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سه رۆکی  که بوودوه ند  سدیق  محه ممه د 
مرۆڤی  مــافــی  رێــکــخــراوی  بـــه نـــدکـــراوی 
خراپی  زۆر  ــکــی  دۆخــێ لـــه   کـــوردســـتـــان 
له شساغی دایه وه  و هه موو ئه و هه واڵنه ش 
ئاکام  بێ  زیندانه وه   به رپرسانی  الیــه ن  له  
پارێزه ره که ی  و  که بنه ماكه که ی  ماونه ته وه  
به  مه به ستی چاره سه ریی پزیشکیی ناوبراو 

داویانه .
محه ممه د  دۆخــی  زانیارییه کان  به پێی 
ئێوین  گرتووخانه ی  له   که بوودوه ند  سدیق 
رۆژ له گه ڵ رۆژ به ره و خراپی زیاتر ده روا 
و کاربه ده ستانی زیندانیش رێگرن له  به رده م 
چاره سه رکردنی  بۆ  پزیشکی  پێراگه یشتنی 

نه خۆشییه که ی.
ـــه وه   ـــاس ل ـــد ب ـــوودوه ن ــه ی کـــه ب ــه مــاڵ ــن ب
له   دابه زینی  ــه وه ن  ئ نیگه رانی  که   ــه ن  ده ک
راده به ده ری کێشی که بوودوه ندو هه روه ها 
ئه و سه رگێژه و فشارانه ی له سه ر ناوبراوه، 
بۆ  خراپی  ئــاســه واری  یا  گیانی  مه ترسی 
شایانی  بــێ.  بـــه دواوه   نــاوبــراو  له شساغی 

رابردوودا  رۆژی  له ماوه ی چه ند  که   باسه  
خراپی  بــاردۆخــی  له سه ر  قه وامی  ئیجالل 
نیگه رانیانه ی  ئه و  که بوودوه ندو  له شساغی 
بۆ  نا مه یه کی  ئــارادایــه،   له   له وپێوه ندییه دا 
به رپرسی ناوه ندی قه زایی ئێران نووسیبوو 
تا به ڵکوو گیانی ئه م چاالکه  مه ده نییه ی کورد 

له و مه ترسیانه ی له سه ریه تی رزگارببێ. 6000هێکتارلهدارستانهکانیمهریوانوسهواڵوا
سووتاون

»ئه نجوومه نی سه وزی چیا«ی شاری مه ریوان 
ئاگرکه وتنه وه کانی  له   پێده چی  که   رایگه یاندوه  
دا  مه ریوان  و  ســه واڵوا  دارستانه کانی  ئه و ساڵی 
زیاتر له  6000 هێکتاری ئه و دارستانانه  سووتابن.

به  پێی زانیارییه کانی ئه و ناوه نده  ژماره ی ئاگر 
که وتنه وه کان له  دارستانه کانی مه ریوان و سه واڵوا 
له  سه ره تای ئه و ساڵه وه  له  164 حاڵه ت تێ په ڕیوه  
و ره وتی ئه و ئاگر که وتنانه وه ش هه روا به رده وامه . 
که   کــردوه   ئاشکرای  چیا  ســه وزی  ئه نجومه نی 
نێوان رۆژه کــانــی 7  له   مــاوه ی 3 ڕۆژدا  له   ته نیا 
ــــردوودا 26  تــا 10 ی گــه الوێــژی حــه وتــووی راب
روویان  نــاوچــانــه   ــه و  ل کــه وتــنــه وه   ئــاگــر  حاڵه تی 
ئێستا   تــا  ـــه وان  ئ لێکدانه وکانی  پێی  بــه   و  داوه  
دارستانانه   ـــه و  ل هــێــکــتــار  ــــه زار  ه  6 ــه   ل ــر  ــات زی
ــر کــه وتــنــه وانــه   ســـووتـــاون. ــاگ ـــه و ئ ـــۆی ئ بـــه  ه
ئه وساڵه وه    ــای  ســه ره ت لــه   کــه   بــاســه   شایانی 
دارستانه کانی رۆژهه اڵتی کوردستان له  ناوچه کانی 
لۆڕستانه وه   و به  گشتی دارستانه کانی به ر بناری 
تێبه ر  ئاگریان  بــه رده وام  زاگڕۆس  کێوی  زنجیره  
ده درێ و ئه وه ش  له  حاڵێک دایه  که  جۆری  دار، گیا و 
ئه و ڕۆو  کانه ی له و سووتمانانه دا بوونه ته  خه ڵووز، 

زیانێکی  و  زه ره ر  به وه ش  و  بێوێنه ن  جیهاندا   له  
که وتوه . کوردستان  ژینگه ی  له   نه کراوه   قه ره بوو 

به و  پێوه ندیدار  ناوه نده کانی  که مته رخه میی 
ئاگرکه وتنانه  له  پارێزگاری کردن له  دارستانه کان 
گومانه ی  ئه و  که وتنه کان  ئاگر  کووژاندنه وه ی  و 
به رپرسانی  که   کــردوه   به هێز  که س  زۆر  الی  له  
کۆماری ئیسالمی نه ک هه ر له  به رامبه ر ئه و زیان 
خۆشیان  به ڵکوو  خه مساردن،  سووتمانانه دا  و 
هه یه . ده ستیان  رووداوانـــــه دا  لــه و  ئانقه ست  بــه  

لهیادی65ساڵهیحیزبیدێموکراتیکوردستاندا

سیمینارێکلهههولێربهڕێوهدهچێ
کردنی  تاوتوێ  مه به ستی  به   کوردستان: 
چه ند الیه نێک له  تێکۆشانی حیزبی دێموکراتی 
ساڵه ی   65 به ره به ره ی  له   کوردستان 
گه الوێژ  18ی  دووشه ممه   رۆژی  دامه زرانیدا 
)2010/8/9( سێمینارێک له  هه ولێری پایته ختی 

هه رێمی کوردستان به ڕیوه  ده چێ.
ئه م  ئاماده کاری  لێژنه ی  ئه ندامێکی 
»کوردستان«ی  به   لێدوانێکدا  له   سێمیناره  
عومه ر  »دوکتور  سێمیناره دا  له م  ڕاگه یاند 
نووره دینی« )ئه ندامی په رله مانی کوردستان(، 
)ئه ندامی  »دوکتور جه حفه ر عه لی ڕه سووڵ« 
عه بدوڵاڵ  »ستران  کوردستان(،  په رله مانی 
نوێ(  کوردستانی  رۆژنامه ی  )سه رنووسه ری 
وتار  زانکۆ(  )مامۆستای  بازیار«  »سمایل  و 
پێشکه ش ده که ن. به  پێی ئه و زانیارییانه ی که  
سێمیناره   ئه م  گه یشتوون،  »کوردستان«  به  
کاتژمێر 5ی دوانیوه ڕۆی رۆژی دووشه ممه  له  

هۆڵی سه نته ری ئااڵ له  شاری هه ولێر به ڕێوه  
ده چێ.

له   له مه وبه ر  ساڵ   65 ئاماژه یه   جێی 
بناغه ی  سه ر  له    1324/5/25 رێکه وتی 
به   )ژ.ک(  کوردستان  ژیانه وه ی  کۆمه ڵه ی 

حیزبی دیموکراتی کوردستان دامه زرا.

کوردستان، به شی سیاسی: سکرتێری 
گشتی حیزبی دێموکراتی کوردستان له  دوایین 
وتوۆێژیدا که  له  کاناڵی ئاسمانی کوردکاناڵ 
باڵوبۆوه  ڕایگه یاند که  ئێستا گرووپ و الیه نه  
جاران  له   زیاتر  ئۆپۆزیسیۆن  سیاسیه کانی 
هه ست به  ئه رک و به رپرسیاره تی مێژوویی 

خۆیان ده که ن.
ئاماژه   به   وتووێژه یدا  له م  عه زیزی  خالید 
به وه ی که  له دایک بوونێکی سیاسی له  ئێران 
درووست بووه، جه ختی له سه ر ئه وه  کرده وه  
که  ده بێ هه موو حیزب و الیه نه  سیاسیه کان له  
خانه ی شانازی کردن به  رابردوو بێنه  ده رێ 
بارودۆخه که دا  له گه ڵ  مامه له   به رپرسانه   و 

بکه ن و لێکی بده نه وه .
ساڵی  وتووێژه یدا  له م  هه ر  عه زیزی 
و  گرینگ  ساڵیکی  به   ئێران  له   رابردووی 
که   کرده وه   دووپاتی  و  قه ڵه مدا  له   هه ستیار 
ده ڕوا  ئاراسته یه کدا  به   ئاڵوگۆڕه کان  ره وتی 
که  ڕۆژ له  دوای ڕۆژ کۆماری ئیسالمی زیاتر 

ته ریک ده که وێته وه  و ده خرێته  په راوێزه وه .
ده قی وتووێژه که  له  الپه ڕه کانی 3 و 4 دا 

بخوێنه وه .

گیانیمانگرتووانیبهندیخانهیئێوینلهمهترسیدایه 
مانگرتووی  سیاسیی  زیندانیانی 
به ندیخانه ی ئێوین که  ماوه ی نزیک به  دوو 
هه فته یه  مانیان له  خواردن گرتوه ، گیانیان 
له  مه ترسیدایه  و به  پێی دواین هه واڵه کان 
ته وه ککولی،  مه جید  ته ندروستیی  باری 
که یوان  و  ئومه وی  ئه حمه دی  به همه ن 

سه میمی زۆر جێگه ی نیگه رانییه .
 17 ئه و  مانگرتنی  له گه ڵ  پێوه ندی  له  
مووسه وی  میرحسین  سیاسییه دا  به ندییه  
و مه هدی که رووبی به  جیا به ده ر کردنی 
زیندانیان   که   کردوه   داوایان  راگه یه ندراو 
که رووبی  بێنن.  مانگرتنه که یان  به   کۆتایی 
له  راگه یه ندراوه که ی خۆیدا وتوویه تی که  
له گه ڵ  شێوه یه   به م  شا  رێژیمی  ته نانه ت 
پابه ندی  و  نه ده جوواڵیه وه   زیندانیان 
هه ندێک پره نسیب بوو و حکوومه ت کردن 
به سه ر خه لک دا به و شێوه یه  نابێ و ده بێ 

بگۆڕدرێ. 
به ره ی  حیزبی  دیکه وه   له الیه کی 
ڕاگه یه ندراوێک  به ده رکردنی  موشاره که ت 
داوای له  خه ڵک کردوه  که  بۆ هاوپێوه ندی 
16ی  ڕۆژی  مانگرتوو  زیندانیانی  له گه ڵ 

گه الوێژ رۆژووی سیاسی بگرن. 

لهپێشوازیبیرهوهری
رووداوێکیمێژووییدا

قادر وریا
ئـــه مـــســـالـــدا  گــــــه الوێــــــژی  25ی  لــــه  
حیزبی  دامـــــه زرانـــــی  ـــه ســـه ر  ب 65ســـــال 
ـــــــرێ. ـــان راده ب ـــوردســـت دێـــمـــوکـــراتـــی ک

دامه زرانی  65ســاڵــه ی  بـــیـــره وه ری  ــه   ل
جه ند  کــوردســتــانــدا،  دێــمــوکــراتــی  حیزبی 
له سه ر  هه لویسته   که  شایانی  هه یه   خالێک 
رووداوی  خــــودی  ــان  ــه کــه مــی ی ـــن.  کـــردن
دامه زرانی ئه و حیزبه یه . دامه زرانی حیزبی 
رووداویکی  خۆیدا  نه فسی  له   دێموکراتی 
چونکه   ـــــوو،  ب ــگ  ــن ــری گ و  ـــی   ـــژووی ـــی م
خه باتی  ڕه وتــی  له سه ر  هه بوو  کاریگه ری 
رۆژهه التی  له   نه ک  کورد  گه لی  نه ته وه یی 
له  هه موو کوردستاندا. کوردستان به لکوو 
کردنی  ریکخراوه   به   بــوو  سه ره تایه ک 
نه ته وه یی و سیاسی. تێکۆشانی  خه بات و 
رێبه ریی  ســپــاردنــی  بــۆ  ــوو  ب ده سپێکێک 
ــزب و  بـــزووتـــنـــه وه ی نــه تــه وه یــی بــه  حــی
قۆزتنه وه ی  ــر،  ــی ــب ــاک روون کــه ســایــه تــیــی 
هێنانه دیی  بــۆ  بــوو  ده رفــه تــیــک  به وه ختی 
ئاواتی له مێژینه ی نه ته وه یه ک که  پێکهێنانی 
کیان و ده سه اڵتێکی کوردی بوو. هه ر له و 
خوێندنه وه یه کی  خستنه ڕووی  کاته شدا 
نوێ له  روانینی سیاسی و پێوه ندیی خه لک 
سیاسی  سه رکردایه تیی  و  بزووتنه وه   و 
ئه م  گرینگیی  سه لماندنی  بــۆ  هــه ر  بـــوو. 
ڕووداوه ئه وه نده  به سه  بڵێین که  دامه زرانی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان بوو که  بووه  
هۆی پێکهاتنی کۆماری کوردستان و قیبله یه ک 
بۆ هه موو کوردان له  مهاباد درووست بوو.

ـــی  ـــمـــوکـــرات ــــی دێ ــــارت ــی پ ــان ــن ــێ ــه ــک ــێ پ
کوردستان  بــاشــووری  لــه   کوردستانیش 
که  ڕۆڵێکی کاریگه ری هه بوو له  ئاراسته ی 
به شه ی  له م  کورد  رزگاریخوازی  خه باتی 
کوردستاندا ده ره نجامی رووداوی مێژوویی 
دامه زراندنی  واتــه    1324 گه الوێژی  25ی 
کــوردســتــان بوو. ــی  ــرات ــمــوک دێ حــیــزبــی 
دووهـــــه م خـــاڵ لــه  یـــادکـــرنـــه وه ی ئه م 
رووداوه  مێژوویی و گرینگه دا، به رده وامیی 
له سه ر  کــوردســتــان  دێــمــوکــراتــی  حیزبی 
ساڵه .   65 مــاوه ی  بۆ  تێکۆشان  و  خه بات 
دامه زرانی  گرینگیی  بــه رده وامــیــیــه   ئــه م 
کردوه ،  زیاتر  جــار  ســه دان  حیزبه ی  ئــه و 
ــــی و  ــــه رده وام ــــووه  بـــه هـــۆی ب ــکــه  ب چــون
ئه و  ــه وه ی  ــوون ــب ــووڵ ق ــه وه  و  ــان ــدووم ــن زی
پێکهات. بــۆ  حیزبه یان  ــه م  ئ ئامانجانه ی 
حیزبی  دامه زرێنه رانی  که   ریساڵه تێک 
ئه و حیزبه دا،  بنیاتنانی  له کاتی  دێموکرات  
پێکرد  هه ستیان  خــۆیــان  شــانــی  ــه ســه ر  ل
جێبه جێکردن  بۆ  دێموکراتیان  حیزبی  و 
ئاکامی  لــه   پێکهێنا،  بــه جــێــگــه یــانــدنــی  و 
به رده وامیی حیزبه که  له  خه بات و تێکۆشان 
به   پێدراو بوو  له بیر نه چۆوه  و په ره ی  دا 
هۆی هێنانه  مه یدانی به  سه دان هه زار تاکی 
کورد بۆ گۆڕه پانی خه بات. 65ساڵ خه باتی 
به والوه تر  واتــایــه کــی  دێــمــوکــرات  حیزبی 
کادر  ســه دان  رێبه ر،  ده یــان  تێکۆشانی  له  
ــه . چــونــکــه  له   و هـــــه زاران ئــه نــدامــی هــه ی
ئامانجه کانی  بــوونــی  نــه تــه وه یــی  ئاکامی 
به   دا،  خه باته که ی  ــی  ڕه وای و  حیزبه  ئه م 
میلیوێن خه ڵک له  سه رووترین ناوچه کانی 
خوارووترین  تا  کوردستانه وه   رۆژهه اڵتی 
جۆره کان  لــه   جــۆرێــک  بــه   نـــاوچـــه کـــان، 
ـــوون.  ـــه م حــیــزبــه  ب ــی ئ ــات ــه ی خــه ب ــت ــاوێ ئ

الپه ڕه  2

وردهکارییهکانی
بڕیاریدادگایالههله

بارهیسهربهخۆییکۆسڤۆوه
3

بزووتنهوهینوێی
ئێرانوکێشهی

نهتهوهکان
5

ئهدهبوهونهرکوردستانیسیاسیدیپلۆماتیک

شهڕیچهکداری
کردهیهکیچاالکیا
پهرچهکردارێکیپاسیڤ
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لهیادی10ساڵهی
مهرگیشاملوو

دا
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ماوەی چەند ساڵێكە بەتایبەت 
لەم دوو ساڵه ی دوایی دا، رێژیمی 
شێوەیەكی  بە  ئیسالمی  كۆماری 
بێ وێنە دەستی كردوە بە تێكدان 
ولەناو بردنی سروشتی كوردستان. 
كاربەدەستان  هەڵسوكەوتی 
پێوەندیدارەكانی  ودەزگا  ودام 
هەروەها  و  لەكوردستان  رێژیم 
بەكرێگیراوان  خەرابكارییەكانی 
پاسداران  سپای  وهێزەكانی 
لەسوتاندنی دارستانەكان وبەتااڵن 
شوێنەوارە  وێرانكردنی  و  بردن 
هیچ  كوردستاندا  مێژووییەكانی 
نەهێشتۆتەوە  وگومانێكیان  شك 
خەریكی  ئیسالمی  كۆماری  كە 
پیالنێكی  کردنی  جێبەجێ 
خوڵقاندنی  مەترسیدارو 
گەورەیە  ژینگەیی  كارەساتێكی 
لەكوردستان دا. لەزۆربەی واڵتانی 
لە  دنیا چووكترین زەبروەشاندن 
كەسێكەوە  هەر  الیەن  لە  ژینگە 
رووی  لە  یان  بەئانقەست، 
دیاری  بۆ  سزای  بێ،  نەزانییەوە 
بابەتی  گرینگیی  تەنانەت  كراوە. 
پاراستنی ژینگە چ وەك ئەركێكی 
ئەركێكی  وەك  وچ  دەوڵەتی 
نیشتمانی بەو رادەیە گەیشتوە كە 
چەندین  رابردوودا  ساڵی   20 لە 

بەهۆی  حكوومەتی  كابینەی 
كەمتەرخەمی له  پاراستنی ژینگەدا 
گۆڕان  یان  هەرەسهێنان  تووشی 
ئەگەرچی  لەئێرانیش  بوون، 
لەو  یاسایی  مادەی  بڕگەو  چەند 
دەبینین  بەاڵم  هەیە،  پێوه ندییەدا 
كە كۆماری ئیسالمی بەپێچەوانەی 
بەمەبەستی  خۆی  یاساكانی 
كورد،  لەنەتەوەی  زه بروەشاندن 
وەحشیگەرییه وە  پەڕی  بەو 
خەریكی تێكدانی سروشتی جوان 
ژینگەی  بردنی  ولەناو  رازاوە  و 
نموونەكان  دوایین  كوردستانە. 
سووتاندنی دارستانەكانی ناوچەی 
مەریوان و دااڵهوو وهەوڵدان بۆ 
قەاڵی  وتااڵنكردنی  رووخاندن 
شوینەوارێكی  وەك  مەریوان 
دەوروبەری 40 روژە  مێژووییە. 
مەریوان  ناوچەی  دارستانەكانی 
هەر رۆژەو لە شوێنیكەوە ئاگریان 
تێبەردەدرێ و و هەر لەو ماوەیەدا 
و  دارستان  هێكتار  هەزاران  بە 
بە  ناوچەیە  ئەو  داخی  و  شاخ 
تەواوی سووتێندراوە و بەشێكی 
بەرچاو لە دارستان و گیانلەبەری 
ئەو ناوچەیە لە نێو چوون. لەوەها 
بارودۆخێكدا ئیدارە دەوڵەتییەكانی 
پێوەندیدار نە تەنیا هیچ هەوڵێكیان 
گەورەبوونەوەی  لە  پێشگرتن  بۆ 

نەداوە،  كارەساتەكە  رووبەری 
كۆسپ  بەپێچەوانەوە  بەڵكوو 
ئەو  بەردەم  لە  تەگەرەیان  و 
كۆمەڵە خەڵك و الوە دڵسۆزەش 
ورۆژ  بەشەو  كە  ناوەتەوە  دا 

ئاگرەكە  كوژاندنەوەی  هەوڵی 
بێ  بەرپەڕی  تەنانەت  دەدەن. 
لەمەوبەر  رۆژ  چەند  شەرمیەوە 
و  الو  كۆمەڵێك  رژیم  هیزەكانی 
چاالكی مەدەنی و ژینگە پاریزیان 
دەسبەجێ  كە  كرد  دەسبەسەر 

خۆیان گەیاندبووە قەاڵی مەریوان 
قەاڵكە  رووخاندنی  بە  پێشیان  و 
كردون  لێ  وهەڕەشەیان  گرتبوو 
نارەزایەتی  چیتر  ئەگەر  كە 
قورسیان  دەرببڕن، حوكمی زۆر 

بە سەردا دەسەپێنین.
هاونیشتمانانی خۆشەویست!

خەڵكی دڵسوز و خەمخۆری 
كوردستان!

ژینگەی ئێمە نیشتمانی ئێمەیە. 
پاراستنی  و  ژینگە  پاراستنی 

هەم  مێژووییەكان،  شوێنەوارە 
ئەركی  وهەم  ئینسانی  ئەركی 
و  ژینگە  ئیمەیە.  نیشتمانیی 
شوێنەوارە مێژووییەكان سامانی 
ئه رکی  که   نه ته وه یین  و  ئینسانی 
تاک به  تاکی ئێمه یه  بە ئەمانەتەوە 
بەرەكانی  و  نەسڵەكان  بۆ 
داهاتوومانی بپارێزین، تا ئەوانیش 
بتوانن لە داهاتوودا لە نیشتمانێكی 

پاك وجوان و رازاوەدا بژین.
و  روونە  لێمان  که   ئێستا 
كە  نیە  لەوەدا  گومانێكمان  هیچ 
سەر  بە  زاڵ  دەسەاڵتدارانی 
لە  به   دەیانەوێ  دا  واڵتەكەمان 
تااڵنكردنی  و  ژینگە  ناوبردنی 
ئێستا  نەتەنیا  شوێنەوارەكان،  
بەڵكوو داهاتووی نیشتمانەكەمان 
واتایەكی  بە  یان  بكەن  وێران 
رێژیمی  لە  دڕندانەتر  دیكە 
بەعسی عێراق دەیانهەوێ ئەنفالی 
بكەن.  نیشتمانەكەمان  داهاتووی 
كەمتەرخەمی  و  بێدەنگی  كەواتە 
لە  كام  هیچ  هەڵوێستیی  بێ  و 
ئێمە هیچ پاساوێك هەڵ ناگرێ و 
ئەرکی ئێمەیە كە لە خەباتی ژینگە 
پارێزیدا كە خەباتێكی زۆر پێویست 
و بەرهەقە، بەشداری بكەین. داوا 
لە هەموو الوانی دڵسۆزو وریای 
شارەكانی  تەنانەت  و  مەریوان 

كە  دەكەین  كوردستان  دیكەی 
دەستەدەستەو پۆل پۆل بە هانای 
خوێنگەرم  الوە  كۆمەڵە  ئەو 
مەریوانەوە  پارێزەی  ژینگە  و 
ئاگری  کوژاندنه وه ی  له   و  بچن 
ناوچه یه دا  ئه و  دارستانه کانی 
هه روه ها  بن.  به شداری  چاالکانه  
بە  هاونیشتمانان،  هەموو  لە  داوا 
تایبەت خەڵكی دڵسۆزی مەریوان 
بە  كە  دەكەین  دەوروبەری  و 
و  ماڵی  یارمەتی  كۆكردنەوەی 
دابین كردنی كەرەستەی پێویست 
پارێزی  ژینگە  الوانی  یارمەتی 
چەشنە  بەم  و  بدەن  مەریوان 
خۆیەوەو  شوێنی  له   كەس  هەر 
بە پێی توانای خۆی بەشداری لە 
پاراستنی  واتا  ژینگه ،  پاراستنی 

نیشتماندا بكا.
ئەوەش  خۆیەتی  جێی  لێره دا 
بڵێین كە نابێ بابەتی لە ناوبردنی 
ژینگە لە الیەن رێژیمەوە بە كەم 
بگرین، بەڵكوو پێویستە بە شێوەی 
دەلوێ  بۆمان  كە  جۆراوجۆر 
ناڕەزایەتی بە دژی ئه و سیاسەتە 
چەپەڵەی رێژیم دەر ببڕین و بەم 
بەڕێوەچوونی  بە  پێش  چەشنە 
پیالنەی  ئەم  زیاتری  هەرچی 

رێژیم لە داهاتوودا بگرین.

حیزبی دێموكراتی كوردستان
كۆمیسیونی كاروباری 

كۆمەاڵیەتی
3ی گەالوێژی 1389ی هەتاوی

2010/7/25

راگهیهندراو

بانههێڵێنچیدیدارستانهکانمانببنهخهڵووز
راگهیهندراویكۆمیسیۆنیكاروباریكۆمەاڵیەتییحدکلهپێوهندیلهگهڵئاگرکهوتنهوهلهدارستانهکانیکوردستاندا

کۆچیدوایییەکێکیدیکه
لەئەفسەرەکانیکۆماریکوردستان

کۆماری  سه رده می  ئه فسه ره کانی  له   دیکه   یه کێکی 
کوردستان کۆچی دوایی کرد.

رۆژی شه ممه ، 11 ی گه الوێژ حاجی مه جید وه یسی، 
یه کێک له فه رمانده رانی نیزامیی کۆماری کوردستان  له  

ته مه نی 95 ساڵیدا له  شاری مهاباد کۆچی دوایی کرد.
حاجی مه جید وه یسی له  زه مانی کۆماری کوردستان 
نیزامیی  فه رمانده رانی  له   یه کێک  و  کۆمار  ئه فسه ری  دا 

کۆمار له  شاری بۆکان بووه .
رێژیمی  الیه ن  له   کۆمار  روخانی  پاش  ناوبراو 
زیندانی  ساڵ   6 ماوه ی  بۆ  و  گیراوه   پاشایه تییه وه  

کراوه . 
 حاجی مه جید وه یسی دوای ئازادبون له  زیندانیش  
دڵی هه ر به  ئه وینی کوردستان و به  هیوای دانه زراندنه وه ی 

کۆمارێکی دیکه  لێی ده دا.
ناوبراو باوکی کاک محمد وه یسی بوو که  له  ریزی 

ئه ندامانی حیزبی دێموکراتی کوردستان دایه .

دوایی  کۆچی  بۆنه ی  به    " کوردستان   " کارگێڕانی 
و  بنه ماڵه   له   سه ره خۆشی  وه یسیه وه   مه جید  حاجی 

که سوکاری ناوبراو ده که ن.

بهشدارییههیئهتێکیحدکلهکۆنگرهی
رێکخراوییهکیهتییفداییانیخهلقیئێراندا

کوردستان  دێمۆکراتی  حیزبی  کومیته ی  هه یئه تێکی 
رێکخراوی  کۆنگره ی  نۆیه مین  له  به شداریی  ئاڵمان   که  

یه کیه تیی فدائیانی خه لقی ئێران دا کرد.
رۆژانی هه ینی، شه ممه و یه کشه ممه ، 9 ی گه الوێژ 
خه لقی  فدائیانی  یه کیه تیی  رێکخراوی  گه الوێژ،   11 تا 
ئاڵمان  کۆڵنی  شاری  له  خۆی  کۆنگره ی  نۆیه مین  ئێران 
به ڕێوه برد و هه یئه تێکی نوێنه رایه تیی حیزبی دێموکراتی 
کوردستانیش به  سه رپه رستیی کاوه ئاهه نگه ری، به رپرسی 
پێوه ندییه  ئێرانییه کانی حیزبی دێموکڕات و به  هاوڕییه تیی 
دێمۆکراتی  حیزبی  کومیته ی  به رپرسی  ته ریق،  شوکری 

کوردستان له  ئاڵمان به شدارییان له و کۆنگره یه دا کرد.
کۆنگره  باسه کانی  گه یشتوو  راپۆرتی  پێی  به    
له:  بوون  بریتی  که  چڕکرابوونه وه   ته وه ردا  سێ  له 
ئێران  دێموکراسیخوازانه ی  بزووتنه وه ی  فدرالیزم، 
ده یه می  خولی  هه ڵبژاردنی  دوای  گۆرانگارییه کانی  و 
رێکخراوه   تێکه ڵبوونه وه ی  و  یه کیه تیی  و  سه رکۆماری 

چه پ و دێموکراته کان.
به دوای کورته راپۆرتێک له الیه ن به رپرسی به ش، 
ئه ندامانی کۆنگره و میوانانی به شدار، چاالکانه بیرو ڕای 

خۆیان به نیسبه ت باسه  کان ده هێنایه  ئاراوه.

جێی ئاماژه یه که بێجگه  له  هه یئه تی حیزبی دێمۆکراتی 
اکثریت(،  فدائیان)  رێکخراوی  هه یئه تی  کوردستان، 
کاتیی  شورای  ئوروپا،  لقی  میلی مه زهه بیه کان-  به ره ی 
دێمۆکراتی  حیزبی  هه یئه تێکی  ئێران،  سوسیاله ته کانی 
دیکه  سه ربه خۆی  که سایه تیی  و  ئێران  ئی  کوردستانی 

به شداری ئه  م کۆنگره یه  بوون.  

برینداربوونی5کهسی
خهڵکیسنجوێلهالیهنهێزهکانیرێژیمهوه

له  ئاکامی تێکهه ڵچوونێکی خه ڵکی ئاوایی سنجوێ له  
ناوچه ی سه رده شت له  گه ڵ هێزه کانی رێژیم له  پاسگای 
ره شه کانیی ئه و ئاواییه  5 که س له  خه ڵکی ئه و ئاواییه  به  

ته قه ی هێزه کانی رێژیم بریندار بوون.
به رده وام  که   سنجوێ  پاسگای  له   رێژیم  هێزه کانی 

گونده   ئه و  کاسبکاری  خه ڵکی  هاتوچۆی  بۆ  کێشه یان 
ی   12 سێشه ممه ،  شه وی  که   کاتێک  کردوه ،  دروست 
ئاوایی  خه ڵکی  ده ربڕینی  ناره زایه تی  گه ڵ  گه الوێژله  
 5 و  کردوه   خه ڵکی  له   ته قه یان  بوونه ته وه ،  به ره وڕوو 
محه ممه د  محه ممه دپوور،  مریه م  ناوه کانی  به   که سیان 
محه مه دپوور،  ره ئوف  محه ممه دی،  شاهۆ  عه زیزیان، 
عه واڵی سمایل ئاغا و منداڵیکی که م ته مه نی که سێک به  

ناوی ساڵحی حه مه ی مام قادری بریندار کردوه .
سه رکوتگه ڕانه یه   ره فتاره   ئه و  که   ئاوایی  خه ڵکی 
هێرش  تێکڕا  ده بینن،  رێژیم  هێزه کانی  نامرۆڤانه یه ی  و 
ده که نه  سه ر پایه گاکه ی رێژیم و ده ستی به  سه ر داده گرن 

و ئاوری تێ به رده ده ن.
شایانی باسه  که  چوار که س له و بریندارانه  برینه کانیان 
سه خته  و ئیستا له  نه خۆسخانه ی مه هاباد خه وێندراون و 

له  ژێر چاوه دێریی دوکتور دان.

درێژهی

لهپێشوازی
بیرهوهریرووداوێکیمێژووییدا

خه باتی  65ساڵ  مێژووی 
کوردستان،  دێموکراتی  حیزبی 
له   گه لێکه   خه باتی  مێژووی 
پێناوی ئازادیدا، مێژووی خه باتی 
له   که   که سانه یه   ئه و  هه مووی 
له  شارو  دا  ئه م 65ساڵه   ماوه ی 
له   کوردستان،  چیاکانی  و  گوند 
گیان  له   ده ربه ده ری،  به ندیخانه و 
نه کردۆته وه .  سڵیان  به خشینیش 
که وای کردووه   به رده وامییه   ئه م 
ڕابرووی  وا  که   هه ر  حیزبه    ئه م 
جێی شانازی هه یه ، داهاتوویه کی 

گه شیشی له به ر ده م دابێ.
یادی  له   که   خاڵ  سێهه م 
حیزبی  دامه زرانی  65ساڵه ی 

کوردستاندا،  دێموکراتی 
بدرێته وه   لێ  ئاوڕی  پێویسته  
پێداچوونه وه ی ره خنه گرانه ی ئه م 
مێژووه  پڕ له  ڕووداوه یه . ئه وه ی 
دێموکراتدا  حیزبی  له   ئێستا  تا 
بووه ،  باو  بۆنانه دا  جۆره   له م 
له  شانازییه کان  ئاوڕدانه وه   ته نیا 
مێژووی  ئه رێنییه کانی  خاڵه   و 
ده گمه ن  به   و  بووه   حیزبه   ئه م 
کووڕیه کان،  و  که م  له   ئاوڕ 
لێکدابڕانه کان،  و  ناکۆکییه کان  
الوازییه کان   و  هه ڵه کان 
ده توانین  کاتێک  ئێمه   دراوه ته وه . 
وه ربگرین،  ده رس  مێژووه   له م 
و  شانازییه کان  شانبه شانی  که  

و  که م  و  هه ڵه   ده سکه وته کان، 
که مته رخه مییه کانیش  و  کووڕی 
ده مارگرژی،  له   به دوور  ببینین، 
هه ڵیان بسه نگێنین و به  قازانجی 
سیاسی  و  فکری  پێدانی  گه شه  
حیزب و به هێز کردنی تێکۆشانی 
داهاتوو وپته وکردنی هاوپێوه ندی 
و  هێز  له گه ڵ  هاوخه باتی  و 
کوردستان،  سیاسییه کانی  الیه نه  
ئه زموونیان لێ وه ربگرین.        

راگهیاندراو
ههواڵو
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پرسیار: بە لە بەرچاو گرتنی 
مانگی  چەند  لە  ئێران  بارودۆخی 
بەو  سەرنجدان  بە  رابردووداو 
دا  ماوەیە  لەو  كە  ئاڵوگۆڕانەی 
په ره سه ندنی  گۆڕێ  هاتوونەتە 
كۆمەڵگه ی  گەمارۆكانی 
ئێران،  سەر  بۆ  نێونەتەوەیی 
بۆ  تاران  حكوومەتی  گوشاری 
سیاسی  چاالكانی  و  خەڵك  سەر 
و مەدەنی و هەروەها ئەو قەیرانە 
كۆماری  كە  جۆراوجۆرانەی 
بۆتەوە،  روویان  بەرەو  ئیسالمی 
بە گشتی حەز دەكەین لە بۆچوون 
ئاگادار  جەنابتان  لێكدانەوەی  و 

بین.
راستی  لە  عه زیزی:  خالید 
دا  رابردوو  ماوەیەی  لەو  ئێمە  دا 
كە  كردوە  لەوە  باسمان  زۆرجاران 
رابردوو  یەكساڵی  رووداوەكانی 
هەموو  لەگەڵ  بەراورد  بە  ئێران  لە 
سەرنج  زۆر  رابردوودا  ساڵی  سی 
نێو  بچینە  ئەگەر  بووە.  راكێشتر 
نێوەرۆكی ئەو رووداوانەوە و هەڵیان 
لە روانگەی سیاسی و  سەنگێنین و 
لێكیان  یاساییشەوە  و  كۆمەاڵیەتی 
ساڵێكی  بڵێین  دەكرێ  دەینەوە 

دەوڵەمەند و پڕ بایەخ بووە.
باش  دەرفەتێكی  كە  مانایە  بەو 
هەڵكەوت بۆ الیەنە جۆراوجۆرەكان 
چاالكی  و  جموجۆڵ  بەشداری  كە 
لەالیەن  ئیسالمین.  كۆماری  دژی 
كەسایەتی  رێكخراوەو  و  حیزب 
سیاسی  جیاوازە  وتوێژە  چین  و 
و  نەتەوەیی  و  كۆمەاڵیەتی  و 
تەنانەت  و  نەتەوەیی  غەیرە 
الی  گشتی  بە  مەزهەبییه کانیشه وه.  
پرسیارە  ئەم  الیەنەكان  هەموو 
دروست بوو كە ئێران بۆ ئاوای لێهات 
چۆن  داهاتوو  ئێرانی  هەروەها  و 
دەبێ و چی بە سەر دێ. بە بڕوای 
من لە روانگەیەكەوە دەتوانین بڵێین 
دایكبوونی سیاسییە،  لە  كە جۆرێك 
نوێیە كە زۆر بۆچوون  یان شتێكی 
پێوەندی  لە  دیكە  و گوتارو چەمكی 
سیاسیی  فەزای  ئەگەرەكانی  لەگەڵ 
ئێران و بابەتی سیاسی و مەزهەبی 
یان  و دێموكراسیی دەبێ چۆن بێ. 
جۆری دەوڵەتداری و خەڵك ساالری 
و یاساو بەڕێوەبردنی واڵت چۆنەو 
چیه   قانوون  حكوومەتی  راستیدا  لە 
و مافی نەتەوە و ئایینە جیاوازەكان 
دا  ئێران  لە  كە  فرە چەشنییەی  بەم 
هەیە چۆن پێناسە دەكرێ. هەمووی 
مێدیاكانی  چوارچێوەی  لە  ئەوانەش 
تا  دا  جیهانی  و  ئێرانی  و  كوردی 
لێوە  باسیان  بەرچاو  رادەیەکی 
رابردوودا  یەكساڵی  لە  دەكرێ. 
بەرینی  خەباتێكی  ئەوەی  وێڕای 
کۆمه اڵنی  الیه ن  له   الیه نه   هه مه  
له  دژی کۆماری ئیسالمی  خه ڵکه وه  
کاتیشدا  هه مان  له   به ڕێوه چوو، 
بۆ  سیاسییش  به رینی  خه باتێکی 
پێداچوونەوە بەسەر بیرو بۆچوونی 
هه موو  هەڵدا.  سەری  جۆراوجۆر 
كە  بەوەی  ده دەن  یارمەتی  ئەوانە 
خەڵكی  سیاسیی  شعووری  ئاستی 
ئێران كە فرە چەشنی و رێكخراوی 
سیاسیی جۆراوجۆری تێدایه،  بچێتە 
ئەوەیە  لە هۆیەكانی  یەكێك  سەرێ. 
ئێران  گەالنی  شۆڕشی  دوای  كە 
گۆڕێ  نەهاتە  دەرفەتێك  و  مەجال 
كە حیزب و رێكخراوە سیاسییەكان 
بە شێوەیەكی ئازاد و راستەوخۆ لە 
نێو كۆمەڵگه و كۆمەاڵنی خەڵك دابن 
یان  بكەن،  دێموكراسی  تەمرینی  و 
بابەت  ئەو  كە  بكرێ  ئەوە  تەمرینی 
باسی  الیەنانە  ئەم  بۆچوونانەی  و 
دەقۆزێتەوە  چۆنی  كۆمەڵگه   دەكەن 

و دژكردەوەكانی خەڵك چۆن دەبێ. 
لە راستیدا لە دوای شۆڕش لە ئێران 
دا بارودۆخه كە بە جۆرێك بووە كە 
خەڵكی  تێكەڵی  كەمتر  حیزبایەتی 
بووە. دابڕانێكی وا هه بووە كە بڕیار 
زیاتر  حیزبەكان  سیاسەتەكانی  و 
ئەندامەكانی  بە  بۆتەوە  مەحدود 
خۆیان. هەڵبەت جگە لە كورستان كە 
بە هۆی بەرینتر بوونی خەباتەكەی، 
لەگەڵ  پێوەندی  رێگه ی  زۆر،  كەمو 

من  بۆیەشە  هەر  بووە.  تێدا  خەڵكی 
هەلومەرجی  لە  قۆناغە  ئەم  پێموایە 
كە  بوو  پێویست  دا  ئێران  سیاسیی 
جارێكی  بۆ  بابەتانە  ئەم  هەمووی 

دیكە باسیان لێ بكرێتەوە. 
ئەی خۆ  خالید  كاك  پرسیار: 
ئێران  سیاسیی  فەزای  ئێستاش 
ئەوتۆ  مەجالێكی  داخراوەو  هەر 
ئارای بۆچوونی جیاواز  بۆ هاتنە 

بەدی ناكرێ؟
ئەو  ئەگەر  عه زیزی:  خالید 
مەجال و فەزایە بە شێوەیەكی یاسایی 
نییە بەو مانایە نییە كە دژبەرەكانی 
كۆماری ئیسالمی و حیزب و الیەنە 
كۆمەڵگه ی  خودی  و  سیاسییەكان 

ئێران بە گشتی ئەو باسەیان لەنێودا 
نییە.

دەژین  سەردەمێكدا  لە  ئەمڕۆ 
پێوەندی  بەرینی  مەجالێكی  كە 
و  زانیاری  لە  ئاگاداربوون  و 

دا  جیهان  هەموو  لە  بابەتەكان 
ئەوانە  هەموو  بۆیە  جا  هاتوە.  پێك 
خەڵك  ئه وەی  بۆ  دەكەن  یارمەتی 
پێداچوونەوەیان  بوارەوە  زۆر  لە 
بەرەوروو  چۆنیه تیی  لەسەر  هەبێ 
و  رابردوو  لەگەڵ  بوونەوەیان 
الم  كەوایە  وسیاسەتیش.  دەسەاڵت 
ئێران  كۆمەڵگه ی  دا  كۆتایی  لە  وایە 
رۆژ  دا  پرۆسەیە  ئەم  ئەنجامی  لە 
دەوڵەمەندتر  بەستێنەدا  لەم  رۆژ  بە 

دەبێ و بەرەو پێش دەچێ.
دەكرێ  خالید  كاك  پرسیار: 
بۆمان روون بکه یه وه  كە مەبەستتان 
لەو لەدایكبوونەی سیاسییە چییە 

و چ پەیامێكی تێدایە؟
لەدایكبوونی  عه زیزی:  خالید 
كۆمەڵگه ی  كە  ئەوەی  یان  سیاسی 
نوێی  تێبینىیەكی  دەیەوێ  ئێران 
سیاسیی  چۆنی  و  چەند  لەسەر 
چەند  له   هەبێ  واڵت  داهاتووی 
لە  دەكەم.  پێ  ئاماژەی  رەهەندەوە 
رابردوودا زۆر بەكەمی باسی ئەوە 
دەكرا كە ئێران واڵتێكی فرەنەتەوەیەو 
بە زەحمەت ئاماژە بە فیدراڵیزم دەكرا 
كەچی ئێستا وانییە تەناتەت خەڵکێك 

لە نێوخۆی واڵت دا كە دژی كۆماری 
رووخانی  بۆ  ئەگەر  و  ئیسالمین 
بە  دەیانەوێ  و  ناكەن  كار  رێژیم 
شێوەی ریفۆرم ئاڵوگۆڕێک پێك بێنن 
باس لە فرەنەتەوەیی بوونی ئێران و 

بەشداریی هەمووان لە بەڕێوەبەریی 
واڵت دا دەكەن.

لەسەر  دیكەوە  لەالیەكی 
و  مەزهەب  وەكوو  بابەتێكی 
كەڵكوه رگرتنی نادروست و نابەجێی 
سەركوتی  بۆ  ئایین  لە  حكوومەت 
نێو  لە  كە  دەبینین  ئێستا  خەڵك 
بۆچوونی  خوێندنەوەو  دا  كۆمەڵگه  
هاتوەو  پێك  دەسەاڵت  لە  جیاواز 
ماف  مەسەلەی  دەكرێ.  لێوە  باسی 

لە  كە  دیكەیە  گرینگەكانی  بابەتە  لە 
تایبەت  بە  ئێرانی  كۆمەڵگه ی  نێو 
راشكاوی  بە  هەڵبژاردن،  پاش 
خوێندنەوەی  بۆتەوەو  بەرجەستەتر 
جیاوازتری لە پێشوو بۆ دەكرێ. ئایا 
راستەقینەی  هەڵبژاردەی  دەوڵەت 
یاسا  بنەماو  لەو  رێز  و  كۆمەڵگه یە 
نامەشروعانەی كە تەنانەت خۆی بە 
و  دەگرێ  دایسەپاندوون  زۆرەمڵی 
بەرپرسانەو یاسایی لەگەڵ كۆمەاڵتی 

خەڵك دا هەڵسوكەوت دەكات.
دیكە  پێوەندیدارەكانی  بابەتە  لە 
دەتوانم ئاماژە بە شانازییەكان بكەم 
ئێستا  خەبات.  شانازییەكانی  واتە 
دۆخی وا هاتۆتە گۆڕێ كە بەشێكی 

بە  كە  الیەنانەی  و  حیزب  لەو  زۆر 
ئیسالمی  كۆماری  دژی  لە  جۆرێك 
سەر  هاتوونەتە  كردوە،  خەباتیان 
شانازییەكانیان  كە  بڕوایەی  ئەو 
پتر  و  بێنن  بەكار  خۆیدا  جێی  لە 

و  سیاسی  بەرپرسایەتییە  و  ئەرك 
و  بناسن  خۆیان  مێژوویىیەكانی 
تەعەهوودی  رۆحێكی  ئەوەش  هەر 
باشتر  كە  كردوون  دروست  تێدا 
بقۆزنەوە  هەلومەرجەكە  جاران  لە 
با  بجووڵێنەوە.  بەرپرسانەتر  و 
لە  شانازی  كە  بکه ین  باس  ئه وه ش 
لە  دەكرێ  و  نافەوتێ  و  ناكرێ  بیر 
بەاڵم  بكرێ  باسیشی  خۆیدا  جێی 
جێی  بەرپرسایەتی  و  مەسئولییەت 
دەبێتەوە.  بەرجەستە  دەگرێتەوەو 
وایان  ئەوانە  هەمووی  وایە  پێم  من 
بێ  پێك  وا  فەزایەكی  كە  كردوە 
سیاسییەكان  جەریانە  و  حیزب  كە 
بەرەو  دا  ئێران  كۆمەڵگه ی  نێو  لە 
ئاكام  لە  كە  دەبات  نوێ  ئاقارێكی 
دا بارودۆخێكی جیاوازتر لە پێشوو 

بخووڵقێنێ.
پرسیار: كاك خالید بۆچوونی 
ئێوه  لە سەر مەسەلەی گەمارۆكان 
بۆ  دواییانە  ئەم  هی  تایبەت  بە 

سەر ئێران چییەو چۆنی دەبینن؟
بابه ته   ئه م  عه زیزی:  خالید 
ده کرێ له  چه ند روانگه ی جیاوازه وه  
چه ندین  ئێستا  تا  هه ڵسه نگێنین. 
بڕیارنامه ی نێونه ته وه یی به  مه به ستی 
گوشار هێنانی زیاتر بۆ  سه ر ئێران 
ده رکراوه  که  ده توانین له م به ستێنه ش 
جۆراوجۆرمان  خوێندنه وه ی  دا 
که   بکه ین  سه یری  وا  ئه گه ر  هه بێ. 
ئابووری  بواری  له   گه مارۆیانه   ئه م 
و سیاسی و تکنیکی و وزه وه  چه ند 
کاریگه ریان له سه ر کۆماری ئیسالمی 
داناوه  یا ئه وه ی که  چه ند توانیویانه  
مافیای سپای پاسداران و ئه و دام و 
ده زگایانه ی پێوه ندیان به م ئۆرگانه وه  
هه یه  سنوردارتر بکه نه وه  و پێش به  
بگرن.  جۆراوجۆره کانی  چاالکییه  
گه مارۆکان  مه به ستی  ئه گه ر  به اڵم 
دیکه یان  تێبینی  و  و  بێ  ئابووری 
ره نگدانه وه یه کی  ده توانێ  نه بێ،  تێدا 
و  ده سه اڵت  له نێو  جیاوازی 
چۆنیه تیی  و  هه بێ  کۆمه ڵگه دا 
له وانه   هه رکام  رووبه ڕووبوونه وه ی 
له م  ده بێ.  خۆی  تایبه تی  گرینگیی 
پێشووتر  ته جروبه ی  به ستێنه دا 
دا  یۆگۆسالوی  له   وێنه   بۆ  هه یه  
ده رخست  ئه وه یان  ئه نجامه کان  که  
بۆسه ر  ده ره وه   دنیای  گه مارۆکانی 
ئه و واڵته  پێشبینی و لێکدانه وه یه کی 
پشت  له   دروستیان  و  گونجاو 
ئاسایی  خه ڵکی  بۆیه ش  هه ر  نه بوو، 
گه یشت.  پێ  زۆریان  زیانێکی 
وه ک  دا  ئێران  باره ی  له   که چی 
له   نێونه ته وه یی  کۆمه ڵگه ی  دیاره  
ئاراسته ی  که   ئه وه دایه   هه وڵی 
به رن  ئاقارێک  به ره و  رووداوه کان 
که  زیاترین زیانه کان به الی کێشه ی 
پێوه ندیداره کان  الیه نه   و  ناوه کی 
راسته   بشکێته وه .  مه سه له یه وه   به م 

گه مارۆیانه   ئه م  ئه نجامی  ئێستا  تا 
له سه ر  وه ها  گوشارێکی  نه یتوانیوه  
ئێران دانێ که  به چۆکی دابێنێ به اڵم 
ئه گه ر سه یری رووداوه کان بکه ین له  
ئێستادا کۆی ئه م واڵت و الیه نانه ی 

بوونه ته وه   ئێران  رووبه رووی 
زیاترن له  پێشوو. به له به ر چاوگرتنی 
په ره سه ندنی رۆژ له گه ڵ رۆژی ئه م 
ئێران  دژی  به   جیهانییه   کۆده نگییه  
چه ندساڵ  له گه ڵ  به راوردکردنی  و 
ئه گه ری  که   ده رده که وێ  له مه وبه ر 
درێژه ی  له   گه مارۆیانه   ئه م  ئه وه ی 
گرفتی  تووشی  ئێران  خۆیاندا 
زیاتره   بکه ن  ئه ساسی  و  جیددی 
به ره به ره   که   ئه وه یه   هۆیه که شی  و 
سه پاندنی  له   واڵتانه ی  ئه م  رێژه ی 

ئێران  بۆسه ر  گه مارۆکان  چۆنی 
به شدار ده بن رووی له زیادبوونه . تا 
نه یتوانیوه   گه مارۆکان  ره وتی  ئیستا 
هێنده  کاریگه ر بن که  ئێران ملکه چی 
بکا،  نێونه ته وه یه کان  داخوازییه  
جێگه ی  و  پێگه   توانیویانه   به اڵم 
له   چ  و  نێوخۆ  له   چ  واڵته   ئه م 
بکه ن  الواز  نێونه ته وه ییشدا  ئاستی 
نێو  له   یه   مه ترسی  ئه و  ته نانه ت  و 
باڵه کانی ده سه اڵتداریش دا درووست 
گه مارۆکان  ئاکامی  ره نگه   که   بووه  
کۆماری  بۆ  گه وره ی  زۆر  گرفتی 

ئیسالمی لێ بکه وێته وه .
له م  خالید  کاک  پرسیار: 
هاوکات  دا  دوایی  بریارنامه یه ی 
باسی  ناو کی  مه سه له ی  له گه ڵ 
پێشێلکارییه کانی  و  مرۆڤ  مافی 
ئیسالمییش  کۆماری  حکوومه تی 
چۆن  بابه ته   ئه م  کرابوو. 

هه ڵده سه نگێنن؟
به راورد  له   عه زیزی:  خالید 
ئه وه ی  رابردوو  سااڵنی  له گه ڵ 
له مساڵدا  ده ره وه   دنیای  که  
مه سه له کانی مافی مرۆڤ و چۆنیه تی 
له گه ڵ  ئێرانی  رێژیمی  هه ڵسوکه وتی 
خه ڵک به م چه شنه  هێناوه ته  به رباس 
من  بڕوای  به   داناوه   بۆ  مه رجی  و 
و  بایه خدار  مه سه له یه کی  یه کجار 
نوێیه  و پێویسته  ئێمه ش له سه ر ئه م 
و  باش  سه رمایه گوزارییه کی  بابه ته  
ئه م  دا  له راستی  هه بێ.  گونجاومان 

خالیدعهزیزی:

ئێستاالیهنهکانیئۆپۆزیسیۆن
زیاترلهجارانههستبهبهرپرسیارهتیخۆیاندهکهن

دیمانه : مادێح ئه حمه دی

ئاماژه : خوێنه رانی به ڕێز! لە رۆژانی 29و 30ی مانگی پووشپەڕدا لە بنكەی دەفتەری سیاسی، پلێنۆمی 
حیزبی دێموكراتی كوردستان بەڕێوە چوو. لەم پلینۆمە دا كۆمەڵێك باس و لێكدانەوەی پێوەندیدار بە كوردستان 
لە سەریان  رێبه رایه تیی حیزبی دێموكراتی كوردستانیش خوێندنەوەی خۆی  بە گشتی هاتنه  گۆڕێ و  ئێران  و 
هه بوو و هەڵوێستی پێویستی لە باره یانه وه  گرت. بە مەبەستی ئاگاداربوون و تاوتوێ كردنی ئەم بابەتانە بە گشتی 
و خستنە رووی چەند پرسیارێكی تایبەت لەم بوارەدا، »کوردکاناڵ« وتووێژێکی له گه ڵ خالید عەزیزی، سكرتێری 

گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستان ئه نجام دا، لێره دا ده قی ئه و وتووێژه  باڵو ده که ینه وه .
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لەرابردوودازۆربەكەمیباسیئەوەدەكراكەئێرانواڵتێكیفرەنەتەوەیەو
بەزەحمەتئاماژەبەفیدراڵیزمدەكراكەچیئێستاوانییەتەناتەتخەڵکێكلەنێوخۆی

واڵتداكەدژیكۆماریئیسالمینوئەگەربۆرووخانیرێژیمكارناكەنودەیانەوێبەشێوەی
ریفۆرمئاڵوگۆڕێکپێكبێننباسلەفرەنەتەوەییبوونیئێرانوبەشداریی

هەمووانلەبەڕێوەبەرییواڵتدادەكەن

لهبهراوردلهگهڵ
سااڵنیرابردوو
ئهوهیکهدنیای
دهرهوهلهمساڵدا
مهسهلهکانیمافی
مرۆڤوچۆنیهتی
ههڵسوکهوتی
رێژیمیئێرانی
لهگهڵخهڵکبهم
چهشنههێناوهته
بهرباسومهرجیبۆ
داناوهبهبڕوایمن
یهکجارمهسهلهیهکی
بایهخدارونوێیه
وپێویستهئێمهش
لهسهرئهمبابهته
سهرمایهگوزارییهکی
باشوگونجاومان

ههبێ

وتووێژ
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چه ند  به رهه می  خۆی  دیارده یه ش 
شتێکه ، یه که م نه تیجه ی ناڕه زایه تیی 
ئیرانه   خه ڵکی  کۆمه اڵنی  به رینی 
ئه م  که   دا  رابردوو  یه کساڵه ی  له م 
دا   ده ره وه  دنیای  به   سیگناڵه ی 
شه رعیه ت  ئیسالمی  کۆماری  که  
واڵتدا  نێوخۆی  له   خۆی  به های  و 
تا  که   ئه وه ی  دوویه م  نه ماوه . 
له   و  واشێنگتۆن  خودی  له   ئێستا 
گرینگی  زیاتر  دا  دێموکراته کان  نێو 
بابه تانه ی  جۆره   به م  ده درێ 
مرۆڤ  مافی  و  ئازادی  وه کوو 
سێیه م  گشتی.  به   دێموکراسی  و 
به راورد  له   ئه ورووپاییه کان  خودی 
بابه تگه لێکی  که   دا  رابردوو  له گه ڵ 
دێموکراسی  و  مرۆڤ  مافی  وه ک 
ئێران دا زیاتر ده خه نه  به ر باس  له  
سیاسه ته کانیان  چۆنییه تی  له   و 
که   که وایه   ده یگونجێنن.  پتر  دا 
به   ئێران  کۆمه ڵگه ی  چرایه ی  ئه و 
کۆمه لگه ی  داوه   ده ره وه ی  دنیای 
به وه ی  کردوه   هیوادار  نیونه ته وه یی 
که  ده توانێ گوشارێکی زۆرتر بخاته  
سه ر رێژێمی ئێران بۆوه ی پێش به  
ئه وه نده ی  بگرێ.  سه ره رۆییه کانی 
پێوه ندی به  مه سه له ی کورده وه  هه یه  
له م چوارچێوه یه دا ئێمه  وه ک حیزبی 
هه وڵمان  کوردستان  دێموکراتی 
داوه  له  بواری دیپلۆماسی دا له هه ر 
شوێنێک له  پێوه ندی و دیداره کانمان 
خاوه ن  واڵتانی  نوێنه رانی  له گه ڵ 
دا  نێونه ته وه یی  کۆمه ڵگه ی  له   بڕیار 
ئه گه ر  که   بسه لمێنین  پێ  ئه وه یان 
له   پێویست  گوێره ی  به   ئه وان 
بواره کانی مافی مرۆڤ و نه ته وه کان 
و ئازادیی ڕاده ربڕین و دێموکراسی 
ئێران  خه ڵکی  داخوازییه کانی  و... 
له   و  نه گرن  چاو  له به ر  گشتی  به  
بڕیاره کانی خۆیاندا گرینگی تایبه تیان 
خه ڵکیش  دڵنیایه وه   به   نه ده ن،  پێ 
هه روا به  ئاسانی پێشوازی له  په یامی 
ئه وان نا که ن. کۆماری ئیسالمی ئیتر 
ناتوانێ له  دنیاییه کی به رینی جیهانیی 
دا وه ک جه زیره یه کی ئارام بمێنێته وه  
له گه ڵ  ڕه فتار  خۆی  ویستی  به   و 

خه ڵکه که ی و دنیای ده ره وه ش بکا.
وه ک  هه ر  خالید  کاک  پرسیار: 

ده فته ری  راگه یه ندراوی  له   چۆن 
سیاسییشدا به  بۆنه ی کۆتایی هاتنی 
پلینۆمه وه  باس له  خه باتی نه ته وه کانی 
ئیسالمی  کۆماری  دژی  به   ئێران 
ده توانێ  بابه ته   ئه م  پێتوایه   ده کرێ 
که  له  ئاستێکی به رین دا چ ده ورێکی 
هاوکێشه   ئاکامی  ئه وه ی  بۆ  هه بێ 
کۆتایی  له   ئێران  سیاسیه کانی 

قازانجی خه ڵکی لێ بکه وێته وه ؟
ئه وه نده ی  عه زیزی:  خالید 
کۆماری  دژی  خه بات  به   پێوه ندی 
یه وه  هه یه   دوو بۆچوون  ئیسالمی 
ئێران  بۆچوونێکیان  دایه .  گۆڕێ  له  
وه ک واڵتێکی واحید ده بینێ  و باس 
و  گشتی  به   مرۆڤ  مافه کانی  له  
هاوواڵتیبوون  و  ژنان  و  تاک  مافی 
ئێمه ش  ده کا،  و...  دێموکراسی  و 
و  نیه   له گه ڵی  کێشه یه کمان  هیچ 
ئێمه   به اڵم  ده که ین.  لێ  پشتگیریشی 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  وه ک 
کوردستانی  له   کورد  نه ته وه ی  و 
ئێرانی  که   وایه   پێمان  ئێران 
دێموکراتی  واڵتێکی  ده بێ  داهاتوو 
هێز  کۆبوونه ه وی  و  بێ  فیدراتیو  و 
و ده سه اڵت له  ناوه ند دا نه مینێته وه  
دانیشتووی  پێکهاته کانی  هه موو  و 
به ڕێوه بردنی  له   به شداریی  ئێران 
هه ر  و  بکه ن  دا  واڵت  داهاتووی 
هێز و الیه نێک و نه ته وه یه ک به  پێی 
دیار  جێگه ی  خۆی  توانای  و  وه زن 
بی و ئێرانی داهاتوو له سه ر بنه مای 
دابمه زرێ.  نه ته وه کان  به شداری 
که   به رین  و  نوێ  خوێندنه وه یه کی 
بوومان  دا  ناوه ندی  کومیته ی  له  
دوویه م  خانه ی  له   ئێمه   مادام  که  
ده مانهه وێ  ده که ین  چاالکی  دا 
و  نه ته وه کان  جۆراوجۆریی  باسی 
ئیرانیکی فیدراڵ له  داهاتوو دا بکه ینه  
ئه مری واقیع و هه وڵ بده ین بۆوه ی 
گشت الیه نه کان په سندی بکه ن. له و 
وه ک  فارسیش  نه ته وه ی  حاڵه ته دا 
نه ته وه کانی دیکه ی ئێران به شێکه  له  

پێکهاته ی گشتیی ئێرانی فیدراڵ.
هه ر  بۆیه ش پێویسته  له  چۆنیه تی 
به   روو  دا  په یامه کانمان  به رخوردو 
فارسه کانیش  بده ین  هه وڵ  ده ره وه  
به لووچ  و  ئازه ری  و  کورد  وه ک 
نێو  بێنینه   و...  تورکمان  و  عه ره ب 
و  به ربه ره کانی  و  به رین  گۆڕه پانی 
ئیسالمی  کۆماری  دژی  له   خه بات 
ئێرانێکی  وه دیهێنانی  مه به ستی  به  
له   ئازاد  و  فیدراڵ  و  دێموکرات 

داهاتووی واڵت دا.
که   به وه یه   باوه ڕمان  ته نانه ت 
فارسه کان ده بێ به و قه ناعه ته  بگه ن 
ئه و ویست  پێشه نگی  پێویسته  وه ک 
هه ڵسوکه وت  گشتییه   داخوازییه   و 
له   که   بینن  به وه   باوه ڕ  و  بکه ن  
ناکرێ  دا  له وه   جیا  حاڵه تێکی  هه ر 
و  دێموکرات  واڵتێکی  چاوه ڕوانی 

ئازاد بین. 
پێم وایه  ناتوانین باس له  ئێرانێکی 
بکه ین  یه کگرتوو  فیدڕاڵی  و  ئازاد 
به اڵم دوو نه ته وه ی پڕ حه شیمه ت و 
سه ره کی وه ک فارس و ئازه ری تێیدا 
به شداری ئه کتیڤ و چاالکانه یان نه بێ. 
گونجاوتری  ئاسۆی  به رۆژیش  رۆژ 
ئه م بۆچوونه  دیارتر ده بینم. هه ر له م 
که سانێکی  دا  رابردوو  ساڵه ی  یه ک 
به   که ڕووبی  و  مووسه وی  وه ک 
به راورد له گه ڵ پێشووتر دا له  باس 
ئاشکرا  به   خۆیان  گوتاره کانی  و 
به   هه یه   چاویان  به ر  ئاوڕدانه وه ی 
نیسبه ت کێشه ی نه ته وه کان له  ئێران 
و باس له  پێویستی چاره سه ر کردنی 
یاساییه وه   رێگه ی  له   گرفته کانیان 
و  موسبه ت  خالێکی  ئه وه   و  ده که ن 

سه رنج ڕاکێشه .
وه ک  جه نابت  پرسیار:  
دێموکراتی  حیزبی  سکرتێری 
ده که ی  له وه   باس  کوردستان 

ئه وه ی  بۆ  زوویه   هێشتا  که  
گشتگیر  و  هاوبه ش  پالتفۆرمێکی 
سه باره ت به  داهاتووی ئێران پێک 

بێ، بۆ؟
چاو  له به ر  به   عه زیزی:  خالید 
له   ئێران  گشتیی  پێکهاته ی  گرتنی 
جۆراوجۆریی  جیاوازه کانی  بواره  
و  رێکخراوه یی  ئایینی،  نه ته وه یی، 
ئه گه رچی  وایه   پێم  من  سیاسی، 
باش  ده سپێکێکی  ڕابردوو  یه کساڵی 
و له  بار بوو بۆ ده رکه وتنی زیاتری 
گشتییه کان،  و  تایبه ت  داخوازییه  
ئه وه نده   هێشتا  و  نیه   کافی  به اڵم 
لێک نزیک نه بووینه ته وه  و له  یه کتر 
له سه ر  بکرێ  که   تێنه گه یشتووین 
چه ند و چۆنی پالتفۆرمێکی هاوبه ش 
هه موو  ڕه نگدانه وه ی  که   گشتگیر  و 
واڵت  جۆراوجۆره کانی  ئاراسته  
بێ، رێک بکه وین و به  دڵنیایه وه  به  
هه ست کردن به م گرینگایه تییه  ده بێ 
بۆ  هه وڵی  و  بکه ین  بۆ  کاری  زیاتر 
بده ین. له  یه ک ساڵی ڕابردوودا به ر 
له  هه موو شتێک فه زاکه  زیاتر ڕه خنه  
به   جۆراوجۆری  لێکدانه وه ی  و 
خۆیه وه  بینی، ئینجا پاش ئه م قۆناغه  
پێویسته  بیر له  چاره سه ری گونجاو 
بکرێته وه  و له  ئاکام دا ئه م پالتفۆرمه  
گشتگیره  دروست بکرێ. ئێمه  وه ک 
به   کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
هه م  و  ده ره وه   له   هه م  توانا  پێی 
داوه   هه وڵمان  دا  ئێرانیش  نێوخۆی 
پێوه ندییه کان  باشی  زنجیره یه کی 
رێکخراوه کانی  و  حیزب  له گه ڵ 
نه ته وه کانی ئێران و ئێرانی و کۆڕو 
کۆمه اڵیه تییه کان   و  سیاسی  کۆمه ڵه  
نزیكتر  لێ  خۆمانیان  و  دامەزرێنین 
لە  بۆچوونەكان  رەنگە  بكەینەوە. 
هەبێ  جیاوازیشیان  بوارەوە  زۆر 
بە  پێمانوانە  هەر  دیسان  بەاڵم 
گونجاو  رێگاچارەیەكی  دۆزینەوەی 
دەكرێ لەسەر خاڵە هاوبەشەكانمان 
زیاتر رێك بكەوین و بەو پالتفۆرمە 
كە  بگەین  گشتگیرە  و  هاوبەش 
لە  ئوسوولیی  ئاڵترناتیڤێكی  دەوری 
بەرامبەر كۆماری ئیسالمی دا هەبێ 
و لە نێو مەیدانی سیاسی و خەباتی 
گەلی ئێران دا بە دژی رێژیم بەرزی 
پردێكی  پێویستە  كەوایە  بكەینەوە. 
نێوخۆ  نێوان  لە  باشیش  پێوەندیی 
بكەین  ساز  دا  واڵت  دەرەوەی  و 
پێناوی  لە  بەیەكەوە  هەمووان  و 
گەیشتن بە ئامانجەكانی هاوبەشمان 

دا تێبكۆشین.
راگەیه نراوی  لە  پرسیار: 
دەفتەری سیاسی بۆ كۆتایی پلینۆم 
دا باس لە پێداچوونەوەی سیاسی 
مەبەستی  كراوە.  دا  حیزب  لە 
لەم  كوردستان  دیموكراتی  حیزبی 
لە  بابەتگەلێك  چ  و  چییە  باسە 

خۆیدا دەگرێتەوە؟
خالید عه زیزی: مەبەستی ئێمە 
ئەوەیە كە ئەگەر تا ئێستا زۆرایەتیی 
خەباتی جەماوەری لە دژی كۆماری 
بووە،  دا  كوردستان  لە  ئیسالمی 
بدرێ  پتر  هەوڵێكی  لەمەودواوە 
خەباتەكە  چەندوچۆنی  بۆوەی 
دیكەش  الیەنەكانی  بێتەوەو  بەرینتر 
مەیدانی  نێو  بێنە  جاران  لە  زیاتر 
دیكەشەوە  الیەكی  لە  خەباتەكەوە. 
هەوڵ بدەین زیاتر لە پێشوو تەئسیر 
وەربگیرێ  نێوخۆ  بابەتەكانی  لە 
خەباتەكەمان  گشتیی  رێبازی  و 
نزیكبوونەوەیەكی  لێك  بەگشتی 
هەروەها  ببینێ.  به خۆیەوە  پتر 
بە  لەمەودواوە  پێویستە  پێمانوایە 
سەیری  مەسئوالنەترەوە  چاوێكی 
گرفتەكان بكەین و ئێمە وەك حیزبی 
دیموكراتی كوردستان و الیەنەكانی 
دیكەش هەوڵی جیددی بدەین بۆوەی 
بە گیانێكی گەورەتر و گشتگیرانەتر 
بگرین  هەڵوێست  نیشتمانیانەتر  و 

بجووڵێینەوە.  و  بكەین  سیاسەت  و 
ئاماژەی  پێویستە  بابەتێكی دیكە كە 
كومیتەی  پلینۆمی  لە  و  بكەم  پێ 
ناوەندی دا تەئكیدی زیاتری لەسەر 
كرایەوە ئەوە بوو كە هەرچی زیاتر 
بینەوە  نزیكتر  واڵت  نێوخۆی  له  
پێشوو  لە  قووڵتر  سەرنجێكی  و 
نێو  ئاڵوگۆڕەكانی  و  بابەت  بە 
بدەین هەرچی  كۆمەڵگه كەی خۆمان 
و  رێكتر  لەگەڵ   خۆمانی  زیاتر 
ئەو  پێویستە  بكەینەوە.  هاوتەریبتر 
هەڵقواڵوی  كە  پەیامانەی  و  سیگناڵ 
پتر  نێوكۆمەڵگه ن  واقعییەتەكانی 
چەندوچۆنی  لە  و  بكەین  دەرك 
بە  دا  سیاسەتەكانیشمان  و  چاالكی 
كاریان بێنین و لەبەرچاویان بگرین.

راگەیه ندراوی  لە  پرسیار: 

لە  باس  دا  سیاسی  دەفتەری 
نوێ  سیستمێكی  بەكارهێنانی 
چاالكیی  كارو  بوژاندنەوەی  بۆ 
كۆمیتەكانی تەشكیالتیی حیزب لە 
دەرەوە دەكرێ. تكایە لەسەر ئەو 
زیاتر  روونكردنەوەیەكی  بابەتە 

بدەن. ئه و سیستمه  نوێیه  چییه ؟
هەروەك  عه زیزی:  خالید 
كۆمیتەی  ئێمەی  دەزانن  كە 
كە  هەیە  دەرەوەمان  باری  کارو 
ئەندامێكی  بە  بەرپرسایەتییەكەی 
كەسێكی  چەند  و  سیاسی  دەفتەری 
هەموو  حیزبە.  ناوەندیی  كۆمیتەی 
كۆمیتەكانی تەشكیالتیمان لە دەرەوە 
ئەم  لەگەڵ  راستەوخۆیان  پێوەندیی 
كۆمیتەیەدا هەیەو بە هەماهەنگیەكی 
باشەوە كار دەكەن. لەگەڵ ئەوەشدا 
دا،  بڕیاری  پلینۆم  چۆن  هەروەک 
بە  كە  دەیدەین  و  داوە  هەوڵمان 
و  نوێ  سیستمێكی  بەكارهێنانی 
گونجاوی تەشكیالتییەوە چەندوچۆنی 
چاالكی و كارەكانی كۆمیتەی واڵتانی 
بە  بكەینەوەو  بەهێزتر  دەرەوە 
پێناوی  لە  مەسئوالنەترەوە  گیانێكی 
خەڵكی  داخوازییەكانی  رەنگدانەوەی 
خۆمان بەرامبەر بە دنیای دەرەوەدا 
تێبكۆشن. لە راستیدا دەكرێ بڵێم بەم 
تێروانینە گونجاوەمانەوە تا رادەیەكی 
دیپلۆماسییەكانمان  هەوڵە  بەرچاو 
لە  و  پێدەین  پەرە  جاران  لە  پتر 
حیزبە  كۆبوونەوەی  ئەنترناسیۆناڵ، 
 UN، NGO،لیبراڵ و ئازادیخوازەكان
رێكخراوەكانی  جۆراوجۆره کان، 
مافی مرۆڤ، پەرلەمانی ئورووپا و... 
لە هەمووی ئەوانە و پێوەندی گرتن 
لەگەڵ حیزب و الیەنە سیاسییەكانی 
بەرچاومان  پێشكەوتنی  دا  واڵتان 
هەبێ و پێمان وایە دەبێ زیاتریشی 

بۆ تێبكۆشین.
جەنابت  خالید  كاك  پرسیار: 
لە کۆڕێکدا چەند ساڵ لەمەوبەردا 
گرینگی  لە  باستان  ستۆكهۆڵم  لە 
رەخنەو رەخنەگرتن لە نێو حیزبە 
دیموكراتی  حیزبی  و  سیاسیەكان 
كوردستانیش كرد. ئایا ئێستا ئەم 
رەخنەگرتنە  فەزای  و  شەفافییەت 

دەبینن و كارتان بۆی كردووە؟
بە  ئەگەر  عه زیزی:  خالید 
باسی  دا  رابردوو  لەگەڵ  بەراورد 
وایە  پێم  بكەین  مەسەلەیە  ئەو 
كوردستان  دێموكراتی  حیزبی 
بوارێكی زیاتری لە نێوخۆی دا پێك 
هێناوە. ئەو فەرهەنگە لە نێو حیزب 
لە  رێز  كە زۆرتر  بووە  دا دروست 
گرووپی  و  كەسایەتی  و  بۆچوون 
ئەندێشە  ئەمنییەتی  فەزای  بگیرێ و 
زیاتر  زۆر  جیاوازەكان  رەهەندە  و 
حەز  ئێمە  راستیدا  لە  پارێزراوە. 
نێو  لە  فەزایە  ئەو  نەتەنیا  دەكەین 
بەڵكوو  بێ  دا  ئەندامەكانی  حیزب و 
حیزب  هەموو  نێو  لە  خۆشە  پێمان 
خودی  و  سیاسییەكان  الیەنە  و 
جێ  وا  شتە  ئەم  نێوكۆمەڵگه شدا 

كراوەترەوە  دڵێكی  به   كە  بكەوێ 
و  وەربگرین  یەكتری  قسەكانی 
لەم  هەر  بینەوە.  نزیك  لەیەكتر 
پێشوو  مانگێكی  چەند  پێوەندییەدا 
و  من  وتووێژێكی  بە  سەبارەت 
شوێن  زۆر  لە  حیزب  هەڵوێستی 
خودی  نێو  لە  تەنانەت  الیەنەوە  و 
گیراو  لێ  رەخنەمان  دا  حیزبیش 
گۆڕێ  هاتە  جۆراوجۆر  لێكدانەوەی 
ئێمە نەتەنیا پێی دڵگران نەبووین  و 
بەڵكوو بەشتێكی باشمان زانی و هەر 
خواسی  و  باس  بەمجۆرە  ئەوەیكە 
و  گەورەیی  نیشانەی  هەاڵیساند 
ئێمە  بوو.  مەسەلەكە  موسبەتبوونی 
كار  تا  كە  هەیە  بەوە  باوەڕمان 
نەكرێ و بابەتی نوێ لە كایەدا نەبێ 
رەخنەیەكیش درووست نابێ، كەوایە 
بە كردەوە و باوەڕیشەوە پێشوازی 
لە ئەندێشە و بۆچوونە جیاوازەكان 
و رەخنە لە نێوخۆو دەرەوەی حیزب 
دەكەین.  خۆمانەوە  نیسبەتی  بە 
بەتەواوی  ئێمە  كرد  باسم  هەروەك 
وجودەوە باوەڕی كردەوەییمان بەو 
هەیە  رەخنەییە  فەرهەنگی  فەزاو 
بەاڵم تەنیا ویستی ئێمە كافی نییە و 
پێویستە حیزب و الیەنەكانی دیكەو 
كۆمەڵگەی كوردستان و ئێرانیش بە 
جیددی كاری بۆ بكەن رەنگە ئەوەش 
بە  پێویستی  دا  خۆی  گه شەی  لە 

زەمانێكی زیاتر هەبێ.
كۆتایی  لە  ئایا  پرسیار: 
حیزبی  دواییانه ی  ئه م  پلینۆمی 
لەگەڵ  بەراورد  بە  دا  دیموكرات 
چەند مانگی رابردوو ئاڵوگۆڕی و 
گۆڕانكارییەكی تایبەت وەدی هات 
گرتنی  وجودیی  زەروورەتی  كە 

پلینۆمەكە لەم كاتەدا بسەلمێنێ؟
خالید عه زیزی: رەنگە لە ماوەی 
و  جیاوازی  دا  كەم  مانگێكی  چەند 
گۆڕێ  نەیەتە  بەرچاو  گۆڕانێكی 
پێداچوونەوە  نەفسی  خودی  بەاڵم 
سیاسییه   بابەتە  هەڵسەنگاندنی  و 
و  دواییانە  ئەم  جۆراوجۆرەكانی 
هەوڵ بۆ باشتر كردن و دۆزینەوەی 
و  گونجاوەكان  چارەسەرییە 
جۆراوجۆر  بیروڕای  ئاڵوگۆڕی 

خۆئامادەكردنی  مەبەستی  بە 
سیاسییەكانی  پێشهاتە  بۆ  دروست 
پێویستی  كە  وایكرد  و...  داهاتوو 
دستەبەر  پلینۆمەكە  شەرعییەتی  و 
بەرەوپێشچوون  دا  ئاكام  لە  بكاو 
لێ  پۆزەتیڤانەی  پێشكەوتنێكی  و 
گرینگانەی  بابەتە  لەو  بكەوێتەوە. 
بە  ئێمەی  نوێی  و  دیدی جیاواز  كە 
بە  سیاسەت  لێكدانەوەو  نیسبەت 
سیاسیی  فەزای  لەبەرچاوگرتنی 
یەكساڵی رابردووی ئێرانی نیشان دا 
تێپەركردنی  بە گوزارو  ئەوەبوو كە 
رابردوو  كڵیشەیەكانی  خوێندنەوە 
دۆزینەوەی  نوێی  قۆناخێكی  بەرەو 
ئوسوولی  و  گونجاو  چارەسەریی 
سیاسییەكانی  ئەگەرە  مەیدانی  لە 
هەنگاو  واڵت  داهاتووی  ئێستاو 
خۆمان  هێندە  ئیتر  و  هەڵێنینەوە 
دروشمی  بەوەیكە  نەبەستینەوە 
كۆماری  بەرامبەر  لە  توندوتیژ 
هەوڵ  و  دێنێ  بەكار  دا  ئیسالمی 
لە  زیاتر  تواناكانمان  بۆوەی  بدەین 
جاران لە دژی رێژیمی دەسەاڵتداری 
ئێران وەگەڕ بخەین و بچینە خانەی 
بەرینتری  و  گونجاوتر  سیاسەتێكی 
هاودەنگی  بە  گەیشتن  و  كردەوەیی 
و هاوكاریی زیاتر لە نێوخۆمان دا و 
چارەسەر كردنی خاڵە الوازەكان و 

بەهێزكردنی تواناییەكانمان.
پرسیار: وەك دوایین پرسیار، 
لێكدانەوەكانی  دوایین  دەكەم  حەز 
داهاتووی  بە  سەبارەت  جەنابت 
گەلی  رزگاریخوازیی  بزووتنەوەی 
كوردستان  رۆژهەاڵتی  لە  كورد 

بزانین.
راستییەكەی  عه زیزی:  خالید 
گەشبینم  هەمیشە  لە  زیاتر  من 
لە  وایە  پێم  و  داهاتوویە  بەو 
تەمەنی  لە  رۆژبەرۆژ  كە  دنیایەكدا 
كەم  دیكتاتۆرییەكان  حكوومەتە 
چەمكە  و  دیموكراسی  و  دەبێتەوە 
مافی  و  ئازادی  جۆراوجۆرەكانی 
مرۆڤ بەگشتی تێیدا پەرە دەستێنێ، 
هەروەها بە لەبەرچاوگرتنی گەشەی 
بەرەوپێشی  سیاسیی  شعووری 
ئیتر  ئێران  و  كوردستان  خەڵكی 
بەمجۆرە  ناتوانێ  ئیسالمی  كۆماری 
و  داخراو  دەسەاڵتە  بە  درێژە 
بەردەوام  و  بدا  سەركوتكەرانەكەی 
ئەوەشدا  لەگەڵ  كزییە.  لە  رووی 
خەڵكی  بەرینی  ناڕەزایەتیەكی 
الیەنی  نێوخۆی  لە  تەنانەت  و 
و  دایە  گۆڕێ  لە  دەسەاڵتداریش 
پاسداران  سپای  سەركوتی  مافیای 
لە  بەڵكوو  دەرەوە  دنیای  لە  نەتەنیا 
نفوزی  و  ئیعتبارە  بێ  نێوخۆشدا 
پێشووی نەماوە. بە نیسبەت خەڵكی 
سیاسیی  پێشكەوتنێكی  كوردەوە 
ئێستا  و  بووە  درووست  باش  زۆر 
هەموو  لەگەڵ  رۆژهەاڵت  كوردی 
و  زاراوەیی  جۆراوجۆرییەكانی 
لە  و  هەیەتی  كە  مەزهەبییەوە 
زۆر  و  یەكگرتووترە  كات  هەموو 
بنەما  بە  پەی  جاران  لە  زیاتر 
و وەك  بردوە  نەتەوەییەكانی خۆی 
هەڵسوكەوت  یەكگرتوو  گشتێكی 
تێگەیشتنە  ئەو  ئەوانە  وێڕای  دەكا. 
ئێران  پێكهاتەی گشتیی  لە  سیاسییە 
دا پێك هاتوە كە ئیتر نابێ و ناكرێ 
و  سیاسی  مەیدانی  لە  كورد  كە 
لەبەرچاو  دا  واڵت  چارەنووسیی 
و  پەڕاوێزەوە  بخرێتە  و  نەگیرێ 
لە  بەشدار  نەتەوەیەكی  وەك  كورد 
سەنگی  دا  ئێران  گشتیی  پێكهاتەی 
هەیە.  دیاری  پێگەی  و  هەیە  خۆی 
هەمووی ئەوانە و زۆر بابەتی بەنرخ 
ئەوەی  دیكەش  سەرنجی  جێی  و 
بە  سەبارەت  كورد  كە  دەرخستوە 
رەواكانی  مافە  دەستەبەركردنی 
نابێتەوە  پاشگەز  بستێكیش  خۆی 
رۆژبەرۆژیش  دا  كات  هەمان  لە  و 
فەزایەكی  ئێران  گشتیی  بارودۆخی 
لەبارتر و رووناكتر لەم پێوەندیانەدا 
بە خۆیەوە دەبینێ. هەر بۆیەش ئێمە 
كوردستان  دیموكراتی  حیزبی  وەك 
رووناكتر  خەباتەكە  رۆژی  دوا 

دەبینین و پێی گەشبینین.
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 ،2010 ژوئیه ی  22ی  رۆژی 
دیوانی نێونه ته وه یی عه دل له بڕیارێکی 
یه کالیه نه ی  راگه یاندنی  مێژوویی دا 
کۆسۆڤۆوه ی  له الیه ن  سه ربه خۆیی 
له  نێونه ته وه یی  مافی  له گه ڵ  ته با  به 
قه ڵه م دا و به م چه شنه رێگای قبووڵ 
له   کۆسۆڤۆ  گه لی  یه کجاریی  کرانی 
سه ربه  سته کانی  نه ته وه   کۆنسێرتی 

جیهانی دا خۆشتر کرد. 
"ده ڤه ری ره شۆاڵن"

کۆسۆڤۆ که له ریشه دا به مانای 
ده ڤه ری ره شۆڵه )سێروو( یه، ناوی ئه و 
ده شته پان و به رینه بووه که ده كه وێته 
رۆژهه اڵتی کۆسۆڤۆی ئێستا. ئه وه که 
کۆسۆڤۆ تا ڕاده ی قه اڵچۆی به کۆمه ڵ 
و ناکۆکیی نێونه ته وه یی بۆته سووژه ی 
ناسیۆنالیزمی  دوو  نێوان  کێشه ی 
زمانه کان  ئاڵبانی  و  سێربه کان 
ئالۆزی  مێژووی  سه ر  ده گه ڕێته وه 
ئه م سه رزه مینه. یه که م جار له ساڵی 
1170 ی زایینی دا سێربه کان کۆسۆڤۆ 
ده ستێنن.  بیزانس  ئیمپراتۆری  له 
عوسمانی  ئیمپراتۆریی   1459 له 
 1913 له  به اڵم  ده کا،  داگیر  کۆسۆڤۆ 
کۆسۆڤۆ  بوخارست  په یمانی  به پێی 
ده ست  ده که وێته وه  دیکه   جارێکی 
سێربه کان. پاش پێکهاتنی فێدراسیۆنی 
سۆسیالیستیی یووگۆسالڤی، له 1974 
یه کێک  به  ده بێ  ره سمی  به  کۆسۆڤۆ 
واڵته.  ئه و  فیدراڵه کانی  هه رێمه  له 
میلۆزێڤیچ  سلۆبۆدان   1989 له  به اڵم 
کۆمارێکی  وه ک  کۆسۆڤۆ  ستاتووی 
دیکه ی  کۆماره كانی  له گه ڵ  یه کسان 
هه ڵده وه شێنێته وه،  یووگۆسالڤی 
له  به رته سکی  خودموختارییه کی 
دژایه تی  سیاسه تی  و  داده نێ  شوێن 
کۆسۆڤۆ  زمانه کانی  ئاڵبانی   له گه ڵ 
هه ستی  خرۆشاندنی  هه وێنی  ده کاته  
توند ڕه وانه ی  ناسیۆنالیستیی 
هۆی  ده بێته  که  شتێک  سێربه کان. 
هه موو  له  زمانه کان  ئاڵبانی  که  ئه وه 
فه رهه نگی،  سیاسی،  مه یدانه کانی 
خۆڕاگرییه کی  دا  ئیداری  و  مه ده نی 

رێکخراو و قایم ده ست پێ بکه ن. 
نێونه ته وه یی  کۆمه ڵگای  کاتێک 
شه ڕی  ئاکامه کانی  چاره سه ری  له 
له  ئاوڕێک  هیچ  یووگۆسالڤی دا  
مه سه له ی کۆسۆڤۆ ناداته وه، "سووپای 
خه باتی  کۆسۆڤۆ"  رزگاریده ری 
مه ترسیی  پێش.  ده گرێته  چه کداری 
ته قینه وه  و پێوه چوونی زیاتری کێشه ی 
ئه مریکا  و  ئورووپایی یه کان  کۆسۆڤۆ 
دێنێته سه ر ئه وه که هه ردووک الیه نی 
کێشه بۆ وتووێژ بانگ بکه نه دارستانی 
سه ره ڕای  فه ڕانسه.  "رامبوویه"ی 
بۆ  رامبوویه  رێککه وتنی  داڕێژرانی 
واقعی  خودموختارییه کی  دانه وه ی 
ئه وه دا  چوارچێوه ی  له  کۆسۆڤۆ  به 
مابوو  یووگۆسالڤی  له  هێشتا  که 
ده وڵه تی  مۆنتنێگرۆ(،   + )سێبرستان 
بێلگراد مل بۆ داوای خه ڵکی کۆسۆڤۆ 
و چاوه ڕوانییه کانی رۆژئاوا راناکێشێ. 
هه ربۆیه به هاری 1999، پاش که مپه ینی 
کۆسۆڤۆ  خه ڵکی  قه اڵچۆی  به رباڵوی 
رێکخراوی  سێربه کانه وه،  له الیه ن 
شوورای  بێ توانایی  له   ( ناتۆ 
یه كگرتووه کان دا  نه ته وه  ئه منییه تی 
رووسیه(،  ڤێتۆی  هه ڕه شه ی  به هۆی 
کاریگه ری  و  به رباڵو  ده خاله تێکی 
و  ده با  به ڕێوه   واڵته دا  له و  نیزامی 
چه پۆکی  له ژێر  کۆسۆڤۆ  چه شنه  به م 

بێلگراد دێته  ده ر.
دابین  ئیداره ی نێونه ته وه یی بۆ 

کردنی خودموختاریی گه لێک
1244ی   )1999( بڕیارنامه ی   
به شێوه یه کی  ئه منییه ت  شووڕای 
به رباڵوی  ئیداره یه کی  بێوێنه 
نه ته وه  به شداریی  به  نێونه ته وه یی 
ئورووپا،  یه کێتیی  یه كگرتووه کان، 
هاوکاری  و  ئاسایش  رێکخراوی 
په یمانی  رێکخراوی  و  ئورووپا  له 
مه به ستی  به  و  باکوور  ئاتالنتیکی 

سه رجه م  له  حکوومه ت  بنیاتنانه وه ی 
بواره کانی سیاسی و یاسایی، نیزامی 
کۆمه اڵیه تی  و  ئابووری  ئه منییه تی،  و 
بۆ  که  بوارێک  هه رچی  گشتی  به  و 
بنیاتنانه وه  و ئیداره ی واڵتێک پێویسته 
ئامانجی  داده مه زرێنێ.  کۆسۆڤۆ  له 
به ڕێوه به رایه تی یه  ئه و  سه ره کیی 
نێونه ته وه یی یه بریتی یه له یارمه تیدانی 
دامه زراندنی  بۆ  کۆسۆڤۆ  گه لی 
واقعی  خودموختاری یه کی  نیهاده کانی 
یه کجاریی  کاته ی ستاتووی  ئه و  هه تا 
کۆسۆڤۆ له چوارچێوه ی چاره سه رێکی 
)پاراگرافی  ده بێته وه  روون  سیاسی دا 
ئه مه ش  بۆ   .)1244 بڕیارنامه ی  11ی 
گشتیی  سکر تێری  به رزی  نوێنه ری 
له   )که  یه كگرتووه کان  نه ته وه 
ئه و  بۆ  کووشنێر  بێرنارد  سه ره تادا 
پۆسته دیاری ده کرێ(، راده سپێردرێ 
زیاتر  دێ  هه تا  و  قۆناغ  به  قۆناغ  که 
خه ڵكی  کاروباری  به ڕێوه بردنی 
نیهاده کانیان  و  خۆیان  به  کۆسۆڤۆ 
بسپێرێ و ئه گه ر له حاڵه تێکیشدا پێی 
ئه و  هه ڵسوکه وتی  و  بڕیار  که  وابوو 
بڕیارنامه که ی  به پێچه وانه ی  نیهادانه 
رێوشوێنه  ئه و  و  ئه منییه ت  شوورای 
نیهادی و ده ستوورییانه یه که ئیداره ی 
نێونه ته وه یی بۆ به ڕێوه بردنی کۆسۆڤۆ 
ده ری کردووه )به تایبه ت په سندکراوی 
ڤێتۆ  هه قی   ،)2001 ی   9 ژماره 
و  بڕیار  ئه و  هه ڵوه شاندنه وه ی  و 

په سندکراوانه ی هه بێ. 
له  سه ر شیپانه ی سه ربه خۆیی

به پێی  که  ئه وە دا  له گه ڵ 
نێونه ته وه یی یه کانی  په سندکراوه 
رووی  له  کۆسۆڤۆ،  به  پێوه ندیدار 
حقووقییه وه کۆسۆڤۆ هێشتا به روو نی 
له چوارچێوه ی سێربستان  نه چووبووه 
گه لی  پێشڕه وانی  هه م  به اڵم  ده ر، 
کۆسۆڤۆ ژیرانه و یه كگرتووانه توانا و 
ئاره زووی خۆیان بۆ خۆبه ڕێوه بردنی 
جیهانی  کۆمه ڵگای  به  سه ربه ستانه 
و  بڕیار  کۆمه ڵێک  هه م  و  دا  نیشان  
نێونه ته وه یی  ئیداره ی  ئاسانکاریی 
)بۆ نموونه دروست کردنی فه زایه کی 
و  هێما  له  پڕ  خۆجێییی  سیاسیی 
مه رامی سه ر وه رانه، البردنی یاساکانی 
پێشووی بێلگراد و چاکسازیی یاسایی، 
گۆڕینی دراو، دروست کردنی ناسنامه، 
دانانی سیستمی گومرگی و به ستنه وه ی 
و  پۆست  و  نه قلی  راسته وخۆی 
دامه زرانی  ده ره وه،  به  ته له فونی 
پێوه ندیی راسته وخۆ له گه ڵ رێکخراوه 
ئورووپایی یه کان، رێگه دان به کرانه وه 
و  ده وڵه تان  نوێنه رایه تیی  ده فته ری 
هتد(    ... نێونه ته وه یی یه کان،  رێکخراوه 
ره وتێکی  که وتنی  وه گه ڕ  هۆی  بوونه 
گه لی  هه نگاونانی  بێگه ڕانه وه ی 

کۆسۆڤۆ به ره و سه ربه خۆیی.
سکرتێری   ،2005 نوامبری  له 
گشتیی نه ته وه یه كگرتووه كان، "مارتی 
پێشووی  سه رکۆماری  ئاهتیساری" 
فینالند راده سپێرێ هه تا به هاوبه شی 
نێوبژیوان  واڵتانی  گرووپی  له گه ڵ 
پێشووتری  قۆناغه کانی  بۆ  )که 
دیارترین  له  و  یووگۆسالڤی  قه یرانی 
رووسیه   + ئورووپا  ده وڵه تانی 
ستاتووی  مه سه له ی  هاتبوو(  پێک 
یه کجاریی کۆسۆڤۆ روون بکاته وه. بۆ 
چه ندین  ئاهتیساری  مه به سته ش  ئه و 
نوێنه رانی  له نێوان  وتووێژ  ده ور 
به شداریی  به  سێربستان  و  کۆسۆڤۆ 
به ڕێوه  دیکه  بیانییه کانی  الیه نه 
هیچ  به  دانیشتنانه  ئه و  به  اڵم  ده با، 
ئاهتیساری  دواتر  ناگه ن.  ئاکامێک 
"پێشنیاری  ناوی  له ژێر  مه تنێکدا  له 
له و  خۆی  ئاکامگیرییه کانی  گشتی"  
پرۆسه یه ده خاته  ڕوو و وێڕای داننان 
دانیشتنه کان،  یه کجاریی  بونبه ستی  به 
رێگاچاره ی  ته نیا  که  راده گه یه نێ 
سه ربه خۆیی یه.  کۆسۆڤۆ  بۆ  پایه دار 
به پێی  که  سه ربه خۆیی یه ک 
چاوه دێریی  له ژێر  ناوبراو  پێشنیاری 
مانایه  به و  دێ،  وه دی  نێونه ته وه یی دا 
بۆ  نێونه ته وه یی  کۆمسیۆنێكی  که 
ده ستوورێک  گه اڵڵه ی  نووسینه وه ی 

پارلمانی  له الیه ن  دواتر  ده بێ  که 
دێ،  پێک  بگا  به په سند  کۆسۆڤۆوه 
نێونه ته وه یی   مه ده نیی  نوێنه رێکی  و 
رێنمایی  گرووپێکی  هاوکاریی  به 
ده وڵه ته  له  پێکهاتوو  نێوده وڵه تیی 
جێبه جێبوونی  چاوه دێریی  ده خیله کان 
قۆناغه کانی  تێپه ڕاندنی  و  مه رجه کان 
سه ربه خۆیی  به  کۆسۆڤۆ  گه یشتنی 

ده که ن. 
له گه ڵ ئه وه دا که سکرتێری گشتیی 
نه ته وه یه کگرتووه کان له راپۆرتی 26 
ی مارسی 2007 ی خۆی دا بۆ شوورای 
گه اڵڵه که ی  له  پشتیوانی  ئه منییه ت 
شوورای  به اڵم  ده کا،  ئاهتیساری 
له   رێککه وتنێک  هیچ  به  ئه منییه تیش 
و  ناگا  کۆسۆڤۆ  دوارۆژی  باره ی 
ته نیا بڕیاری ناردنی مه ئموورییه تێکی 
ده کرێ.  په سند  پێ  به دواداچوونی 

متمانه ی  ئاهتیساری  ئاکامگیرییه کانی 
خۆیان  به  کۆسۆڤۆ  گه لی  ئێلیتی 
نێونه ته وه یی  موحیتێکی  له  ئه ویش 
و  ده کا  زیاتر  هانابه خش دا  ئه وه نده 
 2008 فێوریه ی  ی   17 له  سه ره نجام 
و  سه ربه خۆیی  یه کالیه نه  کۆسۆڤۆ 
سێربستان  له  خۆی  جیابوونه وه ی 
که شه پۆلێکی  هه نگاوێک  راده گه یه نێ. 
پشتیوانیی  له  که موێنه  و  خێرا 
چونکه  ده خا  وه ڕێ  نێونه ته وه یی 
واندا  له نێوان  و  جیهان  ده وڵه تی   69
ده وڵه تی  رۆژئاوا  ده وڵه تانی  زۆربه ی 

تازه ی کۆسۆڤۆ به ره سمی ده ناسن.
به رامبه ر  له  الهه  دادگای 

دیله مایه کی سه خت دا 
دژکرده وه ی سێربستان و روسیه  
شێلگیرانه ی  هه نگاونانی  به رامبه ر  له  
ئه وانی  سه ربه خۆیی  به ره و  کۆسۆڤۆ 
گشتیی  کۆڕی  رێگای  له  هه تا  هان دا 
یه كگرتووه کانه وه  نه ته وه  رێکخراوی 
ئۆکتۆبری  ی   8 3ـ63ی  )بڕیارنامه ی 

دادگای  پێش  به رنه  کێشه که   )2008
پێڕه وی  ی   65 مادده ی  به پێی  الهه. 
ئۆرگانه   عه دل،  نێونه ته وه یی  دیوانی 
یه كگرتووه کان  نه ته وه  سیاسییه کانی 
)ئه نجومه نی ئاسایش و کۆڕی گشتی( 
ئه و  دیکه ی  نیهادی  هێندێک  هه روه ها 
ڕێکخراوه ده توانن له بواری کاروباری 
خۆیاندا پرسیار له دادگای الهه  بکه ن 
که  وابوو  پێی  الهه   دادگای  ئه گه ر  و 
و  حقووقییه  پرسیارێکی  پرسیاره که 
قه زاییی  ریساڵه تی  له گه ڵ  دژایه تیی 

بۆچوونێکی  ده توانێ  نیه،  دیوان دا 
مه شوه ره تی(  )نه زه ری  راوێژکاری 

بداته وه به ئۆرگانی ناوبراو.
به قبووڵ کردنی سه اڵحییه تی خۆی 
کۆری  پرسیاره ی  به و   واڵمدانه وه  بۆ 
گشتی که "ئایا راگه یاندنی یه کالیه نه ی 
کۆسۆڤۆوه  له الیه ن  سه ربه خۆیی 
ته بایه؟"،  نێونه ته وه یی  مافی  له گه ڵ 
به ره  وڕووی  خۆی  الهه   دادگای 
کاری  مێژووی  دیله مای  سه ختترین 
خۆی کرده وه. مه سه له که به ڕاده یه ک 
هه ستیار و نادیار بوو که له ته واوی 
خه ریکی  دادگا  که  ساڵه دا  دوو  ئه و 
ئه و  واڵمدانه وه ی  به   راگه یشتن 
جیددی  که سی  هیچ  بوو  پرسیاره 
پرۆسه که   ئاکامی  له سه ر  نه یده توانی 
ده رچوونی  رۆژی  له   و  بکا  گره و 
مێدیا  ته واوی  زوومی  بڕیاره که شدا 

له  جیهان  ره سمییه کانی  ده بیرخانه   و 
الهه چه قیبوون.

دیله مایه که  سه ختیی  سه رچاوه ی 
به پێی  که  ئه وه  بۆ  ده گه ڕێته وه 
نێونه ته وه یی  مافی  پێشووی  دۆخی 
جیابوونه وه  هه قی  له گه ڵ  له  پێوه ندی 
بۆ  ته نیا  مافه  ئه و  سه ربه خۆیی دا،  و 
سه رزه مینه کانی  و  موسته عمه ره کان 
ره سمی  به  بێگانه   ئیشغالی  ژێر 
له  گه النێکیش  ئه گه ر  ناسرابوو. 
به  چوارچێوه یه  ئه و  ده ره وه ی 
یان  ئه وا  گه یشتبن،  سه ربه خۆیی 
مه یدانی  واقعی  گۆڕانی  دوای  به 
نێوده وڵه تی دا  ناسینی  به ره سمی  و 
ره وتێکی  ده رفه تی  له  یان  بوو 
له به ریه کهه ڵوه شان دا  هه مه الیه نه ی 
سۆڤییه ت(.  و  یووگۆسالڤی  له  )وه ک 
له یووگۆسالڤییش ته نیا سه ربه خۆییی 
که  کرابوو  قبووڵ  سه رزه مینانه  ئه و 
پێشوودا  قه واره ی  چوارچێوه ی  له 
و  بوون  فیدراڵ  هه رێمی  خاوه نی 

هه رێمه خودموختاره کان که کۆسۆڤۆ 
بێبه ش  مافه  له و  بوو  له وان  یه ک 
دۆخی  به پێی  که وابوو  کرابوون. 
هه ڵوێستی  له  داچۆڕاو  پێشووی 
به تایبه تی  نێونه ته وه یی یه کان  نیهاده 
له  ئاشتی  بۆ  داوه ری  کۆمیسیۆنی 
"به دانتێر"(  )کۆمیسیۆنی  یووگۆسالڤی 
مافه کانی که مایه تی  له  گه لی کۆسۆڤۆ 

زیاتری وه ده ست نه دێنا. 
ته ئییدی  له الیه ک  ئه گه ر 
له الیه ن  کۆسۆڤۆ  سه ربه خۆییی 

دادگای الهه  وه ئه و ریسکه ی هه بوو که 
بڕیارێکی له م چه شنه به مانای رێگه دان 
به هه موو گه النی بێ ده وڵه تی جیهان 
بۆ گه یشتن به سه ربه خۆیی و به قه ولی 
پاندۆر" لێک  باو کردنه وه ی "جه عبه ی 
بدرێته وه، له الیه کی دیکه وه هه موو ئه و 
گه شه سه ندنانه ی چه ند ساڵی رابردوو 
کردبوو  کۆسۆڤۆیان  که سه ربه خۆیی 
ئه وه  هۆی  بوونه  واقیع  ئه مری  به 
ئه گه ر  ته نانه ت   - الهه  دادگای  که 
قازییه کانی  دابه شبوونی  قیمه تی  به 
له سه ر  جیهانیش  ده وڵه تانی  و  خۆی 
فورسه ته  له و  بێ-  مه سه له یه  ئه و 
له  خۆی  رۆڵی  هه تا  وه رگرێ  که ڵک 
له گه ڵ  له پێوه ندی  و  تازه دا  جیهانی 
کۆمه ڵێک  کردنی  جێبه جێ  شێوه ی 
نۆ ڕمی نێونه ته وه یی دا پێناسه بکاته وه. 
به اڵم  روون  واڵمێکی  که  ئه وه  ش  بۆ 

کۆڕی  پرسیاره که ی  به  حه کیمانه ی 
گشتی دابێته وه، دادگای الهه به ده قی 
ئه و پرسیاره وه چه سپا که لێی کرابوو. 
لێی  نه  که یسه دا  له و  دادگا  بڕوای  به 
بڵێ  بوو  پێویستیش  نه  و  پرسرابوو 
بێ  دیکه ی  گه النی  یا  کۆسۆڤۆ  داخوا 
ده وڵه ت هه قی جیابوونه وه یان هه یه یا 
نا. هه ر به و چه شنه دادگای الهه  خۆی 
که  به وه  سه باره ت  که  بوارد  له وه ش 
داخوا کۆسۆڤۆ بووه به ده وڵه ت یا نا 
و ئه وه که ئایا به ڕه سمی ناسینه کان چ 
ئاکامێکیان هه یه قسه  بکا )بڕگه ی 51 

و 56 ی بۆچوونی راوێژکاری(.
که  ئه وه  روونکردنه وه ی  بۆ 
کۆسۆڤۆ  سه ربه خۆییی  راگه یاندنی 
یا  نێونه ته وه یی یه  مافی  به پێچه وانه ی 
نا، دادگا ئه و راگه یاندنه ی له گه ڵ مافی 
بڕیارنامه ی  و  گشتی  نێونه ته وه یی 
1244 پێکه وه گرت. له پێوه ندی له گه ڵ 
پێش  گشتی دا  نێونه ته وه یی  مافی 
هه موو شتێک دادگا رایگه یاند که هیچ 

ئه سڵێکی مافی نێونه ته وه یی، راگه یاندنی 
ناکا  قه ده غه  سه ربه خۆیی وه ک خۆی 
و  سێربستان  ده وڵه تی   .)79 )بڕگه ی 
دیکه   ده وڵه تانی  له  به رچاو  به شێکی 
ئه و  که  گوتبوویان  دادگا  به رده م  له 
ئه سڵی  به پێچه وانه ی  کۆسۆڤۆ  کاره ی 
دادگای  ده وڵه تانه.  ئه رزیی  ته واوه تیی 
ئه و  که  رایگه یاند  واڵمدا  له   الهه  
نێونه ته وه یی  مافی  که  پارێزگارییه 
ده وڵه تانی  ئه رزیی  ته واوه تیی  له 
هه یه  نێوده وڵه تیی  الیه نی  ته نیا  ده کا 

)بڕگه ی80(.  نێوخۆیی  الیه نی  نه ک 
له  نێونه ته وه یی  مافی  که  مانایه  به و 
ته واوه تیی  که  ده کا  قه د ه غه  ده وڵه تان 
پێ  له ژێر  دیکه  ده وڵه تانی  ئه رزیی 
نێن، به اڵم کاری به وه نیه که به شێک 
ره عایه ت  ئه سڵه  ئه و  واڵت  خه ڵكی  له 
رابردوودا  له  ئه گه ریش  نا.  یا  ده که ن 
نیهاده  یا  الهه  دادگای  که  هه ڵکه وتبێ 
رێزگرتن  دیکه  نێونه ته وه یی یه کانی 
ده وڵه تێکی  ئه رزیی  ته واوه تیی  له 
غه یره  ئه کته ره  وه بیر  دیاریکراویان 
واڵتێک  نێوخۆی  ده وڵه تی یه کانی 
به  به ستن  پشت  به  ئه وه  هێنابێته وه 
و  نێونه ته وه یی   روونی  بنه مایه کی 
که  بووه  حاڵه تانه دا  له و  به تایبه تی 
قانوونی  پێشێلکردنی  و  تیژی  و  توند 

به شه ردۆستییش هه بووه. 
سه ر  ده گه ڕێته وه  ئه وه نده ی 
سه ربه خۆیی  راگه یاندنی  ته باییی 
 1244 بڕیارنامه ی  له گه ڵ  کۆسۆڤۆ 
دیوانی  ئه منییه ت،  شوورای  ی 
به  که  وایه  پێی  عه دل  نێونه ته وه یی 
دژایه تیی  راگه یاندنه  ئه و  هۆ  چه ندین 
یه که م،  نیه.  بڕیارنامه یه ش  ئه و  له گه ڵ 
بۆخۆی  کۆسۆڤۆ  پارلمانی  ئه گه رچی 
ئه و  چوارچێوه ی  له  کاتی  نیهادێکی 
ئیداره نێونه ته وه یی یه  کاتی یه دایه که بۆ 
دابین کردنی خودموختاریی کۆسۆڤۆ 
کۆسۆڤۆ  راگه یاندنی  به اڵم  داندراوه، 
ده رنه چووه  پارلمانه وه  ئه و  ناوی  به  
پێشتر  وه ک  دووهه م،   .)109 )بڕگه ی 
سکرتێری  به رزی  نوێنه ری  گوترا 
هه قی  یه کگرتووه کان  نه ته وه  گشتیی 
ئه و  هه ڵوه شاندنه وه ی  و  کردن  ڤێتۆ 
کۆسۆڤۆی  نیهاده کانی  بڕیارانه ی 
په سندکراوه   به پێچه وانه ی  که  هه بوو 
نێونه ته وه یی یه کانن، که چی له و که یسه دا 
که ڵكی  ڤێتۆیه  هه قی  له و  ناوبراو 
و  سێهه م،   .)108 )بڕگه ی  وه رنه گرت 
به پێچه وانه ی  گرینگتر،  هه مووی  له 
که  قیبرس  وه ک  دیکه ی  که یسی  زۆر 
به روونی  ئه منییه ت  له واندا شوورای 
کۆتایی  چاره سه ری  که  رایگه یاندووه 
ده وڵه تێکی  چوارچێوه ی  له  ده بێ 
هیچ  جیابوونه وه ی  به بێ  هاوبه ش 
دا   1244 بڕیارنامه ی  له  بێ،  الیه نێک 
ئه وتۆی  ئاقارێکی  ئه منییه ت  شووڕای 
له پێوه ندی له گه ل ستاتووی یه کجاریی 
نه کردووه  ده ستنیشان  کۆسۆڤۆدا 

)برگه ی 141(.
که یسی  له  ئیسالمی  کۆماری 

سه ربه خۆییی کۆسۆڤۆدا
له که یسی سه ربه خۆیی کۆسۆڤۆدا 
له وان  یه ک  و  جیهان  ده وڵه تی   29
له  که   ( ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
کاتی شه ڕی بۆسنی دا وه ک ده مڕاست 
ئه والی  بێئه مالو  داکۆکیکاری  و 
ده جوواڵیه وه(  باڵکان  موسڵمانه کانی 
داکۆکییان  الهه دا  دادگای  به رده م  له  
له پێوه ندی  خۆیان  روانینه کانی  له 
ده کرێ  کرد.  مه سه له یه دا  ئه و  له گه ڵ 
به  که  ئیسالمی  کۆماری  هه ڵوێستی 
له   2010 ئاوریلی  ی   17 رێکه وتی 
تۆمار  الهه دا  دادگای  دۆکومێنته کانی 
کراوه له و چه ند خاڵه ی خواره وه  دا چڕ 

بکه ینه وه: 
ئه رزی  ته واوه تیی  ئه سڵی   .1
هه یه،  کۆگێنس"ی  "یووس  بایه خی 
واته له  سه ره وه ی هه موو نۆڕمه کانی 
)دادگای  نێونه ته وه یی یه.  مافی  دیکه ی 

کردۆته وه،  ره د  بۆچوونه ی  ئه و  الهه 
چونکه دادگا له بڕیاره که یدا ته واوه تیی 
ئه رزی ته نیا وه ک ئه سڵێکی گرینگ ناو 

ده با(.
له   ته نیا  ئه رزی  ته واوه تیی   .2
ده وڵه تان دا  نێوان  پێوه ندی یه کانی 
نێوخۆی  له  به ڵکوو  نییه،  ئیعتباری 
مافی  له الیه ن  ده وڵه تیشدا  هه مان 
)وه ك  پارێزراوه.  نێونه ته وه یی یه وه 
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رێکه وتی  دووشه ممه   رۆژی 
سه رۆک  ئۆباما،  باراک   2.8.2010
یه کگرتووه کانی  ویالیه ته   کۆماری 
سه ربازانی  کۆبوونه وه ی  له   ئامریکا 
ئاتالنتا،  له   ئامریکا  خانه نشینی 
واڵته که ی  سه ربازانی  کشانه وه ی 
وایه   قه رار  و  ڕاگه یاند  عێراق  له  
ساڵ  ئه م  ئاگۆستی  مانگی  تاکۆتایی 
هێزه کانی  له   سه رباز  هه زار   90
و50  ئامریکا  بگه ڕێنه وه   ئامریکایی 
فێرکردن  بۆ  هه زارسه ربازیش 
عێراقی  هێزه کاانی  وبارهێنانی 
له و  تێرۆریستی  دژی  وعه مه لیاتی 

واڵته  ده مێننه وه . 
به  پێی ئه و رێککه وتننامه یه  ی   له  
ساڵی 2008  له  نێوان ئامریکا وعێراق 
ئامریکا  هێزه کانی  کرابوو  واژۆ  دا 
ده بێ تاکۆتایی ساڵی 2011 به  ته واوی 
بگهڕێنه وه   و  بکه ن  چۆل  عێراق 

کاتی  له   ئۆباما  باراک  خۆیان.  واڵتی 
کۆشکی  به   گه یشتن  بۆ  پروپاگه نده ی 
ئه گه ر  که   دابوو  ئه وه ی  قه ولی  سپی 
هێزه کانی  کۆمار،  سه رۆک  به   ببێ 
ئامریکا له  عێراق ده کشێنێته وه . ئۆباما 
دووشه ممه ی  رۆژی  قسه کانی  له   
رابردووی خۆیدا کوتی '' ئه و به لێنه م 

جێبه جێ کرد''. 
ئه و  جێبه جێکردنی  ئایا  به اڵم 
هه یه   ئه خالقی  باری  زۆرتر  به لێنه  
)حیزبی  حیزبه که ی  ئۆباماو  بۆ  
ئامریکا،  سه رۆکایه تیی  و  دێموکرات( 
یان هه نگاوێکی سیاسییه  که  ئامریکای 
ناچارکرد که  به  نابه دڵی بڕیارێکی له و 
پرسیاری  دوو  لێره دا   بدا؟  چه شنه  

گرینگ دێته  پێش:
 یه که م، ئایا به راستی ئامریکا دوای 
شه ڕی  تێپه ربوونی  سه ر  به   ساڵ   7
عێراق و رووخاندنی رێژیمی سه ددام 
ئامانجه کانی  به   توانیوێتی  حوسێندا 
سیستمێکی  به ره و  عێراق  و  بگا 

ته فروتونا  له   ئایا  و  به رێ  دێموکرات 
کردنی گرووپه  تێرۆریستییه کان و له  
پێشه وه ی هه مووان گرووپی '' القاعده '' 

دا سه رکه وتوو بووه ؟
ئامریکا  نه خێر  یان  دووهه م،   
له   مانه وه ی  ساڵ   7 دوای  نه یتوانیوه  
عێراق و  کوژرانی چه ند هه زار که س 
 '' له   واڵته   ئه و  سه ربازه کانی،  له  
تێرۆریستان'' پاک بکاته وه  وپرۆژه که ی 
ناچار  وبه   هێناوه   شکستی  عێراق  له  
وازی له  به  دێموکراسی کردنی عێراق 
به   ئه وه یه  که   هێناوه  وهه موو هه وڵی 
هه ر جۆرێک بێ حکوومه تێک له  عێراق 
له  سه ر کار بێ و بۆ ئه وه ی خۆی له  
ژێر باری قورسی زه ره رو زیانه کانی 
ئه و  ئابووری وسه ربازیی  و  ئینسانی 
کۆلێک  به   وعێراق  بکا  ڕزگار  شه ڕه  
وئایینی  وسیاسی  ئابووری  کێشه ی 
جێ  به   عێراقییه کان  بۆ  نه ته وه یی  و 

بهێلێ؟
رێژیمی  رووخانی  دوای  له  

گه یشتنی  به ده سه اڵت  و  سه ددام 
ده ستی  وکورتبوونه وه ی  شیعه کان 
ده سه اڵت،  له   سوننییه کان  عه ره به  
واڵته ی  ئه و  مه زهه بیی  کێشه ی 
نه خوازراو  شه ڕێکی  مه یدانی  کردۆته  
و به  هه زاران که س بوونه  به  قوربانیی 
شه ڕی مه زهه بیی نێوان عه ره بی شیعه  
له  هه ر دووک الیه ن  وسوننییه کان و 
راستیدا  له   ڕژاوه و  زۆر  خوێنێکی 
عه ره به   نیوان  مه زهه بیی  کێشه ی 
جاران  له   زۆر  وسوننییه کان  شیعه  
له   ئێستاشی  تاکوو  و  بۆته وه   قووڵتر 
گه ڵدا بێ رۆژ نییه  کوشتن وڕفاندن و 
خۆته قاندنه وه  له  ناوچه کانی هه ردووک 
دراوسێی  واڵتانی   . نه دا  روو  الیه ن 
عێراق و یه ک له  وان کۆماری ئیسالمیی 
ده سه اڵتی  رووخانی  دوای  له   ئیران 
داوه   هه وڵیان  به رده وام  به عسه وه  
رێگای  له   عێراق  له   خۆییان  جێگاپێێ 
جیاوازه کانی  که سایه تییه   و  گرووپ 
و  بکه ن  قایم  سه ربه خۆ  شیعه ی 

هه موو هه وڵیان ئه وه  بووه  که  به رنامه  
تووشی شکست  ئامریکا  پالنه کانی  و 
دژی  له   خۆی  شه ڕی  ئێران  بکه ن. 
دانی  به   و  ده کا  دا  عێراق  له   ئامریکا 
گرووپگه لی  به   پاره   و  چۆڵ  و  چه ک 
زۆر  واڵته ی  ئه و  عێراقی  جیاجیای 
نائارام کردوه  و ته نانه ت له  هه ڵبژاردن 
لیسته   کاندیداکانی  دیاریکردنی  و 
رۆلی  ده ورو  دا  عیراقی  جیاجیاکانی 

خۆی گێڕاوه . 
مانگ  چه ندین  تێپه ربوونی  دوای 
به  سه ر دوایین هه ڵبژاردنی پارلمانیی 
بێ  هه ر  هێشتا  واڵته   ئه و  عیراق، 
سیاسییه کانی  حیزبه   و  حکوومه ته  
ئه و واڵته  دوای چه ندین مانگ هێشتا 
یه ک  سیاسی  ده سه اڵتی  نه یانتوانیوه  
گرووپی  دوو  نێوان  له   و  بکه نه وه   ال 
زۆر  ناته بایی  دا  عه لالوی  و  مالکی 
پۆستی  گرتنی  به ده سته وه   مه ڕ  له  
و  گرینگترین  که   وه زیران  سه رۆک 
سیاسیی  ده سه اڵتی  ده سه التترین  پڕ 

عێراقه،  له  ئارادایه . 
کێشه ی  مه سه النه  ،  له و  جگه  
سه ره کیی کورد له  سه ر یه کالکردنه وه  
له   نه کردنی  جێبه جێ  و  مادده ی 140 
به   هه روا  عێراقه وه   ده وڵه تی  الیه ن 
ئێستاشی  و  ماوه ته وه   هه اڵوه سراوی 

الیه نه کانی  له   کام  هیچ  بێ  گه ڵ  له  
شیعه  و سوننه  ئاماده  نین که  دان به  
بنێن  دا  که رکوک  بوونی  کوردستانی 
ومل بده ن بۆ جێبه جێ کردنی مادده ی 
خۆشیان  له   زۆر  به شێکی  که    140
له   ده ستوری  مادده یه کی  وه کوو 
سه ر  له   ده نگیان  دا  عێراق  پارلمانی 

داوه .
 که ڵه که  بوونی کۆمه لێک کێشه ی 
سیاسی ونه ته وه یی ومه زهه بی له  نێوان 
الیه ک  له   و سوننه کان  عه ره به  شیعه  
وکێشه ی نێوان کورده کان وعه ربه کان 
له  الیه کی دیکه وه  و بوونی ده وڵه تێکی 
ناسه قامگیر، رێگا خۆشکه رن بۆ ئه وه ی 
ته واویی  به   کشانه وه ی  دوای  که  
هێزه کانی ئامریکا له  عیراق ئه و واڵته  
تووشی کاره ساتی شه ڕێکی ئایینی و 
نه ته وه یی زۆر له  یوگوساڵوی خراپتر 
بکا. به اڵم تۆ بڵێی  دوای ته واو بوونی 
ماوه ی مانه وه ی هێزه کانی ئامریکا له  
هه روا  ئامریکا  سه رۆکایه تیی  عێراق 
و  بهێڵی  جێ  عێراق  ساده   و  سووک 
ئه و واڵته  ته حویلی کۆماری ئیسالمیی 

ئیران وتێرۆریستانی '' القاعده '' بدا؟

له مه وبه ر  ساڵ  دوو  و  بیست 
هه تاویدا   1367ی  گه الوێژی  6ی  له  
دامه زرێنه ری  و  رێبه ر  خومه ینی 
قه تڵی  فه رمانی  ئیسالمی،  کۆماری 
زیندانیانی سیاسیی  له   که س  هه زاران 
ده رکردکه   فتوای  و  ده رکرد  ئێرانی 
»ئه و که سانه ی که  له  زیندانه کاندان و 
سوورن  خۆیان  وباوه ری  بیر  له سه ر 
کافرن و ده بێ له  ناو بچن«.  ئه وان به  
تاوانی ئه وه ی سیاسه ت و بیروباوه ری 
خومه ینی و ریژیمه که یان قبووڵ نه بوو 
جه لالده کانی  قینی  و  رق  به ر  که وتنه  
دادگاییه کی  ناو  به   له   و  خومه ینی 
ئینسانی  هه زاران  به   چرکه ییدا  چه ند 
ئازادیخواز و جیابیر گیانیان لێ سه ندرا.  
فه رمانی کوشتاری به  کۆمه ڵی به ندییه  
به هانه ی  به   رواڵه ت  به   سیاسییه کان 
هێرشی رێکخراوی موجاهیدینی گه لی 
کرابووه   عێراقه وه   خاکی  له   که   ئێران 
ئیسالمی،  کۆماری  هێزه کانی  سه ر 

ده رکرا. 
له   زیندانییانه   ئه و  زۆربه ی   
سه ره تاکانی ده یه ی 60ی هه تاوییه وه  و 
ته نیا به  تاوانی به شداری له  خۆپیشاندان 
یان به شداری له  کۆبوونه وه ی سیاسی 
له   سیاسێ  دروشمی  نووسینی  یان 
ته نانه ت  سه ردیوار، زیندانی کرابوون. 
زیندانییه که شیان  ماوه ی  هێندێکیان 
نه یانده زانی مه رگ  ئه وان  ببوو.  ته واو 
به و  پێوه ندی    ژیانیان  درێژه ی  یان  
به   ده یده نه وه   که    ده بێ  واڵمه وه  
هه ڵبژێردراوی  هه یئه تی  پرسیاری 

خومه ینی )هه یئه تی مه رگ(!.  
هۆکاری ئه و کوشتاره  :

خومه ینی  فتوای  به   کوشتاره که  
ئێوین  زیندانی  له   گه الوێژه وه   6ی  له  
هێرشی  دیاره   پێکرد.  ده ستی  را 
عێراقه وه   له   موجاهیدین  رێکخراوی 
3ی  له   رێژیم  هیزه کانی  سه ر  بۆ 
سه رانی  له   زۆر  دا.  رووی  گه الوێژ 
رێژیم و هێندێک که سیش له  ده ره وه ی 
کوشتاره   ئه و  هۆکاری  رێژیمه   ئه و 
عه مه لیاتی  بۆ  ده گه رێننه وه   سامناکه  
جاودان«  »فروغ  ناوی  به   مجاهیدین 
فردا  مهران  »امروز  دروشمی  به   که  
تهران« ده ستی پێکرد. به اڵم به  بروای 
ئێران،  سیاسیی  چاوه دیرانی  له   زۆر 
ئه م  مێژووییه وه  روانگه ی  له   هه م 
روانگه ی  له   هه م  نادروسته   بۆچوونه   
ئه خالقی و مافی مرۆڤه وه  ناره وایه  که 
تاوانه که  بخرێته  سه ر روودانی هێرشی 
موجاهیدین بۆ سه ر هێزه کانی کۆماری 

ئیسالمی.
و  نووسراوه   نێوه رۆکی   پێی  به  
پێشوو  زیندانیانی  له   زۆر  بیره وه ریی 
له  مه رگ  له  جۆره کان  به  جۆرێک  که  
له و  زووتر  زۆر  بووه ،  رزگاریان 
رێکه وته   کوشتار و فشار دژی زیندانییه  
کردبوو.  پێ  ده ستی  سیاسییه کان 
و  به ڵگه  هێندێک  پێی  به   راستیدا  له  
دیکیۆمێنت   به  هۆی  فشاری ئایه توڵال 
و65دا،   64 ساله کانی  له   مونته زیری 

ژماره یه کی زۆر له  زیندانیانی سیاسی 
ئازاد ده بن، به اڵم دیسانیش به  هه زاران 
زینداندا  له   دیکه   سیاسیی  زیندانیی 
موخالیفه تی  له   خومه ینی  ده مێننه وه.  
له گه ڵ  پێوه ندی  له   مونته زیری 
زیندانییانی  له ناوبردنی  مه سه له ی  
سیاسی دا دڵگران ده بێ و      هه وڵ ده دا 
ئه م  موخالیفی  که   مونته زیری  ده ستی 
زیندانییه   گه ڵ  له   هه ڵسوکه وته   شێوه 
دوای  بکاته وه .  کورت  سیاسییه کانه  
سه ره تاوه   له   هه ر  که   خومه ینی  ئه وه  
له   خۆی  موخالیفانی  بردنی  له ناو  بۆ 
شه رمی  نامرۆڤانه   کرده وه یه کی  هیچ 
چاره یه کی  بیری  ده که وێته    نه ده کرد، 
سرینه وه ی  که   ئامانجه که ی  تا  دیکه   
بوو،   نیزامه که ی  موخالیفانی  ته واوی 

وه دی بێنێ. 
چه ندین  1367ه وه   به هاری  له  
جیاکردنه وه   لێک  و  لێکۆڵینه وه   جار 
و راگواستنی زیندانییه کان و راگرتنی 
زیندانیانی  که سوکاری  چاوپێکه وتنی 
سیاسی روو ده دا. کاتێک که  خومه ینی 
بڕیارنامه ی   68 پووشپه ری  25ی  له  
ئاگر به س له گه ڵ عێراق قبووڵ ده کا و  
خۆی گوته نی جامی ژار ده نۆشێ،ئه م 
بڕیاره   له  روانگه ی الیه نگرانیییه وه ، به  
ده ژمێردرێ.  گه وره     پاشه کشه یه کی 
ئه وان پێیان وابوو موخالیفانی کۆماری 
ئیسالمی به  ئاسانی ده توانن به  قازانجی 
وه ربگرن.  که ڵک  رووداوه   له م  خۆیان 
به م شێوه یه   به  خه یاڵی خۆیان  بۆیه   
هه میشه  حیسابی خۆیان  بۆ  ویستیان 
هه ر  بکه ن.   ته واو   نه یاران  له گه ڵ 
رێکخراوی  بوو   سه روبه نده شدا  له و 
خاکی  له   ئێران  گه لی   موجاهدینی 
عێراقه وه  هێرشی کرده   سه ر هێزه کانی 
کۆماری ئیسالمی. ئه م هێرشه  کرا به  
کوشتاره   ئه و  ئه وه ی  بۆ  به هانه یه ک 
الیه ن  پێشترله   زۆر  که   سامناکه  
خومه ینییه وه ، به رنامه ی بۆ دارێژرابوو 
بردنی  به ڕێوه   بۆ  شتێک  هه موو  و 

ئاماده  کرابوو،  به رێوه  به رن.ا 
له   كرد.  قه اڵچۆ  زیندانییه كانیان 
وریا  كه   درابوو  ده ستوور  سه ره وه  
هه ر  زه وی !!  سه ر  نه ڕژێته   خوێن  بن 
ریگای  له   به كۆمه ڵه كان  ئێعدامه   بۆیه  
له داردان )هه ڵواسین(ه وه  به ڕیوه  چوو. 
له   جیابیرانیان  الوان و  ده سته   ده سته  
به نده كانیان دێنایه ده رێ  و له  دادگاییه كی  
به   مه حكووم  خوله كی دا  چوار   سێ 
خوله كێك  چه ند  ده كران و  مه رگ 
ئه و  به ڕێوه ده چوو.  حوكمه كه   دوایی  
له   جگه   ئێعدامییانه   کۆمه ڵ  کۆمه ڵ 
حوكمی   پێشتر  كه   كه سێكیان  چه ند 
ماوه ی  زۆربه یان   هه بوو،  ئێعدامیان 
کردبوو ،  تێپه ڕ  مه حکوومه ته که یان 
ئه و  هه ر  هێندێکیشیان  بوو  قه رار 
رێژیمی   به ڵێ  بكرێن.  ئازاد  رۆژانه  

جه هل و جینایه ت بۆ چاوترسێن كردنی  
كه سی  هه زاران  خۆی   موخالیفانی  
ئێعدام  ئێرانی  الوی  پیاوی  و  ژن  له  
كردن بۆ ئه وه ی  ده نگی  ئازادیخوازی  و 
ده رسی  ببێته   بكا و  بێده نگ  جیابیری  
به   پاشان  خه ڵكانی تریش.  بۆ  عیبره ت 
له  گۆڕه   شه و به  كۆمه ڵ  ته رمه كانیان 
بێ ناو ونیشانه كاندا ده خستنه  بن گڵه وه  
جینایه ته   ئه و  ئاسه واری  ئه وه ی  بۆ 

سامناکه  بشاردرێته وه . 
بنه ماڵه ی قوربانیان و کۆمه ڵگه  
ئاگادار  جینایه ته   له م  چون 

بوونه وه ؟
1367ه وه   به هاری  له   هه ر 
له گه ڵ  بنه ماڵه کان  چاوپێکه تنی 
مانگی  له   راگیرابوو.  رۆڵه کانیان 
زیندانییه کان  بنه ماڵه ی   خه رماناندا  
باره ی  له   زۆریان  ده نگۆی 
نه یان  ئه وان  بیستبوو،  کاره ساتێکه وه  
ده زانی  چ بکه ن، باوه ڕ بکه ن یان نا؟ 
له  ناباوه ڕی و دڵه  خورپه و نیگه رانی دا 
مابوونه وه ، ئاخر زۆربه یان هاوسه ر و 
روڵه کانیان پێشتر محاکمه  کرابوون و 
ئه وانه   که   ئه وه ی  بۆ  نه بوو  هۆکارێک 
نه بوو،  روون  بۆیان  بکرێن،  ئێعدام 
ده دراوه   ته رمه کانیان  نه   که   به تایبه ت 
دیار  ناشتنیان  شوێنی  نه   بنه ماڵه ،  به  
مانگی  ئاخری  له   هه ر  پاشان  بوو، 
بنه ماڵه ی  چاوپێکه وتنی  خه زه ڵوه ردا 
زیندانیان که  له  به هاره وه  راوه ستابوو 
بنه ماڵه یه ک  هه ر  کرده وه .  پێ  ده ستی 
ئیتر  و  چاوپێکه وتن  بۆ  ده چوو  که  
بۆی  نه ده دیته وه ،  زیندانییه که یان 
نه ماوه .  رۆڵه که ی  که   ده رده که وت 
بوون  بنه ماڵه کان سوور  که   به تایبه ت 
رێژیم  رۆڵه کانیان  سۆراغێکی  له سه ر 
رێگه یه کی دیکه ی نه بوو بۆئه وه ی لێی 
راکات و ناچار بوو  نیشانه یه ک بداته وه  
پێیان، ئه وه  بوو هێندێکیان ساکێک که  
چه ند ورده  که لوپه لێکی تێدا بوو پێیان 

ده رکه وت  بوو  جۆره   به م  ده درایه وه . 
به شێکی  داوه .  رووی  کاره ساتێک  چ 
پێکه وه  که وتنه  خۆ  بنه مااڵنه   له و  زۆر 
ناشتنه که یان.  شوێنی  بۆدیتنه وه ی 
هه ڵدانه وه ی  و  خاوه ران  گۆرستانی 
برسییه کان  سه گه   له الیه ن  گۆره کان 
و  باران  ئاوی  به   زه وی  شتنه وه ی  و 
ئه و  پرووسکی   و  ئێسک  ده رکه وتنی 
ئێعدامکراوانه،  رووداو وبه سه رهاتێکی  

زۆر تاڵ و به ئازاره .....
چه ند که س ئێعدام کران؟

ئه و  ژماره ی  ئێستاش  تا 
به اڵم  نییه .  روون  ئێعدامکراوانه  
باشه   وا  کاره ساته که   گه وره یی  بۆ 
دێرێک له  قسه کانی مونته زیری که  بۆ 
وه بیربێنینه وه :   نووسیوه    خومه ینی 
دوای  رۆژ   4 که   گه الوێژدا  9ی  له  
دوای  رۆژ   3 و  خومه ینی  فتواکه ی 
مونته زیری  ئێعدامه کانه   ده ستپێکردنی 
بۆ خومه ینیی نووسیوه : »به هه ر حاڵ 
ماوه ی  له   که س  هه زار  ئێعدامی چه ند 
چه ند رۆژدا کاردانه وه یه کی باشی نابێ 
دێره    ئه و  نابێ«.  هه ڵه   له   به دوور  و 
نیشان ده دا که  مونته زیری هه م  ئه وه  
هه یه ،  خومه ینی  حوکمه که ی  له   ئاگای 
هه میش له  گه وره یی کاره ساته که. بۆیه  
له و  خومه ینی  ده یه وێ  مونته زیری 

هه ڵه یه  ئاگادار بکاته وه . 
له گه ڵ ئه وه ی رێکخراوی مجاهیدین 
کوشتاری  له   ئێعدام   30000 له   باس 
ساڵی 1367 ده کا، به اڵم ره نگه  ئه مه یان 
ئێستا  تا  چونکه   بێ،  راستی  له   دوور 
ئێعدامکراوی  ناوی   4000 له   زیاتر 
ئه و ساڵه  له  ده ره وه ی واڵت له  الیه ن 
رێکخراو و که سایه تییه کانی الیه نگرانی 
ئه و  بۆته وه .  باڵو  مرۆڤه وه   مافی 
رێژه یه  له گه ڵ قسه کانی مونته زیرییش 
نامه کانی  نزیکتره .  وله راستی  دێته وه  
گه الوێژی  مانگی  له   که   مونته زیری 
67دا و له  هه لومه رجێکی خه فه قاناویدا 

که سانێکی  هۆی  به   نووسرابوون،  
1368دا  به هاری  له   خه مخۆره وه  
گه یشتۆته  ده ره وه ی واڵت و بیرورای 
هه ر  کراوه ته وه .  ئاگادار  لێ  گشتی 
له الیه ن  ساڵه دا  ئه و  به هاری  له  
خومه ینییه وه  مونته زیری  له  جێنشینیی 
یه کجاری  به   و  وه الده نرێ  ناوبراو 
لێ  ده سه اڵتێکی  و  پۆست  هه موو 

ده سه نرێته وه .
ئه و  قوربانییانی  بنه ماڵه ی 

کاره ساته  و خواسته کانیان
ئه و  روودانی  دوای  ساڵ   10
بۆ  قوربانییه کان  بنه ماڵه ی  جینایه ته  
یه که م جار نامه یه کی سه رئاوه ڵه یان بۆ 
نارد  و سه رانی حکوومه ت  خامه نه یی 

که  ئه م داوایانه یان هه بوو:
1 - ناو، کات و شوێنی ئێعدامکردنی 

ئازیزانمان پێ بگوترێ،
ته رمی  به خاکسپاردنی  له    -2
خاکی  سه ر  له   دیکه   مردووی 
پێشگیری  ئێمه   گیانبه ختکردوانی 

بکرێ،
له   نه گیرێ  لێ  رێگه مان   -3
نیشانه دانان و گوڵ چه ندن له  شوێنی 
ساده ی  داوای  هێندێک  و  ئازیزانمان 

دیکه .
بێ  له گه ڵ  ئه مڕۆشی  تا  به اڵم 
ئینسانییانه   هیچکات ئه و داوا ساده  و 
کۆماری  ده سه اڵتدارانی  له الیه ن 
ئیسالمییه وه  واڵم نه درایه وه . هه رچه ند 
تێکۆشانی  و  هه وڵ  و  خۆراگری 
هۆی  بۆته   ئێستاش  تا  بنه مااڵنه   ئه و 
جینایه تکاری  رێژیمی  گه اڵڵه ی  ئه وه  
بردنی  له ناو  بۆ  ئیسالمی  کۆماری 
سڕینه وه ی  و  خاوه ران  گۆرستانی 
ئاسه واری ئه و کاره ساته   نامرۆڤانه یه  
بنه ماڵه ی  به اڵم  بمێنێته وه ،  ئاکام  بێ 
له و  ساڵێ  هه موو  قوربانییه کان   
سه ره ڕای  خاوه ران  له   سه روبه نده دا 
رێ لێگیران له الیه ن هێزه کانی رێژیمی 
یادی  به   ئیسالمییه وه ،   کۆماری 
خاوه ران  گۆرستانی  له   ئازیزانیان   
چه پک گوڵ  چه پک  و  کۆده بنه وه  
داده نێن و  ئه و ده شته  چوڵه  گوڵباران 
ئه م  که   ئه وه یه   گرنگه   ئه وه ی  ده که ن. 
ته نیا  ته نیا و  نابێ  کاره ساته  گه وره یه  
قوربانییانه کانه وه   بنه ماڵه ی  الیه ن  له  
یادی بکرێته وه . ده بێ به  هه موو الیه ک 
هه وڵ بدرێ ئه و جینایه ته ی خومه ینی 
و رێژیمه که ی که  ئێستاش به  جورێکی 
ئه و  زه ینی  له   به رده وامه ،  هه ر  دیکه  
خه ڵکه ی که  له  ئێراندا ده ژین نه سڕێته وه  
و له بیر نه کرێ،. مه ودای ئه و کوشتاره  
نیه و زۆر  له گه ڵ ئه مڕۆ که م  گه وره یه  
یان  کاره ساته که   شاهیدی  له وانه ی 
خوڵقێنه ری کاره ساته که  بوون خه ریکه  
نه وه یه کی  له جێیان  و  به جێدێڵن  ژیان 
روودانی  له   ئاگایان  که متر  که   نوێ  

ئه و کاره ساته یه هاتوونه ته  ژیانه وه  ، به  
خوڵقێنه ری  که   رێژیمه ی  ئه و  تایبه تی 
هه ر  بوو  نامرۆڤانه یه   کاره ساته   ئه و 
سڕینه وه ی  بۆ  و  دایه   ده سه اڵت  له  
جینایه ته که  هه موو هه وڵێکی بۆ ئه وه یه  
بسرێته وه    67 کوشتاری  رووداوی 
بۆیه   بکاته وه.  بچووک  نه بێ  هه ر  یان 
له  هه ر کات و ساتێکدا  ئۆپۆزیسیۆنی 
له   گرنگ  ئه رکێکی  وه کوو  دیموکرات 
گوێ  پشت  مه سه له یه   ئه و  سه ریه تی 
ئه رکه کانی  ئه وله وییه تی  له   و   نه خا 
و  به دواداچوون  بۆ  دایبنێ  خۆیدا 
ئه و  راگرتنی  زیندوو  و  لێپرسینه وه  
مه سه له یه .  گرنگ نیه   ئه و   قوربانییانه 
سه ر به  چ ئیدئۆلۆژی و فکرێک بوون، 
ئه ندامی  ئه وه ی  پێش  ئه وانه   هه موو 
به   و   بوون  ئینسان  بن  رێکخراوێک 
ئه وان  سه ندراوه،  لێ  گیانیان  ناحه ق   
هه یه،   ژیانی  مافی  که   ئینسان  وه ک 
ده بێ دیفاعیان لێ بکرێ. هه موو الیه ک 
دیتنه وه ی راستییه کان و ریسوایی  بۆ 
خوڵقێنه رانی ئه و جینایه ته  درندانه یه له  
هه ر کات و ساتێکدا پێویسته  هاوکار و 
یاریده ده ری یه کتر بن، تاکوو جارێکی 
دیکه  کاره ساتی له م شێوه یه  له  مێژووی 

مرۆڤایه تیدا دووباره  نه بێته وه .

کوێستان فتوحی
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پێشئهوهیئهندامی
رێکخراوێکبنئینسان
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گیانیانلێسهندراوه،
ئهوانوهکئینسانکه
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دیفاعیانلێبکرێ.
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11ی  دووشەممە  رۆژی 
نژاد  ئەحمەدی  مەحموود  گەالوێژ 
دەرەوەی  ئێرانیانی  كۆبوونەوەی  لە 
واڵت دا بە ئاماژە كردن بە دانیشتنی 
لە  یەكگرتووەكان  نەتەوە  خەرمانانی 
نیویۆڕك گوتی: لە ماوەی چەند ساڵی 
رابردوودا هەموو ساڵێك رامانگەیاندوە 
لە  بەشداری  بۆ  كاتێك  ئامادەین 
نەتەوە  گشتیی  كۆڕی  دانیشتنی 
لەگەڵ  نیویۆرك،  دێینە  یەكگرتووەكان 
راگەیەنەكان  بەردەم  لە  بوش  جۆرج 
دا وتووێژ بكەین. دواتر گوتیان جۆرج 
ئەحمەدی  دەترسێ.  وتووێژ  لە  بوش 
بەوە  بە سەرنجدان  دا  درێژە  لە  نژاد 
كە قسەكردنی سااڵنەی ئەو لە كۆڕی 
دا  یەكگرتوەكان  نەتەوە  گشتیی 
بەردەوام هەواڵساز بووه ، ئەمجارەیان 
بانگهێشتی ئۆبامای كرد بۆ ئەوەی لە 
بەشداری  راستەوخۆدا  وتووێژێكی 
ئامادەین  وتووێژەدا  لەم  گوتی:  بكاو 
تاوەكوو رێگاچارەی پرسەكانی جیهان 
بزانین  ئەوەی  بۆ  سەرمێز  بخەینە 

شێوازی كێ باشترە.
وتەبێژی  گیبز  رابێرت  چەند  هەر 
رەتكردنەوەی  وێڕای  سپی  كۆشكی 
ئەم پێشنیازەی ئەحمەدی نژاد، ئێرانی 
بەوە تاوانبار كرد كە لە بارەی وتووێژ 
ناوكییەكەی  بەرنامە  لەسەر  كردن 
حاڵەش  بەو  بەاڵم  نییە،  جیددی 
جێگای  بۆتە  جارەی  ئەم  پێشنیاری 
بە  سیاسی.  چاوەدێرانی  سەرنجی 
چاوەدێرانی  لە  ژمارەیەك  بۆچوونی 
سیاسی، ئەم پێشنیارەی ئەحمەدی نژاد 
زۆرتر لە پێناوی خۆ دەرخستن دایە و 
دیپلۆماسی  نەریتەكانی  ناوبراو  ئەگەر 
دیپلۆماتیكەكانەوە  كاناڵە  لە  بزانیبایە، 
و  گۆڕێ  ده هێنایە  بابەتەی  ئەو 
دەیەوێ  كە  دەكرد  دیاریی  بەڕوونی 

لەگەڵ ئۆباما لە سەرچی وتووێژ بكا.
دیكەی  ئامانجەكانی  لە  یەكێك 

ئەم  گۆڕی  هێنانە  لە  نژاد  ئەحمەدی 
بێ  بە  كە  ئەوەیە  دەگمەنە  پێشنیارە 
لەبەرچاو گرتنی ئەوە كە ئێران لە الیەن 
ئەنجومەنی تەناهی و تەنانەت ئەمریكاوە 
سەنگی  گەمارۆوە،  ژێر  خراوەتە 
لەگەڵ سەنگی ئەمریكا  ئێران و خۆی 
پێیەش  بەم  بكاو  بەراورد  ئۆباما  و 
ئەمریكا  سەركۆماری  لەگەڵ  بكا  داوا 
پرسە  لەسەر  جیهانیان  لەبەرچاوی 
جیهانییەكان وتووێژ بكەن. سەیر لەوە 
دەیەوێ  تەنانەت  نژاد  ئەحمەدی  دایە 

خۆی لەوەش گێل بكا كە لەگەڵ ئەوەدا 
بەشداری كردنی ئەو لە كۆڕی گشتیی 
مایەی  بۆتە  دا  یەكگرتووەكان  نەتەوە 
وتار  كاتی  لە  راگەیەنەكان،  سەرقاڵیی 
خوێندنەوەی ئەودا نوێنەرانی زۆری له  
كۆبوونەوەكە  شوێنی  جیهان  واڵتانی 
لەوە  باس  ئەو  كەچی  دەكەن،  چۆڵ 
پرسە  بۆ  چارەسەر  دەیەوێ  دەكا 
جۆرە  ئەم  بدۆزێتەوە.  جیهانییەكان 
باری  لە  نژاد  ئەحمەدی  ئاخاوتنەی 
ئەوپەڕی  نیشانەی  دەروونناسییەوە 
نژاد  ئەحمەدی  دەروونییە.  داڕمانی 
دەیانەوێ  چەشنە  بەم  رێژیمەكەی  و 
كە  بدەن  وانیشان  خۆیان  خەیاڵی  بە 
دا  نێودەوڵەتی  كۆمەڵگەی  لە  ئەوان 

گەمارۆكان  نەكەوتوونەتەوە،  تەریك 
ئێران  ئابووریی  لەسەر  كاریگەرییان 
نە  هاتوە  بای  نە  بەگشتی  و  دانەناوە 

باران.
كاتی  لە  كە  كەسێك  بۆ  دیارە 
نەتەوە  گشتیی  كۆڕی  لە  ئاخاوتن 
لە  تیشك  جەغزی  دا  یەكگرتووەكان 
سەیر  رەنگە  دەبینێ!!  سەری  سەر 
ئیلهامی بۆ هاتبێ كێشەكانی  نەبێ كە 
پرسیار  بەاڵم  بكا،  چارەسەر  جیهان 
ئەوەیە ئەم پیاوە دەگمەنەی جیهان بۆ 

ناتوانێ خەمێك لە نانی سەر سفرەی 
ئەوە  واڵم  رەنگە  بخوا؟  ئێرانییەكان 
بێ وا تەقدیر كراوە، که  خەڵكی ئێران 
سەربازە فیداییەكانی ئەم رزگاركەرەی 

جیهان بن!
سەركۆماری  دەچێ  لەوە 
كاتی  لە  ئەمساڵیش  ئێران،  داسەپاوی 
بەڕێوەچوونی كۆڕی سااڵنەی نەتەوە 
یەكگرتووەكان دا جارێكی دیكە خۆی 
سەرقاڵیی  و  تەنز  مایەی  بە  بكاتەوە 
نییە  خراپ  ئەوەش  دیارە  میدیاكان. 
ناوی  دەیەوێ  نژاد  ئەحمەدی  چونكە 

لەسەر زارو زمانان بێ!!

خه ڵک  پێکهاته ی  تایبه تمه ندیی 
"ئێران"  دانیشتووانی جوغرافیای  و 
و   نه بوون  یه کده ست  هۆی  به  
النی  درێژایی_  به   فره جۆرییه وه  
هاوچه رخی  مێژووی   _ که م 
"ئێران" له  خانه ی "شێوه ی ئیداره ی 
پێکهاته   روانینی  و  واڵت  سیاسیی 
نه ته وه ییه کان ی ئه م یه که  سیاسییه  
ره سمییه  و له  هه مووی گرینگتر له  
مافخوازانه ی  بزووتنه وه ی  خانه ی 
یه که   ئه م  چه وساوه ی  گه النی 
جوغرافییایه  )ئێران( دا، تا راده یه ک 
گوتاری  به   تایبه تی  ئاراسته یه کی 

سیاسیی له  ئێران دا به خشیوه .
به ڕێوه به ریی  ئیداره و  شیوه ی 
رووی  له   نه   ئێران  له   واڵت 
)هاوواڵتی( دانیشتووان  پێکهاته ی 
پێکهاته ی  رووی  له   نه   یه وه و 
نه یتوانییوه   ئێستا  تا  نه ته وه ییه وه 
پێکهاته   له   راسته قینه   ته عبیرێکی 
واڵته   ئه م  جۆراوجۆره کانی 
بۆیه   هه ر  ده سته وه .  به   بدات 
النیکه م   – مێژووی  درێژایی  به  
ناسیونالیزم  سه رهه ڵدانی  چه رخی 
گرووپه   پێناسه کردنی  خۆ  و 
ئه م  نێو  کۆمه اڵیه تییه کانی 
سه رزه مینه  وه ک نه ته وه  -  ئێران 
نه یتوانیوه  هی هه موو دانیشتووانی 

بێت.
کۆمه اڵیه تی  سه رهه ڵدانه  

به   سه ر  سیاسییه کانی  و 
له   ئێران  پێکهاته کانی  له   به شێک 
و  نه خوێندنه وه یان  به    دژکرده وه  
خاوه نداریی  له   به شدارنه کر دنیان 
دا،  سه رزه مینه  و  خاک  ئه م 
که   ده ریخست  ته واوه تی  به  

نه هێشتراوه رێگه نه دراوه  
هه موو  هی  واڵته   ئه م  که  

دانیشتووانی بێت.
بۆ  خه بات  و  هه وڵدان 
کردن  به شداری  یه ک  وه ک 
واڵت و  به رێوه بردنی  له  
گشت  خاوه نداریه تیی 
له   یه ک  وه ک  پێکهاته کانی 
له   حاشاکردن  و،  الیه ک 
پێکهاته ی  جۆراوجۆریی 
واڵت  سیاسیی_کۆمه اڵیه تی 
سرینه وه ی  بۆ  هه ڵدان  و 
سیته ماتیکی به شیکی به رچاو 
له  خاوه نانی ئه م  سه رزه مینه 
دیکه   به شێکی  الیه ن  له  
له   بااڵده ست  پێکهاته ی  له  
کرده وه   به   دیکه وه ،  الیه کی 
جیاوازیی  بوونی  له   مۆری 
و  ئێراندا  پێکهاته کانی 
و  بااڵده ست  چه مکی   دوو 
خزانده   خۆی  ژێرده ست 

گه النی  سیاسیی  ئه ده بیاتی  نێو 
ئێرانه وه .    

*** 
ئه م چیرۆکه  تا ئێستاش هه روا 
ئێران  ئێستاش  تا  به رده وامه . 
دانیشتووانی  گشت  هی  نه یتوانیوه  

سرێنه وه ی  بۆ  هه وڵدان  بێت. 
خاوه ندارانی  له   به رچاو  به شێکی 
راسته قینه ی ئه م سه رزه مینه  هه روا 
به  شیوه ی سیستماتیک به رده وامه 
خۆ  بۆ  خه بات  الشه وه    له و  و، 
له   به شداردان  خۆ  و  سه لماندن 

چاالکه .  هه روا  واڵت  به ڕێوه به ریی 
مه به ستمانه   لێره دا  ئه وه ی  به اڵم 
فه زای سیاسیی ئه مڕۆی ئه م واڵته  
ئه و  به رنامه ی  و  جیاوازییه   له   پڕ 
وایه   پێی  که   جیاوازه یه   الیه نه یه  
_ تا ئێستا به  قسه  _ که  پێویسته   

جیاوازییه کان وه ک خۆیان ببیندرێن  
و گوێیان بدرێتێ .

له   کردن  کوده تا  دوای 
هه ڵبژاردنه کانی  له   خه ڵک  ده نگی 
بوونی  دایک  له   و  سه رکۆماریی 
جیاواز  سیاسیی  نوێی  فه زایه کی 

جیاوازییه کانی  باسی  ئێراندا،  له  
ئێران  پێکهاته ی سیاسی_نه ته وه یی 
له م  به شێک  نوێنه رانی  الیه ن  له  
کورده وه   له وان  یه ک  و  پێکهاتانه  

هاته وه  گۆڕێ.
ئێستا که  پێمان وایه  ده ورانێکی 

نوێ به سه ر فه زای سیاسیی ئێران 
که   ئه وه یه   پرسیاره که   هاتوه ،  دا 
دیاری  پێکهاته یه کی  وه ک  کورد 
و  ئێران  سیاسیی  گۆڕه پانی  نێو 
نه ته وه کانی دیکه  چ خوێندنه وه یه کیان 
نوێی  بزووتنه وه ی  و  ده کرێ  بۆ 
ئێران به  چ روانینێک قه زییه ی ئه م 

جۆراوجۆریانه  ده کاته وه ؟
چه ند  له   ئه وه ی   گه ڵ  له  
دیاره کانی  روخساره   دا  مه جالێک 
راشکاوانه   نوێیه  بزووتنه وه   ئه م 
پێکهاته ی  بوونی   له   باسیان 
جۆراوجۆری سیاسی _ نه ته وه یی 
له  ئێران دا کردوه  و راسته وخۆ و 
گه ڵ  له   پێوه ندی  له   ناڕاسته وخۆ 
پێکهاتانه دا   به م  تایبه ت  کێشه کانی 
به   ته نانه ت  و  کردوه   قسه یان  
گه ڵ  له   پێوه ندی  له   هه ر  جۆرێک 
پێکهاته ی  به   تایبه ت  کێشه کانی 
ئێران  گه النی  نه ته وه یی  سیاسی_ 
دا قامکی تاوانیان به ره و ده سه اڵت 
راکێشاوه ، به اڵم له  راستی دا ئه مه  
که   ره سمی  پرۆتۆکۆلێکی  نه بۆته  
ده سته کانی  ژێر  پێکهاته  کوردو 

دیکه ، حیسابی له  سه ر بکه نه وه .
ئه گه ر بزووتنه وه ی نوێی ئێران، 
که سایه تییه کانی  ئیددیعای  پێی  به  
ده یه وێ به  خوێندنه وه یه کی نوێوه و 
له  فازێکی دیکه دا دژ به  سه ره رۆیی 
و دیکتاتۆریی زاڵ به  سه ر واڵت دا 
خه بات بکا و هه ر به  پێی ئیدیعای 
نه ته وه کان  داوای  بۆ  گوێ  خۆیان 
هه نگاوێک  هه موو  ،پێش  رابگرن 

پێویسته :
و  ره سمی  شێوه ی  به    -1  
فره جۆریی  به   دان  به نووسراو 
نه ته وه یی   – سیاسی  پێکهاته ی 

ئێران دا بنێن.
که   بنێن  به وه دا  دان   -2

جیاوازی و هه اڵواردن له  باره ی ئه م 
پێکهاتانه وه  ره چاو کراوه و هه وڵ بۆ 
چاره سه ر کردنی کێشه کان ده ده ن.

ئه و  چاره سه ریی  بۆ   -3
باسیان  جار  هێندێک  که   کێشانه ی 
به   پێوه ندییان  کردوه و  لێوه  
نه ته وه یی  سیاسی_  پێکهاته ی 
به رنامه کانی  ئیده و  هه یه ،  ئێرانه وه  

خۆیان بخه نه  روو.
4- بۆ  دۆزینه وه ی رێچاره کانی 
نوێنه رانی  گه ڵ  له   کێشه کان 
بکه ونه   پێکهاتانه   ئه م  راسه قینه ی 

دانوستانه وه .

شیوهیئیدارهو
بهڕێوهبهرییواڵتله
ئێراننهلهرووی
پێکهاتهیدانیشتووان
)هاوواڵتی(یهوهو

نهلهروویپێکهاتهی
نهتهوهییهوهتا

ئێستانهیتوانییوه
تهعبیرێکیراستهقینه
لهپێکهاته

جۆراوجۆرهکانیئهم
واڵتهبدات
بهدهستهوه

بزووتنهوهینوێیئیرانوکێشهینهتهوهکان

سمایل شه ره فی

ئەحمەدینژاد
دەبێتەوەبەگاڵتەجاڕیمیدیاكان

عه بدوڵاڵ به هرامی

درێژهی

دیتمان دادگای الهه ئه مه ی هه ر زۆر 
به روونی ره د کردۆته  وه (.

ته نانه ت  ئه رزی  ته واوه تیی   .3
گه لێک  که  خۆیه تی  جێی  له  کاته  ئه و 
سه رکوت بکرێ و قانوونی مرۆڤدۆستی 
ئه وه شی  الهه   )دادگای  بکرێ  پێشێل 
شوێنه دا  له و  چونکه  نه کردوه،  ته ئید 
ته نیا  وه ک  جیابوونه وه  باسی  که 
رێگاچاره ی ئه و حاڵه ته  کراوه که له ودا 
دادگای  ده چه وسێندرێته وه،  گه لێک 

الهه له راده ربڕین خۆ ده بوێرێ(.
4. کۆماری ئیسالمی له پێش دادگای 
که مایه تی یه کان  که  راده گه یه نێ  الهه 
به ڵکوو  نییه،  جیابوونه وه یان  مافی 
له  چاره نووس  دیاریکردنی  مافی 
نێوخۆی واڵتدا هه یه و خاوه نی مافی 
)بێ   دێموکراتییه کانن  مافه  و  مرۆڤ 

شرۆڤه !(
له  ئیسالمی  کۆماری   .5
به  دادگا  به رده م  له  هه ڵوێسته که یدا 
نووسراو هه ڕه شه ی کردوه که ئه گه ر 
کۆسۆڤۆ  سه ربه خۆییی  الهه  دادگای 
ته ئید بکا، ئه م کاره ده بێته هۆی هاندانی 
جوداییخوازه کانی  و  ته ڵه ب  ته جزیه 
گرتنه به ری  بۆ   جیهان  دیکه  واڵتانی 
گه یشتن  له پێناوی  چه کداری  خه باتی 
به سه ربه خۆیی دا. هه ربۆیه کۆماری 
ئه گه ر  که  راده گه یه نێ  ئیسالمی 
سه ربه خۆییی  ته ئییدی  دادگا  و  بێت 
ره فتار  له  چیدیکه  بکات،  کۆسۆڤۆ 
قانوونی  که مایه تی یه کاندا  له گه ڵ 
له  و  ناکا  ره عایه ت  به شه ردۆستی 
سه ختترین  به  و  رێگایه که وه  هه موو 
وا  )هه ر  ده که ن  سه رکوتیان  شێوه 
شتێکی  ئێستا  تا  رێژیمه  ئه و  بزانه 

جیاواز له مه ی کردووه!(.
پاییزێکی گه رم

وه زیری  "ژێرێمیک"  ئاغای 
ده ر  هاتنه  پاش  ده ره وه ی سێربستان 
له ساڵۆنی دادگای الهه به مێدیاکانی 
واڵته که ی  حکوومه تی  که  راگه یاند 
ناکا  قبووڵ  الهه   دادگای  بڕیاره که ی 
پاییزی کۆڕی گشتیی  دانیشتنی  له  و 

سێربستان  یه کگرتووه کان دا  نه ته وه 
و واڵتانی پشتیوانی، باسه که دێننه وه 
نه ته وه  کاری  ده ستووری  نێو 
و  مشت  ئه وه ی  بۆ  یه کگرتووه کان 
مه به ستی  به   نێوده وڵه تییه کان  مڕه   
راگرتنی ره وتی سه ربه خۆیی کۆسۆڤۆ 
دیکه   رێگاچاره یه کی  دۆزینه وه ی  و 
مامۆستای  بکه نه وه.  پێ  ده ست 
پرۆفیسۆر  دێرانه،  ئه م  نووسه ری 
له   که  کۆهێن"  گۆستاڤۆ  "مارسێلۆ 
کۆسۆڤۆ  سه ربه خۆییی  که یسی 
و  پارێزه ر  الهه دا   دادگای  له به رده م 
راوێژکاری ده وڵه تی سێربستان بووه 
بڕیاره که ی  جارێ  که  باوه ڕه دایه  له و 
واقعییه تی  له  هیچ  الهه   دادگای 
حقووقیی تا ئێستای کۆسۆڤۆ ناگۆڕێ 
نه زمی  و  نێونه ته وه یی   ئیداره ی  و 
هه روا  کۆسۆڤۆ  له  حاکم  حقووقیی 

درێژه ی ده بێ.
الیه نگرانی  ئارگومێنته کانی 
له  نێونه ته وه یی  مافی  هێشتنه وه ی 
مافی  به  پێشووی دا سه باره ت  دۆخی 
هه ر  گه الن  چاره نووسی  دیاریکردنی 
چه ندێک به هێز بن، گومانی تێدا نیه که 
ئه و بڕیاره ی دادگای الهه شوێنه واری 
له سه ر ستاتووی یه کجاریی کۆسۆڤۆ و 
به گشتی له سه ر نێوه رۆکی مافی گه الن 
ئه گه ر کۆمه ڵێک ده وڵه تی وه ک  ده بێ. 
ئیسپانیا، یوونان، رووسیه، گۆرجستان 
ئورووپای  ده وڵه تانی  له  به شێک  و 
کێشه ی  بوونی  هۆی  به  رۆژهه اڵت 
هاوشێوه له واڵتی خۆیاندا حازر نین 
ره سمی  به  کۆسۆڤۆ  سه ربه خۆییی 
ده ره وه ی  وه زیری  له والوه  بناسن، 
ئه مریکا ده عوه تی له ده وڵه تان کردوه 
مۆری  به و  به ستن  پشت  به  که 
سه رچاوه ی  به رزترین  سیحه ته ی 
راگه یاندنی  له  جیهانی  قه زاییی 
داوه،  کۆسۆڤۆی  سه ربه خۆیی 
بناسن  به ڕه سمی  واڵته  ئه و  ده وڵه تی 
و وێ ده چێ بڕیاره که ی دادگای الهه 
ناسینی  به ڕ ه سمی  له  نوێ  شه پۆلێکی 
له  بێنێ.  خۆی دا  دوای  به  کۆسۆڤۆ 

نێوه ندیشدا، سکرتێری گشتیی نه ته وه 
یه کگرتووه کان داوای کردووه هه موو 
الیه نه کان خۆ له قه ڵسه له یه کتر گێڕان 
و به هره به رداریی ئه و بڕیاره ببوێرن، 
ده ره وه ی  سیاسه تی  وته بێژی  و 
که  ده دا  هه وڵ  ئورووپاش  یه کیه تیی 
بۆ  الیه ک  هه موو  کردنی  ده عوه ت  به 
دیتنی داهاتووی هاوبه شی سێربستان 
له  یه کیه تییه دا  ئه و  له نێو  کۆسۆڤۆ  و 
گرژی و ناکۆکییه کانی پێوه ندیدار به و 

مه سه له یه که م بکرێته وه. 
ئه و  که  ئاشکرایه  بێ  هه رچۆنێک 
بڕیاره ی دادگای الهه  کۆمه ڵێک فاکتی 
گه شه سه ندنانه وه  به و  نوێ  حقووقیی 
زیاد ده کا که به قازانجی بزوتنه وه ی 
و  جیهانن  گه النی  رزگاریخوازانه ی 
هه ق وایه نوخبه کانی ئه و بزووتنه وانه 
کورد  بزوتنه وه ی  هی  له وان  یه ک  و 
و  خه بات  له  و  بگرن  هێندیان  به 
پێ  پشتی  خۆیاندا  ره وای  لۆبیگه ریی 
ببه ستن. هه وڵی کۆماری ئیسالمی بۆ 
پێشگیری له  ده رچوونی بڕیارێکی له م 

چه شنه باشترین نیشانه یه.
که  گه لێک  هه موو  نیه  مه رج 
خۆی  چاره نووسی  دیاریکردنی  بۆ 
و  جیابوونه وه  داوای  ده کا  خه بات 
هه ر وه ک  به اڵم  بکا.  سه ربه خۆیی 
کۆسۆڤۆ  سه ربه خۆیی  که یسی  له 
پێدا  دانی  الهه دا  دادگای  له به رده م 
سه ر  هه تا  نێونه ته وه یی  مافی  نرا، 
و  سیاسی  دۆخێکی  زه مانه تی 
چه قبه ستوو  و  ته بعیزگه را  حقووقیی 
له و بواره دا ناکا. هه ر ئه ندازه ده وڵه تان 
ئیجباراتی  و  ئه رک  به پێچه وانه ی 
واڵت  گه النی  مافی  له بواری  خۆیان 
نه ته وه یی یه کان دا  که مایه تی یه  و 
ئه و  ئه ندازه یه ش  به و  بجووڵێنه وه، 
خۆیان  درێژخایه ندا  له  ده وڵه تانه 
به ره و ڕووی ره وتێکی قۆناغ به قۆناغ 
ده که نه وه که شه رعییه ت و واقعییه تی 
ئه و  به سه ر  وان  زاڵمانه ی  حاکمییه تی 

گه ل و که مایه تی یانه دا، له نێو ده با. 

سیاسی
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بنبەست  بە  دوای)چەشنێك( 
كرانەوەی  پرۆسەی  گەیشتنی 
نەدانەوەی  وەاڵم  و  دێموكراتیك 
ئاگربڕی  بە  تورك  دەوڵەتی 
یەكالیەنەی pkk، لە 1ی حوزەیرانی 
تێكهەڵچوونەكانی  شەڕو  ئەمساڵەوە 
نێوان گەریالكانی pkk و ئەرتەشی 
و  پێكردۆتەوە  دەستیان  تورك 

پەرەیان سەندوه ته وە.
دەدرێ  هەوڵ  نووسینەدا  لەم 
دواییانە  ئەم  شەڕەكانی  كاریگەیی 
باكووری  لە  كورد  دۆزی  لەسەر 

كوردستان شرۆڤە بكرێ.
كاریگەرییەكی  شەڕانە  ئەم  ئایا 
ئەوتۆیان لەسەر بەر فراوان كردنی 
ئایا  هەیە؟  كورد  بزاڤی  بازنەی 
هۆی  دەبێتە  چەشنە  لەم  شەری 
پاشەكشەپێكردنی دەوڵەتی تورك و 
واڵمدانەوە بە داخوازییەكانی كورد؟ 
بە  چەكداری  خەباتی  پێڕەوكردنی 
شێوەی هەنووكەیی، لە چوارچێوەی 
جێ  دا  كاریگەر  چاالكی  كردەیەكی 
دەگرێ یان لە خانەی پەرچەكردارێكی 
پاسیڤ دا؟ گەلۆpkk هیچ رێگەیەكی 
چەشنە  لەم  خۆبواردن  بۆ  دیكەی 
ئەم  رادەیەك  چ  تا  نییە؟  شەڕانە 
توركیە  ئابووریی  بە  زیان  شەڕانە 
و  شەڕكردن  هەڕەشەی  دەگەیەنن؟ 
پڕباندۆر  و  كاریگەر  شەڕكردنێكی 
دوو چەمكی لێك جیاوازن، ئەمڕۆكە 
لە  چەمكانە  دوو  لەو  یەك  كام 
دی  بە  كوردستاندا  باكووری 
خەباتی  پێڕەوكردنی  دەكرێن؟ 
چەكداری بە شێوەی هەنووكەیی كام 
بەهێز  تورك  دەسەاڵتی  نێو  الیەنی 
دایە؟  بەرە  كام  خزمەتی  لە  دەكاو 
وەاڵمدانەوەیەكی كورت و تیژ تێپەڕ 
بەم پرسیارانە مژاری سەرەكیی ئەم 

نووسینە پێك دێنن.
جار  دەیان  هەنووكە  تا   )1
رێبەرانیpkk رایانگەیاندوە كە ئەگەر 
داخوازییەكانیان  وەاڵمی  توركیە 
نەداتەوە و كۆتایی بە پێشێل كردنی 
شەڕ  نەهێنێ،  كورد  مافەكانی 
پەرەپێدەدەن و تەنانەت شەڕەكە بۆ 
مێترۆپۆلەكانی توركیە و ناوچەكانی 
تورك نشین دەگوازنەوە. pkk دوای 
چەشنە،  لەم  هەڕەشەی  چەندین 
بە  كۆتایی  حوزەیرانەوە  1ی  لە 
شەڕی  هێناو  یەكالیەنە  ئاگربڕی 
بە  پێكردەوە.  دەست  نوێ  لە  سەر 
قەبارەی  هەژمارو  بە  سەرنجدان 
نێوان  تێكهەڵچوونەكانی  شەڕو 
توركیە  سوپای  و   pkk گەریالكانی 
هەر  زیانەكانی  و  تێچوو  رادەی  و 
كە  دەردەكەوێ  بۆمان  الیەن،  دوو 
كە  ئاستەی  لەو  نەیتوانیوە   pkk
پەرەپێبدا  شەڕ  دەكرد  بانگەشەی 
توركیەش  مێترۆپۆلەكانی  بۆ  و 
رێگەیەوە  لەم  تا  بیگوازێتەوە، 
دان  بێنن  تورك  دەوڵەتی  بۆ  فشار 
كورددا  گەلی  داخوازییەكانی  بە 
چوارچێوەیەكی  لە  شەڕەكان  بنێ. 
بەرتەسك و كەم كاریگەر و زیانمەند 
دا بەڕێوە دەچن. ئەوەی ئەمرۆكە لە 
باكووری كوردستان لە گەڵی بەرەو 
شەڕكردن  هەڕەشەی  زیاتر  رووین 
و باپیڤانە نەك شەڕكردنێكی كاریگەر 

و پڕباندۆر.
نەبوونی  سەرەڕای  توركیە   )2
سەرچاوەی سروشتیی نەوت و گاز 
توانیویەتی ئابووریی خۆی گەشە پێ 
بدا و لە ریزی بیست واڵتی گەورەی 
ئەم  بگرێ.  دا جێ  دنیا  پیشەسازیی 
كە  ئەوەیە  نیشاندەری  مەسەلەیە 
گەریالكانی  ناجاری  جار  چاالكیی 

pkk كاریگەرییەكی ئەوتۆی لە سەر 
ئابووریی  گەشەسەندنی  رەوتی 
توركیە دانەناوە و توركیە سەرەڕای 
هەبوونی ئەم چاالكییانەش توانیویەتی 
وەپێش زۆر واڵتی خاوەن نەوت و 
گازی رۆژهەاڵتی نێوەڕاست بكەوێ. 
سەرەڕای  دیكە  دەربڕینێكی  بە 
چاالكیی  كوردی،  الیەنی  بانگەشەی 
ئەوتۆ  زیانێكی  نەیتوانیوە  چەكداری 
لەم  تا  بدا  توركیە  ئابووریی  لە 
بێ  ناچار  تورك  دەوڵەتی  رێگەیەوە 
دان بە داخوازییەكانی گەلی كورد دا 

بنێ.
3( لەم دواییانەدا موراد قەرەیالن 
دا   BBC گەڵ  لە  وتووێژێك  لە 
توركیە  دەوڵەتی  ئەگەر  رایگەیاند 
بكا  قبووڵ  مەرجەكانیان  لە  هێندێك 
نەتەوە  چاوەدێری  ژێر  لە  ئامادەن 
چەك  لە  دەست  یەكگرتووەكاندا 
بەردەن و بە شێوەیەكی یەكجارەكی 
بێنن.  چەكداریی  شەڕی  بە  كۆتایی 
ئاشتیخواز  لەالیەك  مەسەلەیە  ئەم 
بوونی كورد نیشان دەداو لە الیەكی 

راستییەیە  ئەم  دەرخەری  دیكەش 
پەرچە  زیاتر  شەڕە  ئەم  كە 
مێتۆدێكی  نەك  پاسیڤە  كردارێكی 
موراد  لەوانەیە  كاریگەر.  ئەكتیڤی 
PKK قەرەیالن و رێبەرانی دیكەی 
توانای  كە  گەیشتبن  ئاكامە  بەم  ش 
ڕەوشەیان  ئەم  كردنی  بەردەوام 
هەتا  بۆ  شاخ(  لە  مانەوە  )ڕەوشی 
دیكەشه وه   لەالیەكی  نییە.  هەتایێ 
تێكهەڵچوونی  و  شەڕ  پێڕەوكردنی 
چەكداری لە ئاستی هەنووكەیی دا نە 
لەسەر  ئەوتۆی  كاریگەرییەكی  تەنیا 
دەوڵەتی تورك نابێ، بەڵكوو الیەنی 
شەڕخوازی  بەرەی  و  موحافیزەكار 
دەكا  بەهێز  تورك  دەسەاڵتی  نێو 
كۆمەڵگای  رەگەزپەرستی  بەشی  و 
توركیش زیاتر دەورووژێنێ. هێرشی 
تورك  رەگەزپەرەستەكانی  گرووپە 
بۆ سەر بنكە و بارەگاكانی BDP و 
خەڵكی سڤیلی كورد سەلمێنەری ئەم 
لەوانەیە  دا  ئاكام  لە  كە  ئیدعایەیە، 

شەڕی ئەتنیكیشی لێ بكەوێتەوە. 
له گه ڵ  به راورد  به   4(تورکیه  
واڵتێکی  سوریه ،  و  ئێران  واڵتانی 
ده ره تانی  دیموکراتیکه .  نیمچه  
رێکخراوی  و  گرووپ  پێکهێنانی 
مه ده نی،  کۆمه ڵگه ی  جۆراوجۆری 
هینانه   و  جه ماوه ر  رێکخستنی 
سه رشه قامه کان، ئازادیی راده ربڕین 
و به  کورتی ده ره تانی خه باتی مه ده نی، 
لێگاڵ و جه ماوه ری تا راده یه ک له م 
واڵته دا به دی ده کرێ. الیه نی کوردی 
به ره وپێش  بۆ  فه زایه   له م  ده توانێ 
ناچارکردنی  و  دۆزه که ی  بردنی 

ده وڵه تی تورک بۆ قبووڵی داواکانی 
که ڵک وه ربگرێ. کورده کان ده توانن 
نوێی  فۆرمی  و  داهێنان  له رێگه ی 
بزاڤی  مه ده نییه وه بازنه ی  خه باتی 
ئازادیخوازانه یان به ر فراوان بکه نه وه  
پشتیوانیی  رێگه یه شه وه   له م  و 
رای  تورک،  کۆمه لگه ی  له   به شێک 
بۆ  جیهان  واڵتانی  و  دونیا  گشتیی 
نموونه   بۆ  رابکێشن.  خۆیان  الی 
رێگه ی  له   ده توانن  کورده کان 
نه چوونه  سه رکار،  مانگرتنی گشتی، 
به   ده نگدان  و  مه ده نی  نافه رمانیی 
نوێنه ره  کورده کان له  هه ڵبژاردنه کانی 
داهاتوودا وه زن و قورسایی خۆیان 
زیاتر بکه ن و له م رێگه یه وه  ده وڵه تی 

تورک ناچار به  پاشه کشه  بکه ن.
میتینگی  رۆژانه دا  له م 
مادده   رێفڕاندۆمی  کردنی  بایکۆت 
هه موارکراوه کانی قانوونی بنه ڕه تیی 
تورکیه  به  به شداریی هه زاران که س 
کوردستان  باکووری  شاره کانی  له  
ده چێ.  به ڕێوه   BDPوه   الیه ن  له  
ئه وه یه   نیشانده ری  مه سه له یه   ئه م 

و  مه ده نی  خه باتی  ده ره تانی  که  
کوردستان  باکووری  له   ناتوندوتیژ 
و تورکیه  له ئارادایه  و ئه رکی بزاڤی 
ئازادیخوازی کورده  که  به  باشترین 
وه ربگرێ.  که ڵک  فه زایه   له م  شێوه  
بێ  پێشوازیی  دیکه شه وه   الیه کی  له  
کوردستان  باکووری  خه ڵکی  وێنه ی 
ده ریخست  ئاشتی  گرووپه کانی  له  
ئاشتیخوازه  و   خه ڵکه   ئه و  که  
داواکردنی  بۆ  زیاتری  ئاماده ییه کی 
تیژه وه   ناتوندو  رێگه ی  له   مافه کانی 

هه یه .
بزاڤی  کردنی  دێموکراتیزه    )5
به سه رهه ڵدان  رێگه دان  و  باکوور 
ده ره وه ی  بۆچوونی  په ره گرتنی  و 
سیستمێکی  نه سه پاندنی  pkkو 
چاالکوانه   به سه ر  دیاریکراو  فیکریی 
بزاڤی  بازنه ی  ده توانێ  کورده کاندا 
کوردستان  باکووری  ئازادیخوازی 
به رفراوان بکاته وه  و خه ڵکێکی زیاتر 
راکێشی نێو پرۆسه ی شوناسخوازیی 

بکا.
راده ی به شداربووانی رێوره سمی 
و  گه ریالکان  ته رمی  ناشتنی 
ئه م  خۆپێشاندانه کانی  کۆبوونه وه  و 
باکووری  کورده کانی  دواییانه ی 
کوردستان ده رخه ری ئه و راستییه ن  
له   چه کداری  میتۆدی  توانای  که  
جه ماوه ریی  پێگه ی  په ره پێدانی 
کوردی  الیه نی  سنوورداره و  بزاڤ 
ده توانێ به  گرتنه به ری رێکاری نوێ 
و داهێنان له  بیاڤی مه ده نی دا بازنه ی 

بزاڤ به رفراوان بکاته وه .
توانیویه تی   pkk بێگومان 

چه کدارییه وه   خه باتی  رێگه ی  له  
له   نه ته وه یی  بووژانه وه یه کی 
باکووری کوردستان دا دروست بکا، 
به اڵم به رده وام کردنی شه ڕ له ئاستی 
الیه نی  بۆ  زیاتر  دا  هه نووکه یی 
هۆی  ده بێته   شه که تکه ره و  کوردی 
میلیتاریزه  کردنی زیاتری کوردستان 
ئه تنیکی  قینی  و  په ره سه ندنی رق  و 
دا،  کورد  و  تورک  گه النی  نێوان  له  
ئه وتۆی  ده ره نجامێکی  ئه وه یکه   بێ 

لێبکه وێته وه .
خه باتی  26ساڵ  ئه زموونی 
چه کداری له دژی تورکیه  سه لمێنه ری 
ئه وه یه  که  نه  ده وڵه تی تورک ده توانێ 
بێنێته   شاخ  له   کورد  گه ریالکانی 
ده توانن  گه ریالکانیش  نه   و  خوارێ 
له  رێگه ی پێڕه و کردنی ئه و مێتۆده  
و ئه م ئاسته  له  خه باتی چه کدارییه وه  
بۆ  دابێنن.  به  چۆک  تورک  ده وڵه تی 
"معیوب"ه   سیکله   له م  بوون  ده رباز 
پێویسته  رێگه یه کی دیکه  له الیه ن هه ر 
بگیردرێته   کێشه که وه   الیه نی  دوو 

به ر.

شەڕیچەكداری،
كردەیەكیچاالكیانپەرچەكردارێكیپاسیڤ

حەسەن شێخانی

ههواڵهکوردستانییهکان

كرانه وه ی یه كه م
 كه ناڵی كوردیی كه رتی 

تایبه ت له  باكووری كوردستان 
به   سه ر  كوردی  كه ناڵێكی 
 "TV كه رتی تایبه ت به  ناوی "دونیا
له  باكووری كوردستان كرایه وه . 

"كوردستان  پێی هه واڵی  به     
كه ناڵی  یه كه م  ئێران،  ئێمروز"ی 
تایبه ت  كه رتی  به   سه ر  كوردی 
باكووری  له    "TV "دنیا  ناوی  به  

كوردستان په خشی تاقیكاریی خۆی ده ست پێكرد.
مانگی  له   بڕیاره   گوتی:"   "TV "دونیا  به ڕێوبه ری  كه تێنچی"  "ره مزی 

پیرۆزی ره مه زاندا ئه م كه ناڵه  په خشی ئاسایی ده ستپێبكات."
رێكخراوی  به ڕێوبه ری  كاراجا"  "هیدایه ت  به شداریی  به    "TV "دونیا 
یولو"   سامان   " ته له ڤزیۆنی  به رنامه ی  به ڕێوبه ری  و  ته له ڤزیۆنی  په خشی 

ده ستی به  په خشی خۆی كرد.
به رنامه كانی ئه م كه ناڵه  بریتین له  موزیك، ژن وكۆمه ڵگا، هه واڵ، ئابووری 

و چه ند به رنامه یه كی تر كه  ته واو به  زمانی كوردی ده بن.
سه رچاوه : په یامنێر

سه رۆكی هه رێم:
 كورد یه كڕیزه  و

 به شێكه  له  چاره سه ری كێشه كان 

رایگه یاند،  هه رێم  سه رۆكی 
له   واڵت  سیاسیی  بارودۆخی 
كورد  ئێمه ی  و  چه قبه ستندایه  
و  پاراستوه   خۆمان  یه كڕیزیی 
به ده ستهێنانی  له سه ر  سوورین 

مافه كانی خۆمان. 
حه وته می  كۆنگره ی  له میانی 
كوردستاندا،  ئافره تانی  یه كێتی 

سه رۆكی هه رێم رایگه یاند، ئێمه ی 
كورد یه كڕیز و یه ك ده سته ین و 
به شێكین له  چاره سه ری كێشه كانی 

ناو عێراق.
هه روه ها رایگه یاند، ئێمه  له گه ڵ 
پێكهێنانی حكوومه تێكی شه راكه تی 
نیشتمانیداین و له گه ڵ ئه وه  دایین 
هیچ الیه نێك پێشتگوێ نه خرێت له  

پێكهێنانی حكوومه تدا.
ئه وه شی  بارزانی  مه سعود 
دووپات كرده وه  كه  كورد سووره  له  
سه ر مافه كانی خۆی له  جێبه جێكردنی 
و  پێشمه رگه   و   140 ماده ی 
ئه نجامدانی  و  گاز  و  نه وت  یاسای 

سه رژمێریدا .
سه رچاوه : په یامنێر

لە سلۆپییەوە تا
دەربەندیخان عەمباری نەوتە

کورده کانی
 تورکیه ش داوای فیدارڵی ده که ن

بەرپرسی بەشی دۆزینەوەی 
سامانە  وەزارەتی  لە  نەوت 
سروشتییەكانی ئوسترالیا، خاكی 
كوردستان بە"حەوزێكی گەورەی 
وەسفدەكات،  نیشتوو"  نەوتی 
دەشڵێ "هەرێمی كوردستان 90 
یەدەگی  نەوتی  بەرمیل  ملیار 
بەرمیل،  ملیار   40 نەك  هەیە، 

وەك حكوومەتی كوردستان دەڵێ". هەروەها پێشبینی دەكات كە كوردستان 
لە داهاتوودا ببێته  یەكێك لە گەورەترین واڵتە بەرهەمهێنەكانی نەوت.

سه رچاوه : رووداو

سه رۆکی  بایده میر  عوسمان 
لێداوانێکی  له   دیاربه کر  شاره وانی 
چاوه ڕواننه کراودا وتی: »چی ده بێت 
ئه گه ر هاتوو له  پاڵ ئااڵی تورکیه دا، 
ئااڵی کوردستانیش به رز بکرێته وه «. 
فستیڤاڵێکی  میانی  له   ناوبراو 
له   دا  رۆشنبیری   - جه ماوه ری 

هێنا  ئه وه ی  باسی  دێرسیم  شاری 
هه یه   تورکیه   »په رلمانی  که   ئاراوه  
په رلمانی  پێویسته   کوردستانیش  و 

هه بێت«.
له   ده ستووری  پسپۆڕانی 
هه رجه رنده   که   باوه ڕه ن  ئه و  سه ر 
له   دیاربه کر  شاره وانیی  سه رۆکی 
به کار  ئۆتۆنۆمی  وشه ی  داواکه یدا 
به رزکردنه وه ی  داوای  به اڵم  هێناوه ، 
ئااڵی کوردستان له  پاڵ ئااڵی تورکیه  
ئه وه   په رلمانی کوردستان  بوونی  و 
باکووری  کوردی  که   ده گه یه نێت 
فیدراڵییان  خواستی  کوردستانیش 

هه یه . 

کوردستانی

ئهزموونی
26ساڵخهباتی
چهکداریلهدژی
تورکیهسهلمێنهری
ئهوهیهکهنه
دهوڵهتیتورک

دهتوانێگهریالکانی
کوردلهشاخ

بێنێتهخوارێونه
گهریالکانیش

دهتواننلهرێگهی
پێڕهوکردنیئهو
مێتۆدهوئهمئاسته
لهخهباتی
چهکدارییهوه
دهوڵهتیتورک
بهچۆکدابێنن
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ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
که   واڵتانه یه   له و  یه کێک  ئه گه رچی 
له  دنێا دا به  سه ره ڕۆ و پێشێلکه ری 
گه ڵ  له   نه گونجاو  و  مرۆڤ  مافی 
به اڵم  ناسراون ،  رۆژئاوا  دنیای 
له   ئێران  قورسایی  حاڵه ش  به و 
کایه کردن  و  نێوده وڵه تی  سیاسه تی 
به رژه وه ندییه کانی  پێکناکۆکیی  له  

واڵتانی زلهێزدا پڕدیار و به رچاوه .
شێوه ی  گه ڵ  له   پێوه ندی  له  
ئیسالمی  کۆماری  ده سه اڵتداره تیی 
دا کارناسانی سیاسی پێیان وایه  که  
به رهه می  خۆی  ئیسالمی  کۆماری 
له   بۆیه ش  هه ر  و  بووه   قه یران 
ماوه ی زیاتر له  30 ساڵی رابردووش 
و  ژیاوه   دا  قه یران  له   به رده وام  دا 
قه یران  له   تێپه ڕین  بۆ  قه یرانی 

خوڵقاندوه .
ده سه اڵتداره تیی  ده سپێکی 
بووه   هاوکات  ئیسالمی  کۆماری 
قه یران،  یه که م  خوڵقاندنی  گه ڵ  له  
ئایه توڵال  که   بوو  کاته   ئه و  ئه ویش 
رایگه یاند  ره سمی  به   خومه ینی 
کۆتایی  ئێران   گه النی  شۆڕشی  که  
ئه و  ده یانه وێ  ئه وان  و  نه هاتوه  
شۆڕشه  و ئامانجه کانی ئه و شۆڕشه  
له  سنووره کانی ئه و واڵته  بترازێنن و 

له  دنیا دا باڵویان بکه نه وه .
ئه وتۆ  سیاسیی  گوتارێکی   
شه ڕی  سه رده می  له   ئه ویش 
و  هاوکێشه   له   یه ک  زۆر  دا  سارد 

باڵبه ندییه کانی گۆڕی. 
الیه ن  له   ئێران  په الماردرانی 
عێراقه وه  و شه ڕێکی قورسی 8 ساڵه  
قه یرانێکی دیکه  بوو که  له  ساڵه کانی 
به ربینگی  شۆڕشه دا  ئه و  سه ره تای 
به  ده سه اڵتدارانی کۆماری ئیسالمی 
ئیسالمی  کۆماری  رێبه رانی  گرت. 
شه ڕی 8 ساڵه  له  گه ڵ عێراقیان وه ک 
ژێر  له   تا  قۆسته وه   زێڕین  هه لێکی 
پێناوی  له   شتێک  هه موو  دروشمی" 
سه رکه وتن له  به ره کانی شه ڕ دا" به  
سه ر هه موو ئه و قه یرانانه دا باز بده ن 
که  به  هۆی سیاسه تی ناسه رده میانه  
دوگماتیزمی  ده سه اڵتداره تیی  و 
ئایینییه وه  له  ئێراندا وه ک کارگ هه ڵ 

تۆقیبوون.
گرینگترین قه یرانی ئه و سه رده مه  
گرانی به  هۆی ده ره نجامه کانی شه ڕ 
و گه مارۆ ئابوورییه کانی سه ر ئێران 
بوو.  سیاسی  ئازادیی  نه بوونی  و، 
ده سه اڵتدارانی کۆماری ئیسالمی که  
له  به ره کانی شه ڕی عێڕاق دا زیانی 
و  به رکه وتبوو  زۆریان  یه کجار 
ماشێنی نیزامیی ئێران له و شه ڕه دا به  
ته واوی په کی که وتبوو، بۆ زاڵکردنی 
به   و  سه رکوت  و  بێده نگی  که شی 
مه به ستی شاردنه وه ی شکسته کانیان 
و  بڕ  و  قه ڵت  دا  شه ڕ  به ره کانی  له  
له   وێنه یان  که م  ره شه کوژییه کی 

گرتووخانه کان دا وه ڕێ خست. 
رێکخراوه کانی  ئاماری  پێی  به  
ئیسالمیی  کۆماری  مرۆڤ،  مافی 
ئێران ته نیا له  ساڵی 1367 ی هه تاوی 
دا زیاتر له  12000 به ندیی سیاسیی 
کرد  گولله باران  گرتووخانه کاندا  له  
که  ته رمی ژماره یه کی زۆر له وانی له  
گۆڕه  به  کۆمه ڵه کانی " خاوه ران" ی 

تاراندا چاڵ کرد. 
کۆتایی شه ڕی 8 ساڵه  بواری بۆ 
سه رهه ڵدانی ئه و قه یرانانه  خۆش کرد 
که  تا ئه و کات له  سۆنگه ی شه ڕه وه  
که   نه بوو  خۆڕا  له   شاردرابوونه وه ، 
سه رۆکی  ره فسه نجانی،  هاشمی 
ساڵه    8 شه ڕی  سه رده می  پارلمانی 
ئه و  گه ڵ  له   شه ڕ  عێراق،  گه ڵ  له  

واڵته ی به  " به ره که ت " و " نیعمه ت" 
ی خودا زانیبوو.

کۆماری  کاتی  ئه و  قه یرانه کانی 
بریتی  واڵتدا  نێوخۆی  له   ئیسالمی 
ته قینه وه ی  و  بێکاری  له   بوون 
حه شیمه تی له  کۆمه ڵگا دا. ئه و کات له  
گه ڵ ئه وه ی ئێران زیاتر له  1 میلیۆن 
دابوو،  شه ڕه دا  له و  قوربانی  که سی 
به اڵم زۆربه ی هه ره  زۆری کارخانه  
به رهه مهێنه ره کانی  یه که   و  کارگه   و 
ئێران وێران ببون. سیاسه تی کونترۆڵ 
نه کردنی زاوزێ به  مه به ستی تایبه تی 

بێسه ره وبه ره ی  کۆچی  و  سیاسی 
و  شاره کان  بۆ  گوندنشینان 
هه لی  ده سخستنی  بۆ  په له قاژه یان 
واڵتیان  به ڕێوه به رانی  کارکردن، 
کردبوو.   سه رلێشێواوی  تووشی 
به ره ورووبوونه وه  له  گه ڵ گوشاری 
بۆ  سیاسی  و  مه ده نی  چاالکانی 
کرانه وه ی که شی سیاسی و البردنی 
یه کێکی  وخه فه قان  سه رکوت  فه زای 
دیکه  له و قه یرانانه  بوون که  رێبه رانی 
گه ڵ  له   خۆیان  ئیسالمی  کۆماری 

به ره و روو ده دی.
کۆماری  واڵتیش  ده ره وه ی  له    
سه ر  له   پێداگری  هۆی  به   ئیسالمی 
سیاسه تی نارده نه  ده ره وه ی شۆرش 
به   و  ئاشکرا  پشتیوانیکردنی  و 
بناژۆخوازه کانی  له  گرووپه   کرده یی 

گرووپه کانی  و  لوبنان  حیزبوڵالی 
فه له ستینی له  سیاسه تی نێونه ته وه یی 

دا له  په راوێز خرابوو.
کاته وه   له و  ئیسالمی  کۆماری 
بۆ  قه یران  خوڵقاندنی  سیاسه تی 
له   به ر.  گرته   قه یرانی  له   تێپه ڕین 
سیاسه تی  دیسان  دا  واڵت  نێوخۆی 
یه کده نگ  و  یه کده ست  و  سه رکوت 
سپای  ده ستی  به ر.  گرته   کردنی 
گرتنه   و  سیاسه ت  له   پاسدارانی 
ده ستی ئابوریی واڵت دا ئاوه اڵ کرد 
به   و  سنووره کانیش  ده ره وه ی  له   
تایبه ت له  دڵی ئورووپا دا که وته  له  

نێوبردنی نه یارانی سیاسیی خۆی.
تا   1365 ساڵه کانی  ماوه ی  له  
ساڵی 1376 ی هه تاوی دا زیاتر له  
140 چاالکی سیاسیی ئۆپۆزیسیۆنی 
واڵته کانی  له   ئیسالمی  کۆماری 
ئاڵمان،  فه ڕانسه ،  وه ک  ئورووپایی 
ئوتریش  و  سویس،   قیبرێس، 
تێرۆری  نێوه دا  له و  که   کران  تیرۆر 
به ختیار،  شاپووری  دوکتور 
نیزامی  وه زیری  سه رۆک  دوایین 
کازم  دوکتور  ئێران،  پاشایه تیی 
ره جه وی، برای مه سعوود ره جه وی 

له   رێبه ری مجاهیدینی خه ڵقی ئێران 
عه بدولڕه حمانی  دوکتور  فه ڕانسه ، 
حیزبی  گشتیی  سکرتێری  قاسملوو، 
هاوڕییانی  و  کوردستان  دێموکراتی 
سیروس  دوکتور  ئوتریش،  له  
مافی  نێونه ته وه یی  چاالکیی  ئیالهی، 
ئه ندامی  کشاوه رز،  غوالم  مرۆڤ، 
ئێران،  کۆمۆنیستی  حیزبی  رێبه ریی 
برومه ند،  دوکتورعه بدوڕه حمان 
مرۆڤ،  مافی  چاالکی  و  پارێزه ر 
شه ڕه فکه ندی،  سادق  دوکتور 
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی 
کوردستان له  بێرلینی ئاڵمان وێرای 
3 هاوڕێی له  دیارترینی ئه و تێرۆره  
سیاسییانه  بوون که  کۆماری ئیسالمی 
له   خۆی  پێگه ی  به هێزکردنی  بۆ 
ده ره وه ی سنووره کانی ئێران کردنی 

له  نیوخۆی واڵتیش دا دیاره  ده ستی 
بۆ له  نێوبردنی نه یارانی سیاسی به  

هه موو شێوه یه ک ئاوه اڵ بوو.
رێبه رانی  ئه وه ی  دوای  به اڵم 
ساڵی  له   ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
دادگای  بڕیاری  به   و  دا   1376
ئاڵمان  تاوانه کانی  سه ربه خۆی 
په روه نده ی  له گه ڵ  پێوه ندی  له   و 
و  بڕیاردان  به   دا  "مێکونوس" 
به ڕێوه بردن و ده ست تێداهه بوون له  
سنووره کانی  ده ره وه ی  تێرۆره کانی 
و  کران  تاوانبار  رۆژئاوا  له   ئێران 
کران  ده سبه سه ر  و  گیران  حوکمی 

وه زیری  و  ئیتلالعات  وه زیری  بۆ 
قه یرانی  ده رکرا،  ئێران  ده ره وه ی 
به   ئێران  ره وایی  و  مه شرووعییه ت 

یه کجاریی چووه  ژێر پرسیار.
سیاسیی  قه یرانی  ته نیشت  له  
بابه تانه ی  له و  دیکه   یه کێکی  ئێران 
ئێرانی له  هاوکێشه  نه ته وه ییه کان دا 
له  ژێر گوشار خستبوو،  په راوێز و 
مرۆڤ  مافی  پیشێلکردنی  بابه تی 
ده سه اڵتداره تیی  الیه ن  له   واڵته   له و 

کۆماری ئیسالمییه وه  بوو.
له   ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 

ده سه اڵتداره تیی  ساڵ   31 ماوه ی 
الیه ن  له   جار   26 ئێستا  تا  خۆیدا 
کۆمیسیۆن و شووڕای مافی مرۆڤی 
سه باره ت  یه کگرتووه کانه وه   نه ته وه  
مافی  سیستماتیکی  پێشێلکاریی  به  
له و  و  کراوه   مه حکووم  مرۆڤه وه  
ماوه یه ش دا ساڵ نه بووه  که  له  الیه ن 
مافی  نێونه ته وه ییه کانی  رێکخراوه  
بێسنووره وه  هه واڵنێرانی  و  مرۆڤ 
و  مرۆڤ  مافی  پێشێلکاریی   له مه ڕ 
 ، خه ڵک  ئازادییه کانی  سه رکوتی 
راده ربڕینه وه   ئازادیی  تایبه ت  به  

مه حکووم نه کرابێ.
هه تاوی  1381ی  ساڵی 
چه خماغه ی قه یرانێکی دیکه ی ئێرانی 
کۆماری ئیسالمی له  گه ڵ کۆمه ڵگای 
ساڵه دا  له و  درا.  لێ  نێونه ته وه یی 

ئیسالمی  کۆماری  که   کرا  ئاشکرا 
شێوه ی  به   ساڵه    20 له   زیاتر 
کۆمه ڵگای  له چاوی  دوور  و  نهێنی 
پیتاندنی  سه رقاڵی  نێونه ته وه یی 
بۆمبی  دروستکردنی  و  ئورانیۆم 
ئێران  شاراوه کانی  هه وڵه   ئه تۆمییه . 
ناوکی  به  چه کی  ده ستراگه یشتن  بۆ 
به   کرده وه   ئێرانی  دیکه   بۆ جارێکی 
رۆژهه اڵتی  له   قه یرانه کان  چه قی 
نێوه ڕاستدا. کۆماری ئیسالمیی ئێران 
که  تا ئێستاشی له  گه ڵ بێ نه یتوانیوه  
نێونه ته وه یی  کۆمه ڵگای  متمانه ی 
به رنامه   بوونی  ئاشتیخوازانه   بۆ 

له   بێنێ،  وه ده ست  ئه تومییه که ی 
و  سزادان  بڕیارنامه ی  چوار  گه ڵ 
ئه نجومه نی  ئابووریی  گه مارۆی 
یه کگرتووه کان  نه ته وه   ئاسایشی 
له وه ش  جیا  و  بۆته وه   روو  به روه  
ئامریکا، یه کیه تیی ئورووپا، ئوستڕالیا 
یه کالیه نه   شێوه ی  به   ژاپۆنیش  و 
ئابورییه کانی  گه مارۆ  قورسترین 

خۆیان به  سه ر ئێران دا سه پاندوه .
دا  واڵتیش  نیوخۆی  له   به اڵم 
به ره وڕووی  ئیسالمی  کۆماری 
ژێر  له   که   بۆته وه   قه یران  کۆمه لیک 
ئه و  ئه تومییه که ی  کێشه   سێبه ری 
واڵته دا که متر باسیان لی ده کرێ و 
چاوه ڕوانی  سه عاتی  بۆمبێکی  وه ک 

ته قینه وه ن.
هه ڵبژاردنه کانی ساڵی رابردووی 
و  ئێران  کۆماریی  سه رۆک 
له   که س  میلیۆنان  به   ناره زایه تیی 
دژی  له   که   هه ڵبژاردنه کان،  ئاکامی 
نژاد  ئه حمه دی  باڵی  ساخته کاریی 
ره وایی  شه قامه کان،  سه ر  رژابوونه  
برده   ته واوی  به   حکوومه ته ی  ئه و 

ژیر پرسیار.
نژاد  ئه حمه دی  ده وڵه تی 
له   که س  هه زاران  گرتنی  به   که  
ده یان  کوشتنی  و  خۆپیشانده ران 
خۆپیشاندانه کان  کاتی  له   که س 
که س  سه دان  سێداره دانی  له   و 
سه رکوت  که شی  زاڵکردنی  به   و 
به   کاتی  پاشه کشه ی  توانیویه تی 
هه ڵچوون و بزووتنه وه ی ناره زایه تی 
خه ڵک بکا، بۆ خۆی زۆر باش ده زانێ 
پشکۆی  ئێستا  بێده نگییه ی  ئه و  که  
ژێر خۆڵه مێشه  و هه ر ده م و ساتێک 

توانای گه شانه وه ی هه یه .
قه یرانه   له وانه ش  جیا 
شتێک  ئێران  کۆمه اڵیه تییه کانی 
تێ  ته نیشتی  له   سانایی  به   که   نین 

بپه ڕین.
سه ر  نوێ "  "مێهری   باڵڤۆكی  
له   ئێران  بێهزیستیی   رێكخراوی   به  
ژماره  5 ی  خۆی دا كۆمه ڵه  ئامارو 
باڵو  سه رنجی   جێی   زانیارییه كی  

كردۆته وه . 
ئه وه ی  كه  ته مه نی  تووشبوون به  
ئێعتیاد بۆ خوار 14 ساڵ دابه زیوه و 
قوتابخانه   له   خه ریكه   دیارده یه   ئه و 
په ره ده ستێنێ ،  سه ره تاییه كانیشدا 
ئه وه ی  كه  زیاتر له  4 میلیۆن كه س له  
دێنن،  به كار  هۆشبه ر  ماده ی   ئێراندا 
ئه وه ی  كه  له  سۆنگه ی  په ره سه ندنی  
دیارده ی  ئێعتیادو بێكارییه وه  ئاماری  
رابردوو  ساڵی   چاو  له    %30 ته اڵق 
ئه و  پێی   به   هه ر  كردوه .  زیادی  
له   له شفرۆشی   ته مه نی   راپۆرته  
دابه زیوه و  ساڵ   16 خوار  بۆ  ئێران 
ئه وه ی  كه  به شی  هه ره  زۆری   ژنانی 
له شفرۆش ی ئێران  نه خوێنده وار نین 

و خاوه ن مێردو منداڵن. 

راکردنی  رووی  له   ئێران 
بژارده ی  که سانی  و  مێشکه کان 
کۆمه ڵگه ی دا له  دنیا دا له  پله ی یه که م 
دایه  و سااڵنه  زیاتر 120 هه زار که س 
دیکه   واڵتانی  به ره وه   را  ئێران  له  
راده که ن که  به شی هه ره  زۆری ئه و 
که سانه  ده رچووانی زانکۆ و خاوه ن 

پله ی به رزی ئاکادێمین.
بێکاری  رێژه ی  ئیراندا  له  
کارناسه   به اڵم  راگه یه ندراوه    %18
ئاماره   ئه و  ئابوورییه  سه ربه خۆکان 
له   و  ده که نه وه   ره ت  حکوومه تییانه  

سه ر ئه و باوه ڕه ن که  نرخی بێکاری 
له  ئێران سه رووی 30 له  سه ده .

به  پێی  راپۆرتی  سازمانی  میللیی  
ماوه ی   له   تاران  پارێزگای   الوانی  
ئاماری   ئه وساڵدا  یه كه می   مانگی    6
 %6 ژیان  نانی  پێکه وه   و  زه ماوه ند 
له  چاو ساڵی  رابردوو دابه زیوه و له  
به رامبه ردا ئاماری  ته الق 21% زیادی  

كردوه . 
وه زیری   به ختیاری   مورته زا 
رایگه یاندوه   ئێرانیش  دادگوسته ریی  
رابردووی   مانگی    10 ماوه ی   له   كه  
هه زار   900 و  میلیۆن   5 ئه وساڵدا 
له   سزادان   و  حقووقی   دۆسییه ی  
وه زیری   كراونه ته وه .  دادگاكان دا 
دادگوسته ریی  ئێران ئاشكرای  كردوه  
كه  له وساڵدا 3 میلیۆن و 200 هه زار 
و  میلیۆن   2 تاوانکاری   ،  دۆسییه ی 
له   حقووقی   په روه نده ی   هه زار   800
سه ر  له   كاریان  واڵتدا  دادگاكانی  
میلیۆن و 500  له  3  كراوه  و زیاتر 
"شووڕاكانی   له   دۆسیه ش  هه زار 
کێشه کان"دا  چاره سه ریی 

به دواداچوونیان بۆ ده كرێ . 
وته بێژی   جه مشیدی   عه لیڕه زا 
ئاشكرای   قه زایی   ده زگای   پێشووی  
په روه نده   بارستایی   كه   كردوه  
واڵتی   له   زیاتر  ئێران  قه زاییه كانی  
میلیۆن   300 میلیاردو   1 به   چین 

حه شیمه ته وه یه  . 
قوربانعه لی   رابردووش  ساڵی  
دادستانی   ئابادی ،  نه جه ف  دوڕی  
له   كه   رایگه یاندبوو  واڵت  پێشووی  
ئێران، 200  هه ر 100 هه زار كه سی  
ناوبراو  دان.  زیندان  له   كه سیان 
رووخانی   دوای   له   كه   گوتبووی  
حه شیمه تی   پاشایه تییه وه   رێژیمی  
به اڵم  بووه ،  به رامبه ر   2 ئێران 
بۆته   ئێران  زیندانییه كانی   ئه ژماری  

10 به رامبه ر.
ئه وه ی گوترا دووره  دیمه نێک له  
کۆمه اڵیه تیی  و  سیاسی  بارودۆخی 

ئێرانی کۆماری ئیسالمی بوو.

سیاسی

ئهوقهیرانانهیتهنگیانبهکۆماریئیسالمییئێرانههڵچنیوه!

عه لی بداغی
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ئازادی لە بواری سیاسی دا كاتێك 
كە حكوومەتگەلی  دەگا  لووتكە  بە 
و  بێن  پێك  مودێرن  دیموكراتی 
گشتی  یەكسانیی  بنەمای  سەر  لە 
گشتییەكان  مافە  بەرابەری  و 
هەموو كەس لە رێگەی هەڵبژاردنی 
خۆیان  حكوومەتی  نوێنەرانەوە 
بكەن. چاوەڕوانی لە هەموو الیەك 
دەكرێ كە وێڕای لەبەرچاو گرتنی 
بەرژەوەندیی  خۆیان  قازانجەكانی 
لەبەرچاو  خۆشیان  نەتەوەیی 
فرۆم،  بڕوای  بە  كورتی  بە  بێ. 
مرۆڤی  هەر  نەك  سەرمایەداری 
بەڵكوو  كرد،  رزگار  كۆن   ... لە 
لەسەر  زۆریشی  كاریگەرییەكی 
ئازادیی  ئاستی  بوونەوەی  بەرز 
ئەرێنی و گەشەی ژیانێكی چاالك 
و رەخنەگرانە و بەرپرسیارانە دانا. 
لە روانگەی فرۆمەوە ئەوە یەكێك 
سەرمایەداری  كاریگەرییەكانی  لە 
ئازادی.  گەشەی  سەر  لە  بوو 
ئەسڵی   )123  :1370 )فروم، 
ئازادی، پێوەندییەكی واتایی لەگەڵ 
گەشە  چۆنیەتیی  و  دیموكراسی 

سەندنی هەیە.
ئازادی مەرجە بۆ جێبەجێ بوونی 
دیموكراسی یەكسانی بۆ سەلماندنی 
بەرحەق بوونی دیموكراسی الیەنی 
بنەڕەتی هەیە و برایەتی بەرتئوری 
بوونی هەر جۆرە دیموكراسییەكە. 
نێوەرۆكی كۆمەڵگە چ دەبێ ببێ، تا 
ئەو رادەیە دەكرێ دیموكراسی تێیدا 
پاساو بدرێ كە لەودا یەكسانییەكی 
دا  ئەندامەكانی  نێو  لە  گونجاو 
هەبێ یان ملی بۆ راكێشرابێ. تەنیا 
دەتوانین  ئازادییەوە  رێگەی  لە 
بەاڵم  بگەین،  دیموكراسی  بە 
ئەوە  بڵێین  دەبێ  الیەشەوە  لەو 
دەمانگەیەنێتە  یەكسانییە  بوونی 
دیموكراسی  بە  كە  باوەڕەی  ئەو 
شیاو  رێگەیەكی  كە  گەیشتووین، 
كردنی  رێكوپێك  بۆ  راستە  و 
كاروباری گشتیی كۆمەڵگە. )كوهن، 

1373: 397ـ398(
لیبرالیزم  سیاسییەوە،  روانگەی  لە 
دەكا  ئازادییەك  لە جۆرە  بەرگری 
وەك  گرووپ  و  تاك  تێیدا  كە 
پێوەندییە  لە  نۆرمەكان  بەرزترین 
رێكخراوە  و  كۆمەاڵیەتییه کان 
بەرباس.  بێنە  دا  سیاسییەكانی 
دەگەڕێتەوە  مەعنەوییەكانی  ماكە 
»عەقڵ  تەوەری«،  »مرۆڤ  بۆ 
»رۆشنەگەری«ی  و  گەرایی« 
هەژدە.  و  هەڤدە  سەدەكانی 

)صالحی، 1383: 10ـ9( 
بۆنەو  فرسون،  مەك  بڕوای  بە 
لیبراڵ  كۆمەڵگەی  باوەكانی 
دەرخست  دیموكراسیی  پێویستیی 
ئەم  ئاراستەی  لە  دیموكراسی  و 
و  گرت  خۆی  بوو  باوانەدا  بۆنەو 
)نەك  پاڵپشت  بە  بوو  جۆرێك  بە 
 :1382 فرسون،  )مك  دژایەتیكەر(. 

)5
دابین  بڵێین  دەتوانین  كورتی  بە 
یاساو  پەسندی  بەستێنی  كردنی 
رێساو هەروەها گرەنتیی جێبەجێ 
ئەسپێردراوە،  دەوڵەت  بە  بوونی 
دەوڵەت  مامەلەی  رووەوە  لەم 
پێوەندییەكانی  و  بنەما  لەگەڵ 
بەخۆوە  نوێ  قۆناخێكی  لیبراڵیزم 
باشە  دەوڵەتە  ئەو  بۆیە  دەبینێ. 
ئازادی  ئەوەی  بێ  بتوانێ  كە 
پێشێل  تاكەكەسی  ئیرادەی  و 
داخوازییه کانیان  و  خواست  بكا، 
راست  ئەمەش  كە  بكا.  دابین 
دیموكراسییە. ئازادی لە سروشتی 
هەیە.  بوونی  دا  دیموكراسی 

ئەندێشە   )244  :1384 )بشیریە، 
لیبراڵییەكان بە بنەمای فەلسەفی و 
تئوریكی سیستمە دیموكراتیكەكانی 
رۆژئاوا دەژمێردرێن. بەو واتایه  كە 
بەرهەست  بەرهەمی  دیموكراسی 
تئوری  كراوی  هەموار  و  )عینی( 

لیبرالیزمە. )بشیریە، 1386: 11(
فەلسەفی  نوێنەری  گەورەترین 
جان  نۆزدە  سەدەی  دیموكراسیی 
ستیوارت میلە. بە بڕوای وی ئاكامی 
دیموكراسییە  لیبرالیزم،  ژیرانەی 
و  راست  لیبراڵیزم  ئەگەر  )واتا 
دروست پراكتیزە بكرێ لە ئاكام دا 

دیموكراسیی لێ دەكەوێتەوە(.
میل بە پێچەوانەی بێنتهام دەیوت: 
ئامانجی مرۆڤ تەنیا وەدەستهێنانی 
بەڵكوو  نییە،  چێژ  و  خۆشی 
ئابڕووی  و  شەرافەت  ئازادی، 
كەواتە  لەوانەن.  گەورەتر  مرۆڤ 
بە  پێویستی گەیشتن  تەنیا  ئازادی 
خۆشی و بەختەوەری نییە، بەڵكوو 
ئازادی بۆ گەشەی رێزو شەرافەتی 

مرۆڤیش پێویستە.
ئازاد  بازاری  الیەنگری  لیبرالیزمی 
شێوەیەكی  بە  سەرەتاوە  لە  هەر 
جیاكردنەوەی  بەدوای  تئوریكی 
)تاكەكەسی،  تایبەتی  بیاڤی 
بنەماڵەیی، ئابووری( لە ئۆتۆریتەی 
زۆربەی  بڕوای  بە  بووە.  دەوڵەت 
بە  ئازادی  سیاسی،  بیرمەندانی 
جەوهەری دیموكراسی و پرۆسەی 
دیموكراسی  سەندنی  گەشە 
دەژمێردرێ. لەم رووەوە یەكێك لە 
فەلسەفییەكانی  بنەما  سەرەكیترین 
)بشیریە،  لیبرالیزمە.  دیموكراسی، 
1384: 244( بەو واتایە دیموكراسیی 
بەرهەمی  زیاتر  بیستەم  سەدەی 
نۆزدەیەمە،  سەدەی  لیبرالیزمی 
بیروبۆچوونانە  ئەم  ئەگەرچی 
جێرمی  روانگەی  سەر  دەچنەوە 
و  میل  سیتوارت  جان  بێنتهام، 
ژان ژاك رۆسۆ. )صالحی، 1373: 
رۆڵێكی  میل  سیتوارت  جان   )47
رەوتی  پێشخستنی  لە  گرینگی 
دیموكراتیكی  لیبراڵ  ئەندێشەی 
زیاتر  ناوبراو  هەبوو.  دا  نوێ 
ژیانە  چەشنە  لەو  پشتیوانی 
تایبەتمەندیی  كە  دەكرد  سیاسییە 
دیاریی گەشەی ئازادیی تاكەكەسی 
حكوومەت  بوونی  وەاڵمدەر  و 
بەرگریی  راشكاوانە  میل  بێ. 
داوای  و  دەكرد  دیموكراسی  لە 
لە  تاكەكەسییەكان  ئازادییە  دەكرد 
هەموو بوارەكانی ژیان دا پەرەیان 
بەرهەمە  لە  ناوبراو  بدرێ.  پێ 
بەناوبانگەكەی دا »لەبارەی ئازادی 
روونكردنەوەو  ئامانجی  یه وه « 
دەردەبڕی  بنەمایانە  لەو  بەرگری 
كە بتوانن چییەتی و سنوورەكانی 
بە  كۆمەڵگە  كە  دەسەاڵتەی  ئەو 
شیوەیەكی رەوا بەسەر تاكەكەسی 
دا دەسەپێنێ، دەربخا. )هلد، 1369: 

)138
ماركس جیاوازی لە نێوان ئازادیی 
فۆرمالی و ئازادیی ماددی دادەنێ. 
فۆرماڵیتە  ئازادیی  ماركس  الی  لە 
بایەخ  بێ  تەواوی  بە  قانوونی  یان 
نییە بەاڵم بۆ گەیشتن بەو ئازادییەی 
كە بە بڕوای وی ئامانجی گوورانی 
مێژووییە، بەس نیە. گرینگ ئازادیی 
ئابوورییە  ئازادیی  واتا  راستەقینە 
تا هەموو كەس  ئازادییەش  و ئەو 
بۆ  نایە.  وەدەست  نەبن  یەكسان 
نایەكسانییه ش  لەو  بوون  رزگار 
بنەڕەتی  و  سەرەكی  »مەرجی 
كاری  سه عاتی  كردنەوەی  كەم 
الف:  1380ـ  )پوپر،  رۆژانەیە«. 

917ـ916( لە روانگەی لیبراڵەكانەوە 
ئازادیی  دەتوانێ  حكوومەت  تەنیا 
كەواتە  بكا.  دابین  )تاكەكەسی( 
تاكەكەسی،  حكوومەتی  جێی  بە 
ئارا.  بێتە  قانوونی  حكوومەتی 
ئەو  »ژیان  دەڵێ:  میل  ستیوارت 
كاتە بایەخی هەیە كە كۆت و بەندی 
)لنكستر،  نەبێ«.  تێدا  دیتران  بۆ 
میل  الیەكیشەوە  لە   )154  :1376
ترسی لە سەرەڕۆیی زۆرینە هەیە. 
ئەسڵی دەنگی زۆرینە و حكوومەتی 
هەموو  كە  خەڵك،  زۆرینەی 
دادەنێ،  یەكسان  به   دەنگدەران 
ئەگەرچی جەوهەری دیموكراسییە، 
دیكتاتۆرییەتی  ترسی  هەمیشە 
زۆرینەو چەوساندنەوەی كەمینەی 
لێ هەبووە. ئینجا بۆیە هەم تۆكڤیل 
و هەمیش جان ستیوارت میل ترسی 
ئەو ئەگەرەیان هەبووە. )مكنزی و 
لەبەرئەوە   )184  :1357 دیگران، 
دایدەنێن،  خەڵك  كە  قانوونێك 

بەشەكانی  لە  لەمپەڕە.  باشترین 
و  چۆنیەتی  وردی  بە  دا  دواتر 
دیموكراسی  و  لیبراڵیزم  پێویستی 
و شێوازی گەشەسەندن دامەزرانی 
دەخەینە  لیبراڵی  دیموكراسی 

بەرباس.
كۆمەاڵیەتییەكانی  بنەما  1ـ3ـ 

دیموكراسی
تئورییەك  جۆرە  هەر  گومان  بێ 
لەسەر زانستە مرۆییەكان بەرهەمی 
شیرازەو ژینگەی دەوروبەرێتی كە 
هەم كاریگەریی لەسەر كۆمەڵگەی 
خۆی دەبێ و هەمیش دەكەوێتە ژێر 
هەروەها  ژینگەكەی.  كاریگەریی 
لەبارەی  نووسین  تئوری  چونكی 
پێوەندییەكی  مرۆییەكان  زانستە 
نزیك و واتاداری لەگەڵ كۆمەڵگەو 
كۆمەاڵیەتییەكان  بوارە  بەتایبەت 
توخمە  فاكتەرو  هۆكارو  هەیە،  دا 
بەرچاون.  تێیدا  كۆمەاڵیەتییەكان 
بابەتی دیموکراسییش كە لە بنەڕەتدا 
پێوەندیی لەگەڵ گۆڕانكاریی بوارە 
لەم  هەیە  دا  كۆمەاڵیەتییەكان 

تایبەتمەندییە بێ بەریی نییە.
تئورییانەی  ئەم  بۆیە  هەر 
دەركەوتن  هەلومەرجی  لەبارەی 
دیموكراسییەوە  پێگەیشتنی  و 
هەن بوونەتە كەڵكەڵەی باوی زانا 
تئورییانەدا  لەم  و  سیاسییەكان 
كاریگەریی  و  رۆڵ  لەسەر  جەخت 
ژینگە  جۆراوجۆرەكانی  هۆكارە 
سیاسییەكان  سیستمە  لەسەر 

كراوەتەوە.
فەرهەنگی  ئابووریی،  بوارە 
لە  زیاتر  كۆمەاڵیەتییەکان  و 
بەڕایی  وەك  دیكە  هۆكارەكانی 

پێویست بۆ دەركەوتنی دیموكراسی 
باسیان لێ كراوە. )بشیریە، 1384: 
بنەڕەتیترین  كوهن  بڕوای  بە   )32
»بوونی  دیموكراسی  بواری 
دەكرێ  شیمانە  كە  كۆمەڵگەیەكە، 
تێیدا جێبەجێ كرێ«.  دیموكراسی 

)كوهن، 1373: 74(
لەم بوارەدا تئوریی سیستمی تالكوت 
پێوەندیی  لەسەر  جەخت  پارسونز 
سیستمی سیاسی لەگەڵ سیستمی 
ئەم  پێی  بە  دەكاته وه .  كۆمەڵگە 
روانگەیە، گووران و سەقامگیری و 
پێویستی  دیموكراسی،  پەرەگرتنی 
بە گۆڕان لە بیاڤەكانی دیكەدا هەیە. 
مارتین لیپست لەسەر ئەم بڕوایەیە 
نێوان  لە  نزیك  پێوەندییەكی  كە 
ئابووری  بواری  گۆڕانكارییەكانی 
دەركەوتنی  و  كۆمەاڵیەتی  و 
هەیە.  دا  دیموكراسی  نیشانەكانی 
دایرەالمعارف:  دیگران،  و  )لیپست 
لە  یەكێك  لورنێر  دانیل   )12

وایە  پێی  كالسیكەكان  كۆمەڵناسە 
بەشداریی سیاسی وەك نیشانەیەكی 
پێویستی  دیموكراسی،  سەرەكیی 
بەردەوام  گەشەی  قۆناخ  چەند  بە 
شارنشینی،  پەرەپێدانی  بەتایبەت 
گەشەی پەروەردەیی و پەرەدان بە 

ئامرازە پێوەندییەكانەوە هەیە.
دیموكراسی  پەرەسەندنی  بۆ 
و  مەدەنی  كۆمەڵگەی  پێكهاتنی 
بەستینی  لە  سیاسییەكان  پارتە 
دا  دینامیك  كراوەو  كۆمەڵگەیەكی 
یارمەتیدەرن. كوهن دەڵێ: چونكی 
حكوومەتێكی  جۆرە  دیموكراسی 
ناسینی  بۆ  كەواتە  بەكۆمەڵە، 
زانینی  دیموكراسی،  چییەتیی 
كۆمەڵ  بەرباڵوی  چەمكی  واتاو 
راست  پێویستە.  كۆمەڵگە  یان 
بە  بوون  دیموكراتیك  ئەوە،  لەبەر 
كۆمەڵگەوە  ئەندامانی  بەشداریی 

دەناسرێتەوە. )كوهن، 1373: 25(
مودێرنەكەی،  واتا  بە  دیموكراسی 
هەم چەشنە حكوومەت كردنێك و 
بێ  كۆمەڵگەیەكە.  چەشنە  هەمیش 
هەبوونی كۆمەڵگەیەكی دیموكراتیك 
كۆمەاڵیەتییەكانی  بنەما  یان 
حكوومەتێكی  دیموكراسی، 
)بشیریە،  دانامەزرێ.  دیموكرات 
ئەو  زۆربەی  لە   )23  :1386
بە  پێوەندییان  كە  باسانەی 
پێوەندیی  هەیە  دیموكراسییەوە 
و  دیموكراتیك  حكوومەتی  نێوان 
كۆمەڵگەی دیموكراتیك لە ئارادایە. 
حكوومەتە  سەركەوتنی  دەوترێ 
دیموكراتیكەكان بە بوونی هێندێك 
وەك  كۆمەاڵیەتیی  دامەزراوی 
راگەیەنە  و  تیڤی  ئازاد،  ئابووریی 

سەربەخۆكانەوە بەستراوەتەوە. لە 
دیموكراتیك  »كۆمەڵگەی  راستیدا 
كۆمەاڵیەتییە  دامەزراوە  تیپە  بەو 
پێشمەرجی  كە  دەوترێ 
خاڵی  دیموكراتیكن.  حكوومەتێكی 
دیموكراسی  كە  ئەوەیە  گرینگیش 
سیاسییەكان  دامەزراوە  تەنیا 
كاتدا  هەمان  لە  بەڵكوو  ناگرێتەوە 
شێوە ژیارو شارستانییەتێكی تایبەتە 
كە هێندێك جار بە شارستانییەتی 
دەبەن«.  ناوی  دیموكراتیك 
)جیكوبز، 1386: 30(بە بێگومان لە 
گرووپ  كە  كراوەدا  كۆمەڵگەیەكی 
بنەمای  لەسەر  ئەنجومەنەكانی  و 
دێن  پێك  گرووپی  بەرژەوەندی 
یەكگرتوویی  و  تۆكمەیی  دەتوانێ 
بكەوێتەوەو  ڵی  كۆمەاڵیەتیی 
دەبێتە  خۆی  نۆرەی  بە  ئەویش 
هۆی گەشەی دیموكراسی. تئورییە 
مێتۆدناسییەكانی  و  ماریفه تناسی 
له  رۆڵ و  پوپێرو هابرماس زیاتر 

كۆمەاڵیەتییەكان  بوارە  كاریگەریی 
لەسەر دیموكراسی و سەقامگیری 

و پەرەسەندنی دەدوێن.
1ـ3ـ1 ئەسلی یەكسانی

لە روانگەی دیموكراسییەوە ئامانجی 
سەرەكیترین  سیاسی  یەكسانیی 
دوو  كە  ماركس،  رۆسۆو  بابەتە. 
بیرمەندی بەرجەستەو شۆڕشگێری 
بیرو هزری نوێن، بە دامەزرێنەرانی 
رەسەنی یەكسانیخوازی لە جیهان 
دەژمێردرێن. زۆر دژوار نیە وەك 
ئاخۆ  بەاڵم  بكەینەوە،  بیر  ئەوان 
یەكسانن  جەوهەردا  لە  مرۆڤەكان 
چۆن  یەكسانن  ئەگەریش  نا؟  یان 
لە  بگەین.  یەكسانییە  بەم  دەكرێ 
و  یەكسانی  بە  بڕواكردن  راستیدا 
یان نایەكسانیی مرۆڤەكان، ئاكامی 
سیاسیی  و  كۆمەاڵیەتی  گرنگی 
یەكسانیی جەوهەری  ئیدەی  هەیە. 
رابردوویەكی  خاوەن  مرۆڤەكان 
بواری  لە  ساڵەیە.  هەزار 
ئەوە  بڵێین  دەتوانین  فەلسەفییەوە 
)رواقیون( بوون گەڕای یەكسانییان 
لە مێشكی رۆژئاواییەكان دا داناوە. 
بوون  بڕوایە  ئەم  لەسەر  ئەوان 
بواری  لە  مرۆڤەكان  »هەموو  كە 
گشتییەكانی  ئەركە  كردنی  دەرك 
لە  شاراوە  رەوشتی  قانوونی 
لەم  كەواتە  یەكسانن،  دا  جیهان 
رووەوە هەموو وەکیەك دەتوانن بە 
)الوهیت( خودا بگەن. )تیندر، 1374: 
57( فیلسوفەكانی یۆنانی كۆن پێیان 
سروشت  ئەسڵی  هۆی  بە  وابوو 
شتەكان  سروشتی  چییەتیی  و 
یەكسان  لەبنەڕەتدا  مرۆڤەكان 
یەكسانیی  ئەسلی  ئەوان  نین. 

بوونناسیانەی هەموو مرۆڤەكانیان 
سەرده می  لە  نەبوو.  قبووڵ 
پریكلیسیشدا كە دیموكراسی خۆی 
باوبوو.  نایەكسانییە  ئەو  گرتبوو، 
چونكی یەكسانیی سیاسیی ژنان و 
نیشتەجێی  بێگانەكانی  و  كوێلەكان 
سێی  لە  دوو  بە  نزیك  و  ئاتێن 
ئەوانەی  و  نەدەگرتەوە  خەڵكی 
باس كران مافی دەنگدانیان نەبوو. 
بەڵكوو ئەوە تەنیا مافی هاوواڵتیانی 
پۆلیس بوو. بە پێی نووسراوەكانی 
ئەرەستوو )233ـ384 پ.ز( لە یۆنان 
هاوواڵتیی بە كەسێك دەوترێ كە 
گرتنی  وەئەستۆ  و  »دادوەری  لە 
بێ.  پێگە دەوڵەتییەكان«دا بەشدار 
)هلد، 1369:63( كارل پوپێر لەسەر 
و  ئەفالتوون  كە  بڕوایەیە  ئەم 
ئەرەستوو بەدیهێنەری نایەكسانیی 
پێی  بە  ئەوان  بوون.  مرۆڤەكان 
یاساو رێسا ژیوارناسی، مەعنەوی 
و رەوشتییەكان ئەو نایەكسانییەیان 
لەم  بەاڵم  دەكردەوە.  شی 
وەك  سوفسەتائییەكانی  الیەشەوە 
ئوریپیدس  ئانتیفۆن،  پروتاگۆس، 
و.. یەكسانیخواز بوون. لە روانگەی 
»یەكسانی«،  سوفسەتائییەكانەوە 
پوپێر  مرۆڤە.  سروشتی  قانوونی 
ئەو تەڤگەره  مەزنەی مرۆدۆستییە 
بە نەوەی مەزن ناودێر دەكا. )پوپر، 

1380ـ الف: 120ـ128(
رەخنەی  بەر  خستنە  شرۆڤەو   
بۆ  كۆمەاڵیەتییەكان  نایەكسانییە 

دیموكراسی بایه خدارە.
هەر چەشنە باس و لێكدانەوەیەك 
لە  راستەوخۆ  یەكسانیی  لەسەر 
وەردەدا،  سیاسییەكانمان  كێشە 
الیەنگری  یۆتوپیاچییانەی  لە  جگە 
رووما  زۆربەی  یەكسانی، 
هزری  مێژووی  بەرجەستەكانی 
مرۆڤەكانیان  نایەكسانیی  رۆژئاوا 
بە  مرۆڤیان  ئەوان  بەڵگاندوە، 
مرۆڤە.  بە  پێ  نایەكسان  شێوەی 
گەورەترین  لە  یەكێك  ئەفالتوون 
نایەكسانیی  بەرگریكەرانی 

جەوهەری مرۆڤەكان بوو.
واڵمی  بەمجۆرە  ئەفالتوون 
مرۆڤ  سروشتی  یەكسانیی 
دەداتەوە كە: »گرتنەبەری رەوشتی 
ئەوانەی  بە  سەبارەت  یەكسانی 
نادادپەروەری  نین  یەكسان 
هەروەها  لێدەكەوێتەوە«. 
بە جۆرێكی  واتایە  ئەو  ئەرەستوو 
دیكەش لێكدەداتەوە كە »یەكسانی 
بۆ  نایەكسانی  یەكسانەكان،  بۆ 
نایەكسانەكان«. )پوپر، 1380ـ الف: 
پێكهاتەیەكی  لە  ئەرەستوو   )269
دا  قوچه کی  دارێژراوی  سروشتی 
مرۆڤەكان بە پێی عەقڵ و چۆنییەتی 

و رادەی ئاوەز پێناسە دەكا.
ئەو بنەمای نایەكسانیی مرۆڤەكان 
ئاوەز  و  عەقڵ  سەر  دەباتەوە 
جەوهەریی  هێژموونیی  ئەفالتوون 
فیلسوفەكانی راستەقینەی قبووڵە و 
مەزنایەتییەشیان  ئەو  سەرچاوەی 
لە گەیشتن بە »مثل« دەزانی. نیچە 
زۆرجار بە توندی هێرشی كردۆتە 
وی  بڕوای  بە  یەكسانی،  سەر 
ئامرازەكانی  لە  یەكێكە  یەكسانی 
و  بە سووك  كە  كەسە الوازەكان 
شكۆی  دوژمنایەتییان  و  چروكی 
)تیندر،  دەشكێنن.  مرۆڤایەتیی 
1374: 55( سەرەڕای زاڵبوونی ئەم 
دیكە  بیرێكی  بیركردنەوەیە  جۆرە 
لە مێژووی ئەندێشە فەلسەفییەكانی 
لە  كە  هەڵدا  سەری  دا  رۆژئاوا 
نایەكسانییەكان  هەموو  دا  ئاكام 
و  دەزانێ  )عارفی(  رەهەندێكی  بە 
شێوەیەكی  بە  مرۆڤەكان  هەموو 

جەوهەری پێ بە یەكسانە.
هزروبیری  بنەمای  1(ئەفالتوونیە: 
ئەفالتوون لە رێچكە فەلسەفییەكەی 

خۆی دا.

بنەماتئۆرییە،فەلسەفییەكانیدێموكراسی
     زانیار ئەحمەدی                                                              )بەشی شه شه م(                                                             و. ته ها ره حیمی               
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گەالوێژی  2ی  رۆژی 
ساڵڕۆژی  دەیەمین  ئەمساڵ 
نووسەر،  شاعیر،  دوایی  كۆچی 
بیرمەندو  رۆژنامەنووس،  لێكۆڵەر، 
فه رهه نگی  بەرجەستەی  كەسایەتیی 
"ئەحمەد  ئێران  كۆمەاڵیەتیی  و 
شاملوو" بوو كە هەروەك چۆن لە 
ئەمساڵیش  بیستمان  هەواڵەكانیشدا 
هێزە  رابردوو  سااڵنی  وەكوو 
سەركوتكەرەكانی كۆماری ئیسالمی 
ئەندامانی  بە  نەدا  رێیان  دیسانیش 
ئەویندارانی  لە  كۆمەڵێك  و  بنەماڵە 
مێژووی  هەڵكەوتەیەی  مرۆڤە  ئەم 
سەردانی  كە  ئێران  هاوچەرخی 
هەر  رێوڕەسمێكی  و  بكەن  گڵكۆی 
شێعرخوێندنەوەش  بچووكی  چەند 
بە مەبەستی بەرز راگرتن رێزگرتن 
پیاوە  كەڵە  ئەو  پیرۆزی  یادی  له  
نەریتی  ئەوە  دیارە  بەڕێوەبەرن. 
دیكتاتۆڕیی  رێژیمێكی  نەگۆڕی 
كە  ئیسالمییە  كۆماری  وەك 
هەبوون  لە  بێ  هەراسان  هەمیشە 
وەك  كەسانێكی  یادی  تەنانەت  و 
شاملووی مەزن و لە سێبەری كێلی 
ئەحمەد  دەترسێ.  گۆڕەكانیشیان 
زۆر  سەردەمانێكی  كە  شاملوو 
نووسینی  و  فه رهه نگی  ژیانی  لە 
"الف.بامداد"  نازناوی  لە  دا  خۆی 
دایكبووی  لە  وەرگرتوە،  كەڵكی 
لە  زیاتر  هەتاوییەو  1304ی  ساڵی 

شاعیرێكی  وەك  دیكە  شتێكی  هەر 
یەكەم  ناسراوە.  داهێنەر  و  بەتوانا 
وەك  شاملوو  جیددیی  ئەزموونی 
شێعر دەگەڕێتەوە بۆ كۆمەڵە شێعری 
1332ی  ساڵی  كە  تازە"  "هەوای 
لەوێوە  ئیتر  و  دەریكردوە  هەتاوی 
بە شێوەیەكی دیارو شوێندانەرانەوە 
سەرنجی كۆمەڵگه ی ئەدەبیی ئێران 
راكێشا.  بە الی خۆیەوە  و جیهانی 
شاملوو لە ماوەی 75 ساڵ تەمەنی 
خۆی دا زیاتر لە 14 كۆمەڵە شێعری 
وەك كتێب پێشكەش بە الیەنگرانی 
شێعر و ئەدەبی فارسی كرد. )آهنها 
تازە،  هوای  قطعنامە،  احساس،  و 
آیدا  همیشە،  لحظەهاو  آینە،  باغ 
خنجرو  و  درخت  آیدا،  آینە،  در 
خاطرە، ققنوس در باران، مرثیەهای 
در  ابراهیم  مە،  در  شكفتن  خاك، 
ترانەهای  دیس،  در  دشنە  آتش، 
صلە،  بی  مدایح  غربت،  كوچك 
شاملوو  ماهان(.  قراری  بی  حدیث 
دا  دەیەی 40ی هەتاوی  لە سااڵنی 
رۆژنامەنووسی  كاری  ده کاته   روو 
"كتاب  وەكوو  گۆڤارێكی  چەند  و 
لەم  و  دەردەكا   "... خوشە،  جمعە، 
بەستێنەشدا جێپێیەكی هه میشه  دیار 
لەگەڵ  دەكاو  دەستەبەر  خۆی  بۆ 
بۆ  بەرینتر  گۆڕەپانێكی  ئەوەشدا 
گەشەی زیاتری شێعر و ئەدەبیاتی 
ئێرانی و ناسینی بەرهەم و قەڵەمە 

جیهانییەكان دەڕەخسێنێ. لە بواری 
دەستێكی  راستی  بە  دا  وەرگێڕان 
بێدەریغانە  و  هەبوو  توانای  بە 
كۆمەڵێك دەق و داستان و شێعری 
بە پێزی جیهانیی بەتایبەت لە زمانی 
وه رگێڕاوه ته وه .  فەڕەنسەوییەوە 
لە وەرگێڕانە شێعرییەكانی  هێندێك 
"همچون  ناوی  بە  دا  كتێبێك  لە 
كردوە.   چاپ  انتها"دا  بی  كوچەای 
داستانییەكانیشی  وەرگێڕانە  لە 
داستانەكانی  بە  ئاماژە  دەتوانین 
گدا،  و  شاهزادە  كوچولو،  "شازدە 
هملت، ..." بكەین. شاملوو دەستێكی 
بااڵی لە بواری لێكۆڵینەوەی ئەدەبی 
و زمانەوانی و مێژوویی دا هەبووە و 
لەم بوارەش دا كۆمەڵێك ئاسەواری 
بە نرخ و باشی لێ بەجێماوە: )شرح 
و تصحیح دیوان حافظ، شرح خیام، 
بر  گذاری  شمس،  غزلیات  خوانش 
ادبیات مشروطە، تأملی در سبك و 
شعر نیما، تصحیح تاریخ بیهقی،...(. 
دیكەی  بایەخدارەكانی  بەرهەمە  لە 
دانانی  بە  ئاماژە  دەتوانین  شاملوو 
چەندین  "دایره المعارف"ی  كتێبێكی 
كوچە"  "فرهنگ  ناوی  بە  بەرگی 
ژیانی  زۆری  سااڵنێكی  كە  بكەین 
گەورەیەی  نووسەرە  شاعیرو  ئەو 
كە  كردووە  تەرخان  بەخۆیەوە 
بەرچاو  كۆمەڵێكی  دراوە  هەوڵ 
لەو قسەو گێڕانەوە و دەستەواژەو 

نوكتەو نەستەق وێژی و ئەدەبیاتی 
كوچەو  كۆمەڵگەی  نێو  ئاخاوتنی 
بكرێتەوەو  كۆ  تێدا  ئێرانی  بازاڕی 
مێژوویی  و  فۆلكلۆریكی  نۆرمی 
تێدا  زمانی  بەیتییەكانی  رەهەندە 

بپارێزرێ.
دیارە باسی كەسایەتی و الیەنە 
ژیانی  ئەندێشەو  جۆراوجۆرەكانی 
الپەرەیەك  چەند  توێی  لە  شاملوو 
نادرێتەوە.  لێك  و  ناگونجێ  دا 
كە  بڵێم  ئەوەندە  پێویستە  بەاڵم 
شاملوو بەر لە هەموو شتێكی دیكە 
وشە  تایبەتی  بەواتای  مرۆڤێكی 
یادیشی  تەنانەت  و  بوو  مرۆڤ 
پیرۆزو  بایەخە  وەبیرهێنەرەوەی 
لە  مرۆڤایەتییەو  ماندگارەكانی 
و  مرۆڤ  هەمیشە  دا  بەرهەمەكانی 
كەڵكەڵەكانی ئینسانی لە گرینگترین و 
پێكهاتەیی  چەمكەكانی  بەرچاوترین 
كە  دروستە  بوون.  خوڵقاندن  و 
قسەی  فارسی  زمانی  بە  شاملوو 
دەكردو دەینووسی، بەاڵم مەبەستی 
كۆمەڵگەی  هەموو  بەرهەمەكانی 
مرۆڤایەتی بە بێجیاوازی دەگرێتەوە 
بڵێین  دەتوانین  پێوەرە  بەم  و 
شاملوو بەگشتی مرۆڤێكی بیرمەندو 
نووسەرێكی جیهانی و نێونەتەوەیی 
یوشیج"  "نیما  ئەوەی  پاش  بوو. 
فارسی  نوێی  شێعری  باوكی  وەك 
بەرینتر  ئەدەبیاتی  بەستێنەكانی 

كردەوە، شاملووش بە درێژەپێدانی 
خووڵقاندنەوەی  و  نیما  رێگه كەی 
كەڵكی  و  شێعر  فەزای  نوێتری 
ئەدەبییەكان  توخمە  لە  جیاواز 
مۆدێلی شێعری "سپی"ی دامەزراند 
شێعری  دیارترەكانی  خاڵە  لە  كە 
و  البردن  بە  ئاماژە  دەكرێ  سپی 
شێعری  )وەزن(ی  كێش  نەهێشتنی 
و كەچی كەڵك وەرگرتن لە سەروا 

)قافیە( بە گوێرەی پێویست بكەین.
لە  كە  دەڵێ  بۆخۆی  شاملوو 
داڕشتنی شێعری سپی دا كەڵكێكی 
زۆرم لە شێوازی نووسینی مێژووی 
لە  دەڵێ  وەرگرتوە.  بەیهەقی 

شاعیرو نووسەرو بیانییەكان حەزم 
پابلۆنێرۆدا،  بیكێل،  "مارگۆت  لە 
ماركێز،  گارسیا  ئێلوار،  پۆل  لۆركا، 
و  مایاكۆفسكی"یە  هیوز،  كافكا، 
"فروغ،  لە  حەزم  ئێرانییەكاندا  لە 
هیدایەت،  ئابادی،  دەوڵەت  نیما، 
بە  "حافظ"  هەروەها  و..."یە.  خۆیی 
شوێندانەرترین كەس بەسەر خۆیدا 
"مەوالنا"شی  "خەییام"و  و  دەزانێ 
زۆر خۆش دەوێ. شاملوو چەندین 
ئەدەبیی  خەاڵتی  پاڵێوراوی  جار 
هەندێك  بەر  لە  بەاڵم  بووە  نۆبێل 

تێبینیی سیاسییەوە پێی نەدراوە.

له   حه قیقی"یه و  "سونبولی  گوڵێک' هی شاعیری ژن  باخچه ی  'له  هه ر  کتێبی شێعری 
توێی 165 الپه ڕه  دا، کۆمه ڵێک شێعری عه رووزیی کوردی و فارسی له خۆ ده گرێ. ئه م 
کتێبه  شێعری یه  که  به رهه می ژیانی شاعیره ، هه ڵگری زۆربه ی رووداو و به سه رهاته کانی 
چوارچێوه ی  له   که   کورده   ژنی  مرۆڤی  ساته خۆشه کانی  ره نگدانه وه ی  و  خاوه نه که یه تی 

فارسی  و  کوردی  عه رووزی  و شێعری  مه سنه وی  و  غه زه ل  شیوازه کانی  به   دا 
سونبول  و...ده ربڕیوه .  ساڵی دووبه یتی  له دایکبووی  که   حه قیقی  خانمی 

حه قیقی، 1334ی هه تاوی له  شاری بۆکانه   عه بباسی  مامۆستا  کچی 
ناوداری  وه رگێڕی  کورد، له  ناوچه ی موکریانه  شاعیرو 

له   کانادا  واڵتی  له   ئێستا  له  و  ده ژی.  تاراوگه  
ئه م  شێعره کانی  ژنه ی توێی  شاعیره  

هه ستی  مرۆڤانه و واڵته که ماندا 
واڵت  ڕوونی خۆشه ویستیی  به  

و  ی ده رده که وێ  ێنه ر خو
به   دێڕانه   ی ئه م  و شکا ا ڕ

ژنیکی  ه ر له گه ڵ  و نپه ر نیشتما
و  ئازادیخواز  و 
ئازای  و  پێشکه وتوو 

د  ر ده بێته وه  کو رووبه ڕوو 
هیچ  له   و  هیچکات  که  

دا  و شوێنێکێش  نه ته وه یی  و  مرۆیی  بنه ما 
بیر  له   ناباته وه .هزرییه کانی 

و  پڕبایه خ  بابه ته   کۆمه ڵه  له   ئه م  راکێشه کانی  سه رنج 
بوونی  به رجه سته   یه ،  غه ریب شێعری  هه ستێکی  تێکڕای  و  ئاویته  

بۆ  شاعیره   نۆستالێژیکی  ئاگادارانه ی  ژیان و نیشتمان که  به  حه ق وێنایه کی و 
کۆی  به   جوانیان  و  خۆشه ویستی  له   شێعره کانی شاعیر به خشیوه .پڕ 

یادی ئازیزان و ساته  تایبه ته کانی ته مه نی ژیانی سونبول خانم له  الیه نه  به رچاوه کانی 
له   زۆری  به   کۆمه اڵیه تییه کانیش  و  ئه خالقی  پره نسیپه    به   دان  گرینگی  و  شێعره کانیه تی 

نێوئاخنی شێعره کان دا خۆ ده نوێنن.
نرخاندن و که ڵک وه رگرتنی به  پێز و ئه کتیڤ له  گشت ساته وه خته کانی ژیان و به های 
شێعریی  ده ریای  به ستێنه کانی  که نارو  هه موو  له   ئه وین  پیرۆزی  چه مکی  جوانیناسانه ی 
له  ژیان دا به ره و رووی مرۆڤ  شاعیردا، شه پۆالن ده داو ده روازه کانی جوانی و ئه وین 

ئاوه اڵتر ده کاته وه .

قافڵه ی ژینێ به که س ده رفه تی ساز بوون نادا
چه ن به  بێ هه ست و سه بر تێده په ڕێ کاروانی

گه ر له رێی عیشق و ئه وین"سونبول" ئه تۆ خۆالده ی
تاکوو دواڕۆژی ته مه ن له م هه ڵه یه  حه یرانی

بوهونهر
ئهده

له  هه ر باخچه ی گوڵێک

لە یادی 10 ساڵەی مەرگی "شاملوو"دا
وریا رەحمانی

هەڵپەڕكێ نەریتێكی كوردەواری
عه بدوڵاڵ سادقی

هەڵپەڕكێ ئاساییترین دیاردەی بوونە، بەر لە سەرهەڵدانی مرۆڤ، 
رازی پێوەندی نێوان كائینات بووە.

هەڵپەڕكێ یەكێکه  لە هونەرە هەرە كۆن و رەسەنەكانی میللەتی 
میللەتی  بایەخدارەكانی  و  گرینگ  هونەرە  لە  یەكێك  بە  و  كوردە 
كورد دەناسرێ و هونەرێكی كالسیكی كۆن و فلكلۆرە که   نوێنگەی، 

ئازایەتی و لێهاتوویی وچاالكی گەلی كوردە.
هەڵپەڕكێ مێژوویەكی دروست، سەرچاوەیەكی روون و ئاشكرای 
نییە. واتە هەر لە سەرەتاوە لەگەڵ ژیانی كورد تێكەڵ بووە و هێندێك 
كەس دەڵێن 2610 ساڵ پێش ئێستا و لە كاتی هێرشی ئه سکه نده ر بۆ 
هەڵپەڕكێی كوردی  بووە.  ئیمپراتۆری هه خامنشیه کان"  سه ر حاکمی 
بەزم نییە بەڵكوو "رەزمە" واتای نەزمەكەمان و جۆرەكانی هەڵپەڕكێی 
بە پێی ئاڵوگۆڕی ژیان و شێوەی شەڕ و كارو زەحمەتی بێوچانی 
لە ناوچە شاخاوی و  خەڵكی كورد دانراون كە هەموو نێوەرۆكیان 
پڕ لە هەردو دەوەن و هونەرپەروەری كوردەواری دا هەڵقواڵون لە 

نەزمەكان  زۆربەی  بنەرەتدا 
و  گیراون  سروشت  لە 
حەماسین  زۆربەشیان 
وەكوو: خانان، شەالن، فەتاح، 
جار  سێ  و  خانان  فەتاح  و 
سەرەتادا  و.....لە  ئایشۆكێ 
خەڵكی كورد لە كاتی گێرە و 
هەڵگرتنی خەرمان و چاندنی 

گەنم و جۆدا هەڵپەڕیون.
كوردی  هەڵپەڕكێی  لە   
بایەخێكی  و  رێز  ژن  بۆ  دا 
دادەنێن  جیاواز  و  تایبەت 
بێ  هەڵپەركێی  دەڵێن  وەك 
بەر  بێ  داری  وەكوو  ژن 

وایە.
دەتوانین بڵێین نەتەوەی 
چوار  خاوەنی  كورد 

تایبەتمەندی سەرەكییە 
1ـ زمانی دەوڵەمەندی چەند زاراوەیی 

2ـ داب و نەریت و جلوبەرگی رازاوەی جۆراوجۆر 
3ـ ئازایەتی و بوێری

4ـ شایی و هەڵپەركێیەكی جۆراوجۆر
)رقص(  كوردی  هەڵپەركێی  وایە  پێیان  هەڵە  بە  گەالن  زۆربەی 
هەڵپەڕكێی  جموجۆڵەكانی  و  حەرەكەت  راستیدا  لە  یه ،  )سەما(  و 
كوردی هەموو هێرشبەرانەن و زۆرترین جوڵەكان لە الق دان ئەوەش 
دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی كە هەڵكەوتی جوگرافیای كوردستان زۆربەی 
خۆ  بۆ  و  دابوون  شەڕ  لە  خەڵكەكەی  كات  زۆربەی  و  شاخاوییە 
ئامادەكردن لە بەرامبەر دوژمن دا هەمیشە پێش لە شەڕەكان بەزمی 
لە  هێندێك  لە  كە  كەوایە  هەڵپەڕیون.  و  گێڕاوە  خۆشیان  و  شادی 
نەزمەكاندا القیان بۆ پێشەوە و پاشەوە فڕێ دەدەن وەكوو "سمكۆالن" 
یان هەڵدەخەنەوە وەكوو نەزمی"پشت پای فەتاح" بە ئاوڕدانەوەیەك 
راستییە  ئەم  دەتوانین  دیکه   نەتەوەكانی  هەڵپەڕكێی  شێوەی  لە 

بسەلمێنین كە هەڵپەڕكێی كوردی بە هەموو جۆرەكانییەوە بە كۆمەڵ 
"تاكی" و  لە كاتێك دا هەڵپەڕكێی میللەتانی دیکه   و هێرشبەرانییەوە 
جوڵەكانیان " بە بەشەكانی دیكەی لەش ئەنجام دەدرێ و لە هەندێ 

که  شوێنیش بە دەست و بە ئامێری دارو شمشێر بەڕێوە دەچێ.
فەلسەفەی هەڵپەركێ باسێكی زۆر و لێكدانەوەیەكی قووڵی دەوێ 
نێو زۆربەی نەزمەكان  لە  لێی بكۆڵێتەوە،  لێهاتوو كە  و كارناسێكی 
دا دێنە پێش و دەچنە پاشەوە و دەقوولێنن، ئەوە مانای ورەدانە بە 
خەڵكی  كردنی  بانگ  و  و شەڕكەران  هەڵپەڕكێی  كۆڕی  و  كۆمەڵگە 

دیكە بۆ مەیدانی بەربەرەكانی لەگەڵ دوژمن.
شادەمارەكانی  لە  یەكێکه   "هەڵپەڕكێ"  بڵێین  دەتوانین  گشتی  بە 
نەزمی  چاو  و  دڵ  بەزمی  هەڵپەركێ  كوردییە.  كالسیكی  هونەری 

دەست و پێ یە. 
دەوڵەمەندترە.  زۆر  دا،  كوردستان  رۆژهەاڵتی  لە  هەڵپەڕكێ 
هەر مرۆڤێك كە دڵی خۆش بی، شەپۆلی ئەو خۆشییە هانی دەدا بۆ 
لە  دەربڕینی هەستی خۆی، 
نێو كوردەواری دا كوردیش 
خۆی  شتێك  هەموو  لە 
و  شایی  نێو  دەداتە  تاو 

هەڵپەڕكێ.
جۆری ئەو هەڵپەڕكێیانە 
بیر  لە  زۆربەیان  كە 
حاڵی  لە  یان  چوونەتەوە 
زۆریشن  كە  دان  فەوتان 
وەكوو: سێ پێیی، سوسكەیی، 
سەمای كۆچەری، سەنجان، 
شێخانی،  سولەتەكی، 
شێنێ،  گۆل  و  شەنگاری 
منجۆڵی،  پاشایی،  فەتاح 
ئایشۆكێ،  و  تووسكی 
كەیرۆكە، سێ جارو سەنگێن 
دیكە  نەزمی  زۆر  و  سەما 
زۆربەیان  ئێستا  بوون  باو  كاتێك  دا  كوردستان  ناوچەكانی  لە  كە 

نەماون.
لە كوردستان دا لەگەڵ هەر جۆرە شایی و هەڵپەركێیەكدا جۆرە 
نەزم و ئاوازێك دەگوترێ، كە لەگەڵ جۆری جواڵنەوەیان بگونجێ، 
ئاهەنگ  بازنەیە رادەوەستێ و  نێوەڕاستی ئەو  لە  كابرای گۆرانیبێژ 
و هەوای جۆراوجۆر دەچرێ و لەگەڵ زۆرناژەن دا هەر جار روو 
لەالیەكی شاییەكە دەكەن بۆ بزواندنی هەستی ئه وانه ی هەڵده پەڕن. 
هەر كات زۆرناژەن روو دەكاتە هەر الیەك، ئەو الیە گەرمتر و بە 

هەستێكی جیاوازترەوە هەڵدەپەڕن.
جێگه ی ئاماژەیە كە ده هۆڵی نێو شاییەكە بە مانای گۆی زەوییە و 
سوڕناكەش بە مانای جەو یا هەوایە، داوەتەكەش كە پێك هاتووە لە 
رەشبەڵەكی ژن و پیاو بە مانای ئەستێرەكانی ئاسمانن و دەستیان وا 

لە نێو دەستی یەكدا هەڵدەپه ڕن كە بە مانای یەكیەتی و ئیتیحادە.
بەشی یەكەم
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كە  تیشك  27ی  ژمارە 
كۆمیسیۆنی  گۆڤارێكە 
فێركردن و لێكۆڵینەوەی 
دێموكراتی  حیزبی 
كوردستان دەری دەكا، 

چاپ و باڵو كرایەوە.
تیشك  ژمارەیەی  ئەم 
وەك  بابەتی  هێندێك 
كۆماری  لە  ئێعدام 
ئیسالمی دا، كاریگەریی 
رێكخراوەیی،  كلتووری 
لە  گشتی  باسێكی 
مەدەنی،  خەباتی  مەڕ 
 « لە  تێڕوانینێك 
و  میللییەت  نەتەوە 
دەوری  ناسیۆنالیزم« 
كۆمەڵگەی  لە  مێدیا 

مەدەنی و رۆڵی لە ئۆپۆزیسیۆندا و... لە خۆ دەگرێ. 

موسیقای  گ����رووپ����ی 
فیستیڤاڵی  ل��ه   ك��ام��ك��اران 
مۆسیقای  نێونه ته وه یی 
 WOMAD »ڤ���ۆم���ه د« 
كۆمه ڵه    له نده ن  له  شاری 
کوردییان   گ��ۆران��ی��ی��ه ک��ی 

پێشكه ش كرد. 
گرووپی مۆسیقای كامكاران له  رۆژی 
جیهانیی  فیستیڤاڵی  له   پووشپه ڕ  ی   15
واڵتی  ل��ه   ئۆسلۆ  ش���اری  ل��ه   »ف����ۆرد« 
نۆ روێژ، له  رۆژی 1ی گه الوێژ له  شاری 
له نده ن له  واڵتی بریتانیا، روژی یه كشه ممه  
له   مه نچسته ر  ش��اری  له   گه الوێژ  ی   3
دووشه ممه   رۆژی  هه روه ها  و  به ریتانیا 
نێونه ته وه یی  فیستیڤاڵی  له   گه الوێژ  4ی 
له    WOMAD »ڤ���ۆم���ه د«  م��ۆس��ی��ق��ای 
شاری له نده ن له  به ریتانیا له  دوو به شی 

فارسی و كوردیدا كۆمه لێك گۆرانی و پارچه  
»هوشه نگ  ئ��اوازدان��ه ری��ی  به   مۆسیقایان 
كامكار«، »ئه رسه الن كامكار«، »ئه رده شیر 
هه روه ها  و  كامكار«  »په شه نگ  كامكار«، 
مۆسیقای فۆلكلۆری كوردی پێشكه ش كرد.

گرووپی  كامكار«ئه ندامی  »ئ��ه رس��ه الن 

به توانای  ئامێرژه نی  و  كامكاران  مۆسیقای 
ڤیۆڵۆن و عود  سه باره ت به  به شداریكردنی 
فیستیڤاڵی  له   كامكاران  مۆسیقای  گرووپی 
واڵتی  له   »ڤۆمه د«  مۆسیقای  نێونه ته وه یی 
ئاژانسی  به   تایبه ت  دیدارێكی  له   به ریتانیا 
ئه  مه   ک��ه   راگ��ه ی��ان��دوه   په یامنێری  ه��ه واڵ��ی 

له   ج��اره   سێهه مین  ب��ۆ 
نێونه ته وه یی  فیستیڤاڵی 
»ڤۆمه د«  م��ۆس��ی��ق��ای 
ب���ه ش���داری ده ك����ه ن كه  
گه وره ترین  ل��ه   یه كێك 
مۆسیقا  فیستیڤاڵه كانی 
له   ساڵێك  ه��ه م��وو  و  دن��ی��ادای��ه   ئاستی  ل��ه  
سه رتاسه ری دنیاوه  گرووپی جۆراوجۆری 

موسیقا له م فیستیڤاڵه دا به شداری ده كه ن.
كه ڵك  ب��ه   س��ه ب��اره ت  كامكار  ئ��ه رس��ه الن 
كوردی  مۆسیقای  پاشخانی  له   وه رگ��رت��ن 
جیهانییانه دا  فستیڤاڵه   له و  به رهه مه كان  له  
خه ریكن  ب����ه رده وام  ئ���ه وان  ک��ه   رایگه یاند 
به اڵم  وه رده گ�����رن،  ك��ه ڵ��ك  خه زێنه یه   ل��ه و 
زۆره كه ی  به شه   و  ئه وه یه   كه می  به شێكی 
كامكارانه   گرووپی  ئه ندامانی  كاری  دیكه ی 
گۆرانییه كان  س���ه ره ك���ی���ی  م��ێ��ل��ۆدی��ی  و 
مێلۆدییه   ئه و  ته نانه ت  خۆیانه .  به   تایبه ت 
ئیده   وه ك��وو  كه   ك���ورده واری  ناوچه یانه ی 
و  ده یگۆڕین  خۆمان  لێوه رده گرین  كه ڵكی 

گۆڕانكاریی به سه ردا دێنین.

کوردی  وه رزشکاری  قودره تی،  زاهیر 
كێبه ركێی  له  توانیویه تی  سه قز  شاری  خه ڵکی 
دا  وه رزشیی »ووشۆ«ی جیهان  نێونه ته وه یی 

پله ی یه که م وه ده ست بێنێ.
ئه و کێبرکێیانه  له  کۆتایی مانگی پووشپه ڕ 
و له واڵتی رۆمانی و به به شداریی 14 یانه ی 
وه رزشیی له ٩ واڵتی جیهانه وه به  ڕێوه چووه و  
پله ی یه كه م و میداڵیای  زاهیر قودره تی  توانی 

زێڕی ئه و کێبه رکێیانه  به ده ست بێنێ. 
هه واڵنێریی  ماڵپه ڕی  هه واڵێکی  پێی  به  
ئه م  پێشووی  خولی  له  قودره تی  زاهیر  سه قز 
كۆنگ«  »هۆنگ  واڵتی  له  كه  كێبڕكێیه شدا 

جیهان  یه كه می  پله ی  ،توانیبووی  به ڕێوه چوو 
ده سته به ر بکاو میداڵیای زێڕی ئه و پێشبڕکییانه  

بباته وه .
وه رزشکاری  قودره تی،  زاهیر  دا  له کاتێک 
پله ی  کوردی خه ڵکی شاری سه قز توانیویه تی 
وه ده ست  وه رزشییه دا  لقه   له و  دنیا  یه که می 
له و  ئیسالمی  کۆماری  ئااڵی  ته نانه ت  و  بێنێ 
مه یدانه  وه رشییه دا به رز بکاته وه ، که چی  ده نگ 
ئاماده   ئێستا  تا  ئیسالمی  کۆماری  ره نگی  و 
کورده   الوی  ئه و  سه رکه وتنی   هه واڵی  نه بووه  

باڵو بکاته وه .
خه ڵکی  که   قودره تی  زاهیر  باسه   شایانی 

شاری سه قز و دوکتوڕای ده رمانسازی هه یه ، 
ئه و  به اڵم  هه یه ،  له شدا  جووڵه ی  له   کێشه ی 
و  پێشکه وتن  رێی  نه ک  که مایسییه   و  کیشه  
ده رکه وتنی له  ناوبراو نه گرتوه ، به ڵکوو ده بینین 
له   جیهانی  زێڕی  مداڵیای  شانازییه وه   به   که  

کێبه رکێ نێوده وڵه تییه کان دا ده باته وه .

به شداریی كامكاره کان له  فیستیڤاڵی 
جیهانیی ڤۆمه د به  گۆرانیی  کوردی

الوێكی كرماشانی پلەی سێهەمی کێبڕکێی 
زۆرانبازی جیهانی وەدەست هێنا

کچه  کوردێکی رۆژهه اڵتی کوردستان خه اڵتی 
ساڵی ئه ده بیاتی نۆروێژی برده وه 

رۆژهه اڵتی  کوردێکی  کچه  
بورهانی  چرۆ  ناوی  به   کوردستان  
ساڵی  پێشبڕکێی  خه اڵتی  توانیویه تی 

ئه ده بییاتی نۆروێژ بباته وه .
بۆ  خه اڵته ی  ئه و  بورهانی  چرۆ 
پێوه ندی  له   وتار  باشترین  نووسینی 
بایه خه   و  نۆروێژ  کۆمه ڵگای  گه ڵ  له  

نه ریتییه کانی ئه و واڵته  وه رگرتوه .
چرۆ بورهانی له  ته مه نی منداڵییه وه  
هۆکاری  به   بنه ماڵه که ی  ویڕای  و 
سیاسی وه ک په بانه ر له  واڵتی نۆروێژ 
خوێندکاری  ئێستا  ناوبراو  و  ده ژین 
له   زانسته  سیاسییه کان  ساڵی کۆتایی 

زانکۆی شاری بێرگێنی ئه و واڵته یه.
بورهانی  چرۆ  که   باسه   شایانی 

له و پیشبڕکییه دا 120 رکه به ری بووه ، 
به   به ستن  پشت  به   توانیویه تی  به اڵم 
ئه و  یه که می  پله ی  خۆی  تواناکانی 

پیشبڕکییانه  وه ده ت بێن

بە  كرماشانی  الوێكی 
لە  ئەمیری  عیرفان  ناوی 
پێشبڕكێی زۆرانبازیی الوانی 
»بووداپێست«  لە  جیهان 
وەدەست  سێهەمی  پلەی 

هێنا.
لە  که   ئەمیری  عیرفان 
كێشی ٩6 كیلودا بەشداریی 
كردبوو،  پێشبڕكێیانەی  ئەو 
هێنانی  وەدەست  بە  توانی 
پله ی   ، بوڕونز  میداڵی 
سێهه می ئه و پێشبڕکێیانه  به  

ناوی خۆی تۆمار بکا.
دیكەی  الوێكی  هەروەها 
رەزا  ناوی  بە  كرماشانیش 

پێشبڕكێیانەدا  لەو  ئەفزەلی 
وەدەست  پێنجەمی  پلەی 

هێناوه .

وه رزشکارێکی کورد پله ی یه که می »ووشۆ«ی دنیای 
وه ده ست هێنا

نابێ پشتی ئەم مرۆڤە
 بەرز و بەڕێزانە چۆڵ بكرێ
قادر وریا
لە نێو هەواڵەكانی ئەم چەند رۆژەی دوایی دا، دووانیان زیاتر لەوانی 
دیكە سەرنجیان راكێشام و كاریان تێ كردم. یەكەم، هەواڵی راكردنی 
پارێزەری ئێرانی محەمەد مستەفایی بۆ توركیە و بە بارمتە گیرانی ژن و 
منداڵەكەی لەالیەن دام و دەزگا سەركوتكەرەكانی كۆماری ئیسالمییەوە. 
دووهەم، نامەی بنەماڵەی دوكتور محەمەد سەدیق كەبوودوەند بۆ خاتوو 
نوی پیالی، كۆمیسێری مافی مرۆڤی رێكخراوی نەتەوەیەكگرتووەكان.
ئاوێنەیەكە كە  مافناسە مرۆڤدۆستە،  ئەم دوو كەسە  چارەنووسی 
دەتوانین چارەنووسی زۆر لەو مرۆڤە تێكۆشەرانەی تێدا ببینین كە لە 
واڵتێكی وەك ئێراندا، لە بواری مافی مرۆڤ و هەوڵدان بۆ داپەروەری 
و  مرۆڤدۆست  وەكیلە  ئەو  مستەفایی  محەمەد  ده كۆشن.  تێ  دا 
ئەركی  بە  تاوانباری  مێرمندااڵنی  هاناوە چوونی  بە  كە  خێرخوازەیە 
مێرمندااڵنی  بە  رەحم  تەنانەت  كە  دا،  ئێرانێك  لە  ئەو،  زانیوە.  خۆی 
بۆ  خۆی  دەكرێن،  ئێعدام  ئاسانی  وبە  ناكرێ  ساڵیش   18 خوار 
رزگار كردنی مێر مندااڵنی تاوانبار لە سزای ئێعدام تەرخان كرد. لە 
یاسا و  بە  بە پشت بەستن  ئەوەی  بۆ  داوە  الیەكەوە هەوڵی زۆری 
رێوشوێنە پەسند كراوە نێو نەتەوەیی یەكان، پێشی ئێعدامی ئەو مێر 
مندااڵنە بگرێ كە بە ئەنقەست یا نەخوازراو تووشی قەتڵ و جینایەت 
بوون، لەالیەكی دیكەشەوە لە رێگای پێكهێنانی بنیاتێكی تایبەتییەوە، 
یارمەتیی ماڵیی كۆكردۆتەوە بۆ ئەوەی دیە)خوێن بایی( كوژراوەكان 
رەزامەندیی  رێگایەوە  لەم  بكاو  دابین  تاوانبارەكان  مێرمنداڵە  بۆ 
بنەماڵەی كوژراوەكان بە دەست بێنێ و گیانی مێر مندااڵنی تاوانبار 
دڵخوازانە  و  هەقدەست  بێ  بە  مستەفایی،  محەمەدی  بكا.  رزگار 
وەكاڵەتی چل پەروەندەی كەسانی لەم چەشنەی گرتبووە ئەستۆو بە 
هەوڵی دڵسۆزانە و بێوچانی خۆی توانیبووی 18 تاوانبار كراو كە لە 
چاوەڕوانیی سزای ئێعدام دا بوون لە مەرگ رزگار بكا. ئەو، توانیبووی 
سەرنجی كۆمەڵگەی ئێران و كۆمەڵگەی نێونەتەوەیی بۆ الی پرسێكی 
لەم  و  رابكێشێ  مێرمندااڵنە،  ئێعدامی  كە  حقووقی  و  قەزایی  گرنگی 
روو  بەرەو  گوشار  لەگەڵ  ئێران  رێژیمی  قەزایی  دەزگای  رێگایەوە 
بكا. هەر بۆیە كەوتە بەر رقی دەسەاڵتدارانی ئێران و كاتێك لە نیازی 
ئەوان گەیشت كە دەیانەوێ بیگرن و بۆ لە داوخستنی، پێشەكی ژن 
و منداڵە بچووكەكەیان بە بارمتە گرتوە، بە ناچار لە ئێران رای كرد.
د. محەمەد سەدیق كەبودوەندیش، كە لە ژوئەنی 2007 ەوە گیراوە، 
ئەو ئینسانە تێكۆشەرەیە كە لە رێگای دامەزراندنی رێكخراوی داكۆكی 
لە مافی مرۆڤ لە كوردستان هەوڵی دا، پەردە لە رووی پێشێلكردنی 
تاوان  هەمووە  ئەو  و  البدا  كوردستان  لە  مرۆڤ  مافی  بەردەوامی 
بە  ناوی جۆراوجۆرەوە دەرحەق  بە  و جینایەت و سووكایەتییە كە 
تاكی كورد دەكرێ، ئاشكرا بكا. تاوانی كەبوودوەند و رێكخراوەكەی 
لە  سووكایەتی  و  هێرش  و  دەستدرێژی  و  تاوانەكان  قاودانی  لە 
لە  دیكە.  هیچی  و  كوردستانە  لە  مرۆڤ  ئازادییەكانی  و  ماف  دژی 
سۆنگەی ئەم »تاوان«ەوە كەبوودوەند بە 11 سال زیندان مەحكووم 
بووە. ئەو، لە حاڵێك دا لە بەندیخانەدا راگیراوە كە بە هۆی گوشار 
چەندین  تووشی  ئەنقەست،  بە  جیسمیی  و  رووحی  ئازاردانی  و 
نەخۆشی بووە، سێ جار تووشی سەكتە بووە و جگە لە نەخۆشیی 
و  ئەعساب،  مێشك،  گورچیلە،  پرۆستات،  نەخۆشیی  تووشی  دڵ، 
مرۆڤ  مافی  لە  داكۆكی  رێكخراوی  سەرۆكی  گیرانی  بووە.  دیتن 
لە كوردستان تا ئێستا چەندین جار لەگەڵ رەخنە و مه حكوومكران 
و  هاوپێوەندیی  بۆ  هەر  بووە.  بەرەوڕوو  دا  نێونەتەوەیی  ئاستی  لە 
رێكخراوەكەی،  و  مرۆڤ  مافی  بواری  تێكۆشەرەی  ئەم  پشتگیریی 
بیرورا  ئازادیی  و  مرۆڤ  مافی  لە  داكۆكی  دامەزراوەكانی  ناوەندو 
كردوە. پێشكەش  خۆیان  ناوبانگی  بە  خەاڵتی  چەندین  دەربڕین، 
لەسەر  ئیسالمی  كۆماری  بەرێوەبەرانی  ئەمانەشدا،  هەموو  لەگەڵ 
و  بەردەوامن  هەروا  ئەزیەتدانی  ئازارو  و  كەبوودوەند  بەندكردنی 
كۆمەڵێكی دیكە لە چاالكانی سەر بە رێكخراوی داكۆكی لە مافی مرۆڤ 
لە كورستانیان خستۆتە بەندیخانە یا ناچاریان كردوون لە ئێران رابكەن.
سەرەڕای  كە  كەبوودوەند  و  مستەفایی  محەمەد  وەك  كەسانی 
هەموو مەترسییەكانی سەر رێگای تێكۆشان لە چوارچێوەی رێژیمێكی 
وەك كۆماری ئیسالمیدا، بە پێشوازی بانگەوازی ویژدانەوە دەچن و 
هەموو قوربانییەك لە خۆیان دەگرن بۆ ئەوە خزمەتێكی ئینسانیان بە 
هاونیشتمانانی خۆیان كردبێ، شایانی رێز لێنانن. ئەوان چی لە دەستیان 
كردیان.  بگیرێ،  هاونیشتمانانیان  مافەكانی  لە  رێز  ئەوەی  بۆ  هات 
هۆیەوە  بەم  بنەماڵەكەشیان  ئەندامانی  بەڵكوو  خۆیان،  بۆ  هەر  نەك 
تووشی سەخڵەتی و گرفتی جۆراوجۆر هاتوون. ئەركی هاونیشتمانان 
ئەو  دژی  ئێرانە،  دەرەوەی  نێوخۆو  لە  ئاگایەكان  ویژانە  هەموو  و 
كردەوە و رەفتارانە دەنگ هەڵبڕن كە تێكۆشەرانی وەك كەبوودوەند 
و محەمەد مستەفایی و مافناس و پارێزەرە بوێرەكانی دیكە لە ئێران دا 
لەگەڵی بەرەوروون و نەهێڵن ئەم مرۆڤە بەرزو بەرێزانە لە رووبەڕوو 
بوونەوە لەگەڵ رێژیمێكی تا ئەو رادەیە هارو دڕندەدا بە تەنیا بن.

چاپكراوی نوێ




