زەمانەتی كەس���ێكی سلێمانی، یان 
هەولێری لێدەكرێت، لەمەرزەكانیش جا لە )باش���ماخ، حاجی 
ئۆمەران، كیڵێ ( پاش چاوەڕوانییەكی زۆر پرسیار و وەاڵمێكی 
زۆری لێدەكرێت و فۆڕمێكی بۆ پڕدەكرێتەوە، كەپرسیاری سەیر 
و زۆر زەوەندی تێدایە، بەش���ێوەیەك زۆربەی ئەو هاواڵتییانەی 

روودەكەنە كوردستان نیگەرانكردووە.
* بەهەرحاڵ لەخاڵی س���نووری هەموو ئیجراتەكان گرنگ و 
زەرووریە، بەاڵم هیچ ش���یاو نییە لەچوار بازگەی تر بۆ نموونە 
لەنێوان باشماخ-سلێمانی حاجی ئۆمەران. ئەو هاواڵتییە دابگیرێت 
و ببرێتە بەردەم ئەفس���ەرێك و دیس���ان لێكوڵینەوەو باس و 
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 )كۆاڵنەكانمان بۆ قیر مەكەن...!(
))8((

* پرۆژەی خزمەتگوزاری لەهەرێمی كوردس���تاندا كەم و زۆر 
ئەنجامدەدرێ���ت، بەاڵم هێندە خ���اوو خلیچەكانە دەچێتە پێش 
هێندە رۆتینیاتی تێدا دەكرێت. هاواڵتی بێزار دەبێت تكا دەكات 

چش لەنارەحەتی با نەكرێت.
* گەر حكومەت كۆاڵنێكت بۆ قیرتاو بكات، پاش هەڵكەندنی 
كۆاڵنەكە و تێكدانی قادرمەی ماڵەكان و شكاندنی بۆریە ئاوەكان، 
دوای سێ مانگ ئەنجا حكومەت یان كۆمپانیاكە بیریدەكەوێتەوە 
كۆاڵن���ەكان چەورێژ یان تێكەڵەی تێب���كات، پاش یەك هەفتە 
نەڕەو هوڕی شوفڵ و رۆڵە ئەنجا تەخت دەكرێت، واتە بەشەش 

مانگ كۆاڵنێك قیر دەكرێت.
* گەر بۆریەكی ئاوت بۆ رابكێش���رێت، یان خەتی تەلەفۆن، 
یان زێراب و ئاوەڕۆت بۆ بكرێت، یان كارەبات بۆ ببەس���ترێت، 

بەهەمانشێوە دەبێ شەش مانگ چاوەڕێ بكرێت.
ئەوە جگەلەوەی هیچ كام لە فەرمانبەری ئەو فەرمانگانە بەبێ 
بەخش���یش و بەرتیل لەگەڵت نایەن و كارەكانت بۆ ناكەن، یان 

كارەكت پێشتگوێدەخەن.
* ناكرێت بڵێی، هیچ نەكراوە و خزمەتگوزاری پێشتگوێخراوە، 
بەاڵم ئەوەش راست نییە، بەشەش مانگ كۆاڵنێك قیربكرێت، ئەی 
كەوایە شارەوانی و حكومەت و ئەنجومەنی پارێزگا ئیشی چییە، 
بۆیە دەبێ حكومەت بەخۆیدا بچێتەوە و كار بۆ باش���تركردتی 

كوردس���تانی ئ���ازاد و بەڵێن���ی دابوو كەهاتە س���نوور، ئااڵی 
كوردستان ماچ بكات، بەاڵم پاش سێ رۆژ چاوەڕوانی نەیانهێشت 
بگاتە كوردستان، بۆیە بڕیاریدا هەرگیز جارێكیتر نەیەتەوە بۆ 

كوردستان و لەبەڵێنەكەشی پەشیمان بووە وە.
* ئ���ەوە تەنه���ا نموونەیەكی بچووكە و دەی���ان نموونەی وا 
بێزارك���ەر هەن، كەدەبێ ئاس���ایش بەم حاڵەت���ەدا بچێتەوە و 

پێویستە رێز لەهاواڵتییان بگرێت.
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)تیرۆری ئەردۆگان و ئازادكردنی ئۆجەالن(
))9((

* لەپاش بەدەستهێنانی زیاتر لە )70( سەرۆكی شارەوانییەكانی 
كوردستانی توركیا لەهەڵبژاردنەكانی ئەمساڵدا)2009( لەالیەن 
)DTP(ەوە كێرڤی بارودۆخی كوردەكان و بارودۆخی سیاسی 

كوردستانی باكور، هەڵكشانی ئەكتیڤی بەخۆیەوە بینیوە.
* تا ئ���ەو رادەی���ەی ئۆبامای س���ەرۆكی ئەمری���كا چاوی 
بەئەحمەد توركی سەرۆكی )DTP( بكەوێت، كەئەمە بۆ خۆی 
ئەهمیەتی تایبەتی هەبووە، وسەرەتایەكی باشبوو بۆ كردنەوەی 
گرێكوێرەكان و پەیامێكی ناڕاستەوخۆشبوو بۆ توركیا، كەكورد 
لەئەجێندای كۆشكی سپیدا گرنگە و دەبێ رێز لە ماف و ئیرادەی 

گەلی كورد و هەڵبژاردنی )DTP( بنرێت.
دووەم خاڵی���ش لێدوانە بەردەوامەكان���ی عەبدوڵاڵ ئوجەالنی 
رێبەری )pkk( لەئیمراڵیەوە كەپێش���تریش بەردەوام باس���ی 
)كۆماری دیموكراتی توركیا(ی دەكرد و بەم دوایانەش رایگەیاند؛ 
پرۆژەی رێگای ئاشتی دەخاتەڕوو كەداوای چارەسەری كێشەی 
كورد دەكات، بەچوار خاڵ)رێزگرتن لەمافی كورد، چەك دانانی 
گەریالكانی pkk، پێكهاتنی ئاڵۆگوڕ لەدەستوری توركیا، بەاڵم 
دەبێ ئەوەش���ی بخرێتەس���ەر، ئازادكردنی ئوجەالن لەزیندان، 

خاڵێكی تری گرنگە لەچارەسەری كێشەكە(.
* ئەوە دووەهەمین جارە ئەردۆگان بەرەسمی رایدەگەینێت، 
كەپێویس���تە چارەس���ەری كێش���ەی ك���ورد بكرێ���ت و رۆژی 

ئەو بارودۆخە بكات.
* لەواڵتێكی وەكو ئێرانی دراوسێمان، ئێستا شارەوانی تاران، 
خەریكی دروستكردنی خەتی )4-5( ی میترۆی ناو تارانە، كەلە 
)مەیدانی وەلیعەس���رەوە دەستپێدەكات تا مەیدانی ئازادی( كە 

ماوەی زیاتر لە )50كم(.
رەنگە گرنگ���ی میترۆكە بەقەدەر ئ���ەوە نەبێ كەهیچ كەس 
هەست ناكات قەرەباڵغی دروستبووبێت، یان خەڵكی زەرەرمەند 

بوو بن و رێگای هاتوچۆ هااڵتییان گیرابێت.
قس���ەكە ئەوەیە، ئەی بۆچی حكومەت هەرێم س���ێ س���اڵە 
خەریك���ی تونێلی ئەزمەڕن، یان خەریك���ی ئارەڕۆی هەولێرن و 

بۆیان چاك نەكراوە.؟
* وەاڵمەكەی روون���ە بۆچی، چونكە ئیتر حكومەت ناتوانێ 
ئیجرئاتی توندبكات و نایش���ەوێت لەو ئەندازیار و شارەزاییانە 

فێربێت، كەچی بكات و چۆن كارەكان زوو تەواو بێت.
بەمەرجێ���ك س���ەرۆك و وەزی���رەكان ئێم���ە و س���ەرۆكی 
شارەوانییەكانی ئێمە و بەڕیوەبەری فەرمانگەكانمان هەر رۆژەی 
لەواڵتێك���ی ئەوروپین، بەاڵم حەیف كەل���ەم هەموو ئەزموونە، 
حكوم���ەت گ���وێ ناگرێ و فێر نابێ و فێر ناب���ێ، بۆیە گەر وا 
ئیزعاجمان دەكەن و كارەكان كیسەڵ ئاسا دەڕوات كۆاڵنەكانمان 
بۆ قیر مەكەن، تكایە ئاومان ناوێ، تكایە زێرابمان ناوێت تكایە. 

تكایە.
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سیاسی، مەعنەوی نێودەوڵەتی و مادیی )DTP( بكەن، تا لەم 
تاقیكردنەوە گەورەیە سەركەوێت.

چونكە س���ەركەوتنی ئەم پرۆس���ەیە، جیالەوەی بەقازانجی 
كوردەكانی باكورە، كەهاوخوێن، هاونیش���تمان، نەتەوە و زمان 
كوردەكانی باش���ور و رۆژهەاڵت و رۆژئاوای���ە، هەرچی زیاتر و 

زوترە خەونەكانی باشوریش باشتر دەكاتە دیفاكتۆ.
* پێش���تریش و لەس���ەردەمی تۆركت ئۆزالدا بەهەوڵی مام 
جەالل هەنگاوێكی وانرا، كەدانوستان لەنێوان )pkk( و توركیا 
دەستپێیكات، بەاڵم بەداخەوە مردنی ئوزاڵ لەروداوێكی نادیاردا 
پرۆسەكەی پەكخست، بۆیە گەر ئەردوگان بەنیاز پاك هاتووەتە 
پێشەوە، دەبێ هەست بەو مەترسیە گرنگە بكات كەلەپشتیەوە 
خۆی مەاڵسداوە كە)سوپا و جەندرمەیە(بەو بەڵگەیەی خۆشحاڵ 
نییە بەپرۆسەی ئاشتی، بۆیە تیرۆركردنی ئەردۆگان لەم كات و 
ساتەدا، بەپێشبینی كوشتنی ئوزال ئەگەرێكە رەنگە پرۆسەكە 

جارێكی تر پەك بخات.
* وەكو چ���ۆن ئازادكردنی عەبدوڵاڵ ئوج���ەالن لەئمیراڵی، 
هەرچی زوترە پرۆس���ەكە باشتر پێشدەخات و شەڕێكی )25( 
ساڵەی پڕ قین، كەنزیكەی )70000( هەزار كەس تێیدا بوونەتە 

قوربانی خامۆش دەكات.

 

)2009/8/15( لەیادی هەشت ساڵەی دامەزراندنی پارتی داد و 
گەشەپێدانیش وتی "دەبێ بەهەموو الیەك چارەسەری كێشەكە 
بكەین و داوای لە )MHP،CHP(شی كرد بەشداریبكەن لەم 

پرسە گرنگەدا.
* بێگومان لەپاڵ ئەو س���ێ فاكتەرە سەرەكیەی باسمانكرد، 
فاكت���ەری تریش لەئارادان، كەرۆڵیان هەی���ە لەنەرمی نواندنی 
توركیا، لەوان���ە دیفاكتۆیەتی حكومەتی هەرێمی كوردس���تان 
و مامەڵەكردن���ی- واقیعی و مەنتیق���ی حكومەتی هەرێم لەگەڵ 
ئەنكەرە و كردن���ەوەی دەروازیەكی گرنگ ب���ەرووی توركیادا، 
بەڕەوانەكردن���ی نەوتی هەرێ���م بەتوركیا و س���ودی زۆری بۆ 
ئەنكەرە و هەڵبژاردنەكانی تەمموزی ئەمس���اڵ)2009( و چەند 
فاكتەرێكی گرنگن، سەرەڕای ئەوەی ئەردۆگان دەیەوێت لەپای 
دەس���ەاڵتی حزبەكەی، خەونەكەی كەمال ئەتاتورك بێنێتەدی، 
كەب���وون بەئەندامە لەیەكێتی ئەوروپا و ئەوەش چەند س���اڵە 
لەس���ەر چارەسەری پرس���ی كورد وەس���تابوو، بێگومان رۆڵی 
واڵتانی ئەوروپای دۆستی كوردیش فاكتەرێكی ترە لە ونێوەدا.

*)DTP( لەشار، رویەكی تری )pkk(یە لەشاخ و زۆر ژیرانە 
و سیاس���یانە، ئەم چەند ساڵە مامەڵەی لەگەڵ پرسی كورد و 
دژواریەكانی دەسەاڵت كردوە، بۆیە هەم ئەنكەرە قبوڵیكرد، هەم 
)pkk( ش بۆ چونەكانی سەلماند و هەم ئەمریكا و ئەوروپاش 

پشتگیریان كرد.
بۆیە ئێستا ئەرك و واجبەكە حكومەت و پەرلەمانی كوردستان، 
ی���ان وردتر بڵێم تاڵەبانی و بارزانیش ئەركیانە، كەپش���تیوانی 
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باشیان هەبوو.
ب���ەاڵم دەبێ، حكومەت���ی هەرێم، راس���تەوخۆ ئەمەبە پژاك 
رابگەینێ، كەرێگا نادرێ س���نوورەكانی كوردستان بەكاربێنین 
بۆ چاالكی س���ەربازی و تێكدانی رەوش���ی ئارامی سنوورەكان، 
كەپەیوەستە بەبارودۆخی سیاس���ی هەرێم و ژیان و گوزەرانی 
خەڵك���ی ه���ەردووال و پەیوەندییەكان و كاریگ���ەری نێگەتیڤی 

بەدوادا دێت.
* دەكرێ���ت لەپژاك بپرس���ین، ئای���ا ئەوان رێ���گا دەدەن، 
لەقەندیلەوە هێزێكی تر تێپەڕێ، یان نیش���تەجێ بێ؟ بێگومان 

رێگا نادەن!
* گ���ەر ئەوان حكومەتبن، رێگا بەكاری وا دەدەن؟ بێگومان 

نەخێر....!
باش���ە لەوەاڵم���ی ئ���ەو كارانەی ئەوان���دا، ئێ���ران دەتوانێ 
سنوورەكانی كوردس���تان نا ئارامتر بكات، بۆ نموونە لەرێگای 
"ئەنسارو ئیسالمەوە" هەرچەندە بەتۆپبارانەكانی ئەم دواییەی 

تاڕادەیەك زەرو و زیانێكی زۆر لەخەڵكی سنوورەكان كەوت.
بەاڵم وەكو وتمان فاكتەری س���ەرەكی ئەو رەوشە نائارامەی 
ئەم دواییانەی سنوورەكان، خودی پژاكە، رەنگە لەوەش خراپتر، 
ئەو لێدوانەی موراد قەرەیەاڵن سەرۆكی كۆماچڤاكێن كوردستان 
)pkk( بێت كە وتی " داوا دەكەم ئێران و پژاك بكەونە دیالۆگ 

و دانوستانەوە"
ئەمەش ئەو گریمانەیە پشتراس���تدەكاتەوە، كەپژاك بەشێكە 

لە)pkk( و لە قەندیلەوە ئاڕاستە دەكرێت.

)پژاك و هەڵوێستی سیاسی(
))10((

* ماوەیەك���ە بەه���ۆی دوو چاالكی )پژاك( لەرەوانس���ەری 
كرماش���ان و هەورامان )2009(، بارودۆخی س���نورەكانی نێوان 
ئێ���ران و كوردس���تان نائارامییەكی زۆری بەخۆی���ەوە بینیوە.
مەرزەكان ش���ڵەژاون بەتایبەتی كەل���ەم كاتەدا رابەری كۆماری 
ئیسالمی ئێران )خامنەئی( هاتۆتە كوردستان لەسنە و مەریوانە 
و پەیوەندی نێوان هەرێم وتارانیش تاڕادەیەك بارگرژی بەخۆیەوە 

بینیوە.
* هەرێمی كوردستان، سنوورێكی پان وپۆڕی لەگەڵ كۆماری 
ئیسالمی ئێران هەیە و ئەوەش مانای وایە، پەیوەندی سیاسی و 

ئابووری و دیبلۆماسی فراوان لەنێو هەردووالدا هەیە.
كەواتا هەردووال، پێویس���تە ئ���ەرك و ئیمتیازەكانی یەكتری 
بپارێزن، مانای وایە وەكو ئێرانییەكان دەڵێن، ئەركی سەرشانی 
حكومەتی هەرێمە، سنورەكانی بپارێزێت و هەڕەشەكانی سنوور 

نەهێڵێت و نابێ رێگا بدات پژاك ئاژاوە بنێتەوە.
* بێگومان داواكانی ئێران راستە، هەرچەندە حكومەتی هەرێم 
و دەزگاكانی ئاس���ایش لەمبارەی���ەوە درێغیان نەكردووە- بەاڵم 

دەبێ ئەوەش بزانیین، پژاك سازمانێكی چریكی و پارتیزانیە-
* لەچەند رۆژی رابردوودا هەولێر و تاران لەسەر ئاستی بااڵ 
لەمەریوان كۆبوونەوە بۆ تاوتوێكردنی ئەو تەنگژەیەی كەپژاك 
لەسنوورەكان دروستیكردووە، هەرچەندە كۆبوونەوەكان ئاكامی 
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ئەمانە هەرچەندە منەت و ش���انازی نییە و نابێ، حكومەت و 
خەڵكی باشوور بەئەركی نیش���تمانی و نەتەوەیی و كوردانەی 

خۆی دەزانێت و بەردەوامیش دەبێ.
* ب���ەاڵم دەبێ هەموو الیەكیش ئەوە بزانن كە ئەم ئەزموون 
و دەس���تكەوتانە بەخوێنی هەزاران شەهید و رەنج و ماندبوون 
و قوربانی زۆر هاتۆتە بەرهەم، جیالەوانە هێش���تا بێ مەترسی 
نییە و دەیان هەڕەش���ە لەرێگایدان، كەپێویس���تی بەهاوكاری 
هەموو الیەك هەیە بەتایبەتی گروپ و س���ازمانە سیاسەكان و 
بەتایبەتیش )pkk و پژاك( كەدەبێ هەس���ت بەو مەترسیانە 
بكەن و هیچ فاكتەرێك نەدەنە دەست بۆ نائارامی كوردستان و 

سنوورەكان.
بۆی���ە نابێ رێگا ب���درێ بەپ���ژاك كەئەم ئەزموون���ە بخاتە 
بەردەم مەترس���یەوە، بەتایبەتی كەهەرێم لەبەردەم پرۆسیسی 
هەڵبژاردندای���ە و لەهەم���وو كات زیاتر پێویس���تی بەئارامی و 

ئاسایشی ناوخۆ و سنوورەكانی هەیە.

مەریوان - تاران      

* بۆیە دەبێ هەم پژاك رێز لەس���نوورەكانی هەرێم بگرێت و 
دۆستەكەی هەرێم نیگەران نەكات، هەم حكومەتی هەرێمیش رێو 

و شوێنی گونجا و بگرێتەبەر بۆ پتەوكردنی سنوورەكان.
* ئێم���ە ئەوەش دەرك دەكەین، كەنامانەوێت ش���ەڕی هیچ 
س���ازمان و گروپێكی پارچەكانی تری كوردس���تان بكەین، یان 
النی كەم لەخۆمان برەنجێنین، چونكە ئەوەش دەزانیین كەهەر 
كام لەهاواڵتیە ك���وردەكان و هاوخوێن و هاوزمانەكانمان، ئەم 
ئەزم���وون و حكومەت و دەس���تكەوتانە بەهی خۆیان دەزانن و 
دڵیان پێدەس���وتێ و وەكو س���تراتیژێكی نەتەوەیی بۆ ئایندە 

سەیریدەكەن - كەبێگومان هەروایە-
* حكومەتی هەرێم رەنگ���ە درێغی كردبێت بەرامبەر ئەوان، 
بەاڵم بەسەدان تێكۆش���ەر و هونەرمەندی ناسراوی داڵدەداوە، 
وەكو هاواڵتی پلە یەك ماف و داخوازییەكانی بۆ جێبەجێكردن 
و وگش���ت رێكخراو و سازمانەكانی ئەو پارچانەی داڵدە داوە و 

مانگانە هاوكاریاندەكات. 
* كەرەنگ���ە وەكو پێویس���ت نەبێ- ه���اوكاری نەخۆش و 
بریندارەكانی ئ���ەوان دەكات، بەه���ەزاران خوێندكاری كوردی 
رۆژهەاڵت، رۆژئاوا و باكوور لەزانكۆ و پەیمانگاكانی كوردستان 
وەرگیراون و هەموو مافەكانی خوێندكارانی كوردستانیان پێدراوە، 
لەزۆرب���ەی كەناڵەكان���ی حكومەت و ئەهل���ی و راگەیاندنەكان 
دامەزراون و هاوكاری دەكرێن، لەڕێگای فڕۆكەخانەكانی هەولێر 
و س���لێمانیەوە كار ئاس���انی و هاوكاری بۆ س���ەدان خێزان و 

خانەوادەكانیان كراوە.

3738



دۆدایڤ و كۆتایهاتن بەبزوتنەوەكە و دواین جاریش كوش���تنی 
)عومەر ئیسرائیلۆف( یەكێك لەسەركردەكانی چیچان لەنەمسا، 

یەكێكە لەو نموونانە.
* پشتكردنە كورد لەساڵی )1975( و كۆتایهاتن بەشۆڕشەكە 
لەبەرامبەر بەرژەوەندیە س���ێ قۆڵیەك���ەی )ئەمریكا، عیراق و 
ئێران(كە ئەو كات، ئەمریكا راس���تەوخۆ پش���تیوانی )بارزانی 
و شۆڕش���ەكەی(دەكرد و ئەوەشی لەساڵی )1991 و1996( بۆ 
جاری س���ێهەم دژی كورد لەباشوور دوپاتكردەوە و ئاماژەیە بۆ 
سیاسەتی ئەمریكا بەپێی بەرژەوەندیەكانی و پشتكردنە گەلی 

كورد و بەناو دۆستەكانی.
* دەستگیركردنی عەبدوڵاڵ ئۆجالن لەساڵی )1998( لەكینیا 
بەهاوكاری )CIA( موس���اد و كینیا پێشكەش���كردنی بەدیلی 
 )pkk( بۆ توركیا و مانەوەی تائێس���تا لەزینداندا، بەوپێیەی
بزوتنەوەیەكی ماركسی بوو، بەرژەوەندیەكانی توركیا و ئەمریكا 
وایدەخواس���ت، تاڕادەیەكی زۆر كاریگەری لەس���ەر شۆڕش���ی 
كوردستانی باكور دانابوو، كەچی ئێستا بەبیانوی دژایەتی ئێران 
گوای���ە وەكو كورد هاوكاری پژاك دەكات لەكاتێكدا مەبەس���ت 
لەه���اوكاری پژاك بوونی ئێرانە وەك رەقیب نەك دۆس���تایەتی 

كورد.
* دەیان نمونەی تر هەن كەدەیسەلمێنن ئەمریكا چۆن لەپێناو 
بەرژەوەندییەكانی خۆیدا، پشت دەكاتە دۆستەكانی و هاوكاری 
الیەنەكانی تردەكات وەكو چۆن پش���تیكردە پڵنگەكانی تامیل 
و كردنی���ە قوربانی بەرژەوەندییەكانی، كە گەورەترین گەلی بێ 

)خیانەتی ئەمریكا(
))11((

* بەش���ەهیدبوونی )فیلۆبیالی براباكاران(ی س���ەركردەی 
رێكخراوی پڵنگەكانی تامیل لەمانگی رابردوودا )2009(لەالیەن 
س���وپای س���ریالنكاوە، بەهاوكاری )چی���ن و ئەمریكا(كۆتایی 
بەشۆڕش���ی )34( ساڵەی پڵنگەكانی تامیلی بەشمەینەت هات 
كە داوای سەربەخۆییان دەكرد بۆ )70( ملیۆن تامیلی بێ كیان 

و دەوڵەت.
* ئەندامانی ئەم رێكخراوە جیالەوەی ماركسیس���ت بوون و 
خاوەنی دیپسپلنێكی حزبی توند و تۆڵ بوون كەخاوەنی دەیان 
هەزار چەكداری شۆڕش���گێڕی كوڕ وكچ بوون، هەربۆیە ئەمریكا 
خستینیە لیستی تیرۆرەوە، دواجاریش بەچاو پۆشین لەو قەتڵ و 
عامەی سوپای سریالنكا دژی تامیلەكان دەیكرد، لەڕێگای پالنی 
جاسوسیەوە سەركردەكەیانی شەهیدكرد و كۆتایی بەبزوتنەوەكە 

هێنا لەپێناو بەرژەوەندییەكان خۆی لەناوچەكەدا.
* ئەمە خو و ش���ێوازی ئەمریكایە، كەهەمیش���ە بزوتنەوە 
نەتەوەیی و چەپ و ماركسی و ئیسالمیەكانی كردۆەتە قوربانی 
سیاس���ەت و بەرژەوەندییەكانی خۆی و گ���وێ نەداوەتە مافی 
كەمین���ە و ئیتنك و نەتەوەكان و بگرە بەرژەوەندییەكانی خۆی 

چۆن بووبێت وا سیناریۆكانی داڕشتوە.
* پشتیوانی لەچیچانیەكان لەساتێكدا و دواتریش پشتێكردنیان 
لەبەرامبەر بەرژەوەندیەكانی لەگەڵ روسیا و كوشتنی جەوهەر 
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)دادگایكردنی مەسعود و مریەم رەجەوی(
))12((

* مجاهدینی خەڵق���ی ئێران ماوەیەك���ە كەوتونتە هەڵپەی 
كۆكردن���ەوەی الیەنگران���ی خۆیان لەناو هێزە س���وننەیەكان و 
عەش���ائیرە عەرەبەكانی باش���وور ناوەڕاست تافشار بخەنەسەر 
ئەمریكا كەپاراستنی كامپی ئەشرەف تەسلیمی هێزە عیراقییەكان 

نەكرێتەوە.)2009(
* ئەم گروپە كەزیاتر لەسی ساڵە لەعیراقدان و بەشێكبوون 
لەسوپای بەعسی پێشوو، شایەدی ئەوەن كە چەندین جینایەتیان 
دژی ش���یعەكان و كوردەكان ئەنجامداوە و بەدەیان كەس���یان 
كوش���تووە و چەندین س���اڵ تەمەنی بەعس���یان درێژكردەوە، 
بۆیە ئێس���تا مەترسی ئەوەیان هەیە گەر پاراستنی ئەمنیەتیان 

بدرێتەوە عیراقیەكان دادگایی دەكرێن.
* ئێس���تا جیالەوەی مەس���عودی رەجەوی س���ەرۆكی ئەم 
رێكخراوە لەئوردن دەس���ت بەسەرە و خانمی یەكەمی مریەمی 
رەجەوی���ش خۆی لەپاری���س دەژی، بەاڵم هەر ئێس���تا چەند 
بەرپرسیان لەدەست ئەم گروپە رایانكردووە و هاتونەتە هەولێر 
و س���لێمانی و دەیانەوێت كار وچاالكی سیاسی خۆیان بكەن و 
لەگەڵ ئەم تاقمە نەمێننن. بەاڵم زۆرجار رێگا نادرێت بەئاسانی 
ئەندامەكانیان لەكامپەكە بێنە دەرەوە و خستویانتە ژێر ئیقامەی 

جەبریەوە.
* راس���تە ساڵح موتڵەگ و خەڵەف عەلیان و عەدنان دلێمی 

دەوڵەتی مەینە تباری دونیان و بێ سەر پەنامانەوە.
*بۆیە دەبێ گش���ت گەل و نەتەوە بنەدەستەكان كەتائێستا 
دەچەوس���ێندرێنەوە و خاوەنی كیان و دەوڵەتی سەربەخۆ نین 
لەبابەت���ی )كورد، بلوچ، دارفۆر، قبتیەكان لەمس���یر، بیابانی 
خۆرئاوا لەمەغریب، تامیلەكان ...( بزانن ئەمریكا دۆس���تایەتی 
و هاوكاری ئ���ەوان بەپێی بەرژەوەندییەكان���ی خۆی دەكات و 
گوێ بەماف و داخوازیە رەواكانیان نادات و نمونەی پشتكردنە 

تامیلەكان و پڵنگەكانمان لەچەند رۆژی رابردوودا بینی.
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* بۆیە واباش���ە پەرلەمانی كوردستان و حكومەتی هەرێم و 
پەرلەمان و حكومەتی بەغدا. دۆسیەیەكی تایبەت بەتاوانەكانی 
مجاهدی���ن خەڵق بكەن���ەوە و داوابكرێ���ت لەئەمریكیەكان ئەو 
بەرپرسانە بدرێنە دادگاكانی عیراق و كوردستان بۆ دادگایكردنی 
س���ەرانی مجاهدینی خەڵق، لەپێشەوەیان مەس���عود و مریەم 

رەجەوی.

   

 

و زۆر لەس���ەرۆك عەشیرەتە س���وننەكان هاوكاریان دەكەن و 
پشتیوانیان دەكەن، بەاڵم ئەوە بەشێكی پەیوەستە بەو ملمالنێە 
سیاسیەی كەسوننەكان دەیانەوێت مجاهدین وەكو كارتی فشار 
دژی ئێران بەكاربهێنن و هاوسۆزی خۆیان بۆ مجاهدین دەربڕن 
و لەالیەكی تریشەوە س���وننەكان دەزانن كەشیعەكان لەم كارە 

نیگەرانن.
جیالەوەش بەش���ێكی زۆر لەم س���ەركردە عەرەبە سونیەیانە 
پێش���تر خۆشیان بەعسیبون و دۆس���تی لەمێژینەی مجاهدینی 

خەڵقن.
* بەاڵم قسە ئەوەیە ئایا سوننەكان، دەتوانن تا سەر پارێزگاری 
لەجینایەتەكانی مجاهدینی خەڵق بكەن؟ ئایا سوننەكان دەتوانن 
ببنە لەمپەر لەبەردەم شیعە و كورد لەحكومەتی عیراقی، النی 
ك���ەم بۆ دادیگردنی مەس���عودی رەجەوی و مری���م رەجەوی و 
بەرپرس���ە بااڵكانی تریان كەدەستیان بەخوێنی سەدان كورد و 
شیعە سوورە لەس���ەردەمی رژێمی بەعسدا و بێگومان نەخێر، 
بێگومان هەرگیز نەیانتوانی وەكو كۆمەڵە و دیموكرات بێ الیەن 

بن.
* وەاڵمی ئەو پرسیارە ئەوەیە، كەدەبێ ئەوانەی تاوانیانكردووە 
دژی عیراقی���ەكان دادگایی بكرێن، وەكو چۆن ئێس���تا دادگای 
عیراقی داوای ناوی )13( كەسیان كەكردوە كەدەبێ تەسلیمی 
عیراق بكرێ���ن و لەبەردەم دادگا ئامادەبن، بەتایبەتی كە كورد 
و ش���یعە زۆرینەن لەپەرلەمانی عیراقدا و دەكرێت دادگایكردنی 

سەرانی مجاهدین لەڕێگای پەرلەمانەوە بێت.
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ئەساس����ییە، ئێمە رۆژانە لەمیدیاكانی كوردس����تانەوە شاهیدی 
ئەوەین كەفاڵنە رێكخراوی ژنان وایكردو، ژنانی پەرلەمان وایانكرد 
و، رێكخراوەكانی كۆمەڵگای مەدەنی وایكرد، یان ش����اهیدی ئەو 
بانگەش����ە چەواشە كاریانەین كە حكومەت بەناوی مافی ژنان و 

كۆمەڵگای ئازاد و بەرامبەر یەكسانیخواز مافی ژنان دەیكات.
ش����اهیدی ئە و ع����وام فریوی����ەن ك����ەدەزگا جۆربەجۆرەكان 
بۆدیموكراسی و خۆشگوزەرانی و مافەكانی ژنان دەیكەن، بەاڵم 
لەهەمانكاتدا ش����اهیدی ئەوەین ئەمڕۆ ژنێ����ك لەكانی كوردە و 
زەرگەتە و كارێزوشك و ئازادی و سەیوان و فەرمانبەران و كەالر 

و ئاكرێ و چەمچەماڵ بەناوی شەرەفەوە كوژرا.
ش����اهیدی ئەوەی����ن فاڵنە ژن و كچ خۆی س����وتاندو فاڵنە ژن 

رایكرد.
* ئاخر ناكرێ لەیەككاتدا ش����اهیدی دوو ش����تی جیاوازبین، 

حكومەت گوێی خۆی لەكوشتنی ژنان بخەوێنێت.
 گەر دەشڵێ چی بكەین؟ دەبێ یان سزای توند تالەسێدارەدان 
بۆ بكوژانی ژنان بسەپێنن یان دەست لەو بانگەشەیە هەڵگرێت 

كە دەستیداوەتێ بەشان و باڵی ژن دا.
راپۆرتە نێو دەوڵەتیەكان، ش����اهیدی ئەو راستیەن و خەریكە 

وای لێدێت وەكو جەنگەڵ سەیری كوردستان دەكەن.
* دەبێ یاس����ای تازە دەربچێت بۆ پارێزگاری لەمافی ژنان و 
دەبێ یاس����ا كۆن و سوننەتیەكانی وەك دووژن، دوو ژن بەیەك 
ش����اهید دەش����ێن و لەمیراتدا ژن نیوەی براكەی بەردەكەوێت و 
بەزۆر بەش����وودان و گەورە بەبچووك و تەحریمكردنی كوش����تن 

لەژێر هەرناوو بیانوویەكدا هەموویان قەدەغە بكرێت.

)ژنكوشتن...؟(
))13((

* لەماوەی شەش مانگی رابردوودا لەهەرێمی كوردستان )56( 
ژن كوژراون و )150( ژنیش خۆیان سوتاندووە)ساڵی2008(.

گ����ەر ئەوەش بزانین لەماوەی پانزە س����اڵی دوای راپەڕینەوە 
)12500( ژن لەكوردستاندا كوژراون.

ئەم ئامارە مەترس����یدارانەی س����ەرەوە، نموونەیەكن لەواڵتی 
جەنگەڵ، بەاڵم تا ئەم س����اتەش هەس����تی ئینسانی كۆمەڵگای 
ك����وردی نەجواڵندوە و لەوەش مەترس����یدارتر، بێ دەربەس����تی 

حكومەت و دەزگا ئەمنیەكانیەتی.
* حكومەتی هەرێمی كوردستان لەماوەی چەند ساڵی شەڕی 

ناوخۆیدا )5000( پێشمەرگە كوژراوە.
بۆ هەركامیان دۆس����یەی تایبەت و مووچ����ەی بۆ بڕیوەتەوە، 
بەاڵم دەبێ بۆچی لەئاس����تی كوش����تنی ئەو هەموو ژن و كچەدا 

بێدەنگ بێ؟
* پێش هەموو ش����تێ دەبێ ئەوە بزانی����ن قاتالن و بكوژانی 
ژنان پێش هەموو كەس لەكوردس����تان بەرپرسە عەسكەریەكانن 
كە وەكو بەرزەكی بانان بۆی دەرچوون و بەر س����زای یاس����ایی 

نەكەوتوون.
* جیا لەوەش نەبوونی یاس����ا و سەربەخۆنەبوونی دادگاكان 
و نەتوانین بەیەكالكردنەوەی كێشەكان و راكێشانی بەرپرسانی 

حزبی و پێشمەرگە بۆ بەردەم دادگا هۆكاریكی تر.
* ناكارایی پەرلەمان و كارنەكردن بەخودی یاساكانی فاكتەری 

4546



بەوپێیەی دوای راپەڕین )1991( بەلێخۆش���بونێك هەموویانی 
كرد بەشۆڕش���گیڕ و مس���ئول و لێیان بێخەم بوو، جارێكی تر 
وەكو كوڕی خۆی و پێش���مەرگە حس���ابی بۆ كردن و خستنیە 
ریزی پێش���ەوەی بەرپرس���یارێتی و پێدانی پلەی بەرز لەریزی 
حكومەت و سوپاكرا، كەدەبوو هەر كامیان دۆسیەی تایبەتی بۆ 

بكردایەتەوە و چاوەدێری وردیان بكات.
* دەمێكە وتراوە ئەوەی خیانەتی كرد، بەردەوام خیانەتدەكات، 
ج���اش و مستەش���ارێك خزمەتی گەورەتری���ن دوژمنی كورد و 
بەعسیزمی كردبێ و سەری ش���وانی بەپێشمەرگە و فرۆشتبی 
و بەش���داری ئەنفالی ژن و منداڵ���ی گەرمیانیەكانی كردبێت و 
شاخ وشاخ دوای پێش���مەرگە كەوتبێ. چۆن دەكرێت متمانەی 
پێبكرێت، كە بۆتە شۆڕش���ێگیڕ و كوردایەتی دەكات؟ بێگومان 
ناكرێ و هیچ قسەیەك هەڵناگرێ كەدەبوو حكومەت كەئەو كات 

سزای نەدان هیچ ئیمتازێكیان نەداتێ.
* ئێس���تاش كەجارێكی تر خەریكی دروس���تكردنی فەوج و 
ژیانەوەی جاش���ایەتین واباشە حكومەت جگەلەوەی ناسنامەی 
كوردیان لێبس���ێنێتەوە و دەس���ت بەسەر گش���ت سەروەت و 
سامانیاندا بگرێت و لەكوردس���تاندا بۆ هەمیشە دەریانبكات و 

سزای لەسێداردانیشیان بۆ دیاریبكات.
* تائێستاش واڵتی ڤێتنام لەو كەس و خێزانانە خۆش نەبووە 
كەهاوكاری ئەمریكایان كردوو لەجەنگدا دژی ڤێنتام و تەنانەت 
هیچ كام لەو كەس���ە و خێزانانە، بۆی���ان نییە لەفەرمانگەكانی 
حكومەت دابمەزرێنن و ئەمەش لەیەكێك لەبەندەكانی دەستووری 

خۆیدا داناوە، بەو بەڵگەیەی خیانەتیانكردووە، خیانەت.

)ژیانەوەی جاشایەتی(
))14((

* ماوەیەكە باس لەوە دەكرێت جاش���ایەتی بەناوی فەوجی 
ئیس���ناد لەكوردس���نان زیندووبكرێتەوە وچەن���د كۆنە جاش و 
مستەش���اریش بۆ ئەو مەبەس���تە خۆیان ناونوسكردووە تاسەر 

لەنوێ فەوج وەربگرن)2008(.
* ئەگەرچی باس لەوە دەكرێت كەمالیكی لەپشت پرۆژەكەوەیە 
و دەیەوێت جارێكی تر جاشایەتی ببوژێنێتەوە، بەاڵم پێناچێت 
بیرۆكەكە هی مالیكی بێت، ئەوەندەی الیەنی دەرەكی و واڵتانی 
ناوچەكە لەم مەسەلە ترسناكەدا، رۆڵ دەگێڕن بەاڵم ئەوە راستە 

كە مالیكی پرۆژەكەیان هەڵدەسورێنێ و جێبەجێیدەكات.
* خۆكردنەوەی فەوج بەناوی حزبی كارتۆنی كوردی، بۆچەند 
ك���ەس و كۆنە جاش لەالی���ەن حكومەتی توركیاوە لەس���اڵی 
پار)2007( ش���تێكی كۆن نییە، تا ئەو رادەیەی چەك و چۆڵی 
پێیدان و بۆ مەشق بردنیە ماردین و مەشق و راهێنانی پێكردن 
و پارەی پێداون و چەواش���ەكارانە داوایی ئازادیی سەربەخۆی 

كوردستان دەكەن و خۆیان كردۆتەوە نوێنەری كورد.
* ئێس���تاش هەمان پالن و سیناریۆی توركیا و واڵتانی ترە 
و مالیك���ی دەیەوێت پەرپێبدات و ئەس���ڵی س���یناریۆكەش بۆ 
ژیانەوەی جاشایەتیە لەكوردستان و بێهزكردنی حكومەت هەرێمی 
كوردس���تان و دروستكردنی كێشەیە بۆ حكومەتی هەرێم فشار 

خستەسەری بۆ تەنازولكردنی بەداوا و مەرجەكانی مالیكی.
* ناكرێ بڵێین حكومەت���ی هەرێمیش بێ تاوانە لەو كارەدا 
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هەڵبژاردن���ەكان دەبێ���ت و بەگەرمترین ش���اری هەڵبژاردنەكان 
دابنرێت، ئەمەش بۆ خۆی ئەهیمەتی تایبەتی هەیە و پێدەچێت 
زۆرتری���ن رێژەی بەش���داربووان و دەنگدەرە لەس���لێمانی بێت، 
س���ەرەڕای ئەوەی كەسلێمانی خاوەنی زۆرترین ژمارەی دەنگدەر 

و بنكەی دەنگدانە.
* قسەكە ئەوەیە راستە هەولێر پایتەختی هەرێمی كوردستانە، 
بەاڵم ناكرێت س���لێمانی وەكو پێش���وو دەوتراو فەرامۆش���كرا، 
فەرامۆشبكرێت، بەتایبەتی كەلەم هەڵبژاردنەنادا. بەو ئاماژانەی 
س���ەرەوە دەردەكەوێت كەزیندویەتی ئەم ش���ارەو خەڵكەكەی و 
هێز و الیەن و كەس���ایەتیە سیاس���ەكانی جیاوازتر و ئازادتر و 

مۆدێنترە.
بۆی���ە مافی خۆیەتی م���ادام لەبوارەكانی )ئازادی سیاس���ی، 
رۆژنامەگەری، ژنان، ملمەالنێ سیاس���ی، بیر وبۆچوونی جیاواز، 
دانیش���توانی زیاتر و زۆرتر و...(. لەپێشەوەیە، لەخزمەتگوزاری 
و حساباتی سیاسی و ئیداریش جیاوازتربێت)گەر بەبۆچوونێكی 

راسیزمانە و ناوچەگەرێتی لێكندرێتەوە(
* هەڵبژاردنەكانی دونیا بەوە دەناس���رێتەوە، لەچ ش���وێن و 
شارێك زۆرترین بەشداربوو هەبووە و پرۆژەكە بەپاكی و باشی و 
شارستانیانە بەڕێوەچووە و چ شارێك زۆرترین نوێنەر و خەڵكی 
رۆشنبیری دەچێنە پەرلەمان، كەواتا دیسان سلێمانی دەبێ چۆن 
پێشەنگە، وەهاش لەدۆسیە گرنگەكان و چەمكەكانی ناو كۆمەڵگا 
س���ەیر بكرێت و مافیان پێ بدرێت، ك���ەداوای زیاتر و رەخنەی 

زۆرتریان هەیە.
* بێگومان مادام وتمان س���لێمانی چەق���ی هەڵبژاردنەكان و 

)سلێمانی چەقی هەڵبژاردنەكان(
))15((

* پێدەچێت لەهەڵبژاردنەكانی تەمموزی ئەمس���اڵدا)2009(، 
هەرێمی كوردس���تان رەوش���ێكی جیاوازت���ر لەهەڵبژاردنەكانی 
پێشوو بەخۆیەوە ببنێیت و پڕوپاگەندەكانی هەڵبژاردنیش توند 
و حەماس���ی و گەرمتر بن. مەبەست هەڵبژاردنە پەرلەمانیەكەی 

كوردستان )2009(یە
* سێ لیستی سەرەكی و گەورە كەلیستەكانی )كوردستانی، 
خزمەتگوزاری و گۆڕان(ن ملمالنێی سەرەكی و كێبركێانە لەسەر 
)100( كورسی بۆ خولی داهاتووی پەرلەمانی كوردستان و ئەمەش 
یەكەمجارە ملمالنێی لەسەر كورسیەكانی پەرلەمانی كوردستان، 

كێبركێ وا توند و حەماساسیانە بەخۆیەوە بنێیت.
* شاری سلێمانی وەكو مەیدانی سەرەكی ئازادی رۆژنامەگەری 
) وەك یەكێك لەگرنگترین چەمكەكانی ئازادی و دیموكراس���ی، 
ئازادی عەقیدەو بەیان( كەپێش���ەنگە و رۆڵی گرنگی لەپرۆسەی 
سیاسی هەرێمی كوردس���تان هەیە، بەتایبەتی )میدیای غەیرە 
حزبی( بەهەر سێ كەناڵەكانی ماسمیدیاوە، قواڵیی و مەڵبەندی 

سەرەكیان سلێمانییە.
* بەهەمانش���ێوە شاری سلێمانی چەق و مەڵبەندی سەرەكی 
ملمالنێەكانی هەر س���ێ لیستەكەیەكە )7( الیەن لەخۆدەگرێت، 
چ ئ���ەوەی كەئەو الیانەنە زۆریان پێگەی جەماوەر و نفوس���یان 
سلێمانیە، هەربۆیە كاندیەكانیشان زۆریان سەر بە و جوگرافیەن، 
ئەمەش وادەكات بڵێین،ش���اری سلێمانی چەقی گەرمی كێبڕكی 
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)چارەنووسی كەركوك(
))16((

* هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێ���زگاكان لەچواردە پارێزگای 
باشوور و ناوەڕاستی عیراق بێ كوردستان كۆتاییهات)2009(.

لەكاتێكدا لیستی هاوپەیمانی كوردستان، لەگەڵ ئەو ئاڵوگۆڕە 
تەكنیكیان���ەی كەلەپرۆس���ەكەدا ئەنجام���دەران، بەدابەزین و 
كەمكردنەوەی كورسیەكانی ئەنجومەنی پارێزگاكان و هاتنەوەی 
س���وننە عاجزبووەكان كەلەهەڵبژاردن���ی )2005(دا تۆرا بوون، 
بەشداری پرۆسەكەیان نەكرد، نەیتوانی كورسیەكانی پێشووی 
بەدەس���تبێهنێتەوە و بگ���رە وەكو پێویس���ت هاواڵتیانی كورد 

دەنگیان نەداوە.
* هەموو دونیا بەئەمەریكا و خودی نەتەوەیەكگرتووەكانەوە 
رایگەیاند؛ پرۆسەی هەڵبژاردنەكە زۆر گرنگە و دەتوانێ عیراق 
بەرە و كرانەوە و دیموكراسی و ئایندەی باشتر بەرێت، بێگومان 
ئەو سەرنجە الی ئەمریكا و )un( و واڵتانی ئەوروپاش دروستبوو، 

كەبۆچی كوردستان لەم پرۆسەیەدا خۆی جیاكردەوە؟
ئایا هیچ هۆكارێكی سیاس���ی و تەكنیكی و ئەمنی هەبووە.؟ 
بێگومان وەاڵمی ئەو پرسیارەی ئەوان و خەڵكی كوردستانیش، 

تائێستا نەدراوەتەوە، كەبۆچی نەكراو دواخرا؟
ب���ەاڵم بێگوم���ان زەرەر لەئەكتڤیبوونی پرۆس���ەكە دەدات، 
بەتایب���ەت گ���ەر لەمانگی ئای���ار و حوزیراندا ئەو پرۆس���ەیە 

لەكوردستان ئەنجامنەدرێت كەنەكرا.

مەیدانی سەرەكی ملمالنێەكانە، كەواتا دەكرێت گریمانەی ئەوەش 
هەبێت شارەكە ببێتە مەیدانی ملمالنێی و توندوتیژی، كەقسەكە 
ئەوەیە، مادام باس���ی پێشەنگی ئەم ش���ارەمانكرد جیاوازترە، 
دەبێ خوازیاری ئەوەش بین، كەپرۆسەكە بەتایبەتی لەسلێمانی 

ئارامترین شوێن بێ.
* ئەم���كارە بەك���ێ دەكرێت؟ الیەنە سیاس���یەكانی هەرێم و 
بەتایبەتی لیس���تەكان كەچەقی كێبركێان سلێمانییە، لەهەموو 
ك���ەس ئەركی بەرپرس���یارێتیان لەس���ەر ش���انە، كەنابێ هانی 

توندوتیژی بدەن و رەوشەكە تێكبدەن.
الیەن���ی دووەم هاواڵتیانن كەدەبێ بەحەماس���ەوە بەش���داری 
پرۆسەكە بكەن، بەاڵم نابێت الیەنگران و دەنگدەرانی ئەو لیستانە 
هەستی حزبی و مەزهەبیانە بینخاتەبەردەم مەترسی ناشیرنكردنی 
پرۆس���ەكە، بەڵكو دەبێ زۆرترین خەڵك بەش���داریبكات، بەاڵم 
بەئارامی، بێگومان هەر هاواڵتیەك بیەوێت لیستەكەی براوەبێت، 
دەبێت بەوپەڕی هێمنیەوە بەشداریبكات و دۆخەكە نەشڵەقێنی.

الیەنی سێیەم و سەرەكی و گرنگ كەرۆڵێكی كاریگەری هەیە، 
میدی���ا و رۆژنامەكانن، كەوەكو وتمان س���لێمانی چەقی زۆربەی 
كەناڵەكانە، بۆیە گرنگە میدیا رۆڵێكی ئەكتیڤ و واقیعی هەبێت 
و بەمش���ێوەیە س���لێمانی چۆن چەقی هەڵبژاردنەكانە، دەبێتە 
نموونەی شاری جوانی هەڵبژاردنەكان لەناو پرۆسەكەدا و ئەمەش 
یەكەمین ئیمتیازی بۆ هێزی و الیەنە سیاس���ەكانە، پاش���ان بۆ 

هاواڵتی و كەناڵەكانی راگەیاندن.
دەب���ێ چاوەڕێی بین، بزانیین پرۆس���ەكە چۆن دەچێتە رێ و 

ئاكامەكانی چۆن دەبێ 
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)گەرمبوونەوەی پەیوەندیەكانی هەولێر-بەغدا(
))17((

* لەپاش سێ رووداوی گرنگ لەكوردستاندا، مالیكی سەرۆك 
وەزیرانی عیراق، هاتە س���لێمانی )2009(، لەگەڵ سەركردایەتی 
سیاس���ی كورد كۆبووەوە بەمەبەس���تی چارەس���ەری كێش���ە 
هەڵپەس���ێراوەكانی نێوان بەغدا-هەولێر، لەبابەتی كێش���ەكانی 
مادەی )140( و ناوچە جێناكۆكەكان-یاسای نەوت و غاز، هێزی 

پێشمەرگەی كوردستان و بودجە و دەستوور...
* پێش سێ ساڵ و نیو مالیكی لەبەرنامەیەكی )33(خاڵیدا، 
چەندین بەڵێنیدا كەلەماوەی سەرۆكایەتی كابینەكیدا چارەسەری 
ئەو كێش���ە و گرفتان���ە دەكات، بەاڵم بەداخەوە بەش���ێك لەو 
گرفتانەی س���ەرەوە كەتایبەت بوون بەكورد هیچ چارەسەرێكی 

گونجاوی بۆ نەدۆزینەوە و بگرە خۆیشی لێدزییەوە.
* ناردن���ە دەرەوەی نەوتی هەرێم لە)2009(بەش���ێوەیەكی 
رەس���می، پاش دروستكردنی دەیان كێش���ە و گرفتی سیاسی 
و یاس���ایی، یەكێك���ە لەو هەنگاوان���ەی كارتەكان���ی هەرێمی 
بەهێزترك���ردوو وایكرد ناوەند بەو پێ���وەرە چاو لەهەرێم بكات 
كەلەبواری ئابووریدا هەنگاوێك���ی گەورەی ناوە و ناكرێت ئیتر 

هەمیشە منەتی بودجەی بەسەردابكرێت.
خاڵی دووەم:مەس���ەلەی دەس���تووری هەرێمی كوردس���تانە 
كەلەڕووی سیاس���ی و ئیدارییەوە، نەك هەنگاوێكی گرنگ بوو 
)سەرەڕای ئەو ناڕەزایەتی و رەخنانەی لەسەر خاڵ و بەندەكانی 

* ب����ەاڵم لەوانە گرنگتر چارەنووس����ی كەركوك����ە، كەوابڕیارە 
هەڵبژاردنەكانی ئەو شارە لەمانگی ئازاردا ئەنجامبدرێت، بێگومان 
چارەنووس����ی كەركوك، كە بەعیراقێكی بچوكراو ناوزەد دەكرێت، 

بۆ كورد زۆر گرنگە.
 )un( هەرچەندە دواخستنی پرۆس����ەكە لەو شارەدا بەحەزی
بوو، بەاڵم ئەس����ڵی دواكەوتنی و دروستكردنی گیروگرفت بۆی، 
حكومەت����ی مالیكی و هێزەسیاس����یەكانن، كەدەیانەوێت هەرچی 
چۆنێك بێت، مەس����ەلەی كەركوك لەسەر س����كەی خۆی البدات 
و چارەنووسی ئەو ش����ارە كوردستانییە، بەناڕۆشنی بمێنێتەوە، 
بێگومان ئەوەش ترسە لەو دیفاكتۆیەی كەزۆرینەی زۆری شارەكە 
كوردن و ئەمەش دەبێتە ناس����نامەی تەواو، كەكەركوك شارێكی 
كوردس����تانییە و دەبێ زوو، یان درەنگ بگەڕێتەوە سەر هەرێمی 

كوردستان.
* بەاڵم گرفتی هەڵبژاردنەكانی داهاتووی كەركوك ئەوەیە، كەئایا 
كورد دەتوانێ ئەو حەقیقەتەی سەرەوە بسەلمێنێ، یان بەتۆرانی 
هاواڵتیانی كورد، خەونی زڕی نەیارانی كورد دێتەدی، كەواتا دەبێ 
حكومەت����ی هەرێم، بەتایبەت یەكێتی و پارتی لەئێس����تاوە كاری 
بۆبكەن، ئەگەر نا ئەوەی كەكورد پێنج ساڵە خەریكیەتی، لەرێگای 
دیالۆگەوە كەركوك شارێكی كوردستانییە، بەتاكتیكی حكومەتی 
عیراق، ئەم شارە لەڕێگای هەڵبژاردنەوە لەدەستدەچێت، یان النی 
كەم رێژەكە بەدڵی كورد نابێت، ئەمەش هەموو هاوكێشە سیاسی 
و ئیداریەكان دەگۆڕێت و ئەو بەهانەیەش تۆختر دەكات، كەدەڵێ 

" باكەركوك بكرێتە هەرێمێكی سەربەخۆ"
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بەكورتی س���ەرەڕای س���ێ فاكتەرە گرنگەكەی كوردس���تان 
لەناردنە دەرەوەی نەوت، دەستوری هەرێم، هەڵبژاردنی خەڵكی 
كوردس���تان فاكتەرەكان���ی تری ب���ەرەو هەڵبژاردنی داهاتووی 
پەرلەمان���ی داهات���ووی عی���راق، هەڵبژاردنەكان���ی كەركوك و 
ئەگەری پێكهاتنی ئیتالف لەنێوان كورد و شیعە و دەركەوتنی 
ئۆپۆزسیۆن لەكوردس���تان و كاریگەری لەسەر هەڵبژاردنەكانی 

داهاتوو دەبێت.
س���ەردانەكەی مالیكی بۆ ئەمریكا و رۆبەرت گیتس بۆ بەغدا 
وكوردس���تان، هەرچی زیاتر و زۆرت���رە پەیوەندیەكانی نێوان 
بەغدا-هەولێری گەرمتكردوە وە و چاوەڕواندەكرێت كێش���ەكان 
چارەس���ەربكرێن و پەیوەن���دكان بچن���ە قۆناغێكی باش���تر و 

ئەكتیڤكردەوە.

 

هەیە، كەدەبێ پەرلەمانی داهاتوو بەرێزەوە لەم ناڕەزایەتیانەی 
خەڵ���ك تێبگات( ب���ەاڵم هەر ئەوەب���وو وایك���رد مالیكی داوا 
لەرۆبرت گیتس بكات، باهەرێم جارێ پەلە نەكات لەتێپەڕاندنی 

دەستور.
وات���ا دەنگدان لەس���ەر دەس���تور، )س���ەرەڕای ناڕەزایەتی 
ناوخۆیی(-ناڕەزایەت���ی دەرەكی و عیراقی ل���ەوەوە لێكەوتەوە 
كەبەدەس���تكەوتی گەورە بۆ هەرێم حسابدەكرێت، بۆیە كەوتنە 

دژایەتی.
سێهەم خاڵ و كارتی گرنگی كورد بۆ راكێشانی ناوەند، تا مل 
بدات بۆ چارەس���ەر كێشە هەڵپەسێراوەكان، هەڵبژاردنی )25/ 

7/ 2009(ی خەڵكی كوردستان بوو.
 تا ئەو رادەیەی رێژەی بەشداربووانی هاوواڵتیان )%76( زیاتر 
بوو، لەكاتێكدا رێژی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاكانی مانگی 
ژانوی���ەی رابردووی عیراق تەنه���ا )%51( بوو، واتا هەڵبژاردنی 
)25/ 7( كارتێكی گرنگ بوو لەناو هاوكێش���ە سیاس���یەكاندا 

سەرەڕای ئەو ناڕەزایەتیانەی كەلەسەر ئەنجامەكانی هەیە(.
بەمشێوەیە دەكرێت بڵێین كورد لەماوەی یەك مانگی رابردوودا، 
سێ فاكتەری گرنگ بەدەستەوەبوو كەتوانی بەكاریانبهێنێت بۆ 
فشارخستەس���ەر ناوەند بۆ پێداچوونەوە بەكێشە و گرفتەكانی 

رابردوو.
* مالیكی لەس���ەردانەكەی بۆ سلێمانیش ئەوەی نەشاردەوە 
كێشە و گرفت لەنێوان هەردووال هەیە، بەاڵم لەنێوان دوو الیەنی 

برادان و قابیلی چارەسەرن.
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دەبێ واز لەو بۆچونە بێهندرێت، هەر شتە بە پێوانەی خۆی 
مامڵەی لەگەڵدا بكرێ���ت وئەوەش كلتورێكی خەتەرە كەهەموو 

شتێك دەستێكی لەپشتەوەیە.
* بەراس���تی قسەكانی نوسەر و رۆشنبیر فەرهاد پیرباڵ بەو 
شێوەیە تووشی سەرسوڕمانی كردم، نەمزانی ئایا پیرباڵ گرێی 
س���وتانی كتێبەكانی وایلێكردبوو یان دەیویست لە و رێگایەوە 

بڵێیت: بەڵێ وام دەنگدا. وا...؟ دەنگم دا بەفاڵن كەس...؟
كەدەكرا فەرهاد پیرباڵ، مەسەلەی دەنگدان نەكات بەریكالم و 

سوتانی كتێبەكانیش نەكات دەروازەیەك بۆ هەندێ قسە.
* الیەنی دووەم بۆ چونەكانی ش���ێركۆ بێكەس���ی شاعیرە 
كەلەماوەی���ەدا دوو بۆچوونی خۆی دەربڕی، یەكەمیان لەس���ەر 
دەستور كەوتی، سەرۆك ئێمە كوێرنیین و گێل نین بۆچونەكانی 
دوایش لەسەر س���اختەكاری و بەرقەرابوونی ئارامی، لەكاتێكدا 
ش���ێركۆ رایگەیاند "پێیت���ان ناڵێم دەنگ بەكێ ئ���ەدەم و ئەو 
قسانەش���ی نەكردە ه���ەرا كەوتی���ان پارەلە)حزب-حكومەت( 
وەردەگرێت، بەاڵم كە ئامادەم هەموویان بدەمەوە بەس ئامادەنیم 

هەڵوێستم بفرۆشم.
* رۆش���نبیر ئەركێكی گەورتری لەسەرە، بەتایبەتی كەخۆی 
بەبێ الیەن ناوزەدبكات و رەنگە خەڵكی حساباتی زۆر تایبەتی 
لەس���ەر بكەن و گ���وێ لەبۆچوون و قس���ەكانی بگرن و بگرە 

كاریگەریشی هەبێت.
بەاڵم بەداخەوە وایلێهاتووە رۆش���نبیرانی ئ���ەم واڵتە لەهەر 
حاڵەتێكی وادا وش���ەی "كەر، سەگ و، سپڵە و خائین" دوبارە 

)فەرهاد پیرباڵ و شێركۆ بێكەس(
))18((

* بەهۆی هەڵبژاردنەكانی كوردس���تانەوە، زۆر هەڵوێس���تی 
جوانم���ان بین���ی و زۆر دیاردەی ناش���یرین و قێزەونیش���مان 
بەرچاوكەوت، لەبابەتی لێدانی رۆژنامەنووس���ان و ساختەكاری، 
نووسینی ناشیرین و قس���ەی بێ مانا و تۆمەت دروستكردن و 

ناوزراندن.
* دیاردەیەكی تر پەیوەس���تە بەسوتاندنی گوایە كتێبەكانی 
فەرهاد پیرباڵەوە، لەگەرمیان و بۆچونەكانی پیرباڵیشیم گوێ 
لێبوو، لەتەفزیۆنی زاگرۆس���ەوە. تا ئەو رادەیەی بڵێ "بەشێك 

لەوانە كەرن و هیچ و پوچن"
قسەكە ئەوەیە، من لەگەڵ ئەو بۆچونەی پیرباڵ نیم كەخۆی 
دەڵێ سەد دەس���ەد وایە، كەدەس���تێك و الیەنێك و كەسێك 

لەپشت ئەم كتێب سوتاندنەوەیە.
نەخێر، مەرج نییە، گەنجێك كتێبەكانی خۆی بس���وتێنێی و 
پێبڵێ كەسێكی لەپشتەوەیە، هەرچەندە من لەگەڵ سوتاندنی 
كتێب نیم، بەاڵم ئەمەش ناكاتە ئەوەی بەمۆئامەرە سەیربكرێت، 
وەكو هەموو شتەكانی ئەم واڵتە، بەتایبەتی كەدەسەاڵت فێری 

بووە.
خۆنیشاندان دەكەیت، بابەت لەسەر حكومەت-وەزیر دەنوسێ، 
خەڵك گلەیی و ناڕەزایی دەردەبڕن، یەكس���ەر تۆمەتی ئەوەی 

دەخرێتە پاڵ كە دەستێكی لەپشتەوەیە.
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)كێ رۆژنامەنووسە...؟(
))19((

ماوەیەكە كێش���ە و گرفت كەوتۆتە نێو میدیای كوردیەوە و 
لێدوان���ی جیاجیا ئەدرێت، بەتایبەتی پ���اش بەرنامەكەی رەنج 
س���ەنگاوی، گوایە چەند تۆمەت خراوتە پاڵ رۆژنامەنووسان و 

ئەوەش رووی میدیای ئەهلی دەگرێتەوە.
* دەكرێت بپرسین ئایا، رۆژنامەنووس نییە، جاسوس بێ؟

* ئایا رۆژنامەنووس نییە، دێتە مەچكۆ و ش���ەعب بۆ هەواڵ 
كۆكردنەوە؟

* ئایا رۆژنامەنووس نییە، خەریكی راپۆرت نووس���ین و مل 
شكاندنی هاوپیشەكانیەتی؟

* ئایا رۆژنامەنووس نییە، بەناوی ئەهلیەوە، پارە لەحزب و 
مسئولەكان وەردەگرێت؟

*  ئایا رۆژنامەنووس نییە، بەرۆژ زمانی دووبس���ت درێژە و 
بەشەویش دەعوتی مسئولەكانە؟

* ئایا رۆژنامەنووس نییە، بەنهێنی لەگەڵ دەزگای مەترسیدار 
پەیوەندی هەیە و هەواڵی ئەداتی؟

* رۆژنامە و رۆژنامەنووس نییە، راپۆرت و هەواڵ بەخواستی 
شوێنی تر بۆ شكاندنی حزبێك و سەركردەیەك باڵودەكاتەوە؟

* ئەمانە هەمووی درۆیە...؟!
* ئەگەر هەیە دەبێ دانی پێدابنێن، كاتێكیش هەیە و واقیعە، 
دەبێ بزانین كەلەناو گشت میدیای كوردستاندا هەیە و تەراتێن 

دەكەنەوە، بەهەمان شێوەی سیاسیەكان، كەدەكرێت شێوازێكی 
تر هەبێت بۆ وتنی ئەو ش���تانە و بۆ وەاڵمدانەوەیان، نەك هەر 

كارێكی سادە و ئاسایی بكرێتە دەست و تۆمەت و شتی تر.
* لەگەڵ ئەوەی ناخۆش���حاڵم بەس���وتانی ه���ەر كتێبك و 
بەكتێبەكانی فەرهاد پیرباڵیش���ەوە، بەاڵم بەوەش خۆش���حاڵ 

نەبووم كەپیرباڵ لەدیدارەكەی زاگرۆس وتی .
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)كچ و كوڕی خوا پێداوەكان(
))20((

* تا ئێس���تا مناڵە شەهیدەكانی شۆڕش و پێباز و بنەساڵوە 
ئامێدی بەنەداری ژیان دەگوزەرێنن و جلوبەرگەكانیان كەوتونەتە 
بەردەم رەشەبای رۆژگار، ئەوان نان نییە سكیانی پێ تێر بكەن 

و هەزاران خەونی جوانیان پەژمور دەبووە..
* كەچی مناڵە خوا پێداوەكانی كوردستان لەسلێمانی و هەولێر 
و دهۆك، هێندە س���ەیر و س���ەمەرە دەژین، منااڵنی ساركۆزی 
و ئەحمەد نەژاد و خومەینی و گۆش���ماو وەها خۆش���گوزەران 

ناژین.
* تائێس���تا مناڵەكانی خاتەمی و خومەینی ژیانی س���ادەی 
خۆیان دەژین لەئێران، كچەكانی جۆرج بۆش س���ادە و س���اكار 
دەژی���ن، مناڵەكانی توركت ئوازل كێ دەیاناس���ی و كێ دەزانێ 

چی دەكەن؟
* كەچی لەكوردستان مناڵی خوا پێداوەكان، جگەلەپۆستی 
سیاسی، بونتە خاوەنی كۆمپانیا و دەیانەوێت بكرێنە سەرۆكی 

حكومەت و وەزیر و بەڕێوەبەری دەزگای گرنگ...
* مناڵەكان���ی هەندێك لە مەكتەبی سیاس���ییەكان بەناوی 
كوردەوە قس���ەدەكەن و بونەتە خاوەنی چەندین ملیۆن دۆالر و 

خاوەنی چەندین كۆمپانیا و بەنزینخانە و باخچەی زەبەالح.
* كوڕی مس���ئولێكی كوردس���تانی )40( دەفتەری دۆالری 
خێركردوە، بەتەنها لەوەرگرتنی چەند تەندەری س���وتەمەنی و 

دەكەن، هەر كەس���یش ئەیخاتە س���ەر خۆی، كەیفی خۆیەتی، 
بەاڵم گرنگ ئەوەیە ئەودی���اردە قێزونانە لەناو میدیای كوردیدا 

هەن و رەنگە زۆریشمان بیناسین و بیانبینین.
-دڵنی���ام رۆژێ���ك دێ، هەم���وو ئەو ش���تانە ئاش���كرابن و 
دەریشدەكەوێت، كێ پارەی لە )ئەمریكا و توركیا( وەرگرتوەو 
كێ هەواڵی بەمەبەست باڵوكردوەتەوە و كێ رۆژنامەنووس بووە 
و كێ بەپێی پێوەر و ئیتكی رۆژنامەنووس شتی باڵوكردوەتەوە 
و كێش راستگۆبووە، بەاڵم زۆرجار بۆ چەواشە كردنی بەرامبەر 

دەبێ بەس خۆت چاك و باش بزانێ تابڕوات پێبكرێت.
-ئەگەر نا ناكرێت داوای شەفافیەت بكەی و خۆشت شەفاف 
نەبی���ت، بۆی���ە ناكرێت ئەوەی چ���وار س���اڵە خەریكی كاری 
رۆژنامەنووس���یەی خۆی لێ ببێتە س���وپەرمان و ئەوانی تریش 

كەدەیان ساڵە لەم بوارەدا خزمەت دەكەن، پەراوێز بخرێن!
من هیوادارم حكومەت ئازایانە و راستگۆیانە لەو بێدەنگە بێتە 
وەاڵم و هەموو نهێنەیەكان ئاشكرابكات، كەكێ رۆژنامەنووسە و 

كێش چەواشەكارە.
-دڵنی���ام حكوم���ەت و دەزگاكان���ی لەس���ەر ه���ەر الیەنێك 
زانیاریان هەیە و دەتوانن ئەوە س���اغبكەنەوە كێ دڵسۆزە كێ، 

رۆژنامەنووسە...؟! 
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*ئێستا واێلهاتووە خەڵكی نیگەرانن لەو بڕیارەی پەرلەمانی 
كوردس���تان كە تەمەنی پەرلەمانتارە كردوەتەوە )25( س���اڵ 
و دەڵێ���ن بەخوا هەب���ێ و نەبێ لەبەر كوڕە خ���وا پێداوەكانە 

تافریابكەون بكرێنە پەرلەمانتار زوو خانەنیشین بكرێن.
ئەگ���ەر ن���ا قابیلە مناڵی ك���ێ دەچێتە پەرلەم���ان و دەبێ 

بەپەرلەمانتار
* ل���ەوەش خراپت���ر كچە خوا پێداوەكانی���ش، خویانداوەتە 

بازرگانی و پارە خەرجكردنی باوكیان.
یەكێك لەو كچانە س���ەرەڕای ئ���ەوەی هەر جارەی پارەیەكی 
زۆر لەگەڵ خۆی دەباتەوە بۆ دەرەوە، خویداوەتە كێشانی مادە 

بیهۆشكەرەكانیش.
* ئێستا ئەوە بارودۆخی هەندێك لەكوڕە مسئول و كچە خوا 
پێداوەكانی ئەم واڵتە كەلەباوكاكانیان خراپتر دەكەن، كەمیللەت 

گیری خواردوە بەدەستیانەوە.
بۆی���ە دوورنییە لەس���ایەی كوڕ و كچە خ���وا پێداوەكانەوە، 
بارودۆخی كوردستان لەوەی ئێستا باشتر نابێت، چونكە خێرمان 

زۆر لەباوكاكانیان بینی ئەنجا نۆبەی مناڵەكانیانە.
ئەگەرچی. هەندێك لە كوڕوكچی بەرپرس���ەكانیش ئاس���ایی 
دەژین و دەكرێ شانازیان پێوە بكرێت و لەگەڵ ئەو بۆچونانەی 

سەرەوە یەكناگرێتەوە.

 

تەقەی خۆشیشی نەكردووە.
* كوڕی مسئولێكی تر تەلەفۆنی بۆ هاوڕێكە كردووە، كەئەویش 
كوڕی مسئولێكی ترە و پێوتوە" كاكە گیان )10( دەفتەرەكەم 

بۆ بنێرە، ئەم هەفتەیە سەفەردەكەم بۆ هەندەران"
* كوڕی مسئولێكی تر، الی هاورێكەی باسی ئەوەی كرد كە 

بۆ عیدمیالدەكەی )40( وەرقەی سەرفكردوە.
* كوڕە مسئولێكی تر لەگەڵ سێ هاوڕێ تری كوڕی مسئول، 
چوار ش���ەو لەتوركیا )240( وەرقەیان سەرفكردووە، بەخواردن 

و خواردنەوە.
* كوری مس���ئولێكی تر رۆژانە بەس���یارەیەكی سپۆرتەوە. 
دوای كچان���ی خوێندنگاكان دەكەوێ���ت و دەنگی رێكۆردەكەی 
بەرزدەكات���ەوە و هاواڵتیان نیگەران دەكات، تەنها لەبەرئەوەی 

كوڕە مسئولە.
* كوڕە مس���ئولێكی تر. بەهاوڕێك���ەی دەڵێ، عەیبە بۆ تۆ 

دەچیتە كافتریان لەگەڵ ئەو گەنجانە دادەنیشیت.
* ئێستا مناڵی خوا پێداوەكان لەزانكۆی ئەهلی و قوتابخانەی 
نموونەیی و خەریكی خوێندنی زمانی فەرەنس���ی و ئینگلیزین 
و زەمال���ەی خوێندنی دەرەوە هەر ب���ۆ ئەوانە و مناڵە زیرەكە 
هەژارەكانیش دەبێ قوڕی كانی كوردە و قوش���تەپە بش���ێلن و 

لەقوتابخانەی هاوشێوەی كەالوەكان دەرس بخوێنن.
* لەوەش خراپتر چەند كوڕە مس���ئولێك ش���ەوانە بەناوی 
بلی���اردەوە خەریكی قوم���ارن و چەن���د قورماخانەی بچوكیان 

دروستكردووەو شەوان چەندین هەزار دۆالری تێدا دەدۆڕێنن.
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چ���ۆن بینیم���ان لەهەڵبژاردنەكانی ژانویەی ئەمس���اڵ )2009( 
لەعیراقدا بۆ ئەنجومەنی پارێزگاكان پشتیوانی لێكرا و تەنانەت 
وترا " هەڵبژاردنەكانی عیراق، پرۆسیس���ی دیموكراسی لەعیراق 

پێش كوردستان خست.
* رەنگە خاڵێك زۆر گرنگبێت كەباسی بكەین، ئەویش ئەوەیە 
كە ماوەی هەژدە ساڵە شانازی بەوە دەكەین كەسیستمی سیاسی 
و دیموكراس���ی لە هەرێمی كوردستاندا زۆر لەپێش عیراقەوەیە، 
بەاڵم بەدوایانە رەخنە لەم ش���انازیەی ئێمە گیرا و پرسیاركرا، 
بۆچی هەڵبژاردنی ش���ارەوانیەكانی كوردس���تان لەگەڵ عیراق 

نەكرا؟
بۆچی پەرلەمان كوردس���تان كارو فەع���ال نییە و ناتوانێت 
لێپێچینەوە لەگەڵ وەزیرەكان بكات؟ زۆر شتی تر. بەاڵم ئەوانە 
رەنگە هەموو پاس���اوی سیاس���ی و یاس���ایی هەبێت و رەنگە 
راستیشی تێدابێت، بەاڵم ئەم هەڵبژاردنەی بەڕێوەیە، دەتوانێ 
وێنایەكی جیاواز و جوان و باش بداتە عیراق و الیەنەكانی، گەر 
باش بەڕێوەبچێت و گەر پێچەوانەش بوو كەواتە پێچەوانەكەی 
راس���تە، ئەمەش بۆ هەرێمی كوردس���تان ه���ەم گرنگە و هەم 

پێویستە، بەاڵم سێ خاڵ زۆر گرنگە لەم پرۆسەیەدا:
یەكەم: نابێ رێگا بدرێت تەشیر و جوێن و سوكایەتیپێكردن 
و ش���ەڕە پەڕۆ و لێدوانی نامەتیق���ی پانتایەكانی هەڵبژاردن و 
راگەیان���دن بگرێت���ەوە لەنێو هێزە سیاس���یەكان و الیەنەكانی 

هەڵبژاردندا و پرۆسەكە ناشیرین بكات.
دووەم: گرنگ���ە ملمالنێك���ە ش���ەریفانە بەڕێوەبچێت، بەاڵم 

)كۆنزەرڤاتیڤەكان(
))21((

* هەڵبژاردنەكانی كوردس���تان بەڕێ���وەن و واڵتانی دونیاش 
بەگرنگیەوە سەیریدەكەن )2009(، لەكاتێكدا خەڵكی كوردستان 
هەست بەجۆرێك لەمەترسی دەكەن، بەاڵم دواجار دەبێ هەموو 
هێز و الیەنە سیاس���یەكان ئەوە بزانن ئێمە جگەلەم ئەزمونە، 
سەروەری شۆڕش، پراكتیزەكردنی دیموكراسی و گەشەسەندنی 
و بەدیهێنانی مافەكانمان هیچی ترمان نییە و باشترین فاكتەریش 
بۆ پش���تیوانی لەو خەونانە، كارتی هەڵبژاردن و پرۆسیس���ی 

دیموكراسیە.
* هێشتا كوردس���تان لەبەردەم كۆمەڵێك مەترسی ناوەند، 
ناوچەیی و دەرەكیدایە، هەرەش���ەی گەورە لەسەر پەكخستنی 
هەنگاوە گەورەكانی هەرێمدا هەیە و س���ەركردایەتی سیاس���ی 
ك���ورد و هێ���ز و الیەنە سیاس���یەكان لەهەموو كەس باش���تر 
هەس���ت بەو هەرەشانە دەكەن و دەیزانن، بۆیە نابێ رێگا بدەن 
بەهەر بیانوویەك بێت پرۆسیس���ی هەڵبژاردن بەشێوەیەك بێت 
كەهەنگاوەكانی پێشوو ساردبكاتەوە و نەتوانیین لەرێگای ئەم 
هەڵبژاردن���ە تازەوە نمونەیەكی جوان نیش���انی دونیا بدەین و 

بچینە ناو هاوكێشە قورس و گرنگەكانی دونیاوە.
* ئێستا والیهێاتووە لەهەركوێی دونیا پرۆسیسی دیموكراسی 
هەبێت و هەنگاو بنێت، واڵتانی پێشكەوتووی ئەوروپا و ئەمریكا 
و رێكخراوە مەدەنیەكان راستەوخۆ پشتیوانی لێدەكەن و وەكو 
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)كوردەكان نابێ زیندوو بمێنن(

               )مریەم رەجەوی.. وایگوت(

))22((

* پ���اش چەندی���ن ج���ار راگەیاندنی حكومەت���ی عیراقی و 
هۆش���داری، كەدەبێ س���ازمانی مجاهدینی خەڵقی ئێران. یان 
عیراق و كامپی ئەش���رەف لەدیال���ە جێبهێلێت، یان بگەڕێنەوە 
ئێران و حاڵەتی س���ێهەمیش چونیانە بۆ واڵتی س���ێهەم، بەاڵم 

هەرسێ داواكە لەالیەن سازمانەكەوە رەتكرایەوە. 
* س���ەرئەنجام و پاش رادەس���تكردنەوەی كامپەكە لەالیەن 
هێزەكان���ی ئەمەری���كا بۆ دەس���ت پۆلیس���ی عی���راق. رۆژی 
)2009/7/29( پۆلیس���ی عیراق هێرش���یان كردە سەر كامپی 
ئەش���رەف لەدیالە و نزیكەی )10( كەس لەمجاهدین كوژران و 
)300( كەس برینداربوون و )2( پۆلیس كوژران و س���ەرەنجام 

كامپەكە لەالیەن هێزەكانی عیراقەوە كۆنترۆڵكرا.
* پاش سەردانەكەی مالكی بۆ ئەمەریكا و هەڵكردنی چرای 
سەوز و بارگرژی و خۆنیشاندانەكانی تاران لەپاش هەڵبژاردنەكان 
و نارەزایەتی موس���وی و باڵی ریفۆرمیس���ت و ناردنی پەیامی 
مریەمی رەجوی س���ەرۆكی شورای میلی مقاوەمەتی مجاهدینی 
خەڵق و ئەگەری بوونی پەیوەندی نهێنی نێوان مریەم و موسەوی 
ئاماژەن بۆ پش���تكردنە مجاهدین لەئێس���تادا و داپڵۆس���ینیان 

دەبێ دەنگدەر ئەوەش لەبەرچاو بگرێت، كەپش���تیوانی لەهێزە 
دیموك���رات و پێش���كەوتنخوازەكان بكات و رێ���گا نەدات هێزە 
كۆنزەرڤاتیڤەكان بێنە پێشەوە، ئەمەش یەكەم ئەركی هاواڵتی 
و دەنگدەرە لەپێناو سەرخستنی ئەزمونی هەرێم و چەسپاندنی 

سیسمتێكی سێكۆیالر و مەدەنی و مۆدێرن و دیموكرات.
س���ێیەم: دەبێ لیس���ت و دژەكانی بەرامبەریش قبوڵكەین و 
ئەوانیش بەهەمان ش���ێوە و هەموو الیەنەیانیش ئەنجامەكانی 
قبوڵكەن، چونكە هاواڵتی تاڕادەیەك نیگەرانە ئەگەر كەشێكی 
گونجاوی بۆ نەرەخسێ هەست بەمەترسی و خوێن رشتن بكات، 
ئەوەن���دەی تر خۆی بەدوور دەگرێ���ت، كەئەمەش نەبەقازانجی 
هێ���ز و الیەن و لیس���تەكانە، نەبەقازانج���ی ئەزموونی هەرێمی 

كوردستانە.
* بەكورتی هەرێمی كوردستان و كورد، لەبەردەم ئەزموونێكی 
گەورەدای���ە، كەجیاوازت���رە لەئەزم���وون و هەڵبژاردنەكان���ی 

پێشووتر.
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دەڵ���ێ "ئەگەر ئێوە گەوهەری بێ هاوتای منن، نابێ رێگا بدەن 
كوردەكان زیندوو بمێنن"

* بەتەنها لەڕاپەڕینی بەهاری )1991( خەڵكی كوردس���تان 
)79( كەس بێ الیەن مجاهیدین شەهیدكراون، )لیستەكە الی 
من هەیە كە بەناوی هاواڵتی س���ەمەد رەحم حەس���ەن محەمەد 
دەس���تپێدەكات بەناوی عومەر معیە س���ەعید ئەحمەد كۆتایی 

دێت(. 
جگەلەوەی پێنج مانگ و نیو )13( كەسیان لە خەڵكی كفری 
و كەالر زیندانیكرد، كەناوەكانیانم الیەو سەرەڕای ئەوەش )15( 

هاواڵتی كوردی بێ دیفاعیان برینداركرد. 
* پانوراماو قەتڵ و عامی كورد بە دەس���ت مجاهیدین خەڵق 
زۆر دوورودرێژە، بۆیە دەبێت رێگانەدرێت بەئاس���انی لە عیراق 
دەركەون، بەڵكو دەبێت بەرپرس���انی ئەو قەتڵ و عامانە دژی 
كوردەكان بەتایبەت مریەم و مەسعود رەجەوی دادگایی بكرێن 
و پێویستە خەڵكی ناوچەكانی گەرمیان و چەمچەماڵ قوربانیانی 

ئەو كاتە، سكااڵیان لەسەر تۆمار بكەن. 
* ئەوە چارەنووسی هەموو ئەو كەس و سازمان و حزبانەیە كە 
دەبنە خیانەتكارو هاوكاری دیكتاتۆرەكان دەكەن، كەمجاهیدنی 
خەڵق باشترین نموونەیە، لەكاتێكدا ئەوان ئۆپۆزسیۆنی ئێران 
ب���وون، كەچی قەتڵ و عامی خەڵكی عیراق و كوردیان دەكرد، 
بۆیە دەبێ چارەنوسیان و داهاتویان دەبێ بەسزا گەیاندیان بێ 
لەدادگادا و حزبەكانی تری وەك كۆمەڵە و دیموكراتیش هاوكاری 

و خەاڵت بكرێن.

لەعی���راق و ئاماژەیەكی تری���ش بەكارهێنانی مجاهدینی خەڵقە 
لەپەش���ێویەكانی ئێران و هەر ئەگەرێكی داهاتوو. كەواشنتۆن 
لەپ���اش شكس���تی گفتوگۆكانی لەبارەی پ���رۆژە ئەتۆمیەكەی 
بیەوێت بەس���ەرنج راكێش���انی میدیاكانی جیهان بۆ مجاهدینی 

خەڵق كەهێشتا بەهێزن و بەكاریان بهێنێت.
* واش���نتۆن هەمیشە بەپێی بەرژەوەندیەكانی خۆی مامەڵە 
لەگ���ەڵ هێ���زەكان دەكات، بۆیە لەالیەكەوە چرای س���ەوز بۆ 
هێزەكانی عیراق هەڵدەكات لەكاتێكدا شەش ساڵە پارێزگاریان 
لێ دەكات، لەالیەكیشەوە رەنگە بیەوێت وەكو كارتی گوشار و 

لەداهاتوودا دژی كۆماری ئیسالمی ئێران بەكاریان بهێنێت.
* س���ازمانی مجاهدین���ی خەڵقی ئێران وەك���و رێكخراوێكی 
رادیكاڵ و ئیسالمی راستە خاوەنی نفوزێكی تایبەت بوون، بەاڵم 
پاش پەڕینەوەیان بۆ عیراق، ئەم س���ازمانە لەوە دەچوو وەكو 
ئۆپۆزس���یۆنی ئێرانی بمێنێتەوە، بەڵكو بوو بەشێك لە رژێمی 
بەعس وبەش���ێك لەتاوانەكانی ئەم رژێم���ە و هێندە لەبەردەم 
بەعس و سەدام بچووك بووە حسابی رێكخراوێكی بەكرێگیراوی 

بۆ دەكرا.
س���ازمانی مجاهدین، تەنها بەوەوە نەوەستا كەببێتە بەشێك 
لەبەعس بەڵكو دەستیكرد بەئازاردانی گەنجە شیعەكانی بەغدا و 

باشور و كوشتنی كوردەكان.
* مجاهدین ساڵی )1991( لەئۆپراسیۆنێك كەخۆیان ناویان 
نابوو )ئۆپراس���یۆنی مرواری���د( دەس���تیاندایە قەتڵ و عامی 
كوردەكانی گەرمیان و چەمچەماڵ و لەوبارەیەوە مریەم رەجەوی 
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لەس���ەرە، كەچی بەرنامەكەی رەنج تاوانبار دەكەن بەبیانووی 
جیاجیا.

جیالەوە باس لەوە دەكەن، كەبۆچی ئێوەی بەش���داربوانی 
بەرنامەی لەگەڵ رەنج، ش���ەفاف نین لەناوهێنانی جاسوس و 

بەرتیل خۆر و رۆژنامەنووسە خراپەكان.
پێش هەموو ش���تێك دەب���ێ ئەوە بزانین، ئ���ەو دیاردانەی 
باس���كرا لەبەرنامەكەدا واقعیە و هەن لەناو رۆژنامەنوس���اندا 
و لەبەرنامەكەش���دا نەوتراوە، لەكوێن و سەربەچ دەزگایەكن، 
بەاڵم هەر كەس و الیەنێك دەیخاتە س���ەرخۆی، دیارە لەخۆی 

بەگومانە.
ئەوەش دەبێ بزانن بەرنامەكەی رەنجیش بەقەدەر رۆژنامەكانی 
ئ���ەوان، بینەری خۆی هەیە و توانیویەتی دەیان بابەتی گرنگ 

بوروژێنێت و ببێتە بابەتی رۆژنامەوانی.
* لەس���ەر ش���ەفافیەتی ئەوانیش دەبێ بڵێین، ئەی بۆچی 
لەنوس���ینەكەی خۆیاندا باس���ی ئەوانەیان نەك���ردووە، كەكێ 
داوای منحەیكردووە و خان���ووی لەگوندی ئینگلیزی لەهەولێر 

وەرگرتووە.
* بۆیە ناكرێت وا قسە لەسەر میدیا بكرێت، كەهەرچی باشە 
ب���ۆ خۆت بێ و ئەوەی تریش بۆ خەڵكانی تر، چونكە ئەوەی 

باسكراو هەیە، واقیعە لەناو رۆژنامەگەری كوردیدا.
ناكرێ كەسیش خۆی بكات بەخاوەنی هەموو شتە باشەكان 
و بیەوێت ئیمتیازەكان بۆ خۆی بێت و كەدێتەس���ەر رەخنە و 

گلەیی، خۆی لێ دەرباز كات.

)كێ خانوی لەگوندی ئینگلیزی وەرگرتووە؟(
))23((

* میدیا لەكوردس���تاندا س���ەڕەرای خاڵ���ە پۆژەتیڤەكانی 
و هەنگاوە باش���ەكانی، كەتوانیویەت���ی چاودێرێكی باش بێت 
تاڕادەیەك بەسەر دەسەاڵتەوە و هەوڵی بەشێك لەئاشكراكردنی 
نهێنەیەكان���ی داوە، بەاڵم بۆچ���ی دەبێ میدیاحزبی و ئەهلی، 
كەهەندێ���ك الی���ەن وا ناوی دەبەن ش���ایانی رەخنە نەبێت و 

پێبوترێت هەڵەت هەیە و خۆت چاكە...؟
كەچی ئەمجۆرە لەمیدیا تووشی هەڵچوون دێت و پێیماندەڵێت 
من قابیلی رەخنە لێگرتن نیم و دەیەوێت هەموو دەستكەوتەكان 

بكاتە موڵكی خۆی.
* پاش باڵوبوونەوەی بەرنامەی لەگەڵ رەنج، چەند نووسینێك 
باڵوكرانەوە، كەبەشێكی زۆریان ناهەقی بوو بەرامبەر بەرنامەكە 
و ناوەڕۆكەكەشی و دواتر راگەیاندنێك بەناوی )ئاوێنە، هاواڵتی، 

لڤین( باڵوكرایەوە.
* دەبێ بڵێم، ئەوە هەڵەیە كەئەو سێ الیەنە، یان هەركەس 
و الیەنی تر، خۆیان بكەنە خاوەنی میدیا، یان میدیای ئەهلی و 
هەرچی وترا و رەخنەگیرا، مانای لەگەڵ ئەوانە و، یان دەستی 

لەپشتە.
پاش���ان هەندێك لەو نووس���ینانەی بۆ پشتیوانی لەمیدیای 
ئەهلی نووس���راون و باڵوكرانەوە، نووس���ەرەكانیان لەژێرەوە 
پیاوی حزب و مس���ئولی گەورە گەورەن و گومانی زۆریشیان 
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دژی بوونی ئەمریكایە لەعیراقدا! 
لەكاتێكدا باكگراوەندەك���ەی ئەوەیە، كەجیالەوەی هێزێكی 
تون���دەروی لەپش���تەوەیە كەلەزەمین���ەی واقیعی سیاس���ی 
و س���ەربازیدا لەگ���ەڵ ئەمری���كا دۆڕاوە، لەهەمانكات���دا بۆ 
شەرمەزاریكردنی جۆرج بۆشەكەلەبەرامبەردا دوورنییە بەپارە 

ئەو كارەی نەكردبێت.
* لەپ���اش رزگاربوونی عیراق لەالیەن هێزەكانی ئەمریكاوە 
نەیارانی ئەمریكا س���ەرەتا بەخۆپیشاندان و دواتر بەگوللە و 
پاش���انیش بەقۆنەرە تێگرتن، وەاڵمی ئەمریكایان داوەتەوە. 
جیالەوەی ویس���تویانە لەس���ایەی ئەو دژایەتییەدا ئیمتیازی 
ئەمال وال بچنەوە، بەاڵم هیچ كام لەوانە ئەمریكای ناچارنەكرد 
لەكارەكانی خۆی لەعیراقدا پاشەكشە بكات، بەڵكو وەكو بۆش 

وتی "ئەوە دیاردەیەكی دیموكراتییە".
* ب���ەاڵم گرفتەكە ئەوەیە، ئێس���تا بەعس���یەیەكی دوێنی 
و توندرەوێك���ی ئەمڕۆ، خۆی بكات س���وپەرمان و لەوالوەش 
واڵتانی عەرەبی پش���تگیری لێبكەن و دەوڵەمەندێكی عەرەب 
بڵێ ئامادەم قۆنەرەكانی زۆبێدی بە )10( ملیۆن دۆالر بكڕم.

* بێگومان ئەمریكا ئەمكارە بەش���تێكی س���ادە و ئاسایی 
دەزانێ���ت، ب���ەاڵم هەرگیز لەوان���ە خۆش نابێ كەلەپش���ت 
س���یناریۆكەوەن، هەرگیز لەوانە خ���ۆش نابێت كەدەیانەوێت 
تۆتالیتاریەت ش���وێنی دیموكراس���ی بگرێت���ەوە، دەیانەوێت 
لەجیاتی ئارامی توندوتیژی باڵ بەس���ەر واڵتێكدا بكێش���ێت، 

وەكو چۆن ئەو كارانەی كردووە.

جوتێ قۆنەرەی عەرەبێكی فاشی 
بە)10( ملیۆن دۆالرە...؟!

))24((

* قۆنەرە تێگرتنی زوبێدی لەجۆرج بۆش، دەنگدانەوەیەكی 
گەورەی هەبوو لەسەرتاسەری دونیادا، تا ئەو رادەیەی هەندێك 
لە عەرەبە ش���ۆفێنەیەكان و میدیای عەرەبی ناوبراویانكردە، 

سوپەرمان و بەسەركردەو و شۆڕشگێر و قارەمانیان ناوبرد.
* لەچ كلتورێكی دونیادا هەبووە، لەماڵەكەی خۆت قۆنەرە 
بگریتە میوانەكان و س���وكایەتیان پێبكەیت، چ جای ئەوەی 
رۆژنامەنووس بیت و كارێكی وا بەرامبەر س���ەرۆكی واڵتێكی 
بیانی بكەیت، ئایا ئەم ئازایەتییە؟ یان دۆڕان و ئیفالسبوونی 

سیاسییە لەزەمینەی واقعیدا!؟.
* دەكرێت بپرسین، ئایا زوبێدی و هاوشێوەكانی، ئەوانەش 
كەدژی سیاس���یەتەكانی ئەمریكان لەعیراقدا، بۆیان دەكرێت، 
قۆنەر بگرنە ئەفسەرێكی عیراق، یان پۆلیسێك، گەرشتێكی وا 

رووبدات، بەگوللە دانابێژرێن؟.
* ئایا لەدیموكراسیەتی عیراق و واڵتانی عەرەب و تەنانەت 
كوردس���تانیش ئەو جۆرە سوكایەتییە قبوڵدەكرێت و شایانی 

روودانە؟ بێگومان نەخێر...!
بەاڵم كەس���ێكی وەك���و زوبێدی دیموكراس���یەتی ئەمریكا 
ئیستغاللدەكات، تاخۆی بكاتە سوپەرمان و وانیشانبدات، كە 
ئەو قارەمان و ئازایە و دیفاع لەناسیۆنالیزمی عەرەب دەكات، 
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كورد لە پەرلەمان بەكوردی قسەبكەن و خوێندن بەزمانی دایك 
قەدەغەبێت و نیوەی كوردی باكوور بە تیرۆریست بناسێ. 

رۆژان���ە بەبیانووی جیاجیا تۆپبارانی س���نوورەكانی هەرێمی 
كوردس���تان بكات و بەئاشكرا بڵێ دژی دروستبوونی دەوڵەتی 
كوردی���م و رێگ���ە نادەم كەرك���وك بگەڕێتەوە س���ەر هەرێمی 

كوردستان. 
* توركیایەك خەڵكانی وەك لەیال زاناو ئیسماعیل بێشكچی، 
یەش���ار كەمال و ئورهان پام���وك... بخات���ە زیندانەوە تەنها 
لەسەرئەوەی دیفاع لە كورد دەكەن، چۆن دەكرێت، باوەڕ بكرێت 
دیالۆگی شارستانیانە بكات، ئەگەر ئەم كۆبوونەوەیە مەسەلەی 

سیاسی و نییەتی خراپی لە پشتەوە نەبێت. 

 

)نییەت خراپی توركیاو كۆنگرەی فەتحوڵاڵییەكان(
))25((

* بەمەبەس���تی دیاڵۆگی )ك���وردی- توركی( م���اوەی دوو 
رۆژ، كۆنگرەیەك���ی تایب���ەت لە هەولێر لەالی���ەن بزووتنەوەی 
فەتحوڵاڵییەكان و چەند دەزگای هەولێرەوە رێكخرا، جیالەوەی 
ئەم كۆنگرەیە رەنگ���ە هەوڵێكی بچووكی ئەو تاكتیكە بێت كە 
چەند الیەنی سیاس���ی دەیدەن، بەمەبەستی سیاسی، بێگومان 
ناتوان���ێ ئاكامێكی پۆزەتیفی هەبێت و النی كەم بەخواس���تی 
توركیاو فەتحوڵاڵییەكان بچێتە پێش، چونكە النی كەم الیەنی 
تورك���ی ئەوانەن كە دەوڵەت رایس���پاردوون بۆ ئەو كۆنگرەیەو 

بەپارەی توركیاش ئەوكارە دەكرێت. 
* ه���ەر بۆیە الیەنە ئەساس���ییەكانی ناو توركیا و بەتایبەت 
 )pkk( كورد، ش���وێنێكیان نییە لەو كۆبوونەوەیەدا، لەبابەتی
یان دەتەپە، یان خەڵكانی ك���وردی ئازادیخواز، ئەمەش دیارە 
ب���ۆ دژایەتی ئەوانەو رێگرتن بوو لەو كۆنگرەیەی كە بەنیاز بوو 
سازبكرێ بەبەشداری هەموو هێزە سیاسیەكانی هەر چوار پارچەی 

كوردستان، یان ئەو كۆنگرەیەی لە برۆكسل رێكدەخرێت. 
* فەتحوڵاڵییەكان كە لەم كۆبوونەوانەیان، زۆر ئەنجامداوە، 
پێش هەمووش���ت مەبەستی سیاسیان هەیە، بۆ بەالرێدا بردنی 

ئەسڵی مەسەلەكان. 
* كاتێك دەوڵەتی توركیا ئامادەگی تێدا نەبێت، سادەترین 
مافی بیست ملیۆن كورد بسەلمێنێت و رێگانەدات نوێنەرەكانی 
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بەدیدەكرێ���ت لەبابەت���ی، فاڵنە هاوواڵتی ه���ەر زوو بۆچوونی 
خ���ۆی دەگۆڕێت و لەماوەی یەك مانگدا س���ێجار ئەمبەر و بەر 
و دەكات لەنێوان س���ێ لیستدا، یان هاوواڵتیەك و فەرمانبەر و 
كادرێكی حزبی دووجار بۆچونەكانی دەگۆڕێت و بەپێی داهات و 

دەستكەوتی مادی بۆ چونەكانی دەگۆڕێت و دەنگدەدات.
واتە كێ پارە و ئیمتیازی بداتێ، دەنگەكەی دەفرۆش���ێت و 
هەراجی دەكات، ئەمە تەنانەت ش���ێخ و س���ەرۆك عەشیرەت و 
مامۆس���تای زانكۆ و خێل و خێزان و تەنانەت رۆژنامەنووس���ان 
و خەڵكی رۆشنبیریش���ی گرتۆتەوە، كەبەراس���تی دیاردەیەكی 

مەترسیدارە...؟
* هاوواڵتی���ەك، كەڕۆژانە هەزار گازندە و گلەیی هەیە، بەاڵم 
كاتێك ئامادەیە دەنگەكەی هەراج كات و بەوتار و هاش و هۆش 

كەسێك و یەك هەفتەدا بۆچوونی بگۆڕێت.
بێگومان هەم پرۆسەكە ناشیرین دەكات و دەنگەكەی ئەویش 
ش���وێن ناگرێت و مەترس���یش بۆ س���ەر ئەزموون و داهاتووی 

هەرێم.
چونكە كاتێك دەنگ بەمیزاج و پارەو گۆترە، درا و فرۆشدا، 
رەنگە دوژمنیش لەداهاتوودا بیكڕێ و بیكاتە نۆكەر و جاسوس 

و مەترسیشی لەسەر ئەمنی قەومی هەبێت...
* هەرچەندە كۆمەڵگای كوردس���تان هێشتا فۆرمی فئودالی 
پێوەیە و تاك هۆش���یاری زۆر لەس���ەرەوە نیی���ە، بەاڵم ئەوە 
زادەی واقیعەت���ی كۆمەڵ���گا و حزب كوردیش���ە كەهاوواڵتی وا 
بەرهەمدەهێنێ���ت، كەبێگوم���ان ئەمجۆرە لەت���اك و هاوواڵتی 

)هاوواڵتی بێ ئینتما ؟(
))26((

* خەڵكی كوردستان )2009/7/25( لەبەردەم پرۆسەیەكی 
گرنگی چارەنووسازدان، كەپەیوەستە بەژیانی تاك و بارودۆخی 
سیاسی، ئابووری، كۆمەاڵیەتی و هەستی نیشتمانی، نەتەوەیی، 
قایمكردنی چەمكەكانی ئازادی، پلورالیزم و دیموكراسی و مافی 
ش���ارۆمەند بوون، كەپێویس���تە هاوواڵتی وا سەیری پرۆسەكە 

بكات،نەك بەمەسەلەیەكی رۆتین و حزبی و ئاسایی تێبگات.
* رەنگە ئاسایی بێت كەبەش���داری هاوواڵتیانی ئەوروپا بۆ 
پەرلەمانی ئەوروپا رێژەكەی نەگاتە لە )%50( وەكو ئەمس���اڵ 
بینیم���ان، لەوەش ئاس���ایترە كەخەڵكی ئەفغانس���تان رێژەی 
بەشداربوونیان نەگاتە )%50( بەو پێیەی ئەوان خاوەن دەوڵەت 
و كیانی سەربەخۆ و دەزگا و دامەزراوەی یاسایی و دیفاكتۆن.

بەاڵم رەنگە نەك هەر ئاس���ایی نییە بۆ خەڵكی كوردس���تان 
و بگ���رە مەترسیداریش���ە، ئەگەر بێتوو رێژەی بەش���داربووانی 
دەنگ���دان كەم بێت، لەكاتێكدا خزم���ەت بەئەزموونی هەرێم و 
پرۆسەی دیموكراسی و بوونیادنانی كیانی كوردیش ناكات، بۆیە 
دەبێ هاوواڵتیان لەگەڵ ئ���ەوەی نارازین لەحزب و حكومەت و 
دەسەاڵتی سیاسی، بەاڵم شتێك هەیە لەسەروی ئەو مەسەالنە 
وە كەپێدەوترێت )ئەمنی قەومی ( و مەس���ەلەی نیش���تمانی 

نەتەوەیی.
* ئەگەرچی بەس���ەرهاتی س���ەیر س���ەیر لەناو هاوواڵتیاندا 
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)ئەمریكا رەخنە لەهەرێم دەگرێت...؟!(
))27((

* ناكرێت نكۆڵ���ی لەوە بكرێت، كەلەهەرێمی كوردس���تاندا 
ئازادی و دیموكراس���ی پراكتیزە دەكرێ���ت و تاڕادەیەكی باش 
ئازادی سیاس���ی هەی���ە، كاری میدیای���ی و راگەیاندن بەڕێوە 
دەچێت، كاری رێكخراوەكانی ژن���ان و گەنجان و رێكخراەكانی 
كۆمەڵی مەدەنی و حزبی سیاسی كار و چاالكی و فەعالیاتیان 
هەیە، كەبەش���ێكی گرنگ لەچەمكەكانی كۆمەڵگای مۆدێرن و 

مەدەنی پێكدەهێنێت.
بەاڵم ئەمە مانای ئەوە نییە، كەسانس���ۆر نییە لەسەر كاری 
راگەیاندن، ئەشكەنجەدان لەسەر زیندانی سیاسی، بێ مافی نییە 
بەرامبەر بەژنان، نا، نەخێر ئەمانە هەیە و باش���تریمن بەڵگەش 
راپۆرتە نێودەوڵەتییەكانە لەسەر خراپی بارودۆخی ئەو الیانانە 

و مافی مرۆڤ.
پارساڵ )2008( رێكخراوی لێبوردنی نێودەوڵەتی و ئەمساڵیش 
)2009( لەراپۆرتەك���ەی خۆیدا ئاماژە بەوە دەكات كەمافەكانی 

مرۆڤ پێشێلكراوە و رۆژنامەنووسان گیراون و زیندانی كراون.
*پارس���اڵ لەدیدارێك���دا د.بەره���ەم س���اڵح لەگ���ەڵ چەند 
رۆژنامەنووس���ێك، باسی لە مەترسی ئەو راپۆرتانە كرد لەسەر 
ئەزموونی هەرێمی كوردس���تان و وتی :"دەب���ێ ئەو راپۆرتانە 
بەهەند وەربگیرێن و رێگا نەدەین ئەزموونەكە ناشیرین بكرێت" 
لەراپۆرتی یۆنامی ئەمساڵدا، باس لەوە دەكات كە ساڵی )2007( 

ئینتمای نییە بۆ نیش���تمان و نەتەوە و ئەزم���وون و ئامادەیە 
نیشتمان هەراج بكات.

ئەمەش خەتەرێكی گەورەیە لەس���ەر واڵت كەدەبێ بەری پێ 
بگیرێت.

* ئەڵتەرناتیڤ ئەوەیە كەدەبێ پەیوەندی نێوان حزب و تاك 
و هاوواڵتی تەندروس���ت بكرێتەوە، پەیوەندی نێوان حكومەت 
و خەڵكی لەئاستی پێویس���تیدا بێت و خەڵك رێزی لێگرێت و 

خزمەتگوزارە پێشكەشبكرێت.
دەبێ جی���اوازی نەكرێت لەنێوان هاوواڵتیانی كوردس���تان و 

بەیەك چاو سەیربكرێن.
دەب���ێ داه���ات و دەخلی تاك چاكبكرێ���ت، دەبێ حكومەت 

بەراستی خزمەتكاری خەڵكی بێت.
دەب���ێ هاوواڵتی ئ���ەرك و ئیمتی���ازە هەبێت، دەبێ یاس���ا 

سەروەربێت.
بێگومان ئەو كات هاوواڵتی دەنگی راستەقینەی خۆی دەدات، 

بەبێ كڕین و فرۆش و پارە، ئینتیماش بەهێز دەبێت.
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مەبەستە بڵێم:
چەند ئامار و ئاماژە باش���ەكان زیات���ر و زۆرتربن، بێگومان 

ئەزموونی هەرێمی كوردستان دەچێتە پێش.
واتا چەندە مافەكانی مرۆڤ، مافی ژنان و رۆژنامەنووس���ان و 
زیندانی سیاسی باشتربێت، بۆ هەرێم شانازیەی بەپێچەوانەشەوە 

ئەزموونەكە باشترین دەكات و مامەڵەی لەگەڵ ناكرێت.
* بەتایبەتی كەهەرێمی كوردس���تان بانگەشەی سیستمێكی 
دیموكراس���ی و مەدەنی و مۆدێرن و سیكۆیالر دەكات و دەبێت 
هاوتەری���ب بێت، گەر گریمان ئ���ەو راپۆرتانە بەئامانج بن، یان 
زیادەرۆیش���یان تێدا بێ، واباش���ە حكومەت گوێیان لێبگرێت و 

بەدواداچوونی بۆ بكرێت.
ئامار و ئاماژە پۆزەتیڤەكانیش دڵخۆش���كەرن و دەبێ پالنی 

باشتریان بۆ دابنرێت و لەسەر ئەو شانازیانە نەخەوین.
* دەب���ێ ئەوە بزانین ئ���ەم ئەزموونە، لەب���ەردەم چەندین 
هەڕەش���ەی س���ەختی ناوخۆیی و دەرەكیدایە كەدەبێ بەریان 
پێبگیرێت، بەاڵم لەس���ەرووی هەموو ئەوانەوە دەبێ شتێك لێی 
نەترس���ین، گەشەكردنی دیموكراسی و چەس���پاندنی ئازادی و 
رێگرتنە لەمافەكانی مرۆڤ و ئەوە گرەوی سەركەوتنی ئەزموونی 

هەرێمی كوردستانە.
 

 

)166( ژن و ساڵی )2008( )162( ژن كوژراون، یان بوونەتە 
قوربانی و باس لەوە دەكات كەرۆژنامەنووس���ان گیراون و مافی 

مرۆڤ پێشێلكراوە.
جیا لەوانە بەداخەوە لەراپۆرتی سااڵنەی وەزارەتی دەرەوەی 
ئەمریكا جاروبار رەخنە لەهەرێمی كوردستان گیراوە، لەسەر ئەو 

مەسەالنە و داوادەكات رێز لەمافەكانی مرۆڤ بگیرێت.
* بەپێی راپۆرتی س���اڵی )2008(ی لیژنەی داكۆكی لەمافی 
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان )129( پێش���ێلكاری بەرامبەر 
رۆژنامەنووسانی كوردستان ئەنجامدراوە، جگەلەچەند پێشێلكاری 

لەچوار مانگی )2009(دا.
سەرەڕای راپۆرتی سااڵنەی رێكخراوی شەفافیەتی نێودەوڵەتی، 
كەئام���اژە بەبەرزی رێژەی گەندەڵی لەعیراق و كوردس���تاندا و 

ئەمەش دیسان مەترسیدارە.
* دەب���ێ ئەوەش بڵێم، ئەمانە هەنگاوە خراپەكانن، دەكرێت 
ئام���اژە بەدوو ئام���اری ئەم ماوەیە بدەی���ن لەالیەن حكومەتی 
عیراقەوە باڵوكراوەت���ەوە، ئەوانیش ئاماری وەزارەتی پالندانان 
كەباس لەوە دەكات رێژەی هەژاری لەكوردس���تان )سلێمانی، 
هەولێر، دهۆك( )%3،%3،%9(یە بەبەراورد لەگەڵ)موس���ەنا، 

بەغدا، سەاڵحەدین( )49%،13%،40%(.
جگەل���ەوەی چەند حەوتو پێش ئێس���تا ئاماژە بەوەش���كرا، 
كەرێژەی بێكاری لەس���لێمانی وهەولێر )%3( لەكاتێكدا لەزۆر 

پارێزگای عیراق لە )%40-%25(ە.
* بەكورتی، لەهێنانەوەی ئەم نموونە پۆزەتیڤ و نێگەتیڤانە 
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الپەڕە كۆنەكانی یەكتری و قبوڵنكردنی ئەنجامەكانی هەڵبژاردن 
و بوژان���ەوەی هەس���تی رق و قینەداری پێش���وو و راگەیاندنی 

چەواشە و وروژێنەر.
هەرچی هەرەش���ە دەرەكییەكانیش���ە، دارش���تنی سیناریۆ 
لەپش���تەوە بۆ بەدیهێنانی ئەو فاكت���ەرە ناوخۆیانە و تێكدانی 
پرۆس���ەكە و راگەیاندنی بێ بەرپرس���یارێتی و چەواشەكاری و 
توندوتیژی و تەقینەوە، كەبێگومان دەبێ هەردوو هەرەش���ەكە 

بەجدی وەربگرین و رێگریان لێبكرێت.
* لەهەڵبژاردنەكان���ی لوبنان، كێبڕكێ لەنێوان گروپی )14( 
ئازاری سەعد حەریری و الیەنگرانی و گروپی )8( ئازاری حەسەن 
نەس���روڵاڵ و مێش���ل عون و الیەنگرانی هێندە پڕهاوكێشەیە، 
كەرەنگە سەیر بووبێت، پرۆسەكە چەند بەهێمنی بەڕێوەچووە.
ئ���ەو دووالیەنە س���ەرەڕای جیاوازی بیروبۆچوونی سیاس���ی و 
مەزهەبی، بەدرێژایی چەندین س���اڵی شەڕ و پەالماری كۆنیان، 
بەاڵم پاش بردنەوەی گروپی )14( ئازار، حەس���ەن نەس���روڵاڵ 
ئەنجامەكان���ی قبوڵكردو و پیرۆزباییش���ی لەبرادەرەكانی كرد، 
كەنموونەیەكی جوانی پرۆس���ەكە بوو، كەچاوەڕوان نەكرابوو، 
كەخوازی���ارم لەهەڵبژاردنەكانی كوردس���تانیش ئەم ئەزموونە 

دووبارەیێتەوە.
* هەرچ���ی هەڵبژاردنەكانی ئێرانە كەلەنێوان چوار كاندیدی 
س���ەرۆك كۆماری بەڕێوەچوو، ئەگەرچی پرۆس���ەكە ئاس���ایی 
و بەنگەش���ەكە س���ادە بەرێوەچوو، بەاڵم دەرئەنجامی كۆتایی 
دەنگەكان وایكرد موس���وی و كەروبی قەناع���ەت بەئاكامەكان 

)كوردستان، لوبنان و ئێران؟(
))28((

* لەچەند حەوتوی رابردوودا )2009(، دوو هەڵبژاردنی لوبنان 
و ئێران مان بینی، كە دوو دراوسێی نزیكی هەرێمی كوردستانن، 
هەر س���ێ المان خاوەنی كلتورێكی خۆرهەاڵتی و سێ واڵتی پڕ 
ئیتنك و مەزهەب و گیروگرفت و كێشەی سیاسی زۆروزەوەندین 
و هەرس���ێ الش تاڕادەیەكی زۆر گیرۆدەین بەدەس���تێوەردانە 

دەرەكییەكان، كەهەر المان بەشێوەیەكی جیاواز، جیاواز.
* هەرێمی كوردستان، ئەگەر چی دەوڵەتی دیفتاكۆی نییە، 
ب���ەاڵم خاوەنی هەرێمێكی س���ەربەخۆ و فیدراڵە و تاڕادەیەكی 
باش���یش دیموكراسی پراكتیزە دەكرێت تێدا، بەاڵم پێویستیش 
دەكات الن���ی كەم ئەزموونی باش لەو دوو هەڵبژاردنانەی ئێران 
و لوبنان وەربگری���ن، كەبێگومان بەقازانجی ئەزموونی هەرێمی 
كوردستان و پرۆسەی هەڵبژاردنەكانی تەمموزی هەرێم دەبێت.

* هەڵبژاردنەكانی كوردستان هەرچەندە لەسەر ئاستی ناوخۆ 
بێ كێش���ە و گرفت نییە و ملمالنێی توند هەیە، رەنگە لەگەڵ 
بانگەش���ەی هەڵبژاردنەكانیش رەوش���ەكە، جۆرێك لەنائارامی 
و توندوتی���ژی بەخۆیەوە ببنێیت، بەاڵم ل���ەوەش گرنگتر، ئەو 
هەرەش���انەیە كەل���ەدەرەوە دەیانەوێ���ت خۆی���ان بخزێنە ناو 

پرۆسەكەوە و ناشیرینی بكەن.
* رەنگە بپرس���ین كامانەن هەرەشە ناوخۆیی و دەرەكیان؟ 
هەرەشە ناوخۆیەكان لەبابەتی یەكتر قبوڵنكردن و هەڵدانەوەی 
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)دەسەاڵت و ئۆپۆزیسیۆن(
))29((

* هێزی ئۆپۆزیسیۆن لەكۆمەڵگای دیموكراسی و مەدەنیدا، 
كەزادەی واقیعەتی سندوقەكانی دەنگدان و هەڵبژاردنی خەڵكە، 
بەو هێزە دەوترێت كەمانا و قسەیەكی جیاوازتری هەیە لەسەر 
چەمكی بەڕێوەبردن و ئیدارەی واڵت و پرۆس���ەی دیموكراسی و 

ئابووری، لەكۆی گشتی سیستمی سیاسی واڵتدا.
بەاڵم ئەوە بڕاوەتەوە كەدەبێ هەمان تێڕوانینی هەبێ لەسەر 
مەس���ەلەكانی ئینیتما و ئەمنی قەومی و نیشتمانی و پلورالیزم 
و رەتكردن���ەوەی دیكتاتۆریەت و لەخەمی خەڵك و بەدیهێنانی 

ماف و ئازادیەكاندا بێت.
* جۆرێكی تر لە ئۆپۆزیسیۆن ئەوەیە كەلەسەردەمی شاخ و 
فۆرمی خەباتەكەی چەكداریە، بۆ گۆڕینی سیستمی سیاسی واڵت 
و گرتنە دەستی دەسەاڵتە، كەزۆرجار ئەمجۆرە ئۆپۆزیسیۆنە، 
خودی خۆی دەبێتە دیكتاتۆر و بەاڵ بەس���ەر گەالن و سیستمی 
سیاس���یەوە، یەكەم شت بەپێش���لێكردنی دیموكراسی و مافی 

مرۆڤ دەستپێدەكات.
* لەكوردستاندا ئێستا جۆرێك لە ئۆپۆزیسیۆن دروستبووە، 
كەزادەی واقعیەتی كۆمەڵگای كوردستانە، بەاڵم دەسەاڵتی هەرێم 
لەوەدا راستدەكات، كەمادام هێزێك دەیەوێت ئۆپۆزیسیۆن بێت، 
نابێ بەش���داری لەحكومەتدا بكات، بەڵكو دەكرێت چاودێربێت 

بەسەر حكومەت و كارەكانیەوە.

نەكەن، چەندین خۆپیشاندانی گەورەی لێكەوتەوە، كەالیەنگرانی 
موسوی پێیانوایە ئەنجامەكان راست نیین و تزویركراوە

كەخوازیاری���ن هەڵبژاردنەكانی كوردس���تان هی���چ تزویرات و 
زیادەڕۆیی تێدا نەكرێت، تا تووشی هەمان سیناریۆی نەخوازراوی 

ئێران نەبینەوە.
* خەڵكی كوردستان شاهیدی دوو نموونەی هەڵبژاردنەكانی 
لوبنان و ئێرانن كەدەبێ چاو لەلوبنان بكەن و خۆ لەئەنجامەكانی 

ئێران بەدوربگرن.
هەرئەمەش وادەكات پرۆسەكە سەركەوتوو ئارام بەرێوەبچێت، 

كەهەموومان خوازیاری ئەوەین.
* ئەوەی بیس���تومە، خەڵكی كوردستان هەست بەمەترسی 
و نیگەرانی زۆر دەكەن، س���ەبارەت بەپرۆس���ەكەی توندوتیژی 
تێ���دا پەیدا بێت، بەاڵم دەبێ هەرس���ێ ال )حزب و حكومەت و 
قەوارە سیاسیەكان، هاواڵتیان و دەزگاكانی راگەیاندن( كە سێ 
الیەنی س���ەرەكین رێگری بكەن لەو كارانە و دروستبوونی ئەو 

مەترسیانە.
بەهیوای هەڵبژاردنێكی سەركەوتوو هاوشێوەی لوبنان و دوور 

لەدووبارەبوونەوەی هەڵبژاردنەكانی ئێران.
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مۆدێرن و ئەكتیڤە و خزمەت بەكۆی سیستمی سیاسی هەرێم و 
هاوواڵتیان دەكات.

* هەرچەندە جارێ زووە قس���ە لەسەرئەو دوالیزمە بكەین، 
كەئایا حكومەت و پەرلەمان، یان دەس���ەاڵت و ئۆپۆزیس���یۆن، 
تاچەن���د دەتوانن ملمالنێیەكی واقیعانە بكەن، كەبراوەی یەكەم 
خەڵك بێت، كەرۆڵێكی وای هەبێت ئۆپۆزیسیۆن ماناكەی خۆی 
بدۆزێتەوە و حكومەتیش بكەوێتە سەرس���كەی خۆی و بەكاری 

خۆی هەڵسێت.
* چونك���ە ش���اراوە نیی���ە لەدەورانی پێش���ووی هەرێمدا، 
نەئۆپۆزیس���یۆن توان���ی س���ەركەوتوبێ، نەحكومەتیش توانی 

ئەكتیڤانە كاربكات.
بۆیە دەبێ لەمەودوا خەڵكی كوردس���تان ل���ەم پەیوەندیە و 
لەدەس���ەاڵتەكانی هەردووال تێبگات، دەس���ەاڵت مانای چیە؟ 

ئۆپۆزیسیۆن كێیە وچیە؟

 

ئەمە خەسڵەتی ئۆپۆزیسیۆنی مەدەنییە، لەئیسرائیل حزبی 
كادیمای تیسینی لیڤنی، لەگەڵ ئەوەشدا كەرێژەیەكی بەرچاوی 
كورس���یەكانی كنێس���تی بەدەس���تهێنا، بەاڵم بڕیاریداوە وەكو 

ئۆپۆزیسیۆن بمێنێتەوە و بەشداری حكومەت نەكات.
* واتا ئاساییە لەكوردس���تانیش چەند هێزێك لەپەرلەماندا 
بن و وەكو ئۆپۆزیس���یۆن بمێننەوە، بەاڵم قسەكە ئەوەیە، ئەم 
پەیوەندیە چۆن رێكدەخرێت لەنێوان دەسەاڵت و ئۆپۆزیسیۆن 

دا.
لەكاتێكدا نابێ ئۆپۆزیس���یۆن هەر لەئەزەلەوە بڕیاری دابێت، 
دژی هەم���وو پرۆژە و بەرنامەیەكی حكومەت و دەس���ەاڵت بێ 
و هەموو ش���تەكانی بەرانبەری سفر بكات، بەڵكو دەبێ لەسەر 
ئەدای كاری حكومەت، خراپی پرۆژەكان و دید وبۆچوونی لەسەر 
پرۆژە یاساكان، شەفافیەتی زیاتر، پێداگری لەسەر چەمكەكانی 
ئازادی، دیموكراس���ی، مافە مەدەنیەكان بكات، جەخت لەسەر 
كێشەی گەندەڵی بكاتەوە و راستیەكان بۆ خەڵكی رونبكاتەوە. 
دەبێ دوور بێ لەهەس���تی حزبایەتی و دەمارگیری و كۆنەقین و 

تەرفەداری.
* لەهەمانكاتدا دەبێ حكومەتیش ملكەچی پرۆژە و بەرنامەی 
ئۆپۆزیس���یۆن بێ، لەبەرامبەر كارە یاساییەكانی ئۆپۆزیسیۆن، 
ملكەچ بێت و رەخنەكان قبوڵ بكات، لێپچینەوە لەوەزیرەكان و 
بەرپرسەكانی حكومەت لەبەردەم پەرلەماندا بكاتە. سادەترین 
ئەجێن���دای كاركردنی، نەك وا هەس���تبكات ئۆپۆزیس���یۆن بۆ 
تێكش���كاندنی حكومەت دروستبووە. بەمش���ێوەیە ملمالنێكە 
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* لەپاش هاتنە س���ەركاری كۆماری ئیسالمی ئێران لەساڵی 
)1979( جارێكی تر بارودۆخی كوردستانی خۆرهەاڵت تووشی 
شەڕوپێكدادان بووەوە لەماوەی ئەو )30( ساڵەدا بەدەیان هەزار 

كەس لەهەردووال كوژراون.
گەلی كورد لەكوردستانی ئێران كەزیاتر لە )6( ملیۆن كەس 
دەبێت و پێكهاتەیەتی سەرەكی ئیتنكی ئەو واڵتەیە لەبەشێكی 
زۆری مافەكانی مەحرومە. لەبابەتی )خوێندن بەزمانی زگماكی، 

ئازادی سیاسی و رێكخراوەیی...(.
كەدەكرێت پاش س���ی س���اڵ ش���ەڕوپێكدادان هەردووال بیر 
لەوەبكەنەوە، كێش���ەكە لەرێگای دیالۆگەوە چارەس���ەربكەن و 
بگەنە دەرئەنجامێك كەلەجیاتی شەڕ و كوشتار ئارامی بگەڕێتەوە 

ئەو واڵتە.
* ش���ەڕ و پێكدانەكانی ئەم دواییەی ناوچەكانی كوردستان 
نیش���انیدا، هەر كات ئۆپۆزیس���یۆن دەرفەتێكی دەستكەوێت 

دەیەوێت خەباتی چەكداری دەستپێبكاتەوە.
ئەگەر چی ئەو هێزانەی )كۆمەڵە و دیموكراتییەكان( دەڵێن 
ئەوان بۆ كاری تەش���كیالتی چونەوە، نەك خەباتی چەكداری، 

بەاڵم ئەوەی بینیمان كەوتنەوەی قوربانی بووە.
* ئۆپۆزیس���یۆن واقیعەتی كۆمەڵگای كوردس���تانی ئێران و 
دەرئەنجامی سیستمی سیاسی ئێرانە و كاردانەوەكانی ئێرانیش، 
نەبوونی زمانی دیالۆگ، تائاكامەكەی ش���ەڕی )30( س���اڵەی 

لێكەوتەوە.
بێگومان گەر لەبەرچاو نەگرتنی ئەزموونی هەرێمی كوردستان 

) یانزە پێشمەرگەی كۆمەڵەو دیموكرات دەكوژرێن(
))30((

* لەیەك هەفتەی رابردوودا )2009(، بەهۆی شەڕوپێكدادان 
لەنێوان هێزەی پێشمەرگەی حزبە كوردستانییەكانی خۆرهەاڵت 
و كۆماری ئیسالمی ئێران لەناوچەكانی سەقز، مەریوان، میاندواو 
هەورام���ان، النی كەم )11( پێش���مەرگەی ئەو حزبانە گیانیان 

لەدەستداوە و گوایە نزیكەی )26( پاسدرایش كوژراون.
س���ەرچاوەكانی هەواڵی ئەو حزبانە باس لەوەدەكەن كە )4( 
پێشمەرگەی حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران )5( پێشمەرگەی 
كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی كوردستان و )2( پێشمەرگەی)حزبی 

دیموكراتی( كوردستان لەو شەڕوپێكدادانانەدا كوژراون.
* بەمشێوەیە جارێكی تر شەڕوپێكدادان لەنێوان ئۆپۆزیسیۆنی 
كوردس���تانی ئێران و كۆماری ئیسالمی ئێراندا دەستپێكردەوە 
كەچەند ساڵە خەباتی چەكداری ئەو الیانە بەهۆی هەلومەرجی 

ناوچەیی راگیرابوو.
بێگومان خەباتی چەكداری فۆرمی ئۆپۆزیس���یۆنی ش���اخ و 
تاراوگەیە، بەاڵم بەپێی ئەزمونەكانی خەباتی چەكدارانەی هەر 
چوار پارچەی كوردستان، ئەم شێوازە لەخەبات ناتوانێ ببێتە 
بەدیهێنەری مافەكانی خەڵكی كوردستان، بەاڵم پرسیار ئەوەیە 

ئەڵتەرناتیڤی ئەم فۆرم و شێوازە خەباتە چییە؟ 
ئەمە پرس���یارە گرنگەكەیە كەدەبێ ه���ەردووال واتا ئێران و 

ئۆپۆزیسیۆن وەاڵمی پێبدەنەوە.
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)یەكنەبوونی كورد لە بەغدا...؟!(
))31((

* كورد لەهەڵبژاردنەكانی داهاتووی عیراقدا، بەیەك لیس���ت 
دادەبەزێ، یان بەچەند لیستی جیاواز؟

ئەمە پرسیارەكەیە كەئێستا س���ەرجەم میدیای كوردستانی 
بەخۆیەوە خەریكردوە؟

* بێگومانم لەوەی كەكورد لەهەڵبژاردنەكانی مانگی ژانویەی 
)2010( بۆ پەرلەمان عیراق. لیستی یەكگرتووی نابێت؛ بەڵكو 

سێ لیستی جیاوازی دەبێت.
بەالم پرسیاری گرنگ ئەوەیە، ئەڵتەرناتیڤ چییە؟

باشترین ئەڵتەرناتیڤ ئەوەیە ئەو لیستە كوردیە، جیاوازانە، 
گوتارێكی یەكگرتووی نیش���تمانیان هەبێ���ت، خۆ ئەگەر ئەمە 
نەبوو، بێگومان خەڵكی كوردس���تان قبوڵی ناكات، یان نابێت 

قبوڵی بكات.
* هەرچەندە واباش���ە كەهاوپەیمانیەت���ی كوردی یەكگرتوو 
هەبێت، بەاڵم كەنەبوو ونەكرا، ئێجگار مەترسیەكە بەوشێوەیە 
نییە، كەباسدەكرێ گوایە كورد دەنگەكانی خۆی ناهێنێتەوە و 

دەسەاڵتەكانی كەم دەبێتەوە و ئیمتیازەكانی لەدەستدەدات.
نەخێر وانییە، گەر قسە لەسەر هاوپەیمانیە، خۆ لەهەڵبژاردنی 
)2005( كورد یەكگرتوو بوو، بەاڵم تائەم ساتەش بەهۆی كێشە 
و بەرژەوەندی حزبی و دوو تێڕوانینی جیاوازی یەكێتی و پارتی 
سەرۆكی هەرێم لەپاڵ فاكتەری دەرەكی و هەستی شۆفێننیانەی 

نەبوایە رەنگە لەپاش راپەڕینی بەهاری )1991( شەڕوپێكدانی 
ئۆپۆزیس���یۆن خەباتێكی چڕت���ر بوایە و قوربانی زیاتریش���ی 
لێدەكەوتەوە، وەكو چۆن بوون���ی ئەمریكاش زۆرجار فاكتەری 
ش���ەڕ وش���ۆڕەكان بووە، بەتایبەتی كە)پژاك( وەكو الیەنێكی 
ئۆپۆزیس���یۆن زۆرج���ار ئەمری���كا لەپش���ت جموجوڵەكانیەوە 

دەبیندرێت.
* خۆدەكرێت بپرس���ین ئایا ئێران و ئۆپۆزیس���یۆن ناكرێت 
ئەزمونەكان���ی )فەتح و ئیس���رائیل، بەرەی رزگاری باش���وری 
س���ودان و حكومەتی خەرت���وم، pkk و حكومەتی ئەنكەرە( 
لەبەرچاو بگرن و بكەونە گفتوگۆو دانوس���تانەوە بۆ كۆتایهاتن 
بەو شەڕوپێكدادانە خۆ رەنگە كێشەكان لەو سێ الیەنە ئاڵۆزتر 

نەبێت و چارەسەركردنیشی قورستر نەبێت.
* لەمبارەیەوە ئەركی حكومەتی تارانە چرای س���ەوزی ئەم 
پرۆسەیە هەڵكات و كۆتایی بەو شەڕ و پێكدانەدا بێنێت و مافی 
خەڵكی كوردس���تان ئێرانیش بخاتە ئەجێندای كاركردنیەوە و، 
ئەركی دووەهەمیش دەكەوێتە س���ەر ئۆپۆزیسیۆنی كوردستانی 

ئێران.
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ئەوە بۆ دەنگدەر و پاش���ان بۆ هەڵوێستی خەڵكی كوردستان 
جێبهێڵرێت.

ب���ەاڵم دەبێ ئەوەش بزانن كەك���ورد هەرگیز ئەمجارە كەمتر 
كورس���ی ناهێنێت و پێگەی سیاسیشی بێ هێز نابێ، *بەاڵم 
خاڵی گرنگ گوتاری كوردی و پش���تیوانكردن لەبەدەستهێنانی 
كاندیدی س���ەرۆكۆماری بۆ ك���ورد لەگرنگترین ئەجێندای كورد 

بێت.
ئ���ەوەش واقیع���ە كەحكومەتەكەی د.بەره���ەم و پەرلەمانی 
كوردس���تان یەكێك لەئەركە گرنگەكانیان چارەسەری كێشە و 
قەیرانەكانی نێوان )بەغدا-هەولێ���ر(ە كەدورنییە بەغدا هەوڵی 
دزەكردنی نێو كێش���ە ناوخۆیەكانی كورد ب���دات، بەاڵم پاش 
هەڵبژاردنەكانی ژانویەی )2010( وەاڵمی نوێ ئەم پرس���یارانە 

وەرگرینەوە.

 

هەندێ الیەنی عەرەبی عیراق بەرامبەر كورد، بەش���ێكی زۆر لە 
كێشە و قەیرانەكانی نێوان )هەولێر-بەغدا( بەچارەسەر نەكراوی 

ماونەتەوە.
كەرەنگە هەندێجار هەڵەی س���ەركردایەتی سیاسی كوردیشی 
تێدابووبێ، بەوتاری ئاگرین و لێدوانی جیاجیا، ئەو هەنگاوانەی 

تووشی شكستكردوە.
* گ���ەر لەب���ارەی ئیتالف���ی كوردی���ەوە س���ەیری پێكهاتە 
ناهۆمۆجینەكان���ی عیراقیش بكەین )شیعە-س���وننە( لەبواری 
ئتنیكی و مەزهەبیش ئەم پێكهاتانە هیچ كامیان یەكگرتوونین، 
بگرە چەندینجار هەردوو الیەنی ش���یعە و س���وننە لەكێش���ە و 
ملمالنێكانیاندا دەستیان، دایەچەك و كوشتار و چەدین كەسیان 
لەنێوان خۆیاندا كوشت، ملمالنێی لەنێو پەرلەمان و حكومەتیشدا 
خۆ كورد لەپێشتر و دواتریش بەبوونی لیست جیاوازیش ناگاتە 

ئەم حاڵەتە مەترسیدارە.
كەواتا كورد بۆچی تا ئەو رادەیە بترسێ...؟

* هەرچی ئاماژەكان دەخوێنیتەوە پێدەچێت س���ێ لیستی 
ك���وردی جیاواز هەبێت ب���ۆ هەڵبژاردنەكان���ی عیراقی )2010( 

بەمشێوەیە.
لیس���تی كوردس���تانی )یەكێت���ی، پارتی، ش���یوعی، حزبە 
بچكۆلەكانی( لیس���تی ئیس���المیەكان كەالنی كەم لە )كۆمەڵ، 

یەكگرتوو( و پێكدێت لیستی گۆران.
* بێگومان نابێ ئەم فرە لیس���تەیە لەخراپترین حاڵەتێكدا 
بكەون���ە تۆمەتباركردن و ناش���یرینكردنی یەكتر، بەڵكو دەبێ 
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یەكێتی و پارتی )كەوەكو وتم بەشێكی زۆری لەئەستۆی ئەوانە، 
حكوم���ەت بوون، بەاڵم خۆئەمانی���ش لەحكومەت و پەرلەمانی 

رابردوو بەشداربوون(.
* باش���ە ئەگەر ئەم حكومەت و دووحزبە هێندە خراپ بوون 
ئ���ەوە چ حیكمەتە، ئەمجارەش چون���ەوە ناو حكومەتەكەیان؟ 
خۆ هیچ موعجیزەیەك نەخوڵق���اوە و یەكێتی و پارتی هەردوو 

حزبەكەی جارانن؟
* ئایا بەراس���ت ئێ���وە وەكو خۆتانن و بانگەش���ەكانتان و 
لەوشەكانتان چەواشەكارانەبوو. یان جگە لەبەرژەوەندی شەخسی 
و حزبی كەخۆی لەوەزیرێك "ئەگەر وەزیری هەرێمیش بێ" لەگەڵ 
چەند بەرێوەبەر و قایمقامێكدا زیاترنییە، نەك بەراس���تی ئێوە 
ئۆپۆزس���یۆن بن بۆیە هەندێك لەم س���ەركردە ئۆپۆزسیۆنانەی 
پێش هەڵب���ژاردن كە حكومەت و یەكێت���ی و پارتیان كردبوە 
دێوەزمە و كەوتبونە جوێن بارانیان، ئێس���تا سەد و هەشتا پلە 
بایانداوەتەوە و كەوتونتە مەدح و ستایشی حكومەت و یەكێتی 

و پارتی تەنها لەبەر وەزارەتێك.
* گەر قس���ەش لەسەر ئەوە بوو كە یەكێتی و پارتی حزبی 
بنەماڵەن. خۆ دەبێ س���ەیرێكی خۆشیان بكەن، كەهەركام لەم 
حزبانە، برا و ئامۆزا و زاواكانی خۆیان لەپێش���ی پێشەوەن، چ 
بۆ حزب و چ بۆحكومەت، گەر قس���ە لەسەر شەفافیەتیشە كام 
لەوحزبانە كۆمیتەی ناوەندیەكانیشیان دەزانن پارەی حزبەكانیان 

و سەرفیات و داهاتیان چەندوو چۆنە؟ 
* ئاخر س���ەیرە هیچ س���یفاتێكی باش���ترت تێدانەبێ و بۆ 

)ئۆپۆزسیۆنی چەواشەكار…؟(
))32((

* هیچ پێوەرێك نەماوە، بۆ كوردایەتی وبەرژەوەندی گشتی و 
دڵسۆزیش تادێت روو لەكەمبونەوە دەكات وبەپێچەوانەوە هەموو 

ئامانجەكان خۆی لەبەرژەوەندی شەخسیدا دەبینێتەوە.
* زۆر وترا، كە یەكێتی و پارتی خراپن و هەموو شتەكانیان 
ب���ۆ بەرژەوەندی شەخس���ی و بنەماڵەی���ە وناتوانن حكومەت 
بەڕێوەبەرن- ئەمە ئەگەرچی راس���تی تێدایە- بەاڵم كێن ئەڵتەر 
ناتیڤی ئەوان؟ كێن ئەوانەی دەیانویس���ت رەوشی سیاسی ئەم 
واڵتە چاكبكەن؟ دژی ئەو ناعەدالەتی و نایەكسانی و گەندەڵی 

و خراپانەی باسیان دەكرد لەسەر یەكێتی و پارتی.
* خەڵك���ی وایاندەزانی زۆر ل���ەو هێزانەی ناوی خۆیان ناوە 
ئۆپۆزسیۆن و ئەنتی حكومەت و ئەنتی یەكێتی و پارتی، دەتوانن 
وەاڵمی گلەیەكانی خەڵ���ك بدەنەوە و پرۆژە خزمەتگوزاریەكان 
ئەكتیڤت���ر بك���ەن و بەرنام���ە جیاوازیەكانیان بخەن���ە بواری 
پراكتیكیەوە. كەچی بەداخەوە، ئەم خەونە تەنها بانگەش���ەی 
هەڵبژاردن بوو بۆ بەدەس���تهێنانی دوو، س���ێ كورسی و جێگە 

خۆكردنەوەی خۆیان بۆ چوار ساڵی تر.
* ئەگ���ەر نا النی كەم دەبوو بەفیعلی ئەم چوار س���اڵە ئەم 
الیەنانە ئۆپۆزسیۆن بن و نەبن بەبەشێك لەو سیستمە سیاسیەی 
كەئەوان چوارساڵە جوێنی پێ ئەدەن و هێدی هێدی ناشیرینی 
دەكەن و ئۆباڵی هەموو ناشیرین و شكستەكانیان دەخەنە ملی 
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)پژاك و ئەنسار و ئیسالم(
))33((

* یەكەمین س���ەردانی، دكتۆر بەرهەم س���ەرۆكی حكومەت 
بۆ كۆماری ئیسالمی ئێران س���ەرەتای )2009(، دەكرێت ماناو 
مەغزای سیاسی و ئابوری گرنگی هەبێت. بەو پێیەی ئێران جگە 
لەوەی واڵتێكی س���نوری گرنگە لەروی جوگرافیەوە كاریگەری 
سیاسی زۆریشی هەیە بەسەر نەخشەی سیاسی نوێ لەعێراقدا 
یان یەكێكە لەو واڵتانەی ناوچەكە جگە لەداخاڵەت، س���ەنگ و 
قورسایی خۆی هەیە. بۆیە پێشوازیكردنی سەرۆكی حكومەت لەو 
ئاستە بەرزەدا مانای دەكرێت هەم گرنگ بێت، هەم سەركەوتوبێ 

و ئاكامی باشی هەبێت.
* لەچاو گێڕانێكی خێرادا بەس���ەر پەیوەندیەكانی هەرێم و 
تاراندا، یەكەمین دەوڵەت كەبەرەس���می هەرێمی كوردس���تانی 
ناس���یوە، كۆماری ئیس���المی ئێران بوو؛ ئەم واڵتە، تاكە واڵتە 
دووكونسوڵی هەیە )بەدەر لەمەغزای سیاسی( كارئاسانی زۆری 

بۆ هاواڵتیانی كوردستان كردوە.
جگەلەوەی لەكاتی قەیرانەكانی كوردس���تان و قەتڵ و عامی 
خەڵكدا. دەس���تی یارمەتی هەرێمی گرتوە، زی���ادە رۆیی نیە 
گەر بڵێین لەواڵتانی س���نوری هەرێمدا هیچیان ئەوەندەی ئەو 
تەندروستانە مامەڵەیان لەگەڵ هاواڵتیان نەكردوە، بەاڵم لەگەڵ 
ئەوەش���دا زۆر دۆس���یەی تایبەت هەن كەپێدەچێت س���ەرۆكی 

حكومەتی هەرێم، گلەیی لەسەریان بكات.

چەواشەكردنی خەڵك، خۆت بەئۆپۆزسیۆن بزانی.
هەرچەندە من هەڵوێستی )گۆڕان و یەكگرتوو(م پێ باشترە 

كەالنی كەم لەگەڵ الیەنگرانی خۆیان راستیان كرد.
بەاڵم دەبێ ئ���ەو هەقیقەتە خەڵك بیزانێ ك���ە بەرژەوەندی 
تایبەت و حزبی لەپێش���ەوەیە و باشترین نمونەش روداوەكانی 

ئەم سێ مانگە بوو كەبەناو ئۆپۆزسیۆن نیشانیان داین.   
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* هەرچەن���دە پێدەچێت پەیوەندیەكانی ئەمەریكا و ئێران و 
دۆسیەی ئەتۆمی و گروپی مجاهیدینی خەڵق و هەڵبژاردنەكانی 
داهاتوی عێراق دۆسیەی گەرم و دیدار و دانوستانەكان بووبێت، 
ب���ەاڵم دەكرێت بڵێین، ئایا س���ەردانەكە گرنگ بوو ئاكامی چی 

یە؟
* دەكرێت بەوپێیەی دانوس���تانەكان لەس���ەر ئاستی بەرزدا 
بوون، بەپێی���ەی پەیوەندیەكانی یەكێتی نیش���تمانی و ئێران 
پەیوەندیەكانی مێژوویی و دۆستانەیە و خودی سەرۆكی حكومەت 
پەیوەندیەكانی لەبەغداوە لەگەڵ باشە و هەنگاوی باشی بۆنراوە، 
س���ەركەوتوبێ، بەاڵم لەگەڵ ئەوەش���دا هەنگاوەكانی داهاتوی 
هەردووال لەسەر س���نور و هەنگاوەكانی ئێران لەبواری ئابوری 
و فەرهەنگیدا. نەخشەرێژی باش���تری سەر سەردانەكە بكەن. 
بەتایبەتی كەیەكەم سەردانی س���ەرۆكی حكومەت بۆ دەرەوە. 
كەوا باش���ە لەداهاتوشدا توركیا و س���وریا بگرێتەوە. چونكە 
ئەم هەوڵە دبلۆماس���یانە دەتوانێ گرژیەكان چارەس���ەربكات و 

هاریكاری نوێ دەستپێبكات

 

* تۆپبارانی سنورەكانی قەندیل، پشدەر، پێنجوێن، نائارامی 
لەس���ەر م���ەرزەكان، گروپی ئەنساروئیس���الم لەس���ێدارەدانی 
رۆژنامەنووسانی كورد و زیندانیكردنیان پێدەچێت دۆسیە بووبن، 

چونكە خوڵقاندنی ئەم نائارامیانە قەیرانەكان ئاڵۆزتر دەكات.
كەپێدەچێت ئێرانیەكانیش گلەیی خۆیان لەبەرهەم كردبێت. 
لەبابەتی ش���ەڕی چەكداری پژاك و ئۆپۆزس���یۆنی كوردستانی 

ئێران، بونی ئەمەریكا لەسنورەكان و كوردستاندا.
* گ���ەر قەیرانە سیاس���یەكانی س���نور چارەس���ەر بكرێت، 
كەئەولیەوەیەتی دانوستان و كێشاكانە، دەكرێت دۆسیە ئابوری 

و فەرمانگیەكان بەئاسانی بچنە پێش.
ئەوە گرنگە لەو س���ەردانەدا، باسی لەبارودۆخی باشتركردنی 
مەرزەكانی باشماخ و حاجی ئومەران كرابێت كەلەروی سیستمی 
بانكی و هاتووچۆوە كار ئاس���انی بۆ بازرگانەكانی كوردس���تان 

لەكاتیكدا ئاڵوگۆڕی نێوان هەردووال )3( ملیار دۆالر بووە.
واباشە كۆماری ئیسالمی ئێران چاو بەكردنەوەی سەرلەنوێ ی 
گەشتە ئاسمانیەكانی بۆ هەرێم بكات و كارئاسانی زیاتر بكات. 
هەنگاو هەڵگرێ لەپ���رۆژەی كارەبا و گاز بۆ هەرێم كەدەتوانێ 

رۆڵی پۆزەتیڤی هەبێت.
* لەبواری فەرهەنگیدا، دەكرێت ئێران س���ااڵنە چەند س���ەد 
خوێندكارێكی هەرێ���م لەزانكۆكانی خۆی وەربگرێت وەك چۆن 
ئەمەی بۆ خوێندكارە فارس���ی زمانەكانی كاوكاس و ئاس���یای 
ناوەراست كردوە و هاوكاری زانكۆكان بكات لەگەشتی زانستی 

و سەرچاوەی زانستی.
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رۆژنامەنووسانەی وتوە" چیت دەوێ بۆت بكەم، پارە، خانوو، 
سەیارە؟

* ئەندامێكی مەكتەبی سیاس���ی، میوانداریەكی پڕسفرەی 
رازاوەی بۆ چەند لەورۆژنامەنووسانە لەماڵەكەی خۆیدا سازداوە 

و سەرو دیاری گرانبەهاشی پێداون.
* بەرپرسێكی گەورەی دەزگایەكی ئەمنی رۆژنامەنووسێكی 
چاالك بانگدەكات، تاپێی بڵێ ئەم ئێوارەیە فاڵنە رۆژنامەنووسی 
دژە حكومەتیش لێرە میوانی ئێمەیە و ش���ەوێكی پڕ شەراب 

نۆشدەكەین.
* بەرپرسێكی تر بەیەكێك لەو رۆژنامەنووسانە دەڵێ" ئەوە 

وەرەقەو قەڵەم، تۆ ئەمركە و من بۆت جێبەجێ دەكەم.
ئەم ماوەیە مقالێكم لەسەر یەكێك لەبەرپرسەكانی حكومەت 
و مەكتەبی سیاس���ی نوس���یبوو. كاتێ ویس���تم بیدەمە ئەو 
سەرنووس���ەرە وتی" بەداخەوە لەس���ەر مام جەالل یان كاك 
مەس���عود بوایە باڵوم دەكردەوە، بەاڵم بەداخەوە لەسەر ئەم 

بەرێزە ناتوانم.
* الیەنی دووهەمیش، كەرۆژنامەنووس���انی ترن، بەحسابی 
حكومەت و حزب دەڵێ )بەڵێ بەحسابی ئەوان( پیاوی باشن 

و هیچ ناڵێن.
بەمانگ ناگەنە الی ئەو بەرالپرسە حكومی و حزبیانە، تەنها 
بۆ راپۆرت و دیدارێك، ئاخرس���ەیرە، لەالیەك ئەم بەرپرسانە 
بەوان دەڵێن رۆژنامەنووسی تێكدەر و جوێن فرۆشن ئاژاوە چی. 
كەچی سفرەی سوریان بۆ دەرازێننەوە، دەرگایان لەسەرپشتە 

)رۆژنامەنووس دەبێ جوێن فرۆش بێ...!(
))34((

* ئەم ناونیش���انەی س���ەرەوە، لەئەزمونی چەندین ساڵەی 
كاری رۆژنامەنووسیم پێگەیشتوم.

* هەرچەن���دە كاری رۆژنامەنووس���ی، كارێك���ی حرفەیی 
و پیش���ەیی و ئەخالقیەو ئامانجی راس���تگۆیی و گەیاندنێكی 
پەیامێكی پاك و هەقیقیەیە و كاركردنە بەئیتیكی رۆژنامەنوسی، 
بەاڵم جێگەی داخە كەئەم چیرۆكە تائێستا سیناریۆی جیاواز 

جیاوازی هەیە.
" لەس���ەر زمانی بەرپرسانی حكومەتی هەرێم و بەرپرسانی 
حزبەكانی كوردستانەوە. گوێمان لێبووە كەكێ جوێن فرۆشە؟ 
ك���ێ دژی ئەزمونی هەرێم���ە؟ كێ ه���ەواڵ و راپۆرتی درۆ و 
ناشیاو باڵودەكاتەوە؟ كێ بەدەستی دەرەكی كاردەكات؟ كێ 
هەوڵی دروستكردنی پشێویی كۆمەڵگا دەدات و دەیەوێت دژی 
حكومەت و پەرلەمان و چەواش���ەكاری باڵوبكاتەوە – ئەمانە 
قسەی ئەوانە، نەك هی من، كەمن بەش بەحاڵی خۆم لەگەڵ 
هەموو ئەوش���تانە نیم. تائێرە ئاوایە و هیچ كەسیش ناتوانێ 
نكۆڵی لەم رستەو بۆچونانە بكات . كەوتراون بەدەیان جار-"

* كەچ���ی هەرئەم بەرپرس و مس���ئوالنەی ئێمە، چیرۆكی 
سەیر س���ەیریان لێ دەگێڕنەوە لەگەڵ ئەو رۆژنامەنووسانەی 

كەئەوان وەها باسیان دەكەن.
* بەرپرسێكی پایە بەرزی حكومەتی هەرێم. بەیەكێك لەو 
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)خەونی تاكی كورد(
))35((

* هەمیش���ە ئەم پرسیارە دەكرێت، تاكی كورد چی دەوێت؟ 
هەرچەن���دە وەاڵم���ی ئەم پرس���یارە هێند ف���رە رەهەندە، بۆ 
دابینكردنی پێداویستیە ماددی، روحی و فیزیكی و مەعنەویەكان 
و بگرە هەركام لەوانەش دەیان لق و پێداویس���تی جۆراوجۆری 

لێدەبێتەوە.
بەاڵم پێداویستیە ژیاریە پلە یەكەكان زۆر گرنگە دەستنیشان 
بكرێن و لەیەكەمەكانی ئەجێندای پێداویستی تاكی كۆمەڵگای 
كوردی بێت و هەمیشە مەرج و داوا و پشتگیری لەسەر بكرێت. 
كەئەوانیش )ئازادی، دیموكراس���ی، لیبرالیزم و سیس���تمێكی 

سكۆالرە...(ە.
* زیادەرۆی نیە. گەر بڵێم )%80(ی تاكی كوردی، بەبەشێك 
لەفەندەمێنتالیزمی كوردستانیشەوە. زیاد لەپێویست موعجیبن 
بە ئەوروپا و ئەمەریكا، زیاد لەپێویس���ت خەون بەوەوە دەبینن 
كەس���ەفەر بكەن ب���ۆ یەكێ لەو واڵتانە، یان ل���ەوێ بژین، یان 

هاواڵتی ئەوێ بن.
كەم كوردم بینیوە، یەكێك لەهەزاران خەونەكانی ئەوە نەبێت 
كەرۆژێك بچێت���ە ئەوروپا و لەواڵتێك ئیقامەی���ەك وەربگرێ، 
خۆدڵنی���ام گەر راپرس���یەك بكرێ و بەدڵخ���وازی خۆیان بێت 

)%80( دەنگ دەدەن بەبەڵێ بۆ ژیان لەئەوروپا.
*رەنگ���ە خەونی ئ���ەو هاواڵتیان���ە و رەهەن���د و تێروانینە 

بۆیان، كەچی بۆ ئەمانی تر كەبەحس���ابی ئەوان پیاوی باشن 
ناتوانن چاویان پێ بكەون.

ئاخر دەبێ كام ال راس���تگۆ و كام ال درۆزن بن، كام ال باش 
و كام ال خراپ بن.

* بۆی���ە زۆرجار دەگەمە ئەو قەناعەت���ەی بەم پێوەرانەی 
حكومەت و بەرپرس���انی ئێمە بێ، دەبێ رۆژنامەنووس جوێن 

فرۆش بێ، نەك موئەدەب و موحتەرەم.  
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حزب���ی خۆرهەاڵت���ی و تقلیدی و كۆمەڵگاكەش لەس���وننەت و 
فئودالی دەردەچێت و پاشەكشەش بەئیسالمی سیاسی و فەساد 
و گەندەڵ���ی و خراپی ئەم جۆرە لە سیس���تمی حزبی كوردی 

دەكات.
* ئاس���ان و بێ گرفت و دەردەسەری نیە، ئەو دەستكەوتانە 
لەكۆمەڵ���گای كوردس���تان كۆپی بكرێت لەماوەی دوو، س���ێ 
دەیەدا. پراكتیزە بكرێت، بەاڵم قورس���یش نیە گەر نیەت هەبێ 
و قبوڵبك���رێ و بمانەوێت ئەم مۆدێل���ە خۆرئاواییە وردە وردە 

لەهەرێمدا پراكتیزە بكرێ...
* بێگوم���ان هەركات ئەم پرەنس���یپانە ج���ێ بەجێ كران، 
خەونەكانی )گەنجێك، ژنێك، ئیسالمیەك، عیلمانیەك بەراست 
و چەپ، حزبی و ناحزبی، كورد و عەرەب و توركمان، ش���یعە 
و سوننە( بەرقەرار دەبن لەزۆربەی ئەو گرفتانەی ئێستا هەیە، 

نەجاتمان دەبێ.
ماوەتەوە ئەم پرەنس���یپانە بەواقیعی پراكتیزە بكرێتو ببێتە 

خەونی تاكی كورد نەك بەناو. 
 

فكرییەكانی من جیاوازبن.
واتا خەون بینین گەنجێك لەدیسكۆیەك،هی كچێك لەئازادیە 
شەخس���یەكان، ئیس���المیەك لەئازادی بیروباوەڕ، سیاسیەك 
لەئەمنیەتی ژیانی دا، بازرگانێك لەسیستمی بانكی وپاراستنی 
بەرژەوەندیەكان���ی، لیبرالێ���ك لەدیموكراس���ی و چەپێ���ك لە 

سكیۆالریەتدا خۆیان ببینەوە".
* ب���ەاڵم هەموو ئ���ەو خەون و دەس���تكەوتانەی ئەوروپا لە 
سایەی ئازادی، دیموكراسی و لیبرالیزم و سیستمی سكیۆالردا 
بەدەس���تهاتون. كەوات���ا م���ادام تاكی كورد خ���ەون بەیەكێك 
لەوش���تانەوە دەبینێ. دەبێ هەوڵبدا ئەم پرەنس���یپە گرنگانە 
لەكوردس���تان و لەناو سیستمی سیاس���ی هەرێمی كوردستاندا 
بچەس���پن و ببنە داخ���وازی تاكی كورد. دەب���ێ تاك )حزب، 
دەس���ەاڵت و حكومەت( بخاتە ژێر فشار و ناچاری بكات مل بۆ 

ئەم پرەنسیپانە بدات.
* لەكوردس���تان سیس���تم بەناو س���كۆالرە، ئ���ازادی رەها 
نی���ە، ئازادی راگەیاندن زۆرجار دەكەوێتە بەر مەترس���ی هێزە 
كۆنزەرفاتیڤ���ە عیلمانی���ەكان، چ ج���ای فەندەمێنتالیزمەكان، 
لیبرالیزم نەیتوانیوە مرۆڤەكان بحەس���ێنێتەوە و دیموكراس���ی 
لەناوچەكەیەوە بۆ ناوچەیەكی تر و لەحزبێكەوە بۆ حزبێكی تر 

جیاوازە و نەبۆتە پرەنسیپی گشتی.
* هەركات ئەم پرەنس���یپانە چەسپین. هەم تاك سودمەندی 
یەكەمە، هەم سیستمی سیاسی هەرێمی كوردستان پێشدەكەوێت 
و پش���تیوانی زۆرتری لێ دەكرێت و نەجاتی دەبێ لەسیستمی 
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دەتوانێ هاواڵتیان رازی بكات و رێزیان لێبگرێت و بەخۆشیش 
بیانگرێنێ و واش لەهاواڵتی بكات كەهێشتا ئەم واڵتە خەڵكانی 

دڵسۆزی تێداماوە.
بێگومان لەش���اری س���لێمانی، چەند بەرێوەبەر و دەزگای 
دڵسۆز هەن كەجیاوازن و كاروباری هاواڵتیان باش رادەپەڕێنن 
و خەڵك زۆریان لێ رازین. لەبابەتی )پاسپۆرت، فرۆكەخانە، 
ئاسایش���ی گشتی و ئاسایشی س���لێمانی، رەگەزنامە و باری 
شارستانی ئێستا و پێشتر، بەرێوەبەرایەتی پۆلیسی هاتوچۆی 

ئێستا(
* بۆیە دەكرێت حكومەت و حزب " ئەم گریانەی ئەم پیاوە 
بەهەند وەربگرێ و بۆ شارێكی وەك سلێمانی خەڵكانی والەم 
پۆس���تانە دابنێ كەهاواڵتی لەخۆشیدا بگری، نەك لەناچاریدا 

پەنا بۆ بەرتیل و واسیتە و جوێن بەرێ."
* حكومەت چۆن لەدانانی ئەم پۆستانە سەركەوتوو بووە. 
دەك���رێ پۆس���تە خراپەكانیش چاك ب���كات، بەپڕكردنەوەی 
خەڵكانی وەها، چونكە بەراستی هاواڵتیان لەهەندێ فەرمانگە 

هێندە ماندوودەكرێن لەحەسرەتدا گریانیان دێ.
* تائێس���تا بەس���ەدان هاواڵتیمان بینی لەداخ و خەفەت و 
ناخۆش���ی و نارەزایی گریان و بەهەن���د وەرمان نەگرت، بەاڵم 
گریانی ئەم پیاوە لەخۆشیدا مانا و مەغزای دەاللەتی گەورەی 
هەیە كەدەكرێ سودو ئەزمونی لێ وەرگرین لەپێناو ئەم واڵتەدا 

و پاسپۆرتیش وێنەی ئەم پیاوە گریاوە هەڵواسن    

)لەپاسپۆرت، پیاوێك لەخۆشیدا دەگری...(
))36((

* رۆژێك )2009(، پیاوێكی بەتەمەن بەمەبەستی رایكردنی 
كارەكانی بۆسەفەری حەج روودەكاتە بەرێوەبەرایەتی پاسپۆرتی 
سلێمانی بۆ دەركردنی پاسپۆرتەكەی، بەاڵم پاش وەرگرتنەوەی 

پاسپۆرتەكەی لەخۆشیدا دەست دەكات بەگریان و دەڵێ.
بەراس���تی ئەم دائیرەیە دڵسۆزن و زۆر خزمەتیان كردوم و 
نەمزانی بەرێوەبەر و كارمەندی وا دڵسۆز هەن، بەراستی ئەم 

واڵتە پێویستی بەخەڵكانی واهەیە."
* تائێ���رە روداویكی س���ادە لەبەرێوەبەرایەتی پاس���پۆرت 
رویداوە، كەدڵنیام س���ەد لەسەد هەقیقەتە، چونكە ئەوە هەر 
ئەو هاواڵتیە نیە، ئەم ئیعترافە لەسەر پاسپۆرت و بەرێوەبەر 
و كارمەندانی دەكات، بەڵكو جاری تریش نوسیم و وتم و گوێم 

لێبووە.
بەاڵم پەن���دە كەلێرەوە دەس���تپێدەكات، كەئەوە واقیعەتی 
خەڵكە، چۆن خزمەتی بك���ەی، حەقیقەتی خۆی دەڵێ، واتا 
هاواڵتیەك كەمافێكی رەوای خۆیەتی پاسپۆرتی هەبێت و حەج 
بكات ؟ مافی خۆیەتی كاری س���ادە و یاسایی بۆ جێ بەجێ 
بكرێت. بۆ دەبێ لەم فەرمانگەیە بگری لەخۆشیدا و لەشوێنێكی 

تر گلەیی زۆر و زەوەند بكات.
* بێگوم���ان رۆڵی بەرێوەبەر لەهەر فەرمانگە و دەزگایەكدا 
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و جی���اوازن لەیەك، لەهەمانكاتدا هەندێك لەوانە بەئاش���كرا 
هەس���تدەكرێ كە الیەنگری پێوەیە بۆ الیەنێكی سیاسی، یان 
حزبێك كە ئەمە بۆخۆی گومان دەخاتە س���ەر راس���تیەكە و 
ئاكامەك���ەی و بگرە لەهەندێك حاڵەت���دا هاواڵتی و خوێنەر 
چەواش���ە دەكات و لەباری سایكۆلۆژیشەوە رەنگە كاریگەری 
نێگەتیڤی هەبێت لەسەر پرۆسەكە كەواتە ئەم راپرسیە تاكوێ 

دەتوانێ سودمەندبێ؟
* بێگومان لەحاڵەتی بێ الیەن نەبوون و سەربەخۆنەبوونی 
دەزگای راپرسیەكەدا هیچ كەس سودمەند نابێ لەئەنجامەكانی، 
چونك���ە گریمان یەكێ ل���ەو راپرس���یانە بەقازانجی حزبێكی 
سیاس���ی كراوە لەكوردس���تان و رێژەیەكی خەیاڵی پێدراوە 
لەبەدەستهێنانی كورسیەكان. جاهۆكاری سیاسی و تایبەتی 
یان حزبی لەپش���تەوە بێ ئایا ئەم ئەنجامە حزبەكە بەهەڵەدا 
نابات؟ یان رەنگە حس���اباتی ورد لەسەر ئەندام و الیەنگر و 

كارەكانی نەكات.
هەروەها بۆ الیەنی دووهەمیش كاریگەری خراپی دەبێت.

* گەر دیقەت بدەین بەشێكی زۆری راپرسیەكان قسە لەسەر 
ش���ارێك دەكەن وەكو چەقی هەڵبژاردن���ەكان و ئامارەكان و 
ژمارەی كورسیەكانی پێشو و رێژەی دەنگدەران وەكو داتایەك 

حساباتی لەسەردەكرێ.
رەنگە ئەو پێوەرانە بۆ دەوریەك راست بن و لەهەر خولێكی 
هەڵب���ژاردن ئاڵوگۆڕی زۆر پێكدێ لەرێژەی بەش���داربوون و 
ئاراستەكردنی دەنگەكانیان لەهەڵبژاردنەكانی )2009/7/25( 

)چارەنوسی هێزە لیبراڵ و مۆدێرنەكان(
))37((

* راپرسی، یەكێكە لەو فۆرمانەی یان پێوەرانەی كە هاواڵتی 
دەتوانێ بۆچون و تێڕوانینی خۆی لەس���ەر دەرببڕێ و ببێتە 
هۆكارێك بۆ تێگەیش���تنی لەروداو و پێش���هات و خوێندنەوە 

بكات بۆ ئەگەرەكان.
وات���ا راپرس���ی، رۆڵێكی گرنگی هەیە بۆ كۆی سیس���تمی 
كۆمەڵگا. بەتایبەتی كەالیەنێكی پەیوەندیدار لەبابەتی دەزگا 
و سەنتەرێكی پسپۆر و تایبەتمەند ئەنجامبدری، یان لەالیەن 
كەناڵ و دەزگایەكی راگەیاندنی گەورەو بەهێز و رۆژنامەنووسی 

بێ الیەن و شارەزا ئەنجامبدرێ.
* بێگومان لەگەڵ ئەوەشدا، مانای وانیە راپرسی و ئەنجامی 
راپرسیەكە دەتوانێ ئەنجامێكی واقیعی بدا بەخوێنەر و هاواڵتی، 
بەاڵم دەبێ نزیك بێ لەئەنجام و كۆتایی پرۆسە و كارەكاندا، 
بێگومان لەكوردس���تاندا زۆر كەمن ئ���ەو دەزگایانەی بتوانن 
راپرسی ئەنجامبدەن. كەبێ الیەنی لەحاڵەتی راپرسیدا وەكو 

كاری دادوەر وایە لەدادگایی دادگادا لەبەرامبەر كەیسێكدا.
* قسە ئەوەیە چەندین ئامار و داتا بەناو راپرسی سەبارەت 
بەئەنجامی هەڵبژاردن���ی )3/7(ی پەرلەمانی داهاتوی عێراق 
لەكوردستاندا، بۆ ئەگەری بەدەستهێنانی رێژەی كورسیەكانی 

ئەو پەرلەمانە لەالیەن حزبە كوردیەكانەوە ئەنجامدەدرێت.
ئاكامی راپرس���یەكان جگەلەوەی وەك یەك نین و زۆر دور 
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راپرس���ی ئەنجامبدرێ، نەك الیەك و دەزگایەك یان كەناڵێك 
كە مەبەستیەتی بڵێ فاڵت حزب لەئێستاوە دیارە كە دۆڕاوە، 
بێگوم���ان لەگەڵ ئەوەدا ك���ە ئەنجامەكان هەرچی چەندێك و 

چۆنێك بێ.
* ئەو هێزانەی كەساختە ناكەن و فەزای ئازاد دەخوڵقێنن 
و ئازادی میدیا و كاری راگەیاندن لەناوچەكانی لەهەڵكشاندایە 
و قەناعەت���ی ب���ە ئازادی سیاس���ی هەیە و ح���زب و الیەنە 
سیاسیەكانی تری كوردس���تان ئیعتراف بەم حاڵەتانە و بەم 

دەستكەوتانە دەكەن.
قبوڵی دەكەن، بەاڵم ئایە هاواڵتی و حزب و ئەو دەزگایانەش 
ب���ەدوای ئەو پرس���یارانەدا چوون، گەر هێزێ���ك كەخاوەنی 
ئەم دەس���تكەوتانە بێت- لەگەڵ ئەوەش���دا كە كەم و كوڕی 
و خراپەش���ی تێ���دا هەبێت و هەیە- لەه���ەر حاڵەتی بێ هێز 
بوون���دا تەنها ئەم هێزە زەرەر دەكات، یان هاواڵتی و میدیا و 

حزبەكانی تریش؟
* كەوات���ا ئەم حاڵە زۆر گرنگ���ە كەدەبێ ئەو ئیمتیازانەی 
كەهەیە راپرس���یەك ئاكامەكانی لێڵ ناكات و دوودڵی دروست 
نەكات و نەبێتە مایەی شڵەژانی سایكۆلۆژیای هاواڵتی دەنگدەر، 
بۆیە دەبێ ئەمجارە هاواڵتیانی كوردستان دەنگبدەن بەهێزێك 
و حزبێك. كە ئازادی زیاتری داوە لەچاو هەندێ هێز و الیەنی 

تر لەبواری میدیا، ئازادی، سیاسی، ژنان و گەنجان...
دەبێ دەنگبدەن بە هێزێك كەدەیەوێت كۆمەڵگای كوردستان 

بەرەو كۆمەڵگایەكی مەدەنی و مۆدێرن و سیكۆیالر بەرێت.

بۆ پەرلەمانی كوردس���تان، بەپێی بۆچونی چاودێرە ناوخۆیی 
و نێودەوڵەتی���ەكان و دەزگاكان���ی راگەیاندن���ی ناوخۆیی و 
دەرەكی ناوچەكانی سلێمانی و گەرمیان. پاكترین ناوچەبوون 
لەكوردستان كە ساختەكاریی تێدانەكراوە و فشار لەسەر هیچ 

هێز و الیەنێكی سیاسی و كاندیدێك نەبوە.
* هەر بەقسەی ئەو چاودێرو دەزگایانەی راگەیاندن شارەكانی 
تر رێژەیەك س���اختەكاری تێداك���راوە دەكرێ بگەڕێیتەوە بۆ 
خوێندن���ەوەی رۆژنامە و گۆڤارەكانی ناوخۆ و دەرەوە لەكاتی 

ئەو هەڵبژاردنانەدا.
* لەكاتێكدا لەشارێكدا گەر النی كەم چەند هەزار دەنگێگیش 
س���اختەكاری رویدابێ، وەكو ئەو كەنااڵنە دەڵێن، ئیتر چۆن 
دەكرێ هەر ئەو رێژە و داتایانەی كەساختەبوون بكرێنە پێوەر 
بۆ راپرس���یەكی تر، لەئێس���تاداو بڵێ فاڵن حزب لەو ش���ارە 

دەتوانێ ئەوەندە كورسی بەدەستبهێنێت.
بێگوم���ان لەم حاڵەتەدا ئەم راپرس���یە ن���ەك هەر ناكرێ 
وەكو سەرچاوە پشتی پێ ببەسترێ، بەڵكو مەترسیداریشە، 
چونكە پشتی بەرێژەی دەنگدانێك بەستوە كە بەقسەی خۆی 

ساختەی تێدایە.
بۆیە ناكرێ بۆ دەزگایەكی راپرس���ی و كەناڵێكی راگەیاندن 
كەخۆی راس���تیەكانی كوردستان باش���دەزانێ بەهەمان چاو 
س���ەیری دووشار بكات چ لەبواری رێژەی دەنگدان چ لەبواری 

ساختەكاری و بونی فەزایەكی ئازاد و پڕ فشاردا.
واتا دەبێ هەموو ئەم حاڵەتانە لەبەرچاو بگرێ و بێ الیەنانە 
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)گەندەڵی و دیموكراسی(
))38((

* وایلێهاتوە ئەم دووچەمكە خەریكە هێندە بێ مانا دەبێتەوە، 
مانا هەقیقیەكانی خۆشی لەدەستدەدات. بێگومان لەكوردستاندا 

هەردوو چەمكەكە بوون و وجودیان هەیە.
چ گەندەڵی وەكو دیاردەیەكی ناشیرین و نێگەتیڤ كەدەكرێت 

بەیەكێك لەمەترسیە گەورەكانی ئەزمونی هەرێم بژمێردرێت.
چ دیموكراس���ی وەكو فەلسەفەیەكی پۆزەتیڤ و پڕ داهێنان 

سەیر بكرێت.
ئەگەر چی سەركردایەتی سیاس���ی كوردستانیش نە نكوڵی 
لەبون���ی گەندەڵی دەكات، ن���ە دیموكراسیش���یان قبوڵ نیە، 
بێگوم���ان داننان بەبوون���ی گەندەڵی لەهەرێم���دا ئیعترافێكی 
جوانە و بەهێزكردنی دیموكراسی و نەفرۆشتنەوەشی بەخەڵك 

دەستكەوتی زیاتری بەدوادا دێت.
* بەاڵم قس���ەكە ئەوەیە، ئێس���تا ئەم دووچەمكە خەریكە 
لەماناكانی خۆیان دەردەچێت بەو دەلیلەی كەسانی وابەشدارن 
لەگەندەڵیدا. كەدەبێ چوارجار سزا بدرێن، كەچی لەسەر شاشەی 
تەلەفزی���ۆن و رادیۆ و رۆژنام���ەكان و لەناو حزب و حكومەت و 
پەرلەماندا دەڵێن" گەندەڵی واڵتی وێران كردوە" كەخۆش���یان 

باشدەزانن، خۆیان بەشێكن لەدیاردەكە.
بێگومان ئەمە بەشێكە لەو سیاسەتە چەواشەكاریەی كە ئەم 

جۆرە خەڵكانە دەیانەوێت راستیەكان بەالرێدا بەرن.

دەیەوێت هێزە چەپ و سۆسیالیست و لیبڕاڵەكان لەدەوری 
خۆی كۆبكاتەوە و بەشێوەیەك ببنە یەك لەپێناو سیستمێكی 
سیاسی كاراو ئەكتیڤ و دیموكرات، نەك رێگا بدرێ پرۆسەی 
دیموكراس���ی و ئازادیەكان پاشەكش���ە پێ بكرێ و سیستمی 

دۆگما بخوڵقێنێت.
رێگە نەدرێت بەهێزێك فەزای ئازاد و ئازادی عقیدە و بەیان 

و ئازادی راگەیاندن پاشەكشە پێ بكات.
* پرۆس���ەی هەڵبژاردنی گرنگی نەتەوەیی و نیش���تیمانی 
لەعێراق و كوردس���تاندا بەرێوەدەچێت كەه���ەم ئاكامی ئەم 

پرسیارانە دەردەخات كەوانین.
هەم هاواڵتی كورد بەتایبەت���ی ئەركێكی گرنگی دەكەوێتە 
سەرش���ان كەدەبێ هەس���ت بە بەرپرس���یارێتێكی مێژوویی، 
ئەخالقی بكات كەدەنگبدات بەچارەنوسی دیموكراسی و فەزای 

ئازاد و سیستمی مۆدێرن و میدیای ئازاد.  
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بۆچ���ی دەبێ رۆش���نبیرێكی ئێرانی لەدورەوە لەم رەوش���ە 
تێبگات. كەچی چەند كەسانێك تەنها لەپێناو میزاج و ئیمتیاز 
و بەرژەوەندی خۆیاندا چاو لەجوانی و باش���یەكان بپۆش���ن و 

گەندەڵیش بخەنە ملی خەڵكانی تر.
* بەراس���تی مەترسیەكە لەوەدانیە كەگەندەڵی لەكوردستان 

هەیە و دیموكراسیش بەهێزنیە.
بەڵكو مەترسیەكە لێرەوە دەستپێدەكات، هەردوو چەمكەكە 
مانا هەقیقیەكانی خۆیان لەدەستبدەن، نەزانرێ و نەناسرێتەوە، 
كێ گەندەڵە و لەپشتی گەندەڵیەوە و كێش دڵی بەدیموكراسی 

دەسوتێ و داكۆكی لێ دەكات.
* بەاڵم هەرچۆنێك بێ دەبێ رێگا نەدەین ئەم دووچەمكە وایان 
لێ بكرێت و خاڵی جەوهەریش ئەوەیە تاپرۆسیسی دیموكراسی 
لەهەرێمدا پێش���بكەوێت. گەندەڵی توشی پاشەكشە دەكات و 
تاگەندەڵیش پەرە بگرێ. دیموكراس���یش توش���ی ئاستەنگ و 

لەمپەری زۆرتر دەبێ. 
 
 

ی���ان بەمانایەكی تر دەیانەوێت خۆی���ان دەربازكەن و خۆیان 
بكەن بەشای شەریف.

* بەهەمان شێوە خەڵكانی واهەن لەو شوێنانەی كە باسمكرد 
بەس ئەوان س���ود لەدیموكراسیەكەی هەرێم وەردەگرن، كەچی 
دەڵێن" ئازادی كوا لەكوردستاندا هەیە؟" بەاڵم بۆخۆیان لەمسەر 
بۆ ئەوسەری كوردستان تەراتێن دەكەن و دەنوسن و قسەدەكەن 

و لەژێر سایەی ئەم دیموكراسیەدا زۆرترین سودمەندبوون.
* ئاخر دەب���ێ ئەوە بزانین گەر پێمانوابێ كەدیموكراس���ی 
زادەی شۆڕش و قوربانیدانی هەموومان بێ ) كەبێ گومان هی 
هەموان نیە( دەبێ دان بەوەشدا بنێین كەگەندەڵیش كەم و زۆر 

هەموومان لێ ی بەرپرسیارین.
ئاخر ناكرێت كەسێك، بەرپرسێك، وەزیرێك، پەرلەمانتارێك، 
مامۆس���تایەك، رۆژنامەنووس���ێك و حزبیەك. وابزانن گەندەڵی 
تەنها دزینی پارە و سامانە. نەخێر تەنانەت رانەپەڕاندنی كارێك 

لەفەرمانگەیەكیش بۆ هاواڵتیەك، جۆرێكی سادەی گەندەڵیە.
بۆیە دەب���ێ دان بەوەدا بنێین كەهەمووم���ان لەم دیاریدەیە 

بەرپرسین و دەبێ هەمووشمان چارەسەری بۆ بدۆزینەوە.
* ماشەڵاڵ شەمس واعزین. لەسەردانەكەی ئەمساڵی )2009( 
بۆ كوردستان . كەس���ەندیكای رۆژنامەنووسان لەگەڵ رەجەب 
مەزروعی س���ەرۆكی رۆژنامەنووسانی ئێران میوانداری كردبوون 
لەسلێمانی لەبەردەم رۆژنامەنووساندا وتی" ئەم ئازادیەی ئێوە و 
ئەم یاسایەی سەندیكای رۆژنامەنووسان زۆر گرنگە بۆ ئێوە گەر 

ئاگاتان لێ نەبێت دوورنیە لەدەستی بدەن"
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تر لەناو ئەو لیستە مانای چیە؟
خۆگەر قسە لەسەر پێوەری بەشداربونە لەپەرلەمان و 
حس���اباتی كورسیان لەگەڵ دەكرێت، دەبوو وەكو حزبی 
شیوعی، حس���ابات لەگەڵ حزبی زەحمەتكێشان و قادر 
عەزیز( بكرێت. ئەگەرن���ا ئەمە بانێك و دووهەوایە. یان 

مانا و مەغزای سیاسی هەیە.
* بەهەموو پێوەرەكان حزبی زەحمەتكێش���ان لەزۆر 
الیەن بۆ بەش���داریكردن لەپێشترە. چ لەروی مێژوویی و 
شۆڕش���گێڕیەوە، چ لەبواری هاوپەیمانی و موقفەوە. چ 
لەش���ەڕی ناوخۆ و دووئیدارەیی. واتا لەهەموو خۆشی و 
ناخۆشیەكاندا و لەهەموو كابینەكاندا بەشداربوە، بەاڵم 

هۆكاری پێنەدانی وەزارەت چی یە؟
* هەرچەن���دە ئینش���قاقە یەكلەدواییەكەكانی حزبی 
زەحمەتكێش���ان زۆر لەجەماوەریبوون، كاریگەرییەكانی 
لەكوردس���تاندا كەمك���ردەوە، گەرچی رۆڵ���ی دەرەكی 
و دەس���ت لەم ئینش���قاقانەدا هەیە. سەرەرای فاكتەری 
ناوخۆیی و ئیمتیاز، بەاڵم فاكتەری ئەساسی هەر خۆیانن 
وەس���ەرئەنجام هەر ئ���ەم فاكتەرانەی���ە. هەردووالیەنی 
لەوەزارەت و حكومەت بێبەش���كردوە، دەركەوت. خودی 
خۆیان نەیانتوانی رەهەندەكانی حزبایەتی و پێكەوە ژیان 

)غەدرێكی تر لەحزبی زەحمەتكێشان(

))39((

* پێم س���ەیرە حكومەت ماوەیەكی زۆرە بانگەشەی 
ئەوەی دەكرد كە لەگەڵ الیەنە سیاسیەكان لەوتوێژدایە 
بۆ بەش���داریكردن لە كابینەی شەش���ەم. بەمەبەس���تی 

پێكهێنانی كابینەیەكی بنكەفراوان.
بەاڵم دەركەوت كەئەم دانوستانانە وەك پێویست نەبوە، 
چونكە جگەلەوەی گ���ۆڕان و یەكگرتوو خۆیان بایكۆتی 
بەشداریانكرد لەگەڵ كۆمەڵیش نەگەیشتنە ئەنجام، بەاڵم 
پراوێزخستنی رۆڵی حزبی زەحمەتكێشان و قادر عەزیز 
هەم كارێكی خراپە هەم لەگەڵ ئەو پرەنسیپە ناگونجێ، 

كەالیەنە سیاسشیەكان هەموویان بەشداربن.
* دانوستانەكان شتی سەیری تێدایە، لەالیەك لەگەڵ 
لیستی عەدالەت و خزمەتگوزاری دانوستان ناكەن، بەاڵم 
پێیاندەڵێ���ن " ئێمە وەزارەت دەدەی���ن بەخودی حزبی 
ش���یوعی" نەك لیستی عەدالەت، خۆپێدانی وەزارەت بە 
حزبی ش���یوعی و شەخس���ی د.هادی مەحمود. كارێكی 
شیاو لەجێ ی خۆیدایە، بەاڵم پەراوێزخستنی الیەنەكانی 
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وەزیری هەرێم بوو.
* ئێس���تنا بەخوێندنەوەی ئەم هاوكێشانەبێ، دەبێ 
هەردووال بزانن. یەكەم كەس هەرخۆیان بوون زەرریانكرد 
و لەتبونیشیان زۆر لەدەستكەوتەكانیان لەدەستدا. بۆیە 
دەب���ێ ئەم روداوە بۆ ئەوان بەكەڵك بێت و ئەزمونی لێ 
وەرگرن و رەنگە باش���ترین وەاڵمیش ب���ۆ ئەو غەدرە و 

كۆتایهاتن بەكێشەكانیان یەكگرتنەوەی هەردووالبێ.  

 

باش بخوێننەوە.
* حزبی زەحمەتكێش���ان، لەنێوان دوو هەڵوێستیشدا 
دەكرێت بخوێنینەوە، هەڵوێس���تێكی نیشتمانی و شاخ 
و رۆڵی س���ەبارەت بەواڵتانی ناوچەكە و ئۆپۆزس���یۆنی 
پارچەكان و هەڵوێستەكانی تارادەیەكی باش، دەكرێت زۆر 
پۆزەتیفانە سەیر بكرێت هەڵوێستی دووهەمی كاركردنی 
هەندێ جاری لەناوحكومەت و هەرێمدا وەكو ئۆپۆزسیۆن و 
رەخنە لەدەسەاڵت و چونە ناو هاوپەیمانێتەكەوە كە لەروی 
ئایدۆلۆژیاو و مێژەوە نامەنتق بوو و تارادەیەك حكومەتی 
نیگەرانكردوە و هەرئەوەش یەكێكە لەفاكتەرەكانی پشت 

ئینشقاقەكانیانەوە. وەكو سزایەك.
* بەاڵم خۆدەكرێت بڵێن ئەگەر سزایە دەبوو بۆ هەموو 
الیەنەكان بوایە و گەر پاداش���ت و هاوكاریشە بۆ هەوان 
بوایە بەزەحمەتكێشانیشەوە. نەك بۆ الیەك وەزارەت و 

بۆ الیەك فەرمانگەیەك. 
* بەاڵم بۆچی ئەم یاسایە زەحمەتكێشانی نەگرتەوە؟ 
ئ���ەوە وەاڵمەك���ەی الی حكومەت. كەكێ دەس���تی لەم 
س���یناریۆیەدا هەی���ە. خۆدڵنی���ام وەزارەت وەزیرەكانی 
زەحمەتكێش���ان لەزۆر كەس���ی تر باش���تر دەبوون بەو 
دەلیلەی لەكابینەی پێشوش���دا وەزیرەكەیان چاالكترین 
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وەك پێویست هاوكاری رۆژنامەنووس ناكات، عەدالەت نیە 
لەماف و ئەركدا.

* نەتوانراوە كاری رۆژنامەنووسی بكرێتە كارێكی حرفەیی 
و پیشەیی.

* هێشتا ناتوانێ دەستی بەهەموو زانیاریەكان بگات.
*رێز لەناسنامەكەی ناگیرێت و زۆرجار دەخرێتە زیندان 

و سوكایەتی پێ دەكرێت.
لەنێ���وان رۆژنامەن���ووس و  * عقد)گرێبەس���تێك(نیە 

دەزگاكاندا كەبەزەرەری رۆژنامەنووسە.
چاالكی���ان  خوێن���دكاری  زانك���ۆكان  و  پەیمان���گا 

دروستنەكردوە.
ئەم خااڵنەی سەرەوە واقعین و سەندیكای رۆژنامەنووسان 
هەم دەیسەلمێنێ و هەم داكۆكی لەمافەكانی رۆژنامەنووسانیش 

دەكات.
بەاڵم بابزانین سەندیكا چی كردوە و چی دەكات:-

* بەهۆی یاسای ژمارە )35( ساڵی )2007( جگەلەوەی 
بەش���ی )4(ی م���ادەی )7( )10( خاڵ���ی وەك���و مافی 
رۆژنامەنووس و ئیمتاز دیاریكردوە و لەبەشی )5(ی مادەی 
)8( حەس���انەی داوە بەرۆژنامەن���ووس وبێگومان ئەمەش 

دەستكەوتێكی گەورەیە.
* سەندیكا زیندانی نەهێشتوە و كردویتە غەرامە

)سەندیكای حزب و دەسەاڵت !(
))40((

* سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان، وەكو نوێنەری 
بەشێكی زۆر لەرۆژنامەنووسانی كوردستان خزمەتێكی زۆری 
بەرۆژنامەنووس و كاری میدیایی كردوە و بگرە بەقەدەر توانا 
و دەسەاڵتی خۆشی رۆڵی هەبوە لە بەرفراوانكردنی فەزای 
ئازاد و بەهێزكردنی دیموكراس���ی لەم هەرێمەدا، سەرەڕای 

زۆر دەستكەوت و ئیمتیاز بۆ رۆژنامەنووسان.
بەاڵم هەندێك لەو رۆژنامەنووس و دەزگایانە كەسوێندیان 
خواردوە، هەمیش���ە ئەم رستەیە دوپاتدەكەنەوە "سەندیكا 

حزبیە و سەندیكای دەسەاڵتە"...!
تەنانەت ئەم رس���تەیە هێن���دە دوپاتدەكەنەوە، بێ مانا 
بۆتەوە ئەوەش ماناو دەاللەتێكە كە ئەم كەس و دەزگایانە 
بڕوایان هێناوە و هەر لەئەزەلەوە دژی سەندیكا و كارەكانی 

بن.
ئەگەرنا ئەم سەندیكایە لەماوەی حەوت ساڵی رابردوودا 
كارێكی باش���ی نەكردوە تابڵێن باش، یان نەبێ هەر بڵێن 

خراپ و خراپ و حزبی و سەربە دەسەاڵت.
راستەكە:-

* موچەی رۆژنامەنووسان كەمە و دەزگاكانی راگەیاندن 
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لەگەڵ پۆلیس و ئاس���ایش و دادگا و حزبەكانی كوردستان 
لەسەر رۆژنامەنووسان.

* بەس���ەدان پش���تگیری لەرۆژنامەنووس���ان كردوە بۆ 
نەخۆشخانەكان.

* راژە )خزمەت(ی رۆژنامەنووسی بۆ سەدان رۆژنامەنووس 
كردوە بۆ سەر موچەكانیان.

* بەدەیان جار داوای هاوكاری لەمیدیای ئەهلی و حزبی 
و ئەوانەی كەبەردەوام ئەوە دەڵێنەوە كە "سەندیكا حزبیە 

و سەندیكای دەسەاڵتە" و باش نەهاتونەتە پێش.
* بەاڵم سەندیكای رۆژنامەنووسان بێگومان گوێ لەو قسانە 
ناگرێ و بەردەوامیش دەبێ لەسەر مافەكانی رۆژنامەنووس 
و بەهەم���وو توانایەوە داكۆكیان ل���ێ دەكات، هەرچی بۆی 
بكرێت دەیكات، لەپێناو وش���ەو رۆژنامەنووسی كوردیدا و 
دڵنیام زۆر لەرۆژنامەنووسان پشتیوانی سەندیكاكەی خۆیان 

دەكەن.
تێبین���ی: س���ەندیكا خاوەنی نزیك���ەی )4500( ئەندامە 
 IFJ( )400-( ئەندام���ی )2500( ئەندام���ی كارا و )1800(
500( ئەندامی ژنانن، نزیكەی )808( كەناڵی میدیایی هەیە، 
بەش���داری لەكۆنگرەی )IFJ( كردوە لە )یۆنان و روس���یا 

وئیسپانیا(.  
 

* لیژن���ەی داكۆك���ی هەی���ە و داكۆكی لەهەم���وو ئەو 
رۆژنامەنووسانە كردوە كەگیراون، غرامەكراون، دۆسیەكانیان 
چۆت���ە دادگا و پارێ���زەری ب���ۆ گرتون، كەتائێس���تا )3( 
راپۆرتی لە )18( مانگی رابردوودا باڵوكردۆتەوە كە )250( 

پێشێلكاری بەرامبەر رۆژنامەنووسان تێدا تۆماركراوە.
* ناسنامەی نێودەوڵەتی بۆ )1800( ئەندام كردوە.

* تاكە سەندیكایە لەسەرتاسەری دونیادا خاوەنی دەوڵەت 
 )IFJ( نیە و لەفیدراس���یۆنی رۆژنامەنووسانی نێودەوڵەتی

ئەندامە و مافی هەڵبژاردن و خۆكاندیدكردنی هەیە.
* نزیك���ەی )600( پارچ���ە زەوی بۆ رۆژنامەنووس���ان 

وەرگرتوە و لەهەوڵی وەرگرتنی )600( پارچەی تر دایە.
*نزیك���ەی )50( ملیۆن دینار یارمەتی رۆژنامەنووس���ە 

ئەندامە هەژار و كەم دەرامەت و نەخۆشەكانی داوە.
* یاسای سندوقی خانەنشینی هەیە كەرۆژنامەنووس گەر 
)25( ساڵ خزمەت یان تەمەنی )63( بێت یان شەهید بێت 
وەك فەرمانبەر، خانەنشین دەكرێ و لەداهاتودا موچەكەی 

نزیكەی )700( هەزار دینار دەبێ.
* دەیان وەفدی رۆژنامەنووس���انی )ئێرانی، بەریتانی، 
میس���ری، توركی، ئەوروپ���ی و ئەمەریك���ی...( هێناوەتە 

كوردستان.
* توش���ی دەیان كێش���ە و گرفت هەرەشە بۆ نەتەوە و 
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شرق االوسط سەبارەت بەحكومەت و )ی.ن.ك( و گۆڕان 
و بۆچونێكی وا بۆن و مەغزای سیاسی لێ دێت، كە دەبوو 
ناكرێ و نەوترێ و نەنوس���رێ بەتایبەتیش لەرۆژنامەیەكی 

عەرەبی و بیانی كەمانای خۆی هەیە.
ئەوە لەكاتێكدا شۆڕش سەرۆكی لیستی هاوپەیمانی بوو 
بۆ هەڵبژاردنەكانی مانگی مەی )2010(ی پەرلەمانی عیراق 
و كاندیدی )پ.د.ك( لەهەولێر كەناكرێ ئەم نوس���ینانە و 
هێرش���كردنانە، وەكو نوسینی نوسەرێكی سادە و ئاسایی 

لێكبدرێتەوە.
بۆیە ئەم جۆرە نوسینانە قازانج بەپرۆسەی دیموكراسی 
هەرێم و حكومەت و كابینەی شەشەم ناكات و دەبوو رێگا 
نەدرێ بەسەرۆكی لیستێك كەبابەتی لەوجۆرە باڵوبكاتەوە 

كەجگە لەكاریگەری نێگەتیڤ سودێكی نییە.
*س���ێ هەم، روداو باڵوكردنەوەی هەواڵێك لەرۆژنامەی 
هەواڵ، كەهەرچەندە وەكو هەواڵێكی رۆژنامەوانی باڵوكرایەوە 
و دەكرا وامامەڵەی لەگەڵ بكرێ لەگەڵ ئەوەش���دا دەكرێ 
رەخن���ە لەهەواڵ و هەواڵەكە بگیرێ، بەاڵم هەرەش���ەكردن 
لەسەرنوس���ەری رۆژنامەك���ە. جگەل���ەوەی دژی یاس���ای 
رۆژنامەگەریە، خزمەت بەراگەیاندن و ئارامی كوردس���تان و 

حكومەتی هەرێمی كوردستان ناكات.

)سێ بەزم(
))41((

* بەم دوایانە سێ كێشە و گرفت لەكوردستان لەمیدیاكاندا 
قس���ەی زۆری لەسەر كراوە وروژێندران، كەكەم و زۆر جگە 
لەرەهەندە سیاسیەكانی، گرفتی دروستكردوە. یان جۆرێك 
لەنیگەرانی لێكەوتەوە، لەكاتێكدا راڤە و بۆچونی جیا لەسەر 

رووداوەكان كرا.
* یەكەم كێشە، لێسەندنەوەی پۆستی رێكخەری حكومەتی 
هەرێمی كوردستان لەنەتەوە یەكگرتوەكان لە دیندار زێباری 

و خستنە سەر فەرمانگەی پەیوەندیەكان.
ئەوە هەرچی چۆنێك بێت كاری حكومی و ئیدارییە.

بەاڵم لێدوانەكانی زێباری بەوەی كە سەرۆكی حكومەتی 
هەرێم ئاگادارنیە لەو كێش���ەیە و دەسەاڵتی نیەت ناكرێت 

نێت باشی لێ بخوێندرێتەوە.
لەكاتێك���دا ه���ەر خ���ودی زێب���اری دەڵێ" مەبەس���ت 
لەدورخستنەوەی من هەیە، بێ، واتا دوو لێدوانەكەی دیندار 
زێباری دژ بەیەكن، جیال���ەوەی دواجار حكومەت دەتوانێ 
بڕیار بدات لەسەر زۆر مەسەلەی تر، بەاڵم هەرچی چۆنێك 

بێ، چەند قسەیەك لەسەر حكومەت كرا.
* دووهەم كێشە نوسینەكەی سامی شۆڕشە لە رۆژنامەی 
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ئەمەریكا و دۆس���تەكانی بگرە لەكاتی شكس���ت و تەنیایدا 
پش���تیان تێكردوە و جێیانهێشتوە وەك چۆن لە )1974 و 
1988 و 1991 و 1996( ئ���ەو كارەی كرد. كەباش دەیزانی 
تەنها و تەنها چیاكان و ئیرادەی خەڵكەكەی لەپش���تیەتی، 
بەاڵم چونكە بەرژەوەندیەكانی واشنتن وایدەخواست كورد 

بوە قوربانی.
لەعیراق دوای روخانی بەعس���دا تاكەالیەن كە ئەمەریكا 
هەمیشە پەنای بۆ بردوە و گوێ لێگیراوە و دۆستانە نەرمی 

نواندوە كوردەكان بوون.
خۆ ك���وردەكان دڵنیان، واش���نتن چۆن بۆ پش���تیوانی 
لەسەربەخۆیی كۆمارەكانی یەكێتی سۆڤیەت نەوەستا، چیك 
و سلۆڤینایی بونیادنا، پش���تیوانی لەلێكهەڵوەشاندنەوەی 
یۆگس���الفیاكرد و تەنانەت دەوڵەتی وای لێ دروس���تكردن 
بەقەدەر ش���اری دهۆكن لەكوردس���تانی عی���راق لەبابەتی 

مۆنتینگیرۆ. 
بگرە بەوەش نەوەستا وپشتیوانی لەسەربەخۆیی ئەرتیریا 
كرد لە ئەسیوپیا و پاشان پەڕیەوە بۆ پشتیوانی لە شانانا 

گۆسماو سەربەخۆیی تیمۆری خۆرهەاڵت.
كورد بۆیە هەست بەمەترسی دەكات و ناتوانێ دڵنیابێت 
لەچارەنووس���ی، چونكە هیچ گرەنتیەكی نیە وەكو دیفاكتۆ 
لەناو نەخش���ەی سیاسی جیهاندا كە ئەمەش تەنها و تەنها 

)سەربەخۆیی باشوری سۆدان(
))42(( 

لەكاتێكدا ك���ە پەیوەندیەكانی ئەنكەرە –تەلئبەیب روی 
لەخراپیە، بەقازانجی كوردە.

ك���ورد چی دەكات وەكو چۆن ل���ە )2003( رێگا نەدانی 
ئەنكەرە بەتێبەڕبوونی س���وپای ئەمەریكا بەخاكەكەیدا بۆ 
رزگاركردنی عیراق لە چنگ س���ەدام حس���ێنی دیكتاتۆر، 
عاجزبوونی واش���نتنی لێكەوتەوە و كورد فڕۆكەخانەكانی 
خ���ۆی بۆ هێزەكان���ی ئەمەریكا و هاوپەیمان���ان كردەوە و 
بگرە هێزی پێشمەرگەی كوردس���تان هاوكاریشی كردن و 
شان بەشانی ئەوان جەنگا دژی رژێمی بەعس، دواتر پاش 
چل س���اڵ حوك���م روخاندیان و لەم كارە باش���ەی كورد و 

هەڵوێستەكەی توركیا دیسان كورد قازانجی كرد.
 كورد زۆرجار سۆز و عەشقی بەسەر سیاسەت و مەنتقیدا 
زاڵ دەبێت بەهۆی كلتوری كوردەواری و دڵسافی و پاكی و 
هاودۆستیەوە، مەبەستمە بڵێم هەمیشە حەز دەكات دۆست و 
هاوڕێ و هاوپەیمانەكانی سەركەوتوبن و هەمیشەش لەكاتی 
تەنگانەدا ئامادەیە خۆی لەس���ەر بەكوشت بدات و بەرگری 
لێ بكات. وەك چۆن لەرابوردوو و لەئێستاش���دا هەمیش���ە 
راستگۆیانە مامەڵەی لەگەڵ ئەمەریكا كردوە. بەاڵم زۆرجار 
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لێمان دوركەوتۆتەوە، بەاڵم هێشتا كەس دڵنیانیە كەتاچەند 
ساڵی تر كورد چارەنووسی چی دەبێت؟

دەب���ێ بیهێنیەتە پێش چاوی خ���ۆت، كاتێك كە كورد 
هێشتنا بێ دەوڵەتە.

راپرسی لەسەر پرس���ی جیابونەوەی باشوری سودان لە 
س���ودان زۆر نزیك بۆتەوە و پێش���تر و ئێس���تاش میدیای 
ئەمەریكایی و ئەوروپی و بگرە ئیسرائیلیش دەستیانكردوە 
بەبانگەشە بۆ برا مەسیحەكانیان لەباشوری سودان و كردنی 

بە دیفاكتۆ.
دەبێ چارەنووس���ی كورد چی بێت. ئایە پێش باشوری 
سۆدان هیچ قسەیەك لەسەر چارەنووسی بەدەوڵەتبوون و 

سازكردنی راپرسی بۆی دەكرێت؟
یان باشوری سودانیش وەكو كۆسۆڤۆ دەبێتە مایەی ئاخ 

هەڵكێشانی هاواڵتیانی كورد.
بێگومان ئەمە خەونی هەموو كوردە؟

بەبەرچاوتەوە ماف و ه���ەق و دەوڵەت دەدرێ بەگەل و 
نەتەوەو س���نورێكی تر كەبەقەدەر تۆ شەهید و شۆڕش و 

قوربانی نەداوە.
كەبەقەدەر تۆ خاك و زەمینی دەوڵەمەندنیە، بەاڵم تەنها 
و تەنها هیچ ك���ەس بەقەدەر كورد دوژمنی نیە و بەدوژمن 
دەورەنەدراوە و كەس بەقەدەر ئەم نەتەوەیە بێ پش���ت و 

بەپشتیوانی نێو دەوڵەتی لەدروستكردنی دەوڵەتی كوردی 
دێتەدی.

خۆ ئەوە راست نیە كە دەوترێ تەنها عاشقەكان خەونی 
س���ەوز و سور دەبینن، نابۆكورد دەكرێ سیاسیەكانیشمان 
دەیان خەونی واببینن. كەبۆچی كورد بەقەدەر كۆسۆڤۆ و 

باشوری سۆدان مافی پێ رەوانابینرێ؟
بۆچی دەبێ پاش ئەو هەموو قوربانی و ئەزمونە سەختە، 
س���ەركردەكان نەتوانن دڵ���ی نەوەكان���ی داهاتویان رازی 
بكەن. ك���ە كوردیش، ئاتاتورك، غان���دی، جۆن گەرەنگی 
هەب���وە و ئەمەی كردوە، ئاخ���ر هەركاتی مێژوو تراژیدیانە 
دوبارەبێتەوە، )كەس���ەدان جاری تر لەبێ دەوڵەتی كورد 
دوبارە دەبێتەوە(و جارێكی تر پێشمەرگە بچێتەوە چیاكان، 
الدێ���كان بڕوخێندرێن، كوڕان و كچان ئ���اوارە ببنەوە ئەو 

پرسیارە خۆی قوت دەكاتەوە؟
خەبات و قوربانیدان دەبێ ئاكامەكەی چی بێ؟

هاوپەیمانەكانم���ان چی���ان بۆ كردین؟ ك���ەی ئەو كیانە 
دروستدەبێت كە پێی دەوترێ دەوڵەت؟ من لەتەمەنی خۆمدا 
س���ێ جار ئەو شكس���ت و راكردن و نائومێدی و گرفتانەم 
بینیوە، سێ جار ئەو پرسیارەم لەخۆم كردوە، تاكەی دەبێ 

وابین؟
خۆش بەختانە چواردە ساڵە راكردن و ماڵوێرانی و ترس 
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)هاتنەوەی بەعسیەكان لەپەنجەرەوە(
))43((

* بەعس����یەكان گەر لەدەرگاوە دەرك����ران لەپەنجەرەوە 
هاتن����ەوە ژوورەوە، ئەمەش جێگەی پرس����یارە هەرچەندە 
زۆریش س����ەیر نیی����ە. ئاس����اییە، بەو دەلیل����ەی واڵتانی 
س����وننی ناوچەكە لەرێگای فشارەكانیان بۆسەر واشنتۆن، 
عیراقیەكانیان ناچاكرد لەبڕیارەكانی دەستەی لێپرسینەوە و 
دادوەری بكۆڵنەوە و پەشیمان ببنەوە، جێگەی پرسیاریشە 
بەو مانایەی چۆن كار لەس����ەر دۆسیەیەك دەكرێ كەپێش 
وەخت بەبەڵگە و دۆكیۆمێت روون نەكراوەتەوە و ئەمەش 
كاریگەری نێگەتیڤی دەبێت لەس����ەر بڕیارەكانی لیژنەكە و 

حكومەتی عیراقی.
* بڕیارەك����ە لیژنەكە دەكرێ����ت دوور رەهەندی هەبێت، 
پۆزەتیڤانە بەو مانایەی ناكرێت تائێس����تاش بەعسیەكان 
لەپرۆسەی سیاس����ی عیراق بەردەوام بن، یان بانگەشە بۆ 
بەعس و فەلسەفەی بەعسیزم بكەن و خەڵكانی وەك ساڵح 
موتڵگ بڵێین ش����انازی بەبەعسەوە دەكەین و بەعسیەكان 
)40( كورسی دێنن یان بیر لەكودەتایەكی سەربازی بكەنەوە 
و بەردەوام پیالنی تەقینەوە و توندوتیژی داڕێژن و واڵتانی 

ناوچەكە هانبدەن بۆ دژایەتی ئەزموونی سیاسی عیراق.
نێگەتیڤانەیە، بەو مانایەی. هێشتا واڵتانی ناوچەكە، یان 

پەنانیە لەدونیادا، كەس بەقەدەر ئەم گەلە زۆرینە لەدونیادا 
كەخاوەنی )40( ملیۆن كەسە، بێ كیان و دەوڵەتە؟

بیهێنە پێش چاوی خۆت وەاڵمت چی یە، جگە لەسەبری 
ئەیوب، نەرم و نیانی حەزرەتی عیسای مەسیح و شۆڕش و 

قوربانیدانی كورد؟
نەهامەتیەكان تائێرە كۆتایی نەهاتوون، بەڵكو پێدەچێت 
شتێكی تر بۆ كورد بەڕێوەبێ غەمێكی تری بۆ زیاد بكرێت، 
كاتێك كە دەبینێ دەوڵەتێكی تر دروستدەبێت بەبەرچاویەوە 

لەباشوری سودان.      
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دەبێت لەسەر سیاسەتەكانی عیراق.
* هەرچەندە بڕیارەكەی لیژنەی لێپرسینەوە و دادوەری 
گەر لەهەر حاڵەتێكدا نەتوانی س����ەركەتووبێ، بەاڵم توانێ 
لەوەی  ئاگاداریانبكاتەوە  دەستنیش����انبكات،  بەعسیەكان 

لەسادەترین حاڵەتدا راپێچی دادگا بكرێت.
وە ئەوەش بەهاواڵتیان وت "كەئەم كاندیدانە بەعسیبوون 
و تائێس����تاش لەس����ەر ئەو فەلس����ەفەیە كاردەكەن، بۆیە 
دەب����ێ لەكاتی پرۆس����ەی هەڵبژارندا، خۆ ب����ەدوور بگرن 

لەكاندیدكردنیان.
ئەگەرچ����ی ئەمە رەنگە ب����ۆ س����وننەكان زۆر بەدیقەت 
و هەقیق����ەت نەبێ، ئەوەندەی وەكو مەس����ەلەی مەزهەبی 

سەیردەكرێت،بەاڵم لەدەرئەنجامدا بێ ئاكام نابێت.
*كورد لەم كێش����ەدا رۆڵی چی هەی����ە؟ بێگومان دەبێ 
كورد لەگەڵ ئەو بڕیارە بێ كەجەخت لەسەر دورخستنەوەی 
بەعسیەكان دەكاتەوە لەسیستمی سیاسی عیراقدا، چونكە 
لەهەر حاڵەتێكدا یەكەمین مەترس����ی بەعس����یەكان چۆن 
لەرابردوودا بۆ كورد بووە و. لەداهاتوش����دا دیس����ان كورد 

ناتوانێ لەگەڵ سیستمێكی سیاسی وا فاشی كاربكات.
جگەلەوەی دەبێ لەو مامەڵەیە ئەمریكا و واڵتانی عەرەبی 
س����وننی، كورد ئیمتیاز وەرگرێ، بەاڵم نەبێتە بەشێك لەو 
كێشە ئیتنكی و مەزهەبیەی نێوان شیعە و سوننە و واڵتانی 

عەرەبی ناوچەكە و ئێران.

وردتر بڵێم ئێران و واڵتانی سوننی)سوریا، ئەردەن، سعودیە، 
واڵتانی كەنداو( لەعیراق����دا ملمالنێكانیان بەردەوامە. هیچ 
جێی گومان نییە كەئەم كێشەیە بەهەردوو رەهەندەكەیەوە 

بەئاگاداری ئەوان دەكرێت.
* گرفتی س����ەرەكی كێش����ە و قەیران����ەكان لەعیراقدا 
لەس����ادەترین حاڵەتیدا، لێكدان����ەوەی واقیعی بۆ ناكرێت، 
ئەوەندەی وەكو مەسەلەیەكی تائیفی و مەزهەبی و ئیتنكی 

سەیردەكرێت.
وات����ا دورخس����تنەوەی بەعس����یەكان ئەوەن����دەی وەكو 
دورخستنەوەی سوننەیەكان سەیردەكرێت، وەكو دۆسیەیەكی 
سیاس����ی خوێندنەوەی بۆناكرێت، كەدەوترێت ش����یعەكان 
بەهاندانی ئێران مەبەس����تیانە س����وننەیەكان لەپرۆسەی 
سیاس����ی عی����راق دوربخەن����ەوە، لەكاتێك����دا زۆربەی ئەو 
دورخراوانە پێشتر بەعسیبوون و دەستیان لەنائارامیەكانی 

عیراقدا هەیە و هەندێكیش شیعەی بەعسیین.
* واڵت����ە یەكگرتوەكان����ی ئەمری����كا هەرچەندە لەپاش 
سەردانەكانی بەرپرسەكانیان بۆ عیراق رایانگەیاند"حكومەتی 
عیراقی خۆی بڕیار لەس����ەر ئەو مەس����ەالنە دەدات، بەاڵم 
دواجار لەژێر كاریگەری واڵتانی عەرەبی ناوچەكە ناچاربوو 
دەس����تبخاتە ناو قەیرانەكەوە داوا ب����كات پێداچوونەوە بۆ 

بڕیارەكە بكرێت. 
بێگومان ئەو دور فاقیەی ئەمریكاش كاریگەری نێگەتیڤی 
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* لەس���ەر ئاس���تی ناوچەیی و نێودەوڵەت���ی، كۆماری 
ئیس���المی ئێران، ئەمەریكا، فەرەنسا و بەریتانیا، بێ سێ 
دوو پش���تیوانی لەكاندیدكردن���ەوەی تاڵەبان���ی دەكەن بۆ 

پۆستی سەرۆكۆماری.
دووەم: كێشە هەڵپس���تێوراوەكانی نێوان بەغدا و هەرێم 
دەب���ێ دوای هەڵبژاردنەكان چارەس���ەریان بۆ بدۆزێتەوە، 
كێشەكانی )نەوت و گاز، پێش���مەرگە، بودجە، دەستور، 

ماددەی 140...(
لەم بارەیەشەوە دوو رەهەند هەیە.

یەكێكی���ان ئەوەیە، جگە لەكەرك���وك و ماددەی )140( 
كێش���ەكانی ت���ر چارەس���ەربكرێن و )140( بخرێتە دوای 
قەیرانەكانی تر. یان وەكو باس دەكرێ لەئێس���تاوە هەرێم 
لەگەڵ الیەنێك رێككەوتن بكات بەپش���تیوانی لەپۆس���تی 

سەرۆك وەزیران لەبەرامبەر ماددەی )140(.
ئەمەش لەسیاس���ەتدا ئاس���اییە، بەاڵم كامی���ان زۆرتر 
ئەنجام���دەدرێ پەیوەس���تە بە ئاكام و ئاین���دەی عێراق و 

هەڵبژاردنەكانەوە.  
* ئێس���تا هەرچی چۆنێك بێ بارودۆخی سیاسی عێراق 
بەم ش���ێوەیەو دەبێ كورد مامڵەی واقیعی لەگەڵدا بكات. 
بۆیە دەبێ پێگە و جێگەی سیاس���ی خ���ۆی بەهێز بكات 
و بپارێزێ، ئەگەرنا ناتوانێ لەناو هاوكێش���ە سیاسیەكانی 

 )سێ ئەجێندای كورد لە بەغدا(
))44((

* چەند رۆژی تر دواین چارەنوسی هەڵبژاردنەكانی عێراق 
ئاشكرا دەبێ، بەاڵم گرنگ ئەوەیە كورد لەناو ئەو پرۆسەیەدا 

شوێنی چییە و چی دەكات؟
لەپەیوەن���دی نێوان هەولێر و بەغ���دا لەداهاتودا دووخاڵ 

گرنگ و تایبەتی هەیە.
یەكەم: بەدەستهێنانەوەی پۆستی سەرۆكۆماری بۆ كورد 
كەزۆر گرنگە. لەكاتێكدا چاوەڕێ دەكرێ ئەم پۆس���تە بێ 
كێش���ە و گرفت نەبێ بەتایبەتی كەسوننەكان خەو بەوەوە 

دەبینن، ئەم پۆستە لەدەست كورد دەربێنن.
ب���ەاڵم قەناعەتم وایە ئەم پۆس���تە بۆ كورد و مام جەالل 
ئەمجارەش مسۆگەرە ئەوەش بەو دەلیلەی یەكێتی و پارتی، 
ئەنجومەنی بااڵی ئیسالمی و چەند هێزی سەرەكی شیعە و 
بەشێك لەسوننەكان پشتیوانی لەكاندیدكردنەوەی تاڵەبانی 

دەكەن.
ئەگەرچی لەكوردس���تان لیستی گۆڕان رایگەیاندوە ئەوان 
ئامادەنی���ن دەنگ بدەن بەمام ج���ەالل، بەاڵم لەنێوان ئەم 
دووبۆچون���ە زۆرینە دەتوانێ ئ���ەوە ببڕێنێتەوە كێ دەبێتە 

سەرۆكۆمار.
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 )رۆژنامەنووسان لەكوردستان و توركیادا(

))45((
یەكەم

* لەواڵت���ی توركی���ا، رۆژنامەن���ووس ب���ۆ ئەندامبوون 
لەس���ەندیكای رۆژنامەنووسانی توركیا، النی كەم پێویستی 
بەوە هەیە دووس���اڵ چاوەڕوانی بكات، پاش تاوتوێكردنی 
فایلەكەی. دەبێ بەتەنها لەدەزگایەكی راگەیاندن كاربكات. 
رۆژنامەنووس كاری یەكەم و سەرەكی بێت و چەندین خول 
و راهێننانی بینیبێت، لەماوەی ئەو دووس���اڵەدا چاودێری 
وردی فایلەكەی و كارەكانی دەكرێت و دەبێ پێشینەیەكی 
باش���ی كاری رۆژنامەگەری هەبێت، گەر دەرچووی كۆلێژی 
راگەیان���دن بێ���ت زۆرباش���ە، لەكاتێكدا ئ���ەو كۆلێژە ئەو 

خوێندكارانە وەردەگرێ كە نمرەكانیان )%80( دایە.
بەاڵم لەن���او كۆلێژەكانی راگەیاندن���ی زانكۆكانی توركیا 
لەبەشی )tv(و رادیۆ و رۆژنامە. ئامێر و كەلوپەلی راگەیاندن 
لەبابەتی )چاپخانە، س���تۆدیۆی رادیۆی���ی و تەلەفیزیۆنی 
...هتد( دابینكراوە تا بەپراكتیكی خوێندكار فێربێت و كاری 

لەسەر بكات.
لەتوركیا س���ەدان كەناڵی جۆراوج���ۆری راگەیاندن هەن، 

عێراق روبەرووی ئەو هەموو گرفتە بێتەوە، بەتایبەتی لەگەڵ 
سوننەیەكان.

* بۆی���ە دەبێ هێز و الیەنە سیاس���یەكانی كوردس���تان 
ئەوەبزان���ن بەغدا س���ەنگی مەحەكی كێش���ەكانە و ناكرێ 
ملمالنێیەكانی كوردستان ببرێتە بەغدا لەپێناو دەستكەوتی 

حزبی.
* خۆئەگەر ئەمە روویدا رەنگە خواس���تێكی تری هەندێ 
الیەنی سوننی ش���ۆفێنی و تیرۆرستیش زۆرتر جێ بەجێ 
بكرێت كەخۆیان لەبۆس���ە ناوە بۆ ئەگ���ەری قوڵبونەوەی 

مەیدانەكانی هێزە سیاسیە كوردیەكان.
* جیا لەوانە خاڵێك كە زۆر گرنگە مەسەلەی دیموكراسیە 
ل���ە عیراقدا كە كورد قوربانی زۆری داوە لەو پێناوەدا بۆیە 
زۆر گرنگ���ە كورد چەندە داكۆكی لە و دوو ماددیە دەكات، 
ئەوەندەش داكۆكی لە پرنسیپیەكانی دیموكراسی و ماف و 
ئازادی میدیا و مافی ژنان و ئازادی عقیدە و بیان بكات چونكە 

لێرەوە دەكرێت كورد زۆر لە مافەكانی وەدەستبێنێت.
* ئێس���تا روونە ئەركی هێز و الیەنە سیاسیە كوردەكان 
لەبەغدا چی یە ئەمجارە؟ بەتایبەتی كە ئەمەریكا )2013( 
پاشەكش���ە دەكات لەعێراق و رەنگە واڵتانی ناوچەكە زیاتر 
دەس���تبخەنە كاروباری عێراقەوە ك���ە بێگومان لەقازانجی 

كوردنیە. 
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* سەرەرای ئەوەی كاتی خۆی كە كەمال ئاتاتورك ساڵی 
)1923( دەوڵەتی توركیای نوێی دروس���تكرد. ئەنجومەنی 
بااڵی راگەیاندنی دروستكرد، كە رێك كۆپیەكی دەزگاكانی 
راگەیاندنی ئەوروپا ب���وو، النی كەم گەر لەبواری ئازادی و 
پلورالیزم بووندا وەك ئەو نەبێ لەبواری تەكنیك و دامەزراوە 

وەك ئەوانە.
واتا لەتوركیادا كاری رۆژنامەگەری هاوشێوەی ئەوروپایە و 
رۆژنامەنووس بەشێكی زۆر لەمافەكانی پارێزراوە و موچەی 
مانگانەی رۆژنامەنووس���ێك )500-1000( دۆالرە، ئەگەرچی 
رۆژنامەنووس كەلەدەزگایەكی راگەیاندن كاری كردو دامەزرا 
یان گرێبەست )عقد(ێكی ئیمزاكرد بۆی نییە لەهیچ كەناڵێكی 

تر كاربكات، یان بابەت باڵوبكاتەوە.
بەاڵم لەكاتی پێویستیش���دا دەزگاكەی خۆی پشتیوانی 
لێدەكات و پشتگیری بۆكاری پێویست، یان ورتر بڵێم لەو 
گرێبەستانەی لەنێوان دەزگاكانی راگەیاندن و رۆژنامەنووس 

مۆردەكرێ و مافی رۆژنامەنووسی بەئاسانی پارێزراوە.
* ب���ۆ نموون���ە گ���ەر رۆژنامەنووس باجی س���ەندیكای 
رۆژنامەنووس���انی توركیای پێب���وو، دەتوانێ ئوتۆمبێلێك 
لەئەمری���كاوە بنێ���ت، دەوڵ���ەت گومرگ���ی ن���اكات، یان 
هاوكاریدەكات، رۆژنامەنووس ئاساییە ئوتۆمبێلكەی لەكوێ 

رادەگرێت گەر باجی پێبوو.

كەزۆرینەیان میدیای ئەهلین و هی خەڵكانی سەرمایەدار و 
بازرگان و كۆمپانیای راگەیاندنن، دەوڵەت چەند كەناڵێكی 

كەمی رەسمی خۆی هەیە.
* واتا تاڕادەیەكی باش ئ���ازادی راگەیاندن هەیە، ئەوە 
لەكاتێكدای���ە لەتوركی���ا كەژم���ارەی كەناڵەكانیان دەگاتە 
چەندهەزارێك و ژمارەی دانیشتوانەكەش���ی نزیكەی )72( 
ملیۆن كەس���ە، بەاڵم تەنها )8000( رۆژنامەنووس ئەندامی 

سەندیكان.
لەگەڵ ئەوەشدا لەڕووی تەكنیك و فۆرمەوە راگەیاندن و 
رۆژنامەكانی توركیا زۆر پێشكەوتوون، بەشێوەیەك هاوتای 
رۆژنامەكانی ئەوروپان لەبواری چاپ و دیزاین و رێكخستن و 

ئەرشیف و كاروباری رۆژانەوە.
بۆ نموونە بەتەنها دەزگایەكی راگەیاندن خاوەنی هەزاران 
كۆمپیوتەر و ئامێری پێشكەوتوی راگەیاندنە. یان بەتەنها 
ئەو دەزگایە بەشی )دە( ساڵ كاغەزی چاپی رۆژنامەكەی 
لە گەنجینەكاندایە، كاتێ پرسیم ئەم هەموو كاغەزە بۆچی 

كۆكراوەتەوە؟ قابیلی خراپبوون و تێكچون نییە؟
لەوەاڵمدا سەرپەرشتیاری دەزگاكە وتی" نەخێر حساباتی 
تایبەتی بۆكراوە كەتێكنەچێت، زۆربونیش���ی پەیوەس���تە 
بەوەی نەكا روداوێكی نائاسایی بەسەر دەزگاكە یان بەسەر 
توركیادابێت، ئێمە النی كەم پێشبینی ئەو شتانە دەكەین.
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منیش پرسیارەكانی خۆیم لێكردوە وتی بەڵێ چەندینجار 
ئەو كارانەمان كردوە و زۆر وەزیریمان ناچاركردوە دەس���ت 

لەكاربكێشنەوە.
ئەوەش���ی شاراوەنییە كەتوركیا لەگەڵ ئەوەشدا كەكێشە 
و گرفتی زۆر بۆ كورد دروستدەكات. بەاڵم لەپاڵ ئیسرائیل 
دوو واڵتن. لەخۆرهەاڵتی ناوەڕاست، دیمواكرتی باش تێیاندا 

پراكتیز دەكرێت.
 )pkk(بەاڵم شتێك كەلەناو میدیای توركیا هێڵی سوورە

یە، لەكاتێكدا ئێستا باشترە لەچاو جاران.

لەگەشت و سەفەر لەالیەن دەزگاكەیەوە هاوكاری دەكرێت، 
النی كەم لەس���اڵێكدا یەك مانگ مۆڵەت وەردەگرێ، لەگەڵ 
ئەوەشدا بەش���ێكی زۆری رۆژنامەنووسان لەو واڵتەدا، النی 
ك���ەم دەرچووی كۆلێ���ژی راگەیاندنن، وەك���و وتم كۆلێژی 
راگەیاندن لەو واڵتە زۆر مۆدێرنە، كەلەگەڵ زەوق و میزاجی 
رۆژنامەنووس رێكخراوە، نەك وەك زانكۆكانی كوردستان كە 
هیچ مەرجێكی وای تێدا نییە و بگرە زۆرینەی خوێندكارانی 
كۆلێژە و پەیمانگاكانی كوردستان، بەزۆر و بێ حەزی خۆیان 
نێردراونەتە ئەو دوو ش���وێنە و جیاوازی رۆژنامەنووس���انی 
كوردس���تان و توركیا لەوەدایە كەلەكوردس���تان زۆرینەی 
ئەوانەی لەم كۆلێ���رە دەردەچن، ناچنە بواری راگەیاندن و 

زۆر دووردەكەنەوە، بەاڵم لەتوركیا بەپێچەوانەوە.
* ئ���ەوە جگەلەوەی لەتوركی���ا رۆژنامەگەری زۆر چۆتە 
پێش تا ئەوەی یەكێك لەبەرپرسەكانی ئەو دەزگایە بە منی 
وت: وتی لەكوردستان ئازادی رۆژنامەگەری چۆنە؟ وتم زۆر 
باشە، وتی تائێستا توانیوتانە چەندجار حكومەت ناچاركەن 
دەست لەكار بكێشەوە؟ چەند وەزیرتان ناچار كردوە دەست 

لەكار بكێشەوە؟ وتم هیچ!
وتی تۆ دەتوانی مقالێك لەس���ەر س���كرتێری حزبەكەت 

بنوسی و رەخنەی لێبگرێ، وتم قورسە.
وتی: ئەی كەواتا چیتانكردوە و ئازادی كامەیە؟!
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نوسینگەیان، یان بارەگای سەرەكیان لەوێ هەیە.
*ئێستا لەكوردستاندا بە تەنها سەندیكای رۆژنامەنووسانی 
كوردس���تان خاوەنی )4200( ئەندام���ە. ئەمە لەكاتێكدایە 
بەش���ێكی زۆری رۆژنامەنووس���انی میدی���ا ئەهلی���ەكان و 

كارمەندەكانیان ئەندام نین.
ك���ە ئەم رێژەی���ە زۆر زۆرە. بۆ هەرێمی كوردس���تان كە 
ژمارەی دانیش���توانی نزیك���ەی )5( ملیۆنە، بەكەركوك و 
ناوچە دابڕاوەكانیشەوە. س���ەندیكا خاوەنی شەش لقە بە 
بەغدا و موسڵ و كەركوكیشەوە، بەاڵم بەراستی ئەندامانی 
س���ەندیكا زۆر زۆرن. كە پێویستە سەندیكا پێداچونەوەی 
ب���ۆ بكات كەدڵنیام پاش ئ���ەوە )1000( ئەندامی چاالك و 

ئەكتیڤ دەمێنێتەوە كە بەجدی رۆژنامەنووسن .
*ش���ەوێك لەبەرنامەكەی ش���وان عەت���وف )میلیۆنەر( 
بەرێزێك بەش���داری بەرنامەكەی كرد، كاتێ داوایان لێكرد 
)CV( خۆی پێشكەش بكات وتی؛ من پۆلیسم لە سلێمانی 
و ئەندامی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستانیشم، ئەمە 
بۆ پێكەنین نیە و حەقیقیە و ئەتوانن سەیری ئەرشیفی ئەم 

بەرنامەیە بكەن.)لەگەڵ بۆ پۆلیس وپیشەكەی(
بێگوم���ان بەتەنها پۆلیس لەناو س���ەندیكا ئەندام نییە، 
بگرە بەش���ێكی زۆری مس���ئولەكانی ئەم واڵت���ە ئەندامن 
لەمەكتەب سیاس���ی و كۆمیتەی ناوەن���دی، وەزیر و مدیر 

رۆژنامەنووسان لەكوردستان و ئیماراتدا

))46((
دووەم

*لەتوركیا و لەرێگای سەندیكاكایانەوە، یان دەزگاكانی 
راگەیاندوە، بۆ رۆژنامەنووسان ئاسانە كەسەردانی دەرەوەبكەن 

و شارەزایی باش پەیدابكەن لەكاری رۆژنامەنووسی.
*كەبەداخەوە رۆژنامەنووس���ی كوردستان نەسەندیكا و 
نەدەزگاكانی راگەیاندن و نەحكومەت ئەوەی بۆ نەكردون، یان 
كەم بووە، لەكاتێكدا ئەمجۆرە سەردانانە بۆ رۆژنامەنووس 
زۆر گرنگە، واتا هەم ش���ارەزایی زیاتر دەبێ، هەم فێردەبێ 
و دەتوانێ هەست بەجیاوازیەكان بكات لەبواری راگەیاندن 
بەتایبەتی لە واڵتانی ئەوروپ���ا كەراگەیاندن هەنگاوی زۆر 

گەورەی ناوە.
*بۆنموون���ە واڵتێكی وەكو ئیمارات رۆژنامەنووس هێندە 
مافەكانی ب���ۆ فەراهەمكراوە هاوت���ای واڵتێكی ئەوروپیە، 
جگەلە موچەی باش و گرێەس���تی باش بۆ رۆژنامەنووسی 
زۆر ئاسانە كەی بیەوێت سەفەربكات بۆ دەرەوە، سەرەڕای 
ئ���ەوەی لەو واڵت���ەوە كۆمەڵگایەكی تایب���ەت بەراگەیاندن 
كراوەتەوە كەزۆربەی كەناڵە گرنگەكانی راگەیاندنی جیهان 
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واتا ئەنجومەنی سەندیكا دەبێ، دەستبكات بە پێداچونەوە 
بە فایلی ئەو رۆژنامەنووسانە. ئەوەش بەشێوەیەكی چڕ و 
پڕ. كە ئایە ئەو كەسە لەكوێ كاردەكات، كەی دەوامدەكات، 
كاری سەرەكی چی یە، لەراگەیاندن لەچ شوێنێك كاردەكات 

و پیشەكەی چی یە.
دووەم: دەزگاكانی راگەیاندن بەرپرسن لەم زۆر و بۆریەی 
ئەندامانی س���ەندیكا، چونكە یەكێ���ك لەمەرجەكانی بوون 
بەئەن���دام، پش���تگیری دەزگایەكی راگەیاندن���ە، بەاڵم بێ 
سێ دوو پش���تگیری بۆ دەكرێت، كە بەدڵی خۆی یان بەو 
ش���ێوەیەی كە ببێتە ئەندام، بۆ نموونە دەزگای راگەیاندن 
هەیە پشتگیری بۆ زیاتر لە)40( كەس كردوە وەكو هەواڵساز، 

یان پشتگیری بۆ دەیان كەس كردوە وەكو پەیامنێر.
لەكاتێكدا )BBC( )40( هەواڵس���ازی نیە، واتا دەزگای 
راگەیاندن���ەكان هۆكارێك���ی ترن. ئەوەش دیس���ان دەبێ 

پێداچونەوەی بۆ بكرێت.
سێهەم: شێوازی وەرگرتنی ئەندامان، شێوازێكی خراپە، 
كە دەبێت وەكو پێش���تر باس���مكرد وەكو توركیا مامەڵەی 
لەگەڵدا بكرێت، واتا دەبێ رۆژنامەنووس فایلی تایبەتی بۆ 
بكرێتەوە و س���تافێك لە س���ەندیكا چاودێری بكات و النی 
كەم هەفتەی جارێك س���ەردانی بكات و بەدوایدا بچێت، تا 
سەندیكا دڵنیابێ لەوەی ئایا ئەم كەسە تەنها لەدەزگایەكی 

عامەكان، بەش���ێكی تری ئەم )4200(  كەسەش ئاسایشن 
و لەدەزگاكانی ئاسایش بەناوی بەشی راگەیاندنی ئاسایش 
وەرگیراون، بەش���ێكی تریان یان زۆرینەیان مامۆستان یان 
فەرمانب���ەرن، یان كرێكارن ی���ان كادری حزبین بێ ئەوەی 

لەراگەیاندن بن، تەنانەت هەندێكیان لە دائیرەی مرورن.
واتا بەشێكی زۆری ئەم ئەندامانە رۆژنامەنووس نین، بەاڵم 
لەهیچ كوێی دونیادا نییە هاواڵتی پۆلیس یان ئاسایش بێ 

و ئەندامی سەندیكای رۆژنامەنووسان بێ...!
لەهیچ كوێی دونیا نیە. مامۆستا بێ یان كرێكار ئەندامی 

سەندیكای رۆژنامەنووسانی ئەو واڵتە بن.
ئ���ەی ب���ۆ لەكوردس���تان وای���ە و چ���ۆن چارەس���ەر 

دەكرێ....؟!
* بەداخەوە لەكوردستان سەندیكای رۆژنامەنووسانیش 
وەكو چەندین شوێنی تر، دەزگای تر ئەم پەتایەی گرتۆتەوە، 

بۆیە دەكرێت چەند خاڵ بەهۆكار بزانین.
یەكەم: ئەنجومەنی س���ەندیكا بەرپرس���ی یەكەمی ئەم 
كارەیە )لەپێشەوە خودی خۆم وەكو ئەندامی ئەنجومەن( 
كە نەمانتوانیوە پێداچون���ەوە بۆ ئەو هەموو ژمارە زۆرەی 
ئەندام���ان بكەین. كە تاكیدم زۆرینەیان رۆژنامەنووس نین. 
یان النی كەم زۆر لەوانە ئێستا وازیان هێناوە. یان خەریكی 
كاری سیاسین و لە هیچ دەزگایەكی راگەیاندن كار ناكەن.
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)ifj(رۆژنامەنووسان لەكوردستان و

))47((
سێیەم

یەكەم: س���ەندیكا، رێكخراوێكی متمانە پێكراوە لەالیەن 
حكومەتەوە و ئەمەش وایكردوە، ئەم خەڵكانە ببنە ئەندامی 

ئەم سەندیكایە و حەزبكەن ناسنامەیەكیان لەگیرفاندابێ.
دووەم: ئیمتیازەكانی كە سەندیكا دەیدات بەرۆژنامەنووسان 
فاكت���ەری س���ەرەكی بەش���ێكی زۆر لەوانەیە ك���ە بەفعلی 

رۆژنامەنووس نین و بوونەتە ئەندام.
لەبابەت���ی وەرگرتن���ی زەوی كە ئێس���تا نزیكەی )1000( 
رۆژنامەنووس س���ودمەند بوون لە وەرگرتنی زەوی و زیاتر 
لە )500( كەس���ی تریش فۆرمی پڕكردۆتەوە بۆ وەرگرتنی 

زەوی.
بێگومان ئەم زۆر و بۆریە وادەكات كە رۆژنامەنووسێك كە 
بەردەوام خەریكی كاری رۆژنامەنووس���یە و هیچ پیشەیەكی 
دی نیی���ە، لەالیەن كەس���ێكی ترەوە ماف���ی بخورێت، واتا 
بۆچی دەبێ مامۆستا یان پۆلیس و ئاسایش لەسەر حسابی 
سەندیكا زەوی وەربگرێت. بۆ نەدرێت بەو رۆژنامەنووسەی 
هەموو ژیانی بۆتە كاری رۆژنامەنووسی و ئەنجا سودمەندیش 

راگەیان���دن كاردەكات و هیچ دەوامێكی تری نییە. ئایە ئەم 
كەس���ە بەراستی رۆژنامەنووسە؟ یان دیزاینە و هەواڵساز و 

سەرنوسەرە یان كارەكەی چی یە؟
بەداخەوە خەڵك هەیە لە دەزگایەكەی راگەیاندن كارمەندی 
ئیدارەیە، یان فەرمانب���ەرە یان .. كەچی كراوە بەئەندامی 
كارا. ئ���ەوەش غەدرە، واتا بەم ش���ێوەیە كەس���ێك مافی 
رۆژنامەنووسێك دەخوات، دەكرێت بپرسین هۆكارەكانی ئەو 
بەلێش���او بوون بەئەندام چی یە كە رویكردۆتە سەندیكای 

رۆژنامەنووسان...؟
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بن دەكرێنە )مەش���قكار( كە ئەم دووبەشەی پێدرا ئەوكات 
شمولی زەوی و خانەنشین و راژە ناكات.

بەاڵم لەم حاڵەتەش���دا س���ەندیكا بەرپرس���یارە كە راژە 
دەكات بۆ ئەم رۆژنامەنووسانە كە دەیانەوێت موچەكانیان 
بەه���ۆی س���ەندیكاوە زیاد ب���كات. كە لەئەساس���دا كاری 
رۆژنامەنووسی نەكردوە. ئەگەر كرابێت زۆر كەسانێكی كەم 
بوون. كە تائێستا بۆ زیاتر لە )900( كەس كراوە و موچە 

و وەزیفەكانیانی پێ زیادكراوە.
چوارەم: موچەی خانەنشینی، یەكێكی تر لە دەستكەوتەكان 
بڕینەوی موچەی خانەنش���ینە بۆ ئەو رۆژنامەنووسانەی كە 
شەهید دەبن، یان ئەندامێكی جەستەیان لەدەستداوە، یان 
پاش )25( ساڵ خزمەت و )63( ساڵ تەمەن رۆژنامەنووس 
وەكو فەرمانبەرێكی ئاسایی خانەنشین دەكرێت. كە ئێستا 
موچەكەی نزیك���ەی )300( هەزارە و هەوڵدراوە یاس���اكە 

تەعدیل بكرێ و موچەكەیان بكرێتە )700( هەزار.
بێگومان ئەمەش وای لە بەش���ێك ل���ەم خەڵكانە كردوە 
كە هەرچی چۆنێك بێ خۆیان بكەنە ئەندامی س���ەندیكا و 

بەتایبەت ئەندامی كارا.
پێنجەم: ناس���نامەی نێودەوڵەتی )ifj( یەكێكی ترە لەو 
هۆكارانە، واتا ئەم ناس���نامەیە ه���ۆكارە بۆ ئەوەی هەندێك 
لەوان���ە خۆیان بكەن���ە رۆژنامەنووس، لەكاتێك���دا بەدەیان 

نەبوە.
سێهەم: راژە )خزمەتی رۆژنامەنووسی( بەداخەوە زۆرێك 
لە رۆژنامەنووسان، راستیان بەسەندیكا نەوتوە. كە لەكاتی 
وەرگرتن���ی بەئەندام، بەتایبەت ب���ۆ وەرگرتنی بە ئەندامی 
)كارا( كە مەرجە كەسەكە لە دەزگایەكی راگەیاندن كاربكات 
تەنها و هیچ داوام و وەزیفەیەكی تری نەبێت و لەهیچ شوێن 
فەرمانبەر، مامۆستا، پۆلیس    و ئاسایش و موچە خۆری 

حكومەت نەبێت.
بێگومان زۆرینەیان كە فەرمانبەری حكومەتن لە ئەندامی 
كاران. زانیاریان بە هەڵەداوە بەس���ەندیكا و تەنانەت تعهد 
)پەیماننامەش���یان( داوە بە س���ەندیكا و لیژنەكە. كە هیچ 
موچەیەكی تری نییە و فەرمانبەر نییە. كە بێگومان ئەمەش 
ناراستیە، بەو دەلیلەی هەر ئەم كەسانەی تعهد یان داوە دوای 
ماوەیەك داوا دەكەن راژە )خزمەتی رۆژنامەنووس���یان( بۆ 
حساب بكرێت لەالیەن سەندیكاوە بۆ سەر فەرمانگەكانیان. 
كەوا دەركەوت كە ئەم رۆژنامەنووسە فەرمانبەرە و وایكردوە 
بەم ش���ێوەیە كراوەتە ئەندامی كارا. كە فێڵی لەسەندیكا 
كردوە. كە بەپێی یاسای ناوخۆی سەندیكا، ئەندامێتی كارا 
دەدرێت بەكەس���ێك كە هیچ پیشە و دەوامێكی تری نەبێت 
واتا )متفرغ( بێت و تەنها و تەنها بۆ كاری رۆژنامەنووسی 
و لەكاتێكدا كە فەرمانبەر بێ دەكرێتە بەشدار یان خوێندكار 
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)رێزلێنانی نووسەران و 
هونەرمەندان و رۆژنامەنووسان(

))48((

* ماوەیەكە حكومەت یان ورتر بڵێم د. بەرهەم سەرۆكی 
حكوم���ەت، بەنی���ازی دوو پرۆژەیە بۆ خزمەتی نوس���ەران، 
رۆژنامەنووسان، هونەرمەندان و ئەدیبان و تارادەیەك كاریشی 
ب���ۆ كراوە یەكێكیان پرۆژەی هاوكاری )منحە(یە بۆ رۆژنامە 
و گۆڤ���ارەكان و كەناڵەكانی میدیا. ك���ە دەیەوێت هاوكاری 
ماددیان بكات. دووهەمیش بڕینەوەی موچەیەكی باشە وەكو 
رێزلێنان بۆ نوسەران و هونەرمەندان و رۆژنامەنووسان كەلەم 

سێ بوارەدا خزمەتیان كردوە، واتا )رێزلێنان(.
هەرچەن���دە هەردوو پرۆژەكە پێش���تر هەبووە، چ منحەی 
رۆژنامە و گۆڤارەكان، چ رێزلێنانی نوسەران و هونەرمەندان، 
بەاڵم ئەوەی پێشوو هەردوكیان سەقەت بوون و بە میزاج و 
دۆستایەتی كرابوون. هەربۆیە نەشیتوانی خزمەت بەو الیەنە 

بكات و دواتریش ئیفلیج بوون و شكستیان خوارد. 
* ئەوانەی پێش���وو لەسەر ئاس���تی هاوكاری رۆژنامە و 
گۆڤارەكان. هاوكاری رۆژنامەی وا كراوە و تائێستاش دەكرێ. 
هی���چ پێگە و جێگایان نیە لەن���او میدیادا و بگرە تەنها دوو 
كەس لێ ی سودمەندن و مانگانە پارەكەی دەخۆن. هەیانە 

لەوانەی هەڵگری ئەم ناس���نامەیەن نەك هەر رۆژنامەنووس 
نین، بگرە رۆژنامەش ناخوێننەوە. كەنزیكەی )1800-1500( 

كەس لەوانە هەڵگری ناسنامەی نێودەوڵەتی )ifj( ین.
شەشەم: كورسی خوێندن لە زانكۆ و پەیمانگاكان هۆكارێكی 
ترە بۆ ئەوەی بەش���ێك لەوانە ببن بەئەندام، واتا بەش���ێك 
لەئیمتیازەكانی س���ەندیكا. هەندێك خەڵكی بە زۆر كردۆتە 
ئەندام كە بەراس���تی رۆژنامەنووس نین و ئەهلی نوس���ین و 

خوێندنەوە و رۆژنامەگەری نین.
بۆی���ە دەبێ ب���ۆ پێداچونەوی ئیمتیاز بەو كەس���انەی كە 
رۆژنامەنووس���ن. و هەقی ش���ەرعی خۆیانە س���ەندیكا لەم 
جۆرە خەڵكانە پاك بكرێنەوە، تا رۆژنامەنووس���ە جدیەكان 

سودمەندبن.
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ئەو كەنااڵنە.
چوارەم: دەبێ حكومەت و بەرپرس���ەكان و وەزارەتەكان 
دەست لەوە هەڵگرن كە یارمەتی هەندێك لەو كەنااڵنە ئەدەن 

بەدزیەوەلەسەر پارەی حزب و حكومەت.
پێنج���ەم: دەبێ دواتر حكومەت لیس���تی ئەو كەنااڵنە بە 
ئاشكرا رابگەێنێ و ریزبەندیان بۆ بكات كە شیاوی كارەكانیان 

بێ.
شەشەم: نابێ ئەو منحە و یارمەتیانە بەمەرج بێ لەبواری 

ئازادی راگەیاندن و ببێتە هۆی سانسۆر.
حەوتەم: دەب���ێ ئەم هاوكاری و منحەیە، ش���ەش مانگ 
جارێ���ك پێداچون���ەوەی بۆ بك���رێ. گەر كەناڵێ���ك داخرا 
یارمەتیەكەی بب���ڕدرێ. گەر چاالكتر بوو هاوكاریەكەی زیاد 
بكرێ. واتا جیاوازی بكرێ و ئەو شەش مانگە بكرێتە پێوەر 

و پێداچونەوە.
س���ەبارەت ب���ە رێزلێنان���ی نوس���ەران و هونەرمەندان و 
رۆژنامەنووس���انیش دەب���ێ النی كەم رەچ���اوی چەند خاڵ 

بكرێ.
یەكەم: پێویستە پێش���ەكی ئاوڕ لەو نوسەر و هونەرمەند 
و رۆژنامەنوس���انە بدرێتەوە كە خاوەنی زۆرترین داهێنانن و 

كەمترین بەهرەمەند بوون لە موچە و هاوكاری حكومەت.
دووەم: پێویس���تە بۆ ئەمەش لیژنەی���ەك لەهونەرمەندان، 

لەس���ەر رۆژمە و گۆڤارەكانیان دەنوسن تیراژەكەی )2000( 
كەچی )300( رۆژنامە چاپ دەكەن وە لەسنوری هەولێر یان 
س���لێمانی تێپەڕ ناكات. گۆڤاری وا هەیە بەخۆرایش بیدەی 
بەخەڵ���ك نایخوێنێتەوە. یان هەیانە هێندە بێ مس���تەوایە 
گەر ئ���ەو پارەیەی حكومەت نەبێت ناتوانێ دوو ژمارەی لێ 
چاپبكات هەشیانە تەنها لەئاس���تی ناوچەیەك دەردەچێ و 
كەس نایبینێ، كەواتا دەبێ سەرۆكی حكومەت چی بكات؟

* گەر د. بەره���ەم دەیەوێت بە فعلی یارمەتی رۆژنامە و 
گۆڤارە و رادیۆ و تەلەفیزیۆن و سایتەكان بدات. دەبێ النی 

كەم رەچاوی ئەم خااڵنە بكات.
یەكەم: ئەو رۆژنام���ە و گۆڤار و كەناڵی میدیایە، تاچەند 
دەتوان���ێ گرنگ بێ، واتا گەر دەرنەچێ هیچ لەمەس���ەلەكە 
دەگۆڕێ؟ كەواتا دەبێ ئەم خاڵە لەبەرچاو بگرێ و پێداچونەوە 

بەو منحانەدا بكات.
دووەم: بەپێچەوان���ەوە هەندێ���ك رۆژنام���ە و گۆڤار هەن 
خوێنەری باش���یان هەیە كەناڵی بەئیعتبارن، بەاڵم تائێستا 
لەناو ئەو لیستەدا نین كە حكومەت هاوكاریان دەكات. بۆیە 

دەبێ ئەم كەنااڵنە لە ریزی پێشەوەبن.
سێهەم: دەبێ لیژنەیەك پێكبێنت لەراوێژكارە رۆشنبیرەكانی 
خۆی لەوەزارەتی رۆش���نبیری، سەندیكای رۆژنامەنووسان و 
كەناڵەكانی كە دیار و بەرچاون بەئیتعبارن بۆ دراسەكردنی 
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یا ناتوانێ لەئاست ئەو كارەبێ كە د. بەرهەم دەیەوێت بیكات 
و رێزلێنان و منحەكەشی دەبێ. بەخێر و پارەی بەخشینەوە 
و دەرناكەوێ كێ نوس���ەر و هونەرمەند و رۆژنامەنووسە؟ تا 

شایەنی ئەو هاوكاری و منحە و رێزلێنانە بێ.
جگە لەمانە پێویستە د.بەرهەم و حكومەت چاو بەسەنتەر 
و كۆمەڵە و رێكخراوەكاندا بخش���ێنێتەوە كە حاڵیان لەمیدیا 

زۆر خراپترە و زۆریان پێویستە دابخرێن
* ئەمانە س���ەرنجن و هیوادەری���ن د. بەرهەم حكومەت 
لەبەرچاوی بگرن و ئەگەرنا دوایی رووبەری رەخنەی ئەو سێ 

الیەنە دەبنەوە.
بێگومان ئەم هەوڵە مایەی دەستۆشیە. گەر پاك بێ الیەن 
و دڵسۆزانە بەرێوەبچێت دەرگایەك دەبێت بۆ كردنەوە بەرووی 
خەڵكانێك كە خزمەتی گەورەیان بە وشەو ئەدەبیاتی كوردی 

كردوە.

نوسەران، سەندیكای رۆژنامەنووسان، وەزارەتی رۆشنبیری 
و راوێژكارەكان حكومەت پێكبێت بۆ ئامادەكردنی لیستێكی 

چڕ و پڕ.
س���ێهەم: دەكرێ بەره���ەم و داهێن���ان لەبەرچاو بگیرێ. 
نەك وەك ئەو رێزلێنانەی پێش���وتر كە نوسەر هەبوو ساڵی 
حەفتاكان نوس���ینێكی لەرۆژنامەی هاوكاری باڵوكردۆتەوە و 
دواتر هیچی نەنوسیوە، لەگەڵ نوسەرێك كە گەنج و چەندین 

ساڵە بەردەوام دەنوسێ وەك یەك هەژمار بكرێن.
چوارەم: نابێ دیس���ان لیستەكە وەكو پێشوو پڕ بكرێ لە 
بەرپرسی حزبی و حكومی و ئەوانەی كە چوار پێنج موچەیان 

هەیە و حساباتی دۆستایەتی و شتیتر بكرێ.
پێنجەم: هەر ئ���ەم لیژنەیە و حكومەت، دواتر بڕیار بدات 
بەرهەمە كۆنەكانیان ب���ۆ چاپبكاتەوە و هاوكاریان بكات لە 
چاپكردن���ی كتێبی تازە و دواجاریش ه���ەر ئەم لیژنەیەش 

بڕیاربدات سااڵنە )دە(كەس لەوانە خەاڵت بكات.
ئێمە ش���اهیدی ئەوەین كە پێش���تر هەردوو ئەولیس���تانە 
بەه���ەزاران خەڵكیان تێدا كۆكراب���وەوە )75000( دیناریان 
ئەدانێ، بەاڵم زۆرینەیان نوسەر و هونەرمەند و رۆژنامەنووس 

نەبوون.
* واتا لە ه���ەردوو حاڵدا دەبێ د. بەرهەم ئەم خااڵنە لە 
بەرچاو بگرێ، ئەگەر نا هەمان فۆرمی پێشوو دەگرێتە خۆی 
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هێش���تا بەگومانەوە لەو بەڵێنە دەڕوانن و ترسان هەیە لەوەی 
كەهەردوو هەڵبژادن لەكات و وادەی خۆیدا ئەنجامبدرێت.

* بەهی���چ كلۆجێك ناكرێ���ت و نابێت ئ���ەو دوو هەڵبژارد 
دوابكەون، چونكە پرۆس���ەكە و ئەزموونی هەرێمیش دەخەنە 
ژێر پرسیارەوە، بەاڵم چەند خاڵێكی گرنگ جێگەی پرسیاری 

هاواڵتیانی كوردستانە:
یەكەم: ئایا یەكێتی و پارتی وەكو بەڵێنیانداوە بەیەك لیست 
دادەبەزن؟ گ���ەر ئەمە بكرێت پرۆسیس���ەكە رەنگە هیچ كام 

لەچەمكەكانی هەڵبژاردنی حەماسیانە بەخۆیەوە نەبینێت.
دووەم: دابەزین���ی چوار حزبەكەیە بەیەك لیس���ت، ئەمەش 
یەكێكە لەنیش���انەكانی داهاتوو، هەرچەندە مەترس���ی چوونە 

پێشی ئیسالمییەكانیش یەكێكە لەئەگەرەكان.
س���ێیەم:خاڵی گرنگ ئەوەیە ئایا پر وسیس���ی هەڵبژاردنی 
كوردس���تان تاچەن���د دیموكراس���ی و پل���ورال و مەدەنیانە 
دەبێ���ت و دەتوانێ���ت میكانیزمەكانی هەڵب���ژاردن بەقازانجی 

دیموكراتیزەكردنی ئەزموونی كوردستان بەرێتە پێشەوە.
* بۆ كۆمەڵگەیەكی وەكو كوردس���تان كەدەیەوێت كێرڤی 
دیموكراس���ی تێدا روو لەهەڵكشان بكات و خۆی دوورگەیەكی 
ئارام، باش���ترین فاكتەر هەڵبژاردن���ی ئازادانەیە، تابتوانرێت 
سەرنجی دونیا بۆ خۆی راكێشێت، دەبێت چاوەڕێ بین و بزانین 
هەڵبژاردنەكانی ئایاری )2009(ی كوردس���تان كەی دەكرێت و 

چۆن دەبێت؟!

)پرۆسەی هەڵبژاردن بەرەو كوێ؟(
))49((

*)2009/1/31( دووەهەمی���ن هەڵبژاردن���ی ئەنجومەن���ی 
پارێزگاكان لەباش���ور و ناوەڕاس���تی عێراق و بەبێ كەركوك و 
س���ێ پارێزگاكەی هەرێم، بەبەش���داری )15( ملیۆن هاواڵتی 
بۆ بەدەس���تهێنانی )440( كورس���ی لە )14( پارێزگای عیراق 
كۆتایپێهات، بەاڵم پرسیاری سەرەكی ئەوەیە، بۆچی پارێزگاكەی 

كوردستان پرۆسیسی هەڵبژاردنی تێدا دواكەوت؟!
* پەرلەمان عیراق پێش پەرلەمانی كوردس���تان، یاس���ای 
ئەنجومەنی پارێزگاكانی پەسەندكرد و بەپێچەوانەوە بەشێكی 
زۆری ئەنجومەنی پارێزگاكانی كوردستان گلەییان لەحكومەت و 
پەرلەمانی كوردستان هەیە، كەهەم پرۆژەكەیان دەستكاریكردووە 
هەم دوایانخستووە، ئەمەش ئەو باكگراوەندە پێدەخوێنرێتەوە 
ئایا دیموكراس���ی و ئەزموونی پلورالیزم لەعیراقدا لەپێش���ترە 
تاكوردستان؟ كەزۆر لەچاودێرانی سیاسی وەاڵمەكەی بەئەرێ 

دەدەنەوە.
* دەب���وو هەڵبژاردنەك���ە لەگەڵ باش���وور و ناوەڕاس���تی 
عیراق ئەنجامبدرایە، بەاڵم س���ەركردایەتی سیاسی كوردستان 
رایگەیاندووە كە )2009/2/19( كە وادەی كۆتاییهاتنی ماوەی 
یاس���ایی ئەنجومەن���ی پارێزگاكان و پەرلەمانی كوردس���تانە، 
هەڵبژاردنی هەردووكیان ئەنجامدەدرێت، بەاڵم خەڵكی كوردستان 
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* وابڕیارە بەمزوانە عەبدوڵاڵ گوڵ بەرەسمی بێتە هەولێر 
و ئ���ەم قەیرانە لەگەڵ هەولێر چارەس���ەربكات، ئەگەرچی 
هاتنی گ���وڵ بۆ هەولێر مانا و مەغزای سیاس���ی گەورەی 
هەیە، لەوانە دانپیانانە بەڕەسمی ناسینی حكومەتی هەرێم، 
كەتائێستا توركیان بەنیگەرانییەوە سەیری هەرێم دەكات و 
میدیاكانی توركیاش ئەم ماوەیە، ئەم چەمكەیان بەكارهێنا 
)حكومەتی هەرێم-ئیدارەی كوردی( ئەمەش ئاڵو وگۆڕێكی 

جدیە لەسیاسیەتی توركیادا بەرامبەر حكومەتی هەرێم.
* ئەنكەرە ئێس���تا خەریكە سیاس���یەتێكی جیاوازتری 

هەیە.
سەردانەكەی وەفدی توركیا و رێگا خۆشكردن بۆ گوڵ بۆ 
هەولێر، یەكێكە لەو سیاسەتە تازانەی توركیا كەگرتویتەبەر 
و پێش���تریش گوڵ پاش زیاتر لە )بیست و پێنج ( ساڵ، 
س���ەردانی دراوس���ێی دوژمن و دێرێنەك���ەی )ئەرمینیا(ی 
كرد، بەشێكی س���ەردانەكەش پەیوەس���ت بووە بەرێگری 

.)pkk( لەهاوكاریەكانە ئەرمنییا بۆ
* بێگومان هاتنی گوڵ بۆ هەولێر و بارزانی بۆ ئەنكەرە 
س���یناریۆكان دژی )pkk( خێرات���ر و خراپتر دەكات ئایا 

)pkk( هەڵوێستی چی دەبێت؟
* لێدانی قەرەقۆڵی ئیزلی لەالیەن )pkk( ماوە، یەكێك 
بوو لەتێكدانی ئەو س���یناریۆیانە، كە گوڵ دەیویست بێتە 

)ئەنكەرە - قەندیل(
))50((

* س���یناریۆ سیاسییەكانی كوردستان و ناوچەكە تادێت 
پڕ رەهەندتر دەبن، سەبارەت بە )pkk( و چارەنووسی ئەم 
حزبە بە تایبەتی لەدوای چاالكییەكەی )ئیزلی (، كە بووە 

هۆی كوشتی )62( سەربازی تورك.
* ئێستا كە وەفدێكی شەش كەسی توركیا لەكوردستان 
و عیراق خەریكی داڕش���تنی ئەو سیناریۆیانەن، سەرەتای 
گەش���تەكەیان بە هەولێر و بەدەعوەت���ی فەرمی نێچرڤان 
بارزانی دەس���تپێكرد و پاش���ان چوونە بەغدا و دەیانەوێت 

پشتگیری زۆرتری مالیكی بەدەستبهێنن.
* س���یناریۆكان باوەڕ دەكرێت وابێت )توركیا -عیراق( 
پیالنێكی چەند قۆڵی داڕێژن دژی )pkk(، هەرچەندە توركیا 
و عیراق لەس���ەر ئەم مەس���ەالنە لەزووەوە ساخ بوونتەوە، 

بەاڵم ئایا كورد رۆڵی لەسیناریۆكاندا كوێ یە؟
* زۆرترین گرفت و قەیرانەكانی نێوان )هەولێر-ئەنكەرە( 
لەسەر مەسەلەی )pkk( بووە، جیا لەوەی، هەولێر تائەم 
س���اتەش، رازی نەبووە )pkk( وەكو تیرۆریست بناسێ، 
زۆرج���ار تۆمەتب���ار دەكرێت، بەوەی كەه���اوكاری مادی و 

سەربازی و لۆجێكی پێشكەشی )pkk( دەكات.
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و ئەرمینیا و قوبرس و یۆنان و روسیا و زۆر شوێنی ترن، 
كە لەناوبردنی )pkk( هەروا ئاس���انییە، بەتایبەتی كەبەم 
دوایانە )pkk( و ئێران گەیشوتە رێككەوتێك كە )پژاك( 
چاالكییە س���ەربازییەكانی دژی ئێ���ران رابگرێت)2009( و 
جارێكی تر دژی توركیا ئاڕاس���تەیانە بكات، لەبەرامبەردا 
ئێ���ران هاوكاری )pkk( بكات و دەس���ت لەو پەیوەندییە 
 )pkk( هەواڵگرییان���ە هەڵگریت كەلەگەڵ ئەنكەرە لەدژی

هەیەتی.
*كەواتا سادەترین سیناریۆ رەنگە بەم نزیكانە ئەوەبێت، 
بەهاوكاری لۆجستیكی هەرێم و عیراق. توركیا پەالمارێكی 
تر بكاتە س���ەر قەندیل و شەڕێكی تر بەفری سپی زستان 

قەندیل خوێناوی تر بكات.
بەاڵم ئایا پەالماری توركیا بۆ س���ەر قەندیل، ئەم واڵتە 
تووش���ی نائومێدی ناكات، كەنەتوان���ی )pkk( لەقەندیل 
نەهێڵێیت بۆ )pkk(ش، تاكە زەمانەتی مانەوەیان قەندیلە، 

گەر لەقەندیل هەڵكەندران دەچنە كۆێ...؟
دەبێ چاوەڕی سیناریۆكان بكەین، كەڕەنگە لەگەڵ بارینی 
یەكەم بەفری ئەمساڵدا، جەندرمە بە ترس و دڵەڕاوكێیەوە 

پەالماری قەندیل بداتەوە؟
 
 

هەولێ���ر، هەرچەندە پ���اش لێدانەكە ئەنك���ەرە نارەزایی 
دەربڕی و هەرێمی بەپشتیوانی )pkk( تاوانباركرد، وایكرد 
سەردانەكەی گوڵ بۆ هەولێر دوابكەوێت و سەرۆكی حكومەت 

دەعوەت بكەن.
جگەلەوەش پەیامێك بوو )pkk( دای بەئەنكەرە، ئەگەر 
ئ���ەوان هەركات بیانەوێت، دەتوانن���ن چاالكی دژی توركیا 
ئەنجامبدەن و لەهەمانكاتدا فشارێك بوو بۆ سەر حكومەتی 
هەرێم، كەدەتوانین كێشەتان بۆ دروستبكەین، گەر لەدژی 

ئێمە زیاتر هاوكاری توركیا بكەن.
* ئێستا قسەكە ئەوەیە سیناریۆكان چۆن دەچنە پێش؟ 

كێ براوەیە كێ دۆڕاوە؟
هەندێ���ك پێیانوای���ە ئەنك���ەرە، بەناچ���اری دەبێ ئەو 
پەیوەندییانە لەگەڵ هەرێمی كوردس���تان ببەس���تێت، بۆ 
چارەسەری گرفتە ریش���ەیەكە، لەكاتێكدا رەنگە زیرەكانە 
بێت، چونكە لەقازانجی ئەنكەرەدایە، گەر هەرێمی كوردستان 

بچێتە ژێر داواكاری توركیاوە..
هەندێكیش پێیانوایە، رەنگە حكومەتی هەرێمی فش���ار 
بخاتە س���ەر )pkk(، بەاڵم هی���چ كات ئامادەنییە بچێتە 
 )pkk( بەرەیەكەوە لەگەڵ توركیا بۆ شەڕكردنی گەریالكانی

و گەر ئەمەش بكات لەقازانجیدا نییە.
بەتایبەتی كەپشتیوانی )pkk(، واڵتانی ئێران و سوریا 
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ژنان هێندە مەترس���یدارە، بووەتە سەردێری زۆربەی میدیا 
ناوخۆیی و دەرەكییەكان، لەكاتێكدا بەشێكی زۆری بكوژی 
ژنان، بەرپرسانی پێشمەرگەن، یان الی ئەوان داڵدەدراون و 

نەدراونتە دەست یاسا و عەدالەت.
* خوازی���ارم وەزارەتی مافی مرۆڤ و حكومەت باش���تر 
بەدەنگ ئەم مەسەلە ترسناكەوە بچن، كەخەریكە دەبێ�تە 
مۆدێلێكی مەترس���یداری ژنكوشتن و مەملەكەتێكی رەشی 

كوژرانی ژنان.
كوش���تنی چەن���د ژن تەنها لەس���ەر ئ���ەوەی مۆبایلیان 
بەكارهێناوە، یان بەهەر بیانویێكی تر، بووەتە دیاردەیەكی 

ترسناك لەكاتێكدا حكومەت لێی بێدەنگە.
* لەكوردس���تاندا هیچ دیاردەیەك، هێندەی كوش���تنی 
ژنان پەرەی نەسەندووەو مەترس���یدار نییەو لەهەمانكاتدا 
زۆر بەس���ادەیی تێپەڕدەبێت و نەبووەتە باس و خواس���ی 
دەزگاكانی راگەیاندن، تا ئەو مەترسیانە وەكو هەڕەشەیەكی 

جدی ناو كۆمەڵگا سەیر بكرێن.
 

)كوشتنی ژنان...!(
))51((

* د. ش���وان محەمەد وەزیری ماف���ی مرۆڤی حكومەتی 
هەرێمی كوردستان)باس لە كابینەی پێنجەمی حكومەت(، 
لەدیدارێكدا لەگەڵ كوردستانی نوێ دەڵێت رێژەی كوشتنی 
ژنان لەكوردس���تان، لەماوەی مانگێكدا لە )40( حاڵەتەوە 

كەمبووتەوە بۆ )10( حاڵەت.
* خۆشحاڵ دەبووم گەر قسەكانی وەزیر راستبووایە، بەاڵم 
بەداخەوە دەتوانم بەئامار پێبڵێم، كەنەخێر دیاردەكە هێشتا 
مەترس���یدارە و مانگانە النی ك���ەم )40-50( ژن بەبیانووی 

شەرەف و ناموسپەرەستیەوە دەكوژرێن.
جەنابی وەزیر لەوەدا راستدەكات، ئەو تەنها حسابی ئەو 
ئامارانە دەكات، كەدەزگاكانی ئەو و حكومەت باڵویدەكەنەوە، 
بەاڵم ئاماژە بەكوشتنی ئەو ژنانە نادات كەلەالدێ و قەزا و 

ناحییەكان و شوێنە چەپەكەكانی شار دەكوژرێن.
* جیالەوەی كەلەماوەی تەنها پانزە ساڵی دوای راپەڕین 

)12500( ژن كوژراون. حكومەتیش لێی بێدەنگە.
* راپۆرتەكانی رێكخراوەكانی مافی مرۆڤی نێودەوڵەتی، 
ئاماژە بەو مەترسیانە دەكەن، كەلەكوردستاندا بەتایبەتی 
كوشتنی ژنان هەیە، بەداخەوە لەكوردستاندا ئێستا كوشتنی 
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بێگومان رۆڵی گەورەی هەیە لە پێشخس����تنی كوردس����تان و 
بەتایبەتی سلێمانی، بەاڵم بەداخەوە هەندێ كەس تەنها وەكو 
بازرگان سەیریدەكەن، نەك وەكو كەسێكی دڵسۆزو نیشتیمان 
پەروەرو ش����یوعیەكی باش- چەپ- ماركس����یەتێكی نوێخوازو 

خێرخوازێكی بەویژدان. 
* بەداخ����ەوە هەندێجار وەكو پێویس����ت هاوكاری ناكات و 
زەوی تایبەت و سەرمایەی پێویستی بۆ دابین ناكات و لەبوارە 

ئیداری.
* ئایدن دۆغان لە توركیا س����ەرمایەداێكی هاوشێوەی ئەم 
كەس����ەیە، ئەو جگەلە چەندین پ����رۆژەی بازرگانی، چەندین 
كەناڵی راگەیاندنی گەورەشی هەیە، بەاڵم حكومەت هاوكاری 
زۆرو زەوەندی دەكات و تەنانەت چەندین فرۆكەی تایبەتیشی 

هەیە. 
* خۆ هەموو خەڵكی كوردستان باش دەزانن كە ناوبراو لە 
هەموو پرۆژەكانیدا سەركەوتوو بووە، سەد دەرسەد خزمەتی 
گەورەی كردووە، خۆی هەموو خەڵك دەزانن ئەو لەواڵتێكی وەكو 
كوردستان بەسەرمایەكی )1( ملیار دۆالریەوە موجازەفەیەكی 
گەورەی كردووەو رۆڵی هەیە لە گەشەی سەرمایەو پێشخستنی 
كوردستان، خۆ دەیتوانی ئەو سەرمایەیە لە ئەورپا بخاتە گەڕ، 

كە ئەوەی نەكرد باش نییە رێزی لێبنرێت. 
* یان وا باشە حكومەت لەگەڵ ئەو و هاوشێوەكانی وەكو 
"ئاس����ۆ بامۆكی، ئەحمەد ئیس����ماعیل" هەماهەنگی بكات و 

)سەرمایەدارە دڵسۆزەكان(
))52((

* كاتێك لەواڵتێكی وەكو كوردستان، كەسێكی دەوڵەمەند 
و خاوەن س����ەرمایە دێتە پپێش����ەوەو خەڵكی بە سەرمایەو 
تواناكانی دەزانن، هەر زوو چاوی دەخرێتە س����ەرو زۆرجاریش 
بگرە زوڵم و ناهەقی زۆری بەرامبەر دەكرێت، كە بوەتە حوتی 
ش����ارو هەموو شاری كڕیوە، بەاڵم بەشێكی تری هاواڵتیانیش 
ئەو كەس����انە بە شایس����تە دەزانن و رێز لەكارو پرۆژەكانیان 

دەگرن. 
* یەكێ����ك لەو خاوەن كارا، ل����ەو نموونانەیە، كە خاوەنی 
چەندین پرۆژەی زۆر گەورەیە لە كوردستان، بەتایبەتی لە شاری 
سلێمانی، لەبابەتی كارگەی چیمەنتۆی بازیان، كەیەكێكە لە 
كارگە گەورەكانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست، كۆمپانیای ئاسیاسێڵ، 
كە گەورەترین كۆمپانیای پەیوەندیەو خاوەنی ش����ەش ملیۆن 
بەش����داربووە، نەخۆش����خانەی فاروقی مەال مستەفاو كە زۆر 
مۆدێرنەو گەورەترین نەشتەرگەی تێدا ئەنجامدەرێت كە )100( 
ملیۆن دۆالر خەرجییەتی، ئوتێلێكی گەورەی رعایە كە )120( 
ملیۆن دۆالر بودجەیەتی و دەبێتە یەكێك لە ئوتێلە گەورەكانی 
كوردس����تان، رۆڵی بەرچاوی دەبێت لە بارەی گەشتیارییەوە، 

سەرەڕای كۆمپانیای ئۆتۆمبێل و زۆر پرۆژەی تر. 
* ئەو پرۆژانە كە سەرمایەكەی نزیكەی )1( ملیار دۆالرە، 
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)رۆژنامەنووسان دەكوژرێن...!
كێ دەیانكوژێت؟(

))53((

* بەتیرۆركردنی سەردەشت ژمارەی ئەو رۆژنامەنووسانەی 
لە سنوری كاركردنی سەندیكای رۆژنامەنووساندان گەیشتە 
)6( رۆژنامەن���ووس لە ماوەی دەس���ت بەكاربونی لیژنەی 

داكۆكیەوە لە دووساڵی رابردوودا.
* ئێستا روونە بۆچی رۆژنامەنووسان دەكوژرێن...! 
-بەاڵم قسە ئەوەیە كێ لە پشت كوشتنی ئەوانەوەیە؟

-كێ دوای چارەنوسی ئەوان دەكەوێت؟
* بە ئەزمونی پێشوترمان بۆمان دەركەوت كە كوشتنی 
رۆژنامەنووسان و كەیسەكەیان هەرزوو دەشاردرێتەوە و هیچ 

بەدواداچونی بۆ نەكرا؟
* ئ���ەوەش كە گومانی زیاتر دروس���تدەكات، وەزارەتی 
ناوخۆ و دەزگا ئەمنیەكان بكوژانی ئەو رۆژنامەنوووسانەیان 
نەدۆزیەوە، ك���ە لەدونیادا وەزارەت���ی ناوخۆ و دەزگاكانی 
پۆلیس و ئاس���ایش بە تایبەت لە هەولێری پایتەخت چۆن 
لە پاراس���تنی ژیانی هاواڵتیان بەرپرسن، بەاڵم بە تایبەتی 
دەبێت لە ژیانی رۆژنامەنووس���ان بەرپرس بن. چونكە بەم 
تیرۆركردنە دەركەوت كە هەرەشە لەسەر ژیانی دەیان تری 

راوێژیان پێبكات و س����ودیان لێوەرگرێ����ت و النی كەم پرۆژە 
خزمەتگوزارییەكانی وەك ئاو و كارەباو سوتەمەنی و نەخۆشخانە 
تەسلیمی خەڵكی وابكات نەك مولیدەی گەڕەكەكان دابنێت. 

* بێگومان لەم نووسینەدا مەبەستم نییە، بەشان و باڵیدا 
هەڵدەم، ئەوەندەی مەبەس����تمە باس ل����ە پرۆژەكانی بكەم و 
واز لەو غیرەیە بێنین كە هەركەس س����ەرمایەداربوو، خەریكی 
پرۆژەی زەبەالح و گەورەبوو خزمەتی كوردس����تان و سلێمانی 
كرد رقمان لێبێ و وابزانین مەس����ئولەو بكەوینە قسە پێكردن 

و جوێندانی. 
*بێگومان خەڵكانی وەكو ئەو هاوشێوەكانی، دەبێ لەالیەن 
حكومەتەوە رێزیان ل����ێ بگرێت و یارمەتی بدرێت و هاوكاری 
بكرێن، چونكە ئێستا جیالەوەی سەرمایەی دونیا دەجوڵێنێ 
جیهانگیریش بۆخۆی گرنگەیەكی تایبەتی هەیە، كە سەرمایەدار 

رۆڵی تێدا دەگیرێ. 
* دەبێ كارەكان����ی و پرۆژەكانی لەبواری راگەیاندا گرنگی 
زیات����ری پ����ێ بدرێت، النی ك����ەم بوترێت كە ئ����ەو تەنها لە 
ئاسیاسێڵ )6000( كەسی بە موچەیەكی باش دامەزراندووە، 
كە كاریگەری لەس����ەر موچەو بژێ����وی و یارمەتی هاواڵتیان و 

خێزانەكانیان دەبێت. 
* دەبێ ئەوەش بوترێ فاروقی مەال مس����تەفاكە یارمەتی 
هەزاران خوێن����دكارو نەخۆش و هاواڵتیان دەزگاو دامەزراوەی 

جیاجیای داوەو هاوكاری چەندین لێقەوماوی كردووە. 
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وەك سەردەشت هەیە، ئێس���تا روونە كە ئازادی و ئازادی 
راگەیان���دن و میدیا كەوتۆتە بەر هەرەش���ە و مەترس���ی و 
دورنیە لە داهاتوش���دا سانسۆرەكان و كوشتنەكان زۆرتر و 

زیاتر بن.
* هەربۆیە كوش���تنی سەردەشت ترس���ێكی زۆری لەناو 
رۆژنامەنووس���ان دروس���تكردوە، كە ئایە ئەمە بە پیالن و 
بەرنامەیە تەنها بۆ سەردەش���ت، یان بۆ ترساندنی دەنگ و 

قەڵەمە ئازاد و بوێرەكانە.
* لە الیەكەوە دروستبوونی ترس لەالی رۆژنامەنووسان 
سەیر نیە بەو دەلیلەی كە ئەمە یەكەمین و دواین هەوڵ نیە، 
بەاڵم ئەمەش مانای ئەوە نیە كە رۆژنامەنووسان والێدەكات 

دەست لە بیرو باوەڕ و قەناعەتیان هەڵگرن.
چونكە بە درێژایی مێژوو هەمیشە ئەو دەوڵەت و الیەنانەی 
ك���ە پەنایان بۆ تیرۆر و تۆقاندن و سانس���ۆر و كوش���تنی 

روناكبیران بردوە. سەرئەنجام مەرگی خۆیان راگەیاندوە.
* هیوادارین تیرۆركردنی سەردەشت دەستێكی دەرەكی 
بێ���ت و زۆر بەزووی���ش ئاش���كرابكرێت، تا ئ���ەو گومان و 
ترس���ە برەوێنێتەوە كە هەستدەكرێت دەستی تیرۆركردنی 
رۆژنامەنووسان لە ناو ماڵی خۆماندایە. بێگومان گەر دەستی 
دەرەك���ی بێت دەبێ زوتر و زوتر ئاش���كرا بكرێن و بدرێنە 
دادگا خۆ ئەگ���ەر تاوانباران نەدۆزرێنەوە ئەو گومانە زیاتر 
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دەبێت كە هەرەشەكان لە ناوخۆن و مەترسیەكانیش جدین 
كە ئەوەش لە شارێكی وەكو هەولێری پایتەخت، وەزارەتی 

ناوخۆ و ئاسایش و پۆلیس بەرپرسیاری یەكەمن.
* س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انیش دەبێ هەڵوێس���تی 
راش���كاوانەتری هەبێت و لەمبارەیەوە فش���ارێكی پیشەیی 
زیاتر دروس���تبكات بۆ دۆزینەوەی بكوژانی سەردەش���ت و 
ئەوانەی پێشوتر تا رێگری دروستبكرێت لە تیرۆری داهاتوی 

رۆژنامەنووسان.
* دەبێ س���ەندیكا پێش هەم���وو كەس خۆی بەخاوەنی 
قەزیەكە بزانێ و تەنها بە دەركردنی راگەیاندنێك نەوەستێت، 

لەكاتێكدا خاوەنی نزیكەی )5000( ئەندامە.
* دەبێ سەندیكا بە فشار لەسەر وەزارەتی ناوخۆ دەست 
لەم كەیسە و لە كەیسەكانی تری رۆژنامەنووسان هەڵنەگرێت. 
كە ئەمەش ئیشی سەرەكی سەندیكایە كە دەبێتە باشترین 

سەروەری و ئیمتیاز و دەستكەوت بۆ سەندیكا.  
 



* باش���ە خۆ لەس���ەردەمی پارێزگاری پێشودا هەر ئەم 
ئەنجومەنە بووە، بۆ رێگایاندا جەنابی پارێزگار شارەكە وا 

وێران بكات...؟
-بۆ رێگایان دا چەندین ملیار دینار لە پارەی وشكە ساڵی 

بخورێ؟
-بۆ رێگایان دا رێگای تاس���بلوجە - سلێمانی بەو دەردە 

بچێت؟
-كام پرۆژەیان لە خزمەت ئەم ش���ارەدا جێ بەجێ كرد؟ 

بە ناتەواوی جێیان نەهێشت؟
-كام چاڵ و چۆڵیان چاكرد. كام پاركیان تەواوكرد؟ ئەوە 
پارێزگاری پێش���وو ئەم ئەنجومەنە نەبوو سلێمانیان كردە 
گوند و پاشەكشەیەكی گەورەیان لە ئاستی خزمەتگوزاری و 

خۆشگوزەرانی و ئاوەدانی كرد؟
* بێگومان ئێس���تا كە هاتۆتە س���ەر ئەوەی پارێزگاری 
نوێ و جێگرەكانی دەیانەوێت ئاوەدانی و خۆشگوزەرانی و 

پێشكەوتنی ئەم شارە بخەنەوە سەر سكەی خۆی.
رێ���گا نادات ئ���ەو تەندەرانەی بەخات���ر و خۆتری دراوە 
بەهەندێ كەس وەك خۆی بڕوات و دەیەوێت یاسایی بێت و 

چاكسازی تێدا بكات.
رێگا نادات پرۆژەكان بەس���ەقەتی و نیو ناچڵی بڕوات و 

بدرێت بە كۆمپانیا گوماناوییەكان.

)سلێمانی مەكەنە قوربانی خۆتان (
))54((

* پارێزگاری پێشووی سلێمانی و ئەنجومەنی پارێزگاری 
ئێس���تا بێ سێ و دوو بەرپرسن لەو كێشە و گرفتانەی كە 
ئێخەی ئەم شارەی گرتوە. جا بە مەبەست یان بێ مەبەست 
كرابێت. خۆ لەهەردوو حاڵەتەكەدا هەر بەرپرس���ن و دەبوو 
چۆن پارێزگار زوو پاشەكشەی كرد، ئەم ئەنجومەنەی ئێستا 
كە ماوەی چەند رۆژێكە كەوتونەتە بانگەش���ەیەكی سەیر و 
سەمەرە وەكو پارێزگار ئیستقالەیان بكردایە و چیتر شاریان 

بەو دەردە نەبردایە.
*م���اوەی چەند رۆژێكە )ئایاری 2009( بەش���ێكی زۆری 
ئەم ئەنجومەنە كەوتونەتە بانگەش���ەیەك دژی پارێزگاری 
نوێ و ش���اری س���لێمانی كە دیارە بە بەرنامە و مەبەست 
كراوە و ماناو مەغزای سیاس���ی پڕ پیالنی لە پش���تەوەیە. 
كە دڵنیام پاش چەند رۆژی تر و دەرخس���تنی راستیەكان 
لەالیەن دیوانی چاودێری دارایی و حكومەتەوە دەردەكەوێت 
كە بانگەشەكەیان سیاسی بوە و ئەسڵەن لە خزمەت شاری 
سلێمانیدا نەبوە و بگرە دژایەتی شاری سلێمانی و قەیران 

دروستكردن بوە بۆ شارەكە...!
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سلێمانی نایاساییە یان ئەوەی پارێزگاری پێشو و ئەنجومەن 
كردویانە نایاسایی و نائیداری بوە.؟

دەبێ خەڵك تێبگەن كە هەر بانگەشە و هاشوو هوشێك. 
مانای وانیە باكگراواندەكەی هەقیقەت بێ و لەس���ەر هەق 
بێ���ت و مانای ئەوەش نیە ك���ە پارێزگاری نوێ بێ دەنگە، 
قس���ەی پێ نیە. بەڵكو لە الیەكەوە خەڵك دەزانێ كە ئەم 
ئەنجومەنە لە ماوەی پێنج ساڵی رابردوودا نەیتوانی لەئاست 

خزمەتگوزاریەكانی شاری سلێمانیدا بێت.
* لە الیەكی تریش���ەوە دیارە كە هەوڵێكی باش هەیە بۆ 

چارەسەری ئەم گرفتانە لە ئێستادا.
بەاڵم چەندرۆژی تر هەموو سیناریۆكان روون دەبێتەوە، 
دۆس���یە و فایلی كارەكانی پێنج ساڵی رابردووش دەخرێنە 

بەردەم دادگا و میدیا و ئەوكات با خەڵك حوكم بدات.  

-ئایا ئەو كارانە لە قازانجی شارەكە و خەڵكی سلێمانین 
یان دژن؟

* بەاڵم دیارە ئەو بانگەشەیەی چەند رۆژە ئەم ئەنجومەنە 
دەس���تیان داوەتێ، هەم بۆ داپۆش���ینی ئەو شكستەیە كە 
روبەروویان بۆتەوە و بەرپرسن لەو پاشەكشەی كە سلێمانی 
بەخۆیەوە بینیوە و دڵنیام گەر حكومەتیش قبوڵی بكات. 

ئیتر خەڵك قبوڵی ناكات.
خاڵی دووەمیش دیارە كە ئەم بانگەش���ەیە و راگەیاندنی 
ئەوان لە كوێوە سەرچاوە دەگرێ، ئاوی ئەم ئاشە لە كوێوە 

سەرچاوە دەگرێت.
كە دیارە مانا و مەغزا سیاسیەكەی زۆر خراپترە لە مانا 

و مەغزا ئیداریەكەی.
* بۆیە دەبێ ئێس���تا حكومەت بە ئ���اگاداری میدیاكان 
پەردە لەسەر ئەو فایالنە هەڵماڵی كە پێنج ساڵە پارێزگار 
و ئەنجومەن���ی پەرێ���زگا چیانك���ردوە و بۆچی ئەمش���ارە 
واوێرانك���راوە؟ بۆچی پرۆژەكان س���ەقەت بوون؟ بۆچی؟ 

بۆچی؟
* دەبێ بزانرێت ئەم بانگەش���ەیە لەخزمەت شاردایە یان 
بۆ داپۆش���ینی فایلەكانی پارێزگار و خراپی پرۆژەكانیان و 

پاشەكشەكردنی سلێمانیە كە هەمووی لە ئەستۆیاندایە.
دەبێ خەڵك بەرچاوی رۆشن بێت، ئایە پارێزگاری ئێستای 
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