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» هه ڵبژاردنی سه رکۆماری و ده ره نجامه  ئه رێنی و نه رێنی یه کانی «

زهحمهتو بهبێ میللهتێك هیچ بدا. ئازادییهش ئهو نرخی دهبێ بوێ ئازادیی گهلێك
نهگهیشتوه. ئ���ازادی به خ��ۆی بهنرخهكانی رۆڵ��ه كردنی بهخت بهبێ تێكۆشان،
گهلیكوردوحیزبیئێمهشكهپێشڕهویخهباتیگهلیكورده،لهمێژهئهوهیدهزاننكه
ئازادی،فیداكارییدهوێ،خۆبهختكردنیدهوێ.كاروانیشههیدانماندرێژه،بهاڵمرهنگه

لهوهشدرێژتربێ.

ئێمهلهرۆژیشههیدبوونیشههیدهكانمانلهمێژهبڕیارمانداوهنهگرین.لهمێژهبڕیارمان
داوهكهتهنیاوتهنیاكارێككهدهتوانینبیكهینولهبهرچاوولهبهربیریشههیدانمان
رێگایه ئهو سهر تا ئهوان وهك بهرنهدهین، ئهوان رێگای كه ئهوهیه نهبین شهرمهزار
بڕۆین،لههیچتهنگوچهڵهمهیهكنهترسێین،لههیچسهختییهكنهكشێینهوه.خهباتی
منداڵهكانو دوارۆژی بۆ خهبات میللهتێكه، ئازادیی بۆ خهبات رهوایه. خهباتێكی ئێمه

دیكهیه. بهنهسڵهكانی خۆمان ئهركی نهسڵه ئهم وهك ئێمه ئهگهر
بهجێ كهچ��اك��ی بین ه��ی��وادار دهتوانین بگهیهنین

نهبێ. شههیدی داهاتوومان نهسڵی
راب��ردوو نهسڵی ئهگهر ههروهها
به راب���ردوو نهسڵهكانی ی��ا
بهجێ خۆیان ئهركی چاكی
هێنابارهنگبێئهونهسڵهی
بۆیه نهدهبوو. شههیدی ئێمه
شههیدهكانمان ب��ی��رهوهری��ی
سهر هێنێته دهمان دیكه جارێكی
بیروباوهڕێكی به كه بڕوایه ئهو
چهسپاو،بهدڵێكیپڕلهشۆڕشو
بههیوایهكیزۆر،خهباتیخۆمان
خهباته ئ��هو پ��ێب��دهی��ن. درێ���ژه
ئ���اك���ام���ی
دهب���ێ���ت���ه
ش��ت: دوو
گیانی ه��هم

دهكاو شاد شههیدهكانمان
رزگ��ار میللهتهكهمان ه��هم
دوارۆژدا له ئ��هوه بۆ دهك��ا

شههیدماننهبێ.

گه لێك ئازادیی  بوێ  ده بێ  نرخی  ئه و ئازادی یه ش بدا!



24ی جۆزه ردانی ئه م ساڵ یازده یه مین خولی هه ڵبژاردنی سه رکۆماری و شووڕاکانی شارو دێ له  ئێران دا به ڕێوه چوو. 
که وته   بۆخۆی  به اڵم  ده نگدان،  سندووقه کانی  چوونه  سه ر  هۆکاری  بووه   دێ  شارو  شووڕاکانی  هه ڵبژاردنی  هه رچه ند  
له  زۆربه ی واڵتانی پێشکه وتووی جیهان که   په ڕاوێزی هه ڵبژاردنی سه رکۆماری یه وه . وه ک ده بینین ئه مڕۆکه  هه ڵبژاردن 
دێمۆکڕاسی و ئازادی تێدا حاکمه ، که ره سه یه که   بۆ به شداری سیاسی و خزمه تی زیاتر به  هاوواڵتی یان که  به  شێوه یه کی ته واو 
دێمۆکڕاتیک و به  دوور له   هه ر جۆره  توندوتیژی و ترس و دوودڵی یه ک به ڕێوه  ده چێ، به اڵم له  واڵتانی دیکتاتۆڕو زه بروزه نگی 
وه ک ئێران هه ڵبژاردن ته نیا که ره سه یه که   بۆ مانه وه و پاراستنی کۆڵه که کانی ده سه اڵت و سه رکوتی زیاتر. به  واتایه کی تر 
خه ڵک له  واڵتانی خاوه ن شارستانیه ت و به  فه رهه نگ،  بۆ مافی دیاری کردنی چاره نووسی سیاسی، کۆمه اڵیه تی، ئابووری و 
فه رهه نگی یه که یان زۆر سادقانه  بۆ ناساندنی نوێنه ری خۆیان هه وڵ ده ده ن و که سی جێی متمانه ی خۆیان هه ڵ ده بژێرن. 
زانست و  شایسته بوون،  لێ هاتوویی،  به پێی  که سێک  هه ڵبژاردنی  کردن و  نیشان  ده ست  بۆ  هه ڵبژاردنه کان  بڵێین  ده توانین 

فه رهه نگی نیشتمان په روه ری یه  نه ک به  پێ خۆش بوونی رێبه ر یان ده سه اڵتی حاکم بێ وه ک ئێران.

به دوای هه ڵبژاردنی ئه حمه دی نژاد له  ساڵی 1384و هه ڵبژاردنه وه ی له  ساڵی 1388ی هه تاوی  و رووداوه کانی پاش ویی، 
ئه م جاره  حه سه ن رووحانی له  بارودۆخێک دا هه ڵبژێردرا  نه ک بۆ که س ته نانه ت بۆ الیه نگره کانیشی جێی سه رسووڕمان بوو 
که  له  ده وری یه که م دا ده نگ بێنێته وه . ئه مه  بووه  هۆی ئه وه  که  هه ڵبژاردنی سه رکۆماری له  ئێران  له  کاتێک دا به رێوه  بچێ 
که  ئاکامه که ی بۆ جارێکی تر ببێته وه  هۆی سه رسووڕمانی هه موو الیه ک. چاوخشاندنه وه یه ک به  کۆی ده نگه کان سه لمێنه ری 
ئه و راستی یه ن:  1: حه سه ن رووحانی: 18613329 ده نگ.  2: محه ممه د باقری قاڵیباف: 6770292 ده نگ.  3: سه عید جه لیلی: 
4168946 ده نگ.  4: موحسێن ره زایی: 3884412 ده نگ.  5: عه لی ئه کبه ری وه الیه تی: 2268753 ده نگ.  6: سه ید محه ممه د 

غه ره زی: 446015 ده نگ.

له  کۆی 50483192 که س که  مافی ده نگدانیان هه بوو، 36704156 که س ده نگیان داوه  که  35458707 ده نگی راسته قینه  
بوون و 1245449 که سیش ده نگی سپی یان داوه ، واته رێژه ی به شداری خه ڵک له م هه ڵبژاردنه دا  72/7% بووه و 13779036 
که سیش بایکۆتیان کردوه و نه چوونه  سه ر سندووقه کانی ده نگدان و ده نگیان نه داوه  یانی 27/3% راسته وخۆ به  نه چوونیان بۆ 

سه ر سندووقه کانی ده نگدان مشتێکی پۆاڵیینیان له  ده می ئه و رێژیمه  دا.

له و  بارودۆخه  قه یراناوی یه ی که  واڵتی ئێران پێی دا تێ په ڕ ده بێ و خه ڵک رۆژگه لێکی سه خت و دژوار ته حه ممول ده که ن، 
هه ڵبژاردنیان کرده  ده رفه تێک بۆ ئه وه ی ده نگی خۆیان هه ڵبڕن و به  خامنه یی و دارو ده سته که ی بڵێن که  خه ڵکی ئێران چی 
دیکه  ئه و وه زعه ی پێ ته حه ممول ناکرێ و خوازیاری گۆڕانکاری یه ، که واته  ئه و له سه دا رێژه یه ی خه ڵکی که  بایکۆتیان کردو 
راسته وخۆ به  کۆماری ئیسالمی یان وت نامان هه وێی، له  رێگای به شداری کردنیشه وه  هه ر »نا«یان پێ وته وه. ئه مه  له  
کاتێک دا بوو که  خودی خامنه یی به ر له  هه ڵبژاردن داوای له  هه موو الیه ک کرد  ته نانه ت ئه وانه ش که  کۆماری ئیسالمی یان 
نه ی وێرا  راسته وخۆ  خامنه یی  که   بوو  ئه وه ش  هه ر  بکه ن.  به شداری  با  ده وێ،  گشتی یان  مه سڵه حه تی  ئێران و  خۆ  ناوێ 
پشتیوانی له  که سێکی تایبه تی بکا، چونکه  ده ی زانی هه ر کاندیدایه ک له  خۆیه وه  دوور بێ شانسی بردنه وه ی زیاتره . که واته  
هاتنی ده وڵه تێک له وه ها بارودۆخێک دا که  دروشمه که ی »امیدو اعتدال«ه  ئه ویش به و  شه پۆله  پشتگیری یه  به رینه ی خه ڵکی 

له  دوایین رۆژه کانی کێ به رکێی هه ڵبژاردنه کان دا بۆ زۆرێک هیوای به  گۆڕانکاری یه کانی سه رله نوێ زیندوو کرده وه . 

هیوا به  زیندووکردنه وه ی گۆڕانکاری  به و مانایه  که  هه م قۆ ڵی پاوان  خوازو هه م ئیساڵح ته ڵه ب و هه میش کۆمه اڵنی خه ڵک 
له نێوخۆو  ده ره وه ی واڵت به  گشتی و له  سه رووی هه مووشیانه وه  شه خسی خامنه یی به و قه ناعه ته  گه یشتوون که  ئه گه ر 
بێتوو النی که م ده ست بۆ هێندێک ئاڵ وگۆڕی بنه ڕه تی نه به ن، وه زعه که  له وه  خراپتر ده بێ و ته نانه ت ببێته  هۆی له نێوچوونی 
بۆ  ده ست  ده توانێ  سه رکۆمار  وه ک  رووحانی  حه سه ن  که   ده گه ین  ده ره نجامه   به و  که واته   ده سه اڵته که شیان،  سیستمی 
ده رده کــه وێ  و  دیکتاتۆڕدا  ئه سه دی  به شار  نامه ی  له  وه اڵمی  ئێستاوه  وه ک  له   هه رچه ند  به رێ.  هێندێک چاکسازی واڵت 
له ودا پێ له سه ر پێوه ندی دۆستایه تی و هاوکاری و مه سه له ی سه هیۆنیزم و... داده گرێ، ئه ویش هه ر له سه ر ئه و سیاسه ته ی 
پێشوو که  رێبه ر بۆی دیاری کردوون ده ڕواو هیوا به  گۆڕانکاری له  ئێرانی ژێر ده سه اڵتی ئاخونده کان دا به دیی ناکرێ و 

زۆر ئه سته مه . 

به و هیوایه  که  حه سه ن رووحانی ئه و ده سه اڵت و توانایی یه ی هه بێ نه ک هه ر ناڕازیی یانی نێوخۆ ته نانه ت ده رفه ت بۆ 
ئۆپۆزیسیۆنی ده ره وه ش بڕه خسێنێ که  بچنه وه  نێوخۆو وه ک واڵتانی خوا پێداو به  شێوه ی قانوونی کار بکه ن و به شداری 

له  کاروباری سیاسی واڵت دا بکه ن.

سهرنووسهر

یازده یه مین خولی هه ڵبژاردنی سه رکۆماری له  ئێران دا وتەیژمارە

» هه ڵبژاردنی سه رکۆماری و ده ره نجامه  ئه رێنی و 
نه رێنی یه کانی «

فایلیژمارە
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ناسرپیرۆتی

پارێزەری  کۆڵەکەو  هەڵبژاردن 
پێوەرەکانی دێمۆکڕاسی و ئازادی یە 
لە هەر کۆمەڵگایەک دا. ئەم پڕۆسەیە 
مێژوویی یە  رەوتــێــکــی  بــەرهــەمــی 
کاریگەربوونی  بۆ  تێی دا  خەڵک  کە 
ـــەهـــای زۆریـــــان  دەنــگــەکــانــیــان ب
کۆمەڵگا  ــەی  زۆرب لە  ئێستا  داوه و 
مافەیان  ــەو  ب پــێــشــکــەوتــووەکــان دا 
گەیشتوون. مافێک کە تێی دا دەنگی 
شێوازی  لەسەر  راستەوخۆ  خەڵک 
بەڕێوەبەری یان بەرپرسیاریەتی لە 
کاریگەری  سیستمێک  یان  کۆمەڵگا 
ــە و نــیــشــانــەیــەکــی ســەرەکــی  هــەی
پــێــشــکــەوتــنــی ســیــاســی یــە لــە هــەر 

واڵتێک دا.

ئازاد رەنگ دانەوەی  هەڵبژاردنی 
ــی راســتــەقــیــنــەی خــەڵــکــە کە  ــگ دەن
دێمۆکڕاسی  لە کۆمەڵگادا سەقامگیر 
ــگــەری راســتــەوخــۆی  دەکــــاو کــاری
ــەری و  ــوەب ــەڕێ ــەســەر شــێــوازی ب ل
چاودێری هەیە. بۆ جێ بەجێ کردنی 
ئەم هەڵبژاردنە کەڵک لە میکانیزمی 

ــدروســت وەردەگــــیــــرێ و هیچ  ــەن ت
قۆناغەکانی  نێوەڕۆکی  هۆکارێک 
ـــگـــدان، ئــەنــجــام و  خــۆپــااڵوتــن، دەن
کردنی  ــاودەســت  دەســت هــەروەهــا 
دەســـــەاڵت نــاشــێــوێــنــێ. بــــەاڵم لە 
خەڵک  دەنگی  بەرامبەری دا  حاڵەتی 
سەرچاوەی هەڵبژاردن نی یە، بەڵکوو 
ئەو دەنگانە لە بەرژەوەندی الیەنێک 
کە ناتوانێ متمانەی زۆرینەی خەڵک 
دەکرێ.  دەستکاری  بێنێ  بەدەست 
دەنگی خەڵکیش تا ئەو کاتە گرینگە 

کە لە سندووق داویژرێ.

هــەڵــبــژاردنــەکــانــی ئــێــران نــە بە 
ــیــزەکــردنــی  ــمــۆکــڕات مــەبــەســتــی دێ
دەسەاڵتی سیاسی بەڕێوە دەچن و نە 
ئازادیش  دێمۆکڕاتیک و  شێوازی  لە 
بۆ بەڕێوەبردنیان کەڵک وەردەگیرێ، 
کەمترین  کە  واتایەیە  بەو  ئەمەش 
بەاڵم  هەیە.  بۆ خەڵک  بەرژەوەندی 
هەڵبژاردنانەدا  لەو  بزانین  گرینگە 
کــــورد چ دەرفــەتــێــکــی هــەیــە بۆ 
خەباتی  بەرژەوەندی  لە  کە  ئەوەی 

پڕۆسەیە  ــەو  ل کەڵک  نــەتــەوەیــی دا 
ئەم  ــەوەری سەرەکی  ت وەربــگــرێ. 
ــەوەی پــەیــوەنــدی  بــاســە، شــی کــردن
ــەکــان و  ــژاردن ــب ــــەزای هــەڵ ــوان ف ــێ ن
لە  مەدەنی یە  رەوتی  پێشوەچوونی 

رۆژهەاڵتی کوردستان دا. 

لەبەرچاو  ــەوە  ئ دەبــێ  ســەرەتــا 
دەسەاڵتێکی  هیچ  کورد  کە  بگیرێ 
ــی  ــردن ــەب ـــا ن ـــۆ بــــەڕێــــوەبــــردن ی ب
لە  گۆڕانکاری  یان  هەڵبژاردنەکان 
شێوازی بەڕێوەبردنی دا نی یە، بۆیە 
ــێ وەکــوو  الیــەنــە جــیــاوازەکــان دەب
بــدەن  هـــەوڵ  سیاسی  ئەکتەرێکی 
و  رووداو  هـــەر  وەکــــوو  لــــەوەش 
کۆمەاڵیەتی  سیاسی و  پێشهاتێکی 
نەتەوەیی  بـــەرژەوەنـــدی  لــە  دیــکــە 
ئەکتەری  بهێنن.  بــەکــاری  خــۆیــان 
سیاسی چاالکی ئێستای رۆژهەاڵتی 
کوردستانیش حیزبە سیاسی یەکانی 
ــــە  ــــەن الی واڵت،  دەرەوەی 
ــەزراوە  دام نێوخۆ،  سیاسی یەکانی 
جیددی  چاالکڤانانی  مەدەنی یەکان و 

هەڵبژاردنەکان
دەرفەتێکبۆگەشەکردنیرەوتیمەدەنی

ـــی لـــە نــێــوخــۆو  ــاســی و مـــەدەن ســی
ئەوانە  هەمووی  واڵتــن و  دەرەوەی 
لەو چوارچێوەدا کاریگەری زۆریان 
ــان  ــن ی ــەک خــســت هـــەیـــە، جـــا بـــۆ پ

سەرکەوتنی بێ.

ــــە دامــــــــــەزراوە  مـــەبـــەســـت ل
ــــەو گـــــرووپ و  ـــان ئ ـــەک ـــی ی ـــەدەن م
ئــەنــجــومــەنــە جـــیـــاوازانـــەن کــە لە 
بــوارەکــانــی ســیــاســەت، ئــەدەبــیــات، 
مافی  خوێندکاری،  رۆژنــامــەوانــی، 
ــزی و  ــارێ ــگــەپ ــن ـــەر، ژی ژنـــــان، هـــون
ــد چـــاالکـــی دەکــــــەن و وەکــــوو  ــت ه
ــــی لە  ـــــی مــــەدەن ـــــەک ـــــەزراوەی دام
ــی و  ــەت ــەاڵی ــۆم پــرســە ســیــاســی، ک
ــگــای  فــەرهــەنــگــی یــەکــانــی کــۆمــەڵ
کـــوردســـتـــان دا رۆڵ  رۆژهـــەاڵتـــی 
دەگـــــێـــــڕن. ســـــــــەرەڕای هـــەمـــوو 
ئێستاش کۆمەڵێک  تا  بەربەستەکان 
ــــە خــەریــکــی کــار  ــــەزراوان لـــەو دام
کردنن و لەسەر کارکردن یان رێگە 
نــاوەنــدە  لــەگــەڵ  رکــابــەری  پێگرتن 

ئەمنیەتی و سەربازی یەکان دەکەن.

ــی ئــامــاژە بۆ  ــە کــورت لــێــرەدا ب
کە  دەدرێ  دەرفـــــەت  ــێــک  کــۆمــەڵ
ــــەزای هــەڵــبــژاردنــەکــان دا بۆ  ــە ف ل
رەوتی  گەشەکردنی  پێشوەچوون و 
مــەدەنــی لــەنــێــوخــۆی رۆژهــەاڵتــی 
هەروەها  دەڕەخــســێ و  کوردستان 
ــی  ــان ــەک ــی ی ــن ــەرێ ـــە ئ ـــەری ی ـــگ ـــاری ک

دەخرێتەڕوو:

خەڵک و سیاسەت:

هــەڵــبــژاردنــەکــان دا  جەنگەی  لــە 
بەشێکی  ــە  ک ــەگــۆڕ  ــت دێ فـــەزایـــەک 
خـــواســـەکـــانـــی  بــــــاس و  لــــە  زۆر 
ــەســەر  ــری ل ــت ــەک خــەڵــک لـــەگـــەڵ ی
ئــەو بــابــەتــەیــە و بــۆ مـــاوەی چەند 
خەڵک  زۆریــنــەی  مێشکی  مانگێک 
بەخۆیەوە سەرقاڵ دەکا. پرسیاریان 
یان  کــردن  بەشداری  بە  سەبارەت 

کاریگەری و خەسارەکانی،  نەکردن، 
الیەنە  رای  و  پاڵێوراو  هەڵبژاردنی 
جــیــاوازەکــان دروســـت دەکـــاو لەم 
یەکتر  راوبـــۆچـــوونـــی  بــــوارانــــەدا 
راوێــژکــردنــی  پێکەوە  ــــرن.  وەردەگ
بڕیارێکی  لەسەر  یەکتر  بە  خەڵک 
سیاسی کۆمەاڵیەتیی گشتی، قۆناغی 
خەباتی  پێ کردنی  دەســت  یەکەمی 
کوردستان  مەدەنی یە.  جەماوەری و 
خۆی  تایبەتی  بــارودۆخــی  پێی  بە 
باسی  زۆر  خەڵک  کە  کۆمەڵگایەکە 
ئێستاش  تا  بــەاڵم  ــا،  دەک سیاسەت 
نەتوانراوە کە خەڵک لەنێوخۆ وەکوو 
مەدەنی  چاالکی  هێز و  سەرچاوەی 
گەیشتن  خەبات و  شێوازی  وەکــوو 
نەتەوەییەکان  سیاسی و  مافە  بــە 
بدرێن.  گرێ  پێکەوە  ئامانج  وەکوو 
ــەزا  ــە هــۆی ئـــەو ف ــە ب ئــاشــکــرایــە ک
ــی  رۆژهــەاڵت لــە  کــە  ئەمنیەتی یەی 
کوردستان و ئێران زاڵ کراوە خەڵک 
بە ئاشکرایی باس لە پرسە سیاسی و 
ناکەن،  خۆیان  کۆمەاڵیەتی یەکانی 
هەڵبژاردنەکان دا  جەنگەی  لە  بەاڵم 
تۆزێک  لێ پرسینەوە  ترس و  فەزای 
ـــەدا خــەڵــک  ـــان دەشـــکـــێ. لــــەو کـــات
باس  خۆیان  کێشەکانی  ئاشکراتر 
دەکەن و زیاتر لە کاتەکانی دیکە لە 

مافەکانیان دەپێچنەوە.

چین و  کۆبوونەوەی  لێک هااڵن و 
توێژە جیاوازەکان:

یــــەکــــێــــک لـــــە مـــەتـــرســـی یـــە 
ــــــی ســـــەر  ــــــان ــــــەک ــــــی ی ســــــەرەک
ـــە دەزگــــا  ــیــســالمــی ک کــــۆمــــاری ئ
لێی  باشی  بە  ئەمنیەتی یەکانیشی 
خەڵکە.  لێک هااڵنی  تێ گەیشتوون، 
ئــاســایــی دا رێگە  بـــارودۆخـــی  لــە 
نـــادرێ خەڵک بــەو شــێــوەی کــە لە 
ــەکــان دا بۆی  ــژاردن ــب جــەنــگــەی هــەڵ
ببنەوە.  کۆ  لەیەکتری  دەڕەخــســێ 
لـــەو کـــۆبـــوونـــەوانـــەدا بــەشــێــک لە 

بە  خەڵک  داخوازی یەکانی  گرفت و 
ئاشکرایی دەخرێنەڕوو کە لەوانەیە 
باسیان  دیــکــەدا  کاتێکی  لــە  ئــەگــەر 
بکەن پێی تووشی کێشە بن. ئەوەش 
هێزو  کە  بگیرێ  چــاو  لەبەر  دەبــێ 
بزوێنەری  کاتێک  خەڵک  کاریگەری 
ــە تــاکــەکــان  ــە ک ــەزن ــاری م ــک ــۆڕان گ
گرفت و داخوازی یەکانیان لە یەکتری 
ـــەوه و لـــە کـــۆبـــوونـــەوەی  ـــەشـــارن ن
خزمانەدا  دۆستانە و  کەسی  چەند 
بە  بەڵکوو  نــەکــەنــەوە،  بەرتەسکی 
دیکەی  خەڵکی  لەگەڵ  ئاشکرایی و 
بــاس بــکــەن. زاتــی کــۆبــوونــەوە بۆ 
الیەنانەی  ئــەو  هەموو  کە  ئــەوەیــە 
دەکــەن  بەرپرسیارەتی  بە  هەست 
لە کارێک دا کە بەرژەوەندی گشتی 
ـــەشـــداری بــکــەن.  ــــا، ب ــــاو دەک رەچ
گشتی و  کــۆبــوونــەوەیــەکــی  کاتێک 
هێزو  دەکـــرێ خەڵک  بــەریــن ســاز 
توانای خۆی لە بوارە جیاوازەکان دا 
کۆبوونەوانە  ئەو  پێ دەکا.  هەست 
دەرفەتێکی گونجاون بۆ چاالکوانانی 
ـــی کـــە ریــشــەی  ــاســی و مـــەدەن ســی
چین و  لــەگــەڵ  پەیوەندی یەکانیان 
توێژە جیاوازەکانی کۆمەڵگادا بەهێز 
رێــکــخــراو و  هیچ  ئێستا  تــا  بــکــەن. 
نێوخۆ  لە  مەدەنی  دامەزراوەیەکی 
پشتگیری  لە  رادە  ئەو  نەی توانیوە 
جەماوەری بۆخۆی بەدەست بهێنێ 
ئەمنیەتی یەکان  ناوەندە  ئەگەر  کە 
پێش  ویستیان  و  هەڵپێچا  تــێ یــان 
بگرن  چاالکی یەکانی  درێژەدانی  بە 
وەکــوو  ــاوەری  ــەم ج پشتگیری  لــە 
وەربگرێ.  کەڵک  گوشار  کارتێکی 
ئەوەیە  هۆکاریشی  سەرەکی ترین 
نــاوەنــدە  سیاسی و  ــی  دەســەاڵت کــە 
ئەمنیەتی یەکان مۆڵەتی ئەوەیان پێ 
تێکەڵ  لەگەڵ خەڵک  نادەن کە زۆر 
بن. جگە لەوەش، لەم کۆبوونەوانەدا 
رێکخستنی  بۆ  گونجاو  دەرفەتێکی 
هێز و دەنگی خەڵک هەیە و دەرفەتێکە 
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فەزاکە  کە  نێوخۆ  چاالکوانانی  بۆ 
مەدەنی  نەتەوەیی و  خەباتی  بەرەو 

هان بدەن. 

پڕۆسەی  لــە  خەڵک  بــەشــداری 
هەڵبژاردن:

وەکـــــــــــــوو بـــــــــاس کـــــــــرا لـــە 
هەڵبژاردنەکانی ئێران دا پێوەرەکانی 
ناگیرێ،  چــاو  لــەبــەر  دێمۆکڕاسی 
بەاڵم پێکهاتەی سەرەکی هەڵبژاردن 
بازنەی  دەرەوەی  لــە  خەڵک  واتــا 
کە  ئـــەوەی  بــۆ  حکوومەتە  تــوانــای 

لەکاتی  پێش و  تـــەواوی  بە  بتوانێ 
جۆره ی  بەو  دەنگەکانیان  دەنگدان، 
ئــۆرگــانــیــزە بکات،  کــە دەی هــــەوێ 
هەرچەندە دوای دەنگ تێ هاویشتن 
دەتــوانــێ ئــەو کــارە بکات. ئــەوەش 
پێشی پێ ناگیرێ و ئەگەر بی هەوێ 
ـــک بــــەشــــداری بــکــا یــان  چ خـــەڵ
کە  دەخرێتەڕوو  ئامارێک  نەی کات، 
بایکۆت  دەیان هەوێ.  بەرپرسەکان 
ــە دوو فــــەزای جــیــاوازدا  ـــردن ل ک
ــــەوەی کە  ــەم ئ ــەک جــێ دەگـــــرێ. ی
بایکۆت  بــێ و  دێمۆکڕاتیک  فەزاکە 
وەکــــوو کــارتــێــکــی گــوشــار بــەکــار 
کە  ــــەوەی  ئ دووەم  دەهــێــنــدرێ و 
توانای  نادێمۆکڕاتیک دا  ــەزای  ف لە 
دەوڵەت  لە خواستی  بایکۆت کردن 
بێ.  بەهێزتر  ــردن  ک بــەشــداری  بــۆ 
ــی کــوردســتــان دا هیچ  لــە رۆژهــەاڵت
ناکرێ،  بەدی  فەزایە  دوو  لەو  کام 
بەرەوپێشی  رەوتــێــکــی  هــەروەهــا 
نی یە  ـــارادا  ئ لــە  کردنیش  بایکۆت 
ئــەو جــارە خەڵک  پێمان وابــێ  کــە 
بەشداری  کەمتر  پێشتر  جــاری  لە 
ئەگەر  کــردوە.  هەڵبژاردنەکان دا  لە 
دیکەی  ناوچەکانی  لە  نموونە  بۆ 
بە  خەڵک  بەشداری  رێــژەی  ئێران 
نسبەت سەرەتاکانی هاتنەسەرکاری 
کۆماری ئیسالمی کەمی کردوە، لە 
بەرچاو  رێژەیەکی  بە  کوردستان دا 
زیادی کردوە. ئەوە بە واتای رەوایی 
ئەو سیستمە لە کوردستان دا نی یە، 
الیەک  لە  کە  ئەوەیە  لەبەر  بەڵکوو 
ناتەندروست  شــێــوازی  بــە  پشتی 
لە  خەڵک و  راکێشانی  بۆ  بەستووە 
لە بەشداری  الیەکی دیکە خەڵکیش 
نەکردنەکانی پێشوو هیچ خێرێکیان 
ــەشــداری  ــە حــاڵــەتــی ب نــەبــیــنــیــوە. ل
ــێــوراوێــک بە  ــاڵ ــەگــەر پ کـــــردن دا، ئ
ـــاس لە  ـــی کــەمــیــش بــێ ب رادەیـــەک
خەڵکەکەش  بکا،  خەڵک  مافەکانی 
ــاتــر لــەو رادەیــــە پــێــشــوازی لێ  زی

ــەوە ئــەگــەر بــە ئاکامیش  دەکـــەن. ئ
نەگاو نەهێڵن پاڵێوراوێک کە خەڵک 
دەنگی پێداوە سەرکەوێ، دیسانیش 
کــاریــگــەری خــۆی هــەیــە. لــە الیــەک 
پشتیوانی خەڵک لەو کەسەی داوای 
مافەکانیان دەکا بەدیار دەکەوێ و لە 
لەسەر  کاریگەری  دیکەش  الیەکی 
بەشێک لە کاربەدەست و بەرپرسانی 
خۆیان دا  بە  کە  دەبــێ  دەسەاڵتیش 
ــــزی خـــۆیـــان بـــەرەو  بــێــنــەوه و ری
بکەنەوە.  جیا  دەســـەاڵت  لە  خەڵک 
ئەوەی بۆ هاندانی کۆمەاڵنی خەڵک 
بگیرێ  چــاو  لەبەر  دەبــێ  گرینگە و 
ئەوەیە کە دەبێ بەرهەمی کارەکانی 
پێ  هــەســت  ئاشکرایی  بــە  خــۆیــان 
ــی دا خــەڵــک ئەگەر  ــە ڕاســت ل بــکــەن. 
رۆڵــی  فـــەزایـــەک دا  خوڵقاندنی  لــە 
پێ درابێ، هێزی خۆی بۆ لێپێچینەوە 
لەم  دەردەخـــات.  ئاکامەکانیشی  لە 
خاڵەدا جیاوازی لە نێوان هەڵبژاردنی 
ــــاری و نــوێــنــەر و  ــــۆم ســــــەرۆک ک
ئەنجومەنی شارو گوندەکان دا هەیە.

مەدەنی  رەوتــی  کە  ئــەوەی  بۆ 
دەبــێ  بگێڕێ  خــۆی  ــی  رۆڵ بتوانێ 
پێویستە  ئــەوەش  بۆ  بکرێ.  بەهێز 
گۆڕانکاری راستەقینە لە تێ ڕوانینی 
ــەســەر  ـــە ســیــاســی یــەکــان ل ـــەن الی
هەروەها  رووبداو  مەدەنی  خەباتی 
فکری و  نزیکایەتی  هــاوپــێــوەنــدی و 
رەوتــی  ــێــوان  ن ــە  ل ــاتــر  زی سیاسی 

مەدنی و حیزبەکان بێتە ئاراوە.   

بە هێنانە گۆڕی ئەو باسە بەوە 
توێژە  چین و  بە  خەڵک  کە  دەگەین 
جیاوازەکانی یەوە سەرچاوه و هێزی 
راستەوخۆو  پەیوەندی  ئاڵ وگۆڕه و 
چاالکی  خەڵک و  نێوان  لە  کارتێکەر 
مــــەدەنــــی دا پــتــانــســیــەلــی بــەهــێــزی 

خەباتی نەتەوەیی مۆدێڕنە.

،،

،،

هەڵبژاردنەکانی
ئێراننەبەمەبەستی

دێمۆکڕاتیزەکردنی
دەسەاڵتیسیاسی

بەڕێوەدەچنونەلە
شێوازیدێمۆکڕاتیکو

ئازادیشبۆ
بەڕێوەبردنیانکەڵک
وەردەگیرێ،ئەمەش

بەوواتایەیەکە
کەمترینبەرژەوەندی

بۆخەڵکهەیە.

پێشەکی:

هــەڵــبــژاردنــی ســەرکــۆمــاری لە 
ئیسالمی  ــی  دەســەاڵت ــر  ژێ ئــێــرانــی 
سیاسی بەشێوەی ویالیەتی فەقیهی 
تــایــبــەتــمــەنــدی خـــۆی هـــەیـــە. ئــەو 
واڵتانی  لــە  هەڵبژاردنانەی  شێوە 
ــووو تـــەنـــانـــەت لــەحــاڵــی  ــشــکــەت ــێ پ
پێوانەیەکیان  کــە  پێشکەوتنیش دا 
بــۆ هــەڵــبــژادن هــەیــە؛ بــەشــێــوەی 
پێوندی  ناڕاستەوخۆ  یا  راستەوخۆ 
دەنگانە  ئەو  خەڵک و  بەشداری  بە 
لە  دەنگ  کە خەڵکانی خاوەن  هەیە 
داوێژن و  دەنگ دانی  سندووقەکانی 
دێمۆکڕاسی  بناخەکانی  لە  یەکێک 
ـــەو مــەرجــە  چــــاوی لــــێ دەکــــرێ. ب
ئەحزاب و  ــن،  ــڕی ڕاده رب ئـــازادی  کە 
ــکــخــراوی جـــیـــاوازو دژ بــەیــەک  ڕێ
ــەک هــەبــن، هێزی  ــاواز لــە ی یــا جــی
ــی بـــاڵوکـــراوەکـــان و  ــان چـــــوارەم، ی
بەفەڕمی  ئازادانەیان  مێدیا، چاالکی 
ناسرابێ و گەلێک تایبەتمەندی دیکە، 

کە مەبەستی ئەم بابەتە نییە. 

واڵتانی  ئەمریکاو  لــە  وێنە  بــۆ 
هێندێک  فەرانسەو  التین،  ئەمریکای 
واڵتی ئەفریقایی کە ڕاستەخۆ خەڵک 
دیاری  ماوەیەکی  بۆ  سەرکۆماری 

هەڵ دەبژێرن.  کورت  یا  درێژ  کراو 
ئاڵمان و  یا وەک تورکیە، ئیسراییل، 
...، بەهۆی پاڕڵمان هەڵ دەبژێردرێن 
ئەو  خەڵکانی  دەنگی  رێگای  لە  کە 
واڵتــانــەوه  هــەڵــبــژێــراون. بـــەاڵم لە 
کـــە دوای  ـــەوەدا  ـــەت ـــرەن ف ــی  ــران ــێ ئ
 12 خەڵکەکانی،  بەرینی  راپەڕینی 
رۆژ دوای یەکەمی بەهاری ئازادی، 
بەناوی  تایبەتی  وێنەو  کەم  شتێکی 
دواتر  سەپێندرا؛  ئیسالمی  کۆماری 
1358 )1980(دا  رێبەندانی  5ی  لە 
لە  سەرکۆماری  هەڵبژرادنی  یەکەم 

مێژووی ئێران دا به ڕێوه چوو. 

وەک  ئیسالمی  کــۆمــاری  ــەم  ه
و  فێنده مێنتال)بنائاژۆ(  نیزامێکی 
ــەڕەتــی یــەکــەی، ئــەو  ــن هـــەم یــاســا ب
دەسەاڵتی  یەکەم  کردە  دەسەاڵتەی 
کە  دنــیــادا،  لــە  ناتەبا  و  نەگونجاو 
پێناسە  ئەوتۆی  هەواڵێکی  نەتەنیا 
کراو،  نیهادینە  بەڕێوەبراوو  کراوو 
ــە ئـــــازادی، دێــمــۆکــڕاســی و مافی  ل
رەگــەزی و  نەتەوەیی،  تاکەکەسی و 
پێشتر  بــەڵــکــوو  نــیــیــە،  ئــایــیــنــی   ...
ــک و  ــەشــێــک لـــە کـــارەکـــانـــی خــەڵ ب
بەهۆی  سیاسی یەکان  ڕێــکــخــراوە 
کاربەده ستانی ئیسالمی شیعەی 12 

ئیمامی ئەنجام دەدرێن. بەوحاڵەش 
کـــە هـــەمـــوو هــەڵــبــژاردنــەکــان کە 
ــاســاو  ــان هــەیــە لـــەگـــەڵ ی کــێــشــەی
رێساکانی رێژیم. بەاڵم خەڵکانێک لە 
نێوخۆ وەک دەرفەتێک بۆ “گۆڕان”، 
کە  جار  هێندێک  لێ دەکەن و  چاوی 
پەیدا دەبێ و بەرنامەیەکی  هیوایەک 
ــی  ــژاران ــەرب ــج لــەنــێــو ب جــێــی ســەرن
دێتە  ئیسالمی”،  “ئــاڵ وگــۆڕخــوازی 
میلیونی  چەندان  بەشداری  گــۆڕێ 
دەبێتە رۆژەوی هەڵبژاردنەکە. وەک 
جگە  دەیــەم.  حەوتەم و  دەورەکانی 
مەرجەکانی  کەسانەی  ئەو  لەوەش 
بە  کــە  هــەبــێ،  بەربژرابوونیشیان 
بنەڕەتی  پێی ئەسڵی 115 ی یاسای 
ئێستا  تا  کە  بن  پیاو)رجال(  دەبــێ 
ئەم رەجالە هەر بە پیاو لە کۆماری 
ــا کـــــراوەو وەک  ــان ــســالمــی دا م ــی ئ
دنیادا،  لە  پتر  کە  مــەرد”  ــەت  “دەوڵ
باوەو بە ژن  و پیاو دەوترێ، پێناسە 
ئیمامی  دوازدە  شیعەی  نــەکــراوەو 
ویالیەتی  بــە  قوڵیان  بـــاوەڕی  بــن، 
بە   ... ــێ و  ــەب ه فــەقــیــه  مــوتــڵــەقــەی 
دوویــەم ڕا،  خولی  لە  کە  یاسا  پێی 
قازنجی  بــە  شتێک  دەورەیــــە  هــەر 
دەکرێ و  کەم  زیادو  دەسەاڵتداران 
چووکەڵەتر  هەڵبژاردنەکان  بازنەی 

هەڵبژاردنی  خ��ول��ی  ی��ازدەی��ەم��ی��ن 
سەرکۆماری لە ئێران دا

حەسەنحاتەمی
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سەرکۆمارێک  ئێستا  دەکــرێــنــەوە. 
دوو  تێ پەڕێنێ.  نۆبە  شه ش  دەبــێ 
نــۆبــە پــێــش هــەڵــبــژاردن)هــەئــیــەتــی 
چـــاوەدێـــری نـــاوەنـــدی و شـــووڕای 
بکا.  تەئید  سەاڵحییەتیان  نیگابان( 
دوو نۆبە لەکاتی هەڵبژاردن دا) دەنگ 
هەڵبژاردن  ساڵمەتی  تەئیدی  دان و 
دوو  و  نیگابان(  الیەن شووڕای  لە 
هەڵبژاردن)ئیمزای  دوای  نۆبەش 
رێبەر و سوێندخواردن بە یاسا الی 
ئەوکاتیش سەرکۆمار  ڕێبەر(. پاش 
نە لە سیاسەت کردن و نە لە دیاری 
کابینەی وەزیران دا، دەستی  کردنی 
110ی  ئەسلی  بەپێی  نییەو  ئاواڵە 
یــاســا، ئــــەوە رێـــبـــەرە کــە یــەکــەم 

ئیسالمی یەیەو  نیزامە  ئــەو  کەسی 
زۆرینەی دەسەاڵتیش راستەوخۆش 
ـــەو دایــــە. النــی  هـــەر لــە دەســــت ئ
ــی  ــــە نــــزیــــک چـــــــوار ســاڵ ـــــەم ل ک
یا  ــوت  ســەرک دوای  ــــــردووداو  راب
ساڵی  ناڕەزایەتی یەکانی  کپ کردنی 
1388)2009(، دەستێوەردانی سپای 
ئەمنییەتی یەکان  هیزە  پــاســداران و 
هــەمــووان سازمانی  لــە ســـەرووی 
لەنێوخۆ و  ســپــا )ســاس(،  ئیتالعاتی 
وێنە  بۆ  دەرەوە،  لە  قــودس  سپای 
فەرماندەی  سولەیمانی  ــــ   قاسم 
ـــ، ســەرووتــریــن  ـــ ـــ ــودس ـ ــای ق ســپ
دەســـــــــەاڵتـــــــــداری دەرەوەیـــــــــــی 
رۆژهەاڵتی  لە  بەتایبەتی  رێژیمە، 
حەیدەر  رووداوی  ــوەڕاســت دا.  ــێ ن
ئیتالعاتیش  وەزیــری  ـــــ   موسلیحی 
دروست  گەورەی  فەرتەنەیەکی  کە 
ئەحمەدی  خامنەیی و  نێوان  لە  کرد 
ڕێبەر و  پشتیوانی  نیشانی دا  نیژاددا 
کە  بــەهــێــزە  چــەنــدە  بەیتەکەیەتی  
نییە  بــــۆی  ــــــەت  دەوڵ بـــەرپـــرســـی 
ــەم  ـــا رۆســت ـــەروەه بــــی گــــۆڕێ!؟ ه
“قــەرارگــای  بەرپرسی  ــــ   قاسمی 
بە  کرا  خاتەمولئەنبیا”ــــ  ئــاوەدانــی 
وەزیری نەوت. ئێستا دەسەاڵتی ئەو 
گرووپە مافیایە لەوانەیە خامنەییش 
ئەو هەل ومەرجەی خۆلی  پترە بێ. 
یــازدەیــەمــی ســەرکــۆمــاری و خولی 
دێی  شــار و  شووڕاکانی  چوارەمی 
تێدا بەڕێوە دەچێ، سێ ئیمپڕاتۆڕی 
ــاری  بەهێز هــەن کــە دەســـەاڵت دی
ــارەن. رێــبــەری و  ــەک ــەم دەکــــەن و ه
بــەیــتــەکــەی، ســپــای پـــاســـداران و 
قەرارگای  پادگانی یەکەی و  حیزبە 
زەبەالحه کەی.  ئابووری یە  هەمزە و 
بەرایی  گەالنی  ئیرادەی  بەوحاڵش 
ئێران، دەتوانێ شێوە حوکمڕانی ئەو 
ئەگەر  بدا.  تێک  مافیانە  ئیمپڕاتۆڕە 
هەست بکەن بەرنامە یا دروشمێک 
بۆ “گۆران” هەیە؛ بەو مەرجەی ئەو 

دەنگانەی لە سندووقەکانی دەنگ دان 
داوێژرێن، وەک خۆی بخوێندرێنەوە. 
چونکە بەداخەوە جارێ دەرفەتێکی 
ـــۆڕی قـــووڵ لە  ـــاڵ وگ ــۆ ئ ــۆ ب ــەوت ئ
ــە، بـــــەاڵم کــێــشــەی  ــی ــی گـــــــۆڕێ دا ن
نابەجێی  هەڵس وکەوتی  ئەتۆمی و 
کە  رێــژیــم،  ــــی  دەرەوەی سیاسەتی 
مەترسی ئەگەری روودانی شەڕێکی 
وێرانکەر هەیەو پەنگاوخواردنەوەی 
ـــی نـــەتـــەوەکـــان و  ـــان ـــەک داخـــوازی ی
وەزعــــــی شــــپــــرزەی ئــــابــــووری و 
ــکــاران، گــیــرۆدەکــانــی  ــێ لــەشــکــری ب
هێڵی  ژێر  لە  هۆشبەرەکان،  مــاددە 
گەمارۆ  بەمیلیون خەڵکان،  هەژاری 
ــــردەوەی  ــــەدژی ک ــی ب قــورســەکــان
ـــەی  ـــان ـــە و ســـەڕۆی ـــرســـان ـــەرپ ـــاب ن
کاربەدستان، ئیمکانی رووداوگەلێکی 

چاوەڕان نەکراو هەیە. 

تایبەتمەندی ئێستا:

بـــــەو پــێــشــەکــی یــە دەگـــەیـــنـــە 
کە  یازدەیەم  دەورەی  تایبەتمەندی 
لە 24 ی جۆزەردانی 92 )2013.5.14(

ــن  ــی ــه م ــازدەه ی هـــەڵـــبـــژاردنـــی  دا، 
یەکەم  بۆ  سەرکۆماری و  دەورەی 
جار چوارەمین دەورەی هەڵبژاردنی 
دێیەکانیشی  شـــارو  ــی  شــووڕاکــان
لەگەڵ یەک بەڕێوەدەچێ. کە بریتین 

لە:

دوویــەم)عــەلــی  فەقیه  ــی   :1وەل
نــیــزام گۆیا  خــامــنــەیــی( ڕێـــبـــەری 
ــەخــۆشــی شــێــرپــەنــجــەی هــەیــەو  ن
ــی  ــژاردن ــب ــەڵ ـــن ه ـــی لـــەوانـــەیـــە دوای
یا  دەی بینێ.  کە  بێ  سەرکۆماری 
بەشێوەی  لەوانەیە  بژی  پتر  ئەگەر 
ســەرکــۆمــاری  هــەڵــبــژاردنــی  ئێستا 

بەڕێوە نەبا.  

ــی  خــول کــــە   :2بــــەوهــــۆیــــەی 
ــژادی کە  ــی دوویــەمــی ئــەحــمــەدی ن
سەرکۆمار  بە  دوویـــەم  جــاری  بۆ 

،،

،،

هەمکۆماریئیسالمی
وەکنیزامێکی

فێندهمێنتال)بنائاژۆ(
وهەمیاسا

بنەڕەتییەکەی،ئەو
دەسەاڵتەیکردە
یەکەمدەسەاڵتی

نەگونجاووناتەبالە
دنیادا.

ــن ســەرکــۆمــار(،  ــی ــەم ــەوە)دەی ــرای ک
بۆ  ـــــوو.  ب ــن  ــێ ــق خــوڵ کــێــشــە  زۆر 
کودێتا  رێــگــای  لــە  ســەپــانــدنــەکــەی 
ــێــران.  ــگــەکــانــی خــەڵــکــانــی ئ ــە دەن ل
ــــە،  ــــەران ــــک ــــوت رەوشـــــــــی ســــەرک
درێــژه ی  ئابڕووبەرانە  خوێناوی و 
ئەحمەدی  درا.  دەســەاڵتــەکــەی  بــە 
بەرانبەر  لــە  نــابــاوەڕی  بــە  ــیــژاد،  ن
رێبەرەکەی دا، نافەرمانی چاوەڕوان 
لەوانەیە  بۆیە  دا.  ئەنجام  نەکراوی 
بۆ خۆ ئاسوودە کردنی ئەو رێبەرە 
یا درێژەدانی ئاسانتر بە دەسەاڵتی 
پۆستی  ــیــتــێــر(،  ســەره ڕۆیــی)تــوتــال

پۆستی  وەک  البــەرن  سەرکۆماری 
تا 1368  ــری 1358  ســەروک وەزی

کە زۆر کێشە خوڵقین بوو.  

کـــانـــدیـــدای   :3مــــەســــەلــــەی 
بەتەنیا  نــیــژاد(،  دەوڵەت)ئەحمەدی 
تایبەتی  ئــوســولــگــەرایــەکــی  وەک 
بۆ  هــەوڵ  بــەتــەواوی  کە  لێ هاتووە 
رەحیم  ئیسفەندیار  داســەپــانــدنــی 

دەوری  ــە  ل کــە  ــــ  دەدا  مــەشــایــی 
وەک  نیژاددا،  ئەحمەدی  دوویەمی 
بوو  سەرکۆمار،  یەکەمی  جێگری 
رووحانییەتی  ناڕەزایەتیی  بەجێی 
“حوکمی  ــی  دەرچــوون سوننەتی  و 
“تەکەی  یا  خامنەیی  حکوومەتی” 
ــنــی حــوکــمــی دەســـەاڵتـــداری  ــڕی زێ
بۆ  فەقیه”ــــ  موتڵەقەی  ویالیەتی 
ــەحــمــەدی نــیــژاد  البـــرانـــی. بـــەاڵم ئ
نابراو  بەدانی پۆستی جۆراجۆر بە 
ئەگەر  هێشتیەوە.  کابینەدا  لە  هەر 
ســنــاریــۆیــەکــەی ئــەحــمــەدی نــیــژاد 
یــا کــانــدیــدایــەکــی دیکەی  مــەشــایــی 
هاوبیری ئەحمەدی نیژاد لەـ ـــ  شەش 
خانی عەلی تێ پەڕ کاــــ، وەک پوتین 
دوو  هەروەها،  دێ!؟  لێ  مەدەیۆفی 
دروشمی سەرەکی کە ئەمڕۆژانەش 

کە  ــــرێ  دەک بــاســیــان  کــــەم و زۆر 
مــەشــایــی تــێــئــۆریــســیــه نــەکــەیــەتــی، 
حیجابی  ئێرانی و  “مەکتەبی  یانی 
گرینگی  کێشەیەکی  ئــیــخــتــیــاری”، 
جیددی  بە  ئەگەر  ــن،  دەب خامنەیی 

بێنە کایە. 

 :4مەسەلەی “ئاڵ وگۆڕخوازان”، 

ناحکوومەتی ،  چ  حــکــوومــەتــی و  چ 
خامنەیی  کــە  ــکــەن  دی کێشەیەکی 
ــــــدووری گـــەرمـــی  ــــــەن ئــــەگــــەر “ت
لەگەڵ  دەبــێ  دەوێ،  هەڵبژاردنی” 
بسازێ  نیژاد  ئەحمەدی  یا  ــەوان  ئ
رێبەری،  شکستی  هەردووکیان  کە 
هاوبیرانییەتی.  هاوبەشان و  بەیت و 
بـــەربـــژارە مــەتــرســیــدارەکــانــی ئەو 
رەفسەنجانیین.  خــاتــەمــی و  بــەشــە 
محەممەدرەزا   ڕووحانی و  حەسەن 
دەوری  یەکەمی  جێگری  ــــ   عارف 
خاتەمی ــــ،  سەرکۆماریی  یەکەمی 
بەزمانی  خوێندن  گــۆڕی  بەهێنانە 
یاسای  15ی  ئەسڵی  بەپێی  ــک  دای
بنەڕەتی چالشێکی دیکەیە چ ئەو لە 
ریزی بەرنامەی خۆی  جێی بکاتەوە. 

رەفسەنجانییش،  هاشمی   :5بۆ 
جارێکی  بۆ  کە  هەلە  دوایین  ئــەوە 
ـــەوەی  ـــەڕان دیـــکـــەش، خـــۆی بـــۆ گ
دەسەاڵتەکانی لەدەست چووی تاقی 
لە  بێ ئاکامی  بــەشــداری  بــکــاتــەوە. 
هەڵبژاردنەکانی مەجلیسی شەشەم، 
پێشتر  نۆیەم،  خولی  سەرکۆماری 
تاقی کردۆتەوه و سەرکەوتوو نەبوە.  

کــە   :6ئــــوســــولــــگــــەراکــــان 
لە هه شت  دەسەاڵتداری سەرەکیان 
ساڵی رابردوودا بە پشتیوانی گرینگی 
لە  خامنەیی و سیاسەتە چەوتەکانی 
دەست دابووە، کێشەی خۆیان هەیە. 
دوو ئێئتیالفی سێ کەسی)محەممەد 
ــه ر  ــب ــەک ــی ئ ــەل ـــر قـــالـــیـــبـــاف، ع ـــاق ب
ویالیەتی و غواڵم عه لی حەدادعادڵ(و 
باهونەر،  پێنج کەسی)محەممەدرەزا 
مستەفا  ئــیــســحــاق،  ــی  ــال ئ یــەحــیــا 
پــوورمــحــەمــمــەدی، مــەنــووچــێــهــر 
ــمــەدحــەســەن  ـــی، مــحــەم ـــەک ـــووت م
ئـــەبـــوتـــوڕابـــی( هـــەیـــە. قــۆڵــێــکــی 
ــــاوی “بــــــەرەی  ــــەن دیـــکـــەشـــیـــان ب
یــەزدی  میسباح  کــە  خـــۆڕاگـــری”، 
پشتیوانیان لێ دەکا، کەسێک بە ناوی 
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وەزیری  لەنکه رانی  باقری  کامران 
بێهداشتی پێشووی ئەحمەدی نیژاد، 
ــانــە. هــەرچــەنــد گــرووپــی  بــەربــژاری
)دەنــگــی  تــەوەکــولــی  موتەهەری ــــ 
مــیــلــلــەت(یــش هـــەن کــە نــوێــنــەری 
ئوسولگەران ،  شــووڕان و  مەجلسی 
پتر  هــەیــەو  جــیــاوازیــان  بۆچوونی 
ـــە ئـــەم وەزعــــە کەسی  ــان وای ــێ ی پ
کۆماری  لە  ڕابــردووی  بە  کارامەو 
کەسانی  ــە  ن دەوێ.  ئــیــســالمــی دا، 
کەم  نەناسراوو  بەسیجی و  سپایی ، 
کەسانی  کیشانەو  ئــەو  ئــەزمــوون. 
دیکەش چ لە چوارچێوەی ئەو توێژو 
وەک  چ  کــراو  باسیان  گرووپانەی 
نافارس  نەتەوەکانی  لە  سەربەخۆو 
لە  ئەگەر  بکەن  کاندایدا  خۆیان  کە 
قۆناغی یەکەمیش دا بۆ چەشنێک لە 
هاوسەنگی و بێ دەنگ کردنی “دێڵم، 
بێ؛  نیژادیش  ئەحمەدی  دێڵم”ەکانی 
بەشی  بکەن،  تەئید  کــەس  هێندێک 
بەدەست و  ئەو کێشانە  هــەرەزۆری 
بۆ  نیگابان  شــــووڕای  دەســەاڵتــی 
بــەاڵم  دەبـــن.  چــارەســەر  خامنەیی 
هەتا دەقیقەی نەوەد و کاتی زێدەش 
بیخوڵقێنی و  نێژاد  ئەحمەدی  ئەگەر 
دەسەاڵت تەحەممولی بکا، رووداوی 
روو  لەوانه یه   نــەکــراو،  چـــاوەڕوان 
بدەن کە لە ئێستاوە ناکرێ پێش بینی 

بکرێ.  

 :7هــەڵــبــژاردنــی ئــــازاد، کــە بە 
درەوەدا  لــەنــێــوخــۆو  شــێــوە  دوو 
ــەکــی  ــەی بـــاســـی دەکـــــــرێ، مــەســەل
باسە  ئــەو  سەرنجە.  جێی  دیــکــەی 
الیــەن  لــە  نێوخۆیی  بەشێوەیەکی 
پێ کراوەو  ئاماژەی  رەفسەنجانییش 
ـــ جێگری سیاسی  تاج زادەی زیندانیـ 
نێوخۆی  وەزیری  نووری  عەبدوڵاڵ 
دادەگرێ و  لەسەر  پێی  خاتەمی ـــ ش 
کەسانی دیکەش پشتیوانی لێ دەکەن. 
ــە پــڕرەنــگ تــر  ــەگــەر ئـــەو دروشــم ئ
ــــکــــرێ و “ئـــــاڵ وگـــــۆڕخـــــوازانـــــی  ب

کێشە  لێ بکەن،  نێوخۆیی”پشتیوانی 
خوڵقێنە لەنێوخۆی ئێران دا. 

شــێــوەیــەکــی دیــکــەی دروشــمــی 
دەرەوەی  لە  کە  ئازاد،  هەڵبژاردنی 
پــێــی  بــــە  دەکـــــــرێ  ـــاســـی  ب واڵت 
پــەیــمــانــێــکــی نــێــودەوڵــەتــی نــێــوان 
الــمــجــالــس”(ە،  مەجلیسەکان)“بین 
کە  پاریسە  1994ی  پەسندکراوی 
ناتق نووری  ئەکبەر  عەلی  ئێران  لە 
مەجلیسی  ئــەوکــاتــی  ســەرۆکــی  ــــ  
واژۆی  ــــــ  ـــ ئــیــســالمــی ـ شــــــووڕای 
مافی  خاڵەکانی  هــەروەهــا  کـــردوە. 
رێژیم  دیسان  کە  جیهانی  مرۆڤی 
گوشارێکی  وەک  کـــردوە.  واژۆی 
دەرەوەیی خەریکن زەقی دەکەنەوە. 
لەحالێک دا، ئەو مەسەالنەی باسیان 
دوایــــن  لـــە  دان،  گــــۆڕێ  لـــە  کــــرا 
دا،  ناونووسی  کاتی  خولەکەکانی 
ســێ کــەس بــە بــیــروڕای جــیــاواز، 
ناونووس کرد. عەلی ئەکبه ر  خۆیان 
ئیسفەندیار  رەفسەنجانی،  هاشمی 
جەلیلی ــــ  سەعید  رەحیم مەشایی و 
میللی و  تەناهی  شووڕای  سەرۆکی 

بەرپرسی وتوێژەکانی 1+5 ــــ. 

 686 تــاوتــوێــی  رۆژ   10 دوای 
 30 کە  کراوــــ  ناونووس  کاندیدای 
ـــ، شـــووڕای  ـــ ــوون ـ کــەســیــان ژن ب
پەسند  پیاوی   8 بەربژاری  نیگابان، 
ــان دا  ــراوەک ــدک ــەســن کــــرد. لــەنــێــو پ
قــه بــووڵ  مەشایی  رەفــســەنــجــانــی و 
ــەو  ـــە قـــامـــووســـی ئ نـــــەکـــــراوەو ل
رێژیمەش ژنان لەو پۆستەدا ئیزنیان 

پێ نادرێ کاندیدای هەڵبژاردن بن.

ــی  ــان ــج ــســەن نــــاونــــووســــی رەف
خەڵکانێک و  پشتیوانی  شەپۆلێکی 
ـــخـــراوی فـــەڕمـــی و  ـــک ـــزب و رێ حـــی
ـــەڕمـــی نــێــوخــۆیــی کـــۆمـــاری  ـــاف ن
رێبەرو  کە  بوو  ــەدواوە  ب ئیسالمی 
رەحیم  تــرســانــدو  زۆر  بەیتەکەی 
مەشاییش هەمان ترسی لەنێو قۆڵی 

ــرد. بۆیە  پـــاوان خـــوازدا دروســـت ک
پێ کرا  ــامــاژەی  ئ پێشتر  ـــەروەک  ه
زۆرترین  کە  نیگابان  ـــــ  شــووڕای 
ئیتالعات،  گــوشــاری  بــەهــۆی  ــان  ی
زۆرترین  جــارێ  بەسیج ــــ  و  سپا 
ــەرو  ــب ســـەر ئــیــشــەیــان لـــەکـــۆڵ رێ
بۆ  کە  ئێستا  کردۆتەوه .  بەیتەکەی 
نەماوە،  زۆری  هەڵبژاردن  رۆژی 
کەسانێک بەتایبەت ئەحمەدی نیژادو 
مــەشــایــی چــــاوەڕوانــــی “حــوکــمــی 
خامنەیین!  رێــبــەر  حــکــوومــەتــی” 
ــی  ــژاران ــەرب ــوان ب ــێ ــەن ــەرکــێ ل کــێ ب
جەلیلی  کـــە  ــــــــــ  رێـــبـــەری  بــەیــتــی 
ــی و  زۆرتــــر جــێــی بــاســەو رووحــان
دەستە  کاندیداکانی  وەک،  عارف ــــ 
ئەو  و  “ئــاڵ وگــۆڕخــوازان”  دووی 
وەک  هەڵبژاردن  الیەنانەی  کەس و 
دەرفەتێک چاو لێ دەکەن و موحسین 
رەزایی ــــ کە وەک سەربەخۆ خۆی 

ناساندوەــــ دەبێ. 

ئایا ئەو وەزعە دەتوانێ ئامانجی 
کام ال وەدی بێنێ نامەعلوومە، چونکە 
شــێــواو  دژوارو  هــەل ومــەرجــەکــە 
دیارەو “شۆکی رەفسەنجانی” جارێ 
“خامۆش”ی  بەشی  نەبووەو  تەواو 
هەڵبژاردنی  بەشدارانی  دەنــگ دەرو 
نائومێدیەوە  بە  ئومێدەوار  گــەرم و 
ـــبـــژاردنـــەکـــان. لە  ــــە هـــەڵ ــــن دەڕوان
بەربژاری شووڕاکانیش دا هەر قۆڵی 
ــر  ئــوســولــگــەرای پــاوان خــواز زۆرت
هەبێ.  کاندیدایان  پێ دراوە  ئیزنیان 
بۆیە زۆر روون نییە چ دەقەومێ و 
“حه ماسە”  کام  کەسانێک،  چ  کێ و 

دەخوڵقێنن.

ــەوســاڵ  ئ ــــی  جــــۆزەردان 24 ی 
بەڕێوەچوونی  لەگەڵ  بوو  هاوکات 
ــــارو  ــــۆم ــــی ســــەرک ــــژاردن ــــب ــــەڵ ه
ئێرانی  لە  دێ  شــارو  شووڕاکانی 
کۆماری  نیزامی  دەسه اڵكاتی  ژێر 
هەڵبژاردن  هەڵبژێران و  ئیسالمی دا. 
لە  کۆمەڵگایەو  تاکێکی  هەر  مافی 
مــرۆڤ  مــافــی  جیهانی  جــاڕنــامــەی 
وەک ئەسڵێکی بنەڕەتی بۆ پاراستنی 
ــەســەر  ــی ل ــت دێـــمـــۆکـــڕاســـی جــەخ
ــەو واڵتــانــەی  کـــراوە. لــە هــەمــوو ئ
ده چێ  به ڕێوه   تێدا  هەڵبژاردنی  کە 
بەشداربوون  مەرجی  یاسا  پێی  بە 
کــراوەو هەر  دیــاری  لە هەڵبژاردن 
بێ  تێدا  مەرجانەی  ئەو  کە  تاکێک 

کـــە یـــاســـا دەســـت 
نــیــشــانــی کـــــردوە 
ــەشــدار  ـــێ ب ـــوان دەت
ـــە پـــڕۆســـەی  ـــێ ل ب

هەڵبژاردن.
پـــــــــڕۆســـــــــەی 
هــــــــەڵــــــــبــــــــژاردن 
ـــــە ئـــــــێـــــــران دا چ  ل
لــــــە ســــــەردەمــــــی 
لە  چ  ــی و  ــەت ــاشــای پ
نیزامی  ســەردەمــی 
کۆماری ئیسالمی دا 

ـــەتـــی و  ــــە ســـەق ــــوو کـــــات ب ــــەم ه
بــەڕێــوەچــووە و هەموو  ــەواوی  ــات ن
خستۆتە  لەمپەری  دەســەاڵت  کات 
ویستوویه تی  هه ڵبژاردن و  بــەردەم 
که   به رێ  ئاقاره دا  به و  هه ڵبژاردن 
خۆی مه به ستێتی. به اڵم هەڵبژاردنی 
ـــگـــەوە جێ  ــە دوو روان ل ئــەوجــار 

سه رنج و تێ ڕامانە. 
یەکەم: ئەو هەڵبژاردنە لە هەل و 
مەرجێک دا بەڕێوەدەچێ کە ناوچەی 
نــاوەڕاســت بۆ ماوەی  رۆژهــەاڵتــی 
ئاڵ وگۆڕی  شاهیدی  ساڵێکە  چەند 
دەسەاڵتدارانە بەهۆی خەڵکە وەزاڵە 
هاتووەکانی واڵتە جۆراوجۆرەکانی 
مــیــســر،  ــی،  ــب ــی ل “تــــوونــــس،  وەک 
یــه مــه ن و ســووریــە....”، کە بێ شک 
هەیە  کاریگەریان  ئاڵ وگۆڕانە  ئەو 
ــەوەی  ــرکــردن ــی لــەســەر شــێــوەی ب

تاکەکان لە ئێران دا.

دەســـەاڵتـــدار  نــیــزامــی  دووەم: 
بەربەرەکانی  لــە  ــێــران دا  ئ بــەســەر 
دایە لەگەڵ دونیای رۆژئاوا لەسەر 
پیتاندنی ئۆرانیۆم و دەست راگەیشتن 
کات دا  لەهەمان  ناوکی و  چەکی  بە 
ــشــاری رێــکــخــراوەکــانــی  ــە ژێـــر ف ل
پارێزەری مافی مرۆڤ دایە بەهۆی 
لەژێر پێ نانی مافی مرۆڤ و ئەوانە 
بۆ  ســەرەکــی  هۆکارێکی  بوونەتە 
زیــاتــر تــەریــک کــەوتــنــەوه ی ئێران 
لــە کـــۆرو کــۆمــەڵــی نــێــودەوڵــەتــی و 
بۆ  نێودەوڵەتی  بڕیاری  بەچەندین 
کە  کــراون  ره چــاو  ئێران  سزادانی 
ئابووری یە  ئابلۆقی  بەرچاوترینیان 
کە تەواوی رایلکەی ئابووری ئێرانی 
ئابووریانە  ئابلۆقە  ئەو  گرتۆتەوە و 
هەبووە  راستەوخۆیان  کاریگەری 
ــی خەڵک.  لــەســەر ژیـــان و گــوزەران
لــەو  کـــرا  بـــاس  پێشتر  هـــەروەکـــی 
روانگەیەوە  دوو 
ــــی  ــــژاردن ــــب ــــەڵ ه
جــۆزەردان  24ی 
لـــــە روانـــــگـــــەی 
ــــــی  ــــــران چــــــاودێ
ســــیــــاســــی یــــەوە 
گــریــنــگــی خـــۆی 
هەیە کە دەسەاڵت 
وەلی  تایبەتی  بە 
فـــەقـــیـــهــــ چــــۆن 
ــەو  ـــە ئ ـــت ـــێ دەڕوان

عومهرباڵهکی

هەڵبژاردنی ئەو جاره  فورسەتی دووالیەنە بۆ نیزام لە 
،،الیەک  و بۆ خەڵک لە الیەکی  دیکە!
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هەڵبژاردنه و ئایا هەر بە پێوەدانگی 
پێشوو عەمەل دەکا؟ یا بە تێ ڕوانین 
ئێران و  راستەقینەی  وەزعییەتی  بە 
ساڵی  ناڕەزایەتی یەکانی  ئه زموونی 
88 بە شێوەیەکی دیکە عەمەل دەکاو 
لە هەمان کات دا خەڵکانی ئێران لەو 
فورسەتە هەرچەند بەرتەسکیش بێ 

چۆن کەڵک وەرده گرن.
کۆماری  نیزامی  لە  کاتێک  هەر 
هەڵبژاردن  لە  باسێک  ئیسالمی دا 
ـــه ڕدەســـت بیر  هــاتــبــێــتــە ئـــــاراوە ت
بە  پێویست  چ  کە  کراوەتەوە  لەوە 
کاربەدەستانی  دەکـــا،  هــەڵــبــژاردن 
تەڵەکە  فێڵ و  بە  ئیسالمی  کۆماری 
لە  سەریان  بــووە  باش  پێ  کێ یان 
سندووقی دەنگ دان هێناتەوە دەرێ. 
 1388 لەساڵی  دیتمان  هەروەکی 
دەیەمی  دەوره ی  هەڵبژاردنی  لــە 
سەرکۆماری دا چۆن دەنگی خەڵکیان 
خەڵکی  کــاتــێــک  ــەت  ــان ــەن ت دزی و 
ســەر شەقامەکان و  ــە  رژان نــاڕازی 
داوای دەنگەکانی خۆیان دەکردەوە 
زۆر بــە تــونــدی ســەرکــوت کــران و 
بەاڵم  کرا،  زیندانی  کــوژرا و  لێ یان 
دوای  رۆژی  لــە  دیتمان  ئــەوجــار 
دەنگەکان  راگەیاندنی  هەڵبژاردن و 
گشتی  ناڕەزایەتی یەکی  جۆرە  هیچ 
دروست نەبوو و لە که شێکی ئارام دا 
رووحانی  حه سه ن  کە  راگەیه ندرا 
ـــی  ـــگ دەران ــگــی زۆریـــنـــەی دەن دەن
بەدەست هێناوەو بۆتە سەرکۆماری 
نیزامی کۆماری ئیسالمی. هەروەکی 
هەل و مەرجی  ئایا  کرا  باس  پێشتر 
ناوچەکە و ئاڵ وگۆڕی دەسەاڵتداران 
ــا ئــابــلــۆقــەی ئـــابـــووری و تــەریــک  ی
کەوتنەوەی ئێران لە کۆڕو کۆمەڵی 
نــێــو دەوڵــەتــی کــاریــگــەری هــەبــووە 
ــەوەی  ــرکــردن ــی لــەســەر شــێــوەی ب
رێــبــەرانــی کـــۆمـــاری ئــیــســالمــی؟! 

هەڵبژاردن  بەڕێوەچوونی  چونکە 
ئەوجار جیاوازی یەکی زۆری هەبوو 
 1388 ساڵی  هەڵبژاردنی  لەگەڵ 
الی  پرسیاری  جیاوازی یە  ئــەو  و 
چاودێرانی سیاسی دروست کردوە 
کە چ هۆکارێک بۆتە هۆی دروست 
نە  چونکە  جیاوازی یە؟  ئەو  بوونی 
دەسەاڵتی رێبەر گۆڕاوه و نە یاساو 
ئایا  ئیسالمی.  کۆماری  رێساکانی 
ئــێــرانــی ژێــر دەســەاڵتــی کــۆمــاری 
دەنێ  هەنگاو  ئەوە  بەرە  ئیسالمی 
بکرێ؟  خەڵک  ئیرادەی  لە  رێز  کە 

ئەگەر وابێ دەبێ پێش لەهەر شتێک 
ئاڵ وگۆڕی  ئێران  بنەڕەتی  یاسای 
بنەڕەتی تێدا بکرێ و پایەو بناخەی 
ئیدارەکردنی واڵت دەنگ و ئێرادەی 
ئەوە  وابێ  ئەگەر  بەاڵم  بێ،  خەڵک 
نیزامی کۆماری ئیسالمی بە مانای 
ئــێــســتــای نــامــێــنــێ. بــــەاڵم دەکـــرێ 
پرسیاری دیکە بێنینە ئاراوە بۆ ئەوە 
و   88 ساڵی  هەڵبژاردنی  جیاوازی 
ئایا ترس  بــۆ دەرکــــەوێ.  92مـــان 
ناڕەزایەتی یەکانی  ئــه زمــوونــی  لــە 
کۆماری  تەمەنی  لە  کە   88 ساڵی 
ئیسالمی دا بێ وێنە بوو؟ یا گەمارۆ 
ئابووریەکانی دونیای رۆژئاوا وای 
بەرامبەر  لە  لە دەســەاڵتــداران کرد 
ــێ دەنــگ و رازی  دەنــگــی خــەڵــک دا ب
ــک چــــۆن و کێ  بــن بــــەوە کــە خــەڵ
هەڵ دەبژێرێ؟ دیارە پێویستە ئاماژە 
بەوە بکەین کە مەبەست ئەوە نییە 
بگوترێ کە هەڵبژاردنی ئەوجار زۆر 
دێمۆکڕاتیک بووەو خەڵک کاندیدای 
ــان هــەڵــبــژاردوە،  دڵـــخـــوازی خــۆی
هەموو  کە  ئــەوە  مەبەست  بەڵکوو 
ئەوەن  سەلمێنەری  لێک دانەوەکان 
کە حه سه ن رووحانی لە نێوان پێنج 
دڵخوازی  کاندیدای  کەسەکەی تردا 
ئەو  چونکە  نیە،  دەســەاڵت  رێبەرو 
ــک لە  ــە جــۆرێ ــر ب پــێــنــج کــەســەی ت
نزیکتر  رێبەر  لە  زیاتر  جــۆرەکــان 
ـــەاڵم دیــتــمــان هـــەر پێنج  بــــوون، ب
بــە دەنــگــی زۆر کــەم و  کــەســیــان 
جیاوازی یەکی یەک جار زۆر لەگەڵ 
ــدو  دۆڕان هەڵبژاردنیان  رووحــانــی 
ــەکــەدا ســەرنــەکــەوتــن و  ــدان ــە مــەی ل
نەبوو،  نـــاڕازی  نــەک  دەسەاڵتیش 
بەڵکوو بەسەرکەوتنی گەورەشی لە 

قەڵەم  دا.
روون  ــــر  ــــات زی ئـــــــەوەی  ــــۆ  ب
ئابووری و  قەیرانە  بزانین  بینەوەو 

،،

،،

کاریگەریان  چەند  سیاسی یەکان 
ــــووە لــــەســــەر بـــڕیـــاردانـــی  ــــەب ه
ئیسالمی و  کۆماری  کاربەدەستانی 
ئاوڕێک  پێویستە  رێبەر.  بەتایبەتی 
لە ساڵەکانی  لە قسەکانی خامنه یی 
ــەوە  ــن ــدەی ب 92 دا  و   91 و   90
ــی  ــژاردن ــب ــەڵ کـــە ســـەبـــارەت بـــە ه

سەرکۆماری کردوویەتی. 
خامنه یی له  خه رمانانی 1390دا 
گرفتێکی  بۆتە  هــەڵــبــژاردن  گوتی: 
ئەو  واڵت و  ئەمنیەتی  بــۆ  گـــەورە 
ـــــژە بــکــێــشــێ و  ـــــە نـــابـــێ درێ وەزع
ــە ره زبـــــه ری هـــەر ئــەو  تــەنــانــەت ل
ســـاڵـــەدا گــوتــی: دەبــــێ بــیــر لــەوە 
سیاسی  پێکهاته ی  کــە  بــکــەیــنــەوە 
سەرۆکایه تی ڕا  لە  بگۆڕدرێ  واڵت 
ئه و  هه رچه ند  پاڕڵمانی،  به   بکرێ 
هێنانه   به اڵم  نه کرا،  پیاده   بیرۆکه یه  
مانایه   ــه و  ب ده تـــوانـــرێ  بــه ربــاســی 
سه رۆکی  یــان  سه رکۆمار  که   بێ 
له  الیه ن  ئیجرایی ده وڵه ت  ده زگای 
ده کرێ و  نیشان  ده ست  پاڕڵمانه وه  
سه رکۆماری  هه ڵبژاردنی  ئه وکات 
ئیدی خه ڵک  نه شما  ئه گه ر  نامێنێ و 
وه ک ساڵی 1388ی هه تاوی داوای 

ده نگه کانی خۆی ناکاته وه .
بەفرانباری  مانگی  لە  خامنه یی 
رووی  نیگەرانی  دڵ  بە  1391دا 
بەرپرسانی  لە  هێندێک  لە  قسەی 
کــرد  ئیسالمی  کــۆمــاری  نــیــزامــی 
ساڵمەتی  ئـــازادی و  لە  باسیان  کە 
هــەڵــبــژاردنــی ســاڵــی 92 دەکـــردو 
گوتی: “ئەو جۆرە لێدوان و ئاخاوتنە 
ئێعتوباری نیزامی کۆماری ئیسالمی 
دێنێتە ژێر پریسار”. هەر لە درێژەی 
ئەو ترس و نیگەرانیانەی کە رێبەری 
هەڵبژاردنی  لە  ئیسالمی  کۆماری 
ــە دوو سێ  ئـــەو جـــار هــەی بــوو ل
شێوەی  بە  هەڵبژاردن  پێش  مانگ 

ــەرجــی  ــەل وم جــــۆراوجــــۆرو لـــە ه
کە  رایگەیاند  جــار  پێنج  جــیــاوازدا 
ــبــژاردنــەدا بــێ الیــەنــەو بە  ــەو هــەڵ ل
خاوەنی  تەنیا  “من  وەک  رەستەی 
نابینم  گرفتێک  “هیچ  دەنگم”،  یەک 
دەنگی  لەگەڵ  سپا  برایانی  دەنگی 
ـــێ”، و تــەنــانــەت  ــاواز ب ــی ــەر ج ــب رێ
رۆژێک پێش هەڵبژاردن بانگهێشتی 
کردو  ئیسالمی  کۆماری  ناڕازیانی 
نیزامی  ئــەوانــەی  “تەنانەت  گوتی: 
کۆماری ئیسالمیان قەبووڵ نیە بۆ 
سەر  بێنە  پێویستە  واڵت  پاراستی 
دەنــگ  ــــگ دان و  دەن سندووقەکانی 

بدەن”.
سەلمێنەری  ئــەوانــە  ــــەواوی  ت
ــەو راســتــی یــەن کــە حــکــوومــەت و  ئ
تایبەتی  بە  ئێران  دەســەاڵتــدارانــی 
ــەکــی کە  ــەوەی ــدن ــن رێــبــەر بــە خــوێ
ـــی  ـــەت ـــداری ــــــی دەســـەاڵت ـــە وەزع ل
ناوچەکە  مەرجی  هــەل و  خــۆیــان و 
رۆژئاواو  تێ روانینی  و  کردوویانە 
توندبوونی  کاریگەری  ئــەوروپــا و 
ئـــابـــووری و  ئــابــلــۆقــەی  پشتێنەی 
بە  خەڵک،  پێداویستی یەکانی  نیاز و 
تەواوی نیگەران بوون کە پڕۆسەی 
ده ربچێ و  دەستیان  لە  هەڵبژاردن 
ناڕەزایەتی  تەقینەوەی  ببێتە مایەی 
ــک لە  ــە جــۆرێ ــک و دەبـــوایـــە ب خــەڵ
جۆرەکان نەهێڵن ئەو ناڕەزایەتیانە 
سەرهەڵ بدەن، هەربۆیە لە کەرەسە 
یاسایەکانی کە بۆ سەرکوتی دەنگی 
خەڵک بە دەستیانەوە بوو کەڵکیان 
وەرنەگرت و ئیزنیان بە خەڵک دا لە 
نێوان ئەو چەند پاڵێوراوه دا کەسێک 
ــبــژێــرن و،  بــە مــەیــلــی خــۆیــان هــەڵ
ــک ئــەو  لـــە الیـــەکـــی دیـــکـــەوە خــەڵ
هەر  دەرفەتێک  بە  هەڵبژاردنەیان 
چەند کەمیش بێ قۆستەوە بۆ ئەوە 
بە نیزامی حاکم بەسەر ئێران دا بڵێن 

ئ���ەوه��ەڵ��ب��ژاردن��ە
مەرجێکدا ه���ەلو ل��ە
بەڕێوەدەچێکەناوچەی
ناوەڕاست رۆژه��ەاڵت��ی
بۆماوەیچەندساڵێکە
ش��اه��ی��دیئ��اڵوگ��ۆڕی
بەهۆی دەسەاڵتدارانە
خ���ەڵ���ک���ەوەزاڵ�������ە
ه��ات��ووەک��ان��یواڵت��ە
وەک جۆراوجۆرەکانی
“توونس،لیبی،میسر،
سووریە....”، یهمهنو
ک�����ەب����ێش����کئ���ەو
کاریگەریان ئاڵوگۆڕانە
شێوەی لەسەر هەیە
تاکەکان بیرکردنەوەی

لەئێراندا.

،،

،،

نــاڕازی یــه و  نیزامە  لــەو  خەڵک  کە 
ماندوویه و ئەوە دەرفەتێکە بۆ نیزام 
کە خۆی لە گه ڵ ویست و داخوازی 
نه ڕوا  وا  ئەگەر  بگونجێنی و  خەڵک 
ئەو  هەیە  چــاوەڕوانــی  خەڵک  کــە 
رووی  بــە  خەڵک  یەکگرتووییه ی 
نیزام و کاربەدەستانی دا دەتەقێتەوە.
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ژێر  ئێرانی  دیسان  ئــەم ڕۆژانــە 
بۆتە  ئیسالمی  کۆماری  دەسەالتی 
نیشان  وا  ــدن و  ــوان خــۆن مــەیــدانــی 
هــەڵــبــژاردنــێــکــی  دەرگــــای  دەدرێ 
کراوەتەوە.  هاوواڵتی یان  بۆ  ئــازاد 
بە  ئێران و  دانیشتووانی  هەرچەند 
هیچ  فــارس  غەیرە  گەالنی  تایبەت 
نی یە  تەبلیغاتە  ــەو  ب بــاوەڕێــکــیــان 
ــە مــانــای  ــژاردن ب ــب ــەڵ ــە بــاســی ه ک
بە هۆی  بەاڵم  دروستی خۆی دەکا، 
تێدا  بەشداری  ناچارن  جۆراوجۆر 
کەسێک  خۆیان  دەنگی  بە  بکەن و 
بــکــەنــە کــوێــخــای چـــوار ســاڵــەیــان. 
بۆیەش باسی کوێخا دەکەم، چونکە 
لــە ســـەرەوەی ئــەو کــەســەی نــاوی 
ــــاری کـــراوە  ــۆ دی ســەرکــۆمــاری ب
ئــاغــایــەک هــەیــە کــە هــەمــوو ڕێ و 
شوێنێکی ئەو واڵتەی دیاری دەکا. 

دەکرێ النی کەم لە سێ ڕوانگەوە 
باسی ئەو شانۆگەری یە بکرێ و بە 
پێی پێڕەوی لە یەکێک لەو ڕوانگانە 

هەڵوێستی لەبەرامبەردا بگیرێ:
یەکەم، ڕوانگەی نێوخۆیی ڕیژیم و 
قانوونی  بە پێی  کە  بۆچوونەیە  ئەو 

ئیسالمی  کـــۆمـــاری  ـــــــژراوی  داڕێ
ـــەر چــــوار ســـاڵ جـــارێـــک دەبـــێ  ه
ڕۆڵی  کەسێک  بکرێ و  هەڵبژاردن 
ڕوانگەیە  ئــەو  بگێڕێ.  سەرکۆمار 
یەک  گشتی یەکەدا  باوەڕە  لە  دیارە 
کردنی  دیاری  بۆ  بەاڵم  هەڵوێستە، 
کەسەکان بۆچوونی جیاوازی دەنێو 
بنیاتە  ــەر  ه نــمــوونــە  بــۆ  هــەیــە.  دا 
کۆماری  بەدەستەکانی  دەســـەاڵت 
کـــەس دا  ســــەدان  لــە نــێــو  ئیسالمی 
کەسیان  هــەشــت  ژمـــــارەی  تــەنــیــا 
هێشتەوە کە دەتوانن وەک کاندیدای 
کێ بەرکێ.  بکەونە  “سەرکۆماری” 
هەرچەند  دیکە  خەڵکەکەی  باقیی 
ــان  ــەم بـــەشـــی هـــــەرە زۆریـــــــان ه
ڕوانگە و بۆچوونی دەسەاڵتدارانیان 
هەبوو، بەاڵم هەرکام بە هۆی تایبەت 
ڕەقابەت  کــەوابــوو  کــرانــەوە.  ڕەت 
لەنێو کەسانی دەرچووی شووڕای 
کەسانێک  نی یە  مانایە  بەو  نیگابان 
هەیە و  جیاوازیان  ڕوانگەی  لەوانە 
لەم  گرینگ  ئاڵ وگۆڕێکی  دەیانەوێ 

واڵتەدا پێک بێنن.
کەس و  ئەو  ڕوانگەی  دووهــەم، 
کە  دەسەاڵتە  دەرەوەی  الیەنانەی 

ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک ڕووخـــانـــی  ــە  ل
نــاهــومــێــد بــــوون و هــاتــوونــە ســەر 
لــە نێو خۆی ڕیــژیــم دا  ـــاوەڕە  ب ئــەو 
چــــاک ســــازی بـــکـــرێ و دەرگـــــای 
ئازادی یە مەدەنی یەکان بکرێتەوە. لە 
ڕوانگەی ئەو دەستەیەوە هەر کەس 
ئاماژەیەک  چووکە  کاندیدایانە  لەو 
ــە کـــرانـــەوەی ئـــەو دەرگـــایـــە بکا  ب
کــەوێ و  وەدووی  خەڵک  پێویستە 
ــۆ ئــــەوەی پێگەی  ــداتــێ ب ــگــی ب دەن
لە  توێژه   ئەو  هەرچەند  بێ.  قایم تر 
بیروڕای  بە  جــۆراوجــۆر و  خەڵکی 
هاتوون،  پێک  جیاوازەوە  لێک  زۆر 
هەڵویستە دا  لــەو  هەموویان  بــەاڵم 
یــەکــیــان گــرتــوە کــە پــێــویــســتــە لە 
نێو خۆی ڕیژیم دا چاک سازی بکرێ و 
ئازادی یە مەدەنی یەکان دابین بکرێن. 
زیاتر  ڕوانگەیەش  ئەو  الیەنگرانی 
بەدەستی  دەسەاڵت  نەتەوەی  لە نێو 
فارس دا دەبینرێن کە ناوەند گەران و 
بوونی  دابــەش  بە  باوەڕێکیان  هیچ 

دەسەاڵت نی یە.
بە  خەڵکی  ڕوانــگــەی  ســێــهــەم، 
ــە هاتووی  ــەواوی نــاڕازی و وەزاڵ ت
ـــاتـــر خــــۆی لــە نــێــو  ئــێــرانــە کـــە زی

هەیاسکاردۆ

هات و هاواری »هەڵبژاردن« و هەڵوێستی کورد

کە  دەبینێتەوە  بــێ بــەش دا  گــەالنــی 
بە  باوەڕێکی  هیچ  بناخەدا  لە  هەر 
گۆڕانکاری لە نێو ئەو نیزامەدا نی یە 
جگە لە ڕووخانی. ئەو ڕوانگەیە هیچ 
جیاوازی یه ک لە نێوان کاندیداکان دا 
چ  کامیان  نی یە  گرینگ  بۆی  ناکاو 
دەڵێ و چۆن بیر دەکاتەوە، چونکە لە 
دێ و  لەدەست  هیچی  نە  ئەساس دا 
نە هیچ باوەڕێکیشی بە گۆڕان هەیە. 
یەک جار  ژمــارەیــان  کە  توێژه  ئــەو 
سازماندراو  چون  بەداخەوە  زۆرە 
کراو  ــاری  دی بەرنامەی  ــاوەن  خ و 
بە  توانیوە  نەیان  ئێستا  هەتا  نین 
نەدانی دەنگی خۆیان کاربەدەستانی 
بێنن.  وەخەبەر  ئیسالمی  کۆماری 
لە  دەنگ  نەدانی  دیکە  واتایەکی  بە 
سەرکۆماری  هەڵبژاردنی  شانۆی 
ئێران دا هەتا ئێستا نەبۆتە کەرەسەی 
بۆ  بەرنامە  تۆڵی  توندو  خەباتێکی 
بتوانێ  کــە  نــەپــســاوە  ـــــژراوی  داڕێ
بۆیەش  بکا.  ڕێــژیــم  بــە  پاشەکشە 
هــەڵــبــژاردنــێــک ســەری  ــەر  ه دوای 
ئەو کۆمەڵە خەڵکە کە دەنگ نادەن 
نێو  دەکەونە  دەمێنێتەوە و  کاڵو  بێ 

بۆشایی یه کی بێ چارەنووس.
بە لەبەرچاوگرتنی ئەو خااڵنەی 
سەرەوە، ئێستا با چاوێک لە بە ناو 
هەڵبژاردنی ئەم جارەی سەرکۆماری 
بکەین و بزانین کێ دەبێ دەنگ بدا و 
کرد  باسم  هـــەر وەک  بــدا.  کێی  بــە 
بە  باوەڕێکی  هیچ  ڕوانگەی سێهەم 
گۆڕانکاری نی یە و خۆی بە مەسەلەی 
ڕوانگەی  ناکا.  ماندوو  دەنگ دانەوە 
نوێنەرێکی  هیچ  کــە  دووهــەمــیــش 
لە نێو کاندیداتۆڕەکان دا نی یە و کەس 
بە  ئــامــاژەیــەکــی  هیچ  ئێستا  هــەتــا 
نەکردوە  دەربیجانە  ئەو  کرانەوەی 
ـــەن.  ـــی دەک ــژه چـــاوەڕوان ــوێ ئـــەو ت
ــە پــێــی ئـــوســـوول ئــەو  کـــەوابـــوو ب
بدا، چونکە  دەنگ  نابێ  ڕوانگەیەش 
ــگ بە هەر کــەس بــدا کــاڵوی لە  دەن

سەری خۆی ناوە. تەنیا الیەنگرانی 
ڕوانگەی یەکەم دەمێننەوە کە سەر 
هەڵقواڵوی  دەســەاڵتــن و  خــودی  بە 
ئەم ڕێژیمەن کە دەیانەوێ درێژە بە 

دەسەاڵتی خۆیان بدەن.
بــە گشتی ڕوانــگــەی  هــەرچــەنــد 
سێ  ئەو  لە نێو  کوردستان  خەڵکی 
خاڵەدا کە باسم کرد دەکەوێتە نێو 
ــاری  خــوازی کــە  سێهەم  ڕوانــگــەی 
ڕووخانی ئەو ڕێژیمە لە تەواوەتیی 
بەداخەوە  حاڵەش  بەو  دایــە،  خۆی 
ئێستا  هەتا  بــــوارەش دا  لــەو  ــورد  ک
یەکگرتوویی خۆی نیشان نەداوە و وا 
نەجوواڵوەتەوە کە هەموو الیەک لە 
تێ بگەن.  مەوزەعی سەرسەختانەی 
بە  ــەک  ــارەی ژم ئــێــران  نێوخۆی  لــە 
ناوی جۆراوجۆر ئەو بۆچوونە باڵو 
دەکەنەوە هیچ ڕێگایەکی دیکە جگە 
لــە دەنـــگ دان نــی یــە و کــورد ئەگەر 
ئەوەی نەکا لە هەموو شتێک بێ بەش 
هەموو  کــورد  بزانە  هــەروا  دەبــێ، 
نەدانی  بە  کەوتوە و  دەست  شتێکی 
بــەداخــەوە  دەدا.  دەستی  لە  دەنــگ 
هەڵکەوتەی جوغڕافیایی ڕۆژهەاڵتی 
بە سەر  بوونی  دابەش  کوردستان و 
فکری  زاراوە و  جیاواز و  مەزهەبی 
جیاوازدا وای کردوە کۆدەنگیی خۆی 
وەگیر نەخا کە ئاکامەکەی قازانجی 
کەوتۆتەوە.  لێ  ئیسالمیی  کۆماری 
سیاسی یەکانی  ڕێکخراوە  هەرچی 
کوردی دەرەوەشن هەرچەند لەمێژ 
کۆماری  ڕووخانی  دروشمی  ساڵە 
تەنانەت  هەڵ گرتوە و  ئیسالمی یان 
زۆریشیان  خوێنی  رێــگــایــەدا  ــەو  ل
داوە، بەاڵم هەتا ئێستاش نە خۆیان 
هێزێکی  ببنە  کە  خستووە  ڕێک  وا 
هەڵوێستیی  تەنانەت  نــە  کــارامــە و 
بەو  ســەبــارەت  خۆیان  یەکجاریی 
جۆرە هەڵبژاردنانە ساغ کردۆتەوە. 
ــــەوان هـــەر چـــوار ســـاڵ جــارێــک  ئ
خۆیان  هەڵویستی  بە  لەنوێ  سەر 

ــەوە و بــۆ هەر  لــەو بــــارەوە دا دەچــن
دەپێچنەوە  نوسخەیەک  دەورەیــەی 
کە بە کردەوە هیچ کام لەو نوسخانە 
هیچ قازانجێکی بۆ کورد تێدا نەبووە.
ـــی ئـــەم جـــارە  ـــژاردن ـــب ـــەڵ بـــۆ ه
زیاتری  کارهاسانی  ڕێژیم  وادیارە 
نەهێشتۆتەوە  وای  کەسی  کــردوە و 
ئۆپۆزیسیۆنی کورد دڵی پێ خۆش 
بکا. بۆیە کوردیش دەبێ کارهاسانی 
پــانــەوە دەنگی  بــە  بــۆ ڕیــژیــم بکا و 
“نا”ی خۆی بەرز کاتەوە. جگە لەوە 
هەر رێگایەکی دیکە بگرێتە بەر سەر 
نایەکگرتوویی زیاتری  لێ شێواوی و 
بۆ  قازانجەکەی  دەکــرێ و  بەدی  لێ 
دەسەاڵتی ڕەشی کۆماری ئیسالمی 

دەگەڕێتەوە.
     ،،

،،

بۆهەڵبژاردنی
ئەمجارەوادیارە
ڕێژیمکارهاسانی

زیاتریکردوەوکەسی
واینەهێشتۆتەوە
ئۆپۆزیسیۆنیکورد
دڵیپێخۆشبکا.
بۆیەکوردیشدەبێ
کارهاسانیبۆڕیژیم
بکاوبەپانەوەدەنگی

“نا”یخۆیبەرز
کاتەوە.
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سیاسهتمهداری مهدهنی حوسێن کاک بهڕێز لهگهڵ الوان گۆڤاری وتووێژی
دێرینوبهتواناولێهاتوویگهلهکهمان

دیمانه:مهنسوورسهممار

پرسی یازده هه مین خولی هه ڵبژاردنی سه رکۆماری له  ئێران دا

،،
رۆژی هەینی رێکەوتی ٢٤ی رەشەمەی 
خولی  ی��ازدەه��ەم��ی��ن  ١٣٩٢ی ه����ەت����اوی 
چوارەمین  سەرکۆماری و  هەڵبژاردنەکانی 
ده ور لە هەڵبژاردنی شووڕاکانی شارو دێ 
لە ئێران دا بەڕێوه دەچێ کە ٦٨٨ کەس 
خۆیان بۆ ئەم پۆستە ناونووسی کردو لە 
نیگابانەوە  شووڕای  الیەن  لە  کۆتایی دا 
جلیلی،  ک��ەس)س��ع��ی��د  ت��ەن��ی��ا  ه��ه ش��ت 
رضایی،  محسن  ح��دادع��ادل،  غالمعلی 
محمد  عارف،  محمدرضا  روحانی،  حسن 
علی اکبر  قالیباف،  محمدباقر  غرضی، 
نیگابانەوە  ش��ووڕای  الیەن  لە  والیتی( 

ته ئید کران. 

بە گشتی هه ڵبژاردنەکان لە ئێران دا 
بۆ هەموو الیەنە نێوخۆیی و دەرەکی یەکان 
مەبەستە  ئەم  بۆ  لێ وردبوونەوەن.  جێی 
کە داخۆ کێ دەبێتە سەرکۆمارو داهاتووی 
بەڕێز  سه ردانی  دێته وه ،  لێ  ئێران چی 
سیاسەتمەداری  م��ەدەن��ی  حوسین  ک��اک 
دێرین و به تواناو لێ هاتووی گه له که مان 
پێک  ل��ه گ��ه ڵ  دیمانەیەمان  ئ��ەم  ک��ردو 
کرا  پێ  ئاماژه ی  ه��ه روه ک  هێنا)دیاره  
هه ڵبژاردنی  له   به ر  چاوپێکه وتنه   ئه م 

سه رکۆماری ئه نجام دراوه (.

پرسیار:ئایاکاریگەرییەکانی
ب��ەه��اریع��ەڕەب��یووەاڵت��ان��ی
دەوروب������ەرل��ەس��ەرئ��ێ��رانو
رۆژه���ەاڵت���یک��وردس��ت��انبۆ
کۆماریئیسالمیکێشەخوڵقێن
پرسی لەسەر کاریگەری بووهو

هەڵبژاردنەکانداناوە؟

دنـــیـــاى  ـــان  ـــوم ـــێ گ ب وه اڵم: 
ئەوڕۆكانە دنیاى گلۆبالە، جیهانی یە 
ــى لــە دنــیــا و  ــك ــێ ــى هـــەر رەوت ــان ی
روژهەاڵتى  ناوچەى  لە  بەتایبەتى 
دێتە  روودەداو  کە  ــاوەڕاســت ڕا  ن
لەسەر  كارتێكردنى  ــەوە  ئ پێشێ 
مــەجــمــوعــى واڵتـــانـــی دیــكــەش دا 
عەڕەبی  بەهاری  بەتایبەتی  هەیە. 
عەڕبى  واڵتــی   23 تەقریبەن  كــە 
ئافریقا  بــاکــووری  لە  داگــرتــووەو 
رۆژهەاڵتی  زۆری  بەشێكی  هەتا 
نــــاوەڕاســــتــــی داگــــرتــــۆتــــەوە تا 
ـــەوخـــۆی  ـــی راســـت ـــک ـــارودۆخـــێ ب

لەسەر  ئایینی و  قەومی ،  سیاسی، 
ــەی بــەشــەكــانــی دیــكــەی  ــەســەل م
بەتایبەتی  ناوەڕاست و  رۆژهەاڵتی 
دانــاوە. شتێکی  ئیسالمی  کۆماری 
لە  بـــاس  کــاتــێــک  تەبیعی یە  زۆر 
بـــەهـــاری عـــەڕەبـــی دەکـــــرێ، لە 
ــى دا ئــەگــەر ئێمە  بــەهــارى عــەڕەب
دەوڵەتەكان  ئێستاش  تا  دەبینین 
بەاڵم  نەبوون،  جێگیر  تــه واوی  به  
ئاشكرایە  روون و  شتێکى  ئــەوە 
ــى دیــکــتــاتــۆڕەكــان لە  كــە رووخــان
كاتێک   ــەڕا  ــای ــق ــری ــاف ئ ـــووری  ـــاک ب
دەســتــى پــێ كــرد هــەمــوو واڵتــانــى 
ژێر  خــۆى خستۆته   ـــەری  دەوروب
ـــەورەى  کــاریــگــه ری و واڵتــانــى گ
وەك  كــە  گــرتــەوە  میسرى  وەك 
دەبینین ئەو ئاڵ وگۆڕە زۆر گرینگه  
بەتەواو مانا ناوچه کەى شڵەقاندوە، 
بوومەلەرزه یەكى بەهیز بوو کە لە 
تەقیەوە  ناوەڕاست ڕا  رۆژهەاڵتى 
ــان  ــۆڕەك ــات ــت ــك یـــانـــی مـــەرگـــی دی

شتێکى  بــۆخــۆی  ئـــەوە  دەبینین، 
ــەاڵم  یـــه ك جـــار زور گــریــنــگــه ، ب
بیهەوێ  وەختێكى  پڕۆسەیە  ئەو 
نیزامێکى  بڕووخێ و  دیکتاتۆڕێک 
بێتە  بیهەوێ  دێمۆکڕاتیک  ئــازادو 
ــار ئـــەوە زەمــانــى دەوێ،  ســەر ك
نەمانی  بە  نیە  ئاسان  ئەوه  هەروا 
ده ست  وابــێ  پێمان  دیکتاتۆڕێک 
ـــــازادى و دێــمــۆکــڕاســى و  بــه جــێ ئ
نیزامێکى دێمۆکڕاتیک حاكم دەبێ. 
دەوێ،  زەمــانــى  پــڕۆســەیــە  ئـــەو 
وردە  وردە  دەبێ  دەوێ و  رەوتى 
بڕوا،  پێشكەوتن  بــەرەو  کۆمەڵگا 
ـــــازادى و دێــمــۆکــڕاســى  ــــی ئ دەرک
ئەوانه   مەفهوومی  ماناو  لە  بکاو 
جیهان  كــە  که سانێك  ــێ.  ب حــاڵــی 
بتوانێ   كە  بێ  وەسیع  بینى یەكەى 
دابین  كە  ئاڵ وگۆڕانە  ئەم  ئاکامى 
دێمۆکڕاسی یە  ئــــازادى و  کــردنــی 
بــەاڵم  بـــێ،  ــێــی دا جێگیر  ت تــــەواو 
بێ گومان ئەو رەوتە هەر درێژه ى 
شتە  لــەو  دوور  ئێرانیش  ــێ و  دەب
چاوى  واقعیەتەوە  بەو  ئەگەر  نیە 
هەموو  عەڕەبى  بەهارى  لێ بكەین 
لە  ئیلال  گرتەوە  عەڕەبى  واڵتانى 
بڵێین  نـــاوەڕاســـت دا  رۆژهــەاڵتــى 
ئێران و توركیا مابوونەوە تۆ تەماشا 
داگــرت،  توركیەشى  ته نانه ت  كە 
له ڕاستی دا  واڵتێکە  تەنیا  توركیە 
زۆر  زۆر  ئابووری یه وه   بارى  لە 
نیزامەكەى  ــەاڵم  ب پێشكەوتووە، 
سیاسی یە،  ئیسالمى  نیزامێکى 
لەوێ دا ئەو ئیسالمە سیاسی یەش 
هەیە.  خۆی  موشكیالتى  بۆ خۆی 
ئەو واڵتانەى ئیسالمیین بۆ خۆیان 
هەیە،  ئیسالمیان  ئۆپۆزیسیۆنى 
سیاسی یان  ئیسالمى  له ڕاستی دا 
خۆیان  سیاسی  رێبازی  کردۆتە 
هــەیــەو  ئیشكالی  بــۆخــۆی  ـــەوە  ئ
ــەو واڵتـــەى ئـــازادى و  بــە مــانــاى ئ
واڵتى  دژى  لە  هەیە  دێمۆکڕاسى 

ئــەوە نیە  ــەن  پــیــادەی دەك خۆیان 
واڵتێکی  توركیا  دەبینین  هەروەك 
نۆزده هەمین  لە  یەکێکە  گەورەیه و 
سەنعەتی یە  پیشەسازى و  واڵتــی 
لەوێ  دەبینین  بەاڵم  ئورووپا،  لە 
لە  نـــاڕازی  خەڵکی  هــەیــەو  کێشە 
شـــارە گــەورەكــانــى تــوركــیــەدا لە 
راســت  ســیــاســی  ئیسالمی  دژی 
هەر  ئــەوە  بكە  تەماشا  بــوونــەوە، 
کاریگه رى بەهارى عەڕەبى یە هەر 
دەخولێتەوە باروبنەی لە واڵتێک دا 
لە  بــێ گــومــان  دادەدا،  ــەعــەرزى  ب
ئێرانیش ئەو شتە دێتە پێش و روو 
خۆی  نــاتــوانــێ  بــێ گــومــان  دەداو 
لەوەى  حاشا  ناتوانێ  بدزێتەوە و 
ــەم  ــەک ــن واڵت بــكــا بــڵــێ چــونــكــە م
تایبەتم  خوێندنەوەى  ئیسالمی یەو 
کێشەیە  ئەو  هەیە  ئیسالم  لەسەر 
رەوتە  ئەو  نابێ  چاره سه ر  بــەوە 
ـــێ  ــه و دەب ــی ی ــان ــه ــی رەوتـــێـــكـــى ج

بەرەوپێش بڕوا.

روانگهی جیاوازی پرسیار:
س��ەرک��ۆم��اریئ��ەح��م��ەدین��ژاد
واتە پێشوو دەورەکانی لەگەڵ
لەچی رەفسنجانی خاتەمیو
دابوو؟پێتانوایەجیاوازییەکی
هیچ نەخێر؟ یا هەیە؟ ئەوتۆ
ئەوتۆ ج��ی��اوازیی��ەک��ی ج��ۆرە
رەوت��ی ئ���ەوە بەڵکوو نییە،
ئاڵوگۆڕەکانیجیهانوناوچەکە
ئەوجۆرەجیاوازییهبەرچاوەی

بۆپێکهێناوە؟

ـــەوان  ئ بــكــە  ــەمــاشــا  ت وه اڵم: 
جیاوازیان  پێکەوە  روانگه كانیان 
هــەیــە، راســتــە بــە قــەولــێ ئەگەر 
هەر  کۆمارانە  ئەو سەرۆک  بڵێین 
سێكیان لە نیزامى ویالیەتی فەقیهـ  
ـــادار   دا پـــــەروەردە كــــراون و وەف
ئیسالمى،  جــمــهــورى  نــیــزامــى  بــە 
بەاڵم  فەقیهن،  ویالیەتى  نیزامى 

فكر  خوێندنەوەو  شێوەى  ئەوانە 
نیە  خــەڵــک  وەك  كــردنــەوەشــیــان 
زۆر  ئینسانێكى  ئەحمەدی نژاد  كە 
عەوام فەریبە یان عەوام گەرایانە 
نــائــاگــا،  چینێكى  ــۆ  ب دەكـــا  قــســە 
ــەوان بۆ الی خۆی  ئ دەی هــەوێ 
ئابوورى  ئیمتیازاتێكى  راكێشێ، 
وەك یارانه و ئەو شتانەیان دەداتێ 
دەی هەوێ له ڕاستی دا ئەو خەڵکە 
بۆ  هەیە  ئێران دا  لە  كە  نائاگایەی 
الى خــۆی راكــێــشــێ، لــه ڕاســتــی دا 
ــژاد  ــەحــمــەدى ن ــــەوام فــەریــبــى ئ ،،ع

،،

بەبڕوایمنجەوانی
ئێستارووناکبیرن.
ئێوەکەلەرەئسی

یەکیەتییالواندان،
ئومێدمهەیەبەو

بهرپرسایهتییهیکە
رێبەرایەتییەکیەتیی

الوانهەیەتی
دەتوانێهەنگاوی
ئێجگارموسبەت

هەڵگرێولەوحاڵەتە
فۆڕماسیۆنەعەینییە

بیهێنێتەدەرێ.
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لەو پەڕى خۆی دایە، بەاڵم ئەوەى 
بوو،  دیكە  شتێکى  بڵێین  خاتەمى 
خاتەمى ئینسانێكى رووناکبیر بوو، 
دیــالــۆگ و  جیهانی  لــەســەر  باسى 
جیهانى  شــارســتــانــیــەتــى  بــڵــێــیــن 
بووە  گرینگ  زۆر  زۆر  دەكـــرد و 
تەمەدونەکان  بــۆ  دیالۆگی  یانى 
لە  باسێکی گرینگی  هێنایە گۆڕێ، 
ئــێــران دا دەســت پــێ كــردو پیادەی 
سیاسی  ــــازادی  ئ نەختێک  کـــرد، 
هەبوو، ئازادی مەتبوعاتی هەبوو، 
ـــەی بــاڵو  ـــامـــان ـــەو مـــقـــدار رۆژن ئ
ــەو نــووســراوانــەی  دەبـــوونـــەوە ئ
ـــــەوە  ـــــوون ــــــەول بـــــاڵو دەب بــــە ق
زۆریان  یەک جار  کاریگه ری یه کی 

ـــک دا هـــەبـــوو یــانــی  لـــە ســـەر خـــەڵ
کــه شــێــکــی کـــــراوه ی ســیــاســی بە 
ــۆوەو  ــراب ک رابـــــردوودا  نیسبەت 
ئێستاش  ــکــە  خــەڵ هـــەمـــوو  ئــــەو 
ئاوات  رووناکبیرن  ئینسانهایەکی 
دەخـــوازن  خاتەمی  دەورانــــی  بــۆ 
ئیسالمی دا  کۆماری  ئێرانی  لە  کە 
کــراوه ی  که شێکی  جار  یەکەم  بۆ 
سیاسی کردبۆوە کە خەڵک بتوانن 
بـــیـــروڕای خـــۆی دەربـــبـــڕێ، ئــەو 
لە گەڵ  قــیــاس  قابیلی  ســەردەمــە 
نەبوو.  ئە    حمه دی نژاد  ســەردەمــی 
رەفسەنجانی مەقوولەیەکی دیکەیە، 
یەکێک لە مۆرە ئەسڵیەکانە، یەکێک 
لە دامەزرێنەرانی نیزامی ویالیەتی 
زۆر  ئینسانیکی  یانی  بــوو  فقیهـ 
بۆیە  تەجرووبەشە  بە  زیـــرەک و 
خوێندنەوەی ئەو شتێکی دیکە بوو 
ئەو دەی هەوێ هەر لە قودرەت دا 
لە  یەکێک  له ڕاستی دا  بمێنێتەوه و 
مەبانی تەقوییەتی نیزامی ویالیه تی 
فەقیهی خودی ئاغای رەفسه نجانی   
ـــرد وردە  ــاشــای ک ــەم ـــوو کـــە ت ب
ئاغای  فەقیهی و  وەلــی  ئــەو  وردە 
ــە یەکێک  ــۆ خـــۆی ک ب خــامــنــەیــی 
ــی  ـــوو مــوعــەڕەف ــە ب ـــەو کــەســان ل
جمهوری  رێــبــەری  وەک  کـــردوە 
تــەمــاشــای  ــدوە،  ــاســان ن ئیسالمی 
نـــەزەری  ئێختیالفی  ـــەوێ  ل کــرد 
لەگەڵ لێ پەیدا دەبێ و وردە وردە 
هەر  وەردەگـــەڕێ و  لێی  خامنەیی 
لەگەڵ  نــەزەرەی  ئێختیالفی  رۆژە 
فاسڵە  ئەو  دەکــاو  پەیدا  خامنەیی 
خامنەیی  ــاغــای  ئ خـــودی  گــرتــنــە 
متوەجێهی دەبێ کە لەم دواییانەدا 
لــێ کەم  ــی  دەی هـــەوێ دەســەاڵت
جۆرێکی  رەفسنجانی  بــکــاتــەوە. 
قسە دەکرد وەک ئیساڵح تەڵەبەکان 
بیریان دەکردەوە و قسەیان دەکرد، 
دەگرت  توندڕەوەکان  لە  ره خنه ی 
ئێران  سیاسی  ــەزای  ف ئەوانە  کە 

بــەربــەســت بکەن،  ـــان هـــەوێ  دەی
ــی ژن  ــووق ــان لـــەســـەر حــق ــاســی ب
دەکرد، باسیان لەسەر نەشریات و 
لەسەر  باسیان  ــرد،  دەک رۆژنــامــە 
تایبەتی  بە  دەکرد  خەڵک  نەزەری 
زۆر  زۆر  ئـــابـــووری  مەسائیلی 
گرینگ بوو رەفسنجانی زۆر زۆر 
ئاماژەی پێ دەکرد  بەو مەسەلەیە، 
ــه ڕاســتــی دا ئــەحــمــەدی نــژاد هیچ  ل
یــەک لــەو کــارانــەی نــەکــرد ئیلال 
زۆر  قەیرانێکی  نەبێ  شــت  یــەک 
قووڵی لە پاش خۆی بە جێ هێشت، 
قەیرانێکی ئابووری بوو، قەیرانێکی 
سیاسی ناوچه یی کردە قەیرانێکی 
ئێران  کە  زەلکاوەی  ئەو  جیهانی. 
تووشی بووە هەمووی پاشماوەی 
ئەو سیاسەتە تۆندڕه وە غەڵەتانەی 
بوو  ئەحمەدی نژاد  ئاغای  خــودی 
بە  ئــێــران  بــۆ  ئەلحانەکانێش  کــە 

میرات ماوەتەوە.

پ��رس��ی��ار:رات����انل��ەس��ەر
ئەم دوای یارانەکان مەسەلەی
بە چییە؟ سەرکۆماری خولەی
روو چی یارانەکان م��ان��ەوهی
دەدا،نەمانیانچکاریگەرییەکی

دەبێ؟

وه اڵم: تەماشا بکەن ئەو یارانەیە 
لە ئەسڵ دا هەر ئەوە نیە یەعنی ئەوە 
یارانە  بــەدئــامــووزی یــە،  نەوعێک 
بێڵین  با  پێ کردنە  خێر  نەوعێک 
ئەحمەدی نژاد  دەی هـــەوەێ  یانی 
کە کەسێکی عەوام فەریب بووە و 
عەوام گەرایە بە پێشکەش کردنی 
ئەو یارانەیە پووڵی نەوتی میللەتە 
پیاوەتی لەسەر دەکاو دەی داتەوە 
بۆ الی خۆی  خەڵکی  خەڵکی و  بە 
دروســت  شتێکی  ــەوە  ئ راکێشێ، 
ـــە بـــــاری زانــســتــی  نـــیـــە، ئـــــەوە ل
ئەو  ئابووری یەوە شتێکی غەڵەتە، 
ئێستا  قەولێک  بە  راستە  یارانەیە 

بەهاریعەڕەبیكە
تەقریبەن2٣واڵتی
عەڕبىداگرتووەولە

باکووریئافریقاهەتا
بەشێكیزۆریرۆژهەاڵتی
ناوەڕاستیداگرتۆتەوە

تابارودۆخێکی
راستەوخۆیسیاسی،

قەومی،ئایینیولەسەر
مەسەلەیبەشەكانی
دیكەیرۆژهەاڵتی

ناوەڕاستوبەتایبەتی
کۆماریئسالمیداناوە.

خەڵکی  لە  توودەیەکی  توانیویەتی 
بە تایبەتی لە دێهات و لە بەشێک لە 
رابکێشی  خۆی  الی  بۆ  شارەکان 
شتێکی  ــەوە  ئ شــت و  نابێتە  ــەوە  ئ
دەفەرمووی  موالحه زە  نیە  سالم 
ــەوە نیە کــە بڵێن  رێــگــای ئــێــران ئ
ئەگەر ئەو یارانەیە موشکلەی حەل 
پەیدا  بەدئامووزی  وختێک  ناکات 
بووە هەموو کەس حەقی خۆیەتی 
ــە حــەقــی خــۆشــت مــنــداڵــی هــەر  ل
ــری  وەردەگ هــەزار  په نجا  یەکەی 
ســـەری  بـــن  لـــە  زۆری  پــۆلــێــکــی 
پێوە  ئەوەی زحمەتی  بێ  دادەنێی 
کێشابێ رەنگە باعیسی ناڕەزایەتی 
ــە  ــەتــی ی ــاڕەزای ـــەاڵم ئـــەو ن بــبــێ، ب
ــمــە.  نــیــیــە ئـــــەوە شــتــێــکــی نــاســال
دەوڵەمەندە  زۆر  واڵتێکی  ئێران 
دەبــێ  کــە  نیە  بـــەوەی  ئێحتیاجی 
بەهێز  ئـــەوەنـــدە  ــەی  ــەک ــووری ــاب ئ
فەقرو  له نێوچوونی  باعیسی  بکا 
کە  بێکاریە  لەنێوچوونی  باعیسی 
ببێ و دەبێ ئابووری یەکی بەهێزی 
هەبێ کە خەڵکی پێ بحەسێنێتەوە 
ژیانێکی  هـــەم  و  بــکــا  کـــار  هـــەم 
بکا  دابین  خه ڵک  بۆ  بەختەوەرانە 
ــەوەری دابــیــن ناکا  ــەخــت ــە ب ــاران ی

تەنبەڵی و تەوەزەلی دابین دەکا.

پ��رس��ی��ار:رات����انل��ەس��ەر
فیلتێریشووڕاینیگابانچییە؟
بەتایبەتهاشمیرەفسهنجانی
م��ۆرە ل��ە ی��ەک��ێ��ک وەک ک��ە
رێژیمە ئ��ەم سەرەکییەکانی
رەددیسەاڵحییەتکرا،هۆکاری

چبوو؟

سەرەتای  بکە  تەماشا  وه اڵم: 
کە  هه ڵبژاردن  کردنی  پێ  دەســت 
بە ناساندنی کاندیداکان و شووڕای 
شـــووڕای  ـــۆڕێ،  گ هــاتــە  نیگابان 
گشتی  خــوڵــقــێــنــەرێــکــی  نــیــگــابــان 
جمهوری  کە  بوو  قەیرانانە  ئەو 

ئیسالمی تووشی  قەیران کردەوە 
ئەحمەدی نژاد  وایــە  واقعیەتەکە 
هەم جیهان و  کە  قەیرانی خوڵقاند 
ــەی گـــرتـــەوە، ئــەو  ــاوچــەک هـــەم ن
قەیرانانە لە نێوخۆی واڵت دا زیاد 
ـــردوە مــوالحــه زە دەفــەرمــووی  ک
حیسابیان  ئــەگــەر  دووبــــەرەیــــە 
ئوسولگەرا  زۆریــان  کەم و  بکەین 
شێوەیەی   بەو  ئیسالح تەڵەبن  یان 
مەسەلەکە  ســووڕەت  هەر  بە  نیە 
خەڵک  کە  لێ هاتووە  وای  ئێستا 
بــاســی لـــێ دەکـــــا، لـــە کــولــیــەتــی 
تەڵەبن  ئیسالح  ئــەوانــەی  خــۆی دا 
ئوسولگەراکان  لە گەڵ  نەزەراتیان 
کە  فیلته رانەی  ئەو  هەیە،  فەرقی 
لەو  هێناویەتی  نیگابان  شــووڕای 
تەئید  سەاڵحیەتیان  کاندیدایانەی 
وابەستە  زۆری  بەشێکی  کــراوە 
شەخسی  ــان و  ــەراک ــگ ــوســول ئ ــە  ب
بەیتی رەهبەرین، بەاڵم لە حاڵێک دا 
ئیسالح  بــۆنــی  ــە  ــەوان ل دانـــە  دوو 
ئــەســاس دا  لــە  دێ و  لــێ  تەڵەبیان 
گرایشیان  کــە  بــەرنــامــەکــانــی  ــە  ل
رووحــانــی و  کەسیان  دوو  کــە  دا 
ئەوانە  بــوو  ــارف  ع دیکە  ئـــەوەی 
لە حەقیقەت دا بەرنامەی روونتر و 
مەوردی قەبووڵی زیاتری خەڵک 

که مایه تی یه کان  و  تایبەتی  بە 
ئەوانی تر  ــورد  ک مەسەلەی 
بــوو، هــەر کــەس مەسەلەن 
ــامــەکــانــی  ــەرن خــــۆم کـــه  ب
رووحانیم  ئــاغــای  خــودی 

لە  له ڕاستی دا  خوێندۆتەوە 
ــی  ــەڕووب ــای ک ــاغ زەمـــانـــی ئ
زۆرترو بەرباڵوتر بە نەزەری 

من ئەوە جێی باسە بۆ داهاتووی 
ئێران . بە نەزەری من کێشەکە 

ـــــــــــــــەوە  نابێ، ب تـــەواو 
تەماشا  بــــکــــە تۆ 

لەو هه ڵبژاردنه ی کە دەکرێ دوو 
مەسەلەی ئەسڵی وەبەرچاو بگره  
ئەوەی چاو لێ دەکەین و ئەو سێ 
مونازره  ته له ڤیزیۆنیەی کە هاتۆتە 
هێنایانە  کــانــدیــداکــان  کــە  گـــۆڕێ 
ئیسبات  لــێ  شــتــی  دوو  گــــۆڕێ 
دەکـــەیـــن: ســیــاســەتــی داخــیــلــی و، 
ســیــاســەتــی خــاریــجــی جــمــهــوری 
قەیرانە  ئــەو  لە گەڵ  ئیسالمی یان 
ــــــەرەو ڕووی کــۆمــاری  بــە هــێــزە ب
ئیسالمی بۆتەوە یەکیان سیاسەتی 
داخیلەو ئەوەی دیکەیان سیاسەتی 
خاریجی  سیاسەتی  خاریجی یەتی. 
بەر  مەرگ  بڵێی  ئەتۆ  هەر  چییە؟ 
زیــاد  تەحریم  ئــەویــش  ئەمریکاو 
کرد،  زیاتریان  تەحریمی  کە  دەکا 
باشە وەختێک تەحریمی ئابووریی 
ــابــووری  ــه وتــی دەکــــا، چــونــکــە ئ ن
نه وتی یه ،  ئــابــووری یــه کــی  ئــێــران 
بێکاری،  سروشتی یه   زۆر  دەی 
ئەوپەڕی  دەگاتە  هەژاری  گرانی و 
تووشی  خەڵک  له ڕاستی دا  خۆی و 
بە  تەنگ  دەبــێ و  زیاتر  قەیرانێکی 
ئــەوە  ژیــانــی خەڵک هــەڵ دەچــنــێ، 
ــە ئــاکــامــی ئــەو  ل
ســیــاســەتــە 
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ئیسالمیرەفسەنجانی

خەتەرناکنابێ،
بەاڵمبۆوەزعی
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بێگومان.تەنیا

کەسێکیکەئەوڕۆکە
دەتوانێشانلە

شانیخامنەییبدا
رەفسنجانییەلە
پێشهەموویاندا

چۆنئەوکۆڵهکهیهکی
ئەسڵیدامەزرێنەری
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رەفسنجانیرۆڵی
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لەخامنەیی.کاتێک
خامنەیبووەرێبەر
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ــێ بـــەرەو  ــە قــەول غــەڵــەتــەیــە کــە ب
قه یرانی ئینێڕژی هێناویەتە گۆڕێ و 
کە  داگرتووە  ئەوە  له سەر  پێ یان 
خاوه نی  له ڕاستی دا  ئێران  دەبــێ 
ئۆرانیۆمی غەنی شودە بێ و بتوانێ 
بۆ مەسارفێ کە دەی هەوێ و کە 
پێ یان  قــەت  غەربی یەکان  دیــاره  
ئــێــران دەی هــەوێ بیر  ــەبــوو  وا ن
ئەتۆمی  سالمی  ئێنێڕژی یەکی  لە 
دەی  وابــوو  پێی  بەڵکوو  بکاتەوە، 
هەوێ که ڵک لە تەسلیحاتی ئەتۆمی 
پێشێ  بردیە  وەختێکیش  بکاتەوە، 
دنیای  بــۆ  قــه بــووڵ  قابیلی  ئـــەوە 
ئەمڕۆ نەبوو، حەقی واڵتە غەربی و 
بۆ  رووســیــە  چین و  شەرقیەکان 
نەبوو  قــه بــووڵ  قابیلی  ئەوانیش 
لێ کرد  وا  وەزعیەتەی  ئــه و  یانی 
قووڵی  قه یرانێکی  له ڕاستی دا  کە 
ئێرانه وه   نیسبەت  بە  نێونەتەوەیی 
ــە چــاوێــکــی  دروســــت بـــێ، ئـــەو ب
ــی ســیــاســەتــی  ــان ــەوە ی ــان ــن ــی ــەدب ب
شکست  قابیلی  ئێران  دەرەوەی 
کاندیداکانیش  خــودی  یانی  بــوو 
لە  نیە  دۆستێکی  ئــێــران  گوتیان 
بــاوه ڕ  بــۆ ئێمە جێی  دونــیــادا کــە 
خۆشمان  دەڵێن  ئەوە  خۆیان  بێ، 
دەزانـــیـــن کــە وەزعـــەکـــە لـــەوەش 
جێی  دۆستێکی  یــانــی  خــراپــتــرە، 
دۆستێکی  نیە  دنیادا  لە  باوه ڕیان 
لوبنان و  لە  چیت  تۆ  کە  نیە  ئەوە 
حیزبوڵاڵی لوبنان دیوە پشتیوانیت 
چووکەیە  واڵتێکی  لوبنان  بکا،  لێ 
لە  مەنتەقەیە  لــە  کــاریــگــه ری  کــە 
ته ئیدی  حیزبوڵاڵش  با  جیهان دا  
دەی  کە  ئێران  بازیانەی  ئەو  بکا 
قەول  بە  بۆ  تەنیا  ناوچه دا  لە  کا 
دروستی  کــە  شیعەیی  هیاللێکی 
ــای  ــی کـــــردوەو لـــە مــوقــابــیــل دون
تایبەتی  عەڕەب دا رای گرتووە بە 
عەڕەبستانی سەعودی دا بۆ ئەوەی 
گــه وره یــه   فاکته رێکی  شیعە  بڵێ 

ئەمریکا  نــاوچــه کــه داو  ئاستی  لــه  
ــرێ.  ــه گ ــێ لـــه بـــه رچـــاوی ن ــوان ــات ن
ــران ســیــاســەتــی بـــوحـــڕان زای  ــێ ئ
بەردەوام دێنێتە گۆڕێ بۆ ئەوەی 
خۆی  لە  موحافزەکارەکان  واڵتــە 
کرد  کــاره ی  ئەو  کاتێ  بترسێنێ و 

ناوچه که   کە  دەبــێ  ئــەوە  باعیسی 
ئاڵوز بێ، وختێکیش ناوچه که  ئاڵوز 
ــوو مــوحــافــزەکــارەکــان دەســت و  ب
چەکیان  کــە  بــن  ئەمریکا  داوێــنــی 
بداتێ و ئەوە جمهوری ئیسالمییش 
لە  کە  ئەوەیە  دەکاتەوە  لێ  فکری 
بە  دەکــا  کۆمەک  دیکەش  الیەکی 
ئابووری ئەمریکاو واڵتانی غەربی 
وایە  پێ یان  دەفــرۆشــن  چــەک  کە 
ئەم بااڵنسە بوحڕان زاکە رادەگرێ 
قووەتی  بە  کە  مەسەلەیەکە  ئەوە 
ـــەوەش نابێتە  ئ بــاقــی یــەو   خــۆی 
نان و ئاو بۆ ئه و عالەمەی بۆیە بە 
نەزەری من ئەو کێشەیە هەروا بە 

ئاسانی کۆتایی نایە. 

بڕوایجەنابتان بە پرسیار:
لە ک��ە ه��ەی��ە وەی ئ��ەگ��ەری
نیزام رەفسنجانی داه��ات��وودا

تووشیکێشەومهترسیبکا؟

کــۆمــاری  نــیــزامــی  ــۆ  ب وه اڵم: 
ئیسالمی رەفسه نجانی  خەتەرناک 
خامنەیی  وەزعــی  بۆ  بــەاڵم  نابێ، 
دەبێ بە بێ گومان. تەنیا کەسێکی 
کــە ئـــەوڕۆکـــە دەتـــوانـــێ شـــان لە 
رەفسنجانی یە  بدا  خامنەیی  شانی 
لــە پێش هــەمــوویــان دا چــۆن ئەو 
دامەزرێنەری  ئەسڵی  کۆڵه که یه کی 
رەفسنجانی  بوو  فقیهی  ویالیەتی 
لە  ــوو  ــەب ه زیـــاتـــری  رۆڵـــی زۆر 
بــووە  خامنەی  کاتێک  خامنەیی. 
ــی  ــجــان ــســەن ـــەر خـــــودی رەف ـــب رێ
بووه   ئــەوی و  بۆ  هەبوو  دەستی 
ببێتە  خامنەیی  کــە  ئـــەوەی  هــۆی 
خامنەیی  بکاو  دروستی  رێبەرو 
جا  نەکرد  دروســت  رەفسەنجانی 
ئەو کێشەیە  نەزەری من  بە  بۆیە 
جمهوری  نیزامی  قەولی  بە  لە نێو 
ئــیــســالمــی دا و دەســـەاڵتـــدارانـــی 
جــمــهــوری ئــیــســالمــی دا درزه کــــه  
ئاسانی  بە  هــەروا  ده بــێ و  قووڵتر 

تـــەواو نــابــێ، بــەاڵم بـــردن و رەت 
کێشەکە  رەفسەنجانی  کردنەوەی 
هـــەر نـــەک چـــارەســـەر نــابــێ لــەو 
الشەوە ئەحمەدی نژاد کاندیداتۆڕی 
هەیە کە مەقبووڵی وەلی فقیهـ بوو 
مەشایی  مــەشــایــی یــە.  رحــیــم  کــە 
جـــــوزوی کــەســانــی تـــونـــدڕەوە 
بە50   50 هــات  نیگابان  شــووڕای 
کایەی کرد، له الیەک رەفسەنجانی 
الیه کی تریش  لــە  مــیــانــەڕەوو  کــە 
کاندیدی  قـــەول  بــە  کــە  مــەشــایــی 
ــەتــی ئــەحــمــەدی نــژادە رەدی  دەوڵ
کرد  هــەردووکــیــانــی  سەاڵحیەتی 
توندڕەو  نێوان  هاوسه نگی  یانی 
میانه ڕەوی بەو شێوە راگرت، بەاڵم 
ئەوەی کە ماوەتەوە کاندیداکان کە 
بەشی هەره  زۆریان لە مەنزومەی 
خۆدی  و  فەقیهـ  ویالیەتی  پالنی 
ئایا  ئـــەوەی  بــەر  لــە  رێــبــەر دان 
ئەوانە دەتوانن غەیری ئەوەی کە 
دوو  ئەو  بکرێ  کار  بکرێ  ئەگەر 
پێ کرد  ئاماژه م  کاندیدایە کە من 
}رووحــانــی و عــارف{ ئەو دووانــە 
دەتوانن بە سەر ئەو قەیرانەدا زاڵ 
وەلی  کە  وەختێک  ئەویش  بکەن 
فقیهـ هەوڵ دەدا هەموو وتوویژێک 
بــکــاتــەوە  رەت  ئــه مــریــکــا  ــەڵ  ــە گ ل
ئەوانە کە دەبێ حەسەن رووحانی 
لەو کەسانەیە کە موتەهەم کراوە 
و  ئامریکایە  عاملی  قەولێک  بــە 
سەهیۆنیزمە بریا هەرواش با خۆ 
ئەو زۆر باشتر دەتوانی ئەوە نەک 
خاڵێکی مەنفی یە لە سەر رووحانی، 
موسبەتیشە،  زۆر  خاڵێکی  بەڵکوو 
کۆی ئەو شتانەیە کە دەتوانێ. من 
بۆیە پێم وایە هەرچەند بە نمایش 
ــیــش، هــەرچــەنــد کـــەم و کــۆڕی  دان
هەڵبژاردنە  ئەو  هەرچەند  زۆرە، 
جۆرێک کاریکاتۆڕی دێمۆکڕاتیکە، 
بەاڵم بەهەر سووڕەت ئەو وەزعە 
یان  هــەوێ  بمان  ئێستا  هەیە  کە 

ناوچه و  بارودۆخی  هەوێ  نه مان 
نێوخۆیی  وەزعــیــەتــی  جیهانی و 
ـــێ کە  خــۆی کــاریــگــه ری وا داده ن
ناتوانێ  ئیسالمی  کۆماری  ئێران و 
خۆی و  ـــردووی  راب سیاسەتی  بە 
ــەتــی  ئـــاغـــای خــامــنــەیــی  ــب ــای بـــە ت
یانی  بکا  سیاسەت  جــاران  وەک 
بــێ گــومــان زەنــگــی خــەتــەر لــە بن 
ــەی لە  ــان ـــە، ئــەو گــۆڕان گــوێــی دای
گۆڕانانەی  ئــەو  دەکــرێــن و  میسر 
ــان  ــە کـــــراوە هــەمــووی ــی ــورک لـــە ت
تەئسیراتێکی راستەوخۆیان لە سەر 
هــەروا  دادەنـــێ و  خامنەیی  ئاغای 
ناتوانێ بڵێ خاورمیانەی ئیسالم و 
بەرباڵوبۆتەوەو  دنیادا  لە  ئیسالم 
هەموو  ئیسالم و  ــیــای  دون دونــیــا 
ئیسالم  چــەتــری  ژێـــر  ــە  ل شتێک 
ببینێتەوە،  خــۆی  دەتــوانــێ  دایــە و 
پێناسه ی  ئەو  کە  ئیسالمه ی  ئەو 
ئیسالمێکە  نیە  ئیسالم  ئەوه   دەکا 
جمهوری  بڵێین  بــا  قوتبی .  دوو 
ئیسالمی نیزامی ویالیه تی فەقیهی 
شیعەی 12 ئیمامی یه . لە جیهان دا 
جــمــهــوری  وەک  واڵتـــــی  چـــەنـــد 
ئیسالمی هەیە کە نیزامی شیعەی 
خودی  واڵت  یەکەم  بێ.  زاڵ  تێدا 
ــەم  دووه ئیسالمی یەو  جمهوری 
ســووریــەن.  عەلەویەکانی  واڵت، 
ئایا بەو دووانە دەتوانن دەرەقەتی 
هــەمــوو واڵتــانــی عــەڕەبــی سوننە 
ئیسالمەکە،  ئەگەر  کەوابوو  بێن. 
ئیسالمێکی بەرباڵو بێ ئەو ئیسالمە 
لە دژی شیعە حەول دەدەن نەک 
ئەم و  ئه مریکاو  قەول  بە  دژی  لە 
لــەگــەڵ  ــە. یــانــی رۆژ  ــک ـــەوی دی ئ
عەڕەبستانی  لــە  مەسەلەن  رۆژ 
ـــان  ـــه ک ـــی ی ـــاب ـــــوودی، وەه ســـــەع
هەیە و  گــەورەیــان  مەترسی یەکی 
قوتابخانه یه کی  »اخوان المسلمین« 
ــە پــەرەپــێــدانــی  گـــــەورەی هــەیــە ل
ـــە نـــاوچـــه ی  ــعــە ل نــــفــــووزی شــی

دووڕگه ی فارس دا.

پ���رس���ی���ار:ه��ەڵ��وێ��س��ت��ی
نەمانی دوای بە ئەحمەدینژاد
پێتان دەب��ێ؟ چ پۆستەدا ل��ەم
وایەکاردانەوەیخراپبەرامبەر

دەسەاڵتدێنێتەکایەوە؟

وه اڵم: ره نگه  نەزانین چۆنه  ده بێ 
میزانی نفووزی ئه حمه دی نژاد له  نێو 
نیزام چاو لێ بکه ین. من بۆخۆم له  
دووره وه   له   نیم  واڵت دا  نێوخۆی 
له   ئایا  ده کەم  مه سه له که    سه یری 
ئۆرگانه کانی ده سه اڵتی نێو رێژیم دا 
ئه حمه دی نژاد  بۆ  ئۆکه ی  چه ندیان 
ــه و  ــه ک ــه ی ــه ســه ل ده کــــــه ن ئـــــه وە م
پــێــگــه ی کــۆمــه اڵیــه تــی چــه نــده یــه و 
ئه و  ئــه وه   چه نده .  نیزامی  پێگه ی 
ئۆرگانانه ی که  له به رده ست ئه وان 
میالک؟  ببنه   ده توانن  ئه وانه   دایه  
ئایا ئه حمه دی نژاد ئه و ده سه اڵته ی 
ــای پــــاســــداران له   ــه  لـــه  ســپ ــه ی ه
به و  هه ر  به سیجی یه کان  ده سته ی 
شێوه یه  ئه و مه سه له یه  و من نازانم 
ــێ کێشه   ــوان ئــه گــه ر هــه ی بــێ ده ت
ئیتالعات  وه زیــری  له   بێ  خوڵقێن 
بــوو رێژه یه کی  کــه  جـــاران هــه ی 
نهێنی یه کانی  قـــەول  بــە  ــه   ل زۆر 
نیزامه که ی ده زانێ ده توانێ ئیفشای 
خامنه یی و  له سه ر  ده تــوانــێ  بکا؟ 
داروده ســـتـــه ی ئــۆســولــگــه راکــان و 
هه مووی ئه وانه ی ده ست و پێوه ندی 
باڵو  شت  ئه وانه   له سه ر  رێبه ری 
ئه وکاره ی  ئه و  ده توانێ  بکاته وه ؟ 
بـــکـــا؟ ئـــــه وە شــتــێــکــه  مــه بــه ســتــم 
به اڵم  بیڕووخێنێ،  ناتوانێ  ئه وه یه  
کێشه که ی  ئه حمه دی نژاد  ده توانێ 
بکا.  قــووڵــتــر  جیناحه کان  نــێــوان 
شێوه یه کی  ده توانێ  ره فسه نجانی 
ئیسالح ته ڵه بان  الی  ــه ره و  ب دیکه  
ته ڵه به کان  ئیسالح  بڕوا و جه بهه ی 

به هێز بکا.
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رێفۆڕمخواز باڵی پرسیار:
یانبەقەولێئیسالحتەڵەبەکان
هەڵبژاردن لەسەر دەتوانن ئایا

شوێندانەربن؟

وه اڵم: بــه  بـــڕوای مــن ئــه وه ی 
ـــێ شـــوێـــن دانـــه ری  ـــوان تــه نــیــا ده ت
ئێستایه  ئیسالح ته ڵه به کانن. ته ماشا 
بــکــه  ئــێــســتــا ئــیــســالح تــه ڵــه بــه کــان 

توانیویانە ئێتیالف له  نێوان خۆی دا 
پیک بێنێ یانی له ڕاستی دا له  نێوان 
وجودی  ئێتیالف  ئوسوولگەراکان 
شکاف  هەیە  لــه وه ی  به ڵکوو  نیه ، 

زیاتر ده بێ.

الی  بــۆ  ره فسه نجانی  ئــاغــای 
داده شکێته وه .  ئیسالح ته ڵه به کان 
خــودی ئــه حــمــه دی نــژاد کــه  ئێستا 
له   که   رێبه ری  به یتی  له   تووڕه یه  
قه بووڵی رێبه ری  پێش دا مه وردی 
ئــه وه یــه   مــه غــزووبــی  ئێستا  بــوو 
ـــه وه ی کــه  نــفــوزه کــه ی  ــێ ئ ــوان ده ت
ته ڵه به کان  ئیسالح  الی  بۆ  خــۆی 
ئیسالح ته ڵه به کان  یانی  بــه ری  دا 
یەکەم،  بکه ن  عه مه ل  باش  ئه گه ر 
ئیشتباهاتی  قــه ره بــووی  ده تــوانــن 
ــه وه .  ــه ن ــک ـــــــردووی خـــۆیـــان ب راب
دووهەم، زێهنیه تی جیهانی بۆ الی 
حاڵه تەی  له و  رابکێشێن و  خۆیان 
ئێستاکە هەیە  بێنه  ده رێ که  جاران 
ئه مریکا بێ ته فاوه ت بوو، ئێستاکه  
ــــاوا بێ  ــاوه ت نــابــێ رۆژئ ــه ف بــێ ت
ته فاوه ت نابێ وه ک قه دیم نیه  وه ک 
بزووتنه وه ی سه وزی پێشوو نییه  
زه مانه که  گۆڕاوه . ئه و ئاڵ وگۆڕانه  
له  دنیایه دا که  ته کانیان خواردووه و 
بوومه له رزه یه ک  وه ک  له ڕاستی دا 
ئێران  ئیتر  ــه وه ،  چــۆت بیر  لــه   کــه  
ــه فــاوه ت  ــێ بــێ ت ــوانــێ خـــۆی ل ــات ن
نیشان بداو خه ڵکیش ئه وه ی چاک 
ــن جا بۆیه  به  بــڕوای  چــاک ده زان
ــه ر ئــیــســالح تــه ڵــه بــه کــان  ــه گ ــن ئ م
بـــه ره و پـــێـــش بـــــڕۆن و جـــه مـــاوه ر 
کۆ  خـــۆیـــان  ده وری  لـــه   زیـــاتـــر 
ده توانێ  ره فسه نجانیش  بکه نه وه و 
یارمه تی یه کی یه ک جار گه وره  بکا 
زۆره و  یه ک جار  نفووزی  چونکه  
جمهوری  ئــۆرگــانــه کــانــی  ــه گــه ڵ  ل
ئیسالمی ئاشنایی و نفووزی زۆره  
ده توانێ ئه و به ره یه  به هێزتر بکاو 
ــی کــه  هه یه   ــه ک ــه ی ــه  تــه نــیــا ده الق ب

جمهوری  نیزامی  مــن  بـــڕوای  بــه  
ئیسالمی بتوانێ له  ئیستراتیژیەتی 
بۆیان  ئه گه ر  کاندیدایه   دوو  ئه و 
بکرێ ئه و ئاڵ وگۆڕه  نێوخۆیی یانه  
خاریجی  سیاسه تی  بێنن و  پیک 
ئه وه ی  بێنن  پێک  تێدا  ئاڵ وگۆڕی 
کــه  لــه  زه مــانــی ئــه حــمــه دی نــژاد دا 
غـــه زه ب  ــه   ب بـــوو  رۆژاوا  ــیــای  دن
بکەنەوە   ساڕێژی  ده توانن  ئێستا  
له   بــه شــه ردۆســتــانــه   سیمایه کی 
زێهنیه تی  بکه ن و  ته رسیم  ئێران 
دنیا زیاتر بۆالی خۆیان رابکێشن. 
به  بڕوای من گۆڕان به م شێوه یه  

پێک دێ، به اڵم کاری ده وێ.

رێ��ب��ەریو بەیتی پرسیار:
خودیخامنەییزیاترالیەنگری
ئەگەر دەکەن نوێنەرانە کام لە
ئەم8کەسە)ویالیەتی،جەلیلی،
حەدادعادڵ،قاڵیباف،رەزایی،
بە عارف( رووحانیو غەرەزی،
دووبەشدادابەشبکرێن،واتە
رێفۆرمخوازانوکۆنەپارێزان؟

ئەلحانە که   بکه   ته ماشا  وه اڵم: 
لــه وێ دا  مه وزووعه که   که   ئه وه یه  
ــتــه وه  کــه  ئــه گــه ر بــیــری لێ  ده بــڕێ
ئــاڵ وگــۆڕه کــان  ئــه گــه ر  بکه ینه وه  
ــه  مــیــحــوه ری پــتــه وکــردنــی  هـــه ر ل
ده بێ  ــه وه   ئ بێ  رێــبــه ری دا  به یتی 
فاتیحه ی بۆ بخوێنی یا ئه گه ر هه ر 
کورسی خۆی بوێ ده بێ له وانه ی 
به اڵم  هه ڵبژێرێ،  ئوسولگه راکان 
ئایا مه مله که ته که  هه ر به وه ی دانێن 
ده بێ به  ته قویه تی ئاغای خامنه یی. 
ده سه اڵته ی  ئه و  هه موو  خامنه یی 
هه یه  ئه و قودره ت و ده سه اڵته ی له  
دراوه   ئێران دا  ئه ساسی  قانوونی 
به  ئاغای خامنه یی به  شای ئێران 
ئێرانمان  بــه  شــای  کــه   ــوو  ــه دراب ن
ده گوت دیکتاتۆڕو ئاغای خامنه یی 
زۆر زۆر زیاتره،  ئه وه یه  موشکیله ی 

چ  ئۆرگانێک  هــه مــوو  لــه   ئه سڵی 
ـــرو وه کیل  ســه رکــۆمــار یــان وه زی
حه تتا ئۆکه ی رێبه ری لەگەڵ نه بێ 
بچێته   نــاتــوانــێ  سیاسه تێک  هیچ 
پێشێ ده بێ ئه وه  یه کال بکرێته وه . 
ته سمیم  موتڵه ق و  قودره تی  یانی 
ئاغای  کــێ یــه   ئه سڵی  گــیــره نــده ی 
ــه   ــایــا ئـــه و ده ســه اڵت خــامــنــه یــیــه . ئ
زیاد  ئه گه ر  بکا  ــاد  زی هــه ر  ده بــێ 
قووڵتر  قەیرانەکە  فاجعه که ،  بکا 
ده بــــێ. کــه  بــــه ره و قــووڵــتــربــوون 
ئینتزاری  ده بــێ  قه یرانه که   ده ڕوا 
ــا ئــه و  ــاری گــــه وره  بــکــا ی ــک ــۆڕان گ
نیزامه  بارگه وبنه ی تێکه وه  پێچێ و 
ــه و دنیایه   لــه گــه ڵ ئ ـــڕواو خــۆی  ب
ده توانێ  ئــه وه ی  ئایا  بــدا  ته تبیق 
نابێ  پرسیاره ی  ئــه و   نا  یــان  بکا 
ده بــی  ــه وه و  ــن ــده ی ب وه اڵمــــی  ئێمه  
بزانین خۆی  رێبه ر  ئاغای  خودی 
ئه وه ی  به اڵم  نا،  یان  داوه   ته تبیق 
دووره وه   له   خۆمان  بۆ  ئێمه   که  
ــه کــه  ده کــه یــن و  ســه یــری مــه ســه ل
ره سانه کانی  به رنامه و  ته ماشای 
ته نیا  ده که ین  خه به ری  گرووهی و 
ئومێدێکی که  هه یه  به  نه زه ری من 
ده سه اڵتی  له   گۆڕانکاری  هێندێک 
بــه شــی  هــــه ر  بــــدا.  روو  رێـــبـــه ر 
حه قیقه ت دا  له   رێفۆڕم خوازه کانه  
ئــه و کــه ســه ن و ده تــوانــن ته نزیمی 

ده سه اڵت و قودره ت بکه ن.

بڕوانینە ئ��ەگ��ەر پرسیار:
مێژوویدەسەاڵتداریەتیکۆماری
لە بەرچاو بەشێکی ئیسالمی
سەرۆککۆمارەکانیاالبردراون
یادواتربەشێوەگەلیجۆراوجۆر
رێبەرییەوە بەیتی الی��ەن لە
ئازاروئەزیەتدراونئەمەلەبەر

چهۆکارێکە؟

ئــه وه یــه   ــه ی  ــاره ک هــۆک وه اڵم: 
وه ختێکی ده سه اڵتت هه یه و ده ته وێ 

له  قودره ت و ده سه اڵتی رێبەر که م 
به   ــات  دەک دوژمنایه تیت  کــه یــه وه  
تایبه تی له  واڵتانی دواکه وتوودا که  
ئیستبداد  دیکتاتۆڕی و  فه رهه نگی 

له وێ دا زیاتر فرچکی گرتووه .

ــه  وەخــتــێــک بـــڕوا به و  ــه روای ه
ده کــه ن  دێمۆکڕاسیه ی  ئـــازادی و 
کە له  دنیای موته مه دنی ئه وڕۆکه  
ــــه وان پــێ یــان وایــــه  هــه ر  بــــاوە ئ
ئه وە  هه یه .  دێمۆکڕاسیان  ئــه وان 
عه وام فه ریبی یه  ئه وه  ئیدی قواتی 
ناتوانێ  فه قیهـ  ویالیه تی  نیزامی 
له   وه زعیه تیه ی  ئــه و  وه اڵمـــده ری 
دنیای مۆدێڕن دا بێ جا بۆیه  هه ر 
حاکم  دینی  ئیستبدادی  وه ختێک 
موتڵه ق  حاکمی  فه قیهـ  وه لــی  بێ 
ـــێ و کــه ســێــک راســــت بــێــتــه وه و  ب
بێته وه و  راست  هه ر سه رکۆماری 
ـــه ی کــه م  بــیــهــه وێ لـــه و ده ســـه اڵت
دادێ و  گژی  به   حەتمەن  بکاته وه  
ناهێڵێ بۆ له به ر ئه وه ی ده سه اڵتی 
ئه و له وه  زیاتره  ته سمیم گیره نده ی 
ئه سڵی عــه رزم کــردن هــه ر وه لی 
ده ســه اڵتــی  ســه رکــۆمــار  فه قیهە و 
ئه گه ر  ــه کــان دا  ده ســه اڵت لــه   نییه و 
لێ  چاوی  ئه ساسی دا  قانوونی  له  
سه رکۆمار  موتڵه ق  حاکمی  بکه ن 
نییه ، ویالیه تی فه قیهـ  هه ربۆیه  ئه و 
هاتوون  که   کۆمارانه ی  ســه رۆک 
یه ک به  یه ک مه غزووبی نیزامه که  

بوون.

دێمۆکڕاتی حیزبی پرسیار:
خولی یازدەهەمین کوردستان
سەرکۆماریو هەڵبژاردنەکانی
24 لە کە دێی ش��ارو ش��ووڕای
بەڕێوەچوو ئەمساڵ جۆزەردانی
راستەخۆ ب��ۆ ک���رد، ب��ای��ک��ۆت
ئەم دەورەک���ان زۆرب���ەی وەک

دەورەیەشیتەحریمنەکرد؟

وه اڵم: به  نه زه ری من ته حریم 
کــردن باش نییه  ده زانــی بۆ باش 
به اڵم  خراپه   پێ  شتێکم  من  نییه؟ 
ـــێ هێندێک  نــابــێ ده ب ـــه وه   ئ هـــه ر 
ــێ ئه مه   مــقــابــلــه ی دیـــکـــه ی  هــه ب
حزووری  ئێمه   ئه وه ڵه ن  بۆچی؟  
نــیــیــه و  واڵت دا  ـــه   ل فـــه عـــالـــمـــان 
نییه   فه عالمان  حزووری  وه ختێک 
پــێــوه نــدی یــه کــی راســتــه وخــۆمــان 
خۆمان  واڵته که ی  خه ڵکی  له  گه ڵ 
ــن هــــه ر به   ــی ــوان ــات ــه ، ئــێــمــه  ن ــی ــی ن
تاگه یه ندراوو به یاننامه یه ک بتوانین 
خه ڵک پاشه کشه ی پێ بکه ین، خه ڵک 
مــوحــافــزه کــاره .  نییه   ناحه قی  کــه  
خــه ڵــکــه کــه ش حــه قــی خــۆیــه تــی له  
ــه ری حــاکــمــیــه تــی ئــه و  ــب ـــر ســێ ژێ
خه ڵک  که م  النی  دایە  ده سه اڵته ی 
خاتری  به   بکا  قاچاخ  خــۆی  نایه  
به یانی یه که  بۆیه  به  هه ر سووڕه ت 
رووحی محافزه کاری له  نێو خه ڵکی 
ئێران دا به  گشتی و له  کوردستان دا 
بەتایبەتی خه ڵک بۆ ئه وه ی سه ری 
هێندێک  له   ناچاره   راگــرێ  خــۆی 
شــت کــه  بــۆخــۆی بـــڕواشـــی پێ 
به   بڕواشی  هه ر  ره نگه   یانی  نییه  
بڕواشی  نه بێ  ئیسالمی  جمهوری 
له  ژێر  نه بێ، به اڵم  نیزامه که ی  بە 
ده سه اڵت و حاکمیه تی موسته بدانه  و 
داهه یه   نیزامه ی  ئه و  خۆدکامانه ی 
ته جدید  بکاو  پاشه کشه   نــاچــاره  
نه زه ر بکاته وه و له و هه ڵبژاردنانه دا 
که  هیچ بڕوای پێی نییه  به شداری 
بکا، چونکه  هه ر نەیکات کێشه ی بۆ 
ته جرووبه ی  با  ئێمه   ده که ن،  ساز 
که   هــه ڵــبــژاردنــانــه دا  ــه و  ل پێشوو 
نه یان  خه ڵک  ــردوه .  ک ته حریمیان 
بەرن.  به ڕێوه   ته حریمه که   توانیوه  
ــرێ ئــێــمــه  گــلــه یــشــمــان له   ــاشــک ن
خه ڵکه که ی هه بێ ده بێ ژیانی ئه و 
خه ڵک  بگرین  وه به رچاو  خه ڵکه ی 
ناتوانێ به  ته حریم و مل به  مالنه ی 
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که  هیچ ده سه اڵتێکیان نییه  بتوانێ 
فکر  مه عقواڵنه   ــی  ده ب ئێمه   بۆیه  
مه سه النه   ئــه و  له  سەر  بکه ینه وه  
ئه وجارمان  ته سمیمه ی  ئه و  بۆیه  
بایکۆتمان  تــه حــریــم  جــیــاتــی  ــه   ل
ــه  ئـــه ســـڵ دا بــایــکــۆت  ــژارد ل ــب ــه ڵ ه
یانی  بایکۆت  ته عریف خۆی هه یه  
له  الوه ڕا چاوی لێ کرد یانی ئێمه  
ده که ی  چ  تۆ  له وه پۆشی  چاومان 
ده که ی  چ  خۆت  بۆ  نای که ی  یان 
خه ڵکه که   یانی  باشه   ئــه وه   بیکه  
ده کــا  بــه شــداری  نییه   مــه جــبــوور 
سیاسه ت  بینانه   واقیع  ئێمه   ده بێ 

بکه   بایکۆت  گوتمان  به اڵم  بکه ین، 
بڕوانه   حاشیه وه   لە  یانی  بایکۆت 

مه سه له که ،  ئه وه  باشه .

له و به شه ی دا خه ڵکه که  بۆ خۆی 
بچێ  ده توانێ  سه ربه سته   ئازاده و 
سندووقه کانی  ســه ر  نه چێته   یــان 
ئێشکچیشی  ئـــه گـــه ر  ده نــــگــــدان، 
ئه گه ر  ناکا  بــه شــداری  نه بوو  لێ 
ــک ده نــــووســــێ  ــێ کـــردیـــشـــی شــت
»قاسملوو«،  ده نووسێ  مه سه له ن 
دیــکــه .  شتێکی  ـــان  ی ـــار«،  ـــۆم »ک
ـــاوا بــه ربــه ره کــانــی  ـــان ئ هـــاوڕێ ی
بکەن یانی بە م شێوه یه ی ده توانێ 
ده نــگــیــش بـــدا، بـــه اڵم ده نـــگ هه ر 
ده نگی سپی نه بێ و ده نگه که ی جێی 
په سه ندی تووده ی خه ڵکی بێ ئه وه  
ئه وه یە  هه وێ  بمان  یانی  باشتره  
جمهوری ئیسالمی ئیلقا بکه ین که  
بابه  ئێمه  دڵخواز نایه ین به شداری 
که   بــه اڵم  هــه ڵــبــژاردن دا  له   بکه ین 
هه ڵبژاردن دا  له   ده که ی  ناچار  من 
به شداری بکه م به  تۆ ده نگ ناده م 
به  بیروباوه ڕی خۆم ده نگ ده ده م 
ئه وه  بۆ خۆی باشه  مانای زۆرە. 

پ��رس��ی��ار:ل���ەک��ۆت��ای��یدا
س��پ��اسب��ۆب��ەڕێ��زتک��ەئەو
ناینو ئێختیار ل��ە دەرف��ەت��ت
پێک لەگەڵ چاوپێکەوتنەت ئەم
تایبەتیت شتێکی ئەگەر بێنین،
الوان یەکیەتیی الوانو لەسەر

هەیەبفەرموون؟

وەاڵم: ئەمن ئه ندامی الوان نیم، 
بەاڵم رۆحم الوانەیەو رۆحییەیەکی 
الوەتـــیـــم تـــێ دایـــە، بـــەڕاســـت الو 
هیچ  لــە  کــە  کۆمەڵگا  لــە  قشرێکە 
شوێنێک لە دونیا ناتوانی لە بیری 
بکەی، بەڵكوو دەبێ گرینگی تایبەتی 
کۆمەڵگا  داهـــاتـــووی  بــــدرێ.  پــێ 
جابۆیە  دەکەن،  دیاری  گەنجەکان 
ئەندازە  هــەر  جەوانەکان  لەسەر 

بکرێ،  پــەروەردەیــی  کــاری  زیاتر 
قازانجی  بە  ئەوە  بکرێ  رێ نوێنی 
نەسڵەکانی  ئەگەر  میللەتەکەمانە. 
پێش ئێمە لە حەقیقەت دا ئێمەیان 
باش پەروەردە بکردایە رەنگە ئێمە 
ئێستاش  بووینایە،  دیکە  شتێکی 
خەڵکەکەی  بتوانین  ئێمە  ئــەگــەر 
خۆمان بەو ئاگایی یەی کە پێویستە 
رابــێــنــیــن و واقــع بــیــنــانــە الوەکــــان 
رابێنین و رۆحی کوردایەتی یان تێدا 
پەروەردە بکەین کە بۆ میللەتەکەی 
کارێکی  ئێجگار  ئەوە  بژی،  خۆی 
ئێوە  ئەرکی  بۆیە  دەبێ  موسبەت 
ئەرکێکی  الوان  یەکیەتیی  وەک 

قورسە. 

ئێستا  جــەوانــی  ــڕوای من  ب بە 
رەئسی  لە  کە  ئێوە  رووناکبیرن. 
ئــومــێــدم  دان،  الوان  یــەکــیــەتــیــی 
کە  به رپرسایه تی یه ی  بــەو  هەیە 
رێبەرایەتی یەکیەتیی الوان هەیەتی 
دەتوانێ هەنگاوی ئێجگار موسبەت 
هەڵگرێ و لەو حاڵەتە فۆڕماسیۆنە 
عەینی یە بی هێنێتە دەرێ، رەوتێکی 
نوێ دەست پێ بکاو لەڕاستی دا بۆ 
هەموو جەوانانی کورد لە هەموو 
ببێتە  کــوردســتــان دا  بــەشــەکــانــی 
نـموونەو الوی کورد بزانێ ئەرک و 

بەرپرسایەتی  ئەمڕۆکانەی چیە؟

هیوادارم ئێوە قۆڵی لێ هەڵماڵن و 
کار لەسەر مێشکی الوەکان بکەن و 
بە مەسئولیەتی خۆتان زیاتر ئاشنا 
بن و لەسەر پەروەردەی الو زیاتر 
دەکەم و  سپاستان  من  بکەن.  کار 

زۆر مەمنوون.

،،

،،

الو لەڕاستیدا
لە ق��ش��رێ��ک��ە
لە کە کۆمەڵگا
هیچشوێنێکلە
ناتوانی دونیا
لەبیریبکەی،
ب��ەڵ��ك��وودەب��ێ
گرینگیتایبەتی

پێبدرێ.

 دیمانه  له گه ڵ به ڕێز کاک قادر وریا
 ئه ندامی ده فته ری سیاسیی حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستان

لهسهرپرسیههڵبژاردنەکانیسەرکۆماریوئاکامودهرهنجامهکانیلەئێراندا

دیمانه:باوکیساڕێژ،،

الی���ه ک  ه���ه م���وو  ب���ۆ  وه ک 
ئ��اش��ک��رای��ه  ح��ه س��ه ن رووح��ان��ی له  
ج�����ۆزه ردان دا  24ی  ه��ه ڵ��ب��ژاردن��ی 
به   ب��وو  هێناوه و  زۆری��ن��ه ی  ده ن��گ��ی 
خه ڵک.  هه ڵبژێردراوی  سه رکۆماری 
ب��ۆ ئ���اگ���اداری زی��ات��ری خ��وێ��ن��ه ران 
ل��ه س��ه ر پ��رس��ی ه��ه ڵ��ب��ژاردن��ه ک��ه و 
هه روه ها  ده ره نجامه کانی و  ئاکام و 
که   چ��اوه ڕوان��ی ی��ان��ه ی خه ڵک  ل��ه و 
ل���ه  ح���ه س���ه ن رووح���ان���ی ی���ان وه ک 
سه رکۆماری تازه  هه یه و ئه ویش تا 
وه دی��ی  توانایی  ده ت��وان��ێ و  چه نده  
هێنانی ئه و هه موو چاوه ڕوانی یانه ی 
له گه ڵ  دیمانه یه مان  ئ��ه م  ه��ه ی��ه ،  
ب��ه ڕێ��ز ک��اک ق���ادر وری���ا ئه ندامی 
ده فته ری سیاسیی حیزبی دێمۆکڕاتی 

کوردستان پێک هێناوه. 

پرسیار:حیزبیدێمۆکڕاتی
هەڵبژاردنەکانی ک��وردس��ت��ان
سەرکۆماریو لە دەورەی��ە ئەم
شارو شووڕاکانی هەڵبژاردنی
دێیبایکۆتکرد،هۆکاریچبوو؟

دێمۆکڕاتی  حیزبی  وەاڵم : 
بایکۆت  بۆ  هۆی  سێ  کوردستان، 
ــه و هــه ڵــبــژاردنــانــه  بــه دی  کــردنــی ئ
ــه وه  کــه  ئــه وه نــده   ده کـــرد. یــه کــه م ئ
ــداکــان له   ــدی ـــه ی کــان ـــه وه ی ـــاوڕدان ئ
به   داخوازی یه کانی خه ڵک  ویست و 
پرسی  له   ئــاوڕدانــه وه یــان  تایبه تی 
کورد،  پرسی  ئیران و  نه ته وه کانی 
نه بوون که   ئــه وه   بایی  کــه م و  زۆر 
پشتیوانی  بۆ  بکرێ  خه ڵک  له   داوا 
ــه  بچنه   ــامــه و دروشــمــان لــه و بــه رن
ــه کــانــی ده نـــگـــدان.  ــدووق ســـه ر ســن
ئه م  نه ده زانی  به دوورمان  دووهه م 
جاریش، وه ک هه ڵبژاردنی پێشووی 
ــبــه ری و سوپای  ڕێ ســه رکــۆمــاری، 

پاسداران ئه گه ر به  پێویستی بزانن، 
خه ڵک دا  ده نگه کانی  به  سه ر  ده ست 
کــرانــه وه ی  ره ت  سیهه م،  نــه گــرن. 
زۆری  هه ره   زۆربــه ی  سه اڵحیه تی 
هه ڵبژاردن و  دوو  هه ر  کاندیداکانی 
له  مه یدان نه هێشتنی کاندیدای ئه وتۆ 
که  خه ڵک به  هه ڵگری داخوازه کانی 
بوو  دیکه   هۆیه کی  بزانن،  خۆیانی 
ــڕات  ــۆک ــم بـــۆ ئـــــه وه ی حــیــزبــی دێ
ده لیلێکی نه بێ بۆ هاندانی خه ڵک بۆ 

به شداری له  ده نگدان دا.

رێبەریو بەیتی پرسیار:
نەیانتوانیوە کودیتا دەوڵەتی
ک��اری��گ��ەری پ��ێ��وی��س��ت وهک
دابنێن، هەڵبژاردنەکان لەسەر
هەڵبژاردنەکان لە چ��اوەڕوان��ی
شتێکیدیکەبوو،ئەمهەڵبژاردنە
ل��ەگ��ەڵ ج���ی���اوازیی���هک���ی چ
کودیتا دەوڵەتی هاتنەسەرکاری

هەبوو؟
بۆ  ئــه حــمــه دی نــه ژاد،  وه اڵم: 
ئه و هه ڵبژاردنه   ناڕازیانی  له   خۆی 
دڵــخــوازی  کــانــدیــدای  ــوو. چونکه   ب
له مێژ   که   مه شایی(  ناوبراو)ره حیم 
ــوو  کیسه ی بــۆ هــه ڵ دوریــبــوو،  ب ،،



2627

ی
رد
کو
ی
27
1٣
ی
دان
ەر
ۆز
ج

و 
ری 

ۆما
رک

سه 
ی 

ردن
بژا

هه ڵ
نی

ه کا
ی ی

رێن
 نه 

ی و
رێن

 ئه 
مه 

جا
ره ن

ده 

w
w

w
.la

w
an

.c
om

w
w

w
.la

w
an

.c
om

ره تی  نیگابان  شــووڕای  الیــه ن  له  
به یتی  بــه اڵم  کــرایــه وه .  سه اڵحیه ت 
ــه ری و شـــووڕای نــیــگــابــان و...،  ــب رێ
ئـــه زمـــوونـــی جــــاری پــێــشــوویــان 
که   ده رکــه وتــبــوو  بۆیان  و  هه بوو 
ده نگه کانی  به سه رداگرتنی  ده ست 
خـــه ڵـــک و نـــاســـانـــدن و ســه پــانــدنــی 
کراوی  نیشان  ده ست  کاندیدایه کی 
هه ڵبژاردن،  ــراوه ی  ب وه ک  خۆیان 
هه زینه ی زۆر تووشی نیزام ده کا و 
ئابڕوو ئێعتیباری نیزام و شه خسی 
خامنه یی ئه وه نده ی دیکه  به  با ده دا.  
ــاری خه ڵکی  ــت ره ف ـــــی و  ده روون زان
ــووه ده ســـت و  ــب ــات ئــێــرانــیــشــیــان ه
ده یـــان زانـــی هــه ر کــانــدیــدایــه ک له  
خامنه یی دوورتر بێ و که متر به  دڵی 
ناوبراو بێ، شانسی ده نگ پێدرانی 
له  الیه ن خه ڵکه وه ، زیاتره . هه ربۆیه  
خۆیان  ــاری  ک بناغه ی  ــاره   ج ئــه م 
نه ک له  سه ر ده ست به سه رداگرتنی 
ــکــوو لــه ســه ر  ده نــگــی خــه ڵــک، بــه ڵ
کاندیدایانه   جۆره   ئه و  هێشتنه وه ی 
ده نگی  خه ڵکیش  کــه  ئــه گــه ر  دانـــا، 
ــێــدان، بــۆ بــڕیــاربــه ده ســتــانــی ئه و  پ
نیزامه  به  تایبه تی شه خسی خامنه یی 
ــکــرێ. بــۆیــه  لــه گــه ڵ  تــه حــه مــمــول ب
رووحــانــی  دڵنیاییه وه ،  بــه   ئـــه وه ی 
که  خامنه یی و  نه بوو  کاندیدایه   ئه و 
پشتیوانی یان  ــاســداران   پ سوپای 
ئاکامی  یه ک  له  سه ر  به اڵم  لێ کرد، 
هه ڵبژاردنه که ، ئه گه ر له  سه رێکه وه   
سه رکه وتن بوو بۆ خه ڵک، به اڵم له  
الیه کی دیکه وه  بۆ نیزامیش قازانجی 

خۆی هه بوو.

پ����رس����ی����ار:ئ���اک���ام���ی
الیەنە هەموو بۆ هەڵبژاردنەن
وەک ناوخۆییەکان دەرەک���یو
ئایا واب����وو، س��وورپ��ڕای��زێ��ک

رووحانی حەسەنی هەڵبژاردنی
وەکسەرکۆمارکاریگەریلەسەر

وەزعیەتیئێراندادەبێ؟
حه سه ن  هه ڵبژاردنی  وه اڵم: 
سوورپڕایز  وه ک  بۆیه   رووحانی، 
چاوی لێ کرا، چونکه  واتاو په یامی 
تێدا بوو. له  نێو ئه و کاندیدایانه  که  له  
مابوونه وه ،  هه ڵبژاردن دا  ملمالنێی 
ئه و ته نیا کاندیدایه ک بوو که  باسی 
“اعــتــدال” و “مــیــانــه روی” ده کــرد و 
سیاسه ته   له   هێندێک  له   ره خنه ی 

ده گرت  ده ره کی یه کان  نێوخۆیی و 
پێدانی  بایه خ  سه رنج و  جێگای  که  
دیکه وه ،  الیه کی  له   ــوون.  ب خه ڵک 
به هێزانه ی  کاندیدا  لــه و  کۆمه ڵێک 
خامنه یی  ره زامه ندیی  ئاماژه و  به  
ـــی ســه اڵحــیــه ت کـــرابـــوون، بۆ  ره ت
ــی و ره فــســه نــجــانــی ،  ــه م ــه  خــات ــن وێ
ده کرد.  رووحانی  له   پشتیوانی یان 
بوو  کاندیدایه ک  ئــه و  کـــرده وه   به  
مانای  به   لێ کردنی  پشتیوانی  که   
سوپای  خــامــنــه یــی و  شــکــســت دانــی 
یه کێک  ره نگه   ئه مه   بوو.  پاسداران 
ژیانی  واقیعی  تاڵه کانی  ته نزه   له  
سیاسی له  ئێران بێ که  هه ڵبژاردنی 
که سێک که  سااڵنیکی زۆر هه ر له و 
نیزامه دا کاربه ده ستی گه وره  بووه و 
له  قۆناغ و  پۆستی به رزی هه بووه ، 
سه رده مێکی دیکه دا ده تو انێ جۆرێک 
سه ره کیی  ناوکه ی  له گه ڵ  خه بات 
ده سه اڵت و بڕیار له و رێژیمه  دابێ! 
ــه ش ده گـــه ڕێـــتـــه وه  بۆ  ــه م دیــــاره  ئ
نه بوونی هه ڵبژاردنی ئازاد و ئازادیی 

هه ڵبژاردن له  ئێران دا.
هه ڵبژێرانی  که   ئــه وه   بــه اڵم 
ئاغای رووحانی ده توانێ کاریگه ریی 
له سه ر وه زعی ئێران هه بێ یان نا، 
بــه ســتــراوه تــه وه .  فاکته ر  چه ند  بــه  
خامنه یی و  شه خسی  فاکته ر  یه که م 
نیزامن  داسه پاوه کانی  دامـــه زراوه  
ئێرانیان  خه ڵکی  په یامی  ئایا  کــه  
له و  ده ست هه ڵگرتن  که   وه رگرتوه  
خه ڵک و  که   ده وێ  سیاسه تانه یان 
بـــه ره وڕووی  ئێرانیان  کۆمه ڵگه ی 
قه یرانی نیوخۆی و گوشاری ده ره کی 
کردۆته وه  یان نا؟ دووهه م فاکته ر، 
ئـــیـــراده  و بـــڕیـــاری ســه رکــۆمــاری 
هه ڵبژێردراوه  له  ڕووبه ڕووبوونه وه  
له   خه ڵک و  چــاوه ڕوانــی یــه کــانــی  له  
به ڵێنه کانی  جێ به جێ  کردنی واده  و 
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بهبڕوایمن،
کۆماریئیسالمی

لهسهردهمی
سهرکۆماریی

رووحانیدا،ناچار
دهبێچاوبههێندێک
لهسیاسهتهکانیدا
بخشێنێتهوه.دیاره

بهههررادهیهکخهڵک
چێرهگرتووتربێوپتر
لهمهیدانیخهباتدا
بێولهسهرمافهکانی
پێدابگرێ،دهسکهوتی

زیاتریدهبێ.

خۆی له  کاتی هه ڵبژاردن دا. ئه گه ر چی 
ســیــاســه تــه  ســه ره کــی یــه کــانــی ئــه و 
رێبه ری  شه خسی  الیه ن  له   نیزامه  
ـــاری ده کــــرێ، بــه اڵم  نــیــزامــه وه  دی
ئه گه ر سه رکۆمار باوه ڕو هیممه ت و 
ئه و  شایسته ی  هه بێ و  شه هامه تی 
ده نگانه  بێ که  نزیکه ی 20 میلیۆن 
خه ڵکی ئێران پێ یان داوه ، ده  توانێ 
هه ر  گــۆڕان  خه ڵک،  پشتیوانیی  به  
چه ند سنووردار له  وه زعی سیاسیی 
فاکته ر  سێهه م  بێنێ.  پێک  ئێران دا 
خـــودی خــه ڵــک و ئــه و بــزووتــنــه وه  
له   کــه   کۆمه اڵیه تیانه ن  سیاسی و 
ئه گه ر  ــه ن.  ه کۆمه ڵگه  دا  هــه نــاوی 
شایه دی  ــن و  داب مه یدان  له   خه ڵک 
گه شه  و به ره وپێش چوونی خه بات و 
بــزووتــنــه وه کــانــی  خــه ڵــک بــیــن، له  
خه ڵک  مه جلیسیش دا،  هه ڵبژاردنی 
ده بێ و  ده سکه وتیان  سه رکه وتن و 
ــه وه  له   ــن ــن ڕێــگــه ی خــۆدزی ــوان ده ت
به   نــاچــار  ببه ستن و  ســه رکــۆمــار 

گرتنه به ری سیاسه تی نوێی بکه ن.

پ����رس����ی����ار:ئ���اک���ام���ی
کە خست دەری هەڵبژاردنەکان
شێوەی ل��ە خ��ەڵ��ک ک��ۆم��ەاڵن��ی
کۆماری بە “ن��ا” ج��ۆراوج��ۆردا
چ ک��ەواب��وو دەڵ��ێ��ن، ئیسالمی
شێوەی لە ئێوە دەک��ا پێویست
خەڵک بایکۆت ی��ان تەحریم
سندووقەکانی سەر چوونە لە

هەڵبژاردندووربخەنەوە؟
خه ڵک  گوتنی  “نـــا”  وه اڵم: 
دیکتاتۆڕ  زۆردارو  ده سه اڵتێکی  به  
وه ک هه ڵوێستێکی سیاسی، کارێکی 
بنرخێندرێ،  بـــه رز  ده بـــێ  بــاشــه و 
له   ده بــێ  کاته ش دا  له و  هه ر  بــه اڵم 
هه ڵوێستێکی  ئــه وه   بێت،  بیرمان 
خه ڵک  ــــوازراوه .  ــــه خ ن ـــاچـــاری و  ن

ڕێگای دیکه یان له  به رده م دا نامێنێ 
بۆیه  به  “نا” گوتن، یا به  هه ڵبژاردنی 
کــه ســێــکــی  ســـه ر بـــه و نــیــزامــه  که  
ــه ڵ  ــه  گ ـــی ل ـــاوازی ــێــک جـــی ــاڵ تــۆســق
خۆیان  په یامی  هه یه ،  دیکه   ئه وانی 
ئازادیی  ئه گه ر  ده گه یه نن. بۆ وێنه ، 
له   ئــازاد  هه ڵبژاردنی  هه ڵبژاردن و 
ئێران دا هه با، خه ڵک زۆر کاندیدای 
باشتریان  رووحــانــی،  حه سه ن  له  
لێ ده کرد.  پشتیوانی یان  و  ــوو  ده ب
ــا ئـــه و خــه ڵــکــه ی ســنــدووقــه کــانــی  ی
ئه و  بۆیه   ده که ن،  ته حریم  ده نگدان 
وایه   پێ یان  چونکه   ده کــه ن،  کــاره  
ناتوانن  هه ڵبژاردنانه   جــۆره   ئــه و 
جیددیی  گۆڕانی  سه رچاوه ی  ببنه  
واڵت دا.  ــــــی  وه زع لـــه   ســیــاســی 
ده مه وێ بڵێم حیزبێکی سیاسی که  
چوارچێوه ی  له   نییه   ئــه وه ی  مافی 
چاالکیی  ڕێژیمه دا   ئه و  یاساکانی 
له   به  کایه کردن  بــاوه ڕی  یا  هه بێ، 
چوارچێوه ی ئه و جۆره  هه ڵبژاردنه  
نادێمۆکڕاتیکانه دا نی یه ، ناچار نی یه  
به م هه ڵبژاردنانه  رازی بێ و خه ڵک 
بۆ به شداری و ده نگدان له وان دا هان 
رێگایه کی  هیچ  له وانه یه   بدا. خه ڵک 
النی که می  هێنانی  پێک  بــۆ  دیــکــه  
گـــــۆڕان لـــه  وه زعـــــی مـــه وجـــوودا 
هه ڵبژاردنه   ئــه وه نــده   نــه بــه ن  شــک 
سیاسی یه کان،  حیزبه   به اڵم  نه بێ، 
ئامانجی  به رنامه و  هه ڵگری  هــه م 
گه وره ترن، هه م ده توانن به  شێوه ی 
دیکه  خه بات بۆ ئامانجه کانیان بکه ن.

حەسەن ئاغای پرسیار:
بە لەهەڵبژاردنی بەر رووحانی
سەرکۆماریقەولوبەڵێنیزۆری
دابەخەڵک،پێتانوایەتاچەنده
نیزامەدا ئ��ەم چوارچێوەی لە
دەتوانێقەولوبەڵێنەکانیبەجێ

بگەیەنێ؟
مــن،   بــــــڕوای  بـــه   وەاڵم: 
ســه رده مــی  لــه   ئیسالمی  کــۆمــاری 
ـــــی دا،  ســـه رکـــۆمـــاریـــی رووحـــــان
له   بــه  هێندێک  نــاچــار ده بـــێ چــاو 
بخشێنێته وه .  ســیــاســه تــه کــانــی دا 
بــه  هــه ر راده یــــــه ک خه ڵک  دیــــاره  
له  مه یدانی  پتر  چێره گرتووتر بێ و 
مافه کانی  لــه  ســه ر  ــێ و  ب ــات دا  خــه ب
پێدابگرێ، ده سکه وتی زیاتری ده بێ. 
پێویسته  هه موو حیزب و ریکخراوه  
تایبه تی  به   خه ڵک ،  سیاسی یه کان 
چاالکانی مه ده نی هان بده ن بۆ ئه م 
کۆماری  به سه ر  که   نوێ یه   وه زعه  
رێک  خۆیان  ده سه پێ،  ئیسالمی دا 
بخه ن، به رنامه یان هه بێ و هه ر له و 
بکه ن و  لێ  پشتیوانی یان  کاته ش دا  
ئه وانیشه   ئه رکی  بــن.  هــانــده ریــان 
وێـــــڕای هــێــنــانــه  گــــۆڕی ویــســت و 
هه ل ومه رج و  پێی  به   داخــوازه کــان 
ئامانجه   سه رده مه که ،  زه رفییه تی 
نه ته وه ییه  سه ره کی یه کان که  ده یان 
ساڵه  حیزبه کان خه باتیان بۆ ده که ن، 
ئه و  دژایه تی  نه که ونه   نه که ن و  ون 
حیزبانه  و هه ر دوو ال به  ته واوکه ری 
یه کتر و ئه م دیو و ئه و دیوی خه باتی 

نه ته وه یه ک بزانن.
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له   سه رکۆماری  ده وره ی  ده   له  
به درێژایی  بڵێین  باشتره   یا  ئێران دا 
ئــێــران  ئیسالمی  رێــژیــمــی  تــه مــه نــی 
هه ڵس وکه وتی ئه و رێژیمه  و ره فتاری 
ــه  بــه رامــبــه ر بــه  کــورد  ــه و ده ســه اڵت ئ
ــان  ــه وه م ــوو بــــواره کــــان دا ئ ــه م ــه  ه ل
قه ت  رێژیمه   ئه و  که   ده دا  پێ نیشان  
نه کردوه و  کورد  بۆ  حیسابێکی  هیچ 
قه تی به  هێند نه گرتووه . ئه و به  هێنده  
ــاری  ــه  ب نــه گــرتــنــه ش جــیــا لــــه وه ی ک
یاساو  بۆته   دیــاره   پێوه   ئایدۆلۆژی 
وه ک ئــه ســڵ لــه  یــاســای بــنــه ڕه تــی دا 
گونجێنراوه . به  پێی ئه و ئه سڵه  کورد له  
به تایبه ت  سه رکۆماری دا  هه ڵبژاردنی 

هــه ڵــبــژێــرانــی هــه یــه  و نــــه  مــافــی 
ـــی  ـــاف ــــــه  م ن

ــه اڵم ده بـــێ و ده تــوانــێ  هــه ڵــبــژاردن، ب
ده نــگ بدا بۆ ئــه وی ره وایــی بدا به و 
سیسته مه  تۆتالیتاره  ئایینی یه . یاسای 
بنه ڕه تی سه باره ت به  سه رکۆماری و 
هه ڵبژاردنی سه رۆ ک کۆمار له  ئه سڵی 
115 دا ده ڵی: “ سه ر کۆمار ده بێ له نێو 
سیاسیانه   ئایینی و  که سایه تی یه   ئه و 
بێ ،  ئێرانی  ئه سڵ  به   که   هه ڵبژێرێ 
به ڕێوه به ر بێ و خاوه نی پێشینه یه کی 
باشی ئه خالقی ئه مانه تداری و “ تقوی” 
کۆماری  بنه ماکانی  به   باوه ڕمه ند  و 
ره سمی  مه زهه بیی  ئێران و  ئیسالمی 
ئێرانی  ده بــێ  کورتی  به   بــێ”.  واڵت 
عه یار 24 بێ و سه ر به  ئایینی ره سمی 
واڵتیش واته  شیعه  بێ. که واته  کورد 
بایه خێکی  هیچ  نــیــوه دا  لــه م  لــێــره داو 
پێ نه دراوه و له ڕاستی دا له  چه ند ساڵی 
رابردوودا هه ر خۆی تێ هه ڵقوتاندوه  
ده نا ئه و هه ڵبژاردنه  هه ر هیچ پێوه ندی 

به  کورده وه  نییه . 

هه ڵبژاردنی مه جلیسی خیبره گانی 
ــه ویــش به   رێــبــه ریــش هـــه ر وه تــــر. ئ
هه مان شێوه ، ئه و هه ڵبژاردنه ش له نێو 
به رزه کان  پله   ئاینی یه   که سایه تی یه  
شیعه   ده بـــێ  حــه تــمــه ن  کــه   که سێک 
هه ڵده بژێرێ.  واڵت  ڕێبه ری  بۆ  بێ 
هیچ  هه ڵبژاردنه ش  ئه و  دیسان  ده ی 
چۆنکه   نییه .  کـــورده وه   به   پێوه ندی 
ئه وان ته ئکید له سه ر ئایین ده که نه وه و 
هه ر له  بنه ڕه ت ڕا باوه ڕیان به  میلله ت و 

شتی وا نییه  و گاڵته یان پێی دێ.

ـــردن بـــه و بــاســه ی  ــه  ئــامــاژه  ک ب
ـــه  بــــــڕوای مـــن کـــورد  ســــــه ره وه  ب
ــزب و رێــکــخــراوه   ــه  حــی بــه گــشــتــی، ب
نووسه ر و  به   سیاسی یه کانیه وه و 
هه موو  گشتی  بــه   رونــاکــبــیــران و 

ـــێ خــۆیــان  ــان ده ب خــه ڵــکــی کــوردســت
چونکه   بگرن،  بـــه دوور  باسانه   لــه و 
به ڕاستی ئه و هه ڵبژاردنه  به  هیچ له ونێ 
ته نانه ت  نییه .  کــورده وه   به   پێوه ندی 
ئه گه ر به  ته مای ئاڵ وگۆڕیش بین له  
حاڵه تی هاتنه  سه رکاری یه کێکی که م 
خه راپ، ئه وه  دیسان ده بێ بگه ڕێنه وه  
بۆ یاسای بنه ڕه تی ئه و رێژیمه  که  ئایا 
رێگا ده دا هیچ ئاڵ وگۆڕێک بکرێ؟ خۆ 
هه موو  نه گۆڕین  خۆمانی  له   ئه گه ر 
باش ده زانین که  هیچ ئاڵ وگۆڕێکیش 
که  وایه   ناکرێ.  به دی  سیسته مه   له و 
ئه زموون   ســاڵ   30 له   زیاتر  دوای 
کردنی ئه و رێژیمه  ده بێ به و قه ناعه ته  
نــه  کۆی  ده ســــه اڵت و  نــه   کــه   بگه ین 
سیسته می ده سه اڵتداری و ئیداری ئه و 
واڵته ، کولتوورو روانینی گشتیان به  
نیسبه ت جیهان و ده وروبه ر، ته نانه ت 
کوردان  هی  ده گــه ڵ  خه ڵکه که ش  هی 
ـــــــه ده ری  جـــیـــاوازی یـــه کـــی لـــه  ڕاده ب
هه ن و  که   جیاوازیانه   ئــه و  با  هه یه . 
بکه ین و  قه بووڵ  لێ ناکرێ  حاشایان 
ئازایی  سیاسه ت دا  له   جــار  یــه ک  بۆ 
ئه و  رابگه یه نین  که   هه بێ  ئــه وه مــان 
هه ڵبژاردنه  هیچ پێوه ندی به  کورده وه  
ــێ بـــــه دوور بــگــریــن.   نــیــیــه و خـــۆی ل
بێ ته فاوه تی بێ ته فاوه ت بین و ته نانه ت 
کردن  ته حریم  نه که ین.  ته حریمیشی 
جۆرێک ره وایی دانه  به  هه ڵبژاردن. له  
جیاتی ئه وه  هه وڵی وشیارکردنه وه ی 
مافی  هه ڵبژاردن و  که   بده ین  خه ڵک 
نییه   بێ نرخ  سووک و  هێنده   ده نگدان 
هاسانی  به   وا  رێژیم   کاربه ده ستانی 
ته نیا  ئامرازێک  به   پێ بکه ن  خه ڵکی 
بۆ پڕکردنی سندووقه کانی ده نگدان و 

ره وایی به خشینی ئه و رێژیمه. 

،، سه رکۆماری و کورته  سه رنجێک هه ڵبژاردنی   

برایمجههانگیری

ن: وه لی نه سر

مه نسوور  ئینگلیزی یه وه :  له   و، 
پیرۆتی

کــاتــه ی کــه  جیهان  ـــه و  ئ ـــک  رێ
هیوای به  گۆڕانێکی مانادار له  ئێران 
بوو، هه ڵبژاردنی سه رکۆماری واڵت 
دوای  به   کرد.  سه رسام  هه مووانی 
سێناریۆی  ـــه وه ی  کـــردن دووپــــات  
سه رکه وتنی بناژۆخوازان له  2009ی 
زایینی دا، پاڵێوراوی ریفۆڕم خوازان، 
حه سه ن رووحانی، که  که مپه ینه که ی 
ــه ڕه وی له   ــان ــی ــر دروشــمــی م ــه ژێ ل
له گه ڵ  بنیاتنه ر  پێوه ندی  نێوخۆ و 
ده ره وه  وه گه ڕ خرابوو، رکه به رانی 
یــه کــه م  ده وری  ــه   ل ــا  ت دا  شکست 
بـــه  زۆریــــنــــه ی ده نـــــگ بـــــراوه ی 
سه ره تای  ئه مه   بێ.  هه ڵبژاردنه کان 
سیاسه توه رزی  ــه وه ی  ــردن ک ره ت 
ـــه  گــه نــگــه شــه   ـــژاد و ب ـــه دی ن ـــه حـــم ئ
زه بروزه نگی  داخـــراوی و  کێشانی 
سیاسی  گۆڕه پانی  له   بناژۆخۆزان 
ده توانێ  جیهانی  کۆمه ڵگای  ئێرانه . 

به  روانگه یه کی خۆش بینانه  سه یری 
ــه  زۆربــــه ی  ــه  بــکــا ک ــی ی ئـــه و راســت
له نێوان  تا  دا  ده نگیان  ئێرانیه کان 
ئــه حــمــه دی نــژاد و  میراتی  خــۆیــان و 
سپای  خامه نه یی و،  عه لی  ئایوتوڵاڵ 
بکه ن و  دروست  بۆشایی  پاسداران 
جارێکی تر  تا  بکه نه وه   وشیاریان 
رێگای  به   هه ڵبژاردنه کان  ئاکامی 
تراژێدی ساڵی 2009دا تێ نه په ڕێنن.

ئــــه مــــانــــه  هـــــه مـــــوو هــــه واڵــــی 
سیاسه توانانی  بــۆ  دڵــخــۆشــکــه رن 
ـــه ت بۆ  ـــاب ئـــێـــرانـــی ، بـــــه اڵم کــــام ب
ـــه مـــه ڕ چـــاره نـــووســـی  ـــــــاوا ل رۆژئ
له  رۆژه ڤ  ئێران  ناوکی  پڕۆگرامی 
ــی  ــژه ی دایـــــه . خــۆش بــیــنــی یــه کــی رێ
هــه مــه الیــه نــه   پشتیوانی  ــه   ک هــه یــه  
لــه  مـــیـــانـــه ڕه وی، ره نــــگ دانــــه وه ی 
ره وتــی  دانــوســتــان و  میزی  له سه ر 
وتــووێــژه کــان ده بـــێ. رووحــانــی له  
هه ڵبژاردن دا  بانگه شه کانی  ده ورانی 
ــــه ی  ره وان ــاشــکــرای  ئ سیگناڵێکی 
ئـــه گـــه ری  ـــه   ل ـــه   ک ــــرد  ک ده ره وه  
ئێران  سه رکۆمار،  به   هه ڵبژاردنی 

گۆشه گیری یه   دووره په رێزی و  له و 
ده داو  سازان  بۆ  هه وڵ  دێنێته ده ر. 
رێک که وتنی له  رووبه ڕووبوونه وه و 
گوتی:  په سندتره و  بــه الوه   به رگری 
»هیچ به ربژێری یه  کی  دیکه مان جگه  
له  میانه ڕه وی نی یه ». ئه م تێ ڕوانینه  
بــه رچــاوه  ،  دیــارو  وه رچه رخانێکی 
ناوکی  رێک که وتنێکی  هێشتا  به اڵم 
ــه و حــه قــیــقــه تــی  ــی ــی لـــه  هــــه وێــــڵ دا ن
ــه   ــــــۆزه ردان، واڵت ســورپــڕایــزی ج
یه کگرتووه کان وادار به  گونجاندنی 
بارودۆخی  له گه ڵ  ستراتێژی یه که ی 

نوێی ئێران ده کا.

شایه د  ســه ره تــادا  له   ئه گه رچی 
رووحانی بتوانێ ده ست پێشخه ری 
له سه ر  کۆتایی  بڕیاری  بــه اڵم  بکا، 
پڕۆگرامی ناوکی له الی خامنه یی یه . 
واڵتانی دانوستانکار له گه ڵ ئێران له  
گرووپی 5+1 ــــ به ره ی دیپڵۆماتیکی 
ــی رووســیــه ،  ــان پــێــک هــاتــوو لــه  واڵت
واڵتــه   ئینگلیز،  ــســه ،  فــه ڕان چــیــن، 
ده توانن  ئاڵمان ــــ  یه کگرتووه کان و 
ئه و وشکه بڕوایه ی که  سه عید جه لیلی 

ئێرانیۆمرووبه ڕوویئۆباما
ئێرانخۆیبۆرێککهوتنێکیناوکیئامادهکردوه،بهاڵمپێویسته

ئهمریکاههنگاوییهکهمههڵێنێتهوه.
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پشتی پێ به ستووه ، ببینن. رووحانی 
هانده ری رێبه ری بوو تا ده ست له  
هۆگری خۆی  دڵ خوازو  پاڵێوراوی 
به اڵم  هه ڵگرێ،  هه ڵبژاردنانه دا  له م 
ئێران  ده سه اڵتدارانی  که   ئاشکرایه  
به  گشتی له مه ڕ مافی ناوکی خۆیان، 
زۆریان باوه ڕ به  گۆڕانکاری نی یه .

ـــــی دا ســــه رکــــۆمــــار  ـــــه  ڕاســـــت ل
رووحانی به  باشی ئاگاداری کێشه  
بــنــه ڕه تــی یــه کــانــی وتــووێــژ لــه گــه ڵ 
گرووپی پێنج زێده  یه که . رووحانی  
توندی  به   ئێران  له  که شی سیاسی 
ئاشکراکردنی  بۆ  لێ گیرا  ره خنه ی 
گرۆیی نه ته وه یی بۆ سازان له  ساڵی 
2003، کاتێک وه کوو دانوستانکاری 
له سه ر  ره زامــه نــدی  ئــێــران،  ناوکی 
هــه ڵــپــه ســاردنــی خــۆبــه خــشــانــه ی 
پیتاندنی ئۆرانیۆم ده ربڕی بوو. ئه م 
له  پێناو  ته م ومژ  البردنی  بۆ  پوانه  
بۆ  دووالیه نه   باوه ڕی  دامه زراندنی 
به رباڵوتر  نــاوکــی  رێک که وتنێکی 
ـــی  ـــوازان ـــۆڕم خ ـــف ـــــه اڵم ری ـــــوو، ب ب
میانه ی  له   کاتێک  کــردو  هیوابڕاو 
وتووێژه کان دا ئێران پرۆتۆکۆله کانی 
رێکخراوی نێوده وڵه تی وزه ی ناوکی 
بێ ئاکام  دانوستانه کان  کرد،  پێشێل 
مانه وه . رێبه رو بازنه ی راوێژکارانی 
هه ڵپه ساردنه یان  ئه م  بناژۆخوازیی 
ئێران و  الوازی  ده رخستنی  وه کوو 
ــری  ــات ـــــه ت بـــۆ گـــوشـــاری زی ده رف
ئــه وان  ـــه وه .  دای لێک  نێونه ته وه یی 
بردنی  الڕی دا  به   بۆ  رووحانییان 
ــــی وتـــووێـــژه کـــان ســه رکــۆنــه   ره وت
خۆبه خشانه ی  هه ڵپه ساردنی  کرد. 
الوازتــریــن  بــه   ئــۆرانــیــۆم  پیتاندنی 
خاڵ له  کارنامه ی رێفۆڕم خوازه کان 
ــاکــام دا هێزێکی  ئــه ژمــار کــراو لــه  ئ
ورووژاند  بناژۆخوازی  دێوه زمه ی 
که  له  کۆتایی دا به  هاتنه  سه رکاری 
ساڵی  له   ئه حمه دی نژاد  مه حموود 

2005 خۆیان ناساند.

ئــــه حــــمــــه دی نــــژاد بـــیـــرۆکـــه ی 
ئۆرانیۆمی  پیتاندنی  هه ڵپه ساردنی 
له و  پێ گرت.  به ری  کرد و  پڕۆتستۆ 
رۆژانه دا رۆژئاوا به سته یه کی نوێی 
کرد  پێشنیار  ئێران  به   دیپڵۆماتیکی 
له خۆگری  راپــۆڕتــه کــان  به پێی  کــه  
ده ست  به ڵێنی  تیجاری،  هــانــده ری 
وێــڕاگــه یــشــتــنــی درێـــــژمـــــاوه  به  
دڵنیاکردنی  نــاوکــی و  کــه ره ســتــه ی 
هه ر  نــه دانــی  ئه نجام  له مه ڕ  ئێران 
بـــووه .  نــیــزامــی  هێرشێکی  شــێــوه  
سه رکۆماری  رووحانی،  سه رۆکی 
خاته می،  محه ممه د  ریــفــۆڕم خــواز 
شکایه تی کرد که  رۆژئاوا شه ڕخوازی 
قه یران خوڵقێنی ئه حمه دی نژادی به  
پێکه وه سازانی  هه وڵه کانی  جێگه ی 

ریفۆڕم خوازان خه اڵت کردوه .

کردنه وه یه کی  تاقی  جارێکی تر 
ــه اڵم ئــه م جــاره   ــارا دایـــه ، ب تــاڵ لــه  ئ
مارکی  نییه   خــۆش  پێی  رووحــانــی 
پێوه   ـــاوای  رۆژئ له گه ڵ  سازشکار 
ـــه و ئــیــتــر ده ســـت  بــچــه ســپــێــنــرێ. ئ
نابا  مه ترسیدار  کــرده وه یــه کــی  بــۆ 
ــه وه   ــاردان ـــه وه ی کــه  لــه  ک مــه گــه ر ئ
ئــه م  بـــێ.  دڵــنــیــا  ئێحتماڵی یه کانی 
زیاتر  که   رووحانی یه   ئــه وه   جــاره  
له   پوان  جه لیلی،  ئه حمه دی نژاد و  له  
وه رده گـــرێ.  یه کگرتووه کان  واڵتــه  
بۆی هه یه  پێشنیاری دانی پارچه ی 
کۆتایی  ده وری  له   فڕۆکه ،  یه ده کی 
بۆ  فــه ڕمــی  ئیزنی  ــان و  ــژه ک ــووێ وت
تیجاره تی زێڕ و کانزا پڕبایه خه کانی 
ـــــه  دوای  ــــی ب ـــکـــرێ. رووحــــان پـــێ ب
به ڵێنه کان و  بۆ  کرده کی  پشتیوانی 
به  فه ڕمی ناسرانی مافی پیتاندن بۆ 

ئێرانه . 

ــــــه ی ئـــــــاڵـــــــۆز بـــۆ  مــــــه ســــــه ل
قامه تی  لــه   کــه   ئــه وه یــه   واشنگتۆن 
بێگانه    رووحانی  ریفۆڕم خوازێک دا 
بۆ به شێک له  کاربه ده ستان و الوازتر 

له  ئه حمه دی نژاد ده بێ کاتێک هه وڵ 
له سه ر  رۆژئـــاوا  له گه ڵ  ســازان  بۆ 
ئێران  گوماناوی یه کانی  ــه زراوه   دام
له   رووحـــانـــی  بــه ڵــێــنــه کــانــی  ده دا. 
ــژاردن و وه ده ســـت  ــب ــه ڵ ــــی ه ده وران
ـــاوه ری،  هــێــنــانــی پــشــتــگــیــری جـــه م
ــۆڕی پێ  ــان ــی م ــه ت ئــه گــه رچــی ده رف
تا  نــابــێ  بـــه ڕاده یـــه ک  بـــه اڵم  ده دا، 
ناوبراو له  دژکرده وه ی بناژۆخوازان 
ــه ڵ هـــه ر شێوه   ــه گ ــه  دژایـــه تـــی ل ک
پاشه کشه یه ک ده که ن، بپارێزی. به م 
پێیه  چاوه ڕێی سیگناڵی تاسه مه ندی 
ئه مریکایی یه کان ده کا تا به ر له وه ی 
ریسکی پێکهاتن قه بووڵ بکا، پوانی 

جیددی به ده ست بێنێ.

به درێژایی هه شت ساڵی رابردوو 
یه کگرتووه کان  واڵتـــه   سیاسه تی 
پشت ئــه ســتــوور بــه  گــوشــار بــووه  
گــوشــاری  شـــه ڕو  هـــه ڕه شـــه ی   ــــ 
به جێگه ی  نێونه ته وه یی ـــ  ئابووری 
گۆڕینی  مه به ستی  بــه   پــوان  دانــی 
به م  درێــــژه دان  ئــێــران.  محاسباتی 
پێچه وانه ی  ــه وه ی  ــاردان ک ئاراسته  
یارمه تی  لێ ده که ویته وه . ئه م ره وته   
رووحانی نادا تا رێگایه کی نوێ بۆ 
وتووێژه  ناوکی یه کان تاقی بکاته وه و 
به  نیشاندانی ئه وه  که  ئه وان ناتوانن 
ــه  بـــنـــاژۆخـــوازان لــه ســه ر  بــاشــتــر ل
ده توانێ  بکه ن،   کار  ناوکی  بابه تی 
به  گشتی رێفۆڕم خوازه کان تووشی 

گه نگه شه  بکا.

ــگــتــۆن ده بــــێ ئــــه وه  لێک  واشــن
داته وه  که سه رکه وتنی له  وه ده ست 
بۆ  نێونه ته وه یی  پشتگیری  هێنانی 
به شێکی  ئــێــران،  گۆشه گیر کردنی 
کاراکتێری  بۆ  ده گه ڕێته وه   زۆری 
زێده ڕۆو بافیشکاری ئه حمه دی نژاد. 
هۆلۆکاست،  کــردنــه وه ی  ره ت  لــه  
ئیسرائیل  سڕینه وه ی  بۆ  بانگه شه  
ــه خــشــه ی جــیــهــانــی و به   لـــه ســـه ر ن

گرژی یه کان  ئاڵۆزکردنی  ئه نقه ست 
ناوبراو ئاسانکاری  له گه ڵ رۆژئاوا، 
ئێران وه کوو هه ڕه شه یه کی  تا  کرد 
ئارایی بۆ ئیسرائیل و مه ترسی یه کی 
راسته قینه  بۆ کۆمه ڵگای نێونه ته وه یی 
لــه وه   واشنگتۆن  بــکــرێــتــه وه .  زه ق 
بتوانێ  ئاسته مه   زۆر  که   تــێ ده گــا 
وه ها سێناریۆیه ک بۆ سه رکۆماری 
ــۆڕم خــوازی هــه ڵــبــژێــردراو که   ــف ری
پێشووی  سیاسه ته کانی  راشکاوانه  
بکاته وه .  دووپــات  کردۆته وه ،  ره ت 

ناتوانێ  یه کگرتووه کان  واڵتــه   ئیتر 
هه ڵگیرسانی  لــه   بــاس  ئاسانی  بــه  
رێگه ی  له   لێدان  زه بــر  یا  ــــ   شــه ڕ 
ئابووری ـــ  مه ینه تی  داســه پــانــدنــی 
ـــک دا بــکــا که   ـــێ لـــه  بـــه رامـــبـــه ر واڵت
بۆ  ده نگیان  حه شیمه ته که ی  نیوه ی 

گۆڕانێکی ئه رێنی داوه .

ســـه رکـــه وتـــنـــی رووحــــانــــی به  
نییه ،  ئێران  رێژیمی  گۆڕانی  مانای 
گۆڕه پانی  گۆڕانی  مانای  به   بــه اڵم 
یاری یه . خامنه یی و سپای پاسداران 

ــی هــه مــوو  ـــۆڕخ کــردن ــه  ق درێــــژه  ب
الیه نه کانی ده سه اڵت ده ده ن. به  هه ر 
هه ڵبژاردن  ئاکامه کانی  شێوه یه ک 
النی که م  گۆڕیوه ،  ئێرانیان  سیمای 
به  ڕاده یه ک که  هێمای پرسیار له سه ر 
ره وایی درێژه کێشانی سیاسه ته کانی 
هه نووکه    بکا.  دروســت  واشنگتۆن 
چاوه ڕوانی  هه میش  شانس و  هه م 
گونجاندنی  به   واشنگتۆن  تا  هه یه  
نوێی  دۆخــی  له گه ڵ  سیاسه ته که ی 
ــۆڕم خــوازان نێزیک  ــف ئــێــران، لــه  ری

ــه وه  و ده رفـــه تـــی پــێــویــســت بۆ  ــت ــێ ب
وتووێژ  به   تا  بخوڵقێنێ  رووحانی 
رێک که وتنێک  مه سه له   ئــه م  له مه ڕ 

له گه ڵ گروپی 5+1 پێک بێ.

له  ساڵی 2009 به دواوه  ئیداره ی 
گه مارۆی  له سه ر  ته رکیزی  ئۆباما 
ـــ لـــه ژێـــر هـــه ڕه شـــه ی  ـــ ـــووری ـ ـــاب ئ
ــــردوه  تــا ئــێــران  ـــ ک ـــ دایــمــی شــه ڕـ
بکا.  ناوکی  مامه ڵه یه کی  به   ناچار 
پوانه کانی  هانده رو  به رامبه ردا  له  
گۆڕینی  یــان  راگــرتــن  بــۆ  ئه مریکا 

ئێران  ناوکی  پڕۆگرامی  ئاراسته ی 
چاوه ڕێی  بوونه و  به رته سک  زۆر 
تـــاران ته سلیمی  تــا  ئـــه وه ش بــووه  
هیچ  ــێ.  ب واشنگتۆن  بــڕیــاره کــانــی 
کــام لــه  ســه رکــۆمــاره کــانــی ئــێــران، 
ئه م  ریفۆڕم خواز،  یان  بناژۆخواز 
شــه ڕه  ئاگری  ناکاو  قبووڵ  ئاکامه  
له   کردنه ،  کایه   جۆره   ئه م  سیاسی 

نێوخۆی واڵت بۆ خۆی ناکڕێ. 

ده رفه تی  له   وه رگرتن  که ڵک  بۆ 

هه ڵگرتنی  رووحانی و  سه رکه وتنی 
دانوستانه   ـــه رده م  ب له مپه ره کانی 
واشنگتۆن  پێویسته   ناوکی یه کان، 
هانده ر و پوانی به هێز له سه ر میزی 
وتووێژ  تا  بخاته  ڕوو  وتووێژه کان 
ته نیا له  پێناو وتووێژ نه بێ. پێویسته  
پێشنیار به  ئێران بکرێ تا له  به رامبه ر 
هــه مــوار کــردنــه وه ی گــه مــارۆکــان، 
داواکاریه کانی  له سه ر  ره زامــه نــدی 
ـــڕێ. النــی کــه م واڵته   ـــاوا ده رب رۆژئ
ئێران  تا  خوازیاره   یه کگرتووه کان 
داواکـــــاری ئــاژانــســی نــێــوده وڵــه تــی 
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ــه مــه ڕ  ل  )IAEA(نـــــاوکـــــی وزه ی 
ناوکی یه کانی  نــاوه نــده   پشکنینی 
به   ئۆرانیۆم  پیتاندنی  بکا؛  قه بووڵ 
به رته سک  پێنج  ســـه دا  لــه   ئاستی 
ئۆرانیۆمی  پاشه که وتی  بکاته وه و 
پیتێندراو تا 20 ده رسه د، له  رێگه ی 
له   بکا.  ده ره وه   ره وانــه ی  ده ریــاوه  
فه ڕمی  به   داوای  ئێران  به رامبه ردا 
ناسێندرانی مافی پیتاندنی ئۆرانیۆم و 
گــه مــارۆ  هه ڵگیرانی  ده ســت بــه جــێ 
ســه قــه ت کــه ره کــان لــه ســه ر نــاوه نــده  
هه نارده کردنی  که رتی  ماڵی یه کان و 
نه وت ده کا. ئه حمه دی نژاد له  نێوخۆی 
ــێــران بــۆ رمـــانـــدن و رووخــانــدنــی  ئ
ئابووری ئێران به  تاوانبار ناسراوه . 
ــراپ و  ــه ری خ ــوه ب ــه ڕێ پــۆپــۆلــیــزم، ب
تێک ڕا  نێونه ته وه یی  ته ریک خستنی 
ــابــووری ئــێــران به   لــێــک ئــااڵون تــا ئ
نزمایی  به ره و   مارپێچی  شێوه یه کی 
تا   2009 ساالنی  نێوان  له   بــه رن. 
 )GDP( 2013، پێنوێنی راستی گه شه
رێـــژه ی  دابــــه زیــــوه ،   %./4 ــۆ  ب  %4
ــه ســه رێ  و  چــۆت  %17 تـــا  ــكــاری  ــێ ب
گه یشتۆته   ــووری  ــاب ئ هــه اڵوســانــی 
22% ــــ  هه موو ئه م ژمارانه  ئاماری 
ــه  زۆر جــار  ــن ک ــی ــه ت ــه ڕمــی ده وڵ ف
قورسایی  کــردنــی  ــۆش  ــه رده پ پ بــۆ 
راسته قینه ی گه مارۆ ئابووری یه کان، 
ده شێوێندرێن ـــ. وا مه زه نده ده کرێ  
که  نزیکه ی 40%ی ئێرانیه کان له  ژێر 
هێڵی هه ژاریدا ده ژین. له م به ستێنه دا 
رێفۆڕم خوازان ده توانن خێرا گه شه  
بکه ن، ئه گه ر بتوانن نیشان بده ن که  
خاوه ن هێزی جووڵه  به  پێجه وانه ی 
یه که م  بۆ  النی که م  تا  باون  ره وتی 
تایبه ت،  جار به  دوور له  گه مارۆی 
رۆژئاوا  له گه ڵ  دانوستان  ده رفه تی 

بقۆزنه وه . 

ــه گــه ری  حــکــوومــه تــی ئــۆبــامــا ئ
ئابووری یه کانی  گه مارۆ  هه ڵگرتنی 
ــه    هــۆی بـــــه م  کــــــردۆتــــــه وه.   ره ت 

ئابووری  گوشاری  به رزبوونه وه ی 
پشتگیری  خــاوه ن  ئێران،  بۆ  ســه ر 
جه ماوه ری یه  له  ئه مریکاو زۆرینه ی 
ــه ســه ر ئـــه و بـــــاوه ڕه ن که   خــه ڵــک ل
کۆشکی  نی یه .  متمانه   جێی  ئێران 
ســپــی کـــه  بـــه  تـــونـــدی چـــاو دێـــری 
سیاسه تی ئێران ده کا ، دووره دیمه نی 
له گه ڵ  جــیــددی  دیپڵۆماسی یه کی 
مـــه تـــرســـی یـــه کـــی  وه ک  ــــران  ــــێ ئ
یاری یه کی  ده کاــــ   تاوتوێ  سیاسی 
شانسی  به   پڕمه ترسی  شه تره نجی 
ئــه گــه ری  کـــه م و  ـــه وه ی زۆر  ـــردن ب
ئۆباما  ســـه رۆک  زۆر.  دۆڕانــێــکــی 
ــاری رووبــه ڕووبــوونــه وه ی  خــوازی
راسته وخۆ له گه ڵ ئێران نی یه ، به اڵم 
و  ناکاـــ  کــردن  ریسک  به   حه زیش 
کاتێکی زۆری بۆ تاوتوێی ئه م بابه ته  
له گه ڵ کۆنگره و رای گشتی ئه مریکا 
بۆ  به دواداچوون  له پێناو  برده سه ر 
درێژه دانی  دیپڵۆماتیک.  رێکاره کی 
به ستن  پشت  بــه   شــێــوازه   ــــ  ــه و  ئ
ــه ژێــر  بـــه  گـــه مـــارۆی ئـــابـــووری ل
ته قینه وه   دیــپــڵــۆمــاســی  ده مــامــکــی 
کردن  خۆگێل  ستراتێژی  ئاساـــ  
ئه مه  بووه ته  خاڵێکی  له  پرسه که یه . 
ستراتێژی  هاوپێچی  که   بــه ســوود 
پێ ده چێ  کــراوه و  بــووش  ده وڵه تی 
لـــه الیـــه ن کـــۆمـــاری خـــوازانـــه وه  به  

توندی پڕۆتستۆ بکرێ.

به اڵم سه رکه وتنی رێفۆڕم خوازان 
مانۆڕی  مه یدانی  ده بــێ   ئێران دا  له  
زیاتر بۆ حکوومه ت پێک بێنێ. رای 
گشتی ئه مریکا ئێستا بۆ کردنه وه ی 
لــه گــه ڵ ئێران  ــوێ  ئــاراســتــه یــه کــی ن
رووحانی  هه ڵبژێرانی  ئاماده تره و 
ده بــــێ هــه وڵــه کــانــی کــۆنــگــره  بۆ 
به سه ر  زیاتر  گه مارۆی  سه پاندنی 
کاتی  وه ستانێکی  تووشی  ئێراندا، 
پێویستی  به   ئێشتا  واشنگتۆن  بکا. 
نازانێ هیچ گه مارۆیه ک له سه ر ئێران 
هه ڵگرێ، به اڵم به ڕاستی پێی خۆشه  

ئێران  به   پوان  پێدانی  ئه گه ره کانی 
تاوتوێ بکاو له  ئاکام دا به  گۆڕانێکی 
ناوکی  دانوستانه کانی  لــه   گـــه وره  
شکست  بپێکێ.  خـــۆی  مــه بــه ســتــی 
شتێک  هیچ  بیرۆکه ،  ئه و  خواردنی 
له  بن به ستی ناوکی ئێران ناگۆڕێ و 
له م  ده شێ  رێفۆڕم خوازان  گرینگی 
ره وته دا ده رکه وێ. تۆپه که  ئێستا له  

زه وی واشنگتۆن دایه . 

سهرچاوهکان:

Nasr, Vali. Foreign Pol�
icy. June 16, 2013. (http://
www.foreignpolicy.com/
articles/2013/06/16/regime_
change_iran_nuclear_weap�
ons_deal?page=0,1&wp_log�
 in_redirect=0) (accessed june

.(26, 2013

تێ  بینی: 

بووی  نه سر)له دایک  وه لــی ره زا 
1339 له  تاران(، خاوه ن پله ی دوکتۆرا 
له   نێوده وڵه تی یه کان  پێوه ندی یه   له  
ئیسالمناس،  »تــافــتــس«،  ــکــۆی  زان
ـــکـــۆو راڤـــه کـــاری  ــای زان مــامــۆســت
ـــه .  ـــان ـــه ک ـــی ـــه وه ی ـــه ت ـــون ـــێ پــــرســــه  ن
لێکۆڵینه وه   ئــه کــادێــمــی  ــی  ســه رۆک
»جانز  زانکۆی  پێشکه وتووه کانی 
ــه رزی  ب پله   ئــه نــدامــی  و  هاپکینز« 
ناوبراو  »بروکینگز«ه .  رێکخراوی 
پرسه کانی  بــۆ  راوێـــژکـــار  ـــوو  وه ک
کابینه ی  له   ناوه ڕاست  رۆژهه اڵتی 
»بــــاراک ئــۆبــامــا« کـــاری کـــردوه و 
ــاره ی  لــه  ب ـــارو کتێبی  چــه نــدیــن وت
ــی  رۆژهــه اڵت کێشه کانی  ئــیــســالم و 

ناوه ڕاست باڵو کردۆته وه .   

لە  ئاوڕێک  کورتی  بە  ئەگەر 
ئەو  کارەساتی  لە  پڕ  مــێــژووی 
ســی و چەند ســاڵــەی دەســەاڵتــی 
ئاخوندەکانی دەسەاڵت بەدەستی 
هەر  دەبینین  بــدەیــنــەوە،  ئــێــران 
ــە ســەرەتــای هــاتــنــه ســه رکــاری  ل
کۆماری ئێسالمی یەوە تا ئێرەش 
تۆقاندن،  ترساندن ،  کاری  لە  پڕ 
وەحشەت، زیندانی، مۆعتاد کردنی 
الوان و باڵوکردنەوەی هەرجۆرە 
تیرۆرە.  هۆش بەرو  مادده یه کی 
ئێران  ئیسالمی  کۆماری  ئێستا 
کە  نەگرتبوو  خــۆی  تــەواوی  بە 
لە  دەستی  ئــێــران دا  نێوخۆی  لە 
کوشتنی زۆرێک لە خەڵکی باش 
دەژیان  جیاوازدا  لیباسی  لە  که  
بــەرچــاوی  عامێکی  قــەتــڵ و  داو 
دوای  ــــە  ب پـــــێ کـــــرد.  دەســــــت 

ئەوەش دا زۆر زوو دژی خەڵکی 
پیالنگێڕی و  دایــە  دەستی  کــورد 
دەســتــووری جــیــهــادی بــۆ سەر 
ــان دەرکــــردو  خــەڵــکــی کــوردســت
کوردستان  رەوانە  پاسدارەکانی 
کردن کە هەر چەند زەبری زۆر 
لە  زیاتر  بەاڵم  لێدان،  باشیشیان 
خەڵکی  لــە  کــەس  هـــه زار  په نجا 
سیاسەتی  قوربانی  بوونە  کورد 

چەوتی کۆماری ئیسالمی. 

شکستی  پــاش  لـــەوەش  جگە 
لە  زیاتر  شــەڕەدا  لەو  کە  ئێران 
150 هـــەزار کــەس لــە مــنــدااڵن و 
بەرەکانی  رەوانــەی  مێرمندااڵنی 
لە  دان،  کوشتی  بە  کــردو  شــەڕ 
ناجوامێرانە  زۆر  1367دا  ساڵی 
خەڵکی  ئێعدامی  بە  کرد  دەستی 
شۆڕشگێڕو پۆل پۆل رەوانەی بن 
پەتی سێدارە کران و کارەساتێکی 
گـــەورەی مــرۆیــی ئــەنــجــام دا کە 
ــی ئـــەو تــاوانــە  فـــەرامـــۆش کــردن
ـــەن نــەتــەوەکــانــی  ــە الی گــــەورە ل
ئـــێـــران و بــەتــایــبــەتــی نــەتــەوەی 

ــە. هــه روه هــا  ــه حــاڵ کــــــوردەوە م
تیرۆریستی و  کاری  هەنگاونانی 
شوێنە  تەقاندنەوەی  تێکدەرانەو 
جیهان  واڵتــانــی   ... ــازی و  ســەرب
کـــاری ئــەســڵــی ئـــەو رێــژیــمــە لە 
چوارچێوەی ئه و نیزامه دا بووه و 
واڵتانی  لــە  شوێنیان  دەیـــان  بــە 
زیانی  تــەقــانــدۆتــەوەو  بێگانەدا 
بە خەڵکی  ماڵی زۆریــان  گیانی و 
جیهان گەیاندوە. جیا لەوانەش بە 
دەیان رێبەرو سەدان کەسیان لە 
نەتەوەکانی  خەڵکی  تێکۆشەرانی 
تیرۆر  نێوخۆو دەرەوە  لە  ئێران 
کردوە. هه روه ها ئه گه ر ئاوڕێکی 
جـــیـــددیـــی و کــــورت لـــە نــێــوخــۆ 
بە  ئیسالمی  کۆماری  بده ینەوە 
هەزارن کەسیان لە سیا چاڵەکانی 
بە  کردوەو  گوللەباران  خۆیان دا 
زیندانەکان دا  لــە  جــۆر  هـــەزارن 
ئه شکەنجە کراون و لە ژێر ناوی 
ناشیاوەو  نــاحــەزو  چ  ئیسالم دا 
مرۆڤایەتی  ئەخالقی  لــە  دوور 
ئێران و  کۆمه ڵگای  بــە  دەرهـــەق 
لە  دەستیان  کردوویانەو  جیهان 

تیرۆریست و 
سەرکۆماربوون

ئەحمەدمهکاڵوەیی
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هیچ جینایەتێک نەپاراستووە.

کە  دەورەدا  بـــەدوای  دەورە 
سەرکۆماریان هەڵبژاردۆتەوە، بە 
نیزامی  تەئیدی چوارچێوەی  پێی 
کۆماری ئیسالمی قه بووڵ کراون و 
کارەکانیان  یــەک دا  بــەدوای  یەک 
تیرۆریست  سیاسەتی  لــەســەر 
بـــــوون و بـــیـــری تـــەقـــانـــدنـــەوەو 
ــــردن و ئـــاژاوەنـــانـــەوە  ــــران ک وێ
کاتێک  هــەر  بـــووە.  جیهان دا  لــە 
ـــردراوە  ـــژێ ـــب ـــار هـــەڵ ـــۆم ســـەرک
ـــە کــەســانــی  ــی ل ــۆڵ ــک بـــێ شـــک ن
ـــراوەو  ـــاش و خــەڵــک ویــســت ک ب
چۆنیەتی  ــژاردن و  ــب هــەڵ جـــەوی 
قازانجی خۆیان  بە  هەڵبژاردنیان 
گـــۆڕیـــوەو مـــانـــەوەی کــۆمــاری 
ــە چــوارچــێــوەی  ئــیــســالمــی یــان ل
خــــــۆی دا کــــردۆتــــە مـــیـــالک بۆ 
ــان.  ــی ــان ــەســەک ســـەرکـــەوتـــنـــی ک
لە  کـــەس  ــد  چــەن ــە  ک ئێستا  ــا  ج
ســــەرکــــردەی تــیــرۆریــســتــەکــان 

کاندید  سەرکۆماری  بۆ  خۆیان 
بێ شک  کراون،  قه بووڵ  کردوەو 
هەرچی نەتەوەکانی ئێران جیا لە 
مەیلی ئەوان بیکەن، دەی گۆڕن و 
بەالی نیزامی کۆماری ئیسالمی دا 
دەی شکێنەوە و کەس ناتوانێ بەو 
نیزامی  ــوەی  چــوارچــێ لــە  پــێ یــە 

کۆماری ئیسالمی بچێتەدەر.

بە بڕوای من دڵ خوش بوون 
بەوە کە لەنێو ریزەکانی کۆماری 
لە کاتی  ئیسالمی دا تەزاد هەیەو 
گەالنی  قازانجی  بە  هەڵبژاردن دا 
ئیران شتێکی لێ شین دەبێ، شتێک 
لە ساویلکەبوون زیاتر نیەو کارو 
کردەوە ناڕازی یە دەستکردەکانی 
نێو دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی 
ــۆ هــەڵــفــریــوانــدن و راکــێــشــان و  ب
سه رقاڵ کردنی بیروڕای خەڵکی 
مانەوەی  بۆ  کات  بووەو  جیهان 
هەڵبژاردن  تــا  دەکـــوژن  خــۆیــان 
ــەواو  بــە ســەرکــەوتــنــی خــۆیــان ت

هەموو  ــه   وات هیچی تر  دەکـــەن و 
واته   ئامینن .  بۆ  هــەر  دوعــاکــان 
تیرۆریستانە  لەو  هەرکام  ئه گه ر 
ئەوە  هەڵبژاردان دا سەرکەون  لە 
ــوەی بـــه رژه وه نـــدی  لــە چــوارچــێ
ــاچــن و بــەرژەوەنــدی  نــیــزام دەرن
ئیسالمی یان  کــۆمــاری  نــیــزامــی 
بــەالوە  زیاتر  شتێک  هەموو  لە 
گرینگەو چۆنیشیان پێ خۆش بێ 
ــردوو  راب هه ڵبژاردنه کانی  وەک 
ئێران  خەڵکانی  دەنگدانی  ئاکامی 
دەگۆڕن و هیچ گرینگی بە دەنگی 
ـــــادرێ و لـــە روانـــگـــه ی  ــک ن خــەڵ
ــاری  ــۆم ـــی ک ـــان ــاســا شـــاراوه ک ی
مانایەکی  دەنگدان  ئیسالمی یەوە 

نیە.

ــزامــێــک دا الوان  ــی ن لــه  هــه مــوو 
وێناکردن و  پاڵنه ری  هێزو  به شی 
سه نعه ت و  چــه رخــی  بــه ڕێــوه بــه ری 
دابــیــن کــردنــی واڵتـــن. ئـــه وه ی که  
رێژیمی کۆماری ئیسالمی له  ئاستی 
له   کــورد  الوی  تایبه تی  به   الوان و، 
هزرو به  پڕاکتیک کردوویه ، له  الیه ک 
له  ئاره زوو و ویستی الوان به  دوور 
ئــابــووری،  پاساوێکی  هیچ  بــووه و 
هه ڵ ناگرێ،  کۆمه اڵیه تی  سیاسی و 
ـــی بــاری  ــرش رووخـــان ــی ت ــه ک ــه الی ل
ده روونی ، جه سته یی و بژیوی الوی 
کوردی کردۆته  ئامانج و به  کرده وه  
که لێنێکی گه وره ی له  نێوان ئاره زوو 
ــه  ئـــــازاردا دروســـت  و واقــعــێــکــی ب
ـــــگ دان  ـــی دا ده ن ـــه ڕاســـت کــــــردوه . ل
ناخی  بڕیاردانی  لوتکه ی  ــڕی  ده رب
قووڵ ترین  ئاکامی  لــه   کــه   مــرۆڤــه  
بیرکردنه وه دا هه ڵ ده قوڵێ و تێ بینی و 
بۆیه   بــه شــداره ،  تێدا  لــێــک دانــه وه ی 
خاوه نی نرخ و به ها ده روونی یه کانی 
ئه و مرۆڤه یه و پێویسته  رێزو به های 

خۆی لێ بگیرێ و پێی بدرێ.

ــه  نــیــزامــی ئـــه م رێــژیــمــه  مــاف  ل
ــه م  ــا رێــــز ل ــی ــه ن ســووتــێــنــه دا نـــه  ت
ــکــوو له   ــه ڵ ده ربـــڕیـــنـــه  نــاگــیــرێ، ب
گاڵته و  چــه واشــکــاری یــه وه   رێــگــای  

ــاک تــاکــی الوی  ســووکــایــه تــی بــه  ت
ئه م گه له  ده کاو هیچ نرخ و رێزێکی 
کردنی  گۆپاڵ  به   بۆیه   دانــانــێ،  بۆ 
هه ر  خوێندن  ــداری و  ــی ئ سیستمی 
شێوه  هه ڵوێسته یه ک که م ده کاته وه . 
ئه م رووخانه  ده روونی یه  که  پڕه  له  
نائومێدی و بێزاری، ته وژمێکی وه ها 
ده خاته  سه ر الوی کورد که  په نا بۆ 
زۆر رێگای ره واو ناڕه وا ده با به و 
هیوایه ی له و بێزاری یه  رزگاری بێ و 
ناخی دا  له   هێمنی  ترووسکایی یه کی 
بــپــشــکــوێ. قــه یــرانــه کــانــی بــژیــوی ، 
ــری و....، وا ده کـــا کــه  مــه یــدان  ــک فــی
نیزامه   ئـــه م  ــۆ  ب ــر  ــه کــی ت ــی ی ــراوان ف
پیالنه کانی  ئــاســت  ــه   ل دیــکــتــاتــۆڕه  
هۆش به رو  مــادده ی  به   بکرێته وه و 
هــۆکــاری  گـــرتـــن و... زۆر  ــه کــرێ  ب
لێک ترازانی  پــه رتــه وازه یــی و  دیکه ، 
زیاتر له م پێکهاته یه ش دا پێک بێنێ و 
کۆسپێکی تر بخاته  سه ر کۆسپه کان.

چ الوان راب���������ردوودا ل���ه
ک��اری��گ��هریی��هک��ی��انل��هس��هر
نیزامی ل��ه ب���ووه ه��هڵ��ب��ژاردن

کۆماریئیسالمیدا؟

هه ڵبژاردن  رابــردووی  مێژووی 
له  ئێران دا شاهێدی ئه دات له سه ر به  

بــواره دا  له م  الوان  بوونی  قوربانی 
به و هیوایه ی که  دوارۆژێکی گه ش و 
پێشوو  لــه   باشتر  ســه رده مــیــانــه  و 
ــی بێنن چــه ن و چــه ن جــاره ش  وه دی
روویان له  سه نگه ره کانی هه ڵبژاردن 
کـــــــردوه و ســه رنــه کــه وتــنــه کــانــی 
بۆ  سه کۆیه ک  کردۆته   رابردوویان 
سه رکه وتنی داهاتوویان هه ر جاره و 
دروشمی  ویست و  به   قاڵبێک داو  له  
بن  ــه رده وام  ب داوه   هه وڵیان  نوێوه  
ــه   ــه رده وامــی ی لــه  تــێــکــۆشــان. ئــه م ب
نێوخۆی  پێکهاته ی  له   کــردوه   وای 
به   هه ست  که   رێژیمه   ئه و  ئیداری  
کێشه و  بکه ن و  رووخێنه ر  ترسێکی 
دروست  نێوانیان دا  له   جیاواز  رای 
نیزامه   ئه و  بــه رده وامــی  له سه ر  بێ 
یان  پێشوو  سه بکه ی  قه باره و  له و 

ئه وی دیکه .

ئــێــران  جـــه مـــاوه ری  پێکهاته ی 
ــه و له   ــه ی ــان ــج ــه ن پــێــکــهــاتــه یــه کــی گ
ــه  . بــۆیــه   ریــــزی واڵتــــه  گــه نــجــه  کــان
زۆربوونی ئه م رێژه یه  له  راپه ڕینی 
ــــه دواوه  خاڵی  ب ـــاوی  ـــه ت 1357ی ه
ـــی  ـــه ڕاوکـــێ ـــــرس و دڵ ســــه ره کــــی ت
بــووه .  رێژیمه   ئــه و  کاربه ده ستانی 
ئه وه یان بۆ ده رکه وتووه  که  گه نجی 
ــه رده وام بــڕوای به  گه شه و  کورد ب

رێزو نرخی الوی کورد له  نیزامی کۆماری 
ئیسالمی دا

عهباسحهقبین
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ـــــوون و پــه نــگ  گــــۆڕانــــه و مــه نــگ ب
هێزێکی  وێستانه   ئه م  خواردنه وه ی 

رووخێنه ر به رهه م دێنێ. 

به   ئێران دا  له   هه ڵبژاردن  یه که م 
مه به ستی وێنای ئه و وێران کاریانه ی 
بوو که  به  خوێنی سه دان و هه زاران 
شه هیدی ئه و گه النه  به  ده ست هاتن. 
ئه و کاتانه ی که  دروشمه کانی “ئێمه  
تێ هه ڵدانی  بــۆ  دێهاتین ــــ  خه ڵکی 
ریشه   له   نیزامه ی  ئه و  هاتین”،  شا 
ئیراده ی  برووسکه ی  هه ر  هه ڵکه ند. 
بوو  کورد  الوی  نه هاتووی  له  بڕان 
چوارچێوه ی  نێو  خرایه   ــر  دوات که  
“جمهوری ئیسالمی ئه رێ یان نا”؟ 
ئه وان به رچاوڕوونی ئه وه یان هه یه  
له و  ئیسالمی  کۆماری  نیزامی  که  
به شه ی دا که  پێوه ندی به  ئه رکه کانی 
نوێنه ری  ــاوه رو  جــه م بــۆ  ـــه ت  ده وڵ
ساخته کاری و  هه یه   جــه مــاوه ره وه  
ـــان  ــــــــردوه  ی ـــــاری ک چـــــه واشـــــه ک
به  واتایه کی تر ئه نجامه که  له  پێشوودا 
دیاری کراو بووو چوونی ئه وان هیچ 
رامیاری  ئیداری و  کاردانه وه یه کی 
ئه م  چــاره نــووســی  ده ستی  له سه ر 

واڵته  نه بووه .  

هۆکاروپاڵنهرهکانیالوان:

ـــه ی  ـــه وژمـــان ــــه و گــــوشــــارو ت ئ
ــۆ هـــه ر تاکێکی  نــیــزامــه  ب کــه  ئـــه و 
سه پێنێ،  ئـــه ی  ــران  ــێ ئ کــۆمــه ڵــگــای 
رێــگــای جــۆراوجــۆر له خۆ ده گــرێ 
وه ک، بێ به نزین کردنی شۆفێڕه کان، 
کارمه نده کانی  خستنی  په ڕاوێز  له  
ده وره ی  مــۆری  نه بوونی  به هۆی 
هه ڵبژارنه کان  له سه ر سجیله کانیان و 
چوونی  نادیار  چاره نووسی  به ره و 

قوتابی یه کان و زۆری دیکه .... .

شانۆی  سیستمی  ماندووکردنی 
ــژاردن بــه  بـــه رده وامـــی ئــه وه   ــب هــه ڵ
داخــــوازی و  ئێمه   کــه   ده سه لمێنێ 

هیچ  هه یه و  ــاره زوومــان  ئ ویست و 
رێگه ی  فێڵێک  فرت و  زه بروزه نگ و 
ژێر  لــه   شانۆگێڕه کان  پــێ نــاگــرێ. 
وێـــڕای  راســتــی یــه دا  ئـــه م  تیشکی 
زاتی، ترس و  رووخانی ده روونــی و 
وه همێکی زۆریان له م به رده وامی یه  
له  که لێنه کانی  ئاکامه کانیشی  هه یه و 
ــــاره دا خۆ  ــــه ب ـــه  ق ئــــه و رێــژیــمــه  ل
رابــردووش  ئاشکرایه و  ده نوێنێ و 

سه لماندوویه تی.

ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک پێکهاته ی 
ـــه م بـــه ره وپـــێـــشـــوازی چـــوونـــه دا  ل
له   که   بنه مایه   بێ  لــه رزۆک و  هێنده  
رووناکبیرێک دا  هــه مــوو  زه مــیــری 
ـــی هــه ســتــی پـــێ ده کــــرێ،  ـــه ڕوون ب
ــی  ــه کــان ــاڵ ــشــه و پـــێـــک دادانـــی ب ــێ ک
راستی یه کی حاشا هه ڵنه گره  بۆوێنه ، 
خومه ینی  کچی  هه ڵبژاردنه   ئه م  بۆ 
پشتگیری  ته بلیغی  شێوه یه کی  به  
ــه ژاد ده کــــاو رێــبــه ری  ــه دی ن ــم ــه ح ئ
ده کاته وه .  ره دی  ئێستا  نیزامه   ئه م 
به بێ  پشتیوانه   ــێ  ب پــاپــۆڕه   ئـــه م 
سووته مه نی و سوکاندارو... به رگه ی 
ئه م شه پۆله  واقعانه  ناگرێ. هه روه ها 
ــووری و  ــاب ـــاوه ری و ئ پــێــگــه ی جـــه م
حکوومه ته   ئه   رامیاری  سه ربازی و 
ئاوێنه ی نه فی نوێنی ئه و راستی یه ن 
که :   قه اڵی باوه ڕ قه ت ناڕمێ ...... 

شیرو تیری که ی نای بڕێ

ــــــه ک و تـــه وژمـــی  ـــه  الی ـــــه وه  ل ئ
جیهانی یه کانیش  ناوچه یی و  گۆڕانه  
ـــه  الیـــه کـــی تـــر پــاڵــه پــه ســتــۆیــه کــی  ل
ــه  ســـــه ر ئـــه و  ــۆت بـــه هـــێـــزی خــســت
به رفراوان  چاوه ڕانی یه کی  ره وتــه و 
ــه ڵ بــزاڤــی  ــه گ ــۆ خــۆگــونــجــانــدن ل ب
رزگاری خوازی جیهانی له م رێژیمه  

ده کرێ.

سێبه ری  ژێــر  ــه   ل کـــورد  الوی 
ــاوان خــوازی  ده ســه اڵتــدارانــی ئه م  پ
ــووســه   رێــژیــمــه وه  بــــه ره و چــاره ن

ته وژمی  ده کرێ.  راپێچ  نادیاره کان 
ـــاری و، خـــراپ  ـــک ـــێ ــــ ب ــــ ـــابـــووری ـ ئ
گوزه رانی خه ڵک، نه بوونی ئه منییه ته  
واڵتانی  له   گۆڕان  جۆراوجۆره کان، 
زۆری  گلۆبالیزم و  ره وتــی  ناوچه ، 
ـــه و چــوارچــێــوانــه ن که   دیــکــه ش ل
ده سه اڵتدارانی تارانی به ستۆته وه . 

هــه ره س  فکریشه وه   بـــواری  لــه  
هــێــنــانــی ئـــایـــدۆلـــۆژیـــک لـــه  فــکــرو 
هه ڵنه گره .  حاشا  واقعێکی  هــێــزدا 
گشتی و  ئــازادی یــه   له   بیرکردنه وه  
ره وتێکی  بــۆتــه   تــاکــه کــه ســی یــه کــان 
گشتی و  ئــاســایــشــێــکــی  جــیــهــانــی و 
دێمۆكڕاتیک، تیشکی خستۆته  سه ر 
له   سیاسیی  فه لسه فه یه کی  هه موو 
جــۆراوجــۆری  ــڕۆداو،  ــه م ئ جیهانی 
شیعه ش  ئایینی  بافته کانی  له نێو 
بــه شــێــکــی دیــــکــــه ی کــێــشــه کــانــی 
نه گونجانێکی  ــه و  ــه ی ده ســه اڵت ئــه م 
ئه م  فه لسه فه ی  له   فکری  بنه ڕه تی و 
به شێوه یه ک  بووه   دروست  ئایینه دا 
که  له  لقه کانی دیکه ی جیا له  شیعه ی 
هاوکێشه کانی  له   ئیمامی  دوازده  
نیزامه )قانون  ــه و  ئ ده ســـه اڵتـــداری 

اساسی(دا هیچ پێگه یه کیان نیه .

ــه  کاتی  ل بــه شــێــوه یــه کــی دیــکــه 
لێ  متمانه یان  ده نــگــی  ــــگ دان دا  ده ن
ــــه اڵم بـــه شـــداری  وه رده گـــــیـــــرێ، ب
ــان نــاکــاو،  ــاســی ی ده ســــه اڵتــــی ســی
ــه مــه ش ســــاردی یــه کــی بــنــه ڕه تــی  ئ
به   پێوه ندی یه کانیان.  خستۆته  سه ر 
خۆپااڵوتن و  له   کــورد  الوی  گشتی 
ئاره زوو  ده ربڕی بوون و پاراستنی 
ــه م  ـــه  ســێــبــه ری ئ ــی ل ــان ــاک ــه ه و ب
به بێ  نابینێته وه و  خۆ  هه ڵبژاردنه دا 
ــه  قــوربــانــی  ــت ــێ ویــســتــی خـــۆی ده ب
ده سه اڵت و میکانیزمێکی بێ به زه یی و 

دیکتاتۆڕانه  .

  

به رله  هه ڵبژاردنه كانی  یازده یه مین 
پارتی   رێــژیــم،  ســه ركــۆمــاری   خولی  
ژیــانــی  ئـــازادی  كــوردســتــان)پــه ژاك( 
كۆماری   رێژیمی   بــۆ  په یامێك دا  لــه  
رێبه ری   خامنه یی   له   داوای   ئیسالمی  
رێژیم كرد كه  بۆ چاره سه ی  كیشه ی  
نه ته وه كان و یه ك له وان نه ته وه ی  كورد 
ئاڵ وگۆڕه كانی   له به رچاوگرتنی   به  
كه   نێوه ڕاست  رۆژهــه اڵتــی   ئه مڕۆی  
جیددی   هه نگاوی   ده بــێ   تێ په ڕ  تێدا 
هه ڵ بگرێ  و رێز له  ویست و داخوازی  
ــه ك لـــه وان نــه تــه وه ی   نــه تــه وه كــان و ی
په یامه ی   ئه م  ئه گه ر چی   بگرێ .  كورد 
داخوازی یه كی   بــنــه ڕه ت  دا  له   ــه ژاك  پ
ــوو بۆ  ئــه رێــنــی  و پــێــداگــری یــه كــی تــر ب
چاره سه ری  ئاشتیانه ی  نه ته وه ی  كورد 
له  رۆژهه اڵتی  كوردستان، به  اڵم پاش 
له  وه اڵ م  ماوه یه ك كۆماری  ئیسالمی  
داخوازی یه كانی   نــه ك  ــه ك دا  ــه وه ی دان
نه گرت،  به رچاو  له   كوردی   نه ته وه ی  
سه ر  كــرده   توندی   هێرشی   به ڵكوو 
ــــه ك دا  ــــه ڕه ی ــــــه ژاك و لـــه  چــه نــد الپ پ
پــه ژاكــی  وه ك دژبــه رێــكــی  نــه تــه وه ی  
ــه  وه اڵمـــه   كــــوردی  زانــــی و دیــســان ل
چه واشه كاره كانی دا به  زمانێكی  دوور 
له  ئه خالقی  په یامێكی  تری  به  په ژاك و 
بــزووتــنــه وه ی  كــورد لــه  رۆژهــه اڵتــی  

كوردستان گه یاند.

له و  هــه ر  پێدانه   ئــامــاژه   شایانی  
دژبه ره  كانی   بزووتنه وه   پێوه ندی یه دا 
هه رێمی   له   كه   ئیسالمیش  كــۆمــاری  
ــه  چه ند  ل نــیــشــتــه جــێــن،  ــان  ــوردســت ك
وتووێژ و په یامی  جیا جیادا پێداگریان 
ئاشتیانه   چــاره ســه ری   رێگا  لــه  ســه ر 
ته نانه ت  كــــردوه و  كـــورد  نــه تــه وه ی  
به ڕێز  »حـــدك«،  گشتیی   سكرتێری  
وتووێژێك دا  چه ند  له   عه زیزی   خالید 
به  فه ڕمی  رایانگه یاند، ئاماده ین له سه ر 
له  گه ڵ  كــورد  گه لی   داخوازی یه كانی  
هه نگای   وتووێژ و  ئیسالمی   كۆماری  
جــیــددی  بــنــێــیــن و ئــه گــه ر ده رفــه تــی  
بــێ  له   ـــارا دا  ئ لــه   خه باتی  مــه ده نــیــش 
ــی  خــۆمــان دا درێـــژه  بــه  خه باتی   واڵت
ــه  وردی   ــه ر ب ــه گ مــه ده نــی  بــده یــن. ئ
دانه وه كانی   وه اڵم  له  سه ر  خوێندنه وه  
بۆمان  بــه كــه یــن  ئیسالمی   كــۆمــاری  
ده رده كه وێ  كه  كۆماری  ئیسالمی  به م 
به   نه ك  ئه خالقی یه دا  له   دوور  زمانه  
شوێن چاره سه ری  ئاشتیانه ی  كیشه ی  
داخوازی یه كانی   به ڵكوو  نیه ،  كــورددا 
سه ر  بــۆ  هاندانێك  بــه   كـــورد  گــه لــی  
لــه  جیاتی   نــه تــه وه كــانــی  تــر ده زانــــێ و 
درێــژه   ئاشتیانه   رێگای   گرتنه به ری  
سه ركوتكاری یه كان  سه ره ڕۆیی  و  به  

ده دا.

دژه   نیزامه   ئه م  ماهییه تی   لێره دا 
كه   ده رده كـــه وێ   ــه وه دا  ل نامرۆڤانه یه  

رۆژنامه نووسانی   چاالكانی  سیاسی  و 
رۆژهه اڵتی  كوردستان له  زیندانه كانی  
ـــه  تــۆمــه تــی   ــســالمــی  ب ــی كــــۆمــــاری  ئ
له   كــراون و  ده ست به سه ر  ئه منییه تی 
بێ  به شن  مافه كانیش  سه ره تایی  ترین 
كـــه  ئــه مــه  نـــمـــوونـــه ی  ئــــه و مــافــه یــه  
پێشكه شی   ئیسالمی   كــۆمــاری   ــه   ك
داخوازی یه كانی   كوردو  بزووتنه وه ی  

كردوه .

كۆماری   نامه یه ی   ئه م  نێوه ڕۆكی  
نــووســراوه   شــێــوه یــه ك  بــه   ئیسالمی  
به رامبه ر  ئه وه ی  هه ڵوێستی   كه  وه ك 
هه ر  گرتبێ  و  خۆی   دژبه ری   واڵتێكی  
تێك دانی   به   داخوازی یه كیش  جــۆره  
ــه و پــه یــامــه ی  ئــه وه   واڵت ده زانــــێ و ئ
ده گه یه نێ  كه  شتێك به  ناوی  كێشه ی  
ــی  نــیــه  و بـــاس كــردنــی   ــوون كـــورد ب
ـــاره ســـه ری  كــێــشــه یــه ك بــه  نــاوی   چ
كورده وه  به  گه وره ترین مه ترسی  بۆ 

سه ر نیزام و ده سه اڵته كه ی  ده زانێ .

ـــاره و  ـــه م ج ــی  ئ ــان ــه ك ــژاردن ــب ــه ڵ ه
بۆ  بوو  په یامێكی تر  خه ڵك  به شداری  
رۆژهــه اڵتــی   سیاسی یه کانی   حیزبه  
یه كیه تی و،  نه بوونی   كه   كوردستان 
مه یدانێكی   به هێز  خه باتێكی   نه بوونی  
ـــۆ كــــۆمــــاری  ئــیــســالمــیــی   ـــه ی  ب ـــك دی
خوڵقاندوه  كه  داخوازیه كانی  نه ته وه ی  
كورد وه ك بێ  ڕێزی یه ك چاو لێ  بكا.

پ��ه ی��ام��ه ك��ه ی  پ����ژاك و، وه اڵم���ه  دژی  
گ���ه ل���ی ی���ه ك���ه ی  ك����ۆم����اری  ئ��ی��س��الم��ی 

ئایهتمرادیفهر
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پێشهکی:

ـــــــــــی بــــــه رفــــــراوانــــــی  ره وت
ــی  ــان ــواره ک گــــۆڕان خــــوازی لــه  ب
کو لتووریی،  ئابووریی و  سیاسی، 
سیمای  به رچاوه کانی  دیــارده   له  
ســـیـــاســـیـــی ســــــه رده مــــــه . ئـــه م 
تووشی  جیهانی  گــۆڕانــکــاریــانــه  
کردوه و  پێکهاته یی  ئاڵ وگۆڕێکی 
ــی نــــوێ و هــه مــه الیــه نــی  ــک ــێ ره وت
ئه م  الیه نێکی  گــرتــووه .  به  خۆوه  
هێنان  گــوشــار  ــه    ــان ــاری ــک ــۆڕان گ

پێکهاته ی  لــه   کــه   واڵتــانــێــکــه   بــو 
خــۆیــان ڕه چـــــاوی  پــڕه نــســیــپ و 
نیزامی  بــه ســه ر  زاڵ  یاساکانی 
جیهانی ناکه ن، بۆیه  ده که ونه   ژ ێر 
گۆڕانکاری.  ریفۆڕم و  ره هێڵه ی 
زۆر جار بواری ئه م گۆڕانکاریانه  
بـــنـــه ڕه تـــی و گــشــتــگــیــر نـــه بـــووه ، 
مه ترسی و رۆڵی  به  گشتی  به اڵم 
خراپکارانه ی ئه م رێژیمانه ی که م 
ره وتــه   ئــه م  ئاکامی  ــه وه .  ــردۆت ک
کردنی  دێمۆکڕاتیزه   له   ده توانێ 
ــی نــاویــن خۆ  واڵتــانــی رۆژهــه اڵت

بنوێنێ.

دێموکڕاتیزه کردنی  پڕۆسه ی 
مه ترسی یه کی  ناوین  ڕۆژهه اڵتی 
زۆری خستۆته  سه ر رێژیمگه لێک  
که  به ربه ره کانی  سه قامگیربوونی 
تایبه تی  به   ده کــه ن،  دێمۆکڕاسی 
پێکهاته یه کی  به    ده وڵه تانه ی  ئه م 

ــه ر  ـــه ڵ ه ـــه گ نــادێــمــۆکــڕاتــیــک ل
ــامــۆن و  چــه شــنــه  ئــــازادی یــــه ک ن
ــد  ــــــه ن. هــه رچــه ن دژایــــه تــــی ده ک
ــــه  ســــه ره ڕۆکــــان  ـــه  ده ســــه اڵت ک
پــێ ده چــێ  واش  ده ده ن و  هـــه وڵ 
کـــه  لـــه  رێـــگـــا ی وه گــه ڕخــســتــنــی 
هێزه   هه واڵگری یه کان،  رێکخراوه  
ئــه مــنــیــیــه تــی یــه کــان، بــه نــدیــخــانــه، 
سێداره و تیڕۆر، به  ده سته وه  گرتنی 
ـــه  نـــه تـــه وه یـــی یـــه کـــان،  ـــان ســـام
ــه کــان و  ســـه رچـــاوه  ســروشــتــی ی
واڵت  به رهه م هێنانی  تواناکانی 
ــی  خــاڵ کــــه   بــــــده ن  پـــێـــشـــان  وا 
بێ گومان  به اڵم  نییه ،  الوازی یــان 
بـــواردا  لــه  زۆر  دیــکــتــاتــۆڕه کــان 
نیشان  ده ســت  گرینگ  الوازن و 
چڕبوونه وه   ــنــه وه و  دۆزی ــردن،  ک
له   الوازه کانیانه .  خاڵه   له سه ری 
هه رده م  دیکتاتۆڕه کان دا  رێژیمه  
روانگه ، بۆچوون و سیاسه ته کانی 

رهحمانپیرۆتی

کۆمه ڵگای م�ه ده نی

پێشوو پێش به  توانای وه رگرتن و 
نوێ و  سیاسه تی  ره چــاوکــردنــی 
ده گــرێ و  سه رده میانه   روانگه  ی 
پێویست،  به پێی  نه بوونه وه  نوێ 
خاڵێکی بنه ڕه تی الوازی ده سه اڵت 
یـــا ســیــســتــمــێــکــی دیــکــتــاتــۆڕو 
ســـــــه ره ڕۆیـــــــه . ســـــه رچـــــاوه ی 
ـــه ری له   ـــوه ب ـــه ڕێ ــــاردان و ب ــــڕی ب
زۆر  ــۆڕدا  ــات ــت ــک دی سیستمێکی 
ئه گه ری  بۆیه   هــه ر  به رته سکه ، 
بـــــه رده وام تووشی  ئـــه وه  هــه یــه  
مرۆییان  سه رچاوه ی  بن و  هه ڵه  
که م  ئه رکه کانیان  راپه ڕاندنی  به  
ــی  ده ســه اڵت ــه   ل متمانه   ــێــتــه وه .  ب
الوازه و  زۆر  دیـــکـــتـــاتـــۆڕی دا 
کــه مــتــریــن ئــاســتــی مــتــمــانــه  لــه م 
ــاک یا  ـــه ، ت ــه  دای شــێــوه  ده ســه اڵت
خۆش کردنی  بۆ  سیستم  الیه نی 
یه کتر  له گه ڵ  بــه رده وام  جێگه یان 
تــووشــی کێشه  ده بـــن. هــه روه هــا 
ئه ندامان و  هه ڵوه رینی  ئــه گــه ری 
حــاڵــه تــی  ــه   ل سیستم  بـــه ده نـــه ی 
ناڕه زایه تی دا زۆره . ئه گه ر بنه مای 
ده سه اڵتیان ئایدۆلۆژیک بێ، ئه وه  
ره خنه گرتن له  ئایدۆلۆژیی و بنه ما 
فکری یه کانیان ده توانێ ببێته  هۆی 
دروست بوونی گومان و پرسیار. 
پرسیارانه   گومان و  له م  به شێک 
بـــــه دوای ڕاســـتـــی دا ده چــــن و له  
ئاکام دا دیکتاتۆڕی ناتوانێ به ر به  
روون بوونه وه ی خه ڵک بگرێ. له  
سیستمی به ڕێوه به ری ده سه اڵتی 
دیــکــتــاتــۆڕی دا نــاوه نــدگــه رێــتــی 
نوێ دا  سه رده می  له   بــه رچــاوه و 
ئه م شێوه  سیستمه  به ڕێوه به ری یه  
ــه م  ـــه . ئـــه گـــه ریـــش ل ـــاکـــارامـــه ی ن
بدرێ  هــه وڵ  ده ســه اڵتــه دا  شێوه  
تــا راده یــــه ک بــهــڕێــوه بــه ری چڕ 
نه بێته وه و دابه ش بێ، ئه وه  چونکه  

بنه مای پێکهاته یی له گه ڵی ناته بایه  
ـــۆی کـــه م بـــوونـــه وه ی  ــه  ه ــت ــێ ده ب
ئاستی ده سه اڵتی به سه ر هه ندێک 

له  ناوه ندی ده سه اڵت.

تایبه تمه ندی یانه،   ئه و  پێی  به  
ره گه ڵ  ئێران  ئیسالمی  کۆماری 
ــان  ــه ک ســه ره ڕۆی رێــژیــمــه   خێلی 
ده که وێ که  له گه ڵ دابه ش کردنی 
ــێــڕه وی  ــایــه و پ ــاتــه ب ده ســـــه اڵت ن
ــی ســانــتــڕالــیــزمــی  ــاســه ت ـــه  ســی ل
نادێموکڕاتیک ده کا. گه النی ئێران 
له نێو بردنی  گــۆڕان و  خــوازیــاری 
ده ســـــــه اڵت و ســـــــه روه ری هــه ر 
ــه زراوه  و  دام بیروباوه ر،  چه شنه  
رێـــکـــخـــراوێـــکـــی پــێــشــێــلــکــه ری  
مافی  ئـــــازادی و  دێــمــۆکــڕاســی و 

مرۆڤایه تین. 

چاالکی و کار یگه ری کۆمه ڵگای 
مـــــه ده نـــــی خـــاڵـــی بـــــه رابـــــه ری 
جوواڵنه وه ی  به   سه ره ڕۆیی یه  و 
گــــرووپــــه  کــۆمــه اڵیــه تــی یــه کــان 
سه قامگیربوونیشی  ده ژمێردرێ، 
وه دیهاتنی  پــاراســتــن و  گــره نــتــی 
گونجاوترو  ژیانی  مه رجه کانی 
مه قبووڵتره . دامه زراوه ی مه ده نی 
ــی ئــــازاد و  ســه لــمــێــنــه ری کــومــه ڵ
ــه   دامــه زراوان ئــه م  دێمۆکڕاتیکه . 
ـــواری  هــــه ول بــۆ پــێــک هــێــنــانــی ب
هــاوواڵتــیــان  تــا  ده ده ن  گونجاو 
ــی حــکــوومــه تــی  ــزکــردن ــه هــێ لـــه  ب
چــاالک  ــه شــداری  ب دێمۆکڕاتیک 
ـــــی  ـــــان ـــــه زراوه ک ـــنـــن. دام ـــنـــوێ ب
پشتیوانی  به   مه ده نی  کۆمه ڵگای 
پێشکه وتوو  وشـــیـــارو  ــی  ــه الن گ
بــه  مــســۆگــه ریــه کــی تـــه واو دژی 
سه ره ڕۆیی و الساری حکوومه ته  
ــه وه .  ــن نــابــه رپــرســه کــان ده وه ســت
مه ده نی  دامــه زراوه کــانــی  بوونی 

ڕاســتــه وخــوی  پــێــوه نــدی  به هێز 
کومه ڵگایه کی  هێنانی  پێک  بــه  
هه یه .  الیــه ن   فــره   دێمۆکڕاتیک و 
پێشکه وتووی  واڵتانی  ــه ی  زۆرب
یاسا،  به   به ستوو  پشت  جیهان 
مــافــه کــانــی کــۆمــه ڵــگــای مــه ده نــی 
مـــســـۆگـــه ر ده کـــــــه ن و هـــاوکـــات 
ـــده ر ده بــــن بۆ  ـــان ــــزه ر و ه ــــارێ پ
و  زیندوو  کۆمه ڵێکی  پێکه وه نانی 

کراوه . 

پێناسه و مه رجه  بنه ڕه تی یه  کانی 
کۆمه ڵگای مه ده نی:

ئـــاشـــکـــرایـــه  کـــۆمـــه ڵ نـــاســـان 
بـــایـــه خ و گــرنــگــی یــه کــی تــایــبــه ت 
کـــردن و  پێناسه   مــه ســه لــه ی  ــه   ب
ئــه و  واتــــای  کـــردنـــه وه ی  روون 
ده ده ن،  ــه   ــه واژان ده ســت چــه مــک و 
بۆچوون و  بیر و  په یکه رێکی  که  
له خۆ  فه لسه فی  فیکری و  تیۆری 
Society civ� »هه گرن. چه مکی 

سیاسیی  فه لسه فه ی  باسێکی   ”il
رۆژئــــاوایــــی یــــه  کـــه  بـــه  واتــــای 
ــا کــه رتــی  ــی ی ــه ده ن کــۆمــه ڵــگــای م
ــه ت)حــوزه ی خــصــوصــی(و  ــب ــای ت
ناده وڵه تی پتر دانی پێ داندراوه . 
به سته ری  ــی  ــه ده ن م کــۆمــه ڵــگــای 
فره الیه نی  ســه ربــه خــۆو  چــاالکــی 
ده ره وه ی  لــه   گشتی  تــایــبــه تــی و 
هــه ژمــوونــی و رکــێــفــی ده وڵـــه ت 
ده زاندرێ که  به  سه ربه ستی تاک، 
خودموختاری ناوچه ، ئه قاڵنییه ت، 
ــاســا، پــلــۆرالــیــزم،  ســـــه روه ری ی
به شداری  ده ربــڕیــن،  ڕا  ئـــازادی 
ـــه  بـــزووتـــنـــه وه   هــــاوواڵتــــیــــان ل
کۆمه اڵیه تی یه کان، که رتی گشتی، 
سه ربه ستی  یه کیه تی و  هه بوونی 
دامــه زرانــدنــی  ئــاشــکــرا ،  پیشه یی 
رێــکــخــراوه کــانــی شــوێــن دانــه ر 



4٠41

ی
رد
کو
ی
27
1٣
ی
دان
ەر
ۆز
ج

سی
سیا

ی 
ەش

ب

w
w

w
.la

w
an

.c
om

w
w

w
.la

w
an

.c
om

ــه ســت  ــه رب ـــــری و ب ـــۆ چـــــاوه دێ ب
ـــی ده وڵـــــه ت و  کـــردنـــی ده ســـه اڵت
دامـــه زراوه کـــانـــی ســه ربــه خــۆ بۆ 
ــی بــه رژه وه نــدی یــه  ــن کــردن ــی داب
ده کـــرێ.  پێناسه   گــشــتــی یــه کــان 
کۆمه ڵگای  نافه ڕمی  هه ڵوێستی 
چاالکی  رێ وشــوێــنــی  مــه ده نــی، 
ــه،   ــان ــی ــاوواڵت ــی ه ــه ڵ ــــاک و کــۆم ت
خواسته  کانی  وه دی هــێــنــانــی  بــۆ 
ده سه اڵتی  که   ئــه وه ی  بێ  گشتی 
هه ژموونێکی سیاسیی به  سه ریدا 
به   مــه ده نــی  کۆمه ڵگای  بــێ.  زاڵ 
غــه یــره   ســیــاســی و  ــه شــی  ب دوو 

سیاسی دابه ش ده کرێ:  

ــاســی  ئـــــه لـــــف: بــــه شــــی ســی
ــووه  لـــه  تـــــه واوی ئــه و  ــات ــک ه ــێ پ
که   سیاسیانه    پارته   رێکخراوو 
رۆلێکی پووچه ڵ که ره وه یان)خنثی  
سیاسه ته کانی  ــه ڕ  ــه م ل کــنــنــده ( 
به واتایه  کی تر  یان  هه یه   ده وڵــه ت 
وه ک  سیاسی یانه ی   هــێــزه   ــه و  ئ
سه ره ڕۆ  ده وڵه تی  ئۆپۆزیسیۆنی 

پێناسه  ده کرێن. 

ب: به شی ناسیاسی یا مه ده نی، 
پیشه یی و  دامــــه زراوه   ســه رجــه م 
ـــووری و  ـــت ـــو ل نـــاده وڵـــه تـــی یـــه  ک
ده گرێ.  له خۆ  کۆمه اڵیه تی یه  کان  
ـــاســـه  چــــاک ســــازی  ـــانـــی ب شـــای
ئابووری  سیاسی ـــ  دێمۆکڕاتیکی 
پێک هاتنی،  بۆ  گونجاو  ده رفه تی 
ده ڕه خسێنێ.  مــه ده نــی  ئه خالقی 
درێژایی  به   مــه ده نــی  کۆمه ڵگای 
ــوازی  پــێــک هــاتــنــی، فـــــۆڕم و شــێ
به  خۆوه   ســه رده مــی  بــه   تایبه ت 
بیرۆکه کانی  خـــاوه ن  ــووه و  ــرت گ
فه لسه فه ی   سیاسی وه ک تۆماس 
مارکس،  هێگل،  الک،  جان  هابز، 
ئالکسی  ــل،  ــی م ســـتـــوارت  جـــان 

الیه نگرانی  هه روه ها  دۆتۆکویل و 
له   مۆدێڕنیزم  پۆست  بیرۆکه ی 
سه ری دواون. کۆنترین باسه کان 
ـــــواره دا ده گـــه ڕێـــنـــه وه  بۆ  لـــه و ب
ده وڵه ت.  پێک هاتنی  له   به ر  کاتی 
کۆمه ڵێک  الیه ن  له   که   باسه   ئه م 
کۆمه ڵ ناس و فیلسووفی سیاسیی 
گرێ به ستی  بیرۆکه ی  الیه نگری 
اجتماعی(  کــۆمــه اڵیــه تــی )قــرارداد 
باسه کانی  بــازنــه ی  نێو  هاتۆته  
ــی. بــه و  ــه ت رابــــــردووی کــۆمــه اڵی
ده وڵــه ت  پێک هاتنی  له   به ر  پێ یه  
ــی  ــدن ــه زران ــه  دام خــه ڵــک خـــۆی ب
داکۆکی یان  ــرووپ  گ رێکخراوو 
ده کــرد.  گشتی  ــدی  ــه رژه وه ن ب له  
له  الیه کی تر که سانێک، سه ره تا ی 
ـــــی دامــــــــــه زراوه   ـــــدن ـــــه زران دام
بۆ  ده گه ڕێننه وه   مه ده نی یه کان 
یوونانی کۆن و باس له وه  ده که ن 
فیلسووفی  یوونانی  “ئه ره ستوو” 
ــکــی له   بـــۆ جـــــاری یـــه کـــه م کــه ڵ
مه ده نی  کۆمه ڵگای  ده سته  واژه ی 
ــه ت شــار” له   له  ژێر نــاوی “ده وڵ
پاش که وتووو  سیستمه   به رابه ر 
له  ڕاستی دا  وه رگرتووه .  کۆنه کان 
کۆمه ڵگای  بیرۆکه ی  داڕێژه رانی 
ـــی بـــۆ کــۆتــایــیــهــێــنــان به   مـــه ده ن
ـــی  ــاریــســم و ســـه ره ڕۆی ــت ــی ــال ــۆت ت
ده وڵه ته کان و ده سه اڵتی سیاسیی 
کاتێک  لــه  هــه ر  نــادێــمــۆکــڕاتــیــک 
گه رچی  وه رگرتووه،  لێ  که ڵکیان 
به م  گه یشتن  بــۆ  جیا  شــێــوازی 
ــه  تــاقــی  ــک ــی ــڕات ــۆک ــم دیـــــــارده  دێ
کۆمه ڵگای  ــه وه .  چه مکی  ــراوه ت ک
ئه مڕۆیانه ی  بنه ما  بــه و  مه ده نی 
ــرن  بــه  واتــایــه کــی نــــوێ و مــۆدێ
سه یر ده کرێ. کۆمه ڵگای مه ده نی 
ــی پـــاش شـــه ڕو  ــوێ لـــه  دنـــیـــای ن
پێک هاتنی  مه زنه کان و  شۆڕشه  
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له گه ڵ  گه وره  شاره کان، هاوکات 
گه شه سه ندنی تیجاری ـــ سه نعه تی 
که  وێرای به  ده سه اڵت گه یشتنی 
ــزم،  ــی ــۆدال ــئ ــێ ـــه  ســــــــه روه ری ف ب
ئاریستۆکڕات)ئه شرافی( ده وڵه تی 
کاتۆلیک  کلیسای  ســـه ره ڕۆو  و 
ـــی هـــێـــنـــاو ده ره تـــــانـــــی  ـــای ـــۆت ک
دامــــه زرانــــدنــــی ئــه نــجــومــه ن و 
ــزه ری  ــارێ پ کــه   رێکخراوگه لێک 
بـــه رژه وه نـــدی و مافی  ســه ره کــی 
گــشــتــی کـــۆمـــه اڵنـــی خـــه ڵـــک له  
ــی  ده ســه اڵت بــازنــه ی  ده ره وه ی 
دونیای  پێک هێنا.  بوون،  ده وڵه ت 
کـــۆن بــه  تــایــبــه تــمــه نــدی یــه کــانــی 
ــه   کــۆســپ ــــی  ــــوون ب زاڵ  وه ک 
ــکــه اڵوی  ــێ ســروشــتــی یــه کــان و ت
داوه ری و  پــێــش  ــه ڵ  ــه گ خــه ڵــک  ل
ئایینی و  بـــاوه ڕی  ــرژی و  ــارگ ده م
سوننه تی،  ئه خالقیاتی  کۆمه ڵێک 
تــێ پــه ر بــوون  ــه   ل رووی  کــاتــێــک 
ــــرد،  ــــای نـــــوێ ک ــــی بــــــــه ره و دن
ئاڵ وگۆڕیان  تایبه تمه ندی یه کان  
بــــه ســــه ر دا هــــات و لـــه  دونــیــای 
نـــــوێ دا جــێــگــایــه ک بـــۆ قــه شــه  و 
به ستێنی  له   ئایینی  پێشڕه وانی 
سیاسی  ده ســـه اڵتـــی  کــۆمــه ڵــگــاو 
ـــرا. دۆزیــــنــــه وه ی  ـــه ک پــێــنــاســه  ن
خۆی  ســروشــت،  ڕاستی یه کانی 
بوو  ئه قاڵنی  راهێنانێکی  بنه مای 
که  بیروباوه ڕی کۆمه اڵنی خه ڵک، 
بکا.  شروڤه   نوێ  دنیای  واقیعی 
دونیای  له   ده وڵه ته کان  ــی  ره وای
رازی  چوارچێوه ی  له   مۆدێرن دا 
خه ڵک  کۆمه اڵنی  ته ئیدی  بوون و 
له   خوڕافه په رستی  کــرا.  پێناسه  
گۆڕه پانی دونیای نوێ دا دۆڕاوی 
راســتــه قــیــنــه ی کــێــبــڕکــێ لــه گــه ڵ 
ئایین  بوو.  ئه قاڵنییه ت  رێئالیزم و 
بێ سنوور  ده سه اڵتی  دونیای  له  

دابه زێندراو وه ک باوه ڕی تایبه ت 
ــۆ تـــاک ســه یــری کـــرا. چه مکی  ب
چاالکی مه ده نی له  ده یه ی هه فتای 
سه ده ی بیسته م له  الیه ن هێزه کانی 
به رهه ڵستکاری   ئۆپۆزیسیۆن و 
وه ک  کــۆمــۆنــیــســت  ــــی  ــــان واڵت
بۆ  سیاسیی  خه باتی  ستراتێژی 
وه رگیرا.  لێ  که ڵکی  جار  یه که م 
ــی و هـــاوکـــاری  ــه ت ــی ــه ک بـــزاڤـــی ی
ســـۆلـــیـــداریـــتـــی)Solidarity( له  
که ڵکی  جار  یه که م  بۆ  له هێستان 
له م چه مکه  وه رگرت و به  پێکهێنانی 
بازنه ی  ده ره وه ی  له   رێکخراوه  
ده وڵه ت به  مه به ستی دامه زراندن و 
ــگــایــه کــی  ــری کــۆمــه ڵ ــی ــگ ــام ســه ق
ده وڵــه تــی  دژی  لــه   دێمۆکڕاتیک 
روانینێکی  پاوان خوازو سه ره ڕۆ، 
سه رده م بوو و وه ک ئه ڵتڕناتیڤی 
پێک  تۆتالیتێر  ســوســیــالــیــزمــی 
سیاسی  ــکــی   ــوازێ شــێ ــوو.  ــب ــات ه
ـــوێ بۆ  ــک و پــڕاکــتــیــکــی ن ــۆری ــی ت
گۆڕان له  کۆمه ڵگایه کی تۆتالیتر و 
چــه ق بــه ســتــوو بـــه  کــۆمــه ڵــگــای 
توانای  که   مه ده نی  دێمۆکڕاتیک و 
گه شه سه ندنی، به  که ڵک وه رگرتن 
مــه ده نــی یــه کــانــی  پێشکه وتنه   لــه  
ــه   ــه وت ــک دونـــیـــای نـــــوێ و ده ســت
بوارێک دا،  له  هه ر  زانستی یه کان، 
ــای  ــگ ــه ڵ ــۆم بـــۆ ده ره خـــــســـــێ. ک
ئه مڕۆیی یه که ی  واتا  به   مه ده نی 
به   پسان نه هاتووی  له   پێوه ندی 
سه رهه ڵدانی ده وڵه ته  دێمۆکڕاتیکه  
وه ک  هه یه و  هاوچه رخه کانه وه  
بــنــه مــایــه کــی ســه قــامــگــیــربــوونــی 
دانـــراوه .  پێ  دانــی  دێمۆکڕاسی، 
ـــێـــک هـــاتـــن و گــه شــه ســه نــدنــی  پ
کۆمه ڵگای مه ده نی چه ندین شێواز و 
ده گــر ێ.  له  خۆ  بنه مایی  مه رجی 
بنچینانه   به و  ئاماژه یه ک  کورته  

سه قامگیربوونی  که   ده خا  ده ری 
ــه وه ی  ئ بــێ  مــه ده نــی  کۆمه ڵگای 
بنه ماکانی بوونیان هه بێ، کارێکی 
مه ترسی  بــه   هــه ســت  ئــه ســتــه م و 
ده کـــرێ .  ڕۆیــشــتــنــی  الڕێ دا  ــه   ب
بنه ماکانی  بڕشتی  شــوێــنــه وار و 
ــه ت و  ــی ــی ــه ده ن ـــــرۆڤ و م مــافــی م
له   یاسا،   بهڕێوه به ری   ده سه اڵتی 
مه رجه  بنه ڕه تی یه کانی پێک هاتنی 
ده ژمێردرێ.  مه ده نی  کۆمه ڵگای 
له   رێـــز  ئـــه گـــه ر  واڵت  یـــاســـای 
نه گرێ،  کۆمه ڵ  تاکه کانی  مافی 
پێک هێنانی  ده ره تـــانـــی  نــاتــوانــێ 
دامــه زراوه یــه ک بدا که  هــه وڵ بۆ 
سه قامگیری بنه ما مرۆڤایه تیه کان 
ســه ر  لـــه   ـــــێ  ده ب یـــاســـا  ده دا. 
بناغه یه  کی مرۆڤایه تی دارێژرابێ، 
یا  هێز  کاریگه ری  ژێــر  له   نــه ک 
که   بێ  یاساوه   سه روو  الیه نێکی 
سه روه ری یاسا پێشێل بکا. یاسا 
بنچینه یی یه کان بۆ پشتیوانی کردن 
کۆمه ڵگای  دامـــه زراوه کـــانـــی  لــه  
مه ده نی، ئه وانه ن که  پشتیوانی له  
پێک هێنانی  راده ربــڕیــن و  ــازادی  ئ
ــی خــواز  ــاشــت ــی ئ ــه ڵ ــۆم کــــۆڕ و ک

ده که ن.

ئه نجومه نه   پێک هێنانی  ئازادی 
له   به شێکی تره   خۆبه خشه کان 
کۆمه ڵگای  پێک هاتنی  بنه ماکانی 
مه ده نی. دامه زراوه  مه ده نی یه کان 
یاسا  پاڵپشتی  بــه   پێویستی یان 
ئه رێنی و  ــی  رۆڵ بتوانن  تا  هه یه  
ــنــه ی خــۆیــان بــگــێــڕن.  راســتــه قــی
حــــکــــوومــــه ت ده بـــــــێ تــــوانــــای 
ته حه ممول کردنی دامه زراوه کانی 
کۆمه ڵگای مه ده نی هه بێ. بایه خه  
بنه ڕه تی یه کان له  ئه خالقی سیاسیی 
له :  بریتین  مه ده نی دا  کۆمه ڵگای 
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وتووێژ، هێمنی، ڕێک که وتن، کۆک 
کێ به رکێی  بنه مای  له  سه ر  بوون 
ئه قاڵنییه ت و  ئاشتیانه ،  ســالــم و 
ــه وه   ــن ــه ڕێ مـــرۆڤ دۆســـتـــی، ده گ
ــک که   ــێ ــان ــی بـــۆ بـــوونـــی هــاوواڵت
باوه ڕمه ند به  چاالکی و هاوکاری 
هــه ر ده م  بن و  خۆیان دا  نێوان  له  
بــه شــداری  ئــامــاده ی  تــاک  وه ک 
بــارودۆخ و  خوڵقاندنی  سیاسی و 
رێز  بکه ن و  باشتر  داهاتوویه کی 
بگرن.  گشتی  بـــه رژه وه نـــدی  لــه  
بنه مایه کی تری کۆمه ڵگای مه ده نی 
رێکخراوه   تێوه رنه دانی  ده ســت 
ئانالیزه کردنی  له   نه ریتی یه کان 
ــی کــۆمــه اڵیــه تــی و  ــه وت ــس وک ــه ڵ ه
ده ست  نیشان کردنی یاسای زاڵ 
ــه و هــه ڵــس وکــه وتــانــه  دا.  بــه ســه ر ئ
کاتێک  ـــایـــدۆلـــۆژی  ئ یـــا  ــایــیــن  ئ
تێکه اڵوی ده سه اڵتی سیاسی بێ، 
ده توانن وه ک یه ک له م رێکخراوه  
نه ریتی یانه،  یاسا و هه ڵس وکه وتی 
خۆی  که   دابــڕێــژێ  کۆمه اڵیه تی 
ــی  ــک ــێ ــه رج ــــی م ــل کــــردن ــشــێ ــێ پ
ـــۆ ســه قــامــگــیــری  ــه  ب ــی ی ــای ــه  م ــن ب

کۆمه ڵگای مه ده نی. 

دامه زراوه   مه ده نی یه کان:

ــــــــــه زراوه و رێـــکـــخـــراوی  دام
کــۆمــه ڵــگــای مـــه ده نـــی لــه  الیــه ن  
ـــن و چه شنی  دێ پــێــک  ــکــه وه   خــه ڵ
ـــه خـــۆ  ده گــــــرن.  بــــــه رفــــــراوان ل
ده بێ  مه ده نی یه کان  دامـــه زراوه  
گشت  کاریگه ری  شوێنه وارو  له  
الیه نه ی ده وڵه ت، بازاڕ، بنه ماڵه و 
سه ربه خۆ  بپارێزن و  خۆ  ئایین 
کاریگه ر  رێکخراوی چاالک و  بن. 
بوونی  سه لمێنه ری  کۆمه ڵگادا  له  
ئه م  دێمۆکڕاتیکه .  کۆمه ڵگایه کی 
هاوواڵتیان  بۆ  بوار   رێکخراوانه  

ـــۆ بــه هــێــز  ـــه  ب ده ڕه خـــســـێـــنـــن ک
دێمۆکڕاتیک،  حکوومه تی  کردنی 
ـــه  بــکــه ن.  ــــه شــــداری چـــاالکـــان ب
رێکخراوه کانی کۆمه ڵگای مه ده نی 
رۆڵێکی به هێز  له  ده سته به رکردنی 
خزمه ت گوزار ی یه کان و پاراستنی 
ـــه  گــشــتــی یــه کــان  ـــدی ی ـــه رژه وه ن ب
ــــه م رێـــکـــخـــراوانـــه   ــــڕن. ئ ــــێ ده گ
ــۆ راپـــه ڕانـــدنـــی ئــه رکــه کــانــیــان ،  ب
بـــه شـــداری ده وڵــــــه ت و کــه رتــی 
دامــه زراوه کــانــی تــری  بازرگانی و 
کــۆمــه ڵــگــای مــــه ده نــــی ده کــــه ن 
ــه  مــه بــه ســتــی بـــووژانـــدنـــه وه ی  ب
ــی  ــه رکــردن ــه ب ئـــابـــووری و ده ســت
پــێــداویــســتــی یــه کــانــی خــه ڵــک. 
رێکخراوه  کانى کۆمه ڵگای مه ده نى 
و  زيــنــدوو  گه النى  پشتيوانی  به  
مسۆگه ری يه کى  به   پێشکه وتوو 
ــه   حــکــوومــه ت دژى  ـــه   ل ــــــه واو  ت
ـــه رو  ـــک ـــوت ســــــــــه ره ڕۆو ســـه رک
بۆ  ده وه ستنه وه .  نابه رپرسه کان 
مه ده نی یه کان  دامــه زراوه   ئه وه ی 
بتوانن به رده وامی و سه ربه خۆیی 
خۆیان بپارێزێن، ده بێ تا راده یه ک 
له  رووی دارایی یه وه  پشت به ستوو 
مه ده نی یه کان  ئۆرگانه   بن.  به خۆ 
فاکته رى  چــه نــد  خــاوه نــى  ده بـــێ 
سه ره کى وه ک پێڕه وو پڕۆگرام و 
ــى،  ــوخــۆی ــێ داڕشـــتـــنـــى پـــالنـــى ن
کردنى  دابین  بۆ  تیۆریک  هێزى 
جــوواڵنــه وه ى  شیاو،  ستڕاتێژی 
لۆژیکی، ره چاو کردنى شێوازێکى 
له گه ڵ  پێوه ندى  بۆ  دێمۆکڕاتیک 
ئـــه نـــدامـــان، ئـــامـــرازو مــێــتــۆدى 
هه ڵس وکه وتى  بۆ  دێمۆکڕاتیک 
تێکه اڵوى  لۆژیکی ـــ   ئــه قــاڵنــى و 
ــک بــن.  ــى خــه ڵ ــه اڵن ــۆم لـــه گـــه ڵ ک
دامـــــــه زراوه  مــه ده نــی یــه کــان له  
بـــــواری ئــامــانــج، ســتــڕاتــێــژی و 

قه واره  ،  پێکه وه  جیاوازن. کڕۆکی 
سه ره کی سوننه تی رێکخراوه کانی 

مه ده نی بریتین له:  

یــه کــیــه تــی یــه  کــرێــکــاریــه کــان، 
ــا  ـــی ی ـــشـــه ی ـــی ئـــه نـــجـــومـــه نـــه  پ
ـــه کـــان، یــه کــیــه تــی یــه  ـــی ـــاز رگـــان ب
پـــیـــشـــه یـــی یـــه کـــان، رێـــکـــخـــراوه  
ئه نجومه نه   ــــه ی   زۆرب ئــایــیــنــی و 

نه ته وه یی یه کان.

کۆمه ڵگای  دامـــه زراوه کـــانـــی 
مه ده نی بریتین له :

رێــــــــــکــــــــــخــــــــــراوه    :1
 .)NGO(ناده وڵه تی یه کان

خــۆبــه خــشــه   رێـــکـــخـــراوه    :2
.)PVO(تایبه تی یه کان

ــاســی،  ســی ــــــــــه زراوه   دام  :3
کۆمه اڵیه تی و ئابووری یه کان. 

4: رێکخراوه  نه ته وه یی یه کان. 

5: میدیاو راگه یاندن. 

6: الیــه ن و گرووپه  ره گــه زی، 
ئایینی و کو لتووری. 

ـــــی  ـــــان ـــــخـــــراوه ک ـــــک رێ  :7
ژینگه پارێزی. 

پــیــشــه یــی و  ــه   ــی ی ــه ت ــی ــه ک ی  :8
تیجاره تی یه کان.

فـــێـــرکـــاری و  ــی  ــان ــکــه ک ــن ب  :9
راهێنان.

10: بنکه  خێرخوازی یه کان.

11: یاریگا و... هتد.

شێوازی چاالکی مه ده نی: 

خه باتى  ــه   ل مــامــه ڵــه   ــۆڕمــى  ف
مــه ده نــى لــه  شــێــوازى ڕادیــکــال و 
سه ر  ــه وه   ــت ــوازرێ ده گ توندوتیژ 
ــکــی و  ــۆژی ــانــه ، ل شـــێـــوه ى هــێــمــن
چاالکی یه   شێوه   ئــه م  ئــه وڕۆیــی. 
ـــدنـــى  ـــگـــان ـــســـه ن خــــــــــاوه ن هـــه ڵ
ـــه ت  رێــئــال و دروســتــه   کــه  ده رف
تاکتیک و  ــاکــوو  ت ده ڕه خــســێــنــێ  
عه قاڵنییه ت  به پێى  ئامانجه کان 
خه باتی  شــێــوه   ــه   ل ــن.  ــژرێ ــڕێ داب
له سه ر  ده بــێ  ناتوندوتیژیش دا 
کار  داڕشتراو  به رنامه ی  بنه مای 
ناڕه زایه تی یه   له و  به شێک  بکرێ. 
مـــه ده نـــی یـــانـــه ی کـــه  پــێــشــتــر بۆ 
هه ڵوێستێکی  به رامبه ر  له   وێنه  
نه شیاوی دام وده زگاکانی سه ر به  
هه ندێک  خه ڵک،  کوشتنی  رێژیم، 
خه ڵک،  بژێوی  سینفی و  کێشه ی 
نیسبه ت  بـــه   کــــردن  ـــزی  ـــێ رێ ب
رێزگرتن   ،... نه ته وه یی و  بــاوه ڕه  
یا  تاڵ  رووداوێکی  ساڵڕۆژی  له  
شیرین، بێ به رنامه  به ڕێوه چوونه . 
ده بێ هه ڵسه نگاندنی راسته قینه  له  
ئارایی و  بــارودۆخــی  توانا،  هێز، 
ــــخــــواز بــکــرێ.  ـــــووی دڵ داهـــــات
گه اڵڵه یه ک که  بتوانێ ئه م ئامانجه  
بــه  لــه خــۆگــرتــنــی کــۆمــه ڵــه یــه کــی 
پۆلێن به ندی کراو له  زنجیره  کارو 
مۆدێلی  روانــگــه  و  پـــڕۆژه کـــان و 
ستڕاتێژی یه ک  بخاته ڕوو.  به دیل 
له نێوبردنی  به   ته نیا  ئامانجی  که  
به رته سک  ــی  ــارای ئ دیــکــتــاتــۆڕی 
بۆ  گــه وره   ریسکێکی  ده کــاتــه وه،  
ده سه اڵتداره تی یه کی  پێک هاتنی 
ــــری  دیــکــه  قــه بــووڵ  ســــه ره ڕۆت
لــه  ســتــڕاتــێــژی دا شێوه ی  ده کـــا. 
سه ره کی خه باتی داهاتوو دیاری 
له مپه ره کان  تواناکان و  ــرێ.  ده ک
ــاری ده کــرێــن و هــه وڵ ده درێ  دی

میکانیزمی گونجاو بۆ گه یشتن به  
ئامانج دیاری بکرێ. ستڕاتێژیست 
تــوانــا و  وه ک  بـــار ی  هه ندێک  لــه  
ئه گه ری  خه بات و  شێوه ی  هێز، 
به هێزو  خــاڵــه   وه اڵم ده ربـــوونـــی 
ــــی، پــاڵــپــشــتــی یــه کــان،  ــــان الوازه ک
خۆی  ده ره نــجــامــه کــان  و  تێچوو 

به ره وڕووی پرسیار ده کاته وه . 

ــــۆڕی  ــــات ــــت ــــک ــــشــــه ی دی ــــێ ک
ره گ  ـــــــشـــــــه دار و  ری ـــــــــووڵ،  ق
ــــاوه . خــه ڵــکــانــێــک کـــه  بۆ   داکــــوت
ژێر  له   دوورودرێــــژ  ساڵیانێکی 
زاڵــێــتــی و ســه رکــوتــی ده ســه اڵتــه  
بــوونــه ، تووشی  ســـه ره ڕۆکـــان دا 
بـــه خـــۆبـــوون و  ـــــاوه ڕ  ب الوازی 
ــی لــه  هێزو  دابــه زیــنــی چــاوه ڕوان
تواناکانیان ده بن. خه ڵک به  جێگا ی 
خۆڕاگری یه کی  له   بیر  که   ئــه وه  
ده پۆشه کێن و  بکه نه وه ،  پڕاکتیکی 
خۆڕاگری و  ئاکامی  سه ره نجام و 
ـــه ره وڕووی گومان  بــه رخــۆدان ب
ده کــــه نــــه وه . خــه ڵــک جـــاروبـــار 
هه ندێک جوواڵنه وه ی ناڕه زایه تی 
ـــه دژی  ــن کــه  ب ــن ــی ـــن ده ب ـــڕی ده رب
ده سه اڵتی سه ره ڕۆ به ڕێوه ده چن، 
ئه گه رچی  هه ڵس وکه وتانه   ئــه م 
به اڵم  به جێن،  ئــازایــانــه  و  گه لێک 
سه رپێی  دا  خوێندنه وه یه کی  لــه  
ــجــامــی  ــه  ده ره ن ــی ل ــت ــدارێ خــاوه ن
ــه  تا  ــه واڵن ــاکــا. ئــه م ه ــه رچــاو ن ب
پێیه   ــه م  ب بــه رنــامــه  و  کــه   کاتێک 
ـــشـــان و ده ســـکـــه وتـــی  ـــێ ـــژه ک درێ
ته نانه ت  نه بێ  دیــار  پێوه   عه ینی 
ناتوانێ ببێته  هۆی خوڵقانی هیوا 
خــه ڵــک دا.  سیاسیی  ــازی  ــب رێ لــه  
ـــی ئــه مــه یــه   پـــرســـیـــاری ســـه ره ک
ـــێ  ـــــه دا ده ب ـــــارودۆخ ــــه م ب ـــه  ل ک
گونجاو  ــوه ی  شــێ ــرێ و  ــک ب چــی 

بـــۆ بـــه ره نـــگـــار بـــوونـــه وه ی ئــه م 
سیستمی  یاسا،  چی یه ؟  حاڵه ته  
به   ــی  گــشــت رای  دادوه ری و 
له   زۆرجـــار  گشتی  ،،شێوه یه کی 

،،

فۆڕمىمامهڵهله
خهباتىمهدهنى

لهشێوازى
ڕادیکالوتوندوتیژ
دهگوازرێتهوهسهر
شێوهىهێمنانه،

لۆژیکیوئهوڕۆیی.
ئهمشێوه

چاالکییهخاوهن
ههڵسهنگاندنى
رێئالودروسته

کهدهرفهت
دهڕهخسێنێ

تاکووتاکتیکو
ئامانجهکان

بهپێىعهقاڵنییهت
داڕشتراوکار

بکرێ.
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ــی دیــکــتــاتــۆڕه وه   الیـــه ن ده ســه اڵت
کردنی  زه وت  ده کــرێــن.  پێشێل 
خه ڵک،  شارومه ندانی  مافه کانی 
به کارهێنانی  له رێگه ی  ــات  زۆرک
توندوتیژی یه وه   بووه . گه لێ  جار 
بۆ  گه نجاو  بــه رپــه رچــی  وه اڵم و 
توندتوتیژی  به   هه ر  توندوتیژی 
ده بینرێ. قوربانی یه کانی تووڕه یی 

الیه نگرانیان  توندوتیژی یه کان و 
بینینی  ســـه ره ڕای  جــار  هه ندێک 
نــاهــاوســه نــگــی هــێــز و تــوانــاکــان، 
کــۆکــردنــه وه  و  بــه   ده ده ن  هــه وڵ 
دژبــه ری  هێزه کانی  رێک خستنی 
به که ڵک  دیکتاتۆڕی و  ده سه اڵتی 
وه رگرتن له  توانای هاوبه شی هێزه  
ئه م  بکه ن.  خه بات  ــان،  ــه ره ک دژب
ئازایه تی یه کی  وره و  به   خه ڵکانه  
زۆره وه  خه بات ده که ن و تێچووی 
ماددیی و گیانی زۆر له م رێبازه دا 
زۆر  خه باته   شێوه   ئــه م  ده ده ن. 
ده گـــمـــه ن هــــه ڵ ده کــــه وێ کــه  به  
ئازادی راسته قینه و به رده وام بگا. 
به هه ر شێوه یه ک بڕوانینه  خه باتی 
روون  هه رده م  خاڵێکی  توندوتیژ 
له   که   ئه مه یه   ئه ویش  ده بینین، 
توندوتیژی  هه ڵبژاردنی  حاڵه تی 
ئــه وه   وه ک رێــگــه یــه کــی خــه بــات 
شێوه  خه باتێکمان هه ڵبژاردوه  که  
ده سه اڵتی  ــه ودا  ل دیکتاتۆڕه کان 
ــز و ده ســـــه اڵت و  ــێ ـــرن و ه ســـه رت
کردۆته وه .  چڕ  له ودا  ره وایی یان 
شێوه   که   حاڵه تێک دا  له   ته نانه ت 
تێچووی  بــه   توندوتیژ  خه باتی 
به   ــازی  ســه رب پــێــڕه وانــی  زۆر و 
نوێ  ده سه اڵتی  بگه ن،  ده ســه اڵت 
زۆری  چـــڕبـــوونـــه وه ی  ــه هــۆی  ب
الوازی و  سه ربازی یه کان و  هێزه  
ــا لــه نــێــوچــوونــی گــرووپــه کــانــی  ی
ســـه ربـــه خـــۆی کـــۆمـــه اڵیـــه تـــی و 
دامه زراوه کانیان هیچ گره نتی یه کی 
نی یه  که  به شێوه یه کی دێمۆکڕاتیک 

هه ڵس وکه وت بکه ن.

ــی  ــان ــه ک ــدی ی ــه ن ــم ــه ت ــب ــای لــــه  ت
چـــاالکـــی مـــه ده نـــى پــێــوه نــدى و 
بـــه کـــارهـــێـــنـــانـــى دیـــالـــۆگـــه  بــه  
مه به ستی چاره سه ری گرفته کان. 

وه دی هاتن و سه قامگیربوونى ئه م 
به جێ  پێویستى  دیاڵۆگه   شێوه  
توانایى،  پێ بوون،  باوه ڕ  که وتن، 
دانــانــى  بــه یــه کــتــر  دان  ســــازان و 
ــدیــداره کــان هــه یــه .  ــێــوه ن ــه  پ ــه ن الی
به   تێ ده کۆشێ  زانستى  دیالۆگى 
بنه ڕه تی و  خاڵه   له به ر چاوگرتنى 
ــگــاى  ــــه  جــێ هــــاوبــــه شــــه کــــان، ل
ملمالنێى بێ ئاکام، الیه نه کان لێک 
تێ بگه یه نێ و به  دانى پالتفۆڕمێکى 
بنه ماى  له سه ر  ڕێک که وتن  شیاو 
چه ند  یا  دوو  پێوه ندى  ئاشتى و 
الیه نه  پێک  بێنێ. چاالکی و خه باتى 
مه ده نى ده بێ خاوه ن روانگه  یه کى 
ره خنه  گرانه  و ریفۆڕم خواز بێـ، ئه و 
روانگه  یه   هه وڵ ده دا کۆسپه کانی  
به ر  بێنێته   پێشکه وتن  ـــه رده م   ب
باس و له  خه ساره کان و چۆنیه تی 
تـــــووش بـــــوون بــــه و کــێــشــانــه  
له به  ر چاوگرتنی  به   بکۆڵێته وه  و 
له  شێوه ى الواز  باس  ــردوو،  راب
کــردنــى خـــه ســـار و کــۆســپــه کــان 
ــى خــاڵــه   ــردن ــز ک ــێ ــه ه بــکــاو بـــۆ ب
ئه رێنیه کان له باره ی چاک سازى و 
ســـه رکـــه وتـــن پــــالن دابـــڕێـــژێ. 
شێوازی گونجاو بۆ به شدار بوون 
پێک هێنان و  چاالکی  مه ده نى،  له  
رێـــک خـــســـتـــنـــى دامـــــــــــه زراوه  و 
ئــۆرگــانــه  مــه ده نــی یــه کــانــه  و ئــه و 
پێکهاته ى  زیــاتــر  رێــکــخــراوانــه ی  
ـــاوازى ره گـــــه زى، تــه مــه نــى،  جـــی
پیشه یى ، زانستى، ئاکادمی و هتد، 
هه ڵگرى  هه ریه ک  ده گــرن،  له خۆ 
دروشـــمـــى بـــه رگـــرى و داکــۆکــى 
ــاوازن  ــى جــی ــه ن ــــرووپ و الی ــه  گ ل
وه ک  الیه نانه   ئــه و  ره نــگ بــێ  کــه  
به   گه یشتن  بۆ  بێن  به کار  ئامێر 
ئامانجى دێمۆکڕاتیک و پێک هێنانى 
ئه م  چونکه   مــه ده نــى.  کۆمه ڵگاى 
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دامه زراوانه   هه وڵیان دێمۆکڕاتیک 
به   پێویستیان  کۆمه ڵگایه،   کردنى 
کۆمه اڵیه تى  کارتێکردنی  پێگه  و 
ـــه و پــێ یــه ش زۆربــــه ى  هــه یــه . ب
ــــه شــــداری پـــڕۆســـه ى  خـــه ڵـــک ب
گاندی  ده که ن.  دێمۆکڕاتیزه بوون 
به   په رێزی  “توندوتیژی  وته نی: 
ده بێ  ناکرێ،  په ند  ئامۆژگاری و 
له  کرده وه دا به کار بهێنرێ”. جگه  
ــه م بــه رپــه رچ دانــه وه یــه   لــه مــه ش ئ
هه ڵبژاردنێکی ره وشتی تاکه که سی 
نی یه  که  تاک به  ته نیایی ئه نجامی 
پانتاییه کی  له   ده بــێ  به ڵکوو  بــدا، 
به رفراوان به کار بهێنرێ. چاالکی 
مــه ده نــی بــه  که ڵک وه رگــرتــن له  
ــه وارى جــه مــاوه ر،  ــن هــێــز و شــوێ
ئــاگــادار بــوونــی خه ڵک  ــن و  ــات راه
ــه  مــافــه کــانــیــان و پــه ره ســه نــدنــى  ل
تیۆریک  چــاالکــی  ــه وارى  ــن شــوێ
خه لک،  کۆمه اڵنى  ـــرده وه ى  ک لــه  
ــى  ــات بــــۆ بـــه هـــێـــز کــــردنــــى خــه ب
مه ده نى و مێتۆدی  ئه قاڵنی ، ئه گه ر 
واقیع  که شى  له گه ڵ  هاوئاهه نگ 
شێوازه کانى  قۆناغ و  الیــه ک و  له  
بێ،  پێک  الیــه کــى تــر   ــه   ل خــه بــات 
لێ ده که وێته وه .  دڵخوازی  ئاکامى 
بیر و باوه ڕى خه باتکارانى مه ده نى 
کۆمه ڵگایه کى  پێک هێنانى  بۆ  که  
دێمۆکڕاتیک و ئازاد هه وڵ ده ده ن، 
ده بێ هه ڵگرى تایبه تمه ندی یه کانى 
ئـــه و چــه مــکــه  بــه  پــێــى بــه رنــامــه  و 
کۆنوانسیۆنه  نێونه ته وه ییه کان بێ، 
که  بریتین له : ئازادى و یه کسانى، 
مافى مرۆڤ بۆ تاکه کانى کۆمه ڵگا، 
جیاکردنه وه ى  یاسا و  ده سه اڵتى 
ده سه اڵته کان، ئاڵ وگۆڕى بنه ڕه تى 
به سه ر سوننه ته  دواکه وتووه کان، 
هه ڵبژارده،  ده سه اڵتى  سیستمى 
ــــى ئــه مــنــیــیــه ت،  ــــن کــــردن ــــی داب

ده سه اڵتى فره الیه نی، راگه یاندن و 
سه ربه خۆ.  ئــازادو  ڕۆژنامه وانی 
دامــه زراوه   پێک هێنانی  پێویستی 
له   ئێرانی  گه النی  مه ده نی یه کان، 
بیسته م  ســه ده ی  کۆتایی یه کانی 
ــه ســت کــردنــی  ــه رب ــه  ب هـــان دا ب
ده سه اڵتی ده وڵه تی قاجار هه نگاو 
به ره و به یاسایی کردنی ده وڵه ت و 
دامه زراندنی خانه ی داد هه ڵ بگرن 
ــه   ــه شــرووت کـــه  بـــه  شـــۆڕشـــی م
نــاســراوه . ده وڵــه تــه کــانــی پێش و 
پاش شۆڕشی 1357ی هه تاوی له  
سیاسیی  کۆمه ڵ ناسی  روانگه  ی 
پێناسه   زۆر  ــی  الن ــی  ــه ت ده وڵ بــه  
ده کـــرێـــن. ده وڵـــه تـــی پــاشــایــه تــی 
نه ته وه  سازی  دووهــه م  په هله وی 
“ره زا  ســه رده مــی  لــه   سیاسیی 
شــا” بــه  مــیــرات وه رگــــرت. ئه م 
قـــه واره ی سیاسیی  لــه   ــه تــه   ده وڵ
خۆی دانی به  جیاوازی نه ته وه یی 
بنه مای  له  سه ر  دانه ناو  ئیران  له  
کــۆن،  ئێرانی  ــی خــوازی  ــه وره ی گ
ناسنامه ی  تــوانــدنــه وه ی  هــه وڵــی 
ــوور، زمـــان و  ــت ــول نــه تــه وه یــی، ک
ــری  ــی  ت ــان ــه وه ک ــه ت ـــــــردووی ن راب
فارسی  ــه وه ی  ــه ت ن به ستێنی  لــه  
چاالکی یه کی  چه شنه   هه ر  ده دا و 
مــه ده نــی و مــاف خــوازانــه ی وه ک 
ئــامــانــج و  بـــه   ــن  ــشــت ــه ی گ دژی 
ــد و  ــان ــرخ ـــی ئـــێـــران ده ن ـــه وره ی گ
ـــی ده کــــــــرد.  کــاتــێــک  ـــوت ســـه رک
کۆماری  ســـه ره ڕۆی  ده ســه اڵتــی 
ته حه ممولی  ــای  ــوان ت ئیسالمی 
واڵت  نێوخۆی  له   ئۆپۆزیسیۆن 
ــه  ده ربــڕیــنــی  ــا و ده رفـــــه ت ب ــاک ن
ناداو  خه ڵک  بیروڕای  ئازادانه ی 
واقیعی  هه ڵبژاردنی  سیستمێکی 
پــرســیــار ێــک دێته   ــه ،  ــی ن ــی  ــوون ب
گۆرێ که ؛ چۆن چاالکانی مه ده نی 

رێژیمی  له گه ڵ  مامه ڵه   ده تــوانــن 
ـــاری ئــیــســالمــی بــکــه ن بۆ  ـــۆم ک
مه ده نی؟  کۆمه ڵگای  دامه زراندنی 
زه رووره تــــی  ســه یــری  پێویسته  
له   مه ده نی  کۆمه ڵگای  پێک هاتنی 
بکه ین.  ئێران  تایبه ت  به   واڵتان و 
بووه   دایک  له   گۆڕان   سه رده می 
ده گه ڕێته وه   ریشه ى  ره گ و  که  
گۆڕانکاری یه کانى  قــوواڵیــى  بــۆ 
دونــیــاى مــۆدێــڕن. گـــۆڕان و پێک 
ده بێ  مه ده نى  کۆمه ڵگاى  هێنانى 
یاسا  ده سه اڵتى  بناغه ى  له سه ر 
ـــردن و  دامـــــــه زرێ و دروســـــت ک
ــردنــى رێــکــخــراوه کــانــى  ــوه ب ــه ڕێ ب
پێویستیى  ــى  مــه ده ن کــۆمــه ڵــگــاى 
بــه  کـــه ش و هــه وایــه کــی  کـــراوه ی 
سیاسى و پشتیوانی یاسایى هه یه . 
هه ر وه ک بوونى دامه زراوه کانی 
کۆمه ڵگای  له   کاریگه ر  چــااڵک و 
ــه کــن بۆ  ــاســه ی ــن ــێ مـــــه ده نـــــى دا پ
دێمۆکڕاتیک،  ــــازاد و  ئ کــۆمــه ڵــی 
ــه  نــه بــوونــیــشــیــان  ــه وان ــچ ــێ ـــه  پ ب
ــه کــی  ــگــای ــه ری کــۆمــه ڵ ــن ــێ ــم ســه ل
داخـــــراوو نــادێــمــۆکــڕاتــیــکــه . ئــه م 
بوارى  ده ده ن  هه وڵ  رێکخراوانه  
گونجاو بۆ هاوواڵتیان بڕه خسێنن 
حکوومه تى  به هێزکردنى  لــه   تــا 
دێمۆکڕاتیک دا به شدارى چاالکیان 
مه ده نى  کۆمه ڵگاى  بیرۆکه ى   بێ. 
بۆ ئه وه  ده گه ڕێته وه  که  له  نێوان 
ده ســـه اڵتـــی ســیــاســی و خــه ڵــک دا  
پێوه ندى و متمانه ى هاوکارى پێک 
 بێ. خه ڵک ئه وه ی به  باش بزانن که  
ده توانن  به شێک له  دامه زراوه یه کى 
دێــمــۆکــڕاتــیــک بــن کــه  هــاوکــاری 
الدان  بــه   بــه ر  ده کـــه ن و  یه کترى 
ــی ده وڵــه ت  لــه  یــاســا و ســه ره ڕۆی
دامــه زراوه کــانــی  بوونی  ده گـــرن. 
ــای پــاراســتــن و  ــان ــه  م مــه ده نــی ب
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ـــه  بـــــه رژه وه نـــــدی  ـــن ل ـــزگـــرت رێ
ئه گه ر  هه ڵنه گره   حاشا  گشتی یه  . 
کاریگه ر  رۆڵـــی  ـــان  ـــه زراوه ک دام
ــی خــزمــه ت  ــردن ــه رک ــه ب ــه  ده ســت ل
گــوزاری یــه کــان و بــووژانــدنــه وه ی 
ــــووری بـــگـــێـــڕن و هـــاوکـــات  ــــاب ئ
ئه م  بڕه خسێنێ  بوار  حکوومه ت 
رێــکــخــراوانــه  بــۆ بــه ڕێــوه  بــردنــی 
ئه رکه  مرۆڤایه تی یه  کانیان هانده ر 
کۆمه ڵگا  تایبه ت،  که رتی  بۆ  بن 
بــه خــۆوه   بــه رچــاو  پێشکه وتنی 

ده بینێ.

چۆنیه تی به ڕێوه بردنی چاالکی 
مه ده نی له  ئێران دا:

ــــــه ى واڵتـــــان،  یـــاســـاى زۆرب
رێکخراوه  کانى  پێک هێنانى  مافى 
بــه  فه ڕمی  ــى  کــۆمــه ڵــگــای مــه ده ن
ره سمیه ت  واڵتانه   ئه و  ده ناسن. 
ناحکومی یه کان  رێــکــخــراوه    بــه  
مــه ده نــى  کــۆمــه ڵــگــای  ــا  ت ده ده ن 
به ره و پێش   لــه   بــکــه ن و  به هێزتر 
ــى  ــه اڵن ــۆم بــــــردن و پـــێـــوه نـــدی ک
بوارى  ده سته به ر کردنى  خه ڵک و 
به رچاویان  کاریگه ری  ئـــازادى، 
ئێران   ئیسالمی  رێژیمى  هه بێ. 
له و  تایبه تمه ندی یه کانی  پێی  به  
ــردرێ کــه  له   ــێ ده ســه اڵتــانــه  ده ژم
وێنایه کى  ــه ی دا  ــســاک رێ ــاســاو  ی
ڕوون له مه ڕ پێک هێنانى کۆمه ڵگاى 
کاریگه رو  هێزێکى  وه ک  مه ده نى 
که   نــا کــرێ  بــه دى  کارخوڵقێنه ر 
هێنانى  پێک  بۆ  بکا  ئاسانکارى 
نه بێته   مه ده نى و  رێکخراوه  کانى 
رێگر له به رده م چاالکی یه کانیان دا. 
هه ر چه ند یاسای بنه ڕه تی رێژیمی 
ئیسالمی ئێران ده ی  هه وێ ره نگ و 
به  خۆوه   دێمۆکڕاتیک  بۆی شێوه  
ـــامـــاژه  بـــه  ســـازدانـــی  بـــگـــرێ و ئ

ده کــا،  مه ده نی یه کان  ـــه زراوه   دام
ــه اڵم هـــه روه ک بــه رچــاوه  له  نێو  ب
بنه ڕه ت دا چاالکی  له   یاسایه   ئه و 
ئه م دامه زراوانه  ره ت کراوه ته وه   
ـــه ، ئــــه و دامـــــه زراوانـــــه    ـــن ـــۆ وێ ب
ژێر  له   نابێ  بنه ڕه ت دا  له   کاتێک 
ده سه اڵتی ده وڵــه ت دا بن، به  پێی 
ئه و  ده بێ  ئێران  بنه ڕه تی  یاسای 
رێکخراوانه  چۆنیه تی به ڕێوه بردنی 
چاالکی یه کانی به  ئاگاداری الیه نه  
ــان  ــه ک ــی ی ــه ت ــاره  ده وڵ ــرســی ــه رپ ب
ده سته ی  لێ هاتوویی  بگه یه نن و 
ناوه ندی  شــووڕای  به ڕێوه به ر و 
ده وڵه تی  به رپرسانی   ته ئیدی  به  
ده وڵه تی  سیاسیی  پێکهاته ی  بگا. 
کۆماری  ئێسالمی به  روانگه  یه کی 
ئایدۆلۆژیک و تۆتالیتێر هه وڵ ده دا 
پێکهاته   ئێران و  کۆمه اڵنی خه ڵکی 
چوارچێوه ی  له   نه ته وه یی یه کان 
 ) یی ا گر د بنیا ( می لیز ه  مێنتا فه ند
ئــیــســالمــی بــگــونــجــێــنــێ. بـــه و 
ــــی هــه ر  ــــان ــه ش ده ره ت ــه ســت ــه ب م
چــه شــنــه چــاالکــی یــه کــی مــه ده نــی 
دژه   رۆژئاوایی و  ده سکیسی  به   
ئاماژه ی  وه ک  ده نرخێنێ.  ئایینی 
پێی  به   ئیسالمی  کۆماری  پێدرا 
تایبه تمه ندی یه کانی له گه ڵ دابه ش 
ــه  و  ــای ــه ب ــات کـــردنـــی ده ســــــه اڵت ن
سانترالیزمی  سیاسه تی  ره چاوی  
کێشه کانی  ــا.  ده ک نادێمۆکڕاتیک 
وه ک  نیهادی  چه ند  ســـه روه ری 
بـــنـــه مـــاڵـــه و ئـــایـــیـــن و بــه ســتــێــنــه  
له   کۆمه اڵیه تی و کولتووری یه کان 
سێهه م دا،  جیهانی  کۆمه ڵگاکانی 
ســه ره کــی  هـــه ره   کێشه کانی  ــه   ل
کۆمه ڵگای  سه قامگیر نه بوونی 
کێشه   ــه دا   ــان واڵت لــه م  مه ده نیین. 
ئه وه یه  که  له  وه ها کۆمه ڵگایه ک دا 
ــیــرۆکــه کــانــی  ــی ب ــن ــرت ــه گ یــــه ک ن

مۆدێڕن له گه ڵ واقیعیه تی هه ست 
کاتێک  دایـــه .  کۆمه ڵگا  پێکراوی 
نــیــهــادی بــنــه مــاڵــه  هــه ژمــوونــی و 
بۆ  ده رفه تێک  هه بێ و  هه بوونی 
که رتێکی  له   تاکه کان  خۆنواندنی 
باس  وه ک  ئایین  نـــاداو  جــیــاواز 
که رتی  ده ره وه ی  له   کاتێک  کرا 
تایبه تی بێ و به  تایبه ت تێکه اڵوی 
ـــی ســیــاســی بـــێ وه ک  ده ســـه اڵت
رۆڵ  یاسا  ســـه رووی  نیهادێکی 
یاسای  هه ندێک  پێی  به   ده بینێ و 
دوور له  بنه ماکانی مرۆڤایه تی یا 
ته نیا یاسایه کی دوگم داده ڕێژێ. 
واڵتانه دا   له  م  مه ده نی  چاالکانی 
ده بێ رۆڵێکی جیاواز بگێڕن و به  
هه وڵ  ره خنه  گرانه  روانگه  یه کی 
کــردنــی الیــه نــه   بــه  زه ق  بــــده ن 
نه رێنی یه کانی سه قامگیر نه بوونی 
دێمۆکڕاسی، له سه ر رۆڵی ئیجابی 
بوونی کۆمه ڵگای مه ده نی بدوێن. 
وشـــیـــار کـــردنـــه وی کــۆمــه اڵنــی 
ــــی ســیــمــای  خـــه ڵـــک و روو کــــردن
ویسته کانی  بنه ما و  راسته قینه ی 
ئیسالمی،  کــۆمــاری  ده ســه اڵتــی 
ــی  ــان ـــی ســــه ره کــــی چــاالک ـــه رک ئ
مـــه ده نـــی یـــه . رێــکــخــراوه کــانــی 
کۆمه اڵیه تی و مه ده نی له  واڵتانێکی 
سێبه ری  ژێـــر  ــه   ل ــران  ــێ ئ وه ک 
ده سه اڵتێکی سه ره ڕۆ، به  ته واوی 
هه ڵگری ئینتمایه کی ره خنه  گرانه  و 
ــه ن. ئــه م  ــڕان ــێ هــێــمــای شــۆڕشــگ
سیمایه کی  ـــی  ده ب رێــکــخــراوانــه  
بخه نه ڕوو  مۆدێڕن  سه رده می و 
وه ک ئاڵتڕناتیوی ده سه اڵتی ئێستا 
که  ته وه ره کانی ئه و سیمایه ی تێدا 
گونجا بێ. له  کرده وه دا شێوه کانی 
به  سه ر سێ  ناتوندوتیژ  خه باتی 
ده بێ:  دابه ش  سه ره کی دا  به شی 
ناڕه زایه تی و هاندان)زیاتر حاڵه تی 

هێمایی و سه مبولیکیان هه یه وه ک 
رێ پێوان، مۆم  پێ کردن (، هاوکاری 
ــه کــردن )گــه مــارۆدان، هــاوکــاری  ن
سیاسی،  ئابوریی ــــ   نــه کــردنــی 
هــێــرش کــردن)  و  مانگرتنه کان( 
شوێنێک  ده ست به سه رداگرتنی 
ــیــژی بــه کــار  ــدوت ــون ـــه وه ی ت بـــێ ئ
ده وڵــه تــی  دامـــه زرانـــی  بهێنرێ و 
ـــی  هـــاوتـــه ریـــب(. دامـــه زراوه کـــان
ـــی لـــه  ئـــێـــران  بـــه  کــه ڵــک  ـــه ده ن م
وه ک  مێتۆدگه لێکی  له   وه رگرتن 
ــێ  ســیــمــای رێـــفـــۆڕم خـــوازی ده ب
ببه نه    رێژیم  ــی  ره وای بنه ماکانی 
ژێر پرسیار و به  له رزۆک کردنی 
هـــه وڵـــی الواز  بــنــه مــایــانــه  ـــه م  ئ
ــی  ــان ــه زراوه ک ـــده ن. دام کــردنــی ب
مه ده نی له و کۆمه ڵگا داخراوانه  دا 
له نێو بردنی  ســتــڕاتــیــژی  ـــێ  ده ب
ده ســه اڵتــی   تایبه تمه ندی یه کانی 
ــا هــه وڵــی  ســــه ره ڕۆ دابـــڕێـــژن، ی
ـــی ســیــســتــمــی ســیــاســی و  ـــۆڕان گ
ده سه اڵتانه   شێوه   ئه و  بنه ما کانی 
چاالکانی  خــه بــاتــکــاران و  ـــده ن.  ب
به کارهێنانی  به   ده توانن  مه ده نی 
ـــوازی خـــۆڕاگـــری نــه رێــنــی  شـــێ
ــه  بـــاره ی کــــردار  و ســـه روه ری  ل
ده ســه اڵتــی نــادێــمــۆکــڕاتــیــک، بێ 
ئه وه ی تووشی دانی تێچوو یه  کی 
مــه ده نــی  بــن، ده ســکــه وتــی  زۆر 
ده بــێ  بــکــه ن.  مسۆگه ر  بــه رچــاو 
به   ســه بــاره ت  لێکۆڵینه وه  هانی 
ــژ بـــدرێ و  ــی ــدوت ــون ــات ــی ن ــات خــه ب
لێکۆڵینه وانه   ئــه م  ــجــامــی  ده ره ن
ـــارودۆخ و  ب له به رچاو گرتنی  بــه  
ـــکـــه وتـــوویـــی بــــه  شـــێـــوه ی  هـــه ڵ
ــــه رده م  جــــۆراوجــــۆر بــخــرێــتــه  ب
ـــرس و را و  ــک. پ کــۆمــه اڵنــی خــه ڵ
راوێژ له گه ڵ بنکه کانی لێکۆڵینه وه  
له  ده ره وه ی واڵت بکرێ و که ڵک 

پێشنیاره کانیان  ــه زمــوون و  ئ لــه  
له   مه ده نی  چاالکانی   وه ربگیرێ. 
بایه خه    ئه و  خــاوه ن  ده بــێ  ئێران 
ئــه خــالقــیــانــه  بـــن کـــه  لـــه  بــه شــی 
کۆمه ڵگای  پێک هاتنی  بنه ماکانی 
ــــێ درا و  ـــان پ ـــامـــاژه ی ـــی ئ ـــه ده ن م
ره چاویان بکه ن.  بیۆگڕافی رێژیمه  
سه ره ڕۆ و دواکه وتووه کان ئه وه ى 
نێوخۆى  له   ئه گه ر  خستۆته ڕ وو،  
واڵت تووشى قه یران بوون، نه ک 
گیروگرفته کان،  چاره سه ریى  بۆ 
له   ــردن  ــارک بــۆ خــۆ رزگ به ڵکوو 
کێشه و  ده ده ن  هــه وڵ  ته نگانه ، 
واڵت  ده ره وه ى  ـــه   ل ـــــــاژاوه   ئ
هه م  شێوه یه   بــه م  تا  بکه ن  ســاز 
دوور  له  خۆ  گه النی تر  سه رنجى 
بکه نه وه و هه م کێشه   نێوخۆییه کان 
ئه رکی  بـــه رنـــه وه .  خــه ڵــک  له بیر 
ئێران دا  له   مه ده نی یه کان  بزاڤه  
جیاکردنی ڕووخسار و کرده وه ی 
ده وڵه ت له  به رژه وه ندی و ویستی 
کۆمه اڵنی خه ڵک بۆ رای گشتی و 

رێکخراوه  نێونه ته وه یی یه کانه  .

سه رچاوه کان:

1. کۆمه ڵگه ی مه ده نی هێزێکی 
ـــــه زراوه ی  ـــوێ/ نــووســیــنــی دام ن
مــه یــهــه ن، وه رگــێــڕانــی: کــۆســار 
ده زگــای  یه که م  چاپی  فه تاحی ـــ 
تــوێــژیــنــه وه و بـــاڵوکـــردنـــه وه ی 

موکریانی ساڵی 2006 هه ولێر.

2. فه لسه فه ، ئازادی، کۆمه ڵگای 
وه رگێڕانی:  نووسین و  مه ده نی/ 
یه که م  چــاپــی  عــومــه رـــــــ  یاسین 
ڕێنما  پــه خــشــی  چـــاپ و  ــه ی  خــان

ساڵی 2006 سلێمانی. 

چی یه ؟  مــه ده نــی  کۆمه ڵی   .3
چۆنیه تی  ـــا،  وات )کــورتــه مــێــژوو، 
به کارهێنانی له  واڵتانی جیهاندا(/ 
مریه م  رێکخستنی:  کۆکردنه وه و 
یاسین  وه رگــێــڕانــی:  پــیــرنــه زه ر، 
عومه رـــ چاپی یه که م ساڵی 2003 

سلێمانی.

4. از دیکتاتوری به  دمکراسی/ 
موسسه   شارپ ــــ  جین  نویسنده : 

البرت انیشتین، سال 1993 م.

5. جامعه  مدنی )نظریه ، تاریخ، 
و مقایسه (/ جمعی از نویسندگان، 
ناظر مجموعه  و ویراستار: جان ا. 
هال، مترجم: افشین خاکبازـــ چاپ 
علمی و  انتشارات  شرکت  نخست 

فرهنگی سال 1382  هـ، تهران.

برای  دمکراسی  درسهای   .6
همه )مبانی علم سیاست تاسیسی(/ 
چاپ  بشیریه  ـــ  حسین  نویسنده : 
اول، موسسه ی نشر نگاه  معاصر 

سال 1380هـ، تهران.

مدنی  جامعه   دموکراسی و   .7
در خاورمیانه / پژوهش و ترجمه : 
اول،  چــاپ  دلفروزـــ  تقی  محمد 
انــتــشــارات روزنــامــه  ســالم سال 

1380هـ، تهران.



4849

ی
رد
کو
ی
27
1٣
ی
دان
ەر
ۆز
ج

سی
سیا

ی 
ەش

ب

w
w

w
.la

w
an

.c
om

w
w

w
.la

w
an

.c
om

ــل کـــردنـــی  ــشــێ ــێ پ
کـــــــــــه رامـــــــــــه ت و 
نــــه پــــاراســــتــــنــــی 
مرۆڤ،  مافه کانی 

گه وره ترین تاوانه و 
مـــه زنـــتـــریـــن هــێــزی 

دواکه وتوویی کۆمه ڵگایه .

لــــه بــــه ر ئـــــــه وه ی کــێــشــه ی 
خاکێکی  کێشه ی  کــوردســتــان 
به وه یه   باوه ڕمان  داگیرکراوه و 
کوردستان  کردنی  ئازاد  بۆ  که  
پێش هه موو شتێک پێویستیمان 
ناسیۆنالیست و  میلله تێکی  بــه  
ژێر،  هۆشمه ند،  کوردستانێکی 
زاناو، ته ندروست و ده وڵه مه نده . 
پێش  ئێمه   بزووتنه وه ی  چونکه  
ــه وه و  ــن ــزووت ــوو شــتــێــک ب ــه م ه
ــــی و  ــــه ت گــــــۆڕانــــــی  کــــۆمــــه اڵی
سیاسی و، شۆڕشی بیری نوێی 
دواکه وتنی  به سه ر  کوردستانی  
په رستی و،  تاک  کۆمه اڵیه تی و، 
الواز  پــه رســتــی دا،  ده ســـــه اڵت 
کــــــردوه . بــۆیــه پــێــویــســتــی به 

بۆ  شــۆڕشــێــکــه  
ئــــازادکــــردنــــی بــیــر و 
ــــورده له   ــی ک ده روونـــــی گــه ل
هــه روه هــا  ـــان دا.  ـــواره ک ب گشت 
شــۆڕشــێــکــی ئـــابـــووری یـــه  بۆ 
باژێڕی کوردستان  داسه پاندنی 
لــه  ئــابــووریــی داگـــیـــرکـــه ران و 
کردنی به  شارێکی جیهانیزمانه ی 
ــکــه  ده بــــێ بــیــری  ــــــازاد. چــون ئ
ناسیۆنالیستی بکه ین به رواڵه ت و 
قـــــه واره ی کــۆمــه اڵیــه تــیــمــان به  
بیکه ین  ژێرخانیه وه   سه رخان و 
کورد  مرۆڤی  که   ڕه وشتێک  به  
بۆ  ناسیۆنالیزم  وشه ی  رۆژانه 
سه ربه خۆیی   هێنانی  به ده ست 
له و په یوه ندی یه دا به کاری بێنێ. 
له به ر ئه وه ی خه بات ده که ین بۆ 
قه واره یه کی دروست و ئوسوولی 
کۆمه اڵیه تی که  تێی دا، نه ته وه ی 
ـــی  ــــــورد، خــــــاوه ن ده ســـه اڵت ک
له   ــار  ک بتوانێ هــه م  ــێ و  ب ــااڵ  ب
پێشکه وتن و  گشتی  ره وشــــی 
هــــه م لـــه  ژیـــانـــی رۆژانـــــــه ی دا  

بۆ  خــۆی  دواڕۆژی  هــه م  بکاو 
ــا  ــه روه ه ــــاری بــکــا، ه خـــۆی دی
ــه ئــاســتــی نــێــونــه تــه وه یــیــش دا  ل
جیهان  گـــه النـــی تـــری  وه کـــــوو 
چونکه   بـــکـــرێ.  بـــۆ  حــیــســابــی 
ئێمه ی کورد خه بات ده که ین بۆ 
سیاسی  ئابووری و  سیستمێکی 
کــه  تــێــی دا مــرۆڤــی کــورد وه ک 
مرۆڤیکی  وه ک  نــه تــه وه یــه ک، 
له  ڕووگــه ی  کــار  بتوانێ  ــازاد  ئ
ژیانی  شێوه ی  هێنان و  به رهه م 
ــگــی خــۆی  ــه رهــه ن ــاســی و ف ســی
بۆ  ئێمه   خــه بــاتــی  چونکه   بــکــا. 
ــــــازادی و ســه ربــه خــۆیــی، بۆ  ئ
بۆ  ماف ،  بۆ  تاک ،  له   رێزگرتنه  
هۆشمه ندی یه ، بۆ دادپه روه ری  و 
پێویستیمان  دڵ فــراوانــی یــه ،  بۆ 
بـــه  مــێــتــودێــکــه  کـــه  ئــه وشــتــانــه  
هه مووی بگرێته وه ، بۆیه باشتر 
ناسیۆنالیست  وایــــه  وشــــه ی 

هه ڵبژێرین.

گۆڕانی  له   وه رگــرتــن  که ڵک 
بڕیاری  به   پێویستی  مێژوویی 

ناسرقادرپوور

ک���ات���ی ئ������ه وه ه���ات���ووه

ن��اس��ی��ۆن��ال��ی��س��ت ب��ی��ن!

ــی به   ــســت ــوی ــێ مــــێــــژووی یــــه . پ
ــاری  ــه . ب ــژووی ی ــێ هــه نــگــاوی م
ژێئۆپۆلیتیکی و سیاسی ئه مڕۆی 
ـــه  گــه لــی  ـــان مــــاف ب کـــوردســـت
کــوردســتــان و روونــاکــبــیــرانــی 
به خۆی  کــه   ده دا  کوردستانی 
ڕابگاو ڕیزه کانی پته وتر بکا و له  
پێناو سه ربه خۆیی کوردستان و 
بزووتنه وه ی  مۆدێڕنیزه کردنی 
سیاسی و کۆمه اڵیه تی و ئابووریی 
نوێی  ئه ڵته رناتیڤی  کوردستان 
بکاو  پێشکه ش  ناسیۆنالیستی 
بۆ  دوارۆژی  ئامانجی  بیکاته 
ئه وی نه وه ی نوێ به مێشکێکی 
کوردستانی یه وه  ناسیۆنالیستی 

بار بێ.

دیپڵۆماسی:

وشه ی دیپڵۆماسی به مانای 
ــاســی واڵتــیــکــه  نـــوێـــنـــه ری ســی
ــه دا  ــک ــکــی دی ــێ کـــه لـــه گـــه ڵ واڵت
چاوپێکه وتن ده کا بۆ کاروباری 
ســیــاســی و، ئـــابـــووری. وشــه ی 
یوونانی و  لــه  کــه  دیپڵۆماتیش 
ــای کــاغــه زی  ــان ــه م ــی  دا ب ــن ــی الت
به ڵگه ی  به ڵگه نامه و  نووشتاوه و 

بڕوا پێکراوی یه.

زاراوهی له که دیپڵۆماسی
گشتیولهزانستیسیاسهتدا
بۆسێمانایبنچینهییبهکار

دێ:

بــاشــتــریــن  ـــن و  ـــری ـــاوت ب  :1
پێوه ندی  دیپڵۆماسی،  مــانــای 
ژماره یه ك  ده وڵه ته کانه،  نێوان 
سیاسه تی  تــیــۆری زانــه کــان  لــه 

نـــێـــوده وڵـــه تـــان و دیــپــڵــۆمــاســی 
ــزی میللی  ــێ ه لــه  بــه شــێــك  بــه 
ته نیا  ژماره یه کی تر  داده نــێــن و 
کردنی  جێ به جێ  ئــامــرازی  به 
له م  ـــن.  ده زان میللی  سیاسه تی 
ــــی دا  لــێــک تــێ گــه یــشــتــنــه ی دوای
سیاسه تی ده ره وه وه ك ئامانج و 
هۆکارو  دیپڵۆماسی  مه به سته و، 
ئامانج و  بــه و  گه یشتن  رێبازی 

مه به سته یه. 

2: مانایه کی تری دیپڵۆماسی 
دیاڵۆگه، چونکه  ئامانجی وتووێژ 
پێکه وه  رێکه وتنیش  رێکه وتنه و 
هونه ری  دیپڵۆماسی  ســازانــه، 
سیاسه تی  لــه  ســازانــه  پێکه وه 
دیپڵۆماسی  نـــێـــوده وڵـــه تـــان دا. 
میللی یه کان  بـــه رژه وه نـــدی یـــه 
لــه مــه تــرســی رزگــــار ده کــــاو، 
ئاسایش و هێمنایه تی نه ته وایه تی 

زیاترو پته وتر ده کا.

ــاری  ــه ک ب 3: دیــپــڵــۆمــاســی 
به ڕێوه به ری  ده زگاکانی  دام و 
نێونه ته وه یی یه کان  پێوه ندی یه 
به سیفه تی ئه و که سانه ده وترێ 
که ئه م کارانه جێ به جێ ده که ن.

یه کێك له بابه ته گرینگه کانی 
بابه تی  دیپڵۆماسی،  پێناسه ی 
دیپڵۆماسی  ــوان  ــێ ن ــێــوه نــدی  پ
یه کێك  وتمان  که  به اڵم  شــه ڕه، 
دیپڵۆماسی  پــێــنــاســه کــانــی  ــه  ل
ــه وتــووێــژ  ــه ل ــن کــه ڵــك وه رگــرت
بــۆ چــاره ســه ر کــردنــی ناکۆکی 
نێوده وڵه تان له جیاتی په نا بردنه 
به ر شه ڕ. له سه ر ئه م بنچینه یه، 
شکانی  تێک  ســه ره تــای  شــه ڕ 
له  هــه رچــه نــده  دیپڵۆماسی یه و 

دیپڵۆماسی  ــش دا  شــه ڕی کــاتــی 
هــه ر ده تــوانــێ بـــــه رده وام بێ، 
بوونی  ئــه مــانــه ش،  ســــه ره ڕای 
ده کاته  کــار  سوپایی  هێزیکی 
ــۆمــاســی. لـــه پــاش  ــڵ ــپ ســـه ر دی
جیهانی یه وه  دووهه می  شه ڕی 
مــرۆڤــایــه تــی پــێــشــکــه وتــن خــواز 
ئیتر هیچ  ــه که  بــڕوایــه دای لــه و 
ده وڵــه تــێــك نــاتــوانــێ لــه رێگای 
خۆی  ئامانجه کانی  به  شه ڕه وه 
هۆی  ده بێته   شه ڕ  چونکه   بگا، 
له  بــوونــی گشتی  تــه فــروتــوونــا 
به پێی  ــۆمــاســی دا.  ــڵ ــپ دی کـــاری 
دیپڵۆماسی  ــاو  ب داب ونــه ریــتــی 
دیپڵۆماتانه وه  ئــه و  الیـــه ن  ــه  ل
جێ به جێ ده کرا که به واڵتانی تر 
ــه اڵم ســه رکــرده ی  ــاســران. ب ده ن
ده ره وه ش  وه زیــرانــی  واڵتـــان و 
ــاو و رۆژ  ــگ ــه ن ه بـــه  ــاو  ــگ ــه ن ه
به شداری  زیاتر  رۆژ  لـــه دوای 
ئه م کارانه ده که ن. له رابردوودا 
الیـــه نـــه  دوو  دیـــپـــڵـــۆمـــاســـی 
لــه و کاته   بــه ڕێــوه ده چــوو، جگه 
پاش شه ڕه کان  که   ده گمه نانه ی 
دیپڵۆماته کانی  له  کۆنفڕانسێك 
چــه نــد واڵت ده بــه ســتــرا، بــه اڵم 
ــی کــۆمــه ڵــه ی  ــوون ــداب ــه ی پـــاش پ
نـــه تـــه وه کـــان، دیــپــڵــۆمــاســی له 
کۆنفڕانسه وه،  به ستنی  رێگای 
لــه شــێــوه ی ده گــمــه نــی خــۆی دا 
نه مایه وه و بوو به باو، هه روه ها 
دیپڵۆماسی که جاران به نهێنی 
النی که م  ئێستا  به ڕێوه ده چوو، 
به شێکی ئاشکرایه و له به رچاوی 
هـــه مـــوو خـــه ڵـــک دا جــێ بــه جــێ 
گشتی  ــــروڕای   ــــی ب ده کـــــــرێ و 

ده گرێته به رچاو.
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به   که   پرسیار  یه که م  ره نگه  
ئه م  بینینی  به   خوێنه ردا  مێشکی 
مادده  سڕکه ره کان  باسی  ده قه و 
باسه  چ  ئــه م  که   بێ  ئــه وه   بگات 
هه یه ؟  منه وه   به   پێوه ندی یه کی 
یان بۆ ده بێ هه مووان زانیاریان 
کۆمه اڵیه تی یه   کێشه   ئه م  له سه ر 

هه بێ؟

ــــه  کــه ســێــک  مـــــه گـــــه ر هــــه ی
ــار بـــێ، بــــــازاڕی یــان  ــدک ــن خــوێ
هه ر  یان  سیاسه تمه دار  دوکتۆر، 
پیشه و کارێکی دیکه ی هه بێ به م 
مه گه ر  ــێ؟  ده ب تــووش  ده رده وه  
هــه ر که سێ کــه  تــووشــی مــادده  
سڕکه ره کان ده بێ له  بنه ماڵه یه کی 
پڕ له  کێشه وه  نه هاتووه ؟ شایه د 
ســـــه دان  پــرســیــاری تــریــش بۆ 
بکرێ،  باسه  ئــه م  خوێندنه وه ی 
به اڵم دانه وه  به م پرسیارگه له  ئه مه  
پێی  به   ئه مڕۆداو  دونیای  له   که  
ئێران و  له   لێکۆڵینه وانه ی که   ئه و 
له  سه رتاسه ری دونیا کراوه  هیچ 
الیه نێک  گــرووپ و  تاقم و  که س و 
ئه گه ری  نیه و  به دوور  تووش  له  
ئه م نه خۆشی یه  کۆمه اڵیه تی یه  بۆ 
هه ر که س له هه ر جێگاو کاتێک دا 

هه یه .

ــــــه وێ بــه   ـــــام ه ـــه ت ن ـــب ـــه ڵ ه
کێشه   ـــه م  ئ گـــه وره کـــردنـــه وه ی 
ــه  تــــرس و خــۆف  ــی ی ــه ت کــۆمــه اڵی
به   خوێنه ره وه  .  دڵی  نێو  بخه مه  

ته نیا  هـــه وێ  ده م  پــێــچــه وانــه وه  
کۆمه ڵگاکه مان  تاڵی  راستی یه کی 
جێگا  زۆر  لـــه   بــــخــــه مــــه ڕوو. 
ــه ســه ر مـــێـــژووی مـــادده   بـــاس ل
سڕکه ره کان کراوه و لێره دا ته نیا 

تیشک ده خه مه  سه ر ئه م باسه .

ـــج هــــــــــه زار ســــاڵ  ـــن ـــێ ـــــه  پ ل
مادده   له   که ڵکیان  له مه وبه ره وه  
ــۆ چـــاره ســـه ری  ســڕکــه ره کــان  ب
ـــه وه ی  ـــردن نـــه خـــۆشـــی  و کــــه م ک
ئازارو ژان وه رگرتووه. مێژووی 
هه زاران  له   هه ر  مه شرووباتیش 
ـــووه ، بۆ  ســاڵ لــه مــه وپــێــشــه وه  ب
وێنه  یه که م که س که  له  مێژوودا 

ئه لکۆلیک)که سێک  ناو  به   نــاوی 
ـــــه وه ی  کــــه  تــــووشــــی خـــــواردن
ـــووه (  لــه  راده بــــــــه ده ری مـــه ی ب
شای  ئه لێکساندر  کــراوه   تۆمار 
زۆری  نموونه ی  مه قدوونیه یه . 
که   بزانین  ئه وه ی  بۆ  هه یه   دیکه  
مرۆڤایه تی  مێژووی  درێژایی  به  
هاتوونه ته   سڕکه ره کانیش  مادده  
به  جۆرێک  زه مه نه و  هه ر  پێش و 
هه میشه ش  نــوانــدوه و  خۆیانیان 
خاتری  به   مافیایی یه کان  بانده  
هه وڵی  له   ماڵی  زۆری  قازانجی 
نـــوێ کــــردنــــه وه ی ئـــه م جـــۆره  
بانده   له و  مادده یه  دابــوون. یه ک 
واقعیه کان  به ڵگه   به پێی  مافیایانه  

فهردینکهریمی

پارێزگای سپی یان  ئه نفالی سپی؟
ئێرانه   رێژیمی  کاربه ده ستانی 
الیه ک و  له   ماڵی  قازانجی  بۆ  که  
سه رکوت و کۆنتڕۆڵی خه ڵکیش له  
الیه کی تره وه  به  هه موو شێوازێک 
ــه وه ی ئه م  ــاڵوکــردن لــه  هــه وڵــی ب
له   رێژیمه   ئه م  دایــه .  مادده گه له  
سه رکاری  هاتنه   رۆژی  یه که م 
ـــی شــــه ڕی  ـــدن ـــان خــــــۆی و ســـه پ
نامرۆڤانه  به سه ر گه لی کوردداو 
کوشتن و ئێعدام و تیڕۆڕی خه ڵکی 
گه له که مان و  رێــبــه رانــی  کـــوردو 
دانانی هه زاران پیالن  و هه اڵواردن 
بــه رزو  ئــیــراده ی  له نێوبردنی  بۆ 
کورد،  گه لی  رۆڵه کانی  پۆاڵیینی 
دابێنێ.  چۆکیان  به   توانی  نــه ی 
ــه م ســـه رده مـــه داو لــه  درێـــژه ی  ل
ئــاژاوه گــێــڕیــه کــانــی رێـــژیـــم به  
ــکــی له   ــن شـــێـــواز کــه ڵ ــری ــاشــت ب
وه رگرتوه و  سڕکه ره کان  مــادده  
هه وڵی  له   شێوازێک  هه موو  به  
کردنی  تـــووش  بــاڵوکــردنــه وه و 
الوان و رووناکبیرانی کورد دایه . 
بۆ وێنه  ئاماری تووش بووان به  
مادده  سڕکه ره کان له  شاری سنه  
به   هه تاوی دا  1389ی  ساڵی  له  
پێی ئاماری رێژیم 17000 که سه . 
کاربه ده ستانی  راپــۆڕتــی  به پێی 
پزیشکی یه کانی  زانسته   زانکۆی 
سنه ، هه ر ئامارێ که  ئێران باڵوی 
ده کاته وه  به  تایبه ت له سه ر مادده  
ئایدز  نه خۆشی  ســڕکــه ره کــان و 
ده بێ سێ به رابه ر بکرێته وه  یانی 
تـــووش بــووانــێ کــه  بــۆ خه ڵک و 
ئاشکرا  ده رمانی یه کان  نــاوه نــده  
ــه  پــه نــجــا هـــه زار  ــر ل ــات ـــوون زی ب
ــه  پــارێــزگــای ســنــه )واتــه   کــه س ل
بانه و  قــوروه ،  سه قز،  مــه ریــوان، 
ئه مه   هه ڵبه ت   ،)... و  سرێش ئاوا 
ــه و کــه ســانــه  لــه بــه ر نــاگــرێ که   ئ

ئاشکرا  بۆ خه ڵک  به هه ر هۆیه ک 
نه بوون. له  الیه کی تره وه  رێژیمی 
ئــێــران بــه  حــاشــا لــێ کــردنــی ئه م 
زۆر  شێوه یه کی  بــه   ئــامــارانــه و 
زیـــره کـــانـــه  پـــارێـــزگـــای ســنــه ی 
سپی یه کان.  لیستی  نێو  خستۆته  
ـــه م لــیــســتــه  ســـااڵنـــه  لـــه  الیـــه ن  ئ
شـــووڕای بــه ربــه ره کــانــی دژ به  
مـــــادده  ســـڕکـــه ره کـــانـــه وه  بــاڵو 
ئه و  تایبه تمه ندی  ــه وه .  ــت ــرێ ده ک
ئاماری  که   ئه وه یه   پارێزگایانه  
تووش بووان زۆر له  خواره وه یه ، 
تــــه اڵق و گــشــت کێشه   ئـــامـــاری 
ئاستی  ــه   ل ــه تــی یــه کــان  کــۆمــه اڵی
خواره وه ن. قازانجی ئه م بۆنه ش 
بوودجه ی  که   ئه مه یه   رێژیم  بۆ 
ته رخان کراو بۆ به رگری له  مادده  
پارێزگایان دا  لــه و  ســڕکــه ره کــان 
دیکه یه   پارێزگاکانی  لــه   که متر 
ته رخان کراو  بۆوێنه ، بوودجه ی 
بۆ ناوه ندی بێهزیستی پارێزگای 
1389ی  ســـاڵـــی  ـــه   ل ـــان  ـــج زه ن
هه تاوی دا له  به شی پێشگیری دا 
شه ش به رابه ر زیاتر له  پارێزگای 
سنه  بووه . ئه مه  له  حاڵێک دایه  که  
پارێزگای سنه  هه م له  باری راده ی 
پانتای  هه میش  و  دانیشتووان 
پارێزگاکه  له  زه نجان گه وره تره و 
به بێ  بــووانــیــش  تـــووش  راده ی 
کــه مــتــره . ــارێــزگــای ســنــه  زۆر  پ
)دیاره  نووسه ری ئه م ده قه  خۆی 
له   ئاماره (.  ئه م  بۆ  شایه تحاڵێکه  
الیه کی دیکه وه  هه ر چه ند زۆرن 
ــه  بیری  ــه ی کــه  ل ــان ــه ت ئــه و ده وڵ
پاراستنی خه ڵکه که یان له  به رابه ر 
ــه ره ســی مـــادده  ســڕکــه ره کــان  ه
ئه و  رواڵـــه ت  به   ئێرانیش  دان و 
ـــــردوه و هــه مــیــشــه  له   کــــاره ی ک
ـــدراوه  فــه ڕمــی یــه کــانــی  ـــه ن راگـــه ی

خۆی دا رای گه یاندوه  که  باشترین 
کردن  به رگری  له   بووه   ده وڵه ت 
له  قاچاغچی مادده  سڕکه ره کان.

ــه ت  ده وڵ باشترین  هــه رچــه ن 
ــادده   م قاچاغچی  بــه   بـــه ری  کــه  
ده وڵه تی  گــرتــووه   ســڕکــه ره کــان 
ئیسکاتله نده . شایه د رێژیمی ئێران 
راست ده کا که  به  باشترین شێواز 
ــووه ،  ــرت ــه  قــاچــاغــچــی گ ـــه ری ب ب
ــــه اڵم راســتــی یــه کــه ی ئــه مــه یــه   ب
کردنی  دروســت  کۆمپانیای  که  
ــادده ی  م تایبه ت  بــه   مـــادده   ئــه م 
نوێ یه کان)شیشه و...(  هۆش به ره  
ــــه و  ـــران دای ـــێ ـــه  نــێــو خــــۆی ئ ل
ده ره وه   ــه   ل ــه   ک نــاکــا  پــێــویــســت 
بــی هــێــنــێ و کــشــت وکــاڵــی مـــادده  
نێو  له    )... ئه فیۆنه کانش)تریاک و 
ئێران)کرمان و  گه وره کانی  شاره  
ده کرێ.  جێ به جێ  خۆڕاسان و...( 
زیاتربوونی رۆژ له  دوای رۆژی 
منداڵه  بێ باوک و دایکه کان و تووش 
ــوون بــه  مـــادده  ســڕکــه ره کــان و  ب
ــه وه ی نــاوه نــده  ده رمــانــی و  کــردن
)DIS پشتیوانی یه کان)شێلتێرو 
نه خۆشینی  ــی  ــووان ب ـــووش  ت و 
ئایدز به  تایبه ت له  شاره  گه وره  
کرماشان و  واته   کوردنشینه کان 
ـــه و ورمــــــێ لــــه  پــیــالنــێــکــی  ســـن
ئێرانه وه   رێژیمی  دوورودرێــژی 
ئه رکی سه رشانی  که   ده کا  باس 
ـــه  ســیــاســی یــه   ـــزب ـــمـــه و حـــی ـــێ ئ
جیاجیاکانی کوردستانیشه  که  به  
دۆزینه وه ی  هه وڵی  له   هه مووان 

چاره یه ک بۆ ئه م قه یرانه  دابین.

    



٥2٥٣

ی
رد
کو
ی
27
1٣
ی
دان
ەر
ۆز
ج

تی
اڵیە

مە
کۆ

ی 
ەش

ب

w
w

w
.la

w
an

.c
om

w
w

w
.la

w
an

.c
om

شهونمههمزهیی

ــه ک خـــاوه نـــی  ــای ــگ ــه ڵ ــۆم هــــه ر ک
به  جێ یه   جــوان و  نه ریتی  کۆمه ڵێک 
نه ته وه  و  ئه و  بۆ  میراتێک  وه ک  که  
ــتــه وه ، لــه  پــاڵ  ــێ ــن کــۆمــه ڵــگــایــه  ده مــێ
ئه وه ش دا کۆمه ڵێک نه ریت و سوننه تی 
بیرکردنه وه  و  له  نێو  کۆن  نابه جێ و 
مێشکی که سانی نێو کۆمه ڵگادا ده بن 
که م  کۆمه اڵیه تی.  ژیانی  پێوه ری  به  
تا  که   خراپانه ی  سوننه ته   ئه و  نین 
ئێستاش کۆمه ڵگای ئێمه  نه ی توانیوه  
هــه روا  بکاته وه و  خــۆی  یه خه ی  له  
ئاکامی خراپ و ناخۆشی چ بۆ ئێستا 

و چ بۆ داهاتوو لێ ده که وێته وه .
ئاشکرایه   الیه کیش  هــه مــوو  بــۆ 
که  خێزان یه که یه کی کۆمه اڵیه تی یه و 
ـــراوه ،  ــه ســه ر بــنــیــات ن کــۆمــه ڵــگــای ل
ــیــان به   ــێــویــســت ـــــان پ مــــــرۆڤ و ژی
ده بــێ  ــرۆڤ  م هــه یــه ،  هاوسه ریه تی 
ـــه  هــــاوســــه ر گــرتــن،  ـــێ ل ــــــازاد ب ئ
تێدا  خۆی  ئیراده ی  که   به  شێوه یه ک 
به رجه سته  بکات، چونکه  له  بنه ڕه ت دا 
هاوسه رگیری بریتی یه  له  یه ک گرتنی 
ره زامه ندی یان  پیاوو  ژن و  ئیراده ی 

له سه ر پێک هێنانی خێزان.
ــــــه و ســـونـــنـــه تـــانـــه   یـــه کـــێـــک ل

بــه بــێ ویستی  ــی کــچــان  ــه شــوودان ب
خۆیان و له  ته مه نێکی نه گونجاو دایه ، 
کوڕانی  کچان و  هاوسه رگیری  که  
خوار ته مه نی قانوونی له  زۆربوون 
قــه یــران و دیــارده یــه کــی  دایـــه و بۆته  
ئــامــاره کــان  بــه  پێی  کــۆمــه اڵیــه تــی و 

به رده وام له  ته شه نه کردن دایه.
  یه کێک له و شتانه ی که  پێویسته  
باسی بکه ین باوه ڕێکی ناشیرینه  که  
به شێک له  خه ڵکی ئێمه  خوویان پێوه  
بـــاوه ڕه  ڕێگه   ئــه م  پێی  به   گــرتــوه و 
ناده ن کچه کانیان وه ک کوڕان درێژه  
به  خوێندن بده ن و پێ یان وایه  ده بێ 
له  ته مه نێکی زوودا ژیانی هاوسه ری 
بکه ن و  مااڵن  کاروباری  بێنن و  پێک 
نه گوتوه  خوێندن و  به واتایه ک ژنیان 
ده توانین  که   ده ره وه ،  له   کارکردن 
ئه وه  زیاتر بگه ڕێنینه وه  بۆ هه ژاری 
نــاردنــی  جیاتی  لــه   کــه   بنه ماڵه کان 
ڕه وانه ی  قوتابخانه   بۆ  منداڵه کانیان 
ماڵی شوویان ده که ن یان کچه کانیان 
نێوه دا  له م  جار  زۆر  که   ده فرۆشن 
ــه ن کــه  به   ژمــاره یــه کــی زۆر کــچ ه
پله یه کی باش له  خوێندن ده رچووه و 
خوێندن  به   درێــژه   نــه داوه   ڕێگه یان 

بدا، پێ یان گوتووه  که  زوتر شوو بکا 
چونکه  خوێندن بۆ ژنان بێ که ڵکه .  به  
پێی زۆرێک له  لێکۆلینه وه و ئاماره کان 
ده رکه وتووه  که  له م دواییانه دا جگه  
ــه و کــوڕانــه ش  لــه  کــچــان ژمـــاره ی ئ
زیادی کردوه  که  له  ته مه نی خوار ده  

ساڵی هاوسه رگیری ده که ن.
ناکرێ  لــه وه   حاشا  هــه رچــه نــده  
کۆمه ڵگادا  له   کــۆنــه وه   له   ــه وه   ئ که  
به اڵم  ماوه ته وه،  ئێستاش  هه بووه و 
باوه ڕه  ده سه اڵتی زاڵ  ئه و  به شێکی 
کـــردوه   ــان وای  ــه م ــه ک بــه ســه ر واڵت

بچێته  نێو بیرو زه ینی خه ڵکه وه .
ئاماره کانی  لــه   ـــک  زۆرێ به پێی 
ئــه حــواڵ)ده زگــای  سه بتی  ئــیــداره ی 
ــــوون و  ـــی لــــه دایــــک ب ـــۆمـــارکـــردن ت
ژماره یه کی  تــه اڵق(  هاوسه رگیری و 
ژێــر  کــــوڕانــــی  ـــان و  ـــچ ک ـــه   ل زۆر 
تــه مــه نــی یــاســایــی هــاوســه رگــیــریــان 
له   بــاره وه  یه کێک  له م  کــردوه . هه ر 
پاراستنی  ئه نجومه نی  ئــه نــدامــانــی 
ده ڵێ، ژماره ی  ئێران  مندااڵنی  مافی 
که م  ته مه نێکی  لــه   هــاوســه رگــیــری 
بێ  کچان  بــه شــوودانــی  بــه زۆر  داو 
ته مه نێکی  ــه   ل خـــۆیـــان و  خــواســتــی 

ئێران و هاوسه رگیری له  ته مه نێکی
،، نه گونجاودا

نه گونجاودا به رده وام له گه شه  کردن 
له سه ر  گه وره   مه ترسی یه کی  دایه و 
داهاتووی کۆمه ڵگای ئێران دروست 

ده کا.
سه رنجه   جێگای  لێره دا  ئــه وه ی 
ـــاری  ـــۆم ــــه  یــــاســــای ک ئــــه وه یــــه  ل
مندااڵنی  که   دراوه   ڕیگه   ئیسالمی دا 
خوار ته مه ن ده  ساڵ هاوسه رگیری 
ــکــه ن، بــه  ســه ردانــی کــردنــیــان بۆ  ب
ئه م  فــه ڕمــی  شێوه یه کی  بــه   ـــا،  دادگ

هاوسه رگیریانه  ئه نجام ده درێ.
ــه  یــاســای کــۆمــاری  هــه روه هــا ل
یاسایه ک  ـــادده   م هیچ  ئــیــســالمــی دا 
بــه زۆر  لــه بــه رده م  بێ  ڕێگر  که   نیه  
هاوسه رگیری  کچان و  به شوودانی 
ـــی خــــوار تــه مــه نــی  کـــچـــان و کـــوڕان
ده زگاکانی  به رده وامیش  که   یاسایی 
ده که ن  داوا  مندااڵن  مافی  پاراستنی 
که  ڕێ و شوێنی گونجاو له م باره وه  
بگیردرێته  به ر. ئه گه ر بێ و ئاماژه یه ک 
چه ندین  بکه ین  جیهانیه کان  یاسا  به  
خاڵ ڕه چاو کراوه  له  هاوسه رگیری دا 
یاساکانی  له   شێوه یه ک  هیچ  به   که  
له سه ر  کــاری  ئیسالمی دا  کــۆمــاری 

نه کراوه  ئه وانیش: 
کــاتــێــک  ــــاســــا  ی پـــێـــی  بـــــه    -
به   که   ده بێ  دروســت  هاوسه ریه تی 
ــچ و کوڕ(  ره زامــه نــدی هــه ردوو ال)ک

بێ و زۆره  ملێی تێدا نه بێ.
له   هــاوســه ریــه تــی  ــی  ــه ن ــه م ت  -
ــه ڕووی  ل نه بێ،  که متر  ســاڵ  ــازده   پ
دروست  هاوسه رگیری  یاسایی یه وه  

نابێ ئه گه ر له و ته مه نه  که متر بێ.
به  پێێ ئاماره کان به زۆری ئاماژه  
کـــراوه  کــه  زیــاتــر باڵو بوونی  ــه وه   ب
ــه  لــه  بــاشــووری ئێران  ــاردان ئــه م دی
گه رمێنه کان  ناوچه   واتــه   بــه ربــاڵوه  
ئه ویش به هۆی زوو باڵغ بوونیانه وه  
کۆمه اڵیه تی،  دیارده یه کی  بۆته   که  
ــه مــه   ئ ــــاری  ــــۆک ه جــــاریــــش  زۆر 
ده گــه رێــنــدرێــتــه وه  بــۆ پــه یــوه نــدی 

زۆرێــک  لــه   کــه   ناشه رعی  سێکسی 
ته شه نه سه ندن  لــه   نــاوچــانــه دا  ــه م  ل
دایه یان له  هه ندێ گوندو شاره کانی 
له   که   هه یه   هاوسه رگیری  ئێران دا 
کاغه زێک  له سه ر  مه الکانه وه   الیه ن 
ــوســرێ و لــه  پــاشــان لــه  شوێنی  ده ن

فه ڕمی تۆمار ده کرێ.
لــــه  هــــه نــــدێ لـــێـــکـــۆڵـــیـــنـــه وه و 
لــه ســه ر چه ندین  کــه   تــوێــژیــنــه وه دا 
شـــاری پــارێــزگــاکــانــی بــووشــه هــر، 
به لووجستان، سیستان ، خووزستان و 
لــۆڕســتــان کــــراوه ، ده رکـــه وتـــوه  که  
ــری کــچــان و  ــی ــاوســه رگ ژمـــــاره ی ه
زیادبوون  له   ته مه نه دا  لــه م  کــوڕان 
ــــــه و بـــــه داخـــــه وه  رۆژهــــه اڵتــــی  دای
پشکێکی  بــاره وه    له م  کوردستانیش 
له   تایبه ت  به   بــه رکــه وتــووه   زۆری 
ــالم و لــۆڕســتــان و  ــی پــارێــزگــاکــانــی ئ

گه لێک ناوچه ی تر.
جگه  له  هه موو ئه وانه ی که  باس 
بێکاری،  ئــابــووری و  قــه یــرانــی  ــرا  ک
نه توانینی دابین کردنی بژێوی ژیان 
سه ره کی یه کانی  هۆکاره   له   یه کێکه  
له   کــه   کچانه   بــه شــوودانــی  ـــه زۆر  ب
کچه کانیان  ــاره   پ بڕیکی  بــه رامــبــه ر 
ــاره زووی  ئ بێ ویست و  ده فــرۆشــن و 
نه گونجاودا  زۆر  ته مه نی  له   خۆیان 

هاوسه رگیریان پێ ده که ن.  
هــه مــووی ئــه م جــۆره  کــرده وانــه  
ده رحـــــه ق بـــه  کـــچـــان و کـــــوران له  
كه   ــه وه ی  ئ هــۆی  ده بێته   کۆمه ڵگادا 
ئه وان نه توانن له  ژیانی هاوسه ری دا 
ــوو بـــن و ژیــانــێــکــی زۆر  ــه وت ســه رک
ناخۆشیان له گه ڵ مێرد و منداڵه کانیان 
له  داهاتوو دا هه بێ. رێژه ی که سانێک 
کــه  بــه هــۆی ئــه و شــتــانــه وه  ژیانیان 
لێک داده بــڕدرێ و ناتوانن درێژه  به  
ژیانی هاوسه ری بده ن، به  باشی ئه و 
ئه و کارانه   راستی یه  ده سه لمێنن که  
نه  ته نیا ناتوانێ خزمه ت به  منداڵه کان 
که   گه وره یه   غه درێکی  به ڵکوو  بکا 

منداڵه کانیان  کچه   لــه   بنه ماڵه کان 
زه برێکی  ئــه وه ش  پــاڵ  له   ده کـــه ن و 
ده ده ن.  کۆمه ڵگاکه یان  لــه   گـــه وره  
ــێ ئـــه وه ی  ــک ب ــوڕێ کــاتــێــک کـــچ و ک
یان  هه بێ  یه ک  بۆ  هه ستێکیان  هیچ 
ئه وه ی که  له ڕووی هێندێک پێوه ری 
دیکه وه  که  بنه ماڵه کان به  سه ریان دا 
ــی  ــان ــو ژی ــێ ده ی ســـه پـــێـــنـــن بــچــنــه  ن
ژیانه   ئه و  که   ده بینین  هاوبه شیه وه  
ژیانێکی پڕ له  بێ هیوایی و رق و قین و 

ناخۆشی ده بێ.
ده رئــه نــجــامــی ئــه وانــه  هــه مــووی 
لێ  زۆری  ــی  ــه ت کــۆمــه اڵی کــێــشــه ی 
ده روون  لــه   زۆر  کــه   ده کــه وێــتــه وه  
ناسان پێ یان وایه  زۆرینه ی ئه وانه ی 
ده روونی یه کان   نه خۆشی یه   تووشی 
کچانی  ــری  ــی ــاوســه رگ ه ـــه وه   ـــن ده ب
به سااڵچووه   پیاوانی  له گه ڵ  منداڵ 
ترازانی  لێک  وه ک  کێشه ی  زۆر  که  
زیادبوونی  هــه روه هــا  خێزانه کان و 
دیارده ی له ش فرۆشی و خۆکوشتنی 
لێ ده که وێته وه  که  به داخه وه  ده بینین 
ڕۆژ به  ڕۆژ ژماره یا ن له  زیادبوون 
بوونه وه ی  بــه رز  له گه ڵ  واتــه   ــه ،  دای
ئێران دا  له   هاوسه رگیری  ئــامــاری 
بــه رزبــوونــه وه ی  ته اڵقیش  ئــامــاری 
به رچاوی به خۆیه وه  بینیوه ، هه روه ها 
خاڵێکی تر که  جێگای ئاماژه یه  ئه وه یه  
زیاتر  منداڵ  کچانی  نێوه دا  له م  که  
ده بــێ  لــه ســه ر  خراپیان  کــاریــگــه ری 
ــه وه ،  ــوون ئــه ویــش بــه هــۆی مــنــداڵ ب
جه سته یی  توانای  له وانه یه   چونکه  
له و ته مه نه دا بۆ منداڵ زه حمه ت بێ 
لــه ده ســت دانــی  کــه  زۆر جــار گیان 

دایکه که ی لێ ده که وێته وه .
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دادگـــای  له مه وپێش  ــه ک  ــاوه ی م
رژێمی ئێران له  شاری مه ریوان، سێ 
له به رکردنی  به   پیاوی  تۆمه تباری 
نێو  بــه   گــه ڕانــدنــیــان  ــه و  ــان ژن جلی 
یه کێک  حوکمی  دا،  سزا  شاره که دا 
هێزه کانی  الیـــه ن  ــه   ل پــیــاوانــه   لــه و 
ئینتیزامیه وه  جێ به  جێ  کرا، رۆژێک 
ژنی  چاالکانی  له   کۆمه ڵێک  ــر  دوات
ناڕه زایه تی  مه به ستی  به   مه ریوانی 
ده ربڕین دژ به و حوکمه  ناشیرینه ی 
ــــم ، رژانــــــه  ســه ر  ــــژی دادگـــــــای رێ
دروشمی  مــه ریــوان و  شه قامه کانی 
ناڕه زایه تیان به رز کردەوه ، رۆژێک 
مه ریوان  ژنانی  ناڕه زایه تی  دوای 
ژنانه ی  جلی  فه تحی›’’  ‹مه سعوود 
له به ر کرد و به  شێوازێکی مه ده نیانه  
به و حوکمه ی  ناڕه زایه تی خۆی دژ 
دادگــای رێژیم ده ربــڕی، هه ر پاش 
ناوبراو  وێنه کانی  بوونه وه ی  باڵو 
له پیاوانی  پێک هاتوو  که مپه ینێک 
خرا و  وه ڕێ   کــورد  غه یره   ــورد و  ک

ئه مه ش ده نگ دانه وه یه کی به رباڵوی 
ـــوردی و  ــه  مــیــدیــا و راگــه یــانــدنــه  ک ل
فارسی و زۆرێک له  واڵتانی جیهانی 
تاوتوێ  کردنێکی  بۆ  بوو،  بــه  دواوه  
به  کۆی چاالکی  و  کورت سه باره ت 
ناڕه زایه تیانه   ئه و  ده ستکه وته کانی 
مه سعوود  لــه  گــه ڵ  وتــو وێــژێــکــمــان 
فــه تــحــی ســــــازداوه  کــه  ســه رنــجــی 
ــــی بۆ  ــنــه رانــی گـــۆڤـــاری الوان خــوێ

راده کێشین.

بــه و  ســـه بـــاره ت  ئــێــوه   رای   :1
حوکمه ی دادگای رێژیم چیه ؟

ـــه و حــوکــمــه  حــوکــمــێــکــی دژه   ئ
به  شێوه یه کی  مــرۆڤــه و  دژه   ژن و 
که سایه تی  شکاندنی  راســتــه وخــۆ 
دیــاره   ژن دا،  که سایه تی  له   مرۆڤه  
ـــه  مــــاوه ی  ــیــســالمــی ل کـــۆمـــاری ئ
حوکم گه لێکی  خـــۆی دا  ــی  ده ســه اڵت
جۆراوجۆری به  مه به ستی شکاندنی 
بۆ  ده رکــــردوه ،  مــرۆڤ  که سایه تی 

ــان کـــردوه تـــه  ملی  ــاوه ی ــت ــاف وێــنــه  ئ
تاوانبار و به  نێو ساردا گه راندوویانه ، 
بـــه اڵم ئـــه وه ی لــه  مــه ریــوان دیترا 
که   بڵێین  پێویسته   بـــوو،  ــاواز  جــی
یاساکانی دادوه ری له  ئێران له  سه ر 
ئیسالم و مه زهه بی  ئایینی  ئه ساسی 
به   بــۆیــه   هــه ر  داڕێــــــژراون،  شێعه  
چینه   ئازادی یه کانی  ماف و  ئاسانی 
ئیرانی  کۆمه ڵگای  جۆربه جۆره کانی 
نیسبه ت  به   به اڵم  پێ خستووه ،  بن 
بنه ماکانی  پێی  به   هـــه ر وه ک  ــان  ژن
ئایینی و مه زهه بی چاوه ڕوان ده کرێ 
زه خــتــه کــان تــونــدتــرن، بـــه اڵم نابێ 
ئه وه مان له  بیر بچێ که  ده رکردن و 
وه ها  حوکمێکی  کردنی  جێ به جێ  
لــه  گــه ڵ ئـــه وه ی کــه  روانــگــه ی دژه  
ژنـــی کـــۆمـــاری ئــیــســالمــی زه ق تـــر 
راستی یه ش  ئه و  هاوکات  ده کاته وه  
ئێمه ش  کۆمه ڵگای  که   ده سەلمێنێ 
ژن بـــوون بــه  عــه یــب و شــووره یــی 
ده زانی ، به  واتایه کی تر به ستێنی ئه و 

که مپه ینی به رگری له  جل و به رگی ژنان له  وتووێژ 
له گه ڵ به ڕێز مه سعوود فه تحی دا

پیاوساالری  کۆمه ڵگای  له   حوکمه  
کوردستان بوونی هه یه .

2: ئــێــوه  بــه  لــه بــه رکــردنــی جلی 
ژنانه  ده تانه ویست چ په یامێک بده ن؟ 
په یامی ئێوه  رووبه  چ الیه نێک بوو؟ 
ـــه ر شــتــێــک مــه بــه ســتــی  پــێــش ه
مــن دژکــرده وه یــه کــی مــه ده نــی بوو 
ــبــه ر بــه و حــوکــمــه ی دادگـــای  بــه ران
که   بڵێم  ویستم  هاوکات  مه ریوان، 
ژن بوون نه  عه یبه و نه  شووره یی. 
ژن بوون مرۆڤ بوونه ، هه ر وه ک 
پیاو بـــوون. ئـــه وه ی ســه بــاره ت به  
کورد  تاکێکی  هه ر  بۆ  ژنان  پرسی 
ئــه وه  که  خۆی به   ده بــێ گرنگ بێ 
پێویسته   بزانی ،  پرسه   ئه و  خاوه نی 
پیاوان به  کرده وه  داکۆکی له  مافی 
ژنان بکه ن، زۆر جار ده ی بیستین و 
ده ی بینین که  که سانێک ده ڵێن ، ژن 
ده بێ خۆی مافی خۆی بستێنی، ئه و 
له   ســه رچــاوه ی  بۆچوونانه   جــۆره  
پیاوساالری  کۆمه ڵگای  کولتووری 
ــێ خـــه م بــوونــه  ، بێ  ـــه وه  ب دایــــه ، ئ
خه م بوونێک که  بێ هه ڵوێستی لێ 

ده که وێته وه. 

که مپه ینی  ده ستکه وته کانی   :3
سه رکۆنه و  ئــامــرازی  ــوون  ب ›‹ژن 
که س  هیچ  بــه   ــردن  ک سووکایه تی 

نیه » له  چی و چی دا ده بینن؟ 
له   من  بــڕوای  به   که مپه ینه   ئه و 
بــواره وه  سه رکه وتوو بوو که   زۆر 
به  کورتی ده کری ئاوا باسی بکه ین.
ئــــــەلــــــف: ئـــــه وحـــــه ره کـــــه تـــــه  
له   کــه   بــوو  مــه ده نــی  حه ره که تێکی 
ماوه یه کی زۆر که م دا گه شه ی کرد و 
جێ  خــۆی دا  له   جیاوازی  کسانێکی 
ــارس و  ـــورد و ف ــه  ک ــه وان ــــرده وه ، ل ک

ته نانه ت خه ڵکانی واڵتانی دیکه.
ب: ئه وکه مپه ینه  بۆ ماوه ی چه ند 
حه وتوو پرسی ژنانی خسته  رۆژه ڤی 

ــگ  ــه  تــایــبــه ت ده ن ــه وه ، ب ــان ــرســه ک پ
دانه وه کانی له  تۆڕه  کۆمه اڵیه تیه کان ، 
میدیا و راگه یاندنه  کوردی، فارسی و 
جیهانیه کان جێگای سه رنج بوو، به م 
جۆره ش پێشێل کردنی سیستماتیکی 
مافه کانی ژنانی جارێکی دیکه  خسته  

پێش جاوی ژنان.
رێژیم  ئینتیزامی  هێزه کانی  ج: 
ــی ژنانی  ــه ت ــاڕه زای ن ــاش  پ ـــک  رۆژێ
ـــوان نــووســراوه یــه کــیــان له   ـــه ری م
شـــاری مـــه ریـــوان بـــاڵو کــــرده وه  و 
خۆیان  له   خۆشیان  ده ســت   تێی دا 
کـــرد و ئـــه و کـــــرده وه ی خــۆیــان به  
بــاش وه ســف کــرد، بــه اڵم درێــژه ی 
ــگ دانـــه وه ی  نــاڕه زایــه تــیــه کــان و ده ن
ئه وه ی  هۆی  به   بوو  که مپه ینه   ئه و 
ئینتیزامیه کانی  هیزه   فه رمانده ی  که  
رێژیم داوای لێ بووردنی له  هه موو 

ژنانی کورد کرد.
ئه و  په یامی  گرینگترین  بــه اڵم 
که   ئه وەیه   من  بــڕوای  به   که مپه ینه  
به ستێنی  کــوردســتــان  کــۆمــه ڵــگــای 
نوێی  وه رزێــکــی  پێ کردنی  ده ســت 
هه یه ، وه رزێک که  له ودا مرۆڤی کورد 
داکــۆکــی لــه  مــاف و ئــازادی یــه کــانــی 
خــۆی بــکــا. بــه  واتــایــه کــی تــر ئێستا 
سیاسی یه کان ،  الیه نه   ئه رکی  ئیدی 
رێکخراوه کانی کۆمه ڵگای مه ده نی و، 
ــه  کـــه  به   ــان ــه ک ــدن ــان ــه ی ــا و راگ ــدی ــی م
شێوازێکی به رباڵو و چڕ و پڕ داکۆکی 
له  مافه کانی ژنان بکه ن. ئه وه ی ئێمه 
که  هه ر رۆژانــی  بوو  ئــه وه    دیتمان 
ناڕه زایه تیه کان دا )به   گوڕی  گه رم و 
دیکه   ژن گه لێکی  که مپه ینه که شه وه ( 
بوونه  قوربانی و هه ر له  یه که م رۆژی 
که مپه ینه که دا  پــێ کــردنــی  ده ســـت 
دوو  خاوه نی  که   مه ریوانی  ژنێکی 
دایه  خۆکوژی و  ده ستی  بوو  منداڵ 
ــه  ده ســـت دا،  ـــه  داخـــه وه  گــیــانــی ل ب
رێنسانسێکی  بڵێین  ناکرێ  که  وابوو 
فکری دروست بووه و هه موو شتێک 

بڵێین  ده توانین  به ڵکوو  ــۆڕدراوه ،  گ
که  هه نگاوێکی گرینگ هاوێژراوە.  

مهبهستیمن
دژکردهوهیهکیمهدهنی

بووبهرانبهربهو
حوکمهیدادگای

مهریوان،هاوکاتویستم
بڵێمکهژنبووننه

عهیبهونهشوورهیی.ژن
بوونمرۆڤبوونه،ههر
وهکپیاوبوون.ئهوهی
سهبارهتبهپرسیژنان

بۆههرتاکێکیکورد
دهبێگرنگبێئهوهکه
خۆیبهخاوهنیئهو
پرسهبزانی،پێویسته

پیاوانبهکردهوه
داکۆکیلهمافیژنان
بکهن،زۆرجاردهی

بیستینودهیبینینکه
کهسانێکدهڵێن،ژن
دهبێخۆیمافیخۆی
بستێنی،ئهوجۆره
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پیاوساالریدایه.
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هێژا،  خوێنەرانی خۆشه ویست و 
لــه  ژمـــارەی پــێــشــوودا کــه  تایبه ت 
بوو به  شارستانی ئیالم، به  کورتی 
ئه و  ســه ربــورده ی  و  مێژوو  باسی 
جوغڕافیایی،  هه ڵکه وتی  ناوچه یه، 
زمان و بن زاراوه کــان، جل وبه رگ و 
ژیانی هۆزایه تی، هه ڵبه ست و ئه ده بی 
زاره کــی ئه و ده ڤــه ره مــان کــرد. له م 
به شه ش دا هه وڵ ده ده ین که  هه ندێ 
ئه و  دیکه ی  تایبه تمه ندیی  الیــه ن و 
شارستانه  بۆ ئێوه  ئه زیزان بخه ینه  

به رباس.  

سه نعه ت و کانگاکان:
وه ک  شـــارســـتـــانـــه ش دا  لــــه م 
دیکه ی  ناوچه کانی  شار و  زۆربــه ی 
کوردستان، سه نعه ت له  چاو به شی 
به شێکی  کــشــت وکــاڵ  خــه ده مــاتــی و 
خه ڵک  پێشه ی  ــار و  ک له   کــه م  زۆر 
زیاتر  ئیالم  سه نعه تی  دێنێ.  پێک 
سه نعه تی  یان  نێوماڵ  سه نعه تی  له  
ده بێته وه .  کورت  کارگه دا  ده ستی و 
گرینگی ئه م سه نعه ته  له م سااڵنه ی 
دوایی دا وه ک سه نعه تێکی پڕداهات و 
په ره پێدانی  گه شه  و  له   شوێندانه ر 
نــاوچــه یــه  هه ستی  ئـــه و  ئـــابـــووری 
به   سه نعه ته   ئه م  ده کــرێ  پێ کراوه . 

کۆمه ڵی  ده ستی یه کانی  سه نعه ته  
کۆمه ڵگه ی  گوندنشین و  عه شایری، 
سه نعه ته   بــکــه یــن.  دابـــه ش  شـــاری 
ــه  بــوونــی  ده ســتــی یــه کــانــی ئــیــالم ب
ده وڵه مه ند و  مێژوویی  ـــردووی  راب
به شی  نشێو ی خۆی،  هــه وراز و  پڕ 
ئــه و  پــێــداویــســتــی یــه کــانــی  زۆری 
ناوچه یه  دابین ده کاو زیادی یه که شی 
ــه ڕێ  ب پــارێــزگــاکــه   ده ره وه ی  ــۆ  ب
ده کـــــــــــرێ، بــــــــه اڵ م ســـــــــه ره ڕای 
په ره سه ندنی ئه م سه نعه ته  له  ئاستی 
سه نعه ته کانی  وه ک  هێشتا  واڵت دا، 
ته نانه ت  نه سه ندوه  و  پــه ره ی  دیکه  
ئه مه ش  هۆکاری  بووه .  الوازتریش 
نه کردنی  پشتیوانی  بۆ  ده گه ڕێته وه  
ده ره تان و  نه بوونی  ده وڵه ت و  ماڵی 
که سانه ی   ئه و  پێویستی  ئیمکاناتی 
که  به م کاره وه  سه رقاڵن. گرینگترین 
سه نعه ته  ده ستی یه کانی ئه و ناوچه یه  
له : فه ڕش، هه وریشم، قاڵی،  بریتین 
به ڕه ، جاجم، لباد، ره شماڵ، که په نک، 
له   ئه گه ر  دارینه .  کاڵش و سه نعه تی 
داهاتوودا گرینگی زیاتر  به م به شه  
له  سه نعه ت بدرێ، شاهیدی گه شه  و 
سه نعه ته   بــه رچــاوی  په ره سه ندنی 
ده ستی یه کانی ئیالم به  گشتی ده بین.   

کشتوکاڵ و ئاژه ڵداری:

ــی ئــیــالم  ــان ئـــابـــووری شــارســت
له  سه ر بنه مای وه رزێری، باغداری، 
ده ستی یه کان  سه نعه ته   ئاژه ڵداری و 
ده گه ڕێ. دۆخی کشت وکاڵ به  هۆی 
زۆر،  بارینی  له بار و  ــه وای  ه ئــاو و 
ئاودێرکردنی  بۆ  ئاو  به ڕمینه .  زۆر 
ــان له   ــه ک ــی ی ــاڵ زه وی یــــــه  کــشــت وک
دابین  قووڵه کانه وه   بیره   ــار و  رووب
ده بێ و به روبوومی کشت وکاڵی ئه و 
ده ڤه ره  زیاتر بریتی یه  له : گه نم، جۆ، 
بێستانه .  ســـه وزه و  گــه رمــه شــانــی و 
بریتی یه   ده ڤـــه ره دا  لــه و  باغداریش 
هه ڵووچه  و  تــرێ،  هه نار،  سێو،  لــه  : 

قه یسی.
ــه  ســه رده مــانــی  ئـــاژه ڵـــداریـــش ل
ــه دا بـــره وی  ــاوچــه ی کــۆنــه وه  لـــه و ن
سه ره کیی  کـــاری  وه ک  ــووه  و  ــه ب ه
ــی ئــه و  ــات و هــۆزه کــان ــه خــه ڵــکــی دێ
به روبوومی  ده ژمێردرێ.  ناوچه یه  
به   خــوری  پێست و  سپیایی،  وه ک 
کردنی  دابین  له   جیا  که   راده یــه کــه  
ناوچه که ،  خه ڵکی  پێداویستی یه کانی 
ئێرانیش  دیــکــه ی  شوێنه کانی  بــۆ 

به ڕێ ده کرێ. 
شوێنه واره  مێژوویی و باستانی یه کان:

وه ک  شــــارســــتــــانــــه ش  ئــــــه م 
ــای  ــزگ ــارێ ــی دیـــکـــه ی پ نــاوچــه کــان

شارستانی ئیالم

ههژیرعهبدوڵاڵپوور

Zکەونە 
ئاسه واری  چه ندین  خاوه نی  ئیالم، 
ــه  هــه ر  ــی و بــاســتــانــی یــه  ک ــژووی ــێ م
کامیان هه ڵگری به شێک له  چیڕۆک و 
خه ڵکی  ده سه اڵتداران و  به سه رهاتی 
ــه  لــێــره دا هــه وڵ  ـــــه ره ن ک ئـــه و ده ڤ
بــه  ئێوه ی  ده ده یــــن ژمــاره یــه کــیــان 

به ڕێز بناسێنین:  
کۆشکی  فهالحهتی: کۆشکی
فه الحه تی یان کۆشکی که شاوه رزی 
له  گه ڕه کێکی شاری ئیالم به  ناوی 
ـــان فــه الحــه تــی دا  کــــه شــــاوه رزی ی
ــه  هی  ــای ــن ــی ــــه م ب ـــــــراوه . ئ ســــاز ک
کــۆتــایــی ســـه رده مـــی پــه هــلــه وی یــه  
ئــیــداره ی  بینای  مه به ستی  بــه   کــه  
ــــــراوه . له   کـــــه شـــــاوه رزی ســــاز ک
دروست کردنی ئه م بینایه  له  به ردو 
ـــراوه   ــک وه رگـــی خــشــت و گــێــچ کــه ڵ
به   نه خشێنراوه کانی  کــۆڵــه کــه   کــه  
مرۆڤ،  ئــاژه ڵ و  رووه ک و  نه خشی 
بینایه   بــه و  تایبه تی  جــوانــی یــه کــی 
به خشیوه . بینای کۆشکی فه الحه تی 
داری  بــه   گـــه وره و  باخێکی  له  نێو 
ده وره   توو  چنارو  وه ک  به ته مه نی 

دراوه . 
ــه   ئـــــــه م کــــۆشــــکــــه  ئـــێـــســـتـــا ب
ئـــاســـه واره   ــی  ــســۆزان دڵ هیممه تی 
کــراوه تــه   سوننه تی یه کان  هــونــه ره  
ــنــه تــی و  ــــــووزه ی هـــونـــه ره  ســون م

کشت وکاڵی یه کان.
ئه م  قووچعهلی: بهردهنووسی
باشووری  نمای  له  سه ر  ئاسه واره  
ـــار و  ـــه ن ـــای ه ـــی ــــه ردی چ ــــاشــــه ب ت
“ته نگه اڵنی  نـــاوی  بــه   نــاوچــه یــه ک 
بـــاکـــووری ئیالم  ــه   ل ــی”  قــووچ عــه ل
هــه ڵــکــه وتــووه . نـــووســـراوه ی سه ر 
ــه  قـــــه واره ی 50 له    ــه وحــه  ل ئـــه م ل
ــه  ســه رده مــی  ل 70 ســانــتــی مــیــتــر و 
قاجارو حکوومه تی والیانی پشتکۆدا 
هه ڵکۆڵراوه . به رزی یه که ی له  ئاستی 
میتر و  چــوار  نزیکه ی  زه وی یــــه وه  
نیوه  و ده ست ڕاگه یشتن پێی کارێکی 

دژواره . 
ـــه و خــه تــه ی کــه  ده قــــی ســه ر  ئ
له   پێ نووسراوه   به رده نووسه که ی 
له وحه   وه ک  نه سته علیقه  و  جــۆری 
غــواڵم ڕه زاخــانــی  به ردینه کانی تری 
والی جگه  له  جوانی پیته کان، به هۆی 
فه زا و مه ودای که مه وه ، وشه کان له  

فه زایه کی چووکه دا خڕکراونه ته وه.
ق���هاڵی“چ����وار”ن��اس��راوبه
ــه  له   ــی ی ــژووی ــێ ـــه اڵ م ـــه م ق ق���هاڵ: ئ
شــاری  ـــۆراوای  خ کیلۆمیتری   12
چوار و 20 کیلۆمیتری شاری ئیالم 
هه ڵکه وتووه . کۆی بینای ئه م قه اڵیه  
تیره گه شانێکی  هــــه وراز و  لــه  ســه ر 
ـــێـــک ســــاز کــــــراوه  که   ـــارێـــک وپ ن
نزیکه ی 300 میتر له  زه وی یه کانی 
ــه م  ــــره . ئ ــــه رزت ــــــــــه ره وه  ب ده وروب
بینای  وه ک  به شی  چه ند  له   قه اڵیه  
بورجه کانی  بیناو  قه اڵکه،  سه ره کی 
بــوون  نیشته جێ  شوێنی  نــێــوه وه، 
تــه پــۆڵــکــه کــه ، ژووری  داوێـــنـــی  ــه   ل
ژێرزه مینی  و  رێــــڕه وی  نیگابانی، 
ئه و دیوارانه  پێک هاتووه  که  له سه ر 
تا داوێنه کانی  لوتکه ی ته پۆڵکه که وه  
خواره وه ی کێشراون . به  سه رنجدان 
به  بیناو شێوه ی سازکردنی قه اڵکه ، 
که ڵکی  نیزامی  کاری  بۆ  وێ ده چــێ 
شوێنێکی  وه ک  لـــێ وه گـــیـــرابـــێ و 
دانیشتوانی  ــه ن  الی له   ستراتیژیک 
که ره سته ی  هاتبێ.  به  کار  قه اڵکه وه  
بــه رد و  ــه دا،  قــه اڵی لــه م  به کارهاتوو 
ناڕێک وپێک و  رواڵه تی  بووه و  قسڵ 
به رده کان، سیمایه کی زبر و  رووتی 
جۆراوجۆره کان  دیــواره   به   نالێکی 
تاکوو  گرینگه   ئاسه واره   ئه م  داوه . 
ئێستا لێکۆڵینه وه ی له  سه ر نه کراوه  و 
که   وایه   پێیان  ده ڤــه ره   ئه و  خه ڵکی 
لــه  کۆتایی ســه رده مــی  قــه اڵیــه   ئــه م 
ــای ســه رده مــی  مــێــژوویــی و ســه ره ت

ئیسالم دا ساز کراوه .   
ب��هردهن��ووس��یق��هاڵیوال��ی

شاریئیالم:پاش سازکردنی قه اڵی 
حسێن ئاوای ئیالم له  ساڵی 1326ی 
غــواڵم ڕه زاخــانــی  ــاوی،  هــه ت کۆچی 
والـــی فــه رمــانــی دا بــه رده نــووســێــک 
ســانــتــی مــیــتــر و   180 درێـــــژی  بـــه  
 14 بارستایی  سانت و     34 پانی 
شێوه   بــاشــتــریــن  ــه   ب سانتی میتر 
ـــن. ئــه م  ـــی کـــۆڵ ســـازبـــکـــه ن و هـــه ڵ
به رده نووسه  به  خه تی نه سته علیقی 
مه ودای  به   دێڕو  حه ڤده   له   زه قــه و 
کادری  له   رێک وپێک و  یه ک و  وه ک 
ــه و  الکــێــشــه یــی دا نــــووســــراوه و ل
سه رده مانه دا له  سه ره وه ی ده رگای 
چوونه ژووره وه ی قه اڵی والی شاری 
شه ری  کاتی  له   که   داکــوتــرا  ئیالم 
ئێراق و ئێران و بۆمبارانی فڕۆکه کانی 
ئێراقی ده که وێته  خوارێ و ئێستا له  

شوێنێکی دیکه ی قه اڵکه  پارێزراوه.
ق���هاڵیوال���یئ��ی��الم:قـــه اڵی 
ــــ  کولتووری  بینا  له   یه کێک  والــی 
نێو  له   که   گه وره کانه   مێژوویی یه  
شــاری ئــیــالم دا هــه ڵــکــه وتــووه . ئه م 
ــادگــاری  ی کــه   مــێــژوویــی یــه   بینایه  
له   پێشوو و  ســه رده مــانــی  مــیــران و 
ساڵی  له   بێ وێنه یه ،  خۆی دا  جۆری 
1326 ی کۆچی مانگی دا به  بڕیاری 
“غواڵم ڕه زاخانی والی” له  گه ڕه کێک 
به  ناوی حسێن ئاوای فه یلی که  به  
له  سه ر  بــوو و  به ناوبانگ  بــاال”  “ده 
چقامێرگ،  نــاوی  بــه   ته پۆڵکه یه ک 
ــه  به شی  ــه اڵی ـــه م ق ســـاز کـــــراوه . ئ
جــۆراوجــۆری وه ک حــه ره م ســه را، 
ئاوێنه  و  ژووری  شانشین،  ژووری 
به ندیخانه  هه ڵکه وتوو له  ژێرزه مینی 
قه اڵکه ، له  خۆ ده گرێ. غواڵم ڕه زاخانی 
والی که  ئه و شوێن و بینایه ی له  سه ر 
بنیات  به رز  هێنده   نه   ته پۆڵکه یه کی 
وه ک  هاوین دا  وه رزی  له   زیاتر  نا، 

هاوینه هه وار که ڵکی لێ وه رده گرت.
ســه بــاره ت بــه  کــورتــه مــێــژووی 
قه اڵی والی هه روه ک له  به رده نووسی 
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ــه  15  تــه خــتــی خـــان هــه ڵــکــه وتــوو ل
رۆژهــه اڵتــی  بــاکــووری  کیلۆمیتری 
ــــالم دا هـــاتـــووه ،  ــــی ســـاڵـــحـــاوای ئ
ده رده کــــه وێ کــه  غــــواڵم ڕه زا خان 
به    ـــاره ت  ســـه ب ـــڕ  دێ ــد  چــه ن دوای 
ـــی خـــــۆی، ده نــــووســــێ:  ـــان ـــاره ک ک
“ده ستوورم دا به  سازکردنی قه اڵی 
“ده   به   ناسراو  فه یلی  حسێن ئاوای 
باغه که   قــه اڵ و  ــه الرســازی  ت بـــاال”، 
ــه  الیـــه ن حــاجــی ده روێــــش عه لی  ل
کــرمــاشــانــی و بــه ردتــاشــی یــه کــه شــی 
ساڵی  له   قولی یه وه   ره زا  الیــه ن  له  
کۆتایی  مانگی دا  کۆچی  1325ی 

هات”. 
ـــه  زه وی یــــــه ک  قـــــه اڵی والـــــی ل
مــیــتــری   4687 رووپــــێــــوی  بـــه  
چــوارگــۆشــه  ســـاز کــــراوه  کــه  لــه و 
ــوه ش، فــه زایــه کــی ســه وز به   ــێ رووپ
دووجــا  میتری   1792 ــوی  ــێ رووپ
له  الی باشووره وه  ماوه . ژێربینای 
دووجایه و  میتری   1466 قه اڵکه   
ده ره وه شــی  حه وشه که ی  پێوه ری 
به رزایی  دووجایه و  میتری   1363
ــی حــه وشــه کــه ی له   ــه ف ئــێــســتــای ک

ده وروبه ره که ی 3.5 تا 4 میتره. 
ـــۆڕی  ـــی نــــه رده گــــه لــــی ت ـــوون ب
لـــه  خــشــت بـــه  ره نـــگـــی ئــاســمــانــی، 
الی  سه رداپۆشراوه کانی  هه یوانه  
په نجێره   له  گه ڵ  قه اڵکه   بــاشــووری 
شووشه   بــه   تێکه ڵ  تــۆڕی یــه کــانــی 
ره نگی یه کان ، کۆڵه که  ستوونی یه کان، 
نه خشێنراوه کانی  ســه ره کــۆڵــه کــه  
رازێــنــراوه کــان  کــه وانــه   هه یوانه که ، 
به   بــه رز و  داره   ره نــگــی،  کاشی  به  
حــه وزی  کـــاج و  وه ک  ته مه نه کانی 
زۆر  دووره دیمه نێکی  تاالره که ،  نێو 
قــه اڵ و جــۆری  بــه   جـــوان و دڵگیری 

ته الرسازی یه که ی داوه.  
ــه  کــاتــی شــه ڕی  ـــی ل ـــه اڵی وال ق
سه دا  نزیکه ی  تا  عــێــراق دا  ئێران و 
له   کــه   ببوو  ــاول  ک و  ــراو  خ په نجا 

ساڵی 1367ی هه تاوی به  هاوکاری 
بۆ  کولتووری و  میراتی  رێکخراوی 
ماوه ی دوو ساڵ بنیات نرایه وه و له  
کاتی نۆژه ن کردنه وه ی دا سه ره ڕای 
ئه وه ی قه ول درابوو که  ته الرسازی و 
بپارێزرێ،  قه اڵکه   دێرینی  شێوازی 
به اڵم به  دانانی تیرئاسن له  بنه میچی 
ـــه  و البــــردن  ـــه اڵک ــی ق ــان ــه ک ــوان ــه ی ه
دیوارێکی  چــه نــد  زیــادکــردنــی  ــان  ی
ژووره کان و چه ند شوێنێکی دیکه ی 
به رچاو  گۆڕانکاری یه کی  قــه اڵکــه،  
ئه و  پێچه وانه ی  که   کرا  قه اڵکه دا  له  
به ڵێنه  بوو که  به رپرسان دابوویان و 
بــه م جــۆره  تــه الرســازی و شێوازی 

دێرینی قه اڵکه  وه ک خۆی نه ما. 
زۆربـــه ی ئــه و مــاددانــه ی که  له  
براون،  کار  به   قه اڵکه دا  سازکردنی 
بووه.  به رد  راده یه کیش  تا  خشت و 
له  کاتی نۆژه ن کردنه وه ی قه اڵکه  له  
بن میچ و که وانه کان دا له  قوڕ و گه چ و 
خشت فه ڕشه کان دا  ژێر  دیواره و  له  
له   جاریش  هه ندێک  قسڵ و  گڵ و  له  
زیخ و چیمه نتۆ که ڵک وه رگیراوه.      

ـــه اڵی نـــاوبـــراو ســێ درگـــای   ق
باشوور،  الی  له   چوونه ژووره وه ی 
ــاوادا هه یه  که   خــۆرهــه اڵت و خــۆرئ
له   درگای سه ره کی چوونه  نێوه وه  
که   هه ڵکه وتووه   ــاشــووره وه   ب الی 
سانتی میتری   20 پلیکانی  یازده   به  
نیگابانی و  ژووری  بــه رده م  ده چێته  
دواتر به  هه شت پلیکانی تر ده چێته وه  
نێو حه وشه ی قه اڵکه . رێگه ی چوونه  
یــوونــانــی  ــوازی  شــێ ــه   ب ژووره وه  
سازکراوه . درگاکانی دیکه ی قه اڵکه  
ـــووه  یـــان بۆ  بــۆ کـــاری تــایــبــه تــی ب
هـــات وچـــۆی مــیــوانــه کــان دروســـت  
رێڕه وگه لێکی  بــه  هــۆی  کــه   ـــراوه   ک
حه وشه ی  نێو  ده چنه وه   تایبه ته وه  

قه اڵکه.
ژووره کـــان  تـــه واوی  بنه میچی 
ــوه ی  ـــه  شــێ ـــه  گـــــه چ و خـــشـــت و ب ب

بۆ  ته نیا  یــان  بــاره بــه ر  کــه وانــه ی 
ــوازی رۆمــی  ـــه وه  و بــه  شــێ ـــدن رازان
سازکراوه . ئاوێنه کاری له  بنه میچی 
ــــووه  که   ژووره کــــانــــیــــش دا بــــاو ب
ئاسه وارگه لێک له و هونه رنواندنه  له  
هۆده کانی الی خۆراوای  له   یه کێک 
ماوه .  خۆی  وه ک  هــه روا  قه اڵکه وه  
میچی  دیــواره کــان و  ســه ر  گه چ بڕی 
گوڵ و  قاڵبی  له   شانشین  ژووری 
ــراوه . هـــه روه هـــا  ــن ــه خــشــێ گـــیـــادا ن
ده ره وه ی  نمای  ــێــزاره ی  ئ بـــه ردی 
تاشراوی  به ردی  به  شێوه ی  دیوار 
زه ق و  شێوه ی  به   که   الکێشه یی یه  

دیار به  کار هێنراوه .
مووزه ی خه ڵک ناسی قه اڵی والی ئیالم:
له   بـــه ر  ــا  ت بــگــوتــرێ  پێویسته  
شوێنی  ــاوی  هــه ت 1385ی  ســاڵــی 
فه رهه نگی  کــه لــه پــووری  ــداره ی  ــی ئ
ــــوو که   ــه  قـــه اڵی والـــی داب ئــیــالم ل
ـــه و ســـاڵـــه دا بــۆ پــاراســتــنــی  هـــه ر ل
خراپ بوونی  له   پێشگیری  قه اڵکه  و 
ــه و ئـــاســـه واره  مــێــژوویــی یــه ، ئه و  ئ
خاڵی  قه اڵکه   راگواسترا و  ئیداره یه  
جــۆراوجــۆر  ژووری  بــوونــی  کـــرا. 
که   ئه وه ی  هۆی  بۆته   قه اڵکه   له  نێو 
له   گۆشه یه ک  هۆدانه   له و  هه رکام 
فه رهه نگی ده وڵه مه ندی ئیالمی یه کان 
بخاته ڕوو و هه روه ها شوێنی له باری 
ــی کــولــتــوور و  ــه ، خــه م خــۆران ــه اڵک ق
مێژووی هێنایه  سه ر ئه و بڕوایه  که  
ده ڤــه ره   ئه و  خه ڵک ناسی  ــووزه ی  م

له نێو ئه و قه اڵیه دا وه ڕێ بخه ن.
1385ی  ـــی  ســـاڵ لــــه   بــــه ڵــــێ! 
خه م خۆرانی  دڵسۆزان و  هه تاوی دا 
ــژوو و داب ونــه ریــتــی  ــێ کــولــتــوور، م
بیری  کــه وتــنــه   ورده ورده   ــیــالم،  ئ
خه ڵک ناسی  مووزه ی  وه ڕێ خستنی 
پارێزگای ئیالم و سه ره نجام له  ساڵی 
له  قه اڵی  ئه و مووزه یه یان    1387
والــی دا کــرده وه  که  تێی دا بێجگه  له  
ده ستی یه کان،  سه نعه ته   پیشانگای 

ئێڵ و  ــه رگــی  جــل وب خــســتــنــه ڕووی 
بــه ڕه  و  پارێزگایه ،  ئــه و  هۆزه کانی 
ئاشی  سوونه وه  و  لمه د  قاڵی چنین، 
پێک هێنه ره کانی  بــه شــه   ــه   ل ـــاوی  ئ
گشتی  به   که   ئه نتیکه خانه یه یه   ،  ئه و 
ـــدی و ســه رنــج ڕاکــێــشــی  ـــه ن ـــه م ده وڵ
ــــه  بــــــواری ئــاشــنــایــه تــی  ــــووزه ک م
له  گه ڵ  توریسته کانی  گــه شــتــیــار و 
پارێزگایه   ئه و  مێژووی  کولتوور و 

خۆش کردوه.  
بــه  وتـــه ی دانـــه رانـــی مــووزه کــه  
ـــن، پـــاراســـتـــن و نــاســانــدنــی  ـــرت راگ
کولتووری  مه عنه وی و  که له پووری 
به  الوان و نه سڵه کانی داهاتووی ئه و 
مه به سته کانی  له   نیشتمان  له   به شه  

دیکه ی وه ڕی خستنی مووزه که یه.  
که ل وپه له کانی  پۆلێن به ندی  له  
مــــووزه ی خــه ڵــک نــاســی پــارێــزگــای 
ــان و  ژی ژینگه ،  ئه سڵی  ســێ  ئــیــالم 
پرسه  کۆمه اڵیه تی و باوه ڕه کان وه ک 
بنه ما دانراوه و هه ر له  سه ر ئه و سێ 
مووزه که   که ل وپه له کانی  ئه سڵه ش 
تێکنیکه کانی  گــرووپــی   6 بــه  ســه ر 
بــــژیــــوی؛ ئـــایـــیـــن زا و بـــۆنـــه کـــان؛ 
سه نعه ته   هونه ره کان و  خانوبه ره ؛ 
ده ســـتـــی یـــه کـــان؛ خـــوارده مـــه نـــی و، 
ــان دا دابــه ش  ــاوه ڕه ک جــل وبــه رگ و ب

ده بێ.    
کــشــت وکــاڵ  بــه شــی  گشتی  ــه   ب
سه ره کی یه کانی  به شه   لــه   یه کێک 
ــێ کـــه  خــۆی  ــن ــک دێ ــێ مــــووزه کــــه  پ
کێاڵن،  ــدن و  تــووچــان قــۆنــاغــه کــانــی 
گێره و  دروونـــه وه  و  یــان  رنینه وه  
شــــــه ن کــــــردن و ســــه ره نــــجــــام 
ــه وه  لـــه  خـــۆده گـــرێ.  ــن ــگــرت هــه ڵ
به شێکی دیکه ی مووزه که  به شی 
له و  باوه ڕ و داب ونه ریته کانه  که  
به شه ش دا که ل وپه لی جۆراوجۆر 
له  نێو جامخانه  یان ویترینه کان دا 

خــراونــه تــه ڕوو. هــه روه هــا له و 
دیکه   به شێکی  ـــه دا  ـــووزه ی م

ماکێت گه لێک  تێی دا  که   کــراوه تــه وه  
لۆڕ و  له ک،  کــورد،  پیاوانی  له  ژن و 
تایبه تی  جــل وبــه رگــی  ــه   ب عــــه ڕه ب 
پیشاندانی  خراونه ته ڕوو.  خۆیانه وه  
دیمه نی  ژیانی هۆزه کان،  نــاوداران، 
زه ماوه ند به  شێوازی ئه و ناوچه یه ، 
سه نعه ته  ده ستی یه کان، رێ وڕه سمی 
بابه تی  زۆر  و  کــه و  راوه   چــه مــه ر، 
مووزه یه   ئه و  به شه کانی تری  دیکه  

پێک  دێنن. 
شارستانه تی  بگوترێ  پێویسته  
ساڵه   هــه زار  ده   مێژینه ی  به   ئیالم 
یه کێک له  کۆنترین و ده وڵه مه ندترین 
شارستانه تی یه کانه  که  ئاسه وارێکی 
زۆر له و شارستانی یه ته  له  پارێزگای 
ــبــه ت لــه  مــــووزه ی  ــای ئــیــالم و بــه  ت

ناوبراودا به رچاو ده که وێ.
مــــووزه ی خــه ڵــک نــاســی شــاری 
ساڵی  له   کردنه وه ی  کاتی  له   ئیالم 
الیه ن  له   ئێستا  تاکوو  ه وه    1387
کولتووری  هۆگرانی  گه شتیاران و 
تایبه تی  بایه خی  گرینگی و  ئیالمه وه  
ـــــــێ ده درێ و هـــــه روا تــوریــســت و  پ
دیکه ی  پارێزگاکانی  له   گه شتیاران 
ئێران و ته نانه ت جیهانه وه  به  تایبه ت 
له  رۆژانی پشووی نه ورۆزدا رووی 

تێ ده که ن.

قـــه اڵی  خ���ان: سمایل ق���هاڵی
له سه ر  ــان  خ سمایل  بــه نــاوبــانــگــی 
ــار ئـــاو”  ــب ــه م بــه رزایــی یــه کــانــی “ه
زاڵ  بــه ســه ر شــاری ئــیــالم دا ساز 
قه اڵیه   ئــه م  خۆرهه اڵتی  له  کـــراوه . 
مانشت و  میتری   3075 لوتکه ی 
له   دااڵب و  ـــی  دۆڵ ـــاکـــووره وه   ب ــه   ل
ـــشـــه وه  شـــــاری ئــیــالم  ـــاشـــووری ب
که   به رزایی یه ی  ئه و  هه ڵکه وتووه . 
ئه م قه اڵیه ی له سه ر دروست کراوه  
ـــاوه   ده ری ئاستی  لــه   میتر   3500
ــه ڕوو و وه ن و  ب داری  به   بــه رزه و 
ئه و شوێنه ی  داپۆشراوه .   ئه رژه ن 
که  ئه م ئاسه واره ی تێدا ساز کراوه ، 
کوێستانی یه  و  ته واوی  به   شوێنێکی 
جۆری  له   قه اڵکه   پێیه ش  به م  هه ر 
کوێستانی یه کانه   ستراتیژیکه   قه اڵ 
که  له  سێ الوه  به  تاشه به رد ده وره  
له   ته نیا  هه ڵه مووته  و  زۆر  دراوه  و 
الی باشووری خۆرهه اڵته وه  ره وگه  

یان رێی هات وچۆی هه بووه .    
شــوێــنــه وارنــاســان  ــه   ل  هێندێک 
ـــژووی دروســـــت کـــردنـــی ئــه م  مـــێ
سه رده می  بۆ  ده گه ڕێننه وه   قه اڵیه  
ئه و  خه ڵکی  بـــه اڵم  ئیسماعیلی یه، 
سازکردنه که ی  مــێــژووی  ـــه ره   ده ڤ
ــی  ــی ــداره ت ــۆ ســـه رده مـــی ده ســه اڵت ب
پشتکۆ  لــۆڕســتــان و  والــی یــه کــانــی 

ده گه ڕێننه وه. 
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مــــام ره ســـــــووڵ نــــاســــراو به  
ــه  گــه ڕه کــی  ره ســـــووڵ جــه عــفــه ر ل
ــک  ــه  دای ــه ل ــان ســـاتـــاوای شـــاری ب
ته مه نی  ده ڵێ  بۆخۆی  وه ک  بووه ، 
ــه اڵم ئــه وه نــده  نابێ ،  ســه د ســاڵــه ، ب
زۆر  ته سکه ره یان  ئه وکات  چونکه  
بۆ وه رده گــیــرا ده نــا هه ر نزیک به  
هــه شــتــاوپــێــنــج ســـاڵ ده بــــێ. وه ک 
ـــه  کــوردێــکــی دڵــســۆز  هــه مــوو رۆڵ
کـــه  هــه ســتــی بـــه  چـــه وســـانـــه وه ی 
گه له که ی کردوه  پێوه ندی به  حیزبی 
ده گرێ و  کوردستانه وه   دێمۆکڕاتی 
له  رێگای ته شکیالتی یه وه  ده ست به  
خه بات ده کاو پاش شۆڕشی گه النی 
بــه  دژی   1357 لــه  ســاڵــی  ئــێــران 
ده بێ و   ئاشکرا  پاشایه تی،  رێژیمی 
فه ڕمی  به   به م الوه   ساڵی شه ست 
ده بێته  پێشمه رگه و تا ئێستاش هه ر 
الوان  گــۆڤــاری  وه ک  بــه رده وامــه . 
کورته   ــه و  ل خــزمــه تــی و  هاتووینه  
ـــه و چه ند  ئ ــــی  دانــیــشــتــنــه دا وه اڵم
پرسیاره ی  داینه وه ، با پێکه وه  چاو 
رۆڵه یه کی  به سه رهاتی  ــان و  ژی له  

ماندوونه ناسی گه له که مان بکه ین.

ـــەو کـــاتـــەت بــــاش، لـــە الیـــەن  ئ
گۆڤاری الوانەوە هاتووینه  خزمه تت 

ژیــان و  لەسەر  پرسیارێکت  چەند 
بەسەرهاتی خۆت لێ بکەین.

زۆر بەخێر بێن سەرچاوانم.

پرسیار:سەرەتاپێمانخۆشە
خۆتبەخوێنەرانیگۆڤارەکهمان
خەڵکی چیەو ن��اوت بناسێنی،
کوێیولەکوێلەدایکبوویی؟

رەســــــــووڵ  ــــــــاوم  ن وەاڵم: 
رەشـــیـــددووســـت، خــەڵــکــی شــاری 
بانەی رۆژهه اڵتم و هەر لەو شارەش 
نیشتیمان پەروه ری  بنەماڵەیه کی  لە 
ـــان کــــرده وە.  ــۆ  ژی ـــورد چـــاوم ب ک

ماڵمان له  گه ڕه کی ساتاوایه  بوو.

پ���رس���ی���ار:س���اڵ���یچ��ەن��د
چەندەو تەمەنت بوویو لەدایک

خوێندواریتهەیە؟

لەبەر  ــەداخــەوە  ب زۆر  وەاڵم: 
ــە بــنــەمــاڵــەکــەمــان زۆر  ــــەوەی ک ئ
ــــوون لـــە بـــاری  دەســــت کــــورت ب
ماڵیەوە نەم توانی بچمە قوتابخانه  و 
خــوێــنــده واریــم  هــەربــۆیــە  بخوێنم، 
نەبووه و  نازانم ساڵی چەند لەدایک 
نازانم  بوونم  لەدایک  ساڵی  بووم، 
بەس به پێی سجیلی ئه و کات که  به  

ده نووسی،  زۆر  ته مه نیان  زۆری 
نزیک سەد ساڵ دەبم، به اڵم ته مه نی 
ئه سڵی خۆم ده وروبه ری 85 ساڵه . 
خۆشی  لە  منداڵیەوە  لە  هــەر  من 
منداڵ  هەر  چونکە  بــووم،  بێ بەش 
بووم کە دایکم کۆچی دوایی کردوە. 
کە دایکم مرد لەنێو مندااڵن دا کایه م 
ــه دووم داو گوتیان  دەکــردو، هاتن ب
دایکت خه ریکه  ده مرێ و بانگی تۆی 
کردوه ، چونکه  دایک نه خۆش بوو، 

که  چوومه  الی گوتی:

ــــ رۆڵـــه  ره ســــووڵ گــیــان که    
به   بکه ،  بۆ  قوربانی یه کم  بووت  تۆ 
ئه و  پــاش  وت.  ــه روا  ه باوکیشمی 
قسانه  ته مه نی دا به  ئێوه . ئەوکاته ی 
کــە دایــکــم فــه وتــی کــرد تەنیا یەک 
خــوشــکــی بــەرمــەمــکــانــه م هــه بــوو، 
پاشان  چــوو،  بەرەحمەت  ئەویش 
باوکم ژنی هێنایەوە، زڕدایکم زۆر 

لەگەڵم خراپ بوو.

پرسیار:ئایاژنتهێناوهیان
نا؟

ــاوه ،  ــن ــێ ــه ه ن ژنــــم  نــــا،  وەاڵم: 
نەبووه ،  جێ بەجێ  بۆم  بــەداخــەوە 
بەس کچێکم بە ناوی مه ریه م مارە 

دیمانە:سیامەندشێخەپوور

چاوپێکه وتنی گۆڤاری الوان له گه ڵ تێکۆشه ری دێرین مام ره سووڵ جه عفه ر

کۆچی  بیگوازمه وه   نەگه یشتم  کرد 
دوایی کرد. ئەوکات پووڵم زۆربوو 
هەمووم دابوو بە مریه م، باوکی کە 
ناوی ئەحمه د هاجه ر بوو پووڵەکه ی 
بۆ هێنامەوە من قەبووڵم نەکردەوە، 
باوکم گوتی، رۆڵه  لێی وه رگره وه ، 
ئازاد  گه ردنم  وه رنــه گــرتــه وه و  لێم 
نەبوو کە  پووڵم  ــی دا  لە دوای کــرد. 
زۆر  بنەماڵەکه شمان  بێنمه وه ،  ژن 
دەســت کــورت بــوون دەنــا ئافره ت 

زۆر بوون.

پرسیار:ساڵیچەندهاتووی
بۆنێوریزەکانیحیزبوبەرگی
لەبەر پێشمەرگایەتیت پیروزی
حیزبت ب���وو چ���ۆن ک�����ردوە،
ناسی،لەرێگایچکەسانێکهوه
گرت، حیزبەوە بە پێوەندیت
ب��ووک��ەبوویته ک��ێه��ان��دەرت

پێشمەرگە؟

هــەر  ئــێــمــە  بــنــەمــاڵــەی  وەاڵم: 
ــەروه ر  کــوردپ نیشتیمان پەروه رو 
ــاوی  ــە ن ــم ب ــاوک ــە ب ــن ک ــــوون. م ب
جەعفەر رەشید دووست لە کۆماری 
کوردستان دا پێشمەرگە بووه ، هەر 
ــە مــن کـــرد کــە لە  ئــــەوەش وای ل
پێشمەرگەکان نزیک ببمەوە کە ئەو 
نەهێنی و،  تەشکیالتی  بوومە  کات 
باشتر ئاشنایه تیم په یدا کرد. لەگەڵ 
ــواوێ و  ن عــەواڵی  فەقێ  شەهیدان 
ناسی.  حیزبم  خــەبــات  رەســــووڵ 
دەکردو  تەشکیالتیم  کاری  کە  من 
ناوی نەهێنیان بۆ دانابووم، یه که م 
جار ناوی "هەڵۆ"و دووهەم جاریش 
ناوی "گێلە"یان بۆ دانابووم. من هەر 
لە زەمانی رێژیمی شاوە پێوەندیم 

بە حیزبەوە هەبوو. 

من لە گوندی "کانی رەش" شوان 
دەکرد،  تەشکیالتیشم  کاری  بووم 
ناوی سەعید  بە  ئەو کات کەسێک 
ساڵەمەڕە کە پێشتر پێشمەرگە بوو 

لە دوایه  خوی ته حویل دایەوە منی 
دەناسی خەڵکی شاری رەبەت بوو، 
چونکە هەر لە شاری رەبەت زیاتر 
دابوو  منی  ناوی  بووم  پێشمەرگە 
دابــووم  لێ  گوزارشتی  سپای،  بە 
ئاشکرای کردم. جارێکش لە شەڕدا 
بریندار بووم لە هێزی زمزیران دا. 
عــەواڵی  میرزا  لە گەڵ  دوایـــی دا  لە 
موعینی و مینە شەم دا پەیوه ندیم بە 
ئەوانیشەوە هەبوو. من لە کانی رەش 
شــوان بــووم کە داوایـــان لێ کردم 
بچم بۆ مەهاباد کەوشیان بۆ بهێنم 
بەیانی  منیش  پێشمەرگەکان.  بۆ 
ماشین  ســواری  تاقەدار  بۆ  چووم 
بووم کە چووم فەرماندەی پاسگای 
گەڕامەوە  کە  کوشتبوو،  کاواڵنیان 
نـــان و چــام بــۆ بـــردن بــۆ شاخەی 

ماین خوارە بۆ پێشمەرگەکان.

الوان:لەوماوەیهیکەپێشمەرگە
نەبوویەوە پەشیمان قەت بووی
دێنم، خەبات لە واز بڵێی کە
چ��ون��ک��ەب��ێگ��وم��انل��ەژی��ان
کەندوکۆسپی پێشمەرگایهتیدا
زۆریتێدایە،تەنیاپێشمەرگەی
لە یان بووی دێمۆکڕات حیزبی
الیەنیدیکەشداخەباتتکردوە.

وەاڵم: نا قەت لە پێشمەرگایەتی 
چونکە  ــەوە،  ــووم ــەب ن پــەشــیــمــان 
حیزبی  لەگەڵ  هــەر  بنەماڵەکەم 

ــــوون بـــە تــایــبــەتــی  دێـــمـــۆکـــڕات ب
لە نێو  تەنیا  بــەس  منیش  بــاوکــم. 

حیزبی دێمۆکڕات دا خەباتم 
کردوە، چونکە بابم منی بە 

سوێند  پێشەواو  گــۆڕی 
بە  بــبــم  ــــێ  دەب کـــە  دا 
حیزبی  پێشمەرگەی 
منیش  دێــمــۆکــڕات، 
ــدی  ــن ـــەر ســوێ ـــەب ل
ــــــووم بــە  بـــابـــم ب

پێشمەرگەی دێمۆکڕات.

چەند ب��ان��ەدا ش��اری لە الوان:
لەنێو زۆر کە ه��ەن کەسانێک
وێنه بۆ دێنن ناویان خەڵکدا
حەمەتاڵ، خ��انو حهمەرەشید
زانیاریت ب��وون چکارە ئەوانە

لەسەریانهەیە؟

حەمەرەشید  ــەوکــات  ئ وەاڵم: 
خـــان شــــەڕی دەکـــــرد کـــە نـــاوی 
ناوی شەری شرە بوو  شەرەکەی 
شــەڕی کــوردی نەبوو، شــەڕی بۆ 
تـــااڵن کـــردن دەکـــرد، یــاخــی بــوو، 
ــرد،  دەک عەجەمان  لــەگــەڵ  شــەڕی 
شاری سەقزی تااڵن کردو شاری 
بانەشی سووتاند، چەتە بوو. لەسەر 
حەمە تاڵیش هەر چەتە بوو، لەگەڵ 
خراپەیان  ئەوان  بەس  عەتا.  سەید 
نـــەده کـــرد. شوێنی  ـــوردا  لــەگــەڵ ک
ئاڕبابا  جووتەداری  لە  مانەوەیان 
ــەس بـــوون کە  ـــەوان 20 ک بـــوو، ئ
 هەر کاری چەتەیی و دزیان دەکرد.
دەکەین  زۆر سپاست  کۆتایی دا  لە 
ــەت قــەبــووڵ کرد  ــەت ــەو دەرف کــە ئ
ــــژ بێت  ـــن تـــەمـــەن درێ ـــواداری  هـــی
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»ئازاد نەجاڕ« دوکتۆر لە بەشی 
میز و  کۆئەندامی  نەخۆشی یەکانی 
»ڤــێــســتــرۆس«  ــە  ل زاوزێ  بــەشــی 
پڕۆفیسۆر  زەهــرایــی«  »سەعید  و 
بۆ  سوید  پاشایەتی  ئەنستیتۆی  لە 
تەواوکردنی  خەریکی  تێکنۆلۆژی، 
ــــڕۆســــەی ســــازکــــردنــــی دڵــێــکــی  پ
بتوانێ  کە  ئاواتەی  بەو  دەستکردن 
کەس  هــەزاران  ژیانی  داهاتوودا  لە 
ــەوەی  لــە مـــردن زگـــار بــکــات. بــۆ ئ
کـــارەکـــانـــی تــەکــمــیــل کـــردنـــی ئــەم 
پــارەی  بگەن،  کۆتایی  بە  پــڕۆژەیــە 
ــەش رەنــگــە  ــەم ــر پــێــویــســتــە، ئ ــات زی
کاتێک دەستەبەر بێ کە نموونەیەک 
ــەردەســت  ب بخرێتە  تــاقــیــکــاری  ــۆ  ب
ــژەرەوان و ســەرمــایــەدانــەران لە  ــوێ ت

زانکۆکانی »لووند« و »ئۆپساال«. 

خــولــیــای زانــیــنــی پــێــکــهــاتــە و 
لە  هــەر  دڵ  کــارکــردنــی  چۆنیەتیی 
لە   دوکــتــۆری  خوێندنی  ســەردەمــی 
کــوردســتــان الی دوکــتــۆر »ئـــازاد« 
بۆ  گرینگیش  پــاڵــنــەرێــکــی  ــوو.  ــەب ه
ــوو کــە یەکێک  ــەم حـــەزە، ئـــەوە ب ئ
کە  نەجاڕ«  »ئــازاد  ئامۆزاکانی  لە 
زۆریش پشتگیریی دەکرد، نەخۆشیی 
ئەوە  بیرۆکەی  بــەاڵم  هــەبــوو.  دڵــی 
کــە کــار لــەســەر ســازکــردنــی دڵێکی 
پێچەوانەی  بــە  کــە  بکا  دەســتــکــرد 
نموونە ئەمریکی یە دروست کراوەکە، 
لە باری رووکارو کارکردەوە زیاتر 
ئاسایی بچێ، کاتێک بوو  وەک دڵی 
کە »ئازاد نەجاڕ« هاتە »سوید« و 
وەک پزیشک دەستی بە ئیش کرد. 

ــــ ئەوە ئاواتمە کە شتێکی تازەو 
کە  نەخۆشانەی  ئەو  بۆ  بکەم  باش 
قسەی  ئــەمــە  پــێ یــەتــی!  پێویستیان 
سەرپەرشتیی  کە  نەجاڕ«ە  »ئــازاد 
پڕۆژەی »دڵی ئارۆس« دەکات لەو 
کاتە بەتااڵنەی دا کە بۆی دەمێنێتەوە 
رۆژانەی  رۆتینی  کاروباری  پاڵ  لە 
بــەشــی  ـــە  ل ــشــک  ــزی پ وەک  خــــۆی 
لە  میز  کۆئەندامی  نەخۆشی یەکانی 

نەخۆشخانەی »ڤێسترۆس«.  

ئازاد نەجاڕ: من یارمەتیی زۆرم 
نەخۆشخانەکە  ــە  ل ــم  ــاران ــاوک ه ــە  ل
ـــه  هـــەمـــووان   ـــه رل ـــــووە، ب وەرگـــــرت
ـــه و کــاتــه ی  ــەی خـــۆم ئ ــەشــەک لـــە ب
ــووە  ب پـــشـــوودان  ــە  ب پێویستم  کــه  
ــا  ــەروەه بـــەشـــداری یـــان کـــــردوە. ه
یارمەتیی کارناسانەم وەرگرتووە لە 
دوکتۆر »پەر هێدبەری« لە کلینیکی 
فیزیۆلۆژی کە هەڵسەنگاندنی کردوە 

لە قۆناغە جۆراوجۆرەکانی 
ئــەم پــڕۆژەیــەدا. ئەو 
پێشنیاری  هەروەها 
بــۆ  بــــاشــــی  زۆر 
هـــەرچـــی بــاشــتــر 
کــردنــی کــارەکــە 

پێ داوم. 

ــزی  ــی ــای لــــە پ
دوکتۆر  2003وە 

ـــــــازاد نـــەجـــاڕ«  »ئ
ــــــەڵ »ســــەعــــیــــد  ــــــەگ ل

ــســۆری  ــی ــڕۆف زەهــــرایــــی« پ
ـــە بـــەشـــی »مــکــانــیــک  ـــوان ل ـــی م

پاشایەتی  لە »ئەنستیتۆی  سیاالت« 
و  ستۆکهۆڵم«  لــە  تێکنۆلۆژی  بــۆ 
کۆمپانیای  لە  پڕۆژەکان  بەرپرسی 
بەناوبانگی »ئا.ب.ب« لە ڤێسترۆس 

هاوکار بوون. 

»ئازاد نەجاڕ« خۆی لەم بارەوە 
لــەگــەڵ »سەعید  ــردن  ــارک ک ـــێ:  دەڵ
زەهرایی« بۆ من زۆر گرینگە، ئێمە 

بۆ خۆمان گرووپێکین. 

لە  دڵخواز  ئاستێکی  بە  گەیشتن 
سووڕی خوێن لە دڵە دەستکردەکەدا 
چارەنووس  گرینگ و  زۆر  بەشێکی 

سازە لە پڕۆژەکەدا. 

»ســەعــیــد زەهـــرایـــی« دەڵــــێ : 
کە  ــە  دای ــەوە  ل بەشە  ئــەم  گرینگیی 
ناکرێ  زیــنــدووەو  شلەیەکی  خوێن 
خانەکانی  کە  بڕوا  بێت و  بەشێوەک 
هەروەها  بکەوێ.  وێ  زیانیان 

خوێنی  نابێ 

»دڵی ئارۆس« دەتوانێ ژیانی هەزاران کەس لە 
مردن رزگار بکا!

،،و،لەسویدییەوە:باوکیدانا
کۆنیش بمێنێتەوە لە دڵەکەدا، سێهەم 
شتیش ئەوەیە کە هەموو بەشەکانی 
خاوێن  ــاش  ب بەشێوەیەکی  دڵــەکــە 
لە  پێشگیری  ئــەوەی  بۆ  بکرێنەوە 
گــیــرانــی بــۆڕی یــە خــوێــن بــەرەکــان و 
مەترسیدار  جــیــددی و  کردنی  چلک 

بکرێ. 

ــری ســاڵــی  ــب ــام ــۆڤ ــگــی ن ــان ـــە م ل
رابردوودا ئەوان لەبەردەم ئەندامانی 
سنگ و  دڵ و  نەخۆشانی  یەکیەتیی 
ــە گــشــتــی یــەکــان دا یــەکــەم  ــەن ــەی راگ
لە  دڵەیان  ئەم  نموونەی سازکراوی 
»ئێریکسبۆری«  دەرمانیی  ناوەندی 
نموونە  ئــەم  ناساند.  ڤێسترۆس  لە 
ـــوو و  ـــراب ـــە کـــانـــزا)فـــلـــز( ســــاز ک ل
کڕۆنی  هەزار  دووسەد  نرخەکەشی 
سویدی یە)نزیکەی سی هەزار دۆالر( 
کە »ئازاد« و »سەعید« لە گیرفانی 
هەروەها  کردبوو.  دابینیان  خۆیان 
ئەم  کە  داهاتووش  نموونەی  پارەی 
دەدرێ،  ال  لەسەر  ــەردەی  پ هاوینە 
ــــردوەو  ــان ک ــی ــن ــی هـــەر خـــۆیـــان داب
نموونەکە لە پاییزدا دەخرێتە بەردەم 
بەشی  پزیشکانی  سەرمایەدانەران و 
دڵ و دەمارەکان و نه شته رگه رانی دڵ 

لە »لووند« و »ئۆپساال«. 

هۆکاری   : دەڵێ  نەجاڕ«  »ئازاد 
لە  خۆمان  گیرفانی  لە  جگە  ئــەوەی 
پێ  پارەمان  دیکەوە  شوێنێکی  هیچ 
ئێمە  ئیشەی  ئــەم  کــە  ئــەوەیــە  ناگا 
ریسک کردنەو کاتێکی زۆر دەخایەنێ 
ــادەی فرۆشتن  ــام ئ بــەرهــەمــەکــە  تــا 
بۆ  هــەل و مەرجیش  هــەروەهــا  بــێ. 
پڕۆژەیەکی ئاوا لێرە وەک ویالیەتە 
دڵخوازو  ئەمریکا  یەکگرتووەکانی 

گونجاو نیە. 

مــرۆڤ  میلیۆن  یـــازده   نزیکەی 
لــە جــیــهــان دا بــە دەســت نەخۆشیی 
لەم  کە  دەناڵێنن  دڵەوە  درێژخایەنی 
میلیۆنیان  ــەک  ی نزیکەی  ــە  ژمــارەی

لە  هەیە  دیکە  دڵێکی  بە  پێویستیان 
بتوانن  ئــەوەی  بۆ  ساڵێک دا  مــاوەی 
بژین. کەم بوونی دڵی بەخشراو)قلب 
ـــردوە کە  اهــدایــی( کــارێــکــی وای ک
زۆر کەس لە سەرەی چاوەڕوانی دا 
لە  تەنیا  دێ.  ژیــانــیــان  بــە  کۆتایی 
لە  کــەس  هـــەزاران  سااڵنە  ئەمریکا 
کۆچی  دڵ دا  پێوەندی  چاوەڕوانیی 

دوایی دەکەن. 

لە ئەمریکا هەروەها سەرچاوەی 
ماڵی و هەزینەی زۆر تەرخان کراوە 
دڵی  گەشەپێدانی  ســازکــردن و  بــۆ 
دەستکرد لەم چەند دەیەی رابردوودا. 
دوو دڵی دەستکرد پێوەند دراون بە 
مرۆڤەوە بە ناوەکانی »ئابیۆکۆر« و 
ئەوەی  خواستی  وێست«.  »کاردیۆ 
کە بۆ هەرکام لەو 40 هەزار کەسەی 
پێوەندی  بە  پێویستیان  ئەمریکا  لە 
دڵ هەیە، هەر کامەو دڵێک بە نرخی 
ــدرێ،  ــــان پــێ ب ـــەزار دۆالری 250 ه
»ئابیۆکۆر«  کــە  ئــەوە  هــۆی  بۆتە 
بۆ  دۆالری  میلیۆن   100 نزیکەی 
لە  جار  یەکەم  کاتێک  بکرێتەوە،  کۆ 
مــەیــدان.  هێنرایە  بـــوورس  ـــازاڕی  ب
بەاڵم ئەم دڵە دەستکردانە کێشەیان 
نەخۆش   15 ســەرجــەم  بــووە.  زۆر 
کلینیکی یەکانی  لــێــکــۆڵــیــنــەوە  لـــە 
کردوە.  بەشداری یان  »ئابیۆکۆر«دا 
مانگ   17 لە  زیاتر  لــەوان  کام  هیچ 
نەژیان. ئەو پێوەرانەی کە بۆ دڵێکی 
بوون  بریتی  دانــرابــوون  دەستکرد 
لە  مــانــەوەیــەک کەمتر  ــە: زیــنــدوو  ل
نیشان  ده ست  ناسینه وه و  رۆژ،   30
ــه  سستێ لــە هـــەردووک  کــردنــی دڵ
کە  ئــەوە  هــەروەهــا  دڵ دا،  سکۆڵه ی 
نــەخــۆشــەکــە وەرگــــری چــارەســەر 

باوەکانی پێوەندی دڵ نەبووە. 

ــاڕ« لــەم  ــەج ــــازاد ن ــۆر »ئ ــت دوک
بــــــارەوە دەڵـــــێ: ئــــــــەوان)دوو دڵــە 
کێشەی  ئەمریکا(  دەســتــکــردەکــەی 
ــن لــە دەمــــارەکــــان دا،  مــەیــنــی خــوێ

ته وژم  هەوکردن و  خوێن بەربوون، 
کەوتنە سەر سی یەکانیان بۆ هاتۆتە 
پێش. ئێمە پێمان وایە لە نموونەکەی 
ئاست دا  نــزم تــریــن  لــە  کێشانە  ــەم  ئ
دەبن، چونکه  لێرەدا سووڕی خوێن 
لە دڵەکەدا سروشتی یە. بۆ پێشگرتن 
ئامێرێکی  چەند  خوێن بەربوون،  لە 
تــۆمــارکــەری پــەســتــان لــە ده مـــاری 
ــەدا دادەنـــــرێ کە  ــەخــۆشــەک مــلــی ن
چوونەسەری پەستانی خوێن دیاری 
ئاگادارکردنەوە  سیگناڵی  دەکــەن و 
لێدانەکانی  دەنێرن بۆ دڵ کە ژمارە 
ـــەم بـــکـــاتـــەوە، بــــەاڵم مــەتــرســیــی  ک
هەیە چونکه   کات  هەوکردن هەموو 
دەرەکی و  مــادده ی  کەرەستەو  ئەمە 

میوانە لەنێو جەستەدا. 

ـــە  ـــەوت ـــک ـــک لـــــە دەســـت ـــەشـــێ ب
وەک  ئەمریکی یەکان  زانستی یەکانی 
ئامرازی خاو و ئامێری دابین کردنی 
کارەبا دەتوانرێ لە »دڵی ئارۆس«دا 
ــاغ و  ــەب ــکــی لـــێ وەربـــگـــیـــرێ. ق کــەڵ
کانزای  لە  دەرەوەی  چوارچێوەی 
لە  نێوەوەشی  بەشەکانی  »تیتان«و 
بە  دڵە  ئەم  دەبن.  ئۆریتان«  »پۆلی 
ئیش  بچووک  کارەبایی  مەکینەیەکی 
نەخۆشەکەدا  جەستەی  لە  کە  دەکا 
لە  کــارەبــاکــەشــی  ــــرێ.  دەک جێگیر 
ــرەوە دەبــێ  ــچــووک ت بــاتــری یــەکــی ب
ــان شــێــوە لە  ــەم ــە ه ــش ب ــەوی ــە ئ ک
لەگەڵ  دادەنـــرێ  مرۆڤەکەدا  لەشی 
لە نێو  ــە  ک گـــەورەتـــر  ــەکــی  ــاتــری ی ب
جانتایەکی دەستی دا دەبێ. سەرەڕای 
ئـــەمـــانـــەش، شـــێـــوەی ســـازکـــران و 
ـــی ئــــارۆس » لە  ــی » دڵ ــردن ئــیــش ک
نموونە  دوو  ــەگــەڵ  ل ــــواردا  ب زۆر 
هەیە؛  جیاوازی یان  ئەمریکی یەکەدا 
بە  یەکیان  ئەمریکی یەکان  نموونە 
تێکنیکی په ستانی هەوا کار دەکا واتە 
پێویستی بە کۆمەڵێک سۆندە هەیە لە 
دڵەکەوە بۆ ئامێری ئیش پێ کردنەکە 
ئەوی  جەستەیە،  دەرەوەی  لە  کە 
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بۆ  دەکا  پەمپ  خوێنەکە  دیکەشیان 
دیکەی  ئــەنــدامــەکــانــی  ســی یــەکــان و 
پێک،  ناڕێک و  بە شێوەیەکی  جەستە 
سروشتی  دڵی  لەگەڵ  جیاوازی  بە 
کە لە یەک کات دا خوێن دەگەیەنێتە 
ـــەم خوێن  ــە، کــە ئ هــەمــوو جــەســت
گــەیــانــدنــە نــاهــاوئــاهــەنــگــە خــۆی لە 
سەر  بۆ  ئاڵۆزی  کۆمەڵیک  خــۆی دا 
کۆئەندامەکانی دیکەی لەش بەدواوە 
دەبێ کە هەر لەجێ دا لە بارودۆخێکی 

باش دا نین. 

پڕۆژەی سازکردن و گەشەپێدانی 
»دڵـــی ئــــارۆس« لــە تــوێــژیــنــەوەوە 
ــــا کــــە لــــە الیــــەن  ــــێ دەک دەســــــت پ
پسپۆڕان و توێژەرەوانی ئەم بوارەو 
دوکتۆر  هەمووانەوە  ســەرووی  لە 
دراوە.  ئەنجام  لووندبێک«  »ستیگ 
خستووە  دەری  تــوێــژیــنــەوەکــەیــان 
ـــی ئــــارۆس« خــوێــن پەمپ  کــە »دڵ
پانەوە  سەفحەیەکی  بــەهــۆی  ــا  دەک
ــک ســـــەرو خـــوار  ــی ــات ــووم ــوت کـــە ئ
ــا نــەک بــەهــۆی گــرژبــوونــەوەی  دەک
پێشتر  وەک  دڵــەوە،  ماسوولکەکانی 

پێ یان وابوو. 

»ئازاد نەجاڕ« ده ڵێ: ئێمە هەوڵ 
کە  بکەین  ســاز  وا  ــن شتێکی  دەدەی
دڵی  لە  بێ  نزیک  باش  ئاستێکی  تا 
ئاسایی مرۆڤەوە، تێکنیکەکە تا ئێستا 
باش وەاڵمی داوەتەوە. چەند زووتر 
لە ئامانجی کۆتاییمان نزیک ببینەوە، 
پێوەندیی بەو پشتیوانی یە داراییەوە 
ئامانجمان  دەکــرێ.  لێمان  کە  هەیە 
نموونەی  ئامادەکردنی  سازکردن و 
جەستەی  بخرێتە  کــە  ســەرەتــایــیــە 

ئاژەڵێکەوە لە ساڵی 2008 دا. 

ـــاڕ«  ـــەج دوکــــتــــۆر »ئــــــــازاد ن
هەنگاوێک لە تاقی کردنەوەی »دڵی 
نزیکتر  مرۆڤەکان  لەسەر  ئــارۆس« 
بۆتەوە. ئەوەی لەم دڵە دەستکردەدا 
کە  ئـــەوەیـــە  ــجــە  ســەرن جــێــی  زۆر 

هاوشێوەی دڵێکی ئاسایی کار دەکا. 

هیواو ئاواتی گرووپی سازکەری 
جێگای  ئەوەیە  دەستکردە  دڵە  ئەم 
دڵـــی ســروشــتــیــی ئـــەو نــەخــۆشــانــە 
جیددی یان  کێشەی  کــە  بگرێتەوە 

هەیە. 

»ئازاد نەجاڕ« دەڵێ : ئێمە تا ئەو 
ئاستە نزیک بووینەتەوە کە دەتوانین 
بگەینە بەرهەمێک یارمەتیی میلیۆنان 
مرۆڤ لە جیهان دا بدا که  درێژە بە 

ژیان بدەن. 

ــردوودا  لە مــاوەی 12 ساڵی راب
ــە پــاڵ  ــــازاد نــەجــاڕ« ل دوکــتــۆر »ئ
لە  دوکــتــۆر  وەک  خــۆی  ئیشەکەی 
لە  »ڤێستماالند«  نــەخــۆشــخــانــەی 
ــشــی لــەســەر  ــرۆس« کــاری ــســت ــێ »ڤ
دڵە  ئــەو  گەشەپێدانی  ســازکــردن و 
ــکــردە کــــردوە کــە جــێــی دڵــی  دەســت
بگرێتەوە.  کارکەوتوو  لە  نەخۆش و 
ـــە کە  ـــەم دڵ ـــامـــادەی ئ ــەی ئ ــمــوون ن
پێنجەمین  دەکــرێــتــەوە،  تاقی  ئێستا 
مودێلەو لە هەمووان زیاتر لە باری 
کارکردەوە لە دڵی ئاسایی نزیکترە. 

کە  نیلێن«  ــنــار  »گــون دوکــتــۆر 
ــەم  ـــۆر ئــــــازادە ل ـــت هــــاوکــــاری دوک
پڕۆژەیەدا دەڵێ: ئەم ئامێرە بەدوای 
ــی جــەســتــە  ــی کــــارکــــردی ســروشــت
لەگەڵی رێک ده خا.  دەکەوێ و خۆی 
دەکەین  چــاوەڕوانــی  ئێستا  ــەوەی  ئ
ئەوەیە کە تێستی زیاتر لەسەر »دڵی 
پاشانیش  ــەرازو  ب لەسەر  ــارۆس«  ئ

مرۆڤ بکرێ.  

ــیــن«: دڵـــی دوو  ــل ــێ »گــونــنــار ن
سکۆڵه یی هەیە کە لە باری درێژاییەوە 
چەند  جەستەدا،  لە  نین  بــاش  هیچ 
دانەیەکیش هەن ئینسان کەڵکیان لێ 
دڵێکی  چاندنی  کاتی  لە  وەردەگــرێ 
ئاسایی لە جەستەی مرۆڤێک دا، بەاڵم 
نیە بەم  هیچ دڵێکی چوار سکۆڵه یی 

تاقی کرابێتەوە، هەر بۆیەشە  شێوە 
بدەین  هــەوڵ  ئەوەیە  بیرۆکەکەمان 
ئاسایی  دڵـــی  ــــەروەک  ه خــوێــنــەکــە 

پۆمپاژ بکەین. 

بەو  ئەگەر هەر  نەجاڕ«:  »ئازاد 
شێوە کە هەموو ئەندامانی پڕۆژەکە 
ئەوە  پێشەوە،  بچینە  ئاواتەخوازین 
ئەوەی  ده رفه تی  دەستکردەکە  دڵە 
پێنج ساڵی  تا  مــاوەی سێ  لە  دەبێ 
مرۆڤانە  ئەو  لەسەر  بتوانرێ  دیکە 
تاقی بکرێتەوە کە بۆ زیندوومانەوە 
پێویستیان بە دڵێکی دەستکرد هەیە. 
بیر بکەوە نەخۆشێک هەیە پێویستی 
بە دڵە، بەاڵم نیە، جا یان دەمرێ یان 
دەدەین  ئێمە هەموو هەوڵی خۆمان 

رزگاری بکەین. 

نەجاڕ«ە  »ئــازاد  دوکتۆر  ئەمە 
نێلین«  »گوننار  لەگەڵ  پێکەوە  کە 
ــامــادەیــی  ئ گشتیی  بـــەڕێـــوەبـــەری 
ــی  خــاوەن »ئـــــــا.ب.ب«و  تێکنیکیی 
کـــۆمـــپـــانـــیـــای »ســکــانــدیــنــاڤــیــەن 
نەخۆشخانەی  هــەروەهــا  هـــارت«و 
بۆ  دەکـــەن  ئیش  »سالگرێنسکا« 

بەرهەم هێنانی دڵی دەستکرد. 

تا بە ئەمڕۆ ده  میلیۆن کڕۆن لە 
بەرەوپێش بردنی پڕۆژەکەدا سەرف 
کــراوەو »ئــازاد نەجاڕ« و »گوننار 
ــــردوە کە  ــــان ک ــــەراوردی نــێــلــیــن« ب
میلیۆنی  پێنج  تا  سێ  بە  پێویستیان 
کــردنــەوەی  تاقی  بۆ  هەیە  دیکەش 

»دڵی ئارۆس« لەسەر بەراز. 

سەرچاوە: 
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بــاره وه   زۆر  له   مرۆڤه کان 
هه یه .  ــان  ــاوازی ی ــی ج پــێــکــه وه  
ــه م جــیــاوازی یــانــه  لــه  جــۆری  ئ
ــه .  ــه ی ــان دا ه ــشــی ــی ــان ــه ک ــن خــوێ
که سێک که  جۆری خوێنه که ی 
له   ــوانــێ  ــات ن مــوســبــه تــه ،  Aی 
که سێک که  جۆری خوێنه که ی 
Bی مه نفی یه  خوێن وه رگرێ، 
چونکه  له م حاڵه ته دا جه سته ی 
نیشان  دژکـــرده وه   توندی  به  
ده دا. ئه م مه سه له  له سه ر مادده  
خۆراکی یه کانیش دا راسته ، واته  
که   خۆراکی  ــادده ی  م هێندێک 
جه سته ی تاقمێک له  مرۆڤه کان 
به  باشی وه ری ده گرێ، له گه ڵ 
تاقمێکی تر  هه رسی  کۆئه ندامی 
دیاره   نایه ته وه .  مرۆڤه کان  له  
ــــه وه دا نــیــه  که   هــیــچ گــومــان ل
کــۆئــه نــدامــی هـــه رس ده تــوانــێ 
ئه گه ر  به اڵم  بگونجێنێ،  خۆی 
خۆراکی  مادده یه کی  چ  بزانن 
دێــتــه وه  ،  جه سته تان دا  لــه گــه ڵ 

ـــێ هــۆ  ـــه ب ـــا ب ـــاک پــێــویــســت ن
تووشی  هه رستان  کۆئه ندامی 

ماندووبوون و هیالکی بکه ن.

:Oجۆریخوێنی

یه کێک   O خوێنی  جـــۆری 
جۆره   باوترین  کۆنترین و  له و 
هه زار  په نجا  له   که   خوێنانه یه 
ـــه ره وه  تــاکــوو  ـــه وب ـــه م ســـاڵ ل
ئێستا له نێو ده ماره  خوێنه کانی 
مرۆڤه کان دا هه یه . لێک دانه وه و 
تاقیکاریه کان ده ریان خستووه  
ــنــی مــرۆڤــه   ــــۆری خــوێ کـــه  ج
به   بووه و   O سه ره تایی یه کان 
سه رنجدان به وه  که  ئه وان زیاتر 
جه سته یان  بوون،  گۆشت خۆر 
مادده  خۆراکی یه دا  ئه م  له گه ڵ 
ئه و  گه ده ی  گونجاندوه .  خۆی 
خوێنی  جــۆری  که   که سانه ی 
تــه واوی  ترشی و  هه یه ،  Oیان 
ئه و ئه نزیمانه ی  که  بۆ هه رسی 
پڕۆتینه  ئاژه ڵی یه کان پێویستن، 

به  ڕاده ی پێویست ده ڕێژێ. له  
الیــه کــی تــره وه  جــۆری خوێنی 
ــه اڵم  O پــێــده ری گــشــتــی یــه ، ب
 O ــه  جـــۆری خــوێــنــی تــه نــیــا ل
له   ـــرێ.  ده تــوانــێ خوێن وه رگ
قازانجه کانی دیکه ی ئه م جۆره  
به رگری  سیستمی  خوێنی یه ، 

به هێزو زینده چاالکی باشه .  

سیستمی  ـــن  ـــزان ب ــه   ــب جــال
ــزی  ــه هــێ ـــــاش و ب بــــه رگــــری ب
ئـــه م گـــرووپـــه ، ده بــێــتــه  هــۆی 
ئــــــه وه  کــــه  زیــــاتــــر تـــووشـــی 
خۆبه رگری یه کان  نه خۆشی یه  
ــــووان  ــــووش ب ـــــژی ت ــــن و رێ ب
ـــــــه وان دا  بــــه  ئـــالـــێـــرژیـــیـــش ل
ـــه ســـه ره وه  بـــێ. کــۆئــه نــدامــی  ل
ــگــرانــی جـــۆری  هـــه رســـی هــه ڵ
له گه ڵ  ئاسانی  به    O خوێنی 
نایه ته وه  و  نوێ یه کان   خۆراکه  
ــه  پــڕۆتــیــنــه کــان لــه گــه ڵ  جــیــا ل
هــه مــوو جــۆره  خــۆراکــه کــان دا 
کــێــشــه یــان هـــه یـــه . هــه رچــه نــد 

و:سهیدجهاللساڵحی

ئه وه ی تا ئێستا له سه ر 
ج�������ۆری خ���وێ���ن���ه ک���ه و
ن������ه ت������ان  زان������ی������وه ؟

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=5004143
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=5004143
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=5004143
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=5004143
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=5004143
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=5004143
http://www.magnusgustafson.se/?p=422
http://www.magnusgustafson.se/?p=422
http://www.magnusgustafson.se/?p=422
http://www.magnusgustafson.se/?p=422
http://www.magnusgustafson.se/?p=422
http://www.magnusgustafson.se/?p=422
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به   خۆڕانه گری یه   ئه م  ناکرێ 
کێشه   سه رهه ڵدانی  به رپرسی 
که سانه دا  لــه م  کــاریــگــه ره کــان 
ـــه ت له   بــزانــیــن، بــه اڵم بــه  ڕواڵ
ــه ده و  گ برینه کانی  بــه رامــبــه ر 
هه ستیاری یه کی  دوانزه گرێ دا 

زیاتریان هه یه .

هه رچه ند کۆئه ندامی هه رسی 
ئــــه و کـــه ســـانـــه ی کـــه  جـــۆری 
خــوێــنــه کــه یــان Oیــــه و لــه گــه ڵ 
پڕۆتینه کان  کردنی  مه سره ف 
رێژی  به اڵم  نیه ،  کێشه یه کیان 
چـــــه وری وه رگــــیــــراویــــان له  
هۆکاری  هه ربۆیه   سه ره وه یه ، 
ــــوون به   ــــووش ب مــه تــرســی ت
ـــان و  ـــه ره ک ـــن ب گـــیـــرانـــی خـــوێ
ــــــ  ـــ نـــاره حـــه تـــی یـــه کـــانـــی دڵــی ـ
ده مــــاره  خــوێــنــه کــان لـــه وان  دا 
ــه ت  ــه  ســـــه رێ. وه ســی ــت ده چــێ
ــــه ی کــه   ــــه ســــان ــــــه و ک بـــــێ ب
ــنــه کــه یــان Oیــه ،  جــــۆری خــوێ
ــی  رێـــــژه ی مـــه ســـره ف کــردن
ــان کــه م  ــه ک ــی ی ــاژه ڵ پــڕۆتــیــنــه  ئ
زیاتر  بــده ن  هــه وڵ  بکه نه وه و 
نێو  بــێــنــنــه   ســــه وزی یــــه کــــان 
خۆراکی یه که یانه وه ،  به رنامه  
له  مه سره ف  ئاگایان  هه روه ها 
ـــی “غـــــــالت”، کـــه لـــه م و  ـــردن ک
ســـه وزی یـــه  وشــکــه کــان بــێ، 
هه رسی  له   جه سته یان  چونکه  
کێشه   تووشی  که م دا  گلۆتێنی 

ده بێ.

:Aجۆریخوێنی

له  بیست  ئه م جۆره  خوێنه  
هه زار ساڵ له مه وبه ره وه  واته  
ــه  کــشــت وکــاڵ  لـــه و کـــاتـــه وه  ک
رمــێــنــی پـــه یـــدا کــــرد، ســـه ری 
ژیانه که یان  وه رزێـــران  هه ڵدا. 
ئــاژه ڵــداری و  راو،  رێــگــای  لــه  
ـــه وه  تـــێ پـــه ڕ  ـــی ی ـــاڵ ـــشـــت وک ک
کردوه و به کۆ ده ژیان  و چاالکی 
پێشینانیان  چاو  له   فیزیکی یان 
ئه م  نوێ،  ژیانی  بووه .  که متر 
خه ڵکه ی له گه ڵ خۆراکه  گیاکان دا 
له وه ڕا که  ژیانه کان  گونجاندو 
نه خۆشی یه کان  به کۆمه ڵ ترو 
کۆئه ندامی  ــوون،  ب گشتگیرتر 
به هێزتر  به رگری یه کانیشیان 

بوو.

سیستمی  پــێــچــه وانــه ی  ــه   ب
هه رسی  کۆئه ندامی  به رگری، 
 ، A خوێنی  جــۆری  هه ڵگرانی 
زۆری  به کارهێنانی  بــه هــۆی 
گیاکانه وه  الوازتره و له  هه رسی 
پڕۆتینه  ئاژه ڵی یه کان دا تووشی 
ئه م  وێ ده چــــێ  ده بـــێ.  کێشه  
له   زیاتریان  ئاماده یی  که سانه  
شێرپه نجه ی  به   تــووش بــوون 
ـــه وره  له   ـــه ده و ریــخــۆڵــه ی گ گ
خوێنه کانی تردا  گرووپه   چــاو 
که سانه ی  ئه و  زۆربه ی  هه بێ. 
که  جۆری خوێنی Aیان هه یه ، 
هه رسی  له   چونکه   گیاخۆرن، 
گۆشت و شیردا کێشه یان هه یه . 
که سانه   جــۆره   ئــه م  هه ربۆیه  
ـــێ کــه مــتــر گــۆشــت و شیر  ده ب
وان  جیاتی  لــه   بێنن و  بــه کــار 

زیاتر سه وزی و “غالت” به کار 
بێنن.

:Bجۆریخوێنی

ساڵ  هـــه زار  ده   ته قریبه ن 
ده بێ ئه م جۆره  خوێنه  هه یه و 
بۆ  ده گه ڕێته وه   هۆکاره که شی 
کۆچ کردنی مرۆڤه کان به هۆی 
گــۆڕانــکــاری کــه ش و هـــه واوه . 
ده ده ن  نــیــشــان  ئـــامـــاره کـــان 
له   ــاتــر  زی خوێنه   جـــۆره   ئــه م 
ئورووپای رۆژهه اڵت و له  نێوان 
یه هوودی یه کان دا  کۆمه ڵگای 
ئه و  هه ڵ کردنی  ئاستی  ــاوه .  ب
ــــه م جـــۆره   ـــه  ئ کـــه ســـانـــه ی ک
هه موو  له گه ڵ  هه یه   خوێنه یان 
جۆره  که ش و هه وایه ک دا زۆر  
بــه  شێوه یه کی  لــه  ســه رێ یــه و 
بــه رگــری،  سیستمی  گــشــتــی 
عه سه بی و فیزیکی یه کی باشیان 

هه یه .

ـــی ئـــــه م جــــۆره   ـــگـــران هـــه ڵ
ــنــه ش هـــــه روه ک جــۆری  خــوێ
ــه رده م  ب له   زیاتر   ،O خوێنی 
نه خۆشی یه   بــه   تـــووش بـــوون 
دان و  خـــۆبـــه رگـــری یـــه کـــان 
ـــه ر نــه خــۆشــی یــه   ـــب ـــه رام ـــه  ب ل
ڤایرۆسی یه کان دا زۆر الوازن. 
هه ڵگرانی  ئه مه ش،  ســه ره ڕای 
ئه گه ری  به    ،B جۆری خوێنی 
چڵک گه لێکی  تـــووشـــی  زۆر 
به کتریایی وه ک سترێپتۆکۆکی 
سی یه سۆو “اشرشیاکولی” بن. 
هه رسی یه که یان  کــۆئــه نــدامــی 
ته قریبه ن له گه ڵ هه موو جۆره  

خۆراکێک گونجاوه و به ڕاحه تی 
ده توانن سپیایی بخۆن.

:ABجۆریخوێنی

ژماره ی هه ڵگرانی ئه م جۆره  
خوێنه  هێنده  زۆر نیه . ته قریبه ن 
هــــه زار ســاڵــه  کــه  ئـــه م جــۆره  
ده کــرێ  هــاتــووه و  پێک  خوێنه 
بڵێین ئاوێته یه ک له و  سێ جۆره 
 AB خوێنی  جۆری  خوێنه یه . 
هه ر سێ جۆره که   له   ده توانێ  
ته نیا  ــه اڵم  ب وه رگـــرێ،  خوێن 
ده توانێ به  جۆری خۆی خوێن 
بدا. جه سته ی هه ڵگرانی جۆری 
جیهانی  لــه گــه ڵ   AB خوێنی 
ســـازگـــاره .  زۆر  مـــۆدێـــڕن دا 
هه رسی یه که یان  کــۆئــه نــدامــی 
له چاو هه ڵگرانی جۆری خوێنی 
بــاشــی  بـــه   الوازتــــــــره و  Oدا 
ئاژه ڵی یه کان  پڕۆتینه   ناتوانێ 

هـــه رس بــکــا، چــونــکــه  رێـــژه ی 
داده بــــه زێ و  ــان  گــه ده ی ترشی 
ــم  ــزی ــه ن ــســت ئ ــوی ــێ ـــه  پــێــی پ ب
مه سره فی  پێ یه ،  به م  ناڕێژن. 
ــی ســـــوورو مـــــادده ی  گــۆشــت
وه ک  مـــــۆدێـــــڕن  خـــــۆراکـــــی 
“فست فود”  جۆره کانی  هه موو 
له وان دا له  سه رێ یه . سیستمی 
ئاستێک  تا  به رگری یه که شیان 
بــه م  هـــه ر  ده کــــاو  کـــار  الواز 
به کتری  و  به رامبه ر  له   هۆیه وه  

ئالێرژنه کان دا له نێو ده چن.

دواینوته:

ئــــــه و تـــایـــبـــه تـــمـــه نـــدی یـــه  
ـــه ی کــــه  بــۆ  ـــان ـــی ی ـــه ی جـــه ســـت
خوێنه کان  گرووپه   هه ڵگرانی 
باس کرا، گشتگیر نین. راسته  
جۆری  هه ڵگرانی  ده وتــرێ  که  
باشی  به   ده تــوانــن   B خوێنی 

شیر هه رس بکه ن، به اڵم ئه وه  
ئه گه ر  کــه   ئــه وه   هــۆی  نابێته  
کــه ســێــکــی هــه ڵــگــری جـــۆری 
خوێنی B حه ساسیه تی به  شیر 
هه یه ، حه تمه ن خۆی ناچار به 
هه روه ها  بکا.  شیر  خواردنی 
O ئێوه   خوێنی  جۆری  ئه گه ر 

یه و به  باشی ده توانن پڕۆتینی 
پێویست  بێنن،  به کار  ئاژه ڵی 
گۆشتی  به کارهێنانی  له   ناکا 
ســووردا زێــده ڕۆیــی بکه ن. له  
هاوسه نگی  که   نه چێ  بیرتان 
هه میشه  قسه ی یه که م ده کا.     
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له  ئاژوانی ره وڕه وه ی مێژووی 
خه باتا

له  بڕینی رێگای رزگاریی واڵتا
له  هه ڵزنانی هه ورازی پشووبڕی 

رێی نه جاتا
له  ژێر ته وژمی هه زاران کاره ساتا
رووداوێکی کت وپڕو دڵ ته زێن بوو

چاوی دایکان گۆمی خوێن بوو
کاره ساتێکی سامناک و جه رگ بڕ 

بوو
زامی که ڵبه ی گورگێکی هاری 

زگ دڕ بوو
شاری ساباڵغ نوقمی خه م بوو

داشا مه جید غه رقی په ژاره و ماته م 
بوو

کوالنه وه ی قه تماغه ی زامێکی کۆن و 
به  ئازار بوو

شار خامۆش و پرسه دار بوو
****       

هۆ شاری ماته م داگرتوو!
هۆ ساباڵغی زام هه ڵ گرتوو!

هۆ حه شارگه و مه کۆی سوارچاک و 
بوێران

هۆ مه ڵبه ندی حه ماسه و ڕاوگه ی 
دلێران

له سه ر سنگت په نجاونۆ گواڵڵه ی 
سووره 

ژانی زامی ناسۆره که ت بێ سنووره 
له  ناخت دا کڵپه و بڵێسه و گڕکانه 

هه ڵوه رینی په نجاونۆ خونچه ی 
گوڵزاری هیواکانه 

****    
به اڵم ئه ی شاره که ی قازی!

گوڕه پانی خه بات و خوێن و گیانبازی
خه مت نه بێ:

شێرانی له خۆڕادیوی شاری سنه ی 
خه بات و خوێن

پیرانشاری زوڵم  ته رێن
دیوانده ره ی زه بر وه شێن

کرماشانی نه یار ته زێن
الوانی خوێن گه رمی بانه ی هه قه  

وه ستێن
رۆڵه ی به  جه رگی ئیالمی دوژمن 

ته زێن
الوی پاوه ی ده ماری دیکتاتۆڕ 

سووتێن
ورمێی بیشه ی بێچوه  شێران

سه قزی یازده  سێداره و ئامێزو 
زێدی بوێران

بۆکانی ڕاوگه ی دلێران
هه ڵمه ت به رانی نه غه ده ی چه قڵی 

چاوی چاو نه زێران
الوی ئازای شاری شنۆی زام 

هه ڵگرتوو
سه رده شتی به  خوێن شه اڵڵ بوو

کامیارانی نه به زیوی قه اڵی خه بات
قوروه ی جێگای هیواو ئاوات

هه وشاری هیواو هومێدی گه ل و 

واڵت
مه ریوانی لوتکه ی نه جات

رۆڵه ی جوانڕۆی خاوه نی هێزو 
ده سه اڵت

بیجاڕی خه نیمی زۆردارو بێگانه 
ره وانسه ری پێشکه ی میرانی ته نگانه 

سه ڵماسی مه ڵبه ندی شه هید 
سمکۆی شکاک

هه رسینی باوه شی رۆڵه ی گورج و 
چاالک

ره به تی حه شارگه ی کیژو کوڕی 
بێ باک

نۆدشه ی مه ڵبه ندی الوانی پژێنه ری 
مێشکی زوحاک

قه سرو دێوالنی جێی هه ڵدانی 
سه دان رۆڵه ی دڵپاک

سه حنه و، سونقوڕو، سه رپێڵی 
ئاسۆی رووناک

شارو گوندی مه ڵبه ندی خۆی
تێکۆشه رانی وه ک هه ڵۆی

سائینقه اڵی، قه اڵی به رگری و 
کۆڵ نه دان

تیکابی مه ڵبه ندی خه بات و به رخۆدان
شاری ماکۆو میاندواو

به هێزو گوڕ، به  تین و تاو
شائابادو گیالنی غه رب و هه ورامان

که نگاوه رو، سه واڵواو، کرندو 
مێهران

سه السی باوه جانی و نه وسوودو 

په نجاونۆ خونچه ی 

هه ڵوه ریو!

ئه حمه د قادری

مه ڵبه ندی دێهلۆڕان
نه وتشارو، ده ڕه شاری گۆڕه پانی 

هه ڵمه ت به ران
تۆڵه ستێنانی دااڵهۆ

خۆڕاگر وه ک چیای شاهۆ
هه موو کوردێکی دڵسۆزو پاک و 

خاوێن
کادرو پیشمه رگه ی بێ باک و ترس 

به زێن
بۆ ساڕێژکردنی زامی به سۆی دڵی 

بریندارت
به  تۆڵه ی په نجاونۆ رۆڵه ی سوور 

خه اڵتی وه فادارت
به هێزو گوڕ دێنه  مه یدان
تێ ده کۆشن به بێ وچان

هه دا ناده ن، ده بڕن هه ورازو 
نشێوان

کوردستان ده که ن به  گۆڕی 
سه ربزێوان

سامی شه وی ئه نگوسته چاو تێک 
ده شکێنن

باخچه ی ئاوات و ئامانجت 
ده خه مڵێنن

چه پکه گوڵی نه ورۆزی ئازادیت به  
دیاری بۆ دێنن.

 

مه راسیمی  له   شێعره   ئه م  تێ بینی: 
1392ی هه تاوی،  جۆزه ردانی  12ی  
ســی ســاڵــه ی لــه  ســێــداره درانــی 59 
الوی مه هاباد له  الیه ن جه لالده کانی 
ئێران   ئیسالمی  کــۆمــاری  رێژیمی 
ته ورێز)1362.3.12ی هه تاوی(،  له  
ــــه ن یــه کــیــه تــیــی الوانــــی  کـــه  لـــه  الی
دێمۆکڕاتی رۆژهه اڵتی کوردستانه وه  
شاعێره وه   ــه ن  الی لــه   بــه ڕێــوه چــوو، 

خوێندرایه وه .

،،

،،

      کـــۆاڵنـــێ بـــوو بـــه  نـــاوی 
مه عریفه ت

جــه مــاوه ری غافڵ بــوون له  هه ر 
جه هه ت

سێاڵو هات و کۆاڵنی وێرانه  کرد

جه ماوه ری له م دونیا بێگانه  کرد

ــێ له   ــووب ــی هــه ب ــوون ــه رچــی ب ه
مه عریفه ت

لێڵی بێ  بـــردی  لــه گــه ڵ خـــۆی دا 
سیفه ت

له م کۆاڵنه  مابوو ته نیا یه ک نه فه ر

له   بــوون  تێ په ڕی  ماڵی  خــۆی و 
خه ته ر

لــه هــه ر  بـــاش  ــه ی  ــگ رێ ره وش و 
کوێ یه ک هه یه 

ئه و  خه ڵکی  لــه   ســه رچــاوه کــه ی 
کووچه یه 

چـــۆن لـــه  زه یـــــن و بـــیـــرم دا ئــه م 
شێوه یه ی

دڵنیامه  منداڵی ئه و کووچه یه ی!

   

ق������س������ه ی خ�����ۆش 
ب�����ۆ پ���ێ���ک���ه ن���ی���ن!

برسی  پــاره و  بێ  پیاوێکی       
ده چێته  نێو چیشتخانه یه ک و ئه ڵێ:

ده ستی  هه تا  خزمه تکار  ئه ڵاڵ!  یا 
پێ نه کردوه  که باب بێنه !

ئه ویش بۆی دێنێ.

خزمه تکار  به   خێرا  ده ڵــێ  دواتــر 
پێ  ده ســتــی  هه تا  بێنه   مریشک 

نه کردوه !

ئه ویش بۆی دێنێ.

کابرای چێشخانه  لێی دێته  پێش و 
ئه ڵێ: 

ـــ ئه رێ کاکه  یانی چی تا ده ستی 
پێ نه کردوه ؟!

خێرابه  حیسابه که ت بکه ، پاره که ت 
کوا؟!

که براش ده ڵێ:

ـــ خوا به  زیادی نه کا، ئه وا  ده ستی 
پێ کرد.....

ئه وا ده ستی پێ کرد......
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بیرمه ندی  سوقرات،  رۆژێک 
پیاوێکی  یوونانی،  به ناوبانگی 
ناره حه ت و  زۆر  که   بینی 
هۆکاری  بوو.  مه لوول ونیگه ران 

ناره حه تی یه که ی پرسی.

وه اڵمی داوه :

یه کێک  ده هاتم  که   رێگا  له   ـــــ 
کرد،  ساڵوم  دی.  ئاشناکانم  له  
گوێ  بێ  نه دامه وه و  وه اڵمی 
خۆویستی یه وه   به   پێدان و 
له م  چوو،  تێ په ڕی و  لێمه وه  
زۆر  هه ڵس وکه وته ی  شێوه  

ناره حه ت بووم.

سوقرات وتی:

بۆچی  ـــــ 
ه حه ت  ر نا

بووی؟

سه رسووڕمانه وه   به   پیاوه که  
وتی:

وه ها  دیاره ،  ده ی  ـــــ 
هه ڵس وکه وتێک ناره حه تم ده کا.

سوقرات پرسی: 

ـــــ ئایا له  ده ست که سێک که  له  
رێگادا که وتبوو و له به ر ئێش و 
خۆی  له   پێچی  نه خۆشی  ژان و 
ناره حه ت و  نااڵند،  ده ی  ده داو 

دڵت دێشا؟

پیاوه که  وتی:

ـــــ له  شتێکی وا قه ت ناره حه ت 
نه خۆش  له   پیاو   نابم. 
که س  که وتنی 

زویر نابێ.

ت  ا قر سو
پرسی:

ـــــ به  

جێگای زویربوون چ هه ستێکت 
ده بوو و چت ده کرد؟

پیاوه که  وه اڵمی داوه :

ـــــ هه ستی دڵسۆزی و به زه یی و 
هه وڵم ده دا یارمه تی بده م .

سوقرات وتی:

به   کارانه ت  ئه م  هه موو  ـــــ 
که   ده کردن  ئه وه   خاتری 
ئایا  ده زانی،  نه خۆش  به   ئه وت 
نه خۆش  ته نیا جه سته ی  مرۆڤ 
که سێک  ئایا  و  ده که وێ؟ 
ناحه زه ،  هه ڵس وکه وتی  که  
ئه گه ر  نیه ؟  نه خۆش  ده روونی 
که سێک فکرو ده روونی ساغ بێ، 
قه ت هه ڵس وکه وتێکی خراپی لێ 
نابینی؟ نه خۆشی فکرو ده روون 
نه زانی«یه و  »بێ ئاگایی و  ناوی 
زویربوون و  جێگای  به   ده بێ 
ئه و  نیسبه ت  به   ناره حه تی، 
که سه ی که  خراپه  ده کاو غافڵه ، 
یارمه تی  بسووتێ و  بۆی  دڵت 

بکه ی .

که س  ده ست  له   که واته  
بوغزو  مه به و  زویر  ناره حه ت و 
ئارامی و  دڵته وه و  مه خه   کینه  
ده ست  له   قه ت  خۆت  هێوری 
هه رکات  که   بزانه  ئه وه   مه ده و 
له و  کرد،  خراپه ی  که   که سێک 

کاته دا نه خۆشه .

  

چیا
چیاگهرتوبهبهرزیدهنازی

منیشبههیزوبازودهنازم!

چیاگهرتوبهسهرماوبهفر
دهنازی

منیشبهههڵۆیسهربهرز
دهنازم!

چیاگهرتۆبهجوانیههور
دهنازی

منیشبهخۆشهویستیئهستێرهو
مانگدهنازم!

چیاگهرتۆبهرنویبهگوڕو
وێرانکهردهنازی

منیشبهفرمێسکیدایکیشههید
دهنازم!

چیاتومهنازه!منپێشمهرگهم،
تینویئاشتیوئازادیم

پێشمهرگهم،نهتهوهسهنگهرمه،
پشتوپهناوئاواتمه!

چیاتۆشهاوڕێیروژه
سهختهکانمی

دوژمنتهزێنیههربۆیهپێت
دهنازم!

منوتوبهقهدیهکبهرزین

خۆشهویستینهتهوهوهۆزین!

ئهحمهدقازی
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خــــــه ڵــــــکــــــی خـــــه بـــــاتـــــگـــــێـــــڕو 
نیشتمان په روه ری کوردستان!

شه هیدان و  سه ربه رزی  بنه ماڵه ی 
زیندانی یه  سیاسی یه کان!

الوانی ئازاو شۆڕشگێڕ!

ــه   ــه رل شـــه ســـت و شــــه ش ســــاڵ ب
خــاکــه لــێــوه ی  10ی  رۆژی  ئێستا 
محه ممه د،  ــازی  ق 1326ی هـــه تـــاوی، 
ـــه تـــه وه یـــی  ـــشـــه وای ن ـــێ ــــه رو پ ــــب رێ
گــه لــه کــه مــان و یــه کــه م ســه رکــۆمــاری 
له گه ڵ موحه مه د حوسێن  کوردستان 
ــــــری جــه نــگــی  ــفــی قــــازی وه زی ســه ی
کـــۆمـــاری کـــوردســـتـــان و ئـــامـــۆزای 
قازی  ســه دری  ئه بولقاسم  پێشه واو، 
نوێنه ری خه ڵکی مه هاباد له  مه جلیسی 
به   پێشه وا،  بــرای  میللی و  شـــووڕای 
داخواز و  له  ویست و  به رگری  تاوانی 
ئــــازادیــــی گـــه لـــه کـــه یـــان بـــه  ده ســـت 
له   په هله وی  رێژیمی  جه لالده کانی 
ــوو  واب پێی  دوژمـــن  دران.  ســێــداره  
بزووتنه وه ی  پێشه وا  لــه داردانــی  به  
ــــه وێ، بـــه اڵم  ــــێ ده ک ـــش لـــه  پ کـــوردی
پێشه واو  نه ی زانی  خاوبوو ،  خه یاڵی 
هاوڕێکانی به  خۆڕاگری و هه ڵوێستی 
بــێ دادگــاکــانــی  لــه   شۆڕشگێڕانه یان 
خۆڕاگری و  وانــه ی  میرات و  رێژیم دا 
بۆ کیژو  پێناوی گه ل دا  له   گیان بازی 

الوانی   کورد جێ دێڵن.

الوانی خۆڕاگر! 

ئه مڕۆ ئه ندامانی یه کیه تیی الوانی 
کوردستان و  رۆژهه اڵتی  دێمۆکڕاتی 

ــی الوانــــــی دێــمــۆکــڕاتــی  ــی ــه ت ــی ــه ک ی
به   نزیک  هه تا  که  ئێران  کوردستانی 
7 ساڵ له مه وپێش له  یه ک ڕێکخراوی 
ــــه دوای  ب ـــۆشـــان و  ـــێ ده ک ت الوان دا 
لێک  دێموکڕات دا  حیزبی  له ت بوونی 
پیرۆزراگرتنی  ـــه رزو  ب بــۆ  ــــڕان،  داب
محه ممه دو  قازی  پێشه وا  یادی  ناوو 
هه موو شه هیدانی کوردستان پێکه وه  
ــه  ســـه ر گــڵــکــۆی شــه هــیــدان  ــوون هــات
ــه ڵ نــوێ  ــه گ بـــۆئـــه وه ی پــه یــمــانــیــان ل
ئــاوات و  وه دی هاتنی  تا  که   بکه نه وه  
گه له که مان  له مێژینه کانی  ئامانجه  
هــه روه ک  بــن ،  رێگایان  درێـــژه ده ری 
الوه   ــه وه   ــازی ی ــه شــان ب ئێستاش  ــا  ت
گه له که مان  خۆڕاگره کانی  به ئه مه گ و 
پێشه وای  ئااڵیه ی  ئه و  نه یان هێشتوه  
مه زن هه ڵی کردوه ، وه عه رزی بکه وێ.

کیژو الوه  ئازیزه کانی کوردستان!

ــــادی  ــــه  کــــاتــــێــــک دا ی ــــه مــــڕۆ ل ئ
که   ده که ینه وه   کوردستان  شه هیدانی 
قووڵی  گۆڕانێکی  ناوین  رۆژهه اڵتی 
ده سه اڵته   له   زۆر  دیــوه و  به خۆیه وه  
دیکتاتۆڕه کانی له نێوچوون و ئه وانه ی 
له  ده سه اڵتیش دا ماون ڕێگای ڕۆیشتن 
به ره و چاره نووسی مسۆگه ری خۆیان 
به   ناوچه   ئاڵوگۆڕه کانی  به ر.  گرتۆته  
قازانجی بزووتنه وه ی کوردو ئامانجه  
تا  ئه وانه ی   پێش و  ده چنه   ڕه واکانی 
دوێنێ دانیان به  بوونی کورددا نه دێنا، 
ده کــه ن و  لــه گــه ڵ  دانوستانی  ئــه مــڕۆ 
نه ته وه یی   بوونی  له   حاشا  ناتوانن 
ئه م گه له  بکه ن، ئیراده ی شێلگیرانه ی 

نه ک  کورد  راپه ڕیوی  وشیارو  گه لی 
الیه نه   به ڵکوو  نه چووه ،  کزی  بــه ره و 
به وه کردوه   ناچار  پێوه ندیداره کانی 
بێ  کورد  مه سه له ی  بده ن  هه وڵ  که  
به ڕێگای  بۆ زه برو زه نگ و  په نابردن 

ئاشتی خوازانه دا چاره سه ر بکه ن.

ــێــنــه  بۆ  ـــره وه  ئــــه و بــه ڵ ـــێ هــــه ر ل
ــه وه ،  ــن ــه ی گــه لــه کــه مــان دووپــــات ده ک
تائێستا  چــۆن  هــــه روه ک  الوان  کــه  
ــشــه  لــــه  ریــــــزی پـــێـــشـــه وه ی  ــی ــه م ه
ئامانجه   ــنــانــی  وه دی هــێ ــۆ  ب ــات  خــه ب
هــه رواش  بــوون،  نه ته وه یی یه کانی دا 
درێژه  به و ڕێبازه  پڕشانازی یه  بده ن.

هه زاران ساڵو له  گیانی پاکی 
پێشه وای نه مرو هاوڕێکانی و هه موو 
ئه وانه  که  له  پێناوی گه له که یان دا 
ده ژین و له  رێگای ئامانجه کانی دا 

سه ر داده نێن!

ساڵو له و کیژو الوانه  که  
له  هه وڵی یه کیه تی و یه ک ریزیی 

گه له که یان دان.

یهکیهتییالوانیدێمۆکڕاتی
کوردستانیئێران

یهکیهتییالوانیدێمۆکڕاتی
رۆژههاڵتیکوردستان

10ی خاکه لێوه ی 2713ی 
کوردی)1392ی هه تاوی(

30ی مارسی 2013ی  زایینی

په یامی هاوبه شی یه کیه تیی الوانی دێمۆکڕاتی رۆژهه اڵتی کوردستان و 

یه کیه تیی الوانی دێمۆکڕاتی کوردستانی ئێران

بهبۆنهی10یخاکهلێوهرۆژیشههیدانیکوردستان

الوانیخۆڕاگر!

گەنجانینیشتمانپەروەر!

ئەندامانیبەشدارلەسێهەمین
الوان��ی ن��ەت��ەوەی��ی کۆنفڕانسی

کوردستاندا!

ئەمڕۆکە  کە  شانازی یە  جێگای 
ــەکــی تــری کــوردســتــان  ــارچــەی ــە پ ل
الوانـــی  واڵت،  ـــــــاوای  رۆژئ ــــە  وات
چــــــوارپــــــارچــــــەی کــــوردســــتــــان 
کۆبوونەوە تاکوو لە فەزایەکی ئازاد 
رژێمی  پاشەکشەی  ئاکامی  لە  کە 
ئەسەدا هاتۆتە ئاراوە لەسەر پرسە 
نەتەوەییەکان و  چــارەنــووس ســازە 
گرفت و  بە  پێوەندیدار  مژارەکانی 
بە دەرئەنجامێکی  الوان  ئارێشەکانی 

ئەرێنی بگەن.

بەڕێزان!

دێمۆکڕاتی  الوانـــی  یەکیەتیی 
رۆژهەاڵتی کوردستان وەک یەکێک 
کۆماری  بەنرخەکانی   بەرهەمە  لە 
میراتەکانی  لە  یەکێک  کوردستان و 
هزری پێشکەوتووخوازانەی حیزبی 
پێشەوای  کوردستان و  دێمۆکڕاتی 
بەختەوەرە  محەممەد،  قــازی  نەمر 
رێکخراوی  دێــریــن تــریــن  وەک  کــە 
کۆمەڵگای مەدەنی تایبەت بە توێژی 
کوردستانی  ئاستی  لە سەر  الوان 
نەتەوەیی  کۆنفڕانسی  لــە  گـــەورە 
تاکوو  بەشدارە  کوردستان  الوانــی 
کورد  دۆزی  ناساندنی  رێگای  لە 

ــــی کـــوردســـتـــان بە  لـــە رۆژهــــەاڵت
لێک دانەوەو  کۆنفڕانس و  بەشدارانی 
شڕۆڤەی دۆخی الوان لەو پارچەیە 
ــی مــێــژوویــی خـــۆی لــەم  ــەت رەســال
ئێمە  بگەیەنێ.  ئەنجام  بە  بـــارەوە 
ئەم کۆنفڕانسە بە کارێکی گرینگ و 
رێکخراوەکانی  ــیــن.  دەزان پڕبایەخ 
یەکجار  دەورێکی  الوان  بە  تایبەت 
بزووتنەوەی  مێژووی  لە  گرینگیان 
ــە. دەیـــان  ــەی کــــورددا هـــەبـــووەو ه
تێکۆشەری سیاسی کوردو تەنانەت 
لە نێو رێبەرانی کورد دا دەبینرێن کە 
پێ گەیشتوون.  رێــکــخــراوانــەدا  لــەم 
ئەمڕۆش کەسانێک لەم کۆنفڕانسەدا 
لە  درێژ  بۆ سااڵنێکی  کە  بەشدارن 
داهاتوودا رۆڵی چارەنووس سازیان 
ــــــەوەی کــــــــورد دا  ــــــن ــــــزووت ـــــە ب ل
دەکــەوێــتــە ســەرشــان. نــوێــنــەران و 
ـــی الوانــــــی کـــوردســـتـــان  ـــەران ـــب رێ
ــەشــدارن  ــە لـــەم کــۆنــفــڕانــســەدا ب ک
رێــبــەرانــی  نــوێــنــەران و  لــە  بەشێک 
بــزووتــنــەوەی کــورد لــە داهــاتــوودا 
لەم  بەجێ یە  کــەوابــوو  دێنن،  پیک 
ئێستاوە  لــە  هـــەر  ــڕانــســەدا  ــف کــۆن
گــیــانــی هــــاوکــــاری و هــەمــاهــەنــگــی 
ـــژەدا بــەهــێــز بــێ. ـــوێ ـــەم ت  لــە نــێــو ئ

خۆشەویستان!

ـــاوچـــەرخـــی  ــــە مـــــێـــــژووی ه ل
رۆژهــەاڵتــی  مـــەزن دا،  کوردستانی 
هەوڵ و  سێبەری  لەژێر  کوردستان 
لە  بڕوا و  خاوەن  الوانی  تێکۆشانی 
رێگای دامەزراندنی یەکەم ستاتۆی 
ــە ئــاســتــی کــوردســتــانــی  ــڕن ل ــۆدێ م
کوردستان  کۆماری  واتە  گــەورەدا 
لە هێنانە ئارای زۆر بەها و چەمکی 
»ئااڵی  وەک  نەتەوایەتی  پیرۆزی 
پێشمەرگەی  »هێزی  کوردستان«، 
پەروەردە  کوردستان«، »سیستمی 
ـــــوردی« پــێــشــەنــگ و  بـــە زمـــانـــی ک
هەمووان  بۆ  بووە.  دەست پێشخەر 
راســتــی یــەکــی حــاشــاهــەڵــنــەگــرە کە 
ــان لە  ـــااڵی کــوردســت هــەڵــکــردنــی ئ
پێک  ســــەرمــــاوەزو  26ی  رۆژی 
لە  ــوردی  ک سوپای  یەکەم  هێنانی 
پێشمەرگەی  »هــێــزی  ـــاوی  ن ژێــر 
کوردستان« وەکوو هێزی پارێزەری 
دەسکەوتەکانی کۆماری کوردستان 
یەکێک لە شانازی یەکانی رۆژهەاڵتی 
دێموکڕاتی  حیزبی  کــوردســتــان و 
ــی  ـــی رۆژهــەاڵت ــان و الوان کــوردســت
کوردستانە کە کاریگەری یان لەسەر 

پەیامی یەکیەتیی الوانی دێمۆکڕاتی رۆژهەاڵتی کوردستان
بۆسێهەمینکۆنفڕانسینەتەوەییالوانیچوارپارچەیکوردستان

لهالیەنسامانفەقێنەبیسكرتێریگشتیییەكیەتییالوانەوهپێشكەشكرا!

http://lawan.com/ku/index.php/ku/baiannama-ragaiandraw/800-2013-03-27-13-57-21
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هەر سێ پارچەکەی تری کوردستانە 
تاکوو هەنووکەش دیارو روونە.

الوانیواڵتپارێز!

ـــی  ــــورد لـــە رۆژهـــەاڵت ــی ک گــەل
دێمۆکڕاتی  حیزبی  کــوردســتــان و 
کوردستان لە مێژووی هاوچەرخی 
کوردستان دا گەلێک تێچوویان لەسەر 
نەتەوایەتی  پرسی شوناس خوازی و 
پێشکەش بە خاکی نیشتمان کردوەو 
لەو پێناوەش دا زۆربەی هەرەزۆری 
رێــبــەرانــی بــزاڤــی نــەتــەوەیــی کــورد 
وەکــوو  کوردستان  رۆژهــەاڵتــی  لە 
قـــازی مــحــەمــمــەد، دکتۆر  پــێــشــەوا 
دکتۆر  و  قاسملوو  عەبدولرەحمان 
ـــدی شــەهــیــد  ـــکـــەن ســـــادق شـــەڕەف
یــەکــیــەتــیــی  وەک  ئــێــمــە  ــــــراون،  ک
ــمــۆکــڕاتــی رۆژهـــەاڵتـــی  ــــی دێ الوان
بەختەوەر  بە  خۆمان  کوردستان 
ـــەو کــۆنــفــڕانــســەدا  ـــن کـــە ل ـــی دەزان
پێشکەوتن خوازانەی  بیری  هەڵگری 
رێبازی  نەمرو  محەممەدی  ــازی  ق
قاسملوو  دکــتــۆر  دێــمــۆکــڕاتــیــکــی 
دکـــتـــۆر  ــــەوەیــــی  ــــەت ن ــــــزری  ه و 
لە  سۆنگەیەوە  لەو  شەڕەفکەندین و 
پێناو سەرکەوتن و سەربەرزی گەلی 
کورد و چارەسەری پرسی کورد بە 
گەلەکەمان  داخــوازی  ویست و  پێی 
ــاشــوو و رۆژئــــاوای  ــوورو ب ــاک لــە ب
کــوردســتــان خــۆمــان بــە بــەرپــرس 
دەزانین و لە هیچ چەشنە هاوکاری و 

هەماهەنگی یەک دەرێغی ناکەین.

بەڕێزان!

بۆ هەمووان ئاشکرایە کە گەلی 
بە  لە رۆژهەاڵتی کوردستان  کورد 
لە  تایبەت  بە  گشتی و توێژی الوان 
ماوەی پتر لە سێ دەیە حوکمڕانی 
ــاری  ــۆم رژێـــمـــی تــێــئــۆکــڕاتــیــکــی ک
ئیسالمی ئێران لەگەڵ گەلێک پیالن 
باقی  پێویستە  ــە  ک ــــــەرەوروون  ب

ئاگادار  لێی  کوردستان  پارچەکانی 
کۆماری  خوێن مژی  رێژیمی  بــن. 
سەرکوت و  لە  جیا  ئێران  ئیسالمی 
ــە رێــگــای  تــونــدوتــیــژیــی فــیــزیــکــی ل
لە  بریتی یە  کــە  نــەرمــیــش  شـــەڕی 
ــی رۆژهــەاڵتــی  تــووش کردنی الوان
هۆشبەرەکان،  مادە  بە  کوردستان 
هــەوڵــی  سیستماتیک  ــوەی  ــەشــێ ب
ئاسیمیالسیۆنی  سیاسەتی  کە  داوە 
پێش  کــورد  الوانـــی  لــە دژی  سپی 
بخا و کۆمەڵگای کوردی بە گشتی و 
کەسایەتیی الوانی کورد بە تایبەتی 
لە نرخ و بەها نەتەوەیی و ئەخالقی و 
بخاتەوە،  دوور  مرۆڤایەتی یەکان 
ئێمە چاوەڕوانین کە رێکخراوەکانی 
پـــارچـــەکـــانـــی  بـــاقـــیـــی  لــــە  الوان 
میدیاکانیان  رێگای  لە  کوردستان 
ئــەم پیالنە  بـــەرپـــەرچ دانـــەوەی  ــە  ل
نگریسەی رێژمی دژەگەلی کۆماری 
ئیسالمی ئێران دا هاوکارو هاوخەمی 

ئێمە بن.

بەڕێزان!

دێمۆکڕاتی  الوانـــی  یەکیەتیی 
هاوشێوەی  کوردستان  رۆژهەاڵتی 
کــوردســتــان و  دێــمــۆکــڕاتــی  حیزبی 
رێبەرانی  هــزری  لە گەڵ  هاوڕێباز 
بزووتنەوەی رزگاری خوازای کورد 
ــی کــوردســتــان)قــازی،  لــە رۆژهــەاڵت
وێڕای  شەڕەفکەندی(،  و  قاسملوو 
پابەندبوونی  کــردنــەوەی  دووپـــات 
ــە پــێــکــەوە گــرێــداربــوونــی  خـــۆی ب
چـــارەنـــووســـی کــــورد لـــە هــەمــوو 
لەسەر  پێ  کوردستان،  پارچەکانی 
دادەگرێتەوە  گرینگەش  خاڵە  ئــەو 
قامیشلی،  ئامەد،  چارەنووسی  کە 
هەولێرو کرماشان تەنیا لە سێبەری 
هـــاوهـــەڵـــوێـــســـتـــی و هــاوخــەبــاتــی 
ـــزب و ریـــکـــخـــراوە  ســــەرجــــەم حـــی
ــارچــەی  ــی چــــوار پ ــان ــەک ــی ی ــەدەن م

کوردستان دێتە دی.

هاوڕێیان!

بــــزاڤــــی نــــەتــــەوەیــــی کــــورد 
ــــــی کـــوردســـتـــان  ــــــەاڵت ــــە رۆژه ل
چۆنیەتی و  کــە  ســەلــمــانــدوویــەتــی 
میکانیزمی چارەسەری پرسی کورد 
لە هەرکام لە پارچەکانی کوردستان 
دەسپێرێتە سەر ویستی گشتی پارتە 
سیاسی یەکان و دانیشتووانی هەرکام 
لەو پارچانە و لەو بارەیەوە بە درێژای 
لە هاوکاری، هەرجۆرە  مێژوو جیا 
لە هەمبەر  دیکەی  دەستووردانێکی 
لەم  زانــیــوە.  بەهەڵە  پارچەکانی تر 
کە  هــیــواداریــن  ئێمە  ســۆنــگــەیــەوە 
الوانی  رێکخراو و  پارت و  سەرجەم 
پــارچــەکــانــی تــری کــوردســتــان بەو 
کورد  دۆزی  بڕواننە  روانــگــەیــەوە 
چونکە  کوردستان.  رۆژهەاڵتی  لە 
ئەگەر ئاوات و ئامانجی هاوبەشمان 
ــــارودۆخ و کـــەش و هــەوای  هــەیــە، ب
ــەر  ـــە ه جـــیـــاوازیـــشـــمـــان هـــەیـــە ک

پارچەیەک پێویستە دەرکی بکا.

ــــ بژی کورد

ــــ بژی کوردستان

هاوپەیوەندی و  بــێ  پتەوتر  ــــ 
ــســەری  ــــی ســەران هـــاوکـــاری الوان

کوردستان

ـــج و  ـــامـــان ئ ـــن  ـــێ ب وەدی  ـــــــــــــ 
مەبەستەکانی الوان لە سەرانسەری 

کوردستان.

کۆمیتەی بەڕێوەبەری گشتی 
یەکیەتیی الوانی دێمۆکڕاتی 

 رۆژهەاڵتی کوردستان
        6ی خاکه لێوه ی 2713ی کوردی

26ی مارسی 2013ی زایینی

وێڕای ساڵوێکی گەرم...

بەبۆنەی 14هەمین ساڵڕۆژی 
ــــــی ›‹رێــــکــــخــــراوی  ــــــەزران دام
لە  کوردستان‹‹  الوانــی  ــازادی  ئ
بــەڕێــوەبــەری  کۆمیتەی  الیـــەن 
یــەکــیــەتــیــی الوانــــی دێــمــۆکــڕاتــی 
ــــان  ـــــــی کــــوردســــت ـــــــەاڵت رۆژه
پــیــرۆزبــایــی خــۆمــان ئــاراســتــەی 
سەرجەم بەڕێوەبەران و هەڤااڵنی 
ــــاو ریـــزەکـــانـــی  تــێــکــۆشــەری ن
ـــن و  ـــەی ـــان دەک ـــکـــخـــراوەکـــەت رێ
ــــەروەک  ئـــاواتـــەخـــوازیـــن کـــە ه
سەلماندووتانە  رابـــــردوودا  لــە 
ــــــووش دا لــــە پــێــنــاو  ــــــات لــــە داه
ئایەندەیەکی  دەســتــەبــەرکــردنــی 
واڵتەکەمان  الوانــی  بۆ  گەش تر 
خــەبــات و  بــە  ـــژە  درێ شێلگیرانە 

تێکۆشانتان بدەن.

هاوڕێ یان!

یـــەکـــیـــەتـــیـــی  وەک  ـــێـــمـــە  ئ
رۆژهــەاڵتــی  دێمۆکڕاتی  الوانـــی 
کوردستان خۆمان بە بەختەوەر 
هەڵوێست و  زۆر  لە  کە  دەزانین 
ـــی دا شــان  ـــەوەی ـــەت هــەنــگــاوی ن
ــی رێـــکـــخـــراوی ئــــازادی  ــەشــان ب
پێناو  لـــە  کـــوردســـتـــان  الوانـــــی 
هاوکاری و  گیانی  پتەوترکردنی 
ــی لــە نــێــو ســەرجــەم  ــات ــاوخــەب ه
هەنگاومان   کوردستان دا  الوانــی 
لە  کە  دڵنیاشین  هەڵێناوەتەوە و 
ئامانجی  هــزر و  رووناکایی  ژێر 
پێشکەتن خوازانەی ئێوە هەڤااڵنی 
ـــازادی  ــکــخــراوی ئ ــە رێ ــز ل ــەڕێ ب
ـــان، ئــاســۆی  ـــــی کـــوردســـت الوان
هاوپێوەندیمان  هاوهەڵوێستی و 
ــر دەبێ.  لە داهــاتــووش دا روون ت
ئێوە  وەرگرتنی  کەڵک  بێ گومان 
شۆڕشی  خەبات و  ئەزموونی  لە 
کوردستان و  نیشتمانی  یەکێتی 
ــاز و  ــب گــرێــدراوبــوونــتــان بــە رێ

په یامی یه کیه تیی الوانی دێمۆکڕاتی رۆژهه اڵتی کوردستان

بهبۆنهی14ههمینساڵڕۆژیدامهزرانیرێکخراویئازادی
الوانیکوردستان

پێشکەوتن خوازەکانی،  ئامانجه 
پــتــەوەی  بــــاوەڕی  سەلمێنەری 
ئـــێـــوەی بـــەڕێـــز بـــە ئــامــانــجــە 

هاوبەشەکانمانە.

بە هیوای سەرکەوتنتان

کۆمیتەی بەڕێوەبەری گشتیی 
یــەکــیــەتــیــی الوانــــی دێــمــۆکــراتــی 

رۆژهەاڵتی کوردستان

2713ی  ــــی  جــــۆزه ردان 5ی 
کوردی

26ی مای 2013ی زایینی

http://lawan.com/ku/index.php/ku/baiannama-ragaiandraw/872-14
http://lawan.com/ku/index.php/ku/baiannama-ragaiandraw/872-14
http://lawan.com/ku/index.php/ku/baiannama-ragaiandraw/872-14
http://lawan.com/ku/index.php/ku/baiannama-ragaiandraw/872-14
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ـــــەرچـــــاو گــرتــنــی  ـــــەب ـــــە ل ب
گرینگی  نــاوچــە و  هــەل ومــەرجــی 
پەیداكردنی رۆڵی نەتەوەی كورد 
رۆڵ گــێــڕانــی  لــە  یەكێك  ـــوو  وەك
ــی  ــان ــۆڕەك ــاڵ و گ ســـەرەكـــی لــە ئ
ناوەڕاست،  رۆژهەاڵتی  ناوچەی 
ــجــدان بە  ــە ســەرن ـــا  ب ـــەروەه ه
كۆماری  رێــژیــمــی   تێوەگالنی  
چەند  قــەیــرانــە  لە نێو  ئیسالمی 
رەهــەنــدی و هــەمــە الیــەنــەكــان و، 
لەوانە قەیرانی رەوایی رێژیم  لەنێو 
جەماوەری خەڵكی ئێران، قەیرانی 
بــوونــەوەی  توندتر  ئــابــووری و 
سەر  نێونەتەوەیی یەكانی  ســزا 
رژیم لە مەڕ درێژەدان بە بەرنامە 
ناوكی یەكەی و شەڕی دەسەاڵتی  
تەنانەت  رێژیم و  باڵەكانی  نێوان 
ـــوو  ـــان وەك ـــەم بــــوونــــەوەی ن ك
پــێــداویــســتــی یــەكــی ســەرەتــایــی و 
رۆژانــــەی خــەڵــك، كــە هــەمــووی 
بەدی هاتنی  بۆ  گەلێكن  سیگناڵ 
بنەڕەنی  گرینگ و  ئاڵ و گوڕێكی 
ئێرانن،  سیاسی  داهــاتــووی  لــە 
ــكــخــراوی  ئــێــمــە وەكــــوو 18 رێ
رۆژهەاڵت،  كوردستانی  مەدەنی 
بەستنی سمینارێك لە ژێر ناوی 
بەرەو  كوردستان  »رۆژهەاڵتی 
زانی  پێویست  بە  داهاتوو«مان 
وەبیرهێنانەوەی  ــــارە  دووب بــۆ 
ــەك  ــــەك دەنــــگــــی و ی ــی ی ــگ ــرن گ
ـــی حـــیـــزبـــەكـــانـــی  ـــســـت ـــوێ ـــەڵ ه
رۆژهەاڵتی كوردستان و هەر وەها 
چڕكردنەوەی هەوڵەكان لە پێناو 

هاوبەش  گوتارێكی  هێنانی  پێك 
بۆ  كــوردیــەكــان دا  حــزبــە  لە نێو 
سیاسی و  مافە  دەستەبەر كردنی 
كورد  نەتەوەی  نەتەوەیی یەكانی 

لە كوردستانی ئێران.
ئێمە كار كردن بۆ رەخساندنی 
ـــكـــی لــــەبــــار بــۆ  هـــەل ومـــەرجـــێ
پــەرەپــێــدان بــە هــاوكــاری زیاتر 
كوردیەكان و  حیزبە  نێوان  لــە  
هەنگاو هەڵهێنان بەرەو هاوكاری 
سیستماتیك و بەرنامە داڕێژراو لە 
نێوان حیزبەكانی رۆژهەاڵت لەم 
سەردەمەدا بە ئەركی مێژوویی و 

نەتەوەیی خۆمان دەزانین.
هـــــەر بـــــەم بـــــۆنـــــەوە و بــە 
لـــەبـــەرچـــاوگـــرتـــنـــی خـــواســـت و 
ویستی جەماوەری خەڵكی كورد 
ــاری هــاوكــاری زۆرتــری  خــوازی
حیزبە كوردی یەكان و هاوكاری و 
هــاو بــیــر و ڕا بــوونــی رێــكــخــراوە 
هەنگاو  بــۆ  جانبی یەكانیانین، 
هێنانی  پــێــك  بــــەرەو  هــەڵــگــرتــن 

بەرەیەكی كوردستانی.
ـــەو  هــــــەروەهــــــا لــــە ســــەر ئ
ــەم  ــــن بـــۆ گــەیــشــتــن ب ــــاوەڕەی ب
هاو بیری  هـــاوكـــاری و  ئامانجە 
پێویستە،   ــورد  ك رووناكبیرانی 
لە رووناكبیرانی  بۆنەوە  هەر بەم 
ـــش داوا كــــاریــــن كـــە لە  ـــوردی ك
هاودەنگی و  هێنانی  پێك  پێناو 
یــەك گــوتــاری لــە نــێــوان حیزبە 
كوردیەكان دا یارمەتیدەرمان بن.

دەبــێ  ــرەدا  ــێ ل كــە  خاڵیكی تر 

پێك  گرنگی  بكرێ،  پێ  ئاماژەی 
مەدەنیەكانە  دامـــەزراوە  هێنانی 
بە  ــان دا،  ــەك ــوردی ك حــزبــە  لە نێو 
دەربــڕیــنــێــكــی تــرو بــایــەخــدان بە 
رێكخراوانەیە  ــەو  ئ كـــارو بـــاری 
كوردستانی  حیزبەكانی  لەالیەن 
جێ خستنی  ــۆ  ب رۆژهــــەاڵتــــەوە 
كاری رێكخراوەیی لە نێو  توێژە 
جـــۆراوجـــۆرەكـــانـــی كــۆمــەڵــگــای 
الوان و  ژنان،  لە وانە  كوردستان 

خوێندكاران.
ــــات  لـــە كـــۆتـــایـــی دا بـــە دووپ
كــــــردنــــــەوەی گـــرنـــگـــی كــــاری 
ـــی و رێــكــخــســتــنــی  ـــخـــراوەی ـــك رێ
ـــژە  ـــوێ هــــەر چــــی زۆرتــــــــــری ت
ــی(  ــان ــەك ــی)چــاالك ــان ــەك ــڤ ــی ــت ــەك ئ
هیوادارین  كوردستان  كۆمەڵگای 
خوێندكارانی  الوان و  ــان،  ژن كە 
كوردیش  دەروەستی)خوازیاری( 
لە ناوخۆی واڵت وەكوو هەمیشە 
ـــاوات و  ئ ــە  ب گەیشتن  پــێــنــاو  ــە  ل
گەلی  مێژینەكانی  لــە  ئامانجە 
رۆژهەاڵت  كوردستانی  لە  كورد 

پاڵپشت و پشتیوانمان بن.

18 رێكخراوەی مەدەنی 
كوردستانی رۆژهەاڵت
18 ی  جۆزه ردانی 

2713 ی كوردی 
8ی جووالی 2013 ی زایینی

بەیاننامەی هاوبەشی ١٨ رێكخراوی مەدەنی 
كوردستانی رۆژهەاڵت

الوانی شۆڕشگێڕ!

ــــــزی  ــــــارێ خـــه ڵـــکـــی واڵت پ
کوردستان!

ساڵڕۆژی  سی یه مین  ئه مڕۆ 
الوی   59 کۆمه ڵی  به   ئێعدامی 
ـــه روه ری کــــورد  ـــمـــان پ ـــشـــت ـــی ن
ــه ن  ــه  الی ــه  شـــاری مــه هــابــاد ل ل
دژه   تــێــڕۆریــســت و  ــی  ــم ــژی رێ
ئیسالمی  ـــاری  ـــۆم ک ـــــوردی  ک
ـــه  رۆژێــــکــــی وه ک  ل ـــه .  ـــران ـــێ ئ
مافیایی  ده ســـه اڵتـــی  ئـــه مـــڕۆدا 
زاڵ به سه ر ئێران و کوردستان، 
دژه   نــاوه ڕۆکــی  سه لماندنی  بۆ 
مــرۆیــی خـــۆی تــاوانــێــکــی تــری 
ــان و  ــوردســت بــه  خــه ڵــکــی ک دژ 
له   شـــۆڕشـــگـــێـــڕه کـــانـــی  الوه  
ـــه ی ره شـــــی خــــۆی دا  ـــام ـــارن ک
ئێستاکه   تاکوو  که   کرد  تۆمار 
ئـــــاســـــه واره  دڵ هـــه ژێـــنـــه کـــه ی 

ــــــزه ی مــــێــــژوویــــی  ـــــه  حــــــاف ل
ــی کــــورد لـــه  رۆژهـــه اڵتـــی  ــه ل گ
هه یه .  هه بوونی  کــوردســتــان دا 
ساڵی  جــــۆزه ردانــــی  12ی  لــه  
رێــژیــمــی  هــــه تــــاوی  1362ی 
ــکــی  ــێ ــت ــه ری ـــــــاران وه کـــــــوو ن ت
ده سه اڵتدارێتی  له   ناجوانمێرانه  
پـــه رده پـــۆش کردنی  بــۆ  خــۆی 
ــــی هـــێـــزی  ــــان ــــه ک ــــه وت ده ســــک
ــه ی کـــوردســـتـــان و  ــه رگ ــشــم ــێ پ
کۆمه اڵنی  قاره مانانه ی  به رگری 
ـــکـــی کـــــوردســـــتـــــان و بــە  خـــه ڵ
وره ی  رووخــانــدنــی  مەبەستی 
ــاوه ر له   شــۆڕشــگــێــڕانــه ی جــه م
تاوانی  کوردستان،  روژهه اڵتی 
الوی   59 کۆمه ڵی  به   ئێعدامی 
به   مه هابادی  شــاری  له   کــورد 

ئه نجام گه یاند.

بهڕێزان!

دێمۆکڕاتی  الوانی  یه کیه تیی 
رۆژهه اڵتی کوردستان هه ر له و 
کاته دا که  ئه م جینایه ته  له  الیه ن 
الوه   کۆمه ڵه   به و  دژ  رێژیمه وه  
شه رمه زار  وێــڕای  درا،  ئه نجام 
نگریسی  ـــی  ده ســـه اڵت کــردنــی 
ــیــســالمــی ئـــێـــران،  کــــۆمــــاری ئ
شان به شانی هێزی پێشمه رگه ی 
ــیــش بـــۆ بـــه رپـــه رچ  ــان کــوردســت
به رز  بۆ  تاوانه و  ئه م  ــه وه ی  دان
الوانی  ئیراده ی  وره و  راگرتنی 
خه باتگێڕی کوردستان هه نگاوی 
ــووکــه ش وێـــڕای  هــه ڵــێــنــاو  هــه ن
ئه مه گ ناسی  و  وه فا  نیشاندانی 
تاوانه   ئه م  شه هیدانی  بۆ  خۆی 
خۆی  ئاماده یی  مرۆیی یه   دژه  
پڕ  رێبازی  به   پێدان  درێــژه   بۆ 
لــه  ســــه روه ری واڵت پــارێــزی و 

په یامی یه کیه تیی الوانی دێمۆکڕاتی رۆژهه اڵتی کوردستان
بهبۆنهی12یجۆزهردانساڵوهگهڕیئێعدامی

بهکۆمهڵی٥9الویکورد

http://lawan.com/ku/index.php/ku/baiannama-ragaiandraw/885-12-59
http://lawan.com/ku/index.php/ku/baiannama-ragaiandraw/885-12-59
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ئازادی گه ل و رزگاری نیشتمان 
دووپات ده کاته وه .

هاوڕێیان!

ئیسالمی  کــۆمــاری  رێژیمی 
به  مه به ستی کپ کردنی هه ستی 
شـــۆڕشـــگـــێـــڕانـــه  و شـــعـــووری 
تاوانی  کورد  الوانــی  نه ته وه یی 
خــوڵــقــانــد،  جـــۆزه ردانـــی  12ی 
ـــه  که   ـــازی ی ــی شـــان بـــــه اڵم جــێ
شــۆڕشــگــێــڕانــی دێــمــۆکــڕات به  
گــشــتــی و فــه رمــانــده ی نــه مــری 
کوردستان  پێشمه رگه ی  هێزی 
ــرووزی و  ــی ــوور ف شــه هــیــد شــاپ
له   تایبه تی  به   هاوسه نگه رانی 
ــه  جــێ گــه یــانــدنــی 59  ــای ب ــگ رێ
وه کــوو  قاره مانانه   عه مه لیاتی 
شه هید،  الوی   59 بۆ  هێمایه ک 
تــوانــیــان ئـــه م پــیــالنــه ی رێــژیــم 
ـــووچـــه ڵ بـــکـــه نـــه وه و بــــاوه ڕ  پ
به خۆبوون له  ناخ و هزری تاکی 
کورد له  رۆژهه اڵتی کوردستان 
ــی له   ــت ــدارێ بــچــێــنــنــه وه و خــاوه ن
ئیراده ی پۆاڵیینی ئه م پۆله  الوه  
سه ربه رزه ی واڵته که مان بکه ن.

بهڕێزان!

لـــــه  کـــــۆتـــــایـــــی دا وه کــــــوو 
ــــی و  ــــرۆی هـــه ڵـــوێـــســـتـــێـــکـــی م
یه کیه تیی  ــه ن  الی لــه   نــه تــه وه یــی 
رۆژهه اڵتی  دێمۆکڕاتی  الوانــی 
که   ــن  ــه ی ده ک داوا  کــوردســتــان 
سه رجه م رێکخراوه کانی تایبه ت 
رۆژهه اڵتی  له   الوان  توێژی  به  
رۆژی  ــڕا  ــک ــێ ت کــــوردســــتــــان، 
رۆژی  بــه   ــــــۆزه ردان  ج 12ی 

رۆژهــه اڵتــی  له   ــورد«  ک » الوی 
له و  بکه ن و  ناودێر  کوردستان 
که   بکه نه وه   دووپاتی  رێگایه وه  
بــه رخــۆدان و خــۆڕاگــری الوانــی 
کــــورد ره مـــــزی ســه رکــه وتــنــی 
ــه  رۆژهــه اڵتــی  گــه لــی کــــورده  ل

کوردستان.

به رزو پایەدار بێ یادی ئه م 
59 الوه  شه هیده ی واڵته که مان!

ســـــــه رکـــــــه وێ خـــه بـــاتـــی 
ــــــی  شــــۆڕشــــگــــێــــڕانــــه ی الوان

کوردستان!

کۆمیته ی به ڕێوه به ری گشتیی 
دێمۆکڕاتی  ـــی  الوان یه کیه تیی 

رۆژهه اڵتی کوردستان

2712ی  ــی  جــۆزه ردان 12ی 
کوردی

،،

،،

وهکووههڵوێستێکی
نهتهوهیی مرۆییو
یهکیهتیی الیهن له
دێمۆکڕاتی الوان��ی
رۆژه�������هاڵت�������ی
داوا ک��وردس��ت��ان
دهکهینکهسهرجهم
رێ��ک��خ��راوهک��ان��ی
توێژی به تایبهت
الوانلهرۆژههاڵتی
تێکڕا کوردستان،
رۆژی12یجۆزهردان
»الوی رۆژی ب��ه
کورد«لهرۆژههاڵتی
ناودێر کوردستان
بکهنولهورێگایهوه
بکهنهوه دووپ��ات��ی
ک���هب����هرخ����ۆدانو
خ��ۆڕاگ��ریالوان��ی
ک�������وردرهم������زی
گهلی سهرکهوتنی
کوردهلهرۆژههاڵتی

کوردستان.

 هــــــاونــــــیــــــشــــــتــــــمــــــانــــــان!
الوانی خەباتگێڕو خۆڕاگر!

پاش نیوەڕۆی رۆژی پێنج شەممە 
جـــــۆزه ردانـــــی  16ی  ـــی  ـــه وت ـــک رێ
1392ی هـــــه تـــــاوی بـــه رامـــبـــه ر به  
ئامادەبوونی  بە  2013/6/6ی زایینی 
رێکخراوەکانی  نوێنه رانی  سەرجەم 
ـــی  ئـــه نـــدام لــه  فــیــدڕاســیــۆنــی الوان
کــۆبــوونــەوەی  ئــێــران  کوردستانی 
بارەگای  لە  خــۆی  مانگەی  شــەش 
ناوەندی کۆمەڵەی الوانی رۆژهه اڵت 
بەست و پاش چوار کات ژمێر بیروڕا 
گۆڕینەوە، کوتایی سەرکەوتووانەی 

خۆی بۆ رای گشتی رادەگەیه نێ.

ــوخــۆی  ــێ بـــە پــێــی پــــێــــڕەوی ن
ــەکــەمــان هـــەر شــه ش  ــۆن ــیــدڕاســی ف
لەسه ر  ئاڵ وگۆڕ  بۆ  جارێک  مانگ 
ــی نێو  ــەت ــەرای ــوه ب ــەڕێ ب چــۆنــیــه تــی 
فیدڕاسیۆنەکەمان، ئەرکی سەرجەم 
ــە لــەم  نــوێــنــه رانــی فــیــدڕاســیــۆنــە ک
هەبێ و  خۆیان  رای  ئــاڵ وگــۆڕانــەدا 

بەشدار بن.

ــەدا پــاش  ــدی ی ــوەن ــێ هـــەر لـــەو پ
تــاوتــوێ کـــردن و پــێــداچــوونــه وه  به  
رابــردوو،  ماوه  یه ی  ئه و  کاروباری 
خۆی  نوێی  به ڕێوه به ری  ده  سته ی 

هه ڵبژارد که  بریتین له : 

ساڵحی  جــه الل  سەید  بەڕێز   :1
وەک سکرتێری فیدڕاسیۆن.

2: بەڕێز هەژار موزەفەری وەک 
وتەبێژی فیدڕاسیۆن. 

وەک  شەریفی  تــەوار  بەڕێز   :3
بەرپرسی راگەیاندنی فیدڕاسیۆن.

جــەعــفــەری  فـــوئـــاد  بـــەڕێـــز   :4
پێوەندی یەکانی  بــەرپــرســی  وەک 

فیدڕاسیۆن.

وەک  زۆکــاالب  خالید  بەڕێز   :5
بەرپرسی ماڵی فیدڕاسیۆن.

ــەم  ــاســە کـــە هـــەر ل ــی ب ــان شــای
ـــەدا فــیــدڕاســیــۆنــی  ـــوونـــەوەی ـــۆب ک
ــــــــی  رێــــــکــــــخــــــراوەکــــــانــــــی الوان
ـــاری  ـــڕی ـــی ئــــیــــران ب ـــان ـــوردســـت ک
کە  12ی جــــــــــۆزەردان  ڕۆژی  دا 
الوی   59 ــی  ــدارەدان ســێ لــە  ڕۆژی 
بەدەستی  کوردە  نیشتمان پەروەری 
ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک جــەلــالدەکــانــی 
کــورد  الوی  ڕۆژی  وەک  ــران،  ــێ ئ

پێناسەو دیاری کرا.

بژی کورد

پایەدار بێ کوردستان

فــیــدڕاســیــۆنــی رێــکــخــراوەکــانــی 
الوانی کوردستانی ئێران

2713ی  جـــــۆزه  ردانـــــی  16ی 
کوردی

راگه یه ندراوی
فیدڕاسیۆنی رێکخراوەکانی الوانی کوردستانی ئیران
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ـــی  ـــەشـــداری یــەکــیــەتــیــی الوان ب
کوردستان  رۆژهەاڵتی  دێمۆکڕاتی 
نەتەوەیی  کۆنفڕانسی  سێهەمین  لە 
الوانی کورد لە رۆژئاوای کوردستان 
ــــەی جـــــۆراوجـــــۆرەوە  ــــگ ـــە روان ل
ــارەوە  لــێــک دانــەوەو شــرۆڤــەی لــە ب
ــە دا  ــورت کــــراوەو لـــەم نــووســیــنــە ک
هەوڵ دەدرێ کە لە گۆشەنیگایەکی 
جیاوازەوە تیشک بخرێتە سەر ئەم 

مژارە:

دێمۆکڕاتی  الوانــی  1: یەکیەتیی 
ــــان بــە  ــــوردســــت ــــــی ک رۆژهــــــەاڵت
ــــەم کــۆنــفــڕانــســەدا  ــــەشــــداری ل ب
هەر  بۆ  کە  سەلماندی یەوە  دیسان 
سەربەخۆیانە  بــڕیــارێــک  چەشنە 
خۆی  نەتەنیا  دەکــاو  هەڵس وکەوت 
بە پاشکۆی هیچ رێکخراوەیەکی تری 
بە خۆ  بەڵکوو  نابینێ،  پارچەکانی تر 

الیــەنــەکــان  ملمالنێی  لــە  پــاراســتــن 
ــــی مــــێــــژوویــــی خـــۆی  ــــەت رەســــاڵ
لــە ســـازانـــی گیانی  بــریــتــی یــە  کــە 
نێوان  هــاو پــێــوەنــدی  هــاوخــەبــاتــی و 
لە  سەرجەم پارچەکانی کوردستان 
هەموو کات و شوێنێک دا بە دروستی 

بە ئەنجامی دەگەیه نێ.
2: یەکیەتیی الوان لە چوارچێوەی 
خۆی  کراوەکانی  تاریف  پڕەنسیپە 
بۆ کاری رێکخراوەیی و بەڵێنەکانی، 
پابەند بوون بە بڕیاراتی کۆنفڕانسی 
کوردستانی  باشووری  لە  دووهەم 
ــــــرت و ســـــــەرەڕای  ــــە بـــنـــەمـــا گ ب
چۆنیەتی  لــەســەر  تێ بینی یەکانی 
لە  ســێــهــەم،  کۆنفڕانسی  ــی  ســازان
پێناو پابەندبوون بە بەڵێنی خۆی بۆ 
بەشداریی لە وەها کۆنفڕانسێک دا لە 
ئەرکێکی  چوارچێوەی  لە  رۆژئاوا و 
“متعهد”  پێوە  خــۆی  کە  نەتەوەیی 

کۆنفڕانسی  لە  بەشداریی  ــێ،  دەزان
رۆژئاوا کرد.

ــنــەگــرە کــە لــەو  3: حــاشــا هــەڵ
رۆژهەاڵتی  کە  هەستیارەدا  قۆناغە 
رۆژهــەاڵت و  دەکــا  تێ پەڕی  ناوینی 
لێک  پــارچــەی  دوو  وەک  ـــاوا  رۆژئ
جوغرافیایی یەوە،  بواری  لە  دابــڕاو 
پرد و  کــردنــەوەی  بە  پێویستی یان 
الوانــی  نێوان  لە  پێوەندیی  کاناڵی 
ناسینی  بـــۆ  ـــەشـــەدا  ب دوو  ئــــەم 
ــووەو  ــەب ه ـــورد  ک دۆزی  زیــاتــری 
الوان  یەکیەتیی  بەشداریی  هەیەو 
لە کۆنفڕانسی نەتەوەیی کە لەسەر 
ــــــــاوای کــوردســتــان  خـــاکـــی رۆژئ
سەرەکی  یارمەتیدەری  بەسترابوو، 

ئەم پێویستی یە مێژوویی یە بوو.

بەشداری یەکیەتیی الوانی دێمۆکڕاتی رۆژهەاڵتی کوردستان
لەسێهەمینکۆنفڕانسینەتەوەییالوانیکوردلە

رۆژی شه ممه  رێکه وتی 18ی  رۆژئاوایکوردستان
جـــۆزه ردانـــی 1392ی هـــه تـــاوی 
ژوئـــه نـــی  8ی  بـــه   بـــه رامـــبـــه ر 
ـــه  ده ســـت  ــــی، ب ــــن ــــی 2013ی زای
رێکخراوی  هـــه ژده   پێشخه ریی 
ــــه   ــــارت ــــــه  پ ـــی ســــــه رب ـــف ـــن ســـی
ــی رۆژهـــه اڵتـــی  ــان ــه ک ــاســی ی ســی
ژێر  لــه   سمینارێک  کــوردســتــان 
رۆژهـــه اڵت  “کوردستانی  ــاوی  ن
ــه  ســاڵــۆنــی  ـــوو” ل ـــات ــــه ره و داه ب
ــــخــــراوی گـــه شـــه پـــێـــدانـــی  ــــک رێ
سلێمانی  شـــاری  لــه   مــه ده نــیــه ت 
به ڕێوه چوو. له  سه ره تادا په یامی 
کـــرانـــه وه ی ســمــیــنــار لــه  الیــه ن 
نوێنه رایه تی  به   یوسفی  که یهان 
پێشکه ش  مه ده نیه کان  رێکخراوه  

کرا. 

ئه م سمیناره  که  له  دوو پانێل 
پێک هاتبوو، کات ژمێر 9:30 سه ر 

کردنی  پێشکه ش  بــه   به یانی  لــه  
دوکتور  به ڕێز  الیه ن  له   باسێک 
ســه عــیــد شـــه مـــس، مــامــۆســتــای 
زانکۆو چاو دێری سیاسی ده ستی 
پێ کرد. ته وه ری پانێلی یه که م که  
پێک  “گرینگیی  ــه :  ل ــوو  ب بریتی 
له   هــاوبــه ش  گوتارێکی  هێنانی 
رۆژهه اڵتیه کان دا”،  حیزبه   نێوان 
ــــور شــه مــس  ــــت لــــه  الیــــــه ن دوک
کراو  بۆ  لێک دانه وه ی  شرۆڤه و 
ــه  ئــاوڕدانــه وه یــه کــی  نـــاوبـــراو ب
قۆناغه کانی خه باتی  له   مێژوویی 
رزگـــاری خـــوازیـــی گــه لــی کــورد 
لـــه  رۆژهــــه اڵتــــی کــوردســتــان و 
حیزبه   ســتــڕاتــیــژی  لــه   ره خــنــه  
سیاسی یه کان له  ژێر هێژ موونیی 
شه ڕی ساردداو قوربانی کردنی 
سێبه ری  له   نه ته وه یی  گــوتــاری 
الیه ک و  له   دێمۆکڕاتیک  گوتاری 
ــه کــی تــره وه ،  الی لــه   سوسیالیزم 

ــی گـــوتـــاری هــاوبــه شــی  ــوون ــه ب ن
بابه تی  هــۆکــاری  کۆمه ڵێک  بــه  

به سته وه .

یــه کــه م دا،  پانێلی  درێـــژه ی  له  
به شدار  حیزبه کانی  نوێنه رانی 
خوێندنه وه ی  سمیناره که دا  لــه  
ته وه ره   ئه و  له سه ر  حیزبه کانیان 
خسته ڕوو، که  هه ر یه ک له  به ڕێزان 
ئه ندامی  ـــواز،  ـــازادی خ ئ جه لیل 
کــۆمــیــتــه  نـــاوه نـــدیـــی کــۆمــه ڵــه ی 
ــان،  زه حــمــه تــکــێــشــانــی کــوردســت
هیدایه ت قادری ئه ندامی کۆمیته ی 
شۆڕشگێڕی  کۆمه ڵه ی  ناوه ندیی 
زه حــمــه تــکــێــشــانــی کــوردســتــانــی 
ئێران، ئاسۆ حه سه ن زاده  ئه ندامی 
حیزبی  نـــاوه نـــدیـــی  ــتــه ی  کــۆمــی
دێمۆکڕاتی کوردستان، محه ممه د 
ــی کــۆمــیــتــه ی  ــدام ــه ن ــی ئ ســاحــه ب
ــدیــی حــیــزبــی دیــمــۆکــراتــی  ــاوه ن ن

،،کوردستانی رۆژهه اڵت به ره و داهاتوو
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ــی ئـــێـــران، بــێــهــروز  ــان ــوردســت ک
کۆمیته ی  ــدامــی  ــه ن ئ ـــــه رده اڵن  ئ
ــی خــه بــاتــی  ــان نــاوه نــدیــی ســازم
عوسمان  ــران،  ــێ ئ کــوردســتــانــی 
یه کیه تیی  سکرتێری  جه عفه ری 
دێمۆکڕاتی کوردستان له  ماوه ی 
20 خوله ک دا راو سه رنجیان بۆ 

به شداربووان خسته  به ر باس.

کــه   دووه م دا  ــی  ــل ــێ ــان پ لــــه  
رۆژ  هــــه مــــان  ــــــوه ڕۆی  ــــــی دوان
به ڕێوه چوو، ته وه ری “بارودۆخی 
ئێران له  داهاتووداو ڕۆڵی حیزبه  
لێکۆڵه ر  الیه ن  له   کوردی یه کان” 
ــهــزاد خــۆشــحــاڵــی کـــرایـــه وه .  ــێ ب
ئاماژه ی  باسه که ی دا  له   ناوبراو 
پێک  مه به ستی  به   پڕۆژه یه ک  به  
کوردستانی  بــه ره یــه کــی  هێنانی 
ــردو الیــه نــه  جــۆراوجــۆره کــانــی  ک
پــــڕۆژه  پــێــشــنــیــاری یــه کــه ی شی 

کرده وه .

پاشان له  که شێکی دۆستانه دا 
هه مان  به   حیزبه کان  نوێنه رانی 
روانینی  یه که م،  پانێلی  شێوه ی 
بابه ته   ئه و  له سه ر  حیزبه کانیان 

خسته  به ر باس.

ــــام له   ــــه ر ک لـــه  کـــۆتـــایـــی ه
به   درا  ده رفـــــه ت  ــه کــان دا  ــل ــێ ــان پ
تێ بینی و  سه رنج و  به شداربووان 
پــرســیــاره کــانــیــان بـــــه ره وڕووی 
ــــی حـــیـــزبـــه کـــان و  ــــه ران ــــن ــــوێ ن
وه اڵمیان  بکه نه وه  و  کۆڕگێڕه کان 

درایه وه .

په یامی کۆتایی سمیناره که  که  
ئاماژه یه کی کورت بوو به  ئامانج و 
ــردنــی  ــوه ب ــه ڕێ مــه بــه ســتــه کــانــی ب

کیاره ش  ــه ن  الی لــه   سمیناره که ، 
نوێنه رایه تی  بــه   شــه هــســه واری 
هه ژده  رێکخراوه که  خوێندرایه وه .

بۆ زانیاری زیاتری خوێنه ران 
لێره دا ناوی رێکخراوه کان دێنین:

1: یه کیه تیی الوانی دێمۆکڕاتی 
رۆژهه اڵتی کوردستان

نـــه تـــه وه یـــی  ــی  ــی ــه ت ــی ــه ک ی  :2
خوێندکارانی کورد

3: یه کیه تیی ژنانی دێمۆکڕاتی 
کوردستان

4: یه کیه تیی الوانی دێمۆکڕاتی 
کوردستانی ئێران

خوێندکارانی  یه کیه تیی   :5
دێمۆکڕاتی کوردستانی ئێران

6: یه کیه تیی ژنانی دێمۆکڕاتی 
کوردستانی ئێران

7: کۆمه ڵه ی ژنانی رۆژهه اڵت

8: کۆمه ڵه ی الوانی رۆژهه اڵت 

یه کیه تیی  9: کۆمیته ی الوانی 
دێمۆکڕاتی کوردستان

10: کۆمیته ی ژنانی یه کیه تیی 
دێمۆکڕاتی کوردستان

خوێندکاری  کۆمیته ی   :11
یه کیه تیی دێمۆکڕاتی کوردستان

ئــافــره تــانــی  کــۆمــیــتــه ی   :12
کوردستانی  خه باتی  سازمانی 

ئێران

خوێندکارانی  کۆمیته ی   :13
کوردستانی  خه باتی  سازمانی 

ئێران

خه باتی  الوانی  ناوه ندی   :14
کوردستانی ئێران

خوێندکارانی  رێکخراوی   :15
ــــــشــــــڕه وی کـــــۆمـــــه ڵـــــه ی  ــــــێ پ

زه حمه تکێشانی کوردستان

16: ناوه ندی الوانی پێشڕه و

ژنی  ئاسۆی  رێکخراوی   :17
کورد

خوێنده وارانی  کۆمه ڵه ی   :18
رۆژهه اڵت

نیوه ڕۆی  پاش  2ی  کات ژمێر 
رێــکــه وتــی  پێنج شه ممه   رۆژی 
1392ی هه تاوی  جۆزه ردانی  4ی 
2013ی  مای  25ی  به   به رامبه ر 
الوان،  رێکخراوه کانی  زایــیــنــی، 
ــی ســه ربــه   ــان ــاران و ژن ــدک ــن خــوێ
رۆژهه اڵتی  سیاسی یه کانی  پارته  
کۆمه ڵه ی  بنکه ی  له   کوردستان 
ــان   زه حــمــه تــکــێــشــانــی کــوردســت
کــــۆبــــوونــــه وه و ســــه بــــاره ت به  
ــن مـــــژاری جـــۆراوجـــۆر  ــدی چــه ن
له م  کرد.  بیروڕایان  ئاڵ وگۆڕی 
دانیشتنه دا که  تا کات ژمێر 6:30ی 
ئێواره  درێژه ی کێشا، رێکاره کانی 
نێوان  هاوفکری  هاوئاهه نگی و 
لێک  زه رووره تی  رێکخراوه کان و 
به ڕێوه بردنی  بــوونــه وه و  نزیک 
پـــڕۆژه ی هــاوبــه ش بــاســی لێوه  
کراو جه خت له سه ر ئه وه  کرایه وه  

له م  هاوبه شی  کۆبوونه وه ی  که  
چه شنه  به رده وام بن. 

رێکخراوه  به شداربووه کان:

1: یه کیه تیی الوانی دێمۆکڕاتی 
سه ید   = کوردستان  رۆژهه اڵتی 

جه الل ساڵحی

نـــه تـــه وه یـــی  ــی  ــی ــه ت ــی ــه ک ی  :2
ره حمان   = کــورد  خوێندکارانی 

سه لیمی

خوێنده وارانی  رێکخراوی   :3
کـــــیـــــاره ش   = رۆژهــــــــــــــه اڵت 

شاهسواری

پـــه رویـــز ره حــــیــــم زاده  =   :4
زه حمه تکێشانی  کۆمه ڵه ی  الوانی 

کوردستان

ــی  الوان  = که ریمی  کـــاوه    :5
پێشڕه و

الوانی   = حوسێنی  هه ژار   :6
خه بات

مــحــه مــمــه دی و  ســیــاوه ش   :7
یه کیه تیی   = ئه میری  ره حــمــان 
ـــدکـــارانـــی دێـــمـــۆکـــڕاتـــی  ـــن خـــوێ

کوردستانی ئێران

8: فوئاد جه عفه ری = ناوه ندی 
الوانی خه بات

 = بــه هــمــه نــی  ســـه بـــری   :9
ــه ی  ــه ڵ ــۆم ـــی ک ـــان ــیــی ژن ــه ت ــه کــی ی

زه حمه تکێشانی کوردستان

 = حه کیمی  مــحــه مــمــه د   :10
رێکخراوی خوێندکارانی پێشڕه و

کۆبوونه وه ی هاوبه شی رێکخراوه کانی الوان و 
خوێندکاران و ژنان
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دێمۆکڕاتی  الوانـــی  یه کیه تیی 
ڕۆژهـــه اڵتـــی کــوردســتــان لــه  30 
ساڵه ی ئێعدامی به کۆمه ڵی 59 الوی 
مه هاباد له  ساڵی 1362 ی هه تاوی دا، 
به  به ڕێوه بردنی ڕێ وڕه سمێک یاد و 
به رز  شه هیدانه ی  ئه و  بیره وه ریی 

ڕاگرت.
به یانیی  که   ڕێ وڕه ســمــه دا  لــه و 
12 ی  ــــه ک شــــه مــــمــــه ،  ی ڕۆژی 
ســه دان  به به شداریی  جـــۆزه ردان و 
پێشمه رگه کانی  کـــادرو  ــه   ل کــه س 
کــوردســتــان و  دێــمــۆکــڕاتــی  حیزبی 
ــــی  ــی الوان ــی ــه ت ــی ــه ک ئـــه نـــدامـــانـــی ی
کوردستان  ڕۆژهه اڵتی  دێمۆکڕاتی 
ــه  بـــاره گـــای حــیــزبــی دێــمــۆکــڕات  ل
ــــڕای مــه حــکــووم   بـــه ڕێـــوه چـــوو، وێ
کردنه وه ی ئه و جینایه ته  تیشک خرایه  
ئه و  جۆراوجۆره کانی  الیه نه   سه ر 
کاریگه ریی  مێژوویی یه و  ڕووداوه  
له  سه ر بزووتنه وه ی سیاسیی کورد 

له  ڕۆژهه اڵتی کوردستان.
ڕاگه یاندنی  به   ڕێ وڕه سمه   ئه و 
چه ند ساتێک به  بێ ده نگی ڕاوه ستان 
بیره وه ریی  ــادو  ی لــه   رێزگرتن  بــۆ 
ــی پــێ کــرد،  ئـــه و شــه هــیــدانــه  ده ســت
پاشان قادر وریا، ئه ندامی ده فته ری 
ــی  ــڕات ــۆک ــم ــی دێ ــزب ــی ــاســیــی ح ســی
ــی  ــزب ــــان وتــــــــاری حــی ــــوردســــت ک
بۆنه یه   به و  کوردستانی  دێموکراتی 

پێشکێش کرد.
قادر وریا له  سه ره تای قسه کانی دا 
یادکردنه وه ی  پێویستیی  له   باسی 

به رده وامی ئه و جینایه ته  کرد و له و 
ئــه وه ی  ســه ر  پــه ڕژایــه   پێوندی یه دا 
که  ئه و جینایه ته  له  یه که م سه رنج دا 
ـــی رێــژیــمــێــک و  ـــده ی نــیــشــانــه ی دڕن
بێبه ری  بوونی نیزامێک له خه ڵکێک 
بوو که  به  ئی خۆی نه ده زانی، هه ر 
بۆیه ش ده بینین که  ئه و 59 الوه  بێ 
ئه وه ی  بێ  کرابن،  دادگایی  ئــه وه ی 
گولله باران  گــرتــن و  هــۆکــاره کــانــی 
کــردنــیــان بــۆ خــه ڵــک بــاس کــرابــن، 
گولله ،  ده ســـڕێـــژی  بـــه ر  ده درێـــنـــه  
بیر  له   نابێ  جینایه ته   ئه و  که وابوو 
پرسیارانه   ــه و  ئ ده بـــێ  بــچــێــتــه وه و 
هه موو کات به ره وه ڕووی کۆماری 
ــی  ــاوان ئــیــســالمــی بــکــرێــتــه وه  کــه  ت
نه کردووی ئه و الوانه  چی بوو؟ ئایا 
له  جێ دا مه گه ر ئه ندامه تیی حیزبێک 
که  بۆ ماف و ئازادی یه کانی گه له که ی 

خه بات ده کا، تاوانه ؟ 
سیاسیی  ده فـــتـــه ری  ــدامــی  ــه ن ئ
له   کوردستان  دێمۆکڕاتی  حیزبی 
تیشکی خسته   باسه که ی دا  درێژه ی 
سه ر ئه وه ی تاکه  تاوانی ئه و کۆمه ڵه  
ـــی  جـــۆزه ردان 12 ی  لـــه   کـــه ســـه ی 
ته نیا  کــران،  ئێعدام  1362 دا  ساڵی 
تێکۆشانی  خــه بــات و  لــه   پشتیوانی 
سیاسی و نه ته وه یی گه له که یان بوو.

تیشکی  ــــــر  دوات ـــــا  وری ـــــادر  ق
خــســتــه  ســـه ر ئــامــانــجــه  ئــاشــکــراو 
ئێعدامی  له   رێژیم  ڕانه گه یه ندراوی 
مه هاباد و  شــاری  الوه ی  پۆله   ئــه و 
ڕێژیمی  خۆفی  ــرس و  ت بۆ  ئــه وه ی 

ــه  ده ســــه اڵت گــه یــشــتــوو له   ـــازه  ب ت
کورد  کڵپه سه ندووی  بزووتنه وه ی 
لــه  کــوردســتــان گــه ڕانــده وه  تــا له و 
بۆ  خه ڵکی  چاوترسێنی  رێگه یه وه  
دێمۆکڕات و  له  حیزبی  ده ستبه ردان 
بزووتنه وه ی کورد کردبێ، به اڵم ئه و 
ئێعدام و کوشت وبڕو کۆمه ڵ کوژی یه  
که  دواتریش له  ناوچه ی جۆراوجۆر و 
ــات و چه ند  له  کاتی جــیــاوازدا دووپ
پات بوونه وه ، قه ت نه ی توانی چۆک 
ـــورد دابــــدا و خه ڵکی  ــه  الوانــــی ک ب
کوردستان له  داوا کردن و خه بات و 
پاشگه ز  مافه کانیان  به دواداچوونی 

بکاته وه .
دوای وتاری حیزبی دێمۆکڕاتی 
ــان فــه قــێ نــه بــێ،  ــان، ســام ــوردســت ک
ــی الوانــــی  ــی ــه ت ــی ــه ک ســکــرتــێــری ی
کوردستان  ڕۆژهه اڵتی  دێمۆکڕاتی 
بۆنه یه   به و  ڕێکخراوه که ی  په یامی 

خوێنده وه . 
الوان دا  یه کیه تیی  پــه یــامــی  لــه  
ــــه  هـــۆکـــارو  ویــــــــڕای ئـــــامـــــاژه  ب
ــی خـــوڵـــقـــانـــی ئـــه و  ــان ــه ک ــن ــێ ــه ســت ب
رێژیمی  مه به سته کانی  جینایه ته و 
ئه نجام دانی  بۆ  ئیسالمی  کۆماری 
یه  کیه تیی  کــه   هاتبوو  تــاوانــه   ــه و  ئ
ــمــۆکــڕاتــی رۆژهـــه اڵتـــی  ــــی دێ الوان
ــان هـــه ر لـــه و کــاتــه دا که   کــوردســت
رێژیمه وه   ــه ن  الی له   جینایه ته   ئــه م 
درا،  ئه نجام  الوه   کۆمه ڵه   بــه و  دژ 
وێڕای شه رمه زار کردنی ده سه اڵتی 
ئێران،  ئیسالمی  کۆماری  نگریسی 

به ڕێوه چوونی کۆڕیادی ریزگرتن له  یاد و بیره وه ریی 59 الوی ،،
شه هیدی مه هاباد

پێشمه رگه ی  هێزی  به شانی  شــان 
کوردستانیش بۆ به رپه رچ دانه وه ی 
ــۆ بـــه رز راگــرتــنــی  ئـــه م تـــاوانـــه  و ب
خه باتگێڕی  الوانــی  ئیراده ی  وره  و 
کـــوردســـتـــان هــه نــگــاوی هــه ڵــێــنــاو  
هه نووکه ش وێڕای نیشاندانی وه فاو 
شه هیدانی  بۆ  خــۆی  ئه مه گ ناسی 
ئاماده یی  مرۆییه ،  دژه   تاوانه   ئه م 
خۆی بۆ درێژه  پێدان به  رێبازی پڕ 
له  سه روه ری واڵت پارێزی و ئازادی 
دووپــات  نیشتمان  رزگـــاری  گــه ل و 

ده کاته وه .
له و په یامه دا ئاماژه  به وه  کرابوو 
به   ئیسالمی  کــۆمــاری  رژێــمــی  کــه  
هه ستی  کـــردنـــی  کـــپ  مــه بــه ســتــی 
نه ته وه یی  شۆڕشگێڕانه و شعووری 
الوانی کورد تاوانی 12ی جۆزه ردانی 
ـــه اڵم جێی شــانــازی یــه   ب خــوڵــقــانــد، 
کــه  شــۆڕشــگــێــڕانــی دێــمــۆکــڕات به  
هێزی  نه مری  فه رمانده ی  گشتی و 
شه هید  کــوردســتــان،  پێشمه رگه ی 
شاپوور فیرووزی و هاوسه نگه رانی 
به  تایبه تی له  رێگای به  جێ گه یاندنی 
وه کــوو  قاره مانانه   عه مه لیاتی   59
شه هید،  الوی   59 ــۆ  ب هــێــمــایــه ک 
توانیان ئه م پیالنه ی رژێم پووچه ڵ 
بکه نه وه  و باوه ڕ به  خۆبوون له  ناخ و 
هــزری تاکی کــورد له  رۆژهــه اڵتــی 
کوردستان بچێننه وه  و خاوه ندارێتی 
پۆله  الوه   ئه م  پۆاڵیینی  ئیراده ی  له  

سه ربه رزه ی واڵته که مان بکه ن.
ــال  ــدوڵ ــه ب ــا ع ــۆســت ــام ــــــر م دوات
نــاســراوی  سیمای  حـــه ســـه ن زاده ، 
له   کـــورد  سیاسیی  ــه وه ی  ــن ــزووت ب
بۆنه یه   به و  کوردستان  ڕۆژهه اڵتی 

وته یه کی کورتی پێشکێش کرد. 
مامۆستا به  ئاماژه  به  باردۆخی 
کــوردســتــان و  کــاتــی  ــه و  ئ سیاسیی 
شــــه ڕ و مــلــمــالنــێــی تـــونـــدی هــێــزی 

ــان لــه گــه ڵ  پــێــشــمــه رگــه ی کــوردســت
ــــی مـــلـــهـــوڕی کـــۆمـــاری  ده ســــه اڵت
که   کـــرد  ئــــه وه ی  بــاســی  ئیسالمی 
ـــه  ئــیــعــدامــی  ـــم ل ـــژی ــی ڕێ ــه ســت ــه ب م
شــاری  الوه ی   59 ئــه و  به کۆمه ڵی 
هێزی  وره ی  دابــه زانــدنــی  مه هاباد 
نه  ڕێــژیــم  بـــه اڵم  بـــوو،  پێشمه رگه  
بێ و  سه رکه وتوو  له وه یان  دا   توانی 
ـــی کــورد  نــه  تــوانــی چــۆک  بــه  الوان
هه ر  بــدا،  گونده کانیش دا  شــار و  له  
زیندانه کانی  ئێستاش  کــه   ئـــه وه ی 
کورد  خه باتگێڕی  الوانــی  له   ئێران 
جمه یان دێ، ئه وه  نیشانه ی ئه وه ی 
کردن و  کپ  بۆ  رێژیم  ته قه الی  که  
چــاوتــرســێــن کــردنــی الوانــــی کــورد 

نه زۆک و بێ ئاکام بووه .
مــامــۆســتــا حـــــه ســـــه ن زاده  له  
باسی  قسه کانی دا  دیکه ی  به شێکی 
کــۆمــاری  ئێستای  بـــارودۆخـــی  لــه  
ئه و  له وانه یه   گوتی  کردو  ئیسالمی  
خه ڵکه که ی  بتوانێ  ئێستاش  رێژیمه  
بکوژێ، ناڕه زایه تی یه کان سه رکوت 
ـــێ خــــۆی له   ـــوان ـــات ـــــه اڵم ن بـــکـــا، ب
که   خـــۆی  حه تمیی  ــووســی  چــاره ن
ڕووخان و هه ره س هێنانه  ڕزگار بکا.
ـــه و  ـــکـــی دیـــــکـــــه ی ئ ـــه شـــێ ـــه ب ل
رێ وڕسمه دا کاک ئه حمه دی قادری، 
نێوڕیزه کانی  به هه ستی  شاعیری 
ـــڕات پــه خــشــانــه   ـــۆک ـــم حــیــزبــی دێ
بۆنه یه وه   به و  به سۆزی  شێعرێکی 
ئه و  بڕگه ی  دوایین  له   خوێنده وه و 
کـــۆڕیـــاده دا ئــه حــمــه د ســادق پــوور، 
زیندانیی  حیزب و  به وه جی  کــادری 
له   کــه   ـــورد  ک پــێــشــووی  سیاسیی 
ــدیــی 59  ــه ن ــی ورمــــێ هــاوب ــدان ــن زی
بــووه ،  کــورد  کــراوی  ئێعدام  الوی 
چۆنیه تیی  له   بیره وه ری یه کی  چه ند 
بارودۆخی خۆیان له  زیندان و ڕۆژی 
بردنی ئه و 59 شه هیده و ڕۆژه کانی 

دوای گولله باران  کرانیان گێڕایه وه .
تیشکی  ـــوور  ســـادق پ ئــه حــمــه د 
یه کێکی  کــه   ئــــه وه ی  ســـه ر  خسته  
رێژیم  مه به سته کانی  لــه   دیــکــه ش 
الوی   59 بــه کــۆمــه ڵــی  ئێعدامی  لــه  
رووحی  وره و  تێک شکاندنی  کورد 
بــوو،  زیــنــدانــه کــان  له  نێو  ــه رگــری  ب
ئــه و  دوای  ــــی  ڕووداوه کــــان بـــه اڵم 
جینایه ته  ده ری خست که  له وه ش دا 

،،سه رکه وتوو نه بوو.

،،

لهوانهیه
ئهورێژیمه

ئێستاشبتوانێ
خهڵکهکهیبکوژێ،
ناڕهزایهتییهکان
سهرکوتبکا،

بهاڵمناتوانێخۆی
لهچارهنووسی
حهتمییخۆی
کهڕووخانو
ههرهسهێنانه

ڕزگاربکا.

مامۆستا عه بدوڵال 
حه سه ن زاده
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ــاش نــیــوه ڕۆی  کــات ژمــێــر 2ی پ
خــاکــه لــێــوه ی  9ی  هــه یــنــی  رۆژی 
به رزراگرتنی  بۆ  ــاوی،  1392ی هــه ت
محه ممه د  قازی  پێشه وا  یادی  ناوو 
رێبه رو پێشه وای حیزبی دێمۆکڕات  و 
کوردستان و  ســه رکــۆمــاری  یه که م 
10ی  رۆژی  لــه   کــه   ــی  ــکــان هــاوڕێ
هـــه تـــاوی  1326ی  خـــاکـــه لـــێـــوه ی 
رێژیمی  جــه لــالده کــانــی  ده ســـت  بــه  
هه یئه تی  له سێداره دران،  په هله وی 
ـــی  بـــه ڕێـــوه بـــه ری یــه کــیــه تــیــی الوان
کوردستان  رۆژهه اڵتی  دێمۆکڕاتی 
به  سه رپه رشتی به ڕێز سه ید جه الل 
ساڵحی جێگری سکرتێری گشتی و، 
یه کیه تیی  ــه ڕێــوه بــه ری  ب هه یئه تی 
الوانــــی دێــمــۆکــڕاتــی کــوردســتــانــی 
ئێران به  سه رپه رشتی به ڕێز حیسام 
ئه حمه دی جێگری سکرتێری گشتی، 
به و  هاوبه شیان  په یامی  ســه ره ڕای 
ــه وه ، بــه  هــاوبــه شــی ســه ردانــی  ــۆن ب
ــــردو  ـــان ک ـــی ـــدان ـــی ـــکـــۆی شـــه ه گـــڵ

له سه ر  وەفایان  ڕێزو  تاجه گوڵینه ی 
به ڵێنی یان  ــاو  دان شه هیدان  گڵکۆی 
ـــرده وه  کــه  درێــــژه ده رو  ـــات ک دووپ
قازی و  پێشەوا  رێبازی  وه فـــاداری 

هه موو شه هیدانی کوردستان بن.

ـــــژه ی ئــــه وه چــاالکــی یــه   لــه  درێ
که   رێکخراو  هــه ردوو  هاوبه شه  دا 
پێشه وای  هزری  هه وڵ و  به رهه می 
نـــه مـــرو کـــۆمـــاری دێــمــۆکــڕاتــیــکــی 
نوێ  په یمان  وێــڕای  کوردستانن، 
ــێــشــه وا قــازی  ـــه وه  لــه گــه ڵ پ کـــردن
رێبه ری شه هیدو هه موو شه هیدانی 
پابه ند  که   به ڵێنیان دا  کــوردســتــان، 
ـــڕ له   ـــای پ ـــگ ـــه  رێــــبــــازو رێ ـــن ب ب
خه بات و  له   شه هیدان و  ســه روه ری 
بـــه رخـــۆدان و بــه ره وه پــێــش بــردنــی 
کــــــاروانــــــی تـــیـــکـــۆشـــانـــی گــه لــی 
بــه ش خــوراو و چــه وســاوه ی کورد 
هه روه ها  نه وه ستن و  تێکۆشان  له  
ــه  ســه ر بــــره ودان به   پــێــداگــر بــن ل

نێوان  پێوه ندی یه کانی  بــه رده وامــی 
ـــه ردوو ریــکــخــراو و زیــادکــردنــی  ه
ــه ش و دروســت  کــاروچــاالکــی هــاوب
بۆ  توکمه   پێوه ندی  پردێکی  کردنی 
هــه ردوو  یه کگرتوویی  یه ک ریزی و 
ـــڕات و ســه رجــه م  ـــوک ـــم الیـــه نـــی دێ
رۆژهــه اڵتــی  ریکخراوه کانی  هێزو 
مافه   ــه   ب گه یشتن  ــا  ت ــان   کــوردســت
گه لی  دێموکڕاتیکه کانی  مــرۆیــی و 

کورد. 

به وه فای  رێبوارانی  هیوایه ی  بــه و 
رێبازی پێشه واو هه موو شه هیدانی 

کوردستان بین.

 هه ردوو رێکخراوی یه کیه تیی الوانی دێموکڕاتی رۆژهه اڵتی کوردستان و یه کیه تیی 
الوانی دێموکڕاتی کوردستانی ئێران له  چاالکی یه کی هاوبه ش دا له سه ر گڵکۆی شه هیدان 

یادی ١0ی خاکه لێوه یان به رز راگرت.

پاش نیوه ڕۆی رۆژی یەك شەممە 2 ی  پووشپه ڕی 1392ی هه تاوی به رامبه ر به  2013.6.23ی زایینی، لە بارەگای 
ناوه ندی یەكیه تیی الوانی دێمۆكڕاتی رۆژهەاڵتی كوردستان، یەكەم كۆبوونەوەی دەستەی بەڕێوەبەریی نوێ پاش 
هەڵبژاردنی دەوری سێهەمی فیدڕاسیۆن به  سه رپه رشتی به ڕێز سه ید جه الل ساڵحی سکرتێری گشتیی فیدڕاسیۆن 

بەڕێوەچوو. 

کرایه وه   له سه ر  پێداگر یان  کردن و  تاوتوێ  باس و  بەر  كەوتنە  گرینگ  تەوەری  چەندین  كۆبوونەوەیەدا  لەو 
بایه خدان به  یه ک ریزی و یه کگرتوویی زیاتری رێکخراوه کانی الوانی  وه ک، هه رچی زیاتر لێک نزیک بوونه وه و 
فیدڕاسیۆنێک دا  ژێر چه تری  له   مه ده نی یه کانی رۆژهه اڵت  رێکخراوه   هه موو  کۆکردنه وه ی  ته نانه ت  رۆژهه اڵت و 
بۆ یه ک ده نگی و کاری هاوبه شی زیاتری نێو رێکخراوه کان، هه روه ها باسی کۆنفڕانسی چواره می الوانی چوار 

پارچه ش هاته  به رباس که  له  ئێستاوه  ئاماده گی زیاتری بۆ بکرێ. 

لە درێژەی كۆبوونەوەكەدا دەستەی بەڕێوەبەری نوێ لە سەر یازدەهەمین خولی هەڵبژاردنەكانی سەركۆماری 
ئێران و ئاكامی دوای هەڵبژاردنەكان كۆمەڵێك قسە و باسیان كردو ڕاو بۆچوونیان  ئاڵ وگۆڕ كرد.

هەوەها کۆمه ڵێک بابه ت و باسی نێوخۆییش هاتنه به رباس و بڕیاریان له سه ر درا.

لە كۆتایی كۆبوونەوه دا به ڕێوه به ری تەئكیدیان لە سەر هاوكاریی و كار وچاالكی زیاتری فیدڕاسیۆنەكە كردەوە.

له   له  سلێمانی  کوردستان  الوانی  نه ته وه یی  کۆنفڕانسی  له  سێهه مین  به شداربوو  رێکخراوه کانی  له   به شێک 
پرێس کۆنفڕانسێک دا چه ند مژارو باسێکیان تاوتوێ کرد.

دێمۆکڕاتی  الوانــی  یه کیه تیی  هه یئه تێکی  هه تاوی،  1392ی  خاکه لێوه ی  13ی  رێکه وتی  سێ شه ممه   رۆژی 
رۆژهه اڵتی کوردستان له  پرێس کۆنفڕانسێک دا که  له  هۆتێل پااڵس له  شاری سلێمانی رێکخرابوو، به شداری یان 
له  رۆژئاوای  نه ته وه یی الوانی کوردستان  ئامانج و ده سکه وته کانی سێهه م کۆنفڕانسی  له سه ر چۆنیه تی و  کردو 
نۆێنه رانی رێکخراوه  سه ره کی یه کانی  باسه  که   داوه . شایانی  میدیاکانیان  کوردستان وه اڵمی رۆژنامه نووسان و 
ئاماژه   جێگای  کردبوو.  به شداری یان  کۆنفرانسه  دا  پرێس  له و  الوان  نه ته وه یی  کۆنفڕانسی  سێهه م  له   به شدار 
پێ کردنه  که  له  رۆژانی 26،27،28ی مارس، سێهه م کۆنفڕانسی نه ته وه یی الوانی کوردستان له  شاری رمیالن له  

رۆژئاوای کوردستان به  به شداری 60 رێکخراو و260 نوێنه ر به ڕێوه چوو.

ك���ۆب���وون���ەوەی ب���ه ڕێ���وه ب���ه ری 
ف����ی����دڕاس����ی����ۆن����ی الوان�������ی 
ك������وردس������ت������ان������ی ئ�����ێ�����ران

به ڕێوه چوونی پرێس کۆنفڕانسێک 
له  سه ر کۆنفڕانسی نه ته وه یی الوان

http://lawan.com/ku/index.php/ku/kar-u-chalakiakan/811-2013-04-03-08-05-43
http://lawan.com/ku/index.php/ku/kar-u-chalakiakan/811-2013-04-03-08-05-43
http://lawan.com/ku/index.php/ku/kar-u-chalakiakan/811-2013-04-03-08-05-43
http://lawan.com/ku/index.php/ku/kar-u-chalakiakan/811-2013-04-03-08-05-43
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برای تحلیل هرچه بهتر انتخابات 
92 ریاست جمهوری اسالمی ایران 
در  را  ایــن موضوع  که  اســت  بهتر 
کشید.  مطالعه  ــه  ب ایــــران  فــضــای 
بسیاری از مخالفین جمهوری اسالمی 
از یک زاویه دید ایدئالیستی به این 
موضوع می پردازند. حالت مبازره و 
ضدیت با نظام جمهوری اسالمی بر 
چگونگی بررسی موضوع می چربد. 
که مهم شناخت فضا،  در صورتی 
رابطه ای  ترسیم  تحلیل و  موضوع و 
دو  ایــن  میان  نتیجه بخش  منطقی و 
است نه آمال و آرزوها. به گمان من 

بهتر است که به جای تزریق آمال 
 92 انتخابات  تحلیل  حین  در  خود 
تحلیل  به  جمعی،  کنش  یک  بعنوان 
منطقی و فارغ از دیدگاه ارزشگرایانه 
منطق  دریافت  ضمن  پرداخته و  آن 
روی  بــر  بیشتر  انتخاباتی،  کنش 
تاثیرگذاری و راهبری و هدفمند کردن 
مواقعی  چنین  در  جمعی  کنشهای 

تمرکز شود.

انتخاب:

ما در رابطه با کشوری صحبت 
بحران  چند  مستاصل  کــه  میکنیم 
بسیار جدی و ویرانگر شده است، این 
عبارتند  آنها  عمده ترین  که  بحرانها 
معیشتی‹‹  اقتصادی و  ›‹بحران  از 
ایران زمین و  که گریبانگیر مردمان 
است.  گشته  رژیــم  حاکمیت و  خود 

بین الملل و  روابــط  سطح  در  بحران 
اهداف و  اسالمی و  ناهمخوانی رژیم 
برنامه هایش با جامعه جهانی بویژه  
ــمــاعــی‹‹ که  غــــرب. ›‹بـــحـــران اجــت
استبداد  هژمونی و  از  ناشی  بیشتر 
مذهبی   عقیدتی ـــ  سیاسی و  نظامی، 
اقتصادی و  با مشکالت  است همراه 
معیشتی که بحران مذکور را تعمیق و 
بس  نابسامانی   در  را  کشور  تمام 
باور  به  است.  برده   فرو  پیچیده ای 
من؛ بطور کلی ایران و ایرانی با چند 

بحران و معضل جدی روبرو است.

صحبت  انتخاباتی  با  رابطه  در 
یک  بــا  ذاتـــی  مــغــایــرت  کــه  میکنیم 
دارد.  دمکراتیک  آزاد و  انتخابات 
وجـــود نــظــارت اســتــصــوابــی، نبود 
جامعه  نهادها و  سازمان و  احــزاب و 
به  دمــکــراســی  ارکـــان  از  کــه  مدنی 

کاوهآهنگری

انتخابات ٩٢

سیستم  همچنین  مــی آیــنــد.  شــمــار 
مــدیــریــتــی مــنــحــصــر بـــه فـــرد ایــن 
پیدا  جهان  در  آن  مشابه  که  رژیم 
نمی شود ، برای همین مطالعه و تحلیل 
نرمها و  بــا  ایـــران  سیاسی  اوضـــاع 
ناممکن  ــعــارف  ــت م فـــورمـــول هـــای 
گشته و مطالعه و تحلیل خاص خود 
وجــود  نمونه  بعنوان  می طلبد.  را 
ولی مطلقه فقیه و توانایی و اختیارات 
سیاسی و اجرایی آن در تمام امور 

کشوری و لشکری.

تعیین  کـــانـــدیـــداهـــای  ــب  ــی ــرک ت
شــورای  طــرف  از  شــده  صالحیت 
محفلی گرایی و  از  نــشــان  نگهبان 
وجود یک مافیای سیاسی ـــ  اجرایی 
در حاکمیت است که همیشه در حال 
تالش برای تحت کنترل در آوردن 
کال ماجرای انتخابات و  متعلقات آن 
امنیتی  مقامهای  دخالتهای  هستند. 
)نمونه اخیر آن دخالت مقام امنیتی 
رد  در  آن  نقش  اطالعات و  وزارت 
صالحیت آقای هاشمی رفسنجانی( 
ــی و  ــه ی ــن ــام ــی خ ــت ــوم و حـــکـــم حــک
در  ایشان  فرمانفرمائی  جهت دهی و 
مانع  بزرگترین  انتخابات  امور  کل 
برای اجرای اصالحات و پیشبرد گام 
به گام پروژه های سیاسی در جهت 
نهادهای  کشورو  دمکراتیزه کردن 
سیاسی آن است. انتخابات و تمکین 
به نتایج دمکراتیک آن تا حد زیادی 
میتواند هزینه های سیاسی و انسانی 
›‹ تغییر و تحول‹‹ را تامین کند ولی 
مذکور  مافیای  ایــران،  در  متاسفانه 
است  بیشتر  انسداد هرچه  به  مایل 

تا رفرم.

ـــــی در  ــــاچــــار ول ـــد بــــه ن شـــای
جبهه  ــهــایــت  ن در  صـــــورت و  هـــر 
کنار  بــا  ـــ  حکومتی  اصالح طلبان 
بــه نفع  رفــتــن محمد رضــا عـــارف 
حسن روحانی ـــ  با حسن روحانی 

ایشان را مورد  به توافق رسیدندو 
ـــد.  ـــرار دادن حــمــایــت هــمــه جــانــبــه ق
خاتمی  سیدمحمد  حمایت  با  بویژه 
رهبر  ایران و  پیشین  جمهور  رئیس 
ــان حــکــومــتــی ، فــضــای  ــب ــل اصــالح ط
ــطــب مــجــزا و  بـــه دو ق ــات  ــاب ــخ ــت ان
مشخص اعتدالگرایان و اصالح طلبان 
در یــک طـــرف و اصــولــگــرایــان در 
طرف دیگر تبدیل گشت. البته هرچند 
اصالح طلب  را  خود  روحانی  آقــای 
نحله  به  متعلق  را  خــود  نمی نامد و 
بیشتر  که  میداند  ›‹اعتدال‹‹  فکری 
بــه اصــول گــرایــان نــزدیــک اســت تا 
سیاسی  کــارنــامــه  ــبــان و  اصــالح طــل
کننده  تائید  مسئولیتهایش  ایشان و 
حساب  ایــن  ــا  ب هستند.  ادعـــا  ایــن 
حاضر  حــال  در  کــه  گفت  میتوان 
حسن روحانی نماینده اصالح طلبان 
داخل کشور ، بخشی از اصولگرایان، 
طبقه میانی حکومتی و چند گرایش و 
گروه  سیاسی و دینی نیز مباشند و 
اســت  ــی  ــزرگ ب موفقیت  خـــود  ایـــن 
برای آقای روحانی و در نهایت بیت 

رهبری. 

رای دادن به معنی رای دادن به 
نظام نیست، با وجود چنین ادعایی 
شرکت  نتیجه   خامنه یی و  طرف  از 
در انتخابات حتما طول عمر بیشتر 
نظام نیست. انتخابات و کنش انتخاب 
نبوده و  ایــران  همیشه سیاسی  در 
انگیزه و  ایـــران  بیشتر  در  میتوان 
برای  را  مختلفی  سائقهای  هــدف و 
انتخاب و  ایــن کنش ردیــابــی کــرد.  
میتوان  را  انــتــخــابــات  در  شــرکــت 
بررسی  واکــنــش  کــنــش و  منظر  از 
کنش  یــک  معنای  بــه  انتخاب  ــرد.  ک
گذشته  دهــه  طــول سه  در  سیاسی 
در کردستان رخ داده است ولی در 
شهرهای دیگر ایران بویژه تهران و 
تهران و  مانند  دیگر کالن شهرهایی 
مشهد و غیره، از خرداد 76 شمسی  

ــه انــتــخــاب یک  ــه بــعــد اســـت کــه ب ب
ویژگی سیاسی  اضافه شده  است.

باشد،  هرچه  انتخابات  نتیجه 
بحران  آمــدن  پیش  احتمال  امکان و 
از پیش کرده  بــرای رژیــم را بیش 
بویژه شش  انتخابات  از  بعد   است. 
ماه اول فرصت مناسبی است برای 
همیاری  هــمــکــاری و  ســازمــانــدهــی، 
در  رژیــم  مخالف  نیروهای  تمامی 
سطح داخل و خارج از کشور  علیه 
شرکت  احتساب  ایــن  بــا  حاکمیت. 
مردم در انتخابات در نهایت به نفع 
مخالفین شرکت در انتخابات خواهد 
تدبیر،  وجود  در صورت  البته  بود 
برنامه ریزی  تلرانس و  دور اندیشی و 

مدوام و استراتژی مشخص.

به  مــایــل  رژیـــم  مخالفین  اگـــر 
دست یابی به یک سیاست و ستراتژی 
مشخص و مشترک هستند، قبل از هر 
چیزی الزم است که برسر اصول و 
مواردی کلی به توافق برسند. به این 
پالتفرم  یک  به  برای رسیدن  معنی 
مشترک همکاری و همیاری به توافق 
رسیده و بیش از پیش سعی نمایند 
عملیاتی  میدانی و  را  خــود  برنامه 

نمایند.

که  است  الزم  آتی  قدمهای  در 
ایفاء کنند؛  سه مورد نقش محوری 
جوانان)سنی(و  دوم  ملیتها،  یکی 

دیگری زنان)جنسیتی(.
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ــع مــی شــود گفت کــه: هیچ  در واق
کالهی از فرم اسالمی اش در ایران به 
از کاله خیمه  ویژه  به  نــرود و  سرتان 
انتخابات جمهوری اسالمی  بازی  شب 
در  اسالم  نجات  برای  اینها  بپرهیزید. 
ایران بهر دری می زنند. ما سالهای بعد 
از جنگ ایران و عراق را دیدیم که اینها 
سیر قهقرا را طی می کردند و از وحشت 
به سرکوب خشن و ترور رهبران مخالف 
ایــران پرداختند. بعد  از  داخــل و خــارج 
بین المللی، به جلو راندن  از محکومیت 
آقای خاتمی را خوب دیدیم که بعد از 
آرامش موقت، چگونه آنها اصالح طلبان 
تئاتر  چگونه  سپس  گذاشتند و  کنار  را 
آوردنـــــد و  بـــوجـــود  را   1388 ســـال 

طور  بــه  مـــردم  مــیــان  از  سبز  جنبش 
خودجوش بوجود آمدو زود این بخش 
اپوزیسیون  نیروهای  اصطالح  به  از 
رهبری آن را بدست گرفتند. در اینجا 
هشدار  دل  پاک  میهنان  هم  به  مجددا 
از سبزهای  آن شاخه  کاله  دهــم،  می 
سرتان  نیز  اســالمــی  جمهوری  ناجی 
نام  زیــر  ایــن سبزها  از  ــرود. بخشی  ن
می خواهند  شده اند و  ظاهر  اصالح طلبی 
را اصالح  باصطالح جمهوری اسالمی 
انسانهای  همه  بــرای  چیز  یــک  کنند! 
آزادیخواه، باید محرز باشد که این 33 
یازدهم  دوره  داده و  نشان  سال خوب 
نشان  هم  اسالمی  جمهوری  ریاست 
خواهد داد که اینها اصالح پذیر نیستند و 

اسالمی  حقیقت،  در  چون  بروند.  باید 
که اینها ارائه می دهند با دمکراسی در 
بر  ــالوه  ع اســت.  درجــه   180 تناقض 
همه اینها سیاست این باصطالح اصالح 
طلبان و بویژه والیت فقیه که در قانون 
اساسی آمده است، هیچ جا و منزلتی 
نــدارد و  امـــروزی  دنــیــای  حاکمیت  در 
سازگار  مطلقا  دمکراسی  آزادی و  با 
آمده  ایــران  اساسی  قانون  در  نیست. 
است که حتی از میان نیمی از جامعه 
)یعنی زنان( حق رئیس جمهور شدن و 
قاضی شدن ندارندــــ البته  بنا به  قانون 
نه   ایـــران  اســالمــی  اســاســی جمهوری 
تنها زن ها، بلکه  کردها هم حق انتخاب 
حکومتی  ــاالی  ب پستهای  ــرای  ب شــدن 

جوانان غیور مملکت، در انتخابات سال ٩٢ دوباره 

کاله لبخند ملیح به سرتان نرود!

دکترگلمرادمرادی
،،

 . ندارندــــ  جمهوری  ریاست  منجمله  
فقط رجلها می توانند این پستها و مقام 
را داشته باشند. لذا دیگر چنین رژیمی 
از  اما  بــرود،  باید  نــداردو  جای ماندن 
طریق منطق و دیالوگ و صلح آمیز، نه 
آقایان و  ایــن  ــرای  ب گر چه  خونریزی. 
خانمهای مسلمان مانند خانم رهنورد و 
میلیون  چندین  اگر  نیستند  مهم  امثال 
اسالم و  فقط  شوند،  کشته  هم  انسان 
صحبت  اکنون  بمانند.  برقدرت  آن هــا 
ازنو برسر انتخابات ریاست جمهوری 
لوای  زیر  افــرادی و  باچنین  آیا  اســت. 
چنین سیستمی با چنین رفتاری می توان 
اصال  یــا  و  زد؟  حــرف  انــتــخــابــات  از 
هم  کشید؟!  نفس  راحتی  به  مــی تــوان 
میهنان عزیز و ارجمند، ما باید خاطرات 
تلخ سالهای 1360 خورشیدی، یادمان 
کردن  محکم  بــرای  آقایان  ایــن  باشد. 
پایه های حکومت دینی خود هر کسی، 
اگر  نه فقظ مخالفان،  از خودیها،  حتی 
دهان باز می کرد و از دمکراسی حرفی 
ـــدان و  زن مملکت و  از  فـــرار  بــا  مـــی زد 
شکنجه و مــرگ ســروکــار مــی داشــت. 
آن  در  دارد.  ادامــه  هم  هنوز  کار  این 
کروبی،  موسوی،  آقایان  همین  زمان، 
به  را  امــروزه خود  که  امثال  خاتمی و 
تحمیل  سبز  جنبش  رهبری  از  بخشی 
کرده اند، تقریبا همه کاره بودند که در 
جوانان  جمعی  دست  اعدام  آنها  سایه 
تاکنون  می گرفت و  انجام  بیگناه  فعال و 
هیچ عذرخواهی از ناتوانی و یا اعتراف 
به اشتباه از طرف آنان، شنیده نشده. 
رهبران  تــرور  جنایت ها،  آن  کنار  در 
احزاب سیاسی و مخالفان رژیم بوقوع 
زنجیره ای و  قتلهای  بعدها  می پیوست و 
نظر  زیــر  مستقیم  متفکرین،  نــابــودی 
امـــروزه  کــه  آقــایــان  همین  از  بخشی 
افراطی  در جبهه مخالف اصول گرایان 
جمهوری اسالمی قرار دارند، به مرحله 
اجـــراء در مــی آمــد. بـــرای رســیــدن به 
اهداف که همان تثبیت اسالم در ایران 
است این آقایان به چنین جنایاتی بسنده 
که  دانشجویانی  حتی  بلکه  نمی کردند، 
اعتراض  سانسور  نا عدالتی و  به  فقط 
آنها  به  می شدند و  دستگیر  می کردند، 

در  یــا  می نمودند و  تــجــاوز  وحشیانه 
قــرار  گلوله  اصــابــت  مـــورد  خیابانها 
آقایان  این  دارد  امکان  حاال  می دادند. 
اصالح طلب بگویند: "ماهم مخالف این 
اعمال غیر انسانی بودیم"! خیلی ساده 
از آنها پرسیده می شود، چرا صدای 
اعتراض به حق کشی را بلند نمی کردید و 
چرا حتی یک کلمه در این باره ننوشتید؟ 
حقیقت  در  مقصر اند.  اینها  همه  بله، 
سرمایه های علمی مملکت را بطور کلی 
تا حدودی  که  کنند  نابود  می خواستند 
با  نشینان،  خارج  ما  شدند.  هم  موفق 
شدت مخالفان رژیم، مطلقا نمی خواهیم 
سرنوشت شماها باقیمانده این سرمایه 
کشور با خطر روبرو شود. این ها اگر 
ارتجاعیون  این  از  بهتر  بگیرند  قدرت 
حاکم نمی توانند باشند. حاال احتماال این 
پرسش مطرح شود که بابا، اینان بهتر 
درســت،  ایــن  هستند!  اصول گرایان  از 
ما شکی نداریم که اینان نرم تر از این 
اما  هستند.  فعلی  حکومت گران  آقایان 
مثلی است معروف که می گویند: "سگ 
زرد برادر شغال است". باید نیز باور 
داشت تا زمانی که این آقایان موضع 
از  نکرده اندو  روشن  را  خود  سیاسی 
والیت  و  خاتمی(  دینی)مانند  حاکمیت 
ناجی  به عنوان  نگرفته اند،  فقیه فاصله 
شوند.  می  شناخته  اسالمی  جمهوری 
لــذا بــایــد اســـالم و جــمــهــوری اسالمی 
ترور  ما  شــود.  برداشته  حاکمیت  از 
رهبران احزاب سیاسی و مخالفان رژیم 
را به تلخی تجربه کرد ایم و اگر خاتمی و 
"اصالح طلبان" نمی آمدند به احتمال قوی 
این قرون وسطائیان  ننگین  پایان عمر 
خود  که  خاتمی  زمان  در  خوب،  بود. 
آنها برای نجات اسالم در ایران آورده 
بودند، بیکار هم ننشستند. باز هم تکرار 
می کنم در دوران خاتمی بود که قتلهای 
نظارت  با  آن و  دنبال  به  زنجیره ای و 
بخشی از همین آقایانی که امروزه در 
افراطی"  گرایان  "اصــول  مخالف  جبهه 
دارنــد، آن  قرار  این جمهوری اسالمی 
جنایت اتفاق افتاد. باید در نظر داشت 
که در میان اینان، آقای خاتمی اروپای 
غربی دیده، با لبخند ملیح اش، یکی ازآن 

رژیم  این  نجات  برای  مهم،  مهره های 
دینی قرون وسطائی است و اگر وضع 
بدین منوال پیش برود، یک روزی ولی 
دارم  آرزو  کــه  شــد  خــواهــد  هــم  فقیه 
جوانان غیور مملکت تن به این خواری 
این  پذیرش  به  حاضر  دیگر  ندهند و 
یا  خاتمی  با  وسطائی،  قــرون  سیستم 

بدون خاتمی اش، نباشند. 
در واقع آقای خاتمی و بقیه این نام 
بــردگــان فــوق، اگــر از غربال شــورای 
نگهبان دربروندو یا در رفته اند و هوای 
ریاست جمهوری را نموده و یا آنها را 
با تزویر برای نجات اسالم در ایران از 
این مهلکه سقوط اجتماعی و اقتصادی، 
پایشان  یک  خود  فرستاده اند،  جلو  به 
همانند  اســالمــی  جــمــهــوری  مــی لــنــگــد. 
سالهای بعد از جنگ در سراشیبی قرار 
گرفته و راه نجات را در آن می بیند که یک 
سپر بال علم کنند. اینها که امروز نقش 
بهترین  می کنند،  بازی  را  طلب  اصالح 
ازحاکمیت  اینها هنوز  سپر بال هستند. 
که  آنگونه  نگرفته اند و  فاصله  دینی 
مکرر گفته شد، روزی برتمام قتل ها و 
اعدام های مخالفان صحه می گذاشتند و 
ــا اگـــر قـــدرت نــداشــتــنــد و چــیــزی از  ی
دستشان بر نمی آمد، در برابر آن همه 
جنایات، سکوت می کردند. از همه اینها 
بگذریم، تاکنون هیچ کدام از آنها قانون 
ارتجاعی و قرون وسطائی و ضد حقوق 
پرسش  زیـــر  را  فقیه  ـــت  والی بــشــری 
از  دین  جدائی  بر  حداقل  یا  نبرده اندو 
سیاست حتی اشاره ای نکرده اند. برای 
سال   8 دوران  در  خاتمی  آقــای  مثال 
وعده های  لبخند و  با  ریاست جمهوری 
میهن  پسران  دختران و  برسر  بی پایه، 
که با شاخه گل سرخ بر دهــان و قلب 
پاک به استقبال اش رفتند، کاله گشادی 
گذاشت. در واقع او می خواست و هنوز 
جمهوری  شــوم  نظام  مــی خــواهــد،  هــم 
نه  را  افکار  نگهدارد. چنین  را  اسالمی 
فقط او، بلکه آنگونه که اشاره شد همه 
اینها  دارند و  استثنا  بدون  اصالح طلبان 
که خود را برهبری سبز تحمیل کرده اند، 
می خواهند این سیاست نجات جمهوری 
اسالمی در ایران را بهر قیمتی به پیش 
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نه  دارنــد و  قدرت  نه  آقایان  این  ببرند. 
شهامت که رفرم انسان و جهان پسندی 
را در اسالم مطرح کنند و نه می خواهند، 
اسالم)منظور  که  می دانند  خود  چون 
جمهوری  در  حـــاال  ــه   ک ــی  اســالم آن 
اسالمی ایران حاکم است، یعنی اسالم 
نمی خواهند  نیست و  پذیر  رفرم  شیعه ( 
البته  بــر بــنــدد.  رخــت  نیز  حاکمیت  از 
مدرن  در  می کنند  کوشش  بظاهر  آنها 
مسیحیت  همانند  اســـالم،  ــن  ای کـــردن 
رفرمی بوجود آورند. آقای خاتمی در 
میدان  به  پا  جمهوریش  ریاست  زمان 
گــذاشــت و چــه بسا اجـــازه هــم داد که 
از  دختران  سر  مــوی  تــار  چندتا  مثال 
زیــر روســری، همانند مــوی سر خود 
از زیر عمامه، بیرون باشد و دیدیم که 
ایستاد!  جلویش  چگونه  افراطی  شاخه 
این  امروزه واضح است و می بینیم که 
نکته را دختران قهرمان ما خود بخود 
به نظام اسالمی با زور تحمیل کرده اند. 
دختران،  اکثر  الهی ها  حزب  بجز  یعنی 
اسالم را به سخره گرفته اندو مأموران 
به  را  منکر  از  نهی  مــعــروف و  به  امــر 
عاص آورده انــد. این را در فیس بوک و 
ــوان دیـــد و  ــی ت ــه آســانــی م ایــنــتــرنــت ب
افراطیون با هیچ تهدید و گذراندن هیچ 
قانونی، نمی توانند جلو آنها را بگیرند. 
برای روشن شدن آن که آیا شرکت در 
از مشکالت  ایران گره ای  در  انتخابات 
عدیده را می گشاید، یا فقط هدف نجات 
ــاه از این  اســـالم اســـت، شــرحــی کــوت
خیمه شب بازی را در گذشته از زبان 
روزنامه ها می آوریم. حاال چرا خاتمی 
به  چگونه  کــردنــد و  جمهور  رئیس  را 
او اجازه دادند با افکار اصالح طلبی و 
لیبرالی از نوع اسالمی به میدان بیاید؟ 
کوشش می کنم، خیلی کوتاه با استناد 

به منابع آن روزی توضیح دهم.
به قدرت رسانده شدن خاتمی:

سر  درحالی  خاتمی  زمــان  آن  در 
کــار آمــد که اســالم و ســران جمهوری 
اشــاره  پیش  در  کــه  آنگونه  اســالمــی، 
شد، در محکومیت بین المللی بودند. این 
رهبران به دلیل ترور میکونوس، با یک 
آبرو ریزی و تعقیب شدید مواجه شدند 

که هنوز هم ادامه دارد. روزنامه ها در 
دولت  "خاتمی  کــه:  نوشتند  دوره  آن 
بر  که  گرفت  تحویل  شرایطی  در  را 
ــحــران نــاشــی از مــحــکــوم شــدن  اثـــر ب
مقامات بلند پایه جمهوری اسالمی در 
چند  کشتن  اتهام  به  آلمان  دادگاه های 
تن از رهبران حزب دمکرات کردستان 
روابط  آلمان،  میکونوس  در رستوران 
تیرگی  اوج  در  ــا  اروپ اتحادیه  ــران و  ای
قرار داشت و همه سفرای اروپایی ایران 
ایران  چنین  هم  بودند.  کــرده  ترک  را 
متهم به دست داشتن در حمله به پایگاه 
کنیسه  عربستان و  الخبر  در  آمریکا 
یهودیان در آرژانتین شده و در آستانه 
داشــت".  قــرار  آمریکا  موشکی  حمله 
اسالمی  جمهوری  شرایطی  چنین  در 
نیاز به کسی داشت که دارای به قول 
باشدو  استثنائی  کاریزمائی  اروپائیان 
را  طلب  قـــدرت  آمــریــکــای  ــن  ای بتواند 
موقتا از حمله نظامی به ایران منصرف 
متوجه  ایران  در  اسالمی  رهبران  کند. 
بودند که خاتمی قادر است این کار را 
انجام دهد. نهایتا او توانست در سطح 
»گفتگوی  کــردن  مطرح  "با  بین المللی: 
تمدن ها« درسازمان ملل متحد، خود را 
بعنوان مبدع این نظریه بشناساند"، این 
کار را بکند. در واقع آن آب سردی بود 
طلبی  قدرت  آتش خشم و  روی  بر  که 
دل  دو  آمریکای  شــد.  ریخته  آمریکا 
امید داشت که خاتمی رابطه را با غرب 
انسانی  حقوق  آمریکا  برای  کند.  بهتر 
آن  مهم  نیست.  مهم  ــاد  زی اســالم  در 
است که رابطه اقتصادی مجددا برقرار 
این  قلبا مخالف  اگر چه  گردد. خاتمی 
به ظاهر کوشش خود  اما  بود  ارتباط 
گام  اولــیــن  ایــن  دلیل  بهمین  کــرد.  را 
برای نجات جمهوری اسالمی در سطح 
بین المللی بود و دیدیم که خاتمی و امثال 
از جانبی در برابر اسالم افراطی خلع 
سالح بودند و از جانب دیگر این ناجی 
تن  نمی خواست  واقعا  ایران  در  اسالم 
بدهد.  آزاد،  جهان  بــا  ارتــبــاط  ایــن  بــه 
رفرمهائی  بــایــد  کــه  مــی دانــســت  زیـــرا 
اسالم  نابودی  خــود  ایــن  دهــد و  انجام 
در قدرت بود و چون خود از خانواده 

حاکمیت  در  دین  اگر  اســت و  روحانی 
نباشد، جای او کنج مسجد است و بس و 
رئیس جمهور  که  نــدارد  هرگز شانس 
شود. لذا بنظر او دین باید حاکم باشد. 
نمونه بارز آن برای نجات دین اسالم 
در  او  گفته  این  از  می توان  ایــران  در 
وی  کــرد.  برداشت  حکومت اش  ــل  اوای
ریاست  اول  ســال  در  سخنانی  طــی 
جمهوری پیرامون آزادی گفت : "خدمت 
این است که بگوییم دین و  به دین در 
به  که  دینی  سازگارند و  هم  با  آزادی 
انسان حرمت می دهد در درجه اول به 
آزادی انسان حرمت می دهد. باید موانع 
آزادی از میان برداریم". پس یک آخوند 
در  می ماند و  آخوند  شک  بــدون  سید، 
نهایت  فریبی  عوام  حتی  توجیه گری و 

کوشش را هم می کند.
در سیاست داخلی کاله دیگری که 
سر ملتهای ایران گذاشت، طرح مسئله 
در  که  بــود  روستا  شهر و  شــوراهــای 
نیز  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
آمده است اما هرگز به مرحله اجرا در 
نیامده بود. در واقع دیکتاتوران و نظیر 
آنان هرگز نخواسته و نمی خواهند که 
تصمیم  خود  سرنوشت  دربــاره  مردم 
مجبور  بظاهر  اینها  اما  بگیرند.  جدی 
ــای  ـــازی ســیــاســی آق ــه ایـــن ب ــد ب ــودن ب
صحنه سازی  یا  دهند و  در  تن  خاتمی 
کنند. ما می دانیم شوراهای شهر حتی 
قدرت اجرائی برنامه های فرهنگی را نیز 
کم دارد یا اصال ندارد. باز روزنامه ها 
بعدها نوشتند: "دوره ریاست جمهوری 
خاتمی از سال های مهم تاریخ سیاسی 
بسیاری  اتفاقات  حــاوی  اســت و  ایــران 
بود. شعار جامعه مدنی وی که بعدها در 
قبال سکوت وی توسط علی خامنه ای 
نام  النبی  از مدینه  برداشتی  به عنوان 
از  سیاسی  توسعه  کنار  در  شد  برده 
همین  در  ــود.  ب وی  اصلی  شعارهای 
شهرو  شوراهای  انتخابات  وی  راستا 
روستا را که در قانون اساسی جمهوری 
اسالمی تصریح شده بود، برای اولین 
هنری،  فعالیت های  کــردو  برگزار  بــار 
فرهنگی و سیاسی در فضایی بازتر از 
دولت های قبل و بعد انجام شد، در عین 

پیاپی  انتقادات  حال جناح مقابل ضمن 
وزیر کشور او عبدالله نوری را که از 
مهره های اصلی کابینه بود با رای عدم 
کرد".  برکنار  استیضاح  از  پس  اعتماد 
در آنجائی که خاتمی بظاهر می کوشید 
راه تنفسی باز کند و به جوانان امکان 
این جمهوری  بدهد حتی در چارچوب 
انتقاد  آزادی و  حــق  وسطائی،  ــرون  ق
ــه بــاشــنــد و مــی خــواســت حــد اقــل  داشــت
خود را با زمان تطبیق دهد و از غرب 
را  او  جلو  گــرایــان  اصــول  کند،  تقلید 
می گرفتند و نمی گذاشتند به کارش ادامه 
دهد، زیرا وحشت می کردند که سر بند 
او نیز بجای  از دستشان در مــی رود. 
اعتراض صلح آمیز دست به عوام فریبی 
بر سر  را  تمام کاسه کوزه ها  می زد و 
به  دیگر  بــار  می شکست.  مقابل  جناح 
می کنیم  رجوع  زمان  آن  روزنامه های 

که نوشتند:
دوران  وقــایــع  مهمترین  از  "یــکــی 
اعتراضات  خاتمی،  جمهوری  ریاست 
واقعه  به  که  بــود   1378 مــاه  تیر   18
»حمله به کوی دانشگاه تهران« شهرت 
یافت. شروع ماجرا از اعتراض عده ای 
از دانشجویان دانشگاه تهران در مورد 
توقیف روزنامه سالم بود که با واکنش 
شدید نیروهای امنیتی روبرو شدو در 
جمهوری  امنیتی  نیروهای  دوم،  روز 
اسالمی به خوابگاه دانشجویان حمله ور 
دانشجویان  از  زیــادی  تعداد  شدندو 
را مــورد ضــرب و شتم قــرار دادنــد که 
جانبه  همه  اعتراض  یک  به  ادامــه  در 
بخصوص  مختلف و  اقــشــار  طــرف  از 
نهایت  در  گردید.  تبدیل  دانشگاهیان 
بسیج،  ــای  ــروه ــی ن بــه کــمــک  حــکــومــت 
اعتراض ها  انتظامی  نیروهای  سپاه و 
را توسط حکومت نظامی اعالم نشده، 
بشدت سرکوب و مخالفان را به زندان 
معروف  زندانیان  جمله  از  که  انداخت 
کرد.  اشــاره  باطبی  احمد  به  می توان 
در نهایت دولت از سرکوبگران بعنوان 
بار  اولین  این  برد و  نام  فشار  نیروی 
بود که این نیرو رسما موجودیت پیدا 
آشوبگر و  را  معترضان  همچنین  کرد. 
خاتمی  آقای  از  انسان  نامیدند".  اراذل 

خودتان  واقعا  اگــر  خــوب،  پرسد،  می 
نمی خواستین، چرا حتی تهدید به استعفا 
نکردین؟ چرا جلو استاندار وقتتان در 
اردبیل که برعلیه روزنامه سالم بدلیل 
بقول ایشان، درج اکاذیب، شکایت کرده 
بود و در حقیقت عامل اصلی نا آرامی ها 
حتی  درکشوری  اینکه  نگرفتین؟  بود 
نمی شوند و  تحمل  خودی  روزنامه های 
می شود  مگر  می کنند،  توقیف  را  آنها 
راضــی  قلبا  کسی  اگــر  ــرد،  ک حکومت 
نباشد؟ همه دمکراتها این برخوردها را 
نه  می نامند،  اسالمی  بازی  شب  خیمه 
چیز دیگر. بخشی از وقایع را از زبان 
روزنامه های آن دوره بخوانید و ببینید 
که همه اینها دست در دست هم گذاشته 
بودند و هنوز هم مصمم اند که مردم را 
نابود  را  نگهدارند و روشنفکران  نا آگاه 
کنندو اسالم در ایران را تقویت نمایند. 

در ادامه می خوانیم: 
"اما مهم ترین قضیه دوران حکومت 
خاتمی را می توان افشاو اعالم رسمی 
وزارت  در  خودسر«  »عوامل  وجــود 
عامل  که  اسالمی  جمهوری  اطالعات 
شدند،  اعــالم  زنــجــیــره ای«  »قتل های 
یکی  دستگیری  به  افشاگری  این  بود. 
از سرشناسان وزارت اطالعات به نام 
و  بعدتر  او  شد.  منجر  »سعیدامامی« 
طی یک واقعه مشکوک در زندان خود 
نویسندگانی  واقعه  این  در  کرد.  کشی 
به طور سیستماتیک به قتل رسیدند از 
جمله داریوش و پروانه فروهر، محمد 
خوب،  مختاری".  محمد  پوینده و  جعفر 
به میان  بازی سخن  از خیمه شب  اگر 
می آید، با دیدن این صحنه ها واقعیت ها 
رو می شوند و باید حق داد که عامیانه 
بگویند: همه سر و ته یک کرباس اند و دگر 
هیچ. انتخابات سال 1392 خورشیدی و 
از  غیر  به  چیزی  اصالح طلبان  شرکت 
ایــران  در  اســالم  نجات  عوام فریبی و 
بایستی  می  بــود،  این  غیر  اگر  نیست. 
مشخص  برنامه  یک  با  اصالح طلبان 
یعنی  آمدند.  می  میدان  به  انتخاباتی 
گوشه هائی از خواست مردم و جوانان 
را مطرح می کردند. برای نمونه جدائی 
مرام،  عقیده و  آزادی  حکومت،  از  دین 

حق رأی)انتخاب شدن و انتخاب کردن( 
برای همه )زن و مرد و اقلیتهای آئینی(. 
حذف اسالم شیعه بعنوان دین رسمی 
ابتدائی ترین  ایــن  اســاســی.  قــانــون  در 
نکاتی هستند که در برنامه این آقایان 
در  اکــنــون  اگــر  نیست.  طلب  اصـــالح 
برخی  یا  نکات  این  انتخاباتی  مبارزات 
از آن ها را مطرح کنند، همه انسانهای 
دمکرات باید بدانند که اینها عوام فریبی 
دیگر.  چیز  نه  انتخاباتی  شعار  است و 
در حالیکه باید این نکات سالها و ماهها 
پیش در برنامه کاری خود می نوشتند و 
مبارزه  در  نه  می کردند،  دفــاع  آن  از 
در  ادعایم  برای  من  ببینید  انتخاباتی. 
مورد آقای خاتمی و جمهوری اسالمی 
سند از خود این آقایان دارم که پیش از 
انتخابات چه چیزهائی مطرح می کنندو 
آقای  می گویند.  چه  انتخابات  از  بعد 
سخنرانی هایش،  از  یکی  در  خاتمی 
گویا در آبان 1391 روزنامه ها از قول 
"فردای آن روز، وبسایت  اند:  او گفته 
رسمی سید محمد خاتمی متن سخنرانی 
دیروزش را منتشر کرد که نشان داد 
که خاتمی به دنبال بازگشت به قدرت 
نیست  این  مشکل  است  معتقد  نیست و 
چه کسی کاندیدا شود ، بلکه خواست 
امنیت  آزادی و  را  اصلی اصالح طلبان 
منتقدان و تن دادن حکومت به خواست 
ـــد". آقـــای خــاتــمــی مگر  ـــی دان مـــردم م
خواست مردم بغیر از آن نکاتی هستند 
که در پیش به آنها اشاره کردیم؟ شما 
اگر ریگی در کفش ندارید، چرا به آنها 
از  صراحت  با  چــرا  نمی کنید؟  اشــاره 
دارم  آرزو  نمی کنید؟  دفــاع  نکات  این 
با  ارجمند  هم میهنان  فعال و  نیروهای 
خواندن این مقاله خود درباره انتخابات 
الیق  رژیــم  این  آیا  که  بگیرند  تصمیم 

ماندن می دانند یا نه؟!
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%87_%DA%A9%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
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» ئه رک و رۆڵی الوان له  کۆمه ڵگادا«

فایلیژمارەیداهاتوو

بۆ شەهیدانی کورستان

شەهیدبەرزیوەکووچیا
روونیوەکووئاویدەریا

تۆنەمردوویونامری
کڵپەوبڵێسەیئاگری

رەنگیاللەهەرچەنجوانە
شاگوڵینێوگوڵستانە

ملکەچدەڕوانێتەزەوی
لەحاستیتۆیەسەرنەوی

تۆبەهاری،تۆشەماڵی
تۆهەوریگەواڵگەواڵی

تۆهیوایبەزریواڵتی
پێشکاروانیڕێینەجاتی

تۆکانگایبەڵێنووەفای
تۆزامنیمافیرەوای

ئاودێریبەرزیوبناری
ئۆقیانووسیپڕئەسراری

تۆکلیلەیرەمزورازی
رێبواریرێگاکەیقازی

تۆبەرزترلەهەورانی
هاوتایمانگوئەستێرانی

تۆتیشکیکازیوەیروونی
مەشخەڵیڕێیرزگاربوونی

ناویبەرزترەمزیمانە
وانەودەرسیمندااڵنە

“شەهیدشێخغەریبحەسەنی”
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